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 افتتاحية

 ٟمٜمت٘مدؾ سمٕمدد ذًمدؽ إمم واًمٕمددل ٛمٜم٤م ذم اًمٙمت٤مب إول قمـ اًمتقطمٞمدٕمد أن شمٙمٚمّ سم

ـ ُمٕمرومتٝم٤م واإليامن ٦م اًمتل ٓ همٜمك ًمٚمٛمًٚمؿ قمُمّ ٤ماًم٘مْم٤مي٤م اهلو اعمقوققم٤مت مجٚم٦م ُمـ

ر ذم عمد٤م هلد٤م ُمدـ أصمد ،ويمامًمدفاإليدامن وذًمؽ ٕن ُمٕمرومتٝم٤م واإليامن هب٤م ُمـ مت٤مم  ،هب٤م

يمدام أن دراؾمدتٜم٤م  ،ٛمؾ واإلسمدداعاًمٕم ؾمٚمقك اإلٟم٤ًمن وشمقضمٞمف طمريمتف ذم احلٞم٤مة ٟمحق

ح اًمٙمثػم ُمدـ اعمٗمد٤ممٞمؿ اخل٤مـم د٦م اًمتدل قمٚم٘مد٧م ذم أذمد٤من يّمحّ  ٤متاعمقوققم هلذه

أو ٟمتٞمجد٦م ومٝمٛمٝمدؿ اخلد٤مـم   ،إُم٤م ٟمتٞمج٦م ضمٝمٚمٝمؿ عم٘م٤مصد اًمنمع وأطمٙم٤مُمدف ،اًمٜم٤مس

 .  ٦مًمٜمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜمّ 

ؾمدتدٓل ذم اعمًد٤م ؾ اًمتدل أٟمٜمل ىمد طمرصد٧م قمدغم آ ودمدر اإلؿم٤مرة مٜم٤م إمم

روتٝم٤م ذم مذا اًمٙمت٤مب سمام ورد ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وسم٤مًمّمدحٞمح ُمدـ ؾمدٜم٦ّم اًمٜمٌدل قم

عم٤م أقمت٘مده  ،اعمِمٝمقرة يمت٥م اًمًٜم٦ّم واىمتٍمت ذم ختري٩م إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقّي٦م قمغم ،÷

ًمٚم٤ٌمطم٨م ٟمٔمره و ،ًمٞمًقا ؾمقى ٟم٤مىمٚملم ًمٚمحدي٨م ُمـ أّن أصح٤مب إؾم٤مٟمٞمد واًمًٜمـ

ال ومدوسم٤مًمت٤مزم  ،اًمرواة واعمحّدصملم ومٞمام ؾمّٓمروه ذم يمتٌٝمؿ ٟم٘ماًل قمّٛمـ ؾمٛمٕمقا ُمٜمٝمؿ ُمـ

سم٘مدر ُمد٤م يٕمٜمدل شم٘مديًدٜم٤م ًمٚمًدٜم٦ّم  ،يٕمٜمل ذًمؽ شم٘مديس أصح٤مب إؾم٤مٟمٞمد واًمًٜمـ

تٝم٤م وطمّجٞمتٝمد٤م اًم٘مدرآن ذم ىمداؾمد سمٕمدد ذم اعمرشمٌد٦م اًمث٤مٟمٞمد٦م اًمٜمٌقّي٦م اًمتل مل وٓ ؿمؽ

ؽُمقُل هَمُخـُذوهُ ﴿ :ُمّمداىم٤ًم ًم٘مقل شمٕم٤ممم ََمـ٣م وَ ﴿ :ف شمٕمد٤ممموىمقًمد ،[7]احلنمد:﴾َوََم٣م آسَم٣مىُمُؿ ايمرَّ

ـِ اهَلَقى   . [4-2]اًمٜمجؿ:﴾إِْن ُهَق إَِّٓ َوضْمٌل ُيقضَمك *َيٛمْمُِؼ فَم
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وقمروٝم٤م  ،وىمد سمذًم٧م ضمٝمدي ذم شمٜم٘مٞمح ُمقوققم٤مت اًمٙمت٤مب واظمتّم٤مرم٤ممذا 

 ،وأرضمق ممـ يٕمثر قمغم ظمٓم٠م أو زًم٦م إصدالطمٝم٤م ،ًتٓم٤معسمِمٙمؾ ؾمٝمؾ وُمٞمّن ىمدر اعم

وٓ خيٚمق  ،ى اًمٕمٞم٥ميتٕمد ق ضمٝمد سمنمي ًمٞمس مإٟمام ومٝمذا اًمٕمٛمؾ ذم إول وإظمػم 

 :اًمٙمامل هلل وطمدهو ،ُمـ اًمٜم٘مص

 ومجؾ ُمـ ٓ قمٞم٥م ومٞمف وقمال.... وإن دمد قمٞم٤ًٌم ومًد اخلٚمال 

وأن يٜمٗمع سمف اإلؾمالم  ،واهلل أؾم٠مل أن جيٕمؾ مذا اًمٕمٛمؾ ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ

واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمدف  ،واعمًٚمٛملم

 اًمٓم٤ممريـ..

 

 ٠ميّمػاظم

                                 هـ3415حمرم -صٛمٔم٣مء 



 

   

 
 
 
 
 
 

(1) 

القضاء                      
 والقـــدر
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 والقدر القضاء

وأٟمف ريمـ ُمـ أريم٤من اإليامن ٓ يتؿ  ،اإليامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر واضم٥مٓؿمؽ أّن 

 ّٓ  2ء واًم٘مددر ذم طمددي٨م ضمؼميدؾ ورد ذيمدر اًم٘مْمد٤موىمدد  ، سمدفإيامن اعمد١مُمـ إ
ـَ زم٣ِم»: وم٠مظمؼمين قمـ اإليامن؟ ىمد٤مل: أي ضمؼميؾ–وومٞمف: ىم٤مل  ،اعمِمٝمقر ــفِ َأْن سُمـ٠ْمَِم ، يمٙمَّ

ـَ زم٣ِميْمَٗمَدرِ  ،، َوايْمَٝمْقِم أطِمر، َوُرؽُمٙمِفِ ، َوىُمُتٌِفِ اَلئَِ٘متِفِ َوَمَ  هِ َوسُم٠ْمَِم ِه َوَذِّ شطَمغْمِ
(1)

 . 

وآقمت٘م٤مد  ،وُمِمٞم تف شمٕم٤ممم رادة اهللآٟم٘مٞم٤مد إل ي٘متيضواإليامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر 

وٓ  ،ًم٘مْمد٤م ف وأٟمدف ٓ راد   ،وأن طمٙمٛمدف ُمد٤مضٍ  ،سم٠من أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٟم٤مومذ

ـْ ﴿ُمّمداىم٤ًم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ،حلٙمٛمف ٟم٤مىمَض  ََ ؾَمـْٝمًا٣م َأْن َيُٗمـقَل يَمـُف ىُمـ ا َأَرا ََ ََم َأَْمـُرُه إِ إِٞمَّ

 .[82:يس]﴾هَمَٝمُ٘مقنُ 

وأن  ،ع شم٘مديردن خيٚمؼ اًمٙمقن قمغم أطمًـ شمٜمٔمٞمؿ وأسموىمد اىمتْم٧م ُمِمٞم ٦م اهلل وإرادشمف أ

وأن ي٘مقم مذا اًمقضمدقد قمدغم  ،يٙمقن مذا اًمٙمقن ىم٤م ؿ قمغم ٟمٔم٤مم حمٙمؿ ٓ جم٤مل ومٞمف ًمٚمٕم٨ٌم

ٌ   ،ؾمٜمـ وٟمقاُمٞمس وُم٘م٤مدير ُمٜمتٔمٛم٦م ىمد٤مل  ،٤ٌمت سم٠مؾم٤ٌمهب٤م واعمٕمٚمقٓت سمٕمٚمٚمٝم٤مشمؽمشم٥م ومٞمف اعمً

ٍء طَمَٙمْٗمٛم٣َمُه زمَِٗمَدرٍ ﴿شمٕم٤ممم:  ٍء فِمٛمَْدُه زمِِٚمْٗمَدارٍ ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ،[49:ٛمراًم٘م]﴾إِٞم٣َّم ىُمؾَّ َرْ  ﴾َوىُمؾُّ َرْ

َرُه سَمْٗمِديًرا﴿ ، وىم٤مل:[8:اًمرقمد] ٍء هَمَٗمدَّ  .[2:اًمٗمرىم٤من] ﴾َوطَمَٙمَؼ ىُمؾَّ َرْ

                                                           
 واًمؽمُمذي قمـ قمٛمر.رواه ُمًٚمؿ  (5)



-51- 

 ،وُمـ طمٙمٛم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وشم٘مديره أٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمد٤ممم ظمٚمدؼ اإلٟمًد٤من

 ،وطمًـ اًمتدسمػم ،ًمتٗمٙمػمة اوىمقّ  ،وُمٜمحف ُمـ ىمدرة احلريم٦م ،٦م وآظمتٞم٤مروومٌف احلريّ 

همدػم أٟمدف  ،ٜمف ُمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ ٟمقاُمٞمس اًمٙمقن وىمقاٟمٞمٜمف عمّمٚمحتف وُمٜمٗمٕمتدفٛمٙمّ ُم٤م يُ 

وضمٕمدؾ ؾمدٌح٤مٟمف  ،وسمٜمٞمتدف ودٕمٞمٗم٦م ،ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ضمٕمؾ ىمدرة اإلٟمًد٤من حمددودة

وـمٌدع اهلل مدذه احلٞمد٤مة قمدغم اًمِمدٝمقات  ،وشمٕم٤ممم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م دار اسمدتالء واظمتٌد٤مر

ُمد٤م وٗمرح وومٞمٝم٤م ُم٤م يُ  ،ُم٤م يّي و ومٗمٞمٝم٤م ُم٤م يّن  ،ّم٤متار واعمٜمٖمّ وقمغم إيمد ،اتواعمٚمذّ 

ومدل  ،ويمثػم مل أُمقر احلٞم٤مة  اًمتل حتدث طم٥ًم ُمِمٞم ٦م اهلل شمٕم٤ممم وىمدرشمدف ،زنُي 

سمؾ مل ُمـ  ،وٓ دظمؾ ومٞمٝم٤م ًمإلٟم٤ًمن وٓ يد ًمف ومٞمٝم٤م ،ذ ذم اًمٜم٤مس ـمققم٤ًم أو يمرم٤مً شمٜمٗمُ 

 . ومٕمؾ اهلل ووومؼ ُمِمٞم تف وطمٙمٛمتف

اًمٔمددقامر همػممدد٤م ُمددـ ، و، واًمٗمٞمْمدد٤مٟم٤مت، وإوسم دد٦م٤مًمزٓزل، وإقم٤مصددػمومدد

أومد٤مت، ُمدـ  ،يّمٞم٥م اإلٟم٤ًمن ذم ٟمٗمًف أو ُم٤مًمدف أو وًمددهُم٤م و ،اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م

اًمٜم٤مدمد٦م  وٟمحق ذًمؽ ُمدـ اعمٙمرومد٤مت ،وإُمراض، واًمْمٕمػ، واًمقمـ، واعمقت

ويمذا ؾم٤م ر ُم٤م يدث ًمإلٟم٤ًمن ُمـ ُمّم٤م ٥م وُم٤م ي٘مع قمٚمٞمف ُمـ ٟمقازل ٓ ؾمٌٞمؾ  ،قمٜمٝم٤م

ذ أو اًمتل حتددث ًمإلٟمًد٤من سمٕمدد أن يٙمدقن ىمدد اخّتد ،دومٕمٝم٤م وآطمؽماز ُمٜمٝم٤مًمف إمم 

ٙمدؾ شمٚمدؽ اعمّمد٤م ٥م وم ،قم٤م ُم٤م مق ذم اؾمتٓم٤مقمتف ُمـ طمٞمٓم٦م وُم٤م يٛمٙمٜمف ُمـ طمذرٟمح

 ،أو ُمـ اًمدٜمٕمؿ وصدٜمقف اخلدػم ،وٟمحق ذًمؽ ُمـ اعمٙم٤مره وصٜمقف اًمنم واًمٜمقازل

ًمؽ ومٚمٞمٕمٚمؿ أٟمدف غم اإلٟم٤ًمن رء ُمـ ذوم٢مذا ُم٤م وىمع قم ،مجٞمٕمٝم٤م ُمـ ظمٚمؼ اهلل وشم٘مديره

وأن ُمد٤م  ،أن ُمد٤م أصد٤مسمف ي يٙمدـ ًمٞمخٓم دفًمٞمٕمٚمؿ و ،وىمدر ٓ ُمٗمّر ُمٜمفىمْم٤مء ُمـ اهلل 

 أظمٓم٠مه ي يٙمـ ًمٞمّمٞمٌف.
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وُمـ اًمقاضم٥م قمغم اعمٙمّٚمػ أن ي١مُمـ سم٠من ُم٤م ىمْم٤مه اهلل وىمّدره قمدغم ظمٚم٘مدف ممد٤م "

ٌّف اإلٟم٤ًمن ُمـ ظمػم وأٟمدف ٓ  ،مق ُمٓم٤مسمؼ ًمٚمحٙمٛم٦م واًمٕمدل ،أو يٙمرمف ُمـ اًمنم ،ي

 قاه ويتٛمٜمّك وىمققمف أو قمدم وىمققمف.وأٟمف أطمٙمؿ مم٤م يال ؿ م ،وٓ ىمٝمرفمٚمؿ ومٞمف 

أو زًمدزال  ،ػ رّضاء ُمـ ومٕمؾ اهلل يمّمد٤مقم٘م٦م، أو ـمقومد٤منًمٚمٛمٙمٚمّ وم٢مذا ُم٤م طمدث 

أو أصٞم٥م سمٗمٕمؾ خمٚمقق يم٠من ي٘مٝمره  ،ٞم٥م، أو طمٌأطمزٟمف قمغم ُم٤مل، أو وًمد، أو صديؼ

ـ ومٕمؾ اهلل ُمٓم٤مسمؼ ُم٤م مق ُم ومٚمٞمٕمٚمؿ طمٞمٜم ذ أن وىمقع ،أو يٜمتٍم قمٚمٞمف ُمٕمتد أصمٞمؿ ،فم٤مي

، وأن وىمقع ُم٤م مدق ُمدـ ومٕمدؾ واًمراضمح، واًمّمقاب، واًمٕمدل، واًمرمح٦م ،ًمٚمحٙمٛم٦م

وأن  ،اعمخٚمقىملم أصمر ُمـ آصم٤مر ىمْم٤مء اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمتٛمٙملم ًمٕم٤ٌمده ُمـ اخلدػم واًمنمد

"وصقاب ،وقمدل ،اًمتٛمٙملم طمٙمٛم٦م
(1)

 . 

 سمح٘مٞم٘مد٦مىمٌد٦م ضمٝمؾ اًمٙمثدػم ُمدـ اعمًدٚمٛملم قمدؼم إضمٞمد٤مل اعمتٕم٤م ُم٤م ُمـ ؿمؽ أنّ 

ضمٕمٚمدقا و ،اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ىمد أوىمٕمٝمؿ ذم يمثػم ُمـ إظمٓم٤مء ذم آقمت٘م٤مد واًمًدٚمقك

اجلرا ؿ طمتك و سمؾ ،تقم٦م يٕمٚم٘مقن قمٚمٞمٝم٤م إظمٓم٤مء واًمًٚمٌٞم٤مُمـ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ؿمام  

ومددى  ،أن يمؾ ُم٤م ي٘مع قمغم اإلٟم٤ًمن ُمـ ظمػم أو ذطمٞم٨م اقمت٘مدوا واعمٜمٙمرات !! 

وأٟمف ٓ إرادة ًمإلٟمًد٤من وٓ ُمِمدٞم ٦م  ،شم٘مديرهُمـ ومٕمؾ اهلل و ىمْم٤مء وىمدر ،أو والل

وأن اعم١مُمـ آُمدـ سم٘مْمد٤مء اهلل  ،ومٔمٜمقا سمذًمؽ أن اًمٙم٤مومر يمٗمر سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره ،٦ماًمٌتّ 

                                                           
سمدـ إؾمدامقمٞمؾ اعمٜمّمدقر، طمٗمٔمدف اهلل. ( ٟم٘مالً قمـ يمت٤مب )اًم٘مْم٤مء واًم٘مددر( عمقٟٓمد٤م اًمٕمالُمد٦م احلجد٦م/ حمٛمدد سمدـ حمٛمدد 5)

 ."سمتٍّمف"
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 ،واعم١مُمـ واًمٙم٤مومر ،واًمّم٤مًمح واًمٓم٤مًمح ،وم٤مؾمتقى قمٜمدمؿ اعمحًـ واعمزء ،وىمدره

 طمتك ىم٤مل ىم٤م ٚمٝمؿ: 

ح٧ُم   هُ ٜمٗمٕمالً عمددد٤م خيتددد٤مرُ ُُمددد أصددٌد

 

 ف ـم٤مقمدددد٤مُت ُمٜمددددل ومٗمٕمددددكم يمٚم دددد 

 
ومٝمدق ذم يمدؾ  ،ر قمٚمٞمف أومٕم٤مًمف يمٚمٝم٤م وأرادم٤م ُمٜمدفيريد سمذًمؽ أن اهلل مق اًمذي ىمد  

 .احل٤مٓت ـم٤م ع هلل ُمًتًٚمؿ حلٙمٛمف!!

اد جيٛمع سملم اًمزاين واًمزاٟمٞم٦م. ق  ؾمٛمع رضماًل ي٘مقل: ًمٕمـ اهلل اًم٘مَ أن أطمدمؿ  يروى

 ٕمـ رسمؽ وم٢مٟمف مق اًمذي مجع سمٞمٜمٝمام.وم٘م٤مل ًمف: إٟمؽ شمٚم

وم٘م٤مل: ُمرطم٤ًٌم سم٘مْم٤مء اهلل  ،ب سم٤مًمًٞم٤مطومُي  ،ًػماً وروي أن رضماًل هق ؿمٞم ٤ًم ي

وىمدره
(1)

 .، يٕمٜمل ذم هىمتف ورضسمف سم٤مًمًٞم٤مط!!

ؼ سمد٠مقمامل واعمجؼمة قمـ ُمٗمٝمقم اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ومٞمام يتٕمٚمّ  ٦مره اًم٘مدريّ مذا ُم٤م شمّمقّ 

 .وم٤مشمفاإلٟم٤ًمن وشمٍّم 

وم٘مد ؾمٞمٓمرت قم٘مٞمدة  ،وٟمحق ذًمؽ ،وأٓم ،وأضم٤مل ،ؼ سم٤مٕرزاقأُم٤م ومٞمام يتٕمٚمّ 

 اًمٜمد٤مر ذم اهلِمدٞمؿ هيد٤من وهت ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ،قمغم قم٘مقل يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملماجلؼم 

ٛم٦م ًٚم  ٦م ُمُ وص٤مرت ىمْمٞمّ  ،طمتك أصٌح٧م مذه اًمٕم٘مٞمدة مل اًم٤ًم دة ،ضمٞمالً سمٕمد ضمٞمؾ

  .ٓ شم٘مٌؾ اًمٜم٘م٤مش

ووم٤مة و ،زواج ومالن ُمـ ومالٟم٦مو ،ووم٘مر اإلٟم٤ًمن وهمٜم٤مه ،ومّمّح٦م اإلٟم٤ًمن وُمروف

 ٦م ُمـ ُمٕمتددٍ ـمٚم٘م٦م ٟم٤مريّ أو  ،٤م ؼ ُمتٝمّقرأطمدصمف ؾم٤مٟمتح٤مر أو طم٤مدث ومالن ُمـ اًمٜم٤مس سم

                                                           
 حل٤ميمؿ اجلِمٛمل.، ارؾم٤مًم٦م إسمٚمٞمس إمم أظمقاٟمف اعمٜم٤مطمٞمس: اظمِمدر( 5)
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أو  وطمّمقل إٟم٤ًمن قمدغم ُمد٤مل ،ىمْم٤مء وىمدر مل قمٜمد اًمٜم٤مسيمؾ ذًمؽ وهمػمه  :آصمؿ

وٟمجد٤مح ومدالن ذم  ،ىمْمد٤مء وىمددر مدق قمٜمددمؿ :أو ٟمحق ذًمؽ ،أو ُمٜمّم٥م وفمٞمٗم٦م

  .ىمْم٤مء وىمدر.. ومٙمذا :طمٞم٤مشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦مأو ،دم٤مرشمف أو ،دراؾمتف

مل قمٜمد اًمٜم٤مس  طم٤مدث ُّم٤مُمـ  وم٤مشمف، أو وأو إص٤مسمتف وسم٤معم٘م٤مسمؾ وم٢من ٟمج٤مة ؿمخص

وومِمٚمف ذم دراؾمدتف  ،ىمْم٤مء وىمدر أُمر ُّم٤م ف ذم احلّمقل قمغمر طمٔمّ وشمٕمثّ  ،وىمدر ىمْم٤مء

 ىمْم٤مء وىمدر. . ومٙمذا.٦م أو ذم طمٞم٤مشمف اًمٕمٛمٚمٞمّ 

ومٝمدذا  ،وم٢مٟمٜم٤م ٟمًٛمع اًمٜم٤مس يِمٙمقن اًم٘مْم٤مء واًم٘مددر وإذا ُم٤م وىمع ؿم  ُمـ ذًمؽ

 ،ؽمت ؾم٤مىملر اهلل قمكم سم٠من سمُ ىمدّ وآظمر ي٘مقل:  ،ٓمٕم٧م يديسم٠من ىمُ  ر اهلل قمكم  ي٘مقل: ىمدّ 

 أو وم٘مددُت  ،زوضمتدل أو ،لأُّمد أو ُم٤مشمد٧م ،تؾ أيب٠من ىمُ سم ر اهلل قمكم  وصم٤مًم٨م ي٘مقل: ىمدّ 

 ٛم٧م ؾمٞم٤مريت..اًمخ. أو حتٓمّ  ،واطمؽمق ُمتجريأ ،م ُمٜمززمأو هتدّ  ،وًمدي

وٓ  ،قن قمـ اًمِمٙمقى ُمدـ اًم٘مْمد٤مء واًم٘مددر٦م اًمٜم٤مس ٓ يٙمٗمّ ومٙمذا ٟمجد قم٤مُمّ 

وأٟمدف اًمند ذم  ،اًم٘مدر أٟمف ؾم٥ٌم ُمّم٤م ٌٝمؿ وآُٓمٝمدؿقمقن قمـ اهت٤مم اًم٘مْم٤مء ويتقرّ 

ذًمؽ ٕن اإلٟم٤ًمن يٛمٞمدؾ سمٓمٌٕمدف إمم  ،وٟمج٤مطمٝمؿ أو ومِمٚمٝمؿ ،ؾمٕم٤مدهتؿ أو ؿم٘م٤م ٝمؿ

ويٚم٘مدل سم٤مًمال ٛمد٦م  ،٦مواظمؽماع اًمتؼميرات اًمتل شمٕمٗمٞمف ُمـ اعمًد قًمٞمّ  ،اظمتالق اعمٕم٤مذير

 يمد٤محلظّ ٦م  فم٤ممرة ٟم٦ًٌم احلقادث واًمقىم٤م ع إمم فمقامر همٞمٌٞمّ ومق ُم٤م يٗمّن  ،قمغم همػمه

ومذه اًمٔم٤ممرة يِمؽمك ومٞمٝمد٤م ؾمد٤م ر اًمٜمد٤مس  ،وٟمحق ذًمؽ ،وطمًـ اًمٓم٤مًمع ،واًم٘مدر

  ي٘مقل اسمـ اًمروُمل: ،قمغم اظمتالف أدي٤مهنؿ وُمٕمت٘مداهتؿ

 ٤مإذا َُمددددد ٤مءٌ َٞمدددددٛمِ ٞمْ يمِ  ظ  ٚمَحدددددًمِ  إن  

 

ددددٟمْ إِ  فُ ٤مًَمددددطَم ٌدددد٤مً أَ ٚمْ يمَ  س  َُمدددد   ٤مٟم٤مًَ
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 وي٘مقل آظمر: 

 رْ اعمَدد دُ ٕمْ ؾَمدد ٤منَ ا يَمددذَ إِ 
ِ
 الً ٌِ ْ٘مددُمُ  رِ مْ  اًمددد  ذِم  ء

 

َ  فُ ًَمد ٧ْم اٟمَ دَ شمَ    ٥ِم ٤مٟمِدضَم  ؾ  يُمد ـْ ُِمد ٤مءُ ٞمَ ؿْمدٕا

 
 سمًدقء احلدظّ  ،واإلظمٗم٤مق ذم حت٘مٞمؼ إُم٤مين ،ون اًمٗمِمؾ ذم احلٞم٤مةيمام أهنؿ يٗمّن 

  ي٘مقل اًمِم٤مقمر:  ،أو ؾمقء اًمٓم٤مًمع

 فِ ٞمِ ٕمْ ذم ؾَمدددد ٤ممدددددٍ ضَم  ؾمدددد٤معٍ  رب  

 

 ٌددد٤مٚمَ  ـمَ ومدددٞماَم  اًمتقومٞمدددَؼ  أظمٗمدددَؼ  

 
 وي٘مقل آظمر: 

ددديمَ  ؿْ ُٚمدددٓ شمَ  دددٞمُػ ٗم  ٌددد٤مٟمَ  ل إذا اًًم
(1)

 

 

 كأسَمدد مرُ واًمددد   مُ زْ ل اًمَٕمددُمٜم دد صددح   

 
  ف اًمتٕمٞمس: وي٘مقل آظمر يٜمدب طمٔمّ 

 ٤مدٍ َُمددددددددرَ ل يمَ ٔم ددددددددطَم  إن  

 

 وهُ رُ َثددددٟمَ  كٍ قْ ؿَمدددد قَق وَمدددد 

 ٤مةٍ َٗمددددددقا حِلُ ٤مًمُ ىَمدددددد ؿ  صُمدددددد 

 

 قهُ ُٕمددددامْجَ  : ٍح ْيددددرِ  قمَ َيدددد 

 ًمٜمتٌدلّم  ،وأٓم ،وأضمد٤مل ،أن ٟمتٓمرق إمم ذيمر إرزاقو وُمـ مٜم٤م يم٤من ٓ سمدّ  

قمدغم  ،اموُم٤م ٓ يّمدح ٟمًدٌتف إًمدٞمٝم ،إمم اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر يّمح ٟمًٌتفحلؼ ومٞمام وضمف ا

وسمد٤مهلل  ،ام ؾمدٌؼوم٤مشمف ومدٞمٜم٤مه ذم احلدي٨م قمـ أومٕمد٤مل اإلٟمًد٤من وشمٍّمداًمٜمحق اًمذي سمٞمّ 

 اًمتقومٞمؼ. 

                                                           
 : أظمٓم٠م اًميسم٦م.ٞم٣ٌم( 5)
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 الّرزق والكسب

ظمٚمؼ اهلل اإلٟم٤ًمن واؾمتخٚمٗمف ذم مذه إرض إلطمٞم٤م ٝم٤م وقمامرهت٤م، وىمد ؿمد٤مءت 

 ،ه سم٤محلٞمد٤مةشمٙمقن إرض مل ُمّمدر ىمقت اإلٟم٤ًمن اًمذي يٛمدّ  طمٙمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم أن

 .سم٘م٤مء اًمٜمقع اإلٟم٤ًمين واؾمتٛمراره ويْمٛمـ

 ومٗمل طملم ،وأهن٤م ذم شمزايد ُمًتٛمر ،وإٟمٜم٤م ًمٜمٚمحظ أن ظمػمات إرض ٓ شمٜمْم٥م

ذم وىم٧م يم٤من قمدد ؾمٙم٤من  ،ٗم٦م ُمـ اًمٌنم شمٕم٤مين اعمج٤مقم٦م واًم٘محطيم٤مٟم٧م أٓف اعم١مًمّ 

٤من ٙمّ أو إهمٚم٥م ُمـ ؾم- ص٤مرت اًمٌنمي٦م اًمٞمقم ،يلم٦م ٓ يتج٤موز اعمالاًمٙمرة إروٞمّ 

ذم وىم٧م شمْمد٤مقمػ ؾمدٙم٤من  ،يٜمٕمٛمقن سمخػمات إرض وصمرواهت٤م -٦ماًمٙمرة إروٞمّ 

 ،يّمؾ إمم ؾمٌٕم٦م أو صمامٟمٞم٦م ُمٚمٞمد٤مر ٟمًدٛم٦م قمدغم أىمدؾ شم٘مددير ،اعمٕمٛمقرة أوٕم٤موم٤ًم يمثػمة

رَ ﴿د احل٘مٞم٘م٦م اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: وذًمؽ ي١ميمّ  همِٝمَٜمـ٣م  َووَمـدَّ

٤من مم٤م يددل قمدغم أن صمدروات إرض وظمػماهتد٤م شمٙمٗمدل ؾمدٙمّ ، [51:ومّمدٚم٧م]﴾َأوْمَقاََت٣َم

قمدغم  ُم٤م يدّب  وإٟمام ًمٚمٌنم ويمّؾ  ،ًمٞمس ًمٚمٌنم ومح٥ًم ،اعمٕمٛمقرة ُمٝمام سمٚمغ شمٕمدادمؿ

 ،وأؾمدامك ،وـمٞمدقر ،وزواطمدػ ،وطمٞمقاٟمد٤مت ،وأٟمٕمد٤مم ،مذه إرض ُمـ دواب

٥مٍ ﴿ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ،وهمػمم٤م ازمَّ ََ ـْ  ِرْزوُمَٜمـ٣م َوَئْمَٙمـُؿ  يمٙمَّــفِ فَمـعَم ا إَِّٓ ْرِض إَ دِم  َوََم٣م َِم

فَمَٜم٣م ََ َتْق ًْ َه٣م َوَُم َتَٗمرَّ ًْ ازمَّـ٥ٍم ﴿ شمٕم٤ممم:وي٘مقل ، [6:مقد]﴾َُم ََ ـْ  ِٚمـُؾ ِرْزوَمَٜمـ٣م  َٓ َوىَمَٟميِّـ َِم ََتْ

٣مىُمؿْ  يمٙمَّـفُ ا  .[61:اًمٕمٜمٙمٌقت]﴾َيْرُزوُمَٜم٣م َوإِيَّ
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ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وُمـ مٜم٤م ٟمدرك أن مجٞمع ظمػمات إرض وصمرواهت٤م رزق 

  .ًمٌٜمل اإلٟم٤ًمن وًم٤ًم ر اًمدواب وإٟمٕم٤مم

 اٟمتٗمٕم٧م سمف احلٞمقاٟم٤مت واًمٓمٞمدقر واًمددواب يٙمدقن رزىمد٤مً  ُم٤م وٓ ظمالف ذم أنّ 

يمق سمـَقىّمٙمُتؿ فمـعم اح ضَمـّؼ »: ÷ُمّمداىم٤ًم ًم٘مقل اًمرؾمقل إقمٔمؿ  ،٤مم٤مومٌف اهلل إيّ 

ٙمِِف يَمَرَزوَمُ٘مؿ ىمَم َيرُزُق ايمْمغمَ  شوسَمروُح زمِْم٣مٞم٣مً  ،٣مً سَمٕمدو ِِخ٣مص ،سمَقىمُّ
(1)

 . 

ٕهند٤م ٓ متتٚمدؽ  :وىمد أـمٚمؼ اًمرزق ذم طمؼ اًمدواب وإٟمٕم٤مم سمٙمؾ ُم٤م شمٜمتٗمع سمف

سمخالف  ،وأـمٗم٠م قمٓمِمٝم٤م ،ضمققمٝم٤م وؾمدّ  ،وٓ حتقز ؿمٞم ٤ًم ُمـ اعمٜم٤مومع إٓ ُم٤م ُمأل سمٓمٜمٝم٤م

وأن يقز ُمـ صمروات إرض وظمػماهت٤م ُمد٤م  ،ؽوم٢مٟمف جيقز ًمف أن يتٛمٚمّ  ،سمٜمل اإلٟم٤ًمن

ىمد٤مل  ،ٙمف وآٟمتٗم٤مع سمدفوأضم٤مز ًمف متٚمّ  ،ف اهلل ًمف ذقم٤مً يٙمقن مم٤م أطمٚمّ  ذيٓم٦م أن ،ؿم٤مء

٣َّم َرَزوَمُ٘مْؿ ا﴿شمٕم٤ممم:  ٣ًٌم اَلًٓ ضَم  يمٙمَّـفُ هَمُ٘مُٙمقا ِِم   .[554:اًمٜمحؾ]﴾ؿَمٝمِّ

ف ٓ يٓمٚمؼ قمغم ُم٤م ذم يد اإلٟم٤ًمن ُمـ صمدروات وظمدػمات وُمٜمد٤مومع وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف وم٢مٟمّ 

 ّٓ قمدغم ذًمدؽ أن اهلل ؾمدٌح٤مٟمف وشمٕمد٤ممم يدل مم٤م و ،٥م ُم٤م يم٤من ُمـ احلالل اًمٓمٞمّ رزىم٤ًم إ

: وُمدـ ذًمدؽ ىمقًمدف شمٕمد٤ممم ،اًم٘مرآن اًمٙمدريؿ ؾم٤م ر آي٤متذم  وصػ اًمرزق سم٤مًمٓمّٞم٥م

٣ٌَمِت ﴿ ـْ ايمْمَّٝمِّ ٣َّم َرَزوَمُ٘مْؿ ا﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمفو ،[72]اًمٜمحؾ:﴾َوَرَزوَمُ٘مْؿ َِم  اَلًٓ ضَم  يمٙمَّـفُ هَمُ٘مُٙمقا ِِم

٣ًٌم َم زِ ﴿ شمٕم٤ممم: قًمف، وىم[554:اًمٜمحؾ]﴾ؿَمٝمِّ ـْ ضَمـرَّ َِِه  يمٙمَّــفِ يٛمَـ٥َم اوُمْؾ ََمـ ٌَـ٣م ايمَّتِـل َأطْمـَرَج يمِِٔم

ْزِق  ـْ ايمرِّ ٣ٌَمِت َِم ـْ ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[22:إقمدراف] ﴾َوايمْمَّٝمِّ ـَ آََمٛمُـقا ىُمُٙمـقا َِمـ ٣م ايمَّـِذي َ َي٣مَأُّيُّ

٣ٌَمِت ََم٣م َرَزوْمٛم٣َمىُمؿْ   .وٟمحق ذًمؽ ُمـ أي٤مت، [572:اًمٌ٘مرة]﴾ؿَمٝمِّ

                                                           
 رواه أمحد واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًم ل قمـ قمٛمر. (5)
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زق إٓ قمدغم ُمد٤م يمد٤من ُمدـ ٦م قمغم أٟمف ٓ يٓمٚمؼ اًمرذم جمٛمققمٝم٤م داًمّ  ومذه أي٤مت

سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،٥م ومٚمٞمس سمرزقوأُم٤م ُم٤م ي يٙمـ ُمـ احلالل اًمٓمٞمّ  ،٥ماحلالل اًمٓمٞمّ 

ـْ شَمَٚمَراِت ايمٛمَِّخٝمِؾ وَ ﴿ ـٛم٣ًمإَ َوَِم ًَ ، [67:اًمٜمحدؾ]﴾فْمٛم٣َمِب سَمتَِّخُذوَن َِمٛمُْف ؽَمَ٘مًرا َوِرْزوًمـ٣م ضَم

ِلَّ ﴿ شمٕم٤ممم: قًمفوىم ؽُمقَل ايمٛمٌَّ ـَ َيتٌَُِّٔمقَن ايمرَّ لَّ ايمَِّذي ََيُِدوَٞمُف ََمْ٘مُتقزًم٣م فِمٛمَْدُهْؿ دِم ُٕ ا ايمَِّذي َمِّ

ـْ اظمُ ٞمِجٝمِؾ َيْٟمَُمُرُهْؿ زم٣ِمظمَْ لِ ايمتَّْقَراِة َوا ُم ْٔمُروِ  َوَيٛمَْٜم٣مُهْؿ فَم ٣ٌَمِت َوُِحَرِّ ْؿ ايمْمَّٝمِّ ٛمَ٘مِر َوُِحِؾُّ هَلُ

٣ٌَمئ٧َِم  َـ٣م ايمَّـذِ ﴿ شمٕمد٤ممم: قًمدف، وىم[517:إقمدراف] ﴾فَمَٙمْٝمِٜمْؿ اْْلَ ـَ آََمٛمُـقا َي٣مَأُّيُّ َُمـ َٓ ي رِّ قا َُتَ

٣ٌَمِت ََم٣م َأضَمؾَّ ا أي ٓ دمٕمٚمقا اًمرزق احلالل اًمٓمٞم٥م طمراُمد٤ًم ، [87:اعم٤م ددة]﴾يَمُ٘مؿْ  يمٙمَّـفُ ؿَمٝمِّ

 .ُمقٟمف قمغم أٟمٗمًٙمؿحترّ 

 ،رزىمد٤مً  ومف يٕمددّ وٟمًتٜمت٩م ُمـ ذًمؽ أٟمف ًمٞمس يمؾ ُم٤م سمحقزة اإلٟم٤ًمن وحت٧م شمٍّم 

ومدق ُمد٤م يمد٤من ذم ُمٚمٙمدف ُمدـ  ،٥مإٓ ُم٤م يم٤من ُمـ احلالل اًمٓمٞمّ  ك رزىم٤مً وإٟمام ٓ يًٛمّ 

 . يم٤من ذم يده أو ذم يد همػمه ؾمقاءً  ،احلالل اعم٠مظمقذ ُمـ وضمٝمف اًمنمقمل

اًمدذي يتٛمّٚمٙمدف اإلٟمًد٤من سمٓمريدؼ اًمٖمّمد٥م، وأُم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ احلدرام اخلٌٞمد٨م 

، أو اًمرؿمقة، أو آطمتٙم٤مر، أو همػم ذًمؽ ، أو اًمرسم٤ماًمٜمٝم٥م، أو اًمنىم٦م، أو اًمٖمش أو

وٓ جيقز آٟمتٗم٤مع  ،ٙمفٓ يّمح متٚمّ و ،ال يٕمتؼم رزىم٤مً وم ُمـ اًمٓمرق اًمتل ي ينمقمٝم٤م اهلل

-سم٢مرضم٤مقمف إمم أمٚمف  إُم٤م ،ص ُمٜمف قمٜمف واًمتخٚمّ ٕن اإلٟم٤ًمن ُم٠مُمقر ذقم٤ًم سم٤مًمتخكم   ،سمف

 ،ص ُمٜمدفأو سم٢مشمالومف واًمدتخٚمّ  ،أو سم٢مرضم٤مقمف إمم سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم -إن يم٤من ًمف أمؾ

 .م٤مٟمحقو يم٤مخلٛمقر ،آٟمتٗم٤مع سمف إن يم٤من ُمـ احلرام اًمذي ٓ يّمّح 
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ىمد٤مل  ،وسمٕمْمٝمؿ أومْمؾ ُمـ سمٕمدض ،ُم٤م ُمـ ؿمؽ أن اًمٜم٤مس ُمتٗم٤موشمقن ذم اًمرزق

ـفُ َوا﴿شمٕم٤ممم:  ْزِق  يمٙمَّ َؾ زَمْٔمَّمُ٘مْؿ فَمعَم زَمْٔمٍض دِم ايمرِّ ـُ ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[75:اًمٜمحؾ] ﴾هَمّمَّ َٞمْح

ْٚمٛم٣َم زَمْٝمٛمَُٜمْؿ ََمِٔمٝمَُمَتُٜمْؿ دِم  ًَ ْٞمَٝم٣م َوَرهَمْٔمٛم٣َم زَمْٔمَّمُٜمْؿ هَمـاَل وَم َرصَمـ٣مٍت يمَِٝمتَِّخـَذ َٝم٣مِة ايمدُّ ََ ْقَق زَمْٔمـٍض 

٣َّم ََيَْٚمُٔمقنَ  َؽ طَمغْمٌ ِِم ٥ُم َرزمِّ ٣م َوَرْْحَ ذم ومذا اًمتٗم٤موت ، [22:اًمزظمرف ]﴾زَمْٔمُّمُٜمْؿ زَمْٔمًّم٣م ؽُمْخِريًّ

ومدق أن يّمدؾ سمدلم اًمٜمد٤مس  ،حلٙمٛم٦م وُمّمدٚمح٦م سملم اًمٜم٤مس إٟمام ضمٕمٚمف اهلل اًمرزق

واًمٗم٘مػم يٙمقن حمت٤مضم٤ًم إمم ُم٤مل  ،وم٤مًمٖمٜمل يٙمقن حمت٤مضم٤ًم إمم قمٛمؾ اًمٗم٘مػم ،شم٤ٌمدل اعمٜم٤مومع

ومذا مق اًمتًخػم اًمدذي أؿمد٤مرت إًمٞمدف أيد٦م اعمدذيمقرة ذم ىمقًمدف شمٕمد٤ممم:  ،اًمٖمٜمل

٣م﴿ دأي ًمٞمٙمقن سمٕمْمدٙمؿ ُمُ  ﴾يمَِٝمتَِّخَذ زَمْٔمُّمُٜمْؿ زَمْٔمًّم٣م ؽُمْخِريًّ وسمدذًمؽ  ،رًا ًمدٌٕمضخ  ًَ

 .ر احلٞم٤مةؼ قمامرة إرض وشمٓمقّ شمتح٘مّ 

وُمد٤م  ،ُم٘م٤مم احلددي٨م قمٜمٝمد٤م س مذاٞمؿ وُمّم٤مًمح أظمرى ًمٙمَ ٓ ؿمؽ أن مٜم٤مك طمِ و

ؼ ايمتٖمـ٣موت زمـكم هـؾ يتٔمّٙمـٟمريد أن ٟمِمػم إًمٞمف مٜم٤م مق اإلضم٤مسم٦م قمغم اًمت٤ًمؤل اًمتد٤مزم: 

 ذيمؽ فمالوم٥م زم٣ميمٗمّم٣مء وايمٗمدر أم ٓ؟وهؾ يم ؟٥ماْلٙمؼ دم ايمرزق زم٣ملراَة واظمُمٝما٥م الهلٝمّ 

وًمإلضم٤مسم٦م قمغم مذا اًمت٤ًمؤل ٟم٘مقل: إٟمف ُمد٤م ُمدـ ؿمدؽ أن اًمتٗمد٤موت ذم اًمدرزق 

وأن ًمذًمؽ قمالىم٦م سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر، وذًمؽ أن اهلل  ،٦مة واعمِمٞم ٦م اإلهلٞمّ ؼ سم٤مإلرادُمتٕمٚمّ 

وأسمد٤مح ًمٌٜمدل اإلٟمًد٤من  ،ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ضمٕمؾ صمروات إرض وظمػماهت٤م حمددودة

 ،وظمٚمؼ اهلل ذم اإلٟم٤ًمن اًمِمٝمقات اًمتل ٓ شم٘مػ قمٜمد طمدّ  ،ؽ إُمقال واًمثرواتمتٚمّ 

ات وطمٞم٤مزة إُمقال ُم٤م ؽ اًمثرواحلرص قمغم متٚمّ  يمّؾ  واًمتل دمٕمؾ اإلٟم٤ًمن طمريّم٤مً 

 . اؾمتٓم٤مع إمم ذًمؽ ؾمٌٞمالً 
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 ،ٕن ُمد٤م ذم إرض ُمدـ أُمدقال :وُمـ أضمؾ ذًمؽ شمٗم٤موت اًمٜم٤مس ذم أرزاىمٝمدؿ

وإمم  ،ٓ شمٙمٗمل ًمٙمل يٙمقن يمؾ أمؾ إرض أهمٜمٞمد٤مء ،وظمػمات ،ويمٜمقز ،وصمروات

ّٓ  همٗمغمٌ َم٣م صم٣مع »سم٘مقًمف:  2ذًمؽ أؿم٤مر أُمػم اعم١مُمٜملم  أي ُمد٤م اومت٘مدر  شنمٛمـل ٥مٛمَ ْمْ  زمٌِ إ

إذ ًمدق ي يٙمدـ اإلٟمًد٤من  ،تدفٙمف أيمثدر ُمدـ طم٤مضمإٓ سم٥ًٌم ـمٛمع اًمٖمٜمل ومتٚمّ  اًمٗم٘مػم

ًمٙمد٤من ُمد٤م ذم إرض  ،وايمتٜم٤مز اًمثدروات ،ومجع إُمقال ،جمٌقًٓ قمغم طم٥م اًمدٟمٞم٤م

  .ورسمام وم٤مض قمـ طم٤مضمتٝمؿ ،يٙمٗمل مجٞمع اًمٜم٤مس

طمٞم٨م اىمتْم٧م إرادة اهلل وُمِمٞم تف أن شمٙمقن ظمػمات  ،ومذا مق اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر

ي٘مدقل اهلل شمٕمد٤ممم:  ،طملم أن ؿمٝمقات اًمٜم٤مس ٓ شم٘مػ قمٜمد طمدّ  ذم ،إرض حمدودة

ـَ يمِٙمٛم٣َّمِس ضُم٤مُّ ﴿ ٣مِء وَ ُزيِّ ًَ ـْ ايمٛمِّ َٜمَقاِت َِم ٌَٛمكَِم َوايمَٗمٛم٣َمؿمغِِم اظمُ اايمُمَّ ـْ يم َه٤ِم َٗمٛمَْْمـَرِة َِمـ ايمـذَّ

٥ِم َواَْلْٝمِؾ اظمُ  ََم٥ِم وَ َوايمِٖمّمَّ قَّ يمَِؽ ََمَتـ٣مُع اَلَٝمـ٣مِة ايمـدُّ إَ ًَ ََ فِمٛمْـَدُه  يمٙمَّــفُ ْٞمَٝم٣م َواْٞمَٔم٣مِم َواَلْرِث 

ـُ اظمَآِب  ًْ ٣م ا﴿ ل شمٕم٤ممم:ي٘مق، و[54:آل قمٛمدران]﴾ضُم ا ََم٣م ازْمتَ لِ هَمَٟمَمَّ ََ ٣مُن إِ ًَ ُف هَمَٟمىْمَرََمـُف الَ ٞم ُه َرزمُّ

ٚمَ  ـِ َوَٞمٔمَّ ا ََم٣م ازْمتَ *  ُف هَمَٝمُٗمقُل َرِّبِّ َأىْمَرََم ََ ٣م إِ ـِ ُه هَمَٗمَدَر فَمَٙمْٝمِف ِرزْ الَ َوَأَمَّ *  وَمُف هَمَٝمُٗمقُل َرِّبِّ َأَه٣مَٞم

٘مكِمِ  َٓ وَ *  سُمْ٘مِرَُمقَن ايْمَٝمتِٝمؿَ  َٓ ىَمالَّ زَمؾ  ًْ
ِ قَن فَمعَم ؿَمَٔم٣مِم اظمْ ٣موُّ اَث *  ََتَ َ َوسَمـْٟمىُمُٙمقَن ايمـؼمُّ

٣ًٌّمََج٣ًّم*  ظم٣ًَّم الً َأىمْ  ٌُّقَن اظم٣َمَل ضُم
زمْ »: ÷وي٘مقل اًمرؾمقل، [21-51:اًمٗمجر]﴾َوَُتِ ِٓ ـِ يَمْق ىَم٣مَن 

ـْ ََم٣ملٍ  َي٣مِن َِم
َِ َم َوا ََ ََم شَم٣ميمًِث٣مٓزَْمَتَٕمك  آ اُب  ،هَلُ َ َم إَِّٓ ايمؼمُّ ََ  آ

ـِ َوَيُتـقُب  ،َوَٓ َيْٚمأُل صَمْقَ  ازْم

ـْ سَم٣مَب  يمٙمَّـفُ ا شفَمعَم ََم
(1)

. 

ر قمغم سمٜمل اإلٟم٤ًمن أن يٙمقٟمقا ُمتٗم٤موشملم ومٙمذا ٟمجد أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمدّ 

ر وٓ يٕمٜمل ذًمؽ أن اهلل ىمددّ  ،أهمٜمٞم٤مء وسمٕمْمٝمؿ وم٘مراءوأن يٙمقن سمٕمْمٝمؿ  ،ذم اًمرزق
                                                           

 وأمحد واًمٓمؼماين قمـ زيد سمـ أرىمؿ. ،رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ أٟمس (5)
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ذًمدؽ  ،ػماً وم٘م أن يٙمقنر قمغم ومالن ذم طملم ىمدّ  ،أن يٙمقن همٜمٞم٤ًّم ُمـ اًمٜم٤مس غم ومالنقم

ٌ  ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم رسمط اعمُ  ومد٤مًمٖمٜمك ًمدف  ،واعمٕمٚمقٓت سمٕمٚمٚمٝمد٤م ،٤مت سم٠مؾم٤ٌمهب٤مٌَ ً

  .٤ٌمشمفواًمٗم٘مر ًمف أؾم٤ٌمسمف وُمًٌّ  ،٤ٌمشمفأؾم٤ٌمسمف وُمًٌّ 

وؾمدٕمٞمف  ،اًمٌدٟمٞم٦مإو٤موم٦م إمم ىمدراشمف اًمذمٜمٞم٦م و ،ٔمروف اإلٟم٤ًمن وسمٞم تف اعمحٞمٓم٦موم

ذم طمدلم أن  ،واًمَٞمًد٤مر مجٞمٕمٝم٤م قمقاُمؾ شم٤ًمقمد اإلٟم٤ًمن قمغم اًمٖمٜمك ،ه وٟمِم٤مـمفدّ وضمِ 

إود٤موم٦م إمم فمدروف  ،واًمتٌدذير واإلهاف ،٦مقَمدواعمٞمققم٦م واًمدّ  ،اخلٛمقل واًمٙمًؾ

وقمجدزه قمدـ ايمتًد٤مب اعمٝمد٤مرات  ،ووٕمٗمف قمـ اًمٕمٛمدؾ ،اإلٟم٤ًمن وسمٞم تف اعمحٞمٓم٦م

  .زشمٙمقن ؾم٤ًٌٌم ذم اًمٗم٘مر واًمٕمقَ  قم٤مدة ُم٤م٦م ؾمٚمٌٞمقمقاُمؾ  :وٟمحق ذًمؽ ،فرَ ؿ احلِ وشمٕمٚمّ 

وأوضمد٥م  ،قمدغم اًمٕمٛمدؾ وطمد٨ّم  ،ر اإلؾمالم ُمـ اًمٕمجدز واًمٙمًدؾًمذًمؽ طمذّ 

ُهَق ايمَِّذي صَمَٔمَؾ يَمُ٘مْؿ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،اًمًٕمل ذم إرض ًمٓمٚم٥م اًمرزق واًمٌح٨م قمٜمف

يُمقإَ  ََ ـْ ِرْزومِفِ  ًٓ ْرَض  ا ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم:، و[51:اعمٚمؽ] ﴾هَم٣مَْمُُمقا دِم ََمٛم٣َمىمٌَِِٜم٣م َوىُمُٙمقا َِم ََ هَمـ١مِ

وا دِم الَ وُمِّمَٝم٦ْم ايمِمَّ  ـْ هَمّْمـِؾ ارْ إَ ُة هَم٣مٞمَتمِمُ ، وىمد٤مل [51:اجلٛمٕمد٦م]﴾يمٙمَّــفِ ِض َوازْمَتُٕمقا َِم

ى ا﴿ شمٕم٤ممم: ـغَمَ ًَ ، [511:اًمتقسمد٦م]﴾٠ْمَِمٛمُـقنَ فَمَٚمَٙمُ٘مـْؿ َوَرؽُمـقيُمُف َواظمُ  يمٙمَّــفُ َووُمْؾ افْمَٚمُٙمقا هَم

ـْ فَمَٚمـِؾ َيـِدهِ ََم٣م َأىَمَؾ َأضَمٌد ؿَمَٔم٣مَمً »: ÷وي٘مقل اًمرؾمقل  ـْ َأْن َيْٟمىُمَؾ َِم ا َِم  ،٣م وَمطُّ طَمغْمً

ـْ فَمَٚمـِؾ َيـِدهِ  يمٙمَّـفِ َوإِنَّ َٞمٌِلَّ ا ََ ىَم٣مَن َيْٟمىُمُؾ َِمـ اُو شََ
(1)

ُِحِـ٤مُّ  يمٙمَّــفَ إِنَّ ا»: ÷وي٘مدقل ،

ـَ اظمُ  َ  اظم٠ُْمَِم شْحؼَمِ
(2)

صُمِؾ زمَِٝمِدهِ »: : أي اًمٙم٥ًم أـمٞم٥م؟ وم٘م٤مل÷وؾم ؾ  ، ، فَمَٚمُؾ ايمرَّ

ورٍ َوىُمؾُّ زَمٝمْ  شٍع ََمػْمُ
(3)

. 

                                                           
 ٌٞمٝم٘مل قمـ اعم٘مدام سمـ ُمٕمديٙمرب.( رواه اًمٌخ٤مري واًمٓمؼماين واًم5)

 ( رواه اسمـ قمدي واًمٓمؼماين ذم إوؾمط قمـ اسمـ قمٛمر.2)

 حف.واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وصحّ  ،( رواه أمحد ذم ُمًٜمده2)
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طمّمقل اًمرزق ُمدرشمٌط سم٤مًمًدٕمل وإظمدذ  ٧م مذه أي٤مت وإطم٤مدي٨م أنّ ومدًمّ 

واؾمتٗمراغ اًمقؾمع ًمٚمحّمقل قمغم  ،واًمقاضم٥م قمغم اإلٟم٤ًمن سمذل اًم٥ًٌم ،سم٤مٕؾم٤ٌمب

ٓ حم٤مًمد٦م وًمدق ي  وأٟمف آٍت  ،وُمـ اخلٓم٠م أن يٕمت٘مد اإلٟم٤ًمن أن رزىمف ُمٙمتقب ،اًمرزق

ُمٕمٚمدقل  ومدل أن ًمٙمدّؾ  ،اإلهلٞم٦م ذم اخلٚمؼ ٕن ذًمؽ ُمٜم٤مٍف ًمٚمًٜمـ :ًمتحّمٞمٚمف يًعَ 

ٌ   ،٦مقمٚمّ   .٥م ؾم٥ٌموًمٙمؾ ُمً

ٌُ  ايمتقاين َمٖمت٣مُح »: 2ي٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم   دِت سمقيّمـ وايم٘مًؾِ  وزم٣ميمٔمجزِ  ،س٠مْ ايم

شوأهم٢م إلم ايمٖم٣ًمَ ،مل َيْد  وَمـ مل يْمٙم٤ْم  ،اهلٙم٘م٥مُ  وٞمتج٦ِم  ،ايمٖم٣موم٥مُ 
(1)

. 

اًمٚمٝمدؿ  :ي٘مدقل ،ٓ ي٘مٕمد أطمديمؿ قمـ ـمٚم٥م اًمرزق: »سمـ اخلٓم٤مبقمٛمر  وي٘مقل

ا وُمِّمَٝم٦ْم ﴿وإن اهلل ي٘مقل:  ،وىمد قمٚمؿ أن اًمًامء ٓ متٓمر ذم٤ًٌم وٓ ومْم٦م .ارزىمٜمل ََ هَم١مِ

ـْ هَمّْمِؾ ا وا دِم إَْرِض َوازْمَتُٕمقا َِم اَلُة هَم٣مٞمَتمِمُ  . ش[51:اجلٛمٕم٦م]﴾يمٙمَّـفِ ايمِمَّ

د ًّ ٥م وـمٚمد٥م أهلؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف اإلٟم٤ًمن اًمقؾمد٤م ؾ وإؾمد٤مًمٞم٥م اعمٜم٤مؾمد٦ٌم ًمٚمتٙم

ي سمحٞمد٨م شمد١مدّ  ،همػم أن شمٚمؽ اًمقؾمد٤م ؾ وإؾمد٤مًمٞم٥م ىمدد شمٙمدقن ٟم٤مضمحد٦م ،اًمرزق

  .وىمد شمٙمقن وم٤مؿمٚم٦م ًم٥ًٌم ُمـ إؾم٤ٌمب ،ة ُمٜمٝم٤مؼ اًمٖم٤مي٦م اعمرضمقّ وحت٘مّ  ،همروٝم٤م

ٓ يتّ ًمذًمؽ يم٤م ـ أن  ـ اًمقاضم٥م قمغم اعم١مُم ام جي٥م أن يًتٗمرغ وإٟمّ  ،ٙمؾ قمغم إؾم٤ٌمبن ُم

ٞم٠ًمل ُمـ اهلل أن يٕمٞمٜمدف وم ،فُمِمٞم ٦م اهلل وإرادشمقمغم ٚمف يٙمقن شمقيمّ صمؿ  ،ويٌذل اًم٥ًٌم ،اًمقؾمع

َـّ ٓ َ وَ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،أو ٟمحق ذًمؽ ،أو ٟمٍم ،أو ٟمج٤مح ،قمغم حت٘مٞمؼ ُم٤م يريد ُمـ رزق سَمُٗمـقيَم

                                                           
 ( اعمًتٓمرف ًمألسمِمٞمٝمل.5)
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ََيمَِؽ نَمًدا ٍء إيِنِّ هَم٣مفِمٌؾ   .[24-22:اًمٙمٝمػ]﴾يمٙمَّـفُ أَْن َيَُم٣مَء ا إَِّٓ *  يمًَِمْ

ـ أن يٗمقّ  ويٕمتٛمد قمٚمٞمف  ،ٜمفاًمٕمقن ُم ويًتٛمدّ  ،ض أُمره إمم اهللوُمٕمٜمك ذًمؽ أن قمغم اعم١مُم

ومق اًمذي سمٞمدده  ،٤مل عم٤م يِم٤مءر اًمٗمٕمّ ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم مق اإلًمف اعمدسمّ  :ذم اًمًٕمل ذم احلٞم٤مة

ـْ ُيِِمـٝمٌَٛم٣َم ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،واحلرُم٤من ،واًمرزق ،واعمٜمع ،وطمده اإلقمٓم٤مء ََمـ٣م ىَمَتـ٤َم  إَِّٓ وُمْؾ يَم

 . [15:اًمتقسم٦م] ﴾٠ْمَِمٛمُقنَ ْؾ اظمُ هَمْٙمٝمَتََقىمَّ  يمٙمَّـفِ َٞم٣م َوفَمعَم آَ يمَٛم٣َم ُهَق ََمقْ  يمٙمَّـفُ ا

أظمدذ و ،ًدٕمك ذم إرضوم ،ؾ اًمّمدحٞمحؾ اإلٟم٤ًمن قمدغم اهلل اًمتقيّمدوم٢مذا شمقيمّ 

وم٢مٟمف  ،ر أُمرهض أُمره إمم ظم٤مًم٘مف وُمدسم  ومقّ و ،صمؼ ذم قمقن اهلل وشمقومٞم٘مفصمؿ و ،سم٤مٕؾم٤ٌمب

ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ويٕمٞمٜمف قمغم حت٘مٞمؼ ُمراده ،ٖمف ُمٓمٚمقسمفويٌٚم   ، ًمف أُمرهؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٞمّن 

ـْ َيَتقَ ﴿ ْؾ فَمعَم اَوََم ـفِ ىمَّ ٌُُف إِنَّ ا يمٙمَّ ًْ ـفَ هَمُٜمَق ضَم ـفُ ٣ميمُِغ َأَْمِرِه وَمْد صَمَٔمَؾ ازمَ  يمٙمَّ ٍء  يمٙمَّ يمُِ٘مؾِّ َرْ

 .[2:اًمٓمالق] ﴾وَمْدًرا

ؾ قمدغم اهلل د اًمتقيّمدجمرّ  وجيدر اإلؿم٤مرة مٜم٤م إمم أن مذه أي٦م ىمد أؿم٤مرت إمم أنّ 

 ،ةًمٌٚمقغ اًمٖم٤مي٦م اعمرضمدقّ  همػم يم٤مٍف   ؾ اعمٜم٤مؾم٦ٌمدون إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب وشم٘مديؿ اًمقؾم٤م

يمُِ٘مـؾِّ  يمٙمَّــفُ وَمْد صَمَٔمَؾ ا﴿طمٞم٨م ظمتٛم٧م أي٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ،وحت٘مٞمؼ اًمٜمتٞمج٦م اعمٓمٚمقسم٦م

ــْدًرا ٍء وَم  ،وسمٛمٙم٤مٟمددف ،وسمزُم٤مٟمددف ،ر سمٛم٘مدددارهُم٘مدددّ  ؿمدد  أن يمددّؾ سمٛمٕمٜمددك " ،﴾َرْ

أو ي٘مع ضمزاوم٤ًم  وًمٞمس مٜم٤مك رء يدث ُمّم٤مدوم٦م ،وأؾم٤ٌمسمف ،وسمٜمت٤م جف ،وسمٛمالسم٤ًمشمف

"وذم ٟمٗمس اإلٟم٤ًمن وطمٞم٤مشمف ،فمذا اًمٙمقن يمٚمّ  ذم
(1)

. 

وُمـ ذًمؽ ىمقل  ،٧م مجٚم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م قمغم مذا اعمٕمٜمكوىمد دًمّ 

ٙمِـفِ  ضَمـؼَّ   يمٙمَّـفِ  اعَم ٙمُتؿ فمَ سمَقىمَّ  قْ يمَ »: ÷اًمرؾمقل إقمٔمؿ  ىمـَم َيـرُزُق  يَمـَرَزوَمُ٘مؿ   سمَقىمُّ

                                                           
 ."سمتٍمف يًػم" ،6شم٠مًمٞمػ: ؾمٞمد ىمٓم٥م، ج ،)ذم فمالل اًم٘مرآن( (قمـ يمت٤مب5)
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شوسَمـروُح زمِْم٣مٞمـ٣مً  ،سَمٕمدو ِِخ٣مص٣مً  ،ايمْمغمَ 
(1)

ًمٓمدػم أظمدؼم احلددي٨م اعمدذيمقر أن اوم٘مدد  ،

أي  (شمروح سمٓم٤مٟمد٤مً )ومٞمٙمقن ٟمتٞمج٦م مذا اًمًٕمل أن  ،أي شمًٕمك ًمٓمٚم٥م رزىمٝم٤م (شمٖمدو)

  ٕمقد إمم أقمِم٤مؿمٝم٤م وىمد ؿمٌٕم٧م وارشمقت .شم

ف وىمدد ىمٕمدد قمدـ قّ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ رأى رضماًل ُمـ أمؾ اًمتّمد أن روي

وم٘مد٤مل:  ،دهوم٠ًمًمف إُم٤مم أمحد قمدـ ؾمد٥ٌم ىمٕمدق ،واؿمتٖمؾ سم٤مًمذيمر واًمٕم٤ٌمدة ،اًمٕمٛمؾ

ِٚمِف ًَمَرَزىَمُٙمؿ يمام »ي٘مقل:  ÷ٟمٔمرت طمدي٨م رؾمقل اهلل  ًمق شمَقيّمٚمُتؿ قمغم اهلل طَمّؼ شمَقيم 

وم٘م٤مل ًمف اإلُم٤مم أمحد: إٟمدؽ ي شمٗم٘مدف  ،ٚم٧م قمغم اًمذي يرزق اًمٓمػمومتقيمّ  شَيرُزُق اًمٓمػمَ 

وًمدق  ،ورواطم٤ًم ذم ؾمٌٞمؾ اًمرزق اوًّ دُ أن ًمٚمٓمػم همُ  ÷وم٘مد ذيمر رؾمقل اهلل  ،احلدي٨م

هت٤مىمٕمدت ذم ويمٜم٤م
(2)

 وي شمٓمٚم٥م اًمرزق ُم٤م يم٤من ي٠مشمٞمٝم٤م.  

 وهلل در اًم٘م٤م ؾ: 

دددقَ شمَ  َ ذِم  ـِ محَ  اًمدددر  غَم قَمددد ْؾ يم   فِ ٚم ددديمُ  رِ ُْمددد ٕا

 

 ٥ْم َٚمدداًمٓم   ـِ قمَ قُمدد٤مً زيَ جْ  اًمٕمَ ذِم  ـْ ٌَ همَ رْ  شَمددَٓ وَ  

ْ أَ    ؿِ يَ رْ عمِددددد ٤مَل ىَمددددد ًمٚم ددددددفَ ا ن  أَ  رَ شَمددددد َي

 

دد عَ ذْ اجِلدد ِؽ ي إًمْٞمددز  ُمددوَ    ً  ٥ْم ـَمدداًمر   ٤مىمطِ ي

 هِ ز  َمدد ػْمِ هَمدد ـْ ُِمدد عَ ذْ  اجِلددمَم دْ أَ  ٤مءَ ؿَمدد قْ ًَمددوَ  

 

 ّرْ  ؾ  يُمددد ـْ ِٙمدددًمَ ٤م وَ َٝمدددٞمْ ًمَ إِ  
ٍ
 ٥ْم ٌَ ؾَمددد فُ ًَمددد ء

 

                                                           
 ٦م واحل٤ميمؿ قمـ قمٛمر.( رواه أمحد واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًم ل واسمـ ُم٤مضم5)

 .: أقمِم٤مؿمٝم٤م وخم٤مسم ٝم٤موىمٛم٣مَت٣م (2)
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 ل واآلالماجاآل

!!  

يمد٤مجلـ  ،ظمٚمؼ اهلل اإلٟم٤ًمن قمغم ٟمحق خيتٚمػ قمـ اجلامدات وإضم٤ًمم اًمٚمٓمٞمٗمد٦م

ألقمدراض ًمض وذًمؽ أن اجلًؿ اًمٌنمي ُمٕمرّ  ،واعمال ٙم٦م وٟمحقم٤م ُمـ اعمخٚمقىم٤مت

ٔٓم، ، واإصد٤مسم٦م اجلًدؿ سمد٤مُٕمراض اعمدقت واًمٗمٜمد٤مء، وذم ٙمدقن ؾمد٤ًٌٌم ذماًمتل شم

  .٘مٞم٦م وُم٤م إمم ذًمؽٚمْ م٤مت اخلَ واًمتِمقّ  ،واًمٕم٤مم٤مت وإؾم٘م٤مم،

وُم٤م ُمـ ؿمؽ أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ظمٚمؼ اجلًدؿ اًمٌنمدي قمدغم مدذا اًمٜمحدق 

اهلل ؾمدٌح٤مٟمف  ٕنّ  :ؾ اًمٕم٤مىمدؾ اًمٚمٌٞمد٥محلٙمٛم٦م وُمّمٚمح٦م ٓ شمٙم٤مد ختٗمدك قمدغم اعمت٠مُّمد

 وإّٟمدف عمّد٤م يمد٤من ،مم اؾمتخٚمػ اإلٟم٤ًمن ذم مذه إرض إلصدالطمٝم٤م وقمامرهتد٤موشمٕم٤م

ض ذم اًمقىم٧م اًمدذي مدق خمٚمدقق ودٕمٞمػ ُمٕمدرّ  ،اإلٟم٤ًمن جمٌقل قمغم طم٥م اًمٌ٘م٤مء

 ،واخلٓمدر ،وإي ،ُمٕمدرض ًمٚمٛمدرضمدق و ،ًمٚمٛمقت ذم أي حلٔمد٦م وسمد٠مي ؾمد٥ٌم

 ،في إمم ماليمدوًمألؾم٤ٌمب اعمختٚمٗم٦م اًمتل شمد١مدّ  ،واًمؼمد ،واحلرّ  ،واًمٕمٓمش ،واجلقع

 وُم٤م إمم ذًمؽ. ،م٤متوإص٤مسمتف سم٤مًمٕم٤مم٤مت واًمتِمقّ  ،وشمٚمػ أقمْم٤م ف

ة وىمدقّ  ،يمؾ ذًمؽ سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م ُمٜمح اهلل اإلٟم٤ًمن وومٌف ُمـ قم٘مدؾ وطمٙمٛمد٦م

ؾمد٤ًٌٌم ذم إصدالح  يمٚمدف يمد٤من ذًمدؽ ،وىمدرة قمغم اًمتٗمٙمػم واًمٕمٛمؾ واإلسمداع ،إرادة

٧م ٘مّ وؿُم  ،دٟمِم ٧م اًمًدووأُ  ،ٛمرت اعم٤ٌمينوقمُ  ،ٜمٞم٧م اًمٌٞمقتوُم٤م سمُ  ،إرض وقمامرهت٤م

وؿمٞمدت اعمّمد٤مٟمع  ،ظمؽمقم٧م اعمخؽمقم٤متوأُ  ،ٜمٕم٧م اًمًٗمـ واًمٓم٤م راتوُص  ،اًمٓمرق

ّٓ  :إمم همػم ذًمؽ ممد٤م يٕمجدز اًمٗمٙمدر قمدـ اإلطم٤مـمد٦م سمدف ،واعمدارس واعمًتِمٗمٞم٤مت  إ

 ىمدد اإلٟم٤ًمن مم٤م طمٞم٤مة وشم٠مُملم ،وشمقومػم ُمتٓمٚم٤ٌمشمف احلٞم٤مشمٞم٦م ،إلؿم٤ٌمع طم٤مضم٤مت اإلٟم٤ًمن
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ٛمدر شُمٕمْ ومٝمؾ يم٤من يٛمٙمـ أن  ،ض هل٤ميتٕمرّ  يٕمؽميف ُمـ خم٤موف ٟمتٞمج٦م إظمٓم٤مر اًمتل ىمد

أو يم٤مٟمقا أٟمقاقم٤ًم ُمدـ أٟمدقاع  ،إرض ًمق أن ؾمٙم٤مهن٤م يم٤مٟمقا ُمـ اعمال ٙم٦م أواجلـ ُمثالً 

 سم٠مي أو ختِمك أي ظمٓمر؟! اعمخٚمقىم٤مت اًمتل شمٜمٛمق وحتٞم٤م دون أن حتّس 

وذًمؽ ٕٟمف  ،إي رضوري حلٞم٤مة اإلٟم٤ًمن ُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٢منّ و ،مذا ُمـ ضمٝم٦م

دؾ ضمرس إٟمذار يٛمثّ  ومٚمدق ي  ،سمدف عمقاضمٝم٦م أي ظمٓمر يٛمٙمـ أن يٗمتؽ سم٤مجلًدؿ ويي 

يِمٕمر اإلٟم٤ًمن سم٤مٕي ُمـ ًمًٕم٦م اًمثٕم٤ٌمن ُمثاًل عم٤م أدرك اإلٟم٤ًمن ضمري٤من ؾمدؿ اًمثٕمٌد٤من 

همدػم أن  ،ودف ًمٚمٛمدقت ومجد٠مةومٞمٙمقن ذًمؽ ؾم٤ًٌٌم ذم مالك اجلًؿ وشمٕمرّ  ،ذم ضمًٛمف

ؾم٤مرع  اعمختٚمٗم٦م: اضإُمرسمٌقادر  وأطمّس  ،ُمثالً  أي ًمًٕم٦م اًمثٕم٤ٌمن ٤م أطمّس اإلٟم٤ًمن عم  

  .طمٞم٤مشمفاحلٗم٤مظ قمغم وومٙم٤من ذم ذًمؽ ٟمج٤مشمف  ،إمم قمالضمٝم٤م واًمتداوي ُمٜمٝم٤م

ُمـ أهار ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن قمغم مذه اهلٞم ٦م ومٙمدذا اًمِمدٙمؾ  اوُمـ مٜم٤م ٟمدرك هًّ 

 ،ويّمد٤مب سم٤مًمٕم٤ممد٤مت ،ويٕمٓمدش ،وجيقع ،ويٛمقت ،ويٛمرض ،سم٤مٕي اًمذي يّس 

 حلزن. .اًمخ.ويٕمؽميف ا ،ويّمٞمٌف اهلؿّ  ،م٤متوشمٓمرأ قمٚمٞمف اًمتِمقّ 

اًمذي ىمْم٤مه اهلل وىمّدره ويمؾ شمٚمؽ إُمقر وٓ ؿمؽ واىمٕم٦م حت٧م ـم٤م ٚم٦م اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر 

  واًمرو٤م سم٘مْم٤م ف. ،ٞمؿ هلل ذم طمٙمٛمفواًمتًٚم ،اًمذي جي٥م اإليامن سمفو ،قمغم قم٤ٌمده

ٕن اهلل ؾمدٌح٤مٟمف  :قمغم ي٘مدلم أن ذم ذًمدؽ طمٙمٛمد٦م وُمّمدٚمح٦م اإلٟم٤ًمن وًمٞمٙمـ

وم٢مهن٤م ذم واىمع إُمدر  ،ا ذم ٟمٔمر اًمٜم٤مسومل وإن يم٤مٟم٧م ذًّ  ،وشمٕم٤ممم ٓ يٗمٕمؾ اًم٘مٌٞمح

ا حمْم٤مً  ّٓ ُمد٤م ومٞمدف ظمدػم اًمٕمٌد٤مد  :ًمٞم٧ًم ذًّ ّٕٟمف ٓ يّمددر قمدـ اخلد٤مًمؼ احلٙمدٞمؿ إ

ىُمت٤َِم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ايْمِٗمَت٣مُل َوُهَق ىُمْرٌه يَمُ٘مْؿ َوفَمًك َأْن سَمْ٘مَرُهـقا ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،وصالطمٝمؿ

ٌُّقا
ك َأْن َُتِ ًَ َئْمَٙمـُؿ َوَأْٞمـُتْؿ َٓ  يمٙمَّــفُ ؾَمـْٝمًا٣م َوُهـَق َذل يَمُ٘مـْؿ َوا ؾَمْٝمًا٣م َوُهَق طَمغْمٌ يَمُ٘مْؿ َوفَم

 . [256:اًمٌ٘مرة]﴾سَمْٔمَٙمُٚمقنَ 
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 ،واًمتًدٚمٞمؿ ُٕمدره ،وإذا يم٤من ُمـ اًمقاضم٥م قمغم اعمًدٚمؿ اًمدرى سم٘مْمد٤مء اهلل وىمددره

ـ واضمٌف يمذًمؽ أن ي٠مظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب ،واًمٜمزول قمٜمد طمٙمٛمف  ،وأن يدومع اًم٘مدر سم٤مًم٘مدر ،وم٢من ُم

ومٙمدذا: ٕن  .. ويدومع ىمددر اعمدرض سم٘مددر اًمتدداوي ،در اخلٓمر سم٘مدر آطمتامءومٞمدومع ىم

ـ اًمتداوي وآطمتامء قمرّ   .ض ٟمٗمًف ًمٚمٝمالكاإلٟم٤ًمن إذا أمهؾ ٟمٗمًف ُم

وآطمتامء ُمـ إظمٓم٤مر ذم  ،قمغم اًمتداوي ُمـ إُمراض ÷اًمٜمٌل  وًم٘مد طم٨ّم 

َواءَ َأْٞمـَزَل  يمٙمَّــفَ إِنَّ ا»:  ÷وُمـ ذًمؽ ىمقًمف  ،÷اًمٙمثػم ُمـ أطم٤مديثف  اَء َوايمـدَّ  ،ايمـدَّ

َواءً  ََ اٍء  ََ شَوَٓ سَمَداَوْوا زمَِحَرامٍ  ،هَمَتَداَوْوا ،َوصَمَٔمَؾ يمُِ٘مؾِّ 
(1)

هَم١مِنَّ  ،سَمَداَوْوا»: ÷، وىمقًمف 

َواءً  يمٙمَّـفَ ا ََ اًء إَِّٓ َوَوَع يَمُف  ََ  شمَلْ َيَّمْع 
(2)

. 

 ودواءً  ،ك ٟمًدؽمىمٞمٝم٤مىًمدرُ  وقمـ أيب ظمزاُم٦م ىمد٤مل: ىمٚمد٧م: يد٤م رؾمدقل اهلل أرأيد٧َم 

ـْ وَمَدِر ا»ُمـ ىمدر اهلل ؿمٞم ٤ًم؟ ىم٤مل:  مؾ شمردّ  ،٘مٞمٝم٤مٟمت   ٘م٤مةً وشمُ  ،ٟمتداوى سمف شيمٙمَّـفِ ِهَل َِم
(3)

 . 

 ،دومع اًمير قمدـ اًمدٜمٗمس وًم٘مد ومٝمؿ اًمًٚمػ مذا اعم٘مّمد اًمنمقمل ذم وضمقب

ًّ  ،٥م ُمقاوع اهلٚمٙم٦م وأؾم٤ٌمهب٤مودمٜمّ  وُمـ ذًمؽ ُم٤م روي قمدـ  ،دوه ىمقًٓ وقمٛمالً ومج

طمتدك إذا  ،ظمرج إمم اًمِم٤مم سمـ اخلٓم٤مب ام أن قمٛمرقمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝم

 ،سمـ اجلراح وأصح٤مسمفاًم٘مٞمف أُمراء إضمٜم٤مد أسمق قمٌٞمدة  (هغ)يم٤من ذم ُمٙم٤من ي٘م٤مل ًمف 

ومٜمد٤مدى قمٛمدر ذم اًمٜمد٤مس أن  ،ىمد وىمدع سم٤مًمِمد٤مم -أي اًمٓم٤مقمقن- وم٠مظمؼموه أن اًمقسم٤مء

هلل ريض ا قمٛمدروم٘مد٤مل  !يرضمٕمقا. وم٘م٤مل أسمق قمٌٞمدة سمـ اجلراح: أومرارًا ُمـ ىمددر اهلل؟

                                                           
 ( رواه اًمٓمؼماين واًمٌٞمٝم٘مل وأسمقداود قمـ أيب اًمدرداء.5)

 .وأظمرضمف اًمؽمُمذي واًمٓمؼماين قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ ذيؽ ،رواه اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده (2)

 .( رواه أمحد واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضم٦م قمـ أيب ظمزاُم٦م2)
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أرأي٧م ًمق يمد٤من  ،ُمـ ىمدر اهلل إمم ىمدر اهلل !! ٟمٕمؿ ٟمٗمرّ : ًمق همػمك ىم٤مهل٤م ي٤م أسم٤م قمٌٞمدةقمٜمف

أًمدٞمس إن  :ًمؽ إسمؾ ومٝمٌٓم٧م وادي٤ًم ًمف قُمْدوشم٤من إطمدامه٤م ظمّمد٦ٌم وإظمدرى ضمدسمد٦م

ومج٤مء قمٌد  ،وإن رقمٞم٧م اجلدسم٦م رقمٞمتٝم٤م سم٘مدر اهلل؟ ،رقمٞم٧م اخلّم٦ٌم رقمٞمتٝم٤م سم٘مدر اهلل

ؾمدٛمٕم٧م رؾمدقل  ،وم٘م٤مل: إن قمٜمدي ُمـ مدذا قمٚمدامً  ،٤ٌمً اًمرمحـ سمـ قمقف ويم٤من ُمتٖمٞمّ 

ا ؽَمٚمِ »ي٘مقل:  ÷ اهلل ََ ا َووَمـَع َوَأْٞمـُتْؿ ، َوإِ هَماَل سَمْدطُمُٙمقا فَمَٙمْٝمفِ  ْٔمُتْؿ زم٣ِميمْم٣َّمفُمقِن زمَِٟمْرضٍ إِ ََ

ُرصُمقا همَِراًرا َِمٛمْفُ  زمَِٟمْرضٍ  شهَماَل ََتْ
(1)

. 

  

وأن  ،ظمذ سم٤مٕؾمد٤ٌمبُمـ واضم٥م اعمًٚمؿ أن ي٠م أذٟم٤م ذم اًمًٓمقر اًم٤ًمسم٘م٦م إمم أنّ 

أو اعمٙمدروه إمم  وًمٞمحذر اعمًٚمؿ أن يٙمقن ؾم٤ًٌٌم ذم ضمٚم٥م اًمنّمد ،يؽمز ُمـ إظمٓم٤مر

٥م ذم إمالك اًمٜمٗمس أو اًمٖمدػم ٕن إيالم اًمٜمٗمس أو اًمٖمػم واًمتًٌّ  :ٟمٗمًف أو إمم همػمه

وإٟمام مدق ُمدـ اًم٘مْمد٤مء  ،ره وأراد ومٕمٚمفسمٛمٕمٜمك أن اهلل ىمد   ،ُمـ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدرًمٞمس 

ـْ ََم٣م َأَص ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،سمٗمٕمؾ اإلٟم٤ًمن واظمتٞم٤مره ؼواًم٘مدر اعمتٕمٚمّ  ٛم٥ٍَم هَمِٚم ًَ ـْ ضَم ٣مزَمَؽ َِم

ـفِ ا َؽ  يمٙمَّ ًِ ـْ َٞمْٖم ـْ ؽَمٝمَِّا٥ٍم هَمِٚم  .[79:اًمٜم٤ًمء]﴾َوََم٣م َأَص٣مزَمَؽ َِم

ماليمدف أو ن إ :ومٝمدؾ ي٘مد٤مل :ومٚمق أن إٟم٤ًمٟم٤ًم رُمك ٟمٗمًف ُمـ ؿم٤ممؼ ومٝمٚمؽ أو أصد٤مسمف أي

وًمق ي  ،سمٜمٗمًف إمم اًمتٝمٚمٙم٦م عم٤م مٚمؽ ٚمِؼ ق ي يُ ؟ اجلقاب: ٓ: ٕٟمف ًمإص٤مسمتف سم٤مٕي ىمْم٤مء وىمدر

سُمْٙمُٗمقا  َٓ وَ ﴿٘م٤مل شمٕم٤ممم: وم ،أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمحٗمظ اًمٜمٗمس ووىم٤ميتٝم٤م ٗمًف عم٤م أص٤مسمف أي: وًمذايرم ٟم

قمغم دمٜم٥م إظمٓمد٤مر وآطمدتامء  ÷اًمرؾمقل  وطم٨ّم  ،[591:اًمٌ٘مرة]﴾زمِٟمَْيِديُ٘مْؿ إلَِم ايمتَّْٜمُٙمَ٘م٥مِ 

واًمتل يٙمدقن هبد٤م وسمد٤مء ظمٓمدػم يم٤مًمٓمد٤مقمقن  اعمقسمقءة اًمتٕمّرض ًمألُم٤ميمـ وُمـ ذًمؽ ،ُمٜمٝم٤م

                                                           
 اسمـ قم٤ٌمس. رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمٌٞمٝم٘مل قمـ (5)



-28- 

ََا ؽَمِٚمْٔمتُْؿ زم٣ِميمْم٣َّمفُمقِن زمِٟمَْرٍض هَمالَ سَمـْدطُمُٙمقا فَمَٙمْٝمـفِ : »÷طمٞم٨م ي٘مقل اًمرؾمقل  ،وٟمحقه  ،إِ

ََا َووَمَع َوَأْٞمتُْؿ زمِٟمَْرٍض هَمالَ ََتُْرصُمقا همَِراًرا َِمٛمْفُ  شَوإِ
(1)

 . 

 ÷إُمراض وم٘مدد طمدّذر  إمم اخت٤مذ أؾم٤ٌمب اًمقىم٤مي٦م ُمـ ÷ويمام أرؿمد اًمٜمٌل 
وُمـ ذًمؽ ُم٤م روي  ،ُمـ اًمقىمقع ذم إظمٓم٤مء اًمتل شمٙمقن ؾم٤ًٌٌم ذم اعمّم٤م ٥م وأٓم

ث  قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ىم٤مل: اطمؽمق سمٞم٧م سم٤معمديٜم٦م قمغم أمٚمف سم٤مًمٚمٞمؾ، ومٚمدام طُمدد 

شهَم١مَا ٞمْٚمُتْؿ هَمٟمؿْمِٖمُاقَه٣م ،إنَّ هذِه ايمٛم٣مَر فَمدول يمُ٘مؿْ »سمِم٠مهنؿ ىم٤مل:  ÷رؾمقل اهلل 
(2)

 . 

ــقا اظمَ : »÷ىمقًمددف و ََ  ٣مزمٝمَح َِمــَأؿْمِٖمُا ــا رَ إ ــٙمِ نمْ أَ وَ  ،ؿْ سمُ ْد وَم ــُٗم ــَوَأْوىمِ  ،اَب قَ قا إزْم قا ُا

ٍَ سَمْٔمُرُوُف فمَ  اَب وايمممَّ  ٣ممَ َوَِخُِّروا ايمْمٔمَ  ،إؽَْمِٗمَٝم٥مَ  شفِ ٙمٝمْ ويمق زمُِٔمق
(3)

 . 

ي إمم ر ُمـ ٟمقع آظمر ُمـ اعمخ٤مـمر اًمتدل ىمدد شمد١مدّ ىمد طمذّ  ÷صمؿ ٟمجد أن اًمٜمٌل 

َٓ ُيُِمغُم »: ÷ومٞم٘مقل  ،وذًمؽ مق اعمزاح واًمٚمٕم٥م سم٤مًمًالح ،ٟمت٤م ٩م ٓ حتٛمد قم٘م٤ٌمم٤م

اَلِح  ًِّ ْٝمَْم٣مَن َأْن َيٛمْـِزَع ذِم َيـِدهِ  ،َأضَمُدىُمْؿ إلَِم َأطِمٝمِف زم٣ِميم ُف َٓ َيْدِرى َأضَمُدىُمْؿ يَمَٔمؾَّ ايمُمَّ  ،هَم١مِٞمَّ

ـَ ايمٛم٣َّمرِ  شهَمَٝمَٗمُع ذِم ضُمْٖمَرٍة َِم
(4)

 . 

ذم مدالك ٟمٗمًدف مدق اًمًد٥ٌم يٙمقن ٧م مذه إطم٤مدي٨م وٟمحقم٤م أن اإلٟم٤ًمن ىمد ومدًمّ 

ٓ يٕمددّ  ،وسمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ أو همػم ُم٤ٌمذ ،سم٘مّمد وسمدون ىمّمد ،همػمهأو ذم رء  ويمؾ ذًمؽ 

٤م قمٚمؿ سم٤مًمٌٞم٧م اًمذي اطمؽمق سم٤معمديٜم٦م قمغم أمٚمف ي عمّ  ÷سمدًمٞمؾ أن اًمٜمٌل  ،ُمـ اًم٘مْم٤مء اعمحتقم

٤مس ُمدـ اًمٜمد٦م ُمدـ اًمٕم٤مُّمدقمغم ٟمحق ُم٤م ٟمًٛمع  ،ؼم أصح٤مسمف أن ذًمؽ ىمْم٤مء ُمـ اهلل وىمدرخُي 

                                                           
 ( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمٓمؼماين قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد.5)

 ( رواه اسمـ ُم٤مضم٦م وقمٌداًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري.2)

رواه اًمٌخد٤مري واحلددي٨م  اعمد٤مء. : مجع ؾم٘م٤مء ومق فمرف ُمـ اجلٚمد يقودع ومٞمدف إؽمٗمٝم٥م: ارسمٓمقم٤م، و أوىماقا إؽمٗمٝم٥م(2)

 هلل . واًمٜم٤ًم ل وأسمقسمٕمغم قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌدا

 (رواه أمحد واًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ أيب مريرة.4)
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ََا ٞمِْٚمتُْؿ هَمٟمؿَْمِٖماُقَه٣م ،إِنَّ َهِذهِ ايمٛم٣َّمَر فَمُدول يمَُ٘مؿْ »وإٟمام ىم٤مل ٕصح٤مسمف:  ،قمٚمامء اًمديـسمٕمض و  ،شهَم١مِ

وًمق أهنؿ أـمٗم قا اعمّم٤ٌمح ىمٌؾ  ،يٕمٜمل سمذًمؽ أن إمه٤مهلؿ وشم٘مّمػممؿ مق اًم٥ًٌم ومٞمام طمدث

 أن يٜم٤مُمقا عم٤م طمّمؾ هلؿ ُم٤م طمّمؾ.

أن ذًمؽ ىمد يٙمدقن ؾمد٤ٌٌمً ذم  ÷أظمؼم  حُمـ اعمزاح واًمٚمٕم٥م سم٤مًمًال ÷وذم حتذيره 

ـ اًمٜم٤مرومٞم٘مع اعمًٌّ  إزم٤مق ٟمٗمس يٙمقن ُمّمػم اًم٘م٤مشمؾ دظمقًمف  أٟمف ىمد أي ،٥م ًمذًمؽ ذم طمٗمرة ُم

 د اًم٘م٤مشمؾ سم٠مؿمدوشمققمّ  ،ُم٦ماًمٜمٗمس اعمحرّ  م ىمتؾٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طمرّ  :اًمٜم٤مر واخلٚمقد ومٞمٝم٤م

ًد ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،اًمٕمذاب ـْ َيْٗمتُْؾ َُم٠ْمَِمٛم٣ًم َُمتََٔمٚمِّ  يمٙمَّــفُ طَم٣ميمًِدا همِٝمَٜم٣م َونَمِّم٤َم ا ا هَمَجَزاُؤُه صَمَٜمٛمَّؿُ َوََم

٤مء]﴾فَمَٙمٝمِْف َويمََٔمٛمَُف َوأفََمدَّ يمَُف فَمَذازًم٣م فَمٓمِٝمًَم    .[92:اًمًٜم

وًمٞمٙمدقن  ،ًمٞمٜم٤مل اًم٘م٤مشمؾ ضمزاءه ذم اًمدٟمٞم٤مىمٌؾ أظمدرة ،وًم٘مد ذع اإلؾمالم اًم٘مّم٤مص

د أوضم٥م اهلل شمٕم٤ممم قمغم وأُم٤م اًم٘متؾ اخلٓم٠م وم٘م ،ذًمؽ زاضمرًا ًمٖمػمه ُمـ ارشمٙم٤مب مذه اجلريٛم٦م

 وصقم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم شمقسم٦م إمم اهلل قمغم ومٕمٚمف.  ،اًم٘م٤مشمؾ شمًٚمٞمؿ دي٦م اعم٘متقل إمم أمٚمف

 يمد٤من ىمْمد٤مءً  -يم٤من أو قمٛمدداً  ظمٓم٠مً - همػمهٚمق أن مالك اإلٟم٤ًمن سمٗمٕمؾ ٟمٗمًف أووم

٥م قمٚمٞمدف ذاك عمد٤م شمرشّمد ،ره قمغم اًمدٜمٗمس اهل٤مًمٙمد٦مىمْم٤مه اهلل وىمدّ  ،حمتقُم٤ًم وىمدرًا ٓزُم٤مً 

٥م ذم اًم٘متؾ ؾمٞمٙمقن ىمد أزمؼ روح ُمـ طميد اعمتًٌّ  إذ أنّ  ،ؽ اًمٕم٘م٤مبًماجلزاء وذ

 .ومذا ُم٤م ٓ ي٘مقل سمف قم٤مىمؾ ،ذ ىمْم٤مء اهلل ومٞمفومٞمٙمقن سمذًمؽ ىمد ٟمٗمّ  ،أضمٚمف

 ٤مً وذم ذًمؽ دًٓم٦م قمغم أٟمف ًمق ي يّمؾ ًمٚمٜمٗمس اًمتل أزم٘م٧م ذًمؽ اًمٌمء اًمذي يم٤من ؾمٌٌ 

 .ر ًمفأضمٚمف اعم٘مدّ ًمٕم٤مش ذًمؽ اإلٟم٤ًمن اًمذي أزم٘م٧م روطمف طمتك يلم  :ذم إزم٤مىمٝم٤م

 ،ومّحؾ اًم٘م٤مشمؾ ُمً قًمٞم٦م اًم٘متؾ فمٚماًم أو ظمٓمد٠مً  ،وُمـ أضمؾ ذًمؽ طمّرم اهلل اًم٘متؾ"

 ،يمام طمّرم يمؾ ذريٕم٦م شم١مّدي إًمٞمف يم٢مًم٘مد٤مء اًمدٜمٗمس إمم اًمتٝمٚمٙمد٦م ،وطمّرم اهلل آٟمتح٤مر
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"وقمدم آطمتامء ُمٜمٝم٤م ،واًمتٕمّرض ًمألوسم ٦م وإُمراض اًمٗمّت٤ميم٦م
(1)

. 

وم٤معمقت اًمٓمٌٞمٕمدل  ،واعمقت همػم اًمٓمٌٞمٕمل ،اًمٓمٌٞمٕمل مم٤م يٕمٜمل أن مٜم٤مك ومرق سملم اعمقت 

ض وأُم٤م اعمقت همػم اًمٓمٌٞمٕمل اًمذي يٙمقن سم٤مًم٘متؾ أو سم٥ًٌم اًمتٕمرّ  ،مق اٟم٘مْم٤مء أضمؾ واٟمتٝم٤م ف

سمٛمٕمٜمك أٟمف ًمق ي يّمؾ ًمٕم٤مش ص٤مطمٌف طمتك  ،ًمألوسم ٦م واًمٗمػموؾم٤مت اًم٘م٤مشمٚم٦م ومٝمق ظمرم أضمؾ

ه يٌٚمغ أضمٚمف اًمذي  ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ٙمريؿ سم٤مٕضمؾ اعمًٛمكرب اًمٕمزة شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمؾمام 

ك  يمٙمَّـفُ َويمَْق ُي٠َماطِمُذ ا﴿ ٚمًّ ًَ ُرُهْؿ إلَِم أصََمٍؾ َُم ـْ ُي٠َمطمِّ
ََازم٥ٍَّم َويمَ٘مِ ـْ  ايمٛم٣َّمَس زمِٓمُْٙمِٚمِٜمْؿ ََم٣م سَمَرَك فَمَٙمٝمَْٜم٣م َِم

ََا صَم٣مَء أصََمُٙمُٜمْؿ  تَٟمطِْمُروَن ؽَم٣مفَم٥ًم وَ ٓ َ هَم١مِ ًْ تَْٗمِدَُمقنَ ٓ َ َي ًْ قمدغم ًمًد٤من  ، وىم٤مل شمٕم٤ممم[65:اًمٜمحؾ]﴾َي

ْرىُمْؿ إلَِم *  َواسمَُّٗمقُه َوأؿَمِٝمُٔمقيِن  يمٙمَّـفَ أَْن افْمٌُُدوا ا﴿: 2ٟمقح  َُُٞمـقزمُِ٘مْؿ َوُيـ٠َمطمِّ ـْ  َيْٕمِٖمْر يمَُ٘مْؿ َِم

ك إِنَّ أصََمَؾ اأَ  ٚمًّ ًَ ََا صَم٣مَء  يمٙمَّـفِ صَمٍؾ َُم رُ ٓ َ إِ  .[4-2:ٟمقح]﴾ُي٠َمطمَّ

تقم اًمذي إذا ضمد٤مء ٓ ك مق إضمؾ اعمحإضمؾ اعمًٛمّ أن وم٘مد أؿم٤مرت مذه أي٤مت إمم 

قمغم ًم٤ًمن ٟمٌل اهلل  أظمؼم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٞمامو ،ومق وىم٧م اٟم٘مْم٤مء اًمٕمٛمر سم٤معمقت ،ري١مظم  

وم٘مد يٜمزل قمٚمدٞمٝمؿ ُمدـ  :ًمفقوقمّمقا رؾم إن ظم٤مًمٗمقا ذع اهلل ىمقم ٟمقح أنّ  سمٞم٤من 2ٟمقح 

 هيٚمٙمٝمؿ وي٘مّمؿ أقمامرمؿ سم٢مماليمٝمؿ ىمٌؾ طمْمقر آضم٤مهلؿ. ُم٤ماًمٕمذاب 

وُمْم٤مقمٗم٦م أضمر اًمِمدٝمٞمد أودٕم٤موم٤مً  ،٦م اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهللقمٔمٛم وُمـ مٜم٤م ٟمدرك ّه "

وآصمر اعمقت اًمٕم٤مضمؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  ،م ٟمٗمًف رظمٞمّم٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلليمثػمًة: ذًمؽ ٕن اًمِمٝمٞمد ىمدّ 

مدذا  ،هي٥م قمٛمره ذم ؾمدٌٞمؾ اهلل -أو اًمِمٝمٞمد -وم٤معمج٤ممد ،قمغم أن يٕمٞمش إمم أن ي٠مشمٞمف أضمٚمف

ـ أن يتٛمتّ   وم٤مؾمتحّؼ  ،وًمٙمٜمف آصمر اهلل واًمٞمقم أظمر ، أمٚمفع سمف سملماًمٕمٛمر اًمٖم٤مزم اًمذي يم٤من يٛمٙم

"م هلل أهمغم ُم٤م يٛمٚمؽٕٟمف ىمدّ  :أقمغم درضم٤مت اًمٙمراُم٦م
(2)

 . 

                                                           
 ."سمتٍمف يًػم")اًمزيدي٦م ٟمٔمرّي٦م وشمٓمٌٞمؼ( ًمٚمًٞمد قمكم قمٌد اًمٙمريؿ اًمٗمْمٞمؾ  ( قمـ يمت٤مب5)

 ."سمتٍمف يًػم"( قمـ يمت٤مب  )أصقل ديـ اإلؾمالم( ًمألؾمت٤مذ /قمٌد اهلل حمٛمد إؾمامقمٞمؾ 2)
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وذًمدؽ سمٛمًد٤مقمدة  ،ؿ أضمر إٟم٘م٤مذ اًمٜمٗمس ُمدـ اهلدالكٔمَ وسم٤معم٘م٤مسمؾ ٟمدرك أيْم٤ًم قمِ 

، ٢مٟم٘م٤مذ اًمٖمريدؼيم ،وإهم٤مصم٦م اعمٚمٝمقف ذم اعمقاىمػ احلرضم٦م ،إٟم٤ًمن ذم إوىم٤مت اًمّمٕم٦ٌم

، وقن ًمٚمحقادثوإؾمٕم٤مف ُمـ يتٕمرّ  ، اًمٕمالج وآؾمتِمٗم٤مءُم٤ًمقمدة اعمريض قمغمو

ُمدـ يٗمٕمدؾ ذًمدؽ  ٕنّ  وٟمحق ذًمؽ: ،واًمٕمٗمق قمـ اًم٘م٤مشمؾ اعمحٙمقم قمٚمٞمف سم٤مًم٘مّم٤مص

 ،إذ ًمقٓه ٟٓمخرم أضمٚمدف ،احلٞم٤مة ٥م همػمه أهمغم ُم٤م ذم اًمقضمقد أٓ ومقيٙمقن ىمد وم

ُمـ يٗمٕمؾ ذًمؽ أن يٙمدقن أضمدره  وُمـ طمّؼ  ،واٟم٘مْم٧م أي٤مم قمٛمره ،وؾم٤مر إمم طمتٗمف

ّٓ  ،د اهلل يمٌػماً قمٜم ـْ ﴿ اهلل شمٕم٤ممم، ي٘مقل اهلل شمٕمد٤ممم: وضمزاؤه قمٔمٞماًم ٓ يٕمٚمؿ ىمدره إ َِمـ

ٍَ دِم  ـ٣م ًَ ٣م زمَِٕمغْمِ َٞمْٖمٍس َأْو هَم ًً ـْ وَمَتَؾ َٞمْٖم ُف ََم ائِٝمَؾ َأٞمَّ ٌْٛم٣َم فَمعَم زَمٛمِل إِْهَ يمَِؽ ىَمَت ََ ْرِض إَ َأصْمِؾ 

ـْ َأضْمَٝم٣مَه٣م ََم وَمَتَؾ ايمٛم٣َّمَس ََجِٝمًٔم٣م َوََم ََم َأضْمَٝم٣م ايمٛم٣َّمَس ََجِٝمًٔم٣م هَمَ٘مَٟمٞمَّ  .[22:اعم٤م دة]﴾هَمَ٘مَٟمٞمَّ

  

ؾمٌؼ وأن أذٟم٤م ذم اجلزء إول ُمـ مدذا اًمٙمتد٤مب ذم ىمًدؿ اًمٕمددل إمم أّٟمدف ٓ 

وأُمد٤م إومٕمد٤مل  ،يّمح أن يٜم٥ًم إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمدـ إومٕمد٤مل إٓ إومٕمد٤مل احلًدٜم٦م

وذًمدؽ قمدغم  ،اهلل شمٕمد٤ممم اًم٘مٌٞمح٦م وُم٤م شمٙمرمف اًمٜمٗمس وشمًتخٌثف ومال جيقز ٟمًٌتف إمم

ومٞمام طمٙم٤مه اًم٘مدرآن اًمٙمدريؿ ذم ىمقًمدف  صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف ٟمحق ىمقل إسمرامٞمؿ

ا ََمِرْوـ٦ُم ﴿شمٕم٤ممم:  ََ ِٗمكِم * َوإِ ًْ ـِ * َوايمَِّذي ُهَق ُيْْمِٔمُٚمٛمِل َوَي ِدي ايمَِّذي طَمَٙمَٗمٛمِل هَمُٜمَق َُّيْ

قمٚمٞمف اًمّمدالة  وم٢من إسمرامٞمؿ، [85-78:ًمٗمرىم٤منا]﴾هَمُٜمَق َيُْمِٖمكِم * َوايمَِّذي ُيِٚمٝمُتٛمِل شُمؿَّ ُِحْٝمكِمِ 

ٟم٥ًم اخلٚمدؼ، واهلدايد٦م، واإلـمٕمد٤مم، واإلؾمد٘م٤مء، واًمِمدٗم٤مء، واإلُم٤مشمد٦م،  اًمًالمو

 وٟم٥ًم اعمرض إمم ٟمٗمًف شم٠مدسم٤ًم ُمع رسمف. ،واإلطمٞم٤مء، إمم اهلل شمٕم٤ممم

ىُمـْر ﴿وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕمد٤ممم:  ،2ٟمٌل اهلل أيقب  وُم٤م طمٙم٤مه اهلل شمٕم٤ممم قمـ َْ َوا

ٌَْدَٞم٣م َأيُّقَب  ـْٝمَْم٣مُن زمِٛمُِْمـ٤ٍم َوفَمـَذاٍب  فَم ٛمِل ايمُمَّ ًَّ ُف َأينِّ ََم ََى َرزمَّ َْ َٞم٣م طمٞمد٨م  ،[45:ص]﴾إِ
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 ٟم٥ًم ُم٤م أصٞم٥م سمف ُمـ اعمرض وآسمتالء إمم اًمِمٞمٓم٤من .

ـْ ا﴿وذم ذًمؽ ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ـٛم٥ٍَم هَمِٚمـ ًَ ـْ ضَم َوََمـ٣م  يمٙمَّــفِ ََم٣م َأَص٣مزَمَؽ َِم

َؽ  ًِ ـْ َٞمْٖم ـْ ؽَمٝمَِّا٥ٍم هَمِٚم ٥ٌٍَم ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ،[79:اًمٜمًد٤مء]﴾َأَص٣مزَمَؽ َِم ِِمٝم ـ َمُّ َوََم٣م َأَص٣مزَمُ٘مؿ َمِّ

٦ٌَْم َأْيِديُ٘مؿْ  ًَ ذًمؽ أّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ي يرد ًمإلٟم٤ًمن  ٕمٜملوي ،[45اًمروم:]﴾هَمٌََِم ىَم

إذا ُمد٤م و ،وم٢مذا ُم٤م أص٤مب اإلٟم٤ًمن ذ ومٝمدق ُمدـ ومٕمدؾ اإلٟمًد٤من وسمًدٌف ،إّٓ اخلػم

 ظمػم ومٝمق ُمـ ومٕمؾ اهلل وشم٘مديره.أص٤مسمف 

وم٢مصد٤مسمتف  ،ُمد٤م  إذا شمٜم٤مول اإلٟم٤ًمن ـمٕم٤مُم٤ًم ُمٚمّقصم٤ًم أّدى إمم إصد٤مسمتف سمٛمدرضٍ ومٛمثالً 

٥ٌّم ومٞمٝم٤مو مذه مل وٓ ؿمؽ ُمـ ومٕمؾ اإلٟم٤ًمن اعمتً
(1)

٢مذا شمٜمد٤مول اإلٟمًد٤من دواًء وم، 

طمٞم٨م أهلٛمف إمم اًمددواء  ،ُمـ ومٕمؾ اهلل وشم٘مديره إٟمام مق يم٤من ؾم٤ًٌٌم ذم ؿمٗم٤م ف وم٢مّن ذًمؽ

 ،طمٞمد٨م ظمٚمدؼ اًمددواء ،اًمٗمْمؾ واعمدـ ومق شمٕم٤ممم ص٤مطم٥م ،وأىمدره قمغم اؾمتٕمامًمف

 قمغم ٟمحق ي٘مٌؾ اًمدواء ويٜمتٗمع سمف. وظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن 

                                                           
ًمٗمتٝمؿ ًمنمع اهلل وُمٜمٝمجف مل أيْمد٤ًم ُمدـ ومٕمدؾ اًمٜمد٤مس ومدؿ ( ويمذًمؽ اًمٕم٘مقسم٤مت اإلهلٞم٦ّم اًمتل شمّمٞم٥م اًمٜم٤مس سم٥ًٌم خم٤م5)

ُٜمـْؿ ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،اعمتًٌٌّقن ومٞمٝم٤م ٦ٌَْم َأْيِدي ايمٛم٣َّمِس يمِٝمُِذيَٗمُٜمؿ زَمْٔمَض ايمَِّذي فَمِٚمُٙمـقا يمََٔمٙمَّ ًَ َُ دِم ايمػَْمِّ َوايمٌَْْحِر زمََِم ىَم ٣م ًَ ـَمَٜمَر ايمَْٖم

 .[45اًمروم:﴾]َيْرصِمُٔمقنَ 



 

 

(2) 
ـد والوعيـــدالوعـ
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 مان ــــاإلي

 

وًمـ يٙمدقن  ،ُمـ ُم٘م٤مصد اإلؾمالم اًمت٤ًمُمل سم٤مإلٟم٤ًمن إمم أقمغم درضم٤مت اًمٙمامل

ُمدـ  وُمٕمٚمقم أّن اإلٟمًد٤من يتٛمّٞمدز قمدـ همدػمه ،ذًمؽ إٓ سمًٕم٦م آوم٤مق ُمٕمرومتف وقمٚمٛمف

 وًمدذًمؽ اؾمدتٓم٤مع ،اعمخٚمقىم٤مت سم٘مدرشمف قمغم إدراك اعمحًدقس وهمدػم اعمحًدقس

رم٤م وأن يًخّ  ،أن يًتٗمٞمد ُمـ ٟمقاُمٞمس اًمٙمقن واًم٘مقاٟملم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمقضمقد اإلٟم٤ًمن

 ،ٚمٞمػ اإلٟمًد٤من واؾمدتخالومف ذم إرضجيٕمٚمٜم٤م ٟمدرك ّه شمٙم إُمر اًمذي ،خلدُمتف

٣م فَمَرْوـٛم٣َم ﴿ض، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ومحٚمف ًمألُم٤مٟم٦م اًمتل ي شمًتٓمع محٚمٝم٤م اًمًاموات وإر إِٞمَّ

َٙمَٜمـ٣م  ـَ َِمٛمَْٜمـ٣م َوَْحَ ِٚمْٙمٛمََٜم٣م َوَأؾْمـَٖمْٗم ٣ٌَمِل هَمَٟمزَمكْمَ َأْن َِحْ ََمَواِت َوإَْرِض َواْْلِ ًَّ إَََم٣مَٞم٥َم فَمعَم ايم

ُف ىَم٣مَن ـَمُٙمقًَم٣م صَمُٜمقًٓ  ٣مُن إِٞمَّ ًَ  . [72:إطمزاب] ﴾اِلْٞم

 ٝمد٤م قمدغم اًمٜمحدق اعمٓمٚمدقب وطمتك يٙمقن اإلٟم٤ًمن ىم٤مدرًا قمغم محؾ إُم٤مٟمد٦م وأدا

 ،وأٟمزل اًمٙمت٥م هلداي٦م اًمٌنمي٦م وإظم٤ٌمرمؿ سمدام وراء اعمحًدقس ،أرؾمؾ اهلل اًمرؾمؾ

ٙمدقن وُمقضمدده وقمٚمٛمٜم٤م سمقاؾمٓم٦م اًمرؾمؾ أن ظم٤مًمؼ مذا اًم ،ومق قم٤مي اًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ

  وأن اًمٕم٤ٌمدة ٓ شمٙمقن إٓ ًمف وطمده. ،وأٟمف ٓ إًمف ؾمقاهوص٤مٟمٕمف مق اهلل شمٕم٤ممم 

 ،وضمدزاءً  ،وطمًد٤مسم٤مً  ،وٟمِمقراً  ،سمٕمد مذه احلٞم٤مة سمٕمث٤مً  وقمٚمٛمٜم٤م سمقاؾمٓم٦م اًمرؾمؾ أن

 ،ويٌّٚمٖمدقن وطمٞمدف ،ويٓمٞمٕمقن أُمره ،وأن هلل ُمال ٙم٦م يٕمٌدوٟمف ،وأن مٜم٤مك ضمٜم٦ّم وٟم٤مراً 

وًمدزم اعمٙمّٚمٗمدلم  ،وسمذًمؽ ىم٤مُم٧م قمدغم اإلٟمًد٤من احلّجد٦م ،ويٜمٗمذون ذم ظمٚم٘مف ُمراده
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ـَ ُرؽُمـالً ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،واًمتّمديؼ سمام أظمؼموا سمف ،اإليامن سمام ضم٤مء سمف إٟمٌٞم٤مء ـي ِ ٌَممِّ  َُم

ـَ يم ؽُمؾِ  يمٙمَّـفِ الَّ َيُ٘مقَن يمِٙمٛم٣َّمِس فَمعَم ااَ َوَُمٛمِذِري ٥ٌم زَمْٔمَد ايمرُّ  . [561:اًمٜم٤ًمء]﴾ضُمجَّ

وًم٘مد اىمتْم٧م احلٙمٛم٦م اإلهلّٞم٦م أن يٙمدقن اإليدامن سمدذًمؽ واًمتّمدديؼ سمدف إيامٟمد٤ًم 

 ،وذًمؽ ُمـ ىمٌٞمدؾ آسمدتالء وآظمتٌد٤مر ،سم٤مًمٖمٞم٥م اعمٓمٚمؼ اًمذي ٓ ُيّس وٓ ُيِم٤ممد

٦م اًمتدل ٓ جمد٤مل إمم ذًمؽ ٕن اإليامن سمٖمػم اعمحًدقس يتد٤مج إمم اًمددٓ ؾ اًمٕم٘مٚمّٞمد

ومذا مق اًمتٙمٚمٞمػ سمٕمٞمٜمف اًمذي اؾمتحّؼ قمٚمٞمف اعم١مُمٜمقن اجلزاء إورم ُمدـ  ،إٟمٙم٤مرم٤م

 واخلٚمقد ومٞمٝم٤م.  اجلٜم٦ّمرهّبؿ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: ومق دظمقل 

س ُمـ اإليامن سمدام أُم٤م اإليامن سم٤معمُِم٤مَمد واعمحًقس وم٢مٟمف أهع وأىمرب إمم اًمٜمٗم

ٓ ُيِم٤ممد وٓ يّس: سمؾ ٓ يٛمٙمدـ أن يقضمدد قمدغم وضمدف إرض ُمدـ يٜمٙمدره أو 

َّٓ ﴿وإمم ذًمؽ أؿم٤مرت أي٦م اًمٙمريٛم٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ،يٙمّذب سمف َؽ َأ ًَ َؽ زَم٣مطِمٌع َٞمْٖم يَمَٔمٙمَّ

ــ٦ْم  ــ٥ًم هَمَٓمٙمَّ ــََمِء آَي ًَّ ـْ ايم ــ ــْٝمِٜمْؿ َِم ْل فَمَٙم ــزِّ ــْٟم ُٞمٛمَ ــ٠ْمَِمٛمكَِم * إِْن َٞمَُم ــقا َُم ــ٣م  َيُ٘مقُٞم ــ٣موُمُٜمْؿ هَلَ َأفْمٛمَ

 .[4-2:اًمٗمرىم٤من]﴾طَم٣مِؤِمكمَ 

 ٤مًمتٙمٚمٞمػ سم٤مإليامن سم٤مًمٖمٞم٥م ىمد ُمّٞمز سملم صٜمٗملم ُمـ اًمٜم٤مس: وم

ورومْمدقا اإليدامن  ،: مؿ أمؾ اًمِٙمؼم واًمٕمٜم٤مد اًمذيـ يمّذسمقا اًمرؾمؾالصنف ااول 

إّٟمام ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ اإليدامن ضمحدقدمؿ، وم١مٓء ىمد أظمؼم اهلل قمٜمٝمؿ أهنؿ  ،سمام ضم٤مءوا سمف

ــ٣مِت ا﴿ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم:  ،وقمٜمدد٤مدمؿ ــ٣مظمكَِِم زمِآَي َـّ ايمٓمَّ ــ
زُمقَٞمَؽ َويَم٘مِ ــذِّ ُْؿ َٓ ُيَ٘م َُّ ــ١مِ ـــفِ هَم  يمٙمَّ

ـًة وَمـ٣ميُمقا َهـَذا ؽِمـْحٌر ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ،[22:إٟمٕم٤مم]﴾ََيَْحُدونَ  ٌٌِْمَ ْؿ آَي٣مسُمٛمَـ٣م َُم هَمَٙمَمَّ صَم٣مَءَْتُ

ـُٜمْؿ ـُمْٙمـًَم َوفمُ ٌكِمٌ َمُ  ًُ ـ٣م َواؽْمـَتْٝمَٗمٛمَْتَٜم٣م َأْٞمُٖم ٌَـ٥ُم * َوصَمَحـُدوا ِهَ
ا هَمـ٣مٞمُٓمْر ىَمْٝمـَػ ىَمـ٣مَن فَم٣مومِ ُٙمـقًّ

ـَ  ِدي ًِ  .[54-52:اًمٜمٛمؾ] ﴾اظُمْٖم
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: ومؿ أمؾ اإليدامن اًمدذيـ ؿمد٤ممدوا اًمددٓ ؾ واعمٕمجدزات ومدام الصف االثنني 

ّٓ اإليامن واًمتّمديؼ َِي يمِِييـََمِن َأْن ﴿ىم٤م ٚملم:  ،وؾمٕمٝمؿ إ ًَِيـ٣م ُيٛمَـ٣م ٛم٣َم ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم َُمٛم٣َم ٛم٣َم إِٞمَّ َرزمَّ

ُ٘مؿْ   ،ومٝم١مٓء آُمٜمقا سمام ضم٤مءمؿ ُمدـ قمٜمدد اهلل شمٕمد٤ممم ، [592:آل قمٛمدران]﴾هَمآََمٛم٣َّم آَِمٛمُقا زمَِرزمِّ

وذًمؽ مق اإليامن اًمّم٤مدق اًمدذي يريدده  ،عمجّرد أهن٤م وطمل ُمـ اهلل سمقاؾمٓم٦م رؾمٚمف

 ،وقمٌددوه دون أن يِمدٕمروا سمدف ،ٕهندؿ آُمٜمدقا سمدرهّبؿ دون أن يدروه :اهلل ويرو٤مه

 ريمف طمقاؾّمٝمؿ.وصّدىمقا سمام ضم٤مء سمف اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء دون أن شمد

  

ُمدـ اًمتٕمريٗمد٤مت اجل٤مُمٕمد٦م و ،اًمٚم٤ًمن٤مًم٘مٚم٥م واإلىمرار واًمتّمديؼ سممق  :اليَمن

 وقمٛمؾ سم٤مٕريم٤من.  ،واقمت٘م٤مد سم٤مجلَٜم٤من ،عمٕمٜمك اإليامن أٟمف: ىمقل سم٤مًمٚم٤ًمن

 ذم اًمنمع قمغم صمالصم٦م ُمٕم٤مٍن:  ومٞم٠ميتوأَم٣م الؽمالم 

َُ يمف زم٣م ،الؽمتًالُم ح اظمٔمٛمك إول:   :وايمٔم٣ٌمَة يمْم٣مفم٥موالٞمٗمٝم٣م

ومق ًمٗمظ ُمِمدؽمك سمدلم ؾمد٤م ر  ،واإلؾمالم هبذا اعمٕمٜمك ُمرادف عمٕمٜمك اإليامن

اسمتداًء سم٠مسمٞمٜمد٤م آدم  ،هلل قمز وضمؾ قمغم أٟمٌٞم٤م ف ورؾمٚمفإدي٤من واًمنما ع اًمتل أٟمزهل٤م ا

 ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: ،واٟمتٝم٤مء سمًٞمدٟم٤م حمٛمد صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وؾمالُمف قمٚمدٞمٝمؿ أمجٕمدلم

ــــفِ إِن ىُمٛمـــُتْؿ آََمٛمـــُتؿ زم٣ِمَووَمـــ٣مَل َُمقؽَمـــك َيـــ٣م وَمـــْقِم ﴿ ُٙمـــقْا إِن ىُمٛمـــُتؿ  يمٙمَّ هَمَٔمَٙمْٝمـــِف سَمَقىمَّ

ٙمِِٚمكمَ  ًْ َوُأَِمـْرُت َأْن ﴿ :2وىم٤مل شمٕم٤ممم قمغم ًمًد٤من ٟمٌدل اهلل ٟمدقح  ،[84:يقٟمس]﴾َمُّ

ٙمِِٚمكمَ  ًْ ـَ اظُم وىمد٤مل شمٕمد٤ممم طم٤ميمٞمد٤ًم قمدـ احلدقاريلم ُمدـ ىمدقم  ،[72:يقٟمس]﴾َأىُمقَن َِم

َْ َأْوضَمْٝم٦ُم إلَِم اَلقَ ﴿ قمٞمًك: ٣مَوإِ كَم َأْن آَِمٛمُقْا ِِّب َوزمَِرؽُمـقرِم وَمـ٣ميُمَقْا آََمٛمَـّ ـ٣م  اِريِّ َواؾْمـَٜمْد زمَِٟمٞمَّ
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ٙمُِٚمقنَ  ًْ وَم٣ميَمـ٦ْم َربِّ إيِنِّ ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم٤ًم قمـ اعمٚمٙمد٦م سمٚم٘مدٞمس: ، [555:اعم٤م دة]﴾َُم

ـفِ ـَمَٙمْٚم٦ُم َٞمْٖمِز َوَأؽْمَٙمْٚم٦ُم ََمَع ؽُمَٙمْٝمََمَن   . [44:اًمٜمٛمؾ]﴾َربِّ ايْمَٔم٣مظَمكِمَ  يمٙمَّ

 ،َمــ ايمٔمٗم٣مئـد وإضم٘مـ٣مم ÷ صم٣مء زمف ؽمٝمدٞم٣م حمٚمدف ايمذي يـ ىمٙمّ ايمّد  ك ايمث٣مين:اظمٔمٛم

ـَ فِمٛمَد ا﴿ :سمٔم٣ملم وم٣مل ي ـفِ إِنَّ ايمدِّ ايمَٝمـْقَم ﴿ :شمٕمد٤ممم وىمد٤مل ،[59:آل قمٛمران]﴾اِلؽْماَلمُ  يمٙمَّ

ــاَلَم  ــُؿ اِلؽْم ــٝم٦ُم يَمُ٘م ــل َوَرِو ــْٝمُ٘مْؿ ٞمِْٔمَٚمتِ ــ٦ُم فَمَٙم َْٚم ُْ ــٛمَُ٘مْؿ َوَأ َِي ــْؿ  ــ٦ُم يَمُ٘م َأىْمَٚمْٙم

ٌََؾ َِمٛمُْف َوُهـَق دِم ﴿ :ل شمٕم٤ممم٤موىم، [2:اعم٤م دة]﴾َِيٛم٣ًم يٛم٣ًم هَمَٙمـ ُيْٗم
َِ ٌَْتِغ نَمغْمَ اِلؽْماَلِم  َوََمـ َي

ـَ  ي ـَ اَْل٣مِهِ  . [81:آل قمٛمران]﴾أطِمَرِة َِم

 ايمتًـٙمٝمؿ َٕمـر اح ٥م زمحًـ٤م ايمٓمـ٣مهر فمـعمايمٓمـ٣مهرة ايمدايّمـاظمٔمٛمك ايمث٣ميم٧م: إفمَمل 

 :يد٤م حمٛمدد :ىم٤ملوومٞمف:  ،2ؼميؾ ُم٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م ضمقمغم ٟمحق  ،يمف آٞمٗمٝم٣مَو

اِلؽْماَلُم َأْن سَمُْمَٜمَد َأْن َٓ إيَِمـَف إَِّٓ »: ÷وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ؟أظمؼمين قمـ اإلؾمالم

ًدا َرؽُمقُل ا يمٙمَّـفُ ا اَلةَ  ،يمٙمَّـفِ َوَأنَّ حُمَٚمَّ ىَم٣مةَ  ،َوسُمِٗمٝمَؿ ايمِمَّ  ،َوسَمُِمقَم َرََمَّم٣منَ  ،َوسُم٠ْمسمَِك ايمزَّ

ٌَْٝم٦َم إِِن اؽْمتَ  ٨مَّ ايْم شَْمْٔم٦َم إيَِمْٝمِف ؽَمٌِٝمالً َوََتُ
(1)

.  

يمؾ أقمدامل  أنّ سم٤مقمت٤ٌمر  :ٓ ومرق سملم اإليامن واإلؾمالم وئمٝمر ُمـ مجٚم٦م مذه اعمٕم٤مين أّٟمف 

َُىمَِر ا﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،اإلؾمالم وؿمٕم٤م ره مل ُمـ اإليامن ََا  ـَ إِ َوصِمَٙم٦ْم  يمٙمَّـفُ إِٞمَََّم اظم٠ُْمَِمٛمُقَن ايمَِّذي

ََا سُمٙمِٝم٦َْم فَمَٙمٝمْ  َْتُْؿ إِيََمٞم٣مً وُمُٙمقُهُْؿ َوإِ ََ الََة  ِٜمْؿ آي٣مسُمُف َزا ـَ ُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمَّ ِْؿ َيتََقىمَُّٙمقَن * ايمَِّذي َوفَمعَم َرهِّ

٣َّم َرَزوْمٛم٣َمُهْؿ ُيٛمِٖمُٗمقَن * أُْويمَاَِؽ ُهْؿ اظم٠ُْمَِمٛمُقَن ضَمٗم٣ًّم ٟمٗم٤مل]﴾َوِِم اِليََمُن زمِّْمٌع : »÷وىم٤مل  ،[4-2:ا

َ إيِمََف إَِّٓ ا ، هَمٟمهَْمَّمُٙمَٜم٣مْٔم٥ٌَمً ؾُم  -أَْو زمِّْمٌع َوؽِمتُّقنَ -َوؽَمٌُْٔمقَن  ََى يمٙمَّـفُ وَمْقُلٓ  َ َٞم٣مَه٣م إََِم٣مؿَمـ٥ُم ٕا َْ ، َوَأ

ـَ اِليََمنِ ـِ ايمْمَِّريِؼ فمَ   . (2)ش، َواَلٝم٣َمُء ؾُمْٔم٥ٌٌَم َِم

                                                           
 .( رواه ُمًٚمؿ واًمؽمُمذي قمـ قمٛمر5)

 ( رواه ُمًٚمؿ واًمٜم٤ًم ل واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضم٦م وأسمقداود قمـ أيب مريرة.2)
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وىمد دًّم٧م أي٤مت اًم٘مرآٟمّٞم٦م وإطم٤مديد٨م اًمٜمٌقّيد٦م قمدغم أّن اإليدامن واإلؾمدالم  

ـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمدٞم٤مق ذيمدر ىمدقم وُم ،وأهنام سمٛمٕمٜمك واطمد ،ًمٗمٔم٤من ُمؽمادوم٤من

ـْ ﴿ًمقط:  ـْ اظُمـ٠ْمَِمٛمكَِم * هَمـََم َوصَمـْدَٞم٣م همِٝمَٜمـ٣م نَمـغْمَ زَمْٝمـ٦ٍم َِمـ ـْ ىَمـ٣مَن همِٝمَٜمـ٣م َِمـ هَمَٟمطْمَرصْمٛم٣َم ََمـ

ٙمِِٚمكمَ  ًْ  .[26-21:اًمذاري٤مت]﴾اظُم

ّٓ أن اإليامن أقمّؿ ُمـ اإلؾمدالم  ،واإليامن واإلؾمالم وإن يم٤من ُمٕمٜم٤ممه٤م واطمدًا إ

وَم٣ميَم٦ْم إفَْمـَراُب ﴿سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،وًمٞمس يمؾ ُمًٚمؿ ُم١مُمٜم٤مً  ،ومٙمّؾ ُم١مُمـ ُمًٚمؿ

ـْ وُمقيُمقا َأؽْمَٙمْٚمٛم٣َم َوظم٣ََّم َيْدطُمْؾ اِليََمُن دِم وُمُٙمقزمُِ٘مؿْ 
، :[54احلجدرات]﴾آََمٛم٣َّم وُمْؾ مَلْ سُم٠ْمَِمٛمُقا َويَم٘مِ

ّٓ إذا اضمتٛمدع ومٞمدف  ويٗمٝمؿ ُمـ ذًمؽ أٟمدف ٓ يٙمدقن اعمًدٚمؿ ُم١مُمٜمد٤ًم يم٤مُمدؾ اإليدامن إ

 واًمٕمٛمؾ سم٤مٕريم٤من.  ،واإلىمرار سم٤مًمٚم٤ًمن ،سم٤مًم٘مٚم٥م آقمت٘م٤مد

وإن يم٤من ممـ اقمت٘مد سم٘مٚمٌدف  ،وم٢من يم٤من ممـ أىمّر سمٚم٤ًمٟمف وي يٕمت٘مد سم٘مٚمٌف ومٝمق ُمٜم٤مومؼ

 وُمـ اٟمٕمدُم٧م ومٞمف شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت ومٝمق يم٤مومر.  ،وأىمّر سمٚم٤ًمٟمف وم٘مط ومٝمق وم٤مؾمؼ

وم٤مًمٗم٤مؾمؼ واعمٜم٤مومؼ ًمٞمًد٤م ُمدـ  ،وًمٙمؾٍّ ُمـ اًمٙمٗمر واًمٗمًؼ واًمٜمٗم٤مق أطمٙم٤مم ختّّمف

همػم أٟمف دمري قمٚمٞمٝمام أطمٙم٤مم اإلؾمالم، ويتٛمّتٕم٤من سمٜمٗمس احل٘مقق اًمتل  ،اإليامن أمؾ

وذم ذًمدؽ  ،، سمٕمٙمس اًمٙمّٗم٤مر وأمؾ اًمذُّمد٦مع هب٤م يمؾ ُمـ يًتٔمّؾ سمٔمّؾ اإلؾمالميتٛمتّ 

َّٓ ا: »÷ي٘مقل اًمرؾمقل  َٓ إيَمـَف إ ــفُ ُأَِمْرُت َأْن ُأوَم٣مسمَِؾ ايمٛم٣َّمَس ضَمتَّك َيُْمَٜمُدوا َأْن   ،يمٙمَّ

ـفِ ًدا َرؽُمقُل اَوَأنَّ حُمَٚمَّ  ـاَلةَ  ،يمٙمَّ ىَمـ٣مةَ  ،َوُيِٗمٝمُٚمقا ايمِمَّ ا هَمَٔمُٙمـق ،َوُي٠ْمسُمـقا ايمزَّ ََ يمِـَؽ هَمـ١مِ ََ  ا 

َََِم٣مَءُهْؿ َوَأَْمَقاهلَُ  ْؿ فَمعَم افَمَِمُٚمقا َِمٛمِّل  ٣مُهُ ًَ َٜم٣م، َوضِم َّٓ زمَِحٗمِّ ـفِ ْؿ إ شيمٙمَّ
(1)،

وذم روايد٦م:  

َٓ ُأَِمْرُت َأْن ُأومَ » َّٓ ا ٣مسمَِؾ ايمٛم٣َّمَس ضَمتَّك َيُٗمقيُمقا:  ــفُ إيَمـَف إ ا وَم٣ميُمقَهـ٣م :يمٙمَّ ََ ْقا  ،هَمـ١مِ َوَصـٙمَّ

                                                           
 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًم ل قمـ أيب مريرة  وقمٌداهلل سمـ قمٛمر. (5)
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زمِٝمَحَتٛمَـ٣م، هَمَٗمـْد ضَمُرََمـ٦ْم فَمَٙمْٝمٛمَـ٣م ََ زَمُحـقا  ََ ٌَْٙمَتٛمَـ٣م، َو
ٌَُٙمقا ومِ َََِمـ٣مُؤُهْؿ  َصاَلسَمٛم٣َم، َواؽْمـَتْٗم

َٜم٣م، َّٓ زمَِحٗمِّ ْؿ إ ْؿ فَمعَم ا َوَأَْمَقاهُلُ ٣مُهُ ًَ ـفِ َوضِم شيمٙمَّ
(1)

. 

ٗم٤مق وإن يم٤مٟمد٧م دمدري قمٚمدٞمٝمؿ ذم اًمددٟمٞم٤م ذًمؽ قمغم أن أمؾ اًمٗمًؼ واًمٜم ويدّل 

طمٞمد٨م شمٙمدقن دُمد٤مؤمؿ  ،ويتٛمّتٕمقن سم٤محل٘مقق اًمقاضم٦ٌم ًمٚمٛمًدٚمؿ ،أطمٙم٤مم اإلؾمالم

وشمٜمّٗمدذ  ،وأقمراودٝمؿ ُُمّمد٤مٟم٦م ،وأُمقاهلؿ حمٗمقفمد٦م  ،وطم٘مقىمٝمؿ ُمٙمٗمقًم٦م ،ُمٕمّمقُم٦م

 ،إٓ أهندؿ ًمٞمًدقا ُمد١مُمٜملم ،ومٞمٝمؿ احلددود اًمنمدقمٞم٦م قمدغم طمٙمدؿ اًم٘مدرآن واًمًدٜم٦م

طمٙمؿ اًمٙمّٗم٤مر اعمًتحّ٘ملم ًمدظمقل اًمٜم٤مر واخلٚمقد  -قسمقاإن ي يت-وطمٙمٛمٝمؿ قمٜمد اهلل 

ــفَ إِنَّ ا﴿ىمد٤مل شمٕمد٤ممم:  ،ومٞمٝم٤م ـَ دِم صَمَٜمـٛمََّؿ ََجِٝمًٔمـ٣م يمٙمَّ  ﴾صَمـ٣مَِمُع اظُمٛمَـ٣مهمِِٗمكَم َوايْمَ٘مـ٣مهمِِري

ـَ ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ،[541]اًمٜم٤ًمء: ٣م ايمَِّذي َتُقوَن * َأَمَّ ًْ ـْ ىَم٣مَن هَم٣مؽِمًٗم٣م َٓ َي ـْ ىَم٣مَن َُم٠ْمَِمٛم٣ًم ىَمَٚم َأهَمَٚم

ـَ آَمَ  ـ٣م ايمَّـِذي ٣مِت هَمَٙمُٜمْؿ صَمٛم٣َّمُت اظَمْٟمَوى ُٞمُزًٓ زمََِم ىَمـ٣مُٞمقا َئْمَٚمُٙمـقَن *  َوَأَمَّ ٣مِلَ ٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمَّ

ووُمقا فَمـَذاَب  َُ ْؿ  ُرصُمقا َِمٛمَْٜم٣م ُأفِمٝمُدوا همِٝمَٜم٣م َوومِٝمَؾ هَلُ وا َأْن ََيْ َُ ََم َأَرا ُٗمقا هَمَٚمْٟمَواُهْؿ ايمٛم٣َّمُر ىُمٙمَّ ًَ هَم

زُمقنَ ايمٛم٣َّمِر ايمَِّذي ىمُ   .[21-58:اًمًجدة]﴾ٛمُْتْؿ زمِِف سُمَ٘مذِّ

                                 

                                                           
 .رواه اًمٌخ٤مري واًمؽمُمذي واًمٓمؼماين قمـ أٟمس (5)
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  والوعيد دـــصدق الوع

  

 ،جي٥م قمغم اعمًٚمؿ اإليامن سمّمدق ُم٤م وقمد اهلل سمف اعم١مُمٜملم ُمـ اًمثقاب ذم أظمرة

 جمتٜمٌد٤مً  ،قمد٤مُماًل ًمٚمّمد٤محل٤مت ،ًمٚمقاضم٤ٌمت ي٤مً ُم١مدّ  ومق أن يمؾ ُم١مُمـ ُم٤مت قمغم إيامٟمف

 اجلٜمّد٦مومد٢من ُمّمدػمه دظمدقل  ،شم٤م ٤ًٌم قمدـ اعمٕمد٤مو واًمًدٞم ٤مت ،ًمٚمٙم٤ٌم ر واعمقسم٘م٤مت

ُمّمداىم٤ًم ًم٘مقل احلؼ ضمؾ وقمدال:  ،ظمٚمقدًا دا اًم ٓ أُمد ًمف وٓ اٟم٘مٓم٤مع ،واخلٚمقد ومٞمٝم٤م

ـْ زم٣ِم﴿ ـْ ُي٠ْمَِم ـِري َِمـ يمٙمَّـفِ َوََم ْ َْ ٣مٍت  ْر فَمٛمُْف ؽَمٝمَِّا٣مسمِِف َوُيْدطِمْٙمـُف صَمٛمَـّ ٣م ُيَ٘مٖمِّ ـْ َوَئْمَٚمْؾ َص٣مِلً

تَِٜم٣م  يمَِؽ ايْمَٖمْقُز ايْمَٔمٓمِٝمؿُ إَ ََتْ ََ ـَ همِٝمَٜم٣م َأزَمًدا  ٣َمُر طَم٣ميمِِدي إِنَّ ﴿ شمٕمد٤ممم: قًمف، وىم[9:اًمتٖمد٤مسمـ]﴾ُْ

ْوِس ُٞمزُ  ََ ْؿ صَمٛم٣َّمُت ايْمِٖمْر ٣مِت ىَم٣مَٞم٦ْم هَلُ ٣مِلَ ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمَّ ـَ همِٝمَٜمـ٣م *  ًٓ ايمَِّذي طَم٣ميمِِدي

ٌُْٕمــقَن فَمٛمَْٜمــ٣م ضِمــقَ  َٓ  وٟمحددق ذًمددؽ ُمددـ أيدد٤مت اًم٘مرآٟمٞمدد٦م  ،[518-517:ٝمددػاًمٙم]﴾ًٓ َي

واًمتل شمدل دًٓم٦م واوح٦م  ،وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م اًمتل ٓ ؾمٌٞمؾ إمم طمٍمم٤م

  .صدق وقمد اهلل شمٕم٤ممم ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم قمغم

 : َم٣ميقم ٤م فمعم اليَمن زمِمدق وفمد اح سمٔم٣ملميؼمسمّ و

5-  َّ جمتٛمٌـ٣ًم  ،ٙمقاصمٌـ٣متيم يـ٣مً اليَمن زمٟمن َمِمغم اظم٠مَمـ ايمذي يٚمقت فمـعم إيَمٞمـف َم٠م

 إذا قمٚمؿ اهلل :ومْمٔم٣مً  اْلٛم٥ّمهم١من َمِمغمه  ،سم٣مئ٣ًٌم فمـ اظمٔم٣ميص وايمًٝما٣مت ،يمٙمٚمحرَم٣مت

ه اهلل ّمدػم  طم٤مل ُمـ إطمدقال أن يُ  وأٟمف ٓ يٛمٙمـ سم٠مّي  ،صدق إيامٟمفإظمالصف و

ٓ اهلل شمٕمد٤ممم و ،ٛمتدفٙمٕن ذًمدؽ ُمٜمد٤مٍف ًمٕمددل اهلل وطم :إمم اًمٜم٤مر ويدظمٚمف ومٞمٝم٤م

 . طمٙمٛم٦مإٓ ُم٤م مق قمدل و فيّمدر قمٜم
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ٓ ٣ُمي٥م ظمٗم٣مَمٜمؿ همٝمٜم٣م وٓ  ،ن همٝمٜم٣م أزمداً ودن خمٙمّ وطم٣ميمد اْلٛم٥ّمدم  اْلٛم٥ّماليَمن زمٟمن أهؾ  -2

٣مٍت َوفُمُٝمـقنٍ إِنَّ اظمُ ﴿ ُمّمداىم٤ًم ًم٘مقل احلؼ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: :اٞمٗمْم٣مع إمم  ﴾..تَِّٗمـكَم دِم صَمٛمَـّ

ُٜمْؿ همِٝمَٜم٣م َٞمَِم٤ٌم َوََم٣م ُهْؿ َِمٛمَْٜم٣م زمُِٚمْخَرصِمكمَ  َٓ ﴿ ىمقًمف: ًُّ  :شمٕمد٤ممم قًمف، وىم[48-41:جدراحل]﴾َيَٚم

ٙمِِٚمكمَ ﴿ ًْ ـَ آََمٛمُقا زمِآَي٣مسمِٛم٣َم َوىَم٣مُٞمقا َُم َْطُمُٙمقا *  ايمَِّذي ـػَمُونَ  اْلٛم٥ّما ُيَْمـ٣مُ  *  َأْٞمتُْؿ َوأَْزَواصُمُ٘مْؿ َُتْ

َََه٤ٍم َوأىَْمَقاٍب َوهمِٝمَٜم٣م ََم٣م سَمُْمتَِٜمٝمِف  ـْ  َ فَمَٙمٝمِْٜمْؿ زمِِِمَح٣مٍ  َِم َ ٞمُٖمُس َوسَمَٙمذُّ ٕا همِٝمَٜمـ٣م فْمـكُمُ َوَأْٞمـتُْؿ ٕا

ـ ُيْمِِع ا: ﴿شمٕم٤ممم قًمفوىم ،[75-69:اًمزظمرف]﴾طَم٣ميمُِدونَ  ِري  يمٙمَّـفَ َوََم ْ َْ َوَرؽُمقيمَُف ُيْدطِمْٙمُف صَمٛم٣َّمٍت 

ََيمَِؽ ايمَْٖمْقُز ايمَْٔمٓمِٝمؿُ  ـَ همِٝمَٜم٣م َو ٣َمُر طَم٣ميمِِدي ُْ َ تَِٜم٣م ٕا د٤مء:] ﴾َِمـ ََتْ ـْ ﴿ :شمٕمد٤ممم قًمفوىم ،[52اًمًٜم َوََمـ

ـْ زم٣ِم تَِٜم٣م َوَئْمَٚمْؾ َص٣مِلً  يمٙمَّـفِ ُي٠ْمَِم ـْ ََتْ ِْري َِم َْ َ ٣م ُيْدطِمْٙمُف صَمٛم٣َّمٍت  ـَ همِ ٕا ٣َمُر طَم٣ميمِِدي ٝمَٜمـ٣م َأزَمـًدا وَمـْد ُْ

ـَ ا ًَ  ، وٟمحق ذًمؽ ُمـ أي٤مت. [55:اًمٓمالق]﴾٣ميمَُف ِرْزومً  يمٙمَّـفُ َأضْم

سمدًٓمد٦م  :ِمـ٣متٛمٕمّ اظمىمـدار وإَار ٞمٔمٝمؿ يمٝمس همٝمٜم٣م رء َمـ  اْلٛم٥ّماليَمن زمٟمن  -2

ٛمُقا اُل ﴿قًمف شمٕم٤ممم: ىموُمٜمٝم٤م  ،أي٤مت اعمذيمقرة وهمػمم٤م ًَ ـَ َأضْم ِذي ٌة يمِٙمَّ ََ ٛمَك َوِزَي٣م ًْ

 ﴾ُهـْؿ همِٝمَٜمـ٣م طَم٣ميمِـُدونَ  َِيمَّـ٥ٌم ُأْويَماِـَؽ َأْصـَح٣مُب اْلٛمّـ٥م َٓ َيْرَهُؼ ُوصُمقَهُٜمْؿ وَمؼَمٌ وَ  َٓ وَ 

ِة َأفْمـكُمٍ صَمـَزاًء زمِـََم  الَ همَ ﴿ شمٕم٤ممم: قًمفوىم ،[26:يقٟمس] ـْ وُمرَّ ْؿ َِم  سَمْٔمَٙمُؿ َٞمْٖمٌس ََم٣م ُأطْمِٖمَل هَلُ

ـفِ ْٚمُد َووَم٣ميُمقا اَل ﴿ شمٕم٤ممم: قًمفوىم ،[57:اًمًجدة]﴾ىَم٣مُٞمقا َئْمَٚمُٙمقنَ  ٣م ايمَّ  يمٙمَّ َه٤َم فَمٛمَـّ َْ ِذي َأ

ٛم٣َم يَمَٕمُٖمقٌر ؾَمُ٘مقرٌ اَل  ـْ هَمّْمـٙمِِف *  َزَن إِنَّ َرزمَّ اَر اظْمَُٗم٣مََم٥ِم َِمـ ََ ٛم٣َم  ـٛم٣َم همِٝمَٜمـ٣م  َٓ ايمَِّذي َأضَمٙمَّ ًُّ َيَٚم

ٛم٣َم همِٝمَٜم٣م يُمُٕمقٌب  َٓ َٞمَِم٤ٌم وَ  ًُّ  .[21-22:وم٤مـمر] ﴾َيَٚم

وايمُمٜمداء  ،وفم٣ٌمَه اظمتٗمكم ،وأويمٝم٣مئف اظمخٙمِمكم ،أٞمٌٝم٣مء اح َار اْلٛم٥ّماليَمن زمٟمن  -4

وٓ  ،وٓ ظمٛمـ٣مهمؼ ،وٓ ظمممـك ،وأٞمف ٓ َم٘م٣من همٝمٜم٣م يم٘م٣مهمر ،َمـ فم٣ٌمَه وايمِم٣ملكم

 اْلٛمّـ٥مسمِْٙمَؽ ﴿ُمّمداىم٤ًم ًم٘مقل احلؼ ضمؾ وقمال:  :وٓ يمٖم٣مصمر ،وٓ يمٖم٣مؽمؼ ،يمٓم٣ممل

ـْ ىَم٣مَن سَمِٗمٝم٣ًّمايمَّتِل ُٞمقِرُث  َٞم٣م ََم
َِ ٣ٌَم ـْ فِم  .[62:ُمريؿ]﴾َِم
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د ومق ُمد٤م شمققّمد ،جي٥م قمغم اعمًٚمؿ يمذًمؽ أن ي١مُمـ سمّمدق وقمٞمد اهلل قمز وضمؾ

: ٝمؿوُمـ ذم طمٙمٛم ، واعمٕم٤مٟمديـ،واًمٕمّم٤مة ،واعمٜم٤موم٘ملم ،اًمٙم٤مومريـو سمف اعمنميملم، اهلل

 ُمـ اًمٕمذاب ذم أظمرة .

 ٣م يقم: ٤م فمعم اليَمن زمِمدق ايمقفمٝمد َمويؼمسمّ 

أو  ،أو همـ٣مصمراً  ،أو هم٣مؽمٗم٣مً  ،أو َمٛم٣مهمٗم٣مً  ،أو ىم٣مهمراً  ،َمـ َم٣مت َمممىم٣مً  اليَمن زمٟمنّ  -5

ــا ،ـم٣مظمــ٣مً  ٙمقاصمٌــ٣مت يمأو سم٣مرىمــ٣ًم  ،ىمٌــ٣مئر اظمٔمــ٣ميص ىمٌــغمة َمـــ فمــعم أو َمٌمًّ

همـ١من  :نمغم سم٣مئ٤م فمـ رء َمـ َيمؽ ،وايمٖمرائض ايمتل اهمؼموٜم٣م اح فمعم فم٣ٌمَه

إِنَّ ﴿قل احلؼ شمٌد٤مرك وشمٕمد٤ممم: ُمّمداىم٤ًم ًم٘م :َمِمغمه َطمقل ايمٛم٣مر واْلٙمقَ همٝمٜم٣م

٣مٌر ُأو ـَ ىَمَٖمُروا َوََم٣مسُمقا َوُهْؿ ىُمٖمَّ ـفِ يَماَِؽ فَمَٙمْٝمِٜمْؿ يَمْٔمٛم٥َُم اايمَِّذي ِٔمكَم َواظمَ  يمٙمَّ مئَِ٘م٥ِم َوايمٛم٣َّمِس َأَْجَ

ُػ فَمـٛمُْٜمُؿ ايْمَٔمـَذاُب َوَٓ ُهـْؿ ُيٛمَٓمـُرونَ  ٖمَّ ـَ همِٝمَٜم٣م َٓ َُيَ ، [562-565اًمٌ٘مدرة:]﴾* طَم٣ميمِِدي

ـفُ َوفَمَد ا﴿ :شمٕم٤مممىمقًمف و ـَ همِٝمَٜمـ٣م اظُمٛم٣َمهمِِٗمكَم َواظمُ  يمٙمَّ ٣مَر َٞم٣مَر صَمَٜمٛمََّؿ طَم٣ميمِـِدي ٛم٣َمهمَِٗم٣مِت َوايْمُ٘مٖمَّ

ٌُُٜمْؿ َويَمَٔمٛمَُٜمْؿ اهِ  ًْ ـفُ َل ضَم ْؿ فَمَذاٌب َُمِٗمٝمؿٌ  يمٙمَّ َوََمــ ﴿ شمٕمد٤ممم:ىمقًمف و ،[68:اًمتقسم٦م]﴾َوهَلُ

ـفَ َئْمِص ا ُه ُيْدطِمْٙمُف  يمٙمَّ ََ ِٜمـكمٌ َوَرؽُمقيَمُف َوَيَتَٔمدَّ ضُمُدو  ﴾َٞم٣مًرا طَم٣ميمًِدا همِٝمَٜمـ٣م َويَمـُف فَمـَذاٌب َمُّ

ـَ َٓ َيْدفُمقَن ََمَع ا﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ، [54اًمٜم٤ًمء:] ـفِ َوايمَِّذي ٣م آطَمَر َوَٓ َيْٗمُتُٙمـقَن  يمٙمَّ إهَِلً

َم ا ـفُ ايمٛمَّْٖمَس ايمَّتِل ضَمرَّ يمِـَؽ َيْٙمـَؼ َأشَم٣مًَمـ٣م  يمٙمَّ ََ ـْ َيْٖمَٔمْؾ  ؼِّ َوَٓ َيْزُٞمقَن َوََم * إَِّٓ زم٣ِمْلَ

ُٙمْد همِٝمِف َُمَٜم٣مًٞم٣م وٟمحق ذًمؽ ، [69-68:اًمٗمرىم٤من]﴾ُيَّم٣مفَمْػ يَمُف ايْمَٔمَذاُب َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َوََيْ

 ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمتل ٓ جم٤مل ًمذيمرم٤م وٓ ؾمٌٞمؾ إمم طمٍمم٤م. 

ن همٝمٜم٣م أزمـدًا ٓ ٣ُميـ٥م ظمٗمـ٣مَمٜمؿ ودن خمٙمّ واليَمن زمٟمن أهؾ ايمٛم٣مر دم ايمٛم٣مر طم٣ميمد -2
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قمّمد٤مة  ٤مر وُمدـ اؾمدتحؼ اًمٜمد٤مر ُمدـي ذم ذًمدؽ اًمٙمّٗمديًتق :همٝمٜم٣م وٓ اٞمٗمْم٣مع

َوفَمـَد اح ﴿ويددل قمدغم ذًمدؽ ىمقًمدف شمٕمد٤ممم:  ،٤مىمٝمؿ وُمٜمد٤موم٘مٞمٝمؿًّ اعمًٚمٛملم وومُ 

ٌُُٜمْؿ َويَمَٔمـٛمَُٜمُؿ ا ـ ًْ ـَ همِٝمَٜم٣م ِهَل ضَم ٣مَر َٞم٣مَر صَمَٜمٛمََّؿ طَم٣ميمِِدي ــفُ اظُمٛم٣َمهمِِٗمكَم َواظُمٛم٣َمهمَِٗم٣مِت َوايْمُ٘مٖمَّ  يمٙمَّ

ِٗمٝمؿ ْؿ فَمَذاٌب َمُّ ْجـِرَِمكَم دِم فَمـَذاِب صَمَٜمـٛمََّؿ إِنَّ اظمُ ﴿ :، وىمقًمف شمٕمد٤ممم[68:تقسمد٦ماًم]﴾ ٌَوهَلُ

ـقن َٓ  *  طَم٣ميمُِدونَ  ًُ
ٌْٙمِ ُ فَمٛمُْٜمْؿ َوُهْؿ همِٝمِف َُم  :، وىمقًمدف شمٕمد٤ممم[71-74:اًمزظمدرف]﴾ َُيَٖمؼمَّ

ـْ َئْمِص ا﴿ ـفَ َوََم ـَ همِٝمَٜمـ٣م َأزَمـًد  يمٙمَّ ، [22:اجلدـ]﴾اَوَرؽُمقيَمُف هَم١مِنَّ يَمُف َٞمـ٣مَر صَمَٜمـٛمََّؿ طَم٣ميمِـِدي

ـفُ ىَمَذيمَِؽ ُيِرُّيِْؿ ا﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ـْ  يمٙمَّ اٍت فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوََم٣م ُهْؿ زمَِخ٣مِرصِمكَم َِم ْؿ ضَمَنَ َأفْمََمهَلُ

٣مِر َوََمـ٣م ُهـْؿ ﴿ :، وىمقًمدف شمٕمد٤ممم[567:اًمٌ٘مدرة]﴾ ِايمٛم٣َّمر ـْ ايمٛمَـّ ُرصُمـقا َِمـ ُيِريـُدوَن َأْن ََيْ

ْؿ فَمَذاٌب َُمِٗمٝمؿ  .[27:اعم٤م دة]﴾ ٌزمَِخ٣مِرصِمكَم َِمٛمَْٜم٣م َوهَلُ

 ،وايم٘مـ٣مهمريـ ،ٟمن َيمؽ ايمٔمذاب هق صمزاء اح ايمٔمـ٣مَل دم اظمممـىمكمزماليَمن  -2

ٕهندؿ ُمد٤م  :وَمــ دم ضم٘مٚمٜمـؿ ،واظمٛم٣مهمٗمكم ،وايمٓمٙمٚم٥م ،واظمجرَمكم ،وايمٔمِم٣مة

٦م سم٢مرؾم٤مل اًمرؾمؾ وإٟمدزال اؾمتح٘مقا ذًمؽ إٓ ًمًقء ومٕمٚمٝمؿ سمٕمد أن سمٚمٖمتٝمؿ احلجّ 

 ،ؼ واًم٤ٌمـمدؾزون سمدف سمدلم احلدُمع ُم٤م ومٌٝمؿ اهلل ُمـ اًمٕم٘مؾ اًمذي يٛمّٞمد ،اًمٙمت٥م

وم٤مظمتد٤مروا  ،٦م آظمتٞمد٤مروُمدٜمحٝمؿ طمرّيد ،واهلددى واًمْمدالل ،واخلػم واًمنمد

ومٙم٤من دظمقهلؿ اًمٜمد٤مر  ،سمقا رؾمٚمفويمذّ  ،وضمحدوا آي٤مت اهلل ،اًمْمالل قمغم اهلدى

ُمّمداىم٤ًم ًم٘مقل احلؼ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:  ،وظمٚمقدمؿ ومٞمٝم٤م مق ضمزاء اهلل اًمٕم٤مدل ومٞمٝمؿ

ـقنَ  َٓ *  طَم٣ميمُِدونَ ْجِرَِمكَم دِم فَمَذاِب صَمَٜمٛمََّؿ إِنَّ اظمُ ﴿ ًُ
ٌْٙمِ ُ فَمـٛمُْٜمْؿ َوُهـْؿ همِٝمـِف َُم َوََمـ٣م *  ُيَٖمـؼمَّ

ـْ ىَم٣مُٞمقا ُهـْؿ ايمٓمَّـ٣مظمكِِمَ 
َوَٞمُٗمـقُل ﴿ ، وىمقًمدف شمٕمد٤ممم:[76-74:اًمزظمدرف]﴾ـَمَٙمْٚمٛم٣َمُهْؿ َويَم٘مِ

ووُمقا فَمَذاَب اَل  يمَِؽ زمََِم وَمدَّ  *  ِريِؼ َُ ـفَ ََم٦ْم َأْيِديُ٘مْؿ َوَأنَّ اََ مٍ  يمٙمَّ  ﴾يمِْٙمَٔمٌِٝمـدِ  يَمْٝمَس زمَِٓمـالَّ

ـْ ا﴿ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم:[582-585:آل قمٛمران] َُِل دِم اَوَِم ٣م ـْ َُيَ ــفِ يمٛم٣َّمِس ََم زمَِٕمـغْمِ فِمْٙمـٍؿ  يمٙمَّ
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ـْ ؽَمٌِٝمِؾ اشَم٣ميِنَ فِمْْمٖمِ *  ىمَِت٣مٍب َُمٛمغِمٍ  َٓ ُهًدى وَ  َٓ وَ  ـفِ ِف يمُِٝمِّمؾَّ فَم ْٞمَٝم٣م طِمـْزٌي  يمٙمَّ يَمـُف دِم ايمـدُّ

يمَِؽ زمََِم *  ِريِؼ اَب اَل َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم فَمَذ  َوُٞمِذيُٗمفُ  ََم٦ْم َيَداَك َوَأنَّ ا ََ ـفَ وَمدَّ ٍم  يمٙمَّ يَمـْٝمَس زمَِٓمـالَّ

ذِ ﴿ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم:[51-8:احل٩م]﴾يمِْٙمَٔمٌِٝمدِ  ووُمقا فَمَذاَب اُْل شُمؿَّ ومِٝمَؾ يمِٙمَّ َُ ـَ ـَمَٙمُٚمقا  ْٙمـِد ي

َزْوَن  ْ ُْ ٌُقنَ  إَِّٓ َهْؾ 
ًِ ـَ همَ ﴿ ، وىمقًمف شمٕمد٤ممم:[12:يقٟمس] ﴾زمََِم ىُمٛمُْتْؿ سَمْ٘م َـّ ايمَّـِذي َٙمٛمُـِذيَٗم

يمَِؽ صَمـَزاُء َأفْمـَداِء *  ىَمَٖمُروا فَمَذازًم٣م ؾَمِديًدا َويَمٛمَْجِزَيٛمَُّٜمْؿ َأؽْمَقَأ ايمَِّذي ىَم٣مُٞمقا َئْمَٚمُٙمقنَ  ََ

ـفِ ا اُر اُْل ايمٛم٣َّمُر هلَُ  يمٙمَّ ََ  .[28-27:ومّمٚم٧م] ﴾ْٙمِد صَمَزاًء زمََِم ىَم٣مُٞمقا زمِآَي٣مسمِٛم٣َم ََيَْحُدونَ ْؿ همِٝمَٜم٣م 

وٓ سمٛم٣ميمف َمـ أضمد  ،اْلٛم٥ّمه اح إلم ِمغمِّ ايمٛم٣مر ٓ يُ  َمـ أهؾ َمـ ىم٣من اليَمن زمٟمنّ  -4

ـْ َْحِٝمٍؿ وَ ﴿ويدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  :ؾمٖم٣مفم٥م  ﴾ؾَمِٖمٝمٍع ُيَْمـ٣معُ  َٓ ََم٣م يمِٙمٓم٣َّمظمكَِِم َِم

ـ٣مَءيُمقنَ *  َأْصَح٣مَب ايْمَٝمِٚمـكمِ  إَِّٓ ﴿ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم:[58:همد٤مومر] ًَ ٣مٍت َيَت ـْ *  دِم صَمٛمَـّ فَمـ

ـَ اظْمَُِمـٙمِّكمَ *  ََم٣م ؽَمَٙمَ٘مُ٘مْؿ دِم ؽَمـَٗمرَ *  ْجِرَِمكمَ اظمُ  َومَلْ َٞمـُؽ ُٞمْْمِٔمـُؿ *  وَمـ٣ميُمقا مَلْ َٞمـُؽ َِمـ

٘مكِمَ  ًْ
ِ ٣مئِِّمكمَ *  اظْم ـِ *  َوىُمٛم٣َّم َٞمُخقُض ََمَع اْْلَ ي ُب زمَِٝمْقِم ايمـدِّ ضَمتَّـك َأسَم٣مَٞمـ٣م *  َوىُمٛم٣َّم ُٞمَ٘مذِّ

٣مهمِِٔمكمَ *  ايْمَٝمِٗمكمُ  ُٗمـقا ﴿ ، وىمقًمدف شمٕمد٤ممم:[48-29:اعمدصمر]﴾هَمََم سَمٛمَْٖمُٔمُٜمْؿ ؾَمَٖم٣مفَم٥ُم ايمُمَّ َواسمَّ

ـْ َٞمْٖمٍس ؾَمْٝمًا٣م وَ  َٓ َيْقًَم٣م  ِزي َٞمْٖمٌس فَم ْ ٌَـُؾ َِمٛمَْٜمـ٣م ؾَمـَٖم٣مفَم٥مٌ  َٓ َْ ، وىمقًمدف [48:اًمٌ٘مدرة]﴾ُيْٗم

ٌْـُؾ وَمـْد  إَِّٓ َهْؾ َيٛمُٓمُروَن ﴿ شمٕم٤ممم: ـْ وَم ـقُه َِمـ ًُ ـَ َٞم سَمْٟمِويَٙمُف َيْقَم َيْٟمِِت سَمْٟمِويُٙمُف َيُٗمقُل ايمَِّذي

َُّ هَمٛمَْٔمَٚمَؾ نَمغْمَ ايمَّـِذي صَم٣م ـْ ؾُمَٖمَٔم٣مَء هَمَٝمُْمَٖمُٔمقا يَمٛم٣َم َأْو ُٞمَر ؼِّ هَمَٜمْؾ يَمٛم٣َم َِم ٛم٣َم زم٣ِمْلَ َءْت ُرؽُمُؾ َرزمِّ

ونَ  ُٜمْؿ َوَوؾَّ فَمٛمُْٜمْؿ ََم٣م ىَم٣مُٞمقا َيْٖمؼَمُ ًَ وا َأٞمُٖم  .[12:إقمراف]﴾ىُمٛم٣َّم َٞمْٔمَٚمُؾ وَمْد طَمِنُ

  

وأن ُمـ آُمـ سم٤مهلل ووطّمدده  ،اجلٜم٦ّم١ميّمد أّن اإليامن ـمريؼ إمم ضم٤مءت أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ًمت

اظمُـ٠ْمَِمٛمكَِم أصَْمـًرا  يمٙمَّـفُ َوؽَمْقَ  ُي٠ْمِت ا﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،واخلٚمقد ومٞمٝم٤م اجلٜم٦ّموم٘مد اؾمتحؼ دظمقل 
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٤مء]﴾فَمٓمِٝمًَم  ـَ آََمٛمُقا زم٣ِم﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[546:اًمًٜم ٣م ايمَِّذي ـٝمُْدطِم  يمٙمَّـفِ هَمٟمََمَّ ًَ ُٙمُٜمْؿ دِم َوافْمتََِمـُٚمقا زمِـِف هَم

تَِٗمٝمًَم  ًْ اؿًم٣م َُم ٤مء]﴾َرْْح٥ٍَم َِمٛمُْف َوهَمّْمٍؾ َوَُّيِْدُّيِْؿ إيِمَٝمِْف ِسَ  يمٙمَّــفُ َوفَمـَد ا﴿ ، وىمد٤مل شمٕمد٤ممم:[571:اًمًٜم

٣مِت  ٥ًَم دِم صَمٛمَـّ ـَ ؿَمٝمٌِّ
٣مىمِ ًَ ـَ همِٝمَٜم٣م َوََم ٣َمُر طَم٣ميمِِدي ُْ َ تَِٜم٣م ٕا ـْ ََتْ ِْري َِم َْ  اظم٠ُْمَِمٛمكَِم َواظم٠ُْمَِمٛم٣َمِت صَمٛم٣َّمٍت 

ـْ ا فَمْدنٍ  ََيمَِؽ ُهَق ايمَْٖمْقُز ايمَْٔمٓمِٝمؿُ  يمٙمَّـفِ َوِرْوَقاٌن َِم  .[72:اًمتقسم٦م]﴾أىَْمػَمُ 

واخلٚمقد ومٞمٝم٤م ُمؽمشّم٥م  اجلٜم٦ّمومٝمذه أي٤مت وٟمحقم٤م شمدّل دًٓم٦م واوح٦م قمغم أّن دظمقل 

وُمٕمٜمك ذًمؽ أّن قم٤ٌمدات اإلٟم٤ًمن وأقمامًمف اًمّم٤محل٦م ٓ شمٙمدقن  ،قمغم اإليامن سم٤مهلل وشمقطمٞمده

ٓ يؽمشم٥م ،ُم٘مٌقًم٦م ّٓ ُمع اإليامن و ٓ يٕمٜمل ذًمؽ سم٠مي طم٤مل أن اإليامن وطمده  ،قمٚمٞمٝم٤م ضمزاء إ و

 : قمغم ذًمؽ ُم٤ميكم ويدّل   ،واخلٚمقد ومٞمٝم٤م اجلٜم٦ّميم٤مٍف ًمدظمقل 

وإٞمَم اليَمن  ،نم٣مي٥م طمٙمؼ الٞم٣ًمن وّه وصمقَه يمٝمس هق اليَمن همح٤ًمأّن  -5

َـّ َواِلٞمَس َوََم٣م طَمَٙمْٗم٦ُم اْْلِ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ومق اًمٕم٤ٌمدة واًمٓم٤مقم٦م ،اظمٗمرون زم٣ميمٔمٚمؾ

ٌُُدونِ  ّٓ وؾمدٞمٚم٦م إلصدالح ، [16:اًمدذاري٤مت]﴾إَِّٓ يمَِٝمْٔم مم٤م يٕمٜمل أن اإليامن ُمد٤م مدق إ

ًمٞمٜمت٩م قمدـ ذًمدؽ حت٘مٞمدؼ اهلددف أو اًمٖم٤ميد٦م  ،٦م وهتذي٥م ؾمٚمقيمٝم٤ماًمٜمٗمس اًمٌنميّ 

 أٓ ومق قم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم وـم٤مقمتف وشمٜمٗمٞمذ أُمره.  :اًمذي ُمـ أضمٚمف ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن

مل سم٘مــ َفمـقة إلم  -دم َمٗمّدَمتٜم٣م رؽم٣ميم٥م الؽمـالمو-َفمقة ايمرؽمؾ َجٝمٔم٣ًم أّن  -2

سم٠مداء ُمد٤م  ،وإٟمام يم٤مٟم٧م دقمقة إمم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم وقم٤ٌمدشمف :جمّرَ اليَمن همح٤ًم

ـَ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،واضمتٜم٤مب ُم٤م هنك قمٜمف ،اومؽموف ـي ِ ٌَممِّ َوََم٣م ُٞمْرؽِمُؾ اظُمْرؽَمـٙمكَِم إَِّٓ َُم

ـَ َوَأْصَٙمَح هَماَل طَمْقٌ   ـْ آََم ـَ هَمَٚم َزُٞمقنَ َوَُمٛمِذِري  .[48:إٟمٕم٤مم]﴾فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوَٓ ُهْؿ َِحْ

ام ٟمٙم٤مد ٟمجد ذم يمتد٤مب اهلل وم :أّن ايمٔمٚمؾ ايمِم٣ميمح يرسمٌط زم٣مليَمن ارسم٣ٌمؿم٣ًم وشمٝمٗم٣مً  -2

ّٓ واىمؽمن سمٕمٛمؾ اًمّم٤محل٤مت أو اضمتٜمد٤مب اعمحرُمد٤مت وٓ  ،شمٕم٤ممم ذيمرًا ًمإليامن إ
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 ،اًمٗمدالحوسمد٤مًمٗمقز و ،ٟمٙم٤مد ٟمجد ذيمر اجلزاء احلًـ ذم أظمرة اعمٌنّم سمد٤معمٖمٗمرة

ّٓ  :، وإُم٤من ُمـ أمقال يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وقمدذاب اًمٜمد٤مر وؾمدٕمػمم٤ماجلٜم٦ّمودظمقل  إ

ـَ ﴿وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ، اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اعم٘مرون سم٤مإليامنُمؽمشّم٤ًٌم قمغم إِنَّ ايمَِّذي

ْوِس ُٞمُزًٓ  ََ ْؿ صَمٛم٣َّمُت ايْمِٖمْر ٣مِت ىَم٣مَٞم٦ْم هَلُ ٣مِلَ  ىمقًمف، و[517:اًمٙمٝمػ]﴾آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمَّ

ـٌ هَمُٟمْويَماِـَؽ ﴿ شمٕم٤ممم: ىَمـٍر َأْو ُأٞمَثـك َوُهـَق َُمـ٠ْمَِم ََ ـْ  ٣مِت َِمـ ـ٣مِلَ ـْ ايمِمَّ ـْ َئْمَٚمـْؾ َِمـ َوََم

ـْ ﴿ شمٕمد٤ممم: ىمقًمدف، و[524:اًمٜمًد٤مء]﴾َوَٓ ُيْٓمَٙمُٚمقَن َٞمِٗمغًما اْلٛم٥ّمَيْدطُمُٙمقَن  ـْ ُيـ٠ْمَِم َوََمـ

ـفِ زم٣ِم ْر فَمٛمُْف ؽَمٝمَِّا٣مسمِِف َوُيْدطِمٙمْ  يمٙمَّ ٣م ُيَ٘مٖمِّ َـ٣مُر َوَئْمَٚمْؾ َص٣مِلً ُْ تَِٜمـ٣م إَ ـْ ََتْ ـِري َِمـ ْ َْ ٣مٍت  ُف صَمٛمَـّ

يمَِؽ ايْمَٖمْقُز ايْمَٔمٓمِٝمؿُ  ََ ـَ همِٝمَٜم٣م َأزَمًدا  ـَ وَم٣ميُمقا ﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمف، و[9:اًمتٖم٤مسمـ]﴾طَم٣ميمِِدي إِنَّ ايمَِّذي

ٛم٣َم ا ـفُ َرزمُّ َزُٞمقَن * ُأْويَماَِؽ َأْصَح  يمٙمَّ  اْلٛم٥ّم٣مُب شُمؿَّ اؽْمَتَٗم٣مَُمقا هَماَل طَمْقٌ  فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوَٓ ُهْؿ َِحْ

ـَ همِٝمَٜم٣م صَمَزاًء زمََِم ىَم٣مُٞمقا َئْمَٚمُٙمقنَ   .[54-52:إطم٘م٤مف]﴾طَم٣ميمِِدي

ايمقفمٝمـد ايمُمـديد  ÷أٞمف ومد ورَ دم ىمت٣مب اح سمٔم٣ملم وفمعم يمًـ٣من رؽمـقيمف  -4

ٕهؾ ايم٘م٣ٌمئر وَوي اظمٔم٣ميص، ومل يُمٖمع هلؿ اؽمتحٗم٣مومٜمؿ يمقفمٝمـد اح سمٔمـ٣ملم 

ـَ آََمٛمُقا َٓ سَمـْٟمىُمُٙمقا َي٣مأَ ﴿وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  :أُؿ َم٠مَمٛمقن َمقضّمدون ٣م ايمَِّذي َ ُّيُّ

ـُ٘مْؿ  ًَ ـْ سَمَراٍض َِمٛمُْ٘مْؿ َوَٓ سَمْٗمُتُٙمـقا َأٞمُٖم ٣مَرًة فَم َ
ِْ ٣ٌَمؿمِِؾ إَِّٓ َأْن سَمُ٘مقَن  َأَْمَقايَمُ٘مْؿ زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ زم٣ِميْم

ـفَ إِنَّ ا ـْقَ  ُٞمِْمـ يمٙمَّ ًَ يمَِؽ فُمْدَواًٞم٣م َوـُمْٙمـًَم هَم ََ ـْ َيْٖمَٔمْؾ  ٙمِٝمِف َٞمـ٣مًرا ىَم٣مَن زمُِ٘مْؿ َرضِمٝمًَم *  َوََم

يمَِؽ فَمعَم ا ََ ـفِ َوىَم٣مَن  غًما يمٙمَّ ًِ ـَ َيـْٟمىُمُٙمقَن ﴿شمٕم٤ممم: وىمقًمف ، [21-29:اًمٜمًد٤مء] ﴾َي إِنَّ ايمَِّذي

ِْؿ َٞمـ٣مًرا َوؽَمَٝمِْمـَٙمْقَن ؽَمـِٔمغًما ُِ ََم َيْٟمىُمُٙمقَن دِم زُمُْمق ، [51:اًمٜمًد٤مء]﴾َأَْمَقاَل ايْمَٝمَت٣مََمك ـُمْٙمًَم إِٞمَّ

ـْ َيْٗمُتْؾ َُم٠مْ ﴿ شمٕم٤ممم:وىمقًمف  ًدا هَمَجَزاُؤُه صَمَٜمٛمَُّؿ طَم٣ميمًِدا همِٝمَٜم٣م َونَمِّم٤َم اَوََم ـفُ َِمٛم٣ًم َُمَتَٔمٚمِّ  يمٙمَّ

ـَ آََمٛمُـقا ﴿ شمٕم٤ممم:وىمقًمف ، [92:اًمٜم٤ًمء]﴾فَمَٙمْٝمِف َويَمَٔمٛمَُف َوَأفَمدَّ يَمُف فَمَذازًم٣م فَمٓمِٝمًَم  ٣م ايمَِّذي َ َي٣مَأُّيُّ

ـَ ىَمَٖمُروا َزضْمًٖم٣م هَماَل سُمَقيمُّـ ا يَمِٗمٝمُتْؿ ايمَِّذي ََ زَمـ٣مإِ َْ زُمـَرُه إَِّٓ َر*قُهْؿ إَ َُ ْؿ َيْقََماِـٍذ 
ِ ـْ ُيـَقهلِّ َوََم



-48- 

ـْ ا هًم٣م يمِِٗمَت٣مٍل َأْو َُمَتَحٝمًِّزا إلَِم همَِا٥ٍم هَمَٗمْد زَم٣مَء زمَِٕمَّم٤ٍم َِم ــفِ َُمَتَحرِّ ْاَس َوََمـْٟمَواُه صَمَٜمـٛمَُّؿ َوزمِـ يمٙمَّ

 .[56-51:إٟمٗم٤مل] ﴾ِِمغمُ اظمَ 

ـِ اوْمَتَْمـَع : »÷وُمـ إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ذًمؽ ىمقل اًمرؾمقل  ضَمـؼَّ اَْمـِرٍئ ََم

 ًْ َم ا ٙمٍِؿ زمَِٝمِٚمٝمٛمِفِ َُم ىمد٤مل رضمدؾ ُمدـ اًم٘مدقم: يد٤م ش َوَأْوصَم٤َم يَمُف ايمٛم٣َّمرَ  ،اْلٛم٥ّمفَمَٙمْٝمِف  يمٙمَّـفُ ضَمرَّ

ـْ َأَراكٍ »ىم٤مل: قل اهلل وإن يم٤من ؿمٞم ٤ًم يًػمًا؟ رؾم وذم روايد٦م:  ،شَوإِْن ىَم٣مَن ؽِمـَقاىًم٣م َِمـ

ـْ َأَراكٍ » ٣ًٌم َِم شَوإِْن ىَم٣مَن وَمِّمٝم
(1 )

. 

 :وٓ ُيـِذيَٗمٜمؿ ٞمٔمٝمَٚمٜمـ٣م اْلٛمّـ٥مأن ٓ يـدطمَٙمٜمؿ  يمٙمَّـفِ زمٌع ضمؼل فمعم اأر: »÷وىمقًمف 

شفيْ َد ايمِ قَ ٣مقُّ يمِ ايمٔمَ وَ  ،َم٣مِل ايمٝمتٝمِؿ زمٕمغِم ضمؼ   ُؾ آىمِ وَ  ،٣مزمَ ُؾ ايمرِّ آىمِ وَ  ،رٍ ٍـُ َِخْ َمِ ْد َمُ 
(2) 

. 

وٟمحق ذًمؽ ُمـ أي٤مت وإطم٤مديد٨م اًمداًّمد٦م قمدغم اؾمدتح٘م٤مق أمدؾ اًمٗمًدقق 

وي شمٗمّّمدؾ  ،ومل ذم جمٛمٚمٝم٤م داًّم٦م قمغم اًمٕمٛمقم ،واًمٕمّمٞم٤من ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ واخلٚمقد ومٞمٝم٤م

، ٓ ٕمؾ اًمتقسم٦موي يرد آؾمتثٜم٤مء إ ،سملم يمقن ُمرشمٙم٥م اعمٕمّمٞم٦م ُم١مُمٜم٤ًم أو همػم ُم١مُمـ

ـَ َٓ َيْدفُمقَن ََمَع ا﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َم  يمٙمَّـفِ َوايمَِّذي ٣م آطَمَر َوَٓ َيْٗمُتُٙمـقَن ايمـٛمَّْٖمَس ايمَّتِـل ضَمـرَّ إهَِلً

ؼِّ  يمٙمَّـفُ ا يمَِؽ َيْٙمَؼ َأشَم٣مًَم٣م * ُيَّم٣مفَمْػ يَمـُف ايْمَٔمـَذاُب َيـْقَم  إَِّٓ زم٣ِمْلَ ََ ـْ َيْٖمَٔمْؾ  َوَٓ َيْزُٞمقَن َوََم

ُل  ٌَـدِّ ٣م هَمُٟمْويَماِـَؽ ُي ـَ َوفَمِٚمَؾ فَمَٚمـاًل َصـ٣مِلً ـْ سَم٣مَب َوآََم ُٙمْد همِٝمِف َُمَٜم٣مًٞم٣م * إَِّٓ ََم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َوََيْ

ٛم٣َمٍت َوىَم٣مَن ا يمٙمَّـفُ ا ًَ  .[71-68:اًمٗمرىم٤من]﴾نَمُٖمقًرا َرضِمٝمًَم  يمٙمَّـفُ ؽَمٝمَِّا٣مَِتِْؿ ضَم

ٓ يٖمٜمدل  وُمـ مٜم٤م ٟمدرك أن اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ٓ يٜمٗمؽ قمـ اإليامن ومٝمدام ىمريٜمد٤من

واإليدامن ٓ يٖمٜمدل ؿمدٞم ٤ًم  ،أطمدمه٤م قمـ أظمر، وم٤مًمٕمٛمؾ ٓ يٜمٗمع ؿمٞم ٤ًم سمدون اإليامن
                                                           

 ( رواه أمحد واًمٜم٤ًم ل واسمـ ُم٤مضم٦م واسمـ طم٤ٌمن قمـ أيب أُم٤مُم٦م .5)

 واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن قمـ أيب مريرة .( رواه احل٤ميمؿ 2)
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ا َيَره * وَ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،سمدون اًمٕمٛمؾ ٍة طَمغْمً رَّ ََ ـْ َئْمَٚمْؾ َِمْثَٗم٣مَل  ـْ َئْمَٚمـْؾ َِمْثَٗمـ٣مَل هَمَٚم ََم

ا َيَره ٍة َذًّ رَّ ـ٣مِن إَِّٓ ََمـ٣م ؽَمـَٔمك * َوَأنَّ ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[8-7:اًمزًمزًم٦م]﴾ََ ًَ َوَأْن يَمْٝمَس يمِِيٞم

َزاَء إَْوذَم  َزاُه اْْلَ ـْ صَم٣مَء ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[45-29:اًمٜمجؿ]﴾ؽَمْٔمَٝمُف ؽَمْقَ  ُيَرى * شُمؿَّ َُيْ ََم

ٛم٥َِم هَمَٙمُف طَمغْمٌ َمِ  ًَ ٌَّـ٦ْم زم٣ِمْلَ ـٝمَِّا٥ِم هَمُ٘م ًَّ ـْ صَمـ٣مَء زم٣ِميم ـْ هَمَزٍع َيْقََماِـٍذ آَِمٛمُـقَن * َوََمـ ٛمَْٜم٣م َوُهْؿ َِم

َزْوَن إَِّٓ ََم٣م ىُمٛمُتْؿ سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  ُوصُمقُهُٜمْؿ دِم ايمٛم٣َّمرِ  ْ ُْ   .[91-89:اًمٜمٛمؾ]﴾َهْؾ 

 وُم٤م ورد ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمتل يدل فم٤ممرم٤م قمغم ظمالف ذًمؽ يمحدي٨م:

 شَمـ وم٣مل ٓ إيمف إٓ اح َطمؾ اْلٛمـ٥م» وطمدي٨م: ،شر َمـ أَمتلؾمٖم٣مفمتل ٕهؾ ايم٘م٣ٌمئ»

، وٟمحقمد٤م ُمدـ إطم٤مديد٨م شوإن زٞمـ٣م وإن هق»ىم٤مل: ىمٞمؾ: وإن زٟم٤م وإن هق؟ 

حٞمح ُمـ ًمٚمّمُمٕم٤مروتٝم٤م و ،آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿٍميح عمخ٤مًمٗمتٝم٤م ًم ،وم٢مهن٤م ٓشمّمّح 

  ُمـ ًمف أدٟمك ُمٕمروم٦م.واًمتل مل همػم ظم٤مومٞم٦م قمغم  ،إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م

 ومد٢من احلددي٨م إول -سمٕمٞمدومذا – ٦م ُمثؾ شمٚمؽ إطم٤مدي٨م وقمغم ومرض صحّ 

إٟمدام شم٘مٌدؾ  ÷واعمٕمٜمك أن أمؾ اًمٙم٤ٌم ر ُمـ أُم٦م حمٛمد  ،أمؾ اًمتقسم٦م سمام خيّص  لُم١موّ 

  هلؿ. ÷شمقسمتٝمؿ وشمرومع درضمتٝمؿ سمِمٗم٤مقم٦م اًمرؾمقل 

أذٟم٤م إًمٞمدف ُمدـ أّن اإليدامن ذط أؾمد٤مس ذم ىمٌدقل واحلدي٨م اًمث٤مين ُم١مّول سمام 

اًمِمٝم٤مدشملم ذم يمقهن٤م ؾم٥ٌم ًم٘مٌقل اًمٕمٛمؾ ؾ ُمثَ ُم٤م و ،جلزاء قمغم اًمٓم٤مقم٤متواإقمامل 

ٓ  ٤مرة وحتريٙمٝم٤مشمِمٖمٞمؾ اًمًٞمّ  وم٢منّ  ،ُمٗمت٤مح اًمًّٞم٤مرةُمثؾ  ودظمقل اعمًٚمؿ اجلٜم٦ّم هب٤م إّٓ 

، ا يم٤مٟم٧م اًمًٞم٤مرة ؾمٚمٞمٛم٦م ُمـ إقمٓم٤ملوًمٙمـ ٓ يت٤مشّمك ذًمؽ إّٓ إذ ،يتّؿ إّٓ سمٛمٗمت٤مطمٝم٤م

  يمٝم٤م. حترّ قىمػ شمُ و ٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٕمٞمقب اًمتل متٜمع شمِمٖمٞمٚمٝم٤مظم

ره ذم يمت٤مسمدف )قم٘مٞمددة سمحد٨م ىمدّٞمؿ ؾمدٓمّ  -رمحف اهلل-وًمٚمِمٞمخ حمٛمد اًمٖمزازممذا 

 :ىم٤مل ذم آظمره ،اعمًٚمؿ( قمـ ارشم٤ٌمط اإليامن سم٤مًمٕمٛمؾ وقمالىم٦م يمؾٌّ ُمٜمٝمام سم٤مٔظمر
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 ،ف مٜم٤م إمم شمالقم٥م ـم٤م ٗم٦م ُمـ أدقمٞم٤مء اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜمّمدقص اًمدقاردةأن ٟمٜمٌّ  وٟمح٥ّم »

وآطمتٞم٤مل قمغم حت٘مػم ُمٔمٝمدر اخلدػم  ،ؾ وضمزا فوظمٌثٝمؿ ذم ومّمؾ اًمٕمالىم٦م سملم اًمٕمٛم

ٚمقن هبد٤م إمم اًمتل يتقؾّم  واحلٞمٚم٦مُ  ،ذم اًمٕمٛمؾ اًمٗم٤مؾمد وُمٔمٝمر اًمنم ،ذم اًمٕمٛمؾ اًمٓمٞم٥م

اًمٗمًد٘م٦م  وأنّ  ،اًمٜم٤مس أن اجلزاء ُمرشمٌط سم٤معمِمٞم ٦م اًمٕمٚمٞم٤م ٓ سمٕمٛمؾ اإلٟم٤ًمن ذًمؽ إهي٤ممُ 

 ويٜمِمد ؿم٤مقمرمؿ:  ،ىمد يٜم٤مهلؿ اًمٕمٗمق ُمٝمام ارشمٙمٌقا

 فقمدشُمددددف أو وَ قمدشُمدددد وإن أوْ وإيّن 

 

 ُمققمددي زُ ٜمجِ إيٕم٤مدي وُمُ  ٚمُػ خْ عمُ  

ًد٠مل قمدام ف جيقز أن يدظمؾ اًم٘م٤مٟمتقن اًمٕم٤مسمددون ٟمد٤مر ضمٝمدٜمؿ!! ٕن اهلل ٓ يُ وأٟمّ  

يمدام  - واًمٖمدرض ُمٜمدف رة ذم ديدـ اهلل،٤مًمػ احل٘مد٤م ؼ اعم٘مدرّ يٗمٕمؾ!! ومذا يمالم خيد

 ،وٓ يرضمدق ُمد١مُمـ طمًدٜم٦م ،ومال يرم٥م أطمدد ذٟمٌد٤مً  ،إؾم٘م٤مط ىمٞمؿ إقمامل -أؾمٚمٗمٜم٤م

وإم٤مٟمد٦م  ،وشمٚمقيد٨م اعمجتٛمدع ،ت قمٛمٚمٝم٤م ذم إوم٤ًمد إُمد٦ممذه اًمٗمٚمًٗم٦م احل٘مػمة أدّ و

ي٘مدقل اهلل  ،ب ذًمؽ سم٠مؾمدٚمقب سيدحواهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٙمذّ  ،اًمديـ وشمٕم٤مًمٞمٛمف

ـَ آََمٛمُـقا َوفَمِٚمُٙمـقا ﴿شمٕم٤ممم:  ٝمَِّا٣مِت َأْن َٞمْجَٔمَٙمُٜمْؿ ىَم٣ميمَّـِذي ًَّ ضُمقا ايم ـَ اصْمؼَمَ ٤َم ايمَِّذي
ًِ َأْم ضَم

٣مِت  ٣مِلَ ْؿ ؽَم٣مَء ََم٣م َِحُْ٘مُٚمقنَ  ايمِمَّ  :ي٘مقل ضمؾ وقمدال، و[25:اجل٤مصمٞم٦م]﴾ؽَمَقاًء حَمَْٝم٣مُهْؿ َوَِم٣َمَُتُ

ـَ آََمٛمُـق﴿ ٣مِت ىَم٣مظمُ َأْم َٞمْجَٔمُؾ ايمَّـِذي ـ٣مِلَ ـَ دِم ا َوفَمِٚمُٙمـقا ايمِمَّ ـِدي
ًِ ْرِض َأْم َٞمْجَٔمـُؾ إَ ْٖم

ـ٣مرِ اظمُ  ٌَـ٣مَركٌ *  تَِّٗمكَم ىَم٣ميْمُٖمجَّ َر ُأْويُمـقا  ىمَِتـ٣مٌب َأٞمَزيْمٛمَـ٣مُه إيَِمْٝمـَؽ َُم زمَُّروا آَي٣مسمِـِف َويمَِٝمَتـَذىمَّ يمَِٝمـدَّ

٣ٌَمِب إَ   ش[29-28:ص]﴾يْم
(1) 

. 

                                                           
 . 221( اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٖمزازم، )قم٘مٞمدة اعمًٚمؿ( ص5)
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 ةـَوبَـّالت

  

وإٟمدام ظمٚم٘مٝمدؿ حلٙمٛمد٦م  ،ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم اخلٚمؼ وأوضمدمؿ دون طم٤مضمد٦م إًمدٞمٝمؿ

ٌُُدونِ ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،أرادم٤م َـّ َواِلٞمَس إَِّٓ يمَِٝمْٔم ــ ََم٣م ُأِريُد  * َوََم٣م طَمَٙمْٗم٦ُم اْْلِ َِمـٛمُْٜمؿ َمِّ

ْزٍق َوََم٣م ُأِريُد َأن ُيْْمِٔمُٚمقنِ    .[16:اًمذاري٤مت]﴾رِّ

وهن٤ممؿ قمـ ُمٕمّمدٞمتف:  ،رمؿ سمٓم٤مقمتفوأُم ،ومق شمٕم٤ممم طملم ظمٚمؼ اخلٚمؼ ًمٕم٤ٌمدشمف

همػم أٟمف شمٕم٤ممم  ،وٓ شميه ُمٕمّمٞم٦م ُمـ قمّم٤مه ،ٓ شمٜمٗمٕمف ـم٤مقم٦م ُمـ أـم٤مقمف ،ل قمٜمٝمؿهمٜم

ل شمٕم٤ممم: ٤مىم ،ؿ واسمتالءً وطمّذرمؿ ُمـ ُمٕمّمٞمتف: إظمت٤ٌمرًا هل ،ومرض قمغم اخلٚمؼ ـم٤مقمتف

َٝمـ٣مَة ﴿ ٍء وَمِديٌر * ايمَّـِذي طَمَٙمـَؼ اظمَـْقَت َواْلَ ٣ٌَمَرَك ايمَِّذي زمَِٝمِدِه اظمُْٙمُؽ َوُهَق فَمعَم ىُمؾِّ َرْ سَم

ـُ فَمَٚماًل َوُهَق ايْمَٔمِزيُز ايْمَٕمُٖمقرُ  ًَ ُ٘مْؿ َأضْم ٌُْٙمَقىُمْؿ َأيُّ  .[2-5:اعمٚمؽ] ﴾يمَِٝم

ذم طمٞمد٤مهتؿ اًمددٟمٞم٤م  ،اًمٜم٤مس أٟمٗمًدٝمؿ وُم٤م ذًمؽ آظمت٤ٌمر وآسمتالء إّٓ عمّمٚمح٦م

 وذم طمٞم٤مهتؿ إظمدرى ًمٞمٜمد٤مًمقا ُمد٤م قمٜمدد اهلل ُمدـ ،وشمًت٘مٞمؿ طمٞم٤مهتؿ ًمٞمّمٚمح ؿم٠مهنؿ

ىمد٤مل  ،وٓ يٕمددل سمدف ضمدزاء اًمذي ٓ ي٤ًمويف أضمر وإضمر اًمٕمٔمٞمؿ اًمثقاب اجلزيؾ

٣م ﴿ شمٕم٤ممم: َ ـِ اْهَتَدى همَ َي٣م َأُّيُّ ُ٘مْؿ هَمَٚم زمِّ ؼُّ َِمـ رَّ ـِف ايمٛم٣َّمُس وَمْد صَم٣مءىُمُؿ اْلَ ًِ َتـِدي يمِٛمَْٖم ََم َُّيْ ١مِٞمَّ

ََم َيِّمؾُّ فَمَٙمْٝمَٜم٣م َوََم٣م َأَٞم٣ْم فَمَٙمْٝمُ٘مؿ زمَِقىمِٝمؾٍ  إِٞمَّـََم ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[518:يقٟمس]﴾َوََمـ َوؾَّ هَم١مِٞمَّ

ـفِ  ًِ ـك يمِٛمَْٖم ََم َيَتَزىمَّ ك هَمـ١مِٞمَّ الَة َوََمـ سَمَزىمَّ ُؿ زم٣ِميمَٕمْٝم٤ِم َوَأوَم٣مَُمقا ايمِمَّ َُمْقَن َرهَّ ـَ ََيْ  سُمٛمِذُر ايمَِّذي

 .[58:وم٤مـمر]﴾اظمَِِمغمُ  يمٙمَّـفِ َوإلَِم ا
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: وآؾمتٙم٤ٌمر قمـ قم٤ٌمدشمف وـم٤مقمتف ،وخم٤مًمٗم٦م أُمره ،وُمـ مٜم٤م ٟمدرك أن ُمٕمّمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم

ٌُـُد  يمٙمَّـفَ وُمِؾ ا﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،وظمنان ُم٤م سمٕمده ظمنان ،ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م ظم٤ًمرة قمٔمٛمك مل أفَْم

َُوٞمِ  ـ  ـُٜمْؿ  *فِ خُمْٙمًِِم٣م يمَُّف َِيٛمِل  هَم٣مفْمٌُُدوا ََم٣م ؾِماْتُؿ َمِّ ًَ ـوا أَٞمُٖم ـَ طَمِنُ ـَ ايمَّـِذي ي ـ٣مِهِ وُمـْؾ إِنَّ اْْلَ

اُن اظمٌُكِمُ  ْنَ ََيمَِؽ ُهَق اْْلُ  ٓ   .[51-54:اًمزُمر]﴾َوأَْهٙمِٝمِٜمْؿ َيْقَم ايمِْٗمٝم٣َمََم٥ِم َأ

واًمتٕمّدي قمدغم طمددوده: مدل وٓ  ،وخم٤مًمٗم٦م أُمره ،ُمٕمّمٞم٦م اهلل وُم٤م ُمـ ؿمؽ أنّ 

 ÷ومٗمل احلدي٨م قمٜمف ،ٕم٤ممم وٟم٘مٛمتف شمؿمؽ ُمـ أقمٔمؿ إؾم٤ٌمب اعمقضم٦ٌم ًمٖمْم٥م اهلل
، َوإِنَّ اَل إِنَّ ا» أٟمف ىم٤مل: ٌ َٓ َلاَلَل زَمكمِّ ، َوزَمْٝمٛمَُٜمََم َُمُْمَتٌَِٜم٣مٌت،  ٌ ـْ َراَم زَمكمِّ َـّ ىَمثغٌِم َِمـ  َئْمَٙمُٚمُٜم

ـِ اسمََّٗمك ا ـْ َووَمـعَ ايمٛم٣َّمِس، هَمَٚم َأ يمِِديٛمِِف َوفِمْرِوِف، َوََمـ ٌَُٜم٣مِت، هَمَٗمِد اؽِْمَتػْمَ ـ يمُمُّ ٌَُٜم٣مِت دِم َايمُمُّ

َٓ َوإِنَّ يمُِ٘مـؾِّ افِمل َيْرفَمك ضَمْقَل اَرامِ ِ، ىَم٣ميمرَّ َووَمَع دِم اَل  َٚمك، ُيقؾِمـُؽ َأْن َيَٗمـَع همِٝمـِف، َأ
ْلِ

َٓ ََمٙمٍِؽ ِْحً  شحَم٣َمِرَُمفُ  يمٙمَّـفِ َوإِنَّ ِْحَك اك، َأ
(1)

.  

ُم٤مت سم٤محِلٛمك ذم مذا احلدي٨م ُمثاًل ًمٚمٛمٕم٤مو واعمحرّ  ÷وم٘مد رضب اًمرؾمقل 

ويٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ  ،ومٙمام أن ًمٙمؾ ُمٚمؽ محك يٛمٞمف ُمـ اًمٜم٤مس ،سملم اًمٜم٤مساعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف 

ومال جيرؤ أطمد قمغم آىمؽماب ُمٜمدف  ،ويٕم٤مىم٥م ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ،دظمقًمف وآىمؽماب ُمٜمف

ومد٢من محدك اهلل  ،ومٙمذًمؽ احل٤مل ومٞمام طمّرم اهلل وهندك قمٜمدف ،وظمقوم٤ًم ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م رم٦ٌمً 

وطمّذرمؿ ُمـ اىمؽماهبد٤م  ،٤مشمٕم٤ممم مل حم٤مرُمف اًمتل طمّرُمٝم٤م اهلل قمغم قم٤ٌمده وهن٤ممؿ قمٜمٝم

ٌُٕمد قمٜمٝم٤م واًمتٜمزّ  ،واًمقىمقع ومٞمٝم٤م ٕهن٤م  ،وأضمدر أّٓ ي٘مرهب٤م اًمٜم٤مس ،ه ُمٜمٝم٤مومل أومم سم٤مًم

ىمد٤مل  ،ُمـ دظمٚمف وارشمٙم٥م ؿمٞم ٤ًم ُمٜمٝم٤م يم٤من ُمقوع همْم٥م اهلل وقمذاسمف ،متّثؾ محك اهلل

ُه ُيْدطِمْٙمـُف َٞمـ٣مرً  يمٙمَّـفَ َوََمـ َئْمِص ا﴿ شمٕم٤ممم: ََ ا طَم٣ميمِـًدا همِٝمَٜمـ٣م َويَمـُف َوَرؽُمقيَمُف َوَيَتَٔمدَّ ضُمـُدو

                                                           
 ( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم. 5)
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ِٜمكمٌ  َُ ا﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ،[54اًمٜمًد٤مء:] ﴾فَمَذاٌب َمُّ ٣م َوََمـ َيَتَٔمدَّ هَماَل سَمْٔمَتُدوهَ  يمٙمَّـفِ سمِْٙمَؽ ضُمُدو

ََ ا   .[229اًمٌ٘مرة:] ﴾هَمُٟمْويَماَِؽ ُهُؿ ايمٓم٣َّمظمُِقنَ  يمٙمَّـفِ ضُمُدو

 ،ده فمٚمؿومتٕمّدي طمدود اهلل سم٤مرشمٙم٤مب اعمٕم٤مو واًمًٞم ٤مت هلق اًمٔمٚمؿ اًمذي ُم٤م سمٕم

ذًمدؽ ٕن اعمٕمّمدٞم٦م  ،ويقىمٕمٝم٤م ذم اخلندان ،إٟمف فمٚمؿ اًمٜمٗمس اًمذي يقردم٤م اهلالك

وذًمؽ عم٤م هلد٤م ُمدـ  ،مل وٓ ؿمؽ ُمـ أقمٔمؿ إُمراض وأظمٓمرم٤م قمغم سمٜمل اإلٟم٤ًمن

، وؾم٥ٌم يمؾ ومتٜم٦م ،ومٝمل أؾم٤مس يمؾ سمالء ، ٦م قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمعأرضار وٟمت٤م ٩م ؾمٞمّ 

وٓ ذم ؿم٠من  ،وٓ ذم إىمتّم٤مدم٤م ،ىمٝم٤م٦م ٓ شمّم٤مب ذم أظمالوإن إُمّ  ،وُمٗمت٤مح يمؾ ذ

وٓ شمتددقامم قمددغم إومددراد  ،سمٛمثددؾ ُمدد٤م شمّمدد٤مب سمددذٟمقهب٤م وُمٕم٤مصددٞمٝم٤م :ُمدـ ؿمدد قهن٤م

ىمد٤مل  ،واعمجتٛمٕم٤مت إزُم٤مت واعمّم٤م ٥م واًمٜمٙم٤ٌمت إّٓ سم٥ًٌم اًمذٟمقب واعمٕمد٤مو

٦ٌَْم َأْيِدي ايمٛم٣َّمِس يمُِٝمِذي﴿ شمٕم٤ممم: ًَ ٌَْحِر زمََِم ىَم َُ دِم ايْمػَمِّ َوايْم ٣م ًَ َٗمُٜمؿ زَمْٔمَض ايمَّـِذي ـَمَٜمَر ايْمَٖم

ُٜمْؿ َيْرصِمُٔمقنَ    .[45اًمروم:]﴾فَمِٚمُٙمقا يَمَٔمٙمَّ

وزٓزل وومتـ وؿمدا د  ،وطمروب ُمٝمٚمٙم٦م ،ومؾ وىمع ذم إرض آوم٤مت جمحٗم٦م

ب اًمدذٟمقب ٤موارشمٙمد ،واىمؽماف اًمًٞم ٤مت ،قمٔمٞمٛم٦م إّٓ يم٤من ؾمٌٌٝم٤م ارشمٙم٤مب اجلرا ؿ

ـْ أَ ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم:؟واعمٕم٤مو ـ وَمْرَي٥ٍم فَمَت٦ْم فَم ٌْٛم٣َمَه٣م َوىَمَٟميِّـ َمِّ َـ٣م َوُرؽُمـٙمِِف هَمَح٣مؽَمـ َْمِر َرهِّ

ْ٘مًرا زْمٛم٣َمَه٣م فَمَذازًم٣م ٞمُّ ٣مزًم٣م ؾَمِديًدا َوفَمذَّ ًَ ٌَـ٥ُم َأَْمِرَهـ٣م  * ضِم
هَمَذاوَم٦ْم َوزَمـ٣مَل َأَْمِرَهـ٣م َوىَمـ٣مَن فَم٣مومِ

ا َب ا﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ،[9-8:اًمٓمالق]﴾طُمْنً ٥ًم  يمٙمَّـفُ َوََضَ ْْمَٚماِٛمَـّ ََمَثاًل وَمْرَي٥ًم ىَم٣مَٞمـ٦ْم آَِمٛمَـ٥ًم َمُّ

ـ ىُمؾِّ ََمَ٘م٣مٍن هَمَ٘مَٖمَرْت زمَِٟمٞمْ َيٟمْ  اوَمَٜم٣م ا يمٙمَّـفِ ُٔمِؿ اسمِٝمَٜم٣م ِرْزوُمَٜم٣م َرنَمًدا َمِّ ََ ـقِع  يمٙمَّــفُ هَمَٟم ٌَـ٣مَس اْْلُ
يمِ

  .[552:اًمٜمحؾ]﴾ْقِ  زمََِم ىَم٣مُٞمقْا َيِْمٛمَُٔمقنَ َواْْلَ 
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ومدام أقمدّد اهلل ًمٚمٕمّمد٤مة  ،٦م ذم اًمددٟمٞم٤موإذا يم٤من مذا مق قم٤مىم٦ٌم اعمٕمّمٞم٦م وٟمتٞمجتٝم٤م احلتٛمّٞمد

ُٗمقا هَمَٚمٟمَْواُهْؿ ايمٛم٣َّمُر ىُمٙمَََّم ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ، ذم أظمرة هلق أؿمّد وأقمٔمؿواعمجرُملم ًَ ـَ هَم ٣م ايمَِّذي َوأََمَّ

زُمقنَ  َُووُمقا فَمَذاَب ايمٛم٣َّمِر ايمَِّذي ىُمٛمْتُْؿ زمِِف سُمَ٘مـذِّ ْؿ  َُوا أَْن ََيُْرصُمقا َِمٛمَْٜم٣م أفُِمٝمُدوا همِٝمَٜم٣م َوومِٝمَؾ هَلُ  ﴾أََرا

جدة:] ُ فَمٛمُْٜمْؿ َوُهْؿ همِٝمِف  إِنَّ ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ،[21اًًم َٓ ُيَٖمؼمَّ اظمُْجِرَِمكَم دِم فَمَذاِب صَمَٜمٛمََّؿ طَم٣ميمُِدوَن *  

قنَ  ًُ
ُه ُيْدطِمْٙمُف  يمٙمَّـفَ َوََمـ َئْمِص ا﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ،[71-74:اًمزظمرف]﴾َُمٌْٙمِ ََ َوَرؽُمقيمَُف َوَيتََٔمدَّ ضُمُدو

ِٜمكمٌ  ٤مء:] ﴾َٞم٣مًرا طَم٣ميمًِدا همِٝمَٜم٣م َويمَُف فَمَذاٌب َمُّ  . [54اًمًٜم

 ،سمد٤مب اًمتقسمد٦م ًمٚمٕمّمد٤مة واعمدذٟمٌلم ُمـ رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم سمٕم٤ٌمده أن ومدتحهلذا يم٤من 

هَمَٚمـ سَمـ٣مَب ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،ذٟمقب اًمت٤م ٌلم انهمٗمرو ،سم٘مٌقل شمقسم٦م اًمٕم٤مصلم مؿووقمد

ضِمـٝمؿٌ  يمٙمَّــفَ َيُتقُب فَمَٙمْٝمـِف إِنَّ ا يمٙمَّـفَ ـُمْٙمِٚمِف َوَأْصَٙمَح هَم١مِنَّ اَِمـ زَمْٔمِد   ،[29:اعم٤م ددة]﴾نَمُٖمـقٌر رَّ

َتْٕمِٖمْر ا﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤ملو ًْ ُف شُمؿَّ َي ًَ ـْ َئْمَٚمْؾ ؽُمقًءا َأْو َيْٓمٙمِْؿ َٞمْٖم نَمُٖمـقًرا  يمٙمَّــفَ ا ََيِدِ  يمٙمَّـفَ َوََم

ِٜمْؿ ﴿وىم٤مل قمّز ُمـ ىم٤م ؾ:  ،[551:اًمٜمًد٤مء]﴾َرضِمٝمًَم  ًِ هُمقا فَمعَم َأْٞمُٖم ـَ َأْهَ ي ايمَِّذي
َِ ٣ٌَم وُمْؾ َي٣مفِم

ــ٥ِم ا َٓ  ـْ َرْْحَ ــ ــقا َِم ـــفِ سَمْٗمٛمَُْم ـــفَ ا إِنَّ  يمٙمَّ ــقُر  يمٙمَّ ــَق ايْمَٕمُٖم ــُف ُه ــ٣م إِٞمَّ ُٞمقَب ََجِٝمًٔم ــذُّ ــُر ايم َيْٕمِٖم

ضِمٝمؿُ   . [12:اًمزُمر]﴾ايمرَّ

 ،اًمًدٞم ٤مت قمدـًمٗمٕمدؾ احلًدٜم٤مت سمددًٓ  ومُٞمقوم ؼ ،وسم٤مًمتقسم٦م شمتٖمػّم طم٤مل اإلٟم٤ًمن

 ،ويٙمت٥م ًمف ُمٙم٤مهن٤م صد٤محل٤مت أقمامًمدف وـم٤مقم٤مشمدف ،سمتقسمتف اًمت٤م ٥م ؾمٞمآت اهلليٛمحقو

ـَ َوفَمِٚمـَؾ ﴿وشمٕم٤ممم سم٘مقًمدف:  ومق ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف رب اًمٕمزة شم٤ٌمرك ـْ سَمـ٣مَب َوآََمـ إَِّٓ ََمـ

ُل ا ــدِّ ٌَ ــَؽ ُي
٣م هَمُٟمْويَماِ ــ٣مِلً ــاًل َص ـــفُ فَمَٚم ــ٣مَن ا يمٙمَّ ــٛم٣َمٍت َوىَم ًَ ــٝمَِّا٣مَِتِْؿ ضَم ـــفُ ؽَم ــقًرا  يمٙمَّ نَمُٖم

  .[71:اًمٗمرىم٤من]﴾َرضِمٝمًَم 
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ـّ  رك وم٘مد٤مل شمٌد٤م ،اهلل قمغم قم٤ٌمده سم٠من ومتح هلدؿ سمد٤مب اًمتقسمد٦م ومددامؿ إًمٞمٝمد٤م اُمت

ٌْٙمُِ٘مْؿ َوَيُتـقَب فَمَٙمـْٝمُ٘مْؿ  يمٙمَّـفُ ُيِريُد ا﴿وشمٕم٤ممم:  ـْ وَمـ ـَ َِم ـَ ايمَِّذي ِدَيُ٘مْؿ ؽُمٛمَ َ يَمُ٘مْؿ َوَُّيْ ٌَكمِّ يمُِٝم

َٜمَقاِت  يمٙمَّـفُ فَمٙمِٝمٌؿ ضَم٘مِٝمٌؿ * َوا يمٙمَّـفُ َوا ـَ َيتٌَُِّٔمقَن ايمُمَّ ُيِريُد َأْن َيُتقَب فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َوُيِريُد ايمَِّذي

ِٝمُٙمقا ََمْٝمالً  َُ ـ٣مُن َوـِٔمٝمًٖم٣م يمٙمَّــفُ فَمٓمِٝمًَم * ُيِريـُد ا َأْن  ًَ ـَػ فَمـٛمُْ٘مْؿ َوطُمٙمِـَؼ اِلٞم ٖمِّ  ﴾َأْن َُيَ

وطمدد٨ّم رب اًمٕمددزة شمٌدد٤مرك وشمٕمدد٤ممم قمٌدد٤مده اعمدد١مُمٜملم قمددغم اًمتقسمدد٦م ، [28-26:اًمٜمًدد٤مء]

 ىمد٤مل ،ذم اًمٙمثػم ُمـ ؾمقر اًم٘مدرآن وآي٤مشمدف ،وآؾمتٖمٗم٤مر ذم يمؾ اًمٔمروف وإطمقال

٣م اظمُ  يمٙمَّـفِ لَم اَوسُمقزُمقا إِ ﴿شمٕم٤ممم:  َ ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقنَ ََجِٝمًٔم٣م َأُّيُّ   .[25:اًمٜمقر]﴾٠ْمَِمٛمُقَن يَمَٔمٙمَّ

ٚمقات اهلل وؾمدالُمف قمٚمٞمدف صدٌح٤مٟمف ىمد ظم٤مـم٥م هب٤م ٟمٌّٞمف حمٛمددًا وإذا يم٤من اهلل ؾم

ومٝمل قمغم همدػمه أًمدزم  ،رم ُمـ ذٟمٌف وُم٤م شم٠مظّم ومق اًمذي همٗمر اهلل ًمف ُم٤م شم٘مدّ  ،وقمغم آًمف

ــَتْٕمِٖمْر ا﴿طمٞمدد٨م ي٘مددقل شمٕمدد٤ممم:  ،وأوضمدد٥م ــَواؽْم ـــفَ إِنَّ ا ـفَ يمٙمَّ ــقًرا  يمٙمَّ ــ٣مَن نَمُٖم ىَم

ضَمـؼل َواؽْمـَتْٕمِٖمْر يمِـَذْٞمٌَِؽ  يمٙمَّـفِ هَم٣مْصػِمْ إِنَّ َوفْمَد ا﴿ شمٕم٤ممم: ي٘مقل، و[516:اًمٜمًد٤مء]﴾َرضِمٝمًَم 

ٌِّْح زمَِحْٚمِد َرزمَِّؽ زم٣ِميْمَٔمًِمِّ َواِلزْمَ٘م٣مرِ  ُف َٓ ﴿ :ضمّؾ وقمال ٘مقلي، و[11:هم٤مومر] ﴾َوؽَم هَم٣مفْمَٙمْؿ َأٞمَّ

 .[59:حمٛمد]﴾َواؽْمَتْٕمِٖمْر يمَِذْٞمٌَِؽ َويمِْٙمُٚم٠ْمَِمٛمكَِم َواظم٠ُْمَِمٛم٣َمِت  يمٙمَّـفُ إيَِمَف إَِّٓ ا

ًمذا وم٢مّن ُمـ اًمقاضم٥م قمغم اعم١مُمـ اًمتقسمد٦م إمم اهلل وآؾمدتٖمٗم٤مر ُمدـ اًمدذٟمقب ذم 

ؾم٤م ر أوىم٤مشمف قمغم اًمددوام وآؾمدتٛمرار: ٕن اإلٟمًد٤من ٓ يد٠مُمـ اًمقىمدقع ذم اخلٓمد٠م 

َم طَمْم٣َّمءٌ »أٟمف ىم٤مل: ÷وذم احلدي٨م قمـ اًمرؾمقل  ،سم٘مّمد وسمدون ىمّمد ََ ـِ آ  ،ىُمؾُّ ازْم

ازُمقنَ  شَوطَمغْمُ اَْلْم٣َّمئكَِم ايمتَّقَّ
(1)

. 

                                                           
  .( رواه أمحد واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضم٦م واحل٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مل قمـ أٟمس 5)
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ُمدـ شمد٤مب إمم اهلل  أنّ  ُمـ أي٤مت وٟمحقم٤م اًمتل ؾمٌؼ ذيمرم٤مأي٤مت  ىمد دًّم٧مو

ر قمٜمف ُمٕم٤مصٞمف وؾمٞم ٤مشمف اًمتل ومٕمٚمٝمد٤م ويٙمٗمّ  ،ويٖمٗمر ذٟمٌف ،اهلل ي٘مٌؾ شمقسمتف وم٢منّ  ؾمٌح٤مٟمف

  .ويٕمٓمٞمف أضمرًا قمٔمٞمامً  ،شمقسمتف صمقاسم٤ًم ضمزيالً اًمت٤م ٥م قمغم  ومٞمثٞم٥م ،وشم٤مب ُمٜمٝم٤م

واًمتل يًتحؼ اًمت٤م ٥م قمٚمٞمٝم٤م  ،اًمتقسم٦م اًمتل يريدم٤م اهلل قمز وضمؾ وي٘مٌٚمٝم٤م همػم أن

ـَ آََمٛمُـقا سُمقزُمـقا ﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤مل ،اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح مل ذًمؽ إضمر واًمثقاب ٣م ايمَِّذي َ َي٣مَأُّيُّ

ُ٘مْؿ َأْن يُ  يمٙمَّـفِ إلَِم ا ك َرزمُّ ًَ ٣مٍت سَمْقزَم٥ًم َٞمُِمقضًم٣م فَم َر فَمـٛمُْ٘مْؿ ؽَمـٝمَِّا٣مسمُِ٘مْؿ َوُيـْدطِمَٙمُ٘مْؿ صَمٛمَـّ َ٘مٖمِّ

٣َمرُ  ُْ تَِٜم٣م إَ ـْ ََتْ ِري َِم ْ   .[8:اًمتحريؿ]﴾َْ

 ،اًمتل شمٙمقن ُمٙمتٛمٚم٦م إريم٤من واًمنمدوط اًمّم٤مدىم٦م اًمتقسم٦م ملواًمتقسم٦م اًمٜمّمقح 

 : وذًمؽ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم

تقسم٦م واًمتًدقيػ شم٠مضمٞمؾ اًم ٕنّ  :س ه٣مأن سم٘مقن ايمتقزم٥م فمٗمٝم٤م همٔمؾ اظمٔمِمٝم٥م وايمتٙمٌّ  -5

ىمد٤مل شمٕمد٤ممم:  ،واإلسار قمدغم اعمٕمّمدٞم٦م ُمٕمّمدٞم٦م ،ومٞمٝم٤م يٕمد إسارًا قمدغم اعمٕمّمدٞم٦م

ََا هَمَٔمُٙمقا هَم٣مضِمَُم٥ًم أَْو ـَمٙمَ ﴿ ـَ إِ ََىَمـُروا اَوايمَِّذي ـُٜمْؿ  ًَ ــفَ ُٚمـقا أَْٞمُٖم ـْ َيْٕمِٖمـُر  يمٙمَّ هَم٣مؽْمـتَْٕمَٖمُروا يمِـُذُٞمقِهِْؿ َوََمـ

ُٞمقَب  وا  يمٙمَّـفُ ا إَِّٓ ايمذُّ ًمدذًمؽ ومد٢من شمقسمد٦م ، [521:آل قمٛمران]﴾فَمعَم ََم٣م هَمَٔمُٙمقا َوُهْؿ َئْمَٙمُٚمقنَ َومَلْ ُيٌِمُّ

يم٤مًمتقسم٦م طم٤مل همرق  ،و ُمـ قمٚمؿ ُمـ ٟمٗمًف أٟمف ؾمٞمٛمقت ٓ حم٤مًم٦م ،اعمْمٓمر طم٤مل اًمٜمزع

 ٤موم٢مهّند :أو ٟمحدق ذًمدؽ ،أو اطمؽماق سمٞم٧م مق ذم داظمٚمف ،أو ؾم٘مقط اًمٓم٤م رة ،اًمًٗمٞمٜم٦م

ـَ  يمٙمَّـفِ إِٞمَََّم ايمتَّْقزَم٥ُم فَمعَم ا﴿: شمقسم٦م همػم ُم٘مٌقًم٦م، ويدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم وٓؿمؽ ـِذي يمِٙمَّ

ـْ ومَ  قَء زمَِجَٜم٣ميم٥ٍَم شُمؿَّ َيتُقزُمقَن َِم ًُّ فَمٙمِـٝمًَم  يمٙمَّـفُ فَمَٙمٝمِْٜمْؿ َوىَم٣مَن ا يمٙمَّـفُ ِري٤ٍم هَمٟمُْويمَاَِؽ َيتُقُب اَئْمَٚمُٙمقَن ايم

ٝمِّا٣َمِت ضَمتَّ *  ضَم٘مِٝمًَم  ًَّ ـَ َئْمَٚمُٙمقَن ايم ٦ْم ايمتَّْقزَم٥ُم يمِٙمَِّذي ًَ ا ضَمَيَ َأضَمَدُهْؿ اظْمَـْقُت وَمـ٣مَل إيِنِّ َويمَْٝم ََ ك إِ

َن وَ  ْٔ ْؿ فَمَذازًم٣م أيَمِٝمًَم  َٓ سُم٦ٌُْم ا ٣مٌر ُأْويمَاَِؽ َأفْمتَْدَٞم٣م هَلُ ـَ َيُٚمقسُمقَن َوُهْؿ ىُمٖمَّ ٤مء] ﴾ايمَِّذي  .[58-57:اًمٜم
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 فمعم َٞمٌف وْرئـف فمـعم ويتحّن  ،ػ فمعم طمْمٝماتفويتٟمؽّم  ،أن يٛمدم فمعم همٔمٙمف -2

 . أَمره فمِمٝم٣من اح وخم٣ميمٖم٥م

وآزمتٔم٣مَ فمـ ارسم٘م٣مب ايمًٝما٣مت  ،أن ئمٗمد ايمٔمزم فمعم َمٖم٣مروم٥م همٔمؾ اظمٔم٣ميص -2

 ،ة ؿمٝمر رُمْم٤من ُمثالً اعمٕم٤مو وآسمتٕم٤مد قمٜمٝم٤م ُمدّ  كٕٟمف إن ٟمقى شمر :زمٗمٝم٥م فمٚمره

 يمد٠من يدؽمك اعمٕمّمدٞم٦م ،أو ٟمحدق ذًمدؽ ،سم٘م٤م ف ذم اًمًجـ ُمّدة أو ،ة ُمروفأو ُمدّ 

 ،ض اعمٕمد٤مو دون سمٕمدضأو يٜمقي شمرك سمٕم ،أو قمجزه قمـ ومٕمٚمٝم٤م ،سم٥ًٌم وم٘مره

أو  ،يم٠من يؽمك اًمرسم٤م وي٠مظمدذ اًمرؿمدقة ،أو ٟمقى آٟمت٘م٤مل ُمـ ُمٕمّمٞم٦م إمم ُمٕمّمٞم٦م

وم٢مٟمف ذم مجٞمدع مدذه احلد٤مٓت ٓ  ،وٟمحق ذًمؽ ،يؽمك اخلٛمر ويتٜم٤مول اعمخدرات

 وٓ شم٘مٌؾ ُمٜمف شمقسم٦م.  ،يًٛمك شم٤م ٤ٌمً 

ايمٛمقاهمـؾ َمــ ويًـتزيد َمــ ايمٔمٚمـؾ ايمِمـ٣ميمح و ،٘مثر َمـ آؽمـتٕمٖم٣مرأن يُ  -4

٣م شُمؿَّ اْهَتـَدى﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  :وايمْم٣مفم٣مت ـَ َوفَمِٚمَؾ َص٣مِلً ـْ سَم٣مَب َوآََم َ
٣مٌر ظمِ  ﴾َوإيِنِّ يَمَٕمٖمَّ

ـٛم٣َمِت ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: و [82ـمف:] ًَ ْٝمـِؾ إِنَّ اْلَ ـَ ايمٙمَّ ـ اَلَة ؿَمَردَمِ ايمٛمََّٜم٣مِر َوُزيَمًٖم٣م َمِّ ِؿ ايمِمَّ
َوَأومِ

ـَ  اىمِِري َِىْمَرى يمِٙمذَّ يمَِؽ  ََ ٝمَِّا٣مِت  ًَّ ـَ ايم ٌْ  .[554يقٟمس:]﴾ُيْذِه

قمدـ  وصددّ  وم٢مذا يم٤من ىمد طم٤مرب اًمديـ :ٙمٚمٔمِمٝم٥مٖمٔمٙمف يمزم ِمٙمح َم٣م أهمًدأن يُ  -1

وٟمحق  ،واًمٕمٛمؾ قمغم ٟمنم اإلؾمالم ،اإلؾمالم ومٞمّمٚمح ذًمؽ سم٤مجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

أو أظمٌد٤مر يم٤مذسمد٦م ودد ؿمدخص أو  ،ٚم٦مذًمؽ، وإذا يم٤من ىمد ٟمنم دقم٤مي٤مت ُمْمدٚمّ 

يم٤مذسمد٦م  ت أظمٌد٤مراً أو يٜمنم قمؼم اًمّمحػ واعمجال ،ُمثؾ أن يِمٝمد اًمزور ،مج٤مقم٦م

ومد٢من ُمدـ واضمٌدف أن  :أو شمٚمّمؼ هبؿ هتٛمد٦م ،مج٤مقم٦مشمزء إمم ؾمٛمٕم٦م ؿمخص أو 

أو يدذم٥م إمم  ،ويّمدحح ُمٗمٝمقُمٝمد٤م ، ظمٓم٠ممد٤مويٌدلّم  ،ب شمٚمؽ إظمٌد٤مرٙمذ  يُ 

ي٘مدقل اهلل  ،أو ٟمحق ذًمؽ ،٤مدة يم٤مذسم٦ماعمحٙمٛم٦م ًمالقمؽماف سم٠من ؿمٝم٤مدشمف يم٤مٟم٧م ؿمٝم
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ـَ سَم٣مزُمقا َوَأْصَٙمُحقا َوزَمٝمَّٛمُق﴿شمٕم٤ممم:  اُب إَِّٓ ايمَِّذي ا هَمُٟمْويَماِـَؽ َأسُمـقُب فَمَٙمـْٝمِٜمْؿ َوَأَٞمـ٣م ايمتَّـقَّ

ضِمٝمؿُ  ََ ﴿ شمٕم٤ممم: ٤مل، وىم[561:اًمٌ٘مرة]﴾ايمرَّ ـْ زَمْٔمِد  ـَ سَم٣مزُمقا َِم يمَِؽ َوَأْصَٙمُحقا هَم١مِنَّ إَِّٓ ايمَِّذي

ـفَ ا ـْ زَمْٔمـِد ـمُ ﴿ شمٕم٤ممم: ٤مل، وىم[1:اًمٜمقر]﴾نَمُٖمقٌر َرضِمٝمؿٌ  يمٙمَّ ـْ سَم٣مَب َِم ْٙمِٚمـِف َوَأْصـَٙمَح هَمَٚم

ـفَ ا هَم١مِنَّ  ـفَ َيُتقُب فَمَٙمْٝمِف إِنَّ ا يمٙمَّ  .[29:اعم٤م دة] ﴾نَمُٖمقٌر َرضِمٝمؿٌ  يمٙمَّ

إذا يم٤مٟمد٧م اًمتقسمد٦م ممد٤م مدق  :أو يًتًٚمح َمٛمٜمؿ ،ع الٗمقق إلم أهٙمٜم٣مرصمِ أن يُ  -6

 ،واًمنددىم٦م ،واًمٜمٛمٞمٛمدد٦م ،يم٤مًمٖمٞمٌدد٦م :ؼ سمح٘مددقق اعمخٚمددقىملم وأقمراوددٝمؿُمتٕمّٚمدد

سمدلم أن وٓ ومدرق ذم ذًمدؽ  ،وٟمحق ذًمدؽ ،واجلٜم٤مي٤مت ،وإروش ،واًمٖمّم٥م

وم٤مًمتقسم٦م ُمـ مذا اًمٜمقع ُمـ اعمٕمد٤مو  ،ُمنمك ل أوعمًٚمؿ أو يم٤مومر ذُمّ  يٙمقن احلّؼ 

وم٢من يم٤من ص٤مطم٥م احلؼ ىمد ُم٤مت ومٚمػمضمٕمدف  ،شمٙمقن سم٢مرضم٤مع يمؾ طمؼ إمم ص٤مطمٌف

أو يم٤من ٓ يٕمٚمؿ ص٤مطم٤ًٌم ًمذًمؽ اعم٤مل أرضمٕمدف  ،وم٢من يم٤مٟمقا ىمد اٟم٘مروقا ،إمم ورصمتف

  .إمم سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم

واجلٜم٤مي٤مت وُمٜمٝم٤م اًم٘متؾ ومتٙمقن سمد٤مٓقمؽماف وشمًدٚمٞمؿ  وأُم٤م اًمتقسم٦م ُمـ إروش

 اًمٜمٗمس ًمٚم٘مّم٤مص إن يم٤من قمٛمداً 
(1)

ُمدع صدقم  ،أو شمًدٚمٞمؿ اًمديد٦م إن يمد٤من ظمٓمد٠مً   ،
                                                           

ـْ َيْٗمتُـْؾ َُم٠ْمَِمٛمًـ٣م ﴿٘م٤مشمؾ اًمٕمٛمد ًم٘مقل شمٕم٤ممم: وىمد ذم٥م اسمـ قم٤ٌمس وواوم٘مف همػم واطمد ُمـ أمؾ اًمٕمٚمؿ إمم أٟمف ٓ شمقسم٦م ًم (5) َوََمـ

ًدا هَمَجَزاُؤُه صَمَٜمٛمَُّؿ طَم٣ميمًِدا همِٝمَٜم٣م َونَمِّم٤َم احُ فَمَٙمٝمِْف َويمََٔمٛمَُف َوَأفَمـدَّ يمَـُف فَمـَذازًم٣م فَمٓمِـٝمًَم  وعمد٤م روي قمدـ [، 92:اًمٜمًد٤مء] ﴾َُمتََٔمٚمِّ

َمـ ؽمٖمؽ ََم٣مً ضمراَم٣مً يمٗمـل »: ÷وىم٤مل  شضمراَم٣مً  ٓ يزال ايمرصمؾ دم همًح٥م َمـ َيٛمف َم٣م مل يًٖمؽ ََم٣مً »أٟمف ىم٤مل:  ÷اًمٜمٌل

َمـ أفم٣من فمعم ومتؾ َمـ٠مَمـ زمُمـْمر ىمٙمٚمـ٥م يمٗمـل اح فمـز وصمـؾ »وذم رواي٦م:  ،شاح وَم٘متقب زمكم فمٝمٛمٝمف آيس َمـ رْح٥م اح

 وٟمحق ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨م وإظم٤ٌمر. ، شَم٘متقب زمكم فمٝمٛمٝمف آيس َمـ رْح٥م اح

ٕوًمٞمد٤مء  وطمدّؼ  ،ًمٚمٛم٘متدقل وطمّؼ  ،هلل ذم اًم٘متؾ صمالصم٦م طم٘مقق: طمّؼ  مق أنّ  ٥ًٌم ذم قمدم ىمٌقل شمقسم٦م ىم٤مشمؾ اًمٕمٛمداًمًمٕمؾ و         

َٚم٥ٌم إلَِم َأْهٙمِِف ﴿أو اًمٕمٗمق قمـ اًم٘مّم٤مص واًمدي٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ، أو أظمذ اًمدي٦م ،ومحؼ أوًمٞم٤مء اًمدم اًم٘مّم٤مص ،اًمدم ٙمَّ ًَ َي٥ٌم َُم
َوَِ

وُمقا دَّ  ،ُمدـ طمددود اهلل ى طمدداًّ مم ومٝمدق أن اًم٘م٤مشمدؾ شمٕمددّ اًمذي هلل شمٕم٤م وأُم٤م احلّؼ  ،أي سم٤مًمٕمٗمق[، 92:اًمٜم٤ًمء]﴾إَِّٓ َأْن َيِمَّ

 =ومٚمزُمدف ًمدذًمؽ اًمتقسمد٦م وآؾمدتٖمٗم٤مر سمنمدوـمٝم٤م  ،وارشمٙم٥م ُمٕمّمٞم٦م ُمدـ يمٌد٤م ر اعمٕمد٤مو ،واٟمتٝمؽ طمرُم٦م ُمـ احلرُم٤مت



-19- 

  .ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم، وسمتًٚمٞمؿ أرش اجلٜم٤مي٦م إن يم٤مٟم٧م اجلٜم٤مي٦م دون اًم٘متؾ

ومدٞمام روي قمٜمدف أٟمدف  ،٦2م اعمذيمقرة أُمػم اعم١مُمٜملم وىمد مجع مذه اًمنموط اًمًتّ 

َؽ »: 2وم٘م٤مل  ،يًتٖمٗمر ذم طميشمفؾمٛمع رضماًل  َٚمْتَؽ ُأُم 
ؾْمتِْٖمَٗم٤مرُ !! صَمٙمِ ِٓ  ؟َأ شَمْدِري َُم٤م ا

ٞم لمَ  ؾْمتِْٖمَٗم٤مُر َدَرضَم٦ُم اًْمِٕمٚم 
ِٓ ٣م :َوُمَق اؾْمٌؿ َواىِمٌع قَمغَم ؾِمت ٦ِم َُمَٕم٤منٍ  ،ا هُلَ  ،اًمٜم َدُم قَمدغَم َُمد٤م َُم٣َمد :َأوَّ

َي إمَِم اعَمْخُٚمدقىِملَم طُمُ٘مدقىَمُٝمْؿ  :َوايمث٣َّميمِـ٧ُم  ،َأسَمداً  اًْمَٕمْزُم قَمغَم شَمْرِك اًْمَٕمْقِد إًَِمْٞمفِ  :َوايمث٣َّميِن  َأْن شُمد١َمد 

ازمِـعُ  ،َأُْمَٚمَس ًَمْٞمَس قَمَٚمْٞمَؽ شَمٌَِٕمد٦مٌ  ًمٚم دفَ طَمت ك شَمْٚمَ٘مك ا َأْن شَمْٕمِٛمدَد إمَِم يُمدؾ  وَمِريَْمد٦ٍم قَمَٚمْٞمدَؽ  :َوايمرَّ

َٝم٤م َي طَم٘م  ٌَدُف   اًمٚم ْحؿِ َأْن شَمْٕمِٛمَد إمَِم  :َواَْل٣مَِمُس  ،َوٞم ْٕمَتَٝم٤م وَمُت١َمد  دْح٧ِم وَمُتِذي  ً ٧ٌََم قَمغَم اًم ِذي َٟم اًم 

ْٚمَد سم٤ِمًْمَٕمْٔمِؿ َوَيٜمَِْم٠َم سَمْٞمدٜمَُٝماَم حَلْدٌؿ ضَمِديددٌ  طَْمَزاِن طَمت ك شُمْٚمِّمَؼ اجْلِ ْٕ َُِس  ،سم٤ِم ـ٣م ًَّ َأْن شُمدِذيَؼ  :َوايم

٤مقَم٦ِم يَماَم َأَذىْمَتُف طَماَلَوَة اعَمْٕمِّمَٞم٦مِ  َؿ َأَيَ اًمٓم  ًْ
 .  شًمٚم دفَ َؽ شَمُ٘مقُل َأؾْمَتْٖمِٗمُر اوَمِٕمٜمَْد َذًمِ  ،اجْلِ

 ٥م قمغم ىمٌقل شمقسم٦م اًمت٤م ٥م إذا شمقاومرت ومٞمٝم٤م شمٚمدؽ اًمنمدوط أن يٖمٗمدر اهللويؽمشمّ 

قمٜمدف  اهلل رويٙمٗمّ  ،اًمتل شم٤مب ُمٜمٝم٤م -أو ذٟمقب اعمٕم٤مو–اعمٕمّمٞم٦م ٥م ٟمذ شمٕم٤ممم ًمٚمت٤م ٥م

ويٙمقن ذم ذًمؽ ٟمج٤مشمف ُمدـ دظمدقل اًمٜمد٤مر واخلٚمدقد  ،ُم٤م شمرشّم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمًّٞم ٤مت

إو٤موم٦م إمم أن اهلل ؾمدٌح٤مٟمف  ،ُمـ قمذاب اهلل اًمذي يم٤من ؾمٞم٘مع قمٚمٞمف ًمق ي يت٥مو ،ومٞمٝم٤م

 يٙمقن ذًمؽ ؾمد٤ًٌٌم ذمو ،وي١مضمره أقمٔمؿ إضمر ،وشمٕم٤ممم جيزي اًمت٤م ٥م أطمًـ اجلزاء

  .ُمٜمزًمتف ومٞمٝم٤م وقمٚمقّ  ،اجلٜم٦ّمدظمقل و ،÷اؾمتح٘م٤مىمف ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل 

                                                           
٤م يم٤من ذًمؽ وعمّ  ،ٕٟمف ٓ ىمٌقل ًمتقسمتف إٓ سم٠من يًتًٛمح ممـ وىمع قمٚمٞمف اًمٔمٚمؿ ومق اعم٘متقل :ك ًمف ذًمؽوًمـ يت٠مشمّ  ،اعمذيمقرة

  .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل ،م٤مد اهلل اًم٘م٤مشمؾ سم٠مهمٚمظ اًمٕم٘مقسم٤مت وأؿمدّ وًمذًمؽ شمققمّ  ،رةًمتقسم٦م أيْم٤ًم ُمتٕمذّ وم٤م اً رُمتٕمذّ 
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وأٟمف ؾمدٞم٠ميت  ،وي٦م أن مٜم٤مك طمٞم٤مة أظمرىاشمٗم٘م٧م ؾم٤م ر إدي٤من واًمرؾم٤مٓت اًمًام

ويّمدػم يمدؾ رء ذم مدذا اًمٙمدقن إمم اًمددُم٤مر  ،اًمٞمقم اًمذي يٜمتٝمل ومٞمف مذا اًمٕمد٤مي

وًم٘مد أيّمد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ مذه احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمٙمثػم ُمـ أي٤مت اًمتل ٓ ؾمٌٞمؾ  ،واًمٗمٜم٤مء

ـَػ ايْمَٗمَٚمـرُ ﴿ي٘مقل اهلل شمٕمد٤ممم:  ،إمم طمٍمم٤م ًَ ـ * َوطَم ٌٌََمُ ا زَمـِرَق ايْم ََ * َوَُجِـَع  هَمـ١مِ

ْٚمُس َوايْمَٗمَٚمُر * َيُٗمقُل  ـَ اظمَ ايمُمَّ ٣مُن َيْقََماٍِذ َأْي ًَ  شمٕمد٤ممم: وي٘مدقل، [51-7:اًم٘مٞم٤مُمد٦م]﴾َٖمـرُّ اِلٞم

ا ﴿ ََ ْت * َوإِ َ ٌَــ٣مُل ؽُمــغمِّ
ا اْْلِ ََ ا ايمٛمُُّجــقُم اٞمَ٘مــَدَرْت * َوإِ ََ َرْت * َوإِ ـْٚمُس ىُمــقِّ ا ايمُمَّ ََ إِ

ا ايْمُقضُمقُش ضُم  ََ ا ايمٛمُُّٖمقُس ايْمِٔمَُم٣مُر فُمْمَِّٙم٦ْم * َوإِ ََ َرْت * َوإِ ا ايْمٌَِح٣مُر ؽُمجِّ ََ ْت * َوإِ مِمَ

صَم٦ْم  ا ايْمَ٘مَقاىمِـ٤ُم ﴿ ، وىمقًمدف شمٕمد٤ممم:[7-5:اًمتٙمدقير] ﴾ُزوِّ ََ ـََمُء اٞمَٖمَْمـَرْت * َوإِ ًَّ ا ايم ََ إِ

ٌُقُر زُمْٔمثَِرْت  ا ايْمُٗم ََ َرْت * َوإِ ا ايْمٌَِح٣مُر هُمجِّ ََ  . [4-5:آٟمٗمٓم٤مر] ﴾اٞمَتَثَرْت * َوإِ

، دىمٞمؼ ٕمقال يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وؿمدا دهأي٤مت قمغم اًمقصػ اًم وم٘مد اؿمتٛمٚم٧م مذه

ومٞمختدؾ  ،وأهند٤م شمٜمٗمٓمدر اٟمٗمٓمد٤مرًا قمٔمدٞمامً  ،وم٠مظمؼم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن اًمًامء شمتِمدّ٘مؼ

وشمٜمّمٝمر مجٞمع جمراهت٤م طمتك  ،وشمتٜم٤مصمر إضمرام اًمًاموي٦م ،وشمتّم٤مدم يمقايمٌٝم٤م ،ٟمٔم٤مُمٝم٤م

ٓمدم سمٖمػممد٤م وشمّم ،وأظمؼم أن اًمِمٛمس شمزول ُمـ ُمٙم٤مهن٤م ،شمّمػم يم٤مًمٜمح٤مس اعمذاب

 وأنّ  ،ويدذم٥م ٟمقرمد٤م ،ويٜمٛمحدل ودقؤم٤م ،وشمٜمٓمٗمد  ،ومتدتحّٓمؿ ،ُمـ اًمٙمقايم٥م

وشمّمدٌح يم٤مًمّمدقف  ،صمؿ شمّمػم ذم اهلدقاء مٌد٤مًء ُمٜمثدقراً  ،اجل٤ٌمل شمٜمدك ومتّمػم شمراسم٤مً 

 ،وأن اًمٌحد٤مر شمٖمدٞمض وشمًدتٕمر وشمْمدٓمرم ،اعمتٜم٤مصمر اعمتٓم٤مير ٓ وضمقد هلد٤م وٓ أصمدر
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 وخترج ُمٜمٝم٤م اًمٜمػمان. ومتتٗمجر ُمٜمٝم٤م اًمؼمايملم 

واًمقىم٤م ع اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل دمٕمؾ اإلٟم٤ًمن يٗم٘مدد  ،إمم همػم ذًمؽ ُمـ إُمقر اعمٝمقًم٦م

مد٤م ؿ  ،ومد٢مذا مدق ُمدذقمقر ُمرقمدقب ،ويٓمٞمش قم٘مٚمف ًمِمدة اهلقل واًمٗمدزع ،صقاسمف

يٌح٨م ًمٜمٗمًف قمـ ُمٚمج٠م يٚمج٠م إًمٞمف ووؾمدٞمٚم٦م متٙمٜمدف  ،ُمتخٌط يم٤مًمًٙمران ،يم٤مًمٗمراش

 ُمـ اًمٗمرار واًمٜمج٤مة .

ـمٚمؼ قمغم مقاًمف: أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أومم٤م يدل قمغم قمٔمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وؿمدة أ

وُمددـ شمٚمددؽ إؾمددامء  ،، ووصددٗمف سم٠موصدد٤مف ُمتٕمددّددةيددقم اًم٘مٞم٤مُمدد٦م أؾمددامء يمثددػمة

، اًمقاىمٕمد٦م، يدقم أزومد٦م، اًمٖم٤مؿمٞم٦م ،اًمّم٤مظّم٦م ،اًمٓم٤مُّم٦م ،اًم٘م٤مرقم٦م، وإوص٤مف: احل٤مىّم٦م

، يقم جيٕمؾ اًمقًمدان  يقم قمٔمٞمؿ يقم قمًػم، يقم اًمققمٞمد، يقم احلنة، يقم احل٤ًمب،

 . . اًمخ.، يقم شمِمخص ومٞمف إسمّم٤مر، يقم شمت٘مٚم٥م ومٞمف اًم٘مٚمقب وإسمّم٤مرؿمٞم٤ٌمً 

ويمؾ شمٚمؽ إؾمامء واًمّمٗم٤مت شمدل قمغم أن مقل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومقق يمؾ وصدػ 

ا عمثؾ ذًمؽ اًمٞمقم اًمذي  ووراء يمؾ شمِمٌٞمف: إُمر اًمذي جيٕمؾ اإلٟم٤ًمن اعم١مُمـ ُمًتٕمدًّ

ّٓ ًمٚمٛمت٘ملم َوَيْقَم ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،دىملموٓ أُم٤من ومٞمف إٓ ًمٚمٛم١مُمٜملم اًمّم٤م ،ٓ ٟمج٤مة ومٞمف إ

ـْ ؾَمـ٣مَء ا ـْ دِم إَْرِض إَِّٓ ََمـ ََمَواِت َوََم ًَّ ـْ دِم ايم قِر هَمَٖمِزَع ََم َوىُمـؾل  يمٙمَّــفُ ُيٛمَٖمُخ دِم ايمِمُّ

ـَ  اطِمِري ََ ـْ صَم٣مَء زم٣ِمَل ﴿. . إمم ىمقًمف: ﴾َأسَمْقُه  ـْ هَمَزٍع َيْقََماِـٍذ ََم ٛم٥َِم هَمَٙمُف طَمغْمٌ َِمٛمَْٜم٣م َوُهْؿ َِم ًَ

ٛمَك﴿ شمٕم٤ممم: ٤ملوىم ،[89-87:اًمٜمٛمؾ] ﴾آَِمٛمُقنَ  ًْ ْؿ َِمٛم٣َّم اْلُ ٌََٗم٦ْم هَلُ ـَ ؽَم ُأْويَماَِؽ فَمٛمَْٜم٣م  إِنَّ ايمَِّذي

ٌَْٔمُدونَ  ـَٜم٣م َوُهـْؿ دِم ََمـ٣م اؾْمـتَ  * َُم ًَ ٝم
ًِ ـَٚمُٔمقَن ضَم ًْ ـُٜمْؿ طَم٣ميمِـُدونَ َٓ َي ًُ َٓ  * َٜم٦ْم َأٞمُٖم

ـ٣مُهْؿ اظماََْلئَِ٘مـ٥مُ  ُْؿ ايْمَٖمَزُع إىَْمـػَمُ َوسَمَتَٙمٗمَّ ُُ ُز  ﴾َهـَذا َيـْقَُمُ٘مْؿ ايمَّـِذي ىُمٛمـُتْؿ سُمقفَمـُدونَ  َِحْ

 ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن جيٕمٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ وذم زُمرهتؿ، آُملم اًمٚمٝمؿ آُملم.، [512-515:إٟمٌٞم٤مء]
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واىمؽمن اإليامن سم٤مٔظمرة سم٤مإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٙمثػم  ،ر ذم يمت٤مب اهلل ذيمر أظمرةشمٙمرّ 

ـْ َويمَ٘مِ ﴿وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م٦م وإطم٤مدي٨م ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞمّ  َـّ ايمػِْمَّ ََم

ـَ زم٣ِم طِمِر َواظمَ  يمٙمَّـفِ آََم ْٔ ِٝمِّكمَ ئَِ٘م٥ِم َوايمالَ َوايمْٝمَْقِم ا ََيمِـَؽ ﴿ ، وىمقًمف شمٕمد٤ممم:[577:اًمٌ٘مرة] ﴾٘مِت٣َمِب َوايمٛمٌَّ

ـْ  ـُ زم٣ِم ُيقفَمُظ زمِِف ََم طِمرِ  يمٙمَّـفِ ىَم٣مَن َِمٛمُْ٘مْؿ ُي٠ْمَِم ْٔ  هَم١مِْن سَمٛمَـ٣مَزفْمتُْؿ دِم ﴿ ، وىمقًمف:[222:ًمٌ٘مرةا]﴾َوايمْٝمَْقِم ا

َُّوُه إلَِم ا ٍء هَمُر ؽُمقِل  يمٙمَّـفِ َرْ ٤مء]﴾طِمرِ َوايمٝمَْقِم ٔا يمٙمَّـفِ إِْن ىُمٛمتُْؿ سُم٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمَوايمرَّ  .[19:اًمًٜم

ـُ زم٣ِمَمَ »:  ÷وُمـ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م ىمقل اًمرؾمقل   يمٙمَّــفِ ـْ ىَمـ٣مَن ُيـ٠ْمَِم

ـُ زم٣ِم ،ُٝمْ٘مِرْم َوْٝمَٖمفُ طِمر هَمٙمْ َوايمَٝمْقم أ ـْ ىَم٣مَن ُي٠ْمَِم ـْ إلَِم  يمٙمَّــفِ َوََم ـ
ًِ طِمـر هَمْٙمُٝمْح ْٔ َوايْمَٝمـْقم ا

ـُ زم٣ِم ،صَم٣مِرهِ  ـْ ىَم٣مَن ُي٠ْمَِم ا َأْويمَِٝمِْمـُٚم٦ْم  يمٙمَّــفِ َوََم طِمـر هَمْٙمَٝمُٗمـْؾ طَمـغْمً ْٔ شَوايْمَٝمـْقم ا
(1)

وذم  ،

ـُ زم٣م»رواي٦م: َِ صَمـ يمٙمَّــفِ ََمـ ىم٣مَن ُيـ٠مَِم وذم  ،احلددي٨مش ..٣مَرُه وايمٝمـقِم أطِمـِر همـال ُيـ٠م

ـُ زم٣م»رواي٦م: إمم همػم ذًمؽ  ،احلدي٨مش ..وايمٝمقِم أطِمِر همٙمَٝمِِمؾ َرِْحَف يمٙمَّـفِ ََمـ ىَم٣مَن ُي٠مَِم

 .ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م

وُمٙم٤مٟمتف سملم ؾم٤م ر  ٦م اإليامن سم٤مٔظمرةقمغم أمهٞمّ  ام يدّل ذًمؽ قمغم رء وم٢مٟمّ  وإن دّل 

ّٓ  ٓ يتؿّ  سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف ريمـ ُمـ أريم٤من اإليامن ،أريم٤من اإليامن ذًمؽ ٕٟمدف  : سمفاإليامن إ

 ،ويمتٌدف فرؾمٚمهلل شمٕم٤ممم و وشمّمديؼ ،إيامن سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم وطمٙمٛمتف وقمدًمف ورمحتف

يمام اقمتٜمك سم٢مصم٤ٌمت وضمقد  ،وًمذًمؽ ٟمجد أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد اقمتٜمك سم٢مصم٤ٌمت أظمرة

 . اهلل ووطمداٟمّٞمتف

                                                           
  .( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضم٦م قمـ أيب مريرة 5)
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ًمٌٕمد٨م اٞمؿ واًمٗمٓمدرة اًمًدٚمٞمٛم٦م ٓ شمتٕمد٤مرض ُمدع وُم٤م ُمـ ؿمؽ أن اًمٕم٘مؾ احلٙمد

ف ُمـ همػم اعمٕم٘مقل أن يٙمقن وضمدقد مدذا اخلٚمدؼ ٕٟمّ  :واحل٤ًمب واجلزاء ،واًمٜمِمقر

وأن شمٙمقن طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن اًمتل ٓ شمتج٤موز سمْمع قمنمات ُمـ اًمًٜملم أن شمٙمقن  ،قمٌث٤مً 

وهمػممد٤م  ،وإٟمٕم٤مم وأن يٙمقن ُمّمػم اإلٟم٤ًمن يمٛمّمػم اًمدواّب  ،مل هن٤مي٦م اعمٓم٤مف

 .ُمرم٤م سمٛمقهت٤م وومٜم٤م ٝم٤مويٜمتٝمل أ ،سمٛمقهت٤ماًمتل شمٗمٜمك  ُمـ اعمخٚمقىم٤مت

طمٙمٛمد٦م ذم  ود ذم سمٓمدـ إرض ومد٠مّي وم٢مذا يم٤من ُمّمػم اإلٟم٤ًمن أن شم٠ميمٚمف اًمدد "

 ،ؾمدقق مدذه احلٞمد٤مة ض  ٗمَ يمٞمػ يًٞمغ اًمٕم٘مؾ أن يدٜمْ  قمدل ذم وضمقده؟ وأّي  ظمٚم٘مف؟

وسمٖمدك ومٞمٝمد٤م  ،وىمتؾ ومٞمٝم٤م ُمـ ىمتدؾ ،وهق ومٞمٝم٤م ُمـ هق ،وىمد هن٥م ومٞمٝم٤م ُمـ هن٥م

 وأومٚمد٧م سمؾ شمًدؽّم  ،ظمذ أطمد ُمـ م١مٓء قم٘م٤مسمفوي ي٠م ،ودمؼم ومٞمٝم٤م ُمـ دمؼّم  ،ُمـ سمٖمك

  .ـ ُمـ إظمْم٤مع اًمٜم٤مس ًمف سم٥ًٌم اًم٘مٝمر واجلؼموت؟!أو متٙمّ  ،وٟمج٤م

قا وضم٤ممددوا وي يٜمد٤مًمقا ضمدزاء ُمد٤م حّ وذم اجل٤مٟم٥م أظمر: يمؿ أطمًـ ىمقم وَو 

احلًدد واحل٘مدد ضمٕمدؾ اًمٜمد٤مس  أو ٕنّ  ،ؿ يم٤مٟمقا ضمٜمدقدًا جمٝمدقًملم٤م ٕهّن إُمّ  ،ُمقاىمدّ 

اعمقت قم٤مضمٚمٝمؿ ىمٌؾ أن يٜمٕمٛمقا سمثٛمرة  أو ٕنّ  ،قا ومْمٚمٝمؿيتٜمٙمرون هلؿ سمدل أن يٕمروم

 ،وداومٕمقا قمٜمدف ،واؾمتٛمًٙمقا سمف ،ُم٤م قمٛمٚمقا ُمـ ظمػم!! ويمؿ ُمـ ىمقم دقمقا إمم احلؼ

وؾمد٘مٓمقا  ،دواوُذّ  ،ٝمدواودٓمِ واُ  ،سمقاذّ وقمُ  ،وذواوأُ  ،ومقىمػ اًمٔم٤معمقن ذم ـمري٘مٝمؿ

أٓ يًٞمغ ، سمؾ ذم شمرف وٟمٕمٞمؿ ،وأقمداؤمؿ اًمٓمٖم٤مة ذم أُمـ وقم٤مومٞم٦م ،سقمك ذم ؾمٌٞمٚمف

 أن شمقضمد دار أظمرى جُيدزى -٥مٖمٚم  سمؾ يُ - اًمٕم٘مؾ اًمذي ي١مُمـ سمٕمداًم٦م اإلًمف اًمقاطمد

 ومٞمٝم٤م اعمحًـ سم٢مطم٤ًمٟمف واعمزء سم٢مؾم٤مءشمف؟! 
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 "ة ذم اًمًاموات وإرضمذا ُم٤م شمٜمٓمؼ سمف احلٙمٛم٦م اًم٤ًمري٦م ذم يمؾ ذرّ 
(1)

ٕٟمدف  ،

ؼ إذا يم٤من ُمقت اًمٜم٤مس وُمّمػممؿ إمم اًمٕمدم مدق هن٤ميد٦م اعمٓمد٤مف ومٚمدـ يٙمدقن ظمٚمد

 ّٓ ٦م قمدـ اعمندطمٞمّ  ٓ ي٘مؾ ذًمؽ ؿم٠مٟم٤مً  ، ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٕم٨ٌماًمٜم٤مس وطمريمتٝمؿ ذم احلٞم٤مة إ

ؿمٞم ٤ًم  وشمٜمتٝمل سم٢مؾمدال اًمًت٤مر ويم٠منّ  ، اجلٛمٝمقر سمٛمِم٤ممدهت٤م سمٕمض اًمقىم٧ماًمتل يتًغّم 

 .٦موقمال وقمداًمتف اعمٓمٚم٘م اخل٤مًمؼ ضمّؾ ي يٙمـ!! ومذا يتٕم٤مرض ُمع طمٙمٛم٦م 

جيٜمدل  ،سمٕمد مذه احلٞم٤مة ىأظمر أن شمٙمقن مٜم٤مك طمٞم٤مة وُمـ أضمؾ ذًمؽ يم٤من ٓ سمدّ 

ـََمَء ﴿ىمد٤مل شمٕمد٤ممم:  ،موجيد ضمزاء ُم٤م ىمدّ  ،ومٞمٝم٤م يمؾ إٟم٤ًمن ُم٤م همرس ًَّ َوََمـ٣م طَمَٙمْٗمٛمَـ٣م ايم

٣مرِ  الً ْرَض َوََم٣م زَمْٝمٛمَُٜمََم زَم٣مؿمِ إَ وَ  ـْ ايمٛمَـّ ـَ ىَمَٖمُروا َِمـ ِذي ـَ ىَمَٖمُروا هَمَقْيٌؾ يمِٙمَّ ُـّ ايمَِّذي يمَِؽ ـَم ََ  *

ـَ آََمٛمُق ٣مِت ىَم٣مظمُ ا َوفَمٚمِ َأْم َٞمْجَٔمُؾ ايمَِّذي ٣مِلَ ـَ دِم ُٙمقا ايمِمَّ ِدي
ًِ تَِّٗمـكَم ْرِض َأْم َٞمْجَٔمُؾ اظمُ إَ ْٖم

٣مرِ  ََمَواِت وَ ﴿ شمٕم٤ممم: ٤مل، وىم[28-27:ص]﴾ىَم٣ميْمُٖمجَّ ًَّ ْرَض َوََمـ٣م زَمْٝمـٛمَُٜمََم إَ َوََم٣م طَمَٙمْٗمٛم٣َم ايم

٣م *  فِمٌكِمَ َٓ  َـّ َأىْمَثـَرُهْؿ  إَِّٓ ََم٣م طَمَٙمْٗمٛم٣َمُُهَ ؼِّ َويَم٘مِـ إِنَّ َيـْقَم ايْمَٖمِْمـِؾ *  قنَ َئْمَٙمُٚمـ َٓ زم٣ِمْلَ

ْؿ َأَْجَِٔمكمَ  ضُمـقا ﴿وىم٤مل ضمؾ وقمال: ، [41-28:اًمدظم٤من] ﴾َِمٝمَٗم٣مَُتُ ـَ اصْمؼَمَ ـ٤َم ايمَّـِذي
ًِ َأْم ضَم

ْؿ ؽَمـ٣مَء  ٣مِت ؽَمَقاًء حَمَْٝم٣مُهْؿ َوَِم٣َمَُتُ ٣مِلَ ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمَّ ٝمَِّا٣مِت َأْن َٞمْجَٔمَٙمُٜمْؿ ىَم٣ميمَِّذي ًَّ ايم

ـََمَواِت وَ  يمٙمَّـفُ َوطَمَٙمَؼ ا*  ََم٣م َِحُْ٘مُٚمقنَ  ًَّ ؼِّ َويمُِتْجـَزى ىُمـؾُّ َٞمْٖمـٍس زمِـََم إَ ايم ْرَض زمِـ٣مْلَ

٦ٌَْم َوُهْؿ  ًَ  .[22-25:اجل٤مصمٞم٦م]﴾ُيْٓمَٙمُٚمقنَ  َٓ ىَم

وًمٙمٜمٜم٤م ٟمالطمظ أن يمؾ ُم٤م قمدغم  ،إٟمٜم٤م ىمد ٓ ٟمتّمقر أن مذا اًمٕم٤مي ؾمٞمٗمٜمك ويٜمتٝمل

متدقت وشمٗمٜمدك، ذم  :وٟمحقمد٤م ،وزروع ،وأؿمدج٤مر ،ومج٤مدات ،إرض ُمـ أطمٞم٤مء

                                                           
 يقؾمػ اًم٘مرو٤موي. ( ًمٚمديمتقراإليامن واحلٞم٤مة( قمـ يمت٤مب )5)
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 ،ويمؾ ظمدػم يتٜمد٤مىمص ،ويمؾ طمدي٨م يت٘م٤مدم ،اًمقىم٧م اًمذي ٟمجد أن يمؾ ضمديد يٌغم

ٓؾمدّٞمام ُمدع وضمدقد  ،وذم ذًمؽ دًمٞمؾ قمغم أن ُمّمػم مذا اًمٕم٤مي مق اًمٗمٜمد٤مء ٓ حم٤مًمد٦م

 اعمخ٤مـمر اًمٙمثػمة اًمتل هتّدد مذا اًمقضمقد سم٤مًمدُم٤مر وآهنٞم٤مر. 

ىم٧م اًمذي حتلم ومٞمف ؾم٤مقم٦م اًمّمٗمر ُمـ قمٛمر مدذه وًم٘مد أظمؼمٟم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أٟمف ذم اًمق

ومتحدث صٞمح٦م قمٔمٞمٛم٦م شمٙمقن إيذاٟم٤ًم سم٤مٟمتٝم٤مء  ،اًمدٟمٞم٤م ي٠مذن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٘مٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م

ومٞمٗمٜمك يمؾ رء ويزول، وشمتٖمػّم أطمقال مذا اًمٕمد٤مي  ،مذا اًمٕم٤مي ودُم٤مر مذا اًمٙمقن وظمراسمف

َْرُض نَمغْمَ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،وشمتٌّدل ُل ٕا ََمَواُت َيْقَم سُمٌَدَّ ًَّ َْرِض َوايم صمدؿ سمٕمدد ، [48:إسمرامٞمؿ] ﴾ٕا

وطمنمد اًمٜمد٤مس وُم٤مؿمد٤مء اهلل ُمدـ اعمخٚمقىمد٤مت  ،ذًمؽ ي٠مذن اهلل قمز وضمؾ سمٌٕمد٨م اعمدقشمك

 ومتحدث صٞمح٦م يم٤مًمّمٞمح٦م إومم شمٙمقن إيذاٟم٤مً سم٤مًمٌٕم٨م.  ،وٟمنممؿ

روطم٤ًم وضمًدًا  -أو ُم٤مؿم٤مء اهلل ُمـ اعمخٚمقىم٤مت -وي٘مّمد سم٤مًمٌٕم٨م: إقم٤مدة اًمٜم٤مس

طمٞم٨م يٕمٞمد رب اًمٕمزة شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أضم٤ًمد اعمقشمك قمغم طم٤مًمتٝم٤م  ،دٟمٞم٤ميمام يم٤مٟمقا ذم اًم

 صمؿ شمرّد إرواح إمم أضم٤ًمدم٤م.  ،اًمتل يم٤مٟم٧م ىمٌؾ اعمقت

د٦م  ويرى سمٕمض أمؾ اًمٕمٚمؿ أن إرواح ٓ شمٕمقد إمم أضم٤ًمدم٤م اًمتدل يم٤مٟمد٧م طم٤مًم 

ٟمد٧م ومٞمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، وإٟمام يٕمٞمد اهلل اخلٚمؼ قمغم أؿمٙم٤مل خمتٚمٗم٦م اظمتالوم٤ًم يمٌدػمًا قمدام يم٤م

وم٤مًمذيـ صٚمح٧م قم٘م٤م دمؿ وزيم٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ يٙمقٟمقن  ،وذًمؽ طم٥ًم أقمامهلؿ ،قمٚمٞمف

واًمذيـ ظمٌثد٧م أقمامهلدؿ وومًددت قم٘م٤م ددمؿ يٙمقٟمدقن  ،أيمٛمؾ أضم٤ًمدًا وأرواطم٤مً 

ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م رواه اًمؽمُمذي قمـ أيب مريرة أن رؾمدقل  ،أٟم٘مص أضم٤ًمدًا وأرواطم٤مً 

َوِصـٛمٌْػ  ،ِصـٛمٌْػ َُمَُمـ٣مةٌ  :شَمـ٥ُم َأْصـٛم٣َمٍ  ُِحْمَمُ ايمٛم٣َّمُس َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم شَماَل »ىم٤مل:  ÷اهلل 

ــ٣منٌ  ٌَ ، ىمٞمددؾ: يدد٤م رؾمددقل اهلل يمٞمددػ يٛمِمددقن قمددغم شَوِصــٛمٌْػ فَمــعَم ُوصُمــقِهِٜمؿْ  ،ُرىْم
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ٌَِر فَمـعَم َأْن ُيْٚمُِمـَٝمُٜمْؿ فَمـعَم »وضمقمٝمؿ؟، ىم٤مل:  إِنَّ ايمَِّذي َأَْمَُم٣مُهْؿ فَمعَم َأْرصُمٙمِِٜمـْؿ وَمـ٣م

ُْؿ َيتَُّٗمقَن زمُِقصُم  ،ُوصُمقِهِٜمؿْ  َُّ شقِهِٜمْؿ ىُمؾَّ ضَمَدٍب َوؾَمْقكٍ َأََم٣م إِ
(1)

وُم٤م روي يمذًمؽ قمـ  ،

رِّ دِم ُصـَقِر »أٟمف ىم٤مل:  ÷قمـ اًمرؾمقل  وَن َيـْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََمـ٥ِم َأَْمَثـ٣مَل ايمـذَّ ُ ـ اظمَُتَ٘مـػمِّ ُِحْمَمُ

صَم٣ملِ  ـْ ىُمؾِّ ََمَ٘م٣منٍ  ،ايمرِّ لُّ َِم شَيْٕمَُم٣مُهُؿ ايمذُّ
(2)

وَن اَْل » وذم رواي٦م: ، ُ  ونَ ٣مرُ ٌَّـُِحْمَمُ اظمَُتَ٘مػمِّ

رِّ يَ  ُِِ قَ هلَِ  ٣مُس ايمٛمَّ  ؿُ هُ ٠مُ ْمَ َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم دِم ُصَقِر ايمذَّ شؾَّ صَم وَ  زَّ  ايمٙمَّـِف فمَ عَم فمَ  ؿْ ا
(3)

. 

ُمدـ -إّٓ أهند٤م  ،وإٟمف ُمع صح٦م ُمثؾ مذه اًمرواي٤مت وم٘مد يٙمدقن إُمدر يمدذًمؽ

شمتٕم٤مرض ُمع ُم٤م أظمؼم سمف اًم٘مرآن اًمٙمدريؿ ُمدـ أن أقمْمد٤مء اإلٟمًد٤من  -وضمٝم٦م ٟمٔمرٟم٤م

ـٛمَُتُٜمْؿ َوَأْيـِدُّيِْؿ ﴿ىمد٤مل شمٕمد٤ممم:  ،٘مٞم٤مُم٦مؾمتِمٝمد قمٚمٞمف يقم اًم ًِ َيـْقَم سَمُْمـَٜمُد فَمَٙمـْٝمِٜمْؿ َأيْم

 . [24:اًمٜمقر] ﴾َوَأْرصُمُٙمُٜمْؿ زمََِم ىَم٣مُٞمقا َئْمَٚمُٙمقنَ 

٦م ومٞمٝم٤م ذم اًمددٟمٞم٤م  ومذا يدل قمغم أن إرواح شمٕم٤مد إمم أضم٤ًمدم٤م اًمتل يم٤مٟم٧م طم٤مًم 

مم ضمًدم٤م اًمذي يم٤مٟمد٧م وأن يرد يمؾ روح إ ،سمٕمد أن يٕمٞمد اجلًد يمام يم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م

ذًمؽ إُمدر ُمتٕمّٚمدؼ  ٕنّ  :ومٞمف دون أن يّمؾ أي اظمتالف سملم إرواح وإضم٤ًمد

ـْ ﴿ومق اًم٘م٤م ؾ ضمؾ وقمال:  ،سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم ََ ؾَمْٝمًا٣م َأْن َيُٗمقَل يَمـُف ىُمـ ا َأَرا ََ ََم َأَْمُرُه إِ إِٞمَّ

  .[82:يس] ﴾هَمَٝمُ٘مقنُ 

ـ: »÷٤م احلدي٨م اًمث٤مين ومق ىمقل اًمرؾمدقل وأُمّ  وَن َيـْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََمـ٥ِم ُِحْمَمُ ُ  اظمَُتَ٘مـػمِّ

صَمـ٣ملِ  رِّ دِم ُصَقِر ايمرِّ ، ومٞمٛمٙمـ محٚمف قمغم اعمج٤مز وشم٠مويٚمف سمام يٙمقٟمدقن قمٚمٞمدف شَأَْمَث٣مَل ايمذَّ
                                                           

 رواه أمحد واًمؽمُمذي قمـ أيب مريرة . (5)

 ُمذي واًمٜم٤ًم ل قمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف .رواه أمحد واًمؽم (2)

 رواه اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم اًمتقاوع واخلٛمقل قمـ أيب مريرة . (2)
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ـُهْؿ َيـْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََمـ٥ِم فَمـعَم ﴿وُمثٚمف ىمقًمدف شمٕمد٤ممم:  ،ُمـ احل٘م٤مرة واًمذل واعمٝم٤مٟم٦م َوَٞمْحمُمُ

وم٤مٔيد٦م مٜمد٤م واردة ذم ، [97:اإلهاء]﴾ََمـْٟمَواُهْؿ صَمَٜمـٛمَّؿُ َوصُمقِهِٜمْؿ فُمْٚمًٝم٣م َوزُمْ٘مـًَم َوُصـَمًّ 

وصػ طم٤مل أمؾ اًمٜم٤مر ُمـ أهنؿ يقم اًم٘مٞم٤مُمد٦م يٚم٘مدقن ُمدـ اًمدذل واهلدقان واًمٗمدزع 

ومدال يًدتٓمٞمٕمقن  ،ويٗم٘مدون صقاهبؿ ،واخلقف ُم٤م جيٕمٚمٝمؿ هيٞمٛمقن قمغم وضمقمٝمؿ

ـْ ىَم٣مَن دِم َهِذِه َأفْمَٚمـك همَ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ضمقاسم٤ًم وٓ يٛمٚمٙمقن طمج٦م طِمـَرِة َوََم ْٔ ُٜمـَق دِم ا

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.، [72:اإلهاء]﴾َأفْمَٚمك َوَأَوؾُّ ؽَمٌِٝمالً 

مل قملم  -وذم همػمه ُمـ اًمٕمّمقر- ٦م اعمٜمٙمريـ ًمٚمٌٕم٨م ذم مذا اًمٕمٍمطمجّ ًمٕمؾ "

وظمالصتٝم٤م أن احلٞم٤مة  ،÷٦م اعمٜمٙمريـ ذم زُمـ ٟمزول اًم٘مرآن قمغم قمٝمد اًمرؾمقل طمجّ 

إذ يمٞمػ ًمٜم٤م أن ٟم١مُمـ سم٠من اًمذيـ ىمد ُمد٤مشمقا  ،واًم٘مٞم٤مس سمٕمد اعمقت أُمر ٓ ي٘مٌٚمف اًمٕم٘مؾ

وسمٚمٞمد٧م أضمدزاء أضمًد٤مدمؿ أو شمٌٕمثدرت ذم اًمٗمْمد٤مء  ،وحتقًمقا إمم قمٔمد٤مم ورومد٤مت

"ة ضمديدة؟واًمؽماب واعم٤مء ؾمػمزىمقن احلٞم٤مة ُمرّ 
(1)

. 

ه اًم٘مرآن قمغم م١مٓء اعمٜمٙمريـ واجل٤مطمدديـ سمدام ي يٌدؼ ُمٕمدف جمد٤مل ًمدردّ  وىمد ردّ 

ٓل قمغم إُمٙم٤من اًمٌٕم٨م سم٤مإلؿم٤مرة إمم ُمٔم٤ممر ىمددرة اهلل ة ي٠ميت آؾمتدومٛمرّ  ،ٟمٙم٤مره أو

ـْ ﴿ي٘مقل شمٕم٤ممم:  ،ذم اإلٟم٤ًمن واحلٞمقان واًمٜم٤ٌمت ٣م ايمٛم٣َّمُس إِْن ىُمٛمُْتْؿ دِم َرْيـ٤ٍم َِمـ َ َي٣مَأُّيُّ

ٗمَ  ـْ َُمّْمَٕم٥ٍم خُمَٙمَّ ـْ فَمَٙمَٗم٥ٍم شُمؿَّ َِم ـْ ُٞمْْمَٖم٥ٍم شُمؿَّ َِم ـْ سُمَراٍب شُمؿَّ َِم ٣م طَمَٙمْٗمٛم٣َمىُمْؿ َِم ٌَْٔم٧ِم هَم١مِٞمَّ ٥ٍم َونَمغْمِ ايْم

َ يَمُ٘مْؿ َوُٞمِٗمرُّ دِم  ٌَكمِّ َٗم٥ٍم يمِٛمُ ك شُمؿَّ ُٞمْخِرصُمُ٘مْؿ ؿمِٖمْ إَ خُمَٙمَّ ٚمًّ ًَ شُمـؿَّ  الً ْرضَم٣مِم ََم٣م َٞمَُم٣مُء إلَِم َأصَمٍؾ َُم

                                                           
 ."سمتٍمف" ، ٟم٘مالً قمـ أيب إقمغم اعمقدودي( قمـ يمت٤مب )اإلؾمالم( ًمًٕمٞمد طمّقى5)
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ِل ايْمُٔمُٚمِر يمَِ٘مٝمْ  ََ َُّ إلَِم َأْر ـْ ُيَر ـْ ُيَتَقذمَّ َوَِمٛمُْ٘مْؿ ََم ىُمْؿ َوَِمٛمُْ٘مْؿ ََم ٌُْٙمُٕمقا َأؾُمدَّ ـْ  َئْمَٙمـؿَ  الَ يمَِت َِمـ

ٌََتـ٦ْم إَ زَمْٔمِد فِمْٙمٍؿ ؾَمْٝمًا٣م َوسَمَرى  ْت َوَرزَمـ٦ْم َوَأْٞم ا َأٞمَزيْمٛم٣َم فَمَٙمْٝمَٜم٣م اظم٣َْمَء اْهَتزَّ ََ ْرَض َه٣مَِمَدًة هَم١مِ

ـْ ىُمؾِّ َزْوٍج َهِٝم٨ٍم  يمَِؽ زمَِٟمنَّ ا*  َِم ٍء  يمٙمَّـفَ ََ ُف فَمـعَم ىُمـؾِّ َرْ ِل اظمَْْقسَمك َوَأٞمَّ ُف ُِحْ ؼُّ َوَأٞمَّ ُهَق اْلَ

٣مفَم٥َم آسمَِٝم٥ٌم  * وَمِديرٌ  ًَّ ٌُقرِ  يمٙمَّـفَ َرْي٤َم همِٝمَٜم٣م َوَأنَّ ا َٓ َوَأنَّ ايم ـْ دِم ايْمُٗم ٌَْٔم٧ُم ََم   .[7-1]احل٩م:﴾َي

ـْ ؽُم لِ َويَمَٗمْد طَمَٙمْٗمٛم٣َم ا﴿ وي٘مقل شمٕم٤ممم: ٣مَن َِم ًَ ـْ ؿمكِمٍ الَ ٞم شُمـؿَّ صَمَٔمْٙمٛمَـ٣مُه ُٞمْْمَٖمـ٥ًم *  يَم٥ٍم َِم

فَمَٙمَٗم٥ًم هَمَخَٙمْٗمٛم٣َم ايْمَٔمَٙمَٗم٥َم َُمّْمَٕم٥ًم هَمَخَٙمْٗمٛم٣َم اظمُّْْمَٕم٥َم فِمَٓم٣مًَم٣م شُمؿَّ طَمَٙمْٗمٛم٣َم ايمٛمُّْْمَٖم٥َم *  دِم وَمَراٍر ََم٘مكِمٍ 

ًَم شُمؿَّ َأٞمَُمْٟمَٞم٣مهُ  ْقَٞم٣م ايْمِٔمَٓم٣مَم َلْ ًَ ٣ٌَمَرَك ا هَمَ٘م ٣ميمِِٗمكمَ  يمٙمَّـفُ طَمْٙمًٗم٣م آطَمَر هَمَت ـُ اْْلَ ًَ ُ٘مْؿ *  َأضْم شُمؿَّ إِٞمَّ

يمَِؽ ظمََٝمُِّتقنَ  ََ ُ٘مْؿ َيْقَم ايمْ *  زَمْٔمَد  ٌَْٔمُثقنَ شُمؿَّ إِٞمَّ ، وي٘مدقل شمٕمد٤ممم: [56-52]اعم١مُمٜمدقن: ﴾ِٗمَٝم٣مََم٥ِم سُم

٤ُم ا﴿ ًَ َك ؽُمًدىلِ َأَِحْ ٣مُن َأْن ُيؼْمَ ًَ ـْ ََمٛمِل  ُيْٚمٛمَك*  ٞم شُمؿَّ ىَمـ٣مَن فَمَٙمَٗمـ٥ًم *  َأمَلْ َيُؽ ُٞمْْمَٖم٥ًم َِم

ى قَّ ًَ ىَمَر َوا *  هَمَخَٙمَؼ هَم ْوصَمكْمِ ايمذَّ يمَِؽ زمِ *  ٞمَثكُٕ هَمَجَٔمَؾ َِمٛمُْف ايمزَّ ََ ٍَِر فَمـعَم َأْن َأيَمْٝمَس  َٗم٣م

ٝمَِل اظمَْقسَمك  .[41-26]اًم٘مٞم٤مُم٦م:﴾ُِحْ

ويٚمٗمد٧م ٟمٔمدر  ،ويثػم دوم٤م ـ اًمٕم٘مقل ،ة ٟمجد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ خي٤مـم٥م اًمٕم٘مؾوُمرّ 

وم٢من اًمذي  ،ظمٚم٘مف ُمـ اًمٕمدمًمـ يٙمقن أصٕم٥م ُمـ إقم٤مدشمف ُمـ ضمديد اإلٟم٤ًمن إمم أن 

 يم٤من.سمٜمك اًمٌٜم٤مء وأىم٤مُمف همػم قم٤مضمز أن هيدُمف ويٕمٞمده يمام يم٤من سمؾ وأطمًـ مم٤م 

 ،إقم٤مدة شمريمٞمٌٝم٤م سمٕمد شمٗمٙمٞمؽ أضمزا ٝمد٤م ىمٓمٕمد٦م ىمٓمٕمد٦م وص٤مٟمع أًم٦م ٓ يٕمجز قمـ

ن اهلل قم٤مضمز قمـ إقم٤مدة ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن وسمٕمثف ُمـ ضمديد سمٕمد إومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل 

ْ ﴿ُمقشمف وومٜم٤م ف؟! ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ٌِْدُئ اَأَومَل ـفُ  َيَرْوا ىَمْٝمَػ ُي ْٙمَؼ شُمؿَّ يُ  يمٙمَّ يمَِؽ اْْلَ ََ ِٔمٝمُدُه إِنَّ 

ـفِ عَم افمَ  غمٌ  يمٙمَّ ًِ ْٙمَؼ شُمؿَّ اْرِض هَم٣مْٞمُٓمُروا ىَمٝمْ إَ وُمْؾ ؽِمغُموا دِم * َي ـفُ َػ زَمَدَأ اْْلَ ٛمَُّْمـَٟمَة ُيٛمُِمُب ايم يمٙمَّ

طِمَرَة إِنَّ ا ْٔ ـفَ ا ٍء وَمِديرٌ  يمٙمَّ َوُهَق ايمَّـِذي ﴿ شمٕم٤ممم: ي٘مقل، و[21-59:اًمٕمٜمٙمٌدقت] ﴾فَمعَم ىُمؾِّ َرْ
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ْٙمَؼ شُمؿَّ ُئِمٝمُدُه وَ  ٌَْدُأ اْْلَ ـََمَواِت وَ إَ ُهَق َأْهَقُن فَمَٙمْٝمِف َويَمُف اظْمََثـُؾ َي ًَّ ْرِض َوُهـَق إَ فْمـعَم دِم ايم

٘مِٝمؿُ  ـْ ُٞمْْمَٖم٥ٍم لِ َأَومَلْ َيَر ا﴿وي٘مقل ضمؾ وقمال: ، [27:اًمدروم]﴾ايْمَٔمِزيُز اْلَ ٣م طَمَٙمْٗمٛم٣َمُه َِم ٣مُن َأٞمَّ ًَ ٞم

ا ُهَق طَمِِمٝمٌؿ َُمٌكِمٌ  ََ َب يَمٛم٣َم ََمثَ *  هَم١مِ ـ الً َوََضَ ـْ ُِحْـِل ايْمِٔمَٓمـ٣مَم َوِهـَل  َوَٞمِزَ طَمْٙمَٗمـُف وَمـ٣مَل ََمـ

ٍة َوُهَق زمُِ٘مؾِّ طَمْٙمٍؼ فَمٙمِٝمؿٌ * َرَِمٝمؿٌ  َل ََمرَّ ٝمِٝمَٜم٣م ايمَِّذي َأٞمَُمَٟمَه٣م َأوَّ ـْ *  وُمْؾ ُِحْ ايمَِّذي صَمَٔمَؾ يَمُ٘مْؿ َِمـ

َجِر  ا َأْٞمُتْؿ َِمٛمُْف سُمقومُِدونَ إَ ايمُمَّ ََ ـََمَواِت وَ  َأَويَمْٝمَس ايمَِّذي طَمَٙمَؼ *  طْمَيِ َٞم٣مًرا هَم١مِ ًَّ ْرَض إَ ايم

ُق ايْمَٔمٙمِٝمؿُ  الَّ ُٙمَؼ َِمْثَٙمُٜمْؿ زَمعَم َوُهَق اْْلَ ٍَِر فَمعَم َأْن ََيْ ََ ؾَمْٝمًا٣م َأْن َيُٗمقَل يَمُف *  زمَِٗم٣م ا َأَرا ََ ََم َأَْمُرُه إِ إِٞمَّ

ـْ هَمَٝمُ٘مقنُ  ٍء َوإيَِمْٝمِف سُمْرصَمُٔمقنَ *  ىُم ٌَْح٣مَن ايمَِّذي زمَِٝمِدِه ََمَٙمُ٘مقُت ىُمؾِّ َرْ ًُ  .[82-77:يس]﴾هَم

٦م قمدغم ٦م اًمداًّمدشم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ سمٕمض إُمثٚم٦م احلٞمّ  احلؼوًم٘مد ذيمر 

ُمدـ إُمثٚمد٦م  وُمـ ذًمؽ ُم٤م طمٙم٤مه اًم٘مدرآن ،ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم ذم إطمٞم٤مء اعمقشمك وسمٕمثٝمؿ

ومٗمل ؾمقرة اًمٌ٘مرة  ،واًمِمقامد احلّٞم٦م اًمداًّم٦م قمغم ىمدرة اهلل قمغم سمٕم٨م اخلٚمؼ وٟمنممؿ

 ُمثٚم٦م: وطمدم٤م ورد ذيمر أرسمٕم٦م أ

ىمّم٦م سمٜمل إها ٞمؾ طملم ـمٚمٌقا ُمـ ُمقؾمك أن خيؼممؿ قمٛمـ ىمتؾ رضماًل : اظمث٣مل إول

أن ييسمقا اعم٘متقل سمجزء ُمٜمٝم٤م ومٕم٤مدت إًمٞمف و ُمٜمٝمؿ وم٠مُمرمؿ اهلل أن يذسمحقا سم٘مرة

ًً ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،احلٞم٤مة وأظمؼممؿ قمـ ىم٤مشمٚمف َْ وَمَتْٙمُتْؿ َٞمْٖم اَرْأسُمْؿ همِٝمَٜمـ٣م َواَوإِ ََّ ــفُ ٣م هَمـ٣م  يمٙمَّ

ِرٌج  زُمقُه زمِ   ََم٣م ىُمٛمُتْؿ سَمْ٘مُتُٚمقنَ  خُمْ ِل اهَمُٗمْٙمٛم٣َم اَْضِ ــفُ ٌَْٔمِّمَٜم٣م ىَمَذيمَِؽ ُِحْ ْقسَمك َوُيـِريُ٘مْؿ اظَمـ يمٙمَّ

ُ٘مْؿ سَمْٔمِٗمُٙمقنَ   .[72-72:اًمٌ٘مرة]﴾آَي٣مسمِِف يَمَٔمٙمَّ

اٟمتنمد ومٞمٝمد٤م  أن وا ُمدـ ىمدريتٝمؿ  سمٕمدد٦م ىمقم ُمـ سمٜمل إها ٞمؾ ومرّ ىمّّم  :الثنني المثنن ا

٤م ٟمٔمدروا إمم ُمدـ ُمد٤مت ُمدـ أمٚمٝمد٤م وعمّد ،مٚمٝم٤مُمـ أ اًمٙمثػم اًمٓم٤مقمقن وىمد ُم٤مت

٤مهتؿ اهلل صمدؿ ؟! وم٠مُمدي٘مدر اهلل قمغم سمٕم٨م أوًم ؽ اعمقشمك شم٤ًمءًمقا ذم أٟمٗمًٝمؿ: مؾ
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ََِيـ٣مِرِهْؿ َوُهـْؿ ُأيُمـقٌ  ضَمـَذ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،أطمٞم٤ممؿ ـَ طَمَرصُمقْا َِمــ  َر َأمَلْ سَمَر إلَِم ايمَِّذي

ُؿ ااظمَ  ـفُ ْقِت هَمَٗم٣مَل هَلُ ـفَ َٝم٣مُهْؿ إِنَّ اقْا شُمؿَّ َأضْم َُمقسمُ  يمٙمَّ َـّ  يمٙمَّ
٣مِس َويَمــ٘مِ يَمـُذو هَمّْمـٍؾ فَمـعَم ايمٛمَـّ

 .  [242:اًمٌ٘مرة]﴾َأىْمَثَر ايمٛم٣َّمِس َٓ َيُْمُ٘مُرونَ 

وأراه يمٞمٗمٞم٦م إطمٞمد٤مء  اًمذي أُم٤مشمف اهلل ُم٤م ٦م قم٤مم صمؿ أطمٞم٤مه ٦م قمزيرمق ىمّّم : لثالمثن االثن

ِذي ََمرَّ فَمعَم وَمْرَي٥ٍم َأْو ىَم٣ميمَّ ﴿ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:، اعمقشمك سم٢مطمٞم٤مء مح٤مره اًمذي ص٤مر رُمٞمامً 

ٝمِل َهِذِه ا ـفُ َوِهَل طَم٣مِوَي٥ٌم فَمعَم فُمُروؾِمَٜم٣م وَم٣مَل َأٞمَّك ُِحْ ٣م هَمَٟمََم٣مسَمُف ازمَ  يمٙمَّ ـفُ ْٔمَد ََمْقَِتَ َِم٣مَئ٥َم فَم٣مٍم  يمٙمَّ

٣مٍم هَمـ٣مٞمُٓمْر شُمؿَّ زَمَٔمَثُف وَم٣مَل ىَمْؿ يَمٌِْث٦َم وَم٣مَل يَمٌِْث٦ُم َيْقًَم٣م َأْو زَمْٔمَض َيْقٍم وَم٣مَل زَمْؾ يَمٌِْث٦َم َِم٣مَئ٥َم فَمـ

٣مِس َواٞمُٓمـْر إلَِم  ٣مِرَك َويمِٛمَْجَٔمَٙمَؽ آَيـ٥ًم يمِٙمٛمَـّ ٛمَّْف َواٞمُٓمْر إلَِم ِْحَ ًَ ازمَِؽ مَلْ َيَت إلَِم ؿَمَٔم٣مَِمَؽ َوَذَ

 َ ٌَكمَّ ًَم هَمَٙمَمَّ سَم قَه٣م َلْ ًُ ـفَ يَمُف وَم٣مَل َأفْمَٙمُؿ َأنَّ ا ايْمِٔمَٓم٣مِم ىَمْٝمَػ ُٞمٛمُِمُزَه٣م شُمؿَّ َٞمْ٘م ٍء  يمٙمَّ فَمعَم ىُمؾِّ َرْ

 . [219:اًمٌ٘مرة]﴾وَمِديرٌ 

٦م ٟمٌل اهلل إسمرامٞمؿ قمٚمٞمدف وقمدغم ٟمٌٞمٜمد٤م وآهلدام أومْمدؾ اًمّمدالة : مق ىمّّم الرابن المثنن ا

٦م إطمٞم٤مء ٦م قمغم يمٞمٗمٞمّ طمٞم٨م ـمٚم٥م ُمـ رسمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن يريف آي٦م داًمّ  ،واًمتًٚمٞمؿ

 ،وم٠مُمره رب اًمٕمزة شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن ي٠مظمذ أرسمٕم٦م أٟمقاع خمتٚمٗم٦م ُمـ اًمٓمٞمقر ،اعمقشمك

ه رب اًمٕمدزة وأرا ،ىم٦م ذم رؤوس اجلٌد٤ملوجيٕمؾ أضمزاءم٤م ُمٗمرّ  ٞمٕم٤مً صمؿ يذسمحٝم٤م مج

ٕم٧م أضمزاء يمؾ ـمػم إمم سمٕمْمٝم٤م طمتك قم٤مد يمام يم٤من سم٢مذن دمٛمّ  يمٞمػ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

ـِل اظَمـْقسَمك وَمـ٣مَل َأَومَلْ ﴿اهلل، ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  َْ وَم٣مَل إزِْمـَراِهٝمُؿ َربِّ َأِريِن ىَمْٝمـَػ َُتْ َوإِ

ـْ وَم٣مَل زَمعَم َويَم٘مِ  َـّ إيَِمْٝمـَؽ شُمـؿَّ سُم٠ْمَِم ـُه ـْ ايمْمَّغْمِ هَمٌُمْ َـّ وَمْٙمٌِل وَم٣مَل هَمُخْذ َأْرزَمَٔم٥ًم َِم
ـْ يمَِٝمْْمَٚماِ

َـّ َيْٟمسمِٝمٛمَ  فُمُٜم َْ َـّ صُمْزًءا شُمؿَّ ا ٌٍَؾ َِمٛمُْٜم ــفَ َؽ ؽَمـْٔمًٝم٣م َوافْمَٙمـْؿ َأنَّ ااصْمَٔمْؾ فَمعَم ىُمؾِّ صَم فَمِزيـٌز  يمٙمَّ

 .[261:اًمٌ٘مرة]﴾ضَم٘مِٝمؿٌ 
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٦م أمدؾ اًمٙمٝمدػ اًمدذيـ آووا إمم  ُمدـ ىمّّمدوُمـ إُمثٚم٦م يمذًمؽ ُمد٤م طمٙمد٤مه اهلل

تٝمؿ سمٌٞم٤من وىمد ظمتٛم٧م ىمّّم  ،سمٕمد صمالصمام ٦م قم٤مم ٝمؿ اهلل إّٓ ا ومٞمف ومام أي٘مٔماًمٙمٝمػ وٟم٤مُمق

يمَِٝمْٔمَٙمُٚمقا  َوىَمَذيمَِؽ َأفْمَثْرَٞم٣م فَمَٙمْٝمِٜمؿْ ﴿ُمـ ىم٤م ؾ:  اهلدف ُمـ هدم٤م وإيرادم٤م، وم٘م٤مل قمزّ 

٣مفَم٥َم  يمٙمَّـفِ َأنَّ َوفْمَد ا ًَّ ذم ٟمٗمس ؾمقرة اًمٙمٝمػ ، و[25:اًمٙمٝمدػ]﴾ْي٤َم همِٝمَٜم٣مرَ  َٓ ضَمؼل َوَأنَّ ايم

وذًمؽ سمام طمٙم٤مه اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ىمّم٦م ُمقؾمك  ،ذيمر اًم٘مرآن ُمثاًل آظمر قمغم إطمٞم٤مء اعمقشمك

ت اًمٌحدر ردّ  أن وصدؾ إمم وقمٜمد ،وطمقشمف اًمٕمجٞم٥م اًمذي يم٤من يٛمٚمف ُمٕمف ذم ؾمّٚمتف

ٌَْحِر فمَ ﴿ ،رضمٕم٧م إًمٞمف احلٞم٤مةإًمٞمف اًمروح و َذ ؽَمٌِٝمَٙمُف دِم ايْم َ ٣ًٌمَواَتَّ  .[62:اًمٙمٝمػ]﴾َج

طمٞمد٨م  ،ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذيمر اًمّمٞمح٦م واًمٜمٗمخ ذم اًمّمقر سمٛمٕمٜمك واطمدد

أو صدٞمحت٤من:  ،اًمّمقر ٟمٗمختد٤منأظمؼم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن اًمّمٞمح٦م أو اًمٜمٗمخ ذم 

 ،شمٕمٞمدمؿ وحتٞمٞمٝمؿ -أو صٞمح٦م-وٟمٗمخ٦م  ،متٞم٧م اخلٚمؼ وشمٗمٜمٞمٝمؿ -أو صٞمح٦م-ٟمٗمخ٦م 

ـْ ﴿٤ممم: ىم٤مل اهلل شمٕم ـْ دِم إَْرِض إَِّٓ ََم ََمَواِت َوََم ًَّ ـْ دِم ايم قِر هَمَِمِٔمَؼ ََم َوُٞمِٖمَخ دِم ايمِمُّ

ا ُهـْؿ ومَِٝمـ٣مٌم َيٛمُْٓمـُرونَ  يمٙمَّـفُ ؾَم٣مَء ا ََ وىمد٤مل شمٕمد٤ممم:  ،[68:اًمزُمدر]﴾شُمؿَّ ُٞمِٖمَخ همِٝمِف ُأطْمـَرى هَمـ١مِ

َِومِكَم * ََمـ٣م﴿ َيٛمُٓمـُروَن إَِّٓ َصـْٝمَح٥ًم َواضِمـَدًة  َوَيُٗمقيُمقَن ََمَتك َهَذا ايْمَقفْمُد إِْن ىُمٛمُتْؿ َصـ٣م

ـَتْمِٝمُٔمقَن سَمْقِصـَٝم٥ًم َوَٓ إلَِم َأْهٙمِِٜمـْؿ َيْرصِمُٔمـقَن *  ًْ ُٚمقَن * هَمـاَل َي سَمْٟمطُمُذُهْؿ َوُهْؿ ََيِِمِّ

ـْ زَمَٔمَثٛمَـ ُٙمقَن * وَم٣ميُمقا َي٣مَوْيَٙمٛم٣َم ََم
ًِ ِْؿ َيٛم ـْ إصَْمَداِث إلَِم َرهِّ ا ُهْؿ َِم ََ قِر هَم١مِ ٣م َوُٞمِٖمَخ دِم ايمِمُّ

ْْح٣َمُن َوَصَدَق  ـْ ََمْروَمِدَٞم٣م َهَذا ََم٣م َوفَمَد ايمرَّ إَِّٓ َصْٝمَح٥ًم َواضِمَدًة  اظمُْْرؽَمُٙمقَن * إِْن ىَم٣مَٞم٦ْم  َِم

ونَ  ا ُهْؿ ََجِٝمٌع يَمَدْيٛم٣َم حُمَْيُ ََ  . [12-48:يس]﴾هَم١مِ
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وذًمدؽ أٟمدف  ،واًمذي ئمٝمر ُمـ ذًمؽ أن اًمّمٞمح٦م مل ٟمٗمًٝم٤م اًمدٜمٗمخ ذم اًمّمدقر

٤م ُمـ ذم اًمًداموات وُمدـ ٞمح٦م ؿمديدة ُمدوّي٦م يّمٕمؼ هليٜمٗمخ ذم اًمّمقر ومٞمحدث ص

 ،ومال يٌ٘مك قمغم مذا اًمقضمقد رء إٓ اهلل شمٕم٤ممم وُمـ ؿم٤مء ُمدـ اعمال ٙمد٦م ذم إرض

 ،ّمدقروم٢مذا أذن اهلل سمٌٕم٨م اًمٜم٤مس وطمنممؿ أُمر شمٕم٤ممم اعمٚمؽ اعمقيّمدؾ سمد٤مًمٜمٗمخ ذم اًم

إمم ـ ىمٌقرمؿ وشمًدقىمٝمؿ ومتحدث صٞمح٦م شمٌٕم٨م اًمٜم٤مس ُم ومٞمٜمٗمخ ومٞمف اًمٜمٗمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ـ٣مِهَرةِ ََم ِهـَل َزصْمـَرٌة َواضِمـَدٌة * هَمـ١مِٞمَّ ﴿ ىم٤مل شمٕمد٤ممم: ،أرض اعمحنم ًَّ ا ُهـْؿ زم٣ِميم ََ  ﴾هَمـ١مِ

مذا ىمدقل ُمدـ أىمدقال أمدؾ اًمٕمٚمدؿ و ،أي أرض اعمحنم اًمقاؾمٕم٦م، [54-52:اًمٜم٤مزقم٤مت]

 وًمٕمّٚمف إىمرب إمم اًمّمقاب.

ومدق أن  ،ومٜم٤مك ُمـ أمؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ىم٤مل سم٠من اًمّمٞمح٦م همدػم اًمدٜمٗمخ ذم اًمّمدقر

ٗمخ إول ذم اًمّمقر يٙمقن ًمٗمٜم٤مء ذوات إرواح ُمـ اإلٟمس واجلدـ واعمال ٙمد٦م اًمٜم

ّٓ ُمـ ؿم٤مء اهلل وشمٙمقن اًمّمٞمح٦م سمٕمدم٤م إلومٜم٤مء مجٞمدع اعمخٚمقىمد٤مت سمدام ذم  ،وهمػممؿ إ

واًمٜمٗمخ  ،ذًمؽ إرض واًمِمٛمس واًم٘مٛمر واًمٙمقايم٥م واًمٜمجقم واعمجرات وٟمحقم٤م

قن اًمّمدٞمح٦م اًمث٤مٟمٞمد٦م صمدؿ شمٙمد ،اًمث٤مين يٙمقن ًمٌٕم٨م اعمقشمك وقمقدة احلٞمد٤مة ًمألضمًد٤مد

ـْ ﴿ومتًقق اًمٜم٤مس إمم أرض اعمحنم، ىم٤مل شمٕمد٤ممم:  ا ُهـْؿ َِمـ ََ ـقِر هَمـ١مِ َوُٞمِٖمـَخ دِم ايمِمُّ

ـْ ََمْروَمـِدَٞم٣م َهـَذا ََمـ٣م َوفَمـَد  ـْ زَمَٔمَثٛمَـ٣م َِمـ ُٙمقَن * وَم٣ميُمقا َي٣مَوْيَٙمٛم٣َم ََمـ
ًِ ِْؿ َيٛم إصَْمَداِث إلَِم َرهِّ

ْْح٣َمُن وَ  ا ُهـْؿ ََجِٝمـٌع يَمـَدْيٛم٣َم ْرؽَمُٙمقَن * إِْن ىَم٣مٞمَ َصَدَق اظمُ ايمرَّ ََ ٦ْم إَِّٓ َصـْٝمَح٥ًم َواضِمـَدًة هَمـ١مِ

ونَ   .[12-15:يس]﴾حُمَْيُ

ومّن اًمٜمٗمخ طمٞم٨م  2ومٜم٤مك ىمقل صم٤مًم٨م ومق ًمإلُم٤مم اهل٤مدي يٞمك سمـ احلًلم 

َقر وإسمدان ْقر سم٤مًمٜمٗمخ ذم اًمّم  ة إلقم٤مدة احلٞم٤مة ذم اًمّمقر وُمرّ  ،ة إلومٜم٤م ٝم٤مُمرّ  ،ذم اًمّم 
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٤مًمٞم٦مىم٦م اًمٌوإسمدان اعمٛمزّ 
(1)

 . واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. 

  خ

اًمؼمزخ مق اًم٤ٌمب إول سمٕمدد اعمدقت اًمدذي يددظمؾ اإلٟمًد٤من ُمٜمدف إمم قمد٤مي    

وىمد صم٧ٌم سم٤مٕدًّم٦م اًمّمحٞمح٦م ُم٤م يددل قمدغم أن اإلٟمًد٤من إذا ضمد٤مءه أضمٚمدف  ،أظمرة

ّٓ سمٕمد اًمٜمٗمخ ذم اًمّمقر همػم أن ُمـ طمٙمٛم٦م  ،ووم٤مرىم٧م اًمروح اجلًد ومال شمٕمقد إًمٞمف إ

ذًمؽ ٕن اجلًدد  ،ح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن ضمٕمؾ اعمقت ُمقشم٤ًم ًمٚمجًد وًمٞمس ًمٚمروحاهلل ؾمٌ

أُم٤م اًمروح ومٝمدل ُمدـ اهلل وإمم  ،ومٝمق ُمـ اًمٓملم وإمم اًمٓملم يٕمقد ،خمٚمقق ُمـ اًمٓملم

وِح وُمـْؾ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ومٝمل ظم٤مًمدة سمخٚمقد اهلل شمٕم٤ممم ،اهلل شمٕمقد ـْ ايمـرُّ َٟميُمقَٞمَؽ فَم ًْ َوَي

ـْ َأَْمِر َرِّبِّ َوََم٣م  وُح َِم ـْ ايْمِٔمْٙمِؿ إَِّٓ وَمٙمِٝمالً ايمرُّ  .[81:اإلهاء]﴾ُأوسمِٝمُتْؿ َِم

 ،ًمٙمٜمّٝم٤م سم٤مىمٞم٦م سمد٠مُمر اهلل شمٕمد٤ممم ،وُم٤م طم٤مًم٦م اعمقت إٓ طم٤مًم٦م ُمٗم٤مرىم٦م اًمروح ًمٚمجًد

 ،وؾمّٛمك اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمٜمدقم ُمقشمد٤مً  ،وىمد رضب اهلل ُمثاًل ًمذًمؽ سمح٤مًم٦م اًمٜمقم

ُـ٦ْم دِم ََمٛم٣َمَِمَٜمـ٣م َيَتـَقذمَّ إَْٞمُٖمـَس ضِمـ يمٙمَّـفُ ا﴿وم٘م٤مل قمز ُمـ ىم٤م ؾ:  َُ كَم ََمْقَِتَـ٣م َوايمَّتِـل مَلْ 

ك ٚمًّ ًَ ُؽ ايمَّتِل وَم٢َم فَمَٙمْٝمَٜم٣م اظمَْْقَت َوُيْرؽِمُؾ إطُْمَرى إلَِم َأصَمٍؾ َُم ًِ وذم ، [42:اًمزُمدر]﴾هَمُٝمْٚم

 أو سمٛمٕمٜمك أصّح صقرة ُمّمّٖمرة ًمٚمٛمقت.  ،ذًمؽ إؿم٤مرة إمم أن اًمٜمقم ُمقت أصٖمر

ُمـ طمٞم٤مة  ،سمؾ مق اٟمت٘م٤مل ُمـ طمٞم٤مة إمم طمٞم٤مة ،واعمقت ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس ومٜم٤مًء حمْم٤مً 

  .إمم طمٞم٤مة سم٤مًمروح وم٘مط دون اجلًد ،يّتحد ومٞمٝم٤م اًمروح واجلًد

ي٘مقل  ،ومم٤ّم يدل قمغم ذًمؽ أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أظمؼم قمـ اًمِمٝمداء أهنؿ أطمٞم٤مء

                                                           
 قمٌد اهلل اًمِم٤مذزم.  /حت٘مٞمؼ إؾمت٤مذ اًمٕمالُم٦م ،( أٟمٔمر: جمٛمقع اإلُم٤مم اهل٤مدي يٞمك سمـ احلًلم5)
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ـَ وُمتُِٙمقا دِم ؽَمٌِٝمِؾ ا﴿اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  َـّ ايمَِّذي ٌَ ًَ سًم٣م زَمْؾ َأضْمَٝم٣مٌء فِمٛمْـَد َأَْمَقا يمٙمَّـفِ َوَٓ ََتْ

ِْؿ ُيْرَزوُمقَن * هَمِرضِمكَم زمََِم آسَم٣مُهْؿ ا ـَ مَلْ َيْٙمَحُٗمـقا  يمٙمَّـفُ َرهِّ ـوَن زم٣ِميمَّـِذي ٌْمِمُ َت ًْ ـْ هَمّْمٙمِِف َوَي َِم

َزُٞمقنَ  َّٓ طَمْقٌ  فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوَٓ ُهْؿ َِحْ ـْ طَمْٙمِٖمِٜمْؿ َأ  وم٘مدد أظمدؼم ،[571-569:آل قمٛمران]﴾ِهِْؿ َِم

يًتٌنمدون  -يٗمرطمدقن سمٗمْمدؾ اهلل  - يرزىمقن -ٝمداء أهنؿ:  أطمٞم٤مء شمٕم٤ممم قمـ اًمِم

 وهنؿ سمٗمْمؾ اهلل ورمحتف. سمٛمـ ىمدم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ إظمقاهنؿ ويٌنّم 

سمؾ  ،وإذا يمٜم٤ّم ٟمٕمٚمؿ سم٤مًميورة أن أضم٤ًمد اًمِمٝمداء شمٗمٜمك يمام شمٗمٜمك ؾم٤م ر إضم٤ًمد

أو أطمدرق  ،إن ُمـ اًمِمٝمداء ُمـ ي يدومـ وإٟمام ص٤مر ضمًده ـمٕم٤مُم٤ًم ًمٚمٝمقام واًمًد٤ٌمع

ومدّل ذًمؽ قمدغم أن احلٞمد٤مة اًمتدل  ،أو شمٜم٤مصمرت أؿمالؤه واطمؽمىم٧م ،تك ص٤مر رُم٤مداً طم

 أظمؼم قمٜمٝم٤م رب اًمٕمزة شم٤ٌمرك مل طمٞم٤مة اًمؼمزخ.

 ُمدّر قمدغم ىمدتغم سمددر ُمدـ اعمنمديملمأٟمف  ÷رؾمقل اهلل  قمـُم٤م روي  وإذا صّح 

ـَ ِهَُم٣ممٍ »ومجٕمؾ يٜم٤مدهيؿ سم٠مؾمام ٝمؿ وي٘مقل:  ـَ رَ  ،َي٣م َأزَم٣م صَمْٜمِؾ زْم ٥ٌَُم زْم َوَيـ٣م  ،زمِٝمَٔمـ٥مَ َوَي٣م ؾَمْٝم

ـَ طَمَٙمٍػ  ـَ َرزمِٝمَٔم٥َم، َوَي٣م ُأََمٝم٥َُّم زْم ٥ٌَُم زْم ٣م ؟ هَم١ميِنِّ َوصَمْدُت  ،فُمْت ُ٘مْؿ ضَمٗمًّ َهْؾ َوصَمْدسُمْؿ ََم٣م َوفَمَد َرزمُّ

٣م ََمـ٣م »، وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل: أوشمٜم٤مدي ىمقُم٤ًم ىمد ضمٞمٗمقا؟! وم٘م٤مل: شََم٣م َوفَمَديِن َرِّبِّ ضَمٗمًّ

ٌُقا ،َِمٛمُْٜمؿْ َأْٞمُتْؿ زمَِٟمؽْمَٚمَع ظم٣َِم َأوُمقُل  َتْمِٝمُٔمقَن َأْن َُيِٝم ًْ شَويَم٘مِٛمَُّٜمْؿ َٓ َي
(1)

وم٢مّن ذم ذًمؽ دًمٞمؾ  ،

وإٟمدام مدل قم٤مُّمد٦م ذم  ،سيح قمغم أّن طمٞم٤مة اًمؼمزخ ٓ شم٘متٍم قمغم اًمِمٝمداء ومح٥ًم

 ؾم٤م ر إُمقات ُمـ سمٜمل اإلٟم٤ًمن.

 ،وخيؼم قمٜمٝمؿ أهندؿ أطمٞمد٤مء ،مٜم٤م خي٤مـم٥م إُمقات ُمـ اعمنميملم ÷وم٤مًمرؾمقل 

ويمدام  ،همػم أهنؿ ٓ يًدتٓمٞمٕمقن اجلدقاب ،ٟمداءه ويٗمٝمٛمقن ظمٓم٤مسمف وأهّنؿ يًٛمٕمقن

                                                           
  .( رواه أمحد وُمًٚمؿ واًمٜم٤ًم ل وأسمقداود قمـ أٟمس 5)
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ِْؿ ُيْرَزوُمقَن * هَمِرضِمكَم زمََِم آسَمـ٣مُهْؿ ا﴿أظمؼم شمٕم٤ممم قمـ اًمِمٝمداء أهنؿ  ـْ  يمٙمَّــفُ فِمٛمَْد َرهِّ َِمـ

َهْؾ َوصَمْدسُمْؿ ََم٣م »ؾم٠مل ىمتغم سمدر ُمـ اعمنميملم سم٘مقًمف:  مٜم٤م ÷وم٢من اًمرؾمقل  ﴾هَمّْمٙمِفِ 

ُ٘مْؿ ضَمٗمًّ  قمغم أن طمٞم٤مة اًمدؼمزخ مدل أول ُمراطمدؾ  أيْم٤مً  ، وذم ذًمؽ دًمٞمؾش؟٣مَوفَمَد َرزمُّ

 اجلزاء إظمروي.

 

آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أن ضمزاء اإلٟم٤ًمن يٌدأ ُمـ أول حلٔم٦م يرطمدؾ  سمٕمض دًّم٧م

َْ ﴿ذم ؿم٠من أمؾ اًمٙمٗمر واًمْمالل: ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم  ،ومٞمٝم٤م إمم قم٤مي أظمرة َويَمْق سَمَرى إِ

ـُ٘مْؿ ايْمَٝمـْقَم ْقِت َواظمَ نَمَٚمَراِت اظمَ  ايمٓم٣َّمظمُِقَن دِم  ًَ اَلئَِ٘مـ٥ُم زَم٣مؽِمـُْمقا َأْيـِدُّيِْؿ َأطْمِرصُمـقا َأٞمُٖم

قِن زمِـََم ىُمٛمـُتْؿ سَمُٗمقيُمـقَن فَمـعَم ا َزْوَن فَمَذاَب اهْلُ ْ ـْ آَي٣مسمِـِف  يمٙمَّــفِ ُْ نَمـغْمَ اَلـؼِّ َوىُمٛمـُتْؿ فَمـ

ونَ  َتْ٘مػِمُ ًْ ـَ ىَمَٖمـُروا اظماََلئَِ٘مـ٥ُم َويَمْق سَمَرى إِ ﴿ شمٕم٤ممم: ي٘مقل، و[92:إٟمٕم٤مم]﴾سَم َْ َيَتَقذمَّ ايمَِّذي

ووُمقا فمَ  َُ زَم٣مَرُهْؿ َو َْ زُمقَن ُوصُمقَهُٜمْؿ َوَأ  . [11:إٟمٗم٤مل]﴾ِريِؼ َذاَب اَل َيْيِ

قمدغم طمتٛمّٞمد٦م وىمدقع  شمددلصحٞمح٦م رواي٤مت وىمد ورد ذم قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف 

أو  ،٤معيًتقي ذم ذًمؽ ُمـ دومـ ذم ىمؼمه ُمع ُمدـ أيمٚمتدف اًمًدٌ ،وٟمٕمٞمٛمف اًم٘مؼمقمذاب 

ٓ  فومذًمؽ يمّٚمد ،أو أطمرق ضمًده طمتك ص٤مر رُم٤مداً  ،أو اسمتٚمٕمف احلقت ،همرق ذم اعم٤مء

وًمٙمـ عمّد٤م يمد٤من اًمٖم٤مًمد٥م  ،، وٓ يرُمف ُمـ ٟمٕمٞمٛمفيٜمجل اإلٟم٤ًمن ُمـ قمذاب اًمؼمزخ

وم٘مد ارشمٌٓم٧م إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم  قمغم ُمـ ُم٤مت ُمـ اًمٜم٤مس مق دومٜمٝمؿ ذم اًم٘مٌقر:

ـْ ِرَيـ٣مِض اْلٛمّـ٥م : »÷ل وُمـ ذًمؽ ىمقل اًمرؾمق ،مذا اًمِم٠من سم٤مًم٘مؼم ايْمَٗمػْمُ َرْوَو٥ٌم َِم
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ـْ ضُمَٖمِر ايمٛم٣َّمرِ  شَأْو ضُمْٖمَرٌة َِم
(1)

. 

إُُـَم يَمُٝمَٔمـذزم٣مِن وَمـ٣م ُئَمـّذزم٣مِن دم »سم٘مؼميـ وم٘مد٤مل:  ُمرّ  ÷وقمـ اسمـ قم٤ٌمس أن اًمٜمٌل 

ــْقلِ  :ىَمٌــغمٍ  ٌَ ـَ ايم ــ ــَتٛمِْزُه َِم ًْ ــ٣م أضَمــُدُُه٣م هَم٘مــ٣مَن ٓ َي ــ٣م أطَمــُر هم٘مــ٣مَن َيْٚمًِمــ  ،أَمَّ وأَمَّ

ش٣ميمٛمَِّٚمٝمَٚم٥مِ زم
(2)

. 

ًمٌٜمدل  -أي سمًدت٤من -يمد٤من ذم طمد٤م ط ÷وقمـ زيد سمـ صم٤مسمد٧م أّن رؾمدقل اهلل 

وم٘مٞمؾ ًمف: ُمد٤مشمقا ذم  ،وم٠ًمل قمـ أصح٤مهب٤م ،اًمٜمج٤مر،  وم٢مذا أىمؼُم ؾمت٦م أو مخ٦ًم أو أرسمٕم٦م

ٌُقِره٣م»وم٘م٤مل:  -أي ذم قمٍم اجل٤ممٚمٞم٦م-اإلذاك  ٌَْتعَم دم وُم ٥َم سُم همَٙمْقٓ أْن  ،إّن هذه إَُمَّ

ـْ فَمذاِب ايمَٗمػْمِ ايّمِذي أؽْمَٚمُع َِمٛمْفُ ٓ سَمَداهَمٛمُ  ِٚمَٔم٘مْؿ َِم ًْ شقا يَمَدفَمْقُت اح أن ُي
(3)

 . 

ـْ فَمَذاِب ايْمَٗمـػْمِ يمٙمَّـٜمُ ا: » ÷ويم٤من ُمـ دقم٤م ف  َُ زمَِؽ َِم ـْ فَمـَذاِب  ،ؿَّ إيِنِّ َأفُمق َوَِمـ

ـْ همِْتٛم٥َِم اظمَْحَٝم٣م َواظمَََمِت  ،ايمٛم٣َّمرِ  صمَّ  ،َوَِم ٝمِح ايمدَّ
ًِ ـْ همِْتٛم٥َِم اظمَ ش٣ملِ َوَِم

(4)
 . 

مدل ذم اًمٖم٤مًمد٥م أطم٤مديد٨م ٤مٕطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم قمذاب اًم٘مدؼم وقمغم اًمٕمٛمقم وم

  إٟمٙم٤مرم٤م. وأصحٞمح٦م ٓ ؾمٌٞمؾ إمم رّدم٤م 

رة اهلل ف همػم ُمًتٌٕمد قم٘ماًل سم٤مقمت٤ٌمره ُمٔمٝمرًا ُمـ ُمٔمد٤ممر ىمددٟمّ وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م صم٤مٟمٞم٦م وم٢م

 ،ىمٚمٜم٤م إن اًمٜمدقم صدقرة ُمّمدّٖمرة ًمٚمٛمدقتوإذا يمٜم٤ّم ىمد  ،شمٕم٤ممم اًمذي ٓ يٕمجزه رء

                                                           
 واًمٓمؼماين قمـ أيب مريرة . ،رواه اًمؽمُمذي قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري (5)

 رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًم ل قمـ اسمـ قم٤ٌمس. (2)

ـْ فمذاِب ايمٛم٣َّمرِ »وم٘م٤مل:  ،سمقضمٝمف ىم٤مل: صمؿ أىمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م( مت٤مم احلدي٨م: 2) َُوا زم٣مح َِم  ،٤مًمقا: ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمدـ قمدذاب اًمٜمد٤مرىم ،شسَمَٔمقَّ

ـْ فَمذاِب ايمَٗمػْم »ىم٤مل:  َوا زم٣ِمح َِم  ، ىم٤مًمقا: ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ قمذاب اًم٘مؼم. رواه أمحد وُمًٚمؿ واسمـ طم٤ٌمن قمـ أيب ؾمٕمٞمد.شسَمَٔمقَّ

 ( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمٜم٤ًم ل قمـ أيب مريرة.4)
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إذ أن  ،صدقرة ُمّمدّٖمرة  ًمٚمحٞمد٤مة  اًمؼمزظمّٞمد٦م ومٚمٞمس سمٌٕمٞمد أن شمٙمقن اًمرؤي٤م اعمٜم٤مُمّٞمد٦م

ويّمدؾ ًمإلٟمًد٤من ُمدـ اًمِمدٕمقر  ،ى ذم ُمٜم٤مُمف ُم٤م يِمٌف طم٤مًم٦م  اًمٞم٘مٔم٦ماًمقاطمد ُمٜم٤ّم ير

ممد٤م  ،يمام ًمدق يمد٤من ذم اًمٞم٘مٔمد٦م ،وهمػم ذًمؽ ،واحلزن واًمٗمرح ،سم٤مخلقف وإي واًمٚمّذة

أو اًمتد٠مّي ُمدـ اعمٙمدروه  ،ًمٜمٕمٞمؿ واًمٗمرح سمدفوح ُمـ اًمتٚمّذذ سم٤ميدل قمغم أٟمف يّمؾ ًمٚمر

 .واخلقف ُمٜمف: ُمثٚمام يّمؾ ًمٚمجًد ورسمام أقمٔمؿ

 وىمدقع ومام اعم٤مٟمع ُمدـ ،ٟمٕمٞمؿ اًمؼمزخ ًمٚمِمٝمداء وٟمحقمؿقىمقع سم أي٘مٜم٤ّموإذا يمٜم٤ّم ىمد 

  .قمذاب اًمؼمزخ ٕمؾ اًمٔمٚمؿ واًمٌٖمل، وٕمؾ اًمٙمٗمر واجلحقد؟

ُمـ اًمٔمٚمؿ  يم٤مٟمقا قمٚمٞمفعم٤م  قمز وضمؾ ىمد طمٙمك ذًمؽ قمـ ىمقم ومرقمقنوإذا يم٤من اهلل 

طِمُٙمـقا ﴿ وم٘م٤مل: ،واًمٓمٖمٞم٤من َْ ٣مفَم٥ُم َأ ًَّ ا َوفَمُِمٝم٣ًّم َوَيْقَم سَمُٗمقُم ايم ايمٛم٣َّمُر ُئْمَرُوقَن فَمَٙمْٝمَٜم٣م نُمُدوًّ

ُمـ أن يٜم٤مل همدػممؿ ُمدـ أُمثد٤مهلؿ ُمد٤م ومام اعم٤مٟمع ، [46:هم٤مومر]﴾آَل همِْرفَمْقَن َأؾَمدَّ ايْمَٔمَذاِب 

  فمٚمؿ ُمٜمٝمؿ وأـمٖمك؟!.همػممؿ ُمـ مق أوىمد قمٚمٛمٜم٤م أّن مٜم٤مك ُمـ  ،ٟم٤مًمقه

ؾمدامقمف  وىمد شمقاشمرت إظم٤ٌمر قمغم ،ِم٤ممدحمًقس ُمُ  مذا قمالوة قمغم أّن قمذاب اًم٘مؼم

ٓ رّد ًمرواي٤مهتؿ ُمـ همػم ٟمٙمػم قمٚمٞمٝمؿ ،وُمِم٤ممدشمف عمـ أذن اهلل هلؿ ذم ذًمؽ ، إُمدر اًمدذي و

قمذاب  وًمٙمٜمف ٚمجًد، حمًقس ًمٓ قمغم أٟمف قمذاب ، يقضم٥م اإليامن سمف، واًمتّمديؼ سمقىمققمف

ـ قمذاب  ،ن اجلًدًمٚمروح دو  .ُمٕم٤مً  اًمذي مق قمذاب ًمٚمروح واجلًد أظمرةومٝمق خيتٚمػ قم

وقمدـ ؾمد١مال ُمٜمٙمدر  ،ًمٚمجًد ذم اًم٘مؼم ٤م ُم٤مروي ُمـ إطم٤مدي٨م ذم أن اًمروح شمردّ وأُمّ 

ومل قمدغم يمدؾ  ،وم٢مهن٤م أطم٤مدي٨م واردة ذم سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م واًمؽممٞم٥م ،وٟمحق ذًمؽ ،وٟمٙمػم

  .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ،ءرسمؾ ٓ يٙم٤مد يّمح ُمـ ذًمؽ  ،طم٤مل ٓ ختٚمق  ُمـ اًمْمٕمػ
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 خر آلمواقف ا

ٚم٦م قمٚمٞمف أظمؼم رب اًمٕمزة شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ أن أقمامل اإلٟم٤ًمن ُمًجّ 

ٍء ﴿ىم٤مل شمٕمد٤ممم:  ،ويٞمط سمٙمؾ صٖمػمة ويمٌػمة ، يص يمؾ دىمٞم٘م٦مذم يمت٤مب ُي  َوىُمـؾَّ َرْ

 *  ىمَِراًَم٣م ىَمـ٣مسمٌِكِمَ *  ٣مهمِٓمكِمَ إِنَّ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َلَ ﴿ شمٕم٤ممم: ي٘مقل، و[29:اًمٜمٌد٠م]﴾َأضْمَِمْٝمٛم٣َمُه ىمَِت٣مزًم٣م

٣مَن َوَٞمْٔمَٙمـُؿ لِ َويَمَٗمْد طَمَٙمْٗمٛم٣َم ا﴿ شمٕم٤ممم:وي٘مقل ، [52-51:آٟمٗمٓم٤مر]﴾َئْمَٙمُٚمقَن ََم٣م سَمْٖمَٔمُٙمقنَ  ًَ ْٞم

ٌِْؾ ايْمَقِريدِ  ـْ ضَم ـُ َأوْمَرُب إيَِمْٝمِف َِم ُف َوَٞمْح ًُ ـْ *  ََم٣م سُمَقؽْمِقُس زمِِف َٞمْٖم َٝمـ٣مِن فَمـ َْ َيَتَٙمٗمَّك اظمَُْتَٙمٗمِّ  إِ

ََمِل وَمِٔمٝمٌد  ـْ ايمُمِّ ـْ وَمْقٍل *  ايْمَٝمِٚمكِم َوفَم  .[58-56:ق] ﴾يَمَدْيِف َرومِٝم٤ٌم فَمتِٝمٌد  إَِّٓ ََم٣م َيْٙمِٖمُظ َِم

وىمد أظمؼم شمٕم٤ممم أن مذا اًمٙمت٤مب يٕمرض قمغم اإلٟم٤ًمن يدقم أن ي٘مدػ اإلٟمًد٤من 

طمٞم٨م ي٘مػ اإلٟم٤ًمن ذم حمٙمٛم٦م اًمٕمدل اإلهلل اًمتل  ،سملم يدي رسمف ذم أرض اعمحنم

 ،ؿورب اًمٕمزة شم٤ٌمرك وشمٕمد٤ممم مدق اخلّمدؿ واحلَٙمد ،ن ومٞمٝم٤م مق اعمتٝمؿيٙمقن اإلٟم٤ًم

ومٞمٙمدقن ذًمدؽ اًمٙمتد٤مب مدق قمريْمد٦م  ،واًمٙمرام اًمٙم٤مشمٌلم ُمـ اعمال ٙم٦م مؿ اًمِمٝمقد

٤مُم٤مت اًمتل يتٕمرف اإلٟم٤ًمن ُمـ ظمالهلد٤م قمدغم مجٞمدع أقمامًمدف وىم٤م ٛم٦م آهّت  ،اًمدقمقى

طمتك أن  ، ٝم٤مٞمّ م٤م، طمًٜمٝم٤م وؾم، ظمػمم٤م وّذ صٖمػمم٤م ويمٌػمم٤م ،اًمتل قمٛمٚمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م

اإلٟم٤ًمن ًمػمى ُمـ ظمالل ذًمؽ اًمٙمت٤مب يمؾ قمٛمؾ ُمـ أقمامًمف طمد٤مرضًا أُمد٤مم قمٞمٜمٞمدف 

ـ٥ٍم سُمـْدفَمك إلَِم ىمَِت٣مِهَـ٣م ﴿ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ،يِم٤ممده ويراه ٥ٍم صَم٣مشمَِٝم٥ًم ىُمؾُّ ُأَمَّ َوسَمَرى ىُمؾَّ ُأَمَّ

َزْوَن ََم٣م ىُمٛمُتْؿ سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  ْ ُْ ُخ ََمـ٣م َهَذا ىمَِت٣مزُمٛم٣َم َيٛمْمُِؼ *  ايْمَٝمْقَم  ًِ َتٛم ًْ ٣م ىُمٛم٣َّم َٞم ؼِّ إِٞمَّ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ زم٣ِمْلَ

  .[29-28:اجل٤مصمٞم٦م]﴾ىُمٛمُتْؿ سَمْٔمَٚمُٙمقنَ 
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٣مٍن أيَمَْزَْمٛم٣َمُه ؿَم٣مئَِرُه دِم فُمٛمُِٗمِف َوُٞمْخِرُج يمَُف َيْقَم ايمِْٗمٝم٣َمََم٥ِم ىمِت٣َمزًم٣م َيْٙمَٗمـ٣مُه ﴿ شمٕم٤ممم:ي٘مقل و ًَ َوىُمؾَّ إِٞم

ًِ *  ََمٛمُُمقًرا ٝم٣ًٌماوْمَرْأ ىمِت٣َمزَمَؽ ىَمَٖمك زمِٛمَْٖم ًِ وي٘مدقل شمٕمد٤ممم: ، [54-52]اإلهاء:﴾َؽ ايمْٝمَْقَم فَمَٙمٝمَْؽ ضَم

َُّ يمَْق أَنَّ زَمٝمْٛمََٜم٣م َوزَمٝمْٛمَ ﴿ ـْ ؽُمقٍء سَمَق ا َوََم٣م فَمِٚمَٙم٦ْم َِم ـْ طَمغْمٍ حُمَْيً ُِد ىُمؾُّ َٞمْٖمٍس ََم٣م فَمِٚمَٙم٦ْم َِم َْ ُف َيْقَم 

ُرىُمْؿ اأَََمًد  ُف َوا يمٙمَّـفُ ا زَمٔمِٝمًدا َوُِحَذِّ ًَ َِ َرءُ  يمٙمَّـفُ َٞمْٖم  . [21:آل قمٛمران] ﴾وٌ  زم٣ِميمْٔم٣ٌَِم

د ل يمتد٥م إقمدامل وىمد أظمؼم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أن اًمٜم٤مس ًمـ يٙمقٟمقا قمدغم ؾمدقاء ذم شمٚم٘م 

وإٟمام مؿ ومري٘م٤من: ومريؼ شمٙمقن يمتٌٝمؿ ُمرىمقُم٦م خمتقُم٦م ئمٝمدر قمٚمٞمٝمد٤م اًمٌِمد٤مرة  ،وصح٤م ٗمٝم٤م

 ،ي٘ملمواًمّمدد   ،وم١مٓء مؿ أمؾ اإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ُمدـ إٟمٌٞمد٤مء ،سم٤مًمٗمقز واًمٗمالح

  . وم١مٓء ٓ طم٤ًمب قمٚمٞمٝمؿ وٓ قم٘م٤مب ،واًمّم٤محللم ،واًمِمٝمداء

وشمٜمذر صد٤مطمٌٝم٤م  ،وومريؼ آظمر شمٙمقن يمتٌٝمؿ ُمرىمقُم٦م خمتقُم٦م ئمٝمر قمٚمٞمٝم٤م اًمِم١مم

ًقن سم٤مًمٔمٚمؿ واعمتٚمٌّ  ،وم١مٓء مؿ أمؾ اًمنمك واًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق ،سم٤مخلنان واهلالك

َوْيـٌؾ ﴿مم: شمٕمد٤م اهلل ىمد٤مل ،وُمـ قمدغم ؿمد٤ميمٚمتٝمؿ ،واًمٗمًقق واًمٕمّمٞم٤من ،واًمٓمٖمٞم٤من

زمكِمَ  ـِ *  َيْقََماٍِذ يمِْٙمُٚمَ٘مذِّ ي زُمقَن زمَِٝمْقِم ايمدِّ ـَ ُيَ٘مذِّ ُب زمِِف  *  ايمَِّذي  ىُمؾُّ َُمْٔمَتٍد َأشمِٝمؿٍ  إَِّٓ َوََم٣م ُيَ٘مذِّ

ا سُمْتعَم فَمَٙمْٝمِف آَي٣مسُمٛم٣َم وَم٣مَل َأؽَم٣مؿمغُِم *  ََ يمكِمَ إَ إِ ىَمالَّ زَمـْؾ َراَن فَمـعَم وُمُٙمـقِهِْؿ ََمـ٣م ىَمـ٣مُٞمقا *  وَّ

ٌُقنَ َي٘مْ 
ِْؿ َيْقََماٍِذ ظمََْحُجقزُمقنَ *  ًِ ـْ َرهِّ ُْؿ فَم َُّ ِحٝمؿِ *  ىَمالَّ إِ ُْؿ يَمَِم٣ميُمقا اْْلَ َُّ شُمـؿَّ *  شُمؿَّ إِ

زُمقنَ  ٝمِّكمَ إَ ىَمالَّ إِنَّ ىمَِت٣مَب *  ُيَٗم٣مُل َهَذا ايمَِّذي ىُمٛمُتْؿ زمِِف سُمَ٘مذِّ َراَك *  زْمَراِر يَمِٖمل فِمٙمِّ َْ َوََمـ٣م َأ

ٝمُّقنَ  زُمقنَيُْمَٜمُدُه اظمُ *  ٣مٌب ََمْروُمقمٌ ىمِتَ *  ََم٣م فِمٙمِّ   .[25-51:اعمٓمٗمٗملم]﴾ ََٗمرَّ

ـْ ُأوِِتَ ىمَِت٣مزَمُف زمَِٝمِٚمٝمٛمِِف هَمَٝمُٗمـقُل َهـ٣مُؤْم اوْمـَرُءوا ىمَِت٣مزمِٝمـ﴿وي٘مقل شمٕم٤ممم:  ٣م ََم إيِنِّ *  فهَمَٟمَمَّ

٣مزمِٝمالَ ـَمٛمَٛم٦ُم َأينِّ َمُ  ًَ اٞمَِٝم٥مٌ *  دِم صَمٛم٥ٍَّم فَم٣ميمَِٝم٥مٍ *  هَمُٜمَق دِم فِمٝمَُم٥ٍم َراِوَٝم٥مٍ *  فٍق ضِم ََ *  وُمُْمقهُمَٜم٣م 
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زُمقا َهٛمِٝمًا٣م زمََِم َأؽْمَٙمْٖمُتْؿ دِم  ٣ميمَِٝم٥مِ إَ ىُمُٙمقا َواْذَ ٣مِم اْْلَ ـْ ُأوِِتَ ىمَِت٣مزَمُف زمُِِمََميمِِف هَمَٝمُٗمقُل *  يَّ ٣م ََم َوَأَمَّ

٣مزمِٝم*  فَي٣ميَمْٝمَتٛمِل مَلْ ُأوَت ىمَِت٣مزمِٝم ًَ ِر ََم٣م ضِم َْ  .[27-59:حل٤مىم٦ما]﴾َي٣ميَمْٝمَتَٜم٣م ىَم٣مَٞم٦ْم ايْمَٗم٣مِوَٝم٥مَ *  فَومَلْ َأ

٣َم ا﴿وي٘مقل شمٕم٤ممم:  ٣مُن إِٞمََّؽ ىَم٣مٌَِح إلَِم َرزمَِّؽ ىَمْدضًم٣م هَمٚمُ لِ َي٣مأَُّيُّ ًَ ـْ أُوِِتَ *  ومِٝمـفِ الَ ٞم ـ٣م ََمـ هَمٟمََمَّ

غًما*  ىمِت٣َمزَمُف زمِٝمَِٚمٝمٛمِفِ  ًِ ٣مزًم٣م َي ًَ ْقَ  ُِح٣َمؽَم٤ُم ضِم ًَ وًرا*  هَم ـْ ُأوِِتَ *  َوَيٛمَٗمٙم٤ُِم إلَِم أَْهٙمِِف ََمْنُ ٣م ََم َوأََمَّ

ْقَ  َيْدفُمق شُمٌُقًرا*  زَمُف َوَراَء ـَمْٜمِرهِ ىمِت٣َم ًَ ٟمِم٘م٤مق] ﴾َوَيِْمعَم ؽَمِٔمغًما *  هَم  .[52-6:ا

وٟمٗمٝمؿ ُمـ مجٚم٦م أي٤مت اعمذيمقرة أن اإلٟم٤ًمن ؾمٞم٘مػ سملم يددي اهلل شمٕمد٤ممم ًمٚمٛمًد٤مءًم٦م 

د ،وشمٜمٙمِمػ ًمف يمؾ أهاره ،ومتٕمرض قمٚمٞمف مجٞمع أقمامًمف ،واحل٤ًمب  اًمٕمٌدد ذم ذًمدؽ ؼَم وخُيْ

وسمدام اىمدؽمف ُمدـ  ،م ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت واحلًدٜم٤متوسمام ىمدّ  ،ـ ظمػم أو ذاعمقىمػ سمام قمٛمؾ ُم

ٌَُّٟم ا﴿ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ،اعمٕم٤مو واًمًٞم ٤مت ـرَ لِ ُيٛمَ َم َوأطَمَّ ٣مُن َيْقََماٍِذ زمِـََم وَمـدَّ ًَ  ،[52:اًم٘مٞم٤مُمد٦م] ﴾ٞم

٣مٍن أيَمَْزَْمٛم٣َمُه ؿَم٣مئَِرُه دِم فُمٛمُِٗمِف َوُٞمْخِرُج يَمـُف َيـْقَم ﴿ شمٕم٤ممم:ي٘مقل و ًَ ايمِْٗمٝم٣َمََمـ٥ِم ىمِت٣َمزًمـ٣م َيْٙمَٗمـ٣مُه َوىُمؾَّ إِٞم

ٝم٣ًٌم ًِ َؽ ايمْٝمَْقَم فَمَٙمٝمَْؽ ضَم ًِ وي٘مقل شمٕمد٤ممم:  ،[54-52]اإلهاء: ﴾ََمٛمُُمقًرا * اوْمَرْأ ىمِت٣َمزَمَؽ ىَمَٖمك زمِٛمَْٖم

ى ا﴿ غَمَ ًَ َُّوَن إلَِم فَمـ٣ممِلِ ايمَْٕمْٝمـ٤ِم فَمَٚمَٙمُ٘مـْؿ َوَرؽُمـقيمُُف َواظمُ  يمٙمَّــفُ َووُمْؾ افْمَٚمُٙمقا هَم ٠ْمَِمٛمُـقَن َوؽَمـؼُمَ

ٌِّاُُ٘مْؿ زمََِم ىُمٛمتُْؿ سَمْٔمَٚمُٙمقنَ َوا ََةِ هَمٝمُٛمَ َٜم٣م ََجِٝمًٔمـ٣م  يمٙمَّــفُ َم َئٌَْمثُُٜمْؿ اَيقْ ﴿، وي٘مقل شمٕم٤ممم: [511:اًمتقسم٦م] ﴾يمُمَّ

ٌِّاُُٜمؿْ  قُه َوا يمٙمَّـفُ زمََِم فَمِٚمُٙمقا أضَْمَِم٣مُه ا هَمٝمُٛمَ ًُ ٍء ؾَمـِٜمٝمٌد  يمٙمَّـفُ َوَٞم ، وي٘مدقل [6:اعمج٤مدًمد٦م]﴾فَمعَم ىُمـؾِّ َرْ

ؿْ  َيْقََماِذٍ ﴿شمٕم٤ممم:  ْوا أفَْمََمهَلُ ا َيـَره*  َيِْمُدُر ايمٛم٣َّمُس أؾَْمت٣َمسًم٣م يمغُِمَ ةٍ طَمـغْمً ََرَّ ـْ َئْمَٚمْؾ َِمثَْٗمـ٣مَل  *  هَمَٚم

ا َيَره ةٍ َذًّ ََرَّ ـْ َئْمَٚمْؾ َِمثَْٗم٣مَل   .[8-6:اًمزًمزًم٦م]﴾َوََم

أقمامًمدف أن اإلٟم٤ًمن ؾمدػمى  سمام ٓيدع جم٤مًٓ ًمٚمِمؽ دشم١ميمّ  أي٤مت وهمػمم٤مومذه 

 ،أُم٤مم قمٞمٜمٞمف ذم ُمِم٤ممد طم٘مٞم٘مٞمد٦م ٓ ختتٚمدػ قمدـ اًمقاىمدع ذم رء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُم٤مصمٚم٦م

سمٛمٕمٜمك أن اإلٟم٤ًمن ؾمػمى ُمـ ظمالل ذًمؽ اًمٙمت٤مب يمؾ قمٛمؾ ُمـ أقمامًمدف طمد٤مرضًا 
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 ،أُم٤مم قمٞمٜمٞمف يِم٤ممده ويراه يمام ٟمِم٤ممد اًمٞمقم اًمّمقر وإطمداث ذم ؿم٤مؿم٤مت اًمتٚمٗم٤مز

٤ممٞمد٦م ذم قمؼم ذا ح صدٖمػمة ُمتٜم ،وأضمٝمزة آشمّم٤مٓت اعمر ٞم٦م ،وأضمٝمزة اًمٙمٛمٌٞمقشمر

ـ٥ٍم سُمـْدفَمك إلَِم ىمَِت٣مِهَـ٣م ايْمَٝمـْقَم ﴿ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ،اًمّمٖمر ٥ٍم صَم٣مشمَِٝم٥ًم ىُمؾُّ ُأَمَّ َوسَمَرى ىُمؾَّ ُأَمَّ

ُخ ََم٣م ىُمٛمـُتْؿ  ًِ َتٛم ًْ ٣م ىُمٛم٣َّم َٞم ؼِّ إِٞمَّ َزْوَن ََم٣م ىُمٛمُتْؿ سَمْٔمَٚمُٙمقَن * َهَذا ىمَِت٣مزُمٛم٣َم َيٛمْمُِؼ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ زم٣ِمْلَ ْ ُْ

ـ٣مٍن َأيْمَزَْمٛمَـ٣مُه ؿَمـ٣مئَِرُه دِم فُمٛمُِٗمـِف ﴿ شمٕمد٤ممم:ي٘مدقل ، و[29-28:اجل٤مصمٞم٦م]﴾سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  ًَ َوىُمـؾَّ إِٞم

َؽ ايْمَٝمْقَم فَمَٙمْٝمَؽ  ًِ َوُٞمْخِرُج يَمُف َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ىمَِت٣مزًم٣م َيْٙمَٗم٣مُه ََمٛمُُمقًرا * اوْمَرْأ ىمَِت٣مزَمَؽ ىَمَٖمك زمِٛمَْٖم

٣ًٌم ٝم
ًِ  .[54-52]اإلهاء:﴾ضَم

أي٤مت اًمتل أظمؼم ومٞمٝم٤م احلؼ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  وىمد يٙمقن ذًمؽ مق اعمٕمٜمك اعمراد ُمـ

ومتٙمقن ؿمدٝم٤مدهت٤م  ،اإلٟم٤ًمن وضمقارطمف ؾمتٙمقن ؿم٤ممدة قمٚمٞمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أقمْم٤مءأن 

َٝمْقَم َٞمْخـتُِؿ فَمـعَم َأهْمـَقاِهِٜمْؿ ايم﴿ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ،وًمٞمس سمٚم٤ًمن اعم٘م٤مل ،سمٚم٤ًمن احل٤مل

ُٚمٛم٣َم َأْيِدُّيِْؿ َوسَمُْمَٜمُد َأْرصُمُٙمُٜمْؿ زمِـََم ىَمـ ٌُقنَ َوسُمَ٘مٙمِّ ـ
ًِ ، وي٘مدقل شمٕمد٤ممم: [61:يدس] ﴾٣مُٞمقا َيْ٘م

ٛمَُتُٜمْؿ َوَأْيِدُّيِْؿ َوَأْرصُمُٙمُٜمْؿ زمََِم ىَم٣مُٞمقا َئْمَٚمُٙمقنَ ﴿ ًِ   .[24:اًمٜمقر]﴾َيْقَم سَمُْمَٜمُد فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َأيْم

ا ََمـ٣م  يمٙمَّـفِ َوَيْقَم ُِحْمَمُ َأفْمَداُء ا﴿وي٘مقل شمٕم٤ممم:  ََ إلَِم ايمٛم٣َّمِر هَمُٜمْؿ ُيقَزفُمـقَن * ضَمتَّـك إِ

ُهْؿ زمََِم ىَمـ٣مُٞمقا َئْمَٚمُٙمـقَن * َووَمـ٣ميُمقا  َُ صَم٣مُءوَه٣م ؾَمِٜمَد فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ؽَمْٚمُٔمُٜمْؿ َوَأزْمَِم٣مُرُهْؿ َوصُمُٙمق

َِِهْؿ مِلَ ؾَمِٜمْدسُمْؿ فمَ  ُٙمق َل  يمٙمَّـفُ َٙمْٝمٛم٣َم وَم٣ميُمقا َأٞمَْمَٗمٛم٣َم اِْلُ ٍء َوُهَق طَمَٙمَٗمُ٘مْؿ َأوَّ ايمَِّذي َأٞمَْمَؼ ىُمؾَّ َرْ

ٍة َوإيَِمْٝمِف سُمرْ  وَن َأْن َيُْمَٜمَد فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ؽَمْٚمُٔمُ٘مْؿ َوَٓ َأزْمَِمـ٣مُرىُمْؿ قَن * صَمٔمُ ََمرَّ َتؼِمُ ًْ َوََم٣م ىُمٛمُْتْؿ سَم

ـْ ـَمٛمَٛمُْتْؿ َأنَّ ا
ىُمْؿ َويَم٘مِ َُ ٣َّم سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  يمٙمَّـفَ َوَٓ صُمُٙمق  .[22-59:ومّمٚم٧م]﴾َٓ َئْمَٙمُؿ ىَمثغًِما ِِم

ٕرضمدؾ ومٚمٞمس مٜم٤مك ُمد٤م يٛمٜمدع ُمدـ أن شمٜمٓمدؼ اجلٚمدقد وإيددي وا وقمغم يمؾًّ 

ٕن أُمر أظمرة ٓ ُي٘مد٤مس قمدغم أُمدر  :ؿ سمٚم٤ًمن اعم٘م٤ملوهمػمم٤م ُمـ إقمْم٤مء وشمتٙمٚمّ 
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وًمٞمس ُمـ اًميوري أن يٙمقن ٟمٓمؼ شمٚمؽ إؿمٞم٤مء سمٚمٖم٦م شمِمٌف ٟمٓمدؼ  ،اًمدٟمٞم٤م ذم رء

ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،إذ أن ًمٙمؾ خمٚمقق ُمـ خمٚمقىم٤مت اهلل ًمٖمتف اخل٤مص٦م سمف ،اإلٟم٤ًمن ويمالُمف

﴿ ٌِّ ًَ ٍء إَِّٓ ُي ـْ َرْ ـٌِٝمَحُٜمؿْ َوإِْن َِم ًْ ـْ َٓ سَمْٖمَٗمُٜمقَن سَم
وىمدد  ،[44:اإلهاء]﴾ُح زمَِحْٚمِدِه َويَم٘مِ

ـ٣مفَم٥ُم ضَمتَّـك ُيَٗم٣مسمِـَؾ »أٟمدف ىمد٤مل:  ÷روي ذم احلدي٨م قمـ رؾمدقل اهلل  ًَّ َٓ سَمُٗمـقُم ايم

 ََ ٙمُِٚمقَن ايمَٝمُٜمق ًْ ـَجِر  هَمَٝمُٗمـقُل اَلَجـ ،اظمُ ـْ َوَراء اَلَجِر َوايمُمَّ يُّ َِم
َِ َتٌَِب ايمَٝمُٜمق ُر ضَمتَّك ََيْ

يل طَمْٙمِٖمل سَمَٔم٣مَل هَم٣موْمُتْٙمفُ 
َِ ٙمُِؿ هَذا َُّيُق ًْ َجُر : َي٣م َُم شَوايمُمَّ

(1)
، وم٢مٟمف ٓ يٕمٜمل ذًمؽ سمد٤مًمٓمٌع 

وإٟمدام ىمدد يٙمدقن ذًمدؽ ُمدـ سمد٤مب إظمٌد٤مر  ،أن احلجر واًمِمجر ؾمدٞمتٙمٚمؿ ويٜمٓمدؼ

سمدام ؾمدٞمقضمد ذم آظمدر اًمزُمد٤من ُمدـ اظمؽماقمد٤مت وأضمٝمدزة اؾمتٙمِمدد٤مف  ÷ اًمٜمٌدل

٧م، سمحٞم٨م يقوع مذا اجلٝم٤مز قمغم اًمِمجر أو احلجر ومٞمٕمٓمل اإلؿمد٤مرة اًمتدل  وشمٜمّم 

 يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م أن وراءم٤م إٟم٤ًمٟم٤ًم أو ٟمحقه. واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

سم٤مًمتٙمٚمٞمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمتل أُمدر قمٌد٤مده  واسمتالهظمٚمؼ اهلل اإلٟم٤ًمن ذم مذه احلٞم٤مة 

َـّ ﴿سم٠مدا ٝم٤م أو شمريمٝم٤م واضمتٜم٤مهب٤م طمٞم٨م ي٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ـ َوََمـ٣م طَمَٙمْٗمـ٦ُم اْْلِ

ٌُُدونِ  إَِّٓ ٞمَس لِ َوا ٣ٌَمَرَك ايمَِّذي زمَِٝمِدِه اظمُْْٙمُؽ َوُهـَق ﴿، وي٘مقل شمٕم٤ممم: [16:اًمذاري٤مت] ﴾يمَِٝمْٔم سَم

ٍء وَمِديرٌ  ـُ فَمٚمَ *  فَمعَم ىُمؾِّ َرْ ًَ ُ٘مْؿ َأضْم ٌُْٙمَقىُمْؿ َأيُّ َٝم٣مَة يمَِٝم َوُهـَق  الً ايمَِّذي طَمَٙمَؼ اظمَْْقَت َواْلَ

ـ٣م إَ إِٞم٣َّم صَمَٔمْٙمٛمَـ٣م ََمـ٣م فَمـعَم ﴿ل شمٕم٤ممم: ، وي٘مق[2-5:اعمٚمؽ]﴾ايْمَٔمِزيُز ايْمَٕمُٖمقرُ  ْرِض ِزيٛمَـ٥ًم هَلَ

ـُ فَمٚمَ  ًَ ْؿ َأضْم ُ ٌُْٙمَقُهْؿ َأُّيُّ وم٤مىمت٣م ذًمؽ آسمتالء واًمتٙمٚمٞمػ أن يٙمقن ، [7:اًمٙمٝمػ]﴾الً يمِٛمَ

مٜم٤مك طمٞم٤مة أظمرى يتؿ ومٞمٝم٤م اجلزاء قمغم اًم٘مٞم٤مم سمتٚمؽ اًمتٙم٤مًمٞمػ إن ظمدػمًا ومخدػم وإن 

                                                           
 ( أظمرضمف ُمًٚمؿ وأمحد ذم ُمًٜمده قمـ أيب مريرة .5)
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 ،ٞمد٦م إطمٞمد٤مء اخلٚمدؼ وسمٕمدثٝمؿ سمٕمدد اعمدقتًمذًمؽ اىمتْمد٧م احلٙمٛمد٦م اإلهل :ذًا ومنم

 . واعمزء قمغم إؾم٤مءشمف ،ًمٞمج٤مزي اعمحًـ قمغم إطم٤ًمٟمف

وم٘مدد ؿمد٤مءت إرادة اهلل  ،واحلد٤ميمؿ قمد٤مدًٓ  ،٤م يم٤من ذًمدؽ اجلدزاء قمٔمدٞمامً وًمٙمـ عمّ 

ّٓ  -اظمػمًا يم٤من أو ذًّ - واىمتْم٧م ُمِمٞم تف أن ٓ جي٤مزي اإلٟم٤ًمن قمغم قمٛمٚمف  سمٕمد أن إ

 ،سمٜمٗمًف قمغم أظمٓم٤م ف وؾمدٞم ٤مشمف وي٘مرّ  ،ى أقمامًمفيٕمرض قمغم حمٙمٛم٦م اًمٕمدل اإلهلل ًمػم

٣مٍن َأيْمَزَْمٛم٣َمُه ؿَم٣مئَِرُه دِم فُمٛمُِٗمِف َوُٞمْخِرُج يَمُف َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ىمَِت٣مزًمـ٣م ﴿ شمٕم٤ممم:ي٘مقل اهلل  ًَ َوىُمؾَّ إِٞم

٣ًٌم ـٝم
ًِ َؽ ايْمَٝمـْقَم فَمَٙمْٝمـَؽ ضَم ًِ  ،[54-52]اإلهاء: ﴾َيْٙمَٗم٣مُه ََمٛمُُمقًرا * اوْمَرْأ ىمَِت٣مزَمَؽ ىَمَٖمك زمِٛمَْٖم

ٌَُّٟم ا﴿شمٕم٤ممم:  وي٘مقل رَ لِ ُيٛمَ َم َوَأطمَّ ٣مُن َيْقََماٍِذ زمََِم وَمدَّ ًَ ِف زَمِِمـغَمةٌ لِ زَمْؾ ا*  ٞم ًِ ٣مُن فَمعَم َٞمْٖم ًَ *  ٞم

َِيَرهُ   .[51-52:اًم٘مٞم٤مُم٦م]﴾َويَمْق َأيْمَٗمك ََمَٔم٣م

وأطمد٤مط قمٚمٛمدف سمًدٞم ٤مشمف  ،واؾمدتٕمرض صدحٞمٗمتف ،وم٢مذا ُم٤م ىمرأ اإلٟمًد٤من يمت٤مسمدف

ومٞم١مظمذ ُمـ طمًٜم٤مت اًمٔم٤مي وشمٕمٓمك ًمٚمٛمٔمٚمدقم  ،ٔم٤مياعم ّص ٘متَ قمٜمد ذًمؽ شمُ  ،وطمًٜم٤مشمف

وم٢من ي يٙمـ ًمٚمٔم٤مي طمًدٜم٤مت أظمدذ ُمدـ ؾمدٞم ٤مت اعمٔمٚمدقم  ،شمٕمقيْم٤ًم ًمف قمـ ُمٔمٚمٛمتف

ـِ »أٟمف ىم٤مل:  ÷ُمّمداىم٤ًم عم٤م روي قمـ اًمٜمٌل  ،وم٠موٞمٗم٧م إمم ؾمٞم ٤مت اًمٔم٤مي َأسَمْدُروَن ََم

تِكاظمُ  إِنَّ »ىم٤مًمقا: اعمٗمٚمس ومٞمٜم٤م ُمـ ٓ درمؿ ًمف وٓ ُمت٤مع. ىم٤مل:  ش؟ْٖمٙمُِس اظمُ  ـْ ُأَمَّ  ْٖمٙمَِس َِم

ـْ   ،َووَمـَذَ  َهـَذا ،َوَيْٟمسمِك وَمْد ؾَمـَتَؿ َهـَذا ،َوَزىَم٣مةٍ  ،َوِصَٝم٣ممٍ  ،َيْٟمسمِك َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم زمَِِماَلةٍ  ََم

َم َهَذا ،وَأىَمَؾ ََم٣مَل َهَذا ََ َب َهَذا ،َوؽَمَٖمَؽ  ٛم٣َمسمِفِ  ،َوََضَ ًَ ـْ ضَم ـْ  ،هَمُٝمْٔمَْمك َهَذا َِم َوَهَذا َِم

ٛم٣َمسمِفِ  ًَ ـْ طَمَْم٣مَيـ٣مُهْؿ هَمُْمِرضَمـ٦ْم همَ  ،ضَم ٌَْؾ َأْن ُيْٗم٢َم ََم٣م فَمَٙمْٝمِف ُأطِمَذ َِمـ ٛم٣َمسُمُف وَم ًَ ١مِْن هَمٛمَِٝم٦ْم ضَم

ششُمؿَّ ؿُمِرَح ذِم ايمٛم٣َّمرِ  ،فَمَٙمْٝمفِ 
(1)

ـْ »: ÷ ، وي٘مقل ـْ ىَم٣مَٞمـ٦ْم فِمٛمْـَدُه ََمْٓمَٙمَٚمـ٥ٌم ٕطَِمٝمـِف َِمـ ََمـ

َه٣م إيَِمْٝمفِ  :فِمْرِوِف َأْو ََم٣ميمِفِ  َِّ ٌَْؾ َأْن يَ  ،هَمْٙمُٝم٠َم َِْرَهؿٌ وَم َِيٛم٣َمٌر َوَٓ  ٌَُؾ همِٝمِف   ،ْٟمسمَِك َيْقُم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َٓ ُيْٗم
                                                           

 اًمٌٞمٝم٘مل واسمـ طم٤ٌمن قمـ أيب مريرة .( رواه ُمًٚمؿ و5)
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ٌُفُ  لَ َص٣ميمٌِح ُأطِمَذ َِمٛمُْف َوُأفْمْمِ إِْن ىَم٣مَن يَمُف فَمَٚمٌؾ  ـْ يَمُف فَمَٚمٌؾ َص٣ميمٌِح ُأطِمَذ  ،َص٣مضِم َوإِْن مَلْ َيُ٘م

ـْ ؽَمٝمَِّا٣مِت َص٣مضِمٌِِف هَمُحِٚمَٙم٦ْم فَمَٙمْٝمفِ  شَِم
(1)

 . 

 ،اعمٔم٤مي شمقزن إقمامل سمٛمٞمزان اًمٕمدل اإلهلل ٘متّص ن وشمُ وسمٕمد أن ي٤مؾم٥م اإلٟم٤ًم

 ،ومٛمـ زادت طمًٜم٤مشمف قمغم ؾمٞم ٤مشمف يم٤من ُمـ اًمٜم٤مضملم اًمٗم٤م زيـ سمرو٤مء اهلل رب اًمٕم٤معملم

ح٧م ؾمٞم ٤مشمف قمغم طمًٜم٤مشمف وُمـ رضّم  ،واخلٚمقد ذم دار اًمٜمٕمٞمؿ اجلٜم٦ّملم ًمدظمقل اعمًتح٘مّ 

إّٓ أن يتٖمّٛمدده  ،د ومٞمٝم٤ملم ًمدظمقل اًمٜم٤مر واخلٚمقعمًتح٘مّ يم٤من ُمـ اهل٤مًمٙملم اخل٤مهيـ ا

ـْ شَمُٗمَٙمـ٦ْم ََمَقاِزيٛمُـُف َوايمـ﴿ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ،اهلل سمٗمْمؾ رمحتف ـؼُّ هَمَٚمـ َقْزُن َيْقََماِـٍذ اْلَ

ـُٜمْؿ زمِـََم *  هَمُٟمْويَماَِؽ ُهْؿ اظمُْٖمٙمُِحقنَ  ًَ ـوا َأٞمُٖم ـَ طَمِنُ ٦ْم ََمَقاِزيٛمُُف هَمُٟمْويَماَِؽ ايمَّـِذي ـْ طَمٖمَّ َوََم

ـقِر هَمـ﴿، وي٘مدقل شمٕمد٤ممم: [9-8:إقمراف] ﴾ُٚمقنَ ىَم٣مُٞمقا زمِآَي٣مسمِٛم٣َم َيْٓمٙمِ  ا ُٞمِٖمـَخ دِم ايمِمُّ ََ  الَ هَمـ١مِ

٣مَب زَمْٝمٛمَُٜمْؿ َيْقََماٍِذ وَ  ًَ ٣مَءيُمقنَ  َٓ َأٞم ًَ ـْ شَمُٗمَٙم٦ْم ََمَقاِزيٛمُُف هَمُٟمْويَماَِؽ ُهْؿ اظمُْْٖمٙمُِحـقنَ *  َيَت *  هَمَٚم

ــ ًَ ــوا َأٞمُٖم ـَ طَمِنُ ــِذي ــَؽ ايمَّ
ــُف هَمُٟمْويَماِ ــ٦ْم ََمَقاِزيٛمُ ـْ طَمٖمَّ ــ ــُدونَ َوََم ــٛمََّؿ طَم٣ميمِ  ﴾ُٜمْؿ دِم صَمَٜم

َط يمَِٝمْقِم ايْمِٗمَٝم٣مََمـ٥ِم هَمـاَل سُمْٓمَٙمـُؿ َوَٞمَّمُع اظمَ ﴿وي٘مقل شمٕم٤ممم: ، [512-515:اعم١مُمٜمقن] ًْ ـَ ايْمِٗم َقاِزي

٣م َوىَمَٖمك زمِٛم٣َم ضَم٣مؽِمٌكِمَ  ٍل َأسَمْٝمٛم٣َم ِهَ ََ ـْ طَمْر ٥ٌٍَّم َِم  .[47:إٟمٌٞم٤مء]﴾َٞمْٖمٌس ؾَمْٝمًا٣م َوإِْن ىَم٣مَن َِمْثَٗم٣مَل ضَم

وذًمؽ سم٤معم٘م٤مرٟم٦م سملم أمؾ اًمٜم٤مر  ،ر ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذيمر مذا اًمٜمقع ُمـ اًمقزنٙمرّ وًم٘مد شم

تَِقي ﴿وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،ذم ُمقاوع يمثػمة ُمـ يمت٤مب اهلل اًمٙمريؿ ،اجلٜم٦ّموأمؾ  ًْ َٓ َي

: شمٕمد٤ممم ىمقًمدف، و[21:احلنم] ﴾ُهْؿ ايمَْٖم٣مئُِزونَ  اْلٛم٥ّمأَْصَح٣مُب  اْلٛم٥ّمأَْصَح٣مُب ايمٛم٣َّمِر َوأَْصَح٣مُب 

ـْ اسمٌَََّع ِرْوَقاَن ا﴿ ـْ ا يمٙمَّـفِ أهََمَٚم َخٍط َِم ًَ ـْ زَم٣مَء زمِ َوََمٟمَْواُه صَمَٜمٛمَُّؿ َوزمِاَْس اظمَِِْمـغُم * ُهـْؿ  يمٙمَّـفِ ىَمَٚم

  .[562-562:آل قمٛمران]﴾زَمِِمغٌم زمََِم َئْمَٚمُٙمقنَ  يمٙمَّـفُ َوا يمٙمَّـفِ َََرصَم٣مٌت فِمٛمَْد ا

                                                           
 ( رواه اًمٌخ٤مري واًمؽمُمذي واسمـ طم٤ٌمن قمـ أيب مريرة .5)
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ضُمق﴿وي٘مقل شمٕم٤ممم:  ـَ اصْمؼَمَ ٤َم ايمَِّذي
ًِ ـَ آََمٛمُقا َأْم ضَم ٝمَِّا٣مِت َأْن َٞمْجَٔمَٙمُٜمْؿ ىَم٣ميمَِّذي ًَّ ا ايم

ُ٘مُٚمـقَن * َوطَمَٙمـَؼ ا ْؿ ؽَمـ٣مَء ََمـ٣م َِحْ ٣مِت ؽَمـَقاًء حَمَْٝمـ٣مُهْؿ َوَِمَـ٣مَُتُ ـ٣مِلَ  يمٙمَّــفُ َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمَّ

٦ٌَْم َوُهـــْؿ َٓ  ـــ ًَ ؼِّ َويمُِتْجـــَزى ىُمـــؾُّ َٞمْٖمـــٍس زمِـــََم ىَم ـــََمَواِت َوإَْرَض زمِـــ٣مْلَ ًَّ ايم

 .[22-25:جل٤مصمٞم٦ما]﴾ُيْٓمَٙمُٚمقنَ 

وم٢مذا ُم٤م دظمؾ أمدؾ  ،ةومٙمذا ٟمجد أن ُمٞمزان اًمٕمدل اإلهلل ٓ ئمٚمؿ ُمث٘م٤مل اًمذرّ 

طمٞمد٨م أن اهلل ؾمدٌح٤مٟمف  ،اًمٜم٤مر اًمٜم٤مر قمٚمٛمقا أن دظمقهلؿ اًمٜم٤مر إٟمام يمد٤من قمدلم اًمٕمددل

وم٢مذا ي شمٙمـ طمًدٜم٤مت  ،وشمٕم٤ممم ىمد ضمٕمؾ احلًٜم٦م سمٕمنم أُمث٤مهل٤م واًمًٞم ٦م سمًٞم ٦م واطمدة

ومال  ،ؾ اهلل قمغم اًمٕم٤ٌمد هبذا اًمٗمْمؾ اًمٙمٌػمسمٕمد أن شمٗمّْم اإلٟم٤ًمن راضمح٦م قمغم ؾمٞم ٤مشمف 

مدق قمدلم  اجلٜمّد٦ميامن يمام أن دظمقل أمؾ اإل ،أن دظمقهلؿ اًمٜم٤مر قمدل وطمٙمٛم٦م ؿمّؽ 

  اًمٕمدل واحلٙمٛم٦م .

 ،قمغم احل٘مٞم٘م٦م شمقوع قمٚمٞمف إقمامل وشمدقزن ومٞمدف وٓ يٕمٜمل ذًمؽ أن مٜم٤مك ُمٞمزان

قمغم ٟمحق ىمقل قمٛمر  ،ٞم ٤مشمفؾم٘مّمد سم٤معمٞمزان مٜم٤م اًمؽمضمٞمح سملم طمًٜم٤مت اًمٕمٌد ووإٟمام يُ 

ىمٌؾ أن حت٤مؾمٌقا وزٟمقا أقمامًمٙمدؿ ىمٌدؾ أن شمدقزن ؿ طم٤مؾمٌقا أٟمٗمًٙم» ريض اهلل قمٜمف:

ومد٢من يم٤مٟمد٧م طمًدٜم٤مشمٙمؿ  ،اقمروقا أقمامًمٙمؿ قمدغم قم٘مدقًمٙمؿ :يٕمٜمل سمذًمؽ ،شقمٚمٞمٙمؿ

روا وإن يم٤مٟم٧م اًمًٞم ٤مت أيمثر ُمـ احلًٜم٤مت ومِمدٛمّ  ،أيمثر ُمـ ؾمٞم ٤مشمٙمؿ ومٌٝم٤م وٟمٕمٛم٧م

طمتك ٓ شمٚم٘مقا رسمٙمؿ وأٟمدتؿ  ،اعمٕم٤مو واًمًٞم ٤مت ـوشمقسمقا إمم اهلل ُم ،إمم اًمٓم٤مقم٤مت

ومتٙمقن ؾم٤ًٌٌم ذم  ،ومتقزن يقم اًمٕمرض قمغم اهلل سمٛمٞمزان اًمٕمدل اإلهلل ،احل٤مل مذاقمغم 

 اهلالك واخلنان واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل. 

ـْ شَمُٗمَٙم٦ْم ََمَقاِزيٛمُفُ ﴿وىمد يراد سم٤معمٞمزان ذم ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٣م ََم  هَمُٜمَق دِم فِمٝمَُم٥ٍم َراِوٝم٥َمٍ *  هَمٟمََمَّ
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٦ْم ََمَقاِزيٛمُفُ *  ـْ طَمٖمَّ ٣م ََم ُف َه٣مِوَي٥مٌ *  َوأََمَّ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  اعم١مُمٜمقنسمام يٙمقن قمٚمٞمف ، [9-6:اًم٘م٤مرقم٦م] ﴾هَمٟمَُمُّ

ومٝمق شمٕمٌػم قمـ ُمٙم٤مٟم٦م يمؾ  ،٦مٕمَ اٟمحٓم٤مط وِو  وُم٤م يٙمقن قمٚمٞمف همػممؿ ُمـ ،ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م ورومٕم٦م

ٞم٤مً وىمددرمؿ وذًمؽ أن أمؾ اًمٓم٤مقم٤مت يٙمقن ُم٘م٤مُمٝمؿ قم٤مًم ،إٟم٤ًمن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم

اجلد٤مه ُمدـ ذوي  وُمٕمٔمٛمٝمدؿ ممدـ يمد٤مٟمقا ذم اًمددٟمٞم٤م-وأن أمؾ اًمٙمٗمدر واعمٕمد٤مو  ،رومٞمٕم٤مً 

ٓ يًد٤موون قمٜمدد اهلل ومٝمؿ  ،ٓ وزن هلؿ وٓ ىمٞمٛم٦ميقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمث٤مًم٦م  يٙمقٟمقن -واًمًٚمٓم٤من

ُوَن َيْقَم ايمِْٗمٝم٣َمََم٥مِ ُِحْمَمُ اظمُ »سم٘مقًمف:  ÷وإمم ذًمؽ أؿم٤مر اًمٜمٌل ،ؿمٞم ٤مً  رِّ دِم ُصَقِر أََْمث٣َمَل  ،تََ٘مػمِّ ايمذَّ

صَم٣ملِ  شايمرِّ
(1)

 . واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ  ،

وأٟمف هنر ُمـ أهن٤مرم٤م يًد٘مل أ ،اجلٜم٦ّمهنر قمغم سم٤مب  -قمغم ُم٤م يروى-احلقض مق 

ذم احلدي٨م اًمدذي  ÷٤م روي ذم وصٗمف ىمقًمف وممّ  ،اعم١مُمٜملم ُمـ أُمتف ÷ُمٜمف اًمٜمٌل 

ٍد زمَِٝمِدهِ َوايمَّ »رواه أسمق ذر ىم٤مل:  ـََمِء  :ِذي َٞمْٖمُس حُمَٚمَّ ًَّ  ُٞمُجـقِم ايم
َِ ـْ فَمـَد ٔٞمَِٝمُتُف َأىْمَثـُر َِمـ

ْٝمَٙم٥ِم اظمُْٓمٙمَِٚم٥ِم اظمُ َوىَمَقاىمٌِِ  َب َِمٛمَْٜم٣م مَلْ َيْٓمَٚمـٟمْ  ،اْلٛم٥ّمآٞمَِٝم٥ُم  ،ِْمِحَٝم٥مِ َٜم٣م دِم ايمٙمَّ ـْ َذِ آطِمـَر ََمـ٣م  ،ََم

ـَ  َب َِمٛمُْف مَلْ َيْٓمَٚمٟمْ  ،اْلٛم٥ّمفَمَٙمْٝمِف َيُْمُخ٤ُم همِٝمِف َِمٝمَزازَم٣مِن َِم ـْ َذِ ََمـ٣م  ،ُوُف َِمْثُؾ ؿُمقيمِـفِ فَمرْ  ،ََم

َن إلَِم َأْيَٙم٥مَ  ـِ  ،زَمكْمَ فَمَمَّ ٌَ ـَ ايمٙمَّ ـَ  ،ََم٣مُؤُه َأؾَمدُّ زَمَٝم٣مًو٣م َِم ؾِ ايم َوَأضْمعَم َِم ًَ شَٔم
(2)

 . 

إهمٗمد٤مءة ومرومدع رأؾمدف ُمٌتًداًم  ÷وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: أهمٗمك رؾمقل اهلل 

زمًِـِؿ ﴿ :أ، وىمدرشآي٦م ٟمزًم٧م قمكم آٟمٗمد٤مً »وم٘م٤مًمقا ًمف: ي٤م رؾمقل اهلل ي وحٙم٧م؟! ىم٤مل: 

                                                           
 رواه أمحد واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًم ل قمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف . (5)

 ( أظمرضمف أمحد وُمًٚمؿ واًمؽمُمذي واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم قمـ أيب ذر .2)
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ضِمٝمِؿ *  يمٙمَّـفِ ا ـِ ايمرَّ ْْحَ ٣م َأفْمَْمْٝمٛم٣َمَك ايْمَ٘مـْقشَمرَ ايمرَّ َهـْؾ ». . طمتدك ظمتٛمٝمد٤م، صمدؿ ىمد٤مل: ﴾إِٞمَّ

ٌْر َوفَمَدٞمِٝمـِف َرِّبِّ فَمـزَّ »ٚمؿ!! ىم٤مل: قم، ىم٤مًمقا: اهلل ورؾمقًمف أش؟ سَمْدُروَن ََم٣م ايْمَ٘مْقشَمرُ  َُ ُف  هَم١مِٞمَّ

َُ َوفَمَٙمْٝمِف طَمغْمٌ ىَمثغٌِم فمَ  اْلٛم٥ّمَوصَمؾَّ دِم  تِل َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم آٞمَِٝمُتـُف فَمـَد َُ فَمَٙمْٝمِف ُأَمَّ َٙمْٝمِف ضَمْقٌض سَمِر

شايْمَ٘مَقاىم٤ِِم 
(1)

. 

ىمد٤مل رؾمدقل  ﴾إِٞمَّـ٣م َأفْمَْمْٝمٛمَـ٣مَك ايْمَ٘مـْقشَمرَ ﴿وقمـ اسمـ قمٛمر أٟمف عم٤م ٟمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٌْر دِم اَْلٛم٥َّمِ  هق»:  ÷ اهلل َه٤ٍم  ،َُ ََ ـْ  رِّ َوجْمَراُه فَمعم ايْمٝم٣مومُ  ،ضَم٣مهَمت٣مُه َِم سُمْرزَمُتـُف  ،قِت وايمـدُّ

ِؽ  ًْ
ـَ اظمِ ؾِ  َم٣مُؤُه أضْمعَم  ،أؿْمَٝم٤ُم َِم ًَ ـَ ايمَٔم ـَ ايمثَّْٙم٨ِم  ،َِم شوأؾَمدُّ زَمٝم٣مًو٣م َِم

(2)
 . 

وىمد روي ُمـ إطم٤مدي٨م همػم ذًمؽ، وذيمر ذم سمٕمْمٝم٤م ُم٤م يددل قمدغم أن اإلُمد٤مم 

، وىمدد مجدع اًمٕمالُمد٦م ÷يً٘مل اًمٜم٤مس ُمـ طمقض اًمرؾمقل مق اًمذي  2 ٤مً قمٚمٞم

إطم٤مديد٨م اًمدقاردة ذم ذًمدؽ ذم رؾمد٤مًم٦م أؾمدامم٤م: ان رمحدف اهلل اًمٗمرّ حمٛمد سمـ قمكم 

اًمٕمالُمد٦م  وقمزا سمٕمض شمٚمدؽ إطم٤مديد٨م إمم ،(ايمٛمص اْلقم دم ؽم٣مومل القض فمقم)

  قمٜمد ىمقًمف:  اًمٕمٚمقي٦م إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين ذم ذطمف ًمٚمتحٗم٦م إؾمامقمٞمؾ سمـحمٛمد 

ددديَ  ـْ َُمددد ْؾ ىُمددد ؿ  صُمددد   اذَ إِ  ِؼ ْٚمدددل اخلَ ٘مِ ًْ

 

ددد احلَ وا ذِم دُ رَ وَ   دددرِ صمَ قْ ٤مً يمَ ودددقْ طَم  نْمِ  ٤مي 

 

 وأدق   ،ُمدـ اًمًدٞمػ أطمدد   ،أُم٤م اًمٍماط ومػموى أٟمف ضمن ممدود قمغم ُمتـ اًمٜم٤مر

   .ُمـ اًمِمٕمرة

                                                           
 . واًمٜم٤ًم ك قمـ أٟمس ،وأسمق داود ،وُمًٚمؿ ،أمحد( رواه 5)

 واًمدارُمل ذم ُمًٜمده قمـ اسمـ قمٛمر . ،ه اًمؽمُمذي( روا2)
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ؾمقى أٟمف ىمد وردت  ،وي يرد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُم٤م يدل قمغم صٗم٦م اًمٍماط هبذا اعمٕمٜمك

ـُب » أٟمدف ىمد٤مل: ÷وُمـ ُمد٤م روي قمٜمدف  ،÷ُمٜمًقسم٦م إمم اًمٜمٌل  رواي٤متذم ذًمؽ  َوُيْيَ

اُط زَمكْمَ ـَمْٜمَرايَنْ صَمَٜمٛمَّؿَ ا َ تِفِ  ،يمٌمِّ ؽُمِؾ زمِٟمَُمَّ ـَ ايمرَّ ـْ ََيُقُز َِم َل ََم احلدي٨م ش..هَمٟمىَُمقُن أَوَّ
(1)

 . 

ـ أ  ،ُئْمَرُض ايمٛم٣َّمُس فَمعَم صِمْنِ صَمَٜمٛمَّؿَ »: ÷ ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل يبوقم

ٌؽ َوىَماليَمِٝم٤ُم  ًَ َوآطَمـُروَن  ،هَمٝمَُٚمرُّ ايمٛم٣َّمُس َِمثَْؾ ايمػَْمِْق  ،٣مَس َوطَمْم٣َمؿمِٝمُػ ََتْْمَُػ ايمٛمَّ  ،َوفَمَٙمٝمِْف ضَم

يِح  ـَٔمْقَن ؽَمـْٔمٝم٣ًم ِجَرىِ َوآطَمُروَن َِمثَْؾ ايمَْٖمَرِس اظمُ  ،َِمثَْؾ ايمرِّ ًْ ، َوآطَمـُروَن َيْٚمُُمـقَن َوآطَمُروَن َي

ش..َوآطَمُروَن َيْزضَمُٖمقَن َزضْمًٖم٣م ،، َوآطَمُروَن َِحٌُْقَن ضَمًٌْقاََمُْمٝم٣ًم
(2)

 . 

وومٞمف ذيمر ُمدرور اعمد١مُمٜملم قمدغم  ،٨م ـمقيؾ قمـ اسمـ ُمًٕمقدوذم رواي٦م ُمـ طمدي

ـْ َيُٚمرُّ ىَمَْمْرهَمـ٥ِم »اًمٍماط قمغم ىمدر ٟمقرمؿ، ىم٤مل:  وَن فَمعَم وَمْدِر ُٞمقِرِهْؿ، َِمٛمُْٜمْؿ ََم هَمَٝمُٚمرُّ

ِق  ،ايْمَٔمكْمِ  ـْ َيُٚمرُّ ىَم٣ميْمػَمْ ـَح٣مِب  ،َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم ًَّ ـْ َيُٚمـرُّ ىَم٣ميم ـْ َيُٚمـرُّ  ،َوَِمـٛمُْٜمْؿ ََمـ َوَِمـٛمُْٜمْؿ ََمـ

يِح  ـْ َيُٚمرُّ ىَمَُمدِّ ايْمَٖمَرسِ  ،ىَم٣ميمرِّ صُمـؾِ  ،َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم ـْ َيُٚمرُّ ىَمَُمدِّ ايمرَّ ضَمتَّـك َيُٚمـرَّ  ،َوَِمٛمُْٜمْؿ ََم

ُثق فَمعَم َوصْمِٜمِف َوَيَدْيِف َوِرصْمَٙمْٝمفِ  ،ايمَِّذي ُئْمَْمك ُٞمقَرُه فَمعَم ـَمْٜمِر وَمَدََمْٝمفِ  رُّ َيٌد َوسَمْٔمَٙمـُؼ  ،ََيْ
ََتِ

رُّ ِرصْمٌؾ  ،َيٌد 
ٌَُف ايمٛم٣َّمرُ  ،َوسَمْٔمَٙمُؼ ِرصْمٌؾ  َوََتِ

احلدي٨م ش...َوسُمِِمٝم٤ُم صَمَقاٞمِ
(3)

 . 

ومدل قمدغم يمدؾ طمد٤مل  ،٤مت اًمقاردة ذم صٗم٦م اًمٍماطأمؿ اعمرويّ  ملمذه ًمٕمّؾ 

 ٦م مدذه إطم٤مديد٨مصدحّ  ٕمددمسم ٟمجدزمٙم٤مد وٟم ،حتت٤مج إمم سمح٨م ذم ؾمٜمدم٤م وُمتٜمٝم٤م

وٟمحقم٤م
(4)

لم فمٝمدراين  اًمٍماط ممدود سمشمدل قمغم أن ضمن وذًمؽ ٕهن٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ،

                                                           
 ( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأمحد قمـ أيب مريرة وأيب ؾمٕمٞمد .5)

 ( رواه أمحد واًمٜم٤ًم ل واسمـ طم٤ٌمن قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري . 2)

 ( رواه اًمٓمؼماين واحل٤ميمؿ واسمـ قمدي قمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد .2)

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٍماط وم٘مد صدح  قمغم ُم٤م ورد ذم اًمٌح٨م، ىم٤مل ومٞمف ُم٤م ًمٗمٔمف:  ( يمت٥م إخ اًمٕمالُم٦م أمحد سمـ حمٛمد اًمقؿمكم شمٕمٚمٞم٘م٤مً 4)

 = ،وزيدـ اًمٕم٤مسمدديـ ،وأُمدػم اعمد١مُمٜملم ،÷سمف اًمًٛمع وصم٧ٌم ومٞمف إصمر، وٓ داقمل ًمٚمٜمٔمر سمٕمد صمٌدقت إصمدر قمدـ اًمٜمٌدل 
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 ،اًمتل مل ذم اًمًٕم٦م واحلجؿ يمٕمرض اًمًامء وإرض -يٕمٜمل سملم ـمرومٞمٝم٤م-ضمٜمٝمؿ 

ُ٘مـْؿ ﴿ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  اجلٜم٦ّمشمٕم٤ممم قمـ  سمفقمغم ٟمحق ُم٤م أظمؼم  زمِّ ـ رَّ ؽَم٣مزمُِٗمقا إلَِم ََمْٕمِٖمَرٍة َمِّ

ََمءِ  ًَّ ٙمٛمد٦م وًمٜم٤م أن ٟمت٤ًمءل ُمد٤م احل، [25احلديد:] ﴾َوإَْرضِ  َوصَمٛم٥ٍَّم فَمْرُوَٜم٣م ىَمَٔمْرِض ايم

اعمًد٤موم٦م اًمرمٞمٌد٦م اًمتدل ٓ شمٕم٘مدؾ ذم أن خيٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ضمنًا قمغم ُمتـ ضمٝمٜمؿ هبدذه 

  ؟!إمم اجلٜم٦ّم اجلٜم٦ّم أمؾ قمٚمٞمف يٙمقن أدق  ُمـ اًمِمٕمرة وأطمد  ُمـ اًمًٞمػ يٛمرّ 

 ،أٟمف ٓ خيٓم ف أطمد طمتك إٟمٌٞمد٤مء إمم ٘مد أؿم٤مرت أطم٤مدي٨م اًمٍماطوموُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى 

ذم طمدلم أن  ،سمِمٙمؾ ومردي يدظمؾ إًمٞمٝم٤م إول وم٤مٕول ؾمٞمٙمقن اجلٜم٦ّمومذا يٕمٜمل أن دظمقل 

ـ أمؾ   ،راً أي مج٤مقم٤مت ُمتت٤مسمٕم٦مُمَ زُ  اجلٜم٦ّمأهنؿ ي٤ًمىمقن إمم  اجلٜم٦ّماهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد أظمؼم قم

ـَ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ب٤موشمتٚم٘م٤ممؿ اعمال ٙم٦م سم٤محلٗم٤موة واًمؽمطم اجلٜم٦ّمقن إمم زوم  وأهنؿ يُ  َوؽِمٝمَؼ ايمَّـِذي

ُْؿ إلَِم  ْؿ طَمَزَٞمتَُٜم٣م ؽَم  اْلٛم٥ّماسمََّٗمْقا َرهَّ ََا صَم٣مُءوَه٣م َوهُمتَِح٦ْم أزَْمَقاُه٣َم َووَم٣مَل هَلُ ٌم فَمَٙمـٝمُْ٘مْؿ الَ ُزََمًرا ضَمتَّك إِ

ـَ  َْطُمُٙمقَه٣م طَم٣ميمِِدي ٣م اُل إِنَّ ايمَّـ﴿، وي٘مقل شمٕم٤ممم: [72:اًمزُمر]﴾ؿمٌِْتُْؿ هَم٣م ـْؿ َِمٛمَـّ ـَ ؽَمـٌََٗم٦ْم هَلُ ـٛمَك ِذي ًْ

ـُٜمْؿ طَم٣ميمِـُدونَ يَ  َٓ *  أُْويمَاَِؽ فَمٛمَْٜم٣م َُمٌَْٔمُدونَ  ًُ َٜم٣م َوُهْؿ دِم ََم٣م اؾْمتََٜم٦ْم أَٞمُٖم ًَ ٝم
ًِ َٚمُٔمقَن ضَم ًْ  *  َ ٓ

ُْؿ ايمَْٖمَزُع  ُُ َ َِحُْز ٞم٤مء]﴾ئَِ٘م٥ُم َهَذا َيْقَُمُ٘مْؿ ايمَِّذي ىُمٛمتُْؿ سُمقفَمُدونَ الَ ىْمػَمُ َوسَمتََٙمٗم٣َّمُهْؿ اظمَ ٕا ٟم  . [512-515:ا

قم٤ٌمد اهلل اعم١مُمٜملم ُمـ  اجلٜم٦ّمؾ وم٘مد أظمؼم رب اًمٕمزة شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم مذه أي٤مت أن أم

أي صدقهت٤م اخلٗمدل اًمٜمد٤مشم٩م قمدـ )ٓ يًٛمٕمقن طمًٞمًٝم٤م  ،ُمٌٕمدون قمـ اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م:

                                                           
ٓ شمٜمد٤مذم سمٞمٜمٝمد٤م و ،دٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمتّمديؼ هب٤مريـ، واًمٍماط ُمـ إُمقر اًمٖمٞمٌٞم٦م اًمتل شمٕمٌّ وهمػممؿ ُمـ اعمٕمّمقُملم اعمٓمٝمّ 

وايمراؽمخقن دم ايمٔمٙمؿ يٗمقيمقن آَمٛم٣م زمف ىمؾ َمـ فمٛمد رزمٛم٣م وَمـ٣م يـذىمر إٓ ﴿وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،وسملم صمقاسم٧م اًمٕم٘مٞمدة واًمٞم٘ملم

وافمٙمؿ أن ايمراؽمخكم دم ايمٔمٙمـؿ ايمـذيـ أنمٛمـ٣مهؿ اح فمــ اومتحـ٣مم : »2وىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم  ،﴾اويمق إيم٣ٌمب

ومًدٛمك اقمدؽماومٝمؿ ش َم٣م صمٜمٙمقا سمٖمًغمه َمـ ايمٕمٝمـ٤م اظمحجـقبايمًدَ اظميوزم٥م َوٞمف ايمٕمٝمقب: الومرار زمجٚمٙم٥م 

ويمٗم٤مٟم٤م أن ٟم٘مقل آُمٜم٤م  ،سم٤مًمٕمجز قمـ ذًمؽ رؾمقظم٤ًم، وم٤مًمٍماط ُمـ إُمقر اعمتِم٤مهب٦م اًمتل ٓ شم٘مٌؾ اًمت٠مويؾ، يم٤مًمٚمقح وهمػمه

ف اهلل، د ُم٤م ىم٤مًمف أؾمدت٤مذٟم٤م اجلٚمٞمدؾ طمٗمٔمدوٟمحـ ٟم١ميّ  :ومٙم٦م اٟمتٝمك.. ÷٤من ٟمٌٞمف سم٤مهلل وسمام ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف وقمغم ًمً

 . واهلل أقمٚمؿ.٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اإلؿمٙم٤مٓت ومٞمالطمظ ذًمؽ٦م ومٞمف عمويمالُمٜم٤م ًمٞمس ذم اًمٍماط وإٟمام ذم إطم٤مدي٨م اعمرويّ 
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 . (يٕمٜمل سم٤مإليمرام واًمؽمطمٞم٥م)٤ممؿ اعمال ٙم٦م شمتٚم٘مّ  ، ٓ يزهنؿ اًمٗمزع إيمؼم،(دم٤مشمقىمّ 

ُمد٤م مدق سمدلم د ُم٘م٤مرٟم٦م سملم ُم٤م أؿم٤مرت إًمٞمف أي٤مت ُمـ يمتد٤مب اهلل شمٕمد٤ممم ووجمرّ 

ٟمدرك سمقوقح اًمتٕم٤مرض واًمتٜم٤مىمض اًمدذي جيٕمٚمٜمد٤م  :ر ذم أطم٤مدي٨م اًمٍماطُمذيمق

إذ ًمدٞمس ذم يمتد٤مب اهلل  ،ٟمجزم أن أطم٤مدي٨م اًمٍماط وٕمٞمٗم٦م إن ي شمٙمدـ ُمقودققم٦م

ًّ  ،د ُمثؾ شمٚمؽ إطم٤مدي٨م ويدقمٛمٝم٤مشمٕم٤ممم ُم٤م ي١ميّ  ػ سمٕمض أمؾ اًمٕمٚمدؿ ذم ؾمقى شمٕم

َُ  إَِّٓ َوإِْن َِمٛمُْ٘مْؿ ﴿يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ،شم٠مويؾ سمٕمض أي٤مت َه٣م ىَم٣مَن فَمعَم َرزمِّـَؽ ضَمـْتًَم َواِر

اِط اَْل هَم٣مْهـُدوهُ ﴿شمٕم٤ممم: وىمقًمف ، [75:ُمدريؿ] ﴾ََمْٗمِّمٝم٣ًّم ، [22:اًمّمد٤موم٤مت]﴾ِحـٝمؿِ ْؿ إلَِم ِسَ

ـَ ﴿شمٕم٤ممم:  وىمقًمف ٌُقنَ  َٓ َوإِنَّ ايمَِّذي
اِط يَمٛم٣َمىمِ َ ـْ ايمٌمِّ طِمَرِة فَم ْٔ  .[74:اعم١مُمٜمقن] ﴾ُي٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِم

٧م قمٚمٞمدف أطم٤مديد٨م قمدغم ُمد٤م دًّمد سمد٠مي طمد٤مل واحل٘مٞم٘م٦م أن مذه أي٤مت ٓ شمددل

َه٣م إَِّٓ َوإِْن َِمٛمُْ٘مْؿ ﴿ٕن ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،اًمٍماط َُ ًمٞمس ومٞمف ُم٤م يدل قمدغم ُمٕمٜمدك  ﴾َواِر

أٟمف ًمٞمس مٜم٤مك أطمد ُمدـ أمدؾ اعمحنمد إٓ  -واهلل أقمٚمؿ-اعمراد وإٟمام  ،اعمرور قمٚمٞمٝم٤م

ََماِـٍذ َوصِمـلَء َيقْ ﴿ويددل قمدغم ذًمدؽ ىمقًمدف شمٕمد٤ممم:  ،ويرى اًمٜم٤مر ويِم٤ممد أمقاهلد٤م

ٕن اًمددقرود قمددغم اًمٌمددء ذم ًمٖمدد٦م اًمٕمددرب يٕمٜمددل طمْمددقره ، [22:اًمٗمجددر]﴾زمَِجَٜمــٛمَّؿَ 

ََ ََمـ٣مَء ﴿:  2 ذم طمٙم٤ميتف قمـ ُمقؾمك- وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وآىمؽماب ُمٜمف ٣م َوَر َوظمََـّ

ـَ   أي طمي إًمٞمف ووىمػ قمٜمده. ، [22:اًم٘مّمص] ﴾ََمْدَي

ــُدوُهْؿ إلَِم ِسَ ﴿٤م أيدد٦م اًمث٤مٟمٞمدد٦م ومددل ىمقًمددف شمٕمدد٤ممم: وأُّمدد ِحــٝمؿِ هَم٣مْه  ﴾اِط اْْلَ

 ،ـمريدؼ اًمْمدالل وساط اجلحٞمؿ ،وم٤معم٘مّمقد سم٤مًمٍماط مٜم٤م اًمٓمريؼ ،[22اًمّمد٤موم٤مت:]

ـَ ﴿وُمثٚمف ىمقًمف شمٕمد٤ممم:  ٌُقنَ  َٓ َوإِنَّ ايمَّـِذي
ـاِط يَمٛمَـ٣مىمِ َ ـْ ايمٌمِّ طِمَرِة فَمـ ْٔ  ﴾ُي٠ْمَِمٛمُـقَن زمِـ٣م

 أي ُمٜمحرومقن ُم٤م ٚمقن قمـ ـمريؼ اهلداي٦م وـمريؼ احلؼ.  :[74اعم١مُمٜمقن:]

اًمْمالل يمام ـمريؼ إُّم٤م  :اًمٓمريؼمجٞمع أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م إٟمام ي٘مّمد سمف  وم٤مًمٍماط ذم
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اؿمِـل ﴿ىمقًمدف شمٕمد٤ممم:  ذم ُمثدؾ أو ـمريؼ اهلدايد٦م: ،ذم أي٦م اعمذيمقرة َوَأنَّ َهـَذا ِسَ

ٌُِٔمقهُ  َتِٗمٝمًَم هَم٣مسمَّ ًْ ٌُـُدوُه َهـَذا  يمٙمَّـفَ إِنَّ ا﴿شمٕم٤ممم: وىمقًمف ، [512:إٟمٕمد٤مم] ﴾َُم ُ٘مْؿ هَم٣مفْم َرِّبِّ َوَرزمُّ

َتِٗمٝمؿٌ ِسَ  ًْ ـاَط اظمُ ﴿وىمقًمدف شمٕمد٤ممم: ، [26:ُمدريؿ]﴾اٌط َُم َ ـَتِٗمٝمؿَ اْهـِدَٞم٣م ايمٌمِّ اَط *  ًْ ِسَ

ـَ  ٣ميمِّكمَ  َٓ ْٕمُّمقِب فَمَٙمْٝمِٜمْؿ وَ َأْٞمَٔمْٚم٦َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ نَمغْمِ اظمَ ايمَِّذي  .[7-6:اًمٗم٤محت٦م] ﴾ايمّمَّ

ٌّد جيدد أن اًمٍمداط  :ذم ذيمدر اًمٍمداط ةع أيد٤مت اًمدقاردومٙمذا وم٢من ُمـ يتت

ومد٢من  ، سمف قمـ اهلداي٦م واشمٌد٤مع احلدؼٕمؼم  أُمر ُمٕمٜمقي يُ  ذم آي٤مت اًم٘مرآن إّٓ  ٓي٘مّمد سمف

ًّ ٌع عمٜمٝم٩م اهلل اعمت ٓ خيِمدك  ،واودح يم٤معم٤مر ذم ـمريدؼ ُمًدت٘مٞمؿؽ سمنميٕمتف اعمتٛم

سمٕمٙمس أوًم ؽ اًمدذيـ شمتجد٤مذهبؿ إمدقاء وإومٙمد٤مر اعمٜمحرومد٦م  ،ُمٞماًل وٓ وٞم٤مقم٤مً 

 ،ة مٜم٤مومٞمٛمٌم ُمرّ  ،٥م اًمٓمريؼتٜمٙمّ وم٢مهنؿ ذم طم٘مٞم٘م٦م أُمرمؿ يمٛمـ ي ،٦مواعمذام٥م اًمْم٤مًمّ 

أو ي٘مدع ذم  ،ذم طمٗمدرةومال ي٠مُمـ أن شمزل ىمدُمدف  ،طمتك يتٞمف ويْمؾ رؿمده ،ة مٜم٤موُمرّ 

 اسمدـ ُمًدٕمقدذًمؽ ٕصح٤مسمف ذم سمٞم٤من قمٛمدكم ومدٞمام رواه  ÷ اًمٜمٌل وىمد سملّم  ،م٤موي٦م

َهَذا »وىم٤مل: ، يٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ  وظمطّ  ،ُمًت٘مٞمامً  ظمٓم٤مًّ  ÷رؾمقل اهلل  ىم٤مل: ظمطّ  ،وهمػمه

ٌٌُؾ وَ  ،يمٙمَّـفِ اؽَمٌِٝمُؾ  شفَمعَم ىُمؾِّ ؽَمٌِٝمٍؾ َِمٛمَْٜم٣م ؾَمْٝمَْم٣مٌن َيْدفُمق إيَِمْٝمفِ  ،َهِذِه ؽُم
(1)

. 

 ،وأن طمقًمف طمًدؽ ،ُمـ اًمًٞمػ ُمـ اًمِمٕمرة وأطمد   صػ اًمٍماط أٟمف أدق  وو

 ومٞمف وصدػ عمد٤م يٙمدقن قمٚمٞمدفوظمٓم٤مـمٞمػ ختٓمػ اًمٜم٤مس يٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ:  ،ويمالًمٞم٥م

ـ٦ِم ضُم » :÷قمغم ٟمحق ىمقل اًمٜمٌدل  ،ـمريؼ احلؼ ٥ُم زم٣ِمظمََ٘مـ٣مِرهِ اَْل  ٖمَّ ٣مُر  ،ٛمَـّ ـ٦ِم ايمٛمَـّ َوضُمٖمَّ

َٜمَقاِت  شزم٣ِميمُمَّ
(2)

ذم ؾم٤م ر  ٦م وأمؾ اًم٤ٌمـمؾ يمثرة وًمقٓ أٟمف يمذًمؽ عم٤م يم٤من أمؾ احلؼ ىمٚمّ  ،

 .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ  ،ؾم٤م ر إزُمٜم٦م واًمٕمّمقر

                                                           
 .رواه أمحد واًمٜم٤ًم ل واحل٤ميمؿ واسمـ طم٤ٌمن واسمـ ُم٤مضم٦م قمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ( 5)

 . مريرة أمحد وُمًٚمؿ واسمـ طم٤ٌمن قمـ أيبوقمـ أٟمس .  يوأسمق داود واًمؽمُمذ( رواه 2)
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 الشفاعة

ومل قمغم ُمٕمٜمك  ،÷قمغم صمٌقهت٤م ًمٚمٜمٌل  وردت ذم اًمِمٗم٤مقم٦م أطم٤مدي٨م يمثػمة شمدّل 

طمٞمد٨م ي٘مدقل  ،ُمدـ أصم٘مٚمتدف أوزارهٓ   سمدف قمٛمٚمدفٍُمدـ ىمَ  قمّٛمدـمٚم٥م قمٗمق اهلل شمٕم٤ممم

َٓ هَمْخـرَ » :÷اًمرؾمقل  َم َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََمـ٥ِم َو ََ َٓ  ،َأَٞم٣م ؽَمٝمُِّد َويَمِد آ ْٚمـِد َو َوزمَِٝمـِدي يمِـَقاُء اْلَ

٦َم يمَِقائِل ،هَمْخرَ  َّٓ ََتْ ـْ ؽِمَقاُه إِ َم هَمَٚم ََ ـْ َٞمٌِل  َيْقََماٍِذ آ ُل  ،َوََم٣م َِم ـْ سَمٛمَُْمـؼُّ فَمٛمْـُف َوَأَٞم٣م َأوَّ ََمـ

َٓ هَمْخرَ  َْرُض َو ْٕ احلدي٨مش...ا
(1)

 . 

فْمَقٌة َيْدفُمقَه٣م»: ÷وىمقًمف  ََ تِـك  ،يمُِ٘مؾِّ َٞمٌِك   فْمَقسمِك ؾَمَٖم٣مفَم٥ًم َُٕمَّ ََ هَمُٟمِريُد َأْن َأطْمَتٌَِب 

شَيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥م
(2)

 ، وهمػم ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨م. 

ٌَْٔمَثَؽ َرزمُّـَؽ ََمَٗم٣مًَمـ٣م ﴿اعمراد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  اعمٗمنيـ أنّ  مجٚم٦م ُمـ ذيمرو ك َأْن َي ًَ فَم

ا ًَ  أٟمف ُم٘م٤مم اًمِمٗم٤مقم٦م. ، [79:اإلهاء]﴾حَمُْٚمق

وُمدـ  ،÷وىمد ورد ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م أن اًمِمٗم٤مقم٦م ىمد شمٙمدقن ًمٖمدػم اًمٜمٌدل 

ـَٜمَداءُ  ،شُمؿَّ ايْمُٔمَٙمََمءُ  ،َيُْمَٖمُع َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم شَمالشَم٥ٌم : إَْٞمٌَِٝم٣مءُ »: ÷ذًمؽ ىمقًمف  ش شُمؿَّ ايمُمُّ
(3)

، 

ـْ َأْهِؾ زَمْٝمتِفِ »: ÷ىمقًمف و ٌِْٔمكَم َِم ِٜمٝمُد دِم ؽَم ُع ايمُمَّ شُيَُمٖمَّ
(4)

 . 

 ،ومٝمل ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمدقم٤مء اعمًتج٤مب ،واًمِمٗم٤مقم٦م إٟمام شمٕمٜمل ؾم١مال اخلػم ًمٚمٛمِمٗمقع ًمف

وإٓ  ،وٓ شمٕمٜمل سم٠مي طم٤مل ُمـ إطمقال إؾم٘م٤مط اًمٕمذاب قمـ أطمد ُمـ اًمٕمّم٤مة واعمجرُملم

                                                           
 ( رواه أمحد واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضم٦م قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري .5)

 ( رواه أمحد واًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ أيب مريرة .2)

 ( رواه اسمـ ُم٤مضم٦م قمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من .2)

 ( رواه أسمقداود واًمٌٞمٝم٘مل قمـ أيب اًمدرداء .4)
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أو  ،ٚمف٦م يٕمٓمٞمٝمد٤م اهلل ؾمدٌح٤مٟمف وشمٕمد٤ممم ًمرؾمدل يمراُمدومٝم ،يم٤من ذًمؽ إظمالًٓ سمٛمٞمزان اًمٕمدل

 . ٙم٤مٟمتٝمؿورومٕم٦م ُم ؿم٠مهنؿًمٕمٚمق  اًمٜم٤مسأو ٕي أطمد ُمـ  ،عمال ٙمتف

د ًّ سمددًمٞمؾ  ،٤مق واعمجدرُملموإٟمام شمٙمقن اًمِمٗم٤مقم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم دون همػممؿ ُمـ اًمٗم

ـْ طَمُْمَٝمتِِف َُمُْمِٖمُٗمقنَ  إَِّٓ َيُْمَٖمُٔمقَن  َٓ وَ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـْ اْرسَم٢َم َوُهْؿ َِم َ
، [28:إٟمٌٞمد٤مء]﴾ظمِ

ـْ َْحِٝمٍؿ وَ ﴿شمٕم٤ممم: وىمقًمف  شمٕمد٤ممم: وىمقًمدف ، [58:همد٤مومر]﴾ؾَمـِٖمٝمٍع ُيَْمـ٣معُ  َٓ ََم٣م يمِٙمٓم٣َّمظمكَِِم َِم

ُٗمقا َيْقًَم٣م ﴿ ـْ َٞمْٖمٍس ؾَمْٝمًا٣م وَ  َٓ َواسمَّ ِزي َٞمْٖمٌس فَم ْ ٌَُؾ َِمٛمَْٜم٣م ؾَمَٖم٣مفَم٥ٌم وَ  َٓ َْ ُي٠ْمطَمُذ َِمٛمَْٜمـ٣م  َٓ ُيْٗم

ونَ  َٓ فَمْدٌل وَ  ـْ ضَمؼَّ فَمَٙمْٝمِف ىَمٙمَِٚم٥ُم ايْمَٔمـَذاِب ﴿ شمٕم٤ممم:وىمقًمف ، [48:٘مرةاًمٌ] ﴾ُهْؿ ُيٛمٌَمُ َأهَمَٚم

ـْ دِم ايمٛم٣َّمرِ   وٟمحق ذًمؽ ُمـ أي٤مت. ،[59:اًمزُمر]﴾َأهَمَٟمْٞم٦َم سُمٛمِٗمُذ ََم

 وطمدطّ  ،اجلٜمّد٦مورومع ًمددرضمتٝمؿ ذم  ،وذم اًمِمٗم٤مقم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم زي٤مدة شمنميػ هلؿ

عمدـ ىمدد شمٙمدقن و ،ًمٌٕمض ظمٓم٤مي٤ممؿ اًمتل يم٤مٟم٧م ؾم٤ًٌٌم ذم إطم٤ٌمط صمدقاب ـم٤مقمد٤مهتؿ

 . ممـ يم٤مٟم٧مِمٗم٤مقم٦م ٗمْمؾ اًمسم اجلٜم٦ّم ومٞمدظمٚمف اهلل ،اؾمتقت طمًٜم٤مشمف وؾمٞم ٤مشمف

٤م شمٙمقن ؾم٤ًٌٌم إقمامل أهن سمٕمض ورد ذم ومْم٤م ؾُم٤م  ومم٤م يدل قمغم وىمقع اًمِمٗم٤مقم٦م

واًمّمدالة قمدغم رؾمدقل  ،وُمـ ذًمؽ ىمدراءة اًم٘مدرآن ،ًمِمٗم٤مقم٦ماذم اؾمتح٘م٤مق وم٤مقمٚمٝم٤م 

ـْ »: ÷٨م ي٘مقل اًمٜمٌدل طمٞمواًمدقم٤مء ًمف سم٤مًمقؾمٞمٚم٦م سمٕمد يمؾ أذان:  ،÷ اهلل وَمـ٣مَل ََمـ

َٚمُع ايمٛمَِّداءَ  ًْ ـاَلِة ايْمَٗم٣مئَِٚمـ٥ِم يمٙمَّـٜمُ : اضِمكَم َي ٥ِم َوايمِمَّ فْمَقِة ايمت٣َّمَمَّ ؿَّ إِٞمِّك َأؽْمَٟميُمَؽ زمَِحؼِّ َهِذِه ايمدَّ

ًدا ايْمَقؽِمٝمَٙم٥َم  ََ ايمَّذِ ٗمَ َوازْمَٔمْثُف اظمَ  ،َوايْمَٖمِّمٝمَٙم٥مَ آِت حُمَٚمَّ ٙمِـُػ َوفَمْدسَمـُف إِٞمَّـَؽ َٓ  ي٣مَم اظمَْحُٚمق  َُتْ

 ََ شلإَِّٓ ضَمٙم٦َّْم يَمُف ؾَمَٖم٣مفَمتِ  :اظمِْٝمَٔم٣م
(1)

. 

طمٞمد٨م  ،وأداء إُم٤مٟمد٦م ،واًمتقاودع ،وىمقل اًمّمدق ،طمًـ اخلٚمؼ :وُمـ ذًمؽ

                                                           
 وأظمرضمف أمحد واًمٌخ٤مري قمـ ضم٤مسمر . ،( رواه اسمـ طم٤ٌمن واًمٌٞمٝم٘مل قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو5)
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ـيمِ  ؿْ ٘مُ ومُ َد ْصـأَ  :٥مً ٣مفمَ ٖمَ ؾَمـ قَمَّ فَمـ ؿْ ٘مُ ٌَ صَمـوْ أَ دًا وَ ل نَمـٛمِـَّمِ  ؿْ ٘مُ زمَ رَ وْمـأَ  نَّ إِ »: ÷ي٘مقل   ،٣مٞم٣مً ًَ

ش٣مسِ ايمٛمَّ  ـْ َمِ  ؿْ ٘مُ زمُ رَ ومْ أَ وَ  ،٥مِ ٣مٞمَ َمَ ألَ يمِ  ؿْ اىمُ ََّ أَ وَ  ،ٗم٣مً ٙمُ طُم  ؿْ ٘مُ ٛمُ ًَ ضْم أَ وَ 
(1)

. 

ُمدـ ؿمدٗم٤مقم٦م اًمٕمٚمدامء واًمِمدٝمداء ٕمٚمٝمدؿ  ÷ُمد٤م أظمدؼم سمدف اًمرؾمدقل  وًمٕمّؾ 

  ذًمؽ. جلػماهنؿ: إٟمام مق عم٤م يٙمقن ًمألمؾ واجلػمان ُمـ دور ذم أو

ووىمقومٝمؿ إمم ضم٤مٟمٌف: عم٤م  ،وإٟمٗم٤مىمٝمؿ قمٚمٞمف ،ًمف ٟمف ًمقٓ شمِمجٞمع أمٚمف وضمػماٟمفوم٠مُم٤م اًمٕم٤مي وم٢م

 . سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م وم٤مؾمتح٘مقا سمذًمؽ أن يٜم٤مًمقا ؿمٗم٤مقم٦م اًمٕم٤مي إذا ُم٤م أذن اهلل ًمف ،قم٤معم٤مً  يم٤من

ّٓ  :ويمذًمؽ اًمِمٝمٞمد  عم٤م جيدد ُمدـ أمٚمدف وضمػماٟمدف وم٢من اًمِمٝمٞمد ٓ يٜم٤مل اًمِمٝم٤مدة إ

وصؼممؿ قمغم  ،وشمدريٌف قمغم اًم٘مت٤مل ،وأصدىم٤م ف ُمـ شمِمجٞمع ًمف قمغم ظمقض اعمٕمريم٦م

حق ذًمؽ ُمـ إُمقر اًمتدل شمٙمدقن وٟم ،ورقم٤ميتٝمؿ ٕوٓده ،وإقم٤مٟمتٝمؿ ٕمٚمف ،وم٘مده

وم٢مذا ُم٤م أذن اهلل ًمٚمِمٝمٞمد سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ؿمٗمع هلؿ ضمزاء ُم٤م  ،ؾم٤ًٌٌم ذم اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ ًمِمٗم٤مقمتف

  .ُمقا ًمف ُمـ ظمػم وشمٕم٤مون طمتك ٟم٤مل اًمِمٝم٤مدةىمدّ 

زاء ضمد إٟمدام مدق ،عمـ يِمٗمع هلؿ أو همػممه٤م ؿمٗم٤مقم٦م اًمٕم٤مي أو اًمِمٝمٞمد وم٢منّ وسم٤مًمت٤مزم 

  أقمٚمؿ. شمٕم٤ممم واهلل ،اًل ُمٜمف قمٚمٞمٝمؿقمٛمٚمٝمؿ وًمٞمس شمٗمْم  

تِل»٤م طمدي٨م: وأُمّ  ـْ ُأَمَّ ٣ٌَمئِِر َِم ومٝمق أومك ُمـ سمٞم٧م اًمٕمٜمٙمٌقت  شؾَمَٖم٣مفَمتِل َْٕهِؾ ايْمَ٘م

عمخ٤مًمٗمتف ًمٜمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًم٘م٤مـمٕم٦م سمٜمٗمدل اًمِمدٗم٤مقم٦م قمدـ  ،ذم آطمتج٤مج سمف

 .قمغم ٟمحق ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره ذم صدق اًمققمٞمد ،اًمٕمّم٤مة واًمٗم٤ًمق

: ومدٞمٛمٙمـ محٚمدف قمدغم ÷هلل ٦م ٟم٦ًٌم احلددي٨م إمم رؾمدقل اوقمغم ومرض صحّ "

ومٕمؾ اًمٙمٌػمة ىمد أطمٌط ُم٤م يم٤من هلدؿ  ووم٤م دة ذًمؽ أنّ  ،صمٌقت اًمِمٗم٤مقم٦م هلؿ سمٕمد اًمتقسم٦م

                                                           
 . 2( رواه اإلُم٤مم زيد وأسمقـم٤مًم٥م ذم أُم٤مًمٞمف قمـ قمكم 5)
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 ،صمدقاب اًمتقسمد٦م وُمد٤م يٕم٘مٌٝمد٤م ُمدـ اًمٕمٛمدؾ ومال يٙمقن هلؿ إّٓ  ،ُمـ صمقاب ىمٌؾ اًمتقسم٦م

  .طمتك ي٘م٤مرب صمقاهبؿ صمقاب أمؾ اًمٓم٤مقم٦م ÷ومٞمِمٗمع هلؿ اًمٜمٌل 

ٓ طمّظ هلؿ ذم اًمِمٗم٤مقم٦م: ٕن ومٞمٝم٤م ىمد يتقمّ  ٝمؿ سم٤مًمذيمر ذم احلدي٨م: ٕٟمفام ظمّّم وإٟمّ  ؿ أٟمف 

ومدؿ ٓ يًدتح٘مقن  ،ويٜم٤مل هب٤م درضم٤مت قم٤مًمٞم٦م وُمٜمد٤مومع يمٌدػمة ،ٟمقع شمٕمٔمٞمؿ ًمٚمٛمِمٗمقع ًمف

ومددومع  ،وإن يم٤مٟمقا ىمد شم٤مسمقا ،ًمقىمقع اعمٕمّمٞم٦م ُمٜمٝمؿ :وٓ شمٚمؽ اًمدرضم٤مت واعمٜم٤مومع ،اًمتٕمٔمٞمؿ

 ،تٝمؿ ًمٚمِمٗم٤مقم٦م هلؿٞمَ ٜملم ذم أمٚم  اعم١مُم مذا اًمقمؿ سمٌٞم٤من أهنؿ ىمد ص٤مروا سمٕمد اًمتقسم٦م يمٖمػممؿ ُمـ

" سمًٌٌٝم٤م وٟمٞمؾ اعمراشم٥م اًمزا دة ،وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ هب٤م
(1)

 .  

 ة٤مّمدومٙمرة اخلروج ُمـ اًمٜم٤مر واًمِمٗم٤مقم٦م ٕمؾ اًمٙم٤ٌم ر ُمدـ اًمٕم سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم ومٚمٕمّؾ و

 ًّ عم٤م يٕمت٘مددون ُمدـ اؾمدتح٘م٤مىمٝمؿ  ،٤مق مل ذم أصٚمٝم٤م ُمـ اٟمتح٤مل أمؾ اًمٙمت٤مبواًمٗم

ةً َووَم٣ميُمقْا يَمـ﴿سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،هل٤م ََ ْٔمـُدو ٣مَمـ٣ًم َمَّ ـٛم٣َم ايمٛمَّـ٣مُر إَِّٓ َأيَّ ًَّ َ َُ ، [81اًمٌ٘مدرة:]﴾ـ 

ويم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م شمٔم٤ممر سمٕمض أطم٤ٌمر أمؾ اًمٙمت٤مب سم٤مإلؾمالم ؾم٤ًٌٌم ذم سم٨م مذه اًمٕم٘م٤م د 

ومروي٧م ومٞمٝم٤م إظم٤ٌمر واًمرواي٤مت وشمٜم٤مىمٚمتٝم٤م إضمٞم٤مل ضمٞماًل سمٕمد  ،ذم ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم

 .ؿضمٞمؾ طمتك ص٤مرت ضمزءًا ُمـ قم٘مٞمدة اعمًٚمٛملم وصم٘م٤مومتٝم

ىُمـؾُّ َٞمٌِـل  وَمـْد ُأفْمْمِـَل فَمْمِٝمَّـ٥ًم » أٟمدف ىمد٤مل: ÷ وُمـ ذًمؽ ُمد٤مروي قمدـ اًمٜمٌدل

تِل َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ ٌَّ َوإيِنِّ طَم  ،َوُيٛمِْجُزَه٣م ََِن  ،ْٟمُت فَمْمِٝمَّتِل ؾَمَٖم٣مفَم٥ًم َُٕمَّ ـُ َوُأ َوُوِؤَم٦ِم اظمََقاِزي

يٌؼ  َأوْ  ،َأْو َٞمٌِلل  ،ٍؽ هَمُٟمفْمْمَِل ىُمؾُّ ََمٙمَ  ،َٖم٣مفَم٥مِ دِم ايمُمَّ   ،َأْو ؾَمِٜمٝمٌد ؾَمَٖم٣مفَمَتُف ضَمتَّك َيْرَى  ،ِصدِّ

ٛم٣َم ْؿ: َأوَمْد َرِوٝمُتْؿ؟ وَم٣ميُمقا: َٞمَٔمْؿ وَمْد َرِوٝمٛم٣َم َرزمَّ ُ ْؿ َرهُّ وَم٣مَل: َأَٞمـ٣م َأْرضَمـُؿ زمَِخْٙمِٗمـل  ،هَمَٗم٣مَل هَلُ

ـْ إِيََمنَِمٛمُْ٘مْؿ:  ة َِم رَّ ََ ـْ ىَم٣مَن دِم وَمْٙمٌف َِمْثَٗم٣مل  ـْ ايمٛم٣َّمر ََم يمِـَؽ هَمـ ،َأطْمِرصُمقا َِم ََ ـْ  ُٟمطْمِرَج َِمـ

                                                           
 . "سمتٍمف يًػم"( قمـ يمت٤مب )اًمٗمت٤موى( ًمٚمٕمالُم٦م احلج٦م قمكم سمـ حمٛمد اًمٕمجري رمحف اهلل 5)  
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َِِه إَِّٓ ا َّٓ »، ودم رواي٥م: شيمٙمَّـفُ َرء َٓ َئْمَٙمُؿ زمَِٔمَد َٓ إيَِمـَف إِ ـْ وَمـ٣مَل  ـْ ايمٛم٣َّمِر ََمـ َأطْمِرصُمقا َِم

ـْ اَْلغْمِ ََم٣م َيِزُن ؾَمِٔمغَمةً  ،يمٙمَّـفُ ا ـْ ىَم٣مَن دِم وَمْٙمٌِِف َِم ـْ اَْلـغْمِ ََمـ٣م َيـِزُن  ،ََم ـْ ىَم٣مَن دِم وَمْٙمٌِِف َِم ََم

ـْ اَْل  ،ةً زُمرَّ  ـْ ىَم٣مَن دِم وَمْٙمٌِِف َِم ةً ََم رَّ ََ  :فَمـزَّ َوصَمـؾَّ  يمٙمَّــفُ َيُٗمقُل ا»، وذم رواي٦م: ش غْمِ ََم٣م َيِزُن 

ىَمَريِن  ََ ـْ  ـَ ايمٛم٣َّمِر ََم  .شَأْو طَم٣مهَمٛمِل دِم ََمَٗم٣ممٍ  ،َأطْمِرصُمقا َِم

ـ ُمٞمٛمقن أن يمٕم٥م إطم٤ٌمر دظمؾ يقُم٤مً قمغم قمٛمر و ـ سم ـ قمٌد اًمرمح ـ ُمردويف قم روى اسم

ـ اخل يقم  ÷صمٜمل إمم ُم٤م شمٜمتٝمل ؿمٗم٤مقم٦م حمٛمدوم٘م٤مل ًمف قمٛمر: طمدّ  -يٕمٜمل ذم ظمالومتف- ٓم٤مبسم

إمم  ،﴾ُٙمْؿ ذِم ؾَمَ٘مرَ َُم٤م ؾَمَٚمٙمَ ﴿إن اهلل ي٘مقل:  ،؟ وم٘م٤مل يمٕم٥م: ىمد أظمؼمك اهلل ذم اًم٘مرآناًم٘مٞم٤مُم٦م

ـ ي يُ  ىم٤مل يمٕم٥م:  ،﴾ٞمَِ٘ملمُ اًم﴿ىمقًمف:  صالة ىمط!! وي ي١مُمـ  ّمؾ  ومٞمِمٗمع يقُم ذ طمتك شمٌٚمغ ُم

  ٢مذا سمٚمٖم٧م م١مٓء ي يٌٚمغ أطمداً ومٞمف ظمػم!!وم  سمٌٕم٨م ىمط!!



 

   

 

 
 (3) 

اتّوــــــــــــالنب   
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 االتالرسـُـل والرَســ

، ، خيتّص هب٤م ُمـ خيتد٤مره ُمدـ ظمٚم٘مدفاًمٜمٌّقة مل وٓ ؿمؽ ُمٜمح٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم

طمٞمد٨م يتدقمّم اهلل  ،ويتٗمّْمؾ هب٤م قمغم ُمـ يّمٓمٗمٞمف ُمـ قم٤ٌمده ًمٞم٘مقم هبدذه اعمٝمّٛمد٦م

  ٚمف سمرقم٤ميتف ُمٜمذ ُمقًمده إمم ووم٤مشمف.يِمٛمو ،طمٗمٔمف

ويددّل قمددغم ذًمددؽ ُمدد٤م طمٙمدد٤مه رب اًمٕمددزة شمٌدد٤مرك وشمٕمدد٤ممم ُمددـ ىمّّمدد٦م ٟمٌددل اهلل 

 ،يمٞمػ أّن اهلل شمٕم٤ممم طمٗمٔمف ُمـ أن يٜم٤مًمف ؾمدقء ُمدـ ومرقمدقن وضمٜمدقده،2 ُمقؾمك

ٌّتف وارشمٕمدك  ،ومٜمِم٠م ذم سمٞمتف ،ويمٞمػ أّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم همرس ذم ىمٚم٥م ومرقمقن حم

 ،ًمؽ وىمد ٟمِم٠م ذم سمٞم٧م ومرقمقن سمدلم أمدؾ ومرقمدقن وقمِمدػمشمفصمؿ إٟمف سمٕمد ذ ،ذم يمٜمٗمف

وقمدغم  ،يمٞمػ أطم٤مـمتف قمٜم٤مي٦م اهلل ومٜمِم٠م قمغم اًمٓمٝمر واًمٕمٗمد٤مف ،وقمٜمد همٚمامٟمف وضمقاريف

صمؿ يم٤من ُم٤م يمد٤من ُمدـ  ،وُأُمر سمتٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م ،طمتك ضم٤مءه اًمقطمل ،اًمت٘مقى واًمٗمْمٞمٚم٦م

٤م طمّمدؾ وُمثؾ ذًمؽ ُم ،وحلؼ سمرسّمف ،طمٗمظ اهلل شمٕم٤ممم ًمف ورقم٤ميتف طمتك أيمٛمؾ رؾم٤مًمتف

قمغم ٟمحق ُم٤م مدق  ÷ وُم٤م طمّمؾ ًمٚمٜمٌل ،يمام مق ُمٕمروف ُمـ ىمّّمتف 2ًمٞمقؾمػ 

 ُمِمٝمقر ُمـ ؾمػمشمف.

وذًمؽ عم٤م  ،مل ُمـ أصٕم٥م اعمٝماّمت قمغم اإلـمالقوُم٤م ُمـ ؿمؽ أن ُمٝمّٛم٦م اًمٜمٌّقة 

 يٙمتٜمػ مذه اعمٝمّٛم٦م ُمـ أقمامل ووفم٤م ػ ؿم٤مىّم٦م يٛمٙمـ شمٚمخٞمّمٝم٤م ومٞمام يكم:



-511- 

 شمٚمّ٘مل اًمقطمل واًمٕمٚمؿ قمـ اهلل شمٕم٤ممم. -5 
 ٤مًمقطمل إمم اًمٜم٤مس.سمٞمغ رؾم٤مٓت اهلل وذيٕمتف اًمتل شمٚمّ٘م٤مم٤م شمٌٚم -2

 وأواُمره اعمقضّمٝمف إًمٞمٝمؿ. ،شمٌٞملم ُم٤م أهبؿ ُمـ يمت٥م اهلل اعمٜمّزًم٦م قمٚمٞمٝمؿ -2

وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م سمدىّم٦م قمدغم أٟمٗمًدٝمؿ وقمدغم  ،شمٜمٗمٞمذ أواُمر اهلل شمٕم٤ممم وأطمٙم٤مُمف -4

 ًمٞمٙمقٟمقا ىمدوة ًمٖمػممؿ. ،همػممؿ

ىمٜمد٤مقمٝمؿ وإسمٓمد٤مل إل ،ٝمؿ سم٤محلّجد٦موجمد٤مدًمت ،ُمٜم٤مىمِم٦م ُمـ أرؾمٚمقا إًمدٞمٝمؿ -1

 ٝمؿ ودقم٤موامؿ.ؿمٌٝم

وإيّمد٤مهل٤م إمم  ،وإقمدادمؿ ًمتحّٛمؾ إُم٤مٟمد٦م ،شمرسمٞم٦م أشم٤ٌمقمٝمؿ شمرسمٞم٦م رسّم٤مٟمّٞم٦م -6

 وشمقريثٝم٤م ًمألضمٞم٤مل اًمتل سمٕمدمؿ. ،همػممؿ

إذ ٓ ومرق ذم ذًمدؽ  ،شمٚمؽ اعمٝم٤مم واًمقفم٤م ػ يِمؽمك ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل واًمرؾمقل ويمؾ

ء وأرؾمدؾ اًمرؾمدؾ إّٓ سم٤مقمت٤ٌمر أن اهلل شمٕم٤ممم ُمد٤م سمٕمد٨م إٟمٌٞمد٤م ،سملم اًمٜمٌل واًمرؾمقل

وإّٟمام يتٛمّٞمز اًمرؾمقل قمدـ اًمٜمٌدل ذم أن اًمرؾمدقل يٌٕمد٨م  ،وإىم٤مُم٦م ديٜمف ،ًمتٌٚمٞمغ وطمٞمف

 -أو ُمـ يم٤من ذم زُمٜمف-ذم طملم أّن اًمٜمٌل إّٟمام يٌّٚمغ ذيٕم٦م ُمـ ىمٌٚمف  ،سمنميٕم٦م ضمديدة

 وًمٞمس يمؾ  ٟمٌلٍّ رؾمقًٓ .  ،ًمذا ومٙمؾ  رؾمقل ٟمٌّل  ،ُمـ اًمرؾمؾ

وسمٕمدض اًمرؾمدؾ أومْمدؾ ُمدـ  ،٦م ُمـ اًمٜمٌلًمذا وم٤مًمرؾمقل وٓ ؿمؽ أرومع ُمٜمزًمو

ـْٙمٛم٣َم ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،يمام أن سمٕمض إٟمٌٞم٤مء أومْمؾ ُمـ سمٕمض ،سمٕمض ؽُمـُؾ هَمّمَّ سمِْٙمَؽ ايمرُّ

ـ ىَمٙمَّـَؿ ا ٛمُْٜمؿ َمَّ َرصَمـ٣مٍت  يمٙمَّــفُ زَمْٔمَّمُٜمْؿ فَمعَم زَمْٔمٍض َمِّ ََ  ،[212 :اًمٌ٘مدرة]﴾َوَرهَمـَع زَمْٔمَّمـُٜمْؿ 

ـَ هَم٣مْصػِمْ ﴿ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ،وأومْمؾ اًمرؾمؾ مؿ أوًمق اًمٕمزم  ىَمََم َصػَمَ ُأْويُمقا ايْمَٔمـْزِم َِمـ
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ؽُمؾِ  وأقمالمدؿ  ،أومْمٚمٝمؿ ُمٙم٤مٟمد٦م ،وأوًمق اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ مخ٦ًم ،[21:إطم٘م٤مف]﴾ايمرُّ

 ،وقمٞمًدك ،وُمقؾمدك ،إسمدرامٞمؿصمدؿ  ،÷مق ؾمّٞمد اخلٚمؼ حمٛمد سمـ قمٌدداهلل  :ُمٜمزًم٦م

قا أوًمق اًمٕمزم عم٤م مق ُمِمٝمقر ُمـ  ،صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ،وٟمقح وؾُمٛم 

ويمثرة حتّٛمٚمٝمؿ اعمِم٤مق واعمت٤مقمد٥م  ،وىمّقة صؼممؿ قمغم أذى ىمقُمٝمؿ ،ة قمزيٛمتٝمؿؿمدّ 

وىمدد يٙمدقن ذًمدؽ اصدٓمٗم٤مء ُمدـ اهلل  ،ذم ؾمٌٞمؾ شمٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م أيمثدر ُمدـ همدػممؿ

ٌَْح٣مَن ا﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،واظمتٞم٤مر ُة ؽُم غَمَ
ُؿ اْْلِ َت٣مُر ََم٣م ىَم٣مَن هَلُ ُٙمُؼ ََم٣م َيَُم٣مء َوََيْ  يمٙمَّـفِ َوَرزمَُّؽ ََيْ

ىُمقنَ َوسَمَٔم٣ملَم   .  [68:اًمروم]﴾فَمَمَّ ُيمْمِ

ـ رّب  ٥م ومٞمف ويريمّ  ،اًمٕمزة شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمٞمخٚمؼ اإلٟم٤ًمن قمغم مذا اخلٚمؼ اًمٕمجٞم٥م ي يٙم

 ،صمدؿ يؽميمدف هيدٞمؿ قمدغم وضمٝمدف ،اًمًٛمع واًمٌٍمواًمٕم٘مؾ :ومل :أدوات اًمٕمٚمؿ واإلدراك

وٓ أيدـ  ،أيدـ ضمد٤مءٓ يددري ُمدـ  ،ط ذم اًمٔمٚمامت قمغم همػم مددى وٓ سمّمدػمةويتخٌّ 

 وٓ اهلدف ُمـ وضمقده.  ،اًمٖم٤مي٦م ُمـ ظمٚم٘مف لوٓ ُم٤م م ،ؾمٞمذم٥م

٤م يم٤من ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن هلدف أؾمٛمك وهم٤مي٦م قمٔمٛمك مل قم٤ٌمدة اخل٤مًمؼ ضمدؾ ف عمّ ٟمّ إو

 ،صمؿ ُمرضمع اإلٟمًد٤من إمم اهلل وإقمد٤مدة ظمٚم٘مدف سمٕمدد ُمقشمدف وومٜم٤م دف ،٤ٌمع أُمرهوقمال واشمّ 

اإن ظمػمًا ومخػم وإن  ،وجم٤مزاشمف قمغم أقمامًمف ٦م ًمذًمؽ اىمتْم٧م احلٙمٛم٦م اإلهلّٞمد ،ومنّم  ذًّ

 ،٦م أن يرؾمؾ اهلل إمم ظمٚم٘مف رؾماًل يٙمقٟمقن واؾمٓم٦م سمٞمٜمدف وسمدلم ظمٚم٘مدفواعمِمٞم ٦م اًمرسم٤مٟمٞمّ 

مؿ ذم دٟمٞمد٤ممؿ ويرؿمدون اًمٜم٤مس إمم ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ وُم٤م يّيد ،ٖمقن أواُمره وٟمقامٞمفيٌٚمّ 

٤مًمٗمقز واًمٗمالح ذم دٟمٞم٤ممؿ وهنؿ سميٌنّم و ،اخلػم واًمًٕم٤مدةومٞمٝمؿ  نمونويٜم ،وآظمرهتؿ
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 ،ذم اًمددٟمٞم٤م سم٤مًمٕم٘مد٤مبويٜمدذروهنؿ  ،إذا اشمٌٕمقا مدى اهلل وأـمد٤مقمقا أُمدره :وآظمرهتؿ

واٟم٘مد٤مدوا  ،ٌٕمدقا أمدقاءمؿواشمّ  ،إذا أقمروقا قمدـ أواُمدر اهلل :واًمٕمذاب ذم أظمرة

ـَ َوََم٣م ُٞمْرؽِمُؾ اظمُ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ًمِمٝمقاهتؿ ـْ آََمـ ـَ هَمَٚمـ ـَ َوَُمٛمـِذِري ـي ِ ٌَممِّ ْرؽَمـٙمكَِم إَِّٓ َُم

َزُٞمـقَن  َوَأْصَٙمَح هَمالَ  ـُٜمُؿ  *طَمـْقٌ  فَمَٙمـْٝمِٜمْؿ َوَٓ ُهـْؿ َِحْ ًُّ زُمقْا زمِآَي٣مسمِٛمَـ٣م َيَٚم ـَ ىَمـذَّ َوايمَّـِذي

ُٗمقنَ  ًُ َوُرؽُماًل وَمـْد وَمَِمِْمـٛم٣َمُهْؿ ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ،[49-48إٟمٕم٤مم:]﴾ايْمَٔمَذاُب زمََِم ىَم٣مُٞمقْا َيْٖم

ْ َٞمْٗمُِم  ٌُْؾ َوُرؽُماًل ملَّ ؽُمـاًل  يمٙمَّــفُ ا ِْمُٜمْؿ فَمَٙمْٝمَؽ َوىَمٙمَّـؿَ فَمَٙمْٝمَؽ َِمـ وَم َُمقؽَمـك سَمْ٘مٙمِـٝمًَم * رُّ

ـَ يمَِاالَّ  ـَ َوَُمٛمِذِري ي ِ ٌَممِّ ؽُمِؾ  يمٙمَّـفِ َيُ٘مقَن يمِٙمٛم٣َّمِس فَمعَم ا َمُّ ٥ٌم زَمْٔمَد ايمرُّ فَمِزيًزا  يمٙمَّـفُ َوىَم٣مَن اضُمجَّ

 .[561-564اًمٜم٤ًمء:]﴾ضَم٘مِٝمًَم 

ف اهلل سمام ومٌد وٓ ،احلقاس وٓذًمؽ سمقاؾمٓم٦م اًمٕم٘مؾ  وٕن اإلٟم٤ًمن ٓ هيتدي إمم يمّؾ 

ومدايد٦م اًمٜمد٤مس سمٓمريدؼ  ،يم٤من ُمـ اًميوري إرؾم٤مل اًمرؾمؾ :ُمـ ُمٚمٙم٤مت وىمقى خمتٚمٗم٦م

سمٕمدد أن همدرق اإلٟمًد٤من ذم  ،ؿ احلدقاسوٟمٗمدل وْمد ،ٕم٘مدقلًمتّمحٞمح ظمٓمد٠م اًم ،اًمقطمل

 ،احلػمة واًمْمالل همٞم٤مم٥م اًمٗمٚمًٗم٤مت وآقمت٘م٤مدات اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمتل ضمٕمٚم٧م اإلٟم٤ًمن يتٞمف ذم

 ،نويٜم٘م٤مد ًمقؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤م ،وإطمج٤مر اًمٜم٤مرس وي٘مدّ  ،طمتك ص٤مر يٕمٌد اًمٜمجقم وإومالك

إهل٤مً  :وذوي اعم٤مل واًمًٚمٓم٦م ،ٚمؽة واعمُ وجيٕمؾ ُمـ ص٤مطم٥م اًم٘مقّ  ،وأمقاء اًمٜمٗمس وؿمٝمقاهت٤م

  .وشمًتًٚمؿ ُٕمره وشمٜم٘م٤مد ،ختْمع ًمف رىم٤مب اًمٕم٤ٌمد

 ،ومٝمدى اهلل قم٤ٌمده سمقطمٞمف ورؾم٤مٓشمف إمم ُمد٤م ومٞمدف ؾمدٕم٤مدهتؿ ذم دٟمٞمد٤ممؿ وآظمدرهتؿ

وُمدـ  ،خٚمقىم٤مت إمم قم٤ٌمدة رب إرض واًمًامواتوأظمرضمٝمؿ سمٗمْمٚمف ُمـ قم٤ٌمدة اعم

  ومٙم٤مٟم٧م رؾم٤مٓت إٟمٌٞم٤مء وُم٤م ضم٤مءوا سمف ُمـ وطمل ،قم٤ٌمدة اًمٕم٤ٌمد إمم قم٤ٌمدة رب اًمٕم٤ٌمد

ىَمـ٣مَن ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،وُمـ أقمٔمؿ ُمٜمٜمف قمغم ظمٚم٘مف ،ٟمٕمؿ اهلل قمغم قم٤ٌمده ّؾ وذع ُمـ أضَم 
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ٌََٔم٧َم اايمٛم٣َّمُس  ٥ًم َواضِمَدًة هَم ِٝمِّكَم َمُ  يمٙمَّـفُ ُأَمَّ ـَ َوَمُ ايمٛمٌَّ ي ِ ـَ َوَأٞمَزَل ََمَٔمُٜمْؿ ايمٌَممِّ ؼِّ ٛمِذِري ٘مَِت٣مَب زم٣ِمْلَ

ـْ زَمْٔمـِد ََمـ٣م  إَِّٓ يمَِٝمْحُ٘مَؿ زَمكْمَ ايمٛم٣َّمِس همِٝمََم اطْمَتَٙمُٖمقا همِٝمِف َوََم٣م اطْمَتَٙمَػ همِٝمـِف  ـَ ُأوسُمـقُه َِمـ ايمَّـِذي

ٌَٝمِّٛم٣َمُت  ْؿ ايْم ـَ آََمٛمُ  يمٙمَّـفُ زَمْٕمًٝم٣م زَمْٝمٛمَُٜمْؿ هَمَٜمَدى اصَم٣مَءَْتُ ٞمِـِف قا ظم٣َِم اطْمَتَٙمُٖمقا همِٝمِف ايمَِّذي َْ ِ ـؼِّ زم١ِم ـْ اْلَ َِمـ

َتِٗمٝمؿٍ  يمٙمَّـفُ َوا ًْ اٍط َُم ـْ َيَُم٣مُء إلَِم ِسَ َـّ ا﴿شمٕم٤ممم:  ىم٤مل، و[252:اًمٌ٘مرة] ﴾َُّيِْدي ََم  يمٙمَّـفُ يَمَٗمْد ََم

َْ زَمَٔم٧َم همِٝمِٜمْؿ َرؽُمق ِٜمْؿ َيْتُٙمقا فَمَٙمْٝمِٜمْؿ آَي٣مسمِفِ  ًٓ فَمعَم اظم٠ُْمَِمٛمكَِم إِ ًِ ـْ َأْٞمُٖم ُٚمُٜمْؿ  َِم ٝمِٜمْؿ َوُئَمٙمِّ َوُيَزىمِّ

ٌُْؾ يَمِٖمل َو  ـْ وَم ْ٘مَٚم٥َم َوإِْن ىَم٣مُٞمقا َِم
 .[564:آل قمٛمران] ﴾ٍل َُمٌكِمٍ الَ ايْم٘مَِت٣مَب َواْلِ

جٕمدؾ اًمرؾمدؾ إمم وم: ٝمؿأُم٦م رؾمقًٓ ُمٜم ٦م اهلل أن يرؾمؾ إمم يمّؾ وًم٘مد اىمتْم٧م ؾمٜمّ 

وي جيٕمؾ اهلل اًمرؾمؾ  ،﴾َقاِق ؽْم إَ َيْٟمىُمُٙمقَن ايمْمََّٔم٣مَم َوَيْٚمُُمقَن دِم ﴿ اًمٜم٤مس سمنمًا ُمثٚمٝمؿ

قمغم ُم٘مت٣م ـمٚم٥م اعمنميملم اجل٤مطمديـ ًمرؾم٤مٓت  -يم٤معمال ٙم٦م ُمثالً -ُمـ همػم اًمٌنم 

ة ُمقاوع ُمـ يمت٤مب اهلل اًمٙمريؿ إمم سمٞم٤من احلٙمٛم٦م وًم٘مد أؿم٤مر اًم٘مرآن ذم قمدّ  ،إٟمٌٞم٤مء

 ومل:  ،ُمـ ذًمؽ

 :يمْمٝمٖمـ٥م ٓ سمـرىفمدم ومدرة ايمٌمم فمعم ايمتخ٣مؿم٤م َمع اظمالئ٘م٥م ُٕؿ أصم٣ًمم  -5

ومٞمٙمدقن  ،قمغم صقرة اًمٌنم قاأن يٙمقٟم ؾ ُمـ اعمال ٙم٦م ومال سمدّ اًمرؾم ًمق ظمٚمؼ اهللو

َووَمـ٣ميُمقا يَمـْقَٓ ُأٞمـِزَل ﴿شمٕمد٤ممم: : ىم٤مل ؿوقمدم اإليامن هب ؿذًمؽ أدقمك إمم شمٙمذيٌٝم

َٔمْٙمٛم٣َمُه  فَمَٙمْٝمِف ََمَٙمٌؽ َويَمْق َأٞمَزيْمٛم٣َم ََمَٙمً٘م٣م يَمُٗمِِضَ إََْمُر شُمؿَّ َٓ ُيٛمَٓمُروَن * َويَمْق صَمَٔمْٙمٛم٣َمُه ََمَٙمً٘م٣م َْلَ

قنَ  ًُ ٛم٣َم فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ََم٣م َيْٙمٌِ ًْ ٌَ  .[9-8:إٟمٕم٤مم]﴾َرصُماًل َويَمَٙم

وُمٕمٚمقم أن اًمرؾمدقل إٟمدام  :إيمٝمٜمؿ َمـ ايمٌمم قاؾ ومدوة ظمـ أرؽمٙميمٝم٘مقن ايمرؽم -2

 ،: ٕٟمف سمنم ُمدثٚمٝمؿذم أومٕم٤مًمف وأىمقاًمف وأظمالىمف وُمٕم٤مُمالشمف يم٤من ىمدوة ًمٚمٛم١مُمٜملم

وؾمٞمٙمقن ًمٚمٜم٤مس قمدذر ذم قمددم  ،فوًمق ي يٙمـ يمذًمؽ عم٤م اؾمتٓم٤مقمقا أن ي٘متدوا سم
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ٞمٝمؿ سم٠مومٕم٤مًمف  .اىمتدا ٝمؿ سمف وشم٠مؾم 

قمك ذًمؽ يمام ادّ  :وٓ أزمٛم٣مء ،وٓ ذىم٣مء ح ،ؾم٣مرة إلم أن ايمرؽمؾ يمٝمًقا آهل٥مال -2

ام ضم٤مءوا ًمددقمقة قمٞمًك: وسم٤مًمت٤مزم وم٢من اًمرؾمؾ إٟمّ ذم واًمٜمّم٤مرى  ذم قمزير، اًمٞمٝمقد

طمتدك ًمدق  ،ؾمدقاه وقمدم اإلذاك ذم قم٤ٌمدشمف أطمداً  ،اًمٜم٤مس إمم قم٤ٌمدة اهلل وطمده

ََم َأَٞم٣م زَممَمٌ َِمـْثُٙمُ٘مْؿ ُيـقضَمك إرَِمَّ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،يم٤من ُمـ أٟمٌٞم٤م ف وظم٤مص٦م رؾمٚمف وُمْؾ إِٞمَّ

ِف هَمْٙمَٝمْٔمَٚمـْؾ فَمَٚمـ ـْ ىَم٣مَن َيْرصُمقا يمَِٗم٣مَء َرزمِّ ُ٘مْؿ إيَِمٌف َواضِمٌد هَمَٚم ََم إهَِلُ ٣م وَ  الً َأٞمَّ ـْك  َٓ َصـ٣مِلً ُيمْمِ

ِف َأضَمًدا ِة َرزمِّ ََ ٣ٌَم َْ وَم٣مَل ا﴿شمٕم٤ممم: وىم٤مل ، [551:ًمٙمٝمػا] ﴾زمِِٔم ـفُ َوإِ ـَ ََمـْرَيَؿ  يمٙمَّ ك ازْم ًَ َي٣مفِمٝم

ُِذويِن َوأُ  وِن اَأَأٞم٦َم وُمْٙم٦َم يمِٙمٛم٣َّمِس اَتَّ َُ ـْ  كْمِ َِم ل إهَِلَ ـفِ َمِّ ٌَْح٣مَٞمَؽ ََم٣م َيُ٘مقُن رِم َأْن  يمٙمَّ وَم٣مَل ؽُم

َأفْمَٙمـُؿ ََمـ٣م دِم  َٓ سَمْٔمَٙمُؿ ََم٣م دِم َٞمْٖمِزـ وَ  َأوُمقَل ََم٣م يَمْٝمَس رِم زمَِحؼ  إِْن ىُمٛم٦ُم وُمْٙمُتُف هَمَٗمْد فَمٙمِْٚمَتفُ 

ُم ايْمُٕمُٝمقِب  َؽ َأْٞم٦َم فَمالَّ َؽ إِٞمَّ ًِ ْؿ *  َٞمْٖم ٌُـُدوا اََم٣م َأََمرْ  إَِّٓ ََم٣م وُمْٙم٦ُم هَلُ ــفَ سَمٛمِل زمِـِف َأْن افْم  يمٙمَّ

ُ٘مؿْ   .[557-556:اعم٤م دة]﴾..َرِّبِّ َوَرزمَّ

وُم٤م  ،آقمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء  ؾ إمم احلدي٨م قمـ٦م اًمرؾميًقىمٜم٤م اًمٙمالم طمقل سمنميّ 

    .ٓ؟ أم قمـ يمقٟمف سمنمًا قم٤مدي٤مًّ  إذا يم٤مٟم٧م اًمٕمّمٛم٦م خترج اًمرؾمقل

جيقز ذم طمؼ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ يمؾ إقمراض اًمٌنمّي٦م اًمتل ٓ شم١مّدي إمم ومٜم٘مقل: 

وم٤مًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء رضم٤مل ُمـ اًمٌنم ومٞمٝمؿ مجٞمع ظمدقاص  ،ٟم٘مص ُمراشمٌٝمؿ وُمٙم٤مٟمتٝمؿ

ٞمد٦م قمدـ همدػممؿ سمٌمدء ؾمدقى أهندؿ رؾمدؾ وٓ يٛمت٤مزون ذم مدذه اًمٜم٤مطم ،اًمٌنمي٦م

ومٗمدٞمٝمؿ مجٞمدع إقمدراض اًمتدل  ،ومداي٦م ُمـ ؿم٤مء ُمـ ظمٚم٘مدف ،اظمت٤مرمؿ اهلل ًمقطمٞمف



-511- 

  سم٤مًمرؾم٤مًم٦م. ّؾ خُتِ  ٓشمّمٞم٥م اًمٌنم و

، واخلٓم٠م واًمٜمًٞم٤من قمٚمٞمٝمؿ اًمًحر وىمقعسم٤مًمرؾم٤مًم٦م ُمثؾ  ّؾ أُم٤م إقمراض اًمتل خُتِ 

أداء رؾم٤مًمتٝمؿ أو شمٕمجزمؿ قمـ ٤مُٕمراض اًمتل سم إص٤مسمتٝمؿو ،ومٞمام يتّمؾ سم٠مُمر اًمنمع

 وم٢مّن يمؾ ذًمؽ ممتٜمع قمٚمٞمٝمؿ. ،شمٜمّٗمر اًمٜم٤مس ُمٜمٝمؿ

أو ٟمًدٞم٤مٟمف  ،يم٤مًمًدٝمق ذم اًمّمدالة ،اًمًٝمق واًمٜمًٞم٤من اًمٞمًدػم ذًمؽ ويًتثٜمك ُمـ

وأُّم٤م اًمٜمًٞم٤من ُمـ ضم٤مٟمد٥م اًمِمدٞمٓم٤من ومٛمًدتحٞمؾ قمدغم اًمٜمٌدل إذ ًمدٞمس  ،ًمققمد ُمثالً 

   ًمٚمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف ؾمٌٞمؾ.

اًمرؾمقل يٙمقن ُمًدٚمقب اإلرادة ذم  أنٓ شمٕمٜمل اًمٕمّمٛم٦م اًمذي ٟمٕمت٘مده وٟم١مُمـ سمف أّن و

سمدًمٞمؾ  ،دواقمٞمٝم٤م شمٙمقن ُمٕمدوُم٦م قمٜمده يمام مق احل٤مل ذم اعمال ٙم٦م ُمثالً  أنّ ٓ و ،ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م

أَْن َرأَى  َٓ َويمََٗمْد َُه٦َّْم زمِِف َوَهؿَّ ِه٣َم يمَقْ ﴿شمٕم٤ممم:  ذم ىمقًمف ،2ُم٤م أظمؼم سمف شمٕم٤ممم قمـ يقؾمػ 

ى اًمٓمٌد٤مع اًمٌنمدي٦م اًمدذي ٓ يتٕمددّ  إٟمام يم٤من مؿّ  يقؾمػ مٜم٤م ومٝمؿّ ، [24:يقؾمػ] ﴾زُمْرَه٣مَن َرزمِّفِ 

وإٟمدام ي١ماظمدذون قمدغم اًم٘مّمدد  ،وإٟمٌٞم٤مء ٓ ي١ماظمذون قمغم ُم٤م خيٓمر ذم اًمدٜمٗمس ،اخل٤مـمر

 ،ي يٙمـ ُمًٚمقب اإلرادة 2دًمٞمؾ قمغم أن يقؾمػ  ﴾َوَمؿ  هِب٤َم﴿واإلرادة: وم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ًمذي ٟمدٌض ذم ودٛمػمه همػم أن سمرم٤من رسمف ا ،وي شمٙمـ دواقمل ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م ُمٕمدوُم٦م قمٜمده

ـ إضم٤مسم٦م اُمرأة اًمٕمزيز  وىمٚمٌف سمٕمد حلٔم٦م اًمْمٕمػ اًمٓم٤مر ٦م قم٤مدت سمف إمم آقمتّم٤مم وآُمتٜم٤مع قم

٦م أيد٦م سم٘مقًمدف: شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم سم٘مٞمّ  احلؼومذه مل اًمٕمّمٛم٦م اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م  ،إمم ُمرادم٤م

قَء َوايمَْٖمْحَُم ﴿ ًُّ َ  فَمٛمُْف ايم ـْ فِم٣ٌَمَِٞمَ ىَمَذيمَِؽ يمِٛمٌَْمِ  .[24:يقؾمػ] ﴾ْخَٙمِِمكمَ ٣م اظمُ ٣مَء إِٞمَُّف َِم

ُمدـ اهلل أن  وي٠ًمل ،يدرك وٕمٗمف اًمٌنمي 2يم٤من يقؾمػ  وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م
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جيٜمٌدف اًمقىمدقع ذم ُمٕمّمدٞم٦م اهلل، و ،يٛمٜمٕمف ُمـ إرشمٙم٤مب اإلصمدؿ يٛمٜمحف اًمٚمٓمػ اًمذي

٣َّم َيْدفُمقَٞمٛمِل إيَِمْٝمِف وَ ﴿ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ـُ َأضَم٤مُّ إرَِمَّ ِِم ْج ًِّ ل سَمٌْمِ  إَِّٓ وَم٣مَل َربِّ ايم ْ  فَمٛمِـّ

َـّ َأْص  ـْ اَْل ىَمْٝمَدُه ـْ َِم َـّ َوَأىُم َـّ *  ٣مِهٙمكِمَ ٤ُم إيَِمْٝمِٜم َ  فَمٛمُْف ىَمْٝمَدُه ُف هَمٌَمَ هَم٣مؽْمَتَج٣مَب يَمُف َرزمُّ

ِٚمٝمُع ايْمَٔمٙمِٝمؿُ  ًَّ ُف ُهَق ايم  .[24-22:يقؾمػ] ﴾إِٞمَّ

اًمرؾمدقل أو اًمٜمٌدل سمتقومٞمدؼ اهلل  إطم٤مـمد٦م: شمٕمٜمدل اًمٕمّمدٛم٦م اًم٘مقل أنًمذا يٛمٙمـ 

ٌّس سمٛمٕمّمدٞم٦محتٗمإطم٤مـم٦م  ،وًمٓمٗمف ُمدـ اًمًدٝمق  متٜمٕمدفو ،ظ فم٤ممره وسم٤مـمٜمف ُمدـ اًمتٚمد

ومٕمدؾ قمـ و ،ومٞمٙمقن سمذًمؽ ُمٕمّمقُم٤ًم قمـ اًمٙمذب واخلٞم٤مٟم٦م ،ُمر سمتٌٚمٞمٖمفواًمٖمٚمط ومٞمام أُ 

وقمـ  ،وُمٕمّمقُم٤ًم ُمـ اًمّمٖم٤م ر اًمتل ختدش ُم٘م٤مم اًمٜمٌّقة ،ة وسمٕمدم٤ماًم٘م٤ٌم ح ىمٌؾ اًمٜمٌقّ 

 .إمم اًمٜم٤مس اخلٓم٠م واًمٜمًٞم٤من ومٞمام أُمر سمتٌٚمٞمٖمف

ًمٕمدّدة هبدذا اعمٕمٜمدك رضورّيد٦م  ًمألٟمٌٞمد٤مء واًمرؾمدؾ ًمٕمّمدٛم٦موُم٤م ُمدـ ؿمدؽ أّن ا

 ُمٜمٝم٤م: ،اقمت٤ٌمرات

أّن وىمقع اًمٜمٌل أو اًمرؾمقل ذم ُمٕمّمٞم٦م أو ٟم٘مٞمّم٦م ُمـ اًمٜم٘م٤م ص ىمٌؾ أو سمٕمدد  -5

ذم طمدلم  ،ًمٙمقٟمف ؾمٞمت٤ًموى ُمع ؾم٤م ر اًمٜم٤مس ،شمٙمٚمٞمٗمف سم٤مًمتٌٚمٞمغ يّط ُمـ ؿم٠مٟمف

أّٟمف جي٥م أن يٙمقن ًمألٟمٌٞم٤مء ُمـ اًمّمدٗم٤مت واخلّمد٤م ص ُمد٤م جيٕمٚمٝمدؿ ومدقق 

 تقى همػممؿ ُمـ اًمٌنم.ُمً

ؾ ذم ُمٕمّمٞم٦م أو ذٟم٥م أو ٟم٘مٞمّم٦م ُمـ اًمٜم٘م٤م ص أصمٜم٤مء وىمقع إٟمٌٞم٤مء و اًمرؾمأّن   -2

ووضمددقب اشّمٌدد٤مقمٝمؿ،  ،اًمتٌٚمٞمددغ ًمٚمرؾمدد٤مًم٦م يتٜمدد٤مىمض ُمددع ضمددالل رؾمدد٤مًمتٝمؿ

 وآىمتداء هبؿ.
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أّٟمف ًمق وضمد ذم طمٞم٤مة اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء ؿمٞم ٤ًم ُمـ اًمذٟمقب واًمٜم٘م٤م ص ًمً٘مٓم٧م  -2

 قم واعمٕم٤مٟمديـ.ُمٕمٝم٤م أىمقى طمّج٦م ذم ُمقاضمٝم٦م اخلّم

قمـ يمدؾ ُمد٤م ُمدـ ؿمد٠مٟمف اإلؾمد٤مءة  إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ وًمذًمؽ يم٤من ٓ سمّد وأن ٟمٜمّزه

٤مب ّتدويمُ  ،صمقنواعمحد   ،٤مصقنوأّيام رواي٦م مم٤م رواه اًم٘مّّم  ،واحلّط ُمـ ؿم٠مهنؿ ،إًمٞمٝمؿ

وُمدـ  ،وقمددم اًمٕمٛمدؾ هبد٤م ،ٜم٧م ؿمٞم ٤ًم ُمـ ذًمؽ: وضم٥م رّدم٤ماًمًػم واًمت٠مريخ شمْمٛمّ 

 ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:

 ،ُمـ أٟمف يم٤مٟم٧م ًمديف شمًٕم٦م وشمًٕمقن زوضم٦م 2 ضمّؼ ٞمٌل اح َاوَ َم٣مروي دم -5

 ،شمٖمتًدؾ قم٤مريد٦موأٟمف اـّمٚمع ُمـ ذوم٦م ىمٍمه ومرآى اُمرأة ىم٤م د ضمٜمده أوريد٤م 

وم٠مرؾمؾ أوريد٤م ذم ُمٕمريمد٦م وم٘متدؾ ومٞمٝمد٤م ومتدزوج  ،أراد أن يتزّوضمٝم٤م٠مطمٌٝم٤م ووم

 سم٤مُمرأشمف وأيمٛمؾ هب٤م اعم٤م ٦م.

غم ؾمدٌٕملم اُمدرأة د ٕـمقومـ اًمٚمٞمٚم٦م قمد أٟمف ىم٤مل: 2ؽمٙمٝمَمن  دم ؾمٟمنَم٣مروي  -2

وذم رواي٦م ُم٤م ٦م اُمرأةد شمٚمد يمؾ اُمرأة ُمٜمٝمـ همالُمد٤ًم  ،وذم رواي٦م شمًٕملم اُمرأة

ومٚمؿ ي٘مؾ. ومٓم٤مف هبـ ومٚمؿ شمٚمد  ،وم٘مٞمؾ ًمف: ىمؾ إن ؿم٤مء اهلل ،ي٘م٤مشمؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

 .ٟمّمػ رضمؾ وًمدت ُمٜمٝمـ إٓ اُمرأة واطمدة

ؽَمـْٙمٛم٣َم َوََمـ٣م َأرْ ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ؾم٥ٌم ٟمزولإن : ىمٞمؾ ،َم٣مروي َمـ ومِم٥م ايمٕمراٞمٝمـؼ -2

ـْٝمَْم٣مُن دِم ُأَْمٛمِٝمَّتِـفِ  َٛمَّك َأيْمَٗمك ايمُمَّ َُ ا  ََ َّٓ إِ ـْ َرؽُمقٍل َوٓ َٞمٌِل  إِ ٌْٙمَِؽ َِم ـْ وَم  ،[12:احلد٩م]﴾َِم

ى ﴿ سمٚمغ: ىمرأ ؾمقرة اًمٜمجؿ سمٛمٙم٦م، ومٚماّم  ÷أن اًمٜم ٌل مق َت َوايْمُٔمزَّ َأهَمَرَأْيُتُؿ ايمالَّ

طُْمَرى ْٕ شمٚمدؽ ) :أًم٘مك اًمِمٞمٓم٤من قمغم ًمًد٤مٟمف، [21-59:اًمٜمجؿ] ﴾* َوََمٛم٣َمَة ايمث٣َّميمَِث٥َم ا
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 (.وإن ؿمٗم٤مقمتٝمـ ًمؽمدمك ،اًمٖمراٟمٞمؼ اًمٕمغم

 وم٢مهند٤م ٓشمّمدّح  ،٧م ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمدوإن صحّ ومٙمؾ مذه اًمرواي٤مت وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م 

ًمٙمقن ُم٤م أؿم٤مرت إًمٞمف مذه اًمرواي٤مت مم٤م يٛمتٜمع ٟمًٌتف  ،ُمـ طمٞم٨م اعمتـ قمغم اإلـمالق

٘مؾ ٕمويٜمٙمرم٤م اًم ،ًمػ اًمقاىمعقمالوة قمغم أن سمٕمْمٝم٤م خي٤م ،إمم إٟمٌٞم٤مء ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝمؿ

 ،ؾمدٌع ٟمًد٤مء وم٠مّٟمك ًمرضمؾ يم٤م ٜم٤ًم ُمـ يم٤من أن يٓمدقف ذم ًمٞمٚمد٦م واطمددة قمدغم  ،٘مؾٜمواًم

ـّ   ،مذا قمغم ومرض يمقن ذًمؽ ُمـ ؾم٤م ر اًمٜم٤مسؾمٌٕملم إُمرأة أو أيمثر؟!  ومٙمٞمػ إذا يم

أُم٤م أن يٙمقن ُمـ إٟمٌٞم٤مء ومٝمؿ أضمّؾ وأيمرم ُمـ أن يْمّٞمٕمقا ؾم٤مقم٤مت اًمٚمٞمؾ اًمثٛمٞمٜم٦م ذم 

ىَمـ٣مُٞمقا وَمٙمِـٝماًل ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،واًمتّيع إًمٞمف واًمقىمقف سملم يديف مؿهمػم ُمٜم٤مضم٤مة ُمقٓ

ْٝمِؾ ََم٣م َُّيَْجُٔمقنَ  ـَ ايمٙمَّ َتْٕمِٖمُرونَ  * َمِّ ًْ  .[58-57:اًمذاري٤مت]﴾َوزم٣ِمٕؽَْمَح٣مِر ُهْؿ َي

وُمـ دؾمد٤م س  ،ام مل ُمـ اإلها ٞمٚمٞم٤متُمثؾ مذه اًمرواي٤مت إٟمّ  وٓ ٟمِمؽ ذم أنّ 

وٓ  ،٦مقم٤مري٦م قمـ اًمّمحّ ومٝمل رواي٤مت  ،موشمٚمٌٞمًٝمؿ قمغم أُم٦م اإلؾمال ،أمؾ اًمٙمت٤مب

 .ُمٜمٝم٤م يٚمٞمؼ سمٛم١مُمـ أن ي٘مٌؾ ؿمٞم ٤مً 

 مم٤ّم فمد٤ممره ٟمًد٦ٌم ؿمد  ُمدـ ذًمدؽ إزم إٟمٌٞمد٤مء وأُّم٤م ُم٤م ورد ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم

أن ٗمؼ ُمع قمّمٛمتٝمؿ قمدـ يمدؾ ُمد٤م ُمدـ ؿمد٠مٟمف وم٤مًمقاضم٥م شم٠مويٚمف قمغم اعمٕمٜمك اًمذي يتّ 

ق ٓ يريده اهلل شمٕم٤ممم  ٟمحأويِمّٙمؽ ذم ؾمالُم٦م شمٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م قمغم ،خيدش ُم٘م٤مم اًمٜمٌّقة

 ، وُمـ ذًمؽ:وٓ يرو٤مه

 ومد٢من ذًمدؽ :وومقفمف دم َمٔمِمٝمتفوَمـ خم٣ميمٖمتف َٕمر اح  2َم٣مورَ دم ضمّؼ آَم  -أ

وإٟمام  ،ي يٙمـ ُمٕمّمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م وقمّمٞم٤من هلل قمّز وضمؾ قمـ قمٛمد وىمّمد وٓ ؿمؽ
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َويَمَٗمـْد ﴿ ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: ،مق ٟمًٞم٤من ُمـ آدم واهمؽمار ُمٜمف سمخداع إسمٚمٞمس وشمزيٞمٜمدف

ٌُْؾ هَمٛمَِزَ َومَلْ َٞمِجْد يَمُف فَمْزًَم٣مفَمِٜمْد  َم َِمـ وَم ََ  .[551:ـمف]﴾َٞم٣م إلَِم آ

ـ٦ْم زمِـِف ﴿ َمـ اهلؿ اظمذىمقر دم ومقيمف سمٔمـ٣ملم: 2َم٣م ورَ دم يقؽمػ  -ب َويَمَٗمـْد َُهَّ

فِ  ٣م يَمْقَٓ َأْن َرَأى زُمْرَه٣مَن َرزمِّ ومٝمّؿ يقؾمػ مٜم٤م إٟمام يمد٤من مدّؿ  :[24:يقؾمػ] ﴾َوَهؿَّ ِهَ

صمؿ إٟمف  ،يمام ؾمٌؼ اإلؿم٤مرة إمم ذًمؽ ،ٓ يتٕمّدى اخل٤مـمر اًمٓم٤ٌمع اًمٌنمي٦م اًمذي

فِ  ﴿ ىمقًمف: ﴾َوَمؿ  هِب٤َم﴿ ضم٤مء سمٕمد ىمقًمف: ٘مّمدد ويُ  ،﴾ًَمْقَٓ َأْن َرَأى سُمْرَم٤مَن َرسم 

واعمٕمٜمك: أٟمف ًمقي يٙمدـ ُمٜمدف  ،ة ُمراىمٌتف هلل قمّز وضمؾسمف اًمٞم٘ملم واإليامن وؿمدّ 

 ذًمؽ ًمٗمتـ ووىمع ذم اًمٗم٤مطمِم٦م.

 ،ي يدرد سمد٤مًمقيمزة ىمتدؾ اًم٘مٌٓمدل وذًمؽ أّٟمف :ٙمف يمٙمٗمٌْملَم٣م ضمِمؾ َمـ َمقؽمك دم ومت -ج

وًم٘مد ؿم٤مء اهلل ًمقيمزة ُمقؾمدك شمٚمدؽ أن شم٘ميضد  ،ويم٤من ُمقىمٗمف ُمقىمػ دوم٤مع ٓ أيمثر

 ويم٤من ُمـ أُمره ُم٤ميم٤من. ،قمغم اًم٘مٌٓمل ًمتٙمقن ؾم٤ًٌٌم ذم مجرشمف إمم ُمديـ



-551- 

 دين اإلســــالم

هلدايد٦م  ،قمٜمد اهلل شمٕمد٤ممم اًمديـ يمٚمٛم٦م ضم٤مُمٕم٦م شمٕمٜمل جمٛمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل ُمـ

وصالح أُمرمؿ ذم دٟمٞم٤ممؿ وآظمرهتؿ،  ،وإرؿم٤مدمؿ إمم ُم٤مومٞمف شمٜمٔمٞمؿ طمٞم٤مهتؿ ،اًمٜم٤مس

ؿم٤مءت إرادة اهلل قمز وضمؾ أن يٌٕم٨م ذم قم٤ٌمده ُمـ سمٜمل اًمٌنم إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ وًم٘مد 

 ،ُمٌنميـ وُمٜمذريـ: ًمتقضمٞمف اًمٕم٤ٌمد إمم قم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم وطمده وقمددم اإلذاك سمدف

ؼ اًمٖم٤مي٦م ُمـ ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن وإجي٤مده ًمٌنم اًمت٘مقيؿ إُمثؾ اًمذي ي٘مّ وًمت٘مقيؿ ؾمٚمقك ا

وحت٘مٞمؼ ُم٤م شمّمٌق إًمٞمف اًمٜمٗمس  ،وذًمؽ سم٢مصالطمٝم٤م وقمامرهت٤م ،قمغم فمٝمر مذه اًمًٌٞمٓم٦م

اًمٌنمّي٦م واًمٗمٓمرة اًمًقّي٦م ُمـ احلٞم٤مة اًمٙمريٛم٦م اًمتدل يتح٘مدؼ ًمإلٟمًد٤من ومٞمٝمد٤م اًمٕمددل 

 وشمٜمنم ذم رسمقع إرض إُمـ واًمًالم. ،واعم٤ًمواة

فمّٚم٧م رؾم٤مٓت اهلل شمتقامم قمغم اًمٜم٤مس وشمٗمٞمض قمغم اخلٚمؼ سم٤مًمرمح٦م اإلهلّٞم٦م وًم٘مد 

إّٓ أّن اًمرؾمد٤مٓت اًمًداموّي٦م ذم أهمٚمٌٝمد٤م  ،وأُّم٦م سمٕمد أُّمد٦م ،اًمقاؾمٕم٦م ضمٞماًل سمٕمد ضمٞمؾ

سم٥ًٌم ُم٤م يم٤مٟم٧م شمقضمف سمف شمٚمدؽ  ،أظمٗم٘م٧م ذم حت٘مٞمؼ مدومٝم٤م اعمٜمِمقد وهم٤ميتٝم٤م اعمرضمّقة

ؾم٤مًم٦م ُمد٤م هم٤ميتٝمد٤م ذم إصدالح وإن طم٘م٘م٧م ر ،اًمرؾم٤مٓت ُمـ يمٗمر وضمحقد وـمٖمٞم٤من

وعمدّدة  ،وم٢مٟمام يٙمقن ذًمؽ ذم إـم٤مر ضمٖمراذم ُمٕمدلّم  ،اًمٜمٗمس اًمٌنمّي٦م وشم٘مقيؿ ؾمٚمقيمٝم٤م

صمؿ ُم٤م شمٚم٨ٌم اًمٜمٗمقس اعمريْم٦م وإي٤مدي اًمٕم٤مسمث٦م ُمدـ أن شمٕمٛمدؾ  ،حمدودة ُمـ اًمزُمـ

سمددءًا ُمدـ حمد٤موٓت  ،قمٛمٚمٝم٤م ذم اإلوم٤ًمد واإلودالل سمِمدتك اًمٓمدرق واًمقؾمد٤م ؾ

واٟمتٝمد٤مًء سمتحريدػ  ،ومحٚم٦م اًمرؾم٤مٓة ودقم٤مة اإلصالحاًمتخّٚمص ُمـ رضم٤مل اًمدقمقة 
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واًمتح٤ميدؾ قمدغم ٟمّمدقص اًمدقطمل  ،وـمٛمس احل٘م٤م ؼ وشمزيٞمٗمٝمد٤م ،اًمٙمت٥م اًمًاموّي٦م

 ،وشم٘متْمدٞمف ُمّمد٤محلٝمؿ ،٘مؼ رهم٤ٌمهتؿوسمامي ،وشمنميٕم٤مشمف طمًٌام متٚمٞمف قمٚمٞمف ؿمٝمقاهتؿ

 ،÷طمتك ؿم٤مء اهلل قمّز وضمؾ أن خيتؿ شمٚمؽ اًمرؾم٤مٓت سمٛمٌٕم٨م اًمرؾمدقل إقمٔمدؿ 
ومٙم٤مٟمد٧م مدذه اًمرؾمد٤مًم٦م أورم اًمرؾمد٤مٓت اًمًداموي٦م  ،رؾم٤مًم٦م اإلؾمدالماًمذي ضم٤مء سم

 ٕهن٤م ظم٤ممت٦م اًمنما ع وإدي٤من.  ،وأيمٛمٚمٝم٤م

 ،سم٤مًمغ اهلدايد٦م ،ؾمديدًا ذم أطمٙم٤مُمف ،وسمذًمؽ همدا اإلؾمالم ديٜم٤م يم٤مُماًل ذم شمنميٕمف

 وشمزيمٞم٦م اًمٜمٗمقس واؾمت٘م٤مُمتٝم٤م. ،قمٔمٞمؿ إصمر ذم إصالح احلٞم٤مة واؾمت٘مرارم٤م

وأشمدؿ سمدف  ،إلؾمالم اخل٤مًمد اًمذي أيمٛمؾ اهلل سمف ديٜمدفوُمـ مٜم٤م ٟمدرك ه قمٔمٛم٦م ا

وُمد٤م ذًمدؽ إّٓ جلٛمٚمد٦م  ،وضمٕمٚمدف ظم٤ممتد٦م إديد٤من واًمرؾمد٤مٓت ،ٟمٕمٛمتف قمغم اًمٜم٤مس

ؼ سمٕمْمٝم٤م شمتٕمٚمّ  ،دةُمـ ٟمقاطمل ُمتٕمدّ  مذا اًمديـ اخلّم٤م ص واعمٛمٞمزات اًمتل اُمت٤مز هب٤م

ؼ سمرؾم٤مًم٦م اإلؾمالم ودقمقشمدف اًمتدل واًمٌٕمض أظمر يتٕمٚمّ  ،÷–سمِمخّمٞم٦م اًمرؾمقل 

 واًمتل ٟمٗمّّمٚمٝم٤م ومٞمام ي٠ميت: ،هب٤مضم٤مء 

وأشمدؿ  ،، أيمٛمؾ اهلل هب٤م ديٜمفعم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م ُمـ اًمرؾم٤مٓت وإدي٤من أهّن٤م رؾم٤مًم٦م ظم٤ممت٦م -5

وصد٤مروا همدػم حمتد٤مضملم إمم ديدـ  ،وم٤مؾمتٖمٜمك اًمٜم٤مس هب٤م قمام ؾمدقام٤م ،هب٤م ٟمٕمٛمتف

 ضمديد وذيٕم٦م ضمديدة.

ودٛمـ سم٘م٤مءمد٤م و ،شمٙمّٗمدؾ اهلل سمحٗمٔمٝمد٤م ،أهّن٤م رؾم٤مًم٦م ظم٤مًمدة سم٤مىمٞم٦م إمم يقم اًمديـ -2

وذًمدؽ  ،وؾمالُمتٝم٤م ُمـ اًمتحريػ واًمتٌديؾ اًمذي أص٤مب ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ُمـ إدي٤من

إِٞمَّـ٣م ﴿ ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: ،سمحٗمظ اهلل شمٕم٤ممم ًمٙمت٤مسمف اًمٙمريؿ اًمذي مق ُمّمدر اًمتنمديع

٣مهمُِٓمقنَ  ٣م يَمُف َلَ ىْمَر َوإِٞمَّ يْمٛم٣َم ايمذِّ ـُ َٞمزَّ  .[9:احلجر]﴾ َٞمْح
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سمام ومٞمٝم٤م ُمـ شمنميٕم٤مت وشمٕم٤مًمٞمؿ  يمٗمٞمٚم٦م ،أهّن٤م رؾم٤مًم٦م ص٤محل٦م ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من -2

 وآداب سم٢مؾمٕم٤مد اًمٌنمّي٦م وطمؾ ُمِم٤ميمٚمٝم٤م.

أهّن٤م ضم٤مءت يم٤مُمٚم٦م ُمِمتٛمٚم٦م قمغم يمؾ ُم٤م يت٤مج إًمٞمدف اًمٜمد٤مس ذم خمتٚمدػ ضمقاٟمد٥م  -4

ؿْمٛم٣َم دِم َمَ ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،احلٞم٤مة ذم اًمٕم٘م٤م د واًمٕم٤ٌمدات وإظمالق واعمٕم٤مُمالت ٣م هَمرَّ

ءٍ  ٌَْٝم٣مًٞمـ٣م يمُِّ٘مـؾِّ ﴿ ٤ممم:، وىم٤مل شمٕم[28:إٟمٕم٤مم] ﴾ايم٘مَِت٣مِب َِمـ َرْ
يْمٛم٣َم فَمَٙمْٝمَؽ ايْم٘مَِت٣مَب سمِ َوَٞمزَّ

ٙمِِٚمكمَ  ًْ ى يمِْٙمُٚم ٥ًم َوزُممْمَ ٍء َوُهًدى َوَرْْحَ   .[89:اًمٜمحؾ]﴾ َرْ

أهّن٤م شمتالءم ُمع اًمٗمٓمرة اًمًٚمٞمٛم٦م همػم ُمٕم٤مرو٦م هل٤م: ومٕم٘م٤م د اإلؾمالم وشمنمديٕم٤مشمف  -1

ىمد٤مل  ،ًمًدٚمٞمؿوي١ميدم٤م اًمٕم٘مدؾ ا ،وأطمٙم٤مُمف مجٞمٕمٝم٤م شمتقاومؼ ُمع اًمٗمٓمرة اًمًٚمٞمٛم٦م

ـِ ضَمٛمِٝمًٖم٣م همِْْمَرَة ا﴿ شمٕم٤ممم: ي ـفِ هَمَٟمومِْؿ َوصْمَٜمَؽ يمِٙمدِّ ٌْـِديَؾ  يمٙمَّ ايمَّتِل هَمَْمَر ايمٛم٣َّمَس فَمَٙمْٝمَٜمـ٣م ٓ سَم

ْٙمِؼ ا ـفِ ِْلَ ٣مِس ٓ َئْمَٙمُٚمـقنَ  يمٙمَّ َـّ َأىْمَثـَر ايمٛمَـّ ـُ ايْمَٗمـٝمُِّؿ َويَم٘مِـ ي يمَِؽ ايمدِّ ، وذم [21:اًمدروم]﴾ََ

ٍَ ُيقيَمـُد فَمـعَم ايْمِٖمْْمـَرةِ » أٟمف ىم٤مل: ÷–احلدي٨م قمـ رؾمقل اهلل  هَمـَٟمزَمَقاُه  ،ىُمؾُّ ََمْقيُمق

اٞمِفِ  ََ اٞمِفِ  ،ُُّيَقِّ َ ٣مٞمِفِ  ،َوُيٛمٌَمِّ ًَ  شَوُيَٚمجِّ
(1)

. 

أهّن٤م رؾم٤مًم٦م وؾمٓمّٞم٦م ُمٕمتدًم٦م يمٗمٞمٚم٦م سمتح٘مٞمؼ اًمًٕم٤مدة ًمإلٟم٤ًمن ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة:  -6

 ،وذًمؽ ٕن شمنميٕم٤مت اإلؾمالم دمٛمع سملم ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمروح وُمتٓمٚم٤ٌمت اجلًد

واًمٕمٛمؾ اعمثٛمر اًمدذي ُمدـ ؿمد٠مٟمف  ،٤مًمًٕمل ًمتحّمٞمؾ اًمرزق واًمٙم٥ًم احلاللوم

قمامرة إرض وإطمداث اًمتٓمّقر اًمذي خيدم اًمٌنمّي٦م ويّ٘مؼ ُمّم٤محلٝم٤م: مق ذم 

ٟمٔمر اإلؾمالم قمٛمؾ ُم٘مّدس ٓ ي٘مؾ ؿم٠مٟم٤ًم قمـ اًمّمالة واًمّمدٞم٤مم وهمػممهد٤م ُمدـ 

ى اَووُمـِؾ افْمَٚمُٙمـقْا همَ ﴿ ىم٤مل اهلل شمٕمد٤ممم: ،اًمٗمرا ض واًمٕم٤ٌمدات اًمقاضم٦ٌم ـغَمَ ــفُ ًَ  يمٙمَّ

                                                           
 .رواه أمحد، وُمًٚمؿ، واسمـ طم٤ٌمن، واًمٌٞمٝم٘مل، وأسمقيٕمغم، قمـ أيب مريرة (5)
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ٌُِّاُ٘مؿ زمََِم ىُمٛمـُتْؿ ُف فَمَٚمَٙمُ٘مْؿ َوَرؽُمقيمُ  ِة هَمُٝمٛمَ ََ َٜم٣م وَن إلَِم فَم٣ممِلِ ايْمَٕمْٝم٤ِم َوايمُمَّ َُّ َواظُم٠ْمَِمٛمُقَن َوؽَمؼُمَ

ـوا دِم إَْرِض ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[511:اًمتقسم٦م] ﴾سَمْٔمَٚمُٙمقنَ  ـالُة هَم٣مٞمَتمِمُ ا وُمِّمَٝم٦ِم ايمِمَّ ََ هَم١مِ

ـفِ اَوازْمَتُٕمقا َِمـ هَمّْمِؾ  ىُمُروا ا يمٙمَّ َْ ـفَ َوا ُ٘مْؿ سُمْٖمٙمُِحقنَ  يمٙمَّ ، وىمد٤مل [511:اًمتقسم٦م] ﴾ىَمثغًِما يمََّٔمٙمَّ

ـفُ َوازْمَتِغ همِٝمََم آسَم٣مَك ا﴿ ضمؾ وقمال: ْٞمَٝم٣م  يمٙمَّ ـَ ايمـدُّ ٌََؽ َِمـ اَر أطِمـَرَة َوٓ سَمـٛمَس َٞمِِمـٝم ايمدَّ

ـَ ا ًَ ـ ىَمََم َأضْم
ًِ ـفُ َوَأضْم  .[77:اًم٘مّمص] ﴾إيَِمْٝمَؽ  يمٙمَّ

وأُمد٤م  ،زات واخلّمد٤م ص اعمتٕمّٚم٘مد٦م سمرؾمد٤مًم٦م اإلؾمدالم اخل٤مًمددةمذه مل سمٕمض اعمٛمّٞمد

 . ومًٞم٠ميت ذيمرم٤م ىمري٤ٌمً إن ؿم٤مء اهلل ÷زات واخلّم٤م ص اعمتٕمّٚم٘م٦م سم٤مًمرؾمقل إقمٔمؿ اعمٛمٞمّ 

قمغم صمالث ُمراشم٥م أوُم٘م٤مُمد٤مت شمِمدّٙمؾ ذم جمٛمققمٝمد٤م روح  ديـ اإلؾمالم يرشمٙمز

اعمروي قمدـ قمٛمدر  2ومل اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م طمدي٨م ضمؼميؾ  ،اإلؾمالم وطم٘مٞم٘متف

َات يقم إَ ؿمٙمع فمٙمٝمٛمـ٣م  ÷زمٝمٛمَم ٞمحـ صمٙمقس فمٛمد رؽمقل اح » سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل:

رى فمٙمٝمـف أشمـر ايمًـٖمر ، وٓ ؾمديد ؽمقاَ ايمُمٔمر ، ٓ ُيـ ،رصمؾ ؾمديد زمٝم٣مض ايمثٝم٣مب

ٝمف وووح ىمٖمّ  ،همٟمؽمٛمد رىمٌتف إلم رىمٌتٝمف ،÷ضمتك صمٙمس إلم ايمٛمٌل  ،ئمرهمف َمٛم٣م أضمد

اِلؽْماَلُم َأْن سَمُْمَٜمَد َأْن َٓ »: وم٣مل، ؟فمـ الؽمالم فمعم همخذيف ، ووم٣مل: ي٣م حمٚمد أطمػمين

ٌُْدُه َوَرؽُمقيُمفُ  يمٙمَّـفُ إيَِمَف إَِّٓ ا ًدا فَم ـاَلةَ  ،َوَأنَّ حُمَٚمَّ ىَمـ٣مةَ  َوسُمـ٠ْمِِتَ  ،وسُمِٗمـٝمَؿ ايمِمَّ َوسَمُِمـقَم  ،ايمزَّ

ٌَْٝم٦َم إِِن اؽْمَتَْمْٔم٦َم  ،َرََمَّم٣منَ  ٨مَّ ايْم يًـٟميمف  :٣م يمفٛمٌهمٔمج .صدوم٦م :وم٣مل ،شؽَمٌِْٝمالً  إيِمِْٝمفِ  َوََتُ

ـَ زم٣ِم» :وم٣مل ،؟: أطمػمين فمـ اليَمن، وم٣مل !ومفويِمّد   ،َوََماَلئَِ٘متِـفِ  ،يمٙمَّـفِ اِليََمُن َأْن سُم٠ْمَِم

هِ َوايْمَٗمَدِر  ،َوايْمَٝمْقِم أطِمرِ  ،َوُرؽُمٙمِفِ  ،َوىُمُتٌِفِ  ِه َوَذِّ ِف طَمـغْمِ : ومـ٣مل: صـدوم٦م ، ومـ٣ملش ىُمٙمِّ

٣مُن َأنْ » :، وم٣مل ؟همٟمطمػمين فمـ الضم٣ًمن ًَ ٌَُد ا اِلضْم ـْ  ،ىَمَٟمٞمََّؽ سَمـَراهُ  يمٙمَّـفَ سَمْٔم هَمـ١مِْن مَلْ سَمُ٘مـ
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ُف َيَراكَ  شسَمَراُه هَم١مِٞمَّ
(1)

. 

 ومل: ،وم٘مد اؿمتٛمؾ مذا احلدي٨م قمغم ذيمر ُم٘م٤مُم٤مت اًمديـ اًمثالصم٦م

 : َمٗم٣مم اليَمن (3)

، ٤مزم سمقضمقد اهلل شمٕم٤ممم ووطمداٟمٞمتفوي٘مّمد سمف ُم٤م يًت٘مر ذم اًم٘مٚم٥م ُمـ آقمت٘م٤مد اجل

٤م يتٌع وُم ،قمـ اًمٜم٘م٤م ص وقمـ ُمِم٤مهب٦م اعمخٚمقىم٤متوشمٜمزهيف  ،ٗم٤مشمفواإليامن سم٠مؾمام ف وص

واإليدامن  ،واًمٙمت٥م اعمٜمّزًم٦م قمغم أٟمٌٞم٤م ف ورؾمدٚمف ،واًمرؾمؾ ،ذًمؽ ُمـ اإليامن سم٤معمال ٙم٦م

واإليدامن  ،واًمٜمد٤مر ،واجلٜمّد٦م ،واحلًد٤مب ،واًمٜمِمقر ،سم٤مًمٞمقم أظمر وُم٤مومٞمف ُمـ اًمٌٕم٨م

 وّذه. سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ظمػمه

مل اعم٤ٌمطم٨م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٕمٚمؿ  ،واًم٘مْم٤مي٤م آقمت٘م٤مدّي٦م ،ٟمّٞم٦مويمؾ شمٚمؽ اعم٤ٌمطم٨م اإليام

 ،أو ٟمحدق ذًمدؽ ُمدـ اعمًدٛمّٞم٤مت ،أو قمٚمؿ اًمتقطمٞمد ،أو قمٚمؿ أصقل اًمديـ ،اًمٙمالم

 ومل اعم٤ٌمطم٨م اًمتل اؿمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م مذا اًمٙمت٤مب سمجزأيف إول واًمث٤مين.

 : ( َمٗم٣مم الؽمالم1)

٘م٦م سم٤مًمٕم٤ٌمدات ُمدـ صدالة اعمتٕمٚمّ  ،سمف إقمامل اًمٔم٤ممرة اًمداًّم٦م قمغم اإليامن وي٘مّمد

واعمتٕمّٚم٘م٦م يمذًمؽ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمٜمّٔمٛم٦م ًمٕمالىم٤مت اًمٜم٤مس  ،وصٞم٤مم وطم٩م وزيم٤مة

ووم٘مدف  ،قمغم ٟمحق ُم٤م مقُمٗمّّمؾ ذم يمتد٥م اًمٗم٘مدف سمِمدّ٘مٞمف: وم٘مدف اًمٕمٌد٤مدات ،سمٌٕمْمٝمؿ

 اعمٕم٤مُمالت.

                                                           
٤مقم٦م مت٤مم احلدي٨م:( 5) ـ اًم ًْ ُ » :ىم٤مل ؟ىم٤مل: وم٠مظمؼمين قم ٤م ِؾِ َُم٤م اعمَْ  ً ـَ اًم ـ أُم٤مراهت٤م ،شقُل سم٠ِمقَْمٚمََؿ هِب٤َم ُِم أَْن شَمٚمَِد » ىم٤مل: ؟ىم٤مل : وم٠مظمؼمين قم

ََُم٦ُم َرسم تََٝم٤م  يَتَٓم٤َمَوًمُقَن رِم اًمِ  ،ٕا
ِ
٤مء ٌث٧م ُمٚمٞمًّ  ،صمؿ اٟمٓمٚمؼش نِ ٤مٞمَ ٜمٌُْ َوأَْن شَمَرى احْلَُٗم٤مَة اًمُْٕمَراَة اًمَْٕم٤مًَم٦َم ِرقَم٤مَء اًمِم   ي٤َم قُمَٛمُر َُمد٤م شَمدْدِرى» :٤م صمؿ ىم٤ملومٚم

٤م ُِؾ؟  ً ـِ اًم يدُؾ أشََمد٤ميُمْؿ يَُٕمٚم ُٛمُٙمدْؿ دِيدٜمَُٙمْؿ » :ىم٤مل .ىمٚم٧م : اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿشَُم د٤م ل  شَذاَك ضِمؼْمِ رواه ُمًدٚمؿ واًمؽمُمدذي واًمًٜم

 .2ورواه اإلُم٤مم أسمق ـم٤مًم٥م سمٜمحقه دون ذيمر ضمؼميؾ  ،وأسمقداود
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 : ( َمٗم٣مم الضم٣ًمن1)

 ،ل سمدفويٕمٜمل سمف اإلٟمٗمٕم٤مٓت اًم٤ٌمـمٜم٦م اًمتل مل حمؾ ُمراىم٦ٌم اهلل شمٕمد٤ممم وآشمّمد٤م

ٌّدّي٦م اًمتل ُمـ ؿم٠مهن٤م شمٓمٝمػم اًمٜمٗمس وشمزيمٞمتٝم٤م واًمتل  ،واعمتٛمثٚم٦م ذم إقمامل اًم٘مٚمٌّٞم٦م اًمتٕم

ٌّد٦م ،، واًمددقم٤مءواًمذيمر ،واًمزمد ،ُمٜمٝم٤م: اإلظمالص  ،واعمح٤مؾمد٦ٌم ،واعمراىمٌد٦م ،واعمح

 واًمرضم٤مء. ،واخلقف ،واًمّمؼم ،، واًمِمٙمرواًمرو٤م ،واًمتقسم٦م

أو قمٚمدؿ  ،ؿ إظمدالقأوقمٚمد ،ومذه اعم٤ٌمطم٨م وٟمحقم٤م ُمتٕمّٚم٘م٦م سمٕمٚمدؿ اًمًدٚمقك

 ،ومل وٓ ؿمؽ ُمرشمٌٓم٦م ارشم٤ٌمـم٤ًم يمٌػمًا سم٠مصدقل اًمدديـ ،أو قمٚمؿ اًمتّمّقف ،اًم٤ٌمـمـ

أصدقل اًمدديـ أو ُم٤ميًدّٛمك قمٚمدؿ وطمِريٌّ سمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن ٓ ي٘متٍم قمغم دراؾم٦م 

ُمٕمرومد٦م واـمدالع سمٛم٤ٌمطمد٨م قمٚمدؿ  ؼ ومٞمدف دون أن يٙمدقن ًمدفسمٕمٚمؿ اًمٙمالم واًمتٕمّٛمد

 ،ٞمؼ اًمٕمٛمدكم عم٤ٌمطمد٨م قمٚمدؿ أصدقل اًمدديـ، إذ مل ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م متثؾ اًمتٓمٌاًمًٚمقك

 وؾمالُم٦م آقمت٘م٤مد وصّحتف. ،وصدق اعمٕمروم٦م ،واًمدًمٞمؾ اًمٗمٕمكم قمغم ىمّقة اإليامن

 يــوحــال

ا -ذم اًمٚمٖم٦م–اًمقطمل  وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م  ،مق يمؾ يمالم أًم٘مٞمتف إمم همػمك هًّ

ـْ اظمِ همَ ﴿: 2 قمـ زيمري٤م ٌُِّحقا زُمْ٘مـَرًة ْحَراِب هَمَٟمْوضَمك إيَِمٝمْ َخَرَج فَمعَم وَمْقَِمِف َِم ِٜمْؿ َأْن ؽَم

َٝم٣مؿمكَِم يَمُٝمقضُمـقَن إلَِم َأْويمَِٝمـ٣مئِِٜمْؿ ﴿وُمٜمف أيْم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، [55:ُمريؿ]﴾َوفَمُِمٝم٣ًّم َوإِنَّ ايمُمَّ

َِيُمقىُمؿْ  ا ؾَمـَٝم٣مؿمكَِم ﴿وىمقًمف: ، [525:إٟمٕمد٤مم]﴾يمُِٝمَج٣م َوىَمـَذيمَِؽ صَمَٔمْٙمٛمَـ٣م يمُِ٘مـؾِّ َٞمٌِـل  فَمـُدوًّ

ِـّ ُيقضِمل زمَ لِ ا  . [552:إٟمٕم٤مم]﴾ْٔمُّمُٜمْؿ إلَِم زَمْٔمٍض ُزطْمُرَ  ايْمَٗمْقِل نُمُروًراٞمِس َواْْلِ
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 .ُمـ أٟمٌٞم٤م ف ل قمغم ٟمٌلٍّ : مق يمالم اهلل شمٕم٤ممم اعمٜمزّ وايمقضمل زمٚمٔمٛم٣مه آصْمالضمل

َوََمـ٣م ىَمـ٣مَن ﴿٦م إرؾم٤مل اًمقطمل سم٘مقًمدف شمٕمد٤ممم: وىمد أؿم٤مر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم يمٞمٗمٞمّ 

ٌَمَمٍ َأْن ُيَ٘مٙمِّ 
ـْ َوَراِء ضِمَج٣مٍب َأْو ُيْرؽِمَؾ َرؽُمقوَ  إَِّٓ  يمٙمَّـفُ َٚمُف ايمِ ٞمِـِف  ًٓ ضْمًٝم٣م َأْو َِم َْ ِ هَمُٝمقضِمَل زم١ِم

ُف فَمقِمل ضَم٘مِٝمؿٌ   . [15:اًمِمقرى]﴾ََم٣م َيَُم٣مُء إِٞمَّ

لأُم٤م يمٞمٗمٞمّ   ل ومل: ًمٚمقطمل وم٘مد ذيمر اًمٕمٚمامء أرسمع صقر ًمٚمتٚم٘م   ÷اًمرؾمقل  ٦م شمٚم٘م 

  ٤من:وًمف صقرشم :2رؽمقل َمـ اظمالئ٘م٥م وهق صمػميؾ ايمقضمل زمقاؽمْم٥م ايم( 3)

ومد٢مذا  ،÷أن ي٠مشمٞمف ُمثؾ صٚمّمٚم٦م اجلرس سمحٞم٨م ٓ يًدٛمٕمف إٓ اًمرؾمدقل  :إولم

ٞمدف ٦م ًمتٚم٘م  ٟمزل اًمقطمل هبذه اًمّمقرة ٟمزل قمٚمٞمف ومق ُمًتجٛمع اًم٘مدقى اإلدرايمّٞمد

: عمد٤م روي ÷قمدغم رؾمدقل اهلل  ويم٤مٟمد٧م مدذه مدل إؿمددّ  ،وطمٗمٔمف وومٝمٛمف

ـَرسِ ضْمَٝم٣مًٞم٣م َي٣ْمسمِٝمٛمِل َمِ أَ »أٟمف ؾم ؾ يمٞمػ ي٠مشمٞمف اًمقطمل وم٘م٤مل:  ÷قمٜمف  ،ْثَؾ َصْٙمَِمـَٙم٥ِم اْْلَ

ُه فَمقَمَّ  َٙمـُؽ َرصُمـاًل َواضْمَٝم٣مًٞمـ٣م َيَتَٚمثَّـُؾ رِمَ اظمَ  ،وَمْد َوفَمْٝم٦ُم فَمٛمُْف ََم٣م وَمـ٣مَل هَمُٝمْٖمَِمُؿ فَمٛمِّل وَ  ،َوُهَق اؾَمدُّ

ُٚمٛمِل همَ  شفِمل ََم٣م َيُٗمقُل ٟمَ هَمُٝمَ٘مٙمِّ
(1)

ُمدـ  ÷وروت قم٤م ِم٦م ُم٤م يم٤من يّمٞم٥م رؾمدقل اهلل  ،

وًم٘مد رأيتف يٜمزل قمٚمٞمف اًمقطمل ذم اًمٞمقم اًمِمديد ة قمٜمد ٟمزول اًمقطمل وم٘م٤مًم٧م: ؿمدّ 

  .د قمرىم٤مً ضمٌٞمٜمف ًمٞمتٗمّّم  اًمؼمد ومٞمٗمّمؿ قمٜمف وإنّ 

ؽ رضماًل وي٠مشمٞمف ذم صقرة سمنم: واعمدراد سمدذًمؽ أن ضمؼميدؾ ؾ ًمف اعمٚمَ أن يتٛمثّ  :ايمث٣مٞمٝم٥م

ومدذه احل٤مًمد٦م  ،÷ٟم٤ًًم ًمٚمرؾمقل ٦م أُ يم٤من ئمٝمر قمغم شمٚمؽ اًمّمقرة اًمٌنميّ  2

 ÷٦م اًم٤ًمسم٘م٦م مدل طم٤مًمد٦م اشمّمد٤مل اًمرؾمدقل وم٤محل٤مًم ،مل قمٙمس احل٤مًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م
ممد٤م يٕمٜمدل آٟمًدالخ ُمدـ  ،ومق ذم طم٤مًمتف اعمال ٙمٞم٦م اًمروطم٤مٟمٞم٦م ،2سمجؼميؾ 

                                                           
 ( رواه أمحد واًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًم ل قمـ قم٤م ِم٦م .5)
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٤م مذه احل٤مًم٦م ومٝمدل شمٕمٜمدل ٦م، أُمّ ٦م اًمروطم٤مٟمٞمّ ٙمٞمّ  ٦م وآشمّم٤مل سم٤معمال٦م اجلًامٟمٞمّ اًمٌنميّ 

٦م: وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م مذه ٦م اجلًامٟمٞمّ ؽ ُمـ اًمروطم٤مٟمٞم٦م اعمحْم٦م إمم اًمٌنميّ اٟمت٘م٤مل اعمٚمَ 

ومددق - طمٞمدد٨م يٙمددقن اًمتٜم٤مؾمدد٥م سمددلم اعمددتٙمٚمؿ ،أظمددػ ُمددـ ؾمدد٤مسم٘متٝم٤م احل٤مًمدد٦م

ـّ  ،ومٞم٠مٟمس قمٜمد ؾمامقمف -÷ اهلل رؾمقلومق - واًم٤ًمُمع -2ضمؼميؾ  ويٓمٛم 

 إًمٞمف اـمٛم ٜم٤من اإلٟم٤ًمن ٕظمٞمف اإلٟم٤ًمن. 

 :َمـ وراء ضمج٣مب رؽمقل َم٣ٌمذةايمايمقضمل َمـ اح سمٔم٣ملم إلم ( 1)

يمدام يمد٤من  ،وضمدؾقمغم اًمٜمحق اًمذي يِم٤مؤه اهلل قمّز  وذًمؽ سمقاؾمٓم٦م ظمٚمؼ اًمٙمالم

ـْ ؿَم٤مـمِِ  اًْمَقاِدي ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  :2اًمقطمل إمم ٟمٌل اهلل ُمقؾمك  وَمَٚمام  َأشَم٤مَم٤م ُٟمقِدي ُِم

ٌُْ٘مَٕمدد٦ِم اعمُ إَ  ـِ ذِم اًْم ددَجَرِة أَ ْيَٛمدد ـْ اًمِم  َرب   ًمٚم دددفُ ْن َي٤مُُمقؾَمددك إيِن  َأَٟمدد٤م ا٤ٌَمَريَمدد٦ِم ُِمدد

 .[21:اًم٘مّمص] ﴾اًْمَٕم٤معمَلِمَ 

  :َوم٥مايمقضمل زمقاؽمْم٥م ايمرؤي٣م ايمِم٣م( 1)

 ÷ومل أول ُم٤م سمدأ سمف اًمقطمل: عم٤م روي قمـ قم٤م ِم٦م أهن٤م ىم٤مًم٧م : أول ُم٤م سمدأ سمف 
 ومٙم٤من ٓ يرى رؤي٤م إٓ ضم٤مءت ُمثؾ ومٚمؼ اًمّمٌح.  ،اًمرؤي٤م اًمّم٤محل٦م ذم اًمٜمقم

سمددًمٞمؾ ُمد٤م ضمد٤مء ذم  :ٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن رؤي٤م إٟمٌٞم٤مء وطمل جي٥م اشم٤ٌمقمدفوىمد اشمّ 

ل اهلل إًمٞمدف قمدـ ـمريدؼ اًمرؤيد٤م أن ووطم ،صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف ٦م إسمرامٞمؿىمّّم 

َٞم٣مُه زمِٕمُ ﴿يذسمح وًمده إؾمامقمٞمؾ: وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ْ ٌَممَّ هَمَٙمَمَّ زَمَٙمَغ ََمَٔمُف *  ٍم ضَمٙمِٝمؿٍ الَ هَم

ْٔمَل وَم٣مَل  ًَّ ا سَمَرى وَم٣مَل َي٣مَأزَم٦ِم اهْمَٔمْؾ ََمـ٣م َي٣مزُمٛمَلَّ إيِنِّ َأَرى دِم اظمَ  ايم ََ زَمُحَؽ هَم٣مٞمُٓمْر ََم٣م َْ ٛم٣َمِم َأينِّ َأ

ـَ  يمٙمَّـفُ ُر ؽَمَتِجُديِن إِْن ؾَم٣مَء اسُم٠ْمَمَ  ٣مزمِِري ـْ ايمِمَّ ُف يمِْٙمَجٌكِمِ *  َِم ْيٛم٣َمُه َأْن *  هَمَٙمَمَّ َأؽْمَٙمََم َوسَمٙمَّ ََ َوَٞم٣م

ؤْ  *  َي٣مإزِْمَراِهٝمؿُ  وْم٦َم ايمرُّ ٣م ىَمَذيمَِؽ َٞمْجِزي اظمُ وَمْد َصدَّ ٛمكِمَ َي٣م إِٞمَّ ًِ  . [511-515:اًمّم٤موم٤مت]﴾ْح
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٤ٌمقمف عم٤م أىمدم إسمدرامٞمؿ صدٚمقات اهلل قمٚمٞمدف ومٚمق ي شمٙمـ مذه اًمرؤي٤م وطمٞم٤ًم جي٥م اشم

ْؤَي٤م﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمفُمٕمٜمك وقمغم آًمف قمغم ذسمح وًمده، و ىْم٧َم اًمر  أي ىمد قمزُم٧م  ﴾ىَمْد َصد 

 ذم اعمٜم٤مم.  أوطمٞمٜم٤م سمف إًمٞمؽقمزُم٤ًم ص٤مدىم٤ًم قمغم شمٜمٗمٞمذ ُم٤م 

 : وعْ ايمٛمٖم٧م دم ايمرَّ ( 4)

اًمقطمل إًمٞمف  وذًمؽ سم٠من ،همػم أن مٜم٤مك ومرق سمٞمٜمف وسملم اإلهل٤مم ،ومق يِمٌف اإلهل٤مم

 يٕمرف ُمّمدر ذًمؽ اًمٜمٗم٨م سمٕمٙمس اإلهل٤مم. 

ا طِمْٖم٦ِم فَمَٙمْٝمِف ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم: َمث٣مل الهل٣مم ََ َوَأْوضَمْٝمٛم٣َم إلَِم ُأمِّ َُمقؽَمك َأْن َأْرِؤِمٝمِف هَم١مِ

: ÷ وم٘مد ورد ذم ىمدقل اًمرؾمدقل: وعايمٛمٖم٧م دم ايمرَّ وأَم٣م. [7:اًم٘مّمص]﴾هَمَٟميْمِٗمٝمِف دِم ايْمَٝمؿِّ 
ـَتْ٘مِٚمَؾ رِ وْ َٖم٧َم دِم رَ ُروَح ايْمُٗمُدِس ٞمَ  إِنَّ » ًْ ُـقَت ضَمتَّـك سَم َُ ـْ  ٣م يَم ًً َأٓ  ،ْزوَمَٜمـ٣مفِمل َأنَّ َٞمْٖم

ُٗمقا ا شَوَأَْجُِٙمقا دِم ايمْمََّٙم٤ِم  ،يمٙمَّـفَ هَم٣مسمَّ
(1)

 . 

 ًم٦م قمغم أٟمٌٞم٤م فػ اإليامن سمٙمت٥م اهلل شمٕم٤ممم اعمٜمزّ ومٛمـ اًمقاضم٥م قمغم اعمٙمٚمّ  وقمغم يمؾٍّ 

 ومل:  ،ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ م٤مذيمر ورد  اًمتل٦م ٓؾمّٞمام اًمٙمت٥م اإلهلٞمّ  ،مجٚم٦م

 . ل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد صغم قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿاعمٜمزّ  ايمٗمرآن ايم٘مريؿ -5

  . (2)ًم٦م قمغم ؾمٞمدٟم٤م ُمقؾمك اعمٜمزّ  ايمتقراة -2

  . (2)ل قمغم ؾمٞمدٟم٤م قمٞمًك اعمٜمزّ  الٞمجٝمؾ -2

  . (2)ًم٦م قمغم ؾمٞمدٟم٤م إسمرامٞمؿ اعمٜمزّ  ايمِمحػ -4

 . (2)ل قمغم ؾمٞمدٟم٤م داود اعمٜمزّ  ايمززمقر -1
                                                           

 ي ذم ذح اًمًٜم٦م ُمـ طمدي٨م قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد .( أظمرضمف اًمٌٖمق5)
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وأُمد٤م  ، يٌؼ ُمـ زسمقر داود وصحػ إسمدرامٞمؿ رء يدذيمروطم٥ًم قمٚمٛمٜم٤م أٟمف ي

 وًمٞمس يمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م صحٞمح٤ًم: سمؾ إنّ  ،وأٟم٤مضمٞمؾ اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ومٝمل اًمٞمقم شَمَقَرات

 ،ُم٤م واومؼ اًم٘مدرآن ُمٜمٝم٤م واحلؼ ،ُمٕمٔمٛمٝم٤م سم٤مـمؾ ُمٙمذوب قمغم اهلل شمٕم٤ممم وقمغم أٟمٌٞم٤م ف

ٝمُّـقَن ﴿وُم٤م ظم٤مًمٗمف ومٝمق سم٤مـمؾ: ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َأََمـ٣ميِنَّ  إَِّٓ َئْمَٙمُٚمـقَن ايْم٘مَِتـ٣مَب  َٓ َوَِمٛمُْٜمْؿ ُأَمِّ

ٌُقَن ايْم٘مَِت٣مَب زمَِٟمْيِدُّيِْؿ شُمـؿَّ يَ *  َيُٓمٛمُّقنَ  إَِّٓ َوإِْن ُهْؿ  ـَ َيْ٘مُت ِذي ـْ هَمَقْيٌؾ يمِٙمَّ ُٗمقيُمـقَن َهـَذا َِمـ

وا زمِـِف شَمَٚمٛمًـ٣م وَمٙمِـٝم يمٙمَّـفِ فِمٛمِْد ا ٌَـ٦ْم َأْيـِدُّيِْؿ َووَ  الً يمَِٝمُْمؼَمُ ٣م ىَمَت َـّ ـْؿ ِِم ٣م هَمَقْيـٌؾ هَلُ َـّ ـْؿ ِِم ْيـٌؾ هَلُ

ٌُقنَ 
ًِ ٛمََتُٜمْؿ زم٣ِميْم٘مَِت٣مِب ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: ، [79-78:اًمٌ٘مرة]﴾َيْ٘م ًِ َوإِنَّ َِمٛمُْٜمْؿ يَمَٖمِريًٗم٣م َيْٙمُقوَن َأيْم

ـْ ايْم٘مَِت٣مِب َويَ  ـْ ايْم٘مَِت٣مِب َوََم٣م ُهَق َِم ٌُقُه َِم ًَ ـْ فِمٛمِْد ايمَِتْح ـْ َوََم٣م ُهـ يمٙمَّـفِ ُٗمقيُمقَن ُهَق َِم َق َِمـ

 . [78:آل قمٛمران]﴾ايْمَ٘مِذَب َوُهْؿ َئْمَٙمُٚمقنَ  يمٙمَّـفِ َيُٗمقيُمقَن فَمعَم اوَ  يمٙمَّـفِ فِمٛمِْد ا

وأُم٤م اًم٘مرآن ومٝمق يمت٤مب اهلل اعمحٗمقظ اًمذي ٓ ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ سملم يديف وٓ ُمـ 

ّٓ  وٓ يتؿّ  ،ظمٚمٗمف واًمتّمديؼ سمٙمدؾ  ،ل ُمـ قمٜمد اهلل سم٤مإليامن سمف أٟمف ُمٜمزّ إيامن اعم١مُمـ إ

ف ٟم٤مؾمدخ ًمًد٤م ر اًمٙمتد٥م وأّٟمد ،ووقمٞمدد ،ووقمدد ،٤ٌمروأظم ،وٟمقاهٍ  ،ُم٤م ومٞمف ُمـ أواُمرٍ 

َوَأٞمَزيْمٛم٣َم ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،يمام أن ديـ اإلؾمالم ٟم٤مؾمخ ًم٤ًم ر إدي٤من ،٦م اًم٤ًمسم٘م٦ماًمًامويّ 

ـَ ايْم٘مَِت٣مِب َوَُمَٜمْٝمِٚمٛم٣ًم فَمَٙمْٝمفِ  وًم٣م ظم٣َِّم زَمكْمَ َيَدْيِف َِم ؼِّ َُمَِمدِّ  . [48اعم٤م دة:] ﴾إيَِمْٝمَؽ ايْم٘مَِت٣مَب زم٣ِمْلَ
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 املعجز 

اطمتد٤مج اًمٜمد٤مس إمم سمدراملم  :٤م يم٤من اًمرؾمؾ سمنمًا ٓ خيتٚمٗمقن قمـ ؾم٤م ر اًمٜم٤مسعمّ 

ن ٖمدققن اًمدقطمل ُمدـ اهلل شمٕمد٤ممم ويٌٚمّ ؿ يتٚم٘مّ ٦م قم٘مٚمٞم٦م شمث٧ٌم صدق دقمقامؿ أهّن وأدًمّ 

٦م قمغم صددق د اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أٟمٌٞم٤م ف سمٛمٕمجزات داًمّ ًمذًمؽ أي   ،أواُمره وٟمقامٞمف

 ٟمٌقءاهتؿ. 

يٕمجز  ،ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدةأُمر مل ٤م يمام يٕمرومٝم٤م قمٚمامء إصقل: واعمٕمجزة ذم طم٘مٞم٘متٝم

ًمدف ذم  اً شم٠ميٞمدد أو سمقاؾمٓمتف قمغم يد اًمرؾمقل ئمٝمره اهلل ،اًمٌنمقمـ ومٕمؾ ُمثٚمف ذم وىمتف

 شمف. صدق ٟمٌقّ ودًمٞماًل قمغم  ،دقمقاه

 أطمددأّن طمّمقل ُم٤م مق ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة قمغم يد   ًمٜم٤موُمـ اًمتٕمريػ اعمذيمقر يتٌلّم 

 اًمت٤مًمٞم٦م:  اًمنموط  ّٓ إذا شمقاومرت ومٞمفإ :ٕمتؼم ُمٕمجزةُمـ اًمٜم٤مس ٓ يُ 

وإّٟمدام اؿمدؽمط قمٚمدامء  اْلـ٣مرق فمـعم يـد ايمرؽمـقل أو زمقاؽمـْمتف:وومقع ايمٖمٔمؾ  -3

ي٘مع قمدغم ّٕٟمف ىمد  يٙمقن وىمققمٝم٤م قمغم يد ٟمٌل أو رؾمقل ذم اعمٕمجزة أن إصقل

 وًمٙمٜمّدف ٓ يرىمدك إمم درضمد٦م اعمٕمجدزة: ٕنّ  ،إٟم٤ًمن ُّم٤م ُم٤م مق ظم٤مرق ًمٚمٕمد٤مدة يد

ومق اًمذي يٙمقن  :ؽمحرومٝمق إُّم٤م  :ّمؾ قمغم يد همػم اًمرؾمقلإن طمإُمر اخل٤مرق 

ومدق اًمدذي يٙمدقن قمدغم أيددي اعمِمدٕمقذيـ  :طمـداعأو  ،قمغم أيدي اًمًدحرة

قمغم أيددي  وأ ،ومل اًمتل جيرهي٤م اهلل قمغم أيدي إٟمٌٞم٤مء :ىمراَم٥مأو  ،واًمدضّم٤مًملم
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 إوًمٞم٤مء واًمّم٤محللم. 

 ،ٟمٌٞمد٤مء واًمرؾمدؾاًمتل حتدث قمدغم أيددي إ وُمـ اًمًٝمؾ اًمتٗمريؼ سملم اعمٕمجزة

ؾمدقاًء  ،همػم اًمٜمٌل واًمرؾمدقلحتدث قمغم يد ىمد همػمم٤م ُمـ اخلقارق اًمتل سملم و

 قمك اًمٜمٌّقة أم ٓ. ادّ 

أن ي٘مقن ايمٗمِمد َمـ ايمٖمٔمـؾ اْلـ٣مرق ايمـذي ي٘مـقن فمـعم يـد ايمرؽمـقل أو  -2

وذًمدؽ  :سمفسمٗمديؿ ايمديمٝمؾ اظمٗمٛمع فمعم صدق ٞمٌقّ زمقاؽمْمتف أو زمٛم٣مء فمعم ؿمٙمٌف هق 

٘مّمدد ٘مّمدد سمدف ُمد٤م يُ وًمٙمـ ٓ يُ  ،غم يد اًمرؾمقلقماًمٗمٕمؾ اخل٤مرق ىمد ئمٝمر  ٕنّ 

ك اًمٗمٕمؾ اخلد٤مرق ويًٛمّ  ،ومق شم٘مديؿ اًمدًمٞمؾ اعم٘مٜمع قمغم صدق ٟمٌّقشمف ،سم٤معمٕمجزة

 ،÷وُمدـ أُمثٚمد٦م ذًمدؽ: ٟمٌدع اعمد٤مء ُمدـ أصد٤مسمع اًمٜمٌدل ،ذم مذه احل٤مًم٦م يمراُم٦م
ـّ  ،وشمٙمثػم اًمٓمٕم٤مم اًم٘مٚمٞمؾ ،وشمٙمثػمه  ،وؾمدامقمف شمًدٌٞمح احلَمد ،اجلذع إًمٞمف وطم

وإن يم٤مٟم٧م ُمـ -ومٝمذه إُمقر ،وٟمحق ذًمؽ ،اًمٚمحؿ اعمًٛمقم ًمفوشمٙمٚمٞمؿ اًمٜم٤مىم٦م و

ّٓ أهّن   -ٟمقع اعمٕمجزات ٤م ذم واىمع إُمر ٓ شمٕمددو أن شمٙمدقن ُمدـ  اًمٙمراُمد٤مت: إ

ومٚمدؿ يٙمدـ  ،÷ام طمّمٚم٧م ذم حمي اعمًٚمٛملم ُمـ صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل ٕهّن٤م إٟمّ 

وٓ ىُمِّمد ُمـ وىمققمٝم٤م شم٘مديؿ اًمددًمٞمؾ اعم٘مٜمدع  ،ومٞمٝم٤م قمٜمٍم اًمتحّدي ًمٚمٛمنميملم

 غم صدق ٟمٌّقشمف طمتك ي٘م٤مل إهّن٤م ُمٕمجزات. قم

 زُمـأي ذم  :٣م ٓ ومدرة يمٙمٌمم فمعم همٔمؾ َمثٙمف دم وومتفأن ي٘مقن ايمٖمٔمؾ اْل٣مرق ِمّ  -2

وذًمؽ ٕن سمٕمض اعمٕمجزات ىمدد ي٘مددر اًمٌنمد قمدغم  ،اًمذي سمٕم٨م ومٞمف اًمرؾمقل

وإٟمام سمٕمده سمٛم ٤مت اًمًٜملم  ،اًمرؾمقل زُمـوًمٙمـ ًمٞمس ذم  ،حم٤ميم٤مهت٤م وومٕمؾ ُمثٚمٝم٤م

ـ آيمتِمد٤موم٤مت ـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اإلٟم٤ًمن ُموسمام ُمٙمّ  ،سمح٥ًم شمٓمقر اًمٕمٚمؿ
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 اؾمتٖمالل ًم٘مقاٟملم اًمٓمٌٞمٕم٦م وٟمقاُمٞمس اًمٙمقن. اًمتل مل ذم إصؾ 

اًمتل ًمق طمدصم٧م ذم اعمد٤ميض  قم٤متاعمخؽموًم٘مد رأيٜم٤م ذم قمٍمٟم٤م احل٤مرض يمثػمًا ُمـ 

همػم أهن٤م أصٌح٧م اًمٞمقم طم٘مٞم٘مد٦م سمٕمدد أن يمد٤من اًمتٗمٙمدػم ومٞمٝمد٤م  ،ًمٙم٤مٟم٧م ُمٕمجزة

 ر طمدوصمف.ُمـ اخلٞم٤مل اًمذي ٓ يٛمٙمـ شمّمقّ  ٤مً سم٤مُٕمس رضسم

يم٤مٟمد٧م ذات  ÷همػم أن ُمٕمجدزات اًمرؾمدقل  ،ُمٕمجزات يمثػمة ÷ًمٚمرؾمقل 

وشمالُمدس  ،وإٟمدام خت٤مـمد٥م اًمٕم٘مدؾ ،أهند٤م ٓ شمالُمدس احلدقاس ومق ،ـم٤مسمع ظم٤مص

 اًمِمٕمقر واًمقضمدان.

ُمٕمجزة ُم٤مدّي٦م يمتٚمؽ اًمتل  ÷وًم٘مد طمدث أن ـمٚم٥م اعمنميمقن ُمـ رؾمقل اهلل 

أن يٙمدقن ًمدف سمًد٤مشملم  ÷ومتحدّدوا اًمرؾمدقل  ،ًمألٟمٌٞم٤مء ذم إُمؿ اًمًد٤مسم٘م٦موىمٕم٧م 

أو يد٠مشمٞمٝمؿ سمدام شمققّمددمؿ ُمدـ  ،ة شمتٗمجر ومٞمٝم٤م إهن٤مر ُمـ يمؾ ضم٤مٟمد٥موطمدا ؼ ُمثٛمر

أو يٙمقن ًمف ىمٍم ُُمِمٞم د يٙمقن ُمـ أمجؾ  ،ومُٞمٜمّزل قمٚمٞمٝمؿ اًمًامء ىمٓمٕم٦م ىمٓمٕم٦م اًمٕمذاب

إٓ وُمٕمدف يمتد٤مب ُمدـ اهلل  أو يرىمك أُم٤مُمٝمؿ إمم اًمًامء ومال يٜمزل ،اًم٘مّمقر وأقمالم٤م

 ÷وم٠مُمر اهلل ٟمٌٞمف  -ٓقمت٘م٤مدمؿ أن اهلل يؾ ذم اًمًامء-شمٕم٤ممم يِمٝمد ًمف أٟمف صٕمد إًمٞمف 
ا َرؽُمقًٓ وُمْؾ ﴿أن جيٞمٌٝمؿ سم٘مقًمف:  ٌَْح٣مَن َرِّبِّ َهْؾ ىُمٛم٦ُم إَِّٓ زَممَمً  .﴾ؽُم

ومق ؾمٌح٤مٟمف ىمد٤مدر قمدغم أن ي١ميدد  ،ٟمٕمؿ: إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ يٕمجزه أُمر

سم٤مٔي٤مت واعمٕمجزات اًمتل حتٛمؾ اًمٜم٤مس قمدغم اإليدامن سمدف واشمٌد٤مع  ÷ًا قمٌده حمٛمد
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َوإِْن ىَمـ٣مَن ىَمـػُمَ فَمَٙمْٝمـَؽ ﴿ىمد٤مل شمٕمد٤ممم:  :ًمٙمـ ُمِمٞم ٦م اهلل اىمتْم٧م همػم ذًمؽ ،ذقمف

ََمِء هَمَتـْٟمسمَِٝمُٜمْؿ زمِآَيـ ًَّ ًَم دِم ايم ٌَْتِٕمَل َٞمَٖمًٗم٣م دِم إَْرِض َأْو ؽُمٙمَّ ٥ٍم إفِْمَراُوُٜمْؿ هَم١مِْن اؽْمَتَْمْٔم٦َم َأْن سَم

ـْ اَْل  يمٙمَّـفُ ٣مَء اَويَمْق ؾَم  َـّ َِم َٚمَٔمُٜمْؿ فَمعَم اهُلَدى هَماَل سَمُ٘مقَٞم  .[21:إٟمٕم٤مم] ﴾٣مِهٙمكِمَ َْلَ

اعمٕمجزة اًمداًّم٦م قمغم ٟمٌّقشمف قمغم ٟمحق ُم٤م ـمٚمٌف اعمنميمقن:  ÷٤م ي حتدث ًمٚمٜمٌل وعمّ 

ذم أُمريـ ÷ؿم٤مء اهلل قمّز وضمّؾ أن شمٙمقن ُمٕمجزة اًمرؾمقل 
(1)

 : 

  . اإلهاء واعمٕمراج :إول

 .: إٟمزال اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ٟمحق ُمٕمجزايمث٣مينو

 وؾمٜمتٙمٚمؿ قمـ م٤مشملم اعمٕمجزشملم سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ومٞمام ي٠ميت.

ُمـ اعمًجد احلدرام إمم  الهاءذات ؿمّ٘ملم:  ُمٕمجزة اإلهاء واعمٕمراج ُمٕمجزة

 . ُمـ إرض إمم اًمًامء واظمٔمراج ،اعمًجد إىمَم

 ،ره ذم يمت٤مب اهلل اًمٙمدريؿ سمد٤مًمٜمص اًمٍمديح اًمقاودحوم٘مد ورد ذيم أَّم٣م الهاء

ٌْدِ ﴿ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: ى زمَِٔم ٌَْح٣مَن ايمَِّذي َأْهَ ِجِد اَلـؽُم ًْ ـَ اظمَ ـِجِد ِه يَمْٝماًل َمِّ ًْ َراِم إلَِم اظمَ

ٌَِِمغمُ  ِٚمٝمُع ايم ًَّ ُف ُهَق ايم ـْ آَي٣مسمِٛم٣َم إِٞمَّ  .  [5:ءاإلها]﴾إوَْمٍَم ايمَِّذي زَم٣مَرىْمٛم٣َم ضَمْقيَمُف يمِٛمُِرَيُف َِم

                                                           
 ،وشمٙمثدػمه ،ويذيمروا ُمـ ذًمؽ ٟمٌدع اعمد٤مء ُمدـ أصد٤مسمٕمف ،÷يتقؾّمع يمت٤ّمب اًمًػمة وهمػممؿ ذم ذيمر ُمٕمجزات اًمرؾمقل  (5)

ومذه إُمقر وهمػمم٤م مل ذم اقمت٘م٤مدٟم٤م إٟمام مدل ُمدـ  ،وشمٙمثػم اًمٓمٕم٤مم اًم٘مٚمٞمؾ... إمم آظمر إُمقر اًمتل ؾمٌؼ ذيمرم٤م ىمري٤ٌمً 

 ت: إذ ي ي٘مّمد هب٤م اًمتحّدي ًمٚمٛمنميملم طمتك ي٘م٤مل إهن٤م ُمـ اعمٕمجزات. واهلل أقمٚمؿ.اًمٙمراُم٤م
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سمدًمٞمؾ ُم٤م طمّمدؾ ُمدـ شمٕمّجد٥م  ،ودًّم٧م اًمِمقامد قمغم وىمققمف سم٤مًمروح واجلًد

وًمددق أن  ،÷وإٟمٙمدد٤مرمؿ قمددغم اًمرؾمددقل  ،يمّٗمدد٤مر ىمددريش قمٜمددد ؾمددامقمٝمؿ سمدد٤مخلؼم

 ،يم٤من ىمد أظمؼممؿ أن اإلهاء يم٤من سم٤مًمروح وم٘مط ذم ي٘مٔم٦م أو ذم ُمٜمد٤مم ÷ اًمرؾمقل

 أٟمٙمروا قمٚمٞمف. و شمٕمجٌقا ُمـ ذًمؽ عم٤م

ٓ ؾمدٌٞمؾ ف أّٟمدو ،سم٤مًمروح واجلًد ÷ف ىمد وىمع ًمٚمٜمٌل أٟمّ  وم٤مًمٔم٤ممر وأَّم٣م اظمٔمـراج

 إمم إٟمٙم٤مر وىمققمف ٓ ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مؾ وٓ ُمـ ضمٝم٦م اًمٜم٘مؾ.

وإذا يم٤من  ،أُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مؾ ومألن مذا احلدث مق ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤ممر ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم

اإلٟم٤ًمن ىمد شمقّصؾ سمام ومٌف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٕمٚمؿ إمم اظمدؽماع اًمقؾمد٤م ؾ اًمتدل أوصدٚمتف إمم 

ىمد٤مل  ،؟!وٓ يٕمٞم٘مٝم٤م قمد٤م ؼ  ٓ يٛمٜمٕمٝم٤م ؿمومٙمٞمػ سم٘مدرة اهلل اعمٓمٚم٘م٦م اًمتل  ،ر واعمّريخاًم٘مٛم

ـْ هَمٝمَُ٘مقنُ ﴿ شمٕم٤ممم: ََ ؾَمٝمْا٣ًم أَْن َيُٗمقَل يمَُف ىُم ََا أََرا  .[82:يس] ﴾إِٞمَََّم أََْمُرُه إِ

وورد ذيمدر اعمٕمدراج ذم  ،٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٜم٘مؾ وم٘مد شمقاشمرت إظمٌد٤مر سمقىمققمدفوأُمّ 

 ومل ىمقًمدف شمٕمد٤ممم: ،ؿم٤مرة واًمتٚمٛمٞمح يمام ذم آي٤مت ؾمقرة اًمٜمجؿيمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم سم٤مإل

٥ُم اظمَـْٟمَوى  *فِمٛمَد ؽِمْدَرِة اظمُٛمَْتَٜمك  *َويَمَٗمْد َرآُه َٞمْزيَم٥ًم ُأطْمَرى ﴿ َْ َيْٕمَُمـك  *فِمٛمـَدَه٣م صَمٛمَـّ إِ

ْدَرَة ََم٣م َيْٕمَُمك  ًِّ ٌٌََمُ َوََم٣م ؿَمَٕمك  *ايم ـْ آَي٣مِت َرزمِّـِف ايمْ  *ََم٣م َزاَغ ايْم ىيَمَٗمْد َرَأى َِم  ﴾ُ٘مـػْمَ

٣مسِ ﴿ وىمقًمف شمٕم٤ممم: ،[58-52:اًمدٜمجؿ] ؤَيـ٣م ايمَّتِـل َأَرْيٛمَـ٣مَك إَِّٓ همِْتٛمَـ٥ًم يمِّٙمٛمَـّ  ﴾َوََم٣م صَمَٔمْٙمٛم٣َم ايمرُّ

 ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج. ÷، ىمٞمؾ مل رؤي٤م قملم رآم٤م اًمرؾمقل [61:اإلهاء]

اإلهاء واعمٕمدراج ُمدـ إُمدقر اعمٜم٘مقًمد٦م إًمٞمٜمد٤م سمٓمريدؼ اًمتدقاشمر ٢مّن وقمغم يمؾٍّ وم

  ؾمٌٞمؾ إمم إٟمٙم٤مره. عمٕمٜمقي اًمذي ٓا
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ًمدًٓمد٦م  ،ذقم٤مً  واضم٥ماإليامن سم٤مإلهاء واًمتّمديؼ سمقىمققمف  واًمذي ٟمٕمت٘مده أنّ 

 . أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم ُمٓمٚمع ؾمقرة اإلهاء قمٚمٞمف سم٤مًمٜمص اًمٍميح اًمقاوح

إذ أن مذه اعمٕمجزة ي شمٙمـ ُمٕمجزة ُم٤مدّي٦م قمغم  ،وىمققمفُمـ أٟمٙمر  رٙمٗم  يُ  وأُّم٤م اعمٕمراج ومال

وي خيؼمٟم٤م رسمٜم٤م  ،أن يرىمك ذم اًمًامء ÷يمقن طملم ـمٚمٌقا ُمـ اًمٜمٌل اًمٜمحق اًمذي ـمٚمٌف اعمنم

أن اعمٕمراج يم٤من ردًّا قمغم ذًمؽ اًمتحّدي اًمذي  ÷ فشم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف أو قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞم  

وإّٟمام أظمؼم شمٕمد٤ممم أٟمدف شمٙمدريؿ  ،صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمفحتّدى سمف اعمنميمقن رؾمقل اهلل 

وًمٞمٙمقن اإلهاء واعمٕمدراج ُمٕمجدزة  ، أي٤مت اًمٙمؼمىٓمٚمٕمف قمغمًمٞمُ  ÷وٟمٌٞمف حمٛمد  ًمٕمٌده

صدٚمقات اهلل قمٚمٞمدف وًمٙمـ ًمتٙمريؿ اًمٜمٌدل  ،ٓ إلرهم٤مم اجل٤مطمديـ قمغم اإليامن سمٜمٌّقشمف ،إهلٞم٦ّم

 وشمثٌٞم٧م ىمٚمقب اعم١مُمٜملم سمف قمغم اإليامن. ،وقمغم آًمف

قمددغم ذيمددر سمٕمددض  اًمددقاردة ذم اإلهاء واعمٕمددراج اعمِمددتٛمٚم٦م ٤م إظمٌدد٤مروأُّمدد 

واًمدذي  ،وٓ جي٥م اإليامن هب٤م وٓ سمٌٕمْمدٝم٤م ،ًمرطمٚم٦م ومٗمٞمٝم٤م ٟمٔمراًمتٗمّمٞمالت ًمتٚمؽ ا

واًمٙمثػم ُمـ شمٚمؽ اًمروايد٤مت شمتٕمد٤مرض  ،ٟمٕمت٘مده أّٟمف ي يّمح ُمٜمٝم٤م إّٓ اًم٘مٚمٞمؾ اًمٜم٤مدر

 ذًمؽ:وُمـ  ،ُمع اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ

 ،ذًمؽ ممد٤م ٓيّمدح: وم زم٣مٕٞمٌٝم٣مء دم زمٝم٦م اظمٗمدسصعّم  ÷ؽمقل َم٣مروي أن ايمر -3

 ،ت إمم أضم٤ًمدمؿ حلْمقر مدذه اًمّمدالةٕٟمف يٚمزم ُمـ ذًمؽ أّن أرواطمٝمؿ ُردّ 

 ومذا مم٤م ٓ ي٘مقل سمف قم٤مىمؾ.  

وإٞم٣مء  ،تف إٞم٣مء همٝمف َم٣مءفمٛمد رضمٙم ÷ ومّدم إلم ايمرؽمقل 2 َم٣م روي أن صمػميؾ -1

إٞمـ٣مء ايمٙمـٌـ  ايمرؽمقل صٙمقات اح فمٙمٝمف وفمعم آيمف همٟمطمذ ،، وإٞم٣مء همٝمف يمٌـهمٝمف ِخر

يٗمٝمؿ ُمدـ ذًمدؽ أن وم٢مٟمف  :ؽتُ أَمّ  ٦ْم يَ دِ وهُ  دي٦َم هُ  :صمػميؾ فهمٗم٣مل يم ،َمٛمف همممب
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 ÷أو أهند٤م يم٤مٟمد٧م سمًد٥ٌم ذب اًمٜمٌدل  ،٦م إٟمام يم٤مٟم٧م صدوم٦ممداي٦م مذه إُمّ 
 وًمق ذب همػمه ًمْمّٚم٧م. ،ًمّٚمٌـ

 ÷ ٦م حمٛمدوذًمؽ أن اهلل شمٕم٤ممم ومرض قمغم أُمّ : َم٣م روي دم ؾمٟمن همرض ايمِمالة -1
٘م٤مل: وم ،وم٠مظمؼمه ،2 قمغم ُمقؾمك ومٛمرّ  ،ومرضمع ،مخًلم صالة ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م

وم٤مرضمع إمم رسمؽ وم٤مؾم٠مًمف اًمتخٗمٞمػ  ،مخًلم صالة يمؾ يقم إن أُمتؽ ٓ شمًتٓمٞمع

 ومرضمع إمم ُمقؾمك ،وسم٘مٞم٧م أرسمٕملم ،صٚمقاتقمنم فومقوع قمٜم ،ومرضمع ،ُٕمتؽ

 ، صدٚمقاتقمنمد ف. ومرضمع ومقوع قمٜم ام ىم٤مل ذم اعمّرة إوممُمثٚم ًمف وم٘م٤مل ،2

 ومٝمذه اًمرواي٦م ٓشمّمح ُمـ قمّدة وضمقه: :مخس صٚمقاتومٙمذا طمتك ضمٕمٚمٝم٤م 

ََمـ٣م ﴿ :ىم٤مل شمٕمد٤ممم ،اهلل ؾمٌح٤مٟمف شمٌديؾ ىمقًمف وٓ شمٖمٞمػم أُمره أٟمف ٓ جيقز قمغم إول:

ُل ايْمَٗمْقُل يَمَديَّ َوََم٣م َأَٞم٣م زمَِٓمالٍَّم يمِّْٙمَٔمٌِٝمدِ  ٌَدَّ  .[29:ق]﴾ُي

ومٙمدؿ يمد٤من  ،أٟمف إذا يم٤من قمدد ريمٕم٤مت اخلٛمس اًمّمٚمقات ؾمٌع قمنمة ريمٕم٦م ايمث٣مين:

٦م ًع ؾم٤مقم٤مت اًمٞمقم واًمٚمٞمٚمتؾمٞمٙمقن قمدد ريمٕم٤مت اخلٛمًلم اًمّمالة؟! ومؾ ؾمت

 ،ٕداء مخًلم ومريْم٦م؟! وُمٕمٚمدقم أن ذًمدؽ ًمدٞمس ذم ىمددرة اإلٟمًد٤من وـم٤مىمتدف

ُػ ا﴿ ومٙمٞمػ يٙمّٚمٗمٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم سمذًمؽ؟ ومق اًم٘م٤م ؾ ضمّؾ وقمال: ـفُ َٓ ُيَ٘مٙمِّ ـ٣م  يمٙمَّ ًً َٞمْٖم

ــفُ ُيِريــُد ا﴿ واًم٘م٤م دؾ: ،[286:اًمٌ٘مدرة] ﴾إَِّٓ ُوؽْمـَٔمَٜم٣م ــ َوَٓ ُيِريـُد زمُِ٘مــْؿ  يمٙمَّ زمُِ٘مـْؿ ايمُٝمْنَ

  .[581:ٌ٘مرةاًم] ﴾ايمُٔمْنَ 

 ،ذم اًمًامء اًم٤ًمدؾمد٦م 2ًم٘مل ُمقؾمك  ÷أن اًمرواي٤مت ذيمرت أن اًمٜمٌل  ايمث٣ميم٧م:

ومٙم٤من إومم أن يرضمدع  ،وًم٘مل إسمرامٞمؿ صٚمقات اهلل قمٚمٞمف ذم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م؟!
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إذ أن إسمدرامٞمؿ  ،2إمم إسمرامٞمؿ صٚمقات اهلل قمٚمٞمدف ٓ إمم ُمقؾمدك  ÷اًمٜمٌل 

ـ٥َم َمِ ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،÷ٛمد صٚمقات اهلل قمٚمٞمف مق ص٤مطم٥م اًمِم٠من ذم أُمر أُم٦م حم ٙمَّ

ٌُْؾ  ٙمِٚمكَم َِمـ وَم ًْ ىُمُؿ اظُم  .[78:اًمٌ٘مرة]﴾َأزمِٝمُ٘مْؿ إزِْمَراِهٝمَؿ ُهَق ؽَمَمَّ

همػم مذا ُمدـ اًمتٜمد٤مىمض ووضمدقه اًمْمدٕمػ ممد٤م ٓ يًدع وذم أطم٤مدي٨م اعمٕمراج 

 وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ. ،اًم٘مّمد آظمتّم٤مرإذ  ،ٞمام ذيمرٟم٤مه اًمٙمٗم٤مي٦مووم ،اعمج٤مل ًمذيمره

اًمداًّم٦م قمغم صدق  أي٤مت واعمٕمجزات ÷ٚم٥م اعمنميمقن ُمـ رؾمقل اهلل ًم٘مد ـم

مدل اعمٕمجدزة  ÷ّيد هب٤م ٟمٌّٞمدف هلل شمٕم٤ممم أن شمٙمقن اعمٕمجزة اًمتل أوًمٙمـ ؿم٤مء ا ،ٟمٌّقشمف

 ،ومٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ مل ُمٕمجدزة اًم٘مدرآن اًمٙمدريؿ ،ٓ اًمتل يردوهن٤م مؿ ،اًمتل يريدم٤م مق

ُمٌٕمثف إمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م، ُمٜمذ  ÷ًمتٙمقن مذه اعمٕمجزة داًّم٦م قمغم صدق ٟمٌّقة حمٛمد 

واطمددة ُمدـ شمٚمدؽ اعمٕمجدزات  ÷وًمق أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ضمٕمؾ ُمٕمجزة حمٛمد 

همدػم أن اًم٘مدرآن  ،اًمتل يم٤مٟمقا يٓمٚمٌقهن٤م ًمٌٓمؾ أصمرم٤م واٟمتٝمك دورم٤م سمٛمجرد وىمققمٝمد٤م

 ،ٓ يقصمّر ومٞمف ُمدّر اًمًدٜملم ،وُمٕمجزة ظم٤مًمدة ،آي٦م سم٤مىمٞم٦م سم٘مل وؾمٞمٌ٘مك قمغم ُمدى اًمدمر

 قمّدة وضمقه:  ُمـوي٠ميت اإلقمج٤مز ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ   ،ّي٤مموشمقازم اًمدمقر وإ

د يمتد٤مب وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ي يٙمدـ جمدرّ  :وروفم٥م سمٛم٣مؽمٗمف وٞمٓمٚمف ،إول: ضمًـ سمٟميمٝمٖمف

اعمٕمجدزة اخل٤مًمددة مدق  سمؾ يم٤من مدذا اًمٙمتد٤مب ،شمٗمّمٞمكم ٕطمٙم٤مم اًمديـ وذا ٕمف

همد٦م وذًمؽ عم٤م ذم اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ُمدـ اًمٗمّمد٤مطم٦م واًمٌال ،اًمذي ٓ شمٜمتٝمل قمج٤م ٌف

أن ي٤ميمقا اًم٘مرآن أو يد٠مشمقا  قمـ اًمتل أقمجزت اًمٕمرب ُمٜمذ ذًمؽ احللم وإمم اًمٞمقم
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 ،٦م ذم ومّم٤مطم٦م اًمٙمٚمٛمد٦م وسمالهمد٦م اًمتٕمٌدػمرب اًم٘مٛمّ ٕمذم اًمقىم٧م اًمذي سمٚمغ اًم ،سمٛمثٚمف

 ،ًمٙمقهن٤م ُمـ ضمٜمس ُم٘مددور اًمٕمدرب ،سمٛمٕمجزة اًمٙمٚمٛم٦م ÷ومٙم٤من شم٠ميٞمد اهلل ًمٜمٌٞمف 

قمغم أٟمف ُمٜمدزل ُمدـ  دًمٞمالً يم٤من قمجزمؿ قمـ حم٤ميم٤مة اًم٘مرآن ذم ومّم٤مطمتف وسمالهمتف و

٦م قمغم ٟمٌّقة ؾمٞمدٟم٤م وأقمٔمؿ اًمدٓ ؾ اًمداًمّ  ،ويم٤من سمحؼ مق أيمؼم اعمٕمجزات ،قمٜمد اهلل

امؿ أن ي٠مشمقا سمٕمنم وحتدّ  ،امؿ أن ي٠مشمقا سمٛمٚمثفام وأٟمف شمٕم٤ممم ىمد حتدّ ٓؾمٞمّ  ،÷حمٛمد 

 .ومٚمؿ يًتٓمٞمٕمقا ُمـ ُمثٚمف واطمدة امؿ أن ي٠مشمقا سمًقرةوحتدّ  ،ؾمقر ُمـ ُمثٚمف

سمدؾ  ،سمٕمددمؿؾمٞم٠ميت ؿ ًمـ يًتٓمٞمٕمقا ٓ مؿ وٓ ُمـ ٜمٝمؿ أهّن وىمد أظمؼم شمٕم٤ممم قم

وأظمؼم شمٕم٤ممم أٟمف ٓ ىمدرة جلٛمٞمع اخلٚمؼ قمغم أن ي٠مشمقا سمٛمثٚمف وًمق شمٔم٤ممروا قمغم ذًمؽ 

ٌْـِدَٞم٣م هَمـْٟمسُمقا ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ٝمؿ وىمْمٞمْمٝمؿسم٘مْم   يْمٛم٣َم فَمـعَم فَم ٣َّم َٞمزَّ َوإِْن ىُمٛمُتْؿ دِم َرْي٤ٍم ِِم

فُمقا ؾُمَٜمَداَءىُمْؿ َِمـ َْ ـْ َِمْثٙمِِف َوا قَرٍة َِم ًُ وِن ازمِ َُ َِومِكمَ  يمٙمَّــفِ ـْ  هَمـ١مِْن مَلْ  *  إِْن ىُمٛمـُتْؿ َصـ٣م

َه٣م ايمٛم٣َّمُس َوا َُ ُٗمقا ايمٛم٣َّمَر ايمَّتِل َووُمق ـْ سَمْٖمَٔمُٙمقا هَم٣مسمَّ ـَ سَمْٖمَٔمُٙمقا َويَم ْت يمِْٙمَ٘م٣مهمِِري َج٣مَرُة ُأفِمدَّ
  ﴾ْلِ

ـْ اصْمَتَٚمَٔم٦ْم ا﴿وىم٤مل ضمؾ وقمال: ، [24-22:اًمٌ٘مرة]
ُـّ فَمـعَم َأْن َيـْٟمسُمقا لِ وُمْؾ يَماِ ٞمُس َواْْلِ

ٌَْٔمٍض ـَمِٜمغًما َٓ زمِِٚمْثِؾ َهَذا ايْمُٗمْرآِن 
 .[88:اإلهاء]﴾َيْٟمسُمقَن زمِِٚمْثٙمِِف َويَمْق ىَم٣مَن زَمْٔمُّمُٜمْؿ يمِ

وَىمـر زمٔمـض ايمتٖمِمـٝمالت  ،ـ إَمـقر ايمًـ٣مزمٗم٥م يمٛمـزول ايمٗمـرآنالطم٣ٌمر فم: ايمث٣مين

وذي  ،وظمؼم أمؾ اًمٙمٝمدػ ،6يمام ذم ىمّمتل ُمقؾمك  ويقؾمػ  :ايمدومٝمٗم٥م هل٣م

واإلضم٤مسم٦م قمـ حتّدي٤مت أمؾ اًمٙمت٤مب ذم  ،6وؿم٠من ُمقؾمك واخلي  ،اًم٘مرٟملم

ذم اًمقىمد٧م اًمدذي ي يٙمدـ اًمرؾمدقل  ،قمـ ُمثؾ شمٚمؽ إُمقر ÷ؾم١ماهلؿ ًمٚمٜمٌل 

وٓ  ،سم٠ممددؾ اًمٙمتدد٤مب خمتٚمٓمدد٤مً  يمدد٤من وٓ ،ًمٙمت٤مسمدد٦موا قمددغم قمٝمددد سمدد٤مًم٘مراءة ÷

ٌْٙمِِف َِمــ ىمَِتـ٣مٍب ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،٤مًم٘مّّم٤مصلم ومحٚم٦م إظم٤ٌمرسم َوََم٣م ىُمٛم٦َم سَمْتُٙمق َِمـ وَم
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ٌْْمُِٙمقَن  ا َّْٓرسَم٣مَب اظمُ ًَ ْمُُّف زمَِٝمِٚمٝمٛمَِؽ إِ ـَ  *َوٓ ََتُ زَمْؾ ُهَق آَي٣مٌت زَمٝمِّٛم٣َمٌت دِم ُصُدوِر ايمَّـِذي

 .[49-48:اًمٕمٜمٙمٌقت] ﴾٣م ََيَْحُد زمِآَي٣مسمِٛم٣َم إَِّٓ ايمٓم٣َّمظمُِقنَ ُأوسُمقا ايْمِٔمْٙمَؿ َوَمَ 

ممد٤م ٓ يٛمٙمدـ اإلـمدالع  ،٤ٌمت اًمتل ؾمتٙمقن ذم اعمًت٘مٌؾاإلظم٤ٌمر قمـ اعمٖمٞم  : ايمث٣ميم٧م

وُم ٚمِ همُ اي*﴿ ىمقًمف شمٕمد٤ممم: وُمـ ذًمؽ :قمٚمٞمف إّٓ سمقاؾمٓم٦م اًمقطمل ذِم  *ٌَد٧ِم اًمدر 

ـ سَمْٕمِد هَمَٚمٌِِٝمؿْ َأْدَٟمك إَْرِض وَ  ٌُقَن ؾَمدٞمَ  ُمؿ ُم 
-2:اًمدروم]﴾ذِم سمِْْمدِع ؾِمدٜملِمَ  *ْٖمٚمِ

4]
(1)

ْؤَي٤م ًمٚم دفُ ًَمَ٘مْد َصَدَق ا﴿ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: ـ  اعمَ سم٤ِمحلَ  َرؾُمقًَمُف اًمر  ِجَد ؼ  ًَمَتْدظُمُٚم ًْ

ـَ ٓ  ًمٚم ددددفُ احلَدددَراَم إِن ؿَمددد٤مء ا دددي ِ ِ٘مدددلَم ُرُؤوؾَمدددُٙمْؿ َوُُمَ٘مٍم  آُِمٜمِدددلَم حُمَٚم 

يم٢مظم٤ٌمره سمام ؾمٞم قل إًمٞمف طم٤مل يم٤ٌمر ىمريش يم٠ميب  ، وٟمحق ذًمؽ[27:اًمٗمتح]﴾خَت٤َموُمقنَ 

وهمدػممؿ ممدـ  ،وإظمدٜمس سمدـ ذيدؼ ،واًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة ،وأيب ضمٝمؾ ،هل٥م

                                                           
اًم٘مراءة اعمتقاشمرة اعمِمٝمقرة مق وؿ اًمٖملم ذم )همٚم٧ٌم( وومتح اًمٞم٤مء ذم )ؾمٞمٖمٚمٌقن(، ومذه اًم٘مراءة شمقاومؼ ُم٤م مق ُمِمٝمقر ُمـ ( 5)

ويمد٤من  ،ٕهنؿ وإيد٤ممؿ أمدؾ أوصمد٤من قن أن ئمٝمر أمؾ وم٤مرس قمغم اًمروميٌّ  يم٤مٟمقا لماعمنميمأن ؾم٥ٌم ٟمزول أي٤مت أن 

سمٚمغ أمؾ ُمٙم٦م أن اعمٚمؽ يمنى مزم ضمدٞمش اًمدروم ومٚماّم  قن أن شمٔمٝمر اًمروم قمغم وم٤مرس ٕهنؿ أمؾ يمت٤مب،اعمًٚمٛمقن يٌّ 

ومٚمدام يم٤مٟمد٧م اًمًدٜم٦م اًمًد٤مسمٕم٦م  اًمٗمدرس ذم ىمد٤مدم إّيد٤مم، اعم١مُمٜملم سم٠من اًمروم ؾمٞمٖمٚمٌقن اهلل ًمذًمؽ يمٗم٤مُر ىمريش، ومٌنّم  ُهّ 

 . س وأؾمٚمؿ قمٜمد ذًمؽ يمثػم ُمـ ىمريشفمٝمرت اًمروم قمغم وم٤مر

واًمذي ٟمراه أن ُمثؾ مذه اًمرواي٦م حمؾ ٟمٔمر، إذ أّن شمٌِمػم اعم١مُمٜملم سمٜمٍم اًمروم قمغم ومد٤مرس ٓيددل قمٚمٞمدف ؾمدٞم٤مق أيد٦م،           

ضِمٝم*َوَيْقََماٍِذ َيْٖمَرُح اظم٠ُْمَِمٛمُقنَ ﴿طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم: َوفْمـَد احِ ٓ َُيْٙمِـُػ احُ  *ؿُ زمِٛمٌَْمِ احِ َيٛمٌُمُ ََمـ َيَُم٣مء َوُهـَق ايمَْٔمِزيـُز ايمـرَّ

َـّ َأىْمثََر ايمٛم٣َّمِس ٓ َئْمَٙمُٚمقنَ 
، واعمٕمٚمقم أن وقمد اهلل سم٤مًمٜمٍم ٓ يٙمقن إّٓ ًمرؾمٚمف وأوًمٞم٤م ف، ىم٤مل [6-4:اًمروم]﴾َوفْمَدُه َويمَ٘مِ

ْٞمٝم٣َم َوَيْقَم َيُٗمقمُ إِ ﴿شمٕم٤ممم:  ايمدُّ
ٝم٣َمةِ ـَ آََمٛمُقا دِم اْلَ ٣م يمَٛمَٛمٌُمُ ُرؽُمَٙمٛم٣َم َوايمَِّذي َُ  ٞمَّ ـنَّ احُ ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[15:هم٤مومر]﴾إؾَْمَٜم٣م َويمَٝمَٛمٌُمَ

ُه إِنَّ احَ يمََٗمِقيل فَمِزيزٌ  ، ومدّل ذًمؽ قمغم أن اعمراد ذم أي٦م مق شمٌِمػم اعم١مُمٜملم سمام ؾمٞمٙمقن هلدؿ ُمدـ [41:احل٩م] ﴾ََمـ َيٛمٌُمُ

ؾمٕمٞمد  أيبو قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ، وىمد روي قمـ﴾احِ زمِٛمٌَْمِ  َوَيْقََماٍِذ َيْٖمَرُح اظم٠ُْمَِمٛمُقنَ ﴿اًمٖمٚم٦ٌم واًمٜمٍم قمغم اًمٗمرس واًمروم 

اًمٖملم ذم )همٚم٧ٌم( وودؿ اًمٞمد٤مء ذم )ؾمدٞمٖمٚمٌقن(، ومدذه اًم٘مدراءة إن  أهنؿ ىمرأوا أي٦م سمٗمتح اخلدري وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر

 صّح٧م ومٝمل ؿم٤ممد ىمقي قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤مه، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
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وًمدق أن أطمددًا ُمدٜمٝمؿ أؾمدٚمؿ  ،وُم٤مشمقا قمغم ذيمٝمؿ ،شمققّمدمؿ اًم٘مرآن سم٤مًمٕمذاب

 .ًمٙم٤من ذم إؾمالُمف شمٙمذي٥م ًمٚم٘مرآن

وايمتْمٌٝمٗمٝمـ٥م ايمتـل مل اظمٔمـ٣مر  وايمٔمٙمـقم الٞمًـ٣مٞمٝم٥م ضمتقائف فمعم ايم٘مثغم َمــ ايمرازمع: ا

واؾمتَميمف فمعم ايمتممئم٣مت اظمٛمّٓمٚم٥م  ،وٓ زمٔمده ÷ سمٔمرهمٜم٣م ايمٔمرب دم فمٌم ايمٛمٌل

 .لٝم٣مة ايمٛم٣مس

إطم٣ٌمر ايمٗمرآن فمـ ضمٗم٣مئؼ فمٙمٚمٝم٥ّم مل ئمرهمٜم٣م ايمٔمـ٣ممل إّٓ َمـع سمٗمـدم ايمٔمٙمـقم وسمْمـّقر : اْل٣مَمس

ودوران  ،يم٢مظم٤ٌمر اًم٘مرآن قمـ ُمراطمدؾ شمٓمدّقر اجلٜمدلم :ايمقؽم٣مئؾ ايمت٘مٛمقيمقصمٝم٥م الديث٥م

   وىم٤مٟمقن اًمتزاوج ذم اًمٜم٤ٌمت وؾم٤م ر اعمخٚمقىم٤مت.. إًمخ. ،اًمِمٛمس طمقل ٟمٗمًٝم٤م

ف ُمد٤م إٓ أّٟمد ُم ٤مت اًمًدٜملم:ٟمزل ىمٌؾ  ذم طملم أّٟمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أنّ  أوػ إمم ذًمؽ

د٤م إمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م زال وؾمٞمٔمّؾ  ٤م ـمريًّ  ،تغم ذم اعمح٤مريد٥موُيد ،شمدردده إًمًدـ ،همْمًّ

وهبدايتددف  ،ٚمٕمدد٤مي سم٠مؾمددٚمقسمف وُمٕم٤مٟمٞمددفُمٕمجددزًا ًمٚمٕمددرب وًم وؾمددٞمٌ٘مك اًم٘مددرآن اًمٙمددريؿ

ُمّمدداىم٤ًم ًم٘مقًمدف  ،وسمٕمٚمقُمف وأهاره اًمتل شمٜمٙمِمػ أهارم٤م يقُم٤ًم سمٕمد يقمٍ  ،وشمنميٕم٤مشمف

ؼُّ ﴿شمٕم٤ممم:  ُف اْلَ ْؿ َأٞمَّ َ هَلُ ٌَكمَّ ِٜمْؿ ضَمتَّك َيَت
ًِ هَم٣مِق َودِم َأْٞمُٖم ْٔ  . [12:ومّمٚم٧م]﴾ؽَمٛمُِرُّيِْؿ آَي٣مسمِٛم٣َم دِم ا

ـْ  َٓ ﴿اًمذي واًم٘مرآن اًمٙمريؿ مق اًمٙمت٤مب احلؼ  ٣ٌَمؿمُِؾ َِمـ زَمكْمِ َيَدْيِف َوٓ َِم َيْٟمسمِٝمِف ايْم

ـْ ضَم٘مِٝمٍؿ َْحِٝمدٍ  صد٤مًمح ًمٙمدؾ يمتد٤مب وُمدٜمٝم٩م واًم٘مرآن  ،[42:ومّمدٚم٧م] ﴾طَمْٙمِٖمِف سَمٛمِزيٌؾ َمِّ

 زُم٤من وُمٙم٤من قمغم اظمتالف اًمٜم٤مس ذم أومٙم٤مرمؿ وقم٘مقهلؿ وأومٝم٤مُمٝمؿ. 

وي٦م عمد٤م ومٞمٝمد٤م عم٤م ؾمٌ٘مف ُمـ اًمٙمت٥م اًمًامىم٤ًم ومق آظمر اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م ضم٤مء ُمّمدّ 

ومق ٟم٤مؾمخ عم٤م قمدا ذًمؽ ُمـ اًمتٗمّمدٞمالت  ،أصقل اًمنما ع وأُمٝم٤مت إظمالق ُمـ
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ـْ ﴿٤مت: ىم٤مل شمٕم٤ممم: واجلز ٞمّ  وًم٣م ظمَِـ٣م زَمـكْمَ َيَدْيـِف َِمـ ؼِّ َُمَِمـدِّ َوَأٞمَزيْمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ ايْم٘مَِت٣مَب زم٣ِمْلَ

ـْ  َٓ وَ  يمٙمَّـفُ زَمْٝمٛمَُٜمْؿ زمََِم َأٞمَزَل ا ايْم٘مَِت٣مِب َوَُمَٜمْٝمِٚمٛم٣ًم فَمَٙمْٝمِف هَم٣مضْمُ٘مؿْ  سَمتٌَِّْع َأْهَقاَءُهْؿ فَمَمَّ صَم٣مَءَك َِم

فَم٥ًم َوَِمٛمَْٜم٣مصًم٣م ؼِّ يمُِ٘مؾ  صَمَٔمْٙمٛم٣َم َِمٛمُْ٘مْؿ ِذْ  . [48:اعم٤م دة] ﴾اْلَ

ومٝمدق  ،سمخّم٤م ص ٓ شمقضمدد ذم همدػمه ّص واًم٘مرآن اًمٙمريؿ إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ اظمتُ 

 اهلل طمٗمٔمدف مّم شمدق ،يمام أٟمف حمٗمقظ ُمـ اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّمد٤من ،ُمٜمزل ُمـ قمٜمد اهلل سمٚمٗمٔمف

ىْمَر َوإِٞمَّـ٣م ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،وي يقيمؾ ذًمؽ إمم أطمد ُمـ ظمٚم٘مف ،سمٜمٗمًف يْمٛم٣َم ايمذِّ ـُ َٞمزَّ ٣م َٞمْح إِٞمَّ

٣مهمُِٓمقنَ    .[9:احلجر] ﴾يَمُف َلَ

ٜمد٦م طمتدك يتٓمدرق إًمٞمدف ذم ذًمؽ أٟمف ي يٙمـ حمتٙمرًا ذم أيددي ـم٤م ٗمد٦م ُمٕمٞمّ  واًمّن 

ُمٜمذ ٟمزوًمف قمغم  ،ٛمقٟمفويٕمٚم   ،ٟمفٛمقويتٕمٚمّ  ،سمؾ سم٘مل ؿم٤م ٕم٤ًم سملم اعمًٚمٛملم يتٚمقٟمف ،اًمِمؽ

إو٤موم٦م إمم ُم٤م أودع اهلل ومٞمف ُمدـ ٟمدقر ومددى  ،إمم اًمٞمقم وإمم ُم٤م ؿم٤مء اهلل ÷اًمٜمٌل 

 اًمددور وًم٘مد يم٤من ًمٚم٘مدرآن اًمٙمدريؿ  ،خلدُمتف إضمٞم٤مل وىم٤مُم٧م ،ُم٤مًم٧م إًمٞمف اًم٘مٚمقب

 ٦م اضمتامقمٞم٦م قمرومتٝم٤م اًمٌنمي٦م طمتك يقُمٜم٤م مذا.إيمؼم ٕيمؼم طمريم٦م ومٙمريّ 

وٟمٌٞمدف اًمٙمدريؿ  ،اًم٘مرآن اًمٙمريؿ مق يمت٤مب اهلل اًمذي أرؾمٚمف قمغم رؾمقًمف إُملم 

وىم٤مٟمقن  ،وؾمٗمر اًمًٕم٤مدة إسمدّي٦م ،يمت٤مب اهلداي٦م اًمرسم٤مٟمّٞم٦م ومٝمق ،مدى ورمح٦م ًمٚمٕم٤معملم

 ،ومق روح مذه إُم٦م اًمذي يٗمظ هل٤م طمٞم٤مهت٤م اًمٙمريٛم٦م ،ودؾمتقر اًمٕمداًم٦م ،اًمٗمْمٞمٚم٦م

وشم٘متدي سمف ذم أىمقاهل٤م  ،ظمذ ُمٜمف ذيٕمتٝم٤م وىم٤مٟمقهن٤موشم٠م ،واًمذي شمًتٛمد ُمٜمف أطمٙم٤مُمٝم٤م
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وٓ ومْمؾ مذا اًمديـ قمغم ؾم٤م ر  ،وُم٤م ومْمٚم٧م مذه إُم٦م قمغم ؾم٤م ر إُمؿ ،وأومٕم٤مهل٤م

إذ  ،ُمٕمجزة اًم٘مرآن اًمٙمدريؿ ،وآي٦م اًمٕمّمقر وإزُم٤من ،إّٓ سمٛمٕمجزة اًمدمر :إدي٤من

 ،قمٚمدٞمٝمؿ سملم اهلل ومٞمف ًمٚمٜم٤مس ُم٤م جي٥م هلؿ وُم٤م جي٥م ،وُمٜمٝم٩م طمٞم٤مة ،مق يمت٤مب مداي٦م

وُم٤م ُمـ صٖمػمة وٓ يمٌػمة يتد٤مج اًمٜمد٤مس إًمٞمٝمد٤م إّٓ  ،وُم٤م يؾ هلؿ وُم٤م يرم قمٚمٞمٝمؿ

ٙمَ ﴿ شمٕم٤ممم: اهلل لي٘مق ،ووؾمٕمٝم٤م سمٞم٤مٟمف ،ؿمٛمٚمٝم٤م شمنميٕمف ٦ْم ىمَِت٣مٌب ُأضْم٘مَِٚم٦ْم آَي٣مسُمُف شُمؿَّ هُمِمِّ

يْمٛم٣َم فَمَٙمْٝمَؽ ايْم٘مَِت٣مَب ﴿ وي٘مقل شمٕم٤ممم: ،[5ومّمٚم٧م:]﴾َِمـ يمَُّدْن ضَم٘مِٝمٍؿ طَمٌغِمٍ  ٌَْٝم٣مًٞم٣م يمُِّ٘مـؾِّ  َوَٞمزَّ
سمِ

ٙمِِٚمكمَ  ًْ ى يمِْٙمُٚم ٥ًم َوزُممْمَ ٍء َوُهًدى َوَرْْحَ  2وذم احلدي٨م قمـ قمدكم  ، [28:إٟمٕم٤مم]﴾  َرْ
٣َم ؽَمَتُ٘مقُن همِْتٛمَـ٥مٌ »ي٘مقل:  ÷ ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهلل ىم٤مل: َُّ ىمٚمد٧ُم: ومدام اعمخدَرُج  ،شَأٓ إِ

ٌَُٟم ََم٣م ومَ  يمٙمَّـفِ ىمَِت٣مُب ا»ُمٜمٝم٤م ي٤م رؾمقل اهلل ؟ ىم٤مل:  َوضُمْ٘مُؿ  ،َوطَمػَمُ ََم٣م زَمْٔمَدىُمؿْ  ،ٌَْٙمُ٘مؿْ همِٝمِف َٞم

ْزلِ  ،ََم٣م زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  ٣ٌَّمٍر وَمَِمَٚمُف ا ،َوُهَق ايْمَٖمِْمُؾ يَمْٝمَس زم٣ِمهْلَ ـْ صَم ـْ سَمَرىَمُف َِم ـِ ازْمَتَٕمـك  ،يمٙمَّـفُ ََم َوََمـ

ُف  ِه َأَوٙمَّ َدى دِم نَمغْمِ ٌْـُؾ ا ،يمٙمَّـفُ ااهْلُ ىْمُر اْلَ  ،اظمَتِـكمُ  يمٙمَّــفِ ُهـَق ضَم َوُهـَق  ،٘مِـٝمؿُ َوُهـَق ايمـذِّ

َتِٗمٝمؿُ  ًْ اُط اظمُْ َ ٛم٥َمُ  ،َوُهَق ايمَِّذي ٓ سَمِزيُغ زمِِف إَْهَقاءُ  ،ايمٌمِّ ًِ ٌَُع  ،َوٓ سَمْٙمَتٌُِس زمِِف إيَْم َوٓ َيُْم

َِّ  ،َِمٛمُْف ايْمُٔمَٙمََمءُ  ـْ ىَمْثَرِة ايمرَّ َٙمُؼ فَم ٌُفُ  ،َوٓ ََيْ
ُـّ ُهَق ايمَِّذي مَلْ َيٛمَْتِف ا ،َوٓ سَمٛمَْٗمِِض فَمَج٣مئِ ـ َْ  ْْلِ إِ

ؾْمدِ ؽَمِٚمَٔمْتُف ضَمتَّك وَم٣ميُمقا ٣ًٌم َُّيِْدي إلَِم ايمرُّ ـْ وَمـ٣مَل زمِـِف َصـَدَق  ،: إِٞم٣َّم ؽَمِٚمْٔمٛم٣َم وُمْرآًٞم٣م فَمَج  ،ََمـ

ـْ فَمِٚمـَؾ زمِـِف ُأصِمـرَ  ـْ ضَمَ٘مـَؿ زمِـِف فَمـَدَل  ،َوََم اٍط  ،َوََمـ فَمـ٣م إيَِمْٝمـِف ُهـِدَي إلَِم ِسَ ََ ـْ  َوََمـ

َتِٗمٝمؿٍ  ًْ شَُم
(1)

.  

 ،ؿَّ َأْٞمَزَل فَمَٙمْٝمـِف ايْم٘مَِتـ٣مَب ُٞمـقرًا َٓ سُمْْمَٖمـُٟم ََمَِمـ٣مزمِٝمُحفُ شمُ » : 2ويٗمقل الَم٣مم فمقم 

ُدهُ  ٌُق سَمَقومُّ اصم٣ًم َٓ ََيْ ُْجفُ  ،َوزَمْحرًا َٓ ُيْدَرُك وَمْٔمُرهُ  ،َوِهَ َُ َوؾُمَٔم٣مفم٣ًم َٓ  ،َوَِمٛمَْٜم٣مصم٣ًم َٓ ُيِّمؾُّ 
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َٚمُد زُمْرَه٣مُٞمفُ  ،ُيْٓمٙمُِؿ َوْقُؤهُ  ٌَْٝم٣مٞم٣مً  ،َوهُمْروَم٣مٞم٣ًم َٓ َُيْ
َُمـك  َوسمِ َٓ َُتْـَدُم َأْرىَم٣مُٞمـُف، َوؾِمـَٖم٣مًء َٓ َُتْ

َزُم َأْٞمَِم٣مُرهُ  ،َأؽْمَٗم٣مَُمفُ  َذُل َأفْمَقاُٞمُف. ،َوفِمّزًا َٓ َُتْ  َوضَمّٗم٣ًم َٓ َُتْ

ٌُقضَمُتـفُ  َوِرَيـ٣مُض ايْمَٔمـْدِل  ،َوَيٛمَـ٣مزمِٝمُع ايْمِٔمْٙمـِؿ َوزُمُحـقُرهُ  ،هَمُٜمَق ََمْٔمـِدُن آْيـََمِن َوزُمْح

ــفُ  ــ٣مدِمُّ  ،َونُمْدَراُٞم ــفُ َوَأشَم ــاَلِم َوزُمٛمَْٝم٣مُٞم ــفُ َوأَ  ، آؽْْم ــؼِّ َونِمٝمَْم٣مُٞم ــ٥ُم اْلَ َي
َِ ــُف  ،ْو َوزَمْحــٌر َٓ َيٛمِْزهُم

َتٛمِْزهُمقنَ اظمُ  ٌَُٜم٣م اظمَ  ،ًْ قنَ َوفُمُٝمقٌن َٓ ُيٛمِّم ونَ  ،٣مَِتُ َُ ٣مِزُل َٓ َوََمٛمَـ ،َوََمٛم٣َمِهُؾ َٓ َيِٕمٝمُّمَٜم٣م ايْمَقاِر

َْجَٜم٣م اظمُ  َُ ٣مهمُِرونَ َيِّمؾُّ  ـ٣مئُِرونَ  َوَأفْماَلٌم َٓ  ،ًَ ًَّ َوآىَمـ٣مٌم َٓ ََيُـقُز فمٛمَْٜمـ٣م  ،َئْمَٚمك فَمٛمَْٜم٣م ايم

شايْمَٗم٣مِصُدونَ 
(1)

. 

َٓ َيُٕمـشُّ وَ » ويٗمقل همٝمف أيّمـ٣ًم:  ،افْمَٙمُٚمـقا َأنَّ َهـَذا ايْمُٗمـْرآَن ُهـَق ايمٛم٣َّمِصـُح ايمَّـِذي 

َٓ ُيِّمؾُّ  َِي ايمَِّذي  ٣م َٓ َيْ٘مِذُب  ،َواهْلَ ُث ايمَِّذي  ا ايْمُٗمـْرآَن َأضَمـٌد َوََم٣م صَم٣ميَمَس َهَذ  ،َواظمَُحدِّ

ٍة َأْو ُٞمْٗمَِم٣منٍ  ََ َّٓ وَم٣مَم فَمٛمُْف زمِِزَي٣م ٍة دِم ُهد ،إِ ََ ـْ فَمًٚمك،ِزَي٣م  .ى َأْو ُٞمْٗمَِم٣مٍن َِم

ـْ هَم٣موَم٥مٍ  ُف يَمْٝمَس فَمعَم َأضَمٍد زَمْٔمَد ايْمُٗمْرآِن َِم ـْ  ،َوافْمَٙمُٚمقا َأٞمَّ ٌْـَؾ ايْمُٗمـْرآِن َِمـ ضََمـٍد وَم
ِٕ  َٓ َو

َْ  ،نِمٛمًك ـْ َأ َْوائُِ٘مؿْ  ،َوائُِ٘مؿْ هَم٣مؽْمَتُْمُٖمقُه َِم َٕ ـْ َأىْمػَمِ  ،َواؽْمَتِٔمٝمٛمُقا زمِِف فَمعَم  هَم١مِنَّ همِٝمِف ؾِمَٖم٣مًء َِم

اءِ  اَلُل  ،َوُهَق ايْمُ٘مْٖمُر َوايمٛمَِّٖم٣مُق  :ايمدَّ ُٜمـقا إيَِمْٝمـِف  ،زمِـفِ  يمٙمَّــفَ هَم٣مؽْمـَٟميُمقا ا ،َوايْمَٕملُّ َوايمّمَّ َوسَمَقصمَّ

ٌِّف َٟميُمقا زمِِف طَمْٙمَٗمفُ  ،زمُِح ًْ َٓ سَم ُف همَ  ،َو َُ إلَِم ا١مِٞمَّ ٣ٌَم َف ايْمِٔم   .سَمَٔم٣ملَم زمِِٚمْثٙمِفِ  يمٙمَّـفِ ََم٣م سَمَقصمَّ

عٌ  ُف ؾَم٣مهمٌِع َُمَُمٖمَّ ٌق  ،َوافْمَٙمُٚمقا َأٞمَّ ـْ ؾَمَٖمَع يَمُف ايْمُٗمْرآُن َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََمـ٥ِم  ،َووَم٣مئٌِؾ َُمَِمدَّ ُف ََم َوَأٞمَّ

َع همِٝمفِ  َق فَمٙمَ  ،ؾُمٖمِّ ـْ حَمََؾ زمِِف ايْمُٗمْرآُن َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ُصدِّ ٍَ َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  ،ْٝمفِ َوََم َِي َُمٛم٣َم ُف ُيٛم٣َم  :هَم١مِٞمَّ

٥ٌَِم فَمَٚمٙمِـِف نَمـغْمَ ضَمَرشَمـ٥ِم ايْمُٗمـْرآنِ 
ٌَْتعًم دِم ضَمْرشمِِف َوفَم٣مومِ َٓ إِنَّ ىُمؾَّ ضَم٣مِرٍث َُم ـْ  ،َأ هَمُ٘مقُٞمـقا َِمـ
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٣ٌَمفِمفِ  ُ٘مؿْ َواؽْمَتٛمِِْمُحقُه فَمعَم َأْٞمٖمُ  ،َواؽْمَتِديمُّقُه فَمعَم َرزمُِّ٘مؿْ  ،ضَمَرشَمتِِف َوَأسْم ُِٚمـقا فَمَٙمْٝمـِف  ،ًِ َواَتَّ

قا همِٝمِف َأْهَقاَءىُمؿْ  ،آَراَءىُمؿْ  شَواؽْمَتِٕمُمُّ
(1)

. 

ن ذم ُمدديح اًم٘مدرآن: اعمدديح رؾمد٤مًمت٤مإسمدرامٞمؿ اًمرؾمدٞمل )ع( وًمإلُم٤مم اًم٘م٤مؾمؿ سمدـ 

وسمٞمد٤من  ،قمغم اًمٙمالم ذم سمٞم٤من ومْمؾ اًم٘مدرآن وُمٜمزًمتدف اؿمتٛمٚمت٤م ،واعمديح اًمّمٖمػم ،اًمٙمٌػم

  اًمرضمقع إًمٞمٝمام.ٓ همٜمك ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ  ،ب رهبؿواضم٥م اعمًٚمٛملم ٟمحق ىمرآهنؿ ويمت٤م

ويٙمٗمل ذم ذًمؽ ُم٤م وصػ سمف  ،وومْم٤م ؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أيمثر ُمـ أن حتَم مذا

طمٞمد٨م  ،وشمٌلّم ُمٜمزًمتدف ،سم٠موص٤مف شمدل قمغم ومْمٚمفاحلؼ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ 

 ووصدٗمف ،ورمحد٦مً  ،ومددى ،وؿمٗم٤مءً  ،وروطم٤مً  ،وذيمراً  ،ؾماّمه اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٟمقراً 

يَمْق َأٞمَزيْمٛم٣َم َهـَذا ﴿ ُمـ ىم٤م ؾ ذم سمٞم٤من ىمدره وىمّقة شم٠مصمػمه: وىم٤مل قمزّ  ،سم٠مّٟمف أطمًـ احلدي٨م

ـْ طَمُْمَٝم٥ِم ا فًم٣م َمِّ َتَِمدِّ َرَأْيَتُف طَم٣مؾِمًٔم٣م َمُّ ٌٍَؾ يمَّ ـفِ ايْمُٗمْرآَن فَمعَم صَم ٣م يمِٙمٛم٣َّمسِ َوسمِْٙمَؽ إَ  يمٙمَّ ُهَ  َْمَث٣مُل َٞمْيِ

ُرونَ  ُٜمْؿ َيَتَٖم٘مَّ ـُؿ زمَِٚمَقاومِـِع ﴿ ٤مل ومدق أصددق اًم٘مد٤م ٚملم:وىم ،[25احلنم:]﴾يَمَٔمٙمَّ ًِ هَمـال ُأوْم

ٌؿ يمَّْق سَمْٔمَٙمُٚمقَن فَمٓمِٝمٌؿ  *ايمٛمُُّجقِم  ًَ ُف يَمَٗم ُف يَمُٗمْرآنٌ  *َوإِٞمَّ ْ٘مٛمُـقٍن  *ىَمِريٌؿ  إِٞمَّ َّٓ  *دِم ىمَِت٣مٍب َمَّ

ُف إَِّٓ اظمُ  ًُّ ُروَن َيَٚم بِّ ايْمَٔم٣مظمَكِمَ سَمٛم *َْمٜمَّ ـ رَّ  . [79-71اًمقاىمٕم٦م:]﴾ِزيٌؾ َمِّ

ٟمٞمدف ذم ومْمدٞمٚم٦م ُمدـ اوأي يمتد٤مب يد ،ي طمدي٨م أقمٔمؿ ُمدـ مدذا احلددي٨م؟وم٠م

ف ٓ ُمقازٟم٦م وٓ ُمٗم٤موٚم٦م سملم يمالم اهلل ويمالم اًمٌنم، سمدؾ ٓ ُمقازٟمد٦م وإٟمّ  ،ومْم٤م ٚمف؟

 وٓ ُمٗم٤موٚم٦م سملم مذا اًمٙمت٤مب وسملم همػمه ُمـ اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م يمٚمٝم٤م.

اهلل ومٞمف يمؾ ُم٤م يت٤مضمف اًمٗمرد ًمٞمّمدٌح يمدام يد٥م  ،يمٜمز قمٔمٞمؿ اًمٙمريؿ وم٤مًم٘مرآن" 
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ومٝمق  ،ًمٚمخروج ُمـ اًمٜمٗمؼ اعمٔمٚمؿ اًمذي شمًػم ومٞمف وومٞمف يمؾ ُم٤م حتت٤مضمف إُم٦م ،يرىو

ُمدـ  هب٤مواًمٜمٝمقض  ،٦مإُمّ  ٕقم٤مدة احلٞم٤مة إمم روحيّمٚمح ٕن يٙمقن سمٛمث٤مسم٦م ُمنموع 

 يمٌقهت٤م اًمتل ـم٤مًم٧م. 

وأراٟم٤م يمٞمدػ يٛمٙمدـ أن  ،ؾ قمٚمٞمٜم٤م هبذا اًم٘مرآنوًم٘مد أيمرُمٜم٤م اهلل قمز وضمؾ وشمٗمّْم 

 ،ويٌٜمدل جمددم٤م ،ويٜمٝمض هبد٤م ،اعمنموع اًمذي حتٞم٤م سمف إُم٦م يٙمقن اًم٘مرآن مق ذًمؽ

 ويٕمٞمدم٤م إمم ؾمػمهت٤م إومم.

 مجرشمف ىمد - إّٓ ُمـ رطمؿ اهلل -وُمع شمٞمّن اًم٘مرآن ًمٚمجٛمٞمع إّٓ أن هم٤مًمٌٞم٦م إُم٦م 

ؾُمدقُل َيد٤م َرب  إِن  ﴿ ًمٞمّمدق ومٞمٝمؿ ىمقل اهلل قمّز وضمدّؾ: ،أقمرو٧م قمٜمفو َوىَمد٤مَل اًمر 

َُذوا َمذَ  ، ويم٤من ُمـ ؾمدقء طمدظ اعمًدٚمٛملم [21اًمٗمرىم٤من:] ﴾ا اًْمُ٘مْرآَن َُمْٝمُجقًراىَمْقُِمل اخت 

أهّنؿ اٟمِمٖمٚمقا قمـ شمدسّمر اًم٘مرآن وومٝمٛمف إمم أُمقر أظمرى أسمٕمدهتؿ قمـ آؾمتٗم٤مدة ُمدـ 

"اًم٘مرآن واًمتزود ُمـ مديف
(1)

. 

 ،وم٠مُّم٤م قمٚمامء أصقل اًمديـ وقمٚمامء اًمٙمالم وم٘مد اىمتٍم سمحثٝمؿ قمغم ُم٤ممّٞم٦م اًم٘مدرآن

طمتك ضمٕمٚمقا مذه  ،ث؟ خمٚمقق أو همػم خمٚمقق؟دَ يؿ أو حُم ومؾ مق ىمد ،ويمٞمػ مق؟

وريمٜم٤ًم ُمـ أريم٤من اإليامن ،اعم٠ًمًم٦م أصاًل ُمـ أصقل اًمديـ
(2)

.!! 

                                                           
 ."سمتٍّمف" ًمٚمديمتقرجمدي اهلالزم )اًمٕمقدة إمم اًم٘مرآن يمٞمػ وعم٤مذا؟(  قمـ يمت٤مب( 5)

 ،ّٕن مدذه اعمًد٠مًم٦م ذم اقمت٘م٤مدٟمد٤م همدػم ذات ضمددوى ،شمٕمّٛمدٟم٤م قمدم ذيمر ُم٠ًمًم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن ذم صمٜم٤مي٤م مذا اًمٌحد٨م (2)

مذا ُمع ُم٤م ٟمٕمت٘مده سم٠مّن اًم٘مقل سمِ٘مدَدم اًم٘مدرآن وأّٟمدف همدػم  ،ًمًٜم٤م ُم٤ًمءًمقن قمٜمٝم٤مو ،سم٤مقمت٤ٌمر أهن٤م ًمٞم٧ًم حمؾ شمٙمٚمٞمػ

إذ  ،وشمٙمّذسمف إدًّم٦م اًمقاوح٦م اًمتل ٓ يٜمٙمرمد٤م إّٓ ُمتٕمّّمد٥م أو ضمٝمدقل ،يمالم ؾمٗمًٓم٤م ل يٜمٙمره اًمقاىمع ،خمٚمقق

ءٍ ﴿ أّن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٞمس حمؾ اؾمتثٜم٤مء عم٤م اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: صمدّؿ إّن اهلل قمدز وضمدؾ  ،﴾احُ طَم٣ميمُِؼ ىُمـؾِّ َرْ

ِـؿ ﴿ وىم٤مل: ،وٟمحق ذًمؽ ،وضمٕمٚمٜم٤مه ،وسمٞمّٜم٤مه ،وومّّمٚمٜم٤مه ،ىم٤مل ذم اًم٘مرآن: أٟمزًمٜم٤مه هِّ ــ رَّ ـ َىِْمٍر َمَّ ْـَدٍث ََم٣م َيٟمسْمِٝمِٜمؿ َمِّ إَِّٓ  حمُّ

َٜم٣م َٞمٟمِْت زمَِخـغْمٍ  ﴿ وىم٤مل: ،[2:إٟمٌٞم٤مء]﴾اؽْمتََٚمُٔمقُه َوُهْؿ َيْٙمَٔمٌُقنَ  ًِ ـْ آَي٥ٍم أَْو ُٞمٛم ْخ َِم ًَ ٛمَْٜمـ٣م أَْو َِمثْٙمَِٜمـ٣م ََم٣م َٞمٛم  = ،[517:اًمٌ٘مدرة]﴾َمِّ
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وأُّم٤م قمٚمامء اًمتٗمًػم وم٘مد أؿمدٖمٚمقا اًم٘مد٤مرئ ًمٚم٘مدرآن قمدـ ومٝمدؿ ُم٘م٤مصدد اًم٘مدرآن 

 ،وٟمٙمدد٧م اعمٕمدد٤مين ،وىمقاقمددد اًمٜمحددق ،وهم٤مي٤مشمددف اًمًدد٤مُمٞم٦م سمٛم٤ٌمطمدد٨م اإلقمددراب

 ،وخترجي٤مت إصقًمٞملم ،وضمدل اعمتٙمٚمٛملم ،ت اًم٘مّراءوىمراءا ،وُمّمٓمٚمح٤مت اًمٌٞم٤من

وآراء  ،وشمدد٠مويالت اعمتّمددّقوملم ،واؾمددتٜم٤ٌمـم٤مت اعمجتٝمددديـ واًمٗم٘مٝمدد٤مء اعم٘مّٚمددديـ

سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م داظَمدَؾ شمٚمدؽ  ،وشمٕمّّم٤ٌمت اًمٗمرق واعمذام٥م ،اًمٗمالؾمٗم٦م واًم٤ٌمطمثلم

وأظمٌد٤مر  ،وُم٤م ُمزضم٧م سمف ُمـ ظمراوم٤مت اإلها ٞمٚمٞمد٤مت ،اًمتٗم٤مؾمػم ُمـ طمِمق اًمٙمالم

 وُمقوققم٤مت اًمقّو٤مقملم. ،٘مّّم٤مصلماًم

مدؾ  ،وأُّم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ومٙم٤مٟم٧م ُم٤ٌمطمثٝمؿ دا رة طمقل اجلدل ذم دًٓم٦م آي٤مت اًم٘مدرآن

واىمتٍمد سمحدثٝمؿ  ،وُم٤م مق اعمتِم٤مسمف ُمٜمٝمد٤م وُمد٤م مدق اعمحٙمدؿ ،مل ىمٓمٕمّٞم٦م أم فمٜمّّٞم٦م؟

وىمٞمؾ  ،واظمتٚمٗمقا ذم قمددم٤م وم٘مٞمؾ أهن٤م ُم٤م ٦م وقمنمون ،آي٤مت إطمٙم٤مم ذم ؿهتوشم٠مُّمال

ومل اًمتدل يٚمدزم اعمجتٝمدد  ،وأوصٚمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ إمم مخًام ٦م آي٦م ،أيمثروىمٞمؾ  ،ُم٤م ت٤من

 ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ودًٓمتٝم٤م دون همػمم٤م ُمـ أي٤مت!!.

وأُّم٤م قمٚمامء احلدي٨م واعمتًّٛملم سم٠ممؾ اًمًٜم٦ّم وم٘مد اٟمِمٖمٚمقا سم٤مٕطم٤مديد٨م ورواهتد٤م 

                                                           
يمام أٟمدف ٟمدزل ُمدٜمّجاًم سمحًد٥م  ،وأظم٤ٌمر إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م ،مذا ُمع ُم٤م اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف اًم٘مرآن ُمـ ذيمر ىمّمص إٟمٌٞم٤مء

ـَ ايمٛم٣َّمِس ََم٣م َوَُّٓهْؿ فَمــ ومٌَِْٙمـتِِٜمُؿ ايمَّتِـ﴿ قمغم ٟمحق ىمقل اهلل قمّز وضمّؾ: ،إطمداث واًمقىم٤م ع َٖمَٜم٣مء َِم ًُّ ل ىَمـ٣مُٞمقْا ؽَمٝمَُٗمقُل ايم

٣َمَيِمَُؽ دِم َزْوصِمَٜم٣م َوسَمُْمتَ٘مِل إلَِم احِ﴿ وىمقًمف شمٕم٤ممم: ،﴾فَمَٙمٝمَْٜم٣م ُْ ، وىمقًمدف شمٕمد٤ممم ذم ؿمد٠من زواج ﴾وَمْد ؽَمِٚمَع احُ وَمْقَل ايمَّتِل 

صْمٛم٣َمىَمَٜمـ٣م﴿ سمزيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش سمٕمد ـمالىمٝم٤م ُمـ زيد سمـ طم٤مرصم٦م: ÷اًمٜمٌل  ٛمَْٜم٣م َوؿَمـًرا َزوَّ قًمدف ، وىم﴾هَمَٙمَمَّ وَم٢َم َزْيٌد َمِّ

َ  زَمْٔمَّم ﴿ شمٕم٤ممم: ِلُّ إلَِم زَمْٔمِض َأْزَواصِمِف ضَمِديث٣ًم هَمَٙمَمَّ َٞمٌَّٟمَْت زمِِف َوأـَْمَٜمَرُه احُ فَمَٙمٝمِْف فَمرَّ َْ َأَهَّ ايمٛمٌَّ ُف َوأفَْمَرَض فَمـ زَمْٔمٍض هَمَٙمَمَّ َٞمٌَّٟمََهـ٣م َوإِ

ٌغِمُ  ـْ َأٞمٌَٟمََك َهَذا وَم٣مَل َٞمٌَّٟميَِنَ ايمَْٔمٙمِٝمُؿ اْْلَ ومٝمؾ يم٤مٟم٧م ُمثؾ شمٚمؽ إؾمامء واًمقىم٤م ع وأُمث٤مهل٤م ىمديٛم٦م طمتك ي٘مد٤مل  ،﴾زمِِف وَم٣ميم٦َْم ََم

 .ؾمٌح٤مٟمؽ مذا هبت٤من قمٔمٞمؿ ،سمِ٘مَدم اًم٘مرآن اًمذي أظمؼم قمٜمٝم٤م؟!
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وقمـ ومٝمؿ أطمٙم٤مُمدف وأهاره ،وُمروّي٤مهت٤م قمـ اًم٘مرآن وىمراءشمف
(1)

ٜم٦ّم ، وىمّدؾمدقا اًمًد

، وؾم٤مىمٝمؿ ذًمؽ إمم شم٠مويؾ سمٕمض آي٤مت اًم٘مرآن سمام قم٤م طم٤ميمٛم٦م قمغم اًم٘مرآنطمتك ضمٕمٚم

وىمد يدّدقمقن أهّند٤م ٟم٤مؾمدخ٦م عمد٤م ذم  ،يتقاومؼ ُمع ُمروّي٤مت أطم٤مد وأدًّم٦م اًمًٜم٦ّم اًمٔمٜمّّٞم٦م

 اًم٘مرآن ُمـ آي٤مت سي٦م واوح٦م.

وأُم٤م إُمراء واًمدقٓة ومد٤ميمتٗمقا ُمدـ اًم٘مدرآن أن يٗمتتحدقا سمدف آطمتٗمد٤مٓت ذم 

وأن يتغم ذم اإلذاقم٤مت واًم٘مٜمقات قمٜمد احلداد قمغم ُمقت ُمٚمؽ  ،اعمٜم٤مؾم٤ٌمت اًمرؾمٛمّٞم٦م

 أو زقمٞمؿ.

وم٘مد ايمتٗمقا ُمـ اًم٘مرآن سم٤مًمتؼّمك سمدف سمقودٕمف ذم  -إّٓ ُمـ رطمؿ اهلل–وأُّم٤م اًمٕم٤مُّم٦م 

وشمزيلم اًمٌٞمدقت واًمًدّٞم٤مرات واعمٙم٤مشمد٥م سمٓمٌٕم٤مشمدف  ،وشمٕمٚمٞم٘مف ذم اجلدران ،اًمرومقف

يمتٗمقا ُمـ اًم٘مرآن سم٘مراءشمدف ذم وا ،وسمٕمض آي٤مشمف اعمٙمتقسم٦م قمغم ًمقطم٤مت مجٞمٚم٦م ،اًمٗم٤مظمرة

 وشمالوة ُم٤مشمٞمّن هلؿ ُمٜمف ذم ؾم٤م ر إي٤مم قمغم إُمقات واعمرى. ،رُمْم٤من ومح٥ًم

                                                           
وُمـ ذًمدؽ ُمد٤م  ،وطمّذروا ُمٜمف ،ومٜمٝمقا قمٜمف ،وىمد ومٓمـ اًمًٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم إمم مذا اخلٓمر اًمٕمٔمٞمؿ (5)

أقمزم قمغم يمدؾ ُمدـ يمد٤من »ل: ٤م٘مومظمٓم٥م  أٟمف 2 قمكمقمـ  ،رواه اسمـ قمٌد اًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف

 .  شٕمقا أطم٤مدي٨م قمٚمام ٝمؿ وشمريمقا يمت٤مب رهبؿوم٢مٟمام مٚمؽ اًمٜم٤مس طمٞم٨م شمتٌّ  ،قمٜمده يمت٤مب إٓ رضمع ومٛمح٤مه

إمم قمٌدد  هب٤م ُمع إؾمقد وم٤مٟمٓمٚمؼ ،ُمٙمتقب ومٞمٝم٤م طمدي٨م ُمـ أطم٤مدي٨م أمؾ اًمٙمت٤مب صحٞمٗم٦مًم٘مل  فأٟموروي قمـ قمٚم٘مٛم٦م           

ؾمدٙم٥م و ،٤مًمٓم٧ًمسم صمؿ أُمر ضم٤مريتف أن شم٠ميت ،وم٘م٤مل: م٤مهت٤م ،: مذه صحٞمٗم٦م ومٞمٝم٤م طمدي٨م قمجٞم٥مًمف ٤ٓمىمو ،سمـ ُمًٕمقد اهلل

ـَ ايمَْٗمَِمصِ ﴿ وي٘مقل: ،ضمٕمؾ يٛمحقم٤م سمٞمدهو ،ومٞمٝم٤م ُم٤مء ًَ ـُ َٞمُٗمصُّ فَمَٙمٝمَْؽ َأضْم  : اٟمٔمر إًمٞمٝم٤م ومد٢من ومٞمٝمد٤م طمدديث٤مً ىم٤مٓ ،﴾َٞمْح

 . شًم٘مرآن وٓ شمِمٖمٚمقم٤م سمٖمػمهوم٠مؿمٖمٚمقم٤م سم٤م ،إٟمام مذه اًم٘مٚمقب أوقمٞم٦م»صمؿ ىم٤مل:  ،ومجٕمؾ يٛمحقم٤م ،طمًٜم٤مً 

قمٛمدر سمدـ  ٝمدؿومٛمِمدك ُمٕم ،اًمٕمدراق ونريددي ُمع سمٕمدض اًمّمدح٤مسم٦م ظمرج أٟمفقمـ ىمرفم٦م سمـ يمٕم٥م  ،قمـ قم٤مُمر اًمِمٕمٌلو

ومؿ سم٤مًم٘مرآن يمدوي اًمٜمحؾ ومال شمّمدّ  إٟمٙمؿ شم٠مشمقن أمؾ ىمري٦م هلؿ دوّي »وم٘م٤مل:  صمؿ إٟمف وّدقمٝمؿ ،إمم ظم٤مرج اعمديٜم٦ماخلٓم٤مب 

 ومٚمام ىمددم ىمرفمد٦م ،ش، اُمْمقا وأٟم٤م ذيٙمٙمؿ÷قا اًمرواي٦م قمـ رؾمقل اهلل أىمٚمّ و ،دوا اًم٘مرآنضمرّ  ،سم٤مٕطم٤مدي٨م ومتِمٖمٚمقمؿ

 .ىم٤مل : هن٤مٟم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،صمٜم٤مىم٤مًمقا: طمدّ  قمغم أمؾ اًمٕمراق
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وضمٝمؾ اعمًٚمٛمقن أو دم٤ممٚمقا أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٜمٝم٩م طمٞم٤مة ضم٤مءمؿ م٦ٌم رسّم٤مٟمّٞمد٦م 

ًمٞمٕمٞمدٜمٝمؿ قمدغم اًمًدػم ذم  ،وومْمدالً  وُمٜمح٦م إهلّٞم٦م ُمـ إهلٝمؿ اخل٤مًمؼ اًمٕمٚمٞمؿ رمح٦م ُمٜمدف

ومٙم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م احلتٛمّٞم٦م أن شمالؿمك  ،٘مؼ هلؿ اًمًٕم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرةاحلٞم٤مة سمام ي

وسٟم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملم وًمألؾمػ ذم  ،ُم٤م سمٜم٤مه اجلٞمؾ إول ُمـ ؾمٚمٗمٝمؿ ُمـ جمد وقمزّ 

 وٓ ًمقضمقدٟم٤م اقمت٤ٌمر. ،وٓ عمقىمٕمٜم٤م ُمٙم٤مٟم٦م ،ٓ ىمٞمٛم٦م ًمٜم٤م وٓ وزن ،ُم١مظّمرة إُمؿ

وٟمتٚمدقه طمدّؼ  ،ومٜمٜمِمدٖمؾ سمدف ،نًمذًمؽ يم٤من ٓ سمّد ًمٜم٤م ُمـ قمقدة طم٘مٞم٘مّٞم٦م إمم اًم٘مرآ

، وأن ٟمتدسّمر آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمدريؿ ،وؾم٤م ر أوىم٤مشمٜم٤م ،وهتّجداشمٜم٤م ،ذم صٚمقاشمٜم٤م ،شمالوشمف

وقمٜمد ذًمدؽ ؾمدٞمٕمقد  ،وٟمٕمٛمؾ سمام دًّمٜم٤م قمٚمٞمف ىمدر اؾمتٓم٤مقمتٜم٤م ،وٟمًػم ُمٕمف طمٞم٨م ؾم٤مر

ويتح٘مدؼ  ،ودي٤مرٟمد٤م اعمًدٚمقسم٦م ،ويمراُمتٜم٤م اًمْمد٤م ٕم٦م ،ًمٜم٤م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم جمدٟم٤م اًمزا ؾ

 ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: ،وأوًمٞمد٤مءه اعمخٚمّمدلم ،هلل قمّز وضمّؾ ُم٤موقمد سمف قم٤ٌمده اعمد١مُمٜملمسم٢مذن ا

ـَتْخٙمَِٖمٛمَُّٜمؿ دِم إَْرِض ىَمـََم  يمٙمَّـفُ َوفَمَد ا﴿ ًْ ٣مِت يَمَٝم ـ٣مِلَ ـَ آََمٛمُقا َِمٛمُ٘مْؿ َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمَّ ايمَِّذي

يٛمَُٜمُؿ ايمَِّذي ا
َِ ْؿ  َـّ هَلُ ٛمَ ٌْٙمِِٜمْؿ َويَمُٝمَٚم٘مِّ ـَ َِمـ وَم ــ اؽْمَتْخَٙمَػ ايمَِّذي يَمٛمَُّٜمؿ َمِّ ٌَـدِّ ـْؿ َويَمُٝم ْرسَم٢َم هَلُ

ـنَّ ا﴿ ، وىم٤مل ومق أصدق اًم٘م٤م ٚملم:[11اًمٜمدقر:] ﴾زَمْٔمِد طَمْقهمِِٜمْؿ َأَْمٛم٣ًم ََمــ  يمٙمَّــفُ َويَمَٝمٛمٌُمَ

ُه إِنَّ ا ـالَة َوآسَمـ *يَمَٗمِقيل فَمِزيٌز  يمٙمَّـفَ َيٛمٌُمُ ٛم٣َّمُهْؿ دِم إَْرِض َأوَم٣مَُمقا ايمِمَّ ٘مَّ ـَ إِن َمَّ ُقا ايمَِّذي

ىَم٣م ـِ اظمُ ْٔمُروِ  وَ َة َوَأََمُروا زم٣ِمظمَ ايمزَّ َْقا فَم ٥ٌَُم إَُُمقرِ  يمٙمَّـفِ ٛمَ٘مِر وَ َُ
[45-41احل٩م:]﴾فَم٣مومِ

(1)
. 

 

                                                           
 ،ويمتد٤ميَب: )اًمٕمدقدة إمم اًم٘مدرآن يمٞمدػ وعمد٤مذا؟( ،ُم٘مّدُم٦م شمٗمًػم اعمٜم٤مر عمحٛمد رؿمدٞمد رود٤م :راضمعي( طمقل مذا اعمقوقع 5)

 ًمٚمديمتقرجمدي اهلالزم. رآن()حت٘مٞمؼ اًمقص٤مل سملم اًم٘مٚم٥م واًم٘مو
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 النيب اخلـــامت

ؿم٤مءت إرادة اهلل شمٕم٤ممم أن شمٙمقن اًمرؾم٤مٓت اًمًاموي٦م اًمتل أٟمزهل٤م اهلل وسمٕم٨م هب٤م أٟمٌٞمد٤مءه 

ويم٤مٟم٧م يمؾ رؾم٤مًم٦م ُمدـ  ،٦موأٟمزل هب٤م يمتٌف قمؼم إضمٞم٤مل اعمتٕم٤مىم٦ٌم: رؾم٤مٓت إصالح ومداي

ـ اًمرؾم٤مٓت وُمتّٛمٛم٦م هل٤م.  اًمرؾم٤مٓت اًمًاموي٦م شم٠ميت ُمٙمّٛمٚم٦م عم٤م ىمٌٚمٝم٤م ُم

ٌّط ذم  ،فمٚم٧م اًمٌنمّي٦م قمدغم ُمددى ىمدرون ـمقيٚمد٦م شمٙم٤مسمدد اًمِمد٘م٤مء وًم٘مد وشمتخد

طمتدك أذن اهلل قمدّز  ،وشمٕمٞمش ذم ُمًتٜم٘مع اجلٝمؾ واًمتخٚمػ وآٟمحٓمد٤مط ،اًمٔمٚمامت

وأن شمٜم٘مِمدع قمدٜمٝمؿ ؾمدح٤م ٥م  ،وضمؾ أن يرومع قمـ سمٜمل اإلٟم٤ًمن همٞم٤ممد٥م اًمٔمدالم

 ،وم٠مرؾمؾ ًمٚمقضمقد ٟمقره اًمذي أو٤مء اًمٙمقن سمٜمقر اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م ،اجلٝمؾ واًمْمالل

وذًمؽ سم٠من أذىم٧م ومٞمف ؿمٛمس حمٛمد سمـ قمٌداهلل صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمدف وقمدغم 

وُمـ أقمٔمؿ ُمٜمٜمف قمغم قم٤ٌمده: أن سمٕمثف ومدٞمٝمؿ  ،ومٙم٤من ُمـ أيمؼم ٟمٕمؿ اهلل قمغم ظمٚم٘مف ،آًمف

 إمم اهلل سم٢مذٟمف وهاضم٤ًم ُمٜمػمًا.وداقمٞم٤ًم  ،سمِمػمًا وٟمذيراً 

وأظمدرج اإلٟمًد٤مٟمٞم٦م سمٛمٌٕمثدف ُمدـ فمٚمدامت  ،وم٠مٟم٘مذ اهلل اًمٌنمّي٦م ُمـ مالك حم٘مدؼ

وُمـ ُمزاًمدؼ اًمٕمٛمدك  ،وُمـ فمالل اًم٤ٌمـمؾ إمم مداي٦م احلؼ ،اًمنمك إمم ٟمقر اًمتقطمٞمد

ٝمِّـكَم َرؽُمـقًٓ ﴿ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: ،إمم ُمدارج اهلدى واًمرؿم٤مد  ُهَق ايمَِّذي زَمَٔم٧َم دِم إَُمِّ

ٌْـُؾ  ْ٘مَٚم٥َم َوإِن ىَمـ٣مُٞمقا َِمــ وَم
ُٚمُٜمُؿ ايْم٘مَِت٣مَب َواْلِ ٝمِٜمْؿ َوُئَمٙمِّ ٛمُْٜمْؿ َيْتُٙمق فَمَٙمْٝمِٜمْؿ آَي٣مسمِِف َوُيَزىمِّ َمِّ

ٌكٍِم  ٘مِـٝمُؿ  *يَمِٖمل َوالٍل َمُّ ـَ َِمٛمُْٜمْؿ ظم٣ََّم َيْٙمَحُٗمقا ِهِـْؿ َوُهـَق ايْمَٔمِزيـُز اْلَ يمِـَؽ  *َوآطَمِري ََ

و ايْمَٖمّْمـِؾ ايْمَٔمٓمِـٝمؿِ  يمٙمَّــفُ ـ َيَُمـ٣مء َواُي٠ْمسمِٝمِف ََمـ يمٙمَّـفِ هَمّْمُؾ ا وي٘مدقل  ، [4-2اجلٛمٕمد٦م:]﴾َُ
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ـَ ا﴿ ؾمٌح٤مٟمف: ٌِـكٌم  يمٙمَّـفِ وَمْد صَم٣مءىُمؿ َمِّ ٌَـَع  يمٙمَّــفُ َُّيْـِدي زمِـِف ا *ُٞمقٌر َوىمَِتـ٣مٌب َمُّ ـِ اسمَّ ََمـ

ٞمِـِف وَ  َْ ِ ـِ ايمٓمُُّٙمََمِت إلَِم ايمٛمُّقِر زم١ِم اَلِم َوَُيِْرصُمُٜمؿ َمِّ ًَّ ٌَُؾ ايم اٍط ِرْوَقاَٞمُف ؽُم َُّيْـِدُّيِْؿ إلَِم ِسَ

َتِٗمٝمؿٍ  ًْ  .[56-51اعم٤م دة:]﴾َمُّ

 ،وأقمالمدؿ ُمٜمزًمد٦م ،مق أومْمؾ اًمرؾمؾ ُمٙم٤مٟمد٦م ÷وُم٤م ُمـ ؿمؽ أّن حمٛمد سمـ قمٌداهلل 

 ،أن اهلل أظمذ اًمٕمٝمد قمغم مجٞمع إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ سم٤مإليامن سمف واشم٤ٌمقمف إذا سُمٕم٨م ومٞمٝمؿسمدًمٞمؾ 

َْ أطََمَذ ا﴿ مم:ىم٤مل شمٕم٤م ،وأوضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمتٌِمػم سمف واإلظم٤ٌمر سمٛمٌٕمثف ِٝمِّكْمَ ظم٣ََم يمٙمَّـفُ َوإِ  َِمٝمث٣َمَق ايمٛمٌَّ

ـٞمَُّف  َـّ زمِـِف َويمَتَٛمٌُمُ ٌق ظم٣َِّم ََمَٔمُ٘مْؿ يمَت٠ُْمَِمٛمُ َِمدِّ ـ ىمِت٣َمٍب َوضِمْ٘مَٚم٥ٍم شُمؿَّ صَم٣مءىُمْؿ َرؽُمقٌل َمُّ آسَمٝمْتُُ٘مؿ َمِّ

ي وَم٣ميمُقْا َأوْمَرْرَٞم٣م ََيمُِ٘مْؿ إِْسِ ـَ  وَم٣مَل َأَأوْمَرْرسُمْؿ َوَأطَمْذسُمْؿ فَمعَم  ـ وَم٣مَل هَم٣مؾْمـَٜمُدوْا َوَأَٞمـ٣مْ ََمَٔمُ٘مـؿ َمِّ

ـَ  ٣مِهِدي طم٘مد٤مف]﴾ايمُمَّ ائِٝمـَؾ إيِنِّ ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ،[21:ٕا ـُ ََمـْرَيَؿ َيـ٣م زَمٛمِـل إِْهَ ك ازْم ًَ َْ وَم٣مَل فِمٝم َوإِ

ا زمَِرؽُمقٍل َيٟمِِْت  يمٙمَّـفِ َرؽُمقُل ا ً ـَ ايمتَّْقَراةِ َوَُمٌمَمِّ وًم٣م ظم٣َِّم زَمكْمَ َيَديَّ َِم َِمدِّ  َِمـ زَمْٔمـِدي اؽْمـُٚمُف إيِمَٝمُْ٘مؿ َمُّ

ٌكِمٌ   .[6:اًمّمػ]﴾أَْْحَُد هَمَٙمَمَّ صَم٣مءُهؿ زم٣ِميمٌَْٝمِّٛم٣َمِت وَم٣ميمُقا َهَذا ؽِمْحٌر َمُّ

ًا سمف سملم ؾمد٤م ر إٟمٌٞمد٤مء واعمرؾمدٚملم ÷ومدّل ذًمؽ أّن ؾمّٞمدٟم٤م حمٛمدًا   ،يم٤من ُُمٌنم 

وذم ذًمدؽ ي٘مدقل اًمرؾمدقل  ،وأهنؿ مجٞمٕم٤ًم يمد٤مٟمقا ُمد٠مُمقريـ سم٤مشّم٤ٌمقمدف واًمتًدٚمٞمؿ ًمدف

يَمــْق ىَمــ٣مَن َُمقؽَمــك ضَمٝمًّــ٣م ََمــ٣م َوؽِمــَٔمُف إِٓ » هلل وؾمددالُمف قمٚمٞمددف وقمددغم آًمددف:صددٚمقات ا

٣ٌَمفِمل شاسمِّ
(1)

. 

ومدق أن اهلل ؾمدٌح٤مٟمف وشمٕمد٤ممم  ،÷ إقمٔمدؿ قمٔمٛم٦م اًمٜمٌلوُمـ مٜم٤م ٟمدرك ه

                                                           
: إٟمد٤م ٟمًدٛمع أطم٤مديد٨م ُمدـ وم٘م٤مل ÷اًمٜمٌل  كقمٛمر أشم أنّ وًمٗمٔمف:  ،قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهللاًمٌٞمٝم٘مك رم ؿمٕم٥م اإليامن رواه  (5)

َُ وايمٛمََِّمـ٣مَرى؟ يمََٗمـْد صِماْـتُ  » :وم٘م٤مل ى أن ٟمٙمت٥م سمٕمْمٝم٤م؟أومؽم ،ًمٞمٝمقد شمٕمجٌٜم٤ما ىَم٦ِم ايمْٝمَُٜمق ىُمقَن َأْٞمتُْؿ ىَمََم ََتَقَّ ـ٣م َأَُمتََٜمقِّ ُ٘مْؿ ِهَ

٣ٌَمفِمل ،زَمٝمَّْم٣مَء َٞمِٗمٝم٥َّمً  َّٓ اسمِّ  .شَويمَْق ىَم٣مَن َُمقؽَمك ضَمٝم٣ًّم ََم٣م َوؽِمَٔمُف إِ
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م ، وسمٕمثف سمدديـ اإلؾمدالواظمت٤مره رؾمقًٓ إمم اًمٜم٤مس أمجٕملم ،اصٓمٗم٤مه رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم

وضمٕمٚمف ظم٤ممتد٦م إديد٤من  ،ؿ سمف ٟمٕمٛمتف قمغم اًمٜم٤مس، وأشماخل٤مًمد اًمذي أيمٛمؾ اهلل سمف ديٜمف

  .واًمرؾم٤مٓت

ُمـ اعمٕمٚمدقم أّن اًمّمدٗم٤مت احلٛمٞمددة واخلّمد٤مل اًمٙمريٛمد٦م اًمتدل اشمّمدػ هبد٤م و

أوج  ÷وم٘مدد سمٚمدغ اًمرؾمدقل  ،مل وٓ ؿمؽ ومقق وصدػ اًمقاصدٗملم ÷ اًمٜمٌل

طمٞم٨م اضمتٛمٕم٧م ومٞمف ظمّم٤مل اجلامل واًمٙمامل اًمتل ي وًمـ شمٙمقن ذم  ،اًمٙمامل اًمٌنمي

ات اهلل وؾمدالُمف قمٚمٞمدف وقمدغم آًمدف اإلٟمًد٤من اًمٙم٤مُمدؾ ذم ظَمْٚم٘مدف ومٙم٤من صٚمق ،همػمه

وذم قم٘مٚمدف  ،واًمٙم٤مُمدؾ ذم أدسمدف وؾمدػمشمف ،واًمٙم٤مُمؾ ذم ظُمُٚم٘مف وؾمدج٤مي٤مه ،وصقرشمف

شمؼمز ُمٕمد٤مين اًمٕمٔمٛمد٦م  ÷وذم يمؾ ضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م ؿمخّمٞم٦م اًمرؾمقل  ،وُمٜمٓم٘مف

وًم٘مدد يمد٤من ذًمدؽ حمدؾ إقمجد٤مب  ،ومٚمؿ يَر اًمرا ل ىمٌٚمف وٓ سمٕمده ُمثٚمف ىمط ،واًمرىمل

ٕمراء واخلٓم٤ٌمء واًمٌٚمٖم٤مء اًمذيـ اُمتألت سمٓمقن اًمٙمت٥م ُمـ ُمدا حٝمؿ وإـمراءاهتؿ اًمِم

 ،ُمٜمذ قمٍم اًمّمح٤مسم٦م إمم يقُمٜمد٤م مدذا وإمم أن شم٘مدقم اًمًد٤مقم٦م ÷ ووصٗمٝمؿ ًمٚمٜمٌل

 طمٞم٨م ىم٤مل: ÷وُمـ ذًمؽ ىمقل طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م ذم ىمّمٞمدة يٛمدح هب٤م اعمّمٓمٗمك 

ددوَ  ًَ  ٜمددلقمٞمْ  ط  ىَمدد رَ ي شَمدد َؽ ُمٜمْدد ـُ أطم

 

ددداًمٜم   دِ ٚمِدددؽ ي شمَ ُمٜمْددد ُؾ أمَجدددوَ    ٤مءُ ًَ

 

 

 

ـْ  أً ؼَم  ُُمدد ٧َم ْ٘مددٚمِ ظُم   ٥ٍم قمْٞمدد ؾ  يُمدد ُمدد

 

 ٤مءُ َِمدد شمَ اَم يَمدد ٧َم ْ٘مددٚمِ ظُم  ىمدددْ  َؽ ٠مٟم دديمَ  

 

 

 

 وىم٤مل همػمه:

 يَمُٛمٚم٧ْم حَم٤مؾِمدٜمُُف وَمَٚمدْق أْمددى اًمًدٜم٤َم

 

دددِػ   ًُ ٌَدددْدِر قمٜمْدددَد مَت٤مُِمدددِف ي خَيْ  ًمٚم

 

 

 

ـِ َواِصددِٗمٞمِف سمقْصددِٗمفِ   َوقمددغم شَمَٗمددٜم 

 

َُمد٤مُن وومْٞمدف َُمد٤م ي    ُيقَصدِػ َيْٗمٜمَك اًمز 
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وشمتجغّم قمٔمٛم٦م اًمٙمامل اعمحّٛمدي ذم أيت
(1)

: 

  :ىمرم إصؾ وؿمٝم٤م اظمٔمدن -3

ومٙم٤من ٟمخ٦ٌم  ،سمال ضمدال وٓ ومّمؾ ،د وأيمرم أصؾتِ ُمـ أذف حَم  ÷وم٘مد وًمد 

ُمـ  في يزل اهلل يٜم٘مٚمو ،ىمط قمغم ؾمٗم٤مح هأسمقا ي يٚمتِؼ  ،سمٜمل م٤مؿمؿ وصٛمٞمٛمٝم٤م وأذومٝم٤م

 ٤منٓ شمتِمٕم٥م ؿمٕمٌت٤من إٓ يمد ّذسم٤ًم،ُمٝم ٞم٤ًّمصٗم ،إمم إرطم٤مم اًمٓم٤ممرة اًمٓمّٞم٦ٌمإصالب 

وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمّمد٤مدق اعمّمددوق صدغم اهلل  -يمام ورد اخلؼم سمذًمؽ– رم ظمػممه٤م

ـْ َويَمِد إؽِْمََمفِمٝمَؾ  يمٙمَّـفَ إِنَّ ا» قمٚمٞمف وقمغم آًمف: ـْ  ،اْصَْمَٖمك ىمِٛم٣َمَٞم٥َم َِم َواْصـَْمَٖمك وُمَرْيًُمـ٣م َِمـ

ـْ وُمـَرْيٍش زَمٛمِـ ،ىمِٛم٣َمَٞم٥مَ  ـْ زَمٛمِـ َواْصـَْمَٖم٣ميِن  ،٣مؾِمـؿٍ هَ  لَواْصَْمَٖمك َِم شَه٣مؾِمـؿٍ  لَِمـ
(2)

وذم  ،

ْٙمَؼ  يمٙمَّـفَ نَّ اإِ »رواي٦م: مَ  ،فمز وصمؾ طَمَٙمَؼ اْْلَ ََ ْٙمِؼ زَمٛمِل آ ـَ اْْلَ ـْ زَمٛمِل  ،هَم٣مطْمَت٣مَر َِم َواطْمَت٣مَر َِم

َم ايْمَٔمَرَب  ََ ـَ ايْمَٔمَرِب َُمَيَ  ،آ ـْ َُمَيَ وُمَرْيًُم٣م ،َواطْمَت٣مَر َِم ـْ  ،َواطْمَت٣مَر َِم وُمَرْيٍش  َواطْمَت٣مَر َِم

ـْ زَمٛمِل َه٣مؾِمؿٍ  ،زَمٛمِل َه٣مؾِمؿٍ  ـْ طِمَٝم٣مٍر إلَِم طِمَٝم٣مرٍ  ،َواطْمَت٣مَريِن َِم شهَمَٟمَٞم٣م َِم
(3)

. 

يمام اظمت٤مر ُمـ  ،واصٓمٗم٤مه ذم مذا اًمٜم٥ًم اًمٓم٤ممر ÷وىمد اظمت٤مر اهلل ٟمٌّٞمف حمٛمدًا 

اًمٜم٤مس وأذف إٟم٤ًمب: طمتك ٓ يٕمدػّممؿ  أقمغم ُمـ واصٓمٗم٤ممؿ ىمٌٚمف ُمـ إٟمٌٞم٤مء

  يٓمٕمـ ذم أصٚمٝمؿ. أو ،أطمد سمٜمًٌٝمؿ

 : ضم٘مٚمتف ورصم٣مضم٥م فمٗمٙمف -2

ُمـ يمامل اًمٕم٘مؾ وؾمٛمّق اًمٗمٙمر اًمٖم٤ميد٦م اًم٘مّمدقى اًمتدل ي  ÷وم٘مد سمٚمغ اًمرؾمقل 

                                                           
: )حمٛمد اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ( ًمٚمًٞمد حمٛمد قمٚمقي اعم٤مًمٙمل، و)ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم( ًمٚمِمٞمخ حمٛمد أسمدق زمدرة، و)اًمرطمٞمدؼ اظمِم٣مَر (5)

 .اعمختقم( ًمّمٗمل اًمديـ اعم٤ٌمرك ومقري

 .قمـ واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع ،اًمؽمُمذي، وأسمقيٕمغمأمحد، وُمًٚمؿ، و( رواه 2)

 .قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ،اًمٓمؼماين ذم إوؾمط، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك( رواه 2)
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 ،÷وُم٤م شمقاومر اًمٕم٘مؾ ذم إٟم٤ًمن يمام شمقاومر ذم حمٛمد سمـ قمٌدد اهلل  ،يٌٚمٖمٝم٤م أطمد ؾمقاه
 وًمق ي يٜمزل قمٚمٞمف اًمقطمل ًمٙم٤من صٚمقات اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف ىم٤مدرًا سمام ُمٜمحدف اهلل ُمدـ

وًم٘مد قمٚمٛم٧م ىمريش  ،وأن ي٘مٞمؿ جمتٛمٕم٤ًم ُمدٟمٞم٤ًّم وم٤موالً  ،قم٘مؾ وطمٙمٛم٦م أن يٜمِم  دوًم٦م

٤م ي٤مومٕمد٤ًم يدقم  ،سمٙمامل قم٘مٚمف وىمّقة إدرايمف وًمذًمؽ ارشمْم٧م سمف طمٙماًم ومق ٓ يزال ؿم٤مسمًّ

 ،واظمتّمٛمقا ومٞمٛمـ يْمع احلجر إؾمدقد ذم ُمٙم٤مٟمدف ،أن أقم٤مدت ىمريش سمٜم٤مء اًمٙمٕم٦ٌم

واطمتدم اخلالف سملم ىم٤ٌم ؾ  ،ؾمقام٤مطمٞم٨م اّدقم٧م يمؾ ىمٌٞمٚم٦م أهن٤م إطمؼ سمذًمؽ دون 

وارشمْمدقا سمٕمدد ذًمدؽ قمدغم أن  ،ويم٤مدت احلرب أن شمٜمِم٥م سمٞمٜمٝمؿ ،ىمريش وسمٓمقهن٤م

ومٙم٤من اًمداظمؾ قمٚمٞمٝمؿ مق حمٛمد سمـ قمٌدد اهلل  ،يّٙمٛمقا سمٞمٜمٝمؿ أول ُمـ يدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ

مٚمدّؿ إزّم  ÷–وم٘م٤مل هلؿ رؾمدقل اهلل وم٘م٤مًمقا: روٞمٜم٤م سم٤مًمّم٤مدق إُملم طمٙماًم.  ÷

ىمٌٞمٚم٦م ًمت٠مظمذ يمؾ  قب أظمذ احلجر إؾمقد وووٕمف ومٞمف صمؿ ىم٤مل:ومٚمام أشمقا سم٤مًمث ،سمثقب

ومٚمدام وودٕمقه ضمدقار اًمٙمٕمٌد٦م محٚمدف سمٞمدده  ،ومٗمٕمٚمدقا ،سمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمثقب صمؿ ارومٕمقه

 وارشمْمقا سمٗمٕمٚمف. ،ومًّٚمٛمقا حلٙمٛمف ،وووٕمف ذم ُمقوٕمف

ويتجغّم يمامل قم٘مٚمف وطمٙمٛمتف ذم ُمقاىمػ يمثػمة وُمقاـمـ ُمتٕمّددة ٓيًع اعمجد٤مل 

: ÷وم٘مد٤مل ًمدف اًمرؾمدقل  ،ف ذم اًمزٟمد٤مٟمسم٤ًّم ضمد٤مء يًدت٠مذوُمـ ذًمدؽ أن ؿمد٤م ،ًمندم٤م
. شويمذًمؽ اًمٜم٤مس يٙمرمقٟمف»وم٘م٤مل: ٓ. ىم٤مل:  شأشمرو٤مه ُٕمؽ أو أظمتؽ أو إسمٜمتؽ؟»

 ومام يم٤من ُمـ اًمِم٤مب إّٓ أن شم٤مب وقمزم قمغم أن ٓ يٕمقد إمم اًمزٟم٤م.

أؾمد٤مس ُمدـ احلٙمٛمد٦م  دقمقشمدف قمدغم ÷وهبذا اًمٕم٘مؾ احلٙمدٞمؿ ٟمنمد اًمرؾمدقل 

ل ىم٤مُمد٧م قمدغم طمٙمدؿ اهلل دوًم٦م اإلؾمالم اًمت ÷ًمرؾمقل وأدار ا ،واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م

وىم٤مد اعمٕم٤مرك احلرسمٞم٦م سمحٜمٙمد٦م داًّمد٦م قمدغم سمراقمد٦م قمًدٙمرّي٦م وىمٞمد٤مدة  ،وشمٓمٌٞمؼ ذقمف

وؾمٞم٤مؾمد٦م ًمألُمدقر ُمدع  ،طمرسمّٞم٦م وظمؼمة سم٠مؾم٤مًمٞم٥م احلروب وطمًـ إدارة اجلٞمدقش
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واؾمتٓم٤مع ذم ومؽمة ىمّمدػمة أن ي٘ميضد  ،ء وإقمداء سمِمٙمؾ ي يٕمٝمد ًمف ُمثٞمؾإصدىم٤م

ذم طملم أٟمدف ي  ،ي٘مّقض دوًمتل اًمٗمرس واًمروم وأن ،زيرة اًمٕمربك ذم ضمقمغم اًمنم

  يٙمـ ىمد شمٕمّٚمؿ اًمٗمٜمقن احلرسمٞم٦م وٓ اًمٜمٔمؿ اًمًٞم٤مؾمّٞم٦م ذم ُمدرؾم٦م وٓ يمّٚمّٞم٦م.

 : رْحتف زمٟمَّمتف وضمرصف فمعم هدايتٜم٣م -2

وإٟمٜمد٤م ٓ ٟمٖمد٤مزم إذا ىمٚمٜمد٤م: إن  ،أرطمؿ اًمٜم٤مس سم٠مُّمتف وأؿمدٗم٘مٝمؿ هبد٤م ÷وم٘مد يم٤من 

 ،اًمذي أرؾمٚمف اهلل رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم ÷ ذم ؿمخّمّٞم٦م اًمٜمٌلإقمغم اًمرمح٦م سمٚمٖم٧م ٟمً٘مٝم٤م 

سمام يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اًمرمحد٦م واًمِمدٗم٘م٦م قمدغم  ÷وًم٘مد ؿمٝمد احلؼ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمٚمٜمٌل 

ـْ ﴿ وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: ،أُمتف ذم ُمقاوع يمثػمة ُمـ يمت٤مب اهلل اًمٙمريؿ يَمَٗمْد صَم٣مءىُمْؿ َرؽُمقٌل َمِّ

ُ٘مْؿ فَمِزيٌز فَمَٙمْٝمِف ََم٣م فَمٛمِتُّْؿ ضَمرِ  ًِ ضِمـٝمؿٌ َأٞمُٖم ، [528:اًمتقسمد٦م]﴾ يٌص فَمَٙمـْٝمُ٘مؿ زمِـ٣مظُم٠ْمَِمٛمكَِم َرُؤوٌ  رَّ

ـَ ا﴿ :وىم٤مل ضمؾ وقمال ٥ٍم َمِّ ـفِ هَمٌََِم َرْْحَ قْا  يمٙمَّ ْؿ َويَمْق ىُمٛم٦َم هَمٓم٣ًّم نَمٙمِٝمَظ ايْمَٗمْٙم٤ِم َٓٞمَٖمّمُّ يمِٛم٦َم هَلُ

ـْ ضَمْقيمِؽ َؽ فَمـعَم آشَمـ﴿ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: ،[519:آل قمٛمدران]﴾ ََِم ًَ ْٖم َؽ زَم٣مطِمٌع ٞمَّ ٣مِرِهْؿ هَمَٙمَٔمٙمَّ

ِدي٧ِم َأؽَم  َذا اْلَ ْ ُي٠ْمَِمٛمُقا ِهَ  .[6:اًمٙمٝمػ]﴾ ٖم٣مً إِن ملَّ

وُمثاًل أقمدغم ًمٚمٕمٓمدػ  ،ؾمػمشمف ُمع اًمٜم٤مس ٟمٛمقذضم٤ًم ًمٚمرمح٦م واًمِمٗم٘م٦موًم٘مد يم٤مٟم٧م 

ورُمدقه سم٤محلجد٤مرة  ،ٓمقا قمٚمٞمف ؾمدٗمٝم٤مءمؿأمؾ اًمٓم٤م ػ وؾمٚمّ وم٢مٟمف عم٤ّم يمّذسمف  ،واحلٜم٤من

ؾ ىمد ؾمٛمع ىمقل ىمقُمدؽ إن اهلل قمز وضموم٘م٤مل:  2ٟمزل قمٚمٞمف ضمؼميؾ  ،طمتك أدُمقه

 هٟم٤مداصمؿ  .وىمد سمٕم٨م إًمٞمؽ ُمٚمؽ اجل٤ٌمل ًمت٠مُمره سمام ؿم ٧م ومٞمٝمؿ ،وا قمٚمٞمؽًمؽ وُم٤م ردّ 

: ي٤م حمٛمد إن اهلل قمز وضمؾ ىمد ؾمدٛمع ىمدقل ىمقُمدؽ صمؿ ىم٤مل ٞمفؿ قمٚمُمٚمؽ اجل٤ٌمل ومًٚمّ 

وم٢من ؿم ٧م  ،وىمد سمٕمثٜمل رسمؽ إًمٞمؽ ًمت٠مُمرين سم٠مُمرك سمام ؿم ٧م ،وأٟم٤م ُمٚمؽ اجل٤ٌمل ،ًمؽ

سمدؾ »٤مل رؾمقل اهلل صدغم اهلل قمٚمٞمدف وؾمدٚمؿ: وم٘م ٚم٧م.ومٕم أن أـمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ إظمِمٌلم
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ويمد٤من ذًمدؽ  ،شيٕمٌد اهلل وطمده ٓ ينمك سمف ؿمٞم ٤م أرضمق أن خيرج ُمـ أصالهبؿ ُمـ

 ىمٌؾ اهلجرة .

 ÷وم٢مٟمدف  ،وىمػ ذًمؽ اعمقىمػ ًمٕمجزه وودٕمٗمف ÷وًمق اومؽموٜم٤م أّن اًمرؾمقل 
 ،وُمٕمف اصمٜمد٤م قمنمد أًمدػ ُم٘م٤مشمدؾ ُمـ طمٜملم ÷سمٕمد أن رضمع ىمد وىمػ ُمقىمٗم٤ًم آظمر 

وقمنمديـ  سمْمدٕم٤مً  مؿومحد٤مس ،ًم٘مت٤مل ُمـ ذد إًمٞمٝم٤م ُمـ طمٜملم  اًمٓم٤م ػإممف شمقضّم و

 ل ًمدف٤مومٚمام اٟمٍمف ىم ،وم٤مٟمٍمف قمٜمٝمؿ ،هبؿومٚمؿ ئمٗمر  ،ؿمديداً  وىم٤مشمٚمٝمؿ ىمت٤مًٓ  ،ًمٞمٚم٦م

ـٜمُ ا:»÷ وم٘م٤مل .: ادع قمٚمٞمٝمؿسمٕمض أصح٤مسمف وُمثدؾ ، شّؿ اْهـِد شَمِٗمٝمًٖمـ٣م َوْأِت ِهِـؿْ يمٙمَّ

ٛم٧م اًمٌٞمْم٦م قمغم ِّم ومُ  ،رح وضمٝمفوضُم  ،تفنت رسم٤مقمٞمّ يمُ  وىمد :يقم أطمد ُم٤م ىم٤مًمف ذًمؽ

 ،شاؾْمَتدَّ نَمَّم٤ُم اح فَمزَّ َوصَمؾَّ فَمعَم وَمْقٍم ىَمَٙمُٚمقا َوصْمَف َٞمٌِٝمِّفِ : »ومام زاد قمغم أن ىم٤مل ،رأؾمف

ُْؿ َٓ َئْمَٙمُٚمقنَ يمٙمَّـٜمُ ا»صمؿ ىم٤مل:  ،صمؿ ُمٙم٨م ؾم٤مقم٦م َُّ  .شؿَّ انْمِٖمْر يمَِٗمْقَِمل هَم١مِ

 : زهده -4

ظمر ًمٜمٗمًف ؿمٞم ٤ًم مم٤م يم٤من يدر قمٚمٞمدف ٙمـ يدّ ومٚمؿ ي ،أزمد اًمٜم٤مس ذم اًمدٟمٞم٤م ÷يم٤من 

 وٟمّمدٞمٌف ذم اًمٗمدلء وٓ مم٤م يم٤من يّمؾ قمٚمٞمف ُمـ ؾمٝمٛمف ذم اًمٖمٜم٤م ؿ ،ُمـ ُم٤مل ظمدجي٦م

وضمٚم٧ٌم إًمٞمف إُمقال ُمـ يمؾ ُمٙمد٤من ومدق  وىمد ومتح٧م قمٚمٞمف اًمٗمتقطم٤مت  ،وهمػمم٤م

وًم٘مد قُمرض قمٚمٞمف أن شمٙمقن ًمف سمٓمحد٤مء ُمٙمد٦م  ،طمٓم٤مُمٝم٤م زامد ذم ـ اًمدٟمٞم٤مُمٕمرض قم

ا ؾَمـٌِْٔم٦ُم َْحِـْدسُمَؽ َٓ » ذم٤ًٌم وم٘م٤مل: ََ ٌَُع َيْقًَمـ٣م ، هَمـ١مِ ـْ َأصُمقُع َيْقًَم٣م َوَأؾْمـ
 َي٣م َربِّ ، َويَم٘مِ

فَمْقسُمَؽ  ََ فْم٦ُم إيَِمْٝمَؽ َو ا صُمْٔم٦ُم سَمَيَّ ََ شَوؾَمَ٘مْرسُمَؽ ، َوإِ
(1)

 . 

 ،ٚمدٌسواعم ذم اعم٠ميمدؾ واعمنمدبو ،يٙمره اًمتٜمّٕمؿ واًمؽموّمف ذم اًمٗمراش ÷ويم٤من 

                                                           
 .أمحد واًمؽمُمذي قمـ أيب أُم٤مُم٦م( رواه 5)
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قؾّمدد تويمد٤من ي ،ر قمدغم ضمٜمٌدفّمػم طمتدك يد١مصمّ يٜم٤مم قمغم احل ÷ومٙم٤من  ،وهمػم ذًمؽ

سمٕمض أصدح٤مسمف أو زوضم٤مشمدف إصدالح ومراؿمدف  قمرض قمٚمٞمفورسمام  ،سمِحِْمٞم٦م ُمـ ًمٞمػ

ْٞمَٝم٣م» ومٞم٘مقل: َّٓ ىَمَراىم٤ٍِم ؽَمـ٣مَر دِم  :َوايمَِّذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدهِ  ،ََم٣مرِم َويمِٙمدُّ ْٞمَٝم٣م إِ ََم٣م ََمَثقِم َوََمَثُؾ ايمدُّ

٦َم ؾَمَج  ،َيْقٍم َص٣مئٍِػ  ٣َمٍر، شُمؿَّ َراَح َوسَمَرىَمَٜم٣مهَم٣مؽْمَتَٓمؾَّ ََتْ َُ ـْ  شَرٍة ؽَم٣مفَم٥ًم َِم
(1)

. 

ويمد٤من ي٘متٍمد  ،وان اّدظمر وم٢مٟمام يّدظمر ٕمٚمف ،ٓ يّدظمر ؿمٞم ٤ًم ًمٜمٗمًف ÷ويم٤من 

آِل  ْق زُ ارْ  ؿَّ يمٙمَّــٜمُ ا» وي٘مدقل: ،ي٘مٜمع ُمٜمف سم٤مًمٞمًدػمو ،اًم٘مقت اًميوريذم ُم٠ميمٚمف قمغم 

ٍد ذِم  شقسًم٣م٣م ومُ ٝمَ ٞمْ  ايمدُّ حُمَٚمَّ
(2)

 ،ظمٌدز اًمِمدٕمػم ف، ويم٤من هم٤مًم٥م ـمٕم٤مُمدشَٗم٤موم٤مً يمَ » ، وذم رواي٦م:

 .وىمد يٙمقن ُمٕمف اًمتٛمر

واح َم٣م »وم٘م٤مل:  -طمدواًمتٗم٧م إمم أُ - ÷قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل و

أَمـقت يـقم  ،ينين أن ٔل حمٚمد صعم اح فمٙمٝمف وؽمـٙمؿ َهٌـ٣م أٞمٖمٗمـف دم ؽمـٌٝمؾ اح

اهلل صغم اهلل  ىم٤مل: ومامت رؾمقل ،شإٓ َيٛم٣مرا أرصده يمديـ ،ف َيٛم٣مرأَمقت وفمٛمدي َمٛم

اًمتدل  وًم٘مد شمدرك درقمدف ،وٓ أُم٦مً  وٓ قمٌداً  وٓ درمه٤مً  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُم٤م شمرك ديٜم٤مراً 

صمؿ ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس : ًم٘مد يمد٤من يد٠ميت  ،سمثالصملم ىمٗمٞمزا  ُمـ ؿمٕمػم يم٤من ي٘م٤مشمؾ ومٞمٝم٤م رمٜم٤مً 

 .ُم٤م جيدون ومٞمٝم٤م قمِم٤مء ،اًمٚمٞم٤مزم ÷قمغم آل حمٛمد 

أو شمثٌٓمدف قمدـ  ،دٟمٞم٤مطمتدك ٓ شمٗمتٜمدف اًمدقمغم مذا اًمٜمحق  ÷وؾم٥ٌم زمد اًمٜمٌل 

وًمٞمٙمقن ذم ذًمؽ شمًٚمٞم٦م ًمٗم٘مراء اعمًٚمٛملم وُمًد٤ميمٞمٜمٝمؿ  ،قم٤ٌمدة ُمقٓه وآىم٤ٌمل قمٚمٞمف

ــٜمُ ا» ي٘مدقل: ÷ وًمذا يمد٤من ،قمٜمٝمؿ ُم٤م يٕم٤مٟمقه ُمـ اًمٗم٘مر واًمٕمقز ػخيٗمّ   لؿَّ َأضْمٝمِٛمِـيمٙمَّ

                                                           
 .أمحد واًمٓمؼماين واسمـ طم٤ٌمن وأسمقيٕمغم قمـ اسمـ قم٤ٌمس( رواه 5)

 .ريرةقمـ أسمك مواسمـ طم٤ٌمن  ، واسمـ ُم٤مضمف،يُمًٚمؿ، واًمؽمُمذ( رواه 2)
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٘مِٝمٛم٣ًم ًْ ٘مِٝمٛم٣ًم لَوَأَِمْتٛمِ  ،َِم ًْ يِن  ،َِم ٣مىمكِمِ  َواضْممُمْ ًَ شذِم ُزَْمَرِة اظَم
(1)

.   

وم٢مٟمدف ٓ يّمدح أن  ،ٞمٙمقن ىمددوة ًمٖمدػمه ذم ذًمدؽوم ،سمؼ اًمٗمٕمؾ ُمع اًم٘مقلوًمٞمتٓم٤م

 يدقمق اًمرؾمقل أُمتف إمم اًمت٘مِّمػ واًمزمد ومق يرومؾ ذم اًمدي٤ٌمج واحلرير.

 : صػمه وؾمج٣مفمتف -1

 ممتثاًل أُمدر اهلل قمدز وضمدؾ طمٞمد٨م ىمد٤مل: ،اعمثؾ إقمغم ذم اًمّمؼم ÷ومٚم٘مد يم٤من 

ـَ ﴿ ؽُمـؾِ  هَم٣مْصػِمْ ىَمََم َصػَمَ ُأْويُمقا ايْمَٔمْزِم َِم َواْصـػِمْ َوََمـ٣م ﴿ وىمد٤مل: ،[21:إطم٘مد٤مف]﴾ايمرُّ

َك إَِّٓ زم٣ِم ٣م َيْٚمُ٘مـُرون يمٙمَّـفِ َصػْمُ َـّ َزْن فَمَٙمْٝمِٜمْؿ َوَٓ سَمـُؽ دِم َوـْٝمٍؼ ِمِّ  ،[527 :اًمٜمحدؾ]﴾ ََوَٓ ََتْ

ُف َورِمل ﴿ وىم٤مل: ا ايمَِّذي زَمْٝمٛمََؽ َوزَمْٝمٛمَُف فَمَداَوٌة ىَمَٟمٞمَّ ََ
ـُ هَم١مِ ًَ هَمْع زم٣ِميمَّتِل ِهَل َأضْم َْ   :اًمٜمحؾ]﴾ َْحِٝمؿٌ ا

وحتّٛمٚمدف  ،ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يٗمقق صؼم اًمّمد٤مسمريـ ÷ومٙم٤من صؼمه  ،وٟمحق ذًمؽ ،[527

 ٕذى اعمٕم٤مٟمديـ يٕمٚمق قمغم حتّٛمؾ اًمٕم٤معملم. 

، اوةوًم٘مد يم٤من اعمنميمقن مجٞمٕم٤ًم رضم٤مهلؿ وٟم٤ًمؤمؿ وصٌٞم٤مهنؿ يتّمّدون ًمف سم٤مًمٕمد

قمغم ٟمحق ُم٤م مق  ي٘م٤مسمؾ ذًمؽ سم٤مًمّمؼم واعمّم٤مسمرة ÷ومٙم٤من  ،وي٘م٤مسمٚمقٟمف سم٠مٟمقاع إذى

 ُمٕمٚمقم ُمـ طمٞم٤مشمف وؾمػمشمف.

صؼم قمغم قمداوهتؿ واؾمتٝمزا ٝمؿ وؾمخريتٝمؿ يقم أن ضمٗمقه وأٟمٙمدروه ويمدذسمقه 

 ورُمقه سم٤مًمًحر واجلٜمقن واًمٙمٝم٤مٟم٦م وىم٤مًمقا ومٞمف وذم رؾم٤مًمتف ُم٤م ىم٤مًمقا.

وصددؼم قمددغم أذى إىمدد٤مرب يددقم أن آذوه وأصددح٤مسمف وأمٚمددف وقمِمددػمشمف 

وصدؼم  ،ٞمدػ وأوراق اًمِمدجروطم٤مسومؿ ذم ؿمٕم٥م سمٜمل م٤مؿمؿ طمتك أيمٚمدقا اجل

                                                           
 .قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ،، واًمٓمؼماينلاًمٌٞمٝم٘م( رواه اًمؽمُمذي، و5)
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 قمٚمٞمٝمؿ طملم أظمرضمقه ُمـ سمٚمده وقم٤مدوه وطم٤مرسمقه وشمآُمروا قمٚمٞمف.

وصؼم قمغم أذى إسم٤مقمد يدقم أن ذمد٥م إمم صم٘مٞمدػ يٕمدرض قمٚمدٞمٝمؿ دقمقشمدف ومدرّدوه 

 ٦مقمدخم٤مد يمام صؼم قمدغم ،ٓمقا قمٚمٞمف ؾمٗمٝم٤مءمؿ وصٌٞم٤مهنؿ ورُمقه سم٤محلج٤مرة طمتك أدُمقهوؾمٚمّ 

ـ ضم٤موره ذم اعمديٜم٦م ُمـ ،اعمٜم٤موم٘ملم ـ وومد إًمٞمف ُمـ أقمراوهمِ  ،اًمٞمٝمقد وقمداوة ُم ب ٚمٔم٦م وضمٗم٤مء ُم

 .وٓ ُمٕمروم٦م هلؿ سمخٚمؼ وٓ أدب ،اًم٤ٌمدي٦م اًمذيـ ٓ قمٝمد هلؿ سمديـ

ومٙم٤من سمذًمؽ أؿمدجع  ،ويمذًمؽ يم٤من صؼمه ذم ُمٞم٤مديـ احلرب وؾم٤مطم٤مت اًم٘مت٤مل

لم وًم٘مد ومّر قمٜمف أصح٤مسمف ذم أطمد وطمٜم ،وأقمٔمٛمٝمؿ صم٤ٌمشم٤مً  ،وأرسمٓمٝمؿ ضم٠مؿم٤مً  ،أصح٤مسمف

  يتزطمزح.ومق صم٤مسم٧م ذم ُمٙم٤مٟمف ي 

ٌَدَؾ  ،: ومدزع أمدؾ اعمديٜمد٦م ذات ًمٞمٚمد٦مىم٤مل سمـ ُم٤مًمؽ أٟمس وقمـ ومد٤مٟمٓمٚمؼ ٟمد٤مس ىِم

ومدق قمدغم  -وىمد ؾمٌ٘مٝمؿ إمم اًمّمقت- راضمٕم٤مً  ÷٤ممؿ رؾمقل اهلل ومتٚم٘مّ  ،اًمّمقت

 .شي شُمَراقمقا ،ي شُمَراقمقا» ومق ي٘مقل: ،ذم قمٜم٘مف اًمًٞمػ ،ٕيب ـمٚمح٦م قُمْري ومرس

ومد٤مرس اإلؾمدالم ي٘مدقل قمٜمدف  ورسم٤مـم٦م ضم٠مؿمدف ÷ وصػ ؿمج٤مقم٦م اًمٜمٌلوذم 

اشم٘مٞمٜمد٤م  ،٤م إذا محل اًم٠ٌمس وًم٘مدل اًم٘مدقم اًم٘مدقميمٜمّ » :2اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

وإن » . وذم روايد٦م:ش، ومام يٙمقن ُمٜمد٤م أطمدد أدٟمدك ُمدـ اًم٘مدقم ُمٜمدف÷سمرؾمقل اهلل 

  .ش÷اًمِمج٤مع ُمٜم٤م ًمٞمح٤مذي اًمذي ي٤مذي رؾمقل اهلل 

  :ورفمف وفم٣ٌمَسمف -6

ََم ََيَُْمك ا﴿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: َِِه ايْمُٔمَٙمََم  يمٙمَّـفَ إِٞمَّ ٣ٌَم ـْ فِم وُم٤م ُمـ ؿمؽ أن  ،[28 :وم٤مـمر]﴾ءَِم

، ًمدذًمؽ يمد٤من ÷ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس وأطمٙمٛمٝمؿ وأقمرومٝمؿ سم٤مهلل مق احلٌٞمد٥م اعمّمدٓمٗمك
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وًم٘مد ىم٤مل قمـ ٟمٗمًف  ،أورع اًمٜم٤مس وأقمٔمٛمٝمؿ شم٘مقى وظمِمٞم٦م ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 يمٙمَّــفِ ْؿ إيِنِّ ٕطَْمَُمـ٣مىمُ  يمٙمَّــفِ َأََمـ٣م َوا» ومق اًمّم٤مدق اعمّمدوق ذم أيمثدر ُمدـ ُمقىمدػ:

شَوَأسْمَٗم٣مىُمْؿ يَمفُ 
(1)

.  

أزيز جلقومف ذم اًمّمالة ًٛمع يم٤من يُ وظمِمٞمتف أٟمف  ÷٘مد سمٚمغ ُمـ ظمِمقع اًمٜمٌل ًمو

رضمؾيم٠مزيز اعمِ 
(2)

 . 

: ي شمّمدٜمع سمٕمض ٟم٤ًم ف ًم٧م ًمف٤موم٘م ،رت ىمدُم٤مهي٘مقم اًمٚمٞمؾ طمتك شمٗمٓمّ  ÷ويم٤من 

ىُمـقُن َأهَمـاَل أَ »ىم٤مل:  ،مذا ي٤م رؾمقل اهلل وىمد همٗمر ًمؽ ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌؽ وُم٤م شم٠مظمر؟

ًٌْدا ؾَمُ٘مقًرا ش؟فَم
(3)

 .  

وًم٘مدد  ،ُم٤ميم٤من ومٞمٜم٤م وم٤مرس يقم سمدر همػم اعم٘مداد قمغم ومرس أسمٚمؼ» ىم٤مل: 2وقمـ قمكم 

 .ش طمتك أصٌححت٧م ؿمجرة ُيّمكّم  ÷ؾمقى رؾمقل اهلل  :ٟم٤م ؿ رأيتٜم٤م وُم٤مومٞمٜم٤م إّٓ 

 ÷ ومٗمل احلدي٨م قمٜمف ،ذم ؾم٤م ر أوىم٤مشمف يٙمثر ُمـ اًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر ÷ويم٤من 
ْٝمَٙم٥مِ  ْٕمِٖمُر اح وَأسُمقُب إيَِمْٝمف دم ايمَٝمْقمِ إينِّ ٕؽَْمتَ » ىم٤مل: ة َوايمٙمَّ شَِم٣مَئ٥م ََمرَّ

(4)
 . 

ُمد٤مت ومٙمد٤من أسمٕمدد اًمٜمد٤مس قمدـ اعمحرّ  ،ُمدـ أيمثدر اًمٜمد٤مس شم٘مدقى ÷وًم٘مد يمد٤من 

قمـ ٟمٗمًدف طمٞمد٨م  ÷وُمـ ذًمؽ ُم٤م أظمؼم سمف اًمّم٤مدق اعمّمدوق  ،واًمِمٌٝم٤مت

َأْو ذِم زَمْٝمتِـك  ٣مومَِْم٥ًم فَمـعَم همِـَراِر هَمَٟمصِمـُد ايمتَّْٚمـَرَة ؽَمـ إِٞمِّك َْٕٞمَٗمٙم٤ُِم إلَِم َأْهـقِم »ىم٤مل: 

                                                           
 .أٟمسقمـ  ،اسمـ طم٤ٌمن، ولاًمٌٞمٝم٘م( رواه اًمٌخ٤مري، و5)

اخلدقف اًمدذي  ُم٤م يم٤من يٕمرض ًمف ذم اًمّمالة ُمـ واعمراد ،اإلٟم٤مء اًمذي يٖمغم ومٞمف اعم٤مءومق : صقت همٚمٞم٤من اعمرضمؾ، إزيز( 2)

 ي، واًمٜم٤ًم ل، وأسمق داود، قمـ قمٌداهلل سمـ اًمِمخػم.واحلدي٨م رواه اًمؽمُمذ ،يقضم٥م ذًمؽ اًمّمقت

 .قم٤م ِم٦مقمـ  ،اسمـ طم٤ٌمن، ولاًمٌٞمٝم٘م( رواه اًمٌخ٤مري، وُمًٚمؿ، واًمؽمُمذي، واًمٜم٤ًم ل، و2)

 .قمـ طمذيٗم٦م ،، واسمـ ُم٤مضمف، واحل٤ميمؿ، وأسمق يٕمغملأمحد، واًمٜم٤ًم ( رواه 4)
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َدوَم٥مِ  طَمُْمَٝم٥مَ َٜم٣م هَمَٟمْرهَمُٔمَٜم٣م ٔىُمَٙمَٜم٣م شُمؿَّ ُأيْمِٗمٝمَ  ـَ ايمِمَّ شَأْن سَمُ٘مقَن َِم
(1)

. 

 : صمقَه وىمرَمف -7

ويٕمٓمل ُم٤م ذم يده وًمدق يمد٤من  ،ي١مصمر قمغم ٟمٗمًف ،أضمقد ُم٤م يٙمقن اجلقد ÷يم٤من 

اًمٖمٗمد٤مري  ـ أيب ذرومٕمد ،ٞمدؾويٌذل اًمٙمثػم ومق حمت٤مج إمم اًم٘مٚم ،أطمقج إمم ُم٤م يٕمٓمل

وم٘مد٤مل:  ،طمدوٟمحـ ٟمٜمٔمر إمم أُ  ِم٤مءً ة اعمديٜم٦م قمِ ذم طمرّ  ÷ىم٤مل: يمٜم٧م أُمٌم ُمع اًمٜمٌل 

ر  » ََ ٣ًٌم سَمْٟمِِت  :َي٣م َأزَم٣م  َه ََ اَك لِم  ََ َِيٛم٣َمرٌ  يفَمَٙمْٝمِف يَمْٝمَٙم٥ٌم َوفِمٛمْدِ  ََم٣م ُأضِم٤مُّ َأْن ُأضُمًدا  َِيٛم٣َمٌر  ،َِمٛمُْف  إَِّٓ 

ـٍ  َِ اإَِّٓ أَ  ،َأْرُصُدُه يمَِدْي ٣ٌَم قمـ يٛمٞمٜمدف وقمدـ  وأوُم٠م شَهَ٘مَذا َوَهَ٘مَذا يمٙمَّـفِ ْن َأوُمقَل زمِِف ذِم فِم

 .       ؿمامًمف وُمـ ىمداُمف

وإن ي يٙمدـ ُمٕمدف  ،ؾم٤م اًل وم٢من يم٤من ًمدف رء أقمٓمد٤مه يًتحل أن يردّ  ÷ويم٤من 

ٌء ُأفْمْمِٝمَؽ » رء ىم٤مل ًمٚم٤ًم ؾ: ءٌ  ،ََم٣م فِمٛمِْدي َرْ ـِ اؽْمـَتْٗمِرْض ضَمتَّـك َيْٟمسمِٝمٛمَـ٣م َرْ  َويَم٘مِـ

: ي٤م وم٘م٤ملقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ىم٤مل ذًمؽ ًمٌٕمض ُمـ ضم٤مء ي٠ًمًمف ويم٤من قمٜمده ش.هَمٛمُْٔمْمَِٝمَؽ 

 ÷ومٙمره رؾمقل اهلل  ،ٗمؽ ُم٤م ٓ شم٘مدر قمٚمٞمفرؾمقل اهلل مذا أقمٓمٞمتف ُم٤م قمٜمدك ومام يمٚمّ 
أقمط وٓ ختػ ُمـ ذي  :وم٘م٤مم رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر وم٘م٤مل: سم٠ميب أٟم٧م وأُمل ،ىمقل قمٛمر

ًّ  ،اًمٕمرش إىمالٓ شهبذا أُمرت»وىم٤مل:  ÷ؿ رؾمقل اهلل ومتٌ
(2)

. 

وؾمٕم٦م ضمقده أٟمف محؾ إًمٞمف شمًدٕمقن أًمدػ درمدؿ  ÷ومم٤م يذيمر ُمـ يمرم اًمٜمٌل 

ٛمٝم٤م ومام رّد ؾم٤م اًل طمتك ومرغ ُمٜمٝم٤م ًّ وذم همزوة طمٜملم  ،ومقوٕمٝم٤م قمغم طمّمػم صمؿ ىم٤مم ي٘م

وضمد٤مءه إقمدراب يًد٠مًمقٟمف طمتدك اودٓمروه إمم  ،همٜمؿ اعمًٚمٛمقن اًمٖمٜم٤م ؿ اًمٙمثدػمة

ائِ  قيِن َأفْمْمُ » ومقىمػ وىم٤مل: ،ؿمجرة ومخٓمٗم٧م رداءه ََ َُ َهِذِه ايْمِٔمَّم٣مِه  ،لِر هَمَٙمْق ىَم٣مَن فَمَد

                                                           
 .مريرة قمـ أيب ،، واسمـ طم٤ٌمن، وُمًٚمؿياًمٌخ٤مر( رواه 5)

 اًمٌزار قمـ قمٛمر.( رواه اًمؽمُمذي و2)
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َٞمَٔمًَم 
(1)

ْٚمُتُف زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ   ًَ ِـُدويِن  شُمـؿَّ َٓ  ،يَمَٗم ٣ٌَمًٞمـ٣م ىَمـُذوزًم٣م َوَٓ  َوَٓ  زَمِخـٝمالً  َْ شصَم
(2)

وضمٕمدؾ  ،

أقمٓمك صٗمقان سمـ أُمّٞمد٦م ًم٘مد و ،يقّزع شمٚمؽ اًمٖمٜم٤م ؿ وي يرضمع ُمٜمٝم٤م سمٌمء ÷ اًمٜمٌل

يٕمٓمل قمٓم٤مَء  وم٢من حمٛمداً  ،ي٤م ىمقم أؾمِٚمُٛمقا ىمقُمف ي٘مقل هلؿ:ومرضمع إمم  ،همٜماًم سملم ضمٌٚملم

 .ُمـ ٓ خيِمك اًمٗم٘مر

 ،ذم ضمقده ويمرُمف اًمٌحر اًمدذي ٓ يٜمْمد٥م ÷وقمغم يمؾٍّ ومٚم٘مد يم٤من اعمّمٓمٗمك 

  وإٟمف جلدير سم٘مقل اًمِم٤مقمر:

ـْ أَي  اًمٜم ددَقاطِمل أشَمَٞمَْتددفُ    ُمددَق اًمٌَْْحددُر ُِمدد

 

ُتددُف اعمَْٕمددُروُف َواًمٌَْْحددُر ؾَمدد٤مطِمٚمُفْ    ومَٚمُج 

 

 

 

 شَمددددَراُه إذَا َُمدددد٤م ضِم َْتددددُف ُُمددددتََٝمٚم الً 

 

ددِذي أَْٟمدد٧َم ؾَمدد٤م ِٚمُفْ    يَم٠مَٟم ددؽ شمُْٕمٓمِٞمددِف اًم 

 

 

 

ددِف هَمددػْمُ ُروطِمددف ـْ ذِم يَمٗم    ِومََٚمددْق َيْ يَُٙمدد

 

 ؾَمددد٤م ِٚمُفْ  ًمٚم ددددفَ جَلَددد٤مَد هِبَددد٤م ومَٚمْٞمَت دددِؼ ا 

 

 

 

 : همِم٣مضمتف وزمالنمتف -8

ويمد٤من ُمدـ ذًمدؽ سم٤معمحدؾ  ،لوسمالهمد٦م اًم٘مدق ،يٛمت٤مز سمٗمّم٤مطم٦م اًمٚم٤ًمن ÷يم٤من اًمٜمٌل 

أويت ضمقاُمع اًمٙمٚمدؿ، وظمدص سمٌددا ع  ،ػ٦م شمٙمٚمّ وىمٚمّ  ،وضمزاًم٦م ىمقل ،ٟمّم٤مقم٦م ًمٗمظ ،إقمغم

ضم٤مءه رضمؾ ُمـ  ،وي٤مورم٤م سمٚمٖمتٝم٤م ،خي٤مـم٥م يمؾ ىمٌٞمٚم٦م سمٚم٤ًمهن٤م ،وقمٚمؿ أًمًٜم٦م اًمٕمرب ،احلٙمؿ

ـِ أْم سمِدر  : »÷٘م٤مل رؾمقل اهلل وم ؟ُمـ ام سمر ام صٞم٤مم ذم ام اًمًٗمرأ٘م٤مل: محػم وم أْم ًَمدٞمَْس ُِمد

شِصٞم٤َمُم رِم أْم ؾَمَٗمرِ 
(3)

.  

                                                           
 : اإلسمؾ.ايمٛمََّٔمؿو ،: مجع قِمَْم٦م ومق ؿمجر ؿمقك يمثػم ذم اًمّمحراءايمٔمّم٣مه( 5)

 .قمـ اسمـ قم٤ٌمس اًمٓمؼماينوقمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ .  ،، واسمـ طم٤ٌمنيأمحد، واًمٌخ٤مر( رواه 2)

 .اًمٓمؼماين قمـ يمٕم٥م سمـ قم٤مصؿ( رواه 2)
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وٟمّمد٤مقم٦م أًمٗمد٤مظ احلد٤مرضة  ،ة قم٤مرو٦م اًم٤ٌمدي٦م وضمزاًمتٝم٤مىمقّ  ÷ اضمتٛمٕم٧م ًمفو

ىمد٤مل ًمدف سمٕمدض  ،ه اًمدقطملاًمت٠ميٞمدد اإلهلدل اًمدذي ُمددّ  ضم٤مٟم٥م إمم ،وروٟمؼ يمالُمٝم٤م

وإٞمَم أٞمـزل ايمٗمـرآن  لوَم٣م يٚمٛمٔمٛم»أصح٤مسمف: ُم٤م رأيٜم٤م اًمذي مق أومّمح ُمٜمؽ؟ وم٘م٤مل: 

ش؟ؽمٔمد زمـ زم٘مرل وٞمُمٟمت ذم زمٛم ،َمـ ومريش وإين ،َمٌكم يم٣ًمن فمرِّب زمٙم٣ًمين
(1)

. 

 : ىمَمل طمٙمٗمف -9

 ÷وًم٘مدد يمد٤من  ،ذم طمًـ اخلٚمؼ ويمامًمف ُمٌٚمٖم٤ًم ًمٞمس ًمف طمدود ÷طمٞم٨م سمٚمغ 
طمتدك ىمٞمدؾ: إن  ،ومحٞمد اًمًدج٤مي٤م ،اعمثؾ إقمغم ُمـ قمٔمٞمؿ اخلّم٤مل وطمٚمق اًمِمام ؾ

 يم٤مٟم٧م ذم ذاهت٤م أُمرًا ظم٤مرىم٤ًم ًمٚمٕم٤مدة. ÷أظمالق اًمٜمٌل 

٤ًٌّم هل٤م ،م إظمالقؿمٖمقوم٤ًم سمٛمٙم٤مر ÷يم٤من  ٙم٤ًم هب٤م ،حم ًّ إِٞمَّـََم » ويم٤من ي٘مدقل: ،ُمتٛم

َِّؿ ََمَ٘م٣مِرَم إطَْماَلِق  َُ شزُمِٔمْث٦ُم ُٕ
(2)

 ،ومٙم٤من ًمذًمؽ ضمديرًا سمثٜم٤مء رسمف قمٚمٞمف وشمزيمٞمتدف ًمدف ،

 . [4:ن]﴾ ٍَوإِٞمََّؽ يَمَٔمعم طُمُٙمٍؼ فَمٓمِٝمؿ﴿ طمٞم٨م ىم٤مل ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:

 :وسمتجعّم فمٓمٚم٥م وىمَمل اْلٙمؼ اظمحّٚمدي دم أِت

يٗمظ ًمًد٤مٟمف قمدـ اعمدراء واخلّمد٤مم واًمٗمحدش  ÷طمٞم٨م يم٤من  :ضمٖمظ ايمٙم٣ًمن -5

أسمٕمدد اًمٜمد٤مس ُمدـ ؾمدقء  ويم٤من ،واًمٌذاء واًم٤ًٌمب واًمٙمذب واعمزاح إّٓ سمحؼ

  ،٤مسم٤م ذم إؾمقاقوٓ صخّ  ،٤مٟم٤مً وٓ ًمٕمّ  ،ِم٤مً وٓ ُمتٗمحّ  ،ي يٙمـ وم٤مطمِم٤مً  ،إظمالق

أو شمٕمٚمٞمؿ  ،دومع سم٤مـمؾ أو ،ويم٤من يمثػم اًمّمٛم٧م ٓ يتٙمّٚمؿ إّٓ ومٞمام ًمزم ًمتٌٞملم طمؼ

 وُمقاوع اًمؼم. ،أو همػم ذًمؽ ُمـ ُمقاـمـ اخلػم ،أو إرؿم٤مد و٤مل ،ضم٤ممؾ

                                                           
 .أمحد، وُمًٚمؿ، واًمؽمُمذي، قمـ واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع( رواه 5)

 .مريرة قمـ أيب ،لاحل٤ميمؿ، واًمٌٞمٝم٘مُم٤مًمؽ، و( رواه 2)



-512- 

وأُم٤مٟمتف وم٘مد ؿمدٝمد ًمدف سمدذًمؽ  ÷وأُم٤م صدق اًمٜمٌل  :صدق ايمقفمد والدي٧م -1

 ،إذ ًمّ٘مٌف ىمقُمدف سم٤مًمّمد٤مدق إُمدلم ،واًمٌٕمٞمد ىمٌؾ اًم٘مري٥م ،اًمٕمدو ىمٌؾ اًمّمديؼ

 ،ىمط ذم طمٞم٤مشمدف يمٚمٝمد٤موُم٤م قمرف قمٜمف يمذسم٦م  ،ومٚم٘مد قمرف سم٤مًمّمدق ُمٜمذ أن وقمك

 ،ويم٤من ُمـ صدىمف أٟمف يم٤من أؿمد ُم٤م يٙمقن قمغم صدق اًمققمدد واًمقومد٤مء سم٤مًمٕمٝمدد

سمٌٞمدع ىمٌدؾ  ÷سم٤ميع اًمٜمٌل  أٟمفقمـ قمٌد اهلل سمـ أيب احلٛم٤ًمء وُمـ ذًمؽ ُم٤مروي 

صمدؿ ذيمدر سمٕمدد  ،ومٜمز ،شمٞمف هب٤م ذم ُمٙم٤مٟمفي٠مومققمده أن  ،٦م٧م ًمف سم٘مٞمّ ومٌ٘مٞمَ  ،ٌٕم٨مأن يُ 

َي٣م هَمَتـك يَمَٗمـْد : »ًمف ذم ُمٙم٤مٟمف وم٘م٤مل ٜمتٔمرهي ÷رؾمقل اهلل وم٢مذا  ٤مءومج ،٦م أي٤ممصمالصم

ششَماَلٍث َأْٞمَتٓمُِركَ  ُذ ٛمْ َأَٞم٣م َه٣م ُهٛم٣َم َمُ  ،ؾَمَٗمْٗم٦َم فَمقَمَّ 
(1)

. 

طمٞم٨م يم٤من رضم٤مل ىمدريش  ،وأُّم٤م أُم٤مٟمتف وم٘مد سمٚمغ ومٞمٝم٤م ُمٌٚمٖم٤ًم قمٔمٞمامً  :ضمٖمظ إَم٣مٞم٥م -2

وىمد سمٚمغ ُمـ طمٗمٔمف ُٕم٤مٟم٤مهتؿ ورقم٤ميتف هلد٤م أن ظمّٚمدػ  ،يْمٕمقن أُم٤مٟم٤مهتؿ قمٜمده

يقم اهلجرة ًمٞم١مّدي قمٜمف إُم٤مٟمد٤مت ويرضمدع  2ٛمف قمٚمٞم٤ًم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اسمـ قم

ويم٤مٟمقا يٕم٤مدوٟمف طمتدك  ،ذم طملم أهنؿ يم٤مٟمقا قمغم ذيمٝمؿ ،اًمقدا ع إمم أصح٤مهب٤م

ويم٤من ذم ذًمؽ ُم٤م  ،اجل٠موه وأصح٤مسمف ًمٚمخروج ُمـ ُمٙم٦م وشمرك أُمقاهلؿ ودي٤مرمؿ

 يؼمر أظمذه ُٕم٤مٟم٤مهتؿ وودا ٕمٝمؿ ًمق أراد.

واًمّمدؼم قمدغم  ،واًمٕمٗمدق قمٜمدد اعم٘مددرة ،ٚمؿ وآطمدتامليم٤من احل :الٙمؿ وايمٔمٖمق -4

وطمٗمٔمد٧م قمٜمدف  ،٦مويمؾ طمٚمٞمؿ ىمد قمروم٧م ُمٜمف زًّمد ،صٗم٤مٌت أدسمف اهلل هب٤م ،اعمٙم٤مره

 ، وقمغم إهاف اجل٤ممؾ إّٓ صؼماً  إّٓ  ىُمع يمثرة إذ دي يزد ÷وًمٙمٜمف  ،َمْٗمَقة

٤م سملم أُمريـ إٓ اظمت٤مر أينمه٤م ُمد ÷ رؾمقل اهلل ػّم ىم٤مًم٧م قم٤م ِم٦م: ُم٤م ظُم  ،طمٚمامً 

                                                           
 ل.واًمٌٞمٝم٘م ( رواه أسمق داود5)
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يم٤من أسمٕمد اًمٜم٤مس قمٜمف، وُم٤م اٟمت٘مؿ ًمٜمٗمًف إٓ أن شمٜمتٝمؽ  وم٢من يم٤من إصمامً  ،ي يٙمـ إصمامً 

 طمرُم٦م اهلل ومٞمٜمت٘مؿ هلل هب٤م. 

وؾمدامطم٦م  ،، ويمٔمدؿ اًمٖمدٞمظة احلًٜم٦م واعمثدؾ إقمدغم ذم احلٚمدؿاًم٘مدو ÷يم٤من       

يمثدػم  ،واومدر احلٚمدؿ ،طمٚمٞمامً  ،وؾمالُم٦م اًمّمدر ُمـ إطم٘م٤مد واًمْمٖم٤م ـ ،اًمٜمٗمس

 ،ويٕمٓمدل ُمدـ طمرُمدف ،يّمؾ ُمدـ ىمٓمٕمدف ،اًمٗمْمؾ واإلومْم٤مليمثػم  ،آطمتامل

ويدٌس ٟمٗمًدف قمدـ إذى،  ،، ويٖمض ـمرومف قمـ اًم٘مدذىويٕمٗمق قمٛمـ فمٚمٛمف

ٓ يٖمْم٥م ًمٌمء يتّمؾ  ،وٓ يزيده ؿمدة اجلٝمؾ إّٓ طمٚمامً  ،ويّمؼم قمغم ُم٤م يٙمره

  .وأهقمٝمؿ رو٤مً  ،يم٤من أسمٕمد اًمٜم٤مس همْم٤ٌمً و ،سمذاشمف

وًمدٞمس  ،ٓ يًع اعم٘م٤مم ًمدذيمره وىمد ورد مم٤م يدل قمغم ذًمؽ اًمٌمء اًمٙمثػم اًمذي

سمٕمد أن دظمؾ ُمٙم٦م وم٤محت٤ًم ومجع ًمدف ُمدـ يمد٤من  ÷أدل قمغم ذًمؽ مم٤م ومٕمٚمف اًمٜمٌل 

يم٤من ومام  ،ويم٤من ُمٕمف قمنمة آٓف ُم٘م٤مشمؾ يٜمتٔمرون أُمره ومٞمٝمؿ ،سمٛمٙم٦م ُمـ ىمريش

 يمدريؿ واسمدـ أخٍ  أٌخ  ،ُم٤م شمٔمٜمقن أين وم٤مقمؾ سمٙمؿ؟ ىمد٤مًمقا: ظمدػماً ُمٜمف إّٓ أن ىم٤مل: 

 اذمٌقا وم٠مٟمتؿ اًمٓمٚم٘م٤مء. ،ؿ اًمٞمقم يٖمٗمر اهلل ًمٙمؿوم٘م٤مل: ٓ شمثري٥م قمٚمٞمٙم ،يمريؿ

 وأؿمّدمؿاًمٜم٤مس قمـ اًمٙمؼم،  أسمٕمد ÷يم٤من رؾمقل اهلل  :ايمتقاوع ويمكم اْل٣مٞم٤م -5

، ويٛمٌم راضمدالً  ،ويٜم٤مم قمٚمٞمٝم٤م ،، جيٚمس قمغم إرضشمقاوٕم٤ًم، وأًمٞمٜمٝمؿ قمريٙم٦م

 .ويريم٥م احلامر سمال هج ،ويريم٥م ُم٤م أُمٙمٜمف ُمـ ومرس أو سمٖمؾ أو مح٤مر

ىم٤مًم٧م قم٤م ِم٦م: يمد٤من خيّمدػ ٟمٕمٚمدف، وخيدٞمط ّدة شمقاوٕمف وذم وصػ ظمٚم٘مف وؿم

 ،َيْٗمدكِم صمقسمدف  ،ًا ُمـ اًمٌنمدويم٤من سمنَم  ،ويٕمٛمؾ سمٞمده يمام يٕمٛمؾ أطمديمؿ ذم سمٞمتف ،صمقسمف

وي٠ميمؾ  ،ويٕم٘مؾ اًمٌٕمػم ،وي٘مّؿ اًمٌٞم٧م ،ويٕمٚمػ ٟم٤موحف ،وخيدم ٟمٗمًف ،ويٚم٥م ؿم٤مشمف
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 . ويٛمؾ سمْم٤مقمتف ُمـ اًمًقق ،ُمع اخل٤مدم ويٕمجـ ُمٕمف

ويِمدٝمد  ،ويٕمدقد ُمرود٤ممؿ ،، ويدزورمؿعمًدٚمٛملمي٠ميت ودٕمٗم٤مء ا ÷ويم٤من 

، وًمف طم٤مضمد٦م إّٓ ىمد٤مم ُمٕمدف ذم طم٤مضمتدف وٓ ي٠مشمٞمف أطمد طمّر أو قمٌد أو أَُم٦م ،ضمٜم٤م زمؿ

ع يؽمومّ  وي يٙمـ ،ر وم٘مػمًا ًمٗم٘مرهوٓ ي٘مّ  ،وي١مايمٚمٝمؿ ،ويم٤من ي٥م اعم٤ًميملم وجي٤مًمًٝمؿ

 :٤مدُمدفخيدم ُمـ ظَمَدَُمدف، وي ي٘مدؾ خليم٤من و ،قمغم قمٌٞمده وإُم٤م ف ذم ُم٠ميمؾ وٓ ُمٚمٌس

 .وي يٕم٤مشمٌف قمغم ومٕمؾ رء أو شمريمف ،ىمط :أفٍّ 

 يٛمٜمع ويم٤من ،إذا ًم٘مل ُمًٚماًم سمدأه سم٤معمّم٤مومح٦مو ،يٌدأ ُمـ ًم٘مٞمف سم٤مًمًالم ÷ويم٤من 

أىمٌدؾ قمٚمٞمدف  ٓ جيٚمس إًمٞمدف رضمدؾ يدصمدف إّٓ و ،قمـ اًم٘مٞم٤مم ًمف يمام ي٘مقُمقن ًمٚمٛمٚمقك

 ويم٤من يٙمدرم ،ض قمٜمفأن يٙمقن اًمرضمؾ مق اًمذي يٕمرف إّٓ وٓ يٕمرض قمٜم ،سمقضمٝمف

 وي١مصمر اًمداظمؾ قمٚمٞمف سم٤مًمقؾم٤مدة اًمتل حتتف. ،ورسمام سمًط ًمف صمقسمفُمـ دظمؾ قمٚمٞمف 

 ٝمؿوجيٚمدس ومدٞم ،ٝمؿيد٤مدصم ، اجل٤مٟم٥م ُمع أمٚمف وأصح٤مسمف وظمدُمفًملّم  ÷ويم٤من 

ويت٠مًّمػ أمؾ اًمنم سم٤مًمٌنم  ،ويٙمرم أمؾ اًمٗمْمؾ ذم أظمالىمٝمؿ ،ويت٠مًّمٗمٝمؿ ،يم٠مطمدمؿ

  ٌمء.ذم ؾمٗمر ُمع أصح٤مسمف ي يٙمـ يتٛمٞمز قمٚمٞمٝمؿ سميم٤من وإذا  ،إًمٞمٝمؿ

÷

 ،٦مم اًمدًمٞمؾ قمغم مذه اعمحٌّ أن ي٘مدّ  شمٕم٤ممم قمل حم٦ٌم اهللُمـ يدّ إّن ُمـ اًمقاضم٥م قمغم 

ك إّٓ ُمـ ظمالل اىمؽمان حم٦ٌم اهلل سمٛمحٌد٦م اًمرؾمدقل وإٟمف ُم٤م ُمـ ؿمؽ أن ذًمؽ ٓ يت٠مشمّ 

 .واشم٤ٌمقمف ÷إقمٔمؿ 
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٦م اهلل وحمٌّ  ،٦م اهلل شمٕم٤مممٚم٦م إمم حمٌّ مل اًمقؾمٞمٚم٦م اعمقّص  ÷٦م اًمرؾمقل ذًمؽ ٕن حمٌّ 

 ،وقمٚمٞمٝمد٤م ُمددار اهلدايد٦م واًمت٘مدقى ،مدل اًمدديـ يمٚمدف ÷شمٕم٤ممم ورؾمقًمف اًمٙمريؿ 

ٌُّـقَن ا﴿ ىم٤مل شمٕمد٤ممم: ،واًمّمالح واًمٗمالح ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة
 يمٙمَّــفَ وُمـْؾ إِن ىُمٛمـُتْؿ َُتِ

ٌُْ٘مُؿ ا ٌِ ٌُِٔمقيِن ُِحْ ُٞمقزَمُ٘مْؿ َوا يمٙمَّـفُ هَم٣مسمَّ َُ ضِمٝمٌؿ  يمٙمَّـفُ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ   يمٙمَّــفَ وُمْؾ َأؿمِٝمُٔمقْا ا *نَمُٖمقٌر رَّ

ؽُمقَل هم١مِن سَمَقيمَّْقْا هَم١مِنَّ ا ـَ  يمٙمَّـفَ َوايمرَّ  .[22-25آل قمٛمران:] ﴾َٓ ُِح٤ِمُّ ايْمَ٘م٣مهمِِري

اًمتدل يتٜمد٤مومس ومٞمٝمد٤م  ،مل اعمٜمزًم٦م اًمرومٞمٕمد٦م اًمٕم٤مًمٞمد٦م ÷٦م اًمٜمٌل ًمذًمؽ يم٤مٟم٧م حمٌّ 

 ويتٗم٤مٟمك قمٚمٞمٝم٤م اعمحٌقن.  ،ويًٕمك إًمٞمٝم٤م اعمجتٝمدون ،اعمتٜم٤مومًقن

مق أطمؼ ُمـ جي٥م أن شمٗمزع اًم٘مٚمدقب  ÷ٙمقن إُمر يمذًمؽ ورؾمقل اهلل ويمٞمػ ٓ ي

وأظمرضمٜم٤م سمف ُمـ  ،ُمـ اًمْماللٕن اهلل أ ٟم٘مذٟم٤م سمف  ،ومق اجلدير سم٤مإليم٤ٌمر واإلقمٔم٤مم ،تفعمحٌّ 

ًمذًمؽ اؾمتحؼ أن يٙمقن  ،وسمقاؾمٓمتف ُمٜمحٜم٤م اهلل ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر

ـ اعم ـ اًمٜمد٤مس طمٔمف ُمـ اعمح٦ٌّم ًمف أورم وأزيمك ُم ح٦ٌّم ًمٚمٜمٗمس واعم٤مل وإمؾ وإوٓد وُمد

ـُ أضََمُدىُمْؿ ضَمتَّك أىَُمـْقَن » :÷ُمّمداىم٤ًم ًم٘مقل اعمّمٓمٗمك  ،أمجٕملم َٓ ُي٠ْمَِم َوايمَِّذي َٞمْٖمِز زمِٝمَِدهِ 

ـْ َويمَِدهِ َوَوايمِِدهِ َوايمٛم٣َّمِس أََْجَِٔمكْمَ  شأضََم٤مَّ إيِمَٝمِْف َِم
(1)

. 

ٌّد  ٕمٔمٛمدك اًمتدل يمد٤من قمٚمٞمٝمد٤م اًمّمدح٤مسم٦م٦م اًموإٟمف عمـ ٟم٤مومٚم٦م اًم٘مقل أن ٟمِمٞمد سم٤معمح

ٌّد ،ديإظمٞم٤مر اًمذيـ رضسمقا اعمثؾ إقمغم ذم احل٥م اعمحّٛمد ٦م وىمٓمٕمدقا ُمراشمد٥م اعمح

 ،وصٗم٤مشمف ÷٘م٤ًم سمذات اعمّمٓمٗمك وؿمٖمٗم٤ًم وشمٕمٚمّ  وومٜمٞم٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ ص٤ٌمسم٦مً  ،وأىم٤ًمُمٝم٤م

قا ـمٕمؿ اإليامنوم ًّ  :÷ُمّمدداىم٤ًم ًم٘مدقل اًمرؾمدقل إقمٔمدؿ  ،وذاىمقا طمالوشمف ،٠مطم
َـّ همِ » ـْ ىُم َوَرؽُمـقيُمُف َأضَمـ٤مَّ إيَِمْٝمـِف ِِمّـ٣م  يمٙمَّــفُ َأْن َيُ٘مقَن ا :ٝمِف َوصَمَد ضَمالَوَة اِليَمنِ شَمالٌث ََم

                                                           
 قمـ أٟمس وأيب مريرة. واسمـ ُم٤مضم٦م  ُمًٚمؿ واًمٜم٤ًم لو اًمٌخ٤مري رواه (5)
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ٌُُّف إِّٓ  ،ؽِمقاُُه٣م
ََ دم ايْمُ٘مْٖمِر ىَمـَم َيْ٘مـَرُه َأْن  ،يمٙمَّـفِ َوَأْن ُِح٤ِمَّ اظمَْرَء ٓ ُِحِ َوَأْن َيْ٘مَرَه َأْن َئُمق

شُيْٗمَذَ  دم ايمٛم٣َّمرِ 
(1)

. 

 ÷٤م وصؾ إًمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ احل٥م اًمٕمٛمٞمؼ ًمرؾمدقل اهلل ومم٤م يدل قمغم ُمٌٚمغ ُم
ٌ   2أن أسم٤م احلًـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ُم٤مروي ٙمؿ ًمرؾمدقل ؾم ؾ: يمٞمدػ يمد٤من طمد

يم٤من واهلل أطم٥م إًمٞمٜم٤م ُمـ أُمقاًمٜم٤م وأوٓدٟم٤م وآسم٤م ٜم٤م وأُمٝم٤مشمٜم٤م وُمدـ »؟ وم٘م٤مل: ÷ اهلل

 .شاعم٤مء اًم٤ٌمرد قمغم اًمٔمٛم٠م

ُمـ ٟمٗمًف اًمتل سمدلم  اهلل أيمثروًم٘مد يم٤من يمؾ واطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إظمٞم٤مر ي٥م رؾمقل 

ـ اًمذي ضم٤مء سمف. ،÷وجيقد سمروطمف ومداء ًمٚمحٌٞم٥م اعمّمٓمٗمك  ،ضمٜمٌٞمف ـ اًمدي  ودوم٤مقم٤مً قم

وا وصم٤مىمدف وعم٤م ؿمددّ  ،ه ًمٞم٘متٚمقهقأظمرضمو أهه اعمنميمقن سمٛمٙم٦م ظمٌٞم٥م سمـ قمدي عم٤ّمومٝمذا 

ٟم٤م أحت٥م أن حمٛمًدا أن قمٜمد :أٟمِمدك اهلل ي٤م ظمٌٞم٥م :ىم٤مل ًمفو أسمق ؾمٗمٞم٤من قمغم اخلِم٦ٌم شم٘مدم ُمٜمف

وم٘م٤مل ظمٌٞم٥م: واهلل ُم٤م أطم٥م أن حمٛمدًدا أن ذم  ،ُمٙم٤مٟمؽ ييب قمٜم٘مف، وأٟمؽ ذم أمٚمؽ؟

وم٘م٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من: ُم٤م رأيد٧م ُمدـ  ُمٙم٤مٟمف اًمذي مق ومٞمف شمّمٞمٌف ؿمقيم٦م، وإين ضم٤مًمس ذم أمكم.

 اًمٜم٤مس أطمًدا ي٥م أطمًدا يمح٥م أصح٤مب حمٛمٍد حمٛمًدا.

 ًمٕمٚمٛمٝمدؿ :÷ يمؾ ذًمؽ وهمػمه مم٤م ٓيًع اعم٘م٤مم ًمذيمره يم٤من ُمـ صح٤مسم٦م رؾمدقل اهلل

 وقمدّز ؿمد٠مهنؿ اٟمتٍمدوا وُم٤م ُمـ ؿمؽ أهندؿ إٟمدام ،وُمٙم٤مٟمتف ÷سمٛمٜمزًم٦م احلٌٞم٥م اعمّمٓمٗمك 

 تف.٤ٌمقمٝمؿ ذيٕمتف وؾمٜمّ واشمّ  ،آصم٤مره وظمٓم٤مه ؿواىمتٗم٤م ٝم ÷سمٛمحٌتٝمؿ ًمرؾمقل اهلل 

ّٓ  يٙمقن هلؿ وٓ ،٦م اإلؾمالم اًمٞمقم ٟمٍم وٓ قمزّ ؼ ُٕمّ وإٟمف ٓ يتح٘مّ  ٓ ؾمد١مدد: إ جمد و

                                                           
 قمـ أيب أُم٤مُم٦م.  وأسمقداود واسمـ ُم٤مضم٦م ُمًٚمؿ واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًم لو اًمٌخ٤مري رواه (5)
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 . ÷ـ قمٌد اهلل ٦م واإلىمتداء سم٤مًم٘م٤م د إقمٔمؿ حمٛمد سما ذم ـمريؼ اعمحٌّ ور٤مإذا ؾم

وذًمدؽ  ،÷ي ؿمٙمر ُم٤م أٟمٕمؿ اهلل سمف قمٚمٞمٜم٤م سمٌٕمث٦م اًمٜمٌدل واًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم١مدّ 

إًمٞمٜم٤م ُمدـ أٟمٗمًدٜم٤م وأُمقاًمٜمد٤م وأمٚمٞمٜمد٤م وُمدـ اًمٜمد٤مس  أطم٥م   ÷سم٠من يٙمقن اًمرؾمقل 

وٟم٘متٗمدل  ،وذًمؽ سم٠من ٟمًدػم قمدغم هنجدف ،وأن ٟمؽمضمؿ مذا احل٥م إمم قمٛمؾ ،أمجٕملم

، ٟمجٕمٚمف ىمددوًة ًمٜمد٤م ومدٞمام ٟمد٠ميت وٟمدذر وأن ،وٟمٚمزم أظمالىمف وآداسمف ،وٟمّتٌع ؾمٜمّتف ،أصمره

 ،ُمٜمّٗمدددذيـ أواُمدددره ،قمددد٤مُمٚملم سمتقضمٞمٝم٤مشمدددف ،ؾمددد٤م ريـ وراءه ذم درب اهلددددى

 . ٟمقامٞمف جمتٜمٌلم

٦ٌّم اعمٓمٚمقسم٦م اًمتل يرو٤مم٤م اهلل ورؾمقًمفومذه مل  ٌّد٦ماإذ ُم٤م ُمـ ؿمؽ أن  ،اعمح  عمح

 ،أصمرمد٤م اًمٙمٌدػم ذم ٟمٗمدس اعمد١مُمـ يٙمدقن هلد٤م مل اًمتدل هلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمفاًمّم٤مدىم٦م 

 ،واّدقمد٤مء سم٤مـمدؾ ،وإّٓ ومٝمق ىمقل يم٤مذب ،وم٤مشمفوشمٍّم  فوشم٠مصمػمم٤م اًمقاوح قمغم ؾمٚمقيم

 يّمدق قمٚمٞمف ىمقل اًمِم٤مقمر:

ٌ ددفُ  شُمٔمِْٝمددرُ شَمٕم يصدد اإلًمددَف وأٟمدد٧َم    طُم

 

 !!ذا ًَمَٕمْٛمددرْي ذم اًمِ٘مَٞمدد٤مِس سَمدددْيعُ َمدد 

 

 

 

ـمَْٕمَتددفُ  ٌ ددَؽ َصدد٤مدىم٤مًٕ   ًَمددق يَمدد٤من طُم

 

ددد٥م  ُُمٓمِْٞمدددعُ إن  ا 
ـْ ُيِ َددد

 عمُِحددد٥م  عمِ
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 أهل البيت

ومٛمحٌدتٝمؿ  ،أطمؼ اًمٜم٤مس سم٤محلد٥م واًمت٘مددير وٓ ؿمؽ مؿل اهلل أمؾ سمٞم٧م رؾمق

 .÷وشمٙمريٛمٝمؿ شمٙمريؿ ًمف  ،÷٦م ًمرؾمقل اهلل حمٌّ 

اًمرؾمدقل صدٚمقات اهلل  اًمذي أوصد٤مٟم٤م ÷٦م رؾمقل اهلل أمؾ اًمٌٞم٧م مؿ وصٞمّ و

 وم٘م٤مل قمّز ُمدـ ىم٤م دؾ: ،ُمقّدهتؿ ٙمريؿذم يمت٤مسمف اًم وأوضم٥م اهلل قمٚمٞمٜم٤م ،تٝمؿسمٛمحٌّ  قمٚمٞمف

َة دِم ايْمُٗمْرزَمك﴿ ََّ ، أي ىمؾ يد٤م حمٛمدد: ٓ [22اًمِمقرى:]﴾وُمؾ َّٓ َأؽْمَٟميُمُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمِف َأصْمًرا إَِّٓ اظمََق

 ،أـمٚم٥م ُمٜمٙمؿ أضمرًا قمغم اًمدذي ضم دتٙمؿ سمدف ُمدـ احلدؼ إّٓ أن شمدقّدوين ذم ىمراسمتدل

 وشمّمٚمقا اًمرطمؿ اًمتل سمٞمٜمل وسمٞمٜمٙمؿ.

ٌُّقا » :÷ ىم٤ملو ـْ ٞمَِٔمِٚمفِ  يمٙمَّـفَ اَأضِم ٌُّقيِن زمُِح٤مِّ ا ،ظم٣َِم َيْٕمُذوىُمْؿ َِم ٌُّـقا  ،يمٙمَّـفِ َوَأضِم َوَأضِم

ٌِّل شَأْهَؾ زَمْٝمتِل زمُِح
(1)

ىُمـْؿ فَمـعَم » اهلل قمٚمٞمدف وقمدغم آًمدف: صٚمقات، وىم٤مل  ََ زُمـقا َأْوَٓ َِّ َأ

شايمُٗمْرآنِ  اَءةِ َوفَمعَم ومِرَ  ،َوضُم٤مِّ َأْهِؾ زَمْٝمتِفِ  ،طِمَِم٣مٍل شَماَلٍث : فَمعَم ضُم٤مِّ َٞمٌِٝمُِّ٘مؿْ 
(2)

.  

ىم٤مم ومٞمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يقُم٤م ظمٓمٞمٌد٤م  وقمـ زيد سمـ أرىمؿ ىم٤مل:

َـ٣م » :صمؿ ىم٤مل ،رذيمّ قمظ ووو ،وأصمٜمك قمٚمٞمف ًمٚم دفَ د اٛمِ ومحَ  ،٤مسمامء يدقمك مُخًّ  ٣م زَمْٔمُد َأَٓ َأُّيُّ َأَمَّ

ََم َأَٞم٣م زَممَمٌ ُيقؾِمُؽ َأْن َيْٟمسمَِك َرؽُمقُل َرزمِّ  َوَأَٞم٣م سَمـ٣مِرٌك همِـٝمُ٘مْؿ شَمَٗمَٙمـكْمِ  ،ك هَمُٟمصِمٝم٤َم ايمٛم٣َّمُس هَم١مِٞمَّ

                                                           
 .رواه اًمؽمُمذي واًمٓمؼماين واحل٤ميمؿ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس (5)

 .2 واسمـ اًمٜمج٤مر رم شم٤مرخيف قمـ قمكم لاًمديٚمٛمرواه  (2)
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ََم ىمَِت٣مُب اَأوَّ  ُ٘مقا زمِفِ  يمٙمَّـفِ ٣مِب اهَمُخُذوا زمِ٘مِتَ  ،َدى َوايمٛمُّقرُ همِٝمِف اهلُ  يمٙمَّـفِ هُلُ ًِ ومحد٨م  ،شَواؽْمَتْٚم

ـُرىُمُؿ ا :َوَأْهـُؾ زَمْٝمتِـك»: ٥م ومٞمف صمؿ ىم٤ملقمغم يمت٤مب اهلل ورهمّ  ىمِّ ََ  ،ذِم َأْهـِؾ زَمْٝمتِـك يمٙمَّــفَ ُأ

ُرىُمُؿ اأُ  ىمِّ ُرىُمُؿ ا ،ذِم َأْهِؾ زَمْٝمتِك يمٙمَّـفَ ََ ىمِّ ََ شذِم َأْهِؾ زَمْٝمتِك يمٙمَّـفَ ُأ
(1)

. 

ويٙمٗمل أمؾ اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي اًمنميػ ُمـ قمٚمق اًمِم٠من ورومٞمع اعمٜمزًم٦م أن اهلل شمٕم٤ممم 

وضمٕمؾ اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ ُم٘مروٟمد٦م سم٤مًمّمدالة قمدغم  ،أوضم٥م اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمّمالة

 ،ويددقمق هلدؿ ، قمٚمدٞمٝمؿإّٓ ومدق يّمدكّم  وُم٤م ُمـ ُمًٚمؿ وٓ ُمًدٚمٛم٦م ،÷ فرؾمقًم

  اهلل ورؾمقًمف. إُمتث٤مٓ ُٕمر

 -ٛمتٜمد٤مىمدد قمٚمّ  :أو ىمد٤مل-ىمدد قمٚمٛمٜمد٤م  :ي٤م رؾمقل اهلل يمٕم٥م سمـ قمجرة ىم٤مل: ومٕمـ

ـٍد يمٙمَّـٜمُ وُمقيُمقا ا» :ىم٤مل ؟ومٙمٞمػ اًمّمالة قمٚمٞمؽ ،قمٚمٞمؽ يمٞمػ ٟمًّٚمؿ ؿَّ َصـؾِّ فَمـعَم حُمَٚمَّ

ْٝم٦َم فَمعَم إزِمْ  ٍد ىَمََم َصٙمَّ ٝمـٌد َوزَمـ٣مِرْك فَمـعَم َوفَمعَم آِل حُمَٚمَّ َراِهٝمَؿ َوآِل إزِْمَراِهٝمَؿ إِٞمََّؽ َْحِٝمٌد جَمِ

ٝمٌد  ٍد ىَمََم زَم٣مَرىْم٦َم فَمعَم إزِْمَراِهٝمَؿ َوآِل إزِْمَراِهٝمَؿ إِٞمََّؽ َْحِٝمٌد جَمِ ٍد َوفَمعَم آِل حُمَٚمَّ شحُمَٚمَّ
(2)

 .  

 ، ٝمد٤مإّٓ سم٠مدا وٓ شمّمّح  ،اًمّمالة إّٓ هب٤م ومذه مل اًمّمالة اًمقاضم٦ٌم اًمتل ٓ شمتؿّ 

 وذم ذًمؽ ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل روقان اهلل قمٚمٞمف:   ،٘مٌؾ إّٓ سمذيمرم٤موٓ شمُ 

ٌ ٙمُؿ  ًمٚم دددفِ َيدد٤م آل سمٞمدد٧ِم رؾُمددقِل ا  طُمدد

 

ـ ا   ذم اًمُ٘مددرآِن أٟمَْزًَمددفُ  ًمٚم دددفِ وَمددرٌض ُمدد

 

 

 

دد٠من ِأٟم ُٙمددؿُ  ددٞمِؿ اًمِم 
ـ قمٔمِ  يَمَٗمدد٤ميمُؿ ُمدد

 

َٓ َصددالة ًَمددفُ   ـْ ي يَُّمددؾ  قَمَٚمددٞمُٙمؿ   ُمدد

 

 

 

اًمٌمدء  ÷يمت٤مب اهلل شمٕمد٤ممم وؾمدٜم٦ّم رؾمدقًمف  ذم أمؾ اًمٌٞم٧موىمد ورد ذم ومْمؾ 

                                                           
 .رواه ُمًٚمؿ قمـ زيد سمـ أرىمؿ، وؾمٞم٠ميت ذيمر احلدي٨م سمرواي٤مت أظمرى وخترجيف ىمري٤ٌمً  (5)

٤م  يوُمًٚمؿ وأسمق داود واًمؽمُمذ ياًمٌخ٤مر( رواه 2)  وهمػممه٤م. ،وأيب ُمًٕمقد اًمٌدري ،قمـ يمٕم٥م سـم قمجرة ،واسـم ُم٤مضمف لواًمًٜم
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وإّٟمف ُمـ اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ذقم٤ًم أن ٟمح٥م أمدؾ  ،اًمٙمثػم اًمذي ٓ يًع اعمج٤مل ًمذيمره

٤ًٌّم ًمرؾمدقل اهلل  ،وأن ٟمحؽمُمٝمؿ وٟمجّٚمٝمؿ ،سمٞم٧م رؾمقل اهلل وذرّيتف وإضمدالًٓ  ÷طم

 وشمٜمٗمٞمذًا ًمقصّٞمتف. ،وٟمقّدمؿ ٟمزوًٓ قمٜمد أُمره ،ًمف

  :أهؾ ايمٌٝم٦م وايمقصّٝم٥م هؿ َم٣ميقموِم٣م ورَ دم همّمؾ 

ة: ( 3) َّ ــق ــ٥م اظم َة دِم ﴿ ومددل ىمقًمددف شمٕمدد٤ممم:آي ََّ ــَق ــًرا إَِّٓ اظمَ ــِف َأصْم ــَٟميُمُ٘مْؿ فَمَٙمْٝم ــؾ َّٓ َأؽْم وُم

قمدـ اسمدـ ويدل قمغم اظمّم٤مصٝم٤م سم٠ممؾ اًمٌٞمد٧م ُمد٤مروي ، [22اًمِمقرى:] ﴾ايْمُٗمْرزَمك

َة دِم وُمؾ َّٓ َأؽْمـَٟميُمُ٘مْؿ فَمٙمَ ﴿: ٤م ٟمزًم٧مقم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: عمّ  ََّ ْٝمـِف َأصْمـًرا إَِّٓ اظمَـَق

وُمدـ ىمراسمتدؽ مد١مٓء اًمدذيـ وضمٌد٧م قمٚمٞمٜمد٤م  :﴾ ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمدقل اهللايْمُٗمْرزَمك

 همَ وَ  قِمل فمَ »هتؿ؟ ىم٤مل: ُمقدّ 
ش٣م٣مُُهَ ٛمَ ازمْ وَ  ٥مُ ٚمَ ٣مؿمِ

(1)
 . 

 6 وهمػمه ُمـ ظمٓم٦ٌم ًمإلُم٤مم احلًـ سمـ قمكم اإلُم٤مم أسمق ـم٤مًم٥م ذم أُم٤مًمٞمفوروى   
هتؿ ـ اومؽمض اهلل ُمقدّ وأٟم٤م ُمـ أمؾ اًمٌٞم٧م اًمذي» ىم٤مل ومٞمٝم٤م: ،سمٕمد ُم٘متؾ أسمٞمف ؾمالم اهلل قمٚمٞمف

َََّة دِم ايمُْٗمْرزَمك﴿: ÷وم٘م٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف  قمغم يمؾ ُمًٚمؿ َّ أؽَْمٟميَمُُ٘مْؿ فَمَٙمٝمِْف أصَْمًرا إَِّٓ اظمََق  وُمؾٓ 

ٛم٣ًم ًْ َْ يمَُف همِٝمَٜم٣م ضُم ٛم٥ًَم ٞمَِّز ًَ ْ  ضَم ـ َيْٗمؼَمِ ششمٜم٤م أمؾ اًمٌٞم٧موم٤مىمؽماف احلًٜم٦م ُمقدّ  ﴾َوََم
(2)

. 

ومق  ،: ومق احلدي٨م اعمروي قمـ زيد سـم أرىمؿ وهمػمه اًمذي ؾمٌؼ ذيمرهضمدي٧م ايمثٗمٙمكم( 1) 

ـْ سَمِّمٙمُّقا زَمْٔمِدي» ذم رواي٦م سمٚمٗمظ: ْ٘متُْؿ زمِِف يَم ًَّ َ َُ ـْ  ،إيِنِّ سم٣َمِرٌك همِٝمُ٘مْؿ ََم٣م إِْن  أضََمُدُُه٣َم أفَْمٓمَُؿ َِمـ

طَمرِ  ْٔ فِ ىمِت٣َمُب ا :ا ََم  :يمٙمَـّ ًَّ ـْ ايم ٌَ َِم َْرضِ ضَمٌٌْؾ َِمُْدو ْٕ وَم٣م  ،َوفِمؼْمَِِت أَْهُؾ زمَٝمْتِل ،ِء إلَِم ا ـْ َيتََٖمرَّ َويَم

ََا فَمقَمَّ اَلْقَض  ٝمِٜمََم  ،ضَمتَّك َيِر إيِنِّ أُوؾِمـُؽ أَْن » وذم روايد٦م: ،شهَم٣مْٞمٓمُُروا ىَمٝمَْػ ََتُْٙمُٖمـقيِن همِ

                                                           
 .، وأمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ومْم٤م ؾ اًمّمح٤مسم٦م، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضُمٌػمرواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم (5)

 .واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ وأسمق يٕمغمرواه اًمٓمؼماين  (2)
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َْفَمك هَمٟمصُِمٝم٤َم  ٣مَب  :َوإيِنِّ سم٣َمِرٌك همِٝمُ٘مْؿ ايمثََّٗمَٙمـكْمِ  ،ُأ ٌْـ يمٙمَّــفِ ا ىمَِت ـََمِء إلَِم ضَم ًَّ ـْ ايم ٌَ َِمـ ٌؾ َِمْـُدو

َْرضِ  ْٕ ٌَّٟميَِن َوإِنَّ ايمٙمَّْمِٝمَػ اَْلٌغَِم  ،َوفِمؼْمَِِت أَْهُؾ زمَٝمْتِل ،ا ََا فَمـقَمَّ  َٞم وَم٣م ضَمتَّـك َيـِر
ـْ َيْٖمؼَمِ ََُم يَم َُّ َأ

شهَم٣مْٞمٓمُُروا ىَمٝمَْػ ََتُْٙمُٖمقيِن همِٝمِٜمََم  ،اَلْقَض 
(1)

. 

 ٥مِ ٛمَ ٝمْ ٖمِ ؽَم  ؾِ ثَ ىَمٚمَ  ؿْ ٘مُ ٝمْ ل همِ تِ ٝمْ زمَ  ؾِ هْ أَ   ََمَثُؾ ََم ٞمَّ إِ » :÷ومق ىمقل اًمٜمٌل ( ضمدي٧م ايمًٖمٝمٛم٥م: 1)

ـْ ََتٙمََّػ فمَ  :قٍح ٞمُ  ٌَٜم٣م َٞمج٣م، وََم
ـْ َرىمِ شىقَ هَ ٣م نَمِرَق وَ ٜمَ ٛمْ ََم

(2)
. 

ـَ ايْمِٔمْٙمـِؿ ﴿ ومل ىمقًمف شمٕم٤ممم:آي٥م اظم٣ٌمهٙم٥م: ( 4)  َؽ همِٝمِف َِمـ زَمْٔمِد ََم٣م صَم٣مءَك َِمـ ـْ ضَمآصمَّ هَمَٚم

ٌَْتِٜمـْؾ هَمُٗمْؾ سَمَٔم٣ميَمْقْا َٞمْدُع َأزمْ  ُ٘مْؿ شُمؿَّ َٞم ًَ ٛم٣َم وَأٞمُٖم ًَ ٣مءىُمْؿ َوَأٞمُٖم ًَ
٣مءَٞم٣م َوٞمِ ًَ

ٛم٣َمءَٞم٣م َوَأزْمٛم٣َمءىُمْؿ َوٞمِ

دفِ ا هَمٛمَْجَٔمؾ يمَّْٔمٛم٥َمَ  ضم٤مء ذم ؾم٥ٌم ٟمزول أي٦م أّٟمدف  ،[65آل قمٛمران:]﴾قَمغَم اًْمَٙم٤مِذسملِمَ  ًمٚم 

ذم و ،ذًمدؽ ُمٜمدف قاٟمجران ىمٌٚم ٟمّم٤مرىاعمالقمٜم٦م قمغم  ÷٤م قمرض رؾمقل اهلل عمّ 

 ،ًدلم يتٌٕمدفاحلو ،ًدـاحلسمٞمد  اً ظمذإًمٞمٝمؿ آ ÷رؾمقل اهلل  ث٤مين ظمرجاًمٞمقم اًم

ظمد٤مومقا ُمدـ  اًمٜمّم٤مرى ومٚماّم رآمؿ ،وىم٤مل ًمٕمكم: اشمٌٕمٜم٤م ،ووم٤مـمٛم٦م متٌم ُمـ ظمٚمٗمف

 ،إمم اإلؾمددالم ومدد٠مسمقا وروددقا سم٤معمّمدد٤محل٦م ÷دقم٤ممؿ اًمرؾمددقل ومدد ،اعمالقمٜمدد٦م

 .وم٤مًمتزُمقا سم٠مداء اجلزي٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم واًمٌ٘م٤مء قمغم ديٜمٝمؿ

ََم ُيِريـُد ا﴿ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: : ومآي٦م اًمتٓمٝمػمدي٧م ايم٘م٣ًمء وضمآي٥م ايمتْمٜمغم (5) ــفُ إِٞمَّ  يمٙمَّ

َرىُمْؿ سَمْْمِٜمغًما ٌَْٝم٦ِم َوُيَْمٜمِّ صْمَس َأْهَؾ ايْم  . [22إطمزاب:]﴾يمُِٝمْذِه٤َم فَمٛمُ٘مُؿ ايمرِّ

رواه قمٜمٝم٤م  ،مق طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م اعمِمٝمقر ذم ٟمزول آي٦م اًمتٓمٝمػموطمدي٨م اًمٙم٤ًمء 

 ÷ قمغم رؾمدقل اهلل ٟمزًم٧م مذه أي٦م ًمؽ أنّ وذ ،وهمػمه قمٛمر سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م رسمٞمٌٝم٤م
                                                           

 .رواه أمحد وُمًٚمؿ واًمٜم٤ًم ل واًمؽمُمذي واًمٓمؼماين واحل٤ميمؿ وأسمق يٕمغم، قمـ زيد سمـ أرىمؿ وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري (5)

، ذر ـ أيبقمد ؼماين وأمحدد سمدـ طمٜمٌدؾ ذم ومْمد٤م ؾ اًمّمدح٤مسم٦مواًمٓم واحل٤ميمؿاسمـ ضمرير و رواه اإلُم٤مم أسمق ـم٤مًم٥م ذم أُم٤مًمٞمف (2)

 . وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري قمـ اسمـ قم٤ٌمس اًمٌزار واًمٓمؼماينوأظمرضمف 
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 ،وم٠مضمٚمًٝمؿ سملم يديف ،وقمٚمٞم٤ًّم وم٤مـمٛم٦مومدقم٤م احلًـ واحلًلم و ،ومق ذم سمٞم٧م أم ؾمٚمٛم٦م

ـٜمُ ا» :صمؿ ىم٤مل ،ؾ مق ومؿ سم٤مًمٙم٤ًمءودمٚمّ  صْمَس يمٙمَّ ِه٤ْم فَمٛمُْٜمْؿ ايمـرِّ َْ ِء َأْهُؾ زَمْٝمتِل هَمَٟم َٓ ؿَّ َه٠ُم

ْرُهْؿ سَمْْمِٜمغًما َوَأْٞمـ٦ِم  :َٓ » :وم٘م٤مل ،ُمٕمٝمؿ ي٤م رؾمقل اهلل؟ أم ؾمٚمٛم٦م: وأٟم٤م ٧موم٘م٤مًم ،شَوؿَمٜمِّ

شَوَأْٞم٦ِم فَمعَم طَمغْمٍ  ،َأْٞم٦ِم فَمعَم ََمَ٘م٣مٞمِِؽ » وذم رواي٦م: ،شفَمعَم طَمغْمٍ 
(1)

.  

 :ٞمقصمزه٣م همَم يقم ،ودم آي٥م ايمتْمٜمغم وضمدي٧م ايم٘م٣ًمء َجٙم٥م أضم٘م٣مم        

إرسمٕمد٦م أّن ًمٗمظ أمؾ اًمٌٞم٧م ُمّمٓمٚمح ذقمل ٓ ُي٘مّمدد سمدف إذا أـمٚمدؼ إّٓ أن  -5

ويٚمحؼ  ،آ احلًـ واحلًلموووم٤مـمٛم٦م  قمكم ومؿ: ،ـ وّٛمٝمؿ اًمٙم٤ًمءاًمذي

 هبؿ ُمـ شمٜم٤مؾمؾ ُمٜمٝمؿ سمدًمٞمؾ دظمقهلؿ ذم طمٙمؿ حتريؿ اًمزيم٤مة قمٚمٞمٝمؿ.

ُمـ  ÷طمٞم٨م أّن ُم٤م ومٕمٚمف  ،÷ ٘مّمد سم٠ممؾ اًمٌٞم٧م ذم أي٦م أزواج اًمٜمٌلأّٟمف ٓ يُ  -2

ـٜمُ ا» وىمقًمف: ،ألرسمٕم٦م اعمذيمقريـ حت٧م يم٤ًم فف ًموٛمّ  ِء َأْهُؾ زمَ يمٙمَّ َٓ ام إّٟمد شْٝمتِلؿَّ َه٠ُم

 ÷ اًمٜمٌل وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م صم٤مٟمٞم٦م وم٢منّ  ،مذا ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ،مق سمٛمث٤مسم٦م شمٗمًػم قمٛمكم ًممي٦م
زاد إُمر شمقوٞمح٤ًم ورومع اإلؿمٙم٤مل سم٠من ُمٜمع أم ؾمٚمٛم٦م ُمـ اًمددظمقل ُمٕمٝمدؿ ذم 

 . شَوَأْٞم٦ِم فَمعَم طَمغْمٍ  َٓ:»٘م٤مل: وموأٟم٤م ُمٕمٝمؿ ي٤م رؾمقل اهلل؟  :عم٤ّم ىم٤مًم٧ميم٤ًم ف 

طمٞمد٨م اًمنمك واًمٙمٗمدر ويمٌد٤م ر اعمٕمد٤مو، اعمذيمقريـ ُمـ  قمّمٛم٦م أمؾ اًمٌٞم٧م -2

 اًمدرضمس سم٢مذمد٤مبٌؼ طمٙمٛمدف إرادشمف وؾم تأٟمف ىمد ؿم٤مءوشمٕم٤ممم  ؾمٌح٤مٟمفأظمؼم 

َرىُمْؿ سَمْْمِٜمغًما﴿ أيّمد ذًمؽ سم٘مقًمف:و ،قمٜمٝمؿ   .﴾َوُيَْمٜمِّ

اًمٙمٗمدر ٟمج٤مؾمد٤مت  اًمدرضمس اعمٕمٜمدقي وي٘مّمدد سمدف واعمراد سم٤مًمرضمس ذم أي٦م
                                                           

رواه اًمؽمُمذي، وأظمرضمف ُمًٚمؿ واًمٌٞمٝم٘مل قمـ قم٤م ِم٦م، واًمٌزار واحلد٤ميمؿ قمدـ قمٌدد اهلل سمدـ ضمٕمٗمدر، وأمحدد واًمٓمدؼماين  (5)

 .ؾم٘معواًمٌٞمٝم٘مل واحل٤ميمؿ واسمـ طم٤ٌمن قمـ أم ؾمٚمٛم٦م وواصمٚم٦م سمـ إ
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دّٞم٦م  وذًمؽ ٕن أمؾ اًمٌٞم٧م يِمؽميمقن ذم اًمٜمج٤مؾمد٤مت ،واعمٕم٤مو ًّ ٤محلدَدث، يماحل

 ومٝمؿ وهمػممؿ ومٞمٝم٤م قمغم ؾمقاء. ،ُمع ؾم٤م ر اًمٜم٤مس ،وٟمحق ذًمؽ ،واحلٞمض ،اجلٜم٤مسم٦مو

وإٟمدام اًمٕمّمدٛم٦م  ،أومدرادمؿ ومدال شمِمدٛمؾ اًمٕمّمدٛم٦م ممـ شمٜم٤مؾمؾ ُمٜمٝمؿوأُّم٤م أمؾ اًمٌٞم٧م 

اخلػم ومٞمٝمؿ واحلؼ ُمٕمٝمؿ إمم أن شم٘مقم ؿم٤مءت إرادة اهلل قمّز وضمؾ أن يٌ٘مك  وًم٘مد ،عمجٛمققمٝمؿ

ٌَّٟميَِن َوإِنَّ ايمٙمَّْمِٝمَػ اَْلٌغَِم » ومق ىمقًمف: ،اًمث٘مٚملم اًم٤ًمسمؼ سمدًمٞمؾ طمدي٨م ،اًم٤ًمقم٦م وَم٣مَٞم ـْ َيْٖمؼَمِ ََُم يَم َُّ  َأ

ا فَمقَمَّ اَلْقض -أي اًمٙمت٤مب واًمِٕمؽمة- ََ  . واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.ش َضَمتَّك َيِر

وًمق ذمٌٜم٤م ٟمٗمّتش قمدام ورد  ،مذا مق اًم٘مٚمٞمؾ اًمٜم٤مدر مم٤م ورد ذم ومْمؾ أمؾ اًمٌٞم٧م

ٓؾمدّٞمام قمٚمٞمًّد٤م ووم٤مـمٛمد٦م -وُمد٤م ورد ذم ومْمدؾ أومدرادمؿ  ،ٛمٚمد٦مذم ومْمٚمٝمؿ قمدغم اجل

 ويمؾ ذًمؽ يدل دًٓم٦م واوح٦م ،ٓطمتجٜم٤م ذم ذًمؽ إمم جمٚمدات -واحلًلم واحلًلم

يمَِؽ ﴿ ،دون همػممؿ ُمـ ؾم٤م ر اًمٜم٤مس اًمٗمْمؾوسم٤معمٙم٤مٟم٦م أمؾ اًمٌٞم٧م  اظمتّم٤مصقمغم  ََ

و ايْمَٖمّْمِؾ ايْمٔمَ  يمٙمَّـفُ ُي٠ْمسمِٝمِف ََمـ َيَُم٣مء َوا يمٙمَّـفِ هَمّْمُؾ ا   .[4اجلٛمٕم٦م:]﴾ٓمِٝمؿِ َُ

 ÷: اشمّمد٤مهلؿ سمرؾمدقل اهلل أمّهٝمد٤مة أؾم٤ٌمب ًمٕمدّ  إٟمام يم٤من اًمتٗمْمٞمؾ مذا وًمٕمّؾ 
إود٤موم٦م إمم ُمد٤م يمد٤مٟمقا قمٚمٞمدف ُمدـ اإلضمتٝمد٤مد ذم اًمٓم٤مقمد٦م  ،سم٤مشمّم٤مل اًمٜم٥ًم واًم٘مراسم٦م

وطمرصدٝمؿ قمدغم مدايد٦م  ،ٟمٍمة اًمديـ وُم٤م يم٤من هلؿ ُمـ اًمدور اًم٤ٌمرز ذم ،واًمٕم٤ٌمدة

وُمد٤م ىمدّدُمقه ُمدـ  ،عمٕمروف واًمٜمٝمدل قمدـ اعمٜمٙمدرواًم٘مٞم٤مم سمقاضم٥م إُمدر سمد٤م ،إُّم٦م

طمٞمد٨م ىمدّدُمقا  ،وُم٤ٌمد ف اًمًد٤مُمٞم٦م اعمح٤مومٔم٦م قمغم روح اإلؾمالمشمْمحٞم٤مت ذم ؾمٌٞمؾ 

، وإىم٤مُم٦م وإسمٓم٤مل اًم٤ٌمـمؾ ،إلطم٘م٤مق احلؼ :ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ذم اجلٝم٤مد أرواطمٝمؿ رظمٞمّم٦م

حلًدلم سمدـ إلُم٤مم ا٤مسماسمتداء  ،، ورومع اًمٔمٚمؿ قمـ يم٤ممؾ إُم٦م، وإطمٞم٤مء اًمديـاًمنمع

صمؿ ُمـ ؾم٤مر قمغم هنجٝمؿ ُمـ إ ّٛم٦م ؾمدالم اهلل  ،صمؿ طمٗمٞمده اإلُم٤مم زيد سمـ قمكم ،قمكم
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 .أمجٕملم قمٚمٞمٝمؿ

أٟمف عم٤ّم شمقضّمدف إمم اًمٕمدراق ظمٓمد٥م ذم أصدح٤مسمف  6روي قمـ احلًلم سمـ قمكم 

ىمِم٣ٌمزم٥م  ٣ٌمزم٥مٌ َص  إّٓ  َمٛمٜم٣م همٙمؿ يٌَؼ  ،ٜم٣مرت وأَزمر َمٔمروهمُ إن هذه ايمدٞمٝم٣م ومد سمٛم٘مّ »ىم٤م اًل: 

ايم٣ٌمؿمـؾ ٓ  إلمو ،ٔمٚمؾ زمـفالؼ ٓ يُ  إلمأٓ سمرون  ،كىم٣مظمرفم ًٝمس فمٝمشٍ وطَم  ،الٞم٣مء

والٝمـ٣مة َمـع  ،ؽمـٔم٣مَة هم١مين ٓ أرى اظمقت إّٓ  ،٤م اظمرء دم يمٗم٣مء رزمفنمّ يمغُم  ،؟ٛمٜمك فمٛمفيُ 

 ،ٖمًدًا وٓ ـم٣مظمـ٣مً وٓ َمُ ، راً ْمَ ًا وٓ زمَ مل أطمرج أَذ إين » صمؿ ىم٤مل: ،شايمٓم٣مظمكم إٓ ؾمٗم٣موة

  . شي٥م صمّد وإٞمَم طمرصم٦م يمْمٙم٤م الصالح دم أَمّ 

ؾمدالم اهلل قمٚمٞمدف طمدلم ظمدرج قمدغم  سمـ قمكم وُمثؾ ذًمؽ ُم٤م يم٤من ُمـ اإلُم٤مم زيد

ومخدرج قمٚمٞمدف  ،مِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ وىمد رأى ُم٤م رأى ُمـ ضمقره وفمٚمٛمدف وومًد٤مده

رومع يديف إمم اًمًدامء  ومقق رأؾمف:  ظمٗم٘م٧م راي٤مشمفومٚماّم  ،سمٛمـ ُمٕمف ُمـ أمٚمف وأصح٤مسمف

٦م أؽمتحل أن أومدم فمـعم أَم٣م واح يمٗمد ىمٛم ،الٚمد ح ايمذي أىمٚمؾ رم َيٛمل»صمؿ ىم٤مل: 

ومل آَمر دم أَمتف زمٚمٔمروٍ  ومل أٞمـف فمــ َمٛم٘مـٍر، واح َمـ٣م أزمـ٣مرم إن أومٚمـ٦م  ÷حمٚمٍد 

ج٦م رم ٞم٣مر شمؿ ومذهم٦م همٝمٜمـ٣م، شمـؿ ست زمٔمـد أٞمف سمٟمصّم  ÷٥م رؽمقيمف ىمت٣مب اح وؽمٛمّ 

 .شَيمؽ إلم رْح٥م اح

همـٟمسمٗمْمع  ،وأن أومع فمعم ايمثرى ،٣ميدي َمٙمِمٗم٥م زم٣ميمثريّ  نّ أ يمق وََت: »2وىم٤مل 

 . شاح يِمٙمح ِّب أَمر هذه إَم٥م وأنّ  ،٣مإرزم٣ًم إرزم

قن ؾمٞمٔمٚمّ و ،ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝمؿأمؾ اًمٌٞم٧م  إ ّٛم٦م ُمـ ٦مؾم٤مر سم٘مٞمّ قمغم مذا اًمٜمٝم٩م و

 يمذًمؽ إمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م.

٤م يم٤مٟم٧م إؾم٤ٌمب اًمتل يٛمٙمـ أن ٟمتّمدّقرم٤م ٝمدل ذم ٟمٔمرٟمد٤م ىمد٤مسة قمدـ وم ،وأيًّ
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ريمٝمؿ ذم سمٕمْمٝم٤م ـ ىمد يِم٤مطمٞم٨م وأّن مٜم٤مك ُمـ همػممؿ ُمَ  ،ُمٕمروم٦م ّه مذا اًمتٗمْمٞمؾ

ىمد٤مل  ،ًمٙمٜمف ذم هن٤مي٦م إُمر ومْمؾ اهلل اًمذي ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤مء ُمـ ظمٚم٘مدف ،أو ذم مجٞمٕمٝم٤م

ُدوَن ا﴿ شمٕم٤ممم: ًُ َِمــ هَمّْمـٙمِِف هَمَٗمـْد آسَمْٝمٛمَـآ آَل إزِْمـَراِهٝمَؿ  يمٙمَّـفُ يمٛم٣َّمَس فَمعَم ََم٣م آسَم٣مُهُؿ اَأْم َِحْ

ْٙمً٘م٣م فَمٓمِٝمًَم  ْ٘مَٚم٥َم َوآسَمْٝمٛم٣َمُهؿ َمُّ
 .[14ًمٜم٤ًمء:ا]﴾ايْم٘مَِت٣مَب َواْلِ

ٜمد٤م قمٚمٞم قاضمد٥ماًموإٟمام ُمـ  ،أو ٟمت٤ًمءل قمٜمف ،وًمًٜم٤م خم٤مـمٌلم سم٠من ٟمٌح٨م ذم ذًمؽ

 قمٚمٞمٜم٤م ذقم٤ًم ٟمحق أمؾ سمٞم٧م رؾمقل اهلل ٟم٘مقم سمام جي٥موأن  ،أن ٟم٘مقل: ؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م

ُم٤م يكم وُمـ شمٚمؽ اًمقاضم٤ٌمت ،تفوذّريّ  ÷
(1)

: 

 اإلىمرار سم٠مهنؿ صٗمقة اهلل وظمػمشمف ُمـ مذه إُّم٦م. -5

وأهنؿ طمج٩م اهلل قمدغم  ،÷ؾ اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمقل اهلل اإلىمرار سم٠مهنؿ أومْم -2

 ظمٚم٘مف.

 اإلىمرا سم٠مهنؿ أمؾ احلؼ وىمرٟم٤مء اًمٙمت٤مب اعمٌٞم ٜمقن ًمٚمٜم٤مس ُم٤م اظمتٚمٗمقا ومٞمف. -2

 وآٟمتامء إًمٞمٝمؿ. ،وآىمتداء سم٠مقمالُمٝمؿ ،آمتداء هبدهيؿ -4

 .وسمٞم٤من ومْمٚمٝمؿ وُمٙم٤مٟمتٝمؿ ،ُمٜم٤مسهتؿ سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾ -1

ٌّتٝمؿ وُمقّدهتؿ سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾإفمٝم٤مر  -6  ،وإفمٝم٤مر اًمتقضّمع مم٤م ٟمزل هبدؿ ،حم

 .وُمٕم٤مداة أقمدا ٝمؿ ،وُمقآة أوًمٞم٤م ٝمؿ

 اإلطم٤ًمن إًمٞمٝمؿ سمٙمؾ وضمقه اإلطم٤ًمن. -7

                                                           
 ."سمتٍّمف يًػم": يمت٤مب )ىمّمد اًمًٌٞمؾ ذم ُمٕمروم٦م اجلٚمٞمؾ( ًمٚمًٞمد اًمٕمالُم٦م حمٛمد قمٌد اهلل قمقض اعم١ميدي اظمِمدر (5)



-567- 

 ابةالصُّحبة والصحـ  

، واظمت٤مرمؿ ًم٘مرسمف وقمنمشمف ،تفوُمٕمٞمّ سمّمحٌتف  ÷صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل أيمرم اهلل 

 ،م وسمٚمده اًمٙمدريؿاره ذم سمٞمتف اعمحرّ واصٓمٗم٤ممؿ جلق ،ٝمؿ سمٛمِم٤ممدشمف ورؤيتفواظمتّّم 

وآهمؽماف ُمـ سمحدر ومْمدٚمف  ،واجلٚمقس إًمٞمف ،واًمًامع ُمٜمف ،ومقا سم٤مٕظمذ قمٜمفوشمنّم 

واٟمتٗمٕمددقا سمتقضمٞمٝم٤مشمددف  ،وم٤مىمتدددوا سمٜمّمدد٤م حف وشمٕم٤مًمٞمٛمددف ،اًمزاظمددر وظمددػمه اًمٕمٛمددٞمؿ

وُم٤م أٟمٕمؿ قمٚمٞمف ُمـ  ،وشم٠مؾّمقا سمٙمؾ ُم٤م ومٌف اهلل ًمف ُمـ اًمٗمْم٤م ؾ وأداب ،وإرؿم٤مداشمف

ٛمقا ظمٓم٤مه ذم ٟمنمد وشمرؾّم  ،خلػمومٜمًجقا قمغم ُمٜمقاًمف ذم ومٕمؾ ا ،اًمٜمٗمح٤مت واًمؼميم٤مت

  واصٓمٜم٤مع اعمٕمروف. ،إؾمداء اجلٛمٞمؾوؾم٤مروا قمغم هنجف اًم٘مقيؿ ذم  ،اًمؼم

ُم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ُمدـ اعمددح  ÷صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل  ويٙمٗمل

ؽُمـقُل ا﴿وُمـ ذًمدؽ ىمدقل اهلل قمدّز وضمدؾ:  ،هلؿ واإلؿم٤مدة سمٗمْمٚمٝمؿ ـٌد رَّ َٚمَّ  يمٙمَّــفِ حمُّ

ـَ ََمَٔمُف أَ  ـَ َوايمَِّذي ـ ٌَْتُٕمقَن هَمّْماًل َمِّ ًدا َي ًٔم٣م ؽُمجَّ ٣مِر ُرَْح٣َمء زَمْٝمٛمَُٜمْؿ سَمَراُهْؿ ُرىمَّ اء فَمعَم ايْمُ٘مٖمَّ ؾِمدَّ

يمِـَؽ ََمـَثُٙمُٜمْؿ دِم ايمتَّـْقَراِة  يمٙمَّـفِ ا ََ  
َِ ـُجق ًُّ ـْ َأشَمـِر ايم ـ َوِرْوَقاًٞم٣م ؽِمٝمََمُهْؿ دِم ُوصُمـقِهِٜمؿ َمِّ

ْْمَٟمُه هَمـآَزَرُه هَم٣مؽْمـَتْٕمَٙمَظ هَم٣مؽْمـَتَقى فَمـعَم ؽُمـقومِِف َوََمَثُٙمُٜمْؿ دِم اِلٞمِجٝمِؾ ىَمَزْرٍع َأطْمَرَج ؾَمـ

٣مَر َوفَمَد ا اَع يمَِٝمِٕمٝمَظ ِهُِؿ ايْمُ٘مٖمَّ رَّ ٣مِت َِمـٛمُْٜمؿ  يمٙمَّـفُ ُئْمِج٤ُم ايمزُّ ٣مِلَ ـَ آََمٛمُقا َوفَمِٚمُٙمقا ايمِمَّ ايمَِّذي

ْٕمِٖمَرًة َوَأصْمًرا فَمٓمِٝمًَم    .[29اًمٗمتح:] ﴾َمَّ

ـَ ﴿ أٟمزل رب اًمٕمدزة شمٌد٤مرك وشمٕمد٤ممم ىمقًمدف: ؿوومٞمٝم ـَ ايمَّـِذي يمِْٙمُٖمَٗمـَراء اظمَُٜمـ٣مصِمِري

ـَ ا ٌَْتُٕمقَن هَمّْماًل َمِّ ْؿ َي
َِي٣مِرِهْؿ َوَأَْمَقاهِلِ ـوَن ا يمٙمَّـفِ ُأطْمِرصُمقا َِمـ   يمٙمَّــفَ َوِرْوـَقاًٞم٣م َوَيٛمٌُمُ

َِوُمقَن  ٣م ٌْٙمِِٜمؿْ  *َوَرؽُمقيَمُف ُأْويَماَِؽ ُهُؿ ايمِمَّ اَر َواِليََمَن َِمـ وَمـ ُؤوا ايمدَّ ٌَقَّ ـَ سَم ٌُّـقَن  َوايمَِّذي
ُِحِ
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ـِٜمْؿ  ًِ ٣َّم ُأوسُمقا َوُي٠ْمشمُِروَن فَمـعَم َأٞمُٖم ـْ َه٣مصَمَر إيَِمْٝمِٜمْؿ َوٓ ََيُِدوَن دِم ُصُدوِرِهْؿ ضَم٣مصَم٥ًم ِمِّ ََم

ِف هَمُٟمْويَماَِؽ ُهُؿ اظمُْٖمٙمُِحقنَ  ًِ ، صمؿ [9-8احلنم:]﴾َويَمْق ىَم٣مَن ِهِْؿ طَمَِم٣مَص٥ٌم َوََمـ ُيقَق ؾُمحَّ َٞمْٖم

وي٘مدّدروا  ،محدقا قمٚمدٞمٝمؿويؽم ،يامن أن يدقمقا هلؿدمؿ ُمـ أمؾ اإلأُمر شمٕم٤ممم ُمـ سمٕم

ـَ ﴿ وم٘م٤مل قمّز ُمـ ىم٤م ؾ: ،ذم ٟمٍمة اًمديـ واًمدوم٤مع قمٜمفوؾم٤مسم٘متٝمؿ  هلؿ ىمدرمؿ َوايمَِّذي

َٔمْؾ  ْ َْ ٌَُٗمقَٞم٣م زم٣ِمِليََمِن َوٓ  ـَ ؽَم ٛم٣َم انْمِٖمْر يَمٛم٣َم َوِلطْمَقاٞمِٛم٣َم ايمَِّذي صَم٣مُؤو َِمـ زَمْٔمِدِهْؿ َيُٗمقيُمقَن َرزمَّ

ضِمٝمؿٌ  دِم وُمُٙمقزمِٛم٣َم ٛم٣َم إِٞمََّؽ َرُؤوٌ  رَّ ـَ آََمٛمُقا َرزمَّ ِذي  .[51احلنم:] ﴾نِمالًّ يمِّٙمَّ

ووقمددمؿ  ،يمتد٥م هلدؿ رودقاٟمفُمـ اًمٗمْمؾ واعمٙم٤مٟمد٦م أن اهلل شمٕمد٤ممم ويٙمٗمٞمٝمؿ 

ـ﴿ :شمٕمد٤ممموم٘مد٤مل  ،مؿ سمجٜمتف، وسمنّم سمٛمٖمٗمرشمف ًَّ ـَ اظمُ َوايم يُمـقَن َِمـ ـَ ٣مزمُِٗمقَن إَوَّ َٜمـ٣مصِمِري

 ٌَ ـَ اسمَّ ِِضَ أمُ َوإَٞمَِم٣مِر َوايمَِّذي ٣مٍن رَّ ًَ ـْؿ  يمٙمَّــفُ قُهؿ زم١ِمضِْم فَمـٛمُْٜمْؿ َوَرُوـقْا فَمٛمْـُف َوَأفَمـدَّ هَلُ

يمَِؽ ايْمَٖمْقُز ايْمَٔمٓمِٝمؿُ  ََ ـَ همِٝمَٜم٣م َأزَمًدا  ٣َمُر طَم٣ميمِِدي ُْ َتَٜم٣م إَ ِري ََتْ ْ َْ  .[511اًمتقسم٦م:]﴾صَمٛم٣َّمٍت 

وُم٤م ُمـ ؿمؽ أن شمٚمؽ أي٤مت وهمػمم٤م ًمتدل دًٓم٦م واوح٦م قمغم ومْمؾ اًمّمح٦ٌم  

وومْمدٞمٚم٦م اظمدتص اهلل هبد٤م ذًمدؽ  ،٦م قمٔمٞمٛم٦موُمٜمّ  ،وأهن٤م ٟمٕمٛم٦م يمٌػمة ÷هلل ًمرؾمقل ا

 ،وٟمٍمدوه ،وقمدّزروه ،وصحٌقه وأظمذوا قمٜمدف ÷رؾمقل اهلل سم آُمـاجلٞمؾ اًمذي 

ـوُه ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،واشمٌٕمقا اًمٜمقر اًمذي أٟمزل ُمٕمف ُروُه َوَٞمٌَمُ ـَ آََمٛمُـقْا زمِـِف َوفَمـزَّ هَم٣ميمَّـِذي

ٌَُٔمقْا ايمٛمُّقَر ايمَِّذَي أُ    .[517إقمراف:] ﴾ْٖمٙمُِحقنَ ََمَٔمُف ُأْويَماَِؽ ُهُؿ اظمُ  ٞمِزَل َواسمَّ

ٌْؼ إمم اإلؾمالموُمـ ٟم٤مطمٞم٦م صم٤مٟمٞم٦م وم٢من هلؿ ومْمؾ  ،مذا ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م  ً ، وسمجٝم٤مدمؿ اًم

وهبذا يم٤من هلؿ ُمـ إضمر واًمثقاب ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمدف إّٓ  ،وشمْمحٞم٤مهتؿ ىم٤مم قمٛمقد اًمديـ

ُمـ طمًدٜم٤مهتؿ ُمٜمدذ قمٍمد إذ أهنؿ ىمد ؿم٤مريمقا أومراد إُم٦م ذم يمؾ طمًٜم٦م  ،اهلل شمٕم٤ممم
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 إقمٔمدؿ ُمّمدداىم٤ًم ًم٘مدقل اًمٜمٌدل ،إمم أن يرث اهلل إرض وُمـ قمٚمٞمٝمد٤م ÷اًمٜمٌل 

َـّ » :÷ ـْ ؽَم ـْ  دِم اِلؽْمالمِ  ََم ـْ زَمْٔمِدِه َِمـ ٣م َِم ـْ فَمِٚمَؾ ِهَ ٛم٥ًَم هَمَٙمُف َأصْمُرَه٣م َوَأصْمُر ََم ًَ ؽُمٛم٥ًَّم ضَم

ـْ ُأصُمقِرِهْؿ َرءٌ  شنَمغْمِ َأْن َيٛمُْٗمَص َِم
(1)

فَم٣م إلَِم ُهًد » :وذم رواي٦م،  ََ ـْ  ـَ  ،ىََم ىَم٣مَن يَمُف َِمـ

ـْ سَمٌَِٔمف ـْ أصُمقِرهْؿ ؾَمٝما٣مً  ،إصَْمِر َِمْثُؾ أصُمقِر ََم شَٓ َيٛمُْٗمُص َيمَِؽ َِم
(2)

. 

  :وُمـ ذًمؽ ،ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ ÷وىمد ورد ورد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت قمـ اًمٜمٌل 

 يمت٤مسًمد٤م إمم أمدؾ ُمٙمد٦م ومدق أٟمدف يمتد٥م ،طم٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕمد٦م ُم٤م روي ُمـ ىمّم٦م -

ىمد أظمٗمك ذًمدؽ  ÷ويم٤من رؾمقل اهلل  ،ؾمٞمٖمزومؿ ÷ؼممؿ أن رؾمقل اهلل خي

 يمتد٤مب قمدغم ÷ٟمٌٞمدف  ومد٠مـمٚمع اهلل قَمدز  َوضمدؾ    ،قمـ اًمٜم٤مس ومٚمؿ خيؼم سمف أطمدداً 

اعمددرأة قمددغم سمٕمددػم  ٤موم٠مدريمدد ،ومٌٕمدد٨م قمٚمٞمًّدد٤م واًمددزسمػم ذم إصمددر اًمٙمتدد٤مب ،طم٤مـمدد٥م

 ،ؿ وم٘مرئ قمٚمٞمدفوم٠مشمٞم٤م سمف رؾمقل اهلل َصغم  اهلل قَمَٚمٞمف وؾَمٚم   ،وم٤مؾمتخرضم٤مه ُمـ ىمروهن٤م

وأىمر سمام ومٕمؾ واقمتذر  ÷ومحي طم٤مـم٥م سملم يدي اًمٜمٌل  ،وم٠مرؾمؾ إمم طم٤مـم٥م

ـُف »: ÷وم٘مد٤مل رؾمدقل اهلل  ،يب قمٜم٘مفن يأ ومٝمؿ قمٛمر ،ـ ومٕمٚمفقم وَمـْد ؾَمـِٜمَد إِٞمَّ

ـفَ يَمَٔمؾَّ ا ٣مِب ْمّ اَْل  ـَ ٣م ازمْ َوََم٣م ُيْدِريَؽ يَ  ،زَمْدًرا َٙمَع فَمعَم َأْهِؾ زَمْدٍر هَمَٗم٣مَل  يمٙمَّ ََمـ٣م افْمَٚمُٙمـقا  :اؿمَّ

شؾِمْاُتْؿ هَمَٗمْد نَمَٖمْرُت يَمُ٘مؿْ 
(3)

. 

 -وىمٞمؾ قمامر سمـ يد٤مه- قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ُم٤مروي أن ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ؾم٥ّم  -

ٌ قا َأْصدَح٤ميِب »سمذًمؽ ىمد٤مل خل٤مًمدد:  ÷ أظمؼم رؾمقل اهلل ومٚماّم  د ًُ دِذي  ،َٓ شَم وَمَقَاًم 

                                                           
 .قمـ ضمرير ،واسمـ ُم٤مضمف ،ل، واًمٜم٤ًم يُمًٚمؿ، واًمؽمُمذ رواه (5)

 .أيب مريرةقمـ  وأسمقداود، ،واسمـ ُم٤مضمف ،يُمًٚمؿ، واًمؽمُمذ رواه (2)

 .قمٛمرقمـ ًمٜم٤ًم ل وأسمقداود وا واسمـ ُم٤مضمف يُمًٚمؿ واًمؽمُمذ رواه (2)
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٤ًٌم َُم٤م  َٓ َٟمِّمٞمَٗمفُ سَمَٚمَغ ُمُ َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ًَمْق َأْٟمَٗمَؼ َأطَمُديُمْؿ ُِمْثَؾ ُأطُمٍد َذَم شد  َأطَمِدِمْؿ َو
(1)

. 

سمد٤مًمٕمٗمق  ÷ُم٤م ورد ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٌِمد٤مرة ٕصدح٤مب رؾمدقل اهلل  -

ِدل   ًمٚم ددفُ ﴿ًَمَ٘مدد شم د٤مَب ا ذم ُمثدؾ ىمقًمدف شمٕمد٤ممم: ،واًمتقسم٦م قمٚمٞمٝمؿ ،قمٜمٝمؿ قَمدغَم اًمٜمٌ 

ٌَُٕمقُه ذِم ؾَم٤مقَم٦ِم اًمْ  ـَ اشم  ِذي ـَ َوإَٟمَّم٤مِر اًم  ِة ُِمـ سَمْٕمدِد َُمد٤م يَمد٤مَد َيِزيدُغ َواعمَُٝم٤مضِمِري ُٕمْنَ

طِمدٞمٌؿ﴾ ُف هِبِْؿ َرُؤوٌف ر  ٜمُْٝمْؿ صُمؿ  شَم٤مَب قَمَٚمْٞمِٝمْؿ إِٟم  ، وٟمحدق [557اًمتقسمد٦م:]ىُمُٚمقُب وَمِريٍؼ ُم 

 ذًمؽ ُمـ أي٤مت.

 ،÷ ُمـ اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمحًـ اًمٔمـ سمّمدح٤مسم٦م رؾمدقل اهلل٢مّٟمف وقمغم يمؾٍّ وم
 ،وٟمدؽمطمؿ قمٚمدٞمٝمؿ ،قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمددقمق هلدؿ سمؾ وُمـ اًمقاضم٥م ،ومال ٟمٔمـ هبؿ إّٓ ظمػماً 

ٛمَـ٣م انْمِٖمـْر يَمٛمَـ٣م ﴿ اُمتث٤مًٓ ًم٘مقل اهلل قمّز وضمّؾ: ـَ صَم٣مُؤو َِمــ زَمْٔمـِدِهْؿ َيُٗمقيُمـقَن َرزمَّ َوايمَِّذي

ٛمَـ٣م إِٞمَّـَؽ  ـَ آََمٛمُـقا َرزمَّ َٔمْؾ دِم وُمُٙمقزمِٛم٣َم نِمالًّ يمِّٙمَّـِذي ْ َْ ٌَُٗمقَٞم٣م زم٣ِمِليََمِن َوٓ  ـَ ؽَم َوِلطْمَقاٞمِٛم٣َم ايمَِّذي

ضِمٝمؿٌ رَ  وُم٤م سمذًمقه ُمـ  ،أّن ُم٤م ىمدُمقه ًمإلؾمالم ُمـ شمْمحٞم٤متإذ  ،[51احلنمد:]﴾ُؤوٌ  رَّ

ا إذا  ،ورومع يمٚمٛمتف ،اًمٜمٗمس واًمٜمٗمٞمس ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ًمٜمٍمة ديٜمف هلق ىمٚمٞمؾ وىمٚمٞمؾ ضمددًّ

وؾمدٕم٦م  شمٕم٤ممم وإذا ُم٤م أظمذٟم٤م ذم آقمت٤ٌمر ومْمؾ اهلل ،٠مظمٓم٤م ٝمؿ وخم٤مًمٗم٤مهتؿسمُم٤م ىمقرن 

 ومٗمْمؾ اهلل أومم وأوؾمُع. :رمحتف

يقم سمدر قمغم اًمث٤ٌمت  اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طم٨ّم اعم١مُمٜملم ومق أن وًمٜم٠مظمذ ُمثالً قمغم ذًمؽ:

ـ أرض اعمٕمريم٦م، وشمققّمدمؿ سم٠مًمٞمؿ اًمٕم٘م٤مب إن طمّمؾ ُمذم اعمٕمريم٦م ، وم٘م٤مل ٜمٝمؿ خت٤مذل أوومرار ُم

ـَ ىَمَٖمُروْا َزضْمٖم٣مً هَمالَ ﴿ قمّز ُمـ ىم٤م ؾ: ََا يمَِٗمٝمتُُؿ ايمَِّذي ـَ آََمٛمُقْا إِ ٣َم ايمَِّذي زَم٣مَر  َي٣م أَُّيُّ َْ َ ـ  *سُمَقيمُّقُهُؿ ٕا َوََم

                                                           
 .قمـ أسمك ؾمٕمٞمد يوُمًٚمؿ وأسمق داود واًمؽمُمذ ياًمٌخ٤مر رواه (5)
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ـَ ا هم٣مً يمِِّٗمت٣َمٍل أَْو َُمتََحٝمِّزاً إلَِم همِا٥ٍَم هَمَٗمْد زَم٣مء زمَِٕمَّم٤ٍم َمِّ زُمَرُه إَِّٓ َُمتََحرِّ َُ ْؿ َيْقََماٍِذ 
ِ َوََمٟمَْواُه صَمَٜمٛمَُّؿ  يمٙمَّـفِ ُيَقهلِّ

ٟمٗم٤مل:]﴾َوزمِاَْس اظمَِِمغمُ  ُمد٤مي يٙمدـ ذم  طمّمؾ ُمدـ اًمّمدح٤مسم٦مومٚماّم يم٤مٟم٧م همزوة أطمد  ،[56-51ا

يقاضمف ضمٞمش ىمدريش  ÷رؾمقل اهلل  أهنؿ ومّروا ُمـ أرض اعمٕمريم٦م وشمريمقاومق  ،احل٤ًٌمن

وي يٌؼ ُمٕمف إّٓ ٟمٗمر ىمٚمٞمؾ ُمـ أمؾ سمٞمتدف وصدح٤مسمتف ٓ يتجد٤موزون قمددد أصد٤مسمع  ،سمٛمٗمرده

، وشمٕمجٞمؾ قم٘مقسمتف هلؿ ،ًمٕمٜمتف قمٚمٞمٝمؿويم٤من ذم صٜمٞمٕمٝمؿ مذا ُم٤م يقضم٥م همْم٥م اهلل و ،اًمٞمديـ

مؿ سمٕمٗمقه ذم آي٤مت شمتغم إمم يدقم وسمنّم  ،ف وشمٕم٤ممم شمٗمّْمؾ قمٚمٞمٝمؿ سمٛمٖمٗمرشمفهمػم أن اهلل ؾمٌح٤مٟم

ـ ىم٤م ؾ: ،اًم٘مٞم٤مُم٦م ٝمْْم٣َمُن ﴿ وم٘م٤مل قمّز ُم ُؿ ايمُمَّ ْٚمَٔم٣مِن إِٞمَََّم اؽْمتََزهلَُّ ـَ سَمَقيمَّْقاْ َِمٛمُ٘مْؿ َيْقَم ايمْتََٗمك اْْلَ إِنَّ ايمَِّذي

ٌُقاْ َويمََٗمْد فمَ  ًَ ٟمٗم٤مل:]﴾نَمُٖمقٌر ضَمٙمِٝمؿٌ  يمٙمَّـفَ ا فَمٛمُْٜمْؿ إِنَّ  يمٙمَّـفُ ٣م اٖمَ زمٌَِْٔمِض ََم٣م ىَم  .[56-51ا

ًمٞمًقا يم٤ًم ر اًمٜم٤مس ومدٞمام هلدؿ ُمدـ اًمٗمْمدؾ  ÷ومدّل ذًمؽ أّن أصح٤مب اًمٜمٌل 

قمدغم  ÷ وإذا يم٤من اهلل شمٕم٤ممم ومّْمدؾ اًمًد٤مسم٘ملم ُمدـ صدح٤مسم٦م رؾمدقل اهلل ،واعمٜمزًم٦م

همػممؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ممـ دظمٚمقا ذم اإلؾمالم سمٕمد أن ىم٤مُم٧م دوًم٦م اإلؾمالم وىمقيد٧م 

ٌِْؾ ايْمَٖمْتِح َووَم٣مسَمَؾ ُأْويَماِـَؽ َأفْمَٓمـُؿ ﴿ :وم٘م٤مل ،ؿمقيمتٝم٤م ـْ َأٞمَٖمَؼ َِمـ وَم َتِقي َِمٛمُ٘مؿ َمَّ ًْ ٓ َي

ـَ َأٞمَٖمُٗمقا َِمــ زَمْٔمـُد َووَمـ٣مسَمُٙمقا ـَ ايمَِّذي َرصَم٥ًم َمِّ  ومٙمٞمدػ ُي٘مد٤مرن اًمّمدح٤مسم٦م ،[51احلديدد:]﴾ََ

 سمٖمػممؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمدمؿ؟!.

ُمقىمدػ آقمتددال  ÷ أن ٟم٘مػ ُمـ أصدح٤مب اًمٜمٌدلوإّٟمف ُمـ اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م 

ومال جيقز أن ٟمٖم٤مزم ومٞمٝمؿ ومٜمٜمدّزهلؿ ُمٜمزًمد٦م إٟمٌٞمد٤مء واًمرؾمدؾ سمد٠من ٟمٕمت٘مدد  ،طواًمتقؾّم 

وٓ أن ٟمٜمزهلؿ ذم همػم ُمٜمزًمتٝمؿ  ،قمّمٛمتٝمؿ وشمزيمٞمتٝمؿ وقمداًم٦م مجٞمٕمٝمؿ قمغم اإلـمالق

 سم٤محلط ُمـ ؿم٠مهنؿ وآقمت٘م٤مد سم٠مهنؿ يم٤ًم ر اًمٜم٤مس ٓ ومْمؾ هلؿ وٓ ُمٙم٤مٟم٦م. 
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 ٜم٤م ذم اًمّمح٤مسم٦م أن ٟم٠مظمذ ذم آقمت٤ٌمر ُم٤م يكم:وُمـ آقمتدال واًمتقؾمط ذم قم٘مٞمدشم

اهلل ُمـ  مؿام يٙمقن هل٤م ذًمؽ اًمٗمْمؾ ويٜم٤مل هب٤م ص٤مطمٌٝم٤م ُم٤م وقمداًمّمح٦ٌم إٟمّ  أنّ  :أوًٓ 

ّمػ هب٤م ُمـ أمؾ اإليامن إّٓ إذا يم٤من ُمـ اشمّ  :اعمٖمٗمرة واًمروقان ودظمقل اجلٜم٤من

 وٓ شمٕمٜمل سم٠مي طم٤مل أهن٤م شمزيمٞم٦م شمدومع قمـ صد٤مطمٌٝم٤م ،واًمت٘مقى واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

إذا ُمد٤م ارشمٙمد٥م ٦م ُمـ اًمٕم٘مد٤مب أهن٤م شمٕمٓمل ص٤مطمٌٝم٤م طمّم٤مٟم وٓ ،اؾمتح٘م٤مق اًمذم

واًمٕم٘مد٤مب  ،ُمـ أقمٔمؿ ُمٜمف مذا إذا ي يٙمـ اًمذٟم٥م ،إصماًم أوضمرُم٤ًم يًتحؼ سمف ذًمؽ

 ويدل قمغم ذًمؽ ُم٤ميكم: ،قمٚمٞمف أؿمد

وذًمؽ ذم  ،ُمـ اًمققمٞمد قمغم اًمٕمّمٞم٤من واعمخ٤مًمٗم٦م ÷ُم٤مورد ذم طمؼ ٟم٤ًمء اًمٜمٌل  -3

٣م﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ًَ
ـ٣م ايْمَٔمـَذاُب َي٣م ٞمِ ٌَٝمِّٛم٥ٍَم ُيَّم٣مفَمْػ هَلَ َـّ زمَِٖم٣مضِمَُم٥ٍم َمُّ ء ايمٛمٌَِّلِّ ََمـ َيْٟمِت َِمٛمُ٘م

يمَِؽ فَمعَم اِؤْمٖمَ  ََ ـفِ كْمِ َوىَم٣مَن  غًما يمٙمَّ ًِ ، وُمثٚمف ُم٤م ورد ومٞمام طمٙمد٤مه اهلل [21إطمزاب:]﴾َي

َب ا﴿ طمٞم٨م ي٘مدقل اهلل شمٕمد٤ممم: ،قمـ اُمرأيت ٟمقح وًمقط قمٚمٞمٝمام اًمًال ــفُ ََضَ  يمٙمَّ

كْمِ ََمَثاًل  ََِٞمـ٣م َصـ٣مِلَ ٣ٌَم ـْ فِم ـِ َِم ٌَْدْي ٦َم فَم ـَ ىَمَٖمُروا اَِْمَرَأَة ُٞمقٍح َواَِْمَرَأَة يُمقٍط ىَم٣مَٞمَت٣م ََتْ ِذي يمِّٙمَّ

ــٛمْٜمُ  ــ٣م فَم ــْؿ ُيْٕمٛمَِٝم ــ٣م هَمَٙم ـَ اهَمَخ٣مَٞمَت٣مُُهَ ــ ـــفِ ََم َِم ــ٣مَر ََمــَع  يمٙمَّ ــال ايمٛمَّ طُم َْ ــَؾ ا ٝم
ــْٝمًا٣م َوومِ ؾَم

اطِمٙمكِمَ   .[21إطمزاب:]﴾ايمدَّ

واًمدرّدة قمدـ  ÷ُمـ اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمرؾمقل  ÷رؾمقًمف سم٦م ُم٤مورد ذم حتذير صح٤م -1

ٌْٙمِـِف ﴿ وذًمؽ ذم ُمثؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: ،اًمديـ ٌد إَِّٓ َرؽُمقٌل وَمْد طَمَٙم٦ْم َِمـ وَم َوََم٣م حُمَٚمَّ

ـ  ٌَْٝمِف هَمَٙمـ َيُيَّ ٌُْتْؿ فَمعَم َأفْمَٗم٣مزمُِ٘مْؿ َوََمـ َيٛمَٗمٙم٤ِْم فَمعَمَ فَمِٗم ٣مَت َأْو وُمتَِؾ اٞمَٗمَٙم ؽُمُؾ َأهَم١مِن َمَّ ايمرُّ

ـفُ ؾَمْٝمًا٣م َوؽَمَٝمْجِزي ا ـفَ يمٙمَّ ا ـَ  يمٙمَّ ٣مىمِِري ـَ ﴿ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم:[544آل قمٛمران:]﴾ايمُمَّ إِنَّ ايمَّـِذي

ََم  ٣ٌَمئُِمقَٞمَؽ إِٞمَّ ٣ٌَمئُِمقَن ا ُي ـفَ ُي ـفِ َيُد ا يمٙمَّ ََم َيٛمُ٘مـ٧ُم فَمـعَم  يمٙمَّ َ٘مـ٧َم هَمـ١مِٞمَّ  هَمْقَق َأْيِدُّيِْؿ هَمَٚمــ ٞمَّ

فِ  ًِ ٌَُٜمْؿ هَمْٙمَٝمْح ﴿ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم:[51اًمٗمتح:]﴾َٞمْٖم ـْ َأَْمـِرِه َأن سُمِِمـٝم ٣ميمُِٖمقَن فَم ـَ َُيَ َذِر ايمَِّذي
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ٌَُٜمْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمؿٌ  ـَ آََمٛمُـقا ٓ ﴿ وىمقًمف شمٕم٤ممم: ،[62اًمٜمقر:]﴾همِْتٛم٥ٌَم َأْو ُيِِمٝم ـ٣م ايمَّـِذي َ َيـ٣م َأُّيُّ

َٜمـُروا يَمـُف زمِـ٣ميْمَٗمْقِل ىَمَجْٜمـِر زَمٔمْ  ْ َْ ِّمـُ٘مْؿ سَمْرهَمُٔمقا َأْصَقاسَمُ٘مْؿ هَمْقَق َصـْقِت ايمٛمٌَِّـلِّ َوٓ 

ٌََط َأفْمََميُمُ٘مْؿ َوَأٞمُتْؿ ٓ سَمُْمُٔمُرون ٌَْٔمٍض َأن ََتْ
نَّ » :÷، وىمقًمدف [2احلجدرات:]﴾ َيمِ ََ يَمـغَمِ

ٌَٛمِ فَمعَمَّ اَل  ـْ َصِح َّ ا ُرهمُِٔمـقا إلَِمَّ َوَرَأْيـُتُٜمُؿ اطْمُتٙمُِجـقا  ،َوَرآيِن  لْقَض ِرصَم٣مٌل ِِم ََ
ضَمتَّك إِ

ويِن  َـّ َربِّ َأْصــَح٣مِِّب  ،َُ ــَؽ َٓ سَمــْدِرى ََمــ٣م َأضْمــَدشُمقا  ،َح٣مِِّب َأْصــ هَمأَلوُمــقيَم هَمُٝمَٗمــ٣مُل: إِٞمَّ

شزَمْٔمَدكَ 
(1)

 ، وٟمحق ذًمؽ ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م.

 ،اًمّمح٤مسم٦م وخم٤مًمٗمد٤مهتؿ سمٕمض ُم٤مورد ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمتِمٜمٞمع قمغم أومٕم٤مل -1

ـَ َيْرَُمـقَن ﴿ ومق ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،طم٤مدصم٦م اإلومؽ وُمـ ذًمؽ ُم٤مروي ذم ؿم٠من َوايمَِّذي

ـْؿ  ْحَِمٛم٣َمِت اظمُ  ٌَُٙمـقا هَلُ شُمؿَّ مَلْ َيْٟمسُمقا زمَِٟمْرزَمَٔم٥ِم ؾُمـَٜمَداء هَم٣مصْمٙمِـُدوُهْؿ شَمََمٞمِـكَم صَمْٙمـَدًة َوٓ سَمْٗم

ًة َأزَمًدا َوُأْويَماَِؽ ُهُؿ ايْمَٖم٣مؽِمُٗمقن ََ ، طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م ÷جٚمد اًمٜمٌل ، وم[4اًمٜمقر:]﴾ َؾَمَٜم٣م

 ومحٜم٦م سمٜم٧م ضمحش. -ويم٤من ُمـ أمؾ سمدر–وُمًٓمح٤ًم 

ويم٤من ىمد هق درقم٤ًم ُمـ  ،سمـ أسمػمق وإظمقشمف ٕمٛم٦مـمُ  وُم٤م ورد يمذًمؽ ذم ؿم٠من

 اًمٗمْمٞمح٦موظم٤مف مق وإظمقشمف  ٕمٛم٦مـمُ ؿ دار ضم٤مٍر ًمف وودقمٝم٤م قمٜمد هيقدي، وعم٤م اهت  

وطمٚمٗمدقا قمدغم  ÷وأشمقا رؾمدقل اهلل  ،مق اًم٤ًمرق :وىم٤مًمقا ،رُمقا هب٤م اًمٞمٝمقدي

وإذا سم٤مٔي٤مت  ،سم٘مٓمع يد اًمٞمٝمقدي ومؿّ  ÷ىمٝمؿ رؾمقل اهلل ومّمدّ  ،سمراءة أظمٞمٝمؿ

٣م َأْٞمَزيْمٛم٣َم إيَِمْٝمَؽ ايْم٘مَِتـ٣مَب ﴿ ومل ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،ٕمٛم٦مـمُ اًمٞمٝمقدي وإداٟم٦م شمٜمزل سمؼماءة  إِٞمَّ

ؼِّ يمَِتْحُ٘مَؿ زَمكْمَ  ـفُ  ايمٛم٣َّمِس زمََِم َأَراَك ازم٣ِمْلَ ـْ يمِْٙمَخـ٣مئِٛمكَِم طَمِِمـٝمًَم  يمٙمَّ َٓ سَمُ٘م ، [511اًمٜمًد٤مء:]﴾ َو

ُمٜمزل وٟم٘م٥م ضمدار  ،٦م اعمٙمرُم٦مومرب إمم ُمٙمّ  ،شمفأقمٚمـ قمـ ردّ  ٕمٛم٦مـمُ وعم٤م اومتْمح 

                                                           
 .رواه أمحد واًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمٓمؼماين قمـ أٟمس (5)
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 .ومامت حتتف يم٤مومراً  ،ومً٘مط قمٚمٞمف اجلدار ،فًمٞمنىم

 ،ذم شم٠مدي٥م سمٕمض أصح٤مسمف قمدغم سمٕمدض ضمدرا ٛمٝمؿ ÷ومٕمؾ اًمٜمٌل ُم٤مورد ُمـ  -4

 يمام ذم ؿم٠من أمؾ اإل ومؽ وهمػممؿ. ،قمٚمٞمٝمؿ وإضمراء احلدّ 

وم٢مٟمف ٓ يٕمدؿ اًمٕمّمد٤مة ُمدٜمٝمؿ  ،أّن ُم٤م ضم٤مء ذم ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م شم٣مٞمٝم٣ًم:

قا صح٤مسم٦م سم٤مقمت٤ٌمرمؿ ؿم٤ممدوا اًمرؾمقل وإن ؾم ،اعمٜم٤موم٘ملمٓ و وضم٤مًمًدقه  ÷ٛم 

وي يٖمدػّم  ،وإٟمام ذًمؽ اًمٗمْمؾ واًمٙمراُم٦م عمـ اؾمت٘م٤مم قمغم اإليامن ،وضم٤ممدوا ُمٕمف

صم٧ٌم أٟمف و ،أو سمٕمد ُمقشمف ÷اٟم٘مٚم٥م قمغم قم٘مٌف ذم قمٝمد اًمٜمٌل  وأُّم٤م ُمـ ،أو يٌّدل

فمٚمدؿ  قمٛمدؾ أي قمٛمدؾ ومٞمدف أو ،همػّم أو سمّدل سم٤مرشمٙم٤مب يمٌػمة واإلسار قمٚمٞمٝم٤م

ومٚمٞمس ًمف ُمـ ذًمؽ طمظ وٓ  ،وقمداوة ٕمؾ اإليامنأ ،حم٤مرسم٦م ًمٚمديـ أو ،ٜم٤مسًمٚم

ٌد إَِّٓ َرؽُمقٌل وَمْد طَمَٙم٦ْم َِمــ ﴿ وطمٙمٛمف طمٙمؿ ُمـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ: ،ٟمّمٞم٥م َوََم٣م حُمَٚمَّ

 ٌَ ٌُْتْؿ فَمعَم َأفْمَٗم٣مزمُِ٘مْؿ َوََمـ َيٛمَٗمٙم٤ِْم فَمـعَمَ فَمِٗم ٣مَت َأْو وُمتَِؾ اٞمَٗمَٙم ؽُمُؾ َأهَم١مِن َمَّ ٌْٙمِِف ايمرُّ ْٝمـِف هَمَٙمــ وَم

ـفَ َيُيَّ ا ـفُ ؾَمْٝمًا٣م َوؽَمَٝمْجِزي ا يمٙمَّ ـَ  يمٙمَّ ٣مىمِِري  . [544آل قمٛمران:]﴾ايمُمَّ

ؼ صددق إيامهندؿ ًمٞمًدقا ذم درضمد٦م وحتّ٘مد ،أن اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ صمٌت٧م قمداًمتٝمؿ شم٣ميمث٣ًم:

ومؿ ذم اًمٗمْمؾ قمغم  ،وإٟمام سمٕمْمٝمؿ أومْمؾ ُمـ سمٕمض ،واطمدة ذم اًمٗمْمؾ واعمٙم٤مٟم٦م

ًَّ ﴿ :اًمؽمشمٞم٥م اعمذيمقر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ـَ اظمُ َوايم يُمقَن َِم ـَ َوإَٞمَِم٣مِر ٣مزمُِٗمقَن إَوَّ َٜم٣مصِمِري

ِِضَ ا ٣مٍن رَّ ًَ ٌَُٔمقُهؿ زم١ِمضِْم ـَ اسمَّ   .[511اًمتقسم٦م:] ﴾فَمٛمُْٜمْؿ َوَرُوقْا فَمٛمْفُ  يمٙمَّـفُ َوايمَِّذي

 ًّ صمدؿ ُمدـ دظمدؾ  ،ٛم٧م أي٦م اًمّمح٤مسم٦م إمم ىمًٛملم: اًمًد٤مسم٘مقن إوًمدقنوم٘مد ىم

همدػم  ،ـ هلؿ مجدرة وٓ ٟمٍمدةيٙمممـ ي  ÷سمٕمدمؿ ذم اإلؾمالم سمٕمد مجرة اًمٜمٌل 
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وذًمؽ سم٤مجلٝمد٤مد  ،إقمامل ـسم٠مطمً اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ ُمـ ااشمٌٕمق أهنؿ

صمؿ ي٠ميت سمٕمدمؿ ىمًؿ آظمدر ومدؿ  ،واًمدوم٤مع قمـ ديٜمف ،وُمٜم٤مسشمف ،÷ُمع اًمرؾمقل 

ـْ ﴿ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: ،ٕمد اًمٗمتح وُمـ سمٕمدمؿاًمٓمٚم٘م٤مء ممـ أؾمٚمؿ سم َتِقي َِمٛمُ٘مؿ َمَّ ًْ ٓ َي

ـَ َأٞمَٖمُٗمقا َِمـ زَمْٔمُد َووَم٣مسَمُٙمقاأَ  ـَ ايمَِّذي َرصَم٥ًم َمِّ ََ ٌِْؾ ايْمَٖمْتِح َووَم٣مسَمَؾ ُأْويَماَِؽ َأفْمَٓمُؿ  َوىُمالًّ  ٞمَٖمَؼ َِمـ وَم

ـفُ فَمَد اوَ  ٛمَك َوا يمٙمَّ ًْ ـفُ اْلُ  .[51احلديد:]﴾زمََِم سَمْٔمَٚمُٙمقَن طَمٌغِمٌ  يمٙمَّ

اطمدة ذم اًمٗمْمؾ مذا وأمؾ يمؾ ىمًؿ ُمـ مذه إىم٤ًمم اًمثالصم٦م ًمٞمًقا ذم درضم٦م و

 سمح٥ًم اًمًٌؼ واجلٝم٤مد. ،ومٌٕمْمٝمؿ أومْمؾ ُمـ سمٕمض ،واعمٜمزًم٦م

ُمـ صح٤مسم٦م رؾمقل  : أّن أومْمؾ اًم٤ًمسم٘ملم واًمالطم٘ملماًمذي ٟمٕمت٘مده وٟمديـ اهلل سمف

ويددل قمدغم  ،ؾمدالم اهلل قمٚمٞمدفمق أُمػم اعم١مُمٜملم اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ÷ اهلل

 ذًمؽ ُم٤م يكم:

ويمد٤من  ،إذ ي يًٌ٘مف أطمدد همدػم ظمدجيد٦م  :٣مزمٗمكم إلم الؽمالمىمقٞمف َمـ ايمً -5

 وًمٞمس ُمٕمٝمام أطمد. ÷يّمكم ُمع رؾمقل اهلل 

 .رفم٣ميتف َمٛمذ ٞمٔمقَم٥م أـمٖم٣مره ÷وسمقلّم  ،÷ىمقٞمف سمرزّمك دم ضمجر ايمٛمٌل  -2

وًمذا اصدٓمٚمح  :س زمٟمفمَمل ايمممك وايمقشمٛمٝم٥مومل يتدٞمّ  ،خ زمٚمٔمِمٝم٥مىمقٞمف مل يتٙمْمّ  -2

دون  ،ؾمدٛمفؿ: يمّرم اهلل وضمٝمف: قمٜمد ذيمر إىمقهلاعمًٚمٛمقن ىمدياًم وطمديث٤ًم قمغم 

 همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.
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، وزوج رِح٣مٞمتـف هم٣مؿمٚمـ٥م  ،وىمقٞمف َمــ أهـؾ زمٝمتـف ÷ومرازمتف َمـ ايمٛمٌل  -4

ُمٕمٚمقُمد٦م ومدذه مجٚمد٦م ُمٜم٤مىمد٥م  :وإٞمزايمف َمٛمف َمٛمزيم٥م ٞمٖمًـف ،وَم٠ماطم٣مة ايمٛمٌل يمف

ُمدـ طمددي٨م ؾمدٕمد سمدـ أيب  وىمد ورد ذيمرم٤م جمٛمققم٦م ومٞمام روي ،سم٤مًميورة

أن يًد٥م اإلُمد٤مم قمدكم  ؾمدٕمداً  سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من أُمدر ٤موي٦مأّن ُمٕمومق  ،وىم٤مص

د٥م  أسمد٤م شُمدراب؟ : ًمف ُمٕم٤موي٦موم٘م٤مل  ،ؾمالم اهلل قمٚمٞمف وم٤مُمتٜمع ًُ ُم٤م يٛمٜمُٕمدَؽ أن شَم

٤م ُم٤م ذيمروم٘م٤مل ـ  ًمف رؾمقُل اهلل ُت صمالصم٤مً : َأُم  ٌ ف ÷ ىم٤مهل َْٕن شمٙمدقن زم  ،ومٚمـ َأؾُم

ـ  أطم٥م  إزِم  ُِمـ مُحْر اًمٜم َٕمؿ -ي٘مقل ًمدف  ÷ اهلل ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقَل  :واطمدة ُمٜمٝم

ْٗمَتٜمدل ُمدع  :: يد٤م رؾمدقل اهللوم٘م٤مل ًمدف قمدكم -وىمد ظَمّٚمٗمف ذم سمٕمض ُمٖم٤مزيف ظَمٚم 

سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم  لَُم٤م شَمْرَى َأْن شَمُٙمقَن ُِمٜم أَ »: ÷وم٘م٤مل ًمف رؾمقُل اهلل  !اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من؟

ـْ ُُمقؾَمك  ُف ٓ َم٤مُروَن ُِم فْمْمكَِمَّ ُٕ » :ؼمَ وؾمٛمٕمُتف ي٘مقل يقم ظمٞم ،شي؟سَمْٕمدِ  َٟمٌِل  إِٓ َأٟم 

اَي٥َم َرصُماًل ُِح٤ِمُّ ا ـفَ ايمرَّ ٌُُّف ا َوَرؽُمقيَمفُ  يمٙمَّ
ـفُ َوُِحِ : اُدقمقا وم٘م٤مل ،ىم٤مل: ومتٓم٤موًمٜم٤م ،شَوَرؽُمقيُمفُ  يمٙمَّ

ٌََّمَؼ ذم قمٞمٜمف ،وم٠ُميِتَ سمف َأْرَُمدَ  ،٤مزم قمٚمٞمًّ  وعّم٤م  ،ومٗمتح اهلل قمٚمٞمف ،ودومع اًمراي٦م إًِمٞمف ،وَم

﴾ٛم٣َمَءىُمؿْ ٣مَءٞم٣م َوَأزمْ َٞمْدُع َأزْمٛمَ ﴿ٟمزًم٧م مذه أي٦م : 
(1)

دقمد٤م رؾمدقُل اهلل  [65آل قمٛمدران:] 

ٜم٤مً قمٚمٞمًّ  ÷ ًَ ْٞمٜم٤مً  ٤م ووم٤مـمٛم٦َم وطَم ًَ ـٜمُ ا»، وم٘م٤مل: وطُم شؿَّ َه٠ُمَِٓء َأْهعِم يمٙمَّ
(2)

. 

وُمـ ذًمؽ ُم٤م يمد٤من قمٚمٞمدف  :دم ىمؾ أضمقايمف ÷ ؽمغمسمف فمعم َم٣م ىم٣من فمٙمٝمف ايمٛمٌل -5

٦م ومام سمّدل ومٚم٘مد سمقيع سم٤مخلالوم٦م ذم اعمديٜم ،ُمـ اًمزمد ذم اًمدٟمٞم٤م وقمدم اًمريمقن إًمٞمٝم٤م

                                                           
ـَ اًْمِٕمْٚمِؿ وَمُ٘مْؾ شَمَٕم٤مًَمْقْا َٟمْدُع َأسْمٜم٤َمءَٟم٤م َوَأسْمٜم٤َمءيمُ ﴿ٟمص آي٦م اعم٤ٌممٚم٦م:  (5) َؽ ومِٞمِف ُِمـ سَمْٕمِد َُم٤م ضَم٤مءَك ُِم ـْ طَمآضم  د٤مءيُمْؿ وَمَٛم ًَ

د٤مءَٟم٤م َوٟمِ ًَ
ْؿ َوٟمِ

ْٕمٜم٦َمَ  ُٙمْؿ صُمؿ  َٟمٌْتَِٝمْؾ وَمٜمَْجَٕمؾ ًم  ًَ ٜم٤َم وَأٟمُٗم ًَ وىمدد ؾمدٌؼ ذيمدر ؾمد٥ٌم ٟمدزول أيد٦م  ،[65آل قمٛمدران:] ﴾اهللِ قَمغَم اًْمَٙم٤مِذسملِمَ  َوَأٟمُٗم

ٜم٤َم﴾ واًمِم٤ممد ذم أي٦م مٜم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،ودًٓمتٝم٤م ذم اًمدرس اًم٤ًمسمؼ ًَ ُمدـ اهلل ٟمدّزل سمد٠مُمر  ÷وم٢من رؾمدقل اهلل  ﴿َوَأٟمُٗم

 .طملم أظمرضمف ُمٕمف ًمٚمٛم٤ٌممٚم٦م ،ُمٜمزًم٦م ٟمٗمًف 2اإلُم٤مم قمٚمٞم٤ًّم

ُٜمـؿَّ َهـ٠ُمَِٓء َأْهـعِم » وىمقًمدف: ،واًمٜم٤ًم ل، واحل٤ميمؿ، واًمٌزار ،يواًمؽمُمذ احلدي٨م رواه ُمًٚمؿ، (2) إٟمدام وردت ذم ظمدؼم  ،شايمٙمَّ

 واهلل أقمٚمؿ. ،اًمراوي ..إًمخ ؾمٝمق ُمـ٤مقمٚمٞمًّ  ÷دقم٤م رؾمقُل اهلل  ومٚمٕمؾ ىمقًمف: ،وىمد ؾمٌؼ ذيمره وخترجيف ،اًمٙم٤ًمء
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ه وعمّد٤م اٟمت٘مدؾ إمم  ،÷–ويم٤من ُم٘مّر طمٙمقُمتف ُمًدجد اًمٜمٌدل  ،ُمًٙمٜمف وٓ همػم 

وسمٜمل ًمدف سمٞمتد٤ًم صدٖمػمًا ُمتقاودٕم٤ًم إمم  ،اًمٙمقوم٦م رومض أن يًٙمـ ذم دار اإلُم٤مرة

وٓ ًَمٌِٜم٦م قمدغم  ،وًم٘مد طمٙمؿ اًمٜم٤مس مخس ؾمٜملم ُم٤م ووع آضمرة قمغم آضمرة ،ضمٜمٌف

إٓ ؾمدٌٕمام ٦م درمدؿ  ،ٓ ومْمد٦موٓ أورث ذمٌد٤ًم و ،وٓ ىمّم٦ٌم قمغم ىمّم٦ٌم ،ًَمٌِٜم٦م

 ومْمٚم٧م ُمـ قمٓم٤م ف أراد أن يِمؽمي هب٤م ٕمٚمف ظم٤مدُم٤ًم .

َم٣م ورَ دم همّمٙمف وسمٖمّمٝمٙمف َمـ إضم٣مَي٧م ايمِمحٝمح٥م ايمٌمِح٥م اظمتٙمّٗم٣مة زمـ٣ميمٗمٌقل  -6

 وُمـ ذًمؽ: :٥مفمٛمد ؽم٣مئر همرق إَمّ 

َأََم٣م سَمـْرَى َأْن سَمُ٘مـقَن  ودم رواي٥م: - لَأْٞم٦َم َِمٛمِّ » :÷ومق ىمقًمف  :ضمدي٧م اظمٛمزيم٥م -5

ـْ  -لٛمِّ َمِ  ُف َٓ َٞمٌِ زمَِٚمٛمِْزيَم٥ِم َه٣مُروَن َِم شزَمْٔمِدى لَّ َُمقؽَمك إَِّٓ َأٞمَّ
(1)

. 

قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ىم٤مل : يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمدف : ضمدي٧م ايمٕمدير -2

و ؾمٚمؿ ذم ؾمٗمر ومٜمزًمٜم٤م سمٖمدير ظمؿ ومٜمقدي ومٞمٜم٤م اًمّمالة ضم٤مُمٕم٦م ويمًح ًمرؾمدقل 

 :يض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وم٘م٤ملحت٧م ؿمجرشملم ومّمغم اًمٔمٝمر وأظمذ سمٞمد قمكم ر ÷اهلل 

ُتْؿ » ًْ ـِٜمؿْ سَمْٔمَٙمُٚمقَن َأينِّ َأْولَم زم٣ِمظمُ َأيَم ًِ ـْ َأْٞمُٖم ـُتْؿ » :ىمد٤مل .سمدغم :ىمد٤مًمقاش ؟٠ْمَِمٛمكَِم َِم ًْ َأيَم

فِ  ًِ ـْ َٞمْٖم ـٍ َِم  :وم٘م٤مل وم٠مظمذ سمٞمد قمكم :ىم٤مل .سمغم :ىم٤مًمقاش ؟سَمْٔمَٙمُٚمقَن َأينِّ َأْولَم زمُِ٘مؾِّ َُم٠ْمَِم

ُه هَمَٔمقِمل » َٓ ـْ ىُمٛم٦ُْم ََمْق ُه ا ََم َٓ ـٜمُ ََمْق اهُ يمٙمَّ ََ ـْ فَم٣م  ََم
َِ ُه َوفَم٣م َٓ ـْ َوا شؿَّ َواِل ََم

(2)
. 

َّٓ َُمٛم٣َمهمٌِؼ » :ضمدي٧م -2 ٌُْٕمُّمَؽ إِ َٓ َي ـٌ َو َّٓ َُم٠ْمَِم ٌَُّؽ إِ
شَٓ ُِحِ

(3)
. 

                                                           
 وهمػممؿ. ،واسمـ قمٛمر ،وأم ؾمٚمٛم٦م ،وىم٤مص قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وهمػممؿ، واسمـ ُم٤مضمفي واًمؽمُمذ وُمًٚمؿ ي٤مراًمٌخ( رواه 5)

قمدـ زيدد  واًمٓمؼماين لواًمٜم٤ًم  ياًمؽمُمذو ،سمـ قم٤مزب قمـ اًمؼماء أمحد واسمـ ُم٤مضمفو ،واحل٤ميمؿ قمـ اسمـ قم٤ٌمس أمحد رواه (2)

 .سمـ أرىمؿ

 =سمدـ اقمـ وذم رواي٦م ًمٚمٜم٤ًم ل  ،وقمٛمران سمـ طمّملم ،واسمـ قم٤ٌمس ،قمـ قمكمواسمـ ُم٤مضم٦م واًمٓمؼماين ؿ واًمؽمُمذي رواه ُمًٚم (2)
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ـْ » :ضمدي٧م -4 ِ  ََم ٌَّٛم شلؽَم٤مَّ فَمٙمِٝم٣ًّم، هَمَٗمْد ؽَم
(1)

. 

ا فمقمَّ تّ ٣م ضَم ومَ رَّ ٖمَ تَ يَ  ـْ يمَ  قِم  فمَ  عَ َمَ  آنُ رْ ايمٗمُ وَ  آنِ رْ ايمٗمُ  عَ َمَ  قمل فمَ » :ضمدي٧م -1 ََ شَض قْ اَل  ك َيِر
(2)

. 

 ،وؽمـٙمؽ ايمٛمـ٣مس واَيـ٣م نمـغمه ،٣م ومد ؽمٙمؽ واَي٣مً إن رأي٦م فمٙمٝمًّ  :ي٣م فمَمر»: ضمدي٧م -6

ويمــ َيرصمـؽ َمــ  ،ؽ فمـعم رَىإٞمـف يمــ يـديمّ  ،وَع ايمٛمـ٣مس هم٣مؽمٙمؽ َمـع فمـقم

شهدى
(3)

. 

: سمٕمدد أن قمجدز اعمًدٚمٛمقن قمدـ ومدتح احلّمدـ ،ؼمظمٞمد ذم همدزوة ÷ ىمقل اًمٜمٌل -7

اَي٥َم ٕفُْمْمكَِمَّ » ـفَ َرصُماًل ُِح٤ِمُّ اايمرَّ ٌُُّف ا يمٙمَّ
ـفُ َوَرؽُمقيَمُف َوُِحِ اٌر نمَ َوَرؽُمقيُمُف  يمٙمَّ  ، َيْٖمَتِح احهمَِرارٍ  غْمَ ىَمرَّ

شفَمعَم َيَدْيفِ 
(4)

. 

 :ُم٤ميكم وُمـ ذًمؽ ،يْم٤مف إمم ذًمؽ ُم٤مورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ اًمتٜمقيف سمِم٠مٟمف

٣مجِّ ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: -5 ـَ زم٣ِم َأصَمَٔمْٙمُتْؿ ؽِمَٗم٣مَي٥َم اْلَ ـْ آََمـ ـَراِم ىَمَٚمـ ـِجِد اْلَ ًْ ــفِ َوفِمـََمَرَة اظْمَ  يمٙمَّ

ـفِ اَوايْمَٝمْقِم أطِمِر َوصَم٣مَهَد دِم ؽَمٌِٝمِؾ  َتُقوَن فِمٛمَد ا يمٙمَّ ًْ ـفِ َٓ َي ـفُ َوا يمٙمَّ َٓ َُّيْـِدي ايْمَٗمـْقَم  يمٙمَّ

ـَ آََمٛمُقْا َوَه٣مصَمُروْا َوصَم٣مَهُدوْا دِم ؽَمـٌِٝمِؾ ا *ايمٓم٣َّمظمكَِِم  ــفِ ايمَِّذي ـِٜمْؿ  يمٙمَّ ًِ ْؿ َوَأٞمُٖم زمِـَٟمَْمَقاهِلِ

َرصَم٥ًم فِمٛمـَد ا ََ ــفِ َأفْمَٓمُؿ  ٛمْـُف  *َوُأْويَماِـَؽ ُهـُؿ ايْمَٖمـ٣مئُِزوَن  يمٙمَّ ـ٥ٍم َمِّ ـؿ زمَِرْْحَ ُ ـُهْؿ َرهُّ ُ ٌَممِّ ُي

                                                           
ضمٌـؽ همٗمـد أَمــ  ،وٓ يٌٕمّمـؽ إٓ َمٛمـ٣مهمؼ ،ٓ ِحٌـؽ إٓ َمـ٠مَمـ» :إمم قمكم وم٘مد٤مل ÷ٟمٔمر اًمٜمٌل  :قم٤ٌمس ىم٤مل

 .شزمٕمّمؽ زمٔمديأويؾ ظمـ  ،زمٕمٝمض اح وزمٕمٝمِض ،وضمٌٝمٌل ضمٌٝم٤م اح ل،زمٕمّمٛمأزمٕمّمؽ همٗمد أوَمـ  ،لأضمٌٛم

قمـ أيب قمٌد اهلل اجلدزم ىم٤مل: دظمٚمد٧م قمدغم أم ؾمدٚمٛم٦م  ،رواه أمحد واًمٜم٤ًم ل واحل٤ميمؿ واسمـ قم٤ًميمر ُمـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م (5)

 .. احلدي٨م.ي٘مقل ÷، ىم٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل !ومٞمٙمؿ؟! ىمٚم٧م: ُمٕم٤مذ اهلل ÷رؾمقل اهلل  ٥م  ًَ أيُ  وم٘م٤مًم٧م زم:

 وؾمط قمـ أم ؾمٚمٛم٦م.احل٤ميمؿ واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم وإ رواه (2)

 إٟمّم٤مري. قمـ قمامر سمـ ي٤مه وأيب أيقب ذم ُمًٜمد اًمٗمردوساًمديٚمٛمل  واهر (2)

 وُمًٚمؿ واًمٜم٤ًم ل واسمـ طم٤ٌمن قمـ أيب مريرة. ،قمـ قمكم واحل٤ميمؿ واًمٓمؼماين أمحد واسمـ ُم٤مضمفرواه  (4)



-579- 

ِٗمٝمٌؿ  ْؿ همِٝمَٜم٣م َٞمِٔمٝمٌؿ َمُّ ـَ همِٝمَٜم٣م َأزَمـًدا إِنَّ ا *َوِرْوَقاٍن َوصَمٛم٣َّمٍت هلَُّ ــفَ طَم٣ميمِِدي فِمٛمـَدُه َأصْمـٌر  يمٙمَّ

واًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد  ،ذم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مٟمزًم٧م مذه أي٦م  ،[22-59اًمتقسم٦م:]﴾ٓمِٝمؿٌ فمَ 

 ،أٟم٤م ص٤مطم٥م اًمٌٞم٧م :وم٘م٤مل ـمٚمح٦م ،شمٗم٤مظمروا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ،ؿمٞم٦ٌم وـمٚمح٦م سمـ ،اعمٓمٚم٥م

: ًم٘مدد أؾمدٚمٛم٧م وىم٤مل قمدكم ،وىم٤مل اًمٕم٤ٌمس: أٟم٤م ص٤مطم٥م اًمً٘م٤مي٦م. وقمٜمدي ُمٗم٤محتف 

 .ومٜمزًم٧م أي٦م ،÷وضم٤ممدت ُمع رؾمقل اهلل  ،ىمٌؾ اًمٜم٤مس

ـَتُقونَ ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: -2 ًْ  ،[58اًمًدجدة:] ﴾َأهَمَٚمـ ىَم٣مَن َُم٠ْمَِمٛمًـ٣م ىَمَٚمــ ىَمـ٣مَن هَم٣مؽِمـًٗم٣م َّٓ َي

 ،ـم٤مًمد٥م أيب ـسمد وقمدكم ،سمدـ أيب ُمٕمدٞمط ي٦م رم ؿم٠من اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌمٟمزًم٧م مذه أ

رم اًمٙمتٞمٌد٦م  وأُمدأل ،ٜم٤مٟم٤مؾِمد وأطمددّ  ،: أٟم٤م أسمًط ُمٜمؽ ًمًد٤مٟم٤مً طمٞم٨م ىم٤مل اًمقًمٞمد ًمٕمكم

 ومٜمزًم٧م أي٦م. ،وم٢مٟمام أٟم٧م وم٤مؾمؼ :اؾمٙم٧م: وم٘م٤مل ًمف قمكم ،ضمًداً 

ََم ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: -2 ـفُ  َويمِٝمُُّ٘مُؿ اإِٞمَّ ـاَلَة  يمٙمَّ ـَ ُيِٗمٝمُٚمـقَن ايمِمَّ ـَ آََمٛمُـقْا ايمَّـِذي َوَرؽُمـقيُمُف َوايمَّـِذي

ىَم٣مَة َوُهْؿ َراىمُِٔمقنَ   ؾمد٤م ؾ وىمدػطملم  ٟمزًم٧م مذه أي٦م ،[58اًمًجدة:] ﴾َوُي٠ْمسُمقَن ايمزَّ

 .ومٜمزع ظم٤ممتف وم٠مقمٓم٤مه اًم٤ًم ؾ ،صالةذم ومق رايمع  2 قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمغم

شمدل  ،اًمتل ٓ ًمٌس ومٞمٝم٤م وٓ ؿمؽ ،واحلج٩م اًمٌّٞمٜم٦م ،٦م اًمقاوح٦مشمٚمؽ إدًمّ  ويمؾ

(1)÷ مق وٓ ؿمؽ أومْمؾ اخلٚمؼ سمٕمدد رؾمدقل اهلل ٤2م قمٚمٞمًّ  دًٓم٦م واوح٦م أنّ 
 ،

                                                           
ًف ُمٕم٤موي٦م وُمـ ضم٤مء سمٕمده ُمدـ الف ؾمٞم٤مد أؾّم ٦م واًمِمٞمٕم٦م، ومق ظمسملم اًمًٜمّ اخلالفمذه اعم٠ًمًم٦م مل ضمقمر  (5)

 واؾمتٛمر طمتك وىمتٜم٤م اعمٕم٤مس.  ،ل أُمّٞم٦م وسملم اًمٕم٤ٌمسظمٚمٗم٤مء سمٜم

وأُم٤م أمؾ اًمًٜم٦م ومٞمٕمت٘مدون أومْمٚمٞم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمثالصمد٦م  ،وم٤مًمِمٞمٕم٦م سمجٛمٞمع ُمذامٌٝم٤م شمٕمت٘مد ُم٤م ذيمرٟم٤مه ودًّمٚمٜم٤م قمٚمٞمف          

وىمدد  ،ويٕمتؼمون اًم٘مقل سمت٘مديؿ أُمػم اعم١مُمٜملم قمغم اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م ُمدـ اًمٖمٚمدق ذم اًمتِمدٞمع!! ،قمغم اإلُم٤مم قمكم

همال ومٞمف اًمِمٞمٕم٦م طمتك ىمدّدُمقه قمدغم "رأت ًمٌٕمض قمٚمام ٝمؿ اعمٕم٤مسيـ شمرمج٦م خمتٍمة ًمإلُم٤مم قمكم ىم٤مل ومٞمٝم٤م: ىم

 ."اخلٚمٗم٤مء اًمثالصم٦م

٦ٌّم أُمػم اعم١مُمٜملم وشم٘مديٛمف قمغم ُمـ ؾمقاه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يٕمّد ُمـ اًمٖمٚمق ذم اًمتِمّٞمع            =وم٢من ُمدـ وامم  ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م حم
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سمدف يٕمدرف  ،وأٟمف وٓؿمؽ ؿمقيم٦م اعمٞمزان ،وأطمؼ اًمٜم٤مس سم٤مخلالوم٦م سمٕمده ،فوأٟمف وصٞمّ 

 ُمـ اعمٜم٤مومؼ اًمٙم٤مذب.اعم١مُمـ اًمّم٤مدق 

وإذا يم٤من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد ومْمح اعمٜم٤موم٘ملم يدقم أن يمد٤من اًمدقطمل يتٜمدزل قمدغم 

سمدلم  2وم٘مد يم٤من ًمقضمقد اإلُمد٤مم قمدكم  :وأظمرج ُمٙمٜمقٟم٤مت أهارمؿ ÷ اًمٜمٌل

ىمراسم٦م صمالصمدلم ؾمدٜم٦م أصمدر يمٌدػم ذم يمِمدػ  ÷ فمٝمراين اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد ووم٤مة اًمرؾمقل

ُمد٤م  قمدغم ٟمحدق ،١مُمـ ُمـ اعمٜم٤مومؼواعم ،ومتٞمٞمز اًمّم٤مدق ُمـ اًمٙم٤مذب ،ُمٕم٤مدن اًمرضم٤مل

روي قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م
(1)

٤م ٟمٕمدرف اعمٜمد٤موم٘ملم قمدغم قمٝمدد ُم٤م يمٜمّد»أهنؿ ىم٤مًمقا:  

شسمـ أيب ـم٤مًم٥م سمٌٖمْمٝمؿ ًمٕمكم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إّٓ 
(2)

ومق ُم٤م أظمؼم  ،

ــ٣مىمِثكَِم َوايْمَٗم٣مؽِمــْمكَِم  يْ دِ ْٔمــزمَ  ُؾ ٣مسمِ ٗمَ تُ ؽَمــ» طمٞمدد٨م ىمدد٤مل: ،سمددف اًمّمدد٤مدق اعمّمدددوق ايمٛمَّ

شاظم٣َمِرومِكمَ وَ 
(3)

  - د إزمّ ِٝمدقمَ  وذم روايد٦م:–أُمدرين» ىمد٤مل: 2وذم رواي٦م قمدـ قمدكم  ،

شاعم٤مرىملموأن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤ميمثلم واًم٘م٤مؾمٓملم  ÷ لاًمٜمٌ
(4)

ومٙم٤من اًمٜم٤ميمثقن أصدح٤مب  ،

ويمد٤من  ،لمويمد٤من اًم٘م٤مؾمدٓمقن أمدؾ اًمِمد٤مم سمّمدٗمّ  ،2اجلٛمؾ ٕهنؿ ٟمٙمثقا سمٞمٕمتف 

 اعم٤مرىمقن اخلقارج ذم اًمٜمٝمروان.

صمدؿ  ،صمؿ قمٛمدر ،ُمـ أّن أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م أسمقسمٙمر أمؾ اًمًٜم٦ّم ضسمٕم وأُّم٤م ُم٤م ادقم٤مه

                                                           
 -٤مل قمامر سمـ ي٤مه وؾمدٚمامن اًمٗمد٤مرد وأيب ذر اًمٖمٗمد٤مري وهمدػممؿأُمث-قمٚمٞم٤ًّم وىم٤مشمؾ ُمٕمف ُمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م 

 مؿ قمغم مذا اعم٘مٞم٤مس ذم ُم٘مّدُم٦م اًمٖمالة!!.

 ( ُمٜمٝمؿ: أسمقذر اًمٖمٗم٤مري، وقمامر سمـ ي٤مه، وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، وأسمق ؾمٕمٞمد اخلدري.5)

 ( رواه اًمٓمؼماين واحل٤ميمؿ واخلٓمٞم٥م واسمـ قم٤ًميمر.2)

 ( رواه اًمٓمؼماين واسمـ قمدي.2)

 ُم٤مم زيد ذم ُمًٜمده واًمٌزار وأسمقيٕمغم.( رواه اإل4)
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صمؿ سم٘مّٞم٦م اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜمد٦م ،صمؿ قمكم ،قمثامن
(1)

ٞمدؾ وٓ ، ومٚمدٞمس قمدغم ذًمدؽ دًم

اخلالومدد٦م ُمٕمٞمدد٤مرًا وُمٕمٚمددقم أٟمددف ٓيّمددح أن شمٙمددقن  ،ُمًددتٜمد إّٓ شمرشمٞمدد٥م اخلالومدد٦م

  اخلالومد٦م:يقم شمقمّم  أٟمف ىم٤مل ذم ظمٓم٦ٌم ًمف اًمّمّديؼ سمٙمرقمـ أيب  وىمد صّح ًمألومْمٚمٞم٦م؟ 

ٞم٧ُم قمٚمٞمٙمؿ وًم٧ًُم سمخػميمؿ :أهّي٤م اًمٜم٤ّمس»  .شإيّن ىمد ُوًم 

–وم٢مهن٤م  ،٦موأُّم٤م ُم٤م ورد ذم ومْمؾ اًمثالصم٦م ُمـ إظم٤ٌمر اعمذيمقرة ذم يمت٥م أمؾ اًمًٜمّ 

 ؾ أُمدػم ٓ شمرىمك إمم قمنم ُمٕمِم٤مر ُم٤م روي ذم ومْم٤م -٦م اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤مقمغم ومرض صحّ 

  .اعم١مُمٜملم وُمٜم٤مىمٌف

ىم٤مل: أسمدقسمٙمر.  ،؟÷ أصح٤مب رؾمقل اهللىمٞمؾ ٕطمد قمٚمامء اًمًٚمػ: َُمـ ظمػم 

 ،وأُّم٤م قمكم ومٝمق أظمقه ،ىم٤مل: إٟمام ؾم٠مًمتٛمقين قمـ أصح٤مسمف ،ىمٞمؾ: ومٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م؟

 وًمٞمس إخ يم٤مًمّم٤مطم٥م.

دٜمـ( ُمد٤م  يمت٤مسمدف ذم ٟم٘مدؾاًمٜمًد٤م ل  اإلُم٤مم مق ذاوم  ً ُمدـ إظمٌد٤مر ذم  روي)اًم

 ،٤م ٚمفسمّقب ًمٙمؾ صح٤ميب سم٤مسم٤ًم وّٛمٜمف ُم٤م روي ُمدـ ومْمد :ومْم٤م ؾ اًمّمح٤مسم٦م وُمٜم٤مىمٌٝمؿ

ظمّمد٤م ص قمدكم سمدـ أيب ) :وم٘مد أومرد ًمف يمت٤مسمد٤ًم يمد٤مُماًل ؾمداّمه 2وأُّم٤م اإلُم٤مم قمكم 

                                                           
وًمذا ي يدرو ذم يمتد٥م  ،وذم ؾمٜمده ُمـ مق ُمّتٝمؿ سم٤مًمقوع ،طمدي٨م اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م ُمِمٙمقك ذم صحتف (5)

ىمد ورد قمـ سمٕمض ُمـ ذيمدرمؿ احلددي٨م ُمد٤م يددل قمدغم  ومم٤م يدل قمغم قمدم صحتف أّٟمف ،اًمّمح٤مح اعمِمٝمقرة

َمـ أصح٣مِّب َمــ  إن: »أٟمف ىم٤مل ÷ قمـ اًمٜمٌلهن٤م طمّدصم٧م أأم ؾمٚمٛم٦م وُمـ ذًمؽ ُم٤مروي قمـ  ،ضمٝمٚمٝمؿ سمح٤مهلؿ

أم  ؾمدٛمع ُمدـومد٠مظمؼمه سمدام  :قمغم قمٛمدر سمـ قمقف ومدظمؾ قمٌد اًمرمحـ ،شٓ يراين وٓ أراه زمٔمد أن أَمقت أزمدا

 وروي   .سمٕمددك ئ أطمدداً سمدّر وًمدـ أُ  ،ومدظمؾ قمٛمر قمغم أم ؾمٚمٛم٦م وم٘م٤مل هل٤م: سم٤مهلل أُمٜمٝمؿ أٟم٤م؟ وم٘م٤مًم٧م: ٓ ،ؾمٚمٛم٦م

ُمد٤م ؾمد٠مل سمدف أم سمٜمحدق  -÷ رؾمقل اهللّه أهار  وىمد ىمٞمؾ أٟمف يم٤من -سمـ اًمٞمامن ف ؾم٠مل طمذيٗم٦م أٟم قمٜمف أيْم٤مً 

 .قمـ طم٤مًمف ومٚمق يم٤من قمٛمر يٕمٚمؿ أّٟمف ُمـ أمؾ اجلٜم٦م عم٤م ؾم٠مهلام ،وم٠مضم٤مسمف سمام أضم٤مسمتف ؾمٚمٛم٦م،
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ومٙمٞمػ ي٘م٤مل سمٕمد ذًمؽ أّن  ،ومق اًمٙمت٤مب اعمِمٝمقر سمد)ظمّم٤م ص اًمٜم٤ًم ل( ،(ـم٤مًم٥م

ومدق  اًمّمدح٤مسم٦م ؾمد٤م ر ٖمػمه ُمـسمأُمػم اعم١مُمٜملم   ي٘م٤مرنه أومْمؾ ُمٜمف؟! سمؾ يمٞمػ همػم

 .؟!ـ أمؾ سمٞم٧م اًمٜمٌّقة وُمٕمدن اًمرؾم٤مًم٦مُم

ٍد َص » :2ي٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم  وذم ذًمؽ  فُ آيَمـوَ  ٝمفِ ٙمَ فمَ  يمٙمَّـفُ  اعّم َٓ ُيَٗم٣مُس زمِآِل حُمَٚمَّ

٥ِم َأضَمٌد  َُمَّ ْٕ ـْ َهِذِه ا ـْ صَمَرْت ٞمِْٔمَٚمـُتُٜمْؿ فَمَٙمْٝمـِف َأزَمـداً  ،َِم ى ِهِْؿ ََم قَّ ًَ َٓ ُي ُهـْؿ َأؽَمـ٣مُس  ،َو

ـِ  ي َُ ايْمَٝمِٗمكمِ  ،ايمدِّ ْؿ طَمَِم٣مئُِص ضَمـؼِّ  ،ِهِْؿ ُيْٙمَحُؼ ايمت٣َّمرِم وَ  ،إيَِمْٝمِٜمْؿ َيِٖملُء ايْمَٕم٣مرِم  ،َوفِمََم َوهَلُ

َي٥مِ  َٓ شَوهمِٝمِٜمُؿ ايْمَقِصٝم٥َُّم َوايْمِقَراشَم٥مُ  ،ايْمِق
(1)

. 

                                                           
 (.2ظمٓم٦ٌم رىمؿ) ،5ج ،( هن٩م اًمٌالهم٦م5)
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 الوالء والبــراء

 ، ذم طمريمتدف ذم احلٞمد٤مةأن ُمـ اًمقاضمد٥م قمدغم اإلٟمًد٤من أن يتٌٍّمدُم٤م ُمـ ؿمؽ 

ويٕمدرف أمدؾ اًم٤ٌمـمدؾ ويتجٜمد٥م  ،ويًدٚمؽ ـمدري٘مٝمؿع أمؾ اهلدايد٦م سمحٞم٨م يتتٌّ 

ومم٤مرؾمتف ؼ سمف ء اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ اًمتخٚمّ ومذا مق سمٕمٞمٜمف اًمقٓء واًمؼما ،ًمٙمٝمؿُم٤ًم

٦م ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ اإليامن سميدورة طمٗمدظ اًمدٜمٗمس ودمٜمٞمٌٝمد٤م ُمد٤م يقىمٕمٝمد٤م ذم ٚمٞمّ ٛمقممم٤مرؾم٦م 

ي٘مدقل اهلل  ،أظمرة سم٤مؾمتح٘م٤مق دظمدقل اًمٜمد٤مر واخلٚمدقد ومٞمٝمد٤م اهلالك ذمواخلنان 

ـَ آََمٛمُقا وُمقا﴿ شمٕم٤ممم: ٣م ايمَِّذي َ َج٣مَرةُ  َي٣م َأُّيُّ َه٣م ايمٛم٣َّمُس َواْلِ َُ ُ٘مْؿ َوَأْهٙمِٝمُ٘مْؿ َٞم٣مًرا َووُمق ًَ  ﴾َأٞمُٖم

ُٜمْؿ َوَأْهٙمِٝمِٜمْؿ وُمْؾ إِنَّ اَْل ﴿ وىم٤مل قمّز ُمـ ىم٤م ؾ: ،[6اًمتحريؿ:] ًَ وا َأٞمُٖم ـَ طَمِنُ ـَ ايمَِّذي ي ٣مِهِ

يمَِؽ ُهَق اُْل َيْقَم ا ََ اُن اظمٌُكِمُ يْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َأٓ   .[51-54:اًمزُمر]﴾ْنَ

أطمددمه٤م  :وودّدان ٓ جيتٛمٕمد٤من ،داي٦م واًمْمدالل ـمري٘مد٤من خمتٚمٗمد٤منوسمام أن اهل

وأظمدر يقصدؾ اإلٟمًد٤من إمم  ،يقصؾ اإلٟم٤ًمن إمم اًمًٕم٤مدة اًمتل ُم٤م سمٕمدم٤م ؾمٕم٤مدة

ًمذا يم٤من ُمدـ اًمقاضمد٥م قمدغم اإلٟمًد٤من أن يتٌٍّمد أي  ،اًمِم٘م٤مء اًمذي ُم٤م سمٕمده ؿم٘م٤مء

 ًمإلٟمًد٤من وأي اًمٓمري٘ملم يًٚمؽ؟ ٓؾمٞمام وأن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمد يند ،إُمريـ خيت٤مر

ظمدػم  :وأرؾمؾ إًمٞمف ُمـ اهلددى ،وسملّم ًمف سمام أٟمٕمؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمٕم٘مؾ ،ُمٕمروم٦م اًمٓمري٘ملم

ِـ ﴿ ىم٤مل شمٕمد٤ممم: ،إُمريـ وأومْمؾ اًمٓمري٘ملم  ، وىمد٤مل[51:اًمٌٚمدد]﴾َوَهـَدْيٛم٣َمُه ايمٛمَّْجـَدْي

٣م ىَمُٖمقًرا﴿ :شمٕم٤ممم ٣م ؾَم٣مىمًِرا َوإَِمَّ ٌِٝمَؾ إَِمَّ ًَّ ٣م َهَدْيٛم٣َمُه ايم َٓ ﴿ ٕمد٤ممم:، وىمد٤مل شم[2:اإلٟمًد٤من]﴾إِٞمَّ

ـَ ايْمَٕملِّ  ؾْمُد َِم َ ايمرُّ ٌَكمَّ ـِ وَمد سمَّ ي  .[216:اًمٌ٘مرة]﴾إىِْمَراَه دِم ايمدِّ
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 ،وُم٤م ُمـ ؿمؽ أن اإلٟم٤ًمن ٓ يرى ًمٜمٗمًف إّٓ اخلػم وٓ ي٥م هل٤م إّٓ اًمّمدالح

٤مِّ اَْل ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ُف ِلُ ، همػم أٟمف عم٤م يمد٤من ـمريدؼ اهلدايد٦م [8:اًمٕم٤مديد٤مت]﴾غْمِ يَمَُمِديٌد َوإِٞمَّ

سمتحٛمؾ اعمِم٤مق واعمٙم٤مره اًمٜم٤مدم٦م قمـ ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس وطمرُم٤مهن٤م ُمـ اًمٙمثػم ُمـ  ُم٘مروٟم٤مً 

يم٤من ذًمؽ ؾمد٤ًٌٌم ذم شمٕمددد ـمدرق اًمْمدالل ويمثدرة ؾمد٤مًمٙمٞمٝم٤م  ،اًمِمٝمقات واعمٚمّذات

 واًم٤ًم ريـ ومٞمٝم٤م.

مدؿ أشمٌد٤مع اًمْمدالل ُمًدٚمؽ  ٤م يم٤من أيمثر ُم٤م جير اإلٟم٤ًمن إمم أن يًٚمؽف عمّ صمؿ إٟمّ 

 ،قٟمف إمم ؾمٌؾ اهلالك وُمٝم٤موي اًمردىيًقىمو ،ٜمقن ًمإلٟم٤ًمن اًمنماًم٤ٌمـمؾ اًمذيـ يزيّ 

٦ٌّم وآشّم٤ٌمع إّٓ هلل اإلٟم٤ًمن اعم١مُمـ  قمغم وم٢من ُمـ اًمقاضم٥م أن يتجرد ُمـ اًمقٓء واعمح

 واًمّمدّدي٘ملم وُمـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ سمٜمٕمٛم٦م اإليامن واهلدايد٦م ُمدـ اًمٜمٌٞمدلم ،ورؾمقًمف

ُمدـ  ويتدؼّمأ ،وأن ي٘مػ ُمقىمػ اًمٕمداء ُمـ اًم٤ٌمـمؾ وأشم٤ٌمقمف ،واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم

وذًمؽ ُمـ ؿم٠مٟمف أن خيٚمؼ ًمدى اعم١مُمـ اًمث٤ٌمت وآؾمت٘م٤مُم٦م قمدغم  ،اًمِمٞمٓم٤من وأقمقاٟمف

وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م جيٕمؾ اعمد١مُمـ قمدغم طمدذر ُمدـ أن ي٘مدع ذم ُمٝمد٤موي  ،ُمٜمٝم٩م احلؼ

مق ُم٤م أيّمده اًم٘مرآن وطم٨ّم قمٚمٞمدف ُمدـ مذا و ،ويٛمٞمف ُمـ اًمًػم ذم ـمري٘مف ،اًمْمالل

 ظمالل أيت:

وَمًتٗمٝمؿ يمٝمس همٝمف فمقج أو  ،واضمد ٓ يتٔمّدَايمتٟمىمٝمد فمعم أن ؿمريؼ الؼ ؿمريؼ  (5)

 ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: :دم ضمكم أن ؿمرق ايم٣ٌمؿمؾ َمتٔمّدَة وَم٣مئٙمـ٥م وَمتٔمّرصمـ٥م ،اٞمحرا 

ٌُِٔمقهُ ﴿ َتِٗمٝمًَم هَم٣مسمَّ ًْ اؿمِل َُم  يمٙمَّــفَ إِنَّ ا﴿شمٕمد٤ممم:  وىم٤مل، [512:إٟمٕم٤مم] ﴾َوَأنَّ َهَذا ِسَ

ــَتِٗمٝمؿٌ  ًْ اٌط َُم ــَذا ِسَ ــُدوُه َه ٌُ ــْؿ هَم٣مفْم ُ٘م وذم احلدددي٨م أن ، [26:ُمددريؿ] ﴾َرِّبِّ َوَرزمُّ

ـفِ ا ُؾ ٝمْ ٌِ ا ؽَم َذ هَ »صمؿ ىم٤مل :  ،ظمط ظمًٓم٤م ÷اًمٜمٌل ، صمؿ ظمط ظمٓمقـًم٤م قمـ يٛمٞمٜمف شيمٙمَّ
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ٌٌُؾ و»صمؿ ىم٤مل :  ،وؿمامًمف شفِ ٝمْ يمَ فُمق إِ ٣مٌن َيْد ْمَ ٝمْ ٣م ؾَم ٜمَ ٛمْ ٝمٍؾ َمِ ٌِ  ىُمؾِّ ؽَم عَم فمَ وَ  ،هذه ؽُم
(1)

. 

ُٜمْؿ َوُيِريُد ايم﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: :أفمقاٞمفايمتحذير َمـ َم٘م٣مئد ايمُمٝمْم٣من و (2) ْٝمَْم٣مُن َأن ُيِّمٙمَّ ُمَّ

وِن ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[61:اًمٜمًد٤مء] ﴾َواَلًٓ زَمِٔمٝمًدا َُ ــ  ـْٝمَْم٣مَن َويمِٝمًّـ٣م َمِّ َوََمـ َيتَِّخِذ ايمُمَّ

ـفِ ا ٌِٝمٛمًـ٣م  يمٙمَّ اًٞم٣م َمُّ ـْٝمَْم٣مُن إَِّٓ  *هَمَٗمْد طَمِنَ طُمْنَ ٝمِٜمْؿ َوََمـ٣م َئِمـُدُهُؿ ايمُمَّ َئِمـُدُهْؿ َوُيَٚمٛمِـّ

ٝمًِمـ٣مُأْويَماَِؽ ََمٟمْ  *نُمُروًرا  ، وىمد٤مل [525:اًمٜمًد٤مء] ﴾َواُهْؿ صَمَٜمٛمَُّؿ َوَٓ ََيُِدوَن فَمٛمَْٜم٣م حَمِ

ـفُ َوا﴿ شمٕم٤ممم: ِٝمُٙمـقا  يمٙمَّ َُ َٜمَقاِت َأْن  ـَ َيتٌَُِّٔمقَن ايمُمَّ ُيِريُد َأْن َيُتقَب فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َوُيِريُد ايمَِّذي

 .[27:اًمٜم٤ًمء]﴾ََمْٝماًل فَمٓمِٝمًَم 

وزمٝمـ٣من ضمنـة إسمٌـ٣مع وٞمـداَمتٜمؿ  ،٣مَم٥مزمٝم٣من َمقومػ اظمتٌقفمكم َمـ أسم٣ٌمفمٜمؿ يقم ايمٗمٝم( 1)

٣مِر هَمَٝمُٗمـقُل ﴿ ىم٤مل شمٕمد٤ممم: :فمعم سمِمديؼ اظمتٌقفمكم وؿم٣مفمتٜمؿ قَن دِم ايمٛمَـّ َْ َيَتَحـ٣مصمُّ َوإِ

٣مِر  ـَ ايمٛمَـّ ٣ًٌم َمِّ ْٕمٛمُقَن فَمٛم٣َّم َٞمِِمٝم ًٌَٔم٣م هَمَٜمْؾ َأٞمُتؿ َمُّ ٣م ىُمٛم٣َّم يَمُ٘مْؿ سَم وا إِٞمَّ ـَ اؽْمَتْ٘مػَمُ ِذي َٔمَٖم٣مء يمِٙمَّ ايمّمُّ

ـَ  * ٣م ىُمؾل همِٝمَٜم٣م إِنَّ ا وَم٣مَل ايمَِّذي وا إِٞمَّ ـفَ اؽْمَتْ٘مػَمُ َِ  يمٙمَّ ٣ٌَم ، [48-47:همد٤مومر] ﴾وَمْد ضَمَ٘مَؿ زَمكْمَ ايْمِٔم

ٌَُٔمـقْا َوَرَأُوْا ايْمَٔمـَذاَب َوسَمَٗمْمََّٔمـ٦ْم ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ـَ اسمَّ ـَ ايمَّـِذي ٌُِٔمقْا َِم ـَ اسمُّ َأ ايمَِّذي َْ سَمػَمَّ
إِ

٣ٌَمُب  ٌَٔمُ  *ِهُِؿ إؽَْم ـَ اسمَّ ٣م َووَم٣مَل ايمَِّذي ُؤوْا َِمٛمَـّ َأ َِمـٛمُْٜمْؿ ىَمـََم سَمـػَمَّ ًة هَمٛمََتـػَمَّ قْا يَمْق َأنَّ يَمٛم٣َم ىَمرَّ

ـفُ ىَمَذيمَِؽ ُيِرُّيُِؿ ا ٣مرِ  يمٙمَّ ـَ ايمٛمَـّ ـاٍت فَمَٙمـْٝمِٜمْؿ َوََمـ٣م ُهـؿ زمَِخـ٣مِرصِمكَم َِمـ ْؿ ضَمَنَ  ﴾َأفْمََمهَلُ

قُل َيـ٣م يَمْٝمَتٛمِـل َوَيْقَم َئَمضُّ ايمٓمَّـ٣ممِلُ فَمـعَم َيَدْيـِف َيُٗمـ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم:، [567-566:اًمٌ٘مدرة]

ؽُمقِل ؽَمٌِٝماًل  ْذُت ََمَع ايمرَّ َ ِذ *اَتَّ ٛمِل  *هُمالًٞم٣م طَمٙمِـٝماًل  َي٣م َوْيَٙمَتك يَمْٝمَتٛمِل مَلْ َأَتَّ يَمَٗمـْد َأَوـٙمَّ

٣مِن طَمُذوًٓ ْ ًَ ْٝمَْم٣مُن يمِِيٞم َْ صَم٣مءيِن َوىَم٣مَن ايمُمَّ ىْمِر زَمْٔمَد إِ ـِ ايمذِّ وىم٤مل  ،[29-27:اًمٗمرىم٤من]﴾فَم

ٛمَ ﴿ شمٕم٤ممم: ـٌِٝمال َووَم٣ميُمقا َرزمَّ ًَّ اءَٞمـ٣م هَمَٟمَوـٙمُّقَٞم٣م ايم سَمٛم٣َم َوىُمػَمَ ََ ٣م َأؿَمْٔمٛم٣َم ؽَم٣م ٛمَـ٣م آَِتِـْؿ  *٣م إِٞمَّ َرزمَّ

ـَ ايْمَٔمَذاِب َوايْمَٔمٛمُْٜمْؿ يَمْٔمٛم٣ًم ىَمٌغًِما  .[68-67:إطمزاب]﴾ِؤْمَٖمكْمِ َِم

                                                           
 ( رواه اسمـ طم٤ٌمن ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد.5)
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خذ اظم٠مَمـ َمٛمٜمـ٣م يَمٞمٝم٥م ضمّٝم٥م سمػّمأت َمـ ايم٣ٌمؿمؾ وأهٙمف صمديرة زمٟمن يتّ َىمر ٞمَمَج إ( 4)

ـَ ََمَٔمـُف ﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤مل :ومدوة ضمًٛم٥م ٛم٥ٌَم دِم إزِْمَراِهٝمَؿ َوايمَِّذي ًَ وَمْد ىَم٣مَٞم٦ْم يَمُ٘مْؿ ُأؽْمَقٌة ضَم

وِن ا َُ ٌُُدوَن َِمـ  ٣َّم سَمْٔم ٣م زُمَرآُء َِمٛمُ٘مْؿ َوِِم َْ وَم٣ميُمقا يمَِٗمْقَِمِٜمْؿ إِٞمَّ ىَمَٖمْرَٞم٣م زمُِ٘مْؿ َوزَمَدا زَمْٝمٛمَٛم٣َم  يمٙمَّـفِ إِ

ٌَْٕمَّم٣مء َأزَمًدا ضَم  وىمد٤مل  ،[4:اعمٛمتحٜمد٦م]﴾َوضْمـَدهُ  يمٙمَّــفِ تَّك سُم٠ْمَِمٛمُقا زم٣ِمَوزَمْٝمٛمَُ٘مُؿ ايْمَٔمَداَوُة َوايْم

ـْ ﴿ :2ذم طمٙم٤ميتف قمـ ٟمٌل اهلل ُمقؾمك –شمٕم٤ممم  وَم٣مَل َربِّ زمََِم َأْٞمَٔمْٚم٦َم فَمـقَمَّ هَمَٙمـ

ذم طمٙم٤ميتدف قمدـ ٟمٌدل اهلل –وىم٤مل شمٕم٤ممم ، [57:اًم٘مّمدص]﴾َأىُمقَن ـَمِٜمغًما يمِّْٙمُٚمْجِرَِمكمَ 

ىُمقنَ  يمٙمَّـفَ وَم٣مَل إيِنِّ ُأؾْمِٜمُد ا﴿ :2مقد  ٣َّم سُممْمِ  .[22:اًمتقسم٦م] ﴾َواؾْمَٜمُدوْا َأينِّ زَمِريٌء ِمِّ

 ى٦م وإطمددومٙمذا ٟمجد أن اًمقٓء واًمؼماء مق أطمد اًم٘مْم٤مي٤م اإليامٟمٞم٦م اًمٕم٘م٤م ديد٦م اعمٝمّٛمد

قمدغم أرض  ٤مواحلرص قمغم مم٤مرؾمدتٝم ٤مؼ هبقمغم اعم١مُمـ اًمتخٚمّ  جي٥م اًمتل اعم٤ٌمدئ إؾم٤مؾمٞم٦ّم

ٚمٛمد١مُمٜملم ًم تدفٛمحٌوذًمؽ سم ،اًمٕم٘مٞمدةوىمّقة  ناإليام٦م شمدل قمغم صدق اًمقاىمع مم٤مرؾم٦م قمٛمٚمٞمّ 

ـَ آََمٛمُـقا َوَهـ٣مصَمُروا ﴿ىمد٤مل شمٕمد٤ممم:  ،ٚمٙم٤مومريـ وُمٕمد٤مداهتؿًم فٖمْموسمُ  ،وُمقآهتؿْ  إِنَّ ايمَّـِذي

ِٜمْؿ دِم ؽَمٌِٝمِؾ ا ًِ ْؿ َوَأٞمُٖم ـوا ُأْويمَاِـَؽ زَمْٔمُّمـُٜمْؿ َأْويمَِٝمـ٣مُء  يمٙمَّـفِ َوصَم٣مَهُدوا زمِٟمََْمَقاهِلِ ـَ آَوْوا َوَٞمٌَمُ َوايمَّـِذي

ٟمٗم٤مل:]﴾ضٍ زَمٔمْ  ـَ ُيِٗمٝمُٚمـقَن  يمٙمَّـفُ إِٞمَََّم َويمِٝمُُّ٘مُؿ ا﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم:و ،[72ا ـَ آََمٛمُقْا ايمَّـِذي َوَرؽُمقيمُُف َوايمَِّذي

ىَم٣مَة َوُهْؿ َراىمُِٔمقَن  الََة َوُي٠ْمسُمقَن ايمزَّ ـَ آََمٛمُقْا هَم١مِنَّ ضِمْزَب  يمٙمَّـفَ َوََمـ َيتََقلَّ ا *ايمِمَّ َوَرؽُمقيمَُف َوايمَِّذي

ِ ﴿ :شمٕم٤ممم وىم٤مل ،[16-11:اعم٤م دة]﴾ايمَْٕم٣ميمٌُِقنَ ُهُؿ  يمٙمَّـفِ ا َْ طِمـِر  يمٙمَّـفِ ُد وَمْقًَم٣م ُي٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِمٓ  َوايمْٝمَْقِم ٔا

ََّ ا ــ٣م ـْ ضَم ــ َُّوَن ََم ــَقا ـــفَ ُي ُْؿ أَْو  يمٙمَّ َُ ــَقا ــ٣مءُهْؿ أَْو إطِْم ــ٣مءُهْؿ أَْو أزَْمٛمَ ــ٣مُٞمقا آزَم ــْق ىَم ــقيمَُف َويَم َوَرؽُم

َُْوِن اظم٠ُْمَِمٛمكَِم ٓ َ ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ،[22:اعمج٤مدًم٦م]﴾فَمُِمغَمََتُؿْ  ـ  ـَ أَْويمِٝم٣َمء َِم َيتَِّخِذ اظم٠ُْمَِمٛمُقَن ايمَْ٘م٣مهمِِري

ـَ ا ََيمَِؽ هَمَٙمٝمَْس َِم ـ َيْٖمَٔمْؾ  ءٍ إَِّٓ أَن سَمتَُّٗمقاْ َِمٛمُْٜمْؿ سُمَٗم٣مةً  يمٙمَّـفِ َوََم  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ، [28:آل قمٛمران]﴾دِم َرْ

ْؿ فَمَذازًم٣م أيَمِ ﴿ ِ اظمُٛم٣َمهمِِٗمكَم زمِٟمَنَّ هَلُ َُوِن اظمُـ٠ْمَِمٛمكَِم  *ٝمًَم زَمممِّ ـَ أَْويمَِٝمـ٣مء َِمــ  ـَ َيتَِّخُذوَن ايمَْ٘م٣مهمِِري ايمَِّذي
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َة  َة هَم١مِنَّ ايمٔمِزَّ ٤مء] ﴾ََجِٝمًٔم٣م يمٙمَّـفِ أََيٌْتَُٕمقَن فِمٛمَدُهُؿ ايمْٔمِزَّ ـَ آََمٛمُقاْ ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم:و ،[529:اًمًٜم ٣َم ايمَِّذي َي٣م أَُّيُّ

َُ َٓ سَمتَِّخُذوْا ايمَْ٘م٣م ـَ أَْويمِٝم٣َمء َِمـ  َٔمُٙمـقْا وِن اظمُ همِِري ْ َْ فَمَٙمـٝمُْ٘مْؿ ؽُمـْٙمْم٣َمًٞم٣م  يمٙمَّــفِ ٠ْمَِمٛمكَِم أسَُمِريـُدوَن أَن 

ٌِٝمٛم٣ًم د٤مء]﴾َمُّ ََ َوايمٛمََِّمـ٣مَرى َأْويمَِٝمـ٣مء ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[544:اًمًٜم َٓ سَمتَِّخـُذواْ ايمْٝمَُٜمـق ـَ آََمٛمُقاْ  ٣َم ايمَِّذي َي٣م أَُّيُّ

ٛمُ٘مؿْ  ؿ َمِّ ـ َيتََقهلَُّ  .[15:اعم٤م دة]﴾هَم١مِٞمَُّف َِمٛمُْٜمؿْ  زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمِٝم٣َمء زَمْٔمٍض َوََم

ُة دِم  َأْوشَمُؼ »ىم٤مل:  ÷قمـ اسمـ قم٤ٌمس أن اًمٜمٌل  ذم احلدي٨مو َٓ فُمَرى اِليََمِن اظمَُقا

ََ ٔمَ ، واظمُ يمٙمَّـفِ ا ٌُْٕمُض دِم ايمٙمَّـفِ ٤مُّ دِم اَواُل  ،يمٙمَّـفِ دِم ا اةُ ٣م شيمٙمَّـفِ ، َوايْم
(1)

 . 

ٌْـَد اَيـ» ىم٤مل ًمٕمٌدد اهلل سمدـ ُمًدٕمقد:أٟمف  ÷وذم رواي٦م قمٜمف  ىُّ فُمـَرى أَ  يمٙمَّــفِ ٣م فَم

فُمَرى هَم١مِنَّ َأْوشَمَؼ »ىم٤مل:  ،صمالصم٤م ٤مطمتك ىم٤مهل ،ىَم٤مَل: اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ،ش؟اِلؽْماَلِم َأْوشَمُؼ 

٤مُّ دِم ا :يمٙمَّـفِ ٥ُم دِم ايَ َٓ ايمقَ  اِلؽْماَلمِ  ٌُْٕمُض دِم ايمٙمَّـفِ اْلُ شيمٙمَّـفِ ، َوايْم
(2)

. 

إفَْمـََمِل  َأسَمـْدُروَن َأىُّ » ٘مد٤مل:وم ÷وقمـ أيب ذر ىم٤مل: ظمرج إًمٞمٜمد٤م رؾمدقل اهلل 

إِنَّ َأضَم٤مَّ » :ىم٤مل ىم٤م ؾ: اًمّمالة واًمزيم٤مة، وىم٤مل ىم٤م ؾ: اجلٝم٤مد. ىم٤مل ش؟يمٙمَّـفِ َأضَم٤مُّ إلَِم ا

ٌُْٕمُض ذِم ا يمٙمَّـفِ ٤مُّ ذِم افَمزَّ َوصَمؾَّ اُل  يمٙمَّـفِ ِل إلَِم اإفَْمََم  شيمٙمَّـفِ َوايْم
(3)

 . 

 ٥م  طمِ أَ  ي٤م جم٤ممد:»س ريض اهلل قمٜمٝمام: وقمـ جم٤ممد ىم٤مل: ىم٤مل زم قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌم

اهلل  وٓي٦مُ  ٜم٤مُل وم٢مٟمف ٓ شمُ  :ذم اهلل وقم٤مدِ  ،ذم اهلل قمز وضمؾ ووالِ  ،ذم اهلل وأسمٖمْض  ،ذم اهلل

صمدؿ ىمدرأ :  ،وًمدـ دمدد ـمٕمدؿ اإليدامن طمتدك شمٙمدقن يمدذًمؽ ،سمذًمؽ قمز وضمؾ إّٓ 

ٌَْٔمٍض فَمُدول إَِّٓ اظمُتَِّٗمـ إطَِمالَّءُ ﴿
ِـُد ﴿: ، وىمدرأ[67:اًمزظمدرف]﴾كمَ َيْقََماٍِذ زَمْٔمُّمُٜمْؿ يمِ َْ  ٓ

                                                           
 اًمٙمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس.( رواه اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ 5)

 ورواه أمحد واًمٌٞمٝم٘مل قمـ أيب ذر. ،( رواه أسمق داود قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد2)

 ( رواه أمحد.2)
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ََّ ا يمٙمَّـفِ وَمْقًَم٣م ُي٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِم ـْ ضَم٣م وَن ََم َُّ  ش[22:اعمج٤مدًم٦م]﴾َوَرؽُمقيَمفُ  يمٙمَّـفَ َوايْمَٝمْقِم أطِمِر ُيَقا
(1)

. 

٦ٌّم ،اإلؾمالم ديـ اًمرمح٦م  ،وضمدقمره ٟم٘مد٤مء اًمدروح ،ودقم٤مُمتف اعمقّدة ،أؾم٤مؾمف اعمح

 ء اًم٘مٚم٥م. وصٗم٤م ،وؾمالُم٦م اًمّمدر

واعم١مُمـ وطمدده مدق اًمدذي ـمٝمدرت  ،واإليامن مق يٜمٌقع احل٥م اًمّم٤مذم اخل٤مًمد

ء ذم مدذا اًمقضمدقد ُمدـ حمٌتدف هيرشمف وصٗم٧م ٟمٗمًف إمم درضم٦م أّٟمف يد٥م يمدؾ ر

 ،واًمدذي مدق وامد٥م احلٞمد٤مة ،اًمذي ظمٚم٘مدف وأوضمدده ،، ومق اهلل قمّز وضمؾخل٤مًم٘مف

ًمقضمقد ُمدـ مدق أضمددر ومٚمٞمس ذم مذا ا، وُمّمدر اخلٚمؼ وإُمر واإلجي٤مد واإلُمداد

 .ووزم يمؾ ٟمٕمٛم٦م واُمتٜم٤من ،ومٝمق ص٤مطم٥م اًمٗمْمؾ واإلطم٤ًمن ،ُمـ اهلل أن ي٥م

مدؿ اًمدذي  ،اًمٕمد٤مرومقن سمد٤مهلل طمدؼ اعمٕمرومد٦م ،ًمذًمؽ وم٤معم١مُمٜمقن سم٤مهلل طمؼ اإليامن

وِن ﴿ ي٘مقل شمٕم٤ممم: ،اُمتألت ىمٚمقهبؿ سمٛمح٦ٌم اهلل وشمٕمٔمٞمٛمف َُ ـَ ايمٛم٣َّمِس ََمـ َيتَِّخُذ َِمـ  َوَِم

ـفِ ا ُْؿ ىَمُح٤مِّ اَأٞمَداًَا ُِحِ  يمٙمَّ َُ ـفِ ٌُّق ٣ًٌّم  يمٙمَّ ـَ آََمٛمُقْا َأؾَمدُّ ضُم ـفِ َوايمَِّذي ، وسمٛمحٌتٝمؿ [561اًمٌ٘مرة:]﴾يمٙمَّ

ٌّقا رؾمقًمف قا ـمٕمؿ اإليامن ،هلل أطم ًّ  ،وذاىمدقا طمالوشمدف ،وسمٛمحٌتٝمؿ هلل ورؾمقًمف أطم

ـ  ومِٞمِف َوضَمَد طَمالَوَة اإِليامنِ » :÷ُمّمداىم٤ًم ًم٘مقل اًمرؾمقل إقمٔمؿ ـْ يُم َأْن  :صَمالٌث َُم

دفُ َيُٙمقَن ا ٌ دُف إِّٓ  ،َوَرؾُمقًُمُف َأطَم٥م  إًَِمْٞمِف مِم٤ّم ؾِمقامُه٤م ًمٚم 
٥م  اعمَْرَء ٓ ُيِ

َوَأْن  ،ًمٚم ددفِ َوَأْن ُيِ

شَيْٙمَرَه َأْن َيُٕمقَد ذم اًْمُٙمْٗمِر يَمام َيْٙمَرُه َأْن ُيْ٘مَذَف ذم اًمٜم ٤مرِ 
(2)

. 

إّٓ ُمـ ظمالل اىمؽمان  ٓ شمت٠مشّمك اعمح٦ٌم اًمّم٤مدىم٦م هلل قمّز وضمؾ وإٟمف ُم٤م ُمـ ؿمؽ أنّ 

                                                           
 ( رواه اًمٓمؼماين واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ُمقىمقوم٤ًم قمغم اسمـ قم٤ٌمس.5)

 ( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًم ل واسمـ ُم٤مضم٦م وأسمقداود  قمـ أيب أُم٤مُم٦م.2)
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ٌُّقَن ا﴿ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: ،واشم٤ٌمقمف ÷حم٦ٌم اهلل سمٛمح٦ٌم اًمرؾمقل 
 يمٙمَّــفَ وُمْؾ إِن ىُمٛمُتْؿ َُتِ

ٌُْ٘مُؿ ا ٌِ ٌُِٔمقيِن ُِحْ ُٞمقزَمُ٘مْؿ َوا يمٙمَّـفُ هَم٣مسمَّ َُ ضِمٝمٌؿ  يمٙمَّـفُ َوَيْٕمِٖمْر يَمُ٘مْؿ   يمٙمَّــفَ وُمْؾ َأؿمِٝمُٔمقْا ا *نَمُٖمقٌر رَّ

ؽُمقَل هم١مِن سَمَقيمَّ  ـَ  يمٙمَّـفَ اْقْا هَم١مِنَّ َوايمرَّ ، وذم احلددي٨م [22-25آل قمٛمدران:]﴾َٓ ُِح٤ِمُّ ايْمَ٘مـ٣مهمِِري

ـْ » :أٟمف ىم٤مل ÷قمٜمف  ـُ َأضَمُدىُمْؿ ضَمتَّك َأىُمْقَن َأضَم٤مَّ إيَِمْٝمِف َِمـ َٓ ُي٠ْمَِم َوايمَِّذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه 

ِٔمكْمَ  شَويَمِدِه َوَوايمِِدِه َوايمٛم٣َّمِس َأَْجَ
(1)

. 

عمحٌدد٦م اًمّمدد٤مدىم٦م ٕمددؾ سمٞمتددف ا شمتقًّمددد ÷وُمددـ حمٌدد٦م اًمرؾمددقل 

ويمدؾ ُمدـ يٚمدقذ سمدف  ،، وأمؾ اإليامن ُمـ ذّريتدف وقمِمدػمشمفوصح٤مسمتف

ىمد٤مل  ،تدلموُمٞمّ  ٦م اإلؾمدالم أطمٞمد٤مءً ٦م اعم١مُمٜملم ُمـ أُمّ حمٌّ صمؿ  ،ويٜمت٥ًم إًمٞمف

ََم َويمِٝمُُّ٘مُؿ ا﴿ شمٕم٤ممم: ـاَلَة َويُ  يمٙمَّـفُ إِٞمَّ ـَ ُيِٗمٝمُٚمـقَن ايمِمَّ ـَ آََمٛمُقْا ايمَّـِذي ٠ْمسُمـقَن َوَرؽُمقيُمُف َوايمَِّذي

ىَم٣مَة َوُهْؿ َراىمُِٔمقَن  ـَ آََمٛمُقْا هَم١مِنَّ ضِمْزَب ا يمٙمَّـفَ َوََمـ َيَتَقلَّ ا *ايمزَّ ُهُؿ  يمٙمَّـفِ َوَرؽُمقيَمُف َوايمَِّذي

ٌُقنَ 
َواظُم٠ْمَِمٛمُقَن َواظُم٠ْمَِمٛم٣َمُت زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝمـ٣مُء ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤مممو ،[16-11:اعم٤م ددة] ﴾ايْمَٕم٣ميمِ

ـَ صَم٣م﴿ :وشمٕم٤ممم فوىم٤مل ؾمٌح٤مٟم ،[75اًمتقسم٦م:]﴾زَمْٔمضٍ  َِمـ زَمْٔمِدِهْؿ َيُٗمقيُمقَن  اوءُ َوايمَِّذي

ـَ آََمٛمُ  ِذي َٔمْؾ دِم وُمُٙمقزمِٛم٣َم نِمالًّ يمِّٙمَّ ْ َْ ٌَُٗمقَٞم٣م زم٣ِمِليََمِن َوٓ  ـَ ؽَم ٛم٣َم انْمِٖمْر يَمٛم٣َم َوِلطْمَقاٞمِٛم٣َم ايمَِّذي قا َرزمَّ

ضِمٝمؿٌ  ٛم٣َم إِٞمََّؽ َرُؤوٌ  رَّ ـُ َأضَمـُدىُمْؿ َٓ يُ »: ÷ رؾمقل اهلل ىم٤ملو ،[51احلنم:]﴾َرزمَّ ٠ْمَِم

ـفِ  ًِ طَِمٝمِف ََمـ٣م ُِحِـ٤مُّ يمِٛمَْٖم
ِٕ  شضَمتَّك ُِح٤ِمَّ 

(2)
ـك زمَِٝمـِدِه َٓ : »÷ ، وىمد٤مل ًِ َوايمَّـِذى َٞمْٖم

ٛم٥ََّم ضَمتَّك سُم٠ْمَِمٛمُقا ٣مزمُّقا ،سَمْدطُمُٙمقا اْْلَ ا  ،َوَٓ سُم٠ْمَِمٛمُقا ضَمتَّك ََتَ ََ يمُُّ٘مْؿ فَمـعَم ؾَمـْكٍء إِ َُ َأَوَٓ َأ

ٌُْتؿْ  ٣مزَم اَلَم زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ هَمَٔمْٙمُتُٚمقُه ََتَ ًَّ ش؟ َأهْمُُمقا ايم
(3)

. 

                                                           
 ؿ واًمٜم٤ًم ل واسمـ ُم٤مضم٦م  قمـ أٟمس وأيب مريرة.( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚم5)

 .واسمـ ُم٤مضمف قمـ أٟمس لواًمٜم٤ًم  يواًمؽمُمذ وُمًٚمؿ ياًمٌخ٤مر ( رواه2)

اَلَم زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ » ( مت٤مم احلدي٨م:2) ًَّ ٌُْتْؿ؟ َأهْمُُمقا ايم ٣مزَم ا هَمَٔمْٙمُتُٚمقُه ََتَ ََ يمُُّ٘مْؿ فَمعَم ؾَمْكٍء إِ َُ  = أمحد وُمًدٚمؿ وأسمدق داود رواه شَأَوَٓ َأ
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ٌّتٝمؿ ُمٔم٤ممر ُمتٕمّددة ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤ميكم:و   عمقآة اعم١مُمٜملم ُمـ أمؾ اإلؾمالم وحم

 ىم٤مل شمٕم٤ممم: :ؿهمٝمَم ِحت٣مصمقن إيمٝمف دم َيٛمٜمؿ وَٞمٝم٣مهوَمٔم٣موٞمُتٜمْؿ  اظمًٙمٚمكم َمٛم٣مسةُ  -5

َوإِْن ﴿وىم٤مل شمٕمد٤ممم :  ،[75ًمتقسمد٦م:ا]﴾٠ْمَِمٛم٣َمُت زَمْٔمُّمُٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مُء زَمْٔمضٍ ٠ْمَِمٛمُقَن َواظمُ َواظمُ ﴿

ـــٛمَُٜمْؿ  َّٓ فَمـــعَم وَمـــْقٍم زَمْٝمـــٛمَُ٘مْؿ َوزَمْٝم ـــ إِ ـِ هَمَٔمَٙمـــْٝمُ٘مُؿ ايمٛمٌَّْمُ ي ـــوىُمْؿ دِم ايمـــدِّ اؽْمَتٛمٌَمُ

ُذُل »أٟمف ىم٤مل: ÷ ذم احلدي٨م قمـ اًمرؾمقل، و[72إٟمٗم٤مل:]﴾َِمٝمَث٣مٌق  ـْ َأضَمٍد ََيْ ََم٣م َِم

ـْ فِمرْ  ـٍ ُيٛمَْتَٗمُص همِٝمِف َِم ٙمًَِم ذِم ََمْقؿمِ ًْ ـْ ضُمْرََمتِفِ  ،ِوفِ َُم ــفُ إَِّٓ طَمَذيَمـُف ا :َوُيٛمَْتَٜمُؽ همِٝمِف َِم  يمٙمَّ

سَمفُ  ـٍ ُِح٤ِمُّ همِٝمِف ُٞمٌْمَ
ـْ  ،ذِم ََمْقؿمِ ـٍ ُيٛمَْتَٗمُص همِٝمـِف َِمـ ٙمًَِم ذِم ََمْقؿمِ ًْ ـِ اَْمِرٍئ َيٛمٌُْمُ َُم َوََم٣م َِم

ـْ ضُمْرََمتِفِ  ،فِمْرِوفِ  ُه ا :َوُيٛمَْتَٜمُؽ همِٝمِف َِم ـفُ إَِّٓ َٞمٌَمَ سَمفُ ذِم َمَ  يمٙمَّ ـٍ ُِح٤ِمُّ همِٝمِف ُٞمٌْمَ
شْقؿمِ

(1)
. 

زم٣ميمتٔمزيـ٥م فمــ  دم َيمـؽوَمُمـ٣مرىمتٜمؿ  ،زمنـورهؿ وايمنـور ، ٕظمٜمؿايمتٟمملّ  -2

ِهْؿ »: ÷ ل اًمٜمٌددلق٘مددي :وايمتٜمٛماــ٥م زم٣مظمّنــة ،اظمِمــٝم٥ٌم َِّ ََمَثــُؾ اظُمــ٠ْمَِمٛمكَِم دِم سَمــَقا

دِ  ًَ ا اؾْمَتَ٘مك َِمٛمُْف  ،َوسَمَراُْحِِٜمْؿ َوسَمَٔم٣مؿُمِٖمِٜمْؿ ََمَثُؾ اْْلَ ََ ـِد إِ ًَ فُمّْمٌق سَمَدافَمك يَمـُف ؽَمـ٣مئُِر اْْلَ

َٜمرِ  ًَّ ك وايم ٚمَّ  شزم٣مْلُ
(2)

ٌُٛمَْٝم٣مِن َيُُمدُّ زَمْٔمُّمـُف زَمْٔمّمـ٣ًم اظمُ » وىم٤مل أيْم٤م: ، ـِ ىَم٣ميْم ـُ يمِْٙمُٚم٠ْمَِم ٠ْمَِم

ٌََّؽ زَمكْمَ َأَص٣مزمِِٔمفِ   شَوؾَم
(3)

 

رؾمدقل  ىمد٤مل :ِٜمؿوطمـدئمتأ ؿٜمُّمـدم نمِ وفمـ ،هلـؿ وحمٌـ٥م اْلـغم ،هلـؿ ايمٛمِمح -2

فِ َٓ يُ »: ÷ اهلل ًِ طَِمٝمِف ََم٣م ُِح٤ِمُّ يمِٛمَْٖم
ِٕ ـُ َأضَمُدىُمْؿ ضَمتَّك ُِح٤ِمَّ  ش٠ْمَِم

(4)
وىمد٤مل قمٚمٞمدف  ،

                                                           
 .مريرة قمـ أيب ،واسمـ طم٤ٌمن فـ ُم٤مضمواسم يواًمؽمُمذ

 .قمـ ضم٤مسمر وأسمك ـمٚمح٦م سمـ ؾمٝمؾ إٟمّم٤مرى ،ل، واًمٌٞمٝم٘مأمحد، وأسمق داود، واًمٓمؼماين( رواه 5)

 ( رواه أمحد، وُمًٚمؿ، واًمٌٞمٝم٘مل، قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم.2)

 إؿمٕمري. ، واسمـ طم٤ٌمن قمـ أسمك ُمقؾمكل، واًمٜم٤ًم يواًمؽمُمذ ،وُمًٚمؿ ،اًمٌخ٤مرى ( رواه2)

 .قمـ أٟمس ،لواًمدارُم ،، واسمـ ُم٤مضمفلواًمٜم٤ًم ي، ٤مرى، وُمًٚمؿ، واًمؽمُمذواًمٌخ ( رواه4)
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٣مؽَمُدوا»: اًمّمالة واًمًالم ٣ٌَمنَمُّمقا ،َٓ ََتَ َوَٓ  ،َوَٓ سَمـَدازَمُروا ،َوَٓ سَمٛم٣َمصَمُُمقا ،َوَٓ سَم

ََ ا ،َيٌِْع زَمْٔمُّمُ٘مْؿ فَمعَم زَمْٝمِع زَمْٔمضٍ  ٣ٌَم ـفِ َوىُمقُٞمقا فِم ـٙمِؿِ  ،إطِْمَقاًٞم٣م يمٙمَّ ًْ ـٙمُِؿ َأطُمـق اظُم ًْ َٓ  ،اظُم

ُذيُمفُ  ،َيْٓمٙمُِٚمفُ  ِٗمُرهُ  ،َوَٓ ََيْ شَوَٓ َِحْ
(1)

. 

: ومـ٣مل سمٔمـ٣ملم: ايمتٛمٗمٝمص َمـ ؾمـٟمُؿووايم٘مػ فمـ اضمتٗم٣مرهؿ  ،وسمقومغُمهؿ ،اضمؼماَُمٜمؿ -4

ك أَْن َيُ٘مقُٞمقا طَمغْماً َِمٛمُْٜمؿْ ﴿ ًَ ـْ وَمْقٍم فَم َخْر وَمقٌم َِم ًْ َٓ َي ـَ آََمٛمُقا  ٣َم ايمَِّذي ٣مٍء  َي٣مأَُّيُّ ًَ
ـْ ٞمِ ٣مٌء َِم ًَ

َٓ ٞمِ َو

قُق  ًُ ؽْمُؿ ايمُْٖم
ِٓ يَمَْٗم٣مِب زمِاَْس ا ْٕ ٓ سَمٛم٣َمزَمُزوا زم٣ِم ُ٘مْؿ َو ًَ َٓ سَمْٙمِٚمُزوا َأٞمُٖم َـّ َو َـّ طَمغْمًا َِمٛمُْٜم ك أَْن َيُ٘م ًَ فَم

ـْ مَلْ َيت٤ُْم هَمٟمُْويمَاَِؽ ُهْؿ ايمٓم٣َّمظمُِقنَ  ـٙمِؿُ : »÷وىم٤مل  ،[55احلجرات:]﴾زَمْٔمَد اْلِيََمِن َوََم ًْ أطَُمـق  اظمُ

ٙمِؿِ  ًْ ٙمُِٚمفُ  ،اظمُ ًْ َٓ ََيُْذيمُُف وُٓي ٙمِؿَ  ،َٓ َِحِْٗمُرُه َو ًْ ِّ أَْن َِحِْٗمَر أطََم٣مُه اظمُ ـْ ايمممَّ ٤ِم اَْمِرٍئ َِم ًْ  ،زمَِح

َََُمُف َوََم٣ميمُُف َوفِمْرُوفُ  ٙمِِؿ ضَمَراٌم  ًْ ٙمِِؿ فَمعَم اظمُ ًْ شىُمؾُّ اظمُ
(2)

. 

وذًمؽ  :ايمُمدِة وايمرطم٣مءِ ضم٣مل دم و ،دم ضم٣مِل ايمٔمِن وايمٝمِن  إلم صم٣مٞمٌٜمؿ ايمقومق  -1

 
ِ
سمخالِف أمِؾ اًمٜمٗم٤مِق اًمذيـ يٙمقٟمدقَن ُمدع اعمد١مُمٜملَم ذم طمد٤مِل اًمٞمِند واًمرظمد٤مء

زمَُِّمـقَن زمُِ٘مـْؿ هَمـ١مِنْ ﴿ويتخٚم قَن قمٜمْٝمؿ ذم طم٤مِل اًمِمدِة .ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ َيؼَمَ ىَمـ٣مَن  ايمَِّذي

ـْ ا ــفِ يَمُ٘مْؿ هَمْتٌح َِم ـْ ََمَٔمُ٘مـْؿ َوإِْن ىَمـ٣م يمٙمَّ ـَ َٞمِِمـٝم٤ٌم وَمـ٣ميُمقا َأمَلْ وَمـ٣ميُمقا َأمَلْ َٞمُ٘مـ َن يمِْٙمَ٘مـ٣مهمِِري

ـْ اظُم٠ْمَِمٛمكِمَ  َْ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ َوَٞمْٚمٛمَْٔمُ٘مْؿ َِم َتْحِق ًْ  . [545اًمٜم٤ًمء:]﴾َٞم

وذم احلددي٨ِم  :وحم٥ٌُم آيمتٗم٣مِء هْؿ وآصمتَمِع َمٔمٜمـؿ ،زي٣مرَُتؿو ،سمٖمٗمد أضمقاهلؿ -6

ٌَّتــل يمٙمُٚمَتَحــ٣مزمِّكَم دمَّ » :اًم٘مدددد   ٌَــ٦ْم حم ـَ دمَّ  ،دمَّ  واظمُتج٣ميمًِــكمَ  ،َوصَم  ،واظمُتــزاوري

 شواظمت٣ٌمَيمكَم دمَّ 
(3)

 . 
                                                           

 وأيب مريرة. قمـ أٟمس يواًمؽمُمذ وُمًٚمؿ وأسمق داود ياًمٌخ٤مر ( رواه5)

 .قمـ اسمـ قمٛمر لواًمٜم٤ًم  يواًمؽمُمذ اودوأسمق د وُمًٚمؿ ياًمٌخ٤مر ( رواه2)

 .ُم٧مقم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مو ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ قمـ واحل٤ميمؿ واسمـ طم٤ٌمن واًمٓمؼماين أمحد ( رواه2)
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ــدفم٣مُء  -7 ــؿايم ــتٕمٖم٣مُر هل ــ﴿ىمدد٤مل شمٕمدد٤ممم:  :وآؽم ــَتْٕمِٖمْر يمِ ــ٠ْمَِمٛمكَِم َواؽْم َذْٞمٌَِؽ َويمِْٙمُٚم

ٛمَـ٣م ﴿ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف : ،[59حمٛمدد:]﴾٠ْمَِمٛم٣َمِت َواظمُ  ـَ صَم٣مُؤو َِمـ زَمْٔمِدِهْؿ َيُٗمقيُمقَن َرزمَّ َوايمَِّذي

ـَ آََمٛمُـقا انْمِٖمْر يَمٛم٣َم َوِلطْمَقا ـِذي َٔمْؾ دِم وُمُٙمقزمِٛمَـ٣م نِمـالًّ يمِّٙمَّ ْ َْ ٌَُٗمقَٞم٣م زم٣ِمِليََمِن َوٓ  ـَ ؽَم ٞمِٛم٣َم ايمَِّذي

ضِمٝمؿٌ  َؽ َرُؤوٌ  رَّ ٛم٣َم إِٞمَّ  .[51احلنم:] ﴾َرزمَّ

وُمـ  ،شم٘مّرر ًمديٜم٤م مم٤م ؾمٌؼ أن ُمـ اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ ذقم٤ًم اًمؼماءة ُمـ اًمٙمٗم٤مر

 وشمًدٗمٞمف ،وإفمٝم٤مر قمدداوهتؿ ،ٝمؿي ُمٜم٤مًمتؼمّ سم وذًمؽ ،ـ أمؾ اًمْماللذم طمٙمٛمٝمؿ ُم

أو  ،أذّيتدف أٟمدف ٓ جيدقز طمٞمٜم دذٍ  همدػم ،ي ممـ ي٘مػ ُمٕمٝمؿ و يقاًمٞمٝمؿواًمتؼمّ  ،ديٜمٝمؿ

 ،وحم٤مرسمتف ًمإلؾمالم ،إذا أفمٝمر اًمٙم٤مومر قمداوشمف ًمٚمديـ إّٓ  :آقمتداء قمٚمٞمف أو ،حم٤مرسمتف

ًء يم٤من ذًمؽ سمّمقرة ُم٤ٌمذة يمد٠من ؾمقا ،وُمٕم٤مداشمف ٕمؾ اإليامن قمداوة ديٜمّٞم٦م فم٤ممرة

أو يم٤من سمّمدقرة همدػم ُمٌد٤مذة يمد٠من يتحد٤مًمػ ُمدع  ،يٙمقن ذًمؽ ُمـ ومٕمٚمف أو سمًٌٌف

أو  ،أو يدّرض قمدغم حمد٤مرسمتٝمؿ ،أو يٕمٞمٜمٝمؿ ذم طمرهبؿ قمغم أمؾ اإلؾمالم ،إقمداء

ََم ﴿ شمٕم٤ممم:ىم٤مل  ،ورو٤مه قمـ ومٕمٚمٝمؿ ،إقمداء سمام يدل قمغم شم٠ميٞمده هلؿ يتٕم٤مُمؾ ُمع إِٞمَّ

ـفُ َيٛمَْٜم٣مىُمُؿ ا ََِيـ٣مِرىُمْؿ َوـَمـ٣مَهُروا  يمٙمَّ ـ  ـِ َوَأطْمَرصُمقىُمؿ َمِّ ي ـَ وَم٣مسَمُٙمقىُمْؿ دِم ايمدِّ ـِ ايمَِّذي فَم

ْؿ هَمُٟمْويَماَِؽ ُهُؿ ايمٓم٣َّمظمُِقنَ   .[9اعمٛمتحٜم٦م:]﴾فَمعَم إطِْمَراصِمُ٘مْؿ َأن سَمَقيمَّْقُهْؿ َوََمـ َيَتَقهلَُّ

ًمٚمٛمًدٚمؿ ذم  جيقزوم٢مٟمف  أُّم٤م إذا ي ي٘مع ُمـ اًمٙم٤مومر وُمـ ذم طمٙمٛمف رء ُمـ ذًمؽ 

واإلطم٤ًمن إًمٞمف سم٠مي وضمف  ،مذه احل٤مًم٦م صٚمتف وُمٕم٤مُمٚمتف سم٤محلًٜمك ذم إُمقر اًمدٟمٞمقّي٦م

ــفُ َٓ َيٛمَْٜم٣مىُمْؿ ا﴿ شمٕم٤ممم:ىم٤مل  ،ُمـ وضمقه اإلطم٤ًمن ـَ مَلْ ُيَٗمـ٣مسمُِٙمقىُمْؿ دِم  يمٙمَّ ـْ ايمَّـِذي فَمـ

ـُْمق ًِ وُهْؿ َوسُمْٗم َي٣مِرىُمْؿ َأْن سَمـػَمُّ
َِ ـْ  ـِ َومَلْ َُيِْرصُمقىُمْؿ َِم ي ــفَ ا إيَِمـْٝمِٜمْؿ إِنَّ اايمدِّ ُِحِـ٤مُّ  يمٙمَّ
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ْمكِمَ  ًِ ـِ اًمٙمد٤مومرَ  ،[8اعمٛمتحٜم٦م:]﴾اظُمْٗم :وٟمٔمػم مذا ىمقًُمف شمٕمد٤ممم ذم اًمقاًمددي ـِ َوإِْن ﴿ ي

ْٞمَٝم٣م  ٌُْٜمََم دِم ايمـدُّ َك ِِّب ََم٣م يَمْٝمَس يَمَؽ زمِِف فِمْٙمٌؿ هَماَل سُمْمِْٔمُٜمََم َوَصـ٣مضِم صَم٣مَهَداَك فَمعم َأْن سُممْمِ

 ،ضم٤مءت أم أؾمامء إًمٞمٝمد٤م شمٓمٚمد٥م صدٚمتٝم٤م ومدل يمد٤مومرةوىمد  ،[51ًم٘مامن:]﴾ََمْٔمُروهم٣مً 

ِؽ »وم٘م٤مل هل٤م:  ،قل اهلل ذم ذًمؽوم٤مؾمت٠مذٟم٧م أؾمامء رؾم  شِصقِم ُأَمَّ
(1)

وم٤مًمّمٚم٦م واعمٙم٤موم٠مة  ،

ـِ اعمٕم٤مُمٚم٦م ذم أن  إذ  ،أظمر  ة ؿمواعمقدّ  ، اًمدٟمٞمقي٦م ؿم شمرهمٞم٤ًٌم ًمٚمٙم٤مومر ذم  اًمّمٚم٦م وطمً

ن ام يددّٓ ٢مهناعمدقآة ومدة وسمخالف اعمقدّ  ،ُمـ وؾم٤م ِؾ اًمدقمقة وؾمٞمٚم٦م ومٝمام ،اإلؾمالم

 .قمغم ُم٤م مق قمٚمٞمف وإىمراره اًمٙم٤مومر اًمرى قمـ قمٛمؾ قمغم

 ،٦م ديٜمّٞم٦محمٌّ  سم٘مٚمٌِف وُمـ ذم طمٙمٛمف اًمٙم٤مومر ي٥ّم  جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أنُٓمـ مٜم٤م وم٢مٟمف و

وُمدـ  ،تدف واًمدرى قمٜمدفوٓ أن يّمدر ُمـ اعمًٚمؿ ٟمحقه أي ومٕمدؾ يددل قمدغم حمٌّ 

 ُم٤ميكم: ذًمؽ

5-  ٌُّ  هبؿ ذم فٕن  اًمتِمٌّ : ُه٣مونمغم واهلٝما٥م اظمٙمٌِس دم وَمـ دم ضم٘مٚمٜمؿ ٣ميم٘مٖم٣مرزم فايمتُم

ٌّفقمغم حمٌّ  اعمٚمٌِس واًمٙمالِم وهمػِممه٤م يدل  ÷ وذم احلددي٨م قمٜمدف ،سمف ٦م اعمتِم
ٌََّف زمَِٗمْقٍم هَمُٜمَق َِمٛمُْٜمؿْ » :أٟمف ىم٤مل ـْ سَمَُم  شََم

(2)
 . 

  ٌ ـْ  وُمـ ذم طمٙمٛمٝمؿ سم٤مًمٙمٗم٤مرِ  فومَٞمْحُرُم اًمتِم  ٕمد٤مداِت اًمومٞمام مق ُمـ ظمّم٤مِ ِّمٝمؿ ُِمد

 ُمددـ إومٕمدد٤مل وإىمددقال ؾِمددَٛمتِٝمؿ وأظمالىِمٝمددؿوومددٞمام مددق ُمددـ  ،٤مداِت ٕمٌدداًمو

شم٘مٚمٞمد اًمٙمٗمد٤مر وحم٤ميمد٤مهتؿ ذم  ذم قمغم ٟمحق ُم٤ميٗمٕمٚمف سمٕمض اًمِم٤ٌمب ،واًمتٍّموم٤مت

وطمٚمؼ ؿمٕمر اًمرأس واًمٚمحٞمد٦م سمتِمدٙمٞمالت ُمٕمّٞمٜمد٦م  ،إفم٤مومروِمٕمر اًمإـم٤مًم٦م  ٟمحق

ٌّف هبؿ ذم ذًمؽ  ،إيمدؾِ و ،ذم مٞم د٦ِم اًمٚمٌد٤مسِ يمذا اًمتِمٌف هبدؿ و ،اًم٘مّمد ُمٜمف اًمتِم
                                                           

 قمـ أؾمامء. رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأسمق داود واًمٓمؼماين( 5)

 سمـ اًمٞمامن. قمـ طمذيٗم٦م ل، واًمٓمؼماين، واًمٌزار،اًمٜم٤ًم و. قمـ اسمـ قمٛمر داودأسمق رواه (2)
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 وهمػِم ذًمؽ. ،ًمٖمػم اًميورةسمٚمٖمتٝمؿ واًمرـم٤مٟم٦ِم  ،واًمنمِب 

َِهؿ أو َمًــ٣مفمدَُتؿ دم إوم٣مَمتِٜمـ٣م أو َتٛماــُتٜمؿ زمٚمٛم٣مؽمــٌتِٜم٣م أو  -2 َمُمـ٣مرىمُتٜمؿ دم أفمٝمــ٣م

د :ضمّمقُر إوم٣مَمتِٜم٣م َ َٓ َيُْمـَٜمُدوَن ﴿ ىمقًُمدف ؾمدٌح٤مَٟمُف وشمٕمد٤ممم: وىمد وُمن  ـَ  َوايمَّـِذي

ورَ   .أقمٞم٤مَد اًمٙمٗم٤مرِ  رقحْمسم [72اًمٗمرىم٤من:]﴾ايمزُّ

٥ِم والّم٣مرِة والفمج٣مِب زمٟمطمالومِٜمؿ َمدضُمٜمؿ والؾم٣مَُة زمَم هْؿ فمٙمٝمف َمـ اظمدٞمٝمّ  -1

َٓ ﴿ىم٤مَل شمٕم٤ممم:  :وَمٜم٣مراَِتؿ َوَن ٞمٓمٍر إلم فمٗم٣مئِدهْؿ ايم٣ٌمؿمٙم٥ِم وَيٛمِٜمُؿ ايمٖم٣مؽمدِ  َو

ٞمٝمَ  َٝم٣مِة ايمـدُّ نَّ فَمْٝمٛمَْٝمَؽ إلَِم ََم٣م ََمتَّْٔمٛم٣َم زمِِف َأْزَواصًم٣م َِمٛمُْٜمْؿ َزْهَرَة اْلَ ُدَّ ٣م يمِٛمَْٖمتِـٛمَُٜمْؿ همِٝمـِف َوِرْزُق َُ

َؽ طَمغْمٌ َوَأزْمَٗمك  .[525ـمف:]﴾َرزمِّ

م ا :فمٙمٝمِٜمؿ ؿوايمؼمضّم  ،آؽمتٕمٖم٣مُر هلؿايمدفم٣مء و -4 ـ ذًمؽ ٕٟم ف يتْمٛمّ  ًمٚم دفُ وىمد طمر 

ُمدـ اًمٕم٘م٤م دد واًمٕمٌد٤مدات  ُم٤م مؿ قمٚمٞمدف وشمّمحٞمح ،واًمرى سمٗمٕمٚمٝمؿ ،ٝمؿطمٌّ 

ىمكَِم َويَمْق يمِٙمٛمٌَِّلِّ َوايمَّ  ََم٣م ىَم٣منَ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ،وهمػمم٤م َتْٕمِٖمُروْا يمِْٙمُٚممْمِ ًْ ـَ آََمٛمُقْا َأن َي ِذي

ِحٝمِؿ  ُْؿ َأْصَح٣مُب اْْلَ َُّ ْؿ َأ َ هَلُ ٌَكمَّ َوََم٣م ىَم٣مَن اؽْمـتِْٕمَٖم٣مُر  *ىَم٣مُٞمقْا ُأْورِم وُمْرزَمك َِمـ زَمْٔمِد ََم٣م سَم

 َ ٌَكمَّ ٣مُه هَمَٙمَمَّ سَم ْقفِمَدٍة َوفَمَدَه٣م إِيَّ ُف فَمـُدول  إزِْمَراِهٝمَؿ ٕزَمِٝمِف إَِّٓ فَمـ َمَّ ــفِ يَمُف َأٞمَّ َأ َِمٛمْـُف إِنَّ  يمٙمَّ سَمـػَمَّ

اٌه ضَمٙمِٝمؿٌ  ِـُد وَمْقَمـ٣ًم ُي٠ْمَِمٛمُـقَن ﴿وىمد٤مل شمٕمد٤ممم :  ،[554-552اًمتقسم٦م:]﴾إزِْمَراِهٝمَؿ ٕوَّ َْ  َٓ

ـفِ زم٣ِم ََّ ا يمٙمَّ ـْ ضَمـ٣م وَن ََمـ َُّ طِمِر ُيَقا ْٔ ــفَ َوايْمَٝمْقِم ا َويَمـْق ىَمـ٣مُٞمقا آزَمـ٣مءُهْؿ َأْو َوَرؽُمـقيَمُف  يمٙمَّ

ؿْ َأزمْ  ُْؿ َأْو فَمُِمغَمََتُ َُ  . [22اعمج٤مدًم٦م:] ﴾ٛم٣َمءُهْؿ َأْو إطِْمَقا

ؿ اًمٙمٗم٤مر وىمدد طمّ٘مدرمؿ اهلل ٕمٔمّ : وم٢مٟمف ٓ جيقز أن يُ سمٔمٓمٝمؿ ايم٘م٣مهمر زمٗمقل أو همٔمؾ -5

ـْ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل ،ضمّؾ وقمال ـَ ىَمَٖمُروا َِم ـىمكَِم دِم َٞمـ٣مِر َأْهـِؾ ايْم٘مَِتـ٣مِب َواظمُ  إِنَّ ايمَِّذي مْمِ

ـَ  ٥مِ  صَمَٜمٛمََّؿ طَم٣ميمِِدي يَّ  .[6اًمٌٞمٜم٦م:]﴾همِٝمَٜم٣م ُأْويَماَِؽ ُهْؿ َذُّ ايْمػَمِ
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 ،وسمقيمٝمُتٜمؿ اظمٛم٣مصـ٤َم ايمتـل همٝمٜمـ٣م أهاُر اظمًـٙمٚمكمَ  ،وايمثٗم٥ُم هؿ ،آؽمتٔم٣مٞم٥ُم هؿ -6

ـَ  َٓ سَمتَِّخُذوا زمَِْم٣مَٞمـ٥ًم ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم:: واَت٣مَهُؿ زمِْم٣مٞم٥ًم وَمًتُم٣مري ـَ آََمٛمُقا  ٣م ايمَِّذي َ َي٣مَأُّيُّ

َٓ َيْٟميمُ  وٞمُِ٘مْؿ  َُ ـْ  ـْ َأهْمـَقاِهِٜمْؿ َوََمـ٣م َِم ٌَْٕمَّم٣مُء َِمـ وا ََم٣م فَمٛمِتُّْؿ وَمْد زَمَدْت ايْم َُّ ٣ٌَمًٓ َو قَٞمُ٘مْؿ طَم

ُْؿ  َُ ٌُّـق
َـ٣مَأْٞمُتْؿ ُأْوِٓء َُتِ َُ َي٣مِت إِْن ىُمٛمْـُتْؿ سَمْٔمِٗمُٙمق ْٔ ِٖمل ُصُدوُرُهْؿ َأىْمػَمُ وَمْد زَمٝمَّٛم٣َّم يَمُ٘مْؿ ا َُتْ

ٌُّقَٞمُ٘مْؿ َوسُم٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِميْم٘مِتَ 
َٓ ُِحِ ـقا َو ا طَمَٙمـْقا فَمّمُّ ََ ٣م َوإِ ا يَمُٗمـقىُمْؿ وَمـ٣ميُمقا آََمٛمَـّ ََ ِف َوإِ ٣مِب ىُمٙمِّ

ـْ ايمَٕمْٝمِظ وُمْؾ َُمقسُمقا زمَِٕمْٝمٓمُِ٘مْؿ إِنَّ ا ََٞم٣مَِمَؾ َِم ْٕ ـفَ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ا ـُدورِ  يمٙمَّ إِْن  *فَمٙمِٝمٌؿ زمَِذاِت ايمِمُّ

ٌُْ٘مْؿ ؽَمٝمَِّا٥ٌم َيْٖمَرضُمقا ِهَ  ٠ْمُهْؿ َوإِْن سُمِِم ًُ ٛم٥ٌَم سَم ًَ ُ٘مْؿ ضَم ًْ ًَ ْ  .[521-558آل قمٛمران:]﴾٣مَُ

ومٝمذه أي٤مت اًمٙمريٛم٦م شمنمح دظم٤م ؾ اًمٙمٗم٤مر وُم٤م يٙمٜمّقٟمف ٟمحق اعمًٚمٛملم ُمـ 

ة اعمًدٚمٛملم يقٟمف ُمـ ُمٌّ وُم٤م ي ،ُمٙمٍر وظمٞم٤مٟم٦م ُم٤م ُيدسّمروٟمف ودمؿ ُمـو ،ٖمضٍ سم

٦م اعمًددٚمٛملم هبددؿ صم٘مدد قنؿ يًددتٖمٚمّ وأهَندد ،وإيّمدد٤مل إذى إًمددٞمٝمؿ سمٙمددِؾ وؾمددٞمٚم٦م

 اًمٙمٗمد٤مر شمقًمٞمد٦م وُمـ مٜم٤م وم٢مٟمدف ٓجيدقز ،ٜمٝمؿواًمٜمٞمِؾ ُم ،ٓمقن ًمإلرضار هِبؿٓمّ خومٞم

ٜمقن سمقاؾمٓمتٝم٤م ُمـ آـمالِع قمدغم أطمدقال اعمًدٚمٛملم اًمتل يتٛمٙمّ  أقمامل اعمًٚمٛملم

  .ؿويٙمٞمدون هلؿ سم٢محل٤مق اًمير هب ،هوأهار

زم يم٤مشمد٥ٌم  روى اإلُم٤مُم أمحُد قمدـ أيب ُمقؾمدك إؿمدٕمري ىمد٤مل: ىمٚمد٧ُم ًمٕمٛمدَر:

َٓ ﴿ :ؾمٛمٕم٧َم ىمقًَمف شمٕم٤مممأُم٤م  ،!!ًمٚم دفُ ىم٤مل: ُم٤مًَمَؽ ىم٤مشمَٚمَؽ ا ،ٟمٍماينٌ  ـَ آََمٛمُقا  ٣م ايمَِّذي َ َي٣مَأُّيُّ

ََ َوايمٛمََِّم٣مَرى َأْويمَِٝمـ٣مَء زَمْٔمُّمـُٜمْؿ َأْويمَِٝمـ٣مُء زَمْٔمـضٍ  أٓ اختدذَت ؟[15اعم٤م ددة:] ﴾سَمتَِّخُذوا ايْمَٝمُٜمق

، ٜملم زم يمت٤مسمتف وًمف ديٜمف، ىم٤مل:ٓ ُأيمرُُمٝمؿ إذ أمد٤مهنؿ اهللاعم١مُم ! ىمٚم٧ُم: ي٤م أُمػم؟طمٜمٞمٗم٤مً 

  . ٝمؿ وىمد أىمّم٤ممؿ اهللٞمدٟموٓ أُ  ،ؿ اهللأذهلّ  مؿ إذوٓ ُأقمزّ 

ٕمدف رضمدؾ ُمدـ تٌِ وم ،ظمدرج إمم سمددر ÷ُم٤مم أمحد وُمًٚمؿ أن اًمٜمٌدل اإل ىورو
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 :ىمد٤مل ،ٌَِٕمدَؽ َوُأصدٞم٥م ُمٕمدؽشمّ وم٘م٤مل: إيِن َأردت أْنِ أ ،ةف قمٜمد احلَرّ اعمنميملم ومٚمح٘م

ـْ َأؽْمَتِٔمكَم زمِ همَ »ىم٤مل:  ،ٓ :ىم٤ملش ؟ورؾمقًمف ًمٚم دفِ شم١مُمـ سم٤ِم» كٍ ٣مْرصِمْع هَمَٙم  .شُٚممْمِ

 ذًمؽ ٕمٜمليٓ و: فمٛمٜمؿ وايمذّب  ،ْح٣ميتٜمؿو ،إفم٣مٞمُتٜمْؿ وَمٛم٣مسَُتؿ فمعم اظمًٙمٚمكم -7

يم٤مًمٕمٛمدؾ هلدؿ ذم اًمقفمد٤م ػ  ،اعم٤ٌمطمد٦م ذم اعمٕمد٤مُمالت حتريؿ اًمتٕم٤مُمِؾ ُمٕمٝمدؿ

واؾمتػماد اًمٌْم٤م ِع  أو اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ ذم اًمتج٤مرة ،وإقمامل اًمٕم٤مُّم٦م واخل٤مّص٦م

ؿ ذم اًمقفمد٤م ػ وإقمدامل اًمٕم٤مُمد٦م وٓ آؾمتٕم٤مٟم٦م هبد ،واعمّمٜمققم٤مت اًمٜم٤مومٕم٦م

ـْ ظمؼماهتؿ وخمؽمقم٤مهتؿ ،واخل٤مص٦م  .وآؾمتٗم٤مدة ُم

داًمٕمٛمؾ ذم أضمٝمزهتؿ آؾمتخ٤ٌمراشمٞمّ ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ  ًّ س قمدغم ٦م سم٘مّمد اًمتج

 ،إُمقر اًمتل يٙمقن ومٞمٝمد٤م ُمّمدٚمح٦م هلدؿواًمتٕم٤مون ُمٕمٝمؿ ذم أي أُمر ُمـ  ،اعمًٚمٛملم

يم٠من يٌٞمع اعمًدٚمؿ  ،أومرادمؿأو سم٠مي ومرد ُمـ  ،ورضر سم٤معمًٚمٛملم وأُمقاهلؿ وأوـم٤مهنؿ

أو يِمؽمي ُمٜمٝمؿ سمْم٤مقم٦م يٕمٚمؿ  ،ًمٚمٙم٤مومر ؾمالطم٤ًم يًتٕملم سمف قمغم ىمتؾ ُمًٚمؿ أو إيذا ف

 ،أّن أرسم٤مطمٝم٤م شمذم٥م ذم دقمدؿ اعمحد٤مرسملم ًمإلؾمدالم واعمحتّٚمدلم ٕرايض اعمًدٚمٛملم

 وم٢مٟمف ٓجيقز. ،وٟمحق ذًمؽ

، جيقز إقم٤مٟمتفٓ ،ومر ذم ذًمؽطمٙمٛمف طمٙمؿ اًمٙم٤م اًمٗم٤مؾمؼ واًمٔم٤مي ُمـ أمؾ اإلؾمالم

ىم٤مل  ،شمٕمٔمٞمٛمف سم٘مقل أو ومٕمؾ جيقز يمذًمؽوٓ ،مح٤ميتف واًمدوم٤مع قمٜمفوٓ ،وُٓمٜم٤مسشمف

ُ٘مُؿ ايمٛم٣َّم﴿ شمٕم٤ممم: ًَّ ـَ ـَمَٙمُٚمقْا هَمَتَٚم وِن اُر َوَٓ سَمْرىَمٛمُقْا إلَِم ايمَِّذي َُ ــ  ـْ  يمٙمَّــفِ َوََم٣م يَمُ٘مؿ َمِّ َِمـ

ونَ  ىمد ورد ذم اًمًٜم٦ّم اًمٜمٌقي٦م ذم اًمتحذير ُمـ إقم٤مٟم٦م ، و[552اًمٜمٛمؾ:]﴾َأْويمَِٝم٣مء شُمؿَّ َٓ سُمٛمٌَمُ

ـْ »:÷ وُمـ ذًمؽ ىمقًمف ،اًمٔم٤مي وُمقآشمف اًمٙمثػم ُمـ إطم٤مدي٨م اًمداًّم٦م قمغم ذًمؽ ََم
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٣م هَمَٗمْد  ٣ٌَمؿمٍِؾ يمَِٝمْدضَمَض زمِِف ضَمٗمًّ ـ٥ُم اَأفَم٣مَن ـَم٣مظم٣ًِم زمِ َمَّ
َِ ـ٥ُم َرؽُمـقيمِفِ  يمٙمَّــفِ زَمِرَئ٦ْم َِمٛمْـُف  َمَّ

َِ ش َو
(1)

 ،

ـْ »:÷وىمقًمف  َِّيَأفَم٣مَن  َُم ؼَمَ
ٌَِٔمغِم اظمُ شهَمُٜمَق َيٛمْـِزُع زمَِذَٞمٌِـفِ  ،وَمْقًَم٣م فَمعَم ـُمْٙمٍؿ هَمُٜمَق ىَم٣ميْم

(2)
، 

ـَ : »÷وىمقًمف  يـِف َوُهـَق َئْمَٙمـُؿ َأٞمَّـُف ـَمـ٣ممِلٌ هَمَٗمـْد طَمـَرَج َِمـ ـْ ََمَُمـك ََمـَع ـَمـ٣ممِلٍ ُيَٗمقِّ ََم

ؽْماَلمِ  شاْلِ
(3)

ُف ؾَم٣مِهٌد » :÷، وىمقًمف  ـْ ََمَُمك ََمَع وَمْقٍم ُيِرى َأٞمَّ َويَمـْٝمَس زمَُِمـ٣مِهٍد هَمُٜمـَق ََم

ـْ َأفَم٣مَن فَمعَم طُمُِمقََم٥ٍم زمَِٕمغْمِ فِمْٙمـٍؿ ىَمـ٣مَن ذِم ؽَمـَخِط ا ضَمتَّـك َيٛمْـِزَع  يمٙمَّــفِ ؾَم٣مِهُد ُزوٍر َوََم

قٌق  ًُ ٣ٌَمزُمُف هُم ـِ ىُمْٖمٌر َوؽِم شَوومَِت٣مُل اظم٠ُْْمَِم
(4)

ـْ َأفَم٣مَن فَمعَم طُمُِمقََم٥ٍم زمُِٓمْٙمـٍؿ » :÷، وىمقًمف  ََم

شضَمتَّـك َيٛمْـِزعَ  يمٙمَّــفِ مَلْ َيَزْل دِم ؽَمَخِط ا َأْو ُئِمكُم فَمعَم ـُمْٙمؿٍ 
(5)

هَمَٗمـْد زَمـ٣مَء »وذم روايد٦م:  ،

ـْ ا شيمٙمَّـفِ زمَِٕمَّم٤ٍم َِم
(6)

. 

ؾمدٚمؿ ىمد٤مل ًمٙمٕمد٥م سمدـ  آًمدفوقمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمدف و

ََك ا» :قمجرة ـَ فُمْجَرَة : َأفَم٣م ـَٖمَٜم٣مءِ  يمٙمَّـفُ َي٣م ىَمْٔم٤ُم زْم ًُّ ـْ إََمـ٣مَرِة ايم وُمد٤م إُمد٤مرة  :ىمد٤ملش َِم

َتـُدوَن ِهَـْديِل» :ىم٤مل ،؟اًمًٗمٝم٤مء َٓ َُّيْ ـٛمَّتِل ،ُأََمَراُء َيُ٘مقُٞمقَن زَمْٔمِدي  ًُ ـَتٛمُّقَن زمِ ًْ َٓ َي  ،َو

وَمُٜمْؿ زمَِ٘مِذِهِؿْ  ـْ َصدَّ ُْؿ فَمعَم ـُمْٙمِٚمِٜمؿْ  ،هَمَٚم َُ ـ٦م َِمـٛمُْٜمؿْ  :َوَأفَم٣م ًْ قا َِمٛمِّل َويَم ًُ  ،هَمُٟمويَماَِؽ يَمْٝم

وَن فَمعَم ضَمـْقِِض  َُ َٓ َيِر وْمُٜمْؿ زمَِ٘مـِذِهِؿْ  ،َو ـْ مَلْ ُيَِمـدِّ  :َومَلْ ُئِمـٛمُْٜمْؿ فَمـعَم ـُمْٙمِٚمِٜمـؿْ  ،َوََمـ

وَن فَمعَم ضَمْقِِض  ،هَمُٟمويَماَِؽ َِمٛمِّل َوَأَٞم٣م َِمٛمُْٜمؿْ  َُ شَوؽَمغَمِ
(7)

. 

                                                           
 .قمـ اسمـ قم٤ٌمس ،واحل٤ميمؿ، ل، واًمٌٞمٝم٘ماًمٓمؼماين ( رواه5)

 ( رواه اًمٌٞمٝم٘مل قمـ اسمـ ُمًٕمقد.2)

 .ـ ذطمٌٞمؾقمـ أوس سم ،، وأسمق ٟمٕمٞمؿاًمٓمؼماين ( رواه2)

 ( رواه اًمٌٞمٝم٘مل قمـ أيب مريرة.4)

 قمٌد اهلل سمـ قمٛمر.قمـ واسمـ ُم٤مضم٦م، أسمقداود،  ( رواه1)

 قمٌد اهلل سمـ قمٛمر.أسمقداود، قمـ  ( رواه6)

 يٕمغم.، وأسمقواحل٤ميمؿ، واًمٓمؼماين ،أمحد، واسمـ طم٤ٌمنو ،( رواه اإلُم٤مم أسمقـم٤مًم٥م ذم أُم٤مًمٞمف7)



-598- 

ذم احلدذر ُمدـ اًمددظمقل قمدغم ومّمدؾ : ىم٤مل اإلُم٤مم اًمذمٌل ذم يمت٤مب اًمٙمٌد٤م ر: 

ـَ ـَمَٙمُٚمـقْا َوَٓ ﴿ :ُمٕمدقٟمتٝمؿ ىمد٤مل اهلل شمٕمد٤ممماًمٔمٚمٛم٦م وخم٤مًمٓمتٝمؿ و  سَمْرىَمٛمُـقْا إلَِم ايمَّـِذي

ُ٘مُؿ ايمٛم٣َّم ًَّ  ،٦ماعمٞمؾ إًمٞمف سم٤معمحٌّ واًمريمقن مٝمٜم٤م اًمًٙمقن إمم اًمٌمء و ،[552اًمٜمٛمؾ:]﴾رُ هَمَتَٚم

 .اعمقدةوًملم اًمٙمالم و ،٦م: ٓ متٞمٚمقا يمؾ اعمٞمؾ ذم اعمحٌّ ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام

: مدق أن يٓمدٞمٕمٝمؿ و ٙمرُمد٦موىمد٤مل قم .وىم٤مل اًمًدي واسمـ زيد: ٓ شمدامٜمقا اًمٔمٚمٛمد٦م

ُ٘مُؿ ايمٛم٣َّم﴿: ٓ شمروقا سم٠مقمامهلؿ وىم٤مل أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م .مؿيقدّ  ًَّ ومٞمّمٞمٌٙمؿ ًمٗمحٝم٤م  ﴾رُ هَمَتَٚم

وِن ا﴿ َُ ـ  ـْ َأْويمَِٝم٣مء يمٙمَّـفِ َوََم٣م يَمُ٘مؿ َمِّ : ُم٤م ًمٙمدؿ وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ،﴾َِم

ونَ ﴿ ،ُمـ ُم٤مٟمع يٛمٜمٕمٙمؿ ُمـ قمذاب اهلل ىمد٤مل و ،قمذاسمف متٜمٕمقن ُمـ ٓ ﴾شُمؿَّ َٓ سُمٛمٌَمُ

ـَ ـَمَٙمُٚمقا َوَأْزَواصَمُٜمؿْ ﴿اهلل شمٕم٤ممم :  وا ايمَِّذي ﴾اضْممُمُ
(1)

أي أؿمد٤ٌممٝمؿ و  ،[22اًمّم٤موم٤مت:] 

  .أُمث٤مهلؿ و أشم٤ٌمقمٝمؿ

: ٓ متدألوا أقمٞمدٜمٙمؿ ُمدـ أقمدقان اًمٔمٚمٛمد٦م إٓ وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م رمحف اهلل

ٜم٤مدي : يىم٤مل ُمٙمحقل اًمدُمِم٘ملو ،سم٢مٟمٙم٤مر ُمـ ىمٚمقسمٙمؿ ًم ال حتٌط أقمامًمٙمؿ اًمّم٤محل٦م

 هلدؿ أو طمدؼّم  ،هلؿ طمدؼماً  ؟ ومام يٌ٘مك أطمد ُمدّ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أيـ اًمٔمٚمٛم٦م وأقمقاهنؿ ُمٜم٤مدٍ 

ذم شم٤مسمقت ُمـ ٟم٤مر  ومٞمجٛمٕمقن ،ومام ومقق ذًمؽ إٓ طمي ُمٕمٝمؿ هلؿ ىمٚمامً  ىأو سمر ،دواةً 

 .ومٞمٚم٘مقن ذم ضمٝمٜمؿ

: إين رضمؾ أظمٞمط صمٞم٤مب اًمًدٚمٓم٤من ٤مط إمم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وم٘م٤ملو ضم٤مء رضمؾ ظمٞمّ 

ًمٙمدـ و ،سمؾ أٟم٧م ُمدـ اًمٔمٚمٛمد٦م أٟمٗمًدٝمؿ :؟ وم٘م٤مل ؾمٗمٞم٤منًمٔمٚمٛم٦مأٟم٤م ُمـ أقمقان امؾ 

 .أقمقان اًمٔمٚمٛم٦م ُمـ يٌٞمع ُمٜمؽ اإلسمرة و اخلٞمقط
                                                           

ـَ ـَمَٙمُٚمقا وَ ﴿ ( ٟمص أي٦م:5) وا ايمَِّذي ِحٝمؿِ  *َأْزَواصَمُٜمْؿ َوََم٣م ىَم٣مُٞمقا َئْمٌُُدوَن اضْممُمُ اِط اْْلَ َُوِن احِ هَم٣مْهُدوُهْؿ إلَِم ِسَ  .﴾ َِمـ 
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أول َمـــ يــدطمؾ ايمٛمــ٣مر يــقم ايمٗمٝم٣مَمــ٥م »: أٟمددف ىمدد٤مل ÷و ىمددد روي قمددـ اًمٜمٌددل 

 ،ش٣م ايمٛم٣مس زمـكم يـدي ايمٓمٙمٚمـ٥ماؿمقن ايمذيـ ي٘مقن َمٔمٜمؿ إؽمقاط ييزمقن هايمًقّ 

اجلالوزة)وقمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل: 
(1)

  .(يمالب اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦ماًمنمط و 

ٓ يٗمػ أضمدىمؿ دم َمقومػ ييب همٝمف رصمـؾ »أٟمف ىم٤مل :  ÷و ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل  

 ..اٟمتٝمك. شي َيمؽ اظم٘م٣من إَا مل يدهمٔمقا فمٛمفَمٓمٙمقم هم١من ايمٙمٔمٛم٥م سمٛمزل فمعم َمـ ضم

وىمقل يمٚمٛم٦م  ،وشمرك إقم٤مٟمتٝمؿ يروى قمـ اًمًٚمػ ذم سمٖمْمٝمؿ ًمٚمٔمٚمٛم٦م ىمٚم٧م: ومم٤م

إمم اسمدـ  ضمد٤مء -سمحػم سمـ ريًد٤من واؾمٛمف-أن أطمدمؿ  ُم٤مروي :احلؼ ذم وضمقمٝمؿ

ًمف ويم٤من قم٤مُمالً -قم٤ٌمس يًتٕملم سمف قمغم اسمـ اًمزسمػم 
(2)

أٟمد٧م »وم٘م٤مل ًمف اسمـ قم٤ٌمس:  -

 شٓ يؾ ٕطمد أن يِمٗمع ًمؽ وٓ يدومع قمٜمؽ ،اُمرؤ فمٚمقم
(3)

. 

ومٞمام يؾ ُمدـ مذا وًمإلُم٤مم اًمٖمزازم رمحف اهلل ذم يمت٤مب إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ سمح٨م 

 ،واًمدظمقل قمٚمدٞمٝمؿ ،وطمٙمؿ همِمٞم٤من جم٤مًمًٝمؿ ،٤م يرمخم٤مًمٓم٦م اًمًالـملم اًمٔمٚمٛم٦م وُم

٤م ظمد٤مًمط اًمزمدري وعمّد ىمد٤مل: ،ًمرضمدقع إًمٞمدفٓهمٜمك ًمٚم٤ٌمطمد٨م ُمدـ ا ،واإليمرام هلؿ

اًمًٚمٓم٤من يمت٥م أخ ًمف ذم اًمديـ
(4)

وم٘مدد  ،قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤مك أسم٤م سمٙمر ُمدـ اًمٗمدتـ» :إًمٞمف 

 أصدٌح٧م ؿمدٞمخ٤مً  ،ًمدؽ اهلل ويرمحدؽ ٌح٧م سمح٤مل يٜمٌٖمل عمـ قمرومؽ أن يدقمقأص

 ،÷ٛمؽ ُمدـ ؾمدٜم٦م ٟمٌٞمدف حمٛمدد ٛمؽ ُمـ يمت٤مسمف وقمٚمّ د أصم٘مٚمتؽ ٟمٕمؿ اهلل عم٤م ومٝمّ ىم يمٌػماً 
٣مِس َوَٓ ﴿ىمد٤مل اهلل شمٕمد٤ممم  ،وًمٞمس يمذًمؽ أظمذ اهلل اعمٞمث٤مق قمغم اًمٕمٚمدامء ُف يمِٙمٛمَـّ ٌَٝمِّٛمُٛمَـّ يَمُت

                                                           
 .أقمقان اًمٔمٚمٛم٦م :اْلالوزة (5)

 واًمٕم٤مُمؾ: مق اًمقازم قمغم اًمٌٚمد. ،( اًمْمٛمػم قم٤م د قمغم سمحػم سمـ ري٤ًمن2)

 ( رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن قمـ جم٤ممد.2)

 .2م زيـ اًمٕم٤مسمديـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ( اعمِمٝمقر أٟمف اإلُم٤م4)
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[587آل قمٛمران:]﴾سَمْ٘مُتُٚمقَٞمفُ 
 (1)

 :ظمػ ُمد٤م اطمتٛمٚمد٧مأو ،و أقمٚمؿ أن أين ُم٤م ارشمٙم٧ٌم ،

د ٧م ؾمٌٞمؾ اًمٌٖمل سمدٟمقك ممـ ي ي١مدّ ٚموؾمٝمّ  ،أٟمؽ آٟم٧ًم وطمِم٦م اًمٔم٤مي ٤م وي يدؽمك طم٘مًّ

يٕمدؼمون  وضمنداً  ،شمدور قمٚمٞمدؽ رطمدك فمٚمٛمٝمدؿ ٤ٌمً ٓمْ اختذوك ىمُ  ،طملم أدٟم٤مك سم٤مـمالً 

ويدظمٚمقن سمدؽ اًمِمدؽ قمدغم  ،ام يّمٕمدون ومٞمف إمم والهلؿوؾمٚمّ  ،قمٚمٞمؽ إمم سمال ٝمؿ

ومام أين ُم٤م قمٛمدروا ذم ضمٜمد٥م ُمد٤م ظمرسمدقا  ،ويّم٤مدون سمؽ ىمٚمقب اجلٝمالء ،اًمٕمٚمامء

ومدام ي١مُمٜمدؽ أن  ،ُم٤م أيمثر ُم٤م أظمذوا ُمٜمؽ ومٞمام أومًدوا قمٚمٞمدؽ ُمدـ ديٜمدؽو ،قمٚمٞمؽ

ــ٣مفُمقا ﴿ :شمٙمددقن ممددـ ىمدد٤مل اهلل شمٕمدد٤ممم ومددٞمٝمؿ ــٌػ َأَو ــِدِهْؿ طَمْٙم ـــ زَمْٔم ــَػ َِم هَمَخَٙم

الةَ  أي٦م [19ُمريؿ:]﴾ايمِمَّ
(2)

 ،ويٗمظ قمٚمٞمؽ ُمـ ٓ يٖمٗمؾ ،ٕم٤مُمؾ ُمـ ٓ جيٝمؾوإٟمؽ شمُ  ،

وُم٤م خيٗمدك قمدغم  ،ؾمٗمر سمٕمٞمد هادك وم٘مد طميز ءْ ومل   ،ؿديٜمؽ وم٘مد دظمٚمف ؾم٘مَ  ومداوِ 

 .شو اًمًالم ،اهلل ُمـ رء ذم إرض وٓ ذم اًمًامء

 : فُم٤مٟمّّم  (إطمٙم٤مم) فذم يمت٤مسم 2يٞمك سمـ احلًلم  اإلُم٤مم ىم٤ملو

صمدؿ ًم٘مدل اهلل  :أو سمرومدع دواة أو وودٕمٝم٤م ،وًمدق سمخدط طمدرف ُمـ أقم٤من فم٤معم٤مً )

 يدقم وي يٙمـ اوٓمرشمف إمم ذًمؽ خم٤موم٦م قمغم ٟمٗمًف ًم٘مدل اهلل ،قمزوضمؾ قمغم ذًمؽ وسمف

وُمدـ همّمد٥م اهلل قمٚمٞمدف وم٤مًمٜمد٤مر ُمد٠مواه  ،اًم٘مٞم٤مُم٦م ومق ُمٕمرض قمٜمدف همْمد٤ٌمن قمٚمٞمدف

 :سمؾ أىمقل ، ٓ أىمقل إن ذًمؽ ذم أطمد ُمـ اًمٔم٤معملم دون أطمدأُم٤م أيّن  ،واجلحٞمؿ ُمثقاه

 ،يم٤م ٜم٤م ُمـ يم٤من ،وٓ ظمدُمتف ،وٓ ُمٜمٗمٕمتف ،وٓ ُمٕم٤مودشمف ،إٟمف ٓ جيقز ُمٕم٤موٟم٦م اًمٔم٤مي

 ،يمؾ فم٤مي ُمٚمٕمدقن ، آًمف وؾمٚمؿ أو ُمـ همػممؿُمـ آل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم

وذم ذًمؽ ُم٤م سمٚمٖمٜم٤م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف  ،ويمؾ ُمٕملم فم٤مي ُمٚمٕمقن
                                                           

ٌَـُذوُه َوَراء ﴿ ٟمص أي٦م:( 5) ٣مِس َوَٓ سَمْ٘مُتُٚمقَٞمـُف هَمٛمَ ٌَٝمِّٛمُٛمَُّف يمِٙمٛمَـّ ـَ ُأوسُمقْا ايْم٘مَِت٣مَب يَمُت ََ َأطَمَذ احُ َِمٝمَث٣مَق ايمَِّذي ـُمُٜمـقِرِهْؿ َوإِ

ْوْا زمِِف شَمَٚمٛم٣ًم وَمٙمِٝماًل هَمٌِْاَس ََم٣م َيُْم  ونَ َواؾْمؼَمَ  .﴾ؼَمُ

ْقَ  َيْٙمَٗمْقَن نَمٝم٣ًّم﴿ ٟمص أي٦م:( 2) ًَ َٜمَقاِت هَم ٌَُٔمقا ايمُمَّ الَة َواسمَّ  .﴾هَمَخَٙمَػ َِمـ زَمْٔمِدِهْؿ طَمْٙمٌػ َأَو٣مفُمقا ايمِمَّ
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َِ ٌَ صَم  ـْ َمَ »وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل:  وذم  ،شفِ ْيـرَ َخ ٛمْ  َمِ عَم فِمـ ٣مرِ  ايمٛمَـّدِم  يمٙمَّـفُ ا فُ ٌَّ ىمَ  رٍ ٣مئِ صَم  ٣ممٍ َمَ ِلِ  ٣مً َُه رْ ٣م 

  .ٕملم ًمٗمرقمقن قمغم ُمقؾمكًمٚمٔم٤مي يم٤معم إن اعمٕملم :ذًمؽ ُم٤م ي٘م٤مل

ـ قمكم رمح٦م اهلل قمٚمٞمف أٟمف يم٤من يروي وي٘مقل: إذا  ـ أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سم وذم ذًمؽ ُم٤م سمٚمٖمٜم٤م قم

ٕمؾ هادقيم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ضُم 
(1)

وجيٕمؾ هلؿ أفم٤مومػم  ،ٕمؾ ومٞمٝم٤م أقمقان اًمٔم٤معملموضُم  ،ُمـ ٟم٤مر 

 :ومٞم٘م٤مل ؟كرسمٜم٤م أي ٟمٙمـ ٟمٕمٌد :ومٞم٘مقًمقن ،قن هب٤م أسمداهنؿ طمتك شمٌدوا أوم دهتؿُمـ طمديد يٙمّ 

ـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ أٟمف  سمغم وًمٙمٜمٙمؿ يمٜمتؿ أقمقاٟم٤مً  ًمٚمٔم٤معملم. وسمٚمٖمٜم٤م قم

َِ دِم  كَ َذَّ  ْد ٗمَ ٣م همَ ٛمَ ٝمْ ٙمَ فمَ  ََ قَّ ؽَم  ـْ َمَ »ىم٤مل:   َمَ  
 اٟمتٝمك.(  ش٣مٛمَ ٣مئِ

                                                           
اَِق( 5) َ  .: مق ُم٤مُيَٛمّد قمغم صحـ اًمٌٞم٧م ومٞمٖمٓمٞمفايمنُّ
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واًمتل مل رضورة ُمـ  ،مٜم٤مك سمٕمض إُمقر إؾم٤مؾمّٞم٦م اًمتل قمٚمٞمٝم٤م ُمدار اإلؾمالم

 :مل ،أُمقر أرسمٕم٦موشمتٛمثؾ ذم  ،وىمقاقمده اعمتٞمٜم٦م ،وريم٤م زه إؾم٤مؾمٞم٦م ،ات اًمديـرضور

 اهلجرة. -2            ٦م.اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُمّ  -5

 إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر. -4                        .اجلٝم٤مد -2

قمغم  ،ٞمتٝم٤مسمٞم٤من أمهّ و ،وؾمٞمٙمقن احلدي٨م مٜم٤م قمـ يمؾ رضورة ُمـ مذه اًميوات

وٓ يًع  ،إصقلويمت٥م  ،تٝم٤م يمت٥م اًمٗم٘مفوشمٗمّمٞمالت شمْمٛمٜمّ  ٤مً ُمٜمٝم٤م أطمٙم٤مُمأن ًمٙمؾ 

 وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ. ،ٖمرض آظمتّم٤مروإٟمام ؾمٜم٘متٍم قمؾ ذيمر سمٕمْمٝم٤م سم اعم٘م٤مم ًمذيمرم٤م مٜم٤م

حتّ٘مدؼ و ،ر ؿمد١موهنؿشمدسمّ و ،وشمقطّمد صّٗمٝمؿ  ،دمٛمع يمٚمٛم٦م اًمٜم٤مس دوًم٦مرضورة وضمقد 

ٓ خيتٚمػ قمٚمٞمف إصم :ُمّم٤محلٝمؿ سم٤مقمت٤ٌمر أن  قم٘مٞمدهتؿ: ، أي٤ًّم يم٤من ديٜمٝمؿ أوـ سمٜمل اًمٌنمٜم٤من ُمأُمر 

 وومٓمرة إهلٞم٦ّم ومٓمر اهلل اًمٜم٤مس قمٚمٞمف.  ،ذًمؽ رضورة ُمـ رضورات احلٞم٤مة

 اًمدوًمد٦م وضمدقد ٦م قمدغمٌُمؽمشمّ  وأطمٙم٤مُمف يمثػم ُمـ ومرا ض اإلؾمالم٤م يم٤مٟم٧م عمّ وإّٟمف 

 ،دوداحلد وإىم٤مُمد٦م، ورومدع اًمٔمٚمدؿ ،اًمٜم٤مس اًمٕمدل سملمو ،٤مجلٝم٤مديم (اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُّم٦م)

ٌُؾ...إًمخ ذم سمدالد اإلؾمدالم  اًمٜم٤مسأن دمتٛمع يمٚمٛم٦م  اًمقاضم٥م يم٤من ُمـ :وشم٠مُملم اًمً

وحتّ٘مؼ  ،وهمػمم٤م اًمتل حتّ٘مؼ اعم٘م٤مصد اًمنمقمّٞم٦م اعمذيمقرة قمغم إىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م

ىم٤م دد  وذًمؽ ُمـ ظمالل اظمتٞم٤مر وشمٜمّمدٞم٥م ،يمذًمؽ ُمّم٤مًمح اًمٜم٤مس اًمٕم٤مُّم٦م واخل٤مّص٦م
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 . ويقطّمد صّٗمٝمؿ ،ٝمؿجيٛمع يمٚمٛمتو ،وإُم٤مم يًقؾمٝمؿ ،ي٘مقدمؿ

 ،ر ٞمس اًمدوًمد٦مص٤مطم٥م اًمقٓي٦م اًمٕمٔمٛمك اًمذي مق ومذا اًم٘م٤م د أو اإلُم٤مم مق 

أمدؾ  ٦م اًمٜم٤مس أو ُمـقم٤مُمّ  ُمـ سم٤مٓظمتٞم٤مر اإلُم٤مم اًمنمقمل احل٤م ز قمغم سمٞمٕم٦م إهمٚمٌٞم٦مو

  .احلؾ واًمٕم٘مد )ممثكم اًمِمٕم٥م(

ٕيمثددر هنقودد٤ًم واؾمتٛمًدد٤ميم٤ًم سمٕمٚمددقم اًمنمدديٕم٦م ل اٚمٕمدددْ ًم إّٓ اًمٌٞمٕمدد٦م  وٓ شمٙمددقن

َـّ وَم٣مَل إيِنِّ ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،وأطمٙم٤مُمٝم٤م إلؾمالُمٞم٦ما َُّٜم َُ ُف زمَِ٘مٙمََِمٍت هَمَٟم  ازْمَتعَم إزِْمَراِهٝمَؿ َرزمُّ
َِ َوإِ

تِل وَم٣مَل َٓ َيٛم٣َمُل فَمْٜمِدي ايمٓم٣َّمظمكِِمَ  يَّ رِّ َُ   .[524اًمٌ٘مرة:]﴾صَم٣مفِمُٙمَؽ يمِٙمٛم٣َّمِس إََِم٣مًَم٣م وَم٣مَل َوَِمـ 

 ٥م:ايمٔم٣مَمّ  يمٙمقٓي٥مح ؼمؾمايمذوط 

ر اًمنميٕم٦م اإلؾمدالُمّٞم٦م اًمٗم٘مٝمّٞمد٦م مجٚمد٦م ُمدـ اًمنمدوط اًمقاضمد٥م شمْمّٛمٜم٧م ُمّم٤مد

 أمّهٝم٤م ُم٤م يكم:  ،شمقاومرم٤م ومٞمٛمـ يرؿّمح ٟمٗمًف ًمٚمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م

وأطمٙمد٤مم  ،اعمٕمد٤مُمالتسم٠مطمٙمد٤مم  أن يٙمقن طم٤م زًا قمغم ىمدر يمٌػم ُمـ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م -5

، ٦ماًمٕمٚمددقم اًمًٞم٤مؾمددٞمّ اعمٕمرومدد٦م اًمٙم٤مومٞمدد٦م ذم و ،اًمًددٚمؿ واحلددرب شم١مّمٚمددف ًمالضمتٝمدد٤مد

وهمدػم ذًمدؽ ُمدـ  ،، وىمقاٟملم اًمدوًمد٦م ودؾمدتقرم٤م٦مىم٤مت واًم٘مقاٟملم اًمدوًمٞمّ واًمٕمال

 .اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف اًمتل شمتٕمّٚمؼ سمٕمٛمٚمف وشمدظمؾ ذم اظمتّم٤مص٤مشمف

رًا أن يٙمقن ُُمد -2 ْمدع ي ٤مؾمدخٞمًّ  ،ذا سمّمػمة وظمؼمة ذم أُمقر اًمًٞم٤مؾم٦م واحلٙمدؿسم 

 احل٘مقق ذم ُمقاوٕمٝم٤م.

اًمتل شمٕمقىمف قمـ أن يٙمقن ؾمٚمٞمؿ احلقاس وإـمراف ُمـ اًمٕم٤مم٤مت وأوم٤مت  -2

 مم٤مرؾم٦م أقمامًمف يمام جي٥م.
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 ذم ٟمٍمة احلؼ)ذم ُم٘مّدُم٦م اًمّمٗمقف( سم٘مقًمف وومٕمٚمف أن يٙمقن ؿمج٤مقم٤ًم ُم٘مداُم٤ًم  -4

 زًا ًمٚمًالُم٦م.طمٞم٨م يٙمقن جمقّ  واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

 .واطمد رٓمْ ٤مب: ٕٟمف ٓ يّمٚمح إُم٤مُم٤من ذم ىمُ ُمف إُم٤مم جُم شم٘مدّ  أن ٓ يٙمقن ىمد -1

 ،جمتٜمٌد٤ًم ًمٚم٘مٌد٤م ح اًمتدل دمدرح اًمٕمداًمد٦م ،رعأن يٙمقن ُمٕمرووم٤ًم سم٤مًمت٘مقى واًمق -6

 سم٤معمروءة. ّؾ اًمّمٖم٤م ر اًمتل خُت ُمتٜمّزم٤ًم قمـ 

اجلٛمٝمدقر  يِمؽمطو ،اًمٗم٘مٝم٤مء قمٛمقُم٤مً  حمؾ إمج٤مع سملممل  محٞمٕمٝم٤م اًمنموط مذهو

ذّريد٦م أن يٙمدقن ُمدـ  ومٞمِمدؽمـمقن٦م وأُم٤م اًمزيديّ  ،٤مأن يٙمقن ٟمًٌف ىمرؿمٞمًّ : ُمـ اًمٕمٚمامء

(1)6 احلًٜملم
اهلل  رؾمدقل سمٞمد٧م  سمقضمقب شم٘مديؿ آلتٝمؿ اًمتل شم٘ميضوهلؿ أدًمّ  ،

 .اًمٌٞم٧م أمؾذم درس واًمتل ؾمٌؼ ذيمر سمٕمْمٝم٤م  ،قمغم همػممؿ

 َمٜم٣مم رئٝمس ايمدويم٥م وواصم٣ٌمسمف:

ُمـ اعمٝم٤مم واًمقاضم٤ٌمت اًمتل جيد٥م قمدغم ر دٞمس اًمدوًمد٦م )اإلُمد٤مم( مٜم٤مك اًمٙمثػم 

 ُم٤م يكم:واًمتل ُمٜمٝم٤م  ،اًم٘مٞم٤مم هب٤م

                                                           
 ،ؾ ضمدقمر أو روح اًمٜمٔمريد٦م ذم اإلُم٤مُمد٦موٓ ُيَٛمث د ،طمٍم اإلُم٤مُم٦م ذم أمؾ اًمٌٞم٧م إٟمام مق ُمـ آًمٞم٤مت اًمقصقل إمم احلٙمؿ (5)

مم٤م ىمدد يدقطمل  ،اًمت٠ميمٞمد قمغم احلؼ اًمٗمريد ٕمؾ اًمٌٞم٧م ومٞمٝم٤م ٦م ًمٞم٧ًم إّٓ ٕمرض ويم٠من اإلُم٤مُم٦م قمٜمد اًمزيديّ وًمٙمـ إُمر يُ 

ٓ سمد ًمٚم٘م٤م ؿ سمد٠مُمر اإلُم٤مُمد٦م ُمدـ ٦م أّٟمف شمرى اًمزيدي، ذم طملم سأن ُمقوقع احلٍم مق إؾم٤م -زيدي٦م وهمػممؿ- ًمٚمٙمثػم

أن اهلل شمٕم٤ممم ىمدد ضمٕمدؾ مدذا اإلذن ًمأليمٗمد٠م وشمرى  ،ًمف سمٛمامرؾم٦م إُمر واًمٜمٝمل قمغم همػمه ُمـ اًمٜم٤مسإذن ذقمل يًٛمح 

ر ٞمس ًمٚمدوًم٦م ُمدـ همدػممؿ ذم طمد٤مل قمددم  يٛمٜمع ُمـ شمٜمّمٞم٥م أو اٟمتخ٤مبًمٞمس ذم مذا ُم٤م و ،وإومْمؾ ُمـ أمؾ اًمٌٞم٧م

ُمر يمٛمٜمّمدقب ٤مٕسمدأن ي٘مدقم ومٞمجقز ًمف  [،أو وضمقده ًمٙمـ شمٖمّٚم٥م قمٚمٞمف همػمه سم٤مظمتٞم٤مر اًمٜم٤مس واٟمتخ٤مهبؿ] اإلُم٤مموضمقد 

 ،شمرؿمدٞمح ٟمٗمًدف هلدذا اعمٜمّمد٥مضمد٤مز ًمدف  :إُم٤ممٞمس مٜم٤مك وًم ًمإلُم٤مُم٦مُمـ قمرف ُمـ ٟمٗمًف أٟمف يّمٚمح  يمّؾ  ٦ًٌم: ٕنّ ٚمحِ ًم

 .[ويٚمزم اًمٜم٤مس ـم٤مقمتف وآٟم٘مٞم٤مد ًمف] ،وأن يامرس ؾمٚمٓم٦م ر ٞمس اًمدوًم٦م ،واٟمتّم٤مسمف قمٚمٞمف

 ،قٟمد٤مت( ًمألؾمدت٤مذ قمٌدد اهلل حمٛمدد محٞمدد اًمدديـ: يمت٤مب )اًمزيدي٦م ىمراءة ذم اعمنموع وسمحد٨م ذم اعمٙماظمِمدر         

 ."ُمٜم٘مقل سمتٍّمف"ًمٚمًٞمد يٞمك قمٌد اًمٙمريؿ اًمٗمْمٞمؾويمت٤مب )ُمـ مؿ اًمزيدي٦م؟( 
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 .ٙم٤مُمٝم٤موشمٓمٌٞمؼ أطم ،٤مًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م )اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم(سم اًمٕمٛمؾ -5

 سملم إومراد ذم إـم٤مر شمٕم٤مًمٞمؿ اًمديـ احلٜمٞمػ.٦م وُمٌدأ اًمٕمدل واعم٤ًمواة حت٘مٞمؼ احلّريّ  -2

ومح٤ميد٦م  ،قمغم ؾمدٞم٤مدة إُّمد٦ماحلٗم٤مظ و ،دمٝمٞمز اجلٞمقش وشمًٚمٞمحٝمؿ وشمدريٌٝمؿ -2

 واًمدوم٤مع قمـ أراوٞمٝم٤م. ،وصٞم٤مٟم٦م اؾمت٘مالهل٤م ،طم٘مقىمٝم٤م

 ،ٝمؿوشمٕمدريٗمٝمؿ سمد٠مُمقر ديدٜم ،شمٕمٚمٞمؿ أومراد إُّمد٦م وشمث٘مدٞمٗمٝمؿ سمث٘م٤مومد٦م قمٍمدمؿ -4

 ٦م ُمـ ظمػم وأُمـ وازدم٤مر.واًمٕمٛمؾ قمغم حت٘مٞمؼ ُم٤م شمّمٌق إًمٞمف إُمّ 

 ،واًم٘مٞم٤مم سمقاضم٥م إُمر سمد٤معمٕمروف واًمٜمٝمدل قمدـ اعمٜمٙمدر ،اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل -1

 وإىم٤مُم٦م احلدود اًمنمقمّٞم٦م قمغم ُمًتحّ٘مٞمٝم٤م.

 وشم٠مديٌف. وإظمذ قمغم يد اًمٔم٤مي  ،إٟمّم٤مف اعمٔمٚمقُملمو ،إىم٤مُم٦م اًمٕمدل سملم اًمٜم٤مس -6

واًمٗملء واجلزي٦م ،همٜمٞم٤مءأظمذ اًمزيم٤مة ُمـ إ -7
(1)

وهمػمم٤م ُمـ ُمقارد  -إن وضمدشم٤م– 

 وسومٝم٤م ذم ُمًتحّ٘مٞمٝم٤م. ،اًمدوًم٦م

اطمتٞم٤مضمد٤مهتؿ  شمدقومػم واًمٕمٛمدؾ قمدغم ،سمٛمّم٤مًمح إُّم٦م اًمٕم٤مُّم٦م واخل٤مّص٦م آمتامم -8

، اًمٓمرق وؿمّؼ  ،يمت٠مُملم اًمًٌؾ ،ًمتل شمٙمٗمؾ هلؿ طمٞم٤مة ؾمٕمٞمدة ُمًت٘مّرةا اًميورّي٦م

وإطمٞم٤مء وشمٓمقير اًم٘مٓم٤مقم٤مت  ،ء وإيت٤مماعمًتِمٗمٞم٤مت ودور رقم٤مي٦م اًمٗم٘مرا وإٟمِم٤مء

 يم٤مًمزراقم٦م واًمّمٜم٤مقم٦م وٟمحقم٤م. :اهل٤مُّم٦م

 ،آؾمددتٕم٤مٟم٦م سم٠ممددؾ اًمٙمٗمدد٤مءات واًمتخّّمّمدد٤مت وأمددؾ اعمِمددقرة واًمددرأي  -9

 ورقم٤ميتٝمؿ. ،وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ،وشم٘مريٌٝمؿ

ًمٞمّمؾ  - ٦م سم٠ممٚمفقمدا إوىم٤مت اخل٤مّص -٤مب ذم ؾم٤م ر إوىم٤مت جَ شمًٝمٞمؾ احلِ  -51

   ؾ ين وؾمٝمقًم٦م.احل٤مضم٦م سمٙم إًمٞمف اًمْمٕمٞمػ واعمٔمٚمقم وذو
                                                           

 .: ُم٤م يٗمرض قمغم همػم اعمًٚمٛملم )أمؾ اًمذُّم٦م(اْلزي٥مو ،: همٜم٤م ؿ احلربايمٖملء (5)
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وومؼ  ًمف ُمع مذا ُمـ آؾمتٛمرار ذم آؾمت٘م٤مُم٦م سم٤محلؼ واًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمدل صمؿ إٟمف ٓ سمدّ 

 ًمٚمنمدديٕم٦م خم٤مًمٗمدد٤مً وم٤ًم ف شمٍّمددأن يتٍّمدد وًمددٞمس ًمددف احلددؼ ،اًمنمدديٕم٦م اإلؾمددالُمٞم٦م

 .رة٦م اعمٓمٝمّ اء واًمًٜمّ وومؼ اًمنميٕم٦م اًمٖمرّ  ذم أُمر إّٓ  ومال ي٧ٌّم  ،ُمتٕم٤مرو٤ًم ُمٕمٝم٤م أو

 ،٤مم ذم طم٤مًم٦م احلرب طمٞم٨م يّمدػم اًمقاضمد٥م قمٚمٞمدف أيمثدروشمزداد اًمتٌٕم٦م قمغم اإلُم

وًمدف احلدؼ وطمدده ذم أقمدالن  ،سم٘مقًمف وومٕمٚمدفُم٦م اًمّمٗمقف وجي٥م أن يٙمقن ذم ُم٘مدّ 

يمام أٟمف ًمف احلؼ ذم اعمّمد٤محل٦م وىمٌدقل اهلدٟمد٦م قمدغم اًمنمدوط  ،احلرب سمٕمد اًمِمقرى

رة ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦ماعمٕمرووم٦م اعم٘مرّ 
(1)

. 

 اظمٜمدي فمٛمد ايمزيدّي٥م:

ي هتدتؿ يمثدػمًا  اًمزيديد٦م اعمت٘مدّدُملم ُمدـ أ ّٛمد٦م ُم١مًمٗمد٤مت ٟمت٤ٌمه أنّ ُمـ اًمالوم٧م ًمال

ُم٠مظمقذ ُمـ إٟمام مق  يمت٥م اعمت٠مظّمريـذم  اعمٝمدي وُم٤م روي قمـ ،سم٤محلدي٨م قمـ اعمٝمدي

 همػم أمؾ اًمٌٞم٧م. أصح٤مب اًمًٜمـ ُمـ يمت٥م احلدي٨م اًمتل روام٤م

أن أمدؾ اًمٌٞمد٧م ي٘مقًمدقن سمد٠من مٜمد٤مك  أىمقال إ ّٛم٦م اعمت٘مّدُملمٝمر ُمـ ٔمذي يواًم

 ،همدػم أهندؿ ٓ يًدّٛمقٟمف سم٢مؾمدؿ أو ًم٘مد٥م ؾمٞمٙمقن ذم آظمر اًمزُمد٤من ٤م خمّمقص٤مً يًّ ُمٝمد

وًمٙمٜمف ًمدٞمس إُمدؾ  ،اعمٝمدي ًمٞمس إٓ ومْماًل ُمـ اهلل يًٕمد سمف ُمـ ضم٤مءه سم٤مقمت٤ٌمر أنّ 

 اًمقطمٞمد اعمٜمِمقد ًمٚمتٖمٞمػم ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ.

شمقضمد٥م  ًمدذًمؽ :ين احلؼ يٛمٙمـ أن يٕمقد، واًمٕمدل يٛمٙمـ أن ي٘م٤مم سمٖمٞم٤مب اعمٝمدوٕ

ًٓ وىمًٓم٤مً اًمزيديّ  ٦م اًمًٕمل إمم أن يٙمقن ًمٙمؾ قمٍم َُمْٝمِدي ُف اًمذي يٛمأل زُم٤مٟمف قمد
(2)

. 

                                                           
٦م ٟمٔمري٦م وشمٓمٌٞمؼ( ًمٚمًٞمد قمكم قمٌدد ويمت٤مب )اًمزيدي ،: يمت٤مب )ُمـ مؿ اًمزيدي٦م( ًمٚمًٞمد يٞمك قمٌد اًمٙمريؿ اًمٗمْمٞمؾاظمِم٣مَر( 5)

 ".سمتٍّمف"اًمٙمريؿ اًمٗمْمٞمؾ 

 .  "سمتٍّمف"( ًمألؾمت٤مذ قمٌد اهلل حمٛمد محٞمد اًمديـٟم٘مالً قمـ يمت٤مب )اًمزيدي٦م ىمراءة ذم اعمنموع وسمح٨م ذم اعمٙمّقٟم٤مت (2)
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 سمٚمدداإلٟمت٘مد٤مل ُمدـ  :دم ايمممـعو .ٟمت٘م٤مل ُمدـ أرض إمم أرض: آدم ايمٙمٕم٥م هل

  .إمم سمٚمد اإلؾمالم واًمٓم٤مقم٦م اًمٙمٗمر أو دار اًمٗمًؼ

 ويتٌلّم ُمـ اًمتٕمريػ اعمذيمقر أن دار اإلىم٤مُم٦م قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم:

وشم٘م٤مم ومٞمٝمد٤م ؿمدٕم٤م ر اًمتل شمٔمٝمر ومٞمٝم٤م أطمٙم٤مم اإلؾمالم ومل اًمٌٚمد  :َار الؽمالم -5

 اًمديـ.

ؿ قمدغم طمٙمد ،وُمٚمٚمدف اًمتل شمٔمٝمر ومٞمٝمد٤م أطمٙمد٤مم اًمٙمٗمدر اًمٌٚمد ملو :َار ايم٘مٖمر -2

 وذقمف. اإلؾمالم

ومتٔمٝمدر  ،ؿمٕم٤م ر اًمديـ دون أطمٙم٤مُمدفاًمتل شمٔمٝمر ومٞمٝم٤م ومل اًمٌٚمد  :َار ايمٖمًؼ -2

ُمـ همدػم  :وهمػمم٤م ،وذب اخلٛمر ،ٟم٤مواًمز ،يم٤مًمرسم٤م :سم٥ًٌم ذًمؽ يم٤ٌم ر اعمٕم٤مو

  ٟمٙمػم ُمـ ؾمٚمٓم٤من أو حمت٥ًم.

ٓ  اًمتدلاإلؾمدالم  إفمٝم٤مر سمٕمض أطمٙمد٤مم ذم دار اًمٗمًؼ قمغم يمؿ٤مىمد ي٘متٍماحلو

 .سمام يْمٛمـ ًمف اًمٌ٘م٤مء قمغم قمرؿمف ويمرؾمّٞمف ،ُمّم٤محلفتٕم٤مرض ُمع شم

سمددًمٞمؾ ُمد٤م روي قمدـ  ،إمم ُمثٚمٝمد٤م اهلجدرة ُمٜمٝمد٤م يّمدحومدال  ٣م َار الؽمـالمهمٟمَمّ 

ٌَ َوٞمِٝم٥َّمٌ  ،َٓ ِهْجَرَة زَمْٔمَد ايْمَٖمْتِح » :أٟمف ىم٤مل ÷ اًمٜمٌل ـْ صِمَٜم٣م
شَويَم٘مِ

(1)
ٓ مجرة ُمـ أي  ،

 شمّمدح ٓ أٟمف واعمراد: ،دار إؾمالم طمٞم٨م وىمد ص٤مرت سمٕمد اًمٗمتح ُمٙم٦م سمٕمد ومتحٝم٤م ،

إّٓ إذا  ،وص٤مر دار إؾمالم سمٕمد أن يمد٤من دار يمٗمدر تحجرة سمٕمد اًمٗمتح ُمـ سمٚمد ىمد ومُ اهل
                                                           

 .واحل٤ميمؿ قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م واًمٓمؼماين وأمحد .قمـ اسمـ قم٤ٌمس لواًمٜم٤ًم  ياًمؽمُمذ( رواه 5)
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، أو أو ضمٝمد٤مد ،أو طمد٩م ، أو شمٕمٚمدٞمؿ،قمٚمدؿـمٚمد٥م ُمـ  :لجرة ًمٖمرض ديٜميم٤مٟم٧م اهل

٦ٌّم ،دقمقة إمم اإلؾمالم، أو ٟمحق ذًمؽ وىمد شمٙمقن واضم٦ٌم ذم ُمثؾ احلد٩م  ،ومٝمل ُمًتح

 اًمقاضم٥م واجلٝم٤مد.

ـ ُُّيَـ٣مصِمْر دِم ﴿ وٓ ؿمؽ سم٠مّن اعمٝم٤مضمر عمثؾ مذه اًمٓم٤مقم٤مت يّمدق قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َوََم

َْرِض َُمَرانَمًَم ىَمثغِمً  يمٙمَّـفِ ؽَمٌِٝمِؾ ا  يمٙمَّــفِ ا َوؽَمَٔم٥ًم َوََمــ ََيْـُرْج َِمــ زَمٝمْتِـِف َُمَٜمـ٣مصِمًرا إلَِم اََيِْد دِم ٕا

ضِمٝمًَم  يمٙمَّـفُ َوىَم٣مَن ا يمٙمَّـفِ َوَرؽُمقيمِِف شُمؿَّ ُيْدِرىْمُف اظمَْقُت هَمَٗمْد َووَمَع أصَْمُرُه فَمعم ا ٤مء:]﴾نَمُٖمقًرا رَّ  .[511اًمًٜم

ُمدـ ـمٚمد٥م  ل:: يمؾ مجرة ًمٖمرض ديٜمذم شمٗمًػمه هلذه أي٦م– اًمٙمِم٤مف ذم ىم٤مل

رم  وزمدداً  ،أو ومرار إمم سمٚمدد يدزداد ومٞمدف ـم٤مقمد٦م أو ىمٜم٤مقمد٦م ،أو ضمٝم٤مد ،أو طم٩م ،قمٚمؿ

وإن أدريمدف اعمدقت رم  ،مجرة إمم اهلل ورؾمدقًمف لومٝم ،٥مأو اسمتٖم٤مء رزق ـمٞمّ  ،اًمدٟمٞم٤م

 ـمري٘مف وم٠مضمره واىمع قمغم اهلل.

ا شمدقاومرت إذاعمًدٚمؿ  قمغم واضم٦ٌم إمم دار اإلؾمالم وم٤مهلجرة ُمٜمٝم٤م وأَّم٣م َار ايم٘مٖمر

 :اًمنموط اًمت٤مًمٞم٦م

 ،ذم سمٚمد اًمٙمٗمر اًمذي مق ومٞمف ؿمٕم٤م رهإىم٤مُم٦م و ،إفمٝم٤مر ديٜمف اعمًٚمؿ ُمـ ـٙمّ متقمدم  -5

 .أمٚمف أو وًمده قمغم أو ،قمغم ٟمٗمًف ف اًمٗمتٜم٦م٤ميم٤من خيأو 

ؿمٕم٤م ر  ـ ومٞمف ُمـ إفمٝم٤مرويتٛمٙمّ  ،اإلىم٤مُم٦م ومٞمف يًتٓمٞمع اًمذي ًٚمؿاعمٌٚمد اًموضمقد  -2

  ديٜمف.

 .رةؾ شمٙم٤مًمٞمػ اهلجوحتٛمّ  ،قمغم اًمًٗمر اً در٤مىم إذا يم٤من صحٞمح اًمٌدن -2

ـ ُمـ إفمٝم٤مر يتٛمٙمّ ًمٙمٜمف و ، اهلجرةـ ي٘مدر قمغمسم٠من يم٤من مم أطمد مذه اًمنموط وم٢مذا اظمتّؾ 
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 سمدؾ ،ديٜمف سمدون اهلجرة ًمِمٕم٤م رإلُمٙم٤من إىم٤مُمتف  اهلجرة قمٚمٞمف دم٥م ومال ،ؿمٕم٤م ره وإىم٤مُم٦م ديٜمف

ـ اعمّم٤مًمح اًمديٜمٞم٦ّم واًمدٟمٞمقّي٦م ذًمؽعم٤م ذم  ،٦مُمًتحٌّ  مجرشمف إمم دار اإلؾمالم شمٙمقن  تٙمثػميم ،ُم

وإُمدـ قمدغم ٟمٗمًدف  ،وإظمذ قمـ قمٚمام ٝمدؿ ،وشمٕمّٚمؿ ًمٖمتٝمؿ ،وُمٕمقٟمتٝمؿ ،ًٚمٛملماعم ؾمقاد

 اًمٙمٗمد٤مر، وخمد٤مًمٓمتٝمؿ،  ؾمدقاد ُمـ شمٙمثدػمذم ٟمٗمس اًمقىم٧م يتؼّمأ و ،وأمٚمف ووًمده ُمـ اًمٗمتٜم٦م

 .وهمػم ذًمؽ ،ُمٜمٙمراهتؿ طمْمقرو

إمم سمالد اعمًدٚمٛملم  سمٚمد اًمٙمٗمر ُمـ اهلجرة أنّ  وىمد دًّم٧م اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م قمغم

ـِ ٕضمِؾ اًمٗمراِر سم  ،قمدغم اهلجدرة اً درىم٤مإذا يم٤من  قمغم اعمًٚمؿِ  ذقمل حمّتؿ واضم٥م ٤مًمدي

ِٜمْؿ وَم٣ميُمقا همِٝمَؿ ىُمٛمـُتْؿ ﴿: وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ًِ ٣مُهْؿ اظماََلئَِ٘م٥ُم ـَم٣مظمِِل َأٞمُٖم ـَ سَمَقهمَّ إِنَّ ايمَِّذي

ـْ َأْرُض ا َْرِض وَم٣ميُمقا َأمَلْ سَمُ٘م ْٕ َتّْمَٔمِٖمكَم دِم ا ًْ َٔم٥ًم هَمُتَٜمـ٣مصِمُروا همِٝمَٜمـ٣م َواؽِم  يمٙمَّـفِ وَم٣ميُمقا ىُمٛم٣َّم َُم

وىمقًمدف شمٕمد٤ممم ذم ؿمد٠من ، [97اًمٜمًد٤مء:]﴾هَمُٟمْويَماَِؽ ََمْٟمَواُهْؿ صَمَٜمـٛمَُّؿ َوؽَمـ٣مَءْت ََمِِمـغًما

ٍء ضَمتَّـك ﴿ اعمٜم٤موم٘ملم: ــ َرْ ــ َوََٓيـتِِٜمؿ َمِّ ـَ آََمٛمُـقْا َومَلْ ُُّيَـ٣مصِمُروْا ََمـ٣م يَمُ٘مـؿ َمِّ َوايمَّـِذي

تَِّخُذوْا َِمٛمُْٜمْؿ َأْويمَِٝم٣مء ضَمتََّك ُُّي٣َمصِمُروْا دِم ؽَمٌِٝمِؾ هَماَل سمَ ﴿ ، وىمقًمف:[72إٟمٗم٤مل:]﴾ُُّي٣َمصِمُرواْ 

 .[89اًمٜم٤ًمء:]﴾يمٙمَّـفِ ا

وذًمؽ  ،اًمٙمٗمرِ  داراإلىم٤مُم٦م ذم  وُمـ مٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أّٟمف ٓ قمذر ًمٚمٛمًٚمؿ اًم٘م٤مدر قمغم اهلجرة ذم

ّٓ إذا شمقاومرت اًمنموط اًمت٤مًمٞم٦م  ،قمغم ديـ اعمًٚمؿ وظمٚم٘مف ٝم٤مًمٕمٔمؿ ظمٓمر اإلىم٤مُم٦م ومٞم إ
(1)

: 

 ،يمخقف اعمًٚمؿ قمغم ديٜمف ،ر اًمنمقمل ومق احل٤مضم٦م اعمٕمتؼمة ذقم٤مً وضمقد اًمٕمذ -5

طمٞمد٨م  ،إذا أىم٤مم ذم سمٚمده إصدكم :أو ُمـ يٕمقهلؿ ،أو قمروف ،أو ُم٤مًمف ،أو ٟمٗمًف

                                                           
 ."ُمٜم٘مقل سمتٍّمف" ظم٤مًمد سمـ حمٛمد اعم٤مضمد، م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػم اعمًٚمٛملمأطمٙم٤م: اظمِمدر (5)
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 ذًمدؽيمد٤من ذم أو  ،همدػم سمدالد اًمٙمٗمدر اعمٙم٤من اًمذي يًت٘مٌٚمف ويد٠مُمـ ومٞمدف ٓ جيد

ّمدٚمح٦م أو ُم ،ٕضمؾ اًمدقمقة إمم اهلل وٟمنمد اإلؾمدالم يم٠من شمٙمقن ٦مٞمّ ُمّمٚمح٦م ديٜم

أو قمٚمؿ ٓ يتقاومر ٟمحدقه  ،أو قمٛمؾ ،أو دم٤مرة ،أو اًمٕمالج ،دٟمٞمقّي٦م يمٓمٚم٥م اًمرزق

 ذم سمٚمد اإلؾمالم.

ت٦م اًمتل شمٜم٘ميض سمزوال اًمٕمذر اًمذي ُمـ أضمٚمف أىم٤مم ذم سمٚمد اإلىم٤مُم٦م اعم١مىمّ  أن يٜمقي -2

ٕن اًمت٠مسمٞمد يٕمٜمل اهلجدرة ُمدـ سمدالد  :ومال جيقز ًمف أن يٜمقي شم٠مسمٞمد إىم٤مُمتف ،اًمٙمٗمر

ومذا ُمٜم٤مىمْم٦م سي٦م حلٙمؿ اًمنمع ذم إجي٤مب اهلجرة  ،ًمٙمٗمراإلؾمالم إمم سمالد ا

 ُمـ سمالد اًمٙمٗمر إمم سمالد اإلؾمالم .

همدػم حمد٤مرب  ًمدٞمس دار طمدرب: أي يمقن سمٚمد اًمٙمٗمر اًمذي يٜمقي اإلىم٤مُم٦م ومٞمف -2

 ًمٚمٛمًٚمٛملم.

٦م ذم سمٚمد اًمٙمٗمر سمام ي٠مُمـ اعمًٚمؿ قمغم ٟمٗمًف وأمٚمف ووًمده ُمدـ ٦م اًمديٜمٞمّ ر احلريّ شمقومّ  -4

 ـويدتٛمٙمّ  ،ؿ ديٜمف وشمٕمٚمٞمٛمف ٕمٚمدف ووًمددهـ ُمـ شمٕمٚمّ ويتٛمٙمّ  ،آومتت٤من ذم اًمديـ

 إىم٤مُم٦م ؿمٕم٤م ر ديٜمف اًمٔم٤ممرة.إفمٝم٤مر اًمديـ و ُمـ يمذًمؽ

ف اًمٙم٤مومر أو م وٓءه ًمقـمٜمومال ي٘مدّ  ،وإلظمقاٟمف اعمًٚمٛملمف سم٘م٤مء وٓء اعمًٚمؿ ًمديٜم -1

ا ُمٕمتدزًّ  اعمًدٚمؿ أن يٙمدقنو ،ىمقُمّٞمت٦م اًمٙمد٤مومرة قمدغم وٓ  دف ًمديٜمدف وأسمٜمد٤مء أُّمتدف

 .طمذرًا ُمـ دؾم٤م س إقمداء وُمٙم٤م دمؿ ،ـ ُمقاـمـ اًمنمُمٌتٕمدًا قم ،سم٢مؾمالُمف

اًمٙمٗمر، وأن يًتخرج سمٓم٤مىمد٦م سمٚمد أن ي٘مٞمؿ ذم  ًمٚمٛمًٚمؿ زوم٢مذا شمقاومرت مذه اًمنموط ضم٤م

 ٞمٝم٤م.ػ طمّمقل اإلىم٤مُم٦م قمٚم٦م ذًمؽ اًمٌٚمد إن شمقىمّ أو طمتك يتجٜمس سمجٜمًٞمّ  ،إىم٤مُم٦م
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وٓ يًتٓمٞمع اهلجدرة  ،ـ ُمـ إفمٝم٤مر ديٜمف ًمْمٕمٗمفاعمًتْمٕمػ اًمذي ٓيتٛمٙمّ  وأُّم٤م

 كاؾمتثٜم طمٞم٨م ،وم٤مهلجرة ُمـ دار اًمٙمٗمر همػم واضم٦ٌم قمٚمٞمف ،ٕمجزه وقمدم ىمدرشمف قمٚمٞمٝم٤مًم

ـ٣مء ﴿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ؾمٌح٤مٟمف اعمًتْمٕمٗملم اهلل ًَ صَمـ٣مِل َوايمٛمِّ ـَ ايمرِّ َتّْمَٔمِٖمكَم َِمـ ًْ إَِّٓ اظمُ

َتُدوَن ؽَمٌِٝماًل  َتْمِٝمُٔمقَن ضِمٝمَٙم٥ًم َوَٓ َُّيْ ًْ ـك ا *َوايْمِقيْمَداِن َٓ َي ًَ ـهَمُٟمْويَماَِؽ فَم َأن َئْمُٖمـَق  ـفُ يمٙمَّ

ا نَمُٖمقًرا يمٙمَّـفُ َوىَم٣مَن ا فَمٛمُْٜمؿْ  َوََمـ٣م يَمُ٘مـْؿ َٓ ﴿وىمقًمدف شمٕمد٤ممم: ،[99-98اًمٜمًد٤مء:]﴾فَمُٖمقًّ

ـَ َيُٗمقيُمقَن  يمٙمَّـفِ سُمَٗم٣مسمُِٙمقَن دِم ؽَمٌِٝمِؾ ا ٣مء َوايْمِقيْمَداِن ايمَِّذي ًَ صَم٣مِل َوايمٛمِّ ـَ ايمرِّ َتّْمَٔمِٖمكَم َِم ًْ َواظمُ

ـْ َهذِ  ٛم٣َم َأطْمِرصْمٛم٣َم َِم ِه ايْمَٗمْرَي٥ِم ايمٓم٣َّممِلِ َأْهُٙمَٜم٣م َواصْمَٔمؾ يمَّٛم٣َم َِمـ يمَُّدٞمَؽ َويمِٝم٣ًّم َواصْمَٔمؾ يمَّٛم٣َم َِمــ َرزمَّ

، وًمٙمـ يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمـ اعمًتْمٕمػ ذم مذه احل٤مًم٦م أن يٌ٘مك [71اًمٜم٤ًمء:]﴾يمَُّدٞمَؽ َٞمِِمغًما

ويتحدلّم اًمٗمرصد٦م  ،وؾمدٕمف ُمد٤م ذميٌدذل  وأن ،ذم طم٤مًم٦م شم٠مّم٥م واؾمتٕمداد ًمٚمٝمجدرة

  .فسمديٜم ًمٚمٝمروب واًمٜمج٤مة

ومال جي٥م قمغم اعمًٚمؿ اهلجرة ُمٜمٝمد٤م ُمد٤م دام ُمتٛمّٙمٜمد٤ًم ُمدـ إىم٤مُمد٦م  وأَم٣م َار ايمٖمًؼ

إّٓ أٟمدف ىمدد يتٕمدلّم قمدغم اعمًدٚمؿ  ،سم٤مقمت٤ٌمرم٤م ذم إصؾ دار إؾمالم ،ؿمٕم٤م ره اًمديٜمّٞم٦م

وذم هم٤مًمد٥م  ،اهلجرة ُمـ دار اًمٗمًؼ ٓقمت٤ٌمرات ُمتٕمّٚم٘مد٦م سمد٤مٕطمقال وإؿمدخ٤مص

٦ٌّم ٓ  أقمٚمؿ. شمٕم٤ممم واهلل ،ؾمّٞمام ُمع ظمِمٞم٦م اًمٗمتٜم٦مإطمقال وم٢من اهلجرة ُمٜمٝم٤م ُمًتح
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وإٟمدف ُمد٤مُمـ ؿمدؽ أن أُّمد٦م اإلؾمدالم  ،مم٤م ٓ ظمالف ومٞمف أّن اإلؾمالم ديـ قم٤معمل

َوىَمـَذيمَِؽ ﴿ ىمد٤مل شمٕمد٤ممم: ،ُمٙمّٚمٗم٦م ذقم٤ًم سمتٌٚمٞمغ دقمقة اإلؾمالم ًمٙمؾ سم٘مد٤مع إرض

ــ٥ًم َوؽَمــًْم٣م يمَِّتُ٘مقُٞمــقْا ؾُمــَٜمَداَء فَمــعَم  ؽُمــقُل فَمَٙمــْٝمُ٘مْؿ صَمَٔمْٙمٛمَــ٣مىُمْؿ ُأَمَّ  ايمٛمَّــ٣مِس َوَيُ٘مــقَن ايمرَّ

  .[542:اًمٌ٘مرة]﴾ؾَمِٜمٝمًدا

خيٚمق زُم٤من وٓ ُمٙم٤من ُمـ اًمٓمقاهمٞم٧م احل٤ميمٛم٦م اًمٔم٤معم٦م اًمتل شم٘مػ  يٙم٤مد وعم٤ّم أّٟمف ٓ

وم٘مد ذع اإلؾمالم اجلٝمد٤مد  وشمٕمريػ اًمٜم٤مس سمف:طمجر قمثرة أُم٤م ٟمنم دقمقة اإلؾمالم 

ُمـ شمٌٚمٞمغ رؾمد٤مًم٦م اإلؾمدالم  ـ اعمًٚمٛمقنوًمٙمل يتٛمٙمّ  ،ًمٚمقىمقف ذم وضمف اًمٓم٤مهمقت

 إمم اًمٜم٤مس دون ُمٕمّقىم٤مت.

إيمدراه اًمٜمد٤مس قمدغم اجلٝمد٤مد يٕمٜمدل وٓ يٕمٜمل ذًمؽ سم٠مي طم٤مل ُمـ إطمدقال أّن 

شمقؾمٞمع رىمٕمد٦م دوًمد٦م اإلؾمدالم اجلٖمراومّٞمد٦م قمدغم  هيدف إمم أو ،اًمدظمقل ذم اإلؾمالم

أو  ،أو يم٤ًًٌم ًمٚمٛمٜم٤مومع اًمدٟمٞمقي٦م ،اًمٜمحق اًمذي شمٗمٕمٚمف اًمدول آؾمتٕمامرّي٦م قمؼم اًمت٠مريخ

٤ًٌّم ذم افمٝم٤مر اًم٘مقّ  ًمٔمٚمدؿ، ادومع ًم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وإٟمام ُذع ،ق احلريبة واًمتٗمقّ طم

 دوم٤مع قمدـاًمو ،٦م واًمًالمًمٕمدل واحلريّ اوٟمنم  ،ًم٤ٌمـمؾاًمٙمٗمر،  وُم٘م٤موُم٦م اوُم٘م٤مرقم٦م 

 واحلرُم٤مت. وإوـم٤من وإُمقال إٟمٗمس

ًمٖم٤ميد٤مت وُمـ مٜم٤م وم٢من اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أُمر ٓ همٜمك قمٜمف ًمتح٘مٞمؼ مجٚمد٦م ُمدـ ا

 واًمتل ُمـ أمهٝم٤م ُم٤ميكم:    ،وإمداف واعمّم٤مًمح

 ،وإىم٤مُمد٦م ٟمٔمد٤مم اإلؾمدالم ،اًمِمدٕم٤م ر واًمٕمٌد٤مدات ومح٤مي٦م ،اًمدوم٤مع قمـ اًمٕم٘مٞمدة -5

٦م اهلل قمغم ؾمد٤م ر اًمنمدا ع ذيٕم وومرض مٞمٛمٜم٦م ،وطمده شمٕم٤ممم اهلل قم٤ٌمدة وحت٘مٞمؼ
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قَن همِْتٛمَـ٥ٌم َوَيُ٘مـقَن َووَم٣مسمُِٙمقُهْؿ ضَمتَّك َٓ سَم٘مُ ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،واًم٘مقاٟملم اًمقوٕمّٞم٦م اًم٤ًم دة

ُف حِ ـُ ىُمٙمُّ ي    .[592اًمٌ٘مرة:]﴾هَم١مِِن اٞمَتَٜمقْا هَماَل فُمْدَواَن إَِّٓ فَمعَم ايمٓم٣َّمظمكِِمَ  ايمدِّ

رد أي قمدوان ىمد ي٘مع قمغم ُمًٚمؿ أو قمغم مج٤مقم٦م ُمًٚمٛم٦م ُمـ أي قمدو يدؽمسّمص  -2

واًمددوم٤مع قمدـ أرض اإلؾمدالم  ،سم٤مإلؾمالم واعمًدٚمٛملم ويًدٕمك ًمٚمٜمٞمدؾ ُمدٜمٝمؿ

 ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ،أي قمدوان ىمد ي٘مع قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أي قمدو أو ُمًتٕمٛمر ومح٤ميتٝم٤م ُمـ

ـفِ َووَم٣مسمُِٙمقْا دِم ؽَمٌِٝمِؾ ا﴿ ـَ ُيَٗم٣مسمُِٙمقَٞمُ٘مْؿ َوَٓ سَمْٔمَتُدوْا إِنَّ ا يمٙمَّ ـفَ ايمَِّذي ـَ  يمٙمَّ  *َٓ ُِح٤ِمِّ اظُمْٔمَتِدي

ـْ ضَمْٝم٧ُم َأطْمَرصُم  ـَ َواوْمُتُٙمقُهْؿ ضَمْٝم٧ُم شَمِٗمْٖمُتُٚمقُهْؿ َوَأطْمِرصُمقُهؿ َمِّ قىُمْؿ َوايْمِٖمْتٛم٥َُم َأؾَمـدُّ َِمـ

ـَراِم ضَمتَّـك ُيَٗمـ٣مسمُِٙمقىُمْؿ همِٝمـِف هَمـ١مِن وَمــ٣مسَمُٙمقىُمْؿ  ـِجِد اْلَ ًْ ايْمَٗمْتـِؾ َوَٓ سُمَٗمـ٣مسمُِٙمقُهْؿ فِمٛمـَد اظَم

ـَ  ـــفَ هَمــ١مِِن اٞمَتَٜمــْقْا هَمــ١مِنَّ ا *هَمــ٣موْمُتُٙمقُهْؿ ىَمــَذيمَِؽ صَمــَزاء ايْمَ٘مــ٣مهمِِري ضِمــٝمٌؿ  يمٙمَّ  *نَمُٖمــقٌر رَّ

ـُ َووَم٣مسمُِٙمقُهْؿ  ي ـفِ ضَمتَّك َٓ سَمُ٘مقَن همِْتٛم٥ٌَم َوَيُ٘مقَن ايمدِّ هَم١مِِن اٞمَتَٜمقْا هَمـاَل فُمـْدَواَن إَِّٓ فَمـعَم  يمٙمَّ

ْٜمُر اَل  *ايمٓم٣َّمظمكَِِم  ْٜمِر اَلَراِم َواُل رَ ايمُمَّ ـِ افْمَتـَدى فَمَٙمـْٝمُ٘مْؿ اُم زم٣ِميمُمَّ ُرََم٣مُت ومَِِم٣مٌص هَمَٚم

ُٗمــقْا اَدى فَمَٙمــهَم٣مفْمَتــُدوْا فَمَٙمْٝمــِف زمِِٚمْثــِؾ ََمــ٣م افْمَتــ ـــفَ ْٝمُ٘مْؿ َواسمَّ ـــفَ َوافْمَٙمُٚمــقْا َأنَّ ا يمٙمَّ ََمــَع  يمٙمَّ

 .[594-591:اًمٌ٘مرة]﴾اظُمتَِّٗمكمَ 

 قمدٜمٝمؿ: دومع اًمٔمٚمدؿًمد ٟمٍمة اعمًتْمٕمٗملم ُمـ أمؾ اإلؾمالم اعمٗمتقٟملم ذم ديٜمٝمؿ -2

٢مذا وىمع قمغم أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم أو قمغم سمٕمْمٝمؿ إقمتداء قمغم ٟمٗمًدف أو ُم٤مًمدف أو وم

 ، اعمًٚمٛملم ٟمٍمشمف ورومدع اًمٔمٚمدؿ قمٜمدفوضم٥م قمغمقمروف أو ديٜمف فمٚماًم وقمدواٟم٤ًم 

َّٓ فَمـعَم وَمـْقٍم زَمْٝمـٛمَُ٘مْؿ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ـ إِ ـِ هَمَٔمَٙمـْٝمُ٘مُؿ ايمٛمٌَّْمُ ي ـوىُمْؿ دِم ايمـدِّ َوإِْن اؽْمَتٛمٌَمُ

 .[72إٟمٗم٤مل:]﴾َوزَمْٝمٛمَُٜمْؿ َِمٝمَث٣مٌق 

ورومدع ؿمد٠من اعمًدٚمٛملم  ،وشمقملم يمٞمددمؿ ،وإذٓهلؿ ،مؿودومع ّذ  ،قمداءإرم٤مب ٕا -4

ْؿ ََم٣م اؽْمتَْمَْٔمتُؿْ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،وإقمزازمؿ وا هَلُ ـْ ِرزم٣َمِط اَْل  َوأفَِمدُّ ةٍ َوَِم ـْ وُمقَّ  يمٙمَّـفِ ٝمِْؾ سُمْرِهٌُقَن زمِِف فَمُدوَّ اَِم
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ُُؿ ا َُ ٓ سَمْٔمٙمَُٚمق ِْؿ 
ُِ َُو ـْ  ـَ َِم ىُمْؿ َوَءاطَمِري ٟمٗم٤مل:]﴾َئْمٙمَُٚمُٜمؿْ  يمٙمَّـفُ َوفَمُدوَّ  .[61ا

ٚمّط  ،ًمٕمٌقدّي٦م ًمٖمػم اهللُمـ ار اًمٜم٤مس يوحتر ،حت٘مٞمؼ اًمٕمدل واعم٤ًمواة -1 وحم٤مرسم٦م اًمٔمٚمؿ واًمًت

ؾمتٕم٤ٌمد ـ همػمه ،وٓا ـ وزم أُمر اعمًٚمٛملم أو ُم وؾمقاًء وىمع ذًمؽ قمدغم  ،ؾمقاًء يم٤من ذًمؽ ُم

ٌِٝمِؾ ا﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،اعمًٚمٛملم أو قمغم همػممؿ َٓ سُمَٗم٣مسمُِٙمقَن دِم ؽَم ــفِ َوََم٣م يمَُ٘مْؿ  تَّْمـَٔمِٖمكَم  يمٙمَّ ًْ َواظُم

٣مء وَ  ًَ صَم٣مِل َوايمٛمِّ ـَ ايمرِّ ـْ َهِذهِ ايمَْٗمْرَي٥ِم ايمٓم٣َّممِلِ أَْهُٙمَٜم٣م َواصْمَٔمؾ َِم ـَ َيُٗمقيمُقَن َرزمَّٛم٣َم أطَْمِرصْمٛم٣َم َِم ايمِْقيمَْداِن ايمَِّذي

ـ يمَُّدٞمَؽ َٞمِِمغمً  ـ يمَُّدٞمَؽ َويمِٝم٣ًّم َواصْمَٔمؾ يمَّٛم٣َم َِم ٟمٗم٤مل:]﴾ايمَّٛم٣َم َِم  .[72ا

: ٤مةاًمٌٖمد ؿمد٠منشمٕمد٤ممم ذم  واًمٜم٤ميمثلم ًمٚمٕمٝمدقد: ىمد٤مل ،واًمٌٖم٤مة ،ديـشم٠مدي٥م اعمتٛمرّ  -6

ـَ اظمُ ﴿ ٣م فَمـعَم َوإِن ؿَم٣مئَِٖمَت٣مِن َِم ٠ْمَِمٛمكَِم اوْمَتَتُٙمـقا هَمَٟمْصـٙمُِحقا زَمْٝمـٛمَُٜمََم هَمـ١مِن زَمَٕمـ٦ْم إضِْمـَداُُهَ

ٌِْٕمل ضَمتَّك سَمِٖملَء إلَِم َأَْمِر ا ـفِ إطُْمَرى هَمَٗم٣مسمُِٙمقا ايمَّتِل سَم ذم  ، وىم٤مل شمٕمد٤ممم[9احلجرات:] ﴾يمٙمَّ

٘مَ ﴿: ُمـ ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ طمؼ ـ زَمْٔمِد فَمْٜمِدِهْؿ َوؿَمَٔمٛمُـقْا َوإِن ٞمَّ ُؿ َمِّ َُ ُثقْا َأْيََم

ُٜمْؿ َيٛمَتُٜمقنَ  ْؿ يَمَٔمٙمَّ ُْؿ َٓ َأْيََمَن هَلُ َُّ ٥َم ايْمُ٘مْٖمِر إِ يٛمُِ٘مْؿ هَمَٗم٣مسمُِٙمقْا َأئِٚمَّ
َِ  .[52اًمتقسم٦م:]﴾دِم 

وعم٤ّم يم٤من اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل هبذه إمّهٞم٦م وم٘مد اطمتؾ اعمٙم٤مٟم٦م اًم٤ًمُمٞم٦م ُمدـ سمدلم   

وريمٜم٤ًم ُمـ  ،طمٞم٨م ضمٕمٚمف اهلل ومريْم٦م ُمـ أىمدس اًمٗمرا ض ،ا ض اًمنمقمٞم٦مؾم٤م ر اًمٗمر

وُمـ ختّٚمػ قمٜمف  ،ُمـ أٟمٙمره ومٝمق يم٤مومر ،وواضم٤ًٌم ُمـ أضمؾ اًمقاضم٤ٌمت ،أىمقم إريم٤من

وُمـ ومدّر ُمٜمدف وأدار  ،وُمـ ىمٍّم ومٞمف سمدون ؾم٥ٌم ومٝمق وم٤مؾمؼ ،دون قمذر ومٝمق ُمٜم٤مومؼ

 ػم.فمٝمره ًمألقمداء وم٘مد سم٤مء سمٖمْم٥م ُمـ اهلل وُم٠مواه ضمٝمٜمؿ وسم س اعمّم

وًمٞمس أدل قمدغم ذًمدؽ  ،وم٤مجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وٓؿمؽ أُمره قمٔمٞمؿ وؿم٠مٟمف يمٌػم

ُمـ شمٙمرار احلدي٨م قمـ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل واحلد٨م قمٚمٞمدف ذم ُمقاودع يمثدػمة ُمدـ 

صمؿ ُم٤م ورد ذم اًمًٜم٦ّم اًمٜمٌقّي٦م اعمٓمّٝمرة ُمـ احل٨م قمغم اجلٝم٤مد وسمٞم٤من  ،يمت٤مب اهلل اًمٙمريؿ

عمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ  ÷وُمـ ذًمؽ ىمقًمف  ،٤مومْمٚمف ذم أطم٤مدي٨م يمثػمة ٓ ؾمٌٞمؾ إمم طمٍمم
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ٌَْٟمسُمَؽ زمَِرْأِس » ومٙم٤من مم٤م ىم٤مل: ،طملم ؾم٠مًمف أن يدًّمف قمغم قمٛمؾ يدظمٚمف اجلٜم٦م إِْن ؾِمْا٦َم َأْٞم

َِهِ  ،إََْمرِ  ْرَوِة ؽَمٛم٣َمَِمفِ  ،َوفَمُٚمق َُ ـاَلةُ  ،َرْأُس إََْمـِر اِلؽْمـاَلمُ  ،َو ُه ايمِمَّ َُ ْرَوُة  ،َوفَمُٚمـق َُ َو

 َُ َٜم٣م  شيمٙمَّـفِ ٌِْٝمِؾ ادِمْ ؽَم  ؽَمٛم٣َمَِمِف اْْلِ
(1)

.   

ٓ رء  وأٟمدف ،وُمٕمٜمك ذًمؽ أن اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ذم أقمغم اعم٘م٤مُم٤مت وأرومٕمٝمد٤م

أقمغم ُمٜمدف وٓ  اإلؾمالم وٓ رء ُمـ ومرا ض ،وٓ أفمٝمر ُمٜمف أؿمٝمر اًمديـ ُمـ ُمٕم٤مي

 ٤م.اًمٌٕمػم أقمغم ُمٜمٝم ذماًمتل ٓ رء  اًمٌٕمػم ومٝمق يمذروة ؾمٜم٤مم ،أرومع

أي اًمٕمٛمؾ أومْمدؾ؟  :رؾمقل اهلل ؾم٠مًم٧م ىم٤مل:وذم احلدي٨م قمـ أيب ذر اًمٖمٗم٤مري 

ٌَ ذِم ؽَمٌِٝمٙمِفِ  يمٙمَّـفِ إِيََمٌن زم٣ِم»ىم٤مل:   شَوصِمَٜم٣م
(2)

. 

 ُم٤م يٕمدل اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؟ ىمد٤مل: ،قمـ أيب مريرة ىم٤مل: ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهللو

َتْمِٝمُٔمق» ًْ ُ٘مْؿ َٓ سَم يمؾ ذًمدؽ ي٘مدقل:  ،شملم أو صمالصم٤مً وم٠مقم٤مدوا قمٚمٞمف ُمرّ  ىم٤مًمقا: سمغم. شَٞمفُ إِٞمَّ

َتْمِٝمُٔمقَٞمفُ إِ » ًْ ُ٘مْؿ َٓ سَم ٣مئِِؿ ايْمَٗم٣مئِِؿ  يمٙمَّـفِ ََمَثُؾ اظمَُج٣مِهِد ذِم ؽَمٌِٝمِؾ ا»صمؿ ىم٤مل:  ،شٞمَّ ىَمَٚمَثِؾ ايمِمَّ

ـْ َصاَلٍة َوَٓ ِصَٝم٣مٍم ضَمتَّك َيْرصِمَع اظمَُج٣مِهُد إلَِم َأْهٙمِفِ  ،يمٙمَّـفِ ايْمَٗم٣مٞم٦ِِم زمِآَي٣مِت ا شَٓ َيْٖمؼُمُ َِم
(3)

. 

ٜمدل قمدغم وم٘م٤مل: ي٤م رؾمدقل اهلل دًمّ  ÷إمم اًمٜمٌل ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ  وذم رواي٦م قمٜمف

ا طَمَرَج اظمَُج٣مِهـُد َأْن : »صمؿ ىم٤مل ،شَٓ َأصِمُدهُ » ىم٤مل: ،قمٛمؾ يٕمدل اجلٝم٤مد ََ َتْمِٝمُع إ ًْ َهْؾ سَم

ِجَدك هَمَتُٗمقَم َٓ سَمْٖمؼُمَ  ًْ ش!؟َوسَمُِمقَم َوَٓ سُمْٖمْمِرَ  ،سَمْدطُمَؾ ََم
(4)

. 

                                                           
 .واحل٤ميمؿ واسمـ ُم٤مضمف يواًمؽمُمذ أمحداه و( ر5)

 واسمـ طم٤ٌمن. اه اًمٌٞمٝم٘مل واًمٜم٤ًم لو( ر2)

 .واسمـ طم٤ٌمن واًمٜم٤ًم ل يواًمؽمُمذ وُمًٚمؿ ياًمٌخ٤مراه و( ر2)

 واسمـ طم٤ٌمن.ي واًمٜم٤ًم ل واًمؽمُمذ اًمٌخ٤مرياه و( ر4)
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اومؽمودٝم٤م اهلل قمدغم ُمدـ اًمٕمٌد٤مدات قمٌد٤مدة ٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمدر إُمر سم٤معم

ق وٓ ؿمدؽ وم ،ًمٕم٤مُم٦م ُمـ أٟمٌٞم٤م ف ورؾمٚمف وأوًمٞم٤م ف، وأوضمٌٝم٤م قمغم اخل٤مّص٦م واقم٤ٌمده

ظمػمّيد٦م مدذه إُمد٦م ٕن  ،ٝمد٤م٦م يمٚمّ هتدؿ إُّمد ُمـ إُمقر اًميورّي٦م اًمقاضمٌد٦م اًمتدل

تٕمّٚم٘مد٦م سم٠مدا ٝمد٤م هلدذه وؾمٕم٤مدهت٤م وٟمج٤مهت٤م ُم ،هبذه اًمٗمريْم٦م ٝم٤مُمرشمٌط سم٘مٞم٤مُم وومالطمٝم٤م

ٛم﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،اعمٝمّٛم٦م ـ٥ٌم َيـْدفُمقَن إلَِم اَْلـَويْمَتُ٘مـ َمِّ ظَمْٔمُروِ  غْمِ َوَيـْٟمَُمُروَن زمِـ٣مُ٘مْؿ ُأَمَّ

ـِ اظمُ    .[514آل قمٛمران:]﴾ٛمَ٘مِر َوُأْويَماَِؽ ُهُؿ اظُمْٖمٙمُِحقنَ َوَيٛمَْٜمْقَن فَم

وريمـ  ،٦مضمٌاقاًمأصؾ قمٔمٞمؿ ُمـ أصقل اإلؾمالم  ُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمروم٤م

 إٟمام ي٘مقم اًمديـ ، ذًمؽ ٕناًمتل ٓ ي٘مقم سمٜم٤مء اإلؾمالم إٓ  قمٚمٞمٝم٤م ٓزم ُمـ أريم٤مٟمف إؾم٤مؾمٞم٦م

 وٓ فمٝمر ديـ. ،ًمقٓه ُم٤م ىم٤مم إؾمالمو ،٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمرسم

 ػ قمدغم اًم٘مٞمد٤ممُمتقىّمد -واعمجتٛمدع سمد٠مهه-واؾمدت٘م٤مُمتف  اًمٗمرد اعمًٚمؿ وصالح

قمٌد٤مده  سمدف اهلل شمٕمد٤ممم وصػ وًمذًمؽ ،ًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمراو إُمر سم٤معمٕمروف سمقاضم٥م

َواظم٠ُْمَِمٛمُـقَن َواظم٠ُْمَِمٛمَـ٣مُت زَمْٔمُّمـُٜمْؿ َأْويمَِٝمـ٣مُء زَمْٔمـٍض ﴿وم٘م٤مل:  اعم١مُمٜملم وأوًمٞم٤مءه اعمت٘ملم

ىَمـ٣مَة َوُيْمِٝمُٔمـقَن  الَة َوُي٠ْمسُمقَن ايمزَّ ـِ اظمُٛمَْ٘مِر َوُيِٗمٝمُٚمقَن ايمِمَّ َيْٟمَُمُروَن زم٣ِمظمَْٔمُروِ  َوَيٛمَْٜمْقَن فَم

٣مُهْؿ دِم إَْرِض َأوَمـ٣مَُمقا ﴿ ، وىمد٤مل شمٕمد٤ممم:[75:اًمتقسمد٦م]﴾َوَرؽُمقيَمف يمٙمَّـفَ ا ٛمَـّ ـَ إِْن ََم٘مَّ ايمَّـِذي

ــ٣مظمَْْٔمُروِ  وَ  ــُروا زمِ ــ٣مَة َوَأََم ىَم ــْقا ايمزَّ ــالَة َوآسَم ــِر وَ ايمِمَّ ـْ اظمُْٛمَْ٘م ــ ــْقا فَم َ ـــفِ َُ ــ٥ُم  يمٙمَّ ٌَ
فَم٣مومِ

 .[45احل٩م:]﴾إَُُمقرِ 

واًمٜمٝمدل قمدـ اعمٜمٙمدر، شم٘مديٛمدف قمدغم  ومم٤م يدل قمغم قمٔمؿ ؿم٠من إُمر سم٤معمٕمروف

٣مِس سَمـْٟمَُمُروَن ﴿ سم٤مهلل ذم ُمثدؾ ىمقًمدف شمٕمد٤ممم: اإليامن ـ٥ٍم ُأطْمِرصَمـ٦ْم يمِٙمٛمَـّ ىُمٛمـُتْؿ طَمـغْمَ ُأَمَّ
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ـِ اظمُٛمَ٘مِر َوسُم٠ْمَِمٛمُقَن زم٣ِم ِٕمَٔمدؿ ًمإٓ   ، وُم٤م ذًمؽ[551ن:آل قمٛمدرا]﴾يمٙمَّـفِ زم٣ِمظمَْٔمُروِ  َوسَمٛمَْٜمْقَن فَم

 تل ٓ شمتحّ٘مؼ إّٓ سمف.ُمـ اعمّم٤مًمح اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًم٥م قمٚمٞمف وُم٤م يؽمشمّ  ،ؿم٠من مذا اًمقاضم٥م

اعمح٤مومٔم٦م قمغم طمرُم٦م اإلؾمالم وصقن اعمجتٛمع اعمًٚمؿ ُمـ أن  إذ ُم٤م ُمـ ؿمؽ أن

 :ودريم٤مت اهلٌدقط ،ورُمزاًمؼ اًمنمو ،اًمٗمتـ ويٖمرق ذم سمح٤مر ،اعمٜمٙمرات شمٜمتنم ومٞمف

وٓ يت٠مشّمك ذًمؽ  ،وريمـ ُمِمٞمد ُمـ أريم٤مهن٤م اعمٜمٞمٕم٦م ،أصؾ قمٔمٞمؿ ُمـ أصقل اًمنميٕم٦م

٦م اًمٕمٔمٛمدك وإُم٤مٟمد٦م اًمٙمدؼمى ٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، شمٚمؽ اعمٝمٛمّ سم إّٓ 

  .ة مت٤ًميمٝم٤موىمقّ  ،واؾمتت٤ٌمب أُمٜمٝم٤م ،إُّم٦م اًمتل هب٤م صالح أُمر

 ،وومًدت أوو٤مقمٝمؿ ،ذم ىمقم إٓ زاهم٧م قم٘م٤م دمؿ مذه اًمِمٕمػمة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُم٤م وُم٘مدتو

 ،اًمْمدالل ويٕمدؿّ  ،، ويًتنمدي اًمنمدطمٞم٨م ي٠مًمػ اًمٜم٤مس اعمٕمد٤مو ،ت ـم٤ٌمقمٝمؿوشمٖمػّم 

 .وطمّؾ هب٤م اًمدُم٤مر واًمٜمٙم٤مل ،سمقادر آظمتالل إُم٦م وومِم٧م ذم ،وشمتٙم٤مصمر اًمٗمتـ

َؼ همِْتَٝمـ٣مُٞمُ٘مْؿ » ىم٤مل: ÷قمـ أيب أُم٤مُم٦م قمـ اًمٜمٌل ومٗمل احلدي٨م  ًَ ا هَم ََ ىَمْٝمَػ زمُِ٘مْؿ إ

٣مُؤىُمؿْ  ًَ
َِمٛمـُف  َٞمَٔمْؿ َوَأؾَمـدُّ »ىم٤مل:  !ىم٤مًمقا: وإن ذًمؽ ًمٙم٤م ـ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ش؟َوؿَمَٕمك ٞمِ

ا مَلْ سَمـْٟمَُمُروا »ىمد٤مل:  !ىم٤مًمقا: وُم٤م أؿمد ُمٜمدف يد٤م رؾمدقل اهلل؟ شؽَمَٝمُ٘مقنُ  ََ ىَمْٝمـَػ زمُِ٘مـْؿ إ

ـْ َُمٛمَْ٘مرٍ   َٞمَٔمـؿْ »ىمد٤مل:  !ىم٤مًمقا: أو يم٤م ـ ذًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ش؟زمَِٚمْٔمُروٍ  َومَلْ سَمٛمَْٜمْقا فَم

ا َرَأْيـُتْؿ اظمَْٔمـُروَ  َُمٛمَْ٘مـًرا ،َِمٛمُف ؽَمَٝمُ٘مقنُ  َوَأؾَمدُّ  ََ  ،ش؟ٛمَْ٘مـَر ََمْٔمُروهًمـ٣مَواظمُ  ،ىَمْٝمَػ زمُِ٘مـْؿ إ

ا  ،َِمٛمُف ؽَمَٝمُ٘مقنُ  َوَأؾَمدُّ  َٞمَٔمؿْ »ىم٤مل:  !يم٤م ـ ذًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل؟ وأىم٤مًمقا:  ََ ىَمْٝمَػ زمُِ٘مْؿ إ

َ وَ  رِ ٘مَ ٛمْ ٣مظمُ زمِ  ؿْ سمُ رْ َمَ أَ  ىمد٤مل:  !يم٤م ـ ذًمؽ يد٤م رؾمدقل اهلل؟ وأىم٤مًمقا:  ش؟اظمَْٔمُروِ   ـِ فمَ  ؿْ تُ ٝمْ َُ

َـّ ٣ملَم ٔمَ سمَ  يمٙمَّـفُ ا قُل ٗمُ يَ  ،ٛمُف ؽَمَٝمُ٘مقنُ َمِ  َوَأؾَمدُّ  هِ دِ ٝمَ  زمِ ِز ٖمْ ي ٞمَ ذِ ايمَّ َٞمَٔمْؿ وَ » سُمِٝمَح َٕ : هَمٌِل ضَمَٙمْٖم٦ُم 

انَ  ٙمِٝمَؿ همِٝمَٜم٣م ضَمغْمَ ُك اْلَ ْؿ همِْتٛم٥ًَم سَمؼْمُ شهَلُ
(1)

 .  

                                                           
 اًمدٟمٞم٤م. اسمـ أيب ( رواه5)
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اعمدامٜمد٦م ذم اًمدديـ وقمددم اًمتٜمد٤ممل سمدلم أظمٓمر ُم٤ميّمٞم٥م اعمجتٛمع اعمًٚمؿ  وإنّ 

يًٝمؾ قمٚمدٞمٝمؿ و ،وحتًـ ذم قمٞمقهنؿ اعمٕمّمٞم٦م ،طمٞم٨م ي٠مًمػ اًمٜم٤مس اعمٜمٙمر ،اعمًٚمٛملم

اًمٚمٕمدـ واًمٓمدرد  وطملم ذًمؽ يًتح٘مقن ،ومٕمؾ اًمنم دون وازع ُمـ ديـ وٓ وٛمػم

طَمـَؾ ايمـٛمَّْٗمُص : »÷رؾمقل إقمٔمؿ ي٘مقل اًم وذم ذًمؽ ،اهللرمح٦م  ُمـ ََ َل ََمـ٣م  إِنَّ َأوَّ

ائِٝمَؾ  صُمَؾ هَمَٝمُٗمقُل  َأٞمَّفُ  فَمعَم زَمٛمِك إِْهَ صُمُؾ َيْٙمَٗمك ايمرَّ ْع ََمـ٣م  ـفَ يمٙمَّـَي٣م َهـَذا اسمَّـؼِّ ا :ىَم٣مَن ايمرَّ ََ َو

ُف َٓ َِحِؾُّ يَمَؽ  ٌَـُف  .سَمِْمٛمَُع هَم١مِٞمَّ ي يمَِؽ َأْن َيُ٘مقَن َأىمِٝمَٙمـُف َوَذِ ََ ـَ ايْمَٕمِد هَماَل َيْٚمٛمَُٔمُف  شُمؿَّ َيْٙمَٗم٣مُه َِم

َب ا ،َووَمِٔمٝمَدهُ  يمَِؽ ََضَ ََ ٌَْٔمضٍ  يمٙمَّـفُ هَمَٙمَمَّ هَمَٔمُٙمقا  ـَ ﴿، صمدؿ ىمدرأ: شوُمُٙمقَب زَمْٔمِّمـِٜمْؿ زمِـ يُمِٔمـ

ـَ ىَمَٖمرُ  يمِـَؽ زمِـََم ايمَِّذي ََ ـِ ََمـْرَيَؿ  ـك ازْمـ ًَ ََ َوفِمٝم اُوو ََ ـ٣مِن  ًَ
ائِٝمـَؾ فَمـعَم يمِ ـْ زَمٛمِل إِْهَ وا َِم

ـْ َُمٛمَ٘مٍر هَمَٔمُٙمقُه يَمٌِْاَس ََم٣م ىَم٣مُٞمقا َيْٖمَٔمُٙمقنَ  فَمَِمْقا  ﴾َوىَم٣مُٞمقا َئْمَتُدوَن ىَم٣مُٞمقا ٓ َيَتٛم٣َمَهْقَن فَم

ـِ اظمُٛمَْ٘مـرِ  ،زمـ٣مظمَْٔمُروِ   يَمَتـٟمَُمُرنَّ  يمٙمَّــفِ ىَمالَّ، َوا»صمؿ ىم٤مل :  ،[79-78اعم٤م ددة:]  ،َويَمَتٛمَْٜمـُقنَّ فَمـ

ُف فَمعَم اَلؼِّ أؿْمراً  ،َويَمَتٟمطُمُذنَّ فَمعَم َيِد ايمٓم٣َّممِلِ  ٞمَّف فَمعَم اَلؼِّ وَمٌْمـاً  ،َويَمَتٟمؿمُِرٞمَّ َأْو  ،َويَمَتْٗمٌُمُ

َـّ ا زَم شَٔمٛمَُٜمؿْ شُمؿَّ يمَٝمْٙمَٔمٛمٛمُ٘مْؿ ىَمََم يمَ  ،زمُٗمُٙمقِب زَمْٔمِّمُ٘مْؿ فَمعَم زَمْٔمضٍ  يمٙمَّـفُ يَمَٝمْيِ
(1)

.  

ًمذًمؽ يم٤من ضمديرًا سم٤معمًٚمٛملم أن ي٘مقُمقا سمقاضم٥م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمدـ 

وأن يتٕم٤موٟمقا ذم ؾمدٌٞمؾ إزاًمد٦م اعمٜمٙمدرات وشمٓمٝمدػم اعمجتٛمدع ُمدـ  ،اعمٜمٙمر ظمػم ىمٞم٤مم

ـ٥ٌم َيـْدفُمقَن إلَِم ﴿ اُمتث٤مٓ ًم٘مقل اهلل قمز وضمؾ: ،اًمٗم٤ًمد واًمنمور ـٛمُ٘مْؿ ُأَمَّ َويْمـَتُ٘مـ َمِّ

ــٟمْ  ــغْمِ َوَي ــَؽ ُهــُؿ اظُمْٖمٙمُِحــقنَ اْْلَ ـِ اظْمُٛمَ٘مــِر َوُأْويَماِ ــ ــ٣مظَمْٔمُروِ  َوَيٛمَْٜمــْقَن فَم  ﴾َُمُروَن زمِ

ُه زمَِٝمـِدهِ » :÷، وىمقًمف [514قمٛمدران: آل] ْ ـْ َرَأى َِمٛمُْ٘مْؿ َُمٛمَْ٘مًرا هَمْٙمُٝمَٕمـغمِّ ـَتْمِْع  ،ََم ًْ هَمـ١مِْن مَلْ َي

٣مٞمِفِ  ًَ
َتْمِْع هَمٌَِٗمْٙمٌِفِ  ،هَمٌِٙمِ ًْ يمَِؽ َأْؤمَ  ،هَم١مِْن مَلْ َي ََ شُػ اِليََمنِ َو

(2)
َٓ » أٟمف ىمد٤مل: ÷، وقمٜمف 

                                                           
 .سمـ ُمًٕمقدهلل اقمٌد قمـ لواًمٌٞمٝم٘م واًمؽمُمذي أسمق داوداه و( ر5)

 .ؾمٕمٞمد واسمـ ُم٤مضمف قمـ أيب لواًمٜم٤ًم  يواًمؽمُمذ ُمًٚمؿ وأسمق داوداه و( ر2)
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َ َأْو سَمٛمَْتِٗمَؾ  َ  ْْمرُ ُئْمٍَم هَمتَ  يمٙمَّـفَ َِحِؾُّ يمَِٔمكْمٍ سَمَرى ا شضَمتَّك سُمَٕمغمِّ
(1)

. 

وذم ذًمؽ ُم٤ميٙمٗمل ًمٚمت٠ميمٞمد قمغم أٟمف ًمٞمس مٜم٤مك أطمد يم٤م ٜم٤ًم ُمـ يمد٤من سمٛمٜمدآى قمدـ 

ُمٙمّٚمػ قم٤مىمؾ أن إذ ُمـ اًمقاضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ  ،اعمً قًمّٞم٦م ذم اًم٘مٞم٤مم هبذه اًمٗمريْم٦م

 ر ذم طمدود ؾمٚمٓمتف وقمغم ىمدر ُمً قًمّٞمتف.ٙمي٠مُمر سم٤معمٕمروف وأن يٜمٝمك قمـ اعمٜم

، واًمِمٞمخ ذم وإب ذم أهشمف ،ُم٤مم ذم وٓيتفومٛمـ يم٤مٟم٧م ًمف وٓي٦م وؾمٚمٓم٦م يم٤مإل 

وٟمحقذًمؽ ُمـ أمؾ اًمقٓي٤مت وأصح٤مب اًمًٚمٓم٤مت:  ،واعمدير ذم ُم١مؾمًتف ،ىمٌٞمٚمتف

ًا ُمٌد٤مذًا سمد٠مي إؾمدٚمقب ُمدـ إؾمد٤مًمٞم٥م وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمف أن يٖمػّم اعمٜمٙمر سمٞمده شمٖمٞمػم

، صمدؿ صمدؿ اًمٕم٘مد٤مب سمد٤مٕظمػ ،صمدؿ اًمتٝمديدد ،صمدؿ اًمت٘مريدع ،ومٞمٌدأ سم٤مًمققمظ ،اعمٛمٙمٜم٦م

 سم٤مٕؿمد.. ومٙمذا.

وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمف أن يٕمٛمؾ قمغم  ،وٓ ي٘مدر قمغم شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر سمٞمده ،أُم٤م ُمـ ًمٞمس ًمف وٓي٦م

 ،، واإلرؿمد٤مدًمققمظسمد٤م ،ٓم٤مقمتف سم٤مًمٚمًد٤من أو اًم٘مٚمدؿشمٖمٞمػم اعمٜمٙمر سمام ي٘مدر قمٚمٞمف طم٥ًم اؾمدت

وإصددار اعمٚمّمد٘م٤مت  ،تواًمٙمت٤مسم٦م ذم اًمّمحػ واعمجدال ،واًمت٠مًمٞمػ ،واإلومت٤مء ،واخلٓم٤مسم٦م

واؾمتٕمامل ُم٤م أُمٙمـ  ،اعمختٚمٗم٦م اعمر ٞم٦ّم واعمًٛمققم٦م، واؾمتخدام وؾم٤م ؾ اإلقمالم واعمٜمِمقرات

 اؾمتٕمامًمف مم٤م يّ٘مؼ اًمٖمرض وي٘مقم سم٤مًمقاضم٥م.

طمٞمٜم دذ أن ٓ يٙمدقن وأُّم٤م ُمـ قمجز قمـ ومٕمؾ رء ممد٤م ؾمدٌؼ وم٤مًمقاضمد٥م قمٚمٞمدف 

وأن ئمٝمر ُمـ ومٕمٚمف وىمقًمف ُم٤م يددل قمدغم إٟمٙمد٤مره  ،وٓ راوٞم٤ًم سمف ،ُمِم٤مريم٤ًم ذم اعمٜمٙمر

وذًمدؽ سمدؽمك جمد٤مًمس  ،وؾمخٓمف ُمـ وم٤مقمٚمف ،ويمرامتف ًمف ،ًمٚمٛمٜمٙمر، وقمدم رو٤مه سمف

وُمٜمد٤مسة اعمٌٓمٚمدلم،  ،وُم١ماٟمًد٦م اًمٔمد٤معملم ،اعمٜمٙمر، وآسمتٕم٤مد قمـ خم٤مًمٓم٦م اًمٕم٤مصلم

 ذم شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر وإزاًمتف.  وسمذًمؽ يٙمقن اعمًٚمؿ ىمد ؿم٤مرك
                                                           

 اه اإلُم٤مم اهل٤مدي ذم إطمٙم٤مم.و( ر5)
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، وخم٤مًمٓم٦م أمؾ اًمٕمّمٞم٤من ،مؾ اعمٜمٙمرأُم٤م اعمقىمػ اًمًٚمٌل اًمذي يّمحٌف جم٤مًم٦ًم أ

وم٢مٟمدف سمدذًمؽ يٙمدقن ذيٙمد٤ًم هلدؿ ذم  ،وُم١ماٟم٦ًم أمؾ اًمٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من وُمددامٜمتٝمؿ

ومق ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف  ،وإفمٝم٤مر اًمرو٤م سمٗمٕمٚمٝمؿ ،وًمق ي يٙمـ ُمٜمف إّٓ اعمدامٜم٦م هلؿ ،ومٕمٚمٝمؿ

طَمَؾ ايمٛمَّْٗمُص فَمعَم زَمٛمِـك » دي٨م اًمذي ؾمٌؼ ذيمره سم٘مقًمف:ذم احل ÷اًمٜمٌل  ََ َل ََم٣م  إِنَّ َأوَّ

ائِٝمَؾ  صُمَؾ هَمَٝمُٗمقُل  َأٞمَّفُ  إِْهَ صُمُؾ َيْٙمَٗمك ايمرَّ ْع ََم٣م سَمِْمـٛمَُع هَم١مِٞمَّـُف  يمٙمَّـفَ َي٣م َهَذا اسمَّؼِّ ا :ىَم٣مَن ايمرَّ ََ َو

ـَ ايْمَٕمِد هَماَل َيْٚمٛمَٔمُ  .َٓ َِحِؾُّ يَمَؽ  ٌَـُف َووَمِٔمٝمـَدهُ شُمؿَّ َيْٙمَٗم٣مُه َِم ي يمَِؽ َأْن َيُ٘مقَن َأىمِٝمَٙمُف َوَذِ ََ  ش..ُف 

َل فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ دِم ايْم٘مَِتـ٣مِب َأْن ﴿ وّسح سمف احلؼ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم ىمقًمف: ،احلدي٨م َووَمْد َٞمزَّ

ا ؽَمِٚمْٔمُتْؿ آَي٣مِت ا ََ ـفِ إِ ـ٣م هَمـاَل سَمْٗمُٔمـُدوْا ََمَٔمُٜمـْؿ ضَمتَّـك ََيُ  يمٙمَّ ـَتْٜمَزُأ ِهَ ًْ ٣م َوُي قُوـقْا دِم ُيَ٘مَٖمُر ِهَ

ــْثُٙمُٜمْؿ إِنَّ ا ا َمِّ ًَ ــْؿ إِ ُ٘م ِه إِٞمَّ ــغْمِ ــِدي٧ٍم نَم ـــفَ ضَم ــٛمََّؿ  يمٙمَّ ـَ دِم صَمَٜم ــ٣مهمِِري ــ٣مهمِِٗمكَم َوايْمَ٘م ــ٣مَِمُع اظُمٛمَ صَم

 . [541اًمٜم٤ًمء:]﴾ََجِٝمًٔم٣م

واعمِم٤مريم٦م  ،وُمـ إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اًمتحذير ُمـ اإلقم٤مٟم٦م قمغم ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م

ا» :÷واًمرو٤م سمٗمٕمٚمٝم٤م: ىمقًمف  ،ومٞمٝم٤م ََ ـْ ؾَمِٜمَدَه٣م فُمِٚمَٙم٦ِم اَْل  إِ ْمِٝمَا٥ُم ذِم إَْرِض ىَم٣مَن ََم

ـْ نَم٣مَب فَمٛمَْٜم٣م ـْ ؾَمِٜمَدَه٣م ،هَمَٟمْٞمَ٘مَرَه٣م ىَمَٚم ـْ نَم٣مَب فَمٛمَْٜم٣م هَمَرِوَٝمَٜم٣م ىَم٣مَن ىَمَٚم شَوََم
(1)  . 

ـٍ َويَمْق زمَُِمْْمِر ىَمٙمَِٚم٥ٍم يَمِٗمَك ا»أٟمف ىم٤مل:  ÷وقمٜمف  ـْ َأفَم٣مَن فَمعَم وَمْتِؾ َُم٠ْمَِم فَمـزَّ  يمٙمَّــفَ ََم

٥ِم اوَ  ـْ َرْْحَ شيمٙمَّـفِ صَمؾَّ َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ََمْ٘مُتقٌب زَمكْمَ فَمْٝمٛمَْٝمِف آيٌِس َِم
(2)

 . 

ـَ ا»:÷وىمدد٤مل  ـــفُ يَمَٔمــ ٌَْت٣مفَمَٜمــ٣م، ْٚمــرَ اَْل  يمٙمَّ ، َوؾَمــ٣مِرَه٣َم، َوؽَمــ٣مومَِٝمَٜم٣م، َوزَم٣مئَِٔمَٜمــ٣م، َوَُم

َه٣م، َوضَم٣مَِمَٙمَٜم٣م َه٣م، َوَُمْٔمَتٌِمَ ش، َواظمَْحُٚمقيَم٥َم إيَِمْٝمفِ َوفَم٣مِسَ
(3)

 . 

                                                           
 اًمٙمِٜمدي. قمـ اًمٕمرس سمـ قمٛمػمة أسمق داود واًمٓمؼماين ( رواه5)

 .قمـ اسمـ قم٤ٌمس اًمٓمؼماينوقمـ أسمك مريرة .  لواًمٌٞمٝم٘م واسمـ ُم٤مضم٦م أسمق داود ( رواه2)

 .واسمـ ُم٤مضمٝمٕمـ أٟمس ياًمؽمُمذوقمـ اسمـ قمٛمر.  لواًمٌٞمٝم٘م أسمق داود واحل٤ميمؿ ( رواه2)
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ًمٕمدـ  ÷وإن رؾمدقل اهلل  ،قمـ أيب ُمًٕمقد ىم٤مل: ٓ حتؾ صٗم٘مت٤من ذم صدٗم٘م٦مو

شهؿ ؽمقاء» :وىم٤مل ،وؿم٤ممديف ،ويم٤مشمٌف ،وُمقيمٚمف ،آيمؾ اًمرسم٤م
(1)

.    

وقمغم يمؾٍّ وم٢من اًمت٘مّمػم ذم ذًمؽ ٓ يٕمٗمل اإلٟم٤ًمن ُمـ اعمً قًمّٞم٦م أُم٤مم اهلل ذم شمريمف 

يم٠من ئمـ قمدم  ،راتًمألُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمٝمام يم٤مٟم٧م إقمذار واعمؼمّ 

 .أو ٟمحق ذًمؽ ،اًمت٠مصمػم

وأن يدؼّمئ  ،، وقمٚمٞمف أن ي١مّدي اًمقاضم٥م اًمذي قمٚمٞمفّٕن اعمًٚمؿ ُمٓم٤مًم٥م سم٤مًمتٌٚمٞمغ

هَم١مِْن َأفْمَرُوـقا ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،قمـ اًمٜمتٞمج٦م يمٞمٗمام يم٤مٟم٧م وًمٞمس ُمً قًٓ  ،ذُّمتف أُم٤مم اهلل

، وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمدٞم٤مق [48اًمزظمدرف:] ﴾ٌَالغُ هَمََم َأْرؽَمْٙمٛم٣َمَك فَمَٙمْٝمِٜمْؿ ضَمِٖمٝمًٓم٣م إِْن فَمَٙمْٝمَؽ إَِّٓ ايمْ 

ـٛمُْٜمْؿ مِلَ سَمِٔمُٓمـقَن وَمْقًَمـ٣م ا﴿ ىمّم٦م أصح٤مب اًم٧ًٌم: ـ٥ٌم َمِّ ََ وَم٣ميَم٦ْم ُأَمَّ ــفُ َوإِ َُمْٜمٙمُِ٘مُٜمـْؿ َأْو  يمٙمَّ

ُٜمْؿ َيتَُّٗمقَن  ُ٘مْؿ َويَمَٔمٙمَّ ْؿ فَمَذازًم٣م ؾَمِديًدا وَم٣ميُمقْا ََمْٔمِذَرًة إلَِم َرزمِّ ُهُ قْا ََم٣م *َُمَٔمذِّ ًُ ـُروْا زمِـِف  هَمَٙمَمَّ َٞم ىمِّ َُ

ـَ ـَمَٙمُٚمـقْا زمَِٔمـَذاٍب زَماِـٝمٍس زمِـََم ىَمـ٣مُٞمقْا  ـقِء َوَأطَمـْذَٞم٣م ايمَّـِذي ًُّ ـِ ايم ـَ َيٛمَْٜمـْقَن فَمـ َأٞمَجْٝمٛم٣َم ايمَِّذي

ُٗمقنَ  ًُ  .[561-564إقمراف:]﴾َيْٖم

أن اًمٜمج٤مة ُمـ اًمٕمدذاب ي شمٙمدـ إّٓ ًمٚم٘مد٤م ٛملم سمقاضمد٥م  وم٘مد أووح٧م أي٤مت

 أن اًمٕمدذاب ؿمدٛمؾ اًمًد٤ميمتلم ُمدع اًمٕمّمد٤مة وذم ذًمؽ إؿم٤مرة إمم ،اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر

 أٟمٗمًٝمؿ.

ومٛمـ ؾمٙم٧م قمـ اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر سمحّج٦م فمـ قمدم اًمت٠مصمػم ومٝمق وٓ ؿمؽ ُم٘مٍّم 

وًمٙمـ قمًك اهلل أّٓ ي١ماظمذه ذم أظمرة عم٤م ىمد يٕمٚمؿ اهلل  ،ُمٗمّرط ذم طمؼ رسمف ،ذم ديٜمف

 ذم ىمٚمٌف ُمـ إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر وقمدم اًمرو٤م سمف.

ف وإن يمد٤من ذًمدؽ م٤مٟم٦م أو ٟمحق ذًمدؽ: وم٢مّٟمدوأُّم٤م ظمقف إذى أو احلٌس أو اإل

                                                           
 اًمٓمؼماين، واًمٌٞمٝم٘مل، واًمٌزار. ( رواه5)
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ـّ  ه احلد٤مٓت أومم ُمدـ إظمدذ إظمدذ سم٤مًمٕمزيٛمد٦م ذم ُمثدؾ مدذ قمذرًا ذقمٞمًّد٤م ًمٙمد

، إذ ُمـ اعمٗمؽمض أّٓ شمٙمقن مدذه إقمدذار ُم٤مٟمٕمد٦م ًمإلٟمًد٤من قمدـ ومٕمدؾ سم٤مًمرظمّم٦م

ن اإلٟم٤ًمن ُم٠مضمقر وجم٤مزى ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمغم ىمٞم٤مُمدف ٕ وذًمؽ ،اًمقاضم٥م واًم٘مٞم٤مم سمف

قمددـ اعمٜمٙمددر سمدد٠مقمٔمؿ إضمددقر وإُمددر سمدد٤معمٕمروف واًمٜمٝمددل سمقاضمدد٥م اًمٜمّمددٞمح٦م 

 ،، وم٢مذا أوٞمػ إمم ذًمؽ سمالء ُمـ طمدٌس أو ٟمحدقه يمد٤من إضمدر أقمٔمدؿواحلًٜم٤مت

ؽَمـٝمُِّد »: آًمِدفِ قمغم قمَٚمٞمِف و ًمٚم دفُ صغّم اويدل قمغم ذًمؽ ىمقل اًمرؾمقل  ،واًمثقاب أضمزل

ٌِْد اظمُْمَّٙم٤ِِم َوَرصُمٌؾ وَم٣مَم إلَم  ـُ فَم َزُة زْم َٜمَداِء َْحْ ٣َمُه هَمَٗمَتَٙمفُ ايمُمُّ َُ شإََم٣مٍم صَم٣مئٍِر هَمَٟمََمَرُه َو
(1)

. 

وأُم٤م ظمقف اٟم٘مٓم٤مع اًمرزق سم٤مًمٗمّمؾ ُمـ اًمقفمٞمٗم٦م وٟمحقه: ومٝمق ٟم٤مشم٩م قمـ وٕمػ 

ــفَ َوََمــ َيتَّـِؼ ا﴿ ومق اًم٘م٤م ؾ ضمؾ وقمال: ،اإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم وأٟمف اًمرازق اعمٕمٓمل  يمٙمَّ

ا ـْ َأَْمِرِه ُيْنً [4اًمتحدريؿ:]﴾ََئَْمؾ يمَُّف َِم
ــفَ َوََمـ َيتَّـِؼ ا﴿ واًم٘م٤م ؾ: ،  *ََئَْمـؾ يمَّـُف خَمَْرصًمـ٣م  يمٙمَّ

ْؾ فَمعَم ا ٤ُم َوََمـ َيَتَقىمَّ ًِ َت ـْ ضَمْٝم٧ُم ٓ َِحْ ـفِ َوَيْرُزوْمُف َِم ٌُفُ  يمٙمَّ ًْ  .  [2-2اًمتحريؿ:]﴾هَمُٜمَق ضَم

ومذا  ،وىمد يٙمقن اعم٤مٟمع ُمـ إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر احلٞم٤مء واخلجؾ

 ،اًمِمج٤مقم٦م ذم ىمدقل احلدؼد رسّمك اإلؾمالم أسمٜم٤مءه قمغم وم٘م ،أيْم٤ًم أُمر ٓ يٚمٞمؼ سم٤معم١مُمـ

  ذم اهلل ًمقُم٦م ٓ ؿ. قنٓ خي٤موم وأن ي٘مقًمقا يمٚمٛم٦م احلؼ ،وقمغم آقمتزاز سم٤مهلل

 -أو ٟم٘مقم-قمغم أن ٟم٘مقل  ÷سم٤ميٕمٜم٤م رؾمقل اهلل »ٕمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ىم٤مل: وم

شأن ٓ ٟمخ٤مف ذم اهلل ًمقُم٦م ٓ دؿوسم٤محلؼ طمٞم٨م يمٜم٤م 
(2)

 أُمدرين»ىمد٤مل: وقمدـ أيب ذر ،

وأن ٓ  ،ارًّ وأن أىمقل احلؼ وإن يم٤من ُمُ  ،ترَ أن أصؾ رمحل وإن أدسمَ  ÷رؾمقل اهلل 

                                                           
 .احل٤ميمؿ واخلٓمٞم٥م قمـ ضم٤مسمر ( رواه5)

 .احل٤ميمؿ ( رواه2)
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ششم٠مظمذين ذم اهلل ًمقُم٦م ٓ ؿ
(1)

. 

وإزاًمد٦م  ،ًمرومدع اًمٔمٚمدؿاجلٝم٤مد ذم ؾمدٌٞمؾ اهلل و اًمتْمحٞم٦م دقم٤م اإلؾمالم إمم وًم٘مد

ـْ َٞمٌِل  زَمَٔمَثُف ا» ىم٤مل: ÷ومٗمل احلدي٨م قمـ اًمٜمٌل  ،اعمٜمٙمر تِ  يمٙمَّـفُ ََم٣م َِم َّٓ ىَم٣مَن يَمـُف دِم ُأَمَّ ِف إِ

تِِف ضَمَقاِريُّقنَ  ـْ ُأَمَّ ـٛمَّتِفِ  َِم ًُ ُٙمـُػ  ،َوَيْٗمَتـُدوَن زمِـَٟمَْمِرهِ  ،َوَأْصَح٣مٌب َيْٟمطُمُذوَن زمِ َـ٣م ََتْ َُّ شُمـؿَّ إِ

َٓ َيْٖمَٔمُٙمقنَ  ـْ صَم٣مَهَدُهْؿ زمَِٝمـِدِه هَمُٜمـَق  ،طُمُٙمقٌ  َيُٗمقيُمقَن ََم٣م  َٓ ُي٠ْمََمُروَن، هَمَٚم َوَيْٖمَٔمُٙمقَن ََم٣م 

ـٌ  ـٌ  ،َُم٠ْمَِم ٣مٞمِِف هَمُٜمَق َُم٠ْمَِم ًَ
ـْ صَم٣مَهَدُهْؿ زمِٙمِ ـٌ  ،َوََم ـْ صَم٣مَهَدُهْؿ زمَِٗمْٙمٌِِف هَمُٜمَق َُم٠ْمَِم يَمْٝمَس وَ  ،َوََم

لٍ  ََ ٥ٌَُّم طَمْر يََمِن ضَم ـَ اْلِ يمَِؽ َِم ََ شَوَراَء 
(2)

. 

ـِ اظمُٛمَْ٘مرِ  ،يَمَتٟمَُمُرنَّ زم٣مظمَْٔمُروِ  »: ÷وىم٤مل   ،ٓمَّـ٣ممِلِ َويَمَتٟمطُمُذنَّ فَمعَم َيـِد ايم ،َويَمَتٛمَْٜمُقنَّ فَم

ُف فَمعَم اَلؼِّ أؿْمراً  ٞمَّف فَمعَم اَلؼِّ وَمٌْمـاً  ،َويَمَتٟمؿمُِرٞمَّ َـّ ا ،َويَمَتْٗمٌُمُ ـزَم زمُٗمُٙمـقِب  يمٙمَّــفُ َأْو يَمَٝمْيِ

ششُمؿَّ يمَٝمْٙمَٔمٛمٛمُ٘مْؿ ىَمََم يَمَٔمٛمَُٜمؿْ  ،زَمْٔمِّمُ٘مْؿ فَمعَم زَمْٔمضٍ 
(3)

. 

ْٟمَُمُرنَّ زمِـ٣مظمَْٔمُروِ  َوسَمٛمَْٜمـْقَن َوَايمَِّذي َٞمْٖمِز زمَِٝمِدِه يَمتَ » ف:اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمِ  صغمل وىم٤م

ـْ اظمُٛمَْ٘مرِ  َـّ ا ،فَم ـَتَج٣مُب  يمٙمَّـفُ َأْو يَمُٝمقؾِمَ٘م ًْ ٌَْٔم٧َم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ فِمَٗم٣مزًم٣م َِمٛمُْف شُمؿَّ سَمْدفُمقَٞمُف هَماَل ُي َأْن َي

شيَمُ٘مؿْ 
(4)

ـٙمِّْمَ يَمَتـَٟمَُمُرنَّ زمِـ٣مظمَْٔمُروِ  َويَمَتـٛمْٜمُ » وذم رواي٦م: ، ًَ ـِ اظمُٛمَْ٘مـِر َأْو يَمُٝم  يمٙمَّــفُ َـّ اَـّ فَمـ

اَرىُمْؿ شُمؿَّ  ؿْ يَ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ِذَ َتَج٣مُب هَلُ ًْ شْدفُمق طِمَٝم٣مُرىُمْؿ هَماَل ُي
(5)

. 

 أرادذم ظمٓمٌد٦م ًمدف طمدلم - أّٟمدف ىمد٤مل 2اإلُم٤مم احلًلم سمـ قمدكم  قمـروي و

 َمًـتحالًّ  صمـ٣مئراً  ى ؽمـٙمْم٣مٞم٣مً أَمــ ر»ىم٤مل:  ÷ ن رؾمقل اهللإ اخلروج إمم اًمٕمراق:

                                                           
 .اًمٓمؼماين وهمػمه ( رواه5)

 .سمـ ُمًٕمقد قمٌداهلل قمـ ،واًمٌٞمٝم٘مل، واسمـ طم٤ٌمن ، واًمٌزار،أمحد، وُمًٚمؿ ( رواه2)

 ( ؾمٌؼ خترجيف.2)

 طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن. قمـواًمؽمُمذي، واًمٌٞمٝم٘مل، أمحد،  ( رواه4)

 .2اإلُم٤مم أسمق ـم٤مًم٥م ذم أُم٤مًمٞمف قمـ قمكم  ( رواه1)
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شمؿ ئمٚمـؾ ذم فمٌـ٣مَ اح زمـ٣مل ،ف رؽمـقل احيمًـٛمّ  ٣ميمٖمـ٣مً خم ،يمٔمٜمـد اح ٞم٣مىمثـ٣مً  ،م احرَ ُل 

 .شدطمٙمفن يدطمٙمف َمُ أ٣م فمعم اح ىم٣من ضمٗمًّ  ، فمٙمٝمف زمٖمٔمؾ وٓ ومقلهمٙمؿ يٕمغّم  ،وايمٔمدوان

 :أَاب ايمممفمّٝم٥م يمألَمر زم٣مظمٔمرو  وايمٛمٜمل فمـ اظمٛم٘مر

أداب ٤مُٕمر سمد٤معمٕمروف واًمٜمٝمدل قمدـ اعمٜمٙمدر أن يراقمدل سمقمغم ُمـ ي٘مقم  جي٥م

 اًمتل ُمٜمٝم٤م ُم٤ميكم:و ،اًمنمقمٞم٦م ذم ذًمؽ

سمحٞم٨م يٕمٚمؿ أّن ُمد٤م يد٠مُمر  ،أن ي٘مقن فمعم فمٙمؿ وَمٔمرهم٥م زمَم يٟمَمر زمف أويٛمٜمك فمٛمف -3

أو يمد٤من  ،وم٢من اًمتٌس قمٚمٞمف إُمر ،وأّن ُم٤م يٜمٝمك قمٜمف ُمـ اعمٜمٙمر ،سمف ُمـ اعمٕمروف

ٓ ي٘مدع ذم  طمتدك ،مم٤م مق خمتٚمػ ومٞمف سملم قمٚمامء إُّم٦م: وضم٥م قمٚمٞمف أن يتقىّمدػ

 اعمحٔمقر ُمـ طمٞم٨م ٓ يدري.

وذم  ،طمتك ي١مّدي إُمدر أو اًمٜمٝمدل صمٛمرشمدف اعمرضمدّقة أن يًتٔمٚمؾ ايمّٙمكم دم َيمؽ -2

٣ٌَم إلَِم همِْرفَمْقَن ﴿ :6ذًمؽ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ذم طمٙم٤ميتف قمـ ُمقؾمك وم٤مرون  َه َْ ا

ُف ؿَمَٕمك  ُر َأْو ََيَُْمك *إِٞمَّ ُف َيَتَذىمَّ  . [44-42ـمف:]﴾هَمُٗمقٓ يَمُف وَمْقًٓ يمَّٝمِّٛم٣ًم يمََّٔمٙمَّ

طمتك ٓ ي١مدي اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر إمم ُم٤م مق أٟمٙمر ُمـ ىمتدؾ  ٘مٚم٥مأن يًتٔمٚمؾ ال -1

وُمـ احلٙمٛم٦م ذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمدر أن خيتد٤مر  ،ٟمٗمس أو ٟمحقه

 قمغم ٟمحق ُم٤م ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم. ،اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م وإؾمٚمقب اعمٜم٤مؾم٥م

أ ويٌد ،ومٞم٘مّدم اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر قمغم إُمر سم٤معمٕمروف ،أن يٌدأ زم٣مٕهؿ ومٌؾ اظمٜمؿ -4

ىمٌؾ همػممه٤م ُمـ  ،واًمٜمٝمل قمـ اعمحّرم اًمٌلّم اًمقاوح ،سم٤مُٕمر سم٤مًمٗمريْم٦م اًمقاضم٦ٌم

 اعمٜمدوسم٤مت أو اعمٙمروم٤مت.



-221- 

وأن يٙمقن ىمدوة طمًٜم٦م ذم شمٓمٌٞمؼ ُم٤م ي٠مُمر سمدف  ،أن يٌدأ زمٛمٖمًف همٝمَم يدفمق إيمٝمف ويٟمَمر زمف -1

َوََمـ٣م ُأِريـُد ﴿ :2ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم طمٙم٤ميتف قمـ ؿمٕمٞم٥م  ،ويٜمٝمك قمٜمف قمغم ٟمٗمًف وأمٚمف

٣َمىُمْؿ فَمٛمُْف إِْن ُأِريـُد إَِّٓ اِلْصـاَلَح ََمـ٣م اؽْمـَتَْمْٔم٦ُم َأْن  ُْ  ،[88مدقد:] ﴾ُأطَم٣ميمَِٖمُ٘مْؿ إلَِم ََم٣م َأ

َأسَمْٟمَُمُروَن ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ذُمف ًمٌٜمل إها ٞمؾ عم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ خم٤مًمٗم٦م ُم٤م ي٠مُمرون سمف

ُ٘مْؿ َوَأٞمُتْؿ سَمْتُٙمقَن ايْم٘مِ  ًَ ْقَن َأٞمُٖم ًَ    .[44اًمٌ٘مرة:] ﴾َت٣مَب َأهَماَل سَمْٔمِٗمُٙمقنَ ايمٛم٣َّمَس زم٣ِميْمػِمِّ َوسَمٛم

٣مِس إََِم٣مَمـ٣ًم » ذم ذًمؽ ىمقًمف: 2وُمـ يمالم أُمػم اعم١مُمٜملم  ـُف يمِٙمٛمَـّ ًَ ـْ َٞمَِم٤َم َٞمْٖم ََم

هِ  ٌَْؾ سَمْٔمٙمِٝمِؿ نَمـغْمِ ِف وَم
ًِ ٌَْدَأ زمَِتْٔمٙمِٝمِؿ َٞمْٖم َِيٌِـِف  ،هَمَٔمَٙمْٝمِف َأْن َي ٌْـَؾ سَمْٟم ـغَمسمِِف وَم

ًِ ٌُـُف زمِ ي
َِ ـْ سَمْٟم َويْمـَٝمُ٘م

٣مٞمِ  ًَ
ِهِؿْ زمِٙمِ َِّ ِؿ ايمٛم٣َّمِس َوَُم٠َم ـْ َُمَٔمٙمِّ ٣م َأضَمؼُّ زم٣ِمْٓ ِصْماَلِل َِم ُهَ َِّ ِف َوَُم٠َم

ًِ ُؿ َٞمْٖم شِف، َوَُمَٔمٙمِّ
(1)

. 

 ىم٤مل ومٞمٝم٤م: ،وٕيب إؾمقد اًمدؤزم أسمٞم٤مت ذم مذا اعمٕمٜمك

ضُمددُؾ اعمُ  َدد٤م اًمر  هُ ٚم ددٕمَ َيدد٤م أهَي   ُؿ هَمددػْمَ

 

ددؽ يَمدد٤مَن َذا اًمت    ًِ  ٞمؿُ ٚمِددٕمْ َمددال ًمِٜمَْٗم

 

 

 

ـْ هَمٞم َٝمد٤م وَم٤مسْمَدأْ  دؽ وَم٤مهْنََٝمد٤م قَمد
ًِ  سمِٜمَْٗم

 

 وَم٢مَِذا اْٟمتََٝمْٞمد٧م قَمٜمْدُف وَم٠مَْٟمد٧َم طَمٙمِدٞمؿُ  

 

 

 

ٌَدُؾ َُمد٤م شَمُ٘مدقُل َوُيْ٘مَتدَدى   وَمُٝمٜم٤َمَك ُيْ٘م

 

 سمِدد٤مًْمَ٘مْقِل ُِمٜمْددؽ َوَيٜمَْٗمددُع اًمت ْٕمٚمِددٞمؿُ  

 

 

 

ـْ ظُمُٚمددٍؼ َوشَمدد٠ميِْتَ ُِمثَْٚمددفُ   ٓ شَمٜمْددَف قَمدد

 

 قَمدد٤مٌر قَمَٚمْٞمددؽ إَذا وَمَٕمْٚمدد٧م قَمٔمِددٞمؿُ  

 

 

 

 :ويٜمٝمدك قمٜمدف خم٤مًمٗم٦م اإلٟم٤ًمن عم٤م يد٠مُمر سمدفحذير ُمـ تورد ذم احلدي٨م ذم اًم ومم٤ّم

صُمِؾ َيْقَم ايمٗمَٝم٣مََم٥ِم هَمُٝمْٙمَٗمك دم ايمٛم٣َّمرِ » :÷ىمقًمف  هَمَتٛمَْديمُِؼ أوْمَت٣مُب زَمْْمٛمِـِف هَمٝمـُدوُر  ،ُي٠ْمسَمك زم٣ميمرَّ

ضَمك ٣م ىَمََم َيُدوُر اِلََمُر دم ايمرَّ ٣مرِ ُؾ اهَمَٝمْجَتِٚمُع إيَِمْٝمف أْهـ ،ِهَ ََمـ٣م  :: َيـ٣م هُمـالنُ هَمَٝمُٗمقيُمـقنَ  ،يمٛمَـّ

ـِ اظمُٛمَْ٘مِر؟ هَمٝمُٗمقُل سَمٟمَُمُر زم٣مظم ـْ َأمَلْ سَم٘مُ  !؟يَمَؽ  ىُمٛم٦ُْم آَُمُر زم٣ِمظمَْٔمُروِ   :: زَمعَم ْٔمُروِ  َوسمٛمَٜمك فَم

                                                           
 .4ج ،2اعمخت٤مِر ُمـ طِمَٙمِؿ َأُِمػماعم١مُمٜملم  ،( هن٩م اًمٌالهم٦م5)
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ـِ اظمُٛمَْ٘مِر َوآسمِٝمفِ  ،َوٓ آسمِٝمفِ  َك فَم ُْ شوأ
(1) 

ُؿ ايمٛم٣َّمَس اَْل  ََمَثُؾ » :أٟمف ىم٤مل ÷وقمٜمف  ـاِج غْمَ ايمَِّذي ُئَمٙمِّ َ ـُف ىَمَٚمَثـِؾ ايمنِّ ًَ ك َٞمْٖم ًَ  َوَيٛمْ

فُ  ًَ ُرُق َٞمْٖم شُيِِضُء يمِٙمٛم٣َّمِس َوَِحْ
(2)

.  

وهلل در اًم٘م٤م ؾ
(3)

: 

 َي٤م َواقِمَظ اًمٜم ٤مِس ىَمْد أَْصٌَْح٧م ُُمدت َٝماًم 

 

 إْذ قِم٧ٌْم ُِمٜمُْٝمْؿ أُُُمدقًرا أَْٟمد٧َم آشمِٞمَٝمد٤م 

 

 

 

ـْ قُمْرٍي َوقَمْقَرشُمدفُ   يَم٤معمُْٚمٌِِس اًمث ْقَب ُِم

 

 ْن ُيَقاِرهَيدد٤مإِ  ٤م ٤مِس سَم٤مدَِيدد٦ٌم َُمددًمِٚمٜم دد 

 

 

 

  

 مّت حبمد اهلل تعاىل وحسن تو فيقه..

 .الطنهريناآلهعلىالاافنامحمديبي اماعلىالصلىااهللالسل ان..هللارباالعنلميادلالحم

                                                           
 ـ زيد.واًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ أؾم٤مُم٦م سمأمحد  ( رواه5)

 .اهلل قمـ ضمٜمدب سمـ قمٌد  ذم اًمٙمٌػم وإصٌٝم٤مين ذم إُمث٤ملاًمٓمؼماين( رواه 2)

 .دم 255، اعمتقذم ؾمٜم٦مإؾمامقمٞمؾ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمقيد اًمٕمٞمٜمل أسمق اًمٕمت٤ممٞم٦م (2)
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 املراجع

 .ايمٗمرآن ايم٘مريؿ -5

حت٘مٞمددؼ  ،جمٚمــقع ىمتــ٤م ورؽمــ٣مئؾ الَمــ٣مم اهلــ٣مَي ِحٝمــك زمـــ الًــكم )ع( -2

 ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم زيد سمـ قمكم اًمث٘م٤مومٞم٦م. ،زمإؾمت٤مذ/ قمٌد اهلل اًمِم٤مذ

 صٜمٕم٤مء.-ُمٙمت٦ٌم سمدر ،حمٛمد سمـ حمٛمد اؾمامقمٞمؾ اعمٜمّمقر ،ايمٗمّم٣مء وايمٗمدر -2

ُمٙمتٌد٦م  ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل قمقض اعم١ميدي ،ومِمد ايمًٌٝمؾ إلم َمٔمرهم٥م ايمديمٝمؾ -4

 صٕمدة.-أمؾ اًمٌٞم٧م

ُمدـ اصددارات ُمدرؾمد٦م ًمقاُمدع  ،صحٝمح ايمًٛم٥ّم زمكم أهـؾ ايمًـٛم٥ّم وايمًـٛم٥ّم -1

 صٕمدة.-ٙمت٦ٌم اًمؽماث اإلؾمالُملُم ،إٟمقار سمٗمروة

شمـ٣مر اظمٛمتزع اظمخت٣مر همٝمَم يتٔمّٙمؼ -6 َات َمـ إضم٣مَيـ٧م ؤا قمدكم سمدـ حمٛمدد  ،زم٣مٓفمتٗم٣م

 .، حت٘مٞمؼ/قمٌد اهلل محقد اًمٕمزي، ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم زيد سمـ قمكم اًمث٘م٤مومٞم٦ماًمٕمجري

 صٜمٕم٤مء.-دار احلٙمٛم٦م اًمٞمامٟمٞم٦م ،قمكم سمـ حمٛمد اًمٕمجري ،ايمٖمت٣موى -7

 اًم٘م٤ممرة.-اعمٙمت٦ٌم اًمتقومٞم٘مٞم٦م ،رو٤محمٛمد رؿمٞمد  ،َمٗمّدَم٥م سمٖمًغم اظمٛم٣مر -8

ـ هؿ ايمزيدي٥م؟ -9 ـ قمكم اًمث٘م٤مومٞم٦ّم. ،يٞمك قمٌد اًمٙمريؿ اًمٗمْمٞمؾ ،َم  ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم زيد سم

ُم١مؾمًدد٦م اإلُمدد٤مم  ،اإلماا ا اوكل ااى اهللاامح اب  ساام ناا   ااهلل    ا،ضمٗمــ٣مئؼ اظمٔمرهمــ٥م -51

 سمـ قمكم اًمث٘م٤مومّٞم٦م. زيد
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 .احل٤ميمؿ اجلِمٛمل ،رؽم٣ميم٥م إزمٙمٝمس إلم أطمقاٞمف اظمٛم٣مضمٝمس -55

 قمٌد اهلل حمٛمد إؾمامقمٞمؾ. ،ؽمالمأصقل َيـ ال -52

قمٌدد اهلل سمدـ حمٛمدد سمدـ  ،ومراءة دم اظمممـوع وزمحـ٧م دم اظم٘مقٞمـ٣مت ايمزيدي٥م -52

 ن.قماّم -إؾمامقمٞمؾ، ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم زيد سمـ قمكم اًمث٘م٤مومٞم٦م

اًمٓمٌٕمد٦م  ،شم٠مًمٞمػ: قمكم سمدـ قمٌدد اًمٙمدريؿ اًمٗمْمدٞمؾ ،ايمزيدي٥م ٞمٓمري٥م وسمْمٌٝمؼ -54

 .م5981إومم 

أهؾ ايمٌٝمـ٦م إؿمٜمـ٣مر وؾمـٝمٔمتٜمؿ  اظمِم٣مزمٝمح ايم٣ًمؿمٔم٥م إٞمقار دم سمٖمًغم أئٚم٥م -51

حمٛمدد ىم٤مؾمدؿ اهل٤مؿمدٛمل وقمٌدد  /حت٘مٞمؼ ،، أمحد سمـ إسمرامٞمؿ اًمنمذمإزمرار

 صٕمدة.-ُمٙمت٦ٌم اًمؽماث اإلؾمالُمل  ،اًمًالم قم٤ٌمس اًمقضمٞمف

 ،إُمدػم احلًدلم سمدـ سمددر اًمدديـ ،ايمِمحٝمح٥م ٣مئديٛم٣مزمٝمع ايمٛمِمٝمح٥م دم ايمٔمٗم -56

 .صٜمٕم٤مء-ُمٙمت٦ٌم سمدر ،حت٘مٞمؼ: د/ اعمرشم٣م سمـ زيد اعمحٓمقري

 ،اإلُم٤مم اهل٤مدي إمم احلؼ يٞمك سمـ احلًدلم)ع( ،ضم٘م٣مم دم الالل والرامإ -57

 صٕمدة. -اًمٞمٛمـ-ُمٙمت٦ٌم اًمؽماث اإلؾمالُمل

حت٘مٞمدؼ إؾمدت٤مذ/  ،اإلُم٤مم زيد سمدـ قمدكم )ع( ،اظمجٚمقع الديثل وايمٖمٗمٜمل -58

 ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم زيد سمـ قمكم اًمث٘م٤مومٞم٦م. ،سمـ محقد اًمٕمزي قمٌداهلل

إلُم٤مم أسمق ـم٤مًم٥م يٞمك سمـ احلًلم اهلد٤مروين، ا ،سمٝمًغم اظمْم٣ميم٤م دم أَم٣مرم أِّب ؿم٣ميم٤م -59

 حت٘مٞمؼ/قمٌد اهلل محقد اًمٕمزي، ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم زيد سمـ قمكم اًمث٘م٤مومٞم٦م.

 ،سمنمح اًمِمٞمخ حمٛمدد قمٌدده ،2ًمإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ،٨ُم ايمٌالنم٥م -21

 .سمػموت -ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل
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 اًمزمراء ًمإلقمالم اًمٕمريب. ،د/ أمحد حمٛمقد صٌحل ،ايمزيدي٥م -25

 .سمػموت-ُمٙمت٦ٌم ًمٌٜم٤من ،سمـ أيب سمٙمر اًمرازيحمٛمد  ،خمت٣مر ايمِمح٣مح -22

 ًم٘م٤ميض ضمٕمٗمر سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمًالم.ا ،طمالص٥م ايمٖمقائد -22

 صٜمٕم٤مء.-دار احلٙمٛم٦م اًمٞمامٟمٞم٦م ،حمٛمد يٞمك ؾم٤مي قمزان ،ايمِمح٣مزم٥م فمٛمد ايمزيدي٥م -24

 .ايمٔمٗمد ايمثٚمكم دم َمٔمرهم٥م رب ايمٔم٣مظمكم -21

 إلُم٤مم اعمتقيمؾ قمغم اهلل إؾمامقمٞمؾ.ا ،ايمٔمٗمٝمدة ايمِمحٝمح٥م -26

 سمٛمٍمد ـمٌدع ،٥م يمٙمٚمٔمتديـ فمـ ؽم٤م صح٣مزم٥م ؽمٝمد اظمرؽمٙمكمايمرؽم٣ميم٥م ايمقازفم -27

 .مد5248ؾمٜم٦م  ٟمٞم٦موٛمـ جمٛمقع اًمرؾم٤م ؾ اًمٞمام

شم٣مم -18 ضم٘م٣مم وايمتِمٖمٝم٥م َمـ زمقاؿمـ ا  ،اإلُم٤مم اعمٝمدي أمحد سـم يٞمك اعمرشم٣م ،سم٘مٚمٙم٥م ٕا

ـ قمكم اًمث٘م٤مومٞم٦م ،حت٘مٞمؼ/قمٌد اهلل محقد اًمٕمزي  .ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم زيد سم

قمٌدد اًمٙمدريؿ  /حت٘مٞمدؼ ،)ع(د جمٚمقع ىمت٤م ورؽم٣مئؾ الَم٣مم ايمٗم٣مؽمؿ ايمـر -29

 .صٜمٕم٤مء-دار احلٙمٛم٦م اًمٞمامٟمٞم٦م ،أمحد ضمدسم٤من

 .أمحد سمـ يٞمك طم٤مسمس ،اليّم٣مح ذح اظمِم٣ٌمح -21

 حت٘مٞمؼ د/ اًمٌػم ٟمٍمي ٟم٤مدر. ،إلُم٤مم اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمدا ،إؽم٣مس -25

 ،حمٛمد سمـ احلًـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد ،ؽمٌٝمؾ ايمرؾم٣مَ إلم َمٔمرهم٥م رب ايمٔم٣ٌمَ -22

 حت٘مٞمؼ/ حمٛمد سمـ يٞمك قمزان.

دار احلٙمٛم٦م  ،أمحد سمـ حمٛمد اًمنمذم ،ة إىمٝم٣مس دم ذح َمٔم٣مين إؽم٣مسفمد -22

 .صٜمٕم٤مء-اًمٞمامٟمٞم٦م
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 اًمِمٞمخ أمحد اخلٚمٞمكم. ،الؼ ايمداَمغ -24

دار  ،احلدقصمل سمدـ قمٌدد اًمدرمحـ قمٌد اعمجٞمد ،ٞمٓمرة وزمٝم٣من دم َمتُم٣مزمف ايمٗمرآن -21

 صٕمدة.-اًمؽماث اإلؾمالُمل

ر احلٙمٛمد٦م دا ،قمٌدد اهلل محدقد درمدؿ اًمٕمدزي ،رؤي٥م اح زمكم ايمٔمٗمؾ وايمٛمٗمؾ -26

 صٜمٕم٤مء.-اًمٞمامٟمٞم٦م

  دار اإلُم٤مم اًمٜمقوي. ،طمًـ اًمً٘م٤مف ،صحٝمح ذح ايمٔمٗمٝمدة ايمْمح٣موي٥م -27

حت٘مٞمدؼ/ طمًدـ  ،أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ ىم٤ميامز ،ايمٕمّٖمـ٣مرايمٔمٙمق يمٙمٔمقم  -28

 دار اإلُم٤مم اًمٜمقوي. ،اًمً٘م٤مف

 ،أسمدق اًمٗمدرج قمٌدد اًمدرمحـ سمدـ اجلدقزي ،َهمع ؾمٌف ايمتُمٌٝمف زمٟمىمػ ايمتٛمزيـف -29
 دار اإلُم٤مم اًمٜمقوي. ،٘م٤مفحت٘مٞمؼ/ طمًـ اًمً

 سمػموت.-دار اًمٜمدوة اجلديدة ،طمًـ أيقب ،سمًٌٝمط ايمٔمٗم٣مئد الؽمالَمٝم٥م -41

 ،طمًـ سمـ ومرطم٤من اعم٤مًمٙمل ،ومراءة دم ىمت٤م ايمٔمٗم٣مئد اظمذه٤م الٛمٌقم ٞمٚمقَصم٣مً  -45

 .ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م

قمٌدد اًمدرمحـ حمٛمدد  ،رهمع الؾم٘م٣مل فمَم يِمؾ إلم اظمٝم٦م َمـ شمقاب إفمَمل -42

 ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم زيد سمـ قمكم اًمث٘م٤مومٞم٦م. ،قمٌد اعمٚمؽ اعمروين

ضمد٤مر اهلل  ،ايم٘مُم٣م  فمـ ضمٗم٣مئؼ ايمتٛمزيؾ وفمٝمقن إوم٣مويؾ دم وصمقه ايمتٟمويؾ -42

إطمٞم٤مء اًمؽماث دار  ،حت٘مٞمؼ/قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي ،اًمزخمنمي حمٛمقد سمـ قمٛمر

 .سمػموت– اًمٕمريب



-225- 

جمد اًمديـ سمدـ حمٛمدد سمدـ  اإلُم٤مم ،يمقاَمع إٞمقار دم صمقاَمع اظمٔمٙمقم وإشم٣مر -44

ُمريمز أمدؾ  ،حت٘مٞمؼ/ حمٛمد قمكم قمٞمًك احلذيٗمل ،احلًٜمل اعم١ميديُمٜمّمقر 

 .صٜمٕم٤مء-اًمٌٞم٧م

ر ُمّمقّ  ،أمحد سمـ يٞمك اعمرشم٣م اعمٝمدي إلُم٤مما ،َمٗمدَم٥م ىمت٣مب ايمٌحر ايمزطم٣مر -41

 .صٜمٕم٤مء-دار احلٙمٛم٦م اًمٞمامٟمٞم٦م  ،اًمٓمٌٕم٦م إوممسم٤مٕووم٧ًم قمـ 

 سمػموت.-اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م ،حمٛمد قمٚمقي اعم٤مًمٙمل ،حمٚمد الٞم٣ًمن ايم٘م٣مَمؾ -46

 دار اًمّمحقة. ،حمٛمد اًمٖمزازم ،ح٣مور اْلٚم٥ًم يمٙمٗمرآن ايم٘مريؿاظم -47

 دار اًم٘مٚمؿ. ،حمٛمد اًمٖمزازم ،فمٗمٝمدة اظمًٙمؿ -48

 دار اًم٘مٚمؿ. ،حمٛمد اًمٖمزازم ،رىم٣مئز اليَمن زمكم ايمٔمٗمؾ وايمٗمٙم٤م -49

 دار اعمٕمروم٦م. ،يقؾمػ اًم٘مرو٤مويد/، اليَمن والٝم٣مة -11

 ٤ممرة.اًم٘م-ُم١مؾم٦ًم اىمرأ ،جمدي اهلالزم ،َتٗمٝمؼ ايمقص٣مل زمكم ايمٗمٙم٤م وايمٗمرآن -15

 اًم٘م٤ممرة.-دار إٟمدًمس ،جمدي اهلالزم ،ايمٔمقَة إلم ايمٗمرآن ظم٣مَا وىمٝمػ؟ -12

دار  ،أيب حمٛمد قمٌد اعمٚمؽ سمدـ مِمد٤مم احلٛمدػمي ،زمـ هُم٣ممٓايمًغمة ايمٛمٌقي٥م  -12

 .-سمػموت-إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

 سمػموت.- دار اًم٘مٚمؿ ،صٗمل اًمرمحـ اعم٤ٌمريمٗمقري ،ايمرضمٝمؼ اظمختقم -14

 نموق.دار اًم ،ؾمٞمد ىمٓم٥م ،دم ـمالل ايمٗمرآن -11
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 .حمٛمد قمامرة د/ ،رؽم٣مئؾ ايمٔمدل وايمتقضمٝمد -16

أمحدد  اعمحد٤مُمل ،ٞمٓمري٥م فمدايم٥م ايمِمح٣مزم٥م واظمرصمٔمٝمـ٥م ايمًٝم٣مؽمـٝم٥م دم الؽمـالم -17

 .طمًلم يٕم٘مقب

قمٌدد اهلل سمدـ  ،إٞمٚمقَج اْلْمغم دم َم٣م يرَ َمـ الؾم٘م٣مل فمـعم آيـ٥م ايمتْمٜمـغم -18

 .صٕمدة–ُمٙمت٦ٌم اًمؽماث اإلؾمالُمل  ،أمحد حمٛمد طمجر /حت٘مٞمؼ ،احلًـ

ٕم٦م وشمّمحٞمح: طمًـ ُمراضم ،أمحد سمـ يٞمك طم٤مسمس ،ظمِم٣ٌمحاليّم٣مح ذح ا -19

 .صٜمٕم٤مء-دار احلٙمٛم٦م اًمٞمامٟمٞم٦م  ،سمـ يٞمك اًمٞمقؾمٗمل

 اًم٘م٤ممرة.-دار اًمًالم ،ؾمٕمٞمد طمّقى ،الؽمالم -61

 سمػموت.-دار اًمٕمٚمؿ،قمٗمٞمػ قمٌد اًمٗمت٤مح ـم٤ٌمرة ،روح ايمديـ الؽمالَمل -65

ـ اسمرامٞمؿ اًمقزير ،إيث٣مر الؼ فمعم اْلٙمؼ -62  وت.سمػم-دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،حمٛمد سم

 .ظم٤مًمد سمـ حمٛمد اعم٤مضمد ،أضم٘م٣مم ايمتٔم٣مَمؾ َمع نمغم اظمًٙمٚمكم -62

 .حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘محٓم٤مين ،ايمقٓء وايمػماء دم الؽمالم -64
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