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احلٛمد هلل اعمحٛمقد سمٙمؾ ًم٤ًمن، واًمّمالة واًمًالم قمغم اًمٜمٌل اًمٕمددٟم٤من، وقمدغم 

 آًمف وذريتف إـمٝم٤مر، وصح٤مسمتف وأشم٤ٌمقمف إسمرار، صمؿ أُم٤م سمٕمد:

وم٢مٟمف ُمـ دواقمل آهمت٤ٌمط أن ٟم٘مدم إمم ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ قم٤مُم٦م وحمٌٍل اًمِمٞمخ اإلُم٤مم 

اذره ذم ؾمٚمًدٚم٦م ضمدق اًم٤ًمدؾمد٦مظم٤مصد٦م ذدذه اًمددرة  Pاًمديمتقر ُمّمٓمٗمك زيد 

ؾمٌ٘م٧م، ذل:  مخساًمٕمٚمٛمٞم٦م، وآصم٤مره اًمؽمسمقي٦م، واًمتل اٟمتٔمٛم٧م ذم ؾمٚمٙمٝم٤م سمٕمد درر 

ُمددٜمٝم٩م »، وشاعمّمددٚمح٦م ذم اًمتِمدددريع اإلؾمددالُمل»، وشاًمٜمًددخ ذم اًم٘مددرآن اًمٙمددريؿ»

ؾمدقرة إٟمٗمد٤م ، قمدرض »و، شدراؾم٤مت ذم اًمتٗمًػم»، وشاإلؾمالم ذم شمرسمٞم٦م اإلرادة

، وذدق يمتد٤مب شػم، قمدرض وشمٗمًدإطمدزابؾمدقرة »ذذه اًمددرة ذدل و ،شوشمٗمًػم

 دمّٚم٧م ومٞمف ىمدرة اًمِمٞمخ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وُمٜمٝمجف اعمتٛمٞمز، وأص٤مًم٦م سمحثف، واؾمت٘مال  رأيف.

وًم٥ًٌم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمًقرة وؾم٥ٌم ٟمزوهل٤م وُمقوققم٤مهت٤م أومرد يمثػم ُمـ اًمٕمٚمدء  اًمًدقرة 

 سم٤مًمتٗمًػم واًمٕمرض واًمتٕمٚمٞمؼ، وُمـ سملم ذذه اًمٙمت٥م واًمدراؾم٤مت يمت٤مسمٜم٤م ذذا.

ؾمد٤مًم٦م اعم٤ٌمريمد٦م، ومد٢منا ُمد٤م قمٜمٞمٜمد٤م سمتخرودف، أو وًمٚمتذيمػم سمٛمٜمٝم٩م إظمراج ذدذه اًمر

شمدىمٞم٘مف، أو شمّمقيٌف، أو زي٤مدشمف ًمٚمٗم٤مئدة، أو اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمدف ًمٚمح٤مضمد٦م وم٘مدد ضمد٤م  سمدلم 
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٤م سمحددر   ، وٟمحٛمددد اهلل شمٕمدد٤ممم قمددغم شمقومٞم٘مددف واُمتٜم٤مٟمددف، شم»ُمٕم٘مددقومتلم [ م ُمتٌققًمدد

قمدغم   Pاًمِمدٙمر ُمقصدق  ًمقرصمد٦م اًمِمدٞمخ  صمدؿوٟمِمٙمره قمدغم ومْمدٚمف وإطمًد٤مٟمف، 

 واًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م.صم٘متٝمؿ سم٤مًمدار 

وم٢من اًمِمٙمر ُمقصق  ًمٗمريؼ ُمٙمتٌٜم٤م اًمٕمٚمٛمل، قمغم ُمد٤م سمدذ  ُمدـ ضمٝمدد  وأطمــغًما

ُمِمٙمقر، وًم٘مرائٜم٤م اًمٙمرام ُمدـ ـمٚمٌد٦م اًمٕمٚمدؿ، وحمٌدل اًم٘مدرآن اًمٙمدريؿ، واهلل شمٕمد٤ممم 

ٟمًدد٠م  أن يت٘مٌددؾ ُمددـ افٛمٞمددع سمٗمْمددٚمف ويمرُمددف وُمٜمّددف وضمددقده، إٟمددف أيمددرم ُمًدد ق  

 وأرضمك ُم٠مُمق .

 املــنيواحلـــمــد هلل رب الــعــ

 

 كتبه

 

 
 

 ه55/01/0340القاهرة يف  

 م4/01/0101
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احلٛمد هلل، ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف، وٟمّمكم وٟمًٚمؿ قمغم ٟمٌٞمف ورؾمقًمف حمٛمدد وقمدغم آًمدف 

 وصحٌف، وٟمًتٗمتح سم٤مًمذي ذق ظمػم...

يِمٕمر سم٢مقمج٤مز يمت٤مب اهلل يمؾ ُمـ يتّمدى ًمتٗمًدػم ؾمدقرة ُمدـ ؾمدقره أو آيد٦م ُمدـ 

ع ُمدـ ضمٝمدد ذم ؾمدٌٞمؾ سمٞمد٤من وضمدقه ذدذا اإلقمجد٤مز آي٤مشمف، وذق إذ يٌذ  يمؾ ُمد٤م يًدتٓمٞم

يِمٕمر سمْمخ٤مُم٦م اًمٕم٥م ، وقمٔمؿ اًمتٌٕم٦م، صمؿ ٓ يّمؾ سمرهمؿ يمؾ ُم٤م يٌذ  إمم حت٘مٞمدؼ يمدؾ 

 ُم٤م يريد...

يمذًمؽ ؿمدٕمرت وأٟمد٤م أظمٓمدق أومم ظمٓمدقا  إمم همد٤ميتل ُمدـ قمدرض ؾمدقرة إطمدزاب 

وشمٗمًػمذ٤م، ويمذًمؽ أؿمٕمر أن سمٕمد أن يمت٧ٌم اًمّمٗمح٤مت اًمتل أرسم٧م قمدغم ُمد٤مئتلم ومخدس 

صمالصملم صٗمح٦م، ومء ظمٓمر سم٤ٌمزم ىمط أٟمٜمل ىمٚم٧م ذم سمٞم٤من آيد٤مت ذدذه اًمًدقرة واعمقودققم٤مت و

اًمتل قم٤مفتٝم٤م يمؾ ُم٤م يٜمٌٖمل أن ي٘م٤م ، وذذا ذق ؿمٗمٞمٕمل إًمٞمدؽ يد٤م أظمدل اًم٘مد٤مرئ إن وضمددت 

 ىمّمقًرا قمء يٜمٌٖمل: وم٢من اًمٙمء  هلل وطمده.  -أو ومٞمف يمٚمف-ذم سمٕمض ُم٤م يمت٧ٌم 

ؽ قمكما ي٤م أظمل اًم٘م٤مرئ أن أوضمز ًم ؽ ُمٜمٝمجدل اًمدذي ؾمدٚمٙمتف ذم شمٗمًدػم وُمـ طم٘مِّ

ذذه اًمًقرة، إٟمف ُمٜمٝم٩م ي٘مقم قمغم صمالث ريم٤مئز أصٚمٞم٦م ذل شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن، صمدؿ 
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، صمؿ سمدء ُأصمدر قمدـ اًمٕمدرب: ُمدـ سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمتل صح٧م ٟمًٌتٝم٤م إمم رؾمق  اهلل 

 اؾمتخدام عمٗمردات ًمٖمتٝمؿ وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م ذم أؿمٕم٤مرذؿ، وظمٓمٌٝمؿ، وطمٙمٛمٝمؿ، وأُمث٤مهلؿ. 

ٌَْؼ إًمٞمدف: وم٘مدد  وًم٧ًم أزقمؿ أن ذذا اعمٜمٝم٩م ذق ُمٜمٝمجل، أو أين أٟمد٤م صد٤مطمٌف أ ُأؾْمد

ٌَٞماٜمُْتُف  اظمؽمشمف ُمـ سملم ُمٜم٤مذ٩م يمثػمة ًمٚمٛمٗمنيـ ىمرأهت٤م ومٞمء يمت٥م ذم ُمٜم٤مذ٩م اًمتٗمًػم، أو شَم

ومٞمء ٟم٥ًم إًمٞمٝمؿ ُمـ شمٗم٤مؾمػم ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، ًمٙمٜمف ًمٞمس ذدق ُمدٜمٝم٩م  -وإن أ َيِّمُٗمقه-

د٤م ٓ احل٤مومظ اسمـ يمثػم اًمذي وصٗمف ذم ُم٘م دُم٦م شمٗمًػمه، وم٢من سملم اعمٜمٝمجدلم ومرىًمد٤م ضمقذري 

 يٜمٌٖمل أن ٟمٖمٗمٚمف. 

طم٘مٞم٘مدد٦م يتٗمددؼ اعمٜمٝمجدد٤من ذم اًمريمٞمددزشملم إوًمٞمددلم، ولدد٤م: شمٗمًددػم اًم٘مددرآن سمدد٤مًم٘مرآن، صمددؿ 

شمٗمًػمه سم٤مًمًٜم٦م، ًمٙمـ اسمـ يمثػم يدرى اًمريمٞمدزة اًمث٤مًمثد٦م ذدل شمٗمًدػم اًم٘مدرآن سمد٠مىمقا  اًمّمدح٤مسم٦م 

جددف اًمددذي يٕمتٛمددد أؾم٤مؾًمدد٤م قمددغم اعمدد٠مصمقر قمددـ واًمتدد٤مسمٕملم وشمدد٤مسمٕمٞمٝمؿ، ذددق ذم ذددذا يٚمتددزم ُمٜمٝم

اًمًٚمػ، أُمد٤م ٟمحدـ ومٜمدرى أن ذدذه اًمريمٞمدزة ذدل اعمد٠مصمقر قمدـ اًمٕمدرب ذم اؾمدتخدام ًمٖمدتٝمؿ 

سمٛمٗمرداهتدد٤م وأؾمدد٤مًمٞمٌٝم٤م، طمتددك اًمًدد٤مسم٘ملم ُمددٜمٝمؿ قمددغم سمددزوغ ومجددر اإلؾمددالم وقمٍمدد اًمٜمٌددقة 

٦م، اعمحٛمدي٦م، وذم رأيٜم٤م أن ُم٤م ىم٤مًمف اًمّمدح٤مسم٦م واًمتد٤مسمٕمقن وشمد٤مسمٕمقذؿ ذدق اؾمدتٛمداد ُمدـ اًمًدٜم

 ومٝمق يرضمع إًمٞمٝم٤م، ويدظمؾ ُم٤م صح ُمٜمف ُمٕمٝم٤م وٛمـ اًمريمٞمزة اًمث٤مٟمٞم٦م. 

وشمًددتٓمٞمع أن شمرضمددع إمم ُم٘مدُمدد٦م اسمددـ يمثددػم ًمتٗمًددػمه، وإمم ُمدد٤م يمتٌٜمدد٤مه ذم يمت٤مسمٜمدد٤م: 

 : ًمٞمتْمح ًمؽ ذذا اًمذي ىمٚمٜم٤مه ذٜم٤م. (دراؾم٤مت ذم اًمتٗمًػم)

وأُم٤م سمٕمد، وم٢من ؾمقرة إطمزاب اًمتل ٟمٕمروٝم٤م وٟمٗمنذ٤م ذم ذذا اًمٙمت٤مب شمٕمدرض 

سمٓمددالن اًمتٌٜمددل وآصمدد٤مره، واعمددٜمٝم٩م  :ًمٙمثددػم ُمددـ اعمقوددققم٤مت، وُمددـ ألٝمدد٤م سم٤مًمٌٞمدد٤من

اًمًٚمقيمل ُٕمٝم٤مت اعم١مُمٜملم وًمٙمدؾ ُمًدٚمٛم٦م، واًمتٙمد٤مًمٞمػ اًمنمدقمٞم٦م وُمد٤م يؽمشمد٥م قمدغم 
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ىمٌق  اإلٟم٤ًمن حلٛمؾ قمٌ ٝم٤م اًمث٘مٞمدؾ، وإُمدر سم٤مإليمثد٤مر ُمدـ ذيمدر اهلل وشمًدٌٞمحف، وُمدـ 

ًمزوضمد٤مت، وـمالىمٝمدـ اًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمف، وسمٕمض إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م يمتخٞمػم ا

، وذيمدر سمٕمدض ُمد٤م اظمدتص سمدف ُمدـ  اًمٜمٌدلىمٌؾ اًمدظمق ، ويمثدػم ُمدـ اًمددوم٤مع قمدـ 

 أطمٙم٤مم، إمم ضم٤مٟم٥م ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ وصػ ًمٖمزوة إطمزاب، وهمزوة سمٜمل ىمرئم٦م. 

ىمد ٟمقدي ومٞمٝم٤م مخس ُمرات، وأن   اًمٜمٌلوطم٥ًم اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ أن يٕمٚمؿ أن 

ؾمددٌع ُمددرات: ًمٞمدددر  أن  ٟمًدد٤مَ ه ٟمددقِديـ ومٞمٝمدد٤م ُمددرشملم، وٟمددقدي اًمددذيـ آُمٜمددقا ومٞمٝمدد٤م

ُمقوققم٤مهت٤م يمثػمة ُمتٜمققم٦م، وأهن٤م شمنمع يمثػًما ُمـ إطمٙم٤مم، ذم يمثػم مم٤م هيؿ اعمًدٚمٛملم 

 أومراًدا ومج٤مقم٤مٍت. 

إن ؾمددقرة شمِمددٛمؾ أرسمٕمدد٦م قمنمدد ٟمددداً  ذم آي٤مهتدد٤م اًمتددل ٓ شمتجدد٤موز صمالصًمدد٤م وؾمددٌٕملم آيدد٦م 

 وىمددد-فددديرة سمدد٠من يٕمدد٤مًَم٩َم قمروددٝم٤م وشمٗمًددػمذ٤م ذم يمتدد٤مب ُمًددت٘مؾ، وذددذا ُمدد٤م ٟمرضمددق 

وُمد٤م شمدقومٞم٘مل إمم سمد٤مهلل قمٚمٞمدف »أن يٙمقن اهلل ىمد ذداٟم٤م ومٞمف إمم احلدؼ واًمّمدقاب،  -طم٤موًمٜم٤مه

 .  ششمقيمٚم٧م وإًمٞمف أٟمٞم٥م

 

 

 

 

 رئيس قسم الشريعة اإلسالمية

 بكلية دار العلوم جامعة القاهرة

 م0969-هـ0489القاهرة 
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 بني يدي السورة

 ذددددل ؾمددددقرة إطمددددزاب: ٕهندددد٤م شمتحدددددث قمددددـ واىمٕمدددد٦م إطمددددزاب 

ٜمد،، وقمـ ُمقىمػ يمؾ ُمـ اعم١مُمٜملم واًمٙمٗمد٤مر ومٞمٝمد٤م، وذدذه إطمدزاب أو اخل

ذل: ىمدريش وهمٓمٗمد٤من واًمٞمٝمدقد، وُمدـ شمدٌٕمٝمؿ يمٌٜمدل ؾمدٚمٞمؿ، وسمٜمدل أؾمدد، وىمدد حتددصم٧م 

وسم٤معم١مُمٜملم، وقمدـ ُمٝمد٤ممجتٝمؿ ًمٚمٛمديٜمد٦م، وقمدـ  اًمًقرة قمـ شمٙمتٚمٝمؿ ذم اًمؽمسمص سم٤مًمٜمٌل 

قمدغم أقمددائٝمؿ رًاد٤م  اٟمتّم٤مر اعمًدٚمٛملم ذم ذدذه اعمقىمٕمد٦م سمٗمْمدؾ شم٠ميٞمدد اهلل هلدؿ: إذ أرؾمدؾ

ٜمٝمؿ ُمـ أقمدائٝمؿ.   وضمٜمقًدا أ يروذ٤م، ومٙمٗمك اعم١مُمٜملم اًم٘مت٤م ، وُمٙما

وُمـ اًمث٤مسم٧م شم٤مرخيٞم ٤م أن ذذه اًمقاىمٕم٦م ذل صم٤مًم٨م همزوة ذم اإلؾمالم، وم٘مدد يمد٤من 

ىمٌٚمٝم٤م همزوة سمدر اًمٙمؼمى، وهمزوة أطمد، وىمد طمدد اعم١مرظمقن ويُمتاد٤مب اًمًدػمة 

ٜم٦م اخل٤مُم٦ًم ًمقىمققمٝم٤م، وم٤مًمًقر ًا  ة اًمتل حتدصم٧م قمٜمٝم٤م ُمدٟمٞم٦م إذن. اًمٜمٌقي٦م اًم

قمغم أٟمٜم٤م ٟمجد ُمـ سملم اعمّمٜمٗملم ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ُمـ يذيمر أهن٤م راسمٕم٦م اًمًدقر اًمتدل 

ُأٟمزًم٧م سم٤معمديٜم٦م، ُمـ طمٞم٨م شمرشمٞم٥م اًمًقرة اعمدٟمٞم٦م زُمٜمٞم د٤م، ومد٤مسمـ اًميديس
(0)

ذم يمت٤مسمدف:  

، سمًٜمد ومٞمف قمثءن سمدـ قمٓمد٤م  اخلراؾمد٤مين يروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس  شومْم٤مئؾ اًم٘مرآن»

ُأٟمزًم٧م سم٤معمديٜم٦م، سمٕمد أن ُأٟمزًم٧م ؾمقرة اًمٌ٘مرة، وؾمقرة إٟمٗمد٤م ، وؾمدقرة آ  قمٛمدرانأهن٤م 
(2)

 ،

                                      
ذق أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيقب اًمرازي، واًميديس ضمدد أسمٞمدف، يمد٤من ُمدـ طمٗمد٤مظ احلددي٨م، وُمد٤مت ( 1)

 .(2/195)ذد، اٟمٔمر: شمذيمرة احلٗم٤مظ 394ري ؾمٜم٦م سم٤مًم

(، ط دار 34وُم٤م أٟمز  ُمـ اًم٘مرآن سمٛمٙمد٦م وُمد٤م أٟمدز  سم٤معمديٜمد٦م، ٓسمدـ اًميديس )ص ( [ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن2)

 شمم. »1ؾمقري٦م، ط –اًمٗمٙمر 
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همػم أن قمثءن سمـ قمٓم٤م  وٕمٞمػ اًمرواي٦م، وُمـ صمدؿ ٟمدتحٗمظ ذم ىمٌدق  روايتدف ذدذه قمدـ اسمدـ 

قم٤ٌمس، وًمق أن اًمقاىمع اًمت٤مرخيل اتؿ ٟمزو  ؾمقرة إطمزاب سمٕمد ذذه اًمًدقر: ومد٢من ؾمدقرة 

دصم٧م قمـ ُمنمدوقمٞم٦م اًم٘متد٤م  ذم اإلؾمدالم، وؾمدقرة إٟمٗمد٤م  اًمٌ٘مرة ُمـ أوائؾ اًمًقر اًمتل حت

وًمٙمدـ أٓ اتٛمدؾ أن ، ذل ؾمقرة سمدر، وذم ؾمقرة آ  قمٛمران يمالم قمـ همزو  سمددر وأطمدد

 شمٙمقن ؾمقر أظمرى ىمد ُأٟمزًم٧م ظمال  شمٚمؽ اًمًٜمقات اخلٛمس؟ 

إٟمف عمء يزيد ذذا آطمتء  ىمدقة أن ذٜمد٤م  روايد٤مت أظمدرى ذم قمدد اًمًدقر اعمدٟمٞمد٦م 

ر دون شمرشمٞمدد٥م هلدد٤م، وىمددد أورد ذددذه اًمروايدد٤مت اًمًددٞمقـمل ذم هدت ذددذه اًمًددق

شاإلشم٘م٤من»
(0)

ٓسمدـ اًميديس،  شومْمد٤مئؾ اًم٘مدرآن»، يمء أورد اًمرواي٦م إومم ٟم٘مداًل قمدـ 

ـَ سمتحديد اًمٕم٤مم اًمذي ُأٟمزًم٧م ومٞمف، وٓ سمؽمشمٞم٥م اًمًقرة ذم اًمٜمدزو  سمدلم اًمًدقر  وأ ُيْٕم

سم٠ميمثر ُمـ أن اًمًقرة ُمدٟمٞمد٦م  اعمدٟمٞم٦م إظمرى، وُمـ ذٜم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمجزم ذم اعم٤ًمًم٦م

 أٟمزًم٧م ذم اًمٕم٤مم اخل٤مُمس ًمٚمٝمجرة. 

وذم اًمًقرة أدًم٦م أظمرى شمدقمؿ ذذه احل٘مٞم٘م٦م اًمتل ٟمجزم هب٤م، وم٢مهند٤م شمتحددث 

 اًمٜمٌدلقمـ اًمتٌٜمل: ًمتٌلم ُمقىمػ اإلؾمالم ُمٜمف، ذم أيمثر ُمـ آي٦م، وشمدذيمر زواج 

سمدف إسمٓمد٤مُ  ُمد٤م  زيد سمـ طم٤مرصم٦م، وذدق شمنمديع قمٛمدكم ُأريددَ  ،ـ ىمٌُؾ وُمتٌٜم٤مه ُمِ ، سمٛمٓمٚم٘م٦م ُمقٓه

يمدد٤مٟمقا يرشمٌقٟمددف قمددغم اًمتٌٜمددل ُمددـ أطمٙمدد٤مم ٓ شمؽمشمدد٥م إٓ قمددغم اًمٌٜمددقة احل٘مٞم٘مٞمدد٦م، وم٘مددد يمدد٤مٟمقا 

َيْدقمقن زيًدا ىمٌؾ ٟمزو  آي٤مت اًمتٌٜمل ذم ذذه اًمًقرة سمزيد سمـ حمٛمد 
(2)

  . 

                                      

 .(1/16،17)اٟمٔمر: اإلشم٘م٤من، ًمٚمًٞمقـمل ( 1)

أصمدًرا ي٘مدرر ومٞمدف ذدذا قمدـ  -ٟم٘مداًل قمدـ اًمٌخد٤مري-، وم٘مدد أورد ذٜمد٤م  (3/46)اٟمٔمر: شمٗمًدػم اسمدـ يمثدػم ( 2)

 شم»(م. 4782[اًمٌخ٤مري )  .اهلل سمـ قمٛمر  قمٌد
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ـَ  دُرُْم يمذًمؽ شمٜم٤مدي اًمًقرة ٟم٤ًم  اًمٜمٌل، وشم٘مرر أهنـ أُمٝمد٤مت اعمد١مُمٜملم، وأهندـ َاْ

د ٕمده قمغم اعم١مُمٜملم مجٞمًٕم٤م سم زوضم٤مشمدف إٓ سمٕمدد ذجرشمدف: وم٘مدد أُم٣مد  اًمٜمٌدل، وُم٤م قمدا

ؾمٜمل ُمٙم٦م سمٕمد أن سمٚمغ اخل٤مُم٦ًم واًمٕمنميـ زوضًم٤م خلدود٦م سمٜمد٧م ظمقيٚمدد وطمددذ٤م، وأ 

يتزوج وذق ذم ُمٙم٦م همػمذ٤م طمتك سمٕمد أن ُم٤مشم٧م، ُمع أٟمف أ هي٤مضمر إٓ سمٕمد ووم٤مهت٤م سمٜمحدق 

 صمالث ؾمٜمقات. 

ٕمذاب اًمدذي يٜمتٔمدرذؿ ذم وشمتحدث اًمًقرة قمـ اًمٞمٝمقد وأذؾ اًمٙمت٤مب، وقمـ اًم

 !أظمرة، وذم اًمدٟمٞم٤م إن أ يٜمتٝمقا قمء ذؿ ومٞمف ُمـ يمٞمد ًمٚمٛم١مُمٜملم، وحترش هبؿ

قمٜمدددُم٤م يريدددون   اًمٜمٌددلوشمنمددع اًمًددقرة ًمٚمٛمدد١مُمٜملم آداسًمدد٤م ودد٥م أن يٚمتزُمقذدد٤م ُمددع 

ويمدؾ  يمدء شمنمدع هلدؿ سمٕمدض أطمٙمد٤مم إهة، اًمدظمق  قمٚمٞمدف ذم أطمدد سمٞمقشمدف، وومدٞمء سمٞمدٜمٝمؿ

حتت٤مج إًمٞمٝمد٤م سمٞم د٦م اعمديٜمد٦م، ويتٓمٚمٌٝمد٤م اؾمدت٘مرار إُمدر ًمٚمٛمد١مُمٜملم أوًم ؽ وهمػمه، ُمقوققم٤مت 

ومٞمٝم٤م، أُم٤م ىمٌؾ اهلجرة ومء يم٤من اعمًٚمٛمقن ذم طم٤مضم٦م إمم يمثػم ُمٜمٝمد٤م: إذ يمد٤مٟمقا آٟمدذا  ُمِمدٖمقًملم 

٥م ىمٚمدتٝمؿ  سمٕمدا  ىمريش هلؿ، وىمدريش يمثدرة ىمقيد٦م، واعمًدٚمٛمقن ىمٚمد٦م ودٕمٞمٗم٦م، ومٕمٚمدٞمٝمؿ سمًٌد

 ق  اًمٕمذاب. ووٕمٗمٝمؿ أن يّمؼموا قمغم إذى، وأن يتحٛمٚمقا صٜم

 سمٕمد ذذا ٟمتحدث قمـ دقم٤موى اًمٜمًخ ذم ؾمقرة إطمزاب. 

واًمدددذي ي٘مقًمدددف سمٕمدددض اعمددد١مًمٗملم ذم اًمٜم٤مؾمدددخ واعمٜمًدددقخ أن ذم ؾمدددقرة 

قِمل قِمل أهنء ُمٜمًقظمت٤من، وآيتلم ادُّ أهنء ٟم٤مؾمخت٤من، دون أن شمٕمتٛمدد  إطمزاب آيتلم ادُّ

وًمٞمدلم إٟمدء اًمدقمقى ذم مجٞمع ذذه أي٤مت قمغم دًمٞمدؾ، ودقمدقى اًمٜمًدخ ذم أيتدلم إ

ٌا  شمٜمّم٥مُّ  د سمتالوشمف، وإن يم٤من طمٙمٛمدف ذم ٟمٔمدر قمغم احلٙمؿ دون اًمٚمٗمظ: إذ ذق ُمتٚمق ُمتٕم
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   ل اًمٜمًخ ىمد رومع وأزيؾ!ُمدقمِ 

قَمك أهنء ُمٜمًقظمت٤من ذل ىمقًمف شمٕم٤ممم: ڄ ڄ ﴿ وُأومم أيتلم اعمدا

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ 

خلٓم٤مب وم٘مد اداقمقا أهن٤م ُمٜمًقظم٦م سمآي٦م اًمًٞمػ، ُمع أن ا ،م48[إطمزاب:  ﴾ڇ

وٓ شمٓمع ًم٘مق  يم٤مومر وٓ )، وُمٕمٜم٤مذ٤م:  اًمٜمٌلُمقضمف إمم  -يمء ذق فم٤مذر-ومٞمٝم٤م 

ُمٜم٤مومؼ، ومتًٛمع ُمٜمف دقم٤م ه إي٤م  إمم اًمت٘مّمػم ذم شمٌٚمٞمغ رؾم٤مٓت اهلل، إمم ُمـ أرؾمٚمؽ 

ي٘مق : وأقمرض قمـ أذاذؿ ًمؽ، واصؼم قمٚمٞمف،  ﴾ڃ ڃ﴿هب٤م إًمٞمف ُمـ ظمٚم٘مف، 

شاًمتٗمرد عم٤م يمٚمٗمؽوٓ يٛمٜمٕمؽ ذًمؽ قمـ اًم٘مٞم٤مم سم٠مُمر اهلل ذم قم٤ٌمده، و
(0)

ك ٓ وذق ُمٕمٜمً  .

 شمٕم٤مرض سمٞمٜمف وسملم ُمٕمٜمك آي٦م اًمًٞمػ. 

قمـ اًمٙمٗم٤مر وقمـ اعمٜم٤موم٘ملم، ومتٜمٝمد٤مه قمدـ ـمد٤مقمتٝمؿ،   اًمٜمٌلإن ذذه أي٦م حتدث 

وشم٠مُمره سم٤مإلقمراض قمـ أذاذؿ، وآي٦م اًمًٞمػ شم٠مُمر سم٘متؾ ـم٤مئٗمد٦م ُمدـ اعمنمديملم: ٕهندؿ 

قع أيتدلم ًمدٞمس واطمدًدا وسمٞمٜمٝمؿ ُمـ قمٝمدد، ومٛمقود ٟمٌذوا ُم٤م يم٤من سملم رؾمق  اهلل 

 إذن طمتك يّمح ٟمًخ إطمدال٤م ًمألظمرى!

وُمـ ذٜم٤م أهمٗمؾ اًمٓمؼمي دقمقى اًمٜمًخ ذذه ومٚمؿ يذيمرذ٤م، وأ يقرد ومٞمء أورد ُمدـ 

 آصم٤مر ذم شمٗمًػمذ٤م أصمًرا واطمًدا ُيْٗمَٝمؿ ُمٜمف اًمٜمًخ. 

وُمـ ذٜم٤م أيًْم٤م طمٙمك اسمـ افقزي ذذه اًمددقمقى قمدـ اعمٗمنديـ، وأ يٜمًدٌٝم٤م إمم 

                                      

 .(14/22)اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه ( 1)

 .شم»م"واًمٜمٗمقذ عم٤م يمٚمٗمؽ»[وذم ٟمًخ اًمٓمؼمي اًمتل سملم أيديٜم٤م سمٚمٗمظ: 
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أطمد ُمـ اًمت٤مسمٕملم 
(0)

  . 

ـ يمثػم ومٚمؿ ينم إًمٞمٝم٤م ذم شمٗمًػمه سمٙمٚمٛم٦م واطمدة ـ ذٜم٤م يمذًمؽ أهمٗمٚمٝم٤م احل٤مومظ اسم وُم
(2)

 . 

وسمٕمد ذدذا يمٚمدف، أي سمٕمدد اًمٜمٝمدل قمدـ ـم٤مقمد٦م اًمٙمد٤مومريـ واعمٜمد٤موم٘ملم وإُمدر سمدؽم  

يم٤مإلٟمذار هلؿ، أو يم٤مًمققمٞمد سم٤مٟٓمت٘م٤مم  .﴾ڃ چ چچ﴿أذاذؿ ول  ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

   !ؾ اًمٜمًخاًمِمديد ُمٜمٝمؿ ذم أظمرة، واًمققمٞمد ٓ ي٘مٌ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿وأيدد٦م اًمث٤مٟمٞمدد٦م ذددل ىمقًمددف شمٕمدد٤ممم: 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک 

 .م52[إطمزاب:  ﴾ک ک گ گ

وىمد أورد قمٌد اًم٘م٤مذر اًمٌٖمدادي ذذه أيد٦م ودٛمـ أيد٤مت اعمتٗمدؼ قمدغم ٟمًدخٝم٤م 

ويم٤من ؾم٥ٌم ٟمزو  ذذه أيد٦م: أن »وٟم٤مؾمخٝم٤م، وىم٤م  ذم شمّمقير دقمقى اًمٜمًخ قمٚمٞمٝم٤م: 

٘مّمف سمدذًمؽ ممد٤م سملم أن يٕمٓمٞمف يمٜمقز إرض وٓ يٜم يم٤من ظمػما رؾمق  اهلل اهلل شمٕم٤ممم 

، وسمددلم اًم٘مٜم٤مقمدد٦م سمدد٤مًم٘مقت، وم٤مظمتدد٤مر اًمّمددؼم، ومدد٠مُمره اهلل شمٕمدد٤ممم قمٜمددد اهلل ضمٜمدد٤مح سمٕمقودد٦م

سمتخٞمػم ٟم٤ًمئف قمغم آي٦م اًمتخٞمػم، وم٤مظمؽمن اعم٘م٤مم ُمٕمف، إٓ اُمرأة اؾمٛمٝم٤م أم مجٞمؾ اظمت٤مرت 

 أن ُم٤مشمد٧م، وُمدـ اظمتد٤مرت ُمدٜمٝمـ اعم٘مد٤مم ومراىمف ومٗم٤مرىمٝم٤م، ومِم٘مٞم٧م سمٕمد ذًمؽ سم٤مًمٗم٘مر إمم

م قمغم  أن يتدزوج قمٚمدٞمٝمـ   اًمٜمٌلُمٕمف قمقوٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم قمغم ذًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م: أن طَمرا

 . ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ﴿سم٘مقًمف: 

                                      

ذدد، وقمٜمدددي ٟمًددخ٦م 597، ذم ٟمقاؾمدخ اًم٘مددرآن، ٓسمدـ افددقزي، اعمتدقرم ؾمددٜم٦م (114)اٟمٔمدر اًمقرىمدد٦م ( 1)

 ُمّمقرة ُمٜمف.

 شمم. »سمػموت – اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دار(، ط 209اًم٘مرآن، ٓسمـ افقزي )ص [ٟمقاؾمخ

 .(3/497)اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ( 2)
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ُمد٤م طمٔمدر قمٚمٞمدف: ُمدـ  ومٚمء اشمًع ٟمٓمد٤م، اإلؾمدالم، ويمثدرت اًمٖمٜمد٤مئؿ أسمد٤مح اهلل ًمٜمٌٞمدف 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ٟمٙمددددد٤مح همدددددػم أزواضمدددددف سم٘مقًمدددددف: 

 إمم آظمددددددددر أيدددددددد٦م ﴾..ٺہ ہ ہڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

طمزاب:   .طمتك ُأطمٚم٧م ًمف اًمٜمًد٤م  : ُم٤م ُم٤مت رؾمق  اهلل وىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م  .م50[ٕا

 شمٕمٜمل اًمالئل طمرُمـ قمٚمٞمف. 

ٟمًدخٝم٤م ىمقًمدف شمٕمد٤ممم:  .م52[إطمزاب:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿وأُم٤م ىمقًمف: 

 شم51[إطمزاب:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ﴿
(0)

 ا ذد. 

شمٚمدؽ ذدل  ،ت دًٓم٦م ظم٤مص٦م ذٜمد٤موًمٙمٜم٤م ٟمٚمحظ ذم أي٦م إومم فم٤مذرة ذا

إذ ٓ يًدقغ أن ي٘مد٤م  ذدذا ذم أيد٦م،  .﴾ڇ ڇ ﴿ىمقًمف ضمؾ صمٜم٤مؤه ومٞمٝمد٤م: 

صمددؿ ي٘مدد٤م : إهندد٤م ُمٜمًددقظم٦م سمددآيتلم ؾمدد٤مسم٘متلم قمٚمٞمٝمدد٤م ذم شمرشمٞمدد٥م اعمّمددحػ، وذم اًمٜمددزو  

 أيًْم٤م، يمء ؾمٜمرى ذم شمٗمًػمذ٤م. 

وذدق حتدريؿ اًمٜمًد٤م  قمدغم -يمذًمؽ ٟمٚمحظ أٟمف ىمد رشم٥م اًمٜمًخ ذم اعمقودع إو  

قمغم ؾم٥ٌم ذدق اشمًد٤مع ٟمٓمد٤م، اإلؾمدالم، ويمثدرة  -سمٕمد ٟم٤ًمئف اًمالئل اظمؽمٟمف  اًمٜمٌل

اًمٖمٜم٤مئؿ، وم٠موذؿ أٟمف إٟمدء ذع سمًد٥ٌم وم٘مدره قمٚمٞمدف اًمّمدالة واًمًدالم، ُمدع أٟمدف ىمدرر ذم 

ؾم٥ٌم ٟمزو  أي٦م أٟمف إٟمء ذع شمٕمقيًْمد٤م ُمدـ اهلل ُٕمٝمد٤مت اعمد١مُمٜملم قمدغم صدؼمذـ ذم 

 .  وذذا ذم دقمقى اًمٜمًخ اًمث٤مٟمٞم٦م أيمثر ووقطًم٤م، اًمدٟمٞم٤م

                                      

وىمدد ضمد٤م  ضمدقاب أُمد٤م  43ذد، اًمقرىمد٦م 429اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، ًمٕمٌد اًم٘م٤مذر اًمٌٖمدادي، اعمتقرم ؾمٜم٦م ( 1)

عمٜمًدقخ ًمٕمٌدد اًم٘مد٤مذر [اًمٜم٤مؾمدخ واسمدون اًمٗم٤م  ذم إصؾ اعمخٓمقط، وذدق يمثدػم ذم يمالُمٝمدؿ آٟمدذا . 

 شم»قمءنم.  -(، ت: اًمديمتقر طمٚمٛمل يم٤مُمؾ أؾمٕمد، ط دار اًمٕمدوي 155اًمٌٖمدادي )ص
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وٟمحـ ٟمٚمحظ صم٤مًمًث٤م أن ذذا اًمذي طمٙمد٤مه قمدغم أٟمدف حمدؾ اشمٗمد٤م، يٜم٘مْمدف ُمد٤م اظمتد٤مره 

اًمٓمؼمي ذم شم٠مويؾ أي٦م: إذ ذذ٥م إمم أهند٤م حمٙمٛمد٦م، يمدء يٜم٘مْمدف ُمد٤م طمٙمد٤مه أسمدق ضمٕمٗمدر 

اًمٜمح٤مس ُمـ صمءٟمٞم٦م أىمقا  ذم أي٦م، شم٘مقم مخ٦ًم ُمٜمٝم٤م قمغم أن أيد٦م حمٙمٛمد٦م، ويمدؾ ُمدـ 

ٙمثػم اًمٓمؼمي واًمٜمح٤مس شمقذم ىمٌؾ قمٌد اًم٘م٤مذر سم
(0)

  . 

وذذا ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم شم٠مويؾ أي٦م سمٕمد أن أورد أصم٤مر قمـ 

 : ُمذاذٌٝمؿ ومٞمٝم٤مؿمٞمقخ أذؾ اًمت٠مويؾ ذم شمٗمًػمذ٤م، وسملما 

وأومم إىمقا  قمٜمدي سم٤مًمّمح٦م ىمق  ُمـ ىم٤م : ُمٕمٜمدك ذًمدؽ ٓ ادؾ ًمدؽ اًمٜمًد٤م  »

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ُمدددـ سمٕمدددد اًمٚمدددقا  أطمٚمٚمدددتٝمـ ًمدددؽ سم٘مدددقزم: 

 .م50[إطمزاب:  ﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮴ ﮵ ... إمم ىمقًمف:ڻ

قم٘مٞمد٥م ىمقًمدف:  .﴾چ چ چ چ﴿وإٟمء ىمٚم٧م ذًمؽ أومم سمت٠مويؾ أي٦م: ٕن ىمقًمف: 

وهمػم ضم٤مئز أن ي٘مق : ىمد أطمٚمٚم٧م ًمؽ ذ١مٓ ، وٓ اٚمٚمـ ًمؽ  .﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿

وقمدغم أن يٙمدقن وىمد٧م ومدرض إطمددى أيتدلم ىمٌدؾ إظمدرى  .إٓ سمٜمًخ أطمدل٤م ص٤مطمٌف

ٓ دًٓم٦م قمغم ٟمًخ طمٙمِؿ إطمددى أيتدلم طمٙمدَؿ ُمٜمٝمء، وم٢مذ يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ وٓ سمرذ٤من، و

م شمٜمزيؾ إطمددال٤م ىمٌدؾ صد٤مطمٌتٝم٤م، ويمد٤من همدػم ُمًدتحٞمؾ خمدرضمٝمء قمدغم  إظمرى، وٓ شم٘مدُّ

وإذ يم٤من ذًمؽ يمدذًمؽ، أ يٙمدـ ًم٘مدق  ، أ وز أن ي٘م٤م : إطمدال٤م ٟم٤مؾمخ٦م إظمرى-اًمّمح٦م 

ك ُمٕمٜمً  .يم٤مومرة وٓ ،وٓ ٟمٍماٟمٞم٦م ،اعمًٚمءت هيقدي٦مُمـ ىم٤م : ُمٕمٜمك ذًمؽ ٓ اؾ ًمؽ ُمـ سمٕمد 

إٟمء ُمٕمٜم٤مه: ُمـ سمٕمد اعمًٛمٞم٤مت اعمت٘مدم ذيمدرذـ، ذم أيد٦م  .﴾ڇ ڇ﴿ُمٗمٝمقم: إذ يم٤من ىمقًمف:

                                      

ذد، وشمقذم أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس أمحدد سمدـ حمٛمدد سمدـ إؾمدءقمٞمؾ 310شمقذم اًمٓمؼمي حمٛمد سمـ ضمرير ؾمٜم٦م ( 1)

 ذد.429ذد، وىمد أؾمٚمٗمٜم٤م أن قمٌد اًم٘م٤مذر شمقذم ؾمٜم٦م 338اعمرادي اعمٍمي، ؾمٜم٦م 
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ذيمر  ىمٌؾ ذذه أي٦م، وأ يٙمـ ذم أي٦م اعمت٘مدم ومٞمٝم٤م ذيمر اعمًٛمٞم٤مت سم٤مًمتحٚمٞمؾ ًمرؾمق  اهلل 

إسم٤مطم٦م اعمًٚمءت يمٚمٝمـ، سمؾ يمد٤من ومٞمٝمد٤م ذيمدر أزواضمدف، وُمٚمدؽ يٛمٞمٜمدف اًمدذي يٗمدل  اهلل قمٚمٞمدف، 

٤مت قمٛمف، وسمٜم٤مت قمءشمف، وسمٜمد٤مت ظم٤مًمدف، وسمٜمد٤مت ظم٤مٓشمدف اًمالئدل ذد٤مضمرن ُمٕمدف، واُمدرأة وسمٜم

صدح ُمد٤م ىمٚمٜمد٤م ذم  -ُم١مُمٜم٦م إن وذ٧ٌم ٟمٗمًٝم٤م ًمٚمٜمٌل، ومتٙمقن اًمٙمقاومر خمّمقص٤مت سمد٤مًمتحريؿ

شذًمؽ، دون ىمق  ُمـ ظم٤مًمػ ىمقًمٜم٤م ومٞمف
(0)

 . 

ويمء ظم٤مًمػ قمٌد اًم٘م٤مذر ؾم٤مسم٘مٞمف، وأذددر ُمد٤م ىمد٤مًمقه طمدلم ىمدرر آشمٗمد٤م، 

ٜمًقظم٦م ظم٤مًمٗمف َُمـ سمٕمدده، وأذددروا دقمدقاه آشمٗمد٤م، ومٚمدؿ قمغم أن أي٦م ُم

اٙمقذ٤م، صمؿ أ يٙمقٟمقا جمحٗملم سمف يمء يم٤من ذق جمحًٗمد٤م سمٛمدـ ىمٌٚمدف: وم٘مدد سمٜمدقا طمٙمٛمٝمدؿ 

 سم٠من أي٦م حمٙمٛم٦م قمغم آصم٤مر صح٧م روايتٝم٤م قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم. 

 سمدـ وُمـ سملم ذ١مٓ  اًمذيـ ضم٤م وا سمٕمده: اًم٘م٤ميض اسمـ اًمٕمريب، وم٘مدد ٟم٘مدؾ قمدـ أيبِّ 

ُمٕمٜمدد٤مه: ُمددـ سمٕمددد ُمدد٤م » .﴾چ چ چ چ ڇ ڇ﴿أن ىمقًمددف شمٕمدد٤ممم:  يمٕمدد٥م 

شأطمٚمٚمٜم٤م ًمؽ
(2)

، وذل أي٦م اعمت٘مدُم٦م... وم٢مذا ىمٚمٜم٤م سم٘مق  ُأيب، وطمٙمٛمٜم٤م أن اعمراد سم٤مٔيد٦م: 

ٓ اؾ ًمؽ اًمٜم٤ًم  ُمدـ سمٕمدد ُمد٤م أطمٚمٚمٜمد٤م ًمدؽ ُمدـ أزواضمدؽ اًمدال  آشمٞمد٧م أضمدقرذـ: 

شاًمتحريؿ َُمـ قمداذـىمل قمغم -ىمراسمتؽ اعم١مُمٜم٤مت اعمٝم٤مضمرات، واًمقاذ٦ٌم ٟمٗمًٝم٤م، 
(1)

  . 

ـ سمٕمدد ُمدـ قمٜمدد  ٓ اؾ ًمدؽ اًمٜمًد٤م  َُمد»أن ُمٕمٜم٤مه:  وٟم٘مؾ قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

                                      

 .(22/22)ؼمي شمٗمًػم اًمٓم( 1)

 حمٛمدد أمحدد  :م، حت٘مٞمدؼ2000ذدد، 1420، 1، طاًمرؾمد٤مًم٦م ُم١مؾمًد٦م ،[أظمرضمف اسمدـ ضمريدر اًمٓمدؼمي (2)

 شم»(م.  20/298)ؿم٤ميمر 

 ، وذل ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ُمٜمف. (1559)أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، ٓسمـ اًمٕمريب ( 3)
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 شُمٜمٝمـ، اًمٚمقا  اظمؽمٟمؽ قمغم اًمدٟمٞم٤م
(0)

وم٘مٍم قمٚمٞمٝمـ ُمـ أضمؾ اظمتٞم٤مرذـ ًمف  .
(2)

  . 

صمؿ ٟم٘مؾ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم 
(1)

، وقمٙمرُم٦م، وجم٤مذد 
(1)

ٓ اؾ ًمدؽ ٟمٙمد٤مح »أن ُمٕمٜم٤مه:  

 يِمٛمٚمف، وذذا صحٞمح.  يبي تد  قمغم ذذا اًم٘مق  سم٠من ىمق  أُ ، ًمٙمٜمف اؾمشهمػم اعمًٚمءت

 ومٚمؿ يٌؼ ذم أي٦م إٓ ىمقٓن حتتٛمٚمٝمء... ىم٤م : 

يمٞمػ وىمع إُمر: وىمد اظمتٚمػ  -واهلل أقمٚمؿ-وي٘مقى ذم اًمٜمٗمس ىمق  اسمـ قم٤ٌمس »

اًمٕمٚمء  ذم ذًمؽ، وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م 
(5)

وأم ؾمٚمٛم٦م  
(6)

طمتك أطمؾ ًمف  : أ يٛم٧م رؾمق  اهلل 

اسمـ قم٤ٌمس، واًمِم٤مومٕمل، ومج٤مقم٦م، ويم٠من اهلل عم٤م أطمؾ ًمف اًمٜم٤ًم  طمتك  وسمف ىم٤م  .اًمٜم٤ًم 

اعمقت ىمٍم قمٚمٞمٝمـ يمء ىمٍمن قمٚمٞمف، ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس ذم روايتف. وأسمق طمٜمٞمٗم٦م ومج٤مقم٦م 

 شضمٕمٚمقا طمدي٨م قم٤مئِم٦م ؾمٜم٦م ٟم٤مؾمخ٦م، وذق طمدي٨ٌم واٍه وُمتٕمٚماٌؼ وٕمٞمػ
(7)

 . 

زي، وُمـ سملم ذ١مٓ  اعمت٠مظمريـ قمـ قمٌد اًم٘م٤مذر أسمق اًمٗمرج اسمـ افق

أهن٤م ُمٜمًقظم٦م سم٘مقًمف ضمؾ صمٜم٤مؤه: »وم٘مد طمٙمك ًمٚمٛمٗمنيـ ىمقًملم ذم أي٦م: 

م ، وذذا ُمروي قمـ قمكم، واسمـ قم٤ٌمس، وقم٤مئِم٦م، وأ﴾...ڱ ڱ ڱ ں﴿

 .وأهن٤م حمٙمٛم٦م، وحتتف ىمقٓن» ؾمٚمٛم٦م، وقمكم سمـ احلًلم، واًمْمح٤م ،

أن اهلل شمٕم٤ممم أصم٤مب ٟم٤ًم ه طملم اظمؽمٟمف سم٠من ىمٍمه قمٚمٞمٝمـ، ومٚمؿ ُاِؾا ًمف  أضمدمها:

                                      

 شم»(م. 20/297[أظمرضمف اسمـ ضمرير ) (1)

 شم. »مشٝمـ ىمٍمه قمٚمٞم». [وومٞمف: (1558ص)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ( 2)

 شم»(م. 6/637[قمزاه ذم اًمدر اعمٜمثقر إمم قمٌد سمـ محٞمد ) (3)

 شم»(م. 3/539[أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )  (4)

ـ أيب ؿمٞم٦ٌم  )( وطمًٜمف3216[أظمرضمف اًمؽمُمذي ) (5)  شم»م. (3/539، واسم

 شم»(م. 8/194[أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ) (6)

 .(1559ص)اعمّمدر ٟمٗمًف ( 7)
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ذـ، وأ يٜمًخ ذذا، وذق ُمروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمٓمريؼ قمٙمرُم٦م، واحلًـ همػم

ـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٌٍمي، واسمـ ؾمػميـ، وأيب أُم٤مُم٦م، واسمـ ؾمٝمؾ، وأيب سمٙمر سم

 احل٤مرث، واًمًدي.

أن اعمراد سم٤مًمٜم٤ًم  ذٜم٤م اًمٙم٤مومرات، وأ وز ًمف أن يتزوج سمٙم٤مومرة، ىم٤مًمف جم٤مذد،  وشماكقفام:

شـ زيدوؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، وقمٙمرُم٦م، وضم٤مسمر سم
(0)

 . 

وىمد أؾمٚمٗمٜم٤م أن اسمـ اًمٕمريب يدظمؾ ىمق  جم٤مذد وُمـ ُمٕمف حت٧م ىمق  أيب سمـ يمٕم٥م، 

 وأؾمٚمٗمٜم٤م طمٙمؿ اًمٓمؼمي قمٚمٞمف سم٠مٟمف ًمٞمس ًمف ُمٕمٜمك ُمٗمٝمقم، وؾمٌٌف. 

وٟمح٥ًم أٟمٜم٤م ىمدد أسمدديٜم٤م رأيٜمد٤م ذم دقمدقى اًمٜمًدخ قمدغم أيد٦م سمقضمٝمٞمٝمد٤م قمٜمددُم٤م ؾمدجٚمٜم٤م 

ومحًٌٜم٤م ُمد٤م ىمٚمٜمد٤مه ذٜمد٤م ، ُمْمدٛمقًُم٤م  ُمالطمٔم٤مشمٜم٤م قمغم ذذه اًمدقمقى، يمء أوردذ٤م قمٌد اًم٘م٤مذر،

 ؼمي، واسمـ اًمٕمريب، واسمـ افقزي.إمم ُم٤م ىم٤مًمف أوًم ؽ إئٛم٦م اًمثالصم٦م: اًمٓم

قَمك أهنء ٟم٤مؾمخت٤من ومٝمء ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ڃ ڃ ڃ ﴿وأُم٤م أيت٤من اعمدا

ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ 

ھ ھ ے ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ 

﮲ ﮳ ﮴﮵   . م5-4[إطمزاب:  ﴾ے ۓۓ 

وىمد ادقمك أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس أهنء ٟم٤مؾمخت٤من حلٙمؿ اًمتٌٜمدل، وىمد٤م : إن ذدذا ُمدـ 

                                      

 شم(م. »210،211[ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن، ٓسمـ افقزي )ص. (116-115)٘مرآن، ورىم٦م ٟمقاؾمخ اًم( 1)
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ٟمًخ اًمًٜم٦م سم٤مًم٘مرآن
(0)

  . 

، وسمٞمٜمٝمدد٤م سم٘مقًمددف: شُمٕمدد٤مأ اًمتٜمزيددؾ»ٚمٝمدد٤م اًمٌٖمددقي ذم ٌِ يمددء طمٙمددك ذددذا اًمدددقمقى وىمَ 

قًمقد ًمدف، يددقمقه وذًمؽ أن اًمرضمؾ ذم اف٤مذٚمٞم٦م يم٤من يتٌٜمك اًمرضمؾ ومٞمجٕمٚمف يم٤مٓسمـ اعم»

أقمتددؼ زيددد سمددـ طم٤مرصمدد٦م سمددـ ذاطمٞمددؾ   اًمٜمٌددلاًمٜمدد٤مس إًمٞمددف، ويددرث ُمػماصمددف، ويمدد٤من 

 شاًمٙمٚمٌل، وشمٌٜم٤مه ىمٌؾ اًمقطمل، وآظمك سمٞمٜمف وسملم محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م
(2)

  . 

ذدذا أُمدر ٟم٤مؾمدخ عمد٤م »احل٤مومظ اسمـ يمثػم، صمؿ ذطمٝم٤م سم٘مقًمف:  ٚمٝم٤مٌِ وىمَ يمذًمؽ طمٙم٤مذ٤م 

 شإسمٜم٤م  إضم٤مٟم٥م، وذؿ إدقمٞم٤م  يم٤من ذم اسمتدا  اإلؾمالم، ُمـ ضمقاز ادقم٤م 
(1)

  . 

، ومٚمؿ يِمدػما إمم أن أيتدلم شاًمدر اعمٜمثقر»أُم٤م اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه، واًمًٞمقـمل ذم 

ٟم٤مؾمخت٤من ًمٚمتٌٜمل، وأ يقردا ومدٞمء أوردا ُمدـ آصمد٤مر يمثدػمة أصمدًرا واطمدًدا قمدـ صدح٤ميب أو 

شم٤مسمٕمل سم٠من أيتلم ٟم٤مؾمخت٤من، ويمذًمؽ أ يذيمرذ٤م اسمـ افقزي ذم يمت٤مسمف 
(1)

.   

وىمدد »ذد٤م سم٘مقًمدف: ومذيمر دقمدقى اًمٜمًدخ وردا  شأطمٙم٤مم اًم٘مرآن»وأُم٤م اسمـ اًمٕمريب ذم 

سمٞمٜم٤م ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين أن ذذا ٓ يٙمقن ٟمًًخ٤م: ًمٕمدم ذوط اًمٜمًخ ومٞمف، وٕن ُمد٤م ضمد٤م  

ُمـ اًمنميٕم٦م ٓ ي٘م٤م : إٟمف ٟمًخ ًم٤ٌمـمؾ اخلٚمؼ، وُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ اعمحد٤م  واًمْمدال ، 

ٓ أن يريدد سمدذًمؽ ٟمًدخ آؿمدت٘م٤م،، سمٛمٕمٜمدك وىمٌٞمح إومٕم٤م ، وُمًؽمؾمدؾ إقمدء ، إ

                                      

 .(207ص)اٟمٔمر: اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ًمف ( 1)

 .(500-7/499)ُمٕم٤مأ اًمتٜمزيؾ ( 2)

 .(3/466)شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ( 3)

، وٟمقاؾمدددخ اًم٘مدددرآن (182-5/181)، واًمدددر اعمٜمثدددقر (76-21/75)اٟمٔمددر: شمٗمًدددػم اًمٓمدددؼمي ( 4)

(114-118). 
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شاًمرومع اعمٓمٚمؼ، واإلزاًم٦م اعمٌٝمٛم٦م
(0)

  . 

وذٙمذا يتٌلم ًمٜم٤م أن ؾمقرة إطمزاب، سمآي٤مهت٤م اًمتدل شمٌٚمدغ صمالصًمد٤م وؾمدٌٕملم 

آي٦م ذل ُمـ اًمًقر اعمحٙمٛم٦م اًمتل ًمدٞمس ومٞمٝمد٤م ٟم٤مؾمدخ وٓ ُمٜمًدقخ، ومآي٤مهتد٤م 

همدػمه  ؾا وأ يٌٓمؾ، وأ َاِدمجٞمًٕم٤م حمٙمٛم٦م، سمٛمٕمٜمك أن مجٞمع ُم٤م ىمررشمف ُمـ أطمٙم٤مم أ يرومع، 

حمٚمف، وذٙمذا ؿم٠من إطمٙم٤مم اًمتل ذقمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومٝمل حمٙمٛمد٦م ود٥م اًمٕمٛمدؾ 

ا، وإٟمء ٟمًخ٧م وطمؾ همػمذ٤م حمٚمٝم٤م حِلَٙمٍؿ  هب٤م قمدا أطمٙم٤مًُم٤م ىمٚمٞمٚم٦م ٓ شمتج٤موز إرسمع قمد 

، شاًمٜمًدخ ذم اًم٘مدرآن اًمٙمدريؿ»اىمتْم٧م ٟمًخٝم٤م، يمء أووحٜم٤م ذًمدؽ سم٠مدًمتدف ذم يمت٤مسمٜمد٤م: 

  اًمتٗمّمٞمؾ ومٚمػمضمع إًمٞمف ومٛمـ ؿم٤م
(2)

  . 

 

 

m  m  m 
 

                                      

، وذل ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م، وأرىم٤مم اًمّمٗمح٤مت ذم أىم٤ًمُمف إرسمٕم٦م ُمًٚمًٚم٦م، (1495)أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ( 1)

، راضمدع: ومٞمدف اًمٗم٘مدرة شاًمٜمًدخ ذم اًم٘مدرآن اًمٙمدريؿ»وُم٤م يمتٌتف ذٜم٤م ذم دقمد٤موى اًمٜمًدخ دمدده ذم يمتد٤ميب: 

ذم  (1133-1124)، واًمٗم٘مدرات (572ص)ذم  (796)، واًمٗم٘مرة (627-626ص)، ذم (862)

 مجٞمٕمٝم٤م ذم اعمجٚمد اًمث٤مين ُمٜمف. ، و(766-762ص)

 .2م(838-805ص)ذم  (1268-1208)اًم٤ٌمب اًمراسمع وُمقوققمف وىم٤مئع اًمٜمًخ: اًمٗم٘مرات ُمـ ( 2)
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G 
وأن، سمٕمد أن سمٞمٜم٤م ُمٙم٤من ٟمدزو  اًمًدقرة، واًمزُمد٤من اًمدذي ٟمزًمد٧م ومٞمدف، 

وقمرومٜم٤م أن مجٞمدع آي٤مهتد٤م حمٙمٛمد٦م، ومدال ٟم٤مؾمدخ ومٞمٝمد٤م وٓ ُمٜمًدقخ، ٟمدرى أن 

ٟم٠مظمذ ذم شمٗمًػمذ٤م: ًمٜمتٌلم ُم٤م قم٤مفتف ُمـ ُمقوققم٤مت، وُم٤م ذقمٜمدف ُمدـ أطمٙمد٤مم، وُمد٤م 

 ؾمٜمتف ُمـ آداب. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿إطمزاب شمٌدأ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: وؾمقرة 

پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ 

 . م3-1[إطمزاب:  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ

ًمت٠مُمره سمت٘مقى اهلل، وشمٜمٝم٤مه قمـ ـم٤مقم٦م اًمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم،   اًمٜمٌلومٝمل شمٜم٤مدي 

 صمؿ ًمت٠مُمره سم٤مشم٤ٌمع ُم٤م يقطمك إًمٞمف ُمـ رسمف، وسم٤مًمتقيمؾ قمٚمٞمف وطمده.

  اًمٜمٌلم ُمٜمٝم٩م اًم٘مرآن وأؾمٚمقسمف ومٞمء سمدأت سمف ُمـ ٟمدا ، ومتٜم٤مدي وإهن٤م ًمتٚمتز

ًٓ ًمف وشمٕمٔمٞمًء.   سمّمٗمتف ٓ سم٤مؾمٛمف إضمال

وُمـ ذٜم٤م، وُمـ أٟمف إٟمء يٜم٤مَدى ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمِٞمَُٙمٚماَػ اًمتٌٚمٞمَغ واًمٌٞم٤مَن، أو ًمِٞمُْخَٓمَر 

رآن ىمط إٓ سمقصػ سم٠مٟمف ىمد ويمؾ ذذا وذا  إًمٞمف، أو عم٤م يِمٌف ذ٤مشملم اًمٖم٤ميتلم أ يٜم٤مَد ذم اًم٘م

اًمٜمٌقة أو اًمرؾم٤مًم٦م، سمؾ أ يذيمر ذم إظم٤ٌمر سم٤مؾمٛمف إٓ ذم مخ٦ًم ُمقاوع، ومذيمر سم٤مؾمٛمف أمحد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ُمرة واطمدة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .م6[اًمّمػ:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ

 وذيمر سم٤مؾمٛمف حمٛمد ذم أرسمٕم٦م ُمقاوع ذل سمؽمشمٞم٥م ورودذ٤م ذم اعمّمحػ: 
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  .م144[آ  قمٛمران:  ﴾ڃ ڃ چ چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿

 ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿

  .م40[إطمزاب: 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ﴿

  .م2[حمٛمد:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ

  .م29[اًمٗمتح:  ﴾ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿

٤مري٦م اخلٛمس وم٘مد قمؼم قمـ  ٔي٤مت اإلظم لأُم٤م ذم همػم ذذه ا ـ   اًمٌٜم سمّمٗمتف يمء ذم ٟمدائف، ُم

  .م62[اًمتقسم٦م:  ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٻ﴿ذًمؽ: ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

﮵ ﴿ ﮴   ﮳  ﮲  ھ ھ ے ے ۓ ۓ

  .م128[اًمتقسم٦م:  ﴾﮶

  .م30[اًمٗمرىم٤من:  ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۇ ۆ﴿

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

  .م21[إطمزاب:  ﴾ی

 : Tوُمٜمف ىمقًمف 

  .م68[آ  قمٛمران:  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿

  .م٦113م: [اًمتقسم ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

  .م6[إطمزاب:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋۅ﴿

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

  .م56[إطمزاب:  ﴾ڇ
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ًٓ  وأُم٤م أي٤مت اًمتل ٟمقدي ومٞمٝم٤م  وم٘مد اًمتزم ٟمداؤه سمّمٗمتف ٟمٌٞم ٤م أو سمّمٗمتف رؾمق

 يمء أؾمٚمٗمٜم٤م، وُمـ ذذه أي٤مت: 

  .م65[إٟمٗم٤م :  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀڀ ﴿

  .م73 [اًمتقسم٦م: ﴾ڀ ڀ

 .م28[إطمزاب:  ﴾ھ ھ ھ ے﴿

 ﴾ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿

 وذٙمذا..م50[إطمزاب:

 وُمـ ذذه أي٤مت أيًْم٤م: 

 ،م41[اعم٤مئدة:  ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿

 .م67[اعم٤مئدة:  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

وشم٠مُمر ذذه أي٦م إومم ذم ؾمقرة إطمزاب سمٕمد أن ٟم٤مدت اًمٜمٌل سمت٘مقى 

، ومٝمؾ أريد سمف فم٤مذره  اًمٜمٌلسمف اهلل، وذذا إُمر سم٤مًمت٘مقى ظمقـم٥م 

رسمف، أو أريد سمف دواُمف وصم٤ٌمشمف قمغم شم٘مقاه ًمرسمف: طمٞم٨م ٓ يتّمقر ُمٜمف  وذق أن يت٘مل 

إذا يم٤من  همػمذ٤م، أو أريد سمف إُمر ُٕمتف ُمـ سم٤مب اًمتٜمٌٞمف سم٤مٕقمغم قمغم إدٟمك، وم٢مٟمف 

 ـ دوٟمف ُم٠مُمقًرا هب٤م سمٓمريؼ إومم وإطمرى؟!ُم٠مُمقًرا سم٤مًمت٘مقى يم٤من ُمَ 

ٓ يتّمقر ُمٜمف إٓ شم٘مقى اهلل،   اًمٜمٌلًمٚمٛمٗمنيـ، ًمٕمؾ ُمٜمِم٠مذ٤م أن أىمقا  

 ومٙمٞمػ ي١مُمر هب٤م وذل صٗمتف اًمالزُم٦م؟ 

 أومٞم٘م٤م  ًمٚمٜمٌل  .وٓ ي٘م٤م  ًمٚمقاىمػ: ىمػ .إٟمف ٓ ي٘م٤م  ًمٚمج٤مًمس ُمثال: اضمٚمس
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 وذق أؿمد اًمٜم٤مس شم٘مقى هلل: اشمؼ اهلل؟ 

يؼ إومم ذق شمٜمٌٞمف سم٤مٕقمغم قمغم إدٟمك إذن، وأُمر عمـ ذق دوٟمف سم٤مًمت٘مقى سمٓمر

وإطمرى، يمء ىم٤م  احل٤مومظ اسمـ يمثػم
(0)

 اًمٜمٌل، وأ وٕمؾ إُمر ًمألدٟمك سمؾ ظمقـم٥م سمف 

 ٕن ؾمٞم٤م، ُم٤م سمٕمده ُٕمر خيّمف، يم٘مّم٦م زيد : 
(2)

 . 

أو ذق ًمٞمس أُمًرا سم٢مطمداث اًمت٘مقى، سمؾ أُمٌر سم٤مًمدوام وآؾمتٛمرار قمٚمٞمٝم٤م يمء ذم 

(1) م136[اًمٜم٤ًم : ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
 . 

، يمء ي٘مق  ـ طمٞم٨م أُمر هب٤م ُمثٚمف ن ي٘م٤م : إن ذذا شمٗمخٞمؿ وشمٕمٔمٞمؿ ًمٚمت٘مقى ُمِ أُم٤م أ

ومٚمٞمس سمٌم  ذم ٟمٔمرٟم٤م، وُم٤م يم٤من يٜمٌٖمل أن ي٘م٤م  ذم شمقضمٞمف ذذا  -مج٤م  اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل 

قمٌد اهلل ىمٌؾ أن يٙمقن ٟمٌٞمف، وقمٚمٞمف سمٛم٘مت٣م قمٌقديتف هلل أن يت٘مٞمف،  إُمر: ٕن حمٛمًدا 

 تدي سمف اًمٜم٤مس ذم شم٘مقاه. وسمٛم٘مت٣م ٟمٌقشمف أن يٙمقن ُمثاًل ي٘م

 وًمٙمـ ُم٤م اعمراد سم٤مًمت٘مقى؟

ًم٘مد وردت ُم٤مدة اًمت٘مقى ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أيمثر ُمـ ُم٤مئتلم ومخًلم 

ُمرة، واؾمتٕمٛمٚم٧م ذم سمٕمض ذذه اعمقاوع ًمت١مدي أصؾ ُمٕمٜم٤مذ٤م ذم اًمٚمٖم٦م، وذق اًمقىم٤مي٦م 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿واحلٗمظ يمء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿وىمقًمف:  .م81[اًمٜمحؾ:  ﴾ڇ

 اًمٜمٌلُمر هب٤م يمء اؾمتٕمٛمٚم٧م ذم أيمثر ذذه اعمقاوع ٕدا  ُمدًمقهل٤م اًمنمقمل، وم٠مُ  .م27[اًمٓمقر: 

                                      

 .(3/465)اٟمٔمر: شمٗمًػمه ( 1)

 .(13/4813)اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛمل ( 2)

 .(3/411)اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م افٛمؾ قمغم شمٗمًػم افالًملم ( 3)
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  ُُمر هب٤م اعم١مُمٜمقن، وأوًمقا إًم٤ٌمب، واًمٜم٤مس مجٞمًٕم٤م ذم صمءٟمٞم٦م ذم صدر ؾمقرشمٜم٤م ذذه، وأ

 ذم ُمقوع.   اًمٜمٌلُمرت هب٤م ٟم٤ًم  وؾمٌٕملم ُمقوًٕم٤م، يمء أُ 

ؾمٛمق ، وسم٘مدر اًمزي٤مدة ومٞمٝم٤م يٙمقن Tوضمٕمٚم٧م ذل وطمدذ٤م ؾم٥ٌم اعمٜمزًم٦م قمٜمد اهلل 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿ذذه اعمٜمزًم٦م، وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

واعمراد هب٤م ذم يمؾ  .م13[احلجرات:  ﴾چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

قمدا أي٤مت اًمتل اؾمتٕمٛمٚم٧م ومٞمٝم٤م سمٛمٕمٜم٤مذ٤م اًمٚمٖمقي -آي٦م وردت ومٞمٝم٤م ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

أو ذق اًمْمٛمػم اإلؾمالُمل واحلس اًمديٜمل اعمرذػ،  ،واًمؽمىم٥م ،ذق احلذر -اعم٤مدي

اًمٞم٘مظ اًمذي يًٝمر قمغم طمراؾم٦م ص٤مطمٌف، واٛمٞمف ُمـ أن يتقرط ذم ُمٕمّمٞم٦م، ؾمقا  أيم٤من 

 وطمده أم يم٤من ُمع اًمٜم٤مس: ٕٟمف دائؿ اًمّمٚم٦م سم٤مهلل، دائؿ اًمذيمر ًمف. 

ڱ ڱ ﴿ وًمٕمٚمف ُمـ ذٜم٤م اقمتؼمت اًمت٘مقى هم٤مي٦م ًمٚمٕم٤ٌمدة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

٘مرة:  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  .م21[اًٌم

ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ي٦م ًمٕم٤ٌمدة سمذاهت٤م ذل اًمّمٞم٤مم ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: وضمٕمٚم٧م هم٤م

صمؿ  .م183[اًمٌ٘مرة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ضمٕمٚم٧م هم٤مي٦م ًمٚمتقصٞم٦م سم٤مشم٤ٌمع ساط اهلل اعمًت٘مٞمؿ، وقمدم اشم٤ٌمع اًمًٌؾ إظمرى، وذًمؽ ذم 

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ىمقًمف: 

ٟمٕم٤مم:  ﴾ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ   .م153[ٕا

اعم١مُمٜملم سم٠مهنؿ أطمؼ سم٤مًمت٘مقى وأذٚمٝم٤م ذم  T وًمٕمٚمف ُمـ ذٜم٤م أيًْم٤م وصػ اهلل

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ىمقًمف: 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
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ۇئ ۆئ ۆئ ﴿ويمء أو٤مومٝم٤م إمم اعمٝمتديـ ذم ىمقًمف:  .م26[اًمٗمتح:  ﴾ہ

 . م17[حمٛمد:  ﴾ۈئ ۈئ ېئ

يمذًمؽ وصػ اًمت٘مقى سم٠مهن٤م ذل ظمػم اًمزاد، وضمٕمؾ اًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمت٘مقى، وضمٕمٚمٝم٤م 

 ظمػم ًم٤ٌمس يٚمًٌف اعم١مُمـ. 

ڌ ڌ ڎ ﴿ :ذاشمف سم٠مٟمف ذق أذؾ اًمت٘مقى ذم ىمقًمف Tوإذا يم٤من ىمد وصػ 

أٟمف أذؾ ٕن يت٘مٞمف قم٤ٌمده  -وذق أقمٚمؿ سمٛمراده-وم٢مٟمء أراد  .م56[اعمدصمر:  ﴾ڎ ڈ

ف، يمء أٟمف أذؾ ٕن يٖمٗمر اًمذٟمقب اًمتل يرشمٙمٌقهن٤م ٛمَ اًمذيـ أهمد، قمٚمٞمٝمؿ ومْمٚمف وأٟمٕمُ 

عم١مُمٜمقن أذؾ هل٤م ُمـ طمٞم٨م ومال ا٤مؾمٌٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م، ذق أذؾ ًمٚمت٘مقى ُمـ ذذه افٝم٦م، وا

٤ًٌم قمٚمٞمٝمؿ أن يتّمٗمقا هب٤م، سمؾ أن شمٙمقن ذل صٗمتٝمؿ اًمالزُم٦م، ومال شمٕم٤مرض سم  لمَ إن واضم

وىمقًمف ذم وصػ  .﴾...ڌ ڌ ڎ﴿: -وذق يّمػ ذاشمف اًمٕمٚمٞم٦م-ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 . ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿اعم١مُمٜملم: 

سمٕمد إُمر سمت٘مقى اهلل ول  اًمٜمٝمل قمـ ـم٤مقم٦م اًمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم، وُم٤م 

وذق إُمر سم٤مًمت٘مقى ي٘م٤م  ُمثٚمف ذم   اًمٜمٌلإُمر اًمذي ظمقـم٥م سمف  ىمٞمؾ ذم

 اًمٜمٝمل اًمذي ظمقـم٥م سمف، وٟم٘مّمد سمف اًمٜمٝمل قمـ ـم٤مقم٦م اًمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم. 

شذؿٓ شمًٛمع ُمٜمٝمؿ وٓ شمًتنِمْ  :أي»وىمد ومنه احل٤مومظ اسمـ يمثػم سم٘مقًمف: 
(0)

. 

، واعمٜم٤موم٘ملم، وٓ شمٓمع اًمٙم٤مومريـ، أي: اعمج٤مذريـ سم٤مًمٙمٗمر»وومنه أسمق اًمًٕمقد سم٘مقًمف: 

صمؿ  .شأي: اعمْمٛمريـ ًمف، ومٞمء يتٕمٚمؼ سمقذـ اًمديـ، وإقمٓم٤م  دٟمٞم٦م ومٞمء سملم اعمًٚمٛملم

ٟمزًم٧م ذم ؾمٗمٞم٤من سمـ »أورد ذق واخل٤مزن ذذه اًمرواي٦م ذم ؾم٥ٌم أي٦م، ىم٤م  اخل٤مزن: 

طمرب، وقمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ، وأيب إقمقر قمٛمرو سمـ ؾمٗمٞم٤من اًمًٚمٛمل، وذًمؽ أهنؿ 

                                      

 شم»(، ط دار اًمٗمٙمرم. 3/563[شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، ٓسمـ يمثػم )( 1)
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ٌد اهلل سمـ ُأيب رأس اعمٜم٤موم٘ملم، سمٕمد ىمت٤م  أطمد، وىمد ىمدُمقا اعمديٜم٦م، ومٜمزًمقا قمغم قم

إُم٤من قمغم أن يٙمٚمٛمقه، وم٘م٤مم ُمٕمٝمؿ قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمد سمـ أيب   اًمٜمٌلأقمٓم٤مذؿ 

ارومض »: هح، وـمٕمٛم٦م سمـ أسمػم،، وم٘م٤مًمقا ًمٚمٜمٌل، وقمٜمده قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 .شذيمر آهلتٜم٤م اًمالت واًمٕمزى وُمٜم٤مة، وىمؾ: إن هل٤م ؿمٗم٤مقم٦م عمـ قمٌدذ٤م، وٟمدقمؽ ورسمؽ

وم٘م٤م :  .شائذن ًمٜم٤م ذم ىمتٚمٝمؿ ،ي٤م رؾمق  اهلل»، وم٘م٤م  قمٛمر:  اًمٜمٌلومِمؼ ذًمؽ قمغم 

  اًمٜمٌل، وم٠مُمر شاظمرضمقا ذم ًمٕمٜم٦م اهلل وهمْمٌف»وم٘م٤م  قمٛمر:  .شإين أفمطقتفم األمان»

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿قمٛمر أن خيرضمٝمؿ ُمـ اعمديٜم٦م، وم٠مٟمز  اهلل: 

(0)ش﴾پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
 . 

قمغم ـم٤مقم٦م  اًمٜمٝمل يٜمّم٥مُّ  وؾمقا  أصح٧م ذذه اًمرواي٦م أم أ شمّمح وم٢من

اًمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم ذم ذذه أي٦م إومم ُمـ اًمًقرة، وذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

  اًمٜمٌلوإرسمٕملم ُمـ آي٤مهت٤م، وىمد ضم٤م ت أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ؾمٞم٤م، ىمّم٦م زواج 

سمٛمٓمٚم٘م٦م ُمقٓه زيد سمـ طم٤مرصم٦م، وذم ـمٞم٤مت ذذه اًم٘مّم٦م قمت٥م ًمٚمٜمٌل قمغم أٟمف ظمٌم 

يم٠من ظمِمٞمتف ًمٚمٜم٤مس أوؿمٙم٧م أن حتٛمٚمف قمغم ـم٤مقمتٝمؿ، اًمٜم٤مس واهلل أطمؼ أن خيِم٤مه، و

ومٜمٝمل قمـ ـم٤مقم٦م اًمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم ذم صدر اًمًقرة اًمتل حتٙمل اًم٘مّم٦م، صمؿ يمرر 

اًمٜمٝمل ذم أقم٘م٤مب طمٙم٤مي٦م اًم٘مّم٦م، وأريد سم٤مًمٜمٝمل ذم اعمقوٕملم اًمٜمٝمل قمـ اًمٓم٤مقم٦م 

 ٤مه زيد. ٌٜمهل١مٓ  إقمدا  ذم قمدم اًمتزوج سمزيٜم٥م ُمٓمٚم٘م٦م ُمت

                                      

ـ شمٗمًػم اخل٤مزن ( 1) ، وىمد أوردذد٤م أسمدق اًمًدٕمقد ذم شمٗمًدػمه سمخدال  يًدػم ذم (3/411)طم٤مؿمٞم٦م افٛمؾ ٟم٘ماًل قم

طم٤مديد٨م وأصمد٤مر اًمقاىمٕمد٦م ذم (4/211)اًمٕم٤ٌمرة  . [وأ ٟم٘مػ قمٚمٞمٝم٤م ُمًدٜمدة، وىمدد ىمد٤م  اًمزيٚمٕمدل ذم  دري٩م ٕا

(: ذيمدره 3/95قمٌد اهلل سـم قمٌدد اًمدرمحـ اًمًدٕمد ) : ؼ،  دار اسـم ظمزيٛم٦م، اًمري٤مض حت٘مٞم1شمٗمًػم اًمٙمِم٤م ، ط

 شم»اًمثٕمٚمٌل ُمـ همػم ؾمٜمد، ويمذًمؽ اًمقاطمدي ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزو  أ.ذدم.
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 أشُمٌع اًمٜمٝمل قمـ ـم٤مقم٦م اًمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم سمٓمٚم٥م اًمتقيمؾ قمغم وذم اعمقوٕملم يمٚمٞمٝمء

ُمروا سمف وشمر  ُم٤م هنقا قمٜمف، ، سمٕمد ا ٤مذ إؾم٤ٌمب سمٕمٛمؾ ُم٤م أُ Tاهلل، أي: شمٗمقيض إُمر إًمٞمف 

ـ ي١مذوه إذا ذق ظم٤مًمٗمٝمؿ ومٝمؾ أريد هبذا شمٓمٛمٞمٜمف    ؟إمم أهنؿ ًمـ يٜم٤مًمقا ُمٜمف وًم

اًمتٌٜمل وًمت١ميمد ذذا اًمٌٞم٤من قمغم أن اًمًقرة يمء أٟمزًم٧م ًمتٌلم طمٙمؿ اهلل ذم 

ُأٟمزًم٧م ًمتّمػ -، ٟمتٞمج٦م ُٕمر اهلل إي٤مه اًمٙمالُمل سمٗمٕمؾ اًمرؾمق  

 اهلل قمغم اعم١مُمٜملم ومٞمٝم٤م، وٟمٍمه هلؿ دون ىمت٤م . ؿَ واىمٕم٦م إطمزاب أو اخلٜمد،، وٟمٕمَ 

وىمد يم٤مٟم٧م واىمٕم٦م إطمزاب واىمٕم٦م ذ٤ممج٧م ومٞمٝم٤م مجقع اًمٙمٗم٤مر اعمديٜم٦م، ومٙم٤مٟم٧م 

مم اٟمتٝم٤مزذ٤م، ومراطمقا يثٌٓمقن لؿ اعم١مُمٜملم ومرص٦م ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم واًمٙمٗم٤مر ؾم٤مرقمقا إ

وقمزائٛمٝمؿ، ويٜمتحٚمقن اعمٕم٤مذير ًمٚمتخٚمػ قمـ اخلروج ًمٚم٘م٤م  اًمٙمٗم٤مر، صمؿ ُمْمقا يٓمٚمٌقن 

 Tاًمتًٚمٞمؿ، ويٓمٚمٌقن ُمـ اعم١مُمٜملم أن يتخٚمقا قمٜمف وخيذًمقه، ًمٙمـ اهلل   اًمٜمٌلُمـ 

رة آُمًرا قمـ ـم٤مقمتٝمؿ ذم صدر اًمًق أراد اًمٜمٍم ًمٚمٛم١مُمٜملم، وًمٜمٌٞمف وديٜمف، ومٜمٝمك ٟمٌٞمف 

ًمف سم٤مشم٤ٌمع ُم٤م يقطمل إًمٞمف، وسم٤مًمتقيمؾ قمٚمٞمف وطمده، صمؿ هنك ٟمٌٞمف ُمرة صم٤مٟمٞم٦م سمٕمد اًمٜمٍم قمـ 

 ـم٤مقم٦م اعمٜم٤موم٘ملم واًمٙم٤مومريـ، آُمًرا ًمف سمؽم  إيذائٝمؿ، وسم٤مًمتقيمؾ قمٚمٞمف وطمده. 

ـ  وذٙمذا ُمٝمد سمٜمٝمل ٟمٌٞمف ذم اعمقوٕملم قمـ ـم٤مقم٦م اًمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم، ًمٙمؾ ُم

ورضورة صم٤ٌمت اعم١مُمٜملم أُم٤مم أقمدائٝمؿ ذم أصمٜم٤مئف،  ،٤م احلٙمٛملم: طمٙمؿ اًمتٌٜمل، وطمٙمؿ اًم٘مت

 ومٚمٝمذا اًمٜمٝمل صٚم٦م وصمٞم٘م٦م سمٙمال احلٙمٛملم، ويمؾ ُمـ احلٙمٛملم ص٤مًمح ًمٚمؽمشم٥م قمٚمٞمف. 

، وم٢من ذذا اًمٜمٝمل قمـ ـم٤مقم٦م اًمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم ذم أو  وومق، ذذا وذا 

اًمًقرة وذم وؾمٓمٝم٤م يّمٚمح ٕن يٙمقن اعمٙمٚمػ سمف ذؿ اعم١مُمٜملم، وإن يم٤من اعمخ٤مـم٥م 

  اًمٜمٌل، ويّمٚمح ٕن يراد سمف أقمؿ ُمٕم٤مٟمٞمف، وذق اًمٜمٝمل قمـ ـم٤مقم٦م  اًمٜمٌلذق  سمف
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أي: ٓ شمقاوم٘مٝمؿ قمغم أُمر، وٓ شم٘مٌؾ هلؿ رأًي٤م وٓ »ًمٚمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم ذم أي ر  

ُمِمقرة، وضم٤مٟمٌٝمؿ واطمؽمس ُمٜمٝمؿ، وم٢مهنؿ أقمدا  اهلل وأقمدا  اعم١مُمٜملم، ٓ يريدون إٓ 

 شاعمْم٤مرة واعمْم٤مدة
(0)

 . 

قمـ ـم٤مقم٦م اًمٙم٤مومريـ قم٤مُم٦م، يمء هن٤مه قمـ ـم٤مقم٦م  ٟمٌٞمف  Tاهلل وىمد هنك 

أٟم٤مس سم٠موص٤مومٝمؿ ُمـ اإلصمؿ واًمٙمٗمران، أو احلٚمػ اًمٙم٤مذب، أو همٗمٚم٦م 

اًم٘مٚم٥م قمـ ذيمر اهلل، وضم٤م  ذذا اًمٜمٝمل ذم أيمثر ُمـ آي٦م، وذم أيمثر ُمـ ؾمقرة، ىم٤م  قمز 

  .﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ُمـ ىم٤مئؾ: 

  .﴾ۇ ۆ﴿ -أي: سم٤مًم٘مرآن- ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

  .م11-8[اًم٘مٚمؿ:  ﴾ۉ ۉ ې ۅ

 . م24[اإلٟم٤ًمن:  ﴾حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث﴿

واعمٜمٝمل قمـ ـم٤مقمتف ومٞمٝم٤م ذق اًمذي  .م19[اًمٕمٚمؼ:  ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿

 يٜمٝمك قمًٌدا إذا صغم. 

يمذًمؽ طمذر اهلل قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم ُمـ ـم٤مقم٦م اًمذيـ يمٗمروا، وـم٤مقم٦م ومريؼ 

قم٦م اًمِمٞم٤مـملم، وـم٤مقم٦م اعمنوملم، وم٘م٤م  ُمـ اًمذيـ أوشمقا اًمٙمت٤مب، وـم٤م

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت ﴿شمٕم٤ممم: 

  .م100[آ  قمٛمران:  ﴾مت

                                      

 .(13/4822ص)حمٛمد مج٤م  اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل، ذم حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ( 1)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿

 . م149[آ  قمٛمران:  ﴾ڀ ڀ ڀ

ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ ﴿

  .م121[إٟمٕم٤مم:  ﴾گ

  .م151-150[اًمِمٕمرا :  ﴾ہ ھ ھ ھ ۀ ہ ہ ہ﴿

اعم١مُمٜملم قمـ ـم٤مقم٦م وذٙمذا ٟمجد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هنل اًمرؾمق  وهنل 

٤م يم٤مٟمقا، يمٗم٤مًرا أو ؿمٞم٤مـملم، أو هم٤مومٚملم قمـ ذيمر  ،أو ُمٜم٤موم٘ملم ،أقمدا  اهلل أي 

ذٜم٤م قمـ ـم٤مقم٦م اًمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم: إٟمف   اًمٜمٌلاهلل ُمتٌٕملم ٕذقائٝمؿ، وم٢مذا ىمٚمٜم٤م ذم هنل 

وضمدٟم٤م ًمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمٔم٤مئر وأؿم٤ٌمًذ٤م، وإذا ىمٚمٜم٤م: إن اعمراد سمف هنل  .هنل ًمف ذق

وضمدٟم٤م ًمف يمذًمؽ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمٔم٤مئر  .ذق اعمخ٤مـم٥م سمف  اًمٜمٌل١مُمٜملم وإن يم٤من اعم

وأؿم٤ٌمًذ٤م، قمغم أٟم٤م ٟمٛمٞمؾ إمم اًمرأي إو  إضمراً  ًمٚمخٓم٤مب قمغم فم٤مذره اعمت٤ٌمدر ُمٜمف، ومتِمٞم٤ًم 

ذق   اًمٜمٌلٕن  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ُمع إُمر اًمذي ذم أي٦م اًمت٤مًمٞم٦م: 

ل إلرادة اعم١مُمٜملم هبذا اًمٜمٝمل اعمقضمف إمم اًمرؾمق  وطمده اًمذي يقطمك إًمٞمف، صمؿ ٕٟمفٓ  داقم

  ومردوا سم٤مًمٜمٝمل ذم آي٤مت  ٤مـمٌٝمؿ.ُم٤م داُمقا ىمد أُ 

سمٕمض اًمن ذم هنل  .﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿وشمٌلم وم٤مصٚم٦م أي٦م: 

ضمٝم٤م   -ومْماًل قمـ ؾمق  ٟمٞمتٝمؿ-قمـ ـم٤مقم٦م أقمدائف، وم٢مهنؿ   اًمٜمٌل

اعم١مُمٜملم، وذق سمء ومٞمف ظمػمه وظمػم  Tًمٞمًقا قمغم ر  ُمـ احلٙمٛم٦م، وىمد أُمره اهلل 

اًمٕمٚمٞمؿ سم٤معمّم٤مًمح وأيـ شمٙمقن، احلٙمٞمؿ ومٞمء ي٠مُمر سمف وومٞمء يٜمٝمك قمٜمف، ومٞمج٥م أن يٓم٤مع 

 ذق وأٓ يٓم٤مع همػمه. 
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وذذه اًمٓم٤مقم٦م اًمقاضم٦ٌم هلل شمتٛمثؾ ذم اشم٤ٌمع ُم٤م يقطمل سمف إمم ٟمٌٞمف، وذذا ُم٤م  24

ٺ ٺ ٿ ﴿شم٠مُمر سمف أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم اًمًقرة، وذل اًمتل شم٘مق : 

 .﴾ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ُمقصق  قم٤مم، يراد سمف ذٜم٤م  شُم٤م»اعم٠مُمقر سم٤مشم٤ٌمقمف ذم أي٦م ذق ُم٤م يقطمك إًمٞمف، وو

 ذم وصٗمف: Tىمرآًٟم٤م يم٤من أو ؾمٜم٦م، وم٘مد ىم٤م   :ُمـ رسمف  اًمٜمٌليمؾ وطمل شمٚم٘م٤مه 

  .م4-3[اًمٜمجؿ:  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿

واشم٤ٌمع اًم٘مرآن واًمًٜم٦م: اًمٕمٛمؾ سمء ضم٤م  ومٞمٝمء ُمـ أطمٙم٤مم، واًمتزام ُم٤م رؾمءه ُمـ 

 ق ، وقمدم خم٤مًمٗمتٝمء أو آٟمحرا  قمـ ؾمٜمٜمٝمء. ُمٜمٝم٩م ًمٚمًٚم

واًمتٕمٌػم قمـ اًمذات اًمٕمٚمٞم٤م سمّمٗم٦م اًمرسمقسمٞم٦م ًمإلؿمٕم٤مر سمٗمْمؾ اهلل وٟمٕمٛمف ذم اظمتٞم٤مره 

 قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ًمٚمٜمٌقة، وشمٙمريٛمف سم٤مًمرؾم٤مًم٦م، واظمتّم٤مصف سم٤مإلا٤م  إًمٞمف. 

سم٤مًمت٤م  ُمقضمف إمم اًمٜمٌل  (شمٕمٛمٚمقن)واخلٓم٤مب ذم وم٤مصٚم٦م أي٦م قمغم ىمرا ة 

١مُمٜملم، ي٘مق : إن اهلل سمء شمٕمٛمؾ سمف أٟم٧م وأصح٤مسمؽ ُمـ ذذا اًم٘مرآن، وهمػم ذًمؽ واعم

ُمـ أُمقريمؿ وأُمقر قم٤ٌمده ظمٌػم، أي: ذو ظمؼمة، ٓ خيٗمك قمٚمٞمف ُمـ ذًمؽ ر ، وذق 

جم٤مزيٙمؿ قمغم ذًمؽ سمء وقمديمؿ ُمـ افزا ، ووقز أن يٙمقن ُمقضمًٝم٤م إمم اًمٙم٤مومريـ 

اإلظم٤ٌمر قمٜمٝمؿ، وذق هتديد  واعمٜم٤موم٘ملم ُمـ سم٤مب آًمتٗم٤مت، قمغم أٟمف ىمرئ سم٠مؾمٚمقب

قمغم ذذه اًم٘مرا ة ىمٓمًٕم٤م وقمغم آًمتٗم٤مت ذم اًم٘مرا ة إظمرى -هلؿ
(0)

 Tسم٤مـمالع اهلل  -

تقن ًمف ُمـ ؾمق  وذ، وُم٤م يريدون أن قمغم يمؾ ُم٤م يدسمرون ًمٜمٌٞمف ُمـ ُمٙم٤مئد، وُم٤م يٌٞمِّ 

                                      
: ؿمدقىمل ؼ د٘مٞمداًم٘مد٤مذرة حت ،، دار اعمٕمد٤مر  2وذل ىمرا ة أيب قمٛمرو، يٜمٔمر اًمًٌٕم٦م ذم اًم٘مدرا ات، ٓسمدـ جم٤مذدد، ط[( 1)

 شم.»م(518وٞمػ )ص
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 يقرـمقه ومٞمف سم٠مواُمرذؿ ًمف، وادقم٤مئٝمؿ اًمٜمّمح واإلظمالص ذم اعمِمقرة. 

وًمتًجٞمٚمف قمٚمٞمٝمؿ ؾمٞمٕم٤مىمٌقن أوضمع اًمٕم٘م٤مب وآعمف، وذق وٟمتٞمج٦م هلذا يمٚمف، 

 قم٘م٤مب دائؿ ظم٤مًمد ٓ هن٤مي٦م ًمف. 

وؾمٞمٜمجل اهلل ٟمٌٞمف واعم١مُمٜملم سمف ُمـ ذا  أقمدائٝمؿ وُمٙم٤مئدذؿ: ٕٟمف 

ويمٞمٚمٝمؿ، وٕهنؿ ُم٠مُمقرون سم٤مًمتقيمؾ قمٚمٞمف وطمده، وذذا ذق ُم٤م شمٕم٤مفف 

 . ﴾ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿أي٦م اًمث٤مًمث٦م ذم اًمًقرة طمٞم٨م شم٘مق : 

 ُم٤م اعمراد سم٤مًمتقيمؾ قمغم اهلل؟  ًمٙمـو

أن يٗمقض  -طمٞم٨م ورد ذم اًم٘مرآن أو ذم اًمًٜم٦م-إن اًمتقيمؾ قمغم اهلل يراد سمف 

اعمًٚمؿ إُمر إمم اهلل، سمٕمد أن ي٠مظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب، وي١مدي ُم٤م يُمٚمِّػ أدا ه، ومٕمغم اًمرؾمق  

  أن يٓمٞمع اهللT  ً٤م ذم يمؾ ُم٤م ي٠مُمره سمف، ويمؾ ُم٤م يٜمٝم٤مه قمٜمف: ومٕماًل ذم إواُمر وشمريم

ذم اًمٜمقاذل، دون ُم٤ٌمٓة سم٤مًمٕمقاىم٥م اًمتل اذره ُمٜمٝم٤م اعمٜم٤موم٘مقن واًمٙمٗم٤مر، ودون 

 اؾمتءع إمم ُم٤م ي٘مقًمقن ًمف سمِم٠مهن٤م، ودون ٟمٔمر ومٞمء يرؾمٛمقن هل٤م ُمـ صقرة ُمروقم٦م. 

وا  Tوؾمٞمتقمم اهلل  شمًديدذؿ وطمٗمٔمٝمؿ ُم٤م داُمقا ىمد ومقوقا أُمقرذؿ إًمٞمف، وأدا

 ويم٤مًم٦م اهلل قمٜمٝمؿ.  ُم٤م ومرض قمٚمٞمٝمؿ أدا ه: ٕٟمف ويمٞمٚمٝمؿ، وطمًٌٝمؿ

وٓ سمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف ذٜم٤م قمغم اًمٗمر، سملم اًمتقيمؾ واًمتقايمؾ: وم٢من اًمتقيمؾ 

سم٤معمٕمٜمك اًمذي ذطمٜم٤مه، وذق اعم٠مُمقر سمف، يًتٚمزم اًمٕمٛمؾ، وسمذ  افٝمد، 

وإظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب، أُم٤م اًمتقايمؾ ومٝمق يٜم٤مذم اًمٕمٛمؾ وسمذ  افٝمد، وي٘مقم قمغم اٟمتٔم٤مر 

رع ويتٕمٝمد زرقمف سم٤مًمري واًمتٜمٔمٞمػ، اًمٜمت٤مئ٩م دون إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب، وم٤مًمذي يز

ُمتقيمؾ قمغم اهلل، ُمٗمقض إًمٞمف اًمٜمت٤مئ٩م،  -ويًٝمر قمغم ُمراىمٌتف طمتك يٜمْم٩م ومٞم١م  صمءره

واًمذي يٚم٘مل اًمٌذر ذم إرض صمؿ يدقمف ومال يرويف، وٓ يٜمٔمٗمف ُمـ اًمٜم٤ٌمشم٤مت اًمٓمٗمٞمٚمٞم٦م 
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 -اًمتل شمٕمق، ٟمٛمقه، وٓ يًٝمر قمغم ُمراىمٌتف وطمراؾمتف، صمؿ يٜمتٔمر أن ي١م  أـمٞم٥م اًمثءر

 ُمتقايمؾ ُم٘مٍم ومٞمء و٥م قمٚمٞمف أداؤه. 

 واًمتقايمؾ ُمٜمٝمل قمٜمف حمٔمقر قمغم اعم١مُمـ: ٕن اإلؾمالم ديـ طمٞم٤مة وقمٛمؾ وواىمع. 

 واًمقاىمع ي١ميمد أٟمف ٓ ٟمتٞمج٦م سمال أؾم٤ٌمب، وٓ صمءر دون همرس. 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿: Tسمٕمد ذذه أي٦م ول  ىمق  اهلل 

چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ 

 ڈ ژژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ 

﮳ ﮴﮵    .م5-4[إطمزاب:  ﴾﮲ 

وُأومم ذ٤مشملم أيتلم شم٘مرر صمالث طم٘م٤مئؼ، إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م متٝمدان ًمٚمث٤مًمث٦م، 

وذذه احل٘مٞم٘م٦م اًمث٤مًمث٦م، وذل إسمٓم٤م  اًمتٌٜمل همرض ُمـ أذؿ إهمراض اًمتل ىمّمدت 

صمؿ أشمٌٕم٧م اًمث٤مًمث٦م  ،ؼ اًمثالث ذم مجؾ ُمتت٤مًمٞم٦ماًمًقرة إمم شم٘مريرذ٤م، وىمد ضم٤م ت احل٘م٤مئ

ذم ذذا اعمٙم٤من وذم أُم٤ميمـ أظمرى ُمـ اًمًقرة سمء ي١ميمد أن اًمًقرة ىمد أٟمزًم٧م ًمتٌٞمٜمٝم٤م، 

 ًمتٝم٤م قمٜم٤ميتٝم٤م. وْ وأن سمٞم٤مهن٤م ُمقوقع ُمـ أذؿ اعمقوققم٤مت اًمتل اذتٛم٧م هب٤م اًمًقرة وأَ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿: Tذم شمّمقير احل٘مٞم٘م٦م إومم ىم٤م  اهلل 

ٓ يراد سمف ظمّمقص  شاًمرضمؾ»ذٜم٤م يراد سمف اخلٚمؼ واإلو٤مد و شافٕمؾ»و .﴾چ

ذذا اًمٜمقع ُمـ سمٜمل اإلٟم٤ًمن، إٟمء يراد سمف يمؾ إٟم٤ًمن، ذيمًرا يم٤من أو أٟمثك، سمٚمغ ؾمـ 

٤م  شاًم٘مٚم٥م»أُم٤م  ،اًمتٙمٚمٞمػ أو أ يٌٚمٖمٝم٤م وم٤معمراد سمف ذًمؽ اًمٕمْمق اًمذي اتؾ ُمٙم٤مًٟم٤م ظم٤مص 
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٘مقم سمتٜم٘مٞمتف، صمؿ يٕمٞمده إمم ُمـ صدر يمؾ إٟم٤ًمن، واًمذي يًت٘مٌؾ اًمدم ُمـ إوردة ًمٞم

افًؿ سمٓمريؼ اًمنمايلم، واًمذي ًمق شمقىمػ قمـ أدا  وفمٞمٗمتف ذذه ٟٓمتٝم٧م طمٞم٤مة 

ص٤مطمٌف، وًمؼمد اًمدم ودمٛمد ذم قمروىمف، وذق ٓ يٙمقن إٓ واطمًدا ذم ضمًؿ يمؾ 

 إٟم٤ًمن، سمؾ ذم ضمًؿ يمؾ طمٞمقان قمٛمقًُم٤م. 

، واعمراد هب٤م ذًمؽ اًمتجقيػ اًمذي اٞمط سمف ذٞمٙمؾ شافق »سم٘مٞم٧م يمٚمٛم٦م 

اإلٟم٤ًمن، واًمذي اقي اًم٘مٚم٥م واًمٙمٌد واًمٓمح٤م  واعمٕمدة وؾم٤مئر إضمٝمزة اًمداظمٚمٞم٦م 

اًمتل شمتقىمػ قمغم وضمقدذ٤م طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن، ٟم٘مّمد طمٞم٤مة ضمًٛمف سمقصٗمف طمٞمقاًٟم٤م ي٠ميمؾ 

وينمب ويتٜمٗمس، ٓ سمقصٗمف ٟم٤مـمً٘م٤م يٕم٘مؾ ويٗمٙمر ويتدسمر، وإن شمقىمػ ذذا اف٤مٟم٥م 

 قمغم ذا  وارشمٌط سمف.

٤ًٌم واطمًدا يٛمده ذق ، يمء وذذه احل٘مٞم٘م٦م إومم سمدذٞم٦م واوح، وم٢من ًمٙمؾ طمل ىمٚم

 ًٓ وٓ ذق ُمـ  سم٤محلٞم٤مة، وشمٕمتؼم ٟمٌْم٤مشمف دًمٞمؾ سم٘م٤مئٝم٤م ذم اًمٙم٤مئـ احلل، وًمٞمس ُمٕم٘مق

 أن يقضمد ىمٚم٤ٌمن ذم ضمق  يم٤مئـ واطمد.  اًمقاىمع ذم ر 

يمذًمؽ شمٌدو احل٘مٞم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أيًْم٤م سمدذٞم٦م ُمـ اًمٌدذٞم٤مت اًمتل ٓ ات٤مج إصم٤ٌمهت٤م 

ڇ ڇ ڇ  ﴿ذم ىمقًمف:  Tٞم٘م٦م يّمقرذ٤م اهلل إمم دًمٞمؾ، وذذه احل٘م

وذل حتٙمل أؾمٚمقسًم٤م ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م حتريؿ اًمزوضم٦م يم٤من  .﴾ڍ ڍ ڌ ڌڎ

ؾمٚمقب ذق ىمق  اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ ًمزوضمتف: أٟم٧ِم   .يمٔمٝمر أُمل قمغما  اًمٕمرب يًتٕمٛمٚمقٟمف، وذذا ٕا

ـا ذم ذذا إؾمٚمقب دم٤مذاًل حل٘مٞم٘م٦م سمدذٞم٦م ذل أن  ي٘مّمد أهن٤م طمرام قمٚمٞمف طمرُم٦م أُمف قمٚمٞمف، ًمٙم

ػم اًمزوضم٦م، وأٟمف شمٕم٤ممم أ وٛمع زوضمٞم٦م وأُمقُم٦م ًمرضمؾ واطمد ذم اُمرأة واطمدة: وم٢من إم هم

ط  إم ذل أصؾ اإلٟم٤ًمن، وهل٤م سمٛم٘مت٣م أُمقُمتٝم٤م ًمف طم٘مق، قمٚمٞمف ًمٞمس ًمزوضم٦م ُمثٚمٝم٤م، وأسًم
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ذذه احل٘مق، أن قمغم اًمرضمؾ أن يٓمٞمع أُمف، ذم طملم و٥م ًمف ذق ُمثؾ ذذا احلؼ قمغم زوضمف: 

م ُمـ اًمرضمؾ يمثػمة وم٢من اًمٓم٤مقم٦م طم٘مف ٓ طم٘مٝم٤م، واًمٗمر و، سملم ووع اًمزوضم٦م وووع ٕا

م  ٤م ًمزوضمٝم٤م، وأن ٕا ُمتٜمققم٦م، وذل شمٚمت٘مل يمٚمٝم٤م قمٜمد طم٘مٞم٘م٦م واطمدة: أن اًمزوضم٦م ًمٞم٧ًم أُم 

ًمٞم٧ًم زوضًم٤م ٓسمٜمٝم٤م، ومٝمء ذاشم٤من ُمٜمٗمّمٚم٦م يمؾ ُمٜمٝمء قمـ إظمرى، وٓ يٛمٙمـ أن دمتٛمع 

 طم٘مٞم٘مت٤مل٤م ذم اُمرأة واطمدة. 

 دة سمٕمد ذ٤مشملم احل٘مٞم٘متلم ًمت٘مق : ودمل  احل٘مٞم٘م٦م اًمث٤مًمث٦م وذل اعم٘مّمق

قًمك،  .﴾ڎ ڈ ڈ ژژ﴿ وإدقمٞم٤م  مجع دقملي سمٛمٕمٜمك ُُمدا

قة، وذق شمٜمِم ٦م اًمّمٖمػم اًمذي ٌٜمواعم٘مّمقد ادقم٤م  ظم٤مص ذق اًمتٌٜمل، أو ادقم٤م  اًم

ًمٞمس ُمـ صٚم٥م اإلٟم٤ًمن ذم طمجره ويمٗم٤مًمتف، وإوٗم٤م  اؾمٛمف وًم٘م٥م أهشمف قمٚمٞمف، وىمد 

ُمقٓه زيد سمـ طم٤مرصم٦م سمٕمد   اًمٜمٌل، ومتٌٜمك يم٤من ذذا ؿم٤مئًٕم٤م ذم اف٤مذٚمٞم٦م وصدر اإلؾمالم

أن أقمت٘مف، وشمٌٜمك أسمق طمذيٗم٦م ؾم٤معم٤ًم 
(0)

 آظمريـ.  ، وشمٌٜمك قمدد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

إن زيد سمـ طم٤مرصم٦م ُمقمم »: وذم اًمٙمت٥م اًمّمح٤مح قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر 

ٓا زيد سمـ حمٛمد، طمتك ٟمز  اًم٘مرآن:رؾمق  اهلل  ڳ ﴿ ، ُم٤م يمٜم٤م ٟمدقمقه إ

(2) ش﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ
 . 

يم٤مٟمقا يٕم٤مُمٚمقن ذ١مٓ  إدقمٞم٤م  ُمٕم٤مُمٚم٦م إسمٜم٤م  ُمـ يمؾ وضمف، ذم اخلٚمقة وىمد 

ي٤م رؾمق  »: سم٤معمح٤مرم وهمػمذ٤م: وهلذا ىم٤مًم٧م ؾمٝمٚم٦م سمٜم٧م ؾمٝمٞمؾ اُمرأة أيب طمذيٗم٦م 

                                      

 شم»م. ( قمـ قم٤مئِم٦م 4000زيًدا وشمٌٜمل أيب طمذيٗم٦م ؾم٤مًمدًء أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) [طمدي٨م شمٌٜمل اًمٜمٌل  (1)

أورده احلدد٤مومظ اسمددـ يمثددػم ذم شمٗمًددػمه، ٟم٘مدداًل قمددـ صددحٞمح اًمٌخدد٤مري، وذيمددر أن ُمًددٚمًء واًمؽمُمددذي ( 2)

(،  4782[أظمرضمدف اًمٌخد٤مري )، ُمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ. (3/66)واًمٜم٤ًمئل أظمرضمقه ُمـ ـمر، 

 شم»(م. 2425وُمًٚمؿ )



47 

17 

 

، وإين أضمد  اهلل، إٟم٤م يمٜم٤م ٟمدقمق ؾم٤معم٤ًم اسمٜم٤ًم، وإن اهلل ىمد أٟمز  ُم٤م أٟمز ، وإٟمف يم٤من يدظمؾ قمكما

 ش... احلدي٨مأرضعقه حترمي فمؾقه»: ٘م٤م  ذم ٟمٗمس أيب طمذيٗم٦م ُمـ ذًمؽ ؿمٞم ٤ًم، وم
(0)

 . 

ًٓ  Tوأراد اهلل  أن يٌٓمؾ ذذا اًمتٌٜمل، وأصم٤مر اًمتل يم٤مٟمقا يرشمٌقهن٤م قمٚمٞمف، ومٜمٗمك أو

ًٓ سم٤مًمٗمؿ ٓ  قَمقذؿ، وسملما أن ذذا ٓ يٕمدو أن يٙمقن ىمق أن يٙمقن إدقمٞم٤م  أسمٜم٤مً  عمـ ادا

ٕدقمٞم٤م  إمم آسم٤مئٝمؿ، وأن يٕمؼم قمـ احل٘مٞم٘م٦م وٓ يّمقرذ٤م، صمؿ أُمر سم٠من ٟمٜم٥ًم ذ١مٓ  ا

ٟمٜم٤مدهيؿ هبذه إؾمء  اًمّمحٞمح٦م، ويٕمٜمل ذذا زوا  شمٚمؽ اًمّمٚم٦م اًمتل يم٤من اًمتٌٜمل 

ومٞمٝم٤م، وزوا  يمؾ ُم٤م يم٤مٟمقا يرشمٌقٟمف قمٚمٞمٝم٤م، ومال دمقز ًمف اخلٚمقة سمٛمح٤مرم اًمرضمؾ اًمذي 

                                      

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، اعمقوع ٟمٗمًف. ( 1)

وىمد أظمرج ُمًٚمؿ ذذا احلدي٨م ذم يمت٤مب اًمرو٤مع، سم٤مب رو٤مقم٦م اًمٙمٌػم قمـ قم٤مئِم٦م ُمـ قمددة ـمدر،، 

ويمٞمػ أروٕمف وذق رضمدؾ يمٌدػم؟ ومتًٌدؿ رؾمدق   :ضم٤م  ذم إطمداذ٤م: أن ؾمٝمٚم٦م ىم٤مًم٧م ًمرؾمق  اهلل 

ذم  (راوي احلددي٨م قمدـ ؾمدٗمٞم٤من سمدـ قمٞمٞمٜمد٦م)زاد قمٛمرو اًمٜم٤مىمد  .شكه ىمبغمفمؾؿت أ ومد»وىم٤م :  اهلل 

أرضـعقه حترمـي فمؾقـه وبـالذ ايمـاي دم كػـس »روايتف: ويم٤من ىمد ؿمٝمد سمدًرا وضم٤م  ذم ـمريؼ آظمدر: 

 ومرضمٕم٧م وم٘م٤مًم٧م: إين ىمد أروٕمتف ومذذ٥م اًمذي ذم ٟمٗمس طمذيٗم٦م.  .شضمابػة

ُمٕمد٦م، أن أُمدف زيٜمد٥م سمٜمد٧م أيب ؾمدٚمٛم٦م أيب قمٌٞمدة سمدـ قمٌدد اهلل سمدـ ز قمـوضم٤م  ذم رواي٦م ٓسمـ ؿمٝم٤مب، 

أن ُيددظمٚمـ   يم٤مٟمد٧م شم٘مدق : أسمدك ؾمد٤مئر أزواج اًمٜمٌدل أظمؼمشمف أن أُمٝمد٤م أم ؾمدٚمٛم٦م زوج اًمٜمٌدل 

ٓا رظمّم٦م أرظمّمٝم٤م رؾمدق  اهلل   قمٚمٞمٝمـ أطمًدا سمتٚمؽ اًمرو٤مقم٦م، وىمٚمـ ًمٕم٤مئِم٦م: واهلل ُم٤م ٟمرى ذذا إ
 ًم٤ًمأ ظم٤مص٦م، ومء ذق سمداظمؾ قمٚمٞمٜم٤م أطمد هبذه اًمرو٤مقم٦م وٓ رائٞمٜم٤م.

ٟمحـ ٟمٛمٞمؾ إمم ذدذا اًمٗمٝمدؿ ُمدـ أُمٝمد٤مت اعمد١مُمٜملم ريض اهلل قمدٜمٝمـ، وٟمقاومدؼ اًم٘مد٤مئٚملم ُمدـ إئٛمد٦م سمد٠من و

اًمرو٤مع اعمحرم ذق ُم٤م شمؿ ذم ؾمـ اًمرو٤مع دون همػمذ٤م، وذق ُمذذ٥م مجٝمقر اًمٗم٘مٝمد٤م ، وُمدـ سمٞمدٜمٝمؿ: أسمدق 

وأسمدق  ،واسمدـ قمٛمدر ،وأمحدد، ويمد٤من ي٘مدق  سمدف ُمدـ اًمّمدح٤مسم٦م اسمدـ ُمًدٕمقد ،واًمِمد٤مومٕمل ،وُم٤مًمؽ ،طمٜمٞمٗم٦م

واسمـ قم٤ٌمس وؾم٤مئر أزواج اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وريض قمٜمٝمؿ وقمٜمٝمـ، سمؾ يم٤من يِمدؽمط  ،رةذري

 ،واسمدـ ؿمدؼمُم٦م ،وقمدكم ُمدـ اًمّمدح٤مسم٦م، واًمِمدٕمٌل ،ُمدة احلقًملم أو ٟمحقل٤م ُمع ذ١مٓ  اعمدذيمقريـ قمٛمدر

وإوزاقمل وإؾمحؼ، وأسمق يقؾمػ، وحمٛمدد، وأسمدق صمدقر، وضمٕمٚمدف أسمدق طمٜمٞمٗمد٦م حمرًُمد٤م ذم صمالصمدلم ؿمدٝمًرا، 

 .(7/542)، واعمٖمٜمل، ٓسمـ ىمداُم٦م (32-2/31)ذم صمالث ؾمٜمقات. اٟمٔمر: سمداي٦م اعمجتٝمد وزومر 
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يم٤من ُمتٌٜمًٞم٤م، وٓ ارم قمٚمٞمف اًمزواج سم٢مطمدى ذ١مٓ  اعمح٤مرم ًمتٚمؽ اًمّمٚم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م، 

إمم همػم ذًمؽ ُمـ ، ًمف، وٓ هلؿ اًمتقارث، ومال ذق يرصمٝمؿ وٓ ذؿ يرصمقٟمف وٓ اؼُّ 

 طم٘مق، اًمٌٜمقة احل٘مٞم٘مٞم٦م وواضم٤ٌمهت٤م: إذ ًمٞمس اسمٜم٤ًم طم٘مٞم٘مٞم ٤م عمتٌٜمٞمف. 

ڑ ڑ کک ک ک ﴿: Tوذم سم٤مىمل أي٦م ي٘مق  اهلل 

واإلؿم٤مرة إمم ادقم٤م  إسمٜم٤م ، أو اًمتٌٜمل  .﴾گ گ گ گ

لم اًمذيـ يتٌٜمقن أسمٜم٤مً  ًمٖمػمذؿ، وىمقًمف قمِ اعمٗمٝمقم ُمـ ذذا آدقم٤م ، واخلٓم٤مب ًمٚمٛمدا 

T :﴿وذق شمٍميح  .﴾ڑ ڑ کک﴿ي٘م٤مسمؾ ىمقًمف:  .﴾ک ک گ

سم٠من ىمقهلؿ سم٤مـمؾ، ٓ يٛمثؾ احل٘مٞم٘م٦م، وٓ يٕمؼم قمٜمٝم٤م، وًمٕمٚمف ُمـ أضمؾ إسمراز ذذا اعمٕمٜمك 

ُمع أن اًم٘مق  إٟمء يٙمقن سم٤مٕومقاه دون همػمذ٤م، ومٙمٞمػ  .﴾کک﴿ىم٤م  اهلل شمٕم٤ممم: 

 ُمـ قم٘مؾ، وٓ واىمع يتج٤موب ُمٕمٝم٤م؟وإومقاه ذٜم٤م شم٘مق  دون ؾمٜمد 

ذم وم٤مصٚم٦م أي٦م ومٝمق وصػ سم٤مًمْمال   .﴾گ گ گ﴿: Tأُم٤م ىمقًمف 

قمغم قمٛمؾ اًمذيـ يتخذون إدقمٞم٤م  سمٕمد وصػ ىمقهلؿ سم٤مًمٌٓمالن، ًمٙمٜمف وصػ  ُمٜمّم٥م  

سم٤مًمْمال  ُمع اًمتقضمٞمف إمم ُمّمدر اهلدى، أي: إمم اهل٤مدي اًمذي سمٞمده وطمده أن يٜمػم 

الًم٦م، أي: إمم اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه، إٟمف هيدي اًمًٌٞمؾ سمٕمد اًمٓمريؼ أُم٤مم اعمتخٌط ذم فمالم اًمْم

أن ي٘مق  احلؼ ذم ؿم٠من آدقم٤م ، وإدقمٞم٤م ، وذذه اهلداي٦م شمتٛمثؾ ذم أي٦م اخل٤مُم٦ًم اًمتل 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿شم٘مق : 

 ومٝمذا ووع ًمألُمقر ذم ٟمّم٤مهب٤م، وومٞمف اًم٘مًط واًمٕمد .  .﴾ڻ ۀ ۀہ

ٕمروم٦م إب، وطم٤م  ضمٝم٤مًمتف، وم٢من أي٦م شمٗمرض احل٤مًملم اعمتقىمٕمتلم إذن: طم٤م  ُم

ل اًمقًمد وضم٥م أن يٜمًٌف إًمٞمف، وأن يدقمقه سم٤مؾمٛمف احل٘مٞم٘مل، وأن يم٤من ُمٕمرووًم٤م عمدقمِ 
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ًٓ ًم٥ًٌم ُم٤م وضم٥م أن  يٕم٤مُمٚمف ذقًم٤م ُمٕم٤مُمٚم٦م همػمه ُمـ اًمٖمرسم٤م  قمٜمف، وإن يم٤من جمٝمق

ُيٜم٤مَدى وُيَٕم٤مَُمؾ سمقصٗمف أظًم٤م ذم اًمديـ، وُمقمم عمـ يم٤من يتٌٜم٤مه، سمٛمٕمٜمك صدي٘مف 

همري٥م قمـ ذًمؽ اًمذي يم٤من يدقمٞمف، ومال ىمراسم٦م دمٞمز اخلٚمقة أو متٜمع  ق سمٕمدُ وٟمّمػمه، وذ

 اعمّم٤مذرة، وٓ شمقارث. 

 .﴾ڳ ڱ ڱ ڱ﴿ذذا اًمتّمحٞمح ًمألوو٤مع سم٘مقًمف:  Tويّمػ اهلل 

وأىمًط ُمـ اًم٘مًط سمٛمٕمٜمك اًمٕمد ، وأومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ىمّمد سمف ذٜم٤م ُمٓمٚمؼ اًمقصػ 

، ذم اًمتٌٜمل، وًمٕمؾ سمٛمٕمٜمك أٟمف ذق اًمٕمد  ومال شمٗم٤موؾ ذٜم٤م ، وٓ قمداًم٦م قمغم اإلـمال

أومٕمؾ اًمتٗمْمٞمؾ إٟمء اظمتػم ذٜم٤م ًمت٠ميمٞمد أن اًمٕمد  يمؾ اًمٕمد  قمٜمد اهلل ذم ٟم٦ًٌم اعمتٌٜمك 

ٕسمٞمف، وأن ذذا ذق طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم اًمذي ٓ يٜمٌٖمل ؾمقاه، وٓ ؿمؽ أن أومٕمؾ 

 اًمتٗمْمٞمؾ يٗمٞمد زي٤مدة اًمقصػ وىمقشمف. 

ويمء اومؽمو٧م أي٦م طم٤م  ُمٕمروم٦م أسم٤م ، وطم٤م  ضمٝم٤مًمتٝمؿ اومؽمو٧م 

اخلٓم٠م، ومٞمٜم٥ًم  فًمؽ أن اًمٕم٤مدة ىمد شمٖمٚم٥م اإلٟم٤ًمن ومٞمًٌؼ إمم ًم٤ًمٟميمذ

ذ١مٓ  إدقمٞم٤م  ًمٚمذيـ اداقمقذؿ قمٜمدُم٤م يٜم٤مدهيؿ دون ىمّمد ُمٜمف وٓ شمٕمٛمد، يمء 

اومؽمو٧م أٟمف ىمد يتٕمٛمد ذذا اًمدقم٤م  ًمٖمػم أسم٤م  شمٕمٛمًدا، صمؿ سمٞمٜم٧م طمٙمؿ يمؾ ُمـ ذ٤مشملم 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿ىم٤مًم٧م:  :احل٤مًمتلم

يمء ذق احلرج واإلصمؿ،  شسمْمؿ افٞمؿ»٤مح وافٜم .﴾ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

 ُمٕمٚمقم، ومٛمٕمٜمك ًمٞمس قمٚمٞمٙمؿ ضمٜم٤مح، ٓ طمرج وٓ قم٘مقسم٦م: ٕٟمف ٓ إصمؿ وٓ ُمٕمّمٞم٦م. 

 وإٟمء اٟمتٗمك افٜم٤مح ذم احل٤مًم٦م إومم، وذل اًمتل يّمقرذ٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ٟٓمتٗم٤م  ٟمٞم٦م اخلٓم٠م وسم٤مقمثف ومٞمٝم٤م سمدًمٞمؾ  .﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿
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ومدقم٤م  إوٓد  .﴾ۓ ے ے ھ ﴿ُم٤م سمٕمده، وذق طمٙمؿ احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: 

ٗمقه ًمِ إمم اًمذيـ شمٌٜمقذؿ دون ىمّمد، وًمٙمـ ظمٓم٠ًم واٟمًٞم٤مىًم٤م ُمع طمٙمؿ اًمٕم٤مدة، وضمرًي٤م قمغم ُم٤م أَ 

ُمـ ىمٌؾ ٓ طمرج ومٞمف، وٓ إصمؿ قمغم ُمـ ي٘مع ُمٜمف، ومال قم٘م٤مب قمٚمٞمف، أُم٤م دقم٤مؤذؿ إمم اًمذيـ 

قمٜمف، وىمّمًدا  Tهلل يم٤مٟمقا يتٌٜمقهنؿ سمء يم٤مٟمقا يدقمقهنؿ سمف ُمـ ىمٌؾ شمِمٌث٤ًم سمء يم٤من، رهمؿ هنل ا

 ومٝمق اًمذي ومٞمف احلرج واإلصمؿ، وقمٚمٞمف اًمٕم٘م٤مب.  -إمم إسم٘م٤م  اعم٤ميض واؾمتٛمراره

سم٠مٟمف همٗمقر رطمٞمؿ، وذم  Tوشمٜمتٝمل أي٦م قم٘م٥م ذذا سمٗم٤مصٚم٦م ومٞمٝم٤م وصػ اهلل 

ومال يٜمٌٖمل  ،ذذا ُمـ طمٗمز لٛمٝمؿ إمم اإلىمالع قمـ اًمذٟم٥م وآؾمتٖمٗم٤مر ُمٜمف ُم٤م ومٞمف

تف، ُم٤م دام ىمد أىمٚمع قمـ ذٟمٌف، وٟمدم قمغم ارشمٙم٤مسمف عم١مُمـ أن يٞم٠مس ُمـ همٗمران اهلل ورمح

ٓا يٕمقد إمم ُمثٚمف.   ٟمدًُم٤م ص٤مدىًم٤م، واقمتزم ذم إسار أ

ۇ ۆ ﴿: Tوذٜم٤م دمل  أي٦م اًم٤ًمدؾم٦م، وومٞمٝم٤م ي٘مق  اهلل 

ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

 . م6[إطمزاب: ﴾ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

٤م سم٤مًمٜمٌل  ٤م ، وطمٙموإٟمء ًمت٘مرر طمٙمًء ظم٤مص  ٤م سم٠مزواضمف، وطمٙمًء ظم٤مص  ًء ظم٤مص 

ومء ذذه إطمٙم٤مم؟ وُم٤م صٚمتٝم٤م سمٛمقوققمٜم٤م وذق اًمتٌٜمل؟ ويمٞمػ  ،سم٠موزم إرطم٤مم

  ؟يتجف ؾمق، ذذه أي٦م سمء ىمررت ُمـ أطمٙم٤مم سمٕمد آيتل اًمتٌٜمل

ۇ ۆ ۆ ﴿ومٞمٕمؼم قمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  أُم٤م احلٙمؿ اخل٤مص سم٤مًمٜمٌل 

 . ﴾ۈ ۈ

 . ﴾ۋ ۋۅ﴿طمٙمٛمتف:  أُم٤م احلٙمؿ اخل٤مص سم٠مزواضمف ومٞم٘مره ىمقًمف ضمٚم٧م
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ۅ ۉ ﴿: Tوأُم٤م احلٙمؿ اخل٤مص سم٠موزم إرطم٤مم ومٞمتٛمثؾ ذم ىمقًمف 

أي: ذم طمٙمٛمف وذيٕمتف، وذذا احلٙمؿ  .﴾ۉ ې ې ې ې ى

 اؾمتثٜمل ُمٜمف طم٤م  ُمٕمٞمٜم٦م شمٙمٗمؾ سم٤مىمل أي٦م سم٤مًمٜمص قمٚمٞمٝم٤م، شمٚمؽ ذل ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 . ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ﴿

أطمٙم٤مم، وذل ىمقًمف  وذم ظمت٤مم أي٦م وم٤مصٚم٦م شمٜم٤مؾم٥م مت٤مًُم٤م يمؾ ُم٤م شم٘مرر ومٞمٝم٤م ُمـ

 . ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿ؾمٌح٤مٟمف: 

وٟمٕمقد إمم إطمٙم٤مم اًمتل ذقمتٝم٤م أي٦م، وأمجٚمٜم٤م ذيمرذ٤م ذم اًمٗم٘مرة 

 اًم٤ًمسم٘م٦م، ًمٜمٌٞمٜمٝم٤م سمٌم  ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ. 

ۇ ۆ ﴿وم٠مُم٤م احلٙمؿ إو  وذق اخل٤مص سم٤مًمٜمٌل، واعمٕمؼم قمٜمف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

وايماي »سمٌٞم٤مٟمف طملم ىم٤م :  وم٘مد شمٙمٗمؾ اًمٜمٌل ٟمٗمًف  .﴾ۆ ۈ ۈ

 زمقده،  ا بممن أضمدىمم ضمتى أىمون أضمذ إيمقه من كػهه، ومايمه، وويمده، كػيس

وىمد روي ذم اًمّمحٞمح .شوايمـاس أمجعكم
(0)

وىمد -سمٞم٤مًٟم٤م ذم ىمقًمف   اًمٜمٌل، سمؾ زاده 

-رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف
(2)

ما من مممن إ ا وأكا أولم ايمـاس زمه دم ايمدكقا » :

من هملبام مم، ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿: شواآلطمرة، أومرءوا إن ؾمئتم

وذم  .شضقافًما همؾقلسمـي هملكا مو اه سمرك ما ًا همؾغمشمه فمصبته من ىماكوا، وإن سمرك دبـًا أو

مممن من كػهه، هملبام  أكا أولم زمؽل»يم٤من ي٘مق :  رواي٦م أمحد سمًٜمد صحٞمح أٟمف 

                                      

  شم»م. ( قمـ أٟمس 15[أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (1)

 .شم»( قمـ أيب ذريرةم. 4781، [اًمٌخ٤مري )(3/174)يمت٤مب اًمتٗمًػم، سم٤مب ؾمقرة إطمزاب ( 2)
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، ومن سمرك ما ًا همفو يمورشمته شرصمل مات وسمرك دبـًا همنرمَّ
(0) . 

٤مقمتف، واشم٤ٌمع ؾمٜمتف وذديف، وإيث٤مر ذل ـم وواوح أن اعمراد هبذه إوًمقي٦م ًمٚمٜمٌل 

ذذه اًمٓم٤مقم٦م قمغم ـم٤مقم٦م اًمٜمٗمس ذم يمؾ ُم٤م يِمٌع رهم٤ٌمهت٤م دون ىمٞمد، وىمد ضم٤م  إُمر 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  اًمٍميح هبذه اًمٓم٤مقم٦م وذًمؽ آشم٤ٌمع ًمٚمٜمٌل 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿ .م80[اًمٜم٤ًم :  ﴾ٻ پ

 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ﴿ .م31[آ  قمٛمران:  ﴾ڃڃ

وسمدون ذذه اًمٓم٤مقم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ًمٚمرؾمق  ذم يمؾ ُم٤م يِمؼ قمغم اًمٜمٗمس ويّم٤مدم  .م7[احلنم: 

 وٓ ي٘م٤مم هل٤م وزن.  ذقاذ٤م، ٓ شم٘مٌؾ دقمقى احل٥م ًمٚمٜمٌل 

وًمٙمـ ُم٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم سملم ذذا احلٙمؿ واًمذي ىمٌٚمف؟ ًم٘مد يم٤مٟم٧م أيت٤من اًمٚمت٤من 

  ؟ىمٌٚمف شمٕم٤مف٤من ُمقوقع اًمتٌٜمل، ومٝمؾ هلذا احلٙمؿ صٚم٦م هبذا اعمقوقع

ـ اًمٕمرب صمؿ اعمًٚمٛمقن ذم صدر اإلؾمالم يدقمقن زيد سمـ طم٤مرصم٦م ٟمٕمؿ، أأ يٙم

سمزيد سمـ حمٛمد؟ أو ًمٞمس ىمد أسمٓمؾ اهلل اًمتٌٜمل وأُمر سمدقم٤م  اعمتٌٜمالم إمم آسم٤مئٝمؿ، وُمـ 

سم٠من يدقمق زيد سمـ طم٤مرصم٦م إمم أسمٞمف   اًمٜمٌل؟ وم٢مذا ـمقًم٥م  اًمٜمٌلسمٞمٜمٝمؿ زيد ُمقمم 

ٜمٗمٞمذ ذذا احلٙمؿ أومم: إذ ٥م اعم١مُمٜمقن سمتومألن يٓم٤مًمّ  -وذق أومم سمٙمؾ ُم١مُمـ ُمـ ٟمٗمًف

 ًمٞمًقا أومم سم٤معم١مُمٜملم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ وٓ ُمـ آسم٤مئٝمؿ. 

وُمـ ذذا يتْمح ًمٜم٤م سمٕمض اًمن ذم ؾمق، ذذا احلٙمؿ اًمذي ينمقمف صدر ذذه 

 إٟمف شم٠ميمٞمد حلٙمؿ اإلؾمالم قمغم اًمتٌٜمل، سمت٘مرير أن اًمرؾمق   ،أي٦م سمٕمد آيتل اًمتٌٜمل

ـ ُمـ ٟمٗمًف، وُمع أن دقم٤م  يمؾ ىمد ـمٌؼ ذذا احلٙمؿ قمغم ٟمٗمًف، ُمع أٟمف أومم سمٙمؾ ُم١مُم

                                      
 شم»م. قمـ ضم٤مسمر  (3/296[أظمرضمف أمحد )(1)
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 ُم١مُمـ إًمٞمف ٓ ُمٖم٤مًمٓم٦م ومٞمف، وًمٙمـ سمنمط أٓ يٙمقن قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٌٜمل. 

، وىمد ذيمر ذم ىمقًمف  اًمٜمٌلوأُم٤م احلٙمؿ اًمث٤مين: وذق اخل٤مص سم٠مزواج 

قمغم يمؾ   اًمٜمٌلوم٤معمراد سمف أن ًمٜم٤ًم   .﴾ۋ ۋۅ﴿شمٕم٤ممم: 

احلرُم٦م وآطمؽمام،  ُم١مُمـ ُمثؾ ُم٤م ُٕمف قمٚمٞمف، ُمـ اًمتقىمػم واإلقمٔم٤مم واإليمرام، وُمـ

إمم سمٜم٤مهتـ  -إمج٤مقًم٤م-وًمٙمـ ٓ دمقز اخلٚمقة هبـ، وٓ يٜمت٘مؾ ذذا اًمتحريؿ 

 وأظمقاهتـ... إًمخ. 

قمغم اعم١مُمٜملم مجٞمًٕم٤م سمٕمد اٟمت٘م٤مًمف إمم اًمرومٞمؼ   اًمٜمٌلواًمدًمٞمؾ قمغم حتريؿ ٟم٤ًم  

       ﴿إقمغم ذق ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اًمًقرة ٟمٗمًٝم٤م: 

 . ﴾جئ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

م احل٘مٞم٘مٞم٦م ذق ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم  واًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف و٥م شمقىمػمذـ وشمٕمٔمٞمٛمٝمـ يمء شمقىمر ٕا

 . ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ﴿ُمٙم٤من آظمر ُمـ اًمًقرة: 

 .ٓقمت٤ٌمرات صمالصم٦م .شوذق أب هلؿ»: وإٟمء أ ي٘مؾ 

أٟمف شمٕم٤ممم وصٗمف سمء ذق أذ  ُمـ إسمقة، وذق اًمرؾم٤مًم٦م طملم ىم٤م   أوهلا:

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿ ؾمٌح٤مٟمف ذم اًمًقرة ٟمٗمًٝم٤م:

  .أُم٤م أزواضمف ومٜمًٌٝمـ إمم أذ  ُم٤م شمدقمك سمف اعمرأة وذق إُمقُم٦م .﴾ۇئ ۆئۆئ

ضمٕمؾ صٚمتف هبؿ أوصمؼ ُمـ صٚم٦م اًمقاًمد سم٠موٓده طملم  Tأٟمف  :وا افمتبار ايمثاين

طمٙمؿ سم٠مٟمف أومم سم٤معم١مُمٜملم ُمـ أٟمٗمًٝمؿ: وم٘مد يتؼمأ إب ُمـ اسمٜمف، وىمد يتؼمأ آسمـ ُمـ 

 أ ُمـ ٟمٗمًف.أسمٞمف، ًمٙمٜمف ٓ أطمد يتؼم
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مجٞمع  ذق أٟمف شمٕم٤ممم ًمق ىم٤م : وذق أب هلؿ حلرُم٧م قمٚمٞمف  :وا افمتبار ايمثايمث

 اعم١مُمٜم٤مت سمحٙمؿ أسمقشمف هلـ، وذذا ًمٞمس صحٞمًح٤م وًمٞمس ُمراًدا. 

، ومٝمل ىمرا ة ؿم٤مذة، (وذق أب هلؿ) :أُم٤م ىمرا ة أيب سمـ يمٕم٥م، واسمـ قم٤ٌمس 

وإن يم٤مٟم٧م ىمد روي ُمثٚمٝم٤م قمـ ُمٕم٤موي٦م وجم٤مذد وقمٙمرُم٦م واحلًـ
(0)

 . 

-ومٞمء رواه أسمق ذريرة وأظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف- وأُم٤م ىمقًمف 
(2)

إكام أكا »، 

ؿؽم، همنذا أسمى أضمدىمم ايمغائط همال بهتؼبل ايمؼبؾة و ا زمؿـزيمة ايموايمد، أفمؾ   يمؽم

وم٘مد أريد سم٤مٕسمقة ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك ظم٤مص ذق إؾمت٤مذي٦م،  .شبهتطذ زمقؿقـه بهتدزمرلا، و ا

ع اعم١مُمٜملم سمدذٞم٦م ًمٞم٧ًم ذم طم٤مضم٦م إمم فٛمٞم وأؾمت٤مذيتف  .سمدًمٞمؾ ىمقًمف: أقمٚمٛمٙمؿ

 سمٞم٤من، وإؾمت٤مذ اعمٕمٚمؿ سمٛمٜمزًم٦م اًمقاًمد يمء ىم٤م ، وذذه أيًْم٤م سمدذٞم٦م. 

وإٟمء ؾم٤مىمٝم٤م ًمٞمٛمٝمد سمذيمرذ٤م عم٤م سمٕمدذ٤م ُمـ هنل قمـ اؾمت٘م٤ٌم  اًم٘مٌٚم٦م أو اؾمتدسم٤مرذ٤م 

قمٜمد ىمْم٤م  احل٤مضم٦م، وىمٞمده اعم٤مًمٙمٞم٦م سم٠من يٙمقن ذم اخلال 
(1)

، وُمـ هنل قمـ أن شمٙمقن 

 آؾمتٜمج٤م ( سمٞمٛمٞمٜمف. آؾمتٓم٤مسم٦م )

                                      
ُمّمدٓمٗمك ُمًدٚمؿ  :د ٘مٞمدؼاًمريد٤مض حت -، ُمٙمتٌد٦م اًمرؿمدد 1رزا، اًمّمدٜمٕم٤مين، ط[يٜمٔمر شمٗمًػم قمٌدد اًمد( 1)

: اًمّمددد٤مسمقين ٘مٞمدددؼ، ضم٤مُمٕمددد٦م أم اًم٘مدددرى، حت1(، وُمٕمددد٤مين اًم٘مدددرآن ًمٚمٜمحددد٤مس، ط3/112حمٛمدددد، )

:  حمٛمددد قمٌددد اًم٘مدد٤مدر قمٓمدد٤م، ٘مٞمددؼ(، وؾمددٜمـ اًمٌٞمٝم٘مددل، ُمٙمتٌدد٦م دار اًمٌدد٤مز، ُمٙمدد٦م اعمٙمرُمدد٦م، حت3/368)

(، وشمٗمًددػم 6/353) 3اإلؾمددالُمل، سمددػموت، ط(، وزاد اعمًددػم، ٓسمددـ افددقزي، اعمٙمتدد٥م 7/69)

واًمدددر اعمٜمثددقر، دار (، 14/123، 9/76ًمٌٜمدد٤من ) -اًم٘مرـمٌددل دار إطمٞمدد٤م  اًمددؽماث اًمٕمددريب، سمددػموت 

 شم» م.وأ ٟم٘مػ قمغم ٟم٦ًٌم ذًمؽ عمٕم٤موي٦م  ،(6/567) اًمٗمٙمر، سمػموت

، (30ص) ، ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب: يمراذٞم٦م اؾمت٘م٤ٌم  اًم٘مٌٚم٦م قمٜمد ىمْم٤م  احل٤مضم٦م،(8)طمدي٨م رىمؿ: ( 2)

حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمدد،  ذم افز  إو ، ُمـ اًمًٜمـ، سمتح٘مٞمؼ ووٌط وشمرىمٞمؿ إؾمت٤مذ اًمِمٞمخ

 م. 1950ط: اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م ؾمٜم٦م 

 شمم. »1(، ط دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط1/117[اٟمٔمر اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى )( 3)
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قمغم أزواج، وذق أومّمح  -سمٛمٕمٜمك اًمزوضم٦م-ويالطمظ أٟمف ذم أي٦م مجع اًمزوج 

وهلذا ضم٤م  ذم  .زوضم٦م قمكم :ُمثاًل أومّمح ُمـ. ُمـ زوضم٤مت، يمء أن ىمقًمٜم٤م: زوج قمكم

  .م35[اًمٌ٘مرة:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ :اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ظمٓم٤مسًم٤م ٔدم

 شم٠ميمٞمد ًمٚمٛمٕمٜمك اًمذي ومٝمٛمٜم٤مه ُمـ .﴾ۋ ۋۅ﴿: Tوذم ىمقًمف 

ذًمؽ أن اعمت٤ٌمدر ُمـ  .﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ﴿ىمقًمف ىمٌٚمف: 

ٓا شمٙمقن ذٜم٤م  ُمٖم٤مًمٓم٦م ذم دقم٤م   أُمقُم٦م أزواضمف ًمٚمٛم١مُمٜملم أن يٙمقن ذق أسًم٤م هلؿ، وأ

ُمـ أن يقضمف إًمٞمف  سمٕمض اعم١مُمٜملم يمزيد إًمٞمف، ًمٙمـ ذذا اعمت٤ٌمدر أ ُيْٕمِػ اًمرؾمقَ  

سم٤معم١مُمٜملم ُمـ  إُمر سمٜم٦ًٌم ُمتٌٜم٤مه ٕسمٞمف وقمدم ٟمًٌتف إمم ٟمٗمًف، ومٛمع يمقٟمف أومم

ـمقًم٥م سم٠من يدقمق  -أٟمٗمًٝمؿ، وُمع أن أزواضمف سمٛمٜمزًم٦م أُمٝم٤مهتؿ ذم احلرُم٦م وآطمؽمام

 زيًدا إمم أسمٞمف، وطُمِٙمَؿ قمغم شمٌٜمٞمف ًمف سم٤مًمٌٓمالن. 

َٙمَؿ  وإن اعم١مُمٜملم ٕضمدر سم٠من يٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن يدقمقا اعمتٌٜمالم إمم آسم٤مئٝمؿ، وأن ُاْ

طمد ُمٜمٝمؿ ُمـ ٟمٗمًف، وأزواضمٝمؿ ًمًـ قمغم شمٌٜمٞمٝمؿ هلؿ سم٤مًمٌٓمالن: وم٢مهنؿ ًمٞمًقا أومم سم٠م

 ُمـ ؾم٤مئر اعم١مُمٜملم سمٛمٜمزًم٦م إُمٝم٤مت. 

وأُم٤م احلٙمؿ اًمث٤مًم٨م، وذق اخل٤مص سم٠موزم إرطم٤مم واعمٕمؼما قمٜمف سم٘مقًمف 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿شمٕم٤ممم ذم أي٦م: 

ومٝمق يم٤محلٙمؿ اًمذي ىمٌٚمف ي١ميمد سمٓمالن اًمتٌٜمل،  ﴾ى ى ائ ائ

ير ٕوًمقي٦م أوزم إرطم٤مم ووضمقب دقم٤م  إوٓد إمم آسم٤مئٝمؿ احل٘مٞم٘مٞملم، إٟمف شم٘مر

ُمٕمٜم٤مه سمٓمالن  -سمٙمؾ ُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م-سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض، وصمٌقت ذذه إوًمقي٦م 

اًمتٌٜمل، وسمٓمالن ُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ ٟمت٤مئ٩م، وُمـ ذذه اًمٜمت٤مئ٩م: ضمقاز اخلٚمقة سمزوج 

٤م وأظمًت٤م وقمٛم٦ًم، وذٙمذا، وُمٜمٝم٤م: طمرُم٦م  ،واسمٜمتف ،اعمتٌٜمل وأظمتف، قمغم اقمت٤ٌمرذـ أُم 
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 قمغم اعمتٌٜمل ٟمٗمًف، وُمٜمٝم٤م اًمتقارث.  ـَ ُمْ رُ اًمتزوج سمٛمـ َاْ 

وذذا احلٙمؿ يمء يٌٞمٜمف اًمًٞم٤م، ي١ميمد سمٓمالن اًمتٌٜمل يمء أؾمٚمٗمٜم٤م، ومء دام إُمر ذم 

مجٞمع اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل ذيمرٟم٤مذ٤م راضمًٕم٤م إمم اًم٘مراسم٦م واًمرطمؿ احل٘مٞم٘مٞم٦م ومال ُمٙم٤من ًمٚمٛمتٌٜماك إٓ 

ٞمف ُمـ اًمٜم٤ًم  ، ُمـ أسمٞمف احلؼ وأُمف اًمتل وًمدشمف، ارم قمٚمفطمٞم٨م شمْمٕمف ىمراسمتف ورمح

٤ًٌم أو رو٤مقًم٤م دون همػمذـ، ووقز ًمف أن خيٚمق هبـ ٓ سمًقاذـ، وذق يرث  حم٤مرُمف ٟمً

 أىم٤مرسمف احل٘مٞم٘مٞملم يمء يرصمقٟمف، وٓ شمقارث سمٞمٜمف وسملم همػمذؿ. 

ذم ذقمف هلذا احلٙمؿ أو ذم شمقضمٞمف أٟمٔم٤مر اعم١مُمٜملم إًمٞمف، قمغم  Tوًمٙمـ اهلل 

شم٘مرره، سمؾ يْمٞمػ إًمٞمٝم٤م  أٟمف ذق طمٙمؿ اًمٗمٓمرة ٓ ي٘متٍم قمغم اًمٕم٤ٌمرة اًمتل

 . ﴾ى ائ ائ﴿وىمقًمف:  ،﴾ې ې ى﴿ىمٞمديـ، ل٤م ىمقًمف: 

وم٠مُم٤م اًم٘مٞمد إو  وم٤معمراد سمف شم٘مرير أن ذًمؽ احلٙمؿ صم٤مسم٧م ُم٘مرر ذم يمت٤مب اهلل، 

 سمٛمٕمٜمك ذيٕمتف وطمٙمٛمف. 

وأُم٤م اًم٘مٞمد اًمث٤مين، ومٜمحـ ٟمٛمٞمؾ إمم اقمت٤ٌمره سمٞم٤مًٟم٤م ٕوزم إرطم٤مم، ٓ ًمٚمٛمٗمْمؾ 

ومقن سم٠مهنؿ ُم١مُمٜمقن، أو سم٠مهنؿ ُم١مُمٜمقن ُمٝم٤مضمرون قمٚمٞمف، وم٠موًمق إرطم٤مم اعمقصق

سمٕمْمٝمؿ أومم سمٌٕمض إذن: ٕن اًمرطمؿ وطمدذ٤م ًمٞم٧ًم يم٤مومٞم٦م ًمٚمتقارث واًمتٜم٤مس وُم٤م 

 إًمٞمٝمء، إذا اظمتٚمػ اًمديـ ومٙم٤من سملم أوزم إرطم٤مم اعم١مُمـ وقم٤مسمد اًمّمٜمؿ!. 

وُمـ ذٜم٤م، يٕمتؼم ذذا احلٙمؿ أيًْم٤م، شمٗمريًٕم٤م قمغم سمٓمالن اًمتٌٜمل، ومء دام سمٕمض أوزم 

رطم٤مم أومم سمٌٕمْمٝمؿ أظمر، وُم٤م دام احلٙمؿ ًمّمٚم٦م اًم٘مراسم٦م ٓ ًمٖمػمذ٤م، وم٤مًمتٌٜمل إ

سم٤مـمؾ، وو٥م أن يدقمك اعمتٌٜماقن ٔسم٤مئٝمؿ احل٘مٞم٘مٞملم، وأٓ يؽمشم٥م قمغم اًمتٌٜمل ر  مم٤م 
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 رشمٌقه قمٚمٞمف. 

ًمٕمٚمف ىمد ووح أن أن سمٕمض اعمٗمنيـ ىمد شمٜمٙمٌقا اف٤مدة قمٜمدُم٤م ومنوا 

 ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم ذٜم٤م: 

  اًمٜمٌلقمغم أٟمف إسمٓم٤م  ٔصم٤مر إظمقة اًمتل يم٤من  .﴾ى ى ائ ائ

ىمد قم٘مدذ٤م سملم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر سمٕمد اهلجرة: وم٢من ذذه إظمقة أ شمذيمر ذٜم٤م، وًمق 

ٓ شمٚمٖمك آصم٤مرذ٤م هبذا  -وذل أصمر ـمٞم٥م ُمـ أصمر اإليءن-قمغم ؾمٌٞمؾ اإلؿم٤مرة، صمؿ إهن٤م 

 إؾمٚمقب ذم ؾمٞم٤م، يمٝمذا اًمًٞم٤م،. 

عمٗمنون قمغم ذذا اًمتٗمًػم ُمـ دقمقى ٟمًخ، ورددٟم٤م ذذه وىمد أؾمٚمٗمٜم٤م ُم٤م رشمٌف ا

اًمدقمقى سم٠من اعمقوقع أ يٙمـ ومٞمف طمٙمؿ ذقمل وم٠مسمٓمٚمف ذذا احلٙمؿ وطمؾ حمٚمف، 

وٟمْمٞمػ ذٜم٤م أن آصم٤مر ذذه إظمقة أ شمٙمـ مم٤م شمٕمرو٧م ًمف أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ذم اًمًقرة، 

 ومٚمٞمس ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن يٕمتؼم ذذا احلٙمؿ ٟمًًخ٤م ًمتٚمؽ أصم٤مر. 

ي٦م اًم٤ٌمب أُم٤مم ُمـ يريد اإلطم٤ًمن إمم أوًمٞم٤مئف، يم٤من ذذا وٓ شمٖمٚمؼ أ

اإلطم٤ًمن صدىم٦م، أو ُمقاؾم٤مة، أو ذدي٦م، أو وصٞم٦م، ومٝمل شمدع ذًمؽ عم٤مًمؽ 

اعم٤م  ٟمٗمًف، إن ؿم٤م  أؾمدى ذذا اعمٕمرو  إمم أوًمٞم٤مئف، وإن ؿم٤م  أ يٗمٕمؾ، همػم أن 

ذق سمٕمد سمًط اًمٞمد سم٤معمٕمرو  مم٤م طم٨ما اهلل قم٤ٌمده قمٚمٞمف، وأقمد ًمٗم٤مقمٚمف أضمز  اًمثقاب، و

ٓ خيتص سم٠موزم اًم٘مرسمك، وم٢من أوًمٞم٤م  اإلٟم٤ًمن ذؿ أطم٤ٌمؤه وٟمٍماؤه، وذ١مٓ  

يتٜم٤موًمقن أوزم ىمرسم٤مه وهمػمذؿ سمخال  اإلرث: وم٢من ٓؾمتح٘م٤مىمف أؾم٤ٌمسًم٤م ٓ سمد ُمـ 

شمقاومرذ٤م ذم اًمقارث، صمؿ ذق ومرض حمتقم ظم٤مص سمء  اإلٟم٤ًمن، ًمٞمس ًمّم٤مطمٌف رأي 

 ومٞمف وٓ اظمتٞم٤مر. 
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رذ٤م ٕوًمقي٦م أوزم إرطم٤مم سمٕمْمٝمؿ ويمء ىم٤مًم٧م أي٦م قم٘م٥م شم٘مري

سمٛمٕمٜمك ذيٕمتف وطمٙمٛمف، ىم٤مًم٧م ذم  .﴾ې ې ى﴿سمٌٕمض: 

واإلؿم٤مرة ومٞمٝم٤م إمم مجٞمع  .م58[اإلها :  ﴾خب مب ىب يب جت ﴿وم٤مصٚم٦م أي٦م: 

ذق  -واهلل أقمٚمؿ-إطمٙم٤مم واحل٘م٤مئؼ اعمذيمقرة ذم أي٦م، ًمٙمـ اعمراد سم٤مًمٙمت٤مب ذٜم٤م 

قح اعمحٗمقظ، وُمٕمٜمك اًمٗم٤مصٚم٦م: اًمٙمت٤مب إو  اًمذي ٓ يٌد  وٓ يٖمػم، وذق اًمٚم

 ومال سمد أن يتح٘مؼ.  ،يم٤من ذًمؽ ُم٘مْمٞم ٤م هلل ُم٘مدوًرا

سمء أظمذ اهلل قمٚمٞمف وقمغم أوزم اًمٕمزم ُمـ  وذٜم٤م شمذيمر اًمًقرة حمٛمًدا 

اًمرؾمؾ، وقمغم اًمٜمٌٞملم مجٞمًٕم٤م ُمـ ُمٞمث٤م،، وشمٌلم اًمٖم٤مي٦م ُمـ أظمذه قمٚمٞمف 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿وقمٚمٞمٝمؿ، طمٞم٨م شم٘مق : 

ٿ ٿ ٹ  ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

  .م8-7[إطمزاب:  ﴾ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 ومء ُمٞمث٤م، اًمٜمٌٞملم؟ 

 وذؾ ذق اعمٞمث٤م، اًمٖمٚمٞمظ اعمذيمقر ذم آظمر أي٦م؟  

 وإذا يم٤من إي٤مه ومٚمءذا قمٓمػ، ويم٤من اعمت٤ٌمدر أٓ يٕمٓمػ؟ 

 ذق وُمـ ُمٕمف ذم أي٦م سم٤مًمذيمر سمٕمد دظمقهلؿ ذم اًمٜمٌٞملم؟   اًمٜمٌلعم٤مذا ظمص  صمؿ

 يمروا سمٕمده؟ واًمتزم اًمؽمشمٞم٥م اًمزُمٜمل ومٞمٛمـ ذُ وعم٤مذا سمدئ سمآظمرذؿ سمٕمث٦م وذق حمٛمد، 

 ؟ ﴾ٿ ٿ﴿وُم٤م ُمتٕمٚمؼ ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف ذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: 

 وُمـ ذؿ اًمّم٤مدىمقن اعم٘مّمقدون ومٞمٝم٤م؟ 
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 ؟﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿وقمالم يٕمٓمػ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ذم لمِّ وٟمٌدأ سمٌٞم٤من اعمٞمث٤م، اًمذي أظمذه اهلل قمغم اًمٜمٌٞملم، ومٜم٘مرر أٟمف ىمد سمُ 

ڻ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ 

﮺  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾  ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿: T ُمرة أظمرى ذم ىمقًمف لمِّ صمؿ سمُ  ،م81[آ  قمٛمران: 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک 

  .م13[اًمِمقرى:  ﴾ک کگ

ومٛمٞمث٤م، اًمٜمٌٞملم إذن ذق إىم٤مُمتٝمؿ ًمديـ اهلل شمٕم٤ممم، وإسمالهمٝمؿ ًمرؾم٤مًمتف، واًمتٕم٤مون 

 ، سمٞمٜمٝمؿ قمغم اًمدقمقة إمم اهلل، وإمم شمقطمٞمده قم٘مٞمدة وقم٤ٌمدة. واًمتٜم٤مس وآشمٗم٤م

وذذا اعمٞمث٤م، ذق اعمٞمث٤م، اًمٖمٚمٞمظ اًمذي ذيمره ذم آظمر أي٦م، وإٟمء قمٓمػ قمٚمٞمف ُمع 

أن اًمٌم  ٓ يٕمٓمػ قمغم ٟمٗمًف، شمٜمزياًل ًمٚمتٖم٤مير اًمٕمٜمقاين ُمٜمزًم٦م اًمتٖم٤مير اًمذا ، شمٗمخٞمًء 

ں ں ڻ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ًمِم٠مٟمف، ٟمٔمػمه ذم اًمٕمٓمػ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

(0)﴾ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ
  .م58[ذقد:  

وصمٛم٦م رأي آظمر ي٘مقم قمغم أن اعمٞمث٤م، اًمٖمٚمٞمظ ذق احلٚمػ سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمقوم٤م  سمء محٚمقه، 

و  وم٤ًمغ اًمٕمٓمػ هلذا ـ صمؿ ومٚمٞمس ذق اعمٞمث٤م، ٕا وُم
(2)

و .   ، ًمٙمٜم٤م ٟمخت٤مر اًمتقضمٞمف ٕا

                                      

  (.4/203ذيمر ذذا أسمق اًمًٕمقد ذم شمٗمًػمه ) (1)

) وذدق همدػم اًمٗمخدر اًمدرازي( ذم يمت٤مسمدف  سمدـ أيب سمٙمدر سمدـ قمٌدد اًم٘مد٤مدر اًمدرازي ذق شمقضمٞمف ذيمره حمٛمد (2)

(، وذدق ُمٓمٌدقع هبد٤مُمش 2/149أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ ذم سمٞمد٤من أؾمد ٚم٦م وأضمقسمد٦م ُمدـ همرائد٥م آي اًمتٜمزيدؾ)

 إقمراب اًم٘مرآن ًمٚمٕمٙمؼمي.
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ووصػ اعمٞمث٤م، سم٤مًمٖمٚمظ وصػ ًمف سم٤مفالًم٦م واًمٕمٔمؿ، اؾمتٕم٤مرة ُمـ وصػ 

 رام سمف. إضم

سم٤مًمذيمر ذق وُمـ ُمٕمف سمٕمد دظمقهلؿ ذم اًمٜمٌٞملم: ٕهنؿ   اًمٜمٌلوإٟمء ظمص 

أوًمق اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ، وىمد ذيمروا يمذًمؽ ذم آي٦م اًمِمقرى اًم٤ًمسم٘م٦م: 

، صمؿ م13[اًمِمقرى: ﴾...چ چ﴿ ًٓ ، وإذا يم٤مٟم٧م آي٦م اًمِمقرى ىمد ذيمرت اًمٓمروملم أو

آيتٜم٤م ذٜم٤م ىمد ذيمرت  قم٘م٧ٌم قمغم ذيمرل٤م سمذيمر اًمثالصم٦م أظمريـ سمؽمشمٞم٥م وضمقدذؿ، وم٢من

، وذيمرت سمٕمدل٤م اًمثالصم٦م أظمريـ سمؽمشمٞم٥م وضمقدذؿ، همػم أهن٤م  ًٓ اًمٓمروملم يمذًمؽ أو

 سمدأت سمذيمر آظمر اًمٓمروملم وذيمرت سمٕمده أوهلء، قمغم قمٙمس ُم٤م ذم ؾمقرة اًمِمقرى. 

وذق آظمرذؿ سمٕمث٤ًم: إن اًمن ذم ذًمؽ يمقٟمف  وىمد ىمٞمؾ ذم شمقضمٞمف سمدئٝمؿ سم٤مًمٜمٌل حمٛمد 

ا سم٠من اًمت٘مدم ذم اًمذيمر ٓ يٚمزُمف إومْمٚمٞم٦م: وم٘مد ىم٤م  اًمِم٤مقمرواقمؽمض قمغم ذذ .أومْمٚمٝمؿ
(0)

 : 

اًمِم٤مقمر
(0)

 : 

ــل   هبايمِق
(2)

ــه  ــن  أ م  ــٌر وازم  مـــفمج صمعػ
 

ـــــفمج أَّيــــد  اظمتخــــغمَّ    ، وم  فمــــقمم
 

 ذم اًمذيمر قمـ ضمٕمٗمر وقمكم: ًمٞمختؿ سمف شمنميًٗم٤م ًمف!  اًمٜمٌلوومٞمف شم٠مظمػم 

ذا وُمـ صمؿ ىمٞمؾ ذم شمقضمٞمف اًمٌد  سمذيمره: إٟمف ذق اعمخ٤مـم٥م اعم٘مّمقد هب

 اًمٙمالم، وم٘مدم ذيمره ُمـ أضمؾ ذذا، وذق أوضمف ذم ٟمٔمرٟم٤م. 

 ه قمٚمٞمف وقمغم اًمٜمٌٞملم؟ ذر اهلل ٟمٌٞمف سم٤معمٞمث٤م، اًمٖمٚمٞمظ اًمذي أظموًمٙمـ عم٤مذا يذيمِّ 

                                      
 شمم. »[ذق طم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م ( 1)

، ًمٚمٗمدػموز آسمد٤مدي، ط دار طمجع هبٚمدق ، وذدق اًمًدٞمد افد٤مُمع ًمٙمدؾ ظمدػم. اًم٘مد٤مُمقس اعمحدٞم[هب٤مًمٞمؾ ( 2)

 شم(م.»169ص )، )هبؾ( م،2008ذد،  1429احلدي٨م، 
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أشمرى اًمٖم٤مي٦م ُمـ ذذا اًمتذيمػم ذل ؾم١ما  اهلل إٟمٌٞم٤م  ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمء يم٤من ُمـ أممٝمؿ 

٤ًٌم؟   ُمٕمٝمؿ شمّمديً٘م٤م وشمٙمذي

دىملم ىمقام اًمرؾمؾ: ٕهنؿ يمذسمقذؿ، وم٤مًم١ًما  ًمٚمٛمّمِّ أم شمرى اًمٖم٤مي٦م ذل شمٌٙمٞم٧م أ

 ، اًمّم٤مد، ص٤مد،، وشمّمدي٘مف صد،؟ ًمألٟمٌٞم٤م  قمـ شمّمدي٘مٝمؿ: ٕن ُمّمدِّ 

إن ؾم١ما  اهلل ًمألٟمٌٞم٤م  قمـ ُمقاىمػ أىمقاُمٝمؿ ُمٜمٝمؿ ىمد ضم٤م  سًا٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 وىمد يرؿمح إلرادة ذذا  .م109[اعم٤مئدة:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ﴿

وأٟمف ؾمءذؿ اًمّم٤مدىملم ُمـ أو   -واعم٘م٤مم ًمإلوءر- قًملم اعمٕمٜمك ذٜم٤م أٟمف سح سم٤معمً

ىم٤مسمؾ ذم أي٦م  Tإُمر وىمٌؾ أن وٞمٌقا، ًمٙمـ اعمٕمٜمك اًمث٤مين أوضمف ذم رأيٜم٤م: ٕن اهلل 

أي:  سملم اًمّم٤مدىملم واًمٙم٤مومريـ، وذذا يرضمح أن يٙمقن اعمراد سم٤مًمّم٤مدىملم اعمّمدىملم،

 ٌٕمقذؿ. اًمذيـ اؾمت٘مٌٚمقا دقمقة أٟمٌٞم٤مئٝمؿ سم٤مًمتّمديؼ ومآُمٜمقا هبؿ واشم

ر ٟمٌٞمف سمء أظمذ قمٚمٞمف وقمغم إٟمٌٞمد٤م  ىمٌٚمدف يذيمِّ  Tُمٕمٜمك أي٦م إذن: أن اهلل 

ُمـ ُمٞمث٤م،، ًمٖم٤مي٦م ذدل دقمدقة اًمٜمد٤مس، وذددايتٝمؿ إمم اهلل، ُمدـ أضمدؾ ذدذه 

اًمٖم٤مي٦م يثٞم٥م اعمّمدىملم سمٕمد أن ي٠ًمهلؿ قمـ شمّمددي٘مٝمؿ ٕٟمٌٞمد٤مئٝمؿ، ومٞم٘مدرروا صددىمٝمؿ، 

قا رؾمٚمف إًمٞمٝمؿ، وٟم٤مصٌقذؿ اًمٕمدا  ويٕمذب اًمٙم٤مومريـ آأَ قمذاٍب وأوضمَٕمُف: ٕهنؿ يمذسم

 طملم أرؾمٚمقا إًمٞمٝمؿ دقم٤مة ًمٚمٝمدى واخلػم واحلؼ. 

 رهبؿ، رؾم٤مٓت سَمٚماُٖمقا ىمد اًمرؾمؾ أن ٟمِمٝمد»: -يمء ىم٤م  اسمـ يمثػم-وٟمحـ 

 ومٞمف، ًمٌس ٓ اًمذي افكم، اًمقاوح اعمٌلم، احلؼ قمـ هلؿ وأومّمحقا إُمؿ وٟمّمحقا

ـْ  يمذهبؿ وإن اُمؽما ، وٓ ؿمؽ، وٓ  واعم٤مرىملم واعمٕم٤مٟمديـ افٝمٚم٦م ُمـ يمذهبؿ َُم

ـْ  احلؼ، ذق اًمرؾمؾ سمف ضم٤م ت ومء واًم٘م٤مؾمٓملم، ، يمء اًمْمال  قمغم ومٝمق ظم٤مًمٗمٝمؿ وَُم
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ش﴾ی  ی  ی  ی  جئ﴿ ي٘مق  أذؾ افٜم٦م:
 (0)

. 

وأن ًمٕمٚمٜم٤م أ ٟمٜمَس أن اًمًقرة ؾمقرة إطمزاب، وأهن٤م إٟمء ؾمٛمٞم٧م 

يمذًمؽ ٕهن٤م شمتحدث قمـ واىمٕم٦م إطمزاب أو اخلٜمد،، وقمـ ُمقىمػ يمؾ 

واًمٞمٝمقد، وُمـ  ،وهمٓمٗم٤من ،ـ اعم١مُمٜملم واًمٙمٗم٤مر ومٞمٝم٤م، وذذه إطمزاب ذل: ىمريشُم

وسمٜمل أؾمد، وىمد حتدصم٧م اًمًقرة قمـ شمٙمتٚمٝمؿ ذم اًمؽمسمص سم٤مًمٜمٌل  ،شمٌٕمٝمؿ يمٌٜمل ؾمٚمٞمؿ

قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وسم٤معم١مُمٜملم، وقمـ ُمٝم٤ممجتٝمؿ ًمٚمٛمديٜم٦م، وقمـ اٟمتّم٤مر اعمًٚمٛملم 

ؾ قمغم أقمدائٝمؿ رًا٤م وضمٜمقًدا أ يروذ٤م، ذم ذذه اعمقىمٕم٦م سمٗمْمؾ شم٠ميٞمد اهلل هلؿ: إذ أرؾم

ومٙمٗمك اعم١مُمٜملم اًم٘مت٤م ، وُمٙمٜمٝمؿ ُمـ أقمدائٝمؿ
(2)

 . 

ر هبذا أن: ٕن اًمًقرة ذم أي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م حتٙمل ىمّم٦م ذذه اًمٖمزوة: إذ  وإٟمء ُٟمَذيمِّ

 ومٞمٝم٤م:  Tي٘مق  اهلل 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿

چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

گ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

  .م11-9[إطمزاب:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گ

اًمٜمٕمٛم٦م  وإهن٤م ًمتٜم٤مدي اًمذيـ آُمٜمقا ًمت٠مُمرذؿ سم٠من يذيمروا ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ، وذيمرُ 

 ي٘متيض ؿمٙمرذ٤م، وسم٤مًمِمٙمر شمدوم اًمٜمٕمؿ. 

                                      

 (.3/469شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ) (1)

 اًمٗم٘مرة إومم ُمـ ذذا اًمٙمت٤مب.( (2
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وشمٌلم اًمٜمٕمٛم٦م إذ شمذيمر سملم يدهي٤م ُم٤م اىمتْم٤مذ٤م، وذق ذجقم اًمٙمٗم٤مر سمجٛمققمٝمؿ 

صمؿ  .﴾ڄ ڃ ڃ﴿مج٤م  سم٘مقًمف: ًرا ًمف ذم إوأطمزاهبؿ قمغم ُمديٜم٦م اعم١مُمٜملم، ُمّمقِّ 

ڌ ڎ ڎ ﴿ُمٗمّماًل سمٕمض اًمتٗمّمٞمؾ ُم٤م ذم ذذه اًمّمقرة ُمـ إمج٤م  سم٘مقًمف: 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ًمٙمٜمف ي٤ٌمدر سمٕمد  .﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گ گ گ

اإلمج٤م  وىمٌؾ أن يٗمّمٚمف ومٞمذيمر اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ذل ؾم٥ٌم اًمٜمٍم قمغم شمٚمؽ 

 ، وذذه﴾ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ... ﴿افٛمقع، ذًمؽ طمٞم٨م ي٘مق : 

، طمٞم٨م ٟمجقا سمٗمْمٚمٝم٤م ُمـ Tذل اًمٜمٕمٛم٦م اعم٠مُمقر سمذيمرذ٤م، اًمقاضم٥م ؿمٙمرذ٤م هلل 

 قمّمٞم٥م.  دِّ ُمقىمػ ضمِ 

وُمـ طمؼ ذذه أي٤مت قمٚمٞمٜم٤م سمٕمد ذذا اًمٕمرض اعمقضمز هل٤م أن ٟمٕمقد إًمٞمٝم٤م 

 سم٘مدر ُمـ اًمتٗمًػم، وم٢من ومٞمٝم٤م يمٚمءت وقم٤ٌمرات حتت٤مج إًمٞمف. 

ذم  وىمد يٕملم قمغم ذذا اًمتٗمًػم أن ٟمقرد سمٕمض ُم٤م روي قمـ اًمّمح٤مسم٦م 

اًمتل ذيمرذ٤م ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، قمـ  وصػ اعمقىمٕم٦م، وُمـ أصحف ذذه اًمرواي٦مُ 

 قمٜمد يمٜم٤م»طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمءن، سمٓمريؼ إقمٛمش، قمـ إسمراذٞمؿ اًمتٞمٛمل، قمـ أسمٞمف، ىم٤م : 

 :طمذيٗم٦م وم٘م٤م  .وأسمٚمٞم٧م ُمٕمف ىم٤مشمٚم٧م  اهلل رؾمق  أدريم٧ُم  ًمق :رضمؾ وم٘م٤م  طمذيٗم٦م

 ريح وأظمذشمٜم٤م إطمزاب ٞمٚم٦مًم  اهلل رؾمق  ُمع ٜم٤مرأيتُ  ًم٘مد ،ذًمؽ شمٗمٕمؾ يمٜم٧م أٟم٧م

ر  وىمُ  ؿمديدة
(0)

 معي اهلل صمعؾه ايمؼوم زمخػم بلسمقـي رصمل أ ا»:  اهلل رؾمق  وم٘م٤م  

                                      
 ذدد، 2،1392[اًم٘مر: اًمؼمد، ىم٤مًمف اًمٜمدقوي ذم ذح ُمًدٚمؿ، دار إطمٞمد٤م  اًمدؽماث اًمٕمدريب، سمدػموت، ط( 1)

 شم(م. »12/145)
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 ايمؼوم زمخػم بلسمقـا رصمل أ ا» :ىم٤م  صمؿ ،أطمد ُمٜم٤م وٌف ومٚمؿ ومًٙمتٜم٤م .؟«ايمؼقامة بوم

 بلسمقـا رصمل أ ا» :ىم٤م  صمؿ ،أطمد ُمٜم٤م وٌف ومٚمؿ ومًٙمتٜم٤م .؟ايمؼقامة بوم معي اهلل صمعؾه

 با ومم» :وم٘م٤م  ،أطمد ُمٜم٤م وٌف ومٚمؿ ومًٙمتٜم٤م .؟«ايمؼقامة بوم معي اهلل صمعؾه ايمؼوم زمخػم

 هملسمـي اذلذ :ىم٤م  أىمقم أن سم٤مؾمٛمل دقم٤مين إذ اد  سمُ  أضمد ومٚمؿ .«ايمؼوم زمخػم هملسمـا ضمابػة

 ٤مممحا  ذم أُمٌم يم٠مٟمء ضمٕمٚم٧م قمٜمده ُمـ وًمٞم٧م ومٚمء .«فمقمَّ  مج ل  رج فم  اج سم   و ا ايمؼوم زمخػم

 اًم٘مقس يمٌد ذم ؾمٝمًء  ومقوٕم٧م ،سم٤مًمٜم٤مر فمٝمره كِم ّْم يَ  ٤منؾمٗمٞم أسم٤م ومرأي٧م أشمٞمتٝمؿ طمتك

 رُمٞمتف وًمق .«فمقم سمافمرلم و ا» : اهلل رؾمق  ىمق  ومذيمرت أرُمٞمف أن وم٠مردت

 وومرهم٧م اًم٘مقم سمخؼم وم٠مظمؼمشمف أشمٞمتف ومٚمء ،احلءم ُمثؾ ذم أُمٌم وأٟم٤م ومرضمٕم٧م ٕصٌتف

 أز  ومٚمؿ ،ومٞمٝم٤م ُيّمكمِّ  قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م قم٤ٌم ة ومْمؾ ُمـ  اهلل رؾمق  وم٠مًمًٌٜمل ،ىُمِرْرُت 

شكومان با ومم» :ىم٤م  أصٌح٧م ومٚمء ،أصٌح٧م طمتك ٟم٤مئًء 
(0)

 . 

 -وذق همػم قمٙمرُم٦م ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس-وذم رواي٦م أظمرى قمـ قمٙمرُم٦م سمـ قمءر 

قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمدؤزم، قمـ قمٌد اًمٕمزيز اسمـ أظمل طمذيٗم٦م ىم٤م : ىم٤م  طمذيٗم٦م 

ا اًمٜمٌلسمٕمد أن ذيمر ٟمدا   ىم٤م :  .: وأٟم٤م ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس ومزقًم٤م، وأؿمدذؿ ىمر 

 وفمن ،ايمؾفم اضمػظه من زمكم بدبه، ومن طمؾػه»: ومخرضم٧م، وم٘م٤م  رؾمق  اهلل 

 ذم اىمر   وٓ ٤مومزقمً  اهلل ظمٚمؼ ُم٤م ومقاهلل: ىم٤م  .«هموومه ومن، حتته ومن ؾماميمه، وفمن ،بؿقـه

                                      

، وذدق احلددي٨م (99)افٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب: همزوة إطمزاب، طمدي٨م رىمؿ  صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب:( 1)

، سمتّمدحٞمح 1955، ُمدـ ط: قمٞمًدك اًمٌد٤ميب احلٚمٌدل ؾمدٜم٦م (3/1414)( ذم اًمّمحٞمح، 1788رىمؿ )

 وشمرىمٞمؿ إؾمت٤مذ حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل رمحف اهلل. 

  سمٙمندذ٤م ويّمكم فمٝمره سم٤مًمٜم٤مر: يدوم ف ويدٟمٞمدف ومٞمٝمد٤م، وذدق اًمّمدال سمٗمدتح اًمّمد٤مد ُم٘مّمدقًرا، واًمّمدال

ممدوًدا، ويمٌد اًم٘مقس: ُم٘مٌْمٝم٤م، ويمٌد يمدؾ ر : وؾمدٓمف، وىمدررت سمٛمٕمٜمدك: سمدردت، وذدق ضمدقاب 

 .(اعمّمدر ٟمٗمًف)ومٚمء أشمٞمتف، 
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  ا ضمابػة، با»:ىم٤م  وًمٞم٧م ومٚمء: ىم٤م . ٤مؿمٞم ً  ومٞمف أضمد ومء ضمقذم، ُمـ ظمرج إٓ ضمقذم

دشم نَّ   اًم٘مقم قمًٙمر ُمـ دٟمقت إذا طمتك ومخرضم٧م: ىم٤م . شسملسمقـي ضمتى ؾمقًئا ايمؼوم دم حت 

ُد، هلؿ ٟم٤مر وق  ذم ٟمٔمرت أي: . اًمٜم٤مر قمغم سمٞمده ي٘مق  وخؿ أدذؿ رضمؾ ٢مذاوم شَمَقىما

 ىمٌؾ ؾمٗمٞم٤من أسم٤م أقمر  أيمـ وأ .اًمرطمٞمَؾ  اًمرطمٞمَؾ : وي٘مق  ظم٤مسشمف، ويٛمًح يٛمٞمؾ

 وق  ذم سمف فٕرُمٞم ىمقد يمٌد ذم وم٠موٕمف اًمريش، أسمٞمض يمٜم٤مٟمتل ُمـ ؾمٝمًء  وم٤مٟمتزقم٧م ذًمؽ،

 وم٠مُمًٙم٧م .شسملسمقـي ضمتى اؾمقئً  همقفم حتدشمن  ا»:  اهلل رؾمق  ىمق  ومذيمرت اًمٜم٤مر،

ٕم٧م إين صمؿ يمٜم٤مٟمتل، إمم ؾمٝمٛمل ورددت  اًمٜم٤مس أدٟمك وم٢مذا اًمٕمًٙمر، دظمٚم٧م طمتك ٟمٗمز ؿَمجا

 ذم اًمريح وإذا. ًمٙمؿ ُُم٘م٤مم ٓ اًمرطمٞمَؾ، اًمرطمٞمَؾ  قم٤مُمر، آ  ي٤م: ي٘مقًمقن قم٤مُمر سمٜمق ُمٜمل

 رطم٤مهلؿ ذم احلج٤مرة صقت ٕؾمٛمع إين ومقاهلل ا،ؿمؼمً  رذؿقمًٙم دم٤موز ُم٤م قمًٙمرذؿ

 أو اًمٓمريؼ ذم اٟمتّمٗم٧م ومٚمء ، اًمٜمٌل ٟمحق ظمرضم٧م صمؿ هب٤م، شميهبؿ اًمريح، ٝمؿؿموومر

: وم٘م٤مًمقا لم،ُُمْٕمتَٛمِّ  ذًمؽ ٟمحق أو وم٤مرؾًم٤م قمنميـ ُمـ سمٜمحق أٟم٤م إذا ذًمؽ، ُمـ اٟمحقً 

...  اهلل رؾمق  إمم ومرضمٕم٧م. اًم٘مقم يمَٗم٤مه شمٕم٤ممم اهلل أن ص٤مطمٌؽ ظمؼِمْ أَ 

شإًمخ
(0)

 . 

ـ  سمٕمد أن أوردٟم٤م ذذه اًم٘مّم٦م اعمروي٦م قمـ طمذيٗم٦م ُمـ قمدة ـمر،، وسمٕمد أن ذيمرٟم٤م ـمري٘ملم ُم

ي٤مت اًمثالث اًمتل ؾم٘مٜم٤مذ٤م، واًمتل حتٙمل ىمّم٦م اعمٕمريم٦م يمٞمػ  ذذه اًمٓمر،، ٟمرى أن ٟمٕمقد إمم ٔا

 سمدأت، ويمٞمػ يم٤من شم٠مصمػمذ٤م إو  قمغم اعمًٚمٛملم. 

ًمٞم٠مُمرذؿ سمذيمر ٟمٕمٛم٦م اهلل  شـ آُمٜمقااًمذي» وذم صدر ذذه أي٤مت يٜم٤مدي اهلُل

                                      

، وىمددد ذيمددر أٟمددف أظمرضمددف احلدد٤ميمؿ، واًمٌٞمٝم٘مددل ذم اًمدددٓئؾ، ُمددـ (472-3/471)شمٗمًددػم اسمددـ يمثددػم ( 1)

، وقمدزاه اسمدـ يمثدػم ذم ؿاحلد٤ميم( قمدـ 3/451طمدي٨م قمٙمرُم٦م سمـ قمدءر. [اًمٌٞمٝم٘مدل ذم دٓئدؾ اًمٜمٌدقة )

 شم»م. وأ ٟم٘مػ قمٚمٞمف ومٞمف ( إمم احل٤ميمؿ3/620شمٗمًػمه )
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وذق يٌلم ذذه اًمٜمٕمٛم٦م وؾمٌٌٝم٤م طمٞم٨م ي٘مق :  .﴾ڦ   ڦ  ڦ  ڦ ﴿قمٚمٞمٝمؿ: 

ُمديٜمتٝمؿ  وم٘مد ذ٤ممج٧م .﴾ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ﴿

مجقع اًمٙمٗم٤مر ُمـ ىمريش وطمٚمٗم٤مئٝم٤م، وإطم٤مسمٞمش، واًمٞمٝمقد، وٟمٍمذؿ اهلل قمغم ذذه 

 أ يرذ٤م اعم١مُمٜمقن. افٛمقع اعمٝم٤ممج٦م: إذ أرؾمؾ قمٚمٞمٝم٤م رًا٤م وضمٜمقًدا 

لؾؽت فماد با، وأ  ت زمايمصَّ ٌِم ك  »: ٤ٌم سمدًمٞمؾ ىمقًمف أُم٤م اًمريح ومٝمل اًمّما 

شزمايمدزمور
(0)

وم٤مًمّم٤ٌم ريح هت٥م ُمـ ضمٝم٦م اعمنم،، ي٘مق  اًمٗمٞمقُمل ذم اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم:  .

شواًمّم٤ٌم وزان اًمٕمّم٤م: ريح هت٥م ُمـ ُمٓمٚمع اًمِمٛمس»
 (2)

يمء -أُم٤م اًمدسمقر ومٝمل  .

ؾمق : ريح هت٥م ُمـ ضمٝم٦م اعمٖمرب، شم٘م٤مسمؾ اًمّم٤ٌم، وزان ر»: -ي٘مق  اًمٗمٞمقُمل أيًْم٤م

شوي٘م٤م : شم٘مٌؾ ُمـ ضمٝم٦م افٜمقب، ذاذ٦ٌم ٟمحق اعمنم،
(1)

 . 

 وىمد صح٥م ذذه اًمريح سمرد ؿمديد، يمء شم٘مق  اًمرواي٤مت اًمتل حتٙمل ىمّم٦م اًمٖمزوة. 

وأُم٤م افٜمقد اًمذيـ أ يرذؿ اعم١مُمٜمقن ومٝمؿ اعمالئٙم٦م، زًمزًمقا مجقع اًمٙمٗم٤مر، وأًم٘مقا 

، ذم ىمٚمقهبؿ اًمرقم٥م واخل ق ، ومٙم٤من رئٞمس يمؾ ىمٌٞمٚم٦م ي٘مق : ي٤م سمٜمل ومالن إزما

ذم ىمٚمقهبؿ ُمـ اًمرقم٥م Tومٞمجتٛمٕمقن إًمٞمف ومٞم٘مق : اًمٜمج٤مَ : عم٤م أًم٘مك اهلل 
(1)

 . 

٤ًٌم ذم ضمٚمٌٝم٤م  ومتٙمٞمٜمٝم٤م ُمٜمٝمؿ.  وىمٞمؾ: ذؿ ـمٞمقر افق وافراصمٞمؿ، اًمتل يم٤مٟم٧م اًمريح ؾمٌ

 وىمد أظمرج احل٤ميمؿ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ، ُمـ طمدي٨م قمٙمرُم٦م سمـ قمءر،

قمـ حمٛمد اسمـ قمٌد اهلل اًمدؤزم، قمـ قمٌد اًمٕمزيز اسمـ أظمل طمذيٗم٦م، ىم٤م : ذيمر 

                                      

 شم»م. ( ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 1035[أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (1)

 شمم. »(،1/332،)اًمّمٌل(، )سمػموت، اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٙمت٦ٌم ،  ًمٚمٗمٞمقُمل، [اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ( 2)

 شم(م. »1/189)، ) اًمدسمر([اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ( 3)

 .(3/47)سمـ يمثػم شمٗمًػم ا( 4)
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، وم٘م٤م  ضمٚم٤ًمؤه: أُم٤م واهلل ًمق ؿمٝمدٟم٤م ذًمؽ ُمِم٤مذدذؿ ُمع رؾمق  اهلل  طمذيٗم٦م 

وم٘م٤م  طمذيٗم٦م: ٓ متٜمقا ذًمؽ، ًم٘مد رأيتٜم٤م ًمٞمٚم٦م إطمزاب وٟمحـ ص٤مومُّقن  .ًمٙمٜم٤م ومٕمٚمٜم٤م وومٕمٚمٜم٤م

ومقىمٜم٤م، وىمرئم٦م أؾمٗمؾ ُمٜم٤م، ٟمخ٤مومٝمؿ قمغم ىمٕمقًدا، وأسمق ؾمٗمٞم٤من وُمـ ُمٕمف ُمـ إطمزاب 

ذراريٜم٤م، وُم٤م أشم٧م قمٚمٞمٜم٤م ىمط ًمٞمٚم٦م أؿمد فمٚمٛم٦م، وٓ أؿمد رًا٤م، ذم أصقات راٝم٤م أُمث٤م  

اًمّمقاقمؼ، وذل فمٚمٛم٦م ُم٤م يرى أطمدٟم٤م إصٌٕمف.
(0)

 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -إن صح٧م-وذذه اًمرواي٦م شمٗمن ًمٜم٤م 

ؿ ذؿ أسمق ؾمٗمٞم٤من وُمـ ُمٕمف وم٢مهن٤م شمذيمر أن اًمذيـ ضم٤م وا اعم١مُمٜملم ُمـ ومقىمٝم .﴾ژ ژ

ُمـ إطمزاب، واًمذيـ ضم٤م وذؿ ُمـ أؾمٗمؾ ُمٜمٝمؿ ذؿ سمٜمق ىمرئم٦م، واعم٘مّمقد أن إطمزاب 

هنؿ يم٤مٟمقا يريدون اؾمت ّم٤مهلؿ.  ُمـ أقمغم اًمقادي أطم٤مـمقا سم٤معم١مُمٜملم  وأؾمٗمٚمف:ٕ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿أُم٤م ىمقًمف: 

ومٝمق شمّمقير ٕصمر ذًمؽ اهلجقم قمغم اعم١مُمٜملم قمٜمدُم٤م  .﴾گ گ

 ا  اًمِمٝمر اًمذي اُمتد إًمٞمف. قومج٠مذؿ، صمؿ ـمَ 

 : ُم٤مًم٧م قمـ ؾمٜمٜمٝم٤م وُمًتقى ٟمٔمرذ٤م طمػمة وؿمخقًص٤م. ﴾ڑ ک﴿وُمٕمٜمك

: اؾمتٌد هب٤م اخلق  واًمٗمزع، وم٤مٟمت٘مٚم٧م ﴾ک ک ک﴿وُمٕمٜمك 

ُمـ ُمٙم٤مهن٤م إمم ُمٙم٤من احلٜم٤مضمر وذق هن٤مي٦م احلٚم٘مقم، وذًمؽ أن اًمرئ٦م شمٜمتٗمخ ُمـ اًمٗمزع، 

 اًم٘مٚمقب! ومؽمشمٗمع، ويرشمٗمع اًم٘مٚم٥م سم٤مرشمٗم٤مقمٝم٤م، أو ذق ُمثٌؾ ذم اوٓمراب 

أن اًمٔمٜمقن اظمتٚمٗم٧م ذم ذذا اعمقىمػ، ومٔمـ  .﴾گ گ گ﴿واعمراد سم٘مقًمف: 

                                      

 شم»م. احل٤ميمؿ( قمـ 3/451[أ ٟمجده ذم اعمًتدر ، وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة ) (1)
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وأصح٤مسمف ُيًت٠مصٚمقن، وأي٘مـ اعم١مُمٜمقن أن ُم٤م وقمد اهلل ورؾمقًمف  اعمٜم٤موم٘مقن أن حمٛمًدا 

طمؼ، وأٟمف ؾمٞمٔمٝمر اإلؾمالم قمغم اًمديـ يمٚمف وًمق يمره اعمنميمقن، ذٙمذا ىم٤م  احلًـ 
(0)

 ،

ـم٥م هبذه افٛمٚم٦م ذؿ اعم١مُمٜمقن، ومٙمٞمػ اؾمتٞم٘مٜمقا ًمٙمٜم٤م ٟم٠مظمذ قمغم ذذا اًمتٗمًػم أن اعمخ٤م

وُم٤م اًمذي يدقمق إمم  ّمٞمص ذذا  ﴾گ گ گ﴿اًمٜمٍم وأي٦م شم٘مق  هلؿ: 

 ٜم٤مدوا سم٤مٔي٦م، وإٟمء ٟمقدي هب٤م اًمذيـ آُمٜمقا؟ اخلٓم٤مب سم٤معمٜم٤موم٘ملم ُمع أهنؿ أ يُ 

فمـ »ُمـ أضمؾ ذذا وذا ، ٟمٗمْمؾ قمغم ذذا اًمتٗمًػم ىمق   اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمذ٤م: 

شأن اًمدائرة قمغم اعم١مُمٜملم، وأن اهلل ؾمٞمٗمٕمؾ ذًمؽ ؾمق  اهلل سمٕمض ُمـ يم٤من ُمع ر
(2)

 . 

 وىمق  حمٛمد سمـ إؾمحؼ: 

٥م سمـ ىمِمػمتِّ ٕمَ فمـ اعم١مُمٜمقن يمؾ فمـ، وَٟمَجَؿ اًمٜمٗم٤م، )فمٝمر(، طمتك ىم٤م  ُمُ »
(1)

 

أظمق قمٛمرو سمـ قمق : يم٤من حمٛمد يٕمدٟم٤م أن ٟم٠ميمؾ يمٜمقز يمنى وىمٞمٍم وأطمدٟم٤م ٓ 

شي٘مدر قمغم أن يذذ٥م إمم اًمٖم٤مئط
(1)

 . 

ذذا اًمتٗمًػم ذق اًمذي يتٗمؼ وىمقًمف شمٕم٤ممم ذم أي٦م اًمت٤مًمٞم٦م:  وًمٕمؾ

وم٘مد قم٤مٟمك اعم١مُمٜمقن  .﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿

وٞمً٘م٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف، وسمذًمقا ذم طمّم٤مرذؿ ضمٝمًدا ٓ ؾمٌٞمؾ إمم إٟمٙم٤مره، 

                                      

  شم»(م. 20/221[أظمرضمف اسمـ ضمرير ) (1)

 شم».  (م20/221[يٜمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي )( 2)

ىمدد٤م  اسمددـ ذِمدد٤مم ذم ؾمددػمشمف  اعمٜمدد٤موم٘ملم، وًمٙمددـ ُمددـ يمددذا ذيمددر سمٕمددض أذددؾ اًمًددػم أن ُمٕمتٌدد٤م يمدد٤من( 3)

ؼ سمدف ُمدـ أذدؾ اًمٕمٚمدؿ أن ُمٕمتد٥م سمدـ ىمِمدػم أ ، دار احلدي٨م: وأظمؼمين ُمـ أصم2(، ط3/192،193)

 يٙمـ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم واطمت٩م سم٠مٟمف يم٤من ُمـ أذؾ سمدر أ.ذد.

ؾمػمة اسمـ ذِم٤مم(، وأظمرضمف اًمٓمدؼمي ذم شمد٤مريخ إُمدؿ  -4/179( [أظمرضمف اسمـ إؾمح٤م، ذم اًمًػمة )4)

 شم»( ُمـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤م،م. 2/93) واعمٚمق 
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وأص٤مهبؿ اٟمزقم٤مج واوٓمراب ُمـ ؿمدة اخلق  واًمٗمزع ًمٙمثرة أقمدائٝمؿ، ويم٤من ذذا 

آُمتح٤من متٞمز اعم١مُمـ احلؼ ُمـ اعمٜم٤مومؼ،  هلؿ، وذم ذذا Tاسمتالً  واُمتح٤مًٟم٤م ُمـ اهلل 

وقمر  اعمقىمػ احل٘مٞم٘مل ًمٙمؾ ُمًٚمؿ ذم صٗمق  اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م، 

 إيءًٟم٤م راؾمًخ٤م أو يمٗمًرا وٟمٗم٤مىًم٤م، وصم٤ٌمشًم٤م ذم ُمٜم٤مزًم٦م أقمدا  اهلل أو ومراًرا وذزيٛم٦م. 

إذ  ،ودمل  أي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م شمتحدث قمـ سمٕمض ٟمت٤مئ٩م ذًمؽ آسمتال 

 عمٜم٤موم٘ملم ووٕم٤م  اإليءن ومت٘مق : شمتحدث قمـ ا

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ﴿

﮺ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

      ﯀﯁ ﮿   ﮾  ﮽  ﮼         ﮻

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ        ڭ ڭ ڭ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ٴۇ ۋجئ حئ مئ ىئ يئ جب

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

  .م17-12 ٕطمزاب:[ا ﴾ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

واعمٜم٤موم٘مقن ذؿ اًمذيـ يتٔم٤مذرون سم٤مإليءن وذؿ يمٗم٤مر، أو ذؿ اعمًٚمٛمقن ُمـ همػم 

 يٕمٛمٚمقن أقمء  اعم١مُمٜملم، وٓ يٕمت٘مدون قم٘مٞمدهتؿ.  ،إيءن

وٕمٗم٤م  اًمٕم٘مٞمدة ُمـ  -واهلل أقمٚمؿ-أُم٤م اًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ ُمرض، وم٤معمراد هبؿ 

 ؼ طم٤م . أوًم ؽ اًمذيـ ذم ىمٚمقهبؿ ؿمٌٝم٦م، أو وؾمقاس ووٞم ،اعم١مُمٜملم
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وذ١مٓ  وأوًم ؽ شمتٙمِمػ طم٤مهلؿ ويٗمتْمح أُمرذؿ، ومٞمٔمٝمر ٟمٗم٤م، اعمٜم٤موم٘ملم ووٕمػ 

يٕمٜمقن أن ُم٤م وقمدذؿ  .﴾ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ ﴿ُمرى اًم٘مٚمقب، وي٘مقًمقن: 

٤م وًمٞمس واىمًٕم٤م، إٟمء ذق ًمقن ُمـ أًمقان اخلداع ذم  سمف رؾمق  اهلل ُمـ اًمٜمٍم ًمٞمس طم٘م 

اًمققمد، أو ذق سم٤مـمؾ ُمـ اًم٘مق ، وىمد أؾمٚمٗمٜم٤م
 (0)

٥ِم تِّ ٕمَ ىمق  ُمُ  ،
(2)

وذق ُمـ -سمـ ىمِمػم  

يم٤من حمٛمد يٕمدٟم٤م أن ٟم٠ميمؾ يمٜمقز يمنى وىمٞمٍم، »: -اًمذيـ فمٝمر ٟمٗم٤مىمٝمؿ ذم ذذا اعمقىمػ

ش-أي: ًم٘مْم٤م  احل٤مضم٦م-وأطمدٟم٤م أن ٓ ي٘مدر قمغم أن يذذ٥م إمم اًمٖم٤مئط 
(1)

، ومٝمق اًم٘م٤مئؾ 

 دون ًمف. إذن، وؾم٤مئر اعمٜم٤موم٘ملم ووٕمٗم٤م  اًمٕم٘مٞمدة راوقن سم٘مقًمف ُمردِّ 

سمخداقمٝمؿ، ومٞمء  ؿ أ ي٘مٗمقا قمٜمد طمد اهت٤مم رؾمق  اهلل قمغم أهن

وقمدذؿ سمف ُمـ اًمٜمٍم، سمؾ زاد ومريؼ ُمٜمٝمؿ قمغم ذذا آهت٤مم اًمدقمقة إمم 

ذم اعمقىمػ اًمٕمّمٞم٥م، وذم شمّمقير ذذه  اًمٗمرار، وإمم اًمتخكم قمـ رؾمق  اهلل 

﮲ ﴿: Tاًمدقمقة أصمٛم٦م إمم اًمٗمرار، ىم٤م  اهلل  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ًمٞمٛمٝمدوا سم٠مذٚمٞمتٝمؿ هل٤م  شيثرب»اعم١مُمٜملم سم٤مؾمؿ ، ويم٠مهنؿ يٜم٤مدون ﴾﮳ ﮴﮵

ُٕمرذؿ إي٤مذؿ سم٤مًمرضمقع إًمٞمٝم٤م، ويم٠مهنؿ اظمت٤مروا ًمٚمٛمديٜم٦م ذذا آؾمؿ ُمـ أؾمءئٝمؿ: 

ًمتًٛمٞمتٝم٤م سمف، وإهنؿ ًمٞم٠مُمرون سم٤مًمرضمقع إمم  ٕهنؿ يٕمرومقن يمراذٞم٦م رؾمق  اهلل 

يزيٜمقه  اعمديٜم٦م وذؿ ي٘مّمدون اًمٗمرار: إهي٤مًُم٤م سم٠مٟمف ًمٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٗمرار اعمذُمقم طمتك

                                      

 .ذم ذذا اًمٙمت٤مب (52)اًمٗم٘مرة  راضمع:( 1)

 شم»، وىمد ُمرا قمغم اًمّمقاب ىمري٤ٌمم. شُمّمٕم٥م»[سم٤مٕصؾ: ( 2)

  شم»م. ىمري٤ٌم [ؾمٌؼ  روف (3)
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ويٖمروا سمف، أو ذؿ يريدون اًمرضمقع إمم اًمنم  وقمدم اًمٌ٘م٤م  قمغم اإلؾمالم، أو 

 يريدون اًمرضمقع قمء سم٤ميٕمقا اًمٜمٌل قمٚمٞمف، وإؾمالُمف ٕقمدائف. 

﮳  ﴿:و اًمتل يٛمٝمدون هب٤م ًمألُمر سم٤مًمرضمقع ُمٕمٜم٤مذ٤م: ٓ سم٘م٤م  ًمٙمؿ ذم  .﴾ۓ  ﮲ 

ا إمم اًمنم  اًمٌلم، أو وا، أو ٓ سم٘م٤م  ًمٙمؿ قمغم اإلؾمالم ومٕمقدورُّ ُمقاضمٝم٦م إطمزاب ومٗمِ 

 ٓ سم٘م٤م  ًمٌٞمٕمتٙمؿ وم٤مٟم٘مْمقذ٤م. 

ًمٙمـ أٟم٥ًم شمٗمًػم ًمألُمر سم٤مًمرضمقع ذق إُمر سم٤مًمٗمرار، ويٛمٝمد ًمف سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤م  

 ٟمٗمل أن هلؿ ُم٘م٤مًُم٤م ذم ُمٞمدان اعمٕمريم٦م، وأن ُمـ واضمٌٝمؿ اًمث٤ٌمت ومٞمٝم٤م. 

 .وىمد اظمتٚمػ ذم شمٕمٞملم ذذا اًمٗمريؼ، وم٘مٞمؾ: ذق أوس سمـ ىمٞمٔمل وأشم٤ٌمقمف

يب وأؿمٞم٤مقمف، أُم٤م اًمذيـ اشمٗمؼ قمغم شمٕمٞمٞمٜمٝمؿ ومٞمء ٟمٕمٚمؿ  سمـ أُ وىمٞمؾ: قمٌد اهلل

ومٝمؿ ذًمؽ اًمٗمريؼ أظمر، اًمذي يتحدث قمٜمف سم٤مىمل أي٦م وأي٦م اًمت٤مًمٞم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

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

 .﴾            ڭ ڭ

وذ١مٓ  ذؿ سمٜمق طم٤مرصم٦م
(0)

وسمٜمق ؾمٚمٛم٦م 
(2)

واًمًالم ذم اًمرضمقع،  اؾمت٠مذٟمقه قمٚمٞمف اًمّمالة 

ًٓ ُٕمر أوًم ؽ اًمذيـ أؿم٤مقمقا اًمٗمتٜم٦م ودقمقا إمم اًمٗمرار وىمد قمؼم سم٤معمْم٤مرع ذم  ،اُمتث٤م

اعمٙم٤من اًمذي أريد سمف اعم٤ميض ًمتّمقير ُمقىمٗمٝمؿ وذؿ يًت٠مذٟمقٟمف ذم اًمٕمقدة، ويٜمتحٚمقن 

 هلذا اعمقىمػ قمذًرا يم٤مذسًم٤م ٓ ٟمّمٞم٥م ًمف ُمـ اًمّمح٦م. 

قمٚمٞمف اؾمت ذاهنؿ وم٘مد سمٞمٜمتف أي٦م ذم ىمقًمف ٌقا أُم٤م ذذا اًمٕمذر اًمذي اٟمتحٚمقه ًمػمشمِّ 

                                      

 شم»( قمـ اسمـ قم٤ٌمسم. 20/226( [أظمرضمف اسمـ ضمرير )1) 

 شم(م. »7/166( [أظمرضمف اسمـ ضمرير ) 2) 
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يريدون أهن٤م همػم طمّمٞمٜم٦م، وأهن٤م ُمٕمرو٦م ٕن  .﴾﮺ ﮻ ﮼ ﮽﴿شمٕم٤ممم: 

هي٤ممجٝم٤م اًمٕمدو، وأن يًٚم٥م اًمٚمّمقص ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ أُمقاهلؿ، ومال ُمٗمر ُمـ اًمذذ٤مب 

 ًمتحّمٞمٜمٝم٤م، قمغم أن يٕمقدوا سمٕمد ذًمؽ إمم اعمٞمدان!.

ادقمقذ٤م ذؿ سم٤مٕؾمٚمقب يرد دقمقاذؿ ذذه سم٠مؾمٚمقب اًمتقيمٞمد يمء  Tًمٙمـ اهلل 

ُم١ميمًدا اًمٜمٗمل سم٤مًم٤ٌم  اًمزائدة، يمء أيمدوا  .﴾﮾ ﮿ ﯀﯁﴿ٟمٗمًف، وذًمؽ طمٞم٨م ي٘مق : 

ويٌلم اًم٤ٌمقم٨م  ، صمؿ يٙمِمػ اهلل اًمن ذم ادقم٤مئٝمؿشإن»ذؿ اإلصم٤ٌمت سمحر  اًمتقيمٞمد 

وذق ىمٍم عمرادذؿ وهم٤ميتٝمؿ ُمـ آؾمت ذان  .﴾   ﴿قمٚمٞمف، ومٞم٘مق : 

 سمٞمقهتؿ همػم طمّمٞمٜم٦م.  قمقه ُمـ أنقمغم اًمٗمرار، وٟمٗمل عم٤م ادا 

     ﴿ذذا اًمن سمٞم٤مًٟم٤م إذ ي٘مق :  Tويزيد اهلل 

، ومٗمل ذذا اًمٕمرض ﴾       ڭ ڭ

 اًمذي يّمقر طم٘مٞم٘متٝمؿ ُمقازٟم٦م سملم طم٤مًملم هلؿ:

طم٤مهلؿ إذ يتٕمٚمٚمقن سمح٤مضم٦م ُمديٜمتٝمؿ إًمٞمٝمؿ ًمٞمحّمٜمقذ٤م، ُمع أهن٤م طمّمٞمٜم٦م ًمٞم٧ًم ذم 

٤مضم٦م ُمٚمح٦م إمم حتّمٞمٜمٝمؿ هل٤م، وىمد دظمٚمٝم٤م طم٤مضم٦م إًمٞمٝمؿ، وطم٤مهلؿ إذ شمٙمقن اعمديٜم٦م حمت٤مضم٦م طم

إهنؿ ًمٞمتٔم٤مذرون ، قمٚمٞمٝمؿ ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م أقمدا  اًمٗمْمٞمٚم٦م، ودقم٤مة آٟمحال ، وأئٛم٦م اًمٙمٗمر

 سم٤مخلق  قمغم ُمديٜمتٝمؿ ذم احل٤م  إومم، طمٞم٨م ٓ داقمل ًمٚمخق  وٓ ُم٘مت٣م. 

٠مًمقهنؿ اًمردة واًمٙمٗمر، أو  أُم٤م ذم احل٤م  اًمث٤مٟمٞم٦م ومٝمؿ يرطمٌقن سم٤مًمذيـ ي٘متحٛمقهن٤م قمٚمٞمٝمؿ وًي

ػًما ومٚمِ  ٠مًمقهنؿ ىمت٤م  اعمًٚمٛملم، ومٞم٤ًمرقمقن سم٤مٓؾمتج٤مسم٦م هلؿ دون ظمق ، وم٢من شمٚمٌثقا ًي ٙمل ًي

ـ اعم١مُمٜملم، وؿمت٤من ُم٤م احل٤مٓن واعمقىمٗم٤من.   يٓمٛم ٜمقا قمغم أهنؿ سمٛمٜمج٤مة ُم
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 :وذم أؾمٚمقب أي٦م شمٕمٌػمات و٥م أن شم٘مػ قمٜمدذ٤م ىمٚمٞماًل 

 شوًمق ُدظمٚم٧م»يٗمٞمد ُمـ اعمٕم٤مين ُم٤م ٓ يٗمٞمده  ﴾  ﴿وم٘مقًمف: 

، سم٢مؾمٜم٤مد اًمٗمٕمؾ شوًمق ُدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ»سمدون أن يذيمر اف٤مر واعمجرور، وُم٤م ٓ يٗمٞمده أيًْم٤م 

 اعمٌٜمل ًمٚمٛمجٝمق  إمم اف٤مر واعمجرور، ٓ إمم وٛمػم اعمديٜم٦م، يمء ذم أي٦م. 

سمٞم٤من  -يمء أؾمٚمٗمٜم٤م-أي: ُمـ ضمقاٟمٌٝم٤م وضمٝم٤مهت٤م مجٞمًٕم٤م  .﴾   ﴿وىمقًمف: 

ا اعمٕمٜمك ًمٞمٗمٝمؿ ًمق أ يذيمر ذذا اًم٘مٞمد، ًمٙمقن اًمداظمٚملم إًمٞمٝم٤م يمثرًة  ٞمػ، وُم٤م يم٤من ذذ

وذؿ همػم -سم٢مؾمٜم٤مد اًمٗمٕمؾ إمم وٛمػم اًمٖم٤مئٌلم  .﴾     ﴿وذم ىمقًمف: 

شمقيمٞمد ًمٚمٛمٕمٜمك اًمذي ؾمٞم٘م٧م أي٦م ًمٌٞم٤مٟمف، وذق سمٓمالن ُم٤م شمٕمٚمٚمقا  -اعمٝم٤ممجلم ًمٚمٛمديٜم٦م

 سمف ًمؽم  ُمٞمدان اًم٘مت٤م ، ومٝمؿ إٟمء شمريمقه ومراًرا وٟمج٤مة سم٠مٟمٗمًٝمؿ. 

ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م وذؿ سمداظمٚمٝم٤م، ويم٤مٟمقا طملم ذقمج٧م  إهنؿ ًمق ذقمج٧م ُمديٜمتٝمؿ

ُمدقمقيـ إمم اًمٙمٗمر واًمردة، أو إمم أن ا٤مرسمقا اعمًٚمٛملم وي٘م٤مشمٚمقذؿ ُم٤م اٟمٍمومقا قمـ 

اًمدقمقة وىم٤مشمٚمقا اعمٝم٤ممجلم اًمدقم٤مة هلؿ، سمؾ يم٤مٟمقا وٞمٌقهنؿ طمٞمٜم ذ ومٞمٙمٗمرون سمٕمد إؾمالم، 

لم ذم ر ... أو ا٤مرسمقن اعمًٚمٛملم ويٖمدرون هبؿ، دون أن يِمٖمٚمٝمؿ أُمر اعمٝم٤ممج

اهلٛمزة: ُمـ اإليت٤م ، ُمٕمٜم٤مذ٤م: ٕقمٓمقذ٤م، ًمٙمـ صمٛم٦م  سمٛمد .﴾ ﴿طمٗمص وىمرا ة 

 .سمدون ُمد: ُمـ اإلشمٞم٤من، وُمٕمٜم٤مذ٤م: ًمٗمٕمٚمقذ٤م شٕشمقذ٤م»ىمرا ة أظمرى ذل 

َ اًمتٚم٨ٌُم اًمٞمًػم سم٠مٟمف ٓ يًتٖمر، ُمـ ﴾   ڭ ڭ﴿أُم٤م ىمقًمف:  ، وم٘مد وُمنِّ

  ر أو سم٘مت٤مهلؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم!ف، سم٤مًمٙمٗماًمقىم٧م إٓ ُم٤م يًع ؾم١ما  اًمٗمتٜم٦م وافقاب قمٜم

سم٤مًمرد قمٚمٞمٝمؿ،  -اًمذي ؾمٞمؼ ًمٚمٛمقازٟم٦م-وشمتٌع أي٤مت ذذا اًمٗمرض 
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وذذا اًمرد يتجغم ذم شمذيمػمذؿ سم٤مًمٕمٝمد اًمذي ىمٓمٕمقه قمغم أٟمٗمًٝمؿ، صمؿ أظمٚمٗمقه 

وىمد ىمٞمؾ: إٟمف يم٤من قمٝمًدا ُمـ سمٜمل طم٤مرصم٦م ذم يقم أطمد طملم »سمٗمرارذؿ يقم إطمزاب، 

ٓا يٕمقدوا عمثٚمف، وىمٞمؾ: سمؾ ذق قمٝمد ىمقم هم٤مسمقا قمـ وىمٕم٦م سمدر ورأوا ُم٤م  ومِمٚمقا سم٠م

ًٓ ًمٜم٘م٤مشمٚمـ شأقمٓمك اهلل أذؾ سمدر ُمـ اًمٙمراُم٦م، وم٘م٤مًمقا: ًم ـ أؿمٝمدٟم٤م اهلل ىمت٤م
(0)

، ًم٘مد 

أظمٚمػ ذ١مٓ  أو أوًم ؽ قمٝمد اهلل، ُمع أن قمٝمد اهلل ُمً ق ، أي: ُمً ق  قمـ اًمقوم٤م  

 سمف، جم٤مزى قمٚمٞمف، أو ُمٓمٚمقب ُم٘مت٣م طمتك يقرم سمف. 

ٟمٌٞمف سم٠من  Tي٠مُمر اهلل  -ذًمؽ ىمد ٟم٘مْمقا قمٝمد اهلل ُمٕمٝمؿوسمٕمد سمٞم٤من أهنؿ سمٗمٕمٚمٝمؿ 

يٌٚمٖمٝمؿ أن ومرارذؿ ُمـ اعمقت أو اًم٘متؾ ًمـ يٜمٗمٕمٝمؿ وًمـ يٗمٞمدذؿ ؿمٞمً ٤م، ومًٞمٛمقشمقن أو 

ي٘متٚمقن، يمء ىمدر اهلل، ذم اعمققمد اًمذي طمدده هلذا، وُمـ صمؿ ًمـ يتٛمتٕمقا هبذا اًمٗمرار 

أو ىمتٚمٝمؿ ذم طم٤ًمب اهلل، إٓ متتًٕم٤م ىمٚمٞماًل، ذق اًمزُمـ سملم وىم٧م ومرارذؿ ووىم٧م ُمقهتؿ 

 وُمٝمء يٛمتد وم٤معمت٤مع سمف ىمٚمٞمؾ: ٕٟمف ُمت٤مٌع وم٤مٍن ٓ دوام ًمف. 

يمذًمؽ ي٠مُمر اهلل ٟمٌٞمف أن يٌٚمٖمٝمؿ سم٠مهنؿ ٓ قم٤مصؿ هلؿ ُمـ همْم٥م اهلل وقم٘م٤مسمف إن 

أراد هبؿ ؾمقً ا، وٓ ُم٤مٟمع ُمـ أن شمّمٚمٝمؿ رمح٦م اهلل إن أراد هبؿ رمح٦م، ومٝمق وطمده 

وًمـ ودوا هلؿ ُمـ دون اهلل وًمٞم ٤م وٓ ٟمّمػًما، اعمتٍم  ذم مجٞمع ظمٚم٘مف وذؿ ُمٜمٝمؿ، 

٤ًٌم وصديً٘م٤م يٜمٗمٕمٝمؿ، وٓ ٟمّمػًما وُمٕم٤موًٟم٤م يدومع قمٜمٝمؿ اًمي.   أي: ٓ طمٌٞم

ومتيض اًمًقرة شمّمػ اعمٜم٤موم٘ملم: ًمتٙمتٛمؾ اًمّمقرة اًمتل رؾمٛمتٝم٤م هلؿ، 

                                      

اًم٘مدق  ( 20/228)ًدػمه ذم شمٗم.[أظمدرج اسمدـ ضمريدر (6/772)اٟمٔمر: شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد ًمميد٤مت ( 1)

 شم»قمـ ىمت٤مدةم. إو  قمـ يزيد سمـ روُم٤من، واًمث٤مين 
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چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ومت٘مق : 

ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ژ

ۀ ۀہ ہ ہ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

﮷﮸  ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    

  .م20-18[إطمزاب:  ﴾      

ىملم: أوًم ؽ اًمذيـ ي٘مٕمدون قمـ  Tوذم ذذه أي٤مت شم٘مرير ًمٕمٚمؿ اهلل  سم٤معمٕمقِّ

أو ىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م -افٝم٤مد، ويدقمقن همػمذؿ إمم اًم٘مٕمقد ُمثٚمٝمؿ، أوًم ؽ اًمذيـ ىم٤مًمقا 

 .﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵﴿اعم١مُمٜملم:  ًمٚمٛم٘م٤مشمٚملم ُمـ -ُمٜمٝمؿ

ي٤مت ًمّمقرةٌ  ـ  وإن اًمّمقرة اًمتل شمرؾمٛمٝم٤م هلؿ ذذه ٔا ٟمٗمًٞم٦م ص٤مدىم٦م ًمذًمؽ اًمٓمراز ُم

هن٤م صقرة ًمٚمجـٌ واًمٗمزع  ،اًمٜم٤مس خري٦م واًمْمحؽ ُمٜمٝمؿ وُمـ شمٍموم٤مهتؿ:ٕ  صقرة شمثػم اًًم

ٟمتٗم٤مش قمٜمد شمقزيع اًمٖمٜم٤مئؿ، وُمع يمٚمت٤م  ٤من اعمّمحقسم٦م سم٤م ؾم٤مقم٦م اخلٓمر، وًمًالـم٦م اًمٚم

ذ  اًمّمقرشملم ًمق ن ُمـ اًمِمح واًمٌخؾ اًمِمديد، ًمٙمٜمف قمٜمد اخلٓمر ؿمح سم٤معمِم٤مريم٦م ذم دومٕمف، وسٌم

ًتح٘مٞمف ُمـ اعم٘م٤مشمٚملم احل٘مٞم٘مٞملم، سمدقمقى  أي جمٝمقد ذم ُمقاضمٝمتف، وقمٜمد اًمُٖمٜمِْؿ ؿمح سم٤معم٤م  قمغم ُم

ـ ىم٤مشمٚمقا، وشمٕمروقا ًمٚمخٓمر، وؾم٤ملقا ذم دومٕمف. -أي: اعمٕمقىملم-أهنؿ   ، ذؿ اًمذي

هلل اعم١ميمد هبؿ، وسمتثٌٞمٓمٝمؿ وذم سمداي٦م أي٤مت طمدي٨م قمـ قمٚمؿ ا

ًمٚمٛم٘م٤مشمٚملم ُمـ اعمًٚمٛملم، وطمدي٨م قمـ اٟمٙمِم٤م  طمٞمٚمٝمؿ وقمٞمقهبؿ أُم٤مم 

اهلل، ومٝمؿ ُمٝمء يٛمٙمروا ُمٙمِمقومقن ًمٕمٚمؿ اهلل، ىم٤مقمدون قمـ اًم٘مت٤م ، ٓ يِمٝمدون 

 افٝم٤مد إٓ ًمٚمري٤م  وقمغم ٟمدرة، ودون سمذ  أي ضمٝمد خمٚمص. 

 اعم١مُمٜملم سم٤مفٝمد، سمٞم٤من ًمِمحٝمؿ قمغم -19وذل أي٦م -وذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م 
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وسم٤معمقدة، وسم٤معم٤م ، صمؿ شمّمقير عم٤م ادصمف اخلق  ذم ُمالحمٝمؿ ُمـ شمٖمٞمػم، وإن ذذا 

اًمتٖمٞمػم ًمٞمٜمٙمِمػ مت٤مًُم٤م ذم قمٞمقهنؿ اًمتل شمدور ذم حم٤مضمرذ٤م، ؿم٤مظمّم٦ًم ذم ذذق ، 

حمٛمٚم٘م٦ًم ٓ شمٙم٤مد شمٌٍم، ومٙم٠مٟمء يتقىمع أصح٤مهب٤م ـمقا  وىم٧م اعمٕمريم٦م أن يٌٖمتٝمؿ اعمقت 

 ذه احلٞم٤مة. ويٖمِم٤مذؿ، ومٞمًٚمٌٝمؿ ذ

وإٟمء يٙمقن ذًمؽ ُمٜمٝمؿ -وطملم يذذ٥م اخلق  ًمٞمحؾ حمٚمف إُمـ واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م 

شمراذؿ وىمد طمؾ آدقم٤م  اًمٙم٤مذب ومٞمٝمؿ حمؾ اخلق  وآوٓمراب،  -سمٕمد اعمٕمريم٦م

وـم٤مًم٧م أًمًٜمتٝمؿ اًمًٚمٞمٓم٦م قمغم اعمًٚمٛملم وذؿ يٓم٤مًمٌقن سم٠مورم ٟمّمٞم٥م ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ، 

 يم٠مٟمء ىم٤مُمقا وطمدذؿ سمٕم٥م  اًم٘مت٤م  يمٚمف. 

إمم ذ٤مشملم اًمّمقرشملم اعمت٘م٤مسمٚمتلم؟ إهنء شمٕمٌػم دىمٞمؼ قمء يم٤من ُمٜمٝمؿ ذم احل٤مًملم،  ومٝمؾ شمرى

ـ اهلل اًمٕمٚمٞمؿ سم٤مًم٘مٚمقب عم٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ ىمٌؾ اعمٕمريم٦م، وومٞمٝم٤م، وسمٕمدذ٤م.   وسمٞم٤من ُم

ـ افٝم٤مد، وطمثُّٝمؿ همػَمذؿ قمغم ذذا اًم٘مٕمقد قمٜمف ـ عم٤مذا يم٤من ىمٕمقُدذؿ قم   ؟وًمٙم

د اًمذي يثػم اًمْمحؽ وعم٤مذا يم٤من ظمقومٝمؿ وىم٧م اعمٕمريم٦م إمم ذًمؽ احل

  ؟واًمًخري٦م، صمؿ يم٤مٟم٧م ؾمالـم٦م أًمًٜمتٝمؿ سمٕمدذ٤م إمم ذًمؽ احلد اًمذي يثػم آؿمٛم زاز

٤م ٓ ٟمٔمػم ًمف، ومال سمذ  ًمٚمء ، وٓ ًمٚمح٥م، وٓ  ٝمؿ قمغم اخلػم ؿمح  وعم٤مذا يم٤من ؿمحُّ

 ًمٚمجٝمد ذم ؾمٌٞمؾ اًمدقمقة؟. 

٤ًٌم أ يٜمٌثؼ ُمٜمف  .﴾ہ ہ ہ﴿شمٌلم أي٦م ه ذذا يمٚمف طملم شم٘مق :  وم٢من ىمٚم

ذم طمٞم٤مشمف قمغم ذدى ُمٜمف ٓ ُيٜمتَٔمُر ُمٜمف ذم ؾم٤مقم٦م اًمِمدة إٓ  ِنْ قر اإليءن، وأ يَ ٟم

افزع، وٓ ذم ؾم٤مقم٦م إُمـ واًمٜمٍم إٓ افِمع وؾمالـم٦م اًمٚم٤ًمن، وذق سمٕمد ًمٞمس 
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قمٜمده ذًمؽ اًمداومع اًمذي اٗمزه إمم سمذ  اعم٤م ، واٛمٚمف قمغم شمٕمريض ٟمٗمًف ًمِمتك 

 اعمخ٤مـمر سم٤معمِم٤مريم٦م ذم اًم٘مت٤م . 

ھ ھ ﴿ىمقًمف:  .﴾ہ ہ ہ﴿ا قمٓمػ قمغم ىمقًمف: وُمـ أضمؾ ذذ

 أي: أسمٓمٚمٝم٤م، وأوم٘مدذ٤م ُم٤م يم٤من ُيٜمتَٔمُر هل٤م ُمـ ىمٞمٛم٦م أو ٟمتٞمج٦م.  .﴾ھھ

 . ؿم٠من يمؾ ر  أُم٤مم ىمدرة اهلل. ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲﴿

ًمؽمؾمؿ هلؿ ذم  -وذل اعمٙمٛمٚم٦م ًمٚمٕمنميـ-وذٜم٤م دمل  أي٦م اًمت٤مًمٞم٦م 

 -ذل أيًْم٤م-صقرة شمثػم ، اوٓمراهبؿ وطمػمهتؿ وضمزقمٝمؿ صقرة قمجٞم٦ٌم

﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﴿اًمْمحؽ واًمًخري٦م ُمٜمٝمؿ، ذًمؽ طمٞم٨م شم٘مق : 

﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁     

، ومٝمؿ ًمِمدة ظمقومٝمؿ وومزقمٝمؿ يتّمقرون أن ﴾     

ُمـ طمٞم٨م ضم٤م ت، وُم٤م زاًم٧م حت٤مس اعمديٜم٦م وهتددذ٤م  دْ ٕمُ افٛمقع اًمٙم٤مومرة أ شمَ 

شمٕم٤ممم  سم٤مهلجقم قمٚمٞمٝم٤م، ُمع أن افٛمقع اًمتل حتزسم٧م ًمتٌٞمد اعمًٚمٛملم ىمد شمٙمٗمؾ اهلل

سم٘مٝمرذ٤م، وسمٜمٍم اعمًٚمٛملم قمٚمٞمٝم٤م دون ىمت٤م ، ومٕم٤مدت ُمـ طمٞم٨م أشم٧م دمر أذي٤م  

 اهلزيٛم٦م واًمٕم٤مر. 

وذؿ ًمِمدِة إطم٤ًمؾمٝمؿ سم٤مٟٓمٗمّم٤م  قمـ اعمًٚمٛملم، وسُمٕمِد ُم٤م سملم اعمًٚمٛملم وسمٞمٜمٝمؿ 

يتٛمٜمقن ومٞمء ًمق قم٤مدت إطمزاب أن يٙمقٟمقا سمدًوا وٛمـ أقمراب اًم٤ٌمدي٦م، ًمٞمس سمٞمٜمٝمؿ 

إهنؿ ًمٞم٠ًمًمقن قمـ أظم٤ٌمرذؿ ؾم١ما  اًمٗمْمقزم اًمذي  وسملم اعمًٚمٛملم صٚم٦م، طمتك

 ارص قمغم إؿم٤ٌمع ومْمقًمف، ٓ ؾم١ما  اعمِمٗمؼ اعمِم٤مر  سمٕمقاـمٗمف ذم اعمٕمريم٦م. 
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وذؿ ًمِمدة ضمٌٜمٝمؿ ُم٤م يم٤مٟمقا ًمٞمِم٤مريمقا ذم اًم٘مت٤م  إٓ سم٘مدر ُم٤م ُيَٖمٓمُّقن سمف ُمقىمٗمٝمؿ، 

قنِ ومٞمء ًمق ىمنهتؿ اًمٔمروُ  قمغم أن يٙمقٟمقا ُمع اعم١مُمٜملم ذم أشمُّ 
(0)

  اعمٕمريم٦م. 

إٟمف اًم٘مت٤م  اًمْمٕمٞمػ اًم٘مّمػم إُمد، اًمذي ٓ يراد سمف إٓ أن ئمؾ يمٗمرذؿ 

ُمًتقًرا، وإن ذذا ًمٞمٙمٗمٚمف جمرد ُمِم٤مريمتٝمؿ ذم اعمٕمريم٦م، ُمع اٟمِمٖم٤م  اعم١مُمٜملم هب٤م 

 واهنءيمٝمؿ ومٞمٝم٤م. 

وذٙمذا ُيٛمْمقن أي٤مُمٝمؿ ظم٤مئٗملم طمٞم٨م ٓ ُمقضم٥م ًمٚمخق ، ُمٗمْمٚملم طمٞم٤مة 

ؿمح٤مَ  سمجٝمدذؿ ذم اًم٘مت٤م  طمٞم٨م ٓ اًم٤ٌمدي٦م قمغم طمٞم٤مة اعمديٜم٦م طمٞم٨م ٓ ُم٘مت٣م، أ

 ُمًقغ ًمٚمِمح وٓ ُمٙم٤من. 

ذم اًمقىم٧م اًمذي طم٤مست ومٞمف  وإذا يم٤مٟم٧م ذذه ذل طم٤م  اعمٜم٤موم٘ملم

وم٘مد يم٤من  -إطمزاب اعمديٜم٦م، وسمٕمد أن ارشمدت قمٜمٝم٤م وومٙم٧م احلّم٤مر

ًمٚمٛم١مُمٜملم ذم شمٚمؽ اًمٔمرو  اًمِمديدة ُمقىمػ آظمر، وإن اًمًقرة ًمتٛمٝمد ًمتّمقير ذذا 

 ومٞمٝم٤م:  Tت اًمتل ي٘مق  اهلل اعمقىمػ صمؿ شمرؾمٛمف ذم أي٤م

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

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت  ی جئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ختمت ىت يت جث مث ىث يث

پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

                                      
شمقن( 1) ، 1طسم٤مًمتِمديد اعمقىمد، وذق أظمدود افٞمد٤مر وافّمد٤مص وٟمحدقه، يٜمٔمدر شمد٤مج اًمٕمدروس ًمٚمزسمٞمددي،  :[ٕا

 ش.م(م. »34/155)، )أشمـ(  ، : قمكم ذالزم٘مٞمؼاعمجٚمس اًمقـمٜمل ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن وأداب، اًمٙمقي٧م، حت
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  .م24-21[إطمزاب:  ﴾ڃ

قن وذق وذذه أي٤مت يمء ٟمرى شمٌدأ سمٌٞم٤من اعمثؾ إقمغم اًمذي يٜمِمده اعم١مُمٜم

وذؿ -ًمٙمـ ذذه إؾمقة احلًٜم٦م ًمٚمٛمخ٤مـمٌلم ذم أي٦م  ،آىمتدا  سمرؾمق  اهلل 

إٟمء شم١م  صمٛمرهت٤م طملم يرضمقن اهلل واًمٞمقم أظمر، وُيٙمثرون ُمـ ذيمر اهلل،  -اعم١مُمٜمقن

وذذا ُم٤م ي٘متْمٞمٝمؿ اإليءن أن يٗمٕمٚمف دائًء: وم٢من اإليءن صٚم٦م دائٛم٦م سم٤مهلل شمًتٚمزم ذيمره 

وُمع ذذه اًمّمٚم٦م ٓ يٕم٘مؾ ٟمًٞم٤من اًمٞمقم أظمر، وٓ  ذم يمؾ وىم٧م وذم يمؾ طم٤م ،

 اًمٖمٗمٚم٦م قمـ ًم٘م٤م  اهلل ومٞمف. 

صقرة ووٞم ٦م ُمنمىم٦م شمٌدأ هب٤م  .﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿

ًمٕمٔمٞمؿ اًمث٘م٦م  أي٤مت اًمتل شمّمػ ُمقىمػ اعم١مُمٜملم يقم إطمزاب، وإن رؾمق  اهلل 

ٌؼ وقمَده وٟم٤مٌس دقمقَة احلؼ ٓ حم٤مًم٦م، وذق  قر قمغم صٌ -ُمـ صمؿ-سمرسمف، وسم٠مٟمف حم٘مِّ

ؿمدائد اًم٘مت٤م ، ُمقىمـ أن ذًمؽ احلّم٤مر اًمذي ومروف أقمدا  احلؼ قمغم اعم١مُمٜملم ذم 

طمّم٤مر ٓ سمد أن  -ُمـ ظم٤مرضمٝم٤م وداظمٚمٝم٤م طمٞم٨م اًمٞمٝمقد اًمذيـ ظم٤مٟمقا اًمٕمٝمد -اعمديٜم٦م

يٜمٗمؽ يقًُم٤م، ويْمٞمؼ سمف اًمٙمٗم٤مر اعمح٤مِسون ىمٌؾ أن يْمٞمؼ سمف اعم١مُمٜمقن اًمذيـ وُمرض 

ٞمٝمؿ ذم صم٘متف سم٤مهلل شمٕم٤ممم، وذم ي٘مٞمٜمف سم٤مًمٜمٍم، قمٚمٞمٝمؿ، ومٚمٞمٙمـ ًمٚمٛم١مُمٜملم إذن أؾمقة سمٜمٌ

وذم صؼمه قمغم ؿمدائد احلّم٤مر، وإيءٟمف سم٠مٟمف إمم زوا ، َوًْمَٞمِخػا إمم ُمٞمدان اًم٘مت٤م  

 .أوًم ؽ اًمذيـ  ٚمٗمقا ُمٜمٝمؿ قمـ رؾمق  اهلل 

: أُم٤م رضم٤م  اهلل ومٚمٕمؾ اعمراد سمف ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿

ُم٦م، وذق قمغم أي أطمقاًمف رضم٤مٌ  ذم يِمٛمؾ اًمث٘م٦م سم٤مًمٜمٍم، وإُمؾ ذم ًم٘م٤مئف يقم اًم٘مٞم٤م

صمقاب اهلل ورمحتف ذم أظمرة، وأُم٤م ذيمر اهلل اًمٙمثػم وم٤معمراد سمف اًمٚمجق  إمم اهلل، وـمٚم٥م 
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 اًمٕمقن ُمٜمف طملم اخلق  واًمِمدة، وقمٜمد إُمـ واًمرظم٤م . 

واعم٠مصمقر قمـ ؿمٞمقخ اعمٗمنيـ أن ذم أي٦م قمت٤مسًم٤م ُمـ اهلل ًمٚمٛمتخٚمٗملم قمـ رؾمق  اهلل 

 وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿ي٘مق  هلؿ ضمؾ صمٜم٤مؤه: » :ُمـ اعم١مُمٜملم سمف وقمًٙمره سم٤معمديٜم٦م

 أن شمت٠مؾمقا سمف وشمٙمقٟمقا ُمٕمف طمٞم٨م يم٤من، وٓ شمتخٚمٗمقا قمٜمف، .﴾ۈئ ۈئ ېئ

ي٘مق : وم٢من ُمـ يرضمق صمقاب اهلل ورمحتف ذم أظمرة ٓ يرهم٥م  .﴾...ېئ ېئ ىئ ىئ﴿

 شسمٜمٗمًف، وًمٙمٜمف شمٙمقن ًمف سمف أؾمقة ذم أن يٙمقن ُمٕمف طمٞم٨م يٙمقن ذق
(0)

 . 

ُمذا  ٟمتٞمج٦م هلذه إؾمقة احلًٜم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم وًمٙمـ ُم٤م اًمذي يم٤من يق

حئ ﴿سمرؾمقهلؿ اًمٙمريؿ؟ يٌلم اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه ذذا ذم أي٦م اًمتل ي٘مق  ومٞمٝم٤م: 

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث 

إي٤مذؿ سم٘مقًمف ذم  Tوم٤مٔي٦م شمِمػم قمغم أًمًٜم٦م اعم١مُمٜملم إمم وقمد اهلل  .﴾مث ىث

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ﴿ؾمقرة اًمٌ٘مرة: 

ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

ًم٘مد ذيمروا ذذا اًمققمد، وأيمدوا صد، اهلل ورؾمقًمف ومٞمف  .م214[اًمٌ٘مرة:  ﴾ۇئ ۆئ ۆئ

ومقر ُمٕم٤ميٜمتٝمؿ فٛمقع إطمزاب وذل هت٤مضمؿ ُمديٜمتٝمؿ، ٓ اق  سمٞمٜمٝمؿ وسملم اىمتح٤مُمٝم٤م 

ُمٕمٝمؿ ذم طمٗمره إٓ اخلٜمد، اًمذي طمٗمروه، وأؾمٝمؿ اًمرؾمق  
(2)

، وميب سم٤مًمٗم٠مس، 

أيمدوا صدىمف ىمٌؾ أن شمٌدو سمقادر ، ؾ سمٕمْمف ذم اعمٙمتؾوضمر  اًمؽماب سم٤معمًح٤مة، صمؿ مح

ذذا اًمّمد،، سمؾ أيمدوه وذؿ ذم أؿمد طم٤مٓت اًمٙمرب واًمْمٞمؼ ٟمتٞمج٦م ًمٚمحّم٤مر، وإٟمء 

                                      

 ذد.1328، ـمٌٕم٦م سمقٓ، ؾمٜم٦م (21/91) اًمٓمؼمي شمٗمًػم( 1)

 شم»م.  ( قمـ ضم٤مسمر4101[أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)
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أيمدوا صدىمف وحت٘م٘مف ىمٌؾ أن يتح٘مؼ: ٕهنؿ ُم١مُمٜمقن سم٤مهلل، ُم١مُمٜمقن سمرؾمقًمف، واعم١مُمـ 

سمؾ يزداد ي٘مٞمٜمف  ٓ يِمؽ ذم وقمد اهلل وٓ ذم وقمد رؾمقًمف، ُمٝمء سمدا ًمف ُمـ قمقاُمؾ اًمِمؽ!

سم٤مهلل وشمًٚمٞمٛمف ُٕمره، ويزداد صؼمه قمغم اًمِمدائد وطمًـ اؾمت٘م٤ٌمًمف هل٤م، ويزداد حت٘م٘مف ُمـ 

ىت  يت  جث     ﴿وذٙمذا يم٤من:  ،أن وقمد اهلل واىمع ٓ حم٤مًم٦م، وأٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يتخٚمػ

 .﴾مث      ىث

 وُم٤مذا طمدث سمٕمد ذذا يمٚمف؟ 

قمدا ، اٟمتٍم ًم٘مد اٟمتٍم اعم١مُمٜمقن قمغم أقمدائٝمؿ سم٤مًمرهمؿ ُمـ ىمٚمتٝمؿ ويمث رة أوًم ؽ ٕا

ٞمدذؿ،  اعمح٤مَسون ذم اعمديٜم٦م قمغم شمٚمؽ افٛمقع افرارة اًمتل شمقاومدت قمٚمٞمٝمؿ وذل شمٜمقي أن شٌم

ـ ُم٤م  وقمت٤مد وؾمالح، وذؾ يم٤من  سمٕمد أن اؾمتٕمدت ًمتٚمؽ افريٛم٦م اًمٜمٙمرا  سمٙمؾ ُم٤م اؾمتٓم٤مقم٧م ُم

ح اًمٜمقُر ضمح٤مومَؾ اًمٔمالم ٤مـمَؾ، وأن يٙمًت ٤ًٌم أن هيزم احلُؼ اًم   ؟قمجٞم

٤ًٌم أن يٜمتٍم اعم١مُمٜمقن سمٗمْمؾ إيءهنؿويمٞمػ يٙمق ، Tُمع أن اهلل  ن قمجٞم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ﴿وصٗمٝمؿ سم٘مقًمف: 

 . ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ

، ىم٤م : ڀ ڀ ڀ ڀ »: وىمد روى ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 ش: اعمقت قمغم ُم٤م قم٤مذد اهلل قمٚمٞمفٺ ٺ ٺٺاعمقت قمغم ُم٤م قم٤مذد اهلل قمٚمٞمف، 
(0)

 . 

 قمـ هم٤مب اًمٜمي سمـ أٟمس أن»: سمـ ُم٤مًمؽ وروى صم٤مسم٧م ومحٞمد قمـ أٟمس 

ًٓ  اهلل أؿمٝمدين ًم ـ اعمنميملم،  اهلل رؾمق  ىمت٤م  قمـ هم٧ٌم: وم٘م٤م  سمدر، ىمت٤م   ىمت٤م

ـا   أسمرأ إين اًمٚمٝمؿ: وم٘م٤م  اعمًٚمٛمقن، اٟمٙمِمػ ُأطُمد يقم يم٤من ومٚمء .أصٜمع ُم٤م اهلل ًمػمي

                                      

 .  (21/93)شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( 1)
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 .(لماعمًٚمٛم يٕمٜمل) ذ١مٓ  صٜمع مم٤م إًمٞمؽ وأقمتذر اعمنميمقن، ذ١مٓ  سمف ضم٤م  مم٤م إًمٞمؽ

 دون افٜم٦م ريح ٕضمد إين ؾمٕمد، أي: وم٘م٤م  ُمٕم٤مذ، سمـ ؾمٕمد ومٚم٘مٞمف سمًٞمٗمف، ومٛمِمك

 سمـ أٟمس ىم٤م  .صٜمع ُم٤م أصٜمع أن اؾمتٓمٕم٧م ومء اهلل، رؾمق  ي٤م: ؾمٕمد وم٘م٤م  .أطمد

 وـمٕمٜم٦م سمًٞمػ، رضسم٦م سملم :ضمراطم٦م صمءٟمقنو سمْمع سمف اًم٘متغم، سملم ومقضمدٟم٤مه: ُم٤مًمؽ

 أن ُث ٟمتحدا  ومٙمٜم٤م: أٟمس ىم٤م  .٤مٟمفسمٌٜم أظمتف قمرومتف طمتك قمرومٜم٤مه ومء سمًٝمؿ، ورُمٞم٦م سمرُمح،

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ :أي٦م ذذه

شأصح٤مسمف وذم ومٞمف، ٟمزًم٧م
(0)

 . 

ُمـ سمٞمٜمٝمؿ: محزة قمؿ  -اًمذيـ ٟمزًم٧م ومٞمف وومٞمٝمؿ أي٦م-وذ١مٓ  إصح٤مب 

، ومٗمل ذ١مٓ  وأُمث٤مهلؿ ٟمز  ىمقًمف شمٕم٤ممم: رؾمق  اهلل، وُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم 

 . ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

ٚمتزم ؿمٞمً ٤م ُمـ أقمءًمؽ وشمقضمٌف قمغم ٟمٗمًؽ، واًمٜمح٥م: اًمٜمذر، وذق أن شم

 وىمْم٤مؤه: اًمٗمراغ ُمٜمف، واًمقوم٤م  سمف، وُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف اعمج٤مزي٦م: اعمقت، أي: قمغم اًمٕمٝمد. 

شوىم٣م ٟمحٌف: ُم٤مت، يم٠من اعمقت ٟمذر ذم قمٜم٘مف»ىم٤م  اًمزخمنمي: 
(2)

 . 

وذٜم٤م ٟمٕمقد إمم صدر أي٦م، إمم ذًمؽ اًمٕمٝمد اًمذي ىمٓمٕمف اعم١مُمٜمقن قمغم 

ؿ وومقا سمف، ٟمٕمقد ًمٜم٠ًم : وُم٤م ذق ذًمؽ اًمٕمٝمد صم Tأٟمٗمًٝمؿ أُم٤مم اهلل 

 اًمذي ورما سمف اعم١مُمٜمقن؟ 

، واعم٘م٤مشمٚم٦م ٕقمدا  اًمديـ، قمغم اًمث٤ٌمت ُمع رؾمق  اهلل  Tًم٘مد قم٤مذدوا اهلل 

                                      

 شم»(م. 2805. [أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (21/93)شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( 1)

 .(2/437)ُمـ أؾم٤مس اًمٌالهم٦م ( 2)
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صمٌتقا  ، ٟمذروا أهنؿ إذا ًم٘مقا طمرسًم٤م ُمع رؾمق  اهلل وذؿ رضم٤م  ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

ـ قمٌٞمد اهلل، وؾمٕمٞمد ًتِمٝمدوا، وُمٜمٝمؿ: قمثءن سمـ قمٗم٤من، وـمٚمح٦م سموىم٤مشمٚمقا طمتك يُ 

سمـ زيد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمٗمٞمؾ، ومحزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، وُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم، وأٟمس سمـ 

 اًمٜمي، روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم. 

وومقا سمٕمٝمدذؿ ُمع اهلل وأ خيٚمٗمقه، ومٚمؿ  :﴾ٻ  ٻ  پ  پ  پ ﴿وُمٕمٜمك 

 وأٟمس ،وُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم ،ِمٝمد ُمٜمٝمؿ محزةيٙمذسمقا ومٞمف، ذًمؽ أهنؿ ىم٤مشمٚمقا طمتك اؾمتُ 

أن يًتِمٝمد، طمتك ٟم٤م  ومْمؾ  -وذق ي٘م٤مشمؾ-سمـ اًمٜمي، يمء أؾمٚمٗمٜم٤م، واٟمتٔمر سمٕمْمٝمؿ 

 اًمِمٝم٤مدة سمٕمد ٟمزو  أي٦م يمٕمثءن وـمٚمح٦م وهمػمل٤م. 

وىمد يم٤مٟمقا يرون أن قمٝمدذؿ ُمع اهلل ٓ يٛمٙمـ اًمقوم٤م  سمف سمٛمجرد افٝم٤مد 

َج سم٤مًمِمٝم٤مدة،  ُمع رؾمقًمف، سمؾ ٓ سمد ُمـ اؾمتٛمرار ذذا افٝم٤مد طمتك ُيَتقا

ذم ٟمٔمر -ًمإلؿم٤مرة إمم أهنؿ  .﴾ٺ ٺ ٺٺ﴿اظمتٞم٤مر ذذا اًمتٕمٌػم:  وُمـ صمؿ يم٤من

أ يتٛمقا اًمقوم٤م  سم٤مًمٕمٝمد، وٓ يٛمٙمـ أن يتٛمقه إٓ سم٤مؾمتِمٝم٤مدذؿ ذم ؾمٌٞمؾ  -أٟمٗمًٝمؿ

اهلل، ومٝمؿ اٞمقن ويٛمْمقن أي٤مُمٝمؿ قمغم أُمؾ قمزيز قمٚمٞمٝمؿ، طمٌٞم٥م إمم ىمٚمقهبؿ، ذق أن 

 ًتِمٝمدوا. ت٤مح هلؿ ومرص٦م اًم٘مت٤م  ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمرة أظمرى رضم٤مَ  أن يشمُ 

وذ١مٓ  اًمذيـ يٜمتٔمرون سمٚمٝمٗم٦م أن يًتِمٝمدوا ُيٛمْمقن ؾم٤مقم٤مت طمٞم٤مهتؿ ذم 

شمرىم٥م اًمٗمرص٦م ًمتح٘مٞمؼ ذذه إُمٜمٞم٦م، وإمت٤مم اًمقوم٤م  سمٕمٝمدذؿ ُمع اهلل، وأوًم ؽ اًمذيـ 

واشمتٝمؿ شمٚمؽ اًمٗمرص٦م، ومٜم٤مًمقا ذ  آؾمتِمٝم٤مد وومْمٚمف، ووومقا سمٕمٝمدذؿ ُمع اهلل، 

ٍ  قمء قم٤مذدوا اهلل  ذ١مٓ  وأوًم ؽ أ ي٘مع ُمٜمٝمؿ أيُّ  -وم٘مْمقا ٟمذرذؿ شمٖمٞمػٍم أو حتقُّ

ىمقن، أوًم ؽ اًمذيـ ىم٤مًمقا إلظمقاهنؿ: ذٚمؿ  قمٚمٞمف يمء همػمه وسمدًمف وحتق  قمٜمف اعمٕمقِّ
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 : إن سمٞمقشمٜم٤م قمقرة!. وىم٤مًمقا ًمرؾمق  اهلل  .إًمٞمٜم٤م

قمـ  ٧ْم ٗمَ ذم أي٦م إذن شمٕمريض سم٤معمٜم٤موم٘ملم، وُمـ أضمؾ ذذا اًمتٕمريض ٟمَ 

 عم٤م قم٤مذدوا اهلل قمٚمٞمف، ُمع أن اعم١مُمٜملم أهنؿ ىم٤مُمقا سم٠مي شمٌديؾ أو شمٖمٞمػم

أي٦م وصٗمتٝمؿ سم٤مإليءن، وسمّمدىمٝمؿ ُم٤م قم٤مذدوا اهلل قمٚمٞمف، صمؿ سمٞمٜم٧م أن سمٕمْمٝمؿ ىمد 

ِمٝمد ووم٤مً  سمٜمذره، وأن سمٕمْمٝمؿ أظمر يٕمٞمش قمغم أُمؾ أن شمقاشمَٞمُف اًمٗمرص٦م اؾمتُ 

 ًمالؾمتِمٝم٤مد وًمٚمقوم٤م  سم٤مًمٜمذر. 

أيبقمٜمف ؾمٕمٞمد سمـ  ىومٞمء رو-قمغم أن ىمت٤مدة 
(0)

ي٘مق  ذم  -قمروسم٦م سمًٜمد صحٞمح 

قا وُم٤م شمرددوا ذم ديٜمٝمؿ، وٓ ﴾ٿ ٿ ٿ﴿شمٗمًػمه ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  : ُم٤م ؿَمٙمُّ

اؾمتٌدًمقا سمف همػمه
(2)

وذذا اًمٗمٝمؿ ًممي٦م ًمٞمس سمٕمٞمًدا قمء ىمٚمٜم٤مه: وم٢من احل٨م قمغم قمدم  .

ٓ يّمدر إٓ  -وذق اًمذي وىمع ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم-اًم٘مت٤م  ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سمٕمد اًم٘مٕمقد قمٜمف 

إٓ طملم يًتٌد  اإلٟم٤ًمن سم٤مإليءن همػَمه، وُمـ قمـ ؿمؽ وشمردد ذم اًمديـ، وٓ ي٘مع 

 ذٜم٤م يم٤مٟمقا ُمٜم٤موم٘ملم، يْمٛمرون اًمٙمٗمر وُئمٝمرون اإليءن. 

 واًمتٕمريض سم٤معمٜم٤موم٘ملم سم٤مٍ، قمغم ومٝمؿ ىمت٤مدة ًممي٦م، سمؾ ًمٕمٚمف قمٚمٞمف أووح. 

سمٕمد طمٙم٤مي٦م ذذا اًمذي يم٤من ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم وُمـ اعم١مُمٜملم طمٞم٤مَ  

 ٹ ٹ ٹ ٹ﴿إطمزاب، ي٘مق  اهلل ضمٚما٧م طمٙمٛمتف: 

ومٞمٌلم أن ُم٤م  .﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

                                      
سمد٦م، ُمٝمدران، اًمٞمِمدٙمرى، ُمدـ ذدق ؾمدٕمٞمد سمدـ أيب قمرو ،[ًمٞمس ذم إصؾ، واًمزي٤مدة ي٘متْمٞمٝم٤م اًمًدٞم٤م،( 1)

حمٛمد قمقاُمد٦م،  :، حت٘مٞمؼ1أصم٧ٌم اًمٜم٤مس ذم ىمت٤مدة، يٜمٔمر شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، ، ط

 شمم.»(239،)صؾمقري٤م -دار اًمرؿمٞمد

 .(21/94)شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( 2)
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سم٤مخلق  »وىمع ُمـ ذجقم اًمٙمٗم٤مر قمغم اعم١مُمٜملم إٟمء يم٤من اظمت٤ٌمًرا هلؿ، ذق اظمت٤ٌمر 

واًمزًمزا : ًمٞمٛمٞمز اخلٌٞم٨م ُمـ اًمٓمٞم٥م، ومٞمٔمٝمر أُمر ذذا سم٤مًمٗمٕمؾ، ُمع أٟمف شمٕم٤ممم يٕمٚمؿ 

ؿ اًمٌم  ىمٌؾ يمقٟمف، وًمٙمـ ٓ يٕمذب اخلٚمؼ سمٕمٚمٛمف ومٞمٝمؿ طمتك يٕمٛمٚمقا سمء يٕمٚمٛمف ُمٜمٝم

 ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿يمء ىم٤م  شمٕم٤ممم: 

ومٝمذا قمٚمؿ سم٤مًمٌم  سمٕمد يمقٟمف وإن يم٤من اًمٕمٚمؿ اًم٤ًمسمؼ طم٤مصاًل سمف ىمٌؾ  .م31[حمٛمد: 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﴿وضمقده، ويمذا ىم٤م  اهلل شمٕم٤ممم: 

﮽  وهلذا ىم٤م  شمٕم٤ممم  م179[آ  قمٛمران:  ﴾﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

قمٚمٞمف، أي: سمّمؼمذؿ قمغم ُم٤م قم٤مذدوا اهلل  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ذٝمٜم٤م: 

وذؿ اًمذيـ ٟم٘مْمقا ُم٤م  ،﴾ڤ  ڤ ﴿وىمٞم٤مُمٝمؿ سمف، وحم٤مومٔمتٝمؿ قمٚمٞمف، 

قم٤مذدوا اهلل قمٚمٞمف، اًمذيـ ظم٤مًمٗمقا أواُمره، وم٤مؾمتح٘مقا سمذًمؽ قم٘م٤مسمف وقمذاسمف، وًمٙمـ 

إن ؿم٤م  اؾمتٛمر هبؿ قمغم ُم٤م ومٕمٚمقا طمتك يٚم٘مقه ومٞمٕمذهبؿ قمٚمٞمف،  :حت٧م ُمِمٞم تف ذم اًمدٟمٞم٤م

ٗم٤م، سم٤مإليءن واًمٕمٛمؾ وإن ؿم٤م  شم٤مب قمٚمٞمٝمؿ سم٠من أرؿمدذؿ إمم اًمتخٚمص ُمـ اًمٜم

اًمّم٤مًمح، سمٕمد اًمٗمًق، واًمٕمّمٞم٤من، وعم٤م يم٤مٟم٧م رمحتف ورأومتف شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم ذل 

 ش﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿اًمٖم٤مًم٦ٌم ًمٖمْمٌف، ىم٤م : 
(0)

 . 

ٓا يٗمقشمٜم٤م أٟمف ىمد قمٚماؼ ومٕمؾ اًمتٕمذي٥م قمغم ُمِمٞم تف وأ يٕمٚمؼ  ويٜمٌٖمل أ

قمٚمٞمٝم٤م ضمزا  اًمّم٤مدىملم سمّمدىمٝمؿ، سمؾ ىمٓمع هبذا اًمثقاب، وىمد سملم اسمـ 

 وُمـ ىمٌٚمف اًمٗمخر اًمرازي أن جم٤م  اعمِمٞم ٦م اًمتل قمٚمؼ قمٚمٞمف ذق اًمدٟمٞم٤م، ومٝمق إن ؿم٤م  يمثػم

ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ ُمقهتؿ أن يٕمذهبؿ ذم أظمرة شمريمٝمؿ ذم والهلؿ ومءشمقا قمغم اًمٜمٗم٤م،، 

                                      

 .(3/476)احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه ( 1)
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وم٠مصٌح قمذاهبؿ ُم٘مٓمققًم٤م سمف يمثقاب اًمّم٤مدىملم، وإن ؿم٤م  هلؿ اهلداي٦م إمم اإليءن ىمٌؾ 

 ؿ اًمٕمذاب ذم أظمرة: عمقهتؿ قمغم اإليءن. أن يٛمقشمقا ذداذؿ، ومٚمؿ ي٘مع قمٚمٞمٝم

ـ أن سمٕمْمٝمؿ وإٟمء أ اٙمؿ سم٠مهنؿ مجٞمًٕم٤م ُمٕمذسمقن عم٤م يم٤من ذم قمٚمٛمف اًم٤ًمسمؼ ُمِ 

٤م ُمـ إيءهنؿ سمٕمد.   اًمٜمٌلوىمد آُمـ ذذا اًمٌٕمض ومٕماًل، وٕن  ،ؾمٞم١مُمـ ًً  أ يٙمـ ي٤مئ

 وىمقًمف:»وًمٚمٗمخر اًمرازي ذم اًمتٕمٚمٞمؾ ًمٗم٤مصٚم٦م أي٦م يمالم وضمٞمف، طمٞم٨م ي٘مق : 

طمٞم٨م رمحٝمؿ ورزىمٝمؿ اإليءن،  ﴾ڃ﴿ : ، طمٞم٨م ؾمؽم ذٟمقهبؿ، و﴾ڄ ڄ ڄ  ڄ﴿

ومٞمٙمقن ذذا ومٞمٛمـ آُمـ سمٕمده، أو ٟم٘مق : ويٕمذب اعمٜم٤موم٘ملم ُمع أٟمف يم٤من همٗمقًرا رطمٞمًء: ًمٙمثرة 

شذٟمقهبؿ وىمقة ضمرُمٝمؿ، وًمق يم٤من دون ذًمؽ ًمٖمٗمر هلؿ
(0)

 . 

وشمٕمقد اًمًقرة إمم ىمّم٦م إطمزاب ًمتذيمر ظم٤ممتتٝم٤م، وإن ظم٤ممت٦م اًم٘مّم٦م 

 قرذ٤م ذذه أي٤مت: ًمتّم

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ﴿

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ڈ ڈ ژ

ڱ ڱ ں  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

  .م27-25[إطمزاب:  ﴾ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

وُمـ شمٌٕمٝمؿ ُمـ  ،وهمٓمٗم٤من ،إهن٤م شمذيمر ُم٤م ٟم٤م  اًمذيـ يمٗمروا وذؿ مجقع ىمريش

٤م مم٤م يم٤مٟمقا يتٓمٚمٕمقن إًمٞمف ومت٘مرر أن اهلل ىمد ردذؿ سمٖمٞمٔمٝمؿ دون أن يٜم٤مًمقا ؿمٞم ً  ،أًمٗم٤مومٝمؿ

ذم طمرص قمٚمٞمف، ومال ذؿ أسم٤مدوا اعمًٚمٛملم واؾمت٠مصٚمقذؿ يمء يم٤مٟمقا اٚمٛمقن قمٜمدُم٤م 

مجٕمقا مجققمٝمؿ وادمٝمقا إمم اعمديٜم٦م، وٓ ذؿ يمًٌقا اعمٕمريم٦م وقم٤مدوا ُمث٘مٚملم سمء ُمٜماقا سمف 

                                      

 .(6/779)ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م، ًمٚمٗمخر اًمرازي ( 1)
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 اعمديٜم٦م ُمٕم٘مؾ اعمًٚمٛملم آٟمذا  وَأُْمَٚمقا قمغم قاأٟمٗمًٝمؿ ُمـ همٜم٤مئؿ احلرب، وٓ ذؿ ومتح

أذٚمٝم٤م ذوط اعمٜمتٍميـ، إٟمء قم٤مدوا وىمد ُمأل ٟمٗمقؾمٝمؿ اًمٖمٞمظ، سمٕمد أن أظمٗم٘مقا 

اإلظمٗم٤م، يمٚمف ذم أن يٜم٤مًمقا ظمػًما أي ظمػم، وسمٕمد أن عمًقا سم٠مٟمٗمًٝمؿ يمٞمػ محك اهلل 

 أطم٤ٌم ه اعم١مُمٜملم ُمـ ًم٘م٤مئٝمؿ، وذزُمٝمؿ ُمع ذًمؽ ذ ذزيٛم٦م. 

يمذًمؽ شمذيمر أي٤مت ُم٤م أص٤مب اًمٞمٝمقد اًمذيـ قم٤موٟمقا اعمنميملم 

ا سمٕمٝمد اًمرؾمق  ُمٕمٝمؿ، وذؿ هيقد سمٜمل ىمرئم٦م، ومت٘مرر أٟمف أٟمزهلؿ وهمدرو

٤م وقمنميـ ًمٞمٚم٦م، سمٕمد أن ؿمدد اعم١مُمٜمقن قمٚمٞمٝمؿ  ًً ُمـ طمّمقهنؿ اًمتل اقمتّمٛمقا هب٤م مخ

ـ اعم١مُمٜملم ُمٜمٝمؿ ٤ًٌم ُمـ اعم١مُمٜملم، صمؿ ُمٙما وم٘متٚمقا  :احلّم٤مر، وأٟمف ُمأل ىمٚمقهبؿ ومزقًم٤م ورقم

وأُمقاهلؿ،  ،ودي٤مرذؿ ،روٝمؿرضم٤مهلؿ، وأهوا ٟم٤ًم ذؿ وأـمٗم٤مهلؿ، واؾمتقًمقا قمغم أ

وقمغم أرض أظمرى أ يٙمـ هلؿ هب٤م قمٝمد ُمـ ىمٌؾ، ورسمء يم٤مٟم٧م أرًو٤م ممٚمقيم٦م ًمٌٜمل 

ىمرئم٦م ظم٤مرج حمٚمتٝمؿ، ورسمء يم٤مٟم٧م أرض وم٤مرس واًمروم، ورسمء يم٤مٟم٧م أرًو٤م همػمذ٤م، 

 ذًمؽ قمٜمد اهلل وطمده.  ومٕمٚمؿُ 

ٓ ًمٌم  أُم ، وإن اهلل ًم٘مدير قمغم يمؾ ر ، ىمقي قمزيز طمد و  ٤مم ىمقشمف وقمزشمف. ٓ ؾمٚمٓم٤منٕ 

ًمٙمـ ذذا اإلمج٤م  ذم قمرض ٟمتٞمج٦م اعمٕمريم٦م ي٘متيض شمٗمّمٞماًل، ومٚمٜم٘مػ 

قمٜمد أي٤مت وىمٗم٦م ٟمٗمّمؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م أمجٚمٜم٤مه، وذًمؽ سمتٗمًػمذ٤م وسمٞم٤من اعمراد 

 سمٙمؾ مجٚم٦م ومٞمٝم٤م. 

أُم٤م اًمذيـ يمٗمروا وم٤معمراد هبؿ  .﴾ڃ ڃ چ چ چ﴿: Tي٘مق  اهلل 

ٗمٞم٤من سمـ طمرب، مجقع ىمريش وهمٓمٗم٤من، وىمد يم٤مٟم٧م ىمريش حت٧م ىمٞم٤مدة أيب ؾم

وهمٓمٗم٤من حت٧م ىمٞم٤مدة قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ ذم سمٜمل ومزارة، واحل٤مرث سمـ قمق  سمـ أيب 
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طم٤مرصم٦م اعمري ذم سمٜمل ُمرة، وُمًٕمر سمـ رظمٞمٚم٦م ومٛمـ شم٤مسمٕمف ُمـ ىمقُمف ُمـ أؿمجع 
(0)

 . 

وًمٞمس ُمـ اًم٤ًمئغ أن ُٟمدظمؾ ومٞمٝمؿ سمٜمل ىمرئم٦م وإن يم٤مٟمقا ىمد ٟم٘مْمقا قمٝمد 

سمف همدًرا، وذًمؽ سمٛمٝم٤ممجتف ُمٕمٝمؿ، واشمٗم٘مقا ُمع ىمريش وهمٓمٗم٤من قمغم طمر اًمرؾمق  

ُمـ اخلٚمػ طمٞم٨م ٓ ظمٜمد،، وٓ ضمٞمش يٕمًٙمر ذم ُم٘م٤مسمٚمتٝمؿ: وم٢من أي٦م اًمت٤مًمٞم٦م واًمتل 

سمٕمدذ٤م ظم٤مصت٤من هبؿ: ٕهنؿ ذؿ اًمذيـ فم٤مذروا اعمنميملم، واؾمتح٘مقا أن يٜمزًمقا ُمـ 

 طمّمقهنؿ، وأن ُي٘متؾ رضم٤مهلؿ، وشُمًٌك ٟم٤ًمؤذؿ وأـمٗم٤مهلؿ، وشُم١مظمذ أُمقاهلؿ. 

٤ٌم  ومٞمف ًمإلًمّم٤م،، واف٤مر واعمجرور ذم ُمقىمع وم٤مًم .﴾چ ﴿وأُم٤م ىمقًمف: 

احل٤م  أو اعمٗمٕمق  سمف 
(2)

، ويم٠من أي٦م شم٘مق : ورد اهلل اًمذيـ يمٗمروا َُمِٖمٞمٔملم هم٤موٌلم، 

ٚمقا ُمـ اًمٔمٗمر، وظمٞمٌتٝمؿ مم٤م ٗمسمٙمرهبؿ وهمٛمٝمؿ: سم»أو يمء ي٘مق  اًمٓمؼمي:  قهتؿ ُم٤م أُما

 شيم٤مٟمقا ـمٛمٕمقا ومٞمف ُمـ اًمٖمٚم٦ٌم
(1)

 . 

قمٜمدُم٤م ىم٤م : إن اًم٤ٌم   ش ُم٘م٤مصد اًم٘مرآنومتح اًمٌٞم٤من ذم»وىمد أظمٓم٠م ص٤مطم٥م 

ًمٚمًٌٌٞم٦م 
(1)

أ َيُردا اًمذيـ يمٗمروا سم٥ًٌم همٞمٔمٝمؿ، سمؾ سم٥ًٌم آظمر ذق  Tوم٢من اهلل  .

اًمريح اًم٤ٌمردة اًمٕم٤مصٗم٦م اًمتل ؾمٚمٓمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ، وسم٥ًٌم افٜمقد اًمتل أ يرذ٤م اعم١مُمٜمقن 

                                      

 ، اًمٜمًخ٦م اعمٓمٌققم٦م قمغم ذ٤مُمش زاد اعمٕم٤مد.(2/90)ذِم٤مم  ؾمػمة اسمـ( 1)

 ، اًمٜمًخ٦م اعمٓمٌققم٦م سم٤معمٓمٌٕم٦م اًمنمىمٞم٦م. (2/117)ُمـ إقمراب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ًمٚمٕمٙمؼمي ( 2)

 ذد.1328، ط: إُمػمي٦م، سمٌقٓ، ؾمٜم٦م (21/94)ُمـ شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (3)

ذد، وُم١مًمٗمف ذدق اًمًدٞمد 1301، ط: إُمػمي٦م سمٌقٓ، ؾمٜم٦م (7/267)ومتح اًمٌٞم٤من ذم ُم٘م٤مصد اًم٘مرآن  (4)

أسمق اًمٓمٞم٥م حمٛمد صديؼ ظم٤من سمـ طمًـ سمدـ قمدكم سمدـ ًمٓمدػ اهلل احلًدٞمٜمل اًمٌخد٤مري اًم٘مٜمدقضمل، ُمدـ 

رضم٤م  اًمٜمٝمْم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمجدديـ، وىمد وًمدد وٟمِمد٠م ذم ىمٜمدقج سم٤مهلٜمدد، وشمٕمٚمدؿ ذم دهلدل، وؾمد٤مومر إمم 

٤ًٌم ًمٚمٛمٕمٞمِم٦م، ومٗم٤مز سمثروة واومرة، صمؿ شمزوج سمٛمٚمٙم٦م هبقسمد٤م ، وًم٘مد٥م سمٜمد قاب قمد٤مزم افد٤مه أُمدػم هبقسم٤م  ـمٚم

اعمٚمؽ هب٤مدر، ًمف ٟمٞمػ وؾمتقن يمت٤مسًم٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م واهلٜمدي٦م، ويمت٤مسمف ومتح اًمٌٞم٤من ذم قمنمدة أضمدزا  

 .(7/36)ذد، إقمالم1307شمقذم ؾمٜم٦م 
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٤م وذل اعمالئٙم٦م، وسم٥ًٌم إًم٘م٤م  اًمرقم٥م ذم ىمٚمقهبؿ، ويم٤مٟمقا َُمِٖمٞمٔملم ُمٙمروسملم قمٜمدُم

 قم٤مدوا: وم٢مهنؿ أ ا٘م٘مقا ؿمٞمً ٤م أي ر  مم٤م ظمرضمقا ًمتح٘مٞم٘مف. 

ذم ُمقىمع احل٤م ، وذل طم٤م  شم١ميمد ظمٞمٌتٝمؿ وؾمق   .﴾چ ڇ ڇڇ﴿: Tوىمقًمف 

ومٝمٛمٝمؿ عمقىمٗمٝمؿ وُمقىمػ أقمدائٝمؿ اعم١مُمٜملم: وم٘مد يم٤مٟمقا يتّمقرون اخلػم ذم 

اعمٜمٗمل ٟمٙمرة وأوىمٕمف  Tاٟمتّم٤مرذؿ قمغم اعم١مُمٜملم واؾمت ّم٤مهلؿ، وُمـ صمؿ ضمٕمؾ اهلل 

اًمٜمٗمل ًمٞمٕمؿ، ومٝمؿ أ َي٘متٚمقا، وأ َي٠مهوا، وأ َيٖمٜمٛمقا، وأ يٜمجحقا ذم س   سمٕمد

اعم١مُمٜملم قمـ اًمدقمقة اًمتل وىمٗمقا طمٞم٤مهتؿ قمٚمٞمٝم٤م، ورسمٓمقذ٤م هب٤م طمتك ٓقمتؼموذ٤م ذل 

 ٟمٗمًٝم٤م طمٞم٤مهتؿ. 

وإذا يم٤مٟم٧م أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ىمد حتدصم٧م قمـ مجقع اعمنميملم اًمتل ذ٤ممج٧م 

، وَرضَمَٕمٝم٤م إمم إُم٤ميمـ اًمتل اعمديٜم٦م، ويمٞمػ ؿمت٧م اهلل ذذه افٛمقع

وم٢من أيتلم اًمت٤مًمٞمتلم هل٤م  -ضم٤م ت ُمٜمٝم٤م، دمر ذيق  اخلٞم٦ٌم، ويٙم٤مد ي٘متٚمٝم٤م اًمٖمؿ واًمٖمٞمظ

شمتحدصم٤من قمـ قمدو ًمٚمٛم١مُمٜملم ظمٌٞم٨م هم٤مدر، وذذا اًمٕمدو ذق سمٜمق ىمرئم٦م، ضمػمان 

 اعم١مُمٜملم ذم اعمديٜم٦م. 

واًمت٤مريخ ذم  واعم١مُمٜملم ىمّم٦م اٙمٞمٝم٤م يُمتا٤مب اًمًػمة  اًمٜمٌلوًمٌٜمل ىمرئم٦م ُمع 

يمتٌٝمؿ، ومٞمٗمٞمْمقن ذم سمٞم٤من شمٗمّمٞمالهت٤م، وُمـ سملم ذ١مٓ : اإلُم٤مم اسمـ ىمٞمؿ افقزي٦م ذم 

يمت٤مسمف: زاد اعمٕم٤مد، واعم١مرخ اسمـ ذِم٤مم ذم يمت٤مسمف: اًمًػمة، وىمد ٟم٘مؾ قمـ يمٚمٞمٝمء اًمِمٞمخ 

سمٕمد أن -اًمذي ٟمٜم٘مؾ قمٜمف  شحم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ»حمٛمد مج٤م  اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل ذم شمٗمًػمه: 

 طمٙم٤ميتف ًمتٚمؽ اًم٘مّم٦م ومٞمء يكم:  -ٕم٤مد واًمًػمةرضمٕمٜم٤م إمم زاد اعم

ـ طمّمٜمٝمؿ، وم٠مسمك يمٕم٥م سمـ أظمٓم٥م إمم سمٜمل ىمرئم٦م ومدٟم٤م ُمِ  ٞملُّ اٟمٓمٚمؼ طُم 

سمـ أؾمد أن يٗمتح ًمف، ومٚمؿ يز  يٙمٚمٛمف طمتك ومتح ًمف، ومٚمء دظمؾ قمٚمٞمف ىم٤م : 

ًم٘مد ضم تٙمؿ سمٕمز اًمدذر، ضم تؽ سم٘مريش وهمٓمٗم٤من وأؾمد قمغم ىم٤مدهت٤م، حلرب »
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ٝم٤ممذ  اًمدذر، وسمجَ حمٛمد، ىم٤م  طمٞمل: ضم تٜمل واهلل سم
(0)

 .ىمد أرا، ُم٤م ه ومٝمق رقمد وسمر، 

ودظمؾ ُمع اعمنميملم ذم  ومٚمؿ يز  سمف طمتك ٟم٘مض اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمف وسملم رؾمق  اهلل 

حم٤مرسمتف، وَمُنا سمذًمؽ اعمنميمقن، وذط يمٕم٥م قمغم طمٞمل أٟمف إن أ ئمٗمروا سمٛمحٛمد أن 

  ًمف سمف. ول  طمتك يدظمؾ ُمٕمف ذم طمّمٜمف ومٞمّمٞمٌف ُم٤م أص٤مسمف، وم٠مضم٤مسمف إمم ذًمؽ وورم

ظمؼُم سمٜمل ىمرئم٦م وٟم٘مْمٝمؿ ًمٚمٕمٝمد، ومٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ اًمًٕمديـ  وسمٚمغ رؾمقَ  اهلل 

ومقه: ذؾ ذؿ قمغم قمٝمدذؿ أو ىمد وظمقا  ات سمـ ضمٌػم وقمٌد اهلل سمـ رواطم٦م ًمُٞمَٕمرِّ

ومٚمء دٟمقا ُمٜمٝمؿ وضمدوذؿ قمغم أظم٨ٌم ُم٤م يٙمقن، وضم٤مذروذؿ سم٤مًم٥ًمِّ  ؟ٟم٘مْمقه

حلٜم٤ًم  وحلٜمقا ًمرؾمق  اهلل  وم٤مٟمٍمومقا قمٜمٝمؿ، واًمٕمداوة، وٟم٤مًمقا ُمـ رؾمق  اهلل 

خيؼموٟمف أهنؿ ىمد ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد وهمدروا، ومٕمٔمؿ ذًمؽ قمغم اعمًٚمٛملم، وم٘م٤م  رؾمق  اهلل 

  :ر اًمٜمٗم٤م،،  .«اظمهؾؿكم اهلل أىمػم أزممموا با معمم»قمٜمد ذًمؽ واؿمتد اًمٌال  ودمٝما

إن سمٞمقشمٜم٤م »ذم اًمذذ٤مب إمم اعمديٜم٦م وىم٤مًمقا:  واؾمت٠مذن سمٕمض سمٜمل طم٤مرصم٦م رؾمق  اهلل 

ٌا  .شةقمقر ٧م اهلل اًمٓم٤مئٗمتلم، إن يريدون إٓ ومراًرا، وذؿا سمٜمق ؾمٚمٛم٦م سم٤مًمٗمِمؾ، صمؿ صم

ؿمٝمًرا، وأ يٙمـ سمٞمٜمٝمؿ ىمت٤م : ٕضمؾ ُم٤م  وأىم٤مم اعمنميمقن حم٤مسيـ رؾمقَ  اهلل 

طم٤م  اهلل سمف ُمـ اخلٜمد، سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمًٚمٛملم، إٓ أن ومقارس ىمريش ُمٜمٝمؿ: قمٛمرو 

د،، ومٚمء وىمٗمقا قمٚمٞمف ىم٤مًمقا: إن ذذه ُمٙمٞمدة ومج٤مقم٦م ُمٕمف أىمٌٚمقا ٟمحق اخلٜم سمـ قمٌد ُودي 

صمؿ شمٞمٛمٛمقا ُمٙم٤مًٟم٤م وٞمً٘م٤م ُمـ اخلٜمد، وم٤مىمتحٛمقه، وضم٤مًم٧م  .ُم٤م يم٤مٟم٧م اًمٕمرب شمٕمرومٝم٤م

هبؿ ظمٞمٚمٝمؿ ذم اًمًٌخ٦م سملم اخلٜمد، وؾمٚمع
(2)

 و قمكمُّ ، ودقمقا إمم اًمؼماز، وم٤مٟمتدب ًمٕمٛمرٍ 

                                      
عمحٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمدرازي، )ضمٝمدؿ(، ، [افٝم٤مم سم٤مًمٗمتح: اًمًح٤مب اًمذي ٓ ُم٤م  ومٞمف. خمت٤مر اًمّمح٤مح ( 1)

 شم»حمٛمقد ظم٤مـمرم. :(، ُمٙمت٦ٌم ًمٌٜم٤من، سمػموت، حت٘مٞمؼ119)ص
 . (3/23)ؾمٌخ(، )، دار ص٤مدر، سمػموت٦1م: إرض اعم٤محل٦م. ًم٤ًمن اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر ، ط[اًمًٌخ( 2)

دار اًمٗمٙمدر ، وؾمٚمع: ضمٌؾ سمًق، اعمديٜم٦م أو ُمقوع سم٘مرهب٤م، يٜمٔمر ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، ًمٞمد٤مىمقت احلٛمدقي، 

 شم(م.»3/236)سمػموت 
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وأسمٓم٤مهلؿ، ، وم٤ٌمرزه وم٘متٚمف اهلل قمغم يديف، ويم٤من ُمـ ؿمجٕم٤من اعمنميملم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ا

 واهنزم اًم٤ٌمىمقن إمم أصح٤مهبؿ، ويم٤من ؿمٕم٤مر اعمًٚمٛملم يقُم ذ )طمؿ ٓ يٜمٍمون(. 

أن يّم٤مًمح قمٞمٞمٜم٦م سمـ  وعم٤م ـم٤مًم٧م ذذه احل٤م  قمغم اعمًٚمٛملم أراد رؾمق  اهلل 

طمّمـ واحل٤مرث سمـ قمق  رئٞمز همٓمٗم٤من قمغم صمٚم٨م صمءر اعمديٜم٦م، ويٜمٍموم٤م ًم٘مقُمٝمء، 

ذم ذًمؽ، وم٘م٤مٓ: ي٤م رؾمق  اهلل، إن  وضمرت اعمراوو٦م قمغم ذًمؽ، وم٤مؾمتِم٤مر اًمًٕمديـ

يم٤من اهلل أُمر  هبذا ومًٛمًٕم٤م وـم٤مقم٦م، وإن يم٤من ر  شمّمٜمٕمف ًمٜم٤م ومال طم٤مضم٦م ًمٜم٤م ومٞمف، ًم٘مد 

يمٜم٤م ٟمحـ وذ١مٓ  اًم٘مقم قمغم اًمنم  سم٤مهلل وقم٤ٌمدة إوصم٤من، وذؿ ٓ يٓمٛمٕمقن أن 

أقمزٟم٤م ي٠ميمٚمقا ُمٜمٝم٤م صمٛمرة إٓ ىِمًرى أو سمٞمًٕم٤م، ومحلم أيمرُمٜم٤م اهلل سم٤مإلؾمالم، وذداٟم٤م ًمف، و

إكام لو »وىم٤م : ومّمقب رأهيء،  .واهلل ٓ ٟمٕمٓمٞمٝمؿ إٓ اًمًٞمػ !سمؽ ٟمٕمٓمٞمٝمؿ أُمقاًمٜم٤م

«يشء أصـعه يمؽم ظما رأبت ايمعرب ومد رمتؽم فمن وموس واضمدة
(0)

.  

 اًمٜمٌلُمـ  ويٛميض اًم٘م٤مؾمٛمل ذم طمديثف قمـ سمٜمل ىمرئم٦م، وقمـ ُمقاىمٗمٝمؿ

  اًمٜمٌلوُمـ اعم١مُمٜملم، وُم٤م يم٤من ُمـ أُمر   : ُمٕمٝمؿ، ومٞم٘مق 

  سمف سملم اًمٕمدو، وذزم صٜمع أُمًرا ُمـ قمٜمده ظمذا  -وًمف احلٛمد- Tهلل صمؿ إن ا

ذؿ ومٙم٤من مم٤م ذٞم٠م ُمـ ذًمؽ أن رضماًل ُمـ همٓمٗم٤من ي٘م٤م  ًمف ٟمٕمٞمؿ سمـ  ،مجققمٝمؿ، وومؾا طمدا

إين ىمد أؾمٚمٛم٧م،  ،وم٘م٤م : ي٤م رؾمق  اهلل ضم٤م  إمم رؾمق  اهلل  ُمًٕمقد سمـ قم٤مُمر 

لج فمـا ما إكام أكت رصمل وا»: وم٘م٤م  رؾمق  اهلل  .ومٛمرين سمء ؿم ٧م ضمد، همخا 

 شطمدفمة اؽمتطعت، همنن احلرب
(2)

ومذذ٥م ُمـ ومقره ذًمؽ إمم سمٜمل ىمرئم٦م، ويم٤من . 

قمِمػًما هلؿ ذم اف٤مذٚمٞم٦م، ومدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ وذؿ ٓ يٕمٚمٛمقن سم٢مؾمالُمف، وم٘م٤م : ي٤م سمٜمل 

                                      

 شم(م. »3/430ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة ) ( [أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل1)

 شم(م. »3/446( [أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة )2)
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ٓا  ىمرئم٦م، إٟمٙمؿ ىمد طم٤مرسمتؿ حمٛمًدا، وإن ىمريًِم٤م إن أص٤مسمقا ومرص٦م اٟمتٝمزوذ٤م، وإ

اٟمِمٛمروا
(0)

 وشمريمقيمؿ وحمٛمًدا، وم٤مٟمت٘مؿ ُمٜمٙمؿ، ىم٤مًمقا: ومء اًمٕمٛمؾ إمم سمالدذؿ راضمٕملم 

 .ىم٤مًمقا: ًم٘مد أذت سم٤مًمرأي .ي٤م ٟمٕمٞمؿ؟ ىم٤م : ٓ شم٘م٤مشمٚمقا ُمٕمٝمؿ طمتك يٕمٓمقيمؿ رذ٤مئـ

 .صمؿ ُم٣م قمغم وضمٝمف إمم ىمريش، وىم٤م  هلؿ: شمٕمٚمٛمقن ودي ًمٙمؿ وٟمّمحل ًمٙمؿ

ىم٤م : إن هيقد ىمد ٟمدُمقا قمغم ُم٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ ٟم٘مض قمٝمد حمٛمد  .ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ

، وإهنؿ ىمد راؾمٚمقه أهنؿ ي٠مظمذون ُمٜمٙمؿ رذ٤مئـ يدومٕمقهن٤م إًمٞمف، صمؿ يقاًمقٟمف وأصح٤مسمف

صمؿ ذذ٥م إمم همٓمٗم٤من وم٘م٤م  هلؿ ُمثؾ  .قمٚمٞمٙمؿ، وم٢من ؾم٠مًمقيمؿ رذ٤مئـ ومال شمٕمٓمقذؿ

ذًمؽ، ومٚمء يم٤من ًمٞمٚم٦م اًم٧ًٌم ُمـ ؿمقا  سمٕمثقا إمم هيقد إٟم٤م ًمًٜم٤م سم٠مرض ُم٘م٤مم وىمد ذٚمؽ 

راعاًمٙمُ 
(2)

وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝمؿ اًمٞمٝمقد: إن اًمٞمقم  .، واخلػ، وم٤مهنْمقا سمٜم٤م طمتك ٟمٜم٤مضمز حمٛمًدا

ـ ىمٌٚمٜم٤م طملم أطمدصمقا ومٞمف، وُمع ذذا وم٢مٟم٤م ٓ ٟم٘م٤مشمؾ ؾم٧ٌم، وىمد قمٚمٛمتؿ ُم٤م أص٤مب ُمَ 

ومٚمء ضم٤م هتؿ رؾمٚمٝمؿ سمذًمؽ ىم٤مًم٧م ىمريش: صدىمٙمؿ  .ُمٕمٙمؿ طمتك شمٌٕمثقا ًمٜم٤م رذ٤مئـ

ومٌٕمثقا إمم هيقد: إٟم٤م واهلل ٓ ٟمرؾمؾ إًمٞمٙمؿ أطمًدا، وم٤مظمرضمقا ُمٕمٜم٤م طمتك  .واهلل ٟمٕمٞمؿ

ومتخ٤مذ  اًمٗمري٘م٤من، وأرؾمؾ اهلل  .ا، وم٘م٤مًم٧م ىمرئم٦م: صدىمٙمؿ واهلل ٟمٕمٞمؿٟمٜم٤مضمز حمٛمدً 

T  قمغم اعمنميملم ضمٜمًدا ُمـ اًمريح ذم ًمٞم٤مٍ  ؿم٤مشمٞم٦م سم٤مردة ؿمديدة اًمؼمد، ومجٕمٚم٧م

٤ًٌم شم٘مقض ظمٞم٤مُمٝمؿ، وٓ شمدع هلؿ ىمدًرا إٓ يمٗم٠مهت٤م، وٓ ـمٜم
(1)

إٓ ىمٚمٕمتف، وٓ ي٘مر هلؿ  

 ذم ىمٚمقهبؿ اًمرقم٥م واخلق . ىمرار، وضمٜمد اهلل ُمـ اعمالئٙم٦م يزًمزًمقهنؿ، يٚم٘مقن 

طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمءن ي٠مشمٞمف سمخؼمذؿ، ومقضمدذؿ قمغم ذذه  وأرؾمؾ رؾمق  اهلل 

وم٠مظمؼمه سمرطمٞمؾ اًم٘مقم، وم٠مصٌح  احل٤م  وىمد هتٞم قا ًمٚمرطمٞمؾ، ومرضمع إمم رؾمق  اهلل 

                                      
ر: هتٞما٠م. خمت٤مر اًمّمح٤مح )ؿمٛمر(، )ص[( 1)  شم.»م(354اٟمِمٛمر ًمألُمر وشمِمٛما
 شم»(م.6/25[اًمٙمراع اؾمؿ ًمٚمخٞمؾ. ىم٤مًمف اًمٜمقوي ذم ذح ُمًٚمؿ ) (2)
 شمم.»(403)ص ،اًمٓمٜم٥م سمْمٛمتلم: طمٌؾ اخل٤ٌم . خمت٤مر اًمّمح٤مح )ـمٜم٥م([( 3)



84 

81 

 

وىمد رد اهلل قمدوه سمٖمٞمٔمف أ يٜم٤مًمقا ظمػًما، ويمٗم٤مه اهلل ىمت٤مهلؿ، ومّمد،  رؾمق  اهلل 

  قمٌده، وذزم إطمزاب وطمده. وقمده، وأقمز ضمٜمده، وٟمٍم

إمم اعمديٜم٦م ُم١ميًدا ُمٜمّمقًرا واعمًٚمٛمقن ُمٕمف وووٕمقا  صمؿ عم٤م رضمع رؾمق  اهلل 

ي٠مُمر  سم٤معمًػم إمم  Tوم٘م٤م : إن اهلل   اًمٜمٌلا أشمك ضمؼميُؾ  -اًمًالح ويم٤مٟم٧م اًمٔمٝمر

وم٢مين قم٤مُمد إًمٞمٝمؿ ومٛمزًمز  هبؿ، وم٠مُمر رؾمق   -وذؿ ىمٌٞمٚم٦م ُمـ هيقد ظمٞمؼم -سمٜمل ىمرئم٦م

ُمـ يم٤من ؾم٤مُمًٕم٤م ُمٓمٞمًٕم٤م ومال يّمٚملم اًمٕمٍم إٓ ذم سملم ذًٟم٤م وم٠مذن ذم اًمٜم٤مس: ُم١م اهلل 

 ىمرئم٦م
(0)

م رؾمق  اهلل  . قمكما سمـ أيب  واؾمتٕمٛمؾ قمغم اعمديٜم٦م اسمـ أم ُمٙمتقم، وىمدا

ـم٤مًم٥م روقان اهلل قمٚمٞمف سمرايتف إمم سمٜمل ىمرئم٦م، واسمتدرذ٤م اًمٜم٤مس، وم٤ًمر قمكم  طمتك إذا 

، ومرضمع طمتك ًم٘مل رؾمق  اهلل ٦م ًمرؾمق  اهلل دٟم٤م ُمـ احلّمقن ؾمٛمع ُمٜمٝم٤م ُم٘م٤مًم٦م ىمٌٞمح

 ظمه؟ »ىم٤م :  .سم٤مًمٓمريؼ وم٘م٤م : ي٤م رؾمق  اهلل، ٓ قمٚمٞمؽ أٓ شمدٟمق ُمـ ذ١مٓ  إظم٤مسم٨م

يمو رأوين مل بؼويموا من »: ىم٤م  .ىم٤م : ٟمٕمؿ ي٤م رؾمق  اهلل .«أـمـك ؽمؿعت مـفم رم أذى

شذيمك ؾمقًئا
(2)

٤م وقمنميـ ًمٞمٚم٦م طمتك ضمٝمدذ . ًً ؿ وشمالطمؼ سمف اًمٜم٤مس، وطم٤مسذؿ مخ

، ومتقاصم٧ٌم احلّم٤مر، وىمذ  اهلل ذم ىمٚمقهبؿ اًمرقم٥م، صمؿ ٟمزًمقا قمغم طمٙمؿ رؾمق  اهلل 

إوس وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمق  اهلل، صغم اهلل قمٚمٞمؽ وؾمٚمؿ، إهنؿ يم٤مٟمقا ُمقاًمٞمٜم٤م دون 

 اخلزرج، وىمد ومٕمٚم٧م ذم ُمقازم إظمقاٟمٜم٤م سم٤مُٕمس ُم٤م ىمد قمٚمٛم٧م. 

                                      

قمـ اسمـ إؾمدح٤م، هبدذا اًمٚمٗمدظ، وأظمرضمدف اًمٌخد٤مري  (4/192[ذ يمره اسمـ ذِم٤مم ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ) (1)

 شم»م. «ايمعٌم إ ا دم زمـي ومربظة أضمد  ا بصؾكم»( قمـ اسمـ قمٛمر ُمرومققًم٤م: 946)

( قمددـ اسمدـ إؾمدح٤م،، وأظمرضمددف اًمٓمدؼمي ذم شم٤مرخيددف 4/193( [ذيمدره اسمدـ ذِمدد٤مم ذم اًمًدػمة اًمٜمٌقيد٦م )2)

 شم»( ُمـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤م،م. 2/98)
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 هلؿ ويًتٛمر اًم٘م٤مؾمٛمل ذم طمديثف قمـ سمٜمل ىمرئم٦م وهمزو اًمرؾمق  

ىمٌؾ سمٜمل ىمرئم٦م ىمد طم٤مس سمٜمل  وىمد يم٤من رؾمق  اهلل »ومٞم٘مق : 

ىمٞمٜم٘م٤مع، وذؿ ؿمٕم٥م ُمـ اًمٞمٝمقد يم٤مٟمقا سم٤معمديٜم٦م ويم٤مٟمقا طمٚمٗم٤م  اخلزرج، ومٜمزًمقا قمغم 

ـُ  اهللِ طمٙمٛمف، وم٠ًمًمف إي٤مذؿ قمٌدُ  ـُ ا أيبي  سم  ومقذٌٝمؿ ًمف. ؾمٚمقَ   سم

 أ ا سمرضون، با معمم األوس أن حيؽم»: ومٚمء يمٚمٛمتف إوس ىم٤م  رؾمق  اهلل 

«همااك إلم ؽمعد زمن معاذ»: ىم٤مًمقا: سمغم، ىم٤م  رؾمق  اهلل  ش؟رصمل مـؽم همقفم
(0)

 . 

ىمد ضمٕمؾ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ذم ظمٞمٛم٦م ُٓمرأة ُمـ أؾمٚمؿ ي٘م٤م   ويم٤من رؾمق  اهلل 

ـ ذم ُمًجده، ويم٤مٟم٧م شمداوي افرطمك، وحتت٥ًم سمٜمٗمًٝم٤م قمغم ظمدُم٦م ُمَ  .رومٞمدة :هل٤م

ًم٘مقُمف طملم أص٤مسمف  ىمد ىم٤م  يم٤مٟم٧م سمف وٞمٕم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم، ويم٤من رؾمق  اهلل 

ٛمف  ش.اصمعؾوه دم طمقؿة رهمقدة ضمتى أفموده من ومربذ»اًمًٝمؿ سم٤مخلٜمد،:  ومٚمء طمٙما

ذم سمٜمل ىمرئم٦م أشم٤مه ىمقُمف ومحٛمٚمقه قمغم مح٤مر، ويم٤من رضماًل ضمًٞمًء  رؾمق  اهلل 

، ومٚمء اٟمتٝمك إمم رؾمق  اهلل واعمًٚمٛملم ىم٤م  مجٞماًل، صمؿ أىمٌٚمقا ُمٕمف إمم رؾمق  اهلل 

 :«وموموا إلم ؽمقدىمم»
(2)

 وم٘م٤مُمقا إًمٞمف وم٠مٟمزوًمف.  .

 ىم٤م  اسمـ يمثػم: إقمٔم٤مًُم٤م وإيمراًُم٤م واطمؽماًُم٤م ًمف، ذم حمؾ وٓيتف: ًمٞمٙمقن أٟمٗمذ حلٙمٛمف ومٞمٝمؿ. 

هماضمؽم  ،إن لم اء ومد كزيموا فمعم ضمؽؿك»: ومٚمء ضمٚمس، ىم٤م  ًمف رؾمق  اهلل 

ض ًمف إوس أن اًـ إًمٞمٝمؿ، وشم٘مق : ي٤م أسم٤م قمٛمرو، وص٤مرت شمٕمرِّ  .شؾمئت همقفم زمام

 ىمد وٓ  أُمر ُمقاًمٞمؽ ًمتحٙمؿ ومٞمٝمؿ.   إن رؾمق  اهلل

                                      

 شم»( ُمـ ـمريؼ اسمـ إؾمح٤م، ُمرؾماًلم. 2/100( [ضمز  ُمـ طمدي٨م أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شم٤مرخيف )1)

 شمم. »اخلدري  ( قمـ أيب ؾمٕمٞمد3043[أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 2)
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 .؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ طمٙمٛم٧ُم َء د: قمٚمٞمٙمؿ قمٝمد اهلل وُمٞمث٤مىمف أن احلٙمؿ ومٞمٝمؿ ًمَ وم٘م٤م  

ض قمـ رِ ٕمْ ، وذق ُمُ ىم٤م : وقمغم ُمـ ذٝمٜم٤م؟، ذم اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م رؾمق  اهلل 

ًٓ ًمف، وم٘م٤م  رؾمق  اهلل  رؾمق  اهلل  ين أطمٙمؿ ٢مىم٤م  ؾمٕمد: وم ،«كعم»: إضمال

وم٘م٤م  رؾمق   .ؾ اًمرضم٤م ، وشم٘مًؿ إُمقا ، وشمًٌك اًمذراري واًمٜم٤ًم ومٞمٝمؿ أن شم٘مت

شزمحؽم اهلل من هموق ؽمبعة أرومعة يمؼد ضمؽؿت همقفم»ًمًٕمد:  اهلل 
(0)

وذم رواي٦م:  .

شيمؼد ضمؽؿت زمحؽم اظمؾك»
(2)

، ويم٤من ؾمٕمد (أي: ٕن ذذا ضمزا  اخل٤مئـ اًمٖم٤مدر) 

 ٤مه ذم إيمحؾ. رُم -٦مىمرِ ي٘م٤م  ًمف اسمـ اًمٕم-أصٞم٥م يقم اخلٜمد،، رُم٤مه رضمؾ ُمـ ىمريش 

ذم أيمحٚمف ومٙمقاه رؾمق  اهلل 
(1)

، وىم٤م  ؾمٕمد: اًمٚمٝمؿ إن يمٜم٧م أسم٘مٞم٧م ُمـ 

ُمـ ىمقم آذوا  طمرب ىمريش ؿمٞمً ٤م وم٠مسم٘مٜمل هل٤م: وم٢مٟمف ٓ ىمقم أطم٥م إمم أن أضم٤مذد

رؾمقًمؽ ويمذسمقه وأظمرضمقه، اًمٚمٝمؿ وإن يمٜم٧م ىمد ووٕم٧م احلرب سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ، 

وم٤مؾمتج٤مب اهلل شمٕم٤ممم  ىمرئم٦موم٤مضمٕمؾ زم ؿمٝم٤مدة، وٓ متتٜمل طمتك شم٘مر قمٞمٜمل ُمـ سمٜمل 

٤ًٌم ُمـ شمٚم٘م٤م  أٟمٗمًٝمؿ.  دقم٤م ه ر قمٚمٞمٝمؿ أن ٟمزًمقا قمغم طمٙمٛمف سم٤مظمتٞم٤مرذؿ: ـمٚم  وىمدا

سم٤معمديٜم٦م ذم دار، صمؿ ظمرج  طمًٌٝمؿ رؾمق  اهلل  صمؿ عم٤م اؾمتٜمزًمقا ُمـ طمّمقهنؿ

إمم ؾمق، اعمديٜم٦م ومخٜمد، هب٤م ظمٜم٤مد،، صمؿ سمٕم٨م إًمٞمٝمؿ وميب أقمٜم٤مىمٝمؿ  رؾمق  اهلل 

، وومٞمٝمؿ قمدو اهلل طمٞمل سمـ أظمٓم٥م، ويمٕم٥م ذم شمٚمؽ اخلٜم٤مد،، خُيرَ  ًٓ ج هبؿ إًمٞمف أرؾم٤م

ُمٜمٝمؿ ُمع اًمٜم٤ًم   ٧ْم ٌِ ٜمْ ـ أ يُ ك ُمَ سمـ أؾمد رأس اًم٘مقم، وذؿ ؾمتءئ٦م أو ؾمٌٕمءئ٦م، وؾمٌَ 

أُمقاهلؿ، وذذا ُم٤م ذيمره شمٕم٤ممم ُمـ أُمر سمٜمل ىمرئم٦م 
(1)

 . 

                                      
، وأصدؾ قمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص اًمٚمٞمثل ُمرؾمداًل  ؾمػمة اسمـ ذِم٤مم( قمـ -4/200أظمرضمف اسمـ إؾمح٤م، )[ (1)

 شمم. »اًم٘مّم٦م ذم اًمّمحٞمحلم

، ورسمددء ىمدد٤م : شىمْمددٞم٧م سمحٙمددؿ اهلل»( سم٤مًمِمددؽ: 1768(، وُمًددٚمؿ )3043أظمرضمددف اًمٌخدد٤مري )[( 2)

 شمم. »شًم٘مد طمٙمٛم٧م سمحٙمؿ اعمٚمؽ» ( سمٚمٗمظ:3/71. وأظمرضمف أمحد )شسمحٙمؿ اعمٚمؽ»

  شمم. »...رُمل ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ذم أيمحٚمف ( سمٚمٗمظ:2208أظمرضمف ُمًٚمؿ ) [( 3)
، وؾمددػمة اسمددـ ذِمدد٤مم (330-1/328)اعمٕمدد٤مد  ، واٟمٔمددر: زاد(4844-4840)حم٤مؾمددـ اًمت٠مويددؾ ( 4)

(2/104-121). 
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قمٜمدُم٤م يم٤من - وًم ـ د  قمغم اًمٖمدر يمؾ ُم٤م طمدث ُمـ سمٜمل ىمرئم٦م

ع اًمٙمٗم٤مر اًمٙمٌػمة ذم همزوة اخلٜمد،، مم٤م أمجٚمٜم٤م اعم١مُمٜمقن يقاضمٝمقن مجق

ًم٘مد يم٤من اًمٖمدر ذق اًمّمٗم٦م إصٞمٚم٦م ًمٚمٞمٝمقد  -احلدي٨م قمٜمف ذم اًمٗم٘مرات اًم٤ًمسم٘م٦م

مجٞمًٕم٤م، ُمٜمذ سمدأ اعمًٚمٛمقن و٤موروهنؿ ذم اعمديٜم٦م، ويم٤من همدرذؿ ول  ذم ُمٕمٔمؿ 

 احل٤مٓت قم٘م٥م اًمٖمزوات اًمٙمؼمى: وم٘مد ٟم٘مض سمٜمق ىمٞمٜم٘م٤مع قمٝمدذؿ ُمع رؾمق  اهلل 

همزوة سمدر اًمٙمؼمى، ومح٤مسذؿ مخس قمنمة ًمٞمٚم٦م طمتك ٟمزًمقا قمغم طمٙمٛمف، قم٘م٥م 

، وأًمحا قمٚمٞمف طمتك أـمٚم٘مٝمؿ ًمف، ؿمٗمع ومٞمٝمؿ قمٜمد رؾمق  اهلل  وًمٙمـ قمٌد اهلل سمـ أيبي 

وذؿ ىمقم قمٌد اهلل سمـ ؾمالم 
(0)

 . 

ولقا سم٢مًم٘م٤م  صخرة قمٚمٞمف  صمؿ همدر سمٜمق اًمٜمْمػم سمٕمٝمدذؿ ُمع رؾمق  اهلل 

ىمتٚمٝمء قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م - دي٦م ىمتٞمٚملم ُمـ سمٜمل قم٤مُمر قمٜمدُم٤م ظمرج إًمٞمٝمؿ يًتٕمٞمٜمٝمؿ ذم

 سمحٙمؿ احلٚمػ اًمذي سمٞمٜمٝمؿ وسملم سمٜمل قم٤مُمر، ومخرج رؾمق  اهلل  -اًمْمٛمري

إًمٞمٝمؿ، وطم٤مسذؿ ؾم٧م ًمٞم٤م ، صمؿ اٟمتٝمك إُمر سم٢مضمالئٝمؿ قمغم أن هلؿ ُم٤م محٚم٧م اإلسمؾ 

ُمـ أُمقاهلؿ إٓ احلٚم٘م٦م
(2)

 ، ويم٤من ذًمؽ قم٘م٥م همزوة أطمد. 

ظمٞم٤مٟم٦م اًمٕمٝمد قمغم اًمٞمٝمقد سمجٛمٞمع ـمقائٗمٝمؿ، وإٟمف وذٙمذا يًجؾ اًمت٤مريخ اًمٖمدر و

 ًمٓمٌٞمٕمتٝمؿ اًمٖم٤مًم٦ٌم قمغم مجٞمع شمٍموم٤مهتؿ طمتك اًمٞمقم. 

٤م  سمٕمد ذذه اًمٚمٛمح٦م اعمقضمزة قمـ شم٤مريخ اًمٞمٝمقد ُمع اعمًٚمٛملم، ٟمرى طم٘م 

قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمقد إمم أيتلم اًمٚمتلم حتدصمت٤م قمـ سمٜمل ىمرئم٦م، ومٜمٗمن ُمـ 

                                      
 .(1/348)زاد اعمٕم٤مد ، و(440-1/438)اٟمٔمر: ؾمػمة اسمـ ذِم٤مم ( 1)

 .(328-1/327)زاد اعمٕم٤مد ، و(82-2/73)اٟمٔمر: ؾمػمة اسمـ ذِم٤مم  (2)

 شم»(، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموتم.1/146)، اعمٜمػم ، )طمٚمؼ( اعمّم٤ٌمح .واحلٚم٘م٦م: اًمًالح يمٚمف[
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 قم٤ٌمراهتء ُم٤م ات٤مج إمم اًمتٗمًػم.

ٔي ٔيتلم ي٘مق  اهلل وذم ا ومم ُمـ ذ٤مشملم ا ژ ڑ ڑ ک ک ﴿: ٦Tم ٕا

 .﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ُدوذؿ. ﴾ڑ ﴿وُمٕمٜمك   : قم٤موٟمقذؿ وؾم٤مقمدذؿ وقمْما

سمٞم٤من ًمٚمذيـ فم٤مذروذؿ، واعمراد هبؿ هيقد سمٜمل ىمرئم٦م:  :﴾ک ک ک ﴿و

ُمـ  ٕهنؿ ذؿ اًمذيـ اشمٗم٘مقا ُمع مجقع ىمريش وهمٓمٗم٤من قمغم أن هي٤ممجقا رؾمق  اهلل 

 . ﴾ڈ ژ ژ﴿ؿ ُمٕم٤مذدهتؿ ًمف، وذؿ اعم٘مّمقدون، سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: اخلٚمػ، سمرهم

: ُمـ ىمالقمٝمؿ وطمّمقهنؿ وآـم٤مُمٝمؿ، وذق ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمٕمؾ ﴾ک گ ﴿و

أٟمز : وم٘مد اقمتّمٛمقا سمتٚمؽ احلّمقن سمٕمد ومِمؾ اهلجقم اًمذي ىم٤مُم٧م سمف مجقع اًمٙمٗم٤مر، 

وسمٕمد ارشمدادذؿ إمم دي٤مرذؿ اًمتل ضم٤م وا ُمٜمٝم٤م، ويم٤مٟمقا ئمٜمقن أن طمّمقهنؿ 

٤مٟمتٝمؿ اًمِمٜمٞمٕم٦م، وًمٙمـ فمٜمقهنؿ ظم٤مسم٧م سمٕمد طمّم٤مر مخس وقمنميـ ؾمتحٛمٞمٝمؿ سمٕمد ظمٞم

٤ًٌم ُمـ اعم١مُمٜملم، وم٤موٓمروا أن  Tًمٞمٚم٦م وم٘مط، ويم٤من اهلل  ىمد ُمأل ىمٚمقهبؿ ومزقًم٤م ورقم

يٜمزًمقا ُمـ احلّمقن: ًمٞمتٚم٘مقا طمٙمؿ اهلل ورؾمقًمف ومٞمٝمؿ، يٜمٓمؼ سمف طمٚمٞمٗمٝمؿ ؾمٕمد سمـ 

 ُمٕم٤مذ، ويًٛمٕمٝمؿ إي٤مه. 

ـ أي٦م ُمرشملم ذم يمؾ ُمٜمٝمء اؾمتٕمٛمٚم٧م ذم ذذا اًم٘مدر ُم شُمـ»وذٙمذا ٟمجد أن 

 وذل اسمتدائٞم٦م ذم ىمقًمف: .﴾ک ک ک﴿سمٛمٕمٜمك، ومٝمل سمٞم٤مٟمٞم٦م ذم ىمقًمف: 

، إومم شمٌلم اًمذيـ فم٤مذروا اًمٙمٗم٤مر قمغم اعم١مُمٜملم، واًمث٤مٟمٞم٦م حتدد ﴾ک گ﴿

 سمد  ٟمزوهلؿ وأٟمف ُمـ احلّمقن واًم٘مالع. 

يمذًمؽ ٟمجد أن ذم ذذا اًم٘مدر ُمـ أي٦م ومٕمٚملم أؾم٤مؾمٞملم ل٤م: إٟمزاهلؿ ُمـ 



88 

88 

 

81 

٤ًٌم احلّمق ن، وىمذ  اًمرقم٥م ذم ىمٚمقهبؿ، وصم٤مٟمٞمٝمء يًٌؼ إو  ذم اًمقىمقع ويٕمتؼم ؾمٌ

ًمف وإن ضم٤م  ذم ٟمص أي٦م سمٕمده، ويم٠مٟمف إٟمء ىمدم قمٚمٞمف إٟمزاهلؿ ُمـ احلّمقن: ٕن ذذا 

 اإلٟمزا  ذق إذؿ، ومٙم٤من إسمٚمغ أن يٌدأ سمذيمره ًمٚمتٓمٛملم، أو ًمٚمتٕمجٞمؾ سمف. 

ذم شمتٛم٦م  Tحلّمقن ي٘مق  اهلل وذم سمٞم٤من ُم٤م ص٤مر إًمٞمف أُمرذؿ سمٕمد إٟمزاهلؿ ُمـ ا

ويالطمظ أن اعمٗمٕمق  ىمدم قمغم اًمٗمٕمؾ  .﴾ڳ ڳ ڳ ڱ﴿أي٦م: 

إو  وذق شم٘متٚمقن، دون اًمٗمٕمؾ اًمث٤مين وذق شم٠مهون، وًمٕمؾ اًمن ذم ذذا أن 

اًمرضم٤م  ذؿ اعمِمٝمقرون، واًم٘متؾ إٟمء وىمع قمٚمٞمٝمؿ، ومٜم٤مؾم٥م أن ي٘مدُمقا قمغم ومٕمؾ 

ٖم٤مر وذؿ ًمٞمًقا  سمٛمِمٝمقريـ، ذم طملم يِمتٝمر اًم٘متؾ، وإهى ذؿ اًمٜم٤ًم  واًمّمِّ

إه: ٕٟمف يٌ٘مك ومٞمٔمٝمر ًمٙمؾ أطمد، ومٜم٤مؾم٥م أن ي٘مدم ومٕمؾ إه قمغم أؿمخ٤مص 

إهى، صمؿ إٟمف ًمق ىمٞمؾ: ومريً٘م٤م شم٘متٚمقن وومريً٘م٤م شم٠مهون، ًمتقذؿ ىمٌؾ ؾمءع شم٠مهون 

أن ذٜم٤م  ومريً٘م٤م أ ي٘مدر اعم١مُمٜمقن قمغم ىمتٚمف، وأ يتٛمٙمٜمقا ُمٜمف، أو ومريً٘م٤م أـمٚمؼ هاطمف 

ا وشمر  ًمٞمٕمٞمش سم ٕمد شمٚمؽ افريٛم٦م اًمٜمٙمرا  طمر 
(0)

 . 

ڱ ڱ ﴿ومٞمٝم٤م:  Tأُم٤م أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وذل اًمتل ي٘مق  اهلل 

 .﴾ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

ومٝمل شمٌلم ُم٤م اؾمتقمم قمٚمٞمف اعم١مُمٜمقن ُمـ أُمقا  سمٜمل ىمرئم٦م قم٘م٤مري٦م يم٤مٟم٧م أو ؾم٤مئٚم٦م، 

أُم٤م أُم٤م إُمقا  اًمٕم٘م٤مري٦م ومتتٛمثؾ ذم أروٝمؿ ودي٤مرذؿ سمء ومٞمٝم٤م ُمـ ىمالع وطمّمقن، و

وطم٘مٞم٘م٦م  .﴾ں ﴿إُمقا  اًم٤ًمئٚم٦م وم٘مد ٟمص قمٚمٞمف ساطم٦م ذم أي٦م سم٘مقًمف: 

شمِمٛمؾ يمٚمٛم٦م إُمقا  إذا أـمٚمؼ مجٞمع إُمقا  وًمق يم٤مٟم٧م قم٘م٤مًرا، ًمٙمٜمٝم٤م ذٜم٤م ذيمرت 

                                      

 .(870-6/779)ٔمر: اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم، ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م، ًمٚمٗمخر اًمرازي اٟم( 1)
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ُم٘م٤مسمٚم٦م ًمألرض واًمدي٤مر، وم٤مىمتْم٧م ذذه اعم٘م٤مسمٚم٦م أن يراد هب٤م إُمقا  اًم٤ًمئٚم٦م ظم٤مص٦م، 

 وأٓ يدظمؾ ذم ُمدًمقهل٤م إرض واًمدي٤مر. 

أٟمف يٜمٌٖمل أن يالطمظ أٟمف ذيمر إرض صمؿ اًمدي٤مر صمؿ إُمقا ، وذق اًمؽمشمٞم٥م قمغم 

اًمٓمٌٞمٕمل واًمزُمٜمل ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتقري٨م أو اًمتٛمٚمٞمؽ: وم٢مهنؿ سمد وا سم٤مُمتال  إرض اًمتل 

اؾمتقًمقا قمٚمٞمٝم٤م وٟمزًمقا ومٞمٝم٤م، صمؿ اُمتٚمٙمقا اًمدي٤مر اًمتل يم٤مٟم٧م ذم شمٚمؽ إرض، صمؿ 

 إُمقا  اًمتل يم٤مٟم٧م ذم شمٚمؽ اًمدي٤مر. 

يٕمٜمل: ُمزارقمٝمؿ  .﴾ڻ ﴿ٙمٙمؿ سمٕمد ُمٝمٚمٙمٝمؿ وُمٚما »ضمرير اًمٓمؼمي: ي٘مق  اسمـ 

يٕمٜمل: ؾم٤مئر إُمقا   .﴾ں ﴿ي٘مق : وُم٤ًميمٜمٝمؿ،  .﴾ں ﴿وُمٖم٤مرؾمٝمؿ، 

 شهمػم إرض واًمدور
(0)

 . 

ؿ أرض سمٜمل ىمرئم٦م  : إن رؾمق  اهلل ّي زَ وي٘مق  اسمـ ضُم  ًا سمٕمد اؾمتٞمال  -ىم

سملم اعمٝم٤مضمريـ  -اعم١مُمٜملم قمٚمٞمٝم٤م
(2)

 . 

٘م٤مؾمٛمل دي٤مر سمٜمل ىمرئم٦م سمحّمقهنؿ، وأُمقاهلؿ سمٜم٘مقدذؿ ويٗمن مج٤م  اًمديـ اًم

وأصم٤مصمٝمؿ وُمقاؿمٞمٝمؿ، يمء يٗمن إرض اًمتل أ يٓم١موذ٤م سم٤مٕرض اًمتل أ ي٘مٌْمقذ٤م 

سمٕمد، وذل ظمٞمؼم، أو ُمٙم٦م، أو وم٤مرس واًمروم، صمؿ يٜم٥ًم
(1)

إمم اًمٓمؼمي أٟمف ىم٤م :  

قاب واًمّم»ووقز أن يٙمقن افٛمٞمع ُمراًدا، ُمع أن اًمٓمؼمي ي٘مق  ذم شمٗمًػم أي٦م: 

ُمـ اًم٘مق  ذم ذًمؽ أن ي٘م٤م : إن اهلل شمٕم٤ممم ذيمره أظمؼم أٟمف أورث اعم١مُمٜملم ُمـ 

                                      

 .(21/98)ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ( 1)

 .(3/136)اٟمٔمر: اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ، ٓسمـ ضمزي ( 2)

 .  (13/4846)حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ، ًمٚم٘م٤مؾمٛمل ( 3)
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أرض سمٜمل ىمرئم٦م ودي٤مرذؿ وأُمقاهلؿ وأرًو٤م أ يٓم١موذ٤م  أصح٤مب رؾمق  اهلل 

 وٓ أرض وم٤مرس واًمروم، وٓ اًمٞمٛمـ، ومء يم٤مٟمقا ٞمؼميقُم ذ، وأ شمٙمـ ُمٙم٦م وٓ ظم

وذًمؽ يمٚمف داظمؾ ذم ىمقًمف: وـم قه يقُم ذ، صمؿ وـم قا ذًمؽ سمٕمد وأورصمٝمٛمقه اهلل، 

 ش: ٕٟمف شمٕم٤ممم ذيمره أ خيّمص ُمـ ذًمؽ سمٕمًْم٤م دون سمٕمض﴾ڻ ڻ ڻ﴿
(0)

 . 

وذذ٥م سمٕمض اعمٗمنيـ إمم أٟمف شمٕم٤ممم أراد سم٤مٕرض اًمتل أ يٓم١موذ٤م ٟم٤ًم ذؿ، 

وىمد وصػ اًمزخمنمي ذذا سم٠مٟمف ُمـ سمدع اًمتٗمًػم
(2)

وم٠مطمًـ ذم ذذا احلٙمؿ،  

 وطم٤مًمٗمف اًمتقومٞمؼ واًمّمقاب. 

٤مر  وشمٕم٤ممم: أُم٤م ظمت٤مم ذذه ٔا ومٝمق  .﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ي٦م وذق ىمقًمف شم

ٔيت٤من ُمـ إطم٤مط ًمٙمٞمد سمٜمل ىمرئم٦م،  شم٘مرير ًم٘مدرة اهلل اًمت٤مُم٦م قمغم يمؾ ر ، وُمٜمف ُم٤م ذيمرشمف ذ٤مشم٤من ا

٤م ذؿ وِصٖم٤مرذؿ، واؾمتقًمقا قمغم  :ومتٙملم ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمٜمٝمؿ طمٞم٨م ىمتٚمقا رضم٤مهلؿ، وأهوا ٟم

٤ميمٜمٝمؿ وطمّمقهنؿ، وأُمقاهل ٤مئٚم٦م أيًْم٤م. ُمزارقمٝمؿ وممتٚمٙم٤مهتؿ، وُم  ؿ اًم

وشمٜمتٝمل هبذه أي٦م ىمّم٦م همزوة سمٜمل ىمرئم٦م سمٕمد همزوة إطمزاب: ًمتٌدأ 

إيذا   -ذل أيًْم٤م-ىمّم٦م أظمرى أ شمٙمـ ىمّم٦م همزوة، وًمٙمـ يم٤من ومٞمٝم٤م 

، ويم٤من ُمّمدر اإليذا  ومٞمٝم٤م اشمٗم٤م، أزواضمف وذـ اًميائر قمغم ُمٓم٤مًمٌتف ًمرؾمق  

حٞم٤مة اًمت٘مِمػ اًمتل يم٤من سمزي٤مدة اًمٜمٗم٘م٦م، وُم٤م شمقطمل سمف ذذه اعمٓم٤مًم٦ٌم ُمـ وٞم٘مٝمـ سم

 اٞم٤مذ٤م، ويم٤من ُمٗمروًو٤م أن يِم٤مريمٜمف ومٞمٝم٤م.

طم٘مٞم٘م٦م ذـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم، وومٞمٝمـ ُمـ اًمقوم٤م  ًمزوضمٝمـ اًمٙمريؿ ُم٤م ي١مذٚمٝمـ 

                                      

 .(21/99)شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( 1)

 ذد.1354، ط: اًمتج٤مري٦م، ؾمٜم٦م (3/233)اًمٙمِم٤م  قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ( 2)
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 ،هلذه اعمٙم٤مٟم٦م، وًمٙمـ اعمرأة ذل اعمرأة ذم طمرصٝم٤م قمغم اًمؽم ، وؿمٖمٗمٝم٤م سم٤محلكم واًمزيٜم٦م

 اًمٜم٤مذل، أُمر قذ ويٙمقن سمٚمده، ذم إو  اًمرضمؾ ذق زوضمٝم٤م يٙمقن طملم وسمخ٤مص٦م

 سمٖمػم أذٚمف قمغم يٖمد، أن وؾمٕمف وذم ىمرئم٦م، سمٜمل يم٠مُمقا  أُمقا  يده حت٧م شمٙمقن وطملم

 وروٞمٝم٤م اظمت٤مرذ٤م اًمتل اًمت٘مِمػ طمٞم٤مة إٓ أذٚمف وقمغم ٟمٗمًف قمغم ي٠مسمك ذق صمؿ طم٤ًمب،

 ذًمؽ ومٙم٤من ي٘مٜمٕمـ، أ وًمٙمٜمٝمؿ ،هب٤م ي٘مٜمٕمـ وأن يروٞمٜمٝم٤م أن يٜمٌٖمل ومٙم٤من وهلـ، ًمٜمٗمًف

  ومٞمٝمء: شمٕم٤ممم اهلل ي٘مق  اًمٚمتلم أيتلم ٟمزو  ؾم٥ٌم ويم٤من اًمتخٞمػم، ؾم٥ٌم ذق

﮵  ھ ھ ھ ے ے﴿ ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

﯁  ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ 

  .م29-28[إطمزاب:  ﴾      

 اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ -عمًٚمؿ واًمٚمٗمظ- وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري روى اًم٥ًٌم ذذا سمٞم٤من وذم

 ي١مذن أ سم٤ٌمسمف قؾًم٤مضمٚم اًمٜم٤مس ومقضمد ، اهلل رؾمق  قمغم يًت٠مذن سمٙمر أسمق دظمؾ ىم٤م :

 اًمٜمٌل ومقضمد ًمف، وم٠مذن وم٤مؾمت٠مذن قمٛمر ضم٤م  صمؿ ومدظمؾ، سمٙمر ٕيب وم٠مذن ىم٤م : ُمٜمٝمؿ، ٕطمد

 ٤م ًً وامًج٤م ٟم٤ًمؤه، طمقًمف ضم٤مًم
(0)

 رؾمق  ُأوحؽ ؿمٞم ٤ًم ٕىمقًمـ واهلل وم٘م٤م : ىم٤م : ؾم٤ميمًت٤م، 

 ومقضم٠مت إًمٞمٝم٤م وم٘مٛم٧م اًمٜمٗم٘م٦م ؾم٠مًمتٜمل ظم٤مرضم٦م سمٜم٧م رأي٧م ًمق اهلل، رؾمق  ي٤م وم٘م٤م : ، اهلل

 أسمق وم٘م٤مم ،«ايمـػؼة بهليمــي سمرى ىمام ضمورم لن» وىم٤م :  اهلل رؾمق  ومْمحؽ ،قمٜم٘مٝم٤م

 رؾمق  شم٠ًمًمـ ي٘مق : يمالل٤م قمٜم٘مٝم٤م، و٠م طمٗمٔم٦م إمم قمٛمر وىم٤مم قمٜم٘مٝم٤م، و٠م قم٤مئِم٦م إمم سمٙمر

 صمؿ قمٜمده؟ ًمٞمس أسمًدا، ؿمٞم ٤ًم  اهلل رؾمق  ٟم٠ًم  ٓ واهلل وم٘مٚمـ: قمٜمده!! ًمٞمس ُم٤م  اهلل

                                      

  شم(م.»740)ص، اؿمتد طمزٟمف طمتك أُمًؽ قمـ اًمٙمالم. خمت٤مر اًمّمح٤مح )وضمؿ( اًمذي :[اًمقاضمؿ (1)
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ھ ھ ھ ﴿ أي٦م: ذذه قمٚمٞمف ٟمزًم٧م صمؿ وقمنميـ، شمًًٕم٤م أو ؿمٝمًرا اقمتزهلـ

 سمٕم٤مئِم٦م ومٌدأ ىم٤م : ،﴾   ﴿ -سمٚمغ طمتك- ﴾ے

 سمهتشغمي ضمتى همقه سمعجقم أ ا أضمذ أمًرا فمؾقك أفمرض أن أربد إين فمائشة با» وم٘م٤م :

 اهلل رؾمق  ي٤م أومٞمؽ ىم٤مًم٧م: أي٦م، قمٚمٞمٝم٤م ومتال اهلل؟ رؾمق  ي٤م ذق وُم٤م ىم٤مًم٧م: .«أزموبك

 ُمـ اُمرأة  ؼم أٓ وأؾم٠مًمؽ أظمرة، واًمدار فورؾمقًم اهلل أظمت٤مر سمؾ أسمقي؟! أؾمتِمػم

 معـًتا ببعثـي مل اهلل إن أطمػمهتا، إ ا مـفن امرأة سمهليمـي  ا» ىم٤م : ىمٚم٧م: سم٤مًمذي ٟم٤ًمئؽ

«مقرًسا معؾاًم  زمعثـي ويمؽن متعـًتا، و ا
(0)

 عم٤م ىم٤مًم٧م:  قم٤مئِم٦م قمـ اًمؽمُمذي وروى .

 همال اأمرً  يمك ذاىمر إين فمائشة، با» وم٘م٤م : يب، سمدأ أزواضمف سمتخٞمػم  اهلل رؾمق  أُمر

 يٙمقٟم٤م أ أسمقي أن قمٚمؿ وىمد :ىم٤مًم٧م .«أزموبك سمهتلمري ضمتى سمهتعجقم أ ا فمؾقك

ۓ  ھ ھ ھ ے ے﴿ :ي٘مق  اهلل إن» :ىم٤م  صمؿ :ىم٤مًم٧م سمٗمراىمف، ًمٞم٠مُمراين

 طمتك- ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

 أريد وم٢مين !أسمقي أؾمت٠مُمر ذذا أذم :وم٘م٤مًم٧م .﴾   ﴿-سمٚمغ

 شومٕمٚم٧م ُم٤م ُمثؾ  اًمٜمٌل أزواج ؾوومٕم .أظمرة واًمدار ورؾمقًمف اهلل
(2)

 ذذا :ىم٤م  .

 ٟمفٕ أسمقهي٤م شمِم٤مور أن قم٤مئِم٦م  اًمٜمٌل أُمر وأُم٤م :اًمٕمٚمء  ىم٤م  ،صحٞمح طمًـ طمدي٨م

 أسمقهي٤م ُمـ ويٕمٚمؿ ومراىمف،  ت٤مر أن قمغم اًمِم٤ٌمب ومرط اٛمٚمٝم٤م أن خي٤م  ويم٤من اٌٝم٤م، يم٤من

                                      

، ذم اًمّمدحٞمح، واٟمٔمدر: صدحٞمح اًمٌخد٤مري (1478)، طمدي٨م (1105-2/104)صحٞمح ُمًٚمؿ ( 1)

 ، يمت٤مب: اًمتٗمًػم، سم٤مب: ؾمقرة إطمزاب.(3/175)

 شم»م. (3204[أظمرضمف اًمؽمُمذي )  (2)
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83 

84 

 شسمٗمراىمف قمٚمٞمٝم٤م يِمػمان ٓ أهنء
(0)

.  

 قمـ ًمٜم٤م شمٙمِمػ أيتلم، ٟمزو  ٥ٌمؾم شمنمح اًمتل اًم٘مّم٦م ذذه وًمٕمؾ

 أزواج إمم ٓ . اًمٜمٌل إمم ُمٜمٝمء إومم أو  ذم اخلٓم٤مب شمقضمٞمف ذم اًمن

 أي٤مت ذم ُمرشملم ٟمقديـ ىمد أهنـ وُمع هبـ، ظم٤مص ُمقوققمٝمء أن ُمع ، اًمٜمٌل

 وؾمالُمف، قمٚمٞمف اهلل صٚمقات اًمٙمريؿ رؾمقًمف أهمْمٌـ طملم T اهلل أهمْمٌـ ًم٘مد اًمت٤مًمٞم٦م،

ـا  ومٚمؿ  اهلل سمٜمدا  ينمومـ ٕن أذاًل  -اظمتٞم٤مرذـ وشمؿ أيت٤من ٟمزًم٧م طمتكو- يقُم ذ َيُٙم

T ،ؿم٠مهنـ. ذم قمٚمٞمف أٟمز  ُم٤م يٌٚمٖمٝمـ أن ويمٚمػ اًمٜمٌل، ٟمقدي صمؿ وُمـ هلـ  

 ُم٤م سملم  ٞمػمذـ ذق أيت٤من سمف وىمْم٧م أزواضمف ؿم٠من ذم قمٚمٞمف أٟمز  اًمذي وذذا

ػٔمَ ؿَم  ُمـ ومٞمف ذـ
(2)

 قمغم وًمٙمـ ،واًمزيٜم٦م اًمؽم  ُمٔم٤مذر ُمـ سمف يٓم٤مًمٌِـ وُم٤م اعمٕمٞمِم٦م، 

 طم٥م واؾمتداُم٦م قمٜمٝمـ، اهلل رو٤م ومٞمف ذـ سمء رو٤مذـ ذم أن خيؽمن أن ىمٌؾ يدريمـ أن

 وُمت٤مع واًمزيٜم٦م اًمؽم  ُمع وأن أظمرة، اًمدار ذم اعم٘مٞمؿ اًمٜمٕمٞمؿ ووءن هلـ، رؾمقًمف

 اًمدٟمٞم٤م ذم وطمرُم٤مهنـ هلـ، اًمرؾمق  وومرا، قمٚمٞمٝمـ، اهلل همْم٥م اظمؽمٟمف ذـ إذا اًمدٟمٞم٤م

 واًمثقاب اعم٘مٞمؿ، اًمٜمٕمٞمؿ ُمـ أظمرة وذم اعم١مُمٜملم، قبىمٚم ذم اًمرومٞمٕم٦م ُمٙم٤مٟمتٝمـ ُمـ

  قمٔمٞمؿ. وذق هلـ اهلل أقمده اًمذي

 اًمرؾمق ، طمٞم٤مة ذم اخلٓمػم اعمقوقع ذذا أيت٤من قم٤مف٧م يمٞمػ وًمٙمـ

  اعم١مُمٜملم. أُمٝم٤مت وطمٞم٤مة

 ذم وسمٞمٜم٧م وزيٜمتٝم٤م، اًمدٟمٞم٤م اظمتٞم٤مر ذق واىمٕمٝمـ قمغم ي٘مقم سمٗمرض سمدأت ًم٘مد

ٜما  صمؿ قمٚمٞمف، يؽمشم٥م ُم٤م إو٤مز  ًمٚمٛم١مُمٜملم يم٠مُمٝم٤مت ووٕمٝمـ اتٛمف سمٗمرض ٧ْم صَم

                                      

 .(163-162ص)افز  اًمراسمع ُمـ شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل، اف٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ( 1)

 شم. »م(1/313) ،اعمٜمػم )اًمِمٔمػ( ؿمدة اًمٕمٞمش ووٞم٘مف. اعمّم٤ٌمح: [اًمِمٔمػ( 2)
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 ذذا ذم اًمن ومٝمؾ أيًْم٤م، إو٤مز ذم قمٚمٞمف يؽمشم٥م ُم٤م وسمٞمٜم٧م زوج، خلػم وأزواج

 ذل يم٤مٟم٧م إو  ًمٚمٗمرض شمرؿمح وذل اًمٜمٗم٘م٦م، سمزي٤مدة ُمٓم٤مًمٌتٝمـ أن ذق اًمؽمشمٞم٥م

 ُمٕمٝم٤م؟ يتال م اًمذي سم٤مًمٗمرض يٌدأ أن اعمٜم٤مؾم٥م ومٙم٤من أيتلم، ٟمزو  ذم اًم٥ًٌم

 هم٤مي٦م ضم٤مٟمٌٝمـ إمم ُمٚمتٗم٧م همػم  اًمٜمٌل أن إمم إؿم٤مرة ومٞمف ٕن ذًمؽ يم٤من أم

 رسمف سمٕم٤ٌمدة ُمِمٖمق  ٕٟمف آًمتٗم٤مت:
(0)

.  

 وزيٜمتٝم٤م، اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة إرادة صقرة ًمف اظمت٤مرت إو ، اًمٗمرض صقرت وقمٜمدُم٤م

رشمف اًمذي اًمث٤مين سم٤مًمٗمرض وسمٛم٘م٤مسمٚمتف ًمف اًمّمقرة وهبذه  ورؾمقًمف اهلل إرادة سمّمقرة صقا

 ومٞمف شمراع أ وأٟمف ورؾمقًمف، اهلل رو٤م قمـ اًمٌٕمد يمؾ سمٕمٞمد أٟمف أؿمٕمرت -أظمرة واًمدار

  سمح٤م . أظمرة اًمدار

 أؾمٜمدت ًمف اعمحتقُم٦م اًمٜمتٞمج٦م يمٚمٞمٝمء ذم وذق اًمنمـملم ُمـ يمؾ ضمقاب ذيمرت وقمٜمدُم٤م

ـا  إذا هلـ اًمٕمٔمٞمؿ إضمر وضمٕمٚمتف ،T اهلل إمم صم٤مٟمٞمٝمء ضمقاب  اظمتٞم٤مرذـ سمٕمد اًمٕمٛمؾ أطمً

 خيؽمن سم٠من هلـ إا٤م  وومٞمف آظمتٞم٤مر، ذذا سمٗمْمؾ اؾمتح٘م٘مٜمف هلـ شمٙمريؿ وذق اعمقومؼ،

 اًمنمط ضمقاب أُم٤م وزيٜمتٝم٤م، اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة شمر  قمغم وي١مصمرٟمف اًمرؾمق ، ُمع اًمٕمٞمش ؿمٔمػ

 قمغم وأن قم٤مٍ ، ُمٙم٤من ذم أُمر أن قمغم ووٕمف سم٠مصؾ اًمدا  إُمر سمٗمٕمؾ اسمتدأه وم٘مد إو 

 أصؾ أي٦م ذم سمف أريد اًمذي إُمر ذذا وسمٕمد إًمٞمف، يّمؾ طمتك ويرشمٗمع يتٕم٤ممم أن اعم٠مُمقر

 متتٞمٕمٝمـ أن وُمع ـمًٌٕم٤م، اًمٓمال، سمٕمد قمٚمٞمٝمـ اعمٓمٚم٘م٦م( )ُمتٕم٦م اعمتٕم٦م قمرض ول  ُمٕمٜم٤مه

 ُمٜمف يٜمٚمـ أ أهنـ قمغم دًمٞماًل  سمٕمده، افٛمٞمؾ اًمتنيح ذيمر وم٘مد ـمٚم٘مـ، ىمد أهنـ ذم سيح

  قم٤مدة. واًمْمٞمؼ اًمٖمٞمظ ُمع يتٞمن ٓ افٛمٞمؾ اًمتنيح إذ اًمٓمال،: سم٤مظمتٞم٤مرذـ

                                      

 .(6/781)اٟمٔمر: اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم، ًمٚمٗمخر اًمرازي ( 1)
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 ومٞمٝم٤م ُم٤م يٕمتؼم وذؾ أيتلم، ذم اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد ُمٜمذ ًمٗم٘مٝم٤م ا حتدث وىمد 85

 ورؾمقًمف اهلل وسملم وزيٜمتٝم٤م، اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة سملم  اًمٜمٌل ٕزواج  ٞمػم ُمـ

 يٜمٓمٌؼ وذؾ اًمرؾمق ؟ قمّمٛم٦م ذم واًمٌ٘م٤م  اًمٓمال، سملم هلـ  ٞمػًما -أظمرة واًمدار

  ٘مف.اًمٗم يمت٥م ذم اعمذيمقر اًمتخٞمػم قمغم يٜمٓمٌؼ ُم٤م واًمنموط إطمٙم٤مم ُمـ قمٚمٞمف

 أهنـ ذيٓم٦م قمغم ًمٚمٓمال،،  ٞمػًما يم٤من أيتلم ذم اًمذي اًمتخٞمػم أن إمم ىمقم ذذ٥م

﮸   ﮹ ﴿ وزيٜمتٝم٤م اًمدٟمٞم٤م اظمؽمن إذا  اظمتٞم٤مرذـ ومجٕمؾ ،﴾﮶  ﮷  

 أهن٤م قم٤مئِم٦م قمـ ُمنو، روى سمء أيًْم٤م قمٚمٞمف ويًتدًمقن ًمٚمٓمال،، اظمتٞم٤مًرا ًمٚمدٟمٞم٤م

ٟم٤م ىمد» وم٘م٤مًم٧م: اُمرأشمف، خيػم اًمرضمؾ قمـ ؾم ٚم٧م َ  أومٙم٤من ، اهلل ُ  رؾمق ظمػما

شـمالىًم٤م؟
(0)

ه ومٚمؿ وم٤مظمؽمٟم٤مه» إظم٤ٌمر: سمٕمض وذم   شـمالىًم٤م يٕمدا
(2)

 أن يث٧ٌم وأ ىم٤مًمقا: .

 قم٤مئِم٦م قمـ قمروة طمدي٨م قمٚمٞمف ويد  أي٦م، ذم سمف اعم٠مُمقر اخلٞم٤مر إٓ ظمػمذـ  اًمٜمٌل

 همقه سمعجقم أ ا فمؾقك همال أمًرا يمك ذاىمر إين» : رؾمق  هل٤م ىم٤م  أي٦م ٟمزًم٧م عم٤م أهن٤م

 شمال صمؿ سمٗمراىمف، ي٠مُمراٟمٜمل يٙمقٟم٤م أ أسمقي أن اهلل قمٚمؿ ىمد ىم٤مًم٧م: ش.أزموبك سمهتلمري ضمتى

.أظمرة واًمدار ورؾمقًمف اهلل أريد إين ىم٤مًم٧م: أي٦م، قمٚمٞمٝم٤م
(1)

 ىمد اخلؼم ذذا وم٘م٤مًمقا: ،

ذـ أٟمف قمغم وضمقه ُمـ اًمدًٓم٦م طمقى َ  اظمتٞم٤مرذـ وسملم وأظمرة، اًمدٟمٞم٤م سملم ظمػما

 سمهتلمري ضمتى سمعجقم أ ا فمؾقك  ا» هل٤م: ىم٤م  ٟمفٕ اًمٜمٙم٤مح: قمغم اًمٌ٘م٤م  أو اًمٓمال،

 أن ومث٧ٌم أظمرة، قمغم اًمدٟمٞم٤م اظمتٞم٤مر ذم ي٘مع ٓ آؾمت ءر أن وُمٕمٚمقم .«أزموبك

                                      

 شم»(م. 1477(، وُمًٚمؿ )5262[أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (1) 

 شم»ىًم٤مم. ـمال يٕمده ومٚمؿ وم٤مظمؽمٟم٤مه  اهلل رؾمق  ظمػمٟم٤مقم٤مئِم٦م سمٚمٗمظ:  ( قمـ1477( [أظمرضمف ُمًٚمؿ )2)

 شم»(م.  3440[أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ) (3)
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86 

 يٙمقٟم٤م أ أسمقي إن» وىمقهل٤م: اًمٜمٙم٤مح، أو ،اًمٓمال، أو ،اًمٗمرىم٦م ذم سمف أريد إٟمء آؾمت ءر

 أن قمغم شمد  يمٚمٝم٤م ضمقهاًمق ومٝمذه .شورؾمقًمف اهلل أريد إين» وىمقهل٤م: .شسمٗمراىمف ي٠مُمراٟمٜمل

 واًمٜمٙم٤مح اًمٓمال، سملم اًمتخػم اىمتْم٧م ىمد أي٦م
(0)

.  

 اًمرؾمق ، ُمع واًمٌ٘م٤م  اًمٗمرا، سملم  ٞمػم ومٞمٝمء ًمٞمس أيتلم أن إمم آظمرون وذذ٥م

ـا   سمٙمر أسمق ي٘مق  أصح٤مسمف إمم اًمرأي ذذا ٟم٦ًٌم وذم وأظمرة، اًمدٟمٞم٤م سملم  ٞمػًما ومٞمٝمء ًمٙم

 احلًـ ذؿ:» افّم٤مص:
(2)

 وىمت٤مدة 
(1)

 إٟمء» ي٘مق : ًمف وآطمتج٤مج شمّمقيره وذم ،ش

ذـ ﮳﮴  ے﴿ ىم٤م : ٕٟمف وأظمرة: اًمدٟمٞم٤م سملم ظمػما ﮲   إمم ،﴾ۓ ۓ 

﮿ ﴿ ىمقًمف: ﮾  ﮽  ﮼  ﯁  ﮻  ُمـ واطمت٩م» ي٘مق : صمؿ ،ش﴾﯀

﮴  ے﴿شمٕم٤ممم: سم٘مقًمف ـمالٍ،   ٞمػمَ  يٙمـ أ ىم٤م : ﮳   ﮲  ۓ ۓ

﮹  ﮸  ﮷  ﮶   إذا يٓمٚم٘مٝمـ أن  ٟمٌٞمف اهلل أُمر وم٢مٟمء :﴾﮵

 إن ُٓمرأشمف: اًم٘م٤مئؾ ي٘مق  يمء سم٤مظمتٞم٤مرذـ، ـمال، وىمقعَ  ذًمؽ ضم٥ميق وأ اًمدٟمٞم٤م، اظمؽمن

 شذيمره عم٤م اظمتٞم٤مرذ٤م سمٕمد إي٘م٤معٍ  اؾمت ٜم٤مَ   سمف يريد ـمٚم٘متؽ، يمذا اظمؽمت
(1)

.  

 أسمق ىم٤م » سم٘مقًمف: ًمٚمرأيلم شمّمقيره أشمٌع ىمد افّم٤مص سمٙمر أسمق يم٤من وإذا

 : اًمٜمٌل وسملم اًمٗمرا، سملم  ٞمػمذـ -حم٤مًم٦م ٓ- أي٦م اىمتْم٧م ىمد سمٙمر:

 إوءر قمغم د  ىمد ﴾﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀   ﯁ ﴿ :ىمقًمف نٕ

 إذ :﴾ۓ   ۓ   ﮲  ﮳  ﮴   ے ﴿ :ىمقًمف ذم  اًمٜمٌل ومرا، اظمتٞم٤مرذـ

                                      

 ، سمتٍم  يًػم.(3/440)أطمٙم٤مم اًم٘مرآن اًم٘مرآن، ًمٚمجّم٤مص ( 1)

  شم»(م.  20/252أظمرضمف اسمـ ضمرير )[ (2)

 شم»(م.  20/252[أظمرضمف اسمـ ضمرير )3) )
 .(440-3/439)أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، ًمٚمجّم٤مص( 4)



97 

97 

 

 أن ومث٧ٌم ،أظمرة واًمدار  اًمٜمٌل اظمتٞم٤مر ذق آظمتٞم٤مر ُمـ أظمر اًمٜمًؼ يم٤من

 ،﴾﮵  ﮶  ﴿ :ىمقًمف قمٚمٞمف ويد  ،ومراىمف اظمتٞم٤مر ذق إٟمء أظمر آظمتٞم٤مر

 اعمراد إٟمء ﴾﮷  ﴿ :وىمقًمف ،ًمٚمٓمال، اظمتٞم٤مرذـ سمٕمد ذل إٟمء واعمتٕم٦م

ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤م  يمء اًمٓمال، سمٕمد سمٞمقهتـ ُمـ إظمراضمٝمـ

 سم٤مًمتنيح وأراد ،اًمٓمال، سمٕمد اعمتٕم٦م ومذيمر .﴾ڳ ڳ﴿ :ىمقًمف إمم ﴾ڈ

شسمٞمتف ُمـ إظمراضمٝم٤م
(0)

 اًمذي اعمٕمٜمك اظمت٤مر ىمد افّم٤مص سمٙمر أسمق يم٤من إذا أىمق : .

، ذيمرٟم٤مه ًٓ  اًمٕمريب سمـ سمٙمر أسمق ٟم٘مؾ وم٘مد حم٤مًم٦م، ٓ أي٦م ُم٘مت٣م أٟمف روىمر ًمف واؾمتد  أو

ذـ: ُمٕمٜمك إن ىم٤م : أٟمف احلٙمؿ قمٌد اسمـ قمـ  وقز ٓ وإٟمف اًمتخٞمػم، آي٦م قمٚمٞمٝمـ ىمرأ ظمػما

اًمتخٞمػم سمٚمٗمظ خيػمذـ أن
(2)

 سملم وىمع إٟمء ومٞمٝم٤م اًمتخٞمػم وم٢من أي٦م، ٟمص قمٚمٞمف واًمدًمٞمؾ ،

  أي٦م. ٟمص ُمـ فم٤مذر وذق ا،،اًمٗمر ومٞمٙمقن اًمدٟمٞم٤م وسملم اًمتٛمًؽ، ومٞمٙمقن أظمرة

 ذم اًمث٤مين اًم٘مق  ذق احلٙمؿ قمٌد اسمـ ُمـ اًمتقضمٞمف ذذا اًمٕمريب اسمـ اقمتؼم وىمد

 اًمرأيلم حتتف طمٙمك صمؿ  ٞمػًما، أيتلم ذم أن حمقره ضمٕمؾ وم٘مد إو  اًم٘مق  أُم٤م اعم٠ًمًم٦م،

  ؾمءذؿ. اًمٕمٚمء  ُمـ ـم٤مئٗم٦م إمم ُمٜمٝمء يمال   وٟم٥ًم افّم٤مص، قمـ ٟم٘مٚمٜم٤مل٤م اًمٚمذيـ

 قم٤مئِم٦م، ُمٜمٝمؿ: اًمرؾمق  ُمع واًمٌ٘م٤م  اًمٗمرا، سملم يم٤من اًمتخٞمػم سم٠من ىم٤مًمقا ـوم٤مًمذي

  ورسمٞمٕم٦م. ؿمٝم٤مب، واسمـ واًمِمٕمٌل، وقمٙمرُم٦م، وجم٤مذد،

 ُمـ ذؿ اًمٓمال، ذم يٙمـ وأ وأظمرة اًمدٟمٞم٤م سملم يم٤من اًمتخٞمػم سم٠من ىم٤مًمقا واًمذيـ

                                      

 .(3/440)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ( 1)

وىمقًمف إٟمف ٓ وقز أن خيػمذـ سمٚمٗمظ اًمتخٞمدػم صدحٞمح واًمددًمٞمؾ قمٚمٞمدف... »[وٟمص يمالم اسمـ اًمٕمريب: ( 2)

 ش.مشم»إًمخ
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 وىمت٤مدة احلًـ، همػمذؿ: وُمـ طمٜمٌؾ، سمـ أمحد رواي٦م ذم قمكم   اًمّمح٤مسم٦م:
(0)

.  

ۓ ۓ  ے﴿ أيتلم: أومم ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ اًمٕمريب اسمـ تٜمت٩مويً

﮹   أن ﴾﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

 ويمؾ اًمنمط، وىمع إن ي٘مٕم٤من ذط قمغم اعمٕمٚمؼ واًمتخٞمػم ذط، قمغم اعمٕمٚمؼ اًمٓمال،

 إذا اًمرضمؾ أن يزقمٛمقن اًمذيـ اعمٌتدقم٦م، ًمٚمجٝم٤م  -ي٘مق  يمء– ظمالوًم٤م صحٞمح ُمٜمٝمء

 ٕن اًمدار: دظمٚم٧م إن اًمٓمال، ي٘مع ٓ فأٟم .ـم٤مًمؼ وم٠مٟم٧م اًمدار دظمٚم٧م إن ًمزوضمتف: ىم٤م 

همػم ٓ اعمٜمجز ذق اًمنمقمل اًمٓمال،
(2)

.  

ث أيتلم ذم اًمذي اًمتخٞمػم وسمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ذٜم٤م  إو  اًمٕمٝمد ُمٜمذ اًمٗم٘مٝم٤م  حتدا

 واظمتٞم٤مرذ٤م ًمٜمٗمًٝم٤م، اًمزوضم٦م اظمتٞم٤مر طم٤مًمتل ذم اًمتخٞمػم قمغم يؽمشم٥م ومٞمء

  ًمٜمٗمًٝم٤م: ذ٤ماظمتٞم٤مر قمغم يؽمشم٥م ومٞمء وم٤مظمتٚمٗمقا زوضمٝم٤م، قمّمٛم٦م ذم ًمٚمٌ٘م٤م 

 وٓ ٟمٞم٦م همػم ُمـ صمالث أٟمف إمم وُم٤مًمؽ اًمٌٍمي، واحلًـ صم٤مسم٧م، سمـ زيد ومذذ٥م

  ٟمقى. ُم٤م ومٚمٚمزوج اًمدظمق  ىمٌؾ يم٤من إذا إٓ سمٞمٜمقٟم٦م،

 سم٤مئٜم٦م واطمدة أٟمف إمم وحمٛمد ،وزومر ،يقؾمػ وأسمق ،طمٜمٞمٗم٦م وأسمق قمكم، اإلُم٤مم وذذ٥م

 ىم٤مًمف ُم٤م واًمّمحٞمح ٥م،اعمذذ ُم٤مًمٙمل وذق اًمٕمريب اسمـ يزقمؿ يمء سمٞمٜمقٟم٦م، وٓ ٟمٞم٦م همػم ُمـ

 وإن صمالصًم٤م يٙمقن وٓ ىم٤م : اًمٓمال،، اًمزوج أراد إذا واطمدة شم٘مع إٟمء أٟمف افّم٤مص

  سم٤مًمٜمٞم٦م. ومت٘مع سمٞمد  أُمر  سم٘مقًمف: اًمتخٞمػم يم٤من إذا إٓ ٟمقى،

وزاقمل واًمثقري، ًمٞمغم، أيب اسـم وذذ٥م   رضمٕمٞم٦م. واطمدة ي٘مع ًمٜمٗمًٝم٤م اظمتٞم٤مرذ٤م أن إمم وٕا

                                      

 .(1516-1515ص)اٟمٔمر: اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ُمـ أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمف ( 1)

 .(1513ص)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ( 2)
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 صمالصًم٤م وي٘مع افّم٤مص، طمٙمك ومٞمء سم٤مئٜم٦م، طمدةوا أٟمف إمم ؾمٕمد سمـ اًمٚمٞم٨م وذذ٥م

 عمذذ٥م اًمٕمريب اسمـ طمٙم٤مي٦م أن وأرى ُم٤مًمؽ، ُمذذ٥م ذم يمء اًمٕمريب، اسمـ طمٙمك ومٞمء

  افّم٤مص. رواي٦م ُمـ احل٘مٞم٘م٦م إمم أىمرب اًمٚمٞم٨م

 ُم٤م إٓ ُمٜمف ي٘مع وٓ مجٞمًٕم٤م، ٟمقي٤مه إذا إٓ اًمٓمال، ي٘مع ٓ أٟمف إمم اًمِم٤مومٕمل وذذ٥م

  إيمثر. وسمٓمؾ إىمؾ وىمع ٤ماظمتٚمٗم وم٢من مجٞمًٕم٤م، قمٚمٞمف اشمٗم٘م٤م

  ًمزوضمٝم٤م: اظمتٞم٤مرذ٤م قمغم يؽمشم٥م ومٞمء اظمتٚمٗمقا يمذًمؽ 

 ذم- وزيد ،وقمكم قم٤ٌمس، واسمـ ،وقم٤مئِم٦م ،ُمًٕمقد واسمـ ،قمٛمر ومذذ٥م

 أٟمف إمم ؿمٝم٤مب واسمـ ،ي٤ًمر سمـ وؾمٚمٞمءن ،وُمنو، ،وقمٓم٤م  ،-قمٜمٝمء اًمروايتلم إطمدى

 ًمٞمغم، أيب واسمـ ،وحمٛمد ،وزومر ،يقؾمػ وأيب ،طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذذ٥م وذق ر ، ي٘مع ٓ

 ي٘مع ٟمٗمًٝم٤م سم٤مظمتٞم٤مرذ٤م هن٤مأ ُم٤مًمؽ ىمق  ُم٘مت٣م وذق واًمٚمٞم٨م، وإوزاقمل، واًمثقري،

 ر  سمف ي٘مع ٓ ًمزوضمٝم٤م اظمتٞم٤مرذ٤م إذ سمٌم : ومٚمٞمس واطمدة اظمت٤مرت وإن صمالصًم٤م،

  اًمِم٤مومٕمل. ُمذذ٥م يمذًمؽ وذق سم٤مٕومم،

 ي٦ماًمروا ذم وزيد ،قمكم رضمٕمٞم٦م: ـمٚم٘م٦م سمف شم٘مع ًمزوضمٝم٤م اظمتٞم٤مرذ٤م أن إمم وذذ٥م

 ذم يمٜم٤مي٦م .شاظمت٤مري» ىمقًمف: سم٠من وشمٕمٚم٘مقا ورسمٞمٕم٦م، اًمٌٍمي، واحلًـ قمٜمٝمء، إظمرى

  سم٤مئـ. أٟم٧م يم٘مقًمف: ـمٚم٘م٦م، وىمٕم٧م إًمٞمٝم٤م أو٤مومف وم٢مذا اًمٓمال،، إي٘م٤مع

 ر  ي٘مع ٓ أٟمف ُمـ وإئٛم٦م واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م مجٝمقر إًمٞمف ذذ٥م ُم٤م واًمّمحٞمح

ٟم٤م» : قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م وم٘مد زوضمٝم٤م: اظمت٤مرت إذا  ومٚمؿ وم٤مظمؽمٟم٤مه،  اهلل رؾمق  ظمػما

 شـمالىًم٤م قمٚمٞمٜم٤م يٕمدا 
(0)

  اًمّمحٞمح٤من. أظمرضمف وىمد .

                                      

 شم»م. (95ذم )ص [ؾمٌؼ  روف (1)
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 ذم روي يمء- احلدي٨م أن اًمتخٞمػم أو ذٜم٤م اخلٞم٤مر ُم٠ًمًم٦م سمف شمتؿ مم٤م وًمٕمؾ

 أظمذ وىمد  ت٤مر، أن ىمٌؾ أسمقهي٤م اؾمت ءر ومرص٦م قم٤مئِم٦م يٛمٜمح -اًمّمح٤مح

 ُم٤م أقمٓمٞمف عمـ سم٤مٍ،  طمؼ   ومٝمق اخلٞم٤مر، ًمٌ٘م٤م  اعمجٚمس اؿمؽماط قمدم ذذا ُمـ اًمٗم٘مٝم٤م  سمٕمض

 رأى وم٘مد اًمٗم٘مٝم٤م  أيمثر قمٚمٞمف ُم٤م خي٤مًمػ ذذا أن وُمع شمر ، أٟمف طم٤مًمف أو ىمقًمف ُمـ يٕمٚمؿ أ

 ذم وُم٤مًمؽ واًمزذري، احلًـ قمـ روي أٟمف وطمٙمك اًمّمحٞمح، ذق أٟمف اًم٘مرـمٌل

 اشم٤ٌمع اًم٤ٌمب ذذا ذم قمٜمدٟم٤م واًمذي» ىم٤م : أٟمف قمٌٞمد أيب قمـ ٟم٘مؾ صمؿ روايتٞمف، إطمدى

 وأ أسمقهي٤م، شمًت٠مُمر أن إمم اًمتخٞمػم هل٤م ضمٕمؾ طملم احلدي٨م، ذذا ذم قم٤مئِم٦م قمـ اًمًٜم٦م

 أصح ذذا ىم٤م : أٟمف اعمروزي وقمـ إُمر، ذذا ُمـ ظمروضًم٤م جمٚمًٝم٤م ُمـ ىمٞم٤مُمٝم٤م وٕمؾ

 واًمٓمح٤موي اعمٜمذر اسمـ وىم٤مًمف اًم٘مرـمٌل: ىم٤م  صمؿ .شقمٜمدي إىم٤مويؾ
(0)

.  

 ذم أي٦م هبذه اطمتج٤مضمٝمؿ اًمٜم٤مس سمٕمض قمـ افّم٤مص يٜم٘مؾ وذٜم٤م

 شمّمقير ذم وي٘مق  اًمٜمٗم٘م٦م، قمـ اًمٕم٤مضمز ُٓمرأة اًمتٗمريؼ وذم ،اخلٞم٤مر إو٤مب

َ  عم٤م  اًمٜمٌل ٕن» قمٚمٞمف: وطمجتٝمؿ رأهيؿ  اًمٗم٘مر وم٤مظمت٤مر وأظمرة اًمدٟمٞم٤م سملم ظُمػمِّ

ۓ  ھ ھ ھ ے ے﴿ شمٕم٤ممم: وم٘م٤م  ٟم٤ًمئف، سمتخٞمػم اهلل أُمره وأظمرة

 صمؿ .﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

 ٕن وذًمؽ ذيمروا: ُم٤م قمغم ومٞمٝم٤م دًٓم٦م ٓ سمٙمر: أسمق ىم٤م » اًمٗمريؼ: ذذا قمغم اًمرد ذم ي٘مق 

 ُمـ أن وُمٕمٚمقم وزيٜمتٝم٤م، اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة سم٢مرادهتـ ًمٗمراىمٝمـ  اًمٜمٌل اظمتٞم٤مر قمٚمؼ اهلل

                                      

٘مف أيتلم إمم ُم٤م ىم٤مًمف افّم٤مص واسمـ اًمٕمريب واًم٘مرـمٌل، واٟمٔمر: أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، ًمدألو  رضمٕمٜم٤م ذم وم( 1)

، وافدد٤مُمع ٕطمٙمدد٤مم اًم٘مددرآن، (1519-3/1518)، وأطمٙمدد٤مم اًم٘مددرآن، ًمٚمثدد٤مين، (3/440-441)

 .(173-14/170)ًمٚمث٤مًم٨م 
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 ومٚمء زوضمٝم٤م، وسملم سمٞمٜمٝم٤م شمٗمريً٘م٤م ذًمؽ يقضم٥م أ وزيٜمتٝم٤م اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة ٟم٤ًمئٜم٤م ُمـ أراد

 ًمٚمتخٞمػم ٥مُمقضم همػم أي٦م ذم اعمذيمقر اًمتخٞمػم اهلل أوضم٥م أضمٚمف ُمـ اًمذي اًم٥ًٌم يم٤من

  وسمٞمٜمف. اًمٜمٗم٘م٦م قمـ اًمٕم٤مضمز اُمرأة سملم اًمتٗمريؼ قمغم ومٞمف دًٓم٦م ومال همػمه، ٟم٤ًم  ذم

 أن يقضم٥م أ اًمٖمٜمك دون ًمٚمٗم٘مر وإيث٤مره اًمدٟمٞم٤م، دون ًممظمرة  اًمٜمٌل اظمتٞم٤مر وم٢من وأيًْم٤م

عِ  وأ وم٘مػًما، يمقٟمف ُمع ٟم٤ًمئف ٟمٗم٘م٦م قمغم ي٘مدر ىمد اًمٗم٘مػم ٕن ٟم٤ًمئف: ٟمٗم٘م٦م قمـ قم٤مضمًزا يٙمقن  يدا

 ًمٜم٤ًمئف يدظمر يم٤من سمؾ ٟم٤ًمئف، ٟمٗم٘م٦م قمـ قم٤مضمًزا يم٤من  اًمٜمٌل أن روي وٓ اًمٜم٤مس ُمـ أطمد

ؾمٜم٦م ىمقت
(0)

شحلٙمٛمٝم٤م ٌؾ ٗمِ ٖمْ ُمُ  ذيمر ُم٤م قمغم أي٦م هبذه وم٤معمًتد  ،
(2)

.  

 ذذه إًمٞمف اٟمتٝم٧م وُم٤م اًمتخٞمػم، ىمّم٦م حتٙمٞم٤من اًمٚمتلم أيتلم سمٕمد وذٜم٤م

 T اهلل يٜم٤مدي -أظمرة واًمدار ورؾمقًمف هلل اًمٜمٌل ٟم٤ًم  اظمتٞم٤مر ُمـ اًم٘مّم٦م

 طمتك طمٞم٤مهتـ: ذم يٚمتزُمٜمف أن هلـ يٜمٌٖمل اًمذي اًمًٚمقيمل اعمٜمٝم٩م هلـ ًمػمؾمؿ اًمٜمٌل ٟم٤ًم 

ـا  وطمتك أظمرى، ُمرة ذجرذـ إمم اًمرؾمق  يْمٓمر ٓ  اًمتل سم٤معمٙم٤مٟم٦م ضمديراٍت  يٙم

 اعم١مُمٜملم، أُمٝم٤مت وسمٙمقهنـ ُمٕمف، واحلٞم٤مة اًمرؾمق  ُمـ سم٤مًمزواج إًمٞمٝم٤م: اهلل رومٕمٝمـ

 ُمـ وسمٙمقهنـ واحلٙمٛم٦م، اهلل آي٤مت -شمتغم ُم٤م أوَ  - ومٞمٝم٤م شمتغم اًمتل ذل سمٞمقهتـ وسمٙمقن

 اًمرؾمق . سمٞم٧م آ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ :T ي٘مق 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ٱۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

                                      

 وادٌس اًمٜماِْمدػمِ  سمٜمدل ٟمخدَؾ  يٌٞمدع يمد٤من  اًمٜمٌدل أن» :( قمدـ قمٛمدر 5357[أظمرج اًمٌخد٤مري ) (1)

 شم» .مشؾمٜمتِٝمؿ ىمقَت  ٕذٚمف
 .(442-3/441)أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، ًمٚمجّم٤مص ( 2)
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ٺ ٿ ٿ ٿ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ڄ

ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ک ک ک

  .م34-30[إطمزاب: ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڱڱ 

 وذم أوهل٤م ذم  اًمٜمٌل ٟم٤ًم  ٟم٤مدت أهن٤م أي٤مت ذذه ذم ُيٚمحظ ُم٤م وأو 

 اعمٕمّمٞم٦م طم٤مزم ذم- ضمزا ذـ أن هلـ ًمت٘مرر أوهل٤م ذم ٟم٤مدهتـ وؾمٓمٝم٤م،

 ذم إطمداذـ وىمٕم٧م ًمق- ُمٜمٝمـ اعمٕمّمٞم٦م ٕن همػمذـ: ضمزا  وٕمػ -واًمٓم٤مقم٦م

 إيذا  وومٞمٝم٤م أيمثرذ٤م، وُم٤م قمٚمٞمٝمـ اهلل سمٜمٕمؿ واًمٙمٗمران افحقد أؿمد ومٞمٝم٤م -ُمٕمّمٞم٦م

 ومٞمٝم٤م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمر  هلل ـم٤مقمتٝمـ وٕن ،T اهلل قمٜمد ضمرًُم٤م أقمٔمٛمف وُم٤م  اهلل ًمرؾمق 

 ًمٚمرؾمق  اًمدائٛم٦م قمنمهتـ سمحٙمؿ ذـ صمؿ وًمرؾمقًمف، ًمف إرو٤م  وومٞمٝم٤م ٕٟمٕمٛمف، ؿمٙمر

 عمـ اًمٕمذاب يْم٤مقمػ ذٜم٤م وُمـ ُمٕمّمٞمتٝمـ، وذم ـم٤مقمتٝمـ ذم هبـ ُي٘متَدى ٕن أذٌؾ 

  ـم٤مقمتٝم٤م. قمغم أضمريـ ُمٜمٝمـ اعمٓمٞمٕم٦م ودُمَْزى ُمٜمٝمـ، ورؾمقًمف اهلل شمٕميص

 اًمقوع طم٘مٞم٘م٦م سمٕمده اهلل ىمرر وم٘مد أي٤مت ذم  اًمٜمٌل ًمٜم٤ًم  اًمث٤مين اًمٜمدا  أُم٤م

 اشم٘ملم إذا اًمٜم٤ًم  ُمـ يم٠مطمد ًمًـ إهنـ اًمٜم٤ًم ، ًم٤ًمئر سم٤مًمٜم٦ًٌم هلـ وآضمتءقمل اًمديٜمل

 ومرص٦م ذل همػمذـ، يٜمٚمٝم٤م أ ومرص هلـ أشمٞمح٧م وم٘مد رؾمقًمف، رو٤م قمغم وطمرصـ اهلل

٥مثَ يمَ  قمـ هبديف وآذتدا  طمٞم٤مشمف، ذم اًمٙمريؿ اًمرؾمق  ُمِم٤مريم٦م
(0)

 آٟمت٤ًمب وومرص٦م ،

                                      
 شم(م.»2/525)، (اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )اًمٙمث٥م .اًم٘مرب :اًمٙمث٥م[( 1)
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 شمٜمز  وومرص٦م سمٛمٜمزًمتٝمـ، وارشمٗم٤مع هلـ، شمنميػ ُمـ آٟمت٤ًمب ذذا ذم وُم٤م إًمٞمف،

 يمت٤مب ُمـ يتٚمقذ٤م اًمتل ؿٙمَ ًمٚمحِ  -همػمذـ ىمٌؾ- وؾمءقمٝمـ سمٞمقهتـ، ذم قمٚمٞمف اًمقطمل

  ُمٜمف. إًمٞمف يقطمك ُم٤م هب٤م يٌلم أو اهلل،

 اشم٤ٌمقمف قمٚمٞمٝمـ وومرض هلـ، رؾمٛمف اًمذي اًمًٚمقيمل اعمٜمٝم٩م يٜمٌع احل٘مٞم٘م٦م ذذه وُمـ

 أي٤مت. ذم إًمٞمٝمـ وضمٝمٝم٤م اًمتل وإواُمر اًمٜمقاذل ذم

 ومٞمف، يٚمـ وٓ اًمٙمالم يرىم٘مـ أٓ ذق قمٚمٞمٝمـ اعمٜمٝم٩م ذذا يٗمروف ُم٤م وأو 

٤ًٌم، ظمٜمًث٤م سمف يٜمٓم٘مـ وٓ  ػموهم ، اهلل رؾمق  همػم ُمع يتحدصمـ يمـ إذا ُمري

 أن فيِمٌ وطملم ذ٤مُمٍس، سمّمقت يم٤من إذا اعمرأة طمدي٨م وم٢من اًمرضم٤م : ُمـ حم٤مرُمٝمـ

ًة، يٙمقن ُوٝم٤م ُم٤ًمرا  ومٞمٜمزًمقذ٤م هب٤م، اًمٔمـ يًٞم قا ٕن اًمرضم٤م  ُمـ اعمرى ٟمٔمر ذم ُيَٕمرِّ

 شمّمؾ ُمٙم٤مٟم٦م أقمغم ذل اًمٜم٤ًم  سملم ُمٙم٤مٟمتٝم٤م يم٤مٟم٧م إذا ومٙمٞمػ ومٞمٝم٤م، ذل اًمتل اعمرشم٦ٌم قمـ

 اًمٜمٌل؟ ٟم٤ًم  دىطمإ يم٤مٟم٧م إذا يمٞمػ اُمرأة؟ إًمٞمٝم٤م

 قمغم ويم٤مٟمقا اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ اًمٜمٌل ٟم٤ًم  إًمٞمٝمؿ شمتحدث اًمذيـ اًمرضم٤م  يم٤من طم٘مٞم٘م٦م

 أزواج سمٓمٝمر أقمر  يم٤مٟمقا يمء ًمٚمرؾمق ، سمّمحٌتٝمؿ شمٚمٞمؼ واًمنم  اًمٓمٝمر ُمـ درضم٦م

  يري٥م. ُم٤م يمؾ قمـ وسُمٕمدذـ اًمٜمٌل،

 ومْماًل  ي٘م٤مرسمف ُمـ اًمرضم٤م  سملم ًمٞمس أٟمف ُمـ ي٘ملم قمغم اًمٜمٌل ٟم٤ًم  يم٤مٟم٧م وطم٘مٞم٘م٦م

 ويمء  ؿمخّمٞم٦م، وىمقة ُمٙم٤مٟم٦م، ؾمٛمق اُمرأة: أي اعمرأة، إًمٞمف شمٓمٛمح ومٞمء ي٤ًمويف أن قمـ

  سم٠مظمرى. أو سمٓمري٘م٦م همػمه رضمؾ إصم٤مرة ا٤موًمـ أن ُيٕم٘مؾ ومال رضمقًم٦م،

ـا  أ يمٚمف ذذا ًمٙمـ ڤ ڤ ڤ ﴿ ىمقًمف: T اهلل إًمٞمٝمـ يقضمف أن ُمـ ُيْٕمِٗمُٝم

 وُم٤م اًمًٚمقيمل، اعمٜمٝم٩م اًمٜمٌل ًمٜم٤ًم  شمرؾمؿ أي٤مت وم٢من .﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ



013 

011 

 

95 

 إن صمؿ ُمقاده، ُمـ اعم٤مدة ذذه شمٙمقن ٓ اًمًٚمق  ذم ُمٜمٝم٩م ًمٚمٛمرأة ينمع أن يٜمٌٖمل

 يمؾ وم٠مومم ُمريْم٦م، ىمٚمقهبؿ ُمٜم٤موم٘ملم ُمـ خيٚمق ٓ ؾمالُمتف رهمؿ اإلؾمالُمل اعمجتٛمع

 قمغم ُم٘مّمقًرا ًمٞمس اعمٜمٝم٩م وذذا اًمٜم٤ًم ، ُمـ اًمٜمٌل أزواج ًمٖمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم آظمر جمتٛمع

  ذداه. قمغم وشمًػم فشمٚمتزُم سم٠من ُمٓم٤مًم٦ٌم ُمًٚمٛم٦م يمؾ وم٢من اًمٜمٌل: ٟم٤ًم 

 أن ىمٌؾ أظمٓم٠من ىمد أهنـ  اًمٜمٌل ٟم٤ًم  إمم أي٤مت ذم اًمٜمٝمل شمقضمٞمف يٕمٜمل وٓ

ی ی ی ﴿ سمٞمٜمٝم٤م ُمـ يمثػمة: ٟمٔم٤مئر اًمٙمريؿ اًم٘مرآن أؾمٚمقب ذم ًمف وم٢من إًمٞمٝمـ: يقضمف

 ،م106[يقٟمس:  ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جت حت

ژ ژ ڑ ڑ ﴿ ،م213[اًمِمٕمرا :  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿

 واخلٓم٤مب ،﴾ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ ،م88[اًم٘مّمص:  ﴾گگ ک کک ک گ گ

 ُمٜمف يتّمقر ومال اًمتقطمٞمد، إمم اًمداقمل وذق ، اهلل رؾمق  إمم ُمقضمف مجٞمٕمٝم٤م ذم

  سمٕمٞمد. أو ىمري٥م ُمـ اًمنم  ذم اًمقىمقع

 اًمذي إُمر ذذا ذق اًمٜمٌل ٕزواج اًمًٚمقيمل اعمٜمٝم٩م يٗمروف ُم٤م وصم٤مين

 سمٙمالُمٝمـ، يتٕمٚمؼ أيًْم٤م وذق .﴾ڄ ڄ ڄ﴿ أي٦م: إًمٞمٝمـ شمقضمٝمف

  إًم٘م٤مئف. ذم ـمري٘مَتٝمـ ىمٌٚمف اًمٜمٝمُل  قم٤مًم٩م أن سمٕمد اًمٙمالم ذذا ُمقوقع يٕم٤مًم٩م أٟمف ػمهم

 يٓمٛمع ٓ طمتك :ـَ ٛمْ يتٙمٚما  ـا وذُ  ـا ٚمِ ويَ  نيتٙمنا  أن قمـ إومم اعم٤مدة ذم هنلم ىمد إهنـ

 ُم٤م إٓ طمديثٝمـ ذم اعمقوققم٤مت ُمـ يتٜم٤موًمـ سم٠مٓ اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٤مدة ذم ُأُمرن صمؿ ومٞمٝمـ، أطمد

 يمالُمٝمـ يًٚمؿ يمٚمتٞمٝمء وسم٤معم٤مدشملم يٜمٙمره، وٓ اًمًٚمٞمؿ واعمجتٛمع ًمٙمريؿا اخلُٚمؼ يتٕم٤مرومف

، وـمري٘م٦مَ  ُمقوققًم٤م وي٘مٌؾ
ٍ
 اًمرومٞمع إدب يٗمروف قمء ظمروٌج  قمٚمٞمٝمـ ي١مظمذ ومال أدا 

  إدا . ـمري٘م٦م ذم اًمِمخّمٞم٦م وىمقة اًمٍماُم٦م حتتٛمف قمء اٟمحراٌ   وٓ اعمقوقع، ذم

 يمذيمر اًمقاضم٥م وُمٜمف ،همْم٤مو٦م دون سمف اعمًٛمقح اًم٘مق  ذق اعمٕمرو  اًم٘مق  إن
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 واًمتقسم٦م، وآؾمتٖمٗم٤مر، اًم٘مرآن، وشمالوة اعمٜمٙمر، قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمرو ، وإُمر اهلل،

 إًمٞمف وات٤مج إٟم٤ًمن، يمؾ ُمع احلٞم٤مة رضورات شمٗمروف اًمذي يم٤مًمٙمالم اعم٤ٌمح وُمٜمف

 اًمتحٞم٦م، يم٢مًم٘م٤م  :سمف إًمزام دون اًمنمع يٓمٚمٌف وىمد اعمنموقم٦م، ُمٕم٤مُمالهتؿ ذم قم٤مدة اًمٜم٤مس

  اًمتٝمٜم ٦م. ويمٚمءت ىم٤مئٚمقذ٤م، يمثر إذا اؾم٤مةاعمق ويمٚمءت

 سمف يٖمت٤مب اًمذي يم٤مًمٙمالم قمٚمٞمف ويٕم٤مىم٥م اًمِم٤مرع ارُمف ُم٤م اًم٘مق : ُمـ أن وسمدذل

 وؿمٝم٤مدة اًمٙمذب، واًمٙمالم وآظمر، ُمًٚمؿ سملم سمف يقىمع اًمذي واًمٙمالم همػمه، اعمًٚمؿ

 وذذا قمٚمٞمٝم٤م، اؤمتـ اًمتل إهار وإومِم٤م  واًم٘مذ ، واًم٥ًم، واًمِمتؿ، اًمزور،

ف ُمٕمرو ، ىمق  سم٠مٟمف يقصػ أن قمـ يٙمقن ُم٤م أسمٕمد يءصمٚمف ُم٤مو اًمٙمالم  مم٤م إذن ومتجٜمٌُّ

  سم٤مٕومم!. -قمٜمٝمـ وريض  -اًمٜمٌل ٟم٤ًم  وقمغم ُمًٚمٛم٦م، يمؾ قمغم و٥م

 وقمغم اعم١مُمٜملم، أُمٝم٤مت قمغم اًمًٚمقيمل اعمٜمٝم٩م اتٛمٝم٤م اًمتل اعمقاد وصم٤مًمث٦م

 سمٞمقهتـ، يٚمزُمـ أن ذل إؾمالُمٝمـ، سمٛم٘مت٣م اعمًٚمٛملم ٟم٤ًم  ُمـ همػمذـ

 ذم اف٤مُمٕم٦م واًمّمالة وآؾمتِمٗم٤م ، أسمقهي٤م، يمزي٤مرة :ًميورة إٓ ُمٜمٝم٤م رضمـخي ومال

 سمروم٘م٦م واًمًٗمر سم٤معمقشمك، ًمالشمٕم٤مظ اعم٘م٤مسمر وزي٤مرة عمقاؾم٤مهتؿ، اعمرى وقمٞم٤مدة اعمًجد،

  احل٩م. ومريْم٦م ٕدا  حمرم

ـا  أن و٥م سمف هلـ ُمًٛمقطًم٤م ظمروضًم٤م ُمْمٓمراٍت  سمٞمقهتـ ُمـ خَيرضمـ وطملم  َيُٙم

ـا  وٓ ُمٜمٝم٤م، فمٝمر ُم٤م إٓ زيٜمتٝمـ يٌديـ ومال ُمًتقراٍت، حمتِمءٍت   إسمدا  إمم ويٕمٛمدن يتزيا

 اًمذي اًمًٚمقيمل اعمٜمٝم٩م ُمقاد ُمـ اًمراسمٕم٦م اعم٤مدة ذم يمٚمف هبذا شمٓم٤مًمٌٝمـ وأي٤مت ُمٗم٤مشمٜمٝمـ،

  .﴾ڃ چ چ چ چڇ﴿ ومٞمٝم٤م: T اهلل ي٘مق  طمٞم٨م هلـ، شمرؾمٛمف

َ  وىمد  سمف شمًتدقمل ٤موُم اًمزيٜم٦م وسم٢مفمٝم٤مر اعمٌم، ذم واًمتٙمن سم٤مًمتٌخؽم اًمتؼمج وُمنِّ

 وؿمٗم٤مومٞمتٝم٤م، ًمرىمتٝم٤م قمٜمف شمِمػ أو ضمًدذـ شمّمػ اًمتل اًمثٞم٤مب وسمٚمٌس اًمرضمؾ، ؿمٝمقة
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ٞمديم٤مفِ  اعمح٤مؾمـ وسم٢مسمدا 
(0)

واًم٘مرط واًم٘مالئد 
(2)

 ومٞمف عم٤م اًمٜمٝمل: يِمٛمٚمف مم٤م ذًمؽ ومٙمؾ ،

 ًمٚمٙم٤ٌمئر واًمتٕمرض اعمٗمًدة ُمـ
(1)

.  

 أهن٤م -أصحف ُمـ وًمٕمٚمف- هب٤م اعمراد سمٞم٤من ذم ىمٞمؾ ُم٤م سملم ـومٛمِ  إومم اف٤مذٚمٞم٦م أُم٤م

 :هل٤م ي٘م٤م  اًمتل ذل هلذا أهن٤م اًمزخمنمي ويْمٞمػ سمزُمـ، شم٘مٞمد دون ُمٓمٚمً٘م٤م اًم٘مديٛم٦م

 أُم٤م قمٞمًك، زُمـ إمم ىمٌٚمف، ُم٤م أو إسمراذٞمؿ ومٞمف وًمد اًمذي اًمزُمـ ُمـ .افٝمال  اف٤مذٚمٞم٦م

واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمٝمء وحمٛمد قمٞمًك سملم ُم٤م ومٝمل إظمرى اف٤مذٚمٞم٦م
(1)

 ُم٤م سملم وُمـ ،

 ضم٤مذٚمٞم٦م ومٝمل إظمرى اف٤مذٚمٞم٦م أُم٤م اإلؾمالم، ىمٌؾ اًمٙمٗمر ضم٤مذٚمٞم٦م أهن٤م أيًْم٤م: ىمٞمؾ

 ذر ٕيب ىم٤م   اهلل رؾمق  أن ُمـ روي ُم٤م ويٕمْمده اإلؾمالم، ذم واًمٗمجقر اًمٗمًق،

 أظمرضمف وىمد .«صمالؾقة همقك امرؤ إكك» أقمجٛمٞم٦م: ويم٤مٟم٧م سم٠مُمف رضماًل  قمػما  عم٤م

  اف٤مذٚمٞم٦م. أُمر ُمـ اعمٕم٤ميص سم٤مب: اإليءن، يمت٤مب: ذم اًمٌخ٤مري،

 ذم ضم٤مذٚمٞم٦م إطمداث قمـ اًمٜمٝمل ذق اًم٘مٞمد سمذًمؽ اًمتؼمج قمـ سم٤مًمٜمٝمل اعمرادو

 ىمٌٚمف اًمٙمٗمر ضم٤مذٚمٞم٦م شمِمٌف اإلؾمالم
(5)

.  

 ًمٜمٗمن ىمٚمٞماًل  ٟم٘مػ أن قمٚمٞمٜم٤م ًمزاًُم٤م ٟمرى اًمت٤مًمٞم٦م اعمقاد إمم ٟمٜمت٘مؾ أن وىمٌؾ

  اًم٤ًمسم٘م٦م. اعمقاد ذم وردت يمٚمءت

 ُمرة وردت وىمد إومم، اعم٤مدة ذم .﴾ڤ  ﴿ يمٚمٛم٦م: ذل اًمٙمٚمءت ذذه وأومم

                                      
 شمم.»(119ص)، (افٞمد: اًمٕمٜمؼ. خمت٤مر اًمّمح٤مح )ضمقد[ ( 1)
 شمم.»(560)ص، اًم٘مرط: اًمذي ُيٕمٚماؼ ذم ؿمحٛم٦م إذن. خمت٤مر اًمّمح٤مح )ىمرط([ ( 2)
 ، وذل ذم افز  اًمث٤مًم٨م قمنم ُمٜمف.(4849ص)ًمٚم٘م٤مؾمٛمل  ،٤مؾمـ اًمت٠مويؾاٟمٔمر: حم( 3)

 شم(م.»3/545) قمٌد اًمرزا، اعمٝمدي : ، حت٘مٞمؼوتسمػم[يٜمٔمر اًمٙمِم٤م ، ًمٚمزخمنمي، دار إطمٞم٤م  اًمؽماث اًمٕمريب،  ( 4)
ـ اًمت٠مويؾ، ( 5) ـ اًمّمحٞمح، اًم٤ٌمب اعمذيمقر.(28)، واحلدي٨م سمرىمؿ (4849ص)حم٤مؾم  ، ذم يمت٤مب اإليءن، ُم
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 ىمقًمف ذم وذًمؽ ؾم٤معم٤ًم، ُمذيمر مجع اعمجٛمقع اًمٗم٤مقمؾ اؾمؿ سمّمٞمٖم٦م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم صم٤مٟمٞم٦م

 وىمد ،م4[اًمِمٕمرا :  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ شمٕم٤ممم:

 اًمتقطمٞمد، إمم دقمقشمف ذم  اهلل رؾمق  يمذسمقا اًمذيـ ًمٚمٕمرب اًمتٝمديد ؾمٞم٤م، ذم ضم٤م ت

 ،آؾمتٙم٤مٟم٦م درضم٦م إمم هلؿوإذٓ هلؿ، اهلل ىمٝمر قمـ يمٜم٤مي٦م ومٞمٝم٤م إقمٜم٤م، وظمْمقع

 يٌدو اًمذي واًمٚملم اًمْمٕمػ ُمـ إذن اًمٙمٚمٛم٦م وم٠مصؾ اًمرأس، وشمٜمٙمٞمس ،واًمتٓم٤مُمـ

 أُم٤مم وٕمػ وم٢مٟمف اًم٘مق : ذم اخلْمقع قمـ اًمٜمٝمل ضم٤م  ذٜم٤م وُمـ واؾمتًالًُم٤م، شمٓم٤مُمٜم٤ًم

 أن ذم ومٞمٓمٛمع صمف،حتدِّ  سمٛمـ اًمٔمـ يز َ  أن قمغم اًم٘مٚم٥م ُمريض يم٤من إذا اٛمٚمف اًمرضمؾ

  اعمنموقم٦م. همػم رهمٌتفًم اؾمتج٤مسم٦م ًمدهي٤م ود

 ٓ ذ١مٓ  وأُمث٤م  اًمٕم٘مٞمدة، ووٕم٤م  ُمٜم٤موم٘مقن -وقمٍم ضمٞمؾ يمؾ ذم- اًمٜم٤مس وذم

  وٕمػ. رائح٦م اؿمتٛمقا إذا يٓمٛمٕمقا أن يٚمٌثقن

 يمٚمٛم٦م: ومٝمل وُمٕمٜم٤مذ٤م ُم٤مدهت٤م أصؾ سمٞم٤من إمم حتت٤مج اًمتل اًمٙمٚمٛم٦م أُم٤م

 ىمرا ة قمغم اًمٌٞم٧م ذم اًم٘مرار ُمـ أو اًمقىم٤مر، ُمـ أُمر ومٕمؾ وذل .شىَمرن»

رزن :ةىمر ي٘مر وىمر ُمـ أوًمف، سمٙمن (.ىِمرن)
(0)

 ذم ىمر ي٘م٤م : اًمزخمنمي: وي٘مق  ،

 سمٞمقشمٙمـ ذم وىمرن جمٚمًؽ،
(2)

 قمدا اًم٘مرا  ؾم٤مئر ىمرا ة ذل اًم٘م٤م  سمٙمن اًم٘مرا ة وذذه ،

 اًم٘م٤م  سمٗمتح ي٘مرأوهن٤م ذ١مٓ  ٕن وقم٤مصؿ: وٟم٤مومع ضمٕمٗمر أيب
(1)

.  

 إطمدى خيت٤مر صمؿ ومٞمحٙمٞمف اًم٘مرا  سملم آظمتال  ذذا شمٗمًػمه ذم يتٜم٤مو  واًمٓمؼمي

 .﴾ڃ   ڃ  ڃ ﴿ ىمقًمف: ىمرا ة ذم اًم٘مرا  واظمتٚمٗم٧م» ي٘مق : طمٞم٨م اًم٘مرا شملم،

                                      

 .(3/156)٤مُمقس اعمحٞمط اًم٘م( 1)

 .(2/521)أؾم٤مس اًمٌالهم٦م ( 2)

 .(22/3)شمٗمًػم اًمٜمٞم٤ًمسمقري هب٤مُمش اًمٓمؼمي ( 3)
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 واىمررن سمٛمٕمٜمك: ،اًم٘م٤م  سمٗمتح (0)(وىَمرن) :اًمٙمقومٞملم وسمٕمض اعمديٜم٦م ىمرا  قم٤مُم٦م فشموم٘مرأ

 ُمٗمتقطم٦م، وذل اىمررن ُمـ إومم اًمرا  طمذ  يمذًمؽ ذًمؽ ىمرأ ُمـ ويم٠من سمٞمقشمٙمـ، ذم

 وَمَٔمٚمِْٚمُتْؿ، يريد وذق .م65[اًمقاىمٕم٦م: ﴾ہ ۀ﴿ :ذم ىمٞمؾ يمء اًم٘م٤م ، إمم ٟم٘مٚمٝم٤م صمؿ

 قم٤مُم٦م ذًمؽ وىمرأ اًمٔم٤م ، إمم يمنهت٤م ٟم٘مٚم٧م صمؿ ُمٙمًقرة، وذل إومم اًمالم وم٠مؾم٘مٓم٧م

ـا  سمٛمٕمٜمك: اًم٘م٤م ، سمٙمن واًمٌٍمة اًمٙمقوم٦م ىمرا   .سمٞمقشمٙمـ ذم وؾمٙمٞمٜم٦م وىم٤مرٍ  أذَؾ  يم

 ُمـ نيم٤م إن ذًمؽ ٕن سم٤مًمّمقاب: قمٜمدٟم٤م أومم اًم٘م٤م ، ذم اًمٙمن وذل اًم٘مرا ة وذذه

 ُمٜمزًمف ذم ومالن وىمر ي٘م٤م : ٕٟمف اًم٘م٤م : سمٙمن اًم٘مرا ة أن ؿمؽ ومال اظمؽمٟم٤م ُم٤م قمغم اًمقىم٤مر

 َوَزنَ  ُمـ: ي٘م٤م  يمء .ىِمرْ  ىمٞمؾ: ُمٜمف أُمر وم٢مذا ،شمٗمٕمؾ ذم اًم٘م٤م  ومتٙمن ُوىُمقًرا، َيِ٘مرُّ  ومٝمق

 ٕن اىمررن: ي٘م٤م : أن اًمقضمف وم٢من اًم٘مرار ُمـ يم٤من وإن .قِمدْ  َيِٕمُد: َوقَمدَ  وُمـ: .ِزنْ  َيِزُن:

 وطمق  اًمٗمٕمؾ، قملم وم٠مؾم٘مط .سمٙمذا ٧ُم ًْ طَم أَ وَ  يمذا، أومٕمؾ ٧ُم ٚمْ فمَ  :اًمٕمرب ُمـ ىم٤م  ُمـ

 :ي٘مق  ومال واًمٜمٝمل، إُمر ذم ذًمؽ يٗمٕمؾ أ -وومٕمٚمتؿ وومٕمٚمٜم٤م ومٕمؾ ذم وم٤مئف إمم طمريمتٝم٤م

 ذم اًم٘م٤م  سمٗمتح اًم٘مرا ة ًمّمح٦م اقمتؾا  ُمـ سمف اقمتؾا  اًمذي ومٚمٞمس .ىم٤مئًء  ْؾ ٔمِ شمَ  وٓ ىم٤مئًء  ْؾ فمِ 

 عم٤م صحتف شمقضم٥م سمٕمٚم٦م .وأطم٧ًم فمٚم٧م :وأطم٧ًًم فمٚمٚم٧م ذم اًمٕمرب ٘مق ي ذًمؽ

 ُمـ ـَ ٓمْ حَ ٜمْ يَ  :ُمٜمف ٤مؾمءقمً  إقمراب سمٕمض قمـ سمٕمْمٝمؿ طمٙمك وىمد اًمٕمٚم٦م، ُمـ وصٗم٧م

 طمج٦م يٙمقن أن إمم أىمرب ومٝمق ٤م،صحٞمحً  ذًمؽ يٙمـ وم٢من .ـَ ٓمْ ٓمِ حَ ٜمْ يَ  :يريد وذق .افٌؾ

شإظمرى احلج٦م ُمـ اًم٘مرا ة ذذه ٕذؾ
 (2)

.  

 يٗمن صمؿ ًمف، يتٕمرض ومال اًم٘مرا  سملم آظمتال  ذذا هيٛمؾ يمثػم اسمـ ٟمجد ًمٙمٜم٤م

                                      

 اضمٕمٚمٝم٤م ظمط ُمّمحػ؟؟  (1)

 .(4-22/3)شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( 2)
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 وذًمؽ اًم٘م٤م ، يٗمتحقن اًمذيـ اًم٘مرا  ىمرا ة إمم ُمٞمٚمف ُمٜمف يٌدو شمٗمًػًما سمٞمقشمٙمـ ذم وىمرن

  ي٘مق : طمٞم٨م

 وُمـ .طم٤مضم٦م ًمٖمػم  رضمـ ومال سمٞمقشمٙمـ ـَ ُمْ زَ اًمْ  :أي .﴾ڃ ڃ ڃ﴿ :وىمقًمف»

 اهلل إماء متـعوا  ا» : اهلل رؾمق  ىم٤م  يمء سمنمـمف اعمًجد ذم اًمّمالة :اًمنمقمٞم٦م احلقائ٩م

(0).«سم ِػالت ولن ويمقخرصمن اهلل، مهاصمد
.«هلن طمغم وزمقوهتن» :رواي٦م وذم 

(2)
 وىم٤م  

َٕمدة سمـ محٞمد طمدصمٜم٤م :اًمٌزار سمٙمر أسمق احل٤مومظ ًْ  اعمًٞم٥م سمـ روح اًمٙمٚمٌل رضم٤م  أسمق طمدصمٜم٤م َُم

 ي٤م :وم٘مٚمـ  اهلل رؾمق  إمم اًمٜم٤ًم  ضم ـ :ىم٤م  ، أٟمس قمـ اًمٌٜم٤مين صم٤مسم٧م طمدصمٜم٤م ،(صم٘م٦م)

 سمف ٟمدر  قمٛمؾ ًمٜم٤م ومء شمٕم٤ممم، اهلل ؾمٌٞمؾ ذم وافٝم٤مد سم٤مًمٗمْمؾ اًمرضم٤م  ذذ٥م اهلل، رؾمق 

 -ٟمحقذ٤م يمٚمٛم٦م أو- تومعد من» : اهلل رؾمق  وم٘م٤م  اهلل؟ ؾمٌٞمؾ ذم اعمج٤مذديـ قمٛمؾ

 قمـ رواه ٟمٕمٚمؿ ٓ :ىم٤م  صمؿ «.اهلل ؽمبقل دم اظمجالدبن فمؿل سمدرك همنهنا زمقتفا دم مـؽن

ُمِمٝمقر اًمٌٍمة أذؾ ُمـ رضمؾ وذق اعمًٞم٥م، سمـ روح إٓ صم٤مسم٧م
(1)

 :٤مأيًْم  اًمٌزار وىم٤م  .

                                      

  شم»م. ( ُمـ طمدي٨م أيب ذريرة 2/438(، وأمحد )565[أظمرضمف أسمق داود ) (1)

، ودمددده ذم (1/327)ايدد٦م اسمددـ قمٛمددر دمددد اًمِمددٓمر إو  ُمددـ ذددذا احلدددي٨م ذم صددحٞمح ُمًددٚمؿ سمرو( 2)

اف٤مُمع اًمّمٖمػم ُمٜمًقسًم٤م إًمٞمف وإمم اإلُم٤مم أمحد، ًمٙمـ ؿم٤مرح اف٤مُمع وذق اًمٕمزيدزي يٜم٘مدؾ قمدـ اعمٜمد٤موي 

أراد اعمًجد احلرام، قمؼم قمٜمف سمٚمٗمظ افٛمع ًمٚمتٕمٔمٞمؿ، ومال يٛمٜمٕمـ ُمـ إىم٤مُم٦م ومرض احل٩م، وم٢من »ُم٤م يكم: 

هند٤م قمجدقًزا همدػم ُمتٓمٞمٌد٦م، وٓ ُمتزيٜمد٦م، ذدذا إذا يم٤من اعمراد ُمٓمٚمؼ اعم٤ًمضمد وم٤مًمٜمٝمل ًمٚمتٜمزيف، سمنمدط يمق

أي: ٓ »يم٤من هل٤م زوج أو ؾمٞمد، وإٓ طمرم اعمٜمع إذا وضمدت اًمنموط، ومٔم٤مذر صدٜمٞمع اعم١مًمدػ أن ذدذا 

، يمدء شوًمٞمخرضمـ ُمتٜم٘مٌد٤مت»، ذق احلدي٨م سمتءُمف، وًمٞمس يمذًمؽ، شمتٛمتف: شمتٜمٕمقا إُم٤م  اهلل ُم٤ًمضمد اهلل

وردت قمٜمددد أيب داود ُمددـ  .«زمقــوهتن طمــغم هلــنو». [وروايدد٦م: (3/435)ذددق صم٤مسمدد٧م قمٜمددد خمرضمٞمددف 

  شم»(م. 567) طمدي٨م اسمـ قمٛمر 

طمٌٞمد٥م اًمددرمحـ  :، حت٘مٞمدؼ2( يمِمدػ آؾمدت٤مر ًمٚمٝمٞمثٛمددل، ُم١مؾمًد٦م اًمرؾمد٤مًم٦م، ط1475أظمرضمدف اًمٌدزار )[ ( 3)

 شمم.»إقمٔمٛمل
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،، قمـ ىمت٤مدة، قمـ ل٤مم، طمدصمٜم٤م قم٤مصؿ، سمـ قمٛمرو طمدصمٜم٤م اعمثٜمك، سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م  قمـ ُُمَقرِّ

 طمرصمت همنذا فمورة، اظمرأة إن» :ىم٤م   اًمٜمٌل قمـ اهلل، قمٌد قمـ إطمقص، أيب

ةِ يم سمؽون ما وأومرب ايمشقطان، اؽمتممهمفا ضم  عجر دم ولي رهبا روج «قتفازم وم 
(0)

 ورواه .

اًمؽمُمذي
(2)

 اعمت٘مدم، سم٢مؾمٜم٤مده اًمٌزار وروى ،ٟمحقه سمف قم٤مصؿ، سمـ قمٛمرو قمـ سُمٜمَْدار، قمـ ،

ج  دم اظمرأة صالة» :ىم٤م   اًمٜمٌل قمـ ٤مأيًْم  داود وأسمق  زمقتفا، دم صالهتا من أهمضل فِمفاد  خم 

شضمٞمد إؾمٜم٤مد وذذا .«ضمجرهتا دم صالهتا من أهمضل زمقتفا دم وصالهتا
(1)

. 

.«سمػالت ولن إ ا خيرصمن و ا» : فسم٘مقًم واعمراد
(1)

 خيرضمـ أن قمـ هنٞمٝمـ ،

ـْ  أ أي: شمتٓمٞم٥م، أ اًمتل ذل ٚم٦مٗمِ اًمتا  وم٤معمرأة ُمتٓمٞم٤ٌمت، ِذ   سم٤مًمٓمٞم٥م. شَمدا

 هل٤م اًمزوج إذن اؿمؽماط ٟمجد ًمٚمحدي٨م ُمًٚمؿ أوردذ٤م اًمتل اعمتٕمددة اًمرواي٤مت وذم

سمف هل٤م ي٠مذن أ إذا ضمداعم٤ًم إمم اخلروج هل٤م وقز ومال ًمٞماًل، وًمق اعم٤ًمضمد إمم سم٤مخلروج
(5)

.  

 ،ُمتٓمٞم٦ٌم شمٙمقن وأٓ قمجقًزا، اًمزوضم٦م شمٙمقن أن اؿمؽماط ٟمجد اعمٜم٤موي ذح وذم

(اًمٜم٘م٤مب شمٚمٌس أي:) ُمتٜم٘م٦ٌم شمٙمقن أن اؿمؽماط ٟمجد يمء ُمتزيٜم٦م، وٓ
(6)

.  

                                      

محـ اًمدر  ُمًٜمد اًمٌزار، ُم١مؾم٦ًم قمٚمقم اًم٘مرآن، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، سمدػموت، اعمديٜمد٦م، حت٘مٞمدؼ: حمٗمدقظ[ ( 1)

 شمم.»شوأىمرب ُم٤م شمٙمقن ُمـ وضمف رهب٤م»سمٚمٗمظ:  قمـ اسمـ ُمًٕمقد  (5/427زيـ اهلل )
  شم»م. ( ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد 1173[أظمرضمف اًمؽمُمذي ) (2)

 ( ُمـ طمددي٨م5/426(، واًمٌزار )570أظمرضمف أسمق داود ). [(3/472)شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ( 3)

 شم». ماسمـ ُمًٕمقد 

 شم»م. ىمري٤ٌم [ؾمٌؼ  روف (4)
 شمم.»(وُم٤م سمٕمده442يٜمٔمر صحٞمح ُمًٚمؿ )[ ( 5)
 ود٤م(، وأ ٟمجدد ومٞمدف شمٕمر1/70) ،1يٜمٔمر ومٞمض اًم٘مدير، ًمٚمٛمٜم٤موي، اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمدؼمى، ُمٍمد، ط[ ( 6)

 شمم.»ٓؿمؽماط اًمٜم٘م٤مب، واهلل أقمٚمؿ
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 ذم إُمر ومن وم٘مد اًم٘مرا ، ٓظمتال  يٕمرض أ -أؾمٚمٗمٜم٤م يمء- يمثػم اسمـ أن وواوح

 شم٠ميمٞمد ؾم٤مىمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م وذم ُمٜمٝم٤م، اخلروج وقمدم اًمٌٞمقت ذم ارسم٤مًم٘مر أُمر أٟمف قمغم أي٦م

 ُمع سمف ُمراد إُمر أن قمغم اًم٘م٤م  سمٙمن اًم٘مرا ة إمم ٟمٛمٞمؾ ًمٙمٜم٤م وىمرره، ومٝمٛمف اًمذي اعمٕمٜمك هلذا

 داظمؾ  اًمٜمٌل أزواج قمغم اًمقىم٤مر إو٤مب ذق آظمر، ُمٕمٜمك اًمٌٞمقت ذم اًم٘مرار وضمقب

و٦م  ًمٚمرؾمق سمٞمقشًم٤م سمقصٗمٝم٤م سمٞمقهتـ ٕن سمٞمقهتـ:  قمٚمٞمٝم٤م: اعمًٚمٛملم ًمؽمدد همػمذ٤م ُمـ أيمثر ُُمَٕمرا

  قمٚمٞمف. آـمٛم ٜم٤من سم٘مّمد قمٜمف ًمٚم١ًما  أو اًمديـ، أُمقر ذم اًمرؾمق  ًم١ًما 

 ُمٕمٜم٤مذ٤م، أصؾ ًمٌٞم٤من قمٜمدذ٤م اًمقىمق  إمم حتت٤مج اًمتل اًمث٤مًمث٦م اًمٙمٚمٛم٦م وأُم٤م

ِج  ُمـ وذل ،شاًمتؼمج» يمٚمٛم٦م ومٝمل أي٦م ذم هب٤م يراد وُم٤م  ؾمٕم٦م سمٛمٕمٜمك: اًمؼَمَ

 اًمٕمٞمٜملم واؾمٕم٦م أي: سمرضم٤م  اُمرأة  :ي٘م٤م اًمٕملم،
(0)

 أفمٝمرت اعمرأة: شمؼمضم٧م وُمٜمف: ،

 ًمٚمرضم٤م  زيٜمتٝم٤م
(2)

 ذم سم٤مٓطمتِم٤مم وأُمر إذن، اًمزيٜم٦م إفمٝم٤مر قمـ هنل اًمتؼمج قمـ وم٤مًمٜمٝمل ،

  احلٞم٤م . خيدش ُم٤م يمؾ قمـ وهنل قم٤مُم٦م، سمّمٗم٦م واعمٔمٝمر اعمٚمٌس

 ُمٕمرو  وذق سمت٤مَ يـ، فًمٌدئ شم٤مَ يف إطمدى طمذوم٧م شمتؼمضمـ، ذٜم٤م: اًمٗمٕمؾ وأصؾ

  اًمٜمٓمؼ. ذم ًمٚمتخٗمٞمػ اًمٚمٖم٦م: ذم وؾم٤مئغ

 شمؼمج يم٤من وم٘مد اًمتؼمج، صقرة ًمتٌِمٞمع ًمٚمٜمقع اعمٌلم ُمّمدره اًمٗمٕمؾ سمٕمد ذيمر إٟمء وًمٕمٚمف

 قمٜمدذؿ، ُمِمٝمقًرا هلؿ، ُمٕمرووًم٤م- وٛمػم ُمـ رادع وٓ ديـ، ُمـ وازع ٓ طمٞم٨م اف٤مذٚمٞم٦م

 أطمٙم٤مم قمغم ظمروضًم٤م ومٞمف وودون اإلٟمٙم٤مر، أؿمد يٜمٙمروٟمف إؾمالُمٝمؿ سمحٙمؿ أصٌحقا وىمد

 سمف ي٘مّمد وأ اًمًٚمٞمؿ، اعمجتٛمع ًمدقم٤مئؿ وذدًُم٤م إظمال،، ىمقاٟملم قمـ وؾم٘مقـًم٤م اًمديـ،

                                      

 .(1/39)اٟمٔمر اعم٤مدة ذم: أؾم٤مس اًمٌالهم٦م، ًمٚمزخمنمي ( 1)

 .(1/178)آسم٤مدي  اٟمٔمر اعم٤مدة ذم: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، ًمٚمٗمػموز( 2)
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  يِمٌٝمف. أ أو اف٤مذٚمٞم٦م شمؼمَج  أؿمٌفَ  قمٜمف، ُمٜمٝمل   شمؼمٍج  يمؾا  وم٢من اًم٘مٞمد،

ًٓ ُمٕمرووًم٤م،  سمٕمد اًمٜمٝمل قمـ اخلْمقع ذم اًم٘مق ، وإُمر سم٠من ي٘مٚمـ ىمق

ـا طمتك ومٞمٝم ٤م وىمقراٍت ظَمِٗمَراٍت وسم٠من يًت٘مررن ذم سمٞمقهتـ، ويٙم
(0)

، وسمٕمد 

اًمٜمٝمل أيًْم٤م قمـ اًمتؼمج عم٤م ومٞمف ُمـ اإلصم٤مرة واعمٗمًدة دمل  اعم٤مدة اخل٤مُم٦ًم ُمـ ُمقاد 

اعمٜمٝم٩م اًمًٚمقيمل ُٕمٝم٤مت اعم١مُمٜملم، ذم صقرة إُمر اإلهلل هلـ سم٢مىم٤مُم٦م اًمّمالة، 

 .﴾ڇ   ڇ ﴿: Tطمٞم٨م ي٘مق  

ـ وُم١مُمٜم٦م وإىم٤مُم٦م اًمّمالة ًمٞم٧ًم ُمٗمروو٦م قمغم ٟم٤ًم  اًمٜمٌل وطمدذـ، ومٙمؾ ُم١مُم

[ٓقمتؼم[سم٢مىم٤مُم٦م اًمّمالة، طمتك  -قمغم ؾمٌٞمؾ احلتؿ واإلًمزام-ُمٓم٤مًم٥م 
(2)

شمر  اًمّمالة  

إٓ اًم٘متؾ، وذذا ذق -إن اؾمتتٞم٥م اًمت٤مر  ومٚمؿ يت٥م -ُمـ اًمٙمٗمر اًمذي ٓ ضمزاَ  قمٚمٞمف 

«إن زمكم ايمرصمل وزمكم ايمممك وايمؽػر سمرك ايمصالة»: فم٤مذر ىمقًمف 
(1)

وىمقًمف:  .

«، همؿن سمرىمفا همؼد ىمػرايمعفد ايماي زمقــا وزمقـؽم ايمصالة»
(1)

وذق ُمذذ٥م اإلُم٤مم  .

، أُم٤م إئٛم٦م اًمثالصم٦م: أسمق طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وم٘مد ذذٌقا إمم أن شمر  أمحد 

اًمّمالة ُمـ أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر، ًمٙمٜمف ًمٞمس يمٗمًرا ُم٤م دام شم٤مريمٝم٤م يٕمت٘مد سمقضمقهب٤م، وإذا يم٤مٟمقا 

وم٘مد اشمٗم٘مقا ىمد اشمٗم٘مقا قمغم أن طمٙمٛمف أن يًتت٤مب صمالصم٦م أي٤مم، وم٢من شم٤مب وإٓ ىمتؾ، 

ا، ٓ يمٗمًرا يمء ي٘مق  اإلُم٤مم أمحد يمذًمؽ قمغم أٟمف ي٘متؾ طمد 
(5)

 . 

                                      
 شمم.»(196)ص ،اخلََٗمر سمٗمتحتلم: ؿمدة احلٞم٤م . خمت٤مر اًمّمح٤مح )ظمٗمر([ ( 1)
 شمم.»"اقمتؼم»يمذا سم٤مٕصؾ، وًمٕمؾ اًمّمقاب: [ ( 2)
، ورىمٛمدف ذم يمتد٤مب (134)احلدي٨م سمرواي٦م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، وىمد أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف سمرىمؿ ( 3)

 ًمٌخ٤مري واًمٜم٤ًمئل. ، ورواه ؾم٤مئر افءقم٦م قمدا ا(1/88) 82اإليءن 

 .  (اًمِمٞمخ٤من، اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، وأسمق داود، واًمؽمُمذي، واًمٜم٤ًمئل)رواه اخلٛم٦ًم ( 4)

ـ طمدي٨م سمريدة، وأ خيرضمف اًمِمٞمخ٤من وأسمق داودم.463(، واًمٜم٤ًمئل )2621[أظمرضمف اًمؽمُمذي )  ( ُم

 شم»سمػموتم.  -(، ط دار اًمٗمٙمر 2/297[اٟمٔمر اعمٖمٜمل، ٓسمـ ىمداُم٦م )( 5)
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ُمـ ذٜم٤م يم٤مٟم٧م قمٜم٤مي٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مًمّمالة، وم٘مد وردت ومٞمف ٟمحق  111

ُم٤مئ٦م ُمرة، طمث ٤م قمغم إىم٤مُمتٝم٤م، ووصًٗم٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم سم٠مهنؿ ي٘مٞمٛمقهن٤م، ووقمٞمًدا 

شمرسمٞم٦م إرادة اعمًٚمؿ، وذم ًمٚمذيـ يؽميمقهن٤م، وشمٌٞمٞمٜم٤ًم عمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اإلؾمالم، وٕصمرذ٤م ذم 

شمٓمٝمػمه ُمـ أدران اخلٓم٤مي٤م، وذم اًمًٛمق سمف إمم طمٞم٨م يٜمتٝمل سمٗمْمٚمٝم٤م قمـ اًمٗمحِم٤م  

 واعمٜمٙمر طمٞم٤مً  ُمـ اهلل. 

قمغم اعمًٚمٛملم واعمًٚمءت ذم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م مخس صٚمقات،  Tوىمد ومرض اهلل 

ة ووىما٧م ًمٙمؾ ُمٜمٝمء وىمًت٤م ٓ وقز شم٠مظمػمذ٤م قمٜمف، وطمٙمؿ قمغم ذذا اًمت٠مظمػم دون رضور

ىم٤مذرة سم٠مٟمف ُمـ اًمٙم٤ٌمئر، صمؿ ضمٕمؾ أوىم٤مت ذذه اًمّمٚمقات اخلٛمس ُمًتٖمرىم٦م ًمقىم٧م 

اًمٞم٘مٔم٦م يمٚمف، ُمقزقم٦م قمٚمٞمف سمحٞم٨م يٌدأ ويٜمتٝمل هب٤م، وٓ خيٚمق ُم٤م سملم اًمٌد  واًمٜمٝم٤مي٦م ُمـ 

 صٚمقات شمذيمر سم٤مهلل ويرشمٗمع ومٞمٝم٤م اعمًٚمؿ ومق، ذذه احلٞم٤مة. 

ثٜم٤م  قمغم اًمذيـ وًمٕمؾ ذذه اًمٖم٤مي٦م اًم٤ًمُمٞم٦م ذل اًمن ذم أن إُمر سم٤مًمّمالة واًم

٤ًٌم-ي١مدوهن٤م ىمد اًمتزُم٧م ومٞمٝم٤م  ُم٤مدة اإلىم٤مُم٦م هل٤م،  -ذم يمؾ ُمقوع ورد ومٞمف أطمدل٤م شم٘مري

أو اعمح٤مومٔم٦م أو اًمدوام قمٚمٞمٝم٤م، أو آؾمتٕم٤مٟم٦م هب٤م وسم٤مًمّمؼم، أو اخلِمقع ومٞمٝم٤م، همػم أن 

ُم٤مدة اإلىم٤مُم٦م أيمثرذ٤م وروًدا، وم٘مد اؾمتٕمٛمٚم٧م ذم أيمثر ُمـ مخًلم ُمقوًٕم٤م، ذم طملم 

ذم ُمقوٕملم، واًمدوام ذم ُمقوع واطمد، واعمح٤مومٔم٦م ذم أرسمٕم٦م  وردت آؾمتٕم٤مٟم٦م

واعمح٤مومٔم٦م،  ،ويمؾ ُمـ اخلِمقع ،ُمقاوع، واؾمتٕمٛمؾ اخلِمقع ذم ُمقوع واطمد

وآؾمتٕم٤مٟم٦م ا٘مؼ ُمٕمٜمك اإلىم٤مُم٦م، ُمـ طمٞم٨م ُم٤م يراد هب٤م، ومٝمق اظمتال  ذم  ،واًمدوام

 اًمتٕمٌػم ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف ومر، يمٌػم ذم اعمٕمٜمك اعمراد. 

ك ىمٞمؾ سمحؼ: إن اعم١مُمـ إُم٤م أن يٙمقن ذم صالة، وإُم٤م أن وسمقطمل ُمـ ذذا اعمٕمٜم
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ومٝمق قمٜمدُم٤م يدظمؾ وىم٧م ومريْم٦م ُمـ اًمٗمرائض اخلٛمس  .يٙمقن ذم اٟمتٔم٤مر صالة

ي٤ًمرع إمم اًمقىمق  سملم يدي رسمف ذم ُمٜم٤مضم٤مة يمٚمٝم٤م شمدسمر وظمِمقع، وذم دقم٤م  يمٚمف إيءن 

 :وصم٘م٦م، وذم اُمتث٤م  يمٚمف إضمال  ورذ٦ٌم، ومٝمٙمذا وم٘مط يٕمر  اإلؾمالم صالة اعمًٚمؿ

٤م إمم ُمٜم٤مضم٤مشمف، ومتثاًل  يٕمرومٝم٤م إطم٤ًمؾًم٤م قمٛمٞمً٘م٤م سم٤مًمقىمق  سملم يدي اهلل، واٟم٘مٓم٤مقًم٤م شم٤مُم 

 طمٞم ٤م فالًمف، واؾمتٖمراىَم٤م يم٤مُماًل ذم دقم٤مئف. 

واعم١مُمـ قمٜمدُم٤م يٗمرغ ُمـ إىم٤مُم٦م ذذه اًمٗمريْم٦م ُمـ ومرائض اًمّمالة ٓ يٜمًك أٟمف 

أ هب٤م رطمٚمتف سمٕمد ؾم٤مقم٤مت ىمٚمٞمٚم٦م ؾمٞمدظمؾ وىم٧م اًمّمالة اًمتل سمٕمدذ٤م، ومٞمٗمزع إًمٞمٝم٤م ًمٞمٌد

اًمٕمٚمقي٦م ُمـ ضمديد، وإٟمف ًمٞمًتحل ُمـ رسمف وٓ يٖمٗمؾ قمـ ذيمره، ومٙمٞمػ ورؤ قمغم 

ارشمٙم٤مب ُمٕمّمٞم٦م وذق ُمٜمتٔمر أن يٚم٘مك رسمف؟ يمٞمػ ورؤ قمغم أن يٚم٘مك اهلل ذم صالشمف، 

  ؟وقمغم أن يٜم٤مضمٞمف ويدقمقه وذق ُمرشمٙم٥م ًمٗمحِم٤م  أو عمٜمٙمر

أهن٤م ذل اًمٜمٗمث٦م  وُمـ أن اًمّمالة شمِمٖمؾ وىم٧م اًمٞم٘مٔم٦م يمٚمف أداً  واٟمتٔم٤مًرا، وُمـ

اًمّم٤مدىم٦م اًمتل يتقضمف هب٤م اعم١مُمـ إمم ظم٤مًم٘مف ورازىمف، واًمرطمٚم٦م اًمتل شمًٛمق هب٤م ٟمٗمًف ُمرات 

-ذم يمؾ يقم إمم طمٞم٨م اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م احل٘م٦م، وُمـ أهن٤م ذل اًمٕمقن اًمذي يًتٕملم سمف اعم١مُمـ 

قمغم ُم٤م يقاضمٝمف ُمـ يمروب، واعمٚمج٠م اًمذي يٗمر إًمٞمف يمٚمء وٖمٓمتف احلٞم٤مة ذم  -يمؾ ُم١مُمـ

 ذم وصػ قمٜم٤مي٦م رؾمق  اهلل  ذذا يمٚمف يم٤من ىمق  طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمءن ُمـ  ،ىمًقة

شإذا طمزسمف أُمر ومزع إمم اًمّمالة يم٤من رؾمق  اهلل »سم٤مًمّمالة: 
(0)

 . 

                                      

، (5/388)أمحد ذم ُمًدٜمد طمذيٗمد٦م اًمدذي اظمتد٤مر ًمدف قمٜمقاًٟمد٤م سمد٤مب: طمددي٨م طمذيٗمد٦م أظمرضمف اإلُم٤مم ( 1)

، وأظمرضمف اإلُم٤مم أسمدق داود ذم ؾمدٜمٜمف، ذم يمتد٤مب: شإذا طمزسمف أُمر صغم ل اًمٜمٌيم٤من »إُمػمي٦م سمٚمٗمظ: 

 .(2/48)ُمـ اًمٚمٞمؾ  ل اًمٜمٌاًمّمالة، سم٤مب: وىم٧م ىمٞم٤مم 
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وٟمٕمقد إمم إىم٤مُم٦م اًمّمالة ًمٜمرى ُمّمدرذ٤م اًمٚمٖمقي، واعمٕمٜمك إصكم  112

 اًمذي اؾمتٜمدت إًمٞمف، واعمراد هب٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة. 

وُمٕمٜمك »٤م ىمٞمؾ ذم ذذا ُم٤م ىم٤مًمف اًمزخمنمي ذم شمٗمًػمه طمٞم٨م ىم٤م : وًمٕمؾ ظمػم ُم

ـْ   .أىم٤مم اًمٕمقد :إىم٤مُم٦م اًمّمالة شمٕمديؾ أريم٤مهن٤م ُمـ أن ي٘مع زيغ ذم ومرائْمٝم٤م وآداهب٤م، ُِم

ُمف، أو اًمدوام قمٚمٞمٝم٤م واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ڑ ک ک ک  ﴿إذا ىمقا

 .م9[اعم١مُمٜمقن:  ﴾ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿وىمقًمف:  ،م23[اعمٕم٤مرج:  ﴾ ک

 ُمـ ىم٤مُم٧م اًمًق، إذا ٟمٗم٘م٧م، وأىم٤مُمٝم٤م، ىم٤م : 

ـــوم  أ   ـــة  ز  نم   تج ام  ـــ ايم ـــ ق  وج ؽم   اِب ايمض 
 

ـــأل    ـــايمِ  لِ لج ج ع  ـــ ِ راومكم  ـــؿِ وم    ًا وج ضم   اقًط
 

ٕهن٤م إذا طمقومظ قمٚمٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م يم٤مًمٌم  اًمٜم٤مومؼ اًمذي شمتقضمف إًمٞمف اًمرهم٤ٌمت، 

ويتٜم٤مومس ومٞمف اعمّمٚمقن، وإذا قمٓمٚم٧م وأوٞمٕم٧م يم٤مٟم٧م يم٤مًمٌم  اًمٗم٤مؾمد اًمذي ٓ 

 .ٞمفيرهم٥م وم

أو اًمتجٚمد واًمتِمٛمر ٕدائٝم٤م، وأٓ يٙمقن ذم ُم١مدهي٤م ومتقر قمٜمٝم٤م وٓ شمقاٍن، ُمـ 

وذم وده: ىمٕمد قمـ إُمر وشم٘م٤مقمد  .ىم٤مُم٧م احلرب قمغم ؾم٤مىمٝم٤م: و. ىمقهلؿ: ىم٤مم سم٤مُٕمر

ٌاط.  قمٜمف إذا شم٘م٤مقمس وشمث

أو أداؤذ٤م، وقمؼم قمـ إدا  سم٤مإلىم٤مُم٦م: ٕن اًم٘مٞم٤مم سمٕمض أريم٤مهن٤م، يمء قمؼم قمٜمف 

ٌاح -ٜمقت: اًم٘مٞم٤ممواًم٘م-سم٤مًم٘مٜمقت  إذا صغم:  .وسم٤مًمريمقع واًمًجقد، وىم٤مًمقا: ؾم

(0)«م143[اًمّم٤موم٤مت:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿ًمقضمقد اًمتًٌٞمح ومٞمٝم٤م: 
 . 

                                      

 .(1/22)اًمٙمِم٤م  ( 1)
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وٟمحـ ٟمخت٤مر ُمـ سملم ذذه اًمتخرو٤مت إرسمٕم٦م اًمتل ذيمرذ٤م اًمزخمنمي أوهل٤م، 

ٜم٤م أن اًمتخرولم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ذـم٤من ًمف: وم٢من مم٤م شمٜمٌٖمل ُمالطمٔمتف أن وذم رأيِ 

٦م أ شمرد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إٓ ذم ُمٕمرض إُمر سم٤مًمّمالة، وإٟمء ي١مُمر سم٠مدائٝم٤م اإلىم٤مُم

يم٤مُمٚم٦م، وذم ُمٕمرض اًمثٜم٤م  قمغم ُمـ ي١مدوهن٤م، وٓ حمؾ ًمٚمثٜم٤م  قمٚمٞمٝمؿ هب٤م إٓ أن يٙمقٟمقا 

 ،ي١مدوهن٤م يم٤مُمٚم٦م، ُمداوُملم قمٚمٞمٝم٤م، حم٤مومٔملم قمغم أدائٝم٤م، ُمتِمٛمريـ ُمتجٚمديـ ًمذًمؽ

 اًمثٜم٤م ، وٓ مم٤م يًتح٘مف. أُم٤م إدا  اعمجرد ومٚمٞمس مم٤م يًتقضم٥م 

وأُم٤م اعم٤مدة اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ ُمقاد اعمدٜمٝم٩م اًمًدٚمقيمل اًمدذي شمرؾمدٛمف أيد٤مت 

 . ﴾ ڇ ڍ ﴿هلـ:  Tومٞمّمقرذ٤م ىمقًمف   اًمٜمٌلًمٜم٤ًم  

وطمدذـ: ٕٟمف يم٢مىم٤مُم٦م   اًمٜمٌلوإيت٤م  اًمزيم٤مة ًمٞمس ُمٗمروًو٤م قمغم أزواج 

وُمـ ذٜم٤م اًمّمالة ذم يمقٟمف دقم٤مُم٦م ُمـ اًمدقم٤مئؿ اخلٛمس اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م اإلؾمالم، 

 يٜمدر أن دمد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أُمًرا سم٢مىم٤مُم٦م اًمّمالة ٓ ي٘مؽمن سمف إُمر سم٢ميت٤م  اًمزيم٤مة. 

وىمد ورد اإلُمر سم٢ميت٤م  اًمزيم٤مة واًمثٜم٤م  قمغم اًمذيـ ي١مشمقهن٤م ذم أيمثر ُمـ صمالصملم آي٦م ُمـ 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وذم أيمثر ُمـ قمنميـ ؾمقرة، وضم٤م  ومٞمف اًمققمٞمد اًمِمديد ًمٚمذيـ ٓ ي١مشمقهن٤م، 

د ووٕمٝمؿ اهلل سملم اعمنميملم واًمذيـ يٙمٗمرون سم٤مٔظمرة ويٜمٙمرون اًمٌٕم٨م، طمٞم٨م طمتك ًم٘م

 . ﴾ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ ڈ    ژ  ژ ﴿ىم٤م : 

أُم٤م اعمراد سم٤مًمزيم٤مة ذقًم٤م وم٘مد قمرومٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤م  سم٠مهن٤م: إقمٓم٤م  ضمز  ُمـ اًمٜمّم٤مب 

 وم٤مًمٜمّم٤مب يراد سمف اعم٤م  اًمذي ٓ .احلقزم إمم وم٘مػم وٟمحقه، همػم ذ٤مؿمٛمل وٓ ُمٓمٚمٌل

دم٥م اًمزيم٤مة ومٞمء دوٟمف، وىمد طمددوه ذم اًمٜم٘مد سمٕمنميـ ديٜم٤مًرا ُمـ اًمذذ٥م، أو ُم٤مئتل 
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واًمقؾمؼ يٕم٤مد : قمنم يمٞمالت )درذؿ ُمـ اًمٗمْم٦م، وذم اًمزروع سمخٛم٦ًم أوؾمؼ 

، وذم اًمٌ٘مر سمثالصملم سم٘مرة، وُمثٚمف اف٤مُمقس، وذم اًمٖمٜمؿ سمءئ٦م (سم٤مًمٙمٞمؾ اعمٍمي

سمء ي٤ًموي ٟمّم٤مب أطمد  وقمنميـ رأؾًم٤م، وذم اإلسمؾ سمخٛم٦ًم، وذم قمروض اًمتج٤مرة

 اًمٜم٘مديـ: اًمذذ٥م واًمٗمْم٦م. 

ووصػ اًمٜمّم٤مب سم٤محلقزم شمٍميح سمنمٍط ٓ دم٥م اًمزيم٤مة إٓ سمٕمد حت٘م٘مف، وذق ُمرور 

 طمق  يم٤مُمؾ قمغم اُمتال  اعمٙمٚمػ ًمٚمٜمّم٤مب يم٤مُماًل دون أن يٜم٘مص اًمٜمّم٤مب ذم أصمٜم٤مئف. 

واًمٗم٘مػم وٟمحقه سمٞم٤من عمًتح٘مل اًمزيم٤مة، وذؿ صمءٟمٞم٦م أصٜم٤م  سمٜمص آي٦م اعم٤مئدة
(0)

ڻ ﴿: 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

﮷  ﮶   ﮴﮵ ﮳   ﮲  ھ ھ ھ ے ے ۓۓ

م  .م60اًمتقسم٦م:[   ﴾﮸ ويِمؽمط ذم يمؾ ُمٜمٝمؿ أٓ يٙمقن ذ٤مؿمٛمٞم ٤م وٓ ُمٓمٚمٌٞم ٤م، وم٘مد يمرا

م إقمٓم٤مَ ذ٤م هلؿ.   اهلل آ  سمٞم٧م اًمرؾمق  قمـ أن يٙمقٟمقا سملم ُمًتح٘مل اًمزيم٤مة ومحرا

 وىمد أـمٚمؼ اًمِم٤مرع قمغم إقمٓم٤م  طمؼ اعم٤م  اؾمؿ اًمزيم٤مة: ُٕمريـ يتّمؾ

 يمالل٤م سم٤مٓؾمتٕمء  اًمٚمٖمقي هل٤م: ذًمؽ أهن٤م ذم اًمٚمٖم٦م شمٓمٚمؼ قمغم ُمٕمٜمٞملم: 

ا: ٟمء، يم٠مزيمك، ق  يمُ زيم٤م يزيمق زيم٤مً ، وزُ »أوهلء: اًمٜمء ، وصم٤مٟمٞمٝمء: اًمٓمٝمر، ي٘م٤م : 

٤مه اهلل شمٕم٤ممم وأزيم٤مه، واًمرضمؾ: صٚمح، وشمٜمٕمؿ، ومٝمق زيمل ُمـ أزيمٞم٤م ، واًمزيم٤مة  وزيما

ه سمف، وَزيمِل يمَريِض: ٟمء وزاد صٗمقة اًمٌم ، وُم٤م أظمرضمتف ُمـ ُم٤مًمؽ ًمتٓمٝمر

ك شيمتزيما
(2)

ي٘مق :  T، واًم٘مرآن اًمٙمريؿ سيح ذم أن اًمزيم٤مة شمٓمٝمر خمرضمٞمٝم٤م وم٤مهلل 

                                      
 شم»م.يمذا سم٤مٕصؾ، واًمّمقاب :اًمتقسم٦م [ ( 1)
 .(4/339)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي ( 2)
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ذًمؽ أن إيت٤م ذ٤م يٓمٝمر  .م103[اًمتقسم٦م: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿

اًمٜمٗمس ُمـ رذيٚم٦م اًمِمحِّ وُمـ اًمذٟمقب، أُم٤م اًمٜمء  ومٝمق يرضمع إمم أهن٤م شمزيد رصٞمد 

ُمـ إقمء  اًمّم٤محل٦م، وشم٤ٌمر  ًمف ذم ُم٤مًمف اًمذي اعمًٚمؿ اًمذي يقافم٥م قمغم إيت٤مئٝم٤م 

 أظمرضمٝم٤م ُمٜمف سمٕمد أن ـمٝمره سم٠مدا  طمؼ اًمٗم٘مػم واعمًٙملم ومٞمف. 

وواوح أن احلٙمٛم٦م ُمـ ومروٞمتٝم٤م ُمع ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ شمٓمٝمػم ًمٚمٜمٗمس وشمٜمٛمٞم٦م ًمٚمء  

ذل إصالح اعمجتٛمع: عم٤م ذم إظمراضمٝم٤م ُمـ اًمتٙم٤مومؾ آضمتءقمل سملم اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم، 

ٞمف ظمػم اعمجتٛمع وؾمالُمتف، وُمـ ذٜم٤م شمذيمر سمٕمد اًمّمالة طمٞم٨م وُمـ اًمتٕم٤مون قمغم ُم٤م وم

اضمتٛمٕمت٤م ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م: ٕن اًمّمالة شمٜمٔمؿ صٚم٦م اإلٟم٤ًمن سمرسمف، وشمٜمٔمٞمؿ ذذه 

 ،ذم جمتٛمع ُمتٙم٤مومؾ اًمّمٚم٦م يًٌؼ سمٓمٌٞمٕمتف شمٜمٔمٞمؿ صالت اًمٜم٤مس سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض

 ُمتْم٤مُمـ، وذق ُم٤م شمٙمٗمٚمف اًمزيم٤مة. 

سمتحريره ُمـ قمٌقدي٦م  ق ُمّمٚمح٦م اًمٗم٘مػموإذا يم٤من اعمٌدأ اًمذي شم٘مقم قمٚمٞمف اًمزيم٤مة ذ

٤ًٌم أن ي٘مق  اسمـ اًمٕمريب ذم طمٙمٛمتٝم٤م:  وطمٙمٛمتٝم٤م اًمتٓمٝمر ُمـ »احل٤مضم٦م، وم٢مٟمف ًمٞمٌدو قمجٞم

 شإدٟم٤مس، ورومع اًمدرضم٦م، واؾمؽمىم٤م، إطمرار
(0)

وذًمؽ أن ذم اًمزيم٤مة شمقزيًٕم٤م  .

ًمٚمثروة، وىمْم٤مً  قمغم اإلىمٓم٤مع، وإؿم٤مقم٦ًم ًمروح اعمقدة سملم اًمٜم٤مس همٜمٞمٝمؿ ووم٘مػمذؿ، 

أن اس وم٘مػم سم٠من أظمذه ًمٚمزيم٤مة يًٚمٌف طمريتف أو يٜم٘مص  -واحل٤م  ذذه-ممٙمـ وهمػم

ُمٜمٝم٤م، وسمخ٤مص٦م إذا يم٤من اًمذي ي٘مقم سمتحّمٞمؾ اًمزيم٤مة وشمقزيٕمٝم٤م ذق احل٤ميمؿ ورضم٤مًمف، 

٤م ًمف وًمٞم٧ًم ُمٜمح٦م ُمـ أطمد.   يمء ذق اًمِم٠من ومٞمٝم٤م، وأن اًمٗم٘مػم ي٠مظمذذ٤م سمّمٗمتٝم٤م طم٘م 

اًمِمح سمف ـمٌٞمٕمٞم٤من ذم وُمـ أضمؾ أن اعم٤م  ؿم٘مٞمؼ اًمروح، وأن احلرص قمٚمٞمف و

                                      

 .(3/207)ومتح اًم٤ٌمري، ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ( 1)
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اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م طم٨م اهلل يمثػًما قمغم إيت٤م  اًمزيم٤مة، وُمدح اًمذيـ ي١مدوهن٤م، وأيمد 

اًمذيـ اُمتٜمٕمقا أي٤مم  ذذا ذم أطم٤مدي٨م يمثػمة، صمؿ ىم٤مشمؾ أسمق سمٙمر  اًمرؾمق  

ًٓ مم٤م أدوه -واهلل ًمق ُمٜمٕمقين »ظمالومتف قمـ أدائٝم٤م، وىم٤م  ذم ذًمؽ يمٛمٚمتف اعم٠مصمقرة:  قم٘م٤م

 شتٝمؿ قمٚمٞمفًم٘م٤مشمٚم  اًمٜمٌلإمم 
(0)

 . 

ومجٞمدع   اًمٜمٌدلويٜمٌٖمل أن يٙمقن ُمٗمٝمقًُم٤م أٟمف ًمدٞمس ُمٕمٜمدك أُمدر ٟمًد٤م  

اًمٜم٤ًم  اعم١مُمٜم٤مت سم٢مىم٤مُم٦م اًمّمدالة وإيتد٤م  اًمزيمد٤مة أن ي٘متٍمدن ُمدـ اًمٓم٤مقمد٦م قمدغم 

ذ٤مشملم اًمٗمريْمتلم: وم٢من قمٚمٞمٝمـ ُمـ اًمٓم٤مقم٦م اعمٓمٚم٘م٦م هلل وًمرؾمدقًمف ُمد٤م قمدغم يمدؾ ُمًدٚمؿ ُمٜمٝمد٤م، 

د اعمدٜمٝم٩م اًمًدٚمقيمل اًمدذي رؾمدٛمتف هلدـ أيد٤مت، وذذا ذق ُمقوقع اعم٤مدة اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ ُمدقا

طمزاب:  ﴾ ڍ ڌ ڌڎ﴿وإهن٤م ًمتّمقره سم٘مقهل٤م:   .  م33[ٕا

وٟمحـ ٟمجد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أيمثر ُمـ صمالصملم أُمًرا سم٤مًمٓم٤مقم٦م هلل ورؾمقًمف، أو 

ٱ ٻ ٻ  ﴿سم٤مًمٓم٤مقم٦م ًمرؾمقًمف، وم٢من ـم٤مقم٦م اًمرؾمق  ـم٤مقم٦م هلل سمٜمص ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ا ُم١ميمًدا سم٤مٕضمر واًمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ قمغم يمء ٟمجد وقمدً  .م80[اًمٜم٤ًم : ﴾ ٻ ٻ پپ

اًمٓم٤مقم٦م هلل ورؾمقًمف ذم يمثػم ُمـ أي٤مت، ووقمٞمًدا ؿمديًدا سم٤مًمٕمذاب اعمٝملم عمـ يٕميص 

وذذا ـمٌٞمٕمل ُم٤م دام اإلؾمالم اًمٙم٤مُمؾ ذق ، اهلل ورؾمقًمف ذم يمثػم ُمـ أي٤مت أيًْم٤م

ذق اًمٓم٤مقم٦م اعمٓمٚم٘م٦م هلل ورؾمقًمف، وُم٤م دام اًمٕمّمٞم٤من ٕواُمر اهلل ورؾمقًمف وخم٤مًمٗمتٝم٤م 

اًمٗمًق،، أو اًمٙمٗمر إن يم٤من اعمقوقع ذق شمقطمٞمد اهلل، أو اإليءن سم٤مًمٙمت٥م واًمرؾمؾ، 

                                      

ضمدد٤م  ذددذا ذم طمدددي٨م ُمِمددٝمقر، رواه قمٌددد اهلل سمددـ قمٛمددر، وأظمرضمتددف اًمّمددح٤مح، وهبددذه اًمٕمٌدد٤مرة رد ( 1)

 قمٜمدُم٤م قم٤مروف ذم ىمت٤م  ُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة.  سمٙمر قمغم قمٛمر  أسمق

 شم»م. ( ُمـ طمدي٨م أيب ذريرة 20وُمًٚمؿ )(،  7285، 7284[أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

 (.1/208ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )يٜمٔمر واًمٕم٘م٤م : احلٌؾ اًمذي يٕم٘مؾ سمف اًمٌٕمػم. 
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 أو سم٤مًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت. 

وإذا يم٤من يمؾ ُم١مُمـ ُم٠مُمقًرا أُمًرا طم٤مؾمًء سم٠من يٓمٞمع اهلل ورؾمقًمف وم٠مومم أن يقضمف 

 اًمٜمٌلوريض قمٜمٝمـ، ذًمؽ أهنـ سمقصٗمٝمـ ُمـ آ  سمٞم٧م   اًمٜمٌلذذا إُمر إمم ٟم٤ًم  

اعم١مُمٜملم سمف، وأيمثرذؿ اـمالقًم٤م قمغم قم٤ٌمداشمف وُمٕم٤مُمالشمف  ، وسمقصٗمٝمـ أًمّمؼ

ضمديرات سم٠من ي٘متدي هبـ ؾم٤مئر اعم١مُمٜملم، وأن  -وأظمالىمف، وُم٤م ينمع اهلل ًمٚمٜم٤مس ومٞمٝم٤م

يٕمتؼموا يمؾ ُم٤م ي٘مع ُمٜمٝمـ ُمـ أقمء  أُمقًرا ُمنموقم٦م: ُم٠مُمقًرا هب٤م، أو ُم٠مذوًٟم٤م ومٞمٝم٤م، وًمق 

ض اعمًٚمٛملم ُمـ أن ُمٕمّمٞم٦م وىمٕم٧م ُمـ إطمداذـ ٓطمتٛمؾ ذًمؽ أن يٕمتؼمذ٤م سمٕم

اًمٓم٤مقم٦م، وأن يٕمتؼمذ٤م ومريؼ ُمٜمٝمؿ آظمر ُمـ اعم٤ٌمطم٤مت، ويم٤مٟم٧م اًمًٜمد هل١مٓ  وأوًم ؽ 

 ذم أن يرشمٙمٌقذ٤م دون إطم٤ًمس سم٤مخلٓم٠م، أو سم٤مًمقىمقع ذم اعمٕمّمٞم٦م. 

٤ًٌم قمغم ُم٤م ذم أي٤مت ُمـ ُمقاد اعمٜمٝم٩م اًمًٚمقيمل: Tُمـ أضمؾ ذذا ي٘مق  اهلل   شمٕم٘مٞم

 . ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿

ذر، واعم٠مصمؿ، ويمؾ ُم٤م اؾمت٘مذر ُمـ اًمٕمٛمؾ، واًمٕمٛمؾ اعم١مدي اًم٘م»واًمرضمس ًمٖم٦م: 

شإمم اًمٕمذاب، واًمِمؽ، واًمٕم٘م٤مب، واًمٖمْم٥م
(0)

 . 

أُم٤م اعمراد سمف ذم اؾمتٕمء  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وم٘مد يٙمقن ذق اًمنم ، يمء ذم ىمقًمف 

 . م30[احل٩م:  ﴾ ى ائ ائ ەئ﴿شمٕم٤ممم: 

 وىمد يٙمقن ذق اًمِمٞمٓم٤من يمء روى اسمـ أيب ـمٚمح٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف:

م125[إٟمٕم٤مم: ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿
(2)

. وىمد 

                                      

 .(2/219) اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي( 1)

 شم»(م. 12/111[أظمرضمف اسمـ ضمرير ) (2)
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َ ذم ذذه أي٦م سم٤مًمٕمذاب وُمنِّ
(0)

ڇ ڍ ڍ  ﴿أيًْم٤م، وُمثٚمٝم٤م أي٦م إظمرى:  

 . م100[يقٟمس: ﴾ڌ ڌ ڎ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ﴿وىمد يٙمقن ذق اًمًخط، يمء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

قمـ اسمـ قم٤ٌمس: ؾمخط وهمْم٥م ،م71[إقمرا : ﴾ک ک
(2)

 . 

چ  ﴿ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ اعمٜم٤موم٘ملم:  وىمد يٙمقن ذق اًمٜمجس واخل٤ٌمصم٦م، يمء

 .م95[اًمتقسم٦م: ﴾چچ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

يءهنؿ ٠مي٠مُمر اعم١مُمٜملم سم٠من يٕمروقا قمـ اعمٜم٤موم٘ملم وٓ ي٘مٌٚمقا اقمتذارذؿ اًمذي يقصم٘مقٟمف سم

سمقاـمٜمٝمؿ واقمت٘م٤مداهتؿ، وُمّمػمذؿ ذم أظمرة ضمٝمٜمؿ،  َٟمَجٌس اًمٙم٤مذسم٦م: ٕهنؿ ظم٨ٌم 

 ٤م، وقمغم يمٗمرذؿ اًمذي يْمٛمروٟمف. ضمزاً  قمغم ُم٤م ارشمٙمٌقا ُمـ أصم٤مم واخلٓم٤مي

٤مصمتف ُمـ اعمٓمٕمقُم٤مت واعمنموسم٤مت، يمء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وىمد يٙمقن ذق اعمحرم خل

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿

﮴﮵  ﮳   ٟمٕم٤مم:  ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲   وىمقًمف: ،م145[ا

 ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿شمٕم٤ممم:  وىمد يٙمقن ذق اًمِمؽ، يمء ذم ىمقًمف .م90[اعم٤مئدة:  

 . م125[اًمتقسم٦م: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ      چ چ 

وذق ذم آيتٜم٤م ُيراد سمف اًمذٟمقب وأصم٤مم: وم٘مد اؾمُتِٕمػم ًمٚمدًٓم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م إن 

 يمء يتدٟمس اًمٌدن سم٤مٕىمذار.  اعم٘مؽم  ًمٚم٘م٤ٌمئح يتٚمقث قمروف هب٤م ويتدٟمس

                                      

  شم»( قمـ اسمـ زيدم. 12/111أظمرضمف اسمـ ضمرير )[ (1)

 شم»(م. 5/1511(، واسمـ أيب طم٤مشمؿ )12/522أظمرضمف اسمـ ضمرير )[ (2)
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ٛمق وم٠مُم٤م اًمتٓمٝمػم وم٤معمراد سمف  ٚمٞمتٝمـ ُمـ يمؾ ُم٤م ُيٕم٤مب، واًمٜم٠مي هبـ  ٦م، واًًم قمـ ُمقاـمـ اًمرٌي

هبـ قمغم اًمدٟم٤مي٤م، وشمقومٞم٘مٝمـ إمم ُم٤م اٗمظ ُمٙم٤مٟمتٝمـ، وذًمؽ سم٠من يرزىمٝمـ اًمت٘مقى واًمقرع، 

ـا ُمٕمّمقُم٤مٍت.  ظمٓم٤م  واعمخ٤مًمٗم٤مت، وإن أ يٙم ـ اًمتقرط ذم ٕا ـ قم  ويّمقهن

وذٜم٤م ٟم٘مػ وىمٗم٦م ىمّمػمة قمٜمد أذؾ اًمٌٞم٧م: ًمٜمتٌلم اعمراد هبؿ، وؿمٛمقهلؿ 

ن ُم٤م ذذ٥م إًمٞمف اًمِمٞمٕم٦م ذم حتديدذؿ وأدًمتف، وسمٓمال  اًمٜمٌلًمٜم٤ًم  

 وىمٍمذؿ قمغم أؿمخ٤مص ُمٕمٞمٜملم.

ًٓ أن ٟمٜمٌف قمغم أن أذؾ اًمٌٞم٧م ىمد ٟمُ  ٧ٌم ذم أي٦م: ٕهن٤م ُمٜم٤مدى، أو قمغم ِّم وٟمرى أو

، ومٝمـ  اًمٜمٌلاعمدح، وذل قمغم يمال اإلقمراسملم ىمد ضم٤م ت ذم ؾمٞم٤م، اخلٓم٤مب ًمٜم٤ًم  

 ًمٚمِمؽ ومٞمف. داظمالت ذم أذؾ اًمٌٞم٧م، ٓ جم٤م  إلٟمٙم٤مر دظمقهلـ ومٞمٝمؿ وٓ 

ذـ ؾم٥ٌم ٟمزو  ذذه أي٤مت، ومدظمقهلـ ذم أذؾ اًمٌٞم٧م   اًمٜمٌلإن ٟم٤ًم  

ُمقوع اشمٗم٤م، سملم مجٞمع اعمٗمنيـ، إُم٤م وطمدذـ قمغم ىمق ، وإُم٤م ُمع همػمذـ قمغم ىمق  

ظم٤مص٦م، وُمـ   اًمٜمٌلآظمر ذق اًمّمحٞمح، وأُم٤م ىمق  قمٙمرُم٦م: إهن٤م ٟمزًم٧م ذم ٟم٤ًم  

ـا ؾم٥ٌم اًمٜمزو  دون همػمذـ وم٢من يم٤من يريد سمف أهنـ يم .ؿم٤م  سَم٤مَذْٚمُتُف ذم ذًمؽ

ومّمحٞمح، وإن يم٤من يريد أهنـ اعمراد ٓ همػمذـ، وأٟمف ٓ يدظمؾ ُمٕمٝمؿ أطمد ومٚمٞمس 

ذم أطم٤مديثف أن اعمراد سم٠مذؾ اًمٌٞم٧م أقمؿُّ ُمـ ٟم٤ًمئف   اًمٜمٌلصحٞمًح٤م: عم٤م صم٧ٌم قمـ 
(0)

 . 

: روى ُمًٚمؿ قمـ طمّملم سمـ ؾمؼمة، قمـ زيد سمـ أرىمؿ ىم٤م : ىم٤م  رؾمق  اهلل 

 وإين ،هملصمقذ ريب رؽمول بلسمقـي أن بوؾمك زممم أكا همنكام ،ايمـاس أهيا أ ازمعد،  أما»

 اهلل زمؽتاب همتؿهؽوا ،وايمـور اهلدى همقه ،اهلل ىمتاب :أوهلام :شمؼؾكم همقؽم سمارك

 ألل دم اهلل أذىمرىمم زمقتي وألل» :ىم٤م  صمؿ ،-ومٞمف ورهم٥م قمٚمٞمف ومح٨م- زمه وطماوا

                                      

 .(3/483)اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه، سمتٍم  ذم اًمٕم٤ٌمرة ( 1)
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 أذؾ ُمـ ٟم٤ًمؤه ٞمسأًم ي٤م زيد؟ سمٞمتف أذؾ ُمـو :طمّملم ًمف ٘م٤م وم -ىم٤مهل٤م صمالصًم٤م- «زمقتي

 :ىم٤م  ،سمٕمده اًمّمدىم٦م قارُمِ طُم  ُمـ سمٞمتف أذؾ وًمٙمـ ،سمٞمتف أذؾ ُمـ ٟم٤ًمؤه :ىم٤م  ؟سمٞمتف

 ويمؾ :ىم٤م  ، اًمٕم٤ٌمس وآ  ،ضمٕمٗمر وآ  ،قم٘مٞمؾ وآ  ،قمكم آ  :ىم٤م  ؟ذؿ وُمـ

شٟمٕمؿ :ىم٤م  ؟اًمّمدىم٦م ُمقارِ طُم  ذ١مٓ 
(0)

. 

٥م قمٚمٞمف سمرواي٦م أظمرى أوردذ٤م ُمًٚمؿ  وىمد أورد ذذا احلدي٨م اسمـ يمثػم، وقم٘ما

وايؿ اهلل إن اعمرأة شمٙمقن  .وم٘مٚم٧م ًمف: ُمـ أذؾ سمٞمتف؟ ٟم٤ًمؤه؟ ىم٤م : ٓ»يًْم٤م، وومٞمٝم٤م: أ

ُمع اًمرضمؾ اًمٕمٍم ُمـ اًمدذر، صمؿ يٓمٚم٘مٝم٤م ومؽمضمع إمم أسمٞمٝم٤م وىمقُمٝم٤م، أذؾ سمٞمتف أصٚمف 

صمؿ ىم٤م  اسمـ يمثػم: ذٙمذا وىمع ذم ذذه  .شوقمّمٌتف اًمذيـ طمرُمقا اًمّمدىم٦م سمٕمده

، وذذه اًمث٤مٟمٞم٦م حتتٛمؾ أٟمف أراد شمٗمًػم اًمرواي٦م، وإُومم َأومم، وإظمذ هب٤م أطمرى

إذؾ اعمذيمقريـ ذم احلدي٨م اًمذي رواه، إٟمء اعمراد هبؿ آًمف اًمذيـ طمرُمقا اًمّمدىم٦م 

سمٕمده، أو أٟمف ًمٞمس اعمراد سم٤مٕذؾ إزواج وم٘مط، سمؾ ذـ ُمع آًمف، وذذا آطمتء  

٤مدي٨م أرضمح: مجًٕم٤م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمرواي٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م، ومجًٕم٤م أيًْم٤م سملم اًم٘مرآن وإطم
(2)

 . 

دقم٤م قمٚمٞم ٤م ووم٤مـمٛم٦م  يمذًمؽ أورد اسمـ ضمرير طمديًث٤م سمرواي٤مت يمثػمة أن رؾمق  اهلل 

ايمؾفم لم اء ألل زمقتي، هملذلذج »واحلًـ واحلًلم، وم٠مًم٘مك قمٚمٞمٝمء يم٤ًمً  وىم٤م : 

.«فمـفم ايمرصمس وؿمفرلم سمطفغًما
(1)

ًمٙمـ رواي٤مشمف اًمٙمثػمة ي٘متٍم سمٕمْمٝم٤م قمغم ذ١مٓ   

زوضمف أم ؾمٚمٛم٦م، وسمٕمْمٝم٤م يْمؿ إًمٞمٝمؿ وائٚم٦م، ُمرة، ويْمؿ سمٕمْمٝم٤م أظمر إًمٞمٝمؿ 

ـمف رْ أٟمف ىم٤م  سمٕمد أن أدظمٚمٝمؿ ُمٕمف ذم ُمِ  وسمٕمْمٝم٤م يٜم٥ًم إمم رؾمق  اهلل 

                                      

، ذم اًمّمدددحٞمح: (2408)، ذم يمتددد٤مب: ومْمددد٤مئؾ اًمّمدددح٤مسم٦م، وذدددق احلددددي٨م (36)طمددددي٨م رىمدددؿ ( 1)

 ُمٜمف.  (4ج)، وذل ذم (1873ص)

 أصمٌتٜم٤مه. ، وذق ظمٓم٠م، صقاسمف ُم٤م (سمؾ ذؿ ُمع آًمف)، سمتٍم  يًػم، وىمد ضم٤م  ومٞمف (3/486( )2)

 شمم. »( قمـ أم ؾمٚمٛم٦م 20/263واسمـ ضمرير ) (،3205( [أظمرضمف اًمؽمُمذي )3)
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ؾ اًمدُٛمَرطما
(0)

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ﴿ُمـ ؿمٕمر:  

(2)﴾ ک ک
 . ايمؾفم لم اء ألل زمقتيوأ ي٘مؾ:  .

وًمٙمـ ذذا احلدي٨م أ يّمححف اًمِمٞمخ٤من ومٚمؿ خيرضم٤مه، ومال اقمت٤ٌمر عم٤م رشمٌف 

، وذؿ اًمِمٞمٕم٦م، ىم٤م  قمٚمٞمف ُمـ صمٌقت اإلُم٤مُم٦م واًمٕمّمٛم٦م ًمٕمكم  سمٕمْمٝمؿ

اسمـ اعمٓمٝمر احلكم ُمٜمٝمؿ: وذم ذذه أي٦م دًٓم٦م قمغم اًمٕمّمٛم٦م ُمع اًمت٠ميمٞمد سمٚمٗمٔم٦م: إٟمء، 

 .﴾ک ک ﴿وإدظم٤م  اًمالم ذم اخلؼم، وآظمتّم٤مص ذم اخلٓم٤مب سم٘مقًمف: 

وهمػمذؿ ًمٞمس سمٛمٕمّمقم... إًمخ
(1)

 . 

ًمٞمس »ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م طمٞم٨م ىم٤م :  Pوىمد شمقمم اًمرد قمٚمٞمف اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

أن  :أطمدل٤م :وحت٘مٞمؼ ذًمؽ ذم ُم٘م٤مُملم ،وٓ إُم٤مُمتٝمؿ ،ذم ذذا دًٓم٦م قمغم قمّمٛمتٝمؿ

 .﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿ :ىمقًمف

ۇ  ﴿ويم٘مقًمف  م6[اعم٤مئدة:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ :يم٘مقًمف

ې ې ﴿ :ويم٘مقًمف .م185[اًمٌ٘مرة:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ 

                                      
اعمرضمدؾ، واعمثٌد٧م ُمدـ ُمّمددر اًمتخدري٩م، واعمرضمدؾ سمد٤مفٞمؿ ذيمدر اًم٘مد٤ميض قمٞمد٤مض أٟمدف وىمدع »سم٤مٕصؾ: [ ( 1)

 ُمًٚمؿ، وىم٤م  اًمٜمقوي أن احل٤م  اعمٝمٛمٚم٦م ذق اًمّمقاب. رواة ٌٕمضًميمذًمؽ 

دؾ أي ُمدقر ُمٜم٘مدقش قمٚمٞمدف صدقر رضمد٤م  اإلسمدؾ،  ،رواعمِرط يمًد٤م  ُمدـ صدق  أو يمتد٤من أو ؿمدٕم وُمرطما

 شمم.»(15/194وسم٤مفٞمؿ قمٚمٞمف صقر اعمراضمؾ وذل اًم٘مدور، يٜمٔمر ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )
همدداة، وقمٚمٞمدف ُمدرط ُمرطمدؾ ُمدـ  ظمرج اًمٜمٌل سمٚمٗمظ:  ( قمـ قم٤مئِم٦م 2424( [أظمرضمف ُمًٚمؿ )2)

، صمددؿ ضمدد٤م ت وم٤مـمٛمدد٦م ؿمددٕمر أؾمددقد، ومجدد٤م  احلًددـ سمددـ قمددكم، وم٠مدظمٚمددف صمددؿ ضمدد٤م  احلًددلم ومدددظمؾ ُمٕمددف

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ﴿وم٠مدظمٚمٝمدد٤م، صمددؿ ضمدد٤م  قمددكم وم٠مدظمٚمددف، صمددؿ ىمدد٤م : 

 شمم. »﴾ک ک

 ذد.1322(، ط: سمقٓ، ؾمٜم٦م 4/20( ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )3)
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ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ۆئ ۈئ 

ح٦ٌم اهلل عمرادة اهلل ذم ذذه أي٤مت ُمتْمٛمٜم٦م إن ٢موم ؛م27-26[اًمٜم٤ًم :  ﴾ڀ ڀ ڀ

ًمٞمس ذم ذًمؽ أٟمف ظمٚمؼ ذًمؽ  ،وأُمرذؿ سمف ،وأٟمف ذقمف ًمٚمٛم١مُمٜملم ،ًمذًمؽ اعمراد ورو٤مه سمف

سمٕمد  واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أن اًمٜمٌل  ،وٓ أٟمف يٙمقن ٓ حم٤مًم٦م ،وٓ أٟمف ىمْم٤مه وىمدره ،اعمراد

لم رج ف  وؿم   س  صمج فمـفم ايمر   ذج لِ ذج ل  زمقتي هم ألل   لم اءِ  فمَّ ايمؾَّ » :٦م ىم٤م ٟمزو  ذذه أي

«اسمطفغمً 
(0)

ومٚمق يم٤مٟم٧م أي٦م شمتْمٛمـ  ،ومٓمٚم٥م ُمـ اهلل هلؿ إذذ٤مب اًمرضمس واًمتٓمٝمػم .

  .رذؿ أ ات٩م إمم اًمٓمٚم٥م واًمدقم٤م ذذ٥م قمٜمٝمؿ اًمرضمس وـمٝما أإظم٤ٌمر اهلل سم٠مٟمف ىمد 

 ، قمٜمدذؿ ٓ شمتْمٛمـ وضمقد اعمرادرادة اهللإن ٢موم :وذذا قمغم ىمق  اًم٘مدري٦م أفمٝمر

ا ًمذًمؽ ُم٤م ومٚمٞمس ذم يمقٟمف شمٕم٤ممم ُمريدً  ،ويٙمقن ُم٤م ٓ يريد ،سمؾ ىمد يريد ُم٤م ٓ يٙمقن

  .يد  قمغم وىمققمف

ڎ ڈ ڈ ژ  ﴿ :ومٙمٞمػ اتجقن سم٘مقًمف ،وذذا اًمراوميض وأُمث٤مًمف ىمدري٦م

ـ وقمٜمدذؿ أن اهلل ىمد أراد إيءن ُمَ  ،قمغم وىمقع اعمراد .﴾ژ ڑ ڑ ک 

وم٤مًمتح٘مٞمؼ ذم ذًمؽ أن  ،وأُم٤م قمغم ىمق  أذؾ اإلصم٤ٌمت ؟ؿ ي٘مع ُمرادهومٚم ،قمغم وضمف إرض

رادة يمقٟمٞم٦م إو ،رادة ذقمٞم٦م ديٜمٞم٦م شمتْمٛمـ حمٌتف ورو٤مهإ :رادة ذم يمت٤مب اهلل ٟمققم٤مناإل

 :ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم :واًمث٤مٟمٞم٦م .ُمثؾ ذ١مٓ  أي٤مت :إومم :ىمدري٦م شمتْمٛمـ ظمٚم٘مف وشم٘مديره

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿

ۓ ڭ  ﴿ :وىمق  ٟمقح .م125[إٟمٕم٤مم: ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

ويمثػم ُمـ  .م34[ذقد:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ

 ،ا٤م واطمدً رادة واعمح٦ٌم ؿمٞم ً ا يمء وٕمٚمقن اإل٤م واطمدً رادة ٟمققمً ٦م واًم٘مدري٦م وٕمؾ اإلتاعمثٌ

                                      

 شم»م. ىمري٤ٌم [ؾمٌؼ  روف (1)
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وأوًم ؽ يٜمٗمقن إرادشمف عم٤م  ،رادشمف عم٤م سملم أٟمف ُمراد ذم آي٤مت اًمت٘مديرإصمؿ اًم٘مدري٦م يٜمٗمقن 

ن يٙمقن أ ومال سمد ،ن قمٜمدذؿ يمؾ ُم٤م ىمٞمؾ أٟمف ُمراد٢موم :د ذم آي٤مت اًمتنميعسملم أٟمف ُمرا

وومٞمٝمؿ ُمـ شم٤مب  ،وأن يٓمٝمرذؿ ،ظمؼم أٟمف يريد أن يتقب قمغم اعم١مُمٜملمأواهلل ىمد  ،٤ميم٤مئٜمً 

وإذا يم٤مٟم٧م أي٦م داًم٦م قمغم  ،وومٞمٝمؿ ُمـ أ يتٓمٝمر ،روومٞمٝمؿ ُمـ شمٓمٝما  ،وومٞمٝمؿ ُمـ أ يت٥م

 ،س أ يٚمزم سمٛمجرد أي٦م صمٌقت ُم٤م ادقم٤مهوىمقع ُم٤م أراده ُمـ اًمتٓمٝمػم وإذذ٤مب اًمرضم

واًمٙمالم ذم إُمر سم٤مًمتٓمٝمػم  ،ُمذيمقرات ذم أي٦م ومم٤م يٌلم ذًمؽ أن أزواج اًمٜمٌل 

ائ ەئ  ﴿ :ىم٤م  شمٕم٤ممم ،واًمٕم٘م٤مب قمغم شمريمف ،ووقمد اًمثقاب قمغم ومٕمٚمف ،سم٢مو٤مسمف

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

ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿إمم ىمقًمف:  ﴾ىئ

وُمٕمٝمـ إُمر  يمٚمف ٕزواج اًمٜمٌل  وم٤مخلٓم٤مب .﴾ڑ ک ک ک

 ٝمـ وشمٕمؿُّ ًمٙمـ عم٤م شمٌلم ُم٤م ذم ذذا ُمـ اعمٜمٗمٕم٦م اًمتل شمٕمٛمُّ  ،واًمٜمٝمل واًمققمد واًمققمٞمد

 ،٤م سم٠مزواضمفضم٤م  اًمتٓمٝمػم هبذا اخلٓم٤مب وهمػمه وًمٞمس خمتّم   ،همػمذـ ُمـ أذؾ اًمٌٞم٧م

ُمـ  وقمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم أظمصُّ  ،سمؾ ذق ُمتٜم٤مو  ٕذؾ اًمٌٞم٧م يمٚمٝمؿ

 :وذذا يمء أن ىمقًمف ،سم٤مًمدقم٤م  هلؿ ٝمؿ اًمٜمٌل وًمذًمؽ ظمّما  :ؽهمػمذؿ سمذًم

 ،ٟمزًم٧م سم٥ًٌم ُمًجد ىم٤ٌم  .م108[اًمتقسم٦م:  ﴾ڄ  ڃ    ڃ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿

وذذا  ،وذق ُمًجد اعمديٜم٦م ،ًمٙمـ احلٙمؿ يتٜم٤موًمف ويتٜم٤مو  ُم٤م ذق أطمؼ ُمٜمف سمذًمؽ

أٟمف ؾم ؾ قمـ اعمًجد اًمذي أؾمس قمغم  :يقضمف ُم٤م صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمٌل 

«لو مهجدي لاا» : وم٘م٤م ،اًمت٘مقى
(0)

وصم٧ٌم قمٜمف ذم اًمّمحٞمح أٟمف يم٤من ي٠م  ىم٤ٌم  يمؾ  .

٤م٤م ورايمًٌ ؾم٧ٌم ُم٤مؿمٞمً 
 (2)

 ،اًم٧ًٌم وي٠م  ىم٤ٌم  يقم ،ومٙم٤من ي٘مقم ذم ُمًجده يقم افٛمٕم٦م ،

                                      

 .(41)أظمرضمف ُمًٚمؿ، ذم يمت٤مب احل٩م، طمدي٨م رىمؿ ( 1)

د ُمٙم٦م واعمديٜم٦م، سم٤مب: ُمـ أشمك ُمًجد ىم٤ٌم  يمؾ أظمرضمف اًمٌخ٤مري، ذم يمت٤مب: ومْمؾ اًمّمالة ذم ُمًج( 2)

 .(515)، قمـ اسمـ قمٛمر، وأظمرضمف ُمًٚمؿ، ذم يمت٤مب احل٩م، طمدي٨م رىمؿ 647ؾم٧ٌم، طمدي٨م 
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وقمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم  ،وذٙمذا أزواضمف ،ويمالل٤م ُم١مؾمس قمغم اًمت٘مقى

سمذًمؽ ُمـ  أظمصُّ ٤م ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم يمٚمٝمؿ ُمـ أذؾ اًمٌٞم٧م ًمٙمـ قمٚمٞم  

 وهلذا ظمّمٝمؿ سم٤مًمدقم٤م . :أزواضمف

وذذا ىمدق  ـم٤مئٗمد٦م  .ذؿ أُمتف :وم٘مٞمؾ ؟وىمد شمٜم٤مزع اًمٜم٤مس ذم آ  حمٛمد ُمـ ذؿ

ورووا  ،اعمت٘مددقن ُمددـ أُمتددف :وىمٞمددؾ ،محددد وهمددػمذؿأُمددـ أصددح٤مب ُم٤مًمددؽ و

شآل حمؿد ىمل مممن سمؼي» :٤مطمديثً 
(0)

وىمدد اطمدت٩م سمدف  ،رواه اخلدال  ومتد٤مم ذم اًمٗمقائدد ًمدف 

قمدغم ذًمدؽ ـم٤مئٗمد٦م ُمدـ  كوسمٜم ،وذق طمدي٨م ُمقوقع ،محد وهمػمذؿأ ـم٤مئٗم٦م ُمـ أصح٤مب

أن  :واًمّمدحٞمح ،يمء ذيمر احلٙمدٞمؿ اًمؽمُمدذي ،اًمّمقومٞم٦م أن آ  حمٛمد ذؿ ظمقاص إوًمٞم٤م 

محد وذدق اظمتٞمد٤مر اًمنمديػ أيب أوذذا ذق اعمٜم٘مق  قمـ اًمِم٤مومٕمل و ،آ  حمٛمد ذؿ أذؾ سمٞمتف

 :محددأوايتد٤من قمدـ قمدغم ىمدقًملم لد٤م رًمٙمـ ذؾ أزواضمف ُمـ أذدؾ سمٞمتدف؟  ،ضمٕمٗمر وهمػمذؿ

ذدق و- :واًمثد٤مين ،ويدروى ذدذا قمدـ زيدد سمدـ أرىمدؿ ،أهنـ ًمًـ ُمـ أذؾ اًمٌٞم٧م :أطمدل٤م

ٟمددف ىمددد صمٌدد٧م ذم اًمّمددحٞمحلم٢موم :أن أزواضمددف ُمددـ آًمددف -اًمّمددحٞمح
(2)

أٟمددف  قمددـ اًمٜمٌددل  

«حمؿد وأزواصمه وذربته فمعم صل   مايمؾف» :قمٚمٛمٝمؿ اًمّمالة قمٚمٞمف
(1)

ُمدرأة إسمدراذٞمؿ اوٕن  .

ومٙمٞمدػ ٓ يٙمدقن  ،نآسمدًٓمد٦م اًم٘مدر ،أة ًمدقط ُمدـ آًمدف وأذدؾ سمٞمتدفُمراو ،ُمـ آًمف وأذؾ سمٞمتف

ٓ أ إو ،وٕن ذذه أي٦م شمدد  قمدغم أهندـ ُمدـ أذدؾ سمٞمتدف ؟أزواج حمٛمد ُمـ آًمف وأذؾ سمٞمتف

                                      

 حمٛمدد؟ آ  ـَُمد : سمٚمٗمظ: ؾمد ؾ اًمٜمٌدل ( قمـ أٟمس 2/217[أظمرضمف مت٤مم اًمرازي ذم اًمٗمقائد ) (1)

( ذم ُمٜمدد٤ميمػم 4/286 ). وىمددد أورده اًمٕم٘مددٞمكم ذم اًمْمددٕمٗم٤م  اًمٙمٌددػم«حمؿــد أمــة مــن يسمؼــ ىمــل» :وم٘مدد٤م 

  شم»سمـ قمٌد اًمقاطمد أيب ذرُمزم.  ٟم٤مومع

، قمددـ 1590أظمرضمدف اًمٌخد٤مري ذم يمتدد٤مب: إٟمٌٞمد٤م ، سمد٤مب: طمدددصمٜم٤م ُمقؾمدك سمدـ إؾمددءقمٞمؾ، طمددي٨م ( 2)

 محٞمد اًم٤ًمقمدي.  أيب

دب، سم٤مب: يٌؾ اًمرطمؿ سمٌالهل٤م، طمدي٨م )( 3) ـ اًمٕم٤مص.2315أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب: ٕا ـ قمٛمرو سم  ( قم
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 يٙمـ ًمذيمر ذًمؽ ذم اًمٙمالم ُمٕمٜمك. 

ن إ» :يمء صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح أٟمف ىمد٤م  ،وأُم٤م إشم٘مٞم٤م  ُمـ أُمتف ومٝمؿ أوًمٞم٤مؤه

«وأكام ويمقي اهلل وصايمح اظمممـكم ،همالن يمقهوا رم زملويمقاءـي زم آل
(0)

ومٌدلم  ،

ن أويمقـائي اظمتؼـون ضمقـث إ» :ويمدذًمؽ ذم طمددي٨م آظمدر ،أن أوًمٞم٤م ه صد٤مًمح اعمد١مُمٜملم

«ابن ىماكوأىماكوا و
(2)

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ :ىمد ىمد٤م  شمٕمد٤مممو 

  .م4[اًمتحريؿ:  ﴾ڻ ڻ

 ؟ًمًٜم٤م إظمقاٟمؽ أو :ىم٤مًمقا .«رأبت إطمواين وددت أين» :وذم اًمّمح٤مح قمٜمف أٟمف ىم٤م 

شوإطمواين وموم بلسمون من زمعدي بممـون يب ومل بروين ،كتم أصحايبأزمل » :ىم٤م 
(1)

وإذا  .

وذذه اًم٘مراسم٦م  ،يم٤من يمذًمؽ وم٠موًمٞم٤مؤه اعمت٘مقن سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ ىمراسم٦م اًمديـ واإليءن واًمت٘مقى

واًم٘مرب سملم اًم٘مٚمقب وإرواح أقمٔمؿ ُمـ اًم٘مرب  اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م،اًمديٜمٞم٦م أقمٔمؿ ُمـ اًم٘مراسم٦م 

وأُم٤م أىم٤مرسمف ومٗمٞمٝمؿ اعم١مُمـ  ،اخلٚمؼ أوًمٞم٤مؤه اعمت٘مقن ومْمَؾ أ وهلذا يم٤من :سملم إسمدان

 ،وضمٕمٗمر واحلًـ  ُمٜمٝمؿ يمٕمكم ن يم٤من وم٤مواًل ٢موم ،واًمؼم واًمٗم٤مضمر ،واًمٙم٤مومر

ٓ  ،وذؿ أوًمٞم٤مؤه هبذا آقمت٤ٌمر ،ومتٗمْمٞمٚمٝمؿ سمء ومٞمٝمؿ ُمـ اإليءن واًمت٘مقى ،واحلًلم

أ ي٘متض  ،٤م ًمفن صغم قمغم آًمف شمٌٕمً إو ،وم٠موًمٞم٤مؤه أقمٔمؿ درضم٦م ُمـ آًمف ،سمٛمجرد اًمٜم٥ًم

                                      

 إن ٓأ»سمٚمٗمدظ:  ُمرومققًم٤م ( قمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 215وُمًٚمؿ ) ،(٤5990مري )[أظمرضمف اًمٌخ (1)

 شم»م. شاعم١مُمٜملم وص٤مًمح اهلل وزم إٟمء، سم٠موًمٞم٤م  زم ًمٞمًقا( ٤مومالٟمً  يٕمٜمل) أيب  آ

( [أ أضمده هبذا اًمٚمٗمظ: وإٟمء ىمد ضم٤م  ذم طمدي٨م ـمقيدؾ رواه أسمدق داود سمًدٜمده قمدـ قمٌدد اهلل سمدـ قمٛمدر 3) 

(، وروى أمحدد أيًْمد٤م 2/133( ويمذًمؽ أظمرضمدف أمحدد )4244ش. )عمت٘مقنا أوًمٞم٤مئك وإٟمء»ُمرومققًم٤م: 

ش. يمدد٤مٟمقا وطمٞمدد٨م يمدد٤مٟمقا ـَُمدد اعمت٘مددقن يب اًمٜمدد٤مس أومم نإ»سمًددٜمده قمددـ ُمٕمدد٤مذ سمددـ ضمٌددؾ ُمرومققًمدد٤م: 

 شم(.م. »5/235)

 .(39)أظمرضمف ُمًٚمؿ، ذم يمت٤مب: اًمٓمٝم٤مرة، طمدي٨م رىمؿ ( 3)
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ن إٟمٌٞم٤م  واعمرؾمٚملم ذؿ ُمـ ٢مقمٚمٞمٝمؿ وم ذًمؽ أن يٙمقٟمقا أومْمؾ ُمـ أوًمٞم٤مئف اًمذيـ أ يّمؾِّ 

وم٤معمٗمْمق  ىمد  :٤مٕمً ن أ يدظمٚمقا ذم اًمّمالة ُمٕمف شمٌإو ،وذؿ أومْمؾ ُمـ أذؾ سمٞمتف ،أوًمٞم٤مئف

ودًمٞمؾ ذًمؽ أن أزواضمف ذؿ ممـ  ،ومْمؾ ُمـ اًمٗم٤موؾأخيتص سم٠مُمر وٓ يٚمزم أن يٙمقن 

وم٘مد صم٧ٌم سم٤مشمٗم٤م، اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ أن إٟمٌٞم٤م   ،صم٧ٌم ذًمؽ ذم اًمّمحٞمحلم قمٚمٞمف يمء يّمغم

ن ٓ يد  قمغم وىمقع ُم٤م أريد ُمـ اًمتٓمٝمػم آومٝم٥م أن اًم٘مر :ن ىمٞمؾ٢موم ،ومْمؾ ُمٜمٝمـ يمٚمٝمـأ

ن دقم٤م ه ٢مهلؿ سمذًمؽ يد  قمغم وىمققمف وم ًمٙمـ دقم٤م  اًمٜمٌل  ،وإذذ٤مب اًمرضمس

ت اًمٓمٝم٤مرة وإذذ٤مب ُم٤م ادقم٤مه ُمـ صمٌق قمغم ن اًم٘مرآن ٓ يد أاعم٘مّمقد  :ىمٞمؾ ؟ُمًتج٤مٌب 

وأُم٤م آؾمتدٓ  سم٤محلدي٨م ومذا   ،ُم٦م٤من يد  قمغم اًمٕمّمٛم٦م واإلُمأ قمـ اًمرضمس ومْماًل 

ن د  قمغم ـمٝم٤مرهتؿ وإذذ٤مب اًمرضمس آذ٥م أن اًم٘مر :صمؿ ٟم٘مق  ذم اعم٘م٤مم اًمث٤مين ،ُم٘م٤مم آظمر

يمء أن اًمدقم٤م  اعمًتج٤مب ٓ سمد أن يتح٘مؼ ُمٕمف ـمٝم٤مرة اعمدقمق هلؿ وإذذ٤مب  ،قمٜمٝمؿ

واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف أن  :ذم ذًمؽ ُم٤م يد  قمغم اًمٕمّمٛم٦م ُمـ اخلٓم٠م ًمٙمـ ًمٞمس ،اًمرضمس قمٜمٝمؿ

ن اخلٓم٠م ٢موم ،أن ٓ يّمدر ُمـ واطمدة ُمٜمٝمـ ظمٓم٠م اهلل أ يرد سمء أُمر سمف أزواج اًمٜمٌل 

اًمذي ذق  ،وؾمٞم٤م، أي٦م ي٘متيض أٟمف يريد ًمٞمذذ٥م قمٜمٝمؿ اًمرضمس ،ُمٖمٗمقر هلـ وًمٖمػمذـ

واًمتٓمٝمػم  ،ذٟمقبا ُمـ اًمٗمقاطمش وهمػمذ٤م ُمـ اًمويٓمٝمرذؿ شمٓمٝمػمً  ،اخل٨ٌم يم٤مًمٗمقاطمش

ڀ ڀ  ﴿ :وىمقًمف ،م4[اعمدصمر: ﴾ڭ ۇ ﴿ :يمء ذم ىمقًمف ،ُمـ اًمذٟم٥م قمغم وضمٝملم

ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ﴿ :ومٞمٝم٤م وم٢مٟمف ىم٤م  .م82[إقمرا :  ﴾ٺ

ُم٤م إو ،ُم٤م سم٠من ٓ يٗمٕمٚمف اًمٕمٌدإواًمتٓمٝمػم قمـ اًمذٟم٥م  .﴾ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئ

ًمٙمـ ُم٤م  .﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ﴿ :يمء ذم ىمقًمف ،سم٠من يتقب ُمٜمف

وم٢مٟمف يتْمٛمـ هنٞمف قمـ اًمٗم٤مطمِم٦مٓ  يتْمٛمـ اإلذن ومٞمٝم٤م  رادةً إو هلل سمف ُمـ اًمٓمٝم٤مرة اسمتدا ً أُمر ا

وي٠مُمر ُمـ ومٕمٚمٝم٤م سم٠من يتقب ُمٜمٝم٤م وذم اًمّمحٞمح قمـ  ،ًمٙمـ ذق ؾمٌح٤مٟمف يٜمٝمك قمٜمٝم٤م ،سمح٤م 
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 ،ىمام زمافمدت زمكم اظمممق واظمغرب ،ايمؾفم زمافمد زمقـي وزمكم طمطاباي» :ٟمف يم٤من ي٘مق أاًمٜمٌل 

ىمام بـؼى ايمثوب األزمقض من  ،ايمؾفم كؼـي من اخلطابا ،واظماء ايمبارد وانمهؾـي زمايمثؾج وايمػمد

«ايمدكس
(0)

ذم ىمّم٦م اإلومؽ ىمٌؾ أن يٕمٚمؿ اًمٜمٌل  وذم اًمّمحٞمحلم أٟمف ىم٤م  ًمٕم٤مئِم٦م  .

ن إو ،ن ىمـت زمربئة همهقػمئك اهللإبا فمائشة » :وم٘م٤م  ،ويم٤من ىمد ارشم٤مب ذم أُمرذ٤م ،سمرا هت٤م

 اهللسماب  سماب شمم زماكبه افمؼمف إذا ايمعبد ننهمهماؽمتغػري اهلل وسمويب إيمقه؛ ظمؿت أىمـت 

شفمؾقه
(2)

 :يم٘مقًمف ،اًمنم  سمف يرادو ،اًم٘مذر أصٚمف (اًمرضمس) :ٚمٗمظوم سم٤مفٛمٚم٦مو 

 يم٤معمٓمٕمقُم٤مت اعمحرُم٦م اخل٤ٌمئ٨م سمف يرادو .﴾ى   ائ  ائ  ەئ﴿

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ   ﴿ :يم٘مقًمف ،اعمنموسم٤متو

ٻ   ﴿ :ىمقًمفو ﴾ۓ ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    

 ،ًمٙمٚمف إذذ٤مب ذًمؽ إذذ٤مبو .﴾ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ

 قم٤مم (اًمرضمس) :ًمٗمظو ،اخل٤ٌمئ٨مو اًمنم  اًم٤ًمدة أوًم ؽ قمـ ذذ٥مأ اهلل أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـو

  .سمذًمؽ دقم٤م  اًمٜمٌل وم٢من اًمرضمس مجٞمع يذذ٥م أن يريد اهلل أن ي٘متيض

 ،ـمٝم٤مرة يًٛمك سمء ُمٓمٚمؼ ؾم١ما  ومٝمق .شاشمٓمٝمػمً  ـمٝمرذؿو» :ىمقًمف أُم٤مو

 ،اًمٓمٝم٤مرة أومراد ُمـ سمٗمرد ومٞمف ومٞمٙمتٗمل ُمٓمٚمؼ ذذا أن يزقمؿ اًمٜم٤مس سمٕمضو

 ،ذًمؽ ٟمحقو .﴾ۅ  ۉ  ۉ ﴿ :ىمقًمف ذم ذًمؽ ُمثؾ ي٘مق و

 .ذذا يمرمْ أ :ىمٞمؾ إذا يمء ،اإلـمال، قمٜمد ي٘م٤م  اًمذي آقمت٤ٌمر سمٛمًٛمك أُمر أٟمف اًمتح٘مٞمؼو

 ـمال،اإل قمٜمد يًٛمك ُم٤م يمذًمؽو ،٤مإيمراُمً  اإلـمال، قمٜمد يًٛمك ُم٤م ُمٕمف اومٕمؾ :أي

                                      

قمدـ أيب ذريدرة،  454ٙمٌدػم، طمددي٨م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب: إذان، سمد٤مب: ُمد٤م ي٘مدق  سمٕمدد اًمت( 1)

 .147وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب: اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة، طمدي٨م 

ًٓ ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م 2770(، وُمًٚمؿ )4690[أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (2)  شم»م. ( ُمٓمق
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 ٓ يمذًمؽو ،ٟمٔمػمذ٤م ذم ذًمؽ شمر و ىمّم٦م ذم اقمتؼم إذا اُمٕمتؼمً  يًٛمك ٓ اإلٟم٤ًمنو ،ااقمت٤ٌمرً 

 ًمٗمظو ،سمٜمٔمػمه ٤مًً ُمتٜمجا  ر  ُمـ اُمتٓمٝمرً  يم٤من إذا رٌ ُمٓمٝما  أو ،رٌ ُمتٓمٝمِّ  أو ،ـم٤مذرٌ  ذق :ي٘م٤م 

 :ىم٤م  يمء ﴾ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤م  ،اًمٓمٞم٥م يمٚمٗمظ اًمٓم٤مذر

 يمه ائاكوا» :ًمٕمءر ىم٤م  أٟمف يرو ىمدو .﴾ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ ﴿

شاظمطقذ زمايمطقذ امرضمبً 
(0)

ڦ    ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤م  ،اعمزيمل ًمٗمظو ،اعمت٘مل يمٚمٗمظ ٤مأيًْم  ذذاو 

ڱ  ڱ  ڱ   ﴿ :ىم٤م و .م10 -9 [اًمِمٛمس:﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

ٿ   ٿ  ٿ  ﴿ :ىم٤م و ﴾ ی  جئ  حئ  مئ ﴿ :ىم٤م و ﴾ڱ  ں  ں  ڻ

  .م21 اًمٜمقر :[  ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ

 يٙمقٟمقا أن ٓو ،ذٟم٥م ُمٜمٝمؿ ي٘مع ٓ أن ٟمحقذؿو اعمت٘ملم ذط ُمـ ًمٞمسو

 إُم٦م ذم يٙمـ أ يمذًمؽ يم٤من ًمق ذذا وم٢من :اًمذٟمقبو اخلٓم٠م ُمـ ُمٕمّمقُملم

 ذم دظمؾ ؾمٞم ٤مشمف يٙمٗمر ُم٤م ومٕمؾ ُمـو ،اعمت٘ملم ذم دظمؾ ذٟمقسمف ُمـ شم٤مب ُمـ سمؾ ،ُمتٍؼ 

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ﴿ :ىم٤م  يمء ،اعمت٘ملم

 ن٠مسم يمدقم٤مئف ،اشمٓمٝمػمً  يٓمٝمرذؿ ن٠مسم  اًمٜمٌل ومدقم٤م  ﴾ڱ  ڱ  ڱ

 ذًمؽ قمغم أُمره اؾمت٘مر ُمـ أن ُمٕمٚمقمو ،ذًمؽ ٟمحقو ُمت٘ملم وٕمٚمٝمؿو يٓمٞمٌٝمؿو يزيمٞمٝمؿ

 :ىم٤م  ىمدو ،ًمٜمٗمًف سمف دقم٤م مم٤م سم٠مقمٔمؿ هب٤م دقم٤م اًمتل اًمٓمٝم٤مرة شمٙمقن ٓ ،ذذا ذم داظمؾ ومٝمق

شايمبارد اظماءو ايمػمدو زمايمثؾج طمطاباي من ؿمفرين ايمؾفم»
(2)

 أو اُمٖمٗمقرً  ذٟمٌف ىمعو ومٛمـ 

 ُمٜمٝم٤م يٓمٝمر أ ٟمف٢موم سمذٟمقسمف ٤مُمتقؾمخً  ُم٤مت ُمـ ًمٙمـو ،اشمٓمٝمػمً  ُمٜمف اهلل ـمٝمره وم٘مد ارً ُمٙمٗما 

                                      

( قمدـ قمدكم 147( وىمد٤م : ذدذا طمددي٨م طمًدـ صدحٞمح، واسمدـ ُم٤مضمدف )3798( [أظمرضمف اًمؽمُمذي )1)

 شمم. »

 قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب أورم.  204: اًمّمالة، طمدي٨م أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب( 2)
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 أوؾم٤مخ ذل اًمتل اًمّمدىم٦م قمـ صٞم٤مٟمتٝمؿ شمٓمٝمػمذؿ مت٤مم ُمـ يٙمقن ىمدو ،طمٞم٤مشمف ذم

 اؾمتٖمٗمر وم٢مذا ،اعمحؾ اؾمتٕمداد سمح٥ًم اهلل أضم٤مسمف سمدقم٤م  دقم٤م إذا  اًمٜمٌلو ،اًمٜم٤مس

 عم٤م ٤مواىمٕمً  يم٤من ًمق ذذا وم٢من ،ُمذٟم٥م ُم١مُمـ يقضمد ٓ أن يٚمزم أ ٤متاعم١مُمٜمو ًمٚمٛم١مُمٜملم

 سم٤محلًٜم٤مت هلذاو ،سم٤مًمتقسم٦م هلذا اهلل يٖمٗمر سمؾ ،أظمرة ذم ٓو اًمدٟمٞم٤م ذم ٓ ُم١مُمـ قمذب

  .سم٠مظمرى واطمدة نإو ،يمثػمة ٤مذٟمقسمً  هلذا اهلل يٖمٗمرو اعم٤مطمٞم٦م

 قذ ًمٞمس  اًمٜمٌل سمف دقم٤م اًمذيو ،اهلل أراده اًمذي وم٤مًمتٓمٝمػم سم٤مفٛمٚم٦مو

 ، اًمٜمٌل إٓ ُمٕمّمقم ٓ قمٜمدذؿ اًمًٜم٦م أذؾ ن٢موم شمٗم٤م،سم٤مٓ اًمٕمّمٛم٦م

 قمغم آشمٗم٤م، وىمع وم٘مد .اإلُم٤ممو  اًمٜمٌل همػم ُمٕمّمقم ٓ :ي٘مقًمقن اًمِمٞمٕم٦مو

 إذا، واًمٜم٤ًم  ُمـ همػمذـو سمٜم٤مشمفو أزواضمف قمـ اإلُم٤ممو  سم٤مًمٜمٌل اعمختّم٦م اًمٕمّمٛم٦م اٟمتٗم٤م 

 هب٤م خيتص اًمتل ًمٚمٕمّمٛم٦م ٤مْمٛمٜمً ُمت ًمألرسمٕم٦م سمف اعمدقمق اًمتٓمٝمػم يٙمقن أن اُمتٜمع يمذًمؽ يم٤من

 ٓو ًمٕمكم ٓ اًمٕمّمٛم٦م هبذه  اًمٜمٌل دقم٤م  ُمـ يٙمقن ومال ،قمٜمدذؿ اإلُم٤ممو  اًمٜمٌل

 وم٤مًمدقم٤م  ٤مأيًْم و ،سمدقمقة سمٕمْمٝمؿ خيتص أ ُمِمؽميملم ٕرسمٕم٦م سم٤مًمٓمٝم٤مرة دقم٤م وم٢مٟمف :ًمٖمػمه

 إومٕم٤م  وم٢من ٤مأيًْم  سم٤مًمتٓمٝمػمو سمؾ ،اًم٘مدري٦م أصؾ قمغم ممتٜمع اًمذٟمقب ُمـ سم٤مًمٕمّمٛم٦م

 ٓو ،ًمٚمرب ُم٘مدورة همػم قمٜمدذؿ اعمحرُم٤مت شمر و ،اًمقاضم٤ٌمت ومٕمؾ ذل اًمتل ٦مآظمتٞم٤مري

 وم٤مُمتٜمع ،ُمتٓمٝمر همػم ٓو اًمذٟمقب ُمـ اُمتٓمٝمرً  ٓو ٤مقم٤مصٞمً  ٓو ٤مُمٓمٞمٕمً  اًمٕمٌد وٕمؾ أن يٛمٙمٜمف

 اعم٘مدور ٟمءإو ،ًمٚمٛمحرُم٤مت ٤مشم٤مريمً  ًمٚمقاضم٤ٌمت وم٤مقماًل  وٕمٚمف ن٠مسم ٕطمد يدقمق أن أصٚمٝمؿ قمغم

 اعم٤م و ،اًمٙم٤مومرو اعمًٚمؿ ًم٘متؾ يّمٚمح اًمذي ٤مًمًٞمػيم اًمنمو ًمٚمخػم شمّمٚمح ىمدرة قمٜمدذؿ

 اًمنم ُم٤مإو اخلػم ُم٤مإ سم٤مظمتٞم٤مره يٗمٕمؾ اًمٕمٌد صمؿ ،اعمٕمّمٞم٦مو اًمٓم٤مقم٦م ذم إٟمٗم٤مىمف يٛمٙمـ اًمذي

 ذذا إسمٓم٤م  ذم قمٚمٞمٝمؿ طمج٦م احلدي٨مو ،طمجتٝمؿ يٌٓمؾ إصؾ ذذاو ،اًم٘مدرة سمتٚمؽ
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 ٓو هلؿ ٖمٗمري أٟمف سمذًمؽ اعمراد :ىم٤مًمقا وم٢من ،سم٤مًمتٓمٝمػم هلؿ  اًمٜمٌل دقم٤م طمٞم٨م ،إصؾ

 .اًمٕمّمٛم٦م قمغم دًٓمتف ُمـ اًمٌٓمالن قمغم أد  ذًمؽ يم٤من .ي١ماظمذذؿ

 ،اًمٕمّمٛم٦م صمٌقت قمغم سمح٤م  ومٞمف هلؿ طمج٦م ٓ احلدي٨م أن ومتٌلم

 ُم٘مدورة ًمٞم٧ًم اعمحٔمقر شمر و اعم٠مُمقر ومٕمؾ ذل اًمتل ٤مُمٓمٚم٘مً  اًمٕمّمٛم٦مو

 ٓو ًمٜمٌل ٓ ،عمٕمّمٞم٦م ٤مشم٤مريمً  ٓو ًمٓم٤مقم٦م وم٤مقماًل  اأطمدً  وٕمؾ أن يٛمٙمٜمف ٓو ،هلل قمٜمدذؿ

 اهلل سم٢مقم٤مٟم٦م ٓ ،ٟمٗمًف سم٤مظمتٞم٤مر يٓمٞمٕمف قم٤مش إذا ٟمفأ يٕمٚمؿ ُمـ أن قمٜمدذؿ ومٞمٛمتٜمع ،ًمٖمػمه

 صمٌقت ىمدر ًمقو ،شم٘مدم يمء ،اًمٕمّمٛم٦م ُم٤ًمئؾ ذم ىمقهلؿ شمٜم٤مىمض يٌلم مم٤م ذذاو ،ذدايتفو

 اًمٕمّمٛم٦م اٟمتٗم٤م  قمغم إمج٤مع ٓو ،اًمٕمّمٛم٦م اإلُم٤مم ذم يِمؽمط ٓ أٟمف ىمدُمٜم٤م وم٘مد ،اًمٕمّمٛم٦م

 ـمريؼ سمٙمؾ طمجتٝمؿ ومتٌٓمؾ طمٞمٜم ذو ،همػمذؿ ذم
(0)

 . 

وىمد آصمرٟم٤م أن ٟمٜم٘مؾ قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذذا اًمٜمص يم٤مُماًل سم٤مًمرهمؿ ُمـ ـمقًمف: 

ٕن ُم٠ًمًم٦م آؾمتدٓ  سم٤مٔي٦م قمغم اإلُم٤مُم٦م واًمٕمّمٛم٦م ُم٠ًمًم٦م سم٤مًمٖم٦م اخلٓمر: 

وم٢من ومٞمٝم٤م حتٛمٞماًل ًممي٦م ُم٤م ٓ حتتٛمٚمف سمح٤م ، وٓ شمد  قمٚمٞمف ُمـ ىمري٥م وٓ سمٕمٞمد، وومٞمٝم٤م 

ر يٜمٌٖمل أٓ يٙمقن ُمقوع رأي، وأٓ يٙمقن حمال  ومق، ذذا ظمروج قمغم ُمٌدأ ُم٘مر

ٓضمتٝم٤مد، ىمد خيٓمئ وىمد يّمٞم٥م، وذذا اعمٌدأ ذق اًمقىمق  سم٤مٔي٤مت قمٜمدُم٤م شمد  قمٚمٞمف، 

دون شمٙمٚمػ، وٓ اٟمحرا  هب٤م قمء أٟمزًم٧م ًمت٘مرره، وإٟمف إذا يم٤من ومريؼ ُمـ اعمٗمنيـ 

زو  داظماًل ي٘مٍم ُم٤م شمد  قمٚمٞمف أي٦م قمغم ؾم٥ٌم ٟمزوهل٤م، ومال أىمؾ ُمـ أن يٕمتؼم ؾم٥ٌم اًمٜم

ًٓ أوًمٞم ٤م ومٞمء شمد  أي٦م قمٚمٞمف، وذق ُم٤م ي٘مرره وي١ميمده مجٝمقر اعمٗمنيـ اًمذيـ يرون  دظمق

                                      

 ذد. 1332، ط: سمقٓ، ؾمٜم٦م (24-4/20)ُمـ ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ( 1)
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ؼم تاًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ، ٓ سمخّمقص اًم٥ًٌم، أُم٤م أن هيٛمؾ ؾم٥ٌم اًمٜمزو ، وٓ شمٕم

أي٦م داًم٦م قمٚمٞمف، مم٤م يقطمل سم٠من ًمف طمٙمًء آظمر همػم احلٙمؿ اًمذي شم٘مرره أي٦م ومٝمذا ُم٤م 

 ن سمجٛمٚمتٝمؿ، وٓ يٗمؽمىمقن ذم احلٙمؿ قمٚمٞمف. يًتٜمٙمره اعمٗمنو

ٓ شمد  أي٦م إذن قمغم طمٍم أذؾ اًمٌٞم٧م ذم قمكم ووم٤مـمٛم٦م واسمٜمٞمٝمء احلًـ 

ومٞمٝمؿ، وُمـ صمؿ   اًمٜمٌلواحلًلم، وم٢من ؾمٞم٤مىمٝم٤م سيح ذم اًمٜمص قمغم دظمق  ٟم٤ًم  

 ٟم٘مرر سمحؼ أن أي٦م أ شمتٕمرض ًمإلُم٤مُم٦م ُمـ ىمري٥م أو سمٕمٞمد. 

سمٞم٧م اًمرؾمق  ُمـ اخلٓم٠م، وإٓ ومٗمٞمؿ يم٤من يمذًمؽ ٓ شمد  أي٦م قمغم قمّمٛم٦م أذؾ 

هلؿ سمٕمد ٟمزو  أي٦م؟ وومٞمؿ يم٤مٟم٧م إواُمر واًمٜمقاذل اًمتل وضمٝم٧م ذم   اًمٜمٌلدقم٤م  

وذـ ُمـ أذؾ اًمٌٞم٧م؟ وومٞمؿ يم٤من اًمققمٞمد هلـ سمٛمْم٤مقمٗم٦م   اًمٜمٌلأي٤مت إمم ٟم٤ًم  

  ؟اًمٕمذاب، صمؿ اًمققمد سم٤مٕضمر اعمْم٤مقمػ، طملم ي٠مشملم سمٗم٤مطمِم٦م، وطملم ي٘مٜمتـ

٤من شمذيمػمذـ سمء يتغم ذم سمٞمقهتـ ُمـ آي٤مت اهلل واحلٙمٛم٦م؟ ومٞمؿ يم ،وأظمػًما

وُم٤م اًمن ذم أن ذذا اًمتذيمػم أ وئ ذم أي٤مت إٓ سمٕمد شم٘مرير أن اهلل يريد 

 ؟هلـ أن يذذ٥م اًمرضمس قمٜمٝمـ، وأن يٓمٝمرذـ شمٓمٝمػًما

:  اًمٜمٌلي٘مق  ذم ظمت٤مم ذذه أي٤مت اًمتل  ٤مـم٥م ٟم٤ًم   Tإن اهلل 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ﴿

ومٞم٠مُمرذـ سمذيمر ٟمٕمٛمتف قمٚمٞمٝمـ، طمٞم٨م ضمٕمٚمٝمـ ُمـ أذؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة،  .﴾ ں ڻ

وضمٕمؾ سمٞمقهتـ ُمٝمٌط اًمقطمل، وُمنم، اًمٜمقر اًمذي يٛمأل أوم٤م،، وِذيْمُر ذذه اًمٜمٕمٛم٦م 

ُم٘متٍض ًمِمٙمرذ٤م سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤م ، وإٟمء يٙمقن ذذا اًمِمٙمر سم٤مًمٕمٛمؾ سمء شمنمقمف ُمـ 

 . أطمٙم٤مم ذم اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت، وُمـ آداب ذم إظمال، واًمًٚمق 
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إُمر سم٤مًمذيمر قمغم ُم٤م يتغم ذم سمٞمقهتـ، ُمـ آي٤مت اهلل واحلٙمٛم٦م  وىمد اٟمّم٥ما 

ومجٝمقر اعمٗمنيـ ضمرى قمغم أن اعمراد سمآي٤مت اهلل: يمت٤مسمف اًمٙمريؿ، واعمراد سم٤محلٙمٛم٦م: 

 (0)ؾمٜم٦م رؾمق  اهلل 
، واًم٘م٤ميض اًمٌٞمْم٤موي وأسمق اًمًٕمقد يذذ٤ٌمن إمم أن اعمراد 

ُمـ اًمٙمت٤مب اف٤مُمع سملم »ًمٌٞمْم٤موي: سمآي٤مت اهلل واحلٙمٛم٦م: اًم٘مرآن وم٘مط، ىم٤م  ا

إُمريـ، وذق شمذيمػم سمء أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمـ، ُمـ طمٞم٨م ضمٕمٚمٝمـ أذؾ سمٞم٧م اًمٜمٌقة، 

طم٤م رَ ـ سمُ ُمِ  نَ دْ وُمٝمٌط اًمقطمل، وُم٤م ؿم٤مذَ 
(2)

اًمقطمل، سمء يقضم٥م ىمقة اإليءن،  

شواحلرص قمغم اًمٓم٤مقم٦م، طمث ٤م قمغم آٟمتٝم٤م ، وآئتءر ومٞمء يمٚمٗمـ سمف
(1)

 . 

ـ اًمٙمت٤مب اف٤مُمع سملم يمقٟمف آي٤مت اهلل اًمٌٞمٜم٦م، اًمداًم٦م قمغم صد، وىم٤م  أسمق اًمًٕمقد: ُم

شاًمٜمٌقة، سمٜمٔمٛمف اعمٕمجز، ويمقٟمف طمٙمٛم٦م ُمٜمٓمقي٦م قمغم ومٜمقن اًمٕمٚمقم واًمنمائع
(1)

 . 

وٟمحـ ٟمرى أن ذذا اًمتٗمًػم اًمذي ذذ٥م إًمٞمف اًم٘م٤ميض اًمٌٞمْم٤موي، وشم٤مسمٕمف ومٞمف أسمق 

                                      

وضمدرى قمٚمٞمدف احلد٤مومظ اسمدـ يمثدػم ذم  ،(8/22)أؾمٜمد اًمٓمؼمي ذذا إمم ىمت٤مدة وضمرى قمٚمٞمف ذم شمٗمًدػمه ( 1)

ه اًم٘مرـمٌددل ذم شمٗمًددػم وىمددرره وضمٕمددؾ اًمًددٜم٦م ؿمدد٤مُمٚم٦م ًمٕمٛمددؾ اًمرؾمددق  وىمقًمددف ،(3/486)شمٗمًددػمه 

 وٟمًدٌف اًم٘مٜمدقضمل ذم ومدتح اًمٌٞمد٤من إمم أذدؾ ،(3/138)وىمٌٚمف اسمـ ضمدزي ذم اًمتًدٝمٞمؾ  ،(14/184)

اًمت٠مويؾ، صمؿ ٟم٘مؾ قمـ ُم٘م٤مشمؾ أن اعمراد سم٤مٔي٤مت واحلٙمٛم٦م أُمدره وهنٞمدف ذم اًم٘مدرآن، صمدؿ ىمد٤م : وىمٞمدؾ: إن 

 وسمدلم يمقٟمدف طمٙمٛمد٦م ُمِمدتٛمٚم٦م ،اًم٘مرآن ضم٤مُمع سملم يمقٟمف آي٤مت سمٞمٜم٤مت داًم٦م قمغم اًمتقطمٞمد وصد، اًمٜمٌدقة

اًمٜمًددخ٦م اعمح٘م٘مدد٦م )وىمددد رضمٕمدد٧م إمم شمٗمًددػم ُم٘م٤مشمددؾ  ،(7/278)قمددغم ومٜمددقن ُمددـ اًمٕمٚمددقم واًمنمددائع 

ومدد٢مذا ذددق يٗمندد آيدد٤مت اهلل سمدد٤مًم٘مرآن،  (ًمٚمًددٞمد اًمددديمتقر قمٌددد اهلل ؿمددح٤مشمف هسمدد٢مذاذم ًمرؾمدد٤مًم٦م اًمددديمتقرا

، ُمدـ اًمٜمًدخ٦م (3/176)، شومققمٔمٝمـ ًمٞمتٗمٙمرن، واُمتـ قمٚمدٞمٝمـ»واحلٙمٛم٦م سم٠مُمره وهنٞمف ومٞمف، صمؿ ىم٤م : 

أُم٤م اًمٗمخر اًمرازي ومٝمق أيًْم٤م ُمع افٛمٝمقر ذم شمٗمًػم آي٤مت اهلل سم٤مًم٘مرآن واحلٙمٛم٦م سمٙمٚمدءت  ،٦ماعمخٓمقـم

 .   (7/783) اًمٜمٌل

 شمم.»(6/307) ،اًمِمدة واعمِم٘م٦م. شم٤مج اًمٕمروس )سمرح( :سمرطم٤م  يمٜمٗم٤ًم [  (2)
 .(4/42)ُمـ أٟمقار اًمتٜمزيؾ ( 3)

 ازي. ، اًمٜمًخ٦م اعمٓمٌققم٦م هب٤مُمش شمٗمًػم اًمٗمخر اًمر(7/784)ُمـ شمٗمًػمه ( 4)
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ػم اًمذي يرضمحف ذق اًمتٗمً -اًمًٕمقد سمء يقؿمؽ أن يٙمقن قم٤ٌمرشمف سمٜمّمٝم٤م ُمٜم٘مقًم٦م قمٜمف

اؾمتٕمء  اًم٘مرآن عم٤مدة اًمتالوة: وم٘مد وردت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أيمثر ُمـ مخًلم ُمرة، 

واؾمتٕمٛمٚم٧م ذم ُمٕمٔمؿ ذذه اعمرات سمٛمٕمٜمك شمالوة اًم٘مرآن دون همػمه، طمتك ٕوؿمؽ 

گ  گ  گ   ﴿ذذا أن يٙمقن ذق ُمٕمٜم٤مذ٤م دون همػمه، وأي٦م ذٜم٤م شم٘مق : 

ٙمٛم٦م قمغم آي٤مت ، وٓ يٚمزم ُمـ قمٓمػ احل﴾گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱ

اهلل أن شمٗمن سم٤مًمًٜم٦م: وم٢من يمت٤مب اهلل وٛمع إمم آي٤مت اهلل اًمداًم٦م قمغم أًمقذٞمتف ووطمداٟمٞمتف 

وٛمع احلٙمٛم٦م ذم اًمنمائع، وذم  -واؾمتح٘م٤مىمف ٕن يٙمقن ذق اعمٕمٌقد وطمده دون همػمه

 إواُمر واًمٜمقاذل، وذم يمؾ ُم٤م قمرض ًمف ُمـ ىمّمص وقمٔم٤مت. 

وأ ي٘مؾ  .﴾گ  گ  گ   گ  ڳ ﴿ويالطمظ أٟمف ىم٤م : 

واذيمرن ُم٤م يٜمز  ذم سمٞمقشمٙمـ، ومآصمر اًمتالوه قمغم اًمٜمزو : ٕن اًمتالوة 

شمِمٛمؾ اًم٘مرآن يمٚمف، وذم وؾمع يمؾ إٟم٤ًمن أن يٙمررذ٤م، ويزيد ُمٜمٝم٤م، وا٤مومظ قمغم ىمدر 

يمٌػم ُمٜمٝم٤م ـم٤معم٤م ذق طمل، أُم٤م اًمٜمزو  ذم سمٞمقهتـ ومال يِمٛمؾ مجٞمع أي٤مت: ٕن ىمدًرا 

رج سمٞمقت ٟم٤ًمئف، صمؿ ٕٟمف ٓ يتٙمرر، وٓ وذق ظم٤م  اًمٜمٌلهمػم ىمٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م أٟمز  قمغم 

 يٛمٙمـ أن يزيد إٟم٤ًمن ومٞمء أٟمز . 

ًمٚمٛمجٝمق  وأ يًؿ وم٤مقمٚمف: ًمتِمٛمؾ اًمتالوة يمؾ شمالوة ذم  شيتغم»ٜمل اًمٗمٕمؾ وسمُ 

أو يم٤من ضمؼميؾ ذق اًمت٤مزم، أو يمـ ذـ اًمت٤مًمٞم٤مت، أو يم٤من  سمٞمقهتـ، يم٤من رؾمق  اهلل 

 دون قمالىم٦م سمت٤مًمٞمف.  تٚمقاًمت٤مزم ُمًٚمًء دون شمٕمٞملم، وم٢من اًمذيمر ُمٜمّم٥م قمغم اعم

وىمد ومنذ٤م اسمـ يمثػم  .﴾ں  ڻ ڱ    ڱ  ں ﴿هبذه اًمٗم٤مصٚم٦م:  Tوخيتؿ اهلل 

أي: ذا ًمٓمػ سمٙمـ إذ ضمٕمٚمٙمـ ذم اًمٌٞمقت اًمتل شمتغم ومٞمٝم٤م آي٤مت اهلل واحلٙمٛم٦م، »سم٘مقًمف: 
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شوذل اًمًٜم٦م، ظمٌػم سمٙمـ: إذ اظمت٤مريمـ ًمرؾمقًمف أزواضًم٤م
(0)

وىم٤م  اًمٗمخر اًمرازي ذم  .

 أٟمف ظمٌػم سم٤مًمٌقاـمـ ًمٓمٞمػ، ومٕمٚمٛمف يّمؾ إمم يمؾ ر ، وُمٜمف إؿم٤مرة إمم»شمٗمًػمذ٤م: 

شاًمٚمٓمٞمػ اًمذي يدظمؾ ذم اعم٤ًمم اًمْمٞم٘م٦م، وخيرج ُمـ اعم٤ًمًمؽ اعمًدودة
(2)

وٟمرى ٟمحـ  .

شمِمػم إمم  - اًمٜمٌلوىمد ضم٤م ت ذم ظمت٤مم أي٤مت اًمتل  ٤مـم٥م ٟم٤ًم  -أن ذذه اًمٗم٤مصٚم٦م 

سم٠من اؾمتج٤مسمتٝمـ عم٤م   ٌلاًمٜمؾمٕم٦م قمٚمؿ اهلل ودىمتف، وقمٔمؿ ظمؼمشمف، ومٝمل يم٤مًمتٜمٌٞمف ًمٜم٤ًم  

شمْمٛمٜمتف أي٤مت اًمتل  ٤مـمٌٝمـ ُمـ أواُمر وٟمقاٍه، وٟمّم٤مئح وقمٔم٤مت، ًمـ يٖمٞم٥م ر  ُمٜمٝم٤م 

قمـ قمٚمؿ اهلل، وًمـ خيٗمك قمٚمٞمف، ومًٞمج٤مزهيـ قمٚمٞمف سم٘مدر ُم٤م خيٚمّمـ ذم اؾمتج٤مسمتٝمـ ًمف، قمغم 

ُمٜمٝمـ، يمء  أن شم١مشمك اعمحًٜم٦م ُمٜمٝمـ أضمرذ٤م ُمرشملم، ويْم٤مقمػ اًمٕمذاب عمـ  ٓمئ أو شمٕميص

 أيت٤من إوًمٞم٤من ذم ذذه أي٤مت ُمـ آي٤مت اخلٓم٤مب. ىمررت 

وسمٕمد، ومٚمٕمؾ ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن ٟم٘مػ ذٜم٤م وىمٗم٦م ىمّمػمة، ٟمجٛمؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م 

، وٟمٌلم  اًمٜمٌلرؾمٛمتف أي٤مت ُمـ ُمقاد اعمٜمٝم٩م اًمًٚمقيمل ًمٜم٤ًم  

 اًمٖم٤مي٦م اًمتل شمٖمٞم٤مذ٤م ُمـ أُمرذـ سم٤مًمتزام ذذا اعمٜمٝم٩م ذم طمٞم٤مهتـ.

ا اعمٜمٝم٩م سمٛمقاده مجٞمًٕم٤م هيد  إمم شمزيمٞم٦م واًمذي ٓ يٜمٌٖمل اًمِمؽ ومٞمف سمح٤م  أن ذذ

 ٟم٤ًم  اًمٜمٌل واًمًٛمق هبـ قمـ اًمدٟم٤مي٤م، وإسمٕم٤مدذـ قمـ يمؾ ُمقاوع اًمري٦ٌم وإؾم٤م ة اًمٔمـ. 

وُمـ أضمؾ سمٚمقغ ذذه اًمٖم٤مي٦م هن٤مذـ قمـ أن يٙمقن يمالُمٝمـ ُمع إهمراب ُمـ 

اًمرضم٤م  ؿمٌٞمًٝم٤م سم٤مهلٛمس أو اعمٜم٤مضم٤مة، وأُمرذـ سم٠مٓ يٓمرىمـ ذم طمديثٝمـ ُمع ذ١مٓ  

ـا اًمرضم٤م  إٓ  ُم٤م شمٕم٤مر  قمٚمٞمف اعمجتٛمع اًمًٚمٞمؿ ُمـ ُمقوققم٤مت، صمؿ أُمرذـ سم٠من يٙم

                                      

 .(3/486)ُمـ شمٗمًػمه ( 1)

 .(7/783)ُمـ شمٗمًػمه  (2)
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ـا ذم سمٞمقهتـ، وأٓ يٖم٤مدرن ذذه اًمٌٞمقت  وىمقرات ذم مجٞمع ُم٤م يّمدر قمٜمٝمـ طمتك وذ

إٓ ًميورة ىم٤موٞم٦م ُمٚمزُم٦م، وسم٘مدرذ٤م وم٘مط، وهن٤مذـ سمٕمد ذًمؽ هنًٞم٤م ُمِمدًدا قمـ أن 

اإليءن وؾمٙمٞمٜمتف، أو  يتخذن ُمـ ُمٔم٤مذر اًمزيٜم٦م ُم٤م خيدش احلٞم٤م ، أو يٜم٤مذم وىم٤مر

يٙمِمػ قمـ ُمٙم٤مُمـ اًمٗمتٜم٦م واإلصم٤مرة ذم أسمداهنـ، يمء يم٤مٟم٧م ٟم٤ًم  اف٤مذٚمٞم٦م يٗمٕمٚمـ، 

 دون رادع ُمـ ديـ، أو وازع ُمـ وٛمػم.

وُمـ أضمؾ ذذه اًمٖم٤مي٦م يمذًمؽ شمٕمٝمد ىمٚمقهبـ سم٤مًمتٓمٝمػم، وٟمٗمقؾمٝمـ سم٤مًمّم٘مؾ، 

٤م ُأُمرن سمٗمٕمؾ يمؾ ُم :وم٠مُمرذـ سم٠من ي٘مٛمـ اًمّمالة، وي١مشملم اًمزيم٤مة، ويٓمٕمـ اهلل ورؾمقًمف

سمف، وشمر  يمؾ ُم٤م هُنلم قمٜمف، صمؿ أُمرذـ صم٤مٟمٞم٦م سم٠من يذيمرن ٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمـ ذم اظمتٞم٤مرذـ 

أزواضًم٤م ًمٜمٌٞمف، ويتدسمرن ُم٤م يتغم ذم سمٞمقهتـ ُمـ آي٤مت اًم٘مرآن وطمٙمٛمف اف٤مُمٕم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م: 

وم٢من سمٞمقهتـ ُمٝمٌط اًمقطمل، وُمٜمٝم٤م ينم، ٟمقر اًمٜمٌقة، وذـ هبذا آقمت٤ٌمر أذؾ ٕن 

 تذيـ ذم يمؾ ُم٤م ي٘مع ُمٜمٝمـ. ُي٘متدى هبـ، وأن ُا 

اًمٖم٤مي٦م ُمـ ذقمف هلـ ذًمؽ، طمٞم٨م ي٘مق :  Tوذم صمٜم٤مي٤م ذذا اعمٜمٝم٩م، ي١ميمد اهلل 

وعم٤مذا؟  .﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿

 دَء ىم٤م  ذم أو  أي٤مت:ًمِ ٕهنـ ُمـ أذؾ اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي اًمٙمريؿ، صمؿ 

 . ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ ﴿

وذقمف  Tهلل وإذا يم٤من ذذا ذق اعمٜمٝم٩م اًمًٚمقيمل اًمذي ارشمْم٤مه ا 

ًمٜم٤ًم  ٟمٌٞمف اًمٙمريؿ، وإذا يم٤من سمٕمض اًمن ذم ذقمف هلـ ىمٌؾ همػمذـ، 

وذم خم٤مـمٌتٝمـ سمف ذق أهنـ ُمـ أذؾ اًمٌٞم٧م، وأهنـ ًمًـ يم٠مطمد ُمـ اًمٜم٤ًم  إن اشم٘ملم، 

ومء اًمذي يٓم٤مًَم٥م سمف ؾم٤مئر اًمٜم٤ًم ؟ وذؾ شمٜم٤م  اعمرأة ُمثؾ ضمزا  اًمرضمؾ ذم أظمرة إذا 
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 . ذل ؾم٤موشمف ذم ىمقة إيءٟمف، وذم إؾمالُمف

ڻ ڻ  ﴿شمتقمم أي٦م اًمت٤مًمٞم٦م ذم اًمًقرة افقاب، طمٞم٨م شم٘مق : 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ 

﮲  ﮳ ﮴ ڭ ۇ  ۓ

 . م35[إطمزاب:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

وإهن٤م ًمَتِٕمُد سمٛمٖمٗمرة اهلل وأضمره اًمٕمٔمٞمؿ يمؾا ُمـ اضمتٛمٕم٧م ومٞمف صٗم٤مٌت قمنٌم ذل: 

واًمتّمد،، اإلؾمالم، واإليءن، واًم٘مٜمقت، واًمّمد،، واًمّمؼم، واخلِمقع، 

واًمّمقم، وطمٗمظ اًمٗمرج، واإليمث٤مر ُمـ ذيمر اهلل، ودمٛمع ذم يمؾ اًمّمٗم٤مت سملم اًمرضمؾ 

واعمرأة، ومت١ميمد اًم٘م٤مقمدة اًمتل ىمررذ٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم آي٤مت أظمرى ذل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ﴿

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿ ،م195[آ  قمٛمران:  ﴾ٺ

ڈ ژ ﴿ ،م124[اًمٜم٤ًم : ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ  ژ ڑ ڑ

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿ ،م97[اًمٜمحؾ:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ

 .م40[هم٤مومر:  ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

وذذه اًم٘م٤مقمدة، يمء ذق واوح ُمـ ذذه أي٤مت، وُمـ آيتٜم٤م ذل: أن اًمرضمؾ واعمرأة 

وزي٤من قمغم أقمءهل٤م اًمّم٤محل٦م دون ومر، سمٞمٜمٝمء ذم افزا ، وُم٤م داُم٤م ي١مدي٤من ٟمٗمس ذذه 
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 ر واًمّمٗم٦م. إقمء ، وسمٜمٗمس اًم٘مد

سمد ًمٜم٤م ُمـ أن ٟم٘مػ قمٜمد يمؾ  وُم٤م دُمٜم٤م سمّمدد شمٗمًػم ذذه أي٦م اف٤مُمٕم٦م ومال

صٗم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت اعمذيمقر ومٞمٝم٤م وىمٗم٦م ٟمتٌلم ومٞمٝم٤م ُمٕمٜم٤مذ٤م ذم اًمٚمٖم٦م، وُم٤م يراد 

 هب٤م ذم أي٦م، قمغم وق  اعمٕمٜمك أو اعمٕم٤مين اًمتل اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومٞمٝم٤م. 

 ،واخلْمقع ،آٟم٘مٞم٤مد : اًمٚمٖم٦م يٕمٜملوأومم ذذه اًمّمٗم٤مت ذل اإلؾمالم، وذق ذم

اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم: ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وأن  :وآؾمتًالم، أُم٤م ذم أي٦م ومٝمق

حمٛمًدا رؾمق  اهلل، وإىم٤مم اًمّمالة، وإيت٤م  اًمزيم٤مة، وصقم رُمْم٤من، وطم٩م اًمٌٞم٧م عمـ 

ذم طمدي٨م ضمؼميؾ اعمِمٝمقر، قمٜمدُم٤م  اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمٌٞماًل، يمذًمؽ قمرومف رؾمق  اهلل 

٠مًمف: ُم٤م اإلؾمالم؟ ؾم
(0)

 . 

وىمد اؾمتٕمٛمؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُم٤مدة اإلؾمالم ذم ٟمحق ؾمٌٕملم آي٦م، وم٘مرر أن اًمديـ قمٜمد 

 . م19[آ  قمٛمران:  ﴾ڃ ڃ چ چ چچ﴿اهلل ذق اإلؾمالم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

وٟمٗمل ٟمٗمًٞم٤م طم٤مؾمًء ىمٌق  أي ديـ يٌتٖمٞمف إٟم٤ًمن إٓ أن يٙمقن ذذا اًمديـ ذق 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ﴿اإلؾمالم وم٘مط سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

واُمتـ اهلل قمغم مجٞمع اًمٜم٤مس ومٞمف سم٠مٟمف أيمٛمؾ  .م85[آ  قمٛمران:  ﴾ڃ چ چ

هلؿ ديٜمٝمؿ، وأشمؿ قمٚمٞمٝمؿ ٟمٕمٛمتف، وريض هلؿ اإلؾمالم ديٜم٤ًم، طمٞم٨م ىم٤م  ذم آظمر آي٦م 

ذم رأي يمثػم ُمـ قمٚمء  اًم٘مرآن-ٟمزًم٧م ُمـ اًم٘مرآن 
(2)

چ چ چ ڇ ﴿: 

                                      

 شم»( قمـ أيب ذريرةم. 9) وُمًٚمؿ ،(50[أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (1)

( ط احلٚمٌددل، واًمؼمذدد٤من ذم قمٚمددقم اًم٘مددرآن، ًمٚمزريمٌمدد 8[اٟمٔمددر: أؾمدد٤ٌمب اًمٜمددزو  ًمٚمقاطمدددي )ص( 2)

 اعمٍمددي٦م ٞم دد٦ماهل(، ط 1/102( ط دار اعمٕمرومدد٦م، واإلشم٘مدد٤من ذم قمٚمددقم اًم٘مددرآن، ًمٚمًددٞمقـمل )1/209)

 شمم. »ًمٚمٙمت٤مب اًمٕم٤مُم٦م
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 وسملم أن ُمـ يريد اهلل .م3[اعم٤مئدة:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿: Tًمف اهلداي٦م ينمح صدره ًمإلؾمالم ذم ىمقًمف 

ووازن سملم ُمـ ذح اهلل صدره ًمإلؾمالم وأٟم٤مر  .م125[إٟمٕم٤مم:  ﴾پ پ

، طمٞم٨م ي٘مق  اهلل شم٤ٌمريم٧م ذاشمف:  ٱ ٻ ٻ ﴿ىمٚمٌف، وسملم ُمـ ىم٤ًم ىمٚمٌف ومْمؾا

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ 

 . م22[اًمزُمر:  ﴾ٿ ٹ

ُمـ ظمٚم٘مف سم٠مهنؿ حتروا اًمرؿمد، وسم٠مهنؿ اذتدوا، وسم٠مهنؿ وأصمٜمك قمغم اًمذيـ أؾمٚمٛمقا 

أطمًـ اًمٜم٤مس ديٜم٤ًم، صمؿ أُمر رؾمقًمف اًمٙمريؿ سم٠من ي٘مق : إٟمف أو  ُمـ أؾمٚمؿ، ووصػ أسم٤م 

إٟمٌٞم٤م  إسمراذٞمؿ سم٠مٟمف يم٤من ُمـ اعمًٚمٛملم، ويم٤من اإلؾمالم ذق ُمٚمتف، وذق اًمذي ؾمٛمك 

ك ومجًٕم٤م، ُمذيمًرا أشم٤ٌمع حمٛمد سم٤معمًٚمٛملم. واؾمتٕمٛمؾ اًمقصػ ُمـ اإلؾمالم ُمٗمرًدا وُمثٜمً 

وُم١مٟمًث٤م ذم اصمٜملم وأرسمٕملم ُمقوًٕم٤م، يمء ضم٤م  ومٞمف اًمٗمٕمؾ ُم٤موًٞم٤م وُمْم٤مرقًم٤م وأُمًرا، ُمًٜمًدا 

 إمم إؾمء  اًمٔم٤مذرة وإمم اًمْمءئر سم٠مٟمقاقمٝم٤م ذم قمنميـ ُمقوًٕم٤م. 

وذم مجٞمع ذذه اعمقاوع اًمتزم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اعمٕمٜمك اًمذي أؾمٚمٗمٜم٤مه ًمإلؾمالم، 

ؾ سم٤مفقارح، ًمٙمٜمف إذا ُأومرد سم٤مًمذيمر وأ يذيمر ُمٕمف وذق أٟمف اًمٜمٓمؼ سم٤مًمٚم٤ًمن واًمٕمٛم

اإليءن، وم٤معمراد سمف ُم٤م يِمٛمؾ اًمتّمديؼ اًم٘مٚمٌل اًمذي ذق اإليءن، وذذا اًمٗمر، سملم 

ڑ ک ﴿ُمدًمقزم يمٚمٛمتل اإلؾمالم واإليءن طمٞم٨م وتٛمٕم٤من، ي٘مرره ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 .م14[احلجرات:  ﴾کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

قمٚمٞمف ذم أؾمٚمقب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمدة فمقاذر  وإٟمف مم٤م يٕمزز ذذا اًمٗمر، ويد 

 أظمرى، ُمـ سمٞمٜمٝم٤م: 
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: أٟمف شمٕم٤ممم وصػ سم٤مإليءن اعمًٚمءت ذم ىمقًمف:  ًٓ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿أو

 ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

 ومٚمق يم٤مٟم٤م ؿمٞمً ٤م واطمًدا ُم٤م وصػ هبء جمتٛمٕملم.  .م5[اًمتحريؿ: 

، وًمقٓ أهنء وصم٤مٟمًٞم٤م: أٟمف قمٓمػ اعم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت قمغم اعمًٚمٛملم واعمًٚمءت

ُمتٖم٤ميران ُمـ طمٞم٨م ُمدًمق  يمؾ ُمٜمٝمء ُم٤م ؾم٤مغ قمٓمػ اعمقصقوملم سم٠مطمدل٤م قمغم 

 اعمقصقوملم سم٤مٔظمر. 

ٟم٤مدى اًمذيـ آُمٜمقا ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شمًًٕم٤م وصمءٟملم ُمرة، وأ يٜم٤مِد  Tوصم٤مًمًث٤م: أٟمف 

اًمذيـ أؾمٚمٛمقا ىمط، ويد  ذذا قمغم أن اإليءن ذق اًمٕم٘مٞمدة اًمتل شم٘متيض اًمٓم٤مقم٦م، 

٥م إواُمر واًمٜمقاذل قمٚمٞمٝم٤م، وُمـ ذٜم٤م يم٤من ٟمدا  أصح٤مهب٤م ًمتٙمٚمٞمٗمٝمؿ سمٜم٤م  وشمّمٚمح ًمؽمشم

قمٚمٞمٝم٤م، أُم٤م اإلؾمالم ومٝمق اًمٓم٤مقم٦م ٟمٗمًٝم٤م ُمتٛمثٚم٦م ذم اًم٘مق  واًمٕمٛمؾ، ومٚمؿ يٜم٤مَد اعمًٚمٛمقن 

 سمقصٗمٝمؿ ُمًٚمٛملم: ٕن اعمٗمروض ومٞمٝمؿ سمحٙمؿ إؾمالُمٝمؿ أهنؿ ُمٓمٞمٕمقن. 

 واعمًٚمءت، واقمتؼم ُمـ ذٜم٤م قمٓمٗم٧م أي٦م ذٜم٤م اعم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت قمغم اعمًٚمٛملم

 اإليءن ذق اًمّمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمد اإلؾمالم. 

٤ًٌم-وىمد أؾمٚمٗمٜم٤م  أن اإليءن ذق اًمتّمديؼ اًم٘مٚمٌل، وذذا ذق ُمٕمٜم٤مه  -ىمري

ذم طمدي٨م  ذم اًمٚمٖم٦م، أُم٤م اعمراد سمف ذم اًمنمع ومٝمق سمٕم٤ٌمرة رؾمق  اهلل 

[ وىمتبه] سمممن زماهلل ومالئؽته أن»ضمؼميؾ اعمِمٝمقر: 
(0)

، ورؽمؾه وايمقوم اآلطمر 

«وسمممن زمايمؼدر طمغمه ورشه، ضمؾوه ومره
(2)

.  

                                      
 شمم.»واعمث٧ٌم ُمـ ُمّمدر اًمتخري٩م  ؾم٘مط ُمـ إصؾ[ ( 1)
(، واسمددـ 5883، )ل1411، 1أظمرضمددف اًمٜمًدد٤مئل ذم اًمٙمددؼمى، دار اًمٙمتدد٥م اًمٕمٚمٛمٞمدد٦م، سمددػموت، ط[ (2)

 شم»م. (168ٞم٥م إرٟم٤مؤوط )ٕمؿم :، حت٘مٞمؼل1414، 2طم٤ٌمن، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ط
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وقمٜم٤مي٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مإليءن ي١ميمدذ٤م اؾمتٕمءًمف عم٤مدشمف: وم٘مد حتدث قمٜمف أو ذيمره 

ذم أيمثر ُمـ صمءٟمءئ٦م ومخًلم آي٦م، سملم أُمر سمف، ووصػ ًمف، وصمٜم٤م  قمغم اًمذيـ حت٘مؼ 

ٜمتٔمر ومٞمٝمؿ، ووقمد هلؿ سمء يًتح٘مقٟمف ُمـ صمقاب، وُمقازٟم٦م سملم ُم٤م أقمد هلؿ وُم٤م ي

 همػمذؿ ذم أظمرة، وذٙمذا.

واإليءن سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر ذق أؾم٤مس يمؾ ديـ ؾمءوي
(0)

، وذق اعمٞمزة إومم 

ًمٙمؾ قم٤مىمؾ ُمـ اًمٌنم، وُم٤م أ يتٛمٙمـ ذم ىمٚم٥م اإلٟم٤ًمن اعمًٚمؿ وشمّمدر قمٜمف قم٤ٌمداشمف 

مجٞمًٕم٤م وم٢مؾمالُمف ٟمقع ُمـ اًمٜمٗم٤م، ٓ اقمت٤ٌمر ًمف، وًمٕمؾ ذذه فم٤مذرة ظم٤مُم٦ًم ُمـ اًمٔمقاذر 

سملم طم٘مٞم٘متل اإلؾمالم واإليءن، ومٚمق أهنء يم٤مٟم٤م سمٛمٕمٜمك واطمد عم٤م أُمٙمـ أن  اًمتل شمٗمّمؾ

يٙمقن ذٜم٤م  ذًمؽ اًمّمٜمػ ُمـ اًمٜم٤مس اًمذي ُيٕمر  سم٤مؾمؿ اعمٜم٤موم٘ملم: وم٢مهنؿ ُمًٚمٛمقن 

 ذم اًمٔم٤مذر، ًمٙمٜمٝمؿ يمٗم٤مر اًم٘مٚمقب ومٚمٞمًقا سمٛم١مُمٜملم.

قمغم أن ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ فم٤مذرة ؾم٤مدؾم٦م شمٗمر، سملم طم٘مٞم٘متل اإليءن واإلؾمالم، 

اًمٔم٤مذرة ذل افٛمع سملم اإليءن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ذم قمدد يمٌػم ُمـ أي٤مت،  وذذه

ومٙمثػًما ُم٤م يٕمٓمػ )قمٛمٚمقا اًمّم٤محل٤مت( قمغم )آُمٜمقا(، وذم سمٕمض إطمٞم٤من يذيمر 

اإليءن قمغم أٟمف ذط ًم٘مٌق  اًمّم٤محل٤مت ُمـ إقمء ، وىمد شمتٌٕم٧م أي٤مت اًمتل دمٛمع 

ومقضمدهت٤م شمرسمق قمغم  سملم اإليءن وقمٛمؾ اًمّم٤محل٤مت سم٠مؾمٚمقب اًمٕمٓمػ وُم٤م يِمٌٝمف

مخس ومخًلم آي٦م، وشمتٌٕم٧م أي٤مت إظمرى اًمتل شمِمؽمط اإليءن ومٞمٛمـ يٕمٛمؾ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿اًمّم٤محل٤مت سمٛمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

                                      

. ومٙمددؾ إٟمٌٞمدد٤م  ضمدد٤م وا سم٤مإلؾمددالم واًمتقطمٞمددد، ﴾چ چ چ ڃ ڃ﴿[ىمدد٤م  اهلل شمٕمدد٤ممم:  (1)

ش. واطمدد وديدٜمٝمؿ ؿمتك أُمٝم٤مهتؿ تالا ًمٕمَ  إظمقة إٟمٌٞم٤م : »واًمنمائع ذل اًمتل شمتٕمدد: يمء ىم٤م  اًمٜمٌل 

 ش م(م. »3443أظمرضمف اًمٌخ٤مري )
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. ومقضمدهت٤م م124[اًمٜم٤ًم :  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

صمالصًم٤م، وذذه وشمٚمؽ إمم ضم٤مٟم٥م مخس قمنمة آي٦م ُمـ اًمٜمققملم ومٞمٝم٤م اعمٕمٜمك ٟمٗمًف، وًمٙمـ 

ّم٤مًمح، وُمـ مجٚم٦م ذذه أي٤مت يتْمح ًمٜم٤م أن اإليءن ذق اًمٕم٘مٞمدة، سم٢مومراد اًمٕمٛمؾ اًم

ذق صمٛمرة  -وىمد قمؼم قمٜمف ومٞمٝم٤م سمٕمٛمؾ اًمّم٤محل٤مت، أو اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح-وأن اإلؾمالم 

٤مرة أظمرى: اإليءن قم٘مٞمدة حمٚمٝم٤م اًم٘مٚم٥م،  اًمٕم٘مٞمدة اعمحتقُم٦م إذا صدىم٧م ومتٙمٜم٧م ذم اًم٘مٚم٥م، وسمٕم

٤من. واإلؾمالم أقمء  حمٚمٝم٤م افقارح، إذا اقمتؼمٟم٤م اًم  ٘مق  ذق قمٛمؾ ضم٤مرطم٦م اًمٚم

ٟمٕمؿ ذٜم٤م  ُمذذ٤ٌمن آظمران ًمٚمٕمٚمء  ذم اًمٕمالىم٦م سملم اإليءن واإلؾمالم، 

أوهلء: أن اإليءن ذق اًمتّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م، واًمٜمٓمؼ سم٤مًمٚم٤ًمن، واًمٕمٛمؾ 

سم٤مفقارح، واإلؾمالم ذق اًمٜمٓمؼ سم٤مًمٚم٤ًمن، واًمٕمٛمؾ سم٤مفقارح، ومٙمؾ ُم١مُمـ ُمًٚمؿ، 

ذ٥م اتجقن ًمف سمحدي٨م أورده اسمـ وًمٞمس يمؾ ُمًٚمؿ ُم١مُمٜم٤ًم، وأصح٤مب ذذا اعمذ

ُم٤مضمف
(0)

طمدصمٜم٤م ؾمٝمؾ سمـ أيب ؾمٝمؾ وحمٛمد سمـ إؾمءقمٞمؾ ىم٤مٓ: صمٜم٤م »، هبذا اإلؾمٜم٤مد: 

قمٌد اًمًالم سمـ ص٤مًمح أسمق اًمّمٚم٧م اهلروي، صمٜم٤م قمكم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م، قمـ أسمٞمف، 

: قمـ قمكم سمـ احلًلم، قمـ أسمٞمف، قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ىم٤م : ىم٤م  رؾمق  اهلل 

ىم٤م  أسمق اًمّمٚم٧م: ًمق  .«زماألرىمان يمؼؾذ، وومول زمايمؾهان، وفمؿلاإلبامن معرهمة زما»

 . شىمرئ ذذا اإلؾمٜم٤مد قمغم جمٜمقن ًمؼمأ

وىمد ضم٤م  ذم اًمزوائد ًمٚمٌقصػمي: إؾمٜم٤مد ذذا احلدي٨م وٕمٞمػ: ٓشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم 

 وٕمػ أيب اًمّمٚم٧م اًمراوي. 

ومٝمذا اعمذذ٥م ٓ دًمٞمؾ ًمف، ومق، أن اًمقاىمع يٜم٘مْمف ذم أطمٞم٤من يمثػمة، وأٟمف خي٤مًمػ 

                                      

، سمتح٘مٞمدؼ وشمدرىمٞمؿ وشمٕمٚمٞمدؼ اعمرطمددقم (1/25)، ذم اعم٘مدُمد٦م، سمد٤مب: ذم اإليدءن، (65)طمددي٨م رىمدؿ ( 1)

 م. 1952-ذد1372ٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، ط: دار إطمٞم٤م  اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م، ؾمٜم٦م حم
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 رآن ذم اؾمتٕمءًمف ًمٚمءدشملم، ومٝمق ُمذذ٥م سم٤مـمؾ إذن. أؾمٚمقب اًم٘م

واعمذذ٥م اًمث٤مين: ذق أن اإليءن واإلؾمالم ي١مدي٤من ُمٕمٜمك واطمًدا ذق اًمتّمديؼ 

سم٤مًم٘مٚم٥م واًمٜمٓمؼ سم٤مًمٚم٤ًمن، واًمٕمٛمؾ سم٤مفقارح، وأصح٤مب ذذا اعمذذ٥م يًتدًمقن ًمف 

 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ف قمؼم قمـ اعمخرضملم ُمرة سم٤معم١مُمٜملم، وُمرة أظمرى ، ىم٤مئٚملم: إٟمم36-35[اًمذاري٤مت: 

سم٤معمًٚمٛملم، ومد  هبذا قمغم أن اإليءن واإلؾمالم ُمؽمادوم٤من. وًمٙمـ عم٤مذا ٓ يٙمقن ىمد قمؼم 

 ،ًمٞم٘مرر أهنؿ مجٕمقا إمم اإليءن اإلؾمالم ؟قمٜمٝمؿ سم٤معمًٚمٛملم سمٕمد أن قمؼم قمٜمٝمؿ سم٤معم١مُمٜملم

، ومٞمٙمِمػ قمـ اًمن ذم اًمتٕمٌػم اطمتء  يرضمحف ذم رأيٜم٤م أٟمف يٕمٚمؾ ًمٚمتٕمٌػم قمٜمٝمؿ سم٤معمًٚمٛملم

قمٜمٝمؿ سم٤مًمقصٗملم، ويرضمحف يمذًمؽ أٟمف ٓ شمٕم٤مرض قمٚمٞمف سملم أؾمٚمقب اًم٘مرآن ذٜم٤م، 

وأؾمٚمقسمف ذم أي٤مت اًمتل شمتحدث قمـ اإليءن واإلؾمالم، وذل همػم ىمٚمٞمٚم٦م، وُمـ أضمؾ 

 ذذا ؾم٘مط دًمٞمؾ ذذا اعمذذ٥م أيًْم٤م، ومٌٓمؾ يمء سمٓمؾ ؾم٤مسم٘مف. 

ُمٌٜمٞم ٤م قمغم قم٘مٞمدة ؾمٚمٞمٛم٦م، وٓ يتؿ  وطم٘مٞم٘م٦م ٓ ي٘مٌؾ قمٛمؾ اعمًٚمؿ إذا أ يٙمـ

اإليءن ذم اعم١مُمـ وٓ يٙمٛمؾ إذا أ يّمدىمف اًمٕمٛمؾ، وُمـ ذٜم٤م ؿم٤مع آيمتٗم٤م  سم٠مطمد 

اًمقصٗملم وإرادة ُم٤م يِمٛمؾ ُمٕمٜم٤مل٤م مجٞمًٕم٤م، وىم٤م  اًمٕمٚمء : إن اعم١مُمـ واعمًٚمؿ يم٤مًمٗم٘مػم 

ل ٟمح٤مو  ًمٙمٜم٤م ذٜم٤م ذم أي٦م اًمت .واعمًٙملم: إذا اومؽمىم٤م اضمتٛمٕم٤م، وإذا اضمتٛمٕم٤م اومؽمىم٤م

شمٗمًػمذ٤م أُم٤مم اًمقصٗملم جمتٛمٕملم، ومٚمؿ يٙمـ سمد ُمـ سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م يمؾ ُمٜمٝمء قمغم طمدة، 

 وٟمٕمت٘مد أن ومٞمء أؾمٚمٗمٜم٤م ُمـ ذذا اًمٌٞم٤من ُم٤م يٙمٗمل ذٜم٤م. 

دمل  اًمّمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م ذم أي٦م سمٕمد صٗمتل اإلؾمالم واإليءن ذم ىمقًمف 

وذل ُمـ اًم٘مٜمقت اًمذي يٗمنه  .﴾ہ ہ﴿شمٕم٤ممم: 

واًمًٙمقن، واًمدقم٤م ، واًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة، واإلُم٤ًم  قمـ  اًمٚمٖمقيقن سم٠مٟمف ذق اًمٓم٤مقم٦م،

اًمٙمالم، وأىمٜم٧م: دقم٤م قمغم قمدوه، وأـم٤م  اًم٘مٞم٤مم ذم صالشمف، وأدام احل٩م، وأـم٤م  
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اًمٖمزو، وشمقاوع هلل شمٕم٤ممم
(0)

وىمٜمتقا هلل،  .، وي٘مقًمقن: ذق ىم٤مٟم٧م هلل: ُمٓمٞمع ظم٤مؿمع

وىمٜمت٧م اعمرأة ًمزوضمٝم٤م، واُمرأة ىمٜمقت
(2)

 . 

ًم٘مرآن اًمٙمريؿ صمالث قمنمة ُمرة ذم اصمٜمتل قمنمة وىمد وردت ُم٤مدة اًم٘مٜمقت ذم ا

سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ُمـ  ومٞمء رواه أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري  آي٦م، وومنذ٤م رؾمق  اهلل 

وىمد رواه أمحد ذم ُمًٜمد  .«ضمرف دم ايمؼرآن همقه ايمؼـوت همنكام لو ايمطافمة ىمل»ىمقًمف: 

أيب ؾمٕمٞمد
(1)

، وذيمره اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد، وىم٤م : رواه أمحد وأسمق يٕمغم 

ٓمؼماين ذم إوؾمطواًم
(1)

وأورده اًمٓمؼمي ذم ُمقوٕملم ُمـ شمٗمًػمه  .
(5)

 . 

وسمٜم٤م  قمغم ذذا اًمتٗمًػم اًمٜمٌقي اًمٙمريؿ ًمٚم٘مٜمقت يٙمقن اعمراد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

اعمٓمٞمٕملم واعمٓمٞمٕم٤مت، وُمـ اًمٓم٤مقم٦م: إـم٤مًم٦م اًم٘مٞم٤مم ذم اًمّمالة،  .﴾واًم٘م٤مٟمتلم واًم٘م٤مٟمت٤مت﴿

قم٤ٌمدة اهلل سم٤مًمدقم٤م  وآؾمتٖمرا، واخلِمقع هلل ومٞمٝم٤م وذم يمؾ قم٤ٌمدة أظمرى، واًمتقضمف إمم 

ومٞمف، واحل٩م وشمٙمراره ُمرة سمٕمد ُمرة، وافٝم٤مد اًمدائؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سم٤مًمٖمزو وهمػمه، ومٙمؾ 

ذًمؽ يِمٛمٚمف ذذا اًمقصػ اًمذي وصػ سمف اعمًٚمٛمقن واعمًٚمءت ذم أي٦م، إمم ضم٤مٟم٥م 

سمٗمٕمٚمف، وشمر  يمؾ ُم٤م هنك  Tاعمٕمٜمك اًمنمقمل إصٞمؾ ًمٚمٓم٤مقم٦م، وذق ومٕمؾ يمؾ ُم٤م أُمر اهلل 

                                      

 .(1/155)اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي  (1)

 .(2/278)أؾم٤مس اًمٌالهم٦م، ًمٚمزخمنمي ( 2)

 ، احلٚمٌل.(3/75)ُمًٜمد أمحد  (3)

وذم رضمدد٤م  صمدؿ ىمدد٤م  اهلٞمثٛمددل: ذم إؾمددٜم٤مد أمحددد وأيب يٕمددغم اسمددـ هلٞمٕمدد٦م وذددق وددٕمٞمػ وىمددد اًددـ طمديثددف [ ( 4)

 ل1412وؾمدددط رؿمدددديـ سمدددـ ؾمدددٕمد وذدددق ودددٕمٞمػ. يٜمٔمدددر جمٛمدددع اًمزوائدددد دار اًمٗمٙمدددر، سمدددػموت، إ

 شمم.»(7/38)
، وذدذا اًمتخددري٩م ًمٚمحددي٨م ُمددـ (6/402)، ط: دار اعمٕمدد٤مر  (231-5/230)شمٗمًدػم اًمٓمدؼمي  (5)

 قمٛمؾ حم٘م٘مف إؾمت٤مذ حمٛمقد ؿم٤ميمر. 
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، وذق ٓ Tُمٌٚمغ قمـ اهلل  وهنٞمف: ٕٟمف  ف، ويم٠مُمر اهلل وهنٞمف أُمر رؾمق  اهلل قمٜم

 يٜمٓمؼ قمـ اهلقى، وٓ ي٠م  سم٠مُمر وٓ هنل ُمـ قمٜمد ٟمٗمًف ىمط. 

واًمقصػ اًمراسمع ذم أي٦م ذق اًمّمد،، وأي٦م شمٕمٓمػ اعمتّمٗملم واعمتّمٗم٤مت 

 . ﴾ہ ھ﴿سمف قمغم اعمًٚمٛملم واعمًٚمءت سم٘مقهل٤م: 

ًمٚمقاىمع، وذق يٙمقن ذم اًم٘مق  وذم اًمٕمٛمؾ مجٞمًٕم٤م،  واًمّمد، ذق ُمٓم٤مسم٘م٦م اخلؼم

ومٞمقصػ سمف ُمـ اٙمل اخلؼم يمء ؾمٛمٕمف أو ىمرأه، واًمقاىمٕم٦م يمء ؿمٝمدذ٤م، ويقصػ سمف 

يمذًمؽ ُمـ يّمدر ذم قمٛمٚمف قمـ قم٘مٞمدة، وُمـ يتٍم  ُمع همػمه سمقطمل ُمـ ؿمٕمقره 

احل٘مٞم٘مل ٟمحقه، وُمـ وتٝمد أن شمٙمقن طمٞم٤مشمف يمٚمٝم٤م صقرة همػم ُمزورة ٕومٙم٤مره، 

 وأطم٤مؾمٞمًف، وقمقاـمٗمف احل٘مٞم٘م٦م، وقم٘مٞمدشمف اًمتل اىمتٜمع هب٤م. وُمٕمٚمقُم٤مشمف، 

ُمـ ذٜم٤م يم٤من وقمد اهلل ًمٚمّم٤مدىملم ُمـ قم٤ٌمده سم٤مفزا  إورم، ويم٤من أُمره هلؿ 

سم٤مًمّمد، ذم اًم٘مق  واًمٕمٛمؾ، ويم٤من صمٜم٤مؤه قمغم اًمّمدي٘ملم طمتك ًم٘مد ضمٕمٚمٝمؿ ذم 

 أظمرة ُمع إٟمٌٞم٤م  واًمِمٝمدا  واًمّم٤محللم، ووصػ أٟمٌٞم٤م ه سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا ُمٜمٝمؿ. 

اًمٙمذب إطمدى آي٤مت اًمٜمٗم٤م، وقمالُم٤مشمف،  وُمـ ذٜم٤م أيًْم٤م اقمتؼم رؾمق  اهلل 

 طمؾة همقه ىماكت ومن ،اطمايمًص  امـاهمؼً  ىمان همقه ىمن من أرزمع» :وذًمؽ ذم ىمقًمف 

 وإذا ،نمدر فمالد وإذا ،ىماب ضمدث إذا :بدفمفا ضمتى كػاق من طمؾة همقه ىماكت مـفن

«همجر طماصم وإذا ،أطمؾف وفمد
(0)

. 

قم٤ٌمدة ي١مُمر هب٤م اعمًٚمؿ، ويث٤مب قمٚمٞمٝم٤م طملم يٚمتزُمٝم٤م إن اًمّمد، إمم ضم٤مٟم٥م يمقٟمف 

                                      

اإليدءن، سمد٤مب: سمٞمد٤من ظمّمد٤م   ، ذم يمتد٤مب:(58)صحٞمح ُمًٚمؿ، قمـ قمٌدد اهلل سمدـ قمٛمدرو، طمددي٨م ( 1)

 .(1/78)اعمٜم٤مومؼ 



038 

018 

 

125 

ذق ُمٙمرُم٦م شمرومع ُمٙم٤مٟم٦م ُمـ يتّمػ هب٤م، وشمٕمكم ُمـ ىمدره، وُم٤م  -ذم أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف

قمر  إٟم٤ًمن سم٤مًمّمد، ذم طمٞم٤مشمف إٓ ص٤مر ُمقوع إضمال  ُمـ ىمقُمف، ومجٞمع ُمـ 

 يّم٤مدومٝمؿ ذم طمٞم٤مشمف. 

ّمد، ذق وُمـ أن اعمجتٛمع اًمًٚمٞمؿ ٓ يتح٘مؼ وضمقده إٓ سم٤مًمّمد،، يم٤من اًم

اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمتل ٓ همٜمك قمٜمٝم٤م، وٓ سمديؾ ُمٜمٝم٤م ٕي إٟم٤ًمن، واقمتؼمه اإلؾمالم قم٤ٌمدة ُمـ 

، وقمدا اًمّم٤مدىملم واًمّم٤مدىم٤مت سملم اًمذيـ أقمدا اهلل هلؿ Tأطم٥م اًمٕم٤ٌمدات إمم اهلل 

 اعمٖمٗمرة وإضمر اًمٕمٔمٞمؿ. 

سمٕمد اًمقصػ اًمراسمع ول  اًمقصػ اخل٤مُمس، وأي٦م شمذيمره ذم وىمقًمف 

 ومٝمق اًمّمؼم إذن سمٕمد اًمّمد،.  .﴾ھ ھ﴿شم٤ٌمر  وشمٕم٤ممم: 

واًمّمؼم ذق طمٌس اًمٜمٗمس قمغم ُم٤م شمٙمره، أو قمء حت٥م، وذق أٟمقاع صمالصم٦م: صؼم قمغم 

اًمِمدائد، وصؼم ذم اعمٚمءت، وصؼم قمء شمِمتٝمٞمف اًمٜمٗمس، وم٠مُم٤م اًمّمؼم قمغم اًمِمدائد 

ومتٛمثٚمف اًمٓم٤مقم٦م وُم٤م شم٘متْمٞمف ُمـ اطمتء  عمٔم٤مذر اًمٕمٌقدي٦م اًمتل شمٜمٗمر ُمٜمٝم٤م اًمٜمٗمس سمٓمٌٕمٝم٤م: 

إُم٤م سم٥ًٌم اًمٙمًؾ : سم٥ًٌم أهن٤م شمِمتٝمل اًمرسمقسمٞم٦م، يم٤مًمٕم٤ٌمدات اًمتل شمٙمرذٝم٤م إُم٤م

 يم٤مًمّمالة، وإُم٤م سم٥ًٌم اًمٌخؾ يم٤مًمزيم٤مة، وإُم٤م سمًٌٌٝمء جمتٛمٕملم يم٤محل٩م وافٝم٤مد. 

وأُم٤م اًمّمؼم ذم اعمٚمءت ومٞمتٛمثؾ ذم اًمتءؾمؽ واًمتجٚمد، أُم٤مم اًمٙمقارث واًمٗمقاضمع 

، أو اؿمتداد وـم٠مة اعمرض اًمتل ٓ شمٙم٤مد  ٚمق ُمٜمٝم٤م طمٞم٤مة إٟم٤ًمن، يمٛمقت قمزيز قمٚمٞمف

ه قمٚمٞمف، أو رُّ دِ قمٚمٞمف وأٓم اًمتل شمّمحٌف قم٤مدة، أو وم٘مده عم٤مًمف وقمٛمٚمف اًمذي يٕمٞمش سمء يُ 

 همػم ذذه مجٞمًٕم٤م مم٤م يٗم٘مد ُمٕمف وٕم٤م  اإليءن يمؾ ر . 

وأُم٤م اًمّمؼم قمء شمِمتٝمٞمف اًمٜمٗمس ومٞمتْمح ذم يمٌح مج٤مح اًمِمٝمقة، ؾمقا  أيم٤مٟم٧م ؿمٝمقة ٟمٗمس 
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 يم٠ميمؾ احلرام وذب اعمًٙمر، أم يم٤مٟم٧م ؿمٝمقة ومرج.  يم٤مٟٓمت٘م٤مم، أم يم٤مٟم٧م ؿمٝمقة سمٓمـ

وىمد قُمٜمل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مًمّمؼم وم٠مُمر سمف، ووقمد اًمّم٤مسمريـ سم٠مضمز  إضمر، 

 . م10[اًمزُمر:  ﴾ىث يث حج مج جح مح﴿طمتك ًم٘مد ىم٤م  ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

 وأ ،زمدكه دم مصقبة فمبقدي من فمبدإلم  وصمفت ذاإ»: وضم٤م  ذم طمدي٨م ىمدد

 يمه اكصذ نأ ايمؼقامة بوم مـه اؽمتحققت ،مجقل زمصػم ذيمك اؽمتؼبل شمم ،ويمده وأ ،مايمه

«ادبواكً  يمه اكمم وأ ،امقزاكً 
(0)

 . 

ُم٤م اإليءن؟  :قمغم اًمّمؼم، واقمتؼمه ذق اإليءن، وم٘مد ؾم ؾ ُمرة  اًمٜمٌليمذًمؽ طم٨م 

«لو ايمصػم»وم٘م٤م : 
(2)

«اكتظار ايمػرج زمايمصػم فمبادة»أٟمف ىم٤م :  وروي قمٜمف  .
(1)

ويم٤من ُمـ  .

«ايمقؼكم ما هتون زمه فمقمَّ مصائذ ايمدكقا أؽمليمك من»: دقم٤مئف 
(1)

. 

                                      

وىمدد٤م  حم٘م٘مددف: ووددٕمٗمف  (2/330) لاًم٘مْمدد٤مقم أظمرضمددف. [(4/67)إطمٞمدد٤م  قمٚمددقم اًمددديـ، ًمٚمٖمددزازم  (1)

، واٟمٔمددر وددٕمٞمػ افدد٤مُمع (3/172) لاًمددديٚمٛمأظمرضمددف و .(487/ 4)اًم٘مدددير اًمٕمراىمددل ذم ومددٞمض

 شم(م. »4044)

 أسمدق أظمرضمدف»(، ىمد٤م  اًمٕمراىمدل: 4/67سمػموت ) -ط دار اعمٕمروم٦م  ،[أورده ذٙمذا اًمٖمزازم ذم اإلطمٞم٤م  (2)

 آيدءن ُمدـ اًمّمؼم :٤مُمرومققمً  أٟمس قمـ اًمرىم٤مر يزيد رواي٦م ُمـ اًمٗمردوس ُمًٜمد ذم كٚمٛماًمدي ُمٜمّمقر

اًمٜمدد٤مذ ُمٙمتٌدد٦م ـمؼميدد٦م،  ، إؾمددٗم٤مر محددؾ قمددـ اعمٖمٜمددلش. وددٕمٞمػ ويزيددد .افًددد ُمددـ اًمددرأس سمٛمٜمزًمدد٦م

 شم(م. »2/1012)أذ  قمٌد اعم٘مّمقد،  :، حت٘مٞمؼل1415

(، وأظمدرج اًمؽمُمدذي 2/1015(، ووٕمٗمف اًمٕمراىمدل ذم اعمٖمٜمدل )63-1/62[أظمرضمف اًم٘مْم٤مقمل )( 3)

ذٙمدذا روى محد٤مد »ىمد٤م  اًمؽمُمدذي: ش. أومْمؾ اًمٕم٤ٌمدة اٟمتٔم٤مر اًمٗمرج»سمًٜمده قمـ اسمـ ُمًٕمقد ُمرومققًم٤م: 

سمـ واىمد ذذا احلدي٨م وىمد ظمقًمػ ذم روايتف ومح٤مد سمـ واىمدد ذدذا ذدق اًمّمدٗم٤مر ًمدٞمس سم٤محلد٤مومظ وذدق 

وروى أسمق ٟمٕمٞمؿ ذذا احلدي٨م قمـ إهائٞمؾ قمـ طمٙمٞمؿ سمـ ضمٌػم قمدـ رضمدؾ قمدـ  ،قمٜمدٟم٤م ؿمٞمخ سمٍمي

  شمشم. »ُمرؾمؾ وطمدي٨م أيب ٟمٕمٞمؿ أؿمٌف أن يٙمقن أصح اًمٜمٌل  

(، واحلدد٤ميمؿ 6/106( وىمدد٤م  طمًددـ همريدد٥م، واًمٜمًدد٤مئل ذم اًمٙمددؼمى )3502[أظمرضمددف اًمؽمُمددذي ) (4)

 شم»( وصححفم. 1/709)
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اإليءن ٟمّمٗم٤من: ٟمّمػ صؼم، وٟمّمػ »: وىمد ُأصمر قمـ اسمـ ُمًٕمقد 

شؿمٙمر
(0)

فمجًبا ألمر اظمممن، إن أمره ىمؾه يمه طمغم، »: وذذه اًمٙمٚمٛم٦م شمٗمن ىمقًمف  .

ويمقس ذاك ألضمد إ ا يمؾؿممن: إن أصازمته رساء ؾمؽر همؽان طمغًما يمه، وإن أصازمته 

«ن طمغًما يمهرضاء صػم همؽا
(2)

. ذًمؽ أن احلٞم٤مة ذم مجٚمتٝم٤م ها ، ورضا ، ومٝمل سم٤مًمٜم٦ًٌم 

 ًمٚمٛم١مُمـ ؿمٙمر وصؼم، ويمالل٤م ظمػم ًمف، وم٠مُمره يمٚمف ظمػم ًمف إذن.

واًمقصػ اًم٤ًمدس ذم أي٦م ذق اخلِمقع، وأي٦م شمذيمره، يمء ذيمرت 

 ،﴾ھ ے﴿: Tإوص٤م  اًمتل ىمٌٚمف، ذم ىمق  اهلل 

 :اًمِم٤مقمر ىمق  وُمٜمف ٟم٦م،وآؾمتٙم٤م واًمتذًمؾ اًمتقاوع: شاخلِمقع»وأصؾ

 ٧ْم ٕمَ شمقاَوددد اًمدددزسمػمِ  ؼَمُ ظَمددد شمدددَك أَ  عمددد٤م
 

ددداخُل  وافٌددد٤مُ   اعمديٜمددد٦مِ  ؾمدددقرُ    عُ ِما
 

 سمٗم٘مده اعمّمٞم٦ٌم ًمٕمٔمؿ ُمتذًمٚم٦م ظمِمع واف٤ٌم : يٕمٜمل
(1)

. 

وذذا اعمٕمٜمك ًمٚمخِمقع يتْمح ذم اؾمتٕمء  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ عم٤مدشمف، ذم اعمقاوع 

وإسمّم٤مر، واًم٘مٚمقب، يمء  اًمًت٦م قمنم اًمتل وردت ومٞمف: وم٘مد وصٗم٧م سمف إصقات،

                                      

 ( ُمدـ4/66، وذيمدره اًمٖمدزازم ذم اإلطمٞمد٤م  )اسمدـ ُمًدٕمقد هبذا اًمٚمٗمظ ُمًدٜمًدا ُمقىمقوًمد٤م قمدغمٟمجده [أ  (1)

 شمم. » يمالم اسمـ ُمًٕمقد وىم٤م : وىمد يرومع أيًْم٤م إمم رؾمق  اهلل 

 شمم. »( ُمـ طمدي٨م صٝمٞم٥م 2999( [أظمرضمف ُمًٚمؿ )2)

، ط: دار اعمٕم٤مر ، وىمد قمٚمؼ قمغم اًمٌٞم٧م حم٘مؼ اًمتٗمًػم إؾمت٤مذ حمٛمدقد (2/17)اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه ( 3)

أٟمف ُمـ ؿمٕمر ضمرير، وأٟمف يٕمػم سمف اًمٗمرزد، سم٤مًمٖمدر وهيجقه: ٕن اًمزسمػم سمـ اًمٕمدقام حمٛمد ؿم٤ميمر، ومذيمر 

طملم اٟمٍم  يقم ُمقىمٕم٦م افٛمؾ قمرض ًمف رضمؾ ُمـ سمٜمل جم٤مؿمع رذط اًمٗمرزد،، ومرُمد٤مه وم٘متٚمدف  

ُمقشمف، ظمِمٕم٧م وـم٠مـم٠مت ُمـ ذق  اعمّمدٞم٦ٌم ذم طمدقاري  دهمٞمٚم٦م، ووصػ اف٤ٌم  سم٠مهن٤م ظمِمع يريد قمٜم

ل ُمـ همدر سمٜمل جم٤مؿمع، وشم٠مٟمٞم٨م اًمٗمٕمدؾ ُمدع أن اًمٗم٤مقمدؾ ُمدذيمر وذدق ، وُمـ ىمٌح ُم٤م ًم٘مرؾمق  اهلل 

 .(ذ٤مُمش -اٟمٔمر: اًمّمٗمح٦م ٟمٗمًٝم٤م)ؾمقر اعمديٜم٦م: ٕٟمف أو٤مومف إمم ُم١مٟم٨م ذق ُمٜمف 
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وصػ سمف اعم١مُمٜمقن واعم١مُمٜم٤مت، وإٟمٌٞم٤م ، ويمء وصٗم٧م سمف إرض، واف٤ٌم ، وذق 

 ذم يمؾ ُمقوع اؾمتٕمٛمؾ ومٞمف يٕمٜمل اًمتذًمؾ، واًمتقاوع، وآؾمتٙم٤مٟم٦م، طم٘مٞم٘م٦م أو طمٙمًء. 

-أُم٤م اعمراد ذم أي٦م سمقصػ اعمًٚمٛملم واعمًٚمءت سم٤مخلِمقع ومٝمق وصٗمٝمؿ سم٠مهنؿ 

شمتقاوع ىمٚمقهبؿ وشمتذًمؾ  -، ويمثرة ذيمرذؿ وإظمالص قم٤ٌمدهتؿ ًمفًم٘مقة إيءهنؿ سم٤مهلل

وشمًتٙملم أُم٤مم ىمدرشمف وضمؼموشمف، ومتِمٕمر سم٠مؿمد اًمرذ٦ٌم ًمذاشمف، وُمٜمتٝمك اخلق  ُمـ 

قم٘م٤مسمف، وهم٤مي٦م اإلقمٔم٤مم واإلضمال  ًمرسمقسمٞمتف، وُمـ صمؿ خيٚمّمقن اإلظمالص يمٚمف ذم 

 ٕمّمٞمتف. ون قمغم ُم ـم٤مقمتٝمؿ ًمف، ويِمٕمرون دائًء سمٛمراىمٌتف اًمدىمٞم٘م٦م هلؿ، ومال ور

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﴿: Tُمـ ذٜم٤م يم٤من ىمقًمف 

ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف:  ،م16[احلديد:  ﴾﮺ ﮻

ٌػم قمٜمف ذٜم٤م سمّمٗم٦م اًمرمحـ دون همػمذ٤م، وىمقًمف ٕموُم٤م أسمٚمغ اًمت .م108[ـمف:  ﴾ۓ

 ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ﴿وشمٕم٤ممم: 

 ﴾ٹ ڤ ڤ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿، وىمقًمف شمٕم٤ممم: م21[احلنم: 

 إمم آي٤مت أظمرى.  .م2-1[اًمٖم٤مؿمٞم٦م:

وذٙمذا ٟمرى أن ذذا اًمقصػ ًمٚمٛمًٚمٛملم واعمًٚمءت ذق ُمـ اًمٕم٤ٌمدة سمٛمٜمزًم٦م 

اًمروح ُمـ اًمٌدن: وم٢من قم٤ٌمدة  ٚمق ُمـ اخلِمقع هلل ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدة إٓ اؾمٛمٝم٤م 

ًمتّم٘مؾ  -ومق، ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٕمٜمك اًمِمٙمر هلل-وؿمٙمٚمٝم٤م، وإٟمء ذقم٧م اًمٕم٤ٌمدة 

 ذًمؽ سمخِمقع اًم٘مٚم٥م ومٞمٝم٤م.  اًمٜمٗمقس، وشمًٛمق سم٤مٕرواح، وإٟمء يٙمقن

ے ﴿ُمٌٞمٜم٤ًم اًمقصػ اًم٤ًمسمع ذم أي٦م:  Tي٘مق  اهلل 

لم اًمٕم٤مضمزـي قمـ اًمٙم٥ًم  .﴾ۓ ٤مًئ واًمتّمد، إقمٓم٤م  اًمٗم٘مرا  واًم

ـ ُمثقسمتف.  ٤مٟم٤ًم، اسمتٖم٤مَ  رو٤م اهلل وطمً ُمقا  اًمتل متٚمٙمٝم٤م، شمٓمققًم٤م وإطم ـ ومْمق  ٕا  ُم
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ؾمٌٞمؾ اهلل، ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ يمثػًما قمغم إٟمٗم٤م، اعم٤م  ذم  Tوىمد طم٨م اهلل 

واؾمتخدم ذم ذذا احل٨م أيمثر ُمـ أؾمٚمقب، ومٝمق ذم آي٤مت يذيمر إهمٜمٞم٤م  سم٠من اعم٤م  

اًمذي ذم أيدهيؿ ًمٞمس ُم٤مهلؿ، وًمٙمٜمف ُم٤م  اهلل آشم٤مذؿ إي٤مه أو اؾمتخٚمٗمٝمؿ ومٞمف، طمٞم٨م 

 . م33[اًمٜمقر:  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ﴿ي٘مق : 

وذم آي٤مت أظمرى ي٘مرن  .م7[احلديد:  ﴾گ گ ڳ ڳ ڳڳ﴿وي٘مق : 

سمح٘مٞم٘م٦م ٓ يٜمٌٖمل هلؿ أن يٜمًقذ٤م، وذذه احل٘مٞم٘م٦م ذل أن اهلل أُمر سم٤مإلٟمٗم٤م،  إُمر سم٤مإلٟمٗم٤م،

ذق اًمذي رزىمٝمؿ اعم٤م  اًمذي ذم أيدهيؿ، وؾمػمزىمٝمؿ أوٕم٤م  ُم٤م يٜمٗم٘مقن ُمٜمف ذم ؾمٌٞمٚمف، 

﮳ ﴿ومٗمل آي٤مت يمثػمة ٟمجد إُمر سم٤مإلٟمٗم٤م، سمٛمثؾ ذذا إؾمٚمقب:  ﮲   ﴾ۓ ۓ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ ،م47[يس:  ﴾ڑ ک ک ک﴿ ،م10[اعمٜم٤موم٘مقن: 

وٟمجد اًمثٜم٤م  قمغم اعمٜمٗم٘ملم سمٛمثؾ ذذا  ،م31[إسمراذٞمؿ:  ﴾ہ ھ ھ ھ

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ ،م35[احل٩م:  ﴾ڻ ڻ ڻ﴿إؾمٚمقب: 

 . م39[اًمٜم٤ًم :  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ ،م29[وم٤مـمر:  ﴾ۈئ

وقمغم طملم ٟمجد ذذا اًمتذيمػم سم٠من اهلل ذق اًمرزا،، وذق اًمذي آشم٤مذؿ اعم٤م  وضمٕمٚمٝمؿ 

ٟمٗم٤م، ذم صقرة اًم٘مرض، ُمًتخٚمٗملم ومٞمف ٟمجد ذذا إؾمٚمقب أظمر اًمذي يّمقر اإل

 Tسمٕمض ُم٤مهلؿ، وإذ يثٜمل اهلل  Tيم٠مهنؿ إذ ُيٓم٤مًَمٌقن سم٤مإلٟمٗم٤م، ُيٓم٤مًَمٌقن سم٠من ي٘مروقا اهلل 

قمغم اعمٜمٗم٘ملم ُمٜمٝمؿ إٟمء يثٜمل قمٚمٞمٝمؿ سم٠مهنؿ اؾمتج٤مسمقا ًمدقمقشمف إي٤مذؿ وم٠مىمروقه ذًمؽ طمٞم٨م 

ۉ ې ې ې ې ﴿وي٘مق :  ،م18[احلديد:  ﴾جئ حئ مئ ىئ﴿ي٘مق : 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿٘مق : وي ،م245[اًمٌ٘مرة:  ﴾ى ى ائ ائ

ی ی ی ﴿وي٘مق :  ،م17[اًمتٖم٤مسمـ:  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉۉ
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 . م18[احلديد:  ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب

ويٜمٌٖمل أٓ يٖمٞم٥م قمـ اًم٤ٌم  أن اًمّمدىم٦م ذم ًمٖم٦م اًم٘مرآن ٓ يراد هب٤م اإلٟمٗم٤م، 

شمٓمققًم٤م ومح٥ًم، سمؾ يراد هب٤م ُم٤م يِمٛمؾ اًمزيم٤مة اعمٗمروو٦م، وًمٕمؾ ُمـ أفمٝمر إدًم٦م قمغم 

ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ  ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ذذا ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿وىمقًمف:  ،م103[اًمتقسم٦م:  ﴾ہ ہہ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ 

 . م60[اًمتقسم٦م:  ﴾﮲ ﮳ ﮴﮵

ٜم٦م  قمغم اًمتّمد،، وشَمٕمُِد قمٚمٞمف سمجزيؾ اًمثقاب، ومٗمل احلدي٨م  -ذل أيًْم٤م-وحت٨م اًم

ل، قمـ قمـ اسـم ُمًٕمقد  اًمّمحٞمح ـتكم: رصمل آسماه اهلل »، ىم٤م :  اًمٌٜم  ا ضمهد إ ا دم اشم

«همهؾطه فمعم لؾؽته دم احلق، ورصمل آسماه اهلل ضمؽؿة همفو بؼيض هبا وبعؾؿفا ما ًا،
(0)

. 

 رؾمق  ي٤م :ىم٤مًمقا ؟«مايمه من إيمقه أضمذ وارشمه مال أبؽم»: وقمٜمف ىم٤م  رؾمق  اهلل 

 «أطمر ما وارشمه ومال ،ومدم ما مايمه همنن :ىم٤م » ،إًمٞمف أطم٥م ُم٤مًمف إٓ أطمد ُمٜم٤م ُم٤م اهلل
(2)

. 

 «اسمؼوا ايمـار ويمو زمشق مترة»ىم٤م :   أن رؾمق  اهلل وقمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ 
(1)

 . 

ما من بوم بصبح ايمعباد همقه إ ا »: ، ىم٤م  رؾمق  اهلل وقمـ أيب ذريرة 

مؾؽان بـز ان، همقؼول أضمدمها: ايمؾفم أفمط مـػًؼا طمؾًػا، وبؼول اآلطمر: ايمؾفم أفمط 

«ممهًؽا سمؾًػا
(1)

. 

                                      

 إٟمٗم٤مىمدف ذم ؾمدٌٞمؾ اهلل، وذم اًم٘مدرب واًمٓم٤مقمد٤مت. . شقمغم ذٚمٙمتدف ذم احلدؼ»ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، واعمراد سم٘مقًمف: ( 1)

 شم(م. »816(، وُمًٚمؿ )73[اًمٌخ٤مري )

 شم(م. »6442[اًمٌخ٤مري ) .(254-253ص)ضمف اًمٌخ٤مري واٟمٔمر: ري٤مض اًمّم٤محللم أظمر( 2)

 شم(م. »1016(، وُمًٚمؿ )1417. [اًمٌخ٤مري )(254ص)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، ري٤مض اًمّم٤محللم ( 3)

 شم(م. »1010(، وُمًٚمؿ )1442[اًمٌخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.  (4)
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«بـػقج فمؾقك ومال اهلل سمعالم: أكػقج با زمن آدم»ىم٤م :  وقمٜمف أن رؾمق  اهلل 
(0)

 . 

ىم٤مًم٧م: ُم٤م  .«ما زمؼي مـفا؟»  اًمٜمٌلأهنؿ ذسمحقا ؿم٤مة، وم٘م٤م   وقمـ قم٤مئِم٦م 

«زمؼي ىمؾفا نمغم ىمتػفا»سم٘مل ُمٜمٝم٤م إٓ يمتٗمٝم٤م، ىم٤م : 
(2)

. 

وذذه إطم٤مدي٨م ًمٞم٧ًم إٓ ٟمزًرا يًػًما مم٤م ورد قمـ ذذا اعمقوقع ذم ؾمٜم٦م 

حتَم، وذل وم٢من إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمتل وردت ومٞمف شمٙم٤مد ٓ  رؾمق  اهلل 

 شمتٜم٤مو  ضمقاٟمٌف اًمٙمثػمة سم٤مًمٌٞم٤من واًمتحٚمٞمؾ اًمدىمٞمؼ. 

 . ﴾ۓ﮲ ﴿: Tوذم سمٞم٤من اًمقصػ اًمث٤مُمـ ي٘مق  اهلل 

واًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف أن اًمّمٞم٤مم سمء ي٘مقم قمٚمٞمف ُمـ إُم٤ًم  قمـ اًمٓمٕم٤مم 

واًمنماب وافءع
(1)

، ـمقا  اًم٤ًمقم٤مت اًمتل متتد ُمـ اًمٗمجر طمتك اًمٖمروب، وعمدة 

رُمْم٤من، وذق أىمؾ ُم٤م يٚمزم سمف اعمًٚمؿ ُمـ اًمّمٞم٤مم  ؿمٝمر يم٤مُمؾ ذم يمؾ قم٤مم، ذق ؿمٝمر

يمؾ ؾمٜم٦م، يًٝمؿ سم٘مدر ذم هتذي٥م ٟمٗمس اعمًٚمؿ، وذم شمرسمٞم٦م ُمٕم٤مين اخلػم ومٞمف، وشمٕمٝمدذ٤م 

 طمتك دمٕمؾ ُمٜمف إٟم٤ًمًٟم٤م أىمرب إمم اعمٚمؽ ُمٜمف إمم احلٞمقان. 

اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمّمٞم٤مم ذم وم٤مصٚم٦م أي٦م اًمتل ىمرر ومٞمٝم٤م  Tُمـ أضمؾ ذذا أوضمز اهلل 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ ىم٤م : ومروٞمتف، وذًمؽ طملم

وم٘مد ضمٕمؾ ذذه اًمٖم٤مي٦م ذل  .م183[اًمٌ٘مرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

                                      

 شم(م. »993ؿ )(، وُمًٚم5352[اًمٌخ٤مري ) ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.( 1)

 شم(م. »2470[اًمؽمُمذي ) .(255ص)رواه اًمؽمُمذي وىم٤م : إٟمف طمًـ صحٞمح، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ( 2)

٤م واصدٓم٤مم: أُمًددؽ قمدـ اًمٓمٕمدد٤مم واًمنمداب واًمٙمددالم ٤م وصددٞم٤مُمً صدد٤مم صدقُمً : »يسمد٤مدآ ( ىمد٤م  اًمٗمددػموز3)

ٞم٤مم ؿ وِصدٞما ؿ وِصدٞما م وُص قا ٤مم وُص ٞما ام وُص قا : ُص مجٕمف ،واًمٜمٙم٤مح واًمًػم وذق ص٤مئؿ وصقُم٤من وصقم

 (.4/141اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ) .شلٞم٤مُموَص 
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ڱ ڱ ﴿اًمت٘مقى، وذل اًمٖم٤مي٦م ٟمٗمًٝم٤م اًمتل هَمٞما٤م هب٤م اًمٕم٤ٌمدة يمٚمٝم٤م ذم ىمقًمف: 

ٕهن٤م ذل  .م21[اًمٌ٘مرة:  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

ذًمؽ اًمْمٛمػم اًمذي يًٝمر قمغم  ،شمٙمقن اًمْمٛمػم اإلؾمالُمل اًمٞم٘مظ ذم ىمٚم٥م اعمًٚمؿ

ص٤مطمٌف ُمـ أن يٜمحر  سمف اهلقى، أو يؽمدى ذم ذقة اعمٕمّمٞم٦م، واًمذي يّمؾ  مح٤مي٦م

ص٤مطمٌف سم٤مهلل صٚم٦م شمٜمػم ًمف اًمٓمريؼ، وشم٘مقم قمغم شمًديد ظمٓمقاشمف ذم احلٞم٤مة، واًمذي 

ي٘مػ ُمـ ص٤مطمٌف وىمٗم٦م احل٤ميمؿ اًمٞم٘مظ اًمذي ٓ يٖمٗمؾ، وٓ يتًٝمؾ، وإٟمء يٙمقن ذذا 

ُم٤م ذم اًمٕم٤ٌمدة ُمـ ُمِم٘م٦م اًمْمٛمػم إظمالص اًمٕم٤ٌمدة هلل، ودوام ذيمره، واًمّمؼم قمغم 

وىمًقة أطمٞم٤مًٟم٤م، وإن اًمّمقم ًمٞمٙم٤مد يٙمقن أؿمد رضوب اًمٕم٤ٌمدة طم٤مضم٦م إمم اًمّمؼم 

«لو ايمصػم»ُمرة قمـ اإليءن وم٘م٤م :  ووٌط اًمٜمٗمس، وهلذا ؾم ؾ رؾمق  اهلل 
(0)

.  

وًمٕمٚمف ُمـ أضمؾ ُم٤م ذم اًمّمقم ُمـ ُمِم٘م٦م وُمـ هتذي٥م ًمٚمٜمٗمس يم٤من ذق اًمٕم٤ٌمدة 

ُر هب٤م قمـ يمثػم ُمـ ا ًمذٟمقب، ومٜمحـ ٟمجده ذم يمٗم٤مرة اًم٘متؾ اخلٓم٠م، وذم يمٗم٤مرة اًمتل ُيَٙمٗما

اًمٔمٝم٤مر، وذم يمٗم٤مرة اًمٞمٛملم، وذم احل٩م ًمٚمٕم٤مضمز قمـ سمٕمض واضم٤ٌمشمف، سمؾ ٟمحـ ٟمجده ذم 

يمٗم٤مرة اًمٗمٓمر اًمٕمٛمد دون قمذر ذقمل ذم هن٤مر رُمْم٤من، ؾمقا  يم٤من اإلومٓم٤مر سم٤مٕيمؾ 

قن أو سم٤مًمنماب أو سم٤مفءع قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ واسمـ طمٜمٌؾ، وسمنمط أن يٙم

 سم٤مفءع قمٜمد اًمِم٤مومٕمل. 

وسم٘مدر ُم٤م ذم اًمّمٞم٤مم قم٤مدة ُمـ اعمِم٘م٦م، وسم٘مدر ُم٤م ي٠مظمذ اعمًٚمؿ ٟمٗمًف سمف ذم أدائف 

وًمٕمٚمف ٓ  ،Tيٙمقن ضمزا  اًمّم٤مئؿ قمٜمد اهلل  -ُمـ أظمال، اإلؾمالم وُم٤ٌمدئف وُُمُثٚمف

                                      

 .(4/65)إطمٞم٤م  قمٚمقم اًمديـ، ًمٚمٖمزازم ( 1)

 شم(م. »151[شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمف ذم )ص
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يّمقر ذذا افزا  ىمق  يمء يّمقره ذذا احلدي٨م اًمذي أظمرضمف ُمًٚمؿ سمرواي٦م أيب 

ىمل فمؿل ازمن آدم بضافمف، احلهـة فممم »: ؾمق  اهلل ذريرة، وومٞمف ي٘مق  ر

أمثاهلا إلم ؽمبعامئة ضعف، ومال اهلل: إ ا ايمصوم همنكه رم وأكا أصمزي زمه، بدع ؾمفوسمه 

 شوؿمعامه من أصمقم
(0)

. 

قمغم اعمًٚمؿ أن يذيمر ُم٤م دام ص٤مئًء أٟمف ذم  وهلذا يمٚمف، أوضم٥م رؾمق  اهلل 

ي٥ًم أو يِمتؿ، وُمـ ذٜم٤م ىم٤م   ، وأٟمف ًمٞمس ًمف أن وٝمؾ أو يّمخ٥م أوTقم٤ٌمدة اهلل 

 :«همؾقس هلل ضماصمة دم أن بدع ؿمعامه  ومول ايمزور وايمعؿل زمه من مل بدع

«ورشازمه
(2)

بَّ صائم يمقس يمه من صقامه إ ا اجلوع وايمعطش» وىم٤م : ،  «ر 
(1)

، وىم٤م : 

ايمصقام صمـة، همنذا ىمان بوم صوم أضمدىمم همال جيفل، و ا بصخذ، و ا برهمث، وإن »

 «قؼل: إين امرؤ صائمامرؤ ؽمازمه أو وماسمؾه همؾ
(1)

 . 

وجم٤م  اًمتٓمقع سم٤مًمّمٞم٤مم ذم اإلؾمالم شمتًع ًمف مجٞمع أي٤مم اًمًٜم٦م قمدا يقُمل 

اًمٕمٞمديـ، وقمدا رُمْم٤من سم٤مًمٓمٌع، وذق ُمٓمٚمقب ُمـ يمؾ ُمًٚمؿ سم٘مدر ُم٤م شمًٛمح ًمف 

 صحتف وفمرو  قمٛمٚمف. 

﮳ ﴿ويذيمر اهلل اًمّمٗم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ذم أي٦م طمٞم٨م ي٘مق : 

قرة، وًمٙمؾ وُمـ ُمٕم٤مين اًمٗمرج ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕم .﴾﮴ ڭ

ُمـ اًمرضمؾ واعمرأة قمقرشمف، وقمغم يمؾ ُمٜمٝمء أن اٗمظ قمقرشمف ومال يٗمًؼ، وٓ يٚمؿ سم٠مُمر 

                                      

 شم(م. »1151ُمًٚمؿ )و[، ذم يمت٤مب: اًمّمٞم٤مم. 164، طمدي٨م (2/807)ُمـ اًمّمحٞمح ( 1)

 .(3/362) ٤مُمع اًمّمٖمػمأظمرضمف أمحد واًمٌخ٤مري وأسمق داود واًمؽمُمذي واسـم ُم٤مضمف قمـ أيب ذريرة اف( 2)

 .(284-2/283)أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف قمـ أيب ذريرة، اف٤مُمع اًمّمٖمػم ( 3)

 .(2/372)ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل اف٤مُمع اًمّمٖمػم ( 4)
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أن يًؽم قمقرشمف ومال  -ومق، ذذا وذا -يٜمتٝمل سمف إمم اًمٗمًؼ، سمؾ قمغم يمؾ ُمٜمٝمء 

 يٙمِمٗمٝم٤م، وٓ يًٛمح ًمٖمػم زوضمف سم٠من يراذ٤م. 

٤م قمـ يمؾ ُم٤م  ٓ إن اإلؾمالم يقضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن يٙمقن ـم٤مذر اًمذيؾ، قمٗم 

اؾ ًمف، وُمـ ذٜم٤م طمرم قمغم اًمرضمؾ اخلٚمقة سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م، وطمرم قمغم اعمرأة أن  ٚمق سمٖمػم 

زوضمٝم٤م أو حم٤مرُمٝم٤م، وهنك اًمرضمؾ واعمرأة يمٚمٞمٝمء قمـ أن يتٕمرض أطمدل٤م ًممظمر 

شمٕمرَض ُمـ يِمتٝمٞمف ومٞمحت٤م  ًمٌٚمقغ همروف، وأو  ذًمؽ وأدٟم٤مه: اًمٜمٔمر سمِمٝمقة، وُمـ 

قمٜمف، واًمتحذير ُمٜمف، وم٠مومم ُمٜمف  أضمؾ ذًمؽ اقمتؼمه زٟم٤م أصٖمر، وؿمدد ذم اًمٜمٝمل

سم٤مًمتحريؿ أن شمتؼمج اعمرأة ومت٤ٌمًمغ ذم إفمٝم٤مر ُمٗم٤مشمٜمٝم٤م، وأن شمتخٚمع ذم ُمِمٞمتٝم٤م وشمتٙمن 

وأن يًتٙملم  ! ٤مذم يمالُمٝم٤م، وأن  رج ُمـ سمٞمتٝم٤م ًمٖمػم طم٤مضم٦م إٓ أن يراذ٤م اًمرضم

و أ ،أو أظمتف ،أو زوضمف ،أو اسمٜم٤ًم، أُم٤مم ٟمزوات اسمٜمتف ،أو أظًم٤م ،أو زوضًم٤م ،اًمرضمؾ أسًم٤م

 أُمف، ومٞمًٛمح هل٤م سم٠من شمٜمٓمٚمؼ ُمع ذقاذ٤م، وأن  ْمع ًمٜمزواهت٤م اعمجٜمقٟم٦م. 

وأرسم٠م سم٤مًم٘مٚمؿ أن يًػم ُمع ذذا اًمقسم٤م  إمم هم٤ميتف، وم٢من ذذه اًمٖم٤مي٦م ًمـ شمٙمقن إٓ 

 ذتؽ إقمراض، واظمتالط إٟم٤ًمب، وومًقًم٦م
 اًمرضم٤م ، واهنٞم٤مر اعمجتٛمع.  (0)

ًمٚمٌٙمريـ وذق ُم٤مئ٦م طمد اًمزٟم٤م، وأوضم٥م ُمٕمف سم٤مًمٜم٦ًٌم  Tُمـ أضمؾ ذذا ذع اهلل 

ٓا شم٠مظمذٟم٤م هبء رأوم٦م ذم ديـ اهلل، وأن يِمٝمد قمذاهبء سم٢مىم٤مُم٦م احلد ـم٤مئٗم٦م ُمـ  ضمٚمدة أ

اعم١مُمٜملم، أُم٤م اًمثٞم٥م اعمحّمـ رضماًل أو اُمرأة وم٘مد ضمٕمؾ طمده اًمرضمؿ طمتك اعمقت: 

 ٕٟمف ذدم سمٞمًت٤م ومٞمقضم٥م أن يرضمؿ سمحج٤مرشمف. 

دة، وذق همض اًمٌٍم، سمحٗمظ اًمٗمروج، وسمء يٙمٗمؾ هل٤م اًمٓمٝمر قم٤م Tًم٘مد أُمر اهلل 

                                      

ٌؾ: ردي  . اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )اًم (1) ًْ  شم(م.»2/473)، ًٞمؾ(ٗم[رضمؾ وَم
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ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿وقمدم إسمدا  اعمرأة زيٜمتٝم٤م، وم٘م٤م  ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 

ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

﮵   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   

              

حئ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ

 . م31-30[اًمٜمقر:  ﴾مئ

اعم١مُمٜملم ُمـ قم٤ٌمده وذق يٕمد اًمّمٗم٤مت اًمتل ُيٛمدطمقن هب٤م وم٘م٤م   Tووصػ اهلل 

سمؾ  .م29[اعمٕم٤مرج:  ،م5[اعم١مُمٜمقن:﴾ے ے ۓ ۓ﴿ذم ُمقوٕملم ُمـ يمت٤مسمف: 

أصمٜمك سمحٗمظ اًمٗمرج قمغم ُمريؿ سمٜم٧م قمٛمران ذم ُمقوٕملم أيًْم٤م ُمـ يمت٤مسمف وم٘م٤م : 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿

 . م12تحريؿ: [اًم ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 ا خيؾون رصمل زمامرأة إ ا ومعفام ذو حمرم، و ا »: وإٟم٤م ًمٜمجد ذم اًمًٜم٦م ىمقًمف 

 «اظمرأة إ ا مع ذي حمرم سمهاهمر
(0)

  ا بزين ايمزاين ضمكم بزين ولو»وٟمجد يمذًمؽ ىمقًمف:  .

«مممن
(2)

يمء ٟمجد ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٝمل قمـ اًمٜمٔمر إمم همػم اًمزوج واعمحرم، واقمت٤ٌمره زٟم٤م  .

                                      

 .(2/978)صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب: احل٩م ( 1)

 .(1/76)صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب: اإليءن ( 2)
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أصٖمر
(0)

. 

رة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ا دمل  اًمّمٗم٦م اًمٕم٤مذة ذم أي٦موأظمػمً  ُمّمقا

وىمد حتدث اًم٘مرآن  .﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿

اًمٙمريؿ قمـ اًمذيمر ذم آي٤مت يمثػمة همػم ذذه أي٦م، ومٌلم أٟمف شمٚملم ًمف ضمٚمقد وىمٚمقب 

اًمذيـ خيِمقن رهبؿ، وأٟمف شمٓمٛم ـ سمف ىمٚمقب اًمذيـ آُمٜمقا، وأٟمف يٜمٝمك قمـ اًمٗمحِم٤م  

ٜمٝمء ُمـ طمٞم٨م إٟمف ٓ يرشمٌط سم٠موىم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م، وٓ واعمٜمٙمر أيمثر مم٤م شمٜمٝمك اًمّمالة قم

ات٤مج إمم اًمٓمٝم٤مرة وٓ يِمؽمط ومٞمف يمثػم مم٤م يِمؽمط ومٞمٝم٤م يم٤مؾمت٘م٤ٌم  اًم٘مٌٚم٦م، وًمٞمس ُمـ 

 أريم٤مٟمف أن يٙمقن ُمـ ىمٞم٤مم. 

يمذًمؽ حتدث ذم آي٤مت يمثػمة قمـ وضمقسمف، وأصمٜمك قمغم اًمذيـ ٓ شمِمٖمٚمٝمؿ قمٜمف وٓ 

ٜملم أن يذيمروا اهلل يمذيمرذؿ آسم٤م ذؿ شمٚمٝمٞمٝمؿ أُمقاهلؿ وٓ أوٓدذؿ، وأوضم٥م قمغم اعم١مُم

أو أؿمد ذيمًرا، سمؾ أن يٙمثروا ُمع ذًمؽ ُمـ ذيمره، صمؿ وقمدذؿ سم٠من يذيمرذؿ إذا ذيمروه، 

قم٤ٌمده إذا ذيمروه، وذًمؽ ومٞمء أظمرضمف ُمًٚمؿ  Tيمٞمػ يذيمر اهلل  وىمد سملم رؾمق  اهلل 

 ُم٤م: وم٘م٤م  اعمًجد، ذم طمٚم٘م٦م قمغم ُمٕم٤موي٦م ظمرج»، ىم٤م : د ٕمٞمواًمؽمُمذي قمـ أيب ؾم

 أضمٚمًٜم٤م ُم٤م واهلل: ىم٤مًمقا ذًمؽ؟ إٓ أضمٚمًٙمؿ ُم٤م: ىم٤م . اهلل ٟمذيمر ضمٚمًٜم٤م: ىم٤مًمقا ؿ؟أضمٚمًٙم

  اهلل رؾمق  ُمـ سمٛمٜمزًمتل أطمد يم٤من وُم٤م ًمٙمؿ، هتٛم٦م أؾم٠مًمٙمؿ أ إين أُم٤م: ىم٤م . ذًمؽ إٓ

 ضمٚمًٜم٤م: ىم٤مًمقا. أصح٤مسمف ُمـ طمٚم٘م٦م قمغم ظمرج  اهلل رؾمق  وإن ُمٜمل، ٤مطمديثً  قمٜمف أىمؾ

                                      

 ،واًمٚمًد٤من واًمٞمدد واًم٘مددم واًمٙمدػ شمدزين واًمٕمدلم»... ىمد٤م :  قمـ اًمٜمٌل  [قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  (1)

(، وىم٤م  اهلٞمثٛمل 6/365(، وأسمق يٕمغم )4904أظمرضمف أسمق داود )ش. يٙمذسمف أو ذًمؽ يّمد، واًمٗمرج

 اًمٕمٛمٞمد٤م  أيب سمدـ اًمدرمحـ قمٌد سمـ ؾمٕمٞمد همػم اًمّمحٞمح رضم٤م  ورضم٤مًمف(: »6/277)ذم جمٛمع اًمزوائد 

 شم»شم. صم٘م٦م وذق
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ـا  ؾمالم،ًمإل ذداٟم٤م ُم٤م قمغم وٟمحٛمده اهلل ٟمذيمر  إ ا أصمؾهؽم ما آهللِ »: ىم٤م . سمؽ قمٚمٞمٜم٤م وَُم

 ويمؽن يمؽم، هتؿة أؽمتحؾػؽم مل إين أما»: ىم٤م  ذًمؽ؟ إٓ أضمٚمًٜم٤م ُم٤م آهللِ : ىم٤مًمقا ؟«ذيمك

«اظمالئؽة زمؽم ببالي اهلل أن هملطمػمين صمػمبل أسماين
(0)

. 

ي٤ٌمذل ُمالئٙمتف سمٕم٤ٌمده اًمذيـ يذيمروٟمف  Tوإذا يم٤من ذذا احلدي٨م ىمد ىمرر أن اهلل 

٤ٌمذ٤مة هبؿ ذيمر هلؿ واقمتزاز هبؿ، وم٘مد أظمرج اًمِمٞمخ٤من واًمؽمُمذي قمـ أيب ذريرة واعم

بؼول » قمـ رسمف، وومٞمف ي٘مق : ذذا احلدي٨م اًم٘مدد اًمذي يرويف رؾمق  اهلل  

: أكا فمـد ـمن فمبدي يب، وأكا معه ضمكم باىمرين، همنن ذىمرين دم كػهه ذىمرسمه دم Tاهلل 

ـه، وإن اومؼمب إلم ؾمػًما سمؼرزمت إيمقه كػيس، وإن ذىمرين دم مأل ذىمرسمه دم مأل طمغم م

شزمافًما، وإن أسماين بؿًم أسمقته لرويمة
(2)

وُمٜمف يتٌلم يمٞمػ يذيمر اهلل قم٤ٌمده اًمذيـ  .

 سمذيمرذؿ اًمدائؿ ًمف.  .يذيمروٟمف، ويمٞمػ يت٘مرب إمم اًمذيـ يت٘مرسمقن إًمٞمف

: ومٞمء أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من سمرواي٦م أيب ُمقؾمك أُمـ أضمؾ ذذا ىم٤م  رؾمق  اهلل 

«اي باىمر رزمه وايماي  ا باىمر مثل احلي واظمقتمثل ايم»: إؿمٕمري 
(1)

ٟمٕمؿ،  .

ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ  Tوإٟمء يم٤مٟم٧م اًمٖمٗمٚم٦م قمـ ذيمر اهلل أؿمٌف سم٤معمقت: عم٤م ىمرره اهلل 

 ،م36[اًمزظمر :  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿سم٘مقًمف: 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب ﴿وىمقًمف: 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ﴿وىمقًمف:  ،م19[اعمج٤مدًم٦م:  ﴾حب خب مب

 . م22[اًمزُمر:  ﴾ٹٿ ٿ ٿ 

                                      

 شم»(م. 3379اًمؽمُمذي )(، و2701[أظمرضمف ُمًٚمؿ )( 1)

 شم»(م. 3603اًمؽمُمذي )(، و2675(، وُمًٚمؿ )7405[أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 2)

ِذي ُيْذيَمُر اهلُل(: »779(، وًمٗمظ ُمًٚمؿ )6407[أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 3) ٌَْٞم٧ِم اًما ِذي  َُمَثُؾ اًْم ٌَْٞم٧ِم اًما ومِٞمِف َواًْم

 شم»م. اًْمدَٛمٞم٧ِِّم لِّ وَ حَ داًمْ ومِٞمِف َُمَثُؾ  َٓ ُيْذيَمُر اهلُل
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ذق واضم٥م اعم١مُمـ اًمذي ٓ  وذم يمؾ طم٤م  ذم يمؾ وىم٧م Tإن ذيمر اهلل  131

يٕمذر ذم شمريمف، وًمٕمؾ ذم إُمٙم٤من اًمذيمر سم٤مًم٘مٚم٥م وسم٤مًمٚم٤ًمن، وقمغم ـمٝم٤مرة 

ڳ  ڱ  ڱ  ﴿وسمدون ـمٝم٤مرة، وُمع اؾمت٘م٤ٌم  اًم٘مٌٚم٦م ودون اؾمت٘م٤ٌم  هل٤م، و

احلرب وذم طم٤مزم اًمٖمٜمك واًمٗم٘مر، واًمّمح٦م واعمرض، و .م103[اًمٜم٤ًم : ﴾ڱڱ

واًمًٚمؿ، ووىم٧م اًمٕمٛمؾ ووىم٧م اًمراطم٦م، وقمغم يمؾ طم٤م ، ًمٕمؾ ذم ذذا اإلُمٙم٤من ُم٤م 

ي١ميمد، ٓ وضمقب اًمذيمر ومح٥ًم، وًمٙمـ وضمقب اإليمث٤مر ُمٜمف أيًْم٤م، وذذا ُم٤م قمٜم٤مه 

إن اهلل شمٕم٤ممم أ يٗمرض قمغم قم٤ٌمده ومريْم٦م »سم٘مقًمف:  طمؼم إُم٦م قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس 

ا ُمٕمٚمقًُم٤م، صمؿ قمذر أذٚمٝم٤م  وٕمؾ أ اهلل وم٢من اًمذيمر، همػمذم طم٤م  اًمٕمذر  إٓ وٕمؾ هل٤م طمد 

: وم٘م٤م  شمريمف، قمغم ٤مُمٖمٚمقسمً  إٓ شمريمف ذم اأطمدً  يٕمذر وأ إًمٞمف، يٜمتٝمل اطمد   ًمف

 ذم واًمٜمٝم٤مر، سم٤مًمٚمٞمؾ ،م103:اًمٜم٤ًم [ ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿

 واًمن واًمً٘مؿ، واًمّمح٦م واًمٗم٘مر، واًمٖمٜمك واحلي، اًمًٗمر وذم واًمٌحر، اًمؼم

 شطم٤م  يمؾ وقمغم واًمٕمالٟمٞم٦م،
(0)

.  

وأن ًمٕمؾ ُمـ اًمقاوح أن ذيمر اهلل يراد سمف ذيمر أًمقذٞمتف اًمتل ٓ ينميمف ومٞمٝم٤م 

أطمد، وقمٚمٛمف اًمذي ٓ خيٗمك قمٚمٞمف ر ، وىمدرشمف اًمتل شمتٜم٤مو  يمؾ ُم٤م ذم اًمٙمقن، 

وإٟمٕم٤مُمف قمغم قم٤ٌمده سم٤مخلٚمؼ واًمرز،، وؾم٤مئر ُم٤م ات٤مضمقن إًمٞمف، ويمءًمف اعمٓمٚمؼ اًمذي ٓ 

 . فيرىمك إًمٞمف يمء  وٓ يداٟمٞم

ذم أن اعمٓم٤مًم٥م هبذا اًمذيمر ذق ىمٚم٥م اإلٟم٤ًمن وًم٤ًمٟمف ُمًٕم٤م،  ؿمؽي  ـوًمٞمس ُمِ 

                                      

 (.13/22اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )( 1)
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وم٤مًمذيمر سم٤مًمٚم٤ًمن وطمده ُمع همٗمٚم٦م اًم٘مٚم٥م ًمٞمس ًمف يمٌػم ؿم٠من، واؿمتٖم٤م  اًم٘مٚم٥م سم٤مًمذيمر 

 يًتتٌع حتر  اًمٚم٤ًمن سمف، إن أ يٙمـ دائًء ومٌلم احللم واحللم. 

ًمتٓمٝمػم وشمدََٛمثُُّؾ اعم١مُمـ ًمٕمٔمٛم٦م اهلل وضمالًمف دائًء ذق دون ؿمؽ ظمػم وؾم٤مئٚمف 

اًم٘مٚم٥م، وص٘مؾ اًمٜمٗمس، وإطمٞم٤م  اًمروح، ذًمؽ أٟمف يِمٕمره سمرىم٤مسم٦م اهلل قمٚمٞمف، ويذيمره سمء 

 ،أؾمٌغ قمٚمٞمف ُمـ ٟمٕمٛمف اًمٔم٤مذرة واًم٤ٌمـمٜم٦م، ويرسمط سمٞمٜمف وسمٞمٜمف سمّمالت ُمـ اخلق 

 دمٕمؾ ُمٜمف إٟم٤ًمًٟم٤م يم٤مُماًل.  ،واحل٥م ،واًمرضم٤م 

ه وأقمءًمف ذم ف ٕومٙم٤مروإذا يم٤من اًم٘مٚم٥م ذق ُمّمدر احلٞم٤مة ذم اإلٟم٤ًمن، وذق اعمقضمِّ 

ذذه احلٞم٤مة وم٢من إصالح ذذا اًم٘مٚم٥م ضمدير سم٠من يٙمقن ذق ؿمٖمؾ اإلٟم٤ًمن اًمِم٤مهمؾ، 

 وٓ صالح ًمٚم٘مٚم٥م إٓ سم٤مًمذيمر! 

سمٕمد أن سمٞمٜم٧م ذذه أي٦م اف٤مُمٕم٦م ُم٤م و٥م قمغم يمؾ إٟم٤ًمن ًمٞمٙمقن  وأن

ُم١مُمٜم٤ًم سمحؼ، وقم٤مسمًدا سمحؼ، وُمًت٘مٞمًء ذم ؾمٚمقيمف قمغم اًمٜمٝم٩م، وسمٕمد أن 

٤مت اًمٕمنم اًمتل ذيمرهت٤م سملم اًمرضمؾ واعمرأة، ومٚمؿ شمٗمر، مجٕم٧م ذم يمؾ صٗم٦م ُمـ اًمّمٗم

٤م دون أظمر سمّمٗم٦م ُمٜمٝم٤م،  ًً سمٞمٜمٝمء ذم أي واطمدة ُمـ ذذه اًمّمٗم٤مت، وأ  ص ضمٜم

أٓ يٗمر، سملم  ًمٕمؾ ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل واًمٌدذل ذم قمداًم٦م اهلل وذق أقمد  احل٤ميمٛملم

ُم٤م افٜمًلم ذم افزا ، وأن يٜم٤م  يمؾ ُمـ اضمتٛمٕم٧م ومٞمف اًمّمٗم٤مت اًمتل ذيمرهت٤م أي٦م 

أقمده اهلل ُمـ اعمٖمٗمرة وإضمر اًمٕمٔمٞمؿ، يًتقي ذم ذًمؽ اًمرضمؾ واعمرأة، ُم٤م داُم٧م 

اًمٕم٘مٞمدة ذل اًمٕم٘مٞمدة، واًمٕم٤ٌمدة ذل اًمٕم٤ٌمدة، واًمًٚمق  ذق اًمًٚمق  قمٞمٜمف، وإذا يم٤مٟم٧م 

٧ٌم ومٞمف وٛمػم اًمرضم٤م ، وايمتٗم٧م سمف وم٢من اًمٚمٖم٦م أي٦م ىمد قمٛم٧م اخلؼم قمٜمٝمؿ وقمٜمٝمـ، وهمٚما 

ضمؾ قمغم وٛمػم اعمرأة طمٞم٨م اضمتٛمٕم٤م، ذل ذم ذذا اًمٕمرسمٞم٦م ضمرت قمغم شمٖمٚمٞم٥م وٛمػم اًمر
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شم٤ًمير اًمٗمٓمرة اًمتل دمٕمؾ اًم٘مقاُم٦م ًمٚمرضمؾ، واًمتل شم٘ميض سم٠من اعمرأة قمغم ذدهي٤م ٓ دمد 

  ؾمٕم٤مدهت٤م إٓ طملم دمد اًمرضمؾ اًمذي ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م، وحتس ومٞمف أذٚمٞم٦م هلذه اًم٘مقاُم٦م.

ٕمد وذٙمذا حتدصم٧م أي٦م قمـ اعمٜمٝم٩م اًمذي و٥م قمغم يمؾ رضمؾ واُمرأة اًمتزاُمف سم

أن حتدصم٧م أي٤مت اًمتل ىمٌٚمٝم٤م قمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم وطمددت واضمٌٝمـ، وُمـ جمٛمقع 

أي٤مت خيٚمص ًمٜم٤م ُم٤م يٜمٌٖمل أن شمتّمػ سمف اعمًٚمءت ُمـ اًمّمٗم٤مت ذم يمؾ قمٍم، وذم 

 يمؾ سمٞم ٦م، وقمغم مجٞمع إطمقا . 

ومم، ُمٜمٝم٤م:  ٔي٤مت ٕا وذٜم٤م، شمٕمقد اًمًقرة إمم اعمقوقع اًمذي قم٤مفتف ذم ا

ٜمل، ٓمٚمف سمٓمريؼ اًمتنميع اًمٕم ُمقوقع سمٓمالن اًمت ، سمٕمد أن أسمٓمٚمتف ٛمكمشمٕمقد إًمٞمف ًمٌت

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿: Tذٜم٤م  سم٤مًمؼمذ٤من اًمٜمٔمري، ي٘مق  اهلل 

ڤ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

﮴  ڭ ۇ ﮳  ﮲  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ھ ے ےۓ ۓ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې

طمزاب: [ ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  .م40-36ٕا

وذم ذذه أي٤مت قمقد إمم قمالج ُمِمٙمٚم٦م اًمتٌٜمل يمء أؾمٚمٗمٜم٤م، وطمٙم٤مي٦م ادم٤مه ضمديد 

رؾمق  ًمزوضمف زيٜم٥م سمٜم٧م ذم إسمٓم٤مهل٤م، إهن٤م حتٙمل ىمّم٦م ـمال، زيد سمـ طم٤مرصم٦م ُمتٌٜماك اًم
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: أُمٞمٛم٦م سمٜم٧م قمٌد اعمٓمٚم٥م، صمؿ ىمّم٦م زواج ضمحش إؾمدي٦م اسمٜم٦م قمٛم٦م رؾمق  اهلل 

رؾمق  اهلل ُمٜمٝم٤م، ُمع أهن٤م ًمق يم٤مٟم٧م زوضم٦م اسمٜمف ُمـ اًمٜم٥ًم ُم٤م طمٚما٧م ًمف، وىمد يم٤من ذذا 

 اًمزواج سم٠مُمر اهلل، ويم٤من شمنميًٕم٤م ىمّمد سمف إسمٓم٤م  اًمتٌٜمل سمٓمري٘م٦م قمٛمٚمٞم٦م. 

ـ واضمٌٜم٤م أن ٟم٘مػ ىمٚمٞماًل قمٜمد ىمّم٦م اًمزواج ٟمٗمًٝم٤م: ؾ أن ٟمٗمن أي٤مت ٟمرى ُمٌوىم

زواج زيٜم٥م ُمـ زيد، صمؿ قمٜمد ىمّم٦م اًمٓمال،: ـمالىمٝم٤م ُمٜمف، صمؿ ٟمتٜم٤مو  سم٤مًمتحٚمٞمؾ 

طم٘مٞم٘م٦م ُمقىمػ اًمرؾمق  ُمٜمٝم٤م ىمٌؾ صدور إُمر اإلهلل إًمٞمف سم٠من يتزوضمٝم٤م وسمٕمده، وم٘مد 

يمثر ًمٖمط أقمدا  اإلؾمالم طمق  ذذه اًم٘مّم٦م، وشمًٚمؾ إمم يمت٥م اًمتٗمًػم يمثػم ُمـ 

هائٞمٚمٞم٤مت اًمتل أريد هب٤م اًمٜمٞمؾ ُمـ اًمرؾمق ، واًمتِمٙمٞمؽ ذم أقمءًمف، واهت٤مُمف سمء ذق اإل

 .  أسمٕمد اًمٜم٤مس قمٜمف

ًم٘مد يم٤من اعمجتٛمع اًمٕمريب ىمٌؾ اإلؾمالم ي٘مقم قمغم اًمٗمقار، اًمٓمٌ٘مٞم٦م ويديـ 

هب٤م، ومٞمًتٜمٙمر أؿمد آؾمتٜمٙم٤مر أن يتزوج ُمـ اًمنميٗم٤مت واحلرائر اعمقازم، أو 

دِ تِ حْ ٛمَ دٙمٗم٤م ة ذم ذ  إصؾ وقمراىم٦م اًمُمـ ذؿ دوهنؿ ُمٙم٤مٟم٦م، ويرى اًم
ذـًم٤م ٓ سمد  (0)

 ُمـ شمقاومره ذم اًمزواج، إذا شم٘مدم ٕهة ذيٗم٦م ؿم٤مب يريد ُمّم٤مذرشمف. 

صمؿ ضم٤م  اإلؾمالم ي٘مرر أن اًمٜم٤مس ؾمقاؾمٞم٦م يم٠مؾمٜم٤من اعمِمط، وأٟمف ٓ ومْمؾ ًمٕمريب 

قمغم قمجٛمل، وٓ ٕسمٞمض قمغم أؾمقد، وٓ ًم٘مقي قمغم وٕمٞمػ، وٓ ًمٖمٜمل قمغم وم٘مػم، 

أن يٓمٌؼ ذذا قمٛمٚمٞم ٤م، وأن ا٘مؼ  ر قمغم قمٌد إٓ سم٤مًمت٘مقى، وأراد رؾمق  اهلل وٓ حل

اعم٤ًمواة اًمٙم٤مُمٚم٦م سملم اعمًٚمٛملم ذم احل٘مق، واًمقاضم٤ٌمت، ومٌدأ سمٛمقٓه وقمتٞم٘مف زيد سمـ 

وظمٓم٥م ًمف اسمٜم٦م قمٛمتف اًم٘مرؿمٞم٦م اًمنميٗم٦م: زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش: ًمٞمحٓمؿ  ،طم٤مرصم٦م

                                      
 شمم.»(1/154) ،د: إصؾ، ي٘م٤م  إٟمف ًمٙمريؿ اعمحتد. اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )طمتد(تحاعم[( 1)
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م قمٚمٞمٝم٤م أوَ  ُم٤م آمٛمٝم٤م ذم أهشمف: اًمٗمقار، آضمتءقمٞم٦م اًمتل يم٤من اعمجتٛمع اًمٕمريب ي٘مق

 ر ـمٌ٘م٦م أدٟمك ُمـ ـمٌ٘م٦م اًم٤ًمدة ذم ٟمٔمر اًمٕمرب. إذ يم٤من اعمقازم وذؿ اًمرىمٞمؼ اعمحرا 

أ شمٙمـ زيٜم٥م سمحٙمؿ ٟمِم٠مهت٤م إٓ قمرسمٞم٦م ذيٗم٦م، شمديـ سمء يديـ سمف همػمذ٤م ذم اعمجتٛمع 

 ًمزيد؟  اًمذي شمٕمٞمش ومٞمف، ومءذا شُمراذ٤م ومٕمٚم٧م قمٜمدُم٤م ظمٓمٌٝم٤م اسمـ ظم٤مهل٤م حمٛمد 

وذل اسمٜم٦م قمٛمتف ذق أيًْم٤م أن اٙمل ىمّم٦م ذًمؽ اًمٚم٘م٤م ،  ٓسمـ قم٤ٌمس  ًمٜمدع

 وُم٤م يم٤من ومٞمف. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ي٘مق  اسمـ قم٤ٌمس وذق سمّمدد سمٞم٤من ؾم٥ٌم ٟمزو  ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 سمـ زيد ومت٤مه قمغم ًمٞمخٓم٥م اٟمٓمٚمؼ  اهلل رؾمق  أن وذًمؽ .﴾ٹ ٹ ٹ ٹ

 .سمٜم٤ميمحتف ًم٧ًم: وم٘م٤مًم٧م ومخٓمٌٝم٤م، دي٦مإؾم ضمحش سمٜم٧م زيٜم٥م قمغم ومدظمؾ طم٤مرصم٦م،

 ل٤م ومٌٞمٜمء. ٟمٗمز ذم رُ اُمَ ؤُ أَ  اهلل، رؾمق  ي٤م: ىم٤مًم٧م. شهماكؽحقه زمل»:  اهلل رؾمق  وم٘م٤م 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿:  رؾمقًمف قمغم أي٦م ذذه اهلل أٟمز  يتحدصم٤من

 اهلل؟ رؾمق  ي٤م ٤مُمٜمٙمحً  زم فروٞمتَ  ىمد: ىم٤مًم٧م أي٦م، ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ٟمٗمز أٟمٙمحتف ىمد ، اهلل رؾمق  أقميص ٓ إًذا: ىم٤مًم٧م. شكعم»: ىم٤م 
(0)

. 

 ًمزيد ضمحش سمٜم٧م زيٜم٥م   اهلل رؾمق  ظمٓم٥م: ىم٤م  قم٤ٌمس اسـموذم رواي٦م أظمرى قمـ 

 اهلل وم٠مٟمز - ةدا طمِ  ومٞمٝم٤م اُمرأة ويم٤مٟم٧م- ٤مطمًًٌ  ُمٜمف ظمػم أٟم٤م: وىم٤مًم٧م ُمٜمف، وم٤مؾمتٜمٙمٗم٧م طم٤مرصم٦م، سـما

                                      

 شم. »(م20/271[أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه )( 1)
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T :﴿ي٦م يمٚمٝم٤م ﴾..ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ٔا
(0)

. 

ريلم، أوٓل٤م: أن أي٦م ٟمزًم٧م ذم أم يمٚمثقم قمغم أن ذٜم٤مًمؽ روايتلم أظم

يٕمٜمل -، ويم٤مٟم٧م أو  ُمـ ذ٤مضمر ُمـ اًمٜم٤ًم  سمٜم٧م قم٘م٦ٌم سمـ أيب ُمٕمٞمط 

ومزوضمٝم٤م زيد سمـ  .شومد ومبؾت»، وم٘م٤م : ومقذ٧ٌم ٟمٗمًٝم٤م ًمٚمٜمٌل  -سمٕمد صٚمح احلديٌٞم٦م

ومًخٓم٧م ذل وأظمقذ٤م، وىم٤مٓ:  -يٕمٜمل واهلل أقمٚمؿ سمٕمد ومراىمف زيٜم٥م- طم٤مرصم٦م 

ضمٜم٤م قمٌده، ىم٤م : ومٜمز  اًم٘مرآن:  إٟمء أردٟم٤م رؾمق  اهلل  ٱ  ٻ ٻ  ٻ   ﴿ومزوا

إمم آظمر أي٦م، ىم٤م : وضم٤م  أُمر  ،م36[إطمزاب :  ﴾...ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ

ىم٤م : ومذًمؽ  .م6[إطمزاب : ﴾ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ ﴿أمجع ُمـ ذذا: 

ظم٤مص، وذذا أمجع
(2)

. 

، وومٞمٝم٤م ي٘مق : واًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ذ٤مشملم اًمروايتلم إظمريلم: قمـ أٟمس 

. أُمٝم٤م أؾمت٠مُمر طمتك: وم٘م٤م  أسمٞمٝم٤م، إمم إٟمّم٤مر ُمـ اُمرأة ضُمَٚمْٞمٌٞم٥مقمغم   اًمٜمٌلظمٓم٥م 

: وم٘م٤مًم٧م هل٤م، ذًمؽ ومذيمر اُمرأشمف، إمم اًمرضمؾ وم٤مٟمٓمٚمؼ: ىم٤م ش. إًذا همـعم:» اًمٜمٌل وم٘م٤م 

 وومالن؟ ومالن ُمـ ُمٜمٕمٜم٤مذ٤م وىمد ضمَٚمٞمٌٞم٤ٌم، إٓ اهلل رؾمق  وضمد ُم٤م نذإ ، (1) اهللِ ِ ٓذ٤م

. سمذًمؽ  اًمٜمٌل خيؼم أن يريد اًمرضمؾ وم٤مٟمٓمٚمؼ: ىم٤م . شمًٛمع ٤مؾمؽمذ ذم واف٤مري٦م: ىم٤م 

 ًمٙمؿ روٞمف ىمد يم٤من إن أُمره؟  اهلل رؾمق  قمغم واشَمُردُّ  أن أشمريدون: اف٤مري٦م وم٘م٤مًم٧م

 اهلل رؾمق  إمم أسمقذ٤م ومذذ٥م. صدىم٧ِم  وىم٤مٓ أسمقهي٤م، قمـ ضَمٚما٧م ومٙم٠مهن٤م: ىم٤م . وم٠مٟمٙمحقه

                                      

 شم. »(م20/272[أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه )( 1)

 شم(م. »20/272[أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه )( 2)

 شم» .م(   145/ 10. يٜمٔمر ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ)ٓ واهلل ذذا ُم٤م أىمًؿ سمف :وُمٕمٜم٤مه[ (3)
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  صمؿ، ضمٝم٤مومزوا : ىم٤م . شضقتهر ومد همنين»: ىم٤م . روٞمٜم٤مه وم٘مد فروٞمتَ  يمٜم٧م إن: وم٘م٤م 

 ىمد اعمنميملم ُمـ ٟم٤مس وطمقًمف ىمتؾ، ىمد ومقضمدوه ضُمَٚمْٞمٌٞم٥م ومريم٥م اعمديٜم٦م، أذؾ ومزع

!سم٤معمديٜم٦م سمٞم٧م أٟمٗمؼ عمـ وإهن٤م رأيتٝم٤م ومٚم٘مد: أٟمس ىم٤م  ىمتٚمٝمؿ،
(0)

. 

واًمذي ٓ ٟمِمؽ ومٞمف أن أي٦م قم٤مُم٦م شمتٜم٤مو  ذ١مٓ  مجٞمًٕم٤م وهمػمذؿ، ًمٙمـ 

ُمـ زيد يم٤مٟم٧م ذل ؾم٥ٌم  اًمذي ٟمًؽميح إًمٞمف أن ىمّم٦م زواج زيٜم٥م

ٟمزوهل٤م، سمدًمٞمؾ أن أي٤مت اًمتل شمٚمٞمٝم٤م حتٙمل ـمروًم٤م ُمـ ذذه اًم٘مّم٦م، وشمذيمر أي٦م 

إومم ُمٜمٝم٤م ٟمّمح اًمرؾمق  ًمزيد سم٠من يٛمًؽ قمٚمٞمف زوضمف ويت٘مل اهلل ومٞمٝم٤م ومال يٓمٚم٘مٝم٤م، 

 -قمغم أصمر ٟمزو  أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م-مم٤م يقطمل سم٠من ُمٕم٤مُمٚمتٝم٤م ًمف سمٕمد ىمٌقهل٤م اًمزواج ُمٜمف 

٤ًٌم، يم٤من ومٞمٝم٤م أًمقا ن ُمـ اًمؽمومع قمٚمٞمف وشمٕمٞمػمه سمءوٞمف ذم اًمر،، وسم٠مهن٤م أقمر، ُمٜمف ٟمً

 وذل أُمقر ٓ شمٓمٞم٥م ُمٕمٝم٤م احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م قم٤مدة، وٓ يٛمٙمـ أن شمًتٛمر. 

وٟمٛميض ُمع اًم٘مّم٦م ُمنقملم ًمٜمجد زيٜم٥م ىمد ـمٚم٘م٧م ُمـ زيد، يمء يم٤مٟم٧م 

إمم رؾمقًمف اًمٙمريؿ سم٠من  Tشمٓمٚم٥م، وأيمٛمٚم٧م قمدهت٤م، وصدر أُمر اهلل 

ك عمـ شمٌٜم٤مه سمٕمد ٘مرر هبذا اًمزواج طمٙمًء ذقمٞم ٤م ذق طِمؾُّ زوضم٦م اعمتٌٜما يتخذذ٤م زوضم٦م: ًمٞم

ك اسمٜم٤ًم، ومتحرم قمغم ُمتٌٜمٞمف أن يتزوج ُمٓمٚم٘متف، يمء ـمالىمٝم٤م، وىمد يم٤مٟم٧م اًمٕمرب شمٕمتؼم اعمتٌٜما 

ضمٝم٤م ًمزيد طمٙمًء ذقمٞم ٤م آظمر، وذق أن اًمٜم٤مس ؾمقاؾمٞم٦م يم٠مؾمٜم٤من اعمِمط، وأن ىمرر طملم زوا 

 اًمزواج سم٤محلرائر اًمنميٗم٤مت يمء ي٤ٌمح هل١مٓ .اعمقازم يم٤مًم٤ًمدة، ي٤ٌمح هلؿ 

خيٗمل إُمر اإلهلل ذم ٟمٗمًف ومال يٌديف ًمٚمٜم٤مس، ُمع  وذٜم٤م ٟمجد رؾمق  اهلل 

                                      

 شمم. »(3/136)[أظمرضمف أمحد  (1)
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ىمد اظمت٤مرذ٤م ذم زواضمٝم٤م إو  وذم زواضمٝم٤م  Tقمٚمٛمف ُمٜمذ ظمٓم٥م زيٜم٥م ًمزيد أن اهلل 

اًمث٤مين ُمٜم٤مـًم٤م حلٙمٛملم يريد أن ينمقمٝمء، ويمالل٤م هيدم سمٕمض إؾمس اًمتل يم٤من ي٘مقم 

ٚمٞمٝم٤م جمتٛمع اًمٕمرب ذم اف٤مذٚمٞم٦م، وعمجتٛمع ُمٙم٦م ُمٜمف ُمٙم٤من اًمزقم٤مُم٦م واًمتقضمٞمف، ومٚمءذا قم

 طمرص اًمرؾمق  قمغم إظمٗم٤م  ذذا إُمر وأ ي٤ٌمدر سمتٜمٗمٞمذه ومقر شمٚم٘مٞمف إي٤مه. 

ظمٌم اًمٜم٤مس، أي: ظمٌم أن يتٝمٛمقه سم٠مٟمف ىمد شمزوج ُمـ  إٟمء يم٤من ذًمؽ ٕٟمف 

ؾ، ومنقم٤من ُم٤م أقمٚمـ ٓمُ خلِمٞم٦م أ شمَ ُمٓمٚم٘م٦م اسمٜمف، يمء يم٤مٟمقا يٕمتؼمون اعمتٌٜمك، ًمٙمـ ذذه ا

 وذٙمذا أصٌح٧م زيٜم٥م إطمدى أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم. ، إُمر وٟمٗمذه

ٌاف ًمزيٜم٥م إذن يمء شمذيمر   اًمٜمٌلأ يٙمـ ُم٤م أظمٗم٤مه  ذم ٟمٗمًف طُم

خ اإلهائٞمٚمٞم٤مت، وُمـ قمج٥م أن وقز ُم٤م شمردده اإلهائٞمٚمٞم٤مت قمغم ُم١مرِّ 

يم٤مًمٓمؼمي، وص٤مطم٥م اًمًٛمط اًمثٛملم
(0)

 ف!ومٞمٜم٘مٚمف يمؾ ُمٜمٝمء وي٘مٌٚم 

وًمٙمل ٟمٌلم سمٓمالن ذذا اًمذي ٟم٘ماله وىمٌاله ٓ سمد أن ٟمٜم٘مٚمف ذٜم٤م سمٕم٤ٌمرشمف، واًمٓمؼمي 

يرومٕمف سمًٜمده إمم حمٛمد سمـ اٞمك سمـ طمٞم٤من، يروي قمٜمف أن اًمرؾمق  اومت٘مد زيًدا ومج٤م  

ُمٜمزًمف يٓمٚمٌف، وَمُٝمِرقَم٧ْم زيٜم٥م شمًت٘مٌٚمف، وىمد أقمجٚمتٝم٤م اًمٚمٝمٗم٦م قمـ اؾمتٙمء  صمٞم٤مهب٤م ًمٚم٘م٤م  

شٝمٜم٤م ي٤م رؾمق  اهلل، وم٤مدظمؾ سم٠ميب أٟم٧م وأُملًمٞمس ذق ذ»اًمرؾمق ، وم٘م٤مًم٧م: 
(2). 

ا ٓ شم٘مٌؾ  وذم رواي٦م أظمرى ًمٚمٓمؼمي أيًْم٤م: قمـ اسمـ زيد وذق وٕمٞمػ ضمد 

                                      

[ذق اًمًٛمط اًمثٛملم ذم ُمٜم٤مىم٥م أُمٝم٤مت اعمد١مُمٜملم ٕمحدد سمدـ قمٌدد اهلل سمدـ حمٛمدد حمد٥م اًمدديـ، أيب اًمٕمٌد٤مس  (1)

. يٜمٔمر ـمٌ٘م٤مت اًمِمد٤مومٕمٞم٦م اًمٙمدؼمى، ٓسمدـ اًمًدٌٙمل، ٗمٜمـُمت ؿم٤مومٕمل وم٘مٞمف طم٤مومظ، ل674شمقذم ؾمٜم٦ماًمٓمؼمي، 

 شم(م. »8/19) ،حمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل، وقمٌد اًمٗمت٤مح احلٚمق  :، حت٘مٞمؼ دل1413، 2دار ذجر، ط

 شمم.»أ ٟم٘مػ قمٚمٞمف[(  2)
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أن اًمرؾمق  ضم٤م  يٓمٚم٥م زيًدا، وقمغم سم٤مب زيٜم٥م ؾمؽم ُمـ ؿمٕمر، ومرومٕم٧م »روايتف: 

ٟمٙمِمػ قمٜمٝم٤م وذل ذم طمجرهت٤م طم٤مهة، ومقىمع إقمج٤مهب٤م ذم ىمٚم٥م ٤ماًمريح اًمًؽم، وم

 . شاًمرؾمق  

ودقمتف إمم اًمدظمق  وم٠مسمك، وومم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم »اًمرواي٦م شم٘مق :  ومتيض

ؽمبحان اهلل ايمعظقم، ؽمبحان اهلل »وذق هيٛمٝمؿ سمٙمٚمءت ُمٞمزت ومٞمٝم٤م زيٜم٥م ىمقًمف: 

 . «مٌمف ايمؼؾوب

وأىم٤مُم٧م زيٜم٥م ذم ُمٙم٤مهن٤م شمٗمٙمر ومٞمء ؾمٛمٕم٧م ُمـ ىمق  اسمـ ظم٤مهل٤م طمتك ضم٤م  زيد، 

 ومٙم٤من أو  ُم٤مًم٘مٞمتف سمف أن اًمرؾمق  أشمك ُمٜمزًمف. 

 ؾم٠مهل٤م زيد: 

 . شأٓ ىمٚم٧م ًمف: ادظمؾ؟»

 وم٠مضم٤مسم٧م:

 . شسمغم ىمد قمرو٧م قمٚمٞمف ذًمؽ وم٠مسمك»

 واؾمتٓمرد زيد ُمًتٗمًنا: 

ِٛمْٕمتِِف ي٘مق  ؿمٞمً ٤م؟  ًَ  وَم

 ىم٤مًم٧م: 

 . شؽمبحاكه اهلل ايمعظقم، ؽمبحان اهلل مٌمف ايمؼؾوبؾمٛمٕمتف ي٘مق  طملم ومم: »

 ،ي٤م رؾمق  اهلل»وم٘م٤م :  وم٠مـمر، زيد سمرذ٦م، صمؿ ظمرج طمتك أشمك رؾمق  اهلل 

 . شسمٚمٖمٜمل أٟمؽ ضم ٧م ُمٜمززم، ومٝمال دظمٚم٧م سم٠ميب أٟم٧م وأُمل؟

 صمؿ أو٤م  ُمت٤ًمئاًل: 

 . شوم٠موم٤مرىمٝم٤م؟»
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 وم٘م٤م  اًمرؾمق : 

 .ش؟مايمك؟ أرازمك مـفا يشء»

 وم٠مضم٤مب زيد: 

ٓ واهلل ي٤م رؾمق  اهلل، ُم٤م راسمٜمل ُمٜمٝم٤م ر ، وٓ رأي٧م إٓ ظمػًما، وًمٙمٜمٝم٤م شمتٕمٔمؿ »

 . ش٤مقمكما ًمنمومٝم٤م، وإن ومٞمٝم٤م يمِؼًما، شم١مذيٜمل سمٚم٤ًمهن

 وم٘م٤م  اًمرؾمق : 

«أمهك فمؾقك زوصمك»
(0)

. 

يمء يٌدو ذم  وًمٗم٘مقذ٤م وُمع اطمتٞم٤مط اًمذيـ اظمتٚم٘مقا ذذه اًم٘مّم٦م

طمرصٝمؿ قمغم ذيمر أن اًمرؾمق  ىمد ؾمٌح اهلل وهل٩م سمذيمره قمٜمدُم٤م رآذ٤م 

وذل طم٤مهة، يمء يزقمٛمقن، وذم طمٙم٤ميتٝمؿ ُم٤م ٟمّمح سمف اًمرؾمق  زيًدا ُمـ إُم٤ًميمٝم٤م 

ذم يمٚمءت اًم٘مّم٦م  اومتْمح ُم٤م ًمٗم٘مقه قمغم رهمٛمٝمؿٟمراذؿ وىمد -واإلسم٘م٤م  قمغم زوضمٞمتٝم٤م 

 يمء صقروذ٤م، وذم وىم٤مئٕمٝم٤م يمء زقمٛمقا. 

ًٓ يقردون رؤي٦م اًمرؾمق  هل٤م يم٠مهن٤م طمدث ـم٤مرئ قمٚمٞمف ًمٞمس ًمف سمف ؾم٤مسمؼ  ومٝمؿ أو

قمقن أن اًمرؾمق  ىمد وم٤مضم٠مه مج٤مهل٤م طمتك أ ود ًمٜمٗمًف ُمالًذا  قمٝمد، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: ذؿ يدا

ٟمف ُمٍم  اًم٘مٚمقب، وذم ذذا دم٤مذؾ ًمّمٚم٦م اًم٘مراسم٦م ر أإٓ اًمتًٌٞمح سم٤مؾمؿ اهلل، وشمذيما 

سمزيٜم٥م، وذل اًمّمٚم٦م اًمتل ؾمقهم٧م ًمف أن اٛمٚمٝم٤م قمغم ىمٌق  زيد  اًمقصمٞم٘م٦م اًمتل شمرسمٓمف 

زوضًم٤م هل٤م سمٕمد ُمٕم٤مرو٦م واُمتٜم٤مع، واًمت٤مريخ اًمّمحٞمح يًجؾ أن طمديث٤ًم دار سملم اًمرؾمق  

أن  -اًمقزم وذق ُمٜمٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م-، وهمػم ُمٕم٘مق  وٓ ُمًت٤ًمغ (2) وسمٞمٜمٝم٤م ذم ذذا اًمِم٠من

                                      

 شم»( وُم٤م سمٕمدذ٤مم. 20/274[اٟمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (1)

 ُمرومققم٤م. قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ( 20/271)  أظمرضمف اسمـ ضمريريٜمٔمر ُم٤م  (2)
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 شمتحدث إًمٞمف وذل ظمٚمػ ؾمت٤مرة حتجٌٝم٤م قمٜمف طمتك ٓ يراذ٤م. 

قمقن أن زيٜم٥م ىمد ًم٘مٞم٧م اًمرؾمق  دون أن شمًتٙمٛمؾ  وذؿ صم٤مٟمًٞم٤م يدا

صمٞم٤مهب٤م، أو أن اًمريح ىمد رومٕم٧م اًمًت٤مرة اعمّمٜمققم٦م ُمـ اًمِمٕمر، واًمتل 

قمقن ذذا أو  يم٤مٟم٧م قمغم سم٤مب زيٜم٥م، ومرآذ٤م اًمرؾمق  وذل ذم طمجرهت٤م طم٤مهة، ذؿ يدا

 ويٜمًقن أن ورع رؾمق  اهلل  -طم٥ًم اظمتال  اًمرواي٤مت اعمقوققم٦م-ذا  

 ُمـ ؿمدة متًٙمٝم٤م سم٠مواُمر ديٜمٝم٤م يٛمٜمٕمف ُمـ أن يٜمٔمر، وأن ُم٤م قمروم٧م سمف زيٜم٥م 

  صمٞم٤مهب٤م. ُمًتٙمٛمٚم٦م همػم وذل اًمرؾمق  شمًت٘مٌؾ أن ُمـ يٛمٜمٕمٝم٤م

 اًمريح ومجٕمٚمقا اًمقوع، سمٗمـ أقمر  يم٤مٟمقا اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م ووٕمقا اًمذيـ أن ويٌدو

 روايتٝمؿ ًمٙمـ طمجرهت٤م، ذم طم٤مهة وذل زيٜم٥م رأى اًمرؾمق  أن واداقمقا ت٤مرة،اًمً شمرومع

  ومٞمٝم٤م. اًمتٚمٗمٞمؼ ُمٔم٤مذر سمٞم٤منَ  اًم٘مّم٦م قمغم ردودٟم٤م ؾم٤مئرُ  وؾمتتقمم ُمٚمٗم٘م٦م، أيًْم٤م ذل

 زيٜم٥م ًم٘م٤م  ىمّم٦م اٙمقن قمٜمدُم٤م أُمرذؿ يٗمتْمح أن يٚمٌثقن ٓ صم٤مًمًث٤م وذؿ

 أشمك ؾمق اًمر أن سمف ًم٘مٞمتف ُم٤م أو  أن ذيمروا وم٘مد قم٤مد: قمٜمدُم٤م ًمزوضمٝم٤م

 اعمًٚمٛملم، ؾم٤مئر وُمـ زوضمٝم٤م، وُمـ ُمٜمٝم٤م، اًمرؾمق  عمٙم٤مٟم٦م ٟمٔمًرا ـمٌٞمٕمل: وذذا ُمٜمزًمف،

 ىم٤م  طمتك اًمدظمق  إمم اًمرؾمق  سمدقمقة اخل٤مص ؾم١ماًمف قمغم دمٞمٌف شمٙمد أ أهن٤م همػم

 عم٤م ُمٜمف سمد ٓ اًمذي اًمٓمٌٞمٕمل اًمتٛمٝمٞمد ذق ذًمؽ ويم٤من ،شؿمٞمً ٤م؟ ي٘مق  ومًٛمٕمتِفِ » ُمت٤ًمئاًل:

  .«ايمؼؾوب مٌمف اهلل ؽمبحان ايمعظقم، هللا ؽمبحان» ىمقًمف: ُمـ طمٙمقه

 ذذا ي٠مًمٗمقا أ اًمٜم٤مس وم٢من ُمّمٜمقع: اًم١ًما  ذذا سم٠من ص٤مدىًم٤م إطم٤ًمؾًم٤م ًمٜمحس وإٟم٤م

 زم يؽم  أأ قم٤مدة: ي٠ًمًمقن وإٟمء اًمزي٤مرة، ذذه أُمث٤م  قمـ أزواضمٝمؿ ؾم١ما  ذم إؾمٚمقب

 ذق اومٝمذ ؾمءقمٝم٤م، قمـ اًم١ًما  يٙمقن أن أُم٤م ذًمؽ، ؿم٤ميمؾ وُم٤م .ؿمٞمً ٤م؟ ي٘مؾ أأ ظمؼًما؟
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 ي٘مق : ومم طملم ؾمٛمٕمتف أهن٤م ُمـ ًم٤ًمهن٤م قمغم وهأضمرَ  ُم٤م ُمٕمف ذيمر إذا وسمخ٤مص٦م اًمٖمري٥م،

 ذذا ُمـ ُمٕمل شمِمؿ أٓ .«ايمؼؾوب مٌمف اهلل ؽمبحان ايمعظقم، اهلل ؽمبحان»

  اًمتٚمٗمٞمؼ. رائح٦م إؾمٚمقب

 زيد ًم٘م٤م  ىمّم٦م اٙمقن قمٜمدُم٤م صقرة أووح ذم يمذهبؿ يتجغم راسمًٕم٤م وذؿ

 أن دقمقنيا  ومٝمؿ طمدي٨م، ُمـ اًمٚم٘م٤م  ذذا ذم ٝمءسمٞمٜم دار وُم٤م ، اهلل ًمرؾمق 

 دظمٚم٧م ومٝمال ُمٜمززم، ضم ٧م أٟمؽ سمٚمٖمٜمل اهلل، رؾمق  ي٤م :ذٙمذا يم٤من احلدي٨م ُمـ سمٞمٜمٝمء دار ُم٤م

٤مئاًل: أو٤م  صمؿ وأُمل؟ أٟم٧م سم٠ميب   ُمت

  وم٠موم٤مرىمٝم٤م؟

 احلدي٨م ُمـ اعمٗم٤مضمئ آٟمت٘م٤م  ذذا ه قمـ ًمٜمت٤ًم   ىمٚمٞماًل: ٟم٘مػ أن ٟمح٥م وذٜم٤م

 قمٜمٝم٤م ُمٙمٜمٞم ٤م زوضمف، يٗم٤مر، أن اؾمتٕمداده قمرض إمم ُمٜمزًمف، ذم إًمٞمف اًمرؾمق  ذذ٤مب قمـ

 ًمٞمٕمرض اإلٟم٤ًمن ذًمؽ إًمٞمف يذذ٥م وده، ومٚمؿ ُمٜمزًمف ذم إٟم٤ًمًٟم٤م زار ُمـ أيمؾ سمْمٛمػمذ٤م،

  اًمرواي٦م: شمذيمره يمء احلدي٨م، سم٤مىمل ًمٜم٘مرأ ُم٤مذا؟ أضمؾ وُمـ زوضمف؟ ًمٗمرا، اؾمتٕمداه قمٚمٞمف

 ُمٜمٝم٤م راسمٜمل ُم٤م اهلل، رؾمق  ٤مي واهلل ٓ» وم٠مضم٤مب: ؟شيشء مـفا أرازمك» اًمرؾمق : ؾم٠مًمف

 شسمٚم٤ًمهن٤م شم١مذيٜمل يمؼًما، ومٞمٝم٤م وإن ًمنمومٝم٤م، قمكما  شمتٕمٔماؿ وًمٙمٜمٝم٤م ظمػًما، إٓ رأي٧م وٓ ر ،

 سمؾ .ظمذوين ي٘مق  اعمري٥م يٙم٤مد اعمثؾ: وصد، .شزوصمك فمؾقك أمهك» اًمرؾمق : وم٘م٤م 

 سمٞمتف، دظمؾ ىمد اًمرؾمق  يٙمقن أن زيد رضم٤م  ُمـ يم٤من ُم٤م طمٙمقا وم٘مد ومٕماًل: ىم٤مهل٤م ىمد ذٜم٤م ذق

 اًمرؾمق ، قمغم زيٜم٥م ومرا، قمرض إمم -راسمط دون- اٟمت٘مؾ وأٟمف وده، ومٚمؿ زاره قمٜمدُم٤م

 وأيمد ؿمؽ، يمؾ سمٜمٗمل سم٤مدر شمٍموم٤مهت٤م، ُمـ ر  ذم يِمؽ يم٤من إذا قمء اًمرؾمق  ؾم٠مًمف وعم٤م

 إي٤مه وشمٕمٞمػمذ٤م ويمؼمذ٤م سمنمومٝم٤م، قمٚمٞمف وشمٕم٤مًمَٞمٝم٤م شمٕمٔمَُّٛمٝم٤م ؿمٙم٤م صمؿ ظمػًما، إٓ ُمٜمٝم٤م ير أ أٟمف
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 فمؾقك أمهك» طمًؿ: ذم قمروف قمغم  اهلل رؾمق  وأضم٤مب اًمر،، ذم سمءوٞمف

  إي٤مذ٤م. ًمٗمراىمف أؾم٤ٌمب ُمـ ذيمر ُم٤م سمقضم٤مذ٦م اىمتٜم٤مقمف قمدم قمـ شمٕمٌػًما .شزوصمك

 إًمٞمف اًمرؾمق  ذذ٤مب قمـ طمديثف قم٘م٥م ًمٗمراىمٝم٤م اؾمتٕمداده ًمٕمرض إذن ُمٜم٤مؾم٦ٌم ومال

 فُ ُمٜمٍمومَ  اًمرؾمق  وىمق  اًمزي٤مرة، سمتٚمؽ هل٤م صٚم٦م ٓ اًمٗمرا، أؾم٤ٌمب داُم٧م ُم٤م ُمٜمزًمف، ذم

 ًمزيد اًمرواي٦م هن٤مي٦م ذم اًمرؾمق  وأُمر زقمٛمقا، يمء .«ايمؼؾوب مٌمف اهلل ؽمبحان» :ُمٜمٝم٤م

 اهلل رؾمق  وم٢من ومٞمٝم٤م: شمرهم٥م وأ إًمٞمٝم٤م، شمتٓمٚمع أ ٟمٗمًف أن ي١ميمد قمٚمٞمف زوضمف سم٢مُم٤ًم 

 اًمٜمٗم٤م،. فٚم٘مُ ظُم  ُمـ ُيْٕمَر  أ  

 اًمٌم  ذذا طمدث وم٘مد ؿمٞم ٤ًم ٟمٗمًف ذم أظمٗمك سم٠مٟمف سطم٧م ىمد أي٦م يمقن أُم٤م

طمزاب : ﴾چ  چ چ ﴿ ىم٤مًم٧م: طملم  أطم٥م ىمد حمٛمًدا أن اهلل يٌد وأ ،م37[ٕا

 ُمٓمٚم٘م٦م زيٜم٥م ُمـ اًمزواج وذق ومٞمف، اًمٜم٤مس خيِمك حمٛمد يم٤من آظمر أُمًرا أسمدى ًمٙمٜمف زيٜم٥م،

 سم٥ًٌم سمف اإلهلل إُمر صدر إٟمء اًمزواج ذذا إن ي٘م٤م : وٓ سمف، اهلل أُمره أن سمٕمد زيد، ُمتٌٜم٤مه

ژ ڑ ڑ ک ﴿ ىم٤م : طملم اًمزواج ذذا ُمـ اًمٖم٤مي٦م طمدد T اهلل ٕن احل٥م: ذذا

 .﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ

 اًمذيـ وأن اإلهائٞمٚمٞم٤مت، ُمـ يمٚمٝم٤م اًم٘مّم٦م ذذه أن يتْمح وذٙمذا

 ضم٤مزت ىمد أهن٤م ٟمجد ذًمؽ وُمع ، حمٛمد ُمـ اًمٜمٞمؾ هب٤م أرادوا ًمٗم٘مقذ٤م

 ومٛمْمقا  اًمٜمٌل ٟم٤ًم  إطمدى سمقصٗمٝم٤م زيٜم٥م طمٞم٤مة ًمدراؾم٦م شمّمدوا اًمذيـ سمٕمض قمغم

 ذم اًمٕمٔمٛم٦م آي٦م» وم٢من َيِري٥م: ُم٤م ومٞمٝم٤م ًمٞمس أٟمف دوم٤مقمٝمؿ ذم ٛمقنويزقم قمٜمٝم٤م، يداومٕمقن

 اإلؾمالمِ  يمت٤مُب  ووٕمؾ وشم٘مريرذ٤م، سمنميتف إقمالن قمغم ٍِم يُ  سمنم أٟمف ٟمٌٞمٜم٤م ؿمخّمٞم٦م

 اهلل رؾمق  سمنم قمغم أومٞمٜمٙمر اعم١مُمٜمقن، سمف يتٕمٌد وىمرآًٟم٤م شمتغم، آي٤مٍت  سمنميتف ُمـ اعمٕمجزُ 

 وي٘مٔم٦م ظمٚم٘مف، ؾمٛمق ذم ٚمفُمث ُمـ يٓمٚم٥م وُم٤مذا هب٤م؟ ومٞمٕمج٥م زيٜم٥م ُمثؾ يرى أن



073 

071 

 

145 

 ُم٘مٚم٥م اًمٕمٔمٞمؿ اهلل سم٤مؾمؿ يًٌح وذق أقمجٌتف قمٛمـ سمقضمٝمف يِمٞمح أن ُمـ أيمثر وٛمػمه

 ومٞمًت٠مذٟمف زيد وٞم ف أن ُمـ أيمثر رؾمق  سمنم ُمـ يٜمتٔمر ًمٚمٜمٗمس وٌط وأي اًم٘مٚمقب؟

شاهلل ويت٘مل يٛمًٙمٝم٤م أن إٓ قمٚمٞمف ومٞم٠مسمك ـمالىمٝم٤م، ذم ضمديد ُمـ
(0)

.  

 إهائٞمٚمٞم٤مت قمـ اًمدوم٤مع طمد ممإ افرأة هبؿ شمٌٚمغ يمٞمػ ٟمدري وًمًٜم٤م

 حمٛمد اًمديمتقر اعمرطمقم ومٞمف وىمع ُم٤م واؾمتٖمال  اًمٓمؼمي، ىمٌؾ ًمٗم٘م٧م

 اتجقن عم٤مذا صمؿ واعمٌنميـ؟ اعمًتنمىملم ووع ُمـ أٟمف ـُمِ  ذٞمٙمؾ طمًلم

 ُمٗمًنا ويٖمٗمٚمقن إًمٞمٝمء، ات٤مج أُمر ذم واًمرواي٦م سم٤محلٗمظ يٕمر  أ يم٤مًمزخمنمي سمٛمٗمن

 واسمـ ضمرير، اسمـ ذيمر» أي٦م: يٗمن وذق ي٘مق  اًمذي يمثػم اسمـ احل٤مومظ ذق حمدصًم٤م طم٤مومًٔم٤م

 ًمٕمدم ٤مصٗمحً  قمٜمٝم٤م ٟميب أن أطمٌٌٜم٤م  اًمًٚمػ سمٕمض قمـ اآصم٤مرً  ذ٤مذٜم٤م طم٤مشمؿ أيب

 سمـ مح٤مد رواي٦م ُمـ ٤مطمديثً  ٤مأيًْم  ذ٤مذٜم٤م أمحد اإلُم٤مم روى وىمد ،ٟمقردذ٤م ومال صحتٝم٤م

 ٤ميًْم أ اًمٌخ٤مري روى وىمد أيًْم٤م، ؾمٞم٤مىمف شمريمٜم٤م همراسم٦م ومٞمف أٟمس قمـ صم٤مسم٧م، قمـ زيد،

 مح٤مد قمـ ُمٜمّمقر، سمـ ُمٕمغم طمدصمٜم٤م اًمرطمٞمؿ، قمٌد سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م :وم٘م٤م  اخمتًٍم  سمٕمْمف

ڃ ڃ چ ﴿ :أي٦م ذذه إن :ىم٤م  ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ صم٤مسم٧م، طمدصمٜم٤م زيد، سمـ

 طم٤مرصم٦م سمـ وزيد ضمحش، سمٜم٧م زيٜم٥م ؿم٠من ذم ٟمزًم٧م .﴾چ چ چ
(2)

 :وىم٤م  ،

 زيد سـم قمكم قمـ قمٞمٞمٜم٦م، اسـم ٜم٤مطمدصم ُمرزو،، سـم ذ٤مؿمؿ سـم قمكم طمدصمٜم٤م أيب، طمدصمٜم٤م :طم٤مشمؿ أيب اسـم

ڃ ڃ چ چ ﴿ :ىمقًمف ذم احلًـ ي٘مق  ُم٤م احلًلم سـم قمكم ؾم٠مًمٜمل :ىم٤م  ضمدقم٤من سـم

 أقمٚمؿَ  اهلل وًمٙمـ ،ٓ :وم٘م٤م  ،ًمف ومذيمرت ؟﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ

ٞمف  اهلل، اسمِق » :ىم٤م  إًمٞمف ًمٞمِمٙمقذ٤م زيد أشم٤مه ومٚمء يتزوضمٝم٤م، أن ىمٌؾ أزواضمف ُمـ ؾمتٙمقن أهن٤م ٌٟم

 ،ُمٌديف اهلل ُم٤م ٟمٗمًؽ ذم و ٗمل ٤م،ٝمَ ٙمَ ضُم وِّ زَ ُمُ  أين أظمؼمشمؽ ىمد : وم٘م٤م .«زوصمك فمؾقك وأمهك

                                      

 ، ط: دار اهلال .(143-142ص)اًمديمتقرة سمٜم٧م اًمِم٤مـمئ ذم: ٟم٤ًم  اًمٜمٌل، سم٤مظمتّم٤مر ( 1)

 شم»(م. 4787[أظمرضمف اًمٌخ٤مري )  (2)
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شذًمؽ ٟمحق ىم٤م  أٟمف اًمًدي قمـ روي وذٙمذا
(0)

.  

 إمم يرضمع أن اًمرواي٦م ذل آهت٤مم ذًمؽ ُمّمدر دام ُم٤م ي٘متيض اإلٟمّم٤م  يم٤من ًم٘مد

ًٓ  واؾمُتِد ا  ُألؾ وًمٙمٜمف يمثػم، يم٤مسمـ طم٤مومظ ثحمدِّ  ىم٤مًمف ُم٤م  اًمزخمنمي، سمتٗمًػم ُمٜمف سمد

 !ذذا ٟمٗمن ر  ٠ميومٌ

 صمؿ ٟمّمٝم٤م، ًمٜمتٗمٝمؿ أي٤مت: شمٗمًػم قمٜمد ىمٚمٞماًل  ٟم٘مػ أن سمٜم٤م اًـ وأن،

 وأطمٙم٤مم. شمقضمٞمٝم٤مت ُمـ إًمٞمٜم٤م اٛمٚمف ُم٤م اًمٜمص ذذا ُمـ ًمٜمًت٘مل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ شم٘مق : إومم أي٦م إن

 أؾمٚمٗمٜم٤م وىمد .﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ذم ذيمروا ُمـ يِمٛمؾ قم٤مم ًمٗمٔمٝم٤م أن وسمٞمٜم٤م أي٦م، ذذه ٟمزو  ؾم٥ٌم ذم آصم٤مر ُمـ روي ُم٤م

 أي٦م ذذه ٟمزًم٧م ُمٜمذ واعم١مُمٜم٤مت اعم١مُمٜملم مجٞمع ًمٞمِمٛمؾ طمتك وهمػمذؿ، اًمثالصم٦م أصم٤مر

 ُم١مُمـ يمؾ ُمـ يٓم٤مع أن واضم٥م ورؾمقًمف اهلل وم٠مُمر قمٚمٞمٝم٤م، وُمـ إرض اهلل يرث طمتك

  ف.ظم٤مًمٗم أو سمف اعم٠مُمقر ذقى واومؼ إُمر، ذذا أُم٤مم ًمالظمتٞم٤مر جم٤م  وٓ ُم١مُمٜم٦م، ويمؾ

 ذذا قمـ أي٦م قمؼمت وإن ورؾمقًمف، اهلل قمّمٞم٤من قمغم اًمققمٞمد يم٤من ذٝمٜم٤م وُمـ

 دٟمٞم٤مه ذم وؾ ُمـ أظمراه ذم يٜمتٔمر ومءذا وإٓ اعمٌلم، اًمْمال  وذق سمًٌٌف، اًمققمٞمد

 ًٓ  !ُمٌٞمٜم٤ًم وال

 إٟمء ٕٟمف اعمٗمرد: قمغم جمٛمققًم٤م اًمْمٛمػم قمقد أي٦م ذم يالطمظ أن ويٜمٌٖمل

  اًمٜمٗمل. ؾمٞم٤م، ذم ٟمٙمرة وىمققمف ُمـ ومٞمف اًمٕمٛمقم اؾمتٗمٞمد

 واظمت٤مر، أراد سمٛمٕمٜمك ﴾ڎ﴿ ٦مٚمٛميم اؾمتٕمٛمٚم٧م أي٦م أن يالطَمظ أن يٜمٌٖمل يمذًمؽ

                                      

 ، قمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل.(3/491)شمٗمًػم اسمـ يمثػم ( 1)



076 

076 

 

148 

 ، اهلل رؾمق  ذق سمًٌٌٝم٤م أي٦م ٟمزًم٧م اًمتل اًمقىم٤مئع ذم اظمت٤مر اًمذي إن ي٘مقًمقن: واعمٗمنون

 أراده، ُم٤م خي٤مًمػ ٓ اًمرؾمق  اظمتٞم٤مر سم٠من وًمإلؿمٕم٤مر ، ًمف شمنميًٗم٤م ُذيمِرَ  إٟمء T اهلل وإن

ٚمغ إٟمء  اهلل رؾمق  وأن أصاًل، T هلل آظمتٞم٤مر أن ٟمرى وٟمحـ  اًمنميٕم٦م ويٜمٗمذ اهلل، قمـ ٌي

 ٕٟمف ُمٕمف اًمرؾمق  وذيمر سم٤مٔي٦م، اعمراد وًمتءم ًمذاشمف، ُم٘مّمقد اهلل ومذيمر شمٜمٗمٞمذذ٤م، إًمٞمف ويمؾ اًمتل

  سمدً ا. أُمر ذق ٕٟمف ٓ اهلل، قمـ اعمٌٚمغ ذق

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ اًمث٤مٟمٞم٦م: أي٦م وشم٘مق 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

  .﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 شمزوضمٝم٤م ، اهلل رؾمق  ُمع صمؿ زيد، ُمع ضمحش سمٜم٧م زيٜم٥م ىمّم٦م شمٕم٤مًم٩م وذل

ًٓ   زيد  أُمر ذم شمٕم٤مرض ويم٤مٟم٧م أؾمٚمٗمٜم٤م، يمء  اهلل رؾمق  ًمف ظمٓمٌٝم٤م أن سمٕمد أو

 ُمـ زيد سمف ُمر ُم٤م ُمع أسمقهي٤م، ضمٝم٦م ُمـ ُمٙم٤مٟمتٝم٤م وؾمٛمق اًمٕمريؼ، ًمٜمًٌٝم٤م ٟمٔمًرا اًمزواج ذذا

  اًمرؾمق . اظمتٞم٤مر ىمٌٚم٧م أن شمٚم٨ٌم أ أهن٤م همػم ر،،

 واقمتزازذ٤م قمٚمٞمف، شمٕم٤مًمٞمٝم٤م ُمّمدرذ٤م ًمف، ُمٜمٖمّم٤مت زيد ُمع طمٞم٤مهت٤م ذم يم٤مٟم٧م صمؿ

 ًمرؾمق  يِمٙمق ومٙم٤من سمٚم٤ًمهن٤م، وشم١مذيف سمنمومٝم٤م، قمٚمٞمف شمتٕم٤مفمؿ -طمٙمك يمء- وأهن٤م سمٜمًٌٝم٤م

 يت٘مل وأن زوضمف، قمٚمٞمف يٛمًؽ سم٠من ي٠مُمره  اهلل ورؾمق  قمٜمتٝم٤م، ُمـ يٚم٘م٤مه ُم٤م  اهلل

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ شمٕم٤ممم: سم٘مقًمف اعمراد ذق وذذا يٓمٚم٘مٝم٤م، ومال ومٞمٝم٤م اهلل

 اهلل أٟمٕمؿ سم٤مًمذي زيد قمـ قمؼم وىمد .﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 اًمرؾمق  يمٜمػ ذم وسمٜمِم٠مشمف وم٤ٌمإلؾمالم، قمٚمٞمف اهلل إٟمٕم٤مم وم٠مُم٤م قمٚمٞمف، وأٟمٕمٛم٧م قمٚمٞمف

 قمٚمٞمف حمٛمد إٟمٕم٤مم وأُم٤م ،وقمت٘مف حتريره ذم فًمرؾمقًم اهلل وسمتقومٞمؼ سمٞمتف، آ  وُمع وصحٌتف
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ٌ ٤م وسم٤م ٤مذه اًمٕمٌقدي٦م، رسم٘م٦م ُمـ ومٌتحريره  صح٤مسمتف، ُمـ يمثػم قمغم قمٜمده ُم٘مدُم٤م ًمف طِم

  زوضًم٤م. -وافء  واًمٜم٥ًم احل٥ًم ذات- قمٛمتف اسمٜم٦م ًمف اظمت٤مر ًم٘مد طمتك ًمف، وسمرقم٤ميتف

 ُمـ اخلٓم٤مب ٕن زيٜم٥م: هب٤م واعمراد- ذٜم٤م اًمزوضم٦م سم٢مُم٤ًم  إُمر قمغم وقمٓمػ

 شمٜمزيف هنل ـمالىمٝم٤م قمـ اًمٜمٝمل سمف اعمراد إن ىمٞمؾ: وىمد سم٤مًمت٘مقى، آظمر أُمر -ًمزيد اًمرؾمق 

 واشمِؼ  سمف: اعمراد إن وىمٞمؾ: ًمألومْمؾ، خم٤مًمػ ًمٙمٜمف طمراًُم٤م، ًمٞمس اًمٓمال، ٕن حتريؿ: ٓ

ٝم٤م: ومال اهلل   اًمزوج. وأذى سم٤مًمٙمؼم شمّمٗمٝم٤م إذ شمذُما

ڃ  ڃ   ﴿ : ًمرؾمقًمف T اهلل ي٘مق  إذ : ًمٚمٜمٌل اخلٓم٤مب ويًتٛمر

 ﴾ چ  چ  چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ

قمـ ـمريؼ اإلهل٤مم سم٠من اهلل ؾمٞمزوضمف  أُم٤م ُم٤م أظمٗم٤مه ذم ٟمٗمًف ومٝمق قمٚمٛمف  .م37[إطمزاب : 

زيٜم٥م سمٕمد أن يٓمٚم٘مٝم٤م زيد: ًمٞمٌٓمؾ هبذا اًمزواج ُم٤م يم٤مٟمقا يديٜمقن سمف سم٤مـماًل، وذق حتريؿ 

 ٞمف. ك قمغم ُمتٌٜمِّ ُمٓمٚم٘م٦م اعمتٌٜما 

ومٕمؾ اإلظمٗم٤م  قمغم ر ، ىم٤م : إٟمف ُمٌديف، واًمذي  أوىمع Tيد  هلذا اًمٗمٝمؿ أن اهلل 

 أسمداه اهلل شمٕم٤ممم ذق زواج رؾمقًمف هب٤م قمغم ُم٤م يم٤من يٕمٚمؿ، ٓ طمٌف هل٤م يمء زقمٛمقا. 

ًمٚمٜم٤مس وم٘مد يم٤من ُمٔمٝمرذ٤م ذق اًمتقضمس ُمـ ُمقاضمٝم٦م اًمٜم٤مس هبذا  وأُم٤م ظمِمٞمتف 

٤م، اإلهل٤مم، ىمٌؾ أن يّمٌح أُمًرا ُمـ اهلل، وم٘مد ـمٚم٘م٧م زيٜم٥م، وذق ٓ يدري ُم٤م يٜمتٔمرذ

وٓ ذل يم٤مٟم٧م شمدري، سمؾ يم٤من اًمٕمر  اًم٤ًمئد يٕمتؼمذ٤م طملم ـمٚم٘م٧م طمراًُم٤م قمغم 

حمٛمد، طمتك سمٕمد إسمٓم٤م  قم٤مدة اًمتٌٜمل ذم ذاهت٤م: إذ أ يٙمـ إطمال  ُمٓمٚم٘م٤مت إدقمٞم٤م  ىمد 

ٟمز  سمٕمد، وإٟمء ٟمز  أوَ  ُم٤م ٟمز  طملم ُأطمٚم٧م زيٜم٥م عمحٛمد، وعم٤م شمؿ ذذا اًمزواج يم٤من 

ـٍ وُمٓمٚم٘م٦مِ   َُمـ يم٤من ُمـ ىمٌُؾ ُمتٌٜمًك ًمف.  ذق أوَ  زواج يتؿ سملم ُمتٌ
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ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿: ي٘مق  ًمٜمٌٞمف 

 .﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 وٓ اًمرؾمق ، ٟمٗمس ذم هب٤م اإلقمج٤مب وىمع مجٞمٚم٦م سمّمٗمتٝم٤م ٓ زيٜم٥م ُمـ زواج إٟمف

 زوضًم٤م يم٤مٟم٧م سمّمٗمتٝم٤م وًمٙمـ اًمٜم٤ًم ، ُمـ يمٖمػمذ٤م رًداجم طِمال   ًمف حتؾ اُمرأة سمّمٗمتٝم٤م

 اًمزوضملم سملم يٙمقن ُم٤م وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمف ومٙم٤من وـمًرا، ُمٜمٝم٤م وىم٣م هب٤م زيد دظمؾ زيد، عمتٌٜم٤مه

  زوضمف. ُمع إٓ عمًٚمؿ اؾ ٓ مم٤م قم٤مدة،

 ُمٓمٚم٘م٤مت ذم طمرج اعم١مُمٜملم قمغم يٙمقن أٓ ذل ًمٖم٤مي٦م، وٟمٗمذ ذع زواج وذق

 إزواج ذ١مٓ  ٕن أزواضمٝمـ: ُمـ يٓمٚما٘مـ أن سمٕمد لمًمٚمٛمتٌٜمِّ  طمال  ومٝمـ أدقمٞم٤مئٝمؿ،

  ك.اعمتٌٜما  ٓ آسمـ ُمٓمٚم٘م٦م حترم وإٟمء وشمٌٜمقذؿ، اداقمقذؿ عمـ أسمٜم٤م ً  ًمٞمًقا

ـٍ  سملم يتؿ زواج أو  يم٤من اًمزواج ذذا أن أؾمٚمٗمٜم٤م وىمد   ُمتٌٜم٤مه. وُمٓمٚم٘م٦مِ  ُمتٌ

 إمم سمنماه محؾ اًمذي ذق يم٤من حمٛمد إمم اهلل ظمٚمؼ أطم٥مُّ  زيًدا أن ذٜم٤م وٟمْمٞمػ

 :ًمزيد  اهلل رؾمق  ىم٤م  زيٜم٥م قمدة اٟم٘مْم٧م عم٤م» ىم٤م :  أٟمس ومٕمـ زيٜم٥م،

 رأيتٝم٤م ومٚمء :ىم٤م  ،قمجٞمٜمٝم٤م  ٛمر لوذ أشم٤مذ٤م طمتك وم٤مٟمٓمٚمؼ ش.فمقم هماذىمرلا اذلذ»

 .ذيمرذ٤م  اهلل رؾمق  نإ وأىمق : إًمٞمٝم٤م أٟمٔمر أن أؾمتٓمٞمع ُم٤م طمتك يصدر ذم قمٔمٛم٧م

  اهلل رؾمق  ٚمٜملأرؾم أسمنمي، زيٜم٥م ي٤م :وم٘مٚم٧م لقم٘مٌ قمغم وٟمٙمّم٧م يفمٝمر ومقًمٞمتٝم٤م

 وٟمز  ُمًجدذ٤م إمم وم٘م٤مُم٧م .T ريب اُمرؤأ طمتك ٤مؿمٞم ً  سمّم٤مٟمٕم٦م أٟم٤م ُم٤م :ىم٤مًم٧م .يذيمر 
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شإذن سمٖمػم قمٚمٞمٝم٤م ومدظمؾ  اهلل رؾمق  وضم٤م  ،اًم٘مرآن
(0)

.  

 قمٜمف، احلٞمدة إمم أو  ٚمٗمف إمم ؾمٌٞمؾ ومال يتؿ، أن ُمـ سمد يٙمـ وأ اهلل، أُمر شمؿ وذٙمذا

  .﴾ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿

 ُمـ ومتٜم٦م هب٤م ًمٞمثػموا اعمٜم٤موم٘مقن: اؾمتٖمٚمٝم٤م وم٘مد ذدو  ذم متر أ اعم٠ًمًم٦م ًمٙمـ

 شمردد: أًمًٜمتٝمؿ اٟمٓمٚم٘م٧م صمؿ وُمـ إصم٤مرهت٤م، قمغم ارصقن يم٤مٟمقا اًمتل اًمٗمتـ

  اسمٜمف. طمٚمٞمٚم٦م شمزوج

 أي٤مت ذم اًم٘مرآن ومٛم٣م ،T اهلل ينمقمف ضمديد ُمٌدأ ُم٠ًمًم٦م اعم٠ًمًم٦م ويم٤مٟم٧م

 طمٞم٨م ُمـ اًمًٌٞمٓم٦م صقًمفأ إمم يرده صمؿ شم٘مريره، ذم همراسم٦م ٓ أٟمف ويٌلم ي١ميمده، اًمت٤مًمٞم٦م

  واًمت٤مريخ. اعمٜمٓمؼ

 قمـ احلرج ومٜمٗمك .م38[إطمزاب : ﴾ں  ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ﴿

 أن عمحٛمد يم٤من ومء ،T اهلل ومروف ىمد اًمزواج أن وسملم سمزيٜم٥م، زواضمف ذم اًمرؾمق 

  سمف. اهلل أُمره وىمد ومٕمٚمف ذم طمرج ُمـ قمٚمٞمف يم٤من وُم٤م شمٜمٗمٞمذه، قمـ يتخٚمػ

 إطمٙم٤مم ارشم٤ٌمط قمغم ؾمٜمتف ٧مُمْم وم٘مد .﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ﴿

 قمغم شم٘مقم ٓ اًمتل اعمّمٓمٜمٕم٦م واًمت٘م٤مًمٞمد سم٤مًمتّمقرات ٓ إؿمٞم٤م  سمح٘م٤مئؼ واًمتنميٕم٤مت

 ٕسمٞمف، اسمـ أٟمف ُمع ٞمف،عمتٌٜمِّ  ُمٓمٚم٘متف حتؾ ٓ اسمـ كاعمتٌٜما  أن شمّمقرذؿ سمٞمٜمٝم٤م: وُمـ أؾم٤مس،

  شمٌٜم٤مه. ُمـ قمغم ُمٓمٚم٘متف حترم ومال شمٌٜم٤مه، عمـ ٓ

                                      

ورواه اإلُم٤مم أمحد، وراضمع ذم صدحٞمح  أظمرضمف ُمًٚمؿ، واًمٜم٤ًمئل ُمـ ـمر، قمـ ؾمٚمٞمءن سمـ اعمٖمػمة،( 1)

سم٤مب: زواج زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش  1428طمدي٨م  ،وذل ذم قمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل، (2/1084)ُمًٚمؿ 

 وًمٞمٛم٦م اًمٕمرس ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح. وٟمزو  احلج٤مب، وإصم٤ٌمت
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 ر  وٓ أطمد وٓ ُمٜمف، ُمٗمر ٓ ُمرأ ومٜمٗم٤مذه .﴾ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ڭ ﴿

 ُمٜمف، أرادذ٤م اًمتل ًمٚمٖم٤مي٦م وومً٘م٤م سمحٙمٛمتف: T اهلل ىمدره وىمد وضمٝمف، ذم ي٘مػ أن يًتٓمٞمع

 ي٘مرر أن رؾمقًمف أُمر شم٘مديره: ُمـ ويم٤من وُمٙم٤مهن٤م، وزُم٤مهن٤م، وىمدرذ٤م، ًمزوُمٝم٤م، وقمٚمؿ

 ُمٓمٚم٘م٤مت حتريؿ ذل اًمٕمرب، اقمت٤مدذ٤م قم٤مدة آصم٤مر سمقىمققمٝم٤م ًمٞمٛمحق اًم٤ًمسم٘م٦م: شمٚمؽ سمٜمٗمًف

  هلؿ. اعمتٌٜمِّلم قمغم عمتٌٜمالما

ۇ ﴿  اًمرؾمؾ: ُمـ حمٛمد ىمٌؾ ُمـ ظمٚمقا اًمذيـ ذم اهلل ؾمٜم٦م يم٤مٟم٧م يمذًمؽ

 وٓ ؿمٞمً ٤م ي٤ٌمًمقن ٓ ومٝمؿ .﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

 ريض هيٛمٝمؿ وٓ وشمٜمٗمٞمًذا، أدا ً  هب٤م، ُأرؾمٚمقا اًمتل اًمرؾم٤مٓت ؾمٌٞمؾ ذم اهلل إٓ أطمًدا

 ُمـ سمف ُأرؾمٚمقا سمء ويٕمٛمٚمقن سمف، اًم٘مٞم٤مم يُمٚمٗمقا سمء ي٘مقُمقن داُمقا ُم٤م ؾمخٓمقا أو اًمٜم٤مس

  وقم٤ٌمدشمف. اهلل شمقطمٞمد إمم ويدقمقن ذائع،

 هلؿ ومٚمٞمس اًمٜم٤مس أُم٤م حم٤مؾمٌتٝمؿ، همػمه دون ذق ومًٞمتقمم .﴾ۉ ې ې﴿

  ذٜم٤م . طم٤ًمب وٓ ذٜم٤م، ؾمٚمٓم٤من قمٚمٞمٝمؿ

 اًمتٌٜمل، سمٓمالن وذق ىمقاقمده أرؾم٧م اًمذي اعمٌدأ شم٘مرر أي٤مت ومتيض

 ُأُمر اًمذي حمٛمد قمـ اًمدوم٤مع ذم متيض يمء ٤مر،آصم ُمـ قمٚمٞمف يرشمٌقٟمف يم٤مٟمقا وُم٤م

  شم٘مق : إُمر، شمٜمٗمٞمذ إٓ يًٕمف ومٚمؿ زيد، ُمٓمٚم٘م٦م زيٜم٥م ُمـ سم٤مًمزواج

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ﴿

 ،أسم٤مه حمٛمد وًمٞمس عمحٛمد، اسمٜم٤ًم ومٚمٞمس اًمرضم٤م ، ذ١مٓ  أطمد وزيد .﴾ېئ ېئ ېئ

 ُمـ ُمًٚمؿ ٚم٦مطمٚمٞم يم٤مٟم٧م سمؾ عمحٛمد، ٓسمـ طمٚمٞمٚم٦م زيد ُمـ ـمالىمٝم٤م ىمٌؾ شمٙمـ أ وزيٜم٥م

 سمٌٓمالن T اهلل طمٙمؿ أن سمٕمد أسمٞمف إمم ٟمًٌف صمؿ اًمزُمـ ُمـ ومؽمة حمٛمد شمٌٜم٤مه اعمًٚمٛملم،
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 طمرج أي ومٞمف وًمٞمس اسمـ، ُمٓمٚم٘م٦م ُمـ زواضًم٤م ًمٞمس زيد ُمٓمٚم٘م٦م ُمـ إذن ومزواضمف اًمتٌٜمل،

  إلٟمٙم٤مره. جم٤م  ٓ اًمذي اًمقاىمع ومٞمف اقمتؼم إذا

 ُمٜمٝمؿ، سمقاطمد  ًمٜمٌلا صٚم٦م ذل اعمًٚمٛملم، سم٤ًمئر يمّمٚمتف سمزيد  حمٛمد صٚم٦م إٟمء

 ذًمؽ أؾم٤ٌمب سملم ُمـ يم٤من وم٘مد ظم٤مص٦م، ُمٙم٤مٟم٦م اًمرؾمق  ىمٚم٥م ُمـ اطمتؾ ىمد زيد يم٤من وإذا

 ٓزُمف ىمد وأٟمف ىمقُمف، إمم ُمٕمٝمء يٕمقد أن ُمٜمف ـمٚم٤ٌم طملم وقمٛمف أسمٞمف قمغم اظمت٤مره ىمد زيًدا أن

  ظمدُمتف. قمغم وقم٤ٌمدشمف اهلل ـم٤مقم٦م سمٕمد يمٚمف وىمتف ووىمػ ،طمٞم٤مشمف ـمقا 

 يم٤من وإن اعمًٚمٛملم، ُمـ ًمرضمؾ اًمٜم٥ًم ُمـ أسًم٤م  اهلل رؾمق  يٙمـ أ وطم٘مٞم٘م٦م

٤مُمًتحِ  إًمٞمٝمؿ ورؾمقًَمف اهلل ٟمٌَل  سمقصٗمف  آسم٤م ذؿ يٕمٔمٛمقن يمء وإيم٤ٌمرذؿ، ًمتٕمٔمٞمٛمٝمؿ ٘م 

 إٟمف طمٞم٨م ُمـ ؾمٜمتف، ويٚمزُمقا ويتٌٕمقه إًمٞمف، يًتٛمٕمقا ٕن أذاًل  ويم٤من ويٙمؼموهنؿ،

  أٟمٗمًٝمؿ. ُمـ سم٤معم١مُمٜملم أومم

 أ وم٢مهنؿ واعمٓمٝمر، ،واًمٓمٞم٥م ،واًم٘م٤مؾمؿ ،اذٞمؿإسمر ذؿ: أسمٜم٤م  ًمف ُوًمد ىمد يم٤من وإذا

  رضم٤مهلؿ. ٓ رضم٤مًمف إهنؿ صمؿ رضماًل، يّمػم طمتك ُمٜمٝمؿ أطمد يٕمش

 ومٝمق .﴾ۇئ  ۆئۆئ ﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمف قمٜمد ذٜم٤م ىمّمػمة وىمٗم٦م ُمـ سمد وٓ

 فٛمٞمع ٟم٤مؾمخ٦م هب٤م ضم٤م  اًمتل اًمنميٕم٦م وأن حمٛمد، سمٕمد ٟمٌل ٓ أٟمف ذم سيح

 ذم اًمٜم٤مس فٛمٞمع ص٤محل٦م وأهن٤م ضم٤مٟمٌٝم٤م، إمم ًمنميٕم٦م ُمٙم٤من ومال ؾمٌ٘متٝم٤م، اًمتل اًمنمائع

 سمٛمٕمٜمك اًمٜمٌٞملم ظم٤مشمؿ أن ذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م، وُم٤م إرض اهلل يرث طمتك وُمٙم٤من زُم٤من يمؾ

 همالم أشم٤ٌمع اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م إمحدي٦م إًمٞمف ذذ٥م يمء وًمٞمس اخلت٤مم، ُمـ وسمٕمًث٤م، ظمٚمً٘م٤م آظمرذؿ

سم٤ميمًت٤من ذم أمحد
(0)

 يزيـ اًمذي اخل٤مشمؿ ُمـ وظمػمذؿ، أوؾمٓمٝمؿ سمٛمٕمٜمك أٟمف ُمـ ،

                                      

  . وًمٚمتقؾمدع ذم أىمدقا  أذدؾ اًمٕمٚمدؿ ومٞمٝمد٤ماإلؾمدالم قمدـ اعمٜمِمد٘م٦م اًمزائٖمد٦م ،رَ اًمِٗمد ُمـومرىم٦م  :اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م[ (1)

 شم٘مدديؿ مج٤مقمد٦م ُمدـ اًمٕمٚمدء ،  ٘م٤مدي٤مٟمٞمد٦م،ومت٤موى يمٌد٤مر قمٚمدء  إزذدر اًمنمديػ طمدق  اًمٌٝم٤مئٞمد٦م واًم :اٟمٔمر

 شم». اًم٘م٤مذرة ،دار اًمٞمن م،2010ذد، 1431، 3ط
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  اإلؾمالم. يٜمنم ٟمٌل أٟمف دقمقاه قمٚمٞمف ًمٞمٌٜمل ذذا ىم٤م  إٟمء ومٝمق إلصٌع،ا

 ُمـ ُمت٠ميمديـ وًمًٜم٤م اعمتٜمٌل، اًمِم٤مقمر قمـ طمٙمل ًمف سمِمٌٞمف يذيمرٟم٤م ُمٜمف اًمْمال  وذذا

 ًمف: ىمٞمؾ ومٚمء اًمٜمٌقة، ادقمك ٕٟمف اعمتٜمٌل: سم٤مؾمؿ اؿمتٝمر إٟمء أٟمف اًمرواة سمٕمض زقمؿ وم٘مد صدىمف،

«زمعدي كبي  ا» ىم٤م :  اهلل رؾمق  إن
(0)

 هبذا سمٕمده اًمٜمٌقة يٜمػ أ  حمٛمًدا إن ىم٤م : .

 )ٓ(. اًمًء  ذم اؾمٛمل وأٟم٤م سمٕمدي، -سم٤مًمرومع -ٟمٌل   )ٓ( ذٙمذا: يٜمٓمؼ وم٢مٟمف احلدي٨م،

 ىمرا ة وذل ظمتؿ، ُمـ وم٤مقمؾ اؾمؿ اًمت٤م ، سمٙمن شاًمٜمٌٞملم وظم٤مشمِؿ» ىُمرئ وىمد

 قم٤مصؿ إٓ اًمت٤م  سمٗمتح ي٘مرأذ٤م أ إذ افٛمٝمقر:
(2)

.  

 حمذو ، عمٌتدأ ظمؼم أٟمف قمغم سم٤مًمرومع ،شاًمٜمٌٞملم ظم٤مشمِؿُ و اهلل رؾمقُ  » ىُمرئ يمذًمؽ

 ًمٙم٤من ظمؼم أٟمف قمغم ومٞمٝمء سم٤مًمٜمّم٥م وىمرئ اًمٜمٌٞملم، وظم٤مشمِؿُ  اهلل رؾمقُ   ذق وًمٙمـ أي:

 ومٞمٝمء اًمٌٞم٤من ومتح ص٤مطم٥م وأضم٤مز اًمٜمٌٞملم، وظم٤مشمِؿَ  اهلل، رؾمقَ   يم٤من وًمٙمـ أي: حمذووم٦م،

 شأطمد أسم٤م» قمغم اًمٕمٓمػ
(1)

 اعمٜمٗمل اخلؼم قمغم قمٓمػ ًمق وم٢مٟمف صحٞمًح٤م، ذًمؽ وًمٞمس ،

  إصم٤ٌمشمف. واعمراد أيًْم٤م قمٚمٞمف اًمٜمٗمل ٟٓمّم٥م

ًٓ  سمقصٗمف ًمف ًمٞمث٧ٌم اًمٜمٌٞملم: وظم٤مشمؿ اهلل رؾمق  سم٠مٟمف ذٜم٤م وصٗمف وإٟمء  ذق ُم٤م رؾمق

 ٓشم٤ٌمقمٝمؿ اؾمتح٘م٤مىمف طمٞم٨م وُمـ هلؿ، وٟمّمٞمحتف قمٚمٞمٝمؿ ؿمٗم٘متف طمٞم٨م ُمـ إسمقة، ومق،

 ُمـ ؿمٞمً ٤م يؽم  أ أٟمف ٤مسمٕمثً  اًمٜمٌٞملم آظمر سمقصٗمف ًمف ًمٞمث٧ٌم صمؿ طم٘مقىمف، ورقم٤ميتٝمؿ إي٤مه،

                                      

 شم»قمـ أيب ذريرةم.  (3455[أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (1)

 ، ُمـ اًمٓمٌٕم٦م اًمتل هب٤مُمش شمٗمًػم اًمٓمؼمي. (3/22)شمٗمًػم اًمٜمٞم٤ًمسمقري ( 2)

: ُمد٤م يمد٤من إؾمدد ، واًمٕمدرب شم٘مدق (أسمد٤م أطمدد)، ووقز أن يٙمقن سم٤مًمٕمٓمػ قمغم (7/286)وقم٤ٌمرشمف ( 3)

 ُم٤مؿمًٞم٤م، ًمٙمـ واىمػ، أي: ًمٙمـ ذق واىمػ. 
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  ًمف. اًمٌٞم٤من سمٕمض ومٞمؽم  سمٕمده ٟمٌل ٓ إذ واإلرؿم٤مد: اًمٌٞم٤من

 إٟمٌٞم٤م ، سمف خُيتؿ اًمذي يم٤مخل٤مشَمؿ سم٠مٟمف اًمٜمٌٞملم، ظم٤مشَمؿ ذم اًمت٤م  ومتح شمقضمٞمف ويٛمٙمـ

 إٟمء ٕهنؿ ي١ميمده: ذق سمؾ سمٕمًث٤م، آظمرذؿ أٟمف يٜم٤مذم ٓ وذذا ُمٜمٝمؿ، سمٙمقٟمف ويتزيٜمقن

  مجٞمًٕم٤م. يٌٕمثقا أن سمٕمد سمف يتزيٜمقن

 وُمًٚمؿ أمحد أظمرضمف اًمذي  ىمقًمف ينمطمٝم٤م أي٦م شم٘مررذ٤م اًمتل احل٘مٞم٘م٦م وذذه

 يمبـة إ ا هماكتفى ،ادارً  زمـى رصمل ىمؿثل ايمـبقكم ومثل مثقم» اخلدري: ؾمٕمٞمد أيب سمرواي٦م

«ايمؾبـة سمؾك هملمتؿت أكا همجئت ،واضمدة
(0)

 سمرواي٦م وهمػمل٤م وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري وأظمرج .

 ،يمبـة موضع إ ا وأضمهـفا هملىمؿؾفا ادارً  ازمتـى رصمل ىمؿثل األكبقاء ومثل مثقم» ضم٤مسمر:

 ضمتى ايمؾبـة موضع هملكا ،ايمؾبـة موضع إ ا أضمهـفا ما :ومال إيمقفا همـظر دطمؾفا من همؽان

«األكبقاء يب طمتم
(2)

.  

 ذيمرشمف ُم٤م مجٞمع يٕمٚمؿ .﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿ :T اهلل ي٘مق  أي٦م ظمت٤مم وذم

 ومٚمٞمس أٟمٌٞم٤مئف، آظمر وأٟمف مجٞمًٕم٤م، اًمٜم٤مس إمم ًمفرؾمق حمٛمًدا أن ُم٘مدُمتٝم٤م: وذم أطمٙم٤مم، ُمـ أي٦م

 ُم٤م سمٙمؾ قمٚمٛمف اٞمط يمء همػمذؿ، وٓ اعمًٚمٛملم ُمـ ًمرضمؾ أسًم٤م ًمٞمس وأٟمف ٟمٌل، سمٕمده وٓ ُمٕمف

 ؾمقا : قمٜمده واًمن واًمٕمٚمـ ظم٤مومٞم٦م، قمٚمٞمف  ٗمك ٓ إرض، وذم اًمًٛمقات ذم ود، ضمؾ

ەئ ەئ وئ وئ ﴿ ،م19[هم٤مومر:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿

ی ی ی جئ حئ مئ  ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی

ٟمٕم٤مم:  ﴾ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت   .م59[ٕا

                                      

 شم»م. ( ُمـ طمدي٨م أيب ذريرة 3/9(، وأمحد )2286[أظمرضمف ُمًٚمؿ )( 1)

 شم»(م. 2286(، وُمًٚمؿ )2534[أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 2)
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 هلؿ ًمت٘مرر اًمث٤مٟمٞم٦م: ًمٚمٛمرة ومتٜم٤مدهيؿ اعم١مُمٜملم ظمٓم٤مب ذم اًمًقرة ومتيض 154

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿ :T اهلل ي٘مق  أظمرى، أطمٙم٤مًُم٤م

حب خب مب ىب يب جت حت  مئ ىئ يئ جب حئ

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ  خت مت ىتيت جث مث ىث يث

  .م44-41 [إطمزاب: ﴾پ پ پ

 ؾمقرشمٜم٤م، ذم آٟمت٤ٌمه يًتدقمل أُمر قمغم ٟمٜمٌف أن ٟمرى أي٤مت ذذه ٟمٗمن أن وىمٌؾ

 وٟمقدي ُمرات، مخس  اًمٜمٌل ومٞمٝم٤م وٟمقدي ُمرات، ؾمٌع آُمٜمقا اًمذيـ ومٞمٝم٤م ٟمقدي وم٘مد

 أن ُمع ٟمداً ، قمنم أرسمٕم٦م إذن اًمًقرة ومٗمل ُمرشملم، قمٜمٝمـ اهلل ريض لاًمٜمٌ ٟم٤ًم  ومٞمٝم٤م

  آي٦م. وؾمٌٕملم صمالصًم٤م شمتج٤موز ٓ آي٤مهت٤م

 يقطمك ُم٤م وسم٤مشم٤ٌمع اهلل، سمت٘مقى ُمٜمٝم٤م إو  اًمٜمدا  ذم ُمرأُ  وم٘مد ، اًمٜمٌل ٟمدا ات أُم٤م

 اًمٙم٤مومريـ ـم٤مقم٦م قمـ إواُمر ذذه وؾمط ذم وهُنل اهلل، قمغم وسم٤مًمتقيمؾ رسمف، ُمـ إًمٞمف

 اهلل وسملم وزيٜمتٝم٤م اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة سملم ٟم٤ًم ه خيػم سم٠من ُمٜمٝم٤م اًمث٤مين اًمٜمدا  ذم وُأُمر واعمٜم٤موم٘ملم،

  اًمٜمدا يـ. ذذيـ شمتْمٛمـ اًمتل ي٤متأ شمٗمًػم ُم٣م وىمد أظمرة، واًمدار ورؾمقًمف

ره اًمًقرة ذم  اًمٜمٌل ٟمدا ات ُمـ اًمث٤مًم٨م اًمٜمدا  ذم  وُيذيمر ،T اهلل ُيَذيمِّ

 هلؿ وذ٤مدًي٤م سم٢مذٟمف، اهلل إمم وداقمًٞم٤م وٟمذيًرا، وُمٌنًما، ؿم٤مذًدا، أرؾمٚمف ىمد سم٠مٟمف ُمٕمف اعم١مُمٜملم

 ُم٘م٤مسمٚم٦م وقمـ ٘ملم،واعمٜم٤موم اًمٙم٤مومريـ ـم٤مقم٦م قمـ ويٜمٝم٤مه اعم١مُمٜملم، سمتٌِمػم ًمٞم٠مُمره احلؼ: إمم

  اهلل. قمغم سم٤مًمتقيمؾ اًمًقرة ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛمرة ي٠مُمره صمؿ سمٛمثٚمف، ًمف إيذائٝمؿ

 آشم٤مذـ اًمال  أزواضمف ًمف أطمؾ ىمد سم٠مٟمف خيؼمه اًمٜمدا ات ذذه ُمـ اًمراسمع اًمٜمدا  وذم
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  سمف. شمرسمٓمٝمـ اًمتل اًمٜم٥ًم صٚم٦م قملما  سم٘مري٤ٌمت زواضمف طِمؾا  وسملما  يٛمٞمٜمف، ُمٚمٙم٧م وُم٤م ُمٝمقرذـ،

 احلٙمؿ ذذا اًمًقرة ذم  اًمٜمٌل ٟمدا ات ُمـ اخل٤مُمس اًمٜمدا  ذم دٟمج وأظمػًما

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ﴿ اًمٕم٤مم: اًمتنميٕمل

﮲﮳    .﴾ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ 

ٝم٤م اًمٚمذان اًمٜمدا ان وأُم٤م  أوهلء: ومٗمل ُمْمٞم٤م وىمد  اًمٜمٌل ٟم٤ًم  إمم ُوضمِّ

 اًمٕمذاب، هلـ وققمػ وإٓ ُمٌٞمٜم٦م، سمٗم٤مطمِم٦م ي٠مشملم أن ُمـ هلـ حتذير

 أن يٜمٌٖمل يمء- ُمٜمٝمـ اهلل شمٓمٞمع ُمـ ٕن اًمّم٤محل٤مت: وقمٛمؾ اًم٘مٜمقت ذم هلـ وشمرهمٞم٥م

 أقمده اًمذي اًمٙمريؿ اًمرز، أظمرة ذم وؾمتجد ُمرشملم، أضمرذ٤م ؾمت١مشمك -اًمٓم٤مقم٦م شمٙمقن

 يم٠مطمد ًمًـ أهنـ وذل سم٤مهلـ، قمـ شمٖمٞم٥م أٓ يٜمٌٖمل حل٘مٞم٘م٦م شم٘مرير صم٤مٟمٞمٝمء: وذم هل٤م، اهلل

 يتٗمؼ اًمًٚمق  ذم ُمٜمٝمًج٤م ُمـيٚمتز أن إذن قمٚمٞمٝمـ ومقاضم٥م اهلل، اشم٘ملم إن اًمٜم٤ًم  ُمـ

 آي٤مت ومّمٚم٧م وىمد مجٞمًٕم٤م، اًمٜم٤ًم  دون ُمـ هب٤م اهلل آصمرذـ اًمتل اخل٤مص٦م اعمٙم٤مٟم٦م وذذه

 اًمٌٞم٧م أذؾ ُمـ يمقهنـ وذل سم٤مًمتزاُمف، اًم٘م٤موٞم٦م إدًم٦م وىمدُم٧م اعمٜمٝم٩م ذذا اًمٜمدا 

٤ًٌم– وشمٜمز  ومٞمٝم٤م شمتغم اًمتل اًمٌٞمقت ذل سمٞمقهتـ ويمقن اًمٙمريؿ، اًمٜمٌقي  اهلل آي٤مت -هم٤مًم

  اعمًٚمٛمقن. سمف هيتدي اًمذي اًمٜمقر ينم، وُمٜمٝم٤م ٦م،واحلٙمٛم

 وم٘مد ؾمقرشمٜم٤م ذم آُمٜمقا اًمذيـ إمم ُوضمٝم٧م اًمتل اًمًٌع اًمٜمدا ات وأُم٤م

 سم٠من آيتف ذم اعم١مُمٜملم T اهلل ي٠مُمر اًمذي وذق ُمٜمٝم٤م، إو  اًمٜمدا  ُم٣م

 إو  اًمٜمدا  ذق ىمت٤م ، دون إطمزاب قمغم ٟمٍمذؿ ذم قمٚمٞمٝمؿ اهلل ٟمٕمٛم٦م يذيمروا

 همزوة ىمّم٦م حتٙمل اًمتل أي٤مت ُمـ إومم أي٦م ذل وآيتف ًقرة،اًم ذم ًمٚمٛم١مُمٜملم

ا اًمًقرة ذم ًمٚمٛم١مُمٜملم اًمث٤مين اًمٜمدا  يٙمقن أن آٟمت٤ٌمه يًؽمقمل مم٤م ًمٕمٚمف إطمزاب،  ُمتٚمق 
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 سم٤مًمذيمر إُمر أن همػم اذيمروا، إُمر ومٕمؾ وذق إو ، اًمٜمدا  شمال اًمذي اًمٗمٕمؾ سمٜمٗمس

 وذق ٟمٗمًف، اهلل قمغم ُمٜمّم٥م صم٤مٟمٞمٝمء وذم سم٤مًمٜمٍم، اهلل ٟمٕمٛم٦م قمغم ُمٜمّم٥م أوهلء ذم

 ًمف اًمِمٙمر ُمـ يمٜمقع ٟمٕمٛمتف سمذيمر إُمر سمٕمد اهلل سمذيمر إُمر يٙمقن أن ـمٌٞمٕمل شمرشمٞم٥م

T أن. آي٤مشمف شمٗمًػم سمّمدد ٟمحـ اًمذي ذق اًمث٤مين اًمٜمدا  وذذا اًمٜمٕمٛم٦م، ذذه قمغم  

 49 أي٦م سمف شمٌدأ اًمذي ومٝمق اًمًقرة ذم آُمٜمقا اًمذيـ ٟمدا ات ُمـ اًمث٤مًم٨م اًمٜمدا  أُم٤م

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ :T اهلل ي٘مق  وومٞمٝم٤م اًمًقرة، ذم

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ 

 اهلل ؿم٤م  إن ؾمٜمرى يمء اًمٓمال، آصم٤مر سمٕمض شمٕم٤مًم٩م وذل .﴾گ ڳ ڳ

  ًمتٗمًػمذ٤م. ٟمٕمرض قمٜمدُم٤م

 اًمتل وذل ومٞمٝم٤م، 52 أي٦م سمف سمدئ٧م وم٘مد اًمًقرة ذم ًمٚمٛم١مُمٜملم اًمراسمع اًمٜمدا  وأُم٤م

 ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ ذم هب٤م يت٘مٞمدوا أن و٥م اًمتل أداب ٤مومٞمٝم ًمٚمٛم١مُمٜملم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمر  اهلل ينمع

 اًمٓمٕم٤مم، إمم هلؿ دقمقشمف إضم٤مسم٦م وذم سمٞمتف، دظمقهلؿ ىمٌؾ آؾمت ذان وذم ، اهلل ًمرؾمق 

 اًمرؾمق  زوضم٤مت ؾم١ماهلؿ يمٞمٗمٞم٦م وذم اًمٓمٕم٤مم، شمٜم٤مو  سمٕمد سمٛمٖم٤مدرشمف اإلهاع وذم

 هلؿ ًٛمحي ٓ يمء سمح٤م ، سمف هلؿ اهلل يًٛمح ٓ ًمٚمرؾمق  إيذا ذؿ ٕن اعمت٤مع: سمٕمض

  ىمٌاًل. ُمٜمف سم٤مًمزواج ذوم٧م اُمرأة ُمـ سم٤مًمزواج

 وم٘مد آيتف سمف شمّمدر أ اًمذي اًمقطمٞمد وذق ؾمقرشمٜم٤م، ذم ًمٚمٛم١مُمٜملم ٟمدا  ظم٤مُمس وأُم٤م

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ﴿ ومٞمٝم٤م: اهلل ي٘مق  اًمتل وذل 56 أي٦م ذم ضم٤م 

 ًمٚمٛم١مُمٜملم، وشمٜمٌٞمف ي٘م٤مظإ وذق .﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 وإن وسمٛمالئٙمتف، ،T سم٤مهلل شم٠مؾمًٞم٤م : فقمٚمٞم ويًٚمٛمقا يّمٚمقا سم٠من هلؿ إُمر يتٌٕمف
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 سمٞم٤من هلذا وؾمٞمجل  ،اًمدقم٤م  واعم١مُمٜملم اعمالئٙم٦م وُمـ اًمرمح٦م، اهلل ُمـ اًمّمالة يم٤مٟم٧م

  اهلل. ؿم٤م  إن شمٗمًػمذ٤م قمٜمد أيمثر

 :T اهلل ي٘مق  طمٞم٨م ،69 أي٦م صدر ذم ذذا سمٕمد ًمٚمٛم١مُمٜملم اًم٤ًمدس اًمٜمدا  ول 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ﴿

 آذوا اًمذيـ سم٠مهنؿ قمٜمٝمؿ ُمٕمؼًما إهائٞمؾ، سمٌٜمل اًمتِمٌف قمـ ًمٚمٛم١مُمٜملم هنل وذق .﴾ڻ

 قمـ وؾمٜمتحدث  اًمٜمٌل إيذا  ،اإليذا  ذق ومٞمف اًمتِمٌف قمـ اعمٜمٝمل سم٠من ًمٞمقطمل ُمقؾمك:

  اهلل. ؿم٤م  إن أي٦م ٟمٗمن قمٜمدُم٤م وُمٔم٤مذره، ىمّمتف عمقؾمك: إهائٞمؾ سمٜمل إيذا 

 :71-70 لميتأ ذم ٜمدا ،اًم هبذا اًمًقرة ذم ًمٚمٛم١مُمٜملم اًمًٌٕم٦م اًمٜمدا ات و تؿ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﴿

﮼   وسم٤مًم٘مق  اهلل، سمت٘مقى أُمر وذق .﴾﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

 ورؾمقًمف، اهلل ـم٤مقم٦م وقمغم إُمريـ، ذذيـ اشم٤ٌمع قمغم سمف اهلل و٤مزهيؿ عم٤م وسمٞم٤من اًمًديد،

  اهلل. ؿم٤م  إن سمٞم٤مٟمف ذم اًم٘مق  ٟمٗمّمؾ أن ٟمرضمق مم٤م

 شمٜم٤مدي ومٜمجدذ٤م شمٗمًػمذ٤م، سمّمدد ٟمحـ لاًمت أي٤مت إمم ذذا سمٕمد ٟمٕمقد

 واًمث٤مٟمٞم٦م إومم أيتلم ذم ىم٤مئٚم٦م وشمًٌٞمحف، T اهلل سمذيمر ًمت٠مُمرذؿ اعم١مُمٜملم

  .﴾مئ ىئ يئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ﴿ ُمٜمٝم٤م:

 اًمٜمتٞمج٦م ذق اًمذيمر ٕن اًمقضمقب: ي٘متيض أُمر ومٝمق يمثػًما اهلل سمذيمر اعم١مُمٜملم أُمر أُم٤م

 قمغم اعم١مُمـ ووٕمؾ واعمٜمٙمر، اًمٗمحِم٤م  قمـ يٜمٝمك اًمذي وذق ًمإليءن، اعمحتقُم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م

 ُمٞمًقر ذق صمؿ احلٞم٤م ، طمؼ ُمٜمف آؾمتحٞم٤م  قمغم واٛمٚمف سمرسمف، ُمتجددة دائٛم٦م صٚم٦م

 وذم واًمٜمٝم٤مر، اًمٚمٞمؾ وذم واحلي، اًمًٗمر ذم طم٤م : يمؾ وذم وىم٧م، يمؾ ذم ًمٚمٛم١مُمـ
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 اًم٘مٞم٤مم طم٤م  وذم واًمٗم٘مر، اًمٖمٜمك وذم واعمرض، اًمّمح٦م وذم واًمًٚمؿ، احلرب

 همػم وقمغم ـمٝم٤مرة وقمغم وسمدوٟمف، اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌم  وُمع ٤مع،وآوٓمج وافٚمقس

 يمء قم٘مٚمف قمغم ًمٚمٛمٖمٚمقب إٓ شمريمف ذم قمذر وٓ ًمف، ذط وٓ قمٚمٞمف ىمٞمد ومال ـمٝم٤مرة،

 قم٤ٌمس اسمـ ي٘مق 
(0)

.  

 اًمٕمٚمٞم٦م ذاشمف وشم٘مديس ٟم٘مص، يمؾ قمـ شمٜمزهيف وذق T اهلل شمًٌٞمح أن وُمع 
(2)

 ُمـ ٟمقع ،

، سمف أُمر وم٘مد اًمذيمر،  سمف أُمر ٕٟمف طم٤م : ويمؾ وىم٧م يمؾ ذم اًمذيمر أوضم٥م يمء وأوضمٌف ُمًت٘مال 

 اًمٓمروم٤من يذيمر ُم٤م ويمثػًما اًمٜمٝم٤مر، ـمروم٤م ول٤م واًمٕمٌم، اًمٌٙمقر وىم٧م ذم أي: وأصٞماًل، سمٙمرة

«وآطمرىمم أويمؽم أن يمو» : يم٘مقًمف أيًْم٤م، سمٞمٜمٝمء ُم٤م ويراد
(1)

. 

 ؾم٤مئر دون وإصٞمؾ اًمٌٙمرة ًمذيمره سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ اعمٗمنيـ سمٕمض قُمٜمل وىمد

 قمغم ومْمٚمٝمء قمغم ًمٚمدًٓم٦م سم٤مًمذيمر و ّمٞمّمٝمء» اًمٌٞمْم٤موي: اًم٘م٤ميض  وم٘م٤م إوىم٤مت،

 شُمِمٝمقديـ ًمٙمقهنء إوىم٤مت: ؾم٤مئر
(1)

.  

 وم٘م٤م  ًمف ؿمٛمقهل٤م ُمع إذيم٤مر مجٚم٦م ُمـ اًمتًٌٞمح إلومراد سم٤مًمتٕمٚمٞمؾ قمٜمقا يمذًمؽ

 وإٟمء ،اًمذيمر مجٚم٦م ُمـ واًمتًٌٞمح» اًمزخمنمي: وىم٤م  .شومٞمٝم٤م اًمٕمٛمدة ٕٟمف» اًمٌٞمْم٤موي:

 قمغم ومْمٚمف ًمٞمٌلم :اعمالئٙم٦م سملم ُمـ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ ضمؼميؾ اظمتّم٤مص قاقمفأٟم سملم ُمـ اظمتّمف

 ُمـ وشمؼمئتف ،وإومٕم٤م  اًمّمٗم٤مت ُمـ قمٚمٞمف وقز ٓ قمء ذاشمف شمٜمزيف ُمٕمٜم٤مه ٕن :إذيم٤مر ؾم٤مئر

 أدٟم٤مس ُمـ سم٤مًمٜمزاذ٦م اًمٕمٌد وصػ ومْمؾ :إذيم٤مر ُمـ همػمه قمغم ومْمٚمف وُمث٤م  ،اًم٘م٤ٌمئح

                                      

 شم»(م. 9/164[أظمرضمف اسمـ ضمرير )  (1)

: شمٜمزهًيد٤م هلل ُمدـ اًمّمد٤مطم٦ٌم وؾمدٌح٤من اهلل» :(1/226ص)ضم٤م  ذم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموز آسمد٤مدي ( 2)

 .  شواًمقًمد، أي: أسمرئ اهلل ُمـ اًمًق  سمرا ًة، وُمٕمٜم٤مه: اًمنقم٦م إًمٞمف واخلٗم٦م ذم ـم٤مقمتف

 شم»م. ( قمـ أيب ذر  2577[أظمرضمف ُمًٚمؿ )  (3)

 .(4/43)أٟمقار اًمتٜمزيؾ ( 4)
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 ،واًمّمٞم٤مم اًمّمالة يمثرة ُمـ أوص٤مومف ؾم٤مئر قمغم ،اعمآصمؿ أرضم٤مس ُمـ واًمٓمٝمر ،اعمٕم٤ميص

 شسم٤مًمٗمْم٤مئؾ وآؿمتٝم٤مر ،اًمٕمٚمقم قمغم وآؿمتء  ،يمٚمٝم٤م اًمٓم٤مقم٤مت قمغم واًمتقومر
(0)

.  

 يٙمقن ىمد سم٤مًمذيمر اعمراد أن إمم -مجٞمًٕم٤م يٙمقٟمقا أ إن- اعمٗمنيـ ُمـ يمثػم ويذذ٥م

 صالة أو مجٞمًٕم٤م، سمٗمرووٝم٤م اًمّمالة يٙمقن ىمد سم٤مًمتًٌٞمح واعمراد مجٞمًٕم٤م، سم٠مٟمقاقمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدة

 ول٤م وإصٞمؾ، اًمٌٙمرة ذيمر قمغم سمٜم٤م ً  واًمٕمِم٤م يـ اًمّمٌح صالة أو واًمٕمٍم، اًمّمٌح

  أؿمد. وُمراقم٤مهت٤م أؿمؼ، أدا ذ٤م ٕن صمؿ اًمٕمِم٤م : صالة ووىم٧م اًمّمٌح، صالة وىم٧م

 أن ذٜم٤م وٟمريد عم٤مدشمف، اًمٙمثػم وإيراده سم٤مًمذيمر، اًم٘مرآن قمٜم٤مي٦م قمـ اًمٙمالم أؾمٚمٗمٜم٤م وىمد

 ذم آٟمت٤ٌمه يًؽمقمل ُم٤م وأو  اًمتًٌٞمح، سمءدة اًم٘مرآن قمٜم٤مي٦م قمٜمد ىمّمػمة وىمٗم٦م ٟم٘مػ

 ىم٤م  وم٘مد اؾمتثٜم٤م ، دون ر  يمؾ إمم اهلل سمحٛمد اًمتًٌٞمح أؾمٜمد أٟمف اعم٤مدة هلذه اؾمتٕمءًمف

 صمؿ . م44[اإلها :  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ شمٕم٤ممم:

 اًمذيـ: اعمالئٙم٦م وإمم اًمٓمػم، وإمم اف٤ٌم ، وإمم اًمرقمد، إمم اًمتٕمٞملم ؾمٌٞمؾ قمغم أؾمٜمده

 مجٞمع ذم ؾمٌح٤مٟمف سمف أُمر وىمد .م20 إٟمٌٞم٤م :[﴾﮲ ﮳ ﮴ۓ ۓ ﴿

 ـمٚمقع وىمٌؾ اًمٜمجقم، وأدسم٤مر يم٤مًمٚمٞمؾ، سمخّمقصٝم٤م إوىم٤مت سمٕمض وقملم إوىم٤مت،

 واحلديد، يم٤مإلها ، اًمٙمريؿ، يمت٤مسمف ذم اًمًقر سمٕمض سمف سمدأ صمؿ اًمٖمروب، وىمٌؾ اًمِمٛمس

 إطمدى (ؾمٌح٤من) سمٚمٗمظ T اهلل وٟمزه وإقمغم، واًمتٖم٤مسمـ، وافٛمٕم٦م، واًمّمػ، واحلنم،

  وُمْم٤مرقًم٤م. ُم٤موٞم٤ًم سم٤مًمٗمٕمؾ هلل اًمتٜمزيف شمث٧ٌم اًمتل إومٕم٤م  قمـ ُمرة، وأرسمٕملم

حب ﴿ :T اهلل ي٘مق  شمًٌٞمحف، ودوام اهلل ذيمر ُمـ سم٤مإليمث٤مر إُمر سمٕمد

خب مب ىب يب جت حت خت مت ىتيت 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ  جث مث ىث يث

                                      

 .(3/239)اًمٙمِم٤م  ًمٚمزخمنمي ( 1)
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 شمٕم٤ممم صالشمف أن ذًمؽ وشمًٌٞمحف: ذيمره ُمـ يٙمثروا سم٠من إي٤مذؿ ُٕمره ومٞمٕمٚمؾ .﴾پ

اًمٕم٤معملم قمـ وهمٜم٤مه هل٤م اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ قمدم ُمع قمٚمٞمٝمؿ
(0)

 ذيمره يديٛمقا أن قمٚمٞمٝمؿ شمقضم٥م ،

  قمٚمٞمٝمؿ. وصالشمف هلؿ، رقم٤ميتف قمغم ًمف يم٤مًمِمٙمر وشمًٌٞمحف،

 أي٦م ذم اعمالئٙم٦م قمٓمػ ًمٙمـ هلؿ، سم٤مًمرمح٦م اعم١مُمٜملم قمغم اهلل صالة ومنت وىمد

 ًمرمح٦ما يٛمٚمٙمقن ٓ أهنؿ ُمع اًمّمالة، ذذه ذم اؿمؽمايمٝمؿ ي٘متيض وذق ،T اهلل قمغم

 اعمالئٙم٦م: ُمـ وآؾمتٖمٗم٤مر اهلل، ُمـ اًمرمح٦م يِمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اًمّمالة شمٗمن أن يًتٚمزم

 شمًٞمٖمف ٓ اًمذي إُمر وذق ُمتٖم٤ميريـ، ُمٕمٜمٞملم ذم اًمقاطمد اًمٚمٗمظ اؾمتٕمء  ُمـ  ٚمًّم٤م

 ومٞمف سمء سم٤مٓقمتٜم٤م  أي٦م ذم اعم١مُمٜملم قمغم اًمّمالة شمٗمن أن يٜمٌٖمل ذٜم٤م وُمـ اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٚمٖم٦م

 اهلل، ُمـ هبؿ اًمرمح٦م قمغم يّمد، هل٤م جم٤مزي ُمٕمٜمك وذق أُمرذؿ، وصالح ظمػمذؿ

اعمالئٙم٦م ُمـ هلؿ وآؾمتٖمٗم٤مر
 وذم ٟمحقذؿ، ُمٕمٜمقي واٟمٕمٓم٤م  شمرطمؿ اًمّمالة وذم ،(2)

  أيًْم٤م. ٟمحقذؿ واٟمٕمٓم٤م  شمرطمؿ هلؿ واًمدقم٤م  آؾمتٖمٗم٤مر

 اًمتل سم٤مًمرمح٦م اهلل ُمـ ُمالئٙمتف: وُمـ اهلل ُمـ رقم٤مي٦م حمؾ اعم١مُمٜملم أن إذن أي٦م شم٘مرر

  اًمدقمقة. جم٤مسمق وذؿ اعمٖمٗمرة، هلؿ سم٤مًمدقم٤م  اعمالئٙم٦م وُمـ يٛمٚمٙمٝم٤م،

  اعم١مُمٜملم:  ٤مـم٥م وذل أي٦م شمّمقرذ٤م يمء ومٝمل اًمرقم٤مي٦م ذذه هم٤مي٦م أُم٤م

 اؾمتٕم٤مرة، واًمٜمقر اًمٔمٚمءت ُمـ يمؾ وذم .﴾جت حت خت مت ىتيت﴿

 افٛمٚم٦م شمٙمقن أن ويٛمٙمـ ًمٚمٝمدى، اؾمتٕمػم واًمٜمقر ًمٚمْمال ، اؾمتٕمػمت وم٤مًمٔمٚمءت

 سم٤مًمٔمٚمءت واعمراد اًمْمالًم٦م، ُمـ سم٢مٟم٘م٤مذذؿ ذدايتٝمؿ هب٤م يدأر شمريمٞمٌٞم٦م، اؾمتٕم٤مرة يمٚمٝم٤م

                                      

 .(6/789)شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد ( 1)

ة اهلل شمٕم٤ممم صمٜم٤مؤه قمٚمٞمف قمٜمد اعمالئٙم٦م، وصالة اعمالئٙم٦م اًمددقم٤م ، صدحٞمح اًمٌخد٤مري، ىم٤م  أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م: صال[(  2)

 شمم.»(937)ص﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڃ  ڃ﴿حت٧م سم٤مب ىمقًمف 
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 يّمكم ٕٟمف ذٜم٤م: ُمراديـ واًمٙمٗمر اإليءن وًمٞمس اًمٓم٤مقم٦م، ٟمقر وسم٤مًمٜمقر اعمٕمّمٞم٦م فمٚمءت

  فمٚمءشمف. ُمـ خيرضمٝمؿ طمتك ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم أصمر ًمٚمٙمٗمر ومٚمٞمس ُم١مُمٜملم، سمقصٗمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ

 سم٤معمٕمٜمك ومٞمٍمح .﴾جث مث ىث﴿ سم٘مقًمف: أي٦م T اهلل وخيتؿ

 وٓ شمِمٛمٚمٝمؿ، رمحتف سم٠من مجٞمًٕم٤م اعم١مُمٜملم يٌنم صمؿ وي١ميمده، قمٚمٞمٝمؿ، ّمالشمفسم اعم٘مّمقد

  سم٤مٔي٦م. ظمقـمٌقا ُمـ أو  ذؿ يم٤مٟمقا اًمذيـ إوًملم اعم١مُمٜملم  ص

 شم٘مرره ُم٤م وذق -ودقم٤مئٝمؿ اعمالئٙم٦م وٓؾمتٖمٗم٤مر اهلل، ًمرمح٦م أذاًل  اعم١مُمٜمقن يم٤من وإذا

 يٛمقشمقن، طملم قنٞما حَ ًمٞمُ  وإهنؿ اهلل ًم٘م٤م  يقم ًمٚمتحٞم٦م أذاًل  أصٌحقا وم٘مد -أي٦م

 ُمـ خُيَرضمقن قمٜمدُم٤م وُاَٞماقن ،ُمٕمف واعمالئٙم٦م اعمقت ُمٚمؽ ُاَٞمٞمٝمؿ سم٤مفٜم٦م: ويٌنمون

 شمٕم٤ممم: ىم٤م  يمء احل٤ًمب، سمٕمد افٜم٦م يدظمٚمقن قمٜمدُم٤م وُاَٞماقن أطمٞم٤مً ، وُيٌٕمثقن اًم٘مٌقر،

  .م24-23 اًمرقمد:[ ﴾ں ں ڻ ڻڻ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

 ؾم٤مئر هبؿ يٗمٕمؾ يمء ،قمٚمٞمٝمؿ سمًالُمف اهلل ؿيٕمٔمٛمٝم أن وقز» اًمزخمنمي: ىم٤م  وىمد

 شمٕم٤ممم: ىمقًمف وي١ميده .شومنٟم٤م ُم٤م قمغم يم٤مًمٚم٘م٤م  ُمثاًل  يٙمقن وأن ،اًمتٕمٔمٞمؿ أٟمقاع

  .م58 يس:[ ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿

 ًمٗم٤مقمٚمف، ُمْم٤موًم٤م يٙمقن أن ووقز عمٗمٕمقًمف، ُمْم٤م  حتٞم٦م اعمّمدر أن قمغم يمٚمف وذذا

ڃ چ چ ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمف يد  وىمد سم٤مًمًالم، سمٕمًْم٤م سمٕمْمٝمؿ حتٞم٦م أي:

 .م10 يقٟمس:[ ﴾چ چ ڇ ڇڇ

 دون ي٠م  اًمذي إضمر سمف وم٤معمراد ًمٚمٛم١مُمٜملم اهلل أقمده اًمذي اًمٙمريؿ إضمر أُم٤م

 وٓ ؾمٛمٕم٧م، أذن وٓ رأت، قملم ٓ سمء ومٞمٝم٤م واًمٜمٕمٞمؿ افٜم٦م أي٦م ذم واعمراد ـمٚم٥م،

  سمنم. ىمٚم٥م قمغم ظمٓمر
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 ًمًقرة،ا ذذه ذم اًمث٤مًمث٦م ًمٚمٛمرة ومٞمٜم٤مديف  اًمٜمٌل إمم اخلٓم٤مب يقضمف وذٜم٤م 159

 اخلٚمؼ، قم٤مُم٦م ُمع قمٚمٞمف يٙمقن أن يٜمٌٖمل سمء ًمٞمٕمٚمٛمف يٜم٤مديف اعمرة ذذه ذم ًمٙمٜمف

 اعمرة ذم وٟم٤مداه رسمف، ُمع قمٚمٞمف يٙمقن أن يٜمٌٖمل سمء ًمٞمٜمٌ ف اًمًقرة صدر ذم ٟم٤مداه أن سمٕمد

  أذٚمف. ُمع قمٚمٞمف يٙمقن أن يٜمٌٖمل سمء ًمٞمخؼمه اًمث٤مٟمٞم٦م

  ًمٜمٌٞمف: T ي٘مق 

ٿ ٿ ٿ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

ڄ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

  .م48-45 إطمزاب:[ ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ

 يٜم٤مؾمٌف، سمء ُمٜمٝم٤م وصػ يمؾ وي٘م٤مسمؾ أوص٤م ، سمخٛم٦ًم أي٤مت ذم ومٞمّمٗمف

 إمم داقمًٞم٤م ويمقٟمف ٟمذيًرا، ويمقٟمف ُمٌنًما، ويمقٟمف ؿم٤مذًدا، يمقٟمف ذل اخلٛم٦ًم وم٤مٕوص٤م 

 وُم٘م٤مسمٚمف، ٜم٤مه،ُمٕم ًمٜمٌلم ُمٜمٝم٤م يمؾ قمـ وؾمٜمتحدث ُمٜمػًما، هاضًم٤م ويمقٟمف سم٢مذٟمف، اهلل

  سمف. ارشم٤ٌمـمف ووضمف

 اعمٗمنيـ أىمقا  شمٕمددت وىمد ؿم٤مذًدا، ُأرؾمؾ  رؾمق  يمقن ذق إو  وم٤مًمقصػ

 وؾمٞمٙمقن ًمٚمِمٝم٤مدة، ُمتحٛماًل  اًمدٟمٞم٤م ذم سمٕم٨م أٟمف سمف أريد ومٝمؾ ؿم٤مذًدا،  سم٢مرؾم٤مًمف اعمراد ذم

ڦ  ...﴿ شمٕم٤ممم: سم٘مقًمف ًمف يًتدًمقن اًمتٗمًػم ذذا أصح٤مب إن ،هل٤م ُم١مدًي٤م أظمرة ذم

  .م143 اًمٌ٘مرة:[ ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃڦ 

 واعمٞمزان واًمٜم٤مر افٜم٦م ُمـ أظمرة: سم٠مطمقا  اًمدٟمٞم٤م ذم ؿم٤مذًدا ُأرؾمؾ أٟمف سمف أريد أم

 واًمٓم٤مقم٦م واًمٙمٗمر، اإليءن ُمـ اًمدٟمٞم٤م سم٠مطمقا  أظمرة ذم وؿم٤مذًدا واًمٍماط،
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  واًمٗم٤ًمد. واًمّمالح واعمٕمّمٞم٦م،

 ُم٤م يمٚمٞمٝمء وذم ، اهلل رؾمق  ؿمٝم٤مدة سمٞم٤من ذم ىمٞمؾ ُم٤م ظمػم رأيٜم٤م ذم ل٤م وضمٝم٤من

 ذم اًمٕمد  اًمِم٤مذد ىمق  ي٘مٌؾ يمء ،T اهلل قمٜمد وهل٤م أُمتف قمغم  ؿمٝم٤مدشمف ىمٌق  ي١ميمد

 ومٞمٝم٤م ؿم٤مذًدا ُأرؾمؾ اًمتل اًم٘مْمٞم٦م ٕن ىمدًرا:  وواًمٕمد اًمِمٝمقد أقمٔمؿ ذق سمؾ احلٙمؿ،

  اإلـمال،. قمغم اًم٘مْم٤مي٤م أظمٓمر ذل

  ىمقًمف: ذق يٜم٤مؾمٌف سمخٓم٤مب اًمقصػ ذذا ذاشمف شم٤ٌمريم٧م اهلل ىم٤مسمؾ وىمد

 أُمتف قمغم ؿم٤مذًدا سمقصٗمف ٕٟمف ذًمؽ :﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

 وذق اًمٙمٌػم، اًمٗمْمؾ اهلل ُمـ هلؿ ومٞمٙمقن وـم٤مقمتٝمؿ سم٢ميءهنؿ ُمٜمٝم٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم ؾمٞمِمٝمد

 قمغم ؿمٝمٞمدة أُمتف ؾمتٙمقن أُمتف قمغم ؿم٤مذًدا سمقصٗمف أو افٜم٦م، وإدظم٤مهلؿ قمٚمٞمٝمؿ روقاٟمف

 أظمرى أُم٦م ومٞمف ؿشمٜم٤مزقمٝم ٓ اًمذي اًمٙمٌػم اًمٗمْمؾ وذق إُمؿ، ؾم٤مئر
(0)

.  

 اًمذي ُم٘م٤مسمٚمف طمذ  ىمد إو  اًمقصػ ذذا أن اعمٗمنيـ مجٝمقر رأي وذم

 اًمٙمالم، ذم ُم٘مدر وًمٙمٜمف اعم٘م٤مسمؾ، هبذا  اهلل رؾمق  أي٤مت  ٤مـم٥م ومٚمؿ يٜم٤مؾمٌف،

 شم٘متيض وأدا ً  حتٛماًل  اًمِمٝم٤مدة ٕن ومراىمٌٝمؿ: شم٘مديره أن رأهيؿ وذم قمٚمٞمف، اًمٕمٓمػ سمدًمٞمؾ

 اًمٌالغ ضم٤مٟم٥م إمم اعمراىم٦ٌم ُمٕمٜمك ﴾ڃ  ڃ﴿ ىمقًمف: يتْمٛمـ أٓ وًمٙمـ اعمراىم٦ٌم،

  ؟إذن حمذو  شم٘مدير ومٚمؿ واًمٌٞم٤من؟

 قمغم أي٤مت أوٗمتٝم٤م اًمتل اخلٛم٦ًم إوص٤م  ُمـ اًمث٤مين واًمقصػ

 إمم يتجف  شمٌِمػمه أن وواوح ُمٌنًما، ُأرؾمؾ أٟمف ذق  اهلل رؾمق 

 هبذه ؾمٕمدا َ  اهلل ـم٤مقم٦م قمغم وأىمٌٚمقا اإليءن، سمٜمقر ىمٚمقهبؿ اؾمتْم٤م ت اًمذيـ اعم١مُمٜملم

                                      

 .(3/241)اٟمٔمر ذم ذذا اًمتقضمٞمف اًمث٤مين اًمٙمِم٤م ، ًمٚمزخمنمي ( 1)
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 اهلل وسمٚم٘م٤م  افٜم٦م، سمٜمٕمٞمؿ ذق اًمتٌِمػم ذذا وأن قمٜمٝمؿ، اهلل رو٤م قمغم طمريّملم اًمٓم٤مقم٦م،

T أُمروا ُم٤م يمؾ ومٕمؾ إمم ُم٤ًمرقملم ًمٚمدقمقة، ُمًتجٞمٌلم سمقصٗمٝمؿ ًمٚمٛم١مُمٜملم شمٌِمػم ذق 

 إًمزام دون ومٕمٚمف إمم ٟمدهبؿ ُم٤م سمٗمٕمؾ اهلل إمم ُمت٘مرسملم قمٜمف، هنقا ُم٤م يمؾ قمـ ُمٜمتٝملم سمٗمٕمٚمف،

 ص٤مدىملم، ص٤مئٛملم، ىم٤مٟمتلم، اًمٜمٕمؿ، قمٜمد ؿم٤ميمريـ اًمِمدائد، ذم ص٤مسمريـ اٌٝمؿ، طمتك سمف

 قم٤ٌمدةً  ظمِمقعٍ  ذم ًمف قم٤مسمديـ إي٤مه، داقملم هلل، ذايمريـ ًمٗمروضمٝمؿ، طم٤مومٔملم ُمتّمدىملم،

  قمج٥م!. وٓ زذق ىمدرذ٤م ُمـ يٜم٘مص وٓ ري٤م ، ُمـ ؿم٤مئ٦ٌم شمِمقهب٤م ٓ ظم٤مًمّم٦م،

 ُمفوؾمال اهلل صٚمقات اًمٙمريؿ رؾمقًمف أوص٤م  ُمـ اًمقصػ ذذا T اهلل ىم٤مسمؾ وىمد

 اًمٙم٤مومريـ قمـ أقمرض إذا ٕٟمف» :﴾ٻ  پ  پ  پپ ﴿ سم٘مقًمف: قمٚمٞمف،

 وذق اعم١مُمٜملم، قمغم إىم٤ٌمًمف مجٞمع أىمٌؾ -قمٜمٝمؿ إقمراض ـم٤مقمتٝمؿ سمؽم  وإُمر- واعمٜم٤موم٘ملم

شًمٚمٌِم٤مرة ُمٜم٤مؾم٥م
 (0)

 ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛمرة يرد واعمٜم٤موم٘ملم اًمٙم٤مومريـ ـم٤مقم٦م قمـ اًمٜمٝمل وذذا ،

 اًـ، أو ومٞمف اإلقمراض و٥م ُم٤م يمؾ يِمٛمؾ ومٝمق سمٌم ، ي٘مٞمد أ ُمٓمٚمؼ هنل وذق اًمًقرة،

  سمف. يِمػمون ُم٤م ويمؾ ومٞمف، يقؾمقؾمقن ُم٤م يمؾ قمغم ويٜمّم٥م

  أٟمف ومٝمق أيتلم ذم  اًمرؾمق  أوص٤م  ُمـ اًمث٤مًم٨م اًمقصػ أُم٤م

 وٓ اًمتٌِمػم، ُم٘م٤مسمؾ ذق اًمرؾم٤مًم٦م، واىمع وذم أي٦م، ذم واإلٟمذار ٟمذيًرا، ُأرؾمؾ

 واعم١مُمـ اعمًتجٞم٥م، وهمػم اعمًتجٞم٥م اًمٜم٤مس ذم دام ُم٤م اًمرؾم٤مًم٦م، ًمتءم يمٚمٞمٝمء ُمـ سمد

 يمٗمرذؿ قمغم يٍمون اًمذيـ أوًم ؽ قمغم اًمٓمٌٞمٕمل اًمرد إٟمف واًمٕم٤ميص، واعمٓمٞمع واًمٙم٤مومر،

 يًتج٥م وأ احلؼ، ي٘مٌؾ أ ُمـ هب٤م يٌٍم أن و٥م اًمتل اعمحتقُم٦م اًمٜمتٞمج٦م وذق ووالهلؿ،

                                      

 .اًمٕم٤ٌمرة ذم يًػم سمتٍم  اًمٙمِم٤م ، ذم اًمزخمنمي(1)
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 ص٤مدر قذ صمؿ أظمرة، ذم إًمٞمؿ وقم٘م٤مسمف اًمِمديد، اهلل سمٖمْم٥م إٟمذار وذق إًمٞمف، ًمٚمدقمقة

  اًمثقاب. ومٞمٖمد، يثٞم٥م أن وطمده سمٞمده أن يمء ومٞمٕمذب، يٕم٤مىم٥م أن وطمده سمٞمده ممـ

 ومٞمف واًمْمٛمػم ﴾ڃ  ڃ ﴿ سم٘مقًمف: اًمقصػ ذذا وشمٕم٤ممم شم٤ٌمر  اهلل ىم٤مسمؾ وىمد

 ىمقًمف: ذم ىمٌٚمٝم٤م اًمٜمٝمل قمغم ُمٕمٓمقوم٦م افٛمٚم٦م ٕن واعمٜم٤موم٘ملم: اًمٙم٤مومريـ إمم راضمع

 اعمّمدر ٤موم٦مإو ُمـ ومٞمف اإلو٤موم٦م أيم٤مٟم٧م وؾمقا  .﴾ٻ پ پ پپ﴿

 وقز ويمالل٤م شم١مذهيؿ، أن ودع سمٛمٕمٜمك: عمٗمٕمقًمف أو ًمؽ، أذاذؿ ودع سمٛمٕمٜمك: ًمٗم٤مقمٚمف

 هلؿ ضمزا ً  هلؿ إيذائف سمؽم  يم٤مُٕمر ًمف سم٢ميذاذؿ اعم٤ٌمٓة سمٕمدم إُمر وم٢من ُمراًدا، يٙمقن أن

 اعم٘م٤مسمؾ ذق يم٤من ذٜم٤م وُمـ ،T هلل جم٤مزاهتؿ شمر  ُمٜمٝمء سمٙمؾ اعمراد أن ذم إيذائٝمؿ، قمغم

  أظمرة. ذم اًمِمديد اهلل سمٕم٘م٤مب ًمإلٟمذار

 اهلل إمم داقمًٞم٤م ُأرؾمؾ أٟمف ومٝمق أيتلم ذم  ًمٚمٜمٌل اًمراسمع اًمقصػ وأُم٤م

 اًمرؾم٤مًم٦م ًم٥م ذل وقم٤ٌمدة قم٘مٞمدة اهلل شمقطمٞمد إمم واًمدقمقة سم٢مذٟمف،

 اًمرؾم٤مًم٦م، يم٤مٟم٧م ُمٜمذ اًمرؾمؾ فٛمٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌم سمؾ وطمده، عمحٛمد سم٤مًمٜم٦ًٌم ٓ وضمقذرذ٤م،

 أٟمف اًمتٗمًػم إمم خيرج إٟمء شمٗمًػم، أو ذح إمم طم٤مضم٦م ذم ومٚمٞمس وسمدذل، ـمٌٞمٕمل ذذا

 هبذا يراد اًمذي ومء ،﴾ىب﴿ ىمقًمف: ذق سم٘مٞمد اًمّمٗم٤مت ؾم٤مئر دون اًمّمٗم٦م ذذه ىمٞمد

  همػمذ٤م؟ دون اًمّمٗم٦م ذذه سمف ظمّم٧م وأ اًم٘مٞمد؟

 وم٘م٤م  ُمذاذ٥م، ومٞمف اعمٗمنون ذذ٥م وم٘مد ﴾ىب﴿ شمٕم٤ممم: سم٘مقًمف اعمراد أُم٤م

 اًمّمٕمقسم٦م ُمـ اًمدقمقة ذم عم٤م وذًمؽ :اًمتٞمًػم سمف ُمراد اهلل ُمـ ذٜم٤م اإلذن إن سمٕمْمٝمؿ:

 اًمتٞمًػم: قمغم اإلذن وأـمٚمؼ ىم٤مًمقا: وشمٞمًػم، اهلل، ُمـ سمٛمٕمقٟم٦م إٓ شمذًمؾ ٓ اًمتل واعمِم٘م٦م

 أؾم٤ٌمسمف ُمـ ٕٟمف
(0)

 ومٝمق وأُمره، وطمٞمف ذٜم٤م سم٤مإلذن اعمراد إن ُمٜمٝمؿ: آظمر سمٕمض وىم٤م  ،

                                      
، واًمٌٞمْمد٤موي ذم (6/790)، وأسمد٤م اًمًدٕمقد ذم شمٗمًدػمه (3/240)اٟمٔمر: اًمزخمنمدي ذم اًمٙمِمد٤م  ( 1)

 .(4/44)شمٗمًػمه 
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 ُمٌنم ٕٟمف رأيٜم٤م: ذم سمٌم  ًمٞمس ذذا أن همػم ُمٜمف، وسمقطمل اهلل سم٠مُمر اهلل، إمم داع 

 إٟمف صمؿ دوهنء، سمف شم٘مٞمٞمدذ٤م شم٘متيض قمٚمٞمف ًمٚمدقمقة ظمّمقصٞم٦م ومال يمذًمؽ، اهلل سم٠مُمر وٟمذير

 وإُمر اًمقطمل سمدون ًمف وضمقد ٓ اإلرؾم٤م  إذ ؛﴾ۈ﴿ ُمٕمٜمك ذق يٙمقن يٙم٤مد

 قمٚمٞمف إو  ٟمٗمْمؾ صمؿ وُمـ سم٤مًمدقمقة،
(0)

.  

 إمم اًمدقمقة ذم ىمٞمًدا ﴾ہ﴿ ىمقًمف: شمٕمٚمٞمؾ ذم وضمٞمف يمالم ذٜم٤م اًمرازي وًمٚمٗمخر

 قمـ ي٘مق  ُمـ ٕن وذًمؽ» ي٘مق : طمٞم٨م ُمٕمٝم٤م، اعمذيمقرة اًمّمٗم٤مت ُمـ همػمذ٤م دون اهلل

 ويمذًمؽ ،ومٞمف سمء وصٗمف وم٢مٟمف ،ُمٜمف إذن إمم ومٞمف ات٤مج ٓ ،همػمه ٓ اًمدٟمٞم٤م ُمٚمؽ إٟمف :ُمٚمؽ

 إذن إمم ات٤مج وٓ اوٟمذيرً  اُمٌنًم  يٙمقن يِم٘مك فٞميٕمّم وُمـ يًٕمد يٓمٞمٕمف ُمـ :ىم٤م  إذا

 ومٞمف ات٤مج ظمقاٟمف قمغم واطميوا ،ؾمءـمف إمم شمٕم٤مًمقا :ىم٤م  إذا وأُم٤م ،ذًمؽ ذم اعمٚمؽ ُمـ

 إين :ي٘مق  اًمٜمٌل أن وذق ،آظمر ووضمف .﴾ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ :شمٕم٤ممم وم٘م٤م  ،إذٟمف إمم

 ُمـ ُم٠مذون واًمث٤مين ،أطمد ُمـ ومٞمف ًمف إذن ٓ وإو  ،اهلل إمم يدقمق واًمقزم ،اهلل إمم أدقمق

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤م  يمء ، اًمٜمٌل ضمٝم٦م

شؽمؿعفا ىمام هملدالا مؼايمتي ؽمؿع افمبًد  اهلل رضمم» : وىم٤م  م108 :يقؾمػ[ ﴾ژڑ
(2)

 

 شواؾمٓم٦م همػم ُمـ إًمٞمف اًمدقم٤م  ذم اهلل ُمـ اعم٠مذون ذق  واًمٜمٌل
(1)

.  

                                      

 .  (13/4881)، واًم٘م٤مؾمٛمل ذم شمٗمًػمه (3/497)اٟمٔمر: شمٗمًػم اسمـ يمثػم ( 1)

رطمؿ اهلل اُمرأ ؾمٛمع ُمٜم٤م طمديًث٤م ومققم٤مه، صمؿ سمٚمٖمد٦م ُمدـ ذدق »أورده اًمًٞمقـمل ذم اف٤مُمع اًمّمٖمػم سمٚمٗمظ: ( 2)

قمدـ زيدد سمدـ ظم٤مًمدد افٝمٜمدل، وقمٚمدؼ قمٚمٞمدف اًمٕمزيدزي ، وٟم٥ًم إظمراضمدف إمم اسمدـ قمًد٤ميمر شأوقمك ُمٜمف

، ُمدـ ذح اًمٕمزيدزي، وذم ُمٕمٜمد٤مه طمددي٨م أظمرضمدف (1/288) شىم٤م  اًمِمٞمخ: طمدي٨م طمًـ»سم٘مقًمف: 

ٟمي اهلل أُمر اُمرأ ؾمٛمع ُم٘م٤مًمتل ومققم٤مذ٤م وطمٗمٔمٝم٤م وسمٚمٖمٝم٤م، ومرب طم٤مُمدؾ وم٘مدف إمم ُمدـ »اًمؽمُمذي سمٚمٗمظ 

 شم»م. ( قمـ اسمـ ُمًٕمقد 2658. [اًمؽمُمذي )شذق أوم٘مف ُمٜمف

 .(6/789)اًم٤ًمسمؼ ( 3)
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 اهلل قمغم اعمتقيمؾ ٕن .﴾ڄ  ڄ  ڄ﴿ سم٘مقًمف: اًمقصػ ذذا T اهلل ىم٤مسمؾ وىمد

 ُمّم٤مقم٥م اهلل إمم اًمدقمقة وذم إُمقر، ُمـ ؿم٤م، يمؾ قمغم ويٕمٞمٜمف قمًػم، يمؾ ًمف اهلل يٞمن

 وآؾمتٕم٤مٟم٦م اهلل قمغم سم٤مًمتقيمؾ اعمِم٤م، ذذه إمم اإلؿم٤مرة سمٕمد أُمر صمؿ وُمـ يمثػمة، وُمِم٤م،

  شمذًمٞمٚمٝم٤م. قمغم سمف

 ُمـ أدون اًمقيمٞمؾ ٕن ،سم٤مًمقيمٞمؾ اهلل شمًٛمٞم٦م وقز ٓ» إٟمف اعمٕمتزًم٦م: سمٕمض ىم٤م  وذٜم٤م

 طمٞم٨م ُمـ واذٞم٦م وؿمٌٝمتف قمٚمٞمف طمج٦م .﴾چ ڇ ڇ﴿ :شمٕم٤ممم وىمقًمف ،اعمقيمؾ

 قمـ ًمٕمجزذؿ قم٤ٌمده ويمٞمؾ واهلل ،ًمٚمٕمجز يقيمؾ وىمد ،ًمٚمؽمومع قيمؾي ىمد اًمقيمٞمؾ إن

 اًمتل إُمقر ذم ٟمٔمرت إذا يتٌلم .﴾چ ڇ ڇ﴿ :شمٕم٤ممم وىمقًمف ،اًمتٍم 

 يم٤معمٚمؽ اًمٕمٛمؾ قمغم اىم٤مدرً  ٤مىمقي   يٙمقن ٓ أن ُمٜمٝم٤م اًمقاطمد اًمقيمٞمؾ ليٙمٗم ٓ ٕضمٚمٝم٤م

 أن :وُمٜمٝم٤م ،أؿمٖم٤مًمف ٛمٞمعجسم اًم٘مٞم٤مم قمـ اًمقاطمد ًمٕمجز ويمال  إمم ات٤مج إؿمٖم٤م  اًمٙمثػم

 وهمػم ىم٤مدر قم٤مأ شمٕم٤ممم واهلل ،٤مهمٜمٞم   يٙمقن ٓ أن :وُمٜمٝم٤م ،اًمتقيمٞمؾ ومٞمف سمء ٤مقم٤معمً  يٙمقن ٓ

 شويمٞماًل  ٙمٗملٞموم حمت٤مج
(0)

.  

 ومٞمف سمء آٟمت٤ٌمه يًؽمقمل أي٦م أوردشمف اًمذي سم٤مًمِمٙمؾ اًمثالصم٦م إوص٤م  وشمرشمٞم٥م

 ذًمؽ ذم ٥مويرهم ،اهلل إٓ إًمف ٓ :سم٘مقًمف اؿم٤مذدً   اًمٜمٌل سمٕم٨م وم٘مد احلًـ: ُمـ

 سمؾ ،اهلل إٓ إًمف ٓ :سم٘مقهلؿ يٙمتٗمل ٓ صمؿ ،سم٤مإلٟمذار يرذ٥م ذًمؽ يٙمػ أ وم٢من ،سم٤مًمٌِم٤مرة

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤م  يمء ،اهلل ؾمٌٞمؾ إمم يدقمقذؿ

 ي٘مق  ُم٤م قمغم ٤مُمؼمذٜمً  :أي .﴾ٹ ٹ﴿ :وىمقًمف ،م125 :اًمٜمحؾ[ ﴾ھھ

                                      

 .(6/790)شمٗمًػم اًمٗمخر اًمرازي ( 1)
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 احلج٩م سم٠مووح ًمف اُمٔمٝمرً 
(0)

.  

 رؾمق  قمغم أيت٤من أوٗمتٝم٤م اًمتل إوص٤م  ُمـ اخل٤مُمس اًمقصػ سم٘مل

  ُمٜمػًما. هاضًم٤م أرؾمؾ  يمقٟمف وذق ، اهلل

 سمف ًمٚمتٕمٌػم ذٜم٤م واؾمتٕم٤مرشمف اعمٜمػم سم٤مًمناج اعمراد أن إمم يذذ٥م اعمٗمنيـ ومجٝمقر

 فمالم غما ُو  يمء ،اًمْم٤مًمقن سمف واذتدى ،اًمنم  فمٚمءت سمف اهلل ضمغما  ىمد أن اًمرؾمق  قمـ

 سمٜمقر يٛمدُّ  يمء ،اًمٌّم٤مئر ٟمقر شمفٟمٌقا  سمٜمقر اهلل أُمدا  أو ،سمف تدىوهُي  ،اعمٜمػم سم٤مًمناج اًمٚمٞمؾ

إسمّم٤مر ٟمقر اًمناج
(2)

 وم٘م٤م : سم٤مإلٟم٤مرة، اًمناج ًمقصػ اًمزخمنمي قمٚمؾ وىمد ،

 وذم ،ومتٞمٚمتف ودىم٧م (1) فؾمٚمٞمٓم ىمؾ إذا ييض  ٓ ُم٤م اًمنج ُمـ ٕن :سم٤مإلٟم٤مرة وصٗمف

شمْمٜمل صمالصم٦م :سمٕمْمٝمؿ يمالم
 ُمـ هل٤م ٔمريٜمت وُم٤مئدة ،ييض  ٓ وهاج ،سمٓمل  رؾمق  :(1)

 وم٤مشمر وهاج ،ؾم٤مشمر فمالم :وم٘م٤م  لم؟اعمقطمَِم  قمـ سمٕمْمٝمؿ وؾم ؾ .ول 
(5)

.  

 أٟمف قمغم اًم٘مرآن، اعمٜمػم سم٤مًمناج اعمراد يٙمقن أن وٞمزون اعمٗمنيـ ذ١مٓ  ُمـ ويمثػم

 وي٘مدروٟمف: اعمٕمٓمق ، ذق حمذو  شم٘مدير قمغم أو أرؾمٚمٜم٤م ، ذم اًمٙم٤م  قمغم ُمٕمٓمق 

 اعمٌنم اًمِم٤مذد اهلل رؾمق  ُمع شمذيمر ذذا قمغم ٔي٦ما ويم٠من هاضًم٤م، وشم٤مًمًٞم٤م أو هاج، وذا

 سم٠مٟمف وشمّمٗمف قمٚمٞمف، أٟمز  اًمذي اهلل يمت٤مب ُمٕمف شمذيمر سم٢مذٟمف، اهلل إمم اًمداقمل اعمٜمذر

                                      

 .(6/788)اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٗمخر اًمرازي ( 1)

 ، واٟمٔمر: ؾم٤مئر يمت٥م اًمتٗمًػم ذم أي٦م. (3/240)اٟمٔمر: اًمزخمنمي ذم اًمٙمِم٤م ، ( 2)

ٚمِٞمُط سمقزن اًمًٌدٞمط[    (3) ًا . خمتد٤مر  اًمزيد٧م قمٜمدد قم٤مُمد٦م اًمٕمدرب وقمٜمدد أذدؾ اًمدٞمٛمـ دذدـ اًمًٛمًدؿ : اًم

 شم( م .»326ؾمٚمط(، ) صاًمّمح٤مح )

 شمم.»(403)ص ،ٚمف. خمت٤مر اًمّمح٤مح )وٜمل(٘مأوٜم٤مه اعمرض: أصم[(  4)
 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ذم اعمٙم٤من ٟمٗمًف.( 5)
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  اعمٜمػم. اًمناج

 أهن٤م ُمع ؿمٛمس سم٠مٟمف يّمٗمف وأ هاج، سم٠مٟمف اًم٘مرآن أو اًمرؾمق  وصػ عم٤مذا وًمٙمـ

 طملم ذم ر  ٟمقرذ٤م ـُم ي١مظمذ ٓ اًمِمٛمس ٕن» ذًمؽ: ًمٕمؾ إو٤م ة؟ اًمناج ُمـ أؿمد

 إن ويمذًمؽ ،ُمٜمف أظمذ اًمذي يٌ٘مك إو  اٟمٓمٗم٠م وم٢مذا يمثػمة، أٟمقار اًمناج ُمـ ي١مظمذ

 : ىم٤م  يمء ،اهلداي٦م ٟمقر ُمٜمف أظمذ صح٤ميب يمؾ إذ :يمذًمؽ يم٤من  واًمٜمٌل ،هم٤مب

شالتدبتم اومتدبتم زملهيم ىمايمـجوم أصحايب»
(0)

. 

 وىمد- T وم٢مٟمف ،﴾ڃ  ڃ  ڃ ﴿ سم٘مقًمف: اًمقصػ ذذا T اهلل ىم٤مسمؾ وىمد

 ُيٙمتٗمك سم٠من افدير ذق -ظمٚم٘مف مجٞمع قمغم سمرذ٤مًٟم٤م هاج سم٠مٟمف وصٗمف اًمذي رؾمقًمف سمٕم٨م

  ؾمقاه! ُم٤م يمؾ وقمـ ؾمقاه، ُمـ يمؾ قمـ سمف

 ُمـ إًمٞمف ويمؾ ُم٤م سمٕمض ًمتٌلم : اًمٜمٌل شمٜم٤مدي اًمتل أي٤مت ذذه سمٕمد

 اهلل رؾمق  سمقصٗمف اًمّمٗم٤مت ُمـ سمف اظمتص مم٤م وؿمٞم ٤ًم اًمرؾم٤مًم٦م، واضم٤ٌمت

 اًمدظمق ، ىمٌؾ اًمٓمال، قمغم اعمؽمشم٦ٌم إطمٙم٤مم سمٕمض هلؿ ًمتنمع اعم١مُمٜملم اًمًقرة  ٤مـم٥م

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ شم٘مق :

  .﴾ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ

 صمالصم٦م -اًمًقرة ذم ُمرة ًمث٤مًم٨م- اعم١مُمٜملم شمٜم٤مدي اًمتل أي٤مت ُمـ أي٦م ذذه وذم

  اًمدظمق : ىمٌؾ اعمٓمٚم٘م٦م أطمٙم٤مم ُمـ

                                      

(: 2/431(. [ىمدد٤م  اسمددـ اعمٚم٘مددـ ذم ظمالصدد٦م اًمٌدددر اعمٜمددػم )6/789( اًمٗمخددر اًمددرازي ذم شمٗمًددػمه )1)

ٞمد ُمـ روايد٦م اسمدـ قمٛمدر وهمدػمه أصح٤ميب يم٤مًمٜمجقم سم٠مهيؿ اىمتديتؿ اذتديتؿ. رواه قمٌد سمـ مح :طمدي٨م»

ُمـ رواي٦م قمٛمر وأيب ذريرة وأؾم٤مٟمٞمدذ٤م يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م ىم٤م  اًمٌزار ٓ يّمح ذذا اًمٙمالم قمدـ رؾمدق  اهلل 

 شم» شم.وىم٤م  اسمـ طمزم ظمؼم ُمٙمذوب ُمقوقع سم٤مـمؾ أ يّمح ىمط 
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  .قمٚمٞمٝم٤م قمدة ٓ أٟمف وذق سم٤مًمٕمدة، ومخ٤مص أوهل٤م: أُم٤م

  سم٢مُمت٤مقمٝم٤م. إُمر وذق اًمٓمال،، سمٛمتٕم٦م ومخ٤مص اًمث٤مين: وأُم٤م

 مجٞماًل. شمنًا٤م يٙمقن سم٠من أي٦م أُمرت وىمد شمناٝم٤م، ذق ومٛمتٕمٚم٘مف اًمث٤مًم٨م: وأُم٤م

 ومٞمٝم٤م ٟمتٌلم وىمٗم٦م اًمثالصم٦م إطمٙم٤مم ذذه ُمـ يمؾ قمٜمد ٟم٘مػ أن أي٦م شمٗمًػم وي٘متْمٞمٜم٤م

 وطمٙمٛمتف. طم٘مٞم٘متف،

 سملم ومٞمف ظمال  ٓ طمٙمؿ وذق ،ومٞمف ٟمص وم٤مٔي٦م قمٚمٞمٝم٤م قمدة ٓ أهن٤م وم٠مُم٤م

 شمتْمٛمـ أي٦م قم٤ٌمرة أن ٟمالطمظ أٟم٤م همػم ُمذاذٌٝمؿ، اظمتال  قمغم اًمٗم٘مٝم٤م ،

 سم٤مًمتًجٞمؾ. ضمديرة أُمقر قمدة ضم٤مٟمٌف إمم

 اًم٘مرآن ذم دائًء  ذل ويمذًمؽ اًمٕم٘مد، قمغم ًمٚمدًٓم٦م اًمٜمٙم٤مح: ُم٤مدة اؾمتٕمٛمؾ أٟمف أوهل٤م:

 -ذٜم٤م يمء- ٤معمسسم قمٜمف يمٜمك وإٟمء ىمط، اًمقط  سمٛمٕمٜمك يًتٕمٛمٚمٝم٤م أ ومٝمق اًمٙمريؿ،

 احلرث، وسم٢مشمٞم٤من وسم٤مًمدظمق ، وسم٤معم٤ٌمذة، وسم٤مإلومْم٤م ، وسم٤مًمتٖمٌم، وسم٤معمالُم٦ًم،

 اًمذي اًمٕم٤مزم إدب ُمـ وذذا ،أدٟم٤مذ٤م وذق وسم٤مًمروم٨م، وسم٤مٓؾمتٛمت٤مع، وسم٤مًم٘مرسم٤من،

  يمت٤مسمف. ذم إي٤مه اهلل يٕمٚمٛمٜم٤م

 ٞمدشمٗم اًمتل شصمؿ» دسم قمٚمٞمف ُمٕمٓمقوًم٤م اًمٜمٙم٤مح، سمٕمد إٓ اًمٓمال، يذيمر أ أٟمف وصم٤مٟمٞمٝم٤م:

: ذذا وُمٕمٜمك واًمؽماظمل، اًمؽمشمٞم٥م ًٓ  قمغم يٕم٘مد أ ومٛمـ ٟمٙم٤مح، سمٕمد إٓ ـمال، ٓ أٟمف أو

 سمٕمد اًمؽمي٨م اًـ أٟمف صم٤مٟمًٞم٤م: وُمٕمٜم٤مه يٓمٚم٘مٝم٤م، أن يٛمٚمؽ ٓ صحٞمًح٤م ذقمٞم ٤م قم٘مًدا اُمرأة

 يٗمروف ُم٤م ٟمتٌلم أن وىمٌؾ اًمٜمٙم٤مح، قم٘م٥م اًمٓمال، ٟمتٕمجؾ ومال اًمٓمال،، وىمٌؾ اًمٜمٙم٤مح

  إىمؾ. قمغم يًقهمف أو

 اُمرأة يمؾ أن اٚمٗمقن اًمذيـ ٕوًم ؽ شمتٕمرض أ أي٦م أن أرى وذا  هلذا تٞمج٦موٟم
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 سمٕمٞمٜمٝم٤م اُمرأة أو ُمٕمٞمٜم٦م، سمٚمدة ُمـ أو ومالن سمٜمل ُمـ اُمرأة يمؾ أو ـم٤مًمؼ، ومٝمل يتزوضمقهن٤م

 يت٠مظمر وأ أي٦م، شم٘مق  يمء يٓمٚم٘مقا، أن ىمٌؾ يٜمٙمحقا أ وم٢مهنؿ شمزوضمقذ٤م: ذؿ إن

 سمٙمر أسمق ىم٤مًمف عم٤م إذن جم٤م  ومال صمؿ طمل،شمق يمء ومؽمة -وىمع إن- ٟمٙم٤مطمٝمؿ قمـ ـمالىمٝمؿ

 طمدث ُمـ طمٙمؿ ذم إئٛم٦م اظمتال  قمـ ـمقيؾ يمالم ُمـ طمٙم٤مه عم٤م وٓ افّم٤مص،

 ذقمتٝم٤م اًمتل إطمٙم٤مم أي٦م ُمـ يًتٜمٌط وذق ُمٜمف، ذذا
(0)

.  

 :اًم٘مٞمد هبذا اًمٓمال، ىمٞمدت أهن٤م أي٦م: قم٤ٌمرة ذم ٟمالطمٔمٝم٤م اًمتل إُمقر وصم٤مًم٨م

 وُم٤م اًمزوضملم، سملم اًمّمحٞمح٦م قةًمٚمخٚم شمتٕمرض ومٚمؿ .﴾ڈ  ژ  ژ  ڑ﴿

 ذق يم٤من اخلٚمقة قمـ أي٦م ؾمٙمقت وًمٕمؾ اًمدظمق ، ىمٌؾ اًمٓمال، وىمع إن قمٚمٞمٝم٤م يؽمشم٥م

 طمٙمؿ هل٤م أن إمم طمٜمٞمٗم٦م أسمق ومذذ٥م اخلٚمقة: آصم٤مر طمق  اًمٗم٘مٝم٤م  ظمال  ذم اًم٥ًٌم

 أهن٤م إمم واًمِم٤مومٕمل ُم٤مًمؽ وذذ٥م ـمٚم٘م٧م، إذا يم٤مُماًل  هل٤م اعمٝمر إو٤مب طمٞم٨م ُمـ اًمدظمق 

 أ ومء أطمد، ذذا ذم خي٤مًمػ أ افءع قمـ يمٜم٤مي٦م ذٜم٤م اعمًٞمس ٕن ًمدظمق :ا طمٙمؿ هل٤م ًمٞمس

  أي٦م. وفم٤مذر اعمتٗمؼ ذق وذذا اعمٝمر، ُمـ ؿمٞمً ٤م شمقضم٥م أ ُمًٞمس سم٤مخلٚمقة ي٘مؽمن

 اًمٕمدة أن ذم سا٦م أي٦م أن ذٜم٤م: شمًجٞمٚمف وٟمرى ٟمالطمٔمف اًمذي اًمراسمع وإُمر

 أي: .﴾گ ڑ  ک  ک  ک  ک ﴿ شم٘مق : ٕهن٤م ُمٓمٚم٘متف: قمغم اًمرضمؾ طمؼ

٤ًٌم ومٚمٞمس  سمرا ة ًمت٠ميمٞمد ذقم٧م اًمٕمدة ٕن اًمٜمٙم٤مح: ذذا ُمـ يٕمتددن أن قمٚمٞمٝمـ ًمٙمؿ واضم

  قمدة. ومال اًمرطمؿ ؿمٖمؾ ُمٕمف اتٛمؾ دظمق  ذٜم٤م اّمؾ وأ اًمرطمؿ،

                                      

: وم٘مد٤م  -وذق ٓ يٙمٛمؾ ؾمٓمريـ-، ويًتثٜمك ُمـ ذذا ىمقًمف (449-3/445)اٟمٔمر: أطمٙم٤مم اًم٘مرآن  (1)

ىمد اىمتْم٧م أي٦م إًمٖم٤م  ذذا اًم٘مق  وإؾم٘م٤مط طمٙمٛمف: إذ يم٤مٟم٧م ُمقضم٦ٌم ًمّمح٦م اًمٓمدال، سمٕمدد »ىم٤مئٚمقن: 

: ومد٢من ذدذا اًم٘مدق  يتٗمدؼ وسيدح ًمٗمدظ أيد٦م، صمدؿ إٟمدف ٓ شاًمٜمٙم٤مح، وذذا اًم٘م٤مئؾ ُمٓمٚمؼ ىمٌدؾ اًمٜمٙمد٤مح

 شمٙمٚمػ قمٚمٞمف ذم شمٗمًػمذ٤م، أُم٤م ُم٤م قمداه ومٛمتٙمٚمػ محٚم٧م أي٦م ومٞمف ُم٤م ٓ حتتٛمؾ.
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166 

 سمٕمٞمد ُمـ وٓ ىمري٥م ُمـ ضشمٕمرا  أ أي٦م أن شمًجٞمٚمف: يٜمٌٖمل اًمذي اخل٤مُمس وإُمر

 شمٕم٤ممم: ىمقًمف ًمٕمٛمقم هب٤م: يدظمؾ أن ىمٌؾ زوضمٝم٤م ُم٤مت وًمق شمٕمتد أهن٤م ذًمؽ قمٜمٝم٤م: ًمٚمٛمتقرم

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿

 سمٜمص وذل احلداد، ُمدة ـمقا  واًمتٓمٞم٥م اًمتزيـ قمٚمٞمٝم٤م ارم ٕهن٤م صمؿ .م234[اًمٌ٘مرة: 

 اًمزواج يٗمروف ُم٤م يٜم٤مذم وذذا اعمٞم٧م، حلؼ ووم٤م ً  أي٦م: ذم اعمذيمقرة اًمٕمدة ُمدة احلدي٨م

  اًمٗم٘مٝم٤م . أئٛم٦م سملم ٞمفقمٚم ظمال  ٓ طمٙمؿ وذذا اًمزوج، سمحؼ ىمٞم٤مًُم٤م اًمتزيـ ُمـ

 اًمتل إطمٙم٤مم ذم ىمٞمد أهنـ قمغم أي٦م ذم ُيذيمرن أ اعم١مُمٜم٤مت أن اًم٤ًمدس: وإُمر

 ـمٚم٘مٝمـ إذا ٟمٗمًٝم٤م إطمٙم٤مم قمٚمٞمٝمـ شمٓمٌؼ اًمٙمت٤مسمٞم٤مت وم٢من ُمٜمٝم٤م، طمٙمؿ ذم أو ذقمتٝم٤م،

 سم٠من اعم١مُمٜملم إلؿمٕم٤مر سم٤مًمذيمر اعم١مُمٜم٤مت ظمّم٧م إٟمء اًمدظمق : ىمٌؾ اعمًٚمٛمقن أزواضُمٝمـ

 هبؿ اًـ ٓ اًمذي إصؾ ذق ذذا وأن همػمذـ، ُمـ ٓ ُمٜمٝمـ يتزوضمقا أن هبؿ إومم

  ٛمٜمع.يُ  وأ اًمٕمدو  أسمٞمح وإن قمٜمف، يٕمدًمقا أن

 وم٘مد -أي٦م ذم اًمث٤مين احلٙمؿ وذق- اًمدظمق  ىمٌؾ اعمٓمٚم٘م٦م سم٢مُمت٤مع إُمر وأُم٤م

  اًمٜمدب؟ أم اًمقضمقب أذق سمف: اعمراد ذم إُمّم٤مر ووم٘مٝم٤م  اًمًٚمػ اظمتٚمػ

شُمتٕم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ًمٙمؾ» ىم٤م : أٟمف وضمٝمف اهلل يمرم قمغم قمـ روي وم٘مد اًمًٚمػ أُم٤م
 (0)

. 

 اًمتل إٓ ُمتٕم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ًمٙمؾ» : قمٛمر اسمـ قمـ وروي ،ُمثٚمف اًمزذري قمـ وروي

شهل٤م ومرض ُم٤م ٟمّمػ ومحًٌٝم٤م متس، وأ صدا، هل٤م ومرض وىمد شمٓمٚمؼ
(2)

 قمـ وروي .

                                      

ًمٙمؾ ُم١مُمٜم٦م ـمٚم٘م٧م طمدرة : » ( إمم اسمـ اعمٜمذر قمـ قمكم1/740ٜمثقر )اًمدر اعم قمزاه اًمًٞمقـمل ذم[( 1)

 شم»م. ﴾ڈ  ژ   ژڑ  ڑ  ک  ک ﴿ :وىمرأش. أو أُم٦م ُمتٕم٦م

 شم» .م ( قمـ اسمـ قمٛمر2/573اعمقـم٠م ) ذم أظمرضمف ُم٤مًمؽ[( 2)
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 وم٘م٤م : يمٚمٝمؿ؟ اًمٜم٤مس قمغم اعمتٕم٦م قمـ ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد وؾم ؾ ،ُمثٚمف حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ

شاعمت٘ملم قمغم ٓ،»
(0)

 هب٤م ي٘ميض إطمدال٤م: ُمتٕمت٤من:» ىم٤م : أن اًمزذري قمـ ُمٕمٛمر وروى .

 يدظمؾ وأ َيٗمرض أن ىمٌؾ ُمـ ـمٚمؼ ُمـ اعمت٘ملم، قمغم طمؼ وإظمرى: اًمًٚمٓم٤من،

 طمؼ وم٤معمتٕم٦م يٗمرض أو يدظمؾ ُم٤م سمٕمد ـمٚمؼ وُمـ قمٚمٞمف، صدا، ٓ ٕٟمف اعمتٕم٦م: َأظمذِت 

شقمٚمٞمف
(2)

  ذًمؽ. ٟمحق جم٤مذد قمـ وروي .

 اعمتٕم٦م :وزومر ،وحمٛمد ،يقؾمػ قوأسم ،طمٜمٞمٗم٦م قأسم ىم٤م  ٘مدوم إُمّم٤مر ٝم٤م وم٘م وأُم٤م

 ؼَمُ ُو  وٓ ،يٛمتٕمٝم٤م وم٢مٟمف هب٤م دظمؾ وإن اُمٝمرً  هل٤م ؿِّ ًَ يُ  وأ اًمدظمق  ىمٌؾ ـمٚم٘مٝم٤م ًمٚمتل واضم٦ٌم

 زقمؿ إوزاقمل أن إٓ ،وإوزاقمل ،ص٤مًمح سمـ واحلًـ ،اًمثقري ىمق  وذق ،قمٚمٞمٝم٤م

 هل٤م ؿِّ ًَ يُ  وأ اًمدظمق  ىمٌؾ ـمٚم٘مٝم٤م وإن ،اعمتٕم٦م دم٥ِم  أ ٤مممٚمقيمً  يم٤من إذا اًمزوضملم أطمد أن

 أ ؿم٤م  وإن ،ومٕمؾ ؿم٤م  إن ،واضم٦ٌم ًمٞم٧ًم اعمتٕم٦م :اًمزٟم٤مد وأسمق ًمٞمغم أيب سمـا وىم٤م  ،اُمٝمرً 

 ُمـ وسملم ،هب٤م اعمدظمق  همػم وسملم ،هب٤م اعمدظمق  سملم ىم٤مٗمرِّ يُ  وأ ،قمٚمٞمٝم٤م ؼَمُ ُو  وٓ ،يٗمٕمؾ

 كٛما ؾَم  ،اعمتٕم٦م قمغم أطمد وؼم ٓ :واًمٚمٞم٨م ؽُم٤مًم وىم٤م  ،هل٤م ؿا ًَ يُ  أ ُمـ وسملم ،هل٤م لٛمِّ ؾُم 

 ،قمٚمٞمٝم٤م وؼم وٓ يٗمٕمٚمف أن يٜمٌٖمل مم٤م ذل وإٟمء ،يدظمؾ أ أو هب٤م دظمؾ هل٤م ًؿِّ يُ  أ أو ،هل٤م

 اعمتٕم٦م :اًمِم٤مومٕمل وىم٤م  ،احل٤مٓت ُمـ طم٤م  قمغم ُمتٕم٦م ًمٚمٛمالقمٜم٦م وًمٞمس :ُم٤مًمؽ ىم٤م 

 كٛما ؾَم  اًمتل إٓ ،سمف يتؿ أو فٚمِ ٌَ ىمِ  ُمـ اًمٗمرا، يم٤من إذا زوضم٦م وًمٙمؾ ،ُمٓمٚم٘م٦م ًمٙمؾ واضم٦ٌم

 شاًمدظمق  ىمٌؾ وـمٚمؼ هل٤م
(1)

.  

                                      

ىم٤م : ؾمٛمٕم٧م رضمداًل ؾمد٠م  ؾمدٕمٞمد سمدـ ضمٌدػم ( قمـ يٕمغم سمـ طمٙمٞمؿ 2/454( [أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ )1)

 شم»ؾ أطمد ذل؟ ىم٤م : ٓ. ىم٤م : ومٕمغم ُمـ؟ ىم٤م : قمغم اعمت٘ملمم. قمـ اعمتٕم٦م قمكم يم

 شم(م. »5/128وُمـ ـمري٘مف أظمرضمف اسمـ ضمرير ) ( قمـ ُمٕمٛمر،7/71( [أظمرضمف قمٌد اًمرزا، )2)

 .(508-1/507)أسمق سمٙمر افّم٤مص ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، سمتٍم  واظمتّم٤مر ( 3)
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 اًمتل ًمٚمٛمٓمٚم٘م٦م اعمتٕم٦م وضمقب ذق ومٞمف اخلال  يٜمٌٖمل ٓ أن وٟمرى ٟمرضمحف واًمذي

ؿا  أ ًَ ك اًمتل ٕن هب٤م: ُيْدظَمْؾ  وأ ُمٝمر، هل٤م ُي  ـُمٚم٘م٧م إذا اعمٝمر ٟمّمػ شمًتحؼ هل٤م ؾمٛما

 يمال   يٛمتع أ وم٢مذا ف،ُمٜم اعم١مضمؾ طمتك اعمٝمر يمؾا  سم٤مًمدظمق  شمًتحؼ هب٤م دظمؾ واًمتل ىمٌؾ،

 اًمتل وذل هل٤م، يًؿ وأ اًمدظمق  ىمٌؾ اعمٓمٚم٘م٦م ظمالَ   يمٌػم رضر يٜمٚمٝم٤م أ ُمٓمٚمُ٘مٝم٤م ُمٜمٝمء

  أصٚمف. قمغم إذن ًمٚمقضمقب ومٞمٝم٤م وم٤مُٕمر آيتٜم٤م، قمٜمٝم٤م شمتحدث

 ىمدر قمغم ُمٜمٙمؿ يمؾ ظمقاـمَرذـ، سمف شُمٓمٞمٌِّقن ُم٤م أقمٓمقذـ :شُمتٕمقذـ» وُمٕمٜمك

﮴    ﴿ أظمرى: آي٦م ذم شمٕم٤ممم اهلل ىم٤م  يمء وؾمٕمف، ے  ۓ ۓ  ﮲  ﮳ 

 ،ويمثػمذ٤م ىمٚمٞمٚمٝم٤م ذم ُمٕمرو  طمد قمٜمدٟم٤م ًمٚمٛمتٕم٦م ًمٞمس :ُم٤مًمؽ ىم٤م  .م236[اًمٌ٘مرة : ﴾﮵

 ٤مدرلً  صمالصمقن :اعمتٕم٦م ذم وزئ ُم٤م أدٟمك» :قمٛمر اسمـ وم٘م٤م  ذذا: ذم اًمٜم٤مس اظمتٚمػ وىمد

شؿمٌٝمٝم٤م أو
(0)

شٟمٗم٘م٦م صمؿ ،يمًقة صمؿ ،ظم٤مدم اعمتٕم٦م أرومع» :قم٤ٌمس اسمـ وىم٤م  .
(2)

 وىم٤م  .

 وىم٤م  .شأدٟم٤مذ٤م ذًمؽ» :طمٜمٞمٗم٦م أسمق وىم٤م  .شواعمٚمحٗم٦م واخلءر اًمدرع ٤مأوؾمٓمٝم» :قمٓم٤م 

 :احلًـ وىم٤م  .شاعمتٕم٦م اًمٕمٌد وقمغم دٟم٤مٟمػم، صمالصم٦م اًمديقان ص٤مطم٥م قمغم» :حمػميز اسمـ

 ويمذًمؽ .سمٜمٗم٘م٦م وذذا ،سمثقب وذذا ،سم٠مصمقاب وذذا ،سمخ٤مدم ذذا سم٘مدره، يمؾ   عُ تِّ ٛمَ يُ »

 ،طمددذ٤م وٓ ي٘مدرذ٤م أ ؾمٌح٤مٟمف اهلل وم٢من :اًم٘مرآن ُم٘مت٣م وذق أٟمس، سمـ ُم٤مًمؽ ي٘مق 

 قمكم سمـ احلًـ وُمتع .م236[اًمٌ٘مرة:  ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﴿ :ىم٤م  وإٟمء

 درذؿ سمخٛمًءئ٦م ذيح وُمتع ،قمًؾ ُمـ وزىم٤م، ،٤مأًمٗمً  سمٕمنميـ
(1)

.  

                                      

 شم»م. ( قمـ اسمـ قمٛمر 7/73[أظمرضمف قمٌد اًمرزا، )  (1)

 شم»م. ( قمـ اسمـ قم٤ٌمس 2/443واسمـ أيب طم٤مشمؿ ) ،(5/121سمـ ضمرير )أظمرضمف ا (2)

 .(3/301)أسمق قمٌد اهلل اًم٘مرـمٌل ذم اف٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن وذق شمٗمًػمه ( 3)
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 احلٙمؿ ومٝمق .﴾گ  ڳ  ڳ﴿ أي٦م: آظمر ذم T ىمقًمف وأُم٤م 167

 سمٛمٕمٜمك أظمرى آي٤مت ذم اؾمتٕمٛمٚم٧م اًمتنيح ُم٤مدة أن وُمع ومٞمٝم٤م، اًمث٤مًم٨م

 مجٞماًل: يٙمقن أن سم٘مٞمد إرادشمف وٓ ذٜم٤م، هب٤م اعمٕمٜمك ذذا إرادة اًم٤ًمئغ ُمـ ومٚمٞمس ًمتٓمٚمٞمؼا

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ أي٦م: صدر ٕن

 قمدة ٓ أهنـ وشم٘مرر اًمدظمق ، ىمٌؾ اعمٓمٚم٘م٤مت قمـ شمتحدث إذن ومٝمل .﴾...ڑ

 ،أي٦م ذم سمف اعم٠مُمقر سم٤مًمتنيح اعمراد يٙمقن أن يٛمٙمـ وٓ سم٢مُمت٤مقمٝمـ، وشم٠مُمر قمٚمٞمٝمـ،

 صٚمتف وُم٤م يٙمقن؟ أن قمًك ومء اًمٓمال،، همػم آظمر ُمٕمٜمك مجٞماًل  يٙمقن أن واعمٓمٚمقب

  ىمٌٚمف؟ أي٦م ذقمتٝمء اًمٚمذيـ ٤محلٙمٛملمسم

  ٚمٞم٦م ؾمٌٞمَٚمٝمـ وظمٚمُّقا» :﴾گ ڳ ڳ﴿ :ُمٕمٜمك أن اًمٓمؼمي ذيمر

 يم٤من إن» : قم٤ٌمس اسمـ قمـ سم٢مؾمٜم٤مده روى صمؿ ش.افٛمٞمؾ اًمتنيح وذق سم٤معمٕمرو ،

 ىمدر قمغم وم٠مُمتٕمٝم٤م ٤مصداىمً  هل٤م كؾمٛما  يٙمـ أ وإن اًمٜمّمػ، إٓ هل٤م ومٚمٞمس ٤مصداىمً  هل٤م كؾمٛما 

 شافٛمٞمؾ اًمناح وذق وينه، قمنه
(0)

.  

 إُمر قمغم افٛمٞمؾ سم٤مًمتنيح إُمر قمٓمػ ُمع يتٗمؼ ٓ اًمتٗمًػم ذذا أن ٟمرى وًمٙمٜم٤م

 قمـ شمّمحا  أ اًمرواي٦م ذذه ومٚمٕمؾ ذٜم٤م، ُمٖم٤ميرة وٓ اعمٖم٤ميرة ي٘متيض اًمٕمٓمػ إذ سم٢مُمت٤مقمٝمـ:

 ٟم٥ًم ذٜم٤م ُمـ وًمٕمٚمف يٚم٘مف، أ وذق ـمٚمح٦م أيب سمـ قمغم ذق قمٜمف راوهي٤م نٕ قم٤ٌمس: اسمـ

قم٤ٌمس اسمـ إمم يٜمًٌف وأ ـمٚمح٦م أيب سمـ قمكم إمم اًم٘مق  ذذا يمثػم اسمـ
 ُمع أٟمف همػم ،(2)

                                      

(  3142دد 3141/  10[ وذق قمٜمد أيب طم٤مشمؿ )   .(15-22/14)ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ اًم٘مرآن ( 1)

 شم. »م قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

ًمدخ يٜمٔمدر شمٗمًدػم اسمدـ يمثدػم، دار إيمثػم: ىم٤م  قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م قمدـ اسمدـ قمٌد٤مس ...  [اًمذي ذم شمٗمًػم اسمـ(  2)

 شم(م.»3/602)، حمٛمقد طمًـ  :م، حت٘مٞمؼ1994، ل1414اًمٗمٙمر، اًمٓمٌٕم٦م افديدة، 
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 أي٦م ذم افٛمٞمؾ سم٤مًمتنيح أريد ُم٤م ساطم٦م يٌلم أ ذًمؽ
(0)

.  

 ىم٤م  طملم افٛمٞمؾ اًمناح اًمرازي اًمديـ وومخر اًمزخمنمي ُمـ يمؾ ومنا  وىمد

 أٓ اًمتنيح ذم افء » اًمث٤مين: وىم٤م  ش.واضم٥م ُمٜمع وٓ رضار همػم ُمـ» إو :

 وهطمقذـ سم٤مُٕمر: اعمراد قمـ يمالل٤م وؾمٙم٧م ،شآشم٤مذ٤م سمء يٓم٤مًمٌٝم٤م
(2)

.  

 إُمر ومن وم٘مد -اًمًٕمقد أسمق شمٗمًػمه ذم وشم٤مسمٕمف- اًمٌٞمْم٤موي اًم٘م٤ميض أُم٤م

 :وومنا  ش.قمدة قمٚمٞمٝمـ ًمٞمس إذ ُمٜم٤مزًمٙمؿ: ُمـ أظمرضمقذـ» سم٘مقًمف: وهطمقذـ

 :اًمًٜمل سم٤مًمٓمال، شمٗمًػمه وقز وٓ ،طمؼ ُمٜمع وٓ رضار همػم ُمـ .﴾ڳ ڳ﴿

 .شهبـ اعمدظمق  ًمٖمػم واًمْمٛمػم ،اًمٓمال، قمغم ُمرشم٥م ٕٟمف

اًمٙم٤مزروين قمٚمٞمف وقمٚمؼ
 سم٤مًمتنيح اعمراد يٙمقن أن يٛمٙمـ ٓ أٟمف سمف أراد» سم٘مقًمف: (1)

٤ًٌم ـمالىًم٤م  يٚمح٘مٝم٤م ٓ ذلو هب٤م، اعمدظمق  همػم ذم اًمٌح٨م ٕن آظمر: ـمال، قمغم ُمرشم

 شسم٤مٟم٧م واطمدة ـمٚم٘م٧م إذا ٕهن٤م اًمٓمال،: سمٕمد ـمال،
(1)

.  

واًم٘م٤مؾمٛمل اًم٘مٜمقضمل، شمٗمًػمه ذم ذذا قمغم ضمرى وىمد
(5)

ٚمٞمؿ. اًمتٗمًػم ٟمحـ وٟمراه ،   اًًم

 ذٜم٤م  ًمٕمؾ ذقمتٝم٤م، اًمتل إطمٙم٤مم وشمٌٞمٜم٤م أي٦م ومنٟم٤م أن سمٕمد وأن،

  ىمٌٚمٝم٤م؟ سمء أي٦م شمٕمٚمؼ وضمف وُم٤م ي٠ًم : ُمـ

  ىم٤م : طمٞم٨م اًمرازي اًمٗمخر ١ًما اًم ذذا قمـ أضم٤مب

                                      
 .(3/494)شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ( 1)

 .(6/791)، واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم (3/241)اًمٙمِم٤م  ( 2)

اًمٗم٤مودؾ اًمٙمدد٤مزروين، ًمدف طم٤مؿمددٞم٦م ًمٓمٞمٗمدد٦م ذم جمٚمدد قمددغم شمٗمًددػم ُمدد٤مم ذدق اًمِمددٞمخ اًمّمددي٘مل اخلٓمٞمدد٥م اإل[(  3)

، يٜمٔمدر ـمٌ٘مد٤مت اعمٗمنديـ، ل941ورد ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ اَم ُمدـ اًمددىم٤مئؼ واحل٘مد٤مئؼ، شمدقذم ؾمدٜم٦م أاًمٌٞمْم٤موي، 

ؾمدٚمٞمءن سمدـ  : م، حت٘مٞمدؼ1997، 1دٟمروي، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمدقم واحلٙمدؿ، اعمديٜمد٦م اعمٜمدقرة، طٕمحد سمـ حمٛمد إ

 شمم.»(374ي، )صزص٤مًمح اخل
 .(6/792)، واٟمٔمر: شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد (4/44)أٟمقار اًمتٜمزيؾ ( 4)

 .(13/4882)، وحم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ًمٚم٘م٤مؾمٛمل (293-7/292)اٟمٔمر: ومتح اًمٌٞم٤من ًمٚم٘مٜمقضمل ( 5)
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 إظمال، ُمٙم٤مرم ذيمر اًمًقرة ذذه ذم شمٕم٤ممم اهلل أن ذق ىمٌٚمٝم٤م سمء أي٦م شمٕمٚمؼ وضمف

 ،ذيمرٟم٤مه ُم٤م قمغم ٟمٌٞمف وأدب
(0)

 ،اعمرؾمؾ ٟمٌٞمف سمف أُمر سمء اعم١مُمٜملم قم٤ٌمده أُمر شمٕم٤ممم اهلل ًمٙمـ 

 شم٠مدي٥م ذم اهلل سمدأ ومٙمء ،يٜم٤مؾمٌف ُم٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم ذيمر ٤مأدسمً  وقمٚمٛمف ُمٙمرُم٦م ًمٚمٜمٌل ذيمر ومٙمٚمء

 .م1 :إطمزاب[ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ :سم٘مقًمف اهلل سمج٤مٟم٥م يتٕمٚمؼ ُم٤م سمذيمر  اًمٜمٌل

ھ ھ ھ ﴿ :سمٕمد سم٘مقًمف أزواضمف ُمـ يده حت٧م ُمـ سمج٤مٟم٥م يتٕمٚمؼ سمء كوصمٜما 

ڀ ڀ ڀ ﴿ :سم٘مقًمف اًمٕم٤مُم٦م سمج٤مٟم٥م يتٕمٚمؼ سمء ٨موصمٚما  .م28 :إطمزاب[ ﴾ے

 سمج٤مٟم٥م ٚمؼيتٕم سمء اعم١مُمٜملم إرؿم٤مد ذم سمدأ يمذًمؽ .م45 :إطمزاب[ ﴾ٺ ٺ

 سمء كصمٜما  صمؿ .م41 :إطمزاب[ ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئ﴿ :وم٘م٤م  ،اهلل

 .﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿:سم٘مقًمف أيدهيؿ حت٧م ُمـ سمج٤مٟم٥م يتٕمٚمؼ

 سمج٤مٟم٥م يتٕمٚمؼ سمء اعم١مُمٜملم طمؼ ذم ٨مصمٚما  إُم٦م سمج٤مٟم٥م اًمٜمٌل شم٠مدي٥م ذم ٨مصمٚما  يمء صمؿ

 .م53 :إطمزاب[ ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ :ذذا سمٕمد وم٘م٤م  ،ٟمٌٞمٝمؿ

 م56 :إطمزاب[ ﴾چ چڃ چ چ ﴿ :وسم٘مقًمف
(2)

.  

 إرؿم٤مد ذذا وم٘م٤م : ،سم٤مًمذيمر اعمًٞمس ىمٌؾ اعمٓمٚم٘م٤مت ًمتخّمٞمص ذذا سمٕمد قمٚمؾ وىمد

 ىمٌؾ ـمٚم٘م٧م إذا اعمرأة أن ذق وسمٞم٤مٟمف ،دوهن٤م ُم٤م ُمٜمٝم٤م ًمٞمٕمٚمؿ اعمٙمرُم٤مت درضم٤مت أقمغم إمم

 :اعمٛمًقؾم٦م طمؼ ذم شمٕم٤ممم اهلل ىم٤م  وهلذا :اًمٕمٝمد شم٠ميمد سمٞمٜمٝمء اّمؾ أ اعمًٞمس

ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿

                                      

ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿يِمػم هبدذا إمم يمدالم ًمدف ذم ذدذا اعمقودقع ؾمدٌؼ ذدذا اًمٙمدالم، قمٜمدد شمٗمًدػم ( 1)

 ، وذم ُمقاوع أظمر.﴾ٺ

 .(6/790)ُمـ شمٗمًػمه ( 2)
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 ،وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمف ُمقدة ٓ ُمـ ُمع واإلطم٤ًمن سم٤مًمتٛمتع اهلل أُمر وإذا .م21 :اًمٜم٤ًم [ ﴾ڦ

 سمحّمق  شم٠ميمدذ٤م طمّمؾ أو ،سم٤مإلومْم٤م  إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمقدة طمّمٚم٧م سمٛمـ فمٜمؽ ومء

 هب٤م شمٗمل ٓ ُمٕم٤مٟمٞمف اؾمتٜمٌٓم٧م ًمق وًمٙمـ ،صٖمػم احلجؿ ذم واًم٘مرآن ؟سمٞمٜمٝمء اًمقًمد

 إورا، هل٤م شمٙمٗمل وٓ ،إىمالم
(0)

.  

 ذذه ذم وًمٙمٜمٝم٤م ومٞمٝم٤م، ُمرة ًمراسمع  اًمٜمٌل ومتٜم٤مدي اًمًقرة شمٕمقد وذٜم٤م

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ ًمف: شم٘مق  اعمرة

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻  ﮴  ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁         

       ڭ ڭ ڭ ڭ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱۇ ۇ 

ڤ  ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

چ چ چ چ  ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک 

  .م52-50 إطمزاب:[ ﴾ک ک ک گ گ

 ُمـ  اهلل ًمرؾمق  ُأطمٚمٚمـ قمٛمـ شمتحدث اًمثالث أي٤مت ذذه ُمـ األولم واآلبة

 ًمف ٟمٗمًٝم٤م اُمرأة هت٥م أن ضمقاز ُمـ سمف اظمتص وُم٤م وىمري٤ٌمٍت، وإُم٤مً ، أزواضًم٤م، اًمٜم٤ًم :

 ذذا، ذم اًمن شمٌلم صمؿ اعم١مُمٜملم، ؾم٤مئر وسملم -يمٚمف ذذا ذم- سمٞمٜمف شمقازن يمء ُمٝمر، دون

                                      

 عمرضمع اًم٤ًمسمؼ. ا( 1)
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  قمٜمف. واًمْمٞمؼ احلرج رومع وذق

 ومٞمف. واًمن أزواضمف، ُمٕم٤مُمٚم٦م ذم فسم اظمتص ُم٤م ومتٌلم ايمثاكقة اآلبة أما

 وم٤مظمؽمٟمف، أزواضمف ظمػمت أن سمٕمد ًمف، اًمٜم٤ًم  طِمؾِّ  قمدم شمٌلم ومٝمل ايمثايمثة اآلبة أما

 اؾمتٌداهل٤م يريد ُمـ طمًـ أقمجٌف وًمق همػمذـ هبـ يًتٌد  أن ًمف ًمٞمس أٟمف شمٌلم يمء

 هلذا شمٗمّمٞمؾ ُمـ سمد وٓ ،يٛمٞمٜمف ُمٚمٙم٧م ُم٤م اعمحرُم٤مت ُمـ وشمًتثٜمل أزواضمف، سم٢مطمدى

  ومٞمف. أن ومٚمٜم٠مظمذ اًمِمديد، اإلمج٤م 

  أُمقر: قمدةُ  اٟمت٤ٌمَذٜم٤م يًؽمقمل إومم ًممي٦م ٟمٕمرض وإذ

 أضمقرذـ ئٝمـإيت٤م وقمـ ًمف،  اًمٜمٌل أزواج إطمال  قمـ شمٕمؼم أهن٤م أوهلا:

 ومت٘مق : وٛمػمه إمم إزواج وشمْمٞمػ .﴾ڻڻ﴿ :و ﴾ڱ ڱ﴿ دسم

ـا  إزواج ذ١مٓ  أن قمغم شمد  يمٚمٝم٤م وذذه .﴾ں﴿  ذم أي٦م ٟمزو  قمٜمد يم

ٌ ٤م يم٤من أي٦م ذم احلدي٨م أن وقمغم قمّمٛمتف،  أٟمف ذذا وُمٕمٜمك اعمًتٛمر، اعم٤ميض قمغم ُمٜمّم

ًٓ  ًمٞمس  ومء ٟمٌٞمف، سمف اهلل ظمص ياًمذ ًمٚمقاىمع سمٞم٤من ذق وإٟمء أي٦م، ذقمتف ضمديًدا إطمال

چ  چ  چ چ  ڇ    ﴿ سمٕمد: ىمقًمف ٟمًخ٧م اإلطمال  هبذا أي٦م ذذه أن ُمـ إذن ىمٞمؾ

 أؾم٤مس ًمف ًمٞمس ٕٟمف ىمٞمٛم٦م: وٓ ًمف وزن ٓ يمالم .﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌ  ڌ

 أي٤مت وؾمٞم٤م، يتٜم٤مرم ٕٟمف صمؿ قمٚمٞمف، ي٘مقم ؾمٚمٞمؿ
(0)

.  

 وُمٚمؽ ُمٝمقرذـ، أي: ـ،أضمقرذ آشم٤مذـ اًمال  سم٠مهنـ إزواج وصٗم٧م أهن٤م وشماكقفا:

 إظمقا  وسمٜم٤مت واًمٕمءت، إقمءم سمٜم٤مت ُمـ وىمري٤ٌمشمف قمٚمٞمف، اهلل أوم٤م  مم٤م سم٠مهنـ اًمٞمٛملم

                                      

 ذم ذذا اًمٙمت٤مب. (10-6)اٟمٔمر: دقمقى اًمٜمًخ ذذه وإسمٓم٤مًمٜم٤م هل٤م ذم اًمٗم٘مرات ُمـ ( 1)
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ومْمؾ ًمرؾمقًمف اهلل اظمت٤مر ىمد ٕٟمف وذًمؽ ُمٕمف، ذ٤مضمرن اًمال  سم٠مهنـ اخل٤مٓت  ،إومم ٕا

 ُمـ ؾمقاذ٤م سمء وآصمره ،اخلّم٤مئص ُمـ سمٖمػمذ٤م اظمتّمف يمء ،إزيمك سم٤مٕـمٞم٥م واؾمتحٌف

رِ صمَ إُ 
 اًمٕم٘مد وىمع وإن ،اًمتًٛمٞم٦م شمر  ُمـ وأومْمؾ أومم اًمٕم٘مد ذم اعمٝمر شمًٛمٞم٦م أن وذًمؽ :(0)

 اعمٝمر وؾمق، ،هب٤م يدظمؾ أ إن واعمتٕم٦م ،هب٤م دظمؾ إن اعمثؾ ُمٝمر وقمٚمٞمف يءؾمٝم٤م أن وًمف ا:ضم٤مئزً 

ٛمٞمف أن ُمـ أومْمؾ قم٤مضماًل  إًمٞمٝم٤م  ٓ وُم٤م ،وؾمٜمتٝمؿ اًمًٚمػ ديدن اًمتٕمجٞمؾ ويم٤من ،وي١مضمٚمف ًي

 ومم٤م ،ورحمف ؾمٞمٗمف ٦ٌمَ ٞموظمٓم ،ُم٤مًمٙمٝم٤م ؾمٌٞم٦مَ  يم٤مٟم٧م إذا اف٤مري٦م ويمذًمؽ ،همػمه سمٞمٜمٝمؿ يٕمر 

 .افٚم٥م ؿمؼِّ  ُمـ ىُيِمؽم مم٤م وأـمٞم٥م أطمؾُّ  احلرب دار ُمـ اهلل فُ ٛمَ ٜما همَ 

 أذؾ ُمـ ٌلؾُم  ُم٤م :اًمٓمٞم٦ٌم ومًٌل :ظمٌٞمث٦م وؾمٌل ،ـمٞم٦ٌم ؾمٌل :رضسملم قمغم واًمًٌل

ۀ ہ ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ٞمفقمٚم ويد ُّ  ،ظمٌٞمث٦م ؾمٌل ُمٜمٝمؿ وم٤معمًٌل قمٝمد ًمف يم٤من ُمـ وأُم٤م ،احلرب

 و٥م اهلل رز، أنا  يمء ،اخلٌٞم٨م دون اًمٓمٞم٥م قمغم إٓ يٓمٚمؼ ٓ اهلل ذم  ٕن ؛﴾ہ ہ

احلرام دون احلال  قمغم إـمالىمف
 همػم ىمرائٌف ُمـ  اهلل رؾمق  ُمع ذ٤مضمرن اًمال  ويمذًمؽ ،(2)

 ُمٕمف اعمٝم٤مضمرات همػم ُمـ أومْمؾ اعمح٤مرم
(1)

. 

 اًمٚمٖمقي اًمٕمر  ٕن واخل٤مًم٦م: اًمٕمٛم٦م ومجع واخل٤م  اًمٕمؿ أومرد أٟمف وشمايمثفا:

                                      

 شم(م.»  37ص )، ٦م. اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط )أصمر(إصُْمَرُة: اعمٙمرُم٦م اعمتقارصم[(  1)
 اًمددذي قمٚمٞمددف أذددؾ اًمًددٜم٦م أن احلددال وقمددغم احلرام، "، اهللزر»ـمددال، إ طمرُمدد٦م  :P[ُمٗمٝمددقم يمالُمددف ( 2)

الل٤م رز، اهلل شمٕم٤ممم، ومٛمـ أيمؾ ُم٤م  همػمه طمراًُمد٤م وم٢مٟمدف أيمدؾ رزىمدف ٓ رز، همدػمه، وذدذا ظمالومد٤م واحلرام يم

، 1ؾمددءقمٞمكم، دار اًمٕم٤مصددٛم٦م، اًمريدد٤مض، طأئٛمدد٦م احلدددي٨م، ًمإل قمت٘مدد٤مدايٜمٔمددر  .ًمدد٦مزعمددذذ٥م اًم٘مدريدد٦م اعمٕمت

 إهار   (، وًمقاُمع إٟمدقار اًمٌٝمٞمد٦م وؾمدقاـمع77)ص ،حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اخلٛمٞمس :، حت٘مٞمؼل1412

 شمم.»(1/344م )1991، ل1411، 3إصمري٦م، ًمٚمًٗم٤مريٜمل، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، ط
 .(242-3/241)اًمزخمنمي ذم اًمٙمِم٤م  ( 3)
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 واخل٤مًم٦م، اًمٕمٛم٦م يمذًمؽ وًمٞمس واًمراضمز، يم٤مًمِم٤مقمر ضمٜمس اؾمٛمل واخل٤م  اًمٕمؿ يًتٕمٛمؾ

 اًمٕمريب اسمـ ىم٤مًمف اإلؿمٙم٤م ، ًمرومع اًمٌٞم٤من: سمٖم٤مي٦م قمٚمٞمف اًمٙمالم ومج٤م 
(0)

.  

 سمؾ اهلجرة، ذم ًمف صحٌتٝمـ .﴾﮲  ﮳ ﴿ سم٘مقًمف: اعمراد ًمٞمس أٟمف ورازمعفا:

 ومٛمـ ومٞمٝم٤م، اًمّمح٦ٌم ذم ٓ اهلجرة، ذم ُمٕمف اؿمؽميمـو ذ٤مضمر، يمء ذ٤مضمرن أهنـ اعمراد

 :أي .ُمٕمل ومالن دظمؾ :ي٘م٤م  :يٙمـ أ أو ذ٤مضمر إذ صحٌتف ذم يم٤من ًمف طمؾ ُمٜمٝمـ ذ٤مضمر

 قمٛمٚمف يم٤من :أي .ُمٕمل وظمرج ُمٕمل ومالن دظمؾ :وشم٘مق  ،٤مُمٕمً  ومٙمٜم٤م ،صحٌتل ذم

 اعمٕمٜمٞملم ذًمؽ ٓىمت٣م .٤مُمٕمً  ظمرضمٜم٤م :ىمٚم٧م وًمق ،قمٛمٚمٙمء ومٞمف ي٘مؽمن أ وإن ،يمٕمٛمكم

 :وىمقًمؽ ،ًمٚمٛمِم٤مريم٦م .ُمٕمل :ىمقًمؽ ومّم٤مر :ومٞمف وآىمؽمان ،اًمٗمٕمؾ ذم اعمِم٤مريم٦م ٤مٞمٕمً مج

وآىمؽمان ًمٚمٛمِم٤مريم٦م .٤مُمٕمً 
(2)

. 

وْمٝم٤م، وأ ًمٚمٜمٌل ٟمٗمًٝم٤م وذ٧ٌم اًمتل اعم١مُمٜم٦م اعمرأة ٟمٙمر أٟمف وطمامهفا:  ذذا ومٙم٤من ُيَٕمرِّ

٤ًٌم اًمتٜمٙمػم  ذـ؟ أو ذل وُمـ أيمثر؟ أم يم٤مٟم٧م أواطمدة طمقهل٤م: اعمٗمنيـ اظمتال  ذم ؾمٌ

 قمدد ذم واًم٘مرـمٌل ،يمثػم واسمـ ،اًمٓمؼمي أوردذ٤م اًمتل اًمٙمثػمة اًمرواي٤مت يم٤مٟم٧م ذٜم٤م ُمـ

شمٕمٞمٞمٜمٝمـ وذم ًمٚمٜمٌل، أٟمٗمًٝمـ اًمقاذ٤ٌمت
(1)

 يرى اًمذي اعمٗمنيـ ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ ُمع ًمٙمٜم٤م ،

 قم٤ٌمس اسمـ قمـ روي يمء ًمف ٟمٗمًٝم٤م وذ٧ٌم اُمرأة قمٜمده يٙمـ أ  اًمٜمٌل أن
(1)

، 

ـا  ًمف ـأٟمٗمًٝم وذ٧ٌم اًمال  أن ُمع  اًمٌخ٤مري ي٘مق  يمء ا،يمثػمً  يم
(5)

 ُم٤م أي٦م ذم ومٚمٞمس ،

                                      

 ، ُمـ أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمف. (1545-3/1544)اٟمٔمر: ( 1)

 .(1544)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ( 2)

اًم٘مرـمٌدددل  ،(500-3/499)، و شمٗمًدددػم اسمدددـ يمثدددػم (17-22/16) اٟمٔمدددر: شمٗمًدددػم اًمٓمدددؼمي( 3)

(14/208-211). 

 شم»(م.  10/3144(، واسمـ أيب طم٤مشمؿ )20/288[أظمرضمف اسمـ ضمرير ) (4)

 اسمـ يمثػم ذم اعمقوع ٟمٗمًف. ( 5)
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 أن  اًمٜمٌل أراد إن ذق ذـًم٤م ومٞمٝم٤م ٕن أيمثر: أو إطمداذـ ؾٌِ ىمَ  أٟمف ُمٜمف ُيٗمٝمؿ

 ًمف أسم٤مطم٧م وإن ًمف أٟمٗمًٝمـ وذ٧ٌم ممـ واطمدة ٟمٙم٤مح أراد أٟمف يث٧ٌم وأ يًتٜمٙمحٝم٤م،

تف ذًمؽ أي٦م  ًمف ٟمٗمًٝم٤م وذ٧ٌم سم٤مُمرأة يتزوج أن اعمًٚمٛملم ُمـ ٕطمد وقز ومال سمف وظمّما

 ُمٝمًرا، يٕمٓمٞمٝم٤م أن دون ًمف ٟمٗمًٝم٤م هت٥م ُمـ ٟمٙم٤مح ًمف ُأطمؾ وم٘مد  ذق أُم٤م صدا،، دون

 أي٦م أرادت ُم٤م وذذا ؿمٝمقد، وٓ وزم، سمٖمػم ٟمٙم٤مطمٝم٤م يريد ُمـ يٜمٙمح أن ًمف ُأطمؾ يمء

  ُمٜمٝم٤م. اًم٘مدر ذذا ذم شم٘مريره

 قأسم سمٞمٜمٝمؿ: وُمـ ضم٤مئز، اهل٦ٌم سمٚمٗمظ اًمٜمٙم٤مح أن إمم ذذ٥م اًمٗم٘مٝم٤م  سمٕمض أن وؽمادؽمفا:

 ضم٤مئز ومذًمؽ سمٛمٝمر ٟمٗمًف قمغم ذق وم٠مؿمٝمد وذ٧ٌم إذا ىم٤مًمقا: وم٢مهنؿ وص٤مطم٤ٌمه، طمٜمٞمٗم٦م

 ،ٟمٗمًٝم٤م يم٤مهل٦ٌم ذ٦ٌم ًمٗمظ أن قمغم افٛمٝمقر وًمٙمـ أي٦م، ُمـ يم٤مٓؾمتٜم٤ٌمط ذذا أن وواوح

 ضم٤مئزة همػم ٟمٗمًٝم٤م اعمرأة ذ٦ٌم أن قمغم واإلمج٤مع ، ظمّمقصٞم٤مشمف ُمـ يمالل٤م
(0)

.  

 يذيمر أ ذـملم أي٦م ُمـ ٗمًٝم٤مٟم سم٤مًمقاذ٦ٌم اخل٤مص اًم٘مدر ذم أن وؽمازمعفا:

 طمٚما٧م، سم٤مًمٗمٕمؾ ُم٘مدر اعمحذو  وضمقاسمف ،﴾﮶  ﮷  ﮸  ﮹ ﴿ أوهلام: ضمقاهبء:

 .ٟمحـ ٟمرى يمء .هل٤م ذًمؽ ضم٤مز وسمٛمثؾ: اًمزضم٤مج، ي٘مق  يمء

 وإٟمء ًمف، طمٚما٧م سم٤مًمٗمٕمؾ ضمقاسمف وىمدر .﴾﮺  ﮻  ﮼ ﮽  ﮾ ﴿ وشماكقفام:

 هبٌتٝم٤م ًمٚمٜمٌل حتؾ ٓ هن٤مٕ اهل٦ٌم: ًمنمط اعمحذو  افقاب شم٘مدير ذم اًمزضم٤مج ظم٤مًمٗمٜم٤م

 ؾم٤مسم٘م٦م ًمٚمٜمٌل ٟمٗمًٝم٤م اعمرأة ذ٦ٌم إضم٤مزة ٕن صمؿ اهل٦ٌم، ًمتٚمؽ ذق سم٘مٌقًمف وًمٙمـ ذل،

 اعمختٚمٗملم، ًمٚمنمـملم افقاب يتٙمرر ٓ هبذا ٕٟمف صمؿ ىمٌقًمف، قمغم اعمؽمشم٥م ًمإلطمال 

 ىمرا ة وذل اؿمتء ، سمد  أهن٤م قمغم أو اًمتٕمٚمٞمؾ، ٓم شم٘مدير قمغم (وذ٧ٌم أن) ىمرئ وىمد

                                      

 .(14/211)اًم٘مرـمٌل ( 1)
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احلًـ
 ُٓمرأة، صٗم٦م افٛمٚم٦م أن قمغم (ًمٚمٜمٌل ٟمٗمًٝم٤م وذ٧ٌم ُم١مُمٜم٦م واُمرأة) وىمرئ: ،(0)

ُمًٕمقد ٓسمـ ذًمؽ وٟم٥ًم
  هب٤م. اًم٘مرا ة دمقز ٓ ؿم٤مذة اًم٘مرا شملم ويمٚمت٤م ،(2)

  ٟمٌٞمف ًمتخّمٞمص قمٚمؾ T أٟمف أي٦م: ذم ُمالطمٔمتف شمٜمٌٖمل اًمذي اًمث٤مُمـ وإُمر

 قًمفسم٘م هلذا ُمٝمد ًمٙمٜمف .﴾   ڭ﴿ وم٘م٤م : ًمف، ٟمٗمًٝم٤م اًمقاذ٦ٌم سمحؾ

                  ﴿ :اعم١مُمٜملم ذم

- اعمراد سمؾ سمذًمؽ، اهلل قمٚمؿ إصم٤ٌمت افٛمٚم٦م هبذه اعمراد ًمٞمس أٟمف وسمدذل .﴾

 وٓ ،وزم وٓ ،ُمٝمر دون ًمف ٟمٗمًٝم٤م اًمقاذ٦ٌم سمحؾ  اظمتّم٤مصف شم٠ميمٞمد -أقمٚمؿ واهلل

 ه،دٟمٞم٤م وذم ديٜمف ذم قمٜمف واًمْمٞمؼ احلرج رومع ذق آظمتّم٤مص ذذا ذم اًمن وأن ؿمٝمقد،

 ومٛمـ هدٟمٞم٤م وذم ،وأومْمؾ أومم ذق ُم٤م واظمتٞم٤مر سم٤مًمتٜمزيف اظمتّمف طمٞم٨م ومٛمـ ديٜمف ذم وم٠مُم٤م

 ٟمٗمًٝم٤م اًمقاذ٦ٌم زاده صمؿ ،اعمٜمٙمقطم٤مت أضمٜم٤مس ًمف أسم٤مح طمٞم٨م
(1)

.  

  .﴾   ڭ﴿ سم٘مقًمف: اًمتٕمٚمٞمؾ يم٤من ذٜم٤م ُمـ

 إذا :﴾ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ ذل: أي٦م وم٤مصٚم٦م يم٤مٟم٧م أيًْم٤م ذٜم٤م وُمـ

 ذم وًمٞمس ًمف، اهلل همٗمران قمـ ومٞمًتٖمٜمل احلرج، ذم ي٘مع أٓ إٟم٤ًمن يمؾ وؾمع ذم ًمٞمس

  إي٤مه. اهلل رمح٦م قمـ يًتٖمٜمل أن اهلل رؾمق  طمتك ُم٤م إٟم٤ًمن وؾمع

 ذم  ًمٚمٜمٌل أسمٞمح ُم٤م وُمقوققمٝم٤م اًمثالث: أي٤مت ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م أي٦م أُم٤م

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ﴿ شم٘مق : ومٝمل أزواضمف، ُمٕم٤مُمٚم٦م

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

                                      
 شمم.»(14/209واًمِمٕمٌل، يٜمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ) ،وأيب سمـ يمٕم٥م ،وذل ىمرا ة احلًـ اًمٌٍمي[(  1)
 شمم.»(20/286يٜمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي )[(  2)
 .(3/242)خمنمي، ذم اًمٙمِم٤م  اٟمٔمر: اًمز( 3)
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  .﴾ڃ ڃ ڃ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ

 ٟم٤ًمئف، ُمـ ؿم٤م  ُمـ يرضمئ أن  ًمٚمرؾمق  دمٞمز -قم٤ٌمرهت٤م ُمـ واوح ذق يمء- وأي٦م

  ذًمؽ. ذم قمٚمٞمف طمرج دون ؿم٤م  ُمـ أرضم٤مذـ ممـ يٌتٖمل وأن ُمٜمٝمـ، ؿم٤م  ُمـ إًمٞمف وي١موي

 اًمْمؿ، واإليقا  ُمٝمٛمقز، وهمػم ُمٝمٛمقًزا اًمٗمٕمؾ ىمرئ وًمذًمؽ اًمت٠مظمػم: واإلرضم٤م :

 اًمت٠مظمػم ووُمنِّ  وسم٤مًمتزوج، قمّمٛمتف، ذم وسم٤مإلُم٤ًم  ،ؿًْ وسم٤مًم٘مَ  سم٤معمْم٤مضمٕم٦م، وُمنِّ  وىمد

 سم٤مٔي٦م: اعمراد ويم٠من اًمتزوج، وشمر  واًمتٓمٚمٞمؼ، اًم٘مًؿ، وقمدم اعمْم٤مضمٕم٦م، شمر  سم٠مودادذ٤م:

 ُمٜمٝمـ، أردت عمـ وشم٘مًؿ شمِم٤م ، ُمـ ُمْم٤مضمٕم٦م وشمؽم  ٟم٤ًمئؽ، ُمـ ؿم ٧م ُمـ شمْم٤مضمع

 قمٚمٞمٝم٤م سم٘م٤م اإل ذم شمرهم٥م ُمـ قمّمٛمتؽ ذم وشمٌ٘مل هل٤م، شم٘مًؿ أٓ أردت عمـ اًم٘مًؿ وشمدع

 ُمـ وشمؽم  أُمتؽ، ٟم٤ًم  ُمـ ؿم ٧م ُمـ وشمتزوج شمٓمٚم٘مٝم٤م، أن ؿم ٧م ُمـ وشمٓمٚمؼ ًمؽ زوضم٦م

 اًمٌد  وأن شمرشمٞم٤ًٌم، ي٘متيض ٓ سم٤مًمقاو اًمٕمٓمػ أن ُمٗمٝمقًُم٤م يٙمقن أن قمغم ،هب٤م شمتزوج ومال شمِم٤م 

  اًمِم٤مهمؾ. فؿمٖمٚم ذل رؾم٤مًم٦م ًمف ٕن لف: ًمٞمس اإليقا  سم٠من يِمٕمر سم٤مإلرضم٤م 

 أن ٕطمد يٙمـ أ اُمرأة ظمٓم٥م إذا  ٜمٌلاًم يم٤من» : احلًـ قمـ روي وىمد

شيدقمٝم٤م طمتك خيٓمٌٝم٤م
(0)

 ضم٤مُمٕم٦م ىمًٛم٦م وذذه سم٘مقًمف: إصمر ذذا قمغم اًمزخمنمي وقمٚمؼ .

 ،شمر  أو ،و٤مضمع أُمًؽ وم٢مذا ٛمًؽ:يُ  أن وإُم٤م ،يٓمٚمؼ أن إُم٤م ٕٟمف اًمٖمرض: ذق عم٤م

 .يٌتٖمٞمٝم٤م أو يٌتٖمٞمٝم٤م ٓ اعمٕمزوًم٦م كمخي أن وم٢مُم٤م وقمز  ـمٚمؼ وإذا ،ي٘مًؿ أ أو ،وىمًؿ

 ومٙم٤من ،طمٌٞم٦ٌم وأم ،وُمٞمٛمقٟم٦م ،وصٗمٞم٦م ،وضمقيري٦م ،ؾمقدة :ُمٜمٝمـ أرضمك أٟمف :روي

ـا  ي٘مًؿ  ،ؾمٚمٛم٦م وأم ،وطمٗمّم٦م ،قم٤مئِم٦م :إًمٞمف آوى ممـ ويم٤مٟم٧م ،ؿم٤م  يمء ؿم٤م  ُم٤م هل

ـا  اهلل ريض وزيٜم٥م  ُم٤م ُمع ييًقِّ  يم٤من أٟمف وروي .(2)أرسمٕم٦م وآوى مخ٦ًم أرضمك ،قمٜمٝم

                                      

 شم»م. (3/118أظمرضمف قمٌد اًمرزا، ذم شمٗمًػمه )[( 1)

 ( قمـ أيب رزيـ.501/ 3أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )  (2)
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 طمتك شمٓمٚم٘مٜمل ٓ :وىم٤مًم٧م ،ًمٕم٤مئِم٦م ٚمتٝم٤مًمٞم وذ٧ٌم وم٢مهن٤م ،ؾمقدة إٓ ومٞمف ػمِّ وظُم  ًمف ـمٚمؼأُ 

ٟم٤ًمئؽ زُمرة ذم أطمنم
(0)

.  

  ومج٤م . سمالهم٦م ُمـ أي٦م أؾمٚمقب ذم ُم٤م اًم٤ٌم  قمـ يٖمٞم٥م أٓ ويٜمٌٖمل

 وأن ٟم٤ًمئف، ُمـ ؿم٤م  ُمـ إًمٞمف يْمؿ أن ذم احلري٦م يم٤مُمؾ ًمف أن شم٘مرر أو ًا: همفي

 ٚمٞمفقم يْمٞمؼ ىمٞمد ودون وذا ، ذذا ذم قمٚمٞمف طمرج دون اقمتزاهل٤م ؿم٤م  ُمـ ُمٜمٝمـ يٕمتز 

  طمريتف. دائرة

 أو واطمدة إًمٞمف يْمؿ أن ذم ٟمٗمًف ورهم٧ٌم أراد ذق إذا قمٜمف احلرج شمرومع شماكًقا: ولي

  اقمتزهلـ. اًمال  ٟم٤ًمئف ُمـ أيمثر

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿ شم٘مق : إذ وهه: ذًمؽ طمٙمٛم٦م شمنمح شمايمًثا: ولي

 سمٙمٚمٛم٦م شمٕمؼم إذ اًمٌالهم٦م: ىمٛم٦م ًمتٌٚمغ وإهن٤م .﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ُم٤م ُٓمرأة شمتح٘مؼ شمٙم٤مد ٓ ورو٤مذـ طمزهنـ قمدمو أقمٞمٜمٝمـ ىمرة أن ذًمؽ :شأدٟمك»

 ُمـ شم٠مٟمس طملم إًمٞمٝم٤م أىمرب شمٙمقن ًمٙمٜمٝم٤م أظمرى، اُمرأة رضمٚمٝم٤م ذم شمِم٤مريمٝم٤م داُم٧م

ٌ ٤م هب٤م، اذتءًُم٤م زوضمٝم٤م  أن ا٘م٘مف ُم٤م سم٘مدر ر  ذًمؽ ا٘مؼ وٓ قمٚمٞمٝم٤م، وطمرًص٤م هل٤م، وطم

 وٓ مُمٚمق همػم يٗمٕمؾ أٓ وؾمٕمف ذم يم٤من أٟمف ُمـ ي٘ملم قمغم وذل ًمٞم١مٟمًٝم٤م، إًمٞمف يذذ٥م

  ومٞمف. اًمٌالهم٦م يمؾ اًمٌالهم٦م يم٤مٟم٧م ذٜم٤م وُمـ سم٠مدٟمك، اًمتٕمٌػم يم٤من ذٜم٤م ُمـ آصمؿ،

 وم٢من .﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ﴿ شمٕم٤ممم: سم٘مقًمف اًمتٕم٘مٞم٥م يم٤من ذذا أضمؾ ُمـ وًمٕمٚمف

 قمٞمٜمٝم٤م شم٘مر ٓ أو شمٖمْم٥م، أو ومتحزن،  اهلل رؾمق  سمتٍم  شمرى ٓ عمـ وقمٞمًدا ومٞمف

                                      

ُمرومققمدد٤م   ( قمددـ قم٤مئِمدد٦م  31/ 24أظمرضمددف اًمٓمددؼماين ) [    .(3/243)اًمٙمِمدد٤م ، ًمٚمزخمنمددي ( 1)

رهمٌد٦م  ذم اًمددٟمٞم٤م إٓ  ٕطمنمد (: ىم٤مًم٧م يد٤م رؾمدق  اهلل ُمد٤م يب ُمدـ  32/ 24وزاد ومٞمف ُمـ ـمريؼ آظمر) 

 شم». م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم أزواضمؽ ومٞمٙمقن زم ُمـ اًمثقاب ُم٤م هلـ
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 ُمث٤مًرا يٙمقن ومٙمٞمػ ؟T هللا ُمـ سمتٗمقيض ُمٜمٝمـ يٕمتزهل٤م عمـ اقمتزاًمف أًمٞمس وهتدأ،

  واحلزن؟ ًمٚمٖمْم٥م

 مم٤م ر  قمٚمٞمف خيٗمك ٓ ومٝمق .﴾ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ ي٘مق : أي٦م ظمت٤مم وذم

ُؾ  ٓ طمٚمٞمؿ ًمٙمٜمف اًمٜمٗمس، ذم يْمٓمرب أو اًم٘مٚم٥م، سمف يٜمٌض أو اًمّمدر، ذم خيتٚم٩م  ُيَٕمجِّ

  ت٘مك.يُ  وأن ذر،ُا  أن ومٞمٜمٌٖمل يًتح٘مف، عمـ اًمٕم٘م٤مب

 سمٜمّم٥م (يمٚماٝمـ) ىُمرئ ىمد أٟمف ٟمذيمر أن ٟمقد اًمث٤مًمث٦م أي٦م إمم ٟمٜمت٘مؾ أن وىمٌؾ

شآشمٞمتٝمـ» ذم ًمٚمْمٛمػم شمقيمٞمًدا ،شيمؾ»
 اًم٘مرا ة وذل- ىُمرئ يمء ،(0)

 اسمـ إمم ُٟم٥ًم ويمء ،شيرولم» ذم اًمٜمًقة ًمٜمقن شمقيمٞمد أٟمف قمغم سم٤مًمرومع -اعمِمٝمقرة

(آشمٞمتٛمقذـ سمء يمٚمٝمـ ويرولم) ىمرأ أٟمف  ُمًٕمقد
 اف٤مر قمغم اًمتقيمٞمد سمت٘مديؿ .(2)

  يمٚمٝم٤م. اًم٘مرا ات ذذه قمغم اعمٕمٜمك ٚمػخيت وٓ واعمجرور،

 اهلل رؾمق  إمم ُمًٜمدةً  اعمِمٞم ٦م ُم٤مدة اؾمتٕمٛمٚم٧م أي٦م أن قمغم ٟمٜمٌف أن ٟمح٥م يمذًمؽ

، سمف ُمراًدا آسمتٖم٤م  اؾمتٕمٛمٚم٧م صمؿ إيقا ، أو إرضم٤م  ُمـ ومٞمف يرهم٥م ُم٤م هب٤م وُمراًدا 

 أدا  ذم واًمٕمز  اإلرضم٤م  ُمـ يمال   واؾمتٕمٛمٚم٧م ُمٜمٝمـ، إيقائٝم٤م ذم يرهم٥م ومٞمٛمـ اًمرهم٦ٌم

 ورضمٕم٧م اعمٕمٜمٞملم، ُمـ يمؾ قمـ اًمتٕمٌػم ذم ومٜمققم٧م وآسمتٖم٤م ، ًمإليقا  اعم٘م٤مسمؾ اعمٕمٜمك

ًٓ   اهلل رؾمق  ُمِمٞم ٦م إمم يمٚمف إُمر  طمٙمًء  خي٤مًمػ ٓ يٕمتز  طملم ومٝمق وأظمػًما، أو

 وطملم طمرضًم٤م، وٓ إصمٛمد٤ًم اس ومال إًمٞمف، إُمر T اهلل ومقض أن سمٕمد قمٚمٞمف، وُمرض

 إمم أىمرَب  اًمتٗمقيض ذذا يم٤من صمؿ وُمـ اًمْمؿ، هبذا ُمتٗمْمؾ ذق سمرهمٌتف ُمدومقع يْمؿ

 واًمتٜم٤مومس، اًمٖمػمة ُمـ قم٤مدة يٜمٌع اًمذي احلزن وسملم سمٞمٜمٝمـ واق  مجٞمًٕم٤م، يروٞمٝمـ أن

  اًمٜمٗمس. وراطم٦م اًم٤ٌم ، هبدو  ومٞمٜمٕمٛمـ أقمٞمٜمٝمـ وي٘مرا 

                                      
 شمم.»(3/562يٜمٔمر اًمٙمِم٤م  ًمٚمزخمنمي )[(  1)
 شمم.»شويرولم يمٚمٝمـ سمء آشمٞمتٝمـ»اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. وومٞمف: [(  2)
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 ُأطمٚمٚمـ اًمال  سمٕمد قمٚمٞمف اًمٜم٤ًم  حتريؿ ذق ومٛمقوققمٝم٤م اًمث٤مًمث٦م أي٦م وأُم٤م 173

 ومٝمـ اًمٞمٛملم ُمٚمؽ إٓ هبـ همػمذـ اؾمتٌدا  ؿوحتري إومم، أي٦م ذم ًمف

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ شم٘مق : أهن٤م ذًمؽ أسمًدا، ًمف طمال 

 وٓ .﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ

 سم٤مٔي٦م، اعمراد اعمٕمٜمك شمٌلم ًمٞمٛمٙمـ ذٜم٤م: اعمحذو  إًمٞمف اعمْم٤م  قمـ اًمٌح٨م ُمـ سمد

 شم٘مدير ذم أصم٤مر اظمتٚمٗم٧م وىمد ،قمٚمٞمف إظمري٤مت اًمٜم٤ًم  حتريؿ يم٤من سمٕمده ُمـ واًمذي

  :إًمٞمف اعمْم٤م  ذذا

 و إُ  ٟم٤ًمئف سمٕمد يتزوج أن  اهلل رؾمق  هنل» : قم٤ٌمس اسمـ قمـ ومروي

شؿمٞمً ٤م
(0)

 ظمػمذـ عم٤م» ىمقًمف: وذق قم٤ٌمس، اسمـ يمٚمٛم٦م يقوح ُم٤م ىمت٤مدة قمـ وروي .

چ چ چ چ ڇ ﴿ :وم٘م٤م  قمٚمٞمٝمـ: ىمٍمه أظمرة واًمدار ورؾمقًمف اهلل وم٤مظمؽمن

 شورؾمقًمف اهلل اظمؽمن ًمتلا اًمتًع وذـ .﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
(2)

.  

 اعمْم٤م  أن واًمْمح٤م  وقمٙمرُم٦م، ص٤مًمح، وأيب ، يمٕم٥م سمـ أيب قمـ وروي

 :يمٕم٥م سمـ ٕيب زي٤مد ىم٤م » اًم٤ًمسم٘م٦م: أي٦م ذم ًمؽ أطمٚمٚمٜم٤مذـ اًمال  ذق: اعمحذو  إًمٞمف

 وم٘مرأت .ذًمؽ قمٚمٞمف ارم يم٤من ُم٤م :ىم٤م  يتزوج؟ أن أزواضمف ُم٤مت ًمق  ًمٚمٜمٌل يم٤من ذؾ

 رضسًم٤م ًمف أطمؾ :وم٘م٤م  :ىم٤م  .﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ںڳ ﴿ :أي٦م ذذه قمٚمٞمف

 يٛمٞمٜمف ُمٚمٙم٧م وُم٤م أضمرذ٤م، آشمك اُمرأة يمؾ ًمف أطمؾ ؾمقاذـ، ُم٤م قمٚمٞمف وطمرم اًمٜم٤ًم ، ُمـ

                                      

 شم» .مُمردويفاسمـ ( إمم 6/637قمزاه اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر )[( 1)

 .(22/21)ي شمٗمًػم اًمٓمؼم( 2)
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 اُمرأة ويمؾ ظم٤مٓشمف، وسمٜم٤مت ظم٤مًمف وسمٜم٤مت قمءشمف وسمٜم٤مت قمٛمف وسمٜم٤مت قمٚمٞمف، اهلل أوم٤م  مم٤م

 ٓ ًمف: ىمٞمؾ صمؿ .اعم١مُمٜملم دون ُمـ ًمف ظم٤مًمّم٦م يًتٜمٙمحٝم٤م أن أراد إن ًمف ٟمٗمًٝم٤م وذ٧ٌم

 شسمٕمد ُمـ اًمٜم٤ًم  ًمؽ اؾ
(0)

.  

٤م ُ  ًَمَؽ  َاِؾُّ  ٓ» :ىمقًمف جم٤مذد قمـ وروي ًَ ـْ  اًمٜمِّ  اًمٞمٝمقدي٤مت وم٠مُم٤م اعمًٚمءت، همػم ُِم

 .شقمٚمٞمؽ ومحرام واعمنميم٤مت واًمٜمٍماٟمٞم٤مت

 قمٜمدي إىمقا  وأومم وهمػمذ٤م: أصم٤مر هلذه إيراده قم٘م٥م اًمٓمؼمي ىم٤م  وىمد

 ًمؽ أطمٚمٚمتٝمـ اًمٚمقا  سمٕمد ُمـ ٜم٤ًم اًم ًمؽ اؾ ٓ :ذًمَؽ  ُمٕمٜمك :ىم٤م  ُمـ ىمق  سم٤مًمّمح٦م

 :ىمقًمف إمم ...﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ :سم٘مقزم

 اًمٜمًخ دقمقى ذم أؾمٚمٗمٜم٤مه سمء هلذا قمٚمؾ صمؿ .﴾﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﴿

 ذٜم٤م ٟمٕمٞمده ومال أي٦م قمغم
(2)

.  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ ڎ   ﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمف وم٠مُم٤م

 أن وٓ ذًمؽ: ُمٕمٜمك ىم٤م : ُمـ ىمق  ومٞمف اعم٠مصمقرة إىمقا  وم٠مومم ﴾ڈ

 أُمٝم٤مت ضمٕمٚمٝمـ ىمد اهلل يم٤من إذ أزواضًم٤م: همػمذـ هبـ ومتًتٌد  أزواضمؽ شمٓمٚمؼ

 وم٤مظمؽمن ورؾمقًمف، سم٤مهلل واًمرو٤م أظمرة، واًمدار اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة سملم ذـوظمػما  اعم١مُمٜملم

 سمٓمال،، ومراىمٝمـ ُمـ وُمٜمع سمذًمؽ، همػمه قمغم ومحرُمـ أظمرة، واًمدار ورؾمقًمف اهلل

 يمت٤مسمف ذم سملم ُم٤م قمغم ًمؽذ ًمف اهلل أطمؾ سمؾ ُمٜمف، يٛمٜمع ومٚمؿ همػمذـ ٟمٙم٤مح وم٠مُم٤م
(1)

.  

                                      

 اعمّمدر ٟمٗمًف ذم اعمٙم٤من ٟمٗمًف.( 1)

 ُمـ ذذا اًمٙمت٤مب. (16ص)ذم شمًتٓمٞمع أن دمد شمٕمٚمٞمؾ اًمٓمؼمي عم٤م اظمت٤مره يم٤مُماًل ( 2)

 .(24-22/23)اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه ( 3)
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ـقم ؾمٗمٞم٤من قمـ أمحد اإلُم٤مم أظمرج وىمد
  قم٤مئِم٦م قمـ قمٓم٤م ، قمـ قمٛمرو، (0)

شاًمٜم٤ًم  ًمف اهلل أطمؾ طمتك  اهلل رؾمق  ُم٤مت ُم٤م» ىم٤مًم٧م:
 (2)

. 

 ،قم٤مئِم٦م قمـ ،قمٛمػم سمـ قمٌٞمد قمـ قَمٓم٤م ، قمـ ضُمَرْي٩م، اسمـ طمدي٨م ُمـ ٤مأيًْم  ورواه

 .ؾمٜمٜمٞمٝمء ذم واًمٜم٤ًمئل اًمؽمُمذي ورواه

 ؿمٞم٦ٌم، سمـ اعمٚمؽ قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد طمدصمٜم٤م ُزْرقَم٦م، أسمق طمدصمٜم٤م :طم٤مشمؿ أيب اسمـ وىم٤م 

احلزاُمل اًمرمحـ قمٌد سمـ اعمٖمػمة طمدصمٜمل سمٙمر، أيب سمـ قمٛمر طمدصمٜمل
 ُمقمم اًمٜمي أيب قمـ ،(1)

 يٛم٧م أ :ىم٤مًم٧م أهن٤م ؾمٚمٛم٦م أم قمـ َزُْمَٕم٦م، سمـ وذ٥م سمـ اهلل قمٌد قمـ ،اهلل قمٌٞمد سمـ قمٛمر

 شحمرم ذات إٓ ؿم٤م ، ُم٤م اًمٜم٤ًم  ُمـ يتزوج أن ًمف اهلل أطمؾا  طمتك  اهلل رؾمق 
(1)

.  

صحٞمحف ذم طم٤ٌمن واسمـ ُم٤مضمف واسمـ واًمٜم٤ًمئل داود أسمق رواه ُم٤م أُم٤م
(5)

  أٟمف ُمـ 

 ذق إذ أي٦م: ُمـ اًم٘مدر هلذا شمٗمًػًما ذٜم٤م اظمؽمٟم٤مه ُم٤م يٜم٤مذم ومال راضمٕمٝم٤م، صمؿ طمٗمّمف ـمٚمؼ

ًٓ  همػمذ٤م يتزوج وأ يٗم٤مرىمٝم٤م أ   ُمٜمٝم٤م. سمد

 ـمال، اقمتزم  اًمرؾمق  أن ُمـ  قم٤مئِم٦م قمـ اًمّمحٞمح ذم ضم٤م  ُم٤م وأُم٤م

 شمٜم٤مومٞمف: ٓ أيًْم٤م ومٝمل ًمٞمٚمتٝم٤م قمـ ًمٕم٤مئِم٦م ٟمزًم٧م قمٜمدُم٤م يٓمٚم٘مٝم٤م وأ أسم٘م٤مذ٤م وًمٙمٜمف ؾمقدة

                                      
 شمم.»، واعمث٧ٌم ُمـ ُمّمدر اًمتخري٩مشسمـ»ذم إصؾ: [(  1)
 شم( م. »6/41[أظمرضمف أمحد ) (2)
، واعمثٌدد٧م ُمددـ ُمّمدددر اًمتخددري٩م، ويٜمٔمددر هتددذي٥م اًمٙمددء  ذم أؾمددء  اًمرضمدد٤م ، شاخلزاقمددل»ذم إصددؾ: [(  3)

سمِمددد٤مر قمدددقاد ُمٕمدددرو  د:  م، حت٘مٞمدددؼ 1980 -ل1400، 1ًمٚمٛمدددزي، ُم١مؾمًددد٦م اًمرؾمددد٤مًم٦م، سمدددػموت، ط

 شمم.»(28/387)
 شم»(م. 10/3145[أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ )  .(3/502)احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه ( 4)

(، واسمددددـ طمٌدددد٤من 2016(، واسمددددـ ُم٤مضمددددف )3560ًمٜمًدددد٤مئل )(، وا2283[أظمرضمددددف أسمددددق داود )( 5)

 شم»(م. 10/100)
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  اعم١مُمٜملم. أُمٝم٤مت إطمدى فمٚم٧م ٕهن٤م

 ُمـ آؾمتٌدا ، عمٜمع شم٠ميمٞمد ومٝمق .﴾ڎ ڎ ڈ﴿ :T ىمقًمف وأُم٤م

 أزواضمف ُمـ واطمدة حمؾ إطمالهل٤م يريد ُمـ سمحًـ يٕمج٥م طملم ُمٜمف ُمٜمع إذا إٟمف طمٞم٨م

 يِمٌٝمف. ُم٤م أو سم٤محلًـ إقمج٤مب ُمـ إًمٞمف داقمل ٓ طمٞم٨م ُمٜمف يٛمٜمع أن وم٠مومم

 اهلل أوم٤م  مم٤م يٛمٞمٜمف ُمٚمٙم٧م ُم٤م اًمرؾمق  قمغم اًمٜم٤ًم  حتريؿ ُمـ T اهلل اؾمتثٜمك وىمد

 ًمف طمٚمٝمـ ذم يت٘مٞمد ٓ وذق ًمٚمزوضم٤مت، ُم٤م ُمثؾ احل٘مق، ُمـ هلـ ًمٞمس وم٢مهنـ قمٚمٞمف:

ـا  وًمق ٞمٛملماًم سمٛمٚمؽ ًمف طمال  ومٝمـ سم٢مؾمالُمٝمـ،   ُمنميم٤مت. أو يمت٤مسمٞم٤مت يم

 يمؾ يراىم٥م ومٝمق .﴾ک ک ک ک گ گ ﴿ ذل: أظمػًما أي٦م وم٤مصٚم٦م ويم٤مٟم٧م

 إظمالد، ذم يدور ُم٤م يمؾ يراىم٥م وقمٚمٞمٝمؿ، قمٚمٞمؽ واّمٞمف قم٤ٌمده، يٗمٕمٚمف وُم٤م شمٗمٕمؾ، ُم٤م

  يت٘مك. أن ومٞمٜمٌٖمل اًمّمدور، سمف شمٕمتٚم٩م وُم٤م

  سمف: شمقطمل ُم٤م قمغم اًمتٜمٌٞمف يٜمٌٖمل قم٤ٌمرات أي٦م وذم

: لومٝم ًٓ  ظمٓمٌتٝم٤م، قمغم اإلىمدام ىمٌؾ اعمخٓمقسم٦م إمم اًمٜمٔمر سمجقاز شمقطمل أو

 دم همنن إيمقفا، اكظر» إٟمّم٤مر: ُمـ اُمرأة يتزوج أن أراد ًمرضمؾ  اهلل رؾمق  ىم٤م  يمء

اًمّمٖمر يٕمٜمل ويم٤من .شؾمقًئا األكصار أفمكم
(0)

 قمٜمدُم٤م ؿمٕم٦ٌم سمـ ًمٚمٛمٖمػمة طمدث ويمء ،

 اًمرؾمق : ًمف ىم٤م  .ٓ ىم٤م : ٚمءوم إًمٞمٝم٤م؟ ٟمٔمرت ذؾ اًمرؾمق : ؾم٠مًمف وم٘مد اُمرأة، ظمٓم٥م

«زمقـؽام بمدم أن أضمرى همنكه إيمقفا؛ هماكظر»
(2)

.  

 .﴾ڎ ڎ ڈ﴿ ىمقًمف: ذل أي٦م ذم افقاز هبذا شمقطمل اًمتل واًمٕم٤ٌمرة

  اًمٜمٔمر. سمٕمد اإلقمج٤مب يٙمقن وم٢مٟمء

                                      

 ومٞمف. (74)أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، طمدي٨م رىمؿ: ( 1)

 .(1087)أظمرضمف اًمؽمُمذي وطمًٜمف، يمت٤مب: اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب: اًمٜمٔمر إمم اعمخٓمقسم٦م، طمدي٨م رىمؿ ( 2)
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 وأ .﴾چ  چ  چ چ  ڇ  ڇ﴿ : ًمٚمرؾمق  ومٞمٝم٤م T اهلل ي٘مق  صم٤مٟمًٞم٤م: وذل

 اخلٓم٤مب ذم اًمتٗم٤موت وذذا اعم١مُمٜملم، ُمع ؾومٕم يمء ذًمؽ ورا  ُم٤م قمٚمٞمؽ طمرم ي٘مؾ:

 سم٘مقًمف: ًمف اخلٓم٤مب ضم٤م  درضم٦م أرومع اًمرؾمق  ومألن اًمدرضم٦م، ذم اًمتٗم٤موت ُمّمدره

 .﴾...ڍ  ڌ  ڌ﴿ سم٘مقًمف: ًمٚمٛم١مُمٜملم وضم٤م  ﴾...چچچ﴿

 سمزي٤مدة أوٓل٤م: ذم أظمر، أزواضًم٤م سم٠مزواضمف اًمتٌد  ٟمٗمل ُمرشملم شم١ميمد صم٤مًمًث٤م: وذل

 سم٘مقًمف: اًمث٤مٟمٞم٦م وذم اًمٜمٗمل، ًمت١ميمد زيدت إٟمء ومٝمل ،شأزواج» ىمٌؾ شُمـ»

 سمف ًمف ُمًٛمقطًم٤م ًمٞمس اًمتٌد  أن ًمت٠ميمٞمد سمف ضمل  إٟمء ومٝمق .﴾ڎ ڎ ڈ﴿

  مجٞمالت. ًمًـ ٕهنـ يٕمجٌف: ٓ طملم وم٠مومم احل٤مًم٦م، ذذه ذم طمتك

 وم٤مقمٚمف أن ُمع اًمٗمٕمؾ ذذا ي١مٟم٨م وأ اؾ، ٓ اعمٜمٗمل سم٤مًمٗمٕمؾ أي٦م سمدئ٧م وم٘مد وأظمػًما

 شم٠مٟمٞمثف ضمٕمؾ واعمجرور سم٤مف٤مر وم٤مقمٚمف وسملم سمٞمٜمف ّمؾاًمٗم ٕن اًمٜم٤ًم : ذق طم٘مٞم٘مل ُم١مٟم٨م

 ضمٕمٗمر أيب ىمرا ة وذل ،(حتؾ ٓ) ىُمرئ وىمد هلذا، شمذيمػمه وم٤ًمغ سمقاضم٥م وًمٞمس ضم٤مئًزا

 أُم٤م ، (0) موقم٤ٌمس[ ،واعمٗمْمؾ ،وإقمِمك ،وظمٚمػ ،وطمٗمص ،وقمكم ،ومحزة ،وٟم٤مومع

  .(2) اًم٤ٌمىملم ىمرا ة ومٝمل إظمرى اًم٘مرا ة

 ًمٚمٜمٌل اؾ ٓ وُم٤م اؾ قمء احلدي٨م ـُم احلد ذذا إمم اًمًقرة شمّمؾ وإذ

 وذم اًمٜمٌل، ُمع قمٚمٞمٝمؿ و٥م وُم٤م هلؿ، اؾ ُم٤م هلؿ ًمتنمع اعم١مُمٜملم: شمٜم٤مدي

                                      

 يمذا سم٤مٕصؾ. (1)

اًمٜمنمدد ذم  يب ضمٕمٗمددر دون اًمٌدد٤مىملم. يٜمٔمددراًمددقارد ذم يمتدد٥م اًم٘مددرا ات أهندد٤م ىمددرا ة أيب قمٛمددرو وأ ( 2)

ٓسمـ افزري، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، شمّمحٞمح وُمراضمٕم٦م قمغم حمٛمد   اًم٘مرا ات اًمٕمنم،

، 1إحت٤م  ومْمال  اًمٌنم، ًمٚمدُمٞم٤مـمل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، ًمٌٜم٤من، ط و (،  389/ 2اًمْم٤ٌمع )

  .(634أٟمس ُمٝمرة ) ص  :م، حت٘مٞمؼ 1998ذد ،1419
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 ُمـ يٚمتزُمقه أن قمٚمٞمٝمؿ و٥م اًمذي وُم٤م سمٞمقشمف؟ يدظمٚمقا أن هلؿ ي٤ٌمح ومٛمتك ُمٕم٤مُمٚمتف،

 ارم وعم٤مذا هلؿ؟ ذقمتف ُم٤م يمؾ ذم اًمن وُم٤م يدظمٚمقهن٤م؟ طملم زوضم٤مشمف وُمع ُمٕمف أدب

  ومٞم١مذوه؟ قمٚمٞمف يث٘مٚمقا أو سمٕمده، ُمـ أزواضمف يٜمٙمحقا أن قمٚمٞمٝمؿ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ :T اهلل ي٘مق 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

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

         ﯁  ﯀  ﮿  ﮾ 

       ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 

ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت 

ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ خت

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڇ ڇ ڇ

ک ک گ گ گ گ ڳ  ڑ ڑ ک ک

  .م58-54 [إطمزاب: ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 شمٌلم -احلج٤مب وآي٦م اًمث٘مال ، آي٦م شمًٛمك وذل- أي٤مت ذذه ُمـ األولم واآلبة

 ذم يٙمقن طملم  اهلل ؾمق ر ُمع اًمتزاُمٝم٤م اًمقاضم٥م وإطمٙم٤مم أداب ًمٚمٛم١مُمٜملم

 أٓ قمغم اًمٓمٕم٤مم، إمم يدقمقذؿ طملم إٓ ُمٜمٝم٤م سمٞمًت٤م يدظمٚمقا أٓ سمٞمٜمٝم٤م: وُمـ سمٞمقشمف، أطمد

 سمٞمٜمٝم٤م وُمـ شمٜم٤موًمف، ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد يٛمٙمثقا وأٓ اًمٓمٕم٤مم، ٟمْم٩م ىمٌؾ اًمدظمق  يتٕمجٚمقا
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 ومء قمٜمٝمؿ، يًؽمذـ طمج٤مب دون ُمٜم٤مزهلـ اًمرؾمق  أزواج قمغم ي٘متحٛمقا أٓ يمذًمؽ:

 ذذا وم٢من وسمٞمٜمٝمـ، سمٞمٜمٝمؿ اًمًتقر شمرظمك أن سمٕمد إٓ طم٤مضم٦م ي٠ًمًمقذـ أن هلؿ يٜمٌٖمل

 أن ُمـ -طم٤مؾمؿ ُم١ميمد سم٠مؾمٚمقب- ُمٜمٕمٝمؿ أيًْم٤م: سمٞمٜمٝم٤م وُمـ وىمٚمقهبـ، ًم٘مٚمقهبؿ أـمٝمر

 يٜمٝمرذؿ أن طمٞم٤مؤه يٛمٜمٕمف اًمذي احلٞمل وذق ويْم٤مي٘مقه، قمٚمٞمف ومٞمث٘مٚمقا  اًمٜمٌل ي١مذوا

 وهلذا سمٕمده: ُمـ قمٚمٞمٝمؿ ٟم٤ًمئف حتريؿ أظمػًما: سمٞمٜمٝم٤م وُمـ خيّمف، أُمر ذم قمٚمٞمٝمؿ يِمتد أو

 ٟمٙم٤مطمٝمـ ُمـ اعم١مُمٜملم سمٛمٜمع اًمتحريؿ قمغم ذٜم٤م وٟمص اعم١مُمٜملم، أُمٝم٤مت ىمٌؾ ُمـ ؾمءذـ

  .﴾ٴۇ ۋ جئ﴿ سم٤مقمت٤ٌمره صمؿ أسمًدا،

 سم٠من شمذيمرذؿ إذ سمٕمْمٝم٤م: أو إطمٙم٤مم ذذه ُمٜمٝمؿ خي٤مًمػ ُمـ شمتققمد ايمثاكقة واآلبة

 اًمٜمٞم٤مت، وُمـ ٤مُمٜمٝم خيٗمقن وُم٤م وإومٕم٤م ، إىمقا  ُمـ يٌدون ُم٤م يمؾ يٕمٚمؿ اهلل

 أداب قمغم ظمروج ُمـ ومٞمف ي٘مٕمقا أن قمًك ُم٤م قمغم ويٕم٤مىمٌٝمؿ قمٚمٞمف، وؾمٞمح٤مؾمٌٝمؿ

  هلؿ. ذقمٝم٤م اًمتل ًمألطمٙم٤مم خم٤مًمٗم٦م أو هب٤م، أدهبؿ اًمتل

 ُمٜمف، اعمح٤مرم سم٤مؾمثٜم٤م  إومم أي٦م ذم احلج٤مب ُمـ ذع ُم٤م شمٙمٛمؾ ومٝمل ايمثايمثة اآلبة أما

 واًمٕمٌٞمد، اإلُم٤م  ُمـ اًمٞمٛملم متٚمؽ ُم٤م ُمع وٓ اًمٜم٤ًم ، ُمع ٓ اًمرضم٤م  ُمع طمج٤مب أٟمف وسمٞم٤من

 ،﴾ٹ  ٹٹ﴿ سمٕمده ذيمر صمؿ وُمـ قمٚمٞمٝمـ، افٜم٤مح ٟمٗمل أؾمٚمقب ذم ضم٤م  اؾمتثٜم٤م  وذق

 .﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ :ذل أي٦م وم٤مصٚم٦م ويم٤مٟم٧م

 سمٛمٕمٜمك اًمٜمٌل، قمغم واًمتًٚمٞمؿ سم٤مًمّمالة اعم١مُمٜملم أُمر هب٤م وم٤معمراد ايمرازمعة اآلبة وأما

د ُمرإ ذذا ًمٙمـ اًمرمح٦م، وـمٚم٥م ًمف اًمدقم٤م  ڄ ڄ ﴿ سم٘مقًمف: T اهلل ًمف ُمٝما

 ذق قمٚمٞمف اهلل سمّمالة اعمراد أن ؾمٌؼ ومٞمء سمٞمٜم٤م وىمد .﴾ڄ ڄ ڃ ڃڃ

 اعمٕمٜمك وأن ًمف، وآؾمتٖمٗم٤مر سم٤مًمرمح٦م ًمف اًمدقم٤م  قمٚمٞمف اعمالئٙم٦م سمّمالة واعمراد إي٤مه، رمحتف
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 ذق -ذٜم٤م يّمٚمقن ومٞمف اؾمتٕمٛمٚم٧م اًمذي وذق- اعمالئٙم٦م وصالة اهلل صالة يِمٛمؾ اًمذي

 سمرمحتف اهلل ُمـ ورقم٤ميتف واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف أُمره، وصالح ظمػمه ومٞمف سمء آقمتٜم٤م 

 ًمف سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر اعمالئٙم٦م وُمـ إي٤مه،
(0)

.  

 اهلل ي١مذون اًمذيـ أوًم ؽ يًتح٘مف اًمذي افزا  سمٞم٤من هب٤م وم٤معمراد اخلامهة اآلبة وأما

 ،سم٤مهلل سم٤مًمٙمٗمر  رؾمقًمف ي١مذون أو يٕمّمقٟمف، أو اًمقًمد، ًمف يٜمًٌقن أو سمف، ينميمقن إذ

 همػم اًمّمٗم٤مت ُمـ ومٞمف ًمٞمس سمء وصٗمف أو ، قمروف ذم سم٤مخلقض أو سمٛمٕمّمٞمتف، أو

 اًمدٟمٞم٤م ذم اهلل رمح٦م ُمـ اًمٓمرد إٓ افزا  ذذا يٙمقن وُم٤مذا قمٚمٞمف، آقمتدا  أو احلٛمٞمدة،

  أظمرة؟ ذم اعمٝملم واًمٕمذاب وأظمرة،

 ٞم٤منسم إن ايمت٧ًٌم، أو ايمت٥ًم ُم٤م سمٖمػم ُم١مُمٜم٦م أو ُم١مُمٜم٤ًم ي١مذي ُمـ ضمزا  ُم٤م وًمٙمـ

 وإصمؿ هبت٤من سم٠مٟمف اإليذا  ذذا ومٞمٝم٤م وصػ وم٘مد اًم٤ًمدؾم٦م، أي٦م ُمقوقع ذق افزا  ذذا

 واًمٕم٘م٤مب اًمدٟمٞم٤م، ذم قمٚمٞمٝمؿ اًمٖمْم٥م ذق صمؿواإل اًمٌٝمت٤من ُمـ يمؾ وضمزا  سملمِّ  واوح

  أظمرة. ذم هلؿ اًمِمديد

 آي٦م، آي٦م ومٜمٗمنذ٤م إًمٞمٝم٤م ٟمٕمقد ًممي٤مت اعمقضمز اًمٕمرض ذذا سمٕمد وأن،

  أطمٙم٤مم. ُمـ ىمررشمف ُم٤م وٟمٌلم

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ شم٘مق : ومٜمجدذ٤م إومم سم٤مٔي٦م وٟمٌدأ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

﮶﮷  ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

                                      

 ذم ذذا اًمٙمت٤مب. (158)اٟمٔمر: اًمٗم٘مرة ( 1)
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﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁     

           ڭ ڭ 

 .﴾ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ

 شمٕمر  أي٦م ذذه وأن اًمًقرة، ذم ًمٚمٛم١مُمٜملم اًمراسمع اًمٜمدا  ذق ذذا أن أؾمٚمٗمٜم٤م وىمد

  ٤مـم٥م أهن٤م ومًٌٌف اًمث٘مال  آي٦م أهن٤م أُم٤م احلج٤مب، وآي٦م اًمث٘مال ، آي٦م سم٤مؾمؿ اعمٗمنيـ سملم

 يمء- إذن سمٖمػم  اًمٜمٌل ُمٜم٤مز  يدظمٚمقن يم٤مٟمقا اًمذيـ أوًم ؽ وذؿ اًمّمح٥م، سمٕمض

 اًمٓمٗمٞمٚمٞمقن وذؿ اإلؾمالم، واسمتدا  اف٤مذٚمٞم٦م ذم سمٞمقهتؿ ذم يّمٜمٕمقن ذًمؽ ىمٌؾ يم٤مٟمقا

 وٓ دقمقة دون  اًمٜمٌل سمٞمقت إمم ومٞمًٌ٘مقٟمف -ٓمٕم٤مماًم وىم٧م يتحٞمٜمقن يم٤مٟمقا اًمذيـ

 ُمٕمٝمؿ، ومتٜم٤موًمقه اًمٌٞم٧م أذؾ ؿم٤مريمقا شمٜم٤موًمف وىم٧م وطم٤من اًمٓمٕم٤مم ٟمْم٩م إذا طمتك إذن،

  ومٞمٝم٤م. ومرض اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت قمغم احلج٤مب ومألن احلج٤مب آي٦م أهن٤م وأُم٤م

 أن ي١ميمد ُم٤م -ـمر، قمدة ُمـ-  ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح وذم

  اًمٜمٌل قمغم لسُمٜم» ي٘مق : طمٞم٨م ظم٤مص٦م، طم٤مدصم٦م يم٤من أي٦م ذذه ٟمزو  ذم اًم٥ًٌم

 ومٞم٠ميمٚمقن ىمقم ومٞمجل  ،٤مداقمٞمً  اًمٓمٕم٤مم قمغم وم٠مرؾمٚم٧م ،وحلؿ سمخٌز ضمحش سمٜم٧م سمزيٜم٥م

 ،أدقمق اأطمدً  أضمد ُم٤م طمتك ومدقمقت ،وخيرضمقن ومٞم٠ميمٚمقن ىمقم ول  صمؿ ،وخيرضمقن

 رذط ٦مصمالصم وسم٘مل .«ؿمعامؽم ارهمعوا» :ىم٤م  ،أدقمقه اأطمدً  أضمد ُم٤م ،اهلل ٟمٌل ي٤م :وم٘مٚم٧م

 فمؾقؽم ايمهالم» :وم٘م٤م  قم٤مئِم٦م طمجرة إمم وم٤مٟمٓمٚمؼ  اًمٜمٌل ومخرج اًمٌٞم٧م ذم يتحدصمقن

 أذٚمؽ وضمدت يمٞمػ ،اهلل ورمح٦م اًمًالم وقمٚمٞمؽ :وم٘م٤مًم٧م .شاهلل ورَّية ايمبقت ألل

ىومت٘مرا  ،ًمؽ اهلل سم٤مر 
 يمء ًمف وي٘مٚمـ ،ًمٕم٤مئِم٦م ي٘مق  يمء هلـ ي٘مق  يمٚمٝمـ ،ٟم٤ًمئف رجَ طُم  (0)

                                      
  أيب : ـمٞمٌد٦م، حت٘مٞمدؼ ذدى اًم٤ًمري، ُم٘مدُم٦م ومتح اًم٤ٌمري، ٓسمدـ طمجدر اًمٕمًد٘مالين، داريٜمٔمر  [أي شمتٌٕمٝم٤م. (  1)

 شم(م.»1/418 )يبىمتٞم٦ٌم ٟمٔمر اًمٗم٤مري٤م
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 اًمٜمٌل ويم٤من ،يتحدصمقن اًمٌٞم٧م ذم رذط صمالصم٦م وم٢مذا  اًمٜمٌل رضمع صمؿ ،قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 أن ظمؼمأُ  أو آظمؼمشمف أدري ومء ،قم٤مئِم٦م طمجرة ٟمحق ٤مُمٜمٓمٚم٘مً  ومخرج احلٞم٤م  ؿمديد 

٦مأؾمٙمٗما  ذم رضمٚمف ووع إذا طمتك ومرضمع ،ظمرضمقا اًم٘مقم
 وأظمرى داظمٚم٦م اًم٤ٌمب (0)

شاحلج٤مب آي٦م وأٟمزًم٧م ،وسمٞمٜمف سمٞمٜمل اًمًؽم أرظمك ٦مظم٤مرضم
(2)

. 

خ٤مري أورد ويمذًمؽ  يدظمؾ ،اهلل رؾمق  ي٤م ىمٚم٧م: : قمٛمر ىم٤م » ىم٤م :  أٟمس قمـ اًٌم

شاحلج٤مب آي٦م اهلل وم٠مٟمز  ،سم٤محلج٤مب اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت أُمرَت  ومٚمق ،واًمٗم٤مضمر اًمؼم قمٚمٞمؽ
(1)

. 

٤من وذا  اًم٥ًٌم ذذا أن وُمع  ذق يمء- اًمٚمٗمظ سمٕمٛمقم وم٤مًمٕمؼمة ٟمرى، يمء ظم٤مصا

 ذم اًم٥ًٌم ذؿ يم٤مٟمقا اًمذيـ أوًم ؽ أن ذذا وُمٕمٜمك اًم٥ًٌم، سمخّمقص ٓ -ُم٘مرر

ًٓ  أي٦م شمِمٛمٚمٝمؿ ومٞمٛمـ يدظمٚمقن أي٦م ٟمزو   قمٚمٞمٝمؿ، شم٘مٍم ٓ أي٦م ًمٙمـ أوًمٞم٤م ، دظمق

 ُمـ شمنمقمف ُم٤م طمٞم٨م ُمـ- وذل ، اًمٜمٌل قمٝمد قمغم مجٞمًٕم٤م اًمّمح٤مسم٦م شمِمٛمؾ ومٝمل

  احلٞم٤مة. ذذه شمٜمتٝمل طمتك سمٚمد ويمؾ قمٍم يمؾ ذم مجٞمًٕم٤م، اعم١مُمٜملم شمِمٛمؾ -آداب

  اًمٜمٌل سمٞمقت دظمق  قمـ اًمٜمٝمل ذل أي٦م شمنمقمٝم٤م اًمتل إطمٙم٤مم وأو 

 صمؿ ىمٌٚمف، ٓ ًمٚمحْمقر ذق ادده اًمذي اًمقىم٧م وذم ُمٜمف، دقمقة قمغم سمٜم٤م  إٓ ًمٚمٓمٕم٤مم

 اًمٌٞم٧م أذؾ قمغم إصم٘م٤م  وٓ ًمٚمحدي٨م، اؾمت ٜم٤مس دون اًمٓمٕم٤مم شمٜم٤مو  قم٘م٥م آٟمٍما 

 ُمـ وذا  ذذا ؾمقى سمء أو يتحدصمقن، وذؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمتًٛمع أو طمريتٝمؿ، ُمـ سم٤محلد

  .ٞمْم٦ماًمٌٖم وأٟمقاقمف اإلصم٘م٤م  رضوب

                                      
 شمم.»(326)ص، خمت٤مر اًمّمح٤مح )ؾمٙمػ( .قمتٌتف :أؾمٙمٗم٦م اًم٤ٌمب[(  1)
 .(3/177)أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: اًمتٗمًػم، ؾمقرة إطمزاب ( 2)

 .(3/176)ٟمٗمس اعمرضمع ( 3)
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 ، اًمٜمٌل قمغم ُمًٚمؿ يتٓمٗمؾ أن -احلٙمؿ ذذا قمغم سمٜم٤م ً - اًم٤ًمئغ ُمـ وًمٞمس

 اًمٓمٕم٤مم، وىم٧م طمٚمق  قمٜمد دقمقة وٓ ُمٜمف إذن دون سمٞمقشمف أطمد ذم إًمٞمف اًمذذ٤مب ومٞمتٕمٛمد

  ومٞمف. ؿم٤مريمٝمؿ اًمٌٞم٧م ٕذؾ اًمٓمٕم٤مم ىمدم إذا طمتك

 سمٞمقشمف، ذم ومؽمة سم٤معمٙم٨م  اًمٜمٌل سمٞم٧م أذؾ يْم٤مي٘مقا أن يمذًمؽ اًم٤ًمئغ ُمـ وًمٞمس

 اًمٌٞم٧م أذؾ قمغم يث٘مؾ ذذا وم٢من إًمٞمف: ُمدقمقيـ يم٤مٟمقا وًمق اًمٓمٕم٤مم يٜمْم٩م أن اٟمتٔم٤مر ذم

  يٜمْم٩م. أن قمغم واًمٕمٛمؾ اًمٓمٕم٤مم إقمداد ُمـ سمف ُمِمٖمقًمقن ذؿ ُم٤م ومق، ويِمٖمٚمٝمؿ قم٤مدة،

 اعمٜم٤مؾم٥م اًمقىم٧م واظمت٤مروا اًمٓمٕم٤مم إمم ُمدقمقيـ يم٤مٟمقا إذا صم٤مًمًث٤م: اًم٤ًمئغ ُمـ وًمٞمس

 يًت٠مٟمس اًمٓمٕم٤مم، شمٜم٤مو  سمٕمد سمٞمتٝمؿ ذم ٌ٘م٤م سم٤مًم اًمٌٞم٧م أذؾ يْم٤مي٘مقا أن ومٞمف ومحيوا

 أهار ُمـ ومٞمف وُم٤م اًمٌٞم٧م أذؾ حلدي٨م يًتٛمٕمقن أو أظمر، سمٕمْمٝمؿ سمحدي٨م سمٕمْمٝمؿ

  إًمٞمٝم٤م. اًمتًٛمع وقز ٓ

 أزواج قمغم احلج٤مب ومرض ومٝمق أي٦م شمنمقمف اًمذي اًمث٤مين احلٙمؿ أُم٤م

﮾ ﮿ ﯀ ﯁    ﴿ سم٘مقًمف:  اًمٜمٌل

 قمٛمر قمـ أٟمس رواه اًمذي إصمر ذم رأيٜم٤م وىمد .﴾   

 سمف، اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت سم٠مُمر اًمٜمٌل ويٓم٤مًم٥م احلج٤مب، رضورة يرى قمٛمر يم٤من يمٞمػ 

 اًمٜمٌل أرظمك يمٞمػ أي٦م ٟمزو  ؾم٥ٌم ذم أيًْم٤م أٟمس رواه اًمذي احلدي٨م ذم ورأيٜم٤م

  أي٦م. ٟمزو  ومقر ذًمؽ ويم٤من ، زيٜم٥م ومٞمف اًمذي سمٞمتف يدظمؾ وذق وسمٞمٜمف سمٞمٜمف اًمًؽم

 اهلل رؾمق  أن ذق احلج٤مب ومرض ذم اًم٥ًٌم أن شمذيمر أظمرى رواي٦م ذٜم٤م  أن قمغم
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 ومٙمره ،قم٤مئِم٦م يد أطمدذؿ يد وم٠مص٤مسم٧م اًمّمح٤مسم٦م وسمٕمض وقم٤مئِم٦م ذق ي٠ميمؾ يم٤من 

 احلج٤مب آي٦م اهلل وم٠مٟمز  ، ذًمؽ
(0)

.  

٤م  ُمٜمذ احلج٤مب أصٌح وم٘مد احلج٤مب ومرض قمٚمٞمف شمرشم٥م اًمذي اًم٥ًٌم يم٤من ُم٤م وأي 

٤ًٌم أُمًرا أي٦م ٟمزًم٧م  مجٞمًٕم٤م اعم١مُمٜمقن واؽمُمف ،اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت دىم٦م ذم شمٜمٗمذه واضم

  ًمف. ويًتجٞمٌقن

 وحتريؿ ، اًمٜمٌل إيذا  حتريؿ ومٝمق أي٦م سمٞمٜمتف اًمذي اًمث٤مًم٨م احلٙمؿ وأُم٤م

 إذ ـمال،: أو سمقوم٤مة يٗم٤مرىمٝمـ أن سمٕمد هبـ دظمؾ اًمال  أزواضمف ُمـ اًمتزوج

 -إذن- ومٙمالل٤م ذا ، أو ذذا ذم طمؼ أي ًمٚمٛم١مُمٜملم يٙمقن أن ُم١ميمًدا ٟمٗمًٞم٤م أي٦م شمٜمٗمل

  طم٤م . سم٠مي هلؿ ي٤ٌمح ٓ اعم١مُمٜملم قمغم حمرم

 وذؾ ؟ٟمٌٞم ٤م سمّمٗمتف ٓ اهلل رؾمق  سمّمٗمتف أي٦م ذم  قمٜمف ؼمِّ قمُ  ذذا أضمؾ أُمـ

 وسم٠من ،T هلل إيذا  ذق اهلل ًمرؾمق  اإليذا  سم٠من اعمقىمع ذذا ذم اًمقصػ ذذا يقطمل

 قمـ اهلل شمٜمزه وإن اهلل قمغم قمدوان ذق سمٕمده زوضم٤مشمف إطمدى ُمـ سم٤مًمتزوج قمٚمٞمف اًمٕمدوان

  واًمقًمد. ًمزوضم٦ما

 وذق حلرُمتف، ص٤مرظًم٤م اٟمتٝم٤ميًم٤م سمٕمده ُمـ اًمرؾمق  زوضم٤مت سم٢مطمدى آىمؽمان ذم إن

 طمٞم ٤م طمرُمتف ًمرؾمقًمف وم٢من سمح٤م ، ومٞمف اهلل يت٤ًمُمح وٓ شم٠مسمٞمًدا ُم١مُمـ يمؾ قمغم ارم ُم٤م

                                      

( وىمدد ذيمدر أن 3/505)شمٗمًػم اسمـ يمثدػم  -ُمثاًل -أورد ذذه اًمرواي٦م ُمٕمٔمؿ يمت٥م اًمتٗمًػم، واٟمٔمر: ( 1)

اًمّمح٤ميب اًمذي يم٤من ي٠ميمؾ ُمع اًمرؾمق  وقم٤مئِم٦م ذق قمٛمر، وأٟمف ىم٤م  قمٜمدد ُمد٤م أصد٤مسم٧م إصدٌٕمف إصدٌع 

ذدذا إصمدر إمم قم٤مئِمد٦م. [أظمرضمدف وىمدد أؾمدٜمد روايد٦م  .شأوه، ًمق ُأـم٤مع ومٞمٙمـ ُمد٤م رأشمٙمدـ قمدلم»قم٤مئِم٦م: 

 شم»(م. 6/435اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى )
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 ومال قمٚمٞمٝم٤م ا٤مومظ وأن طمرُم٦م، ُمـ  اهلل ًمرؾمق  ُم٤م يرقمك أن ُم١مُمـ يمؾ وقمغم وُمٞمًت٤م،

  سم٤مٟمتٝم٤ميمٝم٤م. ٕطمد يًٛمح

 ومٞمء خم٤مًمٗمتف ُمٔمٝمرذ٤م يٙمقن ىمد إًمٞمف، سم٤مًمٖم٦م إلؾم٤م ةً   اهلل رؾمق  إيذا  ذم وإن

 ذم واًمقىمقع اعمٜمٙمرات ارشمٙم٤مب ُمـ قمٜمف يٜمٝمك ومٞمء أو وشم٘مقاه، اهلل ـم٤مقم٦م ُمـ سمف ي٠مُمر

 اًمٕمدوان أو ؾمٛمٕمتف، ذم أو ؿمخّمف ذم قمٚمٞمف اًمٕمدوان ُمٔمٝمرذ٤م يٙمقن وىمد اعمقسم٘م٤مت،

 اإلطم٤ًمس، دمرح اًمتل اًمتٛمٜمٞم٤مت سمؽمديد أو ،٦ماًم٤ٌمـمٚم اًمتٝمؿ سم٤مظمتال، سمٞمتف، أذؾ قمغم

 يٛمقت أن سمٕمد قم٤مئِم٦م ٕشمزوضمـ ىم٤م : أطمدذؿ أن يروى يمء سم٤مٕأ، اًمِمٕمقر وشمثػم

  قمٜمٝم٤م. اًمرؾمق 

 ذم ٟمٜمٔمر أن ٟمرى أي٦م شمنمقمٝم٤م اًمتل ًمألطمٙم٤مم اًمٕمرض ذذا سمٕمد وذٜم٤م،

  سمٞمٜمتٝم٤م. اًمتل إطمٙم٤مم ُمـ طمٙمؿ يمؾ صقرت يمٞمػ ًمٜمتٌلم أي٦م: أؾمٚمقب

 اًمثالصم٦م إطمٙم٤مم هلؿ ًمتنمع اًمًقرة: ذم اًمراسمٕم٦م ًمٚمٛمرة آُمٜمقا اًمذيـ سمٜمدا  أشمٌد إهن٤م

 ٟمٍمذؿ ذم قمٚمٞمٝمؿ اهلل ٟمٕمٛم٦م سمذيمر ًمت٠مُمرذؿ إومم: اعمرة ذم ٟم٤مدهتؿ أن سمٕمد ىمررهت٤م، اًمتل

 اهلل ذيمر ُمـ سم٤مإليمث٤مر ًمت٠مُمرذؿ اًمث٤مٟمٞم٦م: اعمرة ذم وٟم٤مدهتؿ -ىمت٤م  دون- أقمدائٝمؿ قمغم

 يٓمٚما٘مـ اًمال  ٕزواضمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ و٥م ُم٤م هلؿ ًمتٌلم اًمث٤مًمث٦م: اعمرة ذم وٟم٤مدهتؿ وشمًٌٞمحف،

  اًمدظمق . ىمٌؾ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ هلؿ: ًمت٘مق  شمٜم٤مدهيؿ: اًمراسمٕم٦م اعمرة ذذه وذم

 دظمق  قمـ هلؿ هنل وذق .﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 ُمٜمف، سمدقمقة أي: ، اًمٜمٌل ُمـ سم٢مذن إٓ ـمٕم٤مُمٝمؿ أذٚمٝم٤م عمِم٤مريم٦م  اًمٜمٌل سمٞمقت

ڱ ڱ ں ﴿ وىمقًمف: .﴾ۀ ہ ہ ہ﴿ ٟمٗمًٝم٤م: أي٦م ذم ىمقًمف سمدًمٞمؾ
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  اًمدظمق . ذم ًمٙمؿ ُم٠مذوًٟم٤م إٓ شمدظمٚمقا ٓ اعمراد ٕن احل٤م : ُمقوع ذم .﴾ں

 لٝماًمٜم ٕن :﴾ڳ ڳ ﴿ سم٘مقًمف: يتٕمٚمؼ أن ٟمٗمْمؾ ومٜمحـ ﴾ڻ ڻ ﴿ ىمقًمف: أُم٤م

٤م ًمٞمس اًمدظمق  قمـ  أو إٟمٙم٤مره إمم ؾمٌٞمؾ ٓ اًمذي اًمقاىمع سمدًمٞمؾ إطمقا ، مجٞمع ذم قم٤مُم 

 دون  اًمٜمٌل سمٞمقت قمغم يؽمددون قمٚمٞمٝمؿ اهلل روقان اًمّمح٤مسم٦م نيم٤م وم٘مد ومٞمف، اًمِمؽ

 ودُّ  ومٞمء اًمديـ طمٙمؿ قمـ وًمٞم٠ًمًمقه هم٤مب، إذا قمٚمٞمف وًمٞمٓمٛم ٜمقا ُمرض، إذا ًمٞمٕمقدوه دقمقة:

 أو اًمديـ ؿم قن ُمـ ؿم٠من ذم آراؤذؿ  تٚمػ طملم إًمٞمف وًمٞمحتٙمٛمقا طمٞم٤مهتؿ، ؿم قن ُمـ

 ُمٜمف، ُمقضمٝم٦م دقمقة دون ٓمٕم٤مماًم سم٘مّمد  اًمٜمٌل سمٞمقت دظمق  قمـ هنل ذق إٟمء ،اًمدٟمٞم٤م

 ُمـ احل٤م  ُمقوع ذم وذق .﴾ڻ  ڻ  ۀ﴿ :اًمدظمق  ذم اًم٘مٞمد ذذا يم٤من ذٜم٤م وُمـ

 سمٞمقت ذم اًمٓمٕم٤مم إمم يدقمقن طملم قمٚمٞمٝمؿ اًمقاضم٥م سم٤مٕدب ًمت٠مديٌٝمؿ ًمٙمؿ، ذم اعمجرور

 ذم ذٜم٤م  ًمٞمٛمٙمثقا اًمٓمٕم٤مم، ًمتٜم٤مو  طمدد اًمذي اعمققمد ىمٌؾ يذذٌقا أٓ وذق ، اًمٜمٌل

 ُمِمٖمقًمقن ذؿ ُم٤م ومق، ويِمٖمٚمقذؿ اًمٌٞم٧م، أذؾ قمغم هبذا ويث٘مٚمقا ٟمْمجف، أوان اٟمتٔم٤مر

  اًمٓمٕم٤مم. إقمداد ُمـ سمف

 شمًت٘مٞمؿ ٓ ومٝمل اًمٓمٕم٤مم صٗم٦م أهن٤م قمغم شهمػم» سمجر (إٟم٤مه ٟم٤مفمريـ همػمِ : )ىمرا ة وأُم٤م

 أٟمتؿ: إٟم٤مه ٟم٤مفمريـ همػم ومٞم٘م٤م : اًمْمٛمػم يؼمز أن طمٞمٜم ذ و٥م يم٤من ٕٟمف اًمٌٍميلم: قمٜمد

  ًمف. ذل ُم٤م همػم قمغم اًمّمٗم٦م فري٤من

 إلوم٤مدة اًمدظمق : قمـ اًمٜمٝمل ُمـ اؾمتدرا  .﴾ۀ  ہ  ہ ہ ﴿ وىمقًمف:

 طمٞم٨م ًمف ُمٙم٤من ٓ اًمدظمق  قمـ اًمٜمٝمل أن ومٛمع ىمٌٚمف، دم٤مب أٓ و٥م ُمققمًدا ًمٚمدقمقة أن

 واؾمتٕمء  ىمٌٚمف، ٓ وىمتف ذم يٙمقن أن يٜمٌٖمل اًمدظمق  وم٢من اإلذن، وشمؿ اًمدقمقة وضمٝم٧م

 سم٤مإلذن اعمراد أن ي١ميمد شإذا» اًمٔمر  إمم وم٤مقمٚمف وٟم٤مئ٥م ذق ُمْم٤موًم٤م ذٜم٤م اًمدقمقة ومٕمؾ
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  ىمٚمٜم٤م. أن ؾمٌؼ يمء .﴾ڱ  ڱ ں ﴿ ىمقًمف: ذم اًمدقمقة

 شمٜم٤مو  قم٘م٥م يٜمٍمومقا أن سمف اعمراد ومٛمٕمٜم٤مه .﴾ھھ ہ﴿ ىمقًمف: أُم٤م

 يزدطمؿ ويمٞمال داٍع، دون سم٤مفٚمقس  اًمٜمٌل سمٞم٧م أذؾ قمغم يث٘مٚمقا ٓ طمتك اًمٓمٕم٤مم:

  طم٤مضم٦م. همػم ُمـ هبؿ اعمٙم٤من

ڻ  ڻ   ﴿ ىمقًمف: قمغم ق ُمٕمٓم ومٝمق .﴾ھ  ھ  ےے﴿ ىمقًمف: وأُم٤م

 اًمٓمٕم٤مم، شمٜم٤مو  ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد اعمٙم٨م ومٞمٓمٞمٚمقا يٛمٙمثقا أن قمـ هنٞمٝمؿ سمف واعمراد .﴾ۀ

  هبؿ. وٞم٘مٝمؿ ي٤ٌمًمقن وٓ اًمٌٞم٧م، أذؾ راطم٦م وي٘مٚم٘مقن سمٕمض، حلدي٨م سمٕمْمٝمؿ ي٠مٟمس

﮵  ﴿ شم٘مق : طمٞم٨م هلذا، ًمتٕمٚمؾ أي٦م وإن ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

 اًمٓمٕم٤مم ٤مو ًمتٜم : اًمٜمٌل سمٞمقت إمم وم٤مًمذذ٤مب .﴾﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽

 ًمٚمٓمٕم٤مم، اعمحدد اعمققمد ىمٌؾ وًمٙمـ ًمٚمدقمقة، ٦مشمٚمٌٞم إًمٞمٝم٤م واًمذذ٤مب ُمٜمف، دقمقة دون

 سمٕمض إمم سمٕمْمٝمؿ ومٞمٝم٤م يتحدث ومؽمة اًمٓمٕم٤مم شمٜم٤مو  ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد ومٞمٝم٤م واعمٙم٨م

 ُمـ يمثػًما اًمٜمٌل قمغم وٚم٥م يم٤من أوًم ؽ يمؾ -اًمٌٞم٧م أذؾ سمْمٞمؼ ُم٤ٌمٓة دون أظمر،

 يروٞمف ٓ T اهلل ًمٙمـ سمٙمؿ، وٞم٘مف ئمٝمر أن ُمٜمٙمؿ طمٞم٤مؤه يٛمٜمٕمف طمٞمل وذق إذى،

  . طمٞم٤مئف سم٥ًٌم يْمٞمع احلؼ يدع ومال ٟمٌٞمف، قمغم شمث٘مٚمقا أن

  واطمدة. سمٞم٤م  اعمقوٕملم ذم شيًتحل» ىمرئ وىمد

﮾ ﮿ ﯀ ﯁   ﴿ ذذا: سمٕمد T اهلل وي٘مق 

 ومٞمف اإلٟم٤مث ووٛمػم .﴾    

 قمغم يٜمّم٥مُّ  أي٦م صدر ذم اًمٜمٝمل ٕن أي٦م: ذم يذيمرن أ أهنـ وًمق اعم١مُمٜملم ُٕمٝم٤مت

 يمؾ ًمٞمٕمؿ رٟمٙمِّ  وىمد احل٤مضم٦م، سمف اعمراد واعمت٤مع اعم١مُمٜملم، أُمٝم٤مت وومٞمٝم٤م اًمٜمٌل، سمٞمقت دظمق 

 ومرض سمف ُمراد طمج٤مب ورا  ُمـ ذٜم٤م اعمً ق  يٙمقن سم٠من وإُمر ٟمققمٝم٤م، يٙمـ ُمٝمء طم٤مضم٦م
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 سمٜمك يقم ويم٤من اإلؾمالم، ذم يٗمرض طمج٤مب أو  وذق اًمٜمٌل، أزواج قمغم احلج٤مب

 أٟمس روى يمء يٜم٥مسمز  اًمرؾمق 
(0)

 قمغم إٓ ُمًٚمٛم٦م يمؾ قمغم ذًمؽ سمٕمد ومرض صمؿ ،

 اًمرضمؾ سمف أًمزم وسمء اًمٌٞمقت، دظمق  قمغم ىمٞمقد ُمـ اهلل أوضم٥م سمء اًمرضم٤م ، ُمـ حم٤مرُمٝم٤م

َ  وسمء زيٜمتٝم٤م، إظمٗم٤م  وضمقب ُمـ اعمرأة سمف ظمّم٧م وسمء اًمٌٍم، همض ُمـ مجٞمًٕم٤م واعمرأة  سُملمِّ

 أُمتف. أو اًمرضمؾ ٦مزوضم شمٙمقن أن إٓ سم٤معمرأة اخلٚمقة حتريؿ ُمـ

   ﴿ شم٘مق : طملم احلج٤مب ومرض ذم اًمن أي٦م وشمٌلم

 اًم٘مٚمقب ـمٝمر ُمـ يزيد احلج٤مب أن ومٞمف: اًمِمؽ يٜمٌٖمل ٓ ُٕمر وإٟمف .﴾

  اًمٗمتٜم٦م. إمم ووؾم٤مئٚمف اًمِمٞمٓم٤من، طم٤ٌمئؾ وسملم سمٞمٜمٝمء سم٤محلٞمٚمقًم٦م

 ٟمٙم٤مح وحتريؿ ،اًمٜمٌل إيذا  حتريؿ قمـ ذذا سمٕمد أي٦م شمتحدث وإذ

 ىمقي أؾمٚمقب وذق .﴾...  ﴿ شم٘مق : ٕمده،سم ُمـ أزواضمف

 هلؿ، اؼ ٓ أٟمف سمّمقرة يٜمٗمٞمف ٕٟمف ومٞمف: اًمت٤ًمذؾ أو سمف، اًمًءح وقمدم اإليذا ، ُمٜمع ذم

 ُمـ سم٠من وم٠مؿمٕمر اهلل، رؾمق  سمقصٗمف  اًمٜمٌل قمـ اًمتٕمٌػم آصمر ٕٟمف صمؿ ُمٜمٝمؿ، يًقغ وٓ

 ُمٔمٝمًرا قمٚمٞمف قمٓمػ ٕٟمف صمؿ إًمٞمؿ، وقم٘م٤مسمف اًمِمديد اهلل ًمٖمْم٥م يتّمدى وم٢مٟمء ي١مذيف

 ُمـ أزواضمف ٟمٙم٤مح وذق ٟمٗمًف، سمف سمٕمْمٝمؿ طمدث وإٟمء ُمٜمٝمؿ ي٘مع أ إيذائف ُمٔم٤مذر ُمـ

 سمت٠مسمٞمد ٟمٗمٞمف أيمد صمؿ ومٞمف، هلؿ ي٠مذن وأ سمف، هلؿ يًٛمح أ أي: أيًْم٤م، ذق وٟمٗم٤مه سمٕمده،

ۆ ۈ ﴿ يمٌػم: وذٟم٥م ؿمٜمٞمع، ضمرم وشم٘مديره اهلل طمٙمؿ ذم أٟمف وسمت٘مريره حتريٛمف،

 .﴾ۈ ٴۇ ۋ جئ

 ذم يٗمٙمر أو ، اهلل رؾمق  ي١مذي عمـ صم٤مٟمًٞم٤م وقمٞمًدا اًمت٤مًمٞم٦م أي٦م ذم أن قمغم

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ﴿ شم٘مق : طمٞم٨م سمٕمده، ُمـ أزواضمف ٟمٙم٤مح

                                      

 شم» م.(227 روف ذم )ص ؾمٌؼ( [1)
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 اًمنمط، ؾمٞم٤م، ذم شر » شمٜمٙمػم إمم ومٞمٝم٤م اًمتٝمديد ويرضمع .﴾ىب يب جت حت

 قمٚمٞمٝمء، اًمٜمتٞمج٦م شمرشمٞم٥م ذم واإلظمٗم٤م  اإلسمدا  سملم اًمتًقي٦م إمم صمؿ ًمٚمٕمٛمقم، هبذا وإوم٤مدشمف

 ذٜم٤م سمف أريد قمٚمؿ وذق خيٗمقن، وُم٤م يٌدون مم٤م ر  سمٙمؾ اهلل قمٚمؿ وشمقيمٞمد شم٘مرير إمم صمؿ

 ُم٤م ويمؾ ومٕمؾ، أو ىمق  ُمـ أفمٝمروه ُم٤م يمؾ قمغم اًمدىمٞمؼ احل٤ًمب أي: قمٚمٞمف، يؽمشم٥م ُم٤م

 اًمِمدة، ُمـ يمثػم ومٞمف ضمزا  ذًمؽ يمؾ قمغم افزا  صمؿ رهم٦ٌم، أو ٟمٞم٦م ُمـ ئمٝمروه وأ يمتٛمقه

 سمف اهلل يمرُمف ُم٤م قمغم سم٤مقمتدا  أو سم٢ميذا ، فمٚمٛمقه ممـ اهلل ًمرؾمق  وآٟمتّم٤م  واإلذ٤مٟم٦م،

  همػمه. قمغم ٟم٤ًمئف حتريؿ ُمـ ُمقشمف سمٕمد

 ذم يٗمرض ويم٤من- اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت قمغم احلج٤مب ومرض أن وسمٕمد

 ي٠ًمًمقن: وهمػمذؿ اعمح٤مرم ُمـ إىم٤مرب سمدأ -ىمٚمٜم٤م يمء ُمرة ٕو  اإلؾمالم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمف ومٜمز  أيًْم٤م، ُمٕمٜم٤م احلج٤مب قمٚمٞمٝمـ أو٥م

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  پ پ

  .﴾ٿٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 قمٚمٞمٝمـ ضمٜم٤مح ٓ ُمٕمٜمك وأن واحلرج، اإلصمؿ ٟمٗمل سمف ُمراد افٜم٤مح ٟمٗمل أن وواوح

 ذم اعمذيمقريـ وؾم٤مئر آسم٤مئٝمـ، قمـ اتجٌـ أٓ ذم قمٚمٞمٝمـ إصمؿ وٓ طمرج ٓ آسم٤مئٝمـ: ذم

 وُم٤م ١مُمٜملم،اعم وٟم٤ًم  إظمقات، وأسمٜم٤م  وأسمٜم٤مؤذؿ، واإلظمقة إسمٜم٤م ، وذؿ أي٦م

  وإُم٤م . قمٌٞمد ُمـ أيءهنـ ُمٚمٙم٧م

 وأسمٜم٤مئٝمؿ، واإلظمقة وإسمٜم٤م  أسم٤م  ُمع آطمتج٤مب شمر  ضمقاز ذم ظمال  وٓ

 قمءت إلظمقهتـ، أظمقات ٕسمٜم٤مئٝمـ، أُمٝم٤مت ٔسم٤مئٝمـ، سمٜم٤مت ومٝمـ إظمقات، وأسمٜم٤م 

 أن قمٚمٞمٝمـ و٥م ومال حم٤مرم أوًم ؽ ويمؾ إظمقات، ٕسمٜم٤م  ظم٤مٓت اإلظمقة، ٕسمٜم٤م 
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 إمم إو٤مومتف سمدًمٞمؾ ظم٤مص٦م، اعم١مُمٜم٤مت هبـ اعمراد إن وم٘مٞمؾ: اًمٜم٤ًم  أُم٤م ٜمٝمؿ،قم اتجٌـ

 قمغم يدظمٚمـ أن اعمنميم٤مت وسم٤مٕومم ًمٚمٙمت٤مسمٞم٤مت اؾ ٓ ذذا قمغم وسمٜم٤م  وٛمػمذـ،

 اعمًٚمٛم٦م سملم شمٗمرىم٦م دون اًمٜم٤ًم ، مجٞمع هبـ اعمراد وىمٞمؾ: ، اهلل رؾمق  أزواج

 اًمٜم٤ًم  ذم اًمتٕمٛمٞمؿ وذذا ،ُمرأةا ُمع اُمرأة حتتج٥م وٓ ضمٜمًٝمـ، ُمـ ٕهنـ واًمٙمت٤مسمٞم٦م:

  ٟمٔمرٟم٤م. ذم اًمّمقاب ذق

 اًمٕمٌٞمد يِمٛمؾ ُم٤م سمف اعمراد إن وم٘مٞمؾ: .﴾ٿ ٿ ٿ ٿٹ﴿ :T ىمقًمف وأُم٤م

 ُئمٝمرن ُم٤م زيٜمتٝمـ ُمـ ُئمٝمرن أن ذم قمٚمٞمٝمـ سم٠مس ٓ ىم٤مًمقا: ىمقم، ذذ٥م وإًمٞمف واإلُم٤م ،

 ـمٛم٦موم٤م أشمك  اًمٜمٌل أن أٟمس قمـ داود أسمق رواه سمء أيًْم٤م واطمتجقا حم٤مرُمٝمـ، ًمذوي

 وإذا رضمٚمٞمٝم٤م، يٌٚمغ أ رأؾمٝم٤م سمف ىمٜمٕم٧م إذا صمقب وم٤مـمٛم٦م وقمغم ىم٤م : هل٤م، وذٌف ىمد سمٕمٌد

 فمؾقك يمقس إكه» ىم٤م : شمٚم٘مك ُم٤م  اًمٜمٌل رأى ومٚمء رأؾمٝم٤م، يٌٚمغ أ رضمٚمٞمٝم٤م سمف همٓم٧م

 «ونمالمك أزموك لو إكام زملس،
(0)

.  

 أن يٛمٙمـ أٟمف قمغم ظمدُمتٝمؿ، إمم ٓوٓمرارذـ إًمٞمٝمؿ: سم٤مطمتٞم٤مضمٝمـ قمٚمٚمقه وىمد

 هب٤م: اًمزواج ًمف وقز ٓ هل٤م قمًٌدا دام ُم٤م أٟمف ذل أظمرى، قمٚم٦م اًمٕمٚم٦م ذذه إمم شمْم٤م 

 وٓ ُمٜمٝم٤م، زواضمف سمٛم٘مت٣م قمٚمٞمٝم٤م طم٘مف ُمع ًمف، ُمٚمٙمٞمتٝم٤م سمٛم٘مت٣م قمٚمٞمف طم٘مٝم٤م ًمتٕم٤مرض

 طمؼ اًمٞمٛملم سمٛمٚمؽ آؾمتٛمت٤مع ٕن ٟمٗمًف: اًمٞمٛملم ُمٚمؽ سمٛم٘مت٣م سمف آؾمتٛمت٤مع هل٤م وقز

 خيتٚمػ إُمر وم٢من قمًٌدا متٚمؽ طملم عمرأةا أُم٤م اعم٤مًمؽ، ذق يٙمقن طملم سمف ظم٤مص ًمٚمرضمؾ

 ُٓمرأة اعمٛمٚمق ُ  اًمٕمٌدُ  أؿمٌف ذٜم٤م ُمـ سم٤مٔظمر، يًتٛمتع أن ذم ٕطمدل٤م طمؼ وٓ يمثػًما،

                                      

[أظمرضمدف أسمدق ، وذل ذم افز  اًمثد٤مين قمنمد ُمٜمدف. (4513)مج٤م  اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل ذم حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ( 1)

 شم»(م. 4106داود )
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  ُمٕمف. حتتج٥م أن قمٚمٞمٝم٤م و٥م ومٚمؿ هب٤م، آؾمتٛمت٤مع طمرُم٦م ذم حم٤مرُمٝم٤م

 اًم٘مق  ذذا أصح٤مب قمٜمد سم٤مًمذيمر ُأومردن وإٟمء اعمنميم٤مت، اإلُم٤م  سمف اعمراد إن وىمٞمؾ:

 واإلُم٤م : احلرائر ُمـ صحٌتٝمـ ذم ُمـ اعمراد سم٠من ًمإلقمالم هلـ: ٟم٤ًمئٝمـ يمٚمٛم٦م ٛمق ؿم ُمع

  إًمٞمٝمـ. اًمٜمٔمر إسم٤مطم٦م ذم ًمٞمِم٤مريمٜمٝمـ قمٚمٞمٝمـ: ومٕمٓمٗمـ سم٤محلرائر، ٟم٤ًمئٝمـ ذم اإلو٤موم٦م ًمٔمٝمقر

 قمغم دًمٞمؾ ي٘مقم طمتك سم٤مًمٕم٤مم اًمٕمٛمؾ ذق إصؾ ٕن أىمقى: إو  واًم٘مق 

 سمف ىمٓمع اًمذي وذذا احلرج، ومعر وذل ومٞمف، فم٤مذرة واحلٙمٛم٦م ؾمٞمء ٓ  ّمٞمّمف،

 أصح٤مسمف ومجٝمقر اًمِم٤مومٕمل
(0)

.  

 اعمح٤مرم، ُمـ أهنؿ ُمع وإظمقات إقمءم ذيمر قمدم اعمٗمنون يثػم وذٜم٤م

ك T اهلل أن ذق إقمءم ذيمر قمدم ذم اًمن أن إمم مج٤مقم٦م ومذذ٥م  اًمٕمؿا  ؾمٛما

 وم٢من ،م133[اًمٌ٘مرة : ﴾ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ﴿ ىمقًمف: ذم أسًم٤م

 ٕن اًمٙمالم: هبذا أي٦م ذم اعمخ٤مـم٥م ذق ويٕم٘مقب أسم٤مه، وًمٞمس يٕم٘مقب، قمؿ إؾمءقمٞمؾ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ شم٘مق : أي٦م

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

 آيمتٗم٤م  ومٝمق إظمقا  ذيمر قمدم ذم اًمن أُم٤م .م133[اًمٌ٘مرة:  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ

 إظم٧م أسمٜم٤م  قمغم يّمد، وُم٤م ظم٤مٓت، هلؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕهنـ إظمقات: أسمٜم٤م  سمذيمر

 إظمقات، ٕسمٜم٤م  سم٤مًمٜم٦ًٌم ضم٤مٟمٌٝمـ ُمـ اخل١موًم٦م ذل اًمّمٚم٦م ٕن إظمقا : غمقم يّمد،

 أيًْم٤م إقمءم يِمٛمؾ اًمتٕمٚمٞمؾ وذذا أظمقاهتؿ، ًمٌٜم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم إظمقا  ضم٤مٟم٥م وُمـ

ك اهلل أن ومق،   آسم٤مً . إقمءمَ  ؾمٛما

                                      

 ُمٜمف.  (12/4513)اًم٘م٤مؾمٛمل ذم حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ( 1)
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قمءم ذيمر قمدم ذم اًمن أن إمم آظمرون وذذ٥م ظمقا  ٕا شمٗم٤م، ُمع- وٕا  ُمـ أهنؿ قمغم ٓا

 اًمًٚمػ سمٕمض قمـ روي وًمذًمؽ اعمح٤مرم: ُمـ وًمٞمًقا ٕسمٜم٤مئٝمؿ يّمٗمقهنـ أهنؿ ذق -اعمح٤مرم

و  اًمتٕمٚمٞمؾ وًمٙمـ ظم٤مهل٤م، أو قمٛمٝم٤م قمٜمد مخ٤مرذ٤م اعمرأة شمْمع أن يمراذ٦م  ٕن اًمّمحٞمح: ذق ٕا

 ًمٞمًقا أسمٜم٤مؤذؿ اًمذيـ اًمرضم٤م  مجٞمع يِمٛمؾ ذًمؽ وم٢من اًمقصػ، هبذا خيتّم٤من ٓ واخل٤م  اًمٕمؿ

ـا  أ ممـ اًمٜم٤ًم  مجٞمع ويِمٛمؾ حم٤مرم،   حم٤مرم. أُمٝم٤مِت  شمٙم

 آًمتٗم٤مت، ـمري٘م٦م قمغم اعم١مُمٜملم ُٕمٝم٤مت ظمٓم٤مسًم٤م ٟمجد أي٦م سم٤مىمل ذم

 سمؽم  هلـ اًمًءح سمٕمد سم٤مًمت٘مقى ومت٠مُمرذـ .﴾ٹ  ٹٹ ﴿ شم٘مق : طمٞم٨م

 رىم٤مسم٦م اًمرضم٤م  ذ١مٓ  ُمع وذـ ًمٞمتٛمثٚمـ اًمرضم٤م : اعمح٤مرم ُمـ ذيمرت ُمـ ُمع احلج٤مب

 يمِمػ ُمـ يٌحف، وأ سمف، يًٛمح أ ُم٤م إمم يتج٤موزهن٤م ٓ اهلل طمدود ومٞمٚمتزُمـ قمٚمٞمٝمـ، اهلل

 ُم٤م قمغم ظمروج أو يراذ٤م، أن اًمزوج ًمٖمػم وقز وٓ سمٙمِمٗمٝم٤م، اًميورة شم٘ميض ٓ ًمٕمقرة

  اًمثٞم٤مب. ذم وسمخ٤مص٦م اًمٕم٤مم اعمٔمٝمر أو احلريم٦م، أو اًم٘مق ، ذم اإلؾمالُمٞم٦م أداب شمًٞمٖمف

 اًمت٘مقى ٕن ُمثاًل: اًمٓم٤مقم٦م أو اًمٕم٤ٌمدة ُمـ همػمذ٤م دون سم٤مًمت٘مقى ذٜم٤م إُمر يم٤من وإٟمء

نُ  ذل -اًمٚمٖم٦م ذم ُمٕمٜم٤مذ٤م ذق يمء وقم٘م٤مسمف اهلل همْم٥م اشم٘م٤م  ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م ومق،-  شَمَٙمقُّ

 ذم واًمزًمؾ، آٟمحرا  ُمـ ص٤مطمٌف سمحءي٦م ي٘مقم اًمذي اًمٞم٘مظ، اإلؾمالُمل اًمْمٛمػم

 أن اًمٜم٤مس يًتٓمٞمع ٓ وومٞمء اًمٜم٤مس، ُمع يٙمقن وطملم ،ظمٚمقشمف وذم قمٚمٜمف، وذم هه

 طمٞم٨م ذٜم٤م، يٕمّمؿ اًمذي ذق وطمده اًمْمٛمػم ذذاو يًتٓمٞمٕمقن، وومٞمء قمٚمٞمف، يٓمٚمٕمقا

 اؾمتٜمٙم٤مره أو شم٤ًمؤًمف، أو أطمد، اٟمت٤ٌمه ذًمؽ يًؽمقمل أن دون سمٛمحرُمٝم٤م اعمرأة  ٚمق

 ووؾمقس اهلقى، هلء ؿم٤م  ُم٤م يٗمٕمال أن هلل ُمت٘مٞملم يٙمقٟم٤م أ إذا يًتٓمٞمٕم٤من وطمٞم٨م قم٤مدة،

  اًمِمٞمٓم٤من. سمف هلء
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وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿ اًمِمديد: دواًمققمٞم اًمتحذير هبذا اهلل سمت٘مقى إُمر أشمٌع ذٜم٤م وُمـ

 ؿمٝمقد، قمـ ر  سمٙمؾ اهلل قمٚمؿ شم٠ميمٞمد سمف اعمراد ومٚمٞمس .م33[اًمٜم٤ًم :  ﴾ۆئ ۆئ ۈئ

 وذل اًمٜمت٤مئ٩م، ُمـ اًمٞم٘مٞمٜمل اًمٕمٚمؿ ذذا قمغم يؽمشم٥م ُم٤م سمف اعمراد ًمٙمـ ومح٥ًم وحت٘مؼ، واـمالع،

ًمٞمؿ. واًمٕمذاب اًمِمديد، اًمٕم٘م٤مب ذل حم٤مرُمٝمؿ ذم اهلل يت٘مقن ٓ عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم   ٕا

 أُمر وسمٕمد سم٢مذن، إٓ  اًمٜمٌل سمٞمقت إمم اًمدظمق  قمـ اعم١مُمٜملم هنل سمٕمد

 وٟمٙم٤مح إيذائف قمـ اًمٜمٝمل وسمٕمد حم٤مرُمٝمـ، قمغم إٓ سم٤مٓطمتج٤مب ٟم٤ًمئف

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ ﴿ :T اهلل ي٘مق  سمٕمده ُمـ أزواضمف

 سمء صٚمتٝم٤م سمٞم٤من ذم اًمرازي ىم٤م  وىمد .﴾چ چ چ چ ڇ ڇ

 ٟم٤ًمئف وضمقه إمم ًمٜمٔمرا وقمدم سم٤مٓؾمت ذان اعم١مُمٜملم اهلل أُمر عم٤م» أي٤مت: ُمـ ىمٌٚمٝم٤م

 ،ظمٚمقشمف طم٤مًم٦م :اصمٜمتلم ذم ُمٜمحٍمة طم٤مًمتف ٕن وذًمؽ :طمرُمتف سمٞم٤من ؾٛمٙمشم- ٤ماطمؽماُمً 

 وطم٤مًم٦م .﴾ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ :سم٘مقًمف احل٤مًم٦م شمٚمؽ ذم اطمؽماُمف قمغم يد  ُم٤م وذيمر

 ،حمؽمم ومٝمق إقمغم اعمأل ذم أُم٤م ،إدٟمك اعمأل وإُم٤م ،إقمغم اعمأل إُم٤م واعمأل .ُمأل ذم يٙمقن

 سم٘مقًمف آطمؽمام واضم٥م ومذًمؽ إدٟمك اعمأل ذم وأُم٤م ،قمٚمٞمف يّمٚمقن ٙمتفوُمالئ اهلل وم٢من

(0) ش﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴿ :شمٕم٤ممم
.  

 اعمالئٙم٦م وصالة ُمالئٙمتف، قمٜمد قمٚمٞمف وصمٜم٤مؤه إي٤مه، رمحتف رؾمقًمف قمغم اهلل وصالة

 ومٕمؾ وُمالئٙمتف اهلل ُمـ يمؾ وٛمػم إمم أؾمٜمد وىمد ًمف، واؾمتٖمٗم٤مرذؿ دقم٤مؤذؿ قمٚمٞمف

 اًمٕمٜم٤مي٦م ذذه وُمٔمٝمر ، سمح٤مًمف اًمٕمٜم٤مي٦م ذق ًمٚمّمالة اطمدو سمٛمٕمٜمك شيّمٚمقن» اًمّمالة

  واًمدقم٤م . آؾمتٖمٗم٤مر ومٝمق اعمالئٙم٦م ُمـ ُمٔمٝمرذ٤م أُم٤م واًمثٜم٤م ، اًمرمح٦م ذق T اهلل ُمـ

                                      

 .(6/796) ُمـ شمٗمًػمه( 1)
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سم٤مًمرومع (وُمالئٙمتف) ىُمرئ وىمد
 أُم٤م اًمٙمقومٞملم، قمٜمد واؾمٛمٝم٤م إن حمؾ قمغم قمٓمًٗم٤م :(0)

 يّمكم: شم٘مديره: حمذو  إن وظمؼم ،شيّمٚمقن» مجٚم٦م ظمؼمه ُمٌتدأ ومألٟمف اًمٌٍميلم قمٜمد

  قمٚمٞمف. شيّمٚمقن» ًمدًٓم٦م

ڃ چ چ چ چ ﴿ :T اهلل ي٘مق  أي٦م شمٙمٛمٚم٦م ذم

 أُمر وومٞمف اًمًقرة، ذم ًمٚمٛم١مُمٜملم اخل٤مُمس اًمٜمدا  وذق .﴾ڇ ڇ

 ؾم٠مًمقه وم٘مد قمٚمٞمف اعم١مُمٜملم صالة وم٠مُم٤م شمًٚمٞمًء، ويًٚمٛمقا . اًمٜمٌل قمغم يّمٚمقا سم٠من هلؿ

 ومٙمٞمػ قمرومٜم٤مه، وم٘مد قمٚمٞمؽ ماًمًال أُم٤م  اهلل رؾمق  ي٤م ًمف: ىم٤مًمقا طملم يمٞمٗمٞمتٝم٤م قمـ

 صل   ايمؾفم ومويموا:» هلؿ: سم٘مقًمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أضم٤مهبؿ وىمد قمٚمٞمؽ؟ اًمّمالة

 «جمقد َّيقد إكك إزمرالقم، آل فمعم صؾقت ىمام حمؿد، آل وفمعم حمؿد فمعم
(2)

 اًمذي ومء ،

  ذٜم٤م؟  اًمٜمٌل قمغم سم٤مًمّمالة إُمر يٗمٞمده

 يمٚمء  اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة أدم٥م وًمٙمـ اًمقضمقب، قمغم إُمر يد  أن إصؾ إن

  واطمدة؟ ُمرة يمٚمف اًمٕمٛمر ذم دم٥م أم واطمدة؟ ُمرة جمٚمس يمؾ ذم دم٥م أم ذيمر؟

 دم٥م ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م ُمـ يمثػمة، أوىم٤مت ذم اًمّمالة هبذه إُمر وضمدٟم٤م اًمًٜم٦م إمم رضمٕمٜم٤م إذا

 ؽمؿعتم إذا» حلدي٨م: ًمٚمّمالة: اًمٜمدا  سمٕمد ومٛمٜمف ومٞمف، شمًتح٥م ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م وُمـ ومٞمف،

 هبا فمؾقه اهلل صعم صالة فمقمَّ  صعم من همنكه فمقم صؾوا شمم ،بؼول ما مثل همؼويموا اظممذن

 ،اهلل فمباد من يمعبد إ ا سمـبغي  ا اجلـة دم مـزيمة همنهنا ايموؽمقؾة رم اهلل ؽمؾوا شمم ،افممًم 

                                      
، دار اًمٗمٙمددددر (، واًمٌحددددر اعمحددددٞمط، ٕيب طمٞمدددد٤من إٟمدًمزدددد14/232يٜمٔمددددر شمٗمًددددػم اًم٘مرـمٌددددل )[(  1)

 شمم.»(7/206)
إن اهلل وُمالئٙمتددف يّمددٚمقن قمددغم »أظمرضمددف اًمٌخدد٤مري ذم يمتدد٤مب اًمتٗمًددػم، ؾمددقرة إطمددزاب، سمدد٤مب: ( 2)

 .(3/178)  ، قمـ يمٕم٥م اسمـ قمجرةشاًمٜمٌل
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 «ايمشػافمة يمه تضمؾَّ  ايموؽمقؾة رم ؽملل همؿن ،لو أكا أىمون أن وأرصمو
(0)

.  

 إذا  اهلل رؾمق  يم٤من» :حلدي٨م ُمٜمف: اخلروج وقمٜمد اعمًجد، دظمق  قمٜمد وُمٜمف:

 أزمواب رم واهمتح ذكويب، رم انمػر رب» وىم٤م : وؾمٚمؿ، حمٛمد قمغم صغم اعمًجد دظمؾ

 رم واهمتح ذكويب، رم انمػر رب» وىم٤م : وؾمٚمؿ حمٛمد قمغم صغم ظمرج وإذا ،«رَّيتك

شهمضؾك أزمواب
(2)

.  

 شمًتح٥م  اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة أن اًمِم٤مومٕمل ومٛمذذ٥م اعمٗمروو٦م، اًمّمالة وُمٜمف:

 ومٞمٝم٤م شمٙمقن ومٝمل افٜم٤مزة صالة أُم٤م اًمث٤مين، اًمتِمٝمد ذم ودم٥م ُمٜمٝم٤م، و إ اًمتِمٝمد ذم

 ذم اًمّمح٤ميب ُمـ وذذا .اًمًٜم٦م ُمـ ذًمؽ إن أُم٤مُم٦م: أسمق ىم٤م  وىمد اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمتٙمٌػمة سمٕمد

  اًمّمحٞمح. قمغم اعمرومقع طمٙمؿ

ل قمغم ومٞمف اًمّمالة وم٢من اًم٘مٜمقت، دقم٤م  آيمده: وُـم اًمدقم٤م ، ظمتؿ قمٜمد وُمٜمف: ًتح٦م.  اًمٌٜم   ُم

  ُمًتح٥م.  اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ُمـ ومٞمٝمء اإليمث٤مر وم٢من وًمٞمٚمتٝم٤م، افٛمٕم٦م يقم وُمٜمف:

 أن اخلٓمٞم٥م قمغم و٥م أٟمف وأمحد اًمِم٤مومٕمل ومٛمذذ٥م افٛمٕم٦م، يقم ظمٓمٌف وُمٜمف:

                                      
ـ اًمٕم٤مص ذم يمت٤مب: اًمّمالة، سمد٤مب: اؾمدتح٤ٌمب اًم٘مدق  ُمثدؾ ىمدق  أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سم( 1)

، ذم اًمّمدحٞمح، ورىمدؿ (384)صمدؿ يًد٠م  اهلل ًمدف اًمقؾمدٞمٚم٦م، طمددي٨م رىمدؿ  ل اًمٜمٌداعم١مذن صمؿ يّمدكم قمدغم 

خيرضمدف، وأظمٓمد٠م  ، وىمد أورده اًم٘م٤مؾمٛمل ذم شمٗمًػمه دون أن(289-1/288)، ذم يمت٤مب: اًمّمالة، (11)

خمدرج أطم٤مديثدف ذم  رودف، ومدذيمر أٟمدف ىمدد أظمرضمدف اًمٌخد٤مري ذم  اعمرطمقم إؾمت٤مذ حمٛمدد ومد١ماد قمٌدد اًمٌد٤مىمل

اًمٌخدد٤مري يمتدد٤مب: إذان قمددـ أيب ؾمددٕمٞمد اخلدددري، ُمددع أن احلدددي٨م اًمددذي رواه أسمددق ؾمددٕمٞمد، وأظمرضمددف 

، ذم (1/115)، واٟمٔمدر شإذا ؾمدٛمٕمتؿ اًمٜمددا  وم٘مقًمدقا ُمثدؾ ُمد٤م ي٘مدق  اعمد١مذن»وُمًٚمؿ، ي٘متٍمد قمدغم ًمٗمدظ: 

 ، ُمـ شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛمل. (13/4902) ، ذم صحٞمح ُمًٚمؿ(1/288)صحٞمح اًمٌخ٤مري، 

قمدـ اًمًدٞمدة وم٤مـمٛمد٦م  ُمدـ أسمدقاب اًمّمدالة، ،أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم سم٤مب: ُم٤م ي٘مق  قمٜمد دظمق  اعمًجد( 2)

وم٘مددد ذيمددر  234، وُمددع أن رىمددؿ اًمٌدد٤مب 314، طمدددي٨م رىمددؿ (128-127ص) سمٜمدد٧م حمٛمددد 

 ، واٟمٔمر: اعمٙم٤من ٟمٗمًف ذم اًم٘م٤مؾمٛمل. 117إؾمت٤مذ وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل أٟمف رىمؿ 
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  . اًمٜمٌل قمغم ظمٓمٌتف ذم يّمكم

 روضمي فمقم اهلل رد إ ا فمعم مبهؾ   أضمد من ما» ًم٘مقًمف: : ىمؼمه زي٤مرة قمٜمد وُمٜمف:

 «ايمهالم فمؾقه أردَّ  ضمتى
(0)

.  

 وُمـ وم٠موؾمع، ويمٞمٗمٞمتٝم٤م سم٤مًمّمالة إُمر ذم P يمثػم اسمـ احل٤مومظ شم٘مَما  وىمد

 ،شإومٝم٤مم ضمال » يمت٤مسمف: ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم وم٠موؾمع ٟمٗمًف اعمقوقع ذم شم٘مَم ىمٌٚمف

 ؿم٤م  أهيء إمم ومٚمػمضمع آؾمتزادة ؿم٤م  ومٛمـ
(2)

.  

 ُم٤م ٓؾمتجال  قمٜمدذ٤م: اًمقىمق  يٜمٌٖمل أُمقر أي٦م ُمـ اًم٘مدر ذذا وذم

ًٓ  ومٝمل وأطمٙم٤مم، ُمٕم٤منٍ  ُمـ إًمٞمف شمِمػم  يّمٚمقن وُمالئٙمتف اهلل أن شم١ميمد أو

 ذق يمء- ذذا ويقطمل شمًٚمٞمًء، ويًٚمٛمقا قمٚمٞمف يّمٚمقا سم٠من اعم١مُمٜملم وشم٠مُمر ،اًمٜمٌل قمغم

  ؟وقزان ذؾ ًمٙمـ همػمه، قمغم واًمًالم اًمّمالة وضمقب سمٕمدم -اعمت٤ٌمدر

 طم٤مدي٨موإ أي٤مت ًمقضمدٟم٤م سم٤مًمّمالة اخل٤مص٦م اًمٜمّمقص إمم رضمٕمٜم٤م أٟمٜم٤م ًمق

، ذًمؽ دمٞمز اًمّمحٞمح٦م ًٓ حب خب مب ىب ﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمف ذم يمء اؾمت٘مال

 اخلٓم٤مب أن وسمٞم٤من شمٗمًػمذ٤م، ُمر وىمد .﴾يب جت حت خت مت ىتيت

 ومٞمٝم٤م واإلؿم٤مرة ،﴾ڃ چ چ چ چ ڇڇ﴿ وىمقًمف: ًمٚمٛم١مُمٜملم، ومٞمٝم٤م

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ وىمقًمف: اًمّم٤مسمريـ، ًمٚمٛم١مُمٜملم

 ايمؾفم» ىم٤م : سمّمدىمتٝمؿ ىمقم ٤مهأشم إذا يم٤من أٟمف ُمـ . قمٜمف روي وعم٤م .م103[اًمتقسم٦م:  ﴾ڻڻ

                                      

، وصححف اًمٜمدقوي (2041)سم٤مب: ذم زي٤مرة اًم٘مٌقر، طمدي٨م  ،أسمق داود ذم يمت٤مب: اعمٜم٤مؾمؽ رضمفأظم( 1)

 ذم إذيم٤مر. 

ذم  ومٞمء أوردٟمد٤م ، ُمـ شمٗمًػمه، وىمد رضمٕمٜم٤م(517-3/506)أوردذ٤م اسمـ يمثػم ذم  دمد اًمرواي٤مت اًمتل( 2)

 ، قمدددا يمتدد٥م اًمًددٜم٦م اًمتددل ذيمرٟم٤مذدد٤م ذم(4902-13/4900)ذددذه اًمٗم٘مددرة إمم شمٗمًددػم اًم٘م٤مؾمددٛمل، 

 وؾمٜمـ اًمؽمُمذي وأيب داود.  اهلقاُمش اًم٤ًمسم٘م٦م وذل اًمّمحٞمح٤من
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«أوذم أيب آل فمعم صل   ايمؾفم» وم٘م٤م : سمّمدىمتف أورم أسمق وم٠مشم٤مه .«فمؾقفم صل  
(0)

.  

، اًمٜمٌل همػم قمغم اًمّمالة ىمقم يَمِرهَ  ذًمؽ وُمع ًٓ  ُمـ ذًمؽ ُمـ ورد ُم٤م ومحٚمقا اؾمت٘مال

 ص٤مر اًمّمالة صٞمٖم٦م إن ذًمؽ: شمقضمٞمف ذم وىم٤مًمقا هلؿ، اًمدقم٤م  قمغم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب

 اهلل صغم قمٛمر ي٘م٤م : ٓ ذٜم٤م وُمـ همػمذؿ، هبؿ يٚمحؼ ومال ذيمروا، إذا ٟمٌٞم٤م ًمأل ؿمٕم٤مًرا

 ،T اهلل ؿمٕم٤مر ص٤مر ذذا ٕن ضمٚمٞماًل: قمزيًزا يم٤من وإن ،T حمٛمد ي٘م٤م : ٓ يمء قمٚمٞمف،

 ذًمؽ إن» طمجر: اسمـ احل٤مومظ ىم٤م  وىمد ًمٚمٜمٌل، ؿمٕم٤مًرا ص٤مرت قمٚمٞمف اهلل صغم أن يمء

 أن ًمٖمػمه وًمٞمس ؿم٤م ، سمء فطم٘م ُمـ يتٗمْمؾ أن احلؼ وًمّم٤مطم٥م اًمِم٤مرع، ُمـ وىمع

شذًمؽ ذم إِْذنٌ  قمٜمف يث٧ٌم وأ سم٢مذٟمف، إٓ يتٍم 
(2)

.  

 اعم٠مصمقر اعمروي ذم يمٗمك ي٘م٤م : وىمد» ىم٤مئاًل: ذذا قمغم يٕم٘م٥م اًم٘م٤مؾمٛمل وًمٙمـ

 أن قمغم اعمٓمٚمقب، قمغم ُمّم٤مدرة ومٞمف طم٘مف ُمـ ذًمؽ سم٠من وآؾمتدٓ  إذًٟم٤م، اعمت٘مدم

 ذم ذذا ويمؾ .شومتدسمر ذٜم٤م، طمٔمر وٓ احلٔمر، يرد طمتك اإلسم٤مطم٦م إصؾ أن اعمرضمع

، همػمه قمغم اًمّمالة ًٓ  وآًمف حمٛمد قمغم صؾِّ  اًمٚمٝمؿ يم٘مقًمٜم٤م:  ًمف شمًٌٕم٤م أُم٤م اؾمت٘مال

إمج٤مقًم٤م ضم٤مئز ومٝمذا وأزواضمف
(1)

.  

 اًمٖم٤مئ٥م سمف يٗمرد ٓ أٟمف ي٘مررون اًمٕمٚمء  ومٜمجد اًمًالم إمم اًمّمالة وٟمدع

 ٓ ذٜم٤م وُمـ ًت٤م،ُمٞم يم٤من أم طمٞم ٤م اًمٖم٤مئ٥م ذذا أيم٤من ؾمقا  ٟمًٌٞم٤م، يٙمقن أن إٓ

                                      

 ،ودقم٤مئدف ًمّمد٤مطم٥م اًمّمددىم٦م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب: اًمزيم٤مة ُمـ اًمّمحٞمح، سم٤مب: صالة اإلُم٤مم( 1)

 ، قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب أورم. 800طمدي٨م رىمؿ 

ٟمٔمدر   ىمتٞمٌد٦مأيب  : م، حت٘مٞمؼ2006، ل1427، 1اًمٕمً٘مالين، دار ـمٞم٦ٌم، ط[ومتح اًم٤ٌمري، ٓسمـ طمجر ( 2)

 شم»م. (10/518) ،اًمٗم٤مري٤ميب

 .(4904-13/4903)ذم طمٙم٤مي٦م ذذا اخلال  وأدًم٦م اًمٗمري٘ملم  اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛمل( 3)
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 .اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقهلؿ: وضمٝمف اهلل يمرم قمكمي  إومراد ًمٚمٙمت٥م اًمٜم٤ًمخ ُمـ يمثػم ُمـ ي٘مٌؾ

 أُم٤م قمٚمٞمف، سم٤مًمًالم دوهنؿ إومراده ُمـ أومم اًمّمح٤مسم٦م ؾم٤مئر وسملم سمٞمٜمف اًمتًقي٦م وم٢من

 وؾمالم قمٚمٞمؽ، ؾمالم ي٘م٤م : قمٚمٞمف، اًمًالم ضمقاز ذم اًمٕمٚمء  سملم ظمال  ومال احل٤مرض

  قمٚمٞمٙمؿ. أو قمٚمٞمؽ ًمًالما ي٘م٤م : يمء قمٚمٞمٙمؿ،

 إومم اًمٙمٚمٛم٦م ومٞمف وًمٚمٕمر  اًمًٕم٦م، قمغم وإُمر
(0)

.  

 ويقطمل أطمدل٤م قمغم شم٘متٍم ومال ُمًٕم٤م، واًمًالم سم٤مًمّمالة شم٠مُمر صم٤مٟمٞم٤ًم وذل

 قمغم: ي٘متٍم أن يٜمٌٖمل ومال واضم٥م،  ًمٚمٜمٌل سم٤مًمٜم٦ًٌم سمٞمٜمٝمء افٛمع سم٠من ذذا

 شمًٚمٞمًء    :ي٘م٤م أن وإومم .اًمًالم قمٚمٞمف قمغم: وٓ .قمٚمٞمف اهلل صغم
(2)

.  

 وًمٙمـ إًمٞمٝم٤م، طم٤مضمتف سم٥ًٌم ٓ اًمٜمٌل قمغم سم٤مًمّمالة شم٠مُمرٟم٤م ذل وصم٤مًمًث٤م:

 احلدي٨م: ذم ضم٤م  وهلذا قمٚمٞمف: اهلل ًمٞمثٞمٌٜم٤م سمٜم٤م رمح٦م ُمٜم٤م، شمٕمٔمٞمٛمف إلفمٝم٤مر

«فممًما هبا فمؾقه اهلل صعم مرة فمقمَّ  صعم من»
(1)

 طم٤مضمتف سم٥ًٌم يم٤مٟم٧م اًمّمالة أن وًمق .

 صالة سمٕمد اعمالئٙم٦م ًمّمالة وٓ اعمالئٙم٦م، صالة ُمع ٟمحـ ٜم٤مًمّمالشم داعٍ  ذٜم٤م يم٤من عم٤م إًمٞمٝم٤م

 أطمد صالة إمم طم٤مضم٦م اهلل صالة ُمع ًمٞمس وم٢مٟمف ،T اهلل
(1)

.  

 وٓ ،﴾ڇ ﴿ آظمرذ٤م: ذم T سم٘مقًمف اًمًالم شم١ميمد ذل وراسمًٕم٤م:

 ىمقًمف: ذم افٛمٚم٦م واؾمٛمٞم٦م سم٢من ُم١ميمدة ٕهن٤م ٟمٗمًٝم٤م: سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمّمالة شم١ميمد

 ًمٚمت٠ميمٞمد ﴾ڇ ﴿ ذيمر» اًمرازي: ىم٤م  ،﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڃ  ڃ﴿

                                      

   .(13/4904)اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛمل  (1)

 .(13/4904)اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛمل  (2)

 شمم. »( ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو 778( [أظمرضمف ُمًٚمؿ )3)

 (.6/797(، وشمٗمًػم اًمرازي )4905-13/4904٘م٤مؾمٛمل )( اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم4)



534 

211 

 

194 

 سم٘مقًمف: ُم١ميمدة يم٤مٟم٧م ٕهن٤م اًمت٠ميمٞمد: هبذا اًمّمالة ي١ميمد وأ قمٚمٞمف، اًمًالم ًمٞمٙمٛمؾ

 ا.ذد ش﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڃ  ڃڃ ﴿
(0)

.  

طمت٤ٌم ، ُمـ إٟمف» وىمٞمؾ: ظمر. ُمـ شقمٚمٞمف» وطمذ  اًمٗمٕمٚملم، أطمد ُمـ اعمّمدر ومحذ  ٓا   ٔا

 ُمـ وم٤مًمًالم ٕواُمره، اٟم٘م٤مدوا :﴾ڇ  ڇ﴿ ُمٕمٜمك ىمٞمؾ اًم٘م٤ميض: ىم٤م 

 شآٟم٘مٞم٤مد وذق اًمتًٚمٞمؿ
(2)

. 

 شم٠مُمر صمؿ إًمٞمف، اًمًالم شمْمٞمػ وٓ اهلل، إمم اًمّمالة شمْمٞمػ أظمػًما: وذل

 اتٛمؾ» وم٘م٤م : ذذا، ذم ؾم ؾ أٟمف طمجر اسمـ طمٙمك وىمد مجٞمًٕم٤م، هبء اعم١مُمٜملم

 ُمٜمٝمؿ، ًمّمحتٝمء اعم١مُمٜمقن سمف وم٠مُمر وآٟم٘مٞم٤مد، اًمتحٞم٦م، ُمٕمٜمٞم٤من: ًمف اًمًالم يٙمقن أن

 قمٜمد واًمٕمٚمؿ ًمإلهي٤مم، دومًٕم٤م إًمٞمٝمؿ يْمػ ومٚمؿ آٟم٘مٞم٤مد، ُمٜمٝمؿ زوق ٓ وُمالئٙمتف واهلل

شاهلل
(1)

   ذد. ا 

الم  ّمٞمص ذم زم ٓح ىمد» اًمِمٝم٤مب: وىم٤م    هي٦م ٟمٙمت٦م وُمالئٙمتف اهلل دون سم٤معم١مُمٜملم اًًم
الم أن وذل ،(1) ٚمٞمٛمف اًًم ٔي٦م ضم٤م ت ومٚمء ي١مذيف، قمء شم ل ي١مذي ُم٤م ذيمر قم٘مٞم٥م ا ذي٦م ، اًمٌٜم  وٕا

                                      

 .(6/797) شمٗمًػم اًمرازي (1)

و  ُمد٤م أصمٌد٧م ٟمٔمدػمه ذم  وآطمتٌد٤م   [ .(13/4905)شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛمل ( 2) ٟمدقع قمزيدز وذدق أن ادذ  ُمـد ٕا

و  يم٘مقًمدف شمٕمد٤ممم اًمت٘مددير:  ﴾ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ : اًمث٤مين وُمـ اًمثد٤مين ُمد٤م أصمٌد٧م ٟمٔمدػمه ذم ٕا

ٟمٌٞمد٤م   ٟمٌٞمد٤م  ًمدًٓمدد٦م: ﴿وُمثدؾ ٕا و  ٕا ـ ٕا ـ يٜمٕمدؼ واًمددذي يٜمٕمدؼ سمددف ومحدذ  ُمدد ڤ  واًمٙمٗمدد٤مر يمٛمثدؾ اًمددذي

ـ اًمثدد٤مين اًمددذي يٜمٕمددؼ سمددف ًمدًٓمدد٦م:  ﴾ڦ شم٘مدد٤من ذم قمٚمددقم اًم٘مددرآن، فددال  اإل. يٜمٔمددر  ﴾ڤ  ڤ ﴿وُمد

 ش.م(م.»5/1623) ، ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م :، حت٘مٞمؼل1426اًمديـ اًمًٞمقـمل، جمٛمع اعمٚمؽ اًمٗمٝمد، 

 شم»م. (13/336ٓسمـ طمجر ) [ومتح اًم٤ٌمري، (3)

 يٜمٔمدر. هيد٦م وٟم٤مىمد٦م ،هي سمٕمدػم :ي٘م٤م  هي اًمقاطمدو ، ظمٞم٤مره اعم٤م  هاةٕن  أي ٟمٙمت٦م ُمـ ظمٞم٤مر اًمٜمٙم٧م،[ (4)

 شم» .م  (377/ 14) (،ها )  ًم٤ًمن اًمٕمرب
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 ذد ا شاًمت٠ميمٞمد هبؿ اًمتخّمٞمص ٟم٤مؾم٥م ُمٜمٝمؿ صدرت وىمد اًٌمنم ُمـ ذل إٟمء
(0)

.  

  اًمت٤مًمٞمتلم: أيتلم ذم T اهلل ي٘مق 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿

ک ک گ گ گ گ ڳ  ڑ ک ک

 ومذذ٥م ًممي٦م، شمٗمًػمذؿ ذم اعمٗمنون اظمتٚمػ وىمد .﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 إيذا  أن ًمٌٞم٤من T اهلل ذيمر وإٟمء أي٦م، ذم اعم٘مّمقد ذق  اًمرؾمق  أن إمم سمٕمْمٝمؿ

 شمٕمٔمٞمًء  ومٞمف ٕن صمؿ طمٌٞمٌف، وًمٙمقٟمف ُمٜمف، اًمرؾمق  ىمرب ًمِمدة شمٕم٤ممم: ًمف إيذا  اًمرؾمق 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ ذٜم٤م: ُم٤م ُمٕمٜمك قمٙمس قمغم ُمٕمٜم٤مه يم٤من وإن ٟمٔمػمه ، ًمف

  .م80[اًمٜم٤ًم :  ﴾پ

 ُم٘مّمقد، اًمرؾمق  أن يمء أي٦م ذم ُم٘مّمقد T اهلل أن إمم أظمر سمٕمْمٝمؿ وذذ٥م

 اعمٕم٤ميص، ُمـ ورؾمقًمف اهلل يرو٤مه ٓ ُم٤م ارشمٙم٤مب ذذا قمغم ورؾمقًمف اهلل سم٢ميذا  واعمراد

 اًمتقىمل وقمدم اعمٜمٝمٞم٤مت سمٗمٕمؾ يم٤من أم ومٕمٚمٝم٤م، وقمدم إواُمر سمؽم  ذًمؽ أيم٤من ؾمقا 

 قمغم ُمٜمّم٥م ٕٟمف طم٘مٞم٘متف: سمف ُمراد إو  اًمٗمريؼ إًمٞمف ذذ٥م ُم٤م قمغم واإليذا  قمٜمٝم٤م،

 اًمٜمٌل قمغم ٜمقاـمٕم اًمذيـ ذم ٟمزًم٧م إهن٤م» أي٦م: ٟمزو  ؾم٥ٌم ذم ىمٞمؾ وىمد ، اهلل رؾمق 

 طمٞمل سمٜم٧م صٗمٞم٦م ا ذ طملم
(2)

 شمِمٛمٚمف ُم٤م أومراد ُمـ إٟمف ذذا: ذم ي٘م٤م  ُم٤م أىمَم ًمٙمـ ،

 شأي٦م
(1)

.  

                                      

 .(13/4905)حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ( 1)

 شم»م. قمـ اسمـ قم٤ٌمس  (20/323[أظمرضمف اسمـ ضمرير ) (2)
، وصٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل سمـ أظمٓم٥م إطمددي ، وىمد رواه قمـ اسمـ قم٤ٌمس (22/23)شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( 3)

     =وعمد٤م ،ذل سمٜم٧م زقمٞمؿ سمٜمل اًمٜمْمػم وأًمد أقمددا  اًمرؾمدق  ُمدٜمٝمؿ طمٞمدل سمدـ أظمٓمد٥م ،أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم
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 أي٤مت ًمت٘م٤مرب أىمرب: ًمٙم٤من زيٜم٥م ُم٠ًمًم٦م ذم ظم٤مض ُمـ سمف قمٜمل إهن٤م ىمٞمؾ: ًمق»و

 اعم٘مّمقد يم٤مٟم٧م اًمتل اعم٠ًمًم٦م شمٚمؽ ذم واطمدة يمًٚمًٚم٦م وشمٜم٤مؾم٘مٝم٤م اًمقاطمد، اًم٤ٌمب ذم

 يمؾ ذم قم٤مم وم٤مًمٚمٗمظ وسم٤مفٛمٚم٦م شمدسمرذ٤م، ُمـ قمغم خيٗمك ٓ يمء سمتءُمٝم٤م، ةاًمًقر ُمـ إو 

ًٓ  اًمتٜمزيؾ ُمـ اعم٘مّمقد ومٞمدظمؾ اعمٙمروه، أٟمقاع ُمـ  سمف يّم٤مب ُم٤م  شأوًمٞم ٤م دظمق
(0)

، 

 جم٤مزه، ذم اإليذا  اؾمتٕمٛمؾ وم٘مد سم٤مإليذا  اعمراد ذم اًمث٤مين اًمٗمريؼ إًمٞمف ذذ٥م ُم٤م قمغم أُم٤م

  اًمٚمزوم. أو اًمًٌٌٞم٦م، قمالىمتف ُمرؾمؾ جم٤مز وذق

 سم٤مًمٓمرد أي: سم٤مًمٚمٕمـ، ورؾمقًمف اهلل ي١مذون اًمذيـ ذ١مٓ  قمغم T اهلل طمٙمؿ وىمد

 ذذا ضمٕمؾ صمؿ إي٤مذ٤م، وطمرُمٝمؿ رمحتف، ُمـ أسمٕمدذؿ اهلل ًمٕمٜمٝمؿ ومٛمٕمٜمك واإلسمٕم٤مد،

 اهلل، ُمـ ىمرهبؿ ذم رضم٤م  ٓ أن هلؿ ًمٞم١ميمد وأظمرة: اًمدٟمٞم٤م ذم واإلسمٕم٤مد احلرُم٤من

                                      

رأيف ذم حمٛمد وقمدائدف ًمدف  ىمتؾ وؾمٌٞم٧م صٗمٞم٦م ويم٤مٟم٧م طمزيٜم٦م قمٚمٞمف طمزًٟم٤م ؿمديًدا رهمؿ خم٤مًمٗمتٝم٤م ًمف ذم= 

ًٓ ومجد٤م ه هبد٤م سمٕمدد أن يم٤مٟمد٧م ُمقودع شمٜمد٤مزع ذم اًم٘مًدٛم٦م واًمٖمٜمٞمٛمد٦م، أرؾمدؾ اًمرؾمدق  سمدال ،وًمإلؾمالم

ذد٤م سمدلم  ،قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد ُم٤م أص٤مب أذٚمٝمد٤م وأًم٘مك ردا ه قمٚمٞمٝم٤م ًمٞم١مذهن٤م سم٠مٟمف اظمت٤مرذ٤م ًمٜمٗمًف، هتقيٜم٤ًم صمدؿ ظمػما

وم٠مصمد٤مرت سمجءهلد٤م وطمٙمٛمتٝمد٤م  أن شمًٚمؿ أو شمٌ٘مك قمغم ديٜمٝم٤م، وم٤مظمت٤مرت اإلؾمالم، وأقمت٘مٝم٤م صمؿ شمزوضمٝم٤م،

وعمزهتد٤م قم٤مئِمد٦م وطمٗمّمد٦م  ، وىمٞمدؾ: شمدزوج هيقديد٦م، ومدآذى ذًمدؽ رؾمدق  اهلل ،فواشمزاهن٤م همػمة ٟمًد٤مئ

ظمدػًما  أٓ ىمٚم٧م ًمٕم٤مئِم٦م وطمٗمّم٦م: ويمٞمػ شمٙمقٟم٤من»اًمٞمٝمقدي، ومٚمء سمٚمغ ذًمؽ اًمرؾمق  ىم٤م  هل٤م:  سم٠مصٚمٝم٤م

رمحٝمد٤م وذوي ىمرسم٤مذد٤م، َوؿَمد٧ْم هبد٤م سمظمدػمة، سمد٤مرة  ُمٜمل وزوضمل حمٛمد، وضمدي ذ٤مرون، ويم٤مٟم٧م 

حت٥م اًم٧ًٌم، وٓ دمدد طمرضًمد٤م ذم اإلطمًد٤من إمم ٟمٗمدر ُمدـ ذوي  سم٠مهن٤م إطمدى ضمقارهي٤م قمٜمد قمٛمر 

سمؾ ىم٤مًم٧م: أُم٤م اًم٧ًٌم وم٢مين ٓ أطمٌف ُمٜمذ أسمدًمٜمل ٟمٌدل اهلل سمدف افٛمٕمد٦م،  ،قمٛمر أ شمٜمٙمر ىمرسم٤مذ٤م، ومٚمء ؾم٠مهل٤م

وأُم٤م اًمٞمٝمقد وم٢من زم ومٞمٝمؿ رمًح٤م، صمؿ ؾم٠مًم٧م ضم٤مريتٝم٤م قمء محٚمٝم٤م قمغم ذدذه اًمقؿمد٤مي٦م، ومٚمدء أضم٤مسمتٝمد٤م ٟم٤مدُمد٦م 

 ،ذم قمٝمدد ُمٕم٤مويد٦م ،وىمدد شمقومٞمد٧م . شصٗمٞم٦م، وىم٤مًم٧م هل٤م: اذذٌل وم٠مٟم٧م طمرة إٟمف اًمِمٞمٓم٤من همْم٧ٌم

 ذم ُمٓمٚمع اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمدـ اًم٘مدرن إو  ًمٚمٝمجدرة، واٟمٔمدر: شمرمجد٦م هلد٤م ُمٗمّمدٚم٦م ذم أُمٝمد٤مت اعمد١مُمٜملم

 .(124-118ص)ًمقداد ؾمٙم٤ميمٞمٜمل  ،وسمٜم٤مت اًمرؾمق 

 .(13/4906)ذم حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ  لاًم٘م٤مؾمٛم( 1)
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 قمٚمٞمٝمؿ طمٙمؿ وم٢مذا أظمرة، ذم اًم٘مرب ي٠مُمؾ ىمد اًمدٟمٞم٤م ذم اًمٕمٌد إذ سمرمحتف: وؾمٕم٤مدهتؿ

 رضم٤م َ  ٓ ي٠مؾًم٤م اًم٘مرب ُمـ سم٤مًمٞم٠مس قمٚمٞمٝمؿ طمٙمؿ وم٘مد مجٞمًٕم٤م وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم سم٤مإلسمٕم٤مد

 هلؿ، أقمده اًمذي اعمٝملم اًمٕمذاب ذق آظمر قم٘م٤مسًم٤م هلؿ ٕن ومح٥ًم: ذذا وًمٞمس ُمٕمف،

 دائؿ، ذابقم سم٠مٟمف يقطمل هلؿ وإقمداده واخلزي، اهلقان ومٞمف يٜم٤مًمقن اًمذي اًمٕمذاب وذق

 يٙمقن إقمداد همػم ُمـ اًمٖمْم٥م طم٤مًم٦م قمٌده قمذب إذا اًمًٞمد وم٢من» زواًمف، ذم أُمؾ ٓ

 وم٢مذا ،اًمٖمْم٥م أصمر ذذا :ي٘م٤م  أن يٛمٙمـ إو  وم٢من ،ال  وهمُ  اىمٞمدً  ًمف أقمد اإذ ُم٤م دون

 شاًمث٤مين يمذًمؽ وٓ ،يزو  اًمٖمْم٥م ؾمٙم٧م
(0)

.  

 ىمٞمد لمطم قمغم ُم٤م، سم٘مٞمد ي٘مٞمده ومٚمؿ واًمرؾمق  اهلل إيذا  أـمٚمؼ أٟمف وٟمالطمظ

 ذذه وه .﴾گ  گ  ڳ ﴿ سم٘مقًمف: واعم١مُمٜم٤مت اعم١مُمٜملم إيذا 

 ُمٕمّمٞم٦م إٓ دائًء  يٙمقن ٓ هب٤م ومن اًمتل اعمٕم٤مين مجٞمع قمغم ورؾمقًمف اهلل إيذا  أن اًمتٗمرىم٦م

 ًمف، ُمًقغ ٓ طمٞم٨م ُمٕمّمٞم٦م يٙمقن وم٘مد واعم١مُمٜم٤مت اعم١مُمٜملم إيذا  أُم٤م يمٌػًما، وظمٓم٠مً 

ا يٙمقن وىمد  هبت٤مًٟم٤م اطمتٛمؾ سم٠مٟمف يقصػ أن وم٤مقمٚمف ًتحؼي ومال قمٜمٝمؿ صدر إيذا  قمغم رد 

  اًم٘مٞمد. ُمـ سمد   يٙمـ أ ذٜم٤م وُمـ ُمٌٞمٜم٤ًم، وإصمًء 

 وؾمقا  ي١مذوا، أن سمًٌٌٝم٤م يًتح٘مقن ضمٜم٤مي٦م سمٖمػم ﴾گ  گ  ڳ ﴿ وُمٕمٜمك

 ًم٘مد هلؿ، سم٤مًمٜم٦ًٌم خيتٚمػ ٓ إُمر وم٢من سم٤مًمٗمٕمؾ أو سم٤مًم٘مق  قمٚمٞمف اعمتققمد اإليذا  يم٤من

 واطمتٛمٚمقا اًمٙمذب، أومحش اًمٌٝمت٤من وم٢من ٞمٕم٦م،ؿمٜم وومري٦م زوًرا أي: هبت٤مًٟم٤م، اطمتٛمٚمقا

  وزور. إصمؿ أٟمف ًم٤ًمُمٕمف يٌلم إصمًء  أي: ُمٌٞمٜم٤ًم، إصمًء  يمذًمؽ

                                      

 .(6/798)شمٗمًػم اًمٗمخر اًمرازي  (1)
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ک ک گ گ گ ﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمف جم٤مذد ومن وىمد

٤ًٌم ويٕمٞمٌقهنؿ واعم١مُمٜم٤مت اعم١مُمٜملم َيْ٘مُٗمقن واًمذيـ سم٘مقًمف: .﴾گ ڳ  ًمِمٞمٜمٝمؿ ـمٚم

 قمٛمٚمقا ُم٤م سمٖمػم
(0)

.  

 ؾمٌٌف اعمٌلم اإلصمؿ واطمتء  اًم٘مقزم، اإليذا  فؾمٌٌ اًمٌٝمت٤من اطمتء  ي٘م٤م : أن ويٛمٙمـ

 ٕٟمف سمف آيمتٗم٤م  وىمع وإٟمء اًم٘مقزم: اإليذا  وقمٞمد يمالل٤م يٙمقن أن ويٛمٙمـ اًمٗمٕمكم، اإليذا 

 ٓإ سم٤مًم٘مق ، إٓ يٙمقن ٓ اهلل إيذا  وٕن اًمٗمٕمكم، قمغم سمف آؾمتدٓ  وإلُمٙم٤من ًمٚم٘مٚم٥م، أضمرح

 ، قمٚمٞم ٤م ي١مذون يم٤مٟمقا اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ ٤مسٟم ذم ٟمزًم٧م ىمٞمؾ ،إيذا ً  ًمٚمّمٜمؿ اًمًجقد ضمٕمؾ إذا

 يم٤مرذ٤مت وذـ اًمٜم٤ًم  يتٌٕمقن يم٤مٟمقا زٟم٤مة ذم وىمٞمؾ: قم٤مئِم٦م: إومؽ ذم وىمٞمؾ:
(2)

.  

 قمغم يم٤مًمٕم٘م٤مب ذقمل، سمقضمف إٓ اعم١مُمـ أذى حتريؿ ذم سا٦م وأي٦م

 واًمًقم همػمه، سمٞمع قمغم يم٤مًمٌٞمع ًمإليذا ، طمرم ُم٤م يمؾ ومٞمٝم٤م ويدظمؾ ذٟم٥م،

 يكم مم٤م اإلٟم٤ًمن أيمؾ حتريؿ قمغم اًمِم٤مومٕمل ٟمص وىمد ٌتف،ظمٓم قمغم واخلٓم٦ٌم ؾمقُمف، قمغم

  إيذا . قمغم اؿمتٛمؾ إذا همػمه

 اؽمتحالل اهلل فمـد ايمرزما أرزمى» :٤مُمرومققمً  قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ طم٤مشمؿ أيب اسمـ وأظمرج

أي٦م ذذه ىمرأ صمؿ .«مهؾم امرئ فمرض
(1)

 إي٤ميمؿ أي٦م: ذذه ذم ىمت٤مدة قمـ وأظمرج .

ًمف ويٖمْم٥م اقـمف اهلل وم٢من اعم١مُمـ، وأذى
(1)

 ىمرأذ٤م اخلٓم٤مب سمـ قُمَٛمر أن زقمٛمقا وىمد .

 ،اعمٜمذر أسم٤م ي٤م وم٘م٤م : قمٚمٞمف ومدظمؾ يمٕم٥م، سمـ ُأيب إمم ذذ٥م طمتك ذًمؽ، وم٠مومزقمف يقم ذات

                                      

 .(33-22/32)شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( 1)

 .(31-22)شمٗمًػم اًمٜمٞم٤ًمسمقري سمتٍم  يًػم ذم اًمٕم٤ٌمرة ( 2)

 شم»م (10/3153) شمٗمًػمه ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ[ (3)

 شم»م. (20/324) شمٗمًػمهذم  [أظمرضمف اًمٓمؼمي (4)
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ک ک ﴿ ُمقىمع: يمؾ ُمٜمل ومقىمٕم٧م اهلل يمت٤مب ُمـ آي٦م ىمرأت إين

 إٟمء :ُمٜمٝمؿ ًم٧ًم إٟمؽ ًمف: وم٘م٤م  وأرضهبؿ. ٕقم٤مىمٌٝمؿ إين واهلل أي٦م. ﴾گ

 ذد ا .ؿُمٕمٚم أٟم٧م إٟمء ب،ُم١مدِّ  أٟم٧م
(0)

.  

 سمذًمؽ وشمققمدت هبت٤مًٟم٤م اتٛمؾ اعم١مُمـ ي١مذي ُمـ أن أي٦م ىمررت وعم٤م

 إيذا  حتريؿ وذا  ذذا ذم ويم٤من فم٤مذًرا، إصمًء  ٓرشمٙم٤مسمف اعم١مُمـ ُم١مذي

 ُمـ يرشمديـ سم٠من اعم١مُمٜم٤مت ُي١مُمر أن اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ يم٤من- قمٜمف وهنٞمف اعم١مُمـ ٕظمٞمف اعم١مُمـ

 أو ُمٙمروه، ىمق  ُمـ َيًٛمٕمـ سمء ٞم٤مؤذـطم وخُيدش ُي١مذيـ ًمٙمٞمال يٛمٞمزذـ: ُم٤م اًمثٞم٤مب

ڱ ں ں ﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمف اًم٤ًمسم٘م٦م أي٤مت سمٕمد ومج٤م  آصمٛم٦م، أيد ُمـ إًمٞمٝمـ يٛمتد سمء

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ 

﮲﮳    .م59[إطمزاب:﴾ےے ۓ ۓ 

، وإٟمء ٟمقدي ذٜم٤م ًمُِٞم١مُمر سم٠من يقضمف أزواضمف وذذا ذق اًمٜمدا  اخل٤مُمس ًمٚمٜمٌل 

سم٢مدٟم٤م  ضمالسمٞمٌٝمـ قمٚمٞمٝمـ، متٞمٞمًزا هلـ قمـ همػمذـ  ًمتزاموسمٜم٤مشمف وٟم٤ًم  اعم١مُمٜملم إمم آ

ُمـ اًمٜم٤ًم ، طمتك حتٗمظ هلـ ُمٙم٤مٟمتٝمـ، ومٞمٝم٤مهبـ ُمـ وؽمئ قمغم اإلُم٤م  واًم٘مٞم٤من
(2)

 ،

ويٕمر  أهنـ ـم٤مذراُت اًمذيِؾ طمرائُر ذيٗم٤مٌت، ومال يتٕمرض هلـ سمٙمالم ي١مذي 

 إطم٤ًمؾمٝمـ، وٓ يٛمد إًمٞمٝمـ يًدا سم٘مّمد آقمتدا  قمٚمٞمٝمـ. 

شمٚمقيف اعمرأة  ،ودون اًمردا  ،أوؾمع ُمـ اخلءر ،: صمقب واؾمعيمندابافٚم٤ٌمب و

                                      

 .(13/4907) (اإليمٚمٞمؾ)حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ، ٟم٘ماًل قمـ ( 1)

ٞمْمدد٤م  ُمٖمٜمٞمدد٦م يم٤م(  2) ُمدد٦م اًم ٤مح اعمٜمددػم، )اًم٘مددلم([اًم٘مٞمٜمدد٦م: ٕا ، ٟمدد٧م أو همددػم ُمٖمٜمٞمدد٦م، وىمٞمددؾ  ددتص سم٤معمٖمٜمٞمدد٦م، اعمّمدد

 شم(م.»2/521)
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ذٙمذا ىم٤م  اًمزخمنمي  ُمٜمف ُم٤م شمرؾمٚمف قمغم صدرذ٤م، لقمغم رأؾمٝم٤م وشمٌ٘م
(0)

 . 

أٟمف اًمردا  اًمذي يًؽم ُمـ ومق، إمم أؾمٗمؾ، وأن  وىمد روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

ويٌديـ قمٞمٜم٤ًم واطمدة  إدٟم٤مَ ه ذق أن يٖمٓملم وضمقذٝمـ ُمـ ومق، ر وؾمٝمـ سمف
(2)

 . 

قمـ أيب ص٤مًمح ُم٤م يّمٚمح ؾم٤ًٌٌم ًمٜمزو  أي٦م وشمٗمًػًما هل٤م ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف، وروي 

وهمػمذـ إذا يم٤من  اعمديٜم٦م قمغم همػم ُمٜمز ، ومٙم٤من ٟم٤ًم  اًمٜمٌل  ىمدم اًمٜمٌل »طمٞم٨م ىم٤م : 

: وم٠مٟمز  اهلل ، ِ زَ ًمٚمٖمَ ، ويم٤من رضم٤م  وٚمًقن قمغم اًمٓمريؼ، اًمٚمٞمؾ ظمرضمـ ي٘مْملم طمقائجٝمـ

. ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ﴿

ہ ھ ھ ھ ھ ﴿: وىمقًمف، ٚم٤ٌمب طمتك شمٕمر  إُم٦م ُمـ احلرةي٘مٜمٕمـ سم٤مف

ي٘مق  شمٕم٤ممم ذيمره: إدٟم٤مؤذـ ضمالسمٞمٌٝمـ إذا أدٟمٞمٜمٝم٤م قمٚمٞمٝمـ أىمرب وأطمرى أن . ﴾ےے

يٕمرومـ ممـ ُمررن سمف، ويٕمٚمٛمقا أهنـ ًمًـ سم٢مُم٤م  ومٞمتٜمٙمٌقا قمـ أذاذـ سم٘مق  ُمٙمروه، أو 

﮲ ﴿ ،شمٕمرض سمري٦ٌم عم٤م ؾمٚمػ ُمٜمٝمـ ُمـ شمريمٝمـ إدٟم٤م ذـ افالسمٞم٥م  ﴾ۓ ۓ

شهبـ أن يٕم٤مىمٌٝمـ سمٕمد شمقسمتٝمـ سم٢مدٟم٤م  افالسمٞم٥م قمٚمٞمٝمـ ﴾﮳﴿ ،ٝمـقمٚمٞم
(1)

 . 

 ،ُمٕمٜمٞملم اتٛمؾ ذٜم٤م وذق ًمٚمتٌٕمٞمض، .﴾ہ ہ﴿ ىمقًمف: ذم شُمـ» و

ـا  ُم٤م سمٌٕمض يتجٚمٌٌـ أن أطمدل٤م:  ُمتٌذًم٦م احلرة شمٙمقن ٓ أن واعمراد افالًمٞم٥م، ُمـ هل

 سمٞمتٝم٤م. ذم اومّم٤مقمدً  ضمٚم٤ٌمسم٤من وهل٤م (٦م)اخل٤مدُم واعم٤مذٜم٦م يم٤مُٕم٦م ومخ٤مر، درع ذم

٤مهب٤م سمٕمض اعمرأة شمرظمل أن واًمث٤مين: ُم ُمـ شمتٛمٞمز طمتك شمت٘مٜمع وضمٝمٝم٤م قمغم وومْمٚمف ضمٚم  ٦مٕا
(1)

.  

                                      

 .(3/246)اًمٙمِم٤م  ( 1)

 .(22/33)شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( 2)

 .(22/34)شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( 3)

 .(3/247)اًمزخمنمي ذم اًمٙمِم٤م ، سمتٍم  يًػم ( 4)
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 سم٢مدٟم٤م  إُمر أن اعم١مُمٜملم دون أي٦م هبذه  اًمٜمٌل ظمٓم٤مب ذم اًمنا  وًمٕمؾ

ًٓ  يتجف افالسمٞم٥م  يٙمٚمػ وإٟمء اعم١مُمٜملم، ٟم٤ًم  إمم وصم٤مٟمًٞم٤م وسمٜم٤مشمف،  اًمٜمٌل ٟم٤ًم  إمم أو

  اًمتٌٚمٞمغ. ذذا ُمٜمف ًمُِٞمْٓمَٚم٥َم  يومٜمقدِ  همػمه: دون اهلل رؾمق  أوًم ؽو ذ١مٓ  شمٌٚمٞمغ

 اٟمحدرٟم٤م ُم٤م ُم٘مدار ًمٜم٤م يٙمِمػ اعم١مُمٜملم ًمٜم٤ًم  افالسمٞم٥م سم٢مدٟم٤م  إُمر وؿمٛمق 

 وسمٜم٤مهتؿ اعم١مُمٜملم ٟم٤ًم  ارشمدت قمٜمدُم٤م -اعمزقمقُم٦م واحلْم٤مرة اًمزائٗم٦م اعمديٜم٦م سم٤مؾمؿ -إًمٞمف

 واًمتل أظمػًما، إومخ٤مذ وقمـ اًمًٞم٘م٤من، وقمـ إذرع، قمـ شمٙمِمػ اًمتل اًمثٞم٤مب شمٚمؽ

 ًمٙمؾ وشمٕمريتٝم٤م اعمح٤مؾمـ إسمراز هب٤م يراد واًمتل ؿمٕمًرا، وٓ ٟمحًرا، وٓ وضمًٝم٤م، شمًؽم ٓ

 وسمٞمؾ ًمٌال  إٟمف اهنٞم٤مر، ُمـ إًمٞمف اعمجتٛمع ور وُم٤م سم٤مٟٓمحرا ، إلهمرائف قمٞمٜملم: ذي

  ُمٜمف. يًٚمٛمٜم٤م أن اهلل ٟمدقمق

 وم٘مد سم٢مذايمٝمؿ، ًمفورؾمق اهلل ي١مذون اًمذيـ اعمنميملم قمٜمد إُمر ي٘مػ وأ

 ذم سمٙمٗمرذؿ اهلل ي١مذون وذؿ سم٤مإلؾمالم، يتٔم٤مذرون اًمذيـ اعمٜم٤موم٘مقن ذٜم٤م  يم٤من

 هلـ واًمتٕمرض ٟم٤ًمئٝمؿ سم٤مشم٤ٌمع اعم١مُمٜملم ي١مذون اًمذيـ اًم٘مٚمقب ُمرى ذٜم٤م  ويم٤من اًمن،

 ويٕمٛمٚمقن ، اهلل رؾمق  قمغم إيم٤مذي٥م يٗمؽمون ُمـ ذٜم٤م  يم٤من صمؿ حل٤مضم٦م، خيرضمـ قمٜمدُم٤م

 وذم .وؾمٞم١ُمظمذُ  اعمديٜم٦م، ُمـ وؾمٞمُْخَرُج  هُمٚم٥َِم  إٟمف يم٘مقهلؿ: اعمديٜم٦م، ذم شمرووٝم٤م قمغم ضم٤مذديـ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمف ٟمز  مجٞمًٕم٤م ذ١مٓ 

 ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ائەئ

طمزاب:﴾ىئىئ ىئ ی ی ی ی   .م62-60[ٕا

 ذم واعمرضمٗملم اعمريْم٦م، اًم٘مٚمقب وذوي اعمٜم٤موم٘ملم، شمتققمد اًمثالث وأي٤مت

 ايمتٗم٤م ً  ومٞمٝم٤م اًمنمط ضمقاب طمذ  وهلذا وذط: سم٘مًؿ شمٌدأ وأوٓذ٤م: اعمديٜم٦م،
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 أُم٤م اضمتءقمٝمء، قمٜمد ُمٜمٝمء اعمت٠مظمر ضمقاب طمذ  ذل: اًم٘م٤مقمدة وم٢من اًم٘مًؿ، سمجقاب

 اًم٘مّمػم ضمقارذؿ ذم هلؿ، وًمٕمٜمٝمؿ اًمٜم٤مس يمراذٞم٦م قمـ شمٙمِمػ سمح٤م  ومتٌدأ اًمث٤مٟمٞم٦م:

 وأُم٤م شم٘متٞماًل، وي٘متٚمقن ًمذًمتٝمؿ، ظمذونؾمٞم١م وضمدوا طمٞم٨م أهنؿ شم٘مرر صمؿ سم٤معمديٜم٦م، ًمٚمٜمٌل

 ُمـ سمدقًم٤م ومٚمٞمس ىمٌٚمٝمؿ، ُمـ ظمٚمقا اًمذيـ ذم اهلل ؾمٜم٦م ذًمؽ أن سمت٘مرير ومتٌدأ اًمث٤مًمث٦م:

  شمتٖمػم. وٓ شمٌد  ٓ اهلل وؾمٜم٦م ومٞمف، همراسم٦م وٓ إُمر،

 أي: هبؿ، ًمرؾمقًمف T اهلل سم٢مهمرا  ومٞمٝم٤م اًمققمٞمد أن ومٜمجد إومم أي٦م إمم وٟمٕمقد

 يّمٞمٌٝمؿ صمؿ رمحتف، ُمـ اهلل ويٓمردذؿ ُمديٜمتف، ُمـ خيرضمٝمؿ طمتك قمٚمٞمٝمؿ: إي٤مه سمتًٚمٞمٓمف

 اًمت٘متٞمؾ، وقم٘مقسم٦م إه، وـم٠مة ُمـ أٟمٗمًٝمؿ اٛمقا أن يًتٓمٞمٕمقن ومال واهلقان، سم٤مًمذًم٦م

 قمدم ويٕمٜمل: .﴾ۆ ۇ ۇ ﴿ :ذق ذط قمغم ُمٕمٚمؼ اًمققمٞمد ذذا أن ٟمجد ًمٙمٜم٤م

 اًمتءدي ٤مذوهب افرائؿ، شمٚمؽ ذم مت٤مدهيؿ واإلرضم٤م  واإليذا ، اًمٜمٗم٤م، قمـ آٟمتٝم٤م 

 ضمقاره ُمـ وطمرُم٤مهنؿ اعمديٜم٦م، ُمـ وإظمراضمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ، اهلل رؾمق  شمًٚمط اؾمتح٘مقا

ـُ  ذًم٦م ذم واًمتنميد وآوٓمٝم٤مد اًمٜم٤مس، وُمـ اهلل ُمـ اًمٚمٕمٜم٦م اؾمتح٘مقا يمء ومٞمٝم٤م،  مُتَٙمِّ

  وىمتٚمٝمؿ. أهذؿ ُمـ اعم١مُمٜملم

 ُمـ ونيٜمنم سمء اهلزيٛم٦م ةودقم٤م اعمٗمؽماة، اًمٙم٤مذسم٦م ًمألظم٤ٌمر اعمِمٞمٕمقن واعمرضمٗمقن:

 اهلل رؾمق  ُمديٜم٦م سم٤معمديٜم٦م واعم٘مّمقد احلؼ، ُمـ وٓ احل٘مٞم٘م٦م، ُمـ هل٤م أؾم٤مس ٓ أسم٤مـمٞمؾ

، أظمرج اًمذيـ وذؿ اًمٞمٝمقد، ذؿ ومٞمٝم٤م اعمرضمٗمقن يم٤من وىمد اهلجرة، دار وذل 

  ىمرئم٦م. سمٜمق ذؿ ُمٜمٝمؿ يمٌػم قمدد وىمتؾ سمٕمْمٝمؿ، وأه اعمديٜم٦م، ُمـ سمٕمْمٝمؿ

 قمغم يثٌتقن ٓ اًمذيـ عم١مُمٜملم،ا ُمـ اإليءن وٕم٤م  ذؿ ُمرض ىمٚمقهبؿ ذم واًمذيـ

 أظمًذا اًمٗمًؼ، وأذؾ اًمزٟم٤مة ذؿ أو اعمرضمٗمقن، يٜمنمذ٤م اًمتل اًمًق  أظم٤ٌمر أُم٤مم إيءهنؿ
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  .﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمف ُمـ

 أٟمف ُمع .﴾ۉ ۉ﴿ ىمقًمف: قمغم .﴾ې ې ې﴿ ىمقًمف: وقمٓمػ

 إٓ أي: ،﴾ى ى﴿ ،ومٞمٝم٤م و٤موروٟمؽ ٓ هبؿ أهمريٜم٤م  وم٢مذا ىمٞمؾ: يم٠مٟمف قمٚمٞمف، ُمؽمشم٥م

 ىمًؿ ضمقاب ذق إذ وىمققمف: ُم١ميمد قمٚمٞمف اعمٕمٓمق  ٕن ىمٚمٞماًل: ضمقاًرا إٓ أو ىمٚمٞماًل، ٤مزُمٜمً 

 سمف ُمتّمٚم٦م سم٤مًمالم، ُم٘مؽمن ذق صمؿ .﴾...ۇ  ۇ  ۆ  ﴿ :ذم اًمالم قمٚمٞمف دًم٧م T اهلل ُمـ

 ٟمتٞمج٦م ذق ًمٚمرؾمق  ضمقارذؿ قمدم سم٠من ًمإلؿمٕم٤مر سمثؿ: اًمٕمٓمػ ويم٤من اًمتقيمٞمد، ٟمقن

 وؾم٤مـم٦م دون اهلل سم٢مرادة يم٤من ًمق إذ :ومٞمٝمؿ ؿمقيمتف وفمٝمقر قمٚمٞمٝمؿ، اًمرؾمق  ًمتًٚمٞمط

ائ ائ ەئ ەئ ﴿ شمٕم٤ممم: ًم٘مقًمف شمّمديً٘م٤م قملم، ـمروم٦م ذم ُمٜمف اعمديٜم٦م خلٚم٧م اًمٜمٌل

  .م82[يس:  ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

  همػمذ٤م؟ ذم إُمـ هلٝمؿ يتٝمٞم٠م وذؾ اعمديٜم٦م؟ ُمـ خيرضمقن يمٞمػ وًمٙمـ

ائەئ ﴿ شم٘مق : طمٞم٨م ذذا قمـ اًمثالث أي٤مت ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م أي٦م دمٞم٥م

 اهلل، رمح٦م ُمـ ُمٌٕمدون ُمٓمرودون ؿومٝم .﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 أن يٛمٚمٙمقن ٓ قم٤مضمزون، أذًم٦م اهلل أرض ُمـ وضمدوا طمٞمثء وذؿ اًمٜم٤مس، ُمـ ُمٙمروذقن

 ىمتَؾ  وُي٘متٚمقن أهى ي١مظمذون إهنؿ ،ىمٚمقهبؿ ًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وؾمٞمٚم٦م ودون وٓ أٟمٗمًٝمؿ، اٛمقا

 ُمٙم٤من، يمؾ إمم اًمٚمٕمٜم٦م شمالطم٘مٝمؿ ُمْمٓمٝمدون، ُمًتَذًمُّقن ُمٙمروذقن وذؿ إسم٤مدة،

 واًمن يم٤مٟمقا، أيٜمء هلؿ أُمـ وٓ أرض، ذم هلؿ اؾمت٘مرار ومال سمٚمد، يمؾ ذم اخلق  ويتٕم٘مٌٝمؿ

 قمٜمٝم٤م يٜمتٝمقا أ ومء يٜمنموهن٤م، اًمتل وإراضمٞمػ ىمٚمقهبؿ وُمرض ٟمٗم٤مىمٝمؿ ذق يمٚمف ذذا ذم

  ُمٜمف. ظمالص وٓ قمٜمف، هلؿ حمٞمد ٓ اًمذي ُمّمػمذؿ ذق ومٝمذا

 ذم هللا ؾمٜم٦م وم٢مهن٤م احلٞم٤مة، ىم٤مٟمقن قمغم ظمروج وٓ ذذا، ذم قمج٥م وٓ

 وُمرض ،واإلرضم٤م  ،اًمٜمٗم٤م، وإمم احلٞم٤مة، إمم ؾمٌ٘مقذؿ اًمذيـ إىمقام

 اًمتل إوسم ٦م شمٚمؽ قمغم ضمزاؤذؿ يٙمقن ومٚمـ ذ١مٓ ، ُمع ؾمٜمتف اهلل يٖمػم وًمـ اًم٘مٚمقب،
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 يمؾ ذم اًمٚمٕمٜم٦م ومٝمق اًم٤ًمسم٘م٦م، أي٦م سمٞمٜمتف وىمد ىمٌٚمٝمؿ، يم٤مٟمقا ُمـ يمجزا  إٓ ومٞمٝمؿ راضم٧م

  واإلسم٤مدة. هإ إمم هبؿ يٜمتٝمل اًمذي واإلذٓ  أرض،

ـْ  شمتٖمػم، وٓ شمتٌد  ٓ ظمٚم٘مف ذم ٟمٔم٤مُمف أي: اهلل، ؾمٜم٦م إن  ًمـ اهلل أن حمٛمد ي٤م وم٠ميِ٘م

  ٟمٗم٤مىمٝمؿ. قمغم داُمقا ُم٤م ؾمٜمتف اعمٜم٤موم٘ملم ذ١مٓ  ُمع يٖمػم

 ُمـ ٓ .﴾ې ﴿ :وم٤مقمؾ ُمـ طم٤م  أٟمف قمغم ﴾ائەئ﴿ ٟمّم٥م وىمد

 ،شأيٜمء» دًم اًمنمط ومٕمؾ ذق .﴾وئ﴿ :اًمٗمٕمؾ ذذا ٕن :﴾وئ﴿ :ذم اًمٗم٤مقمؾ ٟم٤مئ٥م

  ىمٌٚمف. ومٞمء يٕمٛمؾ ٓ اًمنمط سمٕمد ُم٤مو

 ايمتٗم٤م ً  ومٕمٚمف طُمذ  ُمٓمٚمؼ ُمٗمٕمق  ومٝمق اعمّمدر، قمغم .﴾ۆئ ۈئ﴿ :وٟمّم٥م

  ؾمٜم٦م. ذًمؽ اهلل ؾمـ أي: قمٚمٞمف، ًمدًٓمتف سم٤معمّمدر:

  أظمرة؟ ذم طم٤مهلؿ شمٙمقن ومٙمٞمػ اًمدٟمٞم٤م، ذم طم٤مهلؿ ذل ذذه يم٤مٟم٧م وإذا

 ًمٕمـ ُمـ ٝم٤مومٞم يٜمتٔمرذؿ وُم٤م أظمرة، ذم طم٤مهلؿ سمٞم٤من اًمت٤مًمٞم٦م أي٤مت شمتقمم

 شم٘مقم اًمذي اعمققمد قمـ اًمٜم٤مس ؾم١ما  سمحٙم٤مي٦م اًمٌٞم٤من هلذا متٝمد أن سمٕمد ظم٤مًمد، وشمٕمذي٥م

  ومت٘مق : قمٜمف، T اهلل وسمجقاب اًم٤ًمقم٦م، ومٞمف

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿

ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٿ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ

ژ ژ ڑ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ

 .م68-63 طمزاب:إ[ ﴾ڑ ک ک ک ک

 اعمْم٤مرع سم٤مًمٗمٕمؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م أي: اًم٤ًمقم٦م، قمـ اًمٜم٤مس ؾم١ما  أي٦م صقرت وىمد 
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 ٟمجد اًم١ًما ، ذم وأحلقا ؾم٠مًمقا ىمد يم٤مٟمقا أهنؿ ومٛمع وآؾمتٛمرار، اًمتجدد، يٗمٞمد اًمذي

 يّمقر اًمذي سم٤مًمٗمٕمؾ اعم٤ميض ذم يم٤من اًمذي ؾم١ماهلؿ طمٙمل وهلذا ي٠ًمًمقن: زاًمقا ُم٤م أهنؿ

 يمثرة ي٠ًمُمقن ٓ أظمر، سمٕمد ُمٜمٝمؿ واطمد يرددهو إًمٞمف، يقضمٝمقٟمف وذؿ طم٤مهلؿ

  سمف. يْمٞم٘مقن وٓ اًم١ًما ،

 يم٤من وم٘مد قم٘م٤مئدذؿ، سمح٥ًم خيتٚمػ يم٤من اًم١ًما  قمغم سم٤مقمثٝمؿ إن طمٞم٨م وُمـ

  ؾمٌٞمؾ قمغم اًم٤ًمقم٦م يًتٕمجٚمقن اعمنميملم ُمـ اًم٤ًمئٚمقن
ِ
 ويم٤من واًمًخري٦م، اهلز 

ك T اهلل ٕن ًمٚمرؾمق : آُمتح٤من سم٤مب ُمـ ي٠ًمًمقن اًمٞمٝمقد ُمـ اًم٤ًمئٚمقن  وىم٧م قمٛما

 ىمد قِمْٚمؿٌ  سم٠مٟمف وٞمٌٝمؿ سم٠من ٟمٌٞمف شمٕم٤ممم اهلل أُمر -يمت٤مب يمؾ وذم اًمتقراة، ذم اًم٤ًمقم٦م ىمٞم٤مم

 شم٘مع، أن شمقؿمؽ ىمري٦ٌم أهن٤م سمٌٞم٤من ذًمؽ أرد  صمؿ َُمٚمًٙم٤م، وٓ ٟمٌٞم ٤م سمف خيؼم ومٚمؿ سمف، اظمتص

  ًمٚمٛمٛمتحٜملم. وإومح٤مًُم٤م ًمٚمٛمًتٕمجٚملم، وقمٞمًدا

 ذق يمء- وذل إٟمء، احلٍم أداة ـُم ىمٞم٤مُمٝم٤م وىم٧م سمٕمٚمؿ اهلل اظمتّم٤مص اؾمتٗمٞمد وىمد

 قمـ وقمؼم .﴾پ  ڀ﴿ :ذٜم٤م وذق مجٚمتٝم٤م، ذم إظمػم افز  قمغم اًم٘مٍم شمٗمٞمد -ُم٘مرر

 وىمققمٝم٤م ىمرب ومجٕمؾ .﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ سم٘مقًمف: وىمققمٝم٤م ىمرب

٤ًٌم ي١مٟم٨م أ صمؿ ،شًمٕمؾ» اًمتقىمع أداة اؾمتخدم طمٞم٨م ُمتقىمًٕم٤م،  قمٜمف اعمً ق  ٓقمت٤ٌمر ىمري

 ىم٤م  وىمد واعم١مٟم٨م، اعمذيمر قمغم شم٘مع ىمري٥م اًمّمٗم٦م أن قمغم وىمققمٝم٤م، زُم٤من أو يقم ذق

  .م56[إقمرا :  ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿ شمٕم٤ممم:

 شمتحدث وضمقاسمف اًم٤ًمقم٦م، قمـ اًمٜم٤مس ؾم١ما  سمحٙم٤مي٦م اًمتٛمٝمٞمد ذذا سمٕمد

 ذذه ذم ي١ميمد T واهلل أظمرة ذم اًمٙمٗم٤مر ٕوًم ؽ أقمد قمء أي٤مت

 وأٟمف اًمدٟمٞم٤م ذم تفرمح طمرُمٝمؿ يمء أظمرة، ذم رمحتف ُمـ وأسمٕمدذؿ ـمردذؿ أٟمف أي٤مت
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 طمٞم٨م ومٞمٝم٤م، واؽمىمقن يّمٚمقهن٤م، ٟم٤مًرا -رمحتف ُمـ إسمٕم٤مدذؿ ضم٤مٟم٥م إمم- هلؿ أقمد

ًمقا ٟمْمج٧م إذا طمتك ضمٚمقَدذؿ، شمِمقي  ومٞمذوىمقا أيًْم٤م ذل ًمتحؽم، همػمذ٤م: ضمٚمقًدا سُمدِّ

  شمٕم٤ممم: سم٘مقًمف اعمراد ذق وذًمؽ إسمد، إمم ومٞمف خمٚماديـ اٟم٘مٓم٤مع، دون اًمٕمذاب

 ذق اًمًٕمػم وم٢من .﴾...ڦڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿

  اإلي٘م٤مد. اًمِمديدة اعمًٕمقرة اًمٜم٤مر

 ذذا ذم ُيؽميمقن أهنؿ سمف اعمراد وم٢من .﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿ :T ىمقًمف أُم٤م

 إن اًمٕمّمٞم٥م، اعمقىمػ ذذا ذم يٜمٍمذؿ ٟمّمػمَ  وٓ ُمٜمف، يٜم٘مذذؿ ُمٖمٞم٨م ومال اًمٕمذاب،

 مم٤م هلؿ واًمقيؾ اًمٕمذاب، ُمـ يًتح٘مقٟمف ُم٤م يالىمقن ومٞمدقمقهنؿ قمٜمٝمؿ يتخٚمقن افٛمٞمع

  ًمف. هن٤مي٦م ٓ اًمذي اًمٞمقم ذًمؽ ذم يٚم٘مقن

 ي٘مق : طمٞم٨م ومٞمف، ؾمٞم٘مقًمقن ُم٤م واٙمل اًمٞمقم ذذا ًمٞمّمػ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمر  اهلل وإن

 قمغم اًمٜم٤مر ذم ُيًحٌقن يقم -أقمٚمؿ وذق- يريد .﴾...ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

 يقُم ذ وأوضمَٕمُف، اطمؽماٍ،  آأَ  هب٤م، وحتؽم، اًمٜم٤مر، ذم اًمقضمقه ذذه ومتت٘مٚم٥م وضمقذٝمؿ،

 ىمد اًمدٟمٞم٤م ذم يم٤مٟمقا ًمق أن -ٟمٗمًٞم ٤م طمديًث٤م يٕمتؼم سمء أٟمٗمًٝمؿ وسملم سمٞمٜمٝمؿ ومٞمء- يتٛمٜمقن

 وذؿ اًمرؾمق ، وم٠مـم٤مقمقا رؾمقًمف، ًمدقمقة واؾمتج٤مسمقا اهلل وقمٌدوا ورؾمقًمف، سم٤مهلل آُمٜمقا

 اًمٜمدم عٗميٜم ٓ طمٞم٨م ٟمدُمٝمؿ، ي١ميمدون إٟمء اًمدٟمٞم٤م، احلٞم٤مة إمم يٕمقدوا أن ذذا: سمتٛمٜمٞمٝمؿ

 ذم واٟمٖمءس اًمِمٞمٓم٤من، ٟمزهم٤مت ورا  ٟمًٞم٤م،وا سم٤مهلل، يمٗمر ُمـ ُمٜمٝمؿ: يم٤من ُم٤م قمغم

ٞما٠مَ  وأن واًمٓم٤مقم٦م، اإليءن ومرص٦م هلؿ شمت٤مح أن -قمًٌث٤م- ويتٛمٜمقن اعمٕم٤ميص،  جم٤م  هلؿ هُيَ

  ذٞمٝم٤مت. ذٞمٝم٤مت، وًمٙمـ ًمرؾمقًمف، اعمخٚمّم٦م واًمٓم٤مقم٦م هلل، احل٘م٦م اًمٕم٤ٌمدة

ا ودون ٓ وذٜم٤م  اًمذيـ ذؿ ويمؼما ذؿ ؾم٤مدهتؿ سم٠من آقمؽما  ُمـ سمد 

 وأن وم٠مـم٤مقمقذؿ، هلؿ زيٜمقه أن سمٕمد سمف وأهمروذؿ ال ،اًمْم إمم دقمقذؿ

 وإوالهلؿ والهلؿ، قمغم هلؿ ضمزا ً  اًمٕمذاب، ُمـ وٕمٗملم يًتح٘مقن اًم٤ًمدة ذ١مٓ 
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  قم٘مقهلؿ! يم٤مٟم٧م وأيـ أيًْم٤م؟ ذذا يٗمٞمدذؿ ُم٤مذا وًمٙمـ همػَمذؿ،

 يمٗمر، ُمـ إًمٞمف ذؿ اٟمحدروا ُم٤م شمٌٕم٦مَ  ويمؼمائٝمؿ ؾم٤مدهتؿ ًمتحٛمٞمؾ ُمٜمٝمؿ حم٤موًم٦م إهن٤م

رٍ وشَمٜمَ  وومًق،،  يٜمجقا ومٚمـ وم٤مؿمٚم٦م، حم٤موًم٦م ًمٙمٜمٝم٤م اًم٤ًمُمٞم٦م، واًم٘مٞمؿ اًمًٚمٞمٛم٦م ًمٚمٛم٤ٌمدئ ٙمُّ

  رمح٦م. أو رًى  هلؿ سمٚمٕمٜمتف وٓ صمقاسًم٤م، سمٕمذاسمف اهلل يٌدهلؿ وًمـ يمٗمرذؿ، قمغم اًمٕم٘م٤مب ُمـ

 آٟمحرا ، قمغم وقم٤موٟمقذؿ اًمْمال ، إمم دقمقذؿ اًمذيـ ويمؼماؤذؿ ؾم٤مدهتؿ أُم٤م

 ُمـ ذًمؽ يٜم٘مص أن دون اًمٕمذاب، هلؿ ُيْم٤مقَمػ وم٠موًم ؽ اًمِمٞمٓم٤من، ؾمٌٞمؾ هلؿ وزيٜمقا

 وٕمٗملم: اًمٕمذاب ُمـ هبؿ ويٜمز  يمٌػًما، ًمٕمٜم٤ًم اهلل وؾمٞمٚمٕمٜمٝمؿ ؿمٞمً ٤م، اشمٌٕمقذؿ ُمـ أوزار

 هيتدوا. أن قمٜم٤مدذؿ قمـ  ٚمقا ًمق ؿوؾمٕمٝم ذم ويم٤من وٚمقا، ومألهنؿ أطمدل٤م: أُم٤م

ٝمؿ ٟمّمٌقا ومألهنؿ اًمث٤مين: وأُم٤م ًَ  ذم ويم٤من ًمٚمْم٤مًملم، ومح٤مةً  اًمْمال ، إمم دقم٤مةً  أٟمٗم

 وؿم٠مهَنؿ شُمريمقا ًمق اًمذيـ أشم٤ٌمقمٝمؿ اٛمقا وأٓ اًمْمال ، إمم يدقمقا أٓ وؾمٕمٝمؿ

  اعمٝمتديـ. ُمـ ويم٤مٟمقا اعم١مُمٜم٦م ًمٚمدقمقة ٓؾمتج٤مسمقا

 :T اهلل ىم٤م  -اًمٕمذاب ذم ٓ اًمٕمرص٤مت ذم يم٤من وإن- ٟمٗمًف اعمٕمٜمك ذذا وذم

ڻ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿

﮲  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ 

پ ڀ ڀ ڀ ﴿ وىم٤م : ،م29-27[اًمٗمرىم٤من:  ﴾﮳ ﮴ ﮵

  .م2[احلجر:  ﴾ڀ ٺ ٺ

 قم٤مصؿ وىمرأ اعمثٚمث٦م، سم٤مًمث٤م  (.يمثػًما ًمٕمٜم٤ًم واًمٕمٜمٝمؿ) إُمّم٤مر: ىمرا  قم٤مُم٦م ىمرأ وىمد

اعمقطمدة سم٤مًم٤ٌم  .﴾ک  ک  ک ﴿ وطمده:
(0)

 ذم قمٜمدٟم٤م واًم٘مرا ة» ضمرير: اسمـ ىم٤م  ،

                                      
 شمم.»(2/389يٜمٔمر اًمٜمنم ذم اًم٘مرا ات اًمٕمنم، )[( 1)
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شقمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرا  ُمـ احلج٦م إلمج٤مع سم٤مًمث٤م : ذًمؽ
(0)

 ظمرىًم٤م سم٤مًمٞم٤م  قم٤مصؿ ىمرا ة يٕمتؼم أ ويم٠مٟمف ،

 ًمف وًمٞمس طمًـ، ىمرأ أيتٝمء اًم٘مرا شملم، سملم خمػم اًم٘م٤مرئ إن» وم٘م٤م : يمثػم اسمـ أُم٤م ًمإلمج٤مع،

شسمٞمٜمٝمء افٛمع
(2)

 يمثػم اسمـ أورد وىمد خيتٚمػ، يٙم٤مد ٓ اًم٘مرا شملم قمغم اعمٕمٜمك أن قمغم ،

 قأدقم دقم٤م ً  قمٚمٛمٜمل اهلل رؾمق  ي٤م ىم٤م : سمٙمر أسم٤م أن اًمّمحٞمحلم ذم أظمرضم٤مه اًمذي احلدي٨م

 إ ا ايماكوب بغػر و ا ىمثغًما، ـمؾاًم  كػيس ـمؾؿت إين ايمؾفم ومل:» : وم٘م٤م  صال ، ذم سمف

«ايمرضمقم ايمغػور أكت إكك وارَّيـي، فمـدك، من مغػرة رم همانمػر أكت،
(1)

 يمثػم: اسمـ ىم٤م  ،

صحٞمح سمٛمٕمٜمك ويمالل٤م ويمٌػًما، يمثػًما، يروى
(1)

. 

 يِمٞمٕمقهن٤م صمؿ قهن٤م،ويٚمٗم٘م إظم٤ٌمر يٗمؽمون اعمديٜم٦م ذم اعمرضمٗمقن يم٤من وعم٤م

 ُمـ يم٤من -هبذا وًمٞم١مذوه اًمرؾمق ، اشم٤ٌمع قمـ اًمٜم٤مس ًمٞمٍمومقا اًمٜم٤مس: سملم

 مم٤م سمف يّمٗمقٟمف وسمء أيم٤مذيٌٝمؿ، ُمـ قمٜمف يِمٞمٕمقن سمء اًمرؾمق  إيذا  قمـ يٜمٝمقا أن اعمٜم٤مؾم٥م

 سمؾ ُم٤ٌمذة، اهلل رؾمق  إيذا  قمـ سم٤مًمٜمٝمل اعم١مُمٜملم  ٤مـم٥م ٓ أي٦م أن همػم ومٞمف، ًمٞمس

 وإؿم٤مقم٤مهت٤م قمٚمٞمف إيم٤مذي٥م سم٤مومؽما  آذوه قمٜمدُم٤م ُمقؾمك سم٘مقم قايتِمٌٝم أن قمـ شمٜمٝم٤مذؿ

 رسمف قمٜمد ُمٙم٤مٟمتف وؾمٛمق وضم٤مذتف قمغم اًمؼمذ٤من وأىم٤مم ىم٤مًمقا، مم٤م اهلل ومؼمأه سمٞمٜمٝمؿ، ومٞمء

T، ضمزا ذؿ. اًمث٤مًمث٦م أي٦م وشمٌلم اهلل، سمت٘مقى اًمت٤مًمٞم٦م أي٦م ذم ي٠مُمرذؿ صمؿ  

ٔي٤مت: شم٘مق  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ﴿ ا

                                      

ـ ضمرير  .(26-22)شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (1) يمثر قمٜمدده[وإمج٤مع احلج٦م قمٜمد اسم يٜمٔمدر ومّمدق  ذم أصدق   ، ذق ىمق  ٕا

ـ افقزي، ط ـ ؾمٚمٞمءن اًمٓمٞم٤مر، دار اسم  .شم(م.»115م، )ص1999 -ل1420 ،3اًمتٗمًػم، عم٤ًمقمد سم

 .(3/519)شمٗمًػم اسمـ يمثػم ( 2)

 شم»( م.  2705(، وُمًٚمؿ ) 834[أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (3)

 .  (519/ 3شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) ( 4)
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ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۀ ڻ ڻ ڻ ۀ

﮻﮼  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮳﮴  ﮲  طمزاب:﴾ۓ ۓ    .م71-69[ٕا

ڀ ڀ ﴿ ًمف: ىم٤مًمقا وم٘مد آذوه، ىمد ُمقؾمك ىمقم أن ومٞمف اًمِمؽ إمم ؾمٌٞمؾ ٓ ومم٤م

ھ ے ے ۓ ﴿ ًمف: وىم٤مًمقا ،م24[اعم٤مئدة:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 إمم ،م61[اًمٌ٘مرة:  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ وىم٤مًمقا: ،م55[اًمٌ٘مرة: ﴾ۓ ﮲ ﮳

 ومق، ُمٕمف وذق ذرون ُم٤مت قمٜمدُم٤م اهتٛمقه يمذًمؽ ُمقؾمك، سمف اومآذو ىم٤مًمقه مم٤م ذًمؽ همػم

 قمٜمد شم٘مق  أن قمغم ُمٕمٝم٤م واشمٗمؼ اًمزواين ُمـ سم٤مُمرأة ىم٤مرون وضم٤م  ىمتٚمف، ىمد سم٠مٟمف افٌؾ

٤ًٌم سمجًٛمف إن قمٜمف: وىم٤مًمقا .هب٤م زٟمك ُمقؾمك إن إهائٞمؾ: سمٜمل  أو سمرص ُمـ ظمٚم٘مٞم ٤م قمٞم

أدرة
(0)

 سمٕمٞمًدا آؾمتحءم ي١مصمر ٤منويم أُم٤مُمٝمؿ، َيْٕمَرى أن يًتحل يم٤من ٕٟمف همػمل٤م: أو 

 يٕمؼموا أن اعمالئٙم٦م أُمر وم٘مد هلرون ىمتٚمف قمـ أُم٤م ،إًمٞمف ٟمًٌقه ُم٤م يمؾ ُمـ اهلل ومؼمأه قمٜمٝمؿ،

 سم٤محلؼ اهلل أٟمٓم٘مٝم٤م وم٘مد اًمزاٟمٞم٦م قمـ وأُم٤م ي٘متؾ، أ أٟمف وقمٚمٛمقا ومرأوه أُم٤مُمٝمؿ، هبرون

 قمـ وأُم٤م سمف، يٚمّم٘مف أن ىم٤مرون أراد مم٤م ُمقؾمك أتوم٠مسمر ىم٤مرون، أطميذ٤م قمٜمدُم٤م

 اًمٌحر ٟمز  صمؿ صخرة قمغم وووٕمٝم٤م يقم ذات صمٞم٤مسمف ظمٚمع وم٘مد اخلٚم٘مٞم٦م ٕمٞمقباًم

 إٓ يدريمٝم٤م ومٚمؿ ورا ذ٤م يٕمدو وأظمذ سمثٞم٤مسمف، اًمّمخرة ضَمَرِت  ظمرج ومٚمء ًمٞمًتحؿ،

٤ًٌم، سمجًٛمف ودوا ومٚمؿ قمري٤منَ  ورأوه إهائٞمؾ، سمٜمل مجع قمغم وىمٗم٧م قمٜمدُم٤م  رأوه سمؾ قمٞم

 ذًمؽ ويمؾ سمف، أًمّم٘مقه مم٤م سمرا شمف T اهلل أصم٧ٌم اًمقؾمٞمٚم٦م وهبذه ظِمٚم٘م٦ًم، يٙمقن ُم٤م أيمٛمؾ

 ًمٚمٛمقازٟم٦م جم٤م  ومال يمٚمف، اتٛمٚمف قمٛمقم ُمـ أي٦م ذم وُم٤م اًمّمحٞمح٦م، أصم٤مر سمف وردت

  ؾم٤مئرذ٤م. قمغم ُمٜمٝم٤م واطمدة وشمرضمٞمح اًمرواي٤مت سملم

                                      
 شمم.»(1/9) ،إدرة وزان همروم٦م: اٟمتٗم٤مخ اخلّمٞم٦م: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )إدرة([(  1)
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 وم٤معمراد .﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :قمٜمده ُمقؾمك ُمٙم٤مٟم٦م سمٞم٤من ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف أُم٤م

 ويدومع اًمتٝمؿ، قمٜمف يٛمٞمط يم٤من اوهلذ رسمف: قمٜمد وُمٜمزًم٦م ضم٤مه ذا» يمقٟمف ومٞمف سم٤مًمقضم٤مذ٦م

 سمٛمـ اعمٚمؽ يٗمٕمؾ يمء سمٜم٘مٞمّم٦م، يقصػ ويمٞمال وصؿ، يٚمح٘مف ًم ال قمٚمٞمف وا٤مومظ إذى،

 شووضم٤مذ٦م ىمرسم٦م قمٜمده ًمف
(0)

 اسمـ ىمرا ة وذل (.وضمٞمًٝم٤م اهلل قمٌد ويم٤من) ىُمري : وىمد ،

طمٞمقة وأيب ،وإقمٛمش ،ُمًٕمقد
(2)

 شمٗمٞمد ٕهن٤م اًمّمحٞمح٦م: ذل إومم اًم٘مرا ة ًمٙمـ ،

 إًمٞمف. طم٤مضم٦م ٓ سمتٙمٚمػ إٓ اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٘مرا ة ُمـ يًتٗم٤مد ٓ ُمٕمٜمك وذق اهلل، ٜمدقم وضم٤مذتف

 يٛمٙمـ ٓ -اًمًٚمٓم٦م وذق- ًمٚمقضم٤مذ٦م اًمٕمرذم اعمٕمٜمك أن ُمٗمٝمقًُم٤م يٙمقن أن ويٜمٌٖمل

 ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم إًمٗم٤مظ يًتٕمٛمؾ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن أن ذق ًمٖمقي عم٤مٟمع ذٜم٤م: ُمراًدا يٙمقن أن

 أٟمف وذق قم٘مدي عم٤مٟمع صمؿ اًمٜم٤مس، قمٜمد ومٞم٦ماًمٕمر ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم ٓ اعمج٤مزي٦م، أو اًمقوٕمٞم٦م

 ذم ؾمٌؼ اًمذي اًم٘مدر قمغم وٓ اهلل، قمغم ؾمٚمٓم٦م اًمٕمٚمق ُمـ ُمٜمزًمتف شمٌٚمغ ُمٝمء ٕطمد ًمٞمس

 اًمتقؾمؾ ضمقاز قمغم سمف ًمالطمتج٤مج أي٦م ُمـ اًم٘مدر ذذا يّمٚمح ٓ ذٜم٤م وُمـ إز ،

 ًمٚمتقؾمؾ ٦مٟمتٞمج وىمْم٤مه اهلل أراده مم٤م ر  يتٖمػم وًمـ همػمذؿ، أو إوًمٞم٤م ، أو سم٤مٕٟمٌٞم٤م ،

 اًمٜمٌقة قمٝمد ؿمٝمدت اًمتل وذل- إومم اًمثالصم٦م واًم٘مرون وزم، أو سمٜمٌل اهلل إمم

ؾ وذق -T واهلل يِمٌٝمف، وُم٤م اًمتقؾمؾ ُمـ مت٤مًُم٤م  ٚمق -واًمت٤مسمٕملم واًمّمح٤مسم٦م  اعمتقؾما

ى  ائ ائ  ەئ  ەئ   ﴿ اًم٘م٤مئؾ: ذق -ًمٚمتقؾمؾ اعمجٞمزيـ ُمذذ٥م ذم إًمٞمف

 ىمري٥م. إين هلؿ: وم٘مؾ :ي٘مؾ وأ ،م186[اًمٌ٘مرة : ﴾وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ 

                                      

 .(3/248)اًمزخمنمي ذم اًمٙمِم٤م  ( 1)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف.( 2)



561 

261 

 

216 

 اًمِم٤مرع يًٞمٖمف أُمر واًمدقم٤م  اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ سمٖمػم اهلل إمم اًمتقؾمؾ إن ي٘م٤م : ذذا أومٌٕمد

  اهلدى. ؿم٤م  عمـ سملمِّ  احلؼ إن اًمٚمٝمؿ وٞمزه؟ أو

 وذل ، اًمٜمٌل إيذا  قمـ اعم١مُمٜملم شمٜمٝمك اًمتل أي٦م ذم اًمٜمدا  يم٤من وإذا

 ويم٤من ُمٜمقا،آ اًمذيـ إمم وضمف ىمد اًم٤ًمسم٘م٦م، اًمٗم٘مرة ذم ومنٟم٤مذ٤م اًمتل أي٦م

 آُمٜمقا اًمذيـ شمٜم٤مدي شمٚمٞمٝم٤م اًمتل أي٦م وم٢من - اًمًقرة ذذه ذم هلؿ اًم٤ًمدس اًمٜمدا  ذق

 ضمزا  ُمـ هلؿ أقمد ُم٤م وًمتٌلم اًمًديد، وسم٤مًم٘مق  اهلل، سمت٘مقى ًمت٠مُمرذؿ وًمٙمـ يمذًمؽ،

 اًم٤ًمسمع اًمٜمدا  ذق وذذا شمٜمٗمٞمذل٤م، قمغم وارصقن إُمريـ، هبذيـ يٚمتزُمقن طملم

  اًمًقرة. ذم آُمٜمقا ًمٚمذيـ وإظمػم

 قمٚمٞمف ي٘مع قمٜمدُم٤م ي٘مق  ويم٤من ، ُمقؾمك أوذي يمء  رؾمق  أوذي وًم٘مد

«همصػم لاا من زملىمثر أوذي يمؼد موؽمى، فمعم اهلل رَّية» أذى:
(0)

و٧م وىمد .  أي٦م قمرا

 اًمتل سمزيٜم٥م زواضمف ىمّم٦م ذم اهلل ًمرؾمق  اإليذا  ُمـ ر  قمٜمٝمؿ صدر سمٛمـ اًم٤ًمسم٘م٦م

 اهلل، سمت٘مقى ذذا سمٕمد اعم١مُمٜمقن ُي١مُمر أن ٤مـمٌٞمٕمٞم   ومٙم٤من أضمٚمٝم٤م، ُمـ اًمًقرة ؾمٞم٘م٧م

  ًمٌٞم٤مٟمف. سمّمددذ٤م ٟمحـ اًمتل أي٦م ؾمٞم٘م٧م ُم٤م وذذا اًمًديد، وسم٤مًم٘مق 

 أن إذن سمف وم٤معمراد سمٌم ، ي٘مٞمد أ ُمٓمٚمؼ أُمر أٟمف اهلل سمت٘مقى إُمر ذم وُيالطَمظُ 

 وأن وإىمقا ، إومٕم٤م  ُمـ ويذرون ي٠مشمقن ُم٤م يمؾ ذم وقم٘م٤مسمف اهلل همْم٥م اذروا

 يمؾ ذم اهلل ضم٤مٟم٥م رقم٤مي٦م قمغم حتٛمٚمف ي٘مٔم٦م ُمٜمٝمؿ يمؾ ذم اإلؾمالُمل ْمٛمػماًم يًتٞم٘مظ

 ًمٙمـ ،اًمٓمريؼ يتٜمٙم٥م أو اف٤مدة قمـ يٜمحر  أن ُمـ وحترؾمف ىمق ، يمؾ وذم قمٛمؾ

ًٓ  ُمٕمٜم٤مه ذم يدظمؾ أن يٜمٌٖمل  يٙمرذف ُم٤م ويمؾ ًمٚمرؾمق ، أذى ومٞمف ُم٤م يمؾ شمر  أوًمٞم ٤م دظمق

                                      

 شمم. »( قمـ اسمـ ُمًٕمقد 1062(، وُمًٚمؿ )3150[أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 1)
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، :سمرئ ذق سمء وؾمٚمقيمف ؾمق اًمر ؾمػمة وشمٜم٤مو  اعمديٜم٦م، ذم سم٤مًمًق  اإلرضم٤م  وُمٜمف 

  اٌف. وٓ يٙمرذف مم٤م ُمٜمف،

ًٓ  ي٘مقًمقا سم٠من أُمرذؿ يمذًمؽ ٤م ىمقيًء  أي: ؾمديًدا، ىمق  اومؽما َ  ٓ ص٤مدىًم٤م وصقاسًم٤م، وطم٘م 

 وم٘مد أي٦م، ذم هب٤م اعم٠مُمقر اًمت٘مقى ُمـ أٟمف وُمع ري٤م ، أو ٟمٗم٤م، ؿم٤مئ٦ٌم شمِمقسمف ٓ خمٚمًّم٤م ومٞمف،

 أ إذ سمزيٜم٥م: اًمرؾمق  زواج ىمّم٦م ذم ردادوه ءسم واعم١مذيـ سم٤معمرضمٗملم، شمٕمريًْم٤م سم٤مًمذيمر أومرد

 سمرأؾمف. ضمٜمس يم٠مٟمف قمٔمٞمٛم٦م ومْمٞمٚم٦م ٕٟمف صمؿ اًمًداد: ُمـ ر  وأوًم ؽ ذ١مٓ  ىمق  ذم يٙمـ

  ُمٜمٝمؿ. أهنء ُمع اعمالئٙم٦م سمٕمد سم٤مًمذيمر وُمٞمٙم٤مئٞمؾ ضمؼميؾ  ّمٞمص ٟمٔمػمه

 إذا سمف ؾمٞمجزهيؿ ُم٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم اهلل يٌلم ذٜم٤م وإظمػمة اًمث٤مًمث٦م أي٦م وذم

 هلؿ يّمٚمح سم٠من يٕمدذؿ إٟمف اًمًديد، اًم٘مق  إٓ ي٘مقًمقا وأ هاشم٘مق ذؿ

 يٚمتزُمقن داُمقا ُم٤م واًمٗمْم٤مئؾ ،واًمٙمءٓت ،سم٤مًمّمالح يٛمدذؿ سم٠من أي: أقمءهلؿ،

 ذٟمقهبؿ، هلؿ يٖمٗمر سم٠من يمذًمؽ ويٕمدذؿ اًمت٘مقى، قمغم وارصقن أىمقاهلؿ، ذم اًمّمد،

 ـيذذٌ احلًٜم٤مت وم٢من قمٚمٞمٝم٤م: ا٤مؾمٌٝمؿ وٓ صح٤مئٗمٝمؿ ُمـ يٛمحَقذ٤م سم٠من أي:

﮵ ﮶ ﴿ ىم٤مئاًل: ذٟمقهبؿ وسمٖمٗمران أقمءهلؿ سم٢مصالح وقمده قمغم ويٕم٘م٥م ،اًمًٞم ٤مت

 سمف، أُمرا ُم٤م سم٤مشم٤ٌمع شمٙمقن ورؾمقًمف اهلل وـم٤مقم٦م ،﴾﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

 ذم وشمٙمقن وإظمال،، ،واعمٕم٤مُمالت ،اًمٕم٤ٌمدات شمِمٛمؾ: وذل قمٜمف، هنٞم٤م ُم٤م واضمتٜم٤مب

 اًمداريـ، يِمٛمؾ اًمٓم٤مقم٦م ضمزا  ذق اًمذي اًمٕمٔمٞمؿ واًمٗمقز مجٞمًٕم٤م، واًمٕمٛمؾ اًم٘مق 

 ومقز ًمٙمٜمف ومح٥ًم، ومقًزا ًمٞمس أٟمف وسمحًٌٜم٤م اإلهلٞم٦م، سم٤مًمّمٗم٤مت سم٤مٓشمّم٤م  ويٙمقن

  حتديده. يًتٓمٞمع أو ُمداه يدر  اًمذي ومٛمـ قمٔمٞمؿ، سم٠مٟمف T اهلل وصٗمف
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  قمٔمٞمًء: ومقًزا وم٤مز وم٘مد رؾمقًمف وأـم٤مع أـم٤مقمف ُمـ أن شم٘مرير سمٕمد T اهلل ي٘مق  218

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ

ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ ېئ 

  .م73-72 إطمزاب:[ ﴾مئ

 اعمراد أن اًمٓم٤مقم٦م قمـ احلدي٨م سمٕمد إُم٤مٟم٦م قمرض قمـ احلدي٨م ُمـ يت٤ٌمدر واًمذي

 قمغم قمرض هبذا T اهلل ويم٠من اعمٗمنيـ، مجٝمقر ومنذ٤م ويمذًمؽ اًمٓم٤مقم٦م، ذق هب٤م

 إُم٤مٟم٦م ذذه اٛمؾ أن ًمٜمٗمًف وفمٚمٛمف فٝمٚمف اإلٟم٤ًمن وم٘مٌؾ ـم٤مقمتف، ذل أُم٤مٟم٦م اإلٟم٤ًمن

 وأؿمدذ٤م خمٚمقىم٤مشمف أىمقى قمغم ٟمٗمًٝم٤م إُم٤مٟم٦م قمرض اهلل أن ُمع يٕمّمٞمف، وٓ اهلل ٞمعومٞمٓم

 أ صمؿ اٛمٚمٜمٝم٤م، أن وأسملم أٟمٗمًٝمـ قمغم وم٠مؿمٗم٘مـ واف٤ٌم  ،وإرض ،اًمًٛمقات وذل

  اعمٕمّمٞم٦م. ذم وىمع طمتك ًمألُم٤مٟم٦م اإلٟم٤ًمن محؾ قمغم ؾم٤مقم٤مت إٓ متض

 يٚمت٘مل وذق نمقمٞم٦م،اًم اًمتٙم٤مًمٞمػ سم٤مُٕم٤مٟم٦م: اعمراد أن إمم اعمٗمنيـ سمٕمض وذذ٥م

  اًمٓم٤مقم٦م. جم٤م  ذل اًمتٙم٤مًمٞمػ أن ذم سم٤مًمٓم٤مقم٦م شمٗمًػمذ٤م ُمع

 ،واحلدود ،اًمٗمرائض ذق سم٤مُٕم٤مٟم٦م: اعمراد أن إمم اعمٗمنيـ ُمـ صم٤مًم٨م ومريؼ وذذ٥م

يٜم٤مومٞمٝمء وٓ اًم٤ًمسم٘ملم اًمتٗمًػميـ ُمع يٚمت٘مل شمٗمًػم وذق واًمديـ،
(0)

.  

 اًمتٙم٤مًمٞمػ ذم ٛمثٚم٦مُمت واًمديـ ،واحلدود ،اًمٗمرائض ذق سم٤مُٕم٤مٟم٦م: إذن وم٤معمراد

 إُم٤مٟم٦م ذذه قمرض قمـ شمتحدث أي٦م ًمٙمـ ورؾمقًمف، هلل اًمٓم٤مقم٦م ذم ُمتح٘م٘م٦م اًمنمقمٞم٦م،

                                      

 شم(م. »3/629[اٟمٔمر ذذه إىمقا  ذم شمٗمًػم اسمـ يمثػم ًممي٦م )( 1)
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  أيًْم٤م. واف٤ٌم  ،وإرض ،اًمًٛمقات قمغم وًمٙمـ ومح٥ًم، اإلٟم٤ًمن قمغم ٓ

 أن اعمخٚمقىم٤مت شمٚمؽ وإسم٤م  ىمقشمف، ورظم٤موة وٕمٗمف ُمع هل٤م اإلٟم٤ًمن محؾ وقمـ

 سمٕمرض اعمراد ومء ُمٜمٝم٤م، أٟمٗمًٝمـ قمغم ٤مإؿمٗم٤مىمً  ومت٤مؾمٙمٝم٤م: وؿمدهت٤م ىمقهت٤م ُمع اٛمٚمٜمٝم٤م

 رادي وُم٤مذا افءدات؟ شمٚمؽ وقمغم اإلٟم٤ًمن، قمغم قمروٝم٤م يم٤من ويمٞمػ إُم٤مٟم٦م؟

  وإسم٤مئف؟ ُمٜمف وسم٤مإلؿمٗم٤م، سمحٛمٚمٝم٤م

: ٟمح٥م ًٓ ًٓ - محٚمٝم٤م صمؿ إُم٤مٟم٦م قمرض صقرت أي٦م أن ٟم٘مرر أن أو  -وإسم٤م ً  ىمٌق

 ،وإرض ،اًمًٛمقات اؾمتٕمداد إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم اقمت٤ٌمرذ٤م قمـ ومٕمؼمت اًمتٛمثٞمؾ، سم٠مؾمٚمقب

 وقمـ هل٤م، ىمٌقهلـ ذم واًمرهم٦ٌم سم٠مُمرذ٤م آقمتٜم٤م  ُمزيد إلفمٝم٤مر قمٚمٞمٝمـ: سم٤مًمٕمرض واف٤ٌم 

 ؿم٠مهن٤م، وومخ٤مُم٦م أُمرذ٤م ًمتٝمقيؾ ُمٜمٝم٤م: واإلؿمٗم٤م، سم٤مإلسم٤م  ًم٘مٌقهل٤م اؾمتٕمدادذـ قمدم

 ىمٌٞمؾ ُمـ سمجٕمٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م اعمٕمتؼمة اًمّمٕمقسم٦م ُمٕمٜمك ًمتح٘مٞمؼ سم٤محلٛمؾ ىمٌقهل٤م قمـ وقمؼمت

 ومٞمٝمـ ُم٤م وأقمٔمٛمٝم٤م أؿمدذ٤م اًمتل افًءٟمٞم٦م، اًم٘مقى ومٞمٝم٤م شمًتٕمٛمؾ ًمتلا اًمث٘مٞمٚم٦م إضم٤ًمم

 ذ٤مشمٞمؽ يمٚمٗم٧م ًمق سمحٞم٨م اًمِم٠من قمٔمؿ ذم إُم٤مٟم٦م شمٚمؽ أن واعمٕمٜمك: ،واًمِمدة اًم٘مقة ُمـ

 ؿمٕمقر ذات ويم٤مٟم٧م ،ُمراقم٤مهت٤م -واًمِمدة اًم٘مقة ذم َُمَثٌؾ  ذل اًمتل- اًمٕمٔم٤مم إضمرام

سََملْمَ  -وإدرا   سمتّمقير ؾمٜمٜمف قمـ اًمٙمالم س  وًمٙمـ ُمٜمٝم٤م، وأؿمٗم٘مٝمـ ىمٌقهَل٤م َٕ

 أو وشمقوٞمحف، سم٤مًمتٛمثٞمؾ اعم٘مّمقد اعمٕمٜمك حت٘مٞمؼ ًمزي٤مدة روًُم٤م اعمح٘مؼ سمّمقرة اعمٗمروض

 ورظم٤موة اًمٌٜمٞم٦م، وٕمػ ُمـ ومٞمف ُم٤م ُمع واًمتزُمٝم٤م شمٙمٚمٗمٝم٤م أي: ،اعمٞمث٤م، يقم إي٤مذ٤م سمتٙمٚمٞمٗمف

 اقمؽماومف قمـ أو اًمٗمٓمري، اؾمتٕمداده سمٛمقضم٥م هل٤م ىمٌقًمف قمـ قم٤ٌمرة إُم٤م وذق ،اًم٘مقة

  .شسمغم» سم٘مقًمف:

طَ  اقمؽماض ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ﴿ شمٕم٤ممم: وىمقًمف»  وهم٤ميتف ؾِ ٛمْ احلَ  سملم ُوؾمِّ

 اًمٔمٚمؿ، ذم ُمٗمرـًم٤م يم٤من إٟمف أي: وحتٛمٚمف، قمٝمده سمء ووم٤مئف سمٕمدم إُمر أو  ُمـ ًمإليذان

 أو اًمًٚمٞمٛم٦م، ومٓمرهتؿ سمٛمقضم٥م يٕمٛمٚمقا أ اًمذيـ أومراده هم٤مًم٥م سمح٥ًم افٝمؾ ذم ُم٤ٌمًمًٖم٤م
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ششمٌدياًل  اهلل ومٓمرة يٌدًمقا أ ـاًمذي ُمـ قمداذؿ ُمـ دون اًم٤ًمسمؼ، اقمؽماومٝمؿ
(0)

.  

 أي٦م أؾمٚمقب ذم واحلٛمؾ اًمٕمرض اًمًٕمقد أسمق اعمٗمن اإلُم٤مم يّمقر ذٙمذا

  ُمٜمٝمء. سمٙمؾ أريد وُم٤م اًمتٛمثٞمكم،

 أؾمٚمقب ذم متثٞمؾ ٓ وأٟمف طم٘مٞم٘مٞم٤من، واحلٛمؾ اًمٕمرض أن يرى ُمـ اعمٗمنيـ وُمـ

 أي٦م ذذه شمال أٟمف» اًمٌٍمي: احلًـ قمـ سم٢مؾمٜم٤مده يمثػم اسمـ روى وم٘مد أي٦م،

 زيٜم٧م اًمتل اًمٓمرائؼ اًمٓم٤ٌم، اًمًٌع قمغم قمروٝم٤م وم٘م٤م : ﴾...ۋ ۅ ۅ﴿

 وُم٤م :ىم٤مًم٧م ومٞمٝم٤م؟ وُم٤م إُم٤مٟم٦م حتٛمٚملم ذؾ :هل٤م وم٘مٞمؾ اًمٕمٔمٞمؿ، اًمٕمرش ومحٚم٦م سم٤مًمٜمجقم،

 قمروٝم٤م صمؿ .ٓ :ىم٤مًم٧م .قمقىم٧ٌِم  أؾم٠مِت  وإن ،ضُمِزي٧ِم  أطمًٜم٧ِم  إن :هل٤م ىمٞمؾ :ىم٤م  ومٞمٝم٤م؟

 :هل٤م وم٘مٞمؾ :ىم٤م  سم٤معمٝم٤مد، وذًمٚم٧م سم٤مٕوشم٤مد، ؿمدت اًمتل اًمِمداد، اًمًٌع إرولم قمغم

 ،زي٧ِم ضُم  أطمًٜم٧ِم  إن :هل٤م ىمٞمؾ :ىم٤م  ومٞمٝم٤م؟ وُم٤م :ىم٤مًم٧م ومٞمٝم٤م؟ وُم٤م إُم٤مٟم٦م حتٛمٚملم ذؾ

شٓ :ىم٤مًم٧م .قمقىم٧ٌِم  أؾم٠مِت  وإن
 (2)

.  

٤ًٌم اًمقاىمع، سمّمقرة اًمتٛمثٞمكم ًمألؾمٚمقب شمّمقيًرا ذذا يٕمتؼم أٓ وًمٙمـ  إمم ًمف شم٘مري

 طمدي٨م سمف َيِردْ  أ وم٢مٟمف أي٦م، ذم اًمذي ًمٚمتٛمثٞمؾ ٤مًٟم٤مسمٞم اقمت٤ٌمره ُمـ ُمٗمر ٓ إٟمف إذذ٤من؟

  اًمقاىمع. ذق إٟمف ي٘م٤م : طمتك أطمد ومٞمف دار ُم٤م إمم يتًٛمع أو يِمٝمده وأ صحٞمح،

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿ :T ىمقًمف ذم واًمالم

 ُمـ ومريً٘م٤م ًمٞمٕمذب إُم٤مٟم٦م يٕمرض أ T اهلل وم٢من اًمٕم٤مىم٦ٌم: ٓم ذل .﴾ېئ

                                      

 اًمدؽماث إطمٞمد٤م  دار( ط 7/118، ٕيب اًمًدٕمقد )اًمٙمدريؿ اًم٘مدرآن ُمزايد٤م إمم اًمًدٚمٞمؿ اًمٕم٘مدؾ إرؿم٤مد[( 1)

 شمم. »سمػموت - اًمٕمريب

ًمدخ  صمددؿ ؾمدد٤م، إٟمددف ىمد٤م : ىمدد٤م  اسمدـ أيب طمدد٤مشمؿ: طمدددصمٜم٤م أيب ... أ، وومٞمددف (3/629[شمٗمًدػم اسمددـ يمثدػم )( 2)

 شمم. »اإلؾمٜم٤مد إمم احلًـ اًمٌٍمي
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  طم٘مٝم٤م. أدا  قمدم ُمع محٚمٝم٤م قم٤مىم٦ٌم ذق اًمٕمذاب ذذا ًمٙمـ محٚمقذ٤م، اًمذيـ ظمٚم٘مف

 اًمٕم٤مىم٦ٌم: شمٚمؽ سمٕمض ومٝمق .﴾ىئ ىئ ىئ ی یی﴿ ىمقًمف: أُم٤م

ُمًت٠مٟمًٗم٤م اقمت٤ٌمره قمغم سمٕمْمٝمؿ ومٞمف اًمٗمٕمؾ ورومع ًمٞمٕمذب، قمغم اًم٘مرا  سمٕمض قمٓمٗمف وهلذا
(0)

.  

 اعمٜم٤موم٘مقن ظم٤مًمػ وإن إُم٤مٟم٦م، طمؼ ي١مدوا أ يمٗم٤مر واعمنميمقن واعمٜم٤موم٘مقن

 اًمٙمٗمر اعمنميمقن ُئمٝمر طملم ذم اًمٙمٗمر، قنوُيٌٓمٜم اإليءن ُئمٝمرون أهنؿ ذم اعمنميملم

 إُم٤مٟم٦م رقمقا اًمذيـ أوًم ؽ ذٜم٤م: هبؿ وم٤معمراد واعم١مُمٜم٤مت اعم١مُمٜمقن أُم٤م ُيٌٓمٜمقن، اًمذي

وا ٝم٤م، وأدا  وؿمٛمقهلؿ اًمذٟمقب، ُمـ ُمٜمٝمؿ ي٘مع ُم٤م همٗمران قمٚمٞمٝمؿ: سم٤مًمتقسم٦م واعمراد طم٘ما

 قمٔمٞمؿ أي: .﴾ی جئ حئ مئ﴿ أي٦م: وم٤مصٚم٦م يم٤مٟم٧م صمؿ وُمـ سم٤مًمرمح٦م،

  اًمرمح٦م. واؾمع اعمٖمٗمرة،

 ذٜم٤م: ٟمًجٚمٝم٤م أن ٟمرى يمٚمءت أيتلم شمٗمًػم وطمق 

 وإسم٤م  هل٤م اإلٟم٤ًمن ومحؾ سم٤مُٕم٤مٟم٦م اعمراد سمٞم٤من ذم ىمٞمؾ ُم٤م سملم ُمـ أن األولم:

 اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م شمٕمؿ اًمتل اًمٓم٤مقم٦م سم٤مُٕم٤مٟم٦م: اعمراد أن محٚمٝم٤م واف٤ٌم  ،وإرولم ،اًمًٛمقات

 سمٕمروٝم٤م واعمراد ،إدا  ٓزُم٦م إُم٤مٟم٦م أن يمء ،اًمقضمقد ٓزُم٦م ٕهن٤م وآظمتٞم٤مري٦م:

 واعمراد همػمه، ُمـ صدوره وإرادة اعمخت٤مر، ُمـ اًمٗمٕمؾ ـمٚم٥م يٕمؿ اًمذي اؾمتدقم٤مؤذ٤م

 وإشمٞم٤مًٟم٤م اخلٞم٤مٟم٦م، قمـ اُمتٜم٤مقًم٤م اإلسم٤م  ومٞمٙمقن أدائٝم٤م، قمـ وآُمتٜم٤مع ومٞمٝم٤م، اخلٞم٤مٟم٦م سمحٛمٚمٝم٤م:

 شمٕم٤ممم ُٕمره دنواٟم٘م اخلٞم٤مٟم٦م، َأسَملْمَ  وىمقهت٤م قمٔمٛمٝم٤م ُمع إضمرام ذذه أن وم٤معمٕمٜمك سم٤معمراد،

 قمغم ،وشمًقي٦مً  ،وشمٙمقيٜم٤ًم ،إو٤مًدا ،وإرادشمف ،ُمِمٞم تف قمغم متتٜمع أ طمٞم٨م ُمثٚمٝم٤م، اٟم٘مٞم٤مدَ 

                                      
(، واًمٌحدددر اعمحددددٞمط 14/258قمٛمدددش، ويٜمٔمددددر شمٗمًدددػم اًم٘مرـمٌدددل )وذدددل ىمدددرا ة احلًدددـ وإ[(  1)

 شمم.»(7/206)
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 .م11[ومّمٚم٧م:  ﴾وئ وئ ۇئ﴿ :ىم٤م  يمء ُمتٜمققم٦م، وأؿمٙم٤م  خمتٚمٗم٦م، ذٞم ٤مت

 :سمف أُمرٟم٤مه سمء -ًمٚمتٙمٚمٞمػ ص٤مًمح قم٤مىمؾ طمٞمقان وذق- ي٠مت أ طمٞم٨م اإلٟم٤ًمن وظم٤مهن٤م

 ىمٌؾ إُم٤مٟم٦م سمتِمٌٞمف ذق إُم٤مٟم٦م ؾمح ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م وإرادة .﴾وئ وئ ۇئ ۇئ﴿

ٌَْتفُ  ي٘م٤م : يمء اٛمٚمف، سمحٛمؾ أدائٝم٤م  اًمديقن َريِم
(0)

.  

 وٟمحق» وىم٤م : جَم٤َمٌز، افءدات قمغم اًمٕمرض أن إمم اًمزخمنمي ذذ٥م وايمثاكقة:

 ،وأؾم٤مًمٞمٌٝمؿ ـمرىمٝمؿ قمغم إٓ اًم٘مرآن ضم٤م  وُم٤م ،اًمٕمرب ًم٤ًمن ذم يمثػم اًمٙمالم ُمـ ذذا

 هلؿ ويمؿ ويمؿ ،اًمٕمقج يأؾمقِّ  :ًم٘م٤م  شمذذ٥م؟ أيـ :ًمٚمِمحؿ ىمٞمؾ ًمق :ىمقهلؿ ذًمؽ ُمـ

 وًمٙمـ ،حم٤م  اًمِمحؿ ًم٦موُم٘م٤م روشمّمقُّ  ،وافءدات اًمٌٝم٤مئؿ أًمًٜم٦م قمغم أُمث٤م  ُمـ

 مم٤م -اهلزا  وذق- ػجَ اًمٕمَ  أن يمء ،فىمٌٞمحَ  ـُ ًِّ ُاَ  مم٤م احلٞمقان ذم اًمًٛمـ أنا  اًمٖمرض

 ،آٟمُس  سمف وذل ،اًم٤ًمُمع سٟمٗم ذم أوىمعُ  ذق اشمّمقيرً  ومٞمف اًمًٛمـ أصمرُ  رومّمقِّ  ،فطمًٜمَ  ُح ٌِّ ٘مَ يُ 

 شوىمُػ أَ  طم٘مٞم٘متف وقمغم ،أىمٌُؾ  وًمف
(2)

.  

 عم٤م :ٟم٘مق  ؟اًمتقسم٦م قمغم اًمتٕمذي٥م ىمدم أ :ىم٤مئؾ ىم٤م  إن» اًمرازي: ىم٤م  وايمثايمثة:

 ُمـ وًمٞمس ،يْمٛمـ اخل٤مئـ أن :اًمالزم ٙمٛمٝم٤مطُم  ُمـ وإُم٤مٟم٦م ،أُم٤مٟم٦مً  اًمتٙمٚمٞمَػ  كؾمٛما 

 اخلٞم٤مٟم٦م قمغم اًمتٕمذي٥م ومٙم٤من أضمرة يًتٗمٞمد هٝمدَ ضُم  اًم٤ٌمذ  إُملم أن اًمالزم ٙمٛمٝم٤مطُم 

 شاإلطم٤ًمن ىمٌؾ واًمٕمد  ،إطم٤ًمنٌ  احلٗمظ قمغم وإضمر ،يم٤مًمالزم
(1)

.  

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن اًمزذد يمت٤مب ذم اعم٤ٌمر  سمـ اهلل قمٌد روى يمثػم: اسمـ ىم٤م  وايمرازمعة:

                                      

 .(13/4926) ، واًم٘م٤مؾمٛمل ذم حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ(3/249)اٟمٔمر: اًمزخمنمي ذم اًمٙمِم٤م  ( 1)

 اًمزخمنمي ذم اعمقوع اًم٤ًمسمؼ. ( 2)

 .(6/805)شمٗمًػم اًمرازي ( 3)
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اًمٜمٝمل أؿمدا  سم٤مُٕم٤مٟم٦م احلٚمػ قمـ يٜمٝمك يم٤من
(0)

 سمريدة: قمـ ُمرومقع طمدي٨م ذًمؽ ذم ورد وىمد ،

د .«مـا همؾقس ماكةزماأل ضمؾف من» اهلل رمحف داود أسمق سمف شمٗمرا
(2)

 ًمٚمحٚمػ قمٛمر يمراذ٦م وُمّمدر .

 وىمد صٗم٤مشمف، ُمـ صٗم٦م أو شمٕم٤ممم، أؾمءئف ُمـ سم٤مؾمؿ إٓ ذقًم٤م وقز ٓ احلٚمػ أن ذق سم٤مُٕم٤مٟم٦م

«يمقهؽت أو زماهلل همؾقحؾف ضمايمًػا ىمان من» : ىم٤م 
(1)

. 

 إُم٤مٟم٦م، شمٕمٔمٞمؿ ذم أطم٤مدي٨م ًممي٦م شمٗمًػمه ذم اًم٘م٤مؾمٛمل أورد وم٘مد وسمٕمد

 ومٞمٝم٤م سم٤مُٕم٤مٟم٦م اعمراد أن ُمع ومٞمٝم٤م، إُم٤مٟم٦م ًمتٗمًػم شمٕمزيًزا اقمتؼمذ٤م أٟمف ويٌدو

 أيب قمـ أورده اًمذي األول احلدبث ُمـ ذذا قمغم أد  وٓ آيتٜم٤م، ذم سم٤مُٕم٤مٟم٦م اعمراد همػم

«طماكك من ختن و ا ائتؿـك، من إلم األماكة  ِ أد» ُمرومققًم٤م:  ذريرة
(1)

 إُمر وم٢من .

 ،T واهلل ظم٤من، ُمـ ظمٞم٤مٟم٦م قمـ اًمٜمٝمل ُمٕمف ذيمر ىمد اؾمتحؼ ُمـ إمم ٦مإُم٤مٟم سم٠مدا  ومٞمف

 سم٠مٟمف يقصػ أن وقز وٓ خيقن، ٓ اًمنمقمٞم٦م، اًمتٙم٤مًمٞمػ أي: إُم٤مٟم٦م، قم٤مِرض وذق

  سمٛمثٚمٝم٤م. ظمٞم٤مٟمتف ُم٘م٤مسمٚم٦م قمـ يٜمٝمك ظم٤مئـ

 اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد سمرواي٦م وذق اًم٘م٤مؾمٛمل، أورده اًمذي ايمثاين احلدبث أما

 وصدق أماكة، ضمػظ ايمدكقا: من هماسمك ما فمؾقك همال همقك ىمن إذا أرزمع» ومٝمق: ُمرومققًم٤م،

                                      

 شم»(م. 213[اًمزذد )( 1)

 شم»(م. 3253دي٨م أظمرضمف أسمق داود ). [واحل(3/524)اٟمٔمر: شمٗمًػم اسمـ يمثػم ( 2)

َُمدـ يمد٤من طم٤مًمًٗمد٤م ومٚمٞمحٚمدْػ سمد٤مهللِ أو »( يمالل٤م سمٚمٗمدظ: 1646( وُمًٚمؿ )2679[أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 3)

 يمد٤من ـومَٛمد سمآسم٤مئٙمؿْ  حتٚمٗمقا أن يٜمٝم٤ميمؿْ  اهللَ إن»ضم٤م  ذم رواي٦م ٟمّمٝم٤م:  شأو ًمٞمًٙم٧م». وًمٗمظ: شًمِٞمّمُٛم٧ْم 

(، واًمٜم٤ًمئل ذم 1534(، واًمؽمُمذي )3249داود ) أسمق أظمرضمٝم٤م ش.ًمٞمًٙم٧ْم  أو سم٤مهللِ ومٚمٞمحٚمْػ  ٤مطم٤مًمٗمً 

 شم»(م. 4/394اًمٙمؼمى )
 ،سمث٤مسمد٧م ًمدٞمس احلددي٨م ذدذا :اًمِمد٤مومٕمل ىمد٤م (، و1264(، واًمؽمُمدذي )3535[أظمرضمف أسمق داود )( 4)

 ٓ سم٤مـمدؾ طمددي٨م ذدذا :ىمد٤م  أٟمف أمحد اإلُم٤مم قمـ وٟم٘مؾ ،ـمرىمف مجٞمع ُمـ يّمح ٓ :افقزي اسمـ وىم٤م 

 ،، ٓسمدـ طمجدر اًمٕمًد٘مالين، ط دار اًمٙمتد٥م اًمٕمٚمٛمٞمد٦مخدٞمص احلٌدػم. اٟمٔمدر اًمتٚميّمدح وضمف ُمـ أقمرومف

 شم»(م. 3/212) م،1989ذد، 1419، 1ط
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«ؿمعؿة دم وفمػة طمؾقؼة، وضمهن ضمدبث،
(0)

 إُم٤مٟم٦م طمٗمظ وم٢من ذٜم٤م: أيًْم٤م ذق يّمٚمح وٓ .

 أو ُم٤م ، ُمـ اإلٟم٤ًمن قمٚمٞمف ي١ممتـ ُم٤م -فؾم٤مسم٘م ذم يمء- سمف يراد صٗم٤مت، أرسمع ُمـ واطمد ومٞمف

 هلل اعمٓمٚم٘م٦م واًمٓم٤مقم٦م اًمنمقمٞم٦م، اًمتٙم٤مًمٞمػ ٤مهب يراد آيتٜم٤م ذم إُم٤مٟم٦م أن ُمع ،قمرض أو ه،

  وؾمٚمق . ،وُمٕم٤مُمٚم٦م ،وقم٤ٌمدة ،قم٘مٞمدة ُمـ قمٚمٞمف ي٘مقم سمء يمٚمف واًمديـ ورؾمقًمف،

  اهلل رؾمق  ىمق  ومٝمق -أيًْم٤م ذريرة أيب سمرواي٦م وذق- ايمثايمث: احلدبث وأما

ِت  إذا» اًم٤ًمقم٦م: قمـ ؾم٠م  عمـ ق ع   ُٕم٤مٟم٦مسم٤م ومٞمف اعمراد وًمٞمس .«ايمهافمة   هماكتظرِ  األماكة   ض 

 يمٞمػ ؾم١ماًمف: قمـ ضمقاسًم٤م ًمٚم٤ًمئؾ  ىمقًمف وذق سم٤مىمٞمف، سمدًمٞمؾ آيتٜم٤م، ذم هب٤م أريد ُم٤م

د   إذا» اهلل؟: رؾمق  ي٤م إو٤مقمتٝم٤م ؽم  «ايمهافمة هماكتظر ألؾه نمغم إلم األمر و 
(2)

.  

 ذم إُم٤مٟم٦م أُم٤م ظم٤مص، ُمٕمٜمًك هب٤م ُأِريدَ  ىمد ُم٤مصمٚمٝم٤م وُم٤م إطم٤مدي٨م ذذه ذم إُم٤مٟم٦م إن

 اًمتٙم٤مًمٞمػ وذق وطمدوده، ،وومرائْمف ،اًمديـ ذق قم٤مم، ُمٕمٜمًك هب٤م ُأِريدَ  وم٘مد آيتٜم٤م

  يمٌػم. ومر، اعمٕمٜمٞملم وسملم وـم٤مقمتٝم٤م، اًمنمقمٞم٦م

ـا  وم٘مد ،وسمٕمد  ُم٤م هلل ًمٜمحٛمد وإٟم٤م هن٤ميتٝم٤م، طمتك اًمًقرة شمٗمًػم ومٕم٤مفٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م اهلل ُم

 قمغم إٟم٤ًمن، ُمٜمف خيٚمق ٓ مم٤م ومٞمف وم٤مشمٜم٤م ىمد يٙمقن أن قمًك قمء وٟمٕمتذر قمٚمٞمٜم٤م، سمف شمٗمْمؾ

 اًمٜم٘م٤مذ٦م دور ذم ُم٤مزًمٜم٤م وٟمحـ اًمتٗمًػم ذذا ُمٕمٔمؿ يمتٌٜم٤م أٟمٜم٤م هلل محدٟم٤م يْم٤مقمػ مم٤م أن

، أؿمٝمر شمًٕم٦م اًمٗمراش أًمزُمٜم٤م ُمرض ُمـ ًٓ  اًمّمح٦م، ُمـ رزىمٜم٤م ُم٤م قمغم احلٛمد ومٚمف ـمقا

 وزم واهلل ٟمرضمق، ُم٤م يمؾا  ومٞمف سمٚمٖمٜم٤م ىمد ٟمٙمـ أ إن ىمٚمٜم٤م، ومٞمء اًمٜمٞم٦م إظمالص وطمًٌٜم٤م

  .اًمٜمّمػم وٟمٕمؿ اعمقمم ٟمٕمؿ وذق اًمتقومٞمؼ،

                                      

ٜمد أمحد )( 1) ٜمف اعمٜمذري ذم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمذٞم٥م )2/177[ُم  شم»( ط دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مم. 2/345(، وطم
 شم»(م. 59[أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( 2)
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 أهم موضوعات السورة

  اًمٗم٘مرات: سم٠مرىم٤مم وُمرىمٛم٦م إسمجدي٦م، احلرو  طم٥ًم ُمرشم٦ٌم

 واإلبامن اإلؽمالم

  .132-122-120   قمٚمٞمف. وافزا  ُمٜمٝمء، سمٙمؾ اعمراد-

 األماكة

ٛمقات قمغم وسمٕمروٝم٤م هب٤م، اعمراد - رض اًًم  210-20 8محٚمٝم٤م وسم٢مسم٤مئٝمـ واف٤ٌم  وٕا

 احلٛمؾ.. ذذا ُمـ واًمٖم٤مي٦م هب٤م، وضمٝمٚمف ًمٜمٗمًف فمٚمٛمف قمغم ودًٓمتف هل٤م، اإلٟم٤ًمن محؾ -

208-210. 

 ااءـــاإلب

 اًمتِمٌف وقمـ سمٕمده، ُمـ سمٜم٤ًمئف اًمتزوج وقمـ ورؾمقًمف، اهلل إيذا  قمـ اعم١مُمٜملم هنل-

-179 اهلل قمٜمد وضم٤مذتف وىمرر ىم٤مًمقا، مم٤م اهلل ومؼمأه ُمقؾمك آذوا اًمذيـ سم٤مًمٞمٝمقد

195-205. 

 اًمرؾمق  قمغم إيم٤مذي٥م اومؽما  قمـ ٜم٦ماعمدي ذم واعمرضمٗملم واعمٜم٤موم٘ملم اًمٙمٗم٤مر هنل-

199-210. 

 .161 أذاذؿ سمؽم  وأُمره سمٛمثٚمف، واعمٜم٤موم٘ملم اًمٙمٗم٤مر أذى ُم٘م٤مسمٚم٦م قمـ اًمرؾمق  هنل-

  .197-196 طمؼ... سمٖمػم واعم١مُمٜم٤مت اعم١مُمٜملم إيذا  قمـ اعم١مُمٜملم هنل-
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 يـــبـايمت

 .42-27 ...آسم٤مئٝمؿ إمم اعمتٌٜمالم سمٜم٦ًٌم وإُمر اعمٜمٓم٘مٞم٦م، سم٤مًمؼماذلم سمٓمالٟمف إصم٤ٌمت-

 ٕطمد وٓ ًمف، أسًم٤م ًمٞمس حمٛمًدا أن وشم٠ميمٞمد طم٤مرصم٦م، سمـ ًمزيد شمٌٜمٞمف اًمرؾمق  سم٢مسمٓم٤م  اًمٌد -

 .152-37 رضم٤مهلؿ... ُمـ

 اًمتٌٜمل. قمغم آصم٤مر ُمـ اف٤مذٚمٞم٦م ذم يرشمٌقٟمف يم٤مٟمقا ُم٤م يمؾ إسمٓم٤مًمف-

 قمغم اًمٕمٛمٚمٞم٦م ودًٓمتٝم٤م زيد، ُمـ ـمالىمٝم٤م سمٕمد ضمحش سمٜم٧م سمزيٜم٥م اًمرؾمق  زواج ىمّم٦م -

 .145 -137 اًمزواج ذذا طمق  اإلهائٞمٚمٞم٦م اعمٗمؽمي٤مت ورد اًمتٌٜمل، آصم٤مر سمٓمالن

 قمٜمد أصٌح٧م ًمٕم٤مدات ذدم ُمـ واًمرؾمق  سمزيد زيٜم٥م زواج ىمّمت٤م قمٚمٞمف شم٘مقم ُم٤م-

 .153-151 قم٘م٤مئد... اًمٕمرب

 ايمتخقغم

  .84-82 اًمتخٞمػم... ذذا سمف يقطمل وُم٤م ًمزوضم٤مشمف، اًمرؾمق   ٞمػم-

 ذًمؽ.. ذم اًمٗم٘مٞمٝم٦م واعمذاذ٥م وُمتك؟ ـمالىًم٤م؟ يٕمتؼم ذؾ ًمزوضمتف: اًمزوج  ٞمػم طمٙمؿ-

85-91. 

 ايمتصدق

 .132-127 قمٚمٞمف... اهلل وضمزا  سمف اعمراد-

 ايمتؼوى

 .16-14  سمف. يراد وُم٤م اًمًقرة، ُمٓمٚمع ذم هب٤م اًمٜمٌل أُمر-
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  .186 ُمٕمٝمؿ احلج٤مب قمٚمٞمٝمـ و٥م ٓ ُمـ سمٞم٤من سمٕمد هب٤م اًمٜمٌل ٟم٤ًم  أُمر-

 .207-206 إُمريـ ذذيـ ـم٤مقم٦م غمقم ضمزائٝمؿ وسمٞم٤من اًمًديد، وسم٤مًم٘مق  هب٤م اعم١مُمٜملم أُمر-

 ايمتوىمل

 إًمٞمف يقطمك ُم٤م سم٤مشم٤ٌمع وإُمر واعمٜم٤موم٘ملم، اًمٙم٤مومريـ ـم٤مقم٦م قمـ اًمٜمٝمل سمٕمد سمف اًمٜمٌل أُمر-

 .162-26-25 أذاذؿ سمؽم  وإُمر رسمف، ُمـ

 وُم٤م واًمٜم٤ًم ، اًمرضم٤م ، ُمـ ُمٕمف و٥م ٓ وُمـ ومٞمف، واًمن اًمٜمٌل، ٟم٤ًم  قمغم إو٤مسمف-

 .183-181 أيءهنـ... ُمٚمٙم٧م

 ايمػروج ضمػظ

 .132-129 قمٚمٞمف.. وافزا  سمف، اعمراد-

 اخلشوع

 .132-126 قمٚمٞمف وافزا  سمف، اعمراد-

 ايماىمر

 .157-154 ُمٜمف... اإليمث٤مر وإو٤مب وُم١مُمٜم٦م، ُم١مُمـ يمؾ قمغم إو٤مسمف-

  .157 وىم٧م... يمؾ ذم سمف سم٤مُٕمر أٟمقاقمف سملم ُمـ اًمتًٌٞمح  ّمٞمص-

 .132-130 ..اًمٕمٔمٞمؿ. وإضمر سم٤معمٖمٗمرة، واًمذايمرات اًمذايمريـ وقمد-

 ايمزىماة

  .104-103 سمف اهلل أُمرذـ ُم٤م وٛمـ سم٢ميت٤مئٝم٤م، اًمٜمٌل ٟم٤ًم  أُمر-
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 وايمصوم وايمصدق ايمصػم

  .132-128-124-125 قمٚمٞمف... وافزا  ُمٜمٝم٤م، سمٙمؾ اعمراد-

 ايمصالة

 .187 هب٤م... واعمراد ،اًمٜمٌل قمغم وُمالئٙمتف اهلل صالة-

  .158 ُمٜمٝم٤م ٖم٤مي٦مواًم هب٤م، واعمراد اعم١مُمٜملم، قمغم وُمالئٙمتف اهلل صالة-

  .188 وطمٙمٛمٝمء اًمٜمٌل، قمغم واًمًالم سم٤مًمّمالة اعم١مُمٜملم أُمر-

  .102-100 سم٢مىم٤مُمتٝم٤م... اعمراد واعمٕمٜمك اًمّمالة، سم٢مىم٤مُم٦م اًمٜمٌل ٟم٤ًم  أُمر-

 ايمطالق

  .165-164 ُمٜمف آقمتداد وقمدم اًمدظمق ، ىمٌؾ اًمٓمال،-

 .166 وضمقهب٤م... وذوط هب٤م، اعمدظمق  همػم ًمٚمٛمٓمٚم٘م٦م اعمتٕم٦م-

 .167 ُمٜمف واعمراد اًمٓمال،، سمٕمد افٛمٞمؾ اًمتنيح-

 األضمزاب نمزوة

 أؾمٗمؾ وُمـ ومقىمٝمؿ ُمـ ًمٚمٛم١مُمٜملم وُمٝم٤ممجتٝم٤م إطمزاب، ًمتجٛمع اًمًقرة شمّمقير-

 شمٌٜم٤مذ٤م اهلزيٛم٦م إمم دقمقة اعمٜم٤موم٘ملم، ذم اًمٜمٗم٤م، وفمٝمقر اعم١مُمٜملم، واسمتال  ُمٜمٝمؿ،

 ذم اهلل ًمٕمٝمد ٟم٘مْمٝمؿ ًمذًمؽ، سمف اطمتجقا ُم٤م إسمٓم٤م  اًمٕمقدة، إمم سم٤مًمدقمقة اعمٜم٤موم٘مقن

 اعمٕمقىمقن اهلل، ُمـ هلؿ قم٤مصؿ ٓ إذ يٜمٗمٕمٝمؿ: ًمـ اًمٗمرار سم٠من شمٌّمػمذؿ اًمث٤ٌمت،

 صمٜم٤م  سم٤مًمرؾمق ، احلًٜم٦م اعم١مُمٜملم أؾمقة أقمءهلؿ، اهلل وإطم٤ٌمط واعم٤م ، سم٤مفٝمد وؿمحٝمؿ

 .74-48 ُمٝمزوُملم.. سمٖمٞمٔمٝمؿ ًمٚمٙمٗم٤مر ورد اًمّم٤مدىملم اعم١مُمٜملم قمغم
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 ومربظة زمـي نمزوة

 ُمٕمف، قمٝمدذؿ سمذًمؽ ٟم٘مْمٝمؿ اًمرؾمق ، ود ُمٕمٝمؿ وشمٕم٤موهنؿ ًمٚمٛمنميملم ُمٔم٤مذرهتؿ-

 يرصمقن اعم١مُمٜمقن ومٞمٝمؿ، ُمٕم٤مذ سمـ ؾمٕمد طمٙمؿ وطمرهبؿ، إًمٞمٝمؿ سم٤مًمتقضمٞمف اًمرؾمق  أُمر

  .81-75 أهى وٟم٤ًم ذؿ أـمٗم٤مهلؿ وي٠مظمذون ودي٤مرذؿ، أروٝمؿ

 ايمـبقكم مقثاق

 .47-43 قمٚمٞمٝمؿ.. أظمذه ُمـ واًمٖم٤مي٦م سمف، اعمراد-

 ايمؼـوت

 .123 واًم٘م٤مٟمت٤مت... ًمٚم٘م٤مٟمتلم اهلل وصمقاب سمف، واعمراد ُمٕمٜم٤مه،-

  ايمـبي

، أوص٤مومف- ًٓ  سم٢مذٟمف، اهلل إمم وداعٍ  وٟمذير، وُمٌنم، )ؿم٤مذد، ُمٜمٝم٤م. يمؾ وُمٕمٜمك رؾمق

  .167-159 ُمٜمػم( وهاج

 أن ُمـ وُمٜمٕمف ٟمٗمًٝم٤م، واًمقاذ٦ٌم أضمقرذـ، أشم٤مذـ اًمم  أزواضمف ًمف اهلل إطمال -

 .175-169 سمف.. دواعمرا ،(سمٕمد ُمـ) قمٚمٞمف اًمٜم٤ًم  وحتريؿ همػمذـ، هبـ يًتٌد 

 ًمف ُمٜمٝمـ يمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م يمٞمٗمٞم٦م وشمر  همػمه، دون ًمف اًمزوضم٤مت سملم اًم٘مًؿ قمدم إطمال -

171-172.  

 ُمققمد وذم ُمٜمف، ودقمقة سم٢مذن إٓ قمٜمده اًمٓمٕم٤مم ًمتٜم٤مو  سمٞمقشمف: دظمق  ُمـ اعم١مُمٜملم ُمٜمع-

 183-176 سمٕمده ومٞمٝم٤م سم٘م٤م  وٓ ًمف، ؾمٌؼ دون اًمٓمٕم٤مم
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  .154 ضمديد ًمتنميع ُمٜمٝم٤م يمؾ ُمرات، مخس اًمٜمٌقة سمّمٗم٦م ٟمداؤه-

 فمـفن اهلل ريض ايمـبي كهاء

  .117-106-35 اًمرؾمق  سمٞم٧م أذؾ وُمـ اعم١مُمٜملم، أُمٝم٤مت ذـ-

  .93 ذذا أضمؾ ُمـ اًمٓم٤مقم٦م وقمغم اعمٕمّمٞم٦م قمغم هلـ واًمثقاب اًمٕم٘م٤مب ُمْم٤مقمٗم٦م-

 اًمٜم٤ًم . ُمـ يم٠مطمد ًمًـ أهنـ سم٥ًٌم اًمًٚمق ، ذم ظم٤مص سمٛمٜمٝم٩م إًمزاُمٝمـ-

 93-106-117.  

 ايموفمقد

 .202-199 سمف. اهلل شمققمدذؿ عم٤م وسمٞم٤من اعمديٜم٦م، ذم واعمرضمٗملم واعمٜم٤موم٘ملم يـًمٚمٙم٤مومر وقمٞمد-

 ؾم٤مدهتؿ قمغم والهلؿ شمٌٕم٦م إًم٘م٤م َ  أظمرة ذم وحم٤موًمتٝمؿ اًمٙم٤مومريـ، وقمٞمد-

 .203ويمؼمائٝمؿ

 

 

 

m  m  m 
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  ايمؼرآن: وفمؾوم ايمتػهغم ىمتذ أو ًا:

 اعمٗمن، ومظاحل٤م حمٛمد، أسمق اًمٗمرا ، سمـ حمٛمد سمـ ُمًٕمقد سمـ احلًـ اًمٌٖمقي:

  ذد.516 ؾمٜم٦م اعمتقرم

 سمٛمٓمٌٕم٦م أضمزا  شمًٕم٦م ذم يمثػم اسمـ شمٗمًػم ُمع ُمٓمٌقع (شمٗمًػمه وذق) اًمتٜمزيؾ ُمٕم٤مأ  -1

  ذد.1343 ؾمٜم٦م اعمٜم٤مر

  ذد:685 ؾمٜم٦م اعمتقرم قمٛمر سمـ اهلل قمٌد اًم٘م٤ميض اًمٌٞمْم٤موي:

  تج٤مري٦م.اًم اعمٙمت٦ٌم ـمٌع أضمزا  أرسمٕم٦م ذم اًمٙم٤مزروين سمح٤مؿمٞم٦م (شمٗمًػمه وذق) اًمتٜمزيؾ أٟمقار -2

  ذد.370 ؾمٜم٦م اعمتقرم احلٜمٗمل، افّم٤مص اًمرازي سمـ أمحد سمٙمر أسمق افّم٤مص:

  ذد.1335 ؾمٜم٦م اًمٕمٚمٞم٦م اخلالوم٦م سمدار أضمزا ، صمالصم٦م ذم ُمٓمٌقع اًم٘مرآن، أطمٙم٤مم -3

  ذد.741 ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمٙمٚمٌل، ضمزي سمـ أمحد سمـ حمٛمد ضمزي: اسمـ

 اًمتج٤مري٦م سم٤معمٙمت٦ٌم إومم ٕم٦ماًمٓمٌ أضمزا ، أرسمٕم٦م ذم ُمٓمٌقع اًمتٜمزيؾ، ًمٕمٚمقم اًمتًٝمٞمؾ -4

  ذد.1355 ؾمٜم٦م

  ذد.1204 ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمِم٤مومٕمل، اًمٕمجٞمكم قمٛمر سمـ ؾمٚمٞمءن افٛمؾ:

 أرسمٕم٦م ذم ُمٓمٌقع اخلٗمٞم٦م، ًمٚمدىم٤مئؼ افالًملم شمٗمًػم سمتقوٞمح اإلهلٞم٦م اًمٗمتقطم٤مت -5

  سمٛمٍم. وذيم٤مه احلٚمٌل اًم٤ٌميب قمٞمًك سمٛمٓمٌٕم٦م أضمزا ،
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 ذد.606 ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمرازي، ظمٓمٞم٥م قمٛمر اًمديـ وٞم٤م  سمـ حمٛمد اًمديـ ومخر اًمرازي:

 صمءٟمٞم٦م ذم ُمٓمٌقع شمٗمًػمه وذق اًمٙمٌػم، اًمتٗمًػم سم٤مؾمؿ اعمِمٝمقر اًمٖمٞم٥م، ُمٗم٤مشمٞمح -6

  اًمًٕمقد. أيب شمٗمًػم وهب٤مُمِمف اًمٕم٤مُمرة، اًمٓم٤ٌمقم٦م سمدار أضمزا ،

  ذد.666 ؾمٜم٦م اعمتقرم اًم٘م٤مدر، قمٌد سمـ سمٙمر أيب سمـ حمٛمد اًمرازي:

 ُمٓمٌقع وذق اًمتٜمزيؾ، آي همرائ٥م ُمـ ضمقسم٦موأ أؾم ٚم٦م سمٞم٤من ذم ضمٚمٞمؾ أٟمٛمقذج -7

  ذد.1303 ؾمٜم٦م اًمنمىمٞم٦م، اًمٕم٤مُمرة سم٤معمٓمٌٕم٦م ًمٚمٕمٙمؼمي، اًم٘مرآن، إقمراب هب٤مُمش

 ذد.538 ؾمٜم٦م اعمتقرم اخلقارزُمل، قمٛمر سمـ حمٛمقد اًم٘م٤مؾمؿ أسمق اهلل ضم٤مر اًمزخمنمي:

 أرسمٕم٦م ذم ُمٓمٌقع ،(شمٗمًػمه وذق) اًمتٜمزيؾ... همقاُمض طم٘م٤مئؼ قمـ اًمٙمِم٤م  -8

  ذد.1354 ؾمٜم٦م سمٛمٍم، سم٤مًمتج٤مري٦م سم٤معمٙمت٦ٌم أضمزا 

 اخلْمػمي، اًمديـ ؾم٤مسمؼ سمـ سمٙمر أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد اًمديـ ضمال  اًمًٞمقـمل:

 ذد.911 ؾمٜم٦م اعمتقرم

  ذد.1360 ؾمٜم٦م اًمث٤مًمث٦م اًمٓمٌٕم٦م جمٚمد، ذم ضمزا ن اًم٘مرآن، قمٚمقم ذم اإلشم٘م٤من -9

  ذد.1314 ؾمٜم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م سم٤معمٓمٌٕم٦م ُمٓمٌقع أضمزا  ؾمت٦م اعمٜمثقر، اًمدر -10

 اًمؽم  قمٚمء  ُمـ ؿم٤مقمر، ُمٗمن اًمٕمءدي، ُمّمٓمٗمك سمـ حمٛمد قد:اًمًٕم أسمق

  ذد.982 ؾمٜم٦م اعمتقرم اعمًتٕمرسملم،

 هب٤مُمش ُمٓمٌقع ،(شمٗمًػمه وذق) اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُمزاي٤م إمم اًمًٚمٞمؿ اًمٕم٘مؾ إرؿم٤مد -11

 .(6 ؾمٌؼ ومٞمء اٟمٔمر)اًمرازي اًمٗمخر شمٗمًػم
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 د.ذ310 ؾمٜم٦م اعمتقرم ضمٕمٗمر، أسمق ضمرير، سمـ حمٛمد اعمٗمنيـ ؿمٞمخ اًمٓمؼمي:

 ؾمٜم٦م إُمػمي٦م، سم٤معمٓمٌٕم٦م ضمزً ا صمالصملم ذم ُمٓمٌقع اًم٘مرآن، شم٠مويؾ قمـ اًمٌٞم٤من ضم٤مُمع -12

 أمحد و ري٩م سمتح٘مٞمؼ ضمزً ا 16 إظمػمة اًمًٜمقات ذم ُمٜمف وـمٌع ذد،1328

 ؿم٤ميمر. وحمٛمقد

  ذد.429 ؾمٜم٦م اعمتقرم حمٛمد، سـم ـم٤مذر سـم اًم٘م٤مذر قمٌد ُمٜمّمقر أسمق اًمٌٖمدادي: اًم٘م٤مذر قمٌد

 سمٛمٕمٝمد ُمٞمٙمروومٞمٚمؿ، قمـ حل٤ًميب ُمّمقرة خمٓمقـم٦م :واعمٜمًقخ اًمٜم٤مؾمخ -13

  اًمٕمرسمٞم٦م. اعمخٓمقـم٤مت

  ذد.543 ؾمٜم٦م اعمتقرم اهلل، قمٌد سمـ حمٛمد سمٙمر أسمق اًم٘م٤ميض اًمٕمريب: اسمـ

 سمتح٘مٞمؼ ُمًٚمًٚم٦م، صٗمح٤مهت٤م أرىم٤مم جمٚمدات أرسمٕم٦م ذم ُمٓمٌقع اًم٘مرآن، أطمٙم٤مم -14

  وذيم٤مه. احلٚمٌل اًم٤ٌميب قمٞمًك ط: اًمٌج٤موي، قمغم إؾمت٤مذ

 ذد.616 ؾمٜم٦م اعمتقرم اهلل، قمٌد سمـ احلًلم سمـ اهلل قمٌد اًمٌ٘م٤م  أسمق اًمديـ حمٞمل اًمٕمٙمؼمي:

 .(ؾمٌؼ ومٞمء 7 اٟمٔمر) اًم٘مرآن. ذم واًم٘مرا ات اإلقمراب وضمقه ُمـ اًمرمحـ، سمف ُمـ ُم٤م إُمال  -15

  ذد.1332 ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمدُمِم٘مل، اًمديـ، مج٤م  حمٛمد اًم٘م٤مؾمٛمل:

 وم١ماد حمٛمد اعمرطمقم و ري٩م ؼسمتح٘مٞم ُمٓمٌقع (شمٗمًػمه وذق) اًمت٠مويؾ حم٤مؾمـ -16

  احلٚمٌل. اًم٤ٌميب قمٞمًك سمٛمٓمٌٕم٦م ضمزً ا 17 ذم اًم٤ٌمىمل، قمٌد

  ذد.671 ؾمٜم٦م اعمتقرم إٟمّم٤مري، أمحد سمـ حمٛمد اهلل، قمٌد أسمق اًم٘مرـمٌل:

ػمه وذق) اًم٘مرآن ٕطمٙم٤مم اف٤مُمع -17   اًمث٤مٟمٞم٦م. اًمٓمٌٕم٦م ضمزً ا، قمنمـي ذم اًمٙمت٥م سمدار ُمٓمٌقع (شمًٗم
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 احلًٞمٜمل اهلل ًمٓمػ سمـ قمكم سمـ طمًـ سمـ ظم٤من صديؼ اًمٓمٞم٥م أسمق اًم٘مٜمقضمل:

  ذد.1307 ؾمٜم٦م اعمتقرم اهلٜمدي٦م، سم٤مٕىمٓم٤مر هبقسم٤م  ُمديٜم٦م ُمٚمؽ اًمٌخ٤مري

 ؾمٜم٦م سمقٓ، ط يمثػم، اسمـ شمٗمًػم وهب٤مُمِمف اًم٘مرآن، ُم٘م٤مصد ذم اًمٌٞم٤من ومتح -18

  أضمزا . صمءٟمٞم٦م ذم ذد،1301

 اعمٗمن اعمحدث احل٤مومظ اًم٘مرر، يمثػم سمـ إؾمءقمٞمؾ اًمٗمدا ، أسمق يمثػم: اسمـ

  ذد.774 ؾمٜم٦م اعمتقرم اعم١مرخ،

ك سمٛمٓمٌٕم٦م ُمٓمٌقع اًمٕمٔمٞمؿ، اًم٘مرآن شمٗمًػم -19 ٤ميب قمًٞم ل اًم   ذد.1376 ؾمٜم٦م أضمزا  أرسمٕم٦م ذم احلٌٚم

  :(اعم١مًمػ) زيد ُمّمٓمٗمك اًمديمتقر

 ـمٌع ُمًٚمًٚم٦م، سم٠مرىم٤مم صٗمح٦م، أًمػ ٟمحق ذم جمٚمدان اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم اًمٜمًخ -20

 اًمٕمريب. ٗمٙمراًم دار وٟمنم م،1963 ؾمٜم٦م اعمدين ُمٓمٌ٘م٦م

  ذد.150 ؾمٜم٦م اعمتقرم اخلراؾم٤مين ؾمٚمٞمءن اسمـ ذق ُم٘م٤مشمؾ: 

خ٦م ُم٘م٤مشمؾ: شمٗمًػم -21   سم٢مذاذم. ؿمح٤مشمف حمٛمقد اهلل قمٌد اًمديمتقر طم٘م٘مٝم٤م حم٘م٘م٦م، خمٓمقـم٦م ًٟم

 ٟمحقي اعمرادي، اًمّمٗم٤مر إؾمءقمٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ أمحد ضمٕمٗمر أسمق اًمٜمح٤مس:

  ذد.38 ؾمٜم٦م اعمتقرم ُمٍمي،

 ذد.1223 ؾمٜم٦م اًمًٕم٤مدة سمدار ُمٓمٌقع اًمٙمريؿ، ًم٘مرآنا ذم واعمٜمًقخ اًمٜم٤مؾمخ -22

  ذد.850 ؾمٜم٦م سمٕمد اعمتقرم اًم٘مٛمل، طمًلم سمـ حمٛمد سمـ احلًـ اًمديـ ٟمٔم٤مم اًمٜمٞم٤ًمسمقري:



579 

279 

 

 شمٗمًػم هب٤مُمش ُمٓمٌقع ،(شمٗمًػمه وذق) اًمٗمرىم٤من ورهم٤مئ٥م اًم٘مرآن همرائ٥م -23

  .(ذٜم٤م 12 اٟمٔمر) اًمٓمؼمي

  احلدبث: وفمؾوم ايمهـة ىمتذ شماكًقا:

  .256 ؾمٜم٦م اعمتقرم إؾمءقمٞمؾ، سمـ حمٛمد اهلل قمٌد أسمق اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري:

 اًمٙمت٥م إطمٞم٤م  سمدار أضمزا ، أرسمٕم٦م ذم ُمٓمٌقع اًمًٜمدي، سمح٤مؿمٞم٦م اًمّمحٞمح اف٤مُمع -24

  وذيم٤مه. احلٚمٌل اًم٤ٌميب قمٞمًك اًمٕمرسمٞم٦م،

  ذد.279 ؾمٜم٦م اعمتقرم ؾمقرة، سمـ قمٞمًك سمـ حمٛمد قمٞمًك أسمق اًمؽمُمذي:

 ُمٜمف واًمث٤مين إومم افزأيـ وذح ٘مؼطم ،(اًمؽمُمذي ؾمٜمـ وذق) اًمّمحٞمح اف٤مُمع -25

 وم١ماد حمٛمد إؾمت٤مذ اعمرطمقم ُمٜمف اًمث٤مًم٨م، وافز  ؿم٤ميمر، حمٛمد أمحد اًمِمٞمخ اعمرطمقم

 اخل٤مُمس افز  ٟمر وأ قمقض، قمٓمقة إسمراذٞمؿ اًمِمٞمخ ُمٜمف اًمراسمع وافز  اًم٤ٌمىمل، قمٌد

  سمٕمدذ٤م. وُم٤م ذد،1358 ؾمٜم٦م وأوٓده، احلٚمٌل اًم٤ٌميب ُمّمٓمٗمك ـمٌع أن، طمتك ُمٜمف

 اعمتقرم اًمذيـ، ؿمٝم٤مب اًمٗمْمؾ أسمق اًمٙمٜم٤مين، حمٛمد سمـ أمحد اًمٕمً٘مالين: طمجر سمـا

  ذد.852 ؾمٜم٦م

 قمنم اصمٜمل ذم إُمػمي٦م سم٤معمٓمٌٕم٦م ُمٓمٌقع اًمٌخ٤مري: صحٞمح ذح اًم٤ٌمري ومتح -26

  ًمٚمٛم٘مدُم٦م. وضمز  ضمزً ا،

  ذد.1327 ؾمٜم٦م سم٤مهلٜمد، ضمزً ا قمنم اصمٜمل ذم ُمٓمٌقع اًمتٝمذي٥م، هتذي٥م -27
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 اًمٗم٘مٝمل اعمذذ٥م إُم٤مم اًمِمٞم٤ٌمين، طمٜمٌؾ سمـ حمٛمد سمـ دأمح اإلُم٤مم طمٜمٌؾ: اسمـ

  ذد.241 ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمًٜم٦م، وطم٤مومظ إًمٞمف، اعمٜمًقب

 اعمرطمقم و ري٩م وشمٕمٚمٞمؼ سمتح٘مٞمؼ ضمزً ا، 16 اعمٕم٤مر  سمدار ُمٜمف ـمٌع اعمًٜمد: -28

  أضمزا . ؾمت٦م ذم سمٌقٓ، اًمٙم٤مُمٚم٦م إُمػمي٦م واًمٓمٌٕم٦م ؿم٤ميمر، حمٛمد أمحد اًمِمٞمخ

 إزدي اًمًجًت٤مين إؿمٕم٧م سمـ ؾمٚمٞمءن احل٤مومظ حدثاعم اإلُم٤مم داود: أسمق

  ذد.275 ؾمٜم٦م اعمتقرم

 احلٛمٞمد، قمٌد اًمديـ حمٞمل حمٛمد اًمِمٞمخ إؾمت٤مذ وشمٕمٚمٞمؼ سمتح٘مٞمؼ داود، أيب ؾمٜمـ -29

  ذد.1369 ؾمٜم٦م اًمًٕم٤مدة سمٛمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م أضمزا ، أرسمٕم٦م ذم ُمٓمٌقع

  ذد.748 ؾمٜم٦م اعمتقرم ِم٘مل،اًمدُم قمثءن سـم أمحد سـم حمٛمد اًمدـي ؿمٛمس احل٤مومظ اًمذذٌل:

 ذد.1333 ؾمٜم٦م ذم سم٤مهلٜمد: اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م أضمزا ، أرسمٕم٦م ذم احلٗم٤مظ: شمذيمرة -30

 اًمِمٞمخ اسمـ حمٛمد اًمديـ ٟمقر اًمِمٞمخ سمـ أمحد اًمِمٞمخ اسمـ قمكم اًمِمٞمخ اًمٕمزيزي:

 ذد.1070 ؾمٜم٦م اعمتقرم سم٤مًمنمىمٞم٦م، سمٚمدشمف اًمٕمزيزي٦م إمم ٟم٦ًٌم سم٤مًمٕمزيزي اًمِمٝمػم إسمراذٞمؿ

 صمالصم٦م ذم ُمٓمٌقع ًمٚمحٗمٜمل، قمٚمٞمف هب٤مُمش اًمّمٖمػم، اف٤مُمع ذح عمٜمػما اًمناج -31

 ذد.1312 ؾمٜم٦م اًمٞمٛمٜمٞم٦م سم٤معمٓمٌٕم٦م أضمزا ،

  ذد.275 ؾمٜم٦م اعمتقرم اًم٘مزويٜمل، يزيد سمـ حمٛمد اهلل قمٌد أسمق احل٤مومظ ُم٤مضمف: اسمـ

 اًم٤ٌمىمل، قمٌد وم١ماد حمٛمد اعمرطمقم وشمٕمٚمٞمؼ وشمرىمٞمؿ سمتح٘مٞمؼ ُم٤مضمف، اسمـ ؾمٜمـ -32
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  ذد.1372 ؾمٜم٦م ضمزأيـ، ذم اًمٕمرسمٞم٦م، ٙمت٥ماًم إطمٞم٤م  سمدار ُمٓمٌقع

 اًم٘مِمػمي احلج٤مج سمـ ُمًٚمؿ احلًلم أسمق احل٤مومظ اعمحدث اإلُم٤مم ُمًٚمؿ:

 ذد.261 ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمٜمٞم٤ًمسمقري،

 ًمٚمٗمٝم٤مرس، ُمٜمٝم٤م اخل٤مُمس افز  أضمزا ، مخ٦ًم ذم ُمٓمٌقع ُمًٚمؿ، صحٞمح -33

 قمٌد وم١ماد حمٛمد اعمرطمقم قمٛمؾ ُمـ اًمٜمقوي، ًمنمح وشمٚمخٞمص وشمرىمٞمؿ سمتح٘مٞمؼ

  سمٕمدذ٤م. وُم٤م ذد، 1374 ؾمٜم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمت٥م إطمٞم٤م  دار ـمٌع ٤ٌمىمل،اًم

 اعمتقرم ذ  سمـ اٞمك زيمري٤م أسمق اًمديـ حمٞمل احل٤مومظ اعمحدث اإلُم٤مم اًمٜمقوي:

  ذد.671 ؾمٜم٦م

 حمٛمد روقان اًمِمٞمخ سمتٕمٚمٞمؼ اعمرؾمٚملم، ؾمٞمد يمالم ُمـ اًمّم٤محللم ري٤مض -34

  ـمٌٕم٦م. شم٤مريخ سمف وًمٞمس سم٤مًم٘م٤مذرة، سمٛمٓمٌٕم٦م ُمٓمٌقع روقان،

  متػرومة: فمؾوم دم ىمتذ شمايمًثا:

 احلراين، احلٚمٞمؿ، قمٌد سمـ أمحد اًمديـ شم٘مل اًمٕم٤ٌمس أسمق اإلؾمالم ؿمٞمخ شمٞمٛمٞم٦م: اسمـ

  ذد.728 ؾمٜم٦م اعمتقرم احلٜمٌكم، اًمدُمِم٘مل،

 سيح ُمقاوم٘م٦م وهب٤مُمِمف واًم٘مدري٦م، اًمِمٞمٕم٦م يمالم ٟم٘مض ذم اًمٜمٌقي٦م، اًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤مج -35

  ذد.1322 ؾمٜم٦م إُمػمي٦م سم٤معمٓمٌٕم٦م  أضمزا أرسمٕم٦م ذم ُمٓمٌقع اعمٜم٘مق ، ًمّمحٞمح اعمٕم٘مق 

 ذد.595 اعمتقرم احلٗمٞمد، إٟمدًمز، اًمٗمٞمٚمًق  أمحد سمـ حمٛمد اًمقًمٞمد أسمق رؿمد: اسمـ
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  ضمزأيـ. ذم اعم٘مّمد، وهن٤مي٦م اعمجتٝمد سمداي٦م -36

  قمٛمره. ذم اهلل ُمد اًمديـ، ظمػم اًمزريمكم:

  أضمزا . قمنمة ذم اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م شمراضمؿ، ىم٤مُمقس إقمالم، -37

  .(ؾمٌؼ ومٞمء 8) اٟمٔمر :اًمزخمنمي

  اعمٍمي٦م. اًمٙمت٥م سمدار ُمٓمٌقع ضمزأيـ، ذم اًمٌالهم٦م، أؾم٤مس -38

 قمٛمرذ٤م. ذم اهلل ُمد اًمرمحـ قمٌد قم٤مئِم٦م اًمديمتقرة

  ـمٌٕمف. شم٤مريخ سمف وًمٞمس داراهلال ، ـمٌٕم٦م ، اًمٜمٌل ٟم٤ًم  -39

 اًمٓمقد، اًمٖمزازم حمٛمد سمـ حمٛمد اعمتّمق  اًمٗمٞمٚمًق  اإلؾمالم، طمج٦م اًمٖمزازم:

  ذد.505 تقرماعم طم٤مُمد، أسمق

  أضمزا . أرسمٕم٦م ذم اًمديـ، قمٚمقم إطمٞم٤م  -40

  ذد.817 ؾمٜم٦م اعمتقذم اًمِمػمازي، ـم٤مذر، أسمق يٕم٘مقب، سمـ حمٛمد آسم٤مدي: اًمٗمػموز

  ذد.1330 ؾمٜم٦م احلًٞمٜمٞم٦م سم٤معمٓمٌٕم٦م ُمٓمٌقع أضمزا ، أرسمٕم٦م ذم اعمحٞمط اًم٘م٤مُمقس -41

  ذد.620 ؾمٜم٦م اعمتقرم ىمداُم٦م سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ اهلل قمٌد حمٛمد أسمق ىمداُم٦م: اسمـ

  اًمث٤مًمث٦م. اًمٓمٌٕم٦م سم٤مًم٘م٤مذرة، اعمٜم٤مر سمدار أضمزا ، شمًٕم٦م ذم ُمٓمٌقع طمٜمٌؾ، اسمـ وم٘مف ذم اعمٖمٜمل -42

 ؾمٕمد سمـ أيقب سمـ سمٙمر أيب سمـ حمٛمد اهلل قمٌد أسمق اًمديـ ؿمٛمس اًم٘مٞمؿ: اسمـ

  ذد.751 ؾمٜم٦م اعمتقرم احلٜمٌكم، اًمٗم٘مٞمف اًمدُمِم٘مل، اًمزرقمل
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 ذِم٤مم، اسمـ ؾمػمة وهب٤مُمِمف ضمزأيـ، ذم عُمٓمٌق اًمٕم٤ٌمد، ظمػم ذدي ذم اعمٕم٤مد زاد -43

  اًمٞمٛمٜمٞم٦م. ـمٌٕم٦م

  ذد.213 ؾمٜم٦م اعمتقرم ذِم٤مم، سمـ اعمٚمؽ قمٌد حمٛمد أسمق اإلُم٤مم اًمِمٞمخ ذِم٤مم: اسمـ

 اعمٕم٤مد. زاد ضمزأيـ،ذ٤مُمش ذم ذِم٤مم، اسمـ سمًػمة اًمِمٝمػمة ، اهلل رؾمق  ؾمػمة -44

  قمٛمرذ٤م. ذم اهلل ُمد ؾمٙم٤ميمٞمٜمل: وداد

  اًمث٤مٟمٞم٦م. اًمٓمٌٕم٦م  ،اًمرؾمق وسمٜم٤مت اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت -45
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 250-248 ................................................ 59أي٦م 
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