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m 
 تكدِٜ 

   حفع٘ اهلل ايػٝخ ايعال١َ حي٢ٝ بٔ عًٞ احلذٛزٟ

أؿمٝمد أن حمٛمًدا و ،وأؿمٝمد أن ٓ إهل إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،احلٛمد هلل

 أُم٤م سمٕمد: ، قمبده ورؾمقًمف

وم٘مد ـم٤مًمٕم٧م يمت٤مب أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل ٕظمٞمٜم٤م اًمِمٞمخ اًمٗم٤مضؾ أيب قمٛمرو قمبد 

وم٘مد مجع ذم اعمقضقع أدًم٦م يمثػمة  ،اًمٙمريؿ سمـ أمحد احلجقري اًمٕمٛمري طمٗمٔمف اهلل

 ُمٗمٞمدة ذم سم٤مهب٤م سمٗم٘مف واؾمتٜمب٤مط مجٞمؾ.

 ويٜمٗمع سمف وسمٕمٚمٛمف. ،ٟمس٠مل اهلل أن يزيده ُمـ ومْمٚمف

 حيٞمك سمـ قمكم احلجقري  يمتبف:

 هرت9141/احلجي/91

 



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      ُم٘مدُم٦م اعم١مًمػ
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 املؤيفَكد١َ 

وٟمستٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أنٗمسٜم٤م  ،وٟمستٕمٞمٜمف ،إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده

وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد 

 أن ٓ إهل إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمبده ورؾمقًمف.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ   ﴿

ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

 [.9]افـًوء:﴾ڦ

 ﴾  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ ﴿

 .[901ظؿران: ]آل

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ   ﴿

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

 .[09-00]األحزاب:

 بعد: أمو

 ، وذ إُمقروم٢من أصدق احلدي٨م يمت٤مب اهلل، وظمػم اهلدى هدى حمٛمد 

 ويمؾ سمدقم٦م ضالًم٦م. حمدصم٤مُُت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م،



   ُم٘مدُم٦م اعم١مًمػ أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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)واًمتدظمؾ  اًمٜم٤مس وهق اًمٗمْمقليمثػم ُمـ  رأج٧م ُمٜمٙمًرا شمٗمِمك ذم أوؾم٤مط وم٢مين

 ومٞمام ٓ يٕمٜمل(!!

 وُمتٓم٤مول! فم٤مملٟمٗمسف هق  و ،وسمٕمْمٝمؿ يسٛمٞمف ٟمًٍما ًمٚمٛمٔمٚمقم

 !ُمـ سم٤مب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر! وهق قمغم ُمٜمٙمرجيٕمٚمف وآظمر 

 وسمٕمْمٝمؿ سمدقمقى شمٗم٘مد أطمقال اعمسٚمٛملم!!

 وهق شمٓمٚمع إٓ ُم٤م ٓ يٕمٜمل!

ةئأن رضماًل اسمٕمض اًمبٚمدان يمِم٠من ُم٤م ؿم٤مع ذم  ـَ قمغم اُمرأ  ،; وم٠مصبح يّمٞمحُتِٛم

ة ىم٤مًمقا هل سمٙمرٌ   ومقضمدُت٤م صمٞمًب٤م!! ،وي٘مقل: ض٤مقم٧م إُم٤مٟم٦م; ضمٕمٚمقا قمٜمدي اُمرأ

 سملم اخل٤مئٜملم!! ،طم٤مل هذا إُملم ،ومت٠مُمؾ

 واًمتدظمؾ ومٞمام ٓ يٕمٜمل! ،وهق قملم اًمٗمْمقل

 ومرأج٧م ُمـ اًمٜمّمٞمح٦م حتذير اعمسٚمٛملمواًمٚمٝمق اًمب٤مـمؾ;  ،اًمٗمراغ اًمٕم٤مـمؾهق و

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿شمبّمػًما جل٤مهؾو ،; شمٜمبٞمًٝم٤م ًمٖم٤مومؾُمـ هذا اًمنم

 .[40ق:]﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
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 سٜف ايفطٍٛعت

 سمٛمٕمٜمك اًمزي٤مدة همٚم٥م قمغم ُمـ ٓ ظمػم ومٞمف طمتك ىمٞمؾ: ،قل مجع ومْمؾاًمٗمْم

 ومْمقل سمال ومْمؾ وؾمـ سمال ؾمٜم٤م

 

 وـمقل سمال ـمقل وقمرض سمال قمرض 

يرد إمم اًمقاطمد قمـ اًمٜمسب٦م وٓ  مل وًمذا  ;ومْمقزم يٕمٜمٞمف ٓ سمام يِمتٖمؾ عمـ ىمٞمؾ صمؿ 

 يبٕمد أن شمٗمتح اًمٗم٤مء ومٞمٙمقن ُمب٤مًمٖم٦م وم٤مضؾ ُمـ اًمٗمْمؾ. 

ًمٗمٕمٞمٚم٦م قمام دل قمغم اًمٓمبٞمٕم٦م هم٤مًمًب٤م ومت٠ميت سم٤مًمٗمْمٞمٚم٦م إذا واًمٕمرب شمبٜمل ًمٚمٛمّمدر سم٤م

٤م ىمّمد سمف صٗم٤مت اًمٙمامل ُمـ اًمٕمٚمؿ وٟمحقه ًمإلؿمٕم٤مر سم٠مهن٤م ٓزُم٦م دائٛم٦م وشم٠ميت أجًْم 

ومؾ سم٤مقمتب٤مر دمدد أصم٤مر ٕن اًمس٤مئؾ يتٕمدد وإن يم٤من  سم٤مًمٗمْمؾ إذا ىمّمد سمف اًمٜمقا

 ا اعمس١مول واطمدً 

واًمٗمْم٤مئؾ هل  ،وومقاضؾ واًمٗمْمؾ واًمٗم٤مضٚم٦م اإلومْم٤مل ومجٕمٝمام ومْمقل

ي٤م همػم اعمتٕمدي٦م  (.795-794اًمٙمٚمٞم٤مت ًمٚمٙمٗمقي )صاٟمٔمر  .اعمزا

 (:66/696ذم شم٤مج اًمٕمروس )اًمزسمٞمدي وىم٤مل 

ؿ   اًمُٗمْمقل مَجُْع اًمَٗمْْمِؾ  :اهم٥موىم٤مل اًمرَّ  ،اعمُِمَتِٖمُؾ سمام ٓ َيْٕمٜمِٞمف واًمُٗمْمقزِمُّ سم٤مًمْمَّ

ذا ُٟمِس٥َم إًمٞمف قمغم ًمٗمِٔمف وهل ،وىمد اؾمُتٕمِٛمَؾ اجلٛمُع اؾمتٕمامَل اعمُٗمرِد ومٞمام ٓ ظَمػْمَ ومٞمف

َل  ٕنّف ضُمِٕمَؾ قَمَٚماًم  ،وم٘مٞمؾ وُمْمقزِمٌّ عمـ َيِْمَتِٖمُؾ سمام ٓ يٕمٜمٞمف قمغم ٟمقٍع ُمـ اًمٙمالِم ومٜمُز 

 .َُمٜمِْزًم٦َم اعمُٗمَرد



   شمٕمريػ اًمٗمْمقل أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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ِ
زاَد  ،وٓ َوزِمي  ،وٓ َويمٞمؾٍ  ،َُمـ ًمٞمس سمامًمٍؽ  :واًمُٗمْمقزِمُّ ذم قُمرِف اًمُٗمَ٘مٝم٤مء

 ُمٜمف ظمٓم٠مٌ 
ِ
٤مهم٤ميِنّ َووَمْتُح اًمٗم٤مء يِب   ،اًمّمَّ قْمرا

َٕ ويمذا  ،اًمُٗمْمقزِمُّ اخلَّٞم٤مط :ىم٤مل اسْمـ ا

ًمقن ورضمٌؾ ُِمْٗمْم٤مٌل قمغم ىَمْقُِمف  ٚمقن أي اعمَُتَٓمق  ِريُّ واًمُٗمَْم٤ممَم يمُسامَٟمك اعمَُتَٗمْم  اًمَ٘مرا

 ذو وَمْْمٍؾ وُمٕمروٍف ؾَمْٛمٌح وهل يمذًمؽ ذاُت وَمْْمٍؾ ؾَمْٛمَح٦ٌم وىمد شم٘مدَّ 
ٍ
م وهل هب٤مء

ْٗمْم٤مُل سمٛمٕمٜمك يمثػِم اًمٗمَ 
ِ
 .ْْمِؾ ذم ِصَٞمِغ اعمُب٤مًَمٖم٦مآٟمِٗم٤ًم اعم

 (:678رضم٤مين ذم اًمتٕمريٗم٤مت)صوىم٤مل اجل

 .ـهااًمٕم٘مد ذم ويمٞماًل  وٓ أصٞماًل  وٓ ٤موًمٞمً  يٙمـ مل ُمـ هق اًمٗمْمقزم:

 (:43/686وذم اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م)

ـْ  :ُفَغيً  اْفُػُضقِلي  ٌَيً  َ ْعـِقِف، الَ  بَِا  َ ْشَمِغؾ َم ًْ
 َوُهقَ  ْضٍؾ،ؾَ  ََجْعُ  اْفُػُضقل، إَِػ  كِ

َ وَدةُ   َحم ك ؾِقِف، َخْرَ  الَ  َمو َظَذ  اْشمِْعَاُففُ  َؽَؾَى  - اْفُػُضقل - اْْلَْؿعَ  َهَذا َأن   َؽْرَ  ،افزِّ

ٌَيِ  َصورَ  وْفَعَؾؿِ  بِوْفَغَؾ ـْ  ادَْْعـَك، ِِلََذا ـَ ونَ  َذفَِؽ  َأْجؾ َوِم ٌَيِ  ِف  ـَ ًْ الََفُي. لتِْؾَؽ  إَِفْقفِ  افـِّ  افد 

  اْصطاَِلِح  َوِف 
ِ
ـْ  َظَذ  اْفُػُضقِلي  ُ ْطَؾُؼ  اْفُػَؼَفوء ُف  َم  إِْذنٍ  باِلَ  اْفَغْرِ  َحؼِّ  ِف  َ َمَك 

ِظل   ؾِفِ  فَِؽْقنِ  َوَذفَِؽ  َذْ ـْ  َصوِدًرا لَتَكي وَفيٍ  َوالَ  ِمْؾٍؽ  َؽْرِ  ِم ـَ  .  ِوالََ يٍ  َوالَ  َو

 ،ٞمام ٓ يٕمٜملومدظمؾ سمٛمٕمٜمك: اًمتإٟمام ذيمرت ذم هذا اًمٙمت٤مب اًمٗمْمقل  شمٜمبٞمف:

وسم٤مسمف همػم هذا اًمٙمت٤مب وحمٚمف  ،دومًٕم٤م ًمإلـم٤مًم٦مسمٛمٕمٜمك اًمزي٤مدة ومؽميمتف وأُم٤م اًمٗمْمقل 

 هلل. واحلٛمد



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      ٦م واقمتدال!وؾمٓمٞم
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  !ٚضط١ٝ ٚاعتداٍ

ڤ ڤ ڤ ﴿ لتعوػ: ؿول ،وشط احلؼ ود ـف ،بوفقشطقي لتعوػ اهلل أمر

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

  .[914افٌؼرة:]﴾ڱ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ؿول لتعوػ:  ،وشطاهلل وساط  

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

  .[91ادوئدة:]﴾گ ڳ ڳ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿وؿول لتعوػ: 

  .[919األكعوم:]﴾ے ۓ ۓ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿وىم٤مل ضمؾ ذم قماله: 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

 .[61ظراف:أل]ا﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

ـْ وَ   ا قَمْبدِ  قَم
ِ
ـِ َُمْسُٕمقٍد  هلل ًٕم٤م ظَمٓم٤ًّم  اًمٜمَّبِلُّ  ظَمطَّ  :ىَم٤مَل  ،قَمٜمْفُ  هللُ ا َرِضَ سم  ُُمَرسمَّ

 اًْمَقؾَمطِ  ذِم  اًمَِّذي َهَذا إمَِم  ِصَٖم٤مًرا ظُمَٓمًٓم٤م َوظَمطَّ  ُِمٜمْفُ  ظَم٤مِرضًم٤م اًْمَقؾَمطِ  ذِم  ظَمٓم٤ًّم َوظَمطَّ 



   وؾمٓمٞم٦م واقمتدال! أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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ـْ  ونُ  َهَذا» :َل َوىَم٤م ،اًْمَقؾَمطِ  ذِم  اًمَِّذي ضَم٤مٟمِبِفِ  ُِم ًَ ْك قطٌ  َأَجُؾفُ  َوَهَذا ،اْْلِ  َأَحوطَ  َؿدْ  َأوْ  ،بِفِ  حُمِ

َغورُ  اْْلَُططُ  َوَهِذهِ  ،َأَمُؾفُ  َخوِرٌج  ُهقَ  اف ِذي َوَهَذا ،بِفِ   َهَذا َأْخَطَلهُ  َؾنِنْ  اأْلَْظَراُض  افصِّ

 (.7568رىمؿ)رواه اًمبخ٤مري سم ش.َهَذا ََنََشفُ  َهَذا َأْخَطَلهُ  َوإِنْ  َهَذا ََنََشفُ 

 ومٛمـ ذًمؽ: وإُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمٕمتؼم وؾمًٓم٤م سملم إُمؿ

سملم ىمقل اًمٞمٝمقد اًمذيـ يّمٗمقن اهلل سم٤مًمٜم٘م٤مئص ُمـ  إول: وؾمط ذم اًمتقطمٞمد:

 ٦ماًمذيـ يٚمح٘مقن اعمخٚمقىم٤مت اًمٜم٤مىمّم ى٤مرًمٜمّموىمقل ا ،سمخؾ وهمؾ اًمٞمد وهمػممه٤م

 ومٞمِمبٝمقن اعمخٚمقق سم٤مخل٤مًمؼ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. ،سم٤مًمرب

وٓ  ،; مم٤م صمب٧م سمف اًمدًمٞمؾأن اهلل يقصػ سمام يٚمٞمؼ سمف :دًمٞمؾُم٤م دل قمٚمٞمف اًمذا وه

 ٜمزه قمام ٓ يٚمٞمؼ سمف.ُم٤مخل٤مًمؼ ؾمبح٤مٟمف وم ،يٚمحؼ سم٤معمخٚمقق اًمْمٕمٞمػ

 :ذم طمؼ إنبٞم٤مءاًمث٤مين: 

وهمٚم٧م ومٞمٝمؿ اًمٜمّم٤مرى طمتك  ،واؾمتٙمؼموا قمٚمٞمٝمؿ ،٤مًمٞمٝمقد ىمتٚمقا إنبٞم٤مءوم

 ًٓ  قمٞمسك طمتك وهمٚم٧م اًمٜمّم٤مرى ذم ،ضمٕمٚمقا ُمـ ًمٞمس سمٜمبل وٓ رؾمقل ٟمبًٞم٤م ورؾمق

 ضمٕمٚمقه ًهلًإ.

وُمـ يم٤من ٟمبًٞم٤م  ،وأُم٤م هذه إُم٦م ومٕمروم٧م هلؿ طم٘مٝمؿ ُمـ احل٥م واًمتّمديؼ هبؿ

ًٓ ىم٤مًمقا ومٞمف ُم٤م صمب٧م اًمدًمٞمؾ ذم طم٘مف ُمـ اًمٜمبقة أو رؾم٤مًم٦م وإن يم٤من قمبًدا  ،أو رؾمق

 .قمبد ص٤مًمح :ص٤محل٤ًم ىم٤مًمقا 
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يمام ذم صحٞمح  ،قمبد اهلل ورؾمقًمف يمام دًم٧م قمٚمٞمف إدًم٦م :وىم٤مًمقا ذم قمٞمسك 

ـِ  (39( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )4546ًمبخ٤مري سمرىمؿ )ا ـْ قُمَب٤مَدَة َرِضَ اهلُل قَمٜمُْف قَم  قَم

ـْ » :ىَم٤مَل اًمٜمَّبِل   ًدا َوَأن   ،َففُ  َذِ َؽ  اَل  َوْحَدهُ  اهلل إاِل   إَِففَ  اَل  َأنْ  َصِفدَ  َم ٌُْدهُ  حُمَؿ   َظ

ك َوَأن   ،َوَرُشقُففُ  ًَ ٌْدُ  ِظق ِؾَؿُمفُ  ،َوَرُشقُففُ  اهلل َظ ـَ  َواْْلَـ يُ  ،ِمـْفُ  َوُروٌح  َمْرَ ؿَ  إَِػ  ْفَؼوَهوأَ  َو

ونَ  َمو َظَذ  اْْلَـ يَ  اهلل َأْدَخَؾفُ  ،َحؼ   َوافـ ورُ  ،َحؼ     .شَعَؿؾِ افْ  ِمـ ـَ

 :ذم سم٤مب اًمٕمب٤مدات اًمث٤مًم٨م:

٢مذا وىمٕم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م ذم صمقب اًمٞمٝمقدي وم٢مٟمف ٓ يرى ـمٝم٤مرشمف طمتك ي٘مٓمع وم

وهذه إُم٦م يٖمسٚمقن ُمقضع  ،ٜمج٤مؾم٦م ومٞمٝم٤مواًمٜمّم٤مرى يٛمٌم سمثٞم٤مسمف واًم ،اًمثقب

ـْ َأيِب َواِئؾٍ  ،اًمٜمج٤مؾم٦م طمتك شمٓمٝمر ُد ذِم  :ىَم٤مَل  ،قَم َؿْمَٕمِريُّ ُيَِمد  ْٕ يَم٤مَن َأبُق ُُمقؾَمك ا

ِئٞمَؾ يَم٤مَن إَِذا َأَص٤مَب صَمْقَب َأطَمِدِهْؿ ىَمَرَضفُ  :َوَيُ٘مقُل  ،اًْمَبْقلِ  ا ْْسَ
وَمَ٘م٤مَل  ،إِنَّ سَمٜمِل إِ

  ،َؽ ًَمْٞمَتُف َأُْمَس :طُمَذْيَٗم٦مُ 
ِ
  .ؾُمَب٤مـَم٦َم ىَمْقٍم وَمَب٤مَل ىَم٤مِئاًم َأتَك َرؾُمقُل اهلل

 (.384وُمسٚمؿ ) (347رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ)

سمع:   :ذم سم٤مب اًمتنميعاًمرا

ًٓ سمٖمػم ذيٕم٦م إول،    ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:ُمٜمع اًمٞمٝمقد اخل٤مًمؼ أن يبٕم٨م رؾمق

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 [950افـًوء:]﴾ڎ
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ئع ُم٤م سمٕم٨م اهلل سمف رؾمٚمفواًم   ،ٜمّم٤مرى ضمقزوا ٕطمب٤مرهؿ أن يٖمػموا ُمـ اًمنما

ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ،ويٕمبدون اهلل سمام مل ينمع

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 [49افمقبي:]﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ،ومآُمٜمقا سمجٛمٞمع اًمرؾمؾ ،وهذه إُم٦م ىمبٚمقا ُم٤م ضم٤مء قمـ اهلل شمٕم٤ممم 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ڳ ڳ ڳ ڱ﴿

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

[165افٌؼرة:]﴾﮳ ﮴ ﮵

 :ذم سم٤مب احآيمؾ واعمِم٤مرباخل٤مُمس: 

ٚم٧م اًمٜمّم٤مرى اخلب٤مئ٨م ومجٞمع اعمحرُم٤مت، واًمٞمٝمقد طمرم قمٚمٞمٝمؿ يمؾ حاؾمت

 ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  ،ذي فمٗمر

ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴿ وىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قماله: ،[911األكعوم:]

  .[910افـًوء:]﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮶ ﮷

 قمٚمٞمٝمؿ اخلب٤مئ٨م. رموطم ،هلؿ اًمٓمٞمب٤متاهلل  طمؾأُم٤م هذه إُم٦م وم٠م  

ئٞمؾ:   ،[91 :اْلوثقي]﴾چڃ ڃ چ﴿أُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم سمٜمل إْسا

د قم٤معمل زُم٤مهنؿ   .واإلمج٤مع ،ًمألدًم٦م اعمتٙم٤مصمرة قمغم أومْمٚمٞم٦م هذه إُم٦م ،وم٤معمرا
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 اْلفؿقي و بغ أهؾ افمعطقؾ٦م; وؾمط سملم ؾم٤مئر ومرق إُم أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦مو

 .سمحسبف اعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة واح٤مشمريدي٦م يمٌؾ  :ويدظمؾ ذم أهؾ اًمتٕمٓمٞمؾ

وهق اًمتحريػ إُم٤م يمكم أو ضمزئل، وم٤مجلٝمٛمٞم٦م  ،ُمذاه٥م ه١مٓء ذم اًمّمٗم٤مت و

 اًمٖمالة يٜمٙمرون إؾمامء واًمّمٗم٤مت، وهمػم اًمٖمالة يٜمٙمرون اًمّمٗم٤مت.

 ردة.ويثبتقن إؾمامء جم ،واعمٕمتزًم٦م يٜمٙمرون اًمّمٗم٤مت

ويٜمٙمرون اًمّمٗم٤مت ُم٤م قمدا ؾمبع  ،وإؿم٤مقمرة، واح٤مشمريدي٦م يثبتقن إؾمامء

   اًمسٗم٤مريٜمل:صٗم٤مت جمٛمققم٦م ذم ىمقل 

 ًمف احلٞم٤مة واًمٙمالم واًمبٍم

 

 اىمتدر وقمٚمؿٌ  إرادةٌ  ؾمٛمعٌ  

 ؿًان: وهؿ ،ادشٌفي افمؿثقؾ أهؾ وبغ 

 :شمِمبٞمف اعمخٚمقق سم٤مخل٤مًمؼ :األول

 و اًمٜمٗمع. أو اًمرض،اًمٕمب٤مدةيمتِمبٞمف اعمنميملم آخٝمتٝمؿ سم٤مهلل ذم  

ڳ ڳ ﴿ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  ،ويمتِمبٞمف اًمٜمّم٤مرى ًمٕمٞمسك سم٤مهلل شمٕم٤ممم

 .[01]ادوئدة:﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
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ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

 .[ 991]ادوئدة:﴾ھ

٦م ُمـ اًم٘مدري٦م أتب٤مع أمحد سمـ طم٤مئط، واًمسب٠مج٦م يٜمسبقن إمم وُمـ ه١مٓء احل٤ميٓمٞم

 قمبد اهلل سمـ ؾمب٠م ىم٤مًمقا ًمٕمكم: أن٧م اهلل، ومِمبٝمقه سم٤مهلل.

 وهق ىمسامن: ،شمِمبٞمسف اخل٤مًمؼ سم٤معمخٚمقق :افثوين

پ پ ﴿وىمقهلؿ:  ،[11 ادوئدة:﴾ې ې ې﴿ يمتِمبٞمف اًمٞمٝمقد سم٘مقهلؿ:أطمده٤م 

 .[969 ظؿران: آل]﴾پ

: يد اهلل شمِمبٞمف ُمـ أثبتقا صٗمصم٤مٟمٞمٝم٤م:   ٤مت اهلل يمّمٗم٤مت اعمخٚمقق وم٘م٤مًمقا

 وهٙمذا. .ووضمف اهلل يمقضمقهٜم٤م.. ،يم٠مجديٜم٤م

وُمـ ه١مٓء اعمِمبٝم٦م اعمٜمسقسم٦م إمم داود اجلقاريب اًمذي وصػ ُمٕمبقده سمجٛمٞمع 

 .شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ قمٚمًقا يمبػًما  ،أقمْم٤مء اإلٟمس٤من إٓ اًمٗمرج واًمٚمحٞم٦م

ف حمؾ ًمٚمحقادث، وأنف وأن ،إن اهلل ضمسؿ ًمف طمد وهن٤مي٦م :واًمٙمراُمٞم٦م اًم٘م٤مئٚمقن

م سمـ ؾم٤ممل، وهلؿ ُم٘م٤مٓت ؿمٜمٞمٕم٦م ضمًدا.   مم٤مس ًمٕمرؿمف أتب٤مع حمٛمد سمـ يمرا

 (. 66/634ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء)( و313ص)ق رَ ق سملم اًمٗمِ رْ راضمع اًمٗمَ 

ًمٞم٘مل اًمذي زقمؿ أن  اهلِم٤مُمٞم٦م اعمٜمسقسم٦م إمم هِم٤مم :وُمـ ه١مٓء اعمٛمثٚم٦م اجلقا

 وٟمّمٗمف إؾمٗمؾ ُمّمٛم٧م. ،وأن ٟمّمٗمف إقمغم جمقف ،ُمٕمبقده قمغم صقرة إٟمس٤من
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ذم دقمقاه٤م طمدوث مجٞمع  ،زرار سمـ أقملم اًمراوميض عوُمٜمٝمؿ اًمزراري٦م أتب٤م

وأهن٤م ُمـ ضمٜمس صٗم٤مشمٜم٤م.وُمٜمٝمؿ هِم٤مم سمـ احلٙمؿ اًمِمٞمب٤مين  ،صٗم٤مت اهلل قمز وضمؾ

اًمذي ؿمبف ُمٕمبقده سم٤مإلٟمس٤من وزقمؿ أنف ؾمبٕم٦م أؿمب٤مر سمِمؼم  ;اًمراوميض اخلبٞم٨م

 ويم٤مًمٚم١مًم١مة اعمستديرة. ،ًمٗمْم٦موأنف يمسبٞمٙم٦م ا ،وأنف ضمسؿ ـمقيؾ قمريض ،ٟمٗمسف

 وُمـ اعمِمبٝم٦م ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن اعمٗمرس يمذاب ذم احلدي٨م.

 .وُم٘م٤مشمؾ ُمِمبفُ  ،ىم٤مل أبق طمٜمٞمٗم٦م: أت٤مٟم٤م ُمـ اعمنمق رأج٤من ظمبٞمث٤من ضمٝمؿ ُمٕمٓمٌؾ 

وىم٤مل اسمـ طمب٤من: يم٤من ي٠مظمذ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمـ قمٚمؿ اًم٘مرآن اًمذي 

 (.686-5/684) ٞمزاناعم راضمعويم٤من يِمبف اًمرب سم٤معمخٚمقىم٤مت.  ،يقاومؼ يمتبٝمؿ

وهؿ أؿمٝمر ُمـ قمرف  ،وهم٤مًم٥م أصح٤مب هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتِمبٞمف ُمـ اًمراومْم٦م

 ًمٙمـ ُم٘م٤مشماًل ًمٞمس ُمٜمٝمؿ.  ،سمف

ووشطقي أهؾ افًـي بغ  ،(191 -191ص)راجع افػرق بغ افػرق فؾٌغدادي 

 .(496-490ص)افػرق 

 وسملم اإلومراط واًمتٗمريط:  ،احلؼ دائاًم وؾمط سملم اًمٖمٚمق واجلٗم٤مءوهٙمذا

 ا شم٘مّمػمً  يٙمقن ٟم٘مّم٤من ُمـ ُمذُمقُمتلم رذيٚمتلم سملم حمٛمقد شمقؾمط ٗمْم٤مئؾاًمو

 :ـمرومٞمٝم٤م ُمـ ومْمٞمٚم٦م يمؾ ومس٤مد ومٞمٙمقن ٤مْسومً  شمٙمقن زي٤مدة أو

 .واًمٖمب٤مء اًمده٤مء سملم واؾمٓم٦م وم٤مًمٕم٘مؾ
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 .واجلٝم٤مًم٦م اًمنم سملم واؾمٓم٦م واحلٙمٛم٦م

 .واًمتبذير اًمت٘متػم سملم واؾمٓم٦م واًمسخ٤مء

 .واًمتٝمقر اجلبـ سملم واؾمٓم٦م واًمِمج٤مقم٦م

 .واحلٍم اًم٘مح٦م سملم اؾمٓم٦مو واحلٞم٤مء

 .واًمسخ٤موم٦م اهلزء سملم واؾمٓم٦م واًمقىم٤مر

 .اًمٖمْم٥م وضٕمػ اًمسخط سملم واؾمٓم٦م واًمسٙمٞمٜم٦م

 .اًمٜمٗمس وُمٝم٤مٟم٦م اًمٖمْم٥م إومراط سملم واؾمٓم٦م واحلٚمؿ

 .اًمِمٝمقة وضٕمػ اًمنمه سملم واؾمٓم٦م واًمٕمٗم٦م

 .اًمٕم٤مدة وؾمقء احلسد سملم واؾمٓم٦م واًمٖمػمة

 .واًمٗمداُم٦م اخلالقم٦م سملم واؾمٓم٦م واًمٔمرف

 .اخلٚمؼ وطمسـ اخلالسم٦م سملم ٓم٦مواؾم واعمقدة

 .اًمٜمٗمس ودٟم٤مءة اًمٙمؼم سملم واؾمٓم٦م واًمتقاضع

 :أظمر ومْم٤مئؾ اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ همػمه٤م ُمع ومْم٤مئؾ شمريمٞم٥م ُمـ حيدث وىمد

 .سم٤مإليٕم٤مد واًمقوم٤مء اعمٚمامت ذم اًمّمؼم اًمِمج٤مقم٦م ُمع اًمٕم٘مؾ شمريمٞم٥م ُمـ ومٞمحدث

 .سم٤مجل٤مه واإلؾمٕم٤مد اعمقاقمٞمد إٟمج٤مز اًمسخ٤مء ُمع اًمٕم٘مؾ شمريمٞم٥م وقمـ
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 .اعمس٠مخ٦م قمـ واًمرهمب٦م اًمٜمزاه٦م اًمٕمٗم٦م ُمع اًمٕم٘مؾ شمريمٞم٥م وقمـ

 .وإظمالق اإلُمالق اًمسخ٤مء ُمع اًمِمج٤مقم٦م شمريمٞم٥م وقمـ

 .احلرم قمغم واًمٖمػمة اًمٗمقاطمش إٟمٙم٤مر اًم٘مقة ُمع اًمِمج٤مقم٦م شمريمٞم٥م وقمـ

 .اًمٜمٗمس قمغم واإليث٤مر سم٤مًم٘مقت اإلؾمٕم٤مف اًمٕمٗم٦م ُمع اًمسخ٤مء شمريمٞم٥م وقمـ

 .رذائؾ إمم شم١مول إظمالق ُمـ يمثػم ٟمت٤مئ٩م

 (.69-68ٞمؾ اًمٜمٔمر وشمٕمجٞمؾ اًمٔمٗمر ًمٚماموردي)صاٟمٔمر شمسٝم

 (:337ذم أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ)ص ٤مورديوىم٤مل اح

، ٓ يستٖمٜمل ، وأظمالق ُمرؾمٚم٦مؿ أن اًمٜمٗمس جمبقًم٦م قمغم ؿمٞمؿ ُمٝمٛمٚم٦ماقمٚم

حمٛمقده٤م قمـ اًمت٠مدي٥م، وٓ يٙمتٗمل سم٤معمرض ُمٜمٝم٤م قمـ اًمتٝمذي٥م ; ٕن عمحٛمقده٤م 

٤م إمم ٢من أهمٗمؾ شم٠مديبٝم٤م شمٗمقيًْم وم ،ا ُم٘م٤مسمٚم٦م يسٕمده٤م هقى ُمٓم٤مع وؿمٝمقة هم٤مًمب٦مأضدادً 

 قمغم أن شمٜم٘م٤مد إمم إطمسـ سم٤مًمٓمبع أقمدُمف اًمتٗمقيض درك اًمٕم٘مؾ أو شمقيماًل 

وذم صقرة  ،ومّم٤مر ُمـ إدب قم٤مـماًل  ،وأقم٘مبف اًمتقيمؾ ٟمدم اخل٤مئبلم ،اعمجتٝمديـ

وًمٙمؾ  ،أو ُمستحسـ سم٤مًمٕم٤مدة ، ; ٕن إدب ُمٙمتس٥م سم٤مًمتجرسم٦ماجلٝمؾ داظماًل 

 ىمقم ُمقاضٕم٦م .

قؿقػ افعؼؾ وال بوالكؼقود فؾطٌع حمك  ؽمًى بوفمجربي وذفؽ ال  ـول بم

 و ًمػود بوفدربي وادعوضوة . ،وادعوكوة



   احلامىم٦م ُمرض ومت٤مك أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل

 

 

6: 

  . وزـل افطٌع إفقف مًؾًا ثؿ  ؽقن افعؼؾ ظؾقف ؿقًا 

 ،لتعوػ ظـ أدبف مًمغـغاهلل و ظـ األدب فؽون أكٌقوء وفق ـون افعؼؾ مغـقً 

 .. اهرتوبعؼقِلؿ مؽمػغ

 احلُاق١ َسض فتاى

ڭ ﴿لتعوػ: اهلل ؿول  ،ً احلاؿي ؾرأ مفو خصؾي جومعي ْلصول افؼفؼد لتلمؾ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

 وفؼد أحًـ مـ ؿول: .[901افٌؼرة:]﴾ۋ ۅ

 
ٍ
رترترترتمطى برترترترتف دواءٌ  فؽرترترترتؾ داء  ً 

 

ـ  رترتداو و  ً مرترت  إال احلاؿرترتي أظقرترت

 :ىم٤مل سمٕمض احلٙمامء: ُمـ أظمالق احلٛمؼ 

ف، واجلٝمؾ واًمتقاين، اًمٕمجٚم٦م، واخلٗم٦م، واجلٗم٤مء، واًمٖمرور، واًمٗمجقر، واًمسٗم 

واخلٞم٤مٟم٦م، واًمٔمٚمؿ، واًمْمٞم٤مع، واًمتٗمريط، واًمٖمٗمٚم٦م، واًمرسور، واخلٞمالء، واًمٗمجر، 

واعمٙمر، إن اؾمتٖمٜمك سمٓمر، وإن اومت٘مر ىمٜمط، وإن ومرح أذ، وإن ىم٤مل ومحش، وإن 

ؾمئؾ سمخؾ، وإن ؾم٠مل أخح، وإن ىم٤مل مل حيسـ، وإن ىمٞمؾ ًمف مل يٗم٘مف، وإن ضحؽ 

 هنؼ، وإن سمٙمك ظم٤مر.

حلٙمامء: يٕمرف إمحؼ سمس٧م ظمّم٤مل: اًمٖمْم٥م ُمـ همػم رء، وىم٤مل سمٕمض ا

واإلقمٓم٤مء ذم همػم طمؼ، واًمٙمالم ُمـ همػم ُمٜمٗمٕم٦م، واًمث٘م٦م سمٙمؾ أطمد، وإومِم٤مء اًمرس، 



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      احلٞم٤مء ُمـ اإليامن
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وأن ٓ يٗمرق سملم قمدوه وصدي٘مف، ويتٙمٚمؿ ُم٤م خيٓمر قمغم ىمٚمبف، ويتقهؿ أنف أقم٘مؾ 

 اًمٜم٤مس.

ك ْسقم٦م اجلقاب، وشمر : وىم٤مل أبق طم٤مشمؿ سمـ طمٞم٤من احل٤مومظ: قمالُم٦م احلٛمؼ

ًمتٗم٤مت، واًمقىمٞمٕم٦م ذم إظمٞم٤مر، اًمتثب٧م، واإلومراط ذم اًمْمحؽ، ويمثرة آ

ر، وإوآ محؼ إن أقمرض٧م قمٜمف أقمتؿ، وإن أىمبٚم٧م قمٚمٞمف اهمؽم، ظمتالط سم٤مٕذا

وإن طمٚمٛم٧م قمٜمف ضمٝمؾ قمٚمٞمؽ، وإن ضمٝمٚم٧م قمٚمٞمف طمٚمؿ قمٚمٞمؽ، وإن أطمسٜم٧م إًمٞمف 

ٔمٚمٛمؽ أؾم٤مء إًمٞمؽ، وإن أؾم٠مت إًمٞمف أطمسـ إًمٞمؽ، وإذا فمٚمٛمتف أنّمٗم٧م ُمٜمف، وي

إذا أنّمٗمتف، ومٛمـ اسمتغم سمّمحب٦م إمحؼ ومٚمٞمٙمثر ُمـ محد اهلل قمغم ُم٤م وه٥م ًمف مم٤م 

  طمرُمف ذاك.

 اٟمتٝمك ُمـ احلٛم٘مك واعمٖمٗمٚملم ٓسمـ اجلقزي.

 احلٝا٤ َٔ اإلميإ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿ ىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قماله:

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

  .[15افؼصص:]﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ

ـْ َأيِب ُهرَ وَ    ىَم٤مَل:; ْيَرةَ قَم
ِ
ٌُْعقَن، بِْضعٌ  اْْلِ َانُ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل  بِْضعٌ  َأوْ  َوَش

ٌَيً  َوِشميقنَ  ٌَيٌ  َواحْلََقوءُ  ،ُصْع ـَ  ُصْع  ش.اْْلِ َانِ  ِم



   احلٞم٤مء ُمـ اإليامن أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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 (.46( وُمسٚمؿ سمرىمؿ ):رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) 

ـْ قَمْبدِ وَ    قَم
ِ
ـِ قُمَٛمرَ  اهلل  َرضُماًل َيِٕمُظ َأظَم  ؾَمِٛمَع اًمٜمَّبِلَّ  ;سْم

ِ
: وَمَ٘م٤مَل . ٤مُه ذِم احْلََٞم٤مء

 (.47( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )35رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )ش. اْْلِ َانِ  ِمـ احْلََقوءُ »

ـْ  نَ َوقَم ـِ  قِمْٛمَرا ; سْم ـِ  طُمَّملْمٍ  .شبَِخْرٍ  إِال   َ ْلِت  اَل  احْلََقوءُ » َأنَُّف ىَم٤مَل: اًمٜمَّبِل   قَم

 (.48)( وُمسٚمؿ سمرىمؿ 7668رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) 

سم٢مذن  ٟمٗمٕمف ُمتٕمدٍ و ،وطمٞم٤مؤه يمٚمف ظمػم ،ص٤مطم٥م احلٞم٤مء رضمؾ ظمػم واًمرضمؾ

 .; ومال يتدظمؾ ومٞمام ٓيٕمٜمٞمفوذه ُمٜمٙمٌػ  ،اهلل

 (:6/655ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اًمزواضمر ) 

 ىمٚمٞمؾ ،احلٞم٤مء يمثػم يٙمقن أن :وم٘م٤مل اخلٚمؼ طمسـ قمالُم٤مت سمٕمْمٝمؿ ومجع

 ؿؾقؾ ،اًمٕمٛمؾ يمثػم ،اًمٙمالم ىمٚمٞمؾ ،اًمٚمس٤من صدوق ،اًمّمالح يمثػم ،إذى

 ...إًمخ.ضقلافػ

سمؾ هق ىمٚمٞمؾ أدب  ،وم٤مًمٗمْمقزم ًمٞمس خمٚمً٘م٤م وٓ ُم١مدسًم٤م سم٠مدب ذقمل مجٞمؾ

 َوىِمٌح; حيت٤مج إٓ إدب وشمرك اًمتدظمؾ ومٞمام ٓ يٕمٜمل!



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      آقمؽماض قمغم ذع اهلل شمٕم٤ممم وىمدره
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 االعرتاض ع٢ً غسع اهلل تعاىل ٚقدزٙ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قماله: 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڇڍ ڍ ڌ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 .[916-910ظؿران: ]آل﴾گ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

  .[951ظؿران: آل]﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: و

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

  .[951ظؿران: آل]﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل وَ     :قَم
ِ
ـُ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل  ِمـ اهلل إَِػ  َوَأَحىي  َخْرٌ  اْفَؼِقيي  ادْمِم



   ٟمسب٦م اًمٜمٕمٛم٦م ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل

 

 

34 

ـِ  ِعقِػ  ادْمِم ؾ   َوِف  ،افض  ـْ  َ ـَْػُعَؽ  َمو َظَذ  اْحِرْص  َخْرٌ  ـُ  َوإِنْ  ،لَتْعَجْز  َواَل  سم٤مهلل َواْشَمِع

ءٌ  َأَصوَبَؽ  ًُ  َأينِّ  َفقْ  لَتُؼْؾ  َؾاَل  َرْ ونَ  َؾَعْؾ َذا ـَ َذاوَ  ـَ ـْ  ـَ  ،َؾَعَؾ  َصوءَ  َوَمو اهلل َؿَدرُ  ُؿْؾ  َوَفِؽ

ْقَطونِ  َظَؿَؾ  لَتْػَمُح  َفقْ  َؾنِن    (.3775رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ)ش. افش 

 ْطب١ ايٓع١ُ يػري اهلل تعاىل

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ﴿ىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قماله: 

 .[54افـحؾ:]﴾حب خب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[54ألكػول:]ا﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿وىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف: 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

  .[1األحزاب:]﴾ڌ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ں﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

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

  .[6افزمر:]﴾﯀ ﯁   

  .[45افؼؿر:]﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  

ـْ َزْيدِ وَ  ـِ ظَم٤مًمٍِد اجْلَُٝمٜمِل   قَم   ىَم٤مَل:; سْم
ِ
ْبِح  َصغمَّ سمِٜم٤َم َرؾُمقُل اهلل َصاَلَة اًمّمُّ



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      ٟمسب٦م اًمٜمٕمٛم٦م ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم
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 يَم٤مَٟم٧ْم ُِمـ اًمٚمَّْٞمِؾ.سم٤ِمحْلَُدْيبَِٞم٦ِم ذِم إصِْمِر 
ِ
اَمء َف َأىْمَبَؾ قَمغَم اًمٜم٤َّمِس وَمَ٘م٤مَل  اًمسَّ : وَمَٚمامَّ اْٟمٍَمَ

ُؽؿْ  َؿوَل  َموَذا لَتْدُرونَ  َهْؾ » :ش ؟َربي ٌََح  َؿوَل:» ىَم٤مَل: اهلُل َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمُؿ. ىَم٤مًُمقا ـْ  َأْص  ِم

ٌَوِدي ـٌ  ِظ وؾِرٌ  يِب  ُمْمِم ـَ و .َو ـْ  َؾَلم  مِفِ  اهلل بَِػْضؾِ  ْرَكوُمطِ  َؿوَل: َم ـٌ  َؾَذفَِؽ  ،َوَرمْحَ وؾٌِر  يِب  ُمْمِم  ـَ

ِى  ـَ و .بِوْفَؽْق ـْ  َوَأم    ُمِطْرَكو :َؿوَل  َم
ِ
َذا بِـَْقء َذا ـَ ـَ وؾِرٌ  َؾَذفَِؽ  َو ـٌ  يِب  ـَ ِى  ُمْمِم ـَ  ش.بِوْفَؽْق

 (. 86( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )957رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

ـْ   ىَم٤مَل َرؾُم  ُهَرْيَرَة;ىَم٤مَل: َأيِب َوقَم
ِ
ُؽؿْ  َؿوَل  َمو إَِػ  لَتَرْوا َأَلْ » :قُل اهلل  َمو :َؿوَل  ؟َربي

 ًُ ٌَوِدي َظَذ  َأْكَعْؿ ـْ  ِظ ٌََح  إِال    كِْعَؿيٍ  ِم و ِمـُْفؿْ  َؾِر ٌؼ  َأْص ـَ  ِِبَ وؾِِر  ـُِى  :َ ُؼقُفقنَ  .ـَ  اْفَؽَقا

ـِِى   (. 83رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ )ش. َوبِوْفَؽَقا

ـِ  ـِ َوقَم : وَمَ٘م٤مَل اًمٜمَّبِلُّ ، ُُمِٓمَر اًمٜم٤َّمُس قَمغَم قَمْٝمِد اًمٜمَّبِل   :ىَم٤مَل  قَمب٤َّمٍس; اسْم

ٌََح » ـٌِر  افـ وسِ  ِمـ َأْص وؾٌِر  َوِمـُْفؿْ  َصو  َفَؼدْ  :َبْعُضُفؿْ  َوَؿوَل  .اهللِ  َرمْحَيُ  َهِذهِ  َؿوُفقا: .ـَ

َذا َكْقءُ  َصَدَق  َذا ـَ ـَ َي٦مُ : ىَم٤مَل ش َو ْٔ ی ی ی ی ﴿: وَمٜمََزًَم٧ْم َهِذِه ا

 . [61 -05 ]افقاؿعي:﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿ –ك سَمَٚمغَ طَمتَّ - ﴾جئ

 (. 84رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ )



   اًمت٠مخل قمغم اهلل شمٕم٤ممم أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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 ايتأيٞ ع٢ً اهلل تعاىل

ـْ ضُمٜمَْدٍب    ،قَم
ِ
َث  َأنَّ َرؾُمقَل اهلل  اهلل َ ْغِػُر  اَل  اهللوَ  :َؿوَل  َرُجاًل  َأن  » :طَمدَّ

ـْ  :َؿوَل  لَتَعوَػ  اهلل َوإِن   ،فُِػاَلنٍ   َؽَػْرُت  َؿدْ  َؾنِينِّ  ،فُِػاَلنٍ  َأْؽِػَر  اَل  نْ أَ  َظَع   َ َمَلػ   اف ِذي َذا َم

ًُ  ،فُِػاَلنٍ  ٌَْط  (. 3736. رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ )َأْو يَماَم ىَم٤مَل  شَظَؿَؾَؽ  َوَأْح

ـْ َوْؿَضِؿ بـ َجْقٍس افقامل ـ  فَِرُجٍؾ و ل الَ مِ َا و  َ َؿوَل َؿوَل ل أبق ُهَرْ َرَة  َ  ،َوَظ اهلل لَتُؼقَف

ـ َي َأَبداً اهلل أو الَ ُ ْدِخُؾَؽ  ،فؽاهلل الَ َ ْغِػُر  هذه َفَؽؾَِؿٌي َ ُؼقُِلَو  ن  إ و َأَبو ُهَرْ َرَة  :ؿؾً ،اْْلَ

 ـون» : ؼقل  ل  ٌِ افـ   ًُ عْ ؿِ  َش ينِّ نِ َؾاَل لُتُؼْؾَفو ؾَ  :ؿول ،َأَحُدَكو ألَِخقِف َوَصوِحٌِِف إذا َؽِضَى 

اِئقَؾ  َبـِك ف ْهَ
و ـون َرُجاَلنِ  إِ ٌَوَدةِ  ف َمِفداً ُمْ  َأَحُدُُهَ ؾوً  اآلَخُر  وـون ،اْفِع فِ  ظذ ُمْنِ ًِ  ،َكْػ

 ،َأْؿِكْ  هذا  و :ؾقؼقل ؛َذْكٍى  ظذ اآلَخَر  َ َرى َ َزاُل  الَ  اْدُْجَمِفدُ  َؾَؽونَ  ،ُمَمآِخَقْغِ  َؾَؽوَكو

ًَ  وريب خؾـل :ؾقؼقل  ؟َرِؿقٌوً  َظَذ   َأُبِعْث

َؽ  فف ؾؼول اْشَمْعَظَؿفُ  َذْكٍى  ظذ َ ْقموً  َرآهُ  َأنْ  إػ :ؿول   َوَربِّك خؾـل :وَل ؿَ  ،اؿك َوحْيَ

 ًَ  ،َأَبداً  اْْلَـ يَ  اهلل ُ ْدِخُؾَؽ  الَ  أو فؽ اهلل َ ْغِػرُ  الَ  اهللو :ؾؼول :ؿول ؟َرِؿقٌوً  َظَذ   َأُبِعْث

و :ؿول ٌَ  ؿول َأَحُدُُهَ َع ٌَ ٌََض  َمَؾؽوً  إَِفْقِفَا  اهلل َؾ  :فِْؾُؿْذكِِى  ؾؼول ،َؿَعوَواْجمَ  َأْرَواَحُفَا  َؾَؼ

ًَ  فِمَخرِ  وؿول ،برمحمل اْْلَـ يَ  َؾوْدُخؾِ  اْذَهْى  ـْ ـُ ًَ  َظودِوً  يب َأ ـْ ـُ  َخوِزكوً   دي ف مو ظذ َأ

ٌُقا  ُدْكَقوهُ  بؼً أو بِوْفَؽِؾَؿيِ  َفَمَؽؾ ؿَ  بقده اْفَؼوِشؿِ  أيب َكْػُس  ؾقافذي :ؿول ،افـ ورِ  إػ بِفِ  اْذَه

 حًـ. حد ٌ وهق ،(1109) برؿؿ داود وأبق (1/414) محدأ رواه .شوأخرلتف



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      اًمتحجر  قمغم رمح٦م اهلل اًمقاؾمٕم٦م
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ـْ وَ   ا َرؾُمقُل  ؾَمِٛمعَ  ىَم٤مًَم٧ْم: قَمٜمَْٝم٤م هللُ ا َرِضَ  قَم٤مِئَِم٦مَ  قَم
ِ
 ظُمُّمقمٍ  َصْقَت   هلل

ُُتاَُم  قَم٤مًمَِٞم٦مٍ  سم٤ِمًْمَب٤مِب  ٤م َوإَِذا َأْصَقا ظَمرَ  َيْسَتْقِضعُ  َأطَمُدمُهَ ْٔ وِمُ٘مفُ  ا   ذِم  َوَيْسؽَمْ
ٍ
ء  َوُهقَ  َرْ

 َوا :َيُ٘مقُل 
ِ
 ا َرؾُمقُل  قَمَٚمْٞمِٝماَم  وَمَخَرَج  ،َأوْمَٕمُؾ  َٓ  لل

ِ
ـَ » :وَمَ٘م٤مَل   هلل  اَل  اهلل َظَذ  اْدَُمَللِّ  َأْ 

 ا َرؾُمقَل  َي٤م َأن٤َم وَمَ٘م٤مَل  ،شاْدَْعُروَف  َ ْػَعُؾ 
ِ
 . َأطَم٥مَّ  َذًمَِؽ  َأيُّ  َوًَمفُ  هلل

 (. 6668( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )3816رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

  ايٛاضع١ذس  ع٢ً زمح١ اهللايتخ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

  .[951ألظراف:]ا﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁     

  .[0ؽوؾر:]﴾     

ـْ وَ   ا َرؾُمقُل  ىَم٤ممَ  :ىَم٤مَل  ،ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم
ِ
يِبٌّ  وَمَ٘م٤مَل  ،َُمَٕمفُ  َوىُمْٛمٜم٤َم َصاَلةٍ  ذِم   هلل  َأقْمَرا

اَلةِ  ذِم  َوُهقَ  ًدا اْرمَحْٜمِل اًمٚمَُّٝمؿَّ  اًمّمَّ ٛمَّ َٓ  َوحُمَ   اًمٜمَّبِلُّ  ؾَمٚمَّؿَ  وَمَٚمامَّ  ،َأطَمًدا َُمَٕمٜم٤َم شَمْرطَمؿْ  َو

يِب   ىَم٤مَل  قْمَرا
ْرَت  َفَؼدْ » :ًمأِْلَ  ش.هللِ ا َرمْحَيَ  ُ ِر دُ  َواِشًعو َحج 

 (.7161رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ)



   قمالُم٦م اإلؾمالم شمرك اًمٗمْمقل أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل

 

 

38 

ؾؾا   ظـ جـدب ؿول جوء أظرايب ؾلكوخ راحؾمف ثؿ ظؼؾفو ؾصذ خؾػ رشقل اهللو

ا افؾفؿ ارمحـل وحمؿدً  :ألتك راحؾمف ؾلضؾؼ ظؼوِلو ثؿ رـٌفو ثؿ كودى اهلل شؾؿ رشقل 

 أل بعره أم أوؾ أهق لتؼقفقن مو» :اهلل ا ؾؼول رشقل وال لتؼك ف رمحمـو أحدً 

 رمحي موئي خؾؼ اهلل إن ،واشعي رمحي حظر فؼد» :ؾؼول .ا بذ:ؿوفق ش؟ؿول مو لتًؿعقا

 لتؼقفقن ولتًعقن لتًعي وظـده وِبوئؿفو وإكًفو جـفو اْلالئؼ ِبو لتعوضػ رمحي ؾلكزل

 صحقح.حد ٌ وهق  (9/51رواه احلوـؿ ف ادًمدرك ) ش.بعره أم أوؾ أهق

ـْ ؾَمْٚماَمَن ىَم٤مَل وَ    :قَم
ِ
َاَواِت  َخَؾَؼ  َ ْقمَ  َخَؾَؼ  اهلل إِن  » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل  ً  اف

ؾي  ،َرمْحَيٍ  ِموَئيَ  َواأْلَْرَض  ٌَوَق  َرمْحَيٍ  ـُ   َبْغَ  َمو ِض
ِ
َاء  ً  اأْلَْرضِ  ِف  ِمـَْفو َؾَجَعَؾ  ،َواأْلَْرضِ  اف

ْرُ  َواْفَقْحُش  ،َوَفِدَهو َظَذ  اْفَقافَِدةُ  لَتْعِطُػ  َؾٌَِفو ،َرمْحَيً  ونَ  نَِذاؾَ  ،َبْعضٍ  َظَذ  َبْعُضَفو َوافط   ـَ

َؿَؾَفو اْفِؼَقوَميِ  َ ْقمُ  ـْ ِذهِ  َأ مْحَيِ  ِِبَ  (. 3864رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ )ش. افر 

 عال١َ اإلضالّ تسى ايفطٍٛ

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ﴿: شمٕم٤مممىم٤مل اهلل 

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت  جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  جث مث ىث

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڀ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      طمسـ إؾمالم اعمرء شمريمف ُم٤مٓ يٕمٜمٞمف ُمـ
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چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  چ چ

 .[11-10افؼصص:]﴾ ژ

 ال ٜعٓٝ٘ان٘ َسَٔ حطٔ إضالّ املس٤ ت

ـْ  ـْ » : ىم٤مل  اًمٜمَّبل   ـِ قمَ  قمٜمف، اهلل رض هريرةَ  أيب قَم ـِ  ِم ًْ   إْشالمِ  ُح
ِ
 اَدرء

فُ  ـُ   ش.َ ْعـِقفِ  ال مو لَتْر

ُمـ ـمريؼ ىمرة قمـ  (4:87ؿ )( واسمـ ُم٤مضمف سمرىم3468رواه اًمؽمُمذي سمرىمؿ )

 سمف اًمؽمُمذي ُمـ هذه اًمٓمريؼ.رٖمواؾمت ،اًمزهري قمـ أيب ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب هريرة سمف

 افزهري ظـ أكس بـ موفؽ ضر ؼ مـ (1496) برؿؿ ظؼٌف افسمذي رواه ثؿ

  ؾ.رشاد أي أصح.اهرت ظـدكو هذا ؿول ثؿ ،مرشالً  بف احلًغ بـ ظع ظـ

 احلًغ بـ ظع ظـ إال  صح وال (1/110) افمور خ ف افٌخوري ؿول وـذا

 .  افـٌل ظـ

 افعؾقم جومع ف ـا شعد بـ وإبراهقؿ ومعؿر  قكس لتوبعف موفؽ لتقبع وؿد

 واحلؽؿ.

 ( ُمـ ـمريؼ قمبد اهلل سمـ قمٛمر6/316ورواه أمحد )
ظـ ابـ صفوب ظـ ظع بـ 

 احلًغ ظـ أبقف بف .

 ح ؾقف اْلرشول.وافراج ،بـ ظؿر افعؿري وعقػ؛ ؾفذه افطر ؼ مـؽرةاهلل وظٌد 



   ُمـ طمسـ إؾمالم اعمرء شمريمف ُم٤مٓ يٕمٜمٞمف أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل

 

 

3: 

( وف شـده حمؿد بـ 661وجوء ظـ ز د بـ ثوبً رواه افطزاين ف افصغر برؿؿ )

وصقخ افطزاين حمؿد بـ ظٌده  (5/450ـثر بـ مروان فقس بثؼي ـا ف فًون ادقزان )

 ادصقيص مفقل حول.

 (:9/166ؿول ابـ رجى ف جومع افعؾقم واحلؽؿ )

 وـؾفو وعقػي.اهرت ،مـ وجقه أخر وروي ظـ افـٌل 

 ؾوفراجح ادرشؾ.

 وؿد صححف األفٌوين ف صحقح افسمذي وصحقح ابـ موجف.

 وهل:  صح ِبوصقاهد فؾحد ٌ و

 ٌُ ـِ ُظْجَرَة َرِِضَ األول: َحد  ْعِى ْب  :َظـْفُ اهلل ـَ

ـْ 990افصؿً برؿؿ)ف بـ أيب افدكقو رواه ا ـِ ُظْجَرَة َرِِضَ ( َظ ْعِى ْب ـُْف، َأن  اهلل ـَ َظ

َلَل َظـُْف، َؾَؼوُفقا: َمِر ٌض، َؾَخَرَج َ ْؿِق َحم ك َألَتوُه، َؾَؾا  َدَخَؾ َظَؾْقِف،  فـ ٌِل  ا ًَ ًٌو َؾ ْع ـَ َؾَؼَد 

ْعُى »َؿوَل:  ـَ ْعُى. َؾَؼوَل: ش َأْبِؼْ َ و  ـَ ـ ُي َ و  ُف: َهـِقًئو َفَؽ اْْلَ ًْ ُأمي ـْ هَ »َؾَؼوَف ِذِه اْدَُمآفَِقُي َظَذ َم

ل َ و َرُشقَل اهلل ِ. َؾَؼوَل: ش ؟اهللِ ًٌو َؿوَل َمو اَل »َؿوَل: ِهَل ُأمِّ ْع ـَ ْعٍى، َفَعؾ   ـَ َوَمو ُ ْدِر ِؽ َ و ُأم  

 .ـٌ ًَ َح  هُ دُ ـَ َش وَ ش. َ ْعـِقِف، َأْو َمـََع َمو اَل ُ ْغـِقفُ 

ٌُ َأَكٍس َرِِضَ   َظـُْف:اهلل افثوين: َحِد 

ـْ َضِر  (1491رواه افسمذي برؿؿ) ـْ ِم َ َرُجٌؾ ِم ـْ َأَكٍس، َؿوَل: لُتُقفِّ ِؼ األَْظَؿِش، َظ

ـ ِي، َؾَؼوَل َرُشقُل : َأْبِؼْ بِ -َ ْعـِل َرُجاًل  -َأْصَحوبِِف َؾَؼوَل  ُف : »اهلل وْلَ َأَواَل لَتْدِري َؾَؾَعؾ 

َؿ ؾِقَا اَل َ ْعـِقِف َأْو َبِخَؾ بَِا اَل َ ـُْؼُصفُ    .شلَتَؽؾ 
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 .ـا ف حتػي افمحصقؾ ،واألظؿش ل  ًؿع مـ أكس ،واشمغربف افسمذي

ـْ 9416ورواه افرو وين ف مًـده برؿؿ) ـْ َؿَموَدَة، َظ ، َظ يِّ ( مـ ضر ؼ َصوفٍِح اْدُرِّ

َ َخَرَج افـ ٌِلي  ٌُ لُتُقفِّ ـَ َمْظُعقٍن َحْق ًِ  َأَكٍس، َأن  ُظْثَاَن ْب َؾُحِؿَؾ ِف ِجـَوَزلتِِف، َوَخَرَج

ًَ إَِفْقَفو افـ ٌِلي  اْمَرَألُتفُ  ، َؾوْفَمَػ
لَتْغِ َمو ُ ْدِر ِؽ؟ »َوَؿوَل:  لُتـَوِدي: َأْبِؼِ َ و ُظْثَاُن بِوْْلَـ ِي َمر 

َؿ ؾِقَا اَل َ ْعـِقِف، َأْو َبِخَؾ بَِا اَل َ ْؿؾُِؽ  ـيقا ش َفَعؾ  ُظْثَاَن لَتَؽؾ  ، َؾَظ ـَ ، َؾَشؼ  َذفَِؽ َظَذ اْدَُفوِجِر 

ًُ َرُشقِل  َأن   ًْ ُرْؿَقُي بِـْ وفِِح »، َؾَؼوَل: اهلل ُظْثَاَن َؿْد َهَؾَؽ، َحم ك َمولَت َؾِػـَو افص  ًَ احْلَِؼل بِ

ـِ َمْظُعقنٍ  يي  رٍ ِش بَ  ـُ ابْ  قَ هُ وَ  ُح وفِ َص وَ  ش.ُظْثَاَن ْب  .كٌ وْ ْسُ مَ  اْدُرِّ

مـ ضر ؼ ( : 569/  1)افزهد ف هـود بـ افني افثوفٌ: مرشؾ احلًـ: رواه 

ـِ احْلَ  ِؾٍؿ، َظ ًْ ـِ ُم ـِ َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل إِْشَاِظقَؾ ْب اْدََجوفُِس َثاَلَثٌي: َشوِلٌ، َوَؽوكٌِؿ، »: اهلل ًَ

ِذي َ ْلُخُذ ؾِقَا اَل  وِحُى اف   ً َر اهلل َ، َواف ـُ ِذي َ ْذ ، َواْفَغوكُِؿ اف  ًُ
وـِ  ً ُ اف وِل  ً َوَشوِحٌى: َؾوف

 ش.َ ْعـِقفِ 

 .جًدا اظقؾ بـ مًؾؿ هق افٌكي ادؽل وعقػوإش

قيِصي َأُبق َبْؽٍر، 661ورواه افطزاين ف افصغر برؿؿ)  ٌَْدَة اْدِصِّ ـُ َظ ُد ْب َثـَو حُمَؿ  ( َحد 

كَ  ـُ َأيِب افزِّ ـِ ْب مْحَ ٌُْد افر  َثـَو َظ ، َحد  قـِلي
طِ ًْ ـِ َمْرَواَن اْفِػَؾ ِر ْب

ثِ ـَ ـُ  ُد ْب َثـَو حُمَؿ  ـْ َأبِقِف، َحد  وِد، َظ

ـْ َأبِقِف. ، َظ
ًٍ ـِ َثوبِ ـِ َزْ ِد ْب ـْ َخوِرَجَي ْب  َظ

ِطقـِلي مسوك ًْ ـِ َمْرَواَن اْفِػَؾ ِر ْب
ثِ ـَ ـُ  ُد ْب رمحـ بـ أيب افزكود فوظٌد ا ،وف شـده حُمَؿ 

 وعقػ.

 أظروً ظـفو ألمر ـ: وفف صقاهد أخرى وعػفو صد د



   ُمـ طمسـ إؾمالم اعمرء شمريمف ُم٤مٓ يٕمٜمٞمف أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل

 

 

46 

 ظدم االشمشفود ِبو. -9

 وادرشؾ ادشفقر. ،حلد ٌ بحد ٌ ـعى وحد ٌ أكسؿد صح ا -1

  مقجقدة مػرؿي ف افؽموب ف أبقابف.هل و ،بؼقً فف صقاهد ظوميو 

 (:6/399ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م ذم ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )  

ـْ  أنَّ : احلدي٨م هذا وُمٕمٜمك   وومٕمٍؾ، ىمقلٍ  ُمـ يٕمٜمٞمف ٓ ُم٤م شَمركَ  إؾمالُمف طمسـ ُِم

 ،سمف قمٜم٤ميُتف شمتٕمٚمؼ أنْ :  يٕمٜمٞمف وُمٕمٜمك ،وإومٕم٤مل ىمقالإ ُمـ يٕمٜمٞمف ُم٤م قمغم واىمتٍم

ةُ :  واًمٕمٜم٤مي٦مُ  ،وُمٓمٚمقسمف ُم٘مّمده ُمـ ويٙمقنُ   قمٜم٤مه:  ي٘م٤مل ،سم٤مًمٌمء آهتامم ؿمدَّ

د وًمٞمس ،وـمٚمبف سمف اهتؿَّ  إذا:  يٕمٜمٞمف  إرادة وٓ سمف ًمف قمٜم٤مي٦م ٓ ُم٤م يؽمك أنَّف اعمُرا

 ُمـ ضمٕمٚمف اوهلذ ،واإلؾمالم اًمنمع سمحٙمؿ سمؾ ،اًمٜمٗمس وـمٚم٥م اهلقى سمحٙمؿ

ـَ  وم٢مذا ،اإلؾمالم طمسـ  ُمـ اإلؾمالم ذم يٕمٜمٞمف ٓ ُم٤م شمرك ،اعمرء إؾمالمُ  طَمُس

 .ـها. وإومٕم٤مل إىمقال

اٟمٔمر إُمر سم٤مٓشمب٤مع  ،وىمد قمدَّ سمٕمض اًمٕمٚمامء اًمس١مال قمام ٓ يٕمٜمل ُمـ اًمبدع

 .ـها(. 4:4( يمام ذم ُمٕمجؿ اًمبدع )ص384)



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      أطمب٥م ٕظمٞمؽ اعمسٚمؿ ُم٤م حت٥م ًمٜمٗمسؽ ُمـ اخلػم
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َٔ  َا حتب يٓفطواملطًِ أحبب ألخٝو 

 اخلري

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿ ضمؾ ذم قماله: ىم٤مل اهلل

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

  .[1احلؼ:]﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

ـْ َأنٍَس،وَ   ـِ  قَم ـْ  َثاَلٌث »: ىَم٤مَل  اًمٜمَّبِل   قَم ـ   َم ـ   َوَجدَ  ؾِقفِ  ـُ ـْ  :اْْلِ َانِ  َحاَلَوةَ  ِِبِ  َم

ونَ  ى   َوَأنْ  ،وِشَقاُُهَ  ِِم و إَِفْقفِ  َأَحى   َوَرُشقُففُ  اهلل ـَ
ٌيفُ  اَل  ادْرءَ  حُيِ

 َأنْ  َ ْؽَرهَ  َوَأنْ  ،هللِ  إاِل   حُيِ

َا  ،ِمـْفُ  اهلل َأْكَؼَذهُ  َأنْ  َبْعدَ  اْفُؽْػرِ  ِف  َ ُعقدَ   ش. افـ ورِ  ِف  ُ ْؼَذَف  َأنْ  َ ْؽَرهُ  ـَ

 (. 54( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )67رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

ـْ َأنَسِ وَ  ـِ َُم٤مًمٍِؽ  قَم ـِ  ،سْم ـُ  اَل » :ىَم٤مَل  ٜمَّبِل  اًم قَم ؿْ  ُ ْمِم ـُ ى   َحم ك َأَحُد
 أِلَِخقفِ  حُيِ

ىي  َمو
فِ  حُيِ ًِ  (. 56( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )64رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )ش. فِـَْػ



   إي٤مك وومٕمؾ اًمٕمٗمٜمجؾ أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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  فٓذٌعاي إٜاى ٚفعٌ 

  .[96:ق]﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿: جؾ ف ظالهاهلل ؿول 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿جؾ ف ظاله: اهلل وؿول 

  .[10كٌقوء:األ]﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڄ ڃ ڃ ڃ

ـْ َأيِب ُهَرْ َرَة؛وَ   ـْ َرُشقِل  َظ ـْ »ؿول:   اهلل َظ ونَ  َم ـُ  ـَ  َؾْؾَقُؼْؾ  اآْلِخرِ  َواْفَقْقمِ سم٤مهلل  ُ ْمِم

ا ًْ  َأوْ  َخْرً ـْ  ،فَِقْصُؿ ونَ  َوَم ـُ  ـَ ـْ  ،َجوَرهُ  َؾْؾُقْؽِرمْ  اآْلِخرِ  َواْفَقْقمِ  اهللِب  ُ ْمِم ونَ  َوَم  ـَ

ـُ  ُ  ( ومًؾؿ 1096رواه افٌخوري برؿؿ ) ش.َوْقَػفُ  َؾْؾُقْؽِرمْ  اآْلِخرِ  َواْفَقْقمِ  اهللِب  ْمِم

(10.) 

ْ ٍح اْْلَُزاِظلِّ وَ  ـْ َأيِب ُذَ ـْ » َؿوَل: َأن  افـ ٌِل  ؛ َظ ونَ  َم ـُ  ـَ  اآْلِخرِ  َواْفَقْقمِ  اهللِب  ُ ْمِم

ـْ  ًِ ـْ  ،َجوِرهِ  إَِػ  َؾْؾُقْح ونَ  َوَم ـُ  ـَ ـْ  ،َوْقَػفُ  َؾْؾُقْؽِرمْ  اآْلِخرِ  َواْفَقْقمِ  اهللِب  ُ ْمِم ونَ  َوَم  ـَ

ـُ  ا َؾْؾَقُؼْؾ  اآْلِخرِ  َواْفَقْقمِ  اهللِب  ُ ْمِم ًْ  َأوْ  َخْرً ُؽ ًْ  ش. فَِق

 . (59)( ومًؾؿ برؿؿ 1091رواه افٌخوري برؿؿ )

ٌُِّؽؿَ  مـ إِن  » :ؿول اهلل َجوبٍِر َأن  َرُشقَل  ـْ ظَ وَ  و ِمـِّل َربُِؽؿْ َوَأؿْ  ال َأَح ًً   قم َمِْؾ

ؿْ  ال َأْبَغَضُؽؿَ  َوإِن   ،َأْخاَلًؿو َأَحوِشـَُؽؿْ  اْفِؼَقوَميِ  ـُ و ِمـِّل َوَأْبَعَد ًً  اْفِؼَقوَميِ   قم َمِْؾ

ُؿقنَ  افث ْرَثوُرونَ  ؿد َظِؾْؿـَو افث ْرَثوُروَن اهلل ؿوفقا  و َرُشقَل  ش.َواْدَُمَػْقِفُؼقنَ  َواْدَُمَشدِّ

ُؿقَن ؾا اْدَُمَػْقِفُؼقنَ وَ  ونَ » :ؿول ؟اْدَُمَشدِّ ُ ( وهق 1096رواه افسمذي برؿؿ ) .شاْدَُمَؽزِّ

 حًـ.حد ٌ 



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      حتريؿ شمتبع قمقرات اعمسٚمٛملم
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ـْ  ٌْدِ  وَظ ـِ  اهلل َظ ـِ  َظْؿِرو ْب  : وَل ؿَ   اهلل َرُشقَل  َأن   ،َظـُْفا اهلل ِِضَ رَ  افَعوصِ  ْب

ٌِْغُض  اهلل إن  » ٌَِؾقغَ  ُ  ـَ  اف َجولِ  ِم ُؾ  َ  اف ذي افرِّ وكِفِ  َمَخؾ  ًَ َا  بِِؾ ُؾ  ـَ ٌََؼَرةُ  لَتَمَخؾ   . شاف

 وأمحد (،1654) برؿؿ وافسمذي (،5005) برؿؿ أبقداود رواه 

(1/915-960.) 

 وـقًعو أن وذـر (،1510) برؿؿ افعؾؾ ف حولتؿ أيب ابـ ذـره واحلد ٌ

 أرشؾف.

 حًـ. د ٌح هق و ،ادقصقل أبقحولتؿ ورجح

يمام ذم  ،رء يمؾ ذم اًمٙمالم ومْمقل اًمٙمثػم اًمث٘مٞمؾ:  يمَسَٛمٜمَْدلٍ  :اًمَٕمَٗمٜمَْجُؾ و 

 اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط.

  حتسِٜ تتبع عٛزات املطًُني

ـْ أيب سَمْرَزَة إؾمٚمٛمل ىمَ   ا قُل ؾُم رَ  ىَم٤مَل  ٤مَل قَم
ِ
ـَ  مـ َمْعَؼَ   و» :هلل وكِفِ  آَم ًَ  ول بِِؾ

ٌَفُ  اِْل َانُ  َ ْدُخؾِ  ِؾِؿغَ  لَتْغَموُبقا الَ  َؿْؾ ًْ  ،َظْقَراِِتِؿْ  َ م ٌِعْ  مـ ؾنكف ؛َظْقَراِِتِؿْ  ُعقالَتم ٌِ  َوالَ  اْدُ

ـْ  ،َظْقَرلَتفُ  اهلل َ م ٌِعِ   .شَبْقمِفِ  ف َ ْػَضْحفُ  َظْقَرلَتفُ  اهلل َ م ٌِعِ  َوَم

 هذا طمدي٨م طمسـ. ،(5/531أمحد )رواه 

ـِ اًمٜمبل  ـْ صَمْقسَم٤مَن قَم ٌَودَ  لُتْمُذوا الَ » :٤مَل ىمَ  َوقَم وُهؿْ  َوالَ  ،هللِ ا ِظ ُ ٌُقا َوالَ  ،لُتَعرِّ  لَتْطُؾ

ِؾؿِ  َأِخقفِ  َظْقَرةَ  َضَؾَى  مـ ؾنكف ،َظْقَراِِتِؿْ  ًْ  .شَبْقمِفِ  ف َ ْػَضَحفُ  كم  َح  َظْقَرلَتفُ  اهلل َضَؾَى  ،اْدُ



   حتريؿ شمتبع قمقرات اعمسٚمٛملم أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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 وهق سم٤مًمذي ىمبٚمف صحٞمح. ،( طمدي٨م طمسـ:6/38أمحد )رواه 

ـِ  ـِ ُظَؿَر ؿول َصِعَد رشقل  َوَظ  َمْعَؼَ   و» :وَل ؼَ َرؾِقٍع ؾَ اْدِـَْزَ َؾـَوَدى بَِصْقٍت  اهلل اب

وكِفِ  َأْشَؾؿَ  ؿد مـ ًَ ِؾِؿغَ  لُتْمُذوا اَل  َؿْؾٌِفِ  إػ اْْلِ َانُ  ُ ْػضِ  ول بِِؾ ًْ وُهؿْ  وال اْدُ ُ  وال لُتَعرِّ

ٌ عَ  مـ ؾنكف ؛َظْقَراِِتِؿْ  لَتم ٌُِعقا ِؾؿِ  َأِخقفِ  َظْقَرةَ  لَتَم ًْ ٌ عَ  اْدُ ـْ  َظْقَرلَتفُ  اهلل لَتَم ٌ   َوَم  َظْقَرلَتفُ  اهلل عَ لَتَم

 ش.َرْحِؾفِ  َجْقِف  ف َوَفقْ  َ ْػَضْحفُ 

ـُ اَوَكَظَر  :وَل ؿَ  ٌَِي ؾؼول مو َأْظَظَؿِؽ َوَأْظَظَؿ ُحْرَمَمِؽ  ب  أو إػ اْفَؽْع
ًِ ٌَْق ُظَؿَر َ ْقًمو إػ اْف

ـُ َأْظَظُؿ ُحْرَمًي ِظـَْد   حًـ.( وهق حد ٌ 1041رواه افسمذي برؿؿ ) .ِمـِْؽ اهلل َواْدُْمِم

َؽ » : ؼقل اهلل ؿعً َرُشقَل َش  وَل ؿَ  ،ُمَعوِوَ يَ  ـْ ظَ وَ  ًَ  إن إِك  ْع ٌَ  افـوس َظْقَراِت  الت 

ؿْ  ْدَِتُ ًَ َدُهؿْ  َأنْ  ـِْدَت  أو َأْؾ ًِ  ش.لُتْػ

ِؾَؿٌي َشِؿَعَفو ُمَعوِوَ ُي مِ   ـَ  
ِ
ْرَداء  .لَتَعوَػ ِبواهلل َكَػَعُف  اهلل  قلِ ُش رَ  ـْ ؾؼول أبق افد 

 ( وهق صحقح.1666د برؿؿ )رواه أبق داو

 وىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 اُمرىء قمقرة سمفِ  شمذيمر ٓ ًمس٤مٟمؽ

 
ٍ
 اُمريء

 

 

 أخسـ وًمٚمٜم٤َّمس قمقراٌت  ؽومٙمٚمُّ 

 ُمٕم٤مئب٤مً  إًمٞمَؽ  أبدت إن وقمٞمٜمؽ 

 

 

 

 

 أقملم ًمٚمٜم٤مس قملم ي٤م ٘مؾوم سمٖمػمك

 اقمتدى ُمـ وؾم٤مُمح سمٛمٕمروف وقم٤مذ 

 

 

 أطمسـ هل سم٤مًمتل وًمٙمـ ووم٤مرق 

 



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      أيب هل٥م  ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمفشمدظمؾ 
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 تدخٌ أبٞ هلب  فُٝا ال ٜعٓٝ٘

ـِ  ق ِى  َظ ًَ ـِ َحْزٍن،  اد ْت َأَبو َضوفٍِى اْفَقَؾوُة،: َؿوَل بِ َؾَقَجَد  اهلل َجوَءُه َرُشقُل  َد و َحَيَ

ٌَْد اهللِ  ِظـَْدُه َأَبو َجْفٍؾ، ـَ َأيِب ُأَمق يَ  َوَظ ـِ ادِغَرةِ  ْب  اَل  ُؿْؾ: ،َظؿِّ  َ و»: اهلل َؼوَل َرُشقُل ؾَ . ْب

ِؾؿَ  ،اهللُ  إاِل   إَِففَ  و َفَؽ  َأْصَفدُ  يً ـَ ٌُْد اهللِ  شاهللِ  ِظـْدَ  ِِبَ ـُ َأيِب ُأَمق يَ  َؾَؼوَل َأُبق َجْفٍؾ َوَظ َ و َأَبو : ْب

ٌْدِ ، َضوفٍِى  ِي َظ ـْ ِمؾ  ؾِِى  َألَتْرَؽُى َظ َوُ ِعقُد َفُف  ،َ ْعِرُوَفو َظَؾْقفِ  اهلل َؾَؾْؿ َ َزْل َرُشقُل ؟ ادط 

َؿُفؿْ َحم ك َؿوَل أَ ، لتِْؾَؽ ادَؼوَفيَ  ؾ  ـَ ٌْدِ : ُبق َضوفٍِى آِخَر َمو  ِي َظ ِؾِى  ُهَق َظَذ ِمؾ  َوَأَبك َأْن . ادط 

ْ  َمو َفَؽ  أَلَْشَمْغِػَرن    ِ ،َواهللِ  َأَمو»: اهلل َؾَؼوَل َرُشقُل . اَل إَِفَف إاِل  اهللُ : َ ُؼقَل  ش َظـَْؽ  ُأْكفَ  َل

:اهلل َؾَلْكَزَل  ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ َظز  َوَجؾ 

 ،[994 ]افمقبي:﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ک ک ک گ گ گ ﴿: اهلل َؾَؼوَل فَِرُشقِل  لَتَعوَػ ِف َأيِب َضوفٍِى،اهلل َوَأْكَزَل 

رواه افٌخوري برؿؿ  .[51 ]افؼصص:﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

  .(11( ومًؾؿ برؿؿ)9410)

ـْ َأيِب ُهَرْ َرةَ وَ  فِ فِعَ  اهلل َؿوَل َرُشقُل  َؿوَل:، َظ  ،اهللُ  إِال   إَِففَ  اَل  :ُؿْؾ »: ِظـَْد ادْقِت  ،ؿِّ

و َفَؽ  َأْصَفدُ  ک ک ک گ ﴿ َؾَلْكَزَل اهللُ:. َؾَلَبك ،شاْفِؼَقوَميِ  َ ْقمَ  ِِبَ

 . [51 افؼصص:]اآْلَ يَ ﴾...گ

يِن ُؿَرْ ٌش  :َؿوَل : َوِف ِرَواَ يٍ  َ َؾُف َظَذ  َ ُؼقُفقَن:. َفْقاَل َأْن لُتَعرِّ َا مَحَ و  َذفَِؽ اْْلََزُع،إِك  أَلَْؿَرْرُت ِِبَ

 (.15رواه مًؾؿ برؿؿ ) .َظْقـََؽ 



   ىمتؾ اًمٜمٗمس اعمحرُم٦م مم٤م ٓ يٕمٜمل أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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ؾات ظذ اهلل وأمو أبق جفؾ فعـف  ،ظوم افػمح بـ أيب أمقي ؾلشؾؿ بعد ذفؽاهلل ؾلمو ظٌد 

  افؽػر.

 مما ال ٜعيناحملس١َ قتٌ ايٓفظ 

ـْ َأيِب ُهَرْ َرَة َؿوَل: ـْ »: اهلل َؿوَل َرُشقُل  َظ فُ َكػْ  َؿَمَؾ  َم  َ ِدهِ  ِف  َؾَحِد َدلُتفُ  بَِحِد َدةٍ  ًَ

لُ  و َ َمَقج  ًدا َخوفًِدا َجَفـ ؿَ  َكورِ  ِف  َبْطـِفِ  ِف  ِِبَ ـْ  ،َأَبًدا ؾِقَفو ُُمَؾ  َب  َوَم فُ  َؾَؼَمَؾ  َشًا  َذِ ًَ  َؾُفقَ  َكْػ

وهُ   ً ًدا َخوفًِدا َجَفـ ؿَ  َكورِ  ِف  َ َمَح ـْ  ،َأَبًدا ؾِقَفو ُُمَؾ  ىلَتَر  َوَم ـْ  د  ٌَؾٍ  ِم فُ  َؾَؼَمَؾ  َج ًَ  َؾُفقَ  َكْػ

د ى ًدا َخوفًِدا َجَفـ ؿَ  َكورِ  ِف  َ َسَ   ش.َأَبًدا ؾِقَفو ُُمَؾ 

 (.901( ومًؾؿ برؿؿ )5006رواه افٌخوري برؿؿ )

ـْ صَم٤مسم٧ِِم وَ   ـِ  قَم ٤مكِ  سْم حَّ   َأنَُّف سَم٤مَيَع َرؾُمقَل  ،اًمْمَّ
ِ
َجَرةِ  اهلل َوَأنَّ ، حَت٧َْم اًمِمَّ

 َرؾُمقَل 
ِ
ـْ » :ىم٤مل اهلل ْشاَلمِ  َؽْرِ  يٍ بِِؿؾ   َ ِؿغٍ  َظَذ  َحَؾَػ  َم وِذًبو اْْلِ َا  َؾُفقَ  ـَ  ،َؿوَل  ـَ

ـْ  فُ  َؿَمَؾ  َوَم ًَ   َكْػ
ٍ
ء َب  بَِقْ   ِف  َكْذرٌ  َرُجؾٍ  َظَذ  َوَفْقَس  ،اْفِؼَقوَميِ  َ ْقمَ  بِفِ  ُظذِّ

ٍ
ء  ش. َ ْؿِؾُؽفُ  اَل  َرْ

 (.661ىمؿ )( وُمسٚمؿ سمر7158رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ وَ   : ىَم٤مَل ; قَم
ِ
ـْ  ،طُمٜمَْٞمٜم٤ًم ؿَمِٝمْدَٟم٤م َُمَع َرؾُمقِل اهلل وَمَ٘م٤مَل ًمَِرضُمٍؾ مِمَّ

ؾْماَلِم: ـْ  َهَذا» ُيْدقَمك سم٤ِمإْلِ ًٓ ش افـ ورِ  َأْهؾِ  ِم ضُمُؾ ىِمَت٤م َٟم٤م اًْمِ٘مَت٤مَل ىَم٤مشَمَؾ اًمرَّ وَمَٚمامَّ طَمرَضْ

طَم٦مٌ    ٞمَؾ:وَم٘مِ . ؿَمِديًدا وَم٠َمَص٤مسَمْتُف ضِمَرا
ِ
ِذي ىُمْٚم٧َم ًَمُف آٟمًِٗم٤م: ،َي٤م َرؾُمقَل اهلل ضُمُؾ اًمَّ فُ » اًمرَّ  إِك 

ـْ  ًٓ ؿَمِديًداش افـ ورِ  َأْهؾِ  ِم ُف ىَم٤مشَمَؾ اًْمَٞمْقَم ىِمَت٤م  إَِػ » :وَمَ٘م٤مَل اًمٜمَّبِلُّ  ،َوىَمْد َُم٤مَت ، وَم٢ِمٟمَّ

ُف مَلْ َيُٛم٧ْم،: غَم َذًمَِؽ إِْذ ىِمٞمَؾ وَمَبْٞمٜماََم ُهْؿ قمَ  وَمَٙم٤مَد سَمْٕمُض اعمْسٚمِِٛملَم َأْن َيْرشَم٤مَب،ش افـ ورِ   إِٟمَّ



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      ىمتؾ اًمٜمٗمس اعمحرُم٦م مم٤م ٓ يٕمٜمل
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طًم٤م ؿَمِديًدا َـّ سمِِف ضِمَرا ِح  ،َوًَمِٙم َرا ْٞمِؾ مَلْ َيّْمؼِمْ قَمغَم اجْلِ . وَمَ٘مَتَؾ َٟمْٗمَسفُ  ،وَمَٚمامَّ يَم٤مَن ُِمـ اًمٚمَّ

َزُ  اهلل» وَمَ٘م٤مَل: ،سمَِذًمَِؽ  وَم٠ُمظْمؼِمَ اًمٜمَّبِلُّ  ـْ ٌْدُ  َأينِّ  َأْصَفدُ  ،َأ صُمؿَّ َأَُمَر ش َوَرُشقُففُ  اهلل َظ

ًٓ وَمٜم٤َمَدى ذِم اًمٜم٤َّمِس: فُ » سماَِل ِؾَؿيٌ  َكْػٌس  إِال   اْْلَـ يَ  َ ْدُخُؾ  اَل  َأك  ًْ دُ  اهلل َوَأن   ،ُم  َهَذا ُ َم ِّ

ـَ  ُجؾِ  افدِّ   (.666( وُمسٚمؿ سمرىمؿ)4173رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )ش.اْفَػوِجرِ  بِوفر 

ـْ ؾَمْٝمؾِ وَ  ٤مقِمِدي   قَم ـِ ؾَمْٕمٍد اًمسَّ   َأنَّ ; سْم
ِ
يُمقَن  َرؾُمقَل اهلل اًْمَتَ٘مك ُهَق َواعمنْمِ

  ،وَم٤مىْمَتَتُٚمقا 
ِ
ظَمُروَن إمَِم قَمْسَٙمِرِهؿْ ، إِمَم قَمْسَٙمِرهِ  وَمَٚمامَّ َُم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ْٔ ، َوَُم٤مَل ا

 
ِ
هُب٤َم سمَِسْٞمٗمِ  َوذِم َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل اهلل َبَٕمَٝم٤م َيرْضِ َّٓ اشمَّ ًة إِ َٓ َيَدُع هَلُْؿ ؿَم٤مذَّ ، فِ َرضُمٌؾ 

َ ُِمٜم٤َّم اًْمَٞمْقَم َأطَمٌد يَماَم َأضْمَزأَ وُماَلنٌ : وَمَ٘م٤مًُمقا   . َُم٤م َأضْمَزأ
ِ
فُ  َأَمو» :وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل ـْ  إِك   ِم

يُمٚمَّاَم َوىَمَػ ، وَمَخَرَج َُمَٕمفُ  :ىَم٤مَل . َأن٤َم َص٤مطِمُبُف َأبًَدا: وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ ُِمـ اًْمَ٘مْقمِ ش افـ ورِ  َأْهؾِ 

َع َُمَٕمفُ َوإَِذا ، َوىَمَػ َُمَٕمفُ  َع َأْْسَ ضُمُؾ ضُمْرطًم٤م ؿَمِديًدا، :ىَم٤مَل ، َأْْسَ  وَمُجِرَح اًمرَّ

َْرِض َوُذسَم٤مسَمُف سَملْمَ صَمْدَيْٞمفِ  ،وَم٤مؾْمَتْٕمَجَؾ اعمْقَت  ْٕ صُمؿَّ حَت٤َمَُمَؾ قَمغَم ، وَمَقَضَع َٟمّْمَؾ ؾَمْٞمِٗمِف سم٤ِم

  ؾَمْٞمِٗمِف وَمَ٘مَتَؾ َٟمْٗمَسُف.
ِ
ضُمُؾ إمَِم َرؾُمقِل اهلل َأؿْمَٝمُد َأنََّؽ َرؾُمقُل  ٤مَل:وَم٘مَ  وَمَخَرَج اًمرَّ

 
ِ
ـْ َأْهِؾ اًمٜم٤َّمرِ : ىَم٤مَل  ش؟َذاكَ  َوَمو»: ىَم٤مَل . اهلل ضُمُؾ اًمَِّذي َذيَمْرَت آٟمًِٗم٤م َأنَُّف ُِم وَم٠َمقْمَٔمَؿ  ،اًمرَّ

 ،وَمَخَرضْم٧ُم ذِم ـَمَٚمبِِف طَمتَّك ضُمِرَح ضُمْرطًم٤م ؿَمِديًدا َأن٤َم ًَمُٙمْؿ سمِِف.: وَمُ٘مْٚم٧ُم . اًمٜم٤َّمُس َذًمَِؽ 

َْرِض َوُذسَم٤مسَمُف سَملْمَ صَمْدَيْٞمفِ  اعمْقَت، وَم٤مؾْمَتْٕمَجَؾ  ْٕ صُمؿَّ حَت٤َمَُمَؾ قَمَٚمْٞمِف ، وَمَقَضَع َٟمّْمَؾ ؾَمْٞمِٗمِف سم٤ِم

 . وَمَ٘مَتَؾ َٟمْٗمَسفُ 
ِ
ُجَؾ  إِن  »: قِمٜمَْد َذًمَِؽ  وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل  اْْلَـ يِ  َأْهؾِ  َظَؿَؾ  فَِقْعَؿُؾ  افر 

ٌُْدو ؾِقَا  ـْ  َوُهقَ  فِؾـ وسِ  َ  ُجَؾ  َوإِن   ،افـ ورِ  َأْهؾِ  ِم ٌُْدو ؾِقَا  افـ ورِ  َأْهؾِ  َظَؿَؾ  فَِقْعَؿُؾ  افر   َ 

ـْ  َوُهقَ  فِؾـ وسِ    ش.اْْلَـ يِ  َأْهؾِ  ِم



   اًمتَّٓمٚمع قمغم سمٞمقت اًمٖمػم هيدر قمٞمٜمف أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل

 

 

4: 

 (.663( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )39:9رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

ـْ  ـِ  ضُمٜمَْدِب َوقَم  اًْمَبَجكِمُّ  قَمْبدِ  سْم
ِ
  ;اهلل

ِ
ـْ َرؾُمقِل اهلل ـْ  َرُجاًل  ن  أَ ِ » قَم ونَ  ِِم   ـَ

ٌَْؾُؽؿْ  ًْ  َؿ ـْ  َشْفًا  اْكَمَزعَ  آَذلْتفُ  َؾَؾا   ُؿْرَحٌي، بِفِ  َخَرَج مُ  َ ْرَؿل َؾَؾؿْ  ،َؾـََؽَلَهو ـِـَوَكمِِف، ِم  َحم ك افد 

ُؽْؿ: َؿوَل  ،َموَت  ًُ  َؿدْ  َربي ْم   ش.اْْلَـ يَ  َظَؾْقفِ  َحر 

 (. 664( وُمسٚمؿ )4574رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

 ت ايػري ٜٗدز عٝٓ٘ طًع ع٢ً بٝٛايتَّ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿جؾ ف ظاله: اهلل ؿول 

  .[40افـقر:]﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

ـْ َشْفؾِ وَ   ـِ  َظ وِظِديِّ  ْب  ً َؾَع ِف ُجحْ  ،َشْعٍد اف ُه َأن  َرُجاًل اض   اهلل ٍر ِف َبوِب َرُشقِل َأْخَزَ

َؽ  َأْظَؾؿُ  َفقْ » :َؿوَل  اهلل َؾا  َرآُه َرُشقُل ؾَ  ،ِمْدًرى حَيُؽي بِِف َرْأَشفُ  اهلل َوَمَع َرُشقِل   َأك 

ًُ  لَتـَْمِظُريِن  ـْ َا » :اهلل َوَؿوَل َرُشقُل ش. َظْقـَِؽ  ِف  بِفِ  َفَطَع ْذنُ  ُجِعَؾ  إِك  ـْ  اْْلِ  َأْجؾِ  ِم

ٌََكِ   (.3667)( ومًؾؿ برؿؿ 4109رواه افٌخوري برؿؿ ) ش.اْف

ـْ َأنَسِ وَ  ـِ َُم٤مًمٍِؽ  قَم ـْ سَمْٕمِض طُمَجِر اًمٜمَّبِل   َأنَّ  ،سْم َٚمَع ُِم وَمَ٘م٤مَم إًَِمْٞمِف  ،َرضُماًل اـمَّ

 
ِ
تُِٚمُف ًمَِٞمْٓمُٕمٜمَفُ  سمِِٛمِْمَ٘مٍص َأْو َُمَِم٤مىِمَص وَمَٙم٠َمين  َأنُْٔمُر إمَِم َرؾُمقِل اهلل  .خَيْ

 . (3668)( ومًؾؿ برؿؿ 1110رواه افٌخوري برؿؿ )



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      آؾمتئذان أيمثر ُمـ صمالث
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ وَ    ،قَم
ِ
َؾعَ  َرُجاًل  َأن   َفقْ » :َل ىَم٤م َأنَّ َرؾُمقَل اهلل  إِْذنٍ  بَِغْرِ  َظَؾْقَؽ  اض 

ونَ  َمو َظْقـَفُ  َؾَػَؼْلَت  بَِحَصوةٍ  َؾَخَذْؾَمفُ  ـْ  َظَؾْقَؽ  ـَ  ش.ُجـَوٍح  ِم

 . (3669) ( ومًؾؿ برؿؿ 1666رواه افٌخوري برؿؿ )

 االضت٦رإ أنجس َٔ ثالخ

ـْ َأيِب  ـ و ِف َمْ  َؿوَل: َشِعقٍد اْْلُْدِريِّ  َظ ٍس ِظـَْد ُأيَبِّ ـُ
ْعٍى  ؾِ ـَ ـِ  َؾَللَتك َأُبق ُمقَشك اأْلَْصَعِريي  ،ْب

ًٌو َحم ك َوَؿَػ َؾَؼوَل  ؿ  :ُمْغَض ـُ  :َ ُؼقُل  اهلل َهْؾ َشِؿَع َأَحٌد ِمـُْؽْؿ َرُشقَل اهلل َأْكُشُد

ًُ َظَذ  :َؿوَل  ؟َمو َذاكَ وَ  :َؿوَل ُأيَب  ؟ شَؾوْرِجعْ  َوإِال   َفَؽ  ُأِذنَ  َؾنِنْ  ،َثاَلٌث  ااِلْشمِْئَذانُ » اْشَمْلَذْك

ًُ  ُظَؿَر  اٍت َؾَؾْؿ ُ ْمَذْن ِل َؾَرَجْع وِب َأْمِس َثاَلَث َمر  ـِ اْْلَط  ًُ َظَؾْقِف  ،ْب ُثؿ  ِجْئُمُف اْفَقْقَم َؾَدَخْؾ

 ًُ ْؾ ًُ َثاَلًثو ُثؿ  اْكَكَ ْؿ ؾ  ًَ ًُ َأْمِس َؾ لُتُف َأينِّ ِجْئ ـُ ِحقـَِئٍذ َظَذ َؿْد َشِؿعْ  :َؿوَل  ،َؾَلْخَزْ ـَوَك َوَكْح

ًَ َحم ك ُ ْمَذَن َفَؽ  ًُ َرُشقَل  :َؿوَل  ،ُصْغٍؾ َؾَؾْق َمو اْشَمْلَذْك َا َشِؿْع ـَ  ًُ  :َؿوَل  ،اهلل اْشَمْلَذْك

ـْ َ ْشَفُد َفَؽ َظَذ َهَذااهلل َؾقَ  َغ  بَِؿ
ـََؽ َأْو َفَمْللتِ ـ  َطْفَرَك َوَبْط ْعٍى  َؾَؼوَل ُأيَبي  ،أَلُوِجَع ـَ ـُ   :ْب

ًُ  .ُؿْؿ َ و َأَبو َشِعقدٍ  ،اَل َ ُؼقُم َمَعَؽ إِال  َأْحَدُثـَو ِشـًواهلل َؾقَ  ًُ ُظَؿَر َؾُؼْؾ ًُ َحم ك َألَتْق َؿْد  :َؾُؼْؿ

ًُ َرُشقَل    .َ ُؼقُل َهَذا اهلل َشِؿْع

 .(1951) ( ومًؾؿ برؿؿ1410رواه افٌخوري برؿؿ )

لتعوػ: اهلل ؿول  ،و ؾنن ُأذن فؾؿًملذن وإال رجعؾفذه هل افًـي ف االشمئذان: ثالثً 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ی ی ی جئ حئ مئ



   اًمتدظمؾ سملم اصمٜملم سمٖمػم إذهنام أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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-10]افـقر:﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

16]. 

وربا دار مـ ظـد افٌوب  ،ؾقق افثالثوبعضفؿ  ًملذن مـ ظـد افٌوب مرات ظد دة 

 أو مـ ظـد افـوؾذة!! ،اآلخر

 مو فق ؿقؾ فف ارجع ؾاذا شقؽقن مقؿػ هذا افػضقل؟أ 

 ربا ظدهو ظظقؿي!

 واألمر واشع؛ ؾا ذع االشمئذان ثالًثو إال ِلذه ادصؾحي وكظرهو.

 وهذا فؽ وفغرك مـ ادًؾؿغ.

ؾقؽقن ظدم  -وؿد حتصؾ هذه فؽ بؽؾ شفقفي– ـوس مشغقاًل وربا  ؽقن ؽرك مـ اف

 ؾقـظر وؿًمو آخر. ،افرد لتـق ف حلرج اْلجوبي اآلن

 بػري إذُْٗا بني اثٓني دخٌايت

ـْ  ـ ٌِلي  َؿوَل  :َؿوَل  ،َظـْفُ اهلل َرِِضَ  اْفَػوِرِدِّ  َشْؾَانَ  َظ ُؾ  اَل » : اف ًِ  اْْلُُؿَعيِ  َ ْقمَ  َرُجٌؾ  َ ْغَم

ُر  ـْ  اْشَمَطوعَ  َمو َوَ َمَطف  ـُ  ،ُضْفرٍ  ِم ِه ـْ  َوَ د  ـْ  َ َؿسي  َأوْ  ُدْهـِفِ  ِم ُرُج  ُثؿ   ،َبْقمِفِ  ِضقِى  ِم  َؾاَل  ََيْ

ُق  مَِى  َمو ُ َصعِّ  ُثؿ   ،اْثـَْغِ  َبْغَ  ُ َػرِّ ًُ  ُثؿ   َففُ  ـُ َمومُ  لَتَؽؾ ؿَ  إَِذا ُ ـِْص  َبْقـَفُ  َمو َففُ  ُؽِػرَ  إِال   اْْلِ

 (.664رواه افٌخوري برؿؿ ) ش.اأْلُْخَرى اْْلُُؿَعيِ  َوَبْغَ 



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      اؾمتامع طمدي٨م ىمقم وهؿ ٓ حيبقن ذًمؽ
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 وِٖ ال حيبٕٛ ذيٚاضتُاع حدٜح قّٛ 

ـِ  ـِ  َظ ٌ وسٍ  اْب ـِ  َظ ـْ » :َؿوَل   افـ ٌِلِّ  َظ ؾ ؿَ  َم ْ  بُِحْؾؿٍ  حَتَ ؾَِّػ  َ َرهُ  َل  َبْغَ  َ ْعِؼدَ  َأنْ  ـُ

ـْ  َصِعَرلَتْغِ  ـْ  ،َ ْػَعَؾ  َوَف ٌِ  إَِػ  اْشَمَؿعَ  َوَم وِرُهقنَ  َففُ  َوُهؿْ  َؿْقمٍ  َحِد  ونَ  َأوْ  ـَ  ِمـْفُ  َ ِػري

 (.0011ري برؿؿ )رواه افٌخوش. اْفِؼَقوَميِ  َ ْقمَ  اآْلُكُؽ  ُأُذكِفِ  ِف  ُصى  

 حًكاطًِ ملصف١ ا

  .[99افؼؾؿ:]﴾ۉ ۉ ې ې﴿ىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قماله: 

  .[9اِلؿزة:]﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ـْ َأيِب ُُمقؾَمك،وَ    ىُمْٚم٧ُم: ىَم٤مَل: قَم
ِ
ؾْماَلِم َأوْمَْمُؾ  ،َي٤م َرؾُمقَل اهلل ـْ »: ىَم٤مَل ؟ َأيُّ اإْلِ  َم

ِؾؿُ  َشِؾؿَ  ًْ ـْ  قنَ اد وكِفِ  ِم ًَ
 . (53)( وُمسٚمؿ سمرىمؿ 66رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) ش.َوَ ِدهِ  فِ

ـْ وَ      قَمْبدِ قَم
ِ
ـِ  اهلل ـِ اًْمَٕم٤مصِ  قَمْٛمِرو سْم  ، أَ ِ سْم

ِ
َأيُّ : نَّ َرضُماًل ؾَم٠َمَل َرؾُمقَل اهلل

؟ ِٛملَم ظَمػْمٌ
ـْ »: ىَم٤مَل  اعمْسٚمِ ِؾُؿقنَ  َشِؾؿَ  َم ًْ ـْ  اد وكِفِ  ِم ًَ

سمرىمؿ  رواه ُمسٚمؿ  ش.َوَ ِدهِ  فِ

(51) . 

ـْ وَ  ًُ افـ ٌِل  َؿوَل:  ،َجوبِرٍ َظ ِؾؿُ » َ ُؼقُل: َشِؿْع ًْ ـْ  اد ِؾُؿقنَ  َشِؾؿَ  َم ًْ ـْ  اد وكِفِ  ِم ًَ
 فِ

 (.56)رواه مًؾؿ برؿؿ  ش.َوَ ِدهِ 



   اًمٗمْمقزم ُمـ ذ اًمٜم٤مس أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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 ايفطٛيٞ َٔ غس ايٓاع 

ک ک گ گ گ گ ﴿ذم قماله:  ىم٤مل اهلل ضمؾ

 .[56األحزاب:]﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ـْ أيب ُهَرْيَرةَ   َأنَّ َرؾُمقَل ا ،َوقَم
ِ
 الأ» :٤مَل ٘مَ َوىَمَػ قمغم َٟم٤مٍس ضُمُٚمقٍس ومَ   هلل

ؿْ  ـُ ؿْ  ُأْخِزُ ـُ ؿْ  مـ بَِخْرِ ـُ ٍت  ،وَمَسَٙمُتقا  :ىم٤مل ش؟َذِّ ا وم٘م٤مل  ،وم٘م٤مل ذًمؽ صَماَلَث َُمرَّ

 ي٤م ٟمبل ا :َرضُمٌؾ 
ِ
َٟم٤مهلل َٟم٤م ُمـ َذ  َٟم٤م سمَِخػْمِ ؿْ » :ىم٤مل . َأظْمؼِمْ ـُ هُ   رجل مـ َخْرُ ـُ  َخْرُ  َوُ ْمَم

ؿْ  ،هُ َذي  ـُ هُ   رجل الَ  مـ َوَذي ـُ  َوالَ  َخْرُ هُ  ُ ْمَم   ش.َذي

  .طمسـوهق طمدي٨م  (3/489رواه أمحد )

ـِ اًمٜمبل  ـْ أيب ُهَرْيَرَة قَم ِؾؿُ » :ىم٤مل َوقَم ًْ وكِفِ  مـ افـوس َشِؾؿَ  مـ اْدُ ًَ
 ،َوَ ِدهِ  فِ

ـُ    ش.ؿْ َوَأْمَقاِلِِ  ِدَموِئِفؿْ  َذ ظَ  وُس افـ   فُ ـَ مِ أَ  ـْ مَ  َواْدُْمِم

 وهق طمدي٨م طمسـ. (:3/48رواه أمحد )

 ايفطٍٛ يف ايتطفٌ ع٢ً ايطعاّ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      اًمٗمْمقل ذم اًمتٓمٗمؾ قمغم اًمٓمٕم٤مم
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﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁       

           ڭ ڭ ڭ 

 .[54]األحزاب: ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ

َنَّْم٤مِري  ىَم٤مَل وَ  ْٕ ـْ َأيِب َُمْسُٕمقٍد ا ـَ  :قَم َنَّْم٤مِر ُيَ٘م٤مُل ًَمُف َأبُق ؿُمَٕمْٞم٥ٍم  يَم٤مَن َرضُمٌؾ ُِم ْٕ ا

  ،َويَم٤مَن ًَمُف هُماَلٌم حَل٤َّممٌ 
ِ
 :وَمَٕمَرَف ذِم َوضْمِٝمِف اجْلُقَع وَمَ٘م٤مَل ًمُِٖماَلُِمفِ  وَمَرأَى َرؾُمقَل اهلل

 ،ظَم٤مُِمَس ََخَْس٦مٍ  وَم٢ِمين  ُأِريُد َأْن َأْدقُمَق اًمٜمَّبِلَّ  ،رٍ َوحْيََؽ اْصٜمَْع ًَمٜم٤َم ـَمَٕم٤مًُم٤م خِلَْٛمَس٦ِم َٟمٗمَ 

َبَٕمُٝمْؿ َرضُمٌؾ  وَمَّمٜمََع صُمؿَّ َأتَك اًمٜمَّبِلَّ  :ىَم٤مَل  وَمَٚمامَّ سَمَٚمَغ  ،وَمَدقَم٤مُه ظَم٤مُِمَس ََخَْس٦ٍم َواشمَّ

ٌََعـَو َهَذا إِن  » :اًْمَب٤مَب ىَم٤مَل اًمٜمَّبِلُّ  ًَ  َؾنِنْ  الت  ًَ  َوإِنْ  َففُ  لَتْلَذنَ  َأنْ  ِصْئ  .شَرَجعَ  ِصْئ

. ،َٓ  :ىَم٤مَل  
ِ
  سَمْؾ آَذُن ًَمُف َي٤م َرؾُمقَل اهلل

 . (3147)( وُمسٚمؿ سمرىمؿ 3196رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

 (:671/:ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح )

 سمٛمـ دٞمَّ ٘مَ يُ  ًمٙمـ ،اًمتٓمٗمٞمؾ ضمقاز ذم أصاًل  احلدي٨م هذا يٙمقن أن ويٜمبٖمل

ئد قمدة ومٞمف اضمزءً  اًمٓمٗمٞمٚمٞملم ظمب٤مرأ ذم اخلٓمٞم٥م مجع وىمد إًمٞمف، اطمت٤مج  : ُمٜمٝم٤م ومقا

 همٓمٗم٤من سمـ اهلل قمبد سمٜمل ُمـ ـمٗمٞمؾ ًمف ي٘م٤مل يم٤من رضمؾ إمم ُمٜمسقب اًمٓمٗمٞمكم أن

 ُمـ ومسٛمل ،اًمٕمرائس ـمٗمٞمؾ ومسٛمل دقمقة سمٖمػم اًمقٓئؿ إمم اإلشمٞم٤من ُمٜمف يمثر

 وشم٘مقل ُمٕمجٛم٦م سمِملم اًمقارش شمسٛمٞمف اًمٕمرب ويم٤مٟم٧م ،٤مـمٗمٞمٚمٞمً  سمّمٗمتف سمٕمد اشمّمػ

 اًمتسٛمٞم٦م هذه ذم:  اًمٙمرُم٤مين ىم٤مل ،زائدة سمٜمقن ،ضٞمٗمـ دقمقه سمٖمػم اعمدقمق يتبع عمـ



   اًمٗمْمقل ذم اًمتٓمٗمؾ قمغم اًمٓمٕم٤مم أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل

 

 

56 

 شم٤مسمٕم٦م واًمٜمقن ًمٚمْمٞمػ شم٤مسمع إٟمف طمٞم٨م ُمـ اًمتبٕمٞم٦م ذم ًمٚمٛمٕمٜمك اًمٚمٗمظ ُمٜم٤مؾمب٦م

 .ًمٚمٙمٚمٛم٦م

 اًمرض٤م اًمداقمل ُمـ قمٚمؿ إذا إٓ همػمه اعمدقمق اؾمتتب٤مع ُمٜمع قمغم سمف واؾمتدل 

ُمً  ي٠ميمؾ اًمٓمٗمٞمكم وأن ،سمذًمؽ  .٤مطمرا

 ٟمٍم واطمت٩م ،ـمٗمٞمكم ُمع ًمف ضمرت ىمّم٦م ًمؽذ ذم اجلٝمْمٛمل قمكم سمـ وًمٜمٍم 

 وهق ،شامغرً  وخرج وشورؿً  دخؾ دظقة بغر دخؾ مـ» :رومٕمف قمٛمر اسمـ سمحدي٨م

 ُمٜمٝم٤م ي١مظمذ سم٠مؿمٞم٤مء اًمٓمٗمٞمكم قمٚمٞمف واطمت٩م ،(9)داود أبق أظمرضمف ضٕمٞمػ طمدي٨م

 اًمٓمٕم٤مم ص٤مطم٥م يتٙمره وسمٛمـ يتٓمٗمؾ، ممـ ذًمؽ إمم حيت٤مج ٓ سمٛمـ اعمٜمع شم٘مٞمٞمد

ومؼ وهق ،اًمداظمؾ اؾمتث٘م٤مل أو ٌمءاًم ًم٘مٚم٦م إُم٤م إًمٞمف اًمدظمقل  ٓ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ىمقل يقا

 .  اٟمبس٤مط اًمدار ص٤مطم٥م وسملم سمٞمٜمف يم٤من عمـ إٓ اًمتٓمٗمٞمؾ جيقز

 ُمـ ًمبٕمض اإلذن ُمـ اًمداقمل اُمتٜمع إذا اإلضم٤مسم٦م ُمـ يٛمتٜمع ٓ اعمدقمق أن وومٞمف

 اعمرق ـمٞم٥م يم٤من ٤موم٤مرؾمٞمً  أن أنس طمدي٨م ُمـ (1)ُمسٚمؿ أظمرضمف ُم٤م وأُم٤م ،صحبف

 ،ٓ:  ىم٤مل ؟ ًمٕم٤مئِم٦م شوهذه»:   اًمٜمبل وم٘م٤مل ،دقم٤مه صمؿ ٤مـمٕم٤مُمً   ًمٚمٜمبل صٜمع

 ش. ال»:   اًمٜمبل وم٘م٤مل

                                                 
ٌَُف: أبون بـ ضورق مفقل.4014رواه رواه أبق داود برؿؿ)  (9)  ( وؿول َظِؼ

 (.1040رواه مًؾؿ برؿؿ )  (1)
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 ُم٤م سم٘مدر ٤مـمٕم٤مُمً  اًمٗم٤مرد صٜمع وإٟمام ًمقًمٞمٛم٦م شمٙمـ مل اًمدقمقة سم٠من قمٜمف ومٞمج٤مب 

 يٙمقن أن وحيتٛمؾ ، اًمٜمبل يٙمٗمل ٓ أن ًمٕم٤مئِم٦م أذن إن ومخٌم اًمقاطمد يٙمٗمل

 وم٤معمستح٥م ٤موأجًْم  ،ؾاًمرضم سمخالف اًمدقمقة قمٜمد طم٤مضة يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م أن اًمٗمرق

 ومٚمذًمؽ اًمٗم٤مرد سمخالف اًمٚمح٤مم ومٕمؾ يمام ُمٕمف اعمدقمق ظمقاص يدقمق أن ًمٚمداقمل

 أو سمٕمٞمٜمف، اًمٓمٕم٤مم ًمذًمؽ قم٤مئِم٦م طم٤مضم٦م قمٚمؿ أو ،يدقمقه٤م أن إٓ اإلضم٤مسم٦م ُمـ اُمتٜمع

 ىمّم٦م ذم ُمثٚمف يٕمٚمؿ ومل سم٤مجلقدة ُمقصقوم٤م يم٤من ٕنف ُمٜمف ُمٕمف شم٠ميمؾ أن أطم٥م

 ذم شم٘مدم يمام اًمٕمّمٞمدة إمم  اًمٜمبل دقم٤م طمٞم٨م ـمٚمح٦م أيب ىمّم٦م وأُم٤م ،اًمٚمح٤مم

 يٙمقن أن حيتٛمؾ أنف اح٤مزري قمٜمف وم٠مضم٤مب ،ىمقُمقا :  ُمٕمف عمـ وم٘م٤مل اًمٜمبقة قمالُم٤مت

 وٕن ،وم٤مؾمت٠مذٟمف ؿمٕمٞم٥م أيب رض٤م يٕمٚمؿ ومل يست٠مذٟمف ومٚمؿ ـمٚمح٦م أيب رض٤م قمٚمؿ

 ومٙم٤من ، ًمٜمبٞمف اًمٕم٤مدة ومٞمف اهلل ظمرق مم٤م يم٤من ـمٚمح٦م أيب قمٜمد اًم٘مقم أيمٚمف اًمذي

 ،اؾمتئذاٟمف إمم يٗمت٘مر ومٚمؿ ومٞمٝم٤م ـمٚمح٦م ٕيب صٜمٞمع ٓ اًمتل اًمؼميم٦م ُمـ أيمٚمقه ُم٤م ضمؾ

 أب٤م ٕن أو ،ـمٚمح٦م أيب وسملم سمٞمٜمف ُم٤م اعمقدة ُمـ اًم٘مّم٤مب وسملم سمٞمٜمف يٙمـ مل ٕنف أو

 ًمف صٜمٕمف ؿمٕمٞم٥م وأبق أراد يمٞمػ ومٞمف ومتٍمف  ًمٚمٜمبل اًمٓمٕم٤مم صٜمع ـمٚمح٦م

 واـمٚمع ُمثال وًمٕمٞم٤مًمف ًمف قمٜمٝمؿ يٗمْمؾ ُم٤م ًمٞمٙمقن ُمٕملم سمٕمدد طمدد وًمذًمؽ وًمٜمٗمسف

 أنف وومٞمف.  وقمٞم٤مًمف ٟمٗمسف يّمٚمح سمام أظمؼم ٕنف ًمذًمؽ وم٤مؾمت٠مذٟمف ذًمؽ قمغم  اًمٜمبل

 ُمـ وذًمؽ ؿمٕمٞم٥م أبق ومٕمؾ يمام ًمٚمٓم٤مرئ ي٠مذن أن ذًمؽ ُمثؾ ذم اؾمت١مذن عمـ يٜمبٖمل

  ؽػل افقاحد ضعوم» :اح٤مض احلدي٨م ؾمٛمع وًمٕمٚمف ،إظمالق ُمٙم٤مرم



   اًمٗمْمقل ذم اًمتٓمٗمؾ قمغم اًمٓمٕم٤مم أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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ئد يٕمؿ أن رضم٤م أو  ،(9)شاالثـغ   اًمٜمبل اؾمت٠مذٟمف إٟمامو ، اًمٜمبل سمريم٦م اًمزا

 . اًمٓم٤مرئ يٛمٜمع ٓ أنف قمٚمؿ وًمٕمٚمف ًمٜمٗمسف، ٤مشمٓمٞمٞمبً 

 إضم٤مسمتف ُمـ  اًمٜمبل واُمتٜم٤مع صمالصم٤م ًمٕم٤مئِم٦م اإلذن ذم اًمٗم٤مرد شمقىمػ وأُم٤م 

 طم٤مضمتف وقمٚمؿ وطمده  اًمٜمبل يٙمٗمل ُم٤م ىمدر صٜمع إٟمام ًمٕمٚمف سم٠منف قمٞم٤مض وم٠مضم٤مب

 إُمداد ُمـ خػأ ُم٤م قمغم اقمتٛمد  واًمٜمبل ،طم٤مضمتف يسد مل همػمه شمبٕمف ومٚمق ًمذًمؽ

 ُمع إظمالق ُمٙم٤مرم وُمـ ٟمٗمسف قمغم اإليث٤مر ُمـ اقمت٤مده وُم٤م سم٤مًمؼميم٦م ًمف شمٕم٤ممم اهلل

 ،اعمٜمع قمـ اًمٗم٤مرد رضمع ومٚمذًمؽ صمالث سمٕمد يراضمع ٓ أن ؿم٠منف ُمـ ويم٤من ،أهٚمف

 يم٤من ًمق أنف إمم إؿم٤مرة ،(1)شدظقلتـو حغ معـو  ؽـ ل رجؾ التٌعـو إكف» : ىمقًمف وذم

 ىم٤مل ًمق اًمداقمل أن ُمٜمف ومٞم١مظمذ ،قمٚمٞمف آؾمتئذان إمم حيت٩م مل اًمدقمقة طم٤مًم٦م ُمٕمٝمؿ

 وإن ،ُمٕمف حيرض أن ًمف ضمٚمٞمس٤م يم٤من ُمـ ًمٙمؾ ضم٤مز وضمٚمس٤مءه ومالٟم٤م ادع ًمرؾمقًمف

 .  سم٤مًمتٕمٞملم إٓ سمقضمقسمف ىمٚمٜم٤م طمٞم٨م جي٥م ٓ أو يستح٥م ٓ ذًمؽ يم٤من

 ُم٤م يٓمٕمؿ ًمئال اًمٙمراه٦م ٟمٗمسف وذم اإلضم٤مسم٦م اًمداقمل ئمٝمر أن يٜمبٖمل ٓ أنف وومٞمف

 سمف اؾمتدل يمذا ،اًمقضمٝملم ذي وصٗم٦م واًمبخؾ اًمري٤مء جيٛمع ًمئالو ،ٟمٗمسف شمٙمرهف

 قمغم يدل ُم٤م احلدي٨م ذم ًمٞمس سم٠منف اًمؽمُمذي ذح ذم ؿمٞمخٜم٤م وشمٕم٘مبف ،قمٞم٤مض

 ; سم٘مٚمبف رض٤مه قمغم يٓمٚمع أن يٙمٚمٗمف ومل واإلذن آؾمتئذان ُمٓمٚمؼ ومٞمف سمؾ ،ذًمؽ

                                                 
 (.1051رواه مًؾؿ برؿؿ )  (9)

ًٌو.  (1)  لتؼدم ؿر 
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 فٟمٗمس جم٤مهدة ًمف ومٞمٜمبٖمل ٟمٗمسف ذم ذًمؽ يٙمره اًمداقمل يٙمقن أن شم٘مدير وقمغم:  ىم٤مل

 . اًمٙمراه٦م شمٚمؽ دومع قمغم

 ذم ًمٞمس ًمٙمـ أومم أنف ؿمؽ ٓ ـمٞمب٦م سمذًمؽ شمٙمقن اًمٜمٗمس أن ُمـ ذيمره وُم٤م 

 قمٚمٞمف واًمتٕم٘م٥م ،احلدي٨م هذا همػم ُمـ أظمذه ومٙم٠منف ذًمؽ اًم٘مّم٦م هذه ؾمٞم٤مق

 وذم ،ومٞمف ذًمؽ وًمٞمس اًمب٤مب طمدي٨م ُمـ يستٜمبٓمف ُمـ ُمس٤مق ؾم٤مىمف ٕنف واضح

 ،اًمرضمؾ ظم٤مـمر يٜمٙمرس ًمئال طمسـ أدب يٕمٞمٜمف ومل وم٠مهبٛمف شرجؾ التٌعـو»  ىمقًمف

 ذم يتٕملم ومٙم٤من وإٓ يرده ٓ اًمداقمل أن قمغم اـمٚمع أنف هذا إمم يٜمْمؿ أن سمد وٓ

 شالتٌعـو هذا إن» :عمسٚمؿ رواي٦م ومٗمل وأجْم٤م ،ظم٤مـمره يمرس ومٞمحّمؾ احل٤مل صم٤مين

 سمحس٥م سمف رومؼ ٟمقع وومٞمف ،إؿم٤مرة وقمٞمٜمف ٤مًمٗمٔمً  أهبٛمف سم٠منف اًمروايتلم سملم وجيٛمع

 . اًمٓم٤مىم٦م

يف حطٛز َٔ ٖٛ أٚىل  ٞتكدّ ايفطٛي

 بػري طًبَٓ٘ 

ـْ َشْفؾِ   َؿْقِمفِ  َظ
ِ
اء َزَ ـُ ـْ  ـْ ِرَجوٍل ِم ـِ َأيِب َحْثَؿَي َظ ٌْدَ  ،ْب ـَ َشْفٍؾ َوحُمَقَِّصَي َخَرَجو  اهللِ َأن  َظ ْب

ؿْ  ـْ َجْفٍد َأَصوَِبُ ٌْدَ  ،َؾَللَتك حُمَقَِّصيُ  ،إَِػ َخْقَزَ ِم ـَ َشفْ  اهللِ  َؾَلْخَزَ َأن  َظ ٍؾ َؿْد ُؿمَِؾ َوُضِرَح ِف ْب

ٌََؾ َحم ك  ،َمو َؿَمْؾـَوهُ اهلل وَ  :َؿوُفقا ،َؿَمْؾُمُؿقهُ اهلل َأْكُمْؿ وَ  :َؾَللَتك َ ُقَد َؾَؼوَل  ،َظْغٍ َأْو َؾِؼرٍ  ُثؿ  َأْؿ

َصُي َوُهَق أَ  ٌََؾ ُهَق َوَأُخقُه ُحَق ِّ َر َِلُْؿ َذفَِؽ ُثؿ  َأْؿ ـَ ـِ َؿِدَم َظَذ َؿْقِمِف َؾَذ مْحَ ٌُْد افر  َزُ ِمـُْف َوَظ ـُ  ـْ ْب

وَن بَِخْقَزَ  ،َشْفؾٍ  ـَ ِذي  َؿ َوُهَق اف  َُحقَِّصيَ  اهلل َؾَؼوَل َرُشقُل  ،َؾَذَهَى حُمَقَِّصُي فَِقَمَؽؾ 
 :دِ
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« ْ زِّ ْ  ـَ زِّ ـ   شـَ ًِّ َؿ حُمَقَِّصُي َؾَؼوَل َرُشقُل  ،ُ ِر ُد اف َصُي ُثؿ  لَتَؽؾ  َؿ ُحَق ِّ و» :اهلل  َؾَمَؽؾ   َأنْ  إِم 

ٌَُؽؿْ  َ ُدوا و َصوِح ٌُقا  ،إَِفْقِفْؿ ِف َذفَِؽ  اهلل َؾَؽَمَى َرُشقُل  شبَِحْرٍب  ُ ْمِذُكقا َأنْ  َوإِم  َؾَؽَم

و وَ  ـِ  اهلل َؾَؼوَل َرُشقُل  ،َمو َؿَمْؾـَوهُ اهلل إِك  مْحَ ٌِْد افر  َصَي َوحُمَقَِّصَي َوَظ ِؾُػقنَ » :حِلَُق ِّ  َأحَتْ

قنَ وَ  َمِحؼي ًْ قا  :َؿوُفقا شَ ُقدُ  َفُؽؿْ  َؾَمْحِؾُػ » :َؿوَل  ،اَل  :َؿوُفقا شَصوِحٌُِؽؿْ  َدمَ  لَت ًُ َفْق

ِؾِؿغَ  ًْ ـْ ِظـِْدهِ  اهلل َؾَقاَداُه َرُشقُل  ،بُِؿ ٌَ إَِفْقِفْؿ َرُشقُل  ،ِم ٌََع ِموَئَي َكوَؿٍي َحم ك  اهلل َؾ

اَر َؾَؼوَل َشفْ  ًْ َظَؾْقِفؿ افد  ـَْفو َكوَؿٌي مَحَْراءُ  :ٌؾ ُأْدِخَؾ َضْمـِل ِم ـَ رواه افٌخوري برؿؿ  . َؾَؾَؼْد َر

 .(:677)( ومًؾؿ برؿؿ 1914 و1911)

 .ف حية افـٌل افـوس  ؼ أحجؿ أن  مم دِّ افصِّ أبق بؽرو

ـْ َشْفؾِ وَ  وِظِديِّ  َظ  ً ـِ َشْعٍد اف ـِ َظْقٍف  َذَهَى إَِػ َبـِل َظْؿِرو اهلل َأن  َرُشقَل  ،ْب  ْب

ـَُفؿْ  اَلةُ  ،فُِقْصِؾَح َبْق ُن إَِػ َأيِب َبْؽٍر َؾَؼوَل  ،َؾَحوَكً افص   ؟َألُتَصعِّ بِوفـ وِس َؾُلِؿقؿُ  :َؾَجوَء ادَمذِّ

اَلةِ  اهلل َؾَجوَء َرُشقُل  ،َؾَصذ  َأُبق َبْؽرٍ  :َؿوَل  ،َكَعؿْ  :َؿوَل  َؾَمَخؾ َص َحم ك  ،َوافـ وُس ِف افص 

َؼ افـ وُس َوَؿَػ ِف افص   اَلةِ  ،ػِّ َؾَصػ  ًُ ِف افص  وَن َأُبق َبْؽٍر اَل َ ْؾَمِػ ـَ َثَر افـ وُس  ،َو ـْ َؾَؾا  َأ

ًَ َؾَرَأى َرُشقَل  ٌْ َمَؽوَكَؽ  اهلل َؾَلَصوَر إَِفْقِف َرُشقُل ، اهلل افم ْصِػقَؼ اْفَمَػ  ،َأن اْمُؽ

ـْ َذفَِؽ  اهلل َوَجؾ  َظَذ َمو َأَمَرُه بِِف َرُشقُل  َظز  اهلل َؾَرَؾَع َأُبق َبْؽٍر َ َدْ ِف َؾَحِؿَد  ُثؿ   ،ِم

ػِّ  َم افـ ٌِلي  ،اْشَمْلَخَر َأُبق َبْؽٍر َحم ك اْشَمَقى ِف افص  َف  َولَتَؼد   َ و» :َؾَؼوَل  ،َؾَصذ  ُثؿ  اْكَكَ

ًَ  َأنْ  َمـََعَؽ  َمو َبْؽرٍ  َأَبو ٌُ َ  :ق َبْؽرٍ َؿوَل َأبُ  ش؟َأَمْرلُتَؽ  إِذْ  لَتْث  َأيِب ُؿَحوَؾَي َأْن ُ َصعِّ
ـِ وَن اِلْب ـَ َمو 

َثْرلُتؿ َرَأْ ُمُؽؿْ  ِل  َمو: »اهلل َؾَؼوَل َرُشقُل ، اهلل َبْغَ َ َدْي َرُشقِل  ـْ ـْ  ،افم ْصِػقَؼ  َأ  َم

ءٌ  َكوَبفُ  ٌِّْح  َصاَللتِفِ  ِف  َرْ ًَ فُ  ،َؾْؾُق ٌ َح  إَِذا َؾنِك  ًَ  َش َا وَ  ،إَِفْقفِ  اْفُمِػ   افم ْصِػقُح  إِك 
ِ
وء ًَ رواه ش. فِؾـِّ

 . (536)( ومًؾؿ برؿؿ 161افٌخوري برؿؿ )
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 وقمٛمر رض اهلل قمٜمف مل يرض أن يت٘مدم ذم طمرضة أيب سمٙمر:

 
ِ
ـْ قُمَبْٞمِد اهلل ـِ قَمْبدِ  قَم  ىَم٤مَل  سْم

ِ
صمِٞمٜمِل  :َدظَمْٚم٧ُم قَمغَم قَم٤مِئَِم٦َم وَمُ٘مْٚم٧ُم هَل٤َم :اهلل َٓ حُتَد  َأ

ـْ َُمَرِض َرؾُمقِل   قَم
ِ
 ش؟افـ وُس  َأَصذ  » :وَمَ٘م٤مَل  صَمُ٘مَؾ اًمٜمَّبِلُّ  ،سَمغَم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ؟اهلل

  ،َٓ  :ىُمْٚمٜم٤َم
ِ
 ،وَمَٗمَٕمْٚمٜم٤َم شادْخَضِى  ِف  َموءً  ِل  َوُعقا: »ىَم٤مَل  ،َوُهْؿ َيٜمَْتٔمُِروَٟمَؽ َي٤م َرؾُمقَل اهلل

 ،َٓ  :ىُمْٚمٜم٤َم ش؟افـ وُس  َأَصذ  » :َ٘م٤مَل صُمؿَّ َأوَم٤مَق ومَ  ،وَم٤مهْمَتَسَؾ صُمؿَّ َذَه٥َم ًمَِٞمٜمُقَء وَم٠ُمهْمِٛمَل قَمَٚمْٞمفِ 

 
ِ
 ،وَمَٗمَٕمْٚمٜم٤َم شادْخَضِى  ِف  َموءً  ِل  َوُعقا» :وَمَ٘م٤مَل  ،َوُهْؿ َيٜمَْتٔمُِروَٟمَؽ َي٤م َرؾُمقَل اهلل

 ،َٓ  :ىُمْٚمٜم٤َم ش؟افـ وُس  َأَصذ  » :وَم٤مهْمَتَسَؾ صُمؿَّ َذَه٥َم ًمَِٞمٜمُقَء وَم٠ُمهْمِٛمَل قَمَٚمْٞمِف صُمؿَّ َأوَم٤مَق وَمَ٘م٤مَل 

 َوهُ 
ِ
 ،وَمَٗمَٕمْٚمٜم٤َم شادْخَضِى  ِف  َموءً  ِل  َوُعقا» :وَمَ٘م٤مَل  ،ْؿ َيٜمَْتٔمُِروَٟمَؽ َي٤م َرؾُمقَل اهلل

 ،َٓ  :وَمُ٘مْٚمٜم٤َم ش؟افـ وُس  َأَصذ  » :وَم٤مهْمَتَسَؾ صُمؿَّ َذَه٥َم ًمَِٞمٜمُقَء وَم٠ُمهْمِٛمَل قَمَٚمْٞمِف صُمؿَّ َأوَم٤مَق وَمَ٘م٤مَل 

 
ِ
َواًمٜم٤َّمُس قُمُٙمقٌف ذِم اعمْسِجِد َيٜمَْتٔمُِروَن  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َوُهْؿ َيٜمَْتٔمُِروَٟمَؽ َي٤م َرؾُمقَل اهلل

 
ِ
ظِمَرةِ  َرؾُمقَل اهلل ْٔ  ا

ِ
  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،ًمَِّماَلِة اًْمِٕمَِم٤مء

ِ
إمَِم َأيِب  وَم٠َمْرؾَمَؾ َرؾُمقُل اهلل

َ سم٤ِمًمٜم٤َّمسِ  ؾُمقُل وَمَ٘م٤مَل  ،سَمْٙمٍر َأْن ُيَّمكم    :وَم٠َمت٤َمُه اًمرَّ
ِ
َ  إِنَّ َرؾُمقَل اهلل  َي٠ْمُُمُرَك َأْن شُمَّمكم 

وَمَ٘م٤مَل  :ىَم٤مَل  ،َصؾ  سم٤ِمًمٜم٤َّمسِ  ،َي٤م قُمَٛمرُ  :َويَم٤مَن َرضُماًل َرىِمٞمً٘م٤م-وَمَ٘م٤مَل َأبُق سَمْٙمٍر  ،سم٤ِمًمٜم٤َّمسِ 

َج٤َّممَ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َأن٧َْم َأطَمؼُّ سمَِذًمَِؽ  :قُمَٛمرُ  ْٕ ْٚمَؽ ا
  ،وَمَّمغمَّ هِبِْؿ َأبُق سَمْٙمٍر شمِ

ِ
صُمؿَّ إِنَّ َرؾُمقَل اهلل

٦مً   ـْ َٟمْٗمِسِف ظِمٗمَّ ْٝمِر َوَأبُق  ،َوضَمَد ُِم ٤م اًْمَٕمب٤َّمُس ًمَِّماَلِة اًمٔمُّ وَمَخَرَج سَملْمَ َرضُمَٚملْمِ َأطَمُدمُهَ

رَ  ،سَمْٙمٍر ُيَّمكم  سم٤ِمًمٜم٤َّمسِ  َٓ  وَم٠َمْوَُم٠َم إًَِمْٞمِف اًمٜمَّبِلُّ  ،وَمَٚمامَّ َرآُه َأبُق سَمْٙمٍر َذَه٥َم ًمَِٞمَت٠َمظمَّ َأْن 

َر َوىَم٤مَل هَلاَُم  ويِن » :َيَت٠َمظمَّ ًَ َويَم٤مَن َأبُق سَمْٙمٍر  ،وَم٠َمضْمَٚمَس٤مُه إمَِم ضَمٜم٥ِْم َأيِب سَمْٙمرٍ  شَجـٌِْفِ  إَِػ  َأْجِؾ
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 َواًمٜم٤َّمُس ُيَّمٚمُّقَن سمَِّماَلِة َأيِب سَمْٙمٍر َواًمٜمَّبِلُّ  ُيَّمكم  َوُهَق ىَم٤مِئٌؿ سمَِّماَلِة اًمٜمَّبِل  

 . ىَم٤مقِمدٌ 

ٌَْقُد اهللِ ٌْدِ  :َؿوَل ُظ ًُ َظَذ َظ ًُ  اهللِ َؾَدَخْؾ ٌ وٍس َؾُؼْؾ ـِ َظ َثْمـِل  :َففُ  ْب َأاَل َأْظِرُض َظَؾْقَؽ َمو َحد 

ـْ َمَرِض َرُشقِل  ًُ َحِد َثَفو َظَؾْقِف َؾَا َأْكَؽَر ِمـُْف َصْقًئو  .َهوِت  :َؾَؼوَل  ؟اهلل َظوِئَشُي َظ َؾَعَرْو

ُف َؿوَل  ٌ وسِ  :َؽْرَ َأك  وَن َمَع اْفَع ـَ ِذي  ُجَؾ اف  ًْ َفَؽ افر  ًُ  ؟َأَشؿ   . ُهَق َظِع   :وَل ؿَ  ،اَل  :ُؿْؾ

 . (569)( ومًؾؿ برؿؿ 160رواه افٌخوري برؿؿ )

  يٝظ أًًٖا يٖ٘ٛ ملا ايتطاٍٚ 

ـْ  ٌْدِ  َظ ـِ  َظ مْحَ ـِ  افر  ٌْدَ  َ و» :اهلل َؿوَل ِل َرُشقُل  :َشُؿَرَة َؿوَل  ْب ـِ  َظ مْحَ ـَ  افر   اَل  ،َشُؿَرةَ  ْب

َلل ًْ َموَرةَ  لَت ـْ  ُأْظِطقَمَفو إِنْ  َؾنِك َؽ  اْْلِ َلَفيٍ  َظ ًْ ًَ  َم ْؾ
ـْ  ُأْظِطقَمَفو َوإِنْ  ،إَِفْقَفو ُوـِ َلَفيٍ  َؽْرِ  َظ ًْ  َم

 ًَ ـْ ًَ  َوإَِذا ،َظَؾْقَفو ُأِظ ًَ  َ ِؿغٍ  َظَذ  َحَؾْػ َهو َؾَرَأْ  ا َؽْرَ رْ  ِمـَْفو َخْرً ـْ  َؾَؽػِّ ًِ  َ ِؿقـَِؽ  َظ  َواْئ

  .شَخْرٌ  ُهقَ  اف ِذي

 .(9151( ومًؾؿ )1111رواه افٌخوري برؿؿ )

ـْ َأيِب ُهَرْ َرةَ  اَ يَ  َهِذهِ  أَلُْظِطَغ  » :َؿوَل َ ْقَم َخْقَزَ  اهلل َأن  َرُشقَل  ،َظ ىي  َرُجاًل  افر 
 حُيِ

 .شَ َدْ فِ  َظَذ  اهلل َ ْػَمُح  َوَرُشقَففُ  اهلل

وِب  َؿوَل ُظَؿُر   ـُ اْْلَط  َموَرَة إِال  َ ْقَمِئٍذ َؿوَل  :ْب ًُ اْْلِ ٌْ ٌَ وَوْرُت َِلَو َرَجوَء َأْن ُأْدَظك ؾَ  :َمو َأْح ًَ َم

وَهو َوَؿوَل  َظِع   اهلل َؾَدَظو َرُشقُل  :َؿوَل  ،َِلَو ـَ َأيِب َضوفٍِى َؾَلْظَطوُه إِ   ًْ  َواَل  اْمشِ » :ْب  لَتْؾَمِػ

ًْ َؾَكَ  :َؿوَل  شَظَؾْقَؽ  اهلل َ ْػَمَح  َحم ك ْ َ ْؾَمِػ وَر َظِع  َصْقًئو ُثؿ  َوَؿَػ َوَل ًَ  ،َ و َرُشقَل اهللِ :َخ َؾ
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ًدا َوَأن   اهلل إِال   إَِففَ  اَل  َأنْ  َ ْشَفُدوا َحم ك َؿولتِْؾُفؿْ » :َؿوَل  ؟َظَذ َموَذا ُأَؿولتُِؾ افـ وَس   َرُشقُل  حُمَؿ 

َفو إِال   َوَأْمَقاَِلُؿْ  ِدَموَءُهؿْ  ِمـَْؽ  َمـَُعقا َؾَؼدْ  َذفَِؽ  َؾَعُؾقا َؾنَِذا اهلل و بَِحؼِّ ًَ  ش.اهللِ  َظَذ  ُِبُؿْ َوِح

 (.1105رواه مًؾؿ برؿؿ )

ـْ َشْفؾِ وَ  ـِ  َظ اَ يَ  َهِذهِ  أَلُْظِطَغ  » :َؿوَل َ ْقَم َخْقَزَ  اهلل َأن  َرُشقَل  ،َشْعدٍ  ْب  َرُجاًل  افر 

ىي  َ َدْ فِ  َظَذ  اهلل َ ْػَمُح 
ٌيفُ  َوَرُشقَففُ  اهلل حُيِ

 .شَوَرُشقُففُ  اهلل َوحُيِ

ٌَوَت  :َؿوَل   ُْؿ ُ ْعَطوَهو َؾ قَن َفْقَؾَمُفْؿ َأ ي ـُ ٌََح افـ وُس َؽَدْوا َظَذ  :َؿوَل  ،افـ وُس َ ُدو َؾَؾا  َأْص

ُفْؿ َ ْرُجقَن َأْن ُ ْعَطوَهو اهلل َرُشقِل  ؾي ـَ » :َؾَؼوَل  ،ـُ ـُ  َظِعي  َأْ  ُهَق َ و  :َؾَؼوُفقا شَضوفٍِى  َأيِب  ْب

ٌََصَؼ َرُشقُل  ،َؾُلِتَ بِفِ  شإَِفْقفِ  َؾَلْرِشُؾقا» :َؿوَل  ،َ ْشَمؽِل َظْقـَْقفِ اهلل َرُشقَل  ِف َظْقـَْقِف  اهلل َؾ

ـْ بِِف َوَجعٌ  ْ َ ُؽ َلْن َل ـَ َأ َحم ك  اَ َي َؾَؼوَل َظِع   ،َوَدَظو َفُف َؾَزَ ُأَؿولتُِؾُفْؿ  ،َ و َرُشقَل اهللِ :َؾَلْظَطوُه افر 

وَحمِِفؿْ  لَتـِْزَل  َحم ك ِرْشِؾَؽ  َظَذ  اْكُػذْ » :َؾَؼوَل  ؟َحم ك َ ُؽقُكقا ِمْثَؾـَو ًَ  إَِػ  اْدُظُفؿْ  ُثؿ   بِ

ْشاَلمِ  ُهؿْ  اْْلِ ـْ  َظَؾْقِفؿْ  ََيُِى  بَِا  َوَأْخِزْ ِدَي  أَلَنْ  اهللَؾقَ  ،ؾِقفِ  اهلل َحؼِّ  ِم  َرُجاًل  بَِؽ  اهلل َ ْ

ـْ  َفَؽ  َخْرٌ  َواِحًدا ُر  َفَؽ  َ ُؽقنَ  َأنْ  ِم ( ومًؾؿ 1111رواه افٌخوري برؿؿ )  ش.افـ َعؿِ  مُحْ

 .(1101برؿؿ)

 ؿول افشوظر: 

ن فؾعؾقوء مـؽ  ًدا  وال متد 

 

 

 حمك لتؼقل افعؾقوء هوت  دك 
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  نجس٠ ايطؤاٍ فُٝا ال ٜعين

﮴  ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﴿لتعوػ: اهلل ؿول  ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

﯀  ﯁           ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿

  .[901-909ادوئدة:]﴾       

ـْ َشْعدِ وَ  ـِ َأيِب َوؿ وصٍ  َظ ِؾِؿغَ  َأْظَظؿَ  إِن  » :اهلل َؿوَل َرُشقُل  :َؿوَل  ،ْب ًْ ِؾِؿَغ  ِف  اد ًْ  اد

ـْ  ُجْرًمو ـْ  َشَلَل  َم   َظ
ٍ
ء مْ  َلْ  َرْ ر  ِؾِؿغَ  َظَذ  حُيَ ًْ مَ  اد ـْ  َظَؾْقِفؿْ  َؾُحرِّ َلَفمِفِ  َأْجؾِ  ِم ًْ  ش.َم

 .(3469)ؿؿ ( ومًؾؿ بر0161رواه افٌخوري برؿؿ ) 

ـْ َأَكسِ وَ  ـِ َموفٍِؽ َؿوَل  َظ ٌء َؾَخَطَى َؾَؼوَل  اهلل َبَؾَغ َرُشقَل  :ْب ـْ َأْصَحوبِِف َرْ  :َظ

« ًْ وْفَقْقمِ  َأرَ  َؾَؾؿْ  َوافـ ورُ  اْْلَـ يُ  َظَع   ُظِرَو ِّ  اْْلَْرِ  ِف  ـَ  َأْظَؾؿُ  َمو لَتْعَؾُؿقنَ  َوَفقْ  ،َوافؼ 

ثًِرا ٌََؽْقُمؿْ َوفَ  َؿِؾقاًل  َفَضِحْؽُمؿْ   .شـَ

ـْفُ  اهلل َؾَا َألَتك َظَذ َأْصَحوِب َرُشقِل  :َؿوَل   ْقا ُرُءوَشُفْؿ َوَِلُْؿ  :َؿوَل  ،َ ْقٌم َأَصدي ِم َؽط 

ْشاَلِم ِد ـًو ،َرًبوسم٤مهلل َرِوقـَو  :َؾَؼوَم ُظَؿُر َؾَؼوَل  :َؿوَل  ،َخـِغٌ  ٍد َكًٌِقو ،َوبِوْْلِ وَم َؾؼَ  :َؿوَل  .َوبُِؿَحؿ 

ُجُؾ َؾَؼوَل  ـْ َأيِب  :َذاَك افر  : :َؿوَل  ،َم ًْ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﴿ َأُبقَك ُؾاَلٌن َؾـََزَف

﮷  ﮸ ﮴  ﮵ ﮶ ( ومًؾؿ برؿؿ 1111رواه افٌخوري برؿؿ ) .[909]ادوئدة:﴾﮳

(346:) . 

ـْ َأيِب ُمقَشك َؿوَل وَ  ـ ٌِلي  :َظ ثَِر َظَؾقْ  ُشِئَؾ اف ـْ ِرَهَفو َؾَؾا  ُأ ـَ ـْ َأْصَقوَء  ِف َؽِضَى ُثؿ  َؿوَل َظ

ـْ َأيِب  :َؾَؼوَل َرُجٌؾ  شِصْئُمؿْ  َظؿ   َشُؾقيِن » :فِؾـ وسِ   :َؾَؼوَم آَخُر َؾَؼوَل  شُحَذاَؾيُ  َأُبقكَ » :َؿوَل  ؟َم
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ـْ َأيِب َ و َرُشقَل اهللِ ٌَيَ  َمْقَػ  َشوِلٌ  َأُبقكَ » :َؿوَل  ،َم  اهللَؾَؾا  َرَأى ُظَؿُر َمو ِف َوْجِف َرُشقِل  شَصْق

و َكُمقُب إَِػ اهللِ ،َ و َرُشقَل اهللِ :ِمـ اْفَغَضِى َؿوَل    .إِك 

 . (3471)( ومًؾؿ برؿؿ 11رواه افٌخوري برؿؿ )

ـْ َأيِب ُهَرْ َرَة َؿوَل:وَ  ُمُؽْؿ، َمو َذُرويِن : »اهلل َرُشقُل َؿوَل َظ ـْ َا  لَتَر ـْ  َهَؾَؽ  َؾنِك  ونَ  َم  ـَ

ٌَْؾُؽؿْ    َأَمْرلُتُؽؿْ  َؾنَِذا َأْكٌَِقوِئِفْؿ، َظَذ  َواْخِماَلؾِِفؿْ  ؿْ ُشَماِلِِ  بَِؽْثَرةِ  َؿ
ٍ
ء  َمو ِمـْفُ  َؾْللُتقا ِبَقْ

ـْ  ََنَْقُمُؽؿْ  َوإَِذا اْشَمَطْعُمْؿ،   َظ
ٍ
ء ( ومًؾؿ برؿؿ 0166رواه افٌخوري برؿؿ ) ش.َؾَدُظقهُ  َرْ

(6448) .  

ـْ وَ  ـِ  َؿْقسِ  َظ ـْ  اْمَرَأةٍ  َظَذ  رٍ َبؽْ  َأُبق َدَخَؾ  َؿوَل  ،َحوِزمٍ  َأيِب  ْب  ،َزْ ـَُى  َِلَو ُ َؼوُل  َأمْحََس  ِم

 ؟لَتَؽؾ ؿُ  اَل  َِلَو َمو :َؾَؼوَل  ،لَتَؽؾ ؿُ  اَل  َؾَرآَهو

ًْ  :َؿوُفقا   .ُمْصِؿَميً  َحج 

ـْ  َهَذا ؛حَيِؾي  اَل  َهَذا َؾنِن   لَتَؽؾ ِؿل :َِلَو َؿوَل   ًْ  ؛اْْلَوِهؾِق يِ  َظَؿؾِ  ِم َؿ ًْ  َؾَمَؽؾ  ـْ  :َؾَؼوَف  َم

 ًَ ـَ  اْمُرؤٌ  :َؿوَل   ؟َأْك ـَ ادُْ  ِم ًْ  .َفوِجِر  ـَ  َأيي  :َؿوَف   ؟ادَُْفوِجِر 

ـْ  :َؿوَل  ًْ  .ُؿَرْ شٍ  ِم ـْ  َؿوَف ًَ  ُؿَرْ شٍ  َأيِّ  ِم ُئقٌل  إِك ِؽ  :َؿوَل  ؟َأْك ًَ  .َبْؽرٍ  َأُبق َأَكو ؛َف

  ًْ وفِِح  اأْلَْمرِ  َهَذا َظَذ  َبَؼوُؤَكو َمو :َؿوَف  :َؿوَل  ؟اْْلَوِهؾِق يِ  َبْعدَ  بِفِ اهلل  وءَ َج  اف ِذي افص 

ؿْ  ـُ ًْ  َمو َظَؾْقفِ  َبَؼوُؤ ُمُؽؿْ  بُِؽؿْ  اْشَمَؼوَم  .َأِئؿ 

  ًْ يُ  َوَمو :َؿوَف ونَ  َأَمو :َؿوَل  ؟اأْلَِئؿ  اٌف  ُرُءوٌس  فَِؼْقِمِؽ  ـَ  َ ْلُمُروََنُؿْ  َوَأْذَ

ًْ  ؟َؾُقطِقُعقََنُؿْ   .افـ وسِ  َظَذ  ِؽ ُأوَفئِ  َؾُفؿْ  :َؿوَل  .َبَذ  :َؿوَف

 (.4641) برؿؿ افٌخوري رواه



   يمثرة اًمس١مال ومٞمام ٓ يٕمٜمل أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      حتريؿ اًمتجسس
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 حتسِٜ ايتذطظ  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

  .[91احلجرات:]﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ وَ    ،قَم
ِ
ؿْ » :ىَم٤مَل  َأنَّ َرؾُمقَل اهلل ـُ و ـ   إِ   َذُب  ـ  افظ   َؾنِن   ،َوافظ  ـْ  َأ

 ٌِ قا َواَل  ،احْلَِد  ًُ  ً قا َواَل  ،حَتَ ًُ  ً قا َواَل  ،ََتَ ًُ وَشُدوا َواَل  ،لَتـَوَؾ ٌَوَؽُضقا َواَل  ،حَتَ  َواَل  ،لَت

قُكقا ،لَتَداَبُروا ـُ ٌَودَ  َو ( وُمسٚمؿ سمرىمؿ 7177رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )ش. إِْخَقاًكو اهلل ِظ

(3674) .  

أومٕم٤مل اجلقاؾمٞمس; ٕن  ويمثرة إؾمئٚم٦م وطم٥م آؾمتٓمالع هل ُمـ

وومٕمٚمتف  ،طمتك ي١مدي ُمٝمٛمتف اًم٘مبٞمح٦م ػ سمٛمٝمٛم٦م; ٓسمد أن يٕمرفاجل٤مؾمقس ُمٙمٚمَّ 

   اًمِمٜمٞمٕم٦م.

 ايعصي١ عال١َ ع٢ً عدّ ايفطٍٛ   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿اهلل ضمؾ ذم قماله:  ىم٤مل

 .[91]افؽفػ:﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ



   اًمٕمزًم٦م قمالُم٦م قمغم قمدم اًمٗمْمقل أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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ـْ  ـِ قَمْٛمٍرو َرِضَ اهلُل قَمٜمُْٝماَم  َوقَم  سم
ِ
ـِ اًمٜمَّبِل   ،قَمبِد اهلل  َظَذ  َ ْلِت »َأنَُّف ىَم٤مَل:  قَم

ٌَْؼك ،َؽْرَبَؾيً  ؾِقفِ  ُ َغْرَبُؾقنَ  َزَمونٌ  افـ وسِ  ًْ  َؿدْ  ُحَثوَفيٌ  ِمـُْفؿْ  َ  ؿْ  ،ُظُفقُدُهؿْ  َمِرَج  ،َوَأَموَكوُِتُ

 َوؿَمبََّؽ سَملْمَ َأَص٤مسمِِٕمِف! ،شَهَؽَذا َؾَؽوُكقا َواْخَمَؾُػقا

: َي٤م َرؾُمقَل  ـْ َذًمَِؽ؟ىَم٤مًُمقا ْخَرُج ُِم  وَماَم اعْمَ
ِ
 اهلل

مُِؽؿْ  َأْمرِ  َظَذ  َولُتْؼٌُِؾقنَ  ،لُتـِْؽُرونَ  َمو َولَتَدُظقنَ  ،لَتْعِرُؾقنَ  َمو لَتْلُخُذونَ : »ىَم٤مَل   ،َخوص 

مُِؽؿْ  َأْمَر  َولَتَدُظقنَ   ( وهق طمسـ.3/331رواه أمحد )ش. َظوم 

ـْ   َأيُّ اًمٜم٤َّمِس  ،فُ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريَّ َرِضَ اهلُل قَمٜمْ  َوقَم
ِ
ىَم٤مَل: ىِمٞمَؾ َي٤م َرؾُمقَل اهلل

 
ِ
ـٌ : »َأوْمَْمُؾ؟ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل وِهدُ  ُمْمِم فِ  اهلل َشٌِقؾِ  ِف  َُيَ ًِ : ،شَوَموفِفِ  بِـَْػ  صُمؿَّ  ىَم٤مًُمقا

؟ ـْ ـٌ » :ىَم٤مَل  َُم ـَ  ِصْعٍى  ِف  ُمْمِم ـْ  افـ وَس  َوَ َدعُ  اهلل َ م ِؼل َعوِب افشِّ  ِم هِ  ِم   ش.َذِّ

 (.3897اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) رواه

 (::6ىم٤مل اخلٓم٤ميب ذم اًمٕمزًم٦م)ص

ن ُمـ ضمرى ذم صحب٦م اًمٜم٤مس وآؾمتٙمث٤مر ُمـ ُمٕمرومتٝمؿ قمغم ُم٤م يدقمق اًمٞمف إ

خػ اًمٕم٤مدات وشمرك آىمتّم٤مد ومٞمٝم٤م وآىمتّم٤مر اًمذي شمدقمقه أؿمٖمػ اًمٜمٗمقس و

ويم٤من ؾمبٞمٚمف ذم  ،ن شمستقظمؿ قم٤مىمبتفإو ،ٓ حيٛمد همبفأا ًمٞمف يم٤من ضمديرً إاحل٤مضم٦م 

ظمذ ُمٜمف ومقق ىمدر طم٤مضمتف ٠موي ،ؾمبٞمؾ ُمـ يتٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم ذم همػم أوان ضمققمف ذًمؽ

وًمٞمس ُمـ قمٚمؿ  ،واؾم٘م٤مم ُمتٚمٗم٦م ،ن ي٘مع ذم أُمراض ُمدٟمٗم٦مأن ذًمؽ ٓ يٚمب٨م ٢موم

 ـها .يمٛمـ ضمٝمؾ وٓ ُمـ ضمرب واُمتحـ يمٛمـ ُم٤مد وظم٤مـمر



ـْ قمدم اًمٗمْمقل  أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      احلرص قمغم ُم٤م يٜمٗمع ُِم
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َِ  عدّ ايفطٍٛ   ِٔاحلسص ع٢ً َا ٜٓفع 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ه: اهلل ضمؾ ذم قمال ىم٤مل

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڀ

 . [991]افـًوء:﴾ڤ ڤ ڤ ڤ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهلُل قَمٜمْفُ وَ    ،قَم
ِ
ـُ »: ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل  اْفَؼِقيي  ادْمِم

ـِ  ِمـ اهلل إَِػ  َوَأَحىي  َخْرٌ  ِعقِػ، ادْمِم ؾ   َوِف  افض   َ ـَْػُعَؽ  َمو َظَذ  اْحِرْص  َخْرٌ  ـُ

ءٌ  َأَصوَبَؽ  َوإِنْ  لَتْعَجْز، َواَل  سم٤مهلل ـْ َواْشَمعِ  ًُ  َأينِّ  َفقْ  لَتُؼْؾ  َؾاَل  َرْ ونَ  َؾَعْؾ َذا ـَ َذا ـَ ـَ  َو

ـْ  ْقَطونِ  َظَؿَؾ  لَتْػَمُح  َفقْ  َؾنِن   َؾَعَؾ، َصوءَ  َوَمو اهلل رُ َؿدَ  ُؿْؾ  َوَفِؽ رواه ُمسٚمؿ ش. افش 

 (. 3775سمرىمؿ)

ـِ َيَس٤مٍر َرِضَ اهللُ  ـْ َُمْٕمِ٘مِؾ سْم   ،قَمٜمْفُ  َوقَم
ِ
ٌَوَدةُ »ىَم٤مَل:  َأنَّ َرؾُمقَل اهلل  ِف  اْفِع

ِفْجَرةٍ  اِْلَْرِج   (.3:59رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ)ش. إَِل   ـَ

بٚم٧م قمغم ىموأن٧م شمريم٧م اًمٜم٤مس ذم طم٤مهلؿ وأ ،واؿمتٖمٚمقا  ،ُم٤مج اًمٜم٤مسوم٢مذا 

 ؿم٠منؽ ومزت سمام يٜمٗمع ومل شمٜمدم قمغم ومقات اخلػم قمٚمٞمؽ!



   شمرك ُم٤م ٓ يٕمٜمل ورومض آؿمتٖم٤مل سمام ٓ جيدي أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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تسى َا ال ٜعين ٚزفض االغتػاٍ مبا ال 

   جيدٟ

اٍد َؿوَل    ـْ َور  َمَى ادِغَرُة إَِػ ُمَعوِوَ يَ  :َظ و َبْعدُ  :ـَ  :َشاَلٌم َظَؾْقَؽ َأم 

ًُ َرُشقَل   مَ  اهلل إِن  » :َ ُؼقُل  اهلل َؾنيِنِّ َشِؿْع ـْ  َوََنَك َثاَلًثو َحر  مَ  ،َثاَلٍث  َظ  َحر 

ٌَـَوِت  َوَوْأدَ  ،اْفَقافِدِ  ُظُؼقَق  ـْ  َوََنَك ،َوَهوِت  َواَل  ،اْف ْثَرةِ  ،َوَؿوَل  ِؿقَؾ  :َثاَلٍث  َظ ـَ  َو

َمالِ  ًي   .(514)( ومًؾؿ برؿؿ 1106رواه افٌخوري برؿؿ ) ش.ادولِ  َوإَِووَظيِ  ،اف

ـْ َأيِب ُهَرْ َرَة َؿوَل وَ   َفُؽؿْ  َوَ ْؽَرهُ  ،َثاَلًثو َفُؽؿْ  َ ْرَى  اهلل إِن  » :اهلل َؿوَل َرُشقُل  :َظ

َى  ،َثاَلًثو ٌُُدوهُ  َأنْ  ُؽؿْ فَ  َؾَرْ قا َواَل  لَتْع ـُ ٌْؾِ  لَتْعَمِصُؿقا َوَأنْ  ،َصْقًئو بِفِ  لُتْؼِ  ََجِقًعو اهلل بَِح

ُؿقا َواَل  ْثَرةَ  ،َوَؿوَل  ِؿقَؾ  َفُؽؿْ  َوَ ْؽَرهُ  ،لَتَػر  ـَ َمالِ  َو ًي رواه مًؾؿ برؿؿ  ش.ادولِ  َوِإَووَظيِ  ،اف

(6866). 

ـْ َأيِب ُهَرْ َرَة َؿوَل  ـُ » :اهلل  َؿوَل َرُشقُل  :َظ  ِمـ اهلل إَِػ  َوَأَحىي  َخْرٌ  اْفَؼِقيي  ادْمِم

ـِ  ِعقِػ  ادْمِم ؾ   َوِف  ،افض  ـْ  َ ـَْػُعَؽ  َمو َظَذ  اْحِرْص  َخْرٌ  ـُ  َوإِنْ  ،لَتْعَجْز  َواَل  سم٤مهلل َواْشَمِع

ءٌ  َأَصوَبَؽ  ًُ  َأينِّ  َفقْ  لَتُؼْؾ  َؾاَل  َرْ ونَ  َؾَعْؾ َذا ـَ َذا ـَ ـَ ـْ  َو  ،َؾَعَؾ  َصوءَ  َوَمو اهلل َؿَدرُ  ْؾ ؿُ  َوَفِؽ

ْقَطونِ  َظَؿَؾ  لَتْػَمُح  َفقْ  َؾنِن    (. 1111رواه مًؾؿ برؿؿ )ش. افش 

  المِ ْش إِ  ـِ ًْ ُح  ـْ مِ » :قمـ قمكم سمـ احلسلم ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل و
ِ
 فُ ـُ ْر لتَ  ادرء

 ش.قفِ ـِ عْ  َ  واَل مَ 



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      شمرك ُم٤م ٓ يٕمٜمل ورومض آؿمتٖم٤مل سمام ٓ جيدي
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ٙمٗمٞمف ومٚمٞمس ذم ي ُمـ اؿمتٖمؾ سمامٓ يٕمٜمٞمف وُمـ مل يستٖمـ سمام :ىم٤مل سمٕمض احلٙمامء

 .اًمدٟمٞم٤م رء يٖمٜمٞمف

وم٢من ذًمؽ  ;ٓ شمتٙمٚمؿ سمامٓ يٕمٜمٞمؽ : وم٘م٤ملأوص رضماًل ف أنقمـ اسمـ قمب٤مس  

ودع اًمٙمالم ذم يمثػم مم٤م يٕمٜمٞمؽ طمتك دمد ًمف  ،وًمس٧م آُمـ قمٚمٞمؽ احلذر ،ومْمؾ

٤م وم٢من  وٓ ؾمٗمٞمٝمً ىمد قمٜم٧م وٓ مت٤مر طمٚمٞماًم  ،٤م ومرب ُمتٙمٚمؿ ذم همػم ُمقضٕمفُمقضٕمً 

واذيمر أظم٤مك إذا شمقارى قمٜمؽ سمام حت٥م أن يذيمرك  احلٚمٞمؿ ي٘مٚمٞمؽ واًمسٗمٞمف ي١مذيؽ

وم٢من ذًمؽ اًمٕمدل واقمٛمؾ قمٛمؾ  ،إذا شمقاري٧م قمٜمف ودقمف مم٤م حت٥م أن يدقمؽ ُمٜمف ،سمف

  .اُمرىء يٕمٚمؿ أنف جمزى سم٤مإلطمس٤من ُم٠مظمقذ سم٤مإلضمرام

أُمر أن٤م أـمٚمبف ُمٜمذ قمنميـ ؾمٜم٦م مل أنٚمف وًمس٧م  ىم٤مل:  رق اًمٕمجكمققمـ ُمو

  .اًمّمٛم٧م قمام ٓ يٕمٜمٞمٜمل :ىم٤مل ؟ب٤م اعمٕمتٛمرىمٞمؾ وُم٤م هق ي٤م أ ،سمت٤مريمف ومٞمام أؾمت٘مبؾ

 :ىم٤مل ضم٤مء رضمؾ ُمـ أهؾ اًمبٍمة إمم قمبٞمد اهلل سمـ قمٛمر وم٘م٤مل ،قمـ أيب راؿمد 

وم٢مهنؿ ي٘مرءوٟمؽ اًمسالم ويس٠مخقٟمؽ  ;إين رؾمقل إظمقاٟمؽ ُمـ أهؾ اًمبٍمة إًمٞمؽ

 .ٓ :ىم٤مل ،هؾ همػم :وم٘م٤مل ؟وُم٤م ىمقًمؽ ومٞمٝمام ،قمـ أُمر هذيـ اًمرضمٚملم قمغم وقمثامن

اىمرأ قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم وأظمؼمهؿ أن  :ىم٤مل ،رضمؾ ومٚمام ومرغ ُمـ ضمٝم٤مزهضمٝمزوا اًم :ىم٤مل

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ﴿ :ىمقزم ومٞمٝمؿ

  .[941افٌؼرة:]﴾يئ جب

 :وم٘م٤مل ؟ًمٕمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز ُم٤م شم٘مقل ذم أهؾ صٗملم :ىمٞمؾ :اًمِم٤مومٕمل ىم٤ملقمـ 



   اًمٕم٤مىمؾ ًمٞمس ومْمقًمًٞم٤م أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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  .ومال أطم٥م أن أظمْم٥م ًمس٤مين هب٤م ،شمٚمؽ دُم٤مء ـمٝمر اهلل يدي ُمٜمٝم٤م 

 ،ؾمٛمٕم٧م إصٛمٕمل ي٘مقل ظمذ اخلػم ُمع أهٚمف :ىم٤ملغم اًمس٤مضمل يٕم أيبقمـ و  

يمٞمػ طم٤مل ُمـ ٓ يدري  :ىم٤مل ؟وىمٞمؾ ًمبٕمْمٝمؿ يمٞمػ طم٤مًمؽ ،ودع اًمنم ٕهٚمف

  .يمٞمػ طم٤مًمف

وٓ  ،٤م ُمـ همػم قمج٥مٓ شمٙمـ ضح٤ميمً  :ىم٤مل أقمرايب :إصٛمٕمل ىم٤ملو قمـ  

( 651-645هذا اًمب٤مب ُمـ يمت٤مب اًمٕمزًم٦م ًمٚمخٓم٤ميب )ص .ُمِم٤مء إمم همػم أرب

 سمتٍمف.

ّٝاي    اعاقٌ يٝظ فطٛي

 وم٢من ٓيٕمٜمٞمؽ; سمام ٓشمتٙمٚمؿ: وم٘م٤مل رضمالً  قمٜمٝمام اهلل رض قمب٤مس اسمـ أوص

 طمتك يٕمٜمٞمؽ مم٤م يمثػم ذم اًمٙمالم ودع اًمقزر، ُمـ قمٚمٞمؽ آُمـ وًمس٧م ومْمؾ، ذًمؽ

 .قُمٜم ٧م ىمد ُمقضٕمف همػم ذم ُمتٙمٚمامً  ومرسمام ُمقضٕم٤ًم; ًمف دمد

 .(941ص) فؾخطويب افعزفي 

 : رمحف اهلل دز  أبق بؽر افشقخ افعالمي ؿول

 ُمّم٤مب ُمـ ومٙمؿ آشمّم٤مل; ؾُمٕم٤مر يّمٞمبؽ ٓ طمتك اعمٝم٤مشمٗم٦م، ومْمقل اطمذر

 يٚمت٘مؿ يم٤مًمٓمٗمؾ وٓ -ٟمقشمتف- ُمذيمرشمف يدين ٟمقُمتف ُمـ فرأؾَم  يرومع طملم ـْ ٛمِ ومَ  سمف;
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ف صمدي أُم 
 إمم ُمٙمت٥م وُمـ دار، إمم دار ُمـ اهل٤مشمػ قمؼم وهمػمه ٟمٗمسف ومٞمِمٖمؾ ،(9)

ح آظمر  إٓ طمدي٨ٌم  ه١مٓء ُمع ًمٜم٤م وًمٞمس.ههمػم قمغم سم٤مٕذى ويٚم٘مل ٟمٗمسف، قمـ يرو 

 .  اًمٗمْمقل هذا ُمـ وضٕمٝمؿ سمٛمٕم٤مجل٦م وٟمٜمّمحٝمؿ سم٤مًمٕم٤مومٞم٦م، اًمدقم٤مء

 .(53-56ص) اهل٤مشمػ أدباٟمٔمر 

أو قمالن ح٤مذا ىَمٍمَّ سمؾ ُمـ اعمحزن أن سمٕمْمٝمؿ رسمام أـم٤مل ذم اًمٕمت٤مب ًمٗمالن 

 !!وًمٖمػم طم٤مضم٦م ،ذم يمثرة آشمّم٤مل سمف

ٜمده ُمـ اًمٗمْمقل ُم٤م يزيد أو ًمٞمس قم ،وىمد يٙمقن قمٜمده ُمـ اًمِمٖمؾ ُم٤م يٛمٜمٕمف

   وٓ يتّمؾ ًمٖمػم ُم٤م هيؿ!! ،قمـ طم٤مضمتف

 ايتك٣ٛ تسى ايفطٍٛ  

 (:77-76ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمٗمقائد)ص

 : ُمراشم٥م صمالث اًمت٘مقى 

 .ُم٤متواعمحرَّ  أصم٤مم قمـ واجلقارح اًم٘مٚم٥م محٞم٦م: طمداه٤مأ

 . اعمٙمروه٤مت قمـ محٞمتٝم٤م: اًمث٤مٟمٞم٦م 

                                                 
وفي ختزن األرؿوم؛ ؾؾذا َيرج افرؿؿ برتدون ـؾػرتي؛ وفرتذا  ،هذا ف أول األمر  (1) أمو اآلن ؾؼد أصٌحً اِلقالتػ افـ ؼ 

 افشغؾ بف أـثر مـ ذي ؿٌؾ!!  صور



   شمرك اًمٗمْمقل يدومع اًمري٤مء أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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 ـها.يٕمٜمل ٓ وُم٤م اًمٗمْمقل قمـ احلٛمٞم٦م: اًمث٤مًمث٦م

سمؾ اًمّمٞم٥م)ص  (:37وىم٤مل ذم اًمقا

 وُم٤م وأؾمب٤مهب٤م ُمٔم٤مهن٤م ُمـ اًمتب٤مقمد قمغم وم٤محلرص اعمٜم٤مهل شمٕمٔمٞمؿ قمالُم٤مت وأُم٤م

 ومٞمٝم٤م اًمتل إُم٤ميمـ ُمـ هيرب يمٛمـ ُمٜمٝم٤م شم٘مرب وؾمٞمٚم٦م يمؾ وجم٤مٟمب٦م إًمٞمٝم٤م يدقمق

 سمف مم٤م طمذرا سمف سم٠مس ٓ ُم٤م يدع وأن هب٤م آومتت٤من ظمِمٞم٦م اًمٗمتٜم٦م هب٤م شم٘مع اًمتل اًمّمقر

 ُمـ وجم٤مٟمب٦م اعمٙمروه ذم اًمقىمقع ظمِمٞم٦م اعمب٤مطمث٤مت ُمـ ًمٗمْمقلا جي٤مٟم٥م وأن سم٠مس

 وم٢من ُمٜمٝم٤م ريم٥م ُم٤م يب٤مزم وٓ هب٤م ويتٝم٤مون اًمٞمٝم٤م ويدقمق وحيسٜمٝم٤م سم٤مرشمٙم٤مهب٤م جي٤مهر

 ُمـ ؾم٘مط ُمـ إٓ خي٤مًمٓمف وٓ وهمْمبف شمٕم٤ممم اهلل ؾمخط إمم داقمٞم٦م هذا ُمثؾ خم٤مًمٓم٦م

 قمز اهلل ْم٥ميٖم أن اًمٜمٝمل شمٕمٔمٞمؿ قمالُم٤مت وُمـ وطمرُم٤مشمف شمٕم٤ممم اهلل شمٕمٔمٞمؿ ىمٚمبف

 ذم شمٕم٤ممم اهلل قمَم إذا ويمرسة طمزٟم٤م ىمٚمبف ذم جيد وأن حم٤مرُمف اٟمتٝمٙم٧م إذا ضمؾ و

 .ذًمؽ يٖمػم أن هق يستٓمع ومل وأواُمره طمدوده سم٤مىم٤مُم٦م يْمٚمع ومل أرضف

 تسى ايفطٍٛ ٜدفع ايسٜا٤  

ـْ َأيِب ُهَرْ َرَة َؿوَل  ًُ َرُشقَل  :َظ َل  إِن  » :َ ُؼقُل  اهلل َشِؿْع  اْفِؼَقوَميِ  َ ْقمَ  ْؼَه  ُ  افـ وسِ  َأو 

َؾفُ  بِفِ  َؾُلِتَ  اْشُمْشِفدَ  َرُجٌؾ  َظَؾْقفِ  ًَ  َؾَا  :َؿوَل  ،َؾَعَرَؾَفو كَِعَؿفُ  َؾَعر  ًُ  :َؿوَل  ؟ؾِقَفو َظِؿْؾ  َؿولَتْؾ

ًَ  :َؿوَل  ،اْشُمْشِفْدُت  َحم ك ؾِقَؽ  َذْب ـ َؽ  ـَ ًَ  َوَفِؽ  ُأِمَر  ُثؿ   ِؿقَؾ  َؾَؼدْ  َجِريءٌ  ُ َؼوَل  أِلَنْ  َؿولَتْؾ

ِحَى  بِفِ  ًُ ؿَ  َوَرُجٌؾ  ،افـ ورِ  ِف  ُأْفِؼَل  َحم ك َوْجِففِ  َظَذ  َؾ َؿفُ  اْفِعْؾؿَ  لَتَعؾ   َؾُلِتَ  اْفُؼْرآنَ  َوَؿَرأَ  َوَظؾ 

َؾفُ  بِفِ  ًَ  َؾَا  :َؿوَل  َؾَعَرَؾَفو كَِعَؿفُ  َؾَعر  ًُ  :َؿوَل  ؟ؾِقَفو َظِؿْؾ ْؿ ْؿُمفُ  اْفِعْؾؿَ  لَتَعؾ   ْأُت َوَؿَر  ،َوَظؾ 
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ًَ  :َؿوَل  ،اْفُؼْرآنَ  ؾِقَؽ  َذْب ًَ  َوَفِؽـ َؽ  ،ـَ ْؿ  فُِقَؼوَل  اْفُؼْرآنَ  َوَؿَرْأَت  ،َظوِلٌ  فُِقَؼوَل  اْفِعْؾؿَ  لَتَعؾ 

ِحَى  بِفِ  ُأِمَر  ُثؿ   ،ِؿقَؾ  َؾَؼدْ  ،َؿوِرٌئ  ُهقَ  ًُ عَ  َوَرُجٌؾ  ،افـ ورِ  ِف  ُأْفِؼَل  َحم ك َوْجِففِ  َظَذ  َؾ  َوش 

ـْ  َوَأْظَطوهُ  َظَؾْقفِ  اهلل فِ  ادولِ  َأْصـَوِف  ِم ؾِّ َؾفُ  بِفِ  َؾُلِتَ  ـُ ًَ  َؾَا  :َؿوَل  َؾَعَرَؾَفو كَِعَؿفُ  َؾَعر   َظِؿْؾ

ًُ  َمو :َؿوَل  ،ؾِقَفو ـْ ـْ  لَتَر ىي  َشٌِقؾٍ  ِم
ًُ  إِال   ؾِقَفو ُ ـَْػَؼ  َأنْ  حُتِ ًَ  َؿوَل  ،َفَؽ  ؾِقَفو َأْكَػْؼ َذْب  ،ـَ

ًَ  َوَفِؽـ َؽ  ِحَى  بِفِ  ُأِمرَ  ُثؿ   ،ِؿقَؾ  َؾَؼدْ  َجَقادٌ  ُهقَ  َل فُِقَؼو َؾَعْؾ ًُ  ِف  ُأْفِؼَل  ُثؿ   َوْجِففِ  َظَذ  َؾ

 (. 9105رواه مًؾؿ برؿؿ ) .شافـ ورِ 

ـْ ضَم٤مسمِِر سمـ ؾَمُٛمَرَة ىم٤مل ؿَمَٙم٤م َأْهُؾ اًْمُٙمقوَم٦ِم ؾَمْٕمًدا إمم قُمَٛمَر رَ   ;فُ ٜمْ قمَ  اهللُ  ِضَ َوقَم

ـُ ُيَّمكم   ،ًراوَمَٕمَزًَمُف َواؾْمَتْٕمَٛمَؾ قمٚمٞمٝمؿ قَمامَّ  ِس َٓ حُيْ وَم٠َمْرؾَمَؾ  ،وَمَِمَٙمْقا طمتك َذيَمُروا َأنَُّف 

ـُ شُمَّمكم   :وم٘م٤مل ،إًمٞمف َٓ حُتِْس  َيْزقُمُٛمقَن َأنََّؽ 
ِ
ء َٓ  !ي٤م َأب٤َم إؾِْمَح٤مَق إِنَّ َه١ُم

٤م أن٤م واهلل وَم٢ِمين  يمٜم٧م ُأَصكم  هِبِْؿ َصاَلَة رؾمقلِ  :ىم٤مل أبق إؾِْمَح٤مَق    ا َأُمَّ
ِ
ُم٤م   هلل

ُظْمَرَيلْمِ  ،٤مٝمَ ٜمْ ِرُم قمَ َأظْم  ْٕ ُوًَمَٞملْمِ َوُأظِمػُّ ذم ا ْٕ  وَم٠َمْريُمُد ذم ا
ِ
 :ىم٤مل ،ُأَصكم  َصاَلَة اًْمِٕمَِم٤مء

ُـّ سمَِؽ ي٤م َأب٤َم إؾِْمَح٤مَق  ًٓ إمم اًْمُٙمقوَم٦ِم وَمَس٠َمَل قمَ  ،َذاَك اًمٔمَّ  فُ ٜمْ وَم٠َمْرؾَمَؾ ُمٕمف َرضُماًل أو ِرضَم٤م

َُمْسِجًدا  َؾ ظَم ك دَ تَّ طَم  ،َوُيْثٜمُقَن َُمْٕمُرووًم٤م ،فُ ٜمْ ؾَم٠َمَل قمَ َأْهَؾ اًْمُٙمقوَم٦ِم ومل َيَدْع َُمْسِجًدا إٓ 

٤م إِْذ  :ًمَِبٜمِل قَمْبٍس وَمَ٘م٤مَم َرضُمٌؾ ُمٜمٝمؿ ُيَ٘م٤مُل ًمف ُأؾَم٤مَُم٦ُم سمـ ىَمَت٤مَدَة ُيْٙمٜمَك َأب٤َم ؾَمْٕمَدَة ىم٤مل َأُمَّ

٦مِ  يَّ ِ َٓ َيِسػُم سم٤ِمًمرسَّ ٦مِ  ،َٟمَِمْدشَمٜم٤َم وم٢من ؾَمْٕمًدا يم٤من  ِقيَّ وٓ َيْٕمِدُل ذم  ،وٓ َيْ٘مِسُؿ سم٤ِمًمسَّ

 !اًْمَ٘مِْمٞم٦َّمِ 

َْدقُمَقنَّ سمَِثاَلٍث  :ىم٤مل ؾَمْٕمدٌ   َٕ مهللا إن يم٤من قَمْبُدَك هذا يَم٤مِذسًم٤م ىم٤مم  :َأَُم٤م واهلل 

ـِ  ،َوَأـمِْؾ وَمْ٘مَرهُ  ،وَم٠َمـمِْؾ قُمْٛمَرهُ  ;ِرَي٤مًء َوؾُمْٛمَٕم٦مً  ْضُف سم٤ِمًْمِٗمَت  .َوقَمر 



   اًمِمٞمٓم٤من أيمؼم ومْمقزم أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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 !َأَص٤مسَمْتٜمِل َدقْمَقُة ؾَمْٕمدٍ  ويم٤من سَمْٕمُد إذا ؾُمِئَؾ ي٘مقل ؿَمْٞمٌخ يَمبػٌِم َُمْٗمُتقنٌ  

ٚمِِؽ  بدُ قمَ  ٤مَل ىمَ   ـَ  :اعْمَ ُف  وَم٠َمن٤َم َرَأجُْتُف سَمْٕمُد ىمد ؾَمَ٘مَط طَم٤مضِمَب٤مُه قمغم قَمْٞمٜمَْٞمِف ُم اًْمِٙمؼَمِ َوإِٟمَّ

َـّ  ُرِق َيْٖمِٛمُزُه ُض ًمِْٚمَجَقاِري ذم اًمٓمُّ  (.866رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) .ًَمَٞمَتَٕمرَّ

 ايػٝطإ أنرب فطٛيٞ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 ڃ ڃ چ چ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ەئ وئ وئ

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 

ٱ ٻ ٻ  ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      اًمبدع ُمـ أؿمد اًمٗمْمقل
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ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ 

.[11-99]األظراف:﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿لتعوػ: اهلل وؿول 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

﮴ ہ ہ ھ ھ ھ  ﮲﮳   ھ ے ے ۓ ۓ 

  ﯁   ﯀  ﮿  ﮾ ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮸  ﮹ ﮷  ﮶  ﮵

-11]إبراهقؿ:﴾             

14]. 

 ايفطٍٛ  أغد ايبدع َٔ 

 (:5/649)اًمٗمت٤موىىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يمام ذم جمٛمقع 

 اًمتٙمٚمػ سمتٕمٛم٘مٝمؿ ي٘مؽمن اعمت٠مظمريـ ُمـ اًمٕمٚمؿ ذم اعمتٕمٛم٘ملم أيمثر إن صمؿ

 ٓ ُم٤م وـمٚم٥م قمٚمؿ، سمال واًمٕمٛمؾ اًم٘مقل وهق واعمتٕمبديـ، اعمتٙمٚمٛملم ُمـ اعمذُمقم

 . يدرك

 ص٤محل٤ًم وقمٛمالً  ٟم٤مومًٕم٤م قمٚماًم  اًمٜم٤مس أيمٛمؾ أهنؿ ُمع يم٤مٟمقا   حمٛمد وأصح٤مب

 ُمـ أو احلٙمٛم٦م ُمـ واًمٙمٚمٛمت٤من اًمٙمٚمٛم٦م أطمدهؿ قمـ يّمدر شمٙمٚمًٗم٤م، اًمٜم٤مس أىمؾ

 همػمهؿ ودمد.  إُم٦م هذه قمغم اهلل ُمٜمـ ُمـ وهذا أُم٦م، هب٤م اهلل هيدي ُم٤م اعمٕم٤مرف،
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 اًمٗمْمقل أقمٔمؿ ُمـ هق ُم٤م واًمِمٓمح٤مت، اًمتٙمٚمٗم٤مت ُمـ راقإو حيِمقن

 اًمٜمٗمقس رقمقٟم٤مت إٓ ؾمٚمػ ذًمؽ ذم هلؿ يٙمـ مل اعمخؽمقم٦م، وأراء اعمبتدقم٦م،

 . اًمديـ ذم ىمّمده ؾم٤مء ممـ اعمتٚم٘م٤مة
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 املبتدع١ قطاع طسم  

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿جؾ ف ظاله: اهلل ؿول 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڻ ڻ ۀ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

  .[10احلد د:]﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

  ًْ ـْ َظوِئَشَي َؿوَف ـْ » :اهلل َؿوَل َرُشقُل  :َظ ش. َرد   َؾُفقَ  ِمـْفُ  َفْقَس  َمو َهَذا َأْمِرَكو ِف  َأْحَدَث  َم

 (. 9096( ومًؾؿ برؿؿ )1110رواه افٌخوري برؿؿ )

ـْ ُصَفْقٍى وَ  ونَ » :َؿوَل  اهلل َأن  َرُشقَل  ،َظ ونَ  ـْ ؾِقؿَ  َمِؾٌؽ  ـَ ٌَْؾُؽؿْ  ـَ ونَ  َؿ ـَ  ،َشوِحٌر  َففُ  َو

ِزَ  َؾَؾا   ُت  َؿدْ  إِينِّ  :فِْؾَؿِؾِؽ  َؿوَل  ـَ ِزْ ٌْ  ،ـَ ْؿفُ  ُؽاَلًمو إَِل   َؾوْبَع ْحَر  ُأَظؾِّ ًِّ ٌَ  ،اف َع ٌَ  إَِفْقفِ  َؾ

ُؿفُ  ُؽاَلًمو اَلَمفُ  عَ َوَشؿِ  إَِفْقفِ  َؾَؼَعدَ  ،َراِهٌى  َشَؾَؽ  إَِذا َضِر ِؼفِ  ِف  َؾَؽونَ  ،ُ َعؾِّ ٌَفُ  ـَ  ،َؾَلْظَج

وِحَر  َألَتك إَِذا َؾَؽونَ   ً اِهِى  َمر   اف وِحرَ  َألَتك َؾنَِذا ،إَِفْقفِ  َوَؿَعدَ  بِوفر   ً َبفُ  اف  إَِػ  َذفَِؽ  َؾَشَؽو ،ََضَ

اِهِى  ًَ  إَِذا :َؾَؼوَل  افر  وِحَر  َخِشق  ً ـِل :َؾُؼْؾ  اف ًَ ٌَ ًَ  َوإَِذا ،َأْهِع  َح  :َؾُؼْؾ  َأْهَؾَؽ  َخِشق

ـِل ًَ ٌَ وِحُر  َح  ً ٌَْقـََا  ،اف َذفَِؽ  ُهقَ  َؾ يٍ  َظَذ  َألَتك إِذْ  ـَ ً َؿدْ  َظِظقَؿيٍ  َداب  ًَ ٌَ  :َؾَؼوَل  افـ وَس  َح

وِحُر  َأْظَؾؿُ  اْفَقْقمَ   ً اِهُى  َأم َأْؾَضُؾ  آف ونَ  إِنْ  افؾُفؿ   :َؾَؼوَل  َحَجًرا َؾَلَخذَ  ،َأْؾَضُؾ  افر   َأْمُر  ـَ

اِهِى  ـْ  ْقَؽ إِفَ  َأَحى   افر  وِحرِ  َأْمرِ  ِم  ً يَ  َهِذهِ  َؾوْؿُمْؾ  اف اب   َؾَرَموَهو ،افـ وُس  َ ْؿِضَ  َحم ك افد 

اِهَى  َؾَللَتك ،افـ وُس  َوَمَه  ،َؾَؼَمَؾَفو هُ  افر  اِهُى  َففُ  َؾَؼوَل  ،َؾَلْخَزَ ًَ  ،ُبـَل   َأْي  :افر   اْفَقْقمَ  َأْك

ِـّل َأْؾَضُؾ  ـْ  َبَؾغَ  َؿدْ  ،ِم َؽ  ،َأَرى َمو َأْمِركَ  ِم َمَذ  َوإِك  ٌْ ًَ  َؾنِن ،َشُم ونَ  .َظَع   لَتُدل   َؾاَل  اْبُمِؾق ـَ  َو
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ُئ  اْفُغاَلمُ  َؿفَ  ُ ْزِ ـْ ـْ  افـ وَس  َوُ َداِوي َواأْلَْبَرَص  اأْلَ   َشوِئرِ  ِم
ِ
ِؿعَ  ،اأْلَْدَواء ًَ  َجِؾقٌس  َؾ

ونَ  فِْؾَؿِؾِؽ  َداَ و َؾَللَتوهُ  ،َظِؿَل  َؿدْ  ـَ ثَِرةٍ  ِِبَ ًَ  إِنْ  َأَْجَعُ  َفَؽ  َهوُهـَو َمو :َؾَؼوَل  ،ـَ  ،َصَػْقَمـِل َأْك

َا  ،َأَحًدا َأْصِػل اَل  إِينِّ  :َؾَؼوَل  ًَ  َؾنِنْ  ،اهللُ  َ ْشِػل إِك  ًَ  َأْك  ،َؾَشَػوكَ  اهلل َدَظْقُت  سم٤مهلل آَمـْ

ـَ  َا  إَِفْقفِ  َؾَجَؾَس  ادِؾَؽ  َؾَللَتك ،اهللُ  َؾَشَػوهُ  سم٤مهلل َؾآَم ونَ  ـَ ـْ  :ادِؾُؽ  َففُ  َؾَؼوَل  ،ِؾُس ََيْ  ـَ  َرد   َم

كَ  َظَؾْقَؽ  ي َرب   َوَفَؽ  :َؿوَل  ،َريبِّ  :َؿوَل  ؟َبَكَ َؽ  َريبِّ  :َؿوَل  ؟َؽْرِ  َؾَؾؿْ  َؾَلَخَذهُ  ،اهللُ  َوَربي

ُبفُ  َ َزْل  ـْ  َبَؾغَ  َؿدْ  ،ُبـَل   َأْي  :ادِؾُؽ  َففُ  َؾَؼوَل  ،بِوْفُغاَلمِ  َؾِجلءَ  ،اْفُغاَلمِ  َظَذ  َدل   َحم ك ُ َعذِّ  ِم

ُئ  َمو ِشْحِركَ  َؿفَ  لُتْزِ ـْ َا  ،َأَحًدا َأْصِػل اَل  إِينِّ  :َؾَؼوَل  ،َولَتْػَعُؾ  َولَتْػَعُؾ  َواأْلَْبَرَص  اأْلَ  إِك 

ُبفُ  َ َزْل  َؾَؾؿْ  َؾَلَخَذهُ  ،اهللُ  َ ْشِػل اِهِى  َظَذ  َدل   َحم ك ُ َعذِّ اِهِى  َؾِجلءَ  ،افر   :َففُ  َؾِؼقَؾ  ،بِوفر 

ـْ  اْرِجعْ  فُ  َرْأِشفِ  َمْػِرِق  ِف  ادْئَشورَ  َؾَقَوعَ  ،بِودْئَشورِ  َؾَدَظو ،َؾَلَبك ِد ـَِؽ  َظ  َوَؿعَ  َحم ك َؾَشؼ 

وهُ  ـْ  اْرِجعْ  :َففُ  َؾِؼقَؾ  ادِؾِؽ  بَِجِؾقسِ  ِجلءَ  ُثؿ   ،ِصؼ   ِف  ادْئَشورَ  َؾَقَوعَ  ،َؾَلَبك ِد ـَِؽ  َظ

فُ  َرْأِشفِ  َمْػِرِق  وهُ  َوَؿعَ  َحم ك فِ بِ  َؾَشؼ  ـْ  اْرِجعْ  :َففُ  َؾِؼقَؾ  بِوْفُغاَلمِ  ِجلءَ  ُثؿ   ،ِصؼ   ،ِد ـَِؽ  َظ

ـْ  َكَػرٍ  إَِػ  َؾَدَؾَعفُ  ،َؾَلَبك ٌُقا :َؾَؼوَل  َأْصَحوبِفِ  ِم ٌَؾِ  إَِػ  بِفِ  اْذَه َذا َج َذا ـَ ـَ  بِفِ  َؾوْصَعُدوا ،َو

ٌََؾ  ـْ  َجعَ رَ  َؾنِنْ  ُذْرَولَتفُ  َبَؾْغُمؿْ  َؾنَِذا ،اْْلَ ٌُقا ،َؾوْضَرُحقهُ  َوإِال   ِد ـِفِ  َظ  بِفِ  َؾَصِعُدوا ،بِفِ  َؾَذَه

ٌََؾ  ِػـِقِفؿْ  افؾُفؿ   :َؾَؼوَل  اْْلَ ـْ ًَ  بَِا  ا ٌَُؾ  ِِبِؿ َؾَرَجَػ  ،ِصْئ َؼُطقا اْْلَ ًَ  إَِػ  َ ْؿِق  َوَجوءَ  ،َؾ

َػو :َؿوَل  ؟َأْصَحوُبَؽ  َؾَعَؾ  َمو :ادِؾُؽ  َففُ  َؾَؼوَل  ،ادِؾِؽ  ـْ  َكَػرٍ  إَِػ  َؾَدَؾَعفُ  ،اهللُ  كِقِفؿُ ـَ  ِم

ٌُقا :َؾَؼوَل  َأْصَحوبِفِ  ُطقا ُؿْرُؿقرٍ  ِف  َؾومْحُِؾقهُ  بِفِ  اْذَه ٌَْحَر  بِفِ  َؾَمَقش  ـْ  َرَجعَ  َؾنِنْ  ،اْف  ِد ـِفِ  َظ

ٌُقا ،َؾوْؿِذُؾقهُ  َوإِال   ِػـِقِفؿْ  افؾُفؿ   :َؾَؼوَل  ،بِفِ  َؾَذَه ـْ ًَ  بَِا  ا ِػقـَيُ  ِِبِؿ َػَلْت َؾوْكؽَ  ،ِصْئ  ً  اف

َػوكِقِفؿُ  :َؿوَل  ؟َأْصَحوُبَؽ  َؾَعَؾ  َمو :ادِؾُؽ  َففُ  َؾَؼوَل  ،ادِؾِؽ  إَِػ  َ ْؿِق  َوَجوءَ  ،َؾَغِرُؿقا  ،اهللُ  ـَ
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َؽ  :فِْؾَؿِؾِؽ  َؾَؼوَل  ًَ  إِك  ًْ َؿعُ  :َؿوَل  ؟ُهقَ  َوَمو :َؿوَل  ،بِفِ  آُمُركَ  َمو لَتْػَعَؾ  َحم ك بَِؼولتِِع  َف  ََتْ

ٌُـِل َواِحدٍ  َصِعقدٍ  ِف  افـ وَس  ـْ  َشْفًا  ُخذْ  ُثؿ   ،ِجْذعٍ  َظَذ  َولَتْصُؾ ْفؿَ  َوع ُثؿ   ،ـِـَوَكمِل ِم  ً  اف

ٌِدِ  ِف  َؽ  ،اْرِمـِل ُثؿ   ،اْفُغاَلمِ  َربِّ  اهلل بِوْشؿِ  :ُؿْؾ  ُثؿ   ،اْفَؼْقسِ  ـَ ًَ  إَِذا َؾنِك   َذفَِؽ  َؾَعْؾ

ٌَفُ  َواِحدٍ  َصِعقدٍ  ِف  افـ وَس  َؾَجَؿعَ  ،َؿَمْؾَمـِل ـْ  َشْفًا  َأَخذَ  ُثؿ   ،ِجْذعٍ  َظَذ  َوَصَؾ  ُثؿ   ،ـِـَوَكمِفِ  ِم

ْفؿَ  َوَوعَ   ً ٌْدِ  ِف  اف ْفؿُ  َؾَقَؿعَ  َرَموهُ  ُثؿ   ،اْفُغاَلمِ  َربِّ  اهلل بِوْشؿِ  :َؿوَل  ُثؿ   ،اْفَؼْقسِ  ـَ  ً  ِف  اف

ْفؿِ  ْقِوعِ مَ  ِف  ُصْدِؽفِ  ِف  َ َدهُ  َؾَقَوعَ  ،ُصْدِؽفِ   ً  بَِربِّ  آَمـ و :افـ وُس  َؾَؼوَل  ،َؾَاَت  اف

ًَ  :َففُ  َؾِؼقَؾ  ادِؾُؽ  َؾُلِتَ  ،اْفُغاَلمِ  بَِربِّ  آَمـ و ،اْفُغاَلمِ  بَِربِّ  آَمـ و ،اْفُغاَلمِ  ًَ  َمو َأَرَأْ  ـْ َذرُ  ـُ  ،حَتْ

ـَ  َؿدْ  ،َحَذُركَ  بَِؽ  َكَزَل  اهللوَ  َؿدْ  َؽِؽ  َأْؾَقاهِ  ِف  بِوأْلُْخُدودِ  َؾَلَمرَ  ،افـ وُس  آَم ًِّ ْت  ،اف  ،َؾُخد 

مَ  ـْ  :َوَؿوَل  ،افـَِّرانَ  َوَأَْضَ ـْ  َ ْرِجعْ  َلْ  َم  َؾَػَعُؾقا ،اْؿَمِحؿْ  :َففُ  ِؿقَؾ  َأوْ  ،ؾِقَفو َؾَلمْحُقهُ  ِد ـِفِ  َظ

ٌِل   َوَمَعَفو اْمَرَأةٌ  َجوَءت َحم ك ًْ  َِلَو َص ًَ ف َ و :اْفُغاَلمُ  َِلَو َؾَؼوَل  ،ؾِقَفو لَتَؼعَ  َأنْ  َؾَمَؼوَظ  ُأم 

ي ِؽ  اْصِزِ  (.4005رواه مًؾؿ ) ش.احْلَؼِّ  َظَذ  َؾنِك 

 اهلل د ـ ظؾقم وشوئر وافعؼقدة افمقحقد افغالم ُ عؾؿ أن بف ادلمقر أن د ٌاحل مـ افشوهد

ـْ َأيِب ُهَرْ َرةَ  ،افػطرة ظذ ُخؾؼ ؾؼد ،لتعوػ وَن َ ُؼقُل  ،َظ ـَ ُف  ـْ  َمو» :اهلل َرُشقُل َؿوَل  :َأك   ِم

َداكِفِ  َؾَلَبَقاهُ  ،اْفِػْطَرةِ  َظَذ  ُ قَفدُ  إِال   َمْقُفقدٍ  اكِفِ  ُ َقِّ َ ـَكِّ وكِفِ  َوُ  ًَ َا  َوُ َؿجِّ ٍُ  ـَ ٌَِفقَؿيُ  لُتـَْم  اْف

قنَ  َهْؾ  ،ََجَْعوءَ  َِبِقَؿيً  ًي
ـْ  ؾِقَفو حُتِ : ْؿَرُءوا إِْن ِصْئُمؿْ َوا :ُثؿ  َ ُؼقاُل َأُبق ُهَرْ َرةَ ، شَجْدَظوءَ  ِم

 .[40افروم:]اآْلَ يَ  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿

 (.1156( ومًؾؿ برؿؿ )9456رواه افٌخوري برؿؿ )
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ٌَْرِ وَ  ـْ ُج ـِ ُمْطِعؿٍ  َظ ًْ َرُشقَل  ،ْب َصْقًئو َؾَلَمَرَهو َأْن لَتْرِجَع إَِفْقِف  اهلل َأن  اْمَرَأًة َشَلَف

 ًْ ًُ َؾَؾْؿ َأِجْدَك  ،َ و َرُشقَل اهللِ :َؾَؼوَف ًَ إِْن ِجْئ َو لَتْعـِل ادْقَت  :َؿوَل َأيِب -َأَرَأْ  َلَن   :َؿوَل  -ـَ

 (.1461( ومًؾؿ برؿؿ )4151رواه افٌحوري برؿؿ) .شَبْؽرٍ  َأَبو َؾْلِت  ََتِِد ـِل َلْ  َؾنِنْ »

ٌْدِ وَ  ـْ َظ ـْ َصِؼقٍؼ َظ ُعقٍد اهلل  َظ ًْ ـِ َم ُف َؿوَل ب بِْضًعو  اهلل َذ َرُشقِل َؼْد َؿَرْأُت ظَ ف َأك 

ٌِْعَغ ُشقَرةً  َوَفْق َأْظَؾُؿ  ،َأينِّ َأْظَؾُؿُفْؿ بِِؽَموِب اهللِ اهلل َوَفَؼْد َظِؾَؿ َأْصَحوُب َرُشقِل  ،َوَش

ًُ إَِفْقفِ  ِـّل َفَرَحْؾ ٍد  :َؿوَل َصِؼقٌؼ  ،َأن  َأَحًدا َأْظَؾُؿ ِم ًُ ِف َحَؾِؼ َأْصَحوِب حُمَؿ  ًْ  َؾَا  َؾَجَؾ

ٌُفُ  ًُ َأَحًدا َ ُردي َذفَِؽ َظَؾْقِف َواَل َ ِعق ( ومًؾؿ برؿؿ 5000وري برؿؿ)رواه افٌخ .َشِؿْع

(1111.) 

 ايفت٣ٛ بػري عًِ َٔ ايفطٍٛ  

 (:7/646ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اقمالم اعمقىمٕملم)

ُمـ أومتك اًمٜم٤مس وًمٞمس سم٠مهؾ ًمٚمٗمتقى ومٝمق آصمؿ  :واًمثالصمقن اًمث٤مًمث٦م اًمٗم٤مئدة

 ٤م.ُمقر قمغم ذًمؽ ومٝمق آصمؿ أجًْم ة إوُمـ أىمره ُمـ وٓ ،قم٤مص

ُمر ُمٜمٕمٝمؿ يمام ومٕمؾ سمٜمق إويٚمزم وزم  :بق اًمٗمرج سمـ اجلقزي رمحف اهللأىم٤مل 

قمٛمك إوسمٛمٜمزًم٦م  ،وه١مٓء سمٛمٜمزًم٦م ُمـ يدل اًمريم٥م وًمٞمس ًمف قمٚمؿ سم٤مًمٓمريؼ ،أُمٞم٦م

وسمٛمٜمزًم٦م ُمـ ٓ ُمٕمروم٦م ًمف سم٤مًمٓم٥م وهق يٓم٥م  ،اًمذي يرؿمد اًمٜم٤مس امم اًم٘مبٚم٦م

ُمر ُمٜمع ُمـ مل إوإذا شمٕملم قمغم وزم  ; ُمـ ه١مٓء يمٚمٝمؿًٓ سمؾ هق أؾمقأ طم٤م ،اًمٜم٤مس
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ومٙمٞمػ سمٛمـ مل يٕمرف اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ومل  ،حيسـ اًمتٓمب٥م ُمـ ُمداواة اعمرىض

 يتٗم٘مف ذم اًمديـ؟

ىم٤مل زم  :ٟمٙم٤مر قمغم ه١مٓء ومسٛمٕمتف ي٘مقلاإلويم٤من ؿمٞمخٜم٤م رىض اهلل قمٜمف ؿمديد 

اخلب٤مزيـ يٙمقن قمغم  :وم٘مٚم٧م ًمف ؟٤م قمغم اًمٗمتقىأضمٕمٚم٧م حمتسبً  :سمٕمض ه١مٓء

 ... ـهاواًمٓمب٤مظملم حمتس٥م وٓ يٙمقن قمغم اًمٗمتقى حمتس٥م

 َٔ ايفطٍٛ   ٛض فُٝا ال فا٥د٠ فٝ٘اخل 

 بغر افعؿر ولتضقع ،افػضقل مـ بوفـػع فصوحٌفو لتعقد ال افمل ادًوئؾ ف اْلقض 

 (:4/110افؼد ر) ؾمح ف افشقـوين ؿول ، ـػع مو

افروح بؾغً إػ ثاكقي ظؼ موئي  وؿد حؽك بعض ادحؼؼغ أن أؿقال ادخمؾػغ ف 

 !ؿقل

واًمتٕم٥م اًمٕم٤مـمؾ قمـ اًمٜمٗمع سمٕمد أن قمٚمٛمقا أن  ،وم٤مٟمٔمر إمم هذا اًمٗمْمقل اًمٗم٤مرغ 

 ،وٓ أذن هلؿ سم٤مًمس١مال قمٜمف ،اهلل ؾمبح٤مٟمف ىمد اؾمت٠مثر سمٕمٚمٛمف ومل يٓمٚمع قمٚمٞمف أنبٞم٤مءه

 قمـ أممٝمؿ اعم٘متديـ هبؿ ومٞم٤مهلل اًمٕمج٥م طمٞم٨م شمبٚمغ وٓ اًمبح٨م قمـ طم٘مٞم٘متف ومْماًل 

ل أهؾ اًمٗمْمقل إمم هذا احلد اًمذي مل شمبٚمٖمف وٓ سمٕمْمف ذم همػم هذه اعمس٠مخ٦م أىمقا 

مم٤م أذن اهلل سم٤مًمٙمالم ومٞمف ومل يست٠مثر سمٕمٚمٛمف صمؿ ظمتؿ ؾمبح٤مٟمف هذه أي٦م سم٘مقًمف 

أي أن قمٚمٛمٙمؿ  ،[65 هاء:اْل]﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿ؾمبح٤مٟمف : 

وإن  ،٤مٟمفاًمذي قمٚمٛمٙمؿ اهلل ًمٞمس إٓ اعم٘مدار اًم٘مٚمٞمؾ سم٤مًمٜمسب٦م إمم قمٚمؿ اخل٤مًمؼ ؾمبح
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ا سمؾ قمٚمؿ إنبٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم ًمٞمس هق سم٤مًمٜمسب٦م إمم ٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ واومرً أويت طمٔمً 

قمٚمؿ اهلل ؾمبح٤مٟمف إٓ يمام ي٠مظمذ اًمٓم٤مئر ذم ُمٜم٘م٤مره ُمـ اًمبحر يمام ذم طمدي٨م ُمقؾمك 

  .واخلرض قمٚمٞمٝمام اًمسالم

 عًِ ايهالّ َٔ ايفطٍٛ  

 ِبؿ و طوف ،ولوافـع بوْلر د  يبقا أن افؽالم أهؾ ف حؽؿل افشوؾعل: ؿول

 .افؽالم ظذ وأؿٌؾ وافًـي افؽموب لترك مـ جزاء هذا و ؼول: ،وافعشوئر افؼٌوئؾ ف

واخلٓمٞم٥م ذم ذف أصح٤مب  ،(6/573رواه اًمبٞمٝم٘مل ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل )

 وهق صحٞمح. ،(667/:وأبقٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م ) ،(89احلدي٨م )ص

 .ويمذًمؽ ىم٤مل أبقيقؾمػ اًم٘م٤مض: ُمـ ـمٚم٥م اًمديـ سم٤مًمٙمالم شمزٟمدق 

 ذح ذم واًمالًمٙم٤مئل ،(3رىمؿ )سمرواه اخلٓمٞم٥م ذم ذف أصح٤مب احلدي٨م 

( ُمـ ـمريؼ سمنم سمـ اًمقًمٞمد 416) رىمؿسم واجلامقم٦م اًمسٜم٦م أهؾ اقمت٘م٤مد أصقل

 طمسـ.وهق  ؾمٛمٕم٧م أب٤م يقؾمػ ومذيمره. :اًمٙمٜمدي ىم٤مل

 (:54:/3ىم٤مل اسمـ قمبد اًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف )

 وال ،وز غ بدع أهؾ افؽالم أهؾ أن رواألمص َجقع مـ واآلثور افػؼف أهؾ أَجع

ونَ   .افعؾاء ضٌؼوت ف األمصور َجقع ف اْلؿقع ظـد ُ عد 

 اهرت وافػفؿ. وادقز بوْللتؼون ؾقف و مػووؾقن ؾقف وافمػؼف ،األثر أهؾ افعؾاء وإكا 
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-7/354ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى )و

355:) 

وي٘مقًمقن: ُمـ  ،ويذُمقٟمف ،إئٛم٦م يٕمٞمبقن يمالُمٝمؿ هذاوهلذا يم٤من اًمسٚمػ و

وي٘مقل  ،ويروى قمـ ُم٤مًمؽ ،يقؾمػ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمالم شمزٟمدق; يمام ىم٤مل أبق

ويٓم٤مف هبؿ ذم  ،أن يرضسمقا سم٤مجلريد واًمٜمٕم٤مل اًمٙمالماًمِم٤مومٕمك: طمٙمٛمك ذم أهؾ 

ء ُمـ شمرك اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ،اًمٕمِم٤مئر  .اًمٙمالموأىمبؾ قمغم  ،وي٘م٤مل هذا ضمزا

وُم٤م ارشمدى أطمد سم٤مًمٙمالم  ،زٟم٤مدىم٦م اًمٙمالم قمٚمامءأمحد سمـ طمٜمبؾ: وىم٤مل اإلُم٤مم  

 وم٠مومٚمح. 

وىمد صدق إئٛم٦م ذم ذًمؽ وم٢مهنؿ يبٜمقن أُمرهؿ قمغم يمالم جمٛمؾ; يروج قمغم 

 ،وشمبلم أنف ُمٜم٤مىمض ًمٚمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ،وم٢مذا اقمت٘مد أنف طمؼ ،ُمـ مل يٕمرف طم٘مٞم٘متف

 ،قلسمؾ ـمٕمـ ومٞمام ضم٤مء سمف اًمرؾم ،وؿمؽ ،وري٥م ،وٟمٗم٤مق ،سم٘مك ذم ىمٚمبف ُمرض

 وهذه هل اًمزٟمدىم٦م. 

 يمام ىم٤مل سمٕمض اًمسٚمػ: اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمالم هق ،وهق يمالم سم٤مـمؾ ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مؾ

 .اجلٝمؾ

ڃ چ چ ﴿: ٟمام ُمٕمٝمؿ ضمٝمٚمٞم٤متإو ،ن ُمٕمٝمؿ قم٘مٚمٞم٤متأومٝمؿ ئمٜمقن  

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 ،ٕهنؿ يم٤مٟمقا ذم ؿمؽ وطمػمة ;هذا هق اجلٝمؾ اعمريم٥م ،[41افـقر:]﴾ڑ ڑ
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ظمرج يده مل يٙمد يراه٤م وُمـ مل جيٕمؾ اهلل أذا إٝم٤م ومقق سمٕمض ومٝمؿ ذم فمٚمامت سمٕمْم

 :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،يامنجـ ه١مٓء ُمـ ٟمقر اًم٘مرآن واإلأ ،ومام ًمف ُمـ ٟمقر ،اًمف ٟمقرً 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﴿

﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁     

             ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 ـها .[45افـقر:] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ

 (:441-:8/43ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ)

وُم٤م ٓ  ،وم٘مد ذيمر اخلٓم٤ميب ذم اًمٙمالم اعمذُمقم ُم٤م ٓ يدريمف اإلٟمس٤من سمٕم٘مٚمف

واًمٙمالم سمال  ،وُم٤م ٓ يدريمف اإلٟمس٤من سمٕم٘مٚمف إذا شمٙمٚمؿ ومٞمف شمٙمٚمؿ سمال قمٚمؿ ،وم٤مئدة ومٞمف

إلٟمس٤من وٓ يٗمٞمده ا يٕمٜمل ٓ ُم٤مقمٚمؿ ذُمف اهلل ذم يمت٤مسمف وُم٤م ٓ وم٤مئدة ومٞمف هق ُمـ سم٤مب 

  .يٜمٗمع ٓ قمٚمؿ ُمـ وُمـ سم٤مب اًمٕمٚمؿ اًمذي ٓ يٜمٗمع وىمد اؾمتٕم٤مذ اًمٜمبل 

 ،واًمٜم٤مومع ُمٜمف ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل ،وهلذا ي٘م٤مل اًمٕمٚمؿ ُم٤م ىم٤مم قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ

وهذان اًمٜمققم٤من مه٤م اًمٚمذان يذيمرمه٤م أبق طم٤مُمد وهمػمه ذم وصػ همػم اًمٕمٚمقم 

وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ قمٚمؿ ٓ  ،ٞمٝم٤ماًمنمقمٞم٦م; ومٞم٘مقل هل سملم قمٚمقم ص٤مدىم٦م ٓ ُمٜمٗمٕم٦م وم

وم٤مٕول يم٤مًمٕمٚمؿ سمدىم٤مئؼ  ،وإن سمٕمض اًمٔمـ إصمؿ ،وسملم فمٜمقن يم٤مذسم٦م ٓ صم٘م٦م هب٤م ،يٜمٗمع

وطمريم٤مت اًمٙمقايم٥م وهمػم ذًمؽ مم٤م هق سمٕمد اًمتٕم٥م اًمٙمثػم ٓ يٗمٞمد إٓ  ،اهلٞمئ٦م

 هم٤مًمبٝم٤م اًمتل اًمٜمجقم سم٠مطمٙم٤مم يم٤مًمٕمٚمؿ واًمث٤مين ،شمْمٞمٞمع اًمزُم٤من وشمٕمذي٥م احلٞمقان
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 أيمثر ومٞمٝم٤م واًمٙمذب اًمّمقاب ُمـ أيمثر ومٞمٝم٤م واخلٓم٠م ،٤مؿمٞمئً  ؼاحل ُمـ شمٖمٜمل ٓ فمٜمقن

ـها ...اًمّمدق ُمـ

ويم٤مٟم٧م أول ٟمِم٠مة قمٚمؿ اًمٙمالم قمغم يدي اعمٕمتزًم٦م ٟمتٞمج٦م ُمٓم٤مًمٕمتٝمؿ يمت٥م 

 اًمٗمالؾمٗم٦م.

 (:6/41ىم٤مل اًمِمٝمرؾمت٤مين ذم اعمٚمؾ واًمٜمحؾ )

صمؿ ـم٤مًمع سمٕمد ذًمؽ ؿمٞمقخ اعمٕمتزًم٦م يمت٥م اًمٗمالؾمٗم٦م طملم اٟمتنمت أج٤مم  

ُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمؿ وؾمٛمتٝم٤م  ٜم٤ًموم ٜمٝم٤مضمٝم٤م سمٛمٜم٤مه٩م اًمٙمالم وأومردُت٤ماح٠مُمقن ومخٚمٓم٧م ُم

ن أفمٝمر ُمس٠مخ٦م شمٙمٚمٛمقا ومٞمٝم٤م وشم٘م٤مشمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م هل ُمس٠مخ٦م أُم٤م أسم٤مؾمؿ اًمٙمالم، و

ُمـ ومٜمقن  ٤موإُم٤م عم٘م٤مسمٚمتٝمؿ اًمٗمالؾمٗم٦م ذم شمسٛمٞمتٝمؿ ومٜمً  ،اًمٙمالم ومسٛمك اًمٜمقع سم٤مؾمٛمٝم٤م

 .قمٚمٛمٝمؿ سم٤معمٜمٓمؼ، واعمٜمٓمؼ واًمٙمالم ُمؽمادوم٤من. ـها

 (.76-6/58)اًمسٚمػ واعمتٙمٚمٛملمٝم٩م راضمع ُمٜم

-31وىم٤مل اسمـ رضم٥م رمحف اهلل ذم ومْمؾ قمٚمؿ اًمسٚمػ قمغم قمٚمؿ اخلٚمػ )ص

36:) 

وُمع هذا ومٗمل يمالم اًمسٚمػ وإئٛم٦م يمامًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد وإؾمح٤مق 

اًمتٜمبٞمف قمغم ُم٠مظمذ اًمٗم٘مف وُمدارك إطمٙم٤مم سمٙمالم وضمٞمز خمتٍم يٗمٝمؿ سمف اعم٘مّمقد 

 ُمـ همػم إـم٤مًم٦م وٓ إؾمٝم٤مب.
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مـ رد األؿقال ادخوفػي فؾًـي بلفطػ إصورة وأحًـ ظٌورة بحقٌ  غـل  وف ـالمفؿ 

ذفؽ مـ ؾفؿف ظـ إضوفي ادمؽؾؿغ ف ذفؽ بعدهؿ بؾ ربا ل  مضؿـ لتطق ؾ ـالم مـ 

بعدهؿ مـ افصقاب ف ذفؽ مو لتضؿـف ـالم افًؾػ واألئؿي مع اخمصوره وإَيوزه ؾا 

مي جفاًل وال ظجزا وفؽـ شؽً مـ شؽً مـ ـثرة اْلصوم واْلدال مـ شؾػ األ

 شؽمقا ظـ ظؾؿ وخشقي هلل.

ًٌو   ومو لتؽؾؿ مـ لتؽؾؿ ولتقشع مـ لتقشع بعدهؿ الخمصوصف بعؾؿ دوَنؿ وفؽـ ح

فؾؽالم وؿؾي ورع ـا ؿول احلًـ وشؿع ؿقًمو  مجودفقن همالء ؿقم مؾقا افعٌودة وخػ 

 ظؾقفؿ افؼقل وؿؾ ورظفؿ ؾمؽؾؿقا.

شر ـ ومو رآه رجؾ ؾػطـ فف ؾؼول إين أظؾؿ  وؿول مفدي بـ مقؿقن: شؿعً حمؿد بـ

وف روا ي ؿول أكو أظؾؿ بودراء  ،و بلبقاب ادراءمو  ر د إين فق أردت أن أمور ؽ ــً ظودً 

 .مـؽ وفؽـل ال أمور ؽ

وؿول ظٌد افؽر ؿ احلقري مو خوصؿ ورع  ،مو خوصؿً ؿط :وؿول إبراهقؿ افـخعل 

 .ؿط

ولتقرث  ،وت ف افد ـ ؾنَنو لتشغؾ افؼؾىإ وـؿ واْلصقم :وؿول جعػر بـ حمؿد 

 افـػوق.

وؿول مـ جعؾ د ـف ظروو  ،إذا شؿعً ادراء ؾوؿك :وـون ظؿر بـ ظٌد افعز ز  ؼقل

 .وؿول أن افًوبؼغ ظـ ظؾؿ وؿػقا وبٌككو ؿد ـػقا ،فؾخصقموت أـثر افثؼؾ

 ا.وـوكقا هؿ أؿقى ظذ افٌحٌ فق بحثقا وـالم افًؾػ ف هذا ادعـك ـثر جدً 
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وؿد ؾمـ ـثر مـ ادملخر ـ ِبذا ؾظـقا أن مـ ـثر ـالمف وجدافف وخصومف ف مًوئؾ 

 افد ـ ؾفق أظؾؿ ِمـ فقس ـذفؽ. وهذا جفؾ حمض.

واكظر إػ أـوبر افصحوبي وظؾائفؿ ـليب بؽر وظؿر وظع ومعوذ وابـ مًعقد وز د بـ  

 .ـالمفؿ أؿؾ مـ ـالم ابـ ظٌوس وهؿ أظؾؿ مـف ؛ثوبً ـقػ ـوكقا

 .وـذفؽ ـالم افموبعغ أـثر مـ ـالم افصحوبي وافصحوبي أظؾؿ مـفؿ

وافموبعقن أظؾؿ مـفؿ. ؾؾقس  ،وـذفؽ لتوبعقا افموبعغ ـالمفؿ أـثر مـ ـالم افموبعغ 

افعؾؿ بؽثرة افروا ي وال بؽثرة ادؼول وفؽـف كقر  ؼذف ف افؼؾى  ػفؿ بف افعٌد احلؼ 

 فؽ بعٌورات وجقزة حمصؾي فؾؿؼوصد.و ؿقز بف بقـف وبغ افٌوضؾ و عز ظـ ذ

 ا وِلذا ورد افـفلأوت جقامع افؽؾؿ واخمك فف افؽالم اخمصورً  وؿد ـون افـٌل 

 إال وكٌقً   ٌعٌ ل اهلل نإ»:وؿد ؿول افـٌل  ،ظـ ـثرة افؽالم وافمقشع ف افؼقؾ وافؼول

شافشقطون مـ افؽالم لتشؼقؼ وأن ومٌؾغً 
(9)

با حيصؾ بف  إكا  مؽؾؿ  عـل أن افـٌل  ،

 افٌالغ. 

 ا.ؿصدً  وـوكً خطى افـٌل  ،وأمو ـثرة افؼقل ولتشؼقؼ افؽالم ؾنكف مذمقم

وإكا ؿوفف  ،(9)شاشحًر  افٌقون مـ نإ» :وؿول ،و فق ظده افعود ألحصوهوـون حيدث حد ثً 

 .ف ذم ذفؽ ال مدحو فف ـا طـ ذفؽ مـ طـف ومـ لتلمؾ شقوق أفػوظ احلد ٌ ؿطع بذفؽ

 افرجول مـ افٌؾقغ فقٌغض اهلل نإ» :وبـ ظؿرو مرؾقظً اهلل وؽره ظـ ظٌد  وف افسمذي

                                                 
 . ( وشـده صحقح605رواه افٌخوري ف األدب ادػرد برؿؿ ) (1)

 ( ظـ ابـ ظؿر رِض اهلل ظـفا.5010رواه افٌخوري برؿؿ )  (9)

 ( ظـ ظار رِض اهلل ظـف.611ورواه مًؾؿ برؿؿ ) 
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شبؾًوَنو افٌؼرة لتمخؾؾ ـا بؾًوكف  مخؾؾ افذي
(9)

وف ادعـك أحود ٌ ـثرة مرؾقظي  ،

ومقؿقؾي ظذ ظؿر وشعد وابـ مًعقد وظوئشي وؽرهؿ مـ افصحوبي ؾقجى أن  عمؼد 

 افعؾؿ ـون أظؾؿ ِمـ فقس ـذفؽ. أكف فقس ـؾ مـ ـثر بًطي فؾؼقل وـالمف ف

وؿد ابمؾقـو بجفؾي مـ افـوس  عمؼدون ف بعض مـ لتقشع ف افؼقل مـ ادملخر ـ اكف 

ؾؿـفؿ مـ  ظـ ف صخص أكف أظؾؿ مـ ـؾ مـ لتؼدم مـ افصحوبي ومـ  ،أظؾؿ ِمـ لتؼدم

. بعدهؿ فؽثرة بقوكف ومؼوفف. ومـفؿ مـ  ؼقل هق أظؾؿ مـ افػؼفوء ادشفقر ـ ادمٌقظغ

وهذا  ؾزم مـف مو ؿٌؾف ألن همالء افػؼفوء ادشفقر ـ ادمٌقظغ أـثر ؿقال ِمـ ـون ؿٌؾفؿ 

ؾنذا ـون مـ بعدهؿ أظؾؿ مـفؿ اللتًوع ؿقفف ـون أظؾؿ ِمـ ـون أؿؾ مـفؿ ؿقال بطر ؼ 

األوػ. ـوفثقري واألوزاظل وافؾقٌ. وابـ ادٌورك. وضٌؼمفؿ. وِمـ ؿٌؾفؿ مـ افموبعغ 

 و.وافصحوبي أ ًض 

و ِمـ جوء بعدهؿ وهذا لتـؼص ظظقؿ بوفًؾػ افصوفح ؾنن همالء ـؾفؿ أؿؾ ـالمً 

وفؼد اهلل وإشوءة طـ ِبؿ وكًٌمف ِلؿ إػ اْلفؾ وؿصقر افعؾؿ وال حقل وال ؿقة إال ب

وأؿؾفو  ،ووأظؿؼفو ظؾقمً  ،وصدق ابـ مًعقد ف ؿقفف ف افصحوبي أَنؿ أبر األمي ؿؾقبً 

 و. ظؿر أ ًض وروي كحقه ظـ ابـ   و.لتؽؾػً 

 و.و وأـثر لتؽؾػً وف هذا إصورة إػ أن مـ بعدهؿ أؿؾ ظؾقمً 

                                                 
 ،رِض اهلل ظرتـفا  برتـ ظؿرتروظٌرتد اهللوؽرُهو مـ حد ٌ ( 1654( وافسمذي )5005)برؿؿ أبق داود رواه   (9)

 (.660وهق ف افصحقحي برؿؿ )
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وشقلت بعدـؿ زمون  ،إكؽؿ ف زمون ـثر ظؾاؤه ؿؾقؾ خطٌوؤه :ووؿول ابـ مًعقد أ ًض 

ؿؾقؾ ظؾاؤه ـثر خطٌوؤه ؾؿـ ـثر ظؾؿف وؿؾ ؿقفف ؾفق ادؿدوح ومـ ـون بوفعؽس ؾفق 

 مذمقم. 

 بوْل ان وافػؼف.  ألهؾ افقؿـ وؿد صفد افـٌل 

٤م ذم اًمٕمٚمقم ًمٙمـ قمٚمٛمٝمؿ قمٚمؿ ٟم٤مومع ذم ٤م وشمقؾمٕمً وأهؾ اًمٞمٛمـ أىمؾ اًمٜم٤مس يمالُمً 

 ويٕمؼمون سم٠مخسٜمتٝمؿ قمـ اًم٘مدر اعمحت٤مج إًمٞمف ُمـ ذًمؽ.  ،ىمٚمقهبؿ

وم٠مومْمؾ اًمٕمٚمقم ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن وُمٕم٤مين  ;واًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ،وهذا هق اًمٗم٘مف

م ُم٤م يم٤من ُم٠مثقرا  قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم احلدي٨م واًمٙمالم ذم احلالل واحلرا

وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ إمم أن يٜمتٝمل إمم أئٛم٦م اإلؾمالم اعمِمٝمقريـ اعم٘متدى هبؿ اًمذيـ 

 ؾمٛمٞمٜم٤مهؿ ومٞمام ؾمبؼ.

ومْمبط ُم٤م روي قمٜمف ذم ذًمؽ أومْمؾ اًمٕمٚمقم ُمع شمٗمٝمٛمف وشمٕم٘مٚمف واًمتٗم٘مف ومٞمف وُم٤م 

٤م ًمٙمالم يتٕمٚمؼ طمدث سمٕمدهؿ ُمـ اًمتقؾمع ٓ ظمػم ذم يمثػم ُمٜمف إٓ أن يٙمقن ذطًم 

 ٤م ًمٙمالُمٝمؿ وم٠ميمثره سم٤مـمؾ أو ٓ ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمف. ٤م ُم٤م يم٤من خم٤مًمٗمً وأُم ،ُمـ يمالُمٝمؿ

وف ـالمفؿ ف ذفؽ ـػو ي وز ودة ؾال  قجد ف ـالم مـ بعدهؿ مـ حؼ إال وهق ف 

ـالمفؿ مقجقد بلوجز فػظ وأخك ظٌورة وال  قجد ف ـالم مـ بعدهؿ مـ بوضؾ إال 

مفؿ مـ ادعوين افٌد عي وف ـالمفؿ مو  ٌغ بطالكف دـ ؾفؿف ولتلمؾف و قجد ف ـال

 وادآخذ افدؿقؼي موال  مدى إفقف مـ بعدهؿ وال  ؾؿ  ف.
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ؾؿـ ل  لخذ افعؾؿ مـ ـالمفؿ ؾولتف ذفؽ اْلر ـؾف مع مو  ؼع ف ـثر مـ افٌوضؾ مموبعي 

دـ لتلخر ظـفؿ. وحيموج مـ أراد َجع ـالمفؿ إػ معرؾي صحقحي مـ شؼقؿف وذفؽ 

ؾ ؾؿـ ل  عرف ذفؽ ؾفق ؽر واثؼ با  ـؼؾف مـ ذفؽ بؿعرؾي اْلرح وافمعد ؾ وافعؾ

و ؾمٌس ظؾقف حؼف بٌوضؾف. وال  ثؼ با ظـده مـ ذفؽ ـا  رى مـ ؿؾ ظؾؿف بذفؽ ال  ثؼ 

وال ظـ افًؾػ ْلفؾف بصحقحف مـ شؼقؿف ؾفق ْلفؾف َيقز أن  با  روى ظـ افـٌل 

  ؽقن ـؾف بوضال فعدم معرؾمف با  عرف بف صحقح ذفؽ وشؼقؿف.

ؾا ـون ؽر ذفؽ ؾؾقس بعؾؿ:  افعؾؿ مو جوء بف أصحوب حمؿد  :ؿول األوزاظل

ا ف ـموبمف ولترـف: وؿد ـون وـذا ؿول اْلموم أمحد وؿول ف افموبعغ أكً ُمر  عـك ُمرً 

 افزهري  ؽمى ذفؽ وخوفػف صوفح بـ ـقًون ثؿ كدم ظذ لترـف ـالم افموبعغ.

فًؾػ ادؼمدى ِبؿ إػ زمـ افشوؾعل وأمحد وف زموكـو  معغ ـموبي ـالم أئؿي ا

وإشحوق وأيب ظٌقد: وفقؽـ اْلكًون ظذ حذر ِمو حدث بعدهؿ ؾنكف حدث بعدهؿ 

حقادث ـثرة وحدث مـ اكمًى إػ مموبعي افًـي واحلد ٌ مـ افظوهر ي وكحقهؿ وهق 

بف  أصد ُموفػي ِلو فشذوذه ظـ األئؿي واكػراده ظـفؿ بػفؿ  ػفؿف أو  لخذ مول  لخذ

 األئؿي مـ ؿٌؾف.

ؾلمو افدخقل مع ذفؽ ف ـالم ادمؽؾؿغ أو افػالشػي ؾؼ حمض وؿؾ مـ دخؾ ف 

رء مـ ذفؽ إال ولتؾطخ بٌعض أووورهؿ ـا ؿول أمحد ال َيؾق مـ كظر ف افؽالم مـ 

أن  مجفؿ: وـون هق وؽره مـ أئؿي افًؾػ حيذرون مـ أهؾ افؽالم وأن ذبقا ظـ 

ف ـالم مـ أحى افؽالم ادحدث والتٌع أهؾف مـ ذم مـ ال  مقشع  افًـي. وأمو مو  قجد
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أو اهلل ف اْلصقموت واْلدال وكًٌمف إػ اْلفؾ أو إػ احلشق أو إػ أكف ؽر ظورف ب

 مـف. اهلل ؽر ظورف بد ـف ؾؽؾ ذفؽ مـ خطقات افشقطون كعقذ ب

ل افؼؾقب ولتقابع وِمو أحدث مـ افعؾقم افؽالم ف افعؾقم افٌوضـي مـ ادعورف وأظا

ذفؽ بؿجرد افرأي وافذوق أو افؽشػ وؾقف خطر ظظقؿ: وؿد أكؽره أظقون األئؿي 

ـوْلموم أمحد وؽره: وـون أبق شؾقان  ؼقل أكف فمؿر يب افـؽمي مـ كؽً افؼقم ؾال أؿٌؾفو 

 إال بشوهد ـ ظدفغ افؽموب وافًـي.

افؼرآن و ؽمى احلد ٌ ال وؿول اْلـقد ظؾؿـو هذا مؼقد بوفؽموب وافًـي مـ ل  ؼرأ 

 ؼمدى بف ف ظؾؿـو هذا: وؿد التًع اْلرق ف هذا افٌوب ودخؾ ؾقف ؿقم إػ أكقاع افزكدؿي 

 أؾضؾ مـ األكٌقوء. اهلل وافـػوق ودظقى أن أوفقوء 

أو أَنؿ مًمغـقن ظـفؿ وإػ افمـؼص با جوءت بف افرشؾ مـ افؼائع: وإػ دظقى 

وؽر ذفؽ مـ أصقل افؽػر وافػًقق  ،افقجقد احلؾقل واالحتود أو افؼقل بقحدة

وأدخؾقا ف هذا افطر ؼ أصقوء  ،افؼائعوحؾ حمظقرات  ،اْلبوحيوافعصقون ـدظقى 

ؾٌعضفو زظؿقا أكف حيصؾ بف لترؿقؼ افؼؾقب ـوفغـوء  ،ءـثرة فقًً مـ افد ـ ف ر

 ،وكظرهووبعضفو زظؿقا أكف  راد فر ووي افـػقس فعشؼ افصقر ادحرمي  ،وافرؿص

وبعضفو زظؿقا أكف فؽن افـػقس وافمقاوع ـشفرة افؾٌوس وؽر ذفؽ ِمو ل لتلت بف 

وظـ افصالة ـوفغـوء وافـظر إػ ادحرم. وصوِبقا اهلل وبعضف  صد ظـ ذـر  ،افؼ عي

 اهرتو.ا وفعًٌ بذفؽ افذ ـ اختذوا د ـفؿ ِلقً 

 (:415-94/411ـا ف مؿقع افػمووى )اهلل وؿول صقخ اْلشالم ابـ لتقؿقي رمحف 
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االخمالف ف افمػًر ظذ كقظغ: مـف مو مًمـده افـؼؾ ؾؼط ومـف مو  عؾؿ بغر ذفؽ إذ 

 .افعؾؿ إمو كؼؾ مصدق وإمو اشمدالل حمؼؼ

ن جـس ادـؼقل شقاء لوادؼصقد ب ،مو ظـ ؽر ادعصقمإمو ظـ ادعصقم وإوادـؼقل  

ف مو  ؿؽـ معرؾي افصحقح ـون ظـ ادعصقم أو ؽر ادعصقم وهذا هق افـقع األول مـ

 .مـف وافضعقػ ومـف مو ال  ؿؽـ معرؾي ذفؽ ؾقف

وهق مو ال ضر ؼ فـو إػ اْلزم بوفصدق مـف ظوممف ِمو ال  ،وهذا افؼًؿ افثوكك مـ ادـؼقل 

 ؾوئدة ؾقف ؾوفؽالم ؾقف مـ ؾضقل افؽالم.

ؿثول مو ال  ػقد  ؾكصى ظذ احلؼ ؾقف دفقاًل اهلل ن نوأمو مو حيموج ادًؾؿقن إػ معرؾمف ؾ

وىف افٌعض افذى  ،وال دفقؾ ظذ افصحقح مـف اخمالؾفؿ ف فقن ـؾى أصحوب افؽفػ

وىف اشؿ افغالم  ،ومو ـون خشٌفو ،وىف مؼدار شػقـي كقح ،َضب بف مقشك مـ افٌؼرة

 .افذى ؿمؾف اْلي وكحق ذفؽ ؾفذه األمقر ضر ؼ افعؾؿ ِبو افـؼؾ

 ،ـوشؿ صوحى مقشك أكف اْلي و ظـ افـٌك  صحقحً  كؼاًل ؾا ـون مـ هذا مـؼقاًل  

ؾفذا معؾقم ومو ل  ؽـ ـذفؽ بؾ ـون ِمو  مخذ ظـ أهؾ افؽموب ـودـؼقل ظـ ـعى 

 .اهرتووهى وحمؿد بـ إشحوق وؽرهؿ

 عًِ اإلعذاش املصعّٛ َٔ ايفطٍٛ

-اًمذي ؾمبؼ اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم اًمب٤مب اح٤مض–وٟمٔمػم قمٚمؿ اًمٙمالم )واعمٜمٓمؼ( 

وٟمٔمػم أوئلؽ اعمٕمتزًم٦م اإلظمقان  ،إلقمج٤مز اًمٕمٚمٛملذم هذا اًمٕمٍم قمٚمؿ ا

قم٘مٚمٞم٦م وضمٕمٚمقا يٓمب٘مقهن٤م ا أو أُمقرً  ،همرسمٞم٦موم٢مهنؿ أظمذوا ٟمٔمري٤مت  ،اعمسٚمٛمقن اًمٞمقم
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اًمٜمّمقص طمتك شمقاومؼ  طمرومقا ورسمام  ،ذم واىمع اًمديـ وًمٞمس هل٤م قمالىم٦م سم٤مًمديـ

 .قم٘مقهلؿ اًمس٘مٞمٛم٦م

ُم٤م  واًمٗم٤مئدة احل٤مصٚم٦م ُمـ وراء هذا اًمٕمٚمؿ هق سف اًمٜم٤مس قمـ شمٕمٚمؿ 

وم٤مت واخلزقمبالت ومتجد  ،يٜمٗمٕمٝمؿ ُمـ أُمقر ديٜمٝمؿ واإلىمب٤مل قمغم هذه اخلرا

قمـ احل٩م واًمبٞمع  ومْماًل ٓ حيسـ يّمكم يمام صغم رؾمقل اهلل -ُمثاًل اًمرضمؾ 

ء وهق ُمٜمٝم  ؽ ذم قمٚمؿ اإلقمج٤مز.ٛمواًمنما

وًمسٜم٤م ذم صدد هذا ًمٙمـ سمّمدد قمٚمؿ اإلقمج٤مز  ،واًم٘مرآن ُمٕمجز سمال ؿمؽ

ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ ،س ًمتٕمٚمؿ أُمقر ديٜمٝمؿوًمق أهنؿ سومقا اًمٜم٤م اعمزقمقم،

 .[11]افـًوء:﴾ڤ ڤ

 ومٛمام ادقم٤مه اإلظمقان اعمسٚمٛمقن إقمج٤مز ُم٤م طمّمؾ ًمبٕمض اعمب٤مين اإلُمريٙمٞم٦م ُمـ

 ومرٟمجل اًمٖمريب.( سم٤مًمت٤مريخ اإل3113ؾمبتٛمؼم )(:)( ؿمٝمر 66اٟمٗمج٤مر ذم )

ۀ ۀ ہ ﴿وم٤مهلل قمزوضمؾ ي٘مقل:  ،هذا ىمد ٟمٓمؼ سمف اًم٘مرآنىم٤مًمقا و

 .[990]افمقبي:﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

: أي٦م )   .( ُمـ اًمتقسم٦م وهل اًمسقرة اًمت٤مؾمٕم٦م ذم اجلزء احل٤مدي قمنم661ىم٤مًمقا

ومل شمٗمرس  ،وُم٤م أضمٝمٚمٝمؿ سم٤مًمنمع ،ي٤م ؾمبح٤من اهلل ُم٤م أؾمخػ قم٘مقل ه١مٓء

 وصدق اًم٘م٤مئؾ: يمؾ إٟم٤مء سمام ومٞمف يٜمْمح. ،هذه أي٦م إٓ هبذا
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وقمٚمؿ  ،ذاسمؾ وضم٤مُمٕم٤مت عمثؾ ه ،وضمٚمس٤مت واضمتامقم٤مت ٤مسمام أىم٤مُمقا ظمٓمبً رو

 أمهٝم٤م:ُٕمقر اًمٙمالم وم٤مؾمد 

 مل يرد سمف يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م وٓ ومٝمؿ ؾمٚمػ.إول: 

 سمؾ أنٙمره اًمسٚمػ وأمجٕمقا قمغم اًمتحذير ُمٜمف واًمتٜمٗمػم قمٜمف.اًمث٤مين: 

 وومٝمؿ اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح. ،قمـ شمٕمٚمؿ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ايٕمتؼم صدً  اًمث٤مًم٨م:

سمع:  الن.ُمبٜم٤مه ٟمٔمري٤مت وىمقاقمد قم٘مٚمٞم٦م أيمثره٤م ىم٤مسمؾ ًمٚمٜم٘مض واًمبٓم اًمرا

 إض٤مقم٦م ًمٚمقىم٧م واًمٕمٛمر سمدون ضمدوى.اخل٤مُمس: 

 ُمٜمتٝمك قمٚمامءهؿ احلػمة واًمِمؽ.اًمس٤مدس: 

 واًمٜمدم، احلػمة إٓ واعمتٙمٚمٛملم اًمٗمالؾمٗم٦م قمـ َيِرد مل إٟمف:  اًمِمٝمرؾمت٤مين ىم٤مل

 : ىم٤مل طمٞم٨م

 يمٚمٝم٤م اعمٕم٤مهد ـمٗم٧م ًم٘مد ًَمَٕمٛمري

 

 اعمٕم٤ممل شمٚمؽ سملم ـمرذم وؾمػمت 

 طم٤مئر يمػ واضٕم٤مً  إٓ أر ومٚمؿ 

 

 ٟم٤مدم ؾمـ ىم٤مرقم٤مً  أو ذىمـ قمغم 

 : اهلل رمحف اجلقيٜمل اعمٕم٤مزم أبق ىم٤مل ويمذًمؽ  

 ُم٤م سمٚمغ ُم٤م إمم يب يبٚمغ اًمٙمالم أن قمروم٧ُم  ومٚمق سم٤مًمٙمالم، شمِمتٖمٚمقا  ٓ! أصح٤مسمٜم٤م ي٤م

 .سمف اؿمتٖمٚم٧م
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 اإلؾمالم أهؾ وظمٚمٞم٧م اخلْمؿ اًمبحر ظمْم٧م ًم٘مد: ُمقشمف قمٜمد وىم٤مل

 سمرمحتف ريب يتداريمٜمل مل وم٢من وأن قمٜمف، هنقين اًمذي ذم ودظمٚم٧م وقمٚمقُمٝمؿ

 قمج٤مئز قم٘مٞمدة قمغم: ىم٤مل أو أُمل قم٘مٞمدة قمغم أُمقت وه٠منذا ،اجلقيٜمل ٓسمـ وم٤مًمقيؾ

 .ٟمٞمس٤مسمقر

 ومخر شمالُمذة أضمؾ ُمـ ويم٤من- اخلرسوؿم٤مهل اًمديـ ؿمٛمس ىم٤مل ويمذًمؽ

 ُم٤م: ىم٤مل شمٕمت٘مد؟ ُم٤م: وم٘م٤مل يقُم٤مً  قمٚمٞمف دظمؾ وىمد اًمٗمْمالء ًمبٕمض - اًمرازي اًمديـ

 .اعمسٚمٛمقن يٕمت٘مده

 .ٟمٕمؿ: وم٘م٤مل ؟-ىم٤مل يمام أو- سمف ُمستٞم٘مـ ًمذًمؽ راًمّمد ُمٜمنمح وأن٧م: وم٘م٤مل

 ُم٤م واهلل أقمت٘مد، ُم٤م أدري ُم٤م واهلل ًمٙمٜمل اًمٜمٕمٛم٦م، هذه قمغم اهلل اؿمٙمر:  وم٘م٤مل

 .حلٞمتف أظمْمؾ طمتك وسمٙمك أقمت٘مد، ُم٤م أدري ُم٤م واهلل أقمت٘مد، ُم٤م أدري

 : سم٤مًمٕمراق اعمِمٝمقر اًمٗم٤مضؾ احلديد أيب سمـوٓ

 اًمٗمٙمر أهمٚمقـم٦م ي٤م ومٞمؽ

 

 يقمٛمر واٟم٘م٣م أُمري طم٤مر 

 ومام اًمٕم٘مقل ومٞمؽ ؾم٤مومَرت 

 

 اًمسٗمر أذى إٓ رسمح٧م 

 زقمٛمقا  إُمم اهلل ومَٚمَحك 

 

 سم٤مًمٜمٔمر اعمٕمروف أنؽ 

 ذيمروا اًمذي إن يمذسمقا  

 

 اًمبنم ىمقة قمـ ظم٤مرج 

 اعمٛمٙمـ أن ؾمقى ؿمٞمئ٤مً  طمّمٚمتف مم٤م قمروم٧م ُم٤م: ُمقشمف قمٜمد اخلقٟمجل وىم٤مل 

ح إمم يٗمت٘مر  .ؿمٞمئ٤مً  قمروم٧م وُم٤م أُمقت ؾمٚمبل، وصػ آومت٘م٤مر:  ىم٤مل صمؿ اعمرضم 
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 سملم وأىم٤مسمؾ وضمٝمل قمغم اعمٚمحٗم٦م وأضع ومرار قمغم أضٓمجع: آظمر وىم٤مل

 .رء ُمٜمٝم٤م قمٜمدي يؽمضمح ومل اًمٗمجر يٓمٚمع طمتك وه١مٓء ه١مٓء طمج٩م

 (.:31)صسمـ أيب اًمٕمزٓ ذح اًمٓمح٤موي٦م اٟمٔمر

أو  ،شمراه ذم اعمريخ ،لم ُمـ اًمٕمٚمؿ واهلدى ومحدث وٓ طمرجوأُم٤م طمػمة اعمٗمٚمس

 فمٚمامت اجلٝمؾ ٓ حيسـ يّمكم وإمم اهلل اعمِمتٙمك!وهق ذم  ،ذم ىمٕمر اًمبحر

 (:643-641ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم شمٚمبٞمس إسمٚمٞمس)ص

وُمـ ذًمؽ إيث٤مرهؿ ًمٚم٘مٞم٤مس قمغم احلدي٨م اعمستدل سمف ذم اعمس٠مخ٦م ًمٞمتسع هلؿ 

اعمج٤مل ذم اًمٜمٔمر وان اؾمتدل أطمد ُمٜمٝمؿ سم٤محلدي٨م هجـ وُمـ إدب شم٘مديؿ 

 .اإلؾمتدٓل سم٤محلدي٨م

ٔمر ضمؾ اؿمتٖم٤مهلؿ ومل يٛمزضمقه سمام يرىمؼ اًم٘مٚمقب وُمـ ذًمؽ أهنؿ ضمٕمٚمقا اًمٜم 

ءة اًم٘مرآن وؾمامقم٤محلدي٨م وؾمػمة اًمرؾمقل وأصح٤مسمف وُمٕمٚمقم أن اًم٘مٚمقب  ُمـ ىمرا

ر إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م واح٤مء اعمتٖمػم وهل حمت٤مضم٦م إمم اًمتذيم٤مر واعمقاقمظ  ٓ ختِمع سمتٙمرا

ع إٓ أهن٤م ٓ ًمتٜمٝمض ًمٓمٚم٥م أظمرة وُمس٤مئؾ اخلالف وإن يم٤مٟم٧م ُمـ قمٚمؿ اًمنم

 .ٙمؾ اعمٓمٚمقبشمٜمٝمض سم

ر ؾمػم اًمسٚمػ   .وُمـ مل يٓمٚمع قمغم أْسا

وطم٤مل اًمذي متذه٥م ًمف مل يٛمٙمٜمٝمؿ ؾمٚمقك ـمري٘مٝمؿ ويٜمبٖمل أن يٕمٚمؿ أن  

اًمٓمبع ًمص وم٢مذا شمرك ُمع أهؾ هذا اًمزُم٤من ْسق ُمـ ـمب٤مئٕمٝمؿ ومّم٤مر ُمثٚمٝمؿ وم٢مذا 
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ٟمٔمر ذم ؾمػم اًم٘مدُم٤مء زامحٝمؿ وشم٠مدب سم٠مظمالىمٝمؿ وىمد يم٤من سمٕمض اًمسٚمػ ي٘مقل 

٥م إزم ُمـ ُم٤مئ٦م ىمْمٞم٦م ُمـ ىمْم٤مي٤م ذيح وأنام ىم٤مل هذا طمدي٨م يرق ًمف ىمٚمبل أطم

ٕن رىم٦م اًم٘مٚم٥م ُم٘مّمقدة وهل٤م أؾمب٤مب وُمـ ذًمؽ أهنؿ اىمتٍموا قمغم اعمٜم٤مفمرة 

وأقمرضقا قمـ طمٗمظ اعمذه٥م وسم٤مىمل قمٚمقم اًمنمع ومؽمى اًمٗم٘مٞمف اعمٗمتل يس٠مل قمـ 

آي٦م أو طمدي٨م ومال يدري وهذا قملم وم٠مجـ إنٗم٦م ُمـ اًمت٘مّمػم وُمـ ذًمؽ أن 

وضٕم٧م ًمٞمستبلم اًمّمقاب وىمد يم٤من ُم٘مّمقد اًمسٚمػ اعمٜم٤مصح٦م  اعمج٤مدًم٦م إٟمام

سم٢مفمٝم٤مر احلؼ وىمد يم٤مٟمقا يٜمت٘مٚمقن ُمـ دًمٞمؾ إمم دًمٞمؾ وإذا ظمٗمل قمغم أطمدهؿ رء 

ٟمبٝمف أظمر ٕن اعم٘مّمقد يم٤من إفمٝم٤مر احلؼ ومّم٤مر ه١مٓء إذا ىم٤مس اًمٗم٘مٞمف قمغم 

ٚم٦م أصؾ سمٕمٚم٦م ئمٜمٝم٤م وم٘مٞمؾ ًمف ُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم أن احلٙمؿ ذم إصؾ ُمٕمٚمؾ هبذه اًمٕم

وم٘م٤مل هذا اًمذي ئمٝمر زم وم٤من فمٝمر ًمٙمؿ ُم٤م هق أومم ُمـ ذًمؽ وم٤مذيمروه وم٤من 

  .اعمٕمؽمض ٓ يٚمزُمٜمل ذيمر ذًمؽ

وىمد صدق ذم أنف ٓ يٚمزُمف وًمٙمـ ومٞمام اسمتدع ُمـ اجلدل سمؾ ذم سم٤مب اًمٜمّمح  

  .وإفمٝم٤مر احلؼ يٚمزُمف وُمـ ذًمؽ أن أطمدهؿ يتبلم ًمف اًمّمقاب ُمع ظمّمٛمف

ع ظمّمٛمف ورسمام اضمتٝمد ذم رده وٓ يرضمع ويْمٞمؼ صدره يمٞمػ فمٝمر احلؼ ُم

ُمع قمٚمٛمف أنف احلؼ وهذا ُمـ أىمبح اًم٘مبٞمح ٕن اعمٜم٤مفمرة إٟمام وضٕم٧م ًمبٞم٤من احلؼ 

وىمد ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ُم٤م ٟم٤مفمرت أطمدا وم٠منٙمر احلج٦م إٓ ؾم٘مط ُمـ قمٞمٜمل 

وٓ ىمبٚمٝم٤م إٓ هبتف وُم٤م ٟم٤مفمرت أطمدا ومب٤مًمٞم٧م ُمع ُمـ يم٤مٟم٧م احلج٦م إن يم٤مٟم٧م ُمٕمف 

ٚمبٝمؿ ًمٚمري٤مؾم٦م سم٤معمٜم٤مفمرة شمثػم اًمٙم٤مُمـ ذم اًمٜمٗمس ُمـ ست إًمٞمف وُمـ ذًمؽ أن ـم
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طم٥م اًمري٤مؾم٦م وم٢مذا رأى أطمدهؿ ذم يمالُمف ضٕمٗم٤م يقضم٥م ىمٝمر ظمّمٛمف ًمف ظمرج إمم 

اعمٙم٤مسمرة وم٢من رأى ظمّمٛمف اؾمتٓم٤مل قمٚمٞمف سمٚمٗمظ أظمذشمف محٞم٦م اًمٙمؼم وم٘م٤مسمؾ ذًمؽ 

سم٤مًمس٥م ومّم٤مرت اعمج٤مدًم٦م خم٤مذًم٦م وُمـ ذًمؽ شمرظمّمٝمؿ ذم اًمٖمٞمب٦م سمحج٦م احلٙم٤مي٦م 

ومٞم٘مقل أطمدهؿ شمٙمٚمٛم٧م ُمع ومالن ومام ىم٤مل ؿمٞمئ٤م ويتٙمٚمؿ سمام يقضم٥م قمـ اعمٜم٤مفمرة 

اًمتِمٗمل ُمـ همرض ظمّمٛمف سمتٚمؽ احلج٦م وُمـ ذًمؽ أن إسمٚمٞمس ًمبس قمٚمٞمٝمؿ سم٠من 

اًمٗم٘مف وطمده قمٚمؿ اًمنمع ًمٞمس صمؿ همػمه وم٤من ذيمر هلؿ حمدث ىم٤مًمقا ذاك ٓ يٗمٝمؿ 

ؿمٞمئ٤م ويٜمسقن أن احلدي٨م هق إصؾ وم٤من ذيمر هلؿ يمالم يٚملم سمف اًم٘مٚم٥م ىم٤مًمقا هذا 

يمالم اًمققم٤مظ وُمـ ذًمؽ إىمداُمٝمؿ قمغم اًمٗمتقى وُم٤م سمٚمٖمقا ُمرشمبتٝم٤م ورسمام أومتقا 

 . ـها سمقاىمٕم٤مُتؿ اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٜمّمقص وًمق شمقىمٗمقا ذم اعمِمٙمالت يم٤من أومم

 فُايٛا إىل ايهالّ  ايػسٜع١ عًِ عٔاعذصٚ 

افٌدظقي ظجزوا ظـ ظؾقم  ٌمدظي افذ ـ ُسؾقا إػ هذه افعؾقمهمالء ادإن 

 ،وأؿٌؾقا ظذ صغؾ افٌطوفغ ظؾؿ افؽالم ادشموم ،ولتػفًا  ،و ولتؾؼًقوافؼ عي؛ حػظً 

 وفؼد صدق افشوظر:

رترترترترتمطع صرترترترترتقئًو ؾدظرترترترترتف  إذا ل لًت

 

رترترترترتمطقع   وجرترترترترتووزه إػ مرترترترترتو لًت

 
 وؿد ذم افًؾػ ،وأؿٌؾقا ظذ زبوالت أؾفوم افققكون ،افغراءافؼ عي لترـقا ظؾقم 

 وافذ ـ  ضقعقن أوؿوِتؿ بدون ؾوئدة. ،وفغافٌط  

 !ن همالء ال حيًـ أحؽوم افصالة وافزـوة واحلٍحمك إ



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      ذةومْمقل اعمِمتٖمٚملم سم٤مًم٘مراآت اًمِم٤م
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بؾ َتده واؿع ف ذـقوت َيفؾ احلؽؿ ِبو؛ وهق  عد كػًف مـ افعؾاء افربوكقغ؛ 

 ادشمؽك!اهلل وإػ  ،ؾا أدري ممك  ػؼف همالء

 (:915-911ؿول ابـ افؼقؿ ف افػقائد )ص

 اْلراصغ مؾػغادخ همالء ظؾقم ؽر ؾقف  مذاـرون افذى افصحوبي ظؾؿ ـون وؿد

 ذاإاهلل  رشقل أصحوب ـون ؿول افٌخورىاهلل  ظٌد أبك لترَجي ىف احلوـؿ حؽك ـا

 ؿقوس وال رأى بقـفؿ فقس  كٌقفؿ وشـي رِبؿ ـموب  مذاـرون اكا اجمؿعقا

 ؾ:افؼوئ أحًـ وفؼد

 ؿول رشقففاهلل افعؾؿ ؿول 

 

 ؿول افصحوبي فقس بوفمؿق ف 

 مو افعؾؿ كصٌؽ فؾخالف شػوهي 

 

 بغ افرشقل وبغ رأى ؾؼقف 

 ـال وال جحد افصػوت وكػقفو 

 

 حذرا مـ افمؿثقؾ وافمشٌقف 

 

 فطٍٛ املػتػًني بايكساآت ايػاذ٠  

 (:635-634ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم شمٚمبٞمس إسمٚمٞمس )ص

ومٞمٗمٜمل أيمثر قمٛمره  ;ٛمـ ذًمؽ أن أطمدهؿ يِمتٖمؾ سم٤مًم٘مراآت اًمِم٤مذة وحتّمٞمٚمٝم٤موم

يِمٖمٚمف ذًمؽ قمـ ُمٕمروم٦م اًمٗمرائض واًمقاضمب٤مت و ،ىمراء هب٤مذم مجٕمٝم٤م وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م واإل

ورسمام محٚمف  ،ىمراء وٓ يٕمرف ُم٤م يٗمسد اًمّمالةومرسمام رأج٧م إُم٤مم ُمسجد يتّمدى ًمإل

طم٥م اًمتّمدر طمتك ٓ يرى سمٕملم اجلٝمؾ قمغم أن جيٚمس سملم يدي اًمٕمٚمامء وي٠مظمذ 

صمؿ  ،وًمق شمٗمٙمروا ًمٕمٚمٛمقا أن اعمراد طمٗمظ اًم٘مرآن وشم٘مقيؿ أخٗم٤مفمف ،قمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ



   ومْمقل اعمِمتٖمٚملم سم٤مًم٘مراآت اًمِم٤مذة أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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صمؿ  ،ويٓمٝمر أظمالىمٝم٤م صمؿ اإلىمب٤مل قمغم ُم٤م يّمٚمح اًمٜمٗمس ،ؾ سمفصمؿ اًمٕمٛم ،ومٝمٛمف

 .اًمتِم٤مهمؾ سم٤معمٝمؿ ُمـ قمٚمقم اًمنمع

 :ىم٤مل احلسـ اًمبٍمي ;األهؿ ؽره ؾقا افزمون لتضققع افػوحش افغٌـ ومـ 

ؿ اىمتٍموا قمغم اًمتالوة هنَّ  يٕمٜمل أَ أنزل اًم٘مرآن ًمٞمٕمٛمؾ سمف وم٤مختذ اًمٜم٤مس شمالوشمف قمٛماًل 

شمر وُمـ ذًمؽ أن  ،وشمريمقا اًمٕمٛمؾ سمف سمف سم٤مًمِم٤مذ ويؽمك اعمتقا أطمدهؿ ي٘مرأ ذم حمرا

 !اعمِمٝمقر

واًمّمحٞمح قمٜمد اًمٕمٚمامء أن اًمّمالة ٓ شمّمح هبذا اًمِم٤مذ وإٟمام ُم٘مّمقد هذا  

ُمتِم٤مهمؾ  إفمٝم٤مر اًمٖمري٥م ٓؾمتجالب ُمدح اًمٜم٤مس وإىمب٤مهلؿ قمٚمٞمف وقمٜمده أنف

سم٤مًم٘مرآن وُمٜمٝمؿ ُمـ جيٛمع اًم٘مراآت ومٞم٘مقل ُمٚمؽ ُم٤مًمؽ ُمالك وهذا ٓ جيقز ٕنف 

  .٘مرآن قمـ ٟمٔمٛمفإظمراج ًمٚم

وُمٜمٝمؿ ُمـ جيٛمع اًمسجدات واًمتٝمٚمٞمالت واًمتٙمبػمات وذًمؽ ُمٙمروه وىمد  

ومٞمجٛمٕمقن سملم شمْمٞمٞمع اح٤مل واًمتِمبف  (9)ص٤مروا يقىمدون اًمٜمػمان اًمٙمثػمة ًمٚمختٛم٦م

ويرهيؿ إسمٚمٞمس  ،سم٤معمجقس واًمتسب٥م إمم اضمتامع اًمٜمس٤مء واًمرضم٤مل سم٤مًمٚمٞمؾ ًمٚمٗمس٤مد

زا  ٕن إقمزاز اًمنمع سم٤مؾمتٕمامل  ؾمالم وهذا شمٚمبٞمس قمٔمٞمؿًمإلأن ذم هذا إقمزا

 .اعمنموع وُمـ ذًمؽ

                                                 
 وهل صعور مـ صعورات أهؾ افٌدع. ،وهذا افػعؾ بدظي؛ وـؾ بدظي والفي  (9)



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      ومْمقل اعمِمتٖمٚملم سم٤مًم٘مراآت اًمِم٤مذة
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ءة قمغم ُمـ مل ي٘مرأ قمٚمٞمف ورسمام يم٤مٟم٧م ًمف   أن ُمٜمٝمؿ ُمـ يتس٤مُمح سم٤مدقم٤مء اًم٘مرا

إضم٤مزة ُمٜمف وم٘م٤مل أظمؼمٟم٤م شمدًمٞمس٤م وهق يرى أن إُمر ذم ذًمؽ ىمري٥م ًمٙمقٟمف يروى 

اًم٘مراآت ويراه٤م ومٕمؾ ظمػم ويٜمسك أن هذا يمذب يٚمزُمف اصمؿ اًمٙمذاسملم وُمـ ذًمؽ 

ء اعمجٞمد ي٠مظمذ قمغم اصمٜملم وصمالصم٦م ويتحدث ُمع ُمـ يدظمؾ قمٚمٞمف أن اعم٘مرى

ءة  واًم٘مٚم٥م ٓ يٓمٞمؼ مجع هذه إؿمٞم٤مء صمؿ يٙمت٥م ظمٓمف سم٠منف ىمد ىمرأ قمغم ومالن سم٘مرا

ومالن وىمد يم٤من سمٕمض اعمح٘م٘ملم ي٘مقل يٜمبٖمل أن جيتٛمع اصمٜم٤من أو صمالصم٦م وي٠مظمذوا 

ُمً  ءةقمغم واطمد وُمـ ذًمؽ أن أىمقا ء يتب٤مرون سمٙمثرة اًم٘مرا  .٤م ُمـ اًم٘مرا

٤م وي٘مرأ ذم اًمٜمٝم٤مر وىمد رأج٧م ُمـ ُمِم٤مخيٝمؿ ُمـ جيٛمع اًمٜم٤مس وي٘مٞمؿ ؿمخًّم  

م ًمذًمؽ  ،اًمٓمقيؾ صمالث ظمتامت وم٢من ىمٍم قمٞم٥م وإن أتؿ ُمدح ودمتٛمع اًمٕمقا

سمً  ٤م وحيسٜمقٟمف يمام يٗمٕمٚمقن ذم طمؼ اًمسٕم٤مة ويرهيؿ إسمٚمٞمس أن ذم يمثرة اًمتالوة صمقا

ءة يٜمبٖمل أن شمٙمقن هلل شمٕم٤ممم ٓ ًمٚمتحسلم ويٜمبٖمل  ، هب٤موهذا ُمـ شمٚمبٞمسف ٕن اًم٘مرا

 ،[901 االهاء:]﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ :أن شمٙمقن قمغم متٝمؾ وىم٤مل قمز و ضمؾ

وُمـ ذًمؽ أن مج٤مقم٦م ُمـ  ،[1 ادزمؾ:]﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ :وىم٤مل قمز و ضمؾ

ءة إحل٤من وىمد يم٤مٟم٧م إمم طمد ىمري٥م ء أطمدصمقا ىمرا  ـها.اًم٘مرا



   قمٚمامء مل يٕمٓمقا اًمٕمٚمؿ طم٘مف أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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 عًُا٤ مل ٜعطٛا ايعًِ حك٘ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿جؾ ف ظاله: اهلل ؿول 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ہۀ ۀ ہ ہ 

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ 

﯀ ﯁         

 .[901-905ألظراف:]ا﴾

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ :وؿول لتعوػ

  .[11ألظراف:]ا﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿وؿول لتعوػ:  

  .[15ادوئدة:]﴾ڀ ڀ ڀ ڀ

 ؿول ظع بـ ظٌد افعز ز اْلرجوين رمحف اهلل:

 قن ل ؾقؽ اكؼٌوض وإكا ؼقف

 

  ظـ مقؿػ افذل أحجارأوا رجاًل  

 ظـدهؿ أرى افـوس مـ داكوهؿ هون 

 

 ومـ أـرممف ظزة افـػس أـرمو 

 ول أؿض حؼ افعؾؿ إن ـون ـؾا 

 

 بدا ضؿع صرلتف ل شؾا 

 ومو ـؾ برق الح ل  ًمػزين 

 

 وال ـؾ مـ الؿقً أرووه مـعا 

 رىإذا ؿقؾ هذا مـفؾ ؿؾً ؿد أ 

 

 وفؽـ كػس احلر حتمؿؾ افظا 

 اَنفو ظـ بعض مو ال  شقـفو 

 

 ُموؾي أؿقال افعدا ؾقؿ أو دو 

 



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      اًمٗمْمقزم ؾمٗمٞمفٌ 
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 ول أبمذل ف خدمي افعؾؿ مفجمل

 

 ألخدم مـ الؿقً فؽـ ألخدمو 

 أأصؼك بف ؽرشو وأجـقف ذفي 

 

 إذا ؾولتٌوع اْلفؾ ؿد ـون أحزمو 

 وفق أن أهؾ افعؾؿ صوكقه صوَنؿ 

 

 فـػقس فعظاوفق ظظؿقه ف ا 

 وفؽـ أهوكقه ؾفون ودكًقا 

 

 

 

 حمقوه بوألضاع حمك َتفا 

 (.11أدب افدكقو وافد ـ )صاهرت مـ  

 (:19ف افػقائد )صاهلل ؿول اْلموم ابـ افؼقؿ رمحف 

ًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس سم٠مىمقاهلؿ ويدقمقهنؿ ٜم٦م يدقمقن إاًمسقء ضمٚمسقا قمغم سم٤مب اجل قمٚمامء  

هل ،ومٕم٤مهلؿ٠ممم اًمٜم٤مر سمإ ٓ  :ىم٤مًم٧م أومٕم٤مهلؿ ،هٚمٛمقا  :ؿ ًمٚمٜم٤مسومٙمٚمام ىم٤مًم٧م أىمقا

ومٝمؿ رم  ،٤م يم٤مٟمقا أول اعمستجٞمبلم ًمفًمٞمف طم٘مً إومٚمق يم٤من ُم٤م دقمقا  ;شمسٛمٕمقا ُمٜمٝمؿ

 .وذم احل٘مٞم٘م٦م ىمٓم٤مع اًمٓمرق ،اًمّمقره أدٓء

وحده حظؽ ومرادك ؾوفػضؾ ـؾف لتوبع فؽ  زدفػ إفقؽ أى أكقاظف اهلل ذا ـون إ 

ؾعؾ  ،كف بقده لتوبع ففألؿقف ظـؽ ذا ـون حظؽ مو لتـول مـف ؾوفػضؾ مقإو ،لتٌدأ بف

ذا ـون إمـ أؾعوفف ؾنذا حصؾ فؽ حصؾ فؽ افػضؾ بطر ؼ افضؿـ وافمٌع و

 اهرت...بطر ؼ افضؿـ وافمٌع اهلل افػضؾ مؼصقدك ل حيصؾ 

  ْ٘  ايفطٛيٞ ضفٝ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿ىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قماله: 

  .[94افٌؼرة:]﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹



   اًمٗمْمقزم ؾمٗمٞمفٌ  أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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  .[1اْلرتـ:]﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڄ ڄ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[911]افٌؼرة:﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

  .[5افـًوء:]﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿وىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

  .[955ألظراف:]ا﴾حب خب مب ىب

ـْ ؾُمَقْيدِ وَ  ـِ هَمَٗمَٚم٦َم ىَم٤مَل  قَم   :ىَم٤مَل قَمكِمٌّ  :سْم
ِ
ـْ َرؾُمقِل اهلل صْمُتُٙمْؿ قَم وَمأَلَْن َأظِمرَّ  إَِذا طَمدَّ

ـْ َأْن َأىُمقَل قَمَٚمْٞمِف َُم٤م مَلْ َيُ٘مْؾ  زَمَّ ُِم
 َأطَم٥مُّ إِ

ِ
اَمء صْمُتُٙمْؿ وِمٞماَم سمَ  ،ُِمـ اًمسَّ ْٞمٜمِل َوسَمْٞمٜمَُٙمْؿ َوإَِذا طَمدَّ

  ،وَم٢ِمنَّ احْلَْرَب ظَمْدقَم٦مٌ 
ِ
َمونِ  آِخرِ  ِف  َشَقْخُرُج » :َيُ٘مقُل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل  َؿْقمٌ  افز 

ـْ  َ ُؼقُفقنَ  ،اأْلَْحاَلمِ  ُشَػَفوءُ  ،اأْلَْشـَونِ  َأْحَداُث  يِ  َؿْقلِ  َخْرِ  ِم  اَل  اْفُؼْرآنَ  َ ْؼَرُءونَ  ،اْفَزِ  

وِوزُ  ـَ  َ ْؿُرُؿقنَ  ،ِجَرُهؿْ َحـَو َُيَ ـِ  ِم َا  افدِّ  ْفؿُ  َ ْؿُرُق  ـَ  ً ِمق يِ  ِمـ اف  َفِؼقُمُؿقُهؿْ  َؾنَِذا ،افر 

ـْ  َأْجًرا َؿْمؾِِفؿْ  ِف  َؾنِن   َؾوْؿُمُؾقُهؿْ   .شاْفِؼَقوَميِ  َ ْقمَ  اهلل ِظـْدَ  َؿَمَؾُفؿْ  دَِ

  .(6177)( وُمسٚمؿ سمرىمؿ 4766رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )
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ـِ اسمْ وَ   ـْ  ،ـِ قَمب٤َّمسٍ قَم ـْ َأْزِد ؿَمٜمُقَءَة َويَم٤مَن َيْرىِمل ُِم ٦َم َويَم٤مَن ُِم َأنَّ ِضاَمًدا ىَمِدَم َُمٙمَّ

يِح  ٦َم َيُ٘مقًُمقنَ  ،َهِذِه اًمر  ـْ َأْهِؾ َُمٙمَّ ٜمُقنٌ  :وَمَسِٛمَع ؾُمَٗمَٝم٤مَء ُِم ًدا جَمْ ٛمَّ ًَمْق َأين   :وَمَ٘م٤مَل  ،إِنَّ حُمَ

ضُمَؾ ًَمَٕمؾَّ اهلَل َيِْمٗمِ  دُ  :وَمَٚمِ٘مَٞمُف وَمَ٘م٤مَل  :ىَم٤مَل  ،ٞمِف قَمغَم َيَديَّ َرَأج٧ُْم َهَذا اًمرَّ ٛمَّ إِين   ،َي٤م حُمَ

يِح  ـْ َهِذِه اًمر  ـْ ؿَم٤مءَ  ،َأْرىِمل ُِم وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل  ؟وَمَٝمْؾ ًَمَؽ  ،َوإِنَّ اهلَل َيِْمِٗمل قَمغَم َيِدي َُم

 
ِ
َمِعقـُفُ  َكْحَؿُدهُ  هللِ  احْلَْؿدَ  إِن  » :اهلل ًْ ـْ  ،َوَك ِدهِ  َم ـْ  ،َففُ  ُمِضؾ   َؾاَل  اهلل َ ْ  َؾاَل  ُ ْضِؾْؾ  َوَم

ًدا َوَأن   ،َففُ  َذِ َؽ  اَل  َوْحَدهُ  اهلل إاِل   إَِففَ  اَل  َأنْ  َوَأْصَفدُ  ،َففُ  َهوِدَي  ٌُْدهُ  حُمَؿ  و .َوَرُشقُففُ  َظ  َأم 

 ش.َبْعدُ 

  :وَمَ٘م٤مَل  :ىَم٤مَل  
ِ
ء َٓ َـّ قَمَٚمْٞمِف َرؾُم  ،َأقِمْد قَمكَمَّ يَمٚماَِمشمَِؽ َه١ُم  وَم٠َمقَم٤مَدُه

ِ
صَماَلَث  قُل اهلل

ٍت  ا   :وَمَ٘م٤مَل  :ىَم٤مَل  ،َُمرَّ
ِ
ء َٕمَرا َحَرِة َوىَمْقَل اًمِمُّ وَماَم  ،ًَمَ٘مْد ؾَمِٛمْٕم٧ُم ىَمْقَل اًْمَٙمَٝمٜم٦َِم َوىَمْقَل اًمسَّ

 
ِ
ء َٓ ـَ َٟم٤مقُمقَس اًْمَبْحرِ  ،ؾَمِٛمْٕم٧ُم ُِمْثَؾ يَمٚماَِمشمَِؽ َه١ُم َه٤مِت َيَدَك  :وَمَ٘م٤مَل  :ىَم٤مَل  ،َوًَمَ٘مْد سَمَٚمْٖم

ؾْماَلمِ ُأب٤َميِْٕمَؽ قَمغَم    ،وَمَب٤مَيَٕمفُ  :ىَم٤مَل  ،اإْلِ
ِ
 :ىَم٤مَل  شَؿْقِمَؽ  َوَظَذ » :وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل

  :ىَم٤مَل  ،َوقَمغَم ىَمْقُِمل
ِ
وا سمَِ٘مْقُِمفِ  وَمَبَٕم٨َم َرؾُمقُل اهلل ٦ًم وَمَٛمرُّ يَّ وَمَ٘م٤مَل َص٤مطِم٥ُم  ،َْسِ

٦ِم ًمِْٚمَجْٞمشِ  يَّ ِ  ؿَمْٞمًئ٤م :اًمرسَّ
ِ
ء َٓ ـْ َه١ُم َأَصْب٧ُم  :ضُمٌؾ ُِمـ اًْمَ٘مْقمِ وَمَ٘م٤مَل رَ  ؟َهْؾ َأَصْبُتْؿ ُِم

 ىَمْقُم ِضاَمدٍ  :وَمَ٘م٤مَل  ،ُِمٜمُْٝمْؿ ُِمْٓمَٝمَرةً 
ِ
ء َٓ وَه٤م وَم٢ِمنَّ َه١ُم  (.979رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ) .ُردُّ

 د ايفطٛيٞ  ٛعك صٛز

  عـقي وال  ؿؾؽف وال فف فقس ؾقا ؾقمكف رجؾ  لت أن ادًلفي هذه وصقرة

 :مـفو صقر وِلو ؾقف وفًقو وال ؾقف مقـاًل  وفقس
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 مصوصف.خا مـ هق وال  ؿؾؽف ال وصقئً  افػضقل  ٌقع أن (9

ـ   ول ذاؤه طؾى ُ  ل وصقئً  فغره  شسي أن (1  ؾقف. ؾ ق

 موفؽف. هق فقس وبقعً   ػًخ أن (4

 دُهو.أح هق وفقس ادشسي أو فؾٌوئع ذط خقور َيعؾ أن (1

 لتقـقؾ. وال إذن بدون ؽره حؼ ر مجِّ  أن (5

 فـػًف. احلؼ صوحى ؽر مـ هؽر حؼ ًملجر  أن  (1

 لتقـقؾ. وال ضؾى ؽر مـ فغره  ًملجر أن (0

 رووهو. بغر وفقفو هق امرأة  زوج أن (6

 وفقفو. مـ ـقؾ لتق بغر وفقفو هق فقس امرأة  زوج أن (1

 ضؾى. أو لتقـقؾ دون آخر ْلكًون امرأة كؽوح  ؼٌؾ أن (90

 أبوه أن  ظفر ثؿ ،فف مؾؽ ادول وأن ،مقً أبوه أن  ظـ أبقف مول  ٌقع أن (99

 . حل

 ادغصقب. ف افغوصى لتكؾوت (91

  ؿؾؽف. ال مواًل   قؿػ أن (94

 ؾضقفقو!!  ًؿك وصوحٌف ؾضقاًل   عمز افعؿؾ ؾفذا



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      طمٙمؿ ومْمقل اًمٗمْمقزم
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 افؼظل احلؽؿ معرؾي إػ حيموج وفذا افٌؾقى ِبو ولتعؿ حتصؾ ادًلفي وهذه

 افؼظقي ادصوفح مـ ذفؽ ظذ  سلتى دو افعؼقد هذه بطالن أو صحي ف

 وادػوشد.

 حؽؿ مو افعؼد هذا ؾًود أو صحي مـ افعؼد هذا حؽؿ بقون ف افؼوع وؿٌؾ

 ال؟ أم َيقز هؾ هذا افػضقل ؾعؾ

 حهِ فطٍٛ ايفطٛيٞ  

 بعض بلمقر بعضفؿ ؿقوم بقـفؿ افـوس معومالت ف احلوجي إفقف لتدظقا ِمو إن

 .[1]ادوئدة:﴾ەئ وئ وئ ۇئ﴿ لتعوػ: اهلل  ؼقل وفذفؽ

ـْ وَ    :َأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل قَم
ِ
ـْ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َس  َم ـْ  َكػ  ـٍ  َظ ْرَبيً  ُمْمِم ـْ  ـُ  ِم

َرِب  ْكَقو ـُ َس  افدي ْرَبيً  َظـْفُ  اهلل َكػ  ـْ  ـُ َرِب  ِم ـْ  ،اْفِؼَقوَميِ  َ ْقمِ  ـُ َ  َوَم َ  ُمْعِنٍ  َظَذ  َ ن   اهلل َ ن 

ْكَقو ِف  َظَؾْقفِ  ـْ  ،َواآْلِخَرةِ  افدي ِؾًا  َشَسَ  َوَم ًْ هُ  ُم ْكَقو ِف  اهلل َشَسَ  َظْقنِ  ِف  اهللوَ  ،َواآْلِخَرةِ  افدي

ٌْدِ  ونَ  َمو اْفَع ٌْدُ  ـَ ـْ  ،َأِخقفِ  َظْقنِ  ِف  اْفَع َؾ  ِظْؾًا  ؾِقفِ  َ ْؾَمِؿُس  َضِر ًؼو َشَؾَؽ  َوَم  بِفِ  َففُ  اهلل َشف 

ًٍ بَ  ِف  َؿْقمٌ  اْجَمَؿعَ  َوَمو ،اْْلَـ يِ  إَِػ  َضِر ًؼو ـْ  ْق  َوَ َمَداَرُشقَكفُ  اهلل ـَِموَب  َ ْمُؾقنَ  اهلل ُبُققِت  ِم

ًْ  إِال   َبْقـَُفؿْ  ِؽقـَيُ  َظَؾْقِفؿ َكَزَف  ً مْحَيُ  َوَؽِشَقْمُفؿ ،اف ْمُفؿ ،افر  َرُهؿ ،اداَلِئَؽيُ  َوَحػ  ـَ  اهلل َوَذ

ـْ  ـْ  ،ِظـَْدهُ  ؾِقَؿ لَ  َوَم عْ  َلْ  َظَؿُؾفُ  بِفِ  َبط  ًَ  بِفِ  ُ ْنِ  .(1111) برؿؿ مًؾؿ رواه .شٌُفُ َك
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:: 

 مو هـو كؼقل ؾؾذا ،وؽرهو وافمػق ض ،وافـقوبي ،افقـوفي اهلل ذع وفذفؽ

 ؟لتقـقؾف أو إذكف بغر آلخر ظؼد مـ افـوس بعض بف  ؼقم مو ؿُ ؽْ ُح 

 لتػصقؾ: ؾقف ؾفذا

 أخقف مـ  عؾؿ وهق وقوظف أو ادًؾؿ ألخقف حؼ ؾقت َيوف ـون إن األول:

 ف األدفي مـ لتؼدم دو ملجقر وهق ؛افػعؾ ِبذا افؼقوم فف  ؼع ؾفـو فذفؽ حوجمف

َنَّْم٤مِري  ىَم٤مَل و ،افٌوب هذا ْٕ ـْ َأيِب َُمْسُٕمقٍد ا إِين   :وَمَ٘م٤مَل  ضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمَِم اًمٜمَّبِل   :قَم

  :وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ  شِظـِْدي َمو» :وَمَ٘م٤مَل  ،ُأبِْدَع يِب وَم٤ممْحِْٚمٜمِل
ِ
ـْ َأن٤َم أَ  ،َي٤م َرؾُمقَل اهلل ُف قَمغَم َُم ُدًمُّ

ِٛمُٚمفُ    ،حَيْ
ِ
ـْ » :وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل   .شَؾوِظِؾفِ  َأْجرِ  ِمْثُؾ  َؾَؾفُ  َخْرٍ  َظَذ  َدل   َم

 .(9614) برؿؿ مًؾؿ رواه

ـْ وَ  اِريِّ  مَتِقؿٍ  َظ ِل   َأن   افد  ـُ » َؿوَل:  افـٌ  ـْ  ُؿْؾـَو افـ ِصقَحيُ  افدِّ   َوفِِؽَموبِفِ  هللِ  َؿوَل  دَِ

يِ  فَِرُشقفِفِ وَ  ِؾِؿغَ  َوأِلَِئؿ  ًْ مِِفؿْ  اْدُ  وؽرهو. ،(55) برؿؿ مًؾؿ رواه .شَوَظوم 

 ال أو حوجي بف فف فقس أو ذفؽ  ر د ال وهق ذفؽ  عؾؿ صوحٌف نأ افثوين:

ک ک ﴿هذا اًمِمخص هلذا اًمٕم٘مد ومٞمحرم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ؾعؾ ف   رؽى

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 .[56األحزاب:]﴾ڱ

ـْ وَ  وَشُدوا اَل » : اهلل َرُشقُل  َؿوَل  َؿوَل  ُهَرْ َرةَ  يِب أَ  َظ  َواَل  لَتـَوَجُشقا َواَل  حَتَ

ٌَوَؽُضقا قُكقا َبْعضٍ  َبْقعِ  َظَذ  َبْعُضُؽؿْ  َ ٌِعْ  َواَل  لَتَداَبُروا َواَل  لَت ـُ ٌَودَ  َو ِؾؿُ  إِْخَقاًكو اهلل ِظ ًْ  اْدُ
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ِؾؿِ  َأُخق ًْ ُذُففُ  َواَل  َ ْظِؾُؿفُ  اَل  اْدُ ِؼُرهُ  اَل وَ  ََيْ  َثاَلَث  َصْدِرهِ  إَِػ  َوُ ِشرُ  َهوُهـَو افم ْؼَقى حَيْ

اٍت  ِى  َمر  ًْ ـَ  اْمِرٍئ  بَِح ِّ اف ِم ِؼَر  َأنْ  ؼ  ِؾؿَ  َأَخوهُ  حَيْ ًْ ؾي  اْدُ ِؾؿِ  ـُ ًْ ِؾؿِ  َظَذ  اْدُ ًْ  َدُمفُ  َحَرامٌ  اْدُ

  ش.َوِظْرُوفُ  َوَموُففُ 

 .(3675)مًؾؿ رواه

ـِ وَ  ـِ  َظ ٌ وسٍ  اْب  ا َرؾُمقُل  هَنَك َؿوَل: َظ
ِ
ك َأنْ   هلل يْمَب٤منُ  شُمَتَٚم٘مَّ  َيبِٞمعَ  َوَأنْ  اًمرُّ

ًُ  َؿوَل: .ًمَِب٤مدٍ  طَم٤مِضٌ  ـِ  َؾُؼْؾ ٌ وسٍ  اِلْب ٌَودٍ  َحوَِضٌ  َؿْقُففُ  َمو َظ
ـْ  اَل  َؿوَل  فِ وًرا. َففُ  َ ُؽ ًَ   ِشْؿ

 (.6636( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )3669رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

 ـثرة. افؽموب ف واألدفي

 حهِ عكٛد ايفطٛيٞ  

 :ؿقفغ إػ افػضقل ظؼد حؽؿ ف افػؼفوء اخمؾػ

 افصحي: أحدُهو:

 افعؼد حصؾ افذي وهق افشلن صوحى إجوزة بؼط صحقح افعؼد أن وهق

 وادوفؽقي احلـػقي ؿقل وهذا افعؼد بطؾ رده وإن افعؼد صح أجوزه ؾنذا أجؾف مـ

 مو ذفؽ وأدفي ،صحقحف ف افٌخوري صـقع وطوهر افؼد ؿ ف افشوؾعل وؿقل

  لت:
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ لتعوػ: اهلل ؿقل (9

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

 ف األدفي وشوئر ،[105افٌؼرة:]﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 ادٌوحي. افؼظقي ادعومالت

 .صحمف ذوط شملت ـا ؾوهؿ ظوؿؾ خصص مـ لتكف أكف (1

ي ِديٜم٤َمًرا َأقْمَٓم٤مهُ   اًمٜمَّبِلَّ  َأنَّ اًمَب٤مِرىِمل   قُمْرَوةَ  ـْ ظَ  (4 ى ،ؿَم٤مةً  سمِفِ  ًَمفُ  َيِْمؽَمِ  وَم٤مؿْمؽَمَ

٤م وَمَب٤معَ  ،ؿَم٤مشَملْمِ  سمِفِ  ًَمفُ  يَم٦مِ  ًَمفُ  وَمَدقَم٤م ،َوؿَم٤مةٍ  سمِِديٜم٤َمرٍ  َوضَم٤مَءهُ  سمِِديٜم٤َمرٍ  إِطْمَدامُهَ  ،سَمْٞمِٕمفِ  ذِم  سم٤ِمًْمؼَمَ

ى ًَمقْ  َويَم٤منَ  َ  اؿْمؽَمَ  (.4753رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) .وِمٞمفِ  ًَمَرسمَِح  اَب اًمؽمُّ

ـْ قَمْبدِ ( 5   قَم
ِ
ـِ قُمَٛمرَ  اهلل   ،سْم

ِ
ـْ َرؾُمقِل اهلل  َكَػرٍ  َثاَلَثيُ  َبْقـََا » :َأنَُّف ىَم٤مَل  قَم

ْقنَ  ٌَؾٍ  ِف  َؽورٍ  إَِػ  َؾَلَوْوا ادَطُر  َأَخَذُهؿ َ َمَؿش  ًْ  ،َج  ِمـ َصْخَرةٌ  َؽوِرِهؿْ  َؾؿِ  َظَذ  َؾوْكَحط 

ٌَؾِ  ًْ  اْْلَ َؼ ٌَ ٌَْعضٍ  َبْعُضُفؿْ  َؾَؼوَل  ،َظَؾْقِفؿْ  َؾوْكَط
 هللِ  َصوحِلَيً  َظِؿْؾُمُؿقَهو َأْظَااًل  اْكُظُروا :فِ

و لَتَعوَػ  اهلل َؾوْدُظقا فُ  افؾُفؿ   :َأَحُدُهؿْ  َؾَؼوَل  ،َظـُْؽؿْ  َ ْػُرُجَفو اهلل َفَعؾ   ،ِِبَ ونَ  إِك   َوافَِدانِ  ِل  ـَ

ٌَْقيٌ  َوِل  ،َواْمَرَأِت  ٌَِرانِ ـَ  َصْقَخونِ  ًُ  َؾنَِذا ،َظَؾْقِفؿْ  َأْرَظك ِصَغورٌ  ِص ًُ  َظَؾْقِفؿْ  َأَرْح ٌْ  َحَؾ

ٌََدْأُت  َؼْقُمُفَا  بَِقافَِدي   َؾ ًَ ٌَْؾ  َؾ فُ  ،َبـِل   َؿ َجُر  َ ْقمٍ  َذاَت  يِب  َكَلى َوَأك   َحم ك آِت  َؾَؾؿْ  افش 

 ًُ ْق ًَ َا  َأْم ًُ  ،وَكومَ  َؿدْ  َؾَقَجْدُِتُ ٌْ َا  َؾَحَؾ ًُ  ـَ ـْ ًُ  ،َأْحُؾُى  ـُ اَلِب  َؾِجْئ ًُ  بِوحْلِ  ِظـْدَ  َؾُؼْؿ

َرهُ  ُرُءوِشِفَا  ـْ ـْ  ُأوِؿَظُفَا  َأنْ  َأ َرهُ  ،َكْقِمِفَا  ِم ـْ ٌَْقيَ  َأْشِؼَل  َأنْ  َوَأ ٌَْؾُفَا  افصِّ ٌَْقيُ  َؿ  َوافصِّ
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ؿْ  َدْأيِب  َذفَِؽ  َ َزْل  َؾَؾؿْ  ،َؿَدَمل   ِظـْدَ  َ َمَضوَؽْقنَ  ًَ  َؾنِنْ  ،اْفَػْجُر  َضَؾعَ  َحم ك َوَدْأَِبُ ـْ  لَتْعَؾؿُ  ـُ

ًُ  َأينِّ  َاءَ  ِمـَْفو َكَرى ُؾْرَجيً  ِمـَْفو َفـَو َؾوْؾُرْج  َوْجِفَؽ  اْبمَِغوءَ  َذفَِؽ  َؾَعْؾ  ً  ِمـَْفو اهلل َؾَػَرَج  .اف

َاءَ  ِمـَْفو َؾَرَأْوا ُؾْرَجيً   ً ًْ  فُ إِك   افؾُفؿ   :اآْلَخُر  َوَؿوَل  ،اف وَك ٌُْمَفو َظؿ   اْبـَيُ  ِلَ  ـَ ٌَ َلَصدِّ  َأْح  َمو ـَ

ىي 
َجوُل  حُيِ وءَ  افرِّ ًَ ِـّ ًُ  ،اف ٌْ َفو إَِفْقَفو َوَضَؾ ًَ ًْ  َكْػ ًُ  ،ِد ـَورٍ  بِِاَئيِ  آلتَِقَفو َحم ك َؾَلَب ٌْ  َحم ك َؾَمِع

 ًُ ْع و َؾِجْئُمَفو ِد ـَورٍ  ِموَئيَ  ََجَ ًُ  َؾَؾا   ،ِِبَ ًْ  ْجَؾْقَفورِ  َبْغَ  َوَؿْع ٌْدَ  َ و :َؿوَف ِؼ  ،اهللِ  َظ  َواَل  اهلل الت 

فِ  إِال   اْْلَولَتؿَ  لَتْػَمح ًُ  ،بَِحؼِّ ًَ  َؾنِنْ  ،َظـَْفو َؾُؼْؿ ـْ ًُ  َأينِّ  لَتْعَؾؿُ  ـُ  َوْجِفَؽ  اْبمَِغوءَ  َذفَِؽ  َؾَعْؾ

ًُ  ينِّ إِ  افؾُفؿ   :اآْلَخُر  َوَؿوَل  ،َِلُؿْ  َؾَػَرَج  .ُؾْرَجيً  ِمـَْفو َفـَو َؾوْؾُرْج  ـْ  بَِػَرِق  َأِجًرا اْشَمْلَجْرُت  ـُ

ل َأْظِطـِل :َؿوَل  َظَؿَؾفُ  َؿَه  َؾَؾا   ،َأُرز   ًُ  ،َحؼِّ  َأَزْل  َؾَؾؿْ  ،َظـْفُ  َؾَرِؽَى  َؾَرَؿفُ  َظَؾْقفِ  َؾَعَرْو

ًُ  َحم ك َأْزَرُظفُ  ْع ِؼ  :َؾَؼوَل  َؾَجوَءيِن  ،َوِرَظوَءَهو َبَؼًرا ِمـْفُ  ََجَ ل لَتْظِؾْؿـِل َواَل  اهلل الت   ،َحؼِّ

 ًُ ٌََؼرِ  لتِْؾَؽ  إَِػ  اْذَهْى  :ُؿْؾ ِؼ  :َؾَؼوَل  ،َؾُخْذَهو َوِرَظوِئَفو اْف َمْفِزْئ  َواَل  اهلل الت  ًْ ًُ  ،يِب  لَت  :َؾُؼْؾ

ٌََؼَر  َذفَِؽ  ُخذْ  ،بَِؽ  َأْشَمْفِزُئ  اَل  إِينِّ  ًَ  َؾنِنْ  ،بِفِ  َؾَذَهَى  َؾَلَخَذهُ  ،َوِرَظوَءَهو اْف ـْ  ينِّ أَ  لَتْعَؾؿُ  ـُ

 ًُ  ش.َبِؼَل  َمو اهلل َؾَػَرَج  .َبِؼَل  َمو َفـَو َؾوْؾُرْج  َوْجِفَؽ  اْبمَِغوءَ  َذفَِؽ  َؾَعْؾ

واًمِم٤مهد ُمـ  ،(3854( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )3444رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

ء ُم٤مًمف  سمٖمػم إذن وٓ شمقيمٞمؾ. ،احلدي٨م ذم ُم٤مل إضمػم سمبٞمع وذا

ِه سمَِٖمػْمِ إِْذٟمِِف سَم٤مُب إَِذا اوسمقب قمٚمٞمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب اًمبٞمقع:  ى ؿَمْٞمًئ٤م ًمَِٖمػْمِ ؿْمؽَمَ

 وَمَرِضَ 
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ـْ وَ ( 6 ـَ سُمَرْيَدَة، ىَم٤مَل: ضَم٤مَءْت وَمَت٤مٌة إمَِم اًمٜمَّبِل   قَم ضَمٜمِل اسْم ، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: إِنَّ َأيِب َزوَّ

َُْمَر إًَِمْٞمَٝم٤م، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: ىَمْد َأضَمْزُت  ْٕ وَمَع يِب ظَمِسٞمَسَتُف، ىَم٤مَل: وَمَجَٕمَؾ ا َُم٤م َصٜمََع  َأظِمٞمِف، ًمػَِمْ

ءٌ  َُْمِر َرْ ْٕ ـَ ا  ُِم
ِ
سَم٤مء ْٔ ـْ َأَرْدُت َأْن شَمْٕمَٚمَؿ اًمٜم َس٤مُء َأْن ًَمْٞمَس إِمَم ا  . َأيِب، َوًَمِٙم

وىم٤مل اًمِمٞمخ رمحف اهلل ذم اًمّمحٞمح  ،(6985رواه اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ )

 (: صحٞمح قمغم ذط ُمسٚمؿ.6/643اعمسٜمد)

 ؾوئدة:

 :ٞمح سم٤مإلمج٤معوم٤مًمٕم٘مد همػم صحوأُم٤م إذا مل جيزه ص٤مطم٥م اًمِم٠من  

ِّمحُّ اًْمَبْٞمُع إَذا مَلْ وَمٞمَ ...  :(41/75يمام ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى )ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  

ـِ  ِزًُم٤م  َيُٙم َٓ وُمُف  ـْ شَمٍَمُّ َف سَمْٕمَد قِمْٚمِٛمِف سم٤ِمًْمَٕمْزِل مَلْ َيُٙم ٤م إْن شَمٍَمَّ ٤م سم٤ِمًْمَٕمْزِل وَم٠َمُمَّ ً
ِ
ضُمُؾ قَم٤مح اًمرَّ

َٗم٤مِق اعْمُْسٚمِِٛملَم; سَمْؾ َيُٙمقنُ  ِف اًْمُٗمُْمقزِم  َوُهَق َُمْرُدوٌد ذِم َُمْذَه٥ِم  سم٤ِمشم  سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم شَمٍَمُّ

ضَم٤مَزِة ذِم َُمْذَه٥ِم َأيِب  َُم٤مِم َأمْحَد ذِم اعْمَِْمُٝمقِر قَمٜمُْف. َوَُمْقىُمقٌف قَمغَم اإْلِ ٤موِمِٕمل  َواإْلِ اًمِمَّ

ـِ  طَمٜمِٞمَٗم٦مَ  ُظْمَرى قَم ْٕ َواَي٦ُم ا ـْ َُم٤مًمِ  َواًمر  َُم٤مِم َأمْحَد َوطُمِٙمَل قَم ٍؽ. وَمَٛمَتك مَلْ جُيِْزُه اإْلِ

مْج٤َمِع.  ـهااعْمُْسَتِحؼُّ سَمَٓمَؾ سم٤ِمإْلِ

 افصحي: ظدم ثوكقفو:

 صوحى أجوزه وفق بوضؾ افػضقل ولتكف صحقح ؽر افعؼد أنوهق

 فف. وجقد ال افعؼد وهذا مقجقد ظؼد ف لتمثر اْلجوزة ألن افشلن

 وافظوهر ي. واحلـوبؾي افشوؾعقي ؿقل وهذا
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 افرجؾ  للتقـل اهلل رشقل  و ؿؾً: :ؿول ،حزام بـ ؽقؿح بحد ٌ واشمدفقا

 فقس مو لتٌع ال» :ؾؼول افًقق مـ أبقعف ثؿ مـف أبقعف مو ظـدي فقس افٌقع  ًلفـل

  (.4/101) أمحد رواه .شظـدك

 حزام بـ حؽقؿ مـ  ًؿع ل وهق موهؽ بـ  قشػ ضر ؼ مـ احلد ٌ وهذا

 (9141) برؿؿ افسمذي ظـد بـحقه احلد ٌ جوء ؿد فؽـ ،افمحصقؾ حتػي ف ـا

 وال وبقع شؾػ حيؾ ال» بؾػظ: ظؿرو بـ اهلل ظٌد حد ٌ مـ (1191) وافـًوئل

  جقد. ؾوحلد ٌ ،حًـ وهق شظـدك فقس مو بقع وال بقع ف ذضون

 فؽ. ًؽومؾ موفقس لتٌع ال أي:

 موفقس لتٌع ال» حد ٌ: وأمو ،وساحمف أدفمف فؼقة األول افؼقل وافصحقح

 أجقبي: فف فجقاب ؾفذا شظـدك

 إن لتػصقؾف لتؼدم مو ظذ أكف صؽ وال افػضقل ؾعؾ حؽؿ ف األول: اْلقاب

 لتؼدم: ـا ؾقجقز حلوجي ـون وإن ؾعؾف ؾقحرم حوجي فغر ـون

 موفؽ ؽر وـقكف ظـده مو بوع إكا ظـده موفقس  ٌع ل هذا أن افثوين: اْلقاب

 ادخمص. أو ادوفؽ إمضوء ظذ افصحي لتمقؿػ

 ادؼٌقض. ـوحلوَض ـون إذا بوْللتػوق ادًؾؿ بقع َيقز أكف فٌ:افثو اْلقاب

 .شلتراض ظـ افٌقع إكا» :فؼقفف وأ ًضو
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 اْلومع ف اهلل رمحف مؼٌؾ صقخـو (وحًـف1/041) فموج ابـ رواه 

 .(4/96)فصحقحا

 افًٌى كػس هق وافـقوبي افقـوفي فف ذظً افذي ؾوفًٌى أ ًضو وـذفؽ 

 .ؾال وإال ،افشلن صوحى مقاؾؼي مع افعؼد  صح ؾؾذا

 وادجؿقع ،(4/540) فؾٌغقي افشوؾعل اْلموم فؾؼ ف افمفذ ى اكظر

 مًلفي (6/141) حزم البـ وادحذ افػؽر ط/دار (114-1/119) فؾـقوي

 (.911-1/911) وأدفمف اْلشالمل وافػؼف (9110 رؿؿ

 افػضقل بقع ف رشوفي (019ـقؽؾدي)ت بـ خؾقؾ افعالئل وفإلموم

 ،مطٌقظي وهل ،ورؿي (11) مـ لتمؽقن ،افػضقل بقع ف افؽالم بعـقان:

  .افػصؾ هذا ف ،لتؼدم مو وحوصؾفو

ُٜ  ؟أّ ال عكد ايفطٛيٞ ٢ُطٌٖ 

 مو فشخص ذفؽ ؽر أو كؽوح أو ذاء أو بقع مـ ظؼًدا افػضقل ظؼد إذا

 َيقزه؟ وال  ؿـعف أكف أم وَيقزه افعؼد ذفؽ افشخص ذفؽ ؿض ُ  ؾفؾ

 كظًرا ؛ؾقؿضقف مػًدة ؾًخف ف وفقس ذظقي مصؾحي فإمضوئ ف ـون إن

 .ذفؽ ظذ ادسلتٌي فؾؿصؾحي
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 وؿد إمضوئف ظذ  عون ال ؾنكف دكقق ي أو د ـقي مػًدة إمضوئف ف ـون إن وأمو

 َتر أخر ظؼقد ف افػضقل هذا لتقشع فٌوب وشًدا احلوصؾ فؾؼ دؾًعو حيرم

 فٌقى. وظوؿؾ رصقد ؽر ـون إذا شقا ال ادجمؿع أو افػرد ظذ مػوشدهو
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 حهِ صًح ايفطٛيٞ  

َٗمَؼ  ْٚمِح  ضَمَرَي٤منِ  قَمغَم  اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مءُ  اشمَّ ـَ  اًمّمُّ ـْ  يَمَجَرَي٤مٟمِفِ  اًْمُٗمُْمقزِم   ُِم ، احْلَؼُّ  قَمَٚمْٞمفِ  مِمَّ

ـِ  ذِم  َواظْمَتَٚمُٗمقا  لٍ  إِمَم  َذًمَِؽ  ِضْٛم وطٍ  َوُصَقرٍ  َأىْمَقا  .يَمثػَِمةٍ  َوُذُ

٤م  :َوضْمَٝم٤منِ  َوًَمفُ ، اًْمُٗمُْمقزِم   ُصْٚمُح  وَمَٝمَذا، إِْذٟمِفِ  سمَِٖمػْمِ  يَم٤منَ  إَِذا وم٠َمُمَّ

٤م ْٚمَح  اًْمُٗمُْمقزِمُّ  ُيِْمٞمَػ  َأنْ : َأطَمُدمُهَ قِمل َيُ٘مقل يَم٠َمنْ  َٟمْٗمِسِف: إمَِم  اًمّمُّ : ًمِْٚمُٛمدَّ

ـْ  َص٤محِلْٜمِل ْخُص  َذًمَِؽ  وَمُٞمَّم٤محِلَفُ  ِدْرَهؿٍ  سم٠َِمْخِػ  وُماَلنٍ  َُمعَ  َدقْمَقاكَ  قَم  وَمَٝمَذا ،اًمِمَّ

ٚمْ  ْٚمِح  سَمَدل َوَيْٚمَزمُ ، َصِحٞمٌح  ُح اًمّمُّ ـْ  مَلْ  َوًَمقْ ، اًْمُٗمُْمقزِمُّ  اًمّمُّ ْٚمَح  ُيِْمِػ  َأوْ  َيْْمَٛم  اًمّمُّ

تِفِ  َأوْ  َُم٤مًمِفِ  إمَِم  ْٚمَح  اًْمُٗمُْمقزِم   إَِض٤موَم٦مَ  ِٕ َنَّ ; ِذُمَّ فِ  شَمٜمُْٗمذُ  َٟمْٗمِسفِ  إِمَم  اًمّمُّ  ىَمدِ  َوَيُٙمقنُ ، ذِم طَم٘م 

ْٚمِح  سَمَدل اًْمَتَزمَ  ـِ  اًْمَٞمِٛملمِ  إؾِْمَ٘م٤مطِ  ُُمَ٘م٤مسمِؾ اًمّمُّ قَمك قَم  ًمِْٚمُٗمُْمقزِم   َوًَمْٞمَس ، قَمَٚمْٞمفِ  اعْمُدَّ

ضُمقعُ  قَمك قَمغَم  اًمرُّ ْٚمِح  سمَِبَدل قَمَٚمْٞمفِ  اعْمُدَّ ِذي اًمّمُّ اهُ  اًمَّ ٤م، َأدَّ ْٚمَح  َأنَّ  ـَم٤مَحَ ـْ  مَلْ  اًمّمُّ  سم٠َِمُْمرِ  َيُٙم

قَمك َٛمْرىَمٜمِْديُّ  ىَم٤مل. قَمَٚمْٞمفِ  اعْمُدَّ اَم وَ : اًمتُّْحَٗم٦مِ  ذِم  اًمسَّ عَ  َِٕ نَّ ، َهَٙمَذا يَم٤منَ  إِٟمَّ  سم٢ِِمؾْمَ٘م٤مطِ  اًمتَّؼَمُّ

ـِ  ْي ـَ  َيْ٘ميِضَ  سم٠َِمنْ ، اًمدَّ هِ  َدْي عُ ، َصِحٞمٌح  إِْذٟمِفِ  سمَِٖمػْمِ  هَمػْمِ ـْ  اخْلُُّمقَُم٦مِ  سم٢ِِمؾْمَ٘م٤مطِ  َواًمتَّؼَمُّ  قَم

هِ  ْٚمُح ، َصِحٞمٌح  هَمػْمِ ـْ  َواًمّمُّ رٍ  قَم ـِ  إؾِْمَ٘م٤مطٌ  إىِْمَرا ْي ْٚمُح ، ًمِٚمدَّ ـْ  َواًمّمُّ  إؾِْمَ٘م٤مطٌ  إِْٟمَٙم٤مرٍ  قَم

 .يَم٤منَ  يَمْٞمَٗماَم  وَمَٞمُجقزُ ، ًمِْٚمُخُّمقَُم٦مِ 

ْٚمَح  اًْمُٗمُْمقزِمُّ  ُيِْمٞمَػ  َأنْ : َواًمث٤َّميِن  قَمك إمَِم  اًمّمُّ قِمل َيُ٘مقل سم٠َِمنْ  قَمَٚمْٞمِف: اعْمُدَّ : ًمِْٚمُٛمدَّ

ـْ  وُماَلنٍ  َُمعَ  شَمَّم٤مًَمْح   . َدقْمَقاكَ  قَم
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ْؾُح  َ ُؽقنُ  ِمـَْفو َأْرَبعٍ  ِف  :ُصَقرٍ  ََخُْس  اْفَقْجفِ  َوِِلََذا يِ  َوِف  ،الَِزًمو افصي ًَ  ِمـَْفو اْْلَوِم

  .َمْقُؿقًؾو َ ُؽقنُ 

و اْفُػُضقِل   َأن   :اْفَقْجفِ  َهَذا ِف  احْلَْكِ  َوَوْجفُ  ـَ  َأنْ  إِم  ْؾِح  َبَدل َ ْضَؿ  الَ  َأوْ  افصي

ـَ  ْ  َوإَِذا ،َ ْضَؿ ـْ  َل و ،َ ْضَؿ ْؾَح  ُ ِضقَػ  َأنْ  َؾنِم  ْ  َوإَِذا .ُ ِضقَػفُ  الَ  َأوْ  َموفِفِ  إَِػ  افصي  َل

و ،ُ ِضْػفُ  ْ  َوإَِذا .ُ ِشرَ  الَ  َأوْ  َظَرضٍ  َأوْ  َكْؼدٍ  إَِػ  ُ ِشرَ  َأنْ  َؾنِم  و ،ُ ِؼْ  َل ؾِّؿَ  َأنْ  َؾنِم  ًَ  ُ 

ؾِّؿَ  الَ  َأوْ  اْفِعَقَض  ًَ َقرُ  .ُ  قَرةُ  :ِهَل  ََخٌْس  َؾوفصي ـَ  َأنْ  :األُْ وَػ  افصي  اْفُػُضقِلي  َ ْضَؿ

ْؾِح  َبَدل َا  ،افصي ِظل اْفُػُضقِلي  َؿول إَِذا ـَ ـْ  ُؾاَلًكو َصوفِْح  :فِْؾُؿد   بَِلْفِػ  َمَعفُ  َدْظَقاكَ  َظ

ـٌ  َوَأَكو ،ِدْرَهؿٍ  ٌَْؾغَ  َذفَِؽ  َفَؽ  َووِم ِظل َوَؿٌِؾ ادَْ ْؾُح  لَتؿ   ادُْد   َهِذهِ  ِف  ألِ َك فُ  ؛َوَصح   افصي

قَرةِ  ْ  افصي َظك حَيُْصؾ َل اَءةِ  ِشَقى َظَؾْقفِ  فِْؾُؿد  َظك َأن   َؾَؽَا  ،اْفَزَ  حَيُْصؾ َأنْ  َظَؾْقفِ  فِْؾُؿد 

فِ  َبَراَءلتِفِ  َظَذ  ًِ َظك َبَراَءةِ  َظَذ  حَيُْصؾ َأنْ  - َأْ ًضو - َؾؾأِلْ َْجـٌَِلِّ  ،بِـَْػ  َوِف  .َظَؾْقفِ  ادُْد 

قَرةِ  َهِذهِ  ْ  َوإِنْ  ،افصي ْؾِح  َبَدل اْفُػُضقِل   َزمِ َ ؾْ  َل ٌَِى  افصي ًَ ْؾَح  َظْؼِدهِ  بِ ـْ  - افصي ٌُ  ِم  َحْق

ْقُكفُ  فُ  إاِل   - َشِػًرا ـَ ٌَِى  َأَداُؤهُ  َ ْؾَزُمفُ  َأك  ًَ  .َوَاكِفِ  بِ

قَرةُ  ـَ  الَ  َأنْ  :افث وكَِقيُ  افصي ْؾِح  َبَدل اْفُػُضقِلي  َ ْضَؿ فُ  إاِل   افصي  ،َموفِفِ  إَِػ  ُ ِضقُػفُ  َأك 

َلنْ  ًُ  َؿدْ  :اْفُػُضقِلي  َ ُؼقل ـَ  َظَذ  َأوْ  ،َهِذهِ  َؾَرِد  َظَذ  َأوْ  ،اْفُػاَليِنِّ  َموِل  َظَذ  َصوحَلْ

ْؾُح  َؾَقِصحي  األْ َْفِػ  َهِذهِ  َدَراُِهِل ْؾِح  بِنَِووَؾيِ  اْفُػُضقِل   ادَُْصوفَِح  ألِ َن   ؛افصي  إَِػ  افصي

ؾِقَؿفُ  َمَزمَ افْ  َؿدِ  َ ُؽقنُ  َموفِفِ  ًْ ونَ  َودَ و ،لَت ؾِقؿِ  َظَذ  ُمْؼَمِدًرا ـَ ًْ ٌََدل لَت ْؾُح  َصح   اْف  َوَفِزمَ  افصي

ؾِقؿُ  اْفُػُضقِل   ًْ ٌََدل لَت  .اْف
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قَرةُ   َهَذا َظَع   :بَِؼْقفِفِ  ادَْْقُجقَدةِ  افـيُؼقدِ  َأوِ  اْفُعُروضِ  إَِػ  ُ ِشرَ  َأنْ  :افث وفَِثيُ  افصي

ٌَْؾغُ  وَظيُ  َهِذهِ  َأوْ  ،ادَْ  ً ْؾُح  َؾَقِصحي  اف ْؾِح  َبَدل ألِ َن   ؛افصي َ  َؿدْ  إَِفْقفِ  ادَُْشورِ  افصي  لَتَعغ 

ؾِقُؿفُ  ًْ ـْ  َ ُؽقنَ  َأنْ  َظَذ  لَت ْؾُح  لَتؿ   َوبَِذفَِؽ  َموفِفِ  ِم   .افصي

قَرةِ  َبْغَ  َواْفَػْرُق   َأَووَف  َؿدْ  افث وكَِقيِ  ِف  اْفُػُضقِل   َأن   ُهقَ  :َوافث وفَِثيِ  افث وكَِقيِ  افصي

ْؾَح  ٌَفُ  اف ِذي َموفِفِ  إَِػ  افصي ًَ فِ  إَِػ  َك ًِ و ،َكْػ ٌََدل افث وفَِثيِ  ِف  َأم  ْؾِح  َؾ ْقكِفِ  َمعَ  افصي  إِال   َموَففُ  ـَ

ْ  َأك فُ  ٌْفُ  َل ًُ فِ  إَِػ  َ ـْ ًِ  .اْفَعْؼدِ  ِظـْدَ  َكْػ

قَرةُ  ابَِعيُ  افصي ًُ  :بَِؼْقفِفِ  َؼ َأْضؾَ  إَِذا :افر  َذا َظَذ  َصوحَلْ ْ  ،ـَ ـْ  َوَل  َوالَ  َووِمـًو َ ُؽ

  إَِػ  ُمِشًرا َوالَ  َموفِفِ  إَِػ  ُمِضقًػو
ٍ
ء ٌَْؾغَ  َوَشؾ ؿَ  ،َرْ ْؾُح  َؾَقِصحي  ادَْ ِؾقؿَ  ألِ َن   ؛افصي ًْ  َبَدل لَت

ْؾِح  ٌََدل َبَؼوءَ  ُ قِجُى  افصي قرِ  اْف ـُ ِظل َشودًِو ادَْْذ َمْؾِزمُ  ،فِْؾُؿد  ًْ  ادَْْؼُصقدِ  ُحُصقل َوَ 

َانِ  َؾْقَق  َؾَصورَ  ،اْفَعْؼدِ  بَِمَامِ  فِ  إَِػ  َواْلْ َِووَؾيِ  افض  ًِ  .َكْػ

ِظل َحَصؾ إَِذا :َذفَِؽ  َوَظَذ  َقرِ  َهِذهِ  ِف  ِظَقٌض  فِْؾُؿد   َبِرَئ  بِفِ  ِرَووُؤهُ  َولَتؿ   افصي

َظك ءَ  َوالَ  ،َظَؾْقفِ  ادُْد  ـَ  ادَُْصوفِِح  قِلِّ فِْؾُػُض  َرْ  .َظـْفُ  ادَُْصوَفِح  ِم

َمَػودُ  ًْ ـْ  َوُ  ؾِقؿِ  ُفُزومِ  َحْكِ  ِم ًْ قَرةِ  ِف  افم  ابَِعيِ  افصي ؾِقؿَ  َأن   افر  ًْ ْؾِح  َبَدل لَت  ِف  افصي

قَرلَتْغِ  ًضو َفْقَس  َوافث وفَِثيِ  افث وكَِقيِ  افصي يِ  َذْ ْؾِح  فِِصح  ْ  َفقْ وَ  ؾِقِفَا  َؾَقِصحي  ،افصي  حَيُْصؾ َل

ؾِقؿُ  ًْ َزُ  ،افم  ِؾقؿِ  َظَذ  اْفُػُضقِلي  َوَُيْ ًْ  .افم 

ٌُ  َهَذا ْؾُح  َصح   َوَحْق َقرِ  َهِذهِ  ِف  افصي  َ ُؽقنُ  ادَُْصوفَِح  اْفُػُضقِل   َؾنِن   ،األْ َْرَبعِ  افصي

ًظو ٌََدل ُمَمَزِّ َظك َأْمرِ  باِلَ  اْفَعْؼدَ  َهَذا َأْجَرى ألِ َك فُ  ؛بِوْف   .َظَؾْقفِ  ادُْد 
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قَرةُ  يُ  افصي ًَ ِظل بَِؼْقفِفِ  اْفُػُضقِلي  ُ ْطؾَِؼ  َأنْ  :اْْلَوِم ـْ  ُأَصوحِلَُؽ  :فِْؾُؿد   َدْظَقاكَ  َظ

 ُمِشًرا َوالَ  َموفِفِ  إَِػ  ُمِضقًػو َوالَ  ،َووِمـًو َ ُؽقنُ  َوالَ  ،ِدْرَهؿٍ  َأْفِػ  َظَذ  ُؾاَلنٍ  َمعَ  َهِذهِ 

  إَِػ 
ٍ
ء ؾِّؿُ  الَ  ؿ  ثُ  ،َرْ ًَ ْؾِح  َبَدل ُ  َظك إَِجوَزةِ  َظَذ  َمْقُؿقٌف  َهَذا َؾُصْؾُحفُ  ،افصي  ادُْد 

َظك ادَْْطُؾقِب  َظَذ  َففُ  ِوالََ يَ  الَ  - اْفُػُضقِلي  َوُهقَ  - َهوُهـَو ادَُْصوفَِح  ألِ َن   ؛َظَؾْقفِ   ادُْد 

ُؾفُ  َ ـُْػذُ  َؾالَ  ،َظَؾْقفِ  ُػ َؾقَ  ،َظَؾْقفِ  لَتَكي  .إَِجوَزلتِفِ  َظَذ  َمَقؿ 

َظك َأَجوزَ  َؾنِنْ  :َذفَِؽ  َوَظَذ   بَِؿـِْزَفيِ  افال ِحَؼيَ  إَِجوَزلَتفُ  ألَِ ن   ؛َصح   ُصْؾَحفُ  َظَؾْقفِ  ادُْد 

 
ِ
ـِقؾ اْبمَِداء ْؾِح  َبَدل َوَ ْؾَزمُ  ،افم ْق َظك افصي  َهَذا اْفَمَزمَ  ألِ َك فُ  ؛ادَُْصوفِِح  ُدونَ  َظَؾْقفِ  ادُْد 

ٌََدل ُرُج  ،بِوْخمَِقوِرهِ  اْف ـْ  اْفُػُضقِلي  األَْ ْجـٌَِلي  َوََيْ ءٌ  َ ْؾَزُمفُ  َوالَ  ،َبْقـَُفَا  ِم ْ  َوإِنْ  .َرْ  َُيِزِ  َل

َظك ْؾَح  َظَؾْقفِ  ادُْد  ٌُْطؾ َؾنِك فُ  افصي َظك َظَؾْقفِ  ادَْول ََيُِى  الَ  ألِ َك فُ  ؛َ  ُؼطُ  الَ  بِفِ  َوادُْد  ًْ  َ. 

قَرةِ  َهِذهِ  ِف  َؾْرَق  الَ وَ  َظك َ ُؽقنَ  َأنْ  َبْغَ  افصي  َأنْ  َوَبْغَ  ،ُمـْؽًِرا َأوْ  ُمِؼًرا َظَؾْقفِ  ادُْد 

ْؾِح  َبَدل َ ُؽقنَ  ْ  اْفُػُضقِل   ادَُْصوفَِح  ألَِ ن   ؛َدْ ـًو َأوْ  َظْقـًو افصي ْؾِح  َبَدل ُ ِضْػ  َل  افصي

فِ  ًِ َا  ،َموفِفِ  َأوْ  فِـَْػ ْ  فُ َأك   ـَ ٌََدل َ ْؾَزُمفُ  َؾالَ  ؛َ ْضَؿـْفُ  َل قرُ  اْف ـُ  . ادَْْذ

 (.41/909و 419-10/441) افؽق مقي افػؼفقي ادقشقظي

 االضتٓذا٤ بايُٝني

ـْ َأيِب ىَمَت٤مَدَة ىَم٤مَل    :قَم
ِ
ـ   اَل » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َؽ

ًِ ؿْ  ُ ْؿ ـُ َرهُ  َأَحُد ـَ  َوُهقَ  بَِقِؿقـِفِ  َذ

ٌُقُل  ْح َ َمؿَ  َواَل  ،َ    ِمـ ً 
ِ
ْس  َواَل  ،بَِقِؿقـِفِ  اْْلَاَلء   ِف  َ َمـَػ 

ِ
َكوء  .شاْْلِ
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 (.378( وُمسٚمؿ سمرىمؿ  )664رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

ـْ ؾَمْٚماَمَن ىِمٞمَؾ ًَمفُ وَ  َءةَ  ىَمْد قَمٚمََّٛمُٙمْؿ َٟمبِٞمُُّٙمْؿ  :قَم َرا  طَمتَّك اخْلِ
ٍ
ء  :ىَم٤مَل  ،يُمؾَّ َرْ

 ،َأْو َأْن َٟمْسَتٜمِْجَل سم٤ِمًْمَٞمِٛملمِ  ،َتْ٘مبَِؾ اًْمِ٘مْبَٚم٦َم ًمَِٖم٤مِئٍط َأْو سَمْقلٍ ًَمَ٘مْد هَن٤َمَٟم٤م َأْن َٟمْس  ،َأضَمْؾ  :وَمَ٘م٤مَل 

ـْ صَماَلصَم٦ِم َأطْمَج٤مرٍ   . َأْو َأْن َٟمْسَتٜمِْجَل سمَِرضِمٞمٍع َأْو سمَِٕمْٔمؿٍ  ،َأْو َأْن َٟمْسَتٜمِْجَل سم٠َِمىَمؾَّ ُِم

 (.373رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ )

ظالهلِ حتسِٜ ٓاعٚ  ٞ يف طسم اي ٛازدِٖ ايتخً َٚ 

ُؼقا» :َؿوَل  اهلل ـْ َأيِب ُهَرْ َرَة َأن  َرُشقَل ظَ  وَكْغِ  الت  ع  وَكوِن َ و َرُشقَل  :َؿوُفقا .شافؾ  ع  َوَمو افؾ 

ِفؿْ  ِف  َأوْ  افـ وسِ  َضِر ِؼ  ِف  َ َمَخذ   اف ِذي» :َؿوَل  ؟اهللِ  . شِطؾِّ

 (:4/951ؿول افـقوي ف ذح مًؾؿ ). (111رواه مًؾؿ برؿؿ)

و ا َواَ َموِن َأم   َوافرِّ
ـَْغِ ِظ ُؼقا افال  ؾٍِؿ َوَوَؿَع ِف ِرَواَ ِي َأيِب َداُوَد الت  ًْ وَكوِن َؾَؽَذا َوَؿَع ِف ُم ع  فؾ 

ٌَْغِ فِؾ  
ـِ اْْلَوفِ  اأْلَْمَرْ 

ـَْغِ ِظ ويِبي اْدَُراُد بِوفال  َموُم َأُبق ُشَؾْقَاَن اْْلَط  ـِ َصِحقَحَموِن؛ َؿوَل اْْلِ ْع

ـَ َ ْعـِل َظوَدُة افـ وسِ احْلَ  ـْ َؾَعَؾُفَا ُصمَِؿ َوُفِع اِظَقْغِ إَِفْقِف َوَذفَِؽ َأن  َم  وِمَؾْغِ افـ وَس َظَؾْقِف َوافد 

ـُ بَِؿْعـَك اْدَْؾُعقنِ  ِظ ـُ إَِفْقِفَا َؿوَل َوَؿْد َ ُؽقُن افال  ْع ًٌو فَِذفَِؽ ُأِوقَػ افؾ  ٌَ  َفْعـُُف َؾَؾا  َصوَرا َش

ـِ اْدَْؾُعقُن َؾوِظُؾُفَا وَ وَ  ُؼقا اأْلَْمَرْ  ًُ َؾَعَذ َهَذا َ ُؽقُن افم ْؼِد ُر الت  ـِ ُؿْؾ ْع ـُ َمَقاِوُع افؾ  َهَذا اْدَاَلِظ

ؾٍِؿ َؾَؿْعـَوَهو وَ  ًْ و ِرَواَ ُي ُم وَكْغِ َأْي اهلل َظَذ ِرَواَ ِي َأيِب َداُوَد َوَأم  ع  ُؼقا ؾِْعَؾ افؾ  ٌَِل  َأْظَؾُؿ الت  َصوِح

ـُْفَا افـ وُس ِف اْفَعوَدِة وَ  َذاِن َ ْؾَع و افؾ  ـِ َوُُهَ ْع  َأْظَؾُؿ.اهلل افؾ 



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      حتريؿ اًمتخكم ذم ـمرق اًمٜم٤مس وفمالهلؿ وُمقاردهؿ
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ُذوُه َمِؼقاًل   َ ِذي اخت  َمَظؾي افـ وِس اف  ًْ  اْدَُراُد بِوفظِّؾِّ ُهـَو ُم
ِ
ـَ اْفُعَؾَاء ُه ِم ويِبي َوَؽْرُ  َؿوَل اْْلَط 

َمُف َؾَؼْد َؿَعَد افـ ٌِلي َوُمـَوًخو َ ـِْزُفقَكُف َوَ ْؼعُ  ُرُم اْفُؼُعقُد حَتْ ؾ  حَيْ
ؾي طِ ـُ ًَ  ُدوَن ؾِقِف َوَفْقَس  حَتْ

. اهرت  َحوِ ِش افـ ْخِؾ حِلَوَجمِِف َوَفُف ِطؾ  باَِل َصؽ 

 حتر ؿ افمخع ف ـؾ مو حيموج افـوس فف:وـذا 

ؿول  ،ومي مـ بوب أوػأو افظؾ أو األموــ افع ،-افٌعقد-ـوفزاز أي ادؽون افػورغ

و َؿْقُفُف 4/951افـقوي ) ُط ِف  (: َوَأم  ِذي َ َمَخذ  ِف َضِر ِؼ افـ وِس َؾَؿْعـَوُه َ َمَغق  اف 

ِؾِؿَغ بَِمـْجِ  ًْ  اْدُ
ِ
ـْ إِ َذاء َو ؾِقِف ِم

ِر ِؼ دِ قِس َمْقِوٍع َ ُؿري بِِف افـ وُس َوَمو ََنَك َظـُْف ِف افظِّؾِّ َوافط 

 أظؾؿ.اهلل و ،ـْ َ ُؿر  بف وكمـف واشمؼذارهمَ 



   اًمبقل ذم اح٤مء اًمرايمد أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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 ايبٍٛ يف املا٤ ايساند

ـْ َأيِب  ـْ َرُشقِل َظ ٌُْؾ  اَل » :َؿوَل  َاهلل ُهَرْ َرَة َظ   ِف  لَت
ِ
اِئؿِ  ادوء  ُثؿ   ََيِْري اَل  اف ِذي افد 

ُؾ  ًِ  (. 161( ومًؾؿ برؿؿ )141رواه افٌخوري برؿؿ )ش.ِمـْفُ  لَتْغَم

ـْ وَ  ـْ َجوبٍِر َظ اـِدِ  اهلل َرُشقِل  َظ  افر 
ِ
ٌَوَل ِف ادوء ُف ََنَك َأْن ُ  .رواه مًؾؿ برؿؿ َأك 

(169  .) 

 ايٓعس إىل ايعٛزات

ـْ َأيِب  ـْ َرُشقِل  ،ُهَرْ َرةَ  َظ ًْ » :َل َؿو اهلل َظ وَك اِئقَؾ  َبـُق ـَ ْهَ
ُؾقنَ  إِ ًِ  َ ـُْظُر  ،ُظَراةً  َ ْغَم

ـَ  ،َبْعضٍ  َشْقَأةِ  إَِػ  َبْعُضُفؿْ  اَلم َظَؾْقفِ  ُمقَشك ونَ َو  ً ُؾ  اف ًِ  َمو اهللوَ  :َؾَؼوُفقا ،َوْحَدهُ  َ ْغَم

َؾ  َأنْ  ُمقَشك َ ْؿـَعُ  ًِ فُ  إاِل   َمَعـَو َ ْغَم ةً  َؾَذَهَى  :َؿوَل  ،آَدرُ  َأك  ُؾ  َمر  ًِ  َظَذ  َثْقَبفُ  َؾَقَوعَ  ،َ ْغَم

 ،َحَجُر  َثْقيِب  ،َحَجُر  َثْقيِب  :َ ُؼقُل  بِنِْثِرهِ  ُمقَشك َؾَجَؿَح  :َؿوَل  ،بَِثْقبِفِ  احْلََجُر  َؾَػر   ،َحَجرٍ 

اِئقَؾ  َبـُق َكَظَرْت  َحم ك ْهَ
ـْ  بُِؿقَشك َمو اهللوَ  :َؿوُفقا ،ُمقَشك َشْقَأةِ  إَِػ  إِ  َؾَؼومَ  ،َبْلسٍ  ِم

ًبو بِوحْلََجرِ  َؾَطِػَؼ  َثْقَبفُ  َؾَلَخذَ  :َؿوَل  .إَِفْقفِ  ُكِظَر  َحم ك احْلََجُر  ُف اهلل وَ  :َأُبق ُهَرْ َرةَ َؿوَل  ،شََضْ إِك 

ُب ُمقَشك بِوحْلََجرِ  ٌَْعٌي ََضْ   .بِوحْلََجِر َكَدٌب ِشم ٌي َأْو َش

 (. 441( ومًؾؿ برؿؿ )106رواه افٌخوري برؿؿ )



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      ُمب٤مدرة اإلُم٤مم سم٤مًمريمقع واًمسجقد
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ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِري  وَ    ،قَم
ِ
ُجُؾ  َ ـُْظُر  اَل » :ىَم٤مَل  َأنَّ َرؾُمقَل اهلل  َظْقَرةِ  إَِػ  افر 

ُجؾِ  ُجُؾ  ُ ْػِض  َواَل  ،ادْرَأةِ  َظْقَرةِ  إَِػ  ادْرَأةُ  َواَل  ،افر  ُجؾِ  إَِػ  افر   َواَل  ،َواِحدٍ  َثْقٍب  ِف  افر 

 (. 449رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ ) .شاْفَقاِحدِ  افث ْقِب  ِف  ادْرَأةِ  إَِػ  ادْرَأةُ  لُتْػِض 

ـْ َجوبِرِ وَ  ـِ  َظ ٌْدِ  ْب ٌ وٌس َ ـُْؼاَلِن ِحَجوَرةً  ٌَُي َذَهَى افـ ٌِلي َد و ُبـَِقً اْفَؽعْ  َؿوَل:اهلل  َظ  ،َوَظ

ٌ وُس فِؾـ ٌِلِّ  َجوَرةِ  :َؾَؼوَل اْفَع  َؾَخر  إَِػ اأْلَْرضِ  ،َؾَػَعَؾ  .اْجَعْؾ إَِزاَرَك َظَذ َظولتِِؼَؽ ِمـ احْلِ

 ُثؿ  َؿوَم َؾَؼوَل 
ِ
َاء  ً ًْ َظْقـَوُه إَِػ اف  .َؾَشد  َظَؾْقِف إَِزاَرهُ  شيإَِزارِ  إَِزاِري» :َوَضَؿَح

 (. 410( ومًؾؿ برؿؿ )411رواه افٌخوري بر ؿؿ) 

 

ـِ اعمْسَقرِ وَ  َرَُم٦َم ىَم٤مَل  قَم ـِ خَمْ ُٚمُف صَمِ٘مٞمٍؾ َوقَمكَمَّ إَِزاٌر ظَمِٗمٞمٌػ  :سْم
 ،َأىْمَبْٚم٧ُم سمَِحَجٍر َأمْحِ

طَمتَّك سَمَٚمْٖم٧ُم سمِِف إمَِم  وَم٤مْٟمَحؾَّ إَِزاِري َوَُمِٕمَل احْلََجُر مَلْ َأؾْمَتِٓمْع َأْن َأَضَٕمفُ  :ىَم٤مَل 

  ،َُمْقِضِٕمفِ 
ِ
رواه ش. ُظَراةً  مَتُْشقا َواَل  َؾُخْذهُ  َثْقبَِؽ  إَِػ  اْرِجعْ » :وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل

 (. 456ُمسٚمؿ سمرىمؿ )

 ع ٚايطذٛدَٛبادز٠ اإلَاّ بايسن

ـْ َأيِب ُهَرْ َرَة َؿوَل  ـُ  َمو: »اهلل َؿوَل َرُشقُل  :َظ ٌَْؾ  َصاَللتِفِ  ِف  َرْأَشفُ  عُ َ ْرؾَ  اف ِذي َ ْلَم  َؿ

َمومِ  َل  َأنْ  اْْلِ قِّ ( ومًؾؿ برؿؿ 119رواه افٌخوري برؿؿ ) ش.مِحَورٍ  ُصقَرةِ  ِف  ُصقَرلَتفُ  اهلل حُيَ

(110.) 



   رومع اًمبٍم إمم اًمسامء ذم اًمّمالة أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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ـْ َأَكسِ وَ  ـِ  َظ ـُ  َشَؼَط افـ ٌِلي  َؿوَل:َموفٍِؽ  ْب ُف اأْلَْ َؿ ـْ َؾَرٍس َؾُجِحَش ِصؼي َؾَدَخْؾـَو  ،َظ

اَلةُ  ،ُعقُدهُ َظَؾْقِف كَ  ت افص  ْقـَو َوَراَءُه ُؿُعقًدا ،َؾَصذ  بِـَو َؿوِظًدا ،َؾَحَيَ اَلَة  ،َؾَصؾ  َؾَؾا  َؿَه افص 

َا » :َؿوَل  َمومُ  ُجِعَؾ  إِك  َ  َؾنَِذا ،بِفِ  فُِقْملَتؿ   اْْلِ ز  وا ـَ ُ  َرَؾعَ  َوإَِذا ،َؾوْشُجُدوا َشَجدَ  َوإَِذا ،َؾَؽزِّ

ـْ  اهلل َشِؿعَ  َؿوَل  إَِذاوَ  ،َؾوْرَؾُعقا ـَو َؾُؼقُفقا مَحَِدهُ  دَِ  َؿوِظًدا َصذ   َوإَِذا ،احْلَْؿدُ  َوَفَؽ  َرب 

 (.199( ومًؾؿ برؿؿ)605رواه افٌخوري برؿؿ ) ش.َأَْجَُعقنَ  ُؿُعقًدا َؾَصؾيقا

ًْ وَ  ـْ َظوِئَشَي َؿوَف ـْ أَ  اهلل اْصَمَؽك َرُشقُل  :َظ  ،ْصَحوبِِف َ ُعقُدوَكفُ َؾَدَخَؾ َظَؾْقِف َكوٌس ِم

و َؾَصؾيقا بَِصاَللتِِف ِؿَقوًمو اهلل َؾَصذ  َرُشقُل  ًً
قا ،َجوفِ ًُ قا َؾَجَؾ ًُ  ،َؾَلَصوَر إَِفْقِفْؿ َأن اْجِؾ

َف َؿوَل  َا » :َؾَؾا  اْكَكَ َمومُ  ُجِعَؾ  إِك  عَ  َؾنَِذا ،بِفِ  فُِقْملَتؿ   اْْلِ ـَ ُعقا َر ـَ  ،َؾُعقاَؾورْ  َرَؾعَ  َوإَِذا ،َؾوْر

و َصذ   َوإَِذا ًً
قا َجوفِ  (.191( ومًؾؿ برؿؿ)166رواه افٌخوري برؿؿ ) .شُجُؾقًشو َؾَصؾي

ـْ َأيِب ُهَرْ َرةَ وَ  َا » :َؿوَل  اهلل َأن  َرُشقَل  ،َظ َمومُ  إِك  َمِؾُػقا َؾاَل  بِفِ  فُِقْملَتؿ   اْْلِ  َؾنَِذا ،َظَؾْقفِ  خَتْ

 َ ز  وا ـَ ُ عَ  َوإَِذا ،َؾَؽزِّ ـَ ُعقا َر ـَ ـْ  اهلل َشِؿعَ  َؿوَل  َوإَِذا ،َؾوْر ـَو افؾُفؿ   َؾُؼقُفقا مَحَِدهُ  دَِ  َفَؽ  َرب 

و َصذ   َوإَِذا ،َؾوْشُجُدوا َشَجدَ  َوإَِذا ،احْلَْؿدُ  ًً
 .شَأَْجَُعقنَ  ُجُؾقًشو َؾَصؾيقا َجوفِ

 (.195و191( ومًؾؿ برؿؿ )041رواه افٌخوري برؿؿ )

 ايصال٠زفع ايبصس إىل ايطُا٤ يف 

ـْ َجوبِرِ  ـِ َشُؿَرَة َؿوَل  َظ  إَِػ  َأْبَصوَرُهؿْ  َ ْرَؾُعقنَ  َأْؿَقامٌ  َفَقـَْمِفَغ  » :اهلل َؿوَل َرُشقُل  :ْب

 
ِ
َاء  ً اَلةِ  ِف  اف  (. 116رواه مًؾؿ برؿؿ )ش. إَِفْقِفؿْ  لَتْرِجعُ  اَل  َأوْ  افص 



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      اعمرور سملم يدي اعمّمكم
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ وَ    ،قَم
ِ
ـْ  َأْؿَقامٌ  َفَقـَْمِفَغ  » :ىَم٤مَل  َأنَّ َرؾُمقَل اهلل  َأْبَصوَرُهؿْ  َرْؾِعِفؿْ  َظ

  ِظـْدَ 
ِ
َظوء اَلةِ  ِف  افدي   إَِػ  افص 

ِ
َاء  ً ـ   َأوْ  اف رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ ش. َأْبَصوُرُهؿْ  َفُمْخَطَػ

(53: .) 

ـْ وَ  ـِ  َأنَسِ  قَم  إَِػ  َصوَرُهؿْ َأبْ  َ ْرَؾُعقنَ  َأْؿَقامٍ  َبوُل  َمو» : اًمٜمَّبِلُّ  ىَم٤مَل  ىَم٤مَل  ،َُم٤مًمٍِؽ  سْم

 
ِ
َاء  ً ـ  » :ىَم٤مَل  طَمتَّك َذًمَِؽ  ذِم  ىَمْقًُمفُ  وَم٤مؿْمَتدَّ  ش؟َصاَلِِتِؿْ  ِف  اف ـْ  َفَقـَْمُف ـ   َأوْ  َذفَِؽ  َظ  َفُمْخَطَػ

 (. 861رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )ش. َأْبَصوُرُهؿْ 

 املسٚز بني ٜدٟ املصًٞ

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِري     ،قَم
ِ
ونَ  إَِذا» :َل ىَم٤مَأنَّ َرؾُمقَل اهلل ؿْ  ـَ ـُ  َؾاَل  ُ َصعِّ  َأَحُد

َا  َؾْؾُقَؼولتِْؾفُ  َأَبك َؾنِنْ  ،اْشَمَطوعَ  َمو َوْفَقْدَرْأهُ  ،َ َدْ فِ  َبْغَ  َ ُؿري  َأَحًدا َ َدعْ   ش.َصْقَطونٌ  ُهقَ  َؾنِك 

 (. 615( وُمسٚمؿ سمرىمؿ):61رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

ـْ َأيِب   َرؾُمقُل  : ىَم٤مَل ضُمَٝمْٞمٍؿ ىَم٤مَل َوقَم
ِ
 َموَذا ادَصعِّ  َ َدي َبْغَ  ادوري  َ ْعَؾؿُ  َفقْ » :اهلل

ا َأْرَبِعغَ  َ ِؼَػ  َأنْ  َفَؽونَ  َظَؾْقفِ  ـْ  َففُ  َخْرً  .شَ َدْ فِ  َبْغَ  َ ُؿر   َأنْ  ِم

 (.500( ومًؾؿ برؿؿ )590رواه افٌخوري برؿؿ )

ـْ قَمْبدِ وَ    قَم
ِ
ـِ قُمَٛمرَ  اهلل   ،سْم

ِ
ونَ  إَِذا» :ىَم٤مَل  َأنَّ َرؾُمقَل اهلل ؿْ  ـَ ـُ  َؾاَل  ُ َصعِّ  َأَحُد

ـَ  َمَعفُ  َؾنِن   َؾْؾُقَؼولتِْؾفُ  َأَبك َؾنِنْ  َ َدْ فِ  َبْغَ  َ ُؿري  َأَحًدا َ َدعْ  رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ  .شاْفَؼِر 

(617 .) 



   اًمنموع ذم ٟم٤مومٚم٦م أو ُمقاصٚمتٝم٤م سمٕمد إىم٤مُم٦م اًمّمالة أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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ايػسٚع يف ْاف١ً أٚ َٛاصًتٗا بعد إقا١َ 

 ايصال٠

ـْ قَمْبدِ    قَم
ِ
ـِ سُمَحْٞمٜم٦َمَ  اهلل ـِ َُم٤مًمٍِؽ اسْم   َأنَّ  ،سْم

ِ
َُمرَّ سمَِرضُمٍؾ ُيَّمكم  َوىَمْد  َرؾُمقَل اهلل

َٓ َٟمْدِري َُم٤م ُهقَ   
ٍ
ء َٛمُف سمٌَِمْ ْبِح وَمَٙمٚمَّ وْمٜم٤َم َأطَمْٓمٜم٤َم َٟمُ٘مقُل  ،ُأىِمٞمَٛم٧ْم َصاَلُة اًمّمُّ  :وَمَٚمامَّ اْٟمٍَمَ

 
ِ
َ  َأنْ  ُ قِصُؽ » :ىَم٤مَل زِم  :ىَم٤مَل  ؟َُم٤مَذا ىَم٤مَل ًَمَؽ َرؾُمقُل اهلل ؿ ُ َصعِّ ـُ َح  َأَحُد ٌْ  افصي

 .شَأْرَبًعو

 .(866( وُمسٚمؿ سمرىمؿ)774رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ وَ  ـِ اًمٜمَّبِل   ،قَم اَلةُ  ُأِؿقَؿً إَِذا» :ىَم٤مَل  قَم  إِال   َصاَلةَ  َؾاَل  افص 

 .شادْؽُمقَبيُ 

 (. 861رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ )

ـْ قَمْبدِ وَ    قَم
ِ
ضِمَس ىَم٤مَل  اهلل ـِ َْسْ  َدظَمَؾ َرضُمٌؾ اعمْسِجَد  :سْم

ِ
ذِم  َوَرؾُمقُل اهلل

  ،َصاَلِة اًْمَٖمَداِة وَمَّمغمَّ َريْمَٕمَتلْمِ ذِم ضَم٤مٟم٥ِِم اعمْسِجدِ 
ِ
 ،صُمؿَّ َدظَمَؾ َُمَع َرؾُمقِل اهلل

 
ِ
اَللَتْغِ  بَِليِّ  ُؾاَلنُ  َ و» :ىَم٤مَل  وَمَٚمامَّ ؾَمٚمََّؿ َرؾُمقُل اهلل  َوْحَدكَ  َأبَِصاَللتَِؽ  ،اْظَمَدْدَت  افص 

 (. 863رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ )ش. وَمَعـَ  بَِصاَللتَِؽ  َأمْ 



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      إدظم٤مل اًم٘مبقر ذم اعمس٤مضمد
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 إدخاٍ ايكبٛز يف املطادد

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َأنَّ ُأمَّ طَمبِٞمَب٦َم َوُأمَّ ؾَمَٚمَٛم٦َم  َذيَمَرشَم٤م يَمٜمِٞمَس٦ًم َرَأجْٜمََٝم٤م  ،َرَض اهلُل قَمٜمُْٝماَم قَم

  سم٤ِمحْلََبَِم٦مِ 
ِ
  ،وِمٞمَٝم٤م شَمَّم٤مِويُر ًمَِرؾُمقِل اهلل

ِ
 اإِذَ  ُأوَفِئِؽ  إِن  » :وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل

ونَ  ُجُؾ  ؾِقِفؿ ـَ وفُِح  افر  هِ  َظَذ  َبـَْقا َؾَاَت  افص  ِجًدا َؿْزِ ًْ ُروا َم َقرَ  لتِْؾِؽ  ؾِقفِ  َوَصق   ،افصي

ارُ  ُأوَفِئِؽ  ـْدَ  اْْلَْؾِؼ  ِذَ ُْؿ شَمَذايَمُروا قِمٜمَْد َرؾُمقِل  َوذِم ِرَواَي٦ٍم:ش. اْفِؼَقوَميِ  َ ْقمَ  اهلل ِظ َأهنَّ

 
ِ
 (.639( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )538اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) رواه ذِم َُمَرِضِف. اهلل

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم ىَم٤مًَم٧ْم وَ    :قَم
ِ
ِذي مَلْ َيُ٘مْؿ ُِمٜمْفُ  ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ـَ » :ذِم َُمَرِضِف اًمَّ  َفَع

ُذوا َوافـ َصوَرى اْفَقُفقدَ  اهلل َ ٌُقرَ  اخت  وِجدَ  َأْكٌَِقوِئِفؿْ  ُؿ ًَ  ش.َم

ُه  :ىَم٤مًَم٧ْم   َٓ َذاَك ُأبِْرَز ىَمؼْمُ  هَمػْمَ َأنَُّف ظُمٌِمَ َأْن ُيتََّخَذ َُمْسِجًدا.وَمَٚمْق

 (.:63( وُمسٚمؿ سمرىمؿ)6441رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

ـْ وَ    :ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل َأيِب قَم
ِ
ُذوا اْفَقُفقدَ  اهلل َؿولَتَؾ » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َ ٌُقرَ  اخت   ُؿ

وِجدَ  َأْكٌَِقوِئِفؿْ  ًَ  .(641( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )548رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )ش. َم

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َوقَمْبدِ وَ    قَم
ِ
ـِ  اهلل َٓ  سْم   :قَمب٤َّمٍس ىَم٤م

ِ
ـَمِٗمَؼ َيْٓمَرُح  َح٤َّم ُٟمِزَل سمَِرؾُمقِل اهلل

ـْ َوضْمِٝمِف وَمَ٘م٤مَل َوُهَق يَمَذًمَِؽ  ،ََخِٞمَّم٦ًم ًَمُف قَمغَم َوضْمِٝمفِ   اهلل َفْعـَيُ » :وَم٢ِمَذا اهْمَتؿَّ يَمَِمَٗمَٝم٤م قَم

َُذو َوافـ َصوَرى اْفَقُفقدِ  َظَذ  ٌُقرَ  ااخت  وِجدَ  َأْكٌَِقوِئِفؿْ  ُؿ ًَ ُر ُِمْثَؾ َُم٤م َصٜمَُٕمقا  شَم ذ   .حُيَ

 (.549( ومًؾؿ برؿؿ )141 و145رواه افٌخوري برؿؿ )



   دمّمٞمص اًم٘مؼم أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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ـْ ُجـَْدٍب وَ  ًُ افـ ٌِل   :َؿوَل  َظ ٌَْؾ َأْن َ ُؿقَت بَِخْؿٍس َوُهَق َ ُؼقُل  َشِؿْع  إَِػ  َأْبَرأُ  إِينِّ » :َؿ

َذيِن  َؿد لَتَعوَػ  اهلل َؾنِن   ،َخِؾقٌؾ  ؿْ ِمـْؽُ  ِل  َ ُؽقنَ  َأنْ  اهلل َ َا  َخِؾقاًل  اخت  ذَ  ـَ َ  ،َخِؾقاًل  إِْبَراِهقؿَ  اخت 

ًُ  َوَفقْ  ـْ ـْ  ُمم ِخًذا ـُ ِمل ِم ْذُت  َخِؾقاًل  ُأم  َ ـْ  َوإِن   َأاَل  ،َخِؾقاًل  َبْؽرٍ  َأَبو اَلخت  ونَ  َم ٌَْؾُؽؿْ  ـَ  َؿ

وُكقا ٌُقرَ  َ م ِخُذونَ  ـَ قِفؿْ  ِفؿْ َأْكٌَِقوئِ  ُؿ وِجدَ  َوَصوحِلِ ًَ ٌُقرَ  لَتم ِخُذوا َؾاَل  َأاَل  ،َم وِجدَ  اْفُؼ ًَ  إِينِّ  ،َم

ؿْ  ـُ ـْ  َأَْنَو  ش. َذفَِؽ  َظ

 (.541رواه مًؾؿ برؿؿ )

 جتصٝص ايكرب

ـْ َجوبٍِر َؿوَل  َص اْفَؼْزُ  اهلل ََنَك َرُشقُل  :َظ ـَك ظَ  ،َوَأْن ُ ْؼَعَد َظَؾْقفِ  ،َأْن َُيَص  ٌْ   َؾْقِف.َوَأْن ُ 

 .(100رواه مًؾؿ برؿؿ )

   إٔ ٜبٝع حاضس يبادحتسِٜ 

ـِ قَمب٤َّمٍس ىَم٤مَل  ـِ اسْم ـْ ـَم٤مُوٍس قَم   :قَم
ِ
يْمَب٤منُ  هَنَك َرؾُمقُل اهلل ك اًمرُّ  ،َأْن شُمَتَٚم٘مَّ

 .َوَأْن َيبِٞمَع طَم٤مِضٌ ًمَِب٤مدٍ 

ـِ قَمب٤َّمسٍ  :ىَم٤مَل   سْم
ِٓ ـْ ًَمُف ؾِمْٛمَس٤مًرا َٓ  :ىَم٤مَل  ؟َُم٤م ىَمْقًُمُف طَم٤مِضٌ ًمَِب٤مدٍ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم   . َيُٙم

 (.6636( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )3669رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      حتريؿ اًمٗمْمقل ذم أظمذ اًمّمدىم٦م
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 حتسِٜ ايفطٍٛ يف أخر ايصدق١  

وِمو ال  عـقفؿ ؾعـقا  ،لتدخؾ صـػ مـ مٌمدظي ادًؾؿغ ؾقا فقس مـ اخمصوصفؿ

 زظؿقا فأل موم وادًوـغ!بجؿع األمقال 

 ـثرة ظذ حتر ؿف: ؾوألدفي ،وهذا مع ـقكف ال  عـقفؿ وفقس مـ اخمصوصفؿ

ـْ ُمَعوِوَ يَ   َلَفيِ  ِف  لُتْؾِحُػقا اَل » :اهلل َؿوَل َرُشقُل  :وَل ؿَ  ،َظـْفُ اهلل َرِِضَ  َظ ًْ  اهللَؾقَ  ،اد

َلُفـِل اَل  ًْ َلَفُمفُ  َففُ  َؾُمْخِرَج  َصْقًئو ِمـُْؽؿْ  َأَحدٌ  َ  ًْ وِرهٌ  َففُ  َوَأَكو َصْقًئو ِمـِّل َم ٌَوَركَ  ـَ  ؾِقَا  َففُ  َؾُق

 (.9046) مًؾؿ رواه .شَأْظَطْقُمفُ 

ـْ وَ  ِؽغُ  َفْقَس » :َؿوَل   اهلل َرُشقَل  َأن   ،َظـْفُ  اهلل َرِِضَ  ُهَرْ َرةَ  َأيِب  َظ ًْ َذا اد  ِِبَ

اِف  ق  هُ  افـ وسِ  َظَذ  َ ُطقُف  اف ِذي افط  دي ْؼَؿيُ  َؾَسُ ْؼَؿَمونِ  افؾي   .شَوافم ْؿَرلَتونِ  َوافم ْؿَرةُ  َوافؾي

ِؽغُ  َؾَا  :قاَؿوفُ   ًْ ِذي» :َؿوَل  ؟اهللِ  َرُشقَل  َ و اد ـُ  َواَل  ،ُ ْغـِقفِ  ِؽـًك ََيِدُ  اَل  اف   َففُ  ُ ْػَط

َق  َلُل  َواَل  ،َظَؾْقفِ  َؾُقَمَصد  ًْ ( ومًؾؿ برؿؿ 9101رواه افٌخوري برؿؿ ) ش.َصْقًئو افـ وَس  َ 

(9041.) 

ـْ وَ  ٌْدِ  َظ ـِ  اهللِ  َظ ُجُؾ  َ َزاُل  َمو» : اهلل َرُشقُل  َؿوَل  َؿوَل: ،َا َظـْفُ  اهلل َرِِضَ  ُظَؿَر  ْب  افر 

َلُل  ًْ  ش.حَلْؿٍ  ُمْزَظيُ  َوْجِففِ  ِف  َوَفْقَس  اْفِؼَقوَميِ  َ ْقمَ  َ ْلِتَ  َحم ك افـ وَس  َ 

 (.9010) برؿؿ ومًؾؿ (9101) برؿؿ افٌخوري رواه

ـْ َأيِب ُهَرْ َرةَ وَ  ـْ » :اهلل قُل َؿوَل َرُش  :َؿوَل  ،َظـْفُ اهلل َرِِضَ  َظ  َأْمَقاَِلُؿْ  افـ وَس  َشَلَل  َم

َا  لَتَؽثيًرا َلُل  َؾنِك  ًْ َمِؼؾ   ،ََجًْرا َ  ًْ َمْؽثِْر  َأوْ  َؾْؾَق ًْ ( ومًؾؿ 1010رواه افٌخوري برؿؿ )ش.فَِق

 (.9019برؿؿ )



   حتريؿ اًمٗمْمقل ذم أظمذ اًمّمدىم٦م أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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ـْ وَ   ًُ  :َؿوَل  ،َظـْفُ  اهلل َرِِضَ  ُهَرْ َرةَ  َأيِب  َظ  َ ْغُدوَ  نْ أَلَ » :َ ُؼقُل   اهلل َرُشقَل  َشِؿْع

ؿْ  ـُ َق  َطْفِرهِ  َظَذ  َؾَقْحِطَى  َأَحُد َمْغـَِل  بِفِ  َؾَقَمَصد  ًْ ـْ  َففُ  َخْرٌ  افـ وسِ  ِمـ بِفِ  َوَ  َلَل  َأنْ  ِم ًْ  َ 

ْػَذ  اْفَقدِ  ِمـ َأْؾَضُؾ  اْفُعْؾَقو اْفَقدَ  َؾنِن   ،َذفَِؽ  َمـََعفُ  َأوْ  َأْظَطوهُ  َرُجاًل  ًي ـْ  َواْبَدأْ  اف  .شُل لَتُعق بَِؿ

  (.9011)مًؾؿ رواه

ـْ َظْقِف وَ  ـِ  َظ ـْفُ اهلل َرِِضَ  َموفٍِؽ اأْلَْصَجِعلِّ  ْب ـَْد َرُشقِل  :َؿوَل  ،َظ ـ و ِظ َعًي َأْو  اهلل ـُ ًْ
لتِ

ٌَْعًي َؾَؼوَل  ٌَوِ ُعقنَ  َأاَل » :َثَاكَِقًي َأْو َش ٌَْقَعٍي َؾُؼْؾـَو ش!اهللِ  َرُشقَل  لُت ٌَ َظْفٍد بِ ـ و َحِد  ـُ َبوَ ْعـَوَك َؿْد  :َو

ٌَوِ ُعقنَ  َأاَل » :ُثؿ  َؿوَل  ،َ و َرُشقَل اهللِ ُثؿ   ،َؿْد َبوَ ْعـَوَك َ و َرُشقَل اهللِ :َؾُؼْؾـَو ش!اهللِ  َرُشقَل  لُت

ٌَوِ ُعقنَ  َأاَل » :َؿوَل  ـَو :َؿوَل  ش!اهللِ  َرُشقَل  لُت ْطـَو َأْ ِدَ ـَو َوُؿْؾ ًَ ٌَ  ،َؿْد َبوَ ْعـَوَك َ و َرُشقَل اهللِ :َؾ

ٌَوِ ُعَؽ  ٌُُدوا َأنْ  َظَذ » :َؿوَل  ؟َؾَعاَلَم ُك قا َواَل  اهلل لَتْع ـُ َؾَقاِت  ،َصْقًئو بِفِ  لُتْؼِ  ،اْْلَْؿسِ  َوافص 

ؾَِؿيً  َوَأَه  - َولُتِطقُعقا َلُفقا َواَل  -َخِػق يً  ـَ ًْ ًُ  َؾَؾَؼدْ  ،َصْقًئو افـ وَس  لَت  ُأوَفِئَؽ  َبْعَض  َرَأْ 

ُؼطُ  افـ َػرِ  ًْ َلُل  َؾَا  َحِدِهؿْ أَ  َشْقطُ  َ  ًْ وهُ  ُ ـَوِوُففُ  َأَحًدا َ   (.9014رواه مًؾؿ برؿؿ) ش.إِ  

ـْ وَ  ـِ  َؿٌِقَصيَ  َظ اَلِلِّ  ُُمَوِرٍق  ْب
ًُ  :َؿوَل  ،َظـْفُ  اهلل َرِِضَ  اِْلِ ْؾ ؿ  ًُ  مَحَوَفيً  حَتَ  اهلل َرُشقَل  َؾَللَتْق

وَأِؿْؿ َحم ك لَتْللتَِقـَو افص  » :َؾَؼوَل  ؾِقَفو َأْشَلُففُ   َ و َؿٌِقَصُي » :َؿوَل  ُثؿ   :َؿوَل  شَدَؿُي َؾـَْلُمَر َفَؽ ِِبَ

َلَفَي اَل حَتِؾي إِال  أِلََحِد َثاَلَثيٍ  ًْ ٌََفو ُثؿ   :إِن  اد َلَفُي َحم ك ُ ِصق ًْ ًْ َفُف اد وَفًي َؾَحؾ  َؾ مَحَ ؿ  َرُجٍؾ حَتَ

ُؽ  ًِ ًْ مَ  ،ُ ْؿ ـْ َوَرُجٌؾ َأَصوَبْمُف َجوِئَحٌي اْجَموَح َلَفُي َحم ك ُ ِصقَى ِؿَقاًمو ِم ًْ ًْ َفُف اد وَفُف َؾَحؾ 

ـْ َظْقشٍ  :َظْقٍش َأْو َؿوَل  ـْ  ،ِشَداًدا ِم َجو ِم
ـْ َذِوي احْلِ َوَرُجٌؾ َأَصوَبْمُف َؾوَؿٌي َحم ك َ ُؼقَم َثاَلَثٌي ِم

َلَفُي َحم   ،َؿْقِمفِ  ًْ ًْ َفُف اد ًْ ُؾاَلًكو َؾوَؿٌي َؾَحؾ  ـْ َظْقٍش َأْو َؿوَل َفَؼْد َأَصوَب  :ك ُ ِصقَى ِؿَقاًمو ِم
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ـْ َظْقشٍ  ٌَُفو ُشْحًمو ،ِشَداًدا ِم ُؾَفو َصوِح ـُ َلَفِي َ و َؿٌِقَصُي ُشْحًمو َ ْل ًْ ـ  ِمـ اد رواه ش.َؾَا ِشَقاُه

 (.9011مًؾؿ برؿؿ)

 حتسِٜ ايفطٍٛ بني املسأ٠ ٚشٚدٗا  

ؾضقل أو كام ؾقخٌى و عطؾ ألن ادرأة ملمقرة بطوظي زوجفو ف ادعروف ؾقلت 

 .مصوفح افزوجغ

ـْ  ـِ  ـَمْٚمِؼ  قَمكِمٍ  َأيِب  َوقَم   َرؾُمْقَل  َأنَّ  ،قَمٜمْفُ  اهللُ  َرِضَ  قَمكِمٍ  سم
ِ
 َدَظو إَِذا: »ىَم٤مَل  ، اهلل

ُجُؾ  ًْ  َوإنْ  َؾْؾَمللتِفِ  حَلوَجمِفِ  َزْوَجمفُ  افر  وَك  . شافم ـُقر َظَذ  ـَ

( ُمـ 5/33أمحد )اًمٙمؼمى و ( واًمٜمس٤مئل ذم6671اه اًمؽمُمذي سمرىمؿ )ور

وم٤محلدي٨م  ،وـمٚمؼ صدوق ٓ يٕمدو ذًمؽ ،ـمريؼ ىمٞمس سمـ ـمٚمؼ قمـ أبٞمف سمف

  .طمسـ

( وافطزاين مـ افؽٌر 9101/برؿؿ 1وفف صوهد ظـد افٌزار ـا ف ـشػ األشمور )

وف شـده افؼوشؿ بـ ظقف  ،( ظـ ز د بـ أرؿؿ كحقه5990 -5991/برؿؿ 5)

  .ف افشقاهد وادموبعوت ؾوحلد ٌ بطر ؼف جقد وافؼوشؿ ؾقف وعػ  صؾح ،افشقٌوين

ـْ  ـْ  ِمـ و َفْقَس »: اهلل  َرُشقُل  َؿوَل  َؿوَل  ُهَرْ َرةَ  َأبِك َظ ٌ َى  َم  َأوْ  ،َزْوِجَفو َظَذ  اْمَرَأةً  َخ

ًٌْدا  .وهق صحقح ،(1900رواه أبق داود برؿؿ ) .شَشقِِّدهِ  َظَذ  َظ
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   ايسدٌ ٚٚيدٙ بني ايفطٍٛ حتسِٜ

ـْ    َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  ىَم٤مَل  ُهَرْيَرةَ  كَأبِ  قَم
ِ
ـْ  ِمـ و َفْقَس : » اهلل ٌ َى  َم  ،َزْوِجَفو َظَذ  اْمَرَأةً  َخ

ًٌْدا َأوْ   .صحٞمح وهق ،(3688) سمرىمؿ داود أبق رواه. شَشقِِّدهِ  َظَذ  َظ

وم٤مًمتدظمؾ سملم اًمقًمد وواًمده يٗمسد اًمقد واًمؼم ومٞمجٕمؾ اًمقًمد قم٤مىًم٤م وهق ُمـ يمب٤مئر 

 ِ َرؾُمقلِ  قِمٜمْدَ  يُمٜم٤َّم: ىَم٤مَل ; سَمْٙمَرةَ  َأيِب  ـْ قمَ  ،اًمذٟمزب وأصم٤مم
ِ
ٌُِّئُؽؿْ  َأاَل : »وَمَ٘م٤مَل   اهلل  ُأَك

َزِ  ـْ ٌَوِئرِ  بَِل اكُ  (صَماَلصًم٤م؟ )اْفَؽ ْذَ
ـِ  َوُظُؼقُق  ،بِوهللِ  اْْلِ ورِ  َوَصَفوَدةُ  ،اْفَقافَِدْ   َؿْقُل  َأوْ ) ،افزي

ورِ    َرؾُمقُل  َويَم٤منَ ( شافزي
ِ
ُرَه٤م َزاَل  وَماَم . َٚمَس وَمجَ  ُُمتَِّٙمًئ٤م  اهلل  ًَمْٞمَتفُ : ىُمْٚمٜم٤َم طَمتَّك ُيَٙمر 

 .ؾَمَٙم٧َم 

 وأدًم٦م اًمب٤مب يمثػمة. ،(98( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )3765رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

املسأ٠ َٔ َٔ ايفطٍٛ اإلحداد يػري 

 شٚد١ ٚذات حمسّ

ـْ  ـِ َكوؾٍِع،  مُحَْقدِ  َظ ْت ْب َو َأْخَزَ  َأيِب َشَؾَؿَي َأَن 
ًِ ـْ َزْ ـََى بِـْ ٌَ افث اَلَثيَ ِِبَ  َظ  :َؿوَل  ،ِذِه اأْلََحوِد 

ـَُى  ًْ َزْ  ٌََي َزْوِج افـ ٌِلِّ  :َؿوَف ًُ َظَذ ُأمِّ َحٌِق َ َأُبقَهو َأُبق ُشْػَقونَ  َدَخْؾ ًْ ُأمي  ،ِحَغ لُتُقفِّ َؾَدَظ

ًْ ِمـُْف َجوِرَ يً  ُه َؾَدَهـَ قٍى ؾِقِف ُصْػَرٌة َخُؾقٌق َأْو َؽْرُ
ٌََي بِطِ ًْ بَِعوِرَوْقَفوثُ  ،َحٌِق  ً ُثؿ   ،ؿ  َم

 ًْ ًُ َرُشقَل اهلل وَ  :َؿوَف ـْ َحوَجٍي َؽْرَ َأينِّ َشِؿْع قِى ِم ـَْزِ  اهلل َمو ِل بِوفطِّ  :َ ُؼقُل َظَذ اد
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ـُ  اِلْمَرَأةٍ  حَيِؾي  اَل » دي  اآْلِخرِ  َواْفَقْقمِ  سم٤مهلل لُتْمِم
ًٍ  َظَذ  حُتِ  َأْرَبَعيَ  َزْوٍج  َظَذ  إِال   َثاَلٍث  َؾْقَق  َمقِّ

ا َأْصُفرٍ   ش.َوَظْؼً

 (. 9161رواه مًؾؿ برؿؿ ) 

ًْ َزْ ـَُى  َ َأُخقَهو :َؿوَف ًِ َجْحٍش ِحَغ لُتُقفِّ ًُ َظَذ َزْ ـََى بِـْ ًْ بِطِقٍى  ،ُثؿ  َدَخْؾ َؾَدَظ

ًْ ِمـْفُ   ً ًْ  ،َؾَؿ ـْ َحوَجٍي َؽْرَ َأينِّ اهلل وَ  :ُثؿ  َؿوَف قِى ِم ًُ َرُشقَل َمو ِل بِوفطِّ  اهلل َشِؿْع

ـُ  اِلْمَرَأةٍ  حَيِؾي  اَل » :َ ُؼقُل َظَذ ادـَْزِ  دي  اآْلِخرِ  َواْفَقْقمِ  سم٤مهلل لُتْمِم
ًٍ  َظَذ  حُتِ  إِال   َثاَلٍث  َؾْقَق  َمقِّ

ا َأْصُفرٍ  َأْرَبَعيَ  َزْوٍج  َظَذ   ش. َوَظْؼً

ل ُأمَّ ؾَمَٚمَٛم٦َم شَمُ٘مقُل  :ىَم٤مًَم٧ْم َزْيٜم٥َُم    :ؾَمِٛمْٕم٧ُم ُأُم 
ِ
ٌَة إمَِم َرؾُمقِل اهلل  ضَم٤مَءت اُْمَرأ

  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم 
ِ
َ قَمٜمَْٝم٤م َزْوضُمَٝم٤م َوىَمد اؿْمَتَٙم٧ْم قَمْٞمٜمَُٝم٤م ،َي٤م َرؾُمقَل اهلل  ،إِنَّ اسْمٜمَتِل شُمُقذم 

  ؟َأوَمٜمَْٙمُحُٚمَٝم٤م
ِ
شَملْمِ َأْو صَماَلصًم٤م شاَل » :وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل ، شاَل » :يُمؾَّ َذًمَِؽ َيُ٘مقُل  ،َُمرَّ

َا » :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ًْ  َوَؿدْ  ،َوَظْؼٌ  َأْصُفرٍ  َأْرَبَعيُ  ِهَل  إِك  وَك ـ   ـَ ـُ ٌَْعَرةِ  لَتْرِمل اْْلَوِهِؾق يِ  ِف  إِْحَدا  بِوْف

  ش.احْلَْقلِ  َرْأسِ  َظَذ 

 .(:659-6598( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )6448-6445رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

ـْ يمِْٚمَتْٞمِٝماَم وَ  ـْ قَم٤مِئَِم٦َم َأْو قَم ـْ طَمْٗمَّم٦َم َأْو قَم   ،قَم
ِ
 حَيِؾي  اَل » :ىَم٤مَل  َأنَّ َرؾُمقَل اهلل

ـُ  اِلْمَرَأةٍ  ـُ  َأوْ  اآْلِخرِ  َواْفَقْقمِ  سم٤مهلل لُتْمِم د   َأنْ  َوَرُشقفِفِ  سم٤مهلل لُتْمِم
ًٍ  َظَذ  حُتِ  َثاَلَثيِ  َؾْقَق  َمقِّ

ومٍ   (. 65:1رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ )ش. َزْوِجَفو َظَذ  إِال   َأ  
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ـِ اًمٜمَّبِل  وَ  ـْ قَم٤مِئَِم٦َم قَم ـُ  اِلْمَرَأةٍ  حَيِؾي  اَل » :ىَم٤مَل   قَم  َأنْ  اآْلِخرِ  َواْفَقْقمِ  سم٤مهلل لُتْمِم

د  
ًٍ  َظَذ  حُتِ  (.65:6رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ )ش. َزْوِجَفو َظَذ  إِال   َثاَلٍث  َؾْقَق  َمقِّ

ـْ ُأم  قَمٓمِٞم٦َّمَ وَ    ،قَم
ِ
دي  اَل » :ىَم٤مَل  َأنَّ َرؾُمقَل اهلل

ًٍ  َظَذ  اْمَرَأةٌ  حُتِ  ِإال   َثاَلٍث  َق َؾقْ  َمقِّ

ا َأْصُفرٍ  َأْرَبَعيَ  َزْوٍج  َظَذ  ٌَُس  َواَل  ،َوَظْؼً ٌُقًؽو َثْقًبو لَتْؾ  َواَل  ،َظْصٍى  َثْقَب  إاِل   َمْص

ًٌو مَتَسي  َواَل  ،لَتْؽَمِحُؾ  ٌَْذةً  َضُفَرْت  إَِذا إِال   ِضق ـْ  ُك طٍ  ِم ًْ  .شَأْطَػورٍ  َأوْ  ُؿ

 .77-(49:سمرىمؿ)اًمٓمالق ذم يمت٤مب ( وُمسٚمؿ 464رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

 (:61/466ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح ُمسٚمؿ )

 جمٛمع وهق ،زوضمٝم٤م ووم٤مة ُمـ اعمٕمتدة قمغم طمداداإل وضمقب قمغم دًمٞمؾ ومٞمف

ء ووم٤مة قمـ ُمٕمتدة يمؾ قمغم ومٞمج٥م شمٗمّمٞمٚمف ذم اظمتٚمٗمقا  وإن ،اجلٛمٚم٦م ذم قمٚمٞمف  ؾمقا

 وإُم٦م واحلرة واًمثٞم٥م واًمبٙمر واًمٙمبػمة واًمّمٖمػمة ،وهمػمه٤م هب٤م اعمدظمقل

 وهمػمه طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل ،واجلٛمٝمقر اًمِم٤مومٕمك ُمذه٥م هذا ،واًمٙم٤مومرة ٚمٛم٦مواعمس

 سمؾ ،اًمٙمت٤مسمٞم٦م اًمزوضم٦م قمغم جي٥م ٓ :اح٤مًمٙمٞم٦م وسمٕمض صمقر وأبق اًمٙمقومٞملم ُمـ

 ش.بودممـي ؾخصف اهللب لتممـ المرأة حيؾ ال»:  ًم٘مقًمف .سم٤معمسٚمٛم٦م خيتص

 سمف ويٜمتٗمع اًمِم٤مرع ظمٓم٤مب يِمٛمؾ اًمذى هق اعم١مُمـ أن اجلٛمٝمقر ودًمٞمؾ 

 قمغم وٓ اًمّمٖمػمة قمغم طمدادإ ٓ :٤مأجًْم  طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل ،سمف ىمٞمد ومٚمٝمذا ًمف يٜم٘م٤مدو

 .إُم٦م اًمزوضم٦م



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      اؿمؽماط اًمقٓء ًمٖمػم اعمٕمتؼ
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 قمٜمٝمام شمقرم ذاإ إُم٦م قمغم وٓ ،اًمقًمد أم قمغم طمدادإ ٓ أنف قمغم وأمجٕمقا  

  ....ـها٤مصمالصمً  اعمٓمٚم٘م٦م ذم واظمتٚمٗمقا  ،اًمرضمٕمٞم٦م اًمزوضم٦م قمغم وٓ ،ؾمٞمدمه٤م

 وشمِمبف سم٠مقمداء اإلؾمالم!! ،أُم٤م اإلطمداد ًمٚمرضم٤مل ومتِمبف سم٤مًمٜمس٤مء

 ُمـ يمب٤مئر اًمذٟمقب وأصم٤مم.ويمالمه٤م 

ىم٤مل  ،واإلطمداد جيقز ًمٚمٛمرأة قمغم زوضمٝم٤م اعمتقرم قمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنًما 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿شمٕم٤ممم: 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 .[141افٌؼرة:]﴾ڤ ڤ

 وًمٚمٛمرأة قمغم همػم زوج ٓ جيقز أيمثر ُمـ صمالصم٦م أج٤مم.

 ػري املعتليط ايٛال٤ اغرتا

 ًْ ـْ َظوِئَشَي َؿوَف ًْ  :َظ ًْ َظَع  َبِر َرُة َؾَؼوَف ِع  :َدَخَؾ ًْ
ِع َأَواٍق ِف لتِ ًْ

ٌُقيِن َظَذ لتِ ولَت ـَ إِن  َأْهِع 

ؾِّ َشـٍَي ُأوِؿق يٌ  ،ِشـِغَ  ـُ ًُ َِلَو ،َؾَلِظقـِقـِل ،ِف  َهو َِلُْؿ َظد   :َؾُؼْؾ ًة َواِحَدًة إِْن َصوَء َأْهُؾِؽ َأْن َأُظد 

 ًُ َؼِؽ َوَ ُؽقَن اْفَقاَلُء ِل َؾَعْؾ
َرْت َذفَِؽ أِلَْهِؾَفو َؾَلَبْقا إِال  َأْن َ ُؽقَن اْفَقاَلُء َِلُؿْ  ،َوُأْظمِ ـَ  ،َؾَذ

َرْت َذفَِؽ  ـَ ًْ  ،َؾَللَتْمـِل َؾَذ ًْ  :َؿوَف و َؾَؼوَف ًْ  ،إَِذااهلل اَل َهو  :َؾوْكَمَفْرُِتَ ِؿَع َرُشقُل  :َؿوَف ًَ اهلل َؾ

لُتُف َؾَؼوَل   َلَفـِل َؾَلْخَزْ ًَ َ و» :َؾ ِضل َوَأْظمِِؼقَفو اْصَسِ ـْ  اْفَقاَلءَ  َؾنِن   ،اْفَقاَلءَ  َِلُؿ َواْصَسِ  دَِ

ًُ  شَأْظَمَؼ  ًْ  ،َؾَػَعْؾ ـَك َظَؾْقِف بَِا ُهَق اهلل َؾَحِؿَد  ،َظِشق يً  اهلل ُثؿ  َخَطَى َرُشقُل  :َؿوَف َوَأْث



   ُمـ اًمٗمْمقل ىمتؾ ُم٤م هنل قمـ ىمتٚمف ًمٖمػم ؾمب٥م يبح ذًمؽ أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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و» :َؿوَل  َأْهُؾُف ُثؿ   ُضقنَ  َأْؿَقامٍ  َبوُل  َؾَا  ،َبْعدُ  َأم  وًضو َ ْشَسِ ًْ  ُذُ ًَ ونَ  َمو ،اهللِ  ـَِموِب  ِف  َفْق  ـَ

ـْ  طٍ  ِم ونَ  َوإِنْ  َبوِضٌؾ  َؾُفقَ  َوَجؾ   َظز   اهلل ـَِموِب  ِف  َفْقَس  َذْ طٍ  ِموَئيَ  ـَ  اهلل ـَِموُب  ،َذْ

طُ  ،َأَحؼي  َا  ،ِل  َواْفَقاَلءُ  ُؾاَلًكو َأْظمِْؼ  َأَحُدُهؿْ  َ ُؼقُل  ِمـُْؽؿْ  ِرَجولٍ  َبوُل  َمو .َأْوَثُؼ  اهلل َوَذْ  إِك 

ـْ  اْفَقاَلءُ   .شَأْظَمَؼ  دَِ

 .(9501( ومًؾؿ برؿؿ)5119رواه افٌخوري برؿؿ )

َٔ ايفطٍٛ قتٌ َا ْٗٞ عٔ قتً٘ يػري 

 ضبب ٜبح ذيو

ـْ  ـِ  ضَم٤مسمِرِ  قَم   قَمْبدِ  سْم
ِ
 َأَُمَرَٟم٤م َرؾُمقُل ىَم٤مَل: اهلل

ِ
سمَِ٘مْتِؾ اًْمِٙماَلِب طَمتَّك إِنَّ  اهلل

َة شَمْ٘مَدُم ُِمـ اًْمَب٤مِدَي٦ِم سمَِٙمْٚمبَِٝم٤م وَمٜمَْ٘مُتُٚمفُ  َ ـْ ىَمْتٚمَِٝم٤م َوىَم٤مَل  صُمؿَّ هَنَك اًمٜمَّبِلُّ  ،اعمْرأ  َظَؾْقُؽؿْ » :قَم

ٌَِفقؿِ  بِوأْلَْشَقدِ  فُ  افـيْؼَطَمْغِ  ِذي اْف  (. 6683رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ )ش. َصْقَطونٌ  َؾنِك 

ـْ قَمْبدِ وَ    قَم
ِ
ِؾ ىَم٤مَل  اهلل ـِ اعمَٖمٗمَّ   :سْم

ِ
 :سمَِ٘مْتِؾ اًْمِٙماَلِب صُمؿَّ ىَم٤مَل  َأَُمَر َرؾُمقُل اهلل

ْٞمِد َويَمْٚم٥ِم اًْمَٖمٜمَِؿ. شاْفِؽاَلِب  َوَبوُل  َبوُِلُؿْ  َمو» َص ذِم يَمْٚم٥ِم اًمّمَّ  صُمؿَّ َرظمَّ

 (.6684رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ )



ًم٦م ًمٕمٛمٚم٦م أظمرى سمدون شم٘م٤مسمض  أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      سف احلقا
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صسف احلٛاي١ يع١ًُ أخس٣ بدٕٚ 

 تكابض

أو ُمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمتل يرشمٙمبٝم٤م سمٕمض  ،حرُم٦مُمـ احلٞمؾ اعم

ًم٦م ُم٤مًمٞم٦م  وملم أهن٤م شم٠متٞمف طمقا واًمقاضم٥م قمٚمٞمف ذم –سمٕمٛمٚم٦م ُم٤م  ،سم٤مؾمؿ ؿمخص ُم٤ماًمٍما

ًمٙمٜمف يتٍمف ومٞمٝم٤م ويٍمومٝم٤م  -أن يسٚمٛمٝم٤م سمٜمٗمس اًمٕمٛمٚم٦م ًمّم٤مطمبٝم٤م هذه احل٤مل

ل ًمف ُم٘مدار اعمبٚمغ سمٕمٛمٚم٦م أظمرى; وهذا اًمٗمْمقل  سمٕمٛمٚم٦م أظمرى ويٕمٓمل اًمـُٛمَحقَّ

 ي ومٕمٚمف يٕمتؼم رسم٤م!اًمذ

ـْ َُم٤مًمِِؽ  ـِ َأْوسِ  قَم ـِ احْلََدصَم٤مِن َأنَُّف ىَم٤مَل  سْم ـْ َيّْمَٓمِرُف  :َأىْمَبْٚم٧ُم َأىُمقُل  :سْم َُم

َراِهؿَ   َوُهَق قِمٜمَْد قُمَٛمرَ  وَمَ٘م٤مَل ـَمْٚمَح٦مُ  ،اًمدَّ
ِ
ـُ قُمَبْٞمِد اهلل ـِ اخْلَٓم٤َّمِب  سْم َأِرَٟم٤م َذَهَبَؽ صُمؿَّ  :سْم

ـُ اخْلَٓم٤َّمِب  وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمرُ  ،ُٟمْٕمِٓمَؽ َوِرىَمَؽ  اْئتِٜم٤َم إَِذا ضَم٤مَء ظَم٤مِدُُمٜم٤َم  ًَمُتْٕمِٓمَٞمٜمَُّف  :سْم
ِ
يَمالَّ َوالل

نَّ إًَِمْٞمِف َذَهَبفُ  دَّ   ،َوِرىَمُف َأْو ًَمؽَمُ
ِ
َهِى  اْفَقِرُق » :ىَم٤مَل  وَم٢ِمنَّ َرؾُمقَل اهلل  َهوءَ  إِال   ِرًبو بِوفذ 

ِعرُ  ،وءَ َوهَ  َهوءَ  إِال   ِرًبو بِوْفُزِّ  َواْفُزي  ،َوَهوءَ  ِعرِ  َوافش   بِوفم ْؿرِ  َوافم ْؿرُ  ،َوَهوءَ  َهوءَ  إِال   ِرًبو بِوفش 

 .(6697( وُمسٚمؿ سمرىمؿ)3645رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )ش.َوَهوءَ  َهوءَ  إِال   ِرًبو

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِري  ىَم٤مَل وَ    :قَم
ِ
َهُى » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َهِى  افذ   ،بِوفذ 

يُ  يِ  َواْفِػض  ِعرُ  ،بِوْفُزِّ  َواْفُزي  ،بِوْفِػض  ِعرِ  َوافش   ِمْثاًل  بِودْؾِح  َوادْؾُح  ،بِوفم ْؿرِ  َوافم ْؿُر  ،بِوفش 

ـْ  ،بَِقدٍ  َ ًدا ،بِِؿْثؾٍ   .شَشَقاءٌ  ؾِقفِ  َوادْعِطل اآْلِخذُ  ،َأْرَبك َؾَؼدْ  اْشَمَزادَ  َأو َزادَ  َؾَؿ

 ( وهذا ًمٗمٔمف.6695) ( وُمسٚمؿ سمرىمؿ3688رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )



   حتريؿ اًمٗمْمقل سملم اعمدرس وـمالسمف أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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ـْ قُمَب٤مَدةَ وَ  ٤مُِم٧ِم ىَم٤مَل  قَم ـِ اًمّمَّ ةً  :سْم وَمَٖمٜمِْٛمٜم٤َم  ،َوقَمغَم اًمٜم٤َّمِس ُُمَٕم٤مِوَي٦مُ  ،هَمَزْوَٟم٤م هَمَزا

٦مٍ  ـْ وِمْمَّ وَم٠َمَُمَر ُُمَٕم٤مِوَي٦ُم َرضُماًل َأْن َيبِٞمَٕمَٝم٤م ذِم  ،هَمٜم٤َمِئَؿ يَمثػَِمًة وَمَٙم٤مَن وِمٞماَم هَمٜمِْٛمٜم٤َم آٟمَِٞم٦ٌم ُِم

٤مُِم٧ِم وَمَ٘م٤مَم وَمَ٘م٤مَل  وَمَبَٚمَغ قُمَب٤مَدةَ  ،وَمَتَس٤مَرَع اًمٜم٤َّمُس ذِم َذًمَِؽ  ،َأقْمٓمَِٞم٤مِت اًمٜم٤َّمسِ  ـَ اًمّمَّ  :سْم

 
ِ
َه٥ِم  إيِن  ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل َه٥ِم سم٤ِمًمذَّ ـْ سَمْٞمِع اًمذَّ ٦مِ  ،َيٜمَْٝمك قَم ٦ِم سم٤ِمًْمِٗمْمَّ  ،َواًْمِٗمْمَّ

ِٕمػمِ  ،َواًْمؼُم  سم٤ِمًْمؼُم   ِٕمػِم سم٤ِمًمِمَّ   ،َواعمْٚمِح سم٤ِمعمْٚمِح  ،ْٛمرِ َواًمتَّْٛمِر سم٤ِمًمتَّ  ،َواًمِمَّ
ٍ
ء ًء سمَِسَقا َّٓ ؾَمَقا  ،إِ

ـْ َزاَد َأو اْزَداَد وَمَ٘مْد َأْرسَمك ،قَمْٞمٜم٤ًم سمَِٕملْمٍ  وَمَبَٚمَغ َذًمَِؽ  ،وَمَردَّ اًمٜم٤َّمُس َُم٤م َأظَمُذوا ،وَمَٛم

  :ُُمَٕم٤مِوَي٦َم وَمَ٘م٤مَم ظَمِٓمٞمًب٤م وَمَ٘م٤مَل 
ِ
ـْ َرؾُمقِل اهلل صُمقَن قَم َٓ َُم٤م سَم٤مُل ِرضَم٤مٍل َيَتَحدَّ   َأ

٤مُِم٧ِم  وَمَ٘م٤مَم قُمَب٤مَدةُ  ،َأطَم٤مِدي٨َم ىَمْد يُمٜم٤َّم َٟمِْمَٝمُدُه َوَٟمّْمَحُبُف وَمَٚمْؿ َٟمْسَٛمْٕمَٝم٤م ُِمٜمْفُ  ـُ اًمّمَّ سْم

٦َم صُمؿَّ ىَم٤مَل    :وَم٠َمقَم٤مَد اًْمِ٘مّمَّ
ِ
ـْ َرؾُمقِل اهلل َـّ سماَِم ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم ُِم صَم  ،َوإِْن يَمِرَه ُُمَٕم٤مِوَي٦مُ  ًَمٜمَُحد 

َٓ َأْصَحَبُف ذِم ضُمٜمِْدِه ًَمْٞمَٚم٦ًم ؾَمْقَداَء.َُم٤م  ،َوإِْن َرهِمؿَ  :َأْو ىَم٤مَل   ُأب٤َمزِم َأْن 

ًْ  َؾنَِذا ،بَِقدٍ  َ ًدا»وذم رواي٦م:  ْقَػ  َؾٌِقُعقا اأْلَْصـَوُف  َهِذهِ  اْخَمَؾَػ ونَ  إَِذا ِصْئُمؿْ  ـَ  َ ًدا ـَ

 ش.بَِقدٍ 

 (.6698رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ ) 

 حتسِٜ ايفطٍٛ بني املدزع ٚطالب٘   

ـْ َشْعٍد َؿوَل  ـ و َمَع افـ ٌِلِّ  :َظ قَن فِؾـ ٌِلِّ  ـُ ـُ  اَل  :ِشم َي َكَػٍر َؾَؼوَل ادْؼِ
ِ
اْضُرْد َهُماَلء

ُئقَن َظَؾْقـَو َسِ ًُ  :َؿوَل  ،ََيْ ًْ ـْ ُهَذْ ٍؾ َوباَِلٌل َوَرُجاَلِن َف ُعقٍد َوَرُجٌؾ ِم ًْ ـُ َم ًُ َأَكو َواْب ـْ ـُ َو



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      حتريؿ اًمٗمْمقل سملم اعمدرس وـمالسمف
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قِفَا َؾَقَؿَع ِف َكْػِس َرُشق ُف َؾَلْكَزَل اهلل َمو َصوَء  اهلل ِل ُأَشؿِّ ًَ َث َكْػ َظز  اهلل َأْن َ َؼَع َؾَحد 

  .[51 ]األكعوم:﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿ :َوَجؾ  

 (.1194رواه مًؾؿ برؿؿ)

ـْ  ـِ َُم٤مًمٍِؽ  يَمْٕم٥ِم قَم   َرِضَ اهلُل قَمٜمُْف، سْم
ِ
ـْ َرؾُمقِل اهلل ...  ،ذِم هَمْزَوِة شَمُبقكَ  قَم

ـُ ُمَ  ىَم٤مَل يَمْٕم٥ُم    :٤مًمٍِؽ سْم
ِ
ـْ شَمُبقَك  وَمَٚمامَّ سَمَٚمَٖمٜمِل َأنَّ َرؾُمقَل اهلل َف ىَم٤موِماًل ُِم ىَمْد شَمَقضمَّ

يِن سَمث ل ُر اًْمَٙمِذَب َوَأىُمقُل  ،طَمرَضَ ـْ ؾَمَخٓمِِف هَمًدا :وَمَٓمِٗمْ٘م٧ُم َأتََذيمَّ  ،سمَِؿ َأظْمُرُج ُِم

ـْ َأْهكِم    :زِم وَمَٚمامَّ ىِمٞمَؾ  ،َوَأؾْمَتِٕملُم قَمغَم َذًمَِؽ يُمؾَّ ِذي َرْأٍي ُِم
ِ
ىَمْد  إِنَّ َرؾُمقَل اهلل

 َأبًَدا
ٍ
ء ـْ َأنُْجَق ُِمٜمُْف سمٌَِمْ وَم٠َممْجَْٕم٧ُم  ،َأفَمؾَّ ىَم٤مِدًُم٤م َزاَح قَمٜم ل اًْمَب٤مـِمُؾ طَمتَّك قَمَروْم٧ُم َأين  ًَم

  ،ِصْدىَمفُ 
ِ
ـْ ؾَمَٗمٍر سَمَدَأ سم٤ِمعمْسِجِد  ،ىَم٤مِدًُم٤م َوَصبََّح َرؾُمقُل اهلل َويَم٤مَن إَِذا ىَمِدَم ُِم

 صُمؿَّ ضَمَٚمَس ًمِٚمٜم٤َّمسِ وَمَريَمَع ومِ 
وَمَٚمامَّ وَمَٕمَؾ َذًمَِؽ ضَم٤مَءُه اعمَخٚمَُّٗمقَن وَمَٓمِٗمُ٘مقا  ،ٞمِف َريْمَٕمَتلْمِ

  ،َيْٕمَتِذُروَن إًَِمْٞمِف َوحَيْٚمُِٗمقَن ًَمُف َويَم٤مُٟمقا سمِْْمَٕم٦ًم َوصَماَمٟملَِم َرضُماًل 
ِ
وَمَ٘مبَِؾ ُِمٜمُْٝمْؿ َرؾُمقُل اهلل

  ،َر هَلُؿْ قَماَلٟمَِٞمَتُٝمْؿ َوسَم٤مَيَٕمُٝمْؿ َواؾْمَتْٖمٗمَ  
ِ
ِئَرُهْؿ إمَِم اهلل ا  ،طَمتَّك ضِمْئ٧ُم  ،َوَويَمَؾ َْسَ

َؿ اعمْٖمَْم٥ِم صُمؿَّ ىَم٤مَل  َؿ شَمَبسُّ وَمِجْئ٧ُم َأُْمٌِم طَمتَّك ضَمَٚمْس٧ُم ، شلَتَعوَل » :وَمَٚمامَّ ؾَمٚمَّْٛم٧ُم شَمَبسَّ

َػَؽ  َمو» :وَمَ٘م٤مَل زِم  ،سَملْمَ َيَدْيفِ  ْ  ،َخؾ  ـْ  َأَل ًَ  َؿد لَتُؽ  ش؟َطْفَركَ  اْبَمْع

  :ىُمْٚم٧ُم  :٤مَل ىمَ  
ِ
ْٟمَٞم٤م  ،َي٤م َرؾُمقَل اهلل ـْ َأْهِؾ اًمدُّ َك ُِم  ًَمْق ضَمَٚمْس٧ُم قِمٜمَْد هَمػْمِ

ِ
إيِن  َوالل

ـْ ؾَمَخٓمِِف سمُِٕمْذرٍ  ًٓ  ،ًَمَرأَج٧ُْم َأين  ؾَم٠َمظْمُرُج ُِم  ًَمَ٘مْد  ،َوًَمَ٘مْد ُأقْمِٓمٞم٧ُم ضَمَد
ِ
َوًَمِٙمٜم ل َوالل

صْمُتَؽ اًْمَٞمْقَم طَمِدي٨َم يَمذِ  ـْ طَمدَّ ْٛم٧ُم ًَمِئ
َـّ اهلُل َأْن قَمٚمِ ٍب شَمْرىَض سمِِف قَمٜم ل ًَمُٞمقؿِمَٙم

ُد قَمكَمَّ وِمٞمفِ  ،ُيْسِخَٓمَؽ قَمكَمَّ 
صْمُتَؽ طَمِدي٨َم ِصْدٍق دَمِ ـْ طَمدَّ َْرضُمق وِمٞمِف قُمْ٘مَبك  ،َوًَمِئ َٕ إيِن  
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ِ
 َُم٤م يَم٤مَن زِم قُمْذرٌ  ،اهلل

ِ
َٓ َأجرَْسَ ُِمٜم ل طِملَم خَتَ  ،َوالل  َُم٤م يُمٜم٧ُْم ىَمطُّ َأىْمَقى َو

ِ
ٚمَّْٗم٧ُم َوالل

  ،قَمٜمَْؽ 
ِ
و» :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل  شؾِقَؽ  اهلل َ ْؼِضَ  َحم ك َؾُؼؿْ  ،َصَدَق  َؾَؼدْ  َهَذا َأم 

َبُٕمقيِن وَمَ٘م٤مًُمقا زِم  ،وَمُ٘مْٛم٧ُم  ـْ سَمٜمِل ؾَمٚمَِٛم٦َم وَم٤مشمَّ  َُم٤م قَمٚمِْٛمٜم٤َمَك َأْذَٟمْب٧َم  :َوصَم٤مَر ِرضَم٤مٌل ُِم
ِ
َوالل

 ًَمَ٘مْد قَمَجْزَت ذِم  ،َذْٟمًب٤م ىَمْبَؾ َهَذا
ِ
َٓ شَمُٙمقَن اقْمَتَذْرَت إمَِم َرؾُمقِل اهلل سماَِم   َأْن 

  ،اقْمَتَذَر سمِِف إًَِمْٞمِف اعمَخٚمَُّٗمقنَ 
ِ
 ،ًَمَؽ  وَمَ٘مْد يَم٤مَن يَم٤موِمَٞمَؽ َذْٟمَبَؽ اؾْمتِْٖمَٗم٤مُر َرؾُمقِل اهلل

ُبقَٟمٜمِل طَمتَّك َأَرْدُت َأْن َأْرضِمَع إِمَم َرؾُمقِل ا :ىَم٤مَل   َُم٤م َزاًُمقا ُي١َمٟم 
ِ
 وَمَقالل

ِ
َب  هلل وَم٠ُميَمذ 

ـْ َأطَمدٍ  :صُمؿَّ ىُمْٚم٧ُم هَلُؿْ  :ىَم٤مَل  ،َٟمْٗمِز  ًَمِ٘مَٞمُف َُمَٕمَؽ  ،َٟمَٕمؿْ  :ىَم٤مًُمقا  ،َهْؾ ًَمِ٘مَل َهَذا َُمِٕمل ُِم

َٓ ُِمْثَؾ َُم٤م ىُمْٚم٧َم وَمِ٘مٞمَؾ هَلاَُم ُِمْثَؾ َُم٤م ىِمٞمَؾ ًَمَؽ  ٤م :ىُمْٚم٧ُم  :ىَم٤مَل  ،َرضُماَلِن ىَم٤م ـْ مُهَ  :ىَم٤مًُمقا  ؟َُم

َرةُ  ـُ اًمرَّ  ُُمَرا ىِمِٗملُّ  َوِهاَلُل  ،سمِٞمَٕم٦َم اًْمَٕم٤مُِمِريُّ سْم ـُ ُأَُمٞم٦ََّم اًْمَقا وَمَذيَمُروا زِم َرضُمَٚملْمِ  :ىَم٤مَل  ،سْم

٤م زِم  :ىَم٤مَل  ،َص٤محِللَْمِ ىَمْد ؿَمِٝمَدا سَمْدًرا وِمٞمِٝماَم ُأؾْمَقةٌ  َوهَنَك  :ىَم٤مَل  ،وَمَٛمَْمْٞم٧ُم طِملَم َذيَمُرومُهَ

 
ِ
َ  َرؾُمقُل اهلل ـْ يَماَلُِمٜم٤َم َأهيُّ ِٛملَم قَم

ٚمََّػ قَمٜمْفُ اعمْسٚمِ ـْ خَتَ ـْ سَملْمِ َُم  :ىَم٤مَل  ،٤م اًمثَّاَلصَم٦ُم ُِم

َْرُض وَماَم ِهَل  :َوىَم٤مَل  ،وَم٤مضْمَتٜمََبٜم٤َم اًمٜم٤َّمُس  ْٕ َرْت زِم ذِم َٟمْٗمِزَ ا وا ًَمٜم٤َم طَمتَّك شَمٜمَٙمَّ ُ شَمَٖمػمَّ

تِل َأقْمِرُف  َْرِض اًمَّ ْٕ ٤م َص٤مطمِ  ،وَمَٚمبِْثٜم٤َم قَمغَم َذًمَِؽ ََخِْسلَم ًَمْٞمَٚم٦مً  ،سم٤ِم َب٤مَي وَم٤مؾْمَتَٙم٤مَٟم٤م وَم٠َمُمَّ

٤م َأن٤َم وَمُٙمٜم٧ُْم َأؿَم٥مَّ اًْمَ٘مْقِم َوَأضْمَٚمَدُهؿْ  ،َوىَمَٕمَدا ذِم سُمُٞمقُِتِاَم َيْبِٙمَٞم٤منِ  وَمُٙمٜم٧ُْم َأظْمُرُج  ،َوَأُمَّ

َٓ ُيَٙمٚم ُٛمٜمِل َأطَمدٌ  ِق َو ؾَْمَقا ْٕ اَلَة َوَأـُمقُف ذِم ا   ،وَم٠َمؿْمَٝمُد اًمّمَّ
ِ
 َوآيِت َرؾُمقَل اهلل

اَلةِ وَم٠ُمؾَمٚم ُؿ قَمَٚمْٞمِف  ِٚمِسِف سَمْٕمَد اًمّمَّ َك ؿَمَٗمَتْٞمِف سمَِرد   :وَم٠َمىُمقُل ذِم َٟمْٗمِز  ،َوُهَق ذِم جَمْ َهْؾ طَمرَّ

 َٓ اَلِم َأْم  وَم٢ِمَذا َأىْمَبْٚم٧ُم قَمغَم َصاَليِت َٟمَٔمَر  ،صُمؿَّ ُأَصكم  ىَمِريًب٤م ُِمٜمُْف َوُأؾَم٤مِرىُمُف اًمٜمََّٔمرَ  ،اًمسَّ

ـْ ضَمْٗمَقِة اعمْسٚمِِٛملَم  ،َض قَمٜم لَوإَِذا اًْمَتَٗم٧مُّ َٟمْحَقُه َأقْمرَ  ،إزَِمَّ  طَمتَّك إَِذا ـَم٤مَل َذًمَِؽ قَمكَمَّ ُِم
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ْرُت ضِمَداَر طَم٤مِئِط َأيِب ىَمَت٤مَدةَ  ل َوَأطَم٥مُّ اًمٜم٤َّمِس إزَِمَّ  ،َُمَِمْٞم٧ُم طَمتَّك شَمَسقَّ ـُ قَمٛم   ،َوُهَق اسْم

اَلمَ   َُم٤م َردَّ قَمكَمَّ اًمسَّ
ِ
  ،َي٤م َأب٤َم ىَمَت٤مَدةَ  :وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمفُ  ،وَمَسٚمَّْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمِف وَمَقالل

ِ
َهْؾ  ،َأنُِْمُدَك سم٤ِملل

َـّ َأين  ُأطِم٥مُّ اهلَل َوَرؾُمقًَمفُ  وَمُٕمْدُت  ،وَمُٕمْدُت وَمٜم٤َمؿَمْدشُمُف وَمَسَٙم٧َم  ،وَمَسَٙم٧َم  :ىَم٤مَل  ،شَمْٕمَٚمَٛم

ْرُت  ،اهلُل َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمؿُ  :وَمٜم٤َمؿَمْدشُمُف وَمَ٘م٤مَل  ْٞم٧ُم طَمتَّك شَمَسقَّ  وَمَٗم٤مَض٧ْم قَمْٞمٜم٤َمَي َوشَمَقًمَّ

َدارَ  ـْ ىَمِدَم  ،اجْلِ ٤مِم مِمَّ ـْ َٟمَبِط َأْهِؾ اًمِمَّ وَمَبْٞمٜم٤َم َأن٤َم َأُْمٌِم ذِم ؾُمقِق اعمِديٜم٦َِم إَِذا َٟمَبٓمِلٌّ ُِم

َٕم٤مِم َيبِٞمُٕمُف سم٤ِمعمِديٜم٦َِم َيُ٘مقُل  ـْ َيُدلُّ قَمغَم يَمْٕم٥ِم  :سم٤ِمًمٓمَّ ـِ َُم٤مًمٍِؽ  َُم وَمَٓمِٗمَؼ اًمٜم٤َّمُس  :ىَم٤مَل  ؟سْم

زَمَّ طَمتَّ 
٤منَ  ،ك ضَم٤مَءيِن ُيِِمػُموَن ًَمُف إِ ِؽ هَمسَّ

ـْ َُمٚمِ  ،َويُمٜم٧ُْم يَم٤مشمًِب٤م ;وَمَدوَمَع إزَِمَّ يمَِت٤مسًم٤م ُِم

ُف ىَمْد سَمَٚمَٖمٜم٤َم َأنَّ َص٤مطِمَبَؽ ىَمْد ضَمَٗم٤مَك َومَلْ جَيَْٕمْٚمَؽ اهلُل  :وَم٢ِمَذا وِمٞمفِ  ،وَمَ٘مَرأْتُفُ  ٤م سَمْٕمُد وَم٢ِمٟمَّ َأُمَّ

َٓ َُمْْمَٞمَٕم٦مٍ  ٍن َو ؾِم  ،سمَِداِر َهَقا ُُت٤َم :ىَم٤مَل  ،َؽ وَم٤محْلَْؼ سمِٜم٤َم ُٟمَقا َوَهِذِه َأجَْْم٤م  :وَمُ٘مْٚم٧ُم طِملَم ىَمَرأْ

 
ِ
 ...احلدي٨م. وَمَتَٞم٤ممَم٧ُْم هِب٤َم اًمتَّٜمُّقَر وَمَسَجْرُُت٤َم هِب٤َم ،ُِمـ اًْمَباَلء

 (.1011( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )5569رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )
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َكاطع١ املدزع يف دزض٘ إذا نإ ال  

 حيب ذيو

ـْ  ُث  َمْؾِسٍ  ِف   افـ ٌِلي  َبْقـََا  َؿوَل  ،َظـْفُ اهلل َرَِض  ُهَرْ َرةَ  َأيِب  َظ  َأْظَرايِب   َجوَءهُ  اْفَؼْقمَ  حُيَدِّ

وَظيُ  َمَمك :َؾَؼوَل   ً ُث  اهلل  َرُشقُل  َؾَؿَه  ؟اف  َؾَؽِرهَ  َؿوَل  َمو َشِؿعَ  :اْفَؼْقمِ  َبْعُض  َؾَؼوَل  ،حُيَدِّ

ْ  َبْؾ  :َبْعُضُفؿْ  َوَؿوَل  ،َؿوَل  َمو َؿعْ  َل ًْ ـَ » :َؿوَل  َحِد َثفُ  َؿَه  إَِذا م كَح  ،َ  وِئُؾ  ُأَراهُ  َأْ   ً ـِ  اف  َظ

وَظيِ   ً ًِ  َؾنَِذا» :َؿوَل اهلل  َرُشقَل  َ و َأَكو َهو :َؿوَل  ش؟اف َع وَظيَ  َؾوْكَمِظرِ  اأْلََموَكيُ  ُوقِّ  ً  :َؿوَل  ش.اف

ْقَػ  دَ  إَِذا» :َؿوَل  ؟إَِووَظُمَفو ـَ وَظيَ  َؾوْكَمِظرِ  فِ َأْهؾِ  َؽْرِ  إَِػ  اأْلَْمُر  ُوشِّ  ً  ش. اف

  (.51رواه افٌخوري برؿؿ )

ْقثِلِّ وَ  ـْ َأيِب َواِؿٍد افؾ  ِجِد َوافـ وُس َمَعُف إِْذ  اهلل َأن  َرُشقَل  ،َظ ًْ َبْقـََا ُهَق َجوفٌِس ِف اد

ٌََؾ َكَػٌر َثاَلَثيٌ  ٌََؾ اْثـَوِن إَِػ َرُشقِل  ،َأْؿ اهلل َؾَقَؿَػو َظَذ َرُشقِل  :َؿوَل  ،َوَذَهَى َواِحدٌ  اهلل َؾَلْؿ

و َؾَرَأى ُؾْرَجًي ِف احْلَْؾَؼِي َؾَجَؾَس ؾِقَفو ، و َأَحُدُُهَ و اآْلَخُر َؾَجَؾَس َخْؾَػُفؿْ  ،َؾَلم  و  ،َوَأم  َوَأم 

ًٌو ٌُ َؾَلْدَبَر َذاِه
ؿْ  َأاَل » :َؿوَل  اهلل َؾَؾا  َؾَرَغ َرُشقُل  ،افث وفِ ـُ ـِ  ُأْخِزُ و ،افث اَلَثيِ  ـ َػرِ اف َظ  َأم 

و ،اهللُ  َؾآَواهُ  اهلل إَِػ  َؾَلَوى َأَحُدُهؿْ  و ،ِمـْفُ  اهلل َؾوْشَمْحَقو َؾوْشَمْحَقو اآْلَخُر  َوَأم   اآْلَخُر  َوَأم 

 (.1901( ومًؾؿ برؿؿ )11رواه افٌخوري برؿؿ ) .شَظـْفُ  اهلل َؾَلْظَرَض  َؾَلْظَرَض 

ـْ َأَكسٍ وَ  ٌَوُل َأيِب ُشْػَقونَ  اهلل  َأن  َرُشقَل  ،َظ َؿ َأُبق َبْؽٍر  :َؿوَل  ،َصوَوَر ِحَغ َبَؾَغُف إِْؿ َؾَمَؽؾ 

ـْفُ  ،َؾَلْظَرَض َظـْفُ  َؿ ُظَؿُر َؾَلْظَرَض َظ ٌَوَدَة َؾَؼوَل  َؾَؼوَم َشْعدُ  ،ُثؿ  لَتَؽؾ  ـُ ُظ وَكو لُتِر ُد َ و َرُشقَل  :ْب إِ  

ِذي َكْػِز بَِقِدِه فَ  ،اهللِ ـَوَهوَواف  ٌَْحَر أَلََخْض َب  ،ْق َأَمْرلَتـَو َأْن ُكِخقَضَفو اْف َوَفْق َأَمْرلَتـَو َأْن َكْيِ
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ٌَوَدَهو إَِػ َبْرِك اْفِغَاِد َفَػَعْؾـَو ـْ َؾوْكَطَؾُؼقا َحم ك َكَزُفقا  ،افـ وَس  اهلل َؾـََدَب َرُشقُل  :َؿوَل  ،َأ

وِج َؾَلَخُذوهُ َبْدًرا َوَوَرَدْت َظَؾْقِفْؿ َرَواَ و ُؿَر ْ  ٌَـِل احْلَج 
َؾَؽوَن  ،ٍش َوؾِقِفْؿ ُؽاَلٌم َأْشَقُد فِ

ـْ َأيِب ُشْػَقوَن َوَأْصَحوبِِف َؾَقُؼقُل  اهلل َأْصَحوُب َرُشقِل  َلُفقَكُف َظ ًْ َمو ِل ِظْؾٌؿ بَِليِب  :َ 

ٌَُي َوُأَمق يُ  ،ُشْػَقونَ  ٌَُي َوَصْق ـْ َهَذا َأُبق َجْفٍؾ َوُظْم
ـُ  َوَفؽِ ُبقهُ  ْب  :َؾَؼوَل  ،َخَؾٍػ َؾنَِذا َؿوَل َذفَِؽ ََضَ

ؿْ  ـُ َلُفقُه َؾَؼوَل  ،َهَذا َأُبق ُشْػَقونَ  ،َكَعْؿ َأَكو ُأْخِزُ ًَ قُه َؾ ـُ ـْ  :َؾنَِذا لَتَر
َمو ِل بَِليِب ُشْػَقوَن ِظْؾٌؿ َوَفؽِ

ٌَُي َوُأَمق يُ  ٌَُي َوَصْق ـُ َخَؾٍػ ِف افـ وسِ  َهَذا َأُبق َجْفٍؾ َوُظْم ُبقُه َوَرُشقُل  ،ْب َؾنَِذا َؿوَل َهَذا َأْ ًضو ََضَ

َف َؿوَل  ،َؿوِئٌؿ ُ َصعِّ  اهلل  ُبقهُ  بَِقِدهِ  َكْػِز  َواف ِذي» :َؾَؾا  َرَأى َذفَِؽ اْكَكَ  إَِذا َفَمْيِ

قهُ  َصَدَؿُؽؿْ  ـُ َذَبُؽؿْ  إَِذا َولَتْسُ عُ  َهَذا» :اهلل َؾَؼوَل َرُشقُل  :َؿوَل  شـَ  :َؿوَل  شنٍ ُؾاَل  َمْكَ

ـْ َمْقِوِع َ ِد َرُشقِل  :َؿوَل  شَهوُهـَو َهوُهـَو»َوَ َضُع َ َدُه َظَذ اأْلَْرِض  اهلل َؾَا َموَط َأَحُدُهْؿ َظ

 (.9001رواه مًؾؿ برؿؿ)  .

ِملِّ َؿوَل وَ  ـْ َواِئٍؾ احْلَْيَ ـُ َ ِز َد اْْلُْعِػلي َرُشقَل  َشَلَل َشَؾَؿيُ  :َظ َ و َكٌِل   :َؾَؼوَل  اهلل ْب

ـَو َؾَا لَتْلُمُرَكو ،اهللِ ُفْؿ َوَ ْؿـَُعقَكو َحؼ  َلُفقَكو َحؼ  ًْ ًْ َظَؾْقـَو ُأَمَراُء َ  ًَ إِْن َؿوَم  ،َؾَلْظَرَض َظـْفُ  ؟َأَرَأْ 

ـُ َؿْقسٍ  ٌُ ُثؿ  َشَلَفُف ِف افث وكَِقِي َأْو ِف افث وفَِثِي َؾَجَذَبُف اأْلَْصعَ  ،ُثؿ  َشَلَفُف َؾَلْظَرَض َظـْفُ  َؾَؼوَل  ْب

َا  ،َوَأِضقُعقا اْشَؿُعقا» :اهلل َرُشقُل  ْؾُمؿْ  َمو َوَظَؾْقُؽؿْ  مُحُِّؾقا َمو َظَؾْقِفؿْ  َؾنِك  رواه ش.مُحِّ

 (.9611مًؾؿ برؿؿ )

 ايسضاع١ يػري حاد١

ـْ قَم٤مِئَِم٦مَ    :ىَم٤مًَم٧ْم  قَم
ِ
َتدَّ وَم٤مؿْم  ،َوقِمٜمِْدي َرضُمٌؾ ىَم٤مقِمدٌ  َدظَمَؾ قَمكَمَّ َرؾُمقُل اهلل

  :وَمُ٘مْٚم٧ُم  :َذًمَِؽ قَمَٚمْٞمِف َوَرَأج٧ُْم اًْمَٖمَْم٥َم ذِم َوضْمِٝمِف ىَم٤مًَم٧ْم 
ِ
ُف َأظِمل ُِمـ  ،َي٤م َرؾُمقَل اهلل إِٟمَّ



   حتديد اًمٜمسؾ ُمـ اًمٗمْمقل أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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َض٤مقَم٦مِ  ـ   اْكُظْرنَ » :وَمَ٘م٤مَل  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،اًمرَّ ـَ  إِْخَقلَتُؽ َووَظيِ  ِم َا  ،افر  َووَظيُ  َؾنِك  ـَ  افر   ِم

 .شادَجوَظيِ 

 (. 6566ُمسٚمؿ سمرىمؿ )( و3758رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

 حتدٜد ايٓطٌ َٔ ايفطٍٛ

 ﴾ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ﴿ىم٤مل اهلل ضمؾ وقمال: 

 .[1-6فمؽق ر:]ا

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿وىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

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

 .[959]األكعوم:﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  چ چ چ چ ڇ ڇ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[49]اْلهاء:﴾ڎ ڎ ڈ ڈ

ـْ وَ  ـِ  َمْعِؼؾِ  َظ ورٍ  ْب ًَ ـ ٌِكِّ  إَِػ  َرُجٌؾ  َجوءَ  َؿوَل  َ  ًُ  إِكِّك :َؾَؼوَل   اف ٌْ ٍى  َذاَت  اْمَرَأةً  َأَص ًَ  َح

َو َوََجَولٍ  ُجَفو لَتؾِدُ  الَ  َوإَِن   :َؾَؼوَل  افث وفَِثيَ  َألَتوهُ  ؿ  ثُ  ،َؾـََفوهُ  افث وكَِقيَ  َألَتوهُ  ُثؿ  . شاَل » :َؿوَل  ؟َأَؾَللَتَزو 

ُجقا»  .شاألَُمؿَ  بُِؽؿُ  ُمَؽوثِرٌ  َؾنِكِّك اْفَقُفقدَ  اْفَقُدودَ  لَتَزو 

 .حًـوهق  (4110وافـًوئل برؿؿ)( 1050رواه أبق داود برؿؿ )
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 طًب املسأ٠ طالم أختٗا

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ـِ اًمٜمَّبِل   ،قَم ُطُى  اَل » :ىَم٤مَل  قَم ُجُؾ  ََيْ ٌَيِ  َذ ظَ  افر   َواَل  ،َأِخقفِ  ِخْط

قمُ  ًُ مَِفو َظَذ  ادْرَأةُ  لُتـَْؽُح  َواَل  ،َأِخقفِ  َشْقمِ  َظَذ  َ  َلُل  َواَل  ،َخوَفمَِفو َظَذ  َواَل  َظؿ  ًْ  ادْرَأةُ  لَت

َا  ،َوْفَمـِْؽْح  َصْحَػَمَفو فَِمْؽَمِػَئ  ُأْخمَِفو َضاَلَق  َمَى  َمو َِلَو َؾنِك   . شَِلَو اهلل ـَ

 (. 6519ُمسٚمؿ سمرىمؿ )و (6663بخ٤مري سمرىمؿ)اًم رواه

 احلًف يف غري َرب٠َّ

ۈئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

  .[111افٌؼرة:]﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ وَ    ،قَم
ِ
ـْ َرؾُمقِل اهلل ٍ   أَلَنْ  اهللوَ » :ىَم٤مَل  قَم ؿْ  َ َؾ ـُ  َأْهِؾفِ  ِف  بَِقِؿقـِفِ  َأَحُد

وَرلَتفُ  ُ ْعِطَل  َأنْ  ـْ مِ  اهلل ِظـْدَ  َففُ  آَثؿُ  ػ  مِل ـَ  ش.اهللُ  َؾَرَض  اف 

 .(6766)( وُمسٚمؿ سمرىمؿ 7736رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )



   اعمٜم٤موم٘مقن ومْمقًمٞمقن أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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 املٓافكٕٛ فطٛيٕٝٛ   

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿لتعوػ: اهلل ؿول 

  .[10افمقبي:]﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

ـْ   ـِ  َزْ دِ  َوَظ ةٌ ِف  اهلل َخَرْجـَو َمَع َرُشقِل  َؿوَل: َأْرَؿؿَ  ْب  ، َشَػٍر َأَصوَب افـ وَس ؾِقِف ِصد 

ٌْدُ  ـُ ُأيَب  أِلَْصَحوبِفِ  اهللِ  َؾَؼوَل َظ ـْ ِظـَْد َرُشقِل  :ْب ـْ اهلل اَل لُتـِْػُؼقا َظَذ َم قا ِم َحم ك َ ـَْػضي

ـ  اأْلََظزي ِمـَْفو اأْلََذل   :َوَؿوَل  ،َحْقفِفِ  ـْ َرَجْعـَو إَِػ ادِد ـَِي َفُقْخِرَج ـ ٌِل   :َؿوَل  ،َفِئ ًُ اف  َؾَللَتْق

لُتُف بَِذفَِؽ  ٌْدِ  ،َؾَلْخَزْ َلَففُ  اهللِ  َؾَلْرَشَؾ إَِػ َظ ًَ ـِ ُأيَب  َؾ َذَب  :َؾَؼوَل  ،َؾوْجَمَفَد َ ِؿقـَُف َمو َؾَعَؾ  ،ْب ـَ

ٌة َحم ك َأْكَزَل  :َؿوَل  ،اهلل َزْ ٌد َرُشقَل  ک ﴿ :لَتْصِد ِؼل اهللَؾَقَؿَع ِف َكْػِز ِِم و َؿوُفقُه ِصد 

َمْغِػَر َِلُؿْ  ُثؿ  َدَظوُهؿ افـ ٌِلي  :َؿوَل  ﴾ک گ  ًْ ْوا ُرُءوَشُفؿْ  :َؿوَل  ،فَِق  :وَؿْقفف ،َؾَؾق 

  :َوَؿوَل  ﴾ى ائ ائ ﴿
ٍ
ء وُكقا ِرَجواًل َأَْجََؾ َرْ  .ـَ

 .(1001( ومًؾؿ برؿؿ)1104رواه افٌخوري برؿؿ )

 قطاع ايطسٜل فطٛيٕٝٛ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿: جؾ ف ظالهاهلل ؿول 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
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  .[44ادوئدة:]﴾ں

ـْ َأكسِ وَ   ـِ َموفٍِؽ  َظ ـْ ُظَرْ ـََي َؿِدُمقا َظَذ َرُشقِل  ،ْب ادِد ـََي َؾوْجَمَقْوَهو  اهلل َأن  َكوًشو ِم

ُرُجقا َأنْ  ِصْئُمؿْ  إِنْ » :اهلل َؾَؼوَل َِلُْؿ َرُشقُل  َدَؿيِ  إِبِؾِ  إَِػ  خَتْ ُبقا افص  ـْ  َؾَمْؼَ ٌَوَِنَو ِم  َأْف

ْشاَلِم َوَشوُؿقا َذْوَد  شَوَأْبَقاِِلَو ـِ اْْلِ وا َظ َظوِة َؾَؼَمُؾقُهْؿ َواْرلَتدي قا ُثؿ  َموُفقا َظَذ افري َؾَػَعُؾقا َؾَصحي

ٌََؾَغ َذفَِؽ افـ ٌِل   ،اهلل َرُشقِل  ٌَ ِف  ،َؾ ٌََع ْؿ  ،َؾُلِتَ ِِبِؿْ  ،َأَثِرِهؿْ َؾ َؾَؼَطَع َأْ ِدَ ُ

ـَُفؿْ  ،َوَأْرُجَؾُفؿْ  ِة َحم ك َمولُتقا ،َوَشَؿَؾ َأْظُق ُفْؿ ِف احْلَر  ـَ ( 1611رواه افٌخوري برؿؿ ) .َولَتَر

 .(9109ومًؾؿ برؿؿ)

 



   يمراه٦م ًمد  اعمريض أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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 نسا١ٖ يدِّ املسٜض

 ًْ ويِن ؾَ  ،ِف َمَرِوفِ  اهلل َفَدْدَكو َرُشقَل  :َظوِئَشَي َؿوَف َراِهَقَي  :َؾُؼْؾـَو ،َلَصوَر َأْن اَل لَتُؾدي ـَ

 
ِ
َواء ٌَْؼك اَل » :َؾَؾا  َأَؾوَق َؿوَل  ،ادِر ِض فِؾد  ٌ وسِ  َؽْرُ  ،ُفد   إِال   ِمـُْؽؿْ  َأَحدٌ  َ  فُ  اْفَع  َلْ  َؾنِك 

ؿْ  ـُ  .(1194( ومًؾؿ برؿؿ)1154رواه افٌخوري برؿؿ )ش. َ ْشَفْد

ظـفؿ اهلل رِض ظـفؿ مـ افػضقل ؾؾؼد ـوكقا اهلل ؾفؿ رِض ـافؽرام حوصو افصحوبي 

 ورشؾف ظؾقفؿ افصالة وافًالم.اهلل خر افـوس بعد أكٌقوء 

 اضتعُاٍ املسٖٕٛ

ـْ  ـِ  قَمٜمْفُ  هللُ ا َرِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم ـُ  َيُ٘مقُل  يَم٤منَ  َأنَّفُ   اًمٜمَّبِل   قَم ْه  ُيْريَم٥ُم  اًمرَّ

ُب  سمِٜمََٗمَ٘متِفِ  ـُ  َوُينْمَ ر  ا ًَمَب  (.3666رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) .َُمْرُهقًٟم٤م يَم٤منَ  إَِذا ًمدَّ

 إستػٞ فطٛيٝاملساغٞ ٚاي 

ار واًمـٛمُ أظمذ اًمرؿمقة ُمـ يمب٤مئر اًمذٟمقب، إن   اهلل قمبد قمـ ،رشمٌمذم طمؼ اًمرَّ

  .شوادرلتق افرار اهلل فعـ: »رؾمقل اهلل  ىم٤مل ىم٤مل  ،قمٜمٝمام اهلل رض قمٛمرو سمـ

 .(3/675رواه أمحد )

  .( قمـ أيب هريرة، وهق صحٞمح سمٛمجٛمقع ـمرىمف4/498) درواه أمحو 



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      ؿم٤مهد اًمزور واعمِمٝمقد ًمف ومْمقًمٞم٤من
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 إغاٖد ايصٚز ٚاملػٗٛد ي٘ فطٛيٝ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

 . [40]احلٍ:﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

ک ک ک ک گ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم وصػ قمب٤مده اًمّم٤محللم: 

 .[01]افػرؿون:﴾گ گ گ ڳ ڳ

ـْ َأنٍَس َرِضَ اهللُ  ـِ اًْمَٙمَب٤مِئرِ ىَم٤مَل: ؾُمِئَؾ اًمٜمَّبِلُّ  ،قَمٜمْفُ  َوقَم اكُ »ىَم٤مَل:  ،قَم ْذَ
 اْْلِ

ـِ  َوُظُؼقُق  ،بِوهللِ  ورِ  َوَصَفوَدةُ  ،افـ ْػسِ  َوَؿْمُؾ  ،اْفَقافَِدْ   ش.افزي

 (.66) برؿؿ ومًؾؿ (1154برؿؿ) افٌخوري رواه

ـْ َأيِب سَمْٙمَرَة َرِضَ اهلُل قَمٜمْفُ  ٌُِّئُؽؿْ  َأاَل » :لُّ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمَّبِ  ،وقَم َزِ  ُأَك ـْ ٌَوِئرِ  بَِل ش اْفَؽ

! ىَم٤مَل:
ِ
: سَمغَم َي٤م َرؾُمقَل اهلل اكُ » صَماَلصًم٤م؟ ىَم٤مًُمقا ْذَ

ـِ  َوُظُؼقُق  ،بِوهللِ  اْْلِ َوضَمَٚمَس ش اْفَقافَِدْ 

ورِ  َوَؿْقُل  َ اَل أ» َويَم٤مَن ُُمتَِّٙمًئ٤م وَمَ٘م٤مَل: ُرَه٤م طَمتَّك ىُمْٚمٜم٤َمش افزي  ًَمْٞمَتُف ؾَمَٙم٧َم . وَماَم َزاَل ُيَٙمر 

  (. 98( وُمسٚمؿ سمرىمؿ )3765رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

ـْ َأؾْماَمءَ وَ  ًة وَمَٝمْؾ  ،٤مَرِضَ اهلُل قَمٜمْٝمَ  قَم  إِنَّ زِم َضَّ
ِ
ًة ىَم٤مًَم٧ْم َي٤م َرؾُمقَل اهلل َ َأنَّ اُْمَرأ

ـْ َزْوضِمل هَمػْمَ اًمَِّذي ُيْٕمِٓمٞمٜمِل؟ وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل    قَمكَمَّ ضُمٜم٤َمٌح إِْن شَمَِمبَّْٕم٧ُم ُِم
ِ
 :اهلل

ٌِّعُ » ْ  بَِا  اْدَُمَش اَلِبسِ  ُ ْعطَ  َل    ش.ُزورٍ  َثْقيَبْ  ـَ



   ًمف ومْمقًمٞم٤من ؿم٤مهد اًمزور واعمِمٝمقد أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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 (.3641سمرىمؿ) (وُمسٚمؿ:366) سمرىمؿ اًمبخ٤مري رواه

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َرِضَ اهلُل قَمٜمْفُ وَ  ـِ اًمٜمَّبِل   ،قَم ـْ » ىَم٤مَل: قَم ورِ  َؿْقَل  َ َدعْ  َلْ  َم  ،افزي

اَبفُ  َضَعوَمفُ  َ َدعَ  َأنْ  َحوَجيٌ  هللِ  ْقَس َؾؾَ  ،َواْْلَْفَؾ  ،بِفِ  َواْفَعَؿَؾ    ش.َوَذَ

 (.7168رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      اًمٖمٚمقل ُمـ اًمٗمْمقل
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 َٔ ايفطٍٛ ايػًٍٛ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ لتعوػ: اهلل ؿول

  .[919ظؿران: آل]﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

ـْ َأيِب ُهَرْ َرَة َؿوَل وَ   اأْلَ  ِمـ َكٌِل   َؽَزا» :اهلل َؿوَل َرُشقُل  :َظ
ِ
ٌَْعـِل اَل  :فَِؼْقِمفِ  َؾَؼوَل  ْكٌَِقوء  َ ْم

ٌْـَِل  َأنْ  ُ ِر دُ  َوُهقَ  اْمَرَأةٍ  ُبْضعَ  َمَؾَؽ  َؿدْ  َرُجٌؾ  و َ  ـِ  َودَ و ِِبَ ٌْ  َوَد و ُبـَْقوًكو َبـَك َؿدْ  آَخُر  َواَل  ،َ 

 َؾَغَزا :َؿوَل  ،ِواَلَدَهو ـَْمِظٌر مُ  َوُهقَ  َخِؾَػوٍت  َأوْ  َؽـًَا  اْصَسَى َؿد آَخُر  َواَل  ،ُشُؼَػَفو َ ْرَؾعْ 

ًٌو َأوْ  اْفَعْكِ  َصاَلةِ  ِحغَ  فِْؾَؼْرَ يِ  َؾَلْدَكك ـْ  َؿِر  ْؿسِ  َؾَؼوَل  َذفَِؽ  ِم ًِ  :فِؾش   َوَأَكو َمْلُمقَرةٌ  َأْك

َفو افؾُفؿ   ،َمْلُمقرٌ  ًْ ًْ  ،َصْقًئو َظَع   اْحٌِ ًَ ٌِ  َمو َؾَجَؿُعقا :َل َؿو ،َظَؾْقفِ  اهلل َؾَمَح  َحم ك َظَؾْقفِ  َؾُح

ٌََؾً ،َؽـُِؿقا َؾفُ  افـ ورُ  َؾَلْؿ ـُ ًْ  فَِمْل ٌَوِ ْعـِل ُؽُؾقٌل  ؾِقُؽؿْ  :َؾَؼوَل  ،لَتْطَعَؿفُ  َأنْ  َؾَلَب ـْ  َؾْؾُق ؾِّ  ِم  ـُ

ٌَوَ ُعقهُ  ،َرُجٌؾ  َؿٌِقَؾيٍ  ًْ  َؾ ٌَوِ ْعـِل اْفُغُؾقُل  ؾِقُؽؿ :َؾَؼوَل  بَِقِدهِ  َرُجؾٍ  َ دُ  َؾَؾِصَؼ  ُمَؽ َؿٌِقؾَ  َؾْؾُم

ٌَوَ َعْمفُ  ًْ  :َؿوَل  ،َؾ  :َؿوَل  َؽَؾْؾُمؿْ  َأْكُمؿْ  اْفُغُؾقُل  ؾِقُؽؿ :َؾَؼوَل  َثاَلَثيٍ  َأوْ  َرُجَؾْغِ  بَِقدِ  َؾَؾِصَؼ

ـْ  َبَؼَرةٍ  َرْأسِ  ِمْثَؾ  َففُ  َؾَلْخَرُجقا ِعقدِ  َوُهقَ  ادولِ  ِف  َؾَقَوُعقهُ  :َؿوَل  َذَهٍى  ِم ٌََؾً بِوفص   َؾَلْؿ

ؾَ  افـ ورُ  ـَ ـْ  أِلََحدٍ  اْفَغـَوِئؿُ  حَتِؾ   َؾَؾؿْ  ْمفُ َؾَل ٌِْؾـَو ِم ٌَوَركَ  اهلل بَِلن   َذفَِؽ  َؿ  َوْعَػـَو َرَأى َولَتَعوَػ  لَت

ٌََفو َوَظْجَزَكو  .(9010( ومًؾؿ برؿؿ)4911رواه افٌخوري برؿؿ )ش. َفـَو َؾَطق 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل وَ    :قَم
ِ
َٛمُف  َذاَت  ىَم٤مَم وِمٞمٜم٤َم َرؾُمقُل اهلل َيْقٍم وَمَذيَمَر اًْمُٖمُٚمقَل وَمَٕمٔمَّ

ؿْ  ُأْفِػَغ   اَل » :َوقَمٔمََّؿ َأُْمَرُه صُمؿَّ ىَم٤مَل  ـُ ٌَمِفِ  َظَذ  اْفِؼَقوَميِ  َ ْقمَ  ََيِلءُ  َأَحَد  ُرَؽوءٌ  َففُ  َبِعرٌ  َرَؿ

ؿْ  ُأْفِػَغ   اَل  ،َأْبَؾْغُمَؽ  َؿدْ  َصْقًئو َفَؽ  َأْمِؾُؽ  اَل  َؾَلُؿقُل  َأِؽْثـِل اهلل َرُشقَل  َ و َ ُؼقُل  ـُ  َأَحَد



   اًمٖمٚمقل ُمـ اًمٗمْمقل أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل

 

 

654 

ٌَمِفِ  َظَذ  اْفِؼَقوَميِ  َ ْقمَ  ََيِلءُ   اَل  َؾَلُؿقُل  َأِؽْثـِل اهلل َرُشقَل  َ و َؾَقُؼقُل  مَحَْحَؿيٌ  َففُ  َؾَرٌس  َرَؿ

ؿْ  ُأْفِػَغ   اَل  ،َأْبَؾْغُمَؽ  َؿدْ  َصْقًئو َفَؽ  َأْمِؾُؽ  ـُ ٌَمِ  َظَذ  اْفِؼَقوَميِ  َ ْقمَ  ََيِلءُ  َأَحَد  ُثَغوءٌ  َِلَو َصوةٌ  فِ َرَؿ

ؿْ  ُأْفِػَغ   اَل  ،َأْبَؾْغُمَؽ  َؿدْ  َصْقًئو َفَؽ  َأْمِؾُؽ  اَل  َؾَلُؿقُل  َأِؽْثـِل اهلل َرُشقَل  َ و َ ُؼقُل  ـُ  َأَحَد

ٌَمِفِ  َظَذ  اْفِؼَقوَميِ  َ ْقمَ  ََيِلءُ   اَل  َؾَلُؿقُل  َأِؽْثـِل اهلل َرُشقَل  َ و َؾَقُؼقُل  ِصَقوٌح  َِلَو َكْػٌس  َرَؿ

ؿْ  ُأْفِػَغ   اَل  ،َأْبَؾْغُمَؽ  َؿدْ  َصْقًئو َفَؽ  َأْمِؾُؽ  ـُ ٌَمِفِ  َظَذ  اْفِؼَقوَميِ  َ ْقمَ  ََيِلءُ  َأَحَد ِػُؼ  ِرَؿوعٌ  َرَؿ  خَتْ

ؿْ  ُأْفِػَغ   اَل  ،َأْبَؾْغُمَؽ  َؿدْ  َصْقًئو َفَؽ  َأْمِؾُؽ  اَل  َؾَلُؿقُل  َأِؽْثـِل اهلل َرُشقَل  َ و َؾَقُؼقُل  ـُ  َأَحَد

ٌَمِفِ  َظَذ  اْفِؼَقوَميِ  َ ْقمَ  ََيِلءُ  ًٌ  َرَؿ  َفَؽ  َأْمِؾُؽ  اَل  َؾَلُؿقُل  َأِؽْثـِل اهلل َرُشقَل  َ و َؾَقُؼقُل  َصوِم

 .شَأْبَؾْغُمَؽ  َؿدْ  َصْقًئو

 (.6946)( وُمسٚمؿ سمرىمؿ 4184رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة،وَ  وَمَٚمْؿ  ، وَمَٗمَتَح اهلُل قَمَٚمْٞمٜم٤َمإمَِم ظَمْٞمؼَمَ  ظَمَرضْمٜم٤َم َُمَع اًمٜمَّبِل   ىَم٤مَل: قَم

َٓ َوِرىًم٤م، َٕم٤مَم َواًمث َٞم٤مَب  َٟمْٖمٜمَْؿ َذَهًب٤م َو ِدي،، هَمٜمِْٛمٜم٤َم اعمَت٤مَع َواًمٓمَّ َوَُمَع  صُمؿَّ اْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم إمَِم اًْمَقا

 
ِ
ـْ ضُمَذامَ  ،ًَمفُ  قَمْبدٌ  َرؾُمقِل اهلل ـْ  ُيْدقَمك ِروَم٤مقَم٦مَ ، َوَهَبُف ًَمُف َرضُمٌؾ ُِم ـَ َزْيٍد ُِم سَمٜمِل سْم

َبْٞم٥ِم  ِدي ىَم٤مَم قَمْبدُ ، اًمْمُّ   وَمَٚمامَّ َٟمَزًْمٜم٤َم اًْمَقا
ِ
وَمُرُِمَل سمَِسْٝمٍؿ ، حَيُؾُّ َرطْمَٚمفُ  َرؾُمقِل اهلل

 . وَمَٙم٤مَن وِمٞمِف طَمْتُٗمفُ 
ِ
َٝم٤مَدُة َي٤م َرؾُمقَل اهلل  ، وَمُ٘مْٚمٜم٤َم َهٜمِٞمًئ٤م ًَمُف اًمِمَّ

ِ
ال  » :ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل  ـَ

دٍ  َكْػُس  َواف ِذي ْؿَؾيَ  إِن   ،هِ بَِقدِ  حُمَؿ   ،َخْقَزَ  َ ْقمَ  اْفَغـَوِئؿِ  ِمـ َأَخَذَهو َكوًرا، َظَؾْقفِ  َفَمْؾَمِفُى  افش 

ٌَْفو َلْ  يَملْمِ ، وَمَٗمِزَع اًمٜم٤َّمُس : ىَم٤مَل ش ادَؼوِشؿُ  لُتِص ا ٍك َأْو ِذَ ا نِمَ
َي٤م : وَمَ٘م٤مَل ، وَمَج٤مَء َرضُمٌؾ سمِ



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      سمٓم٤مرىم٦م اًمٜمج٤مر ومْمقًمٞمقن
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ِ
 وَمَ٘م٤مَل رَ ، َأَصْب٧ُم َيْقَم ظَمْٞمؼَمَ  ،َرؾُمقَل اهلل

ِ
اكٌ »: ؾُمقُل اهلل ـْ  ِذَ ونِ  َأوْ  َكورٍ  ِم ـَ ا  ِذَ

ـْ   (.666( وُمسٚمؿ سمرىمؿ)5345رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )ش. َكورٍ  ِم

ـْ  ـِ  قُمَٛمرَ َوقَم ـْ َصَح٤مسَم٦ِم اًمٜمَّبِل  : اخْلَٓم٤َّمِب ىَم٤مَل  سْم َح٤َّم يَم٤مَن َيْقُم ظَمْٞمؼَمَ َأىْمَبَؾ َٟمَٗمٌر ُِم

وا قَمغَم َرضُمؾٍ ، ِٝمٞمدٌ وُماَلٌن ؿَم ، وُماَلٌن ؿَمِٝمٞمدٌ : وَمَ٘م٤مًُمقا  ، : ،طَمتَّك َُمرُّ وُماَلٌن  وَمَ٘م٤مًُمقا

 . ؿَمِٝمٞمدٌ 
ِ
ال  » :وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهلل َفو ُبْرَدةٍ  ِف  ،افـ ورِ  ِف  َرَأْ ُمفُ  إِينِّ  ـَ ٌَوَءةٍ  َأوْ  ،َؽؾ  صُمؿَّ ش َظ

 
ِ
ـَ  َ و»: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل وِب  اْب  إِال   اْْلَـ يَ  َ ْدُخُؾ  اَل  فُ َأك   افـ وسِ  ِف  َؾـَودِ  اْذَهْى  ،اْْلَط 

فُ  َأاَل » ىَم٤مَل وَمَخَرضْم٧ُم وَمٜم٤َمَدْي٧ُم:، شادْمِمـُقنَ  ـ يَ  َ ْدُخُؾ  اَل  إِك    .شادْمِمـُقنَ  إِال   اْْلَ

 (. 665رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ )

 بطازق١ ايٓذاغٞ فطٛيٕٝٛ

ـْ ُأم  ؾَمَٚمَٛم٦مَ  َوْرَٟم٤م هِب٤َم ظَمػْمَ ضَم٤مٍر اًمٜمََّج٤مِرَّ َح٤َّم َٟمَزًْمٜم٤َم َأْرَض احْلََبَِم٦ِم ضَم٤م :ىَم٤مًَم٧ْم  ،قَم

َٓ َٟمْسَٛمُع ؿَمْٞمًئ٤م َٟمْٙمَرُهفُ هللَ َأُِمٜم٤َّم قَمغَم ِديٜمِٜم٤َم َوقَمَبْدَٟم٤م ا َٓ ُٟم١ْمَذى َو وَمَٚمامَّ سَمَٚمَغ َذًمَِؽ ىُمَرْيًِم٤م  ، 

ـِ َوَأْن هُيُْدوا  ًمِٚمٜمََّج٤مِر  َهَداَي٤م مِم٤َّم اْئَتَٛمُروا َأْن َيْبَٕمُثقا إمَِم اًمٜمََّج٤مِر  وِمٞمٜم٤َم َرضُمَٚملْمِ ضَمْٚمَدْي

٦مَ  ـْ َُمَت٤مِع َُمٙمَّ ََدمُ  ،ُيْسَتْٓمَرُف ُِم ْٕ ـْ َأقْمَج٥ِم َُم٤م َي٠ْمتِٞمِف ُِمٜمَْٝم٤م إًَِمْٞمِف ا وَمَجَٛمُٕمقا ًَمُف  ;َويَم٤مَن ُِم

٦مً  َّٓ َأْهَدْوا ًَمُف َهِديَّ ـْ سَمَٓم٤مِرىَمتِِف سمِْٓمِريً٘م٤م إِ يُمقا ُِم قا سمَِذًمَِؽ َُمَع صُمؿَّ سَمَٕمثُ  ،َأَدًُم٤م يَمثػًِما َومَلْ َيؽْمُ

 قَمْبِد ا
ِ
ـِ َواِئٍؾ هلل ـِ اًْمَٕم٤مِص سْم ـِ اعْمُِٖمػَمِة اعْمَْخُزوُِمل  َوقَمْٛمِرو سْم ـِ َأيِب َرسمِٞمَٕم٦َم سْم  سْم

٤م َأُْمَرُهْؿ َوىَم٤مًُمقا هَلاَُم  ْٝمِٛمل  َوَأَُمُرومُهَ َتُف ىَمْبَؾ َأْن  :اًمسَّ اْدوَمُٕمقا إمَِم يُمؾ  سمِْٓمِريٍؼ َهِديَّ
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ُُمقا ًمِٚمٜمََّج٤مِر  َهَداَي٤مُه صُمؿَّ ؾَمُٚمقُه َأْن ُيْسٚمَِٛمُٝمْؿ إًَِمْٞمُٙمْؿ شُمَٙمٚم ُٛمقا اًمٜمََّج٤م ِرَّ وِمٞمِٝمْؿ صُمؿَّ ىَمد 

َٛمُٝمؿْ   .ىَمْبَؾ َأْن ُيَٙمٚم 

ـُ قِمٜمَْدُه سمَِخػْمِ َداٍر َوقِمٜمَْد ظَمػْمِ ضَم٤مٍر  :ىَم٤مًَم٧ْم   وَمَخَرضَم٤م وَمَ٘مِدَُم٤م قَمغَم اًمٜمََّج٤مِر  َوَٟمْح

ـْ سَمَٓم٤مرِ  َٓ وَمَٚمْؿ َيْبَؼ ُِم اَم اًمٜمََّج٤مِرَّ صُمؿَّ ىَم٤م َتُف ىَمْبَؾ َأْن ُيَٙمٚم  َّٓ َدوَمَٕم٤م إًَِمْٞمِف َهِديَّ ىَمتِِف سمِْٓمِريٌؼ إِ

ِٚمِؽ ُِمٜم٤َّم ُف ىَمْد َصَب٤م إِمَم سَمَٚمِد اعْمَ ـَ ىَمْقُِمِٝمْؿ  ًمُِٙمؾ  سمِْٓمِريٍؼ ُِمٜمُْٝمْؿ إِٟمَّ هِمْٚماَمٌن ؾُمَٗمَٝم٤مُء وَم٤مَرىُمقا ِدي

َٓ َأنُْتْؿ َوىَمْد سَمَٕمَثٜم٤َم إِمَم َومَلْ َيْدظُمُٚمقا ذِم ِديٜمِٙمُ  ـُ َو َٓ َٟمْٕمِروُمُف َٟمْح ـٍ ُُمْبَتَدٍع  ْؿ َوضَم٤مُءوا سمِِدي

ْٛمٜم٤َم اعْمَٚمَِؽ وِمٞمِٝمْؿ وَمُتِِمػُموا قَمَٚمْٞمِف  ُهْؿ إًَِمْٞمِٝمْؿ وَم٢ِمَذا يَمٚمَّ دَّ ُف ىَمْقُِمِٝمْؿ ًمػَِمُ ا اعْمَٚمِِؽ وِمٞمِٝمْؿ َأْذَ

َٓ ُيَٙمٚم   َٛمُٝمْؿ وَم٢ِمنَّ ىَمْقَُمُٝمْؿ َأقَمغَم هِبِْؿ قَمْٞمٜم٤ًم َوَأقْمَٚمُؿ سماَِم قَم٤مسُمقا سم٠َِمْن ُيْسٚمَِٛمُٝمْؿ إًَِمْٞمٜم٤َم َو

سَم٤م َهَداَي٤مُهْؿ إمَِم اًمٜمََّج٤مِر  وَمَ٘مبَِٚمَٝم٤م ُِمٜمُْٝماَم صُمؿَّ  ،َٟمَٕمؿْ  :وَمَ٘م٤مًُمقا هَلاَُم  ،قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  اَُم ىَمرَّ صُمؿَّ إهِنَّ

َٓ ًَمفُ  اَمُه وَمَ٘م٤م ُف ىمَ  :يَمٚمَّ ِٚمُؽ إِٟمَّ ٤َم اعْمَ ـَ َأهيُّ ْد َصَب٤م إمَِم سَمَٚمِدَك ُِمٜم٤َّم هِمْٚماَمٌن ؾُمَٗمَٝم٤مُء وَم٤مَرىُمقا ِدي

َٓ َأن٧َْم َوىَمْد  ـُ َو َٓ َٟمْٕمِروُمُف َٟمْح ـٍ ُُمْبَتَدٍع  ىَمْقُِمِٝمْؿ َومَلْ َيْدظُمُٚمقا ذِم ِديٜمَِؽ َوضَم٤مُءوا سمِِدي

ـْ آسَم٤مِئِٝمْؿ َوَأقْماَمُِمٝمِ  ُف ىَمْقُِمِٝمْؿ ُِم ا ُهْؿ إًَِمْٞمِٝمْؿ سَمَٕمَثٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ وِمٞمِٝمْؿ َأْذَ دَّ ْؿ َوقَمَِم٤مِئِرِهْؿ ًمؽَِمُ

ٌء  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،وَمُٝمْؿ َأقَمغَم هِبِْؿ قَمْٞمٜم٤ًم َوَأقْمَٚمُؿ سماَِم قَم٤مسُمقا قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوقَم٤مشَمُبقُهْؿ وِمٞمفِ  ـْ َرْ َومَلْ َيُٙم

 َأبَْٖمَض إمَِم قَمْبِد ا
ِ
ـْ َأْن َيْسَٛمَع اًمهلل ـِ اًْمَٕم٤مِص ُِم ـِ َأيِب َرسمِٞمَٕم٦َم َوقَمْٛمِرو سْم ٜمََّج٤مِرُّ  سْم

٤َم اعْمَٚمُِؽ ىَمْقُُمُٝمْؿ َأقَمغَم هِبِْؿ قَمْٞمٜم٤ًم َوَأقْمَٚمُؿ  :وَمَ٘م٤مًَم٧ْم سَمَٓم٤مِرىَمُتُف طَمْقًَمفُ  ،يَماَلَُمُٝمؿْ  َصَدىُمقا َأهيُّ

اُهْؿ إمَِم سماَِلِدِهْؿ َوىَمْقُِمِٝمؿْ  دَّ ْٛمُٝمْؿ إًَِمْٞمِٝماَم وَمْٚمػَمُ
 .سماَِم قَم٤مسُمقا قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَم٠َمؾْمٚمِ

 َٓ َه٤م ا :َج٤مِرُّ صُمؿَّ ىَم٤مَل وَمَٖمِْم٥َم اًمٜمَّ  ٧ْم:ىَم٤مًمَ  
ِ
 اْيُؿ ا ،هلل

ِ
َٓ ُأؾْمٚمُِٛمُٝمْؿ إًَِمْٞمِٝماَم هلل  إَِذْن 

َي طَمتَّك َأْدقُمَقُهْؿ  ـْ ؾِمَقا َٓ ُأيَم٤مُد ىَمْقًُم٤م ضَم٤مَوُرويِن َوَٟمَزًُمقا سماَِلِدي َواظْمَت٤مُرويِن قَمغَم َُم َو
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ِن َأؾْمَٚمْٛمُتُٝمْؿ إًَِمْٞمِٝماَم وَم٢ِمْن يمَ  ،وَم٠َمؾْم٠َمَخُٝمْؿ َُم٤مَذا َيُ٘مقُل َهَذاِن ذِم َأُْمِرِهؿْ  َٓ ٤مُٟمقا يَماَم َيُ٘مق

َرُهْؿ  َوَرَدْدُُتُْؿ إمَِم ىَمْقُِمِٝمْؿ َوإِْن يَم٤مُٟمقا قَمغَم هَمػْمِ َذًمَِؽ َُمٜمَْٕمُتُٝمْؿ ُِمٜمُْٝماَم َوَأطْمَسٜم٧ُْم ضِمَقا

 .َُم٤م ضَم٤مَوُرويِن 

 صُمؿَّ َأْرؾَمَؾ إمَِم َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل ا :ىَم٤مًَم٧ْم  
ِ
امَّ ضَم٤مَءُهْؿ َرؾُمقًُمُف وَمَدقَم٤مُهْؿ وَمٚمَ   هلل

ضُمِؾ إَِذا ضِمْئُتُٛمقُه ىَم٤مًُمقا َٟمُ٘مقُل َوا  اضْمَتَٛمُٕمقا صُمؿَّ ىَم٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ ًمَِبْٕمٍض َُم٤م شَمُ٘مقًُمقَن ًمِٚمرَّ
ِ
 لل

َٛمٜم٤َم َوَُم٤م َأَُمَرَٟم٤م سمِِف َٟمبِٞمُّٜم٤َم  ـٌ  َُم٤م قَمٚمَّ ـٌ ذِم َذًمَِؽ َُم٤م ُهَق يَم٤مِئ وَمَٚمامَّ ضَم٤مُءوُه َوىَمْد َدقَم٤م  ،يَم٤مِئ

وا َُمَّم٤مطِمَٗمُٝمْؿ طَمْقًَمُف ؾَم٠َمَخُٝمْؿ وَمَ٘م٤مَل اًم ـُ اًمَِّذي  :ٜمََّج٤مِرُّ َأؾَم٤مىِمَٗمَتُف وَمٜمنََمُ ي َُم٤م َهَذا اًمد 

َُُمؿِ  ْٕ ـْ َهِذِه ا ـِ َأطَمٍد ُِم َٓ ذِم ِدي  :ىَم٤مًَم٧ْم  ؟وَم٤مَرىْمُتْؿ وِمٞمِف ىَمْقَُمُٙمْؿ َومَلْ شَمْدظُمُٚمقا ذِم ِديٜمِل َو

َٛمُف ضَمْٕمَٗمُر سمْ   :ـُ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم وَمَ٘م٤مَل ًَمفُ وَمَٙم٤مَن اًمَِّذي يَمٚمَّ

َْصٜم٤َممَ   ْٕ ٞم٦ٍَّم َٟمْٕمُبُد ا
ٚمُِؽ يُمٜم٤َّم ىَمْقًُم٤م َأْهَؾ ضَم٤مِهٚمِ ٤َم اعْمَ ْٞمَت٦مَ  ،َأهيُّ َوَٟم٠ْميِت  ،َوَٟم٠ْميُمُؾ اعْمَ

طِمَش  َْرطَم٤ممَ  ،اًْمَٗمَقا ْٕ رَ  ،َوَٟمْ٘مَٓمُع ا َقا ِٕمٞمَػ  ،َوُٟمِزُء اجْلِ وَمُٙمٜم٤َّم  ،َي٠ْميُمُؾ اًْمَ٘مِقيُّ ُِمٜم٤َّم اًمْمَّ

ًٓ ُِمٜم٤َّم َٟمْٕمِرُف َٟمَسَبُف َوِصْدىَمُف َوَأَُم٤مَٟمَتُف َوقَمَٗم٤موَمُف هللُ  َذًمَِؽ طَمتَّك سَمَٕم٨َم اقَمغَم   إًَِمْٞمٜم٤َم َرؾُمق

 وَمَدقَم٤مَٟم٤م إِمَم ا
ِ
َدُه َوَٟمْٕمُبَدهُ هلل ـَ  ، ًمِٜمَُقطم  ـْ ُدوٟمِِف ُِم ـُ َوآسَم٤مُؤَٟم٤م ُِم  َوَٟمْخَٚمَع َُم٤م يُمٜم٤َّم َٟمْٕمُبُد َٟمْح

َْوصَم٤منِ احْلِ  ْٕ ََُم٤مَٟم٦مِ  ،َج٤مَرِة َوا ْٕ  ا
ِ
طِمؿِ  ،َوَأَُمَرَٟم٤م سمِِّمْدِق احْلَِدي٨ِم َوَأَداء  ،َوِصَٚم٦ِم اًمرَّ

رِ  َقا ـِ اجْلِ ـِ  ،َوطُمْس   ،اعْمََح٤مِرمِ  َواًْمَٙمػ  قَم
ِ
َُم٤مء ـِ  ،َواًمد  َوىَمْقِل  ،اًْمَٗمَقاطِمشِ  َوهَن٤َمَٟم٤م قَم

ورِ  ُك هللَ َٟمْٕمُبَد ا َأنْ َوَأَُمَرَٟم٤م  ،َوىَمْذِف اعْمُْحَّمٜم٦َمِ  ،َوَأيْمِؾ َُم٤مَل اًْمَٞمتِٞمؿِ  ،اًمزُّ َٓ ُٟمنْمِ  َوطْمَدُه 

اَلةِ  ،سمِِف ؿَمْٞمًئ٤م يَم٤مةِ  ،َوَأَُمَرَٟم٤م سم٤ِمًمّمَّ َٞم٤ممِ  ،َواًمزَّ ؾْماَلِم  ،َواًمّم  َد قَمَٚمْٞمِف ُأُُمقَر اإْلِ ىَم٤مَل وَمَٕمدَّ

ىْمٜم٤َمهُ  َبْٕمٜم٤َمُه قَمغَم َُم٤م ضَم٤مَء سمِفِ  ،وَمَّمدَّ ْك سمِِف ؿَمْٞمًئ٤م َوطْمَدُه وَمٚمَ هللَ وَمَٕمَبْدَٟم٤م ا ،َوآَُمٜم٤َّم سمِِف َواشمَّ  ،ْؿ ُٟمنْمِ
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َم قَمَٚمْٞمٜم٤َم ُْمٜم٤َم َُم٤م طَمرَّ سُمقَٟم٤م َووَمَتٜمُقَٟم٤م  ،َوَأطْمَٚمْٚمٜم٤َم َُم٤م َأطَمؾَّ ًَمٜم٤َم ،َوطَمرَّ وَمَٕمَدا قَمَٚمْٞمٜم٤َم ىَمْقُُمٜم٤َم وَمَٕمذَّ

ـْ قِمَب٤مَدِة ا َْوصَم٤مِن ُِم ْٕ وَٟم٤م إِمَم قِمَب٤مَدِة ا دُّ ـْ ِديٜمِٜم٤َم ًمػَِمُ  قَم
ِ
٤م َٟمْسَتِحؾُّ َوَأْن َٟمْسَتِحؾَّ َُم٤م يُمٜمَّ  ،هلل

ـَ  قا قَمَٚمْٞمٜم٤َم َوطَم٤مًُمقا سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَملْمَ ِديٜمِٜم٤َم ;اخْلََب٤مِئ٨ِم  ُِم ظَمَرضْمٜم٤َم  ،وَمَٚمامَّ ىَمَٝمُروَٟم٤م َوفَمَٚمُٛمقَٟم٤م َوؿَم٘مُّ

َٓ ُٟمْٔمَٚمَؿ قِمٜمَْدَك  ِرَك َوَرضَمْقَٟم٤م َأْن  َك َوَرهِمْبٜم٤َم ذِم ضِمَقا ـْ ؾِمَقا َٟم٤مَك قَمغَم َُم إمَِم سَمَٚمِدَك َواظْمؽَمْ

 َ  !٤م اعْمَٚمُِؽ َأهيُّ

ـِ  :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًمٜمََّج٤مِرُّ  :ىَم٤مًَم٧ْم    ا َهْؾ َُمَٕمَؽ مِم٤َّم ضَم٤مَء سمِِف قَم
ِ
 هلل

ٍ
ء ـْ َرْ  ؟ ُِم

ُه قَمكَمَّ وَمَ٘مَرأَ قَمَٚمْٞمِف َصْدًرا  :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًمٜمََّج٤مِرُّ  .َٟمَٕمؿْ  :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ضَمْٕمَٗمرٌ  :ىَم٤مًَم٧ْم  
وَم٤مىْمَرأْ

ـْ   وَمَبَٙمك َوا :ىَم٤مًَم٧ْم  ﴾ٱ﴿ :ُِم
ِ
َوسَمَٙم٧ْم  ،اًمٜمََّج٤مِرُّ طَمتَّك َأظْمَْمَؾ حِلَْٞمَتفُ  لل

 :صُمؿَّ ىَم٤مَل اًمٜمََّج٤مِرُّ  ،َأؾَم٤مىِمَٗمُتُف طَمتَّك َأظْمَْمُٚمقا َُمَّم٤مطِمَٗمُٝمْؿ طِملَم ؾَمِٛمُٕمقا َُم٤م شَماَل قَمَٚمْٞمِٝمؿْ 

 إِنَّ َهَذا َوا
ِ
ـْ ُِمِْمَٙم٤مٍة َواطِمَدةٍ لل  وَمَقا  اْٟمَٓمٚمَِ٘م٤م ; َواًمَِّذي ضَم٤مَء سمِِف ُُمقؾَمك ًَمَٞمْخُرُج ُِم

ِ
َٓ لل  

َٓ ُأيَم٤مدُ   .ُأؾْمٚمُِٛمُٝمْؿ إًَِمْٞمُٙمْؿ َأبًَدا َو

ـُ اًْمَٕم٤مصِ  :ىَم٤مًَم٧ْم ُأمُّ ؾَمَٚمَٛم٦مَ   ـْ قِمٜمِْدِه ىَم٤مَل قَمْٛمُرو سْم  َوا :وَمَٚمامَّ ظَمَرضَم٤م ُِم
ِ
ُنَب َئٜمَُّٝمْؿ لل َٕ  

َءُهؿْ  ا  ًَمُف قَمْبُد ا وَمَ٘م٤مَل  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،هَمًدا قَمْٞمَبُٝمْؿ قِمٜمَْدُهْؿ صُمؿَّ َأؾْمَت٠ْمِصُؾ سمِِف ظَمرْضَ
ِ
ـُ َأيِب هلل  سْم

ضُمَٚملْمِ وِمٞمٜم٤َم-َرسمِٞمَٕم٦َم  شَمْٗمَٕمْؾ وَم٢ِمنَّ هَلُْؿ َأْرطَم٤مًُم٤م َوإِْن يَم٤مُٟمقا ىَمْد  َٓ  :-َويَم٤مَن َأتَْ٘مك اًمرَّ

 َوا :ىَم٤مَل  ،ظَم٤مًَمُٗمقَٟم٤م
ِ
ـَ َُمْرَيَؿ قَمْبدٌ لل ُْؿ َيْزقُمُٛمقَن َأنَّ قِمٞمَسك اسْم ُف َأهنَّ ٟمَّ ُظْمؼِمَ َٕ  . 

ـِ  :وَمَ٘م٤مَل ًَمفُ  ،هَمَدا قَمَٚمْٞمِف اًْمَٖمدَ  صُمؿَّ  :ىَم٤مًَم٧ْم   ُْؿ َيُ٘مقًُمقَن ذِم قِمٞمَسك اسْم ٤َم اعْمَٚمُِؽ إهِنَّ َأهيُّ

ًٓ قَمِٔمٞماًم  ىَم٤مًَم٧ْم وَم٠َمْرؾَمَؾ إًَِمْٞمِٝمْؿ  ،وَم٠َمْرؾِمْؾ إًَِمْٞمِٝمْؿ وَم٤مؾْم٠َمْخُٝمْؿ قَمامَّ َيُ٘مقًُمقَن وِمٞمفِ  ،َُمْرَيَؿ ىَمْق
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َُم٤مَذا  :ِزْل سمِٜم٤َم ُِمْثُٚمُف وَم٤مضْمَتَٛمَع اًْمَ٘مْقُم وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ ًمَِبْٕمضٍ َومَلْ َيٜمْ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،َيْس٠َمُخُٝمْؿ قَمٜمْفُ 

 ؟شَمُ٘مقًُمقَن ذِم قِمٞمَسك إَِذا ؾَم٠َمَخُٙمْؿ قَمٜمْفُ 

 َٟمُ٘مقُل َوا :ىَم٤مًُمقا  
ِ
يَم٤مِئٜم٤ًم ذِم َذًمَِؽ َُم٤م ُهَق  ،َوَُم٤م ضَم٤مَء سمِِف َٟمبِٞمُّٜم٤َم ،هللُ  وِمٞمِف َُم٤م ىَم٤مَل الل

ـٌ  ـِ َُمْرَيؿَ  :قا قَمَٚمْٞمِف ىَم٤مَل هَلُؿْ وَمَٚمامَّ َدظَمٚمُ  ،يَم٤مِئ  ؟َُم٤م شَمُ٘مقًُمقَن ذِم قِمٞمَسك اسْم

ـُ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم   ِذي ضَم٤مَء سمِِف َٟمبِٞمُّٜم٤َم :وَمَ٘م٤مَل ًَمُف ضَمْٕمَٗمُر سْم  ُهَق قَمْبُد ا :َٟمُ٘مقُل وِمٞمِف اًمَّ
ِ
 هلل

 اًْمَبتُ  ،َوَرؾُمقًُمفُ 
ِ
 .قلِ َوُروطُمُف َويَمٚمَِٛمُتُف َأْخَ٘م٤مَه٤م إمَِم َُمْرَيَؿ اًْمَٕمْذَراء

َْرِض وَم٠َمظَمَذ ُِمٜمَْٝم٤م قُمقًدا :ىَم٤مًَم٧ْم   ْٕ َب اًمٜمََّج٤مِرُّ َيَدُه إِمَم ا َُم٤م قَمَدا  :صُمؿَّ ىَم٤مَل  ،وَمرَضَ

ـُ َُمْرَيَؿ َُم٤م ىُمْٚم٧َم َهَذا اًْمُٕمقدَ   ،وَمَتٜم٤َمظَمَرْت سَمَٓم٤مِرىَمُتُف طَمْقًَمُف طِملَم ىَم٤مَل َُم٤م ىَم٤مَل  ،قِمٞمَسك اسْم

 َوإِْن َٟمَخْرشُمْؿ َوا :وَمَ٘م٤مَل 
ِ
ُِمٜمُقنَ  -َهُبقا وَم٠َمنُْتْؿ ؾُمُٞمقٌم سم٠َِمْرِض  اذْ لل ْٔ ُٞمقُم ا ـْ  -َواًمسُّ َُم

مَ  مَ  ،ؾَمبَُّٙمْؿ هُمر  ـْ ؾَمبَُّٙمْؿ هُمر  وَماَم ُأطِم٥مُّ َأنَّ زِم َدسْمًرا َذَهًب٤م َوَأين  آَذْي٧ُم َرضُماًل  ،صُمؿَّ َُم

سْمُر سمِٚمَِس٤مِن احْلََبَِم٦ِم اجْلََبُؾ -ُِمٜمُْٙمْؿ  وا قَمَٚمْٞمِٝماَم  -َواًمدَّ ٤م ُردُّ  ،وَماَل طَم٤مضَم٦َم ًَمٜم٤َم هِب٤َم ;َهَداَي٤ممُهَ

 وَمَقا 
ِ
ؿْمَقَة وِمٞمفِ هللُ  َُم٤م َأظَمَذ الل ؿْمَقَة طِملَم َردَّ قَمكَمَّ ُُمْٚمِٙمل وَمآظُمَذ اًمر  َوَُم٤م َأـَم٤مَع  ، ُِمٜم ل اًمر 

ـْ قِمٜمِْدِه َُمْ٘مُبقطَملْمِ َُمْرُدوًدا قَمٚمَ  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،وَم٠ُمـمِٞمَٕمُٝمْؿ وِمٞمفِ  اًمٜم٤َّمَس ذِمَّ  ْٞمِٝماَم َُم٤م وَمَخَرضَم٤م ُِم

 .َوَأىَمْٛمٜم٤َم قِمٜمَْدُه سمَِخػْمِ َداٍر َُمَع ظَمػْمِ ضَم٤مرٍ  ،ضَم٤مَءا سمِفِ 

 ىَم٤مًَم٧ْم وَمَقا  
ِ
ـْ ُيٜم٤َمِزقُمُف ذِم ُُمْٚمِٙمفِ لل ٤م قَمغَم َذًمَِؽ إِْذ َٟمَزَل سمِِف َيْٕمٜمِل َُم  وَمَقا  :ىَم٤مَل  ، إِٟمَّ

ِ
 لل

٤مهُ  ـْ طُمْزٍن طَمِزٟمَّ ْٛمٜم٤َم طُمْزًٟم٤م ىَمطُّ يَم٤مَن َأؿَمدَّ ُِم
وًم٤م َأْن َئْمَٝمَر َذًمَِؽ قَمغَم  َُم٤م قَمٚمِ قِمٜمَْد َذًمَِؽ خَتَقُّ

ٜم٤َم َُم٤م يَم٤مَن اًمٜمََّج٤مِرُّ َيْٕمِرُف ُِمٜمْفُ  ـْ طَم٘م  َٓ َيْٕمِرُف ُِم  :ىَم٤مًَم٧ْم  ،اًمٜمََّج٤مِر  وَمَٞم٠ْميِتَ َرضُمٌؾ 
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 وَمَ٘م٤مَل َأْصَح٤مُب َرؾُمقِل ا :َوؾَم٤مَر اًمٜمََّج٤مِرُّ َوسَمْٞمٜمَُٝماَم قُمْرُض اًمٜم ٞمِؾ ىَم٤مًَم٧ْم 
ِ
ـْ  : هلل َُم

ُرُج طَمتَّك حَيْرُضَ َوىْمَٕم٦َم اًْمَ٘مْقِم صُمؿَّ َي٠ْمتَِٞمٜم٤َم سم٤ِمخْلؼََمِ   ؟َرضُمٌؾ خَيْ

مِ  :ىَم٤مًَم٧ْم   ا ـُ اًْمَٕمقَّ سَمػْمُ سْم ـْ َأطْمَدِث اًْمَ٘مْقِم ؾِمٜم٤ًّم :ىَم٤مًَم٧ْم  .َأن٤َم :وَمَ٘م٤مَل اًمزُّ  ،َويَم٤مَن ُِم

ؾَمَبَح قَمَٚمْٞمَٝم٤م طَمتَّك ظَمَرَج إمَِم َٟم٤مطِمَٞم٦ِم  وَمٜمََٗمُخقا ًَمُف ىِمْرسَم٦ًم وَمَجَٕمَٚمَٝم٤م ذِم َصْدِرِه صُمؿَّ  :ىَم٤مًَم٧ْم 

ُهؿْ  ل هِب٤َم ُُمْٚمَتَ٘مك اًْمَ٘مْقِم صُمؿَّ اْٟمَٓمَٚمَؼ طَمتَّك طَمرَضَ
تِ  هللَ َوَدقَمْقَٟم٤م ا :ىَم٤مًَم٧ْم  ،اًمٜم ٞمِؾ اًمَّ

ِه َواًمتَّْٛمِٙملِم ًَمُف ذِم سماَِلِدهِ  َأُْمُر احْلََبَِم٦ِم َواؾْمَتْقؾَمَؼ قَمَٚمْٞمِف  ،ًمِٚمٜمََّج٤مِر  سم٤ِمًمٔمُُّٝمقِر قَمغَم قَمُدو 

 وَمُٙمٜم٤َّم قِمٜمَْدُه ذِم ظَمػْمِ َُمٜمِْزٍل طَمتَّك ىَمِدُْمٜم٤َم قَمغَم َرؾُمقِل ا
ِ
٦مَ   هلل  .َوُهَق سمَِٛمٙمَّ

 ( وهق طمسـ.313-6/316رواه أمحد)

 َٔ ايفطٍٛ تٛي١ٝ املسأ٠

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ک ک ک ک گ  ژ ڑ ڑ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
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 ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ   

ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ حئ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڤ ڦ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ

 ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ک ک ک

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ے

ۇئ  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۅ ۅ ۉ

ی  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڦ ڦٹ ٹ ڤ ڤ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڃ چ

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

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

ې ې ې  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﮴ ڭ ۇ

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
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خت مت ىت يت يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس مس حص مص 

 .[11-91]افـؿؾ:﴾جض حض

ـْ وَ  ـْ  َشِؿْعُمَفو بَِؽؾَِؿيٍ اهلل  َكَػَعـِل َفَؼدْ  :َؿوَل  ،َبْؽَرةَ  َأيِب  َظ ومَ  اهلل  َرُشقلِ  ِم  َبْعدَ  اْْلََؿؾِ  َأ  

 َأْهَؾ  َأن   اهلل  َرُشقَل  َبَؾغَ  َد و :َؿوَل  ،َمَعُفؿْ  َؾُلَؿولتَِؾ  اْْلََؿؾِ  بَِلْصَحوِب  َأحْلََؼ  َأنْ  ـِْدُت  َمو

ًَ  َظَؾْقِفؿْ  َمؾ ُؽقا َؿدْ  َؾوِرَس  ى بِـْ ْنَ
ـْ » :َؿوَل  ـِ ْقا َؿْقمٌ  ُ ْػِؾَح  َف   .شاْمَرَأةً  َأْمَرُهؿْ  َوف 

 (. 1115رواه افٌخوري برؿؿ )

 َٔ ايفطٍٛإفػا٤ ايطس 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ﴿: لتعوػ اهلل ؿول

 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ٱ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

.[901-905افـًوء:]﴾

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ لتعوػ: وؿول

.[900افـًوء:]﴾ٹ ٹ ٹ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ ولتعوػ: شٌحوكف اهلل وؿول

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
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ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ڑ ک ک

 .[1-4]افمحر ؿ:﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ـْ  ًٍ ثَ  َوَظ ـْ َأَكٍس َؿوَل  وبِ َؿ  :َؿوَل  ،َوَأَكو َأْفَعُى َمَع اْفِغْؾَانِ  اهلل َألَتك َظَع  َرُشقُل  :َظ ؾ  ًَ َؾ

ل ،َظَؾْقـَو ٌََعَثـِل إَِػ َحوَجٍي َؾَلْبَطْلُت َظَذ ُأمِّ ًْ  ،َؾ ًُ َؿوَف َؽ  :َؾَؾا  ِجْئ ًَ ٌَ ًُ  ؟َمو َح َبَعَثـِل  :ُؿْؾ

ًْ ؿَ  ،حِلَوَجيٍ  اهلل َرُشقُل  ًُ  ؟َمو َحوَجُمفُ  :وَف َو ِه   :ُؿْؾ ًْ  ،إَِن  ِنِّ َرُشقِل  :َؿوَف
ـ  بِ َث دِّ اَل حُتَ

ًُ اهلل وَ  :َؿوَل َأَكٌس  ،َأَحًدا اهلل  ْثُمَؽ َ و َثوبِ ًُ بِِف َأَحًدا حَلَد  ْث  .َفْق َحد 

  (.1161)(ومًؾؿ برؿؿ1161رواه افٌخوري برؿؿ )

ُِ بػري حتهِٝ  َٔ ايفطٍٛ َُـخهَّ

وُمـ أقمج٥م ُم٤م رأج٧م ُمـ اًمٗمْمقل ُمـ شمٓم٤مول ومل  ،ن شمٕمج٥م ومٕمج٥م واهللإ

 ي٘متٍم ذم ومْمقًمف قمغم ُم٤م ذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ قم٘مقد اًمٗمْمقزم!!

 ،سمؾ اؾمتنمى إُمر إمم أنؽ شمرى ُمـ ٟمّم٥م ٟمٗمسف طم٤ميماًم سملم ومالن وقمالن

 وهق همػم أهؾ ًمٚمحٙمؿ!

رهؿ ِمـ ومـ ؽ ،مشو خ افؼٌوئؾؽر ظورف بلحؽوم افؼ عي ـؽثر مـ هق وربا 

 .كصى كػًف حمؽًا وفقس أهاًل فذفؽ

وسمٕمْمٝمؿ قمٜمده ُمـ ُمٕمروم٦م اًمنميٕم٦م ًمٙمٜمف ًمٞمس سمقزم ًمألُمر ومل يقيمٚمف وزم 

 وُمع ذًمؽ هق يٚمزم. ،إُمر اعمسٚمؿ; وًمذا ٓ حيؼ ًمف أن يٚمزم أطمًدا سم٠مظمذ طمٙمٛمف
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ًٓ  ،أطمٞمٚمؽ سمٕمٞمًداوٓ  ومٝمذا اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد  (9)وأضب ًمؽ ُمث٤م

سمؾ -ظمٗمٞم٧م قمغم يمثػم ممـ يدقمل اًمٕمٚمؿ ،ٟمٗمسف ذم ومتٜم٦ماًمقه٤مب اًمقص٤ميب أدظمؾ 

 وهذا قمغم طمسـ اًمٔمـ هبؿ. -ُمـ أهٚمف

اًمتٕم٤مُمؾ وىمقاقمد اًمسٚمػ وُمٜمٝمجٝمؿ ذم  ،دم٤مهٚمقا أدًم٦م اًمنمع ن ىمدأو يٙمقٟمق

!! !اًمٗمتـُمع   أومل يٗمٝمٛمقا

ٓ  ،وإٓ وم٘مؾ زم ح٤مذا يبدقمقن ويٗمس٘مقن وخُيٓم١مون سم٠مُمقر ذم ؿمخص

 ؟-ؼمردون أي ُم-حيٙمٛمقن هب٤م ذم ؿمخص آظمر

 زن سمٛمٞمزاٟملم؟شمأم  ،ٛمٙمٞم٤مًملمتٙمٞمؾ سمأ

ۅ ۅ ۉ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ڭ ۇ ۇ﴿

وئ ۇئ ۇئ  ەئ ەئ وئ ې ې ى ى ائ ائ ۉ ې ې

   ،[1-9]ادطػػغ:﴾ۆئ ۆئ ۈئ

 مل ئمٝمر ًمٜم٤م احلؼ ومٞمٝم٤م! ،قمقيّم٦موإذا شمٙمٚمؿ أطمدهؿ ىم٤مل: ومتٜم٦م 

 ذم ذيٕم٦م اإلؾمالم ًمٞمس ومٞمٝم٤م طمؾ؟أىمقل: ه٤مت أي ُمس٠مخ٦م 

 وًمٞمس ومٞمٝم٤م سمٞم٤من ًمٚمحؼ ُمـ اًمب٤مـمؾ.

                                                 

فؽرتـ فرتق صرتدرت  ،واألمثؾي ـثرة ،مـ افقاؿع ،وهذا ادثول ال ظذ شٌقؾ احلك؛ فؽـ ـا  ؼول هذا مثول حل( 1)

 فؽـ فألشػ صدرت ِمـ لتصدر فؾعؾؿ. ،ظومل ِلون األمر هذه األؽالط مـ صقخ ؿٌقؾي أو مـ رجؾ
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ودع  ،ومخذ اًمبٞمالن ممـ قمرف -ُمٓمٚمً٘م٤م أو هبذه وم٘مط–إٓ إن يمٜم٧م ضم٤مهاًل 

 ُمذه٥م اًمقاىمٗم٦م!

ويم٤من اعمحؼ ومٞمٝم٤م هق  ،(9)ىم٤مد ؿمٜم٤مره٤م وقم٤مره٤م قمبد اًمرمحـ اًمٕمدين هذه ومتٜم٦م

  .اًمٕمالُم٦م حيٞمك سمـ قمكم احلجقري ٜم٤مؿمٞمخ دار احلدي٨م سمدُم٤مج: ؿمٞمخ

اهلل ُمـ أهؾ احلؼ ووومؼ ًمٚمٝمدى ومٞمٝم٤م ُمـ سمٍمه  ،هذه اًمٗمتٜم٦م حتػم ومٞمٝم٤م قمٚمام 

 واًمسٜم٦م)ُمـ ٟمبٕم٧م اًمٗمتٜم٦م ُمـ سملم أجدهيؿ(.

 ٙمؿ اًمؽمىض طمٙمقُمتفُم٤م أن٧م سم٤محل

 

 وٓ إصٞمؾ وٓ ذي اًمرأي واجلدل 

اًمِم٤مهد هٜم٤م إٟمٙم٤مر اًمٗمْمقل وسم٤مب هذه اًمٗمتٜم٦م ىمد سُملم ذم ُمقضٕمف سمام يٙمٗمل  

 .هداهاهلل ويِمٗمل عمـ أراد 

 احلٌٝ احملس١َ َٔ ايفطٍٛ

 (:491-401قز ي ف إؽوثي افؾفػون )صؿول اْلموم ابـ ؿقؿ اْل

 وذفؽ  ؛وإذا لتدبرت افؼ عي وجدِتو ؿد ألتً بًد افذرائع إػ ادحرموت 

 .ظؽس بوب احلقؾ ادقصؾي إفقفو

                                                 

ضؾى افعؾرتؿ ف دار احلرتد ٌ  ،أكدوكقز األم ،هق ظٌد افرمحـ بـ مرظل بـ بر ؽ حيمل األصؾ كز ؾ ظدن 

ثؿ ـون جزاء هذه افدار وصرتقخفو  ،وف زمـ صقخـو حيقك ،دموج ؾسة مـ افزمـ ف حقوة صقخـو مؼٌؾ رمحف اهلل

 و جزاء شـار!ومعؾؿفو وضالِب



   احلٞمؾ اعمحرُم٦م ُمـ اًمٗمْمقل أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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وشد افذرائع ظؽس ذفؽ ؾٌغ افٌوبغ أظظؿ  ،ؾوحلقؾ وشوئؾ وأبقاب إػ ادحرموت 

ئفو إفقف ؾؽقػ إذا ؿصد ِبو لتـوؿض وافشورع حرم افذرائع وإن ل  ؼصد ِبو ادحرم ْلؾضو

اهلل آِلي ادؼـغ فؽقكف ذر عي إػ أن  ًٌقا  شىلتعوػ ظـ اهلل ادحرم كػًف ؾـفك 

أن مـ أـز افؽٌوئر صمؿ شٌحوكف ولتعوػ ظدوا وـػرا ظذ وجف ادؼوبؾي وأخز افـٌل

 ؾقًى افرجؾ أبو  ًى كعؿ»ؿول :  ؟افرجؾ وافد ف ؿوفقا : وهؾ  شمؿ افرجؾ وافد ف

شأمف ؾقًى أمف و ًى بوهأ
(9)

. 

وهق معمؽػ ؿوم معفو فققصؾفو إػ  لتعوػ ظـفو لتزورهاهلل ودو جوءت صػقي رِض  

ؾؼوال : شٌحون  حقلؾرآُهو رجالن مـ األكصور ؾؼول : ظذ رشؾؽا إَنو صػقي بـً  ،بقمفو

 أن ًخشق وإين ،افدم مرى آدم ابـ مـ َيري افشقطون إن»ؾؼول : اهلل !  و رشقل اهلل 

 .(1)شذا ؿؾقبؽا ف  ؼذف

 .ؾًد افذر عي إػ طـفا افًقء بوظالمفا أَنو صػقي

ظـ ؿمؾ ادـوؾؼغ مع مو ؾقف مـ ادصؾحي فؽقكف ذر عي إػ افمـػر وؿقل   وأمًؽ

 .ا  ؼمؾ أصحوبفافـوس : إن حمؿدً 

 ذب وحرم افؼطرة مـ اْلؿر وإن ل حتصؾ ِبو مػًدة افؽثر فؽقن ؿؾقؾفو ذر عي إػ 

 .ـثرهو

وحرم إمًوـفو فؾمخؾقؾ وجعؾفو كجًي فئأل لتػض مؼوربمفو بقجف مـ افقجقه إػ 

 .ذِبو

                                                 
 (.10( ومًؾؿ برؿؿ )5104رواه افٌخوري برؿؿ )  (9)

 ( مـ حد ٌ صػقي رِض اهلل ظـفو.1905( ومًؾؿ برؿؿ )1045رواه افٌخوري برؿؿ ) (1)



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      ؾ اعمحرُم٦م ُمـ اًمٗمْمقلاحلٞم
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وَنك ظـ اْلؾقطغ وظـ ذب افعصر وافـٌقذ بعد ثالث وظـ االكمٌوذ ف األوظقي 

 .افمل ال  عؾؿ بمخؿر افـٌقذ ؾقفو حًا فؾادة وشدا فؾذر عي

 حوجي حًا فؾادة وشدا ػر ِبو وافـظر إفقفو فغروحرم اْلؾقة بودرأة األجـٌقي وافً

 .فؾذر عي

ومـعفـ مـ افمًٌقح ف  ،رجـ إػ ادًجد مـ افطقى وافٌخقرومـع افـًوء إذا خ

وافطقٌى ومـع ادعمدة مـ افقؾوة مـ افز ـي  ،فـوئٌي لتـقب بؾ جعؾ ِلـ افمصػقؼ افصالة

 .واحلع

 .ن ـون إكا  عؼد افـؽوح بعد اكؼضوئفوومـع افرجؾ مـ افمك ح بخطٌمفو ف افعدة وإ

 .وَنك ادرأة أن لتصػ فزوجفو امرأة ؽرهو حمك ـلكف  ـظر إفقفو

 .وَنك ظـ بـوء ادًوجد ظذ افؼٌقر وفعـ ؾوظؾف 

وَنك ظـ افٌـوء ظؾقفو وَتصقصفو  ،وَنك ظـ لتعؾقي افؼٌقر ولتؼ ػفو وأمر بمًق مفو

ود ادصوبقح ظؾقفو ـؾ ذفؽ شدا فذر عي وافؽموبي ظؾقفو وافصالة إفقفو وظـدهو وإ ؼ

اختوذهو أوثوكو وهذا ـؾف حرام ظذ مـ ؿصده ومـ ل  ؼصده بؾ ظذ مـ ؿصد خالؾف شدا 

 .فؾذر عي 

وَنك ظـ افصالة ظـد ضؾقع افشؿس وظـد ؽروِبو فؽقن هذ ـ افقؿمغ وؿً شجقد 

دقاؾؼي وادشوِبي افؽػور فؾشؿس ؾػل افصالة كقع لتشٌف ِبؿ ف افظوهر وذفؽ ذر عي إػ ا

 .ف افٌوضـ

وـذفؽ افـفل ظـ افصالة بعد افعك وبعد افػجر وإن ل حيي وؿً شجقد افؽػور  

 .قحقد وشدا فذر عي افؼك بؽؾ ِمؽـفؾشؿس مٌوفغي ف هذا ادؼصقد ومحو ي ْلوكى افم
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ومـع مـ افمػرق ف افكف ؿٌؾ افمؼوبض وـذفؽ افربقي إذا بقع بربقي آخر مـ ؽر 

شدا فذر عي افـًوء افذي هق صؾى افربو ومعظؿف بؾ مـ مـع بقع افدرهؿ  جـًف

بذفؽ ف احلد ٌ افذي رواه مًؾؿ  ـا ظؾؾ ًوُهغ كؼداد شدا فذر عي ربو افـ  بوفدر

ف صحقحف
(9)

وحرم اْلؿع بغ افًؾػ وافٌقع  وهذا أحًـ افعؾؾ ف حتر ؿ ربو افػضؾ ،

بلخذ أـثر ِمو أظطك وافمقشؾ إػ ذفؽ أو اْلجورة  دو ؾقف مـ افذر عي إػ افربح ف افًؾػ

 .ـا هق افقاؿع

ومـع افٌوئع أن  شسي افًؾعي مـ مشس و بلؿؾ ِمو اصساهو بف وهل مًلفي افعقـي وإن  

 ا ل  ؼصد افربو فؽقكف وشقؾي طوهرة واؿعي إػ بقع َخًي ظؼ كًقئي بعؼة كؼدً 

 .ػ ذفؽ وهق مـطٌؼ ظذ مًلفي افعقـيوحرم َجع افؼضغ ف افٌقع فؽقكف وشقؾي إ

 .ومـع مـ افؼرض افذي َير افـػع وجعؾف ربو

وـؾ ذفؽ شدا فذر عي أخذ افز ودة ف افؼرض افذي مقجٌف رد ادثؾ وَنك ظـ بقع  

افؽوػء بوفؽوػء وهق افد ـ ادمخر بوفد ـ ادمخر ألكف ذر عي إػ ربو افـًقئي ؾؾق ـون 

َنا  ًؼطون جقعو مـ ذممفا وف افصقرة ادـفل ظـفو : ذر عي افد ـون حوفغ ل  ؿمـع أل

إػ لتضوظػ افد ـ ف ذمي ـؾ واحد مـفا ف مؼوبؾي لتلجقؾف وهذه مػًدة ربو افـًوء 

 .بعقـفو

ؾؾا ـون  ،شٌحوكف افـًوء أن :  يبـ بلرجؾفـ فقعؾؿ مو َيػغ مـ ز ـمفـاهلل وَنك 

خول افذي هق ذر عي إػ مقؾ افرجول إفقفـ افيب بوفرجؾ ذر عي إػ طفقر صقت اْلؾ

 .َنوهـ ظـف

                                                 
 وجوء ظـ ؽره بؿعـوه. ،( مـ حد ٌ ظثان9565رواه مًؾؿ برؿؿ ) (9)
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شٌحوكف افرجول وافـًوء بغض أبصورهؿ دو ـون افـظر ذر عي إػ ادقؾ وادحٌي اهلل وأمر 

 .افمل هل ذر عي إػ مقاؿعي ادحظقر

وحرم افمجورة ف اْلؿر وإن ـون إكا  ٌقعفو مـ ـوؾر  ًمحؾ ذِبو ؾنن افمجورة ؾقفو 

ؿمـوئفو وذِبو وِلذا دو كزفً اآل وت ف حتر ؿ افربو ؿرأهو ظؾقفؿ رشقل ذر عي إػ ا

 .وؿرن ِبو حتر ؿ افمجورة ف اْلؿر ؾنن افربو ذر عي إػ إؾًود األمقال اهلل

 واْلؿر ذر عي إػ إؾًود افعؼقل : ؾجؿع بغ حتر ؿ افمجورة ف هذا وهذا  

ذر عي إػ افز ودة ف افصقم افقاجى  وَنك ظـ اشمؼٌول رمضون بققم أو  قمغ فئال  مخذ

 .ـا ؾعؾ أهؾ افؽموب 

وَنك ظـ افمشٌف بلهؾ افؽموب وؽرهؿ مـ افؽػور ف مقاوع ـثرة ألن ادشوِبي 

 .افظوهرة ذر عي إػ ادقاؾؼي افٌوضـي ؾلكف إذا أصٌف اِلدي اِلدي أصٌف افؼؾى افؼؾى

شمـفؿ ؾفق بؼقم لتشٌف مـ»و : وف ادًـد مرؾقظً 
(9)

. 

 .وحرم اْلؿع بغ ادرأة وظؿمفو وبغ ادرأة وخوفمفو فؽقكف ذر عي إػ ؿطقعي افرحؿ

وأمر بوفمًق ي بغ األوالد ف افعطقي وأخز أن ختصقص بعضفؿ ِبو جقر ال  صؾح 

لتعوػ وأمره بوفعدل اهلل وال لتـٌغل افشفودة ظؾقف وأمر ؾوظؾف برده ووظظف وأمره بمؼقى 

ا إػ وؿقع افعداوة بغ األوالد وؿطقعي افرحؿ بقـفؿ ٌي جدً فؽقن ذفؽ ذر عي طوهرة ؿر 

و ؾؾق ل لتلت افًـي افصحقحي افكحيي افمل ال معورض ِلو بودـع مـف ـا هق ادشوهد ظقوكً 

 .فؽون افؼقوس وأصقل افؼ عي ومو لتضؿـمف مـ ادصوفح ودرء ادػوشد  ؼمض حتر ؿف

                                                 
 ظـ أيب هر رة وؽره. وجوء ،( مـ حد ٌ ابـ ظؿر1/50رواه أمحد ) ،صحقح بشقاهده (9)
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اشسؿوق وفده ثؿ جقز وضلهو بؿؾؽ ومـع مـ كؽوح األمي فؽقكف ذر عي طوهرة إػ 

 .افقؿغ فزوال هذه ادػًدة

ومـع مـ َتووز أربع زوجوت فؽقكف ذر عي طوهرة إػ اْلقر وظدم افعدل بقـفـ وؿك 

افرجول ظذ األربع ؾًحي ِلؿ ف افمخؾص مـ افزكك وإن وؿع مـفؿ بعض اْلقر 

 .ؾوحمافف أؿؾ مػًدة مـ مػًدة افزكك

 حول افعدة وحول اْلحرام وإن لتلخر افدخقل إػ مو بعد ومـع مـ ظؼد افـؽوح ف

اكؼضوئفو وحصقل احلؾ فؽقن افعؼد ذر عي إػ افقطء وافـػقس ال لتصز ؽوفٌو مع ؿقة 

 .افداظل

وذط ف افـؽوح ذوضو زائدة ظذ مرد افعؼد ؾؼطع ظـف صٌف بعض أكقاع افًػوح بف 

و ِبا واصساط افقل ومـع ادرأة أن لتؾقف ـوصساط إظالكف إمو بوفشفودة أو بسك افؽمان أ

 .وكدب إػ إطفوره حمك اشمحى ؾقف افدف وافصقت وافقفقؿي وأوجى ؾقف ادفر 

وه ذفؽ : أن ف ود ذفؽ واْلخالل بف ذر عي  ومـع هٌي ادرأة كػًفو فغر افـٌل

ؾنكف ال لتشوء  إػ وؿقع افًػوح بصقرة افـؽوح ـا ف األثر إن افزاكقي هل افمل لتزوج كػًفو

ا مـ وفقفو بغر صفقد وال إظالن وال وفقؿي وال زاكقي لتؼقل : زوجمؽ كػز بؽذا ًه 

و أن مػًدة افزكك ال لتـمػل بؼقِلو : أكؽحمؽ ومعؾقم ؿطعً  ،دف وال صقت إال ؾعؾً

كػز أو زوجمؽ كػز أو أبحمؽ مـل ـذا وـذا ؾؾق اكمػً مػًدة افزكك بذفؽ فؽون 

ظؾقفو وظذ افرجؾ ؾعظؿ افشورع أمر هذا افعؼد وشد افذر عي إػ  هذا مـ أ ن األمقر

 مـ افعدة  ز د ظذ مؼدار مشوِبمف افزكك بؽؾ ضر ؼ ثؿ أـد ذفؽ بلن جعؾ فف حر ًا 

قارث وِلذا ـون افراجح ف و مـ ادصوهرة وحرممفو ومـ افموأثًٌ فف أحؽومً  ،االشمزاء
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ا ال  ثًٌ افمقارث وافـػؼي وحؼقق : أن افزكك ال  ثًٌ حرمي ادصوهرة ـافدفقؾ

وإكا لتًمزأ بحقضي فقعؾؿ براءة  ،وال  ثًٌ بف افـًى وال افعدة ظذ افصحقح ،افزوجقي

 ،وال  ثًٌ ادحرمقي بقـف وبغ أمفو وابـمفو ،وال  ؼع ؾقف ضالق وال طفور وال إ الء ،رمحفو

فصفر ؾقف مع وصؾي ؾنن افشورع جعؾ وصؾي ا ؛ؾال  ثًٌ حرمي ادصوهرة وال حتر ؿفو

ؾنذا اكمػً وصؾي  ،[51 افػرؿون:]﴾ۆئ ۆئ ۈئ ﴿افـًى وَجع بقـفا ف ؿقفف : 

 افـًى ؾقف اكمػً وصؾي افصفر 

 وــو كـك افؼقل بوفمحر ؿ ثؿ رأ ـو افرجقع إػ ظدم افمحر ؿ أوػ الؿمضوء افدفقؾ فف 

قف ظذ أن مـ ؿقاظد وفقس ادؼصقد اشمقػوء أدفي ادًئؾي مـ اْلوكٌغ وإكا افغرض افمـٌ

 .افؼع افعظقؿي : ؿوظدة شد افذرائع

أن لتؼوم احلدود ف دار احلرب وأن لتؼطع األ دي ف افغزو  ومـ ذفؽ : َنك افـٌل

 .فئال  ؽقن ذفؽ ذر عي إػ حلوق ادحدود بوفؽػور

ومـ ذفؽ : أن ادًؾؿ إذا احموج إػ افمزوج بدار احلرب وخوف ظذ كػًف افزكو ظزل 

 .التف كص ظؾقف أمحد فئال  ؽقن ذفؽ ذر عي إػ أن  ـشل وفده ـوؾًر ظـ امرأ

ومـ ذفؽ : أن افصحوبي التػؼقا ظذ ؿمؾ اْلاظي افؽثرة بوفقاحد وإن ـون افؼصوص 

 .ولتعوون اْلاظي ظذ ؿمؾ ادعصقم  ؼمض ادًوواة فئال  مخذ ذر عي إػ إهدار افدموء

ن ـون ف هذه احلوفي ال ؿصد فف فئال وإ ،ومـ ذفؽ : أن افًؽران فق ؿمؾ اؿمص مـف

 .عي إػ ؿمؾ ادعصقم وشؼقط افؼصوص مخذ افًؽر ذر 

ذر عي إػ ظـ اْلفر بوفؼرآن بحية افعدو دو ـون  ومـ ذفؽ : َنقف شٌحوكف رشقفف

 .شٌفؿ فؾؼرآن ومـ أكزفف
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راظـو مع ؿصدهؿ ادعـك   ومـ ذفؽ : أكف شٌحوكف َنك افصحوبي أن  ؼقفقا فؾـٌل

صحقح وهق ادراظوة فئال  مخذ افقفقد هذه افؾػظي ذر عي إػ افًى وفئال  مشٌفقا ِبؿ اف

 .اوفئال َيوضى بؾػظ حيمؿؾ معـك ؾوشدً 

وأحى دـ صذ إػ ظؿقد اهلل ـره افصالة إػ مو ؿد ظٌد مـ دون  ومـ ذفؽ : أكف

افمشٌف ا فذر عيأو ظقد أو صجرة أن َيعؾف ظذ أحد حوجٌقف وال  صؿد فف صؿدا شدً 

 .لتعوػاهلل بوفًجقد فغر 

ًً ومـ ذفؽ : أكف أمر ادلمقمغ أن  صؾقا جؾقًش  ا فذر عي و شدً و إذا صذ إمومفؿ جوف

 .افمشٌف بػورس وافروم ف ؿقومفؿ ظذ مؾقـفؿ وهؿ ؿعقد

مـع افرجؾ مـ أخذ كظر حؼف بصقرة اْلقوكي ِمـ خوكف  ومـ ذفؽ : أن افـٌل

 مـ إػ األموكي أد»حؼف أو دوكف ؾؼول دـ شلفف ظـ ذفؽ :  وجحد حؼف وإن ـون إكا  لخذ

شخوكؽ مـ ختـ وال ائمؿـؽ
(9)

 ،وكًٌمف إػ اْلقوكي ،ألن ذفؽ ذر عي إػ إشوءة افظـ بف ،

و ذر عي إػ أن ال  ؼمك ظذ وال  ؿؽـف أن حيمٍ ظـ كػًف و ؼقؿ ظذره مع أن ذفؽ أ ًض 

ًٌ ؾنن افـػقس ال لتؼمك ف اال ؛ؿدر احلؼ وصػمف  .و ظذ ؿدر احلؼ شمقػوء ؽوف

ا فذر عي ومـ ذفؽ : أن شؾط افؼ ؽ ظذ اكمزاع افشؼص ادشػقع مـ  د ادشسي شدً  

ادػًدة افـوصئي مـ افؼـي وادخوفطي بحًى اْلمؽون وؿٌؾ افٌقع فقس أحدُهو أوػ 

ؾقف بوكمزاع كصقى ذ ؽف مـ اآلخر ؾنذا رؽى ظـف وظروف فؾٌقع ـون ذ ؽف أحؼ بف دو 

مـ إزافي افير ظـف وظدم لتيره هق ؾنكف  لخذه بوفثؿـ افذي  لخذه بف األجـٌل وِلذا 

                                                 
 ( مـ حد ٌ أيب هر رة رِض اهلل ظـف.9111( وافسمذي برؿؿ )4545رواه أبق داود برؿؿ ) ،صحقح (9)
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ـون احلؼ : أكف ال حيؾ االحمقول ْلشؼوط افشػعي وال لتًؼط بوالحمقول ؾنن االحمقول ظذ 

 .ي افمل ذظً ِلو بوفـؼض واْلبطولإشؼوضفو  عقد ظذ احلؽؿ

افظـغ ف ِتؿي أو ؿرابي وال افؼ ؽ ؾقا هق  ومـ ذفؽ : أكف ال  ؼٌؾ صفودة افعدو وال

ذ ؽ ؾقف وال افقيص ؾقا هق ويص ؾقف وال افقفد ظذ َضة أمف وال حيؽؿ افؼوِض بعؾؿف 

 .ـؾ ذفؽ شدا فذر عي افمفؿي وافغرض افػوشد

ومـ ذفؽ : أن افًـي مضً بؽراهي إؾراد رجى بوفصقم وإؾراد  قم اْلؿعي فئال  مخذ 

 .ف افد ـ بمخصقص زمون ل َيصف افشورع بوفعٌودة ذر عي إػ االبمداع

ظـف أمر بؼطع افشجرة افمل اهلل : أن أمر ادممـغ ظؿر بـ اْلطوب رِض ومـ ذفؽ 

وَنك ظـ لتعؿد   ،ا فذر عي افؼك وافػمـيـوكً حتمفو افٌقعي وأمر بنخػوء ؿز داكقول شدً 

ػره وؿول : ألتر دون أن  ـزل ِبو ف ش اهلل افصالة ف األمؽـي افمل ـون رشقل 

 .لتمخذوا آثور أكٌقوئؽؿ مًوجد مـ أدرـمف افصالة ؾقف ؾؾقصؾ وإال ؾال

ظـف األمي ظذ حرف واحد مـ األحرف اهلل ومـ ذفؽ : َجع ظثان بـ ظػون رِض 

ذفؽ افًٌعي فئال  ؽقن اخمالؾفؿ ؾقفو ذر عي إػ اخمالؾفؿ ف افؼرآن وواؾؼف ظذ 

 .ظـفؿاهلل افصحوبي رِض 

أمر افذي أرشؾ معف ِبد ف إذا ظطى رء مـف دون ادحؾ أن  ـ ذفؽ : أن افـٌلوم

 ـحره وبصٌغ كعؾف افذي ؿؾده بف بدمف وَيع بقـف وبغ ادًوـغ وَنوه أن  لـؾ مـف هق أو 

أحد مـ أهؾ رؾؼمف ؿوفقا : ألكف فق جوز فف أن  لـؾ مـف أو أحد مـ رؾؼمف ؿٌؾ بؾقغ ادحؾ 

ن  ؼك ف ظؾػف وحػظف حمك  شورف افعطى ؾقـحره ؾًد افشورع ْلودظمف كػًف إػ أ

 .افذر عي ومـعف ورؾؼمف مـ األـؾ مـف
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ظـ افذرائع افمل لتقجى االخمالف وافمػرق وافعداوة وافٌغضوء  ومـ ذفؽ : َنقف

وشمال ادرأة ضالق  ،وبقعف ظذ بقعف ،وشقمف ظذ شقمف ،ـخطٌي افرجؾ ظذ خطٌي أخقف

شمـفا اآلخر ؾوؿمؾقا ْلؾقػمغ بق ع اإذ»وؿول :  ،َضِتو
(9)

 .ا فذر عي افػمـي وافػرؿيشدً  ،

ا وَنك ظـ ؿمول األمراء واْلروج ظذ األئؿي وإن طؾؿقا وجوروا مو أؿومقا افصالة شدً 

فذر عي افػًود افعظقؿ وافؼ افؽٌر بؼموِلؿ ـا هق افقاؿع ؾنكف حصؾ بًٌى ؿموِلؿ 

وعوف مو هؿ ظؾقف واألمي ف لتؾؽ افؼور إػ واْلروج ظؾقفؿ مـ افؼور أوعوف أ

 .اآلن

ومـ ذفؽ : أن افؼوط اديوبي ظذ أهؾ افذمي لتضؿـً متققزهؿ ظـ ادًؾؿغ ف 

افؾٌوس وافشعقر وادراـى وادجوفس فئال لتػض مشوِبمفؿ فؾؿًؾؿغ ف ذفؽ إػ 

ا ِلذه زهؿ ظـفؿ شدً معومؾمفؿ معومؾي ادًؾؿغ : ف اْلـرام واالحسام ؾػل إفزامفؿ بمؿقق

 .افذر عي

مـ بقع افؼالدة افمل ؾقفو خرز وذهى بذهى فئال  مخذ ذر عي  ومـ ذفؽ : مـعف

 .إػ بقع افذهى بوفذهى ممػووال إذا وؿ إػ أحدُهو خرز أو كحقه

ا فؾذر عي شٌحوكف ولتعوػ أوجى إؿومي احلدود شدً اهلل وفق ل  ؽـ ف هذا افٌوب إال أن 

ل  ؽـ ظؾقفو وازع ضٌقعل وجعؾ مؼود ر ظؼقبوِتو وأجـوشفو وصػوِتو إػ اْلرائؿ إذا 

 .بحًى مػوشدهو ف كػًفو وؿقة افداظل إفقفو ولتؼوِض افطٌوع ِلو

وبوْلؿؾي ؾودحرموت ؿًان : مػوشد وذرائع مقصؾي إفقفو مطؾقبي اْلظدام ـا أن 

 .ادػوشد مطؾقبي اْلظدام

                                                 
 ( مـ حد ٌ أيب شعقد رِض اهلل ظـف.9654رواه مًؾؿ برؿؿ )  (9)
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مقصؾي إفقفو ؾػمح بوب افذرائع ف افـقع وافؼربوت كقظون : مصوفح فؾعٌود وذرائع 

األول ـًد بوب افذرائع ف افـقع افثوين وـالُهو مـوؿض دو جوءت بف افؼ عي ؾٌغ بوب 

 .احلقؾ وبوب شدع افذرائع أظظؿ لتـوؿض

وـقػ  ظـ ِبذه افؼ عي افعظقؿي افؽومؾي افمل جوءت بدؾع ادػوشد وشد أبقاِبو 

ؾ وضرق ادؽر ظذ إشؼوط واجٌوِتو واشمٌوحي حمرموِتو وضرؿفو : أن َتقز ؾمح بوب احلق

 .وافمذرع إػ حصقل ادػوشد افمل ؿصدت دؾعفو

وإذا ـون افقء افذي ؿد  ؽقن ذر عي إػ افػعؾ ادحرم إمو بلن  ؼصد بف ذفؽ ادحرم 

أو بلن ال  ؼصد بف وإكا  ؼصد بف ادٌوح كػًف فؽـ ؿد  ؽقن ذر عي إػ ادحرم حيرمف 

بحًى اْلمؽون مو ل  عورض ذفؽ مصؾحي راجحي لتؼمه حؾف ؾوفمذرع إػ افشورع 

ادحرموت بوالحمقول ظؾقفو أوػ أن  ؽقن حرامو وأوػ بوْلبطول واْلهدار إذا ظرف 

ؿصد ؾوظؾف وأوػ أن ال  عون ؾوظؾف ظؾقف وأن  عومؾ بـؼقض ؿصده وأن  ٌطؾ ظؾقف ـقده 

 .ومؽره

ؿول صقخ اْلشالم ابـ ؾؼف وؾفؿ ف افؼع ومؼوصده لتعوػ بغ دـ فف اهلل وهذا بحؿد 

: وَتق ز احلقؾ  ـوؿض شد افذرائع مـوؿضي طوهرة ؾنن افشورع  ًد افطر ؼ إػ لتقؿقي

ذفؽ ادحرم بؽؾ ِمؽـ وادحمول  مقشؾ إفقف بؽؾ ِمؽـ وِلذا اظمز افشورع ف افٌقع 

فزكو وـؿؾ ِبو مؼصقد وافكف وافـؽوح وؽرهو ذوضو شد بٌعضفو افمذرع إػ افربو وا

افعؼقد ول  ؿؽـ ادحمول اْلروج مـفو ف افظوهر ومـ  ر د االحمقول ظذ مو مـع افشورع 

مـف ؾقلت ِبو مع حقؾي أخرى لتقصؾف بزظؿف إػ كػس ذفؽ افقء افذي شد افشورع 



   احلٞمؾ اعمحرُم٦م ُمـ اًمٗمْمقل أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل

 

 

676 

فذر عي إفقف ل  ٌؼ فمؾؽ افؼوط افمل ألتك ِبو ؾوئدة وال حؼقؼي بؾ لتٌؼك بؿـزفي افعٌٌ 

  .افؾعى ولتطق ؾ افطر ؼ إػ ادؼصقد مـ ؽر ؾوئدةو

ؿول : واظمز هذا بوفشػعي ؾنن افشورع أبوح اكمزاع افشؼص مـ مشس ف وافشورع ال 

َيرج ادؾؽ ظـ موفؽف بؼقؿي أو ؽرهو إال دصؾحي راجحي وـوكً ادصؾحي هؽفـو 

ف هذا افمؽؿقؾ  لتؽؿقؾ افعؼور فؾؼ ؽ ؾنكف بذفؽ  زول َضر ادشورـي وادؼوشؿي وفقس

و و ـون أو أجـٌقً َضر ظذ افٌوئع ألن مؼصقده مـ افثؿـ حيصؾ بلخذه مـ ادشسي ذ ؽً 

ؾودحمول ْلشؼوضفو مـوؿض دؼصقد افشورع مضود فف ف حؽؿف ؾوفشورع  ؼقل : ال حيؾ فف 

أن  ٌقع حمك  مذن ذ ؽف ؾنن صوء أخذ وإن صوء لترك وادحمول  ؼقل : فؽ أن لتمحقؾ 

افؼ ؽ مـ األخذ بلكقاع مـ احلقؾ افمك طوهرهو مؽر وخداع وبوضـفو مـع  ظذ مـع

افؼ ؽ ِمو أبوحف فف افشورع ومؽـف مـف ولتػق ً كػس مؼصقد افشورع وادصقٌي افؽزى 

: إطفور ادحمول أكف إكا ؾعؾ مو أذن فف افشورع ف ؾعؾف وأكف مؽـف مـ اْلداع وادؽر 

 .ا بغ دـ لتلمؾفوافمحقؾ ظذ إشؼوط حؼ افؼ ؽ وهذ

لتعوػ وأفقؿ اهلل ؿول : وادؼصقد : بقون حتر ؿ احلقؾ وأن صوحٌفو ممعرض فًخط 

ظؼوبف و سلتى ظذ ذفؽ أن  ـؼض ظذ صوحٌفو مؼصقده مـفو بحًى اْلمؽون وذفؽ 

ف ـؾ حقؾي بحًٌفو ؾال َيؾق االحمقول إمو أن  ؽقن مـ واحد أو اثـغ ؾلـثر ؾنن ـون مـ 

ن ـون ظؼد بقع لتقاضآ ظؾقف حتقال ظذ افربو ـا ف افعقـي حؽؿ بػًود افعؼد ـ اثـغ ؾلـثر ؾن

وـون بؿـزفي  ،لتعوػ ظـفواهلل و رد إػ األول رأس موفف ـا ؿوفً أم ادممـغ ظوئشي رِض 

ادؼٌقض بعؼد ربو ال حيؾ االكمػوع بف بؾ َيى رده إن ـون بوؿقو وبدفف إن ـون لتوفػو 

قع وؿرض أو إجورة وؿرض أو مضوربي أو ذـي أو مًوؿوة أو و بغ بوـذفؽ إن َجعً 
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مزارظي وؿرض حؽؿ بػًودُهو ؾقجى أن  رد ظؾقف بدل موفف افذي جعاله ؿروو وافعؼد 

و لتقاضآ ظؾقف ـون حؽؿف اآلخر ؾوشد حؽؿف حؽؿ افعؼقد افػوشدة وـذفؽ إن ـون كؽوًح 

 .حؽؿ األكؽحي افػوشدة

شؼوط افزـوة أو ظذ هٌي فمصحقح كؽوح ؾوشد أو وـذفؽ إن لتقاضآ ظذ هٌي أو بقع ْل 

وؿػ ؾوشد مثؾ أن لتر د مقاؿعي ِمؾقـفو ؾمفٌف فرجؾ ؾقزوجفو بف ؾنذا ؿضً وضرهو مـف 

اشمقهٌمف مـ افرجؾ ؾقهٌفو إ وه ؾوكػًخ افـؽوح ؾفذا افٌقع واِلٌي ؾوشدان ف َجقع 

 .اهرت ،األحؽوم

 َٔ قصص ايفطٛيٝني  

 (:661)ص ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم إذيمٞم٤مء

ظمرضم٧م ذم اًمٚمٞمؾ حل٤مضم٦م وم٢مذا أقمٛمك قمغم قم٤مشم٘مف ضمرة وذم يده  :وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

ج ومٚمؿ يزل يٛمٌم طمتك أتك اًمٜمٝمر وُمأل ضمرشمف واٟمٍمف راضمٕمً  ي٤م  :وم٘مٚم٧م ،٤مْسا

ء محٚمتٝم٤م ُمٕمل  ومْمقزمي٤م  :وم٘م٤مل ،هذا أن٧م أقمٛمك واًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر قمٜمدك ؾمقا

٘مع قمكم ومٞمٙمرس ٕقمٛمك اًم٘مٚم٥م ُمثٚمؽ يستيضء هب٤م ومال يٕمثر يب ذم اًمٔمٚمٛم٦م ومٞم

 ضمريت.

 :اسمـ اجلقزي ذم شمرمج٦م (5/6456اًمذهبل ذم شمرمج٦م احلٗم٤مظ ) ىم٤مل
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ي٤م ؾمٞمدي شمريد يمٚمٛم٦م ٟمٜم٘مٚمٝم٤م قمٜمؽ أجام أومْمؾ أبق سمٙمر أو  :ًمٞمف رضمؾ وم٘م٤ملإىم٤مم 

اىمٕمد وم٠من٧م  :صمؿ ىم٤مم وم٘م٤مل ،ختف وم٠مىمٕمده٠ماىمٕمد وم٘مٕمد صمؿ ىم٤مم وم٠مقم٤مد ُمس :وم٘م٤مل ًمف ،قمكم

 !أومْمؾ ُمـ يمؾ رضمؾ

ومْمٚمٝمام ُمـ يم٤مٟم٧م أ :خ٦م ويم٤من ًمٚمِمٞمٕم٦م فمٝمقر وم٘م٤مل٠موؾم٠مخف آظمر هذه اعمس 

سمف ودي٦م آطمتامل ورضأوم٠مخ٘مك هذا اًم٘مقل ذم  ،اسمٜمتف حتتف  .اًمٗمري٘م٤من سمجقا

 (:378ىم٤مل اح٤موردي ذم أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ )ص

 و ف مؾز بوفٌكة وأكرتو مؼٌرتؾ ظرتذ لترتدر سوِمو أضرؾؽ بف ظـل أين ــً  قمً 

ـٌ أ  افثاكغ أو جووزهو .ؿد كوهز  صحويب إذ دخؾ ظع رجؾ مً

 ؾؼول ل : ؿد ؿصدلتؽ بؿًلفي اخسلتؽ ِلو .

وم٘م٤مل : أظمؼمين  ،قم٤موم٤مك اهلل وفمٜمٜمتف يس٠مل قمـ طم٤مدث ٟمزل سمف: اؾم٠مل وم٘مٚم٧م

 ٓ يس٠مل قمٜمٝمام إٓ ُم٤م هق ؟ وم٢من هذيـ ًمٕمٔمؿ ؿم٠مهنام ،وٟمجؿ آدم ،قمـ ٟمجؿ إسمٚمٞمس

 .قمٚمامء اًمديـ

ٝمؿ سم٤مإلٟمٙم٤مر ومٕمجب٧م وقمج٥م ُمـ ذم جمٚمز ُمـ ؾم١ماًمف وسمدر إًمٞمف ىمقم ُمٜم

ومٙمٗمٗمتٝمؿ وىمٚم٧م : هذا ٓ ي٘مٜمع ُمع ُم٤م فمٝمر ُمـ طم٤مًمف إٓ سمجقاب  ،وآؾمتخٗم٤مف

 ُمثٚمف.

وىمٚم٧م : ي٤م هذا إن اعمٜمجٛملم يزقمٛمقن أن ٟمجقم اًمٜم٤مس ٓ  ،وم٠مىمبٚم٧م قمٚمٞمف

ًمٞمدهؿ وم٢من فمٗمرت سمٛمـ يٕمرف ذًمؽ وم٤مؾم٠مخف .  شمٕمرف إٓ سمٛمٕمروم٦م ُمقا



ـ٤ًم ـْ راىم٥م اًمٜم٤مَس ُم٤مت َهـٛمَّ  أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      َُم
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 ا .ورً صمؿ اٟمٍمف ُمرس ا .ومحٞمٜمئذ أىمبؾ قمكم وىم٤مل : ضمزاك اهلل ظمػمً 

ومٚمام يم٤من سمٕمد أج٤مم قم٤مد وىم٤مل : ُم٤م وضمدت إمم وىمتل هذا ُمـ يٕمرف ُمقًمد 

 هذيـ.

ِٔ زاقب ايٓاَع َّـّا   ََ َٖـ  َات 

ء عمٕمروم٦م ُم٤مهؿ قمٚمٞمف ُمـ ظمػم وذ  ،إن اعمتتبع ٕطمقال اًمٜم٤مس سم٤مًمتحري ؾمقا

أواًمبح٨م قمـ ذًمؽ يسٗمر ًمّم٤مطمبف أُمقًرا وىمْم٤مي٤م ؾمؽمت قمٜمف ُمـ رمح٦م اهلل سمف 

أو ىمد يِمٞم٥م هل٤م طمرسة ويمٛمًدا;  ،٤م ىمد يٓمرب هل٤م ومرطم٤م وْسوًراومٞمٓمٚمع قمغم ظمٗم٤مي

وم٘مد يٓمٚمع قمغم سمٕمض يمٜمقز ُم٤م أو دقمف اهلل ًمبٕمض خمٚمقىم٤مشمف ُمـ اًمٜمٕمؿ وأٓء 

ومٞمتٛمٜمك سمٕمد ذًمؽ طمّمقهل٤م وىمد ٓ يٙمقن ذم ُم٘مدوره طمّمقًمف قمٚمٞمٝم٤م ومٞمجٚم٥م ًمف 

ې ﴿ذًمؽ اًمٖمؿ واهلؿ وىمد يّمػم إمم احلرسة ومتٜمل زوال اًمٖمٛم٦م قمـ اًمٖمػم سم٤محلسد

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

  .[66احلجر:]﴾ۈئ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ لتعوػ: وؿول

 .[949ضرتف:]﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

وىمد حي٤مول احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٓمرق اعمنموقم٦م أو همػم اعمنموقم٦م وىمد شمٙمقن 

 ؾمبب٤م حلتٗمف وهاليمف.



ـ٤ًم أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل ـْ راىم٥م اًمٜم٤مَس ُم٤مت َهـٛمَّ    َُم
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ومٞمٕمجز قمـ  -وهق ُمـ اًمّمٚمح٤مء–وىمد يٓمٚمع قمغم ُمٜمٙمرات قمٔم٤مم قمٜمد اًمٜم٤مس 

 وشمزداد طمرسشمف! ،ٞمػمه٤م; ومٞمِمتد ًمذًمؽ مهف وهمٛمفشمٖم

وهمػم واطمد ُمـ ه١مٓء ص٤مر سمٕمد ذًمؽ ضحٞم٦م هذه اعمٜمٙمرات وص٤مر سمٕمد 

ورسمام ُمـ رؤوؾمٝم٤م سمسب٥م أنف أومرط ذم اًمتٓمٚمع واًمبح٨م قمـ  ،ذًمؽ ُمـ أهٚمٝم٤م

 ومل يٙمٚمٗمف اهلل سمذًمؽ. -زقمؿ ًم٘مّمد شمٖمٞمػمه–ذًمؽ 

واًمرىض سمام ىمسٛمف  ،وم٤مًمسالُم٦م ٓ ُيٕم٤مدهل٤م رء -وهمػمه ُمـ اعمٗم٤مؾمد–وًمذًمؽ 

 اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٕمبد: همٜمٞمٛم٦م وٟمج٤مح.

 واًم٘مٜم٤مقم٦م: راطم٦م وـمٛم٠منٞمٜم٦م. ،وذم اإليامن سم٤مًم٘مدر

وي٘مبؾ قمغم ؿم٠منف  ،وُم٤مقمٚمٛمف اعمسٚمؿ ُمـ اعمٜمٙمرات أنٙمره سمحدود ُم٤م يستٓمٞمع

  دَ بْ قمَ   يمام قمٚمؿ رؾمقل اهلل ،وظم٤مص٦م ٟمٗمسف
ِ
ـْ ومَ  روٛمْ قمَ  ـَ سمْ  اهلل ـِ  َٕم  سم

ِ
قَمبِد اهلل

ـِ اًمٜمَّبِل   ، قَمٜمُْٝماَم قَمْٛمٍرو َرِضَ اهللُ  َي٠ْميِت قَمغَم اًمٜم٤َّمِس َزَُم٤مٌن ُيَٖمْرسَمُٚمقَن »َأنَُّف ىَم٤مَل:  قَم

َواظْمَتَٚمُٗمقا وَمَٙم٤مُٟمقا  ،َوَأَُم٤مَٟم٤مُُتُؿْ  ،َيْبَ٘مك ُِمٜمُْٝمْؿ طُمَث٤مًَم٦ٌم ىَمْد َُمِرضَم٧ْم قُمُٝمقُدُهؿْ  ،وِمٞمِف هَمْرسَمَٚم٦مً 

:  ،شَهَٙمَذا ـْ َذًمَِؽ؟َوؿَمبََّؽ سَملْمَ َأَص٤مسمِِٕمِف!ىَم٤مًُمقا ْخَرُج ُِم  وَماَم اعْمَ
ِ
 َي٤م َرؾُمقَل اهلل

مُِؽؿْ  َأْمرِ  َظَذ  َولُتْؼٌُِؾقنَ  ،لُتـِْؽُرونَ  َمو َولَتَدُظقنَ  ،لَتْعِرُؾقنَ  َمو لَتْلُخُذونَ : »َؿوَل   ،َخوص 

مُِؽؿْ  َأْمَر  َولَتَدُظقنَ   ( وهق حًـ.1/110رواه أمحد )ش. َظوم 

ـْ  وَ  ـَ  ُحَذْ َػيَ  َظ َلُفقَن َرُشقَل : َؿوَل  اْفَقَانِ  ْب ًْ وَن افـ وُس َ  ًُ  اهلل ـَ ـْ ـُ ـِ اْْلَْرِ َو َظ

 ًُ ـِل َؾُؼْؾ ـَ ِّ َُمَوَؾَي َأْن ُ ْدِر ـِ افؼ  ـ و ِف َجوِهِؾق ٍي َوَذ  َؾَجوَءَكو  ،َ و َرُشقَل اهللِ :َأْشَلُفُف َظ ـُ و  اهلل إِك 
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َذا اْْلَْرِ  ًُ  شَكَعؿْ » :َؿوَل  ؟َؾَفْؾ َبْعَد َهَذا اْْلَْرِ َذ   ،ِِبَ ـْ َخْرٍ  :َؾُؼْؾ ِّ ِم  ؟َهْؾ َبْعَد َذفَِؽ افؼ 

ـٌ  َوؾِقفِ  َكَعؿْ » :َؿوَل  ًُ ، شَدَخ ـيقنَ  َؿْقمٌ » :َؿوَل  ؟َوَمو َدَخـُفُ  :ُؿْؾ َم ًْ  بَِغْرِ  َوَ ُْدونَ  ،ُشـ ِمل بَِغْرِ  َ 

ًُ  شَولُتـِْؽُر  ِمـُْفؿْ  لَتْعِرُف  ،َهْدِ ل ـْ َذ   َهْؾ َبْعدَ  :َؾُؼْؾ  َظَذ  ُدَظوةٌ  ،َكَعؿْ » :َؿوَل  ؟َذفَِؽ اْْلَْرِ ِم

ـْ  ،َجَفـ ؿَ  َأْبَقاِب  ًُ  شؾِقَفو َؿَذُؾقهُ  إَِفْقَفو َأَجوَِبُؿْ  َم  :َؿوَل  ؟ِصْػُفْؿ َفـَو ،َ و َرُشقَل اهللِ :َؾُؼْؾ

ـْ  َؿْقمٌ  ،َكَعؿْ » ُؿقنَ  ،ِجْؾَدلتِـَو ِم ـَمِـَو َوَ َمَؽؾ  ًِ ًُ  شبَِلْف ـِل  ،و َرُشقَل اهللِ َ  :ُؿْؾ ـَ َؾَا لَتَرى إِْن َأْدَر

ِؾِؿغَ  ََجَوَظيَ  لَتْؾَزمُ » :َؿوَل  ؟َذفَِؽ  ًْ ًُ  شَوإَِموَمُفؿْ  اد ـْ َِلُْؿ ََجَوَظٌي َواَل إَِمومٌ  :َؾُؼْؾ ْ لَتُؽ  ؟َؾنِْن َل

َفو اْفِػَرَق  لتِْؾَؽ  َؾوْظَمِزْل » :َؿوَل  ؾ  َؽ  َحم ك َصَجَرةٍ  َأْصؾِ  َظَذ  لَتَعض   َأنْ  َوَفقْ  ـُ ـَ  ادْقُت  ُ ْدِر

 ًَ  ش.َذفَِؽ  َظَذ  َوَأْك

   (.9610( ومًؾؿ برؿؿ )4101رواه افٌخوري برؿؿ )

ـْ     ،َأبِك ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِرى  َرىِضَ اهلُل قَمٜمْفُ  َوقَم
ِ
: َأنَُّف ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

ِؾؿِ  َمولِ  َخْرَ  َ ُؽقنَ  َأنْ  ُ قِصُؽ » ًْ ٌَعُ  َؽـٌَؿ، اْدُ و َ ْم ٌَولِ  َصَعَػ  ِِبَ  َ ِػري  اْفَؼْطِر، َوَمَقاِؿعَ  اْْلِ

ـَ  بِِد ـِفِ  ـِ  ِم  (.8199) ؿرواه اًمبخ٤مري سمرىمش. اْفِػَم

 بعض ايٓاع ٜسٜد ْػس٠ أخباز   

 ًمق شم٠مُمٚم٧م  طم٤مل يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يس٠مل ويستٗمرس قمـ أظمب٤مر يمؾ ؿمٞمئ !

 طمتك إٟمف يم٠منف يريد أظمب٤مر اًمٕم٤ممل!

 ؟٦مٟموُم٤مطمّمؾ ُمـ ومال ،وُم٤مذا صٜمع ومالن
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 وُم٤م هل أظمب٤مر اًمدوًم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م؟

 وُم٤م هل أظمب٤مر اًمرئٞمس اًمٗمالين؟

وًمٞمس اعمحذور أن يٕمرف ُم٤م يدور طمقًمف; وًمٙمـ اعمحذور شمٙمٚمػ ُمٕمروم٦م يمؾ 

 ًمٖمػم ُم٤م داقمل ًمذًمؽ. ،رء

 حبح دٓا٥ٞ   نأْ٘ بعطِٗ  

 اًمٜم٤مس سمٚمغ سمف اًمٗمْمقل طمتك يم٠منف ُمب٤مطم٨م ضمٜم٤مئٞم٦م: سمٕمض

 يمذا؟ ٧مح٤مذا ومٕمٚم

 ؟وح٤مذا طمّمؾ ُمٜمؽ يمذا

 ومل ٓ ومٕمٚم٧م يمذا ويمذا؟!

 ويم٤من شمٗمٕمؾ يمذا ويمذا !

 أن يريد نف٠ميم سمؾ أصٚمٝم٤م ُمـ اعمس٠مخ٦م سمٛمٕمروم٦م يٙمتٗمل ٓ طم٤مدصم٦م طمّمٚم٧م وإذا

ائ ەئ ەئ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ويم٠منف ويمٞمؾ ُمٗمقظ قمغم يمؾ رء ،شم٘مرير يرومع

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ لتعوػ: اهلل وؿول ،[77إنٕم٤مم:] ﴾وئ وئ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

  .[901افـًوء:]﴾گ گ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿وىم٤مل اهلل ضمؾ وقمال: 
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  .[900األكعوم:]﴾ہ ھ ھ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

  .[901األكعوم:]﴾ڇ ڇ ڇ ڍ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  

  .[61هقد:]﴾ڻ

 َا يٝظ َٔ ايفطٍٛ  

 إول: إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر:

: شمٕم٤مممىم٤مل اهلل  ،ُمـ واضمب٤مت اإلؾمالمأطمد اًمقاضمب٤مت اًمٕمٔمٞمٛم٦م  وهق يٕمتؼم

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 . [990ظؿران: ]آل﴾ڄ ڃ ڃ

ڳ  ﴿وؿول لتعوػ: ،ؾعؾؼ شٌحوكف خر ي األمي بؼقومفو ِبذ افقاجى افعظقؿ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

  [.901ظؿران: ]آل﴾ۀ ۀ
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ې ې ې ې ى ﴿ ٘مامن وهق يقيص وًمده:وىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ًم

 [.90]فؼان:﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿وؿول لتعوػ: 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 [.09]افمقبي:﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

اَلِة وَ  ٌَْؾ افص  ٌَِي َ ْقَم اْفِعقِد َؿ ـْ َبَدَأ بِوْْلُْط ُل َم ـِ ِصَفوٍب َؿوَل: َأو  ـْ َضوِرِق ْب َؾَؼوَم  ،َمْرَوانُ َظ

ٌَيِ  ٌَْؾ اْْلُْط اَلُة َؿ و َهَذا  ،إَِفْقِف َرُجٌؾ َؾَؼوَل: افص  َؾَؼوَل: َؿْد لُتِرَك َمو ُهـَوفَِؽ َؾَؼوَل َأُبق َشِعقٍد: َأم 

ًُ َرُشقَل اهللِ  ـْ »َ ُؼقُل: َؾَؼْد َؿَه َمو َظَؾْقِف َشِؿْع هُ  ُمـَْؽًرا ِمـُْؽؿْ  َرَأى َم ْ  َؾنِنْ  ،ِدهِ بِقَ  َؾْؾُقَغرِّ

 ْ َمطِعْ  َل ًْ وكِفِ  َ  ًَ
ْ  َؾنِنْ  ،َؾٌِؾِ َمِطعْ  َل ًْ  (.11رواه مًؾؿ برؿؿ )  ش.اْْلِ َانِ  َأْوَعُػ  َوَذفَِؽ  ،َؾٌَِؼْؾٌِف َ 

 وهذا احلد ٌ هق ادقزان ف األمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر.

 (:9/194ؿول اْلموم افـقوي ف ذح احلد ٌ ف ذح مًؾؿ )

ر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ومرض يمٗم٤مي٦م إذا ىم٤مم سمف سمٕمض صمؿ إن إُم

وإذا شمريمف اجلٛمٞمع أثؿ يمؾ ُمـ متٙمـ ُمٜمف سمال  ،اًمٜم٤مس ؾم٘مط احلرج قمـ اًمب٤مىملم

 وٓ ظمقف. ،قمذر

أوٓ يتٛمٙمـ ُمـ  ،صمؿ أنف ىمد يتٕملم يمام إذا يم٤من ذم ُمقضع ٓ يٕمٚمؿ سمف إٓ هق 

أو شم٘مّمػم ذم  ، ُمٜمٙمرأو همالُمف قمغم ،أو وًمده ،ويمٛمـ يرى زوضمتف ،إزاًمتف إٓ هق

 اعمٕمروف.
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ىم٤مل اًمٕمٚمامء رىض اهلل قمٜمٝمؿ وٓ يس٘مط قمـ اعمٙمٚمػ إُمر سم٤معمٕمروف  

سمؾ جي٥م قمٚمٞمف ومٕمٚمف وم٢من اًمذيمرى شمٜمٗمع  ،واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ًمٙمقٟمف ٓ يٗمٞمد ذم فمٜمف

ويمام ىم٤مل اهلل قمز  ،وىمد ىمدُمٜم٤م أن اًمذى قمٚمٞمف إُمر واًمٜمٝمك ٓ اًم٘مبقل ،اعم١مُمٜملم

 .[11وئدة: ]اد﴾ک ک گ گ گ  ﴿وضمؾ:

أو همػمه ُمٙمِمقف سمٕمض  ،وُمثؾ اًمٕمٚمامء هذا سمٛمـ يرى إٟمس٤مًٟم٤م ذم احلامم 

 واهلل أقمٚمؿ. ،اًمٕمقرة وٟمحق ذًمؽ

ىم٤مل اًمٕمٚمامء: وٓ يِمؽمط ذم أُمر واًمٜم٤مهك أن يٙمقن يم٤مُمؾ احل٤مل ممتثاًل ُم٤م  

وإن  ،سمؾ قمٚمٞمف إُمر وإن يم٤من خماًل سمام ي٠مُمر سمف ويٜمٝمك ،ي٠مُمر سمف جمتٜمًب٤م ُم٤م يٜمٝمك قمٜمف

وي٠مُمر   ،٤من ُمتٚمبًس٤م سمام يٜمٝمك قمٜمف وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤من:  أن ي٠مُمر ٟمٗمسف ويٜمٝم٤مه٤ميم

 همػمه ويٜمٝم٤مه.

 ؾنذا أخؾ بلحدُهو ـقػ  ٌوح فف اْلخالل بوآلخر. 

ىم٤مل اًمٕمٚمامء: وٓ خيتص إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر سم٠مصح٤مب  

 سمؾ ذًمؽ ضم٤مئز ٔطم٤مد اعمسٚمٛملم. ،اًمقٓي٤مت

وم٢من همػم اًمقٓة ذم اًمّمدر  ،ًمٞمؾ قمٚمٞمف إمج٤مع اعمسٚمٛملمىم٤مل إُم٤مم احلرُملم واًمد 

ويٜمٝمقهنؿ قمـ اعمٜمٙمر  ،واًمٕمٍم اًمذى يٚمٞمف يم٤مٟمقا ي٠مُمرون اًمقٓة سم٤معمٕمروف ،إول

 ،وشمرك شمقسمٞمخٝمؿ قمغم اًمتِم٤مهمؾ سم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف ،ُمع شم٘مرير اعمسٚمٛملم إي٤مهؿ

 واهلل أقمٚمؿ. ،واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ُمـ همػم وٓي٦م
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وذًمؽ خيتٚمػ  ،ُمـ يم٤من قم٤مًح٤م سمام ي٠مُمر سمف ويٜمٝمك قمٜمفصمؿ أنف إٟمام ي٠مُمر ويٜمٝمك  

سم٤مظمتالف اًمٌمء; وم٢من يم٤من ُمـ اًمقاضمب٤مت اًمٔم٤مهرة واعمحرُم٤مت اعمِمٝمقرة 

وإن يم٤من  ،ومٙمؾ اعمسٚمٛملم قمٚمامء هب٤م ،يم٤مًمّمالة واًمّمٞم٤مم واًمزٟم٤م واخلٛمر وٟمحقه٤م

 ،ومم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مٓضمتٝم٤مد مل يٙمـ ًمٚمٕمقام ُمدظمؾ ومٞمف ،ُمـ دىم٤مئؼ إومٕم٤مل وإىمقال

أُم٤م  ،صمؿ اًمٕمٚمامء إٟمام يٜمٙمرون ُم٤م أمجع قمٚمٞمف ،سمؾ ذًمؽ ًمٚمٕمٚمامء ،هلؿ إٟمٙم٤مرهوٓ 

وهذا هق  ،اعمختٚمػ ومٞمف ومال إٟمٙم٤مر ومٞمف; ٕن قمغم أطمد اعمذهبلم يمؾ جمتٝمد ُمّمٞم٥م

وقمغم اعمذه٥م أظمر اعمّمٞم٥م  ،أو أيمثرهؿ ،اعمخت٤مر قمٜمد يمثػميـ ُمـ اعمح٘م٘ملم

ٙمـ أن ٟمدسمف قمغم ضمٝم٦م ًم ،واإلصمؿ ُمرومقع قمٜمف ،واطمد واعمخٓمكء همػم ُمتٕملم ًمٜم٤م

 ،اًمٜمّمٞمح٦م إمم اخلروج ُمـ اخلالف ومٝمق طمسـ حمبقب ُمٜمدوب إمم ومٕمٚمف سمرومؼ

وم٢من اًمٕمٚمامء ُمتٗم٘مقن قمغم احل٨م قمغم اخلروج ُمـ اخلالف إذا مل يٚمزم ُمٜمف إظمالل 

وذيمر أىم٣م اًم٘مْم٤مة أبق احلسـ اح٤موردى  ،أو وىمقع رم ظمالف آظمر ،سمسٜم٦م

ٞم٦م ظمالوًم٤م سملم اًمٕمٚمامء ذم أن ُمـ ىمٚمده اًمبٍمى اًمِم٤مومٕمك رم يمت٤مسمف إطمٙم٤مم اًمسٚمٓم٤مٟم

اًمسٚمٓم٤من احلسب٦م هؾ ًمف أن حيٛمؾ اًمٜم٤مس قمغم ُمذهبف ومٞمام اظمتٚمػ ومٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء إذا 

 يم٤من اعمحتس٥م ُمـ أهؾ آضمتٝم٤مد أم ٓ يٖمػم ُم٤م يم٤من قمغم ُمذه٥م همػمه؟ 

ول  زل اْلالف ف افػروع بغ افصحوبي وافموبعغ ؾؿـ  ،واألصح أكف ال  غر دو ذـركوه

وـذفؽ ؿوفقا:  ،وال  ـؽر حممًى وال ؽره ظذ ؽره ،ظـفؿ أَجعغاهلل ؿ رِض بعده

 ،أو إَجوًظو ،فقس فؾؿػمك وال فؾؼوِض أن  عسض ظذ مـ خوفػف إذا ل َيوفػ كًصو

 أظؾؿ. إفخ ـالم افـقوي.اهلل و ،أوؿقوًشو جؾًقو
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ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِري  َرِضَ اهلُل قَمٜمْفُ   ـِ اًمٜمَّ  ،َوقَم ؿْ »ىَم٤مَل: بِل  قَم ـُ و  َواْْلُُؾقَس  إِ  

ُرَؿوِت  َظَذ  ُث وِمٞمَٝم٤م؟شافطي ٤مًمُِسٜم٤َم; َٟمَتَحدَّ : َُم٤م ًَمٜم٤َم سُمدٌّ إِٟمَّاَم ِهَل جَمَ  ، وَمَ٘م٤مًُمقا

ِر َؼ  َؾَلْظُطقا ،اْدََجوفَِس  إِال َأَبْقُمؿْ  َؾنَِذا»ىَم٤مَل:   َفو افط   ش.َحؼ 

ِريِؼ؟ ىَم٤مَل:  : َوَُم٤م طَمؼُّ اًمٓمَّ ٌََكِ  َؽضي » ىَم٤مًُمقا ػي  ،اْف ـَ اَلمِ  َوَردي  ،اأْلََذى َو  ً  َوَأْمٌر  ،اف

ـِ  َوََنٌْل  ،بِوْدَْعُروِف  ـَْؽرِ  َظ  (.3636وُمسٚمؿ سمرىمؿ ) ،(3576رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )ش. اْدُ

 ظـف.اهلل ( ظـ أيب ضؾحي رِض 1919ورواه مًؾؿ برؿؿ) 

هل اًمٚمٗمٔمٞم٦م أبق زيد ذم اعمٜم٤مرمحف اهلل ىم٤مل اًمِمٞمخ سمٙمر سمـ قمبد اهلل 

 (:673)ص

 ،يٕمٜمٞمف ٓ سمام يِمتٖمؾ ُمـ:  هق:  اًمٗمْمقزم ذم:  ومّمؾ ذم ىم٤مل اعمخت٤مر اًمدر ذم

 . ـها . اًمٙمٗمر قمٚمٞمف خُيِمك ; ومْمقزم أن٧م:  سم٤معمٕمروف ي٠مُمر عمـ وم٤مًم٘م٤مئؾ

 (:569وىم٤مل )ص

 قمـ ويٜمٝمك سم٤معمٕمروف ي٠مُمر عمـ اًمٚمٗمظ هذا ىم٤مل ُمـ أن قم٤مسمديـ اسمـ طم٤مؿمٞم٦م ذم

 . ُمرشمد ومٝمق: اعمٜمٙمر

 احلؼ: أهؾ ولتعد ؾ افٌوضؾ أهؾ جرح وين:افث

 ،جيرطمقن اعمبٓمٚملم ٟمّمًح٤م ًمألُم٦م ،وهذا ًمٕم٤مرف سمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمسٜم٦م

. ،وأهٚمف ،وحتذيًرا هلؿ ُمـ اًمنم  وطمًث٤م هلؿ قمغم اخلػم وأهٚمف ًمٞمٜمتٗمٕمقا
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

  .[995افـًوء:]﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ُؿْ  َذفَِؽ ﴿وىم٤مل:  قا بَِلَن  ـْ  َوَرُشقَففُ  اهلل َصوؿي  اهلل َؾنِن   َوَرُشقَففُ  اهلل ُ َشوِؿِؼ  َوَم

  .[94ألكػول:]ا﴾اْفِعَؼوِب  َصِد دُ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و

 .[96افؼصص:]﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ذا ضم٤مء اًمٕمدل ومٛمٗمٝمقُمف إ ،[1احلجرات:]﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 سمخؼم ُي٘مبؾ.

ـْ َجوبٍِر َؿوَل وَ  وَن ُمَعوٌذ ُ َصعِّ َمَع افـ ٌِلِّ  :َظ َؾَصذ  َفْقَؾًي َمَع افـ ٌِلِّ  ،ُثؿ  َ ْلِت َؾَقُممي َؿْقَمفُ  ـَ

ُفؿْ   ٌََؼَرةِ  ،اْفِعَشوَء ُثؿ  َألَتك َؿْقَمُف َؾَلم  قَرِة اْف ًُ َؿ ُثؿ  َصذ   َؾوْكَحَرَف َرُجٌؾ  ،َؾوْؾَمَمَح بِ ؾ  ًَ َؾ

َف َؾَؼوُفقا َففُ  ًَ َ و ُؾاَلنُ  :َوْحَدُه َواْكَكَ َغ  َرُشقَل  ،اَل َواهللِ :َؿوَل  ،َأَكوَؾْؼ
 اهلل َوآَللتِ

فُ  ك  و َأْصَحوُب َكَقاِوَح  ،َ و َرُشقَل اهللِ :َؾَؼوَل  اهلل َؾَللَتك َرُشقَل  ،َؾأَلُْخِزَ َكْعَؿُؾ  ،إِك 

ٌََؼَرةِ  ،إِن  ُمَعوًذا َصذ  َمَعَؽ اْفِعَشوءَ وَ  ،بِوفـ َفورِ  قَرِة اْف ًُ ٌََؾ َرُشقُل  ،ُثؿ  َألَتك َؾوْؾَمَمَح بِ اهلل َؾَلْؿ

ًَ  َأَؾم ونٌ  ُمَعوذُ  َ و» :َظَذ ُمَعوٍذ َؾَؼوَل   رواه افٌخوري برؿؿ  .شبَِؽَذا َواْؿَرأْ  بَِؽَذا اْؿَرأْ  ،َأْك

 (. 115( ومًؾؿ برؿؿ )1901)
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ـِ وَ  ـِ ُشَقْ ٍد َؿوَل  ادْعُرورِ  َظ ٌي َوَظَذ ُؽاَلِمِف ِمْثُؾَفو :ْب ًُ َأَبو َذر  َوَظَؾْقِف ُحؾ  ـْ  ،َرَأْ  َلْفُمُف َظ ًَ َؾ

ُف َشوب  َرُجاًل َظَذ َظْفِد َرُشقِل  :َذفَِؽ َؿوَل  َر َأك  ـَ فِ  اهلل َؾَذ ُه بُِلمِّ َ ُجُؾ  :َؿوَل  ،َؾَعر  َؾَللَتك افر 

َر َذفَِؽ َفُف َؾَؼوَل افـ ٌِلي ؾَ  افـ ٌِل   ـَ َؽ » :َذ  إِْخَقاُكُؽؿْ  ،َجوِهِؾق يٌ  ؾِقَؽ  اْمُرؤٌ  إِك 

ًَ  اهلل َجَعَؾُفؿ ،َوَخَقُفُؽؿْ  ـْ  ،َأْ ِد ُؽؿْ  حَتْ ونَ  َؾَؿ ًَ  َأُخقهُ  ـَ ُؾ  ِِم و َؾْؾُقْطِعْؿفُ  َ َدْ فِ  حَتْ ـُ  ،َ ْل

فُ  ًْ ٌَُس  ِِم و َوْفُقْؾٌِ ٌُُفؿْ  َمو ُػقُهؿْ لُتَؽؾِّ  َواَل  ،َ ْؾ ْػُمُؿقُهؿْ  َؾنِنْ  ،َ ْغِؾ ؾ   ش. َظَؾْقفِ  َؾَلِظقـُقُهؿْ  ـَ

 (. 40( ومًؾؿ برؿؿ )9119رواه افٌخوري برؿؿ )

ًِ َؿْقسٍ وَ  ـْ َؾوضَِؿَي بِـْ م َي َوُهَق َؽوِئٌى َؾَلْرَشَؾ إَِفْقَفو  َأن  َأَبو َظْؿِرو ،َظ ٌَ َؼَفو اْف ـَ َحْػٍص َضؾ  ْب

ِخَطْمُف َؾَؼوَل َوـِقُؾُف بَِش  ًَ  اهلل وَ  :ِعٍر َؾ
ٍ
ء ـْ َرْ  اهلل َؾَجوَءْت َرُشقَل  ،َمو َفِؽ َظَؾْقـَو ِم

َرْت َذفَِؽ َفُف َؾَؼوَل  ـَ  ُأمِّ َذِ ٍؽ  شَكَػَؼيٌ  َظَؾْقفِ  َفِؽ  َفْقَس » :َؾَذ
ًِ  :ُثؿ  َؿوَل  ،َؾَلَمَرَهو َأْن لَتْعَمد  ِف َبْق

ي ،ويِب َأْصحَ  َ ْغَشوَهو اْمَرَأةٌ  لتِْؾِؽ » ـِ  ِظـْدَ  اْظَمدِّ فُ  َمْؽُمقمٍ  ُأمِّ  اْب  لَتَضِعغَ  َأْظَؿك َرُجٌؾ  َؾنِك 

ًِ  َؾنَِذا ،ثَِقوَبِؽ  ًْ  شَؾآِذكِقـِل َحَؾْؾ ْرُت َفُف َأن  ُمَعوِوَ يَ  :َؿوَف ـَ ًُ َذ ـَ َأيِب ُشْػَقوَن َوَأَبو  َؾَؾا  َحَؾْؾ ْب

ٌَويِن  وأَ » :اهلل َؾَؼوَل َرُشقُل  ،َجْفٍؿ َخَط ـْ  َظَصوهُ  َ َضعُ  َؾاَل  َجْفؿٍ  َأُبق م  و ،َظولتِِؼفِ  َظ  َوَأم 

ـَ  ُأَشوَميَ  اْكِؽِحل ،َففُ  َموَل  اَل  َؾُصْعُؾقكٌ  ُمَعوِوَ يُ   اْكِؽِحل» :ُثؿ  َؿوَل  ،َؾَؽِرْهُمفُ  شَزْ دٍ  ْب

ًُ اهلل َؾَجَعَؾ  ،َؾـََؽْحُمفُ  شُأَشوَميَ  ٌَْط ا َواْؽَم قِف َخْرً
  (. 9160)رواه مًؾؿ برؿؿ  .ؾِ

 (:4/914ؿول ابـ افؼقؿ ف مدارج افًوفؽغ )

ؾ افرشؾ مع أِمفؿ وجدهؿ ـوكقا ؿوئؿغ بوْلكؽور ظؾقفؿ أصد افؼقوم  أحقال ومـ لتلم 

 وأوصقا مـ آمـ ِبؿ بوْلكؽور ظذ مـ خوفػفؿ. ،لتعوػاهلل حمك فؼقا 
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ان حٌي وأخز افـٌل أن ادمخؾص مـ مؼوموت اْلكؽور افثالثي فقس معف مـ اْل  

وبوفغ ف األمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر أصد ادٌوفغي حمك ؿول إن افـوس إذا  ،خردل

 بعؼوب مـ ظـده. اهلل لترـقه أوصؽ أن  عؿفؿ 

 وأخز أن لترـف  ؿـع إجوبي دظوء األخقور و قجى لتًؾط األذار .

بـل اهلل عـ ـا فاهلل وأخز أن لترـف  قؿع ادخوفػي بغ افؼؾقب وافقجقه وحيؾ فعـف 

 إهائقؾ ظذ لترـف. 

 ؾؽقػ  ؽقن اْلكؽور مـ رظقكوت افـػقس وهق مؼصقد افؼ عي؟! 

وهؾ اْلفود إال ظذ أكقاع اْلكؽور وهق جفود بوفقد وجفود أهؾ افعؾؿ إكؽور بوفؾًون. 

  اهرت

 أضباب ايفطٍٛ

 وُمـ أهؿ أؾمب٤مب هذا اعمرض اًمٗمت٤مك ُم٤م يكم: ،إن ًمٙمؾ رء ؾمب٥م

 افمعول: األول:

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ؾؼول لتعوػ:  ،لتعوػ افؽز وأهؾفاهلل د ذم ؿ

 پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

.[61-66األظراف:]﴾گ گ گ ڳ ڳ
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 احلًد: افثوين:

ک ک ک ک گ گ گ گ  ﴿ وظال: جؾ اهلل ؿول

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڳ 

 ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

  .[901افٌؼرة:]﴾

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿ لتعوػ: وؿول

  .[51افـًوء:]﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ﴿ شٌحوكف: وؿول

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 .[95افػمح:]﴾ ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب

 افٌغل: افثوفٌ:

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  لتعوػ: اهلل ؿول

ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

-901]افٌؼرة:﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

904].  
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چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿ لتعوػ: وؿول

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

  .[10افـحؾ:]﴾ژ ڑ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿ لتعوػ: وؿول

  .[10احلٍ:]﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 .ىمؾَّ أو يَمُثر سمحسبف ،لواًمٗمْمقل ٟمقع سمٖم

  احلقوء: ؿؾي افرابع:

ـْ  ُمـ اشمّمػ سم٤محلٞم٤مء ومسٞمٛمٜمٕمف طمٞم٤مؤه سم٢مذن اهلل قمـ اًمٗمْمقل نَ قَم ـِ  قِمْٛمَرا  سْم

; ـِ  طُمَّملْمٍ    .شبَِخْرٍ  إِال   َ ْلِت  اَل  احْلََقوءُ » َأنَُّف ىَم٤مَل: اًمٜمَّبِل   قَم

 (.48)( وُمسٚمؿ سمرىمؿ 7668رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

  احلقوء. ف بوب لتؼدم وؿد

 افمجًس: اْلومس:

ـْ أيب سَمْرَزَة إؾمٚمٛمل ىَم٤مَل ىَم٤مَل رؾمقل ا  قَم
ِ
ـَ  مـ َمْعَؼَ   و» : هلل وكِفِ  آَم ًَ  ول بِِؾ

ٌَفُ  اِْل َانُ  َ ْدُخؾِ  ِؾِؿغَ  لَتْغَموُبقا الَ  َؿْؾ ًْ  ،َظْقَراِِتِؿْ  َ م ٌِعْ  مـ ؾنكف ؛َظْقَراِِتِؿْ  لَتم ٌُِعقا َوالَ  اْدُ

ـْ  ،َظْقَرلَتفُ  هللا َ م ٌِعِ   ش.َبْقمِفِ  ف َ ْػَضْحفُ  َظْقَرلَتفُ  اهلل َ م ٌِعِ  َوَم



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      أؾمب٤مب اًمٗمْمقل
 

 

693 

 هذا طمدي٨م طمسـ. ،(5/531رواه أمحد )

ـِ اًمٜمبل ـْ صَمْقسَم٤مَن قَم ٌَودَ  لُتْمُذوا الَ » :٤مَل ىمَ َوقَم وُهؿْ  َوالَ  ،هللِ ا ِظ ُ ٌُقا َوالَ  ،لُتَعرِّ  لَتْطُؾ

ِؾؿِ  َأِخقفِ  َظْقَرةَ  َضَؾَى  مـ ؾنكف ،َظْقَراِِتِؿْ  ًْ  ش.َبْقمِفِ  ف َ ْػَضَحفُ  كم  َح  َظْقَرلَتفُ  اهلل َضَؾَى  ،اْدُ

 وهق سم٤مًمذي ىمبٚمف صحٞمح. ،( طمدي٨م طمسـ:6/38رواه أمحد )

 افم ؾقن: افًودس:

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ    ،قَم
ِ
 ِف  َؾِخَقوُرُهؿْ  ،َمَعوِدنَ  افـ وَس  ََتُِدونَ » :ىَم٤مَل  َأنَّ َرؾُمقَل اهلل

ْشاَلمِ  ِف  َقوُرُهؿْ ِخ  اْْلَوِهِؾق يِ  ـْ  َوََتُِدونَ  ،َؾِؼُفقا إَِذا اْْلِ  اأْلَْمرِ  َهَذا ِف  افـ وسِ  َخْرِ  ِم

َرُهُفؿْ  ـْ ٌَْؾ  َففُ  َأ ـْ  َوََتُِدونَ  ،ؾِقفِ  َ َؼعَ  َأنْ  َؿ ارِ  ِم   َ ْلِت  اف ِذي اْفَقْجَفْغِ  َذا افـ وسِ  ِذَ
ِ
 َهُماَلء

 ش.بَِقْجفٍ 

 (.3637)( وُمسٚمؿ سمرىمؿ45:5 و45:4رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

ـْ  ـِ  قَم٤مِصؿِ قَم دِ  سْم ٛمَّ ـِ  حُمَ ـِ  َزْيدِ  سْم  ا قَمْبدِ  سْم
ِ
ـِ  هلل ـْ  قُمَٛمرَ  سْم ـِ  ُأن٤َمٌس  :ىَم٤مَل  ،َأبِٞمفِ  قَم سْم ِٓ 

٤م قُمَٛمرَ  ـْ  ظَمَرضْمٜم٤َم إَِذا َٟمَتَٙمٚمَّؿُ  َُم٤م ظِماَلَف  هَلُؿْ  وَمٜمَُ٘مقُل  ؾُمْٚمَٓم٤مٟمِٜم٤َم قَمغَم  َٟمْدظُمُؾ  إِٟمَّ  ؟قِمٜمِْدِهؿْ  ُِم

َه٤م ٤ميُمٜمَّ  :ىَم٤مَل   (.8689) . رواه اًمبخ٤مري سمرىمؿٟمَِٗم٤مىًم٤م َٟمُٕمدُّ
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 عالج ايفطٍٛ

 قمالج ٟمٗمسؽ إذا يمٜم٧م أظمل اعمسٚمؿ ومْمقًمًٞم٤م وم٤مقمٚمؿ أن سمؽ ُمرًض٤م وم٤مؾمَع ذم

وأذيمر ُم٤م شمٞمرس زم  ،وقمالضمف ذم ديـ اإلؾمالم احلٜمٞمػ ،ُمـ هذا اعمرض اًمٗمت٤مك

 سم٤مظمتّم٤مر:

  خالص:ْلا األول:

ڻ ڻ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿لتعوػ: اهلل ؿول 

 .[5]افٌقـي:﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

﮳  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﴿لتعوػ: اهلل وؿول   ۓ ۓ ﮲

  [.15]ؽوؾر:﴾﮽ ﮾ ﮿

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿لتٌورك ولتعوػ: اهلل وؿول 

 .[1]افزمر:﴾ڌ

ـِ اْْلَط وِب َرِِضَ وَ  ـْ ُظَؿَر ْب ًُ َرُشقَل اهللِاهلل َظ  َاُل اأْلَظْ  َا إِك  »َ ُؼقُل: َظـُْف َؿوَل: َشِؿْع

َا  ،بِوفـِّق ي ـْ  ،َكَقى َمو اِلْمِرٍئ  َوإِك  ًْ  َؾَؿ وَك  اهلل إَِػ  َؾِفْجَرلُتفُ  َوَرُشقفِفِ  اهلل إَِػ  ِهْجَرلُتفُ  ـَ

ـْ  ،َوَرُشقفِفِ  ًْ  َوَم وَك ٌَُفو ُدْكَقو إَِػ  ِهْجَرلُتفُ  ـَ ُجَفو اْمَرَأةٍ  َأوْ  ُ ِصق  َهوَجَر  َمو إَِػ  َؾِفْجَرلُتفُ  َ َمَزو 

 ش. فِ إَِفقْ 

 (.9100(، ومًؾؿ )1161رواه افٌخوري برؿؿ )
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ـْ َظوِئَشَي َرِِضَ وَ  : َؿوَل َرُشقُل اهلل َظ ًْ ـَْفو َؿوَف ٌَي َجْقٌش  َ ْغُزو»: اهلل َظ  َؾنَِذا ،اْفَؽْع

وُكقا ٌَْقَداءَ  ـَ ـَ  بِ ُػ  األَْرضِ  ِم ًَ ؿْ  َُيْ ِِلِ : َ و َرُشقَل اهلِل،»َوآِخِرِهؿْ  بَِلو  ًُ : ُؿْؾ ًْ ْقَػ  ، َؿوَف ـَ

ـْ َفْقَس ِمـُْفْؿ؟ َؿوَل:  قِفْؿ َأْشَقاُؿُفْؿ َوَم
ْؿ َوآِخِرِهْؿ َوؾِ ِِلِ ُػ بَِلو  ًَ ُػ «َُيْ ًَ ؿْ  َُيْ ِِلِ  َوآِخِرِهؿْ  بَِلو 

ٌَْعُثقنَ  ُثؿ    (.1661ومًؾؿ ) ،( افؾػظ فف1996رواه افٌخوري برؿؿ ) .»كِق وِِتِؿْ  َظَذ  ُ 

: ُشِئَؾ رَ وَ  ًْ ـْ َظوِئَشَي َؿوَف ْجَرِة؟ َؾَؼوَل: ُشقُل اهللِ َظ ـِ اِْلِ  اْفَػْمِح، َبْعدَ  ِهْجَرةَ  اَل «َظ

ـْ   (.9611رواه مًؾؿ برؿؿ ) .»َؾوْكِػُروا اْشُمـِْػْرلُتؿْ  َوإَِذا َوكِق ٌي، ِجَفودٌ  َوَفؽِ

ٌ وٍس َرِِضَ وَ  ـِ َظ ـِ اْب ـ ٌِلي اهلل َظ ـُْفَا َؿوَل: َؿوَل اف َي: َظ ـْ  ِهْجَرَة، اَل «َ ْقَم َؾْمِح َمؽ   َوَفؽِ

ـِْػْرلُتؿْ  َوإَِذا َوكِق ٌي، ِجَفودٌ   (.9454(، ومًؾؿ )4000رواه افٌخوري برؿؿ ) .»َؾوْكِػُروا اْشُم

ـِ َموفٍِؽ َرِِضَ وَ  ـْ َأَكِس ْب ـُْف َأن  َرُشقَل اهللِاهلل َظ ـَ َظ ٌُقَك َؾَدَكو ِم ـْ َؽْزَوِة لَت َرَجَع ِم

ـَِي َؾَؼوَل:  لُتؿْ  َمو َأْؿَقاًمو بِوْدَِد ـَيِ  إِن  «اَدِد  ًرا، ِهْ ًِ وُكقا إاِل   َواِدً و َؿَطْعُمؿْ  َواَل  َم َؿوُفقا:  »َمَعُؽؿْ  ـَ

ـَِي؟ ُفؿُ  بِوْدَِد ـَيِ  َوُهؿْ «َؿوَل:   َ و َرُشقَل اهللِ، َوُهْؿ بِوْدَِد  ًَ ٌَ رواه افٌخوري برؿؿ  .»اْفُعْذرُ  َح

(1114). 

 (، وؾقف: حًٌفؿ ادرض.9199)مًؾؿ ظـ جوبر برؿؿ رواه و 

ـْ َأبِقِف َؿوَل: َظوَديِن افـ ٌِلي وَ  ـِ َشْعٍد، َظ ـْ َظوِمِر ْب ًُ َظ ـْ َوَجٍع َأْصَػْق ِي اْفَقَداِع ِم ِف َحج 

: َ و َرُشقَل  ًُ ـَ افَقَجِع َمو لَتَرى، َوَأَكو ُذو َمولٍ اهلل ِمـُْف َظَذ اْدَْقِت، َؾُؼْؾ ِرُثـِل َواَل  َ  ،َبَؾَغ يِب ِم

ُق بُِثُؾَثْل َموِل؟ َؿوَل: ُق بَِشْطِرِه؟ َؿوَل: شاَل » إِال  اْبـٌَي ِل َواِحَدٌة، َأَؾَللَتَصد  : َأَؾَللَتَصد  ًُ ، شاَل »، ُؿْؾ

؟ َؿوَل:  ٌِ : َؾوفثيُؾ ًُ ٌُ «ُؿْؾ ثٌِر، َوافثيُؾ َؽ  ـَ ـْ  َخْرٌ  َأْؽـَِقوءَ  َوَرَثَمَؽ  لَتَذرَ  َأنْ  إِك   َظوَفيً  لَتَذَرُهؿْ  َأنْ  ِم

ُػقنَ  ًَ  افـ وَس، َ َمَؽػ  ًْ ٌَْمِغل َكَػَؼيً  لُتـِْػُؼ  َوَف و لَت و ُأِجْرَت  إِال   اهلل َوْجفَ  ِِبَ ْؼَؿيَ  َحم ك ِِبَ َعُؾَفو افؾي  ِف  ََتْ

ُػ َبْعَد َأْصَحويِب؟ َؿوَل:  »اْمَرَألتَِؽ  ِف  : َ و َرُشقَل اهللِ، آُأَخؾ  ًُ ـْ  إِك َؽ «ُؿْؾ َػ  َف ؾ   ْعَؿَؾ َؾمَ  خُتَ
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ٌَْمِغل َظَؿاًل  َؽ  َوِرْؾَعًي، َدَرَجيً  بِفِ  اْزَدْدَت  إِال   ،اهللِ َوْجفَ  بِفِ  لَت ُػ  َوَفَعؾ  ؾ   ،َأْؿَقامٌ  بَِؽ  َ ـَْمِػعَ  َحم ك خُتَ

ْؿ، أِلَْصَحويِب  َأْمضِ  افؾُفؿ   آَخُروَن، بَِؽ  َوُ َي   ُهؿْ  َواَل  ِهْجَرَِتُ   .شَأْظَؼوِِبِؿْ  َظَذ  لَتُرد 

 (.9116(، ومًؾؿ برؿؿ )1101افٌخوري برؿؿ ) رواه

ـْ َأيِب ُهَرْ َرَة َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل  وَشُدوا اَل «:  اهلل َوَظ  َواَل  ،لَتـَوَجُشقا َواَل  ،حَتَ

ٌَوَؽُضقا، قُكقا َبْعٍض، َبْقعِ  َظَذ  َبْعُضُؽؿْ  َ ٌِعْ  َواَل  ،لَتَداَبُروا َواَل  لَت ـُ ٌَودَ  َو  إِْخَقاًكو، اهلل ِظ

 ًْ ِؾؿِ  َأُخق ِؾؿُ اْدُ ًْ ُذُففُ  َواَل  ،َ ْظِؾُؿفُ  اَل  اْدُ ِؼُرُه، َواَل  ،ََيْ  َصْدِرهِ  إَِػ  َوُ ِشرُ - َهوُهـَو افم ْؼَقى حَيْ

اٍت  َثاَلَث  ِى  -َمر  ًْ ـَ  اْمِرٍئ  بَِح ِّ  ِم ِؼرَ  َأنْ  افؼ  ِؾَؿ، َأَخوهُ  حَيْ ًْ ؾي  اْدُ ِؾؿِ  ـُ ًْ ِؾؿِ  َظَذ  اْدُ ًْ  اْدُ

 .»َوِظْرُوفُ  ،َوَموُففُ  ،َدُمفُ  َحَرامٌ 

 .44 -( 1511رواه مًؾؿ برؿؿ ) 

ـْ َأيِب ُمقَشك َؿوَل: َجوَء َرُجٌؾ إَِػ افـ ٌِلِّ وَ  ق ًي، َوُ َؼولتُِؾ  َظ
ُجُؾ ُ َؼولتُِؾ مَحِ َؾَؼوَل: افر 

ُؾ ِرَ وًء، َؾَليي َذفَِؽ ِف َشٌِقِؾ اهللِ؟ َؿوَل: 
ـْ «َصَجوَظًي، َوُ َؼولتِ ؾَِؿيُ  ُؽقنَ فِمَ  َؿولَتَؾ  َم  اْفُعْؾَقو ِهَل  اهلل ـَ

 (.9101(، ومًؾؿ برؿؿ )0156رواه افٌخوري برؿؿ ) .»اهللِ  َشٌِقؾِ  ِف  َؾُفقَ 

ٌَوِهِعِّ َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل  ـْ َأيِب ُأَموَمَي اْف ٌَُؾ  اَل  اهلل إِن  : « اهلل َوَظ ـَ  َ ْؼ ونَ  َمو إِال   افَعَؿؾِ  ِم  ـَ

 (، وهق حًـ.4910رواه افـًوئل برؿؿ )  .»َوْجُففُ  بِفِ  َل َواْبُمغِ  َخوفًِصو، َففُ 

 بوفؼدر: اْل ان افثوين:

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

     ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    
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         ڭ ڭ ڭ 

 .[14]احلد د:﴾ڭ

 . [11]افؼؿر:﴾حت خت مت ىت يت جث﴿شمٕم٤ممم:  وىم٤مل 

ـِ قَمب٤َّمٍس َرِضَ وَ  ـِ اسْم   ،اهلُل قَمٜمُْٝماَم  قَم
ِ
َيْقًُم٤م  ىَم٤مَل: يُمٜم٧ُْم ظَمْٚمَػ َرؾُمقِل اهلل

ُؿَؽ  إِينِّ  ُؽاَلمُ  َ و» وَمَ٘م٤مَل: ِؾَاٍت: ُأَظؾِّ َػْظَؽ   اهلل اْحَػظِ  ـَ  إَِذا ،وَهَؽ َُتَ  ََتِْدهُ   اهلل اْحَػظِ  ،حَيْ

 ًَ ًَ  َوإَِذا  ،اهللَ  َؾوْشَللِ  َشَلْف ـْ  اْشَمَعـْ يَ  َأن   ؿْ َواْظؾَ  ،بِوهللِ  َؾوْشَمِع ًْ  َفقْ  اأْلُم   َأنْ  َظَذ  اْجَمَؿَع

  َ ـَْػُعقكَ 
ٍ
ء ْ  ِبَقْ   إِال   َ ـَْػُعقكَ  َل

ٍ
ء ٌَفُ  َؿدْ  بَِقْ َم وكَ  َأنْ  َظَذ  اْجَمَؿُعقا َوَفقْ  ،َفَؽ  اهلل ـَ  َ ُيي

 
ٍ
ء وكَ  َلْ  بَِقْ   إِال   َ ُيي

ٍ
ء ٌَفُ  َؿدْ  ِبَقْ َم ًِ  ،َظَؾْقَؽ  اهلل ـَ ًِ  مُ اأْلَْؿاَل  ُرؾَِع ُحُػ  َوَجػ   ش. افصي

وهق طمدي٨م صحٞمح  ،(6/3:4( وأمحد )3667اًمؽمُمذي سمرىمؿ ) رواه

 سمٛمجٛمقع ـمرىمف.

ـِ َُمْسُٕمقٍد َرِضَ اهلُل قَمٜمْفُ وَ   سم
ِ
ـْ قَمْبِد اهلل   ،قَم

ِ
صَمٜم٤َم َرؾُمقُل اهلل َوُهَق  ،ىَم٤مَل: طَمدَّ

٤مِدُق اعْمَّْمُدوُق ىَم٤مَل:  ؿْ  إِن  »اًمّمَّ ـُ َؿعُ  َأَحَد فِ  ـِ َبطْ  ِف  َُيْ  َؾ ِمثْ  َظَؾَؼيً  ُثؿ   ،َ ْقًمو َأْرَبِعغَ  ُأمِّ

ٌُ  ُثؿ   ،َذفَِؽ  ِمْثَؾ  ُمْضَغيً  َ ُؽقنُ  ُثؿ   ،َذفَِؽ  َع ٌْ  ،َوَأَجِؾفِ  ،بِِرْزِؿفِ  بَِلْرَبعٍ  َؾُقْمَمُر  ،َمَؾًؽو اهلل َ 

ؿْ  إِن   اهللَؾقَ  ،َشِعقدٌ  َأوْ  ،َوَصِؼل   ـُ ُجَؾ  َأوِ  َأَحَد  َ ُؽقنُ  َمو َحم ك افـ ورِ  َأْهؾِ  ؾِ بَِعؿَ  َ ْعَؿُؾ  افر 

ٌُِؼ  ِذَراعٍ  َأوْ  َبوعٍ  َؽْرُ  َبْقـََفووَ  َبْقـَفُ  ًْ  ،َؾَقْدُخُؾَفو ،اْْلَـ يِ  َأْهؾِ  بَِعَؿؾِ  َؾَقْعَؿُؾ  ،اْفِؽَموُب  َظَؾْقفِ  َؾَق

ُجَؾ  َوإِن    ِذَراَظْغِ  َأوْ  ِذَراعٍ  َؽْرُ  َوَبْقـََفو َبْقـَفُ  َ ُؽقنُ  َمو َحم ك اْْلَـ يِ  َأْهؾِ  بَِعَؿؾِ  َفَقْعَؿُؾ  افر 

 ًْ  ش.َؾَقْدُخُؾَفو ،افـ ورِ  َأْهؾِ  بَِعَؿؾِ  َؾَقْعَؿُؾ  ،اْفِؽَموُب  َظَؾْقفِ  ٌُِؼ َؾَق
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وٟمحقه قمـ أنس قمٜمد  .(3754( وُمسٚمؿ سمرىمؿ)76:5اًمبخ٤مري سمرىمؿ)رواه  

 (.3757وُمسٚمؿ) ،(76:6اًمبخ٤مري سمرىمؿ )

ـْ  ـِ َُمْسُٕمقدٍ  َوقَم  سم
ِ
ىَم٤مَل: ىَم٤مًَم٧ْم ُأمُّ طَمبِٞمَب٦َم َزْوُج اًمٜمَّبِل   ،َرِضَ اهلُل قَمٜمْفُ  قَمْبِد اهلل

 
ِ
  ،َوسم٠َِمظِمل ُُمَٕم٤مِوَي٦مَ  ،َوسم٠َِميِب َأيِب ؾُمْٗمَٞم٤منَ  ،: اًمٚمُٝمؿَّ َأُْمتِْٕمٜمِل سمَِزْوضِمل َرؾُمقِل اهلل

ًِ  َؿدْ : »ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل اًمٜمَّبِلُّ  وَبيٍ  آِلَجولٍ  اهلل َشَلْف ومٍ  ،َمْيُ  َوَأْرَزاٍق  ،ْعُدوَدةٍ مَ  َوَأ  

قَميٍ  ًُ ـْ  َمْؼ َؾ  َف ٌَْؾ  َصْقًئو ُ َعجِّ فِ  َؿ َر  َأوْ  ،ِحؾِّ ـْ  َصْقًئو ُ َمخِّ فِ  َظ ًِ  َوَفقْ  ،ِحؾِّ ـْ ًِ  ـُ  َأنْ  اهلل َشَلْف

ـْ  ُ ِعقَذكِ  ونَ  اْفَؼْزِ  ِف  َظَذاٍب  َأوْ  ،افـ ورِ  ِف  َظَذاٍب  ِم رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ  ش.َوَأْؾَضَؾ  اَخْرً  ـَ

(3774). 

ـْ  ىَم٤مَل: يُمٜم٤َّم ذِم ضَمٜم٤َمَزٍة ذِم سَمِ٘مٞمِع اًْمَٖمْرىَمِد، وَم٠َمت٤َمَٟم٤م َرؾُمقُل  ،قَمكِمي َرِضَ اهلُل قَمٜمْفُ  َوقَم

 
ِ
شمِِف  ،اهلل َس، وَمَجَٕمَؾ َيٜمُْٙم٧ُم سمِِٛمْخٍَمَ ٌة، وَمٜمَٙمَّ ٍَمَ وَمَ٘مَٕمَد َوىَمَٕمْدَٟم٤م طَمْقًَمُف َوَُمَٕمُف خِمْ

ـْ  ِمـُْؽؿْ  َمو»صُمؿَّ ىَم٤مَل:  ـْ  ومَ  َأَحٍد، ِم َمَى  َوَؿدْ  إاِل   َمـُْػقَشيٍ  َكْػسٍ  ِم ـَ  َمَؽوََنَو اهلل ـَ  اْْلَـ يِ  ِم

ًْ  َوَؿدْ  َوإِال   َوافـ وِر، ٌَ
مِ  .شَشِعقَدةً  َأوْ  َصِؼق يً  ـُ

، َأوَماَل َٟمْٛمُٙم٨ُم قَمغَم يمَِت٤مسمِٜم٤َم َوَٟمَدُع اًْمَٕمَٛمَؾ؟  
ِ
ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل َرضَمٌؾ: َي٤م َرؾُمقَل اهلل

ـْ »وَمَ٘م٤مَل:  ـْ  ونَ ـَ  َم َعوَدةِ  َأْهؾِ  ِم  ً َقِصرُ  اف ًَ َعوَدِة، َأْهؾِ  َظَؿؾِ  إَِػ  َؾ  ً ـْ  اف ونَ  َوَم ـْ  ـَ  َأْهؾِ  ِم

َؼوَوةِ  َقِصرُ  افش  ًَ َؼوَوةِ  َأْهؾِ  َظَؿؾِ  إَِػ  َؾ ، َؾُؽؾ   اْظَؿُؾقا»، وَمَ٘م٤مَل: شافش  ٌ و ُمَقن   َأْهُؾ  َأم 

َعوَدةِ   ً ونَ  اف ُ َعوَدِة،اف َأْهؾِ  فَِعَؿؾِ  َؾُقَقن  و ً  َؼوَوةِ  َأْهُؾ  َوَأم  ونَ  افش  ُ  َأْهؾِ  فَِعَؿؾِ  َؾُقَقن 
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َؼوَوةِ   ے ۓ ۓ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے﴿»، صُمؿَّ ىَمَرأَ: شافش 

 ش.[90-5]افؾقؾ:﴾﮺﮻  ﮼ ﮷ ﮸ ﮹ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

 (.3758( وُمسٚمؿ سمرىمؿ)6473اًمبخ٤مر ي سمرىمؿ) رواه

 افزهد: افثوفٌ:

ـِ اعم اٍد  ْسَتْقِردِ قَم ـِ ؿَمدَّ  ىَم٤مَل: سْم
ِ
  ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل

ِ
ْكَقو َمو» :َوالل  اآْلِخَرةِ  ِف  افدي

َعُؾ  َمو ِمْثُؾ  إاِل   ؿْ  ََيْ ـُ ٌََعفُ  َأَحُد رواه ُمسٚمؿ  .شلَتْرِجعُ  بِؿَ  َؾْؾَقـُْظْر  اْفَقؿِّ  ِف  َهِذهِ  إِْص

 (.3969سمرىمؿ)

ـْ  ِذي فِ ًمٚمَأاىَم٤مَل:  ُهَرْيَرةَ  َأيِب قَم َّٓ  إهَِلَ  َٓ  اًمَّ َقْمَتِٛمدُ  يُمٜم٧ُْم  إِنْ  ُهقَ  إِ  قَمغَم  سمَِٙمبِِدي َٕ

َْرضِ  ْٕ ـَ  ا َؿُمدُّ  يُمٜم٧ُْم  َوإِنْ  ،اجْلُقعِ  ُِم ـَ  سَمْٓمٜمِل قَمغَم  احْلََجرَ  َٕ  ىَمَٕمْدُت  َوًَمَ٘مدْ  ،اجْلُقعِ  ُِم

ُرضُمقنَ  اًمَِّذي ـَمِريِ٘مِٝمؿُ  قَمغَم  َيْقًُم٤م ـْ  وَمَس٠َمْخُتفُ  سَمْٙمرٍ  َأبُق وَمَٛمرَّ  ُِمٜمْفُ  خَيْ ـْ  آَي٦مٍ  قَم  ا ِب يمَِت٤م ُِم
ِ
 هلل

َّٓ  ؾَم٠َمْخُتفُ  َُم٤م ـْ  وَمَس٠َمْخُتفُ  قُمَٛمرُ  يِب  َُمرَّ  صُمؿَّ  ،َيْٗمَٕمْؾ  َومَلْ  وَمَٛمرَّ  ًمُِٞمِْمبَِٕمٜمِل إِ ـْ  آَي٦مٍ  قَم  يمَِت٤مِب  ُِم

 ا
ِ
َّٓ  ؾَم٠َمْخُتفُ  َُم٤م هلل ؿَ   اًْمَ٘م٤مؾِمؿِ  َأبُق يِب  َُمرَّ  صُمؿَّ  ،َيْٗمَٕمْؾ  وَمَٚمؿْ  وَمَٛمرَّ  ًمُِٞمِْمبَِٕمٜمِل إِ  طِملمَ  وَمَتَبسَّ

 ش.ِهر   َأَبو َ و» :ىَم٤مَل  صُمؿَّ  َوضْمِٝمل ذِم  َوَُم٤م َٟمْٗمِز  ذِم  َُم٤م َوقَمَرَف  َرآيِن 

 ا َرؾُمقَل  َي٤م ًَمبَّْٞمَؽ  :ىُمْٚم٧ُم  
ِ
 وَم٤مؾْمَت٠ْمَذنَ  وَمَدظَمَؾ  وَمَتبِْٕمُتفُ  ،َوَُم٣َم  ،شاحْلَْؼ » :ىَم٤مَل  ،هلل

ـْ » :وَمَ٘م٤مَل  ،ىَمَدٍح  ذِم  ًَمَبٜم٤ًم وَمَقضَمدَ  وَمَدظَمَؾ  ،زِم  وَم٠َمِذنَ  ـَ  ِم ـُ  َهَذا َأْ  ٌَ  َأْهَداهُ  :ىَم٤مًُمقا  ش؟افؾ 

 ا َرؾُمقَل  َي٤م ًَمبَّْٞمَؽ  :ىُمْٚم٧ُم ش ِهر   َأَبو» ىَم٤مَل  ،وُماَلَٟم٦مُ  َأوْ  وُماَلنٌ  ًَمَؽ 
ِ
 َأْهؾِ  إَِػ  احْلَْؼ » :ىَم٤مَل  ،هلل
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يِ  ػ  ٦مِ  َوَأْهُؾ  :ىَم٤مَل  ش.ِل  َؾوْدُظُفؿْ  افصي ٗمَّ ؾْماَلمِ  َأْضَٞم٤مُف  اًمّمُّ َٓ  َأْهؾٍ  إمَِم  َي٠ْمُوونَ  َٓ  اإْلِ  َو

َٓ  َُم٤ملٍ   َأتَْتفُ  َوإَِذا ،ؿَمْٞمًئ٤م ُِمٜمَْٝم٤م َيَتٜم٤َمَوْل  َومَلْ  إًَِمْٞمِٝمؿْ  هِب٤َم سَمَٕم٨َم  َصَدىَم٦مٌ  َأتَْتفُ  إَِذا َأطَمدٍ  قَمغَم  َو

٦مٌ  يَمُٝمؿْ  ُِمٜمَْٝم٤م َوَأَص٤مَب  إًَِمْٞمِٝمؿْ  َأْرؾَمَؾ  َهِديَّ  َهَذا َوَُم٤م :وَمُ٘مْٚم٧ُم  ;َذًمَِؽ  وَمَس٤مَءيِن  ،وِمٞمَٝم٤م َوَأْذَ

ـُ  َب ٦مِ  ْهؾِ أَ  ذِم  اًمٚمَّ ٗمَّ ـْ  ُأِصٞم٥َم  َأنْ  َأن٤َم َأطَمؼُّ  يُمٜم٧ُْم  ;اًمّمُّ ـِ  َهَذا ُِم َب سَم٦مً  اًمٚمَّ ى َذْ  هِب٤َم َأتََ٘مقَّ

ـْ  َيْبُٚمَٖمٜمِل َأنْ  قَمَسك َوَُم٤م ُأقْمٓمِٞمِٝمؿْ  َأن٤َم وَمُٙمٜم٧ُْم  َأَُمَريِن  ضَم٤مءَ  وَم٢ِمَذا ـِ ًمٚما َهَذا ُِم ـْ  َومَلْ  َب  َيُٙم

ـْ   ا ـَم٤مقَم٦مِ  ُِم
ِ
 وَم٠َمِذنَ  وَم٤مؾْمَت٠ْمَذُٟمقا  وَم٠َمىْمَبُٚمقا  وَمَدقَمْقُُتُؿْ  وَم٠َمتَْٞمُتُٝمؿْ  ،سُمدٌّ   َرؾُمقًمِفِ  َوـَم٤مقَم٦مِ  هلل

٤مًمَِسُٝمؿْ  َوَأظَمُذوا هَلُؿْ  ـَ  جَمَ  ا َرؾُمقَل  َي٤م ًَمبَّْٞمَؽ  :ىُمْٚم٧ُم  ،شِهر   َأَبو َ و» :ىَم٤مَل  اًْمَبْٞم٧ِم  ُِم
ِ
 ،هلل

ضُمَؾ  ُأقْمِٓمٞمفِ  وَمَجَٕمْٚم٧ُم  اًْمَ٘مَدَح  وَم٠َمظَمْذُت  :ىَم٤مَل  ،وَم٠َمقْمٓمِِٝمؿْ  ظُمذْ  :ىَم٤مَل  ُب  ;اًمرَّ  طَمتَّك وَمَٞمنْمَ

ضُمَؾ  وَم٠ُمقْمٓمِٞمفِ  ،اًْمَ٘مَدَح  قَمكَمَّ  َيُردُّ  صُمؿَّ  َيْرَوى ُب  اًمرَّ  قَمكَمَّ  َيُردُّ  صُمؿَّ  َيْرَوى طَمتَّك وَمَٞمنْمَ

ُب  اًْمَ٘مَدَح   َوىَمدْ   اًمٜمَّبِل   إمَِم  اْٟمَتَٝمْٞم٧ُم  طَمتَّك اًْمَ٘مَدَح  قَمكَمَّ  َيُردُّ  صُمؿَّ  ،َيْرَوى طَمتَّك وَمَٞمنْمَ

ؿَ  إزَِمَّ  وَمٜمََٔمرَ  َيِدهِ  قَمغَم  وَمَقَضَٕمفُ  اًْمَ٘مَدَح  وَم٠َمظَمذَ  ،يُمٚمُُّٝمؿْ  اًْمَ٘مْقمُ  ِوَي رَ   َأَبو» وَمَ٘م٤مَل  ،وَمَتَبسَّ

 ا َرؾُمقَل  َي٤م ًَمبَّْٞمَؽ  :ىُمْٚم٧ُم  ،شِهر  
ِ
ًُ » :ىَم٤مَل  ،هلل ًَ  َأَكو َبِؼق  َرؾُمقَل  َي٤م َصَدىْم٧َم  :ىُمْٚم٧ُم  شَوَأْك

 ا
ِ
ْب  اْؿُعدْ » :ىَم٤مَل  ،هلل  .شَؾوْذَ

سْم٧ُم  وَمَ٘مَٕمْدُت   ْب » :وَمَ٘م٤مَل  ،وَمنَمِ سْم٧ُم  ،شاْذَ ْب » :َيُ٘مقُل  َزاَل  وَماَم  وَمنَمِ  طَمتَّك شاْذَ

 ،اًْمَ٘مَدَح  وَم٠َمقْمَٓمْٞمُتفُ  شَؾَلِريِن » :ىَم٤مَل  ،َُمْسَٚمًٙم٤م ًَمفُ  َأضِمدُ  َُم٤م سم٤ِمحْلَؼ   سَمَٕمَثَؽ  َواًمَِّذي َٓ  ىُمْٚم٧ُم 

ك هللَ ا وَمَحِٛمدَ  َب  َوؾَمٛمَّ  (.7563اًمبخ٤مري سمرىمؿ ) . رواهاًْمَٗمْْمَٚم٦مَ  َوَذِ



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      قمالج اًمٗمْمقل
 

 

6:1 

 افؼـوظي: افرابع:

ـْ قَمْبدِ    قَم
ِ
ـِ قَمْٛمِرو اهلل ـِ اًْمَٕم٤مصِ  سْم   ،سْم

ِ
ـْ  َأْؾَؾَح  َؿدْ » :ىَم٤مَل  َأنَّ َرؾُمقَل اهلل  َم

َػوًؾو َوُرِزَق  َأْشَؾؿَ   (.6165رواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ)ش. آلَتوهُ  بَِا  اهلل َوَؿـ َعفُ  ـَ

ـْ َأيِب ُهَرْ َرَة َؿوَل وَ  ـْ  اْفِغـَك َفْقَس » :اهلل قُل َؿوَل َرُش  :َظ ْثَرةِ  َظ ـ   اْفَعَرضِ  ـَ  َوَفِؽ

 (.9509( ومًؾؿ برؿؿ)1111رواه افٌخوري برؿؿ )ش. افـ ْػسِ  ِؽـَك اْفِغـَك

ًمٕمٚمف حيّمؾ  ،وهمػم اًم٘م٤مٟمع حي٤مول اًمتٕمرف قمغم ُم٤م قمٜمد همػمه وًمق سم٤مًمٗمْمقل

 أو حيّمؾ ُمٜمف. ،قمٚمٞمف

 خر: ـؾف احلقوء اْلومس:

  .ُمست٘مؾذم سم٤مب  وىمد شم٘مدم

 مـوزِلؿ: افـوس لاكزإ افًودس:

ع; ٓ يرى ٟمٕمٛم٦م قمغم أطمد إٓ طمزَّ ذم ٟمٗمسف أنف امَّ ٘م٤مل أؿمٕم٥م اًمٓمَّ يسمٕمْمٝمؿ يمام 

 -وىمد شم٘مدم سم٤مسمف- ،وهذا ًمْمٕمػ اإليامن سم٤مًم٘مدر -أطمؼ سمتٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م ُمـ همػمه

 ومٞمح٤مول يمٞمػ طمّمؾ قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م!؟

ٕم٤ممم يمٚمٝم٤م حلٙمٛم٦م ًمٞمس٧م وأومٕم٤مل اهلل شم ،واهلل شمٕم٤ممم هي٥م عمـ يِم٤مء ُم٤م يِم٤مء

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،قمبًث٤م وًمف احلٙمٛم٦م اًمب٤مسمٖم٦م
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-91]األكٌقوء:﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڌ

90]. 

خب  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[41-46]افدخون:﴾مب ىب يب جت حت خت مت ىت

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿: وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمفاهلل وىم٤مل 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

  .[919ران:ظؿ آل]﴾ہ ہ ھ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿وىم٤مل اهلل ضمؾ ذم قماله:  

  .[10ص:]﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 فـػًؽ: حتى مو ألخقؽ حتى أن افًوبع:

  وىمد شم٘مدم هذا ذم سم٤مب ُمست٘مؾ.

 افصدق: افثومـ:

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ :لتعوػ اهلل ؿول

 .[991 افمقبي: ]﴾چ

 .[19 ]حمؿد:﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿ :لتعوػ وؿول



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      قمالج اًمٗمْمقل
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ُعْقٍد َرِِضَ  ـِ ابْ  ـِ ظَ وَ  ًْ لِّ اهلل َم ـِ افـٌ  دَق  إن  »، َؿوَل: َظـُْف، َظ ، إَِػ  َ ِْدي افصِّ  افز وإن   افزِّ

ـ ِي، إَِػ  َ ِدي ُجَؾ  وإن   اْلَ   ِصدِّ ؼًو. اهلل ِظـْدَ  ُ ْؽَمَى  َحم ك َفَقصُدُق  افر 

ُجَؾ  َوإِن   افـ وِر، إَِػ  َ ِدي قرَ افُػجُ  َوإِن   افُػُجقِر، إَِػ  َ ِْدي افَؽِذَب  َوإِن    َحم ك َفَقْؽِذُب  افر 

ابوً  اهلل ِظـْدَ  ُ ؽَمَى  ذ   .شـَ

 (.1100( ومًؾؿ برؿؿ)1011رواه افٌخوري برؿؿ )  

 ظعِّ بْ  ـِ ًَ احلَ  ـِ ظَ وَ 
ـِ ـْ َرُشقلِ اهلل َرِِضَ  ِى وفِ أيب ضَ  ـِ ب ًُ ِم  َظـُْفَا، َؿوَل: َحػْظ

ٌَُؽ َ رِ  َمو َدعْ : »اهلل  ٌَُؽ؛ اَل  َمو إَِػ    دَق  ؾنن   َ ِر  ـٌَي، افصِّ ٌَيٌ  َوافَؽِذَب  ُضَؿلكِق   .شِر 

 طمدي٨م وهق  (6866( واًمٜمس٤مئل سمرىمؿ )3669رواه اًمؽمُمذي سمرىمؿ )

 .صحٞمح

 

 6543مج٤مد أول68يم٤من اًمٗمراغ ُمٜمف سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم سمدار احلدي٨م سمدُم٤مج 

 قسمٜم٤مرسمٜم٤م ٓشمزغ ىمٚم ،وظمت٤مًُم٤م ٟمس٠مل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م

 مهللا إين أقمقذ سمؽ ُمـ ،سمٕمد إذ هديتٜم٤م

 ُمٜمٙمرات إظمالق، وإقمامل

 .واألهقاء



   اعمحتقي٤مت أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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 احملتٜٛات 

 5 ---------------------- اهلل حػظف احلجقري ظع بـ حيقك افعالمي افشقخ لتؼد ؿ

 1 --------------------------------------------- ادمفػ مؼدمي

 6 -------------------------------------------- لافػضق لتعر ػ

 90 ------------------------------------------ !واظمدال وشطقي

 91 ------------------------------------------ ؾموك مرض احلاؿي

 10 ------------------------------------------- اْل ان مـ احلقوء

 11 ------------------------------- وؿدره لتعوػ اهلل ذع ظذ االظساض

 14 ------------------------------------- لتعوػ اهلل فغر فـعؿيا كًٌي

 15 ----------------------------------------- لتعوػ اهلل ظذ افملل

 11 ----------------------------------- افقاشعي اهلل رمحي ظذ  افمحجر

 10 ------------------------------------ افػضقل لترك اْلشالم ظالمي

 16 -------------------------------  عـقف والم لترـف ادرء إشالم حًـ مـ

 41 -------------------------- اْلر مـ فـػًؽ حتى مو ادًؾؿ ألخقؽ أحٌى

 44 ----------------------------------------- افعػـجؾ وؾعؾ إ وك

 41 ------------------------------------ ادًؾؿغ ظقرات لتمٌع حتر ؿ

 41 -------------------------------------  عـقف ال ؾقا  ِلى أيب لتدخؾ

 40 -----------------------------------  عـل ال ِمو ادحرمي افـػس ؿمؾ

 41 ---------------------------------- ظقـف  در افغر بققت ظذ افم طؾع

 10 -------------------------------------- ثالث مـ أـثر االشمئذان

 19 ------------------------------------- إذَنا بغر اثـغ بغ افمدخؾ



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      اعمحتقي٤مت
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 11 ------------------------------ ذفؽ حيٌقن ال وهؿ ؿقم حد ٌ اشماع

 11 ------------------------------------------ حًؼو ادًؾؿ صػي

 14 -------------------------------------- افـوس ذ مـ افػضقل

 14 ---------------------------------- افطعوم ظذ افمطػؾ ف افػضقل

 16 ---------------------- ضؾى بغر مـف أوػ هق مـ حضقر ف افػضقل لتؼدم

 59 ------------------------------------ فف أهاًل  فقس هق دو افمطوول

 54 --------------------------------------  عـل ال ؾقا افًمال ـثرة

 51 ------------------------------------------ افمجًس حتر ؿ

 51 ---------------------------------- افػضقل ظدم ظذ ظالمي افعزفي

ـْ   ـػع مو ظذ احلرص  56 ------------------------------ افػضقل ظدم ِم

 51 -------------------------- َيدي ال با االصمغول ورؾض  عـل ال مو لترك

 19 ---------------------------------------- ؾضقفًقو فقس افعوؿؾ

 11 --------------------------------------- افػضقل لترك افمؼقى

 14 ------------------------------------- افر وء  دؾع افػضقل لترك

 15 --------------------------------------- ؾضقل أـز افشقطون

 11 -------------------------------------- افػضقل أصد مـ افٌدع

 16 ---------------------------------------- ضرق ؿطوع ادٌمدظي

 09 ----------------------------------- افػضقل مـ ظؾؿ بغر افػمقى

 01 ------------------------------- افػضقل مـ ؾقف ؾوئدة ال ؾقا اْلقض

 04 ------------------------------------- افػضقل مـ افؽالم ظؾؿ

 64 -------------------------------- افػضقل مـ ادزظقم اْلظجوز ظؾؿ

 61 ---------------------------- افؽالم إػ قاؾاف افؼ عي ظؾؿ ظـ ظجزوا



   اعمحتقي٤مت أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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 10 --------------------------------- افشوذة بوفؼراآت ادشمغؾغ ؾضقل

 14 -------------------------------------- حؼف افعؾؿ  عطقا ل ظؾاء

 11 -------------------------------------------- شػقفٌ  افػضقل

 11 ---------------------------------------- افػضقل ظؼقد صقر

 16 ---------------------------------------- افػضقل ؾضقل حؽؿ

 900 --------------------------------------- افػضقل ظؼقد حؽؿ

 905 ---------------------------------- ال؟ أم افػضقل ظؼد ُ ؿه هؾ

 900 --------------------------------------- افػضقل صؾح حؽؿ

 990 ----------------------------------------- بوفقؿغ االشمـجوء

 999 ------------------------ ومقاردهؿ وطالِلؿ افـوس ضرق ف افمخع حتر ؿ

 994 ---------------------------------------- افراـد ادوء ف افٌقل

 994 ----------------------------------------- افعقرات إػ افـظر

 991 --------------------------------- وافًجقد بوفرـقع اْلموم مٌودرة

 995 ---------------------------------- افصالة ف افًاء إػ افٌك رؾع

 991 --------------------------------------- ادصع  دي بغ ادرور

 990 ------------------------- افصالة إؿومي بعد مقاصؾمفو أو كوؾؾي ف افؼوع

 996 ------------------------------------- ادًوجد ف افؼٌقر إدخول

 991 ------------------------------------------- افؼز َتصقص

 991 ------------------------------------- فٌود حوَض  ٌقع أن حتر ؿ

 910 ---------------------------------- افصدؿي أخذ ف افػضقل حتر ؿ

 911 -------------------------------- وزوجفو ادرأة بغ افػضقل حتر ؿ

 914 --------------------------------- ووفده افرجؾ بغ افػضقل حتر ؿ



 أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل      اعمحتقي٤مت
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 914 -------------------- حمرم وذات زوجي مـ ادرأة فغر اْلحداد افػضقل مـ

 911 ------------------------------------ ادعمؼ فغر افقالء اصساط

 910 --------------------- ذفؽ  ٌح شٌى فغر ؿمؾف ظـ َنل مو ؿمؾ افػضقل مـ

 916 --------------------------- لتؼوبض بدون أخرى فعؿؾي احلقافي سف

 911 ------------------------------- وضالبف اددرس بغ افػضقل حتر ؿ

 944 ------------------------- ذفؽ حيى ال ـون إذا درشف ف اددرس مؼوضعي

 941 --------------------------------------- حوجي فغر افرووظي

 945 ------------------------------------ افػضقل مـ افـًؾ حتد د

 941 ------------------------------------- أخمفو ضالق ادرأة ضؾى

ة ؽر ف احلؾػ  941 ---------------------------------------- مز 

 940 --------------------------------------- ؾضقفققن ادـوؾؼقن

 940 ------------------------------------- قنؾضقفق افطر ؼ ؿطوع

 941 ----------------------------------------- ادر ض فدِّ  ـراهي

 941 ----------------------------------------- ادرهقن اشمعال

 941 ----------------------------------- ؾضقفقون وادرلتق افرار

 910 ------------------------------- ؾضقفقون فف وادشفقد افزور صوهد

 911 --------------------------------------- افػضقل مـ افغؾقل

 911 ----------------------------------- ؾضقفققن افـجور بطورؿي

 911 ------------------------------------- افػضقل مـ ادرأة لتقفقي

 959 ------------------------------------- افػضقل مـ افن إؾشوء

ؿُ   951 -------------------------------- افػضقل مـ حتؽقؿ بغر ُمرتحؽ 

 951 ----------------------------------- افػضقل مـ ادحرمي احلقؾ



   اعمحتقي٤مت أطمٙم٤مم اًمٗمْمقل
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 911 -------------------------------------- افػضقفقغ ؿصص مـ

ـْ  رتًو موت افـوَس  راؿى َم  916 ----------------------------------- َهرتؿ 

 900 ---------------------------------- أخٌور كؼة  ر د افـوس بعض

 909 ------------------------------------- جـوئل بحٌ ـلكف بعضفؿ

 901 ---------------------------------------- افػضقل مـ فقس مو

 901 ------------------------------------------ افػضقل أشٌوب

 964 ------------------------------------------- افػضقل ظالج

 914 --------------------------------------------- ادحمق وت


