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__________ 

اؾمؿ ضمٜمس واًمنمك: ُِمـ هٜم٤م ًمٚمتبٕمٞمض: أي: أن هذا سمٕمض اًمنمك، وًمٞمس يمؾ اًمنمك  ىمقًمف: "ُمـ اًمنمك": 

 يِمٛمؾ إصٖمر وإيمؼم، وًُمبس هذه إؿمٞم٤مء ىمد يٙمقن أصٖمر، وىمد يٙمقن أيمؼم، سمحس٥م اقمت٘م٤مد ٓسمسٝم٤م.

 ؾمبًب٤م ذقمًٞم٤م وٓ ىمدرًي٤م: وم٘مد ضمٕمؾ : ٕن يمؾ ُمـ أصمب٧م ؾمبب٤ًم مل جيٕمٚمف اهللويم٤من ًمبس هذه إؿمٞم٤مء ُمـ اًمنمك

 ٟمٗمسف ذيًٙم٤م ُمع اهلل.

ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ؾمب٥م ذقمل ًمٚمِمٗم٤مء. وأيمؾ اعمسّٝمؾ ؾمب٥م طمز ٟٓمٓمالق اًمبٓمـ، وهق ىمدري: ٕٟمف ومٛمثال:  

 ُيٕمٚمؿ سم٤مًمتج٤مرب.

 واًمٜم٤مس ذم إؾمب٤مب ـمروم٤من ووؾمط:

 وإؿمٕمري٦م. ُمـ يٜمٙمر إؾمب٤مب، وهؿ يمؾ ُمـ ىم٤مل سمٜمٗمل طمٙمٛم٦م اهلل : يم٤مجلؼمي٦م،إول: 

: ُمـ يٖمٚمق ذم إصمب٤مت إؾمب٤مب، طمتك جيٕمٚمقا ُم٤م ًمٞمس سمسب٥م ؾمبًب٤م، وه١مٓء هؿ قم٤مُم٦م اخلراومٞملم ُمـ اًمث٤مين

 اًمّمقومٞم٦م وٟمحقهؿ.

ُمـ ي١مُمـ سم٤مٕؾمب٤مب وشم٠مصمػماهت٤م، وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يثبتقن ُمـ إؾمب٤مب إٓ ُم٤م أصمبتف اهلل ؾمبح٤مٟمف ورؾمقًمف، اًمث٤مًم٨م: 

 ؾمقاء يم٤من ؾمبًب٤م ذقمًٞم٤م أو يمقٟمًٞم٤م.

ؽ أن ه١مٓء هؿ اًمذيـ آُمٜمقا سم٤مهلل إيامًٟم٤م طم٘مٞم٘مًٞم٤م، وآُمٜمقا سمحٙمٛمتف: طمٞم٨م رسمٓمقا إؾمب٤مب سمٛمسبب٤مهت٤م، وٓ ؿم

 واًمٕمٚمؾ سمٛمٕمٚمقٓهت٤م، وهذا ُمـ مت٤مم احلٙمٛم٦م.

 وًمبس احلٚم٘م٦م وٟمحقه٤م:

إن اقمت٘مد ٓسمسٝم٤م أهن٤م ُم١مصمرة سمٜمٗمسٝم٤م دون اهلل : ومٝمق ُمنمٌك ذيًم٤م أيمؼم، ذم شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م : ٕٟمف اقمت٘مد أن  -

 ُمع اهلل ظم٤مًمً٘م٤م همػمه.

وإن اقمت٘مد أهن٤م ؾمب٥ٌم، وًمٙمٜمف ًمٞمس ُم١مصمًرا سمٜمٗمسف : ومٝمق ُمنمٌك ذيًم٤م أصٖمر، ٕٟمف ًمام اقمت٘مد أن ُم٤م ًمٞمس سمسب٥م  -

 ؾمبًب٤م : وم٘مد ؿم٤مرك اهلل شمٕم٤ممم ذم احلٙمؿ هلذا اًمٌمء سم٠مٟمف ؾمب٥ٌم، واهلل شمٕم٤ممم مل جيٕمٚمف ؾمبًب٤م.

 وـمريؼ اًمٕمٚمؿ سم٠من اًمٌمء ؾمب٥ٌم:

                                                           
 ُمـ يمت٤مب اًم٘مقل اعمٗمٞمد قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد، ٓسمـ اًمٕمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم (1)
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[، ويم٘مراءة اًم٘مرآن ومٞمف ؿمٗم٤مء 69وذًمؽ يم٤مًمٕمسؾ: }وِمٞمِف ؿِمَٗم٤مٌء ًمِٚمٜم٤َّمِس { ]اًمٜمحؾ:  إُم٤م قمـ ـمريؼ اًمنمع، -

لَم إِ 
ِ ِ
َٓ َيِزيُد اًمٔم٤َّمعم ٦ٌم ًمِٚمُْٛم١ْمُِمٜملَِم َو ـَ اًْمُ٘مْرآِن َُم٤م ُهَق ؿِمَٗم٤مٌء َوَرمْحَ ُل ُِم َّٓ ظَمَس٤مًرا{ ًمٚمٜم٤مس، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: }َوُٟمٜمَزِّ

 [82]اإلرساء: 

يمام إذا ضمرسمٜم٤م هذا اًمٌمء ومقضمدٟم٤مه ٟم٤مومٕم٤م ذم هذا إمل أو اعمرض، وًمٙمـ ٓ سمد أن  وإُم٤م قمـ ـمريؼ اًمَ٘مَدر، -

 يٙمقن أصمره فم٤مهًرا ُمب٤مًذا، يمام ًمق ايمتقى سم٤مًمٜم٤مر ومؼمئ سمذًمؽ ُمثالً : ومٝمذا ؾمب٥م فم٤مهر سملّم.

 احلٚم٘م٦م: ُمـ طمديٍد أو ذه٥ٍم أو ومْم٦ٍم أو ُم٤م أؿمبف ذًمؽ، واخلٞمط ُمٕمروف.ىمقًمف: " ًمبس احلٚم٘م٦م واخلٞمط": 

 اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام: أن اًمرومع سمٕمد ٟمزول اًمبالء، واًمدومع ىمبؾ ٟمزول اًمبالء."ًمرومع اًمبالء، أو دومٕمف":  ىمقًمف:

وؿمٞمخ اإلؾمالم حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب ٓ يٜمٙمر اًمسب٥م اًمّمحٞمح ًمٚمرومع أو اًمدومع، وإٟمام يٜمٙمر اًمسب٥م همػم 

 اًمّمحٞمح.

***             ***           *** 

 

ِه { ]اًمزُمر: وىمقل اهلل شمٕم٤ممم: } ىُمْؾ َأوَمَرَأيْ  َـّ يَم٤مؿِمَٗم٤مُت ُُضِّ ُ سمُُِضٍّ َهْؾ ُه  إِْن َأَراَديِنَ اَّللَّ
ِ

ـْ ُدوِن اَّللَّ تُْؿ َُم٤م شَمْدقُمقَن ُِم

 [ أي٦م.38

__________ 

: أي: أظمؼموين، وهذا شمٗمسػم سم٤مًمالزم : ٕن ُمـ رأى أظمؼم، وإٓ: ومٝمل اؾمتٗمٝم٤مم  وىمقًمف اهلل شمٕم٤ممم: " أومرأيتؿ "

ـِ { ]اًمامقمقن: قمـ رؤي٦م، ىم٤مل شمٕم٤م ي ُب سم٤ِمًمدِّ ِذي ُيَٙمذِّ [ : أي: أظمؼمين ُم٤م طم٤مل ُمـ يمذب سم٤مًمديـ؟ 1مم: }َأَرَأْي٧َم اًمَّ

 وهل شمٜمّم٥م ُمٗمٕمقًملم إول ُمٗمرد، واًمث٤مين مجٚم٦م اؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م.

 اعمٗمٕمقل إول ًمرأيتؿ، واعمٗمٕمقل اًمث٤مين مجٚم٦م: " إن أرادين اهلل سمُض ".وىمقًمف: "ُم٤م": 

ًمدقم٤مء دقم٤مء اًمٕمب٤مدة ودقم٤مء اعمس٠مًم٦م : ومٝمؿ يدقمقن هذه إصٜم٤مم دقم٤مء قمب٤مدة، اعمراد سم٤موىمقًمف: " شمدقمقن ": 

 ومٞمتٕمبدون هل٤م سم٤مًمٜمذر واًمذسمح واًمريمقع واًمسجقد، ويدقمقهن٤م دقم٤مء ُمس٠مًم٦م ًمدومع اًمُضر أو ضمٚم٥م اًمٜمٗمع.

ا، ٓ شمستٓمٞمع إصٜم٤مم أن شمٙمِمٗمف، وإن أراده سمرمح٦ٍم، ٓ شمستٓمٞمع أن متس  ؽ وم٤مهلل ؾمبح٤مٟمف إذا أراد سمٕمبده ُضًّ

 اًمرمح٦م قمٜمف: ومٝمل ٓ شمٙمِمػ اًمُض وٓ متٜمع اًمٜمٗمع: ومٚمامذا شُمٕمبد؟!

 يِمٛمؾ اًمدومع واًمرومع: ومٝمل ٓ شمٙمِمػ اًمُض سمدومٕمف وإسمٕم٤مده، وٓ شمٙمِمٗمف سمرومٕمف وإزاًمتف.وىمقًمف: " يم٤مؿمٗم٤مت ": 

: ومٚمٞمس٧م أؾمب٤مسًم٤م  واًمِم٤مهد ُمـ هذه أي٦م: أن هذه إصٜم٤مم ٓ شمٜمٗمع أصح٤مهب٤م، ٓ سمجٚم٥م ٟمٗمٍع، وٓ سمدومع ُضٍّ

 .ًمؽ، ومٞم٘م٤مس قمٚمٞمٝم٤م يمؾ ُم٤م ًمٞمس سمسب٥ٍم ذقمٍل أو ىمدرٍي: ومٞمٕمتؼم اخت٤مذه ؾمبًب٤م إذايم٤م سم٤مهللًمذ

***             ***           *** 
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رأى رضمال ذم يده طمٚم٘م٦م ُمـ صٗمر، وم٘م٤مل: )) ُم٤م هذه؟ ((. ىم٤مل: ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص " أن اًمٜمبل ÷قمـ قمٛمران سمـ طمّملم 

وم٢مٟمؽ ًمق ُم٧م وهل قمٚمٞمؽ: ُم٤م أومٚمح٧م أسمدا ((. رواه أمحد  اًمقاهٜم٦م. وم٘م٤مل: )) اٟمزقمٝم٤م: وم٢مهن٤م ٓ شمزيدك إٓ وهٜم٤م،

 (1)سمسٜمد ٓ سم٠مس سمف. 

__________ 

وضمع ذم اًمذراع أو اًمٕمْمد، وهل ُمرض يقهـ اإلٟمس٤من ويْمٕمٗمف، ىمد يٙمقن ذم اجلسؿ يمٚمف، وىمد اًمقاهٜم٦م: 

 يٙمقن ذم سمٕمض إقمْم٤مء.

 ُمـ صٗمر : إُم٤م ًمدومع اًمبالء أو ًمرومٕمف. وهذا احلدي٨م ُمٜم٤مؾم٥م ًمٚمب٤مب ُمٜم٤مؾمب٦م شم٤مُم٦م : ٕن هذا اًمرضمؾ ًمبس طمٚم٘م٦م

 ومٗمل هذا احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم قمدة ومقائد:

أٟمف يٜمبٖمل عمـ أراد إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر أن يس٠مل أوٓ قمـ احل٤مل: ٕٟمف ىمد ئمـ ُم٤م ًمٞمس سمٛمٜمٙمر ُمٜمٙمًرا، ودًمٞمٚمف أن  -1

 ىم٤مل: " ُم٤م هذه ".ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل 

ًمبسٝم٤م ُمٜمٙمر، وأيد ذًمؽ سم٘مقًمف: " إهن٤م ٓ  وضمقب إزاًم٦م اعمٜمٙمر: ًم٘مقًمف: " اٟمزقمٝم٤م "، وم٠مُمره سمٜمزقمٝم٤م: ٕن -2

شمزيدك إٓ وهٜم٤م " ٕن اإلٟمس٤من إذا شمٕمٚم٘م٧م ٟمٗمسف هبذه إُمقر: ضٕمٗم٧م واقمتٛمدت قمٚمٞمٝم٤م، وٟمسٞم٧م آقمتامد 

 قمغم اهلل قمز وضمؾ.

 أن إؾمب٤مب اًمتل ٓ أصمر هل٤م سمٛم٘مت٣م اًمنمع أو اًمٕم٤مدة أو اًمتجرسم٦م ٓ يٜمتٗمع هب٤م اإلٟمس٤من. -3

٤م ًمدومع اًمبالء أو رومٕمف ُمـ اًمنمك: ًم٘مقًمف: " ًمق ُم٧م وهل قمٚمٞمؽ ُم٤م أومٚمح٧م أسمًدا " أن ًمبس احلٚم٘م٦م وؿمبٝمٝم -4

 واٟمتٗم٤مء اًمٗمالح دًمٞمؾ قمغم اخلٞمب٦م واخلرسان.

 وًمٙمـ هؾ هذا ذك أيمؼم أو أصٖمر؟ ؾمبؼ ًمٜم٤م قمٜمد اًمؽممج٦م أٟمف خيتٚمػ سمحس٥م اقمت٘م٤مد ص٤مطمبف.

ق أىمٚمع قمٜمٝم٤م ىمبؾ اعمقت مل شمُضه: ٕن أن إقمامل سم٤مخلقاشمٞمؿ: ًم٘مقًمف: " ًمق ُم٧م وهل قمٚمٞمؽ " : ومٕمرف أٟمف ًم -5

 اإلٟمس٤من إذا شم٤مب ىمبؾ أن يٛمقت ص٤مر يمٛمـ ٓ ذٟم٥م ًمف.

***             ***           *** 

 

  ÷وقمـ قُمْ٘مب٦ََم سمْـ قَم٤مُِمٍر 
ِ
ـْ شَمَٕمٚمََّؼ ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل ُ ًَمُف، َوَُم ـْ شَمَٕمٚمََّؼ مَتِٞمَٛم٦ًم، وَمالَ َأشَمؿَّ اَّللَّ  َيُ٘مقُل: )) َُم

ُ ًَمُف ((.  َك ((.   (2)َوَدقَم٦ًم، وَمالَ َوَدَع اَّللَّ ـْ قَمٚمََّؼ مَتِٞمَٛم٦ًم وَمَ٘مْد َأْذَ  (1)وذم رواي٦م: )) َُم

                                                           
 (101/ 3( وضٕمٗمف إًمب٤مين ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م )3531( واسمـ ُم٤مضمف )445/ 4رواه أمحد ) (1)

 (. 427/ 3( وضٕمٗمف إًمب٤مين ُمـ هذا اًمٓمريؼ ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م )154/ 4رواه أمحد ) (2)
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ـُ َأيْمثَُرُهْؿ  وٓسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ طمذيٗم٦م: أٟمف رأى رضمال ذم يده ظمٞمط ُمـ احلٛمك، وم٘مٓمٕمف، وشمال ىمقًمف: }َوَُم٤م ُي١ْمُِم

يُمقَن{.   إَِّٓ َوُهْؿ ُُمنْمِ
ِ

 (2)سم٤ِمَّللَّ

__________ 

رء واًمتٛمٞمٛم٦م: أي: قمٚمؼ هب٤م ىمٚمبف، واقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم ضمٚم٥م اًمٜمٗمع، ودومع اًمُضر، ىمقًمف: " ُمـ شمٕمٚمؼ متٞمٛم٦م ": 

 يٕمٚمؼ قمغم إوٓد ُمـ ظمرٍز أو همػمه: يت٘مقن سمف اًمٕملم.

ًملم شمٙمقن ظمؼمي٦م حمْم٦م، ويمال آطمتام اجلٛمٚم٦م ظمؼمي٦م سمٛمٕمٜمك اًمدقم٤مء، وحيتٛمؾ أنوىمقًمف: " ومال أشمؿ اهلل ًمف ": 

أن يتؿ اهلل ًمف، أو دقم٤م سم٠من ٓ يتؿ اهلل ًمف: وم٢من يم٤من اًمرؾمقل ملسو هيلع هللا ىلص دالٌّ قمغم أن اًمتٛمٞمٛم٦م حمرُم٦ٌم، ؾمقاء ٟمٗمك اًمرؾمقل 

وُمثؾ ذًمؽ ىمقًمف ملسو هيلع هللا ىلص ، وإٓ: وم٢مٟمٜم٤م ٟمدقمق سمام دقم٤م سمف اًمرؾمقل ملسو هيلع هللا ىلصأراد سمف اخلؼم: وم٢مٟمٜم٤م ٟمخؼم سمام أظمؼم سمف اًمٜمبل ملسو هيلع هللا ىلص 

اطمدة اًمقدع، وهل أطمج٤مر شم١مظمذ ُمـ اًمبحر يٕمٚم٘مقهن٤م وواًمقدقم٦م: وُمـ شمٕمٚمؼ ودقم٦م: ومال ودع اهلل ًمف " ملسو هيلع هللا ىلص " 

 ًمدومع اًمٕملم، ويزقمٛمقن أن اإلٟمس٤من إذا قمٚمؼ هذه اًمقدقم٦م: مل شمّمبف اًمٕملم، أو ٓ يّمٞمبف اجلـ.

أي: ٓ شمريمف اهلل ذم دقم٦م وؾمٙمقن، وضد اًمدقم٦م واًمسٙمقن اًم٘مٚمؼ وإمل. وىمٞمؾ: ٓ ىمقًمف: " ٓ ودع اهلل ًمف ": 

 ض ىمّمده.شمرك اهلل ًمف ظمػًما: ومٕمقُمؾ سمٜم٘مٞم

هذا اًمنمك يٙمقن أيمؼم: إن اقمت٘مد أهن٤م شمرومع أو شمدومع سمذاهت٤م دون أُمر اهلل، وإٓ: ومٝمق وىمقًمف: " وم٘مد أذك ":  

 أصٖمر.

 "ُمـ" هٜم٤م ًمٚمسببٞم٦م: أي: ذم يده ظمٞمط ًمبسف ُمـ أضمؾ احلٛمك ًمتؼمد قمٚمٞمف، أو يِمٗمك ُمٜمٝم٤م.ىمقًمف: " ُمـ احلٛمك ": 

شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر سم٤مًمٞمد، وهذا يدل قمغم همػمة اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح أي: ىمٓمع اخلٞمط، وومٕمٚمف هذا ُمـ ىمقًمف: " وم٘مٓمٕمف": 

 وىمقهتؿ ذم شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر سم٤مًمٞمد وهمػمه٤م.

يُمقَن{ أي وشمال طمذيٗم٦م هذه أي٦م واعمراد هب٤م وىمقًمف:  َّٓ َوُهْؿ ُُمنْمِ  إِ
ِ

ـُ َأيْمَثُرُهْؿ سم٤ِمَّللَّ وشمال ىمقًمف شمٕم٤ممم: }َوَُم٤م ُي١ْمُِم

 ٗمرون سمتقطمٞمد إًمقهٞم٦م.اعمنميمقن اًمذيـ ي١مُمٜمقن سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م، ويٙم

وذم اؾمتدٓل ذم حمؾ ٟمّم٥م قمغم احل٤مل ُمـ أيمثر: أي: وهؿ ُمتٚمبسقن سم٤مًمنمك،  وىمقًمف: " وهؿ ُمنميمقن "

: دًمٞمٌؾ قمغم أن اإلٟمس٤من ىمد جيتٛمع ومٞمف إيامٌن وذٌك، وًمٙمـ ًمٞمس اًمنمك إيمؼم: ٕن اًمنمك طمذيٗم٦م سم٤مٔي٦م

 ٕصٖمر، وهذا أُمٌر ُمٕمٚمقٌم.إيمؼم ٓ جيتٛمع ُمع اإليامن، وًمٙمـ اعمراد هٜم٤م اًمنمك ا

***             ***           *** 

 

                                                                                                                                                                                     
 (. 889/ 1( وهق صحٞمح ُمـ هذا اًمٓمريؼ راضمع اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )156/ 4أمحد ) رواه (1)

 (2208/ 7شمٗمسػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ ) (2)
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 ومٞمف ُمس٤مئؾ:

 إومم: اًمتٖمٚمٞمظ ذم ًمبس احلٚم٘م٦م واخلٞمط وٟمحقمه٤م عمثؾ ذًمؽ.

اًمث٤مٟمٞم٦م: أن اًمّمح٤ميب ًمق ُم٤مت وهل قمٚمٞمف: ُم٤م أومٚمح. ومٞمف ؿم٤مهد ًمٙمالم اًمّمح٤مسم٦م: أن اًمنمك إصٖمر أيمؼم ُمـ 

 اًمٙمب٤مئر.

 ًم٦م.اًمث٤مًمث٦م: أٟمف مل يٕمذر سم٤مجلٝم٤م

 اًمراسمٕم٦م: أهن٤م ٓ شمٜمٗمع ذم اًمٕم٤مضمٚم٦م: سمؾ شمُض، ًم٘مقًمف: " ٓ شمزيدك إٓ وهٜم٤م ".

 اخل٤مُمس٦م: اإلٟمٙم٤مر سم٤مًمتٖمٚمٞمظ قمغم ُمـ ومٕمؾ ُمثؾ ذًمؽ.

 اًمس٤مدؾم٦م: اًمتٍميح سم٠من ُمـ شمٕمٚمؼ ؿمٞمئ٤م، ُويمِؾ إًمٞمف.

 اًمس٤مسمٕم٦م: اًمتٍميح سم٠من ُمـ شمٕمٚمؼ متٞمٛم٦م: وم٘مد أذك.

 اًمث٤مُمٜم٦م: أن شمٕمٚمٞمؼ اخلٞمط ُمـ احلُٛمك ُمـ ذًمؽ.

اًمت٤مؾمٕم٦م: شمالوة طمذيٗم٦م أي٦م دًمٞمؾ قمغم أن اًمّمح٤مسم٦م يستدًمقن سم٤مٔي٤مت اًمتل ذم اًمنمك إيمؼم قمغم إصٖمر: يمام 

 ذيمر اسمـ قمب٤مس ذم آي٦م اًمب٘مرة.

 اًمٕم٤مذة: أن شمٕمٚمٞمؼ اًمقدع ُمـ اًمٕملم ُمـ ذًمؽ.

 ف: أي: شمرك اهلل ًمف.احل٤مدي٦م قمنمة: اًمدقم٤مء قمغم ُمـ شمٕمٚمؼ متٞمٛم٦م أن اهلل ٓ يتؿ ًمف، وُمـ شمٕمٚمؼ ودقم٦م ومال ودع اهلل ًم

__________ 

 ": أي: ذم هذا اًمب٤مب ُمس٤مئؾ:ىمقًمف: "ومٞمف ُمس٤مئؾ

 اًمتٖمٚمٞمظ ذم ًمبس احلٚم٘م٦م واخلٞمط وٟمحقمه٤م عمثؾ ذًمؽ:إومم:  

، ًمق ُم٧م وهل قمٚمٞمؽ ُم٤م أومٚمح٧م أسمدا "وهذا شمٖمٚمٞمظ قمٔمٞمؿ ذم ًمبس -ٓ شمزيدك إٓ وهٜم٤م  -اٟمزقمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص: " ًم٘مقًمف 

 هذه إؿمٞم٤مء واًمتٕمٚمؼ هب٤م.

أن اًمّمح٤ميب ًمق ُم٤مت وهل قمٚمٞمف ُم٤م أومٚمح: هذا وهق صح٤ميب: ومٙمٞمػ سمٛمـ دون اًمّمح٤ميب؟! ومٝمق أسمٕمد ًمث٤مٟمٞم٦م: ا

 قمـ اًمٗمالح.

 ىم٤مل اعم١مًمػ: " ومٞمف ؿم٤مهد ًمٙمالم اًمّمح٤مسم٦م: أن اًمنمك إصٖمر أيمؼم ُمـ اًمٙمب٤مئر".

 ـ ُمسٕمقداسمىمقًمف: "ًمٙمالم اًمّمح٤مسم٦م": أي: ًم٘مقهلؿ، وهق يمذًمؽ: وم٤مًمنمك إصٖمر أيمؼم ُمـ اًمٙمب٤مئر، ىم٤مل 

 ٕن أطمٚمػ سم٤مهلل يم٤مذسًم٤م، أطم٥م إزم ُمـ أن أطمٚمػ سمٖمػمه ص٤مدىًم٤م.÷: 

 -إذا ُم٤مت قمٚمٞمف  –وذًمؽ ٕن ؾمٞمئ٦م اًمنمك أقمٔمؿ ُمـ ؾمٞمئ٦م اًمٙمبػمة: ٕن اًمنمك ٓ يٖمٗمر وًمق يم٤من أصٖمر  

 سمخالف اًمٙمب٤مئر: وم٢مهن٤م حت٧م اعمِمٞمئ٦م.
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وهل قمٚمٞمؽ ُم٤م أومٚمح٧م أسمدا ((. ًمٞمس  ًمق ُم٧مملسو هيلع هللا ىلص: )) أٟمف مل يٕمذر سم٤مجلٝم٤مًم٦م: هذا ومٞمف ٟمٔمر: ٕن ىمقًمف اًمث٤مًمث٦م: 

سمٍميح أٟمف ًمق ُم٤مت ىمبؾ اًمٕمٚمؿ، سمؾ فم٤مهره: )) ًمق ُم٧م وهل قمٚمٞمؽ ُم٤م أومٚمح٧م أسمدا (( أي: سمٕمد أن قمٚمٛم٧َم 

 وُأُمرت سمٜمزقمٝم٤م. وهذه اعمس٠مًم٦م حتت٤مج إمم شمٗمّمٞمؾ: ومٜم٘مقل:

 اجلٝمؾ ٟمققم٤من:

 ضمٝمؾ يٕمذر ومٞمف اإلٟمس٤من، وضمٝمؾ ٓ يٕمذر ومٞمف.

مه٤مٍل، ُمع ىمٞم٤مم اعم٘متيض ًمٚمتٕمٚمؿ: وم٢مٟمف ٓ يٕمذر ومٞمف، ؾمقاء ذم اًمٙمٗمر أو ذم ومام يم٤من ٟم٤مؿمًئ٤م قمـ شمٗمريٍط وإ -

 اعمٕم٤ميص.

وُم٤م يم٤من ٟم٤مؿمًئ٤م قمـ ظمالف ذًمؽ، أي أٟمف مل هيٛمؾ ومل يٗمرط ومل ي٘مؿ اعم٘متيض ًمٚمتٕمٚمؿ سم٠من يم٤من مل يٓمرأ قمغم سم٤مًمف  -

يم٤من ُمٜمتسًب٤م إمم اًمٙمٗمر: ومٝمق أن هذا اًمٌمء طمرام: وم٢مٟمف يٕمذر ومٞمف، وم٢من يم٤من ُمٜمتسًب٤م إمم اإلؾمالم: مل يُضه، وإن 

يم٤مومر ذم اًمدٟمٞم٤م، ًمٙمـ ذم أظمرة أُمره إمم اهلل قمغم اًم٘مقل اًمراضمح، يٛمتحـ: وم٢من أـم٤مع دظمؾ اجلٜم٦م، وإن قمَم 

 دظمؾ اًمٜم٤مر.

ومٕمغم هذا ُمـ ٟمِم٠م سمب٤مدي٦م سمٕمٞمدة ًمٞمس قمٜمده قمٚمامء ومل خيٓمر سمب٤مًمف أن هذا اًمٌمء طمرام، أو أن هذا اًمٌمء واضم٥م: 

ن ذم اعمدن يستٓمٞمع أن يس٠مل، ًمٙمـ قمٜمده هت٤مون وهمٗمٚم٦م: ومٝمذا ٓ يٕمذر: ٕن اًمٖم٤مًم٥م ذم ومٝمذا يٕمذر، وأُم٤م ُمـ يم٤م

اعمدن أن إطمٙم٤مم ٓ ختٗمك قمٚمٞمف، ويقضمد ومٞمٝم٤م قمٚمامء يستٓمٞمع أن يس٠مهلؿ سمٙمؾ ؾمٝمقًم٦م: ومٝمق ُمٗمرط، ومال يٕمذر 

 سم٤مجلٝمؾ.

١مًمػ اؾمتٜمبط اعمس٠مًم٦م وأشمك أهن٤م ٓ شمٜمٗمع ذم اًمٕم٤مضمٚم٦م، سمؾ شمُض: ًم٘مقًمف: " ٓ شمزيدك إٓ وهٜم٤م ": واعماًمراسمٕم٦م: 

 سمقضمف اؾمتٜمب٤مـمٝم٤م.

اإلٟمٙم٤مر سم٤مًمتٖمٚمٞمظ قمغم ُمـ ومٕمؾ ُمثؾ ذًمؽ: أي: يٜمبٖمل أن يٜمٙمر إٟمٙم٤مًرا ُمٖمٚمًٔم٤م قمغم ُمـ ومٕمؾ ُمثؾ هذا، اخل٤مُمس٦م: 

 ُمـ شمٕمٚمؼ متٞمٛم٦م: ومال أشمؿ اهلل ًمف ".ملسو هيلع هللا ىلص " ووضمف ذًمؽ ؾمٞم٤مق احلدي٨م اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف اعم١مًمػ، وأيْم٤م ىمقًمف ـ 

ـ شمٕمٚمؼ ؿمٞمًئ٤م ُويمؾ إًمٞمف: شم١مظمذ ُمـ ىمقًمف: " ُمـ شمٕمٚمؼ متٞمٛم٦م: ومال أشمؿ اهلل ًمف " إذا اًمتٍميح سم٠من ُماًمس٤مدؾم٦م: 

ًٓ إمم هذه اًمتٛمٞمٛم٦م، وُمـ ُويمؾ إمم  ضمٕمٚمٜم٤م اجلٛمٚم٦م ظمؼمي٦م، وأن ُمـ شمٕمٚمؼ متٞمٛم٦م: وم٢من اهلل ٓ يتؿ ًمف، ومٞمٙمقن ُمقيمق

 خمٚمقق: وم٘مد ظمذل.

 يتلم ذم طمدي٨م قم٘مب٦م سمـ قم٤مُمر.اًمتٍميح سم٠من ُمـ شمٕمٚمؼ متٞمٛم٦م: وم٘مد أذك: وهق إطمدى اًمروااًمس٤مسمٕم٦م: 

أن شمٕمٚمٞمؼ اخلٞمط ُمـ احلٛمك ُمـ ذًمؽ، ي١مظمذ ُمـ ومٕمؾ طمذيٗم٦م أٟمف رأى رضمال ذم يده ظمٞمط ُمـ احلٛمك اًمث٤مُمٜم٦م: 

يُمقَن{ َّٓ َوُهْؿ ُُمنْمِ  إِ
ِ

ـُ َأيْمَثُرُهْؿ سم٤ِمَّللَّ  وم٘مٓمٕمف، وشمال ىمقًمف شمٕم٤ممم: }َوَُم٤م ُي١ْمُِم

يستدًمقن سم٤مٔي٤مت اًمتل ذم اًمنمك إيمؼم قمغم إصٖمر يمام : شمالوة طمذيٗم٦م أي٦م دًمٞمؾ قمغم أن اًمّمح٤مسم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م

يُمقَن{. ذم اًمنمك  َّٓ َوُهْؿ ُُمنْمِ  إِ
ِ

ـُ َأيْمَثُرُهْؿ سم٤ِمَّللَّ ذيمر اسمـ قمب٤مس ذم آي٦م اًمب٘مرة: أي أن ىمقًمف شمٕم٤ممم: }َوَُم٤م ُي١ْمُِم
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 احل٘مٞم٘م٦م وإن إيمؼم، ًمٙمٜمٝمؿ يستدًمقن سم٤مٔي٤مت اًمقاردة ذم اًمنمك إيمؼم قمغم إصٖمر: ٕن إصٖمر ذك ذم

 يم٤من ٓ خيرج ُمـ اعمٚم٦م، وهلذا ٟم٘مقل: اًمنمك ٟمققم٤من: أصٖمر وأيمؼم.

 َأٟمَْدادًا وىمقًمف: 
ِ

ـْ ُدوِن اَّللَّ ـْ َيتَِّخُذ ُِم ـَ اًمٜم٤َّمِس َُم يمام ذيمر اسمـ قمب٤مس ذم آي٦م اًمب٘مرة": وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم: }َوُِم

ـَ آَُمٜمُقا َأؿَمدُّ طُمّب٤مً  ِذي  َواًمَّ
ِ

{. أي٦م: ومجٕمؾ اعمحب٦م اًمتل شمٙمقن يمٛمحب٦م اهلل ُمـ اخت٤مذ اًمٜمد هلل  حُيِبُّقهَنُْؿ يَمُح٥مِّ اَّللَّ
ِ

َّ
ِ

َّلل

 قمز وضمؾ

أن شمٕمٚمٞمؼ اًمقدع ُمـ اًمٕملم ُمـ ذًمؽ: وىمقًمف: "ُمـ ذًمؽ": أي: ُمـ شمٕمٚمٞمؼ اًمتامئؿ اًمنميمٞم٦م ٕٟمف ٓ أصمر اًمٕم٤مذة: 

 هل٤م صم٤مسم٧ٌم ذقًم٤م وٓ ىمدًرا.

ًمف، وُمـ شمٕمٚمؼ ودقم٦م: ومال ودع اهلل ًمف: أي: شمرك اهلل اًمدقم٤مء قمغم ُمـ شمٕمٚمؼ متٞمٛم٦م أن اهلل ٓ يتؿ احل٤مدي٦م قمنمة: 

قمغم ه١مٓء اًمذيـ اختذوا مت٤مئؿ وودقًم٤م، وًمٞمس هذا سمٖمري٥ٍم أن ٟم١مُمر سم٤مًمدقم٤مء قمغم ملسو هيلع هللا ىلص ًمف: شم١مظمذ ُمـ دقم٤مء اًمٜمبل 

إذا ؾمٛمٕمتؿ ُمـ يٜمِمد اًمْم٤مًم٦م ذم اعمسجد: وم٘مقًمقا: ٓ رده٤م اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: " ُمـ ظم٤مًمػ وقمَم: وم٘مد ىم٤مل اًمٜمبل 

 (1)قمٚمٞمؽ ". 

 (2)" إذا ؾمٛمٕمتؿ ُمـ يبٞمع أو يبت٤مع ذم اعمسجد: وم٘مقًمقا: ٓ أرسمح اهلل دم٤مرشمؽ ".  ملسو هيلع هللا ىلص:وىم٤مل 

قمغم ؾمبٞمؾ اًمٕمٛمقم: ومال ٟمخ٤مـم٥م هذا ملسو هيلع هللا ىلص ومٝمٜم٤م أيًْم٤م شم٘مقل ًمف: ٓ أشمؿ اهلل ًمؽ، وًمٙمـ احلدي٨م إٟمام ىم٤مًمف اًمرؾمقل 

ًمتٍميح سم٤مًمتٍميح، وٟم٘مقل ًمِمخص رأيٜم٤م قمٚمٞمف متٞمٛم٦م: ٓ أشمؿ اهلل ًمؽ، وذًمؽ ٕن خم٤مـمبتٜم٤م اًمٗم٤مقمؾ سم٤م

ي٘مقل: )) ُمـ شمٕمٚمؼ ملسو هيلع هللا ىلص واًمتٕمٞملم: ؾمقف يٙمقن ؾمبًب٤م ًمٜمٗمقره، وًمٙمـ ٟم٘مقل: دع اًمتامئؿ أو اًمقدع: وم٢من اًمٜمبل 

 متٞمٛم٦م، ومال أشمؿ اهلل ًمف، وُمـ شمٕمٚمؼ ودقم٦م: ومال ودع اهلل ًمف ((.

***             ***           *** 

 

ذم سمٕمض أؾمٗم٤مره، وم٠مرؾمؾ رؾمقٓ: )) أن  ملسو هيلع هللا ىلص أٟمف يم٤من ُمع رؾمقل اهلل÷ِمػم إٟمّم٤مري ذم اًمّمحٞمح قمـ أيب سم

 (3)ٓ َيبَْ٘ملَمَّ ذم َرىَمب٦ِم سمٕمػٍم ىماِلدٌة ُِمـ وشمٍر أو ىمالدٌة إٓ ىُمٓمَِٕم٧ْم ((. 

__________ 

 ىمقل اعم١مًمػ: سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرىمك واًمتامئؿ.

                                                           
 ÷. ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 568رواه ُمسٚمؿ ) (1)

 (134/ 5وصححف إًمب٤مين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )÷ ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 1321رواه اًمؽمُمذي ) (2)

 (2115ٚمؿ )( وُمس3005رواه اًمبخ٤مري ) (3)



 

9 
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ؿ ومٞمف خيتٚمػ قمـ طمٙمؿ ًمبس احلٚم٘م٦م واخلٞمط، وهلذا ضمزم مل يذيمر اعم١مًمػ أن هذا اًمب٤مب ُمـ اًمنمك: ٕن احلٙم

اعم١مًمػ ذم اًمب٤مب إول أهن٤م ُمـ اًمنمك سمدون اؾمتثٜم٤مء، أُم٤م هذا اًمب٤مب: ومٚمؿ يذيمر أهن٤م ذك ٕن ُمـ اًمرىمك ُم٤م 

 ًمٞمس سمنمك، وهلذا ىم٤مل: "سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرىمك واًمتامئؿ

 -سم٤مًمٞم٤مء  -ُمـ اًم٘مراءة، ورىمَل قمٚمٞمف  -ًٕمػ سم٤م -مجع رىمٞم٦م، وهل اًم٘مراءة: ومٞم٘م٤مل: رىمك قمٚمٞمف ىمقًمف: "اًمرىمك": 

 ُمـ اًمّمٕمقد.

 ": مجع متٞمٛم٦م، وؾمٛمٞم٧م متٞمٛم٦م : ٕهنؿ يرون أٟمف يتؿ هب٤م دومع اًمٕملم.ىمقًمف: "اًمتامئؿ

ؿمؽ ُمـ اًمراوي، وإومم أرضمح : ٕن اًم٘مالئد يم٤مٟم٧م شمتخذ ُمـ إوشم٤مر، ىمقًمف: " ىمالدة ُمـ وشمر، أو ىمالدة ": 

ًمبٕمػم، وهذا اقمت٘م٤مٌد وم٤مؾمٌد: ٕٟمف شمٕمٚمؼ سمام ًمٞمس سمسب٥م، وىمد ؾمبؼ أن ويٕمت٘مدون أن ذًمؽ يدومع اًمٕملم قمـ ا

اًمتٕمٚمؼ سمام ًمٞمس سمسب٥ٍم ذقملٍّ أو طمزٍّ ذٌك : ٕٟمف سمتٕمٚم٘مف أصمب٧م ًمألؿمٞم٤مء ؾمبًب٤م مل يثبتف اهلل ٓ سمنمقمف وٓ 

ٕمٛمؾ أن شم٘مٓمع هذه اًم٘مالئد. أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م هذه اًم٘مالدة ُمـ همػم وشمر، وإٟمام شمستملسو هيلع هللا ىلص سم٘مدره، وهلذا أُمر اًمٜمبل 

ًمٚم٘مٞم٤مدة يم٤مًمزُم٤مم: ومٝمذا ٓ سم٠مس سمف ًمٕمدم آقمت٘م٤مد اًمٗم٤مؾمد، ويم٤من اًمٜم٤مس يٕمٛمٚمقن ذًمؽ يمثػًما ُمـ اًمّمقف أو 

 همػمه.

ذيمر اًمبٕمػم: ٕن هذا هق اًمذي يم٤من ُمٜمتنًما طمٞمٜمذاك: ومٝمذا اًم٘مٞمد سمٜم٤مًء قمغم اًمقاىمع ىمقًمف: " ذم رىمب٦م سمٕمػم ": 

 قمٜمدهؿ: ومٞمٙمقن يم٤مًمتٛمثٞمؾ، وًمٞمس سمٛمخّمٍص.

 ٨م:يستٗم٤مد ُمـ احلدي

 أٟمف يٜمبٖمل ًمٙمبػم اًم٘مقم أن يٙمقن ُمراقمًٞم٤م ٕطمقاهلؿ: ومٞمتٗم٘مدهؿ ويٜمٔمر ذم أطمقاهلؿ. -1

أٟمف جي٥م قمٚمٞمف رقم٤ميتٝمؿ سمام شم٘متْمٞمف اًمنميٕم٦م: وم٢مذا ومٕمٚمقا حمرًُم٤م ُمٜمٕمٝمؿ ُمٜمف، وإن هت٤موٟمقا ذم واضم٥ٍم طمثٝمؿ  -2

 قمٚمٞمف.

أو دومع ُمُضٍة، وهل ًمٞمس٧م  أٟمف ٓ جيقز أن شمٕمٚمؼ ذم أقمٜم٤مق اإلسمؾ أؿمٞم٤مء: دمٕمؾ ؾمبب٤ًم ذم ضمٚم٥م ُمٜمٗمٕم٦ٍم، -3

 يمذًمؽ ٓ ذقًم٤م وٓ ىمدًرا: ٕٟمف ذٌك.

وٓ يٚمزم أن شمٙمقن اًم٘مالدة ذم اًمرىمب٦م، سمؾ ًمق ضمٕمٚم٧م ذم اًمٞمد أو اًمرضمؾ: ومٚمٝم٤م طمٙمؿ اًمرىمب٦م: ٕن اًمٕمٚم٦م هل هذه 

 اًم٘مالدة، وًمٞمس ُمٙم٤من وضٕمٝم٤م: وم٤معمٙم٤من ٓ ي١مصمر.

 ٞمده.أٟمف جي٥م قمغم ُمـ يستٓمٞمع شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر سم٤مًمٞمد أن يٖمػمه سم -4

***             ***           *** 
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ىَمك واًمتاَمئَِؿ واًمتَِّقًَم٦مَ ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ÷وقمـ اسمـ ُمسٕمقد  ٌك((. رواه أمحد  ي٘مقل: ))إنَّ اًمرُّ ِذْ

 (1)وأسمق داود. 

__________ 

ق اًمرىمك سمٖمػم ُم٤م مجع ُرىْمٞم٦م، وهذه ًمٞمس٧م قمغم قمٛمقُمٝم٤م، سمؾ هل قم٤مم أريد سمف ظم٤مص، وهىمقًمف: " إن اًمرىمك ": 

٤َم ُرىْمَٞم٦ٌم ((. ملسو هيلع هللا ىلص ورد سمف اًمنمع، أُم٤م ُم٤م ورد سمف اًمنمع : ومٚمٞمس٧م ُمـ اًمنمك، ىم٤مل   (2)ذم اًمٗم٤محت٦م: ))َوَُم٤م ُيْدِريَؽ َأهنَّ

 وهؾ اعمراد سم٤مًمرىمك ذم احلدي٨م ُم٤م مل يرد سمف اًمنمع وًمق يم٤مٟم٧م ُمب٤مطم٦م، أو اعمراد ُم٤م يم٤من ومٞمف ذك؟ 

يٜم٤مىمض سمٕمُْمف سمٕمًْم٤م : وم٤مًمرىمك اعمنموقم٦م اًمتل ورد هب٤م اًمنمع ضم٤مئزٌة.  ٓملسو هيلع هللا ىلص : ٕن يمالم اًمٜمبل  اجلقاب: اًمث٤مين

 ويمذا اًمرىمك اعمب٤مطم٦م اًمتل يرىمك هب٤م اإلٟمس٤من اعمريض سمدقم٤مء ُمـ قمٜمده ًمٞمس ومٞمف ذٌك ضم٤مئزٌة أيًْم٤م.

ومرسه٤م اعم١مًمػ سم٘مقًمف: رٌء يٕمٚمؼ قمغم إوٓد يت٘مقن سمف اًمٕملم، وهل ُمـ اًمنمك، ٕن ىمقًمف: " اًمتامئؿ ": 

  جيٕمٚمٝم٤م ؾمبًب٤م شمت٘مك سمف اًمٕملم.اًمِم٤مرع مل

وهل أوراق ُمـ اًم٘مرآن دمٛمع وشمقضع ذم ضمٚمد وخي٤مط قمٚمٞمٝم٤م، ويٚمبسٝم٤م اًمٓمٗمؾ قمغم يده أو رىمبتف: وأُم٤م اخلط: 

 ومٗمٞمٝم٤م ظمالف سملم اًمٕمٚمامء.

وفم٤مهر احلدي٨م: أهن٤م ممٜمققم٦م، وٓ دمقز. وُمـ ذًمؽ أن سمٕمْمٝمؿ يٙمت٥م اًم٘مرآن يمٚمف سمحروف صٖمػمة ذم أوراق 

صٜمدوٍق صٖمػٍم، ويٕمٚم٘مٝم٤م قمغم اًمّمبل، وهذا ُمع أٟمف حمدٌث: ومٝمق إه٤مٟم٦ٌم ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ:  صٖمػمٍة، ويْمٕمٝم٤م ذم

ٕن هذا اًمّمبل ؾمقف يسٞمؾ قمٚمٞمف ًمٕم٤مسمف، ورسمام يتٚمقث سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م، ويدظمؾ سمف احلامم وإُم٤ميمـ اًم٘مذرة، وهذا 

 يمٚمف إه٤مٟم٦ٌم ًمٚم٘مرآن.

إمم زوضمٝم٤م، واًمزوج إمم اُمرأشمف، وهذا  رء يٕمٚم٘مقٟمف قمغم اًمزوج، يزقمٛمقن أٟمف حيب٥م اًمزوضم٦مىمقًمف: " اًمتقًم٦م ": 

 ذٌك: ٕٟمف ًمٞمس سمسب٥ٍم ذقملٍّ وٓ ىمدريٍّ ًمٚمٛمحب٦م. وُمثؾ ذًمؽ اًمدسمٚم٦م.

ظم٤مشمؿ يِمؽمى قمٜمد اًمزواج يقضع ذم يد اًمزوج، وإذا أًم٘م٤مه اًمزوج: ىم٤مًم٧م اعمرأة: إٟمف ٓ حيبٝم٤م: ومٝمؿ واًمدسمٚم٦م: 

وم٢مٟمف يٕمٜمل أن اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام صم٤مسمت٦ٌم، واًمٕمٙمس يٕمت٘مدون ومٞمف اًمٜمٗمع واًمُض، وي٘مقًمقن: إٟمف ُم٤م دام ذم يد اًمزوج: 

وهل سمٕمٞمدة أٓ شمّمحبٝم٤م  -سم٤مًمٕمٙمس، وم٢مذا ُوضمدت هذه اًمٜمٞم٦م: وم٢مٟمف ُمـ اًمنمك إصٖمر، وإن مل شمقضمد هذه اًمٜمٞم٦م 

 : ومٗمٞمف شمِمبف سم٤مًمٜمّم٤مرى، وم٢مهن٤م ُم٠مظمقذة ُمٜمٝمؿ.-

إُم٤م ُمـ اًمنمك، أو وإن يم٤مٟم٧م ُمـ اًمذه٥م: ومٝمل سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمرضمؾ ومٞمٝم٤م حمذور صم٤مًم٨م، وهق ًمبس اًمذه٥م : ومٝمل 

 ُمْم٤مه٤مة اًمٜمّم٤مرى، أو حتريؿ اًمٜمقع إن يم٤مٟم٧م ًمٚمرضم٤مل.

                                                           
 (648/ 1( وصححف إًمب٤مين ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )3883( وأسمق داود )381/ 1رواه أمحد ) (1)

 ÷. ( ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 2201( وُمسٚمؿ )2276رواه اًمبخ٤مري ) (2)
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": هؾ هل ذك أصٖمر أو أيمؼم؟ ٟم٘مقل: سمحس٥م ُم٤م يريد اإلٟمس٤من ُمٜمٝم٤م: إن اختذه٤م ُمٕمت٘مًدا أن  وىمقًمف: " ذك

 اعمسب٥م ًمٚمٛمحب٦م هق اهلل : ومٝمل ذك أصٖمر، وإن اقمت٘مد أهن٤م شمٗمٕمؾ سمٜمٗمسٝم٤م: ومٝمل ذك أيمؼم.

 ***           ***            *** 

 

ـْ شَمَٕمٚمََّؼ ؿَمٞمْئ٤ًم ُويمَِؾ إًَِمٞمِْف (( رواه أمحد واًمؽمُمذي. وقمـ قمبد اهلل سمـ قمُ   (1)ٙمٞمؿ ُمرومققم٤م: )) َُم

 " اًمتامئؿ ": رء يٕمٚمؼ قمغم إوٓد يت٘مقن سمف اًمٕملم.

ف، ًمٙمـ إذا يم٤من اعمٕمٚمؼ ُمـ اًم٘مرآن : ومرظمص ومٞمف سمٕمض اًمسٚمػ، وسمٕمْمٝمؿ مل يرظمص ومٞمف، وجيٕمٚمف ُمـ اعمٜمٝمل قمٜم

 .÷ُمٜمٝمؿ اسمـ ُمسٕمقد 

 ملسو هيلع هللا ىلصو" اًمرىمك": هل اًمتل شمسٛمك اًمٕمزائؿ، وظمص ُمٜمٝم٤م اًمدًمٞمؾ ُم٤م ظمال ُمـ اًمنمك: وم٘مد رظمص ومٞمف رؾمقل اهلل 

 (2)ُمـ اًمٕملم واحلٛم٦م. 

 و " اًمتقًم٦م": هل رء يّمٜمٕمقٟمف يزقمٛمقن أٟمف حيب٥م اعمرأة إمم زوضمٝم٤م واًمرضمؾ إمم اُمرأشمف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: اقمتٛمد قمٚمٞمف وضمٕمٚمف مهف وُمبٚمغ قمٚمٛمف، وص٤مر يٕمٚمؼ رضم٤مءه سمف وزوال ظمقومف سمف.ىمقًمف: " ُمـ شمٕمٚمؼ ؿمٞمئ٤ًم ": 

، وضمٕمؾ رهمبتف -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  -مجٞمع إؿمٞم٤مء، ومٛمـ شمٕمٚمؼ سم٤مهلل ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمنمط: ومتٕمؿ وؿمٞمئ٤ًم: 

 وَمُٝمَق طَمْسُبُف{ : أي: يم٤مومٞم٦م، وهلذا يم٤من ُمـ 
ِ

ْؾ قَمغَم اَّللَّ ـْ َيَتَقيمَّ ورضم٤مءه ومٞمف وظمقومف ُمٜمف: وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: }َوَُم

راهٞمؿ طملم أًم٘مل ذم دقم٤مء اًمرؾمؾ وأشمب٤مقمٝمؿ، قمٜمد اعمّم٤مئ٥م واًمِمدائد: "طمسبٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ"، ىم٤مهل٤م إسم

 اًمٜم٤مر، وىم٤مهل٤م حمٛمٌد وأصح٤مسمف طملم ىمٞمؾ هلؿ: }إِنَّ اًمٜم٤َّمَس ىَمْد مَجَُٕمقا ًَمُٙمْؿ وَم٤مظْمَِمْقُهْؿ{.

 أي: ُأؾمٜمد إًمٞمف، ووُمقض.ىمقًمف: " ويمؾ إًمٞمف ": 

 أىمس٤مم اًمتٕمٚمؼ سمٖمػم اهلل:

 ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ًمف شم٠مصمػم،إول: 
ٍ
ويٕمتٛمد قمٚمٞمف اقمتامًدا  ُم٤م يٜم٤مذم اًمتقطمٞمد ُمـ أصٚمف، وهق أن يتٕمٚمؼ سمٌمء

ُمٕمرًض٤م قمـ اهلل، ُمثؾ شمٕمٚمؼ قُمب٤َّمد اًم٘مبقر سمٛمـ ومٞمٝم٤م قمٜمد طمٚمقل اعمّم٤مئ٥م، وهلذا إذا ُمستٝمؿ اًمُضاء اًمِمديدة 

 ي٘مقًمقن: ي٤م ومالن! أٟم٘مذٟم٤م: ومٝمذا ٓ ؿمؽ أٟمف ذٌك أيمؼم خمرج ُمـ اعمٚم٦م.

ٖمٗمٚم٦م قمـ اعمسب٥م، وهق اهلل قمز ُم٤م يٜم٤مذم يمامل اًمتقطمٞمد، وهق أن يٕمتٛمد قمغم ؾمب٥ٍم ذقملٍّ صحٞمٍح ُمع اًماًمث٤مين: 

 وضمؾ وقمدم سف ىمٚمبف إًمٞمف : ومٝمذا ٟمقع ُمـ اًمنمك، وٓ ٟم٘مقل ذك أيمؼم: ٕن هذا اًمسب٥م ضمٕمٚمف اهلل ؾمبًب٤م.

                                                           
 (181م )ص: ( وطمسٜمف إًمب٤مين ذم هم٤مي٦م اعمرام ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م احلالل واحلرا2072( واًمؽمُمذي )310/ 4رواه أمحد ) (1)

 ÷. ( ُمـ طمدي٨م سمريدة سمـ احلّمٞم٥م 220( ُمـ طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم، وُمسٚمؿ )5705رواه اًمبخ٤مري ) (2)



 

02 
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أن يتٕمٚمؼ سم٤مًمسب٥م شمٕمٚمً٘م٤م جمرًدا ًمٙمقٟمف ؾمبًب٤م وم٘مط، ُمع اقمتامده إصكم قمغم اهلل : ومٞمٕمت٘مد أن هذا اًمسب٥م اًمث٤مًم٨م: 

أصمره، وًمق ؿم٤مء ٕسم٘م٤مه، وأٟمف ٓ أصمر ًمٚمسب٥م إٓ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل قمز وضمؾ: ومٝمذا ٓ  ُمـ اهلل، وأن اهلل ًمق ؿم٤مء ٕسمٓمؾ

ًٓ وٓ أصالً، وقمغم هذا ٓ إصمؿ ومٞمف.  يٜم٤مذم اًمتقطمٞمد ٓ يمام

وُمع وضمقد إؾمب٤مب اًمنمقمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م، يٜمبٖمل ًمإلٟمس٤من أن ٓ يٕمٚمؼ ٟمٗمسف سم٤مًمسب٥م، سمؾ يٕمٚم٘مٝم٤م سم٤مهلل. 

يم٤مُمالً، ُمع اًمٖمٗمٚم٦م قمـ اعمسب٥م، وهق اهلل، ىمد وىمع ذم ٟمقع ُمـ وم٤معمقفمػ اًمذي يتٕمٚمؼ ىمٚمبف سمٛمرشمبف شمٕمٚمً٘م٤م 

، وضمٕمؾ آقمتامد قمغم اهلل، -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  -اًمنمك. أُم٤م إذا اقمت٘مد أن اعمرشم٥م ؾمب٥ٌم، واعمسب٥م هق اهلل 

ي٠مظمذ سم٤مٕؾمب٤مب ُمع اقمتامده قمغم ملسو هيلع هللا ىلص وهق يِمٕمر أن اعمرشم٥م ؾمب٥ٌم: ومٝمذا ٓ يٜم٤مذم اًمتقيمؾ. وىمد يم٤من اًمرؾمقل 

 اهلل قمز وضمؾ. اعمسب٥م، وهق

ومل ي٘مؾ: ُمـ قمٚمؼ: ٕن اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمٌمء يتٕمٚمؼ سمف سم٘مٚمبف وسمٜمٗمسف، سمحٞم٨م يٜمزل وضم٤مء ذم احلدي٨م: " ُمـ شمٕمٚمؼ "، 

 ظمقومف ورضم٤مءه وأُمٚمف سمف، وًمٞمس يمذًمؽ ُمـ قمٚمؼ.

: ةإذا يم٤من اعمٕمٚمؼ ُمـ اًم٘مرآن أو إدقمٞم٦م اعمب٤مطم٦م، وإذيم٤مر اًمقاردإًمخ:  ىمقًمف: "إذا يم٤من اعمٕمٚمؼ ُمـ اًم٘مرآن. . . "

 ومٝمذه اعمس٠مًم٦م اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمسٚمػ رمحٝمؿ اهلل :

٦ٌم ًمِٚمُْٛم١ْمُِمٜملَِم{. ومل يذيمر  ومٛمٜمٝمؿ ُمـ رظمص ذم ذًمؽ ًمٕمٛمقم - ـَ اًْمُ٘مْرآِن َُم٤م ُهَق ؿِمَٗم٤مٌء َوَرمْحَ ُل ُِم ىمقًمف شمٕم٤ممم: }َوُٟمٜمَزِّ

ًمؽ ومٝمل اًمقؾمٞمٚم٦م اًمتل ٟمتقصؾ هب٤م إمم آؾمتِمٗم٤مء هبذا اًم٘مرآن : ومدل قمغم أن يمؾ وؾمٞمٚم٦م يتقصؾ هب٤م إمم ذ

 ضم٤مئزة، يمام ًمق يم٤من اًم٘مرآن دواًء طمسًٞم٤م.

صٗم٦م وىم٤مل: ٓ جيقز شمٕمٚمٞمؼ اًم٘مرآن ًمالؾمتِمٗم٤مء سمف : ٕن آؾمتِمٗم٤مء سم٤مًم٘مرآن ورد قمغم  وُمٜمٝمؿ ُمـ ُمٜمع ذًمؽ -

، وهل اًم٘مراءة سمف، سمٛمٕمٜمك أٟمؽ شم٘مرأ قمغم اعمريض سمف : ومال ٟمتج٤موزه٤م، ومٚمق ضمٕمٚمٜم٤م آؾمتِمٗم٤مء سم٤مًم٘مرآن قمغم ُمٕمٞمٜم٦م

 ٜمك ذًمؽ أٟمٜم٤م ومٕمٚمٜم٤م ؾمبًب٤م ًمٞمس ُمنموقًم٤م.صٗم٦م مل شمرد : ومٛمٕم

إىمرب أن ي٘م٤مل: إٟمف ٓ يٜمبٖمل أن شمٕمٚمؼ أي٤مت ًمالؾمتِمٗم٤مء هب٤م، ٓ ؾمٞمام وأن هذا اعمٕمٚمؼ ىمد يٗمٕمؾ وهلذا ٟم٘مقل: 

أؿمٞم٤مء شمٜم٤مذم ىمدؾمٞم٦م اًم٘مرآن: يم٤مًمٖمٞمب٦م ُمثال، ودظمقل سمٞم٧م اخلالء، وأيْم٤م إذا قمٚمؼ وؿمٕمر أن سمف ؿمٗم٤مء اؾمتٖمٜمك سمف 

 .قمـ اًم٘مراءة اعمنموقم٦م

 أي: ذم قمرف اًمٜم٤مس. وقمّزم قمٚمٞمف: أي: ىمرأ قمٚمٞمف، وهذه قمزيٛم٦م: أي: ىمراءة.ىمقًمف: "اًمتل شمسٛمك اًمٕمزائؿ": 

أي: إؿمٞم٤مء اخل٤مًمٞم٦م ُمـ اًمنمك : ومٝمل ضم٤مئزة، ؾمقاء يم٤من مم٤م ىمقًمف: "وظمص ُمٜمٝم٤م اًمدًمٞمؾ ُم٤م ظمال ُمـ اًمنمك": 

٤مذِم ((. ورد سمٚمٗمٔمف ُمثؾ: )) اًمٚمَُّٝمؿَّ َربَّ اًمٜم٤َّمِس، أْذِه٥م اًمَب٤مِس، اؿْم   (1)ِػ َأٟم٧َْم اًمِمَّ

"اًمٚمٝمؿ قم٤مومف، اًمٚمٝمؿ اؿمٗمف "، وإن يم٤من ومٞمٝم٤م ذك: وم٢مهن٤م همػم ضم٤مئزة، ُمثؾ: "ي٤م ضِمٜمّل! أو مل يرد سمٚمٗمٔمف ُمثؾ:  

 أٟم٘مذه، و ي٤م ومالن اعمٞم٧م! اؿمٗمف، وٟمحق ذًمؽ.

                                                           
 ( ُمـ طمدي٨م أٟمس وقم٤مئِم٦م ^. 2191( وُمسٚمؿ )5742رواه اًمبخ٤مري ) (1)
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 اًمٕملم هل إص٤مسم٦م اًمٕم٤مئـ همػَمه سمٕمٞمٜمف واًمٕملُم طمؼىمقًمف: " ُمـ اًمٕملم واحلَُٛم٦م ": 

 اًمٕم٘مرب وؿمبٝمٝم٤مهل ؾمؿ  )احلٛم٦م(

وفم٤مهر يمالم اعم١مًمػ: أن اًمدًمٞمؾ مل يرظمص سمجقاز اًم٘مراءة إٓ ذم هذيـ إُمريـ: " اًمٕملم، واحلٛم٦م "، ًمٙمـ 

 (1)يٜمٗمخ قمغم يديف قمٜمد ُمٜم٤مُمف سم٤معمٕمقذات، ويٛمسح هبام ُم٤م اؾمتٓم٤مع ُمـ ضمسده. ملسو هيلع هللا ىلص ورد سمٖمػممه٤م: وم٘مد يم٤من اًمٜمبل 

 وهذا ُمـ اًمرىمٞم٦م، وًمٞمس قمٞمٜم٤ًم وٓ مُح٦َم. 

سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمؽمظمٞمص ذم اًمرىمٞم٦م ُمـ اًم٘مرآن ًمٚمٕملم واحلٛم٦م وهمػممه٤م قم٤مم، وي٘مقل: إن ُمٕمٜمك وهلذا يرى 

ـمٚم٥م اًمرىمٞم٦م: وآؾمؽمىم٤مء: ٓ رىمٞم٦م إٓ ُمـ قملم أو مح٦م " أي: ٓ اؾمؽمىم٤مء إٓ ُمـ قملم أو مح٦م، ملسو هيلع هللا ىلص " ىمقل اًمٜمبل 

ٛم٦م َيٓمٚم٥م اإلٟمس٤من ُمـ همػمه يٓمٚم٥م ُمٜمف أن ي٘مرأ قمغم اعمٕمٞمقن. ويمذًمؽ احلُ  -وم٤معمّمٞم٥م سم٤مًمٕملم وهق "اًمٕم٤مئـ" 

 (2)أن ي٘مرأ قمٚمٞمف: ٕٟمف ُمٗمٞمٌد يمام ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد ذم ىمّم٦م اًمرسي٦م. 

 ذوط ضمقاز اًمرىمٞم٦م:

م، سمؾ ذٌك، إول:  أن ٓ يٕمت٘مد أهن٤م شمٜمٗمع سمذاهت٤م دون اهلل، وم٢من اقمت٘مد أهن٤م شمٜمٗمع سمذاهت٤م ُمـ دون اهلل : ومٝمق حمرَّ

 سمؾ يٕمت٘مد أهن٤م ؾمب٥م ٓ شمٜمٗمع إٓ سم٢مذن اهلل.

أن ٓ شمٙمقن مم٤م خي٤مًمػ اًمنمع: يمام إذا يم٤مٟم٧م ُمتْمٛمٜم٦ًم دقم٤مء همػم اهلل، أو اؾمتٖم٤مصم٦ًم سم٤مجلـ، وُم٤م أؿمبف ذًمؽ: اًمث٤مين: 

 وم٢مهن٤م حمرُم٦ٌم، سمؾ ذٌك.

 أن شمٙمقن ُمٗمٝمقُم٦ًم ُمٕمٚمقُم٦ًم، وم٢من يم٤مٟم٧م ُمـ ضمٜمس اًمٓمالؾمؿ واًمِمٕمقذة: وم٢مهن٤م ٓ دمقز.اًمث٤مًم٨م: 

أو اقمت٘مد أهن٤م ٟم٤مومٕم٦ٌم ًمذاهت٤م، أو يم٤مٟم٧م سمٙمت٤مسم٦ٍم ٓ شُمٗمَٝمؿ: وم٢مهن٤م ٓ  : وم٢من يم٤مٟم٧م ُمـ أُمٍر حمرٍم، أُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمتامئؿ

 دمقز سمٙمؾ طم٤مٍل.

 وإن مت٧م ومٞمٝم٤م اًمنموط اًمثالصم٦م اًمس٤مسم٘م٦م ذم اًمرىمٞم٦م: وم٢من أهؾ اًمٕمٚمؿ اظمتٚمٗمقا ومٞمٝم٤م يمام ؾمبؼ.

***             ***           *** 

 

ْيِٗمُع ًَمَٕمؾَّ احْلَٞم٤َمَة ؾَمتَُٓمقُل سمَِؽ سَمْٕمِدي، وَم٠َمظْمؼِمِ َي٤م ُروَ ملسو هيلع هللا ىلص: )) وروى أمحد قمـ رويٗمع : ىم٤مل: ىم٤مل زم رؾمقل اهلل 

ـْ قَمَ٘مَد حِلْٞمَتَُف، َأْو شَمَ٘مٚمََّد َوشَمًرا، َأْو اؾْمتَٜمَْجك سمَِرضِمٞمِع َداسم٦ٍَّم، َأْو قَمٔمٍْؿ وَم٢ِمنَّ حُمَ  ًدا اًمٜم٤َّمَس َأٟمَُّف َُم  (3)ُِمٜمُْف سَمِريٌء ((. ملسو هيلع هللا ىلص ٛمَّ

                                                           
 ’. ( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م 5017رواه اًمبخ٤مري ) (1)

 ÷ٍد اخْلُْدِريِّ ( ُمـ طمدي٨م َأيِب ؾَمِٕمٞم2201( وُمسٚمؿ )5007رواه اًمبخ٤مري ) (2)
ِ
ـْ َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل اهلل وا ملسو هيلع هللا ىلص ، َأنَّ َٟم٤مؾًم٤م ُِم يَم٤مُٟمقا ذِم ؾَمَٗمٍر، وَمَٛمرُّ

 اًْمَٕمَرِب، وَم٤مؾْمَتَْم٤موُمقُهْؿ وَمَٚمْؿ ُيِْمٞمُٗمقُهْؿ، وَمَ٘م٤مًُمقا هَلُْؿ: َهْؾ ومِٞمُٙمْؿ َراٍق؟ وَم٢ِمنَّ ؾَمٞمِّدَ 
ِ
ـْ َأطْمَٞم٤مء َل َرضُمٌؾ ُِمٜمُْٝمْؿ: َٟمَٕمْؿ، وَم٠َمشَم٤مُه  احْلَلِّ ًَمِديٌغ َأْو ُُمَّم٤مٌب، وَمَ٘م٤مسمَِحلٍّ ُِم

ـْ هَمٜمٍَؿ، وَم٠َمسَمك َأْن َيْ٘مَبَٚمَٝم٤م، َوىَم٤مَل: طَمتَّ  ضُمُؾ، وَم٠ُمقْمٓمَِل ىَمٓمِٞمًٕم٤م ُِم َأ اًمرَّ وَمَذيَمَر َذًمَِؽ ًَمُف، وَمَ٘م٤مَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ، وَم٠َمشَمك اًمٜمَّبِلَّ ملسو هيلع هللا ىلصك َأْذيُمَر َذًمَِؽ ًمِٚمٜمَّبِلِّ وَمَرىَم٤مُه سمَِٗم٤محِت٦َِم اًْمِٙمَت٤مِب، وَمؼَمَ

٤َم ُرىمْٞم٦ٌَم؟ " صُمؿَّ َي٤م رَ  َؿ َوىَم٤مَل: "َوَُم٤م َأْدَراَك َأهنَّ َّٓ سمَِٗم٤محِت٦َِم اًْمِٙمَت٤مِب وَمَتَبسَّ  َُم٤م َرىَمٞم٧ُْم إِ
ِ
 َواَّلل

ِ
سُمقا زِم سمَِسْٝمٍؿ َُمَٕمُٙمْؿ". ؾُمقَل اهلل   ىَم٤مَل: "ظُمُذوا ُِمٜمُْٝمْؿ، َواُْضِ

 (1310/ 2ُمع )( وصححف إًمب٤مين ذم صحٞمح اجل٤م36( وأسمق داود )108/ 4رواه أمحد ) (3)
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 (1)إٟمس٤من: يم٤من يمٕمدل رىمب٦م. رواه ويمٞمع.  وقمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم، ىم٤مل: ُمـ ىمٓمع متٞمٛم٦م ُمـ

 (2)وًمف قمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل: يم٤مٟمقا يٙمرهقن اًمتامئؿ يمٚمٝم٤م ُمـ اًم٘مرآن وهمػم اًم٘مرآن. 

__________ 

اًمٚمحٞم٦م قمٜمد اًمٕمرب يم٤مٟم٧م ٓ شُم٘مص وٓ حُتٚمؼ، يمام أن ذًمؽ هق اًمسٜم٦م، ًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا ىمقًمف: " ُمـ قم٘مد حلٞمتف ": 

 يٕم٘مدون حل٤مهؿ ٕؾمب٤مب:

آومتخ٤مر واًمٕمٔمٛم٦م، ومتجد أطمدهؿ يٕم٘مد أـمراومٝم٤م، أو يٕم٘مده٤م ُمـ اًمقؾمط قم٘مدة واطمدة ًمٞمٕمٚمؿ أٟمف ّول: ُمٜمٝم٤م: إ

 رضمؾ قمٔمٞمؿ، وأٟمف ؾمٞمد ذم ىمقُمف.

اخلقف ُمـ اًمٕملم : ٕهن٤م إذا يم٤مٟم٧م طمسٜم٦م ومجٞمٚم٦م صمؿ قم٘مدت أصبح٧م ىمبٞمح٦م، ومٛمـ قم٘مده٤م ًمذًمؽ: وم٢من اًمث٤مين: 

 سمريء ُمٜمف.ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل 

ُمـ اًمسقق، أظمذوا ؿمٞمًئ٤م ُمٜمف يرُمقٟمف ذم إرض: دومًٕم٤م ًمٚمٕملم وهذا اقمت٘م٤مٌد وسمٕمض اًمٕم٤مُم٦م إذا ضم٤مءهؿ ـمٕم٤مم 

َٓ َيَدقْمَٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص: )) وم٤مؾمٌد، وخم٤مًمٌػ ًم٘مقل اًمٜمبل  ََذى َوًْمٞم٠َميُْمٚمَْٝم٤م، َو ْٕ إَِذا ؾَمَ٘مَٓم٧ْم ًُمْ٘مَٛم٦ُم َأطَمِديُمْؿ وَمٚمُْٞمِٛمْط قَمٜمَْٝم٤م ا

ٞمَْٓم٤مِن ((.   (3)ًمِٚمِمَّ

اًمٕمّم٥م ي١مظمذ ُمـ اًمِم٤مة، وشمتخذ ًمٚم٘مقس وشمًرا، ويستٕمٛمٚمقهن٤م ذم اًمقشمر: ؾمٚمؽ ُمـ ىمقًمف: " أو شم٘مٚمد وشمرا ": 

 أقمٜم٤مق إسمٚمٝمؿ أو ظمٞمٚمٝمؿ، أو ذم أقمٜم٤مىمٝمؿ، يزقمٛمقن أٟمف يٛمٜمع اًمٕملم، وهذا ُمـ اًمنمك.

آؾمتٜمج٤مء: ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٜمجق، وهق إزاًم٦م أصمر اخل٤مرج ُمـ اًمسبٞمٚملم: ٕن ىمقًمف: " أو اؾمتٜمجك سمرضمٞمع داسم٦م ": 

 يزيؾ أصمره. ورضمٞمع اًمداسم٦م: هق روصمٝم٤م. اإلٟمس٤من اًمذي يتٛمسح سمٕمد اخلالء

ممـ اؾمتٜمجك هبام : ٕن اًمروث قمٚمػ هب٤مئؿ اجلـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٕمٔمؿ ُمٕمروف، وإٟمام شمؼمأ اًمٜمبل ىمقًمف: " أو قمٔمؿ ": 

 (4)واًمٕمٔمؿ ـمٕم٤مُمٝمؿ، جيدوٟمف أوومر ُم٤م يٙمقن حلام. 

 ؿ.ويمؾ ذٟم٥ٍم ىُمرن سم٤مًمؼماءة ُمـ وم٤مقمٚمف : ومٝمق ُمـ يمب٤مئر اًمذٟمقب، يمام هق ُمٕمروٌف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚم 

 اًمِم٤مهد ُمـ هذا احلدي٨م ىمقًمف: " ُمـ شم٘مٚمد وشمًرا ".

 : ىم٤مل: " ُمـ ىمٓمع متٞمٛم٦م. . . " احلدي٨م.ىمقًمف: وقمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم

                                                           
 (23939رواه اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ ) (1)

 (23933رواه اسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ ) (2)

 ÷( ُمـ طمدي٨م أٟمس 2034رواه ُمسٚمؿ ) (3)

ِـّ وَمَذَهب٧ُْم َُمَٕمُف وَمَ٘مَرأُْت قَمَٚمٞمِْٝمُؿ اًْمُ٘مْرآملسو هيلع هللا ىلص: )) وومٞمف ىم٤مل ÷ ( ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد 450رواه ُمسٚمؿ ) (4) َن (( ىَم٤مَل: وَم٤مٟمَْٓمَٚمَؼ سمِٜم٤َم وَم٠َمَراَٟم٤م َأشَم٤ميِن َداقِمل اجْلِ

 قَمَٚمٞمِْف َيَ٘مُع ذِم 
ِ
اَد وَمَ٘م٤مَل: )) ًَمُٙمْؿ يُمؾُّ قَمٔمٍْؿ ُذيمَِر اؾْمُؿ اهلل ُٙمْؿ. وَمَ٘م٤مَل آصَم٤مَرُهْؿ َوآصَم٤مَر ٟمػَِماهِنِْؿ َوؾَم٠َمًُمقُه اًمزَّ َأْيِديُٙمْؿ َأْووَمَر َُم٤م َيُٙمقُن حَلاًْم َويُمؾُّ سَمْٕمَرٍة قَمَٚمٌػ ًمَِدَواسمِّ

 
ِ
ُاَم ـَمَٕم٤مُم إظِْمَقاٟمُِٙمْؿ ((. ملسو هيلع هللا ىلص: )) َرؾُمقُل اهلل  وَمالَ شَمْسَتٜمُْجقا هِباَِم وَم٢ِمهنَّ
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سمٗمتح اًمٕملم ٕٟمف ُمـ همػم اجلٜمس، واًمٕم٤مدل ُمـ اجلٜمس سمٙمرس اًمٕملم. وضمف اعمِم٤مهب٦م سملم  ىمقًمف: " يمٕمدل رىمب٦م "

: ومٙم٠مٟمف أقمت٘مف ُمـ اًمنمك، ومٗمٙمف ُمـ اًمٜم٤مر، وًمٙمـ  ىمٓمع اًمتٛمٞمٛم٦م وقمتؼ اًمرىمب٦م أٟمف إذا ىمٓمع اًمتٛمٞمٛم٦م ُمـ إٟمس٤من

ي٘مٓمٕمٝم٤م سم٤مًمتل هل أطمسـ : ٕن اًمٕمٜمػ ي١مدي إمم اعمِم٤مطمٜم٦م واًمِم٘م٤مق، إٓ إن يم٤من ذا ؿم٠من: يم٤مُٕمػم، واًم٘م٤ميض، 

 وٟمحقه ممـ ًمف ؾمٚمٓم٦م : ومٚمف أن ي٘مٓمٕمٝم٤م ُمب٤مذة.

ا رأي اسمـ ُمسٕمقد، وم٠مصح٤مسمف ": وىمد ؾمبؼ أن هذ ىمقًمف: " يم٤مٟمقا يٙمرهقن اًمتامئؿ يمٚمٝم٤م ُمـ اًم٘مرآن وهمػم اًم٘مرآن

 يرون ُم٤م يراه.

 وهق إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل.ىمقًمف: " وًمف قمـ إسمراهٞمؿ ": 

 اًمْمٛمػم يٕمقد إمم أصح٤مب اسمـ ُمسٕمقد: ٕهنؿ هؿ ىمرٟم٤مء إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل.ىمقًمف: " يم٤مٟمقا ": 

شم٘م٤مء هل ُم٤م يٕمٚمؼ قمغم اعمريض أو اًمّمحٞمح، ؾمقاء ُمـ اًم٘مرآن أو همػمه ًمالؾمتِمٗم٤مء أو ٓىمقًمف: " اًمتامئؿ ": 

اًمٕملم، أو ُم٤م يٕمٚمؼ قمغم احلٞمقاٟم٤مت. وذم هذا اًمقىم٧م أصبح شمٕمٚمٞمؼ اًم٘مرآن ٓ ًمالؾمتِمٗم٤مء، سمؾ عمجرد اًمتؼمك 

واًمزيٜم٦م : يم٤مًم٘مالئد اًمذهبٞم٦م، أو احلكم اًمتل يٙمت٥م قمٚمٞمٝم٤م ًمٗمظ اجلالًم٦م، أو آي٦م اًمٙمرد، أو اًم٘مرآن يم٤مُمالً، ومٝمذا 

 ضمف، إٟمام يستِمٗمك سمف قمغم ُم٤م ضم٤مء سمف اًمنمع.يمٚمف ُمـ اًمبدع. وم٤مًم٘مرآن ُم٤م ٟمزل ًمُٞمستِمٗمك سمف قمغم هذا اًمق

***             ***           *** 

 

 ومٞمف ُمس٤مئؾ:

 إومم: شمٗمسػم اًمرىمك واًمتامئؿ.

 اًمث٤مٟمٞم٦م: شمٗمسػم اًمتقًم٦م.

 اًمث٤مًمث٦م: أن هذه اًمثالصم٦م يمٚمٝم٤م ُمـ اًمنمك ُمـ همػم اؾمتثٜم٤مء.

 اًمراسمٕم٦م: أن اًمرىمٞم٦م سم٤مًمٙمالم احلؼ ُمـ اًمٕملم واحلٛم٦م ًمٞمس ُمـ ذًمؽ.

 ٤مُمس٦م: أن اًمتٛمٞمٛم٦م إذا يم٤مٟم٧م ُمـ اًم٘مرآن: وم٘مد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء: هؾ هل ُمـ ذًمؽ أم ٓ؟.اخل

 اًمس٤مدؾم٦م: أن شمٕمٚمٞمؼ إوشم٤مر قمغم اًمدواب قمـ اًمٕملم ُمـ ذًمؽ.

 اًمس٤مسمٕم٦م: اًمققمٞمد اًمِمديد قمغم ُمـ شمٕمٚمؼ وشمرا.

 اًمث٤مُمٜم٦م: ومْمؾ صمقاب ُمـ ىمٓمع متٞمٛم٦م ُمـ إٟمس٤من.

 ـ آظمتالف: ٕن ُمراده أصح٤مب قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد.اًمت٤مؾمٕم٦م: أن يمالم إسمراهٞمؿ ٓ خي٤مًمػ ُم٤م شم٘مدم ُم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شمٗمسػم اًمرىمك واًمتامئؿ: وىمد ؾمبؼ ذًمؽ.ىمقًمف: إومم:  ·
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سػم اًمتقًم٦م: وىمد ؾمبؼ ذًمؽ. وقمٜمدي أن ُمٜمٝم٤م ُم٤م يسٛمك سم٤مًمدسمٚم٦م إن اقمت٘مدوا أهن٤م صٚم٦م سملم اعمرء شمٗماًمث٤مٟمٞم٦م:  

 وزوضمتف.

أن هذه اًمثالصم٦م يمٚمٝم٤م ُمـ اًمنمك ُمـ همػم اؾمتثٜم٤مء: فم٤مهر يمالُمف طمتك اًمرىمك، وهذا ومٞمف ٟمٔمر: ٕن اًمرىمك اًمث٤مًمث٦م:  

ىمٞم٦م: وم٢مـمالىمٝم٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمرىمك ومٞمف أٟمف يرىمل ويرىمك وًمٙمٜمف ٓ يسؽمىمل: أي: ٓ يٓمٚم٥م اًمرملسو هيلع هللا ىلص صمب٧م قمـ اًمٜمبل 

ٟمٔمر، وىمد ؾمبؼ ًمٚمٛم١مًمػ رمحف اهلل أن اًمدًمٞمؾ ظمص ُمٜمٝم٤م ُم٤م ظمال ُمـ اًمنمك، وسم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمتامئؿ : ومٕمغم رأي 

 اجلٛمٝمقر ومٞمف ٟمٔمر أيْم٤م. وأُم٤م قمغم رأي اسمـ ُمسٕمقد: ومّمحٞمح، وسم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمتقًم٦م: ومٝمل ذك سمدون اؾمتثٜم٤مء.

 أو احلٛم٦م ًمٞمس ُمـ ذًمؽ. ىمقًمف: "اًمٙمالم احلؼ": ضده اًمب٤مـمؾ، أن اًمرىمٞم٦م سم٤مًمٙمالم احلؼ ُمـ اًمٕملماًمراسمٕم٦م: 

ويمذا اعمجٝمقل اًمذي ٓ يٕمٚمؿ أٟمف طمؼ أو سم٤مـمؾ. واعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ظمّمص اًمٕملم أو احلٛم٦م وم٘مط اؾمتٜم٤مدا 

 ٓ رىمٞم٦م إٓ ُمـ قملم أو مح٦م " وًمٙمـ اًمّمحٞمح أٟمف يِمٛمؾ همػممه٤م: يم٤مًمسحر.ملسو هيلع هللا ىلص " ًم٘مقل اًمرؾمقل 

 ا يم٤مٟم٧م ُمـ اًم٘مرآن: وم٘مد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء: هؾ هل ُمـ ذًمؽ أم ٓ؟أن اًمتٛمٞمٛم٦م إذاخل٤مُمس٦م: 

ىمقًمف: "ذًمؽ": اعمِم٤مر إًمٞمف: اًمتامئؿ اعمحرُم٦م. وىمد ؾمبؼ سمٞم٤من هذا اخلالف وإطمقط ُمذه٥م اسمـ ُمسٕمقد: ٕن 

 إصؾ قمدم اعمنموقمٞم٦م طمتك يتبلم ذًمؽ ُمـ اًمسٜم٦م.

 اًمنمك. أن شمٕمٚمٞمؼ إوشم٤مر قمغم اًمدواب قمـ اًمٕملم ُمـ ذًمؽ: أي: ُمـاًمس٤مدؾم٦م: 

 )شمٜمبٞمف(:

فمٝمر ذم إؾمقاق ذم أوٟم٦م إظمػمة طمٚم٘م٦م ُمـ اًمٜمح٤مس، ي٘مقًمقن: إهن٤م شمٜمٗمع ُمـ اًمروُم٤مشمٞمزم، يزقمٛمقن أن 

اإلٟمس٤من إذا وضٕمٝم٤م قمغم قمْمده وومٞمف روُم٤مشمٞمزم: ٟمٗمٕمتف ُمـ هذا اًمروُم٤مشمٞمزم، وٓ ٟمدري هؾ هذا صحٞمح أم 

 طمز يدل قمغم ذًمؽ، وهل ٓ شم١مصمر ٓ؟ ًمٙمـ إصؾ أٟمف ًمٞمس سمّمحٞمح: ٕٟمف ًمٞمس قمٜمدٟم٤م دًمٞمؾ ذقمل وٓ

قمغم اجلسؿ : ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤مدة دهٜمٞم٦م: طمتك ٟم٘مقل: إن اجلسؿ ينمب هذه اًمامدة ويٜمتٗمع هب٤م : وم٤مٕصؾ أهن٤م 

ًٓ ُمب٤مًذا هبذا اًمروُم٤مشمٞمزم طمتك يٜمتٗمع هب٤م.  ممٜمققم٦م طمتك يثب٧م ًمٜم٤م سمدًمٞمؾ صحٞمح سيٍح واضٍح أن هل٤م اشمّم٤م

ممـ شمٕمٚمؼ وشمًرا، سمؾ فم٤مهره أٟمف يمٗمٌر ملسو هيلع هللا ىلص : وذًمؽ ًمؼماءة اًمرؾمقل وشمًرا اًمس٤مسمٕم٦م: اًمققمٞمد اًمِمديد قمغم ُمـ شمٕمٚمؼ

َ سَمِريءٌ   َوَرؾُمقًمِِف إمَِم اًمٜم٤َّمِس َيْقَم احْل٩َمِّ إيَْمؼَمِ َأنَّ اَّللَّ
ِ

ـَ اَّللَّ يملَِم خمرٌج ُمـ اعمٚم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: }َوَأَذاٌن ُِم ـَ اعْمنُْمِ  ُِم

ُمـ همِمٜم٤م ومٚمٞمس ُمٜم٤م ((. ملسو هيلع هللا ىلص )) ٤م سمراءة ُمـ هذا اًمٗمٕمؾ: يم٘مقًمف َوَرؾُمقًُمُف{. ًمٙمـ ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ: إن اًمؼماءة هٜم

(1) 

ومْمؾ صمقاب ُمـ ىمٓمع متٞمٛم٦م ُمـ إٟمس٤من: ًم٘مقل ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم: "يم٤من يمٕمدل رىمب٦م"، وًمٙمـ هؾ ىمقًمف اًمث٤مُمٜم٦م: 

طمج٦م أم ٓ؟ إن ىمٞمؾ: ًمٞمس سمحج٦م: ومٙمٞمػ ي٘مقل اعم١مًمػ: ومْمؾ صمقاب ُمـ ىمٓمع متٞمٛم٦م ُمـ إٟمس٤من؟! ومٞم٘م٤مل: إٟمف 

                                                           
 ÷. ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 101رواه ُمسٚمؿ ) (1)
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ٟمف إٟم٘م٤مذ ًمف ُِمـ ِرقِّ اًمنمك : ومٝمق يمٛمـ أقمت٘مف، سمؾ أسمٚمغ. ومٝمق ُمـ سم٤مب اًم٘مٞم٤مس، ومٛمـ أٟم٘مذ إٟمام يم٤من يمذًمؽ: ٕ

 ٟمٗمًس٤م ُمـ اًمنمك: ومٝمق يمٛمـ أٟم٘مذه٤م ُمـ اًمرق ٕٟمف أٟم٘مذه ُمـ رق اًمِمٞمٓم٤من واهلقى.

أن يمالم إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ٓ خي٤مًمػ ُم٤م شم٘مدم ُمـ آظمتالف : ٕن ُمراده أصح٤مب قمبد اهلل سمـ اًمت٤مؾمٕم٦م: 

 ُمراده اًمّمح٤مسم٦م، وٓ اًمت٤مسمٕملم قمٛمقًُم٤م. ُمسٕمقد: وًمٞمس
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 ؾمقرة إٟمبٞم٤مء ُمٙمٞم٦م ذم ىمقل اجلٛمٞمع وهل ُم٤مئ٦م واصمٜمت٤م قمنمة آي٦م.

 سمـ ُمسٕمقد 
ِ
ـْ قَمبِْد اهلل اِئٞمَؾ َواًمْ ÷قَم َـّ ، ىَم٤مَل: سَمٜمِل إرِْسَ ـَ اًْمِٕمَت٤مِق إَُوِل َوُه َـّ ُِم َٙمْٝمُػ َوَُمْرَيُؿ َوـَمَف َوإَٟمْبَِٞم٤مُء ُه

ـْ شماِلَِدي  .(1)ُِم

 :ؾمب٥م شمسٛمٞمتٝم٤م-

ؾمٛمٞم٧م ؾمقرة إٟمبٞم٤مء ًمتْمٛمٜمٝم٤م احلدي٨م قمـ ضمٝم٤مد إٟمبٞم٤مء اعمرؾمٚملم ُمع أىمقاُمٝمؿ اًمقصمٜمٞملم، سمدءا ُمـ ىمّم٦م أيب 

ٕم٘مقب، وًمقط، وٟمقح، وداود، وؾمٚمٞمامن، وأيقب، إٟمبٞم٤مء إسمراهٞمؿ | سم٢مؾمٝم٤مب وشمٗمّمٞمؾ، صمؿ إؾمح٤مق، وي

وإؾمامقمٞمؾ، وإدريس، وذي اًمٙمٗمؾ، وذي اًمٜمقن: يقٟمس، وزيمري٤م، وقمٞمسك، إمم ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم حمٛمد صٚمقات 

اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ، وذًمؽ سم٢مجي٤مز يدل قمغم ُمدى ُم٤م شمٕمرضقا ًمف ُمـ أهقال وؿمدائد، ومّمؼموا قمٚمٞمٝم٤م، وضحقا 

 .(2)ذم ؾمبٞمؾ اهلل، إلؾمٕم٤مد اًمبنمي٦م

 ُمٜم٤مؾمبتٝم٤م ًمام ىمبٚمٝم٤م:

ًمام ظمتٛم٧م ـمف سم٢مٟمذارهؿ سم٠مهنؿ ؾمٞمٕمٚمٛمقن اًمِم٘مل واًمسٕمٞمد، واومتتح٧م ؾمقرة إٟمبٞم٤مء سم٤محلدي٨م قمـ اًمٞمقم اًمذي 

يتؿ ومٞمف يمِمػ اًمٖمٓم٤مء ومٞمٜمت٘مؾ ومٞمف اخلؼم ُمـ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم إمم قملم اًمٞم٘ملم وطمؼ اًمٞم٘ملم وهق يقم احلس٤مب، وم٘م٤مل 

 .(3)شمٕم٤ممم: }اىمؽمب ًمٚمٜم٤مس طمس٤مهبؿ{

 أهمراض اًمسقرة:

 وإهمراض اًمتل ذيمرت ذم هذه اًمسقرة يمثػمة ُمٜمٝم٤م:

 قمغم ذًمؽ. واًمؼماهلم٩م إىم٤مُم٦م احلج ، واإلٟمذار سم٤مًمبٕم٨م، وحت٘مٞمؼ وىمققمف-1

 واًمتحذير ُمـ اًمتٙمذي٥م سمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف.-2

 ُم٤م هق إٓ يم٠مُمث٤مًمف ُمـ اًمرؾمؾ وُم٤م ضم٤مء إٓ سمٛمثؾ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمؾ ُمـ ىمبٚمف.ملسو هيلع هللا ىلص واًمتذيمػم سم٠من هذا اًمرؾمقل -3

 وأٟمف رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم.ملسو هيلع هللا ىلص واًمتٜمقيف سمِم٠من اًم٘مرآن وأٟمف ٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل قمغم اعمخ٤مـمبلم وؿم٠من رؾمقل اإلؾمالم -4

 واًمتذيمػم سمام أص٤مب إُمؿ اًمس٤مًمٗم٦م ُمـ ضمراء شمٙمذيبٝمؿ رؾمٚمٝمؿ.-5

                                                           
ـَ اًْمُ٘مْرآِن. اٟمٔمر اًم (1) ِل َُم٤م شَمٕمٚمَّٛمف ُِم ـْ َأوَّ ٤َم ُِم ٦َم، َوَأهنَّ ًٓ سمَِٛمٙمَّ تِل ُأٟمِْزًم٧م أَو َقَر اًمَّ  (. 179/ 3ٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ٓسمـ إصمػم)اًمِٕمَت٤مق إَول: اًمسُّ

ِذي ُوًمَِد قِمٜمَْدَك. اٟمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر )  (. 194/ 1واًمت٤َّمًمِد: اًْماَمُل اًْمَ٘مِديُؿ اًمَّ

 (. 4739واحلدي٨م أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف )

 (. 5/ 17اًمتٗمسػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم ) (2)

 (. 5/ 17(، واًمتٗمسػم اعمٜمػم ًمٚمزطمٞمكم )379/ ٥12م أي٤مت واًمسقر ًمٚمب٘م٤مقمل )اٟمٔمر ٟمٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم (3)
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 وذيمر ُمـ أذاط اًمس٤مقم٦م ومتح ي٠مضمقج وُم٠مضمقج.-6

 ٦م اهلل شمٕم٤ممم.وشمٜمزيف اهلل شمٕم٤ممم قمـ اًمنميم٤مء وقمـ إوٓد وآؾمتدٓل قمغم وطمداٟمٞم-7

 .وهق اإلؾمالموأن اًمرؾمؾ يمٚمٝمؿ ضم٤مءوا سمديـ اهلل وهق ديـ واطمد -8

وأن اًمٕم٤مىمب٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم ذم ظمػم اًمدٟمٞم٤م وظمػم أظمرة، وأن اهلل ؾمٞمحٙمؿ سملم اًمٗمري٘ملم سم٤محلؼ ويٕملم رؾمٚمف قمغم -9

 .(1)شمبٚمٞمغ ذقمف

***          ***          *** 

 

َب ًمِٚمٜم٤َّمِس طِمَس٤م ِْؿ حُمَْدٍث إِٓ 1هُبُْؿ َوُهْؿ ذِم هَمْٗمَٚم٦ٍم ُُمْٕمِرُضقَن )ىم٤مل شمٕم٤ممم: } اىمؽَْمَ ـْ َرهبِّ ـْ ذيِْمٍر ُِم ( َُم٤م َي٠مشْمِٞمِٝمْؿ ُِم

ـَ فَمَٚمُٛمقا َهْؾ َهَذا إِٓ سَمنَمٌ ُِمثُْٚمُٙمْؿ َأوَمت٠َمشُْمقَن 2اؾْمتََٛمُٕمقُه َوُهْؿ َيٚمَْٕمبُقَن ) ِذي وا اًمٜمَّْجَقى اًمَّ ( ِٓهٞم٦ًَم ىُمُٚمقهُبُْؿ َوَأرَسُّ

ْحرَ  وَن ) اًمسِّ ِٛمٞمُع اًمَْٕمٚمِٞمُؿ )3َوَأٟمْتُْؿ شُمبٍِْمُ  َوإْرِض َوُهَق اًمسَّ
ِ
اَمء ( سَمْؾ ىَم٤مًُمقا َأْضَٖم٤مُث 4( ىَم٤مَل َريبِّ َيْٕمَٚمُؿ اًْمَ٘مْقَل ذِم اًمسَّ

ًُمقَن ) اُه سَمْؾ ُهَق ؿَم٤مقِمٌر وَمٚمْٞم٠َمشْمِٜم٤َم سمِآَي٦ٍم يَماَم ُأْرؾِمَؾ إوَّ ـْ ىَمْرَي٦ٍم َأْهَٚمْٙمٜم٤َمَه٤م َأوَمُٝمْؿ ( َُم٤م آَُمٜم٧َْم ىَمبَْٚمٝمُ 5َأطْمالٍم سَمِؾ اومؽَْمَ ْؿ ُِم

 ُي١ْمُِمٜمُقَن {

َب ًمِٚمٜم٤َّمِس طِمَس٤مهُبُْؿ َوُهْؿ ذِم هَمْٗمَٚم٦ٍم ُُمْٕمِرُضقَن ىمقًمف شمٕم٤ممم: } - { ذم هذا شمٜمبٞمف ُمـ اهلل قمز وضمؾ، قمغم اىمؽماب اىمؽَْمَ

 .(2)تٕمدون ُمـ أضمٚمٝم٤ماًمس٤مقم٦م ودٟمقه٤م، وأن اًمٜم٤مس ذم همٗمٚم٦ٍم قمٜمٝم٤م، أي: ٓ يٕمٛمٚمقن هل٤م، وٓ يس

 .(3)وآىمؽماب ُمب٤مًمٖم٦م ذم اًم٘مرب، ومٕمؼم سمّمٞمٖم٦م آومتٕم٤مل اعمستٕمٛمٚم٦م ذم حت٘مٞمؼ اًمٗمٕمؾ أي اؿمتد ىمرب وىمققمف هبؿ

 وَمال شَمْسَتْٕمِجُٚمقُه { ] اًمٜمحؾ: 
ِ

٤مقَم٦ُم َواٟمَِْمؼَّ اًْمَ٘مَٛمُر ) 1يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: }َأشَمك َأُْمُر اَّللَّ سَم٧ِم اًمسَّ ( 1[، وىم٤مل شمٕم٤ممم: } اىْمؽَمَ

 [ 2، 1ْن َيَرْوا آَي٦ًم ُيْٕمِرُضقا َوَيُ٘مقًُمقا ؾِمْحٌر ُُمْسَتِٛمرٌّ { ] اًم٘مٛمر: َوإِ 

إُم٤م يقم احلس٤مب، وُمٕمٜمك اىمؽماسمف أٟمف ىمري٥م قمٜمد اهلل ٕٟمف حم٘مؼ اًمقىمقع. أو ىمري٥م سم٤مًمٜمسب٦م واعمراد ُمـ احلس٤مب: 

٤مقَم٦ُم يَمٝمَ  ملسو هيلع هللا ىلص: "إمم ُم٤م ُم٣م ُمـ ُمدة سم٘م٤مء اًمدٟمٞم٤م يم٘مقل اًمٜمبل "سُمِٕمث٧ُْم َأَٟم٤م َواًمسَّ  .(4)٤مشَملْمِ

} َّٓ قَمغَم َريبِّ  .(5)أو اعمراد سم٤محلس٤مب اعم١ماظمذة سم٤مًمذٟم٥م يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: }إِْن طِمَس٤مهُبُْؿ إِ

 .(6): اًمذهقل قمـ اًمٌمء وقمـ ـمرق قمٚمٛمفواًمٖمٗمٚم٦م

                                                           
 ( سمتٍمف. 6/ 17اًمتحرير واًمتٜمقير ٓسمـ قم٤مؿمقر) (1)

 (. 331/ 5شمٗمسػم اسمـ يمثػم ) (2)

 (. 7/ 17اٟمٔمر اًمتحرير واًمتٜمقير ٓسمـ قم٤مؿمقر ) (3)

 (. 867(، وُمسٚمؿ )4652أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (4)

 (. 8/ 17سمـ قم٤مؿمقر )اًمتحرير واًمتٜمقير ٓ (5)

 (. 198/ 9اًمتحرير واًمتٜمقير ) (6)
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 .(1): سف اًمٕم٘مؾ قمـ آؿمتٖم٤مل سم٤مًمٌمءواإلقمراض

، وٓ يرقمقن إمم ٟمذيٍر، وأهنؿ ىمد وذم هذا شمٕمج٥م ُمـ طم٤مًم٦م اًمٜم٤مس، وأٟمف ٓ يٜمجع ومٞمٝمؿ شمذيمػمىم٤مل اًمسٕمدي: 

ىمرب طمس٤مهبؿ، وجم٤مزاهتؿ قمغم أقمامهلؿ اًمّم٤محل٦م واًمٓم٤محل٦م، واحل٤مل أهنؿ ذم همٗمٚم٦ٍم ُمٕمرضقن، أي: همٗمٚم٦ٍم قمام 

ظمٚم٘مقا ًمف، وإقمراٍض قمام زضمروا سمف. يم٠مهنؿ ًمٚمدٟمٞم٤م ظمٚم٘مقا، وًمٚمتٛمتع هب٤م وًمدوا، وأن اهلل شمٕم٤ممم ٓ يزال جيدد هلؿ 

ِْؿ حُمَْدٍث ن ذم همٗمٚمتٝمؿ وإقمراضٝمؿ، وهلذا ىم٤مل: } اًمتذيمػم واًمققمظ، وٓ يزاًمق ـْ َرهبِّ ـْ ذيِْمٍر ُِم {  َُم٤م َي٠مشْمِٞمِٝمْؿ ُِم

{ ؾمامقًم٤م، شم٘مقم قمٚمٞمٝمؿ سمف احلج٦م، }  إِٓ اؾْمتََٛمُٕمقهُ يذيمرهؿ ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ وحيثٝمؿ قمٚمٞمف وُم٤م يُضهؿ، ويرهبٝمؿ ُمٜمف } 

ٕمرض٦ٌم ٓهٞم٦ٌم سمٛمٓم٤مًمبٝم٤م اًمدٟمٞمقي٦م، وأسمداهنؿ ٓقمب٦ٌم، ىمد { أي: ىمٚمقهبؿ هم٤مومٚم٦ٌم ُم َوُهْؿ َيٚمَْٕمبُقَن  ِٓهٞم٦ًَم ىُمُٚمقهُبُؿْ 

اؿمتٖمٚمقا سمتٜم٤مول اًمِمٝمقات، واًمٕمٛمؾ سم٤مًمب٤مـمؾ، وإىمقال اًمردي٦م، ُمع أن اًمذي يٜمبٖمل هلؿ أن يٙمقٟمقا سمٖمػم هذه 

 .(2)اًمّمٗم٦م

 : اًم٘مرآن أـمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ اًمذيمر اًمذي هق ُمّمدر إلوم٤مدة ىمقة وصٗمف سم٤مًمتذيمػم.واًمذيمر

 ديد ٟمزوًمف ُمتٙمرًرا.: اجلديد. أي اجلواعمحَدث

 .(3)وًمٞمس اعمراد سمٛمحدث ُم٤م ىم٤مسمؾ اًم٘مديؿ ذم اصٓمالح قمٚمؿ اًمٙمالم ًمٕمدم ُمٜم٤مؾمبتف ًمسٞم٤مق اًمٜمٔمؿ

ـَ فَمَٚمُٛمقاىمقًمف شمٕم٤ممم: }  - ِذي وا اًمٜمَّْجَقى اًمَّ {  َهْؾ َهَذا إِٓ سَمنَمٌ ُِمثُْٚمُٙمؿْ { أي: ىم٤مئٚملم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ظُمْٗمَٞم٦ًم، }  َوَأرَسُّ

 بٕمدون يمقٟمف ٟمبًٞم٤م: ٕٟمف سَمنَمٌ ُمثٚمٝمؿ، ومٙمٞمػ اظمتص سم٤مًمقطمل دوهنؿ.، يستملسو هيلع هللا ىلصيٕمٜمقَن رؾمقل اهلل 

ـَ فَمَٚمُٛمقا وىمقًمف: } ِذي { وصٗمٝمؿ سم٤مًمٔمٚمؿ سمٗمٕمٚمٝمؿ وىمٞمٚمٝمؿ اًمذي أظمؼم سمف قمٜمٝمؿ ذم هذه أي٤مت إهنؿ يٗمٕمٚمقن  اًمَّ

 .(4)وي٘مقًمقن ُمـ اإلقمراض قمـ ذيمر اهلل، واًمتٙمذي٥م سمرؾمقًمف

ْحرَ وهلذا ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف: }  ونَ  َأوَمت٠َمشُْمقَن اًمسِّ {؟ أي: أومتتبٕمقٟمف ومتٙمقٟمقن يمٛمـ أشمك اًمسحر وهق يٕمٚمؿ  َوَأٟمْتُْؿ شُمبٍِْمُ

 .(5)أٟمف ؾمحر

 .(6)وُمٗم٤مده شمقسمٞمخ سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م إن ؾمٛمٕمقا اًمذيمر، وىمبِٚمقه، واهتدوا سمف

وًم٘مد ىم٤مًمقا هذا وهؿ يٕمٚمٛمقن أٟمف رؾمقل اهلل طمً٘م٤م، سمام ؿم٤مهدوا ُمـ أي٤مت اًمب٤مهرة ُم٤م مل يِم٤مهد همػمهؿ، وًمٙمـ 

غم ذًمؽ اًمِم٘م٤مء واًمٔمٚمؿ واًمٕمٜم٤مد، واهلل شمٕم٤ممم ىمد أطم٤مط قمٚمام سمام شمٜم٤مضمقا سمف، وؾمٞمج٤مزهيؿ قمٚمٞمف، وهلذا محٚمٝمؿ قم

 َوإْرضِ ملسو هيلع هللا ىلص: }ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف إظمب٤مًرا قمـ ٟمبٞمف 
ِ
اَمء {  أي: اًمذي يٕمٚمؿ ذًمؽ، ٓ خيٗمك  ىَم٤مَل َريبِّ َيْٕمَٚمُؿ اًْمَ٘مْقَل ذِم اًمسَّ

                                                           
 (. 198/ 9اًمتحرير واًمتٜمقير ) (1)

 (. 518شمٗمسػم اًمسٕمدي )ص:  (2)

 (. 199/ 9اًمتحرير واًمتٜمقير ) (3)

 (. 410/ 18شمٗمسػم اًمٓمؼمي ) (4)

 (. 332/ 5شمٗمسػم اسمـ يمثػم ) (5)

 (. 6/7)اٟمٔمر شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وإقمراسمف وسمٞم٤مٟمف ًمٓمف اًمدرة  (6)
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غم ظمؼم إوًملم وأظمريـ، اًمذي ٓ يستٓمٞمع أطمد أن ي٠ميت قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م، وهق اًمذي أٟمزل هذا اًم٘مرآن اعمِمتٛمؾ قم

 سمٛمثٚمف، إٓ اًمذي يٕمٚمؿ اًمرس ذم اًمسٛمقات وإرض.

ِٛمٞمُع اًمَْٕمٚمِٞمؿُ وىمقًمف: } { أي: اًمسٛمٞمع  ٕىمقاًمٙمؿ، و ًمس٤مئر إصقات، سم٤مظمتالف اًمٚمٖم٤مت، قمغم شمٗمٜمـ  َوُهَق اًمسَّ

 .(1)ف اًمرسائر، وذم هذا هتديد هلؿ ووقمٞمداحل٤مضم٤مت  اًْمَٕمٚمِٞمؿ  سم٠مطمقاًمٙمؿ، و سمام ذم اًمْمامئر، وُم٤م شُمٙمٜم

اهُ ىمقًمف شمٕم٤ممم: } - { هذا إظمب٤مر قمـ شمٕمٜم٧م اًمٙمٗم٤مر وإحل٤مدهؿ، واظمتالومٝمؿ ومٞمام  سَمْؾ ىَم٤مًُمقا َأْضَٖم٤مُث َأطْمالٍم سَمِؾ اومؽَْمَ

يّمٗمقن سمف اًم٘مرآن، وطمػمهتؿ ومٞمف، وضالهلؿ قمٜمف. ومت٤مرة جيٕمٚمقٟمف ؾمحًرا، وشم٤مرة جيٕمٚمقٟمف ؿمٕمًرا، وشم٤مرة جيٕمٚمقٟمف 

سُمقا ًَمَؽ إُْمث٤َمَل وَمَْمٚمُّقا وَمال أضٖم ٤مث أطمالم، وشم٤مرة جيٕمٚمقٟمف ُمٗمؽمي، يمام ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف: }اٟمُْٔمْر يَمٞمَْػ َُضَ

 [.48َيْسَتٓمِٞمُٕمقَن ؾَمبِٞمال { ] اإلرساء: 

 : شمٓمٚمؼ قمغم  إظمالط.وإضٖم٤مث

ًُمقنَ وىمقًمف: }   ُمقؾمك وقمٞمسك، واًمرؾمؾ. {: يٕمٜمقن ٟم٤مىم٦م ص٤مًمح، وآي٤مت وَمٚمْٞم٠َمشْمِٜم٤َم سمِآَي٦ٍم يَماَم ُأْرؾِمَؾ إوَّ

ًُمقَن َوآشَمٞمْٜم٤َم صَمُٛمقَد اًمٜم٤َّمىمَ  َب هِب٤َم إوَّ ًة وَمَٔمَٚمُٛمقا وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: } َوَُم٤م َُمٜمََٕمٜم٤َم َأْن ُٟمْرؾِمَؾ سم٤ِمَٔي٤مِت إِٓ َأْن يَمذَّ ٦َم ُُمبٍِْمَ

ـْ ىَمْرَي٦مٍ [: وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم: }  59هِب٤َم. . . { ] اإلرساء:  { أي: ُم٤م آشمٞمٜم٤م  َأْهَٚمْٙمٜم٤َمَه٤م َأوَمُٝمْؿ ُي١ْمُِمٜمُقنَ  َُم٤م آَُمٜم٧َْم ىَمبَْٚمُٝمْؿ ُِم

ىمري٦م ُمـ اًم٘مرى اًمذيـ سمٕم٨م ومٞمٝمؿ اًمرؾمؾ آي٦م قمغم َيَدْي ٟمبٞمٝم٤م ومآُمٜمقا هب٤م، سمؾ يمذسمقا، وم٠مهٚمٙمٜم٤مهؿ سمذًمؽ، أومٝم١مٓء 

٧ْم قَمَٚمٞمِْٝمْؿ يَمٚمَِٛم٦ُم َرسمَِّؽ ٓ ـَ طَم٘مَّ ِذي ُي١ْمُِمٜمُقَن َوًَمْق ضَم٤مَءهْتُْؿ  ي١مُمٜمقن سم٤مٔي٤مت ًمق  َرَأْوه٤م دون أوًمئؽ؟ يمال سمؾ }إِنَّ اًمَّ

 [. 97، 96يُمؾُّ آَي٦ٍم طَمتَّك َيَرُوا اًْمَٕمَذاَب إًمِٞمَؿ{ ] يقٟمس: 

هذا يمٚمف، وىمد ؿم٤مهدوا ُمـ أي٤مت اًمب٤مهرات، واحلج٩م اًم٘م٤مـمٕم٤مت، واًمدٓئؾ اًمبٞمٜم٤مت، قمغم يدي رؾمقل اهلل 

ٟمبٞم٤مء، صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م هق أفمٝمر وأضمغم، وأهبر وأىمٓمع وأىمٝمر، مم٤م ؿُمقِهَد ُمع همػمه ُمـ إملسو هيلع هللا ىلص 

 .(2)أمجٕملم

ُمـ قمٚمؿ اىمؽماب اًمس٤مقم٦م ىمٍم أُمٚمف، وـم٤مسم٧م ٟمٗمسف سم٤مًمتقسم٦م، ومل يريمـ إمم اًمدٟمٞم٤م، ومٙم٠من ُم٤م يم٤من مل يٙمـ إذا  -1

ًْم٤م ىمريب٦ٌم سم٤مإلض٤موم٦م ذه٥م، ويمؾ آٍت ىمري٥ٍم، واعمقت ٓ حم٤مًم٦م آٍت، وُمقت يمؾ إٟمس٤مٍن ىمٞم٤مُم ؾم٤مقمتف، واًم٘مٞم٤مُم٦م أي

 .(3)إمم ُم٤م ُم٣م ُمـ اًمزُم٤من، ومام سم٘مل ُمـ اًمدٟمٞم٤م أىمؾ مم٤م ُم٣م

اطمرص قمغم أذيم٤مر اًمّمب٤مح ىمبؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس، وقمغم أذيم٤مر اعمس٤مء ىمبؾ ُمٖمٞم٥م اًمِمٛمس، طمتك ٓ شمٙمقن  -2

 {. ِٓهٞم٦ًَم ىُمُٚمقهُبُؿْ ٓهًٞم٤م } 

                                                           
 (. 518(، وشمٗمسػم اًمسٕمدي )ص: 332/ 5اٟمٔمر شمٗمسػم اسمـ يمثػم) (1)

 (. 332/ 5شمٗمسػم اسمـ يمثػم  ) (2)

 (. 267/ 11شمٗمسػم اًم٘مرـمبل ) (3)
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ًُمقنَ وَمٚمْٞمَ ـم٤مًم٥م احلؼ يٓمٚم٥م اًمدًمٞمؾ ًمٞمٜم٘م٤مد إًمٞمف، ٓ ًمتٕمجٞمز ظمّمٛمف } -3  {.٠مشْمِٜم٤َم سمِآَي٦ٍم يَماَم ُأْرؾِمَؾ إوَّ

ـُ حي٤مؾم٥م ٟمٗمسف، ويٕمٚمؿ أّن ًمف ُمقىمًٗم٤م سملم يدي اهلل شمٕم٤ممم، واعمٜم٤مومؼ يٖمٗمؾ قمـ ٟمٗمسف، وَمَرطِمَؿ اهلُل قمبًدا  -4 اعم١مُم

 ٟمٔمر ًمٜمٗمسف ىمبؾ ٟمزول َُمَٚمؽ اعمقِت سمِف.

***             ***               *** 

 

َٓ شَمْٕمَٚمُٛمقَن )َوَُم٤م َأْرؾَمٚمْٜمَ  }: ىم٤مل شمٕم٤ممم يْمِر إِْن يُمٜمْتُْؿ  ًٓ ُٟمقطِمل إًَِمٞمِْٝمْؿ وَم٤مؾْم٠َمًُمقا َأْهَؾ اًمذِّ َّٓ ِرضَم٤م ( َوَُم٤م ٤7م ىَمبَْٚمَؽ إِ

ـَ ) َٓ َي٠ميُْمُٚمقَن اًمٓمََّٕم٤مَم َوَُم٤م يَم٤مُٟمقا ظَم٤مًمِِدي ـْ َٟمَِم٤مُء 8ضَمَٕمٚمْٜم٤َمُهْؿ ضَمَسًدا  َوَأْهَٚمْٙمٜم٤َم ( صُمؿَّ َصَدىمْٜم٤َمُهُؿ اًْمَققْمَد وَم٠َمٟمَْجٞمْٜم٤َمُهْؿ َوَُم

وملَِم )  {.( ًَمَ٘مْد َأٟمَْزًْمٜم٤َم إًَِمٞمُْٙمْؿ يمِت٤َمسًم٤م ومِٞمِف ذيِْمُريُمْؿ َأوَمالَ شَمْٕمِ٘مُٚمقَن 9اعْمرُْسِ

ا قمغم ُمـ أٟمٙمر سمٕمث٦م اًمرؾمؾ ُمـ اًمبنم: }  {  أي: مجٞمع َوَُم٤م َأْرؾَمٚمْٜم٤َم ىَمبَْٚمَؽ إِٓ ِرضَم٤مٓ ُٟمقطَمك  إًَِمٞمِْٝمْؿ ي٘مقل شمٕم٤ممم رادًّ

ًٓ ُمـ اًمبنم، مل يٙمـ ومٞمٝمؿ أطمٌد ُمـ اعمالئٙم٦م، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: } ىُمْؾ َُم٤م يُمٜم٧ُْم اًمرؾمؾ  اًمذيـ شم٘مدُمقا يم٤مٟمقا رضم٤م

ؾُمِؾ { ] إطم٘م٤مف:  ـَ اًمرُّ [، وىم٤مل شمٕم٤ممم ذايمًرا ُمـ شم٘مدم ُمـ إُمؿ أهنؿ أٟمٙمروا ذًمؽ وم٘م٤مًمقا: } َأسَمنَمٌ  9سمِْدقًم٤م ُِم

 .(1)[ 6هَيُْدوَٟمٜم٤َم { ] اًمتٖم٤مسمـ: 

َّٓ سَمنَمٌ ُِمثُْٚمُٙمؿْ هذا إسمٓم٤مل ُم٘مّمقدهؿ ُمـ ىمقهلؿ: }واعم٘مّمقد ُمـ  { إذ أرادوا أٟمف ًمٞمس سم٠مهؾ ًمالُمتٞم٤مز َهْؾ َهَذا إِ

قمٜمٝمؿ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م قمـ اهلل شمٕم٤ممم، ومبلم ظمٓم٠مهؿ ذم اؾمتدٓهلؿ سم٠من اًمرؾمؾ إوًملم اًمذيـ اقمؽمومقا سمرؾم٤مًمتٝمؿ ُم٤م 

 .(2)ه ُمـ اًمبنميم٤مٟمقا إٓ سمنًما، وأن اًمرؾم٤مًم٦م ًمٞمس٧م إٓ وطمًٞم٤م ُمـ اهلل عمـ اظمت٤مر

َٓ شَمْٕمَٚمُٛمقَن وىمقًمف: }  يْمِر إِْن يُمٜمْتُْؿ  َّٓ ذم شمٜم٤مضمٞمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ: } ملسو هيلع هللا ىلص { ي٘مقل ًمٚم٘م٤مئٚملم عمحٛمد وَم٤مؾْم٠َمًُمقا َأْهَؾ اًمذِّ َهْؾ َهَذا إِ

{ وم٢من أٟمٙمرشمؿ وضمٝمٚمتؿ أُمر اًمرؾمؾ اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمـ ىمبؾ حمٛمٍد، ومٚمؿ شمٕمٚمٛمقا أهي٤م اًم٘مقم أُمرهؿ إٟمًس٤م  سَمنَمٌ ُِمثُْٚمُٙمؿْ 

قا أم ُمالئٙم٦ًم، وم٤مؾم٠مًمقا اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واًمٙمت٥م اًمامضٞم٦م خيؼمويمؿ قمٜمٝمؿ، أسمنم يم٤مٟم٧م اًمرؾمؾ يم٤مٟم

 .(3)رؾمقٓملسو هيلع هللا ىلص اًمذيـ أشمتٝمؿ أم ُمالئٙم٦م وم٢من يم٤مٟمقا ُمالئٙم٦م أشمتٙمؿ وإن يم٤مٟمقا سمنما ومال شمٜمٙمروا أن يٙمقن حمٛمد 

بٞم٤مء مم٤م مل شمٕمرومف اًمٕمرب: ويم٤من أهؾ اًمذيمر، ٕهنؿ يم٤مٟمقا يذيمرون ظمؼم إٟم-اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى–وإٟمام ؾمامهؿ 

 ملسو هيلع هللا ىلص.يمٗم٤مر ىمريش يراضمٕمقن أهؾ اًمٙمت٤مب ذم أُمر حمٛمد 

 .(4)وىمٞمؾ أراد سم٤مًمذيمر اًم٘مرآن، أي وم٤مؾم٠مًمقا اعم١مُمٜملم اًمٕم٤معملم ُمـ أهؾ اًم٘مرآن

                                                           
 (. 333/ 5شمٗمسػم اسمـ يمثػم) (1)

 (. 15/ 17اًمتحرير واًمتٜمقير ٓسمـ قم٤مؿمقر ) (2)

 (. 334/ 5(، شمٗمسػم اسمـ يمثػم  )228/ 16اٟمٔمر  شمٗمسػم اًمٓمؼمي ) (3)

 (. 272/ 11(، شمٗمسػم اًم٘مرـمبل )228/ 16اٟمٔمر: شمٗمسػم اًمٓمؼمي ) (4)
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وهذه أي٦م وإن يم٤من ؾمببٝم٤م ظم٤مًص٤م سم٤مًمس١مال قمـ طم٤مًم٦م اًمرؾمؾ اعمت٘مدُملم ٕهؾ اًمذيمر وهؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ: وم٢مهن٤م 

ًم٦ٍم ُمـ ُمس٤مئؾ اًمديـ أصقًمف وومروقمف إذا مل يٙمـ قمٜمد اإلٟمس٤من قمٚمؿ ُمٜمٝم٤م أن يس٠مل ُمـ يٕمٚمٛمٝم٤م قم٤مُم٦ٌم ذم يمؾ ُمس٠م

ومٗمٞمف إُمر سم٤مًمتٕمٚمؿ واًمس١مال ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ومل ي١مُمر سمس١ماهلؿ إٓ ٕٟمف جي٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمتٕمٚمٞمؿ واإلضم٤مسم٦م قمام 

 .(1)قمٚمٛمقه

سمؾ ىمد يم٤مٟمقا أضمس٤مًدا ي٠ميمٚمقن اًمٓمٕم٤مم، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: } { أي:  َوَُم٤م ضَمَٕمٚمْٜم٤َمُهْؿ ضَمَسًدا ٓ َي٠ميُْمُٚمقَن اًمٓمََّٕم٤ممَ وىمقًمف: } 

ُْؿ ًَمَٞم٠ميُْمُٚمقَن اًمٓمََّٕم٤مَم َوَيْٛمُِمقَن ذِم إؾْمَقاِق { ] اًمٗمرىم٤من ـَ اعْمُْرؾَمٚملَِم إِٓ إهِنَّ [ أي: ىمد 20: َوَُم٤م َأْرؾَمٚمْٜم٤َم ىَمبَْٚمَؽ ُِم

ٙمس٥م واًمتج٤مرة، وًمٞمس ذًمؽ يم٤مٟمقا سمنما ُمـ اًمبنم، ي٠ميمٚمقن وينمسمقن ُمثؾ اًمٜم٤مس، ويدظمٚمقن إؾمقاق ًمٚمت

ؾُمقِل َي٠ميُْمُؾ اًمٓمََّٕم٤مَم َوَيْٛمٌِم ذِم  سمْم٤مر هلؿ وٓ ٟم٤مىمص ُمٜمٝمؿ ؿمٞمًئ٤م، يمام شمقمهف اعمنميمقن ذم ىمقهلؿ: } َُم٤مِل َهَذا اًمرَّ

ُقَن إؾْمَقاِق ًَمْقٓ ُأٟمزَل إًَِمٞمِْف َُمَٚمٌؽ وَمَٞمُٙمقَن َُمَٕمُف َٟمِذيًرا َأْو ُيٚمَْ٘مك إًَِمٞمِْف يَمٜمز َأْو شَمُٙمقُن ًَمُف ضَمٜمَّ 
ِ

٦ٌم َي٠ميُْمُؾ ُِمٜمَْٝم٤م َوىَم٤مَل اًمٔم٤َّمعم

 [. 8، 7إِْن شَمتَّبُِٕمقَن إِٓ َرضُمال َُمْسُحقًرا { ] اًمٗمرىم٤من: 

ـَ  وىمقًمف: } َوَُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص: } { أي: ذم اًمدٟمٞم٤م، سمؾ يم٤مٟمقا يٕمٞمِمقن صمؿ يٛمقشمقن، يمام ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف ًمٜمبٞمف َوَُم٤م يَم٤مُٟمقا ظَم٤مًمِِدي

ـْ ىَمبْٚمَِؽ اخْلُٚمْ  [، وظم٤مصتٝمؿ أهنؿ يقطمك إًمٞمٝمؿ ُمـ اهلل قمز وضمؾ، شمٜمزل قمٚمٞمٝمؿ  34َد { ] إٟمبٞم٤مء: ضَمَٕمٚمْٜم٤َم ًمَِبنَمٍ ُِم

 .(2)اعمالئٙم٦م قمـ اهلل سمام حيٙمؿ ذم ظمٚم٘مف مم٤م ي٠مُمر سمف ويٜمٝمك قمٜمف

{ أي: اًمذي وقمدهؿ رهبؿ: "ًمٞمٝمٚمٙمـ اًمٔم٤معملم"، صدىمٝمؿ اهلل وقمده  صُمؿَّ َصَدىمْٜم٤َمُهُؿ اًْمَققْمدَ صمؿ ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف: } 

َـّ َأَٟم٤م َوُرؾُمكِم { ] اعمج٤مدًم٦م: ومٗمٕمؾ ذًمؽ، وهمٚمبٝمؿ  هَْمٚمَِب َٕ  ُ  [ 21قمغم أقمدائٝمؿ، يمام ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف: } يَمَت٥َم اَّللَّ

ـْ َٟمَِم٤مءُ { أي: وم٠مٟمجٞمٜم٤م اًمرؾمؾ قمٜمد إسار أممٝم٤م قمغم شمٙمذيبٝم٤م سمٕمد أي٤مت، } وَم٠َمٟمَْجٞمْٜم٤َمُهْؿ وىمقًمف: }  { وهؿ  َوَُم

 أشمب٤مقمٝم٤م اًمذيـ صدىمقه٤م، وآُمٜمقا هب٤م.

وملِمَ َوَأْهٚمَ وىمقًمف: }  { أي: اعمٙمذسملم سمام ضم٤مءت اًمرؾمؾ سمف، اًمذيـ أرسومقا قمغم أٟمٗمسٝمؿ سمٙمٗمرهؿ  ْٙمٜم٤َم اعْمرُْسِ

 .(3)سمرهبؿ

واعم١مُمٜملم سم٠من اهلل ص٤مدىمف وقمده ُمـ اًمٜمٍم، واإلٟمذار عمـ ملسو هيلع هللا ىلص  ٌ: وم٤مًمتبِمػم ًمٚمرؾمقل وذم أي٤مت شمبِمػٌم وإٟمذار

 .(4)ُم٤مصمؾ أىمقام اًمرؾمؾ إوًملم

{أي: ذومٙمؿ. واعمٕمٜمك: ًم٘مد أٟمزًمٜم٤م إًمٞمٙمؿ ومِٞمِف ذيِْمُريُمؿْ { أي: اًم٘مرآن، }إًَِمٞمُْٙمْؿ يمِت٤َمسًم٤مًَمَ٘مْد َأٟمزًْمٜم٤َم صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: } 

 يمت٤مسم٤م ومٞمف ذومٙمؿ.

                                                           
 (. 519شمٗمسػم اًمسٕمدي )ص:  (1)

 (. 334/ 5شمٗمسػم اسمـ يمثػم) (2)

 (. 334/ 5(، شمٗمسػم اسمـ يمثػم )231/ 16اٟمٔمر  شمٗمسػم اًمٓمؼمي ) (3)

 (. 16/ 17اًمتحرير واًمتٜمقير ) (4)
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، ٕٟمف ُمٕمجزشمف، وهق ذف ًمٜم٤م إن قمٛمٚمٜم٤م سمام ومٞمف، دًمٞمٚمف ىمقًمف قمٚمٞمف ملسو هيلع هللا ىلص: واًمٙمت٤مب ذف ًمٜمبٞمٜم٤م ىم٤مل اًم٘مرـمبل

 اًمسالم: )اًم٘مرآن طمج٦م ًمؽ أو قمٚمٞمؽ(.

{ ومٞمف اؾمتٗمٝم٤مم ًمٚمتقسمٞمخ واًمت٘مريع، أي: أومال شمٕم٘مٚمقن أن إُمر يمذًمؽ، أو ٓ شمٕم٘مٚمقن ؿمٞمئ٤ًم نَ َأوَمال شَمْٕمِ٘مُٚمقوىمقًمف: }

 .(1)ُمـ إؿمٞم٤مء اًمتل ُمـ مجٚمتٝم٤م ُم٤م ُذيمر

يْمِر إِ قمٚمٞمؽ سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وم٢من ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُمٜمزًم٦م رومٞمٕم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، } -1 َٓ وَم٤مؾْم٠َمًُمقا َأْهَؾ اًمذِّ ْن يُمٜمْتُْؿ 

 {.شَمْٕمَٚمُٛمقَن 

 يتٕملم ؾم١مال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم يمؾ ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ إٓ ُمـ ـمري٘مٝمؿ، ُمـ أُمقر اًمديـ وأظمرة.-2

اعمٕمجزات مل شمٙمـ يقُم٤ًم ؾمبب٤ًم ذم هداي٦م اًمٜم٤مس سمؾ يم٤مٟم٧م ؾمب٥م إهاليمٝمؿ إذ هذا ـمبع اإلٟمس٤من إذا مل يرد -3

 اإليامن واهلداي٦م وم٢مٟمف ٓ هيتدي وًمق ضم٤مءشمف يمؾ آي٦م.

ر سمف اهلل شمٕم٤ممم ًمام ومٞمف ُمـ دٓئؾ اًمتقطمٞمد، وُمققمٔم٦ٌم ًمام ومٞمف ُمـ ىمّمص -4 اًم٘مرآن ذيمٌر وذٌف: ذيمٌر يذيمِّ

 إوًملم، وذٌف أي ذٍف عمـ آُمـ سمف وقمٛمؾ سمام ومٞمف ُمـ ذائٍع وآداٍب وأظمالٍق.

 ومٛمتك يٙمقن هذا اًمٙمت٤مب ؾمبب٤ًم ًمنمومٜم٤م، وقمزشمٜم٤م، ورومٕمتٜم٤م؟!

**             ***               **** 

 

ـَ ) ٦ًَم َوَأٟمَِم٠مَْٟم٤م سَمْٕمَدَه٤م ىَمْقًُم٤م آظَمِري
ِ

ٜمَْٝم٤م 11ىم٤مل شمٕم٤ممم: }َويَمْؿ ىَمَّمْٛمٜم٤َم ُِمـ ىَمْرَي٦ٍم يَم٤مَٟم٧ْم فَم٤معم قا سَم٠مؾَْمٜم٤َم إَِذا ُهؿ ُمِّ ( وَمَٚمامَّ َأطَمسُّ

( ىَم٤مًُمقا َي٤م َويَْٚمٜم٤َم إِٟم٤َّم يُمٜم٤َّم 13شُمْس٠َمًُمقَن )( ٓ شَمْريُمُْمقا َواْرضِمُٕمقا إمَِم َُم٤م ُأشمِْرومْتُْؿ ومِٞمِف َوَُمَس٤ميمِٜمُِٙمْؿ ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ 12َيْريُمُْمقَن )

لَم )
ِ ِ
ـَ {.14فَم٤معم  ( وَماَم َزاًَم٧م شمِّٚمَْؽ َدقْمَقاُهْؿ طَمتَّك ضَمَٕمٚمْٜم٤َمُهْؿ طَمِّمٞمًدا ظَم٤مُِمِدي

٦َمً ىمقًمف شمٕم٤ممم: }
ِ

ـْ ىَمْرَي٦ٍم يَم٤مَٟم٧ْم فَم٤معم ـْ سَمْٕمِد { َهِذِه ِصٞمَٖم٦ُم شَمْٙمثػٍِم، يَماَم ىمَ َويَمْؿ ىَمَّمْٛمٜم٤َم ُِم ـَ اًْمُ٘مُروِن ُِم ٤مَل }َويَمْؿ َأْهَٚمْٙمٜم٤َم ُِم

 :
ِ
اء رْسَ  [.17ُٟمقٍح{ ]اإْلِ

اًمٙمرس اًمِمديد اًمذي ٓ يرضمك سمٕمده اًمتئ٤مم وٓ اٟمتٗم٤مع. واؾمتٕمػم ًمالؾمتٞمّم٤مل واإلهالك اًم٘مقي واًم٘مّمؿ: 

 .(2)يم٢مهالك قم٤مد وصمٛمقد وؾمب٠م

ـَ َوىَمْقًُمُف: } ٦ًم ُأظْمَرى سَمْٕمَدُهْؿ. }{ َأْي َوَأٟمَِْم٠مَْٟم٤م سَمْٕمَدَه٤م ىَمْقًُم٤م آظَمِري قا سَم٠مؾَْمٜم٤َم: ُأُمَّ ٜمُقا َأنَّ اًْمَٕمَذاَب وَمَٚمامَّ َأطَمسُّ { َأْي: شَمَٞم٘مَّ

وَن َه٤مِرسملَِم.إَِذا ُهْؿ ُِمٜمَْٝم٤م َيْريُمُْمقنَ َواىِمٌع هِبِْؿ، يَماَم َوقَمَدُهْؿ َٟمبِٞمُُّٝمْؿ، }  { َأْي: َيِٗمرُّ

                                                           
 (. 45/ 5ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين ) (1)

 (. 25/ 17ير واًمتٜمقير ٓسمـ قم٤مؿمقر)اًمتحر (2)



 

25 
 

25 

ع أصقات ُم١مذٟم٦م سم٤مهلالك يم٤مًمّمقاقمؼ اإلدراك سم٤محلس ومٞمٙمقن سمرؤي٦م ُم٤م يزقمجٝمؿ أو ؾمامواإلطمس٤مس: 

 واًمري٤مح.

: رسقم٦م ؾمػم اًمٗمرس، وأصٚمف اًمُضب سم٤مًمِرضمؾ ومٞمسٛمك سمف اًمٕمدو، وأـمٚمؼ اًمريمض ذم هذه أي٦م قمغم واًمريمض

 .(1)رسقم٦م ؾمػم اًمٜم٤مس قمغم وضمف آؾمتٕم٤مرة شمِمبٞمًٝم٤م ًمرسقم٦م ؾمػمهؿ سمريمض إومراس

َٓ ومْتُْؿ ومِٞمِف َوَُمَس٤ميمِٜمُِٙمؿْ َٓ شَمْريُمُْمقا َواْرضِمُٕمقا إمَِم َُم٤م ُأشمْرِ وىمقًمف شمٕم٤ممم: } ٌؿ هِبِْؿ ىَمَدًرا َأْي: ىِمٞمَؾ هَلُْؿ ىَمَدًرا:  { َهَذا هَتَٙمُّ

وِر، َواعْمَِٕمٞم ُ ـَ اًمٜمِّْٕمَٛم٦ِم َواًمرسُّ ـْ ُٟمُزوِل اًْمَٕمَذاِب، َواْرضِمُٕمقا إمَِم َُم٤م يُمٜمُْتْؿ ومِٞمِف ُِم ـِ شَمْريُمُْمقا َه٤مِرسملَِم ُِم َِم٦ِم َواعْمََس٤ميمِ

ٞمِّب٦َِم.   اؾْمتِْٝمَزاٌء هِبِْؿ.ىَمت٤َمَدُة:  ىَم٤مَل اًمٓمَّ

 .(2)سمؾ ُمٕمٜم٤مه: ًمٕمٚمٙمؿ شمس٠مًمقن ُمـ دٟمٞم٤ميمؿ ؿمٞمًئ٤م قمغم وضمف اًمسخري٦م وآؾمتٝمزاءوىم٤مل آظمرون: 

 ؿُمْٙمِر اًمٜمِّْٕمَٛم٦مِ ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْس٠َمًُمقنَ وىمقًمف شمٕم٤ممم: }
ِ
ـْ َأَداء  .(3){ َأْي: قَمامَّ يُمٜمُْتْؿ وِمٞمِف ُِم

لمَ ىَم٤مًُمقا َي٤م َوْيَٚمٜم٤َم إِ ىمقًمف شمٕم٤ممم: }
ِ ِ
 { أي: ىم٤مل ه١مٓء اًمذيـ أطمؾ اهلُل هبؿ سم٠مؾمفٟم٤َّم يُمٜم٤َّم فَم٤معم

{ أي: ُم٤م زاًم٧م وَماَم َزاًَم٧ْم شمِٚمَْؽ َدقْمَقاُهْؿ سمٔمٚمٛمٝمؿ ًمام ٟمزل هبؿ سم٠مس اهلل: ي٤م ويٚمٜم٤م إٟم٤م يمٜم٤م فم٤معملم سمٙمٗمرٟم٤م سمرسمٜم٤م، } 

ٝمؿ اهلل ومحّمدهؿ شمٚمؽ اعم٘م٤مًم٦م، وهل آقمؽماف سم٤مًمٔمٚمِؿ، طملم أشم٤مهؿ سم٠مس اهلل، سمٔمٚمٛمٝمؿ أٟمٗمسٝمؿ، طمتك ىمتٚم

 سم٤مًمسٞمػ، يمام حيّمد اًمزرع، ويست٠مصؾ ىمٓمًٕم٤م سم٤معمٜم٤مضمؾ.

ـَ وىمقًمف: }  { ي٘مقل: ه٤مًمٙملم، ىمد اٟمٓمٗم٠مت ذارهتؿ، وؾمٙمٜم٧م طمريمتٝمؿ، ومّم٤مروا مهقدا يمام ختٛمد اًمٜم٤مر  ظَم٤مُِمِدي

 .(4)ومتٓمٗم٠م

 امقم٤مت.اًمٔمٚمؿ ؾمب٥م ُمـ أؾمب٤مب اهلالك قمغم ُمستقى إومراد واجل-1

 ٓ شمٜمٗمع اًمتقسم٦م قمٜمد ُمٕم٤ميٜم٦م اًمٕمذاب ًمق ـمٚمبٝم٤م اهل٤مًمٙمقن.-2

شمذيمر أن اهلل أهٚمؽ إُمؿ اًمس٤مسم٘م٦م سمسب٥م اًمٔمٚمؿ، وأقمٔمٛمف اًمنمك سم٤مهلل، وم٢من يمٜم٧م وىمٕم٧م ذم ُمٔمٚمٛم٦م أطمد -3

ـْ َأيِب  ُمـ اًمٜم٤مس ومس٤مرع ذم رده٤م، وسم٤مدر سم٤مًمتقسم٦م إمم اهلل قمز وضمؾ، وم٢من ديقان اعمٔم٤ممل ٓ يؽمك قمٜمد اهلل، ومَٕم

 ÷ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ 
ِ
ـْ َرؾُمقِل اهلل ـَ اًمٜم٤َّمِر طُمبُِسقا سمَِ٘مٜمَْٓمَرٍة سَملْمَ اجْلَٜم٦َِّم َواًمٜم٤َّمِر ملسو هيلع هللا ىلص ، قَم ىَم٤مَل: إَِذا ظَمَٚمَص اعْم١ُْمُِمٜمُقَن ُِم

سُمقا ُأِذَن هَلُْؿ سمِدُ  قا َوُهذِّ ٟمَْٞم٤م طَمتَّك إَِذا ُٟم٘مُّ قَن َُمَٔم٤ممِلَ يَم٤مَٟم٧ْم سَمٞمْٜمَُٝمْؿ ذِم اًمدُّ  .(5)ظُمقِل اجْلَٜم٦َّمِ وَمَٞمَتَ٘م٤مصُّ

***             ***               *** 

                                                           
 (. 25/ 17اًمتحرير واًمتٜمقير ) (1)

 (. 235/ 16شمٗمسػم اًمٓمؼمي ) (2)

 (. 335/ 5شمٗمسػم اسمـ يمثػم) (3)

 (. 335/ 5(، وشمٗمسػم اسمـ يمثػم)236/ 16شمٗمسػم اًمٓمؼمي) (4)

 (. 2440أظمرضمف اًمبخ٤مري) (5)
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قِمبلَِم ) َٓ َْرَض َوَُم٤م سَمٞمْٜمَُٝماَم  ْٕ اَمَء َوا ـْ ًَمُدٟم٤َّم إِْن يُمٜم٤َّم 16ىم٤مل شمٕم٤ممم: }َوَُم٤م ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم اًمسَّ ْذَٟم٤مُه ُِم َ ختَّ َٓ ( ًَمْق َأَرْدَٟم٤م َأْن َٟمتَِّخَذ هَلًْقا 

٤َّم شَمِّمُٗمقَن )( سَمْؾ َٟمْ٘مِذُف سمِ 17وَم٤مقِمٚملَِم ) ـْ ذِم ٤18محْلَؼِّ قَمغَم اًْمب٤َمـمِِؾ وَمٞمَْدَُمُٖمُف وَم٢ِمَذا ُهَق َزاِهٌؼ َوًَمُٙمُؿ اًْمَقيُْؾ مِم ( َوًَمُف َُم

وَن ) َٓ َيْستَْحرِسُ ـْ قِمب٤َمَدشمِِف َو وَن قَم َٓ َيْستَْٙمؼِمُ ـْ قِمٜمَْدُه  َْرِض َوَُم ْٕ اَمَواِت َوا َٓ ( ُيَسبُِّحقَن اًمٚمَّٞمَْؾ َواًمٜمَّٝمَ 19اًمسَّ ٤مَر 

وَن {.  َيْٗمؽُمُ

ـَ َأؾَم٤مُءوا سماَِم قَمِٛمُٚمقا  ِذي خيؼم شمٕم٤ممم أٟمف ظمٚمؼ اًمسٛمقات وإرض سم٤محلؼ، أي: سم٤مًمٕمدل واًم٘مسط، }ًمَِٞمْجِزَي اًمَّ

ـَ َأطْمَسٜمُقا سم٤ِمحْلُْسٜمَك{ ] اًمٜمجؿ:  ِذي ِزَي اًمَّ َٚمْ٘مٜم٤َم [، وأٟمف مل خيٚمؼ ذًمؽ قمبًث٤م وٓ ًمٕمًب٤م، يمام ىم٤مل: } َوَُم٤م ظَم 31َوجَيْ

ـَ اًمٜم٤َّمِر { ] ـَ يَمَٗمُروا ُِم ِذي ـَ يَمَٗمُروا وَمَقْيٌؾ ًمِٚمَّ ِذي ُـّ اًمَّ اَمَء َوإْرَض َوَُم٤م سَمٞمْٜمَُٝماَم سَم٤مـماِل َذًمَِؽ فَم  [27ص:  اًمسَّ

ـْ ًَمُدٟم٤َّموىمقًمف شمٕم٤ممم: قمغم اًمٗمرض واًمت٘مدير اعمح٤مل }  ْذَٟم٤مُه ُِم َ  { أي: ُمـ قمٜمدٟم٤م } إِْن يُمٜم٤َّم وَم٤مقِمٚملَِم { ومل ٓختَّ

 .(1)ٟمٓمٚمٕمٙمؿ قمغم ُم٤م ومٞمف قمب٨م وهلق، ٕن ذًمؽ ٟم٘مص وَُمثؾ ؾمقء، ٓ ٟمح٥م أن ٟمريف إي٤ميمؿ

{: ُمـ أهؾ اًمسامء ٓ ُمـ أهؾ إرض. ىمٞمؾ: أراد اًمرد قمغم ُمـ  ًَمْق َأَرْدَٟم٤م َأْن َٟمتَِّخَذ هَلًْقا} ىم٤مل اسمـ ضمري٩م ذم ىمقًمف 

 .(2)أي٦م رد قمغم اًمٜمّم٤مرىاسمـ ىمتٞمب٦م:  وىم٤ملىم٤مل إن إصٜم٤مم سمٜم٤مت اهلل: أي يمٞمػ يٙمقن ُمٜمحقشمٙمؿ وًمًدا ًمٜم٤م. 

 { ىم٤مل ىمت٤مدة، واًمسدي، وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل، وُمٖمػمة سمـ ُِمْ٘مَسؿ، أي: ُم٤م يمٜم٤م وم٤مقمٚملم. إِْن يُمٜم٤َّم وَم٤مقِمٚملِمَ  وىمقًمف: }

 .(3)يمؾ رء ذم اًم٘مرآن "إن" ومٝمق إٟمٙم٤مروىم٤مل جم٤مهد: 

{  وَمٞمَْدَُمُٖمُف وَم٢ِمَذا ُهَق َزاِهٌؼ حلؼ ومٞمدطمض اًمب٤مـمؾ: وهلذا ىم٤مل: }{ أي: ٟمبلم ا سَمْؾ َٟمْ٘مِذُف سم٤ِمحْلَؼِّ قَمغَم اًْمب٤َمـمِؾِ  وىمقًمف: }

٤َّم شَمِّمُٗمقَن { أي: أهي٤م اًم٘م٤مشمٚمقن: هلل وًمٌد، }  َوًَمُٙمُؿ اًْمَقيُْؾ أي: ذاه٥ٌم ُمْمٛمحٌؾ، }  { أي: شم٘مقًمقن وشمٗمؽمون مِم

 .(4)وشمٙمذسمقن

ـْ قِمٜمْدَ  ىمقًمف شمٕم٤ممم: } َْرِض َوَُم ْٕ اَمَواِت َوا ـْ ذِم اًمسَّ وَن َوًَمُف َُم َٓ َيْستَْحرِسُ ـْ قِمب٤َمَدشمِِف َو وَن قَم َٓ َيْستَْٙمؼِمُ : اعمٕمٜمك{ ُه 

ويمٞمػ جيقز أن يتخذ اهلل هلًقا، وًمف ُُمٚمؽ مجٞمع ُمـ ذم اًمساموات وإرض، واًمذيـ قمٜمده ُمـ ظمٚم٘مف ٓ 

 يستٜمٙمٗمقن قمـ قمب٤مدهتؿ إي٤مه، وٓ يٕمٞمقن ُمـ ـمقل ظمدُمتٝمؿ ًمف، وىمد قمٚمٛمتؿ أٟمف ٓ يستٕمبد واًمٌد وًمده، وٓ

ص٤مطمبتف، ويمؾ ُمـ ذم اًمساموات وإرض قمبٞمده، وم٠مٟمك يٙمقن ًمف ص٤مطمب٦ٌم ووًمٌد؟ ي٘مقل: أوٓ شمتٗمٙمرون ومٞمام 

 .(5)شمٗمؽمون ُمـ اًمٙمذب قمغم رسمٙمؿ؟ 

                                                           
 (. 520شمٗمسػم اًمسٕمدي )ص:  (1)

 (. 276/ 11شمٗمسػم اًم٘مرـمبل ) (2)

 (. 336/ 5شمٗمسػم اسمـ يمثػم) (3)

 (. 336/ 5شمٗمسػم اسمـ يمثػم) (4)

 (. 242/ 16شمٗمسػم اًمٓمؼمي) (5)
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ونَ وُمٕمٜمك ىمقًمف: } {، أي ٓ َيْٕمَٞمْقن وٓ يٛمٚمقن، ُم٠مظمقذ ُمـ احلَسػم وهق اًمبٕمػم اعمٜم٘مٓمع سم٤مإلقمٞم٤مء َيْستَْحرِسُ

 .(1)واًمتٕم٥م

ونَ ُيَس  وىمقًمف شمٕم٤ممم: } { أي: ُمستٖمرىملم ذم اًمٕمب٤مدة واًمتسبٞمح ذم مجٞمع أوىم٤مهتؿ،  بُِّحقَن اًمٚمَّٞمَْؾ َواًمٜمََّٝم٤مَر ٓ َيْٗمؽُمُ

ومٚمٞمس ذم أوىم٤مهتؿ وىم٧م وم٤مرٍغ، وٓ ظم٤مٍل ُمٜمٝم٤م، وهؿ قمغم يمثرهتؿ هبذه اًمّمٗم٦م، وذم هذا ُمـ سمٞم٤من قمٔمٛمتف، 

 .(2)شمٍمف اًمٕمب٤مدة ًمٖمػمه وضمالًم٦م ؾمٚمٓم٤مٟمف، ويمامل قمٚمٛمف وطمٙمٛمتف، ُم٤م يقضم٥م أن ٓ يٕمبد إٓ هق، وٓ

 اهلل ضمؾ ضمالًمف ُمٜمزه قمـ يمؾ هلٍق وقمب٨ٍم، وذم ظمٚم٘مف ًمألؿمٞم٤مء قمٔمٞمُؿ طمٙمٛم٦ٍم.-1

 احلؼ ٓ يّم٤مدُمف رٌء إٓ ىمٝمره ودُمٖمف وأذهبف، وشمٚمؽ ؾمٜم٦م اهلل ُم٤مضٞم٦ٌم.-2

ومٝمٜم٤مك ُمـ ٓ يٜم٘مٓمٕمقن قمـ قمب٤مدة اهلل  قمٚمٞمؽ سمٙمثرة اًمتسبٞمح وذيمر اهلل قمز وضمؾ، وإي٤مك وآهمؽمار سمٕمٛمٚمؽ-3

 وِذيمره  ًمٞمالً أو هن٤مًرا.

***             ***               *** 

وَن ) َْرِض ُهْؿ ُيٜمنِْمُ ْٕ ـَ ا َُذوا آهِل٦ًَم ُِم  َربِّ 21ىم٤مل شمٕم٤ممم: }َأِم اختَّ
ِ

ُ ًَمَٗمَسَدشَم٤م وَمُسبَْح٤مَن اَّللَّ َّٓ اَّللَّ ( ًَمْق يَم٤مَن ومِٞمِٝماَم آهِل٦ٌَم إِ

َٓ ُيْس٠َمُل قَمامَّ َيْٗمَٕمُؾ َوُهْؿ ُيْس٠َمًُمقَن )22َٕمْرِش قَمامَّ َيِّمُٗمقَن )اًمْ  ـْ ُدوٟمِِف آهِل٦ًَم ىُمْؾ َه٤مشُمقا سُمْرَه٤مَٟمُٙمْؿ 23(  َُذوا ُِم ( َأِم اختَّ

َٓ َيْٕمَٚمُٛمقَن احْلَؼَّ وَمُٝمْؿ ُُمْٕمِرُضقَن{. ـْ ىَمبكِْم سَمْؾ َأيْمثَُرُهْؿ  ـْ َُمِٕمَل َوذيِْمُر َُم  َهَذا ذيِْمُر َُم

 ًمف، أٟمٙمر قمغم اعمنميملم اًمذيـ اختذوا ُمـ دون اهلل آهل٦ًم 
ٍ
ًمام سملمَّ شمٕم٤ممم يمامل اىمتداره وقمٔمٛمتف، وظمْمقع يمؾ رء

ونَ  ُمـ إرض، ذم هم٤مي٦م اًمٕمجز وقمدم اًم٘مدرة سم٘مقًمف: } َْرِض ُهْؿ ُيٜمنِْمُ ْٕ ـَ ا َُذوا آهِل٦ًَم ُِم أي: أهؿ حيٞمقن  {َأِم اختَّ

 ُمـ ذًمؽ. ومٙمٞمػ ضمٕمٚمقه٤م هلل ٟمًدا وقمبدوه٤م اعمقشمك ويٜمنموهنؿ ُمـ ا
ٍ
ٕرض؟ أي: ٓ ي٘مدرون قمغم رء

 .(3)ُمٕمف

{ أي:  ًَمْق يَم٤مَن ومِٞمِٝماَم آهِل٦َمٌ صمؿ أظمؼم شمٕم٤ممم أٟمف ًمق يم٤من ذم اًمقضمقد آهل٦ٌم همػمه: ًمٗمسدت اًمسٛمقات إرض، وم٘م٤مل } 

الف اًمقاىمع سملم اًمنميم٤مء، يم٘مقًمف {، ظمرسمت٤م وهٚمؽ ُمـ ومٞمٝمام سمقىمقع اًمتٜم٤مزع سم٤مٓظمتًَمَٗمَسَدشَم٤مذم اًمسامء وإرض، }

 سماَِم ظَمَٚمَؼ َوًَمَٕمال سمَ 
ٍ  إًِذا ًَمَذَه٥َم يُمؾُّ لِِإَ

ٍ ـْ لِِإَ ـْ َوًَمٍد َوَُم٤م يَم٤مَن َُمَٕمُف ُِم ُ ُِم َذ اَّللَّ َ ْٕمُْمُٝمْؿ قَمغَم سَمْٕمٍض شمٕم٤ممم: } َُم٤م اختَّ

 قَمامَّ َيِّمُٗمقَن { ]اعم١مُمٜمقن: 
ِ

 َربِّ اًمَْٕمْرِش قَمامَّ َيِّمُٗمقنَ وَمُسبَْح٤مَن ا[، وىم٤مل ه٤مهٜم٤م: }91ؾُمبَْح٤مَن اَّللَّ
ِ

{ أي: قمام َّللَّ

 .(4)ي٘مقًمقن إنَّ ًمف وًمًدا أو ذيًٙم٤م، ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وشم٘مدس وشمٜمزه قمـ اًمذي يٗمؽمون وي٠مومٙمقن قمٚمًقا يمبػًما

                                                           
 (. 1069(، واًمتسٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ ٓسمـ ضمزي )ص: 277/ 11شمٗمسػم اًم٘مرـمبل ) (1)

 (. 520شمٗمسػم اًمسٕمدي )ص:  (2)

 (. 521(، و شمٗمسػم اًمسٕمدي )ص: 337/ 5اٟمٔمر شمٗمسػم اسمـ يمثػم ) (3)

 (. 337/ 5ٗمسػم اسمـ يمثػم)شم (4)
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{ أي: هق احل٤ميمؿ اًمذي ٓ ُمٕم٘م٥م حلٙمٛمف، وٓ يٕمؽمض قمٚمٞمف أطمٌد، ًمٕمٔمٛمتف ٓ ُيْس٠َمُل قَمامَّ َيْٗمَٕمُؾ وىمقًمف: } 

{ أي: وهق ؾم٤مئٌؾ ظمٚم٘مف قمام يٕمٛمٚمقن، ومٝمؿ َوُهْؿ ُيْس٠َمًُمقَن يمؼمي٤مئف، وقمٚمقه وطمٙمٛمتف وقمدًمف وًمٓمٗمف، } وضمالًمف و

َؽ ًَمٜمَْس٠َمًَمٜمَُّٝمْؿ َأمْجَِٕملَم قَمامَّ يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقَن{ ]  ُمسئقًمقن قمـ أومٕم٤مهلؿ، وحم٤مؾمبقن قمغم أقمامهلؿ، يم٘مقًمف: }وَمَقَرسمِّ

 .(1)[93، 92احلجر: 

ـْ ُدوٟمِِف آهِل٦ًَم ىُمْؾ َه٤مشُمقا سُمْرَه٤مَٟمُٙمْؿ أَ ىَمْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم: }  َُذوا ُِم َذ ه١مٓء اعمنميمقن ُمـ دون ِم اختَّ َ {، َيُ٘مقُل شَمَٕم٤ممَم ِذيْمُرُه: َأختَّ

اهلل آهل٦م شمٜمٗمع وشمُض، وختٚمؼ وحتٞمل ومتٞم٧م؟. ىمؾ ي٤م حمٛمد هلؿ: ه٤مشمقا سمره٤مٟمٙمؿ يٕمٜمل: طمجتٙمؿ، ي٘مقل: ه٤مشمقا 

٦ًم َوَدًمِٞمالً قَمغَم ِصْدىِمُٙمْؿ.إن يمٜمتؿ شمزقمٛمقن أٟمٙمؿ حم٘مقن ذم ىمٞمٚمٙمؿ   ذًمؽ طُمجَّ

ـْ َُمِٕمَل َوىَمْقًُمُف: } ـْ َُمِٕمَل { َيُ٘مقُل: هذا اًمذي ضمئتٙمؿ سمف ُمـ قمٜمد اهلل ُمـ اًم٘مرآن واًمتٜمزيؾ، } َهَذا ذيِْمُر َُم {  ذيِْمُر َُم

 ي٘مقل: ظمؼم ُمـ ُمٕمل سمام هلؿ ُمـ صمقاب اهلل قمغم إيامهنؿ سمف، وـم٤مقمتٝمؿ إي٤مه، وُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ قم٘م٤مب اهلل قمغم

ـْ ىَمبكِْم{ ي٘مقل: وظمؼم ُمـ ىمبكم ُمـ إُمؿ اًمتل ؾمٚمٗم٧م ىمبكم، وُم٤م ومٕمؾ اهلل ، ُمٕمّمٞمتٝمؿ إي٤مه ويمٗمرهؿ سمف }َوِذيْمُر َُم

 .(2)هبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م، وهق وم٤مقمؾ هبؿ ذم أظمرة

يٕمٚمٛمقن اًمّمقاب  {، أي: سمؾ أيمثر ه١مٓء اعمنميملم ٓسَمْؾ َأيْمثَُرُهْؿ َٓ َيْٕمَٚمُٛمقَن احْلَؼَّ وَمُٝمْؿ ُُمْٕمِرُضقَن َوىَمْقًُمُف: } 

 .(3)ومٞمام ي٘مقًمقن وٓ ومٞمام ي٠مشمقن ويذرون، ومٝمؿ ُمٕمرضقن قمـ احلؼ ضمٝمالً ُمٜمٝمؿ سمف، وىمٚم٦م ومٝمؿٍ 

ىِمقام اًمسٛمقات وإرض واخلٚمٞم٘م٦م سم٠من شم٠مًَمف اإلًمف احلؼ، ومٚمق يم٤من ومٞمٝمام لِإ آظمر همػم اهلل مل يٙمـ إهل٤ًم طم٘م٤ًم،  -1

ذيؽ ًمف وٓ ؾمٛمك ًمف وٓ ُمثؾ ًمف، ومٚمق شم٠َمهل٧م همػمه ًمٗمسدت يمؾ اًمٗمس٤مد سم٤مٟمتٗم٤مء ُم٤م سمف إذ اإلًمف احلؼ ٓ 

 .(4)صالطمٝم٤م، إذ صالطمٝم٤م سمت٠َمًمف اإلًمف احلؼ

يمامل طمٙمٛم٦م اهلل ضمؾ ضمالًمف وقمٚمٛمف ووضٕمف إؿمٞم٤مَء ُمقاضٕمٝم٤م، وأٟمف ًمٞمس رم أومٕم٤مًمف ظمٚمؾ وٓ قمب٨م وٓ -2

 ُمسئقًمقن.ومس٤مد، وم٢مٟمف ؾمبح٤مٟمف ٓ ُيسئؾ قمام يٗمٕمؾ واخلٚمؼ يمٚمٝمؿ 

 .(5)ذم أي٤مت إفمٝم٤مر ًمٕمٜم٤مي٦م اهلل شمٕم٤ممم سم٢مزاًم٦م اًمنمك ُمـ ٟمٗمقس اًمبنم، وىمٓمع داسمره، إصالطًم٤م ًمٕم٘مقهلؿ-3

***             ***               *** 

 

                                                           
 (. 337/ 5(، و شمٗمسػم اسمـ يمثػم)247/ 16اٟمٔمر شمٗمسػم اًمٓمؼمي) (1)

 (. 248/ 16شمٗمسػم اًمٓمؼمي ) (2)

 (. 249/ 16شمٗمسػم اًمٓمؼمي) (3)

 (. 57ـمريؼ اهلجرشملم وسم٤مب اًمسٕم٤مدشملم ٓسمـ اًم٘مٞمؿ)ص:  (4)

 (. 36/ 17اًمتحرير واًمتٜمقير ٓسمـ قم٤مؿمقر) (5)
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َّٓ َأَٟم٤م  َ إِ َٓ لِِإَ َّٓ ُٟمقطِمل إًَِمٞمِْف َأٟمَُّف  ـْ َرؾُمقٍل إِ ـْ ىَمبْٚمَِؽ ُِم ََذ 25وَم٤مقْمبُُدوِن )ىم٤مل شمٕم٤ممم: }َوَُم٤م َأْرؾَمٚمْٜم٤َم ُِم ( َوىَم٤مًُمقا اختَّ

ـُ َوًَمًدا ؾُمبَْح٤مَٟمُف سَمْؾ قِمب٤َمٌد ُُمْٙمَرُُمقَن ) مْحَ َٓ َيْسبُِ٘مقَٟمُف سم٤ِمًْمَ٘مْقِل َوُهْؿ سم٠َِمُْمِرِه َيْٕمَٛمُٚمقَن )26اًمرَّ ( َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م سَملْمَ َأيِْدهيِْؿ 27( 

ـِ اْرشَم٣َم وَ  َ
ِ

َّٓ عم َٓ َيِْمَٗمُٕمقَن إِ ـْ ظَمِْمٞمَتِِف ُُمِْمِٗمُ٘مقَن )َوَُم٤م ظَمٚمَْٗمُٝمْؿ َو  ({.28ُهْؿ ُِم

ـْ َرؾُمقٍل. . . أي٦م ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف: } ـْ ىَمبْٚمَِؽ ُِم ـْ َرؾُمقٍل إمَِم َوَُم٤م َأْرؾَمٚمْٜم٤َم ُِم ـْ ىَمبْٚمَِؽ ُِم ُد ُِم {أي: َوَُم٤م َأْرؾَمٚمْٜم٤َم َي٤م حُمَٛمَّ

َٓ َُمْٕمبُ  ُف  َّٓ ُٟمقطِمل إًَِمٞمِْف َأٟمَّ ـَ إَُُمِؿ إِ ٦ٍم ُِم اَمَواِت َوإَْرِض شَمّْمُٚمُح اًْمِٕمَب٤مَدُة ًَمُف ؾِمَقاَي } ُأُمَّ {  وَم٤مقْمبُُدونِ قَد ذِم اًمسَّ

 .(1)َيُ٘مقُل: وَم٠َمظْمٚمُِّمقا زِمَ اًْمِٕمَب٤مَدَة، َوَأومِْرُدوا زِمَ إًُُمقَه٦مَ 

سمف أرؾمٚم٧م اًمرؾمؾ سم٤مإلظمالص واًمتقطمٞمد، ٓ ي٘مبؾ ُمٜمٝمؿ قمٛمٌؾ طمتك ي٘مقًمقه وي٘مروا سمف، واًمنمائع ىم٤مل ىمت٤مدة: 

تٚمٗم٦م، ذم اًمتقراة ذيٕم٦ٌم، وذم اإلٟمجٞمؾ ذيٕم٦ٌم، وذم اًم٘مرآن ذيٕم٦ٌم طمالل وطمرام وهذا يمٚمف ذم اإلظمالص خم

 .(2)هلل، واًمتقطمٞمد ًمف

ُمـ سمٞم٤من سم٤مـمٚمٝمؿ ومٞمام اختذوا ُمـ دون اهلل آهل٦ًم، اٟمت٘مؾ إمم سمٞم٤من سم٤مـمٍؾ آظمر وهق اقمت٘م٤مدهؿ  -ؾمبح٤مٟمف-وًمام ومرغ

ـُ َوًَمًدا ؾُمبَْح٤مَٟمُف سَمْؾ قِمب٤َمٌد ُُمْٙمَرُُمقنَ َوىَم٤م أن اهلل اختذ وًمًدا وم٘م٤مل ؾمبح٤مٟمف: } مْحَ َذ اًمرَّ َ { وم٘م٤مل ضمؾ صمٜم٤مؤه: ًُمقا اختَّ

سَمْؾ قِمب٤َمٌد اؾمتٕمٔم٤مًُم٤م ًمام ىم٤مًمقا، وشمؼمًي٤م مم٤م وصٗمقه سمف ؾمبح٤مٟمف، ي٘مقل شمٜمزهًي٤م ًمف قمـ ذًمؽ: ُم٤م ذًمؽ ُمـ صٗمتف، }

آدم، وًمٙمٜمٝمؿ قمب٤مد ُمٙمرُمقن، واًمت٘مدير:  { ي٘مقل: ُم٤م اعمالئٙم٦م يمام وصٗمٝمؿ سمف ه١مٓء اًمٙم٤مومرون ُمـ سمٜملُُمْٙمَرُُمقنَ 

سمؾ اعمالئٙم٦م قمب٤مٌد ُمٙمرُمقن، أي أيمرُمٝمؿ اهلل سمرض٤مه قمٜمٝمؿ وضمٕمٚمٝمؿ ُمـ قمب٤مده اعم٘مرسملم وومْمٚمٝمؿ قمغم يمثػٍم ُمـ 

 .(3)ظمٚم٘مف اًمّم٤محللم

 {ؾُمبَْح٤مَٟمفُ وًمام يم٤من اخت٤مذ اًمقًمد ٟم٘مًّم٤م ذم ضم٤مٟم٥م واضم٥م اًمقضمقد، أقم٘م٥م ُم٘م٤مًمتٝمؿ سمٙمٚمٛم٦م }

٤مذ اًمقًمد، إٟمام يٜمِم٠م قمـ آومت٘م٤مر إمم إيمامل اًمٜم٘مص اًمٕم٤مرض سمٗم٘مد اًمقًمد، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم شمٜمزهًي٤م ًمف قمـ ذًمؽ وم٢من اخت

} ُ َوًَمدًا ؾُمبَْح٤مَٟمُف ُهَق اًْمَٖمٜمِلُّ َذ اَّللَّ َ  .(4)ذم ؾمقرة يقٟمس: }ىَم٤مًُمقا اختَّ

ًمٞمس صمؿ أظمؼم رسمٜم٤م قمـ سمٕمض أوص٤مف اعمالئٙم٦م اًمذيـ ادَّقمقا أهنؿ سمٜم٤مت اهلل، سم٠مهنؿ قمبٞمٌد ُمرسمقسمقن ُمدسمرون، 

هلؿ ُمـ إُمر رٌء، وإٟمام هؿ ُمٙمرُمقن قمٜمد اهلل، ىمد أيمرُمٝمؿ اهلل، وصػمهؿ ُمـ قمبٞمد يمراُمتف ورمحتف، وذًمؽ 

 .(5)ًمام ظمّمٝمؿ سمف ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ واًمتٓمٝمػم قمـ اًمرذائؾ، وأهنؿ ذم هم٤مي٦م إدب ُمع اهلل، وآُمتث٤مل ٕواُمره

                                                           
 (. 249/ 16شمٗمسػم اًمٓمؼمي) (1)

 (. 280/ 11شمٗمسػم اًم٘مرـمبل ) (2)

 (. 37/ 17(، واًمتحرير واًمتٜمقير ٓسمـ قم٤مؿمقر)250/ 16شمٗمسػم اًمٓمؼمي ) (3)

 (. 37/ 17اًمتحرير واًمتٜمقير ٓسمـ قم٤مؿمقر) (4)

 (. 521شمٗمسػم اًمسٕمدي )ص:  (5)
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{ أي: ٓ يت٘مدُمقن سملم يديف سم٠مُمر، وٓ خي٤مًمٗمقٟمف ومٞمام أُمر  َيْٕمَٛمُٚمقنَ ٓ َيْسبُِ٘مقَٟمُف سم٤ِمًمَْ٘مْقِل َوُهْؿ سم٠َِمُْمِرِه وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: } 

َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م سَملْمَ َأيِْدهيِْؿ َوَُم٤م سمف سمؾ يب٤مدرون إمم ومٕمٚمف، وهق شمٕم٤ممم قِمٚمْٛمف حمٞمط هبؿ، ومال خيٗمك قمٚمٞمف ُمٜمٝمؿ ظم٤مومٞم٦م، } 

 ظمروج هلؿ قمـ أُمره وشمدسمػمه.{ أي: أُمقرهؿ اًمامضٞم٦م واعمست٘مبٚم٦م، ومال ظمروج هلؿ قمـ قمٚمٛمف، يمام ٓ  ظَمٚمَْٗمُٝمؿْ 

ـِ اْرشَم٣َم وىمقًمف: }  َ
ِ

ـْ َذا اًمَِّذي َيِْمَٗمُع قِمٜمَْدُه إِٓ سم٢ِِمْذٟمِِف { ] اًمب٘مرة:  َوٓ َيِْمَٗمُٕمقَن إِٓ عم [، 255{ يم٘مقًمف: } َُم

ـْ َأِذَن ًَمُف { ]ؾمب٠م:  َ
ِ

َٗم٤مقَم٦ُم قِمٜمَْدُه إِٓ عم  ٜمك ذًمؽ.[، ذم آي٤مٍت يمثػمٍة ذم ُمٕم23وىمقًمف: } َوٓ شَمٜمَْٗمُع اًمِمَّ

وُمـ ضمزئٞم٤مت وصٗمٝمؿ أهنؿ ٓ يِمٗمٕمقن ٕطمد سمدون إذٟمف ورض٤مه، وم٢مذا أذن هلؿ، وارشم٣م ُمـ يِمٗمٕمقن ومٞمف، 

ؿمٗمٕمقا ومٞمف، وًمٙمٜمف شمٕم٤ممم ٓ يرىض ُمـ اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ، إٓ ُم٤م يم٤من ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف، ُمتبًٕم٤م ومٞمف اًمرؾمقل، وهذه 

 .(1)أي٦م ُمـ أدًم٦م إصمب٤مت اًمِمٗم٤مقم٦م، وأن اعمالئٙم٦م يِمٗمٕمقن

ـْ ظَمِْمٞمَتِفِ  َوُهؿْ }  { أي: هؿ يٕمٔمٛمقٟمف شمٕمٔمٞمؿ ُمـ خي٤مف سمٓمِمتف وحيذر ُُمِْمِٗمُ٘مقنَ { أي: ُمـ ظمقومف ورهبتف } ُِم

 .(2)خم٤مًمٗم٦م أُمره

 .(3): هق اًمب٤مًمغ ذم اخلقف اعمحؽمق ُمـ اًمٗمزع قمغم أُمر ُم٤م واعمُِمٗمؼ

  ويمذا اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى.إسمٓم٤مل ٟمسب٦م اًمقًمد إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ىمبؾ اعمنميملم -1

 سمٞم٤من يمامل قمبقدي٦م اعمالئٙم٦م هلل شمٕم٤ممم ويمامل أدهبؿ وـم٤مقمتٝمؿ ًمرهبؿ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. -2

سمٓمالن دقمقى اعمنميملم ذم ؿمٗم٤مقم٦م اعمالئٙم٦م هلؿ، إذ اعمالئٙم٦م ٓ يِمٗمٕمقن إٓ عمـ رىض اهلل شمٕم٤ممم أن  -3

 يِمٗمٕمقا ًمف.

هل: أن يٙمقن اًمِم٤مومع ىمد ُأذن ًمف سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م، وأن يٙمقن شم٘مرير وضمقد ؿمٗم٤مقم٦ٍم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وًمٙمـ سمنمـمٝم٤م و -4

 اعمِمٗمقع ًمف ُمـ أهؾ اًمتقطمٞمد، وم٠مهؾ اًمنمك ٓ شمٜمٗمٕمٝمؿ ؿمٗم٤مقم٦م اًمِم٤مومٕملم.

***             ***               *** 

 

 

                                                           
 (. 521(، وشمٗمسػم اًمسٕمدي )ص: 338/ 5اٟمٔمر شمٗمسػم اسمـ يمثػم) (1)

 (. 38/ 17ـ قم٤مؿمقر)اًمتحرير واًمتٜمقير ٓسم (2)

 (. 445/ 4اعمحرر اًمقضمٞمز ٓسمـ قمٓمٞم٦م ) (3)
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من كتاب خمتصز صحيح مسلم للمنذري

 اًمٕمٛمرةسم٤مب: ذم اعمقاىمٞم٧م ذم احل٩م و

651 -  
ِ
ـِ قَمب٤َّمٍس َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل َوىم٧ََّم َرؾُمقُل اهلل ـْ اسْم ٤مِم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قَم َْهِؾ اًمِمَّ ِٕ ِديٜم٦َِم َذا احْلَُٚمٞمَْٗم٦ِم َو َْهِؾ اعْمَ ِٕ

َـّ وَ  ُ َـّ هَل ـِ َيَٚمْٛمَٚمَؿ ىَم٤مَل وَمُٝم َْهِؾ اًْمَٞمَٛم ِٕ ٜم٤َمِزِل َو َْهِؾ َٟمْجٍد ىَمْرَن اعْمَ ِٕ ـْ َأَراَد اجْلُْحَٗم٦َم َو َّ َـّ مِم ـْ هَمػْمِ َأْهٚمِِٝم َـّ ُِم ـْ َأشَمك قَمَٚمٞمِْٝم َ
ِ

عم

٦َم هُيِٚمُّقَن ُِمٜمَْٝم٤م. ـْ َأْهٚمِِف َويَمَذا وَمَٙمَذًمَِؽ طَمتَّك َأْهُؾ َُمٙمَّ َـّ وَمِٛم ـْ يَم٤مَن ُدوهَنُ  احْل٩َمَّ َواًْمُٕمْٛمَرَة وَمَٛم

652 -  
ِ
ـَ قَمبِْد اهلل سَمػْمِ َأٟمَُّف ؾَمِٛمَع ضَم٤مسمَِر سْم ـْ اعْمَُٝمؾِّ وَمَ٘م٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم )َأطْمَسُبُف َروَمَع قمـ َأيب اًمزُّ َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم ُيْس٠َمُل قَم

ظَمُر اجْلُْحَٗم٦ُم َوُُمَٝمؾُّ َأْهِؾ اًْمِٕمَراِق ُمِ -ملسو هيلع هللا ىلص  -إمَِم اًمٜمَّبِلِّ  ْٔ ـْ ِذي احْلَُٚمٞمَْٗم٦ِم َواًمٓمَِّريُؼ ا ِديٜم٦َِم ُِم ـْ ( وَمَ٘م٤مَل ُُمَٝمؾُّ َأْهِؾ اعْمَ

ـْ َيَٚمْٛمَٚمَؿ. َذاِت قِمْرٍق َوُُمَٝمؾُّ  ـِ ُِم ـْ ىَمْرٍن َوُُمَٝمؾُّ َأْهِؾ اًْمَٞمَٛم  َأْهِؾ َٟمْجٍد ُِم

 سم٤مب: اًمٓمٞم٥م ًمٚمٛمحرم ىمبؾ أن حيرم

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  - 653   -ملسو هيلع هللا ىلص  -زوج اًمٜمبل  - ’ –قَم
ِ
سمٞمدي حِلُْرُِمِف طِملَم  -ملسو هيلع هللا ىلصَ  -ىَم٤مًَم٧ْم ـَمٞمَّب٧ُْم َرؾُمقَل اهلل

ٚمِِّف طملم طمؾ ىَمبَْؾ َأْن َيُٓمقَف سم٤ِم  ًْمَبٞم٧ِْم.َأطْمَرَم َوحِلِ

  ’قمـ قَم٤مِئَِم٦َم  -654
ِ
ْسِؽ ذم َُمْٗمِرِق َرؾُمقِل اهلل

ِ
 َوُهَق حُمِْرٌم. -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىَم٤مًَم٧ْم: يَم٠َمينِّ َأٟمُْٔمُر إمَِم َوسمِٞمِص اعْم

سم٤مب: اعمسؽ أـمٞم٥م اًمٓمٞم٥م

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ  - 655   -÷  -قَم
ِ
ـْ سَمٜمِل إرِْسَ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأنَّ َرؾُمقَل اهلل اِئٞمَؾ طَمَِم٧ْم ظَم٤ممَتََٝم٤م َذيَمَر اُْمَرَأًة ُِم

ْسُؽ َأـمَْٞم٥ُم اًمٓمِّٞم٥ِم.
ِ
 ُِمْسًٙم٤م َواعْم

ة َواًمَٙم٤موُمقر ًَُمقَّ ْٕ  سم٤مب: ا

ـُ قُمَٛمَر  - 656 ـْ َٟم٤موِمٍع ىَم٤مَل يَم٤مَن اسْم اٍة َوسمَِٙم٤موُمقٍر  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -قَم ِة هَمػْمَ ُُمَٓمرَّ ًَُمقَّ ْٕ إَِذا اؾْمَتْجَٛمَر اؾْمَتْجَٛمَر سم٤ِم

ًَُمقَّ  ْٕ  َيٓمَْرطُمُف َُمَع ا
ِ
 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -ِة صُمؿَّ ىَم٤مَل َهَٙمَذا يَم٤مَن َيْسَتْجِٛمُر َرؾُمقُل اهلل

 إًمقة: اًمٕمقد يتبخر سمف.

 همػم ُمٓمراة: أي همػم خمٚمقـم٦م سمٖمػمه٤م ُمـ اًمٓمٞم٥م. 

 سم٤مب: ذم اًمرحي٤من

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  - 657   -÷  -قَم
ِ
٤مٌن وَمالَ َيُردُّ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىَم٤مَل ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ـْ قُمِرَض قَمَٚمٞمِْف َرحْيَ ُه وَم٢ِمٟمَُّف ظَمِٗمٞمُػ َُم

يِح.  اعْمَْحِٛمِؾ ـَمٞم٥ُِّم اًمرِّ

ـْ قِمٜمِْد اعْمَْسِجِد ذي احْلَُٚمٞمَْٗم٦مِ   سم٤مب: اإلطمرام ُِم

658 -  
ِ
تِل شَمْٙمِذسُمقَن قَمغَم َرؾُمقِل اهلل ُف ؾَمِٛمَع َأسَم٤مُه َيُ٘مقُل سَمٞمَْداُؤيُمْؿ َهِذِه اًمَّ  َأٟمَّ

ِ
ـِ قَمبِْد اهلل ـْ ؾَم٤ممِلِ سْم وِمٞمَٝم٤م َُم٤م  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قَم

 َأهَ 
ِ
ـْ قِمٜمِْد اعْمَْسِجِد َيْٕمٜمِل َذا احْلَُٚمٞمَْٗم٦ِم. -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؾَّ َرؾُمقُل اهلل َّٓ ُِم  إِ
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ْهالَُل طملم شَمٜمْبَِٕم٨م اًمَراطِمَٚم٦م  سم٤مب: اإْلِ

ـِ َرَأْيتَُؽ شَمّْمٜمَُع َأْرسمَ  - 659 مْحَ ـِ قُمَٛمَر َي٤م َأسَم٤م قَمبِْد اًمرَّ  سْم
ِ
ُف ىَم٤مَل ًمَِٕمبِْد اهلل ـِ ضُمَرْي٩ٍم َأٟمَّ ـْ قُمبَٞمِْد سْم ـْ قَم ًٕم٤م مَلْ َأَر َأطَمًدا ُِم

َّٓ اًْمَٞماَمٟمِٞمَ  َْريَم٤مِن إِ ْٕ ـْ ا َٓ مَتَسُّ ُِم ـَ ضُمَرْي٩ٍم ىَم٤مَل َرَأْيُتَؽ  َـّ َي٤م اسْم لْمِ َوَرَأْيُتَؽ شَمٚمَْبُس اًمٜمَِّٕم٤مَل َأْصَح٤مسمَِؽ َيّْمٜمَُٕمَٝم٤م ىَم٤مَل َُم٤م ُه

ْٗمَرِة َوَرَأْيُتَؽ إِ  بْتِٞم٦ََّم َوَرَأْيُتَؽ شَمّْمُبُغ سم٤ِمًمّمُّ ٦َم َأَهؾَّ اًمٜم٤َّمُس إَِذا َرَأْوا اهْلاِلََل َومَلْ هُتْٚمِْؾ َأٟم٧َْم طَمتَّك َيُٙمقَن اًمسِّ َذا يُمٜم٧َْم سمَِٛمٙمَّ

 
ِ
َْريَم٤مُن وَم٢ِمينِّ مَلْ َأَر َرؾُمقَل اهلل ْٕ ٤م ا ـُ قُمَٛمَر َأُمَّ  سْم

ِ
ِوَي٦ِم وَمَ٘م٤مَل قَمبُْد اهلل ْ ٤م ا -ملسو هيلع هللا ىلص  -َيْقُم اًمؽمَّ َّٓ اًْمَٞماَمٟمَِٞملْمِ َوَأُمَّ ًمٜمَِّٕم٤مُل َيَٛمسُّ إِ

 
ِ
بْتِٞم٦َُّم وَم٢ِمينِّ َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهلل ٠ُم ومِٞمَٝم٤م وَم٠َمَٟم٤م ُأطِم٥مُّ َأْن َأًْمَبَسَٝم٤م  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اًمسِّ تِل ًَمٞمَْس ومِٞمَٝم٤م ؿَمَٕمٌر َوَيَتَقضَّ َيٚمَْبُس اًمٜمَِّٕم٤مَل اًمَّ

 
ِ
ْٗمَرُة وَم٢ِمينِّ َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهلل ٤م اًمّمُّ ْهالَُل وَم٢ِمينِّ مَلْ َأَر َرؾُمقَل َيّْمُبُغ هِب٤َم وَم٠َمَٟم٤م ُأطِم٥مُّ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َوَأُمَّ ٤م اإْلِ َأْن َأْصُبَغ هِب٤َم َوَأُمَّ

 
ِ
 هُيِؾُّ طَمتَّك شَمٜمْبَِٕم٨َم سمِِف َراطِمَٚمُتُف. -ملسو هيلع هللا ىلص  -اهلل

 سم٤مب: ذم اإلهالل سم٤محل٩م ُمـ ُمٙم٦م

ـْ ضَم٤مسمٍِر  - 660  ÷ قَم
ِ
ُف ىَم٤مَل َأىْمَبٚمْٜم٤َم ُُمِٝمٚمِّلَم َُمَع َرؾُمقِل اهلل سمَِح٩مٍّ ُُمْٗمَرٍد َوَأىْمَبَٚم٧ْم  -ؾَمٚمََّؿ َصغمَّ اهلُل قَمَٚمٞمِْف وَ  -َأٟمَّ

َٗم٤م َواعْمَْروَ  َف قَمَريَم٧ْم طَمتَّك إَِذا ىَمِدُْمٜم٤َم ـُمْٗمٜم٤َم سم٤ِمًْمَٙمْٕمَب٦ِم َواًمّمَّ  قَم٤مِئَِم٦ُم سمُِٕمْٛمَرٍة طَمتَّك إَِذا يُمٜم٤َّم سمرَِسِ
ِ
 -ِة وَم٠َمَُمَرَٟم٤م َرؾُمقُل اهلل

ـْ َُمَٕمُف َهْدٌي ىَم٤م -ملسو هيلع هللا ىلص  ـْ مَلْ َيُٙم ؾُّ يُمٚمُُّف ىم٤مل وَمَقاىَمْٕمٜم٤َم اًمٜمَِّس٤مَء َوشَمَٓمٞمَّبْٜم٤َم سم٤ِمًمٓمِّٞم٥ِم َأْن حَيِؾَّ ُِمٜم٤َّم َُم َل وَمُ٘مٚمْٜم٤َم طِمؾُّ َُم٤مَذا ىَم٤مَل احْلِ

ِوَي٦ِم صمُ  ْ َّٓ َأْرسَمُع ًَمَٞم٤مٍل صُمؿَّ َأْهَٚمٚمْٜم٤َم َيْقَم اًمؽمَّ  َوًَمبِْسٜم٤َم صمَِٞم٤مسَمٜم٤َم َوًَمٞمَْس سَمٞمْٜمَٜم٤َم َوسَملْمَ قَمَروَم٦َم إِ
ِ
قَمغَم  - ملسو هيلع هللا ىلص -ؿَّ َدظَمَؾ َرؾُمقُل اهلل

مَلْ َأـُمْػ سم٤ِمًْمَبٞم٧ِْم قَم٤مِئَِم٦َم وَمَقضَمَدَه٤م شَمبِْٙمل وَمَ٘م٤مَل َُم٤م ؿَم٠مُْٟمِؽ ىَم٤مًَم٧ْم ؿَم٠ميِْن َأينِّ ىَمْد طِمْْم٧ُم َوىَمْد طَمؾَّ اًمٜم٤َّمُس َومَلْ َأطْمٚمِْؾ وَ 

َن وَمَ٘م٤مَل إِنَّ َهَذا َأُْمٌر يَمَتَبُف اهلُل قَمغَم سَمٜمَ  ْٔ ٤مِت آَدَم وَم٤مهْمَتِسكِم صُمؿَّ َأِهكمِّ سم٤ِمحْل٩َمِّ وَمَٗمَٕمَٚم٧ْم َواًمٜم٤َّمُس َيْذَهُبقَن إمَِم احْل٩َمِّ ا

ـْ طَم  ْرَوِة صُمؿَّ ىَم٤مَل ىَمْد طَمَٚمٚم٧ِْم ُِم َٗم٤م َواعْمَ َقاىِمَػ طَمتَّك إَِذا ـَمَٝمَرْت ـَم٤موَم٧ْم سم٤ِمًْمَٙمْٕمَب٦ِم َواًمّمَّ ِؽ َوقُمْٛمَرشمِِؽ َوَوىَمَٗم٧ْم اعْمَ جِّ

 إيِنِّ َأضِمُد 
ِ
ـِ مَجِٞمًٕم٤م وَمَ٘م٤مًَم٧ْم َي٤م َرؾُمقَل اهلل مْحَ ذم َٟمْٗمِز َأينِّ مَلْ َأـُمْػ سم٤ِمًْمَبٞم٧ِْم طَمتَّك طَمَجْج٧ُم ىَم٤مَل وَم٤مْذَه٥ْم هِب٤َم َي٤م قَمبَْد اًمرَّ

ـْ اًمتَّٜمِْٕمٞمِؿ َوَذًمَِؽ ًَمٞمَْٚم٦َم احْلَّْمَب٦ِم.   (1)وَم٠َمقْمِٛمْرَه٤م ُِم

 سم٤مب: اًمتٚمبٞم٦م

ـِ قُمَٛمَر َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم َأنَّ َرؾُمقَل  - 661  سْم
ِ
ـْ قَمبِْد اهلل  قَم

ِ
يَم٤مَن إَِذا اؾْمَتَقْت سمِِف َراطِمَٚمُتُف ىَم٤مِئَٛم٦ًم قِمٜمَْد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اهلل

يَؽ ًَمَؽ ًَمبَّٞمَْؽ إِنَّ احْلَْٛمَد  َٓ َذِ َٓ َُمْسِجِد ِذي احْلَُٚمٞمَْٗم٦ِم َأَهؾَّ وَمَ٘م٤مَل ًَمبَّٞمَْؽ اًمٚمُٝمؿَّ ًَمبَّٞمَْؽ ًَمبَّٞمَْؽ  َواًمٜمِّْٕمَٛم٦َم ًَمَؽ َواعْمُٚمَْؽ 

يَؽ ًَمَؽ ىَم٤مًُمقا َويَم٤منَ    َذِ
ِ
ـُ قُمَٛمَر َيُ٘مقُل َهِذِه شَمٚمْبِٞم٦َُم َرؾُمقِل اهلل  سْم

ِ
 : ىَم٤مَل ىم٤مل -ملسو هيلع هللا ىلص  -قَمبُْد اهلل

ِ
َٟم٤موِمٌع يَم٤مَن قَمبُْد اهلل

هْمَب٤مُء إًَِمٞمَْؽ َواًْمَٕمَٛمُؾ   .َيِزيُد َُمَع َهَذا ًَمبَّٞمَْؽ ًَمبَّٞمَْؽ ًمبٞمؽ َوؾَمْٕمَدْيَؽ َواخْلػَْمُ سمِٞمََدْيَؽ ًَمبَّٞمَْؽ َواًمرَّ

 ٕمٛمرة واحل٩مسم٤مب: ذم اًمتٚمبٞم٦م سم٤مًم

 ÷ قمـ َأَٟمٍس  -662
ِ
٤م ًَمبَّٞمَْؽ قُمْٛمَرًة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل َأَهؾَّ هِباَِم مَجِٞمًٕم٤م ًَمبَّٞمَْؽ قُمْٛمَرًة َوطَمجًّ

٤م.  َوطَمجًّ

                                                           
 قَمَريَم٧ْم: أي طم٤مض٧م. احْلَّْمَب٦ِم: ذم ًمٞمٚم٦م ٟمزوهلؿ اعمحّم٥م (1)
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ـْ اًمٜمَّبِلِّ ÷ قمـ َأيِب ُهَرْيَرَة  -663 ـُ َُمْرَيَؿ سمِ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قَم َـّ اسْم ٤م ىَم٤مَل َواًمَِّذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ًَمُٞمِٝمٚمَّ  طَم٤مضمًّ
ِ
ْوطَم٤مء َٗم٩مِّ اًمرَّ

 (1)َأْو ُُمْٕمَتِٛمًرا َأْو ًَمَٞمثْٜمِٞمَٜمَُّٝماَم. 

 سم٤مب: ذم إومراد احل٩م

ـِ قُمَٛمَر  - 664 ـْ اسْم   -ريض اهلل قمٜمٝمام  -قَم
ِ
سم٤ِمحْل٩َمِّ ُُمْٗمَرًدا )َوذِم ِرَواَي٦ٍم(: َأنَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىَم٤مَل َأْهَٚمٚمْٜم٤َم َُمَع َرؾُمقِل اهلل

 
ِ
 حْل٩َمِّ ُُمْٗمَرًدا.َأَهؾَّ سم٤ِم -ملسو هيلع هللا ىلص  -َرؾُمقَل اهلل

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  - 665   - ’ –قَم
ِ
. -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأنَّ َرؾُمقَل اهلل  َأوْمَرَد احْل٩َمَّ

 سم٤مب: اًم٘مران سملم احل٩م واًمٕمٛمرة

ـْ َأَٟمٍس  - 666 ـْ سَمْٙمٍر سمـ قمبد اهلل قَم ُيَٚمبِّل سم٤ِمحْل٩َمِّ َواًْمُٕمْٛمَرِة مَجِٞمًٕم٤م ىَم٤مَل سَمْٙمٌر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜمَّبِلَّ ÷ قَم

ـِ قُمَٛمَر وَمَ٘م٤مَل وَمحَ  صْمُتُف سمَِ٘مْقِل اسْم ـَ قُمَٛمَر وَمَ٘م٤مَل ًَمبَّك سم٤ِمحْل٩َمِّ َوطْمَدُه وَمَٚمِ٘مٞم٧ُم َأَٟمًس٤م وَمَحدَّ صْم٧ُم سمَِذًمَِؽ اسْم َّٓ دَّ وَٟمٜم٤َم إِ  َأَٟمٌس َُم٤م شَمُٕمدُّ

 
ِ
٤م. -ملسو هيلع هللا ىلص  -ِصبَْٞم٤مًٟم٤م ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل  َيُ٘مقُل ًَمبَّٞمَْؽ قُمْٛمَرًة َوطَمجًّ

 ٩مِّ سم٤مب: ذم ُُمتُْٕم٦ِم احل

ـِ طُمَّملْمٍ  - 667 ـْ قِمْٛمَراَن سْم   ÷ قَم
ِ
َومَلْ َيٜمِْزْل ومِٞمِف اًْمُ٘مْرآُن ىَم٤مَل َرضُمٌؾ سمَِرأِْيِف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىَم٤مَل مَتَتَّْٕمٜم٤َم َُمَع َرؾُمقِل اهلل

 َُم٤م ؿَم٤مَء.

668 -  
ِ
ـِ طُمَّملْمٍ َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝمام ىَم٤مَل مَتَتََّع َٟمبِلُّ اهلل ـْ قِمْٛمَراَن سْم  ٜم٤َم َُمَٕمُف.َومَتَتَّٕمْ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قَم

669 -  
ِ
 َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل ىَمِدُْمٜم٤َم َُمَع َرؾُمقِل اهلل

ِ
ـِ قَمبِْد اهلل ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ـُ َٟمُ٘مقُل ًَمبَّٞمَْؽ سم٤ِمحْل٩َمِّ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قَم َوَٟمْح

 
ِ
 َأْن َٟمْجَٕمَٚمَٝم٤م قُمْٛمَرًة. -ملسو هيلع هللا ىلص  -وَم٠َمَُمَرَٟم٤م َرؾُمقُل اهلل

 سم٤مب: ُمـ أطمرم سم٤محل٩م وُمٕمف اهلدي.

٤مٍم وَمَ٘م٤مَل اًمٜم٤َّمُس شَمِّم قمـ ُُمقؾَم  - 670 ِوَي٦ِم سم٠َِمْرسَمَٕم٦ِم َأيَّ ْ ٦َم ُُمَتَٛمتًِّٕم٤م سمُِٕمْٛمَرٍة ىَمبَْؾ اًمؽمَّ ـِ َٟم٤موِمٍع ىَم٤مَل ىَمِدُْم٧ُم َُمٙمَّ ُتَؽ ك سْم ػُم طَمجَّ

صَمٜمِل ضَم٤مسمُِر سمْ  ـِ َأيِب َرسَم٤مٍح وَم٤مؾْمَتْٗمَتٞمُْتُف وَمَ٘م٤مَل قَمَٓم٤مٌء طَمدَّ  سْم
ِ
ٞم٦ًَّم وَمَدظَمٚم٧ُْم قَمغَم قَمَٓم٤مء َن َُمٙمِّ ْٔ َٟمَّْم٤مِريُّ َأٟمَُّف طَم٩مَّ ا ْٕ  ا

ِ
ـُ قَمبِْد اهلل

 
ِ
  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َُمَع َرؾُمقِل اهلل

ِ
ـْ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قَم٤مَم ؾَم٤مَق اهْلَْدَي َُمَٕمُف َوىَمْد َأَهٚمُّقا سم٤ِمحْل٩َمِّ ُُمْٗمَرًدا وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل َأطِمٚمُّقا ُِم

 ُ ْرَوِة َوىَمٍمِّ َٗم٤م َواعْمَ ِوَي٦ِم وَم٠َمِهٚمُّقا إطِْمَراُِمُٙمْؿ وَمُٓمقوُمقا سم٤ِمًْمَبٞم٧ِْم َوسَملْمَ اًمّمَّ ْ وا َوَأىِمٞمُٛمقا طَمالَٓ طَمتَّك إَِذا يَم٤مَن َيْقُم اًمؽمَّ

ٞمْٜم٤َم احْل٩َمَّ ىَم٤مَل  تِل ىَمِدُْمُتْؿ هِب٤َم ُُمتَْٕم٦ًم ىَم٤مًُمقا يَمٞمَْػ َٟمْجَٕمُٚمَٝم٤م ُُمتَْٕم٦ًم َوىَمْد ؾَمٛمَّ اوْمَٕمُٚمقا َُم٤م آُُمُريُمْؿ سمِِف وَم٢ِمينِّ  سم٤ِمحْل٩َمِّ َواضْمَٕمُٚمقا اًمَّ

َٓ َأينِّ  َٓ حَيِؾُّ ُِمٜمِّل طَمَراٌم طَمتَّك َيبُْٚمَغ اهْلَْدُي حَمِ  ًَمْق ـْ  ِذي َأَُمْرشُمُٙمْؿ سمِِف َوًَمِٙم ُف وَمَٗمَٕمُٚمقا.ؾُمْ٘م٧ُم اهْلَْدَي ًَمَٗمَٕمٚم٧ُْم ُِمثَْؾ اًمَّ  ٚمَّ

 سم٤مب: ٟمسخ اًمتحٚمؾ ُمـ اإلطمرام وإُمر سم٤مًمتامم.

                                                           
: هق سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م، وهق ُمٙم٤من ـمري٘مف  (1)

ِ
ْوطَم٤مء إمم سمدر وإمم ُمٙم٦م قم٤مم اًمٗمتح وقم٤مم طمج٦م اًمقداع. وىمقًمف )أو( إُم٤م ؿمؽ ُمـ اًمراوي، ملسو هيلع هللا ىلص وَم٩مِّ اًمرَّ

 وًمٕمؾ إول أومم. ملسو هيلع هللا ىلص. هب٤مم ُمـ اًمٜمبل وإُم٤م إ

 ًَمَٞمثْٜمَِٞمٜمَُّٝماَم: أي ي٘مرن سمٞمٜمٝمام. 
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ـْ َأيِب ُُمقؾَمك  - 671  ÷ قَم
ِ
 وَمَ٘م٤مَل سماَِم َأْهَٚمٚم٧َْم ىَم٤مَل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىَم٤مَل ىَمِدُْم٧ُم قَمغَم َرؾُمقِل اهلل

ِ
َوُهَق ُُمٜمِٞمٌخ سم٤ِمًْمبَٓمَْح٤مء

ْرَوِة صُمؿَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىُمٚم٧ُْم َأْهَٚمٚم٧ُْم سم٢ِِمْهالَِل اًمٜمَّبِلِّ  َٗم٤م َواعْمَ َٓ ىَم٤مَل وَمُٓمْػ سم٤ِمًْمبَٞم٧ِْم َوسم٤ِمًمّمَّ ـْ َهْدٍي ىُمٚم٧ُْم  ىَم٤مَل َهْؾ ؾُمْ٘م٧َم ُِم

َٗم٤م َواعْمَرْ  ـْ ىَمْقُِمل وَمَٛمَِمَٓمتْٜمِل َوهَمَسَٚم٧ْم َرأِْد وَمُٙمٜم٧ُْم ُأوْمتِل اًمٜم٤َّمَس طِمؾَّ وَمُٓمْٗم٧ُم سم٤ِمًْمَبٞم٧ِْم َوسم٤ِمًمّمَّ َوِة صُمؿَّ َأشَمٞم٧ُْم اُْمَرَأًة ُِم

َٓ  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -سمَِذًمَِؽ ذم إَُِم٤مَرِة َأيِب سَمْٙمٍر َوإَُِم٤مَرِة قُمَٛمَر  وَم٢ِمينِّ ًَمَ٘م٤مِئٌؿ سم٤ِمعْمَْقؾِمِؿ إِْذ ضَم٤مَءيِن َرضُمٌؾ وَمَ٘م٤مَل إِٟمََّؽ 

 وَمٚمَْٞمتَّ  شَمْدِري
ٍ
ء ـْ يُمٜم٤َّم َأومَْتٞمْٜم٤َمُه سمٌَِمْ ٤َم اًمٜم٤َّمُس َُم ِئْد وَمَٝمَذا َأُِمػُم َُم٤م َأطْمَدَث َأُِمػُم اعْم١ُْمُِمٜملَِم ذم ؿَم٠مِْن اًمٜمُُّسِؽ وَمُ٘مٚم٧ُْم َأهيُّ

قا وَمَٚمامَّ ىَمِدَم ىُمٚم٧ُْم َي٤م َأُِمػَم اعْم١ُْمُِمٜملَِم َُم٤م  ِذي َأطْمَدصْم٧َم ذم ؿَم٠مِْن اًمٜمُُّسِؽ ىَم٤مَل إِْن اعْم١ُْمُِمٜملَِم ىَم٤مِدٌم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ وَمبِِف وَم٤مئتَٛمُّ َهَذا اًمَّ

( َوإِْن َٟم٠مظُْمْذ سمُِسٜمَّ 
ِ

َّ
ِ

ُّقا احْل٩َمَّ َواًْمُٕمْٛمَرَة َّلل  وَم٢ِمنَّ اهلَل قَمزَّ َوضَمؾَّ ىَم٤مَل )َوَأمِت
ِ
وَم٢ِمنَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -٦ِم َٟمبِٞمِّٜم٤َم حمٛمد َٟم٠مظُْمْذ سمِِٙمَت٤مِب اهلل

 َر اهْلَْدَي.مَلْ حَيِؾَّ طَمتَّك َٟمحَ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اًمٜمَّبِلَّ 

ـْ َأيِب َذرٍّ  - 672 ٍد ÷ قَم َْصَح٤مِب حُمَٛمَّ ِٕ ٦ًم. -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىَم٤مَل يَم٤مَٟم٧ْم اعْمُتَْٕم٦ُم ذم احْل٩َمِّ   ظَم٤مصَّ

 سم٤مب: اهلدي ذم اًم٘مران سملم احل٩م واًمٕمٛمرة.

ـَ قُمَٛمَر َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم ظَمَرَج ذم اًْمِٗمتْٜم٦َِم ُُمْٕمتَ  - 673  سْم
ِ
ـْ َٟم٤موِمٍع َأنَّ قَمبَْد اهلل ـْ اًْمَبٞم٧ِْم قَم ِٛمًرا َوىَم٤مَل إِْن ُصِدْدُت قَم

 
ِ
 اًْمَتَٗم٧َم إمَِم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َصٜمَْٕمٜم٤َم يَماَم َصٜمَْٕمٜم٤َم َُمَع َرؾُمقِل اهلل

ِ
وَمَخَرَج وَم٠َمَهؾَّ سمُِٕمْٛمَرٍة َوؾَم٤مَر طَمتَّك إَِذا فَمَٝمَر قَمغَم اًْمَبٞمَْداء

َّٓ َواطِمٌد ُأؿْمِٝمُديُمْؿ َأينِّ  ٤م إِ  ىَمْد َأْوضَمب٧ُْم احْل٩َمَّ َُمَع اًْمُٕمْٛمَرِة وَمَخَرَج طَمتَّك إَِذا ضَم٤مَء اًْمبَٞم٧َْم ـَم٤مَف َأْصَح٤مسمِِف وَمَ٘م٤مَل َُم٤م َأُْمُرمُهَ

ُف جُمِْزٌئ قَمٜمُْف َوَأْهَدى. ْرَوِة ؾَمبًْٕم٤م مَلْ َيِزْد قَمَٚمٞمِْف َوَرَأى َأٟمَّ َٗم٤م َواعْمَ  سمِِف ؾَمبًْٕم٤م َوسَملْمَ اًمّمَّ

 سم٤مب: اهلدي ذم اعمتٕم٦م.

ـِ قَمبْدِ  - 674 ـْ ؾَم٤ممِلِ سْم   قَم
ِ
ـَ قُمَٛمَر ىَم٤مَل مَتَتََّع َرؾُمقُل اهلل  سْم

ِ
 َأنَّ قَمبَْد اهلل

ِ
٦ِم اًْمَقَداِع سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرِة إمَِم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اهلل ذم طَمجَّ

 
ِ
ـْ ِذي احْلَُٚمٞمَْٗم٦ِم َوسَمَدَأ َرؾُمقُل اهلل ٩مِّ َومَتَتََّع وَم٠َمَهؾَّ سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرِة صُمؿَّ َأَهؾَّ سم٤ِمحْلَ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -احْل٩َمِّ َوَأْهَدى وؾَم٤مَق َُمَٕمُف اهْلَْدَي ُِم

 
ِ
ـْ مَلْ هُيِْد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اًمٜم٤َّمُس َُمَع َرؾُمقِل اهلل ـْ َأْهَدى وَمَس٤مَق اهْلَْدَي َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم ـْ اًمٜم٤َّمِس َُم سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرِة إمَِم احْل٩َمِّ وَمَٙم٤مَن ُِم

 
ِ
ـْ يَم٤مَن ُِمٜمُْٙمْؿ َأْهَدى وَم٢ِمٟمَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وَمَٚمامَّ ىَمِدَم َرؾُمقُل اهلل ٦َم ىَم٤مَل ًمِٚمٜم٤َّمِس َُم  طَمُرَم ُِمٜمُْف طَمتَّك َيْ٘ميِضَ َُمٙمَّ

ٍ
ء ـْ َرْ َٓ حَيِؾُّ ُِم ُف 

ْ َوًْمَٞمْحٚمِْؾ صُمؿَّ  ْرَوِة َوًْمُٞمَ٘مٍمِّ َٗم٤م َواعْمَ ـْ ُِمٜمُْٙمْؿ َأْهَدى وَمٚمَْٞمُٓمْػ سم٤ِمًْمَبٞم٧ِْم َوسم٤ِمًمّمَّ ـْ مَلْ َيُٙم ُف َوَُم ـْ طَمجَّ  ًمِٞمُِٝمؾَّ سم٤ِمحْل٩َمِّ َوًْمُٞمْٝمِد وَمَٛم

 مَلْ جَيِْد َهْدًي٤م وَمٚمَْٞمُّمْؿ صمَ 
ِ
٤مٍم ذم احْل٩َمِّ َوؾَمبَْٕم٦ًم إَِذا َرضَمَع إمَِم َأْهٚمِِف َوـَم٤مَف َرؾُمقُل اهلل ٦َم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الصََم٦َم َأيَّ طِملَم ىَمِدَم َُمٙمَّ

بِْع َوَُمَِمك َأْرسَمَٕم٦َم َأـمَْقاٍف صُمؿَّ َريَمعَ  ـْ اًمسَّ  صُمؿَّ ظَم٥مَّ صَمالصََم٦َم َأـمَْقاٍف ُِم
ٍ
ء َل َرْ ـَ َأوَّ يْم َقاوَمُف طِملَم ىَم٣َم ـمَ  وَم٤مؾْمَتَٚمَؿ اًمرُّ

ْرَوِة ؾَمبْٕمَ  َٗم٤م َواعْمَ َٗم٤م وَمَٓم٤مَف سم٤ِمًمّمَّ َف وَم٠َمشَمك اًمّمَّ َ٘م٤مِم َريْمَٕمَتلْمِ صُمؿَّ ؾَمٚمََّؿ وَم٤مٟمٍَْمَ ـْ سم٤ِمًْمَبٞم٧ِْم قِمٜمَْد اعْمَ ٚمِْؾ ُِم ٦َم َأـمَْقاٍف صُمؿَّ مَلْ حَيْ

ُف َوَٟمَحَر َهْدَيُف َيْقَم اًمٜمَّْحِر َوَأوَم٤م  طَمُرَم ُِمٜمُْف طَمتَّك ىَم٣َم طَمجَّ
ٍ
ء  طَمُرَم ُِمٜمُْف َرْ

ٍ
ء ـْ يُمؾِّ َرْ َض وَمَٓم٤مَف سم٤ِمًْمَبٞم٧ِْم صُمؿَّ طَمؾَّ ُِم

 
ِ
ـْ اًمٜم٤َّمِس. -ملسو هيلع هللا ىلص  -َووَمَٕمَؾ ُِمثَْؾ َُم٤م وَمَٕمَؾ َرؾُمقُل اهلل ـْ َأْهَدى َوؾَم٤مَق اهْلَْدَي ُِم  َُم

 سم٤مب: ذم إومراد احل٩م قمغم اًمٕمٛمرة.
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ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  - 675 ٤َم ىَم٤مًَم٧ْم ظَمَرضْمٜم٤َم َُمَع َرؾُمقلِ  - ’ –قَم   َأهنَّ
ِ
ـْ َأَهؾَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اهلل ٦ِم اًْمَقَداِع وَمِٛمٜم٤َّم َُم ذم قَم٤مَم طَمجَّ

 
ِ
٦َم وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل ـْ َأَهؾَّ سمَِح٩مٍّ طَمتَّك ىَمِدُْمٜم٤َم َُمٙمَّ ـْ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -سمُِٕمْٛمَرٍة َوُِمٜم٤َّم َُم ـْ َأطْمَرَم سمُِٕمْٛمَرٍة َومَلْ هُيِْد وَمٚمَْٞمْحٚمِْؾ َوَُم َُم

ُف ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم وَمِحْْم٧ُم وَمَٚمْؿ َأَزْل َأطْمَرَم سمُِٕمْٛمَرٍة َوَأْهَدى وَمالَ حَيِ  ـْ َأَهؾَّ سمَِح٩مٍّ وَمٚمُْٞمتِؿَّ طَمجَّ ؾُّ طَمتَّك َيٜمَْحَر َهْدَيُف َوَُم

 
ِ
َّٓ سمُِٕمْٛمَرٍة وَم٠َمَُمَريِن َرؾُمقُل اهلل ِهؾَّ َأْن َأٟمُْ٘مَض َرأِْد َوَأُْمَتِِمَط َوأُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -طَم٤مِئًْم٤م طَمتَّك يَم٤مَن َيْقُم قَمَروَم٦َم َومَلْ ُأْهٚمِْؾ إِ

 
ِ
تِل سَمَٕم٨َم َُمِٕمل َرؾُمقُل اهلل ـِ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -سمَِح٩مٍّ َوَأشْمُرَك اًْمُٕمْٛمَرَة ىَم٤مًَم٧ْم وَمَٗمَٕمٚم٧ُْم َذًمَِؽ طَمتَّك إَِذا ىَمَْمٞم٧ُْم طَمجَّ مْحَ قَمبَْد اًمرَّ

تِل َأْدَريَمٜمِل احْل٩َمُّ  ـْ اًمتَّٜمِْٕمٞمِؿ َُمَٙم٤مَن قُمْٛمَريِت اًمَّ ـَ َأيِب سَمْٙمٍر َوَأَُمَريِن َأْن َأقْمتَِٛمَر ُِم  َومَلْ َأطْمٚمِْؾ ُِمٜمَْٝم٤م. سْم

 سم٤مب: آؿمؽماط ذم احل٩م واًمٕمٛمرة

ـِ قَمب٤َّمٍس  - 676 ـْ اسْم   -ريض اهلل قمٜمٝمام  -قَم
ِ
ـِ قَمبِْد اعْمُٓمَّٚم٥ِِم َأشَم٧م َرؾُمقَل اهلل سَمػْمِ سْم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأنَّ ُضَب٤مقَم٦َم سمِٜم٧َْم اًمزُّ

ـمِل َأنَّ حَمِكمِّ طَمٞم٨ُْم حَتْبُِسٜمِل ىَم٤مَل  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم إيِنِّ اُْمَرَأٌة صَمِ٘مٞمَٚم٦ٌم َوإيِنِّ ُأِريُد احْل٩َمَّ وَماَم  شَم٠مُُْمُريِن ىَم٤مَل َأِهكمِّ سم٤ِمحْل٩َمِّ َواؿْمؽَمِ

 وَم٠َمْدَريَم٧ْم.

 سم٤مب: ُمـ أطمرم وقمٚمٞمف ضمب٦م وأصمر اخلٚمقق

ـِ ُُمٜمْٞم٦م  - 677 ـْ َيْٕمغَم سْم ْٕمَراَٟم٦ِم قَمَٚمٞمِْف ضُمب٦َّمٌ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىَم٤مَل ضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمَِم اًمٜمَّبِلِّ ÷ قَم َوقَمَٚمٞمَْٝم٤م ظَمُٚمقٌق َأْو  َوُهَق سم٤ِمجْلِ

اًْمَقطْمُل وَمُسؽِمَ سمَِثْقٍب َويَم٤مَن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىَم٤مَل َأصَمُر ُصْٗمَرٍة وَمَ٘م٤مَل يَمٞمَْػ شَم٠مُُْمُريِن َأْن َأْصٜمََع ذم قُمْٛمَريِت ىَم٤مَل َوُأٟمِْزَل قَمغَم اًمٜمَّبِلِّ 

َك َأْن شَمٜمُْٔمَر إمَِم اًمٜمَّبِلِّ َوىَمْد َٟمَزَل قَمَٚمٞمِْف اًمْ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َيْٕمغَم َيُ٘مقُل َوِدْدُت َأن َأَرى اًمٜمَّبِلَّ   -ملسو هيلع هللا ىلص  -َقطْمُل ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل َأَيرُسُّ

 ىَم٤مَل( يَمَٖمٓمِٞمِط اًْمَبْٙمِر َوىَمْد ُأٟمِْزَل قَمَٚمٞمِْف اًْمَقطْمُل ىَم٤مَل وَمَروَمَع قُمَٛمُر ـَمَرَف اًمثَّْقِب وَمٜمََٔمْرُت إًَِمٞمِْف ًَمُف هَمٓمِٞمٌط )ىَم٤مَل َوَأطْمَسُبفُ 

َي قَمٜمُْف ىمَ  ْٗمَرِة َأْو ىَم٤مَل َأصَمَر اخْلَُٚمقِق َواظْمَٚمْع قَمٜمَْؽ ىَم٤مَل وَمَٚمامَّ رُسِّ ـْ اًْمُٕمْٛمَرِة اهْمِسْؾ قَمٜمَْؽ َأصَمَر اًمّمُّ ٤مِئُؾ قَم ـَ اًمسَّ ٤مَل َأْي

َؽ.  ضُمبََّتَؽ َواْصٜمَْع ذم قُمْٛمَرشمَِؽ َُم٤م َأٟم٧َْم َص٤مٟمٌِع ذم طَمجِّ

 سم٤مب: ُم٤م جيتٜم٥م اعمحرم ُمـ اًمٚمب٤مس

ـِ قُمَٛمَر َريِضَ اهلُل قَمٜمْ  - 678 ـْ اسْم  قَم
ِ
ـْ اًمثَِّٞم٤مِب وَمَ٘م٤مَل   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ُٝماَم َأنَّ َرضُمالً ؾَم٠َمَل َرؾُمقَل اهلل َُم٤م َيٚمَْبُس اعْمُْحِرُم ُِم

 
ِ
َٓ جَيِ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َرؾُمقُل اهلل َّٓ َأطَمٌد  َٗم٤مَف إِ َٓ اخْلِ اٟمَِس َو َٓ اًْمؼَمَ اِويالَِت َو َ َٓ اًمرسَّ َٓ اًْمَٕماَمِئَؿ َو ُد َٓ شَمٚمَْبُسقا اًْمُ٘مُٛمَص َو

ُف ااًمٜمَّْٕمَٚملْمِ  ـْ اًمثَِّٞم٤مِب ؿَمٞمًْئ٤م َُمسَّ َٓ شَمٚمَْبُسقا ُِم ـْ اًْمَٙمْٕمَبلْمِ َو لْمِ َوًْمٞمَْ٘مَٓمْٕمُٝماَم َأؾْمَٗمَؾ ُِم َٓ  وَمٚمَْٞمٚمَْبْس اخْلُٗمَّ قْمَٗمَراُن َو ًمزَّ

 اًْمَقْرُس.

679-  
ِ
ـِ قَمب٤َّمٍس َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل ـْ اسْم ُٓم٥ُم يَ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قَم ـْ مَلْ َوُهَق خَيْ َ

ِ
اِويُؾ عم َ ُ٘مقُل اًمرسَّ

ـْ مَلْ جَيِْد اًمٜمَّْٕمَٚملْمِ َيْٕمٜمِل اعْمُْحِرَم. َ
ِ

٤مِن عم َزاَر َواخْلُٗمَّ  جَيِْد اإْلِ

 سم٤مب: ذم اًمّمٞمد ًمٚمٛمحرم
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ٞمْثِلِّ  - 680 ـِ ضَمث٤َّمَُم٦َم اًمٚمَّ ْٕم٥ِم سْم ـْ اًمّمَّ   -÷  -قَم
ِ
ُف َأْهَدى ًمَِرؾُمقِل اهلل  وَ  مِح٤َمًرا َوطْمِِمٞم٤ًّم -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأٟمَّ

ِ
سَْمَقاء ْٕ ُهَق سم٤ِم

 
ِ
ُه قَمَٚمٞمِْف َرؾُمقُل اهلل اَن وَمَردَّ   -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأْو سمَِقدَّ

ِ
ُه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىَم٤مَل وَمَٚمامَّ َأْن َرَأى َرؾُمقُل اهلل َُم٤م ذم َوضْمِٝمل ىَم٤مَل إِٟم٤َّم مَلْ َٟمُردَّ

َّٓ َأٟم٤َّم طُمُرٌم.  قَمَٚمٞمَْؽ إِ

ـُ قَمبَّ  - 681  سْم
ِ
ـُ َأْرىَمَؿ وَمَ٘م٤مَل ًَمُف قَمبُْد اهلل ـِ قَمب٤َّمٍس َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل ىَمِدَم َزْيُد سْم ـْ اسمْ ـْ ـَم٤مُووٍس قَم ٤مٍس قَم

 
ِ
ـْ حَلِْؿ َصٞمٍْد ُأْهِدَي إمَِم َرؾُمقِل اهلل شَمٜمِل قَم ـْ َوُهَق طَمَراٌم ىَم٤مَل ىَم٤مَل أُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َيْسَتْذيمُِرُه يَمٞمَْػ َأظْمؼَمْ ْهِدَي ًَمُف قُمْْمٌق ُِم

َٓ َٟم٠ميُْمُٚمُف إِٟم٤َّم طُمُرٌم. ٤م  ُه وَمَ٘م٤مَل إِٟمَّ  حَلِْؿ َصٞمٍْد وَمَردَّ

 سم٤مب: ذم حلؿ اًمّمٞمد ًمٚمٛمحرم يّمٞمده احلالل

ـْ َأيِب ىَمَت٤مَدَة  - 682  ÷ قَم
ِ
ـْ َأْصَح٤مسمِِف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىَم٤مَل ظَمَرَج َرؾُمقُل اهلل َف ُِم ٤م َوظَمَرضْمٜم٤َم َُمَٕمُف ىَم٤مَل وَمٍَمَ طَم٤مضمًّ

وُمقوِمٞمٝمِ   ْؿ َأسُمق ىَمَت٤مَدَة وَمَ٘م٤مَل ظُمُذوا ؾَم٤مطِمَؾ اًْمَبْحِر طَمتَّك شَمٚمَْ٘مْقيِن ىَم٤مَل وَم٠َمظَمُذوا ؾَم٤مطِمَؾ اًْمَبْحِر وَمَٚمامَّ اٟمٍَْمَ
ِ
ا ىِمَبَؾ َرؾُمقِل اهلل

ِرْم وَمبَٞمْٜماََم ُهْؿ َيِسػُموَن إِْذ  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ُف مَلْ حُيْ َّٓ َأسَم٤م ىَمَت٤مَدَة وَم٢ِمٟمَّ ُٝمْؿ إِ َرَأْوا مُحَُر َوطْمٍش وَمَحَٛمَؾ قَمَٚمٞمَْٝم٤م َأسُمق ىَمَت٤مَدَة َأطْمَرُُمقا يُمٚمُّ

ـُ حُمِْرُُمقَن ىَم٤مَل ومَ  ـْ حَلِْٛمَٝم٤م ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مًُمقا َأيَمٚمْٜم٤َم حَلاًْم َوَٟمْح ـْ حَلِْؿ وَمَٕمَ٘مَر ُِمٜمَْٝم٤م َأشَم٤مًٟم٤م وَمٜمََزًُمقا وَم٠َميَمُٚمقا ُِم َحَٛمُٚمقا َُم٤م سَمِ٘مَل ُِم

 
ِ
شََم٤مِن وَمَٚمامَّ َأشَمْقا َرؾُمقَل اهلل ْٕ ِرْم وَمَرَأْيٜم٤َم مُحَُر َوطْمٍش  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ا  إِٟم٤َّم يُمٜم٤َّم َأطْمَرُْمٜم٤َم َويَم٤مَن َأسُمق ىَمَت٤مَدَة مَلْ حُيْ

ِ
ىَم٤مًُمقا َي٤م َرؾُمقَل اهلل

ـْ حَلِْٛمَٝم٤م وَمُ٘مٚمْٜم٤َم َٟم٠ميُْمُؾ حَلْؿَ  ـُ حُمِْرُُمقَن وَمَحَٛمٚمْٜم٤َم َُم٤م َصٞمٍْد  وَمَحَٛمَؾ قَمَٚمٞمَْٝم٤م َأسُمق ىَمَت٤مَدَة وَمَٕمَ٘مَر ُِمٜمَْٝم٤م َأشَم٤مًٟم٤م وَمٜمََزًْمٜم٤َم وَم٠َميَمٚمْٜم٤َم ُِم َوَٟمْح

َٓ ىَم٤مَل وَمُٙمُٚمقا ُمَ   ىَم٤مَل ىَم٤مًُمقا 
ٍ
ء ـْ حَلِْٛمَٝم٤م وَمَ٘م٤مَل َهْؾ ُِمٜمُْٙمْؿ َأطَمٌد َأَُمَرُه َأْو َأؿَم٤مَر إًَِمٞمِْف سمٌَِمْ ـْ حَلِْٛمَٝم٤م.سَمِ٘مَل ُِم  ٤م سَمِ٘مَل ُِم

 سم٤مب: ُم٤م ي٘متؾ اعمحرم ُمـ اًمدواب

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  - 683 ـْ اًمٜمَّبِ  - ’ –قَم ؾِّ َواحْلََرِم احْلَٞم٦َُّم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لِّ قَم ـَ ذم احْلِ ُف ىَم٤مَل ََخٌْس وَمَقاؾِمُؼ ُيْ٘مَتٚمْ َأٟمَّ

٤م. سَْمَ٘مُع َواًْمَٗم٠مَْرُة َواًْمَٙمٚم٥ُْم اًْمَٕمُ٘مقُر َواحْلَُديَّ ْٕ  َواًْمُٖمَراُب ا

ـْ اًمٜمَّبِلِّ  - 684 ـْ اسمـ قمٛمر َريِضَ اهلُل قَمٜمْٝمام قَم َٓ ضُمٜم٤َمَح قَمغَم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قَم َـّ ذم احْلََرِم ىَم٤مَل ََخٌْس  ـْ ىَمتََٚمُٝم  َُم

َدَأُة َواًْمَٙمٚم٥ُْم اًْمَٕمُ٘مقُر. طْمَراِم اًْمَٗم٠مَْرُة َواًْمَٕمْ٘مَرُب َواًْمُٖمَراُب َواحْلِ  َواإْلِ

 سم٤مب: احلج٤مُم٦م ًمٚمٛمحرم

ـِ سُمَحٞمْٜم٦ََم  - 685 ـْ اسْم ٦َم َوُهَق حُمِْرٌم َوؾَمَط َرأْ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأنَّ اًمٜمَّبِلَّ  -÷  -قَم  ؾِمِف.اطْمَتَجَؿ سمَِٓمِريِؼ َُمٙمَّ

 سم٤مب: ُمداواة اعمحرم قمٞمٜمٞمف

ـُ قُمَبٞمْ  - 686 ـِ قُمثاَْمَن طَمتَّك إَِذا يُمٜم٤َّم سمَِٛمَٚمٍؾ اؿْمَتَٙمك قُمَٛمُر سْم ـِ َوْه٥ٍم ىَم٤مَل ظَمَرضْمٜم٤َم َُمَع َأسَم٤مَن سْم ـْ ُٟمَبٞمِْف سْم  قَمٞمْٜمَٞمِْف قَم
ِ
ِد اهلل

 اؿْمَتدَّ َوضَمُٕمُف وَم٠َمْرؾَمَؾ إمَِم َأسَم٤منَ 
ِ
ْوطَم٤مء ؼِمِ وَم٢ِمنَّ قُمثاَْمَن  وَمَٚمامَّ يُمٜم٤َّم سم٤ِمًمرَّ ٤م سم٤ِمًمّمَّ ـِ قُمثاَْمَن َيْس٠َمًُمُف وَم٠َمْرؾَمَؾ إًَِمٞمِْف َأْن اْضِٛمْدمُهَ سْم

 ÷ 
ِ
ـْ َرؾُمقِل اهلل َث قَم . -ملسو هيلع هللا ىلص  -طَمدَّ ؼِمِ ٤م سم٤ِمًمّمَّ َدمُهَ ضُمِؾ إَِذا اؿْمتََٙمك قَمٞمْٜمَٞمِْف َوُهَق حُمِْرٌم َضٛمَّ  ذم اًمرَّ

 سم٤مب: همسؾ اعمحرم رأؾمف
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ِ
ـْ قَمبِْد اهلل ـِ خَمَْرَُم٦َم قَم ْسَقِر سْم

ِ
ـِ قَمب٤َّمٍس َواعْم  سْم

ِ
ـْ قَمبِْد اهلل ـِ طُمٜملَْمٍ قَم ُاَم اظْمَتَٚمَٗم٤م  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -سْم َأهنَّ

َٓ َيْٖمِسُؾ اعْمُْحِرُم  ْسَقُر 
ِ
ـُ قَمب٤َّمٍس َيْٖمِسُؾ اعْمُْحِرُم َرأْؾَمُف َوىَم٤مَل اعْم  سْم

ِ
 وَمَ٘م٤مَل قَمبُْد اهلل

ِ
سَْمَقاء ْٕ ـُ َرأؾَْمُف وَم٠َمرْ سم٤ِم ؾَمَٚمٜمِل اسْم

َٟمَّْم٤مِريِّ  ْٕ ـْ َذًمَِؽ وَمَقضَمْدشُمُف َيْٖمَتِسُؾ سَملْمَ اًْمَ٘مْرَٟملْمِ َوُهَق َيْسَتؽِمُ سمَِثْقٍب ىَم٤مَل  -÷  -قَمب٤َّمٍس إمَِم َأيِب َأيُّقَب ا َأؾْم٠َمًُمُف قَم

ـُ طُمٜملَْمٍ َأْرؾَمٚمَ   سْم
ِ
ـْ َهَذا وَمُ٘مٚم٧ُْم َأَٟم٤م قَمبُْد اهلل ـُ قَمب٤َّمٍس َأؾْم٠َمًُمَؽ يَمٞمَْػ يَم٤مَن وَمَسٚمَّْٛم٧ُم قَمَٚمٞمِْف وَمَ٘م٤مَل َُم  سْم

ِ
ٜمِل إًَِمٞمَْؽ قَمبُْد اهلل

 
ِ
 َيْٖمِسُؾ َرأْؾَمُف َوُهَق حُمِْرٌم وَمَقَضَع َأسُمق َأيُّقَب َيَدُه قَمغَم اًمثَّْقِب وَمَٓم٠مـَْم٠َمُه طَمتَّك سَمَدا زِم َرأؾُْمُف صُمؿَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َرؾُمقُل اهلل

ٟمَْس٤مٍن َيُّم٥مُّ اْصُب٥ْم وَمَّم٥مَّ قَمغَم  َك َرأْؾَمُف سمَِٞمَدْيِف وَم٠َمىْمَبَؾ هِبِاَم َوَأْدسَمَر صُمؿَّ ىَم٤مَل َهَٙمَذا َرَأْيُتُف ىَم٤مَل إِلِ ملسو هيلع هللا ىلص  - َرأؾِْمِف صُمؿَّ طَمرَّ

 (1)َيْٗمَٕمُؾ.  -

 سم٤مب: ذم اًمٗمدي٦م قمغم اعمحرم

ـِ َُمْٕمِ٘مٍؾ ىَم٤مَل ىَمَٕمْدُت إمَِم يَمْٕم٥ٍم َوُهَق ذم اعْمَْسِجِد وَمَس٠َمًْمُتُف قمَ  -* 688  سْم
ِ
ـْ قَمبِْد اهلل ـْ ِصَٞم٤مٍم قَم َي٦ِم وَمِٗمْدَي٦ٌم ُِم ْٔ ـْ َهِذِه ا

 
ِ
ـْ َرأِْد وَمُحِٛمٚم٧ُْم إمَِم َرؾُمقِل اهلل َواًْمَ٘مْٛمُؾ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأْو َصَدىَم٦ٍم َأْو ُٟمُسٍؽ وَمَ٘م٤مَل يَمْٕم٥ٌم َٟمَزًَم٧ْم ذِمَّ يَم٤مَن يِب َأًذى ُِم

َي٦ُم وَمِٗمْدَي٦ٌم َيَتٜم٤َمصَمُر قَمغَم َوضْمِٝمل وَمَ٘م٤مَل َُم٤م يُمٜم٧ُْم ُأَرى َأنَّ اجْلَْٝمَد سَمَٚمَغ ُِمٜمْ  ْٔ َٓ وَمٜمََزًَم٧ْم َهِذِه ا َؽ َُم٤م َأَرى َأدَمُِد ؿَم٤مًة وَمُ٘مٚم٧ُْم 

٤مٍم َأْو إـِمَْٕم٤مُم ؾِمت٦َِّم َُمَس٤ميملَِم ٟمِّْمَػ َص٤مٍع ـَمَٕم٤مُمً  ـْ ِصَٞم٤مٍم َأْو َصَدىَم٦ٍم َأْو ُٟمُسٍؽ ىَم٤مَل َصْقُم صَمالصََم٦ِم َأيَّ ٤م ًمُِٙمؾِّ ُِمْسِٙملٍم ىَم٤مَل ُِم

٦ًم  ٦ًم.وَمٜمََزًَم٧ْم ذِمَّ ظَم٤مصَّ  َوِهَل ًَمُٙمْؿ قَم٤مُمَّ

 سم٤مب: ذم اعمحرم يٛمقت ُم٤م يٗمٕمؾ سمف

ـْ اًمٜمَّبِلِّ  - 689 ـِ قَمب٤َّمٍس َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم قَم ـْ اسْم ـْ سَمِٕمػِمِه وَمُقىِمَص وَماَمَت وَمَ٘م٤مَل اهْمِسُٚمقُه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قَم ظَمرَّ َرضُمٌؾ ُِم

ُروا َرأْ  ٛمِّ َٓ خُتَ ٜمُقُه ذم صَمْقسَمٞمِْف َو  َوؾِمْدٍر َويَمٗمِّ
ٍ
 (2)ؾَمُف وَم٢ِمنَّ اهلَل َيبَْٕمثُُف َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم ُُمَٚمبًِّٞم٤م. سماَِمء

 سم٤مب: اعمبٞم٧م سمذي ـمقى، وآهمتس٤مل ىمبؾ دظمقل ُمٙم٦م

ـَ قُمَٛمر  - 690 ـْ َٟم٤موِمٍع َأنَّ اسْم َّٓ سَم٤مَت سمِِذي ـَمًقى طَمتَّك ُيّْمبَِح  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -قَم ٦َم إِ َٓ َيْ٘مَدُم َُمٙمَّ يَم٤مَن 

ـْ اًمٜمَّبِلِّ َوَيْٖمَتِسَؾ صُمؿَّ يدظم ٦َم هَن٤َمًرا َوَيْذيُمُر قَم ُف وَمَٕمَٚمُف. -ملسو هيلع هللا ىلص  -ُؾ َُمٙمَّ  َأٟمَّ

ـْ ـَمِريؼ ـْ ـَمِريؼ واخلروج ُِم  سم٤مب: دظمقل ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ُِم

ـِ قُمَٛمَر  - 691 ـْ اسْم   -ريض اهلل قمٜمٝمام  -قَم
ِ
ـْ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأنَّ َرؾُمقَل اهلل َجَرِة َوَيْدظُمُؾ ُِم ـْ ـَمِريِؼ اًمِمَّ ُرُج ُِم يَم٤مَن خَيْ

ْٗمغَم.ـَمِري ـْ اًمثَّٜمِٞم٦َِّم اًمسُّ ُرُج ُِم ـْ اًمثَّٜمِٞم٦َِّم اًْمُٕمٚمَْٞم٤م َوخَيْ ٦َم َدظَمَؾ ُِم ِس َوإَِذا َدظَمَؾ َُمٙمَّ  ِؼ اعْمَُٕمرَّ

 سم٤مب: ذم اًمٜمزول سمٛمٙم٦م ًمٚمح٤مج

                                                           
 بٙمرة. اًم٘مرٟملم: مه٤م احلِمٞمِمت٤من اًم٘م٤مئٛمت٤من قمغم رأس اًمبئر وؿمبٝمٝمام ُمـ اًمبٜم٤مء، ومتد سمٞمٜمٝمام ظمِمب٦م جير قمٚمٞمٝم٤م احلبؾ اعمست٘مك سمف، وشمٕمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًم (1)

 اًمقىمص: يمرس اًمٕمٜمؼ (2)
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ـِ طَم٤مِرصَم٦َم  - 692 ـِ َزْيِد سمْ ـْ ُأؾَم٤مَُم٦َم سْم  َأشَمٜمِْزُل ذم دَ  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -قَم
ِ
ُف ىَم٤مَل َي٤م َرؾُمقَل اهلل ٦َم ىَم٤مَل َأٟمَّ اِرَك سمَِٛمٙمَّ

ـْ ِرسَم٤مٍع َأْو ُدوٍر َويَم٤مَن قَمِ٘مٞمٌؾ َوِرَث َأسَم٤م ـَم٤مًم٥ٍِم ُهَق َوـَم٤مًم٥ٌِم َومَلْ َيِرصْمُف ضَمْٕمٗمَ  َٓ قَمكِمٌّ ؿَمٞمًْئ٤م َوَهْؾ شَمَرَك ًَمٜم٤َم قَمِ٘مٞمٌؾ ُِم ٌر َو

. ـِ ُاَم يَم٤مَٟم٤م ُُمْسٚمَِٛملْمِ َويَم٤مَن قَمِ٘مٞمٌؾ َوـَم٤مًم٥ٌِم يَم٤موِمَرْي هَنَّ ِٕ 

 ؾ ذم اًمٓمقاف واًمسٕملسم٤مب: اًمَرُمَ 

ـِ قُمَٛمَر  - 693 ـْ اسْم   -ريض اهلل قمٜمٝمام  -قَم
ِ
َل َُم٤م -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأنَّ َرؾُمقَل اهلل  يَم٤مَن إَِذا ـَم٤مَف ذم احْل٩َمِّ َواًْمُٕمْٛمَرِة َأوَّ

ُف َيْسَٕمك صَماَلصَم٦َم َأـمَْقاٍف سم٤ِمًْمَبٞم٧ِْم صُمؿَّ َيْٛمٌِم َأْرسَمَٕم٦ًم صُمؿَّ ُيَّمكمِّ ؾَمْجَدشَملْمِ  ْرَوِة. َيْ٘مَدُم وَم٢ِمٟمَّ َٗم٤م َواعْمَ  صُمؿَّ َيُٓمقُف سَملْمَ اًمّمَّ

694 -  
ِ
ُف ىَم٤مَل َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهلل  َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم َأٟمَّ

ِ
ـِ قَمبِْد اهلل ـْ ضَم٤مسمِِر سْم ؾَْمَقِد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قَم ْٕ ـْ احْلََجِر ا َرَُمَؾ ُِم

 طَمتَّك اٟمَْتَٝمك إًَِمٞمِْف صَمالصََم٦َم َأـمَْقاٍف.

ـْ َأيِب اًمٓمَُّٗمٞمْؾِ  - 695 ـِ قَمب٤َّمٍس  قَم سْم ِٓ َُمَؾ سم٤ِمًْمَبٞم٧ِْم صَمالصََم٦َم َأـمَْقاٍف  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -ىَم٤مَل ىُمٚم٧ُْم  َأَرَأْي٧َم َهَذا اًمرَّ

ُف ؾُمٜم٦ٌَّم ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مَل َصَدىُمقا َويَمَذسُمقا ىمَ  َؽ ٤مَل ىُمٚم٧ُْم َُم٤م ىَمْقًمُ َوَُمٌْمَ َأْرسَمَٕم٦ِم َأـمَْقاٍف َأؾُمٜم٦ٌَّم ُهَق وَم٢ِمنَّ ىَمْقَُمَؽ َيْزقُمُٛمقَن َأٟمَّ

 
ِ
َٓ َيْسَتٓمِٞمُٕمقَن َأْن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َصَدىُمقا َويَمَذسُمقا ىَم٤مَل إِنَّ َرؾُمقَل اهلل ًدا َوَأْصَح٤مسَمُف  يُمقَن إِنَّ حُمَٛمَّ ٦َم وَمَ٘م٤مَل اعْمنُْمِ ىَمِدَم َُمٙمَّ

 
ِ
ُسُدوَٟمُف ىَم٤مَل وَم٠َمَُمَرُهْؿ َرؾُمقُل اهلل ـْ اهْلَُزاِل َويَم٤مُٟمقا حَيْ ْرُُمُٚمقا صَمالصًَم٤م َوَيْٛمُِمقا َأْرسَمًٕم٤م َأْن يَ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َيُٓمقوُمقا سم٤ِمًْمَبٞم٧ِْم ُِم

َٗم٤م َواعْمَْرَوِة َرايمًِب٤م َأؾُمٜم٦ٌَّم ُهَق وَم٢ِمنَّ ىَمْقَُمَؽ َيْزقُمٛمُ  ـْ اًمٓمََّقاِف سَملْمَ اًمّمَّ يِن قَم ُف ؾُمٜم٦ٌَّم ىَم٤مَل َصَدىُمقا ىَم٤مَل ىُمٚم٧ُْم ًَمُف َأظْمؼِمْ قَن َأٟمَّ

 َويَمَذسُمقا ىَم٤مَل ىُمٚم٧ُْم َوَُم٤م ىَمْقًُمَؽ َصَدىُمقا َويَمَذسمُ 
ِ
يَمُثَر قَمَٚمٞمِْف اًمٜم٤َّمُس  -َصغمَّ اهلُل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ  -قا ىَم٤مَل إِنَّ َرؾُمقَل اهلل

 
ِ
ـْ اًْمبُُٞمقِت ىَم٤مَل َويَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل ٌد طَمتَّك ظَمَرَج اًْمَٕمَقاشمُِؼ ُِم ٌد َهَذا حُمَٛمَّ  -َصغمَّ اهلُل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ  -َيُ٘مقًُمقَن َهَذا حُمَٛمَّ

ُب اًمٜمَّ  ْٕمُل َأوْمَْمُؾ.َٓ ُيُْضَ  ٤مُس سَملْمَ َيَدْيِف وَمَٚمامَّ يَمُثَر قَمَٚمٞمِْف َريم٥َِم َواعْمٌَْمُ َواًمسَّ

 سم٤مب: شم٘مبٞمؾ احلجر إؾمقد ذم اًمٓمقاف

ىَُمبُِّٚمَؽ  - 696 َٕ  إيِنِّ 
ِ
َْصَٚمَع ُيَ٘مبُِّؾ احْلََجَر إؾمقد َوَيُ٘مقُل َواَّلل ْٕ ضِمَس ىَم٤مَل َرَأْي٧ُم ا ـِ رَسْ  سْم

ِ
ـْ قَمبِْد اهلل ينِّ َوإِ قَم

 
ِ
َٓ َأينِّ َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهلل َٓ شَمٜمَْٗمُع َوًَمْق َٓ شَمُُضُّ َو ىَمبََّٚمَؽ َُم٤م  -َصغمَّ اهلُل قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ  -َأقْمَٚمُؿ َأٟمََّؽ طَمَجٌر َوَأٟمََّؽ 

 ىَمبَّٚمُْتَؽ.

 سم٤مب: اؾمتالم اًمريمٜملم اًمٞمامٟمٞملم ذم اًمٓمقاف

ـِ قُمَٛمَر  - 697 ـْ قمبد اهلل سْم يْمٜملَْمِ اًْمَٞماَميِنَ َواحْلََجَر ُُمْذ  -ام ريض اهلل قمٜمٝم -قَم ـِ اًمرُّ ىَم٤مَل َُم٤م شَمَريْم٧ُم اؾْمتاِلََم َهَذْي

 
ِ
. -ملسو هيلع هللا ىلص  -َرَأْي٧ُم َرؾُمقَل اهلل

ٍ
َٓ َرظَم٤مء ٍة َو  َيْسَتٚمُِٛمُٝماَم ذم ؿِمدَّ

ـِ قَمب٤َّمٍس  - 698   -ريض اهلل قمٜمٝمام  -قمـ اسْم
ِ
.َيْسَتٚمُِؿ هَمػْمَ اًم -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىم٤مل مَلْ َأَر َرؾُمقَل اهلل يْمٜملَْمِ اًْمَٞماَمٟمَِٞملْمِ  رُّ

 سم٤مب: اًمٓمقاف قمغم اًمراطمٚم٦م

ـْ ضَم٤مسمٍِر  - 699   - ÷ -قَم
ِ
٦ِم اًْمَقَداِع قَمغَم َراطِمَٚمتِِف َيْسَتٚمُِؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىَم٤مَل ـَم٤مَف َرؾُمقُل اهلل سم٤ِمًْمَبٞم٧ِْم ذم طَمجَّ

َف َوًمَِٞمْس٠َمًُمقُه وَم٢ِمنَّ  َْن َيَراُه اًمٜم٤َّمُس َوًمُِٞمنْمِ ِٕ  اًمٜم٤َّمَس هَمُِمقُه. احْلََجَر سمِِٛمْحَجٜمِِف 
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 سم٤مب: اًمٓمقاف رايمب٤ًم ًمٕمذر

ـْ ُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦َم  - 700  اًمٜم٤َّمِس  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ىَم٤مًَم٧ْم ؿَمَٙمْقُت إمَِم اًمٜمبل  - ’ –قَم
ِ
ـْ َوَراء َأينِّ َأؿْمَتِٙمل وَمَ٘م٤مَل ـُمقذِم ُِم

 
ِ
ًْمَبٞم٧ِْم َوُهَق َيْ٘مَرُأ سمِـ )اًمٓمُّقِر َويمَِت٤مٍب طِمٞمٜمَِئٍذ ُيَّمكمِّ إمَِم ضَمٜم٥ِْم ا -ملسو هيلع هللا ىلص  -َوَأٟم٧ِْم َرايمِب٦ٌَم ىَم٤مًَم٧ْم وَمُٓمْٗم٧ُم َوَرؾُمقُل اهلل

 َُمْسُٓمقٍر(.
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1 -  
ِ
ـِ قَمب٤َّمٍس َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل َوىم٧ََّم َرؾُمقُل اهلل ـْ اسمْ ٤مِم اجْلُْحَٗم٦َم ملسو هيلع هللا ىلص قَم َْهِؾ اًمِمَّ ِٕ َْهِؾ اعْمَِديٜم٦َِم َذا احْلَُٚمٞمَْٗم٦ِم َو ِٕ

ـْ هَمػْمِ وَ  َـّ ُِم ـْ َأشَمك قَمَٚمٞمِْٝم َ
ِ

َـّ َوعم ُ َـّ هَل ـِ َيَٚمْٛمَٚمَؿ ىَم٤مَل وَمُٝم َْهِؾ اًْمٞمََٛم ِٕ َْهِؾ َٟمْجٍد ىَمْرَن اعْمَٜم٤َمِزِل َو ـْ َأَراَد احْل٩َمَّ ِٕ َّ َـّ مِم  َأْهٚمِِٝم

ـْ َأْهٚمِِف َويَمَذا وَمَٙمَذًمَِؽ طَمتَّك َأْهُؾ ُمَ  َـّ وَمِٛم ـْ يَم٤مَن ُدوهَنُ ٦َم هُيِٚمُّقَن ُِمٜمَْٝم٤م.َواًمُْٕمْٛمَرَة وَمَٛم  ٙمَّ

 
ِ
ـُ قَمؿِّ َرؾُمْقِل اهلل ، اسْم

ِ
، َأسُمق اًمَٕمب٤َّمِس قَمبُْد اهلل ، َوإَُِم٤مُم اًمتَّْٗمِسػْمِ ٦ِم، َووَمِ٘مٞمُْف اًمَٕمٍْمِ ـِ قَمبِْد ملسو هيلع هللا ىلص طَمؼْمُ إُُمَّ اًمَٕمب٤َّمِس سم

ك احْلؼَْمَ  ـِ َه٤مؿِمٍؿ، يَم٤مَن ُيَسٛمَّ ٦ِم َووَمِ٘مٞمُٝمَٝم٤م، َوًمَِس٤مُن اعمُٓمَّٚم٥ِِم ؿَمٞمَْب٦َم سم ُُمَّ ْٕ ِة وَمْٝمِٛمِف، َوطَمؼْمُ ا  َواًْمَبْحَر ًمَِٙمثَْرِة قِمٚمِْٛمِف، َوطِمدَّ

، وَ  ـِ ي ؾَم٤مًَم٦ِم، وَمِ٘مَف ذِم اًمدِّ ِة، َوَُمْدقُمقٌّ ًَمُف سمِٚمَِس٤مِن اًمرِّ ُن قَمٚمَِؿ اًمت٠َّمِْويَؾ، شُمْرمُج٤َماًْمَٕمِِمػَمِة َوُِمٜمْٓمِٞمُ٘مَٝم٤م، حُمَٜمٌَّؽ سمِِريِؼ اًمٜمُُّبقَّ

ْٕم٥ِم ىَمبَْؾ اهْلِْجَرِة سمِثاَلَِث ؾِم  ؾُمقِل َوقَم٤مَيٜمَُف، يَم٤مَن َُمْقًمُِدُه قَم٤مَم اًمِمِّ يَؾ ًمِٚمرَّ ٜملَِم، سمِِِمْٕم٥ِم  سَمٜمِل اًْمُ٘مْرآِن، ؾَمِٛمَع َٟمْجَقى ضِمؼْمِ

َث قَمٜمُْف سمُِجْٛمَٚم٦ٍم َص٤محِل٦َمٍ ملسو هيلع هللا ىلص َه٤مؿِمٍؿ، َصِح٥َم اًمٜمَّبِلَّ  ـْ صَمالصَملَم ؿَمْٝمرًا، َوطَمدَّ  .(0)َٟمْحقًا ُِم

ـْ َأْهِؾ ُِمٍْمَ ىمَ  ٍح: َوَرَوى قَمٜمُْف ُِم ـِ َأيِب رَسْ ـُ قَمب٤َّمٍس إوِْمِرْيِ٘مٞم٦ََم َُمَع اسمْ ـُ ُيْقُٟمَس: هَمَزا اسْم : ََخَس٦َم قَمنَمَ ٤مَل َأسُمق ؾَمِٕمٞمٍْد سم

ـَ قَمب٤َّمٍس (2)َٟمْٗمس٤مً  ـِ َأيِب ُُمَٚمٞمَْٙم٦َم، ىَم٤مَل: "َصِحب٧ُْم اسمْ  سْم
ِ
ـْ قَمبِْد اهلل ٦َم إمَِم اعمَْ ÷ ، وقَم ـْ َُمٙمَّ ِديٜم٦َِم، وَمَٙم٤مَن إَِذا َٟمَزَل ُِم

ٞمِْؾ" ىَم٤مَل: وَمَس٠َمًَمُف َأيُّقُب: يَمٞمَْػ يَم٤مَٟم٧ْم ىِمَراَءشُمُف؟ ىَم٤مَل: " ىَمَرَأ }َوضَم٤مَءْت ؾَمْٙمَرُة اعْمَْقِت  ، َذًمَِؽ َُم٤م  ىَم٤مَم ؿَمٓمَْر اًمٚمَّ سم٤ِمحْلَؼِّ

ٞمُد{ ]ق:  ُؾ َوُيْٙمثُِر ذِم َذايُمُؿ اًم19يُمٜم٧َْم ُِمٜمُْف حَتِ  .(3)ٜمَِِّمٞم٩ِم "[، وَمَجَٕمَؾ ُيَرشمِّ

ـِ قَمب٤َّمٍس  ـِ اسْم ، ىَم٤مَل: "يَم٤مَن َهَذا اعْمَْقِضُع ُِم
ٍ
ـْ َأيِب َرضَم٤مء اُك اًْمَب٤مزِم"÷ وقَم َ ُُمقِع، يَم٠َمٟمَُّف اًمنمِّ  .(4)جَمَْرى اًمدُّ

ـُ قَمب٤َّمٍس سم٤ِمًمٓم٤َّمِئِػ وَمَِمِٝمْدُت ضَمٜم٤َمَزشَمُف، وَمَج٤مَء ـَم٤مِئرٌ  ـِ ضُمَبػْمٍ ىَم٤مَل: " َُم٤مَت اسْم ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم مَلْ ُيَر قَمغَم ظِمٚمَْ٘متِِف طَمتَّك  وقَم

َٓ يُ   ، َي٦ُم قَمغَم ؿَمِٗمػِم اًْمَ٘مؼْمِ ْٔ ـَ شُمٚمَِٞم٧ْم َهِذِه ا ـْ شَمالََه٤م َدظَمَؾ ذِم َٟمْٕمِِمِف، صُمؿَّ مَلْ ُيَر ظَم٤مِرضًم٤م ُِمٜمُْف وَمَٚمامَّ ُدوِم تَُٝم٤م َرى َُم }َي٤م َأيَّ

 .(5)[ "28]اًمٗمجر:  ْرِضٞم٦ًَّم وَم٤مدظُْمكِم ذِم قِمب٤َمدِي َوادظُْمكِم ضَمٜمَّتِل{اًمٜمَّْٗمُس اعْمُٓمَْٛمئِٜم٦َُّم اْرضِمِٕمل إمَِم َرسمِِّؽ َراِضٞم٦ًَم ُمَ 

، َواهلَ  ، َوىَم٤مَل اًمَقاىِمِديُّ ـُ قَمب٤َّمٍس ؾَمٜم٦ََم صَماَمٍن، َأْو ؾَمبٍْع َوؾِمتِّلْمَ َ اسْم : شُمُقذمِّ ـُ اعَمِدْيٜمِلِّ ٞمَْثُؿ، َوَأسُمق ُٟمَٕمٞمٍْؿ: ؾَمٜم٦ََم ىَم٤مَل قَمكِمُّ سم

ـْ َذًمَِؽ ذِم  صَماَمٍن، َوىِمٞمَْؾ: قَم٤مَش  إطِْمَدى َوؾَمبِْٕملْمَ ؾَمٜم٦ًَم، و )ُُمْسٜمَُدُه(: َأًْمٌػ َوؾِم٧مُّ ُم٤مَئ٦ٍم َوؾِمتُّْقَن طَمِديث٤ًم، َوًَمُف ُِم

                                                           
 (. 1699/ 3(، و ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ )331/ 3ًمٚمذهبل)اٟمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء  (1)

 (. 336/ 3ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ًمٚمذهبل) (2)

 (. 327/ 1طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمب٘م٤مت إصٗمٞم٤مء ٕيب ٟمٕمٞمؿ) (3)

 (. 329/ 1طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمب٘م٤مت إصٗمٞم٤مء ٕيب ٟمٕمٞمؿ) (4)

(، 6312(، واحل٤ميمؿ ذم اعمستدرك)10581(، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمبػم)1758ٕم٦م)(، وأضمري ذم اًمنمي1879أظمرضمف أمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م) (5)

 يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ ُمروان سمـ ؿمج٤مع قمـ ؾم٤ممل إومٓمس قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم. 
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َد: ُُمْسٚمِؿٌ  ـَ طَمِديث٤ًم، َوشَمَٗمرَّ ْي َد: اًمُبَخ٤مِريُّ ًَمُف سماِمَئ٦ٍم َوقِمنْمِ (: ََخَْس٦ٌم َوؾَمبُْٕمْقَن، َوشَمَٗمرَّ ِحٞمَْحلْمِ  سمِتِْسَٕم٦ِم )اًمّمَّ

 .(1)٤مِدْي٨َم َأطَم 

هلذا اًمبٞم٧م احلرام، اًمتٙمريؿ، واًمتٕمٔمٞمؿ، واًمت٘مديس، واإلضمالل، وُمـ ذًمؽ أن ضُمِٕمؾ ًمف طمدود، ٓ يتج٤موزه٤م 

ىم٤مصده، سمح٩م، أو قمٛمرة إٓ وىمد أطمرم وأشمك ذم طم٤مل ظمِمقع وظمْمقع، وشم٘مديس وإضمالل، قمب٤مدة هلل 

سمخٚم٘مف، أٟمف مل جيٕمؾ هلؿ ُمٞم٘م٤مشم٤ًم واطمدًا ذم إطمدى ضمٝم٤مشمف، سمؾ ضمٕمؾ  واطمؽماُم٤ًم هلذا اًمبٞم٧م اعمٓمٝمر، وُمـ رمح٦م اهلل

ـْ داره  ًمٙمؾ ضمٝم٦م حمرُم٤ًم وُمٞم٘م٤مشم٤ًم، ًمئال شمٚمح٘مٝمؿ اعمِم٘م٦م سم٘مّمدهؿ ُمٞم٘م٤مشم٤ًم ًمٞمس ذم ـمري٘مٝمؿ، طمتك ضمٕمؾ ُمٞم٘م٤مت َُم

دون اعمقاىمٞم٧م ُمٙم٤مٟمف اًمذي هق ومٞمف، طمتك أهؾ ُمٙم٦م حيرُمقن سم٤محل٩م ُمـ ُمٙم٦م، ومال يٚمزُمٝمؿ اخلروج إمم احلؾ 

 (2)ؿ سم٤مًمٕمٛمرة. يمٗمٕمٚمٝم

اًمقىم٧م ذم إصؾ طمد اًمٌمء واًمت٠مىمٞم٧م اًمتحديد واًمتٕمٞملم، َأْي طَمدُّ َهِذِه اعْمََقاِضِع ًمإِلطِْْمَراِم. واعمٕمٜمك "وىم٧م":  

، وهل أسمٕمد اعمقاىمٞم٧م ُمـ ُمٙم٦م سمٞمٜمٝمام ٟمحق قمنم ُمراطمؾ أو ٕهؾ اعمديٜم٦م< َذا احْلَُٚمٞمَْٗم٦ِم >وقملم ملسو هيلع هللا ىلص طمد رؾمقل اهلل 

 .واحلٚمٞمٗم٦م ُمٞم٘م٤مت أهؾ اعمديٜم٦م وُمـ أشمك قمـ ـمري٘مٝمؿ -آسم٤مر قمكم  -ٔن شمسع، وشمسٛمك ا

ىمٞمؾ ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕن اًمسٞمؾ أضمحٗمٝم٤م ذم وىم٧م وهل قمغم ٟمحق صمالث ُمراطمؾ ُمـ  وٕهؾ اًمِم٤مم < اجْلُْحَٗم٦َم >

 .غ""راسمِ  ُمـ أن ُمٙم٦م قمغم ـمريؼ اعمديٜم٦م، وهل أن ظمراب وحيرم اًمٜم٤مس

ردن وومٚمسٓملم وُمٍم واًمسقدان وطمٙمقُم٤مت اعمٖمرب إرسمع وسمٚمدان م ُمـ راسمغ أهؾ ًمبٜم٤من وؾمقري٤م وإوحيرِ 

 .أومري٘مٞم٤م وسمٕمض اعمٜمٓم٘م٦م اًمِمامًمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م

َْهِؾ َٟمْجٍد، <ىَمْرَن اعْمَٜم٤َمِزِل> ِٕ واًم٘مرن هق اجلبؾ اًمّمٖمػم، وهذا اعمٞم٘م٤مت اؿمتٝمر اؾمٛمف ، وىمد ي٘م٤مل ىمرن اًمثٕم٤مًم٥م َو

رن اعمٜم٤مزل أهؾ ٟمجد وطم٤مج اًمنمق يمٚمف ُمـ أهؾ اخلٚمٞم٩م واًمٕمراق وإيران وحيرم ُمـ ىم "سم٤مًمسٞمؾ اًمٙمبػم"أن 

 .وهمػمهؿ

، <َيَٚمْٛمَٚمَؿ> ـِ َْهِؾ اًْمٞمََٛم ِٕ ضمبؾ ُمـ ضمب٤مل هت٤مُم٦م قمكم ًمٞمٚمتلم ُمـ ُمٙم٦م وحيرم ُمـ يٚمٛمٚمؿ اًمٞمٛمـ اًمس٤مطمكم وؾمقاطمؾ  َو

 .اعمٛمٚمٙم٦م اًمسٕمقدي٦م وإٟمدوٟمٞمسٞم٤م وُم٤مًمٞمزي٤م واًمّملم واهلٜمد وهمػمهؿ ُمـ طمج٤مج ضمٜمقب آؾمٞم٤م

َـّ قًمف: ىم ُ َـّ هَل ( َأْي  ""ُه َـّ ( َأْي : )ُه َـّ َقاىِمٞم٧ُم )هَلُ َـّ : اعْمَ َْهٚمِِٝم ِٕ َـّ  َـّ ًمِٚمُْبٚمَْداِن اعْمَْذيُمقَرِة َواعْمَُراُد: ُه ـْ َأشَمك قَمَٚمٞمِْٝم َ
ِ

)َوعم

ـْ يَم٤مَن ُدوَن َذًمَِؽ( َ
ِ

ـْ َأَراَد احْل٩َمَّ َأْو اًْمُٕمْٛمَرَة َوعم َّ َـّ مِم ِه ـْ هَمػْمِ َقاىِمٞم٧ِم  اعْمَْذيُمقرُ  ُِم ـْ اعْمَ ـْ طَمٞم٨ُْم َأٟمَِْم٠َم طَمتَّك َأْهُؾ ُِم )وَمِٛم

٦َم(  ِرُُمقَن َُمٙمَّ ٦َم(حُيْ ـْ َُمٙمَّ تِل قَمٞمَّٜمََٝم٤م  )ُِم َقاىمِٞم٧ُم اًمَّ وَم٤مِق َوِهَل َأْيًْم٤م ملسو هيلع هللا ىلص سمَِح٩مٍّ َأْو قُمْٛمَرٍة وَمَٝمِذِه اعْمَ ْٔ ـْ َأْهِؾ ا ـْ َذيَمَرُه ُِم َ
ِ

عم

                                                           
 (. 359/ 3ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ًمٚمذهبل) (1)

 (. 363شمٞمسػم اًمٕمالم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم )ص:  (2)
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ـْ َأشَمك قَمَٚمٞمَْٝم٤م َوإِْن مَلْ  َ
ِ

طْمَراُم ُِمٜمَْٝم٤م إَذا َأشَمك قَمَٚمٞمَْٝم٤م ىَم٤مِصًداَُمَقاىِمٞم٧ُم عم ُف َيٚمَْزُُمُف اإْلِ وَم٤مِق اعْمَُٕمٞمَّٜم٦َِم وَم٢ِمٟمَّ ْٔ ـْ َأْهِؾ شمِٚمَْؽ ا ـْ ُِم   َيُٙم

٤مُِملُّ َُمَثالً إمَم ِذي احْلَُٚمٞمَْٗم٦ِم ومَ  طََمِد اًمٜمُُّسَٙملْمِ وَمٞمَْدظُمُؾ ذِم َذًمَِؽ َُم٤م إَذا َوَرَد اًمِمَّ ِٕ ٦َم  شْمَٞم٤مِن َُمٙمَّ طْمَراُم ٢ِمٟمَّ إِلِ ُف جَي٥ُِم قَمَٚمٞمِْف اإْلِ

َر َأؾَم٤مَء َوًَمِزَُمُف َدٌم.  يُمُف طَمتَّك َيِّمَؾ اجْلُْحَٗم٦َم وَم٢ِمْن َأظمَّ َٓ َيؽْمُ  (1)ُِمٜمَْٝم٤م َو

 ا ًمٚمٜمسؽ ومٚمؿ حيرم؟ريدً طمٙمؿ ُمـ ضم٤موز اعمٞم٘م٤مت ُمُ  ُم٤م

أو طم٤مذى واطمدًا ُمٜمٝم٤م ضمقًا أو سمحرًا أن يتج٤موزه ُمـ : ٓ جيقز عمـ ُمر سمٛمٞم٘م٤مت ُمـ اعمقاىمٞم٧م اعمٙم٤مٟمٞم٦م اجلقاب

همػم إطمرام يمام شمِمٝمد ًمذًمؽ إدًم٦م، وىم٤مل اجلٛمٝمقر ي٠مصمؿ ويٚمزُمف دم وم٠مُم٤م اإلصمؿ ومٚمؽمك اًمقاضم٥م وأُم٤م ًمزوم اًمدم 

ويستقي ذم ًمزوم اًمدم ُمـ شمرك ، ومبدًمٞمؾ همػم هذا، وًمق رضمع إمم اعمٞم٘م٤مت ىمبؾ اًمتٚمبس سم٤مًمٜمسؽ ؾم٘مط قمٜمف اًمدم

 (2)أو ٟم٤مؾمٞم٤ًم.  اإلطمرام قم٤مُمداً 

ومٞمف دًٓم٦م ًمٚمٛمذه٥م اًمّمحٞمح ومٞمٛمـ ُمر سم٤معمٞم٘م٤مت ٓ يريد طمج٤م وٓ قمٛمرة أٟمف ٓ يٚمزُمف اإلطمرام ًمدظمقل  -1

 ُمٙم٦م.

 وم٤مئدة اعمقاىمٞم٧م أن ُمـ أراد طمج٤م أو قمٛمرة طمرم قمٚمٞمف جم٤موزهت٤م سمٖمػم إطمرام وًمزُمف اًمدم. -2

***        ***       *** 

 

 ’ قمـ قَم٤مئَِِم٦َم  - 2
ِ
ْسِؽ ذم َُمْٗمِرِق َرؾُمقِل اهلل

ِ
 َوُهَق حُمِْرٌم.ملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مًَم٧ْم: يَم٠َمينِّ َأٟمُْٔمُر إمَِم َوسمِٞمِص اعْم

، سمِٜم٧ُْم اإلِ  ْيِؼ َأيِب سَمْٙمٍر اًمتَّٞمِْٛمٞم٦َُّم ُأمُّ اعم١ُْمُِمٜملِْمَ دِّ  قَم٤مِئَِم٦ُم سمِٜم٧ُْم اًمّمِّ
ِ
، ظَمٚمِٞمَْٗم٦ِم َرؾُمْقِل اهلل ْيِؼ إيَْمؼَمِ دِّ ، َزوضَم٦ُم ملسو هيلع هللا ىلصَُم٤مِم اًمّمِّ

٦ِم قَمغَم اإِلـماْلَِق.ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبِلِّ   إُُمَّ
ِ
 َأوْمَ٘مُف ٟمَِس٤مء

 
ِ
ضَمَٝم٤م َٟمبِلُّ اهلل ٦َم سمِٜم٧ِْم ملسو هيلع هللا ىلص َه٤مضَمَر سمَِٕم٤مِئَِم٦َم َأسَمَقاَه٤م، َوشَمَزوَّ ْيَ٘م٦ِم ظَمِدجْيَ دِّ ظُمَقْيٚمٍِد، َوَذًمَِؽ ىَمبَْؾ  ىَمبَْؾ ُُمَٝم٤مضَمِرِه سَمْٕمَد َووَم٤مِة اًمّمِّ

وَمُف  ، ُُمٜمٍََمَ اٍل ؾَمٜم٦ََم اصْمٜمََتلْمِ ، َوَدظَمَؾ هِب٤َم ذِم ؿَمقَّ ـْ هَمْزَوِة سَمْدٍر، َوِهَل ملسو هيلع هللا ىلص اهلِْجَرِة سمِبِْْمَٕم٦َم قَمنَمَ ؿَمْٝمرًا، َوىِمٞمَْؾ: سمَِٕم٤مَُملْمِ ُِم

ِة َأطَم٤مِدْي٨َم. ملسو هيلع هللا ىلصوِمٞمِْف، روت قمـ اًمٜمبل اسْمٜم٦َُم شمِْسٍع، وَمَرَوْت قَمٜمُْف: قِمٚمْاًم يَمثػِْمًا، ـَمٞمِّب٤ًم، ُُمَب٤مَريم٤ًم  ، َأًْمَٗملْمِ َوُم٤مَئَتلْمِ َوقَمنْمَ

                                                           
(، و إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ذح قمٛمدة 1942/ 6ِمٙم٤مة ًمٚمٓمٞمبل اًمٙم٤مؿمػ قمـ طم٘م٤مئؼ اًمسٜمـ )(، و ذح اعم83/ 8اٟمٔمر ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ ) (1)

(، و ٟمٞمؾ 1745/ 5(، وُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح )99/ 3(، إرؿم٤مد اًمس٤مري ًمنمح صحٞمح اًمبخ٤مري ًمٚم٘مسٓمالين )46/ 2إطمٙم٤مم )

 (. 350/ 4إوـم٤مر )

 (19345/ 11(، ومت٤موى اًمِمبٙم٦م اإلؾمالُمٞم٦م )363الم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم )ص: (، شمٞمسػم اًمٕم387/ 3اٟمٔمر ومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر ) (2)
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َٗمَؼ هَل٤َم اًمُبَخ٤مِريُّ َوُُمْسٚمٌِؿ قَمغَم: ُم٤مَئ٦ٍم َوَأْرسَمَٕم٦ٍم َوؾَمبِْٕملْمَ طَمِدْيث٤ًم. َواٟمَْٗمَرَد اًمُبَخ٤مِريُّ سم٠َِمْرسَمٕمَ  . َواٟمَْٗمَرَد ُُمْسٚمٌِؿ اشمَّ ٦ٍم َوََخِْسلْمَ

 .سمِتِْسَٕم٦ٍم َوؾِمتِّلْمَ 

، َويَم٤مَٟم٧ْم شَمُ٘مْقُل: مَلْ َأقمْ  ـْ وَم٤مـمَِٛم٦َم سمَِثاَميِن ؾِمٜملِْمَ ـْ ُوًمَِد ذِم اإِلؾْمالَِم، َوِهَل َأْصَٖمُر ُِم َّ ٤م َوقَم٤مِئَِم٦ُم مِم َّٓ َومُهَ ِ٘مْؾ َأسَمَقيَّ إِ

ِج اًمٜمَّبِلُّ  ، َومَلْ َيَتَزوَّ ـَ ْي َٓ َأطَم٥مَّ اُْمَرَأًة ملسو هيلع هللا ىلص َيِدْيٜم٤َمِن اًمدِّ َه٤م، َو ٍد سمِْٙمرًا هَمػْمَ ٦ِم حُمَٛمَّ َٓ ذِم ملسو هيلع هللا ىلص طُمبََّٝم٤م، َوَٓ َأقْمَٚمُؿ ذِم ُأُمَّ سَمْؾ َو

٤َم َزْوضَم٦ُم َٟمبِٞمِّٜم٤َم   ُُمٓمَْٚم٘م٤ًم اُْمَرَأًة َأقْمَٚمَؿ ُِمٜمَْٝم٤م، وَٟمِْمَٝمُد َأهنَّ
ِ
ٟمَْٞم٤م َوأظمَرِة. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَِّس٤مء  (1)ذِم اًمدُّ

صمامن، وىمٞمؾ: ؾمبع ، وهل سمٜم٧م صمامن قمنمة ؾمٜم٦م، وسم٘مٞم٧م إمم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م، وشمقومٞم٧م ؾمٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلصىمبض اًمٜمبل 

وَخسلم، وىمد ىم٤مرسم٧م اًمسبٕملم، وأوص٧م أن شمدومـ سم٤مًمب٘مٞمع، ويم٤من وصٞمُّٝم٤م: قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ 

 (2)÷. اًمٕمقام

ىم٤مًم٧م ذًمؽ وىم٧م ذيمره٤م احلدي٨م ويم٠مهن٤م ًمِمدة اؾمتحْم٤مره٤م ُم٤م أظمؼمت سمف  يَم٠َمٟمِّك َأٟمُْٔمُر(’ )ىَم٤مًَم٧ْم قَم٤مئَِِم٦ُم 

 ٟم٤مفمرة إًمٞمف 
ِ
يؼ َو اعْمَُراد سمِِف اًمتَّألًَُْم١م  ْسِؽ()إمَم َوسمِٞمِص اعْم )ذِم َُمْٗمِرِق وسمٞمص اعمسؽ سمري٘مف و اًْمَقسمِٞمص ِزَي٤مَدة قَمغَم اًْمؼَمِ

 
ِ

ًمف ؿمٕمر يّمؾ إمم ُمٜمٙمبٞمف، ويم٤من يٗمرىمف ملسو هيلع هللا ىلص واعمٗمرق هق ُمقضع ومرق ؿمٕمر اًمرأس، ويم٤من  ملسو هيلع هللا ىلص(َرؾُمقِل اَّللَّ

وىمد شمٓمٞم٥م سمف ىمبؾ إطمراُمف  )َوُهَق حُمِْرٌم( ىمسٛملم: ىمسؿ إمم اًمٞمٛملم، وىمسؿ إمم اًمٞمس٤مر، طمتك شمٔمٝمر ومروة اًمرأس

 .(3)وسم٘مك أصمره سمٕمده

 

 : ُم٤م طمٙمؿ ُمـ وضع ـمٞمب٤ًم وهق حمرم ٟم٤مؾمٞم٤ًم أو ضم٤مهال؟1س

 اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذا قمغم ىمقًملم:

 ٤مق، واسمـ اعمٜمذر.: أٟمف ٓ ومدي٦م قمٚمٞمف وسمف ىم٤مل اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م وهق ُمذه٥م قمٓم٤مء، واًمثقري، وإؾمحأطمدمه٤م

 وهبذا ىم٤مل ُم٤مًمؽ وأسمق طمٜمٞمٗم٦م.، : أن قمٚمٞمف اًمٗمدي٦م ٕٟمف هتؽ طمرُم٦م اإلطمرام، وم٤مؾمتقى قمٛمده وؾمٝمقهواًمث٤مين

َ  إِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: " : أفمٝمر ًمٕمٛمقم ىمقًمف وإول ـْ  َوَضعَ  اَّللَّ تِل قَم  .(4)قَمَٚمٞمِْف" اؾْمتُْٙمِرُهقا َوَُم٤م، َواًمٜمِّْسَٞم٤منَ ، اخْلََٓم٠مَ  ُأُمَّ

ـِ  ويمذًمؽ ذم طمدي٨م َيْٕمغَم  ْٕمَراَٟم٦ِم، َوقَمَٚمٞمْفِ  َوُهقَ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبِلَّ  َأشَمك َرضُمالً ُأَُمٞم٦ََّم: َأنَّ  سْم  اخْلَُٚمقِق، َأوْ  َأصَمرُ  ضُمب٦ٌَّم، َوقَمَٚمٞمْفِ  سم٤ِمجْلِ

ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصأٟمف  -وومٞمف-قُمْٛمَريِت؟  ذِم  َأْصٜمَعَ  َأنْ  شَم٠مُُْمُريِن  يَمٞمَْػ  وَمَ٘م٤مَل  ُصْٗمَرةٍ  ىَم٤مَل  ـِ  ىَم٤مَل: َأْي ٤مِئُؾ، قَم  قَمٜمَْؽ  اظْمَٚمعْ  اًْمُٕمْٛمَرةِ  اًمسَّ

ْٗمَرةَ  َوَأٟمِْؼ  قَمٜمَْؽ  اخْلَُٚمقِق  َأصَمرَ  َواهْمِسْؾ  اجْلُب٦َّمَ  ِؽ  ذِم  شَمّْمٜمَعُ  يَماَم  قُمْٛمَرشمَِؽ  ذِم  َواْصٜمَعْ  اًمّمُّ  .(1)طَمجِّ

                                                           
 (. 140/ 2ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ًمٚمذهبل ) (1)

 (. 939ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٓسمـ ُمٜمده )ص:  (2)

 ( سمتٍمف. 150/ 2) 288(، وُمٕم٤ممل اًمسٜمـ ًمٚمخٓم٤ميب 398/ 3ومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر ) (3)

 
ـِ ا2045أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ) (4) ـِ قَمب٤َّمٍس (، قَم  (. 1731، وصححف إًمب٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم)÷سْم
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إمج٤مقم٤م،  ضم٤مئز همػم احل٤مضم٦م وىم٧م قمـ اًمبٞم٤من يّمٜمع، وشم٠مظمػم قمام ُمس٠مًمتف ُمع سم٤مًمٗمدي٦م ي٠مُمره "ومٚمؿىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: 

 ُمـ ومٙم٤من، اًمٙمٗم٤مرة سم٢مومس٤مده٤م جي٥م قمب٤مدة احل٩م وٕن، واطمد واًمٜم٤مد واجل٤مهؾ، ٝمٚمفجل قمذره أٟمف قمغم دل

شمالومٞمف،  رد يٛمٙمـ ٓ إشمالف ومٝمق، اًمّمٞمد وىمتؾ احلٚمؼ وم٠مُم٤م، يم٤مًمّمقم، وؾمٝمقه قمٛمده سملم يٗمرق ُم٤م أٟمف حمٔمقراشمف

 .(2) سم٢مزاًمتف"

 ومْمٞمٚم٦م اعمسؽ وأٟمف أـمٞم٥م اًمٓمٞم٥م. -1

غم أن ًمٚمٛمحِرم أن يتٓمٞم٥م ىمبؾ إطمراُمف سمٓمٞم٥م يب٘مك أصمره قمٚمٞمف سمٕمد اإلطمرام وإن سم٘م٤مءه ذم احلدي٨م دًمٞمؾ قم -2

 سمٕمد اإلطمرام ٓ يُضه وٓ يقضم٥م قمٚمٞمف ومدي٦م وهق ُمذه٥م أيمثر اًمّمح٤مسم٦م.

 يم٤من يٗمرق ؿمٕمر رأؾمف.ملسو هيلع هللا ىلص أن رؾمقل اهلل  -3

 (3)اًمٓمٞم٥م ُمـ أؾمب٤مب اجلامع ودواقمٞمف، واجلامع يٗمسد احل٩م، ومٛمٜمع ومٞمف اًمٓمٞم٥م ًمٚمذريٕم٦م.  -4

***        ***       *** 

 

ـْ ضَم٤مسمٍِر  - 3  ÷ قَم
ِ
سمَِح٩مٍّ ُُمْٗمَردٍ َوَأىمْبََٚم٧ْم قَم٤مئَِِم٦ُم سمُِٕمْٛمَرٍة طَمتَّك إَِذا يُمٜم٤َّم ملسو هيلع هللا ىلص َأٟمَُّف ىَم٤مَل َأىمْبَٚمْٜم٤َم ُُمِٝمٚمِّلَم َُمَع َرؾُمقِل اهلل

َف قَمَريَم٧ْم طَمتَّك إَِذا ىَمِدُْمٜم٤َم ـُمْٗمٜم٤َم سمِ   سمرَِسِ
ِ
َٗم٤م َواعْمَْرَوةِ وَم٠َمَُمَرَٟم٤م َرؾُمقُل اهلل ـْ َُمَٕمُف ملسو هيلع هللا ىلص ٤مًمَْٙمْٕمب٦َِم َواًمّمَّ ـْ مَلْ َيُٙم َأْن حَيِؾَّ ُِمٜم٤َّم َُم

ؾُّ يُمٚمُُّف ىم٤مل وَمَقاىَمْٕمٜم٤َم اًمٜمَِّس٤مَء َوشَمَٓمٞمَّبْٜم٤َم سم٤ِمًمٓمِّٞم٥ِم َوًَمبِْسٜم٤َم  ٞمْٜمَٜم٤َم َوسَملْمَ قَمَروَم٦َم صمِٞم٤َمسَمٜم٤َم َوًَمٞمَْس سمَ َهْدٌي ىَم٤مَل وَمُ٘مٚمْٜم٤َم طِمؾُّ َُم٤مَذا ىَم٤مَل احْلِ

 
ِ
ِوَي٦ِم صُمؿَّ َدظَمَؾ َرؾُمقُل اهلل ْ َّٓ َأْرسَمُع ًَمٞم٤َمٍل صُمؿَّ َأْهَٚمٚمْٜم٤َم َيْقَم اًمؽمَّ قَمغَم قَم٤مئَِِم٦َم وَمَقضَمَدَه٤م شَمبِْٙمل وَمَ٘م٤مَل َُم٤م ؿَم٠مُْٟمِؽ ىَم٤مًَم٧ْم ملسو هيلع هللا ىلص إِ

َن وَمَ٘م٤مَل إِنَّ َهَذا ؿَم٠ميِْن َأينِّ ىَمْد طِمْْم٧ُم َوىَمْد طَمؾَّ اًمٜم٤َّمُس َومَلْ َأطْمٚمِْؾ َومَلْ أَ  ْٔ ـُمْػ سم٤ِمًمْبَٞم٧ِْم َواًمٜم٤َّمُس َيْذَهبُقَن إمَِم احْل٩َمِّ ا

َذا ـَمَٝمَرْت ـَم٤موَم٧ْم سم٤ِمًمَْٙمْٕمب٦َِم َأُْمٌر يَمتَبَُف اهلُل قَمغَم سَمٜم٤َمِت آَدَم وَم٤مهْمتَِسكِم صُمؿَّ َأِهكمِّ سم٤ِمحْل٩َمِّ وَمَٗمَٕمٚم٧َْم َوَوىَمَٗم٧ْم اعْمََقاىمَِػ طَمتَّك إِ 

َٗم٤م وَ   إيِنِّ َأضِمُد ذم َٟمْٗمِز َواًمّمَّ
ِ
ِؽ َوقُمْٛمَرشمِِؽ مَجِٞمًٕم٤م وَمَ٘م٤مًَم٧ْم َي٤م َرؾُمقَل اهلل ـْ طَمجِّ َأينِّ مَلْ  اعْمَْرَوِة صُمؿَّ ىَم٤مَل ىَمْد طَمَٚمٚم٧ِْم ُِم

ـْ اًمتَّٜمِْٕمٞمِؿ َوَذًمِ  ـِ وَم٠َمقْمِٛمْرَه٤م ُِم مْحَ  َؽ ًَمٞمَْٚم٦َم احْلَّْمب٦َِم.َأـُمْػ سم٤ِمًْمبَٞم٧ِْم طَمتَّك طَمَجْج٧ُم ىَم٤مَل وَم٤مذَْه٥ْم هِب٤َم َي٤م قَمبَْد اًمرَّ

، اعمُْجَتِٝمُد، احل٤َموِمُظ، َص٤مطِم٥ُم َرؾُمْقلِ  ، اإِلَُم٤مُم اًمَٙمبػِْمُ ٚمِِٛملُّ ـِ طَمَراٍم اًمسَّ ـِ قَمْٛمِرو سم  سم
ِ
ـُ قَمبِْد اهلل  ضَم٤مسمُِر سم

ِ
َأسُمق ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

، اًمسَّ  ـِ إَٟمَّْم٤مِريُّ مْحَ ، َوَأسُمق قَمبِْد اًمرَّ
ِ
ـْ ؿَمِٝمَد قَمبِْد اهلل ْضَقاِن، َويَم٤مَن آظِمَر َُم ـْ َأْهِؾ سَمٞمَْٕم٦ِم اًمرُّ ، اًمَٗمِ٘مٞمُْف، ُِم ، اعَمَديِنُّ ٚمِِٛملُّ

ـِ اًمٜمَّبِلِّ   َويَم٤مَن ُُمْٗمتِل اعَمِدْيٜم٦َِم ذِم َزَُم٤مٟمِِف، ؿَمِٝمَد ًَمٞمَْٚم٦َم اًمَٕمَ٘مَب٦ِم َُمعَ ملسو هيلع هللا ىلص ًَمٞمَْٚم٦َم اًمَٕمَ٘مَب٦ِم اًمث٤َّمٟمِٞم٦َِم َُمْقشم٤ًم، َرَوى: قِمٚمْاًم يَمثػِْمًا قَم

                                                                                                                                                                                     
 (. 1731أظمرضمف اًمبخ٤مري) (1)

 (. 344/ 3(، اًمنمح اًمٙمبػم ٓسمـ ىمداُم٦م )31/ 7اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ًمٚمٜمقوي)، (315/ 7اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م)اٟمٔمر  (2)

 (385/ 1ذح صحٞمح اًمبخ٤مري ٓسمـ سمٓم٤مل ) (3)
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، اؾْمُتِْمِٝمَد َيْقَم ُأطُمٍد، َوَأطْمَٞم٤مُه اهلل  لْمَ  اًمَبْدِريِّ
ِ
ـَ اًمٜمَُّ٘مب٤َمء َويَمٚمََّٛمُف يمَِٗم٤مطم٤ًم، َوىَمِد  -شَمَٕم٤ممَم -َواًمِِدِه، َويَم٤مَن َواًمُِدُه ُِم

 ُأطُمٍد، َويَم٤مَن ضَم٤مسمِ 
ِ
ُه إِْذ َأضْمَرى ُُمَٕم٤مِوَي٦ُم قَمٞمْٜم٤ًم قِمٜمَْد ىُمُبْقِر ؿُمَٝمَداء ٌر ىَمْد َأـَم٤مَع َأسَم٤مُه َيْقَم ُأطُمٍد، َوىَمَٕمَد اٟمَْٙمَِمَػ قَمٜمُْف ىَمؼْمُ

 
ِ
َجَرِة، ىَم٤مَل: هَمَزْوُت َُمَع َرؾُمْقِل اهلل َة هَمْزَوٍة، مَلْ َأىْمِدْر ملسو هيلع هللا ىلص ٕضَْمِؾ َأظَمَقاشمِِف، صُمؿَّ ؿَمِٝمَد اخلَٜمَْدَق َوسَمٞمَْٕم٦َم اًمِمَّ ؾِم٧مَّ قَمنْمَ

ٚمُِّٗمٜمِل ـُ  َأْن َأهْمُزَو طَمتَّك ىُمتَِؾ َأيِب سم٠ُِمطُمٍد، يَم٤مَن خُيَ ، َُم٤مَت ضَم٤مسمُِر سم ُه، َوىَم٤مَرَب اًمتِّْسِٕملْمَ قَمغَم َأظَمَقايِت َوؿَم٤مَخ، َوَذَه٥َم سَمٍَمُ

ـُ َأْرسَمٍع َوشمِْسِٕملْمَ ؾَمٜم٦ًَم.  : ؾَمٜم٦ََم أرسمع وؾمبٕملم، َوُهَق اسْم
ِ
 (1)قَمبِْد اهلل

ـْ ضَم٤مسمٍِر(  )َُمَع َرؾُمقِل أي حمرُملم  )ُُمِٝمٚمِّلَم(ُمـ اعمديٜم٦م  ٤م(َأٟمَُّف ىَم٤مَل َأىْمبَٚمْٜمَ ) سمـ قمبد اهلل سمـ طمرام ريض اهلل قمٜمٝمام)قَم

 
ِ

َف( وًمٞمس ُمٕمٝم٤م هدي  )سمُِٕمْٛمَرٍة(حمرُم٦م  )َوَأىمْبََٚم٧ْم قَم٤مئَِِم٦ُم(قمـ اًمٕمٛمرة سمَِح٩مٍّ ُُمْٗمَردٍ( ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ )طَمتَّك إَِذا يُمٜم٤َّم سمرَِسِ

ؾمٕمٞمٜم٤م )ـُمْٗمٜم٤َم سم٤ِمًمَْٙمْٕمب٦َِم و( ٙم٦م ُم )طَمتَّك إَِذا ىَمِدُْمٜم٤َم(أي طم٤مض٧م )قَمَريَم٧ْم( سمقزن قمٚمؿ: ُمقضع ىمري٥م إمم اًمتٜمٕمٞمؿ 

 سملم اًمّمٗم٤م واعمروة 
ِ

ـْ َُمَٕمُف َهْدٌى ( ×)وَم٠َمَُمَرَٟم٤م َرؾُمقُل اَّللَّ ـْ مَلْ َيُٙم ُمـ إطمراُمف سم٤محلٚمؼ أو اًمت٘مّمػم  َأْن حَيِؾَّ ُِمٜم٤َّم َُم

ع ُمبتدأ اؾمتٗمٝم٤مم ُمريم٥م ذم حمؾ اًمروم)َُم٤مَذا( ظمؼم ُم٘مدم   (طِمؾُّ )ملسو هيلع هللا ىلص ًمرؾمقل اهلل  )وَمُ٘مٚمْٜم٤َم(÷ ضم٤مسمر  )ىَم٤مَل(

(ُم١مظمر أي هذا احلؾ اًمذي أُمرشمٜم٤م سمف ُمـ مجٞمع اعمحرُم٤مت أم ُمـ سمٕمْمٝم٤م، وىمقًمف  ظمؼم عمبتدأ حمذوف  )ىَم٤مَل  احْلِؾُّ

شمقيمٞمد ًمف أي هذا احلؾ اًمذي أُمرشمٙمؿ سمف احلؾ يمٚمف ٓ سمٕمْمف أي مجٞمع ُم٤م حيرم قمغم اعمحرم حيؾ ًمٙمؿ  ) يُمٚمُُّف(

همتؿ ُمـ مجٞمع أقمامهل٤م ومحّمؾ ًمٙمؿ احلؾ يمٚمف ٕن اًمٕمٛمرة طمتك اًمٜمس٤مء ٕٟمٙمؿ ومسختؿ احل٩م إمم اًمٕمٛمرة، وىمد ومر

 اًمٓمِّٞم٥ِم َوًَمبِْسٜم٤َم صمَِٞم٤مسَمٜم٤َم أي اؾمتٕمٛمٚمٜم٤م )اًمٜمَِّس٤مَء َوشَمَٓمٞمَّبْٜم٤َم(أي ضم٤مُمٕمٜم٤م  )وَمَقاىَمْٕمٜم٤َم َ(ًمٞمس هل٤م إٓ حتٚمؾ واطمد، ىم٤مل ضم٤مسمر 

(أي واحل٤مل أٟمف ًمٞمس  )َوًَمٞمَْس(اعمخٞمٓم٦م   )إَِّٓ َأْرسَمُع ًَمٞم٤َمٍل(اًمت٤مؾمع ُمـ ذي احلج٦م  وهق)قَمَروَم٦َم(  يقم )سَمٞمْٜمَٜم٤َم َوسَملْمَ

ِوَي٦ِم(سم٤محل٩م أي أطمرُمٜم٤مه  )صُمؿَّ َأْهَٚمٚمْٜم٤َم(وم٤مؾمتٛمتٕمٜم٤م ذم شمٚمؽ اًمٚمٞم٤مزم  ْ ( )وهق اًمٞمقم اًمث٤مُمـ ُمـ ذي احلج٦م )َيْقَم اًمؽمَّ صمؿَّ

 سمٕمدُم٤م أطمرم اًمٜم٤مس سم٤محل٩م 
ِ

أي:  )َُم٤م ؿَم٤مُٟمِؽ(هل٤م  ٤مَل(وَمَقضَمَدَه٤م شَمبِْٙمك وَم٘مَ  ’قَمغَم قَم٤مئَِِم٦َم  ملسو هيلع هللا ىلص)َدظَمَؾ َرؾُمقُل اَّللَّ

)َوىَمْد وُمٜمٕم٧م ُمـ قمٛمؾ اًمٕمٛمرة  )َأٟمِّك ىَمْد طِمْْم٧ُم(وؾمببل ذم سمٙم٤مئل )ؿَم٠ميِن( × ًمف  )ىَم٤مًَم٧ْم(ٕي رء شمبٙمل 

أٟم٤م أي مل أحتٚمؾ ُمـ قمٛمريت  )َومَلْ َأطْمٚمِْؾ(همػمي ممـ مل يٙمـ ُمٕمف هدي ُمـ إطمرام احل٩م سمٕمٛمؾ قمٛمرة  طَمؾَّ اًمٜم٤َّمُس(

)إِنَّ هل٤م  وَمَ٘م٤مَل(  )َواًمٜم٤َّمُس َيْذَهبُقَن إمَِم احْل٩َمِّ أنَ وٓ سملم اًمّمٗم٤م واعمروة  َأـُمْػ سم٤ِمًْمبَٞم٧ِْم()َومَلْ ًمٕم٤مرض احلٞمض 

( أي رء  )َأُْمٌر(اًمدم  َهَذا( ُ  -قمٚمٞمف اًمسالم  - )قَمغَم سَمٜم٤َمِت آَدَم(ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ؾم٤مسمؼ قمٚمٛمف وىمدره )يَمتَبَُف اَّللَّ

همسؾ اإلطمرام اًمذي اًمٖمرض ُمٜمف اًمٜمٔم٤موم٦م ٓ  )وَم٤مهْمتَِسكِم (ضٚمٕمف إيرس  اًماليت ُمٜمٝمـ طمقاء ٕهن٤م ظمٚم٘م٧م ُمـ

( اًمٓمٝم٤مرة  ُمـ آهمتس٤مل صمؿ اإلطمرام سم٤محل٩م  ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م أُمرين سمف رؾمقل اهلل )وَمَٗمَٕمَٚم٧ْم( ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م )صُمؿَّ َأِهكمِّ سم٤ِمحْل٩َمِّ

ُمـ ’ قم٤مئِم٦م  َذا ـَمَٝمَرْت()طَمتَّك إِ ُمع اًمٜم٤مس ُمقاىمػ احل٩م يمٚمٝم٤م ُمـ قمروم٦م وُمزدًمٗم٦م  )َوَوىَمَٗم٧ِم اعْمََقاىمَِػ(

ؾمٕم٧م سملم  )َو(ـمقاف اإلوم٤مض٦م  )ـَم٤موَم٧ْم سم٤ِمًمَْٙمْٕمب٦َِم(طمٞمْمٝم٤م أي اٟم٘مٓمع ُمٜمٝم٤م وطمّمؾ هل٤م اًمٜم٘م٤مء ٟمزًم٧م إمم ُمٙم٦م و 

                                                           
 (. 547/ 1(، اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م )189/ 3(، ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ط اًمرؾم٤مًم٦م )220/ 1ٕمروم٦م إصح٤مب )اٟمٔمر آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُم (1)
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َٗم٤م َواعْمَْرَوِة صُمؿَّ ىَم٤مَل(  ِؽ(أي حتٚمٚم٧م  )ىَمْد طَمَٚمٚم٧ِْم(ملسو هيلع هللا ىلص هل٤م رؾمقل اهلل )اًمّمَّ ـْ طَمجِّ اًمذي أدظمٚمتف قمغم اًمٕمٛمرة  )ُِم

ُم٤م سم٘مل قمٚمٞمؽ )مَجِٞمًٕم٤م( اًمتل أىمبٚم٧م هب٤م ُمـ اعمديٜم٦م ٟٓمدراج قمٛمٚمٝم٤م ذم قمٛمؾ احل٩م أي حتٚمٚم٧م ُمٜمٝمام  ()َوقُمْٛمَرشمِِؽ 

 إيِنِّ َأضِمُد ذِم َٟمْٗمِسك(رء ُمـ أقمامهلام 
ِ

أي ٕين )َأٟمِّك( أي ذم ىمٚمبل ؿمٞمًئ٤م ُمـ ٟم٘مّم٤من ٟمسٙمل  )وَمَ٘م٤مًَم٧ْم َي٤م َرؾُمقَل اَّللَّ

أي أدظمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م احل٩م  )طَمتَّك طَمَجْج٧ُم(ض احلٞمض طملم ىمدُمٜم٤م ُمٙم٦م ـمقاف اًمٕمٛمرة ًمٕم٤مر)مَلْ َأـُمْػ سم٤ِمًْمبَٞم٧ِْم( 

ـَ اًمتَّٜمِْٕمٞمِؿ  ٕظمل قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر إًذا  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  )ىم٤مل( ـِ وَم٠َمقْمِٛمْرَه٤م ُِم مْحَ )وَم٤مْذَه٥ْم هِب٤َم َي٤م قَمبَْد اًمرَّ

تِل  )ًَمٞمَْٚم٦َم احْلَّْمب٦َِم(ـ وأُمره ًمٕمبد اًمرمحـ يم٤مئملسو هيلع هللا ىلص اعمذيمقر ُمـ اعمح٤مورة اًمتل ضمرت سمٞمٜمل وسمٞمٜمف  َوَذًمَِؽ( َوِهَل اًمَّ

٥ِم َوسَم٤مشُمقا سمِِف. ـْ ُِمٜمًك وَمٜمََزًُمقا ذِم اعْمَُحّمَّ ُْؿ َٟمَٗمُروا ُِم هَنَّ ِٕ َٞم٧ْم سمَِذًمَِؽ  يِؼ َوؾُمٛمِّ ٤مِم اًمتَّنْمِ  (1) سَمْٕمَد َأيَّ

وِع ذِم  ضَمَقاِز إِْدظَم٤مِل احْل٩َمِّ قَمغَم اًْمُٕمْٛمَرِة، َوإًَِمٞمِْف َذَه٥َم  -1 ُ ْدظَم٤مُل ىَمبْؾ اًمنمُّ ِط َأْن َيُٙمقَن اإْلِ ـْ سمنَِمْ اجْلُْٛمُٝمقُر ًَمِٙم

 ـَمَقاِف اًْمُٕمْٛمَرِة.

 يم٤مٟم٧م ىم٤مرٟم٦م أي سملم احل٩م واًمٕمٛمرة.’ أن قم٤مئِم٦م  -2

 أن اًم٘م٤مرن يٙمٗمٞمف ـمقاف واطمد، وؾمٕمل واطمد، وهق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمّل، واجلٛمٝمقر وُم٤م قمٚمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ. -3

ملسو هيلع هللا ىلص واعمروة يِمؽمط وىمققمف سمٕمد ـمقاف صحٞمح، وُمقضع اًمدًٓم٦م أن رؾمقل اَّللَّ أن اًمسٕمل سملم اًمّمٗم٤م  -4

أُمره٤م أن شمّمٜمع ُم٤م يّمٜمع احل٤مّج، همػم اًمٓمقاف سم٤مًمبٞم٧م، ومل شمسع يمام مل شمٓمػ، ومٚمق مل يٙمـ اًمسٕمل ُمتقىّمًٗم٤م قمغم 

 شم٘مدم اًمٓمقاف قمٚمٞمف ًمام أظمرشمف.

***        ***       *** 

 ÷  قمـ َأٟمَسٍ  - 4
ِ
٤م.ملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل ٤م ًَمبَّٞمَْؽ قُمْٛمَرًة َوطَمجًّ  َأَهؾَّ هِباَِم مَجِٞمًٕم٤م ًَمبَّٞمَْؽ قُمْٛمَرًة َوطَمجًّ

 

، اخلَْزَرضمِ  ُث، َراِوَي٦ُم اإِلؾْمالَِم، َأسُمق مَحَْزَة إَٟمَّْم٤مِريُّ ، أٟمس اإِلَُم٤مُم، اعمُْٗمتِل، اعمُْ٘مِرُئ، اعمَُحدِّ ، اعَمَديِنُّ ٤مِريُّ ، اًمٜمَّجَّ لُّ

  سْمـ ُم٤مًمؽ سْمـ اًمٜمُض سْمـ ضٛمْمؿ
ِ
، ظَم٤مِدُم َرؾُمْقِل اهلل ، َوشمِٚمِْٛمٞمُذُه، َوشَمَبُٕمُف، ملسو هيلع هللا ىلص إَٟمَّْم٤مِريُّ

ِ
ـَ اًمٜمَِّس٤مء َوىَمَراسَمُتُف ُِم

: اًمٜمَّبِلِّ  ـِ : َأيِب سَمْٙمٍر،ملسو هيلع هللا ىلص َوآظِمُر َأْصَح٤مسمِِف َُمْقشم٤ًم، َرَوى قَم ـْ ـِ  قِمٚمْاًم مَج٤ًّم، َوقَم َوقُمَٛمَر، َوقُمثاَْمَن، َوُُمَٕم٤مٍذ، َوُأؾَمٞمِْد سم

، َوَأيِب ـَمٚمَْح٦َم، أُمف أم ؾمٚمٞمؿ سمٜم٧م ُمٚمح٤من إٟمّم٤مري٦م، أظمذت سمٞمده إمم رؾمقل اهلل  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َي٤م َرؾُمْقَل ملسو هيلع هللا ىلص احلَُْمػْمِ

َّٓ َوىَمْد َأحْتََٗمَؽ سمِتُْحَٗم٦مٍ  ـَ إَٟمَّْم٤مِر إِ َٓ اُْمَرَأٌة ُِم ! مَلْ َيبَْؼ َرضُمٌؾ َو
ِ
َّٓ اسْمٜمِل َهَذا، اهلل َٓ َأىْمِدُر قَمغَم َُم٤م ُأحْتُِٗمَؽ سمِِف إِ ، َوإيِنِّ 

َٓ ؾَمبَّٜمِل، َوَٓ قَمبََس ذِم  سَمٜمِل، َو ، وَماَم َُضَ  َوضْمِٝمل، َوَدقَم٤م وَمُخْذُه وَمٚمَْٞمْخُدُْمَؽ َُم٤م سَمَدا ًَمَؽ، ىَم٤مَل: وَمَخَدُْمُتُف قَمنْمَ ؾِمٜملِْمَ

 
ِ

، ومقًمد ًمف ُمـ صٚمبف صمامٟمقن ذيمًرا واسمٜمت٤من، إطمدامه٤م: طمٗمّم٦م، وإظمرى: سمٙمثرة اًمامل واًمقًمدملسو هيلع هللا ىلص ًَمُف َرؾُمقل اَّللَّ

                                                           
(، ٟمخ٥م إومٙم٤مر ذم شمٜم٘مٞمح ُمب٤مين إظمب٤مر ذم 417/ 3(، اًمِم٤مذم ذم ذح ُمسٜمد اًمِم٤مومٕمل )246/ 24اٟمٔمر ذظمػمة اًمٕم٘مبك ذم ذح اعمجتبك ) (1)

 (. 144/ 8(، ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ )446/ 13قه٤مج ذح صحٞمح ُمسٚمؿ )(، اًمٙمقيم٥م اًم166/ 9ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر )
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ِ

ـُ َُم٤مًمٍِؽ َُمَع َرؾُمقِل اَّللَّ طِملَم ملسو هيلع هللا ىلص أم قمٛمرو، وُم٤مت وًمف ُمـ وًمده ووًمد وًمده ُم٤مئ٦م وقمنمون َوًَمًدا، ظَمَرَج َأَٟمُس سْم

ـْ رَ  َف إمَِم سَمْدٍر، َوُهَق هُمالٌم خيدُمف، وهق ُمـ اعمٙمثريـ ذم اًمرواي٦م قَم  شَمَقضمَّ
ِ

، روى قمٜمف اسمـ ؾمػميـ، ملسو هيلع هللا ىلصؾُمقل اَّللَّ

ْهِرّي، وظمٚمؼ يمثػم، )ُُمْسٜمَُدُه(: َأًْمَٗم٤مِن َوُم٤مَئَت٤مِن  ومحٞمد اًمٓمقيؾ، وصم٤مسم٧م اًمبٜم٤مين، وىمت٤مدة، واحلسـ اًمبٍمي، واًمزُّ

، َوُُمْسٚمٌِؿ قَمغَم ُم٤مَئ٦ٍم َوصَماَمٟملِْمَ طَمِدْيث٤ًم، َواٟمْ  َٗمَؼ ًَمُف: اًمُبَخ٤مِريُّ : سمَِثاَمٟملِْمَ طَمِدْيث٤ًم، َوؾِمت٦ٌَّم َوصَماَمُٟمْقَن، اشمَّ َٗمَرَد اًمُبَخ٤مِريُّ

. ويم٤من قمٜمده قمّمٞم٦م ًمرؾمقل اَّللَّ  ومٚمام ُم٤مت أُمر أن شمدومـ ُمٕمف، ومدومٜم٧م ُمٕمف سملم ضمٜمبف ملسو هيلع هللا ىلص َوُُمْسٚمٌِؿ: سمِتِْسِٕملْمَ

 (1)وىمٛمٞمّمف، ُم٤مت أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ؾمٜم٦م صمالث وشمسٕملم وهق اسمـ ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م وصمالث ؾمٜملم. 

 ىَم٤مَل ؾَمِٛمٕمْ  ÷ )قمـ َأَٟمسٍ 
ِ

٤م(ىم٤مئالً )مجٞمًٕم٤م( أي سم٤محل٩م واًمٕمٛمرة  َأَهؾَّ هِباَِم ( ملسو هيلع هللا ىلص٧ُم َرؾُمقَل اَّللَّ  )ًَمبَّٞمَْؽ قُمْٛمَرًة َوطَمجًّ

٤م(اًمٜمّم٥م سمٗمٕمؾ حمذوف شم٘مديره أريد أو ٟمقي٧م، وىمقًمف  سم٤مًمتٙمرار ُمرشملم ًمٚمت٠ميمٞمد وهذا ُمـ  )ًمبٞمؽ قمٛمرًة وطمجًّ

 (2)ىم٤مرًٟم٤م. ملسو هيلع هللا ىلص أدًم٦م يمقٟمف 

 ُُمْٗمِردًا، أم ىم٤مرٟم٤ًم، أم ُمٕمتٛمرًا؟ ملسو هيلع هللا ىلصهؾ طم٩م اًمٜمبل : 1س

 طم٩م ىم٤مرٟم٤ًم ًمقرود إدًم٦م قمغم ذًمؽ ُمٜمٝم٤م:ملسو هيلع هللا ىلص اًمّمحٞمح أن اًمٜمبل 

"أٟمف ىمرن احل٩م إمم اًمٕمٛمرة، وـم٤مف هلام ـمقاوم٤ًم واطمدًا، صمؿ ىم٤مل: هٙمذا ُم٤م رواه ُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر  -1 

 (3)". ملسو هيلع هللا ىلصومٕمؾ رؾمقل اهلل 

ؿم٠من اًمٜم٤َّمِس طَمٚمُّقا سمُِٕمْٛمَرٍة ومل حتؾ أٟم٧م ُمـ قمٛمرشمؽ؟ ىم٤مل:  "ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلصىمٚم٧م ًمٚمٜمبل : ىم٤مًم٧م’  قمـ طمٗمّم٦م -2

وهذا يدل قمغم أٟمف يم٤من ذم قمٛمرة ُمٕمٝم٤م طم٩م، إين ىمٚمدت َهْديل وًمبَّدُت رأد، ومال أطمؾ طمتك أطمؾ ُمـ احل٩م". 

: " ًمق اؾمت٘مبٚم٧م ُمـ أُمري ُم٤م اؾمتدسمرت، ًمام ؾم٘م٧م اهلدي، وحلٚمٚم٧م ُمٕمٙمؿ". وهذا سيح ذم أٟمف ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل 

وىمد ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: ، (4): "ؾم٘م٧م اهلدي وىمرٟم٧م"ملسو هيلع هللا ىلصومل يتحٚمؾ إٓ يقم اًمٜمحر"، وىمد ىم٤مل اؾمتٛمر ذم طمجف "

يم٤من ىم٤مرٟم٤مً ملسو هيلع هللا ىلص ٓؿمؽ أن اًمٜمبل 

 : أي إٟمس٤مك اًمثالصم٦م أومْمؾ؟2س

اعمِمٝمقر ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد، أن اًمتٛمتع أومْمؾ اًمثالصم٦م، وممـ اظمت٤مر اًمتٛمتع، اسمـ قمٛمر، واسمـ قمب٤مس، واسمـ 

، وقمٓم٤مء، وـم٤مووس، وجم٤مهد، وهق أطمد ىَمْقزَم اًمِم٤مومٕمل، وذه٥م اًمثقري، وأهؾ اًمزسمػم، وقم٤مئِم٦م، واحلسـ

ـْ قَم٤مئَِِم٦َم اًمرأي: إمم اظمتٞم٤مر اًم٘مران، وذه٥م ُم٤مًمؽ، وفم٤مهر ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل، اإلومراد، ودًمٞمٚمٝمؿ ُم٤م ورد  قَم

                                                           
 (. 396/ 3(، ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ًمٚمذهبل )151/ 1(، أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ٓسمـ إصمػم )110/ 1آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ٓسمـ قمبد اًمؼم ) (1)

 (. 446/ 13اٟمٔمر اًمٙمقيم٥م اًمقه٤مج ذح صحٞمح ُمسٚمؿ ) (2)

 . (903/ 2صحٞمح ُمسٚمؿ ) (3)

 . (143/ 2صحٞمح اًمبخ٤مري ) (4)
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’ 
ِ
.  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرؾُمقَل اهلل ذم هذا احلدي٨م  وجي٤مب قمـ هذا آؾمتدٓل سم٠من ُمـ ُمٕم٤مين اإلومراد  (1)َأومَْرَد احْل٩َمَّ

 ىمرن، ومدظمٚم٧م أومٕم٤مل اًمٕمٛمرة ذم احل٩م، وم٘مٞمؾ: ُمٗمرد.ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمبل 

أن يٗمسخقا ملسو هيلع هللا ىلص : أن اًمتٛمتع أومْمؾ عمـ مل يسؼ اهلدي، يم٤مًمذيـ أيمد قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمبل وأوضمف إىمقال ذم ذًمؽ

 (2)ملسو هيلع هللا ىلص. طمجٝمؿ إمم قمٛمرة، واًم٘مران أومْمؾ ذم طمؼ ُمـ ؾم٤مق اهلدي، يمام ومٕمؾ اًمٜمبل 

 ذم أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف.ملسو هيلع هللا ىلص رص اًمّمح٤مسم٦م قمغم  اشمب٤مع اًمسٜم٦م سمٛمراىمب٦م اًمٜمبل طم -1 

 ُمـ اًمسٜم٦م رومع اًمّمقت سم٤مًمتٚمبٞم٦م. -2

 يم٤من ىمراٟم٤م.ملسو هيلع هللا ىلص أن طم٩م رؾمقل اهلل  -3

***        ***       *** 

 

ـِ قُمَٛمَر َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم َأنَّ َرضُمالً ؾَم٠َمَل َرؾُمقَل  - 5 ـْ اسمْ  قَم
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ِ
ـْ اًمثِّٞم٤َمِب وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل َُم٤م َيٚمْبَُس اعْمُْحِرُم ُِم

َٓ جَيِ ملسو هيلع هللا ىلص  َّٓ َأطَمٌد  َٗم٤مَف إِ َٓ اخْلِ اٟمَِس َو َٓ اًمؼَْمَ اِويالَِت َو َ َٓ اًمرسَّ َٓ اًمَْٕماَمئَِؿ َو ُد اًمٜمَّْٕمَٚملْمِ وَمٚمْٞمَٚمْبَْس َٓ شَمٚمْبَُسقا اًْمُ٘مُٛمَص َو

لْمِ َوًْمٞمَْ٘مَٓمْٕمُٝماَم  َٓ اًمَْقْرُس.اخْلُٗمَّ قْمَٗمَراُن َو ُف اًمزَّ ـْ اًمثِّٞم٤َمِب ؿَمٞمْئ٤ًم َُمسَّ َٓ شَمٚمْبَُسقا ُِم ـْ اًْمَٙمْٕمبلَْمِ َو   َأؾْمَٗمَؾ ُِم

ـِ ُٟمَٗمٞمٍْؾ اًمَٕمَدِويُّ اعمٙمل اعمدين يم٤من ُمقًمده ىمُهق ـِ اخلَٓم٤َّمِب سم ـُ قُمَٛمَر سم  سم
ِ
مَحـ قَمبُْد اهلل بؾ اًمقطمل سمسٜم٦م : أسُمق قَمبِد اًمرَّ

يقم أطمد وهق سمـ أرسمع قمنمة ؾمٜم٦م ومٚمؿ جيزه ومل يره سمٚمغ صمؿ قمرض  ملسو هيلع هللا ىلصمل يِمٝمد سمدًرا وقُمرض قمغم رؾمقل اهلل 

قمٚمٞمف يقم اخلٜمدق وهق اسمـ َخس قمنمة وم٠مضم٤مزه، وؿمٝمد احلديبٞم٦م، َوىَم٤مَل سمٕمض أهؾ اًمسػم: إٟمف أول ُمـ سم٤ميع 

 
ِ

حلديبٞم٦م حت٧م اًمِمجرة سمٞمٕم٦م اًمرضقان َأسُمق ؾمٜم٤من سم٤م ملسو هيلع هللا ىلصيقُمئذ، وٓ يّمح، واًمّمحٞمح أن ُمـ سم٤ميع َرؾُمقل اَّللَّ

 .(3)إؾمدي

ـَ ؾَمٜم٦َمً  ي ـُ قِمنْمِ ـُ قُمَٛمَر اًْمَٗمتَْح، َوُهَق اسْم ويم٤من ُمـ ص٤محلل اًمّمح٤مسم٦م  -َيْٕمٜمِل وَمتَْح ُمٙم٦م -َوىَم٤مَل جُم٤َمِهٌد: َأْدَرَك اسْم

درمًه٤م إمم درهؿ ويم٤من  وىمرائٝمؿ وزه٤مدهؿ، ومل يِمتٖمؾ ذم هذه اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمّمٗمراء وٓ سم٤مًمتٛمتع سم٤مًمبٞمْم٤مء وٓ ضؿ

ـْ ضَم٤مسمٍِر  ملسو هيلع هللا ىلصُمـ أيمثرهؿ شمتبًٕم٤م ٔصم٤مر رؾمقل اهلل  ًٓ هل٤م، قَم َأْو َُم٤م َأْدَريْم٧ُم  -، ىَم٤مَل: َُم٤م َرَأْي٧ُم ÷وأيمثرهؿ اؾمتٕمام

ـَ قُمَٛمرَ  -  سْم
ِ

َّٓ قَمبَْد اَّللَّ ٟمَْٞم٤م َأْو َُم٤مَل هِب٤َم، إِ َّٓ ىَمْد َُم٤مًَم٧ْم سمِِف اًمدُّ  .(4)÷َأطَمًدا إِ

                                                           
 . (31/ 4صحٞمح ُمسٚمؿ ) (1)

(سمتٍمف، سم٤مب طمج٦م اًمقداع ُمـ يمت٤مب اًمبداي٦م 254(، طمج٦م اًمقداع ٓسمـ طمزم )ص: 123/ 2اٟمٔمر زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمب٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ) (2)

 (. 184/ 5واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم )
 (. ٤37مهػم قمٚمامء إُمّم٤مر ٓسمـ طمب٤من)ص: (، وُمِم210/ 3اٟمٔمر ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ًمٚمذهبل) (3)

 (. 294/ 1طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمب٘م٤مت إصٗمٞم٤مء ٕيب ٟمٕمٞمؿ) (4)
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، َيُٓمْقُف.وىَم٤مَل َأسُمق إِ  ٤مىَملْمِ ـَ قُمَٛمَر آَدَم، ضَمِسٞماًْم، إَِزاُرُه إمَِم ٟمِّْمِػ اًمسَّ : َرَأْي٧ُم اسْم بِٞمِْٕملُّ  ؾْمَح٤مَق اًمسَّ

ـُ قُمَٛمَر َوُهَق ذِم اًمَٗمْْمِؾ ُِمثُْؾ َأسمِٞمِْف. : َُم٤مَت اسْم ـِ مْحَ ـُ قَمبِْد اًمرَّ  وىَم٤مَل َأسُمق ؾَمَٚمَٛم٦َم سم

رج طم٤مضًم٤م أو ُمٕمتٛمًرا أو هم٤مزًي٤م إٓ أن أدريمتف اعمٜمٞم٦م قمغم طم٤مًمتف اقمتزل اًمٗمتـ وىمٕمد ذم اًمبٞم٧م قمـ اًمٜم٤مس إٓ أن خي

 .(1)شمٚمؽ سمٛمٙم٦م وهق طم٤مج ؾمٜم٦م صمالث وؾمبٕملم وهب٤م دومـ ريض اهلل قمٜمف وقمـ وأسمٞمف وقمـ ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م

ِر، َواشمَّ  (: َأًْمَٗم٤مِن َوؾِم٧مُّ ُم٤مَئ٦ٍم َوصَمالصَُمْقَن طَمِدْيث٤ًم سم٤ِمعمَُٙمرَّ ـِ قُمَٛمَر ذِم )ُُمسٜمَِد سَمِ٘ملٍّ َٗمَ٘م٤م ًَمُف قَمغَم: ُم٤مَئ٦ٍم َوصَماَمٟمَِٞم٦ٍم َوؾِمتِّلْمَ َوٓسْم

: سم٠َِمطَمٍد َوصَماَمٟملِْمَ طَمِدْيث٤ًم، َوُُمْسٚمٌِؿ: سم٠َِمطَمٍد َوصَمالصَملِْمَ   .(2)طَمِدْيث٤ًم. َواٟمَْٗمَرَد ًَمُف اًمُبَخ٤مِريُّ

قمـ إؿمٞم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص  ىمد قمرف اًمّمح٤مسم٦م ~ أن ًمإلطمرام هٞمئ٦م خت٤مًمػ هٞمئ٦م اإلطمالل، وًمذا ؾم٠مل رضمٌؾ اًمٜمبل

اعمب٤مطم٦م، اًمتل يٚمبسٝم٤م اعمحرم، وًماّم يم٤من ُمـ اًمالئؼ أن يٙمقن اًمس١مال قمـ إؿمٞم٤مء اًمتل جيتٜمبٝم٤م، ٕهن٤م ُمٕمدودة 

ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ أضم٤مسمف سمبٞم٤من إؿمٞم٤مء اًمتل جيتٜمبٝم٤م اعمحرم ويب٘مك ُم٤م قمداه٤م قمغم أصؾ احلؾ، ملسو هيلع هللا ىلص ىمٚمٞمٚم٦م وىمد أقْمٓمِل 

قمٚمٞمف ُم٤م حيرم قمغم اًمرضمؾ اعمحرم ُمـ اًمٚمب٤مس ُمٜمٝم٤م سمٙمؾ ٟمقع ُمٜمف، َيُٕمدُّ ملسو هيلع هللا ىلص وهبذا حيّمؾ اًمٕمٚمؿ اًمٙمثػم، وم٠مظمذ 

ؾ َوظِمٞمَط قمغم ىمدر اًمبدن، وٓ اًمٕمامئؿ،  قمغم ُم٤م ؿم٤مهبف ُمـ أومراده، وم٘م٤مل: ٓ يٚمبس اًم٘مٛمٞمص، ويمؾ ُم٤م وُمّمِّ

واًمؼماٟمس، ويمؾ ُم٤م يٖمٓمك سمف اًمرأس، ُمالص٘م٤ًم ًمف، وٓ اًمرساويؾ، ويمؾ ُم٤م همٓمل سمف ـ وًمق قمْمقًا يم٤مًم٘مٗم٤مزيـ 

خمٞمٓم٤ًم أو حُمِٞمٓم٤ًم، وٓ اخلٗم٤مف وٟمحقمه٤م، مم٤م جيٕمؾ سم٤مًمرضمٚملم ؾم٤مشمريـ ًمٚمٙمٕمبلم، ُمـ ىمٓمـ أو صقف،  وٟمحقمه٤م،

أو ضمٚمد أو همػم ذًمؽ، ومٛمـ مل جيد وىم٧م إطمراُمف ٟمٕمٚملم، وَمٚمَْٞمْٚمَبْس اخلٗملم وًْمَٞمْ٘مَٓمْٕمُٝمام ُمـ أؾمٗمؾ اًمٙمٕمبلِم، ًمٞمٙمقٟم٤م 

 اعم٘م٤مم ي٘متْمٞمٝم٤م.ومقائد مل شمٙمـ ذم اًمس١مال، وإٟمام ملسو هيلع هللا ىلص قمغم هٞمئ٦م اًمٜمٕمٚملم، صمؿ زاد 

وَمبلمَّ ُم٤م حيرم قمغم اعمحرم ُمٓمٚم٘م٤ًم ُمـ ذيمر وأٟمثك، وم٘م٤مل: وٓ يٚمبس ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمثٞم٤مب، أو همػمه٤م خَمِٞمٓم٤ًم أو همػم 

خمٞمط، إذا يم٤من ُمٓمٞمب٤ًم سم٤مًمزقمٗمران أو اًمقرس، ُمٜمبٝم٤ًم سمذًمؽ قمغم اضمتٜم٤مب أٟمقاع اًمٓمٞم٥م، صمؿ سملمَّ ُم٤م جي٥م قمغم 

ٞمٝم٤م ومٞمام يسؽممه٤م، وم٘م٤مل: "وٓ شمٜمت٘م٥م اعمرأة، وٓ شمٚمبس اعمرأة، ُمـ حتريؿ شمٖمٓمٞم٦م وضمٝمٝم٤م وإدظم٤مل يمٗم

 .(3)اًم٘مٗم٤مزيـ"

 

ـِ قُمَٛمَر َريِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم َأنَّ َرضُمالً( ـْ اسمْ  مل ي٘مػ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم  اؾمؿ هذا اًمرضمؾ   )قَم
ِ

َُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص )ؾَم٠َمَل َرؾُمقَل اَّللَّ

ُمتٛمتًِّٕم٤م وهذا ُمِمٕمر سم٠من اًمس١مال يم٤من ىمبؾ اإلطمرام، وأمجٕمقا قمغم ىم٤مِرًٟم٤م، أو ُمٗمِرًدا، أو  )اعْمُْحِرُم (اًمرضمؾ  َيٚمْبَُس(

ـَ اًمثِّٞم٤َمِب(أن اعمراد سم٤معمحرم هٜم٤م اًمرضمؾ، وٓ يٚمتحؼ سمف اعمرأة ذم ذًمؽ،  ) وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل أي ذم طم٤مل إطمراُمف   )ُِم

                                                           
(، وُمِم٤مهػم قمٚمامء إُمّم٤مر ٓسمـ 210/ 3(، و ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ًمٚمذهبل)950/ 3اٟمٔمر آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ٓسمـ قمبد اًمؼم) (0)

 (. 37طمب٤من)ص: 
 (. 238/ 3)ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ًمٚمذهبل (2)

 . (367ص: ًمٚمبس٤مم )شمٞمسػم اًمٕمالم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم  (3)
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ِ

ق يمؾ صمقب ًمف ضمٞم٥م واًم٘مٛمٞمص: ه، مجع ىمٛمٞمص  )َٓ شَمٚمْبَُسقا اًْمُ٘مُٛمَص(جمٞمب٤م ًمٚمس٤مئؾ وُمٕمٚمام ًمألُم٦م  ملسو هيلع هللا ىلص(اَّللَّ

اًمٕمامئؿ، واطمده٤م قمامُم٦م، وهل ُم٤م يسؽم سمف  )َوَٓ اًمَْٕماَمئَِؿ (وأيمامم واجلٞم٥م: هق اًمٗمتح٦م اًمتل هل ُمدظمؾ اًمرأس 

-اًمرأس، ومٙمؾ رء يسؽم اًمرأس وم٢مٟمف يسٛمك قمامُم٦م، ؾمٛمل سمذًمؽ ٕٟمف يٕمؿ اًمرأس، ومٞمدظمؾ ذم ذًمؽ اًم٘مٚمٜمسقة 

أن، ويدظمؾ ذم ذًمؽ اًمٕمّم٤مسم٦م اًمتل شمٚمػ قمغم اًمرأس  ، ويدظمؾ ذم ذًمؽ اًمٖمؽمة اعمٕمرووم٦م-وشمٕمرف سم٤مًمٓم٤مىمٞم٦م

وجيٕمؾ ـمرومٝم٤م حت٧م احلٜمؽ، ومٙمؾ رء يٖمٓمل اًمرأس يسٛمك قمامُم٦م، و اؾمتثٜمك اًمٕمٚمامء اؾمتٔمالًمف، وم٘م٤مًمقا: جيقز 

، وًمٙمـ ىمد حيت٤مج إمم أن -أي: ذم اًمِمٛمس واهلقاء-أن يستٔمؾ، وإن يم٤من إومْمؾ ًمف أن يؼمز ذم اًمْمحك 

س٘مػ ؾمٞم٤مرة أو سمٔمؾ ؿمجرة أو ٟمحق ذًمؽ، وٓ يٜم٤مذم ذًمؽ اإلطمرام، وٓ يٚمّمؼ يستٔمؾ سمٛمٔمٚم٦م أو سمخٞمٛم٦م أو سم

اِويالَِت(رأؾمف سمذًمؽ اًمٌمء اًمذي اؾمتٔمؾ سمف، ومٚمق يم٤من ُمٕمف ُمٔمٚم٦م ومال يٚمّم٘مٝم٤م قمغم رأؾمف سمؾ يرومٕمٝم٤م   َ  )َوَٓ اًمرسَّ

سملم  مجع رساويؾ، ي٘م٤مل: شمرسول أي ًمبس اًمرساويؾ، وهق ُمٗمرد، يذيمر وي١مٟم٨م، و  اًمرسوال ًمب٤مس يٖمٓمل ُم٤م

اٟمَِس (اًمرسة واًمريمبتلم هم٤مًمب٤ًم، وحيٞمط سمٙمؾ ُمـ اًمرضمٚملم قمغم طمدة،  مجع سمرٟمس، وهل ؿمبٞمٝم٦م  )َوَٓ اًمؼَْمَ

سم٤مًم٘مٛمص، وًمٙمـ شمزيد قمٚمٞمٝم٤م أن هل٤م رؤوؾم٤م شمسؽم اًمرأس، ومٙمؾ صمقب رأؾمف ُمٜمف وم٢مٟمف يسٛمك سمرٟمس٤ًم، ومٞمجٕمؾ ذم 

 يٚمبسف، وظمّمف ٕن ًمف اؾماًم ظم٤مص٤ًم، ُم١مظمر ومتح٦م اًمرأس ُمثؾ اعمٔمٚم٦م يسؽم هب٤م رأؾمف، ومٝمذا يسٛمك اًمؼمٟمس، ومال

َٗم٤مَف ( مجع ظمػ، واخلػ: هق اًمذي يسؽم اًم٘مدم إمم اًمٙمٕمبلم، واخلٗم٤مف هل اًمتل شمّمٜمع ُمـ اجلٚمقد  )َوَٓ اخْلِ

سم٤مخلٗم٤مف قمغم يمؾ ؾم٤مشمر ًمٚمرضمؾ ُمـ ُمداس ملسو هيلع هللا ىلص وٟمحقه٤م وشمٚمبس قمغم اًم٘مدُملم، ومال جيقز ًمبسٝم٤م ًمٚمٛمحرم، وٟمبف 

واًمٜمٕمؾ: طمذاء ٓ يٖمٓمل فمٝمر اًم٘مدم، وٓ ظمٚمػ اًمٕم٘م٥م،  َٓ جَيُِد اًمٜمَّْٕمَٚملْمِ ( )إَِّٓ َأطَمدٌ ومججؿ وضمقرب وهمػمه٤م  

لْمِ َوًْمٞمَْ٘مَٓمْٕمُٝماَم يٛمسؽ سمٔمٝمر اًم٘مدم سمسٞمقر ومقق إص٤مسمع وسمٞمٜمٝم٤م، واًمٙمٕمب٤من: اًمٕمٔمامن اًمٜم٤مشمئ٤من،  )وَمٚمْٞمَٚمْبَِس اخْلُٗمَّ

) ـَ اًمَْٙمْٕمبلَْمِ هل٤م ؾمؽم مجٞمع سمدهن٤م سمٙمؾ ؾم٤مشمر ُمـ خمٞمط وهمػمه،  وهذا يمٚمف طمٙمؿ اًمرضم٤مل وأُم٤م اعمرأة ومٞمب٤مح َأؾْمَٗمَؾ ُِم

قْمَٗمَراُن َوَٓ اًْمَقْرُس(  ُف اًمزَّ ـَ اًمثِّٞم٤َمِب ؿَمٞمْئ٤ًم َُمسَّ اًمقرس: ٟمب٧م أصٗمر يٙمقن سم٤مًمٞمٛمـ. وإٟمام هنل قمٜمف )َوَٓ شَمٚمْبَُسقا ُِم

ي٘مّمد سمف اًمٓمٞم٥م  ٕٟمف ًمب٤مس اًمزيٜم٦م، أمجٕم٧م إُم٦م قمغم حتريؿ ًمب٤مؾمٝمام ًمٙمقهنام ـمٞمب٤م وأحل٘مقا هبام مجٞمع أٟمقاع ُم٤م

وؾمب٥م حتريؿ اًمٓمٞم٥م أٟمف داقمٞم٦م إمم اجلامع وٕٟمف يٜم٤مرم شمذًمؾ احل٤مج وم٤من احل٤مج أؿمٕم٨م أهمؼم وؾمقاء ذم حتريؿ 

 اًمٓمٞم٥م اًمرضمؾ واعمرأة ويمذا مجٞمع حمرُم٤مت آطمرام ؾمقى اًمٚمب٤مس.

 ُم٤م هل حمٔمقرات اإلطمرام؟

 :حمٔمقرات اإلطمرام شمِْسَٕم٦مٌ 

 ٕمر:طمٚمؼ اًمِم -1

 [.196}َوَٓ حَتْٚمُِ٘مقا ُرُؤوؾَمُٙمْؿ طَمتَّك َيبُْٚمَغ اهْلَْدُي حَمِٚمَُّف{ ]اًمب٘مرة: ودًمٞمؾ يمقٟمف حمٔمقرًا ذم اإلطمرام، ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 :إزاًم٦م إفم٤مومر -2



 

50 
 

50 

 وإزاًم٦م إفم٤مومر مل يرد ومٞمٝم٤م ٟمص، ٓ ىمرآين وٓ ٟمبقي، ًمٙمٜمٝمؿ ىم٤مؾمقه قمغم طمٚمؼ اًمِمٕمر سمج٤مُمع اًمؽمومف.

 ى:دَ صؼ ومَ وُمـ همٓمك رأؾمف سمٛمال -3

ىم٤مل ذم اًمذي وىمّمتف راطمٚمتف ذم ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمبل ُمثؾ: اًمٓم٤مىمٞم٦م، واًمٖمؽمة، واًمٕمامُم٦م، وُم٤م أؿمبف ذًمؽ، ودًمٞمؾ هذا 

، أي ٓ شمٖمٓمقه، وهذا قم٤مم ذم يمؾ همٓم٤مء، وأُم٤م اًمٕمامُم٦م ومج٤مء ٟمص ظم٤مص، وم٘مد ىم٤مل (1)قمروم٦م: "ٓ ختٛمروا رأؾمف"

، الت، وٓ اًمؼماٟمس، وٓ اًمٕمامئؿ، وٓ اخلٗم٤مف""ٓ يٚمبس اًم٘مٛمٞمص، وٓ اًمرساوييمام ذم هذ احلدي٨م: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل 

 "وٓ ختٛمروا رأؾمف".وهذا ذيمر سمٕمض أومراد اًمٕم٤مم ذم ىمقًمف: 

 وشمٖمٓمٞم٦م اًمرأس ظم٤مص سم٤مًمرضم٤مل، أُم٤م طمٚمؼ اًمرأس، وشم٘مٚمٞمؿ إفم٤مومر ومٝمق قم٤مم ًمٚمرضم٤مل واًمٜمس٤مء.

 ًمبس اعمخٞمط: -4

ؾ: اًم٘مٛمٞمص، واًمرساويؾ، واجلب٦م، واعمخٞمط قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء يمؾ ُم٤م ظمٞمط قمغم ىمٞم٤مس قمْمق، أو قمغم اًمبدن يمٚمف، ُمث

وُم٤م أؿمبٝمٝم٤م، وًمٞمس اعمراد سم٤معمخٞمط ُم٤م ومٞمف ظمٞم٤مـم٦م، سمؾ يمؾ ُم٤م يم٤من حمٞمٓم٤ًم سم٤مًمٕمْمق، ودًمٞمٚمف ُم٤م ورد ذم هذا 

 احلدي٨م.

 اؾمتٕمامل اًمٓمٞم٥م ذم سمدٟمف وصمٞم٤مسمف: -5

متٞمؾ إًمٞمٝم٤م  واًمٓمٞم٥م: يمؾ ُم٤م أقمد ًمٚمتٓمٞم٥م سمف قم٤مدة، وقمغم هذا وم٤مًمتٗم٤مح واًمٜمٕمٜم٤مع وُم٤م أؿمبف ذًمؽ مم٤م ًمف رائح٦م زيمٞم٦م

اًمٜمٗمس ٓ يٙمقن ـمٞمب٤ًم، إٟمام اًمٓمٞم٥م ُم٤م يستٕمٛمؾ ًمٚمتٓمٞم٥م سمف يمدهـ اًمٕمقد واعمسؽ واًمرحي٤من واًمقرد وُم٤م أؿمبف 

ُف  ذم هذا احلدي٨م: "ملسو هيلع هللا ىلص ذًمؽ، هذا ٓ جيقز ًمٚمٛمحرم اؾمتٕمامًمف، ودًمٞمٚمف ىمقًمف  ـْ اًمثِّٞم٤َمِب ؿَمٞمْئ٤ًم َُمسَّ َٓ شَمٚمْبَُسقا ُِم َو

َٓ اًْمَقْرُس". قْمَٗمَراُن َو  اًمزَّ

 ىمتؾ اًمّمٞمد: -6 

ويِمؽمط ذم اًمّمٞمد أن يٙمقن سمري٤ًم ُم٠ميمقٓ ُمتقطمِم٤ًم أُم٤م ُم٤م دون ذًمؽ يم٤مإلسمؾ واًمب٘مر واًمٖمٜمؿ واًمدضم٤مج ومال حيرم 

ٞمَْد َوَأٟمْتُْؿ طُمُرٌم { ]اًمامئدة:  -قمغم اعمحرم أيمٚمٝم٤م، ودًمٞمٚمف ىمقل اهلل ضمؾ ؿم٠مٟمف:  َٓ شَمْ٘متُُٚمقا اًمّمَّ ـَ آَُمٜمُقا  ِذي ٤َم اًمَّ }َي٤م َأهيُّ

95] 

 ٜمٙم٤مح طمرام وٓ ومدي٦م ومٞمف:قم٘مد اًم -7

وؾمقاء يم٤من اعمحرم اًمقزم، أو اًمزوج، أو اًمزوضم٦م، وم٤محلٙمؿ يتٕمٚمؼ هب١مٓء اًمثالصم٦م، أُم٤م اًمِم٤مهدان ومال شم٠مصمػم 

 إلطمراُمٝمام، ًمٙمـ يٙمره أن حيُضا قم٘مد اعمحرم إذا يم٤مٟم٤م حمرُملم.

٤مَن  ودًمٞمٚمف ُم٤م رواه ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ ـِ قَمٗمَّ  ىم٤مل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل ا ÷قُمثاَْمَن سمْ
ِ
َٓ ملسو هيلع هللا ىلصهلل َٓ َيٜمِْٙمُح اعْمُْحِرُم، َو " :

َٓ خَيُْٓم٥ُم".  ُيٜمَْٙمُح، َو

 قمدم اًمدًمٞمؾ، ومٚمٞمس هٜم٤مك دًمٞمؾ يقضم٥م اًمٗمدي٦م، وإصؾ سمراءة اًمذُم٦م، وقمدم اًمقضمقب. ودًمٞمؾ قمدم اًمٗمدي٦م

                                                           
 . (1265أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (1)
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 اًمقطء ذم اًمٗمرج: -8

َـّ احْل٩َمَّ وَمالَ َروَم٨َم{ ]اًمب٘مرة:  ـْ وَمَرَض ومِٞمِٝم  [،197ودًمٞمٚمف ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: }وَمَٛم

وم٢من يم٤من ىمبؾ اًمتحٚمؾ إول ومسد احل٩م ووضم٥م اعميض ذم وم٤مؾمده واحل٩م ُمـ ىم٤مسمؾ وجي٥م قمغم اعمج٤مُمع سمدٟمف  

وإن يم٤من سمٕمد اًمتحٚمؾ إول ومٗمٞمف ؿم٤مة وحيرم ُمـ اًمتٜمٕمٞمؿ ًمٞمٓمقف حمرُم٤م وإن وـمئ ذم اًمٕمٛمرة اومسده٤م وٓ 

 يٗمسد اًمٜمسؽ سمٖمػمه.

 اعمب٤مذة ًمِمٝمقة ومٞمام دون اًمٗمرج: -9

ُرم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح اًمذي شمستب٤مح سمف اعمب٤مذة وم٤معمب٤مذة ُمـ سم٤مب أومم، وم٢من أٟمزل هب٤م ومٕمٚمٞمف اإلصمؿ ٕٟمف إذا يم٤من حَيْ 

٤مَزيـ، وشمٖمٓمٞم٦َم  وومدي٦م إذى وطمجف صحٞمح، وإطمرام اعمرأة يم٤مًمرضمؾ إٓ ذم اًمٚمب٤مس، ودمتٜم٥م اًمٜم٘م٤مب واًمُ٘مٗمَّ

أو ُمع زوج، أو ُمع حم٤مرم وقمٚمٞمٝم٤م احلكم، إذا يم٤مٟم٧م وطمده٤م ذم اًمبٞم٧م، أو ُمع ٟمس٤مء،  َوضْمٝمَٝم٤م َويب٤مُح هَل٤َم اًمتَّحكمِّ 

 (1)ومال سم٠مس. 

 أن اًمس١مال يٜمبٖمل أن يٙمقن ُمتقضمٝم٤ًم إمم اعم٘مّمقد قمٚمٛمف. -1

أٟمف يٜمبٖمل ًمٚمٛمسئقل إذا رأى اًمس١مال همػم ُمالئؿ أن يٕمدًمف وي٘مٞمٛمف إمم اعمٕمٜمك اعمٓمٚمقب، ويُضب صٗمح٤ًم  -2

". قمـ اًمس١مال، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: " َيْس٠مًُمقَٟمَؽ  ٦ِم ىمؾ ِهَل َُمَقاىِمٞم٧َْم ًمِٚمٜم٤َّمِس واحْل٩َمِّ ـِ إِهٚمَّ  قَم

أن إؿمٞم٤مء اًمتل جيتٜمبٝم٤م اعمحرم ُمـ اعمالسمس، ىمٚمٞمٚم٦م ُمٕمدودة، وأُم٤م إؿمٞم٤مء اعمب٤مطم٦م ومٝمل اًمٙمثػمة، اًمتل  -3

، ؾم١مال اًمس٤مئؾ قمـ ُم٤م يٚمبسف اعمحرم، إمم ملسو هيلع هللا ىلصشمٕمرف سم٤مجلد ٕهن٤م قمغم أصؾ اإلسم٤مطم٦م، وهلذا اعمٕمٜمك سف اًمٜمبل 

 ٤من ُم٤م ٓ يٚمبسف.سمٞم

٤م اعمرأة، ومٞمب٤مح هل٤م ًمبس اعمخٞمط وشمٖمٓمٞم٦م اًمرأس. -4  حتريؿ هذه إؿمٞم٤مء اعمٚمبقؾم٦م ظم٤مص٦م سم٤مًمرضمؾ، وأُمَّ

***        ***       *** 

 

ـْ َأيِب ىَمت٤َمَدَة  - 6  ÷ قَم
ِ
٤م َوظَمَرضْمٜم٤َم َُمَٕمُف ىَم٤مَل ومَ ملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مَل ظَمَرَج َرؾُمقُل اهلل ـْ َأْصَح٤مسمِِف ومِٞمِٝمْؿ َأسُمق ىَمت٤َمَدَة طَم٤مضمًّ َف ُِم ٍَمَ

 
ِ
وُمقا ىمِبََؾ َرؾُمقِل اهلل َأطْمَرُُمقا ملسو هيلع هللا ىلص  وَمَ٘م٤مَل ظُمُذوا ؾَم٤مطِمَؾ اًْمبَْحِر طَمتَّك شَمٚمَْ٘مْقيِن ىَم٤مَل وَم٠َمظَمُذوا ؾَم٤مطِمَؾ اًْمبَْحِر وَمَٚمامَّ اٟمٍَْمَ

ِرْم وَمبَٞمْٜماََم  َّٓ َأسَم٤م ىَمت٤َمَدَة وَم٢ِمٟمَُّف مَلْ حُيْ  ُهْؿ َيِسػُموَن إِْذ َرَأْوا مُحَُر َوطْمٍش وَمَحَٛمَؾ قَمَٚمٞمَْٝم٤م َأسُمق ىَمت٤َمَدَة وَمَٕمَ٘مَر ُِمٜمَْٝم٤م َأشَم٤مًٟم٤م يُمٚمُُّٝمْؿ إِ

ـْ  ـُ حُمِْرُُمقَن ىَم٤مَل وَمَحَٛمُٚمقا َُم٤م سَمِ٘مَل ُِم ـْ حَلِْٛمَٝم٤م ىَم٤مَل وَمَ٘م٤مًُمقا َأيَمٚمْٜم٤َم حَلاًْم َوَٟمْح شََم٤مِن وَمَٚمامَّ وَمٜمََزًُمقا وَم٠َميَمُٚمقا ُِم ْٕ  َأشَمْقا َرؾُمقَل حَلِْؿ ا

 
ِ
ِرْم وَمَرَأْيٜم٤َم مُحَُر َوطْمٍش وَمَحَٛمَؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  إِٟم٤َّم يُمٜم٤َّم َأطْمَرُْمٜم٤َم َويَم٤مَن َأسُمق ىَمت٤َمَدَة مَلْ حُيْ

ِ
قَمَٚمٞمَْٝم٤م َأسُمق ىَمت٤َمَدَة وَمَٕمَ٘مَر ىَم٤مًُمقا َي٤م َرؾُمقَل اهلل

                                                           
 . (47(، قمٛمدة اًمٗم٘مف )ص: 137/ 7اٟمٔمر اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمست٘مٜمع ) (1)
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ـْ حَلِْٛمَٝم٤م وَمُ٘مٚمْٜم٤َم َٟم٠مْ  ـْ حَلِْٛمَٝم٤م وَمَ٘م٤مَل َهْؾ ُِمٜمُْٙمْؿ ُِمٜمَْٝم٤م َأشَم٤مًٟم٤م وَمٜمََزًْمٜم٤َم وَم٠َميَمٚمْٜم٤َم ُِم ـُ حُمِْرُُمقَن وَمَحَٛمٚمْٜم٤َم َُم٤م سَمِ٘مَل ُِم يُمُؾ حَلَْؿ َصٞمٍْد َوَٟمْح

ـْ حَلِْٛمَٝم٤م. َٓ ىَم٤مَل وَمُٙمُٚمقا َُم٤م سَمِ٘مَل ُِم  ىَم٤مَل ىَم٤مًُمقا 
ٍ
ء  َأطَمٌد َأَُمَرُه َأْو َأؿَم٤مَر إًَِمٞمِْف سمٌَِمْ

 هق: َأسُمق ىمت٤مدة إَ 
ِ

ووم٤مرؾمف، اؾمٛمف احل٤مرث سْمـ رسمٕمل اًمسٚمٛمل اعمدين. وأُمف ملسو هيلع هللا ىلص ٟمّْم٤مِرّي ص٤مطم٥م َرؾُمقل اَّللَّ

 ، (1)يمبِم٦م سمٜم٧م ُمٓمٝمر سْمـ طمرام. 
ِ
"يَم٤مَن ظَمػْمَ وُمْرؾَم٤مٟمِٜم٤َم اًْمٞمَْقَم َأسُمق ىَمت٤َمَدَة، قمٜمف يقم احلديبٞم٦م: ملسو هيلع هللا ىلص ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

٤مًَمتِٜم٤َم ؾَمَٚمَٛم٦ُم".  ده سمدًرا. وَمَ٘م٤مَل سمٕمْمٝمؿ: يَم٤مَن سمدرًي٤م، وؿمٝمد أطمًدا وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ اظمتٚمػ ذِم ؿمٝمق، (2)َوظَمػْمَ َرضمَّ

وقم٤مش إمَِم ظمالوم٦م قَمكِمّ سْمـ َأيِب ـم٤مًم٥م، وطمُض ُمٕمف ىمت٤مل اخلقارج سم٤مًمٜمٝمروان، وورد اعمدائـ ، (3)اعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م. 

 (4)ذم صحبتف، وُم٤مت ذم ظمالومتف. 

 (5) طَمِٗمٔم٧َْم سمِِف َٟمبِٞمَُّف. "طَمِٗمَٔمَؽ اهلُل سماَِم أيمثر ُمـ ُمرة ومَ٘م٤مَل ًمف: ملسو هيلع هللا ىلص دقم٤م ًمف اًمٜمبل 

ِه، َأومَْٚمَح َوضْمُٝمَؽ(.ومَ٘م٤مَل ملسو هيلع هللا ىلص ودقم٤م ًمف ُمرة   : )اًمٚمَُّٝمؿَّ سَم٤مِرْك ًَمُف ذِم ؿَمْٕمِرِه َوسَمنَمِ

َة ؾَمٜم٦ًَم.  ـُ ََخَْس قَمنْمَ ُف اسْم ـُ ؾَمبِْٕملْمَ ؾَمٜم٦ًَم، َويَم٠َمٟمَّ  (6)وَماَمَت َأسُمق ىَمَت٤مَدَة َوُهَق اسْم

َ ؾَمٜم٦َم أرسمع وَخسلم، وىم  .(7)ٞمؾ: ؾَمٜم٦َم اصمٜمتلم وَخسلم، وؿمٝمد ُمع قمكِمّ ُمِم٤مهده يمٚمٝم٤مشُمُقذمِّ

قم٤مم احلديبٞم٦م، يريد اًمٕمٛمرة، وىمبؾ أن يّمؾ إمم حمرم اعمديٜم٦م، اًم٘مري٥م ُمٜمٝم٤م، وهق "ذو احلٚمٞمٗم٦م" ملسو هيلع هللا ىلص ظمرج اًمٜمبل 

أن ي٠مظمذوا ذات  -دة ومٞمٝمؿ أسمق ىمت٤م -سمٚمٖمف أنَّ قَمُدّوًا أشمك ُمـ ىِمَبؾ ؾم٤مطمؾ اًمبحر يريده، وم٠مُمر ـم٤مئٗم٦م ُمـ أصح٤مسمف 

ذم ُمٞمٕم٤مده، أطمرُمقا إٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٞمٛملم، قمغم ـمريؼ اًمس٤مطمؾ، ًمٞمّمدوه، ومس٤مروا ٟمحقه، ومٚمام اٟمٍمومقا عم٘م٤مسمٚم٦م اًمٜمبل 

أسم٤م ىمت٤مدة ومٚمؿ حيرم، وذم أصمٜم٤مء ؾمػمهؿ، أسمٍموا محر وطمش، ومتٜمقا سم٠مٟمٗمسٝمؿ ًمق أسمٍمه٤م أسمق ىمت٤مدة ٕٟمف طمالل، 

يمٚمقا ُمـ حلٛمٝم٤م، صمؿ وىمع قمٜمدهؿ ؿمؽ ذم ضمقاز أيمٚمٝمؿ ُمٜمٝم٤م وهؿ ومٚمام رآه٤م محؾ قمٚمٞمٝم٤مْ ومٕم٘مر ُمٜمٝم٤م أشم٤مٟم٤ًم، وم٠م

، ومس٠مًمقه قمـ ذًمؽ وم٤مؾمتٗمرس ُمٜمٝمؿ: هؾ أُمره أطمد ملسو هيلع هللا ىلصحمرُمقن، ومحٛمٚمقا ُم٤م سم٘مل ُمـ حلٛمٝم٤م طمتك حل٘مقا سم٤مًمٜمبل 

ُمٜمٝمؿ، أو أقم٤مٟمف سمدًٓم٦م، أو إؿم٤مرة؟ ىم٤مًمقا: مل حيّمؾ رء ُمـ ذًمؽ، وَمَٓمْٛم٠َمن ىمٚمقهبؿ سم٠مهن٤م طمالل، إذ أُمرهؿ سم٠ميمؾ 

ُمٜمٝم٤م. ملسو هيلع هللا ىلص ٜمٝم٤م، وأيمؾ هق ُم٤م سم٘مل ُم
(8) 

                                                           
 (. 194/ 34هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل ًمٚمٛمزي) (1)

 (. 132أظمرضمف ُمسٚمؿ ) (2)

 (. 1731/ 4إصح٤مب ٓسمـ قمبد اًمؼم)آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م  (3)

 (. 171/ 1شم٤مريخ سمٖمداد وذيقًمف ًمٚمخٓمٞم٥م اًمبٖمدادي) (4)

 (. 311أظمرضمف ُمسٚمؿ) (5)

 (. 6032(، وأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمستدرك)450/ 2ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ًمٚمذهبل) (6)

 (. 558/ 2شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهبل) (7)

 (. 439شمٞمسػم اًمٕمالم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم )ص:  (8)
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ٚمٛمل  )قمـ أيب ىمت٤مدة(  أي ُمٕمتٛمًرا ومٝمق ُمـ اعمج٤مز اًمِم٤مئع ٕن ذًمؽ إٟمام  ظمرج طم٤مضًم٤م(ملسو هيلع هللا ىلص )أن رؾمقل اهلل اًمسَّ

يم٤من ذم قمٛمرة احلديبٞم٦م يمام ضمزم سمف حيٞمك سمـ أيب يمثػم وهق اعمٕمتٛمد، وأيًْم٤م وم٤محل٩م ذم إصؾ ىمّمد اًمبٞم٧م ومٙم٠مٟمف 

 وًمذا ي٘م٤مل ًمٚمٕمٛمرة: احل٩م إصٖمر، ىم٤مل: ظمرج ىم٤مصًدا ًمٚمبٞم٧م،

ا ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص  )ومخرضمقا ُمٕمف(  طمتك سمٚمٖمقا اًمروطم٤مء وهل ُمـ ذي احلٚمٞمٗم٦م قمغم أرسمٕم٦م وصمالصملم ُمٞمالً وم٠مظمؼموه أن قمدوًّ

سمٜمّم٥م ـم٤مئٗم٦م ُمٗمٕمقل سمف  )ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ(ملسو هيلع هللا ىلص   )ومٍمف(اعمنميملم سمقادي همٞم٘م٦م خيِمك ُمٜمٝمؿ أن ي٘مّمدوا همزوه، 

ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم{ ]اًمٜمقر: : واًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٌمء اًم٘مٓمٕم٦م ُمٜمف ىم٤مل شمٕم٤ممم أي ذم )ومٞمٝمؿ(  [2}َوًْمٞمَِْمَٝمْد قَمَذاهَباَُم ـَم٤مئَِٗم٦ٌم ُِم

إصؾ أن ي٘مقل وأٟم٤م ومٞمٝمؿ ومٝمق ُمـ سم٤مب اًمتجريد ٓ ي٘م٤مل أٟمف ُمـ ىمقل اسمـ أيب  )أسمق ىمت٤مدة(ملسو هيلع هللا ىلصاًمذيـ سومٝمؿ 

ٟمٚمت٘مل وم٠مظمذوا  )طمتكأي ؿم٤مـمئف  )ظمذوا ؾم٤مطمؾ اًمبحر(ملسو هيلع هللا ىلص:  )وم٘م٤مل(ىمت٤مدة ٕن طمٞمٜمئذ يٙمقن احلدي٨م ُمرؾمالً. 

)أطمرُمقا ُمـ اًمس٤مطمؾ سمٕمد أن أُمٜمقا ُمـ اًمٕمدو ويم٤مٟمقا ىمد  )ومٚمام اٟمٍمومقا(ًمٙمِمػ أُمر اًمٕمدّو  ؾم٤مطمؾ اًمبحر(

وإٓ سمٛمٕمٜمك ًمٙمـ وهل ُمـ اجلٛمؾ اًمتل هل٤م حمؾ  )مل حيرم(سم٤مًمرومع ُمبتدأ ظمؼمه  )إٓ أسمق ىمت٤مدة(ُمـ اعمٞم٘م٤مت  يمٚمٝمؿ(

إٓ ُمـ شمقمم ويمٗمر ومٞمٕمذسمف اهلل اًمٕمذاب إيمؼم{ }ًمس٧م قمٚمٞمٝمؿ سمٛمسٞمٓمر ُمـ اإلقمراب وهل اعمستثٜم٤مة ٟمحق 

 يسػمون إذ رأوا مُحُر وطمش( )ومبٞمٜمام هؿوذم رواي٦م: إٓ أسم٤م ىمت٤مدة سم٤مًمٜمّم٥م وهق واضح،  [24 - 22]اًمٖم٤مؿمٞم٦م: 

 )أشم٤مًٟم٤م(أي ىمتؾ ُمـ احلٛمر اعمرئٞم٦م  )ومٕم٘مر ُمٜمٝم٤م(سمْمٛمتلم أيًْم٤م مجع مح٤مر  )ومحٛمؾ أسمق ىمت٤مدة قمغم احلُُٛمر(مجع مح٤مر 

ف هٜم٤م: أشم٤مٟم٤م يٜم٤مذم ىمقًمف مح٤مًرا ذم إظمرى، وىمد جي٤مب سم٠مٟمف أـمٚمؼ احلامر قمغم إٟمثك جم٤مًزا أو أٟمف يٓمٚمؼ أٟمثك وىمقًم

سمقاو اًمٕمٓمػ، سمٕمد أن أيمٚمقا )وىم٤مًمقا( أي إشم٤من  )وم٠ميمٚمقا ُمـ حلٛمٝم٤م(قمـ ُمريمقهبؿ  )ومٜمزًمقا(قمغم اًمذيمر وإٟمثك 

)ومحٛمٚمٜم٤م ُم٤م سم٘مل ُمـ حلؿ إشم٤من ومٚمام ىمت٤مدة:  اًمقاو ًمٚمح٤مل ىم٤مل أسمق )أٟم٠ميمؾ حلؿ صٞمد وٟمحـ حمرُمقن؟ (ُمـ حلٛمٝم٤م 

مجع مح٤مر  ىم٤مًمقا ي٤م رؾمقل اهلل إٟم٤م يمٜم٤م أطمرُمٜم٤م وىمد يم٤من أسمق ىمت٤مدة مل حيرم ومرأيٜم٤م محر وطمش(ملسو هيلع هللا ىلص: أشمقا رؾمقل اهلل  

)ومحٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م أسمق ىمت٤مدة ومٕم٘مر ُمٜمٝم٤م أشم٤مًٟم٤م وم٠ميمٚمٜم٤م ُمـ حلٛمٝم٤م صمؿ ىمٚمٜم٤م أٟم٠ميمؾ حلؿ صٞمد وٟمحـ حمرُمقن؟ ومحٛمٚمٜم٤م ُم٤م 

)ىم٤مًمقا: ؟ )أطمد أُمره أن حيٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م أو أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م(هبٛمزة آؾمتٗمٝم٤مم )أُمٜمٙمؿ( سمٖمػم وم٤مء، ٝم٤م. ىم٤مل(: سم٘مل ُمـ حلٛم

وصٞمٖم٦م إُمر هٜم٤م ًمإلسم٤مطم٦م ٓ ًمٚمقضمقب ٕهن٤م وىمٕم٧م ضمقاسًم٤م قمـ ؾم١ماهلؿ قمـ  ٓ. ىم٤مل: ومٙمٚمقا ُم٤م سم٘مل ُمـ حلٛمٝم٤م(

 (1)اجلقاز. 

ـِ  -1 ضْمتَِٝم٤مِد ذِم َزَُم ِٓ ُْؿ َأيَمُٚمقُه سم٤ِمضْمتَِٝم٤مٍد.ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمَّبِلِّ  ضَمَقاُز ا  ، وَم٢ِمهنَّ

َٓ ملسو هيلع هللا ىلص" ىَمْقًُمُف  -2 ـْ ُِمٜمُْف َد ٞمِْد، إَذا مَلْ َيُٙم ـْ حَلِْٛمَٝم٤م " َدًمِٞمٌؾ قَمغَم ضَمَقاِز َأيْمِؾ اعْمُْحِرِم حَلَْؿ اًمّمَّ َٓ وَمُٙمُٚمقا َُم٤م سَمِ٘مَل ُِم ًَم٦ٌم َو

 إؿَم٤مَرٌة.

                                                           
 (. 296/ 3إرؿم٤مد اًمس٤مري ًمنمح صحٞمح اًمبخ٤مري ) (1)



 

55 
 

55 

يَْمِؾ. ِزَي٤مَدُة شَمٓمِْٞمٞم٥ِم ىُمُٚمقهِبِْؿ ذِم ُُمقَ  -3 ْٕ  (1)اوَمَ٘متِِٝمْؿ ذِم ا

***        ***       *** 

 

ـْ قَم٤مئَِِم٦مَ  - 7 ـْ اًمٜمَّبِلِّ ’  قَم سَمَْ٘مُع ملسو هيلع هللا ىلص قَم ْٕ ؾِّ َواحْلََرِم احْلَٞم٦َُّم َواًمُْٖمَراُب ا ـَ ذم احْلِ َأٟمَُّف ىَم٤مَل ََخٌْس وَمَقاؾِمُؼ ُيْ٘متَٚمْ

٤م. َواًْمَٗم٠مَْرُة َواًمَْٙمٚم٥ُْم اًمَْٕمُ٘مقرُ   َواحْلَُديَّ

ُمـ احلٞمقان ُم٤م هق ُم١مذ سمٓمبٕمف، ومٝمذا ي٘متؾ ذم احلؾ، واحلرم، واإلطمرام، وُمٜمٝم٤م هذه اعم١مذي٤مت اخلٛمس، اًمتل 

ٟمبف هب٤م اًمِم٤مرع قمغم ُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م ُمـ اًمٗمقاؾمؼ، وهـ، "اًمٖمراب" اًمذي يٗمسد اًمثامر، و"احلدأة" اًمتل ختٓمػ 

ع، و"اًمٗم٠مرة" اًمتل شمث٘م٥م وخترب، و"اًمٙمٚم٥م اًمٕم٘مقر" اًمذي يٕمتدي قمغم اًمثٞم٤مب واحلكم، و"اًمٕم٘مرب" اًمتل شمٚمس

اًمٜم٤مس، ومٝمذه َخس٦م أٟمقاع ُمـ احلٞمقاٟم٤مت، وصٗم٧م سم٤مًمٗمسؼ، وهق ظمروضمٝم٤م سمٓمبٕمٝم٤م قمـ ؾم٤مئر احلٞمقاٟم٤مت، 

سم٤مًمتٕمدي وإذى، وٟمبف هب٤م ُمٕمدودة، ٓظمتالف أذاه٤م، ومٞمٚمحؼ هب٤م ُم٤مؿم٤ميمٚمٝم٤م ذم ومس٘مٝم٤م ُمـ ؾم٤مئر احلٞمقاٟم٤مت، 

 (2)واقمتدائٝم٤م، وم٢من احلرم ٓ جيػمه٤م واإلطمرام ٓ يٕمٞمذه٤م.  ومت٘متؾ ٕذيتٝم٤م

ذم احلدي٨م ملسو هيلع هللا ىلص ؾمامهؿ اًمٜمبل  )ومقاؾمؼ(أي ُمـ اًمدواب  )ىم٤مل(: )َخس(أٟمف ملسو هيلع هللا ىلص( قمـ اًمٜمبل ’  )قمـ قم٤مئِم٦م

ومٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم-ُم٤م أـم٤مف سمٛمٙم٦م )ي٘متٚمـ ذم احلؾ واحلرم( اعمراد سم٤محلرم:  ، وأطم٤مط هب٤م ُمـ ضمقاٟمبٝم٤م، ضمٕمؾ -ذَّ

 قمزَّ وضمؾَّ ًمف طمٙمٛمٝم٤م ذم احلرُم٦م شمنميًٗم٤م هل٤م، وهق حمدود ُمٕمروف قمٚمٞمف قمالُم٤مت ُمـ ضمقاٟمبف يمّٚمٝم٤م، اهلل

 وُمٜمّمقب قمٚمٞمف أٟمّم٤مب.

 : َـّ ذم اإلطمرام أيًْم٤م رواي٦م ذم "صحٞمح ُمسٚمؿواعمراد سم٤محلؾِّ وهق )احلٞم٦م(  ُم٤م قمدا ذًمؽ، وىمد صمب٧م ذم إسم٤مطم٦م ىمتٚمٝم

وُم٤م ًمف ُمـ ذٟم٥م ُمٕم٘مػ وومٞمٝم٤م اًمسقد واخلُض واًمّمٗمر وهل٤م  أصٜم٤مف اجلرارة واًمٓمٞم٤مرة وُم٤م ًمف ُمـ ذٟم٥م يم٤محلرسم٦م

صمامٟمٞم٦م أرضمؾ وقمٞمٜم٤مه٤م ذم فمٝمره٤م، وُمـ قمجٞم٥م أُمره٤م أهن٤م ٓ شمُضب اعمٞم٧م وٓ اعمٖمٌم قمٚمٞمف وٓ اًمٜم٤مئؿ إٓ أن 

وهق اًمذي ذم فمٝمره أو سمٓمٜمف سمٞم٤مض ؾمٛمل  )واًمٖمراب إسم٘مع(يتحرك رء ُمـ سمدٟمف وم٢مهن٤م قمٜمد ذًمؽ شمُضسمف 

[ اًمرواي٤مت اعمٓمٚم٘م٦م حمٛمقًم٦م قمغم هذه اًمرواي٦م 27قًمف شمٕم٤ممم: }وهمراسمٞم٥م ؾمقد{( ]وم٤مـمر: سمذًمؽ ًمسقاده وُمٜمف ىم

اعم٘مٞمدة، وذًمؽ ٕن اًمٖمراب إٟمام أسمٞمح ىمتٚمف ًمٙمقٟمف يبتدئ سم٤مٕذى، وٓ يبتدئ سم٤مٕذى إٓ اًمٖمراب إسم٘مع، وأُم٤م 

ًمف: اًمزاغ، واومتقا اًمٖمراب همػم إسم٘مع ومال يبتدئ سم٤مٕذى، ومال يب٤مح ىمتٚمف: يم٤مًمٕم٘مٕمؼ وهمراب اًمزرع. وي٘م٤مل 

                                                           
 (. 100/ 2إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم ) (1)

 (. 388شمٞمسػم اًمٕمالم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم )ص:  (2)
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 )واًمٙمٚم٥م اًمٕم٘مقر(سم٤مهلٛمز  )اًمٗم٠مرة(سمجقاز أيمٚمف، ومب٘مل ُم٤م قمداه ُمـ اًمٖمرسم٤من ُمٚمتح٘م٤م سم٤مٕسم٘مع. وُمٜمٝم٤م: اًمٖمداف 

ِّمٞمَص َهَذا  اجل٤مرح وهق ُمٕمروف إذا قم٘مر إٟمس٤مًٟم٤م قمرض ًمف أُمراض رديئ٦م، وًَمٞمَْس اعْمَُراُد سم٤ِمًْمَٙمٚم٥ِْم اًْمَٕمُ٘مقِر خَتْ

ْئ٥ِم َواًْمَٗمْٝمِد َوَٟمْحِقَه٤ماًْمَٙمٚم٥ِْم اعْمَْٕمُروِف سَمِؾ ا ُبِع َواًمٜمَِّٛمِر َواًمذِّ ٍس هَم٤مًمًِب٤م يَم٤مًمسَّ  )واحلَُدي٤َّم( عْمَُراُد ُهَق يُمؾُّ قَم٤مٍد ُُمْٗمؽَمِ

ُم٘مّمقًرا ُمـ همػم مهز شمّمٖمػم طِمَدأة يمِٕمٜمَب٦م اًمٓم٤مئر اعمٕمروف. ىمٞمؾ: وذم ـمبٕمٝم٤م أهن٤م شم٘مػ ذم اًمٓمػمان وًمٞمس ذًمؽ 

 (0)ًمٖمػمه٤م ُمـ اًمٙمقارس. 

 ُمنموقمٞم٦م ىمتؾ هذه احلٞمقاٟم٤مت اعمٕمدودة ذم احلدي٨م، ذم احلؾ واحلرم.-1

 أن ىمتٚمٝم٤م ًمام ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٗمسؼ وإذى، ومٞمٚمحؼ هب٤م ُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م ُمـ احلٞمقان. -2

أن إذى ًمٞمس ٟمققم٤ًم واطمدًا، ومٙمؾ ُم٤م ومٞمف ُمُضة قمغم اًمٜمٗمس أو اًمامل أو همػم ذًمؽ، ومٝمق إذى اًمذي ًمٞمس  -3

َٟمبََّف قمغم شمٕمدد إذى سمتٕمديد هذه احلٞمقاٟم٤مت. واهلل هق احلٙمٞمؿ ذم ظمٚم٘مف، اًمٕمدل ذم ًمّم٤مطمبف طمرُم٦م، ًمذا 

 طمٙمٛمف.

***  ***   *** 

 

َي٦ِم وَمِٗمْدَي٦مٌ  - 8 ْٔ ـْ َهِذِه ا ـِ َُمْٕمِ٘مٍؾ ىَم٤مَل ىَمَٕمْدُت إمَِم يَمْٕم٥ٍم َوُهَق ذم اعْمَْسِجِد وَمَس٠َمًْمتُُف قَم  سمْ
ِ
ـْ قَمبِْد اهلل ـْ ِصٞم٤َممٍ قَم َأْو   ُِم

 
ِ
ـْ َرأِْد وَمُحِٛمٚم٧ُْم إمَِم َرؾُمقِل اهلل َواًْمَ٘مْٛمُؾ َيتَٜم٤َمصَمُر قَمغَم ملسو هيلع هللا ىلص َصَدىَم٦ٍم َأْو ُٟمُسٍؽ وَمَ٘م٤مَل يَمْٕم٥ٌم َٟمَزًَم٧ْم ذِمَّ يَم٤مَن يِب َأًذى ُِم

َٓ وَمٜمَزَ  ـْ ِصٞم٤َمٍم َأْو َوضْمِٝمل وَمَ٘م٤مَل َُم٤م يُمٜم٧ُْم ُأَرى َأنَّ اجْلَْٝمَد سَمَٚمَغ ُِمٜمَْؽ َُم٤م َأَرى َأدَمُِد ؿَم٤مًة وَمُ٘مٚم٧ُْم  َي٦ُم وَمِٗمْدَي٦ٌم ُِم ْٔ ًَم٧ْم َهِذِه ا

٤مٍم َأْو إـِمَْٕم٤مُم ؾِمت٦َِّم َُمَس٤ميملَِم ٟمِّْمَػ َص٤مٍع ـَمَٕم٤مًُم٤م ًمُِٙمؾِّ ُِمْسِٙملمٍ   ىَم٤مَل وَمٜمََزًَم٧ْم ذِمَّ َصَدىَم٦ٍم َأْو ُٟمُسٍؽ ىَم٤مَل َصْقُم صَمالصََم٦ِم َأيَّ

٦ًم. ٦ًم َوِهَل ًَمُٙمْؿ قَم٤مُمَّ  ظَم٤مصَّ

"يمٕم٥م سمـ قمجرة" ذم احلديبٞم٦م وهق حمرم، وإذا اًم٘مٛمؾ يتٜم٤مصمر قمغم وضمٝمف ُمـ اعمرض، ملسو هيلع هللا ىلص ٜمبل رأى اًم

سم٤معم١مُمٜملم رؤووم٤ًم رطمٞماًم، وَمَرقَّ حل٤مًمف وىم٤مل: ُم٤م يمٜم٧م أفمـ أن اعمِم٘م٦م ملسو هيلع هللا ىلص وإوؾم٤مخ اعمتسبب٦م ُمـ اعمرض، ويم٤من 

ـْ يَم٤مَن ُِمٜمْٙمُ  ـْ َرأؾِْمِف{ سمٚمٖم٧م ُمٜمؽ هذا اعمبٚمغ، اًمذي أراه، وم٠مٟمزل اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم: }وَمَٛم ْؿ َُمِريْم٤ًم أْو سمِِف أذًى ُِم

 أي٦م.

هؾ جيد أومْمؾ ُم٤م يٗمدي سمف وهق اًمِم٤مة؟ ، وم٘م٤مل: ٓ، وم٘م٤مل: إذا مل دمد اًمِم٤مة وم٠مٟم٧م خمػم سملم ملسو هيلع هللا ىلص: ومس٠مل اًمٜمبل 

صٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم، أو إـمٕم٤مم ؾمت٦م ُمس٤ميملم، ًمٙمؾ ُمسٙملم ٟمّمػ ص٤مع ُمـ سمر، أو همػمه، ويٙمقن ذًمؽ يمٗم٤مرة قمـ 

                                                           
(، ذح اًمٜمقوي قمغم 180/ 10(، قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مري )312/ 5اٟمٔمر إرؿم٤مد اًمس٤مري ًمنمح صحٞمح اًمبخ٤مري ًمٚم٘مسٓمالين )(1)

 (. 983/ 2(، اًمٕمدة ذم ذح اًمٕمٛمدة ذم أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم ٓسمـ اًمٕمٓم٤مر )115/ 8) ُمسٚمؿ
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ه سملم اًمثالصم٦م.  طمٚمؼ رأؾمف، اًمذي اضٓمر إًمٞمف ذم إطمراُمف، ُمـ أضمؾ ُم٤م ومٞمف ُمـ هقام، وذم اًمرواي٦م إظمرى، ظمػمَّ

(1) 

 )ومس٠مًمتف قمـ اًمٗمدي٦م(أي اٟمتٝمك ضمٚمقد إًمٞمف  )قمـ قمبد اهلل سمـ َُمْٕمِ٘مؾ ىم٤مل: ضمٚمس٧م إمم يمٕم٥م سمـ قمجرة( 

ظم٤مص٦م وهل  )ذِمَّ حلٚمؼ اًمرأس  أي أي٦م اعمرظمّم٦م )وم٘م٤مل: ٟمزًم٧م(اعمذيمقرة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: }ومٗمدي٦م ُمـ صٞم٤مم{ 

ومٞمف دًمٞمؾ قمغم أن اًمٕم٤مم إذا ورد قمغم ؾمب٥م ظم٤مص ومٝمق قمغم قمٛمقُمف ٓ خيص اًمسب٥م، ويدل قمٚمٞمف  ًمٙمؿ قم٤مُم٦م(

ُمبٜمٞم٤ًّم  )مُحٚم٧م(أيًْم٤م قمغم شم٠ميمده ُمـ اًمسب٥م طمٞم٨م ٓ يسقغ إظمراضمف سم٤مًمتخّمٞمص وهلذا ىم٤مل: ٟمزًم٧م ذّم ظم٤مص٦م 

أي ُم٤م يمٜم٧م  )ُم٤م يمٜم٧م ُأَرى(ملسو هيلع هللا ىلص:  )وم٘م٤مل(مجٚم٦م طم٤مًمٞم٦م  ضمٝمل(واًم٘مٛمؾ سمتٜم٤مصمر قمغم وملسو هيلع هللا ىلص )إمم رؾمقل اهلل ًمٚمٛمٗمٕمقل 

سمٗمتح  )اجلٝمد سمٚمغ سمؽ ُم٤م أرى(أي أفمـ  )أو ُم٤م يمٜم٧م ُأَرى(أي أسمٍم سمٕمٞمٜمل )اًمقضمع سمٚمغ سمؽ ُم٤م َأَرى( أفمـ 

اجلٞمؿ أي اعمِمّ٘م٦م. وىم٤مل ص٤مطم٥م اًمٕملم: سم٤مًمْمؿ اًمٓم٤مىم٦م وسم٤مًمٗمتح اعمِمّ٘م٦م، واًمِمؽ ُمـ اًمراوي هؾ ىم٤مل: اًمقضمع 

)ىم٤مل ومّمؿ صمالصم٦م أي٤مم( أضمد  )وم٘مٚم٧م ٓ(ىم٤مل يمٕم٥م: )ؿم٤مة( أي هؾ دمد  )دمد(ًمٙمٕم٥م: ملسو هيلع هللا ىلص  أو اجلٝمد، صمؿ ىم٤مل

)ًمٙمؾ ُمسٙملم سمٙمرس اًمٕملم وهق سمٞم٤من ًم٘مقًمف أو صدىم٦م  )أو أـمٕمؿ ؾمت٦م ُمس٤ميملم(سمٞم٤من ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم أو صٞم٤مم 

 (2)واًمّم٤مع أرسمٕم٦م أُمداد واعمد رـمؾ وصمٚم٨م ومٝمق ُمقاومؼ ًمرواي٦م اًمٗمرق اًمذي هق ؾمت٦م قمنم رـمالً.  ٟمّمػ ص٤مع(

 

وهل ُم٤م يٕمٓمك ومداًء ًمٌمء، وُمٜمف ومدي٦م إؾمػم ذم  إذا ومٕمؾ احل٤مج حمٔمقرًا ُمـ حمٔمقرات اإلطمرام ومٕمٚمٞمف ومدي٦م

ـْ ِصٞم٤َمٍم َأْو احلرب، وم٤مًمٗمدي٦م ُم٤م جي٥م ًمٗمٕمؾ حمٔمقر أو شمرك واضم٥م، وؾمٛمٞم٧م ومدي٦م، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  }وَمِٗمْدَي٦ٌم ُِم

 [.196َصَدىَم٦ٍم َأْو ُٟمُسٍؽ{ ]اًمب٘مرة: 

 قرات اإلطمرام ُمـ طمٞم٨م اًمٗمدي٦م شمٜم٘مسؿ إمم أرسمٕم٦م أىمس٤مم: ـوحمٔم

 : ُم٤م ٓ ومدي٦م ومٞمف، وهق قم٘مد اًمٜمٙم٤مح.إول

 : ُم٤م ومديتف ُمٖمٚمٔم٦م، وهق اجلامع ذم احل٩م ىمبؾ اًمتحٚمؾ إول ومٗمٞمف سمدٟم٦م.اًمث٤مين

 : ُم٤م ومديتف اجلزاء أو سمدًمف، وهق ىمتؾ اًمّمٞمد.اًمث٤مًم٨م

 .(3): ُم٤م ومديتف ومدي٦م أذى، وهق سم٘مٞم٦م اعمحٔمقراتاًمراسمع

 ضمقاز طمٚمؼ اًمِمٕمر ًمٚمٛمحرم ُمع اًمتُضر سمب٘م٤مئف، ويٗمدي، حتريؿ أظمذ اًمِمٕمر ًمٚمٛمحرم سمال ُضر، وًمق ومدى. -1

                                                           
 (. 377شمٞمسػم اًمٕمالم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم )ص:  (1)

 (. 288/ 3إرؿم٤مد اًمس٤مري ًمنمح صحٞمح اًمبخ٤مري ) (2)

 (. 167/ 7اٟمٔمر اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمست٘مٜمع ٓسمـ قمثٞمٛملم ) (3)



 

58 
 

58 

 يمقن اًمسٜم٦م ُمٗمرسة، وُمبٞمٜم٦م ًمٚم٘مرآن، وم٢من "اًمّمدىم٦م " اعمذيمقرة ذم أي٦م جمٛمٚم٦م، سمٞمَّٜمٝم٤م احلدي٨م. -2

 أي٦م ُم١ميدة ًمٚمقطمل اًمذي ٓ يتغم. ، ومتٙمقنملسو هيلع هللا ىلصفم٤مهر اًمٜمّمقص، ٟمزول أي٦م سمٕمد ومتقى اًمٜمبل  -3

 وومٞمف شمٗم٘مد إُمػم واًم٘م٤مئد أطمقال رقمٞمتف. -4

أحلؼ اًمٕمٚمامء سمحٚمؼ اًمرأس شم٘مٚمٞمؿ إفمٗم٤مر، واًمٓمٞم٥م، واًمٚمبس، سمج٤مُمع اًمؽمومُّف ذم يمؾ ُمٜمٝم٤م، وشمسٛمك "ومدي٦م  -5

 إذى".

***        ***       *** 

 

ـِ طَم٤مِرصَم٦َم  ـِ َزيِْد سمْ ـْ ُأؾَم٤مَُم٦َم سمْ ٦َم ىَم٤مَل َوَهْؾ شَمَرَك ًَمٜم٤َم  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -قَم  َأشَمٜمِْزُل ذم َداِرَك سمَِٛمٙمَّ
ِ
َأٟمَُّف ىَم٤مَل َي٤م َرؾُمقَل اهلل

ـْ ِرسَم٤مٍع َأْو ُدوٍر َويَم٤مَن قَمِ٘مٞمٌؾ َوِرَث َأسَم٤م ـَم٤مًم٥ٍِم ُهَق َوـَم٤مًم٥ٌِم َومَلْ  اَُم يَم٤مَٟم٤م ُُمْسٚمَِٛملْمِ  قَمِ٘مٞمٌؾ ُِم هَنَّ ِٕ َٓ قَمكِمٌّ ؿَمٞمْئ٤ًم  َيِرصمُْف ضَمْٕمَٗمٌر َو

. ـِ  َويَم٤مَن قَمِ٘مٞمٌؾ َوـَم٤مًم٥ٌِم يَم٤مومَِريْ

ـِ اُْمِرِئ اًمَ٘مٞمِْس اعَمْقمَم، إَُِمػْمُ  ى سم ـِ قَمبِْد اًمُٕمزَّ اطِمٞمَْؾ اسْم ـِ َذَ ـِ طَم٤مِرصَم٦َم سم ـُ َزْيِد سم .ُأؾَم٤مَُم٦ُم سم   اًمَٙمبػِْمُ

 
ِ
ٍد، َوُيَ٘م٤مُل: َأسُمق طَم٤مِرصَم٦َم. -ملسو هيلع هللا ىلص-طِم٥مُّ َرؾُمْقِل اهلل َُٓه، َأسُمق َزْيٍد، َوُيَ٘م٤مُل: َأسُمق حُمَٛمَّ ـُ َُمْق َُٓه، َواسْم  َوَُمْق

٤مِم، َوذِم اجلَٞمِْش قُمَٛمُر َواًمِٙمَب٤مُر: وَمَٚمْؿ َيرِسْ طَمتَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص-اؾْمَتْٕمَٛمَٚمُف اًمٜمَّبِلُّ   قَمغَم ضَمٞمٍْش ًمَِٖمْزِو اًمِمَّ
ِ
َ َرؾُمْقُل اهلل  -ك شُمُقذمِّ

٤مُه اًمٜمَّبِلُّ -ملسو هيلع هللا ىلص  ْوِح، ؿَم٤مـمِرًا، ؿُمَج٤مقم٤ًم، َرسمَّ َقاِد، ظَمِٗمٞمَْػ اًمرُّ ْيُؼ سمَِبْٕمثِِٝمْؿ، َويَم٤مَن ؿَمِدْيَد اًمسَّ دِّ  -ملسو هيلع هللا ىلص- : وَمَب٤مَدَر اًمّمِّ

ـُ طَم٤مِضٜم٦َِم اًمٜمَّبِلِّ  ، َويَم٤مَن َأسُمقْ -ملسو هيلع هللا ىلص-َوَأطَمبَُّف يَمثػِْمًا، َوُهَق اسْم ـَ ٍز : ُأمِّ َأْيَٛم  سمَِ٘مْقِل جُمَزِّ
ِ
ُه َأسْمٞمََض، َوىَمْد وَمِرَح ًَمُف َرؾُمْقُل اهلل

ـْ سَمْٕمٍض، واقمتزل أؾم٤مُم٦م اًمٗمتـ سمٕمد ىمتؾ قمثامن إمم أن ُم٤مت ذم أواظمر  : إِنَّ َهِذِه إىَْمَداَم سَمْٕمُْمَٝم٤م ُِم لِّ اعمُْدجِلِ

 (1)رسمع وَخسلم. ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م، وٟمزل إمم اعمديٜم٦م ذم أواظمر طمٞم٤مشمف ومامت هب٤م سم٤مجلرف، شمقذم ؾمٜم٦م أ

 ًمٗمتح ُمٙم٦م ؾم٠مًمف أؾم٤مُم٦م سمـ زيد: هؾ ؾمٞمٜمزل صبٞمح٦م دظمقًمف ومٞمٝم٤م داره؟ملسو هيلع هللا ىلص ًمام ضم٤مء اًمٜمبل 

 وهؾ شمرك ًمٜم٤م قم٘مٞمؾ سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُمـ رسم٤مع ٟمسٙمٜمٝم٤م؟ملسو هيلع هللا ىلص: وم٘م٤مل 

 وذًمؽ أن أسم٤م ـم٤مًم٥م شمقذم قمغم اًمنمك، وظمٚمػ أرسمٕم٦م أسمٜم٤مء، ـم٤مًمب٤م، وقم٘مٞمال، وضمٕمٗمر، وقمٚمٞم٤م.

ٚمام ىمبؾ ووم٤مشمف، ومٚمؿ يرصم٤مه، وـم٤مًم٥م وقم٘مٞمؾ سم٘مٞم٤م قمغم ديـ ىمقُمٝمام ومقرصم٤مه، ومٗم٘مد ـم٤مًم٥م ذم همزوة ومجٕمٗمر وقمغم، أؾم

 (2)سمدر، ومرضمٕم٧م اًمدور يمٚمٝم٤م ًمٕم٘مٞمؾ ومب٤مقمٝم٤م. 

                                                           
 (. 202/ 1(، اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م )194/ 1أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ) (،496/ 2ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ) (1)

 (. 559شمٞمسػم اًمٕمالم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم )ص:  (2)
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 ؟أٟمف ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل أيـ شمٜمزل ذم دارك سمٛمٙم٦م()÷ ملسو هيلع هللا ىلص طم٥م رؾمقل اهلل  )قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد( 

 اطمتامٓن:ملسو هيلع هللا ىلص وذم إض٤موم٦م اًمدار إًمٞمف 

إض٤موم٦م ؾمٙمٜمك ٓ ُمٚمؽ، وم٢من أصٚمٝم٤م يم٤من ٕيب ـم٤مًم٥م: ٕٟمف اًمذي يمٗمٚمف طملم يم٤من أيمؼم وًمد قمبد ٤م: أطمده

ٜمف قمغم قم٤مدة اجل٤مهٚمٞم٦م أهنؿ اعمٓمٚم٥م، وم٤مطمتقى قمٚمٞمٝم٤م وقمغم همػمه٤م ُمـ أُمالك قمبد اعمٓمٚم٥م، وطم٤مزه٤م وطمده ًمِس 

 يم٤مٟمقا يقرصمقن إيمؼم ؾمٜم٤م.

وهمػمه  سمٜمل قمبد اعمٓمٚم٥م، يمام ومٕمؾ أسمق ؾمٗمٞم٤منيم٤من ًمف ومٞمٝم٤م ٟمّمٞم٥م، وم٠مظمرضمٝم٤م قم٘مٞمؾ قمـ أُمالك ملسو هيلع هللا ىلص أٟمف صم٤مٟمٞمٝم٤م: 

 سمدور ُمـ ه٤مضمر ُمـ اعم١مُمٜملم.

" هٜم٤م: اًمٜمٗمل، أي: ُم٤م شمرك ًمٜم٤م قم٘مٞمؾ ُمـ دار، وأصؾ وضٕمٝم٤م هؾوُمٕمٜمك: ")وهؾ شمرك ًمٜم٤م( ملسو هيلع هللا ىلص:  )وم٘م٤مل(

ٛمٕمٜمك ىمد: : }وَمَٝمْؾ َأٟمُْتْؿ ُُمٜمَْتُٝمقَن {، أي: اٟمتٝمقا، أو سم-شمٕم٤ممم-ًمالؾمتٗمٝم٤مم، وشم٠ميت أيًْم٤م: سمٛمٕمٜمك اًمٜمٝمل، ٟمحق ىمقًمف 

ْهِر{. -شمٕم٤ممم -ٟمحق ىمقًمف  ـَ اًمدَّ ٟمَْس٤مِن طِملٌم ُِم  (1): }َهْؾ َأشَمك قَمغَم اإْلِ

)أو دور(؟ مجع رسمع اعمحٚم٦م أو اعمٜمزل اعمِمتٛمؾ قمغم أسمٞم٤مت أو اًمدار وطمٞمٜمئٍذ ومٞمٙمقن ىمقًمف  )قَمِ٘مٞمؾ ُمـ ِرسم٤مع(

ٙم٤مري شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم ًمإلؿمٕم٤مر سم٠مٟمف شم٠ميمٞمًدا أو ؿمًٙم٤م ُمـ اًمراوي ومَجُع اًمٜمٙمرة وإن يم٤مٟم٧م ذم ؾمٞم٤مق آؾمتٗمٝم٤مم اإلٟم

)ويم٤من قم٘مٞمؾ مل يؽمك ُمـ اًمرسم٤مع اعمتٕمددة رء، وىمد ومرس اًمراوي وًمٕمٚمف أؾم٤مُم٦م اعمراد سمام أدرضمف هٜم٤م طمٞم٨م ىم٤مل: 

أي ومل  )ومل يرصمف(اعمٙمٜمك سمف قمبد ُمٜم٤مف أسمقه  )ـم٤مًم٥م(أظمقه  )هق و(اؾمٛمف قمبد ُمٜم٤مف  )أسم٤م ـم٤مًم٥م(أسم٤مه  ورث(

ؿمٞمئ٤ًم ٕهنام يم٤مٟم٤م  -ريض اهلل قمٜمٝمام-)أسمق شمراب )وٓ قمكم( ٤مر ذو اجلٜم٤مطملم اًمٓمٞم )ضمٕمٗمر(يرث أسم٤م ـم٤مًم٥م اسمٜم٤مه 

 َواًمِِد اًمٜمَّبِلُّ  ُمسٚمٛملم(
ِ

ُف يَم٤مَن ؿَمِ٘مٞمَ٘مُف َويَم٤مَن اًمٜمَّبِلُّ ملسو هيلع هللا ىلص َويَم٤مَن َأسُمق ـَم٤مًم٥ٍِم ىَمْد َوَضَع َيَدُه قَمغَم َُم٤م ظَمَٚمَٗمُف قَمبِْد اَّللَّ َٟمَّ ِٕ

ِه قَمبِْد اعْمُٓمَّٚم٥ِِم وَمَٚمامَّ َُم٤مَت َأسُمق ـَم٤مًم٥ٍِم صُمؿَّ َوىَمَٕم٧ِم اهْلِْجَرُة َومَلْ ُيْسٚمِْؿ ـَم٤مًم٥ٌِم قِمٜمَْد َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم سَمْٕمَد َُمْقِت ملسو هيلع هللا ىلص  ضَمدِّ

َر قَمِ٘مٞمٌؾ ومَ  َر إؾِْمالَُم قَمِ٘مٞمٍؾ اؾْمَتْقًَمَٞم٤م قَمغَم َُم٤م ظَمَٚمَػ َأسُمق ـَم٤مًم٥ٍِم َوَُم٤مَت ـَم٤مًم٥ٌِم ىَمبَْؾ سَمْدٍر َوشَم٠َمظمَّ َر طُمْٙمؿُ َوشَم٠َمظمَّ  َٚمامَّ شَمَ٘مرَّ

ـَ اًْمَٙم٤موِمِر اؾْمَتَٛمرَّ َذًمَِؽ سمِٞمَِد قَمِ٘مٞمٍؾ وَم٠َمؿَم٤مَر اًمٜمَّبِلِّ  ِك شَمْقِري٨ِم اعْمُْسِٚمِؿ ُِم ؾْمالَِم سمؽَِمْ إمَِم َذًمَِؽ َويَم٤مَن قَمِ٘مٞمٌؾ ىَمْد سَم٤مَع ملسو هيلع هللا ىلص اإْلِ

وَر يُمٚمََّٝم٤م.   (2)شمِٚمَْؽ اًمدُّ

 هؾ جيقز سمٞمع اًمدور سمٛمٙم٦م؟

ومٞمٝم٤م ومال جيقز متٚمٙمٝم٤م وٓ سمٞمٕمٝم٤م وٓ ذاؤه٤م، واًمٙمالم ذم همػم اعمِم٤مقمر ُمـ أرايض  ظمالفٓ أرايض اعمٜم٤مؾمؽ 

. واؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سم٠مدًم٦م احلرم، وومٞمٝم٤م ظمالف سملم اًمٕمٚمامء قمغم ىمقًملم واًمراضمح ضمقاز سمٞمع رسم٤مع ُمٙم٦م وذائٝم٤م

 ُمٜمٝم٤م:

                                                           
 ( ٓسمـ اعمٚم٘مـ سمتٍمف يسػم. 69/ 8اإلقمالم سمٗمقائد قمٛمدة إطمٙم٤مم ) (1)

 (. 15/ 8(، ومتح اًمب٤مري ٓسمـ طمجر )153/ 3اٟمٔمر إرؿم٤مد اًمس٤مري ًمنمح صحٞمح اًمبخ٤مري )(2)
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ـَ ُأظْمِرضُمقا ُمِ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -1  ِذي ـَ اًمَّ  اعْمَُٝم٤مضِمِري
ِ
ودي٤مرهؿ ذم ُمٙم٦م {. 8ـْ ِدَي٤مِرِهْؿ َوَأُْمَقاهِلِْؿ" }احلنم: "ًمِٚمُْٗمَ٘مَراء

 واًمٜمسب٦م ًمٚمتٛمٚمٞمؽ.

ومدل قمغم أن  أشمٜمزل همدًا ذم دارك؟ وم٘م٤مل: )وهؾ شمرك ًمٜم٤م قم٘مٞمؾ ُمـ رسم٤مع أو دور؟. (ىمٞمؾ ًمف: ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمبل  -2 

 رسم٤مع ُمٙم٦م ودوره٤م شمب٤مع وشمقرث.

دار اًمٜمدوة قمغم ُمٕم٤موي٦م، وسم٤مع صٗمقان سمـ  أن اًمّمح٤مسم٦م سم٤مقمقا دورهؿ ذم ُمٙم٦م، وم٘مد سم٤مع طمٙمٞمؿ سمـ طمزام -3

 .(1)أُمٞم٦م داره قمغم قمٛمر واختذه٤م قمٛمر ؾمجٜم٤مً 

 اًمٕم٘مد قمغم طم٤مًمف.ملسو هيلع هللا ىلص ضمقاز سمٞمع سمٞمقت ُمٙم٦م، وم٘مد أىمر اًمٜمبل  -أ

 أن اعمسٚمؿ ٓ يرث اًمٙم٤مومر، وٓ اًمٙم٤مومر يرث اعمسٚمؿ. -ب

 اًمسب٥م ذم طَمؾ اًمٕمالىم٤مت واًمّمالت.أن اإلؾمالم هق أىمقى اًمرواسمط، وأن اظمتالف اًمديـ، هق  -ج

***        ***       *** 

 

ـِ قُمَٛمَر  - 10 ـْ اسمْ   -ريض اهلل قمٜمٝمام  -قَم
ِ
َل َُم٤م َيْ٘مَدُم وَم٢ِمٟمَُّف ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرؾُمقَل اهلل يَم٤مَن إَِذا ـَم٤مَف ذم احْل٩َمِّ َواًمُْٕمْٛمَرِة َأوَّ

َٗم٤م َواعْمَْرَوةِ.َيْسَٕمك صَمالصََم٦َم َأـمَْقاٍف سم٤ِمًْمبَ   ٞم٧ِْم صُمؿَّ َيْٛمٌِم َأْرسَمَٕم٦ًم صُمؿَّ َيُٓمقُف سَملْمَ اًمّمَّ

وُمٕمرومتٝم٤م، واًمبح٨م قمٜمٝم٤م، وًمذا وم٢مٟمف ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ُمـ احلريّملم قمغم شمتبع أومٕم٤مل اًمٜمبل 

٤م سمٕمد أن يستٚمؿ احلجر اًمذي يٙمقن سمٕمد ىمدوُمف سم٠مٟمف يرُمؾ ذم إؿمقاط اًمثالصم٦م يمٚمٝمملسو هيلع هللا ىلص يّمػ ـمقاف اًمٜمبل 

 (2)إؾمقد، اًمذي هق ُمبتدأ يمؾ ـمقاف، شمذيمرًا حل٤مهلؿ اًمس٤مسم٘م٦م، يقم يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقٟمف إهم٤مفَم٦ًم ًمٚمٛمنميملم. 

 (.-ريض اهلل قمٜمٝمام-)سمـ اخلٓم٤مب  )قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر( 

: أي )وم٢مٟمف يسٕمك(ٞم٦م سمٜمّم٥م أول قمغم اًمٔمروم يم٤من إذا ـم٤مف ذم احل٩م أو اًمٕمٛمرة أول ُم٤م ي٘مدم(ملسو هيلع هللا ىلص )أن رؾمقل اهلل 

ْٕمَل ذِم َأْصؾِ  ُه ؾَمْٕمًٞم٤م جَم٤َمًزا ًمَِٙمْقٟمِِف ُيَِم٤مِرُك اًمسَّ اِع َوإِِن اظْمَتَٚمَٗم٧ْم ِصَٗمُتُٝماَم  يرُُمُؾ َوؾَمامَّ رْسَ )صمالصم٦م أـمقاف سم٤مًمبٞم٧م اإْلِ

شمِٞم )صمؿ يٓمقف سملم اًمّمٗم٤م واعمروة(أي أرسمٕم٦م أـمقاف  صمؿ يٛمِمك أرسمٕم٦م( ْ ٥ِم سَملْمَ وِمٞمِف َدًمِٞمٌؾ قَمغَم ُوضُمقِب اًمؽمَّ

ٕمْ  ْٕمَل مَلْ َيِّمحَّ اًمسَّ َم اًمسَّ ْٕمِل وَمَٚمْق ىَمدَّ ُم اًمٓمََّقاِف قَمغَم اًمسَّ ُط شَمَ٘مدُّ ُف ُيِْمؽَمَ ْٕمِل َوَأٟمَّ  (3)ُل. اًمٓمََّقاِف َواًمسَّ

                                                           
 (. 61410( سمرىمؿ )42/ 4اد اعمزيد ومٚمػماضمع  ومت٤موى اًمِمبٙم٦م اإلؾمالُمٞم٦م )وُمـ أر(1)

 (. 397شمٞمسػم اًمٕمالم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم )ص:  (2)

 (. 171/ 3اٟمٔمر إرؿم٤مد اًمس٤مري ًمنمح صحٞمح اًمبخ٤مري ) (3)



 

60 
 

60 

 ُهَق اإلرساع ذم اعْمٌَْمِ ُمع شم٘م٤مرب اخلٓم٤م َوُهَق اخْلَب٥َُم.اًمرُمؾ: 

ـْ ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: ثالصم٦م إومم، وهق ؾمٜم٦م ذم إؿمقاط اًم َُوِل ُِم ْٕ ؿَْمَقاِط اًمثَّالصََم٦ِم ا ْٕ ُـّ ذِم هَمػْمِ ا َٓ ُيَس َُمُؾ  اًمرَّ

 َ ِٕ َْرسَمَٕم٦ِم اًْمَب٤مىِمَٞم٦ِم:  ْٕ َُمَؾ وِمٞمَٝم٤م مَلْ َيْ٘مِْمِف ذِم ا ٤َم َهٞمْئ٦ٌَم وَم٤مَت َُمقْ ـَمَقاِف اًْمُ٘مُدوِم، َأْو ـَمَقاِف اًْمُٕمْٛمَرِة، وَم٢ِمْن شَمَرَك اًمرَّ ِضُٕمَٝم٤م، هنَّ

 وَمَسَ٘مَٓم٧ْم.

ُ قَمٜمُْٝماَم ىَم٤مَل:  ـِ قَمب٤َّمٍس َريِضَ اَّللَّ ـِ اسْم  وإصؾ ذم اًمرُمؾ ُم٤م روي قَم
ِ

َوَأْصَح٤مسُمُف، وَمَ٘م٤مَل  ملسو هيلع هللا ىلصىَمِدَم َرؾُمقُل اَّللَّ

يُمقَن: إِٟمَُّف َيْ٘مَدُم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َوىَمْد َوَهٜمَُٝمْؿ مُحَّك َيثِْرَب، وَم٠َمَُمَرُهُؿ اًمٜمَّبِلُّ  ْرُُمُٚمقا إؿَْمَقاَط اًمثَّالصََم٦َم، َوَأْن "َأْن يَ ملسو هيلع هللا ىلص اعمنُْمِ

َّٓ اإِلسمَْ٘م٤مءُ  ، َومَلْ َيْٛمٜمَْٕمُف َأْن َي٠مُُْمَرُهْؿ َأْن َيْرُُمُٚمقا إؿَْمَقاَط يُمٚمََّٝم٤م إِ يْمٜملَْمِ  (1) قَمَٚمٞمِْٝمْؿ". َيْٛمُِمقا َُم٤م سَملْمَ اًمرُّ

ـِ آضٓمب٤مع: و َْيَٛم ْٕ َٕمَؾ َوؾَمَط ِرَداِئِف حَت٧َْم قَم٤مشمِِ٘مِف ا ـُ  َأْن جَيْ َْيَٛم ْٕ َْيرَسِ َوَيُٙمقُن َُمٜمِْٙمُبُف ا ْٕ َٕمَؾ ـَمَروَمٞمِْف قَمغَم قَم٤مشمِِ٘مِف ا َوجَيْ

 َُمْٙمُِمقوًم٤م.

آضٓمب٤مع ُمسٜمقن ًمٚمرضمؾ وويسـ اًمرُمؾ وآضٓمب٤مع ذم ـمقاف يٕم٘مبف ؾمٕمل وهق إُم٤م اًم٘مدوم وإُم٤م آوم٤مض٦م، 

 (2)وٓ ينمع ًمٚمٛمرأة، ويٙمقن آضٓمب٤مع ذم مجٞمع اًمٓمقاف. 

 اؾمتحب٤مب اخلب٥م، وهق اًمرُمؾ، ذم إؿمقاط اًمثالصم٦م إوِل يمٚمٝم٤م، ذم ـمقاف اًم٘مدوم. -1

اعمٌم ذم إرسمٕم٦م اًمب٤مىمٞم٦م ُمٜمٝم٤م، وًمق وم٤مشمف سمٕمض اًمرُمؾ أو يمٚمف ذم اًمثالصم٦م إول، ٕهن٤م ؾمٜم٦م وم٤مت حمٚمٝم٤م.  -2

 وم٤مٕرسمٕم٦م إظمػمة ٓ رُمؾ ومٞمٝم٤م.

 اًمتل يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م، ومٜمحـ ٟمرُمؾ إطمٞم٤مء ًمتٚمؽ اًمذيمرى. سمٕمد زوال ؾمببف، ًمتذيمر شمٚمؽ احل٤ململسو هيلع هللا ىلص رُمؾ اًمٜمبل  -3

اؾمتالم احلجر إؾمقد ذم اسمتداء يمؾ ـمقاف، وقمٜمد حم٤مذاشمف ذم يمؾ ـمقوم٦م عمـ ؾمٝمؾ قمٚمٞمف ذًمؽ، وُمنموقمٞم٦م  -4

 شم٘مبٞمٚمف.

                                                           
 (. 1602أظمرضمف اًمبخ٤مري ) (1)

(، اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد 175/ 8، ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ )(1182/ 3(، اًمتبٍمة ًمٚمخٛمل )134/ 29اٟمٔمر اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م )(2)

 (. 259(، أطمٙم٤مم آضٓمب٤مع واًمرُمؾ ذم اًمٓمقاف )ص: 20/ 8(، اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )244/ 7اعمست٘مٜمع )

 



 

62 
 

62 

 ومٝمرس اعمقضققم٤مت
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