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 /افنٔخ افًالمٜ ؾؤِٜ تَديؿ وـِّٜ 

 حئك بـ ظع احلجقري حٍيف اهلل

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

، وأؿمٝمد أن ال إًمف إال اهلل وطمده ال ذيؽ ًمهف، وأؿمهٝمد احلٛمد هلل رب اًمٕماعملم

 -، أُما سمٕمد:طا قمٌده ورؾمقًمف أن حمٛمدً 

 ًمِمهٞم  أسمهق قمٛمهرو قمٌهد اًمٙمهريؿ احلجهقريأظمقٟما اًمٗماوؾ ا وم٘مد قمرض قمكمي 

وجوقب اهلجورة موـ بوال  إرؿمهاد اخظمٞمهار إمم ÷رؾماًمتف اًمتل ؾمامها:  -طمٗمٔمف اهلل-

، وسمٕمد ىمهراةة اًمرؾمهاًمة رأيتٝمها ٔمر ومٞمٝما، وـمٚمب ُمٜمل يمٚمٛمة ذم اعمقوقع، ًمٚمٜم×افٍُٚر

ُذيمِهر  وُما ذيمرشمف ذم رؾماًمتل: ُمِماهدايت ذم سمريٓماٟمٞما، وُما -إن ؿماة اهلل-يماومٞمة ذم سماهبا 

هق اًمهذي  :ذم هذه اًمرؾماًمة ُمـ وضمقب اهلجرة ُمـ سمالد اًمٙماومريـ إمم سمالد اعمًٚمٛملم

ذيمرشمف ذم قمدة أضمقسمة قمغم هذا اًم١ًمال، وذًمؽ خن اعمٙمث سملم وأدقمق إًمٞمف، وىمد  أراه

 ُمـ أمهٝما ُما يكم: اًمٙماومريـ يتْمٛمـ أضاًرا وأظمٓماًرا

وُمهـ ط: »، وىمهد ىمهال اًمٜمٌهل هبؿ، ومٙمام ي٘مال: ُمـ ضماًمس ضماٟمس فُ ٌ  َِم اًمتي  -1

، وذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمهديث أ  ُمقؾمهك را اهلل قمٜمهف، أن ششمِمٌف سم٘مقم ومٝمق ُمٜمٝمؿ

ُمثؾ اجلٚمٞمس اًمّمهاًم،، وضمٚمهٞمس اًمًهقة يمحاُمهؾ اعمًهؽ وٟمهاوم  »ىمال: ط اًمٜمٌل 

ا هلهؿ، ورسمٜمها أٟمهف اهار ُمهقاد   ـ ضماًمس اًمٙمهاومريـممد ضمِ احلديث، وىمد وُ ش اًمٙمػم...

ـْ طَمادي  اهللِ ُد ىَمْقُمًا ُي١ْمُِمٜمُقَن سمِ ال دَمِ ﴿ي٘مقل:  وَن َُم َوَرؾُمقًَمُف َوًَمهْق  اهللََواًْمَٞمْقِم اْْلظِمِر ُيَقاد 

يهاَمَن  يَماُٟمقا آسَماَةُهْؿ َأْو َأسْمٜمَاَةُهْؿ َأْو إظِْمَقاََنُْؿ َأْو قَمِِمػَمََتُْؿ ُأوًَمِئهَؽ يَمَتهَب ذِم ىُمُٚمهقهِبُِؿ اْخِ

ـَ ومِٞمَٝمها َرِاَ َوأَ  تَِٝما اْخََْنَاُر ظَماًمِِدي ـْ ََتْ ِري ُِم َدُهْؿ سمُِروٍح ُِمٜمُْف َوُيْدظِمُٚمُٝمْؿ ضَمٜمياٍت دَمْ  اهللُيي

 .[22اعمجادًمة:] ﴾ُهُؿ اعمُْْٗمٚمُِحقنَ اهللِ َأال إِني طِمْزَب اهللِ قَمٜمُْٝمْؿ َوَرُوقا قَمٜمُْف ُأوًَمِئَؽ طِمْزُب 
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 احلهؼ قمٜمهد يمثهػم ُمهـ ْمٕمػ اًمٖمػمة قمغم ديـ اهللسملم اًمٙماومريـ ي َث ٙمْ اعمُ  ني أَ  -2

 اًمٜماس، وذًمؽ ًمٙمثرة شمٗمٌم اعمٜمٙمرات، ومتّمػم ذم ٟمٔمره يم٠مَنا أُمٌر ُمٕمتاٌد.

هؿ إمم اًمتحايمؿ إمم ىمقاٟمٞمٜمٝمؿ اًمٙمٗمريهة، اؤاًمٙماومريـ ذم اعمًٚمٛملم وإجل ؿُ ٙم  ََتَ  -3

 وهق َتايمؿ إمم اًمٓماهمقت.

اد يهد اًمٕمهقن عمهـ ًمهٞمس ًمهف ُِمٜميُة اًمٙماومريـ قمغم اعمًٚمٛملم ذم إيقائٝمؿ، وإُمد -4

 ، وإن يمهاٟمقاشاًمٞمهد اًمٕمٚمٞمها ظمهػم ُمهـ اًمٞمهد اًمًهٗمغمط: »ايمتًاب، وىمد ىمال اًمٜمٌهل 

ا ُمٜمٝمؿ ذم وؾمائؾ أظمهرى ُمثهؾ: ضائهب، وٟمحقهها، ًمٙمهٜمٝمؿ يًهتٗمٞمدون يًتٖمٚمقَن

 قمٚمٞمف.واعمٜمة أُمقًرا ُمٜمٝما: إذالل اعمًٚمؿ، واًمِمٕمقر سماًمٕمزة 

قمٜمهف، وهلهذا يمهان  ًمٌاـمؾ ُمٜمٝملريـ، وشمٙمثػم ؾمقاد أهؾ ااًمٙماوم ادِ قَ ؾَم  شمٙمثػمُ  -6

 اعمًٚمٛمقن هياضمرون إمم اعمديٜمة ًمتٙمثػم ؾمقاد اعمًٚمٛملم وٟمٍمَتؿ.

ٚمٛمًٚمٛملم ًمتقفمٞمٗمٝمؿ ذم أقمهامل همهػم ذقمٞمهة وؾمهٚمب اًمٙماومريـ ًم اؾمتٖمالُل  -7

ديٜمٝمؿ ُمٜمٝمؿ، وًمق سماًمتدريج، ويمذًمؽ شمْمهٞمٞمع أسمٜمهائٝمؿ وىمهد شمٜمٍمه يمثهػم ُمهـ أسمٜمهاة 

أسمِمع اًمٗمهقاطمش يمهام أعمحٜمها إمم ذًمهؽ ذم اعمًٚمٛملم اعمٖمؽمسملم ذم اًمٖمرب، ووىمٕمقا ذم 

 رؾماًمتٜما اعمذيمقرة.

اإلؾمالُمٞمة سمحٞمث يّمٕمب قمغم اًمِمهخص  ؿُ ٝمِ ٛمِ ٞمَ ؿِم ة، وَ ٞمي سمِ رَ اًمٕمَ  ؿُ ٝمِ تِ ٖمَ ًمُ  ُب حْ ؾَم  -8

 ُمٜمٝمؿ أين اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞمة، ومٞمققمقٟمف سمٖمػمها يمام ي٘مررون.

إال ذم اعمًٚمٛملم ذم سمالد اًمٙمٗمار وشمريمقا أـمٗمااًل مل شمٗمت، أقمٞمهٜمٝمؿ  ُض ٕمْ سمَ  اَت ُمَ  -9

َيها  ﴿ي٘مهقل:  وضمؾ  واهلل قمز اًمٙمٗمار، ومّماروا يمٗماًرا يمام ذيمرٟما ذم اًمرؾماًمة اعمذيمقرة.

َجاَرةُ  ُٙمْؿ َوَأْهٚمِٞمُٙمْؿ َٟمارًا َوىُمقُدَها اًمٜمياُس َواحْلِ ًَ ـَ آَُمٜمُقا ىُمقا َأْٟمُٗم ِذي َا اًمي ، [6اًمتحهريؿ: ] ﴾َأهي 

ُما ُمهـ قمٌهد »ل: ، وي٘مقشيمٚمٙمؿ راٍع وًمٙمٚمٙمؿ ُمًئقل قمـ رقمٞمتف»ي٘مقل: ط واًمٜمٌل 

 احلديث.ش يًؽمقمٞمف اهلل رقمٞمة ومٞمٛمقت وهق هماش ًمرقمٞمتف إال مل يدظمؾ اجلٜمة
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اعمًٚمٛملم الؾمٞمام قمٜمد طمّمقل طمروب سملم اعمًهٚمٛملم واًمٙمٗمهار،  ادُ ٝمَ ٓمِ اْو  -11

أو طمّمقل ُما ال يروٞمٝمؿ ُمـ سمٕمض اعمًٚمٛملم، شمرى اًمٙمٗمار يْمهٓمٝمدون اعمًهٚمٛملم، 

ًٚمٛملم ًم٘متال إظمقاَنؿ اعمًهٚمٛملم ويِمٛمتقن هبؿ، ويٜمتٝمٙمقن أقمراوٝمؿ، وي٘مدُمقن اعم

يمام اٜمٕمقا ذم طمرب اًمٕمراق وهمػمها: ومه٢من طمّمهؾ ضر يمهان ذم  ذم اًمٌالد اخظمرى

 اعمًٚمٛملم سمْمٕمٝمؿ سمٌٕمض، واًمٙمٗمار يّمدرون اخواُمر.

اعمًٚمٛملم هٜماك سماعمادة واالؾمتجاؿمة اًمِمديدة سمٕمد اًمهدٟمٞما وُمٓماُمٕمٝمها  رُ صم  ٠مَ شمَ  -11

ْٟمَٞما ىَمٚمِٞمهٌؾ  ﴿ قمز وضمؾ ي٘مقل: واًمٖمٗمٚمة قمـ اْلظمرة إال ُمـ رطمؿ اهلل، واهلل ىُمْؾ َُمَتاُع اًمد 

ـِ اشميَ٘مك َوال شُمْٔمَٚمُٛمقَن وَمتِٞمالً  َ
َُما قِمٜمَْديُمْؿ َيٜمَْٗمهُد ﴿، وي٘مقل: [77اًمٜمًهاة: ]﴾ َواْْلظِمَرُة ظَمػْمٌ عمِ

، وههذا اًمته٠مصمر ٟمتٞمجهة خمهاًمٓمتٝمؿ عمهـ ىمهال اهلل ومهٞمٝمؿ: [9اًمٜمحؾ: ]﴾ سَماٍق اهللِ َوَُما قِمٜمَْد 

﴿ ُ هُمٚميْت َأْيهِدهيِْؿ  ﴿،  وىمال ومٞمٝمؿ: [96 اًمٌ٘مهرة:]﴾ ْؿ َأطْمَرَص اًمٜمياِس قَمغَم طَمَٞماٍة َوًَمَتِجَدَني

ْٟمَٞما َوُههْؿ ﴿، وىمال ومٞمٝمؿ: [64 اعمائدة:]﴾ َوًُمِٕمٜمُقا سماَِم ىَماًُمقا ـَ احْلََٞماِة اًمهد  َيْٕمَٚمُٛمقَن فَماِهرًا ُِم

ـِ اْْلظِمَرِة ُهْؿ هَماومُِٚمقنَ   . [7اًمروم:] ﴾قَم

قمغم طمٞماة وُمقت، وًمق ُمات سملم فمٝمهرا  اًمٙمٗمهار يمهان قمهغم  نَ اإلٟمًا ني أَ  -12

أٟما سمرية ممهـ »ىمال: ط ظمٓمر يمام دًمت قمغم ذًمؽ قمدة أطماديث، يمحديث أن اًمٜمٌل 

 ذم ُمٕمٜماه. (1)، وًمف ؿمقاهدشُمات سملم فمٝمرا  اًمٙمٗمار

ذيمرٟما هذا سماظمتّمار عما ذم اًمًٙمٜمك سملم اًمٙماومريـ ُمـ اخضار، وٟم٠ًمل اهلل قمهز 

ديٜمٝمؿ احلؼ: وم٢من اعمًٚمؿ إذا وم٘مف ديـ ذم اعمًٚمٛملم، ويٗم٘مٝمٝمؿ وضمؾ أن يّمٚم، أطمقال 

ره اهلل، وإذا ضمٝمؾ ديـ اهلل ومٌ٘مدر ضمٝمٚمف شمت٘مٚمهب ر ُما طم٘مي ٛمف اهلل، وطم٘مي ؿ ُما قمٔمي اهلل قمٔمي 

 قمٚمٞمف احل٘مائؼ، واهلل اعمًتٕمان.

 .1427اٗمر  8ويمتٌف: أسمق قمٌد اًمرمحـ حيٞمك سمـ قمكم احلجقري ذم 

                                                           

 .سم٢مذن اهلل شمٕمامم ي٠ميت خترجيف (1)
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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ

ـَ بِو﴿اهلل شمٕمامم: ىمال  ـْ مَمو و َّ ـَ َراِم  ٚجِّ َوِظََمَرَة ادَْْسِجِد احْلَ َٜ احْلَ َٚي ََ ُتْؿ ِش ِْ ًَ ٚهللِ َأَج

َٔووْقِم اِِخووِر َوَجَٚ ووَد ِ   ووْقَم  اهللُوَ اهللِ الَ َيْسووَتُقوَن ِظْْووَد  اهللِ َشووئِِؾ َواْف ََ الَ ََيْووِدي اْف

ـَ مَمُْقا َوَ َٚجُروا وَ  ْؿ َأْظَيوُؿ اهللِ َجَٚ وُدوا ِ  َشوئِِؾ افيَّٚدَِِغ،افَِّذي ِٓ ِسو ٍُ ْؿ َوَإٔ َْٖمَقاهِلِ بِو

ًٜ ِظَْْد  ٚئُِزونَ اهللِ َ َرَج ٍَ  .[21-19اًمتقسمة: ] ﴾َوُأْوَفئَِؽ ُ ُؿ اْف

ـْ  ﴿وىمال اهلل ضمؾ ذم قماله:  ْؿ ِمو ُُ َؾ َظِٚمٍؾ ِموْْ َّ ْؿ َأِّنِّ الَ ُأِضُٔع َظ ُ ْؿ َرُّبه َؾْٚشَتَجَٚب هَلُ

 ْٕ ٍر َأْو ُأ ـَ ـْ ِ َيوِٚرِ ْؿ َوُأوُذوا ِ  َذ ـَ َ َٚجُروا َوُأْخِرُجوقا ِمو ًٍْض َؾٚفَِّذي ـْ َب ْؿ ِم ُُ ُو ًْ َثك َب

وٚ  َٓ
تِ ـْ َتْ وِري ِمو ْؿ َجَّْوٍٚت َجْ ُٓ َّْ َِ َِّٔئِِٚتِْؿ َوالَ ُْ ِخ ْؿ َش ُٓ َرنَّ َظْْ ٍِّ ـَ ُِقا الَ ُ

ُِقا َوُؿتِ َشئِِع َوَؿَٚت

ـْ ِظِْْد  ـُ افثََّقاِب  اهللُوَ اهللِ األَْْنَُٚر َثَقاًبٚ ِم  [.195آل قمٛمران: ] ﴾ِظَْْدُه ُحْس

ْؿ  ﴿ وىمال اهلل ؾمٌحاٟمف وشمٕمهامم: َْٖمَقاهِلِ ـَ مَمُْوقا َوَ وَٚجُروا َوَجَٚ وُدوا بِو إِنَّ افَّوِذي

ْؿ ِ  َشئِِؾ  ِٓ ِس ٍُ ـَ اهللِ َوَإٔ ًْوٍض َوافَّوِذي ُُ َب َٔوٚ
ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ َؽ َب

وا ُأْوَفئِ ََٕكُ ـَ مَووا َو  َوافَِّذي

ْؿ ِ   ـُ وو  َحتَّك َُيَِٚجُروا َوإِِن اْشَتَْكُ
ٍُ
ـْ َرْ ْؿ ِم ِٓ

ـْ َوالََيتِ ْؿ ِم ُُ مَمُْقا َوََلْ َُيََٚجُروا َمٚ َف

ْؿ ِمَٔثوٌٚ  وَ  ُٓ ْٔوَْ ْؿ َوَب ُُ َْْٔ ُؿ افَّْْكُ إاِلَّ َظَذ َؿْقٍم َب ُُ ْٔ َِ ًَ ـِ َؾ ي ُِوقَن َبِهورٌ  اهللُافدِّ َّ ًْ  ﴾بِوََم َت

 [72اخٟمٗمال: ]

 .ذه اخدًمة ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومْمؾ اهلجرةومٗمل ه

اًم٘مهاُمقس ÷ واهلجرة هلا قمدة ُمٕمان ُمٜمٝمها: اًمهؽمك يمهام ذيمهره اًمٗمػموزآسمهادي ذم 

 .637اه  ×ؿمامـمٞمط  اعمحٞمط اجلاُمع عما ذهب ُمـ يمالم اًمٕمرب
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 :833اه ×ُمٗمردات أًمٗماظ اًم٘مرآن÷وىمال اًمراهمب اخاٗمٝما  ذم 

سماًمٌههدن أو سماًمٚمًههان أو  واهلجههر واهلجههران: ُمٗمارىمههة اإلٟمًههان همههػمه إُمهها)

 .اهه سماًم٘مٚمب(

 (:5/244) ×اًمٜمٝماية ذم همريب احلديث÷وىمال اسمـ اخصمػم ذم 

اهلجرة ذم اخاهؾ: االؾمهؿ ُمهـ اهلجهر وهد اًمقاهؾ. وىمهد هجهره هجهرًا )

وهجراٟمًا صمؿ همٚمب قمغم اخلروج ُمهـ أرض إمم أرض وشمهرك اخومم ًمٚمثاٟمٞمهة، وي٘مهال 

  اهه. (ُمٜمف: هاضمر ُمٝماضمرة

 .ده اْلنوهذا ُما ٟمحـ سمّمد 

 واهلجرة ُمـ سمالد اًمٙمٗمر واعمٕمايص إمم سمهالد اًمٓماقمهة ُم٘مروٟمهة سماشمٌهاع اًمرؾمهقل

ِكِّ اغم اهلل قمٚمٞمف  :ىمال اهلل شمٕمامم , وؾمٚمؿ وقمغم آًمف اًمٜمٌي

ْد َتَٚب ﴿ ََ وِة  اهللَُف ْْسَ ًُ  اْف
ِٜ قُه ِ  َشَٚظ ًُ َي ـَ اتَّ ـَ َواألََٕهِٚر افَِّذي ِٚجِري َٓ َظَذ افَّْيِلِّ َوادُْ

 ًْ ـْ َب وٌح َرِحؤؿٌ ِم ُُ وُف ُِّبِوْؿ َر َّٕ ْؿ إِ
ِٓ ْٔ و َِ ْؿ ُثوؿَّ َتوَٚب َظ ُٓ ُِقُب َؾِريٍؼ ِمْْ َٚ  َيِزيُغ ُؿ ـَ  ﴾ِد َمٚ 

  .اخٟمٗمال . سمؾ هل دالًمة قمغم طم٘مٞم٘مة اإليامن ًممية اعماوٞمة ُمـ ؾمقرة[117: تقسمةاًم]

 :وهل ـمري٘مة اعمرؾمٚملم، ىمال اهلل شمٕمامم قمـ ظمٚمٞمٚمف إسمراهٞمؿ

َِِغ، ؿُٚفقا اْبُْقا َفُف ُبْْ ﴿ ٍَ َُْٚ ُؿ األَْشو ِْ ًَ ًْٔدا َؾَج ـَ َراُ وا بِِف 
َٖ ِحِٔؿ، َؾ قُه ِ  اْْلَ َُ َْٖف ٚ َؾ ًٕ َٚٔ

ـِ  ِدي ْٓ َٔ ٌٛ إَِػ َرِّبِّ َش  [.99-97اًمّماومات: ] ﴾َوَؿَٚل إِِّنِّ َذاِ 

َّٕو﴿أيْمًا:  إسمراهٞمؿ وىمال اهلل شمٕمامم قمـ ِٚجٌر إَِػ َرِّبِّ إِ َٓ ـَ َفُف ُفقٌط َوَؿَٚل إِِّنِّ ُم ُف َؾآَم

ُِٔؿُ  ِزيُز احْلَ ًَ  [.26اًمٕمٜمٙمٌقت: ] ﴾ُ َق اْف
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وهجرة إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم هذه يماٟمهت إمم أرض اًمِمهام، وههاضمر إسمهراهٞمؿ 

قمٚمٞمف اًمًالم سمزوضمف هاضمر ووًمهده إؾمهامقمٞمؾ قمٚمهٞمٝمام اًمًهالم إمم واٍد همهػم ذي زرع 

ـِ ( 3364)ُمٙمة اًمٞمقم( ومٗمل احٞم، اًمٌخاري سمرىمؿ ) ـِ  قَم ٌياٍس  اسْم  ىَماَل :قَم

َل َأصَمَرَها قَمهغَم َأوي  ََذْت ُِمٜمَْٓمً٘ما ًَمُتَٕمٗمِّ ٌَِؾ ُأمِّ إؾِْماَمقِمٞمَؾ اختي ـْ ىِم اُة اعمِْٜمَْٓمَؼ ُِم ًَ ََذ اًمٜمِّ َل َُما اختي

ٌَْٞمهِت  ؾَماَرَة صُمؿي ضَماَة هِبَا إسِْمَراِهٞمُؿ َوسمِاسْمٜمَِٝما إؾِْماَمقِمٞمَؾ َوِهَل شُمْرِوُٕمُف طَمتيك َوَوَٕمُٝماَم قِمٜمْهَد اًْم

هَة َيْقَُمِئهٍذ َأطَمهٌد َوًَمهْٞمَس هِبَها َُمهاٌة قِمٜمَْد َدْوطَمٍة ومَ  ِجِد َوًَمهْٞمَس سمَِٛمٙمي ًْ ْقَق َزُْمَزَم ذِم َأقْمغَم اعمَْ

هك إسِْمهَراِهٞمُؿ  ا ضِمَراسًما ومِٞمِف ََتٌْر َوؾِمهَ٘ماًة ومِٞمهِف َُمهاٌة صُمهؿي ىَمٗمي وَمَقَوَٕمُٝماَم ُهٜمَاًمَِؽ َوَوَوَع قِمٜمَْدمُهَ

يُمٜمَا هِبََذا اًْمَقاِدي اًميهِذي ُُمٜمَْٓمٚمًِ٘ما وَمَتٌَِٕمْتُف ُأم  إؾِْماَمقِمٞمَؾ ومَ  ـَ شَمْذَهُب َوشَمؽْمُ َ٘ماًَمْت َيا إسِْمَراِهٞمُؿ َأْي

ٌة وَمَ٘ماًَمْت ًَمُف َذًمَِؽ ُِمَراًرا َوضَمَٕمَؾ اَل َيْٚمَتِٗمُت إًَِمْٞمَٝما وَمَ٘ماًَمْت ًَمهُف أَ   اهللًَُمْٞمَس ومِٞمِف إِْٟمٌس َواَل َرْ

اَل ُيَْمٞمُِّٕمٜمَا صُمؿي َرضَمَٕمْت وَماْٟمَٓمَٚمَؼ إسِْمَراِهٞمُؿ طَمتيهك إَِذا اًميِذي َأَُمَرَك هِبََذا ىَماَل َٟمَٕمْؿ ىَماًَمْت إَِذْن 

 اًْمَٙمٚماَِمِت َوَروَمهعَ 
ِ
ٌَْٞمَت صُمؿي َدقَما هِب١َُماَلة ٌََؾ سمَِقضْمِٝمِف اًْم  يَماَن قِمٜمَْد اًمثيٜمِٞميِة طَمْٞمُث اَل َيَرْوَٟمُف اؾْمَتْ٘م

تِل:َيَدْيِف وَمَ٘ماَل  يَّ ـْ ُذرِّ ُٝ ِم ْْ َُ مِ  َربِّ إِِّنِّ َأْش ْٔتِوَؽ ادَُْحورَّ  بِوَقاٍ  َؽوْرِ ِذي َزْرٍ  ِظْْوَد َب

ُرونَ طَمتيك سَمَٚمَغ  ُُ هُب  [37]إسمهراهٞمؿ:َيْن َوضَمَٕمَٚمْت ُأم  إؾِْماَمقِمٞمَؾ شُمْرِوُع إؾِْمهاَمقِمٞمَؾ َوشَمنْمَ

 قَمٓمَِِمْت َوقَمٓمَِش اسْمٜمَُٝما َوضَمَٕمَٚمْت 
ِ
َ٘ماة ًِّ  طَمتيك إَِذا َٟمِٗمَد َُما ذِم اًم

ِ
ـْ َذًمَِؽ اعمَْاة شَمٜمُْٔمهُر إًَِمْٞمهِف  ُِم

ٌَهٍؾ ذِم  َٗما َأىْمهَرَب ضَم ٌيُط وَماْٟمَٓمَٚمَ٘مْت يَمَراِهَٞمَة َأْن شَمٜمُْٔمَر إًَِمْٞمِف وَمَقضَمَدْت اًمّمي ى َأْو ىَماَل َيَتَٚم َيَتَٚمقي

ٌََٚمْت اًْمَقاِدَي شَمٜمُْٔمُر َهْؾ شَمَرى َأطَمًدا وَمَٚمهْؿ شَمهَر َأطَمه ًدا اْخَْرِض َيٚمِٞمَٝما وَمَ٘ماَُمْت قَمَٚمْٞمِف صُمؿي اؾْمَتْ٘م

َٗما طَمتيك إَِذا سَمَٚمَٖمْت اًْمَقاِدَي َروَمَٕمْت ـَمَرَف ِدْرقِمَٝمها صُمهؿي ؾَمهَٕمْت ؾَمهْٕمَل  ـْ اًمّمي ٌََٓمْت ُِم وَمَٝم

اِن اعمَْْجُٝمقِد طَمتيك ضَماَوَزْت اًْمَقاِدَي صُمؿي َأشَمْت اعمَْْرَوَة وَمَ٘ماَُمْت قَمَٚمْٞمَٝما َوَٟمَٔمهَرْت َههْؾ  ًَ ْٟم اإْلِ

ِل  َاغمي  شَمَرى َأطَمًدا وَمَٚمْؿ شَمَر َأطَمًدا ٌياٍس ىَماَل اًمٜمٌي ـُ قَم اٍت ىَماَل اسْم ٌَْع َُمري  اهللُوَمَٗمَٕمَٚمْت َذًمَِؽ ؾَم

وَمْت قَمغَم اعمَْْرَوِة ؾَمِٛمَٕمْت َاْقشًما وَمَ٘ماًَمْت  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ وَمَذًمَِؽ ؾَمْٕمُل اًمٜمياِس سَمْٞمٜمَُٝماَم وَمَٚمامي َأْذَ

ِٛمٕمَ  ًَ َٕمْت وَم ٛمي ًَ َٝما صُمؿي شَم ًَ ْت َأْيًْمها وَمَ٘ماًَمهْت ىَمهْد َأؾْمهَٛمْٕمَت إِْن يَمهاَن قِمٜمْهَدَك َاٍف شُمِريُد َٟمْٗم

ٌََحَث سمَِٕمِ٘مٌِِف َأْو ىَماَل سمَِجٜمَاطِمهِف طَمتيهك فَمَٝمهَر  هِمَقاٌث وَم٢مَِذا ِهَل سمِاعمََْٚمِؽ قِمٜمَْد َُمْقِوِع َزُْمَزَم وَم
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ـْ  ُوُف َوشَمُ٘مقُل سمَِٞمِدَها َهَٙمَذا َوضَمَٕمَٚمْت شَمْٖمِرُف ُِم قِّ  ذِم ؾِمهَ٘ماِئَٝما َوُههَق  اعمَْاُة وَمَجَٕمَٚمْت َُتَ
ِ
اعمَْاة

ِل  َاغمي  ٌياٍس ىَماَل اًمٜمٌي ـُ قَم ُأمَّ  اهللَُيوْرَحُؿ  «: قَمَٚمْٞمهِف َوؾَمهٚميؿَ  اهللَُيُٗمقُر سَمْٕمَد َُما شَمْٖمِرُف ىَماَل اسْم

 ْٔ ْٝ َزْمَزُم َظ َٕ ٚ َُ  َف
ُِ ـْ ادَْٚ ِرْح ِم ٌْ ْٝ َزْمَزَم َأْو َؿَٚل َفْق ََلْ َت ـَ ًْٔٚإِْشََمِظَٔؾ َفْق َتَر

ًِ  . »ًْٚ َم

هْٞمَٕمَة وَمه٢مِني َهها ُهٜمَها  سَمْت َوَأْرَوَٕمْت َوًَمَدَها وَمَ٘ماَل هَلَا اعمََْٚمُؽ اَل خَتَاوُمقا اًمْمي ىَماَل وَمنَمِ

ٌْٜمِل َهَذا اًْمُٖماَلُم َوَأسُمقُه َوإِني اهللِ سَمْٞمَت  ـْ  اهللََي ٌَْٞمهُت ُُمْرشَمِٗمًٕمها ُِمه اَل ُيِْمهٞمُع َأْهَٚمهُف َويَمهاَن اًْم

ْت اْخَْرِض يَما ـْ َيِٛمٞمٜمِِف َوؿِماَمًمِِف وَمَٙماَٟمْت يَمَذًمَِؽ طَمتيهك َُمهري ُٞمقُل وَمَت٠ْمظُمُذ قَم  ً اسمَِٞمِة شَم٠ْمشمِٞمِف اًم ًمري

 وَمٜمََزًُمهقا ذِم 
ٍ
ـْ ـَمِريهِؼ يَمهَداة ـْ ضُمهْرُهَؿ ُُمْ٘مٌِٚمِهلَم ُِمه ـْ ضُمْرُهَؿ َأْو َأْهُؾ سَمْٞمٍت ُِم هِبِْؿ ُروْمَ٘مٌة ُِم

َة وَمَرَأْوا ـَماِئًرا قَمائِ   ًَمَٕمْٝمهُدَٟما هِبَهَذا َأؾْمَٗمِؾ َُمٙمي
ٍ
ًٗما وَمَ٘ماًُمقا إِني َهَذا اًمٓميهاِئَر ًَمَٞمهُدوُر قَمهغَم َُمهاة

وُهْؿ سمِاعمَْ   وَمَرضَمُٕمقا وَم٠َمظْمؼَمُ
ِ
لْمِ وَم٢مَِذا ُهْؿ سمِاعمَْاة ا َأْو ضَمِريي  اًْمَقاِدي َوَُما ومِٞمِف َُماٌة وَم٠َمْرؾَمُٚمقا ضَمِري 

ِ
اة

ٌَُٚمقا ىَماَل َوُأم  إؾِْماَمقِمٞمَؾ قِمٜمَْد   وَمَ٘ماًُمقا َأشَم٠ْمَذٟملَِم ًَمٜمَها َأْن َٟمٜمْهِزَل قِمٜمْهَدِك وَمَ٘ماًَمهْت َٟمَٕمهْؿ وَم٠َمىْم
ِ
اعمَْاة

ِهل  َاهغمي  ٌيهاٍس ىَمهاَل اًمٜمٌي ـُ قَم  ىَماًُمقا َٟمَٕمهْؿ ىَمهاَل اسْمه
ِ
ـْ اَل طَمؼي ًَمُٙمْؿ ذِم اعمَْاة

قَمَٚمْٞمهِف  اهللَُوًَمٙمِ

ب   وَم٠َمًْمَٗمك َذًمَِؽ ُأمي إؾِْماَمقِمٞمَؾ  «:َوؾَمٚميؿَ 
ْٟمَس َوِهَل َُتِ  .»اإْلِ

وَمٜمََزًُمقا َوَأْرؾَمُٚمقا إمَِم َأْهٚمِٞمِٝمْؿ وَمٜمََزًُمقا َُمَٕمُٝمْؿ طَمتيك إَِذا يَماَن هِبَا َأْههُؾ َأسْمَٞمهاٍت ُِمهٜمُْٝمْؿ  

ٌَُٝمْؿ طِمهلَم ؿَمهبي وَمَٚمهامي َأْدَرَك  هُٝمْؿ َوَأقْمَجه ًَ َوؿَمبي اًْمُٖماَلُم َوشَمَٕمٚميهَؿ اًْمَٕمَرسمِٞميهَة ُِمهٜمُْٝمْؿ َوَأْٟمَٗم

ضُمقُه اُْمرَ  َج إؾِْماَمقِمٞمُؾ ُيَٓمهاًمُِع َزوي َأًة ُِمٜمُْٝمْؿ َوَُماشَمْت ُأم  إؾِْماَمقِمٞمَؾ وَمَجاَة إسِْمَراِهٞمُؿ سَمْٕمَدَُما شَمَزوي

ـْ  ٌَْتِٖمهل ًَمٜمَها صُمهؿي ؾَمه٠َمهَلَا قَمه ٠َمَل اُْمَرَأشَمُف قَمٜمُْف وَمَ٘ماًَمْت ظَمهَرَج َي ًَ شَمِريَمَتُف وَمَٚمْؿ جَيِْد إؾِْماَمقِمٞمَؾ وَم

ٍة وَمَِمَٙمْت إًَِمْٞمِف ىَماَل وَمه٢مَِذا ضَمهاَة قَمْٞمِِمِٝمْؿ َوَهْٞمَئتِِٝمْؿ ومَ  ـُ ذِم ِوٞمٍؼ َوؿِمدي ـُ سمنَِمٍّ َٟمْح َ٘ماًَمْت َٟمْح

ٌََة سَماسمِِف  ْ قَمَت اَلَم َوىُمقزِم ًَمُف ُيَٖمػمِّ ًي  .َزْوضُمِؽ وَماىْمَرِئل قَمَٚمْٞمِف اًم

ـْ َأطَمدٍ  ُف آَٟمَس ؿَمْٞمًئا وَمَ٘ماَل َهْؾ ضَماَةيُمْؿ ُِم ىَماًَمْت َٟمَٕمهْؿ ضَماَةَٟمها  وَمَٚمامي ضَماَة إؾِْماَمقِمٞمُؾ يَم٠َمٟمي

شُمهُف َأٟميها ذِم ضَمْٝمهٍد  شُمُف َوؾَم٠َمًَمٜمِل يَمْٞمهَػ قَمْٞمُِمهٜمَا وَم٠َمظْمؼَمْ ٠َمًَمٜمَا قَمٜمَْؽ وَم٠َمظْمؼَمْ ًَ ؿَمْٞمٌ  يَمَذا َويَمَذا وَم

اَلَم َوَيُ٘مهقُل هَمه ًي  ىَماًَمْت َٟمَٕمْؿ َأَُمَرِ  َأْن َأىْمَرَأ قَمَٚمْٞمَؽ اًم
ٍ
ة ٍة ىَماَل وَمَٝمْؾ َأْوَااِك سمٌَِمْ ْ َوؿِمدي ػمِّ
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ٌََة سَماسمَِؽ ىَماَل َذاِك َأِ  َوىَمْد َأَُمَرِ  َأْن ُأوَماِرىَمِؽ احْلَِ٘مل سم٠َِمْهٚمِِؽ  َج ُِمٜمُْٝمْؿ  ، قَمَت َ٘مَٝما َوشَمَزوي وَمَٓمٚمي

صُمؿي َأشَماُهْؿ سَمْٕمُد وَمَٚمْؿ جَيِْدُه وَمهَدظَمَؾ قَمهغَم اُْمَرَأشمِهِف  اهللُُأظْمَرى وَمَٚمٌَِث قَمٜمُْٝمْؿ إسِْمَراِهٞمُؿ َُما ؿَماَة 

 ًَ ـْ قَمْٞمِِمهِٝمْؿ َوَهْٞمَئهتِِٝمْؿ وَم ٌَْتِٖمل ًَمٜمَا ىَماَل يَمْٞمهَػ َأْٟمهُتْؿ َوؾَمه٠َمهَلَا قَمه ٠َمهَلَا قَمٜمُْف وَمَ٘ماًَمْت ظَمَرَج َي

ـُ سمَِخػْمٍ َوؾَمَٕمٍة َوَأصْمٜمَْت قَمغَم  وَمَ٘ماَل َُما ـَمَٕمهاُُمُٙمْؿ ىَماًَمهْت اًمٚميْحهُؿ ىَمهاَل وَمهاَم اهللِ وَمَ٘ماًَمْت َٟمْح

اسُمُٙمْؿ ىَماًَمْت اعمَْاُة ىمَ   اًمٚمٝمُ اَل َذَ
ِ
 .ؿي سَماِرْك هَلُْؿ ذِم اًمٚميْحِؿ َواعمَْاة

ِل  َاغمي   وْؿ َ َظوٚ  «:قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميؿَ  اهللُىَماَل اًمٜمٌي وَٚن هَلُ ـَ ٌّٛ َوَفْق  ْؿ َيْقَمئٍِذ َح ـْ هَلُ ُُ َوََلْ َي

 ْ َٜ إاِلَّ ََل َُّ  َم
ْرِ ٌَ ََم َأَحٌد بِ ِٓ ْٔ َِ ُِق َظ ََم اَل ََيْ ُٓ ْؿ ؾِِٔف َؿَٚل َؾ ٚهُ  هَلُ ََ  . »ُيَقاؾِ

ٌَهَة سَماسمِهِف وَمَٚمهامي ضَمهاَة  اَلَم َوُُمِريِف ُيْثٌِهُت قَمَت ًي ىَماَل وَم٢مَِذا ضَماَة َزْوضُمِؽ وَماىْمَرِئل قَمَٚمْٞمِف اًم

ـُ اهْلَْٞمَئهِة َوَأصْمٜمَهْت قَمَٚمْٞمهِف  ه ًَ ـْ َأطَمٍد ىَماًَمْت َٟمَٕمْؿ َأشَماَٟما ؿَمهْٞمٌ  طَم إؾِْماَمقِمٞمُؾ ىَماَل َهْؾ َأشَمايُمْؿ ُِم

٠َمًَمٜمِل  ًَ  وَم
ٍ
هة شُمُف َأٟميا سمَِخػْمٍ ىَمهاَل وَم٠َمْوَاهاِك سمٌَِمْ ٠َمًَمٜمِل يَمْٞمَػ قَمْٞمُِمٜمَا وَم٠َمظْمؼَمْ ًَ شُمُف وَم قَمٜمَْؽ وَم٠َمظْمؼَمْ

ٌََة سَماسمِهَؽ ىَمهاَل َذاِك َأِ  َوَأْٟمهِت  اَلَم َوَي٠ْمُُمُرَك َأْن شُمْثٌَِت قَمَت ًي ىَماًَمْت َٟمَٕمْؿ ُهَق َيْ٘مَرُأ قَمَٚمْٞمَؽ اًم

ٌَُة َأَُمَرِ  َأْن  َٙمِؽ صُمؿي ًَمٌَِث قَمٜمُْٝمْؿ َُما ؿَماَة اًْمَٕمَت
ًِ صُمهؿي ضَمهاَة سَمْٕمهَد َذًمِهَؽ َوإؾِْمهاَمقِمٞمُؾ  اهللُُأُْم

ـْ َزُْمَزَم وَمَٚمامي َرآُه ىَماَم إًَِمْٞمِف وَمَّمهٜمََٕما يَمهاَم َيّْمهٜمَُع اًْمَقاًمِهدُ  ًٌا ُِم َت َدْوطَمٍة ىَمِري ٌْاًل ًَمُف ََتْ ي َٟم  َيؼْمِ

 .سمِاًْمَقًَمِد َواًْمَقًَمُد سمِاًْمَقاًمِِد 

َأَُمَرِ  سم٠َِمُْمٍر ىَماَل وَماْاٜمَْع َُما َأَُمَرَك َرسم هَؽ ىَمهاَل َوشُمِٕمٞمٜمُٜمِهل  اهللَؿي ىَماَل َيا إؾِْماَمقِمٞمُؾ إِني صمُ 

َأَُمَرِ  َأْن َأسْمٜمَِل َها ُهٜمَا سَمْٞمًتا َوَأؿَماَر إمَِم َأيَمَٛمٍة ُُمْرشَمِٗمَٕمٍة قَمهغَم َُمها  اهللَىَماَل َوُأقِمٞمٜمَُؽ ىَماَل وَم٢مِني 

َجهاَرِة طَمْقهَلَا ىَما ٌَْٞمهِت وَمَجَٕمهَؾ إؾِْمهاَمقِمٞمُؾ َيه٠ْميِت سمِاحْلِ ـْ اًْم َل وَمِٕمٜمَْد َذًمَِؽ َروَمَٕما اًْمَ٘مَقاقِمهَد ُِمه

 ٌْ ٌْٜمِل طَمتيك إَِذا اْرشَمَٗمَع اًْمٌِٜمَاُة ضَماَة هِبََذا احْلََجِر وَمَقَوَٕمُف ًَمُف وَمَ٘ماَم قَمَٚمْٞمِف َوُهَق َي ٜمِل َوإسِْمَراِهٞمُؿ َي

ا َيُ٘مقاَلِن َوإؾِْماَمقِمٞمُؾ ُيٜمَاِوًُمُف  َجاَرَة َومُهَ
ِِٔؿُ ﴿ :احْلِ ًَ ُٔع اْف

ِّ
َٝ افسَّ ْٕ ََّٕؽ َأ يَّْؾ ِمَّْٚ إِ ََ َْٚ َت  َربَّ

ا َيُ٘مقاَلِن  ٌَْٞمِت َومُهَ ٌْٜمَِٞماِن طَمتيك َيُدوَرا طَمْقَل اًْم َٝ :ىَماَل وَمَجَٕماَل َي و ْٕ ََّٕؽ َأ يَّْؾ ِمَّْٚ إِ ََ َْٚ َت َربَّ

ِِٔؿُ  ًَ ُٔع اْف
ِّ
 .[127]اًمٌ٘مرة:﴾افسَّ
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اهلل اخلػم ذم هذه اهلجرة ، ويماٟمت ؾمٌب سمٜماة اًمٌٞمت اًمٕمتٞمؼ )اًم٘مديؿ(،  وضمٕمؾ) 

ًْٔئٚ و﴿ىمال اهلل ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم:  ْك ِِّب َص ِٝ َأْن الَ ُتْؼِ ْٔ َٚن اْفَي َُ ٚ إِلْبَراِ َٔؿ َم َٕ ْأ  َإِْذ َبقَّ

ُجقِ ، َوأَ  ِع افسه َـّ َغ َوافره
ِّ ٚئِ ََ َغ َواْف ٍِ ْٔتِل فِِىَّٚئِ ْر َب ِّٓ ُْٖتقَك َوَض ِّٟ َي ْن ِ  افَِّْٚس بِٚحْلَ ذِّ

ُروا اْشَؿ  ـُ ْؿ َوَيْذ ُدوا َمَْٚؾَِع هَلُ َٓ َْٔن
ٔؼ، فِ ِّ ٍّٟ َظ ؾِّ َؾ ـُ ـْ  ْٖتَِغ ِم ؾِّ َضِٚمٍر َي ـُ ِرَجٚالً َوَظَذ 

ٚ َوأَ اهللِ  َٓ ُِقا ِمْْ ُُ ِٚم َؾ ًَ ْٕ  األَ
ِٜ
َّ ـْ َُّبِٔ ْؿ ِم ُٓ ُِقَمٍٚت َظَذ َمٚ َرَزَؿ ًْ ٍٚم َم قا اْفَيٚئَِس ِ  َأيَّ ُّ

ًِ ْض

تِِٔؼ  ًَ  اْف
ِٝ
ْٔ ُؾقا بِْٚفَي َٔىَّقَّ ُُٕذوَرُ ْؿ َوْف ُٔقُؾقا  ْؿ َوْف ُٓ َث ٍَ َُْوقا َت َٔ

َر، ُثؿَّ فِ
َِ ٍَ -26احلج: ] ﴾اْف

29.] 

يَّوْؾ ِمَّْوٚ ﴿وىمال شمٕمامم:  ََ َْوٚ َت  َوإِْشََمِظُٔؾ َربَّ
ِٝ
ْٔ ـَ اْفَي َقاِظَد ِم ََ َوإِْذ َيْرَؾُع إِْبَراِ ُٔؿ اْف

 َّٕ ًٜ َفوَؽ إِ َّ
ًٜ ُمْسوِِ و تَِْٚ ُأمَّ يَّ ـْ ُذرِّ  َفَؽ َوِم

ْغِ َّ
َْٚ ُمْسِِ ِْ ًَ َْٚ َواْج ُِِٔؿ ، َربَّ ًَ ُٔع اْف

ِّ
َٝ افسَّ ْٕ َؽ َأ

ْؿ َرُشوقالً  ِٓ ْٞ ؾِؤ و ًَ َْوٚ َواْب ِحُٔؿ، َربَّ اُب افورَّ َٝ افتَّقَّ ْٕ ََّٕؽ َأ َْْٔٚ إِ َِ ْٛ َظ َْٚ َوُت َُ ٚ َمَِْٚش َٕ َوَأِر

 َِ ُِق َظ ْؿ َيْت ُٓ ِزيوُز ِمْْ ًَ َٝ اْف و ْٕ َّٕوَؽ َأ ْؿ إِ ِٓ ٔ ِـّ َٜ َوُيوَز و َّ ُْ
ُؿ اْفَُِتَٚب َواحْلِ ُٓ ُّ ِِّ ًَ ْؿ مَيٚتَِؽ َوُي ِٓ ْٔ

ُِٔؿُ   [.129-127اًمٌ٘مرة: ] ﴾احْلَ

ُْٖتقَن ﴿وهاضمر ٟمٌل اهلل ًمهقط قمٚمٞمهف اًمًهالم، ىمهال اهلل شمٕمهامم:  ْقِموِف َأَتو ََ َوُفقًضوٚ إِْذ َؿوَٚل فِ

ٚ مِ  ْؿ ُِّبَ ُُ ََ َٜ َمٚ َشَي ِٚحَن ٍَ ـْ ُ وِن اْف َقًة ِمو ْٓ َجوَٚل َصو ُتقَن افرِّ
ْٖ ْؿ َفَتو ُُ َّٕ ٚدََِغ إِ ًَ ـَ اْف ـْ َأَحٍد ِم

ُؾقنَ  ُتْؿ َؿْقٌم ُمْْسِ ْٕ ُِ َبْؾ َأ ـْ  افَِّْسٚ َٚن َجوَقاَب َؿْقِموِف إاِلَّ َأْن َؿوُٚفقا َأْخِرُجوقُ ْؿ ِمو ـَ َوَمٚ 

ُرونَ  َّٓ ٌَٕٚس َيَتَى ُْؿ ُأ ْؿ إِْنَّ ُُ
َُْْٔٚه  َؿْرَيتِ َٕج

َٖ ـَ َؾ ٚبِِري ٌَ ـَ اْف ْٝ ِم َٕ ٚ ـَ ُف إاِلَّ اْمَرَأَتُف  َِ ٚ  َوَأْ  َٕ َوَأْمَىْر

ُٜ ادُْْجِرِمغَ  َٚن َظِٚؿَي ـَ َْٔػ  ـَ ْؿ َمَىًرا َؾُٕٚيْر  ِٓ ْٔ َِ  [.84-81اخقمراف: ] ﴾َظ

بَ ﴿وىمال شمٕمامم:  ذَّ َُوقنَ ْٝ َؿْقُم ُفقٍط ادُْْرَشَِِغ ـَ ْؿ َأُخقُ ْؿ ُفوقٌط َأالَ َتتَّ ، إِْذ َؿَٚل هَلُ

قا  َُ ْؿ َرُشقٌل َأِمٌغ ، َؾٚتَّ ُُ ـْ َأْجوٍر إِْن َأْجوِري  اهللَإِِّنِّ َف ِْٔف ِمو َِ ْؿ َظ ُُ ُف
َٖ ًُقِِّن، َوَمٚ َأْش َوَأضِٔ

ـْ  ْؿ ِم ُُ ْؿ َربه ُُ َؼ َف َِ ٚدََِغ ، َوَتَذُروَن َمٚ َخ ًَ ـَ اْف َراَن ِم ـْ ُْٖتقَن افذه ٚدََِغ ، َأَت ًَ  إاِلَّ َظَذ َربِّ اْف

 ُُ ـَ ادُْْخَرِجَغ ، َؿوَٚل َأْزَواِج َـّ ِم َٕ ق ُُ ـْ ََلْ َتَْْتِف َيُٚفقُط َفَت
ُتْؿ َؿْقٌم َظُٚ وَن، َؿُٚفقا َفئِ ْٕ ْؿ َبْؾ َأ
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ًَِغ ، إِ  ُف َأْْجَ َِ َُْْٔٚه َوَأْ  ُِقَن، َؾَْجَّ َّ ًْ َّٚ َي ِْل َوَأْ ِع ِِم َٕجِّ ٚفَِغ ، َربِّ  ََ ـَ اْف ْؿ ِم ُُ
ِِ َّ ًَ

الَّ إِِّنِّ فِ

َُ َمَىووُر َظُجووقًزا ِ   ْؿ َمَىووًرا َؾَسووٚ
ِٓ ْٔ وو َِ َٕووٚ َظ ، َوَأْمَىْر ـَ َٕووٚ اَِخووِري ْر ، ُثووؿَّ َ مَّ ـَ ووٚبِِري ٌَ  اْف

ِحٔؿُ  ِزيُز افورَّ ًَ َق اْف ِمَِْغ ، َوإِنَّ َربََّؽ هَلُ ْٗ َثُرُ ْؿ ُم ـْ َٚن َأ ـَ ًٜ َوَمٚ  ،إِنَّ ِ  َذفَِؽ الََي ـَ  ﴾ادَُْْذِري

 .[175-161اًمِمٕمراة: ]

: ًههالم إمم أرض ُمههديـ، ىمههال اهلل ؾمههٌحاٟمف وشمٕمههامموهههاضمر ُمقؾمههك قمٚمٞمههف اًم

ـْ ﴿ َتوتاَِلِن َ وَذا ِمو َْ وْغِ َي َِ وٚ َرُج َٓ وٚ َؾَقَجوَد ؾِٔ َٓ
ـْ َأْ ِِ  ِم

ٍٜ َِ ٍْ َٜ َظَذ ِحِغ َؽ َوَ َخَؾ ادَِْديَْ

ِه ؾَ  ـْ َظُدوِّ تِِف َظَذ افَِّذي ِم ًَ ـْ ِصٔ َٚثُف افَِّذي ِم ٌَ ِه َؾْٚشَت ـْ َظُدوِّ تِِف َوَ َذا ِم ًَ َزُه ُمقَشك ِصٔ ـَ َق

 ُٝ و ّْ َِ ُف َظُدوٌّ ُمِوؾٌّ ُميٌِغ، َؿوَٚل َربِّ إِِّنِّ َط َّٕ َْٔىِٚن إِ ِؾ افنَّ َّ ـْ َظ ِْٔف َؿَٚل َ َذا ِم َِ َٙ َظ ََ َؾ

وقَن  ـُ ـْ َأ َِ َٝ َظَعَّ َؾ ّْ ًَ ْٕ ِحُٔؿ، َؿَٚل َربِّ بََِم َأ قُر افرَّ ٍُ ٌَ ُف ُ َق اْف َّٕ
َر َفُف إِ ٍَ ٌَ ْر ِِل َؾ ٍِ ِز َؾْٚؽ ٍْ َٕ

وُه بِوٚألَْمِس طَ  ُٛ َؾوَِ٘ذا افَّوِذي اْشَتَْكَ و ؿَّ ٚ َيَسَ ًٍ
ِٜ َخٚئِ َْٖصَيَح ِ  ادَِْديَْ ْجِرِمَغ، َؾ ُّ ِْ

ًرا فِ ِٓ

َمَّ َأْن َأَراَ  َأْن َيْيىَِش بِٚفَِّذي ُ وَق َظوُدوٌّ  َِ ِقيٌّ ُميٌِغ، َؾ ٌَ ََّٕؽ َف ُخُف َؿَٚل َفُف ُمقَشك إِ َيْسَتْكِ

ََم َؿَٚل َيُٚمقَشك وقَن  هَلُ ُُ ًسوٚ بِوٚألَْمِس إِْن ُتِريوُد إاِلَّ َأْن َت ٍْ َٕ  َٝ و ِْ ََم َؿَت ـَ ِْل  َِ ُت َْ َأُتِريُد َأْن َت

ـَ ادُْْهِِِحغَ  قَن ِم ُُ ِٜ  َجيًَّٚرا ِ  األَْرِض َوَمٚ ُتِريُد َأْن َت ـْ َأْؿَلو ادَِْديَْو َُ َرُجوٌؾ ِمو َوَجٚ

ََْٖتِرُ  ًَك َؿَٚل َيُٚمقَشك إِنَّ اداَْلَ َ َي ـَ افَِّْٚصوِحغَ َيْس ُِقَك َؾوْٚخُرْج إِِّنِّ َفوَؽ ِمو ُت َْ َٔ
 وَن بَِؽ فِ

ْقِم افيَّٚدِِغَ  ََ ـَ اْف ِْل ِم َٕجِّ ُٛ َؿَٚل َربِّ  ؿَّ ٚ َيَسَ ًٍ
ٚ َخٚئِ َٓ ـَ  َؾَخَرَج ِمْْ َُ َموْدَي وٚ ََ ِْ

َف تِ َودََّٚ َتَقجَّ

ئِؾِ  َُ افسَّ ِدَيِْل َشَقا ـَ افَِّْٚس َودََّٚ وَ  َؿَٚل َظَسك َرِّبِّ َأْن ََيْ ًٜ ِم ِْٔف ُأمَّ َِ ـَ َوَجَد َظ َُ َمْدَي َرَ  َمٚ

ل َحتَّك ُيْهِدَر 
َِ ْس َٕ ََم َؿَٚفَتٚ الَ  ُُ ـْ ُ وِْنُِؿ اْمَرأَتْغِ َتُذوَ اِن َؿَٚل َمٚ َخْىُي َُقَن َوَوَجَد ِم َيْس

يِرٌ  ـَ ٌْٔخ  ٚ َص َٕ ُُ َوَأُبق َظٚ ََم ُثؿَّ َتَقػَّ إَِػ افيِّؾِّ   افرِّ ََك هَلُ ـْ  َؾَس َٝ إَِِلَّ ِم َٚ َإَٔزْف
َٚل َربِّ إِِّنِّ دِ ََ َؾ

َِرٌ  َْٔجِزَيَؽ َأْجَر َمٚ  َخْرٍ َؾ
ْٝ إِنَّ َأِِّب َيْدُظقَك فِ  َؿَٚف

ٍُ َٚٔ ٚ ََتِْق َظَذ اْشتِْح ْتُف إِْحَداُُهَ َُ َؾَجٚ

ََٕجقْ  ْػ  َََهَص َؿَٚل الَ ََتَ ِْٔف اْف َِ ُه َوَؿصَّ َظ َُ َمَّ َجٚ َِ َٝ َفَْٚ َؾ ْٔ ََ وْقِم افيَّوٚدِِغَ َت َش ََ ـَ اْف  ِمو

ِقيه األَِموغُ  ََ َْٖجْرَت اْف ـِ اْشَت ِجْرُه إِنَّ َخْرَ َم
ْٖ ِٝ اْشَت ٚ َيَٚأَب ْٝ إِْحَداُُهَ َؿوَٚل إِِّنِّ ُأِريوُد  َؿَٚف

َٝ ظَ  ّْ َ ٍٟ َؾِْ٘ن َأَْت َٜ ِحَج َٔ
ُْٖجَرِِّن َثََمِٕ ـْ َأْن ُإَُِٔحَؽ إِْحَدى اْبََْتلَّ َ َٚتْغِ َظَذ َأْن َت و

ِّ ا َؾ ْؼً
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َغ  وٚحِلِ ـَ افهَّ َُ اهلل ِم َْٔؽ َشَتِجُدِِّن إِْن َصٚ َِ -14اًم٘مّمهص: ] ﴾ِظِْْدَك َوَمٚ ُأِريُد َأْن َأُصؼَّ َظ

27.] 

ئهف وزواضمهف  ًا يمثػمًا ُمـ ٟمجاشمهف ُمهـ ومرقمهقن وُمٚموين اهلل ذم هذه اهلجرة ظمػم

 .سمٌٜمت ااًم، ُمديـ وهمػمها

ف هارون إمم ومرقمهقن ًمدقمقشمهف إمم وسمٕمد إرؾمال اهلل ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم عمقؾمك وأظمٞم

اهلل وإسماة ومرقمقن وقمٜماده، هاضمر ُمقؾمك ُمع سمٜمهل إهائٞمهؾ ومهرارًا سمهديٜمٝمؿ، ىمهال اهلل 

َْٖرَشوَؾ ؾِْرَظوْقُن ِ  ﴿شمٕمامم:  وقَن، َؾ ًُ وْؿ ُمتََّي ُُ َّٕ َيوِٚ ي إِ
ًِ َْْٔٚ إَِػ ُمقَشوك َأْن َأْرِ بِ َوَأْوَح

و ُِ َفِؼْ الَ ُٗ ، إِنَّ َ  ـَ ي ـِ َحِٚذِ ٔوٌع ادََْدائِ ِّ وٚ َْلَ َّٕ وٚئُِيقَن، َوإِ ٌَ ُوْؿ َفَْوٚ َف ُِوقَن، َوإِْنَّ ٌٜ َؿِِٔ ِذَم

وَذفَِؽ َوَأْوَرْثََْٚ وٚ  ـَ ِريٍؿ،  ـَ ٍٚم  ََ ُْقٍز َوَم ـُ ُٔقٍن، َو ـْ َجٍَّْٚت َوُظ ْخَرْجَُْٚ ْؿ ِم
َٖ َحِٚذُروَن، َؾ

 ّْ ى اْْلَ َُ َمَّ َتَرا َِ ِؿَغ، َؾ ًُقُ ْؿ ُمْؼِ َْٖتَي َٔؾ، َؾ
ائِ وٚ َبِْل إِْرَ َّٕ وِٚن َؿوَٚل َأْصوَحُٚب ُمقَشوك إِ ًَ

ًََهوَٚك  ْب بِ ِ ِْ َْْٔوٚ إَِػ ُمقَشوك َأِن ا ْوَح
َٖ ، َؾ ـِ ِدي ْٓ َٔ ل َرِّبِّ َش

ًِ ـَالَّ إِنَّ َم قَن، َؿَٚل  ـُ دَُْدَر

 َْْٔ َج ْٕ ، َوَأ ـَ َْٚ َثؿَّ اَِخِري ٍْ ًَئِِؿ، َوَأْزَف ٚفىَّْقِ  اْف ـَ ؾه ؾِْرٍ   ـُ َٚن  َُ َؼ َؾ َِ ٍَ ٚ ُمقَشك اْفَيْحَر َؾٕٚ

ِمَِْغ،  ْٗ َثوُرُ ْؿ ُمو ـْ َٚن َأ ـَ ًٜ َوَمٚ  ، إِنَّ ِ  َذفَِؽ الََي ـَ َغ، ُثؿَّ َأْؽَرْؿَْٚ اَِخِري
ًِ
ُف َأْْجَ ًَ ـْ َم َوَم

ِحٔؿُ  ِزيُز افرَّ ًَ َق اْف  [.68-52اًمِمٕمراة: ] ﴾َوإِنَّ َربََّؽ هَلُ

 :األمر بدخقل األرض ادَدشٜ

َٜ  َوإِْذ َؿَٚل ُمقَشك﴿ىمال اهلل شمٕمامم:  َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ ْقِمِف َيَٚؿْقِم اْذ ََ وَؾ اهللِ فِ ًَ ْؿ إِْذ َج ُُ ْٔ َِ َظ

وٚدَِغَ  ًَ ـَ اْف ِت َأَحًدا ِمو ْٗ ْؿ َمٚ ََلْ ُي ـُ ٚ َومَتٚ ـً ُِق ْؿ ُم ُُ َِ ًَ َُ َوَج َٚٔ يِ ْٕ ْؿ َأ ُُ ُِوقا ، ؾِٔ َيوَٚؿْقِم اْ ُخ

 َٛ َت ـَ َٜ افَّتِل  َش دَّ ََ وا اهللُاألَْرَض ادُْ ْؿ َوالَ َتْرَتده ُُ ـَ  َف ي ُِِيقا َخِٚرِ ََ ْؿ َؾَتْْ ـُ َؿُٚفقا  َظَذ َأْ َبِٚر

وٚ  َٓ ٚ َؾِْ٘ن ََيُْرُجقا ِمْْ َٓ ٚ َحتَّك ََيُْرُجقا ِمْْ َٓ َِ ْدُخ َٕ ـْ  ٚ َف َّٕ ـَ َوإِ ٚ َؿْقًمٚ َجيَِّٚري َٓ َيُٚمقَشك إِنَّ ؾِٔ

ُِقنَ  ٚ َ اِخ َّٕ َؿ  ، َؾِ٘ ًَ ْٕ ـَ ََيَُٚؾقَن َأ ـَ افَِّذي ُؿ اْفَيوَٚب ظَ  اهللَُؿَٚل َرُجاَلِن ِم ِٓ ْٔ و َِ ُِقا َظ ََم اْ ُخ ِٓ ْٔ َِ

ْؿ َؽٚفُِيقَن َوَظَذ  ُُ َّٕ قُه َؾِ٘ ُّ ُت ِْ ِمِْغَ اهللِ َؾَِ٘ذا َ َخ ْٗ ُْتْؿ ُم ـُ ُِقا إِْن  َـّ وٚ ، َؾَتَق َّٕ َؿُٚفقا َيُٚمقَشوك إِ
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 َ  ٚ َّٕ ٚتاَِل إِ ََ َٝ َوَربهَؽ َؾ ْٕ ْٛ َأ ٚ َؾْٚذَ  َٓ ٚ َأَبًدا َمٚ َ اُمقا ؾِٔ َٓ َِ ْدُخ َٕ ـْ  (َؿَٚل 42ُٚ َْٚ َؿِٚظُدوَن)َف

َِغَ  ِٚش ٍَ ْقِم اْف ََ ََْْْٔٚ َوَبْغَ اْف ِز َوَأِخل َؾْٚؾُرْ  َب ٍْ َٕ ٌٜ ، َربِّ إِِّنِّ الَ َأْمُِِؽ إاِلَّ  َم َٚ ُُمَرَّ َؿَٚل َؾِْ٘نَّ

َِغَ  ِٚشو ٍَ وْقِم اْف ََ َْٖس َظَذ اْف قَن ِ  األَْرِض َؾاَل َت ُٓ ًٜ َيتِٔ َغ َشَْ
ًِ ْؿ َأْرَب ِٓ ْٔ َِ -21: اعمائهدة] ﴾َظ

26.] 

َٝ ﴿: وهاضمر أاحاب اًمٙمٝمػ وومارىمقا ديار اعمنميملم، ىمال اهلل شمٕمامم َأْم َحِسوْي

وِػ  ْٓ َُ ُٜ إَِػ اْف َٔو ْت
ٍِ ـْ مَيٚتَِْوٚ َظَجًيوٚ، إِْذ َأَوى اْف ُٕقا ِمو وٚ ـَ ِؿِٔؿ  ِػ َوافرَّ ْٓ َُ َأنَّ َأْصَحَٚب اْف

 ِّٔ ًٜ َوَ  َْٕؽ َرمْحَ ـْ َفُد َْٚ متَِْٚ ِم ُٚفقا َربَّ ََ وْبَْٚ َظوَذ مَذاِْنِوْؿ ِ  َؾ َ ََ وٚ َرَصوًدا، َؾ َٕ ـْ َأْمِر ْئ َفَْٚ ِم

ـُ  َْٕحو َوٚ َفيُِثوقا َأَموًدا، 
وْزَبْغِ َأْحَلو دِ َؿ َأيه احْلِ َِ ًْ ْثَُْٚ ْؿ فَِْ ًَ ِػ ِشَِْغ َظَدً ا،  ُثؿَّ َب ْٓ َُ اْف

 ِ ٌٜ مَمُْقا بَِرُّبِّ َٔ ُْؿ ؾِْت ؼِّ إِْنَّ ُ ْؿ بِٚحْلَ
َٖ َي َٕ َْٔؽ  َِ َُصه َظ ُِقُِّبِْؿ َٕ ُٚ ْؿ ُ ًدى، َوَرَبْىَْٚ َظَذ ُؿ َٕ ْؿ َوِزْ 

َْوٚ إًِذا  ِْ وْد ُؿ ََ وٚ َف ـْ ُ وِٕوِف إهَِلً ْدُظَق ِمو َٕ ـْ  ََمَواِت َواألَْرِض َف َْٚ َربه افسَّ ُٚفقا َربه ََ إِْذ َؿُٚمقا َؾ

ُْٖتقَن  ًٜ َفْقالَ َي ـْ ُ وِِٕف مهِلَ ُذوا ِم َ  َؿْقُمَْٚ اَتَّ
ُِ الَ ُٗ ُؿ َصَىًىٚ، َ  َِ ـْ َأْط َّ  َؾ

ٍ
َىٍٚن َبغِّ ِْ ْؿ بُِس ِٓ ْٔ َِ َظ

 اْؾَسَى َظَذ 
ـِ َّ ُيوُدوَن إاِلَّ اهللِ ِِم ًْ قُ ْؿ َوَموٚ َي ُّ ِذًبٚ، َوإِِذ اْظَتَزْفُت وِػ  اهللَـَ ْٓ َُ ُْٖووا إَِػ اْف َؾو

ٚ، َوتَ  ًَ ْؿ ِمرَؾ ـُ ـْ َأْمِر ْؿ ِم ُُ ِّْٔئ َف تِِف َوَُيَ ـْ َرمْحَ ْؿ ِم ُُ ْؿ َربه ُُ ْٝ َيُْؼْ َف و ًَ َِ َس إَِذا َض ّْ َرى افنَّ

ََمِل َوُ ْؿ ِ  َؾْجَقٍة ِمُْْف  ْؿ َذاَت افنِّ ُٓ ِرُض َْ ْٝ َت ِغ َوإَِذا َؽَرَب
ِّ
َٔ ْؿ َذاَت اْف ِٓ

ٍِ
ْٓ ـَ ـْ  َتَتَزاَوُر َظ

ـْ مَيِٚت  ـْ ََيِْد اهللِ َذفَِؽ ِم ٔ وٚ  اهللَُم
ـْ َجِوَد َفوُف َوفِ َِ ـْ ُيْوِِْؾ َؾ َتِدي َوَم ْٓ َق ادُْ ُٓ ُمْرِصوًدا، َؾ

ْؿ َبِٚشوٌط  ُٓ وُي ِْ ـَ وََمِل َو وِغ َوَذاَت افنِّ
ِّ
َٔ ْؿ َذاَت اْف ُٓ وُي ِِّ ََ ُٕ ًٚطٚ َوُ ْؿ ُرُؿقٌ  َو ََ ْؿ َأْي ُٓ َسُي َوَتْ

وَذفَِؽ  ـَ ْؿ ُرْظًيٚ، َو ُٓ َٝ ِمْْ ْؿ ؾَِراًرا َودَُِِْئ ُٓ َٝ ِمْْ ْٔ ْؿ َفَقفَّ ِٓ ْٔ َِ َٝ َظ ًْ َِ ِْٔف بِْٚفَقِصِٔد َفِق اضَّ ِذَراَظ

ْثَْ  ًَ ًَْض َيْقٍم َؿُٚفقا َب ْؿ َفيِْثُتْؿ َؿُٚفقا َفيِْثَْٚ َيْقًمٚ َأْو َب ـَ ْؿ  ُٓ ْؿ َؿَٚل َؿٚئٌِؾ ِمْْ ُٓ َْْٔ ُفقا َب َُ ََٔتَسٚ
ُٚ ْؿ فِ

و ـَ َوٚ َأْز َُْٔيوْر َأَيه ِْ  َؾ
ِٜ ْؿ َ وِذِه إَِػ ادَِْديَْو ُُ ْؿ بِوَقِرِؿ ـُ ُثقا َأَحَد ًَ ُؿ بََِم َفيِْثُتْؿ َؾْٚب َِ ْؿ َأْظ ُُ ك َربه

 ًَ ْؿ َض ُُ ْٔ و َِ ُروا َظ َٓ ُْؿ إِْن َيْي ْؿ َأَحًدا، إِْنَّ ُُ َرنَّ بِ
ًِ َِىَّْػ َوالَ ُيْن ََٔت ْؿ بِِرْزٍ  ِمُْْف َوْف ُُ

ْٖتِ َٔ ِْ ًٚمٚ َؾ

ْؿ  ِٓ ْٔ و َِ وٚ َظ َٕ وَذفَِؽ َأْظَثْر ـَ ُِِحوقا إًِذا َأَبوًدا، َو ٍْ ـْ ُت ْؿ َوَفو ِٓ
وتِ َِّ ْؿ ِ  ِم ـُ ًُِٔدو ْؿ َأْو ُي ـُ َيْرُْجُق

قا َأنَّ  ُّ َِ ًْ َٔ
وُٚفقا اهللِ َوْظَد  فِ ََ ْؿ َأْمَرُ ْؿ َؾ ُٓ َْْٔ ٚ إِْذ َيَتََْٚزُظقَن َب َٓ َٛ ؾِٔ َٜ الَ َرْي َٚظ َحؼٌّ َوَأنَّ افسَّ
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ْؿ  ِٓ ْٔ و َِ ُيوقا َظوَذ َأْموِرِ ْؿ َفَْتَِّخوَذنَّ َظ َِ ـَ َؽ ُؿ ُِّبِْؿ َؿوَٚل افَّوِذي َِ ْؿ َأْظ ُ ٚ َرُّبه ًٕ َٚٔ ْؿ ُبْْ ِٓ ْٔ َِ اْبُْقا َظ

َُقُفقنَ  َٔ ْؿ َرْْجًوٚ  َمْسِجًدا، َش ُٓ وُي ِْ ـَ ْؿ  ُٓ ٌٜ َشِٚ ُشو َْسو َْ َُقُفوقَن  ْؿ َوَي ُٓ وُي ِْ ـَ ْؿ  ُٓ ًُ ٌٜ َرابِ َثاَلَث

وْؿ إاِلَّ َؿِِٔوٌؾ  ُٓ ُّ َِ ًْ ِِتِْؿ َموٚ َي دَّ
ًِ ُؿ بِ َِ ْؿ ُؿْؾ َرِّبِّ َأْظ ُٓ ُي ِْ ـَ ْؿ  ُٓ ٌٜ َوَثِٚمُْ ًَ َُقُفقَن َشْي ِٛ َوَي ْٔ ٌَ  بِْٚف

ًُ َطٚ ِ  ْؿ إاِلَّ ِمَرا
ِٓ  إِِّنِّ َؾاَل َُتَِٚر ؾِٔ

ٍُ و َـّ فَِقْ وقَف َُ ْؿ َأَحوًدا،َوالَ َت ُٓ ْؿ ِموْْ ِٓ  ؾِٔ
ِٝ ٍْ ًرا َوالَ َتْسَت

 َُ َٝ َوُؿْؾ َظَسوك َأْن ََيْوِدَيِْل َرِّبِّ  اهللَُؾِٚظٌؾ َذفَِؽ َؽًدا، إاِلَّ َأْن َيَنٚ ِسٔ َٕ ْر َربََّؽ إَِذا  ـُ َواْذ

ْؿ َثالَ  ِٓ ٍِ ْٓ ـَ ـْ َ َذا َرَصًدا، َوَفيُِثقا ِ   ٚ، ُؿوِؾ أِلَْؿَرَب ِم ًً  ِشوَِْغ َواْزَ اُ وا تِْسو
ٍٜ  اهللَُث ِمَٚئ

ـْ َوِِلٍّ  ـْ ُ وِِٕف ِمو ْؿ ِم ْع َمٚ هَلُ
ِّ ََمَواِت َواألَْرِض َأْبِكْ بِِف َوَأْش ُٛ افسَّ ْٔ ُؿ بََِم َفيُِثقا َفُف َؽ َِ َأْظ

ـْ ـَِتِٚب  َْٔؽ ِم ِف َأَحًدا، َواْتُؾ َمٚ ُأوِحَل إَِف
ِّ ُْ ُك ِ  ُح ََِِمتِوِف َوالَ ُيْؼِ َُ َل فِ َربِّوَؽ الَ ُمَيودِّ

َتَحًد  ِْ ـْ ُ وِِٕف ُم ـْ َجَِد ِم  [.27-9ًمٙمٝمػ: ] ﴾َوَف

 .وىمد هاضمر اًمرؾمقل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ ُمٙمة إمم اعمديٜمة

وىمههال اإلُمههام اًمٌخههاري ذم سمههاب هجههرة اًمٜمٌههل اههغم اهلل قمٚمٞمههف وآًمههف وؾمههٚمؿ 

صَمٜمَا حَيْ طَم (: 3915وأاحاسمف إمم اعمديٜمة سمرىمؿ ) ـْ قُمَ٘مْٞمهٍؾ دي صَمٜمَا اًمٚميْٞمُث قَمه ـُ سُمَٙمػْمٍ طَمدي َٞمك سْم

ِ  ىمَ  ـُ ؿِمَٝماٍب وَم٠َمظْمؼَمَ سَمػْمِ َأني قَماِئَِمَة  اَل اسْم ـُ اًمز  ِهكِّ  -رى اهلل قمٜمٝمها  -قُمْرَوُة سْم َزْوَج اًمٜمٌي

ها َيهِديٜمَاِن اًمهدِّ  ـَ ، َومَلْ َيُٛمهري اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىَماًَمْت : مَلْ َأقْمِ٘مْؾ َأسَمَقىي ىَمهط  إاِلي َومُهَ ي

اًمٜميَٝماِر سُمْٙمهَرًة َوقَمِِمهٞميًة ،  اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـَمَرذَم اهللِ قَمَٚمْٞمٜمَا َيْقٌم إاِلي َي٠ْمشمِٞمٜمَا ومِٞمِف َرؾُمقُل 

ٌََِمِة ، طَمتيك سَمَٚمَغ سَمْرَك اًْمِٖماَم  ِد وَمَٚمامي اسْمُتغِمَ اعمًْٚمٛمقُن ظَمَرَج َأسُمق سَمْٙمٍر ُُمَٝماضِمرًا َٟمْحَق َأْرِض احْلَ

ـَ شُمِريُد َيا َأسَما سَمْٙمٍر ؟ هِمٜمَِة َوْهَق ؾَمٞمُِّد اًْمَ٘ماَرِة . وَمَ٘ماَل : َأْي ـُ اًمدي  ًَمِ٘مَٞمُف اسْم

ٌَُد َرسمِّك . ىَماَل  لىَمْقُمِ  لَ٘ماَل َأسُمق سَمْٙمٍر : َأظْمَرضَمٜمِ ومَ   ، وَم٠ُمِريُد َأْن َأؾِمٞمَ، رِم اخَْرِض َوَأقْم

هِمٜمَِة : وَم٢مِني ُِمْثَٚمَؽ َيا َأسَمه ـُ اًمدي هُب اعمَْْٕمهُدوَم ، اسْم ًِ ا سَمْٙمهٍر الَ َخْهُرُج َوالَ ُخْهَرُج ، إِٟميهَؽ شَمْٙم

ِٛمُؾ ا طِمَؿ َوََتْ ْٞمَػ ، َوشُمِٕملُم قَمغَم َٟمَقاِئِب احْلَؼِّ ، وَم٠َمَٟما ًَمهَؽ  يَوشَمْ٘مرِ ًْمَٙمؾي ، َوشَمِّمُؾ اًمري اًمْمي

ٌََٚمِدَك .  ٌُْد َرسميَؽ سمِ  ضَماٌر ، اْرضِمْع َواقْم
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َؾ َُمٕمَ  اِف ىُمهَرْيٍش ، وَمَرضَمَع َواْرََتَ هِمٜمَِة قَمِِمهٞميًة رِم َأْذَ ـُ اًمدي هِمٜمَِة ، وَمَٓماَف اسْم ـُ اًمدي ُف اسْم

هُب اعمَْْٕمهُدوَم ،  وَمَ٘ماَل هَلُْؿ : إِني َأسَما سَمْٙمٍر الَ  ًِ َرُج ، َأخُتِْرضُمقَن َرضُماًل َيْٙم ُرُج ُِمْثُٚمُف َوالَ ُخْ َخْ

طِمَؿ ، َوحَيِْٛمُؾ اًْمَٙمؾي ، َوَيْ٘مرِ  ْٞمَػ ، َوُيِٕملُم قَمغَم َٟمَقاِئهِب َوَيِّمُؾ اًمري احْلَهؼِّ ؟ وَمَٚمهْؿ ى اًمْمي

هُف رِم َداِرِه   هِمٜمَهِة : ُُمهْر َأسَمها سَمْٙمهٍر َرسمي ـِ اًمدي هِمـ ، َوىَماًُمقا اِلسْم ـِ اًمدي ْب ىُمَرْيٌش سمِِجَقاِر اسْم شُمَٙمذِّ

ـْ سمِهِف ، وَم٢مِٟميها َٟمْخَِمهك َأْن وَمْٚمُٞمَّمؾِّ ومِٞمَٝما َوًْمَٞمْ٘مَرْأ َُما ؿَماَة ، َوالَ ُي١ْمِذيٜمَا سمَِذًمَِؽ ، َوالَ يَ 
هَتْٕمٚمِ ًْ

ٌُهدُ  هِمٜمَِة خسَمِك سَمْٙمٍر ، وَمَٚمٌَِث َأسُمق سَمْٙمٍر سمَِذًمَِؽ َيْٕم ـُ اًمدي اَةَٟما َوَأسْمٜمَاَةَٟما . وَمَ٘ماَل َذًمَِؽ اسْم ًَ
ـَ ٟمِ
 َيْٗمتِ

ـُ سمَِّماَلشمِِف ، َوالَ َيْ٘مَرُأ رِم هَمػْمِ َداِرِه ،
َتْٕمٚمِ ًْ ُف رِم َداِرِه ، َوالَ َي ك صُمؿي سَمَدا خسَمِك سَمْٙمٍر وَمهاسْمَتٜمَ  َرسمي

هيملَِم  هاُة اعمُْنْمِ ًَ
 َداِرِه َويَماَن ُيَّمغمِّ ومِٞمِف َوَيْ٘مَرُأ اًْمُ٘مهْرآَن ، وَمَٞمٜمَْ٘مهِذُف قَمَٚمْٞمهِف ٟمِ

ِ
ِجدًا سمِِٗمٜمَاة ًْ َُم

ٌُقَن ُِمٜمُْف ، َوَيٜمُْٔمُروَن إًَِمْٞمهِف ، َويَمهاَن َأسُمهق سَمْٙمهٍر َرضُمهالً  هاًة ، الَ  َوَأسْمٜمَاُؤُهْؿ ، َوُهْؿ َيْٕمَج سَمٙمي

يملَِم ، وَم٠َمْرؾَمُٚمقا إمَِم  ـَ اعمُْنْمِ اَف ىُمَرْيٍش ُِم َيْٛمٚمُِؽ قَمْٞمٜمَْٞمِف إَِذا ىَمَرَأ اًْمُ٘مْرآَن ، َوَأوْمَزَع َذًمَِؽ َأْذَ

هِمٜمَِة ، وَمَ٘مِدَم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ . وَمَ٘ماًُمقا : إِٟميا يُمٜميا َأضَمْرَٟما َأسَما سَمْٙمٍر سمِِجَقاِرَك ، قَمغَم َأنْ  ـِ اًمدي ُف  اسْم ٌَُد َرسمي َيْٕم

اَلِة َواًْمِ٘مَراَةِة ومِٞمهِف  ـَ سمِاًمّمي  َداِرِه ، وَم٠َمقْمَٚم
ِ
ِجدًا سمِِٗمٜمَاة ًْ رِم َداِرِه ، وَمَ٘مْد ضَماَوَز َذًمَِؽ ، وَماسْمَتٜمَك َُم

ه قَمهغَم  اَةَٟما َوَأسْمٜمَاَةَٟما وَماَْنَُف ، وَم٢مِْن َأطَمبي َأْن َيْ٘مَتٍِمَ ًَ
ـَ ٟمِ
ٌُهَد ، َوإِٟميا ىَمْد ظَمِِمٞمٜمَا َأْن َيْٗمتِ َأْن َيْٕم

َتهَؽ ، وَم٢مِٟميها ىَمه ْٚمُف َأْن َيُردي إًَِمْٞمَؽ ِذُمي ًَ ـَ سمَِذًمَِؽ وَم
ُف رِم َداِرِه وَمَٕمَؾ ، َوإِْن َأسَمك إاِلي َأْن ُيْٕمٚمِ ْد َرسمي

ـُ  ـَ خسَمِك سَمْٙمٍر ااِلؾْمتِْٕماَلَن . ىَماًَمْت قَماِئَِمهُة : وَمه٠َمشَمك اسْمه ي ٜمَا ُُمِ٘مرِّ ًْ  يَمِرْهٜمَا َأْن ُٟمْخِٗمَرَك ، َوًَم

ا َأْن شَمْ٘مَتٍِمَ قَمهغَم  ْٛمَت اًميِذى قَماىَمْدُت ًَمَؽ قَمَٚمْٞمِف ، وَم٢مُِمي
هِمٜمَِة إمَِم َأسمِك سَمْٙمٍر وَمَ٘ماَل : ىَمْد قَمٚمِ اًمدي

َٛمَع اًْمَٕمهَرُب َأٟمِّهك ُأظْمِٗمهْرُت رِم  ًْ تِك ، وَم٢مِٟمِّك الَ ُأطِمب  َأْن شَم ا َأْن شَمْرضِمَع إمَِمي ِذُمي َذًمَِؽ ، َوإُِمي

قَمهزي اهللِ ًَمُف . وَمَ٘ماَل َأسُمق سَمْٙمٍر : وَم٢مِٟمِّك َأُرد  إًَِمْٞمهَؽ ضِمهَقاَرَك َوَأْرَى سمِِجهَقاِر َرضُمٍؾ قَمَ٘مْدُت 

ِك  اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ  َة ، وَمَ٘ماَل اًمٜمٌي ِك  اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َيْقَُمِئٍذ سمَِٛمٙمي َوضَمؾي . َواًمٜمٌي

ْؿ َذاَت :» ًمِْٚمٛمًٚمٛملَم  ُُ ُٝ َ اَر ِ ْجَرتِ ِّٕك ُأِري شَماِن ش . َْٕخٍؾ َبْغَ الََبَتْغِ إِ ا احْلَري  .َومُهَ

ٌََِمهِة إمَِم   ـْ يَماَن َهاضَمَر سمِه٠َمْرِض احْلَ ُة َُم ٌََؾ اعمَِْديٜمَِة ، َوَرضَمَع قَماُمي ـْ َهاضَمَر ىِم وَمَٝماضَمَر َُم

ٌََؾ اعمَِْديٜمَِة ، وَمَ٘ماَل ًَمُف َرؾُمقُل  َز َأسُمق سَمْٙمٍر ىِم ٝمي َظَذ :» اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  اغماهللِ اعمَِْديٜمَِة ، َودَمَ
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َذَن ِػ  ْٗ ِّٕك َأْرُجق َأْن ُي وَمَ٘ماَل َأسُمق سَمْٙمٍر : َوَهْؾ شَمْرضُمق َذًمِهَؽ سمِه٠َمسمِك َأْٟمهَت ؟ ش .  ِرْشَِِؽ ، َؾِ٘

ؿْ :» ىَماَل  ًَ ُف قَمغَم َرؾُمقِل ش .  َٕ ًَ ٌََس َأسُمق سَمْٙمٍر َٟمْٗم ٌَُف ، اهللِ وَمَح اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمَِٞمّْمَح

ٌَُط َأْرسَمَٕمَة َأؿْمُٝمٍر . َوقَمَٚمَػ َراطمِ  ُٛمِر َوْهَق اخْلَ ًي  يَماَٟمَتا قِمٜمَْدُه َوَرَق اًم
 َٚمَتلْمِ

ـُ َيْقُمًا ضُمُٚمقٌس رِم سَمْٞمِت َأسمِهك  ٌَْٞمٜماََم َٟمْح ـُ ؿِمَٝماٍب ىَماَل قُمْرَوُة ىَماًَمْت قَماِئَِمُة : وَم ىَماَل اسْم

اهغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ اهللِ ا َرؾُمهقُل سَمْٙمٍر رِم َٟمْحِر اًمٔميِٝمػَمِة ىَماَل ىَماِئٌؾ خسَمِك سَمْٙمٍر : َههذَ 

ـْ َي٠ْمشمِٞمٜمَا ومِٞمَٝما  -ُُمَتَ٘مٜمِّٕمًا  هك ، وَ  -رِم ؾَماقَمٍة مَلْ َيُٙم َُمها اهللِ وَمَ٘ماَل َأسُمق سَمْٙمٍر : ومَِداٌة ًَمُف َأسمِهك َوُأُمِّ

اقَمِة إاِلي َأُْمٌر . ىَماًَمهْت : وَمَجهاَة َرؾُمهقُل  ًي ٚمؿ اهغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهاهللِ ضَماَة سمِِف رِم َهِذِه اًم

ِك  اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ خسَمِك سَمْٙمٍر  ـْ :» وَماؾْمَت٠ْمَذَن ، وَم٠ُمِذَن ًَمُف وَمَدظَمَؾ ، وَمَ٘ماَل اًمٜمٌي َأْخِرْج َم

ِّٕك َؿوْد  :». ىَمهاَل اهللِ وَمَ٘ماَل َأسُمق سَمْٙمٍر : إِٟمياَم ُهْؿ َأْهُٚمَؽ سم٠َِمسمِك َأْٟمَت َيا َرؾُمهقَل ش .  ِظَْْدكَ  َؾوِ٘

ُروِج  َحاسَمُة سم٠َِمسمِك َأْٟمَت َيا َرؾُمقَل ش .  ُأِذَن ِػ ِِف اْْلُ . ىَماَل َرؾُمهقُل اهللِ وَمَ٘ماَل َأسُمق سَمْٙمٍر : اًمّمي

ؿْ :» اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اهللِ  ًَ اهللِ ىَماَل َأسُمق سَمْٙمهٍر : وَمُخهْذ سمِه٠َمسمِك َأْٟمهَت َيها َرؾُمهقَل ش .  َٕ

ـِ  :»وؾمهٚمؿ اغم اهلل قمٚمٞمهف اهللِ  إطِْمَدى َراطِمَٚمَتكي َهاشَملْمِ . ىَماَل َرؾُمقُل  َّ ىَماًَمهْت ش .  بِوٚفثَّ

ا َأطَمثي اجْلََٝماِز ، َوَاٜمَْٕمٜمَا هَلاَُم ؾُمْٗمَرًة رِم ضِمهَراٍب ، وَمَ٘مَٓمَٕمهْت َأؾْمهاَمُة  ْزَٟمامُهَ قَماِئَِمُة : وَمَجٝمي

َٞمْت َذا هَراِب ، وَمٌِهَذًمَِؽ ؾُمهٛمِّ
ـْ ٟمَِٓماىِمَٝما وَمَرسَمَٓمْت سمِِف قَمغَم وَمِؿ اجْلِ َت سمِٜمُْت َأسمِك سَمْٙمٍر ىِمْٓمَٕمًة َُم

َؼ َرؾُمقُل  -ىَماًَمْت  -اًمٜمَِّٓماِق  ٌَهِؾ اهللِ صُمؿي حَلِ اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َوَأسُمق سَمْٙمٍر سمَِٖمهاٍر رِم ضَم

ٌُْد ثصَمْقٍر وَمَٛمٙمَ  ا قَم ـُ َأسمِك سَمْٙمهٍر َوْههَق هُمهاَلٌم ؿَمهاب  اهللِ ٜمَا ومِٞمِف صَماَلَث ًَمَٞماٍل ، َيٌِٞمُت قِمٜمَْدمُهَ سْم

ـْ قِمٜمْ  ـٌ ، وَمُٞمْدًمُِج ُِم هَٛمُع صَمِ٘مٌػ ًَمِ٘م ًْ ٌَاِئٍت ، وَماَل َي َة يَم َحٍر ، وَمُٞمّْمٌُِ، َُمَع ىُمَرْيٍش سمَِٛمٙمي ًَ ا سمِ ِدمِهَ

َأُْمرًا ُيْٙمَتاَداِن سمِِف إاِلي َوقَماُه ، طَمتيك َي٠ْمشمَِٞمُٝماَم سمَِخؼَمِ َذًمِهَؽ طِمهلَم َخْهَتٚمُِط اًمٔميهاَلُم ، َوَيْرقَمهك 

َة َُمْقمَم َأسمِك سَمٙمْ  ـُ وُمَٝمػْمَ حُيَٝمها قَمَٚمهْٞمِٝماَم طِمهلَم َيهْذَهُب قَمَٚمْٞمِٝماَم قَماُِمُر سْم ـْ هَمٜمٍَؿ ، وَمػُمِ ٍر ُِمٜمَْحًة ُِم

ـُ ُِمٜمَْحتِِٝماَم َوَرِوٞمِٗمِٝماَم ، طَمتيهك َيٜمِْٕمهَؼ هِبَها  ٌَ  ، وَمَٞمٌِٞمَتاِن رِم ِرؾْمٍؾ َوْهَق ًَم
ِ
ـَ اًْمِٕمَِماة ؾَماقَمٌة ُِم

ـْ  َة سمَِٖمَٚمٍس ، َيْٗمَٕمُؾ َذًمَِؽ رِم يُمؾِّ ًَمْٞمَٚمٍة ُِم ـُ وُمَٝمػْمَ َٞمامِم اًمهثياَلِث ، َواؾْمهَت٠ْمضَمَر  قَماُِمُر سْم شمِْٚمَؽ اًمٚمي

ٌْهِد اهللِ َرؾُمقُل  ـْ سَمٜمِهك قَم يِؾ ، َوْهَق ُِم ـْ سَمٜمِك اًمدِّ اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َوَأسُمق سَمْٙمٍر َرضُماًل ُِم
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يتًا  ـِ قَمِدىٍّ َهاِديًا ظِمرِّ َداَيِة  -سْم يُت اعمَْاِهُر سمِاهْلِ رِّ
ًْمَٕمهاِص ىَمْد هَمَٛمهَس طِمْٚمٗمهًا رِم آِل ا -َواخْلِ

هاِر ىُمهَرْيٍش وَم٠َمُِمٜمَهاُه ، وَمهَدوَمَٕما إًَِمْٞمهِف َراطِمَٚمَتهْٞمِٝماَم ،  ـِ يُمٗمي ْٝمِٛمكِّ ، َوْهَق قَمغَم ِديه ًي ـِ َواِئٍؾ اًم سْم

ـُ  ٌَْ، صَماَلٍث ، َواْٟمَٓمَٚمَؼ َُمَٕمُٝماَم قَماُِمُر سْمه َوَواقَمَداُه هَماَر صَمْقٍر سَمْٕمَد صَماَلِث ًَمَٞماٍل سمَِراطِمَٚمَتْٞمِٝماَم ُا

َة  َقاطِمؾِ وُمَٝمػْمَ ًي ًمِٞمُؾ وَم٠َمظَمَذ هِبِْؿ ـَمِريَؼ اًم  .َواًمدي

  قمـ(:2119( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )3615وذم احٞم، اًمٌخاري سمرىمؿ )
ِ
اة ـِ  اًْمهؼَمَ  سْمه

ى ُِمٜمْهُف َرطْمهاًل  -رى اهلل قمٜمف  -: ضَماَة َأسُمق سَمْٙمٍر  ىَماَل قَماِزٍب  إمَِم َأسمِك رِم َُمٜمِْزًمِِف ، وَماؿْمؽَمَ

ِٛمْٚمُف َُمِٕمك . ىَماَل : وَمَحَٛمْٚمُتُف َُمَٕمُف ، َوظَمَرَج َأسمِك َيٜمَْتِ٘مُد صَمَٛمٜمَُف وَمَ٘ماَل ًمَِٕماِزٍب : اسْمَٕمِث اسْمٜمَ  َؽ حَيْ

ْيَت َُمَع َرؾُمقِل  صْمٜمِك يَمْٞمَػ َاٜمَْٕمُتاَم طِملَم َهَ اهغم اهلل اهللِ ، وَمَ٘ماَل ًَمُف َأسمِك : َيا َأسَما سَمْٙمٍر طَمدِّ

ْيٜمَا ًَمْٞمَٚمَتٜمَا ، وَ  ـَ اًْمَٖمِد طَمتيك ىَماَم ىَمهاِئُؿ اًمٔميِٝمهػَمِة ، َوظَمهاَل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؟ ىَماَل : َٟمَٕمْؿ َأْهَ ُِم

هْٛمُس  ِريُؼ الَ َيُٛمر  ومِٞمِف َأطَمٌد ، وَمُرومَِٕمْت ًَمٜمَا َاْخَرٌة ـَمِقيَٚمٌة ، هَلَا فمِؾ  مَلْ شَم٠ْمِت قَمَٚمْٞمهِف اًمِمي اًمٓمي

ِكِّ اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َُمَٙماٟمًا سمَِٞمدِ  ْيُت ًمِٚمٜمٌي هْٓمُت وَمٜمََزًْمٜمَا قِمٜمَْدُه ، َوؾَمقي ًَ ى َيٜمَاُم قَمَٚمْٞمِف ، َوسَم

، َوَأَٟما َأْٟمُٗمُض ًَمَؽ َُما طَمْقًَمهَؽ . وَمٜمَهاَم َوظَمَرضْمهُت اهللِ ومِٞمِف وَمْرَوًة ، َوىُمْٚمُت : َٟمْؿ َيا َرؾُمقَل 

ْخَرِة ُيِريُد ُِمٜمَْٝما ُِمْثَؾ اًميهِذى َأَرْدَٟمها  َأْٟمُٗمُض َُما طَمْقًَمُف ، وَم٢مَِذا َأَٟما سمَِراٍع ُُمْ٘مٌٍِؾ سمَِٖمٜمَِٛمِف إمَِم اًمّمي

هَة . ىُمْٚمهُت : َأرِم  ـْ َأْههِؾ اعمَِْديٜمَهِة َأْو َُمٙمي ـْ َأْٟمَت َيا هُماَلُم ؟ وَمَ٘مهاَل : ًمَِرضُمهٍؾ ُِمه َ
وَمُ٘مْٚمُت : عمِ

ـٌ ؟ ىَماَل : َٟمَٕمُؿ . ىُمْٚمهُت : َأوَمَتْحُٚمهُب ؟ ىَمهاَل : َٟمَٕمهْؿ . وَم٠َمظَمهَذ ؿَمهاًة . وَمُ٘مْٚمهُت :  ٌَ هَمٜمَِٛمَؽ ًَم

 َ ـَ اًمؽم  َع ُِم ْ هُب إطِْمهَدى اْٟمُٗمِض اًميي اَة َيْيِ َٕمِر َواًْمَ٘مَذى . ىَماَل : وَمَرَأْيهُت اًْمهؼَمَ اِب َواًمِمي

ِكِّ  اخظُْمَرى َيٜمُْٗمُض ،َيَدْيِف قَمغَم  ـٍ ، َوَُمِٕمك إَِداَوٌة مَحَْٚمُتَٝما ًمِٚمٜمٌي ٌَ ـْ ًَم ًٌَة ُِم وَمَحَٚمَب رِم ىَمْٕمٍب يُمْث

ُب َوَيَتَقوي  ِهكي اهغم اهلل قمٚمٞمهف اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َيْرشَمِقى ُِمٜمَْٝما ، َينْمَ ٠ُم ، وَم٠َمشَمْٞمهُت اًمٜمٌي

ـِ طَمتيك  ٌَ  قَمغَم اًمٚمي
ِ
ـَ اعمَْاة ٌُْت ُِم ٌَ وؾمٚمؿ وَمَٙمِرْهُت َأْن ُأوىِمَٔمُف ، وَمَقاوَمْ٘مُتُف طِملَم اؾْمَتْٞمَ٘مَظ ، وَمَّم

ْب َيا َرؾُمقَل  َب ، طَمتيك َرِوهٞمُت صُمهؿي  -ىَماَل  -اهللِ سَمَرَد َأؾْمَٗمُٚمُف ، وَمُ٘مْٚمُت : اْذَ ىَمهاَل  وَمنَمِ

طِمٞمِؾ :»  ٌََٕمٜمَها  -ىَماَل  -ىُمْٚمُت : سَمغَم ش . َأمَلْ َي٠ْمِن ًمِٚمري هْٛمُش ، َواشمي ْٚمٜمَا سَمْٕمَد َُما َُماًَمِت اًمِمي وَماْرََتَ

ـُ َُماًمٍِؽ ، وَمُ٘مْٚمُت : ُأشمِٞمٜمَا َيها َرؾُمهقَل  اىَمُة سْم وَزْن ، إِنَّ  :». وَمَ٘مهاَل اهللِ ُهَ َْوٚ  اهللَالَ َتْ ًَ ش . َم
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ِك  اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وَماْرشَمَٓمَٛمْت سمِِف وَمَرؾُمُف إمَِم سَمْٓمٜمَِٝما  وَمَدقَما قَمَٚمْٞمفِ  ُأَرى رِم ضَمَٚمهٍد  -اًمٜمٌي

ـَ اخَْرِض ، ؿَمؽي ُزَهػْمٌ  ًَمُٙمهاَم  اهللُوَمَ٘ماَل : إِٟمِّك ُأَرايُماَم ىَمْد َدقَمْقَُتَا قَمغَمي وَماْدقُمَقا مِم ، وَمه -ُِم

َٚمَب . وَمَدقَما  ِك  اغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ وَمٜمََجها وَمَجَٕمهَؾ الَ َيْٚمَ٘مهك َأْن َأُردي قَمٜمُْٙماَم اًمٓمي ًَمُف اًمٜمٌي

ُه . ىَماَل : َوَورَم ًَمٜمَا  .َأطَمدًا إاِلي ىَماَل : يَمَٗمْٞمُتُٙمْؿ َُما ُهٜمَا . وَماَل َيْٚمَ٘مك َأطَمدًا إاِلي َردي

ـْ :(524( وُمًهٚمؿ سمهرىمؿ )3932ري سمرىمؿ )وذم احٞم، اًمٌخا ـِ  َأَٟمهسِ قَمه  سْمه

اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمَِْديٜمََة ، َٟمهَزَل اهللِ ىَماَل : عمَيا ىَمِدَم َرؾُمقُل  -قمٜمف رى اهلل  -َُماًمٍِؽ 

ـِ قَمْقٍف  َة  -ىَماَل  -رِم قُمْٚمِق اعمَِْديٜمَِة رِم طَمكٍّ ُيَ٘ماُل هَلُْؿ سَمٜمُق قَمْٛمِرو سْم وَم٠َمىَماَم ومِٞمِٝمْؿ َأْرسَمَع قَمنْمَ

ه وَمَجهاُةوا ُُمَتَ٘مٚمِّهِدى ؾُمهُٞمقومِِٝمْؿ ، ىَمهاَل :  -ىَمهاَل  -اِر ًَمْٞمَٚمًة ، صُمؿي َأْرؾَمَؾ إمَِم َُمإِل سَمٜمِك اًمٜميجي

اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قَمهغَم َراطِمَٚمتِهِف ، َوَأسُمهق سَمْٙمهٍر ِرْدوَمهُف ، اهللِ َويَم٠َمٟمِّك َأْٟمُٔمُر إمَِم َرؾُمقِل 

 َأسمِهك َأي هقَب ، ىَمهاَل : وَمَٙمهانَ 
ِ
اِر طَمْقًَمُف طَمتيك َأًْمَ٘مك سمِِٗمٜمَهاة ُيَّمهغمِّ طَمْٞمهُث  َوَُمأُل سَمٜمِك اًمٜميجي

ِجِد ، وَم٠َمْرؾَمهَؾ  ًْ  اعمَْ
ِ
ُف َأَُمَر سمٌِِٜمَاة اَلُة ، َوُيَّمغمِّ رِم َُمَراسمِِض اًْمَٖمٜمَِؿ ، ىَماَل : صُمؿي إِٟمي  َأْدَريَمْتُف اًمّمي

اِر ، وَمَجاُةوا وَمَ٘ماَل  هاِر ، صَمهاُِمٜمُقٟمِك طَمهاِئَٓمُٙمْؿ َههَذا :» إمَِم َُمإِل سَمٜمِك اًمٜميجي ش . َيا سَمٜمِهك اًمٜميجي

. ىَماَل : وَمَٙماَن ومِٞمِف َُما َأىُمقُل ًَمُٙمهْؿ : يَماَٟمهْت اهللِ الَ َٟمْٓمُٚمُب صَمَٛمٜمَُف إاِلي إمَِم اهللِ َ٘ماًُمقا : الَ ، وَ ومَ 

يملَِم ، َويَماَٟمْت ومِٞمِف ظِمَرٌب ، َويَماَن ومِٞمِف َٟمْخٌؾ ، وَم٠َمَُمَر َرؾُمهقُل  ٌُقُر اعمُْنْمِ اهغم اهلل اهللِ ومِٞمِف ىُم

ٌُقِر اعمُْنْمِ  َيْت ، َوسمِاًمٜميْخِؾ وَمُ٘مٓمِهَع ، ىَمهاَل : قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمُِ٘م قِّ ًُ َرِب وَم
يملَِم وَمٜمٌَُِِمْت ، َوسمِاخْلِ

ِجِد  ًْ ٌَْٚمَة اعمَْ قا اًمٜميْخَؾ ىِم َوضَمَٕمُٚمقا قِمَْماَدشَمْٞمِف طِمَجاَرًة . ىَماَل ىَماَل : ضَمَٕمُٚمهقا  -ىَماَل  -وَمَّمٗم 

ْخَر َوُههْؿ َيْردَمِهُزوَن ، َوَرؾُمهقُل  اهغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ َُمَٕمُٝمهْؿ هللِ اَيٜمُْ٘مُٚمقَن َذاَك اًمّمي

 .ةؿي إِٟميُف الَ ظَمػْمَ إاِلي ظَمػْمُ اْلظِمَرْه وَماْٟمٍُمِ اخَْٟمَّماَر َواعمَُْٝماضِمرَ اًمٚمٝمُ َيُ٘مقًُمقَن : 

 ًمًٌٌلم :وهاضمر سمٕمض اًمّمحاسمة ُمـ ُمٙمة إمم احلٌِمة 

 .عما اؿمتد أذى اعمنميملم قمٚمٞمٝمؿ -1

 .ومل يًتٓمٞمٕمقا أن ي٘مٞمٛمقا ديٜمٝمؿ  -2



21 

طمااالن ًمٙمؾ ُمًٚمؿ ُم٘مٞمؿ ذم سمالد اًمٙمٗمار، سمهؾ حل٘مٝمهؿ يمٗمهار وهذان اخُمران 

ىمريش إمم أرض احلٌِمة قمٜمد اًمٜمجهار رمحهف اهلل ًمهػمدوهؿ إمم سمهالد اًمٙمٗمهر ومّمهؼم 

 .اًمّمحاسمة روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ واؾمتٕماٟمقا سماهلل، وٟمجاهؿ اهلل ُمـ يمٗمار ىمريش

 (:213-1/211ىمال اإلُمام أمحد ذم ُمًٜمده)

صَمٜمَا قمٜمهف وههق طمهديث اهلجهرة:  طمديث ضمٕمٗمهر سمهـ أ  ـماًمهب را اهلل طَمهدي

صَمٜمَا ٌَْٞمهِد  َيْٕمُ٘مقُب طَمدي ـِ قُم هٚمِِؿ سْمه ًْ ـُ ُُم ُد سْم صَمٜمِل حُمَٛمي ـِ إؾِْمَحاَق طَمدي ِد سْم ـْ حُمَٛمي ـِ اهللِ َأِ  قَم سْمه

ـْ ُأمِّ  ـِ ِهَِماٍم اعمَْْخُزوُِملِّ قَمه ـِ احْلَاِرِث سْم ـِ سْم مْحَ ٌِْد اًمري ـِ قَم ـْ َأِ  سَمْٙمِر سْم ؾَمهَٚمَٛمَة ؿِمَٝماٍب قَم

ِلِّ َاغمي  ـِ اعمُِْٖمػَمِة َزْوِج اًمٜمٌي ٌََِمهِة  اهللُاسْمٜمَِة َأِ  ُأَُمٞميَة سْم قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ ىَماًَمْت عمَيا َٟمَزًْمٜمَا َأْرَض احْلَ

ٌَْدَٟما  هَٛمعُ  اهللَضَماَوْرَٟما هِبَا ظَمػْمَ ضَماٍر اًمٜميَجاِري َأُِمٜميا قَمغَم ِديٜمِٜمَا َوقَم ًْ ؿَمهْٞمًئا  اَل ُٟمه١ْمَذى َواَل َٟم

ـِ َوأَ  ٌَْٕمُثقا إمَِم اًمٜميَجاِرِّ ومِٞمٜمَا َرضُمَٚملْمِ ضَمْٚمهَدْي ْن َٟمْٙمَرُهُف وَمَٚمامي سَمَٚمَغ َذًمَِؽ ىُمَرْيًِما اْئَتَٛمُروا َأْن َي

ـْ َأقْمَجهِب َُمها َي٠ْمشمِٞمهِف ُِمٜمَْٝمها  َة َويَماَن ُِم ـْ َُمَتاِع َُمٙمي َتْٓمَرُف ُِم ًْ يا ُي هُيُْدوا ًمِٚمٜميَجاِرِّ َهَداَيا مِم

ـْ سَمَٓماِرىَمتِِف سمِْٓمِريً٘ما إاِلي َأْههَدْوا ًَمهُف َهدِ  يُمقا ُِم هًة إًَِمْٞمِف اْخََدُم وَمَجَٛمُٕمقا ًَمُف َأَدًُما يَمثػًِما َومَلْ َيؽْمُ يي

ٌِْد  ـِ اًْمَٕمهاِص اهللِ صُمؿي سَمَٕمُثقا سمَِذًمَِؽ َُمَع قَم ـِ اعمُِْٖمػَمِة اعمَْْخُزوُِملِّ َوقَمْٛمهِرو سْمه ـِ َأِ  َرسمِٞمَٕمَة سْم سْم

ـِ  ٌْهَؾ َأْن  سْم َتهُف ىَم ا َأُْمَرُهْؿ َوىَماًُمقا هَلاَُم اْدوَمُٕمقا إمَِم يُمؾِّ سمِْٓمِريٍؼ َهِديي ْٝمِٛملِّ َوَأَُمُرومُهَ ًي َواِئٍؾ اًم

ٌْهَؾ  َٛمُٝمْؿ إًَِمهْٞمُٙمْؿ ىَم
ٚمِ ًْ ُُمقا ًمِٚمٜميَجاِرِّ َهَداَياُه صُمؿي ؾَمُٚمقُه َأْن ُي  شُمَٙمٚمُِّٛمقا اًمٜميَجاِري ومِٞمِٝمْؿ صُمؿي ىَمدِّ

ـُ قِمٜمْهَدُه سمَِخهػْمِ َداٍر َوقِمٜمْهَد ظَمهػْمِ َأْن يُ  َٛمُٝمْؿ ىَماًَمْت وَمَخَرضَما وَمَ٘مِدَُما قَمغَم اًمٜميَجاِرِّ َوَٟمْح َٙمٚمِّ

اَم اًمٜميَجاِري صُمؿي  ٌَْؾ َأْن ُيَٙمٚمِّ َتُف ىَم ـْ سَمَٓماِرىَمتِِف سمِْٓمِريٌؼ إاِلي َدوَمَٕما إًَِمْٞمِف َهِديي ٌَْؼ ُِم  ىَمهااَل ضَماٍر وَمَٚمْؿ َي

ـَ ىَمهْقُِمِٝمْؿ َومَلْ ًمُِٙمؾِّ سمِٓمْ  ِؽ ُِمٜميا هِمْٚماَمٌن ؾُمَٗمَٝماُة وَماَرىُمقا ِدي
ٌَا إمَِم سَمَٚمِد اعمَْٚمِ ُف ىَمْد َا ِريٍؼ ُِمٜمُْٝمْؿ إِٟمي

ـُ َواَل َأْٟمُتْؿ َوىَمْد سَمَٕمَثٜمَها إمَِم اعمَْٚمِهِؽ  ٌَْتَدٍع اَل َٟمْٕمِروُمُف َٟمْح ـٍ ُُم َيْدظُمُٚمقا ذِم ِديٜمُِٙمْؿ َوضَماُةوا سمِِدي

ْٛمٜمَها اعمَْٚمِهَؽ ومِهٞمِٝمْؿ وَمُتِِمهػُموا قَمَٚمْٞمهِف سمِه٠َمْن ومِٞمِٝمْؿ َأْذَ  ُهْؿ إًَِمهْٞمِٝمْؿ وَمه٢مَِذا يَمٚمي دي اُف ىَمْقُِمِٝمْؿ ًمػَِمُ

َٛمُٝمْؿ وَم٢مِني ىَمْقَُمُٝمْؿ َأقَمغَم هِبِْؿ قَمْٞمٜمًا َوَأقْمَٚمُؿ سماَِم قَماسُمقا قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَمَ٘مه ٚمَِٛمُٝمْؿ إًَِمْٞمٜمَا َواَل ُيَٙمٚمِّ ًْ اًُمقا ُي

َا اعمَْٚمِهُؽ  هَلاَُم َٟمَٕمْؿ صُمؿي  اَمُه وَمَ٘مااَل ًَمُف َأهي  سَما َهَداَياُهْؿ إمَِم اًمٜميَجاِرِّ وَمَ٘مٌَِٚمَٝما ُِمٜمُْٝماَم صُمؿي يَمٚمي اَُم ىَمري إَِني
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ـَ ىَمهْقُِمِٝمْؿ َومَلْ َيهْدظُمُٚمقا ذِم ِديٜمِهَؽ  ٌَا إمَِم سَمَٚمِدَك ُِمٜميا هِمْٚماَمٌن ؾُمهَٗمَٝماُة وَمهاَرىُمقا ِديه ُف ىَمْد َا إِٟمي

اُف ىَمهْقُِمِٝمْؿ َوضَماُةوا سمِ  ـُ َواَل َأْٟمَت َوىَمْد سَمَٕمَثٜمَا إًَِمْٞمَؽ ومِهٞمِٝمْؿ َأْذَ ٌَْتَدٍع اَل َٟمْٕمِروُمُف َٟمْح ـٍ ُُم ِدي

ُهْؿ إًَِمْٞمِٝمْؿ وَمُٝمْؿ َأقَمغَم هِبِْؿ قَمْٞمٜمًا َوَأقْمَٚمُؿ سمِهاَم قَمهاسمُ  دي ـْ آسَماِئِٝمْؿ َوَأقْماَمُِمِٝمْؿ َوقَمَِماِئِرِهْؿ ًمؽَِمُ قا ُِم

ٌُق ٌِْد قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوقَماشَم ٌة َأسْمَٖمَض إمَِم قَم ـْ َرْ ـِ َأِ  َرسمِٞمَٕمهَة َوقَمْٛمهِرو اهللِ ُهْؿ ومِٞمِف ىَماًَمْت َومَلْ َيُٙم سْم

َا اعمَْٚمُِؽ  َٛمَع اًمٜميَجاِر  يَماَلَُمُٝمْؿ وَمَ٘ماًَمْت سَمَٓماِرىَمُتُف طَمْقًَمُف َاَدىُمقا َأهي  ًْ ـْ َأْن َي ـِ اًْمَٕماِص ُِم سْم

اُهْؿ إمَِم سماَِلِدِههْؿ ىَمْقُُمُٝمْؿ َأقَمغَم هِبِْؿ قَمْٞمٜمًا َوأَ  دي ْٛمُٝمْؿ إًَِمْٞمِٝماَم وَمْٚمػَمُ
قْمَٚمُؿ سماَِم قَماسُمقا قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَم٠َمؾْمٚمِ

إَِذْن اَل ُأؾْمهٚمُِٛمُٝمْؿ إًَِمهْٞمِٝماَم َواَل اهللِ اْيُؿ اهللِ َوىَمْقُِمِٝمْؿ ىَماَل وَمَٖمِْمَب اًمٜميَجاِر  صُمؿي ىَماَل اَل َها 

ـْ ؾِمهَقاَي طَمتيهك َأْدقُمهَقُهْؿ ُأيَماُد ىَمْقًُما ضَماَوُروِ  َوَٟمَزًُمقا  سمِهاَلِدي َواظْمَتهاُروِ  قَمهغَم َُمه

 وَم٠َمؾْم٠َمهَلُْؿ َُماَذا َيُ٘مقُل َهَذاِن ذِم َأُْمِرِهْؿ وَم٢مِْن يَماُٟمقا يَماَم َيُ٘مقاَلِن َأؾْمَٚمْٛمُتُٝمْؿ إًَِمْٞمِٝماَم َوَرَدْدَُتُهؿْ 

ٜمُْت ضِمَقاَرُهْؿ َُمها ضَمهاَوُروِ  إمَِم ىَمْقُِمِٝمْؿ َوإِْن يَماُٟمقا قَمغَم هَمػْمِ َذًمَِؽ َُمٜمَْٕمُتُٝمْؿ ُمِ  ًَ ٜمُْٝماَم َوَأطْم

قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ وَمَدقَماُهْؿ وَمَٚمامي ضَمهاَةُهْؿ  اهللَُاغمي اهللِ ىَماًَمْت صُمؿي َأْرؾَمَؾ إمَِم َأْاَحاِب َرؾُمقِل 

ضُمِؾ إَِذا ضِمئْ  ٌَْٕمٍض َُما شَمُ٘مقًُمقَن ًمِٚمري
ُتُٛمقُه ىَمهاًُمقا َٟمُ٘مهقُل َرؾُمقًُمُف اضْمَتَٛمُٕمقا صُمؿي ىَماَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ ًمِ

َٛمٜمَا َوَُما َأَُمَرَٟما سمِِف َٟمٌِٞم ٜمَا َاغمي اهللِ وَ  ـٌ وَمَٚمهامي  اهللَُُما قَمٚمي ـٌ ذِم َذًمَِؽ َُما ُهَق يَمهاِئ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ يَماِئ

وا َُمَّماطِمَٗمُٝمْؿ طَمْقًَمُف ؾَمه٠َمهَلُْؿ وَمَ٘مها َل َُمها َههَذا ضَماُةوُه َوىَمْد َدقَما اًمٜميَجاِر  َأؾَماىِمَٗمَتُف وَمٜمنََمُ

ـْ َهِذِه اْخَُُمهِؿ  ـِ َأطَمٍد ُِم ـُ اًميِذي وَماَرىْمُتْؿ ومِٞمِف ىَمْقَُمُٙمْؿ َومَلْ شَمْدظُمُٚمقا ذِم ِديٜمِل َواَل ذِم ِدي ي اًمدِّ

َها اعمَْٚمِهُؽ يُمٜميها ىَمْقًُمها َأْههَؾ  ـُ َأِ  ـَماًمٍِب وَمَ٘مهاَل ًَمهُف َأهي  َٛمُف ضَمْٕمَٗمُر سْم ىَماًَمْت وَمَٙماَن اًميِذي يَمٚمي

هَقاَر ضَماِهٚمِ  ٌُُد اْخَْاٜمَاَم َوَٟم٠ْميُمُؾ اعمَْْٞمَتَة َوَٟم٠ْميِت اًْمَٗمَقاطِمَش َوَٟمْ٘مَٓمُع اْخَْرطَماَم َوُٟمِزُة اجْلِ ٞميٍة َٟمْٕم

ِٕمٞمَػ وَمُٙمٜميا قَمغَم َذًمَِؽ طَمتيك سَمَٕمهَث  إًَِمْٞمٜمَها َرؾُمهقاًل ُِمٜميها َٟمْٕمهِرُف  اهللَُي٠ْميُمُؾ اًْمَ٘مِقي  ُِمٜميا اًمْمي

ٌَُف َوِاْدىَمُف وَ  ًَ ٌُهُد اهللِ َأَُماَٟمَتُف َوقَمَٗماوَمُف وَمَدقَماَٟما إمَِم َٟم ٌُهَدُه َوَٟمْخَٚمهَع َُمها يُمٜميها َٟمْٕم َدُه َوَٟمْٕم ًمِٜمَُقطمِّ

 اْخََُماَٟمهِة 
ِ
َجاَرِة َواْخَْوصَماِن َوَأَُمَرَٟما سمِِّمْدِق احْلَهِديِث َوَأَداة ـْ احْلِ ـْ ُدوٟمِِف ُِم ـُ َوآسَماُؤَٟما ُِم َٟمْح

ـِ اجلِْ  ًْ طِمِؿ َوطُم ـْ اًْمَٗمهَقاطِمِش َوِاَٚمِة اًمري  َوََنَاَٟمها قَمه
ِ
َُماة ـْ اعمََْحاِرِم َواًمهدِّ َقاِر َواًْمَٙمػِّ قَم

ٌَُد  وِر َوَأيْمِؾ َُماَل اًْمَٞمتِٞمِؿ َوىَمْذِف اعمُْْحَّمٜمَِة َوَأَُمَرَٟما َأْن َٟمْٕم هُك  اهللََوىَمْقِل اًمز  َوطْمهَدُه اَل ُٟمنْمِ
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يَماِة َواًمّمِّ  اَلِة َواًمزي ىْمٜمَاُه سمِِف ؿَمْٞمًئا َوَأَُمَرَٟما سمِاًمّمي ؾْمهاَلِم وَمَّمهدي َد قَمَٚمْٞمِف ُأُُمهقَر اإْلِ َٞماِم ىَماَل وَمَٕمدي

ٌَْدَٟما  ٌَْٕمٜمَاُه قَمغَم َُما ضَماَة سمِِف وَمَٕم َم  اهللََوآَُمٜميا سمِِف َواشمي ُْمٜمَا َُما طَمري ْك سمِِف ؿَمْٞمًئا َوطَمري َوطْمَدُه وَمَٚمْؿ ُٟمنْمِ

وَٟمها إمَِم قَمَٚمْٞمٜمَا َوَأطْمَٚمْٚمٜمَا َُما َأطَمؾي ًَمٜمَا وَمَٕمَدا قَمٚمَ  د  ـْ ِديٜمِٜمَها ًمػَِمُ سُمقَٟما َووَمَتٜمُقَٟمها قَمه ْٞمٜمَا ىَمْقُُمٜمَا وَمَٕمذي

ٌَاَدِة  ـْ قِم ٌَاَدِة اْخَْوصَماِن ُِم ٌَاِئهِث وَمَٚمهامي ىَمَٝمُروَٟمها اهللِ قِم ـْ اخْلَ َتِحؾ  ُِمه ًْ َتِحؾي َُما يُمٜميا َٟم ًْ َوَأْن َٟم

قا قَمَٚمْٞمٜمَا َوطَماًُمقا سَمْٞمٜمَٜمَا وَ  ـْ َوفَمَٚمُٛمقَٟما َوؿَم٘م  َٟماَك قَمهغَم َُمه سَملْمَ ِديٜمِٜمَا ظَمَرضْمٜمَا إمَِم سَمَٚمِدَك َواظْمؽَمْ

َها اعمَْٚمِهُؽ ىَماًَمهْت وَمَ٘مهاَل ًَمهُف  ٌْٜمَا ذِم ضِمَقاِرَك َوَرضَمْقَٟما َأْن اَل ُٟمْٔمَٚمهَؿ قِمٜمْهَدَك َأهي  ؾِمَقاَك َوَرهِم

ـْ   ىَماًَمْت ومَ اهللِ اًمٜميَجاِر  َهْؾ َُمَٕمَؽ مِميا ضَماَة سمِِف قَم
ٍ
ة ـْ َرْ َ٘ماَل ًَمُف ضَمْٕمَٗمٌر َٟمَٕمهْؿ وَمَ٘مهاَل ًَمهُف ُِم

ٌََٙمك وَ  ـْ يمٝمٞمٕمص ىَماًَمْت وَم اًمٜميَجاِر  طَمتيك اهللِ اًمٜميَجاِر  وَماىْمَرْأُه قَمكَمي وَمَ٘مَرَأ قَمَٚمْٞمِف َاْدًرا ُِم

قَمَٚمهْٞمِٝمْؿ  َأظْمَْمَؾ حِلَْٞمَتُف َوسَمَٙمْت َأؾَماىِمَٗمُتُف طَمتيك َأظْمَْمُٚمقا َُمَّماطِمَٗمُٝمْؿ طِملَم ؾَمِٛمُٕمقا َُما شَماَل 

ـْ ُِمِْمهَٙماٍة َواطِمهَدٍة اهللِ صُمؿي ىَماَل اًمٜميَجاِر  إِني َهَذا وَ  َواًميِذي ضَماَة سمِِف ُُمقؾَمهك ًَمَٞمْخهُرُج ُِمه

ـْ قِمٜمْهِدِه اهللِ اْٟمَٓمٚمَِ٘ما وَمقَ  ُٛمُٝمْؿ إًَِمْٞمُٙمْؿ َأسَمًدا َواَل ُأيَماُد ىَماًَمْت ُأم  ؾَمَٚمَٛمَة وَمَٚمامي ظَمَرضَمها ُِمه
اَل ُأؾْمٚمِ

ـُ اًْمَٕماِص وَ ىَماَل قَمٛمْ  هاَةُهْؿ اهللِ ُرو سْم ٌَُٝمْؿ قِمٜمَْدُهْؿ صُمؿي َأؾْمَت٠ْمِاُؾ سمِِف ظَمْيَ ٌَِّئٜميُٝمْؿ هَمًدا قَمْٞم َخَُٟم

ٌُْد  ضُمَٚملْمِ ومِٞمٜمَها اَل شَمْٗمَٕمهْؾ وَمه٢مِني هَلُهْؿ اهللِ ىَماًَمْت وَمَ٘ماَل ًَمُف قَم ـُ َأِ  َرسمِٞمَٕمَة َويَمهاَن َأشْمَ٘مهك اًمهري سْم

ـَ َُمهْرَيَؿ اهللِ ا ىَمْد ظَماًَمُٗمقَٟما ىَماَل وَ َأْرطَماًُما َوإِْن يَماُٟمق ك اسْم ًَ ُْؿ َيْزقُمُٛمقَن َأني قِمٞم ُف َأَني ٟمي َخظُْمؼِمَ

ـِ َُمهْرَيَؿ  هك اسْمه ًَ ُْؿ َيُ٘مقًُمهقَن ذِم قِمٞم ُؽ إَِني
َا اعمَْٚمِ ٌٌْد ىَماًَمْت صُمؿي هَمَدا قَمَٚمْٞمِف اًْمَٖمَد وَمَ٘ماَل ًَمُف َأهي  قَم

ه٠َمهُلُْؿ قَمٜمْهُف ىَمْقاًل قَمٔمِٞماًم وَم٠َمْرؾِمْؾ إًَِمٞمْ  ًْ ِٝمْؿ وَماؾْم٠َمهْلُْؿ قَمامي َيُ٘مقًُمقَن ومِٞمِف ىَماًَمْت وَم٠َمْرؾَمَؾ إًَِمْٞمِٝمْؿ َي

هك  ًَ ٌَْٕمٍض َُماَذا شَمُ٘مقًُمهقَن ذِم قِمٞم
ىَماًَمْت َومَلْ َيٜمِْزْل سمِٜمَا ُِمْثُٚمُف وَماضْمَتَٛمَع اًْمَ٘مْقُم وَمَ٘ماَل سَمْٕمُْمُٝمْؿ ًمِ

َوَُما ضَماَة سمِِف َٟمٌِٞم ٜمَا يَماِئٜمًا ذِم َذًمَِؽ َُمها ُههَق  اهللُومِٞمِف َُما ىَماَل  اهللِإَِذا ؾَم٠َمًَمُٙمْؿ قَمٜمُْف ىَماًُمقا َٟمُ٘مقُل وَ 

ـُ َأِ   ـِ َُمْرَيَؿ وَمَ٘ماَل ًَمُف ضَمْٕمَٗمُر سْمه ك اسْم ًَ ـٌ وَمَٚمامي َدظَمُٚمقا قَمَٚمْٞمِف ىَماَل هَلُْؿ َُما شَمُ٘مقًُمقَن ذِم قِمٞم يَماِئ

ٌُْد ـَماًمٍِب َٟمُ٘مقُل ومِٞمِف اًميِذي ضَماَة سمِِف َٟمٌِٞم ٜمَا  َوَرؾُمقًُمُف َوُروطُمُف َويَمٚمَِٛمُتهُف َأًْمَ٘ماَهها إمَِم اهللِ ُهَق قَم

َب اًمٜميَجاِر  َيَدُه إمَِم اْخَْرِض وَم٠َمظَمَذ ُِمٜمَْٝمها قُمهقًدا صُمهؿي  ٌَُتقِل ىَماًَمْت وَمَيَ  اًْم
ِ
َُمْرَيَؿ اًْمَٕمْذَراة

ـُ َُمْرَيَؿ َُما ىُمْٚمَت َهَذا اًْمُٕمقَد وَمَتٜمَ  ك اسْم ًَ اظَمَرْت سَمَٓماِرىَمُتُف طَمْقًَمُف طِمهلَم ىَمهاَل ىَماَل َُما قَمَدا قِمٞم
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ـْ اهللِ َُما ىَماَل وَمَ٘ماَل َوإِْن َٟمَخْرشُمْؿ وَ  هُٞمقُم اْْلُِمٜمُهقَن َُمه  ً ٌُقا وَم٠َمْٟمُتْؿ ؾُمهُٞمقٌم سمِه٠َمْرِا َواًم اْذَه

ًٌها َوَأ ِّ آذَ  َم وَماَم ُأطِمب  َأني زِم َدسْمًرا َذَه ٌيُٙمْؿ هُمرِّ ـْ ؾَم َم صُمؿي َُم ٌيُٙمْؿ هُمرِّ ْيهُت َرضُمهاًل ُِمهٜمُْٙمْؿ ؾَم

ا وَماَل طَماضَمَة ًَمٜمَا هِبَا وَمهقَ  وا قَمَٚمْٞمِٝماَم َهَداَيامُهَ ٌَُؾ ُرد  ٌََِمِة اجْلَ اِن احْلَ ًَ
سْمُر سمِٚمِ َُمها َأظَمهَذ اهللِ َواًمدي

ؿْمَقَة ومِٞمِف َوَُما َأـَماَع اًمٜمياَس ذِمي وَمه اهللُ ؿْمَقَة طِملَم َردي قَمكَمي ُُمْٚمٙمِل وَمآظُمَذ اًمرِّ ٠ُمـمِٞمَٕمُٝمْؿ ُِمٜمِّل اًمرِّ

ٌُقطَملْمِ َُمْرُدوًدا قَمَٚمْٞمِٝماَم َُما ضَماَةا سمِِف َوَأىَمْٛمٜمَا قِمٜمْهَدُه سمَِخهػْمِ  ـْ قِمٜمِْدِه َُمْ٘م ومِٞمِف ىَماًَمْت وَمَخَرضَما ُِم

ـْ ُيٜمَاِزقُمُف ذِم ُُمْٚمٙمِهِف ىَمهاَل اهللِ َداٍر َُمَع ظَمػْمِ ضَماٍر ىَماًَمْت وَمقَ   إِٟميا قَمغَم َذًمَِؽ إِْذ َٟمَزَل سمِِف َيْٕمٜمِل َُم

وًما َأْن َئْمَٝمهَر َذًمِهَؽ اهللِ وَمقَ  ـْ طُمْزٍن طَمِزٟمياُه قِمٜمَْد َذًمَِؽ خَتَق  ْٛمٜمَا طُمْزًٟما ىَمط  يَماَن َأؿَمدي ُِم
َُما قَمٚمِ

ٜمَا َُما يَمهاَن اًمٜميَجهاِر  َيْٕمهِرُف ُِمٜمْهُف ىَماًَمهْت  ـْ طَم٘مِّ قَمغَم اًمٜميَجاِرِّ وَمَٞم٠ْميِتَ َرضُمٌؾ اَل َيْٕمِرُف ُِم

قَمَٚمْٞمهِف  اهللَُاغمي اهللِ َوسَمْٞمٜمَُٝماَم قُمْرُض اًمٜمِّٞمِؾ ىَماًَمْت وَمَ٘ماَل َأْاَحاُب َرؾُمقِل  َوؾَماَر اًمٜميَجاِر  

سَمػْمُ سمْ   ىَماًَمْت وَمَ٘ماَل اًمز 
ُرُج طَمتيك حَيُْيَ َوىْمَٕمَة اًْمَ٘مْقِم صُمؿي َي٠ْمشمَِٞمٜمَا سمِاخْلؼََمِ ـْ َرضُمٌؾ َخْ ـُ َوؾَمٚميَؿ َُم

اِم َأَٟما ىَماًَمْت َويَماَن  ـْ َأطْمَدِث اًْمَ٘مْقِم ؾِمهٜم ا ىَماًَمهْت وَمٜمََٗمُخهقا ًَمهُف ىِمْرسَمهًة وَمَجَٕمَٚمَٝمها ذِم اًْمَٕمقي ُِم

تِل هِبَا ُُمْٚمَتَ٘مك اًْمَ٘مهْقِم صُمهؿي اْٟمَٓمَٚمهَؼ  ٌََ، قَمَٚمْٞمَٝما طَمتيك ظَمَرَج إمَِم َٟماطِمَٞمِة اًمٜمِّٞمِؾ اًمي َاْدِرِه صُمؿي ؾَم

ُهْؿ ىَماًَمْت َوَدقَمْقَٟما  ِه َواًمتيْٛمٙمِهلِم ًَمهُف ذِم ًمِٚمٜميَجاِرِّ  اهللَطَمتيك طَمَيَ  سمِهاًمٔم ُٝمقِر قَمهغَم قَمهُدوِّ

ٌََِمِة وَمُٙمٜميا قِمٜمَْدُه ذِم ظَمػْمِ َُمٜمِْزٍل طَمتيك ىَمهِدُْمٜمَا قَمهغَم َرؾُمهقِل  سماَِلِدِه َواؾْمَتْقؾَمَؼ قَمَٚمْٞمِف َأُْمُر احْلَ

َة  اهللَُاغمي اهللِ   .قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ َوُهَق سمَِٛمٙمي

  .هذا طمديث طمًـ

  .هلجرة هل اهلجرة اخومم إمم احلٌِمةوهذه ا

اهغم اهلل أُما اهلجرة اًمثاٟمٞمة ومٙمان رضمققمٝمؿ را اهلل قمٜمٝمؿ قمٜمدُما اومتت، اًمٜمٌهل 

 .ظمٞمؼم، قمٚمٞمف و آًمف وؾمٚمؿ

وىمد هاضمر مجاقمة ُمـ اًمٞمٛمـ ُمٜمٝمؿ: أسمهق ُمقؾمهك اخؿمهٕمري ذم سمْمهع و ًهلم 

 .رضماًل ُمـ ىمقُمف
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 (: 2512( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )4231و 4231ومٗمل احٞم، اًمٌخاري سمرىمؿ )

ـْ َأسمِك ُُمقؾَمك  ـْ َأسمِك سُمْرَدَة قَم ِهكِّ اهغم  -رى اهلل قمٜمف  -قَم ىَماَل : سَمَٚمَٖمٜمَا خَمَْرُج اًمٜمٌي

ـَ إًَِمْٞمهِف َأَٟمها ، َوَأظَمهَقاِن مِم َأَٟمها  ـِ ، وَمَخَرضْمٜمَها ُُمَٝمهاضِمِري ـُ سمِهاًْمَٞمَٛم اهلل قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ َوَٟمْحه

ا َأسُمق سُمْرَدَة ، َواْلظَم  ها ىَمهاَل  -ُر َأسُمق ُرْهٍؿ َأْاَٖمُرُهْؿ ، َأطَمُدمُهَ ا ىَمهاَل : سمِْْمهٌع َوإُِمي رِم  -إُِمي

ٌْٜمَا ؾَمِٗمٞمٜمًَة ، وَم٠َمًْمَ٘مْتٜمَا ؾَمِٗمٞمٜمَُتٜمَا إِ 
ـْ ىَمْقُِمك ، وَمَريمِ لَم َرضُماًل ُِم

ًِ
لَم َأِو اصْمٜملَْمِ َوَ ْ

ًِ
مَم صَماَلصَمٍة َوَ ْ

ـَ َأسمِك ـَما ٌََِمِة ، وَمَقاوَمْ٘مٜمَا ضَمْٕمَٗمَر سْم ًمٍِب وَم٠َمىَمْٛمٜمَها َُمَٕمهُف طَمتيهك ىَمهِدُْمٜمَا مَجِٞمٕمهًا ، اًمٜميَجاؿِمكِّ سمِاحْلَ

ـَ اًمٜميهاِس  ِكي اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ طِمهلَم اوْمَتهَتَ، ظَمْٞمهؼَمَ ، َويَمهاَن ُأَٟمهاٌس ُِمه وَمَقاوَمْ٘مٜمَا اًمٜمٌي

هِٗمٞمٜمَِة  -َيُ٘مقًُمقَن ًَمٜمَا  ًي ْجَرِة ، َوَدظَمَٚمهْت َأؾْمهاَمُة سمِ  -َيْٕمٜمِك خَْهِؾ اًم ٌَْ٘مٜمَايُمْؿ سمِهاهْلِ ٜمْهُت : ؾَمه

ِكِّ اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َزاِئهَرًة ،  ـْ ىَمِدَم َُمَٕمٜمَا ، قَمغَم طَمْٗمَّمَة َزْوِج اًمٜمٌي ي قُمَٛمْٞمٍس ، َوْهَك مِم

ـْ َهاضَمَر ، وَمَدظَمَؾ قُمَٛمهُر قَمهغَم طَمْٗمَّمهَة َوَأؾْمهاَمُة  َوىَمْد يَماَٟمْت َهاضَمَرْت إمَِم اًمٜميَجاؿِمكِّ ومِٞمَٛم

ـْ َهِذِه ؟ ىَماًَمْت : َأؾْماَمُة سمِٜمْهُت قُمَٛمهْٞمٍس . ىَمهاَل قِمٜمَْدَها ، وَمَ٘ماَل قُمَٛمُر طِملَم َرأَ  ى َأؾْماَمَة : َُم

ُة َهِذِه ؟ ىَماًَمْت َأؾْماَمةُ  ٌَْحِريي ٌَِِمٞميُة َهِذِه ؟ اًْم ْجَرِة ،  : قُمَٛمُر : احْلَ ٌَْ٘مٜمَايُمْؿ سمِهاهْلِ َٟمَٕمْؿ . ىَماَل : ؾَم

ـُ َأطَمؼ  سمَِرؾُمقِل  ٌَْت َوىَماًَمهْت : يَمهالي وَ  اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُِمٜمُْٙمؿْ اهللِ وَمٜمَْح ، اهللِ . وَمَٖمِْم

اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُيْٓمِٕمُؿ ضَماِئَٕمُٙمْؿ ، َوَيِٕمهُظ ضَمهاِهَٚمُٙمْؿ ، َويُمٜميها اهللِ يُمٜمُْتْؿ َُمَع َرؾُمقِل 

ٌََِمِة ، َوَذًمِهَؽ رِم  -َأْو رِم َأْرضِ  -رِم َداِر   سمِاحْلَ
ِ
ٌَُٖمَْماة  اًْم

ِ
ٌَُٕمَداة َورِم َرؾُمهقًمِِف اهغم اهللِ اًْم

اسمًا طَمتيك َأْذيُمهَر َُمها ىُمْٚمهَت اهللِ هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َواْيُؿ ا ُب َذَ ، الَ َأـْمَٕمُؿ ـَمَٕماُمًا ، َوالَ َأْذَ

ِهكِّ اهللِ ًمَِرؾُمقِل  ـُ يُمٜميا ُٟم١ْمَذى َوُٟمَخاُف ، َوؾَمه٠َمْذيُمُر َذًمِهَؽ ًمِٚمٜمٌي اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َوَٟمْح

وَمَٚمهامي ضَمهاَة  . يْمِذُب َوالَ َأِزيُغ َوالَ َأِزيهُد قَمَٚمْٞمهفِ الَ أَ اهللِ اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َوَأؾْم٠َمًُمُف ، وَ 

ِك  اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىَماًَمْت : َيا َٟمٌِكي  وَمهاَم :» إِني قُمَٛمَر ىَماَل يَمهَذا َويَمهَذا . ىَمهاَل اهللِ اًمٜمٌي

ََٖحؼَّ بِوك ِمو :»ىَماًَمْت : ىُمْٚمُت ًَمُف يَمهَذا َويَمهَذا . ىَمهاَل ش . ىُمْٚمِت ًَمُف ؟  َْٔس بِو ْؿ ، َوَفوُف َفو ُُ ْْ

ِٜ ِ ْجَرَتٚنِ  َْٔ
ٍِ
ُتْؿ َأْ َؾ افسَّ ْٕ ْؿ َأ ُُ ىَماًَمْت : وَمَٚمَ٘مْد َرَأْيُت ش .  َوألَْصَحٚبِِف ِ ْجَرٌة َواِحَدٌة ، َوَف

ـَ  ـْ َهَذا احْلَِديِث ، َُمها ُِمه ٠َمًُمقٟمِك قَم ًْ ِٗمٞمٜمَِة َي٠ْمشُمقٟمِك َأْرؾَماالً ، َي ًي َأسَما ُُمقؾَمك َوَأْاَحاَب اًم
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ْٟمَٞما ؿَم  ِهك  اهغم اهلل قمٚمٞمهف اًمدي ِٝمْؿ مِميها ىَمهاَل هَلُهُؿ اًمٜمٌي
ًِ ْكٌة ُهْؿ سمِِف َأوْمَرُح َوالَ َأقْمَٔمُؿ رِم َأْٟمُٗم

 وؾمٚمؿ .

َتِٕمٞمُد َهَذا احْلَِديَث ُِمٜمِّك  ًْ ُف ًَمَٞم  . ىَماَل َأسُمق سُمْرَدَة ىَماًَمْت َأؾْماَمُة : وَمَٚمَ٘مْد َرَأْيُت َأسَما ُُمقؾَمك َوإِٟمي

ٝمؿ أمجٕمهلم ُمهـ ُمٙمهة وُمهـ همػمهها إمم اعمديٜمهة، وهاضمر اًمّمحاسمة را اهلل قمٜم

وهذا أؿمٝمر ُمـ ٟمار قمغم قمٚمؿ، وأؾمامؤهؿ أيمثر ُمـ أن َتٍمه ذم ههذا اعمختٍمه، وال 

شمزال شمتقامم اهلجرة إمم اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ شمٚمؽ اًمٌٚمدان طمتك ومتحٝما 

 .اهلل ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم، واارت سمالد إؾمالم واار أهٚمٝما ُمًٚمٛملم

رَتؿ هل دار اإلؾمالم وُمٕم٘مٚمف سمالد اخٟمّمهار )اعمديٜمهة اًمٜمٌقيهة( ويمان ُم٘مر هج

 .طمتك ومتحت سمٚمداَنؿ

واعمٝماضمرون أومْمؾ ُمـ اخٟمّمار: خَنؿ مجٕمقا سملم اهلجهرة واًمٜمٍمهة، ىمهال اهلل 

وقُ ْؿ ﴿ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم:  ًُ َي ـَ اتَّ ـَ َواألََٕهوِٚر َوافَّوِذي ِٚجِري َٓ ـَ ادُْ ُفقَن ِم َُقَن األَوَّ ٚبِ َوافسَّ

ـَ  اهللَُسٍٚن َرِِضَ بِِْ٘ح  ٚ األَْْنَوُٚر َخٚفِوِدي َٓ َت ِري َتْ ْؿ َجٍَّْٚت َجْ ْؿ َوَرُضقا َظُْْف َوَأَظدَّ هَلُ ُٓ َظْْ

ًَئِؿُ  ْقُز اْف ٍَ ٚ َأَبًدا َذفَِؽ اْف َٓ  [.111تقسمة: اًم] ﴾ؾِٔ

ـْ ِ يوِٚرِ ْؿ وَ ﴿وىمال اهلل شمٕمامم:  ـَ ُأْخِرُجوقا ِمو ـَ افَّوِذي ِٚجِري َٓ  ادُْ
ُِ َرا ََ ٍُ ِْ ْؿ فِ َأْموَقاهِلِ

ـَ  ٌُقَن َؾْواًل ِم ووَن اهللِ َيْيَت ٚ َوَيُْْكُ ًٕ وِٚ ُؿقَن،  اهللََوِرْضوَقا وَؽ ُ وُؿ افهَّ
َوَرُشوقَفُف ُأْوَفئِ

ْؿ َوالَ َنِوُدوَن ِ   ِٓ ْٔ ـْ َ وَٚجَر إَِفو ْؿ حُيِيهوقَن َمو ِٓ
ـْ َؿوْيِِ اَر َواإِليََمَن ِمو وا افدَّ ُُ ـَ َتَيقَّ َوافَِّذي

ـْ ُيوقَ  ُصُدوِرِ ْؿ َحَٚج  ٌٜ َوَم َٚن ُِّبِْؿ َخَهَٚص ـَ ْؿ َوَفْق  ِٓ ِس ٍُ ْٕ ثُِروَن َظَذ َأ ْٗ َّٚ ُأوُتقا َوُي ًٜ ِِم

وْر َفَْوٚ 
ٍِ َْوٚ اْؽ َُقُفقَن َربَّ ِدِ ْؿ َي ًْ ـْ َب وا ِم ُُ ـَ َجٚ ُِِحقَن، َوافَِّذي ٍْ َؽ ُ ُؿ ادُْ

ُْٖوَفئِ ِسِف َؾ ٍْ َٕ ُصحَّ 

ٚ بِٚإلِ  َٕ ق َُ ـَ َشَي ْخَقإَِْٚ افَِّذي َّٕوَؽ َوإِلِ َْوٚ إِ ـَ مَمُْوقا َربَّ وِذي َِّ
ُِقبَِْٚ ِؽوال  فِ ْؾ ِ  ُؿ ًَ يََمِن َوالَ َجْ

وٌح َرِحٔؿٌ  ُُ  [.8-1احلنم:] ﴾َر
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أي اهلجرة ُمـ سمالد اًمٙمٗمر وُمـ سمالد اعمٕمايص إذا مل يًتٓمع أن  -وال زال ذًمؽ 

 .دأب اًمّماحللم ىمدياًم وطمديثاً  -ي٘مٞمؿ ديٜمف أو ظمٌم قمغم ٟمٗمًف اًمٗمتٜمة

  :ُمام اسمـ اًمقزير طمٞمث ىمالوهلل در اإل

 وًمٙمـ قمارًا قمجزه طملم يٜمٍم 

 

    وال قمار أن يٜمجق يمريؿ سمٜمٗمًف 

 
مم وومر إمم أرض اًمٜمجار ضمٕمٗمر

 

أر

ض

 

اًم

ٟمج

ا

ر

 

ضم

قم

 ومر

 واحٌف كمهىمٌوم٘مد هاضمراعمختار

 

 

   .وال شمٜم٘مٓمع اهلجرة إمم يقم اًم٘مٞماُمة 

ـِ 1353( وُمًٚمؿ سمرىمؿ)1834أُما ُما رواه اًمٌخاري سمرىمؿ ) ـِ اسْم ٌياٍس  (: قَم  -قَم

هَة :  -رى اهلل قمٜمٝمام  ِك  اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َيْقَم اوْمَتَتَ، َُمٙمي الَ ِ ْجوَرَة » ىَماَل ىَماَل اًمٜمٌي

َم  وٌد َحورَّ َِ ُروا ، َؾوِ٘نَّ َ وَذا َب
ٍِ ْٕ ْرُتْؿ َؾوٚ ٍِ ٌٜ ، َوإَِذا اْشوُتْْ َّٔو

ٌٚ  َوِٕ َٓ ـْ ِج
َِوَؼ  اهللَُوَفُِ َيوْقَم َخ

َقاِت َواألَْرَض ، وَ  َّ ِٜ افسَّ َتُٚل ؾِٔوِف اهللِ ُ َق َحَراٌم بُِحْرَم َِ ُف ََلْ حَيِؾَّ اْف َّٕ ِٜ ، َوإِ ََٔٚم
َِ إَِػ َيْقِم اْف

 ِٜ َق َحراٌم بُِحْرَم ُٓ ًٜ ِمـ َْنٍَٚر ، َؾ ِٜ ، الَ اهللِ ألََحٍد َؿْيِذ ، َوََلْ حَيِؾَّ ِػ إاِلَّ َشَٚظ ََٔٚم
َِ إَِػ َيْقِم اْف

ُف ، َوالَ يُ  ـُ َوُد َصْق ًْ َتَذ َخاَلَ ُٚي ٚ ، َوالَ َُيْ َٓ َؾ ـْ َظرَّ َىَتُف إاِلَّ َم ََ ُط ُف
َِ َت ِْ ُْٔدُه ، َوالَ َي ُر َص ٍَّ ش َْ

ٌياُس : َيا َرؾُمقَل  ٌُُٞمقَِتِْؿ . ىَمهاَل ىَمهاَل اهللِ . ىَماَل اًْمَٕم
ُف ًمَِ٘مْٞمٜمِِٝمْؿ َوًمِ إاِلي :» . إاِلي اإِلْذظِمَر ، وَم٢مِٟمي

 .اإِلْذظِمرَ 

 (.ت، ُمٙمةوذم ُمًٚمؿ يقم اًمٗمت، )وم

(: قمـ قمائِمة أن رؾمهقل اهلل اهغم اهلل قمٚمٞمهف 1864وذم احٞم، ُمًٚمؿ سمرىمؿ )

ْٝ ُشوئَِؾ َرُشوقُل «:وآًمف وؾمٚمؿ ؾمئؾ قمـ اهلجرة وم٘مال َٜ َؿَٚف َن
ْٔوِف  اهللَُصوذَّ اهللِ َظٚئِ َِ َظ

ٌٜ وَ  َّٔو
وٌٚ  َوِٕ َٓ ـْ ِج وْتِح َوَفُِو ٍَ وَد اْف ًْ وَٚل اَل ِ ْجوَرَة َب ََ ْجَرِة َؾ

ـْ اهْلِ َؿ َظ َِّ ْرُتْؿ َوَش ٍِ إَِذا اْشوُتْْ

ُروا ٍِ ْٕ  . »َؾٚ

 (:128-9/127) ×ذح احٞم، ُمًٚمؿ ÷ىمال اإلُمام اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم
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ىمال اًمٕمٚمامة: اهلجرة ُمـ دار احلرب إمم دار اإلؾمهالم سماىمٞمهة إمم يهقم اًم٘مٞماُمهة، )

 :وذم شم٠مويؾ احلديث ىمقالن

شمٙمهقن أطمدمها: الهجرة سمٕمد اًمٗمت، ُمـ ُمٙمة، خَنا اارت دار إؾمهالم، وإٟمهام 

اهلجرة ُمـ دار احلرب. وهذا يتْمٛمـ ُمٕمجزة ًمرؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

 .سم٠مَنا شمٌ٘مك دار اإلؾمالم ال يتّمقر ُمٜمٝما اهلجرة

يمٗمْمٚمٝما ىمٌهؾ اًمٗمهت، يمهام ىمهال اهلل  اواًمثا  ُمٕمٜماه: ال هجرة سمٕمد اًمٗمت،، ومْمٚمٝم

ٌِْؾ اًْمَٗمتْ ﴿شمٕمامم:  ـْ ىَم ـْ َأْٟمَٗمَؼ ُِم َتِقي ُِمٜمُْٙمْؿ َُم ًْ ـَ الَ َي ِ، َوىَماشَمَؾ ُأْوًَمِئَؽ َأقْمَٔمهُؿ َدَرضَمهًة ُِمه

ـْ سَمْٕمُد َوىَماشَمُٚمقا َويُمال  َوقَمَد  ـَ َأْٟمَٗمُ٘مقا ُِم ِذي ٜمَك وَ  اهللُاًمي ًْ اْليهة  ﴾سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن ظَمٌِهػمٌ  اهللُاحْلُ

 .اهه[11]احلديد:

 (:4/47) ×ومت، اًمٌاري ذح احٞم، اًمٌخاري÷وىمال احلاومظ اسمـ طمجر ذم 

ضمههقب اهلجههرة ُمههـ ُمٙمههة اٟم٘مٓمههع سمٗمتحٝمهها، إذ اههارت دار اعمٕمٜمههك أن و)

 ).إًم ...إؾمالم..

ـْ َُماًمِهِؽ : (1/192 ) ومما ي١ميد ُما ىماًمف اًمٜمقوي واحلاومظ ُما صمٌت قمٜمد أمحد قَمه

ِلي َاغمي  ْٕمِديِّ َأني اًمٜمٌي ًي ـِ اًم ـِ اسْم ـِ َخَاُِمَر قَم ْجَرُة َمو «:قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ ىَماَل  اهللُسْم ََىُِع اهْلِ ٚ اَل َتْْ

َٚتُؾ  ََ ُدوه ُي ًَ  . »َ اَم اْف

ٌُْد  ـُ قَمْقٍف َوقَم ـِ سْم مْحَ ٌُْد اًمري ِهلي اهللِ وَمَ٘ماَل ُُمَٕماِوَيُة َوقَم ـِ اًْمَٕمهاِص إِني اًمٜمٌي ـُ قَمْٛمِرو سْم سْم

َِّٔئِٚت  «:قَمَٚمْٞمهِف َوؾَمهٚميَؿ ىَمهاَل  اهللَُاهغمي  وو ٚ َأْن َِتُْجوَر افسَّ َتِٚن إِْحوَداُُهَ َِ ْجوَرَة َخْهو
 إِنَّ اهْلِ

ِٚجَر إَِػ  ُٜ َواَل َتوَزاُل اهللِ َواأْلُْخَرى َأْن ُِتَ ْٝ افتَّْقَبو و َِ يِّ َُ ْجَرُة َموٚ ُت
ََىُِع اهْلِ َوَرُشقفِِف َواَل َتْْ

ٍٛ بََِم ؾِٔوِف  ِْ ؾِّ َؿ ـُ ْٝ ُضيَِع َظَذ  ًَ َِ ِرِب َؾَِ٘ذا َض ٌْ ـْ ادَْ ُس ِم ّْ َع افنَّ ُِ ًٜ َحتَّك َتْى ُيقَف َْ ُٜ َم افتَّْقَب

َل ا ٍِ ـُ َؾ َو َّ ًَ  . » فَُّْٚس اْف
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( 271)/5وىمد ضماة طمديث قمٌد اهلل سمـ اًمًٕمدي ُمـ ـمريؼ أظمرى قمٜمهد أمحهد

 .ومّم،

جمٛمهههقع ÷ىمهههال ؿمهههٞم  اإلؾمهههالم اسمهههـ شمٞمٛمٞمهههة رمحهههف اهلل شمٕمهههامم يمهههام ذم 

 (:282-18/281)×اًمٗمتاوى

ال جرة بًد افٍتح، وفُـ جٓوٚ  ؤٕوٜ  «وىمد ىمال اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: )

 .»ال تَْىع اهلجرة مٚ ؿقتؾ افًدو « وىمال:، »وإذا اشتٍْرتؿ ؾٍٕٚروا

 ويمالمها طمؼ، وماخول أراد سمهف اهلجهرة اعمٕمٝمهقدة ذم زُماٟمهف، وههل اهلجهرة إمم

ُمـ ُمٙمة وهمػمها ُمـ أرض اًمٕمرب. ومه٢من ههذه اهلجهرة يماٟمهت ُمنمهوقمة عمها اعمديٜمة 

يماٟمت ُمٙمة وهمػمها دار يمٗمر وطمرب، ويمان اإليامن سماعمديٜمة. ومٙماٟمت اهلجرة ُمهـ دار 

إمم دار اإلؾمالم واضمٌة عمهـ ي٘مهدر قمٚمٞمٝمها، ومٚمهام ومتحهت ُمٙمهة واهارت دار  اًمٙمٗمر

اإلؾمالم ودظمٚمت اًمٕمرب ذم اإلؾمهالم اهارت ههذه اخرض يمٚمٝمها دار اإلؾمهالم، 

، و يمقن اخرض دار يمٗمهر ودار إيهامن أو دار وماؾمه٘ملم  »ال  جرة بًد افٍتح «:وم٘مال

 .ًمٞمًت اٗمة الزُمة هلا سمؾ هل اٗمة قماروة سمحًب ؾمٙماَنا

 .ؾمٙماَنا اعم١مُمٜمقن اعمت٘مقن هل دار أوًمٞماة اهلل ذم ذًمؽ اًمقىمتومٙمؾ أرض 

 .ويمؾ أرض ؾمٙماَنا اًمٙمٗمار ومٝمل دار يمٗمر ذم ذًمؽ اًمقىمت

 .ويمؾ أرض ؾمٙماَنا اًمٗمًاق ومٝمل دار ومًقق ذم ذًمؽ اًمقىمت

 .وم٢من ؾمٙمٜمٝما همػم ُما ذيمرٟما، وشمٌدًمت سمٖمػمهؿ ومٝمل دارهؿ

يمٜمٞمًهة ينمهك  ويمذًمؽ اعمًجد إذا شمٌدل سمخامرة أو اار دار ومًؼ أو فمٚمهؿ أو

 .ومٞمٝما سماهلل يمان سمحًب ؾمٙماٟمف
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ويمذًمؽ دار اخلٛمر واًمٗمًقق وٟمحقها إذا ضمٕمٚمت ُمًجدًا يٕمٌهد اهلل ومٞمهف ضمهؾ 

 .(اهه وقمز يمان سمحًب ذًمؽ
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 وجقب اهلجرة

ال يًتٓمٞمع أن ي٘مهٞمؿ و ،قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ُم٘مٞمؿ سملم فمٝمرا  اًمٙمٗمار وضمقب اهلجرة

ُٜ َطٚدِِل إِ ﴿ديٜمف وهق ىمادر قمغم اهلجرة، ىمال اهلل ضمؾ ذم قماله:  َُ ُٚ ُؿ اداََْلئِ ـَ َتَقؾَّ نَّ افَِّذي

ـْ َأْرُض  و ُُ َغ ِ  األَْرِض َؿوُٚفقا َأََلْ َت ٍِ ًَ َّْوٚ ُمْسَتْوو ـُ ُْتْؿ َؿُٚفقا  ـُ ْؿ َؿُٚفقا ؾَِٔؿ  ِٓ ِس ٍُ اهللِ َإٔ

ْت َمِهًرا َُ َُّْؿ َوَشٚ َٓ َواُ ْؿ َج
ْٖ ُْٖوَفئَِؽ َم ٚ َؾ َٓ ِٚجُروا ؾِٔ َٓ ًٜ َؾُت ًَ  [.97ة: اًمٜمًا] ﴾َواِش

دِ  قمـ(:4596وذم احٞم، اًمٌخاري سمرىمؿ ) ـِ  حُمَٛمي ـِ َأِ   سْم مْحَ ٌْهِد اًمهري اخؾَْمهَقِد  قَم

ٌيهاٍس  ـِ قَم ٌُْت ومِٞمِف ، وَمَٚمِ٘مٞمهُت قِمْٙمِرَُمهَة َُمهْقمَم اسْمه
ىَماَل : ىُمٓمَِع قَمغَم َأْهِؾ اعمَِْديٜمَِة سَمْٕمٌث وَمايْمُتتِ

ـْ َذًمَِؽ َأؿَمدي اًمٜمي  شُمُف ، وَمٜمََٝماٟمِك قَم ـَ وَم٠َمظْمؼَمْ ٌيهاٍس َأني َٟماؾمهًا ُِمه ـُ قَم ٟمِك اسْم ْٝمِك ، صُمؿي ىَماَل : َأظْمؼَمَ

يملَِم قَمغَم َرؾُمقِل  يملَِم ُيَٙمثُِّروَن ؾَمَقاَد اعمُْنْمِ ٚمِِٛملَم يَماُٟمقا َُمَع اعمُْنْمِ ًْ اغم اهلل قمٚمٞمهف اهللِ اعمُْ

َُمك سمِِف ، وَمُٞمِّمٞمُب َأطَمَدُهْؿ وَمَٞمْ٘مُتُٚمُف أَ  ْٝمُؿ وَمػُمْ ًي ُب وَمُٞمْ٘مَتُؾ ، وَمه٠َمْٟمَزَل وؾمٚمؿ َي٠ْمشمِك اًم  اهللُْو ُيْيَ

ْؿ   ِٓ ِس ٍُ ْٕ ُٜ َطٚدِِك َأ َُ ُٚ ُؿ اداََْلئِ ـَ َتَقؾَّ  .   [97]اًمٜمًاة:اْلَيةَ  إِنَّ افَِّذي

( قمٜمد اْليهة: 1/745ىمال اإلُمام احلاومظ اعمٗمن اسمـ يمثػم رمحف اهلل ذم شمٗمًػمه )

فمٝمرا  اعمنمهيملم وههق ىمهادر ومٜمزًمت هذه اْلية اًمٙمريٛمة قماُمة ذم يمؾ ُمـ أىمام سملم )

قمغم اهلجرة، وًمٞمس ُمتٛمٙمٜمًا ُمهـ إىماُمهة اًمهديـ ومٝمهق فمهامل ًمٜمٗمًهف، ُمرشمٙمهب طمراُمهًا 

ُٜ َطوٚدِِلإ﴿سماإلمجاع، وسمٜمص هذه اْلية طمٞمث ي٘مقل شمٕمامم:  َُ ُٚ ُؿ اداََْلئِ ـَ َتَقؾَّ  ﴾ ِنَّ افَِّذي

ُْتؿْ ﴿أي سمؽمك اهلجرة  ـُ َّْوٚ هلجرة؟أي: مل ُمٙمثتؿ هاهٜما وشمريمتؿ ا ﴾َؿُٚفقا ؾَِٔؿ  ـُ َؿُٚفقا 

َغ ِ  األَْرضِ  ٍِ ًَ أي: ال ٟم٘مههدر قمههغم اخلههروج ُمههـ اًمٌٚمههد وال اًمههذهاب ذم  ﴾ُمْسَتْووو

ـْ َأْرُض ﴿اخرض  ُُ ٜاهللِ َؿُٚفقا َأََلْ َت ًَ  .اهه اْلية﴾ َواِش

ػِم ىَمهاَل  (:5/77وذم ُمًٜمد اإلُمام أمحد ) خِّ ـِ اًمِمِّ  سْم
ِ
ـْ َأِ  اًْمَٕماَلة يُمٜمْهُت َُمهَع  : قَم

ـْ َيْ٘مهَرُأ ُُمَٓمرِّ  سمِِؾ وَمَجاَة َأقْمَراِ   َُمَٕمهُف ىِمْٓمَٕمهُة َأِديهٍؿ َأْو ضِمهَراٍب وَمَ٘مهاَل َُمه ٍف ذِم ؾُمقِق اإْلِ

ـْ َيْ٘مَرُأ   ؟َأَوومِٞمُٙمْؿ َُم



                                                                                                      

 

31 

 :ىُمْٚمُت َٟمَٕمْؿ وَم٠َمظَمْذشُمُف وَم٢مَِذا ومِٞمفِ 

ٍد َرُشقِل اهللِ بِْسِؿ  « َّّ ـْ ُُمَ ِحِٔؿ ِم ـِ افرَّ مْحَ َِ  اهللَُصذَّ اهللِ افرَّ َؿ فَِيِْل ُزَ وْرِ َظ َِّ ِْٔف َوَش

ُدوا َأْن اَل إَِفوَف إاِلَّ  ِٓ ُوْؿ إِْن َصو وٍؾ إِْنَّ ُْ ـْ ُظ ٍْٔش َحلٍّ ِم ـِ ُأَؿ وًدا َرُشوقُل  اهللُْب َّّ اهللِ َوَأنَّ ُُمَ

ِؿ افَّْيِلِّ َصوذَّ  ْٓ ْؿ َوَش ِٓ
ِّ ِس ِ  َؽَْٚئِ ُّ وا بِْْٚلُ ـَِغ َوَأَؿره َِ  اهللَُوَؾَٚرُؿقا ادُْْؼِ َؿ َظ َِّ ْٔوِف َوَشو

ََٖمِٚن  ُْؿ مِمُْقَن بِ َُّٔف َؾِْ٘نَّ
ٍِ  . »َوَرُشقفِفِ اهللِ َوَص

ذم  -رمحههف اهلل -هههذا طمههديث اههحٞم،، وىمههد اههححف اًمٕمالُمههة اخًمٌهها  

اًمّمهحٞم،  ÷ذم -رمحهف اهلل-(،وؿمٞمخٜما اإلُمام اًمقادقمل 2857سمرىمؿ ) ×ةّمحٞمحاًم÷

 (.2/418) ×اعمًٜمد مما ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم

ـْ (: 4178سمرىمؿ  7/145وقمٜمد اًمٜمًائل ) ُف ىَماَل َيها َرؾُمهقَل  َأِ  قَم َٛمَة َأٟمي
اهللِ وَماـمِ

صْمٜمِل سمَِٕمَٛمٍؾ َأؾْمَتِ٘مٞمُؿ قَمَٚمْٞمِف َوَأقْمَٛمُٚمهفُ  :                                                     قَمَٚمْٞمهِف َوؾَمهٚميؿَ  اهللَُاهغمي اهللِ ىَمهاَل ًَمهُف َرؾُمهقُل  ،طَمدِّ

ْج    « َْٔؽ بِٚهْلِ َِ َٚظ ُف اَل ِمْثَؾ هَلَ َّٕ  .»َرِة َؾِ٘

 ُمهـ ذم يمتهاب اهلجهرة  -رمحهف اهلل-هذا طمديث طمًـ طمًهٜمف ؿمهٞمخٜما ُم٘مٌهؾ 

 (.5/157) ×اُمع اًمّمحٞم، مما ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلماجل÷

 ×فاسمهـ ُماضمه÷( و2569سمهرىمؿ ) ×ؾمٜمـ اًمٜمًائل÷( و5/5) ×ُمًٜمد أمحد÷وذم 
ـْ ( 2536تٍمًا قمغم اًمِماهد وم٘مط سمرىمؿ )٘مُم ـِ  هَبْزِ  قَم ِه ىَمهاَل طَمٙمِ  سْم ـْ ضَمهدِّ ـْ َأسمِٞمِف قَم ٞمٍؿ قَم

ِلي َاغمي  َُما َأشَمْٞمُتَؽ طَمتيك طَمَٚمْٗمهُت َأيْمَثهَر اهللِ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ طِملَم َأشَمْٞمُتُف وَمُ٘مْٚمُت وَ  اهللَُأشَمْٞمُت اًمٜمٌي

 َأْن اَل آشمَِٞمَؽ 
ِ
ـْ قَمَدِد ُأواَلة ْٞمفِ  -ُِم ٌز سَملْمَ يَمٗمي َوىَمْد ضِمْئُت اُْمهَرًأ اَل   -َواَل آيِتَ ِديٜمََؽ َومَجََع هَبْ

ٌَاَرَك َوشَمَٕمامَم َوَرؾُمقًُمُف َوإِ ِّ َأؾْم٠َمًُمَؽ سمَِقضْمِف  اهللَُأقْمِ٘مُؾ ؿَمْٞمًئا إاِلي َُما قَمٚميَٛمٜمِل  سمَِؿ سَمَٕمَثَؽ اهللِ شَم

 ؟إًَِمْٞمٜمَا  اهللُ

ْشاَلمِ  «:ىَماَل  ؾْماَلمِ  :ىُمْٚمُت  »بِٚإْلِ  ؟َوَُما آَياُت اإْلِ
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َُقَل أَ  «:ىَماَل   َل َأْن َت ِٓ ُٝ َوْج ّْ َِ وؾه  هللِِْش ـُ وَٚة  ـَ ِيَ افزَّ ْٗ اَلَة َوُتو َٔؿ افهَّ
َِ ُٝ َوُت ْٔ َِّ َوََتَ

َيُؾ  َْ َِٕهَراِن اَل َي ٌم َأَخَقاِن  َؿ  اهللُُمْسٍِِؿ َظَذ ُمْسٍِِؿ ُُمَرَّ َِ وَد َموٚ َأْشو ًْ َك َب ٍك َأْذَ ـْ ُمْؼِ ِم

 ِّ ـَِغ إَِػ ادُْْسِِ ِٚرَ  ادُْْؼِ ٍَ اًل َوُت َّ ـْ افَِّْٚر َأاَل إِنَّ َرِّبِّ َظزَّ َظ ْؿ َظ ـُ َغ َمٚ ِِل ُأْمِسُؽ بُِحَجِز

ِِّوْغ  َُٔي ِْ ْؿ َؾ ُٓ وُت ٌْ َِّ وٌؾ َربِّ إِِّنِّ َؿوْد َب
ُٝ ِظَيوَٚ ُه َوإِِّنِّ َؿٚئِ و ٌْ َِّ ِع َ وْؾ َب

ُف َشٚئِ َّٕ َوَجؾَّ َ اِظلَّ َوإِ

ونَ  ْؿ َمْدُظقه ُُ َّٕ َٛ ُثؿَّ إِ
ٚئِ ٌَ ْؿ اْف ُُ ِٚ ُد ِمْْ َل َمٚ ُييُِغ  افنَّ َداِم ُثؿَّ إِنَّ َأوَّ

ٍِ ْؿ بِْٚف ُُ ًٜ َأْؾَقاُ  َم دَّ ٍَ ُم

يِلَّ  َٕ ُٝ َيٚ  ِْ ُف ُؿ ٍه ـَ ِخُذُه َو ٍَ ْؿ َف ـُ ـْ َأَحِد ـْ اهللِ َظ ِسو ْؿ َوَأْيوَََْم ُتْ ُُ َ َذا ِ يَُْْٚ َؿوَٚل َ وَذا ِ يوُْ

َؽ  ٍِ ُْ  .»َي

 .هذا طمديث طمًـ

  :×ؾمٜمـ اًمٜمًائل ÷ىمال اًمًٜمدي ذم طماؿمٞمة

أي إمم أن يٗمههارق، وماعمْمههارع »أو يٍووٚر « أي مههها أي اعمًههٚمامن »خووقانأ«)

ُمٜمّمقب سمٕمد أو سمٛمٕمٜمك إمم أن وطمااٚمف أن اهلجرة ُمـ دار اًمنمك إمم دار اإلؾمهالم 

واضمب قمغم يمؾ ُمـ آُمـ ومٛمـ شمرك ومٝمق قماص يًتحؼ رد اًمٕمٛمؾ، واهلل شمٕمامم أقمٚمؿ( 

 .اهه

ـِ طَم  (4/259وروى أمحد ذم ُمًٜمده ) ِد سْم ـْ حُمَٛمي اهللِ اـمٍِب ىَمهاَل ىَمهاَل َرؾُمهقُل قَم

َْٕخٍؾ َؾْٚخُرُجقا «:قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميؿَ  اهللَُاغمي  ُٝ َأْرًضٚ َذاَت   . »إِِّنِّ َؿْد َرَأْي

ٌَهَؾ اًمٜميَجهاِرِّ ىَمهاَل وَمُقًمِهْدُت َأَٟمها ذِم شمِْٚمهَؽ  ٌَْحهِر ىِم ٌب َوضَمْٕمَٗمهٌر ذِم اًْم
وَمَخَرَج طَماـمِ

ِٗمٞمٜمَةِ  ًي  .اًم

 .ث سمـ ُمٕمٛمر اجلٛمحل احا  اٖمػموحمٛمد سمـ طماـمب سمـ احلار

 .وهذا طمديث احٞم،
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وا َفوْق ﴿شمٕمهامم:  اهلل يـ اسمـ ضمريهر اًمٓمهؼمي ذم شمٗمًهػم ىمهقلىمال إُمام اعمٗمن َو ه

َُ َحتَّك َُيَِٚجُروا ِ  َشوئِِؾ  َٚٔ
ْؿ َأْوفِ ُٓ ًُ َؾاَل َتتَِّخُذوا ِمْْ ُٕقَن َشَقا ق ُُ ُروا َؾَت ٍَ ـَ ََم  ـَ ُروَن  ٍُ ُْ َت

 .[89اًمٜمًاة: ] ﴾اهللِ 

وُروا﴿يٕمٜمل سم٘مقًمف ضمؾ صمٜماؤه: ( ٍَ ـَ ََم  ـَ ُروَن  ٍُ ُْ وا َفْق َت ، َتٜمهك أهيها اعم١مُمٜمهقن ﴾َو ه

ه١مالة اعمٜماوم٘مقن اًمذيـ أٟمهتؿ ومهٞمٝمؿ ومئتهان، أن شمٙمٗمهروا ومتجحهدوا وطمداٟمٞمهة رسمٙمهؿ 

ُروا﴿وشمّمديؼ ٟمٌٞمٙمؿ حمٛمد اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  ٍَ ـَ ََم  ي٘مقل: يمهام ضمحهدوا  ﴾ـَ

ُٕقَن َشقَ ﴿هؿ ذًمؽ  ق ُُ ًُ َؾَت ي٘مقل: ومتٙمقٟمقن يمٗمارًا ُمثٚمٝمؿ وشمًتقون أٟمهتؿ وههؿ ذم  ﴾ا

َُ َحتَّوك َُيَوِٚجُروا ِ  َشوئِِؾ ﴿اًمنمك سماهلل  َٔوٚ
ْؿ َأْوفِ ُٓ ي٘مهقل ضمهؾ  ﴾اهللِ َؾاَل َتتَِّخُذوا ِمْْ

صمٜماؤه: وماؾمتٖمِمقهؿ وال شمٜمّمحقهؿ، وال شمًتٜمٍموهؿ، وال شمتخذوا ُمٜمٝمؿ وًمٞمهًا وال 

ي٘مقل: طمتك خرضمهقا ُمهـ  ﴾اهللِ َُيَِٚجُروا ِ  َشئِِؾ َحتَّك ﴿ٟمّمػمًا، وال ظمٚمٞماًل ُمّماومٞماً 

ِ  ﴿دار اًمنمك ويٗمارىمقا أهٚمٝما اًمذيـ هؿ سماهلل ُمنميمقن، إمم دار اإلؾمهالم وأهٚمٝمها 

يٕمٜمل: اسمتٖماة ديـ اهلل وهق ؾمٌٞمٚمف ومٞمّمػموا قمٜمد ذًمؽ ُمثٚمٙمؿ ويٙمقن هلؿ  ﴾اهللِ َشئِِؾ 

 .طمٞمٜمئذ طمٙمٛمٙمؿ(اهه

ُؿوْؾ ﴿ قمٜمد ىمقل اهلل شمٕمامم:( 2/366) ×٘مديرومت، اًم÷وىمال اإلُمام اًمِمقيما  ذم 

قَ وٚ  ُّ ْؾُت ْؿ َوَأْموَقاٌل اْؿَسَ ُُ ْؿ َوَظِنوَرُت ُُ ْؿ َوَأْزَواُج ُُ ُٕ ْؿ َوإِْخَقا ـُ ْؿ َوَأْبَُْٚؤ ـُ َٚن مَبُٚؤ ـَ إِْن 

ـَ  ْؿ ِم ُُ ْٔ َّٛ إَِف ـُ َتْرَضْقَْنَٚ َأَح
َسَٚ َ ٚ َوَمَسٚـِ ـَ َنْقَن  َٚرٌة ََتْ وٍٚ  ِ   َوَرُشقفِفِ اهللِ َوِجَ َٓ َوِج

ِيَ 
ْٖ بَُّهقا َحتَّك َي َْٖمِرِه وَ  اهللَُشئِِِِف َؾَسَ َِغَ  اهللُبِ ِٚش ٍَ ْقَم اْف ََ  [.24اًمتقسمة: ] ﴾الَ ََيِْدي اْف

: )اخلٓماب ًمٚمٛم١مُمٜملم يماومة وهق طمٙمؿ سماٍق إمم يهقم اًم٘مٞماُمهة يهدل رمحف اهلل  ىمال

ـ أهؾ اًمٕمٚمؿ: إَنا ٟمزًمهت قمغم ىمٓمع اًمقالية سملم اعم١مُمٜملم واًمٙماومريـ، وىماًمت ـمائٗمة ُم

ذم احلض قمغم اهلجرة ورومض سمالد اًمٙمٗمر، ومٞمٙمقن اخلٓماب عمهـ يمهان ُمهـ اعمه١مُمٜملم 

سمٛمٙمة وهمػمها ُمـ سمالد اًمٕمرب، َنقا أن يقاًمقا اْلسماة واخظمقة ومٞمٙمقٟمقن هلؿ شمٌٕمهًا ذم 
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ؾمٙمـ سمالد اًمٙمٗمر إن اؾمتحٌقا أي أطمٌقا، يمام ي٘مال: اؾمتجاب سمٛمٕمٜمك أضمهاب، وههق 

ٌة... صمؿ طمٙمؿ قمغم ُمـ يتقمم ُمـ اؾمتحب اًمٙمٗمر قمهغم اإليهامن ذم اخاؾ ـمٚمب اعمح

 .ُمـ اْلسماة واإلظمقان سماًمٔمٚمؿ

 يمهان يمهذًمؽ ُمهـ أقمٔمهؿ اًمهذٟمقب وأؿمهدها ومدل ذًمؽ قمغم أن ُمـ يتقمم ُمهـ

اق ًمٗمهقات َٗمهواًمتجارة ، اخُمتٕمة اًمتل يِمؽموَنا ًمػمسمحهقا ومٞمٝمها. واًمٙمًهاد قمهدم اًمٜمي 

 .وىمت سمٞمٕمٝما سماهلجرة وُمٗمارىمة اخوـمان(اهه

ة سماًمٌمة يذيمر وم٘مد ىمال حمدث اًمٕمٍم اًمٕمالُمة اًمٗم٘مٞمف حمٛمد ٟماس اًمديـ واًمٌم

اعمجٚمد اًمًادس اًم٘مًؿ اًمثها   ×ؾمٚمًٚمة اخطماديث اًمّمحٞمحة ÷اخًمٌا  رمحف اهلل ذم

 :848اه

 -وإن مما ي١مؾمػ ًمف أؿمد اخؾمػ أن اًمذيـ يًٚمٛمقن ذم هذا اًمٕمٍمه احلهاض )

ُمـ اعمٗمارىمة وهجرَتؿ إمم سمهالد  ال يتجاسمقون ُمع هذا احلٙمؿ -ُمع يمثرَتؿ واحلٛمدهلل

 :اإلؾمالم إال اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ وأٟما أقمزو ذًمؽ إمم أُمريـ

وشمٞمنه وؾمهائؾ اًمٕمهٞمش واًمروماهٞمهة ذم سمالدههؿ  تُٚفيٓؿ ظذ افودٕٔٚاخول: 

سمحٙمؿ يمقَنؿ يٕمٞمِمقن طمٞماة ُمادية ممتٕمة، ال روح ومٞمٝمها، يمهام ههق ُمٕمٚمهقم ومٞمّمهٕمب 

قومر هلؿ ومٞمف وؾمائؾ احلٞمهاة اًمٙمريٛمهة قمٚمٞمٝمؿ قمادة أن يٜمت٘مٚمقا إمم سمٚمد إؾمالُمل ىمد ال شمت

 .ذم وضمٝمة ٟمٔمرهؿ

: ضمٝمٚمٝمؿ هبذا احلٙمؿ، وهؿ ذم ذًمؽ ُمٕمذورون خَنهؿ -وهق اخهؿ -واْلظمر 

مل يًٛمٕمقا سمف ُمـ أطمد اًمدقماة اًمذيـ شمذاع يمٚمامَتؿ ُمؽممجة سمٌٕمض اًمٚمٖمهات اخضمٜمٌٞمهة، 

ٜمٝمؿ أو ُمـ اًمذيـ يذهٌقن إًمٞمٝمؿ سماؾمؿ اًمدقمقة خن أيمثرهؿ ًمٞمًقا وم٘مٝماة، وسمخااة ُم

مجاقمة اًمتٌٚمٞمغ، سمؾ إَنؿ ًمٞمزدادون ًمّمقىمًا سمٌالدهؿ طمٞمٜمام يرون يمثػمًا ُمـ اعمًٚمٛملم ىمد 



                                                                                                      

 

35 

قمٙمًقا احلٙمؿ سمؽميمٝمؿ ًمٌالدهؿ إمم سمالد اًمٙمٗمار! ومٛمـ أيـ خوًمئؽ اًمهذيـ ههداهؿ 

 !اهلل إمم اإلؾمالم أن يٕمرومقا ُمثؾ هذا احلٙمؿ واعمًٚمٛمقن أٟمٗمًٝمؿ خماًمٗمقن؟

ُماوٞمة يماجلٝماد، وم٘مد ىمال اهغم اهلل قمٚمٞمهف  أال ومٚمٞمٕمٚمؿ ه١مالة وه١مالة أن اهلجرة

ال تَْىوع «وذم طمهديث آظمهر:  ،»َْىع اهلجرة مٚ  ام افًدو يَٚتوؾالت«وآًمف وؾمٚمؿ: 

     »اهلجرة حتك تَْىع افتقبٜ، وال تَْىوع افتقبوٜ حتوك تىِوع افنوّس موـ مٌرُّبوٚ

 .(1) (1218وهق خمرج ذم اْلراة )

قمدة ًمٌٞماَنا جمال آظمهر، واعمٝمهؿ ومما يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ أن اهلجرة أٟمقاع وخؾمٌاب 

هٜما اهلجرة ُمـ سمالد اًمٙمٗمر إمم سمالد  اإلؾمالم ُمٝمام يمان احلٙمهام ومٞمٝمها ُمٜمحهروملم قمهـ 

اإلؾمالم أو ُم٘مٍميـ ذم شمٓمٌٞمؼ أطمٙماُمف، ومٝمل قمغم يمؾ طمال ظمػم سمام ال يقاػ ُمهـ 

 (.سمالد اًمٙمٗمر أظمالىمًا وشمديٜمًا وؾمٚمقيماً 

 .اٟمتٝمك يمالُمف رمحف اهلل

ُمههـ سمههالد  ذهٌقنٞمههومخههاًمٗمقن ذع اهلل  !ة وُمههـ اًمٕمجٞمههب أن سمٕمههض اًمههدقما

ُمهـ سمهالد اًمٙمهاومريـ  -زقمٛمهقا -اعمًٚمٛملم إمم سمالد اًمٙمٗمار ويريدون ٟمٍم ديهـ اهلل 

وي١مذون اعمًٚمٛملم ُمـ سمالد اًمٙماومريـ، وهؿ إٟمام يًٕمقن ذم َتٓمٞمؿ ديـ اهلل واخلهروج 

 .قمغم طمٙمام اعمًٚمٛملم

سمالدههؿ ومقاىمهًا قمهغم عما أسم٘مهقهؿ ذم  -ومٕمالً -وًمق رأى اًمٙمٗمار ُمٜمٝمؿ ٟمٍمًا ًمديـ 

وقُ  َوالَ ﴿أىمؾ قم٘مقسمة هلؿ. ورسمٜمها ؾمهٌحاٟمف وشمٕمهامم ي٘مهقل:  ُٓ َٔ ـْ َتوْرَ  َظْْوَؽ اْف َوَفو

ؿْ  ُٓ َت َِّ  .[121اًمٌ٘مرة: ] ﴾افََّْهَٚرى َحتَّك َتتَّيَِع ِم

                                                           

 .شم٘مدم خترجيف(1)
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ـَ ( قمٜمد ىمقًمف شمٕمامم: 3/569وىمال اإلُمام اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه ) َيٚ ِظَيِٚ َي افَِّذي

َٚي َؾْٚظُيُدونِ مَمُْقا إِنَّ َأْرِِض  ٌٜ َؾِ٘يَّ ًَ  .[56اًمٕمٜمٙمٌقت: ]  َواِش

ىمال رمحف اهلل: )هذا أُمر ُمـ اهلل شمٕمامم ًمٕمٌاده اعم١مُمٜملم سماهلجرة ُمـ اًمٌٚمد اًمذي ال 

ي٘مدرون ومٞمف قمغم إىماُمة اًمديـ إمم أرض اهلل اًمقاؾمٕمة، طمٞمث يٛمٙمـ إىماُمة اًمهديـ سمه٠من 

ـَ مَمُْقا إِنَّ َأْرِِض يَ ﴿يقطمدوا اهلل ويٕمٌدوه يمام أُمرهؿ، وهلذا ىمال شمٕمامم:  ِٚظَيِٚ ي افَِّذي

َٚي َؾْٚظُيُدونِ  ٌٜ َؾِ٘يَّ ًَ ...وهلذا عمها وهاق قمهغم اعمًتْمهٕمٗملم سمٛمٙمهة ُم٘مهاُمٝمؿ هبها ﴾َواِش

ظمرضمقا ُمٝماضمريـ إمم أرض احلٌِمة ًمٞم٠مُمٜمقا قمغم ديٜمٝمؿ هٜماك، ومقضمهدوا هٜمهاك ظمهػم 

ه وضمٕمٚمٝمهؿ اعمٜمزًملم أاحٛمة اًمٜمجار ُمٚمؽ احلٌِمة رمحف اهلل ومآواهؿ وأيدهؿ سمٜمٍمه

ؾمٞمقُمًا سمٌالده، صمؿ سمٕمد ذًمؽ هاضمر رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ واًمّمهحاسمة 

 .اًمٌاىمقن إمم اعمديٜمة اًمٜمٌقية اعمٓمٝمرة(اهه

ـْ َُيَِٚجْر ِ  َشوئِِؾ ﴿وىمال اسمـ يمثػم أيْمًا ذم شمٗمًػمه ىمقل اهلل شمٕمامم:  َنِوْد اهللِ َوَم

 ًٜ ًَ ثًِرا َوَش ـَ  -(:1/746) [111اًمٜمًاة: ] ﴾ِ  األَْرِض ُمَراَؽًَم 

هذا َتْمٞمض قمغم اهلجرة وشمرهمٞمب ذم ُمٗمارىمة اعمنمهيملم، وأن اعمه١مُمـ طمٞمهثام )

 .ذهب وضمد قمٜمٝمؿ ُمٜمدوطمة وُمٚمج٠م يتحّمـ ومٞمف(اهه

ـْ ىَمهْٞمٍس (: 1614سمرىمؿ ) ×اًمؽمُمذي÷( و2645سمرىمؿ ) ×ؾمٜمـ أ  داود÷وذم  قَم

ٌِْد  ـِ قَم ـْ ضَمِريِر سْم هًة إمَِم ظَمهْثَٕمٍؿ  اهللَُاغمي اهللِ ىَماَل سَمَٕمَث َرؾُمقُل اهللِ قَم يي قَمَٚمْٞمهِف َوؾَمهٚميَؿ َهِ

َع ومِٞمِٝمْؿ اًْمَ٘مْتَؾ  ُجقِد وَم٠َمْهَ  ً ِهلي َاهغمي  ،وَماقْمَتَّمَؿ َٟماٌس ُِمٜمُْٝمْؿ سمِاًم ٌََٚمَغ َذًمِهَؽ اًمٜمٌي  اهللُىَماَل وَم

ـْ  «:َوىَماَل  ، قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ وَم٠َمَُمَر هَلُْؿ سمِٜمِّْمِػ اًْمَٕمْ٘مؾِ  ٌُ ِم ٚ َبِري َٕ ِر  َأ ُٓ ُٔؿ َبْغَ َأْط
َِ ؾِّ ُمْسٍِِؿ ُي ـُ

ـِغَ   ؟مِلَ اهللِ ىَماًُمقا َيا َرؾُمقَل  »ادُْْؼِ

ٚ«:ىَماَل  َٚراُُهَ َٕ ى  َُ  . »اَل َتَرا
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رضماًمف يمٚمٝمؿ صم٘مات ًمٙمٜمف أقمؾ سماإلرؾمال، وم٘مد ىمهال أسمهق داود: ،وؾمٜمده احٞم، 

 .رواه هِمٞمؿ وُمٕمٛمر وظماًمد اًمقاؾمٓمل، ومجاقمة مل يذيمروا ضمريراً 

 .-يٕمٜمل اعمرؾمؾ-يمر اًمؽمُمذي اًمذيـ أرؾمٚمقه ىمال: وهذا أا، وسمٕمد أن ذ

وٟم٘مؾ اًمؽمُمذي أيْمًا قمـ اًمٌخاري أن اعمرؾمؾ أا، أي ُمرؾمهؾ ىمهٞمس سمهـ أ  

 .طمازم

ُما شم٘مدم ُمـ اخدًمة، وىمد اححف اًمٕمالُمهة اخًمٌها  ذم  -ذم احلٙمؿ-ويِمٝمد ًمف 

 (.1217سمرىمؿ  33-5/29إرواة اًمٖمٚمٞمؾ )

ـْ سمُ  (1731وذم احٞم، ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) اهلل  اهغماهللِ َرْيهَدَة ىَمهاَل يَمهاَن َرؾُمهقُل قَم

تِِف سمَِتْ٘مَقى  ٍة َأْوَااُه رِم ظَمااي يي َر َأُِمػًما قَمغَم ضَمْٞمٍش َأْو َهِ ـْ َُمَٕمُف اهللِ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إَِذا َأُمي َوَُم

ا صُمؿي ىَماَل  ِٛملَم ظَمػْمً
ٚمِ ًْ ـَ اعمُْ ـْ اهللِ ِِف َشئِِؾ اهللِ اْؽُزوا بِْٚشِؿ » ُِم ُِقا َم َر بِو َؿٚتِ ٍَ اْؽوُزوا ٚهللِ ـَ

وـَِغ  َو الَ  ـَ ادُْْؼِ َك ِمو َٝ َظوُدوَّ ٔ
َِ ُِقا َوفًِٔدا َوإَِذا َف ُت َْ ُِقا َوالَ َت ِدُروا َوالَ ََتُْث ٌْ ِهقا َوالَ َت ٌُ َت

ْؿ إَِػ َثاَلِث ِخَهٚلٍ  ُٓ ـُوػَّ  -َأْو ظِماَلٍل  - َؾْٚ ُظ ْؿ َو ُٓ َـّ َموٚ َأَجوُٚبقَك َؾْٚؿَيوْؾ ِموْْ ُٓ ُت يَّ
َٖ َؾو

وْؿ إَِػ  ُٓ ْؿ ُثوؿَّ اْ ُظ ُٓ ـُوػَّ َظوْْ ْؿ َو ُٓ ْؿ إَِػ اإِلْشاَلِم َؾِْ٘ن َأَجُٚبقَك َؾْٚؿَيْؾ ِمْْ ُٓ ْؿ ُثؿَّ اْ ُظ ُٓ َظْْ

وْؿ َموٚ  ُٓ َِ ُِوقا َذفِوَؽ َؾ ًَ ُوْؿ إِْن َؾ ُ ْؿ َأْنَّ ـَ َوَأْخوِزْ وِٚجِري َٓ
ـْ َ اِرِ وْؿ إَِػ َ اِر ادُْ ِل ِم افتََّحقه

 َِ ـَ َوَظ ِٚجِري َٓ ُّ ِْ
ُوْؿ فِ ُ ْؿ َأْنَّ ْخِزْ

َٖ وٚ َؾو َٓ ُفوقا ِمْْ ـَ َؾِْ٘ن َأَبوْقا َأْن َيَتَحقَّ ِٚجِري َٓ ْؿ َمٚ َظَذ ادُْ ِٓ ْٔ

ُؿ  ُْ ْؿ ُح ِٓ ْٔ َِ َغ َنِْرى َظ
ِّ َْٖظَراِب ادُْْسِِ ـَ ُٕقَن  ق ُُ ِمَِْغ َوالَ اهللِ َي ْٗ افَّوِذى َنْوِرى َظوَذ ادُْو

 ُِ ْك ٍَ ِٜ َواْف َّ ِْٔ ٌَ ْؿ ِِف اْف قُن هَلُ ُُ ُؿ  َي ُٓ ِْ َغ َؾِْ٘ن ُ ْؿ َأَبْقا َؾَس
ِّ ٌُ إاِلَّ َأْن ُنَِٚ ُدوا َمَع ادُْْسِِ َصْك

ـْ بِ 
ًِ ْؿ َؾِْ٘ن ُ ْؿ َأَبْقا َؾْٚشَت ُٓ ـُػَّ َظْْ ْؿ َو ُٓ َٜ َؾِْ٘ن ُ ْؿ َأَجُٚبقَك َؾْٚؿَيْؾ ِمْْ ْزَي ْؿ ٚهللِ اْْلِ ُٓ ِْ

َوَؿوٚتِ

ََٖراُ وَك  ـٍ َؾ َت َأْ َؾ ِحْه َٜ . َوإَِذا َحَٚسْ ْؿ ِذمَّ َؾ هَلُ ًَ وْؿ اهللِ َأْن َجْ وْؾ هَلُ ًَ ِِّٔف َؾاَل َجْ يِ َٕ  َٜ َوِذمَّ

 َٜ وُروا اهللِ ِذمَّ ٍِ ْؿ َأْن َُتْ ُُ َّٕ َٜ َأْصوَحٚبَِؽ َؾوِ٘ و َتوَؽ َوِذمَّ وْؿ ِذمَّ ْؾ هَلُ ًَ ـِ اْج
ِِّٔف َوَفُِ يِ َٕ  َٜ َوالَ ِذمَّ

ـْ َأْن َُتْ  ْؿ َأْ َقُن ِم ُُ ْؿ َوِذَمَؿ َأْصَحٚبِ ُُ َ َٜ ِذَِم ُروا ِذمَّ
َت اهللِ ٍِ َٜ َرُشوقفِِف . َوإَِذا َحوَٚسْ َوِذمَّ
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ِؿ  ُْ ْؿ َظَذ ُح ََٖراُ وَك َأْن ُتِْْزهَلُ ـٍ َؾ ِؿ اهللِ َأْ َؾ ِحْه ُْ ْؿ َظَذ ُح ْؿ اهللِ َؾاَل ُتِْْزهْلُ ِزهْلُ ْٕ ـْ َأ
َوَفُِ

َؿ  ُْ ُٛ ُح ََّٕؽ الَ َتْدِرى َأُتِهٔ َؽ َؾِ٘ ِّ ُْ ْؿ َأمْ اهللِ َظَذ ُح ِٓ  ش .   الَ  ؾِٔ

ِكِّ اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َٟمْحَقهُ و ـِ اًمٜمٌي ٍن قَم ـِ ُُمَ٘مرِّ ـِ اًمٜم ْٕماَمِن سْم  . قَم

اهغم اهلل قمٚمٞمهف  وأيْمًا ُمـ اخدًمة قمغم وضمقب اهلجرة، أُمر اهلل قمز وضمؾ ًمٜمٌٞمهف

سم٘مٌقل اًمٜمًاة اعمٝماضمرات، وشم٘مديؿ ذًمؽ قمغم اًمقومهاة سمٕمٝمهد اعمنمهيملم اًمهذي  وؾمٚمؿ

ُمـ ضماةه ُمـ اعمنميملم إمم رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمهف طمّمؾ ذم اٚم، احلديٌٞمة، وأن 

(: 2732، 2731سمهرىمؿ ) ×احٞم، اًمٌخهاري÷وآًمف وؾمٚمؿ ُمًٚماًم يرده إًمٞمٝمؿ، ومٗمل 

ُق يُمؾ  َواطِمٍد ُِمهٜمُْٝماَم طَمهِديَث  قمـ ـِ خَمَْرَُمَة َوَُمْرَواَن ُيَّمدِّ َقِر سْم ًْ
ِ ـِ اعمْ سَمػْمِ قَم ـُ اًمز  قُمْرَوُة سْم

ـَ احْلَُدْيٌَِٞمهِة ، طَمتيهك يَمهاُٟمقا اهللِ َرؾُمقُل َااطِمٌِِف ىَماَل : ظَمَرَج  اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ َزَُمه

ِك  اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ِريِؼ ىَماَل اًمٜمٌي ٌَْٕمِض اًمٓمي ِٔؿ ِِف  :»سمِ ِّ ٌَ ـَ اْفَقفِٔوِد بِوْٚف إِنَّ َخٚفِوَد ْبو

غِ  ِّ َٔ ًٜ َؾُخُذوا َذاَت اْف ًَ َرْيٍش َضِِٔ َُ ٍْٔؾ فِ  ش .َخ

ِة اجْلَهْٞمِش ، وَمهاْٟمَٓمَٚمَؼ َيهْريُمُض َٟمهِذيرًا  َُما ؿَمَٕمرَ اهللِ وَمقَ   هِبِْؿ ظَماًمٌِد طَمتيك إَِذا ُهْؿ سمَِ٘مهؽَمَ

ٌَُط قَمَٚمهْٞمِٝمْؿ  تِهك هُيْه ِك  اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طَمتيك إَِذا يَماَن سمِاًمثيٜمِٞميِة اًمي ًمُِ٘مَرْيٍش ، َوؾَماَر اًمٜمٌي

: طَمهْؾ طَمهْؾ . وَم٠َمحَليهْت ، وَمَ٘مهاًُمقا : ظَمهأَلِت ُِمٜمَْٝما ، سَمَريَمْت سمِِف َراطِمَٚمُتهُف . وَمَ٘مهاَل اًمٜميهاُس 

ِهك  اهغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ  َموٚ َخوَتِت :» اًْمَ٘مّْمَقاُة ، ظَمهأَلِت اًْمَ٘مّْمهَقاُة . وَمَ٘مهاَل اًمٜمٌي

ِسك  ٍْ َٕ ِٔؾ ، ُثؿَّ َؿَٚل : َوافَِّذى 
ٍِ ٚ َحٚبُِس اْف َٓ ـْ َحَيَس

ٍؼ ، َوَفُِ ُِ ٚ بُِخ ُُ ، َوَمٚ َذاَك هَلَ ْهَقا ََ اْف

 َٔ ٚ ُحُرَمِٚت بِ َٓ قَن ؾِٔ ُّ يِّ ًَ ًٜ ُي ُفقِٕك ُخىَّ
َٖ َٚ ٚاهللِ ِدِه الَ َيْس ْؿ إِيَّ ُٓ ُْٔت صُمهؿي َزضَمَرَهها ش .  إاِلَّ َأْظَى

ُوهُف   َيَتؼَمي
ِ
ٌَْت ، ىَماَل : وَمَٕمَدَل قَمٜمُْٝمْؿ طَمتيك َٟمَزَل سم٠َِمىْمََم احْلَُدْيٌَِٞمِة ، قَمغَم صَمَٛمٍد ىَمٚمِٞمِؾ اعمَْاة وَمَقصَم

ٌِّْثُف اًمٜمياُس طَمتيك َٟمَزطُمقُه ، َوؿُمٙمَِك إمَِم َرؾُمقِل اًمٜمياُس شَمؼَم   اغم اهلل قمٚمٞمهف اهللِ وًا ، وَمَٚمْؿ ُيَٚم

ـْ يمِٜمَاَٟمتِِف ، صُمؿي َأَُمَرُهْؿ َأْن جَيَْٕمُٚمقُه ومِٞمهِف ، وَمهقَ  َُمهاَزاَل اهللِ وؾمٚمؿ اًْمَٕمَٓمُش ، وَماْٟمَتَزَع ؾَمْٝماًم ُِم

ىِّ طَمتيك َاَدرُ  ـُ َوْرىَمهاَة جَيِٞمُش هَلُْؿ سمِاًمرِّ ٌَْٞمٜماََم ُههْؿ يَمهَذًمَِؽ ، إِْذ ضَمهاَة سُمهَدْيُؾ سْمه وا قَمٜمُْف ، وَم
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ٌََة ُٟمّْمِ، َرؾُمقِل  ـْ ظُمَزاقَمَة ، َويَماُٟمقا قَمْٞم ـْ ىَمْقُِمِف ُِم اهغم اهلل قمٚمٞمهف اهللِ اخْلَُزاقِمك  رِم َٟمَٗمٍر ُِم

ـَ ًُمه١مَ  ـْ َأْهِؾ َِتَاَُمَة ، وَمَ٘ماَل : إِٟمِّك شَمَريْمُت يَمْٕمَب سْمه ـَ ًُمه١َمىٍّ َٟمَزًُمهقا وؾمٚمؿ ُِم ىٍّ َوقَمهاُِمَر سْمه

ٌَْٞمِت .  ـِ اًْم وَك قَم َأقْمَداَد ُِمَٞماِه احْلَُدْيٌَِٞمِة ، َوَُمَٕمُٝمُؿ اًْمُٕمقُذ اعمََْٓماومِٞمُؾ ، َوُهْؿ ُُمَ٘ماشمُِٚمقَك َوَااد 

َتوِٚل َأَحوٍد ، َوَفَُِّْوٚ ِجْئَْو :»اهغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ اهللِ وَمَ٘ماَل َرؾُمقُل 
َِ َِٕجوْئ فِ وٚ ََلْ  َّٕ ٚ إِ

ًة  ْؿ ُمودَّ وا َمَٚ ْ ُِتُ ُُ ْت ُِّبِْؿ ، َؾِْ٘ن َصٚ َّ َِ ْرُب ، َوَأ ُؿ احْلَ ُٓ ْت َُ ًٚ َؿْد َْنِ ـَ ، َوإِنَّ ُؿَرْين ِري
ِّ َت ًْ ُم

ُِقا ؾََِٔم َ َخوَؾ ؾِٔوِف افَّْوُٚس  وا َأْن َيْدُخ ُُ ْر َؾِْ٘ن َصٚ َٓ ِْْٔك َوَبْغَ افَِّْٚس ، َؾِْ٘ن َأْط ِهقا َب ، َوَُيَ

ُِقا ، ًَ ْؿ َظَذ َأْمِرى َ َذا َوإِ  َؾ ُٓ َّْ َِ
َِٔدِه ، ألَُؿٚتِ ِسك بِ ٍْ َٕ ْد َْجهقا ، َوإِْن ُ ْؿ َأَبْقا َؾَقافَِّذى  ََ الَّ َؾ

َذنَّ 
ٍِ
ُْْٔ تِك ، َوَف ٍَ

ِرَ  َشٚفِ ٍَ وَمَ٘ماَل سُمَدْيٌؾ : ؾَم٠ُمسَمٚمُِّٖمُٝمْؿ َُمها شَمُ٘مهقُل . ىَمهاَل : ش .  َأْمَرهُ  اهللَُحتَّك َتْْ

ضُمِؾ ، َوؾَمِٛمْٕمٜمَاُه َيُ٘مقُل ىَمهْقالً وَماْٟمَٓمَٚمَؼ طَمتيك أَ  ـْ َهَذا اًمري شَمك ىُمَرْيِمًا ىَماَل : إِٟميا ىَمْد ضِمْئٜمَايُمْؿ ُِم

َٟمها قَمٜمْهُف  ؼِمَ ، وَم٢مِْن ؿِمْئُتْؿ َأْن َٟمْٕمِرَوُف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ وَمَٕمْٚمٜمَا ، وَمَ٘ماَل ؾُمَٗمَٝماُؤُهْؿ : الَ طَماضَمَة ًَمٜمَا َأْن خُتْ

ْأىِ   . َوىَماَل َذُوو اًمري
ٍ
ُِمٜمُْٝمْؿ : َهاِت َُما ؾَمِٛمْٕمَتُف َيُ٘مهقُل . ىَمهاَل ؾَمهِٛمْٕمُتُف َيُ٘مهقُل يَمهَذا  سمَِِمْكة

هُٕمقٍد وَمَ٘مهاَل :  ًْ ـُ َُم ِك  اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ . وَمَ٘ماَم قُمْرَوُة سْم صَمُٝمْؿ سماَِم ىَماَل اًمٜمٌي َويَمَذا ، وَمَحدي

ه ًْ ُتْؿ سمِاًْمَقاًمِِد ؟ ىَماًُمقا : سَمغَم . ىَماَل : َأَوًَم ًْ ُت سمِاًْمَقًَمهِد ؟ ىَمهاًُمقا : سَمهغَم . ىَمهاَل : َأْى ىَمْقِم َأًَم

ُتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن َأٟمِّك اؾْمَتٜمَْٗمْرُت َأْهَؾ قُمَٙمهاٍظ ، وَمَٚمهامي  ًْ وَمَٝمْؾ شَمتيِٝمُٛمقٟمِك . ىَماًُمقا : الَ . ىَماَل : َأًَم

ـْ َأـَماقَمٜمِك ؟ ىَماًُمقا : سَمغَم . ىَمهاَل : وَمه ٢مِني َههَذا ىَمهْد سَمٚميُحقا قَمغَمي ضِمْئُتُٙمْؿ سم٠َِمْهغِم َوَوًَمِدى َوَُم

ٌَُٚمقَها َوَدقُمقٟمِك آشمِِف . ىَمهاًُمقا : اْئتِهِف . وَم٠َمشَمهاُه وَمَجَٕمهَؾ ُيَٙمٚمِّهُؿ  َة ُرؿْمٍد ، اىْم قَمَرَض ًَمُٙمْؿ ظُمٓمي

ٌُهَدْيٍؾ ، 
ـْ ىَمْقًمِهِف ًمِ ِك  اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َٟمْحقًا ُِم ِكي اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وَمَ٘ماَل اًمٜمٌي اًمٜمٌي

ُد ، َأَرَأْيَت إِِن اؾْمَت٠ْمَاْٚمَت َأُْمَر ىَمْقُِمَؽ ؟ َهْؾ ؾَمهِٛمْٕمَت وَمَ٘ماَل قُمْرَوُة قِمٜمَْد  َذًمَِؽ : َأْى حُمَٛمي

ـِ اخظُْمَرى ، وَم٢مِٟمِّك وَ  ٌَْٚمَؽ ؟ َوإِْن شَمُٙم ـَ اًْمَٕمَرِب اضْمَتاَح َأْهَٚمُف ىَم خََرى ُوضُمقهًا اهللِ سم٠َِمطَمٍد ُِم

ـَ اًمٜمياِس ظَمٚمِٞم٘مهًا َأنْ  وا َوَيهَدقُمقَك . وَمَ٘مهاَل ًَمهُف َأسُمهق سَمْٙمهٍر :  ، َوإِٟمِّك خََرى َأْوؿَماسمًا ُِم َيِٗمهر 

ـْ َذا ؟ ىَماًُمقا : َأسُمق سَمْٙمٍر . ىَمهاَل  ـُ َٟمِٗمر  قَمٜمُْف َوَٟمَدقُمُف ؟ وَمَ٘ماَل : َُم اُْمُّمْص سَمْٔمَر اًمياَلِت ، َأَٟمْح

ك سمَِٞمِدِه ًَمْقالَ َيٌد يَماَٟمْت ًَمَؽ قِمٜمْهِدى مَلْ َأضْمهِزَك هِبَه
ًِ ٌُْتهَؽ . ىَمهاَل : : َأَُما َواًميِذى َٟمْٗم ا خضََم



41 

ـُ  ْحَٞمتِهِف ، َواعمُِْٖمهػَمُة سْمه
اَم شَمَٙمٚميَؿ َأظَمهَذ سمِٚمِ ِكي اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وَمُٙمٚمي َوضَمَٕمَؾ ُيَٙمٚمُِّؿ اًمٜمٌي

ْٞمُػ َوقَمَٚمْٞمِف اعمِْْٖمَٗمُر ، وَمُٙمٚميهاَم  ًي ِكِّ اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َوَُمَٕمُف اًم ٌََة ىَماِئٌؿ قَمغَم َرْأِس اًمٜمٌي ؿُمْٕم

هْٞمِػ ، َأهْ  ًي َب َيهَدُه سمِٜمَْٕمهِؾ اًم ِكِّ اغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ َضَ َقى قُمْرَوُة سمَِٞمِدِه إمَِم حِلَْٞمِة اًمٜمٌي

ـْ حِلَْٞمِة َرؾُمقِل  ْر َيَدَك قَم اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ . وَمَروَمهَع قُمهْرَوُة َرْأؾَمهُف اهللِ َوىَماَل ًَمُف : َأظمِّ

ـْ َهَذا ؟ ىَماًُمقا : اعمُِْٖمهػَمُة سْمه هُت َأؾْمهَٕمك رِم وَمَ٘ماَل : َُم ًْ ٌََة . وَمَ٘مهاَل : َأْى هُمهَدُر ، َأًَم ـُ ؿُمهْٕم

هَمْدَرشمَِؽ ؟ َويَماَن اعمُِْٖمػَمُة َاِحَب ىَمْقُمًا رِم اجْلَاِهٚمِٞميِة ، وَمَ٘مهَتَٚمُٝمْؿ ، َوَأظَمهَذ َأُْمهَقاهَلُْؿ ، صُمهؿي 

ِك  اغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ  َٖ :» ضَماَة وَم٠َمؾْمَٚمَؿ وَمَ٘ماَل اًمٜمٌي وٚ اإِلشواَلَم َؾ وٚ ادَْوَٚل َأمَّ ْؿَيوُؾ ، َوَأمَّ

 ٍُ ُٝ ِمُْْف ِِف َصْك ْس َِ ِهكِّ اهغم اهلل قمٚمٞمهف ش َؾ . صُمؿي إِني قُمْرَوَة ضَمَٕمهَؾ َيْرُُمهُؼ َأْاهَحاَب اًمٜمٌي

َؿ َرؾُمهقُل اهللِ وؾمٚمؿ سمَِٕمٞمٜمَْٞمِف . ىَماَل : وَمقَ  اهغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ ُٟمَخاَُمهًة إاِلي اهللِ َُما شَمهٜمَخي

ُِمٜمُْٝمْؿ وَمَدًَمَؽ هِبَا َوضْمَٝمُف َوضِمْٚمهَدُه ، َوإَِذا َأَُمهَرُهُؿ اسْمَتهَدُروا َأُْمهَرُه ،  َوىَمَٕمْت رِم يَمػِّ َرضُمؾٍ 

٠َم يَماُدوا َيْ٘مَتتُِٚمقَن قَمغَم َوُوقِئِف ، َوإَِذا شَمَٙمٚميَؿ ظَمَٗمُْمقا َأْاهَقاََتُْؿ قِمٜمْهَدُه ، َوَُمها  َوإَِذا شَمَقوي

وَن إًَِمْٞمِف اًمٜمئَمَر شَمْٕمٔمِٞماًم ًَمُف ، ومَ  ًَمَ٘مهْد اهللِ َرضَمَع قُمْرَوُة إمَِم َأْاَحاسمِِف ، وَمَ٘ماَل : َأْى ىَمهْقِم ، وَ حُيِد 

ى َواًمٜميَجاؿِمهكِّ وَ  ْنَ
إِْن َرَأْيهُت َُمٚمِٙمهًا اهللِ َووَمْدُت قَمغَم اعمُُْٚمقِك ، َوَووَمْدُت قَمغَم ىَمْٞمٍَمَ َويمِ

ٍد اغم ا ُٛمُف َأْاَحاسُمُف َُما ُيَٕمٔمُِّؿ َأْاَحاُب حُمَٛمي هدًا ، وَ ىَمط  ، ُيَٕمٔمِّ اهللِ هلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ حُمَٛمي

َؿ ُٟمَخاَُمًة إاِلي َوىَمَٕمْت رِم يَمػِّ َرضُمٍؾ ُِمٜمُْٝمْؿ ، وَمهَدًَمَؽ هِبَها َوضْمَٝمهُف َوضِمْٚمهَدُه ، َوإَِذا  إِْن شَمٜمَخي

٠َم يَماُدوا َيْ٘مَتتُِٚمقَن قَمهغَم َوُوهقِئِف ، َوإَِذا شَمَٙمٚميهؿَ  ظَمَٗمُْمهقا  َأَُمَرُهُؿ اسْمَتَدُروا َأُْمَرُه َوإَِذا شَمَقوي

وَن إًَِمْٞمِف اًمٜمئَمَر شَمْٕمٔمِٞماًم ًَمُف ، َوإِٟميهُف ىَمهْد قَمهَرَض قَمَٚمهْٞمُٙمْؿ ظُمٓميهَة  َأْاَقاََتُْؿ قِمٜمَْدُه ، َوَُما حُيِد 

ـْ سَمٜمِك يمِٜمَاَٟمَة : َدقُمقٟمِك آشمِِف . وَمَ٘ماًُمقا : اْئتِِف .  ٌَُٚمقَها . وَمَ٘ماَل َرضُمٌؾ ُِم  ُرؿْمٍد ، وَماىْم

َف قَمغَم  ِكِّ اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َوَأْاَحاسمِِف ، ىَمهاَل َرؾُمهقُل  وَمَٚمامي َأْذَ اهغم اهللِ اًمٜمٌي

ُثقَ ٚ َففُ  »اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :  ًَ قَن اْفُيْدَن َؾْٚب ُّ يِّ ًَ ـْ َؿْقٍم ُي ٌُِٕمَثهْت ش .  َ َذا ُؾاَلٌن ، َوْ َق ِم وَم

ٌ قَن ، وَمَٚمامي َرَأى َذًمَِؽ ىَمهاَل : ؾُمه ٌََٚمُف اًمٜمياُس ُيَٚم  َأْن اهللِ ٌَْحاَن ًَمُف َواؾْمَتْ٘م
ِ
ٌَِٖمهك هِلَه١ُمالَة َُمها َيٜمْ

ٌُْدَن ىَمْد ىُمٚمَِّدْت َوُأؿْمِٕمَرْت ،  ٌَْٞمِت ، وَمَٚمامي َرضَمَع إمَِم َأْاَحاسمِِف ىَماَل : َرَأْيُت اًْم ـِ اًْم وا قَم ُيَّمد 
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ٌَْٞمِت . وَمَ٘ماَم َرضُمٌؾ ُِمٜمُْٝمْؿ ُيَ٘ماُل ًَمُف ُِمْٙمَرُز سمْ  ـِ اًْم وا قَم ـُ طَمْٗمٍص . وَمَ٘مهاَل : وَماَم َأَرى َأْن ُيَّمد 

ِهك  اهغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ  َف قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ىَماَل اًمٜمٌي :» َدقُمقٟمِك آشمِِف . وَمَ٘ماًُمقا : اْئتِِف . وَمَٚمامي َأْذَ

َرٌز َوْ َق َرُجٌؾ َؾِٚجرٌ  ُْ ٌَْٞمهٜماََم ُههَق ش .  َ َذا ِم ِكي اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ، وَم وَمَجَٕمَؾ ُيَٙمٚمُِّؿ اًمٜمٌي

ُٛمُف إِْذ ضَم  ـُ قَمْٛمٍرو .ُيَٙمٚمِّ  اَة ؾُمَٝمْٞمُؾ سْم

ـُ قَمْٛمهٍرو ىَمهاَل   ُف عمَيا ضَماَة ؾُمهَٝمْٞمُؾ سْمه ـْ قِمْٙمِرَُمَة ، َأٟمي ٟمِك َأي قُب قَم ىَماَل َُمْٕمَٛمٌر : وَم٠َمظْمؼَمَ

ِك  اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :  ؿْ  »اًمٜمٌي ـُ ـْ َأْمِر ْؿ ِم ُُ َؾ َف ُٓ ْد َش ََ  ش . َف

ْهِرى  رِم طَمِديثِ   ـُ قَمْٛمهٍرو وَمَ٘مهاَل ىَمال َُمْٕمَٛمٌر ىَماَل اًمز  : َههاِت ،  ِف : وَمَجاَة ؾُمهَٝمْٞمُؾ سْمه

ِهك   ِك  اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ اًْمَٙماشمِهَب ، وَمَ٘مهاَل اًمٜمٌي ايْمُتْب سَمْٞمٜمَٜمَا َوسَمْٞمٜمَُٙمْؿ يمَِتاسمًا ، وَمَدقَما اًمٜمٌي

ِحِٔؿ اهللِ بِْسِؿ :» اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ـِ افرَّ مْحَ ا اًمهري ش . افرَّ ـُ وَمهقَ ىَماَل ؾُمَٝمْٞمٌؾ : َأُمي اهللِ مْحَ

ـِ ايْمُتْب : سمِاؾْمِٛمَؽ  هٚمُِٛمقَن : اًمٚمٝمُ َُما َأْدِرى َُما ُهَق َوًَمٙمِ ًْ ؿي . يَماَم يُمٜمَْت شَمْٙمُتُب . وَمَ٘مهاَل اعمُْ

ِؿ اهللِ وَ  ًْ ٌَُٝما إاِلي : سمِ ِهك  اهغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ اهللِ الَ َٟمْٙمُت طِمٞمِؿ . وَمَ٘مهاَل اًمٜمٌي ـِ اًمهري مْحَ اًمري

«: ِّ ْٛ : بِْٚش ُت ـْ ُٓ َؽ ا وٌد َرُشوقُل  »صُمؿي ىَماَل : ش .  ؿَّ افِ َّّ ْٔوِف ُُمَ َِ ش . اهللِ َ َذا َموٚ َؿوَٚ  َظ

ٌَْٞمِت َوالَ ىَماشَمْٚمٜمَهاَك اهللِ ًَمْق يُمٜميا َٟمْٕمَٚمُؿ َأٟميَؽ َرؾُمقُل اهللِ وَمَ٘ماَل ؾُمَٝمْٞمٌؾ : وَ  ـِ اًْم َُما َاَدْدَٟماَك قَم

ٌِْد  ـُ قَم ُد سْم ـِ ايْمُتْب : حُمَٛمي
ِك  اهغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ  .اهللِ ، َوًَمٙمِ ِّٕوك اهللِ وَ :» وَمَ٘ماَل اًمٜمٌي إِ

ـُ َظْيوِد اهللِ َفَرُشقُل  ُد ْب َّّ ْٛ : ُُمَ ُت ـْ قِٕك . ا ُّ ْبُت ذَّ ـَ ْههِرى  : َوَذًمِهَؽ ش . اهللِ َوإِْن  ىَمهاَل اًمز 

ٚ ُحُرَمِٚت :» ًمَِ٘مْقًمِِف  َٓ قَن ؾِٔ ُّ يِّ ًَ ًٜ ُي ُفقِٕك ُخىَّ
َٖ َٚ ٚإاِلَّ َأظْ اهللِ الَ َيْس ْؿ إِيَّ ُٓ ُْٔت وَمَ٘ماَل ًَمُف ش .  َى

ِك  اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ   َؾَُْىوقَح بِوِف  :»اًمٜمٌي
ِٝ ْٔو ََْْْٔٚ َوَبْغَ اْفَي ِهقا َب وَمَ٘مهاَل ش . َظَذ َأْن َُتَ

ـَ اًْمَٕمهاِم اعمُْ٘مْ اهللِ ؾُمَٝمْٞمٌؾ : وَ  ـْ َذًمِهَؽ ُِمه ُث اًْمَٕمَرُب َأٟميا ُأظِمْذَٟما ُوهْٖمَٓمًة َوًَمٙمِه ٌِهِؾ الَ شَمَتَحدي

وَمَٙمَتَب . وَمَ٘ماَل ؾُمَٝمْٞمٌؾ َوقَمغَم َأٟميُف الَ َي٠ْمشمِٞمَؽ ُِمٜميا َرضُمٌؾ ، َوإِْن يَماَن قَمغَم ِديٜمَِؽ ، إاِلي َرَدْدشَمهُف 

ٌَْحاَن  ُٛمقَن : ؾُم
ٚمِ ًْ ٌَْٞمهٜماََم اهللِ إًَِمْٞمٜمَا . ىَماَل اعمُْ هٚماًِم ؟ وَم ًْ يملَِم َوىَمْد ضَمهاَة ُُم يَمْٞمَػ ُيَرد  إمَِم اعمُْنْمِ

ـْ ُهْؿ يمَ  ـِ قَمْٛمٍرو َيْرؾُمُػ رِم ىُمُٞمقِدِه ، َوىَمْد ظَمَرَج ُِم ـُ ؾُمَٝمْٞمِؾ سْم َذًمَِؽ إِْذ َدظَمَؾ َأسُمق ضَمٜمَْدِل سْم

ُل  هُد َأوي ِٛملَم . وَمَ٘ماَل ؾُمَٝمْٞمٌؾ : َهَذا َيا حُمَٛمي
ٚمِ ًْ ِف سَملْمَ َأفْمُٝمِر اعمُْ

ًِ َة ، طَمتيك َرَُمك سمِٜمَْٗم َأؾْمَٗمِؾ َُمٙمي
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ِهك  اهغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ  َُما ُأىَماِوٞمَؽ قَمَٚمْٞمِف َأنْ  ُه إمَِمي . وَمَ٘مهاَل اًمٜمٌي َْوِض :» شَمُردي َٕ وٚ ََلْ  َّٕ إِ

ُد  ًْ ِهك  اهغم اهلل اهللِ . ىَماَل : وَمقَ  شاْفَُِتَٚب َب  َأسَمهدًا . ىَمهاَل اًمٜمٌي
ٍ
إِذًا مَلْ ُأَااحِلَْؽ قَمغَم ؿَمهْكة

َِٖجْزُه ِػ  :»قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ْؾ  :»ًَمَؽ . ىَماَل . ىَماَل : َُما َأَٟما سمُِٛمِجٞمِزِه  شَؾ ًَ ىَمهاَل : ش . َبَذ ، َؾْٚؾ

هٚمِِٛملَم  ًْ َُما َأَٟما سمَِٗماقِمٍؾ . ىَماَل ُِمْٙمَرٌز : سَمْؾ ىَمْد َأضَمْزَٟماُه ًَمَؽ . ىَماَل َأسُمق ضَمٜمَْدٍل : َأْى َُمْٕمنَمَ اعمُْ

ٚماًِم ؟ أالَ شَمَرْوَن َُمها ىَمهْد ًَمِ٘مٞمهُت ؟ وَ  ًْ يملَِم وىَمْد ضِمْئُت ُُم َب ، ُأَرد  إمَِم اعمُْنْمِ يَمهاَن ىَمهْد قُمهذِّ

ـُ اخْلَٓميهاِب : وَم٠َمشَمْٞمهُت َٟمٌِهكي اهللِ قَمَذاسمًا ؿَمِديدًا رِم  اهغم اهلل قمٚمٞمهف اهللِ . ىَماَل وَمَ٘ماَل قُمَٛمُر سْم

َت َٟمٌِكي  ًْ ا ؟ ىَماَل اهللِ وؾمٚمؿ وَمُ٘مْٚمُت : َأًَم َٟما ش .  َبَذ :» طَم٘م  ٜمَا قَمغَم احْلَؼِّ َوقَمهُدو  ًْ ىُمْٚمُت : َأًَم

ٌَاـمِ  ٟمِٞميَة رِم ِديٜمِٜمَا إِذًا ؟ ش .  َبَذ  :»ِؾ ؟ ىَماَل قَمغَم اًْم  ىُمْٚمُت : وَمٚمَِؿ ُٟمْٕمٓمِك اًمدي

ِّٕك َرُشقُل  :»ىَماَل  ى اهللِ إِ َِٕٚسِ ُٝ َأْظِهِٔف َوْ َق  ىُمْٚمُت : َأَوًَمهْٞمَس يُمٜمْهَت ش . ، َوَفْس

ٌَْٞمَت وَمٜمَُٓمقُف سمِِف ؟ ىَماَل  صُمٜمَا َأٟميا ؾَمٜم٠َْمشمِك اًْم دِّ ٚمَ َبَذ ،  :»َُتَ ًَ ْٖتِِٔف اْف َٕ  ٚ َّٕ ُتَؽ َأ ْخَزْ
َٖ ىَمهاَل ش . ؟  َؾ

ٌح بِِف :» ىُمْٚمُت : الَ . ىَماَل  ََّٕؽ متِِٔف َوُمَىقِّ  ٍر وَمُ٘مْٚمُت : َيا َأسَما سَمْٙمهٍر ىَماَل : وَم٠َمشَمْٞمُت َأسَما سَمٙمْ ش . َؾِ٘

ٜمَا قَمغَم ااهللِ َأًَمْٞمَس َهَذا َٟمٌِكي  ًْ ا ؟ ىَماَل : سَمغَم . ىُمْٚمُت : َأًَم ٌَاـمِهِؾ ؟ طَم٘م  َٟما قَمهغَم اًْم حْلَؼِّ َوقَمُدو 

ٟمِٞميَة رِم ِديٜمِٜمَا إِذًا ؟   ىَماَل : سَمغَم . ىُمْٚمُت : وَمٚمَِؿ ُٟمْٕمٓمِك اًمدي

ُف ًَمَرؾُمقُل  ضُمُؾ ، إِٟمي َا اًمري هُف  اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ ،اهللِ ىَماَل : َأهي  َوًَمهْٞمَس َيْٕمَِمه َرسمي

ْؽ سمَِٖمْرِزهِ  ًِ ُه ، وَماؾْمَتْٛم صُمٜمَا َأٟميها اهللِ ، وَمقَ  َوْهَق َٟماِسُ ُف قَمغَم احْلَؼِّ . ىُمْٚمُت : َأًَمْٞمَس يَماَن حُيَهدِّ إِٟمي

َك َأٟميَؽ شَم٠ْمشمِٞمِف اًْمَٕماَم ؟ ىُمْٚمُت : الَ . ىَماَل :  ٌَْٞمَت َوَٟمُٓمقُف سمِِف ؟ ىَماَل : سَمغَم ، َأوَم٠َمظْمؼَمَ ؾَمٜم٠َْمشمِك اًْم

ْهِرىِّ  ٌف سمِِف . ىَماَل اًمز  ىَماَل قُمَٛمُر : وَمَٕمِٛمْٚمُت ًمَِذًمَِؽ َأقْماَمالً . ىَمهاَل : وَمَٚمهامي  وَم٢مِٟميَؽ آشمِٞمِف َوُُمَٓمقِّ

ـْ ىَمِْمٞميِة اًْمٙمَِتاِب ىَماَل َرؾُمقُل  ُؿقُموقا » اهغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ خَْاهَحاسمِِف :اهللِ وَمَرَغ ُِم

َُقا َْٕحُروا ، ُثؿَّ اْحِِ اٍت َُما ىَماَم ُِمٜمُْٝمْؿ َرضُمٌؾ طَمتيك ىَماَل ذَ اهللِ ىَماَل : وَمقَ ش .  َؾٚ ًمَِؽ صَماَلَث َُمري

ـَ اًمٜمياِس . وَمَ٘ماًَمهْت ُأم    ، وَمَٚمامي مَلْ َيُ٘مْؿ ُِمٜمُْٝمْؿ َأطَمٌد َدظَمَؾ قَمغَم ُأمِّ ؾَمَٚمَٛمَة ، وَمَذيَمَر هَلَا َُما ًَمِ٘مَك ُِم

ب  َذًمَِؽ ؟ اظْمُرْج صُمؿي الَ شُمَٙمٚمِّْؿ َأطَمدًا ُِمٜمُْٝمْؿ يَمٚمَِٛمهًة طَمتيه ،اهللِ ؾَمَٚمَٛمَة : َيا َٟمٌِكي 
ك شَمٜمَْحهَر َأَُتِ

سُمْدَٟمَؽ ، َوشَمْدقُمَق طَماًمَِ٘مَؽ وَمَٞمْحٚمَِ٘مَؽ . وَمَخَرَج وَمَٚمْؿ ُيَٙمٚمِّْؿ َأطَمدًا ُِمٜمُْٝمْؿ ، طَمتيك وَمَٕمَؾ َذًمَِؽ : 



                                                                                                      

 

43 

َٟمَحَر سُمْدَٟمُف ، َوَدقَما طَماًمَِ٘مُف وَمَحَٚمَ٘مُف . وَمَٚمامي َرَأْوا َذًمَِؽ ، ىَماُُمقا وَمٜمََحهُروا ، َوضَمَٕمهَؾ سَمْٕمُْمهُٝمْؿ 

ٚمُِؼ سَمٕمْ  َقٌة ُُم١ْمُِمٜمَاحَيْ ًْ
 اهللٌُت وَمه٠َمْٟمَزَل ْمًا ، طَمتيك يَماَد سَمْٕمُْمُٝمْؿ َيْ٘مُتُؾ سَمْٕمْمًا هَمام  ، صُمؿي ضَماَةُه ٟمِ

َـّ  شَمَٕمامَم  ِٚجَراٍت َؾْٚمَتِحُْقُ  َٓ ِمَُْٚت ُم ْٗ ُؿ ادُْ ـُ َُ ـَ مَمُْقا إَِذا َجٚ ٚ افَِّذي َ ك سَمَٚمَغ طَمتي   َيٚ َأَيه

َقاؾِرِ  َُ ًَِهِؿ اْف ا وَمٓمَ  بِ َج إطِْمهَدامُهَ ِك ، وَمَتهَزوي ْ ٚميَؼ قُمَٛمُر َيْقَُمِئٍذ اُْمَرَأشَملْمِ يَماَٟمَتا ًَمُف رِم اًمنمِّ

ـُ َأسمِك ؾُمْٗمَٞماَن ، َواخُ  ـُ ُأَُمٞميَة ُُمَٕماِوَيُة سْم  .ظْمَرى َاْٗمَقاُن سْم

ِك  اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمَِم اعمَِْديٜمَِة ، وَمَجاَةُه َأسُمق سَمِّمػمٍ   ـْ  - صُمؿي َرضَمَع اًمٜمٌي َرضُمهٌؾ ُِمه

ٚمٌِؿ وَم٠َمْرؾَمُٚمقا رِم ـَمَٚمٌِِف َرضُمَٚملْمِ ، وَمَ٘ماًُمقا : اًْمَٕمْٝمَد اًميهِذى ضَمَٕمْٚمهَت ًَمٜمَها .  -ىُمَرْيٍش  ًْ َوْهَق ُُم

ـْ ََتْهٍر هَلُهْؿ   ، وَمَخَرضَما سمِِف طَمتيك سَمَٚمَٖما َذا احْلَُٚمْٞمَٗمِة ، وَمٜمََزًُمقا َي٠ْميُمُٚمقَن ُِمه
ضُمَٚملْمِ ، وَمَدوَمَٕمُف إمَِم اًمري

ضُمَٚملْمِ : وَ ومَ  إِٟمِّك خََرى ؾَمْٞمَٗمَؽ َهَذا َيا وُماَلُن ضَمٞمِّدًا . وَماؾْمهَتٚميُف اهللِ َ٘ماَل َأسُمق سَمِّمػٍم خطََمِد اًمري

سْمهُت . وَمَ٘مهاَل َأسُمهق سَمِّمهػٍم : اهللِ اْلظَمُر وَمَ٘ماَل : َأضَمْؾ ، وَ  سْمُت سمِِف صُمؿي ضَمري ُف جَلَٞمٌِّد ، ًَمَ٘مْد ضَمري إِٟمي

سَمُف طَمتيك سَمَرَد ، َووَمري اْلظَمهُر ، طَمتيهك َأشَمهك اعمَِْديٜمَهَة ، َأِرٟمِك َأْٟمُٔمْر إِ  ًَمْٞمِف ، وَم٠َمُْمَٙمٜمَُف ُِمٜمُْف ، وَمَيَ

ِجَد َيْٕمُدو . وَمَ٘ماَل َرؾُمقُل  ًْ وْد َرَأى :» اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طِمهلَم َرآُه اهللِ وَمَدظَمَؾ اعمَْ ََ َف

ِكِّ ش .  َ َذا ُذْظراً  َاهاطِمٌِك اهللِ اغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ ىَمهاَل : ىُمتِهَؾ وَ  وَمَٚمامي اْٟمَتَٝمك إمَِم اًمٜمٌي

َتهَؽ ، اهللَُأْورَم اهللِ ، ىَمهْد وَ اهللِ َوإِٟمِّك عمََْ٘مُتقٌل ، وَمَجاَة َأسُمق سَمِّمهػٍم وَمَ٘مهاَل : َيها َٟمٌِهكي  ىَمهْد  ِذُمي

ِك  اهغم اهلل قمٚم اهللَُرَدْدشَمٜمِك إًَِمْٞمِٝمْؿ صُمؿي َأْٟمَجاٟمِك  وِف :» ٞمهف وؾمهٚمؿ ُِمٜمُْٝمْؿ . ىَماَل اًمٜمٌي َوْيوُؾ ُأمِّ

َٚن َفُف َأَحٌد  ـَ َر َحْرٍب ، َفْق  ًَ ُه إًَِمهْٞمِٝمْؿ ، وَمَخهَرَج ش .  ِمْس د  ُف ؾَمهػَمُ وَمَٚمامي ؾَمِٛمَع َذًمَِؽ قَمَرَف َأٟمي

ـُ ؾُمهَٝمْٞمٍؾ ، وَمَٚمِحهَؼ سمِه٠َمسمِك  ُت ُِمٜمُْٝمْؿ َأسُمق ضَمٜمْهَدِل سْمه
ٌَْحِر . ىَماَل : َوَيٜمَْٗمٚمِ طَمتيك َأشَمك ؾِمٞمَػ اًْم

هَؼ سمِه٠َمسمِك سَمِّمهػٍم ، طَمتيهك سَمِّم 
ـْ ىُمَرْيٍش َرضُمهٌؾ ىَمهْد َأؾْمهَٚمَؿ إاِلي حَلِ ُرُج ُِم ػٍم ، وَمَجَٕمَؾ الَ َخْ

ه٠ْمِم إاِلي اهللِ اضْمَتَٛمَٕمْت ُِمٜمُْٝمْؿ قِمَّماسَمٌة ، وَمقَ  هَٛمُٕمقَن سمِِٕمهػٍم ظَمَرضَمهْت ًمُِ٘مهَرْيٍش إمَِم اًمِمي ًْ َُما َي

ُوقا هَلَا ، وَمَ٘مَتُٚمقُهْؿ ، َوَأظَمذُ  ِهكِّ اهغم اهلل اقْمؽَمَ وا َأُْمهَقاهَلُْؿ ، وَم٠َمْرؾَمهَٚمْت ىُمهَرْيٌش إمَِم اًمٜمٌي

ِك  اهغم اهللِ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شُمٜمَاؿِمُدُه سمِ  ـٌ ، وَم٠َمْرؾَمَؾ اًمٜمٌي ـْ َأشَماُه وَمْٝمَق آُِم طِمِؿ عمَيا َأْرؾَمَؾ ، وَمَٛم َواًمري

ـَ  شَمَٕمامَم  اهللُاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إًَِمْٞمِٝمْؿ ، وَم٠َمْٟمَزَل  ْؿ َوُ َق افَِّذى  ُُ ْؿ َوَأْيوِدَي ُُ ػَّ َأْيِدََيُْؿ َظوْْ
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ؿْ  ِٓ ْٔ َِ ْؿ َظ ـُ َر ٍَ ِد َأْن َأْط ًْ ـْ َب َٜ ِم َُّ ـِ َم ْؿ بَِيْى ُٓ ِٜ  طَمتيك سَمَٚمَغ  َظْْ َّٔو
ِِ ِٚ َٜ اْْلَ َّٔو

َٜ مَحِ َّٔ
ِّ   احْلَ

وا َأٟميهُف َٟمٌِهك   ُْؿ مَلْ ُيِ٘مر  وا اهللِ َويَماَٟمْت مَحِٞميُتُٝمْؿ َأَني هِؿ ، َومَلْ ُيِ٘مهر  ًْ طِمٞمِؿ ، اهللِ سمٌِِ ـِ اًمهري مْحَ اًمهري

ٌَْٞمِت   . َوطَماًُمقا سَمْٞمٜمَُٝمْؿ َوسَملْمَ اًْم

 .وهذا احلديث هق ُمرؾمؾ اعمًقر وُمروان، أُما اعمًقر ومّمحا 

 .وأُما ُمروان ومٚمٞمس سمّمحا ، ويمالمها مل يدرك اًم٘مّمة

ومها يروياٟمف قمـ أاحاب رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يمهام ٟمٌهف قمٚمٞمهف 

ـِ  قُمْرَوةَ  قمـ(2712، 2711سمرىمؿ ) ×احٞم، اًمٌخاري÷ومظ ويمام ذم احلا ُف  سْم سَمػْمِ َأٟمي اًمز 

اِن  ـَ خَمَْرَُمَة رى اهلل قمٜمٝمام ُخْؼِمَ َقَر سْم ًْ
ِ ـْ َأْصوَحِٚب َرُشوقِل ؾَمِٛمَع َُمْرَواَن َواعمْ اهللِ َظو

ـُ قَمْٛمٍرو َيْقَُمِئذٍ  َط ؾُمهَٝمْٞمُؾ  اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىَماَل : عمَيا يَماشَمَب ؾُمَٝمْٞمُؾ سْم يَماَن ومِٞماَم اؿْمؽَمَ

ِكِّ  ـُ قَمْٛمٍرو قَمغَم اًمٜمٌي اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َأٟميُف الَ َي٠ْمشمِٞمَؽ ُِمٜميا َأطَمٌد َوإِْن يَماَن قَمغَم ِديٜمِهَؽ  سْم

ا ُِمٜمْهُف ، َوَأسَمهك إاِلي َرَدْدشَمُف إًَِمْٞمٜمَا ، َوظَمٚميْٞمَت سَمْٞمٜمَٜمَا َوسَمْٞمٜمَُف . وَمَٙمِرَه اعم١ُْْمُِمٜمُقَن َذًمَِؽ ، َواُْمَتَٕمُْمق

ِك  اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قَمغَم َذًمَِؽ ، وَمَردي َيْقَُمِئٍذ َأسَما ضَمٜمَْدٍل  ٌَُف اًمٜمٌي ؾُمَٝمْٞمٌؾ إاِلي َذًمَِؽ ، وَمَٙماشَم

ِة ، َوإِنْ  ُه رِم شمِْٚمَؽ اعمُْدي ضَماِل إاِلي َردي ـَ اًمرِّ ـِ قَمْٛمٍرو ، َومَلْ َي٠ْمشمِِف َأطَمٌد ُِم يَماَن  قَمغَم َأسمِٞمِف ؾُمَٝمْٞمِؾ سْم

ـْ  ـِ َأسمِك ُُمَٕمهْٞمٍط مِميه ٌََة سْم ٚماًِم ، َوضَماَة اعم١ُْْمُِمٜمَاُت ُُمٝماضِمَراٍت ، َويَماَٟمْت ُأم  يُمْٚمُثقٍم سمِٜمُْت قُمْ٘م ًْ ُُم

ه٠َمًُمقَن اهللِ ظَمَرَج إمَِم َرؾُمقِل  ًْ اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َيْقَُمِئٍذ َوْهَك قَماشمٌِؼ ، وَمَجاَة َأْهُٚمَٝمها َي

ِكي اغم اهلل قمٚمٞمف  ـي  اهللُا َأْٟمهَزَل وؾمٚمؿ َأْن َيْرضِمَٕمَٝما إًِمِْٞمِٝمْؿ ، وَمَٚمْؿ َيْرضِمْٕمَٝما إًَِمْٞمِٝمْؿ عمَِ اًمٜمٌي ومِهٞمِٝم

َـّ   ِٚجَراٍت َؾْٚمَتِحُْقُ  َٓ ِمَُْٚت ُم ْٗ ُؿ ادُْ ـُ َُ َـّ  اهللُإَِذا َجٚ ُؿ بِوِ٘يََمِْنِ َِ َوالَ إمَِمَ ىَمْقًمِهِف  َأْظ

َـّ  ِهقَن هَلُ
 .[11]اعمٛمتحٜمة: ُ ْؿ حَيِ

 :)3/311)×زاد اعمٕماد÷اسمـ ىمٞمؿ اجلقزرية رمحف اهلل ذم  ال اإلُمامىم

وعما رضمع إمم اعمديٜمة ضماةه ٟمًاة ُم١مُمٜمات ُمهٜمٝمـ أم يمٚمثهقم سمٜمهت قم٘مٌهة سمهـ أ  )

ُمٕمٞمط ومجاة أهٚمٝما ي٠ًمًمقن رؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سماًمنمط اًمذي يمهان 
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ٞمؾ: هذا ٟمًه  ًمٚمنمهط سمٞمٜمٝمؿ، ومٚمؿ يرضمٕمٝما إًمٞمٝمؿ، وَناه اهلل قمز وضمؾ قمـ ذًمؽ، وم٘م

ذم اًمٜمًاة، وىمٞمؾ ختّمٞمص ًمٚمًٜمة سماًم٘مرآن وهق قمزيز ضمدًا، وىمٞمؾ: مل ي٘مع اًمنمهط إال 

 .قمغم اًمرضمال ظمااة، وأراد اعمنميمقن أن يٕمٛمٛمقه ذم اًمّمٜمٗملم وم٠مسمك اهلل ذًمؽ(اهه

ـْ  (1767وذم احٞم، ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) ـِ  قُمَٛمرَ قَم ُف ؾَمهِٛمَع َرؾُمهقَل  سْم اهللِ اخْلَٓمياِب َأٟمي

وَرِب َحتَّوك  «:قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ َيُ٘مقُل  هللُاَاغمي  ًَ ـْ َجِزيَرِة اْف قَ  َوافََّْهَٚرى ِم ُٓ َٔ َـّ اْف أَلُْخِرَج

 .»اَل َأَ َ  إاِلَّ ُمْسًَِِم 

ٌيهاٍس  (1637) ×ُمًٚمؿ÷(و3153سمرىمؿ ) ×احٞم، اًمٌخاري÷وذم  ـِ قَم ـْ اسْم قَم

ُف ىَماَل َيْقُم اخْلَِٛمٞمِس  اهللَُرِاَ  َوَُما َيْقُم اخْلَِٛمٞمِس صُمؿي سَمَٙمك طَمتيك ظَمَْمهَب َدُْمُٕمهُف قَمٜمُْٝماَم َأٟمي

ٌَاَة وَمَ٘ماَل اؿْمَتدي سمَِرؾُمقِل   :قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ َوضَمُٕمهُف َيهْقَم اخْلَِٛمهٞمِس وَمَ٘مهاَل  اهللَُاغمي اهللِ احْلَّْم

َدُه َأَبًدا« ًْ ِهقا َب ـْ َتِو ْؿ ـَِتًٚبٚ َف ُُ ْٛ َف ُت ـْ ٌَِٖمل قِمٜمَْد َٟمٌِهلٍّ وَمتَ  » اْئُتقِِّن بَُِِتٍٚب َأ ٜمَاَزقُمقا َواَل َيٜمْ

ٚ ؾِِٔف َخوْرٌ  «:قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ ىَماَل  اهللَُاغمي اهللِ شَمٜمَاُزٌع وَمَ٘ماًُمقا َهَجَر َرؾُمقُل  َٕ َ ُظقِِّن َؾٚفَِّذي َأ

ْٔفِ  َّٚ َتْدُظقِِّن إَِف ـْ  »ِِم هيملَِم ُِمه ضَمِزيهَرِة اًْمَٕمهَرِب َوَأْوَص قِمٜمَْد َُمْقشمِِف سمَِثاَلٍث َأظْمِرضُمقا اعمُْنْمِ

ٞمُت اًمثياًمَِثَة  ًِ  .َوَأضِمٞمُزوا اًْمَقوْمَد سمِٜمَْحِق َُما يُمٜمُْت ُأضِمٞمُزُهْؿ َوَٟم

قمـ ُمٙمث اعمنميملم ُمع اعمًهٚمٛملم ذم اجلزيهرة  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميؿَ  اهللَُاغمي ومٜمٝمل اًمٜمٌل 

 اًمٕمرسمٞمة ، ومٙمذًمؽ ال جيقز اعمٙمث ُمٕمٝمؿ .

 تٝمؿ !ويمٞمػ يٌ٘مك اعمًٚمؿ ذم سمالد اًمٙمٗمار وذم ذُم

 :ىمال (3145سمرىمؿ ) ×احٞم، اًمٌخاري÷وذم 

ـُ َأِ  ؾُمهْٗمَٞماَن   ِ  قَمْٛمُرو سْم ْهِريِّ ىَماَل َأظْمؼَمَ ـْ اًمز  َٟما ؿُمَٕمْٞمٌب قَم صَمٜمَا َأسُمق اًْمَٞماَمِن َأظْمؼَمَ طَمدي

ـْ َأْاَحاِب أَ  ٌَٜمِل ُزْهَرَة َويَماَن ُِم
ـِ ضَماِرَيَة اًمثيَ٘مِٗمل  َوُهَق طَمٚمِٞمٌػ ًمِ ـِ َأؾِمٞمِد سْم ِ  ُهَرْيَرَة َأني سْم

ًة  اهللَُاغمي اهللِ ىَماَل سَمَٕمَث َرؾُمقُل  قَمٜمْفُ  اهللَُأسَما ُهَرْيَرَة َرِاَ  يي َة َرْهٍط َهِ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ قَمنَمَ

ـَ صَماسمٍِت  َر قَمَٚمْٞمِٝمْؿ قَماِاَؿ سْم ـِ اخْلَٓميهاِب  قَمْٞمٜمًا َوَأُمي ـِ قُمَٛمهَر سْمه اْخَْٟمَّماِريي ضَمهدي قَماِاهِؿ سْمه
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ـْ ُههَذْيٍؾ ُيَ٘مهاُل وَماٟمْ  ُروا حِلَلٍّ ُِم
َة ُذيمِ َٗماَن َوَُمٙمي ًْ َٓمَٚمُ٘مقا طَمتيك إَِذا يَماُٟمقا سمِاهْلََدَأِة َوُهَق سَملْمَ قُم

هقا آصَمهاَرُهْؿ طَمتيهك  ـْ ُِماَئَتْل َرضُمهٍؾ يُمٚم ُٝمهْؿ َراٍم وَماىْمَتّم  ًٌا ُِم هَلُْؿ سَمٜمُق حَلَْٞماَن وَمٜمََٗمُروا هَلُْؿ ىَمِري

هقا آصَمهاَرُهْؿ وَمَٚمهامي َوضَمُدوا َُم٠ْميَمَٚمٝمُ  ـْ اعمَِْديٜمَِة وَمَ٘ماًُمقا َهَذا ََتُْر َيْثِرَب وَماىْمَتّم  ُدوُه ُِم ْؿ ََتًْرا شَمَزوي

َرآُهْؿ قَماِاٌؿ َوَأْاَحاسُمُف جَلَُئقا إمَِم وَمْدوَمٍد َوَأطَماَط هِبِْؿ اًْمَ٘مْقُم وَمَ٘ماًُمقا هَلُْؿ اْٟمِزًُمقا َوَأقْمُٓمقَٟما 

ـُ صَماسمِهٍت َأُِمهػُم ، َواَل َٟمْ٘مُتُؾ ُِمٜمُْٙمْؿ َأطَمًداْٝمُد َواعمِْٞمَثاُق سم٠َِمْيِديُٙمْؿ َوًَمُٙمْؿ اًْمٕمَ  ىَمهاَل قَماِاهُؿ سْمه

ةِ  يي ِ ٚ َؾقَ  :اًمني َٕ ٚ َأ ٚؾِرٍ اهللِ َأمَّ ـَ  ِٜ َْٔقَم ِ  ِذمَّ ِزُل اْف ْٕ  .ؿي َأظْمؼِمْ قَمٜميا َٟمٌِٞميَؽ اًمٚمٝمُ  اَل َأ

ٌِْؾ وَمَ٘مَتُٚمقا قَماِااًم ذِم ؾَمٌْ  َٕمٍة وَمٜمََزَل إًَِمْٞمِٝمْؿ صَماَلصَمُة َرْهٍط سمِاًْمَٕمْٝمِد َواعمِْٞمَثهاِق وَمَرَُمْقُهْؿ سمِاًمٜمي

ـُ َدصمِٜمََة َوَرضُمٌؾ آظَمُر وَمَٚمامي اؾْمَتْٛمَٙمٜمُقا ُِمهٜمُْٝمْؿ َأـْمَٚمُ٘مهقا َأْوشَمهاَر  ٌَْٞمٌب اْخَْٟمَّماِري  َواسْم ُِمٜمُْٝمْؿ ظُم

ضُمُؾ اًمثياًمُِث َهَذا َأوي  ٞمِِّٝمْؿ وَم٠َمْوصَمُ٘مقُهْؿ وَمَ٘ماَل اًمري
ًِ ٌُُٙمْؿ إِني زِم ذِم اهللِ ُل اًْمَٖمهْدِر وَ ىِم اَل َأْاهَح

ٌَُٝمْؿ وَم٠َمسَمك وَمَ٘مَتُٚمقُه وَماْٟمَٓمَٚمُ٘مقا  ُروُه َوقَماجَلُقُه قَمغَم َأْن َيّْمَح  َخؾُْمَقًة ُيِريُد اًْمَ٘مْتغَم وَمَجري
ِ
َه١ُماَلة

َة سَمْٕمَد َوىْمَٕمِة سَمْدٍر  ا سمَِٛمٙمي ـِ َدصمِٜمََة طَمتيك سَماقُمقمُهَ ٌَْٞمٍب َواسْم ـِ سمُِخ ًٌا سَمٜمُهق احْلَهاِرِث سْمه ٌَْٞم وَماسْمَتاَع ظُم

ـَ قَماُِمٍر َيْقَم سَمْدٍر وَمَٚمٌِهَث  ٌَْٞمٌب ُهَق ىَمَتَؾ احْلَاِرَث سْم ٌِْد َُمٜمَاٍف َويَماَن ظُم ـِ قَم ـِ َٟمْقوَمِؾ سْم قَماُِمِر سْم

ٌَْٞمٌب قِمٜمَْدُهْؿ َأؾِمػًما   .ظُم

ٌَْٞمُد  ِ  قُم ـُ قِمَٞماٍض َأني سمِٜمْهَت احْلَهاِرِث اهللِ وَم٠َمظْمؼَمَ ُهْؿ طِمهلَم اضْمَتَٛمُٕمهقا  سْم شْمهُف َأَني َأظْمؼَمَ

َتِحد  هِبَا وَم٠َمقَماَرشْمُف وَم٠َمظَمَذ اسْمٜمًها زِم َوَأَٟمها هَماومَِٚمهٌة طِمهلَم َأشَمهاُه ىَماًَمهْت  ًْ اؾْمَتَٕماَر ُِمٜمَْٝما ُُمقؾَمك َي

ٌَْٞمه ُف قَمغَم وَمِخِذِه َواعمُْقؾَمك سمَِٞمِدِه وَمَٗمِزقْمُت وَمْزقَمهًة قَمَروَمَٝمها ظُم ًَ
ٌب ذِم َوضْمِٝمهل وَمَقضَمْدشُمُف جُمْٚمِ

ٌَْٞمهٍب اهللِ وَمَ٘ماَل خَتَِْملْمَ َأْن َأىْمُتَٚمُف َُما يُمٜمُْت ِخوَْمَٕمَؾ َذًمَِؽ وَ  ـْ ظُم ا ُِم َُما َرَأْيُت َأؾِمػًما ىَمط  ظَمػْمً

ُف عمَُقصَمٌؼ ذِم احْلَِديِد َوَُمها سمِٛمَ اهللِ وَ  ـْ ىِمْٓمِػ قِمٜمٍَب ذِم َيِدِه َوإِٟمي هَة ًَمَ٘مْد َوضَمْدشُمُف َيْقًُما َي٠ْميُمُؾ ُِم ٙمي

ـْ  ُف ًَمِرْزٌق ُِم ـْ صَمَٛمٍر َويَماَٟمْت شَمُ٘مقُل إِٟمي ـْ احْلََرِم ًمَِٞمْ٘مُتُٚمقُه ذِم اهللِ ُِم ًٌا وَمَٚمامي ظَمَرضُمقا ُِم ٌَْٞم َرَزىَمُف ظُم

 صُمهؿي ىَمهاَل ًَمهْقاَل َأْن 
يُمقُه وَمَريَمَع َريْمَٕمَتهلْمِ  وَمؽَمَ

ٌَْٞمٌب َذُروِ  َأْريَمْع َريْمَٕمَتلْمِ ؾِّ ىَماَل هَلُْؿ ظُم
احْلِ

ًْمُتَٝما شمَ   ؿي َأطْمِّمِٝمْؿ قَمَدًدااًمٚمٝمُ ُٔمٜم قا َأني َُما ِ  ضَمَزٌع ًَمَٓمقي
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ٚماًِم   ًْ قِمل  هللِِقَمغَم َأيِّ ؿِمؼٍّ يَماَن         َُما ُأسَمازِم طِملَم ُأىْمَتُؾ ُُم  َُمٍْمَ

ًَمِف َوإِْن َيَِم٠ْم  ِع    َوَذًمَِؽ ذِم َذاِت اإْلِ ٌَاِرْك قَمغَم َأْوَااِل ؿِمْٚمٍق مُمَزي  ُي

ا وَمَ٘متَ  ٚمٍِؿ ىُمتَِؾ َاهؼْمً ًْ  ًمُِٙمؾِّ اُْمِرٍئ ُُم
يْمَٕمَتلْمِ ـي اًمري ٌَْٞمٌب ُهَق ؾَم ـُ احْلَاِرِث وَمَٙماَن ظُم َٚمُف اسْم

ِهل  َاهغمي  اهللُوَماؾْمَتَجاَب  ـِ صَماسمٍِت َيْقَم ُأِاهٞمَب وَمه٠َمظْمؼَمَ اًمٜمٌي قَمَٚمْٞمهِف َوؾَمهٚميَؿ  اهللًُمَِٕماِاِؿ سْم

ٌُقا ُهْؿ َوَُما ُأِاٞم صُمقا  َأْاَحاسَمُف ظَمؼَمَ اِر ىُمَرْيٍش إمَِم قَماِاهٍؿ طِمهلَم طُمهدِّ ـْ يُمٗمي َوسَمَٕمَث َٟماٌس ُِم

ٌُِٕمهَث  ـْ قُمَٔماَمِئِٝمهْؿ َيهْقَم سَمهْدٍر وَم  ُِمٜمُْف ُيْٕمَرُف َويَماَن ىَمْد ىَمَتَؾ َرضُماًل ُِم
ٍ
ة ُف ىُمتَِؾ ًمُِٞم١ْمشَمْقا سمٌَِمْ َأٟمي

ـْ رَ  سْمِر وَمَحَٛمْتُف ُِم ـْ اًمدي ِة ُِم ٚمي ـْ قَمغَم قَماِاٍؿ ُِمْثُؾ اًمٔم  ْؿ وَمَٚمْؿ َيْ٘مِدُروا قَمغَم َأْن َيْ٘مَٓمهَع ُِمه
ؾُمقهِلِ

 .حَلِْٛمِف ؿَمْٞمًئا

َنك قمـ اعمرور ُمهـ ديهار اعمٕمهذسملم ُمهـ  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميؿَ  اهللَُاغمي سمؾ إن رؾمقل اهلل 

اهحٞم، ÷ومٗمهل ظمقوًما أن يّمٞمب اعمًٚمؿ ُمها أاهاهبؿ اًمٙمٗمار إال أن يٙمقن اعمار سمايمٞمًا 

ٌْهِد  (2981) ×ًهٚمؿُم÷(و4712سمهرىمؿ ) ×اًمٌخاري ـْ قَم ـِ قُمَٛمهَر َرِاَ اهللِ قَمه  اهللُسْمه

ْجهرِ  اهللَُاغمي اهللِ قَمٜمُْٝماَم َأني َرؾُمقَل  ُِقا َظوَذ  «:قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ ىَماَل ِخَْاَحاِب احْلِ اَل َتوْدُخ

 ُِ ُٕوقا َبوٚـَِغ َؾواَل َتوْدُخ ق ُُ ُٕوقا َبوٚـَِغ َؾوِْ٘ن ََلْ َت ق ُُ ْقِم إاِلَّ َأْن َت ََ ُِ اْف اَل ُٗ ْؿ َأْن َ  ِٓ ْٔ و َِ قا َظ

ْؿ ِمْثُؾ َمٚ َأَصَُّٚبُؿْ  ُُ  .»ُيِهَٔي

وأٟمت أهيها اعمًهٚمؿ ههؾ شمه٠مُمـ أن يٜمهزل اهلل قمهكم اًمٙمهاومريـ قمهذاسًما وأٟمهت ذم 

 أوؾماـمٝمؿ ،ومٞمّمٞمٌؽ ُما أااهبؿ.
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 أ فٜ وجقب اهلجرة مـ بال  افٍُر 

 :اخدًمة قمغم وضمقب اهلجرة ُمـ سمالد اًمٙمٗمر إمم سمالد اإلؾمالم هل

 .وىمد شم٘مدُمت قمدة أدًمة ذم ذًمؽ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، 

 اًمًٜمة اًمّمحٞمحة، وىمد شم٘مدُمت قمدة أدًمة ذم ذًمؽ 

اإلمجاع قمغم ذًمؽ، ٟم٘مٚمف اسمـ يمثػم رمحف اهلل، وىمد شم٘مهدم ذم أول ومّمهؾ وضمهقب 

 .اهلجرة

 :وشم٘مدم ٟم٘مؾ يمالم ه١مالة اًمٕمٚمامة

 .يمالم اإلُمام اًمٜمقوي رمحف اهلل

 .يمالم احلاومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل

 .شمٞمٛمٞمة رمحف اهلل يمالم ؿمٞم  اإلؾمالم اسمـ

 .يمالم اإلُمام اسمـ يمثػم، وومٞمف ٟم٘مؾ اإلمجاع قمغم ذًمؽ رمحف اهلل

 .يمالم اإلُمام اًمًٜمدي رمحف اهلل

 .يمالم اإلُمام اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي رمحف اهلل

 .يمالم اإلُمام اًمِمقيما  قمٚمٞمف رمحة اهلل

 .اخًمٌا  رمحف اهلل اإلُماميمالم  

 .يمالم اإلُمام اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل

الُمٝمؿ قمغم ذح آيات وأطماديث، وههاك أيْمهًا مجٚمهة ُمهـ ومتهاوى وه١مالة يم

 :اًمٕمٚمامة ذم ذًمؽ
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 ادَدد  اإلمٚم ابـ ؿدامٜ

 (:151-13/149 )×عمٖمٜملا÷ ىمال ذم 

اهلجرة: وههل اخلهروج ُمهـ دار اًمٙمٗمهر إمم دار اإلؾمهالم، ىمهال اهلل  ذم  ؾّموم)

ُٜ َطوٚدِِل أَ ﴿شمٕمامم:  و َُ وُٚ ُؿ اداََْلئِ ـَ َتَقؾَّ َّْوٚ إِنَّ افَّوِذي ـُ ْوُتْؿ َؿوُٚفقا  ـُ ْؿ َؿوُٚفقا ؾِؤَؿ  ِٓ ِسو ٍُ ٕ

ـْ َأْرُض  و ُُ َغ ِ  األَْرِض َؿوُٚفقا َأََلْ َت ٍِ ًَ ُْٖوَفئِوَؽ اهللِ ُمْسَتْو وٚ َؾ َٓ وِٚجُروا ؾِٔ َٓ ًٜ َؾُت ًَ َواِشو

ُِ َوا َجِٚل َوافَِّْسوٚ ـَ افرِّ َغ ِم
ٍِ
ًَ ْت َمِهًرا، إاِلَّ ادُْْسَتْو َُ َُّْؿ َوَشٚ َٓ َواُ ْؿ َج

ْٖ ْفِقْفوَداِن الَ َم

ُْٖوَفئِوَؽ َظَسوك  َتُدوَن َشئِاًل، َؾ ًٜ َوالَ ََيْ َِ ًُقَن ِحٔ وَٚن  اهللَُيْسَتىِٔ ـَ ْؿ َو ُٓ وَق َظوْْ ٍُ ًْ  اهللَُأْن َي

ـْ َُيَِٚجْر ِ  َشئِِؾ  قًرا، َوَم ٍُ ا َؽ ق  ٍُ ـْ ََيُْرْج اهللِ َظ ًٜ َوَم ًَ ثًِرا َوَش ـَ َنِْد ِ  األَْرِض ُمَراَؽًَم 

 ْٔ ـْ َب ِٚجًرا إَِػ ِم َٓ ْد َوَؿَع َأْجُرُه َظوَذ اهللِ تِِف ُم ََ ُف ادَْْقُت َؾ ـْ وَٚن اهللِ َوَرُشقفِِف ُثؿَّ ُيْدِر ـَ  اهللَُو

قًرا َرِحًَٔم  ٍُ  [.111-97اًمٜمًاة: ]﴾َؽ

أٟما سمرية ُمـ ُمًٚمؿ سمهلم ))وروي قمـ اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أٟمف ىمال: 

ق داود واًمٜمًائ واًمؽمُمهذي، وُمٕمٜمهاه: ال يٙمهقن ((. رواه أسمٟمارمها ىال شمراةُمنميملم 

سمٛمقوع يرى ٟمارهؿ ويرون ٟماره إذا أوىمهدت. ذم آي وأظمٌهار ؾمهقى ههذيـ يمثهػم. 

 .وطمٙمؿ اهلجرة سماق ال يٜم٘مٓمع إمم يقم اًم٘مٞماُمة ذم ىمقل قماُمة أهؾ اًمٕمٚمؿ(اهه

 :صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل

 :(8/241×)جمٛمقع اًمٗمتاوى÷يمام ذم  رمحف اهلل  ىمال

، وإقماٟمة أو همػمها (1)ديـُمارُماة اعمًٚمٛملم وأُمقاهلؿ حمرُمة، طمٞمث يماٟمقا ذم د)

أو همهػمهؿ،  ديـارُمهاخلارضملم قمـ ذيٕمة ديـ اإلؾمالم حمرُمة ؾمهقاًة يمهاٟمقا أههؾ 

                                                           

 سمٚمدة.اؾمؿ (1)
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واعم٘مٞمؿ هبا إن يمان قماضمزًا قمـ إىماُمة ديٜمف وضمٌت اهلجهرة قمٚمٞمهف، وإال اؾمهتحٌت ومل 

 .دمب( اهه

 :اإلمٚم أمحد بـ حسغ افئَٓل

 .: سماب ومرض اهلجرة(9/12)×اًمًٜمـ÷إلُمام اًمٌٞمٝم٘مل ذم سمقب ا

 :(12/5)×ؿمٕمب اإليامن÷ىمال ذمو

 .اًمًادس واًمًتقن ُمـ ؿمٕمب اإليامن)

ٞمٝمؿ، وذيمر قمهدة آيهات صمهؿ قمٚمًديـ واًمٖمٚمظ وهق سماب ذم ُمٌاقمدة اًمٙمٗمار واعمٗم

 :ىمال سمٕمدها

، ومدًمت هذه اْليات وُما ذم ُمٕمٜماها قمغم أن اعمًٚمؿ ال يٜمٌٖمل ًمف أن يهقاد يمهاومراً )

وإن يمان أسماه أو اسمٜمف أو أظمهاه وال ي٘مارسمهف وال جياريهف ذم اخلٚمٓمهة واًمّمهحٌة جمهرى 

 .ُمًٚمؿ ُمٜمف وإن سمٕمد(اهه

 :احلِّٔل

 (:2/182) ×اعمٜمٝماج ذم ؿمٕمب اإليامن÷ىمال ذم 

وُمـ اًمِم، قمغم اًمديـ أن اعم١مُمـ إذا يمان ُمـ ىمقم ال يًتٓمٞمع أن يهقذم اًمهديـ )

ُرْج ﴿واومؼ ىمال اهلل قمزو ضمؾ:  طم٘مقىمف سملم وهاضمر إمم طمٞمث يٕمٚمؿ أٟمف ظمػم ًمف ـْ ََيْ َوَم

ِٚجًرا إَِػ  َٓ ْٔتِِف ُم ـْ َب ْد َوَؿَع َأْجوُرُه َظوَذ اهللِ ِم ََ ُف ادَْْقُت َؾ ـْ اًمٜمًهاة: ] ﴾اهللِ َوَرُشقفِِف ُثؿَّ ُيْدِر

. ومٞمدظمؾ ذم هذا ُمـ هاضمر إمم اهلل ورؾمقل اهلل اغم اهلل قمٚمٞمهف وآًمهف وؾمهٚمؿ ذم [111

وجياهد ُمٕمف، وُمـ هاضمر سمٕمده إمم طمٞمث يًتٓمٞمع إفمٝمار ديٜمهف طمٞماشمف ًمٞمٚم٘ماه ويّمحٌف 

وُه إَِػ ﴿وٟمّمب أقمالم ذيٕمتف ومٞمف، ىمهال اهلل شمٕمهامم:   َؾوُر ه
ٍُ
اهللِ َؾوِْ٘ن َتَْوَٚزْظُتْؿ ِ  َرْ
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ُشقلِ  . ومهدظمؾ ذًمهؽ اًمرضمهقع إًمٞمهف طمٞمهًا ذم ؾمه١ماًمف قمهام أؿمهٙمؾ [59اًمٜمًهاة: ] ﴾َوافرَّ

ًمٜماس قمـ رسمف ضمؾ ضمالًمف، ومٙمهذًمؽ يهدظمؾ واًمرضمقع سمٕمد ووماشمف إمم ؾمٜمتف، وُما سمٚمغ ا

 .ذم اهلجرة، وإًمٞمف اًمقضمٝمان اًمٚمذان ذيمرَتام. واهلل أقمٚمؿ

وذم -وم٢من أىمام سمدار اجلٝماًمة ذًمٞمالً ُمًتْمٕمٗمًا وهق ي٘مدر قمغم االٟمت٘مال إمم طمٞمث خاًمٗمٝما وم٘مد شمهرك. 

وٚ﴿ومروًا واضمًٌا: خن اهلل شمٕمامم ىمال:  -ىمقل يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامة ـَ َتَقؾَّ ُٜ َطوٚدِِل إِنَّ افَّوِذي و َُ ُ ُؿ اداََْلئِ

ـْ َأْرُض  و ُُ َغ ِ  األَْرِض َؿوُٚفقا َأََلْ َت ٍِ ًَ َّْوٚ ُمْسَتْوو ـُ ُْتْؿ َؿُٚفقا  ـُ ْؿ َؿُٚفقا ؾَِٔؿ  ِٓ ِس ٍُ اهللِ َإٔ

َغ ِمو ٍِ ًَ ْت َمِهًرا، إاِلَّ ادُْْسَتْو َُ َُّْؿ َوَشٚ َٓ َواُ ْؿ َج
ْٖ ُْٖوَفئَِؽ َم ٚ َؾ َٓ ِٚجُروا ؾِٔ َٓ ًٜ َؾُت ًَ ـَ َواِش

ُْٖوَفئَِؽ َظَسك  َتُدوَن َشئِاًل، َؾ ًٜ َوالَ ََيْ َِ ًُقَن ِحٔ  َواْفِقْفَداِن الَ َيْسَتىِٔ
ُِ َجِٚل َوافَِّْسٚ  اهللُافرِّ

َٚن  ـَ ْؿ َو ُٓ َق َظْْ ٍُ ًْ ـْ َُيَوِٚجْر ِ  َشوئِِؾ  اهللَُأْن َي وقًرا، َوَمو ٍُ ا َؽ وق  ٍُ َنِوْد ِ  األَْرِض اهللِ َظ

ثًِرا َوَش  ـَ ِٚجًرا إَِػ ُمَراَؽًَم  َٓ ْٔتِِف ُم ـْ َب ُرْج ِم ـْ ََيْ ًٜ َوَم ْد اهللِ ًَ ََ ُف ادَْْقُت َؾ ـْ َوَرُشقفِِف ُثؿَّ ُيْدِر

َٚن اهللِ َوَؿَع َأْجُرُه َظَذ  ـَ قًرا َرِحًَٔم  اهللَُو ٍُ  [.111-97اًمٜمًاة: ] ﴾َؽ

ويققمد شمارك اهلجرة ُمـ اًمٌٚمد اًمذي يٙمقن ُمًتْمٕمٗمًا ومٞمهف إذا يمهان ىمهادرًا قمهغم 

 .هذا اًمققمٞمد ومثٌت أَنا ومريْمة الزُمة أيْمًا(اهه ُمثؾ

 اإلشالم ُمّد بـ ظيد افق ٚب افتّّٔل ووخٔواإلمٚم ادجد  ص

 :ىمال رمحف اهلل ذم اخاقل اًمثالصمة

واهلجرة: االٟمت٘مال ُمـ سمٚمد اًمنمك إمم سمالد اإلؾمهالم، واهلجهرة ومريْمهة قمهغم )

أن شم٘مهقم اًمًهاقمة، هذه اخُمة ُمهـ سمٚمهد اًمنمهك إمم سمٚمهد اإلؾمهالم، وههل سماىمٞمهة إمم 

ِٝمْؿ ﴿واًمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕمامم:  ًِ اُهُؿ اعْمَاَلِئَٙمُة فَماعمِِل َأٟمُٗم ـَ شَمَقومي ِذي  [97اًمٜمًاة:] ﴾إِني اًمي

 افنٔخ شَِٔمن بـ افنٔخ ظيد اهلل بـ افنٔخ ُمّد بـ ظيد افق ٚب

 :)123-8/122 )×اًمدرر اًمًٜمٞمة ذم اخضمقسمة اًمٜمجدية÷يمام ذم رمحف اهلل ىمال 
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ْؿ إِِن اْشوَتَىُٚظقا ﴿ىمقًمف شمٕمامم: ) ُُ ـْ ِ يوِْ ْؿ َظ ـُ و ْؿ َحتَّك َيُر ه ُُ َٕ ق ُِ
ٚتِ ََ َوالَ َيَزاُفقَن ُي

 َٚٔ ْٕ وْؿ ِ  افوده ْٝ َأْظََمهُلُ وَؽ َحيَِىو
ُْٖوَفئِ وٚؾٌِر َؾ ـَ ْٝ َوُ وَق  و ُّ َٔ ـْ ِ يِِْف َؾ ْؿ َظ ُُ ـْ َيْرَتِدْ  ِمْْ َوَم

 َٓ َؽ َأْصَحُٚب افَِّْٚر ُ ْؿ ؾِٔ
 [.217اًمٌ٘مرة:] ﴾ٚ َخٚفُِدونَ َواِِخَرِة َوُأْوَفئِ

وم٠مظمؼم شمٕمامم أن اًمٙمٗمار ال يزاًمقن ي٘ماشمٚمقن اعمًٚمٛملم طمتك يردوهؿ قمهـ ديهٜمٝمؿ 

 .إن اؾمتٓماقمقا، ومل يرظمص ذم ُمقاوم٘متٝمؿ ظمقومًا قمغم اًمٜمٗمس واعمال واحلرُمة

سمؾ أظمؼم قمٛمـ واوم٘مٝمؿ سمٕمد أن ىماشمٚمقه ًمٞمدومع ذهؿ أٟمف ُمرشمد، ومه٢من ُمهات قمهغم 

، وم٢مٟمف ُمـ أهؾ اًمٜمار اخلاًمديـ ومٞمٝما، ومٙمٞمػ سمٛمـ واوم٘مٝمؿ ردشمف سمٕمد أن ىماشمٚمف اعمنميمقن

 ُمـ همػم ىمتال؟

وم٢مذا يمان ُمـ واوم٘مٝمؿ سمٕمد أن ىماشمٚمقه ال قمذر ًمف، قمرومت أن اًمذيـ يه٠مشمقن إًمهٞمٝمؿ 

ويًارقمقن ذم اعمقاوم٘مة هلؿ ُمـ همػم ظمقف وال ىمتال أَنهؿ أومم سمٕمهدم اًمٕمهذر وأَنهؿ 

 .يمٗمار ُمرشمدون( اهه

 افنٔخ ظيد افرمحـ بـ حسـ مل افنٔخ

 وومٞمف ضمقاب قمـ ؿمٌٝمةوهق ااطمب )ومت، اعمجٞمد(

 (:8/498)×اًمدرر اًمًٜمٞمة÷يمام ذم  رمحف اهلل ىمال 

وأُما ُما ذيمرت ُمـ ؾمٞماىمف ىمقل اسمـ يمثػم: أن اهلجهرة ال دمهب إال قمهغم ُمهـ ال )

ي٘مدر قمغم إفمٝمار ديٜمف إمم آظمره، ومٝمذا ُمٕمٜمك ُما ذيمر اًمٕمٚمامة ذم يمتٌٝمؿ، وههذا ال ٟمهزاع 

ـ قمرومٜما ُمـ مل دمب قمٚمٞمف اهلجرة سم٢مفمٝمار ديٜمهف وههق آُمهـ ومٞمف قمٜمد أيمثر اًمٕمٚمامة، وًمٙم

سمذًمؽ ُمٕمروف ومٞمٙمؿ مل يًتٝمزئ سم٠مههؾ اإلؾمهالم أو مل يهريمـ إمم ُمهـ اؾمهتٝمزأ هبهؿ 

ويٕمههلم أهههؾ اًمٌاـمههؾ سمٚمًههاٟمف، ومٞماًمٞمههت ؿمههٕمري ُمههـ هههق اًمههذي ومههٞمٙمؿ ئمٝمههر 

 (.ديٜمف؟....إًم 
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 (:241-8/238)×اًمدرر اًمًٜمٞمة÷ وىمال أيْمًا يمام ذم 

أن اهلل شمٕمامم ومرض قمغم قمٌاده اهلجرة قمٜمهد فمٝمهقر اًمٔمٚمهؿ ومما جيب أن يٕمٚمؿ: )

واعمٕمايص طمٗمٔمًا ًمٚمديـ، واٞماٟمة ًمٜمٗمقس اعمه١مُمٜملم قمهـ ؿمهٝمقد اعمٜمٙمهرات وخماًمٓمهة 

أهؾ اعمٕمهايص واًمًهٞمئات وًمٞمتٛمٞمهز أههؾ اًمٓماقمهات واإليهامن قمهـ ـمائٗمهة اًمٗمًهاد 

عمها واًمٕمدوان، وًمٞم٘مقم قمٚمؿ اجلٝماد، اًمذي سمف االح اًمٌالد واًمٕمٌاد، وًمهقال اهلجهرة 

ىمام اًمديـ، وال قمٌد رب اًمٕماعملم، وُمـ اعمحال أن َتّمؾ اًمؼماةة ُمـ اًمنمك واًمٔمٚمؿ 

 .واًمٗمًاد سمدوَنا

وُمـ ًمقازم شمرك اهلجرة هماًمًٌا: ُمِماهدة اعمٜمٙمهرات وُمداهٜمهة أرسمهاب اعمٕمهايص 

واًمًٞمئات وُمقادَتؿ واٟمنماح اًمّمدر هلؿ، وم٢من اًمنم يتداقمك، وجير سمٕمْمهف سمٕمْمهًا، 

ٝمرهؿ سمدون هذه اخُمقر، وال سمد ُمـ رواهؿ واعمٌادرة ومال يروقن قمٛمـ هق سملم أفم

 .ذم هقاهؿ

صمؿ إٟمف ىمال ىمقالً يٜمٌئ ُمـ ًمف أدٟمك ُمٕمرومة: أن هذا ال يّمدر إال ممـ هق همريؼ ذم 

اجلٝماًمة، ىمد قمري ُمـ اعمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل، وذًمؽ ىمقًمف: إن اهلل ىمدم طمرُمة اسمـ آدم قمغم 

 .ظماف قمغم ٟمٗمًف اًمير طمرُمتف وإسماطمة ُما طمرم اهلل قمٚمٞمف ُمـ أيمؾ اعمٞمتة إذا

ووضمف ظمٓم٢مه وضمٝمٚمف أٟمف ضمٕمؾ ذًمؽ أااًل ىماس قمٚمٞمف شمرك اهلجهرة، وذم زقمٛمهف 

أٟمف اوٓمر إمم شمريمٝما، يمام اوٓمر إمم اخيمؾ ُمـ اعمٞمتة، ُمـ ظماف قمهغم ٟمٗمًهف اًمتٚمهػ، 

 :وم٠مىمقل: ال خٗمك ُما ذم هذا اًم٘مٞماس ُمـ اًمٗمًاد وذًمؽ ُمـ وضمقه

تهل دًمهت قمهغم وضمهقب ُمٜمٝما: أٟمف ذم ُمّمهادُمة ٟمّمهقص اًمٙمتهاب واًمًهٜمة، اًم

اهلجرة، قمغم ُمـ ًمف ىمدرة قمٚمٞمٝما، وإن يمان يتقىمع هبا اًم٘متؾ واعمقت، يمام أٟمهف ال يهؽمك 

ـْ ِ َيوِٚرِ ْؿ ﴿اجلٝماد ظمقومًا ُمـ اًم٘متؾ يمام ىمال شمٕمامم:  ـَ َ وَٚجُروا َوُأْخِرُجوقا ِمو َؾٚفَّوِذي

ْؿ َش  ُٓ َرنَّ َظْْ ٍِّ ـَ ُِقا الَ ُ
ُِقا َوُؿتِ وِري َوُأوُذوا ِ  َشئِِع َوَؿَٚت ْؿ َجَّْوٍٚت َجْ ُٓ وَّْ َِ َِّٔئِِٚتِْؿ َوالَ ُْ ِخ
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ـْ ِظِْْد  ٚ األَْْنَُٚر َثَقاًبٚ ِم َٓ
تِ ـْ َتْ ـُ افثََّقاِب  اهللُوَ اهللِ ِم . وىمقًمهف [195آل قمٛمران:]﴾ِظَْْدُه ُحْس

ـَ َ َٚجُروا ِ  َشئِِؾ ﴿شمٕمامم:  ُؿ اهللِ َوافَِّذي ُٓ ُزَؿوَّْ ُِقا َأْو َموُٚتقا َفَرْ
ِرْزًؿوٚ َحَسوًْٚ  هللُاُثؿَّ ُؿتِ

اِزِؿغَ  اهللََوإِنَّ  َق َخْرُ افرَّ  [.58احلج: ] ﴾هَلُ

ومٚمؿ جيٕمؾ اهلل شمٕمامم هذه اخُمقر اًمتل ىمد شم٘مع ًمٚمٛمٝماضمر قمذرًا قمهـ اهلجهرة: خن 

ِوْؿ ﴿اهلالك ذم اهلجرة واجلٝماد هق اًمًالُمة وم٢مٟمف ؿمٝمادة، واًمِمهٝمداة  ٌُ ِظْْوَد َرُّبِّ َٔوٚ َأْح

ـْ َؾْوِِفِ  اهللُبََِم مَتُٚ ُؿ ُيْرَزُؿقَن، َؾِرِحَغ   [.171-169آل قمٛمران: ] ﴾ِم

وىمد حيّمؾ ًمٚمٛمٝماضمر ُما حيٌف ُمـ طمًـ اًمٕماىمٌة ذم اًمدٟمٞما، وُمع ُما يرضمهقه ذم 

ـْ َُيَوِٚجْر ِ  َشوئِِؾ ﴿اْلظمرة، يمام ىمال شمٕمامم:  ثِوًرا اهللِ َوَم ـَ َنِوْد ِ  األَْرِض ُموَراَؽًَم 

 ًٜ ًَ  [.111]اًمٜمًاة: اِيٜ  ﴾ َوَش

 فنٔخ ظيد اهلل بـ ظيد افرمحـ أبٚ بىغا

 :(8/295)×اًمدرر اًمًٜمٞمة÷ ىمال رمحف اهلل يمام ذم 

ي٘مهدر قمهغم  ٙمقن سملم فمٝمهرا  اعمنمهيملم ومه٢من يمهانوُما ذيمرت ُمـ طمال ُمـ ي)

إفمٝمار اًمتقطمٞمد سمحٞمث ئمٝمر هلؿ اًم٘مقل سم٠من هذه اخُمقر اًمنمهيمٞمة اًمتهل شمٗمٕمهؾ قمٜمهد 

يٗمٕمٚمهف، ومٛمثهؾ ههذا ال دمهب قمٚمٞمهف  اًم٘مٌقر وهمػمها، سماـمؾ ووالل، وأٟما سمرية ممهـ

اهلجرة، إن يمان ال ي٘مدر قمغم إفمٝمار ذًمؽ، ُمع اقمت٘ماد سمٓمالٟمف، وإٟمهف ًمنمهك قمٔمهٞمؿ، 

 .ومٝمذا شمرك واضمًٌا قمٚمٞمف، وال يٙمٗمر سمذًمؽ(اهه

 افنٔخ إشحٚ  بـ ظيد افرمحـ بـ حسـ 

 وذم ومتقاه ُمٕمٜمك إفمٝمار اًمديـ وهق ُمٝمؿ

 :(316-8/314)×اًمدرر اًمًٜمٞمة÷ ىمال يمام ذم
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ًمٙمٗمار واعمنمهيملم، واًم٘مهرآن ُمهـ أوًمهف إمم آظمهره يٜمهادي قمهغم ذًمهؽ، هجر ا)

وُمّمٚمحتف َتٞمٞمز أوًمٞماة اهلل ُمـ أقمدائف، وىمريب ُمـ هذا هجر أهؾ اًمٌدع واخههقاة، 

ٝمؿ وجماٟمٌتٝمؿ وشمهرك اًمّمهالة وىمد ٟمص اإلُمام أمحد وهمػمه ُمـ اًمًٚمػ قمغم اًمٌٕمد قمٜم

 قمٚمٞمٝمؿ.

أن شمهارك اهلجهرة قمهاٍص وىمد طمٙمك اسمـ يمثػم رمحهف اهلل شمٕمهامم: اإلمجهاع قمهغم  

 .ُمرشمٙمب حمرُمًا قمغم شمرك اهلجرة

وال يٙمٗمل سمٖمْمٝمؿ سماًم٘مٚمب سمؾ ال سمد ُمـ إفمٝمار اًمٕمداوة واًمٌٖمْماة، ىمال شمٕمهامم: 

ْؿ ﴿ ُُ ُُ ِمْْ ٚ ُبَرم َّٕ ْؿ إِ
ِٓ ْقِم ََ ُف إِْذ َؿُٚفقا فِ ًَ ـَ َم ٌٜ ِ  إِْبَراِ َٔؿ َوافَِّذي ْؿ ُأْشَقٌة َحَسَْ ُُ ْٝ َف َٕ ٚ ـَ َؿْد 

 ًْ َّٚ َت ـْ ُ وِن َوِِم ُُ َأَبًدا َحتَّوك اهللِ ُيُدوَن ِم َوٚ ٌْ َداَوُة َواْفَي ًَ ُؿ اْف ُُ َْْٔ ََْْْٔٚ َوَب ْؿ َوَبَدا َب ُُ ٚ بِ َٕ ْر ٍَ ـَ

ِمُْقا بِ  ْٗ  [.4اعمٛمتحٜمة:] ﴾َوْحَدهُ ٚهللِ ُت

ََْْْٔٚ﴿وماٟمٔمر إمم هذا اًمٌٞمان اًمذي ًمٞمس سمٕمده سمٞمان طمٞمث ىمال:  أي: فمٝمر،  ﴾َوَبَدا َب

ومال سمد ُمـ اًمتٍمي، سماًمٕمهداوة وشمٙمٗمهػمهؿ ضمٝمارًا،واعمٗمارىمهة  هذا هق إفمٝمار اًمديـ،

 .سماًمٌدن، وُمٕمٜمك اًمٕمداوة: أن شمٙمقن ذم قمدوة واًمْمد ذم قمدوة أظمرى

ؾ اًمؼماةة: اعم٘ماـمٕمة سماًم٘مٚمب واًمٚمًان واًمٌدن، وىمٚمهب اعمه١مُمـ ال خٚمهق ايمان أ

ُمـ قمداوة اًمٙماومر، وإٟمام اًمٜمزاع ذم إفمٝمار اًمٕمداوة، وم٢مَنا ىمهد ختٗمهك ًمًهٌب ذقمهل، 

هق اإليمراه ُمع االـمٛمئٜمان، وىمهد ختٗمهك اًمٕمهداوة ُمهـ ُمًتْمهٕمػ ُمٕمهذور قمهذره و

اًم٘مرآن، وىمد ختٗمك ًمٖمرض دٟمٞمقي، وهق اًمٖماًمب قمغم أيمثر اخلٚمهؼ، ههذا إن مل ئمٝمهر 

 .ُمٜمف ُمقاوم٘مة

ودقمقى ُمـ أقمٛمك اهلل سمّمػمشمف، وزقمؿ أن إفمٝمار اًمديـ هق ُمٜمٕمٝمؿ ممـ يتٕمٌهد، 

، وهيهـ ُمهـ يمهان ذم سمهالد أو يدرس دقمقى سماـمٚمة، ومزقمٛمف ُمهردود قم٘مهاًل وذقمهاً 

اًمٜمّمههارى، واعمجههقس، واهلٜمههد، ذًمههؽ احلٙمههؿ اًمٌاـمههؾ: خن اًمّمههالة واخذان 
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واًمتدريس ُمقضمقد ذم سمٚمداَنؿ، وهذا إسمٓمال ًمٚمٝمجرة واجلٝمهاد، واهد اًمٜمهاس قمهـ 

 .ؾمٌٞمؾ اًمرؿماد( اهه

 افنٔخ محد بـ ظيد افًزيز 

 :(8/426)×اًمدرر اًمًٜمٞمة÷ ىمال يمام ذم 

إمم سمالد اإلؾمهالم ومهرض واضمهب سمهٜمص اًمٙمتهاب  اهلجرة ُمـ سمالد اعمنميملم)

واًمًٜمة، وإمجاع اخُمة وىمد ومروٝما اهلل قمغم رؾمقًمف وأاهحاسمف ىمٌهؾ ومهرض اًمّمهقم 

 .واحلج يمام هق ُم٘مرر ذم اخاقل واًمٗمروع( اهه

 افنٔخ شَِٔمن بـ شحَمن 

 :(8/463)×اًمدرر اًمًٜمٞمة÷ ىمال يمام ذم 

 ؾمهٌحاٟمف أوضمهب قمهغم وماقمٚمؿ ووم٘مٜمل اهلل وإياك ًمًٚمقك اًمٓمريؼ اخىمقم أن اهلل)

اًمٕمٌد اهلجرة ُمهـ ديهار اعمنمهيملم واًمٌٕمهد قمهٜمٝمؿ، وقمهدم ُمًهايمٜمتٝمؿ وجمهاُمٕمتٝمؿ، 

وأوضمب قمٚمٞمف ُمٕماداَتؿ وُمٌاداَتؿ سماًمٕمداوة واًمٌٖمْماة واًمتٍمي، هلهؿ سمهذًمؽ، يمهام 

ُيوُدوَن، إاِلَّ ﴿ىمال شمٕمامم:  ًْ َّٚ َت ٌُ ِِم ِْل َبَرا َّٕ  افَّوِذي َؾَىوَرِِّن َوإِْذ َؿَٚل إِْبَراِ ُٔؿ ألَبِِٔف َوَؿْقِمِف إِ

ـِ  ِدي ْٓ َٔ ُف َش َّٕ  [.27-26اًمزظمرف:] ﴾َؾِ٘

ؿْ ﴿ وىمال شمٕمامم: ُُ ـْ ُ وِن  َوَأْظَتِزُف  [.48ُمريؿ: ] ﴾اهللِ َوَمٚ َتْدُظقَن ِم

 :افنٔخ شًد بـ ظتٔؼ

ىمال سمقضمقب اهلجرة ُمهـ ُمقاوهع اًمنمهك ( 8/496)×اًمدرر اًمًٜمٞمة÷ يمام ذم 

 .مل ي٘مدر اإلٟمًان قمغم إفمٝمار ديٜمف واعمٕمايص إمم سمٚمد اإلؾمالم واًمٓماقمة إذا
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 :افنٔخ ُمّد بـ إبرا ٔؿ بـ ُمّق  

 :(8/497)×اًمدرر اًمًٜمٞمة÷ ىمال يمام ذم 

احلؼ اعم٘مٓمقع سمف اًمذي ٟمديـ اهلل سمف وهق احلهؼ أن اهلجهرة واضمٌهة قمهغم ُمهـ مل )

ي٘مدر قمغم إفمٝمار ديٜمف وظماف اًمٗمتٜمة، وأدًمة ذًمؽ فماهرة ُمـ اًمٙمتهاب واًمًهٜمة، وىمهد 

ة قمغم ذًمؽ، وذيمروه ذم أاقهلؿ، وأن اجلٝماد ىمائؿ ُمع يمهؾ إُمهام سمهر ٟمص قمٚمامة اًمًٜم

ووماضمر، طمتك ي٘ماشمؾ آظمر هذه اخُمة اًمدضمال، وأن اهلجرة سماىمٞمة ال شمٜم٘مٓمع اًمتقسمة، وال 

 .شمٜم٘مٓمع اًمتقسمة طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهبا( اهه

 :افنٔخ افًالمٜ ُمّد بـ صٚفح افًثّٔغ 

 :131-129اهذم ذح اخاقل اًمثالصمة: رمحف اهلل ىمال 

 .اهلجرة ذم اًمٚمٖمة: ُم٠مظمقذة ُمـ اهلجر وهق اًمؽمك)

االٟمت٘مهال ُمهـ سمٚمهد اًمنمهك إمم سمٚمهد )ومٝمهل يمهام ىمهال اًمِمهٞم :  عوأُما ذم اًمنمه

 .(اإلؾمالم

وسمٚمد اًمنمك هق اًمذي شم٘مام ومٞمف ؿمٕمائر اًمٙمٗمهر وال شم٘مهام ومٞمهف ؿمهٕمائر اإلؾمهالم 

إٟمهام ىمٚمٜمها قمهغم يماخذان واًمّمالة مجاقمة، واخقمٞماد واجلٛمٕمة قمغم وضمف قمام ؿمهاُمؾ، و

وضمف قمام ؿماُمؾ ًمٞمخرج ُما شم٘مام ومٞمف هذه اًمِمٕمائر قمغم وضمف حمّمهقر يمهٌالد اًمٙمٗمهار 

اًمتل ومٞمٝما أىمٚمٞمات ُمًٚمٛمة وم٢مَنا ال شمٙمقن سمالد إؾمالم سمهام شم٘مٞمٛمهف اخىمٚمٞمهات ومٞمٝمها ُمهـ 

ؿمٕمائر اإلؾمالم، أُما سمالد اإلؾمالم ومٝمل اًمٌالد اًمتل شم٘مام ومٞمٝما هذه اًمِمٕمائر قمغم وضمف 

 .قمام ؿماُمؾ
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قمغم يمؾ ُمه١مُمـ ال يًهتٓمٞمع إفمٝمهار ديٜمهف ذم سمٚمهد اًمٙمٗمهر ومهال يهتؿ  ومٝمل واضمٌة

إؾمالُمف إذا يمان ال يًتٓمٞمع إفمٝماره إال سماهلجرة، وُمها ال يهتؿ اًمقاضمهب إال سمهف ومٝمهق 

 .واضمب( اهه

 :افقا ظل   ٚ يافًالمٜ ادحدث مَيؾ بـ  ْٚصٔخ

 263ىمال ؿمٞمخٜما رمحف اهلل ذم )َتٗمة اعمجٞمب قمغم أؾمئٚمة احلاض واًمٖمريب( اهه

ؾمئؾ قمـ أخ أؾمٚمؿ سملم أهة يماومرة ُمات أسمقه قمغم اًمٜمٍماٟمٞمة، وأُمف هيقدية ومٙمٞمهػ  عما

 ُمٕماُمٚمتف خُمف؟

أُما هؾ يؽمك أُمف وسمالد اًمٙمٗمر وخرج ومرارًا سمديٜمف، وم٢مذا ظمٌمه وم٘مال رمحف اهلل: )

قمغم ٟمٗمًف اًمٗمتٜمة ومٚمف أن يٕمرض اإلؾمالم وم٢من أؾمٚمٛمت وإال ومال سم٠مس، سمؾ جيب قمٚمٞمهف 

ُٜ ﴿ز وضمهؾ ذم يمتاسمهف اًمٙمهريؿ: أن هياضمر يمام ي٘مقل اهلل قم و َُ وُٚ ُؿ اداََْلئِ ـَ َتَقؾَّ إِنَّ افَّوِذي

ـْ َأْرُض  و ُُ َغ ِ  األَْرِض َؿُٚفقا َأََلْ َت ٍِ ًَ َّْٚ ُمْسَتْو ـُ ُْتْؿ َؿُٚفقا  ـُ ْؿ َؿُٚفقا ؾَِٔؿ  ِٓ ِس ٍُ َطٚدِِل َإٔ

َُّْؿ اهللِ  َٓ َْٖواُ ْؿ َج َؽ َم
ُْٖوَفئِ ٚ َؾ َٓ ِٚجُروا ؾِٔ َٓ ًٜ َؾُت ًَ َغ َواِش ٍِ ًَ ْت َمِهًرا، إاِلَّ ادُْْسَتْوو َُ َوَشٚ

َتُدوَن َشئِاًل، ًٜ َوالَ ََيْ َِ ًُقَن ِحٔ  َواْفِقْفَداِن الَ َيْسَتىِٔ
ُِ َجِٚل َوافَِّْسٚ ـَ افرِّ -97اًمٜمًهاة: ] ﴾ ِم

98.] 

ْؿ ﴿وي٘مههقل ؾمههٌحاٟمف و شمٕمههامم:  ُُ ُٕ ْؿ َوإِْخووَقا ـُ ْؿ َوَأْبَْووُٚؤ ـُ ووَٚن مَبووُٚؤ ـَ ُؿووْؾ إِْن 

ـُ َوَأْزَواُج 
َسوَٚ َ ٚ َوَمَسوٚـِ ـَ َنوْقَن  وَٚرٌة ََتْ قَ وٚ َوِجَ ُّ ْؾُت ْؿ َوَأْموَقاٌل اْؿَسَ ُُ ْؿ َوَظِنَرُت ُُ

ـَ  ْؿ ِم ُُ ْٔ َّٛ إَِف ِيَ اهللِ َتْرَضْقَْنَٚ َأَح
ْٖ بَُّهقا َحتَّك َي ٍٚ  ِ  َشئِِِِف َؾَسَ َٓ َْٖمِرِه  اهللَُوَرُشقفِِف َوِج بِ

ْقَم ا اهللُوَ  ََ َِغَ الَ ََيِْدي اْف ِٚش ٍَ  [.24اًمتقسمة:] ﴾ْف
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 :افنٔخ محٚ  بـ ُمّد األٕهٚري

ًمف رمحف اهلل شمٕمامم رؾماًمة ُمٓمٌققمة سمٕمٜمقان: )إقمالم اًمزُمرة سم٠مطمٙمام اهلجرة( ىمهرر 

 .ومٞمٝما وضمقب اهلجرة ُمـ سمالد اًمٙمٗمر إمم سمالد اإلؾمالم

ىمرر هذا سماًم٘مقل واًمٗمٕمؾ. سماًم٘مقل ذم رؾماًمتف وٟمّمحف، وسماًمٗمٕمؾ ومٝمق ُمهـ دوًمهة 

ُمٙمة( صمؿ هاضمر رمحف اهلل إمم اًمًهٕمقدية ي٘مٞمة اًمٖمرسمٞمة، ووًمد ذم سمٚمدة )شماد أومر)ُمازم( ذم

 .طمٞمث رأى أَنا أومْمؾ دوًمة إؾمالُمٞمة ي٘مٞمؿ ومٞمٝما ديٜمف يمام ذيمره ذم رؾماًمتف اعمذيمقرة
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 :ؾتٚوى افِجْٜ افدائّٜ

 (7151ومٞمٝما: اًم١ًمال اًمًادس ُمـ اًمٗمتقى رىمؿ )

د سم٘مقًمهف اهغم اهلل قمٚمٞمهف ُما  هل ذوط اهلجرة ذم اإلؾمالم، وُما اعم٘مّمق :6س

 ؟»ًيٚ ة   اهلرج ـٓجرة إػاف«:وؾمٚمؿوآًمف 

: اهلجرة هل: اخلروج ُمـ سمٚمد اًمٙمٗمر إمم سمٚمد اإلؾمالم، وهل واضمٌهة، ىمهال 6ج

َّْوٚ ﴿شمٕمامم:  ـُ ْوُتْؿ َؿوُٚفقا  ـُ ْؿ َؿوُٚفقا ؾِؤَؿ  ِٓ ِسو ٍُ ُٜ َطوٚدِِل َإٔ و َُ
وُٚ ُؿ اداََْلئِ ـَ َتَقؾَّ إِنَّ افَّوِذي

َغ ِ   ٍِ ًَ ـْ َأْرُض ُمْسَتْو و ُُ ُْٖوَفئِوَؽ اهللِ  األَْرِض َؿوُٚفقا َأََلْ َت وٚ َؾ َٓ وِٚجُروا ؾِٔ َٓ ًٜ َؾُت ًَ َواِشو

ْت َمِهًرا َُ َُّْؿ َوَشٚ َٓ َواُ ْؿ َج
ْٖ  [.97اًمٜمًاة: ] ﴾َم

ىمال اسمـ يمثػم قمغم هذه اْلية: هذه اْلية اًمٙمريٛمة قماُمة ذم يمؾ ُمـ أىمام سملم 

س ُمتٛمٙمٜمًا ُمـ إىماُمة اًمديـ، ومٝمق فمٝمرا  اعمنميملم وهق ىمادر قمغم اهلجرة، وًمٞم

 .فمامل ًمٜمٗمًف، ُمرشمٙمب طمراُمًا سماإلمجاع. ا.هه

 ومٝمق (1) »ًيٚ ة   اهلرج ـٓجرة إػاف«:أُما ىمقًمف اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

يدل قمغم ومْمؾ اًمٕمٌادة هلل وطمده ذم أوىمات اًمٗمتـ واًم٘متال، وأَنا ذم اًمٗمْمؾ 

عمًٚمٛمقن هياضمرون إًمٞمف ذم يمٝمجرة ًمٚمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ عميا يمان ا

اعمديٜمة ُمـ سمالد اًمٙمٗمر ُمٙمة ىمٌؾ اًمٗمت،، وًمٞمس ذم ذًمؽ دالًمة قمغم إؾم٘ماط اهلجرة 

قمٛمـ َتٙمـ ُمٜمٝما إذا يمان ذم سمٚمد اًمٙمٗمر، وال يًتٓمٞمع إىماُمة ديٜمف سملم أوًمئؽ 

 .اًمٙمٗمرة

 وسماهلل اًمتقومٞمؼ واغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜما حمٛمد وآًمف واحٌف وؾمٚمؿ

 ة واإلومتاةاًمٚمجٜمة اًمدائٛمة ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم

 قمْمق                           قمْمق              ٟمائب رئٞمس اًمٚمجٜمة                اًمرئٞمس

                                                           

 شم٘مدم خترجيف. (1)
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 قمٌداهلل سمـ ىمٕمقد    قمٌد اهلل سمـ همديان     قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل               قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ سماز

 (:5413اًم١ًمال اخلاُمس ُمـ اًمٗمتقى رىمؿ )

يػ أن اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ عما ومهت، ورد ذم طمديث ٟمٌقي ذ: 5س

 ومٝمؾ هذا احلديث احٞم،؟  »ال جرة بًد افٍتح «:ُمٙمة ىمال

وهؾ يٛمٙمٜمٜما أن ٟمٗمٝمؿ ُمٜمف أن اعمْمٓمٝمديـ ذم أومٖماٟمًتان وؾمهقريا وهمهػمهؿ، ال  

جيقز هلؿ اهلجرة ُمـ سمالدهؿ أم أن ُمٙمهة أاهٌحت دار إؾمهالم: ًمهذًمؽ ومهال جيهقز 

 ًمٚمٛمًٚمؿ أن هياضمر ُمٜمٝما؟

طمديث احٞم،، ضمهاة  »ال  جرة بًد افٍتح، وفُـ جٓٚ  ؤٕٜ«حلديث::ا5ج

ذم احٞم، اًمٌخاري وُمًٚمؿ قمـ اسمهـ قمٌهاس را اهلل قمهٜمٝمام، أن اًمٜمٌهل اهغم اهلل 

ال  جرة بًود افٍوتح، وفُوـ جٓوٚ  ؤٕوٜ، وإذا «قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىمال يقم اًمٗمت،: 

 .(1) »اشتٍْرتؿ ؾٍٕٚروا

 .»وفُـ جٓٚ  ؤٕٜ«قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ:  ىمقًمف اغم اهلل ىمال احلاومظ ذم اًمٗمت، قمغم

ىمال اًمٓمٞمٌل وهمػمه: هذا االؾمتدراك ي٘متيض خماًمٗمهة طمٙمهؿ ُمها سمٕمهده عمها ىمٌٚمهف، 

واعمٕمٜمك: أن اهلجرة اًمتل هل ُمٗمارىمة اًمقـمـ اًمتل يماٟمهت ُمٓمٚمقسمهة قمهغم اخقمٞمهان إمم 

اعمديٜمة اٟم٘مٓمٕمت، إال أن اعمٗمارىمة سمًٌب اجلٝماد سماىمٞمهة، ويمهذًمؽ اعمٗمارىمهة سمًهٌب ٟمٞمهة 

يماًمٗمرار ُمـ دار اًمٙمٗمهر، واخلهروج ذم ـمٚمهب اًمٕمٚمهؿ، واًمٗمهرار سماًمهديـ ُمهـ ااحلة 

اًمٗمتـ، واًمٜمٞمة ذم مجٞمع ذًمؽ. اٟمتٝمك. واخلػم ًمف اخلروج ُمـ أي سمٚمد إذا يمهان ظمروضمهف 

 .ُمٜمٝما أاٚم، ًمديٜمف، ؾمقاًة ؾمٛمك هجرة أو مل يًؿ

 وسماهلل اًمتقومٞمؼ واغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜما حمٛمد وآًمف واحٌف وؾمٚمؿ

                                                           

 شم٘مدم خترجيف (1)
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 ث اًمٕمٚمٛمٞمة واإلومتاةاًمٚمجٜمة اًمدائٛمة ًمٚمٌحق

 ٟمائب رئٞمس اًمٚمجٜمة                اًمرئٞمسقمْمق                           قمْمق              

 قمٌد اهلل سمـ همديان     قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل               قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ سماز    قمٌداهلل سمـ ىمٕمقد
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 (9511اًم١ًمال اخول ُمـ اًمٗمتقى رىمؿ )

 جرة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ذم هذا اًمٕمٍم؟: يمٞمػ شمٙمقن اهل1س

: اهلجرة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل هل االٟمت٘مال ُمـ سمالد اًمنمك إمم سمالد اإلؾمهالم، يمهام 1ج

اٟمت٘مؾ اعمًٚمٛمقن ُمـ ُمٙمة ىمٌؾ إؾمالم أهٚمٝما إمم اعمديٜمة: ًمٙمقَنا اهارت سمٚمهد إؾمهالم 

سمٕمد ُمٌايٕمة أهٚمٝما ًمٚمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وـمٚمٌٝمؿ هجرشمهف إًمهٞمٝمؿ، وشمٙمهقن 

أيْمًا ُمـ سمالد ذك إمم سمالد ذك أظمػ ذًا، وأىمؾ ظمٓمرًا قمغم اعمًٚمؿ، يمهام  اهلجرة

هاضمر سمٕمض اعمًٚمٛملم ُمـ ُمٙمهة سمه٠مُمر اًمٜمٌهل اهغم اهلل قمٚمٞمهف وآًمهف وؾمهٚمؿ إمم سمهالد 

 .احلٌِمة

 وسماهلل اًمتقومٞمؼ واغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜما حمٛمد وآًمف واحٌف وؾمٚمؿ

 اًمٚمجٜمة اًمدائٛمة ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞمة واإلومتاة

 ٟمائب رئٞمس اًمٚمجٜمة                اًمرئٞمسقمْمق                          قمْمق            

 قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ سماز      قمٌداهلل سمـ ىمٕمقد    قمٌد اهلل سمـ همديان     قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل 

 

 (:7485اًم١ًمال اًمثا  ُمـ اًمٗمتقى رىمؿ )

ـ اًمٗمهتـ ذم : إذا يمان اإلٟمًان ال يًتٓمٞمع أن ي٠مُمـ قمغم ٟمٗمًف وقمغم ديٜمف ُمه2س

 سمٚمده ومٝمؾ ذم هذه احلاًمة شمٙمقن اهلجرة ومرض قمغم اعمًٚمؿ وإمم أيـ هياضمر؟

:إذا يمان اًمقاىمع ُما ذيمر، ُمـ أن اعمًٚمؿ ال يًتٓمٞمع أن ي٠مُمـ قمغم ٟمٗمًف وقمغم 2ج

إمم سمٚمهد يه٠مُمـ ومٞمهف قمهغم  -إذا اؾمتٓماع-ديٜمف ُمـ اًمٗمتـ ذم سمٚمده: ذع ًمف اهلجرة ُمٜمٝما 

 .ٟمٗمًف وديٜمف
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 اهلل قمغم ٟمٌٞمٜما حمٛمد وآًمف واحٌف وؾمٚمؿوسماهلل اًمتقومٞمؼ واغم 

 اًمٚمجٜمة اًمدائٛمة ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞمة واإلومتاة

 قمْمق                           قمْمق              ٟمائب رئٞمس اًمٚمجٜمة                اًمرئٞمس

  ـ سمازقمٌداهلل سمـ ىمٕمقد    قمٌد اهلل سمـ همديان     قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل               قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سم

 (:2635اًم١ًمال اخول ُمـ اًمٗمتقى رىمؿ )

 : ُما اًمنموط اًمقاضمب شمقومرها ذم سمٚمد طمتك شمٙمقن دار طمرب أو دار يمٗمر؟1س

: يمههؾ سمههالد أو ديههار ي٘مههٞمؿ طمٙماُمٝمهها وذوو اًمًههٚمٓمان ومٞمٝمهها طمههدود اهلل، 1ج

وحيٙمٛمقن رقمٞمتٝما سمنميٕمة اإلؾمالم، وشمًهتٓمٞمع ومٞمٝمها اًمرقمٞمهة أن شم٘مهقم سمهام أوضمٌتهف 

ٚمٞمٝما: ومٝمل دار إؾمالم، ومٕمغم اعمًٚمٛملم ومٞمٝما أن يٓمٞمٕمقا طمٙماُمٝمها اًمنميٕمة اإلؾمالُمٞمة قم

ذم اعمٕمروف، وأن يٜمّمحقا هلؿ ، وأن يٙمقٟمقا قمقٟمًا هلؿ قمهغم إىماُمهة ؿمه١مون اًمدوًمهة، 

ودقمٛمٝما سمام أؤشمقا ُمـ ىمقة قمٚمٛمٞمة وقمٛمٚمٞمة، وهلؿ أن يٕمٞمِمقا ومٞمٝما،  وأال يتحقًمقا قمٜمٝما 

سمٕمهد يماعمديٜمةْمهؾ، وذًمهؽ إال إمم والية إؾمالُمٞمة، شمٙمقن طماًمتٝمؿ ومٞمٝمها أطمًهـ وأوم

هجرة اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمهف وآًمهف وؾمهٚمؿ إًمٞمٝمها، وإىماُمهة اًمدوًمهة اإلؾمهالُمٞمة ومٞمٝمها، 

ويمٛمٙمة سمٕمد اًمٗمت،: وم٢مَنا اارت سماًمٗمت، وشمقزم اعمًٚمٛملم أُمرهها دار إؾمهالم سمٕمهد أن 

 .يماٟمت دار طمرب دمب اهلجرة ُمٜمٝما قمغم ُمـ ومٞمٝما ُمـ اعمًٚمٛملم اًم٘مادريـ قمٚمٞمٝما

ي٘مهٞمؿ طمٙماُمٝمها وذوو اًمًهٚمٓمان ومٞمٝمها طمهدود اهلل، وال ويمؾ سمالد أو ديهار، ال 

حيٙمٛمقن ذم اًمرقمٞمة سمحٙمؿ اإلؾمالم، وال ي٘مقى اعمًٚمؿ ومٞمٝما قمهغم اًم٘مٞمهام سمهام وضمهب 

قمٚمٞمف ُمـ ؿمٕمائر اإلؾمالم: ومٝمل دار يمٗمر، وذًمؽ ُمثؾ ُمٙمة اعمٙمرُمة ىمٌؾ اًمٗمهت،، وم٢مَنها 

اًمًهٚمٓمان يماٟمت دار يمٗمر، ويمذا اًمٌالد اًمتل يٜمتًب أهٚمٝما إمم اإلؾمالم، وحيٙمؿ ذوو 

ومٞمٝما سمٖمػم ُما أٟمزل اهلل، وال ي٘مقى اعمًٚمٛملم ومٞمٝما قمهغم إىماُمهة ؿمهٕمائر ديهٜمٝمؿ، ومٞمجهب 
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قمٚمٞمٝمؿ أن هياضمروا ُمٜمٝما، ومرارًا سمديٜمٝمؿ ُمـ اًمٗمتـ، إمم ديهار حيٙمهؿ ومٞمٝمها سماإلؾمهالم، 

ويًتٓمٞمٕمقن أن ي٘مقُمقا ومٞمٝما سمام وضمب قمٚمٞمٝمؿ ذقمًا، وُمـ قمجز قمهـ اهلجهرة ُمٜمٝمها 

ٝمق ُمٕمذور، وقمغم اعمًهٚمٛملم ذم اًمهديار اخظمهرى أن ُمـ اًمرضمال واًمٜمًاة واًمقًمدان وم

ُٜ ﴿ديار اًمٙمٗمر إمم ديار اإلؾمالم، ىمال اهلل شمٕمامم:  ـيٜم٘مذوه ُم َُ ُٚ ُؿ اداََْلئِ ـَ َتَقؾَّ إِنَّ افَِّذي

ـْ َأرْ  و ُُ َغ ِ  األَْرِض َؿُٚفقا َأََلْ َت ٍِ ًَ َّْٚ ُمْسَتْو ـُ ُْتْؿ َؿُٚفقا  ـُ ْؿ َؿُٚفقا ؾَِٔؿ  ِٓ ِس ٍُ ُض َطٚدِِل َإٔ

َغ اهللِ  ٍِ ًَ ْت َمِهرًا، إاِلَّ ادُْْسَتْوو َُ َُّْؿ َوَشٚ َٓ َواُ ْؿ َج
ْٖ ُْٖوَفئَِؽ َم ٚ َؾ َٓ ِٚجُروا ؾِٔ َٓ ًٜ َؾُت ًَ َواِش

ُْٖوَفئَِؽ َظَسك  َتُدوَن َشئِاًل، َؾ ًٜ َوالَ ََيْ َِ ًُقَن ِحٔ  َواْفِقْفَداِن الَ َيْسَتىِٔ
ُِ َجِٚل َوافَِّْسٚ ـَ افرِّ ِم

ٍُ  اهللُ ًْ َٚن َأْن َي ـَ ْؿ َو ُٓ قًرا اهللَُق َظْْ ٍُ ا َؽ ق  ٍُ  [.99-96اًمٜمًاة:] ﴾َظ

ُِقَن ِ  َشوئِِؾ ﴿: وىمال شمٕمامم وٚتِ ََ ْؿ الَ ُت ُُ َجوِٚل اهللِ َوَمٚ َف ـَ افرِّ َغ ِمو
ٍِ
ًَ َوادُْْسَتْوو

ِٜ اف ْرَي ََ ـْ َ ِذِه اْف َْٚ َأْخِرْجَْٚ ِم َُقُفقَن َربَّ ـَ َي  َواْفِقْفَداِن افَِّذي
ُِ ًَوؾ َوافَِّْسٚ وٚ َواْج َٓ ُِ يََِّٚلِ َأْ 

ًَؾ َفَْٚ ٔ ٚ َواْج
َْٕؽ َوفِ ـْ َفُد َِٕهوًرا َفَْٚ ِم َْٕؽ  ـْ َفوُد ًَؾ َفَْٚ ِم ٔ ٚ َواْج

َْٕؽ َوفِ ـْ َفُد اًمٜمًهاة: ] ﴾ِم

أُما ُمـ ىمقى ُمـ أهٚمٝما قمغم إىماُمة ؿمٕمائر ديٜمف ومٞمٝما، وشمٙمٛمهـ ُمهـ إىماُمهة احلجهة . [75

هؿ ويٕمدل ُمـ ؾمػمَتؿ، ومٞمنمع ًمف قمغم احلٙمام وذوي اًمًٚمٓمان، وأن يّمٚم، ُمـ أُمر

عما يرضمك ُمـ إىماُمتف سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًمٌالغ واإلاالح، ُمهع ؾمهالُمتف  اًمٌ٘ماة سملم أفمٝمرهؿ:

 .ُمـ اًمٗمتـ

 وسماهلل اًمتقومٞمؼ واغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜما حمٛمد وآًمف واحٌف وؾمٚمؿ

 اًمٚمجٜمة اًمدائٛمة ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞمة واإلومتاة

 رئٞمس اًمٚمجٜمة                اًمرئٞمسٟمائب قمْمق           قمْمق                          

 قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ سماز     قمٌداهلل سمـ ىمٕمقد    قمٌد اهلل سمـ همديان     قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل 
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 (:2922اًم١ًمال اًمثاًمث قمنم ُمـ اًمٗمتقى رىمؿ )

: ال جيقز ذم سمريٓماٟمٞما اجلٝمر سماخذان ذم اعمًهاضمد إال ذم داظمهؾ اعمًهجد، 13س

 ذم ذًمؽ عمتاسمٕمة اًم٘ماٟمقن اإلٟمجٚمٞمزي؟ومٝمؾ اعمًٚمٛمقن آصمٛمقن 

:ال دمقز اإلىماُمة ذم سمٚمد حيال ومٞمف سملم اعمًهٚمؿ وإفمٝمهاره ؿمهٕمائر اإلؾمهالم 13ج

وإقمالَنا، ومٕمغم ُمـ يًتٓمٞمع اهلجرة أن هياضمر ُمٜمهف إمم سمٚمهد يهتٛمٙمـ ومٞمٝمها ُمهـ إىماُمهة 

ؿمٕمائر ديـ اإلؾمالم وإقمالَنا، ويتؿ ًمف اًمتٕماون ُمع اعمًهٚمٛملم قمهغم اًمهؼمو اًمت٘مهقى، 

ـْ َيتَِّؼ ﴿سمف ؾمقاد اعمًٚمٛملم، وؾمقف ال يٕمدم رزىمًا: وم٢مٟمف ويٙمثر  ْؾ َفُف ََمَْرًجٚ،  اهللََم ًَ َنْ

ْؾ َظَذ  َـّ ـْ َيَتَق ُٛ َوَم َتِس ُٞ الَ حَيْ ْٔ ـْ َح َق َحْسوُيُف إِنَّ اهللِ َوَيْرُزْؿُف ِم ُٓ َبوٚفُِغ َأْموِرِه َؿوْد  اهللََؾ

َؾ  ًَ ٍُ َؿْدًرا اهللَُج ؾِّ َرْ ُُ . وُمـ سم٘مل ذم شمٚمؽ اخُمايمـ وأُمثاهلا مما ومٞمف [3-2اًمٓمالق: ] ﴾فِ

طمجر قمغم اعمًٚمٛملم ذم إقمالن ؿمٕمائر ديٜمٝمؿ سمٕمد ىمدرَتؿ قمغم اهلجرة ومٝمق آصمهؿ، ىمهال 

َّْوٚ  ﴿ شمٕمامم: ـُ ْوُتْؿ َؿوُٚفقا  ـُ ْؿ َؿوُٚفقا ؾِؤَؿ  ِٓ ِسو ٍُ ُٜ َطوٚدِِل َإٔ و َُ
وُٚ ُؿ اداََْلئِ ـَ َتَقؾَّ إِنَّ افَِّذي

َغ ِ  األَْرضِ  ٍِ ًَ ـْ َأْرُض  ُمْسَتْو و ُُ ُْٖوَفئِوَؽ اهللِ َؿوُٚفقا َأََلْ َت وٚ َؾ َٓ وِٚجُروا ؾِٔ َٓ ًٜ َؾُت ًَ َواِشو

ْت َمِهرا َُ َُّْؿ َوَشٚ َٓ َواُ ْؿ َج
ْٖ  [.97]اًمٜمًاة:  ﴾َم

 وسماهلل اًمتقومٞمؼ واغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜما حمٛمد وآًمف واحٌف وؾمٚمؿ

 اًمٚمجٜمة اًمدائٛمة ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞمة واإلومتاة

 قمْمق             ٟمائب رئٞمس اًمٚمجٜمة                اًمرئٞمس  قمْمق                      

 قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ سماز             قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل          قمٌد اهلل سمـ همديان        قمٌداهلل سمـ ىمٕمقد  
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 (:9629اًمٗمتقى رىمؿ )

س: اهلجرة ال شمٜم٘مٓمع سملم يدي اًمًهاقمة، أٟمها ذم دوًمهة وسمٚمهد ال شمهديـ سمح٘مٞم٘مهة 

ديـ اإلؾمالُمل، قمٛماًل وىمقالً، وهماًمٌٝمؿ ُمِمٕمقذون، وُمهـ ذوي اخلهط ذم اًمرُمهؾ اًم

واًمتٙمٝمـ، واًمًحر، وأٟما ُمقطمد أطمب اهلل ورؾمقًمف، وًمٙمـ يهد واطمهدة ال شمّمهٗمؼ، 

 ويِمؼ قمكم زواج سمٜمايت اعم١مُمٜمات، ومام احلٙمؿ؟

ج:إذا يمان اًمقاىمع يمام ذيمرت ومٕمٚمٞمؽ اهلجرة إمم سمٚمد شم٠مُمـ ومٞمف قمغم ديٜمؽ، ودمهد 

اون ُمٕمف قمغم اًمؼم واًمت٘مهقى، وُمهـ شمتهزوج ُمهـ سمٜمهاَتؿ زوضمهة اهاحلة، ومٞمف ُمـ شمتٕم

وشمزوج ُمـ رضماهلؿ سمٜماشمؽ إن ؿماة اهلل، وم٢من مل يتٞمنه ًمهؽ أن َتهاضمر ومهاقمتزل شمٚمهؽ 

هلل واصمٌهت قمهغم احلهؼ طمتهك اًمٗمرق يمٚمٝما، وًمق اؿمتد قمٚمٞمؽ اخُمر واقمتّمؿ سمحٌهؾ ا

ُٜ َطوٚدِِل إِنَّ افَّذِ ﴿ي٠مشمٞمؽ اعمقت، وأضمرك قمغم اهلل: ًم٘مقل اهلل شمٕمامم:  و َُ ُٚ ُؿ اداََْلئِ ـَ َتَقؾَّ ي

ـْ َأْرُض  و ُُ َغ ِ  األَْرِض َؿوُٚفقا َأََلْ َت ٍِ ًَ َّْوٚ ُمْسَتْوو ـُ ُْتْؿ َؿُٚفقا  ـُ ْؿ َؿُٚفقا ؾَِٔؿ  ِٓ ِس ٍُ اهللِ َإٔ

ْت َمِهرا، إاِلَّ ادُْْسَتْو  َُ َُّْؿ َوَشٚ َٓ َواُ ْؿ َج
ْٖ ُْٖوَفئَِؽ َم ٚ َؾ َٓ ِٚجُروا ؾِٔ َٓ ًٜ َؾُت ًَ ـَ َواِش َغ ِمو

ٍِ
ًَ

 ُِ َجِٚل َوافَِّْسٚ  [.98-97اًمٜمًاة: ] ﴾افرِّ

 وسماهلل اًمتقومٞمؼ واغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜما حمٛمد وآًمف واحٌف وؾمٚمؿ

 اًمٚمجٜمة اًمدائٛمة ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞمة واإلومتاة

 قمْمق                 قمْمق             ٟمائب رئٞمس اًمٚمجٜمة                اًمرئٞمس       

 قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ سماز             قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل          قمٌد اهلل سمـ همديان        قمٌداهلل سمـ ىمٕمقد  
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 (:19671اًمٗمتقى رىمؿ )

س: أاحاب اًمٗمْمائؾ وقمٚمامة اعمًٚمٛملم ذم اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمهة اًمًهٕمقدية، أريهد 

ُمٜمٙمؿ أن شمٗمٞمدو  ذم آرائٙمؿ ذم ؾم١مال ذم هذه اًمٚمحٔمة اًمّمٕمٌة، طمٞمايت ذم هذه اًمٌالد 

ٌٞمة )اًمؼمازيؾ( وأٟما ىماـمـ ذم سمٚمدة يمٚمٝما ُمًٞمحٞمقن وُمنميمقن، إ  ُمتزوج ُمهـ اخضمٜم

ؾمٜمة،  37اُمرأة همػم ُمًٚمٛمة، وزم ُمٜمٝما صمالصمة أوالد، وًمدان اخول اؾمٛمف ٟماس، قمٛمره 

ؾمٜمة، ُمتهزوج ُمهـ سمٜمهت سمرازيٚمٞمهة، إَنهؿ ال  33واًمثا  اؾمٛمف ؾمٛمػم، ديمتقر، قمٛمره 

إَنؿ ال حيًٜمقن اًم٘مراةة اًمٕمرسمٞمهة: ؾمٜمة، و 41يٕمتٜم٘مقن ديـ اإلؾمالم، واًمٌٜمت قمٛمرها 

خن هذه اًمٌٚمدة ال يقضمد ومٞمٝما إؾمالم، إال أٟمها اًمٕمٌهد اًمٗم٘مهػم، وأٟمها طمهزيـ ويمئٞمهب، 

وأسمٙمل قمغم طمازم ذم هذا اًمًقاد اخقمٔمؿ، ويمٞمػ طمهازم إذا أشمها  اعمهقت ومل يقضمهد 

ُمًٚمؿ ي١مُمـ سماهلل سم٠من يٓمٝمر  ويقوئٜمل ويٙمٗمٜمٜمهل ويهدومٜمٜمل، سمٞمهٜمام مل يقضمهد ؾمهقى 

ؾمهٜمة، وأٟمها مل أشمهرك  75ٝمؿ ُمنميمقن، وطمٞمايت إمٌة وذم ؿمه٘ماة، قمٛمهري ضمٌاٟمة يمٚم

ومروض اًمّمالة وىمراةة اًم٘مرآن ًمٞماًل وَنارًا، ومٝمؾ جيقز زم أن أشمرك زوضمتل وأوالدي 

وأرضمع ًمقـمٜمل ًمٌٜمان وأُمقت هٜماك سملم إظمقيت وواًمدي اعمًٚمٛملم؟ وأٟمها ذم رأيٙمهؿ 

قمٚمهٞمٙمؿ ورمحهة اهلل  وضمقاسمٙمؿ زم أرضمق أن يٖمٗمر زم ر  وهيهدي أوالدي. واًمًهالم

 .وسمريماشمف

ج:إذا يمٜمت شمًتٓمٞمع االٟمت٘مال إمم سمالد اعمًٚمٛملم وم٢مٟمف جيب قمٚمٞمؽ ذًمهؽ: ومهرارًا 

سمديٜمؽ: خن اهلل ؾمٌحاٟمف ىمد أوضمب قمغم اعمًٚمؿ اهلجهرة ُمهـ سمهالد اًمٙمٗمهر إمم سمهالد 

وُٚ ُؿ ﴿اإلؾمالم، وشمققمد ُمـ مل يٗمٕمؾ، وهق ىمهادر قمٚمٞمهف، ىمهال شمٕمهامم:  ـَ َتَقؾَّ إِنَّ افَّوِذي

َغ ِ  األَْرِض َؿوُٚفقا َأََلْ ادَْ  ٍِ ًَ َّْوٚ ُمْسَتْوو ـُ ُْتْؿ َؿوُٚفقا  ـُ ْؿ َؿُٚفقا ؾَِٔؿ  ِٓ ِس ٍُ ُٜ َطٚدِِل َإٔ َُ
اَلئِ

ـْ َأْرُض  ُُ ْت َمِهورااهللِ َت َُ وَُّْؿ َوَشوٚ َٓ َواُ ْؿ َج
ْٖ ُْٖوَفئِوَؽ َمو ٚ َؾ َٓ ِٚجُروا ؾِٔ َٓ ًٜ َؾُت ًَ  ﴾َواِش

هلجرة وم٢مٟمؽ ُمٕمذور سمنمهط اًمتٛمًهؽ سمهديـ . وأُما إذا يمٜمت ال شمًتٓمٞمع ا[97اًمٜمًاة: ]

ـَ ﴿اإلؾمالم واًمثٌات قمٚمٞمهف ًم٘مقًمهف شمٕمهامم سمٕمهد اْليهة اًمًهاسم٘مة:  َغ ِمو
ٍِ
ًَ إاِلَّ ادُْْسَتْوو
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ُْٖوَفئَِؽ َظَسك  َتُدوَن َشئِاًل، َؾ ًٜ َوالَ ََيْ َِ ًُقَن ِحٔ  َواْفِقْفَداِن الَ َيْسَتىِٔ
ُِ َجِٚل َوافَِّْسٚ  اهللُافرِّ

 ُٓ َق َظْْ ٍُ ًْ َٚن َأْن َي ـَ قًرا اهللُْؿ َو ٍُ ا َؽ ق  ٍُ . وٟمقاٞمؽ سمٜمّمهٞمحة أوالدك [99-98اًمٜمًاة: ] ﴾َظ

واحلرص قمغم هدايتٝمؿ ودظمقهلؿ اإلؾمالم سمهدل اًمٜمٍمهاٟمٞمة، وٟمًه٠مل اهلل ًمٜمها وًمهؽ 

 .وهلؿ اهلداية

 وسماهلل اًمتقومٞمؼ واغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜما حمٛمد وآًمف واحٌف وؾمٚمؿ

 اًمٚمجٜمة اًمدائٛمة ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞمة واإلومتاة

       قمْمق              ٟمائب رئٞمس اًمٚمجٜمة                اًمرئٞمس                قمْمق

 قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ سماز       قمٌد اًمٕمزيز آل اًمِمٞم       ااًم، اًمٗمقزان     سمٙمر أسمق زيد 
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 (:19685اًمٗمتقى رىمؿ)

س: هؾ جيقز اهلجرة إمم سمالد اًمٙمٗمر ًمٚمٕمٛمؾ ومٞمٝما، وهؾ جيقز أظمذ ضمٜمًٞمة همهػم 

 ضمٜمًٞمة إؾمالُمٞمة؟

ج:إذا أردت اًمٕمٛمؾ وـمٚمب اًمرزق ومٕمٚمٞمؽ سماًمًٗمر إمم سمهالد اعمًهٚمٛملم خضمهؾ 

ذًمؽ، وومٞمٝما همٜمٞمة قمـ سمالد اًمٙمٗمار: عمها ذم اًمًهٗمر إمم سمهالد اًمٙمٗمهر ُمهـ اخلٓمهر قمهغم 

اًمٕم٘مٞمدة واًمديـ واخظمالق، وال جيقز اًمتجٜمس سمجٜمًهٞمة اًمٙمٗمهار: عمها ذم ذًمهؽ ُمهـ 

 .اخلْمقع هلؿ واًمدظمقل َتت طمٙمٛمٝمؿ

  اًمتقومٞمؼ واغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜما حمٛمد وآًمف واحٌف وؾمٚمؿوسماهلل

 اًمٚمجٜمة اًمدائٛمة ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞمة واإلومتاة

      قمْمق              ٟمائب رئٞمس اًمٚمجٜمة                اًمرئٞمس قمْمق                

 ـ سمازقمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سم       قمٌد اًمٕمزيز آل اًمِمٞم       ااًم، اًمٗمقزان     سمٙمر أسمق زيد 
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 أؿسٚم افْٚس   اهلجرة 

 ومـ تستحٛ فف ومـ تسَط ظْف ٔفمـ حٔٞ مـ جٛ ظِ

 :(13/151)×اعمٖمٜمل÷ذم ىمال اإلُمام اسمـ ىمداُمة اعم٘مدد 

 :وماًمٜماس ذم اهلجرة قمغم صمالصمة أضب)

ي٘مهدر قمٚمٞمٝمها وال يٛمٙمٜمهف إفمٝمهار ديٜمهف، أو ال  ُمهـ أطمدها: ُمـ دمب قمٚمٞمف وهق

٘مام سملم اًمٙمٗمار، ومٝمذا دمب قمٚمٞمهف اهلجهرة ًم٘مهقل اهلل يٛمٙمٜمف إىماُمة واضمٌات ديٜمف ُمع اعم

َّْوٚ ﴿شمٕمامم:  ـُ ْوُتْؿ َؿوُٚفقا  ـُ ْؿ َؿوُٚفقا ؾِؤَؿ  ِٓ ِسو ٍُ ُٜ َطوٚدِِل َإٔ و َُ
وُٚ ُؿ اداََْلئِ ـَ َتَقؾَّ إِنَّ افَّوِذي

ـْ َأْرُض  و ُُ َغ ِ  األَْرِض َؿوُٚفقا َأََلْ َت ٍِ ًَ ُٖ اهللِ ُمْسَتْو وٚ َؾ َٓ وِٚجُروا ؾِٔ َٓ ًٜ َؾُت ًَ ْوَفئِوَؽ َواِشو

ْت َمِهرا َُ َُّْؿ َوَشٚ َٓ َواُ ْؿ َج
ْٖ  [.97اًمٜمًاة: ] ﴾َم

وهذا وقمٞمد ؿمديد يدل قمغم اًمقضمقب، وخن اًم٘مٞمام سمقاضمب ديٜمف واضمهب قمهغم 

ُمـ ىمدر قمٚمٞمف، واهلجرة ُمـ ضورة اًمقاضمب وشمتٛمتف، وُمها ال يهتؿ اًمقاضمهب إال سمهف 

 .واضمب ومٝمق

رض أو إيمهراه قمهغم ًمثا : ُمـ ال هجرة قمٚمٞمف، وهق ُمهـ يٕمجهز قمٜمٝمها، إُمها عمها

اإلىماُمة أو وٕمػ ُمـ اًمٜمًاة واًمقًمدان وؿمٌٝمٝمؿ، ومٝمهذا ال هجهرة قمٚمٞمهف، ًم٘مهقل اهلل 

ًٜ َوالَ ﴿شمٕمامم:  و َِ ًُقَن ِحٔ  َواْفِقْفوَداِن الَ َيْسوَتىِٔ
ُِ َجِٚل َوافَِّْسوٚ ـَ افرِّ َغ ِم

ٍِ
ًَ إاِلَّ ادُْْسَتْو

ُْٖوَفئِووَؽ َظَسووك  َتووُدوَن َشووئِاًل، َؾ وو اهللََُيْ ٍُ ًْ ووَٚن َأْن َي ـَ ْؿ َو ُٓ ووقًرا اهللَُق َظووْْ ٍُ ا َؽ ووق  ٍُ ﴾ َظ

 .[. وال شمقاػ سماؾمتحٌاب خَنا همػم ُم٘مدور قمٚمٞمٝما99-98اًمٜمًاة:]

اًمثاًمث: ُمـ شمًتحب ًمف وال دمب قمٚمٞمف، وهق ُمـ ي٘مهدر قمٚمٞمٝمها، ًمٙمٜمهف يهتٛمٙمـ 

ُمـ إفمٝمار ديٜمف وإىماُمتف ذم دار اًمٙمٗمر ومتًتحب ًمهف ًمٞمهتٛمٙمـ ُمهـ ضمٝمهادهؿ وشمٙمثهػم 
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تخٚمص ُمـ شمٙمثػم اًمٙمٗمار وخماًمٓمتٝمؿ، ورؤية اعمٜمٙمر سمٞمهٜمٝمؿ، اعمًٚمٛملم وُمٕمقٟمتٝمؿ، وي

 ).وال دمب قمٚمٞمف إلُمٙمان إىماُمة ديٜمف سمدون اهلجرة.....إًم 
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 اهلجرة مـ بال  ادًٚيص

(وهذا ًمٗمٔمهف 2766( وُمًٚمؿ سمرىمؿ)3471روى اًمٌخاري ذم احٞمحف سمرىمؿ )

ـْ َأِ  ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ َأني َٟمٌِلي  وَٚن  «:َٚمْٞمهِف َوؾَمهٚميَؿ ىَمهاَل قمَ هللُ َاهغمي ا اهللِ قَم ـَ ـْ  َّ وَٚن ؾِؤ ـَ

 ٍٛ ِؿ َأْ ِؾ اأْلَْرِض َؾُدلَّ َظَذ َراِ  َِ ـْ َأْظ ََٖل َظ ًسٚ َؾَس ٍْ َٕ َغ 
ًِ ًٜ َوتِْس ًَ ْؿ َرُجٌؾ َؿَتَؾ تِْس ُُ َِ َؿْي

ًسٚ ٍْ َٕ ًَِغ  ًٜ َوتِْس ًَ ُف َؿَتَؾ تِْس َّٕ َٚل إِ ََ ََٖتُٚه َؾ ٍٜ  ،َؾ ـْ َتْقَب ْؾ َفُف ِم َٓ ََ ؟ َؾ َِوفُ  .اَل  :َٚل َؾ َت ََ وَؾ  ،َؾ َّّ َُ َؾ

 ًٜ ِؿ َأْ ِؾ اأْلَْرضِ  .بِِف ِمَٚئ َِ ـْ َأْظ ََٖل َظ َٜ  ،ُثؿَّ َش وُف َؿَتوَؾ ِمَٚئو َّٕ وَٚل إِ ََ َؾُدلَّ َظَذ َرُجٍؾ َظوَِٚلٍ َؾ

 ٍٜ ـْ َتْقَب ْؾ َفُف ِم َٓ ٍس َؾ ٍْ َٚل  ؟َٕ ََ ًَؿْ :َؾ َٕ.  ِٜ َُْْٔف َوَبْغَ افتَّْقَب ـْ حَيُقُل َب  ؟َوَم

َىِِْؼ  ْٕ ُيوُدوَن اهللَ ا ًْ ًٚشوٚ َي َٕ وٚ ُأ َذا َؾِ٘نَّ ُِّبَ ـَ َذا َو ـَ وؿْ  َؾْٚظُيوْد اهللَ إَِػ َأْرِض  ُٓ ًَ َواَل  ؛َم

 ٍُ َٚ َأْرُض َشْق ََٕهوَػ افىَِّريوَؼ َأَتوُٚه ادَْوْقُت .َتْرِجْع إَِػ َأْرِضَؽ َؾِْ٘نَّ َؼ َحتَّوك إَِذا  َِ َى ْٕ َؾٚ

 ِٜ مْحَ ُٜ افرَّ َُ
ْٝ ؾِِٔف َماَلئِ َّ َُ َتٚئًِيوٚ  َؾْٚخَتَه  َجوٚ

ِٜ و مْحَ ُٜ افرَّ و َُ
ْٝ َماَلئِ َٚف ََ َذاِب َؾ ًَ ُٜ اْف َُ

َوَماَلئِ

يِِف إَِػ  ِْ ََ ياًِل بِ َْ ا َؿطه  .اهللِ ُم ْؾ َخْرً َّ ًْ ُف ََلْ َي َّٕ
َذاِب إِ ًَ ُٜ اْف َُ

ْٝ َماَلئِ  .َوَؿَٚف

َٚل ِؿُٔس  ََ ْؿ َؾ ُٓ َْْٔ ُِقُه َب ًَ ٌَِؽ ِ  ُصقَرِة مَ ِملٍّ َؾَج ََٖتُٚ ْؿ َم قا َمٚ َبْغَ اأْلَْرَضوْغِ َؾوَِ٘ػ َؾ

وَق َفوفُ  ُٓ َٕك َؾ َٚن َأْ  ـَ ََم  ِٓ
تِ َيَووْتُف  .َأيَّ ََ َٕوك إَِػ اأْلَْرِض افَّتِول َأَراَ  َؾ ُٚشوقُه َؾَقَجوُدوُه َأْ  ََ َؾ

 ِٜ مْحَ ُٜ افرَّ َُ
 .» َماَلئِ

ُف عمَيا َأشَماُه اعمَْقْ  َر ًَمٜمَا َأٟمي
ـُ ُذيمِ ًَ  .ُت َٟم٠َمى سمَِّمْدِرهِ ىَماَل ىَمَتاَدُة وَمَ٘ماَل احْلَ
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 مـ ؾوٚئؾ اهلجرة

ـْ (: 1917سمهرىمؿ ) ×ُمًٚمؿ÷( و6689سمرىمؿ ) ×اًمٌخاري÷روى  ـِ  قَمه  قُمَٛمهَر سْمه

وََم  «:قَمَٚمْٞمِف َوؾَمهٚميَؿ َيُ٘مهقُل  اهللَُاغمي اهللِ ؾَمِٛمْٕمُت َرؾُمقَل  ىَماَل:قَمٜمُْف  اهللُاخْلَٓمياِب َرِاَ  َّٕ إِ

ََم اِل  َّٕ ِٜ َوإِ َّٔ ْٝ ِ ْجَرُتُف إَِػ اأْلَْظََمُل بِٚفِّْ َٕ ٚ ـَ ـْ  َّ ََٕقى َؾ ْجَرُتوُف إَِػ اهللِ ْمِرٍئ َمٚ  ِٓ َوَرُشوقفِِف َؾ

ْجَرُتوُف إَِػ َموٚ  َوَرُشقفِفاهللِ  ِٓ وٚ َؾ َٓ ُج ٚ َأْو اْموَرَأٍة َيَتَزوَّ َٓ َٔٚ ُيِهُٔي ْٕ ْٝ ِ ْجَرُتُف إَِػ ُ  َٕ ٚ ـَ ـْ  َوَم

ْٔفِ   .»َ َٚجَر إَِف

هَٟما قَمه(: 121سمرىمؿ ) ×احٞم، ُمًٚمؿ÷وذم  ـِ ؿِماَمؾَمهَة اعمَْْٝمهِريِّ ىَمهاَل طَمَيْ ـِ اسْمه

هَداِر  َل َوضْمَٝمهُف إمَِم اجْلِ ٌََٙمهك ـَمهِقياًل َوطَمهقي ـَ اًْمَٕماِص َوُهَق ذِم ؾِمَٞماىَمِة اعمَْهْقِت وَم قَمْٛمَرو سْم

َك َرؾُمقُل  َ هَك قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ  اهللَُاغمي اهللِ وَمَجَٕمَؾ اسْمٜمُُف َيُ٘مقُل َيا َأسَمَتاُه َأَُما سَمنمي َ سمَِٙمَذا َأَُمها سَمنمي

ٌَهَؾ سمَِقضْمِٝمهِف وَمَ٘مهاَل إِني َأوْمَْمهَؾ َُمها ُٟمِٕمهد   اهللَُاغمي اهللِ َرؾُمقُل  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ سمَِٙمَذا ىَماَل وَم٠َمىْم

هًدا َرؾُمهقُل  اهللُؿَمَٝماَدُة َأْن اَل إًَِمَف إاِلي  ٌَهاٍق صَمهاَلٍث ًَمَ٘مهدْ اهللِ َوَأني حُمَٛمي  إِ ِّ يُمٜمْهُت قَمهغَم َأـْم

قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ ُِمٜمِّهل َواَل َأطَمهبي إزَِمي َأْن  اهللَُاغمي اهللِ َرَأْيُتٜمِل َوَُما َأطَمٌد َأؿَمدي سُمْٖمًْما ًمَِرؾُمقِل 

ـْ َأْههِؾ اًمٜميهاِر وَمَٚمهامي  َأيُمقَن ىَمْد اؾْمَتْٛمَٙمٜمُْت ُِمٜمُْف وَمَ٘مَتْٚمُتُف وَمَٚمْق ُُمت  قَمغَم شمِْٚمَؽ احْلَاِل ًَمُٙمٜمُْت ُِم

ِلي َاغمي  اهللُضَمَٕمَؾ  ؾْماَلَم ذِم ىَمْٚمٌِل َأشَمْٞمُت اًمٜمٌي هْط َيِٛمٞمٜمَهَؽ  اهللُاإْلِ ًُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمهٚميَؿ وَمُ٘مْٚمهُت اسْم

ٌَْْمُت َيِدي ىَماَل  َط َيِٛمٞمٜمَُف ىَماَل وَمَ٘م ًَ ٌَ ُرو«:وَمأْلُسَماِيْٕمَؽ وَم ّْ ىَمهاَل ىُمْٚمهُت َأَرْدُت  »َمٚ َفَؽ َيٚ َظ

َط ىَماَل  ُط بََِم  «:َأْن َأؿْمؽَمِ َر ِِل َتْنَسِ ٍَ ٌْ ُٝ َأْن ُي ِْ ْشواَلَم ََيْوِدُم  «:ىَماَل  »َذا ُؿ َٝ َأنَّ اإْلِ ّْ
َأَمٚ َظِِ

فُ  َِ َٚن َؿْي ـَ َّٟ ََيِْدُم َمٚ  ٚ َوَأنَّ احْلَ َٓ
َٚن َؿْيِِ ـَ ِدُم َمٚ  ْجَرَة َِتْ

ُف َوَأنَّ اهْلِ َِ َٚن َؿْي ـَ  . »َمٚ 

ـْ َرؾُمقِل  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ َواَل َأضَمؾي ذِم قَمْٞمٜمِهل  اهللُ َاغمي اهللِ َوَُما يَماَن َأطَمٌد َأطَمبي إزَِمي ُِم

ُِمٜمُْف َوَُما يُمٜمُْت ُأـمِٞمُؼ َأْن َأُْمأَلَ قَمْٞمٜمَلي ُِمٜمُْف إضِْماَلاًل ًَمُف َوًَمهْق ؾُمهِئْٚمُت َأْن َأِاهَٗمُف َُمها َأـَمْ٘مهُت 

ـْ َأُْمأَلُ قَمْٞمٜمَلي ُِمٜمُْف َوًَمْق ُُمت  قَمغَم شمِْٚمَؽ احْلَهاِل ًمَ  ـْ َأْههِؾ ِخَ ِّ مَلْ َأيُم َرضَمهْقُت َأْن َأيُمهقَن ُِمه

ٌْٜمِل َٟماِئَحهٌة َواَل َٟمهارٌ   اجْلَٜميِة صُمؿي َوًمِٞمٜمَا َأؿْمَٞماَة َُما َأْدِري َُما طَمازِم ومِٞمَٝما وَم٢مَِذا َأَٟما ُُمت  وَماَل شَمّْمَح
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ي ىَمهْدرَ  اَب ؿَمٜم ا صُمؿي َأىِمٞمُٛمقا طَمْقَل ىَمؼْمِ َ َُمها شُمٜمَْحهُر ضَمهُزوٌر  وَم٢مَِذا َدوَمٜمُْتُٛمقِ  وَمُِمٜم قا قَمكَمي اًمؽم 

ُؿ حَلُْٛمَٝما طَمتيك َأؾْمَت٠ْمٟمَِس سمُِٙمْؿ َوَأْٟمُٔمَر َُماَذا ُأَراضِمُع سمِِف ُرؾُمَؾ َر ِّ  ًَ  .َوُيْ٘م

هُٕمقٍد اْخَْٟمَّمهاِريِّ ىَمهاَل ىَمهاَل (: 673سمهرىمؿ) ×احٞم، ُمًٚمؿ÷وذم  ًْ ـْ َأِ  َُم قَمه

و«:قَمَٚمْٞمِف َوؾَمهٚميَؿ  اهللَُاغمي اهللِ َرؾُمقُل  ََ مه اْف ُٗ ُٕقا ِ  اهللِ ْقَم َأْؿوَرُؤُ ْؿ فَُِِتوِٚب َيو وٚ ـَ َؾوِْ٘ن 

ُٕقا وٚ ـَ ْؿ ِ ْجَرًة َؾوِْ٘ن  ُٓ َْٖؿَدُم ًُ َؾ  َشَقا
ِٜ
َّْ ُٕقا ِ  افسه ٚ ـَ  َؾِْ٘ن 

ِٜ
َّْ ْؿ بِٚفسه ُٓ ُّ َِ ْظ

َٖ ًُ َؾ ِة َشَقا َُ َرا
َِ  اْف

ُجُؾ افرَّ  َـّ افرَّ مَّ ُٗ ًَم َواَل َي ِْ ْؿ ِش ُٓ ْؿَدُم
َٖ ًُ َؾ ْجَرِة َشَقا

ْٔتِِف ِ  اهْلِ ْد ِ  َب ًُ َْ َىِِٕٚف َواَل َي ِْ ُجَؾ ِ  ُش

ِرَمتِِف إاِلَّ بِِْ٘ذِٕفِ  ُْ  . »َظَذ َت

َا ىَماًَمْت ؾَمهِٛمْٕمُت َرؾُمهقَل (: 918سمرىمؿ ) ×احٞم، ُمًٚمؿ÷وذم  ـْ ُأمِّ ؾَمَٚمَٛمَة َأَني قَم

ـْ ُمْسٍِِؿ ُتِهُٔيُف ُمِهٔيَ  «:قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ َيُ٘مقُل  اهللَُاغمي اهللِ  َُقُل َمٚ َأَمَرُه َمٚ ِم َٔ ٚ  اهللٌُٜ َؾ َّٕ  هللِِإِ

ًُقَن  ِْٔف َراِج ٚ إَِف َّٕ ُٓ َوإِ َِوَػ افِ ٚ إاِلَّ َأْخ َٓ ا ِمْْ َفوُف  اهللُؿَّ ْأُجْرِِّن ِ  ُمِهَٔيتِل َوَأْخِِْػ ِِل َخْرً

ٚ َٓ ا ِمْْ  . »َخْرً

هٚمِِٛملَم ظَمهػْمٌ  ًْ ُل سَمْٞمهٍت  ىَماًَمْت وَمَٚمامي َُماَت َأسُمق ؾَمَٚمَٛمَة ىُمْٚمُت َأي  اعمُْ ـْ َأِ  ؾَمهَٚمَٛمَة َأوي ُِمه

اهللِ زِم َرؾُمهقَل  اهللُقَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ صُمهؿي إِ ِّ ىُمْٚمُتَٝمها وَمه٠َمظْمَٚمَػ  اهللَُاغمي اهللِ َهاضَمَر إمَِم َرؾُمقِل 

ـَ  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمهٚميؿَ  اهللَُاغمي اهللِ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ ىَماًَمْت َأْرؾَمَؾ إزَِمي َرؾُمقُل  اهللَُاغمي  طَماـمِهَب سْمه

ا اسْمٜمَُتَٝما وَمٜمَهْدقُمق  ٌُٜمِل ًَمُف وَمُ٘مْٚمُت إِني زِم سمِٜمًْتا َوَأَٟما هَمُٞمقٌر وَمَ٘ماَل َأُمي ُٓم َأْن ُيْٖمٜمَِٞمَٝمها  اهللََأِ  سَمْٚمَتَٕمَة َخْ

ةِ  اهللَقَمٜمَْٝما َوَأْدقُمق   .َأْن َيْذَهَب سمِاًْمَٖمػْمَ

ـْ ؾَمْٕمِد (: 1628سمرىمؿ ) ×ُمًٚمؿ÷( و1295سمرىمؿ ) ×احٞم، اًمٌخاري÷وذم  قَم

ـِ َأسمِك َوىمياٍص  اهغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ اهللِ ىَمهاَل : يَمهاَن َرؾُمهقُل  -رى اهلل قمٜمهف  -سْم

ـَ اًْمَقضَمهِع  ـْ َوضَمٍع اؿْمَتدي سمِك وَمُ٘مْٚمُت : إِٟمِّك ىَمْد سَمَٚمهَغ سمِهك ُِمه ِة اًْمَقَداِع ُِم َيُٕمقُدٟمِك قَماَم طَمجي

ُق سمُِثُٚمَثهْك َُمهامِم ؟ ىَمهاَل :  َوَأَٟما ُذو َُماٍل ، َوالَ َيِرصُمٜمِك إاِلي اسْمٜمَةٌ  وَمُ٘مْٚمهُت : ش . الَ » ، َأوَم٠َمشَمَّمدي

ْٓمِر ؟ وَمَ٘ماَل  يِوٌر  :»صُمؿي ىَماَل ش الَ :» سمِاًمِمي ـَ  ُٞ و ِْ ُٞ َوافثه ُِ ثِوٌر  -افثه ـَ َّٕوَؽ َأْن َتوَذَر  -َأْو  إِ
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قَن ا ٍُ ٍَّ َُ ًٜ َيَت ـْ َأْن َتَذَرُ ْؿ َظَٚف َُ َخْرٌ ِم َٚٔ
ٌِك َوَرَثَتَؽ َأْؽِْ ًٜ َتْيَت ََ ٍَ َٕ َؼ  ٍِ ـْ ُتْْ ََّٕؽ َف فََّْٚس ، َوإِ

ٚ َوْجَف  ُؾ ِِف ِِف اْمَرَأتَِؽ اهللِ ُِّبَ ًَ ٚ ، َحتَّك َمٚ َجْ ، اهللِ وَمُ٘مْٚمُت : َيها َرؾُمهقَل ش .  إاِلَّ ُأِجْرَت ُِّبَ

واًل َصوٚحلِ  :»ُأظَمٚميُػ سَمْٕمَد َأْاَحاسمِك ؟ ىَماَل  َّ َؾ َظ َّ ًْ ََِّػ َؾَت ـْ َُتَ ََّٕؽ َف ًٚ إاِلَّ اْزَ ْ َت بِوِف إِ

َّ بَِؽ مَخُروَن ،  ََ َع بَِؽ َأْؿَقاٌم َوُي
ٍِ ََِّػ َحتَّك َيَْْت ََِّؽ َأْن َُتَ ًَ ًٜ ، ُثؿَّ َف ًَ ًٜ َوِرْؾ وَ َرَج ُٓ ؿَّ افِ

ـُ َخْقفَ  ُد ْب ًْ ـِ اْفَيٚئُِس َش ُِّٚبِْؿ ، َفُِ ََ ُ ْؿ َظَذ َأْظ ْؿ ، َوالَ َتُر َّ  »َٜ اْمِض ألَْصَحٚبِك ِ ْجَرَِتُ

ةَ اهللِ َيْرصمِك ًَمُف َرؾُمقُل   .  اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َأْن َُماَت سمَِٛمٙمي

وسمحًههب اهلجههرة ومْمههٞمٚمة أن رؾمههقل اهلل اههغم اهلل قمٚمٞمههف وآًمههف وؾمههٚمؿ ُمههـ 

 .اعمٝماضمريـ

واعمٝماضمرون أومْمؾ ُمـ اخٟمّمار هلذا اًمدًمٞمؾ، وهق هجرة اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمهف 

ـَ ﴿: وآًمههف وؾمههٚمؿ وشم٘مههديٛمٝمؿ ذم اخدًمههة يمههام ىمههال شمٕمههامم ُفووقَن ِموو َُقَن األَوَّ ووٚبِ َوافسَّ

ًُقُ ْؿ بِِْ٘حَسٍٚن َرِِضَ  َي ـَ اتَّ ـَ َواألََٕهِٚر َوافَِّذي ِٚجِري َٓ ْؿ َوَرُضوقا َظْْوُف َوَأَظودَّ  اهللُادُْ ُٓ َظْْ

ًَئِؿُ  ْقُز اْف ٍَ ٚ َأَبًدا َذفَِؽ اْف َٓ ـَ ؾِٔ ٚ األَْْنَُٚر َخٚفِِدي َٓ َت ِري َتْ ْؿ َجٍَّْٚت َجْ  [.111تقسمة: اًم] ﴾هَلُ

 .وًمٙمقَنؿ مجٕمقا سملم اهلجرة واًمٜمٍمة
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 افًٍٜ

إن يمثػمًا ُمـ اعمًٚمٛملم اعمايمثلم سمٌالد اًمٙمٗمار أو اعمٝماضمريـ إًمٞمٝما!! ًمق ومتِمت قمـ 

ؾمٌب ُم١ماصمرَتؿ ًمٌالد اًمٙمٗمار قمغم سمالد اعمًٚمٛملم ًمقضمدشمف هق ـمٚمب اًمهدٟمٞما، واًمتٙمثهر 

يمهالم . وىمهد شم٘مهدم ووٕمػ ضماٟمب اًمٕمٗمة، واًمتقيمؾ قمغم اهلل ؾمهٌحاٟمف وشمٕمهاممُمٜمٝما، 

 .اًمٕمالُمة اخًمٌا  رمحف اهلل

وًمق أَنؿ اؾمتٕمٗمقا خهمٜماهؿ اهلل وهؿ قمغم اؾمت٘ماُمة وظمػم، وًمق شمقيمٚمقا قمهغم اهلل  

ـْ َيتَّوِؼ ﴿ُمـ طمٞمث مل حيتًهٌقا، ىمهال اهلل شمٕمهامم:  واقمتٛمدوا قمٚمٞمف ًمرزىمٝمؿ اهلل  اهللَوَمو

ُٞ الَ حَيْ  ْٔ ـْ َح ْؾ َفُف ََمَْرًجٚ، َوَيْرُزْؿُف ِم ًَ وْؾ َظوَذ َنْ َـّ ـْ َيَتَق ُٛ َوَم وَق َحْسوُيفُ اهللِ َتِس ُٓ  ﴾َؾ

 [.3-2اًمٓمالق: ]

( ُمـ 1773سمرىمؿ ) ×ُمًٚمؿ÷( و2941سمرىمؿ ) ×احٞم، اإلُمام اًمٌخاري÷وذم 

طمديث أ  ؾمٗمٞمان را اهلل قمٜمف ذم اٗمة دقمقة اًمٜمٌل اهغم اهلل قمٚمٞمهف وآًمهف وؾمهٚمؿ، 

َُقُل اْظُيُدوا  «:ىمال أسمق ؾمٗمٞمان:  وقُل َوْحَدُه وَ  اهللََي َُ وقا َموٚ َي ـُ ًْٔئٚ َواْتُر قا بِِف َصو ـُ اَل ُتْؼِ

 ِٜ َِ ِٚح َوافهِّ ٍَ ًَ ْدِ  َواْف ِٚة َوافهِّ ـَ اَلِة َوافزَّ ٚ بِٚفهَّ َٕ ُْٖمُر ْؿ َوَي ـُ  .»مَبُٚؤ

ـْ َأسمِهك 1153سمرىمؿ )×ُمًٚمؿ ÷( و1469سمرىمؿ ) ×احٞم، اًمٌخاري÷وذم  (: قَم

ـَ اخَْٟمَّماِر ؾَم٠َمًُمقا َرؾُمقَل  : َأني َٟماؾماً  -رى اهلل قمٜمف  -ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِرىِّ  اهغم اهلل اهللِ ُِم

وقُن :» قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وَم٠َمقْمَٓماُهْؿ ، صُمؿي ؾَم٠َمًُمقُه وَم٠َمقْمَٓماُهْؿ ، طَمتيك َٟمِٗمَد َُما قِمٜمَْدُه وَمَ٘مهاَل  ُُ َموٚ َي

ُف  ٍَّ ًِ ْػ ُي ٍِ
ًْ ـْ َيْسَت ْؿ ، َوَم ُُ ِخَرُه َظْْ ـْ َأ َّ َِ ـْ َخْرٍ َؾ ـْ يَ  اهللُِظِْْدى ِم ِِْف ، َوَم ٌْ ـِ ُي ٌْ ،  اهللُْسَت

 ْ ـْ َيَتَهزَّ ُه  َوَم ْ ْزِ  اهللُُيَهزِّ ـَ افهَّ ًُ َخْرًا َوَأْوَشَع ِم  . »، َوَمٚ ُأْظىَِك َأَحٌد َظَىٚ

ٌْهِد (: 1154سمرىمؿ ) ×احٞم، ُمًٚمؿ÷و ـْ قَم ـِ اًْمَٕمهاِص َأني اهللِ قَم ـِ قَمْٛمهِرو سْمه سْمه

ُف  «:اَل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ ىمَ  اهللَُاغمي اهللِ َرؾُمقَل  ًَ ًٚؾٚ َوَؿَّْ ٍَ ـَ َؿ َوُرِزَ   َِ ـْ َأْش َح َم َِ بِوََم  اهللَُؿْد َأْؾ

 .»مَتٚهُ 



78 

ـْ َأِ  َذرٍّ ىَماَل َريمَِب َرؾُمهقُل (: 5/149) ×ُمًٜمد اإلُمام أمحد÷وذم  َاهغمي اهللِ قَم

َٝ إِْن َأَصَٚب افََّْٚس ُجقٌ  َيٚ َأَبٚ َذرٍّ َأرَ  «:قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ مِحَاًرا َوَأْرَدوَمٜمِل ظَمْٚمَٗمُف َوىَماَل  اهللُ َأْي

ْٔوَػ َتْهوَْعُ  ـَ ـْ ؾَِراِصوَؽ إَِػ َمْسوِجِدَك  وقَم ِمو َُ  اهللُ :ىَمهاَل  »؟َصِديٌد اَل َتْسوَتىُِٔع َأْن َت

 .َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمؿُ 

ْػ َؿَٚل َيٚ َأَبٚ َذرٍّ  «:ىَماَل   ٍَّ ًَ قُن ا.َت ُُ َٝ إِْن َأَصَٚب افََّْٚس َمْقٌت َصِديٌد َي ُٝ َأَرَأْي ْٔ ْفَي

َْٔػ َتْهَْعُ  ـَ ْزَ  ََ ِْل اْف ًْ ْيِد َي ًَ َؿوَٚل َيوٚ اْصِزْ  «:ىَماَل  .َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمؿُ  اهللُ:ىُمْٚمُت  »؟ؾِِٔف بِْٚف

ـْ   ِمو
ِٝ ْيو وَرَ  ِحَجوَٚرُة افزَّ ٌْ ِْل َحتَّوك َت ًْ ًوٚ َي ًْ ْؿ َب ُٓ ُو ًْ َٝ إِْن َؿَتَؾ افَُّْٚس َب َأَبٚ َذرٍّ َأَرَأْي

َْٔػ تَ  ـَ  
ُِ َمٚ   »؟ْهَْعُ افدِّ

َْٔؽ َبَٚبوَؽ َؿوَٚل َؾوِْ٘ن ََلْ «:ىَماَل .َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمُؿ  اهللُ :ىَماَل  َِ ْٔتَِؽ َوَأْؽِِْؼ َظ ْد ِ  َب ًُ اْؿ

ْؿ  ِٓ ـْ ؾِٔ ُُ ْؿ َؾ ُٓ َٝ ِمْْ ْٕ ـْ َأ ِْٖت َم ْؿ  «:ىَماَل وَمآظُمُذ ؾِماَلطِمل ىَماَل .»ُأْتَرْك َؿَٚل َؾ ُٓ ـَ إَِذْن ُتَنوِٚر

َْٖفِؼ َضوَرَح ِرَ ائِوَؽ َظوَذ ؾََِٔم ُ ْؿ ؾِِٔف َوَفُِ  ِْٔػ َؾو ُٚ  افسَّ ًَ َٝ َأْن َيُروَظَؽ ُص ـْ إِْن َخِنٔ

َؽ  ِّ ِف َوإِْث ِّ َُ بِِْ٘ث َؽ َحتَّك َيُيق
ِٓ  .»َوْج

اهلل ذم  اههححف ؿمههٞمخٜما اإلُمههام اًمههقادقمل رمحههف هههذا طمههديث اههحٞم،.وىمد

 (.1/213214)×ّمحٞم، اعمًٜمد مما ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلماًم÷

ـْ 1135سمههرىمؿ ) ×ُمًههٚمؿ÷( و1472ؿ)سمههرىم ×اههحٞم، اًمٌخههاري÷وذم  (: قَمهه

ـِ  طَمٙمِٞمؿِ  اهغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ اهللِ ىَماَل : ؾَم٠َمًْمُت َرؾُمقَل  -رى اهلل قمٜمف  -طِمَزاٍم  سْم

َيٚ َحُُِٔؿ إِنَّ َ َذا ادَْوَٚل  :»وَم٠َمقْمَٓماٟمِك ، صُمؿي ؾَم٠َمًْمُتُف وَم٠َمقْمَٓماٟمِك ، صُمؿي ؾَم٠َمًْمُتُف وَم٠َمقْمَٓماٟمِك صُمؿي ىَماَل 

ٌة  َ
َِ وٍس ََلْ َخ ٍْ َٕ اِح  ـْ َأَخَذُه بِِْ٘ذَ ٍس ُبقِرَك َفُف ؾِِٔف ، َوَم ٍْ َٕ ـْ َأَخَذُه بَِسَخَٚوِة  َّ َقٌة ، َؾ ِْ ُح

َذ  ٍْ َِٔد افسه ـَ اْف َٔٚ َخْرٌ ِم ِْ ًُ َُٔد اْف ُؾ َوالَ َيْنَيُع ، اْف ـُ
ْٖ ٚفَِّذى َي ـَ  ش .  ُيَيَٚرْك َفُف ؾِِٔف 

َواًميِذى سَمَٕمَثَؽ سمِاحْلَؼِّ الَ َأْرَزُأ َأطَمدًا سَمْٕمَدَك ؿَمهْٞمئًا اهللِ ىَماَل طَمٙمِٞمٌؿ وَمُ٘مْٚمُت : َيا َرؾُمقَل 

ْٟمَٞما ، وَمَٙماَن َأسُمق سَمْٙمٍر   وَمَٞمه٠ْمسَمك  -رى اهلل قمٜمف  -طَمتيك ُأوَماِرَق اًمد 
ِ
َيْدقُمق طَمٙمِٞماًم إمَِم اًْمَٕمَٓماة
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ٌََٚمُف ُِمٜمُْف ، صُمؿي إِني قُمَٛمَر  ٌََؾ ُِمٜمْهُف ؿَمهْٞمئًا . َدقَماُه ًمِ  -رى اهلل قمٜمف  -َأْن َيْ٘م ُٞمْٕمٓمَِٞمُف وَم٠َمسَمك َأْن َيْ٘م

ـْ  ُف ُِم ٚمِِٛملَم قَمغَم طَمٙمِٞمٍؿ ، َأٟمِّك َأقْمِرُض قَمَٚمْٞمِف طَم٘مي ًْ وَمَ٘ماَل قُمَٛمُر : إِٟمِّك ُأؿْمِٝمُديُمْؿ َيا َُمْٕمنَمَ اعمُْ

ـَ اًمٜمي   وَمَٞم٠ْمسَمك َأْن َي٠ْمظُمَذُه . وَمَٚمْؿ َيْرَزْأ طَمٙمِٞمٌؿ َأطَمدًا ُِم
ِ
اهغم اهللِ اِس سَمْٕمَد َرؾُمهقِل َهَذا اًْمَٗمْكة

 َ  . اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طَمتيك شُمُقرمِّ

  :وًم٘مد أطمًـ ُمـ ىمال

 اههههههًيمٗمتؽ اًم٘مٜماقمة ؿمٌٕمًا وري  امههههػ اًمٚمئهههإذا أوٛم٠مشمؽ أيم

 ـ رضماًل رضمٚمف ذم اًمثرىههههومٙم 

 

 اهههههههريهههوهاُمة مهتف ذم اًمث 

 اههههاة احلٞمههة ُمهه٢من إراىمههههههوم 

 

 اهههاة اعمحٞمهههة ُمههههدون إراىمة  

 
 .واقمٚمؿ: أن ُما أااسمؽ مل يٙمـ ًمٞمخٓمئؽ، وُما أظمٓم٠مك مل يٙمـ ًمٞمّمٞمٌؽ  

ـَ ُ ْؿ ُُمِْسُْقنَ  اهللَإِنَّ ﴿ومٙمـ قمغم إيامن سماًم٘مدر  ْقا َوافَِّذي ََ ـَ اتَّ  [.128اًمٜمحؾ:] ﴾َمَع افَِّذي

 



81 

 :اخاقل اًمثالصمة ذح ىمال اًمِمٞم  اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل ذم

 بال  افٍُرحُؿ افسٍر إػ 

 :ومٜم٘مقل: اًمًٗمر إمم سمالد اًمٙمٗمار ال جيقز إال سمثالصمة ذوط

 ات.ٝمٌاًمنمط اخول: أن يٙمقن قمٜمد اإلٟمًان قمٚمؿ يدومع سمف اًمِم

 .ٕمف ُمـ اًمِمٝمقاتط اًمثا : أن يٙمقن قمٜمده ديـ يٛمٜماًمنم

 .اًمنمط اًمثاًمث: أن يٙمقن حمتاضمًا إمم ذًمؽ

اًمٙمٗمهار عمها ذم ذًمهؽ ُمهـ  وم٢من مل شمتؿ هذه اًمنموط وم٢مٟمف ال جيقز اًمًٗمر إمم سمهالد

اًمٗمتٜمة أو ظمقف اًمٗمتٜمة وومٞمف إواقمة اعمال: خن اإلٟمًان يٜمٗمهؼ أُمهقاالً يمثهػمة ذم ههذه 

 .اخؾمٗمار

أُما إذا دقمت احلاضمة إمم ذًمؽ ًمٕمالج أو شمٚم٘مهل قمٚمهؿ ال يقضمهد ذم سمٚمهده ويمهان 

 .قمٜمده قمٚمؿ وديـ قمغم ُما واٗمٜما ومٝمذا ال سم٠مس سمف

ًمٞمس سمحاضمة وسم٢مُمٙماٟمف أن يهذهب إمم وأُما اًمًٗمر ًمٚمًٞماطمة ذم سمالد اًمٙمٗمار ومٝمذا 

سمالد إؾمالُمٞمة حياومظ أهٚمٝما قمغم ؿمٕمائر اإلؾمالم، وسمالدٟما اْلن واحلٛمهدهلل أاهٌحت 

 .سمالدًا ؾمٞماطمٞمة ذم سمٕمض اعمٜماـمؼ وم٢ٌمُمٙماٟمف أن يذهب إًمٞمٝما وي٘ميض زُمـ إضمازشمف ومٞمٝما

وأُما اإلىماُمة ذم سمالد اًمٙمٗمار وم٢من ظمٓمرها قمٔمٞمؿ قمهغم ديهـ اعمًهٚمؿ، وأظمالىمهف، 

آداسمف، وىمد ؿماهدٟما وهمػمٟما اٟمحراف يمثػم ممـ أىماُمقا هٜماك ومرضمٕمقا سمٖمهػم وؾمٚمقيمف، و

ًا قمهـ ديٜمهف، ويمهاومرًا سمهف وسمًهائر  اىمًا، وسمٕمْمٝمؿ رضمع ُمرشمهدي ًي ُما ذهٌقا سمف، رضمٕمقا وُم

طمتك ااروا إمم اجلحقد اعمٓمٚمؼ واالؾمتٝمزاة سماًمديـ وأهٚمهف  -واًمٕمٞماذ سماهلل-اخديان 
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ٖمل سمؾ يتٕملم اًمتحٗمظ ُمهـ ذًمهؽ وووهع اًمًاسم٘ملم ُمٜمٝمؿ واًمالطم٘ملم، وهلذا يمان يٜمٌ

 .اًمنموط اًمتل َتٜمع ُمـ اهلقي ذم شمٚمؽ اعمٝماًمؽ

 :ؾٚإلؿٚمٜ   بال  افٍُر البد ؾٔٓٚ مـ ذضغ أشٚشٔغ

اًمنمط اخول: أُمـ اعم٘مٞمؿ قمغم ديٜمف، سمحٞمث يٙمقن قمٜمده ُمهـ اًمٕمٚمهؿ واإليهامن، 

ًمزيهغ، وأن وىمقة اًمٕمزيٛمة ُما يٓمٛمئٜمف قمغم اًمثٌات قمغم ديٜمف واحلذر ُمـ االٟمحهراف وا

يٙمقن ُمْمٛمرًا ًمٕمداوة اًمٙماومريـ وسمٖمْمهٝمؿ ُمٌتٕمهدًا قمهـ ُمهقاالَتؿ، وحمٌهتٝمؿ، ومه٢من 

ِمُْقَن بِو﴿ُمقاالَتؿ وحمٌتٝمؿ مما يٜماذم اإليامن سماهلل شمٕمامم، ىمال شمٕمامم:  ْٗ ٚهللِ الَ َجُِد َؿْقًمٚ ُي

ـْ َحوٚ َّ  وَن َمو َْٔقِم اِِخوِر ُيوَقا ه ُٕقا م اهللََواْف وٚ ـَ ُ ْؿ َأْو َوَرُشوقَفُف َوَفوْق  َُ ُ ْؿ َأْو َأْبَْوٚ َُ َبوٚ

ـَ مَمُْوقا الَ ﴿اْليهة، وىمهال شمٕمهامم:  [22اعمجادًمة: ] ﴾إِْخَقاَْنُْؿ َأْو َظِنَرَِتُؿْ  َوٚ افَّوِذي َيَٚأَيه

ُف  َّٕ ْؿ َؾِ٘ ُُ ْؿ ِمْْ ـْ َيَتَقهلَُّ ًٍْض َوَم ُُ َب َٚٔ
ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ َُ َب َٚٔ

قَ  َوافََّْهَٚرى َأْوفِ ُٓ َٔ ْؿ َتتَِّخُذوا اْف ُٓ ِمْْ

ْقَم افيَّٚدِِغَ  اهللَإِنَّ  ََ َُقُفقَن  الَ ََيِْدي اْف ؿ َي ِٓ ُِقُِّبِْؿ َمَرٌض ُيَسِٚرُظقَن ؾِٔ ـَ ِ  ُؿ ى افَِّذي َؾَسَ

ًََسك  َرٌة َؾ
ُْٔهيُِحقا َظَذ َموٚ  اهللَُْٕخَنك َأْن ُتِهَٔيَْٚ َ ائِ ـْ ِظِْْدِه َؾ ْتِح َأْو َأْمٍر ِم ٍَ ِيَ بِْٚف

ْٖ َأْن َي

ِٚ ِمغَ َأَره  َٕ ْؿ  ِٓ ِس ٍُ  [.52-51اعمائدة: ] ﴾وا ِ  َإٔ

ًٚ ؾٓوق «وصمٌت ذم اًمّمحٞم، قمـ اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ:  مـ أحٛ ؿقم

 .(1)»حٛمْٓؿ، وإن ادرُ مع أ

وحمٌة أقمداة اهلل ُمـ أقمٔمؿ ُما يٙمقن ظمٓمهرًا قمهغم اعمًهٚمؿ خن حمٌهتٝمؿ شمًهتٚمزم 

ار قمٚمٞمٝمؿ وًمذًمؽ ىمال اًمٜمٌل اهغم اهلل ُمقاوم٘متٝمؿ واشمٌاقمٝمؿ، أو قمغم اخىمؾ قمدم اإلٟمٙم

ًٚ ؾٓق مْٓؿ« قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ:  .»مـ أحٛ ؿقم

                                                           

( قمههـ أٟمههس را اهلل قمٜمههف .ورواه اًمٌخههاري 2639( وُمًههٚمؿ سمههرىمؿ )3688رواه اًمٌخههاري سمههرىمؿ ) (1)

( وُمًهٚمؿ 6171ـ اسمـ ُمًٕمقد را اهلل قمٜمف ورواه اًمٌخهاري سمهرىمؿ)(قم2641( وُمًٚمؿ سمرىمؿ )6169سمرىمؿ)

 (قمـ أ  ُمقؾمك را اهلل قمٜمف. 2641سمرىمؿ )
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اًمنمط اًمثا : أن يتٛمٙمـ ُمـ إفمٝمار ديٜمف سمحٞمث ي٘مقم سمِمٕمائر اإلؾمهالم سمهدون 

مماٟمع، ومال يٛمٜمع ُمـ إىماُمة اًمّمالة واجلٛمٕمة واجلامقمات إن يمان ُمٕمف ُمـ يّمكم مجاقمهة 

ّمٞمام واحلج وهمػمها ُمـ ؿمٕمائر اًمهديـ، وُمـ ي٘مٞمؿ اجلٛمٕمة، وال يٛمٜمع ُمـ اًمزيماة واًم

 ..  .  .وم٢من يمان ال يتٛمٙمـ ُمـ ذًمؽ مل دمز ًمف اإلىماُمة ًمقضمقب اهلجرة طمٞمٜمئذ
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 :تَْسؿ اإلؿٚمٜ    ار افٍُر إػ أؿسٚم وسمٕمد َتام هذيـ اًمنمـملم اخؾماؾمٞملم

: أن ي٘مٞمؿ ًمٚمدقمقة إمم اإلؾمهالم واًمؽمهمٞمهب ومٞمهف، ومٝمهذا ٟمهقع ُمهـ اًم٘مًؿ اخول

ٗماية قمغم ُمـ ىمهدر قمٚمٞمٝمها، سمنمهط أن  شمتح٘مهؼ اًمهدقمقة وأن ال اجلٝماد ومٝمل ومرض يم

يقضمد ُمـ يٛمٜمع ُمٜمٝما أو ُمـ االؾمتجاسمة إًمٞمٝما: خن اًمدقمقة إمم اإلؾمالم ُمـ واضمٌهات 

وؾمٚمؿ سماًمتٌٚمٞمغ قمٜمهف  اًمديـ وهل ـمري٘مة اعمرؾمٚملم، وىمد أُمر اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف

 .(1)»ا ظْل وفق ميٜبٌِق« ذم يمؾ زُمان وُمٙمان، وم٘مال اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ:

:أن ي٘مٞمؿ ًمدراؾمة أطمقال اًمٙماومريـ واًمتٕمرف قمغم ُما هؿ قمٚمٞمف ُمهـ اًم٘مًؿ اًمثا 

ومًاد اًمٕم٘مٞمدة، وسمٓمالن اًمتٕمٌد، واٟمحهالل اخظمهالق، وومقوهقية اًمًهٚمقك ًمٞمحهذر 

اًمٜماس ُمـ االهمؽمار هبؿ، ويٌلم ًمٚمٛمٕمجٌلم هبؿ طم٘مٞم٘مة طماهلؿ، وهذه اإلىماُمة ٟمقع ُمـ 

ٝما ُمـ اًمتحذير ُمـ اًمٙمٗمر وأهٚمهف اعمتْمهٛمـ ًمٚمؽمهمٞمهب ذم اجلٝماد أيْمًا عما يؽمشمب قمٚمٞم

  :خن ومًاد اًمٙمٗمر دًمٞمؾ قمغم االح اإلؾمالم، يمام ىمٞمؾ اإلؾمالم وهديف:

 .وسمْمدها شمتٌلم اخؿمٞماة

ًمٙمـ ال سمد ُمـ ذط أن يتح٘مؼ ُمراده سمدون ُمٗمًدة أقمٔمؿ ُمٜمف، ومه٢من مل يتح٘مهؼ 

ُمـ إىماُمتف، وإن َت٘مهؼ ُمراده سم٠من ُمٜمع ُمـ ٟمنمها ُما هؿ قمٚمٞمف واًمتحذير ُمٜمف ومال ومائدة 

ُمراده ُمع ُمٗمًدة أقمٔمؿ ُمثؾ أن ي٘مهاسمٚمقا ومٕمٚمهف سمًهب اإلؾمهالم ورؾمهقل اإلؾمهالم 

ـْ ُ وِن ﴿وأئٛمة اإلؾمالم وضمب اًمٙمػ ًم٘مقًمف شمٕمامم:  ـَ َيوْدُظقَن ِمو اهللِ َوالَ َتُسيهقا افَِّذي

َُٔسيهقا  َّ  اهللََؾ ٍٜ َظ و وؾِّ ُأمَّ ُُ
َّْوٚ فِ َذفَِؽ َزيَّ ـَ ٍؿ  ِْ ْرِ ِظ ٌَ ْؿ َظْدًوا بِ ُٓ ًُ ِوْؿ َموْرِج وْؿ ُثوؿَّ إَِػ َرُّبِّ ُٓ َِ

ُِقنَ  َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ْؿ بََِم  ُٓ َُْٔيُِّئ  [.118اخٟمٕمام: ] ﴾َؾ

                                                           

 .را اهلل قمٜمٝمام(قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو 3461رواه اًمٌخاري سمرىمؿ ) (1)
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ويِمٌف هذا أن ي٘مٞمؿ ذم سمالد اًمٙمٗمر ًمٞمٙمقن قمٞمٜمًا ًمٚمٛمًٚمٛملم، ًمٞمٕمرف ُمها يهدسمروه 

ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمـ اعمٙمايد ومٞمحذرهؿ اعمًٚمٛمقن، يمام أرؾمؾ اًمٜمٌهل اهغم اهلل قمٚمٞمهف وآًمهف 

 .(1)ظمؼمهؿـ اًمٞمامن إمم اعمنميملم ذم همزوة اخلٜمدق ًمٞمٕمرف وؾمٚمؿ طمذيٗمة سم

 اًم٘مًؿ اًمثاًمث: أن ي٘مٞمؿ حلاضمة اًمدوًمة اعمًٚمٛمة وشمٜمٔمٞمؿ قمالىماَتا ُمع دول اًمٙمٗمر

يمٛمقفمٗمل اًمًٗمارات ومحٙمٛمٝما طمٙمؿ ُما أىمام ُمـ أضمٚمف. وماعمٚمحؼ اًمث٘مهاذم ُمهثاًل ي٘مهٞمؿ 

ف وآداسمهف، ًمػمقمك ؿم١مون اًمٓمٚمٌة ويراىمٌٝمؿ وحيٛمٚمٝمؿ قمهغم اًمتهزام اإلؾمهالم وأظمالىمه

 .(2)ومٞمحّمؾ سم٢مىماُمتف ُمّمٚمحة يمٌػمة ويٜمدرئ هبا ذ يمٌػم

أن ي٘مٞمؿ حلاضمة ظمااة ُمٌاطمة يماًمتجارة واًمٕمالج ومتٌاح اإلىماُمهة  اًم٘مًؿ اًمراسمع:

سم٘مدر احلاضمة، وىمد ٟمص أههؾ اًمٕمٚمهؿ رمحٝمهؿ اهلل قمهغم ضمهقاز دظمهقل سمهالد اًمٙمٗمهر 

 .اهلل قمٜمٝمؿ ًمٚمتجارة وأصمروا ذًمؽ قمـ سمٕمض اًمّمحاسمة را

أن ي٘مٞمؿ ًمٚمدارؾمة، وهل ُمهـ ضمهٜمس ُمها ىمٌٚمٝمها إىماُمهة حلاضمهة  :اًم٘مًؿ اخلاُمس

ًمٙمٜمٝما أظمٓمر ُمٜمٝما وأؿمد ومتٙمًا سمديـ اعم٘مٞمؿ وأظمالىمف، وم٢من اًمٓماًمب يِمٕمر سمدٟمق ُمرشمٌتهف 

وقمٚمق ُمرشمٌة ُمٕمٚمٛمٞمف، ومٞمحّمؾ ُمـ ذًمؽ شمٕمٔمهٞمٛمٝمؿ واالىمتٜمهاع سمهآرائٝمؿ وأومٙمهارهؿ 

يِمهٕمر ههؿ ىمٚمٞمهؾ، صمهؿ إن اًمٓماًمهب وؾمٚمقيمٝمؿ ومٞم٘مٚمدهؿ إال ُمـ ؿماة اهلل قمّمٛمتف، و

ف إمم ُمٕمٚمٛمهف ومٞمه١مدي ذًمهؽ إمم اًمتهقدد إًمٞمهف وُمداهٜمتهف ومهٞمام ههق قمٚمٞمهف ُمههـ تهسمحاضم

ٕمٚمٛمف ًمف زُمالة يتخذ ُمٜمٝمؿ أادىماة حيهٌٝمؿ شماالٟمحراف واًمْمالل، واًمٓماًمب ذم ُم٘مر 

                                                           

 ( قمـ طمذيٗمة را اهلل قمٜمف .1788رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ) (1)

ُمـ أومًد اًمٜماس ورسمام شمراه طمداصمًٞما ،أو  -اًمٌٚمدان ذم هماًمب -ًمٙمـ ًمألؾمػ اًمِمديد أاٌ، ُم١ًموًمق اًمث٘ماومة (2)

قمٚمامٟمًٞما ، وال شمرى ُمٜمٝمؿ ُمّمٚمًٞما إالاًمٜمادر ، ومٙمٞمػ شمرى ُمٜمٝمؿ ُمتٛمًًٙما سمديٜمف إال ُمـ رطمؿ اهلل وىمٚمٞمؾ ُما هؿ ، 

 واهلل اعمًتٕمان . 
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ويتقالهؿ ويٙمتًب ُمٜمٝمؿ، وُمـ أضمؾ ظمٓمر هذا اًم٘مًؿ وضمب اًمتحٗمظ ومٞمف أيمثر ممها 

 :لم ذوطىمٌٚمف ومٞمِمؽمط ومٞمف سماإلواومة إمم اًمنمـملم اخؾماؾمٞم

اًمنمط اخول: أن يٙمقن اًمٓماًمب قمغم ُمًتقى يمٌػم ُمـ اًمٜمْمقج اًمٕم٘مكم اًمهذي 

وم٠مُمها سمٕمهث اخطمهداث  إمم اعمًهت٘مٌؾ اًمٌٕمٞمهدسمهف يٛمٞمز سمف سملم اًمٜماومع واًمْمهار ويٜمٔمهر 

)اٖمار اًمًـ( وذوي اًمٕم٘مقل اًمّمٖمػمة ومٝمق ظمٓمر قمٔمهٞمؿ قمهغم ديهٜمٝمؿ، وظمٚم٘مٝمهؿ، 

ا ويٜمٗمثقن ومٞمٝما ُمـ اًمًٛمقم وؾمٚمقيمٝمؿ، صمؿ هق ظمٓمر قمغم أُمتٝمؿ اًمتل ؾمػمضمٕمقن إًمٞمٝم

اًمتل َنٚمقها ُمـ أوًمئؽ اًمٙمٗمار يمام ؿمٝمد ويِمٝمد سمف اًمقاىمع، ومه٢من يمثهػمًا ُمهـ أوًمهئٙمؿ 

ذم ديهاٟمتٝمؿ، وأظمالىمٝمهؿ،  لمسمٖمػم ُما ذهٌهقا سمهف، ورضمٕمهقا ُمٜمحهروماعمٌٕمقصملم رضمٕمقا 

وؾمٚمقيمٝمؿ، وطمّمؾ قمٚمٞمٝمؿ وقمغم جمتٛمٕمٝمؿ ُمـ اًمير ذم هذه اخُمقر ُما هق ُمٕمٚمقم 

 .ة (اهه ه١مالة إال يمٛمثؾ شم٘مديؿ اًمٜمٕماج ًمٚمٙمالب اًمْماري ُمِماهد، وُما ُمثؾ سمٕمث
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 : و  ؾتٚوى افِجْٜ افدائّٜ

 ):119/ص2( )ج2393اًم١ًمال اًمًادس ُمـ اًمٗمتقى رىمؿ )

ًمٙمـ ُمـ أىمام ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٌّمػمة ذم اًمديـ سملم اعمنميملم إلسمالهمٝمؿ ديهـ )

يمان يرضمق اًمته٠مصمػم اإلؾمالم ودقمقَتؿ إًمٞمف ومال طمرج قمٚمٞمف إذا مل خش اًمٗمتٜمة ذم ديٜمف و

 .ومٞمٝمؿ وهدايتٝمؿ

 وسماهلل اًمتقومٞمؼ واغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜما حمٛمد وآًمف واحٌف وؾمٚمؿ

 اًمٚمجٜمة اًمدائٛمة ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞمة واإلومتاة

 اًمرئٞمس         ٟمائب رئٞمس اًمٚمجٜمة                     قمْمق                     

 قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ سماز                      قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل                قمٌداهلل سمـ ىمٕمقد    
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 :ؿبْٔٓ د افيَُٚ   بال  افٍُٚر وادُٞمٍٚش

،  اًمٌ٘ماة ذم سمالد اًمٙمٗمار يٕمتؼم خماومة ًمألدًمة واإلمجاع ويمٗمك هبا ُمٗمًدة

 :   وهٜماًمؽ ُمٗماؾمد أظمرى شمؽمشمب قمغم ذًمؽ ُمٜمٝما

ة  افُٚؾريـ ومقاالِتؿ -1  :مقا َّ

ْؿ ﴿٘مقل: ورسمٜما ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم ي ـُ ي َوَظوُدوَّ ـَ مَمُْقا الَ َتتَِّخُذوا َظوُدوِّ ٚ افَِّذي َ َيَٚأَيه

ُشوقَل  وؼِّ َُيِْرُجوقَن افرَّ ـَ احْلَ ْؿ ِمو ـُ َُ وُروا بِوََم َجوٚ ٍَ ـَ ِة َوَؿْد  ْؿ بِٚدََْق َّ
ِٓ ْٔ قَن إَِف َُ ِْ َُ ُت َٚٔ

َأْوفِ

ِمُْقا بِ  ْٗ ْؿ َأْن ُت ـُ ٚ ُْتْؿ َخورَ ٚهللِ َوإِيَّ ـُ ْؿ إِْن  ُُ َُ َمْرَضوِٚي َربِّ وٚ ٌَ
وًٚ ا ِ  َشوئِِع َواْبتِ َٓ ْجُتْؿ ِج

وْد  ََ ْؿ َؾ ُُ ُف ِموْْ ِْ ًَ ٍْ ـْ َي ُْتْؿ َوَم َِ ُْٔتْؿ َوَمٚ َأْظ ٍَ ُؿ بََِم َأْخ َِ ٚ َأْظ َٕ ِة َوَأ ْؿ بِٚدََْق َّ ِٓ ْٔ وَن إَِف َضوؾَّ ُتِْسه

ًُ َوَييْ  ْؿ َأْظَدا ُُ ُٕقا َف ق ُُ ْؿ َي ـُ ق ٍُ ََ ئِِؾ، إِْن َيْث َُ افسَّ ْؿ َشَقا ُٓ ْؿ َأْيوِدََيُْؿ َوَأْفِسوََْت ُُ ْٔ ُسُىقا إَِفو

ُرونَ  ٍُ ُْ وا َفْق َت  َوَو ه
ُِ ق  [.2-1اعمٛمتحٜمة: ] ﴾بِٚفسه

ـْ ُ وِن ﴿وىمال اهلل ؾمهٌحاٟمف وشمٕمهامم:  َُ ِمو َٔوٚ
ـَ َأْوفِ وٚؾِِري َُ ِمُْوقَن اْف ْٗ الَ َيتَِّخوِذ ادُْ

ـَ  َْٔس ِم َِ ْؾ َذفَِؽ َؾ ًَ ٍْ ـْ َي ِمَِْغ َوَم ْٗ ُؿ ِ  اهللِ ادُْ ـُ ُر ًٚة َوحُيَوذِّ ََ ْؿ ُت ُٓ قا ِمْْ َُ  إاِلَّ َأْن َتتَّ
ٍُ
 اهللُ َرْ

َسُف َوإَِػ  ٍْ  [.28آل قمٛمران: ] ﴾ادَِْهرُ اهللِ َٕ

ـْ ُ وِن ﴿وىمال ضمؾ ذم قماله:  َُ ِمو َٔوٚ
ـَ َأْوفِ ٚؾِِري َُ ـَ مَمُْقا الَ َتتَِّخُذوا اْف ٚ افَِّذي َ َيَٚأَيه

ِمَِْغ َأُتِريُدوَن َأْن َجْ  ْٗ ُِقا ادُْ ٚ ُمئًِْٚ هللًَِِ ًٕ َىٚ ِْ ْؿ ُش ُُ ْٔ َِ  [.144اًمٜمًاة: ] ﴾َظ

ْؿ ﴿وىمال شمٕمامم:  ُٓ ُوو ًْ َُ َب َٔوٚ
وقَ  َوافََّْهوَٚرى َأْوفِ ُٓ َٔ ـَ مَمُْقا الَ َتتَِّخُذوا اْف ٚ افَِّذي َ َيَٚأَيه

ْؿ إِنَّ  ُٓ ُف ِمْْ َّٕ ْؿ َؾِ٘ ُُ ْؿ ِمْْ ـْ َيَتَقهلَُّ ًٍْض َوَم ُُ َب َٚٔ
وْقَم افيَّوٚدِِغَ الَ ََيْو اهللََأْوفِ ََ اعمائهدة: [﴾ِدي اْف

51[. 
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ًيوٚ ﴿وىمال شمٕمامم:  ًِ ْؿ ُ وُزًوا َوَف ُُ ُذوا ِ يوَْ َ ـَ اَتَّ ـَ مَمُْقا الَ َتتَِّخُذوا افَِّذي ٚ افَِّذي َ َيَٚأَيه

ووقا  َُ َُ َواتَّ َٔووٚ
ووَٚر َأْوفِ ٍَّ ُُ ْؿ َواْف ُُ ـْ َؿووْيِِ ـَ ُأوُتووقا اْفَُِتووَٚب ِموو ـَ افَّووِذي ْووتُ  اهللَِموو ـُ ْؿ إِْن 

ِمِْغَ  ْٗ  [57اعمائدة: ]﴾ُم

ْؿ ﴿وىمال اهلل ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم:  ِٓ ْٔ َِ ُِْظ َظ َغ َواْؽ
َِ َٚر َوادَُْْٚؾِ ٍَّ ُُ َٚ افَّْيِله َجِٚ ِد اْف َيَٚأَيه

َُّْؿ َوبِْئَس ادَِْهرُ  َٓ َْٖواُ ْؿ َج  [73اًمتقسمة: ]﴾َوَم

( 316-5/315ىمال إُمام اعمٗمنيـ أسمق ضمٕمٗمر سمـ ضمرير اًمٓمهؼمي ذم شمٗمًهػمه )

ِمِْغَ ﴿قمٜمد ىمقل اهلل شمٕمامم:  ْٗ ـْ ُ وِن ادُْو َُ ِمو َٚٔ
ـَ َأْوفِ ٚؾِِري َُ ِمُْقَن اْف ْٗ ، ىمهال الَ َيتَِّخِذ ادُْ

  :رمحف اهلل

وُمٕمٜمك ذًمؽ: ال شمتخذوا أهيا اعم١مُمٜمقن اًمٙمٗمار فمٝمرًا وأٟمّمهارًا شمقاًمهقَنؿ قمهغم )

ؿ، وم٢مٟمهف ديٜمٝمؿ وشمٔماهروهؿ قمغم اعمًٚمٛملم ُمـ دون اعم١مُمٜملم وشمدًمقَنؿ قمهغم قمهقراَت

ـَ ﴿ُمـ يٗمٕمؾ ذًمؽ   اهللِ وَمَٚمْٞمَس ُِم
ٍ
ة يٕمٜمل سمذًمؽ وم٘مد سمهرئ ُمهـ اهلل وسمهرئ اهلل  ﴾ذِم َرْ

إال أن شمٙمقٟمهقا ﴾إاِلي َأْن شَمتيُ٘مقا ُِمٜمُْٝمْؿ شُمَ٘مهاةً ﴿ُمٜمف، سمارشمداده قمـ ديٜمف ودظمقًمف ذم اًمٙمٗمر 

ذم ؾمٚمٓماَنؿ ومتخاومقا قمغم أٟمٗمًٙمؿ ومتٔمٝمروا هلؿ اًمقاالية سم٠مًمًهٜمتٙمؿ وشمْمهٛمروا هلهؿ 

ٕمداوة، والشمِمايٕمقهؿ قمغم ُما هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٗمر، وال شمٕمٞمٜمقهؿ قمغم ُمًٚمؿ سمٗمٕمؾ( اًم

 .اهه

 :مدا ْٜ افُٚؾريـ - 4

ُٔوْدِ ُْقنَ ﴿ىمال اهلل ؾمٌحاٟمف وشمٕمهامم:  ـُ َؾ وا َفوْق ُتوْدِ  . ومٜمٝمهك اهلل [9اًم٘مٚمهؿ: ] ﴾َو ه

ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم قمـ ُمداهٜمة اعمنميملم وأرسماب اعمٕمايص، وطمرم اًمتٜمازل قمـ رة ُمـ 

(: 2273سمهرىمؿ ) ×ُمًهٚمؿ÷( و3621رىمهؿ ) ×احٞم، اًمٌخاري÷ر اًمديـ، وذم أُمق

ٌياٍس  ـِ قَم ـِ اسْم اُب قَمهغَم قَمْٝمهِد َرؾُمهقِل  -رى اهلل قمٜمٝمام  -قَم ْٞمٚمَِٛمُة اًْمَٙمذي ًَ ىَماَل : ىَمِدَم ُُم



                                                                                                      

 

89 

ـْ سَمْٕمهِدِه شَمٌِ اهللِ  ٌد اخَُْمهَر ُِمه ْٕمُتهُف . اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وَمَجَٕمَؾ َيُ٘مقُل : إِْن ضَمَٕمَؾ مِم حُمَٛمي

ٌََؾ إًَِمْٞمِف َرؾُمقُل  ـْ ىَمْقُِمِف ، وَم٠َمىْم اهغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ َوَُمَٕمهُف اهللِ َوىَمِدَُمَٝما رِم سَمنَمٍ يَمثػٍِم ُِم

ٍس ، َورِم َيِد َرؾُمقِل  ـِ ؿَمامي ـُ ىَمْٞمِس سْم اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ ىِمْٓمَٕمهُة ضَمِريهٍد ، اهللِ صَماسمُِت سْم

ْٞمٚمَِٛمَة رِم أَ  ًَ وٚ ، :» ْاَحاسمِِف وَمَ٘ماَل طَمتيك َوىَمَػ قَمغَم ُُم َٓ َُ ُْٔت َٜ َمٚ َأْظَى ًَ ْى
َِ َْٖفَتِْك َ ِذِه اْف َفْق َش

ُدَو َأْمَر  ًْ ـْ َت ََّٕؽ اهللِ َوَف َر َِ ًْ َٔ ـْ َأْ َبْرَت َف
ُٝ ؾِٔوَؽ  اهللُؾَِٔؽ ، َوَفئِ ِّٕك ألََراَك افَِّذى ُأِري ، َوإِ

 ُٝ  .» َمٚ َرَأْي

ًْٔئٚ َؿِِٔاًل، إًِذا الَ ََذْؿَْوَٚك  َوَفْقالَ َأْن َثيَّْتَْٚكَ ﴿وىمال شمٕمامم:  ْؿ َص ِٓ ْٔ ـُ إَِف ـَ ْد ـِْدَت َتْر ََ َف

َِٕهًرا  َْْٚٔ َِ ُد َفَؽ َظ
َػ ادَََْمِت ُثؿَّ الَ َجِ ًْ َِٔٚة َوِض َػ احْلَ ًْ  [.75-74اإلهاة: ]﴾ِض

-3/621)×أوقاة اًمٌٞمهان÷ىمال اإلُمام اًمِمٜم٘مٞمٓمل رمحف اهلل ذم شمٗمًػم اْلية ذم 

621:) 

ية اًمٙمريٛمة شمثٌٞمتف ًمٜمٌٞمف اهغم اهلل قمٚمٞمهف وآًمهف وؾمهٚمؿ ْلال ذم هذه اسملم ضمؾ وقم)

وقمّمٛمتف ًمف ُمـ اًمريمقن إمم اًمٙمٗمار، وأٟمهف ًمهق ريمهـ إًمهٞمٝمؿ خذاىمهف وهٕمػ احلٞمهاة 

وُمثكم قمهذاب اعمهامت ذم اْلظمهرة،  ،ووٕمػ اعمامت، أي ُمثكم قمذاب احلٞماة ذم اًمدٟمٞما

 .وهبذا ضمزم اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه

ذاب اعمهامت: اًمٕمهذاب اعمْمهاقمػ ذم اًم٘مهؼم، وىمال سمٕمْمٝمؿ: اعمراد سمْمهٕمػ قمه

واعمراد سمْمٕمػ احلٞماة: اًمٕمذاب اعمْماقمػ ذم اْلظمرة سمٕمد طمٞماة اًمٌٕمث، وهبهذا ضمهزم 

 .وهمػمه، واْلية شمِمٛمؾ اجلٛمٞمع (1)اًمزخمنمي

                                                           

 (.21/151) ×أقمالم اًمٜمٌالة ؾمػم÷حمٛمقد سمـ قمٛمر ضمار اهلل اًمزخمنمي ُمـ رؤوس اعمٕمتزًمة اًمْمالل اٟمٔمر  (1)
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وهذا اًمذي ذيمره هٜما ُمـ ؿمدة اجلزاة ًمٜمٌٞمف ًمق ظمهاًمػ سمٞمٜمهف همهػم ههذا اعمقوهع 

َل قَمَٚمْٞمٜمَا سَمْٕمَض ﴿يم٘مقًمف:   ﴾اخىََماِويِؾ،الَ َظَمْذَٟما ُِمٜمْهُف سمِهاًْمَٞمِٛملِم، صُمهؿي ًَمَ٘مَٓمْٕمٜمَها ُِمٜمْهُف اًْمهَقشملِمَ  َوًَمْق شَمَ٘مقي

 [.46-44احلاىمة: ]

إمم أن ىمال رمحف اهلل: وهذه اْلية اًمٙمريٛمة أووحت هماية اإليْماح سمهراةة ٟمٌٞمٜمها 

اههغم اهلل قمٚمٞمههف وآًمههف وؾمههٚمؿ ُمههـ ُم٘مارسمههة اًمريمههقن إمم اًمٙمٗمههار ومْمههاًل قمههـ ٟمٗمههس 

 .اًمريمقن...(اهه

 :ل اًمِمٞم  محد سمـ قمتٞمؼ رمحف اهللىماو

 ُمـ اًمزا  واًمًارق واًمِمهارب( الً اطمإن اعمداهـ اًمٓماًمب روا اخلٚمؼ أظمٌث )

 .8/77اهه. ُمـ )اًمدرر اًمًٜمٞمة(

 :منٚ دة ادُْرات -3

وأُما هذه اعمٗمًدة ومحدث وال طمرج ومال شمرى أطمدًا ُم٘مٞمؿ أو ٟمازل سمتٚمؽ اًمهٌالد 

ت سم٠مٟمقاقمٝما ُمـ اًمٙمٗمرو اًمنمك واًمزٟمها يمان ااحلًا أو همػم ذًمؽ إال وهق يرى اعمٜمٙمرا

وذب اخلٛمر، و اًمتؼمج واًمًٗمقر، دع قمٜمؽ ُمها يًهٛمٕمف ُمهـ ؾمهب اهلل قمهز وضمهؾ 

ورؾمقًمف اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ واالؾمتٝمزاة سماًمديـ وأهٚمف، وىمهد ال يًهتٓمٞمع أن 

 .حيرك ؾمايمٜمًا، هذا إن سم٘مٞمت قمٜمده همػمة قمغم ديـ اهلل ووٛمػم ومٞمف طمٞماة

ـْ 49وذم احٞم، ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) قمٚمٞمهف  اهغم اهللاهللِ َرؾُمهقَل  أن ؾَمِٕمٞمٍد أِ  (:  قَم

َِٔدِه َؾِْ٘ن ََلْ َيْسَتىِْع َؾيَِِِسِِٕٚف َؾِْ٘ن ََلْ َيْسوَتىِْع »  ىَماَل وؾمٚمؿ  ُه بِ ْ ٌَرِّ ُٔ ِْ ًرا َؾ َُ ْؿ ُمْْ ُُ ـْ َرَأى ِمْْ َم

ًَُػ اإِليََمنِ  يِِف َوَذفَِؽ َأْض ِْ ََ  .»َؾيِ
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ؿ سماًمٌاـمؾ ؿمٞمٓمان ٟمهاـمؼ، واًمًهايمت قمهـ وذم ىمقل سمٕمض اًمٜمااحلم: )اعمتٙمٚم

، 155احلؼ ؿمٞمٓمان أظمرس..( يمام ذم )اًمداة واًمهدواة( السمهـ اًم٘مهٞمؿ رمحهف اهلل اهه

 .)412ؾمٜمة ) تقرموقمزاه حم٘مؼ اًمٙمتاب خ  قمكم اًمدىماق اعم

وُمـ اًمٌٚمٞمة قمغم اعمًٚمؿ رؤية اعمٜمٙمرات: ال ؾمٞمام ُمع قمدم شمٖمٞمػمهها وذم اهحٞم، 

ِهلِّ َاهغمي  (2551وُمًٚمؿ سمرىمؿ ) (3436اًمٌخاري سمرىمؿ) ـْ اًمٜمٌي ـْ َأِ  ُهَرْيَرَة قَم  اهللُقَم

ائِٔوَؾ َرُجوٌؾ «:قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ  وَٚن ِ  َبِْول إِْرَ ـَ ٌٜ ِظَٔسوك َو ِد إاِلَّ َثاَلَث ْٓ ْؿ ِ  ادَْ َِّ َُ َؿَٚل ََلْ َيَت

َٚل ُأِجٔ ََ ُف َؾَدَظْتُف َؾ ْتُف ُأمه َُ َٚن ُيَهعِّ َجٚ ـَ  ٌٟ ُٚل َفُف ُجَرْي ََ ْٝ ُي َٚفو ََ ٚ َأْو ُأَصوعِّ َؾ َٓ وُي ُٓ ؿَّ اَل افِ

 .احلديث » ...َُتِْتُف َحتَّك ُتِرَيُف ُوُجقَه ادُْقِمَسِٚت 

ـَ  «:ىَماَل وقمٜمد ُمًٚمؿ  تِ ٍُ ـَ َف َت ٍْ ِْٔف َأْن ُي َِ ْٝ َظ  .»َوَفْق َ َظ

وم٠مسمٚمٖمت أُمف سماًمدقماة قمٚمٞمف سمرؤية وضمقه اًمزوا : ومٙمٞمػ إذا يمان يهرى أيمثرهها، 

 واهلل اعمًتٕمان. 

 :مسٖفٜ افُٚؾريـ -2

  :واعم٠ًمًمة ذم طمد ذاَتا حمرُمة أن ي٠ًمل ُمًٚمؿ ُمًٚماًم إال ذم أطمد صمالصمة أُمقر

هاَلمِمِّ ىَمهاَل 1144سمرىمؿ ) ×احٞم، ُمًٚمؿ÷ومٗمل 
ـِ خُمَهاِرٍق اهْلِ ـْ ىَمٌِٞمَّمهَة سْمه (: قَمه

ْٚمُت مَحَاًَمًة وَم٠َمشَمْٞمُت َرؾُمقَل  ٛمي َأىِمهْؿ طَمتيهك » اَل اغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َأؾْم٠َمًُمُف ومِٞمَٝما وَمَ٘مهاهللِ ََتَ

َدىَمُة وَمٜم٠َْمُُمَر ًَمَؽ هِبَا  َٜ الَ َتِوؾه إاِلَّ ألََحوِد » ىَماَل صُمؿي ىَماَل ش . شَم٠ْمشمَِٞمٜمَا اًمّمي ََٖف ُٜ إِنَّ ادَْْسو َيٚ َؿئَِه

ِسوُؽ َوَرُجو ّْ ٚ ُثؿَّ ُي َٓ ُٜ َحتَّك ُيِهَٔي َف
َٖ ْٝ َفُف ادَْْس َِّ ًٜ َؾَح َٚف َؾ مَحَ َّّ  َرُجٍؾ َتَ

ٍٜ ٍؾ َأَصوَٚبْتُف َثاَلَث

ٍْٔش  ـْ َظو َٛ ِؿَقاًموٚ ِمو ُٜ َحتَّك ُيِهؤ َف
َٖ ْٝ َفُف ادَْْس َِّ ْٝ َمَٚفُف َؾَح ٌٜ اْجَتَٚح َأْو ىَمهاَل  -َجٚئَِح

ـْ قَمْٞمٍش  ـْ َؿْقِموِف  -ؾِمَداًدا ُِم َجوٚ ِمو
ـْ َذِوى احْلِ ٌٜ ِم قَم َثاَلَث َُ ٌٜ َحتَّك َي َوَرُجٍؾ َأَصَٚبْتُف َؾَٚؿ
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ْٝ ُؾاَلًٕ  ْد َأَصَٚب ََ ٍْٔش َف ـْ َظو َٛ ِؿَقاًموٚ ِمو ُٜ َحتَّك ُيِهؤ َف
َٖ ْٝ َفُف ادَْْس َِّ ٌٜ َؾَح َأْو ىَمهاَل  -ٚ َؾَٚؿ

ـْ قَمْٞمشٍ  ٚ ُشْحًتٚ - ؾِمَداًدا ُِم َٓ ٚ َصِٚحُي َٓ ُِ ـُ ْٖ ُٜ ُشْحًتٚ َي  َيٚ َؿئَِه
ِٜ ََٖف ـَ ادَْْس َـّ ِم  .»َؾََم ِشَقاُ 

أال يًه٠مًمقا اًمٜمهاس وىمد أظمذ اًمٜمٌل اغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمغم أاحاسمف قمغم 

صَمٜمِك )1143سمرىمؿ ) ×احٞم، ُمًٚمؿ÷ؿمٞمئًا، ومٗمل  ٚمٍِؿ اخْلَهْقالَٟمِكِّ ىَمهاَل طَمهدي ًْ ـْ َأسمِك ُُم قَم

ـُ َُماًمٍِؽ اخؿَْمهَجِٕمك   ا ُهَق قِمٜمِْدى وَم٠َمُِملٌم قَمْقُف سْم ا ُهَق وَمَحٌِٞمٌب إمَِمي َوَأُمي احْلٌَِٞمُب اخَُِملُم َأُمي

ٌَْٕمًة وَمَ٘مهاَل ااهللِ ىَماَل يُمٜميا قِمٜمَْد َرؾُمقِل  هَٕمًة َأْو صَماَمٟمَِٞمهًة َأْو ؾَمه ًْ
َأالَ » غم اهلل قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ شمِ

ًُقَن َرُشقَل  ٌَْٞمَٕمٍة وَمُ٘مْٚمٜمَا ىَمْد سَماَيْٕمٜمَاَك َيا َرؾُمقَل ش اهللِ ُتَيٚيِ . صُمؿي ىَماَل اهللِ َويُمٜميا طَمِديَث قَمْٝمٍد سمِ

ًُقَن َرُشقَل »  ًُقَن » . صُمهؿي ىَمهاَل اهللِ ْٕمٜمَاَك َيا َرؾُمقَل وَمُ٘مْٚمٜمَا ىَمْد سَمايَ ش . اهللِ َأالَ ُتَيٚيِ َأالَ ُتَيوٚيِ

 ش .اهللِ َرُشقَل 

ْٓمٜمَا َأْيِدَيٜمَا َوىُمْٚمٜمَا ىَمْد سَماَيْٕمٜمَاَك َيا َرؾُمقَل   ًَ ٌَ ٌَاِيُٕمَؽ ىَمهاَل اهللِ ىَماَل وَم قَمهغَم َأْن »وَمَٕماَلَم ُٟم

ٌُُدوا  َٚمَقا اهللَشَمْٕم يُمقا سمِِف ؿَمْٞمًئا َواًمّمي َٛمًة ظَمِٗمٞميًة  -ِت اخْلَْٛمِس َوشُمٓمِٞمُٕمقا َوالَ شُمنْمِ
 -َوَأَهي يَمٚمِ

٠َمًُمقا اًمٜمياَس ؿَمْٞمًئا ًْ ُ٘مُط ؾَمْقُط َأطَمهِدِهْؿ وَمهاَم ش . َوالَ شَم ًْ وَمَٚمَ٘مْد َرَأْيُت سَمْٕمَض ُأوًَمِئَؽ اًمٜميَٗمِر َي

اهُ  ٠َمُل َأطَمًدا ُيٜمَاِوًُمُف إِيي ًْ  . َي

ُمقوهع هدهها، وًمِمهٞمخٜما وأدًمة ذًمؽ يمثػمة ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜمة، وًمٞمس ههذا 

 .ُم٘مٌؾ اًمقادقمل رمحف اهلل رؾماًمة ذم ذًمؽ سمٕمٜمقان: )ذم اعم٠ًمًمة( وهل ُمٓمٌققمة

وم٢مذا يماٟمت اعم٠ًمًمة حمرُمة أن شم٠ًمل ُمًٚماًم سمؾ هل ُمـ اًمٙمٌهائر حلهديث قمٌهد اهلل 

ٌْهِد ( 1141سمهرىمؿ )  ×ُمًٚمؿ÷( و1474سمرىمؿ ) ×اًمٌخاري÷سمـ قمٛمر قمٜمد  ـْ قَم اهللِ قَمه

ـِ قُمَٛمَر ىَماَل ىَماَل  ِل  َاغمي سْم َُٖل افَّْوَٚس َحتَّوك  «:قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميؿَ  اهللُاًمٜمٌي ُجوُؾ َيْسو َمٚ َيَزاُل افرَّ

ٍؿ  ُٜ حَلْ ِف ُمْزَظ ِٓ َْٔس ِ  َوْج  َف
ِٜ ََٔٚم

َِ ِيَ َيْقَم اْف
ْٖ  .»َي

ومٙمٞمػ سمٛمـ ي٠ًمل اًمٙماومريـ ويٜمزل ٟمٗمًف هلؿ سمؾ ويٜمزل اإلؾمهالم أُمهام أقمهداة 

 .اهلل اخٟمجاس اًمقصمٜمٞملم
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ُمـ ذًمؽ أن سمٕمض اًمزائٖملم يذهب وينق أُمقال اًمٙمٗمهار سمحجهة  سمؾ أقمجب

داطمْمة وؿمٌف واهٞمة، أن أُمقال اًمٙمٗمار طمالل هلهؿ ومتّمهقره اعمّمهقرة ويٜمنمه قمهغم 

وههق -وؾمائؾ إقمالُمٝمؿ ومٞمجد ُمـ اًمٗمْمٞمحة واًمٕمار واَتاُمف سماًمنىمة واًمٚمّمقاهٞمة 

ام ومٕمال هه١مالة اًمٜمهقيمك اعمٗمًهديـ يمه٠مُمع شمِمقيف أقمداة اإلؾمالم ًمإلؾمالم سم -يمذًمؽ

 .سمذًمؽ ؿمٞمخٜما حيٞمك احلجقري طمٗمٔمف اهلل شمٕمامم ٟماأظمؼم

 :، واًمتِمٌف هبؿُمدقماة ًمٚمتزيل سمزهيؿ  -5

ذع اهلل ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم ًمٚمٕمٌاد يمؾ ُما يّمٚم، أطمهقاهلؿ ُمهـ اًمٔمهاهر واًمٌهاـمـ 

َيٚ  ﴿وطمذرهؿ ُمـ يمؾ ُما خاًمػ ذًمؽ، وُمـ ذًمؽ اعمٚمٌس، ىمال اهلل ؾمٌحاٟمف وشمٕمامم: 

 ُُ ٛه َبِْل مَ َم ُخُذوا ِزيََْت وُف ال حُيِو َّٕ وُؾقا إِ ُبوقا َوال ُتْْسِ ُِوقا َواْذَ ـُ ؾِّ َمْسوِجٍد َو ـُ ْؿ ِظَْْد 

ؾَِغ  َٜ ادُْْْسِ َم ِزيَْ ـْ َحرَّ ْزِ  ُؿوْؾ ِ وَل اهللِ ُؿْؾ َم ـَ افورِّ َِّٔيوِٚت ِمو َيوِٚ ِه َوافىَّ
ًِ افَّتِل َأْخَرَج فِ

ًٜ َيوقْ  َٔٚ َخٚفَِهو ْٕ َٔوِٚة افوده ـَ مَمُْقا ِ  احْلَ ِذي َِّ
وْقٍم فِ ََ وُؾ اَِيوِٚت فِ هِّ ٍَ ُٕ وَذفَِؽ  ـَ  

ِٜ ََٔٚمو
َِ َم اْف

قنَ  ُّ َِ ًْ  [..32-31اخقمراف: ] ﴾َي

وىمد ضماةت اخدًمة ذم اٗمة ًمٌاس اعمًٚمؿ، وًمذًمؽ وم٘مد قم٘مهد اإلُمهام اًمٌخهاري 

ذم احٞمحف يمتاسمًا ؾمامه )يمتاب اًمٚمٌاس( ويمذا اإلُمام ُمًهٚمؿ رمحٝمهام اهلل، ويمتاسمامهها 

 .يمثػم ممـ اٜمػ ذم احلديث واًمٗم٘مف وهٙمذا أا، اًمٙمتب اعمّمٜمٗمة ، وطمذا طمذوهؿ

ـْ (: 2177وذم احٞم، ُمًٚمؿ سمرىمؿ ) ٌْدِ  قَم ـِ اهللِ  قَم ـِ اًْمَٕمهاِص ىَمهاَل  سْم قَمْٛمهِرو سْمه

ِل  َاغمي  ـِ وَمَ٘ماَل  اهللَُرَأى اًمٜمٌي وَذا«:قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚميَؿ قَمكَمي صَمْقسَملْمِ ُُمَٕمّْمَٗمَرْي َؽ َأَمَرْتَؽ ُِّبَ  »؟َأُأمه

ُِ  «:ىُمْٚمُت  ََم َأْؽِس ُٓ ََم َؿَٚل َبْؾ َأْحِرْؿ ُٓ«. 

ومٞمحرم اًمتِمٌف سماًمٙماومريـ ذم ًمٌاؾمٝمؿ ؾمقاة يمان ًمٚمٛمًٚمؿ اعم٘مٞمؿ سمٞمٜمٝمؿ أو اعمٗمارق 

 .وـمٜماً  هلؿ
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اط اعمًهت٘مٞمؿ خماًمٗمهة اىمتْمهاة اًمٍمه÷ىمال ؿمٞم  اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة رمحف اهلل ذم 

 :221اه×أاحاب اجلحٞمؿ

ة ذم اًمٌاـمـ، يمام أن اعمحٌة إن اعمِماهبة ذم اًمٔماهر شمقرث ٟمقع ُمقدة وحمٌة ُمقاال)

 .ذم اًمٌاـمـ شمقرث اعمِماهبة ذم اًمٔماهر، وهذا أُمر يِمٝمد سمف احلس واًمتجرسمة....(إًم 
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 !بًض مٚ نري إلخقإْٚ ادسِّغ   ؾرٕسٚ

 ُمٜمع اخذان ذم ذم مجٞمع اًمٌالد. -1

 أيام اخواطمل َتدث ُمِمايمؾ يمثػمة ُمٜمٝما : -2

 ال يٛمٙمـ ذسم، اخوحٞمة إال ذم ُمٙمان اعمجزرة. - أ

 سم، اعمًٚمؿ أوحٞمتف ذم سمٞمتف شمٗمرض قمٚمٞمف همراُمة ُماًمٞمة.إذا ذ - ب

 أطمٞماٟمًا الدمد أوحٞمةشمْمحل هبا. - ت

: حيّمؾ ذم شمٕمٞملم أول يقم ًمٚمّمٞمام ، وأول يهقم ًمٚمٗمٓمهر ظمهالف ؿمهديد -3

 طمتك رسمام اام، أو أومٓمر ذم همػم وىمتف.

يتٝماون هماًمب اعمًٚمٛملم ذم االة اًمٕمٞمد، وأطمٙماُمف ًمٙمقٟمف همػم قمٞمد قمٜمهد  -4

 اًمٙماومريـ.

قمٚمهاًم أٟمهف ًٚمٛملم سم٢مدظمال أوالدهؿ ذم ُمهدارس اًمٙمٗمهار: يٚمزم اًمٙمٗمار اعم -5

 يدرس ومٞمٝما اجلٜمس وهمػمه ُمـ اخومٙمار اًمٙمٗمرية، واإلحلادية.

ويٚمزُمقن اعمًٚمامت ذم اعمارس سمٜمزع احلجهاب، وضمٚمهقس اًمٓماًمٌهة ُمهع   -6

  رضمؾ ذم اًمٗمّمؾ.

ذم اعمدرؾمة طمّمة ًمٚمرياوة اًمٌدٟمٞمهة )وههل اًمًهٌاطمة( ومٞمٚمهزم اعمهدرس  -7

، وههذا ر ُمع اًمٚمٌاس اخلاص هبذه اًمرياوهةاًمٓماًمٌة سماحلْمق اًمٓماًمب و

اًمٚمٌاس ذم هماية اًمتٙمِمػ واًمٕمري، ومٞمْمٓمر واًمهد اًمٓماًمٌهة اعمًهت٘مٞمؿ أن 

 خرج السمٜمتف ورىمة  ُمـ اعمًتِمٗمك أن اسمٜمتف ُمريْمة وًمٞمًت يمذًمؽ .

 اعمرأة اُمرأة قمٜمد اًمقالدة .ال دمد  -8
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ًٚ   بال  افٍُٚر ومـ أمثِٜ مٚ  نري فِّسِّغ ظّقم

ًمٚمت٠مديب ىمهد  -أو ُمـ شمكم أُمره-خسمٜماة، وم٢مذا ضسمت أوالدك إمقسمة شمرسمٞمة ا -1

ي٠مظمههذوَنؿ إمم امم اعمالضمههئ، وهٜمههاك يٕمٚمٛمههقَنؿ اًمٙمٗمههر ويٖمههػمون اؾمههٛمف اًمٕمههر  

 اإلؾمالُمل، إمم اؾمؿ أقمجٛمل .

اٟمٕم٘مد جمٚمس ذم سمٕمض سمالد اًمٙمٗمر سمجقاز زواج اًمرضمؾ سماًمرضمؾ. ومام شمٜمتٔمهر  -2

 سمٕمد ذًمؽ!  

ظمهقات. وههذا طمّمهؾ ًمهٌٕمض ىمد يٖمتّمب سمٕمض اًمٙمهاومريـ سمٕمهض اخ  -3

 اخظمقات اعمًٚمامت اعمتٛمًٙمات ومامشمت ُمـ ضمرائف.

إذا أراد أن هياضمر وقمٚمٛمت اًمدوًمهة اًمٙمهاومرة سمهذًمؽ، وًمهف ُمهال ذم اًمٌٜمهؽ  -4

 مجدت أُمقاًمف:طمتك ال يًاومر ُمـ سمالدهؿ، وهذا طمااؾ ذم أُمريٙما.

ىمهقا إذا اىمتتؾ اعمًٚمٛمقن واًمٙمٗمار، ؾمٓمك  -5 اًمٙمٗمار قمغم ىمهرى اعمًهٚمٛملم ومحري

 اهؿ، قماُمٚمٝمؿ اهلل سمام يًتح٘مقن.وهذا طمّمؾ  ذم اهلٜمد !ىمر

 ىمٚمة اخيمؾ احلالل ، واظمتالط احلالل سماحلرام. -6
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 حُؿ افتجْس بجْسٜٔ افُٚؾريـ

ودمٜمس اعمًٚمؿ سمجٜمًٞمة دوًمة يماومرة يٕمتؼم حمرُمًا ًمٚمٛمٗماؾمد اًمٙمثػمة اعمؽمشمٌهة قمهغم 

 :ُمٜمٝما ذًمؽ

 .شمرك اهلجرة ُمـ سمالدهؿ وهل شمٕمتؼم واضمٌة

 .قاالة اًمٙماومريـ وُمقاوم٘متٝمؿوؾمٞمٚمة إمم ُم

ال يٕمٓمك اجلٜمًٞمة طمتك ي٘مر هلهؿ سم٘مهقاٟمٞمٜمٝمؿ اعمخاًمٗمهة ًمٚمٙمتهاب واًمًهٜمة وُمٜمٝمها 

 .يمٗمر هق ُما

شمٞمًهػم اًمٕمزيهز ÷ىمال اًمِمٞم  ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد قمٌد اًمقهاب ااطمب 

 :رمحف اهلل ×احلٛمٞمد

ومهًا اقمٚمؿ رمحؽ اهلل أن اإلٟمًان إذا أفمٝمر ًمٚمٛمنميملم اعمقاوم٘مهة قمهغم ديهٜمٝمؿ ظمق)

ُمٜمٝمؿ وُمداراة هلؿ، وُمداهٜمة ًمدومع ذهؿ وم٢مٟمف يماومر ُمثٚمٝمؿ، وإن يمهان يٙمهره ديهٜمٝمؿ 

ويٌٖمْمٝمؿ، وحيب اإلؾمالم واعمًٚمٛملم، هذا إذا مل ي٘مع ُمٜمف إال ذًمؽ، ومٙمٞمػ إذا يمهان 

ذم دار ُمٜمٕمف واؾمتدقمك هبؿ ودظمؾ ذم ـماقمتٝمؿ، وأفمٝمر اعمقاوم٘مة قمغم ديهٜمٝمؿ اًمٌاـمهؾ، 

هؿ وىمٓمع اعمقاالة سمٞمٜمف وسمهلم اعمًهٚمٛملم واهار وأقماَنؿ قمٚمٞمف سماًمٜمٍمة واعمال، وواال

ُمـ ضمٜمقد اًم٘مٌاب واًمنمك وأهٚمٝما سمٕمد ُمها يمهان ُمهـ ضمٜمهقد اإلظمهالص واًمتقطمٞمهد 

 .وأهٚمف( اهه

وقا ﴿اًمريمقن إًمٞمٝمؿ، ورسمٜما ضمؾ ذم قماله ي٘مقل:  -4 ُّ َِ ـَ َط ُْوقا إَِػ افَّوِذي ـَ َوالَ َتْر

ـْ ُ وِن  ْؿ ِم ُُ ُؿ افَُّْٚر َوَمٚ َف ُُ سَّ َّ ونَ مِ اهللِ َؾَت َُ ُثؿَّ الَ ُتَْكُ َٚٔ
 [.113هقد: ] ﴾ـْ َأْوفِ
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واًمريمقن هق اعمٞمؾ يمام ومنه مجاقمة ُمـ اعمٗمنهيـ وههق ؾمهٌب ًمهدظمقل اًمٜمهار، 

 .وًمذا ومٝمق ُمـ يمٌائر اًمذٟمقب واْلصمام

 (:2/541)×ومت، اًم٘مدير÷ىمال اإلُمام اًمِمقيما  رمحف اهلل ذم 

ل ظمااهة ئٛمهة ُمهـ اعمٗمنهيـ ذم ههذه اْليهة ههؾ ههخوىمد اظمتٚمهػ أيْمهًا ا)

سماعمنمههيملم أو قماُمههة؟ وم٘مٞمههؾ: ظمااههة، وإن ُمٕمٜمههك اْليههة اًمٜمٝمههل قمههـ اًمريمههقن إمم 

اعمنميملم، أَنؿ اعمهرادون سماًمهذيـ فمٚمٛمهقا، وىمهد روى ذًمهؽ اسمهـ قمٌهاس را اهلل 

قمٜمٝمام، وىمٞمؾ: إَنا قماُمة ذم اًمٔمٚمٛمة ُمـ همػم ومرق سملم يماومر وُمًٚمؿ، وهذا هق اًمٔمهاهر 

نميمقن ًمٙمان االقمتٌار سمٕمٛمهقم اًمٚمٗمهظ ُمـ اْلية، وًمق ومروٜما أن ؾمٌب اًمٜمزول هؿ اعم

 .ال سمخّمقص اًمًٌب(اهه

ىمٚمت: ومال ظمالف أن اعمراد هبذه اْلية اًمريمقن إمم اعمنمهيملم، وإٟمهام اخلهالف ذم 

 .قمّماة اعمًٚمٛملم، واًمّمحٞم، قمٛمقم ذًمؽ واحلٛمدهلل
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 افُٚؾريـ جْسٜٔبتريؿ افَتَجْهس    افِجْٜ افدائّٜ ؾتٚوى

 : (2/119)×ومتاوى اًمٚمجٜمة اًمدائٛمة÷ذم 

ال جيقز عمًٚمؿ أن يتجٜمس سمجٜمًٞمة سمالد طمٙمقُمتٝما يماومرة: خن ذًمؽ وؾمٞمٚمة إمم )

ُمقاالَتؿ واعمقاوم٘مة قمغم ُما هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمٌاـمؾ، أُمها اإلىماُمهة سمهدون أظمهذ اجلٜمًهٞمة 

 .وماخاؾ ومٞمف اعمٜمع

 اًمٚمجٜمة اًمدائٛمة ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞمة واإلومتاة

 

 اًمرئٞمس                   قمْمق                            ٟمائب رئٞمس اًمٚمجٜمة    

 قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ سماز                    قمٌد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل                     قمٌداهلل سمـ ىمٕمقد    

 

وذم هذا اعمقوقع رؾماًمة ذم أوراق ُمّمقرة سمٕمٜمقان )طمٙمهؿ اًمتجهٜمس سمجٜمًهٞمة 

 .دوًمة همػم إؾمالُمٞمة( جمٝمقًمة اعم١مًمػ

اًم٘مههرآن واًمًههٜمة واؾمههتٜمٌاط أن  ذًمههؽ  ىمٞمٛمههة ذم سماهبهها رضمهه، سمٜم٘مههقالت ُمههـ

  .قزجي ال حمرم

 


