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احلٛمد هلل ذع ًمٜم٤م ديٜم٤ًم ىمقيًًم، وهداٟم٤م ساـًم٤م ُمست٘مٞمًًم، 

إًمف إال اهلل  أن الوأؾمبغ قمٚمٞمٜم٤م ٟمٕمٛمف فم٤مهرة وسم٤مـمٜم٦م، وأؿمٝمد 

دوطمده ال ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن  ا قمبده ورؾمقًمف، صغم ُُمـَحٛمَّ

 اهلل قمٚمٞمف وآًمف وصحبف وؾمٚمؿ شمسٚمٞمًًم يمثػًما، صمؿ أُم٤م سمٕمد:

ًمدـي اهلل شمٕم٤ممم اًمذي رضٞمف وم٢من ذيٕم٦م اًمرمحـ يمٚمٛم٦م ضم٤مُمٕم٦م 

ٟم٤م رَ ُمَ وأَ  ،ٝم٤موضم٥م اهلل قمٚمٞمٜم٤م اًمتزاُمَ قمٚمٞمٜم٤م سمف اًمٜمٕمٛم٦م، وىمد أَ  وأشمؿَّ  ،ًمألُم٦م

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ﴿ب٤مقمٝم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: سم٤مشم  
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 .[88 ]اجل٤مصمٞم٦م: ﴾ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

حتٛمؾ سملم ضمٜمب٤مهت٤م  ،ذًمؽ أن اًمنميٕم٦م وطمل ُمٓمٝمر ُمٕمّمقم

٤م ُمٓمٚمً٘م٤م ال ي٠مشمٞمف اًمب٤مـمؾ ُمـ سملم يديف وال ُمـ ظمٚمٗمف، آي٤مهت٤م  طم٘مًّ

 اًمبٞمٜم٤مت وأطم٤مديثٝم٤م اًمّمح٤مح اعمب٤مريم٤مت حمٗمقفم٤مت سمحٗمظ رب  

اًمؼمي٤مت، وهل اهلداي٦م ُمـ يمؾ همقاي٦م، واًمٜمج٤مة ُمـ يمؾ خم٤موم٦م، 

ؾ اهللُ  وضمٕمٚمٝم٤م  ،وأوضح سمٞم٤مهن٤م ،وأقمغم ُمٜم٤مره٤م ،ٝم٤مشمٕم٤ممم أطمٙم٤مُمَ  ومّمَّ

سمٛمّم٤مًمح اًمٕمب٤مد ذم اًمٕم٤مضمؾ واآلضمؾ: ومال همرو أن يم٤مٟم٧م  واومٞم٦مً 

ُم١مُمـ: ومٛمـ رومْمٝم٤م وؾمخٓمٝم٤م يمٗمر  يمؾ   ٦مَ وضمٜمسٞمَّ  ،ُمسٚمؿٍ  ٦َم يمؾ  يَّ قه

 ٝم٤م اهتدى وؾمٕمد.ٛمَ ، وُمـ اطمتٙمؿ إًمٞمٝم٤م وقمٔمَّ وارشمدَّ 

، وهل سم٤مىمٞم٦م ☺ٝم٤م واًمنميٕم٦م قم٤معمٞم٦م سمٕم٤معمٞم٦م يمت٤مهب٤م وٟمبٞم  

 ،ـ قمٚمٞمٝم٤م: اًمرمح٦م ؾمبٞمٚمٝم٤موُمَ  األرَض  فم٤مهرة إمم أن يرث اهلُل

صم٤مسمت٦م  ،ٞم٦م واىمٕمٞم٦مواًمسٕم٦م روطمٝم٤م: ومٝمل ُمث٤مًم ،واًمٞمرس ـمري٘مٝم٤م

د اًم٘مقاقمد ٕم  ٘مَ ؾ ذم األطمٙم٤مم شمٗمّمٞماًل، وشمُ ٗمّم  وُمرٟم٦م ُمًٕم٤م، شمُ 

 اًمٕمب٤مد حتريًرا. رُ ر  حَ ـشم٘مٕمٞمًدا، وشمُ 
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واحلٙمؿ سم٤مًم٘مسط،  ،دقم٧م يمٚمًمهت٤م اعم٘مدؾم٦م إمم إىم٤مُم٦م اًمٕمدل

، وزضمرت سم٤محلدود ورقم٧م احلري٤مِت  ،ٝم٤م احل٘مقَق طمٗمٔم٧م أطمٙم٤مُمُ 

اًمٙمت٤مب طمري٦م واًمتٕم٤مزير قمـ ارشمٙم٤مب اعمحرُم٤مت، يمٗمٚم٧م ألهؾ 

االقمت٘م٤مد، ومح٧م ُمٜمٝمؿ اًمدُم٤مء واألُمقال واألقمراض، وومتح٧م 

 ُمٕمٝمؿ سم٤مب اعمٕم٤مُمٚم٦م واعمّم٤مهرة.

٧م قمغم إشم٘م٤مٟمف، وطم٤مومٔم٧م قمغم واًمنميٕم٦م أُمرت سم٤مًمٕمٛمؾ وطمثَّ 

وومتح٧م ـمرق ايمتس٤مسمف، ووازٟم٧م سملم اعمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م  ،اعم٤مل

 واًمٕم٤مُم٦م، ويمٗمٚم٧م طمري٦م اًمتٜم٘مؾ واًمسٗمر، وذقم٧م اعمٓم٤مًمب٦م

ـ اعمٜمٙمر. ،وضمبتٝم٤مسم٤محل٘مقق وأ  وص٤مٟمتٝم٤م سم٤مألُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قم

 وأىم٤مُم٧م اًمنميٕم٦م سملم اًمٜم٤مس سح اًمٕمداًم٦م االضمتًمقمٞم٦م،

ورقم٧م اًمٗم٘مراء واعمس٤ميملم، وطمرص٧م قمغم االضمتًمع واألًمٗم٦م 

 واالحت٤مد واًم٘مقة، وأُمرت سم٤مًمّمٚمح واًمّمالح واإلصالح.

وسمٜمًت٤م، وم٘مد  زوضم٦مً  اعمرأةِ  طم٘مقَق  ويمًم ص٤مٟم٧م اًمنميٕم٦مُ 

ٜمٝم٤م وسملم اًمرضمؾ ذم ُمٕمٔمؿ اًمتٙمٚمٞمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م ؾم٤موت سمٞم

 واعمسئقًمٞم٦م األظمروي٦م.
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وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤مًمنميٕم٦م ؾمب٥م األُمـ واألُم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة، 

 وـمريؼ اًمٕمز واًمتٛمٙملم واًمسٕم٤مدة ذم اًمٕم٤مضمٚم٦م واآلضمٚم٦م.

إمم  واإلؿم٤مرةَ  إًمٞمف، اًمتٜمبٞمفَ  ذًمؽ سمٕمض ُم٤م حت٤مول هذه اًمرؾم٤مًم٦مُ 

ـ  ،اءرَّ ُمٕم٤مٟمٞمف ُمـ ظمالل ٟمّمقص اًمنميٕم٦م اًمٖم وُمـ يمٚمًمت وأىمقال ُم

ـ األصدىم٤مء واألقمداء قمغم طَم ؾَم رَ دَ   ؾمقاء. د  ٝم٤م ُم

٤م، ٜمَ وٟمّمٚمح هب٤م جمتٛمٕم٤مشمِ  ،إمم اًمنميٕم٦م ٟمبٜمل هب٤م جمدٟم٤م ؿَّ ومٝمٚمُ 

أن أُمتٜم٤م قم٤مُم٦م  صالطمٞمتٝم٤م ًمٚمزُم٤من واعمٙم٤من واإلٟمس٤من، وال ؿمؽَّ  ٟمؼُمهـو

٥م، ج  وطَم  وسمالدٟم٤م ظم٤مص٦م شمتقق إمم ذيٕمتٝم٤م سمٕمد ـمقل شمٖمٞمٞم٥ٍم 

رىض سم٠مطمٙم٤مُمٝم٤م وشمَ  ـَ ذقمِ وشمُ هل٤م، ٥م قمغم األُم٦م سم٠مرسه٤م أن شمتٝمٞم٠م واًمقاضم

ۈ  ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،وهدهي٤م

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ ەئ  ەئ  

 .[65  ]اًمٜمس٤مء: ﴾وئ

قمـ ؾم١مال ُمٓمـروح،  اجلقاَب  وىمد شمٜم٤موًم٧م اًمرؾم٤مًم٦مُ  ،هذا

ــق ــ٤من اجلــ :ه ــ٤مذاا ويم ــؼم شمســعِ قااًمنمــيٕم٦م عم ــ٤مٍت  ب قم  جمٛمققم
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ومــًم  ،وم٤محل٘مقىمٞمــ٦م ،ـ األؾمــب٤مب اًمنمــقمٞم٦م: وم٤مًمذاشمٞمــ٦مُمــ ُمتت٤مًمٞمــ٤مٍت 

ــ٦م ،يتٕمٚمــؼ سم٤محلريــ٤مت ــ٦م ،وم٤مالضمتًمقمٞم  ،وم٤مالىمتّمــ٤مدي٦م ،وم٤مألظمالىمٞم

 وم٤مًمقاىمٕمٞم٦م، صمؿ اخل٤ممت٦م. ،وم٤مإلصالطمٞم٦م

ؽ ومٞمٜم٤م يمت٤مسمَ  ؿ   طمٙم  اَل سم٠مؾمًمئؽ احلسٜمك وصٗم٤مشمؽ اًمٕمُ  اًمٚمٝمؿَّ 

طمزهب٤م اعمٗمٚمحلم  ؽ، وارزىمٜم٤م سمرمحتؽ أن ٟمٙمقن ُمـٟمبٞم   ٦مَ ٜمَّ وؾُم 

 .ًمٖم٤مًمبلموضمٜمده٤م ا

 وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

 

 وكتب

 أبو عبد اهلل

 

 

 

 ه41/1/4141ظهر  األحد 

م41/4/4144املوافق 
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 األسباب الشرعية والدينية

 
ٓ   إن كظيث رة احلكً ةالرشيفث اإلسالٌيث املػ
ليدة الزٌث؛ إذ الرشيفث ُفسٓا يه  ،فريظث واجتث ـو
لم أن الرشيفث املزنىث يه اىلرآن وذ ،اإلسالم ةفيِّ

 وفيٍا ييل أستاٌب  ،☺ الهريً وسِث اجليب اىفؾيً
واالُلياد  ،ودينيث حدـٔ إىل حتهيٍٓا وحفؾيٍٓا رشـيثٌ 

 ،ةفد اـخلاد حٍآٌا وكٍاهلا ،وحرك ٌفارطخٓا ،هلا
 واسخٔاء خسِٓا ٌَ خمخيف جٓاحٓا.
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شمٕم٤ممم: اهلل  ىم٤مل، ذي ارشمْم٤مه اهلل ًمٜم٤م ديٜم٤ًماًمنميٕم٦م هل اإلؾمالم اًم

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿

 .[3 ]اعم٤مئدة: ﴾ڌ ڌ

وهل يمؾُّ ُم٤م ذقمف اهلُل ُمـ اًمديـ ذم يمت٤مسمف وقمغم ًمس٤من 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿شمٕم٤ممم: اهلل  ىم٤مل، ☺رؾمقًمف 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ 

ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ 

 ﴾ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 .[83 ]اًمِمقرى:

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿شمٕم٤ممم: اهلل وىم٤مل 

 .[88]اجل٤مصمٞم٦م: ﴾ڱ

دومٙمؾ ُمـ ريض سم٤مهلل رسم٤ًّم وسم٤مإلؾمالم ديٜم٤ًم وسم ٟمبٞم٤ًّم  ☺ ُٛمـَحٛمَّ

 اَق َضْعؿَ ذَ » :☺ ىم٤مل، ورؾمقاًل وم٘مد آُمـ سم٤مًمنميٕم٦م وارشمْم٤مه٤م ُمٜمٝمًج٤م
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ـْ  نِ َم يْ اْلِ  ـًو، وَ دِ  مِ َل ْش وْلِ بِ بًّو، وَ وهلل رَ بِ  ِضَ رَ  َم دبِ ي شقًل ُش رَ  ُؿـَحؿَّ
(1)

. 

 ُد فَ ْص أَ  :-نَ ذ  مَ ؿُ ـافْ  عُ ؿَ ْس يَ  غَ حِ  -وَل ؿَ  ـْ مَ » :☺  -أيًْم٤م- ىم٤ملو

د نَّ أَ وَ  ،فُ فَ  يَؽ َذِ  َل  هُ َد ْح وَ  ،اهللُ لَّ إِ  فَ فَ إِ  َل  نْ أَ   ،فُ قفُ ُش رَ وَ  هُ ُد بْ ظَ  اُمـَحؿَّ

ًُ ِض رَ  دبِ وَ  ،وبًّ رَ  وهللبِ  ق ً دِ  مِ َل ْش وْلِ بِ وَ  ،قًل ُش رَ  ُؿـَحؿَّ شفُ بُ كْ ذَ  فُ فَ  رَ ػِ ؽُ  و،ـي
(2)

. 

ُمـ ريض سم٤مهلل رسم٤ًّم، وسم٤مإلؾمالم ديٜم٤ًم، وسم٤مًمنميٕم٦م  ضمزاءَ  وُم٤م أقمٔمؿَ 

دوسم ،ُمٜمٝمًج٤م  ،قدٍ عِ َش  وبَ أَ  ويَ » :☺ ىم٤مل ٟمبٞم٤ًّم ورؾمقاًل! ☺ ُٛمـَحٛمَّ

دبِ وَ  و،يـً دِ  مِ َل ْش وْلِ بِ وَ  و،بًّ رَ  وهللبِ  ِضَ رَ  ـْ مَ   فُ فَ  ًْ بَ َج وَ  -وقًّ بِ كَ  ُؿـَحؿَّ

شيُ ـَّ َج ـافْ 
(3)

 . 

 ،دي٦م أو األظمالىمٞم٦م أو اًمؽمسمقي٦مذم ُمقضققم٤مهت٤م اًمَٕم٘مَ  ال خترج اًمنميٕم٦مُ 

ىم٤مل ، اهلل شمٕم٤ممم، يمت٤مسًم٤م وؾمٜم٦مً  أو األطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٦م قمـ أن شمٙمقن وطمَل 

                                                           
 (.34( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )8)

 (.386( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )2)

 (.8884( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )3)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ﴿اهلل شمٕم٤ممم: 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ 

 .[52]اًمِمقرى:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ٺ ٺ ﴿أن ي٘مقل ًمٚمٜم٤مس يم٤موم٦م:  ☺مم ٟمبٞمف وأُمر اهلل شمٕم٤م

 .[89 ]األٟمٕم٤مم: ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ

ک ک ک گ گ گ گ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ 

 .[7]اًمِمقرى:  ﴾ڻ ۀ ۀ

ٺ ٺ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[4-3]اًمٜمجؿ:  ﴾ٿ

ـَ َم كَّ إِ وَ ... »: ☺ وىم٤مل ًُ ي ُأوتِ ذِ افَّ  ونَ   اهللُ  هُ وَح وْ ًقو أَ ْح وَ  ق

شيِ ومَ قَ ؼِ افْ  قمَ ًعو يَ وبِ تَ  ؿْ هُ رَ ثَ ـْ أَ  قنَ ـُ أَ  نْ ق أَ ُج رْ لَ : ؾَ َلَّ إِ 
(1)

. 

                                                           
 (.852(، وُمسٚمؿ، )8274، 4988( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)
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اًمقطمل هق احلؼ اعمٓمٚمؼ: ومٛمـ آُمـ سم٤مًمقطمل اإلهلل اعمٜمزل وم٘مد 

ؾ واعمؼمأ ُمـ االٟمحراف ُمـ يمؾ ه قمـ اًمب٤مـماقمت٘مد أٟمف احلؼ اعمٜمزَّ 

 .[66 ]األٟمٕم٤مم: ﴾ې ې ې ى ى﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: وضمف، 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[805 إلرساء:]ا ﴾پ ڀ

 .[58 ]احل٤مىم٦م: ﴾ھ ھ ھ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[42-48 ]ومّمٚم٧م: ﴾ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ

 -وهق اًم٘مرآن -وألن اًمنميٕم٦م هل احلؼ اعمٓمٚمؼ وم٢من يمت٤مهب٤م

چ ﴿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:، ظمٚمؾ سمقضمف ُمـ اًمقضمقهتٓمرق إًمٞمف ال يَ 

چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 .[82 ]اًمٜمس٤مء: ﴾ڈ

ويمًم صمب٧م هذا اعمٕمٜمك ذم طمؼ يمالم اهلل شمٕم٤ممم وم٘مد صمب٧م ذم 
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 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿، ☺طمؼ يمالم ٟمبٞمف 

 .[4-3اًمٜمجؿ: ] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ـْ » :☺ ٘م٤ملوم ،هذا اعمٕمٜمك ☺ اًمٜمبلُّ  رَ ىمرَّ  وًم٘مد ، ْى تُ ا

، وأؿم٤مر سمٞمده إمم ومِٞمفِ شؼ   َح لَّ إِ  فُ ـْ مِ  َج رَ و َخ مَ  هِ دِ قَ  بِ ِز ػْ ي كَ ذِ افَّ قَ ؾَ 
(1)

 . 

شَؽؾِؿِ افْ  عِ امِ قَ َج ًُ بِ ُبِعثْ » :☺  -أيًْم٤م- ىم٤ملو
(2)

. 

ألن يمت٤مهب٤م  :اًمنميٕم٦م مل شمتٕمرض ًمتحريػ أو شمٖمٞمػم

ىم٤مل اهلل ، زي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من سمحٗمظ رسمٜم٤م اًمرمحـحمٗمقظ ُمـ اًم

 .[9 ]احلجر:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿شمٕم٤ممم:

ڳ   ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ، ومٞمف وهق يمت٤مب حمٙمؿ ال اؿمتب٤مهَ 

 .[8 ]هقد: ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

                                                           
 (.887(، واحل٤ميمؿ، )508(، واًمدارُمل )6802( أظمرضمف أمحد، )8)

 (.523(، وُمسٚمؿ، )7273، 7083، 2977( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )2)
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 .[52 ]احل٩م: ﴾ڱ ڱ ں ںڻ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ُمٕمجزًة ظم٤مًمدًة،  َل ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم وم٘مد ُأقمٓمِ  ☺وألن اًمٜمبل 

اهلل قمغم  ب٘مك طمج٦مَ وهل اًمقطمل اًمذي شمقمم اهلُل طمٗمٔمف سمٜمٗمسف ًمٞم

 ظمٚم٘مف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

وألن هذا اًمنمع حمٗمقط سمحٗمظ آي٤مشمف وسمٞمٜم٤مشمف: وم٢من اًمٕمٚمًمء سمف 

قمـ ديـ اهلل وذقمف،  سم٤مـمؾٍ  أو شم٠مويؾٍ  ي٘مقُمقن سمٜمٗمل يمؾ حتريٍػ 

 فُ ـْ ظَ  قنَ ـػُ ، يَ وفُفُ ُد ظُ  َخَؾٍػ  ؾ  ـُ  ـْ مِ  ؿَ ؾْ عِ ا افْ َذ هَ  ُؾ ؿِ َيْ » :☺ ىم٤مل

شغَ ؾِ طِ بْ ؿُ ـافْ  وَل َح تِ اكْ ، وَ غَ ؾِ وهِ َج ـافْ  يَؾ وِ لْ تَ ، وَ غَ وفِ غَ افْ  يَػ رِ َتْ 
(1)

. 

وإذا يم٤مٟم٧م اًمنميٕم٦م اعمٓمٝمرة ُمٕمّمقُم٦م حمٗمقفم٦م ومًم سم٘مل إال 

                                                           
(، واًمٓمحـ٤موي ذم ذح 9429، 9423( أظمرضمف اًمبزار ذم ُمسٜمده، )8)

(، 599(، واًمٓمـؼما  ذم ُمسـٜمد اًمِمـ٤مُمٞملم، )3884ُمِمٙمؾ اآلصم٤مر، )

(، واخلٓمٞمــــ٥م اًمبٖمــــدادي ذم ذف 33ذم اإلسم٤مٟمــــ٦م، ) واسمـــــ سمٓمــــ٦م

 (.84أصح٤مب احلدي٨م، )
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ىم٤مل ، ويمًمل االٟم٘مٞم٤مد ًمٜمّمقصٝم٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م ،مت٤مم االؾمتسالم

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿اهلل شمٕم٤ممم: 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

 .[65 ]اًمٜمس٤مء: ﴾ەئ وئ

 شمٕم٤ممم قمـ اعم١مُمٜملم اًمّم٤مدىملم أن يٙمقن هلؿ اظمتٞم٤مرٌ  وهلذا ٟمٗمك اهلُل

ىم٤مل اهلل ، ☺ًم٘مْم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أو ىمْم٤مء رؾمقًمف  د  أو رَ  ،ُمع أطمٙم٤مُمٝم٤م

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿شمٕم٤ممم: 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 .[36 األطمزاب:] ﴾ٹ

٤م وسم٤مإلؾمالم دي دٍ ٜم٤ًم وسموًمذا وم٢من ُمـ ريض سم٤مهلل رسمًّ  ُٛمـَحٛمَّ

ىم٤مل ًمإليًمن ال جيده٤م همػمه،  ٟمبٞم٤ًّم جيد ذم ىمٚمبف طمالوةً  ☺

ـْ  نِ َم يْ اْلِ  ؿَ عْ اَق ضَ ذَ : »☺ و، وَ وهلل رَ بِ  ِضَ رَ  َم  مِ َل ْش وْلِ بِ بًّ

دٍ بِ يـًو، وَ دِ  شقًل ُش رَ  ُؿـَحؿَّ
(1)

. 
                                                           

 (.34( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )8)
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ومٝمق ويمًم يٜمٓمبؼ هذا احلٙمؿ قمغم آي٤مت اًمٙمت٤مب احلٙمٞمؿ 

و نَّ مَ إِ َأَل وَ »: ☺ ىم٤مل، بل اًمٙمريؿقمغم ؾمٜم٦م اًمٜم -أيًْم٤م -يٜمسح٥م

مَ  مَ مَ  ُؾ قُل اهلل ِمثْ ُش رَ  َحرَّ شاهللُ و َحرَّ
(1)

. 

ـُ َح أَ  ـُ  ُيممِ َل »: ☺ -أيًْم٤م- وىم٤مل  اهُ قَ هَ  قنَ ؽُ ك يَ تَّ َح  ؿْ ُد

شفِ بِ  ًُ ئْ  جِ َم ـَتَبًعو فِ 
(2)

. 

بقدي٦م هلل شمٕم٤ممم فم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم، ٕمًمقاضم٥م اًم طم٘مٞم٘م٦م اًمنميٕم٦م إىم٤مُم٦مٌ 

 .[28]اًمب٘مرة:  ﴾ڱ ڱ ں ں﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 ﴾ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[68]يس: 

 :☺ ىم٤مل ،☺اهلل  شمٕم٤ممم إال سمًم ذع رؾمقُل  اهلُل دُ ٕمبَ ومال يُ 

                                                           
ـــ ُم٤مضمــف، 2664(، واًمؽمُمــذي، )87894( أظمرضمــف أمحــد، )8) (، واسم

 (، وىم٤مل اًمؽمُمذي: طمدي٨م طمسـ همري٥م.3893 ،82)

 (.279(، واسـم سمٓم٦م ذم اإلسم٤مٟم٦م، )85( أظمرضمف اسـم أيب قم٤مصؿ ذم اًمسٜم٦م، )2)
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شؿْ ؽُ ؽَ وِش ـَ ل مَ ـ  وا ظَ ُخُذ »
(1)

. 

ـَ » :☺  -أيًْم٤م- ىم٤ملو شع   ُأَص قِن ؿُ تُ يْ أَ و رَ ـؿَ َصؾُّقا 
(2)

. 

اخلٚمؼ ًمديـ احلؼ،  وُمٝمٛم٦م اعمسٚمٛملم ُمـ سمٕمُد هل هداي٦مُ 

ًمرؾمتؿ ىم٤مئد  رسمٕمل سمـ قم٤مُمر  ، ىم٤ملاًمٕمب٤مد ًمرب اًمٕمب٤مد وشمٕمبٞمدُ 

 اًمٕمب٤مد قمب٤مدة ـُمِ  ؿم٤مء ـُمَ  خرَج ٜمُ ًمِ  اسمتٕمثٜم٤م اهللَإنَّ »: ضمٞمش اًمٗمرس

 إمم األدي٤من رِ ق  ضَم  ـوُمَ  تٝم٤م،ٕمَ ؾَم  إمم اًمدٟمٞم٤م ٞمؼِض  وُمـ اهلل، قمب٤مدة إمم

شؾمالماإل قمدل
(3)

. 

إذا يم٤مٟم٧م اًمنميٕم٦م سمتٚمؽ اعمث٤مسم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ومال جيقز ألطمد 

ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ي٤مهت٤م وأطم٤مديثٝم٤م اًمّمحٞمح٦م اعمحٙمٛم٦م، أن خي٤مًمػ آ

                                                           
(، وأظمرضمـــف ُمســـٚمؿ، 5/204اًمبٞمٝم٘مـــل ذم اًمٙمـــؼمى، ) ( أظمرضمـــف8)

 ش.ًمت٠مظمذوا ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ»(، سمٚمٗمظ: 8297)

 (.6008، 638( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )2)

 (.  3/588) شم٤مريخ اًمٓمؼمي،( 3)
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 .[88]اجل٤مصمٞم٦م:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿

 .[3 ]األقمراف:﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[855 ]األٟمٕم٤مم:

قمغم صدق اعمحب٦م هلل  واضم٥م يدلُّ  ☺ب٤مع اًمٜمبل واشم  

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ، شمٕم٤ممم

 .[38 ]آل قمٛمران: ﴾ڄ

 ىم٤مل، رةؾمب٥م ًمٚمٝمالك ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظم ☺ اًمٜمبل   وخم٤مًمٗم٦م أُمرِ 

ش ُأتـَّبعُ َل ؾَ  رِ مْ وْلَ ُر بِ و آمُ كَ أَ ُى، وَ َض ؽْ  أَ َمو ِل َل وَ »: ☺
(1)

. 

تِ » :☺  -أيًْم٤م- لىم٤مو ؾُّ ُأمَّ  ـْ  مَ لَّ إِ  يَ ـَّ َج ـافْ  قنَ ؾُ ُخ ْد ل يَ ـُ

 َؾ َخ ل دَ ـِ وظَ ضَ أَ  ـْ مَ كا ىم٤مل: سمَ ٠م  ـ يَ اهلل، وُمَ  ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقَل  ،كبَ أَ 

ـْ ، وَ يَ ـَّ َج ـافْ  شكبَ أَ  ْد ؼَ  ؾَ وِن َص ظَ  َم
(2)

. 
                                                           

 (،80087(، واًمٜمس٤مئل ذم اًمٙمؼمى، )88523( أظمرضمف أمحد، )8)

 (.2982) واسمـ ُم٤مضمف،

 (.7280( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )2)
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 ، ىم٤ملاهلداي٦م ًمٚمٜم٤مس أمجٕملم يمت٤مب اًمنميٕم٦م األول هق يمت٤مب

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[885 ]اًمب٘مرة:﴾ ں ڻ ڻ ڻ ڻ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڍ ڌ

  .[86، 85]اعم٤مئدة:  ﴾ڑ

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[9]اإلرساء: 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 . [38]اًمب٘مرة:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

 .[823]ـمف:  ﴾ۇئ
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هل رؾم٤مًم٦م اهلدى واهلداي٦م، ىم٤مل اهلل  ☺ورؾم٤مًم٦م اًمٜمبل 

 ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿شمٕم٤ممم: 

 .[33]اًمتقسم٦م: 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 .[35 ]يقٟمس:﴾ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 ؿِ ؾْ عِ افْ وَ  ىَد فُ ـافْ  ـَ مِ  فِ بِ  اهللُ لـِ ثَ عَ بَ  ومَ  ُؾ ثَ مَ » :☺وىم٤مل 

 ؾَ بِ ؿَ  يٌ قَّ ؼِ كَ  وفَ ـْ مِ  ونَ ؽَ ؾَ  :وًض رْ أَ  وَب َص أَ  رِ ثِ ؽَ افْ  ٌِ قْ غَ افْ  ؾِ ثَ ؿَ ـَ 
ًِ 

 تَ بَ كْ لَ ؾَ  :ءَ َم ـافْ 
 ُب ودِ َج أَ  وفَ ـْ مِ  ًْ وكَ ـَ وَ  ،رَ ثِ ؽَ افْ  َى ْش عُ افْ وَ  َلَ ؽَ افْ  ًِ

 ،قاظُ رَ زَ وَ  قاؼَ َش وَ  قابُ َؼِ ؾَ  :وَس افـَّ  وفَ ـبِ  اهللُ عَ ػَ ـَ ؾَ  ءَ َم ـافْ  ًِ ؽَ َس مْ أَ 

 ضَ  وفَ ـْ مِ  ًْ وبَ َص أَ وَ 
 ،وءً مَ  ُؽ ِس ؿْ ـتُ  َل  ونُ قعَ ؿِ  لَ هِ  َم كَّ إِ  ،ىرَ ْخ أُ  يً ػَ وئِ

 َذ ؾَ  :َلً ـَ  ًُ بِ ـْ تُ  َل وَ 
ـِ دِ  يف فَ ؼُ ؾَ  ـْ مَ  ُؾ ثَ مَ  َؽ فِ  لـِ ثَ عَ بَ  ومَ  فُ عَ ػَ كَ وَ  اهلل ي

 ؿْ ـفَ وَ  ،وًش أْ رَ  َؽ فِ َذ بِ  عْ ؾَ رْ يَ  ؿْ ـفَ  ـْ مَ  ُؾ ثَ مَ وَ  ،ؿَ ؾَّ ظَ وَ  ؿَ ؾِ عَ ؾَ  :فِ بِ  اهللُ
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شفِ بِ  ًُ ؾْ ِش رْ أُ  يذِ افَّ  اهلل ىَد هُ  ْؾ بَ ؼْ يَ 
(1)

. 

وإذا يم٤من يمت٤مب اًمنميٕم٦م األول هق يمت٤مب اهلداي٦م، وؾمٜمتف 

ـ دقم٤م إًمٞمٝم٤م يم٤من وم٢من يمؾ ُمَ  :هل دقمقة اهلداي٦م ☺ودقمقشمف 

٤م،   رِ ْج اْلَ  ـَ مِ  فُ فَ  ونَ ـَ  ىًد هُ  َػ إِ  وظَ دَ  ـْ مَ »: ☺ىم٤مل ه٤مدًي٤م ُمٝمديًّ

 ـْ مَ وَ  ،وئً قْ َص  ؿْ هِ قرِ ُج أُ  ـْ مِ  َؽ فِ ذَ  ُص ؼُ ـْ يَ  َل  ،فُ عَ بِ تَ  ـْ مَ  قرِ ُج أُ  ُؾ ثْ مِ 

 َل  ،فُ عَ بِ تَ  ـْ مَ  ومِ آثَ  ُؾ ثْ مِ  ؿِ ثْ اْلِ  ـَ مِ  قفِ ؾَ ظَ  ونَ ـَ  يٍ فَ َل َض  َػ إِ  وظَ دَ 

شوئً قْ َص  ؿْ فِ ومِ آثَ  ـْ مِ  َؽ فِ ذَ  ُص ؼُ ـْ يَ 
(2)

.

بٞم٤من واًمتبٞم٤من، واًمقضقح إن ٟمّمقص اًمنميٕم٦م ذم هم٤مي٦م ُمـ اًم

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: واإلطمٙم٤مم، 

 .[89 ]اًمٜمحؾ:﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

                                                           
 (.30( أظمرضمف اًمبخ٤مري )8)

 (.2674( أظمرضمف ُمسٚمؿ )2)
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ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 ﴾ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

 .[44 ]ومّمٚم٧م:

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[3 :]ومّمٚم٧م﴾ ٺ

 .[8 ]يقؾمػ: ﴾ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و

، وَ  ُل َل َح ـافْ »: ☺ىم٤مل و ٌ ٌ  امُ رَ َح ـافْ َبغ  ش...َبغ 
(1)

. 

وأطم٤مديثٝم٤م  ُمـ أهؿ ظمّم٤مئص اًمنميٕم٦م ذم ٟمّمقصٝم٤م اًم٘مرآٟمٞم٦م

دي٦م أهن٤م يمٗمٞمٚم٦م سمٛمّم٤مًمح اًمٕمب٤مد ذم اعمٕم٤مش واعمٕم٤مد، ه٤م :اًمٜمبقي٦م

ٺ ٺ ﴿ل اهلل شمٕم٤ممم: قم ـمريؼ وأهدى ؾمبٞمؾ، ىم٤مًمٚمخٚمؼ ألىم

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

                                                           
 (.8599(، وُمسٚمؿ، )2058، 25( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)
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 . [9 ]اإلرساء:﴾ ڤ ڤ ڤ ڦ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[89 ]اًمٜمحؾ:﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ

 ،قمٚمٞمٜم٤م اخلب٤مئ٨َم  مُ ر  وُيَ  ًمٜم٤م اًمٓمٞمب٤مِت  ؾُّ أٟمف ُيِ  :☺ٜم٤م ٟمبٞمَّ  ِػ ص  ـ وَ وُمِ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 .[857 ]األقمراف: ﴾ک ک ک ک ڑ

 ـَ مِ  ؿْ ؽُ بُ ر  ؼَ يُ  ءٍ َرْ  ـْ مِ  َس قْ فَ  فُ كَّ إِ  ،وُس افـَّ  وفَ ـيُّ أَ »: ☺وىم٤مل 

 ءٌ َرْ  َس قْ فَ وَ  ،فِ بِ  ؿْ ؽُ تُ رْ مَ أَ  ْد ؿَ  لَّ إِ  ورِ افـَّ  ـَ مِ  ؿْ ـُ ُد عِ بْ يُ وَ  يِ ـَّ َج ـافْ 

شفُ ـْ ظَ  ؿْ ؽُ قتُ فَ ـكَ  ْد ؿَ  لَّ إِ  يِ ـَّ َج ـافْ  ـَ مِ  ؿْ ـُ ُد عِ بْ يُ وَ  ورِ افـَّ  ـَ مِ  ؿْ ؽُ بُ ر  ؼَ يُ 
(1)

. 

وُم٤م  ☺ ٤م رؾمقُل اهللٜمَ يمَ رَ ًم٘مد شمَ »:  احلدي٨م ىم٤مل أسمق ذر وذم

 ذم اًمسَّ  رٌ ـم٤مئِ 
ِ
شٚمًًم ومٞمف قمِ  دَ وضَم  وىمد أَ ضمٜم٤مطمٞمف إالَّ  ُي٘مٚم ٥ُم  ًمء

(2)
. 

                                                           
(، واًمبٖمـقي ذم ذح 35473( أظمرضمف اسمــ أيب ؿمـٞمب٦م ذم اعمّمـٜمػ، )8)

 (.305/ 84اًمسٜم٦م، )

 (.523(، وُمسٚمؿ، )2977( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )2)
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  .[78 ]احل٩م:﴾ ۇ ۇ ۆ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[83]احلجرات: ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ﴿: وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ـُ ؼَ تْ اهلل أَ  َد ـْ ظِ  ؿْ ؽُ مَ ـرَ أَ  نَّ إِ » :☺ ىم٤ملو  بي رَ عَ فَ  َس قْ فَ ، وَ ؿْ و

شىقَ ؼْ وفتَّ  بِ لَّ إِ  ٌؾ ْض ؾَ  لي ؿِ َج  ظَ َذ ظَ 
(1)

 . 

شمٕم٤ممم:  اهلل ، ىم٤ملأيمٞمدةٌ   ـم٤مقم٦مٌ ُم٤م اًمتح٤ميمؿ إمم اًمنميٕم٦م إالَّ 

 ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿

د]  .[33: ُُمـَحٛمَّ

وَُمـ سمٕمَده  ☺قمغم اًمٜمبل  ب٤مع اًمنميٕم٦م واضم٥ٌم وم٢من اشم   :وقمٚمٞمف

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل ُِمـ أُمتف، 

 .[88]اجل٤مصمٞم٦م:  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
                                                           

ــــد، )8) ــــف أمح ــــط، )23489( أظمرضم ــــؼما  ذم األوؾم (، 4749(، واًمٓم

 (.4774ًمِمٕم٥م، )واًمبٞمٝم٘مل ذم ا
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ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿: شمٕم٤ممماهلل وىم٤مل 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

 .[52-58: ]اًمٜمقر ﴾مئ

اهلل أو  طمٙمؿِ  ومال جيقز ألطمد أن خيت٤مر ُمع صمبقِت  ،وقمٚمٞمف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ شمٕم٤ممم:اهلل  ، ىم٤ملأُمره وضمقدِ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ 

 .[36]األطمزاب:  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿شمٕم٤ممم: اهلل وىم٤مل 

ڑ ڑ ک  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ 

گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ  ک کک گ گ 

ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڱ ڱ 

ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ھہ ہ ہ

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

          ڭ ڭ ڭڭ 

ٴۇ ۋ جئحئ مئ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 .[50-48]اعم٤مئدة:  ﴾ىئ يئ جب حب خب مب

جئ حئ ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ، ىم٤ملإمم اًمنميٕم٦م إيًمنٌ  واًمتح٤ميمؿُ 

 ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت

 . [59 اًمٜمس٤مء:]

ـُ َح أَ  ـُ  ُيممِ َل »: ☺وىم٤مل   َم ـَتَبًعو فِ  اهُ قَ هَ  قنَ ؽُ ك يَ تَّ َح  ؿْ ُد

شفِ بِ  ًُ ئْ جِ 
(1)

. 

َك  -يمًم سمٞمَّٜم٤م -٤ماًمتح٤ميمُؿ إمم اًمنميٕم٦م إيًمٟمً إذا يم٤من و وم٢منَّ شَمر 

ۀ ۀ ہ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: اًمتح٤ميمِؿ إمم اًمنميٕم٦م يمٗمٌر، 
                                                           

 (.279(، واسمـ سمٓم٦م ذم اإلسم٤مٟم٦م، )85( أظمرضمف اسمـ أيب قم٤مصؿ ذم اًمسٜم٦م، )8)
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 . [44 ]اعم٤مئدة: ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 . [45]اعم٤مئدة:  ﴾وئ وئ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 . [47]اعم٤مئدة:  ﴾چ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[65]اًمٜمس٤مء: ﴾ ۉ ۉ ې

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

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڦ  ڦ ڦ

 .[68-60 ]اًمٜمس٤مء: ﴾ڇ      چ چ چ چ

 ڃ ڃ چ چ﴿شمٕم٤ممم: اهلل وىم٤مل 

چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 



20    

ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ 

 .[85]اًمب٘مرة:  ﴾گ

 بِ  ؿْ فُ تُ ؿَّ ئِ أَ  ؿْ ؽُ ْح ـتَ  ؿْ ـو فَ مَ وَ »: ☺ىم٤مل و
اهلل،  وِب تَ ؽِ

شؿْ فُ ـَ قْ بَ  ؿْ فُ َش لْ بَ  اهللُ َؾ عَ  َج لَّ ، إِ اهللُ َل زَ كْ و أَ ـؿَّ ـوا مِ رُ ـقَّ َخ ـوتَ 
(1)

 . 

 اًمٜمبل   قمغم رَّ ُمُ »: ىم٤مل اًمؼماء سمـ قم٤مزب ذم احلدي٨م و

 اَذ ؽَ هَ : وم٘م٤مل ،☺ ومدقم٤مهؿ ا،جمٚمقدً  ًًم ٛمَّ حُم  سمٞمٝمقدي   ☺

 ـُمِ  رضماًل  ٤مقمَ دَ ومَ  ٟمٕمؿ،: ىم٤مًمقا ؟ؿْ ؽُ وبِ تَ ـِ  يف اِن افزَّ  دَّ َح  ونَ ُد جِ ـتَ 

 ك،قَش مُ  َذ ظَ  اةَ رَ قْ افتَّ  َل زَ كْ أَ  يذِ افَّ  بوهلل كَ ُد ُش كْ أَ : وم٘م٤مل ؿ،ٝمِ قمٚمًمئِ 

 َؽ ٟمَّ أَ  وًمقال ال،: ىم٤مل اؿْ ؽُ وبِ تَ ـِ  يف اِن افزَّ  دَّ َح  ونُد جِ ـتَ  اَذ ؽَ هَ أَ 

 ٤م،ٜمَ أذاومِ  ذم يمثرَ  وًمٙمٜمف ،ؿَ ضم  اًمرَّ  هُ دُ جِ ٟمَ  ،كَ ؼِم  ظم  أُ  مل هبذا ٜملدشمَ َِم ٟمَ 

 قمٚمٞمفِ  ٤مٜمَ ٛم  ىمَ أَ  اًمْمٕمٞمَػ  ظمذٟم٤مأَ  اوإذَ  ،٤مهُ ٜمَ يم  َر شمَ  اًمنميَػ  ظمذٟم٤مأَ  إذا ٤مٜمَّ ٙمُ ومَ 

  قمغم ع  ٛمِ تَ ج  ٜمَ ٚم  ومَ  قا٤مًمَ ٕمَ شمَ : ىمٚمٜم٤م !احلدَّ 
ٍ
 اًمنميِػ  قمغم فُ ٛمُ ٞم  ٘مِ ٟمُ  رء

                                                           
(، 8/33(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞمـ٦م األوًمٞمـ٤مء، )4089( أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف، )8)

 (.3042واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م، )
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 رؾمقل وم٘م٤مل ،ؿِ ضم  اًمرَّ  ُمٙم٤منَ  دَ ٚم  واجلَ  ٞمؿَ ٛمِ ح  اًمتَّ  ٤مٜمَ ٚم  ٕمَ جَ ومَ  ،واًمقضٞمعِ 

شقهُ وتُ مَ أَ  ذْ إِ  كَ َر مْ أَ  وقَ ْح أَ  ـْ مَ  ُل وَّ أَ  ن  إِ  ؿَّ فُ افؾَّ : ☺ اهلل
(1)

. 

ـَ ذِ افَّ  َؽ ؾَ هْ أَ  َم كَّ إِ » :☺  -أيًْم٤م- ىم٤ملو  قاوكُ ـَ  ؿْ فُ ـكَّ أَ  ؿْ ؽُ ؾَ بَ ؿَ  ي

  َق َسَ  اذَ إِ 
ِ  ؿُ قفِ ؾِ   َق َسَ  اذَ إِ وَ  ،قهُ ـُ رَ تَ  يُػ افؼَّ

 قُػ عِ افضَّ  ؿُ قفِ ؾِ

 ؾَ  نَّ أَ  قفَ  اهلل ؿُ ايْ وَ  ،دَّ َح ـافْ  قفِ ؾَ ظَ  قاومُ ؿَ أَ 
د ًَ ـْ بِ  يَ ؿَ وضِ  ًْ ؿَ َسَ  ُمـَحؿَّ

شوهَ َد يَ  ًُ عْ طَ ؼَ فَ 
(2). 

 

ٙمؿ سملم أطمد ُمـ ًمٞمس ألطمد أن َي » : ؿول ابـ تقؿقي

... وال وال اًمٗمتٞم٤منِ  ،اعمسٚمٛملم وال اًمٙمٗم٤مرِ  ال سملمَ  -اهلل ِؼ ٚم  ظَم 

ذًمؽ  ك همػمَ اسمتٖمَ  ـِ وُمَ  ،فِ اهلل ورؾمقًمِ  إال سمحٙمؿِ  -ذًمؽ همػمِ 

ش[50: ]اعم٤مئدة ﴾ٴۇ ۋ جئحئ﴿شمٕم٤ممم:  فُ ىمقًمُ  فُ شمٜم٤موًمَ 
(3)

. 
                                                           

 (.8700( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )8)

 (.8688(، وُمسٚمؿ، )3475( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )2)

 (.408، 407/ 35)( جمٛمقع اًمٗمت٤موى 3)



22    

ُم٤م ضم٤مء  إمم همػمِ  ؿَ ٤ميمَ أو طَم  ؿَ ٤ميمَ ـ حَتَ ُمَ » : ؼقؿوؿول ابـ اف

 :واًمٓم٤مهمقُت  ،إًمٞمف ؿَ ٤ميمَ وحَتَ  ،وم٘مد طمٙمؿ سم٤مًمٓم٤مهمقت سمف اًمرؾمقُل 

، ٓم٤معٍ أو ُمُ  أو ُمتبقعٍ  ـ ُمٕمبقدٍ ُمِ  هُ دَّ طَم  سمف اًمٕمبدُ  زَ ٤موَ ُم٤م دَمَ  يمؾُّ 

أو  ،فِ ـ يتح٤ميمٛمقن إًمٞمف همػم اهلل ورؾمقًمِ ُمَ  :ىمقمٍ  يمؾ   ومٓم٤مهمقُت 

أو  ،ـ اهللُمِ  سمّمػمةٍ  بٕمقٟمف قمغم همػمِ أو يتَّ  ،اهلل ـ دونِ يٕمبدوٟمف ُمِ 

شهلل ٛمقن أٟمف ـم٤مقم٦مٌ ٚمَ ٕم  يٓمٞمٕمقٟمف ومٞمًم ال يَ 
(1)

. 

 َل ٜمزَّ ٛمُ ـاًم ؿَ ٙمَ ح  ٛمُ ـاًم عَ اًمنمَّ  كَ رَ ـ شمَ ُمَ » : وؿول ابـ ـثر

دقمغم    ظم٤مشمؿِ  ☺سمـ قمبد اهلل ُُمـَحٛمَّ
ِ
 هِ إمم همػمِ  ؿَ ٤ميمَ وحَتَ  ،األٟمبٞم٤مء

شرَ ٗمَ يمَ  -٦مِ اعمٜمسقظَم  عِ ُمـ اًمنمائِ 
(2)

. 

دل ؾضقؾي افشقخ وؿو  الزهر افؼيػاخلرض حسغ صقخ  ُمـَحؿَّ

ٛمٜمع اعمسٚمٛملم ُمـ أن قمتٞمؼ يَ  ًمٞمس ذم اإلؾمالم ٟمٔم٤ممٌ » : الشبؼ

، وًمٞمس ذم واًمسٞم٤مؾم٦مِ  االضمتًمعِ  األظمرى ذم قمٚمقمِ  ٘مقا األُمؿَ ٤مسمِ َس يُ 

                                                           
 (.50/ 8( إقمالم اعمقىمٕملم )8)

 (.839/ 83( اًمبداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )2)
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أصقل  ًمف ُمٝم٤مٟم٤ًم أو ذًمٞماًل، وإن ذم اخل٤مضعُ  دُّ قمتٞمؼ ُيٕمَ  اإلؾمالم ٟمٔم٤ممٌ 

سمٛمّم٤محلٝمؿ  ، وشم٠مظمذُ نَمِ اًمبَ  ىمقاٟملمَ  قُق ٗمُ شمَ  ٛمر هلؿ ىمقاٟملمَ ذيٕمتٝمؿ ُم٤م ُيث

٤م : رٍ ُم٘متدَ  طمٙمٞمؿٍ  ذَ ظم  أَ  قم٘مقاًل،  أن يٙمقٟمقا أرضمَح  ال سُمدَّ وم٤معمسٚمٛمقن طم٘مًّ

 ٦مِ ؿ اًمٗمسٞمحَ ٝمِ تِ مهًًم ُمـ أن ُيسٚمٛمقا أيدهيؿ ُمـ أصقل ذيٕمَ  وأرومعَ 

قا أُمٍؿ ًمٞمس قه٤م ذم شم٘مٚمٞمدِ ٕمُ َْم ، ويَ ُمث٤ملٍ  قمغم أطمٙمؿِ  ٦مِ ، اًمٜم٤مؾمجَ اعمج٤ملِ 

 .سم٤معمّمٚمح٦مِ  ىرَ د  ٟمٔمًرا وال أَ  سم٠مصقَب 

قمغم أن اًمري٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م وُم٤م  ةٌ رَ ُمتْم٤مومِ  اًمنميٕم٦مِ  ومٜمّمقُص 

 
ِ
 ٥ُم ؾمٞم٤مؾمٞم٦م: ومّم٤مطمِ  ديٜمٞم٦مٌ  طٌ ٓمَ ظُم  يتٗمرع قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ٟمحق اًم٘مْم٤مء

 فُ تُ يم٤مٟم٧م ؾمٞم٤مؾَم  اًمنميٕم٦مِ   ٟمٔمرِ ٣َم سمٛم٘متَ  اًمدوًم٦م إذا ؾم٤مس اًمٜم٤مَس 

َل ٦مً ىمٞم ٛمَ   ؾمٞم٤مؾمتف قمـ اًمٜمٔمرِ قمٜمد اهلل قم٤مداًل، وم٢من ظمرج ذم  ، وؾُمٛم 

ذم اًمدٟمٞم٤م، وُم١ماظَمًذا هب٤م  ٦مِ األُمَّ  ِي دَ يَ  ُمسئقاًل سملمَ  أصبَح  اًمنمقمل  

 اًمٕم٤معملم. ًمرب   اًمٜم٤مُس  ي٘مقمُ  يقمَ 

 هُ يم٤من ىمْم٤مؤُ  اًمنميٕم٦مِ  قمغم أصقلِ  فُ ٛمَ ٙم  واًم٘م٤ميض إذا ص٤مغ طُم 

، وم٢من اؾمتٜمد واًمٕمالٟمٞم٦مِ  ًمف ذم اًمرس    صحٞمًح٤م، ووضم٥م اإلذقم٤منُ 
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ضم٤مئًرا  فُ يم٤من طمٙمٛمُ  ـ ؾمٚمٓم٤منٍ سمف ُمِ  زل اهللُ ُم٤م أٟم طمٙمٛمف إمم ىم٤مٟمقنٍ 

 .ةٍ رَ ىم٤مهِ  قمٚمٞمف سمٞمدٍ  عَ قَض يُ  ن   أَ إالَّ  اعمسٚمؿُ  فُ ٚمُ ٛمِ تَ وال َي 

 هل٤م اعمسٚمٛمقنَ  عُ َْم ال خَي  ٦مُ إذا يم٤مٟم٧م اًم٘مقاٟملم اًمقضٕمٞمَّ و

ه٤م ن شم٘مريرُ ٤م، يمقمٚمٞمٝم٤م سمتسٚمٞمؿِ  ؿَ اًم٘م٤مئِ  قن اًم٘مْم٤مءَ ٘مَّ ٚمَ تَ ؿ، وال يَ ٝمِ ـسم٘مٚمقسمِ 

أن األُم٦م  إذ اعمٕمروُف  :ًم٘م٤مقمدة احلري٦مُمٓم٤مسمؼ  سمٞمٜمٝمؿ همػمَ  ًمٚمٗمّمؾِ 

 قمغم وومِؼ  وشمٙمقنُ  ،٤مٝمَ ٗمُ ًمَ ٠م  شمَ  ؿٍ ٔمُ وٟمُ  سم٘مقاٟملمَ  س٤مُس هل اًمتل شمُ  ةَ احلرَّ 

اإلؾمالُمٞم٦م ال شمبٚمغ  وم٤مًمِمٕمقُب  :٤مهَ مجٝمقرِ  ٝم٤م أو إرادةِ ـإرادشمِ 

 ومٞمٝم٤م أصقُل  كراقمَ يُ  وٟمٔمؿٍ  سم٘مقاٟملمَ  س٤مَس شمُ  أن   إالَّ ٤م ٝمَ تَ طمريَّ 

ٝم٤م ديٜمِ  ُم٘م٤مصدَ  ُػ خت٤مًمِ  قمٚمٞمٝم٤م ىمقاٟملمَ  ُب ِض شمَ  ىمقةٍ  ٤م، ويمؾُّ ٝمَ تِ ذيٕمَ 

شقم٤مدًم٦مٍ  همػمُ  ةٌ ُمستبدَّ  ومٝمل طمٙمقُم٦مٌ 
(1)

. 

دوؿول ؾضقؾي افشقخ   كبٜمتي ُمـ إن»أبق زهرة ُمـَحؿَّ

، اًم٘مرآن طمٙمؿ قمـ يتقمم أن يٛمٙمـ ال واًم٘مسٓم٤مس اًمٕم٘مؾ طمٙمؿ

                                                           
ومتــ٤موى يمبــ٤مر قمٚمــًمء األزهــر اًمنمــيػ ذم وضمــقب شمٕمٔمــٞمؿ اًمنمــيٕم٦م  (8)

 (، ط. دار اًمٞمرس.60-58وحتٙمٞمٛمٝم٤م، ص )
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 .واًمِمٝمقة اهلقى طمٙمؿ يريد ُمـ اًم٘مرآن طمٙمؿ قمـ يتقمم إٟمًم

 ال وإٟمف.. .جيتٛمٕم٤من ال ٞمْم٤منٟم٘م اًمِمٝمقة وطمٙمؿ اًمٕم٘مؾ وطمٙمؿ 

 هق اًم٘مرآن طمٙمؿ ألن :اًم٘مرآن وطمٙمؿ اجل٤مهٚمٞم٦م طمٙمؿ سملم وؾمط

 ال واًمقاضمب٤مت احل٘مقق ذم اعمس٤مواة وهق، اًمٜمٔم٤مم وهق اًمٕمدل

 ذاٍت  ُمـ ومٞمف وًمٞمس، طم٤ميمؿ وال، ذيػ طمٙمٛمف ـُمِ  كٗمَ ٕم  يُ 

 وأُم٤م ،ؾمقاء قمغم شمٕم٤ممم اهلل أُم٤مم اجلٛمٞمع سمؾ، سُّ ٛمَ ـشمُ  ال ُمّمقٟم٦مٍ 

 لاًمت اًمسٞمٓمرة وومٞمف، سم٤مًمٓمب٘م٤مت ُت اًمتٗم٤موُ  ومٗمٞمف آناًم٘مر همػم طمٙمؿ

 أُمقال أيمؾ وومٞمف ٟمٔم٤مم، وال قمدل، وال ُمٜمٓمؼ ٝم٤مهمُ ق  َس يُ  ال

 ىم٤مل وىمد ح٧م،اًمسُّ  أٟمقاع وؾم٤مئر يم٤مًمرسم٤م، سم٤مًمب٤مـمؾ، اًمٜم٤مس

 وىمد(، اجل٤مهٚمٞم٦م طمٙمؿ ومٝمق اهلل سمٖمػم طمٙمؿ ُمـ): اًمت٤مسمٕملم سمٕمض

 :ٟمّمف ُم٤م واعم١مرخ اعمحدث يمثػم السمـ يصمراأل اًمتٗمسػم ذم ضم٤مء

 قمغم اعمِمتٛمؾ شمٕم٤ممم اهلل طمٙمؿ قمـ جظمر ُمـ قمغم شمٕم٤ممم يٜمٙمر)

 راءاآل ُمـ ؾمقاه ُم٤م إمم َل دَ وقمَ  ذ، يمؾ قمـ لاًمٜم٤مه، ظمػم يمؾ

 ُمستٜمد سمال اًمرضم٤مل وضٕمٝم٤م لاًمت واالصٓمالطم٤مت واألهقاء،
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 ُمـ سمف يٙمٛمقن اجل٤مهٚمٞم٦م أهؾ يم٤من يمًم اهلل، ذيٕم٦م ُمـ

 يمًم ائٝمؿ،وأهق رائٝمؿآسم يْمٕمقهن٤م مم٤م واجلٝم٤مالت اًمْمالالت

 ٝمؿٙمِ ٚمِ ُمَ  قمـ اعم٠مظمقذة ٦مِ ٞمَّ ٙمِ ٚمَ ٛمَ ـاًم اًمسٞم٤مؾم٤مت ُمـ اًمتت٤مر سمف يٙمؿ

 اهـ.  .(اًمٞم٤مؾمؼ هلؿ وضع ياًمذ ضمٜمٙمٞمزظم٤من

 ىم٤مٟمقن)ـسم ضمٜمٙمٞمزظم٤من وضٕمف ياًمذ (اًمٞم٤مؾمؼ) أؿمبف وُم٤م

شىمقاٟمٞمٜمٜم٤م ُمـ سمٕمده ضم٤مء وُم٤م (ٟم٤مسمٚمٞمقن
(1)

. 

وُمـ ظمّم٤مئص » :وؿول ؾضقؾي افشقخ ظبد احلؾقؿ حمؿقد

مت٤مًُم٤م قمـ حم٤موًم٦م  أٟمف َيُٙمػُّ اإلٟمس٤منَ  :ُمل اإلهللاًمتنميع اإلؾمال

أُم٤م سم٤مًمٜمسب٦م ًمٚمتنميع اًمقضٕمل وم٢مذا أٟم٧م وضمدَت  ،اخلروج قمٚمٞمف

ومال ضمٜم٤مح قمٚمٞمؽ ُم٤م داُم٧م  ومرص٦م ًمٚمخروج قمٚمٞمف دون أن شُمْمبَطَ 

اًمٗمالؾمٗم٦م اعمٜمحروملم  ًمدرضم٦م أن سمٕمض ،َؽ ح  اًم٘م٤مٟمقن مل شمٚمٛمَ  قملمُ 

ضم (ٟمٞمتِمف) :ُمثؾ إذا )قا ًمف، ي٘مقل: اًمذي أؿم٤مد سمف اًمٞمٝمقد وروَّ

                                                           
ومتــ٤موى يمبــ٤مر قمٚمــًمء األزهــر اًمنمــيػ ذم وضمــقب شمٕمٔمــٞمؿ اًمنمــيٕم٦م   (8)

 (.77-75) ، صوحتٙمٞمٛمٝم٤م
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فُ  اًمقضٕملَّ  اًم٘م٤مٟمقنَ  أُمٙمٜمَؽ أن ختِرَق  إذا اؾمتٓمٕم٧َم  وم٤مهِدُم 

ن شمٙمقن ذيمٞم٤ًّم ال ، إذا يم٤من ذًمؽ ذم ُمّمٚمحتؽ سمنمط أَُمفُ د  هَ 

.(ـم٤مئٚمتف شم٘مع حت٧َم 
 

ې ى ى ﴿قمغم ًمزوم اًمنميٕم٦م طم٤مزًُم٤م:  وىمد يم٤من احل٨مُّ 

ڄ ڃ ﴿، [45 ]اعم٤مئدة: ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

 ،[47]اعم٤مئدة: ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 ،[44 ]اعم٤مئدة:﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿

 ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

 . [65 ]اًمٜمس٤مء:

ُم٤م اعم٤مٟمع ُمـ شمٓمبٞمؼ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمداًل ُمـ اًم٘م٤مٟمقن 

٤م: عم٤مذاا ًم٘مد اٟمتٍمت األُم٦م  اًمروُم٤م  وىم٤مٟمقن ٟم٤مسمٚمٞمقنا طم٘مًّ

ت ومٞمًم ؾمبؼ ذم فمؾ إيًمن َوـمِٞمد سم٤مإلؾمالم، اإلؾمالُمٞم٦م، وقمزَّ 

 ـمِٞمٚم٦مَ  اًمِمقيم٦مِ  ، ىمقي٦مَ اجل٤مٟم٥ِم  سملم األُمؿ، َُمٝمٞمب٦مَ  ويم٤مٟم٧م حُمؽمُم٦مً 
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ٝم٤م سم٤مًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، صمؿ سمدأت ؿمٞمًئ٤م ومِمٞمًئ٤م شمٜمٍمف ٙمِ متسُّ 

ُمـ ومٙم٤من  ُبٕمد قمـ اًمنميٕم٦م، وضم٤مء االؾمتٕمًمرإمم االٟمحالل واًم

ٝم٤م قمـ ـمريؼ اًم٘مْم٤مء هن٤مئٞم٤ًّم قمغم ذيٕم٦م اهلل ـأهؿ أهداومف أن يستِذًمَّ 

ٟمقٟمف اًمقضٕمل، أشمك سمٕمنمات اًمُ٘مْم٤مة ُمـ سمالده، واؾمتبداهل٤م سم٘م٤م

زيَّػ ـٛمُ ستٕم٤مرة، ووىم٤مرهؿ اًمـٛمُ ريمِم٦م وؿمٕمقرهؿ اًمـُٛمزسمثٞم٤مهبؿ اًم

احلري٦م اًمِمخّمٞم٦م ىمتٚمقا  ، وسم٤مؾمؿًمٞمحٙمٛمقا سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلُل

 .اإلٟمس٤من سم٢مسم٤مطم٦م اًمرسم٤م واًمبٖم٤مء اًمٕمٚمٜمل   يمراُم٦مَ 

ٓمر ُمـ األىمٓم٤مر وىمد طمرص اعمستٕمٛمرون ىمبؾ أن خيرضمقا ُمـ ىمُ 

نميـ أو صمالصملم ؾمٜم٦م أو أيمثر قمغم أن خُيَٓم ٓمقا عمست٘مبٚمٝمؿ ذم شمٚمؽ سمٕم

األُم٦م اًمتل  األىمٓم٤مر، ومل جيدوا ظمػًما ُمـ أن ُيذيبقا هن٤مئٞم٤ًّم ـم٤مىم٤مِت 

وُم٘م٤ميٞمسٝمؿ  يؽميمقهن٤م ذم هِمًمر صم٘م٤مومتٝمؿ واًمتزاُم٤مهتؿ اًمٗمٙمري٦م،

شاحلْم٤مري٦م ومٞمًم يتّمؾ سم٤مًمسٚمقك واًمتنميع
(1)
. 

                                                           
يمب٤مر قمٚمًمء األزهر اًمنميػ ذم وضمقب شمٕمٔمٞمؿ اًمنميٕم٦م  ومت٤موى( (8

 (.88-79) وحتٙمٞمٛمٝم٤م، ص
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دفشقخ اويؼقل ؾضقؾي   ٟمحـ: » قل افشعراويمت ُمـَحؿَّ

 ُمـ يقضمد وال، ذع سمًم يٜمتٗمع أن دون ًمٜم٤م عُينم   َُمـ ٟمريد

 ومٝمق وشمٕم٤ممم ؾمبح٤مٟمف احلؼ إال اعمقاصٗم٤مت هذه ُمٕمف شمتٓم٤مسمؼ

 .وم٘مط اخلٚمؼ ًمٗم٤مئدة ينمع اًمذي وهق، وم٘مط ينمع اًمذي

 ًمتٜم٘مض شم٠ميت اًمبنم شمنميٕم٤مت دمد أٟمؽ ذًمؽ قمغم يدًمؽ واًمذي

 يٖمٞم٥م ىمد -قم٤معمقن أهنؿ ومرض قمغم -اًمبنم ألن :أظمرى شمنميٕم٤مت

 يْمع أن ي٤مول اًمتنميع يْمع اًمذي أن سمرهمؿ، يمثػمة أؿمٞم٤مء قمٜمٝمؿ

 دمرى اًمتٕمديالت ٟمجد وًمذًمؽ :اعمست٘مبٚمٞم٦م اًمتّمقرات يمؾ أُم٤مُمف

 وىم٧م قمٜمف هم٤مب عَ اعمنم   ألن اًمبنمي٦م: اًمتنميٕم٤مت قمغم دائًًم 

، إًمٞمف ومٚمٗمتتف ضم٤مءت احلٞم٤مة وأطمداث سم٤مًمف ذم يٙمـ مل طمٙمؿ اًمتنميع

 .ٕمدًمفوٟمُ  ،ُمالئًًم  يٕمد ومل ،ٟم٘مص ومٞمف اًمتنميع: ومٞم٘مقل

 قمٚمٞمف يسػم اًمذي واعمٜمٝم٩م ىاهلد يْمع ُمـ ذم ٟمريد ومٜمحـ اإذً 

 يٙمقن أن -أيًْم٤م- ال سمد سم٤معمٜمٝم٩م االٟمتٗم٤مع قمدم سمج٤مٟم٥م اًمٜم٤مس

 يت٠مشمك ال وهذا، اعمست٘مبؾ هب٤م ي٠ميت ىمد اًمتل اجلزئٞم٤مت سمٙمؾ ـًًم قم٤مًم
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ڇ ڇ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل وًمذًمؽ :طمٙمٞمؿ قمٚمٞمؿ إًمف ذم إال

 .[853]األٟمٕم٤مم:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 ومتقضمد، هقى ًمف وهذا، هقى ًمف هذا، اًمسبؾ ؾمتتبٕمقن

 ٟم٤مأهقاءَ  ٟمتبع ألٟمٜم٤م :األرض ذم يمٚمٜم٤م شمبددٟم٤م اًمتل اًمقضٕمٞم٦م اًم٘مقاٟملم

 :اعمس٠مًم٦م هذه ذم ٟمٗمعٌ  ًمف ًمٞمس ُمـ ُمٜمٝم٩م ٟمتبع وال ،شمتٖمػم اًمتل

 ضاقمؽما ال اًمذي احلؼ اهلدى أن إمم اضمٞمدً  اومٓمٜمقا: أىمقل وًمذًمؽ

ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿، اهلل هدى هق قمٚمٞمف

 هق واًمٗمرىم٤من ،هدى مجٚمتف ذم واًم٘مرآن ،[885]اًمب٘مرة:  ﴾ڻۀ

 اًمتٜمزيؾ ومٞم٠ميت، سم٤مًمب٤مـمؾ احلؼ ومٞمٝم٤م يٚمتبس أُمقر ذم ٤موم٤مرىمً  يْمع أن

شواًمب٤مـمؾ احلؼ سملم ًمٞمٗمرق :احلٙمٞمؿ
(1)
. 

يرى » : وؿول افشقخ حمؿقد صؾتقت صقخ الزهر

تٝم٤مك احلرُم٦م ًمٚمِمخّمٞم٦م ـ اٟمأن اًمتٕم٤مىمد اًمذي يتْمٛمَّ  اإلؾمالمُ 

                                                           
ــر اًمِمــ( (8 ــًمء األزه ــ٤مر قمٚم ــ٤موى يمب ــٞمؿ اًمنمــيٕم٦م ـومت ريػ ذم وضمــقب شمٕمٔم

 (.88-79) ص وحتٙمٞمٛمٝم٤م، 
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ذم األُمقال واألقمراض  يم٤محلٙمؿِ  :اإلؾمالُمٞم٦م ذم سمالد اإلؾمالم

٤م اعمسٚمٛملم ذم سمالد اإلؾمالم طم٘مقىمً  همػمِ  ٜمِح ُمو ،سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل

 شمٕم٤مىمدٌ  -وال شمتٗمؼ وؾمٚمٓم٤مهنؿ ذم سمالدهؿ ،ٗمسد أظمالق اعمسٚمٛملمشمُ 

شفوجي٥م ٟم٘مُْم  ،سمف م اًمقوم٤مءُ رُ َي  ،سم٤مـمٌؾ 
(1)

. 

: ُم٤م طمٙمؿ ُمـ يدقمق إمم  افغزال دُمـَحؿَّ وشئؾ افشقخ 

 ام احلالَل ر  حَ ـوشمُ  احلرامَ  ؾُّ حِ شـمُ  ،سمحٙمؿ اهلل وضٕمٞم٦مٍ  ذيٕم٦مٍ  اؾمتبدالِ 

ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ذم  :٤مًمٞمس هذا سمٛمسٚمؿ ي٘مٞمٜمً » ؾلجوب:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ :ه١مالء

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ش[60]اًمٜمس٤مء: 
(2)

. 

                                                           
 (.283، ًمٚمِمٞمخ حمٛمقد ؿمٚمتقت )صششمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ( »8)

، شوقمـ٦مأطمٙم٤مم اًمردة واعمرشمـديـ ُمــ ظمـالل ؿمـٝم٤مديت اًمٖمـزازم وُمزر( »2)

 (. 294ًمٚمديمتقر حمٛمقد ُمزروقم٦م )ص 
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د رافدـتق وؿول افشقخ ذم شمٗمسػم   يشقد ضـطوو ُمـَحؿَّ

ن إإذ ... » :[50]اعم٤مئدة:  ﴾ٴۇ ۋ جئحئ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ،قمجٞم٥ٌم  ُمٜمٙمٌر  آظمَر  إمم طمٙمؿٍ  ☺قمـ طمٙمؿ رؾمقل اهلل  اًمتقزِمَ 

واعمراد سم٤مجل٤مهٚمٞم٦م: اعمٚم٦م  ،وأقمج٥ُم  أىمبُح  اجل٤مهٚمٞم٦مِ  طمٙمؿِ  ٥َم ٚمَ وـمَ 

ش...اجل٤مهٚمٞم٦م اًمتل هل ُمت٤مسمٕم٦م اهلقى، واعمداهٜم٦م ذم األطمٙم٤مم
(1)

. 

 

                                                           
د ؾمٞمد ـمٜمٓم٤موي، ؾمـقرة اعم٤مئـدة شاًمتٗمسػم اًمقؾمٞمط( »8) ، ًمٚمديمتقر ُُمـَحٛمَّ

 .[50: اآلي٦م]

V 
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 األسباب الذاتية 
 

ألُٓا رشيفث اخلاىق  ؛الرشيفث حفيض يف ذاحٓا نٍااًل 
اىفييً ليخيق أدمفني، فيه صاميث ملصاىح ادلاريَ، ةاكيث 
إىل أن يرث اهلل األرض وٌَ ـييٓا، ويه رشيفث الرمحث 

ٔاكفيث؛واثلتا ذلا فإُٓاالرشيفث  ت واملروُث، واملثاحلث وال
ٔخيدة الصا اىشرشيث  ث ليدكً ةني اىشرش، ولخأذذ ةيدحلال

 حنٔ صالخٓا وفالخٓا وجناخٓا يف ادلُيا واآلذرة.
وفيٍا ييل غرف ٌَ ةيان األستاب اذلاحيث تلدهيً 

 وحفؾيً الرشيفث اإلسالٌيث:
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 ٝم٤م اعمرؾمؾِ وسمٜمبٞم   اًمٙمريؿِ  اًم٘مرآنِ  سمٙمت٤مهب٤م اعمٜمزلِ  -اًمنميٕم٦م

د ًمٚمٜم٤مس  ٧م  قمَ ُذِ  -٦مِ اًمٜمبقيَّ  اًمسٜم٦مِ  رِ ٝمَّ ٓمَ ٛمُ ـاًم فِ وسمنمطمِ  ☺ ُُمـَحٛمَّ

قمـ قم٤معمٞم٦م   شمٕم٤ممم٤مل اهللىم ، وًمٚمخٚمؼ أمجٕملم: سمؾ وًمٚمٕم٤معملم!٦مً يم٤مومَّ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿: اًم٘مرآن ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من

  .[89 ]األٟمٕم٤مم: ﴾ٿ ٿ ٿٹ

 .[52 ]اًم٘مٚمؿ: ﴾ہ ھ ھ ھ ھ﴿:  شمٕم٤ممم٤مل اهللوىم

ڭ ﴿: ☺وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمـ قم٤معمٞم٦م ص٤مطم٥م اًمرؾم٤مًم٦م 

 .[8 ]اًمٗمرىم٤من:﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿:  شمٕم٤ممم٤مل اهللىمو

 .[858 ]األقمراف: ﴾ہ ہ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[28 ]ؾمب٠م:﴾ ھ

ک ک ک گ گ گ گ ﴿:  شمٕم٤ممم٤مل اهللوىم
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 .[7 ]اًمِمقرى: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 َػ إِ  ًُ ثْ ، وُبعِ يً وصَّ َخ  فِ مِ قْ  ؿَ َػ إِ  ٌُ عَ لُّ ُيبْ بِ افـَّ  ونَ ـَ »: ☺ىم٤مل و

شيً ومَّ ظَ  وسِ افـَّ 
(1)

 . 

 شدِ قَ ْش اْلَ وَ  رِ ْحَ  اْلَ َػ إِ  ًُ ثْ ُبعِ »: ☺  -أيًْم٤م-ىم٤مل و
(2)

 . 

شيً وؾَّ ـَ  ِؼ ؾْ َخ ـ افْ َػ إِ  ًُ ؾْ أُرِش وَ »: ☺  -أيًْم٤م-ىم٤مل و
(3)

. 

عمٕم٤مش ُم٤م يت٤مضمف اًمٕمب٤مد ذم ا هداي٦م اًمنميٕم٦م شمِمٛمؾ يمؾَّ 

ک ک گ ﴿:  شمٕم٤ممم٤مل اهللىم وشمٗمّمٞماًل، واعمٕم٤مد، إمج٤ماًل 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ 

 ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ

 .[884 ]األٟمٕم٤مم:

                                                           
 (.335( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)

 (.84264( أظمرضمف أمحد، )2)

 (.523( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )3)
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 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿:  شمٕم٤ممم٤مل اهللوىم

  .[89 ]اًمٜمحؾ:

 ـَ مِ  ؿْ ؽُ بُ ر  ؼَ يُ  ءٍ َرْ  ـْ مِ  َس قْ فَ  فُ إكَّ  ُس وو افـَّ فَ ـأيُّ »: ☺ىم٤مل و

 ءٌ َرْ  َس قْ فَ وَ  ،فِ بِ  ؿْ ؽُ تُ رْ مَ أَ  ْد  ؿَ لَّ إِ  ورِ افـَّ  ـَ ؿ مِ ـُ ُد عِ بْ يُ وَ  يِ ـَّ َج ـافْ 

 نَّ إِ وَ  ،فُ ـْ ظَ  ؿْ ؽُ تُ قْ فَ ـكَ  ْد  ؿَ لَّ إِ  يِ ـَّ َج ـافْ  ـَ مِ  ؿْ ـُ ُد عِ بْ يُ وَ  ورِ افـَّ  ـَ مِ  ؿْ ؽُ بُ ر  ؼَ يُ 

ك تَّ َح  قُت ؿُ ـتَ  سٍ ػْ كَ  ـْ مِ  َس قْ فَ  فُ كَّ ل أَ وظِ يف رُ  ٌَ ػَ كَ  غَ مِ اْلَ  وَح افرُّ 

 ؿُ ؽُ ؾْ ؿِ ْح ـ يَ َل وَ  ،ِى ؾَ قا يف افطَّ ؾُ ؿِ ـْج أَ وَ  قا اهللَؼُ وتَّ ؾَ  ،وفَ ؿَ زْ رِ  يِفَ قْ تَ ْس تَ 

و مَ  وُل ـَ  يُ َل  فُ كَّ نِ ؾَ  : اهللوِص عَ ؿَ بِ  قهُ ؾبُ طْ تَ  نْ  أَ َذ ظَ  زِق افر   وءُ طَ بْ تِ اْش 

 وظَ طَ  بِ لَّ إِ  هُ َد ـْ ظِ 
شفِ تِ

(1)
. 

اًم٘م٤مهر اعمٛمٙمَّـ، اًمنميٕم٦م هل اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمؿ اعمٜمتٍم، اًمٔم٤مهر 

:  شمٕم٤ممم٤مل اهللىمـ قمغم ُم٤م ؾمبؼ ُمـ اًمرؾم٤مالت واًمٙمت٥م، واعمٝمٞمٛم
                                                           

ـــ أيب ؿمــٞمب٦م ذم اعمّمــٜمػ، )8) (، واحلــ٤ميمؿ ذم 34332( أظمرضمــف اسم

 (.2/5اعمستدرك، )
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ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿

  .[33 ]اًمتقسم٦م: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 َل ، وَ ورُ فَ افـَّ وَ  ُؾ قْ افؾَّ  غَ ؾَ و بَ مَ  ُر مْ ا اْلَ َذ هَ  َـّ غَ ؾُ بْ قَ فَ : »☺ىم٤مل و

ـَ ا افد  َذ هَ  اهللُ فُ ؾَ َخ دْ  أَ لَّ إِ  رٍ بَ  وَ َل وَ  رٍ َد مَ  ًَ قْ بَ  اهللُ  كُ ْسُ يَ   وْ أَ  يزٍ زِ ظَ  ز  عِ ، بِ ي

شَر ػْ ؽُ افْ  فِ بِ  اهللُ لُّ ذِ  يُ لًّ ذُ ، وَ مَ َل ْش اْلِ  فِ بِ  اهللُ زُّ عِ ا يُ زًّ ، ظِ قؾٍ فِ ذَ  ل  ُذ بِ 
(1)

. 

تِ  ـْ ٌي مِ ػَ وئِ ضَ  اُل زَ  تَ َل »: ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل  ـَ رِ وهِ طَ  ؼ  َح ـ افْ َذ ل ظَ أُمَّ ، ي

شيُ وظَ افسَّ  قمَ ؼُ ك تَ تَّ َح  ؿْ فُ ـفَ َذ  َخ َل وَ  ؿْ فُ ػَ وفَ َخ  ـْ مَ  ؿْ هُ رُضُّ  يَ َل 
(2)

.  

 ى ِلَ وَ زَ  اهللَ نَّ إِ »: ☺هذه األُم٦م وسم٘م٤مئف ىم٤مل  ٚمِؽ وذم اشمس٤مع ُمُ 

 مَّ أُ  نَّ إِ و، وَ فَ ـبَ ورِ غَ مَ و وَ فَ ؿَ ورِ َش مَ  ًُ يْ أَ َر ، ؾَ َض رْ اْلَ 
 ِل  يَ وِ و زُ و مَ فَ ؽُ ؾْ مُ  غُ ؾُ بْ قَ ل َش تِ

ـِ زَ ـْ ؽَ افْ  ًُ قْ طِ ظْ أُ و، وَ فَ ـْ مِ   لَّ تل أَ مَّ  ِلُ ب  رَ  ًُ فْ لَ  َش ن  إِ ، وَ َض قَ بْ اْلَ وَ  َر ؿَ ـْح اْلَ  :ي

، ؿْ فِ ِس ػُ كْ ى أَ قَ ـ ِش ا مِ وًّ ُد ظَ  ؿْ قفِ ؾَ ظَ  طَ ؾ  َس  يُ لَّ أَ ، وَ يٍ ومَّ ظَ  يٍ ـَ َس و بِ فَ ؽَ ؾِ فْ ـيُ 

                                                           
(، 8085واسمــ ُمٜمـده ذم اإليـًمن، ) ،(86957أظمرضمف أمحـد، )( 8)

 (.9/888واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، )

 (.8920(، وُمسٚمؿ، )78( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )2)
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دو : يَ وَل  ؿَ ب  رَ  نَّ إِ ، وَ ؿْ فُ تَ َض قْ بَ  قَح بِ تَ ْس قَ ؾَ   َل  فُ كَّ نِ ؾَ  وءً َض ؿَ  ًُ قْ َض ا ؿَ ذَ  إِ ن  إِ  ،ُمـَحؿَّ

 مَّ ِلُ  َؽ تُ قْ طَ ظْ  أَ ن  إِ ، وَ دُّ رَ يُ 
 طَ ؾ  َش  أُ لَّ أَ ، وَ يٍ ومَّ ظَ  يٍ ـَ َس بِ  ؿفُ ؽَ ؾِ هْ  أُ لَّ أَ  َؽ تِ

 عَ ؿَ تَ اْج  قِ فَ ، وَ ؿْ فُ تَ قَض بَ  ُح قْ بِ تَ ْس ، يَ ؿْ فِ ِس ػُ كْ ى أَ قَ ِش  ـْ ا مِ وًّ ُد ظَ  ؿْ قفِ ؾَ ظَ 

 قنَ ؽُ ك يَ تَّ َح  -وهَ ورِ طَ ؿْ أَ  ْغَ بَ  ـْ مَ  :أو ىم٤مل- وهَ ورِ طَ ؿْ لَ بِ  ـْ مَ  ؿْ فِ قْ ؾَ ظَ 

شوًض عْ بَ  ؿْ فُ ُض عْ ل بَ بِ ْس يَ و، وَ ًض عْ بَ  ُؽ ؾِ فْ ـيُ  ؿْ فُ ُض عْ بَ 
(1). 

 اًمنميٕم٦م رمح٦م! اًمنميٕم٦م رمح٦م، وشمٕم٤مًمٞمؿُ  اًمنميٕم٦م رمح٦م، وٟمبلُّ  يمت٤مُب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿:  شمٕم٤ممماهلل ويٙمٗمل ذم هذا ىمقُل 

 .[52 ]األقمراف: ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿ شمٕم٤ممم: وىم٤مل اهلل

 .[82 ]اإلرساء: ﴾ھ

 ک ک ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ ☺اًمرمح٦م  وذم وصػ ٟمبل  

                                                           
 (.2889( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )8)
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 .[807 ]األٟمبٞم٤مء: ﴾گ گ گ

 ھ ھ ے ے ۓ﴿:  شمٕم٤ممم٤مل اهللىمو

    ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

 .[828]اًمتقسم٦م:  ﴾﮸﮹ 

وًكو، وَ فَ  ٌْ عَ ُأبْ  ؿْ ـن  فَ إِ »: ☺وقمـ ٟمٗمسف اًمنميٗم٦م ىم٤مل  َم إِ عَّ  كَّ

شيً ؿَ ـْح رَ  ًُ ثْ ُبعِ 
(1)

. 

شٌي ُمْفَداةٌ ؿَ ـْح و رَ كَ و أَ ـكَّؿَ إِ »: ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 
(2)

. 

ُ اًمنميٕم٦م يٙمتٜمٗمٝم٤م اًمٞمُ  ؽ  وم٢من أطمٙم٤ممَ ؿَم  ػمِ ـ همَ ُمِ   ُمـ يمؾ   رس 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿شمٕم٤ممم:  اهلُل ، ىم٤ملضم٤مٟم٥ٍم 

                                                           
 (.2599( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )8)

ــــدارُمل، )2) ــــزار ذم ُمســــٜمده، )85( أظمرضمــــف اًم (، 9205(، واًمب

(، 264وذم اًمّمـــــٖمػم، )(، 2988واًمٓمـــــؼما  ذم األوؾمـــــط، )

 (.8339(، واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م، )988واحل٤ميمؿ، )
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 .[885 ]اًمب٘مرة:﴾ ٴۇ ۋ

 ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ﴿:  شمٕم٤ممم٤مل اهللوىم

  .[78]احل٩م: 

 وال طمرٌج  ٧ٌم ٜمَ ًمٞمس ومٞمٝم٤م قمَ  -سمحٛمد اهلل -وأطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م

قمـ هذا   شمٕم٤ممم٤مل اهللىم ،٤م اًمتخٗمٞمُػ ٝمَ سمقضمف ُمـ اًمقضمقه، سمؾ روطُم 

 .[37 ]األطمزاب: ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿: اعمٕمٜمك

 وذم ٟمٗمل احلرج قمـ أصح٤مب األقمذار ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿

﴾ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 .[6 ]اعم٤مئدة:

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿: شمٕم٤ممم ٤مل اهللوىم

 .[68 ]اًمٜمقر: ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ

ٺ ﴿:  شمٕم٤ممم٤مل اهللىمقمـ إرادة اًمتخٗمٞمػ قمغم اعمسٚمٛملم و

 .[28 ]اًمٜمس٤مء: ﴾ٺ ٺ ٿ ٿٿ
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سمف  َػ ُم٤م ُوِص  :وُمـ دالئؾ اًمٞمرس واًمسًمطم٦م ذم اًمنميٕم٦م

:  شمٕم٤ممم٤مل اهللىمذم ٟمٗمسف وذم ديٜمف ودقمقشمف وذيٕمتف،  ☺اهلل  ٟمبلُّ 

﮳   ۓ ے ھ ھ ے﴿ ۓ ﮲

 ﴾﮸ ﮹ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

 .[828 ]اًمتقسم٦م:

ْؿَحيِ  يِ قَّ ػِ قْ ـِ َح ـوفْ ًُ بِ ُبِعثْ »: ☺وىم٤مل  شافسَّ
(1)

. 

ًحو ؿْ ًل َش ُج َؿ اهللُ رَ حِ رَ »: ☺قمغم اًمسًمطم٦م ىم٤مل  وذم احل٨م  

شَه تَ ا اؿْ ذَ ًحو إِ ؿْ ى، َش َسَ ا اْص ذَ ًحو إِ ؿْ وَع، َش ا بَ ذَ إِ 
(2)

. 

ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م  ذم اًمسًمطم٦م واًمٞمرس ☺وذم سمٞم٤من هديف 

ـِ ُم٤م ظُمػم  »:  ٤م ُم٤م مل مُه رَسَ ي  أَ  ظمت٤مرَ  اإالَّ   رؾمقُل اهلل سملم أُمري

شيٙمـ إصمًًم 
(3)

. 

                                                           
 (.22298( أظمرضمف أمحد، )8)

 (.2076) اًمبخ٤مري( أظمرضمف 2)

 (.2327(، وُمسٚمؿ، )6826، 3560( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )3)
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ـَ  نَّ إِ »: ☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و ي ، وَ  افد  ـَ أَ ُيَش  ـْ فَ ُيْْسٌ ي ٌد َح ودَّ افد 

ش َؽَؾَبفُ لَّ إِ 
(1)

. 

 وـإِكَّؿَ »: ☺ك وًمٗمًٔم٤م ىم٤مل وذم األُمر سم٤مًمتٞمسػم واًمتبِمػم ُمٕمٜمً 

ِ ُمقَ  ؿْ تُ ثْ ُبعِ  ـَ ْس  ِ قا ُمعَ ثُ عَ ُتبْ  ؿْ ـفَ ، وَ ي ـَ ْس  شي
(2)

. 

ُ »: ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل  ُ  ُتعَ َل وا وَ َيْس  ُ بَ وا، وَ ْس   َل وا وَ ؼ 

رُ  شواُتـػ 
(3)

. 

  :وادروكيِ  أهنو جتؿع بغ افثبوِت  :مـ خصوئص افؼيعي افذاتقي

اًمِمخّمٞم٦م ومٗمل اًمٕم٘م٤مئد واًمٕمب٤مدات واألطمقال  أُم٤م اًمثب٤مُت 

ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ظمالق واحلدود وهمػمه٤م، واأل

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

                                                           
 (.39( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)

 (.6828، 220( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )2)

 (.8734)(، وُمسٚمؿ، 6825، 69( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )3)
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 .[877 ]اًمب٘مرة: ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ

ڑ ڑ ک ک ک ﴿:  شمٕم٤ممم٤مل اهللوىم

 .[836 ]اًمٜمس٤مء: ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 ،ذم اًمٕمب٤مدات اًمِمخّمٞم٦م: يم٤مًمّمالة -أيًْم٤م-ويٙمقن اًمثب٤مت 

، وأطمٙم٤مم اًمزواج واًمٓمالق، وهمػمه٤م، واحل٩م ،واًمّمٞم٤مم ،واًمزيم٤مة

ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[885 ]األٟمٕم٤مم: ﴾﮲﮳

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[43 ]وم٤مـمر: ﴾ىئ

 َد فَ ْش تَ  نْ أَ  :مُ َل ْش اْلِ » :- |ذم طمدي٨م ضمؼميؾ - ☺ىم٤مل و

د نَّ أَ وَ  ،اهللُ  لَّ إِ  فَ فَ إِ  َل  نْ أَ   ،ةَ َل افصَّ  قؿَ ؼِ تُ وَ  ،☺ اهلل قُل ُش رَ  اُمـَحؿَّ

 قفِ فَ إِ  ًَ عْ طَ تَ اْش  نِ إِ  ًَ قْ بَ افْ  ٍَّ ُح ـتَ وَ  ،ونَ َض مَ رَ  قمَ ُص تَ وَ  ،وةَ ـَ افزَّ  ِتَ مْ تُ وَ 

 وهللبِ  ـَ مِ مْ تُ  نْ أَ  :ىم٤مل !اإليًمن قمـ ِ  ؼِم  ظم  ٠مَ ومَ  :ىم٤مل ...ًل قْ بِ َش 

 هِ ْرِ َخ  رِ َد ؼَ وفْ بِ  ـَ مِ مْ تُ وَ  ،رِ ِخ اْل  قمِ قَ افْ وَ  فِ ؾِ ُش رُ وَ  فِ بِ تُ ـُ وَ  فِ تِ ؽَ ئَ َل مَ وَ 
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 َؽ كَّ لَ ـَ  اهللَ َد بُ عْ تَ  نْ أَ  :ىم٤مل !اإلطمس٤من ـِ قمَ  وم٠مظمؼم  :٤ملىم ...هِ َذ  وَ 

شاكَ َر يَ  فُ كَّ نِ ؾَ  :اهُ َر تَ  ـْ ؽُ تَ  ؿْ ـفَ  نْ نِ ؾَ  ،اهُ رَ تَ 
(1)

. 

ْ َذ ظَ  مُ َل ْش اْلِ  لَ ُبـِ »: ☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و ََ  َل  نْ أَ  ودةُ فَ : َص سٍ  

د نَّ أَ ، وَ  اهللُلَّ إِ  فَ فَ إِ   وءُ يتَ إِ ، وَ ةِ َل افصَّ  يُ ومَ ؿَ إِ اهلل، وَ  قُل ُش ا رَ ُمـَحؿَّ

شونَ َض مَ رَ  مُ قْ َص ، وَ ٍُّ َح ـافْ ، وَ وةِ ـَ افزَّ 
(2)

 . 

  ُمٜمٝم٤م: ،أُمقرٍ  هل٤م مجٚم٦مُ  دُ ومٞمِمٝمَ  وأُم٤م اعمروٟم٦مُ 

 إبوحي ادحرموت ظـد الضطرار والـراه:  -1

ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 .[873 ]اًمب٘مرة: ﴾ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ

 ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿شمٕم٤ممم:  وىم٤مل اهلل

 .[806 ]اًمٜمحؾ:

                                                           
 (.8( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )8)

 (.86(، وُمسٚمؿ، )4584، 8( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )2)
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 :يِ بولشتطوظَ  افؼظقيِ  الظملِ  تؼققُد  -2

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[97 ]آل قمٛمران: ﴾﮴﮵

 .[86 ]اًمتٖم٤مسمـ: ﴾ہ ہ ہ ھ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 تَ ْس تَ  ؿْ ـفَ  نْ نِ ًم ؾَ وئِ َصؾ  ؿَ »: ☺ىم٤مل و
 ؿْ ـفَ  نْ نِ ًدا، ؾَ وظِ ؼَ ؾَ  عْ طِ

ش َجـٍْى َذ عَ ؾَ  عْ طِ تَ ْس تَ 
(1)

.  

ـْ »: ☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و ْ غَ قُ ؾْ ًرا ؾَ ؽَ ـْ مُ  ؿْ ؽُ ـْ ى مِ أَ رَ  َم ، هِ دِ قَ بِ  هُ ر 

 تَ ْس يَ  ؿْ ـفَ  نْ نِ ؾَ 
 تَ ْس يَ  ؿْ ـفَ  نْ نِ ، ؾَ فِ وكِ َس ؾِ بِ ؾَ  عْ طِ

 َؽ فِ ذَ ، وَ فِ بِ ؾْ ؼَ بِ ؾَ  عْ طِ

شونِ ـؿَ يْ اْلِ  ُػ عَ ْض أَ 
(2)

. 

 تَ وْج ؾَ  فُ ـْ ظَ  ؿْ ؽُ تُ قْ فَ ـو كَ مَ »: ☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و
 ؿْ ؽُ تُ رْ مَ و أَ مَ ، وَ قهُ بُ ـِ

شؿْ تُ عْ طَ تَ و اْش مَ  فُ ـْ قا مِ تُ لَ ؾَ  فِ بِ 
(3)

. 

                                                           
 (.8887( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)

 (.49( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )2)

 (.8337( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )3)
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 ظـد ادشؼوت: خصِ تؼيع افرُّ  -3

ی ی ی جئ حئ ﴿ومٗمل صالة اًمسٗمر ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[808]اًمٜمس٤مء:  ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب

 ٻٱ ٻ ٻ ﴿وذم صالة اخلقف ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ڤ ڤڤ ڤ ڦ  ٹ ٹ ٹ ٹ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژڑ ڑ ک ک 

 .[802]اًمٜمس٤مء:  ﴾ک ک گ

 ظدم مماخذة الكسون ظـد ظذره افؼوهر: -4

ې ې ﴿ :ومٗمل رومع إصمؿ اخلٓم٠م واًمٜمسٞم٤من ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
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ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ 

مئ ىئ يئ جب حبخب مب ىب يب جت حت 

 .[286]اًمب٘مرة:  ﴾خت

ۈ ٴۇ ﴿وذم رومع اإلصمؿ قمٜمد االضٓمرار ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى 

 .[28]آل قمٛمران:  ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ

تِ  ـْ ظَ  عَ َض وَ  نَّ اهللَإِ »: ☺ىم٤مل و و مَ ، وَ ونَ قَ ْس ، وافـ  لَ طَ َخ ـل افْ ُأمَّ

شقفِ ؾَ قا ظَ هُ رِ ؽْ تُ اْش 
(1)

. 

َـّ  ـِ ظَ  :يٍ ثَ َل ثَ  ـْ ظَ  ؿُ ؾَ ؼَ افْ  عَ ؾِ رُ »: ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل  ك تَّ َح  ؿِ وئِ اف

شُزَ ؽْ ك يَ تَّ َح  ل  بِ افصَّ  ـِ ظَ وَ  ،أَ ْزَ ك يَ تَّ ك َح ـؾَ بتَ ؿُ ـافْ  ـِ ظَ وَ  ،ظَ ؼِ قْ تَ ْس يَ 
(2)

. 
                                                           

(، 8273(، واًمٓمؼما  ذم األوؾمـط، )2045( أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف، )8)

 (.6/352ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م األوًمٞم٤مء، ) وأسمق

(، 8423(، واًمؽمُمـذي، )4403(، وأسمـق داود، )940( أظمرضمف أمحد، )2)

(، 2042، 2048(، واسمـــ ُم٤مضمـــف، )7347واًمٜمســ٤مئل ذم اًمٙمـــؼمى، )

 .(8/265واًمبٞمٝم٘مل، )
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 مَّ أُ  ـْ  ظَ ِل  زَ ووَ جَتَ  اهللَ نَّ إِ »: ☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و
 ًْ َش قَ ْش و وَ ل مَ تِ

 شؾَّؿْ ؽَ تَ  وْ أَ  ْؾ ؿَ عْ تَ  ؿْ ـو فَ و، مَ هَ ُدورُ ُص  فِ بِ 
(1)

 . 

، وشمٗم٤موت أومراده سمِمٙمؾ قم٤مم ،ومٝمل شم٘مرر ضٕمػ اإلٟمس٤من إمج٤ماًل 

 .[28 ]اًمٜمس٤مء: ﴾ٿ ٹ ٹ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿

ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 .[32 ]وم٤مـمر: ﴾ڄ ڄ ڄ

اًم٘مٞمؿ  قمغم ٨مُّ حُ ـوشمَ  ،واًمنميٕم٦م شمستجٞم٥م ًمٚمح٤مضم٤مت اًمٖمريزي٦م

ٹ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: وشمدقمق إمم األومْمؾ واأليمٛمؾ،  ،اًمٕمٚمٞم٤م

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 .[80-7 ]اًمِمٛمس: ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ

                                                           
 (.827(، وُمسٚمؿ، )6664، 5269، 2528( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)



50    

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿:  شمٕم٤ممم٤مل اهللىمو

 .[826 ]اًمٜمحؾ: ﴾ېى ى ائ ائ ەئ ەئ

ھ ھ ے ےۓ ۓ﮲  ﮳ ﴿:  شمٕم٤ممم٤مل اهللوىم

 .[40 ]اًمِمقرى: ﴾﮴ ﮵ ﮶﮷

 ،ًمٜمقاومؾسملم اًمٗمرائض وا ُق ر  وذم اًمتنميٕم٤مت واًمتٙمٚمٞمٗم٤مت شُمٗمَ 

ُ وشُمبَ  ـ  ☺ىم٤مل ، فُ ٚمَ ْم  وومَ  فُ وصمقاسمَ  ،ؾ  يمُ  ؾ  وأوًمقي٦مَ يمُ  رشمب٦مَ  لم  ومٞمًم يرويف قم

َب ؼَ و تَ مَ وَ » :رسمف شمٕم٤ممم   ىَّ َح أَ  ءٍ َقْ ي بِ دِ بْ لَّ ظَ ـفَ إِ  رَّ
 ًُ ْض َسَ و اؾْ ـؿَّ ـلَّ مِ ـفَ إِ

 قَ وفـَّ لَّ بِ ـفَ إِ  ُب رَّ ؼَ تَ ي يَ دِ بْ ظَ  اُل زَ و يَ مَ ، وَ قفِ ؾَ ظَ 
 فُ تُ بْ بَ ْح ا أَ ذَ نِ ، ؾَ فُ بَّ حِ ك أُ تَّ َح  ؾِ اؾِ

ش...فِ بِ  ِكُ بْ ي يُ ذِ افَّ  هُ َكَ ، وبَ فِ بِ  عُ ؿَ ْس ي يَ ذِ افَّ  فُ عَ ؿْ َش  ًُ ـْ ـُ 
(1)

. 

و  مَ َذ ظَ  قنَ ومُ ُد ق تَ فَ  هِ دِ قَ  بِ ِز ػْ ي كَ ذِ افَّ وَ »: ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

ـْ دِ ـْ ظِ  قنَ قكُ ؽُ تَ  ؿ ويف ؽُ  ُؾُرِص َذ ظَ  يُ ؽَ ئِ َل ؿَ ـافْ  ؿُ ؽُ تْ َح وؾَ َص فَ  رِ ي ويف افذ 

 ش-ُمراٍت  صمالَث  -يً وظَ َش ًي وَ وظَ ُي، َش ؾَ ظَ ـْ و َح يَ  ـْ ؽِ فَ ؿ، وَ ؽُ ُضُرؿِ 
(2)

.  

                                                           
 (.6502( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)

 (.2750( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )2)
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 اهللَ  نَّ نِ : ؾَ قنَ قؼُ و ُتطِ مَ  لِ َم ظْ اْلَ  ـَ وا مِ ُخُذ »: ☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

شؾُّقاؿَ ـك تَ تَّ ؾَّ َح ؿَ يَ  ـْ فَ 
(1)

. 

شَؿؾَّ  نْ إِ و، وَ فَ مُ وَ دْ  اهلل أَ َػ إِ  لِ َم ظْ ىُّ اْلَ َح أَ »: ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 
(2)

. 

ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  

 .[808]اعم٤مئدة:  ﴾   

 وءَ قَ ْص أَ  َض َر ؾَ و، وَ وهَ ُد تَ عْ  تَ َل وًدا ؾَ ُد دَّ ُح َح  نَّ اهللَإِ »: ☺ىم٤مل و

 وءَ قَ ْص أَ  ـْ ظَ  ًَ ؽَ َش و، وَ قهَ ؽُ فِ تَ ـْ  تَ َل ؾَ  وءَ قَ ْص أَ  مَ رَّ َح و، وَ قهَ عُ ق  َض  تُ َل ؾَ 

شوفَ ـْ قا ظَ ثُ َح بْ  تَ َل : ؾَ ونٍ قَ ْس كِ  ْرَ ؽَ  ؿْ ؽُ بِ  يً ؿَ ـْح رَ 
(3)

. 
                                                           

 (.782( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )8)

 (.782(، وُمسٚمؿ، )6465، 6464، ٤43مري، )( أظمرضمف اًمبخ2)

(، 8888(، وذم اًمّمـٖمػم، )7468( أظمرضمف اًمٓمؼما  ذم األوؾمـط، )3)

ــػم، ) ــدارىمٓمٜمل، )589وأظمرضمــف اًمٓمــؼما  ذم اًمٙمب (، 4396(، واًم

 (.4/829واحل٤ميمؿ، )
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و مَ ، وَ ٌل َل َح  قَ فُ ؾَ  فِ وبِ تَ ؾَّ اهللُ يف ـِ َح و أَ مَ »: ☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

مَ َح   اهلل ـَ قا مِ ؾُ بَ وؿْ : ؾَ قٌ ػْ ظَ  قَ فُ ؾَ  فُ ـْ ظَ  ًَ و َشؽَ مَ ، وَ امٌ رَ َح  قَ فُ ؾَ  رَّ

  ـْ ؽُ يَ  ؿْ ـفَ  اهللَ نَّ نِ ؾَ  :فُ تَ قَ وؾِ ظَ 
شًئوقْ ك َص َس ـْ قَ فِ

(1)
. 

ـْ ُجرْ  غَ ؿِ ؾِ ْس ؿُ ـَؿ افْ ظَ ظْ نَّ أَ إِ »: ☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و  َل لَ َش  ًمو، َم

مَ ، ؾَ مْ رَّ َح ـيُ  ؿْ ـفَ  ءٍ َرْ  ـْ ظَ  شفِ تِ فَ لَ ْس مَ  ؾِ ْج أَ  ـْ مِ  ُحر 
(2)

 . 

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

 .[889]األٟمٕم٤مم: ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ

گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

 .[8]هقد: ﴾ ڱ ں

ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و

                                                           
ـــزار، )8) ـــدارىمٓمٜمل، )4087( أظمرضمـــف اًمب (، واحلـــ٤ميمؿ، 2066(، واًم

 (.80/28(، واًمبٞمٝم٘مل، )2/375)

 (.2358(، وُمسٚمؿ، )7289رضمف اًمبخ٤مري، )( أظم2)
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 .[884]األٟمٕم٤مم: ﴾ ڳ ڳ ڳڱ

 شؿِ ؾِ ؽَ افْ  عِ امِ قَ َج بِ  ًُ ثْ عِ بُ » :☺وىم٤مل  
(1)

. 

ٌ بَ  ُل َل َح ـافْ »: ☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و ٌ بَ  امُ رَ َح ـافْ وَ  ،غ  شغ 
(2)

 . 

، يِ ـَّ َج ـافْ  ـَ مِ  ؿْ ؽُ بُ ر  ًئو ُيؼَ قْ َص  ًُ ـْ رَ و تَ مَ »: ☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

شؿْ ؽُ فَ  فُ تُ ـْ قَّ بَ  ْد  ؿَ لَّ إِ  ورِ افـَّ  ـِ ظَ  ؿْ ـُ ُد وظِ ُيبَ وَ 
(3)

 . 

 ؿُ ؽُ قْ ؾَ ظَ  اهللُ َض رَ ؾَ  :وُس افـَّ  وفَ ـيُّ أَ »: ☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

 ٧َم ٙمَ َس ومَ  اهللا رؾمقَل  ي٤م ٤ممٍ قمَ  ؾَّ يمُ أَ : رضمؾ وم٘م٤مل، قاجُّ ُح ؾَ  ،ٍَّ َح ـافْ 

 ؿْ عَ كَ : ًُ ؾْ ؿُ  قفَ : ☺ اهلل رؾمقُل  وم٘م٤مَل  ٤م،صمً اَل صمَ  ٤مٝمَ ـىم٤مًمَ  كطمتَّ 

 وـؿَ كَّ نِ ؾَ  :ؿْ ؽُ تُ ـْ رَ تَ  ومَ  وِن رُ ذَ : ىم٤مل صمؿ ،ؿْ تُ عْ طَ تَ اْش  وـؿَ ـفَ وَ  ،ًْ بَ َج قَ فَ 

ش...ؿْ فِ ـافِ مَ ُش  ةِ رَ ثْ ؽَ بِ  ؿْ ؽُ ؾَ بْ ؿَ  ونَ ـَ  ـْ مَ  َؽ ؾَ هَ 
(4)

. 

                                                           
 .(523)،  وُمسٚمؿ، (7273)أظمرضمف اًمبخ٤مري،   (8)

 (.8599(، وُمسٚمؿ، )2058، 25( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )2)

ـــ وهــ٥م ذم اجلــ٤مُمع، )3) ــف ذم 20800( أظمرضمــف اسم ـــ ُمردوي (، واسم

 (.24صمالصم٦م جم٤مًمس، )

 (.8337( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )4)
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 األسباب الذاتية

 

 اعمٜمّمٗمقن ُمـ همػم اعمسٚمٛملم ممـ درؾمقا اًمنميٕم٦م دراؾم٦مً 

ؿ سم٤محلؼ، وأفمٝمروا سمٖمػمه٤م ُمـ اًمنمائع ٟمٓم٘م٧م يمٚمًمهُت  ٟم٦مً ُم٘م٤مرَ 

 !ُم٤م ؿمٝمدت سمف األقمداءُ  ، واًمٗمْمُؾ ًمٚمنميٕم٦م اًمٗمْمَؾ 

ل مقكتقفوؿ
(1)

، سم٠موؾمع ُمٕم٤م  اإلؾمالم ذم ضمقهره ديـ قم٘مكم  » :

وم٢من شمٕمريػ  :ًمقضمٝمتلم االؿمت٘م٤مىمٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦ما هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ

ُمـ اعمب٤مدئ  سٍ ؾُم قمغم أُ  ٘مٞمؿ اًمٕم٘م٤مئدَ سم٠مٟمف ـمري٘م٦م شمُ  األؾمٚمقب اًمٕم٘مكم  

                                                           
، ٟم٘مـاًل قمــ ُم٘مـ٤مل: ُمسـت٘مبٚمفاإلؾمـالم و ل، طمـ٤مِ ُ ـُمستنمق ومرٟمسـ (8)

د قمًمرة.  وؿمٝمد ؿم٤مهد ُمـ أهٚمٝم٤م، د. ُُمـَحٛمَّ
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ـ اًمٕم٘مؾ واعمٜمٓمؼ يٜمٓمبؼ قمغم اإلؾمالم مت٤ممَ  ةِ دَّ اعمستٛمَ   ش.االٟمٓمب٤مق ُم

يٜمتنم اإلؾمالم سمٛمجرد » :يهـري دي ـوشسل وؿو

، وال ك إيمراهٍ اًمت٘مٚمٞمد، سمدون أدٟم ٥م  االظمتالط واعمٕم٤مذة وطُم 

ُ رؾمؾٍ  شمٕمٞملمِ  اًمٚمحٔم٦م اًمتل يّمػم ومٞمٝم٤م  سمٞم٤منُ  ، أو ُمبنميـ، ويتٕمرسَّ

ششمدرجيٞم٤ًّم ُمسٚمًًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًّم: ألن اإلؾمالم ي٠مشمٞمف اًمِمخُص 
(1)

. 

ذم إؿم٤مرة إمم أن اإلؾمالم يٜمتنم  -جقرج شقؾؿول و

دًم٘مد ص٤مدوم٧م ذيٕم٦م » :-سم٘مقشمف اًمذاشمٞم٦م  شمرطمٞمًب٤م ال ُمثٞمَؾ  ُُمـَحٛمَّ

اًمسٞمػ  ن اًمذيـ يتخٞمٚمقن أهن٤م اٟمتنمت سمحد  . وإ.ًمف ذم اًمٕم٤ممل.

شإٟمًم يٜمخدقمقن اٟمخداقًم٤م قمٔمٞمًًم 
(2)

. 

قمغم إٟمس٤مٟمٞم٦م هذه اًمنميٕم٦م  ا١ميمدً ُم -ل تقموس آركقفدوؿو

يمًم زقمؿ  -ًمإلؾمالم ومل يٙمـ اًمٜمِم٤مط اًمروطملُّ » :-وروطم٤مٟمٞمتٝم٤م

ا ُمـ اًمٜم٤مس ، سمؾ ُمتٛمِمًٞم٤م ُمع ؾمٚمٓم٤مٟمف اًمسٞم٤مد   -قمدد يمبػم ضمدًّ

                                                           
 (.5ظمقاـمر وؾمقاٟمح، ص ) ..، يم٤مشم٥م ومرٟمز، اإلؾمالميهٜمري دي يم٤مؾمؽم (8)

د قمًمرة. (2)  اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من واإلؾمالم، د. ُُمـَحٛمَّ
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د وم٘مدان اًمسٚمٓم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م واالٟمتٕم٤مش قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ، ٟمج

 أصدَق  دُّ ٕمَ اعم٤مدي يٕمٛمؾ قمغم إسمراز أمجؾ اًمّمٗم٤مت اًمروطمٞم٦م اًمتل شمُ 

شاًمدقمقة قمغم اًم٘مٞم٤مم سم٠مقمًمل ُز ٗم  حَ ـاًمبقاقم٨م اًمتل شمُ 
(1)

. 

 داؾقد دي شوكتقلكول وؿو
(2)

شم٘مدم اًمنميٕم٦م  ُم١ميمًدا قمغم- 

وعم٤م » :-٦ماإلؾمالُمٞم٦م وشمٗمقىمٝم٤م قمغم اًمنميٕم٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م ذم ضم٤مٟم٥م اعمروٟم

اعمجٛمقع، ومٝمق سمجقهره ذيٕم٦م  يستٝمدف ُمٜمٗمٕم٦مَ  يم٤من اًمنمع اإلؾمالُملُّ 

ـ سمٕمض اًمقضمقهضم٤مُمدةٍ  همػمُ  ٦مٌ شمٓمقريَّ   ش.: ظمالوم٤ًم ًمنميٕمتٜم٤م )اًمروُم٤مٟمٞم٦م( ُم

 :-٦م هذه اًمنميٕم٦مقم٤معمٞم ُم١ميمًدا قمغم- مقكتجؿري وات وؿول

اًمٜمزقم٦م،  إن اإلؿم٤مرات اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٚمّمٞم٘م٦م سم٤مًمٕمرب ال شمٜمٗمل أٟمف قم٤معملُّ »

ذم اًمبداي٦م  ٧م  ٝمَ ضم  ذو ـمبٞمٕم٦م قم٤معمٞم٦م، وأن رؾم٤مًم٦م اإلؾمالم اًمتل وُ  أو

اًمٕم٤معمٞم٦م، أو أهن٤م  ؾ ذم ـمٞم٤مهت٤م سمذورَ حٛمِ ـذم اعمديٜم٦م يم٤مٟم٧م شمَ  ألهؾ ُمٙم٦مَ 

 ش.قم٤معمٞم٦م أسمٕم٤مدٍ  يم٤مٟم٧م ُمٜمذ اًمبداي٦م أو ُمٜمذ ُمْمٛمقهن٤م األول ذاَت 
                                                           

 .(27)شمقُم٤مس آرٟمقًمد، اًمٕم٤ممل اإلٟمجٚمٞمزي، اًمدقمقة إمم اإلؾمالم ص (8)

 (.438ُمستنمق إيٓم٤مزم، اًم٘م٤مٟمقن واعمجتٛمع ص ) ي ؾم٤مٟمتٞمالٟم٤م،دداومٞمد  (2)
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سم٘مبقل إن اًم٘مرآن ئمك » :-أيًضو- مقكتجؿري وات وؿول

 ش.ألٟمف يتٜم٤مول اًم٘مْم٤مي٤م اإلٟمس٤مٟمٞم٦م :ًمٖمتف قمـواؾمع سمٍمف اًمٜمٔمر 

شمٗمقق  قمغم ا١ميمدً ُم -أيًضو- مقكتجؿري وات وؿول

ًم٘مد »: -نميٕم٦م اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦ماًماًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم 

 لمِ األىمدُمَ  يٜملمِ قمـ اًمد   ؾ  سم٤مًمٗمٕمؾ يمديـ ُمست٘مِ  فُ أيمد اإلؾمالم ٟمٗمُس 

 ،ًَم ٝمُ قىمُ ٗمُ )اًمٞمٝمقدي٦م واعمسٞمحٞم٦م(، وٟم٘مقل قمـ طمؼ: إٟمف سم٤مًمٗمٕمؾ يم٤من يَ 

 ش.أو أٟمف ومٕماًل يم٤من ُمتٗمقىًم٤م قمٚمٞمٝمًم، أو أرىمك ُمٜمٝمًم!

طم٘مٞم٘متٝم٤م وأهن٤م  قمغم ا١ميمدً ُم -أيًضو- مقكتجؿري وات وؿول

واًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ختتٚمػ اظمتالوًم٤م » :-مٌ وطمل ُمٕمّمقم ُمٚمزِ 

. إن .. إهن٤م ىم٤مٟمقن ومريد ُمـ سم٤مسمف..واضًح٤م قمـ مجٞمع أؿمٙم٤مل اًم٘م٤مٟمقن.

 يمؾ   طمٞم٤مةَ  ؿُ ٔم  ٜمَ واُمر اإلهلٞم٦م اًمتل شمُ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هل مجٚم٦م األ

شمجٞمع وضمقهٝم٤م ُمسٚمؿ ُمـ
(1)

. 

                                                           
ُمــقٟمتجٛمري وات، اعمــ١مرخ اإلٟمجٚمٞمــزي، اإلؾمــالم واعمســٞمحٞم٦م ذم  (8)

 (.898( ، )33( ، )226 - 223اًمٕم٤ممل اعمٕم٤مس، ص )
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ىمٞم٤مم اًمنميٕم٦م قمغم اًمٕمدل  قمغم ا١ميمدً ُم- يتقفستق ؿولو

 :اًمبسٞمٓم٦م ؾمتٕمؿ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يمؾَّ » :-واشمس٤مىمٝم٤م ُمع اًمٕم٘مؾ

شواًمٕمدل واُمتزاضمٝم٤م سم٤محلٙمٛم٦م ،الئتالومٝم٤م ُمع اًمٕم٘مؾ
(1)

. 

 دمٛمع اًمديٜملَّ ذم سمٞم٤من أهن٤م ذيٕم٦م - ل ر.ف بقدلؿوو

ُمًٕم٤م ُمـ همػم ومّمؾ أو شمٗمريؼ وشمرقمك اًمٕمب٤مد ذم ديٜم٤مهؿ  واًمدٟمٞمقيَّ 

دًم٘مد يم٤من » :-وأظمراهؿ ـ األٟمبٞم٤مء: ـ ؾمبؼ ُمِ قمغم ٟم٘مٞمض ُمَ  ُُمـَحٛمَّ

ٗم٧م ًمف اًمدٟمٞم٤م وُمِم٤ميمٚمٝم٤م ومٚمؿ وم٢مٟمف مل يٙمتِػ سم٤معمس٤مئؾ اإلهلٞم٦م، سمؾ شمٙمِمَّ 

ٞم٤م اًمٜم٤مس سملم دٟم َؼ ومَّ قَ ؾ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمدٟمٞمقي٦م ذم ديٜمف، ومَ ٖمٗمِ يُ 

ـ ـ ؾمب٘مقه ُمِ ُمَ  ى أظمٓم٤مءَ ٤مدَ ٗمَ ٝمؿ، وسمذًمؽ شمَ وديٜمِ  ـ اعمّمٚمحلم اًمذي

ف احلٞم٤مة ، ًم٘مد ؿمبَّ قمٛمكم   همػمِ  اًمٜم٤مس قمـ ـمريٍؼ  طم٤موًمقا ظمالَص 

شاعمٓم٤مِف  هن٤مي٦مَ  اجلٜم٦مَ  ، وأنَّ سم٘م٤مومٚم٦م ُمس٤مومرة يرقم٤مه٤م إًمفٌ 
(2)

. 

 ذم سمٞم٤من أن هذه اًمنميٕم٦م طمؼ  - تقموس ـورفقؾ ؿولو

                                                           
ـ أهٚمٝم٤م، ص ) :(، ٟم٘مال قمـ80(  طمٙمؿ اًمٜمبل ُُمـَحٛمَّد ص )8)  (.287ؿمٝمد ؿم٤مهد ُم

ـ ومراج، ص  ٟمبل اإلؾمالم ذم ُمرآة اًمٗمٙمر اًمٖمريب، د.  (2)  .(66)قمز اًمدي
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فمٚم٧م اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل ًم٘مد » :-ٝمر واعمخؼمذم اعمٔم ٌق د  ر وِص ُمٓمٝمَّ 

ىمرًٟم٤م ُمـ اًمزُم٤من  رساضًم٤م ُمٜمػًما ُمٜمذ اصمٜمل قمنَم  دقم٤م إًمٞمٝم٤م هذا اًمٜمبلُّ 

ـ اعمٕم٘مقل أن شمٙمقن هذه . وهؾ ُمِ .عماليلم يمثػمة ُمـ اًمٜم٤مس.

 اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل قم٤مؿم٧م قمٚمٞمٝم٤م هذه اعماليلم وُم٤مشم٧م قمٚمٞمٝم٤م أيمذوسم٦مَ 

شا!عٍ خم٤مدِ  أو ظمديٕم٦مَ  يم٤مذٍب 
(1)

. 

                                                           
 .(30)ٟمبل اإلؾمالم ذم ُمرآة اًمٗمٙمر اًمٖمريب، د. قمز اًمديـ ومراج، ص   (8)

V 
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 باب حقوقية وقانونيةأس
 

إىل ابلاخثني ـَ احللٔق واحلريات اإلنساُيث يف 
ا ٓ   ،أكٍو صْٔر رة وأفظو حػتيلاحٓا، ْذه الرشيفث املػ
ةني  ةٍا حيلق اىفدَل  ج احلرياِت َِ ٍِ وَط  نفيج احللَٔق 
 ُ ِّٔي ةني اجلاس يف احللٔق والٔاجتات، سَ اىػتلات، وي

دـٔ إىل حتهيً وٌَ األستاب احللٔكيث اىلأُُيث اىيت ح
 الرشيفث اإلسالٌيث ٌا ييل:
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وذيٕمتف حتريًرا وشمٙمريًًم  ☺ًم٘مد يم٤مٟم٧م دقمقة اًمٜمبل 

ژ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ٞم٘مٞم٤ًّم ًمإلٟمس٤من ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من،طم٘م

 .[857 ]األقمراف:﴾ ڑ ڑ ک ک ک ک

 .[70 ]اإلرساء:﴾ ک ک ک گ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ر اإلٟمس٤من مل خيْمع ًمٖمػمه ُمـ سمٜمل اإلٟمس٤من ذم رَّ وإذا حت

 .ُمٕمّمٞم٦م اًمرب اًمرمحـ

شِؼ وفِ َخ ـافْ  يِ قَ ِص عْ يف مَ  قٍق ؾُ ْخ ؿَ ـفِ  يَ وظَ  ضَ َل » :☺وىم٤مل 
(1)

. 

ًم٘مد ىم٤مُم٧م اًمنميٕم٦م سمٙمٚمًمهت٤م اعم٘مدؾم٦م قمغم إىم٤مُم٦م اًمٕمدل سملم 

﴾ ھ ھ ھ ھ ے﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  اخلٚمؼ،

 .[885 األٟمٕم٤مم:]
                                                           

 (،8264(، واًمؽمُمذي، )3534(، وأسمق داود، )85424( أظمرضمف أمحد، )8)

 (.80/270(، واًمبٞمٝم٘مل، )2639واًمدارُمل، )
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[25 ]احلديد:﴾ پ پ پ ڀ ڀ

 ، يقمَ فِ ٚم  ذم فمِ  ٝمؿ اهلُلٚمُّ ٔمِ ذم طمدي٨م اًمسبٕم٦م اًمذيـ يُ - ☺وىم٤مل 

 وَّ ذم أَ  ايمرً اذ، فُ ٚمُّ  فمِ الَّ إِ  ؾَّ ال فمِ 
ش...إموٌم ظودٌل »: -ؿٝمِ ـًمِ

(1)
. 

 ،وىمد ضم٤مءت اًمنميٕم٦م سم٤مًم٘مْم٤مء قمغم اًمٗمروق اًمٓمب٘مٞم٦م

 َذ ظَ  ِبي رَ عَ َؾ فِ ْض  ؾَ َل »: ☺ىم٤مل ، ات اًمٕمٜمٍمي٦مواالُمتٞم٤مز

 دَ قَ ْش  أَ َل ، وَ دَ قَ ْش  أَ َذ ظَ  رَ ؿَ ـْح  ِلَ َل ، وَ ِبي رَ  ظَ َذ ظَ  لي ؿِ َج عَ  فِ َل ، وَ لي ؿِ َج ظْ 

شىقَ ؼْ  بوفتَّ لَّ إِ  رَ ؿَ ـْح  أَ َذ ظَ 
(2)

. 

صقره، ذم أيمٛمؾ هق حت٘مٞمؼ ًمٚمٕمدل  اًم٘مْم٤مء اًمنمقملُّ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: وًمٚمٜمزاه٦م ذم أقمٔمؿ دمٚمٞم٤مهت٤م، 

                                                           
 (.8038(، وُمسٚمؿ، )6806، 8423، 660( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)

ــــد2) ــــف أمح ــــط، )23489، )( أظمرضم ــــؼما  ذم األوؾم (، 4749(، واًمٓم

 (.4774واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م، )
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ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

 .[58 ]اًمٜمس٤مء:﴾ ې

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿

 .[8 ]اعم٤مئدة:﴾ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

ـَ ذِ افَّ  َؽ ؾَ هْ أَ  وـؿَ كَّ إِ » :☺وىم٤مل   َق َسَ  اذَ إِ  قاوكُ ـَ  ؿْ فُ ـكَّ أَ  ؿْ ؽُ ؾَ بْ ؿَ  ي

ِ  ؿُ قفِ ؾِ    َق َسَ  اذَ إِ وَ  ،قهُ ـُ رَ تَ  ُػ يْ افؼَّ
 ،دَّ َح ـافْ  قفِ ؾَ ظَ  قاومُ ؿَ أَ  قُػ عِ افضَّ  ؿُ قفِ ؾِ

 ؾَ  نَّ أَ  قفَ  اهلل ايؿُ وَ 
د ًَ ـْ بِ  يَ ؿَ وضِ شوهَ َد يَ  ًُ عْ طَ ؼَ فَ  ًْ ؿَ َسَ  ُمـَحؿَّ

(1)
. 

٤من ُم٤م قمغم اًم٘م٤ميض ُمـ سمٞمُم١ميمًدا قمغم - :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

 َس ؾَ َج  اذَ إِ » :-ٟم٤ممسملم األ اًمٕمدلِ  ؾمٚمٓم٤منَ  ٞمؿَ ٘مِ طمتك يُ  آداب وأطمٙم٤مم،

 وـؿَ ـَ  ،رِ الَخ  ـَ مِ  عَ ؿَ ْس تَ  كحتَّ  َغَّ ِض ؼْ تَ  َل ؾَ  ،ونِ ـؿَ ْص َخ ـافْ  يَؽ َد يَ  غَ بَ 

َ بَ تَ يَ  نْ أَ  ىرَ ْح أَ  فُ كَّ نِ ؾَ  :لِ وَّ اْلَ  ـَ مِ  ًَ عْ ؿِ َش  شوءُ َض ؼَ افْ  َؽ فَ  غ 
(2)

. 

                                                           
 (.8688(، وُمسٚمؿ، )3475( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)

(، واًمْمٞم٤مء 80/236(، واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، )3582( أظمرضمف أسمق داود، )2)

 (.2/388ذم اعمخت٤مرة، )
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شوًل ؼَ مَ  ؼ  َح ـافْ  ِى وحِ َص نَّ فِ إِ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و
(1)

. 

 ومَ  غَ ؿِ ؾِ ْس ؿُ ـافْ  ـِ ظَ  ودَ ُد ـُح افْ  واؤُ رَ ادْ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

 نَّ نِ ؾَ  :فُ قؾَ بِ َش  قاؾُّ َخ ؾَ  وًج رَ ْخ ـمَ  ؿٍ ؾِ ْس ؿُ ـفِ  ؿْ تُ ْد َج وَ  نْ نِ ؾَ  :ؿْ تُ عْ طَ تَ اْش 

 شيِ قبَ ؼُ عُ افْ يف  ئَ طِ ُيْ  نْ أَ  ـْ مِ  ْرٌ َخ  قِ ػْ عَ افْ  يف ئَ طِ ُيْ  نْ أَ  ومَ مَ اْلِ 
(2)

. 

سملم  نُ ازِ قَ شمُ  -أيًْم٤م-ٝمل ومإٟمس٤من  يمؾ   واًمنميٕم٦م يمًم شمرقمك طمؼَّ 

، فُ ٘مَّ طَم  ؼ  ذي طَم  ؾَّ ل يمُ إمم أن يٕمٓمِ  احل٘مقق اعمت٘م٤مسمٚم٦م، وشمدقمق اإلٟمس٤منَ 

ـُ طَ ظْ أَ  ْد نَّ اهللَ ؿَ إِ : »☺ ىم٤مل فُ ؼي َح ي َح ذِ  ؾَّ ك  شؼَّ
(3)

 . 

 َؽ ِس ٗم  ٜمَ وًمِ  ٤م،٘مًّ طَم  ٞمَؽ ٚمَ قمَ  َؽ ًمرسم   إنَّ : » ؾمٚمًمنوعم٤م ىم٤مل 

 ه  وأِلَ  ٤م،٘مًّ طَم  ٞمَؽ ٚمَ قمَ 
، فُ ٘مَّ طَم  ؼ  طَم  يذِ  ؾَّ يمُ  طِ قم  ٠مَ ومَ  :٤م٘مًّ طَم  ٞمَؽ ٚمَ قمَ  َؽ ٚمِ

                                                           
 (.8608(، وُمسٚمؿ، )2609، 2390، 2306( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)

٤ميمؿ، 3097(، واًمــــدارىمٓمٜمل، )8424ظمرضمــــف اًمؽمُمــــذي، )( أ2) (، واحلــــ

 (.8/483(، واًمبٞمٝم٘مل، )4/426)

 (.2820(، واًمؽمُمذي )2870( أظمرضمف أسمق داود، )3)
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شنُ َم ؾْ َش  َق َد َص وم٘م٤مل:  ،☺ ٚمٜمبل  ًم ذًمؽ رَ يمِ ومذُ 
(1)

 . 

ـِ َػ إِ  يَ وكَ مَ د  اْلَ أَ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و ـْ ـ تَ َل ، وَ َؽ ـَ ؿَ تَ ائْ   َم  ُخ

ـْ  شَؽ وكَ َخ  َم
(2)

. 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 .[70 ]اإلرساء:﴾ ں

 .[4]اًمتلم:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿:  شمٕم٤ممم٤مل اهللوىم

 ؿْ ؽُ قْ ؾَ ظَ  مَ رَّ َح  ْد  ؿَ وَػ عَ تَ وَ  كَ ورَ بَ تَ  اهللَ نَّ نِ ؾَ ... »: ☺وىم٤مل 

 ؿْ ؽُ قمِ يَ  يِ مَ رْ ُح ـَ  و،فَ ؼ  َح  بِ لَّ إِ  ؿْ ؽُ اَض َر ظْ أَ وَ  ؿْ ؽُ افَ قَ مْ أَ وَ  ؿْ ـُ وءَ مَ دِ 

شاَذ هَ  ؿْ ـُ رِ فْ َص  يفا، َذ هَ  ؿْ ـُ دِ ؾَ يف بَ  ا،َذ هَ 
(3)

 . 

                                                           
 (.6839، 8968( أظمرضمف اًمبخ٤مري )8)

 (.8264(، واًمؽمُمذي )3535( أظمرضمف أسمق داود )2)

 (.8288وُمسٚمؿ ) (، 6043، 8742( أظمرضمف اًمبخ٤مري )3)
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 فِ يـِ دِ  ـْ مِ  يٍ َح ْس يف ؾُ  ـُ مِ مْ ؿُ ـافْ  اَل زَ يَ  ـْ فَ »: ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

شوامً رَ و َح مً دَ  ْى ِص يُ  ؿْ ـو فَ مَ 
(1)

 . 

ىم٤مل اًمٕمقرات،  عِ بُّ تَ وشمٜمٝمك قمـ شمَ  ،واًمنميٕم٦م شم٠مُمر سم٤مًمسؽم

 نْ أَ  َت ـِْد  وْ ، أَ ؿْ فُ ـتَ ْد َس ؾْ أَ  وسِ افـَّ  اِت رَ قْ ظَ  ًَ عْ بَ اتَّ  نِ إِ  َؽ كَّ إِ » :☺

 شؿْ هُ َد ِس ُتػْ 
(2)

. 

 اهللُ  عَ بَّ تَ تَ  ؿِ ؾِ ْس ؿُ ـافْ  قفِ ِخ أَ  ةَ رَ قْ ظَ  َتتَبَّعَ  ـْ مَ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

شفِ ؾِ ْح رَ  ِف قْ َج ق يف فَ وَ  فُ ْح َض ػْ يَ  فُ تَ رَ قْ ظَ  اهللُ  عَ بَّ تَ تَ  ـْ مَ ، وَ فُ تَ رَ قْ ظَ 
(3)

. 

ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 ائ ې ېې ې ى ى ائ

                                                           
 (.6862اًمبخ٤مري ) ( أظمرضمف8)

 (.5760(، واسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف )4888( أظمرضمف أسمق داود )2)

 ، وطمسٜمف.(2032)أظمرضمف اًمؽمُمذي، ( 3)
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ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

 .[84-83]اًمٜمس٤مء:  ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[229]اًمب٘مرة:  ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[879 ]اًمب٘مرة: ﴾ۆ ۈ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ﴿مم: وىم٤مل اهلل شمٕم٤م

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ 

 .[2]اًمٜمقر:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ

ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[38]اعم٤مئدة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ

ـْ ... ؾَ » :☺ىم٤مل واحلدود يمٗم٤مرة ألصح٤مهب٤م،  َوََف  َؿ

يف  فِ بِ  َذ ُلِخ ئًو ؾَ قْ َص  َؽ فِ ذَ  ـْ مِ  وَب َص أَ  ـْ مَ  اهلل، وَ َذ ظَ  هُ رُ ْج لَ ؾَ  ؿْ ؽُ ـْ مِ 
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شقرٌ َضفُ وَ  فُ ٌة فَ ورَ ػَّ ـَ  قَ فُ و ؾَ قَ كْ افدُّ 
(1)

. 

: ٥م أووال جيقز اًمس  ٗمل احلدي٨موم اًمسخري٦م ممـ أىُمٞمَؿ قمٚمٞمف احلدُّ

٘م٤مل: وم، َب سمرضمؾ ىمد َذِ  ☺ يت اًمٜمبلُّ أُ »ىم٤مل:  قمـ أيب هريرة 

 ٕم  ٜمَ سمِ  ُب ٤مرِ ، واًمْمَّ هِ سمٞمدِ  ُب ٤مرِ ىم٤مل أسمق هريرة: ومٛمٜم٤م اًمْمَّ  ،قهُ بُ اْضِ 
، فِ ٚمِ

ىم٤مل:  !اهلُل اكَ زَ ظم  ، ومٚمًم اٟمٍمف، ىم٤مل سمٕمض اًم٘مقم: أَ فِ سمِ ق  ثَ سمِ  ُب ٤مرِ واًمْمَّ 

 شونَ طَ قْ افشَّ  قفِ ؾَ قا ظَ ـُ قْ عِ  تُ ا، َل َذ ؽَ قا هَ قفُ ؼُ  تَ َل 
(2)

. 

 ـِ ظَ  ودَ ُد ُح ـافْ  واؤُ رَ ادْ » :☺ىم٤مل بٝم٤مت، سم٤مًمِمُّ  أُ رَ د  شمُ  واحلدودُ 

 نَّ نِ ؾَ  ،فُ ؾَ قْ بِ َش  قاؾُّ َخ ؾَ  ٌج رَ ْخ ـمَ  فُ فَ  ونَ ـَ  نْ نِ ؾَ  ،ؿُ تُ عْ طَ تَ اْش  ومَ  غَ ؿِ ؾِ ْس ؿُ ـافْ 

شيِ بَ قْ ؼُ عُ افْ  يف ئَ طِ ْخ ـيُ  نْ أَ  ـْ مِ  ْرٌ َخ  قِ ػْ عَ افْ  يف ئَ طِ ْخ ـيُ  نْ أَ  ومَ مَ اْلِ 
(3)

. 

 ☺ اًمٜمبل قمٜمد يمٜم٧ُم »: ىم٤مل قمـ أٟمس  وذم احلدي٨م

                                                           
 (.8709(، وُمسٚمؿ، )6808، 88/3892( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)

 (.6788، 6777( أظمرضمف اًمبخ٤مري )2)

 (.3079(، واًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف )8424( أظمرضمف اًمؽمُمذي )3)
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 :ىم٤مل ،قمكمَّ  وم٠مىمٛمف اطمدًّ  صب٧ُم أَ  إ  ،اهلل رؾمقَل  ي٤م :وم٘م٤مل رضمٌؾ  ومج٤مءه

 ومٚمًم ،☺ اًمٜمبل ُمع ومّمغمَّ  اًمّمالةُ  ِت َضَ وطَم  :ىم٤مل ،قمٜمف يس٠مًمف ومل

 ،اهلل رؾمقَل  ي٤م :وم٘م٤مل ،اًمرضمؾ إًمٞمف ىم٤مم اًمّمالةَ  ☺ اًمٜمبلُّ  ىم٣م

 اوـَ عَ مَ  ًَ قْ ؾَّ َص  ْد ؿَ  َس قْ فَ أَ  :ىم٤مل ،اهلل يمت٤مَب  ذمَّ  ؿ  ىمِ ٠مَ ومَ  اطمدًّ  صب٧ُم أَ  إ 

شكَ دَّ َح  :ىم٤مل أو ،َؽ بَ كْ ذَ  َؽ فَ  رَ ػَ ؽَ  ْد ؿَ  اهللَ نَّ نِ ؾَ  :ىم٤مل ،ٟمٕمؿ :ىم٤مل
(1)

. 

                                                           
 (.6823ري، )( أظمرضمف اًمبخ٤م8)

V 
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 األسباب الحقوقية والقانونية
 

إن ؿمٝم٤مدات همػم اعمسٚمٛملم ُمـ اًمٖمرسمٞملم اًمذيـ درؾمقا 

  :ٍم، وُمـ ذًمؽُمـ أن حُت  اًمنميٕم٦م ومقىمٗمقا قمغم شمٗمقىمٝم٤م أيمثرُ 

إن اًمبنمي٦م »احل٘مقق سمج٤مُمٕم٦م )ومٞمٞمٜم٤م(:  يمٚمٞم٦م قمٛمٞمد صزل. دل ؿو

دًمتٗمتخر سم٤مٟمتس٤مب رضمؾ يم ؾمتٓم٤مع ىمبؾ إذ إٟمف رهمؿ أُُم ٞمتف ا :إًمٞمٝم٤م ُٛمـَحٛمَّ

 أؾمٕمدَ  -ٟمحـ األورسمٞملم -ىمرٟم٤ًم أن ي٠ميت سمتنميع ؾمٜمٙمقن سمْمٕم٦م قمنَم 

شُم٤م ٟمٙمقن ًمق وصٚمٜم٤م إمم ىمٛمتف سمٕمد أًمٗمل ؾمٜم٦م
(1)

. 
                                                           

ذيٕم٦م اإلؾمالم ص٤محل٦م ًمٚمتٓمبٞمؼ ذم يمـؾ زُمـ٤من وُمٙمـ٤من، د. يقؾمـػ  (8)

 (.67،68اًم٘مرض٤موي، ص )
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ٜمّمٗم٦م سملم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ذم ُم٘م٤مرٟم٦م ُمُ - ل أفػريد بتؾروؿو

وُم٤م آل إًمٞمف  ،ُمـ طم٘مقق وطمري٤مت اعمٍميقن ىمبؾ اًمٗمتح اإلؾمالُمل  

ٝم٤مج اًم٘مبط سمخالصٝمؿ مم٤م ُم٤م يم٤من أقمٔمؿ اسمت» :-أُمرهؿ سمٕمد اًمٗمتح

يم٤مٟمقا ومٞمف، وم٘مد ظمرضمقا ُمـ قمٝمد فمٚمؿ وقمسػ شمٓم٤مول هبؿ، وهقت 

ُرهؿ سمٕمد ظمروضمٝمؿ ُمٜمف إمم قمٝمد ُم  أَ  اًمبٞمزٟمٓمٞملم، وآَل  هبؿ إًمٞمف مح٤مىم٦مُ 

ـِ ُمـ فمٚمؿِ  طمٙم٤مم  ُمـ اًمسالم واالـمٛمئٜم٤من، يم٤مٟمقا ُمـ ىمبؾ حت٧م ٟمػَِمي 

اًمٗمتح ٕمد أي: سم-أهؾ اًمديـ، وم٠مصبحقا  واضٓمٝم٤مدِ  ،اًمدٟمٞم٤م

هؿ ذم أُمقر اًمدٟمٞم٤م، وأُرظمل ُمـ قَمٜم٤مهنؿ، وىمد وُمؽَّ ىمٞمدُ  -ؾمالُملاإل

شـمٚمٞمٍؼ  رٍ ُم  وأُم٤م ديٜمٝمؿ وم٘مد ص٤مروا ومٞمف إمم شَمٜمٗمٍُّس طُمر  وأَ 
(1)

. 

إن ٟمٔمري٦م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م شمٚمتزم » :ل تقموس أركقفدوؿو

شاألظمرى احلٞم٤مة اًمديٜمٞم٦م جلٛمٞمع أشمب٤مع اًمدي٤مٟم٤مت وطمري٦مَ  اًمتس٤مُمَح 
(2)

. 

                                                           
 :(، ٟم٘مــال قمـــ387( شمــ٤مريخ ُمٍمــ، قمبــد اًمٕمزيــز مجــ٤مل اًمــديـ، )ص 8)

د ؾمٚمٞمؿ اًمٕمقا، )ص   (.93حم٤م ات ذم اًمٗمتح اإلؾمالُمل عمٍم، عمُـَحٛمَّ

 (.802( شمقُم٤مس أرٟمقًمد، اًمدقمقة إمم االؾمالم ص )2)



82    

 ظمذت ؾمػمة اًمرؾمقل اًمٕمريبًم٘مد أَ » :لل أركقفد تقيـبوؿو

ًمدهيؿ إمم أقمغم قمٚمٞملم، ومآُمٜمقا  فُ تُ ؿمخّمٞمَّ  ٧م  ٛمَ ؾَم سم٠مًمب٤مب أشمب٤مقمف، وَ 

يمًم  -فُ وأومٕم٤مًمَ  إًمٞمفوطمل سمف سمرؾم٤مًمتف إيًمًٟم٤م ضمٕمٚمٝمؿ يت٘مبٚمقن ُم٤م أُ 

ُمّمدًرا ًمٚم٘م٤مٟمقن، ال ي٘متٍم قمغم شمٜمٔمٞمؿ طمٞم٤مة  -ؾمجٚمتٝم٤م اًمسٜم٦م

ت اعمسٚمٛملم اجلًمقم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وطمده٤م، سمؾ يرشم٥م يمذًمؽ قمالىم٤م

شاًمٗم٤محتلم سمرقم٤مي٤مهؿ همػم اعمسٚمٛملم
(1)

. 

أيٙمقن ُمٕمٜمك أن اًمنميٕم٦م » :داؾقد دي شوكتقلكول وؿو

اإلؾمالُمٞم٦م ُمرضمٕمٞمتٝم٤م ديٜمٞم٦م أن اًمٗمٙمرة اًمديٜمٞم٦م ىمد أقم٤مىم٧م شمٓمقر 

 اًم٘م٤مٟمقن اإلؾمالُملا هذا االؾمتٜمت٤مج ًمٞمس إال ؾمقء ومٝمؿ ًمتٚمؽ

 ش.ئٞمساًمر اًمقطمدة اًمٗمٙمري٦م اًمتل يتٛمثؾ ومٞمٝم٤م ُمّمدر ىمقة اإلؾمالم

أن اًمنميٕم٦م  ٤مضحً ُمق -أيًضو- ل داؾقد دي شوكتقلكووؿو

إن اًمنميٕم٦م اجلديدة » :-طمررت اًمبنمي٦م، وأقمٚم٧م ُمـ ىمٞمٛم٦م احلري٦م

                                                           
 (.3/98( أرٟمقًمد شمقيٜمبل، دراؾم٦م اًمت٤مريخ )8)
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أًمٖم٧م اًم٘مٞمقد اًمّم٤مرُم٦م واعمحرُم٤مت اعمختٚمٗم٦م اًمتل ومرضتٝم٤م ذيٕم٦م 

ُمقؾمك قمغم اًمٞمٝمقد، وٟمسخ٧م اًمرهب٤مٟمٞم٦م اعمسٞمحٞم٦م، وأقمٚمٜم٧م رهمبتٝم٤م 

نمي٦م، واًمٜمزول إمم ُمستقاه٤م، اًمّم٤مدىم٦م ذم ُمس٤ميرة اًمٓمبٞمٕم٦م اًمب

شواؾمتج٤مسم٧م جلٛمٞمع طم٤مضم٤مت اإلٟمس٤من اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم احلٞم٤مة
(1)

. 

دإن اًم٘م٤مٟمقن اعمُ » :ل ادػؽر أدمقن بركووؿ ىم٤مٟمقن ي ـَحٛمَّ

 ٩َم ِس رقم٤مي٤مه، وهذا اًم٘م٤مٟمقن ٟمُ  إمم أىمؾ   ِؽ ٚمِ ٛمَ ـض٤مسمط ًمٚمجٛمٞمع ُمـ اًم

، وذيٕم٦م اإلؾمالم هل أقمٔمؿ شمنميع قم٤مدل مل طم٘مقٍق  ٟمٔم٤ممِ  سم٠مطمٙمؿِ 

شومٞمًم سمٕمده بؼ ىمط ًمٚمٕم٤ممل إجي٤مد ُمثٚمف، وال يٛمٙمـيس
(2)

. 

إمم إن اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واؾمع » :ؿزيؾل افؼوكقن وؿو

رت ذم أن اعمسٚمٛملم مل يمٚمًم ومٙمَّ  اًمٕمج٥ِم  يمؾَّ  درضم٦م أٟمٜمل أقمج٥ُم 

ش!وسمالدهؿ يستبٓمقا ُمٜمف األٟمٔمٛم٦م واألطمٙم٤مم اعمقاوم٘م٦م ًمزُم٤مهنؿ
(3)

. 
                                                           

 (.439( داومٞمد دي ؾم٤مٟمتٞمالٟم٤م، اًم٘م٤مٟمقن واعمجتٛمع، ص )8)

د 559جمٚم٦م اًمققمل اإلؾمالُمل اًمٙمقيتٞم٦م، اًمٕمدد ( 2) ، ُم٘مـ٤مل: قمب٘مريـ٦م  ُُمــَحٛمَّ

د قمبد اًمِم٤مذم. ☺  اًمٕمسٙمري٦م، ُُمـَحٛمَّ

د اًمِم٘مػمي.  (3)  اإلؾمالم ديـ وقم٘مٞمدة ودقمقة طمْم٤مرة، ُم٘م٤مل عُمـَحٛمَّ
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 :يؾورس اخلقر افـكان يافسقر افؼوكقن افسقود لوؿ

 دَ ٚمِ  وضُم ذم طمٚم٥م ُمثاًل  يدٌ  ٧م  ٕمَ ٓمِ اإلؾمالُمل وىمُ  اًمنمعُ  َؼ ب  ًمق ـمُ »

ويمذًمؽ ذم سم٘مٞم٦م  ،ذم دُمِمؼ صم٤مًم٨ٌم  ؿَ ضمِ ورُ  ،ذم دير اًمزور آظمرُ 

قمغم اًمدوًم٦م  رَ ومَّ قَ تَ وًمَ  ،هذه اجلرائؿ رُ اعمح٤مومٔم٤مت الٟم٘مٓمع داسمِ 

شهذه اعمقازٟم٦مِ  أرسم٤معِ  صمالصم٦مُ 
(1)

. 

أٟم٤م ُم١مُمـ  :هذا هق إيًم » :-أيًضو- :يؾورس اخلقر لوؿو

وىمقشمف ذم  ،سم٤مإلؾمالم وسمّمالطمف ًمتٜمٔمٞمؿ أطمقال اعمجتٛمع اًمٕمريب

شاعمب٤مدئ واًمٜمٔمري٤مت األضمٜمبٞم٦م اًمقىمقف سمقضمف يمؾ  
(2)

. 

إن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م » كسوبوتق:إيزاـق إافدـتقر وؿول 

 لٕمٓمِ شمُ  اًمتل له األورسمٞم٦م، سمؾ شمٗمقق ذم يمثػم ُمـ سمحقصمٝم٤م اًمنمائعَ 

 ش.٤مصمب٤مشمً  اًمنمائعِ  ًمٚمٕم٤ممل أرؾمَخ 

                                                           
 ( .67ذيٕم٦م اإلؾمالم ص٤محل٦م ًمٚمتٓمبٞمؼ ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، ص ) (8)

د اًمٗمرطم٤م ، ص) (2)  (.272وم٤مرس اخلقري وأي٤مم ال شمٜمسك، ُُمـَحٛمَّ
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 الشريعة والحريات
 

رُة اىفتااِد ٌاَ ؽياً  الرشيفث اإلسالٌيث يه حمرِّ
وغغيان لكِّ ٌاديٍث اسخفتدت اىشرشايث، وحماررٌة ليفتااد 
ِ لكِّ صاآٍٔة ٌاحلااث أو جنساايث، ويه الظااٍان   ِ

َ
ٌااَ أ

 اإلنساان يف األوخد والهفاىاث احلليلياث حلرياات ةاي
ث، واالسااخٍخاحب اياااحًٓ، اممارسااث خلاأكًٓ املضاا رـو

ق مصيدَث األفاراد  َب اهلُل هلً ةٍا حيلِّ َْ واالُخفاحب ةٍا َو
واملجخٍفات واألمً ًٌفا.
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مل شُمٙمره اًمنميٕم٦م أطمًدا قمغم اًمدظمقل ذم ديـ اإلؾمالم، ىم٤مل 

 .[256 ]اًمب٘مرة:﴾ ی جئ حئ مئ﴿اهلل شمٕم٤ممم: 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[99 ]يقٟمس:﴾ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 .[45 ]ق:﴾ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[87 ]األٟمٕم٤مم:﴾ ہ ہ ہ ھ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

، يمًم ٟمّم٧م قمغم اًمدقمقة واجلدال واحلقار سم٤مًمتل هل أطمسـ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿اهلل شمٕم٤ممم:  ىم٤مل

 .[46 ت:]اًمٕمٜمٙمبق﴾ پ

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[29 ]اًمٙمٝمػ:﴾ چ چ

إمم ٟمّم٤مرى ٟمجران:  ☺يمت٥م رؾمقل اهلل »وذم احلدي٨م: 

دٍ  يُ مَّ ذِ اُر اهلل وَ و ِجقَ فَ تِ قَ وِص َح وَ  انَ َر ْج فِـَ وَ   َذ ظَ  ☺ افـبل   ُمـَحؿَّ
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، ؿْ فِ ـتِ ودَ بَ ظِ ، وَ ؿْ فِ تِ قَ وِص َح ، وَ ؿْ فِ ـافِ قَ مْ أَ ، وَ ؿْ فِ تِ ؾَّ مِ ، وَ ؿْ قفِ اِض رَ أَ ، وَ ؿْ فِ ِس ػُ كْ أَ 

و مَ  ؾ  ـُ ، وَ ؿْ فِ عِ قَ بِ وَ  ؿْ فِ ـوكِ بَ هْ رُ وَ  ؿْ فِ تِ ػَ وؿِ َش أَ ، وَ ؿْ هِ دِ وهِ َص وَ  ؿْ فِ بِ وئِ ؽَ وَ 

 ؿَ  ـْ مِ  ؿْ فِ ـيْ دِ يْ أَ  ًَ ْح ـتَ 
 ـَ  وْ أَ  ؾٍ قْ ؾِ

...شْرٍ ثِ
(1)

. 

 اهللهذا ُم٤م أقمٓمك قمبُد »إمم أهؾ إيٚمٞم٤مء:  وذم قمٝمد قمٛمر 

ُمـ األُم٤من: أقمٓم٤مهؿ أُم٤مًٟم٤م ألٟمٗمسٝمؿ،  ٚمٞم٤مءَ اعم١مُمٜملم أهَؾ إي أُمػمُ  قمٛمرُ 

 وؾم٤مئر ،وسمريئٝم٤م وؾم٘مٞمٛمٝم٤موأُمقاهلؿ، وًمٙمٜم٤مئسٝمؿ وصٚمب٤مهنؿ، 

 ُمـ وال ،ُمٜمٝم٤م صٜمت٘مَ يُ  وال ،مدَ هُت  وال ،يمٜم٤مئسٝمؿ ـسٙمَ شمُ  ال -ٝم٤متِ ُمٚمَّ 

 هقنٙمرَ يُ  وال ،أُمقاهلؿ ُمـ رء ُمـ وال ،صٚمٞمبٝمؿ ـُمِ  وال ،زه٤مطمٞم  

ش...ُمٜمٝمؿ أطمد ْم٤مريُ  وال ،ديٜمٝمؿ قمغم
(2)

. 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[879اًمب٘مرة: ]﴾  ۆ ۈ
                                                           

 .732( رىمؿ 447/ 2( أظمرضمف اسمـ زٟمجقيف ذم األُمقال، )8)

 (.609/ 3( شم٤مريخ اسمـ ضمرير، )2)
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ـْ »: ☺وىم٤مل   نَّ إِ وَ ، يِ ـَّ َج ـَي افْ َح ائِ رَ  َيِرْح  ؿْ ـًدا فَ وهَ ُمعَ  َؿتََؾ  َم

شوومً ظَ  غَ عِ بَ رْ أَ  ةِ ْرَ ِس مَ  ـْ مِ  ُد ُتقَج  وفَ َح ـيْ رِ 
(1)

. 

خلٚمٞمٗمتف ُمـ سمٕمده، ىم٤مل:  وذم وصٞم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ـ ُمِ  َؾ ٝمؿ، وأن ُي٘م٤مشمِ تَ  ـم٤مىمَ ٝمؿ إالَّ وأوصٞمف سم٠مهؾ اًمذُم٦م ظمػًما أالَّ ُيٙمٚم ٗمَ »

 َ  ومداءُ  ـ ورائٝمؿ، وجي٥ُم قا ُمِ هلؿ سمٕمٝمدهؿ، وُي٤مـمُ  ورائٝمؿ، وأن ُيقذم 

شأم مل يٙمقٟمقا ،أرساهؿ ؾمقاء يم٤مٟمقا ذم ُمٕمقٟمتٜم٤م
(2)

. 

٤مؤهؿ إٟمًَّم سَمذًمقا اجلزي٦م ًمتٙمقن دُم: » قمكم   ىم٤ملو

شيمدُم٤مئٜم٤م، وأُمقاهلؿ يم٠مُمقاًمٜم٤م
(3)

. 

َق  ☺ أن رؾمقل اهلل»وذم احلدي٨م:  قمغم  سمّمدىم٦مٍ  شمّمدَّ

شى قمٚمٞمٝمؿ، ومٝمل دُمرَ ُمـ اًمٞمٝمقدِ  سمٞم٧ٍم  أهؾِ 
 (4)

. 

                                                           
 (.6984، 3866( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)

 (.20058( رىمؿ )809/ 88اعمّمٜمػ، ) ( أظمرضمف قمبد اًمرزاق ذم2)

 (.879/ 4( أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف، )3)

 .8993( رىمؿ 728( أظمرضمف أسمق قمبٞمد ذم األُمقال، )ص4)
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ُمرَّ سمب٤مب ىمقٍم وقمٚمٞمف  أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب »وذم األصمر: 

، فِ ـ ظمٚمٗمِ ُمِ  هُ دَ ُْم ، ؿمٞمخ يمبػم  ير، ومضب قمَ ُل ٠مَ س  ؾم٤مئؾ يَ 

 كَ جل٠مَ ىم٤مل: ومًم أَ  ،اًمٙمت٤مب أٟم٧ما وم٘م٤مل: هيقدي   وىم٤مل: ُمـ أي  أهؾِ 

سمٞمده  وم٠مظمذ قمٛمرُ  واحل٤مضم٦م واًمسـ، اجلزي٦مَ  ُل ٠مَ ؾم  رىا ىم٤مل: أُ إمم ُم٤م أَ 

 
ٍ
رؾمؾ إمم ُمـ اعمٜمزل، صمؿ أَ  وذه٥م سمف إمم ُمٜمزًمف، ومرضخ ًمف سمٌمء

ٟمّمٗمٜم٤مه، ، ومقاهلل ُم٤م أَ هُ وم٘م٤مل: اٟمٔمر هذا وُ سم٤مءَ  ،اعم٤ملِ  سمٞم٧ِم  ظم٤مزنِ 

ڻ   ڻ ڻ﴿صمؿ ٟمخذًمف قمٜمد اهلرم،  ،فُ تَ ٤م ؿمبٞمبَ ٜمَ ٚم  يمَ أَ  إن  

ش[60 ]اًمتقسم٦م:﴾ ۀ
(1)

. 

أن قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز يمت٥م إمم قم٤مُمٚمف قمغم »وذم األصمر: 

ُمـ أهؾ  َؽ ٚمَ بَ : أُم٤م سمٕمد، اٟمٔمر َُمـ ىمِ (قمدي سمـ أرـم٤مة)اًمبٍمة 

، ٥ُم قمٜمف اعمٙم٤مؾِم  ىمقشمف، ووًم٧َّم   ٧م  ٗمَ ٕمُ اًمذُم٦م ُمـ يَمؼِمَت ؾِمٜمُّف، وَض 

ِر قمٚمٞمف ُمـ سمٞم٧ِم  شفُ حُ ُيّمٚمِ   ُم٤ماعمسٚمٛملم ُم٤ملِ  وم٠َمضم 
(2)

. 

                                                           
األُمـقال،  (، وأسمق قمبٞمـد ذم806( أظمرضمف أسمق يقؾمػ ذم اخلراج، )ص8)

 (.46)ص

 (.48( أظمرضمف أسمق قمبٞمد ذم األُمقال، )ص2)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[805]اًمٜمس٤مء: ﴾ پ پ ڀ ڀ      پ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[58 ]اًمٜمس٤مء:﴾ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

 فُ ػَ ؾَّ ـَ  وْ أَ  ،فُ َص ؼَ تَ اكْ  وِ أَ  ا،ًد وهَ عَ مُ  ؿَ ؾَ طَ  ـْ مَ  َل أَ » :☺وىم٤مل 

  ْرِ غَ بِ  وئً قْ َص  فُ ـْ مِ  َذ َخ أَ  وْ أَ  ،فِ تِ وؿَ ضَ  َق قْ ؾَ 
 فُ ُج قْ جِ َح  وكَ لَ ؾَ  ،سٍ ػْ كَ  ِى قْ ضِ

شيِ ومَ قَ ؼِ افْ  مَ قْ يَ 
(1)

. 

ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

                                                           
 (.88738ٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، )(، واًمب3052( أظمرضمف أسمق داود، )8)
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ی ی ی  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی

 .[5 ]اعم٤مئدة:﴾ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ 

 .[5]اعم٤مئدة:  ﴾ک

اًمتـل  اعمسـٛمقُم٦مِ  ـ اًمِمـ٤مةِ ُِمـ َؾ يَمـأَ  ☺ اًمٜمبـلَّ  أنَّ »وذم احلدي٨م: 

ش٦مُ ٤م ًمف اعمرأُة اًمٞمٝمقديَّ ٝمَ ـشم  أهدَ 
 (1)

. 

 قمغم ظمبزِ  هيقدي   دقمقةَ  َؾ بِ ىمَ  ☺ أٟمف»: -أيًْم٤م- وذم احلدي٨م

شؾمٜمخ٦مٍ  وإه٤مًم٦مِ  ؿمٕمػمٍ 
 (2).

 

 قمٜمد سم٤معمديٜم٦م ًمف ٤مرقمً دِ  ☺ لُّ اًمٜمب ـَ هَ رَ » : أٟمس قمـو

شفِ ألهٚمِ  اػمً ٕمِ ؿَم  ُمٜمف ذَ ظَم وأَ  ،ي  هيقد
(3)

. 

                                                           
 (.4428( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)

 .(83208)أظمرضمف أمحد   (2)

 (.2069( أظمرضمف اًمبخ٤مري )3)
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ك َس يُ  ٌض رْ أَ  لَ هِ ، وَ ْكَ مِ  قنَ ُح تَ ػْ تَ َش  ؿْ كَّؽُ إِ » :☺وىم٤مل  ؿَّ

 ؿْ فُ ـفَ  نَّ نِ و: ؾَ فَ ؾِ هْ  أَ َػ قا إِ ـُ ِس ْح لَ و ؾَ قهَ ؿُ تُ ْح تَ ا ؾَ ذَ نِ ، ؾَ اطُ ْرَ ؼِ و افْ فَ قْ ؾِ 

شًرافْ ِص ًي وَ مَّ ذِ  أو ىم٤مل: ًم،ـحِ رَ وَ  يً مَّ ذِ 
(1)

. 

ج سمٕمُض  ـ اًمّمح٤مسم٦م رضقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ ُمِ  وىمد شمزوَّ

ـِ  : يمحذيٗم٦مَ ٤مٍت ٞمَّ يمت٤مسمِ   اًمٞمًمنِ  سم
 (2)

. 

ٙم٤من: سمحٞم٨م ال اًمٕمٛمؾ ذم قمًمرة األرض ُمـ اًمنميٕم٦م سمٛم

ٿ ٿ ٹ ﴿، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ذم هذا اًمّمددِ  رُ  األواُمِ ََم حُت 

 .[85 ]اعمٚمؽ:﴾ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ

   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[80 ]اجلٛمٕم٦م:﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ

                                                           
 (.2543( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )8)

(، واًمبٞمٝم٘مـل ذم اًمٙمـؼمى، 455، )اًمذُمـ٦م( أظمرضمف اخلالل ذم أطمٙم٤مم أهؾ 2)

 (.474/ 3(، واسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ، )7/280)
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چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[20 ]اعمزُمؾ:﴾ ڇ ڇ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[28 ]احل٩م: ﴾ڱ ڱ ڱ ں

ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿٤مل اهلل شمٕم٤ممم: وىم

 .[54-53 ]ـمف:﴾ چ چ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

 .[84 ]اًمٜمحؾ:﴾ وئ

گ گ گ ڳ  ک ک ک گ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[88 -80 ]ؾمب٠م:﴾ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ

 :-اإلٟمس٤من ُمـ يمس٥م يده ي٠ميمَؾ  قمغم أن   ٤مصمًّ ٤مطم- ☺وىم٤مل 

، هِ دِ يَ  ؾِ ؿَ ظَ  ـْ مِ  َؾ ـُ لْ يَ  نْ أَ  ـْ ا مِ ْرً ، َخ طُّ و ؿَ ومً عَ ضَ  ٌد َح أَ  َؾ ـَ و أَ مَ »
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شهِ دِ يَ  ؾِ ؿَ ظَ  ـْ مِ  ُؾ ـُ لْ يَ  ونَ ـَ   دَ اوُ اهلل دَ  لَّ بِ كَ  نَّ إِ وَ 
(1)

. 

ْن َلَ »: -اعمس٠مًم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ وشمركِ  ٤مصمًّ ٤مطم- ☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

ـُ َح أَ  َى طِ تَ ْح ـيَ  ًدا َح أَ  َل لَ َيْس  نْ أَ  ـْ مِ  فُ فَ  ْرٌ َخ  هِ رِ فْ  طَ َذ ًي ظَ مَ زْ ُح  ؿْ ُد

شفُ عَ ـَ ؿْ يَ  وْ أَ  فُ قَ طِ عْ قُ ؾَ 
(2)

. 

طملم يٕمٛمؾ ًمـ يٕمدم اعمسٚمؿ ُمبٞمٜم٤ًم أن - ☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

ًظو رْ زَ  عُ رَ زْ  يَ َل ًشو، وَ رْ ؽَ  ؿٌ ؾِ ْس مُ  ُس رِ غْ  يَ َل » :-ظمػًما أو أضمًرا

ـَ لَّ إِ  ءٌ  َرْ َل وَ  ،يٌ ابَّ  دَ َل وَ  ،ونٌ َس كْ إِ  فُ ـْ مِ  ُؾ ـُ لْ قَ ؾَ  شيٌ ؿَ َد َص  فُ فَ  ًْ وكَ  
(3)

. 

 اًمٕمٛمؾ واإلقمالء ُم١ميمًدا قمغم شم٘مديس- ☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

 دِ قَ بِ وَ  يُ وظَ افسَّ  ًِ ومَ ؿَ  نْ إِ »: -ُمـ ىمٞمٛمتف طمتك ذم أطمٚمؽ اًمٔمروف

شْؾ عَ ػْ قَ ؾْ ؾَ  وفَ َش رِ غْ ك يَ تَّ َح  قمَ ؼُ لَّ يَ أَ  وعَ طَ تَ اْش  نِ نِ ؾَ  يٌ ؾَ قْ َؾِس  ؿْ ـُ دِ َح أَ 
(4)

. 

                                                           
 (.2072( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)

 (.2374، 2074( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )2)

 (.8552(أظمرضمف ُمسٚمؿ، )3)

 (.479(، واًمبخ٤مري ذم األدب اعمٗمرد، )82988( أظمرضمف أمحد، )4)
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نَّ إِ » :-اإلطمس٤منإمم اإلشم٘م٤من و ًٞم٤مقماد- ☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

شفُ ـَ ؼِ تْ يُ  نْ ًل أَ ؿَ ظَ  ؿْ ـُ ُد َح أَ  َؾ ؿِ ا ظَ ذَ إِ  ىُّ حِ ـيُ  اهللَ
(1)

. 

ٗمٝم٤م وحتسـ شمقضمٞمٝمٝم٤م ذم سمٖمرائز اإلٟمس٤من وشمقفم   رُّ ٘مِ اًمنميٕم٦م شمُ 

اًمتٛمٚمُّؽ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ٥م  طُم  همريزةُ  :اًمٜم٤مومع اعمثٛمر، وُمـ ذًمؽ

 ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہڻ ﴿

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

﮸  ﮷   ﮶  ﮴﮵ ﮳   ﮲  ےۓ ۓ

 .[84]آل قمٛمران: ﴾ ﮹

 .[275 ]اًمب٘مرة:﴾ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ﴿شمٕم٤ممم:  اهللوىم٤مل 

 .[46 ]اًمٙمٝمػ: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 وسمٕمد اًمتسٚمٞمؿ سمذًمؽ يمٚمف شم٠ميت اًمْمقاسمط واعمح٤مذير واعمحٔمقرات،

                                                           
 (.4929(، واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م، )4386( أظمرضمف أسمق يٕمغم ذم ُمسٜمده، )8)
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ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

﮹﮺ ﮳  ے ے ۓ ۓ﮲  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵   ﮴ 

﴾ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 .[279-278 ]اًمب٘مرة:

ڤ ڤ  ٹ ڤ ڤ﴿شمٕم٤ممم:  اهلل وىم٤مل

 .[29 ]اًمٜمس٤مء:﴾ ڦ ڦ ڦ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[5 ]اًمٜمس٤مء:﴾ ۈ

 .[26 ]اإلرساء:﴾ ڭ ڭ ڭ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[29 ]اإلرساء:﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 ؿْ ؽُ اَض رَ ظْ أَ وَ  ؿْ ؽُ افَ قَ مْ أَ وَ  ؿْ ـُ وءَ مَ نَّ دِ نِ ... ؾَ : »☺ىم٤مل و

ش...امٌ رَ َح  ؿْ ؽُ قْ ؾَ ظَ 
(1)

. 

                                                           
 (.8679(، وُمسٚمؿ، )8739، 805( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)
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 ؿْ ؽُ َض عْ بَ  ؾَّ عَ فَ وَ  ،َلَّ إِ  قنَ ؿُ ِص تَ ْخ ـتَ  ؿْ ؽُ كَّ إِ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

 جَّ ُح بِ  ـُ َح ـفْ أَ 
 وئً قْ َص  قفِ ِخ أَ  ؼ  َح بِ  فُ فَ  ًُ قْ َض ؿَ  ـْ ؿَ ؾَ  ،ضٍ عْ بَ  ـْ مِ  فِ تِ

شوهَ ْذ ُخ لْ  يَ َل ؾَ  ورِ افـَّ  ـَ مِ  يً عَ طْ ؿِ  فُ فَ  عُ طَ ؿْ أَ  وـؿَ كَّ نِ ؾَ  -فِ فِ قْ ؼَ بِ 
(1)

. 

قمغم  حت٨مُّ  -أيًْم٤م-ومٝمل ويمًم شمٕمؽمف اًمنميٕم٦م سم٤معمٚمٙمٞم٦م اخل٤مص٦م 

ک ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: اإلٟمٗم٤مق وشم٘مقي٦م اعمّم٤مرف اًمٕم٤مُم٦م، اًمبذل و

 .[7 :]احلديد﴾ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

﴾ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[33 ]اًمٜمقر:

ڳ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[25-24 ]اعمٕم٤مرج:﴾ ڱ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

                                                           
 (.8783(، وُمسٚمؿ، )6967 ،2680( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)
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 .[268 ]اًمب٘مرة:﴾ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[888 ]اًمتقسم٦م:﴾ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ

ٜم٤مع قمـ اًمٜمٗم٘م٦م اًمقاضمب٦م سم٤معم٤مل واالُمت ،يمًم هن٧م اًمنميٕم٦م قمـ اًمبخؾ

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿اهلل شمٕم٤ممم:  ، ىم٤ملواعمٜمدوسم٦م

 .[880 ]آل قمٛمران:﴾ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[895 ]اًمب٘مرة:﴾ ہہ ھھ ھ ھ ے ے

وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[280 ]اًمب٘مرة:﴾ ېئ

ت، وشمبلم وىمد زظمرت اًمسٜم٦م سمٜمّمقص يمثػمة شمْمبط شمٚمؽ اعمٕم٤مُمال

ـِ »: ☺ىم٤مل طمٙم٤مم ذم اًمبٞمع وضقاسمٓمف وحم٤مذيره، شمٗمّمٞمؾ األ  رَ ؽَ تَ اْح  َم

شسِ َل ؾْ اْلِ وَ  امِ َذ ُج ـوفْ بِ  اهللُ فُ بَ َضَ  ؿْ فُ ومَ عَ ضَ  غَ ؿِ ؾِ ْس ؿُ ـ افْ َذ ظَ 
(1)

. 
                                                           

 (.55(، واًمٓمٞم٤مًمز، )2855(، واسمـ ُم٤مضمف، )835( أظمرضمف أمحد، )8)
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ـِ » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل   شئٌ وضِ َخ  قَ فُ ؾَ  رَ ؽَ تَ اْح  َم
(1)

. 

رَ َل »: ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل  ارَ َل وَ   َضَ  ش ِضَ
(2)

. 

 ،َلُ ؽَ افْ وَ  ،وءُ ـؿَ ـافْ : ـَ عْ ـَ ؿْ يُ  َل  ٌث َل ثَ » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

شورُ افـَّ وَ 
(3)

. 

  وءِ ـؿَ ـافْ  ُؾ ْض ؾَ  عُ ـَ ؿْ  يُ َل » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 
 فِ بِ  عَ ـَ ؿْ قُ فِ

شَلِ ؽَ افْ  ُؾ ْض ؾَ 
(4)

. 

ـْ » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل   فِ بِ  عَ ـَ ؿْ قَ فِ  وءِ ـؿَ ـافْ  َؾْضَؾ  عَ ـَ مَ  َم

شيِ ومَ قَ ؼِ افْ  مَ قْ يَ  َؾفُ ْض اهللُ ؾَ  فُ عَ ـَ مَ  َلِ ؽَ افْ  َؾ ْض ؾَ 
(5)

. 

                                                           
 (.8605( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )8)

 (.2348واسمـ ُم٤مضمف، ) ،(2865( أظمرضمف أمحد، )2)

 (.2473( أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف )3)

 (.8566(، وُمسٚمؿ، )6962، 2253( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )4)

(، واًمٓمؼما  6722(، وأمحد، )530( أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ذم ُمسٜمده، )5)

 (.93ذم اًمّمٖمػم، )
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 .[88]ق:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[70]األطمزاب: ﴾ ھ

 .[83]اًمب٘مرة: ﴾ ې ې ى﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[53ء: ]اإلرسا

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و

 .[888 ]اًمب٘مرة:﴾ ىئ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[24 ]ؾمب٠م:﴾ ڇ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[4 ]األطم٘م٤مف:﴾ ې

، واًمسٜم٦م وضم٤مء اًمٜمٝمل اًمنمقمل قمـ ُمٜمٙمرات األىمقال ذم اًم٘مرآن
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿اهلل شمٕم٤ممم:  ىم٤مل

 .[848 ]اًمٜمس٤مء:﴾ ڀڀ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

 .[33]األقمراف:  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 وَ  ،ِز  افْ  َػ إِ  يدِ فْ ـيَ  َق ْد افص   نَّ إِ »: ☺وىم٤مل 
 يدِ فْ ـيَ  ِزَّ افْ  نَّ إِ

 نَّ إِ وَ  ،وؼً يْ د  ِص  قنَ ؽُ يَ  كتَّ َح  ُق ُد ْص قَ فَ  َؾ ُج افرَّ  نَّ إِ وَ  ،يِ ـَّ َج ـافْ  َػ إِ 

 ،ورِ افـَّ  َػ إِ  يدِ فْ ـيَ  قرَ ُج ػُ افْ  نَّ إِ وَ  ،قرِ ُج ػُ افْ  َػ إِ  يدِ فْ ـيَ  َب ذِ ؽَ افْ 

شوابً ذَّ ـَ  اهلل َد ـْ ظِ  َى تَ ؽْ يُ  كتَّ َح  ُب ذِ ؽْ قَ فَ  َؾ ُج افرَّ  نَّ إِ وَ 
(1)

. 

 ْغَ بَ  ُح ؾِ ي ُيْص ذِ اُب افَّ ذَّ ؽَ افْ  َس قْ فَ » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

 شاْرً قل َخ ؼُ و يَ ا، أَ ْرً ل َخ ؿِ ـْ قَ : ؾَ وسِ افـَّ 
(2)

. 

ـْ » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل  ْ غَ قُ ؾْ ًرا ؾَ ؽَ ـْ مُ  ؿْ ؽُ ـْ ى مِ أَ رَ  َم  ،هِ دِ قَ بِ  هُ ر 
                                                           

 (.2607(، وُمسٚمؿ، )6094( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)

 (.2605(، وُمسٚمؿ، )2692( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )2)
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ش...فِ وكِ َس ؾِ بِ ؾَ  عْ طِ تَ ْس يَ  ؿْ ـفَ  نْ نِ ؾَ 
(1)

. 

 ؿْ ؽُ ِس ػُ كْ أَ وَ  ؿْ ؽُ افِ قَ مْ لَ بِ  غَ ـِ ْؼِ ؿُ ـوا افْ ُد وهِ َج » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

 ــَ ِس فْ أَ وَ 
شؿْ ؽُ تِ

(2)
. 

 هلل :ىم٤مل اعمـ :ىمٚمٜم٤م ،يُ َح قْ ِص ـَّ اف ـُ يْ افد  » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

 ْس ؿُ ـافْ  يِ ؿَّ ئِ ِلَ وَ  فِ فِ قْ ُش رَ فِ وَ  فِ وبِ تَ ؽِ فِ وَ 
 ومَّ ظَ وَ  غَ ؿِ ؾِ

شؿْ فِ تِ
(3)

. 

ً   ؿِ ؾِ ْس ؿُ ـ افْ َذ ظَ  ؿِ ؾِ ْس ؿُ ـؼُّ افْ َح » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و  ،ِش

ا ذَ إِ ، وَ قفِ ؾَ ظَ  ؾ ؿْ َس ؾَ  فُ تَ قْ ؼِ ا فَ ذَ إِ اهللا ىم٤مل:  ي٤م رؾمقَل  َـّ ىمٞمؾ: ُم٤م هُ 

ش...فُ فَ  ْح َص وكْ ؾَ  َؽ َح َص ـْ تَ ا اْش ذَ إِ ، وَ فُ بْ جِ لَ ؾَ  وكَ ظَ دَ 
(4)

. 

 َد ـْ ظِ  لٍ َظْد  يُ ؿَ ؾِ ـَ  ودِ فَ جِ ـُؾ افْ َض ؾْ أَ » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

شرٍ وئِ َج  ونٍ طَ ؾْ ُش 
(5)

. 

                                                           
 (.49( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )8)

 (.58، 7/ 6) (، واًمٜمس٤مئل،2504(، وأسمق داود، )82246( أظمرضمف أمحد، )2)

 (.55( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )3)

 (.2862(، وُمسٚمؿ، )8240، )( أظمرضمف اًمبخ٤مري4)

ــــد، )5) ــــف أمح ــــق داود، )88843( أظمرضم ــــذي، 4344(، وأسم (، واًمؽمُم

 (.4088(، واسمـ ُم٤مضمف، )2874)
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ـْ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و  ؿَ جِ ـُأفْ  فُ ؿَ تَ ؽَ ؾَ  ؿٍ ؾْ ظِ  ـْ ظَ  َؾ ئِ ُش  َم

شيِ ومَ قَ ؼِ افْ  مَ قْ يَ  ورٍ كَ  ـْ مِ  ومٍ َج ؾِ بِ 
(1)

. 

ـْ » :☺ -أيًْم٤م-ل ىم٤مو  رِ ِخ اْل  مِ قْ قَ افْ وهلل وَ بِ  ـُ مِ مْ يُ  ونَ ـَ  َم

شًَ ؿُ ْص قَ فِ  وْ ا أَ ْرً َخ  ْؾ ؼُ قَ ؾْ ؾَ 
(2)

. 

 ومَ  ؾ  ؽُ بِ  َث د  َح ـيُ  نْ أَ ـَِذًبو  ءِ رْ ؿَ ـوفْ بِ  كػَ ـَ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

شعَ ؿِ َش 
(3)

. 

ـْ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و َث  َم  فُ كَّ ى أَ رَ يَ  قَ هُ وَ  ٌٍ يْ دِ َح بِ  َحدَّ

شغَ بِ وذِ ؽَ افْ  ُد َح أَ  قَ فُ ؾَ  ٌب ذِ ـَ 
(4)

. 

 ،وَل ؿَ وَ  قَؾ ؿِ  :وثً َل ثَ  ؿْ ؽُ فَ  هَ رِ ـَ  اهللَ نَّ إِ » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

شالِ مَ افسُّ  ةَ رَ ثْ ـَ وَ  ،ولِ ـؿَ ـافْ  يَ وظَ َض إِ وَ 
(5)

. 

                                                           
ـ ُم٤مضمف، )2649(، واًمؽمُمذي، )3658( أظمرضمف أسمق داود، )8)  (.264(، واسم

 (.47(، وُمسٚمؿ، )6835، 6089، 6088( أظمرضمف اًمبخ٤مري )2)

 (.5)أظمرضمف ُمسٚمؿ ( 3)

 (.29)(، واسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف 20234)( أظمرضمف أمحد 4)

 (.593(، وُمسٚمؿ )8477( أظمرضمف اًمبخ٤مري )5)
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اًمتٜم٘مؾ واًمتحرك  اإلٟمس٤من ذم ؼَّ طَم  اًمنميٕم٦مُ  ٧ِم ٜمَ ُمَّ ًم٘مد أَ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ب٤مح، واًمسٗمر اعم

 .[85 ]اعمٚمؽ:﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ

﴾ ىئ ی ی ی ی جئ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[68 ]هقد:

﴾ ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[97 ]اًمٜمس٤مء:

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[808]اًمٜمس٤مء: ﴾ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[800 ]اًمٜمس٤مء:﴾ ۉ ې ېې
ٜم٦م آداب يمثػمة شمْمب ط اًمسٗمر واًمتٜم٘مؾ واًمضب ذم وذم اًمسُّ

 ،ونِ وكَ طَ قْ َص  ونِ بَ اـِ افرَّ وَ  ،ونٌ طَ قْ َص  ُى اـِ افرَّ » :☺ىم٤مل األرض، 
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شٌى ـْ رَ  يُ ثَ َل افثَّ وَ 
(1)

. 

 ؽَّ  َص َل  وٍت وبَ َج تَ ْس مُ  قاٍت ظَ دَ  ُث َل ثَ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

 قَ افْ  ةُ قَ ظْ دَ  :َـّ قفِ ؾِ 
شقمِ ؾُ ظْ ؿَ ـافْ  ةُ قَ ظْ دَ وَ  ،رِ وؾِ َس ؿُ ـافْ  ةُ قَ ظْ دَ وَ  ،دِ افِ

(2)
. 

يم٤من إذا  ☺أن رؾمقل اهلل »:  سمـ قمٛمرقمـ ا وذم احلدي٨م

ي ذِ افَّ  ونَ َح بُ َش : صمؿ ىم٤مل ،٤م صمالصمً ٤م إمم ؾمٗمر يمؼمَّ اؾمتقى قمغم سمٕمػمه ظم٤مرضًم 

ـُ مَ وَ  ،اَذ و هَ ـَ فَ  رَ خَّ َش   رِ ؼْ مُ  فُ و فَ ـَّ و 
 ؼَ ـْ ؿُ ـو فَ ـَ ب   رَ َػ و إِ كَّ إِ وَ  ،غَ كِ

و كَّ إِ  ؿَّ فُ افؾَّ  ،قنَ بُ ؾِ

 ؿَّ فُ افؾَّ  ،َض رْ و تَ مَ  ؾِ ؿَ عَ افْ  ـَ مِ وَ  ،ىقَ ؼْ افتَّ وَ  ِزَّ ا افْ َذ و هَ كَ رِ ػَ يف َش  َؽ فُ لَ ْس كَ 

يف  ُى وحِ افصَّ  ًَ كْ أَ  ؿَّ فُ افؾَّ  ،هُ َد عْ و بُ ـَّ ظَ  قِ اضْ وَ  ،اَذ و هَ كَ رَ ػَ و َش ـَ قْ ؾَ ظَ  نْ ق  هَ 

 ،رِ ػَ افسَّ  وءِ ثَ ظْ وَ  ـْ مِ  َؽ بِ  قذُ ظُ  أَ ن  إِ  ؿَّ فُ فؾَّ ا ،ؾِ هْ يف اْلَ  يُ ػَ قْ ؾِ َخ ـافْ وَ  ،رِ ػَ افسَّ 

وإذا رضمع  ،ؾِ هْ اْلَ وَ  لِ َم ـيف افْ  ِى ؾَ ؼَ ـْ ؿُ ـافْ  ءِ قْ ُش وَ  ،رِ ظَ ـْ ؿَ ـافْ  يِ آبَ ـَ وَ 

شونَ ُد ومِ و َح ـَ ب  رَ فِ  ،ونَ ُد وبِ ظَ  ،قنَ بُ وئِ تَ  ،قنَ بُ آيِ  :وزاد ومٞمٝمـ ،ىم٤مهلـ
(3)

. 

                                                           
 (.8674(، و اًمؽمُمذي )6748(، وأمحد )35( أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م )8)

 (.8905(، واًمؽمُمذي )8536( أظمرضمف أسمق داود )2)

 .(8342ُمسٚمؿ )( أظمرضمف 3)
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 ☺اًمٜمبل يم٤من » :ىم٤مل قمـ أٟمس  -أيًْم٤م-وذم احلدي٨م 

شأو قمِمٞم٦مً  ويم٤من ي٠مشمٞمٝمؿ همدوةً  ًمٞماًل، فُ أهٚمَ  ُق رُ ٓم  ال يَ 
(1)

. 

 يم٤من» ىم٤مل: قمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ  -أيًْم٤م-وذم احلدي٨م 

ومػميمع ومٞمف  :ُمـ ؾمٗمر سمدأ سم٤معمسجد مَ دِ إذا ىمَ  ☺ اًمٜمبلُّ 

شريمٕمتلم
(2)

. 

                                                           
 (.8928( أظمرضمف ُمسٚمؿ )8)

 (.4488( أظمرضمف اًمبخ٤مري )2)

V 
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 األسباب المتعلقة بالحريات
 

 ويمٞمؾ اًمٓم٤مئٗم٦م اإلٟمجٞمٚمٞم٦م ذم ؿول افؼس برشقم صحوتي

قمـ ُمقىمػ اًمنميٕم٦م ُمـ همػم اعمسٚمٛملم ُمـ رقم٤مي٤م اًمدوًم٦م  -ُمٍم

ذم يمؾ قمٝمد أو طمٙمؿ اًمتزم ومٞمف اعمسٚمٛمقن سمٛمب٤مدئ »: -اإلؾمالُمٞم٦م

اًمديـ اإلؾمالُمل يم٤مٟمقا يِمٛمٚمقن رقم٤مي٤مهؿ ُمـ همػم اعمسٚمٛملم 

أؾمب٤مب احلري٦م واألُمـ  واعمسٞمحٞملم قمغم وضمف اخلّمقص سمٙمؾ  

 -ٗمقس سمّمدٍق واًمسالم، ويمٚمًم ىم٤مُم٧م اًمنمائع اًمديٜمٞم٦م ذم اًمٜم
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قمـ ؿمقائ٥م اًمتٕمّم٥م اعمٛم٘مقت واًمري٤مء اًمدظمٞمٚملم قمغم  سمٕمٞمدةً 

يمٚمًم ؾمٓمٕم٧م ؿمٛمس احلري٤مت اًمديٜمٞم٦م، واًمت٘مك اعمسٚمؿ  -اًمديـ

شواعمسٞمحل ذم اًمٕمٚمؿ اإلجي٤ميب واًمقطمدة اخلالىم٦م
(1)

. 

 -سمٓمريرك األىمب٤مط اًمٙم٤مصمقًمٞمؽوؿول افؽورديـول إصطػوكقس 

وًم٘مد » :-ُم١ميمًدا قمغم أُم٤من همػم اعمسٚمٛملم ذم فمؾ اًمنميٕم٦م

ذم يمؾ  -واعمسٞمحٞم٦م سم٤مًمذات -ضمدت اًمدي٤مٟم٤مت األظمرىوَ 

اًمٕمّمقر اًمتل يم٤من احلٙمؿ اإلؾمالُمل ومٞمٝم٤م ىم٤مئًًم سمّمقرشمف 

ذم فمؾ أي ٟمٔم٤مم آظمر ُمـ طمٞم٨م األُم٤من  فُ ٘مَ ٚم  ُم٤م مل شمَ  -اًمّم٤مدىم٦م

شواالـمٛمئٜم٤من ذم ديٜمٝم٤م وُم٤مهل٤م، وقمرضٝم٤م وطمريتٝم٤م
(2)

 . 

وًم٘مد : »)أظمالق اعمسٚمٛملم وقم٤مداهتؿ(ذم يمت٤مسمف  جقتقف وؿول

صمب٧م أن اًمٗم٤محتلم ُمـ اًمٕمرب يم٤مٟمقا قمغم هم٤مي٦م ذم ومْمٞمٚم٦م اعمس٤محم٦م 
                                                           

 .(248سمٞمٜم٤مت احلؾ اإلؾمالُمل، ًمٚم٘مرض٤موي، )ص( 8)

 .(246( سمٞمٜم٤مت احلؾ اإلؾمالُمل، ًمٚم٘مرض٤موي، )ص2)
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ر  اًمتل مل شمٙمـ شُمَتقىمع ُمـ أٟم٤مس يٛمٚمقن ديٜم٤ًم ضمديًدا، وُم٤م ومٙمَّ

اًمٕمريب ىمط ذم أؿمد أـمقار حتٛمسف ًمديٜمف اجلديد أن ُيٓمٗمئ 

شسم٤مًمدُم٤مء ديٜم٤ًم ُمٜم٤مومًس٤م ًمديٜمف
(1)

 . 

ن ويم٤م»: )طمْم٤مرة اًمٕمرب(ذم يمت٤مسمف  جقشتوف فقبقنوؿول 

وأن ي٘مؽمومقا  ؿ،هُ اًمٕمرب األومم أسمّم٤مرَ  ومتقُح  َل ٛمِ يٛمٙمـ أن شُمٕم  

، ويسٞمئقا ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمٖمٚمقسملم، ُمـ اعمٔم٤ممل ُم٤م ي٘مؽمومف اًمٗم٤محتقن قم٤مدةً 

هقهؿ قمغم اقمتٜم٤مق ديٜمٝمؿ اًمذي يم٤مٟمقا يرهمبقن ذم ٟمنمه رِ ٙم  ويُ 

 ذم اًمٕم٤ممل...، وًمٙمـ اًمٕمرب اضمتٜمبقا ذًمؽ: وم٘مد أدرك اخلٚمٗم٤مءُ 

 ٜمدهؿ ُمـ اًمٕمب٘مري٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ُم٤م ٟمدراًمذيـ يم٤من قم -اًمس٤مسم٘مقن

واًمدي٤مٟم٤مت  ؿَ ٔمُ أن اًمٜمُّ  -وضمقده ذم دقم٤مة اًمدي٤مٟم٤مت اجلديدة

أهؾ ؾمقري٦م  -يمًم رأيٜم٤م -ٗمرض ىَمرًسا: ومٕم٤مُمٚمقاًمٞمس٧م مم٤م يُ 

                                                           
 .(232( سمٞمٜم٤مت احلؾ اإلؾمالُمل، ًمٚم٘مرض٤موي، )ص8)
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وُمٍم وأؾمب٤مٟمٞم٤م ويمؾ ىمٓمر اؾمتقًمقا قمٚمٞمف سمٚمٓمػ قمٔمٞمؿ شم٤مريملم 

هلؿ ىمقاٟمٞمٜمٝمؿ وٟمٔمٛمٝمؿ وُمٕمت٘مداهتؿ، همػم وم٤مرضلم قمٚمٞمٝمؿ 

ذم اًمٖم٤مًم٥م إذا ُم٤م ىمٞمس٧م سمًم يم٤مٟمقا يدومٕمقٟمف  ؾمقى ضمزي٦م زهٞمدة

ؾم٤مسمً٘م٤م ذم ُم٘م٤مسمؾ طمٗمظ األُمـ سمٞمٜمٝمؿ، وم٤محلؼ أن األُمؿ مل شمٕمرف 

شوم٤محتلم ُمتس٤محملم ُمثؾ اًمٕمرب، وال ديٜم٤ًم ؾمٛمًح٤م ُمثؾ ديٜمٝمؿ
(1)

 . 

ُم٤مئ٦م ُمنموع ًمت٘مسٞمؿ )ص٤مطم٥م يمت٤مب  دوجق ؾورا وؿول

إن اًمدوًم٦م »ومٞمًم ٟم٘مٚمف قمٜمف األُمػم ؿمٙمٞم٥م أرؾمالن:  شمريمٞم٤م(

هت٤مضمؿ  (هـ8299 -699)ٞمحٞم٦م فمٚم٧م ُمدة ؾمت٦م ىمرون اعمس

 اًمدوًم٦م اًمٕمثًمٟمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م رهمؿ شمس٤مُمح اعمسٚمٛملم وطمسـ

إن ُمـ أقمٔمؿ أؾمب٤مب  ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ ًمرقم٤مي٤مه٤م ُمـ اعمسٞمحٞملم،

اٟمحالل هذه اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هق ُمنمهب٤م ُمـ إقمٓم٤مء احلري٦م 

                                                           
 (.605طمْم٤مرة اًمٕمرب، ضمقؾمت٤مف ًمقسمقن، ص )( 8)
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اعمذهبٞم٦م واعمدرؾمٞم٦م ًمألُمؿ اعمسٞمحٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ظم٤مضٕم٦م هل٤م: ألن 

يم٤مٟم٧م  -اعمذهبٞم٦م واعمدرؾمٞم٦ماحلريتلم سمقاؾمٓم٦م ه٤مشملم  -ذه األُمؿه

شدقم٤ميتٝم٤م اًم٘مقُمٞم٦م ًمالٟمٗمّم٤مل قمـ اًمسٚمٓم٦م اًمٕمثًمٟمٞم٦م ٨مُّ بُ شمَ 
(1)

 . 

إن ومْمٞمٚم٦م اًمتس٤مُمح يم٤مٟم٧م »: جروم وجون تووروؿول 

ٚم٘مٞم٦م ذم اًمٕمرب، وٟمدر أن شمتقاومر ًمٖمػمهؿ أزهك اًمسًمت اخلُ 

شذم مجٞمع األزُم٤من
(2)

. 

وطمدث » :(اًمدقمقة إمم اإلؾمالم)يمت٤مسمف ذم  تقموس أركقفدوؿول 

ؾمب٤مٟمٞمقن اعمْمٓمٝمدون ذم مجقع ه٤مئٚم٦م، ومٚمؿ أن هرب اًمٞمٝمقد األ

شيٚمج٠موا إال إمم شمريمٞم٤م ذم هن٤مي٦م اًم٘مرن اخل٤مُمس قمنم
(3)

. 

                                                           
د يم٤مفمؿ طمبٞم٥م )ص  ،( ُم١ماُمرة ومّمؾ اًمديـ قمـ اًمدوًم٦م8)  .(75عمُـَحٛمَّ

ـــ احلــروب اًم  (2) ــرب واًمنمــق ُم ّمــٚمٞمبٞم٦م إمم طمــرب اًمســقيس، اًمٖم

د اًمٖمتٞم٧م ص )  (.75-74ُُمـَحٛمَّ

ؿمـٝمد » :ٟم٘مـال قمــ( 45، زجيريـد هقٟمٙمـف، ص ) شاهلل ًمٞمس يمذًمؽ»  (3)

 (.880ص ) شؿم٤مهد ُمـ أهٚمٝم٤م
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وسمٞمٜمًم قم٤مؿم٧م » :اعمستنمىم٦م األعم٤مٟمٞم٦م فزجيريد هقكؽوؿوفً 

 ، ذم األٟمدًمس٤م ـمقااًل اًمٜمٍماٟمٞم٦م ذم فمؾ احلٙمؿ اإلؾمالُمل ىمروٟمً 

وم٢من اٟمتّم٤مر اًمٜمٍماٟمٞم٦م قمغم اإلؾمالم  :ورم اًمبٚم٘م٤من ،ٚمٞم٦مورم ص٘م

اعمسٚمٛملم  ى ـمردِ قَ ؾِم  ـِ ٕم  مل يَ - م8492ذم األٟمدًمس قم٤مم 

 لواًمٞمٝمقد واضٓمٝم٤مدهؿ وإيمراهٝمؿ قمغم اًمتٜمٍم، واحلرق اًمٕمٚمٜم

واًمِمٕم٤مئر اًمٙمٜمسٞم٦م ًمٙمؾ  ٝم٤م اًمٓم٘مقسٗمُّ ذم اطمتٗم٤مالت رؾمٛمٞم٦م حَتُ 

شُمـ اقمتٜمؼ اإلؾمالم أو اًمٞمٝمقدي٦م
(1)

. 

                                                           
 (.233سمٞمٜم٤مت احلؾ اإلؾمالُمل، د. يقؾمػ اًم٘مرض٤موي، ص )  (8)

V 
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 أسباب اجتماعية 
 

ريفِث اإلساالٌيث ااىفداىث االجخٍاـيث ـِٔاُن الضا
ا إىل اىفلراء واملدخاجني، ويه سشيو اتلغيا   يف احنياْز
، فايه  ِّ االجخٍايع اإلجيايب حنٔ صالح املجخٍؿ وفالِخا
ىفاث، 

ُ
اق اىلأَة واأل ٔخدة واالجخٍااحب، وحتلِّ حدـٔ إىل ال

 الق اىلٔيٍاث،وحَظتع لك  اتلفامالت بسياٍج ٌَ األذا
واىفالكات املسخليٍث، وحَتفؼ للكِّ اىفئاات يف املجخٍاؿ 
ا وبنخًاا وأذخًاا  ًٌّ

ُ
ٓا يف احلياة الهريٍث، وُتف ََن ةاملرأة أ خل 

ا! َْ َد ا وال ُؾاٍم َبف  َٓ د  يف رشيفٍث َقت يَ َٓ وزوًجا ـِايًث لً ُتف 
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اًمٕمدل االضمتًمقمل واعمس٤مواة سملم  ًم٘مد أىم٤مُم٧م اًمنميٕم٦م

اًمٗمئ٤مت اعمختٚمٗم٦م، واٟمح٤مزت ًمّم٤مًمح اعمحت٤مضملم واعمٕمقزيـ 

 سمٗمرض اًمٙمٗم٤مي٦م هلؿ قمغم اعمجتٛمع واًمدوًم٦م قمغم طمد ؾمقاء.

 وومٞمًم يكم ُمـ اًمٜمّمقص ُم٤م يِمٝمد هلذه اعمٕم٤م :

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 . [70]اإلرساء:  ﴾ں

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿: وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 ﴾چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

 . [83]احلجرات: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ 

 . [835]اًمٜمس٤مء:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ



007    

ـُ بَ أَ  نَّ إِ وَ  ،ٌد احِ وَ  ؿْ ؽُ بَّ رَ  نَّ إِ »: ☺وىم٤مل   َل  َل أَ  ،ٌد احِ وَ  ؿْ و

  َل وَ ، لي ؿِ َج ظَ  َذ ظَ  ِبي رَ عَ فِ  َؾ ْض ؾَ 
 َر ؿَ ـْح أَ  َل وَ  ،ِبي رَ ظَ  َذ ظَ  لي ؿِ َج عَ فِ

شىقَ ؼْ وفتَّ بِ  لَّ إِ  ،رَ ؿَ ـْح أَ  َذ ظَ  دَ قَ ْش أَ  َل وَ  ،دَ قَ ْش أَ  َذ ظَ 
(1)

 . 

 ػَ عَ ُض بِ  ونَ َكُ ـْ تُ وَ  قنَ ؿُ زَ رْ  تُ َم كَّ نِ ؾَ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و
شؿْ ؽُ وئِ

(2)
 . 

فُ إِ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و َش َل  كَّ  ُػ قْ عِ افضَّ  ُذ ُخ لْ  يَ َل  يٌ مَّ أُ  ًْ  ُؿد 

شُمَتْعَتعٍ  ْرَ و ؽَ فَ قْ ؾِ  فُ ؼَّ َح 
(3)

 . 

 اذَ إِ  قاوكُ ـَ  ؿْ فُ ـكَّ أَ  ؿْ ؽُ ؾَ بْ ؿَ  ـَ يْ ذِ افَّ  َؽ ؾَ هْ أَ  َم كَّ إِ » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

                                                           
ــــد، )8) ــــف أمح ــــط، )23489( أظمرضم ــــؼما  ذم األوؾم (، 4749(، واًمٓم

 (.٥4774م، )واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم

(، واًمؽمُمـــذي، 2594(، وأسمـــق داود، )28738( أظمرضمـــف أمحـــد، )2)

(، 4767(، واسمــــ طمبـــ٤من، )46-45/ 6(، واًمٜمســـ٤مئل، )8702)

(، 3/345(، واًمبٞمٝم٘مــل ذم اًمٙمــؼمى، )845، 806/ 2واحلــ٤ميمؿ، )

 وىم٤مل اًمؽمُمذي: طمدي٨م طمسـ صحٞمح.

 (، واسمــ أيب ؿمـٞمب٦م8098(، وأسمـق يٕمـغم، )2426( أظمرضمف اسمــ ُم٤مضمـف، )3)

 (.22805اعمّمٜمػ، ) ذم
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  َق َسَ 
ِ  ؿُ فِ قْ ؾِ   َق َسَ  اذَ إِ وَ  ،قهُ ـُ رَ تَ  ُػ يْ افؼَّ

 قفِ ؾَ ظَ  قاومُ ؿَ أَ  ُػ قْ عِ افضَّ  ؿُ فِ قْ ؾِ

 ؾَ  نَّ أَ  قْ فَ  اهلل ايؿُ وَ  ،دَّ َح ـافْ 
دٍ  ًَ ـْ بِ  يَ ؿَ وضِ شوهَ َد يَ  ًُ عْ طَ ؼَ فَ  ًْ ؿَ َسَ  ُمـَحؿَّ

(1)
 . 

 .[60]اًمتقسم٦م: ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڳ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[25-24]اعمٕم٤مرج: ﴾ ڱ

 وَ  ـْ مَ  ؿَّ فُ افؾَّ »: ☺وىم٤مل 
 مَّ أُ  رِ مْ أَ  ـْ مِ  لَ ـفِ

 ،ؿْ فِ قْ ؾَ ظَ  ؼَّ َش ؾَ  وئً قْ َص  لتِ

 مَّ أُ  رِ مْ أَ  ـْ مِ  لَ ـفِ وَ  ـْ مَ وَ  ،قفِ ؾَ ظَ  ْؼ ؼُ وْص ؾَ 
شفِ بِ  ْؼ ؾُ ورْ ؾَ  ،ؿْ فِ ـبِ  َؼ ؾَ رَ ؾَ  وئً قْ َص  لتِ

(2)
. 

و فَ ؾِ هْ َر أَ ثَ ـْ أَ  ًُ يْ أَ رَ ؾَ  يِ ـَّ َج ـيف افْ  ًُ عْ اضَّؾَ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

شاءَ رَ ؼَ ػُ افْ 
(3)

. 

                                                           
 (.8688(، وُمسٚمؿ، )3475( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)

 (.8828( أظمرضمف ُمسٚمؿ )2)

 (.2737(، وُمسٚمؿ )3248( أظمرضمف اًمبخ٤مري )3)
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 غِ ؽِ ْس ؿِ ـافْ وَ  يِ ؾَ مَ رْ  اْلَ َذ ل ظَ وظِ افسَّ » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

شقَؾ افؾَّ  قمُ ؼُ يَ وَ  ورَ فَ افـَّ  مُ قْ ُص ي يَ ذِ وفَّ ـَ  وْ اهلل، أَ  ؾِ قْ بِ يف َش  دِ وهِ َج ؿُ ـوفْ ـَ 
(1)

. 

 إن   أظمتل، سمـواهلل ي٤م» ىم٤مًم٧م:قم٤مئِم٦م  قمـ وذم احلدي٨م

 وُم٤م ؿمٝمريـ، ذم أهٚم٦م صمالصم٦مصمؿ اهلالل،  اهلالل إمم ًمٜمٜمٔمر يمٜم٤م

 ُم٤م: -قمروة :أي- ل٤موم٘م ،ٟم٤مرٌ  ☺ اهلل رؾمقل أسمٞم٤مت ذم ت  دَ وىمِ أُ 

شواعم٤مءُ  ،اًمتٛمرُ  :األؾمقدانِ : ٧مىم٤مًم اؿ  ٙمُ ُِم ٞم  ٕمِ يُ  يم٤من
(2)

 . 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ 

.[83 ]احلجرات:﴾ ڈ ژ

شولِ َج افر   وئُِؼ َصؼَ  وءُ َس افـ  »: ☺ل وىم٤م
(3)

. 

                                                           
 (.2982( وُمسٚمؿ )5353( أظمرضمف اًمبخ٤مري )8)

 (.2972(، وُمسٚمؿ )2567( أظمرضمف اًمبخ٤مري )2)

 (.26895( ُمسٜمد أمحد، )3)
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ا بِوفـ َسوءِ  اْشَتْقُصقا»  :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و شَخْرً
(1)

. 

ًم٘مد أيمدت اًمنميٕم٦م قمغم أمهٞم٦م اًمتٖمٞمػم، وأؾمٜمدشمف إمم اجلٝمد 

األُمر اًمبنمي، وٟمٔمٛمتف ذم صقره اعمختٚمٗم٦م ُمـ اًمدقمقة إمم اهلل و

ھ ھ ے ے ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، 

 . [88]اًمرقمد:  ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[53]األٟمٗم٤مل:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 . [78]اعم٤مئدة:  ﴾چ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

                                                           
 (.8468وُمسٚمؿ )(، 5885( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)
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 . [880]آل قمٛمران: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 ﴾ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ

 . [804]آل قمٛمران: 

 ؿْ ؽُ ـْ مِ  ىأَ رَ  ـْ مَ » :-٤مسمٞم٦م واًمتٖمٞمػمسم٤مإلجي اُمرً آ- ☺ وىم٤مل

ْ غَ قُ ؾْ ؾَ  ارً ؽَ ـْ مُ   تَ ْس يَ  ؿْ ـفَ  نْ نِ ؾَ  ،هِ دِ قَ بِ  هُ ر 
 تَ ْس يَ  ؿْ ـفَ  نْ نِ ؾَ  ،فِ وكِ َس ؾِ بِ ؾَ  عْ طِ

 عْ طِ

شنِ َم يْ اْلِ  ُػ عَ ْض أَ  َؽ فِ ذَ وَ  ،فِ بِ ؾْ ؼَ بِ ؾَ 
(1)

 . 

 بْ ؿَ  يٍ مَّ أُ  يف اهللُ فُ ثَ عَ بَ  لي بِ كَ  ـْ مِ  ومَ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و
 لَّ إِ  لـؾِ

 مَّ أُ  ـْ مِ  فُ فَ  ونَ ـَ 
 ـَّ ُس بِ  ونَ ُذ ُخ لْ يَ  وٌب َح ْص أَ وَ  قنَ يُّ ارِ قَ َح  فِ تِ

 ،فِ تِ

 ومَ  قنَ قفُ ؼُ يَ  قٌف ؾُ ُخ  ؿْ هِ دِ عْ بَ  ـْ مِ  ُػ ؾُ ْخ ـتَ  وفَ ـكَّ إِ  ؿَّ ثُ  ،هِ رِ مْ لَ بِ  ونَ ُد تَ ؼْ يَ وَ 

 قَ فُ ؾَ  هِ دِ قَ بِ  ؿْ هُ َد وهَ َج  ـْ ؿَ ؾَ  :ونَ رُ مَ مْ يُ  َل  ومَ  قنَ ؾُ عَ ػْ يَ وَ  ،قنَ ؾُ عَ ػْ يَ  َل 

 فِ بِ ؾْ ؼَ بِ  ؿْ هُ َد وهَ َج  ـْ مَ وَ  ،ـٌ مِ مْ مُ  قَ فُ ؾَ  فِ وكِ َس ؾِ بِ  ؿْ هُ َد وهَ َج  ـْ مَ وَ  ،ـٌ مِ مْ مُ 

                                                           
 (.49( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )8)
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شلٍ دَ رْ َخ  يُ بَّ َح  ونِ ـؿَ يْ اْلِ  ـَ مِ  َؽ فِ ذَ  اءَ رَ وَ  َس قْ فَ وَ  ،ـٌ مِ مْ مُ  قَ فُ ؾَ 
(1)

 . 

: - اهللضم٤مٟم٥م اًمدقمقة إمم ُم١ميمًدا قمغم- ☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

 َؽ فَ  قنَ ؽُ يَ  نْ أَ  ـْ مِ  َؽ فَ  ْرٌ َخ  ًل ُج رَ  َؽ بِ  اهللُ يَ دِ فْ ـيَ  نْ َلَ  اهللقَ ؾَ »

شؿِ عَ افـَّ  رُ ُحْ 
(2). 
 رِ ْج اْلَ  ـَ مِ  فُ فَ  ونَ ـَ  ىًد هُ  َػ إِ  وظَ دَ  ـْ مَ » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

 ـْ مَ وَ  و،ئً قْ َص  ؿْ هِ قرِ ُج أُ  ـْ مِ  َؽ فِ ذَ  ُص ؼُ ـْ يَ  َل  ،فُ عَ بِ تَ  ـْ مَ  قرِ ُج أُ  ُؾ ثْ مِ 

 َل  ،فُ عَ بِ تَ  ـْ مَ  ومِ آثَ  ُؾ ثْ مِ  ؿِ ثْ اْلِ  ـَ مِ  قفِ ؾَ ظَ  ونَ ـَ  يٍ فَ َل َض  َػ إِ  وظَ دَ 

شوئً قْ َص  ؿْ فِ ومِ آثَ  ـْ مِ  َؽ فِ ذَ  ُص ؼُ ـْ يَ 
(3)

. 

واًمسٜم٦م،  ًم٘مد دقم٧م اًمنميٕم٦م إمم اًمقطمدة واالقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب

ڦ ﴿  شمٕم٤ممم:اهلل ، ىم٤ملواالضمتًمع واألًمٗم٦م سملم أهؾ اإليًمن

                                                           
 (.50( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )8)

 (.2406(، وُمسٚمؿ، )4280، 3708، 3009( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )2)

 (.2674( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )3)
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 .[83 ]آل قمٛمران:﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

﴾ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[78]احل٩م: 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ 

 .[83 ]اًمِمقرى:﴾ ڑ ک ک ک ک

، شًضوعْ بَ  فُ ُض عْ دُّ بَ َيُش  ونِ قَ ـْ بُ وفْ ـَ  ـِ مِ مْ ؿُ ؾْ ـُ فِ مِ مْ ؿُ ـافْ » :☺ىم٤مل و

ٕمفؽ سملم أص٤مسموؿمبَّ 
(1)

. 

 ؿْ فِ ؿِ ـاُح َر تَ وَ  ؿْ هِ اد  قَ يف تَ  غَ ـِ مِ مْ ؿُ ـافْ  ُؾ َمثَ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

 ُر وئِ َش  فُ ك فَ َتَداظَ  قٌ ْض ظُ  فُ ـْ مِ  كؽَ تَ اْص ا ذَ إِ  دِ َس َج ـافْ  ُؾ ثَ مَ  ؿْ فِ ػِ وضُ عَ تَ وَ 

شكؿَّ ُح ـافْ وَ  رِ فَ وفسَّ بِ  دِ َس َج ـافْ 
(2)

. 

                                                           
 (.2585(، وُمسٚمؿ )2446، 488( أظمرضمف اًمبخ٤مري )8)

 (.2586وُمسٚمؿ ) ،(6088( أظمرضمف اًمبخ٤مري )2)



 013 

 شؿِ ؾِ ْس ؿُ ـافْ  قُخ أَ  ؿُ ؾِ ْس ؿُ ـافْ »: ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 
(1)

. 

شاًكوقَ ْخ إِ  اهلل ودَ بَ ظِ  قاقكُ ـُ وَ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و
(2)

. 

اًمنميٕم٦م شمبٜمل اًمٕمالىم٤مت سملم اعم١مُمٜملم قمغم أؾم٤مس ُـم األظمقة واضمتًمع 

 .[80]احلجرات: ﴾ ۈ ٴۇ ۋ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ،اًمٙمٚمٛم٦م

ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[63 ]األٟمٗم٤مل:﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ 

 .[885]اًمٜمس٤مء: ﴾ ڇ ڍ

ًل ؾَ  ؿْ ـُ ْد جِ أَ  ؿْ ـَأفَ »: ☺ىم٤مل و ـُ َد فَ ُضلَّ  ؿْ تُ ـْ ـُ ، وَ ِب  اهللُ ؿُ ا

                                                           
 (.2580وُمسٚمؿ، ) ،(2442( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)

 (.2564(، وُمسٚمؿ، )6064أظمرضمف اًمبخ٤مري، ) (2)
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 ر  ػَ ُمتَ 
شِب  اهللُ ؿُ ؽُ فَّػَ لَ ؾَ  غَ ؿِ

(1)
. 

ُد يَ » :-وُم١ميمًدا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مجلًمقم٦م اُمرً آ- ☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

شيِ وظَ ـؿَ َج ـافْ  عَ اهلل مَ 
(2)

. 

ـُ إِ ، وَ يِ وظَ ـؿَ َج ـوفْ بِ  ؿْ ؽُ قْ َظؾَ »: ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل  شيَ ؿَ ُػرْ افْ وَ  ؿْ يَّو
(3)

. 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

ھھ ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

 .[825]اًمٜمحؾ:  ﴾ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾

 .[25يقٟمس: ] ﴾حئ مئ ىئ يئ جب﴿ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

 . [87، واًم٘مّمص: 67]احل٩م:  ﴾ڎ ڎ ڈ﴿: وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

                                                           
 (.8068(، وُمسٚمؿ )4330( أظمرضمف اًمبخ٤مري )8)

 (.8/202واحل٤ميمؿ ذم اعمستدرك ) ،(2866( أظمرضمف اًمؽمُمذي )2)

 (.9225(، واًمٜمس٤مئل ذم اًمٙمؼمى )2865( أظمرضمف اًمؽمُمذي )3)
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  طُّ ؿَ  ءٍ َرْ  يف ُؼ ؾْ افر   ونَ ـَ  ومَ »: ☺ وىم٤مل
 َل زِ ظُ  َل وَ  ،فُ اكَ زَ  لَّ إِ

شفُ وكَ َص  لَّ إِ  فُ ـْ ظَ 
(1)

. 

 ،وهُ َض رْ يَ وَ  َؼ ؾْ افر   ىُّ حِ ـيُ  ٌؼ قْ ؾِ رَ  اهللَ نَّ إِ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

شِػ ـْ عُ افْ  َذ ظَ  لطِ عْ يُ  َل  ومَ  ِؼ ؾْ افر   َذ ظَ  لطِ عْ يُ وَ 
(2)

. 

شفِ ؾ  ـُ  رِ مْ يف اْلَ  َؼ ؾْ افر   ىُّ حِ ـيُ  اهللَ نَّ إِ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و
(3)

. 

ـ وم٘مد  ُمتًمؾمٙم٦مً  طمٗم٤مفم٤ًم قمغم اًمراسمٓم٦م االضمتًمقمٞم٦م ُمتٞمٜم٦مً و هن٧م اًمنميٕم٦م قم

غم اًمٕمالىم٤مت االضمتًمقمٞم٦م: ومتقرث ىمد شم١مصمر قماًمتل ٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مُمالت سمٕمض اعم

اهلل ىم٤مل ، اًمْمٖمٞمٜم٦م، وشمٗمسد احلٞم٤مة سملم اًمٕم٤مئالت واألرس داظمؾ اعمجتٛمٕم٤مت

 .[275 ]اًمب٘مرة: ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿شمٕم٤ممم: 

 ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿شمٕم٤ممم:  اهلل وىم٤مل

                                                           
 (.25709( أظمرضمف أمحد، )8)

 .(86805( أظمرضمف أمحد، )2)

 (.2865وُمسٚمؿ ) ،(6024اًمبخ٤مري ) ( أظمرضمف3)
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 .[888 ]اًمب٘مرة:

 ُى طُ ْخ ـ يَ َل وَ ، قفِ ِخ أَ  عِ قْ  بَ َذ ظَ  ُؾ ُج افرَّ  عِ ـل َيبِ »: ☺ وىم٤مل

شفُ فَ  نَ ذَ لْ يَ  نْ  أَ لَّ إِ  قفِ ِخ أَ  يِ بَ طْ  ِخ َذ ظَ 
(1)

. 

ا ذَ إِ ، وَ وعَ ا بَ ذَ ًحو إِ ؿْ ًل َش ُج رَ  اهللُ ؿَ حِ رَ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

شَه تَ ا اؿْ ذَ إِ ى، وَ َسَ اْص 
(2)

 . 

 غَ ق  بِ افـَّ  عَ مَ  غُ مِ اْلَ  وُق ُد افصَّ  ُر وجِ افتَّ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

شاءِ َد فَ افشُّ وَ  غَ يؼِ د  افص  وَ 
(3)

 . 

ٛم٧م احل٘مقق سملم أهؾ اإليًمن، اًمتنميٕم٤مت اعمختٚمٗم٦م قمٔمَّ 

ورؾمٛم٧م اًمقاضمب٤مت سملم أهؾ اإلؾمالم: ومّم٤مرت ىم٤مقمدة اًمتآظمل 

 ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ، دمٛمع اًم٘مٚمقب مجٞمًٕم٤م

                                                           
 (.8482( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )8)

 (.2076( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )2)

 (.2/7(،  واحل٤ميمؿ، )2588(، واًمدارُمل، )8209( أظمرضمف اًمؽمُمذي، )3)



 018 

 . [80]احلجرات: 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 . [9]احلجرات:  ﴾ں ںڻ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 . [803]آل قمٛمران:  ﴾ڍ ڌ

 پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 . [63-62]األٟمٗم٤مل:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ

سمٔمٚمف يقم ال  اهلُل ؿُ ٝمُ ٚمُّ ٔمِ ذم طمدي٨م اًمسبٕم٦م اًمذيـ يُ - ☺وىم٤مل 

ؿَ ػَ تَ وَ  قفِ ؾَ و ظَ عَ ؿَ تَ اْج وبَّو يف اهلل َح ـتَ  نِ َل ُج رَ وَ ... »: -فُ ٚمُّ فمؾ إال فمِ  و رَّ

شقفِ ؾَ ظَ 
(1)

 . 

 َر تَ وَ  ؿْ هِ اد  قَ يف تَ  غَ ـِ مِ مْ ؿُ ـُؾ افْ ثَ مَ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و
 ؿْ فِ اُحِ

                                                           
 (.8038(، وُمسٚمؿ، )8423 -660( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)
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 ُر وئِ َش  فُ ك فَ َتَداظَ  قٌ ْض ظُ  فُ ـْ ك مِ ؽَ ـتَ ا اْص ذَ ، إِ دِ َس َج ـافْ  ُؾ ثَ مَ  ؿْ فِ ػِ وضُ عَ تَ وَ 

كـافْ وَ  رِ فَ وفسَّ بِ  دِ َس َج ـافْ  شُحؿَّ
(1)

 . 

  طُّ ؿَ  ءٍ َرْ  يف ُؼ ؾْ افر   ونَ ـَ  ومَ » :☺ -٤مأيًْم -ىم٤مل و
 ،فُ اكَ زَ  لَّ إِ

شفُ وكَ َص  لَّ إِ  فُ ـْ ظَ  َل زِ ظُ  َل وَ 
(2)

. 

 ،وهُ َض رْ يَ وَ  َؼ ؾْ افر   ىُّ حِ ـيُ  ٌؼ قْ ؾِ رَ  اهللَ نَّ إِ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

شِػ ـْ عُ افْ  َذ ظَ  لطِ عْ يُ  َل  ومَ  ِؼ ؾْ افر   َذ ظَ  لطِ عْ يُ وَ 
(3)

. 

شفِ ؾ  ـُ  رِ مْ يف اْلَ  َؼ ؾْ افر   ىُّ حِ ـيُ  اهللَ نَّ إِ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و
(4)

. 

 فُ ُض عْ بَ  دُّ ُش يَ  ونِ قَ ـْ بُ وفْ ـَ  ـِ مِ مْ ؿُ ؾْ فِ  ـُ مِ مْ ؿُ ـافْ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

شًضوعْ بَ 
(5)

 . 

                                                           
 (.2586(، وُمسٚمؿ، )6088( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)

 .(25709( أظمرضمف أمحد، )2)

 .(86805( أظمرضمف أمحد، )3)

 (.2865وُمسٚمؿ ) ،(6024( أظمرضمف اًمبخ٤مري )4)

 (.2585(، وُمسٚمؿ، )2446 ،488( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )5)
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 شواكً قَ ْخ إِ  اهلل ودَ بَ ظِ  قاقكُ ـُ وَ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و
(1)

. 

 ةِ ودَ قَ عِ بِ : عٍ بْ َس بِ  ☺ لُّ بِ و افـَّ كَ رَ مَ أَ »: ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

 ـَ َج ـافْ  وعِ بَ ات  وَ  ،ضِ يْ رِ ؿَ ـافْ 
 ،قِػ عِ افضَّ  ْكِ كَ وَ  ،سِ وضِ عَ افْ  ًِ قْ ؿِ ْش تَ وَ  ،زِ وئِ

شؿِ ِس ؼْ ؿُ ـافْ  ارِ َر بْ إِ وَ  ،مِ َل افسَّ  وءِ َش ؾْ إِ وَ  ،قمِ ؾُ ظْ ؿَ ـافْ  نِ قْ ظَ وَ 
(2)

 . 

، مَ َل قا افسَّ ُش ؾْ ، أَ وُس و افـَّ فَ ـيُّ و أَ يَ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

 وُس افـَّ وَ  ؾِ قْ وفؾَّ قا بِ ؾُّ َص ، وَ ومَ َح رْ قا اْلَ ِصؾُ وَ ، ومَ عَ قا افطَّ ؿُ عِ ضْ أَ وَ 

شمٍ َل َس بِ  يَ ـَّ َج ـقا افْ ؾُ ُخ ْد تَ  -ومٌ قَ كِ 
(3)

 . 

ـْ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و  ِب رَ ـُ  ـْ مِ  يٍ بَ رْ ـُ  ـٍ مِ مْ مُ  ـْ ظَ  ػََّس كَ  َم

َ يَ  ـْ مَ ، وَ يِ ومَ قَ ؼِ افْ  مِ قْ يَ  ِب رَ ـُ  ـْ مِ  يً بَ رْ ـُ  فُ ـْ ظَ  اهللُ  َس ػَّ و كَ قَ كْ افدُّ   َذ ظَ  ْسَّ

َ يَ  ِْسٍ ُمعْ  يف  اهللُ هُ َسَ ًم َش ؾِ ْس مُ  َسَ َش  ـْ مَ ، وَ ةِ رَ ِخ اْل و وَ قَ كْ يف افدُّ  قفِ ؾَ ظَ  اهللُ ْسَّ

                                                           
(، 6724، 6066، 6065، 6064( اًمبخــــ٤مري أظمرضمــــف اًمبخــــ٤مري، )8)

 (.2564، 2563، 2559، 2558وُمسٚمؿ، )

 (.2066وُمسٚمؿ، ) ،(2445 ،8239( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )2)

ـ ُم٤مضمف، ) ،(2485(، واًمؽمُمذي، )23784ف أمحد، )( أظمرضم3)  (.8334واسم
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ـَ مَ  دِ بْ عَ افْ  نِ قْ يف ظَ  اهللُ، وَ ةِ رَ ِخ اْل و وَ قَ كْ افدُّ  شقفِ ِخ أَ  نِ قْ يف ظَ  ُد بْ عَ افْ  ونَ و 
(1)

 . 

ٌد يَ  ؿْ هُ ، وَ ؿْ هُ ؤُ ومَ دِ  لُ وؾَ ؽَ تَ تَ  قنَ ـُ مِ مْ ؿُ ـافْ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

 مَّ ذِ ك بِ عَ ْس يَ ، وَ ؿْ اهُ قَ ِش  ـْ  مَ َذ ظَ 
شؿْ وهُ كَ دْ أَ  ؿْ فِ تِ

(2)
 . 

 فُ مُ : دَ امٌ رَ َح  ؿِ ؾِ ْس ؿُ ـ افْ َذ ظَ  ؿِ ؾِ ْس ؿِ ـؾُّ افْ ـُ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

شفُ ُض رْ ظِ وَ  فُ وفُ مَ وَ 
(3)

 . 

  سمقطمدةِ  اًمنميٕم٦مُ  ٧ِم ٞمَ ٜمِ ًم٘مد قمُ 
ِ
وهل األرسة  ،ٛمٕم٤متاعمجت سمٜم٤مء

اًمتل شمٜمِم٠م قمٜمٝم٤م اًمٕم٤مئالت: ومْمبٓم٧م ومٞمًم سمٞمٜمٝم٤م اًمٕمالىم٤مت، 

 ت االضمتًمقمٞم٦م سمدًءا ُمـ اًمّمٚم٦م اعم٤مًمٞم٦م، واٟمتٝم٤مءً اَل وأيمدت اًمّم  

 سم٤مًمرقم٤مي٦م اعمٕمٜمقي٦م واًم٘مٚمبٞم٦م.

                                                           
 (.2699( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )8)

ــق داود، )959( أظمرضمــف أمحــد، )2) (، 4734( واًمٜمســ٤مئل، )4530(، وأسم

 وأصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم. 

 (.2564( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )3)
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ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ؾػل جوكى بذل ادول

 . [877]اًمب٘مرة: ﴾ ٹ ٹ

ۈئ ېئ ﴿مم: ىم٤مل اهلل شمٕم٤م ويف أوفقيي ذوي افؼربك

 . [285]اًمب٘مرة: ﴾ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

﮵ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ﮳  ﮴ ﮲  ﮷  ے ۓ ۓ ﮶ 

 . [85-84]اًمبٚمد: ﴾ ﮸

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[28]اًمروم: ﴾گ گ گ ڳڳ ک گ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 . [38]اًمرقمد: ﴾ ڻ ۀۀ

 ﴾خب مب ىب يب جت حت﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 . [72]اًمٜمحؾ: 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[74]اًمٗمرىم٤من: ﴾ ھ ھ ے ے
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ۉ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ويف جوكى ظؼة افـسوء

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ۉې

 . [89]اًمٜمس٤مء: ﴾ ەئ وئ وئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 . [34]اًمٜمس٤مء: ﴾ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ

ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  وظـد تطرق اخلؾؾ إػ احلقوة افزوجقي

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڇ ڇ ﴿

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ 

 .[35]اًمٜمس٤مء: ﴾ گ

ۋ ۋ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ويف جوكى ادسئقفقي ظـ الهؾ

 . [6]اًمتحريؿ: ﴾ ۅ ۅ

ـْ بِ  أْ َد ابْ »: ☺وىم٤مل  ، َؽ تَ ْخ أُ ، وَ وكَ بَ أَ ، وَ َؽ مَّ أُ : قُل عُ تَ  َؿ

شوكَ كَ دْ لَ ؾَ  وكَ كَ دْ أَ  ؿَّ ثُ  ،وكَ َخ أَ وَ 
(1)

 . 
                                                           

 (.87699( أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، )8)
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 ـْ مِ  ْرٌ َخ  وءَ قَ ـِ ؽْ أَ  َؽ تَ ثَ رَ وَ  رَ َذ تَ  نْ إِ  َؽ كَّ إِ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

شوَس افـَّ  قنَ ػُ ـػَّ ؽَ تَ يَ  يً وفَ ظَ  ؿْ هُ رَ َذ تَ  نْ أَ 
(1)

 . 

شيٌ ؿَ َد َص  ؿْ ـُ دِ َح أَ  عِ يف ُبْض وَ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و
(2)

. 

 شولِ َج ُؼ افر  وئِ ؼَ َص  وءُ َس افـ  » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و
(3)

 . 

 شاْرً َخ  وءِ َس وفـ  قا بِ ُص قْ تَ اْش » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و
(4)

 . 

 ـْ ظَ  َى ؽِ رَ  ـْ ؿَ : ؾَ وءَ َس ُج افـ  وَّ زَ تَ أَ وَ ... » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

 ـَّ ُش 
شلـ  مِ  َس قْ ؾَ ل ؾَ تِ

(5)
 . 

َم أَ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و  ـْ و مِ فَ جِ وْ زَ  ـْ مِ  ًْ عَ ؾَ تَ اْخ  ةٍ أَ رَ امْ  يُّ

 شيِ ـَّ َج ـافْ  يَ َح ائِ رَ  َتِرْح  ؿْ ـفَ  سٍ لْ بَ  ْرِ ؽَ 
(6)

 . 

                                                           
 (.8628ؿ، )(، وُمسٚم4409 -8295( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)

 (.8006( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )2)

 (.  883( واًمؽمُمذي، )236( وأسمق داود، )26895( أظمرضمف أمحد، )3)

 (.8468(، ُمسٚمؿ، )5886( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )4)

 (.8408(، وُمسٚمؿ، )5063( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )5)

 (.8886( أظمرضمف اًمؽمُمذي ُمٕمٚمً٘م٤م قم٘م٥م طمدي٨م، )6)
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 ـَ ؿُ ـافْ  َـّ هُ  وُت ظَ زِ تَ ـْ ؿُ ـافْ وَ  وُت عَ ؾِ تَ ْخ ؿُ ـفْ ا»: ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 
شوُت ؼَ وؾِ

(1)
. 

 ـْ و مِ ؿً َل و ضَ فَ َج وْ زَ  ًْ فَ لَ َش  ةٍ أَ رَ  امْ َم يُّ أَ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

شيِ ـَّ َج ـافْ  يُ َح ائِ و رَ فَ قْ ؾَ ظَ  امٌ رَ َح ؾَ  سٍ لْ بَ  ْرِ ؽَ 
(2)

. 

 ةُ أَ ْر ؿَ ـو افْ قَ كْ افدُّ  وعِ تَ مَ  ْرُ َخ ، وَ وعٌ تَ و مَ قَ كْ افدُّ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

شيُ َح ـوفِ افصَّ 
(3)

 . 

 ؿْ ـُ ْرُ و َخ كَ أَ وَ  فِ ؾَ هْ ِلَ  ؿْ ـُ ْرُ َخ  ؿْ ـُ ْرُ َخ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

 شلـؾِ هْ ِلَ 
(4)

. 

و فَ ـْ مِ  هَ رِ ـَ  نْ إِ  ،يً ـَ مِ مْ ـٌ مُ مِ مْ مُ  كْ  َيْػرَ َل » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

 شرَ و آَخ فَ ـْ مِ  ِضَ و رَ ؼً ُخؾُ 
(5)

 . 

                                                           
 (.2/804(، واًمٜمس٤مئل، )9358( أظمرضمف أمحد، )8)

(، 8887) ( واًمؽمُمذي،2226( وأسمق داود، )22379( أظمرضمف أمحد، )2)

 (.2055ُم٤مضمف، ) واسـم

 (.8467( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )3)

 (.3895(، واًمؽمُمذي، )8977( أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف، )4)

 (.8469( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )5)
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 ُد ؾِ ْج ـ يَ َل »: ☺ىم٤مل  زوجيويف افـفل ظـ افتعدي ظذ اف

ـُ َح أَ  شمِ قْ قَ افْ  رِ و يف آِخ فَ عُ ومِ َج ـيُ  ؿَّ ، ثُ دِ بْ عَ افْ  َد ؾْ َج  فُ تَ أَ رَ امْ  ؿُ ُد
(1)

 . 

 ☺ ُم٤م يم٤من اًمٜمبلُّ  ئٚم٧م قم٤مئِم٦م عم٤م ؾُم - وذم احلدي٨م

 :شمٕمٜمل -يم٤من يٙمقن ذم ُمٝمٜم٦م أهٚمف: »-يّمٜمع ذم سمٞمتفا ىم٤مًم٧م

شظمرج إمم اًمّمالة وم٢مذا طمضت اًمّمالةُ  -ظمدُم٦م أهٚمف
(2)

 . 

سمرقم٤مي٦م اعمرأة وشم٠ميمٞمد طم٘مقىمٝم٤م يمثػًما،  اًمنميٕم٦مُ  ٧ِم ٞمَ ٜمِ ًم٘مد قمُ 

 وُمـ ذًمؽ: ، واطمتٗم٧م سمقاضمب٤مهت٤م وطم٘مقىمٝم٤م ـمقياًل 

 يف اختقور ذيؽ حقوهتو:  حلؼَّ ا ادرأةَ  افؼيعيِ  إظطوءُ  -8

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴﮳   . [89 ]اًمٜمس٤مء: ﴾﮹﮺ ﮲ 

                                                           
 (.2855(، وُمسٚمؿ، )5204( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)

 (.6039، 676( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )2)
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 كتَّ َح  رُ ؽْ بِ افْ  ُح ؽَ ـْ تُ  َل وَ  ،رَ مَ لْ تَ ْس تُ  كتَّ َح  ؿُ ي  اْلَ  ُح ؽَ ـْ تُ  َل »: ☺ل وىم٤م

 شًَ ؽُ ْس تَ  نْ أَ : ىم٤مل ٤ماٝمَ ٟـمُ ذ  إِ  ويمٞمػ اهلل، رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا ،نَ ذَ لْ تَ ْس تُ 
(1)

 . 

 افعؼة بودعروف: يف  حلؼَّ ا ادرأةَ  افؼيعيِ  إظطوءُ  -2

ۉ ۉې ې ې ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

﴾ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

 . [89 ]اًمٜمس٤مء:

 شاْرً َخ  وءِ َس وفـ  قا بِ ُص قْ تَ اْش »: ☺وىم٤مل 
(2)

. 

 ؿْ فُ ـُ َس ْح و أَ وكً ـؿَ يْ إِ  غَ ـِ مِ مْ ؿُ ـافْ  ُؾ ؿَ ـْ أَ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

ِ فِ  ؿْ ـُ ورُ قَ ِخ  ؿْ ـُ ورُ قَ ِخ و، وَ ؼً ؾُ ُخ  شؿْ ؽُ وئِ َس ـ
(3)

. 

 ك: ـَ ؽْ وافسُّ افـػؼي يف  حلؼَّ ا ادرأةَ  افؼيعيِ  إظطوءُ  -3

 . [7 ]اًمٓمالق:﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

                                                           
 (.8489(، وُمسٚمؿ )5836( أظمرضمف اًمبخ٤مري )8)

 (.8468(، ُمسٚمؿ )5886( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )2)

 (.8862(، واًمؽمُمذي )80806( أظمرضمف أمحد )3)
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 .[6 ]اًمٓمالق:﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

شوِف رُ عْ ؿَ ـوفْ بِ  كِ َد فَ وَ وَ  قِؽ ػِ ؽْ و يَ ي مَ ُخذِ »: ☺وىم٤مل 
(1)

 . 

ٟم٤م أطمدِ  زوضم٦مِ  ؼُّ : ُم٤م طَم َؾ ئِ ؾُم  ☺ اًمٜمبلَّ  أنَّ » :ذم احلدي٨مو

ـْ ذَ و إِ هَ قَ ُس ؽْ تَ ، وَ ًَ ؿْ عِ ا ضَ ذَ و إِ فَ ؿَ عِ ُتطْ  نْ أَ قمٚمٞمفا ىم٤مل:   َل ، وَ ًَ قْ َس تَ ا ا

شًِ قْ بَ  يف افْ لَّ إِ  ْر ُج فْ ـ تَ َل ، وَ  ُتؼب ْح َل ، وَ فَ ْج قَ افْ  ِب رْضِ تَ 
(2)

. 

 ع: ؾْ ُخ ـأو اف ،افزواج بوفطلق إهنوءِ يف إظطوُء افؼيعِي ادرأَة احلؼَّ  -4

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 . [229 ]اًمب٘مرة:﴾ ى ائ ائەئ

﴾ ہ ھ ھ ھ ھ﴿٤مل اهلل شمٕم٤ممم: وىم

 . [229 ]اًمب٘مرة:

ـِ  صم٤مسم٧ِم  أن اُمرأةَ »وذم احلدي٨م:   ☺ ىمٞمس أشم٧م اًمٜمبلَّ  سم

 قم  اهلل، صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس ُم٤م أَ  وىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقَل 
 اَل وَ  قمٚمٞمف ذم ظُمُٚمٍؼ  ٥ُم تِ

                                                           
 (5364( أظمرضمف اًمبخ٤مري )8)

 (.8850(، واسمـ ُم٤مضمف )2842( وأسمق داود )20083( أظمرضمف أمحد )2)
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ـٍ دِ  ـَ د  رُ تَ أَ اهلل:  ذم اإلؾمالم! وم٘م٤مل رؾمقُل  اًمٙمٗمرَ  هُ رَ يم  ، وًمٙمٜمل أَ ي  ي

و ؾ ْؼفَ ضَ ، وَ يَ ؼَ يْ دِ َح ـاْؿبَِؾ افْ : ☺ىم٤مل  ًم٧م: ٟمٕمؿ،ا ىم٤مفُ تَ ؼَ يْ دِ َح  قفِ ؾَ ظَ 

شيً ؼَ قْ ؾَ طْ تَ 
(1)

 . 

 افتعؾقؿ وافسبقي: يف  حلؼَّ ا ادرأةَ  افؼيعيِ  إظطوءُ  -5

 . [884 ]ـمف:﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

مب ىب يب جت حت خت مت ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 . [88 ]اعمج٤مدًم٦م:﴾ ىت يتجث

 ي٤م: وم٘م٤مًم٧م ☺ ضم٤مءت اُمرأة إمم رؾمقل اهلل»وذم احلدي٨م: 

 َؽ ِس ٗم  ٟمَ  ُمـ ًمٜم٤م ؾ  وم٤مضمٕمَ  سمحديثؽ، اًمرضم٤مل ذه٥م اهلل، رؾمقَل 

 َـّ وم٠مشم٤مهُ  ،ـَ ٕم  وم٤مضمتٛمَ ، اَذ ـَ وَ  اَذ ـَ  مِ قْ يَ  يف ـَ عْ ؿِ تَ اْج : وم٘م٤مل ،٤ميقُمً 

شاهلل رؾمقُل 
(2)

. 

 :-سـ إمم اًمبٜم٤مت سم٠مقمغم اجلزاءـ ُي ُمَ  اقمدً او- ☺وىم٤مل 
                                                           

 (.5273( أظمرضمف اًمبخ٤مري )8)

 (.2633سٚمؿ )(، ُم7380( أظمرضمف اًمبخ٤مري )2)
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ىم٤مل:  -وفَ قْ ؾَ ظَ  هُ َد فَ وَ  رْ ثِ مْ يُ  ؿْ ـفَ وَ  و،ـْفَ فِ ـيُ  ؿْ ؾَ ك ؾَ ثَ كْ أُ  فُ فَ  ًْ وكَ ـَ  ـْ مَ »

شيَ ـَّ َج ـ افْ وَػ عَ تَ  اهللُ فُ ؾَ َخ دْ أَ  -اًمذيمقر :يٕمٜمل
(1)

. 

 :-األظمقاتذم طمؼ يمذًمؽ األضمر  ٤مثبتً ُم- ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

 ،ونِ تَ ْخ أُ  وْ أَ  ،ونِ تَ ـْ بِ  وِ أَ  ،اٍت قَ َخ أَ  ُث َل ثَ  وْ أَ  ،وٍت ـَ بَ  ُث َل ثَ  فُ فَ  ونَ ـَ  ـْ مَ »

شيُ َـّ َج ـافْ  فُ ؾَ ؾَ  -َـّ قفِ ؾِ  ك اهللُؼَ اتَّ وَ  ،َـّ فُ تَ بَ ْح ُص  ـَ َس ْح لَ ؾَ 
(2)

 . 

 افتؽوفقػ واجلزاء: يف  حلؼَّ ا ادرأةَ  افؼيعيِ  إظطوءُ  -6

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 . [824 ]اًمٜمس٤مء:﴾ ڑ ک

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 . [2 ]اًمٜمقر:﴾ ٿٿ

                                                           
(، 896-4(، واحل٤ميمؿ، )5846(، وأسمق داود، )8957( أظمرضمف أسمق داود، )8)

 (.24واًمبٞمٝم٘مل ذم اآلداب، )

ـ طمب٤من، )755(، واحلٛمٞمدي، )8986( أظمرضمف اًمؽمُمذي، )2)  (.446(، واسم
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ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 . [30 ]اًمٜمقر:﴾ ڍ ڌڌ

ک ک گ گ گ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[38 ]اًمٜمقر:﴾ گ ڳ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ 

 . [82 ]اعمٛمتحٜم٦م:﴾ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 شولِ َج ُؼ افر  وئِ ؼَ َص  وءُ َس افـ  » :☺ وىم٤مل
(1)

 . 

 اهلل، َد وجِ َس مَ  اهلل وءَ مَ إِ  قاعُ ـَ ؿْ ـتَ  َل » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

شٌت َل ػِ تَ  َـّ هُ وَ  ـَ ْج رُ ْخ قَ فِ  ـْ ؽِ فَ وَ 
(2)

 . 

                                                           
 (.883( واًمؽمُمذي، )236( وأسمق داود، )26895( أظمرضمف أمحد، )8)

( واًمِمـــٓمر األظمـــػم 442( وُمســـٚمؿ )900( أظمرضمـــف اًمبخـــ٤مري )2)

 (. 565داود ) أليب
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 ـَ مِ  غَ فِ ب  َش تَ ؿُ ـافْ  ☺ اهلل قُل ُش رَ  ـَ عَ فَ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

شولِ َج وفر  بِ  وءِ َس افـ   ـَ مِ  وِت فَ ب  َش تَ ؿُ ـافْ وَ  ،وءِ َس وفـ  بِ  ولِ َج افر  
(1)

. 

 هَ  مَّ أُ  ويَ  ِت رْ َج أَ  ـْ مَ  وكَ رْ َج أَ  ْد ؿَ » :☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و
شئٍ وكِ

(2)
 . 

 ٧م  سَّ ُمَ  ُم٤م واهلل وال» ىم٤مًم٧م:قمـ قم٤مئِم٦م  وذم احلدي٨م

 ِؽ تُ عْ ويَ بَ  ْد ؿَ : سم٘مقًمف إال َـّ ٝمُ ٕمُ ب٤ميِ يُ  ُم٤م اعمب٤ميٕم٦م، ذم طُّ ىمَ  اُمرأةٍ  دَ يَ  هُ دُ يَ 

 شَؽ فِ ذَ  َذ ظَ 
(3)

 . 

ـَ داوِ ومٞمُ  ،َـّ ٝمِ ـسمِ  يٖمزو يم٤من وىمد»: -أيًْم٤م- وذم احلدي٨م  ي

ـَ ذِ َي و ك،اجلرطَم   ش٦مِ اًمٖمٜمٞمٛمَ  ـَ ُمِ  ي
(4)

. 

                                                           
 (.5885( أظمرضمف اًمبخ٤مري )8)

 (.336(، وُمسٚمؿ )3878، 357( أظمرضمف اًمبخ٤مري )2)

 (.8866(، وُمسٚمؿ )4898، 2783( أظمرضمف اًمبخ٤مري )3)

 (.8882( أظمرضمف ُمسٚمؿ )4)



032    

 األسباب االجتماعية
 

ذم اًمٜم٘مقل اآلشمٞم٦م سمره٤من ؾم٤مـمع قمغم رقم٤مي٦م اإلؾمالم 

ًمٚمح٘مقق االضمتًمقمٞم٦م واألرسي٦م، وشمٙمريؿ اعمرأة سمًم مل يقضمد ذم 

 ذيٕم٦م إهلٞم٦م ىمط.

ُمـ يمب٤مر اًمرضم٤مل  ال ري٥م أن هذا اًمٜمبلَّ » :ل تقفستقيوؿ

الضمتًمقمٞم٦م ظمدُم٦م ضمٚمٞمٚم٦م، اعمّمٚمحلم اًمذيـ ظمدُمقا اهلٞمئ٦م ا

ويٙمٗمٞمف ومخًرا أٟمف هدى أُمتف سمرُمتٝم٤م إمم ٟمقر احلؼ، وضمٕمٚمٝم٤م 

قمـ ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء، ويٙمٗمٞمف ومخًرا أٟمف  ًمٚمسالم، وشمٙمػُّ  دمٜمُح 
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ومتح هل٤م ـمريؼ اًمرىمل واًمت٘مدم، وهذا قمٛمؾ قمٔمٞمؿ ال يٗمقز سمف 

شإال ُمـ أويت ىمقة وطمٙمٛم٦م وقمٚمًًم 
(1)

. 

آٟمٞم٦م وشمٕم٤مًمٞمؿ أصمبت٧م اًمتٕم٤مًمٞمؿ اًم٘مر» ل مورشقؾ بقازار:وؿو

دٍ  شك طم٘مقق اعمرأةٛمَ ـطمِ  أهن٤م طم٤مُمٞم٦مٌ  ☺ ُُمـَحٛمَّ
(2)

. 

سمًم مل يسٛمع سمف ُمـ  ☺ لُّ ضم٤مء اًمٜمب» :ؾويس ؿول فققبقفدو

وأن مجٞمع  ،ن اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء ؾمقاء أُم٤مم اهللىمبؾ ُمـ أ

 ،ؾمقاء د  قمغم اًمرضمؾ واعمرأة قمغم طَم  اًمقاضمب٤مت اًمديٜمٞم٦م ُمٗمروض٦مٌ 

 ؿمخٌص  أن اعمرأهَ  :قمٚمـُمـ ذًمؽ وم٠م واحلؼ أٟمف ذه٥م إمم أسمٕمدَ 

 
ِ
أو  ،أو زوضم٦م صٚمتٝم٤م سم٤مًمرضمؾ يم٠مم   دِ وًمٞمس عمجرَّ  ،ٝم٤مطم٘م   سمٛمؾء

وأن  ،٤مٙمً ٚم  ُمُ  َل ٜمِ ٝم٤م أن شم٘متَ وأهن٤م ًمذًمؽ ُمـ طم٘م   ،أظم٧م أو سمٜم٧م

شك اًمتج٤مرة قمغم طمس٤مهب٤م وُمسئقًمٞمتٝم٤مشمتٕم٤مـمَ 
(3)

. 

                                                           
 (.76( ٟمبل اإلؾمالم ذم ُمرآة اًمٗمٙمر اًمٖمريب، ص )8)

ــقازار ص( 2) ــاًل (، 840) إٟمســ٤مٟمٞم٦م اإلؾمــالم، ُم٤مرؾمــٞمؾ سم : وؿمــٝمد  قمـــٟم٘م

 (.858ؿم٤مهد ُمـ أهٚمٝم٤م ص )

 (.422ىم٤مًمقا قمـ اإلؾمالم، د. قمًمد اًمديـ ظمٚمٞمؾ، )ص( 3)
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قبقفد: ًؿوفو وم٢مذا  ،ًمٚمٛمرأة طمريتٝم٤م دَّ عم٤م ضم٤مء اإلؾمالم رَ » إيػؾغـ 

وال ومْمؾ ًمف  ،وقمٚمٞمٝم٤م ُم٤م قمٚمٞمف ،ًمف هل٤م ُمـ احلؼ ُم٤م ،ًمرضمؾا ىمسٞمٛم٦مُ  له

ـ ىمقة اجلَ قمٚمٞمٝم٤م إالَّ  ش٦مِ احلٞمٚمَ  س٤معِ اشمو ،اًمٞمدِ  ٦مِ وسمسٓمَ  ،دِ ٚمَ  سمًم ي٘مقم سمف ُم
(1)

. 

فمؾ اإلؾمالم اؾمتٕم٤مدت اعمرأة  ذم» :موـؾقشؽل وؿوفً

 ٕمتؼم اًمٜمس٤مءَ وم٤مإلؾمالم يَ  :ُمرُمقىم٦م ٦مً ُمٙم٤مٟمَ  ٧م  وايمتسبَ  ،طمريتٝم٤م

ـَ س٤موِ ُمُ  َؼ ؿم٘م٤مئِ  شرَ ٙمٛمؾ اآلظَم ويمالمه٤م يُ  ،٤ملًمٚمرضم ي
(2)

. 

دٍ ًم٘مد يم٤مٟم٧م دقمقة » دريسمن:وؿول   إمم حترير اعمرأةِ  ُُمـَحٛمَّ

شُمدٟمٞمتٝمؿ وىمٞم٤ممِ  ذم هنقض اًمٕمرِب  اًمسب٥َم 
(3)

. 

عم٤م وضمدٟم٤م  ًمق رضمٕمٜم٤م إمم زُمـ هذا اًمٜمبل  » :وؿول ريػقؾ

 يٜم٤مٌت دِ ُمَ  : وم٤مًمٜمس٤مءُ أيمثر مم٤م ومٕمٚمف هذا اًمرؾمقُل  قمٛماًل أوم٤مد اًمٜمس٤مءَ 

شاًمٜم٤مس ُمٙم٤مٟمتٝمـ سملم ٧م  سم٠مُمقر يمثػمة رومٕمَ  َـّ ٝمِ ًمٜمبٞم  
(4)

. 

                                                           
 (.432)ص( ىم٤مًمقا قمـ اإلؾمالم، د. قمًمد اًمديـ ظمٚمٞمؾ 8)

 .(9/62)( رضم٤مل وٟمس٤مء أؾمٚمٛمقا، قمروم٤مت يم٤مُمؾ، 2)

 (.82( ٟمبل اإلؾمالم ذم ُمرآة اًمٗمٙمر اًمٖمريب، د. قمز اًمديـ ومراج، )ص3)

 (.82بل اإلؾمالم ذم ُمرآة اًمٗمٙمر اًمٖمريب، د. قمز اًمديـ ومراج، )ص( ٟم4)
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 أسـباب أخــالقــيــة 
 

الرشيفث أذالٌق إيٍاُي ٌث حَنتؿ ٌاَ ـليادة رباُياث، 
ا، وُُتاِزي ىلع  َٓ ُر ةٍفايل األمٔر، وَتِ ََه ـَ َسَفاِسِف حَُذنِّ
زق وغأِل اىفٍاِر  األذالق املسخليٍث يف ادلُيا بسَفِث الرِّ

ااِث واىرب داااِن ِنف  كااِث، وا اآلذاارة ةثلااِو املاأازيَ ورُج 
ث َلَو يف ٌزياِن الرشيفِث يأَم 

َ
الصاحلاِت؛ إذ ٌا ٌَ يشٍء أ

. ًٍّ ٍَ وأدٍب َج َ ُذيٍُق َخَس ٌِ  اىلياٌث 
والرشيفُث َبَِاج  لك  حفامالحٓاا ىلع ْاذا األسااِس 
اخلُيُِِقِّ املخنِي خىت خاَل اىلخاِل ٌاؿ رياِ  املسايٍني، أو 

 إكاٌِث احلدود ىلع اىفصاة واملذُشني!ـِد 
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 ،ًم٘مد رسمٓم٧م اًمنميٕم٦م ذم ٟمّمقصٝم٤م سملم األظمالق وصح٦م اعمٕمت٘مد

ٛم٧م ُمـ ؿم٠من ُمٙم٤مرم وسملم األظمالق واألطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، وقمٔمَّ 

 األظمالق ذم اًم٘مرآن واًمسٜم٦م، وُمـ شمٚمؽ اًمٜمّمقص ُم٤م يكم:

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[899راف: ]األقم﴾ چ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ 

﮾ ﮿ ﯀ ﯁        

         

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ۋ جئ حئ مئ ىئ



039    

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

چ  ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ 

ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ  ڎ ڈ ڈ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں  گ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ  ھ ھ

ۉ ۉ  ۇۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

وئ  ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب 

يت جث مث ىث يث حج  جت حت خت مت ىت

 .[38-23 ]اإلرساء: ﴾مج
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ې ې ﴿: -ىمقل ًم٘مًمن السمٜمف ايمرً اذ-ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم و

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ىب يب جت حت  یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب

 [89-87]ًم٘مًمن ﴾خت متىت يت جث مث ىث يث

 .[4]اًم٘مٚمؿ: ﴾ ڱ ڱ ڱ ں﴿: ☺وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمبٞمف 

َم إِ »: ☺ىم٤مل و شِق َل ْخ اْلَ  مَ ورِ ؽَ مَ  ؿَ ؿ  ـتَ ِلُ  ًُ ثْ  ُبعِ كَّ
(1)

 . 

َم إِ » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل   َص  ؿَ ؿ  ـتَ ِلُ  ًُ ثْ  ُبعِ كَّ
شِق َل ْخ اْلَ  َح وفِ

(2)
 . 

 َمْ  لـ  مِ  ؿْ ؽُ بِ رَ ؿْ أَ وَ  لَّ ـفَ إِ  ؿْ ؽُ ـب  َح أَ  ـْ مِ  نَّ إِ » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 
 وًس ؾِ

 لـ  مِ  ؿْ ـُ َد عَ بْ أَ وَ  لَّ ـفَ إِ  ؿْ ؽُ َض غَ بْ أَ  نَّ إِ وِ  و،ؿً َل ْخ أَ  ؿْ ؽُ ــَ وِش َح أَ  يِ ومَ قَ ؼِ افْ  مَ قْ يَ 

                                                           
(، 323/ 80(، واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، )8949( أظمرضمف اًمبزار، )8)

 (.8865واًم٘مْم٤مقمل، )

(، 273(، واًمبخــــ٤مري ذم األدب اعمٗمــــرد، )8952( أظمرضمــــف أمحــــد، )2)

ـ أيب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ، )483وه٥م ذم اجل٤مُمع، ) واسـم  (.3773(، واسم
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شقنَ ؼُ فِ قْ ػَ تَ ؿُ ـافْ وَ  قنَ ؿُ د  َش تَ ؿُ ـافْ وَ  ونَ ورُ ثَ رْ افثَّ  يِ ومَ قَ ؼِ افْ  مَ قْ يَ  وًس ؾِ َمْ 
(1)

 . 

 ؿْ ـُفُ َس ْح وًكو أَ ـؿَ يْ إِ  غَ ـِ مِ مْ ؿُ ـُؾ افْ ؿَ ـْ أَ » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

ـُ قَ ِخ ُخُؾًؼو، وَ  ـُ قَ ِخ  ؿْ وُر ِ فِ  ؿْ وُر شؿْ ؽُ وئِ َس ـ
(2)

 . 

 ـْ مَ  ـْ ُخ ـ تَ َل ، وَ َؽ ـَ ؿَ تَ ائْ  ـِ  مَ َػ َي إِ وكَ مَ اْلَ أَد  » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

شَؽ وكَ َخ 
(3)

. 

 ـِ مِ مْ ؿُ ـافْ  انِ زَ قْ يف مِ  َؾ ؼَ ثْ أَ  ءٍ َرْ  ـْ و مِ مَ » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

شـٍ َس َح  ُخُؾٍؼ  ـْ مِ  يِ ومَ قَ ؼِ افْ  مَ قْ يَ 
(4)

. 

                                                           
(، واخلرائٓمل ذم ُمس٤موئ األظمـالق، 2088رضمف اًمؽمُمذي، )( أظم8)

 (.6(، واًمٓمؼما  ذم ُمٙم٤مرم األظمالق، )552 ،59)

(، 8862(، واًمؽمُمذي، )4682(، وأسمق داود، )80806( أظمرضمف أمحد، )2)

ــًمن، )38واحلــ٤ميمؿ، ) ــل ذم ؿمــٕم٥م اإلي ــ٤مل 7988(، واًمبٞمٝم٘م (، وىم

 اًمؽمُمذي: طمدي٨م طمسـ صحٞمح. 

 (.8264(، واًمؽمُمذي )3535أظمرضمف أسمق داود ) (3)

(، واسمــ أيب قم٤مصـؿ ذم 2002(، واًمؽمُمـذي، )27587أظمرضمف أمحـد، ) ( 4)

 (.783اًمسٜم٦م، )
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 ☺ ل  بِ اًمٜم   ِؼ ٚمُ ظُم  ـ  قمَ  ٧م  ٚمَ ئِ  ؾُم ًَم ـًمَ  ٦مَ َِم ٤مئِ قمَ  نَّ أَ » :وذم احلدي٨م

شآنَ ر  ٘مُ اًم   ُٚمُ٘مفُ ظُم  ٤منَ : يمَ ٧م  ٤مًمَ ىمَ 
(1)

. 

﴾ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل

  .[802:  قمٛمران آل]

 .[86 : اًمتٖم٤مسمـ]﴾ ہ  ہ  ہ  ھ ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤ملو

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤ملو

  .[70 : األطمزاب] ﴾ھ

ڑ ڑ ک ک ڈ ژ ژ ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤ملو

  .[882 ]هقد:﴾ کک گ گ گ گ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤ملو

                                                           
(، واًمبخـ٤مري ذم األدب 25883، 25302، 24608( أظمرضمف أمحد، )8)

 (.87(، وذم ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕمب٤مد، )ص308اعمٗمرد، )
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پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 .[30 ]ومّمٚم٧م: ﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ

 يَ ـَ َس َح ـافْ  يَ ئَ ق  افسَّ  عِ ـبِ تْ أَ وَ  ،ًَ ـْ ـُ  وـؿَ ثُ قْ َح  اهللَ ِؼ اتَّ  »: ☺وىم٤مل 

ش ـٍ َس َح  ٍؼ ؾُ ُخ بِ  وَس افـَّ  ِؼ وفِ َخ وَ  و،فَ ُح ؿْ ـتَ 
(1)

. 

َّ  وفَ ـيُّ أَ  ويَ »: ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل  ـُ بَ أَ  نَّ إِ وَ  ٌد احِ وَ  ؿْ ؽُ بَّ رَ  نَّ إِ  َل أَ  وُس اـف  ؿْ و

،ؿِ َج ظْ  َذ ظَ  ِبي رَ عَ فِ  َؾ ْض ؾَ  َل  َل أَ  ،ٌد احِ وَ    َل وَ  لي
 َل وَ  ،ِبي رَ ظَ  َذ ظَ  لي ؿِ َج عَ فِ

شىقَ ؼْ وفتَّ بِ  لَّ إِ  ،رَ ؿَ ـْح أَ  َذ ظَ  دَ قَ ْش أَ  َل وَ  ،دَ قَ ْش أَ  َذ ظَ  رَ ؿَ ـْح ِلَ 
(2)

. 

ًُ بِوهلل، ُثؿَّ اْشَتِؼؿْ  » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل  ش ُؿْؾ آَمـْ
(3)

. 

 نَّ أَ  قاؿُ ؾَ اظْ وَ  قا،ُص ْح ـتُ  ـْ فَ وَ  قاؿُ قْ ؼِ تَ اْش  »: ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

ش ـٌ مِ مْ مُ  لَّ إِ  ءَ قْ ُض قُ افْ  َذ ظَ  ظُ وؾِ َح ـيُ  َل وَ  ،ةُ َل افصَّ  ؿْ ؽُ وفِ ـؿَ ظْ أَ  ْرَ َخ 
(4)

. 

                                                           
 (.5/853أمحد )( أظمرضمف 8)

 (.5/488) أمحد أظمرضمف (2)

 (.37سٚمؿ، )( أظمرضمف ُم3)

 (.277(، واسمـ ُم٤مضمف )5/276أمحد )( أظمرضمف 4)
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اجلٝم٤مد واًم٘مت٤مل ذم اإلؾمالم ًمٖم٤مي٦ٍم ذيٗم٦ٍم، وعم٘م٤مِصَد ٟمبٞمٚم٦ٍم، ومٝمق 

ًمٜمٗمل اًمنمك واًمٗمتٜم٦م ذم اًمديـ، وًمتحٓمٞمؿ اًمٕم٘مب٤مت اًمتل متٜمع ُمـ 

شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مل قل ذم ديـ رب  األرِض واًمسًموات، اًمدظم

 .[893 ]اًمب٘مرة:﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ چ﴿

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿شمٕم٤ممم: اهلل وىم٤مل 

پ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   پ 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

  .[75 ]اًمٜمس٤مء:﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ

ـَ » :☺ىم٤مل  ـْ َؿوَتَؾ فَِتُؽقَن  يف  قَ فُ ُعْؾَقو ؾَ َؿُي اهلل ِهَل افْ ؾِ َم

شِؾ اهللقْ بِ َش 
(1)

. 

، وَحتِِفؿْ َس َل بِ زِ ـْ ك تَ تَّ  ِرْشؾَِؽ َح َذ ظَ ... » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

ُهؿْ َأْخ ِم، وَ َل ْش  اْلِ َػ إِ  ُظُفؿْ ادْ  ؿَّ ثُ  اهلل قَ ، ؾَ ؿْ فِ قْ ؾَ ظَ  ُى جِ ـو يَ ـؿَ بِ  ِزْ
                                                           

ـ طمدي٨م أيب ُمقؾمك األؿمٕمري 3524(، وُمسٚمؿ )2599اًمبخ٤مري )( 8)  .(، ُم
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شِر افـََّعؿِ ؿْ ـُح  ـْ َؽ مِ  فَ ْرٌ ٌد َخ احِ ٌؾ وَ ُج رَ  َؽ ْن ُيـْفَدى بِ َلَ 
(1)

. 

شؿْ وهُ ظَ لَّ دَ طُّ إِ ًمو ؿَ قْ ؿَ  ☺ُل اهلل قْ ُش و َؿوَتَؾ رَ مَ »وذم احلدي٨م: 
(2)

. 

ذاُر ىمبَؾ اًم٘مت٤مِل اإلقموُمـ أظمالق اإلؾمالم ذم اجلٝم٤مد: 

َك مِ ُد ًَ ظَ قْ ؼِ ا فَ ذَ إِ وَ » :☺ واإلٟمذار، ىم٤مل  غَ ـِ ْؼِ ؿُ ـافْ  ـَ وَّ

َـّ مَ  وْ وٍل أَ َص ِث ِخ َل  ثَ َػ إِ  ؿْ ُظفُ ودْ ؾَ  َتُف َبْؾ وؿْ ؾَ  قكَ وبُ َج و أَ ِخَلٍل، َؾَليَّ

 قكَ وبُ َج أَ  نْ نِ ِم، ؾَ َل ْش  اْلِ َػ إِ  ؿْ ُظفُ ادْ  ؿَّ ، ثُ ؿْ فُ ـْ ـُػَّ ظَ ، وَ ؿْ فُ ـْ مِ 

ـْ َػ ُظُفؿ إِ ادْ  ؿَّ ، ثُ ؿْ فُ ـْ ـُػَّ ظَ وَ  ؿْ فُ ـْ َبْؾ مِ وؿْ ؾَ  ِل ِم  َػ إِ  ِهؿْ ارِ دَ   افتََّحقُّ

ُهؿْ ـَ وَ وِجِريْ فَ ؿُ ـاِر افْ دَ  و َؾَؾُفْؿ مَ  َؽ فِ قا ذَ ؾُ عَ ؾَ  نْ إِ  ؿْ فُ ـكَّ أَ  َأْخِزْ

ـَ وَ فَ ؿُ ؾْ فِ  ـَ رِ وجِ فَ ؿُ ـ افْ َذ و ظَ َظَؾقِفْؿ مَ وِجِري ُفقا ْن َيَتَح ْن َأَبقا أَ نِ : ؾَ ي قَّ

هُ فَ ـْ مِ  ي  رِ ْج ـؾِِؿَغ يَ ـُؿْس اِب افْ رَ ظْ لَ ـَ  قنَ قكُ ؽُ يَ  ؿْ فُ ـكَّ أَ  ؿْ و، َؾَلْخِزْ

 ؿْ فُ ـقُن فَ ؽُ  يَ َل ، وَ ـُؿمِمـِغَ  افْ َذ ي ظَ رِ ْج ـي يَ ذِ ُحْؽُؿ اهلل افَّ  ؿْ قفِ ؾَ ظَ 

ْن نِ ، ؾَ غَ ؾِؿِ ْس ؿُ ـافْ  عَ وا مَ ُد وهِ َج ـْن يُ لَّ أَ إِ  ،ءٌ ِء َرْ لْ ػَ افْ وَ  يِ ؿَ قْ ـِ غَ يف افْ 

                                                           
    (، ُمـ طمٞم٨م ؾمٝمؾ سـم ؾمٕمد 4420(، وُمسٚمؿ )2724اًمبخ٤مري )( 8)

 .  (، ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس 2008أمحد )( 2)
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ـُػَّ وَ  ؿْ فُ ـْ َبْؾ مِ وؿْ ؾَ  قكَ َأَجوبُ  ؿْ ْن هُ نِ َي ؾَ يَ زْ جِ ـافْ  َأَبقا َؾَسْؾُفؿُ  ؿْ هُ 

ـْ بِ ْن ُهْؿ َأَبقا ؾَ نِ ، ؾَ ؿْ فُ ـْ ظَ  شَؿوتِْؾُفؿْ وهلل وَ وْشَتِع
(1)

. 

  وُمـ أظمالق اإلؾمالم ذم اجلٝم٤مد: اًمٜمٝمُل قمـ ىمتؾِ 
ِ
اًمٜمس٤مء

 ؾِ تْ ؿَ  ـْ ظَ  ☺ قُل اهللُش كـََفك رَ »ٗمل احلدي٨م: واًمّمبٞم٤من، وم

شونِ قَ بْ افص  وَ  وءِ َس افـ  
(2)

. 

ـْ قْ بَ ِؿ اهلل يف َش وْش اْؽُزوا بِ » :☺وىم٤مل  َػَر  ِؾ اهلل، َؿوتُِؾقا َم ـَ

شبوهلل
(3)

. 

 َل وَ  ، َتْغُدُرواَل وَ  ،اْؽُزوا َوَل َتُغؾُّقا» :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

 شًدا َتْؼُتُؾقا َوفِقْ َل وَ  ،ُتـَؿث ُؾقا
(4)

. 

 

                                                           
 . ÷(، ُمـ طمدي٨م سمريدة 3268ُمسٚمؿ )( 8)

 (.8744(، وُمسٚمؿ )3085خ٤مري )أظمرضمف اًمب( 2)

 (.3280(، وُمسٚمؿ )2792اًمبخ٤مري )( 3)

 .÷(، ُمـ طمدي٨م سمريدة 3268ُمسٚمؿ )( 4)
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 األخالقية األسباب
 

 ًم٘مد ؿمٝمد ُمٜمّمٗمق اًمٖمرب سم٠مظمالىمٞم٦م هذه اًمنميٕم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م،

 وذم اًمٜم٘مقل اآلشمٞم٦م سمره٤من ؾم٤مـمع قمغم ذًمؽ: 

اًمديـ ذم اإلؾمالم مل يٙمـ ُمٜمٗمّماًل قمـ  إنَّ » :ل لمبتقنؿو

شاًمسٞم٤مؾم٦م، يمًم أن اًمسٞم٤مؾم٦م مل شمٙمـ ُمٜمٗمّمٚم٦م قمـ األظمالق
(1)

. 

ـ وم٤مًمسٚمٓم٦م ذم اإلؾمالم شمٗمرض »: ل مورشقؾ بقازاروؿو قمدًدا ُم

اعمٕم٤ميػم األظمالىمٞم٦م سمٞمٜمًم شمسٛمح ذم اًمٓم٤مسمع اًمٖمريب أن خيت٤مر اًمٜم٤مس 
                                                           

 (.34-33( الُمبتقن، ُمٗمٙمر ومرٟمز، اًمٗمٙمر اًمسٞم٤مد قمٜمد اعمسٚمٛملم ص )8)
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شاعمٕم٤ميػم طمس٥م االطمتٞم٤مضم٤مت واًمرهمب٤مت اًمس٤مئدة ذم قمٍمهؿ
(1)

. 

 لال ؿمؽ أن اعمستقى األظمالىم» شوكتقلكو: يل داؾقد دوؿو

اجل٤مٟم٥م األيمؼم ُمـ ذيٕم٦م اًمٕمرب ىمد قمٛمؾ  ؿُ ِس اًمرومٞمع اًمذي يَ 

ٜم٤م اًمٕمٍمي٦م، وهٜم٤م يٙمٛمـ ومْمؾ هذه قمغم شمٓمقير وشمرىمٞم٦م ُمٗم٤مهٞمٛم

شاًمدهقر ر  قمغم ُمَ  لاًمنميٕم٦م اًمب٤مىم
(2)

. 

٦م ذم هذا اجل٤مٟم٥م ومال يٛمٙمـ أن شم٘م٤مرن شمنميٕم٤مهت٤م نميٕماًمٙمًمل ًمو

ـ اًمنمائع اإلهلٞم٦م أو اًمقضٕمٞم٦م قمغم طمد   ُمع همػمه٤م  ؾمقاء. ُم

٥م األوروسمٞمقن سم٠مظمالِق اإلؾمالم،  وقمغم اًمّمٕمٞمد اًمٕمٛمكم  َرطمَّ

ٚمُ  قا ٟمٔم٤مَم طمٙمِؿ اًمٕمثًمٟمٞملم األشمراك األظمالىملَّ وؾمًمطم٦م أهٚمِِف ووَمْمَّ

 ِٝمؿ ُمـ اًمٙم٤مصمقًمٞمِؽ، أو األرصمقذيمس.قمغم ٟمٔم٤مِم طمٙمِؿ أشمب٤مِع ِديٜمِ 

                                                           
د قمًمرة، ص 8)  .(890)( اإلؾمالم ذم قمٞمقن همرسمٞم٦م، د. ُُمـَحٛمَّ

دراؾمــ٦م ُمٜمِمــقرة ذم يمتــ٤مب  اًم٘مــ٤مٟمقن واعمجتٛمــع، داومٞمــد دي ؾمــ٤مٟمتٞمالٟم٤م،  (2)

ؿمٝمد ؿمـ٤مهد ُمــ ":  قمـٟم٘ماًل سم٢مذاف شمقُم٤مس أرٟمقًمد،  "شمراث اإلؾمالم

 د. راهم٥م اًمرسضم٤م . "أهٚمٝم٤م
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ت  يمثػم ُمـ األىم٤مًمٞمؿ » ل رودكسقن:ؿو ومٗمل إيٓم٤مًمٞم٤م قَمؼمَّ

٥ُم ُمـ يمؾ  ىمٚمبٝم٤م سمٖمزٍو شمريمل   ِة قمـ أهن٤م شُمرطم  حلٙمقُم٤مهِت٤م اعمستبدَّ

شاعمسٞمحٞملمَ  ُمثٚمًم وَمَٕمَؾ سمٕمُض اًمَبٚم َ٘م٤مٟمِٞملمَ 
(1)

. 

اإلؾمالِم ودُم٤مصَم٦ِم قمغم ؾمًمطَم٦ِم ؿم٤مهًدا -جوبربققع  ؿولو

أي:  -إنَّ اإلؾمالَم أضَٗمك قمغم قم٘م٤مئد أهِؾ اًمٙمت٤مب»: -أظمالِق أهٚمِفِ 

٦ًم يٛمٞمٝم٤م اًمنمُع، وإن شمٙمـ ذاَت  -اعمسٞمحٞم٦م واًمٞمٝمقدي٦م ُمٙم٤مٟم٦ًم ظم٤مصَّ

اٍت ـمقيٚم٦ًم ُمرشمب٦ٍم أدٟمك ذم اًمدوًم٦م، ومل يَُدِم اًمتَّزُم٧ُُّم واالضٓمٝم٤مُد ومؽم

ِة وقمدِم اًمِمٕمقر سم٤مألُم٤مٟم٦َِم، أُم٤َّم ىم٤مٟمقُن اعمسٞمحٞم٦ِم  إال ذم أوىم٤مت اًمِمدَّ

ـٍ آظَمَر: ًمذا وم٘مد اٟمت٘مؾ سمرسقم٦م وسمتٓمقر  ومٚمٞمس ومٞمف أي ُمٙم٤من ألي دي

، قمٜمدُم٤م اٟمتٍم اإلؾمالم إمم اًمتٕمّم٥م واالضٓمٝم٤مد شُمٜمٓم٘مل 
(2)

. 

                                                           
ــ٦م اإلؾمــالُمٞم٦م، دراؾمــ٦م ُمٜمِمــقرة ( 8) ــ٦م واًمدراؾمــ٤مت اًمٖمرسمٞم اًمّمــقرة اًمٖمرسمٞم

 (.56سمٙمت٤مب: )شمراث اإلؾمالم(، )ص

ــرا( 2) ــ٤مب: )شم ــقرة، سمٙمت ث اإلؾمــالم ذم قمــ٤ممل اًمبحــر اعمتقؾمــط، دراؾمــ٦م ُمٜمث

 (.843اإلؾمالم(، )ص
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 أسـباب اقتصادية
 

حتليق الهفايث للكِّ  الرشيفث اإلسالٌيث َسَفج  إىل 
راعياْا، ومَحَج  ٌَ اىفلر وابلػاىث يف دلخٍفاحٓا، حَرَفُؿ 
َِِّمِّ اىرثوَة واملاَل، وحَتكً اىفالكَث  َ كيٍِث اىفٍِو، وُت ٌِ
االكخصاديَث ةني دميؿ فئاِت املجخٍؿ، وَتِ ََه ـَ اتلتذيِر 
با  واتللخِ  ًٌفا، وحتارب اىفٔاخَش االكخصاديَث ٌَ الرِّ

م احلئَل االكخصاديَث خاكِر واىِغشِّ وري ِ واالخ ْا، وحُلدِّ
ةَِث. َفذ  ٍُ اجلاجدَث ليشرشي ِث ال
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سمتح٘مٞمؼ ىمدر اًمٙمٗم٤مي٦م ًمٙمؾ أسمٜم٤مء اعمجتٛمع  اًمنميٕم٦مُ  ٧ِم ٞمَ ٜمِ ًم٘مد قمُ 

ع أومراًدا ومج٤مقم٤مت سمتنمي اعمجتٛمعَ  ٧ِم مَحَ اًمذيـ يٕمٞمِمقن ذم يمٜمٗمٝم٤م، وَ 

ڻ ڻ ﴿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:يم٤مة واًمّمدىم٤مت وسمٞم٤من ُمّم٤مرومٝم٤م، اًمز

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ 

﮷ ﮸  . [60]اًمتقسم٦م: ﴾ ﮳ ﮴﮵ ﮶ 

ڳ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 . [25-24]اعمٕم٤مرج: ﴾ ڱ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ 

 . [278]اًمب٘مرة: ﴾ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
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ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 . [7]احلنم: ﴾ ہہ ہ ھھ ھ ھ ے ے

﴾ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 . [33]اًمٜمقر: 

يف  يً ؿَ َد َص  ؿْ فِ قْ ؾَ ظَ  َض َسَ اؾْ  اهللَ نَّ أَ  ؿْ فُ ؿْ ؾِ ظْ لَ ؾَ ... »: ☺وىم٤مل 

 رَ ؼَ  ؾُ َذ ظَ  دُّ رَ تُ وَ  ،ؿْ فِ وئِ قَ ـِ ؽْ أَ  ـْ مِ  ُذ َخ مْ تُ  ؿْ فِ ـافِ قَ مْ أَ 
شؿْ فِ ائِ

(1)
.  

 ـْ مِ  ْرٌ َخ  وءَ قَ ـِ ؽْ أَ  َؽ تَ ثَ رَ وَ  رْ َذ تَ  نْ إِ  َؽ كَّ إِ »: ☺ -أيًْم٤م- وىم٤مل

 لغِ تَ بْ تَ  يً ؼَ ػَ كَ  َؼ ػِ ـْ تُ  ـْ فَ  َؽ كَّ إِ وَ ، وَس افـَّ  قنَ ػُ ـػَّ ؽَ تَ يَ  يً وفَ ظَ  ؿْ هُ رَ َذ تَ  نْ أَ 

شوفَ ـبِ  َت رْ جِ أُ  لَّ إِ  اهلل فَ ْج وَ  وفَ ـبِ 
(2).  

 ـْ مَ » :-ذم سمٞم٤من طمد اًمٙمٗم٤مي٦م ُمٗمّماًل - ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

 ـْ ؽُ يَ  ؿْ ـفَ  ـْ مَ وَ  ،يً َج وْ زَ  ْذ خِ تَّ قَ ؾْ ؾَ  يٌ َج وْ زَ  فُ فَ  ـْ ؽُ يَ  ؿْ ـفَ وَ  ًل ؿَ ظَ  وـَ فَ  ِلَ وَ 

 فُ فَ  ْذ خِ تَّ قَ ؾْ ؾَ  ـٌ ؽَ ْس مَ  فُ فَ  ـْ ؽُ يَ  ؿْ ـفَ  ـْ مَ وَ  و،مً ودِ َخ  فُ فَ  ْذ خِ تَّ قَ ؾْ ؾَ  مٌ ودِ َخ  فُ فَ 
                                                           

 (.89(، وُمسٚمؿ، )8395( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)

 (.8628(، وُمسٚمؿ، )4409 ،8295( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )2)
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:  سمٙمر أسمق ٤ملوم٘م ،يً ابَّ دَ  ْذ خِ تَّ قَ ؾْ ؾَ  يٌ ابَّ دَ  فُ فَ  ـْ ؽُ يَ  ؿْ ـفَ  ـْ مَ وَ  و،ـً ؽَ ْس مَ 

 ىقَ ِش  وَب َص أَ  ـْ مَ : ☺ اهلل رؾمقُل  وم٘م٤مل !اهلل رؾمقَل  ي٤م ثرَت يم  أَ 

شول  ؽَ  قَ فُ ؾَ  َؽ فِ ذَ 
(1)

. 

قمغم  ٧م  ثَّ طَم ىمد  اًمنميٕم٦مَ  ُمبٞمٜم٤ًم أن- ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

 طُّ و ؿَ مً وعَ ضَ  ٌد َح أَ  َؾ ـَ و أَ مَ » :-أطمد اًمٕمٛمؾ وومتح٧م أسمقاسمف ًمٙمؾ  

 ونَ ـَ   دَ اوُ اهلل دَ  لَّ بِ كَ  نَّ إِ ، وَ هِ دِ يَ  ؾِ ؿَ ظَ  ـْ مِ  َؾ ـُ لْ يَ  نْ أَ  ـْ ا مِ ْرً َخ 

شهِ دِ يَ  ؾِ ؿَ ظَ  ـْ مِ  ُؾ ـُ لْ يَ 
(2)

. 

 ؾمٜم٧َّم ىمقاٟملمَ ُمبٞمٜم٤ًم أن اًمنميٕم٦َم ىمد - ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

شفُ فَ  لَ فِ ؾَ  يً تَ َمقْ ًضو رْ و أَ قَ ْح أَ  ـْ مَ » -ًمٚمتٜمٛمٞم٦م واإلقمًمر ذم األرض
(3)

 . 

هن٧م قمـ ُم١ميمًدا قمغم أن اًمنميٕم٦َم - ☺ -أيًْم٤م-ىم٤مل و

 يً مَ زْ ُح  ؿْ ـُ ُد َح أَ  َى طِ تَ ْح ـيَ  نْ َلَ »: -ه٧م سمنمف اًمٕمٛمؾل وٟمقَّ اًمس١ما

                                                           
 (.778(، واسمـ أيب ؿمٞمب٦م ذم ُمسٜمده، )88085( أظمرضمف أمحد، )8)

 (.2072( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )2)

 (.8379(، واًمؽمُمذي، )84636( أظمرضمف أمحد، )3)
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شفُ عَ ـَ ؿْ يَ  وْ أَ  فُ قَ طِ عْ قُ ؾَ  ا،ًد َح أَ  َل لَ ْس يَ  نْ أَ  ـْ مِ  فُ فَ  ْرٌ َخ  هِ رِ فْ طَ  َذ ظَ 
(1)

 . 

سم٤مًمنميٕم٦م اٟمتٗمك  واٟمتٔمؿ احلٙمؿُ  األطمٙم٤ممُ  ٧ِم ٘مَ وطملم ـُمب  

 ، وذم األصمر:اًمٗم٘مر واًمٗم٤مىم٦م، وذًمؽ ُمـ قمٝمد اًمٗم٤مروق قمٛمر 

وم٠مٟمٙمر ذًمؽ  ،ا أرؾمؾ إمم قمٛمر سمثٚم٨م صدىم٦م اًمٜم٤مسأن ُمٕم٤مذً 

 َؽ تُ ث  ٕمَ وًمٙمـ سمَ  ،ضمزي٦مٍ  ذِ ٤م وال سمآظِم ضم٤مسمٞمً  َؽ ث  ٕمَ سم  ىم٤مل: مل أَ وقمٛمر، 

ىم٤مل ُمٕم٤مذ: ُم٤م  ،٤م قمغم وم٘مرائٝمؿهَ دَّ ؽَمُ ُمـ أهمٜمٞم٤مء اًمٜم٤مس ومَ  ذَ ًمت٠مظُم 

 
ٍ
... ومٚمًم يم٤من لا ي٠مظمذه ُمٜمأطمدً  وأٟم٤م أضمد سمٕمث٧م إًمٞمؽ سمٌمء

وم٘م٤مل: ُم٤م  ،ومراضمٕمف قمٛمر ،ٝم٤مٚم  إًمٞمف هب٤م يمُ  ٨َم ٕمَ اًمٕم٤مم اًمث٤مًم٨م سمَ 

ش٤ما ي٠مظمذ ُمٜمل ؿمٞمئً وضمدت أطمدً 
(2)

. 

هذا  صمرَ أَ  اًمٜم٤مُس  َس ٛمَ ـوذم قمٝمد ظم٤مُمس اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ًمَ 

 شمٕمرف اًمبنمي٦م ًمف ُمثٞماًل ُمـ ىمبؾ، اًمٜمٔم٤مم االىمتّم٤مدي اًمذي مل

صمالصملم  ٤م،اًمٕمزيز ؾمٜمتلم وٟمّمٗمً  ـ قمبدإٟمًم وزم قمٛمر سم»: وذم األصمر

                                                           
 (.8042(، وُمسٚمؿ، )2074( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)

 (.8982( أظمرضمف أسمق قمبٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ذم األُمقال، )2)
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.. ال واهلل ُم٤م ُم٤مت قمٛمر طمتك ضمٕمؾ اًمرضمؾ ي٠مشمٞمٜم٤م سم٤معم٤مل .اؿمٝمرً 

ومًم يؼمح  ،اضمٕمٚمقا هذا طمٞم٨م شمرون ُمـ اًمٗم٘مراء ومٞم٘مقًمقن: ،اًمٕمٔمٞمؿ

.. .ـ يْمٕمف ومٞمٝمؿ ومال جيد ومػمضمع سمًمًمفيتذيمر ُمَ  ،طمتك يرضمع سمًمًمف

شاًمٜم٤مَس  سمـ قمبد اًمٕمزيز ىمد أهمٜمك قمٛمُر 
(1)

. 

اًمٕمٛمؾ واًمسٕمل واًمٙمس٥م  ُمـ ؿم٠من اًمنميٕم٦مُ  ٧ِم ٛمَ ٔمَّ ًم٘مد قمَ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: واًمتج٤مرة، 

 .[898]اًمب٘مرة: ﴾ ڃ ڃ ڃ چچ

 ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[80]اجلٛمٕم٦م: ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[85]اعمٚمؽ: ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ

                                                           
 (.6/493( أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم دالئؾ اًمٜمبقة، )8)
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 .[30]اًمٙمٝمػ: ﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ىم٤مل اهلل سم٤مإلضم٤مرة،  ٧م  هَ قَّ قمغم اًمبٞمع وم٘مد ٟمَ اًمنميٕم٦ُم  ٧ِم ّمَّ ويمًم ٟمَ 

﮲﮳ ﴿شمٕم٤ممم:   .[26]اًم٘مّمص: ﴾ ے ے ۓ ۓ 

ك اعم٤مل سم٤مًمتبذير واإلرساف، أو اإلهالوهن٧م قمـ إض٤مقم٦م 

 .[26]اإلرساء: ﴾ ڭ ڭ ڭ﴿: ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممواإلشمالف، 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿ٕم٤ممم: وىم٤مل اهلل شم

 .[5]اًمٜمس٤مء: ﴾ ۈ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[29]اإلرساء: ﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

اهلل شمٕم٤ممم:  ، ىم٤ملقمغم اًمتٞمسػم قمغم اعمٕمرس وإُمٝم٤مًمف ٧م  وطمثَّ 

 .[280]اًمب٘مرة: ﴾ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ﴿

شفُ ـَ ؼِ تْ يُ  نْ ًل أَ ؿَ ظَ  ؿْ ـُ ُد َح أَ  َؾ ؿِ ا ظَ ذَ إِ  ىُّ حِ ـيُ  نَّ اهللَ إِ »: ☺وىم٤مل 
(1)

. 

                                                           
 (.4929(، واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م، )4386( أظمرضمف أسمق يٕمغم ذم ُمسٜمده، )8)
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 سملم اًمٕمٛمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م واًمثقاب اًمٜمبل وذم اًمٜمٔم٤مم االىمتّم٤مدي رسمط

ًظو: رْ زَ  عُ رَ زْ يَ  َل ًشو، وَ رْ ٌؿ ؽَ ؾِ ْس مُ  ُس رِ  َيغْ َل »: ☺ل وم٘م٤م، األظمروي  

ـَ لَّ إِ  ءٌ  َرْ َل وَ  يٌ ابَّ  دَ َل وَ  ونٌ َس كْ إِ  فُ ـْ مِ  ُؾ ـُ لْ قَ ؾَ  شيٌ ؿَ َد َص  فُ فَ  ًْ وكَ  
(1)

 . 

 ؿْ ـُ دِ َح أَ  دِ يَ  يفوَ  يُ وظَ افسَّ  ًِ ومَ ؿَ  نْ إِ » :☺  -أيًْم٤م-وىم٤مل 

شْؾ عَ ػْ قَ ؾْ ؾَ  و،فَ َش رِ غْ يَ  كتَّ َح  يُ وظَ افسَّ  مَ قْ ؼُ تَ  لَّ أَ  وعَ طَ تَ اْش  نِ نِ ؾَ  ،يٌ ؾَ قْ ِس ؾَ 
(2)

 . 

 :☺ ىم٤ملٜم٦م وقمٞمد ؿمديد قمغم اعمٜمٙمرات االىمتّم٤مدي٦م، وذم اًمسُّ 

 ؿَّ  ثُ ِب  كطَ ظْ أَ  ٌؾ ُج رَ  :يِ ومَ قَ ؼِ افْ  مَ قْ يَ  ؿْ فُ ؿُ ْص و َخ كَ أَ  يٌ ثَ َل : ثَ وَػ عَ تَ  اهللُ وَل ؿَ »

ا ْرً جِ أَ  رَ َج لْ تَ اْش  ٌؾ ُج رَ ، وَ فُ ـَ ؿَ ثَ  َؾ ـَ لَ ا ؾَ رًّ ُح  وعَ بَ  ٌؾ ُج رَ ، وَ رَ َد ؽَ 

شهُ رَ ْج أَ  فِ طِ عْ يُ  ؿْ ـفَ وَ  فُ ـْ  مِ ََف قْ تَ وْش ؾَ 
(3)

. 

ػَّ جِ ـيَ  نْ أَ  َؾ بْ ؿَ  َرهُ ْج أَ  ْرَ جِ قا اْلَ طُ أَظْ »: ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل

شفُ ؿُ رَ ظَ 
(4)

 . 
                                                           

 (.8552(، ُمسٚمؿ، )6082( أظمرضمف اًمبخ٤مري )8)

 (.479ذم األدب اعمٗمرد، )(، واًمبخ٤مري 82988( أظمرضمف أمحد، )2)

 (.2270 ،2227( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )3)

 (.2443( أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف، )4)
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، ؿْ ؽُ يَ دِ يْ أَ  ًَ ْح ـتَ  اهللُ ؿُ فُ ؾَ عَ َج  ؿْ ؽُ اكُ قَ ْخ إِ »: ☺ -ًْم٤مأي-وىم٤مل

 َل وَ  ،قنَ ُس بَ ؾْ و تَ ـؿَّ ـمِ  ؿْ قهُ ُس بِ فْ أَ ، وَ قنَ ؾُ ـُ لْ و تَ ـؿَّ ـمِ  ؿْ قهُ ؿُ عِ ضْ لَ ؾَ 

شؿْ قهُ ـُ قْ ظِ لَ ؾَ  ؿْ قهُ ؿُ تُ ػْ ؾَّ ـَ  نْ نِ ، ؾَ ؿْ فُ بُ ؾِ غْ و يَ مَ  ؿْ قهُ ػُ ؾ  ؽَ تُ 
(1)

.  

ورومٕم٧م  ،عمديٜملموأقم٤مٟم٧م ا ،وىمد يمٗمٚم٧م اًمنميٕم٦م احل٘مقق

و كَ أَ » :☺ ىم٤مل، اًمسداد قمٜمد قمدم اًم٘مدرة قمـ ورصمتٝمؿ قم٥مءَ 

 كَ َسَ ؾَ  غَ ـِ مِ مْ ؿُ ـافْ  ـَ مِ  لَ ـقؾ  تُ  ـْ ؿَ ؾَ  ،ؿْ فِ ِس ػُ كْ أَ  ـْ مِ  غَ ـِ مِ مْ ؿُ ـوفْ  بِ َػ وْ أَ 

شفِ تِ ثَ رَ قَ ؾِ  ؾَ وًل مَ  كَ رَ تَ  ـْ مَ ، وَ هُ وؤُ َض ؿَ  لَّ ـؾَ عَ و ؾَ ـً يْ دَ 
(2)

.  

 : ☺ل ىم٤م قمٚمٞمف، اعمح٤مومٔم٦مَ ضمب٧م أوو اعم٤ملِ  ٦مَ ٛم٧م طمرُمَ وقمٔمَّ 

ـْ » شٌد قْ فِ َص  قَ فُ ؾَ  فِ وفِ مَ  ونَ دُ  ُؿتَِؾ  َم
(3)

 . 

شِح وفِ افصَّ  ؾِ ُج ؾرَّ فِ  ُح وفِ افصَّ  وُل ـؿَ ـافْ  ؿَ كِعْ »: ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 
(4)

 . 

رت اًمنميٕم٦م ُمـ أن يتحقل اًمٖمٜمل إمم قم٤مسم حت٧م  ًمٚمًمل واىمعٍ  دٍ وطمذَّ
                                                           

 (.8668(، وُمسٚمؿ، )30( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)

 (.8689(، وُمسٚمؿ، )2298( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )2)

 (.848(، وُمسٚمؿ، )2480( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )3)

 (.  299د، )(، واًمبخ٤مري ذم األدب اعمٗمر87763( أظمرضمف أمحد، )4)
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 يِ ػَ قْ طِ ؼَ افْ وَ  ؿِ هَ رْ افد  وَ  ورِ ـَ يْ افد   ُد بْ ظَ  َس عِ تَ »: ☺ىم٤مل أرسه وؾمٚمٓم٤مٟمف، 

 وَ  ،ِضَ رَ  لَ طِ ظْ أُ  نْ إِ  :يِ َص قْ ؿِ َخ ـافْ وَ 
شَض رْ يَ  ؿْ ـفَ  طَ عْ يُ  ؿْ ـفَ  نْ إِ

(1)
. 

 ٧م  ُمَ رَّ يمًم ومتح٧م اًمنميٕم٦م أسمقاب اًمتج٤مرة اعمب٤مطم٦م وم٘مد طَم 

 ًمؽ طمتك يتح٘مَؼ أًمقاًٟم٤م ُمـ اعمحرُم٤مت واعمخ٤مًمٗم٤مت االىمتّم٤مدي٦م: وذ

 اًمتنميٕمٞم٦م ُم٤م يكم: اًمٔمٚمؿ، وُمـ شمٚمؽ اًمتقضمٞمٝم٤مت اًمٕمدل ويٜمتٗمَل 

سَم٤م ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   . [275]اًمب٘مرة: ﴾ اًمر 

 . [276]اًمب٘مرة: ﴾ ڌ ڎ ڎ ڈڈ             ڌ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 . [888]اًمب٘مرة: ﴾ ھ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ شمٕم٤ممم: وىم٤مل اهلل

                                                           
 (.2886( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 . [29]اًمٜمس٤مء:  ﴾ڃڃ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ڭ ۇ ۇ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 . [3]اعمٓمٗمٗملم: ﴾ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۋ ۋ

ژ  ڎ ڈ ڈ ژ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 . [85]األقمراف: ﴾ ڑ ڑ

ٜم٦م   سمحرُم٦م اًمرسم٤م، واًمٖمش، واًمرؿمقة، -أيًْم٤م-وىمد ضم٤مءت اًمسُّ

 عَ بْ افسَّ  قابُ ـِ تَ اْج » :☺ لىم٤م ،واالطمتٙم٤مر، واًمبٞمقع اعمحرُم٦م

ْ  :ىم٤مل اَـّ هُ  وُم٤م اهلل، رؾمقَل  ي٤م: ىم٤مًمقا ،وِت ؼَ قبِ ؿُ ـافْ   وهلل،بِ  كُ افؼ 

 و،بَ افر   ُؾ ـْ أَ وَ  ،ؼ  َح ـوفْ بِ  لَّ إِ  اهللُ مَ رَّ َح  لتِ افَّ  سِ ػْ افـَّ  ُؾ تْ ؿَ وَ  ،رُ ْح افس  وَ 

 وِت ـَ َص ْح ؿُ ـافْ  ُف ْذ ؿَ وَ  ،ِػ ْح افزَّ  مَ قْ يَ  ِل قَ افتَّ وَ  ،ؿِ قْ تِ قَ افْ  ولِ مَ  ُؾ ـْ أَ وَ 

شوِت ـَ مِ مْ ؿُ ـافْ  ِت َل وؾِ غَ افْ 
(1)

.  

                                                           
 (.89(، وُمسٚمؿ، )2766( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )8)
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 ☺اهلل  قُل ُش رَ  ـَ عَ فَ » ىم٤مل: قمـ ضم٤مسمر  ذم احلدي٨مو

شاءٌ قَ َش  ؿْ هُ : وَل ؿَ ، وَ يفِ َد وهِ َص وَ  فُ بَ وتِ ـَ ، وَ فُ ؾَ ـ  ُمقَ و وَ بَ َؾ افر  آـِ 
(1)

 . 

ـْ »: ☺ ىم٤ملو شلـ  مِ  َس قْ ؾَ شَّ ؾَ ؽَ  َم
(2)

 . 

شَش ائِ افرَّ وَ  ِقَ تَ رْ ؿُ ـافْ وَ  اِرَ اهللُ افرَّ  ـَ عَ فَ »: ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 
(3)

 . 

شضٍ عْ بَ  عِ قْ  بَ َذ ظَ  ؿْ ؽُ ُض عْ ُع بَ قْ بِ  يَ َل »: ☺ -أيًْم٤م- ىم٤ملو
(4)

 . 

 تَ ْح ـ يَ َل »: ☺ -أيًْم٤م- ىم٤ملو
شئٌ وضِ  َخ لَّ إِ  رُ ؽِ

(5)
 . 

ـْ »: ☺ -أيًْم٤م- ىم٤ملو  ْرِ غَ بِ  ؿٍ ؾِ ْس مُ  ئٍ رِ امْ  ولِ  مَ َذ ظَ  َػ ؾَ َح  َم

شونُ بَ ْض ؽَ  قفِ ؾَ ظَ  قَ هُ وَ  اهللَ لَ ؼِ فَ  ؼي َح 
(6)

 . 

                                                           
 (.8597( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )8)

 (.802( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )2)

 (.22399( أظمرضمف أمحد، )3)

 (.8482وُمسٚمؿ، ) ،(2865( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )4)

 (.8605( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )5)

 (838وُمسٚمؿ، ) ،(2356( أظمرضمف اًمبخ٤مري، )6)



072    

 

 

 

 الشريعة واألسباب االقتصادية
 

ال قمٝمد »: (طمْم٤مرة اًمٕمرب)ذم ؿول جقشتوف فقبقن 

ه٤م إمم ى وضمقدُ دَّ ٛملم سمتٚمؽ اًمٓمب٘م٤مت االضمتًمقمٞم٦م اًمتل أَ ٚمًمٚمٛمس

شيوال يزال ي١مد   ،اًمثقرات ذم اًمٖمرب أقمٜمِػ 
(1)

. 

ص٤من » :(طمْم٤مرة اًمٕمرب)ذم يمت٤مسمف ل مسقق فقيؾد وؿو

 ؿ طمتك اآلن ُمـ ُمثؾ ظمٓم٤مي٤م اًمٖمرب اهل٤مئٚم٦م ومٞمًمٝمُ اعمسٚمٛمقن أٟمٗمَس 

                                                           
 (.398طمْم٤مرة اًمٕمرب، ضمقؾمت٤مف ًمقسمقن، )( 8)
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وشمراهؿ ي٤مومٔمقن سم٢مظمالص قمغم  ،اًمٕمًمل ـمب٘م٦مِ  روم٤مهٞم٦مَ  سُّ ٛمَ يَ 

 ،ًمٗم٘مػماًمٜمٔمؿ اًمب٤مهرة اًمتل يس٤موي هب٤م اإلؾمالم سملم اًمٖمٜمل وا

: إن اوًمٞمس ُمـ اعمب٤مًمٖم٦م أن ي٘م٤مل إذً  ،واًمسٞمد واألضمػم قمغم اًمٕمٛمقم

ورسمٞمقن أهنؿ يرهمبقن ذم إصالطمف هق اًمِمٕم٥م اًمذي يزقمؿ األ

شظمػم ُمث٤مل ذم ذًمؽ األصمر اجلقهري
(1)

. 

اعمِمٙمٚمتلم  ؾَّ طَم  اإلؾمالمذم  ُت د  ضَم ًم٘مد وَ » فققد روش: وؿول

األومم ذم ىمقل اًم٘مرآن:  :ؿَ ـاًمٕم٤مًمَ  نِ اَل ِمٖمَ تلم شمَ ٚماالضمتًمقمٞمتلم اًم

 ئومٝمذا أمجؾ ُمب٤مد، [80]احلجرات: ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿

وختقيؾ  ،ذي ُم٤مل قمغم يمؾ   ٤مةِ اًمزيم ؿمؽمايمٞم٦م. واًمث٤مٟمٞم٦م: ومرُض اال

 ،٤مٝم٤م ـمققمً ٕمِ قمـ دوم   اُمتٜمع األهمٜمٞم٤مءُ  ٤م إذابً ّم  ٤م همَ هَ ذِ ظم  أَ  اًمٗم٘مراء طمؼَّ 

شاًمٗمقضقي٦م وهذا دواءُ 
(2)

. 

                                                           
 (.398طمْم٤مرة اًمٕمرب، ضمقؾمت٤مف ًمقسمقن، ) (8)

 (.2/8811وم٘مف اًمزيم٤مة، د. يقؾمػ اًم٘مرض٤موي، ص ) (2)
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 )تشوفقـجز(رئٞمس حترير جمٚم٦م بقؾقس ؾوكسقن  وـتى

ذم م 5/80/2008هـ اعمقاومؼ 4/80/8429سمت٤مريخ 

ن( شمس٤مءل ومٞمف )اًمب٤مسم٤م أو اًم٘مرآ :٤م سمٕمٜمقانجٚم٦م ُمقضققمً اعماومتت٤مطمٞم٦م 

واًمٙمٜمٞمس٦م  ،ودور اعمسٞمحٞم٦م يمدي٤مٟم٦م ،قمـ أظمالىمٞم٦م اًمرأؾمًمًمٞم٦م

اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م سم٤مًمذات ذم شمٙمريس هذا اعمٜمزع واًمتس٤مهؾ ذم شمؼمير 

ى دَ و  أَ  َئ ٞم  االىمتّم٤مدي اًمسَّ  ا إمم أن هذا اًمسٚمقكاًمٗم٤مئدة، ُمِمػمً 

 سم٤مًمبنمي٦م إمم اهل٤موي٦م. 

سم٠مؾمٚمقب ي٘مؽمب ُمـ اًمتٝمٙمؿ قمـ ُمقىمػ وتسوءل افؽوتى 

ـ » :ىم٤مئاًل  (بـديؽقً افسودس ظؼ) ٤م اًمب٤مسم٤مُمستسٛمحً  ،ًمٙمٜمٞمس٦ما أفم

 ُمـ اإلٟمجٞمؾ ًمٗمٝمؿ إمم ىمراءة اًم٘مرآن سمداًل  أطمقُج  أٟمٜم٤م ذم هذه األزُم٦م

ألٟمف ًمق طم٤مول اًم٘م٤مئٛمقن قمغم ُمّم٤مرومٜم٤م  :ُم٤م يدث سمٜم٤م وسمٛمّم٤مرومٜم٤م

سمٜم٤م ُم٤م  ؾَّ قه٤م ُم٤م طَم ٘مُ بَّ اطمؽمام ُم٤م ورد ذم اًم٘مرآن ُمـ شمٕم٤مًمٞمؿ وأطمٙم٤مم وـمَ 

وُم٤م وصؾ سمٜم٤م احل٤مل إمم هذا اًمقضع  ،وأزُم٤مٍت  يمقارَث  ُمـ ؾَّ طَم 

 . !شال شمٚمد اًمٜم٘مقدَ  اعمزري: ألن اًمٜم٘مقدَ 
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)فقجقركول رئٞمس حترير صحٞمٗم٦م رولن لشؽغ ودظو 

 ورة شمٓمبٞمؼ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمج٤مل إمم  دي ؾقـوكس(

أؾمقاق  زُّ ٝمُ ـهلذه األزُم٦م اًمتل شمَ  د  اعم٤مزم واالىمتّم٤مدي ًمقضع طَم 

اء اًمتالقم٥م سم٘مقاقمد اًمتٕم٤مُمؾ واإلومراط ذم رَّ ُمـ ضَم اًمٕم٤ممل 

 اعمْم٤مرسم٤مت اًمقمهٞم٦م همػم اعمنموقم٦م. 

ؾً هَّ لَ هؾ تَ ) ذم ُم٘م٤مًمف اًمذي ضم٤مء سمٕمٜمقان: لشؽغ َض رَ ظَ و

ٚمٛمخ٤مـمر ًم (وول شسيً لظتـوق مبودئ افؼيعي الشلمقي؟

اًمبح٨م ذم اإلرساع   ورةأؿم٤مر إمم دق سم٤مًمرأؾمًمًمٞم٦م واًمتل حُت 

ُمـ اعم٘مؽمطم٤مت  م ؾمٚمسٚم٦مً ٦م إلٟم٘م٤مذ اًمقضع، وىمدَّ قمـ ظمٞم٤مرات سمديٚم

شمٓمبٞمؼ ُمب٤مدئ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمرهمؿ  :اعمثػمة ذم ُم٘مدُمتٝم٤م

 شمٕم٤مرضٝم٤م ُمع اًمت٘م٤مًمٞمد اًمٖمرسمٞم٦م وُمٕمت٘مداهت٤م اًمديٜمٞم٦م. 

مؾس افشققخ افػركز إػ ضؿ افـظوم ادكيف  ودظوؿد 

وىم٤مل اعمجٚمس ذم  ،ادكيف يف ؾركسو إػ افـظومالشلمل 

ن اًمٜمٔم٤مم إ :ك سم٤مًمِمئقن اعم٤مًمٞم٦م ذم اعمجٚمسٜمَ ٕم  شم٘مرير أقمدشمف جلٜم٦م شمُ 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CB71F733-B0AB-401B-9214-A47A22F10994.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CB71F733-B0AB-401B-9214-A47A22F10994.htm
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ُمـ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ةٍ دَّ ُمستٛمَ  اعمٍمذم اًمذي يٕمتٛمد قمغم ىمقاقمدَ 

همػم ُمسٚمٛملم، وأيمد اًمت٘مرير أو  ،ُمريح ًمٚمجٛمٞمع ؾمقاء يم٤مٟمقا ُمسٚمٛملم

اًمّم٤مدر قمـ اًمٚمجٜم٦م اعم٤مًمٞم٦م عمراىمب٦م اعمٞمزاٟمٞم٦م واحلس٤مسم٤مت االىمتّم٤مدي٦م 

أن هذا اًمٜمٔم٤مم اعمٍمذم اإلؾمالُمل اًمذي يٕمٞمش  :ًمٚمدوًم٦م سم٤معمجٚمس

 ًمٚمتٓمبٞمؼ ذم ومرٟمس٤م.  ٌؾ ٤مسمِ ٤م ىمَ ا واضحً ازده٤مرً 

ذم  -صدرت اهلقئي افػركسقي افعؾقو فؾرؿوبي ادوفقيأَ وؿد 

ا ي٘ميض سمٛمٜمع شمداول اًمّمٗم٘م٤مت اًمقمهٞم٦م رً ىمرا -وىم٧م ؾم٤مسمؼ

واؿمؽماط  ،واًمبٞمقع اًمرُمزي٦م اًمتل يتٛمٞمز هب٤م اًمٜمٔم٤مم اًمرأؾمًمزم

اًمت٘م٤مسمض ذم أضمؾ حمدد سمثالصم٦م أي٤مم ال أيمثر ُمـ إسمرام اًمٕم٘مد، 

 وهق ُم٤م يتٓم٤مسمؼ ُمع أطمٙم٤مم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل. 

يسٛمح ًمٚمٛم١مؾمس٤مت  اؿرارً  اهلقئيِ  صدرت كػُس ـم أَ 

اعم٤مًمٞم٦م سم٤مًمتٕم٤مُمؾ ُمع ٟمٔم٤مم اًمّمٙمقك  واعمتٕم٤مُمٚملم ذم األؾمقاق

اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمسقق اعمٜمٔمٛم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م، واًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞم٦م 

هل قمب٤مرة قمـ ؾمٜمدات إؾمالُمٞم٦م ُمرشمبٓم٦م سم٠مصقل ض٤مُمٜم٦م سمٓمرق 
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 ُمتٜمققم٦م شمتالءم ُمع ُم٘متْمٞم٤مت اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. 

ذم يمت٤مب هل٤م صدر  ًمب٤مطمث٦م اإليٓم٤مًمٞم٦ما أصورت فقريتو كوبؾققنو

إمم أمهٞم٦م اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل  اؿتصود ابـ آوى() :سمٕمٜمقانُم١مظمًرا 

ُمسئقًمٞم٦م »ودوره ذم إٟم٘م٤مذ االىمتّم٤مد اًمٖمريب، واقمتؼمت ٟم٤مسمٚمٞمق  أن 

ـ  ،اًمقضع اًمٓم٤مرئ ذم االىمتّم٤مد اًمٕم٤معمل واًمذي ٟمٕمٞمِمف اًمٞمقم ٟم٤مشم٩م قم

واًمتل أدت  ،اًمٗمس٤مد اعمستنمي واعمْم٤مرسم٤مت اًمتل شمتحٙمؿ سم٤مًمسقق

 ش.إمم ُمْم٤مقمٗم٦م اآلصم٤مر االىمتّم٤مدي٦م

اًمتقازن ذم األؾمقاق اعم٤مًمٞم٦م يٛمٙمـ »أن  فقريتو كوبؾققن ًوأضوؾ

اًمتقصؾ إًمٞمف سمٗمْمؾ اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل سمٕمد حتٓمٞمؿ اًمتّمٜمٞمػ 

 ش.ف االىمتّم٤مد اإلؾمالُمل سم٤مإلره٤مبِمب  اًمٖمريب اًمذي يُ 

اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل هق اًم٘مٓم٤مع »أن  فقريتو كوبؾققن ورأت 

 .شاأليمثر ديٜم٤مُمٞمٙمٞم٦م ذم قم٤ممل اعم٤مل اًمٙمق 

اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م يٛمٙمـ أن شمّمبح اًمبديؾ »ن أ وأوضحً

 ،ومٛمع اهنٞم٤مر اًمبقرص٤مت ذم هذه األي٤مم :اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمبٜمقك اًمٖمرسمٞم٦م
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وم٢من اًمٜمٔم٤مم اعمٍمذم : وأزُم٦م اًم٘مروض ذم اًمقالي٤مت اعمتحدة

  .شويت٤مج إمم طمٚمقل ضمذري٦م قمٛمٞم٘م٦م ،٤مقمً شمّمدُّ  ُر ٝمِ ٔم  اًمت٘مٚمٞمدي سمدأ يُ 

ئز ظذ جوئزة احلو (مقريس آل)الؿتصودي افػركز وتطرق 

 إػ الزمي اهلقؽؾقي افتل يشفدهو الؿتصود افعودل كقبؾ يف الؿتصود

 دٌ ا أن اًمقضع قمغم طم٤موم٦م سمريم٤من، وُمٝمدَّ ُمٕمتؼمً  سم٘مٞم٤مدة اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م اعمتقطمِم٦م

 سم٤مالهنٞم٤مر حت٧م وـم٠مة األزُم٦م اعمْم٤مقمٗم٦م )اعمديقٟمٞم٦م واًمبٓم٤مًم٦م(. 

 :مهو ،ؿسح فؾخروج مـ الزمي وإظودة افتقازن ذضغاو

وُمراضمٕم٦م ُمٕمدل  ،شمٕمديؾ ُمٕمدل اًمٗم٤مئدة إمم طمدود اًمّمٗمر

٤م ُمع إًمٖم٤مء اًمرسم٤م وهق ُم٤م يتٓم٤مسمؼ مت٤مُمً  ،%2اًمضيب٦م إمم ُم٤م ي٘م٤مرب 

 وٟمسب٦م اًمزيم٤مة ذم اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل. 

م ظـ احلوفي الؿتصوديي يف 1966وُكِؼ تؼريٌر اؿتصودي ظوم 

ؾمٞم٦م اًمروأن رسمع اجلرائؿ اًمتل شمرشمٙم٥م ذم اًمدوًم٦م  روشقو، جوء ؾقف:

مم٤م دومع  (األُمقال اًمٕم٤مُم٦م)ضمرائؿ شمتٕمٚمؼ سمسقء اؾمتخدام ممتٚمٙم٤مت اًمدوًم٦م 

اعمٛمتٚمٙم٤مت االؿمؽمايمٞم٦م،  اعمسئقًملم إمم إٟمِم٤مء ُمٙمت٥م عمٙم٤مومح٦م هن٥م
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 ًمٙمـ أُمٙمـ ذاء ذُمؿ ُمقفمٗمل هذه اعمٙم٤مشم٥م.

 ِ  ت  ذَ يمًم أن إضمراءات اًمرىم٤مسم٦م اًمقاؾمٕم٦م اًمٜمٓم٤مق اًمتل اختُّ

 ِمٚم٧م. حلًمي٦م اعمخ٤مزن واعمّم٤مٟمع واعمزارع ىمد وم

وأيمثر اعمرشمِملم هٜم٤مك هؿ اًمب٤مئٕمقن اًمذيـ يّمٚمقن قمغم 

أضمقر ضئٞمٚم٦م: ًمذا خُيٗمقن اًمسٚمع همػم اعمتقومرة ويبٞمٕمقهن٤م ًمٙمؾ 

   ُمـ يدومع اًمرؿمقة.

V 
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 أسباب إصالحية
 

 

واإلصالح؛ وهلذا دـج  ٓا الصالحُ روخُ  الرشيفثُ 
ـُ إىل ذلم كِّ  ةالصيح ةني املؤٌِني؛ وٌَ حيم  ج  يَ ِِ ّ، و

آليات واألخاديد املفخنيث بضأن الصيح ْذه ابلاكث ا
 املتاركث:
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 .[8]األٟمٗم٤مل:  ﴾ڀ ڀ ٺٺ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 . [88]هقد:  ﴾ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ

ں  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 . [9]احلجرات:  ﴾ںڻ

 .[828]اًمٜمس٤مء:  ﴾ٺ ٿٿ﴿ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

﮶﮷﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲   .[40]اًمِمقرى:  ﴾ۓ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[48]األٟمٕم٤مم:  ﴾گ

 ومِ قَ افص   يِ َج رَ دَ  ـْ مِ  َؾ َض ؾْ لَ بِ  ؿْ ـُ ِزُ َأَل ُأْخ »: ☺ىم٤مل و

َدَؿُي؟ َلُة َوافصَّ  نَّ نِ ؾَ  :ْغِ بَ افْ  اِت ذَ  ُح َل ْص إِ : ىم٤مل ،ىم٤مًمقا: سمغم َوافصَّ

شيُ ؼَ وفِ َح ـافْ  لَ هِ  ْغِ بَ افْ  اِت ذَ  ودَ َس ؾَ 
(1)

.  

                                                           
 (.2509(، واًمؽمُمذي، )4989(، وأسمق داود، )27508( أظمرضمف أمحد، )8)
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شيٌ ؿَ َد َص  ْغِ ـَ ثْ اِل  ْغَ بَ  ُل دِ عْ يَ ... » :☺ -أيًْم٤م- وىم٤مل
(1)

. 

ـُ يَّ إِ » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل   وفَ ـكَّ نِ ؾَ  :ْغِ بَ افْ  اِت ذَ  قءَ ُش وَ  ؿْ و

شيُ ؼَ وفِ َح ـافْ 
(2)

. 

، وذًمؽ ال سمد٧م اًمنميٕم٦م صالطًم٤م وم٢مهن٤م طمرب قمغم اًمٗمس٤مد وإذا يم٤مٟم

واالىمتّم٤مدي٦م، ذم مجٞمع صقره وجم٤مالشمف ودمٚمٞم٤مشمف االضمتًمقمٞم٦م واًمسٞم٤مؾمٞم٦م 

 .[205]اًمب٘مرة:  ﴾ڑ ڑ ک ک﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ 

 ﴾گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 .[33]اعم٤مئدة: 

                                                           
 (.8009(، وُمسٚمؿ )2989( أظمرضمف اًمبخ٤مري )8)

 (.2508( أظمرضمف اًمؽمُمذي )2)
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 ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[56]األقمراف: 

 .[88]يقٟمس:  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[83]اًم٘مّمص:  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ

ڌ ڎ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 .[84-88]اًمٗمجر:  ﴾ک

ـْ مَ »: ☺ف ىم٤مل وذم اًمٗمس٤مد اًمسٞم٤مد واًمتحذير ُمٜم  دٍ بْ ظَ  و ِم

 قَّ ظِ رَ فِ  وش  ؽَ  قَ هُ وَ  قُت ؿُ يَ  مَ قْ يَ  قُت ؿُ يَ  يً قَّ ظِ رَ  اهللُ قفِ ظِ َسْ ْس يَ 
 لَّ إِ  فِ تِ

شيَ ـَّ َج ـافْ  قفِ ؾَ ظَ  اهللُ مَ رَّ َح 
(1)

. 

 وَ  ـْ مَ  ؿَّ فُ افؾَّ » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 
 مَّ أُ  رِ مْ أَ  ـْ مِ  لَ ـفِ

 وئً قْ َص  لتِ

                                                           
 (.842(، وُمسٚمؿ، )7858رضمف اًمبخ٤مري، )( أظم8)
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 مَّ أُ  رِ مْ أَ  ـْ مِ  لَ ـفِ وَ  ـْ مَ وَ  ،فِ قؾَ ظَ  ْؼ ؼُ وْص ؾَ  ؿْ قفِ ؾَ ظَ  ؼَّ َش ؾَ 
 َؼ ؾَ رَ ؾَ  وئً قْ َص  لتِ

شفِ بِ  ْؼ ؾُ ورْ ؾَ  ؿْ فِ ـبِ 
(1)

. 

 وئً قْ َص  غَ ؿِ ؾِ ْس ؿُ ـافْ  رِ مْ أَ  ـْ مِ  لَ ـفِ وَ  ـْ مَ » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

 وؾً َسْ  فُ ـْ مِ  اهللُ ُؾ بَ ؼْ يَ  َل  اهلل، يُ ـَ عْ فَ  قفِ ؾَ عَ ؾَ  وةً وبَ َح ـمُ  اًد َح أَ  ؿْ فِ قْ ؾَ ظَ  رَ مَّ لَ ؾَ 

شؿَ ـَّ فَ َج  فُ ؾَ ِخ ْد يُ  كتَّ َح  ًل ْد ظَ  َل وَ 
(2)

. 

ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمٗمس٤مد االىمتّم٤مدي وًمق - ☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

 قْ بَ  ـْ مِ  ةُ أَ رْ ؿَ ـافْ  ًِ ؼَ ػَ كْ أَ  اذَ إِ » :-نُمـ أضمؾ اإلطمس٤م
 ْرَ ؽَ  وفَ جِ وْ زَ  ًِ

ـْ  وـؿَ بِ  فُ ؾُ ثْ مِ  فُ فَ وَ  و،هَ رُ ْج أَ  وفَ ـفَ  ونَ ـَ  ،ةٍ َد ِس ػْ مُ   ،ًْ ؼَ ػَ كْ أَ  وـؿَ بِ  وفَ ـفَ وَ  ،َى َس تَ ا

شوئً قْ َص  ؿْ هِ رِ قْ ُج أُ  ـْ مِ  َص ؼَ تَ ـْ يُ  نْ أَ  رِ ؽَ  ـْ مِ  ،َؽ فِ ذَ  ُؾ ثْ مِ  نِ وزِ َخ ؾْ فِ وَ 
(3)

. 

وذم اًمٗمس٤مد االضمتًمقمل واًمسٞم٤مد واالىمتّم٤مدي ضم٤مء قمٛمقم 

ـْ »: ☺ىمقًمف  ْ غَ قُ ؾْ ًرا ؾَ ؽَ ـْ مُ  ؿْ ؽُ ـْ ى مِ أَ رَ  َم  تَ ْس يَ  ؿْ ـفَ  نْ نِ ، ؾَ هِ دِ قَ بِ  هُ ر 
 عْ طِ

                                                           
 (.8828( أظمرضمف ُمسٚمؿ )8)

 (.7024رىمؿ ) ،(804/ 4(، واحل٤ميمؿ ذم اعمستدرك )28( أظمرضمف أمحد )2)

 .(8024( أظمرضمف ُمسٚمؿ )3)
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شنِ َم يْ اْلِ  ُػ عَ ْض أَ  َؽ فِ ذَ ، وَ فِ بِ ؾْ ؼَ بِ ؾَ  عْ طِ تَ ْس يَ  ؿْ ـفَ  نْ نِ ، ؾَ فِ وكِ َس ؾِ بِ ؾَ 
(1)

. 

 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 .[857]األقمراف:  ﴾ڑ ک ک ک کگ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 .[32]األقمراف: ﴾ڃڃ چ چ چ چ ڇ

شارَ  ِضَ َل وَ  رَ  َضَ َل »: ☺وىم٤مل 
(2)

. 

 ءٍ َرْ  ـْ مِ  َس قْ فَ  فُ كَّ إِ  ،وُس و افـَّ فَ ـيُّ أَ »: ☺ -أيًْم٤م- وىم٤مل

 ،فِ بِ  ؿْ ؽُ تُ رْ مَ أَ  ْد  ؿَ لَّ إِ  ورِ افـَّ  ـَ مِ  ؿْ ـُ ُد عِ بْ يُ وَ  يِ ـَّ َج ـافْ  ـَ مِ  ؿْ ؽُ بُ ر  ؼَ يُ 

                                                           
 (.49( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )8)

 (.2348( واسمـ ُم٤مضمف، )2865( أظمرضمف أمحد، )2)
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 ْد  ؿَ لَّ إِ  يِ ـَّ َج ـافْ  ـَ مِ  ؿْ ـُ ُد عِ بْ يُ وَ  ورِ افـَّ  ـَ مِ  ؿْ ؽُ بُ ر  ؼَ يُ  ءٌ َرْ  َس قْ فَ وَ 

 ـْ مِ  َس قْ فَ  :فُ كَّ ل أَ ظِ وْ يف رُ  ٌَ ػَ كَ  ْغَ مِ اْلَ  َح وْ افرُّ  نَّ إِ وَ  ،فُ ـْ ظَ  ؿْ ؽُ تُ قْ فَ ـكَ 

قا يف ؾُ ؿِ ـْج أَ وَ  قا اهللَؼُ وتَّ ؾَ  ،وفَ ؿَ زْ رِ  لَ ـؾِ قْ تَ ْس ك تَ تَّ َح  ُت قْ ؿُ ـتَ  سٍ ػْ كَ 

 قهُ بُ ؾُ طْ تَ  نْ ك أَ ـؾَ ظَ  ِق زْ افر   وءُ طَ بْ تِ اْش  ؿُ ؽُ ؾْ ؿِ ْح ـ يَ َل وَ  ،ِى ؾَ افطَّ 

 وظَ طَ  بِ لَّ إِ  هُ َد ـْ و ظِ مَ  وُل ـَ  يُ َل  فُ كَّ نِ ؾَ  : اهللوِص عَ ؿَ بِ 
شفِ تِ

(1)
. 

 ا،ورً كَ  َد ؿَ وْ أَ  ؾٍ ُج رَ  ؾِ ثَ ؿَ ـَ  ؿْ ؽُ ؾُ ثَ مَ ل وَ ـؾِ ثَ مَ » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

و كَ أَ و، وَ فَ ـْ ظَ  َـّ فُ ـبُّ ُذ يَ  قَ هُ و، وَ فَ قْ ؾِ  ـَ عْ ؼَ يَ  اُش رَ ػَ افْ وَ  ُب ودِ ـَ َج ـافْ  َؾ عَ َج ؾَ 

شيدِ يَ  ـْ مِ  قنَ تُ ؾَّ ػَ تَ  ؿْ تُ كْ أَ ، وَ ورِ افـَّ  ـِ ظَ  ؿْ ـُ زِ جِ ُح بِ  ُذ آُخ 
(2)

. 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

                                                           
ـ أيب ؿمٞمب٦م ذم اعمّمٜمػ، )8)  (.2/5يمؿ ذم اعمستدرك، )(، واحل٤م34332( أظمرضمف اسم

 (.2285( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )2)



 088 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 .[55]اًمٜمقر:  ﴾گ

 ﴾گ گ ڳ ڳ﴿: وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 .[8]اعمٜم٤موم٘مقن: 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[839]آل قمٛمران:  ﴾﮲ ﮳

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ 

 .[48]احل٩م:  ﴾گ گ گ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 .[26]األٟمٗم٤مل:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
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ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[58]هم٤مومر:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ْ بَ »: ☺ىم٤مل و   هِ ذِ هَ  ؼ 
 ْكِ افـَّ وَ  يِ عَ ؾْ افر  وَ  وءِ ـَ وفسَّ بِ  يَ مَّ اْلُ

شضِ رْ يف اْلَ  غِ ؽِ ؿْ افتَّ وَ 
(1)

. 

 مَّ أُ  ـْ مِ  يٌ ػَ وئِ ضَ  اُل زَ تَ  َل » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 
 ـِ يْ افد   َذ ظَ  لتِ

  ؿْ فُ ػَ وفَ َخ  ـْ مَ  ؿْ هُ رُضُّ يَ  َل  ،ـَ يْ رِ وهِ ؿَ  ؿْ هِ و  ُد عَ فِ  ـَ يْ رِ وهِ طَ 
 ومَ  لَّ إِ

 لْ يَ  كتَّ َح  اءَ وَ َلْ  ـْ مِ  ؿْ فُ ـوبَ َص أَ 
شَؽ فِ َذ ـَ  ؿْ هُ وَ  اهلل رُ مْ أَ  ؿْ فُ قَ تِ

(2)
. 

 مَّ أُ  ـْ مِ  يٌ ػَ وئِ ضَ  اُل زَ تَ  َل  » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 
 َذ ظَ  قنَ ؾُ وتِ ؼَ يُ  لتِ

شيِ ومَ قَ ؼِ افْ  مِ قْ  يَ َػ إِ  ـَ يْ رِ وهِ طَ  ؼ  َح ـافْ 
(3)

. 
                                                           

(، واًمبٞمٝم٘مـل ذم اًمِمٕم٥م، 388، 4/388(، واحل٤ميمؿ، )28222( أظمرضمف أمحـد، )8)

 (.8/255(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م األوًمٞم٤مء، )9852، 6486، 6484)

 (، وذم754ػم، )بـ(، واًمٓمـؼما  ذم اًمٙم22320( أظمرضمف أمحـد، )2)

 (.860اًمِم٤مُمٞملم، ) ُمسٜمد

(، وأظمرضمف ُمسـٚمؿ 8037(، وُمسٚمؿ، )3886رضمف اًمبخ٤مري، )( أظم3)

 (.89، 3، 856أيْم٤م، )
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 ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک 

 .[55 ]اًمٜمقر:﴾ ک گ گ

 ، ىم٤ملواًمنميٕم٦م سم٠مطمٙم٤مُمٝم٤م وؿمٕم٤مئره٤م متٜمح األُمـ واألُم٤من

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[33 ]األٟمٗم٤مل:﴾ۈئ ېئ ېئ 

 َذ وا ظَ ُذ ُخ لْ يَ  ؿْ ؾَ ؾَ  ؿَ ـوفِ ا افظَّ وُ أَ ا رَ ذَ إِ  وَس نَّ افـَّ إِ »: ☺ىم٤مل و

فُ  نْ اهللُ أَ  َؽ َص وْ أَ  فِ يْ َد يَ  شفُ ـْ مِ  وٍب ؼَ عِ بِ  ؿْ َيُعؿَّ
(1)

. 

                                                           
، 2868(، واًمؽمُمــذي، )4338(، وأسمــق داود، )30( أظمرضمــف أمحــد، )8)

 (.304(، واسمـ طمب٤من، )832(، وأسمق يٕمغم، )3057
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 .[46]اًمٕمٜمٙمبقت:  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: و

چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ 

 .[83]احلجرات:  ﴾ڈ ژ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 .[64]آل قمٛمران:  ﴾ڈ

 .[68]األٟمٗم٤مل:  ﴾ی ی ی ی جئ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[890]اًمب٘مرة:  ﴾ىئ ىئ یېئېئ ېئ ىئ 
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ڇ ڍ ڍ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ڎ ڎ ڈ ڈ ڌ ڌ

 .[5-8]اًمٕمٚمؼ: ﴾گ

 .[8]اًم٘مٚمؿ:  ﴾ڈژ ژ ڑ ڑ  ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[28]وم٤مـمر: 

 .[884 ]ـمف: ﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ـُ َذ ٌي ظَ َض يْ رِ ؾَ  ؿِ ؾْ عِ َضَؾُى افْ »: ☺ىم٤مل و شؿٍ ؾِ ْس مُ  ؾ   
(1)

. 

 لَّ و إِ فَ قْ و ؾِ مَ  قنٌ عُ ؾْ ٌي، مَ قكَ عُ ؾْ و مَ قَ كْ افدُّ » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 

شوـؿً ؾ  عَ تَ مُ  وْ و، أَ ـؿً ـوفِ ظَ  وْ ، أَ هُ اَل و وَ مَ اهلل وَ  رُ ـْ ذِ 
(2)

. 
                                                           

(، وذم 9(، واًمٓمــؼما  ذم األوؾمــط، )224( أظمرضمــف اسمـــ ُم٤مضمــف، )8)

 (.22اًمّمٖمػم، )

ــذ2) ـــ ُم٤مضمــف، )2322ي، )( أظمرضمــف اًمؽمُم ــل ذم 4882(، واسم (، واًمبٞمٝم٘م

 (.835(، واسمـ قمبد اًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ، )8580اًمِمٕم٥م، )
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ـْ » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل  ًم ؾْ ظِ  قفِ ؾِ  ُس ؿِ تَ ؾْ ًؼو يَ يْ رِ ضَ  َؽ ؾَ َش  َم

َؾ َش  شيِ ـَّ َج ـ افْ َػ ًؼو إِ يْ رِ ضَ  فُ فَ  اهللُ فَّ
(1)

. 

شوءِ قَ بِ كْ اْلَ  يُ ثَ رَ وَ  ؿْ ُء هُ َم ؾَ عُ افْ » :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 
(2)

. 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 .[824-823 ]ـمف:﴾ ىئ ىئ ی ی ی

ڻ ڻ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿شمٕم٤ممم: اهلل وىم٤مل 

 .[3-2 ]اًمٓمالق: ﴾ ڻ ۀ ۀہ

ْ »: أليب سمـ يمٕم٥م  ☺ وىم٤مل  وءِ ـَ وفسَّ بِ  يَ مَّ اْلُ  هِ ذِ هَ  َبؼ 

شضِ رْ يف اْلَ  غِ ؽِ ؿْ افتَّ وَ  ْكِ افـَّ وَ  يِ عَ ؾْ افر  وَ 
(3)

. 
                                                           

 (.  2699( أظمرضمف ُمسٚمؿ، )8)

ــــد، )2) ــــف أمح ــــق داود، )28785( أظمرضم ــــذي، 3648(، وأسم (، واًمؽمُم

 (.223(، واسمـ ُم٤مضمف، )2682)

ٞمٝم٘مــل ذم ، واًمب(388، 4/388)، واحلــ٤ميمؿ، ( 28222)أظمرضمــف أمحــد،  (3)
= 
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 .[38 ]اًمِمقرى:﴾ ں ں ڻ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .[859 ]آل قمٛمران:﴾ ڤ ڦ ڦڦ﴿وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

شـٌ ؿَ ـتَ مْ مُ  ورُ َش تَ ْس ؿُ ـاف» :☺ -أيًْم٤م-وىم٤مل 
(1)

. 

ىم٤مل ذم ظمٓمبتف سمٕمد أن شمقمم  أن أسم٤م سمٙمر »وذم األصمر: 

 اهللَ  ، وم٢مذا قمّمٞم٧ُم فُ اخلالوم٦م: أـمٞمٕمق  ُم٤م أـمٕم٧ُم اهللَ ورؾمقًمَ 

شزم قمٚمٞمٙمؿ ومال ـم٤مقم٦مَ  فُ ورؾمقًمَ 
(2)

. 

٤م قمـ اعمِم٤مورة، ًمٖمٜمٞمًّ  ☺ يم٤من اًمٜمبلُّ  إن  »وىم٤مل احلسـ اًمبٍمي: 

 شأقمٚمؿ سمٕمده، واهلُل َـّ سمذًمؽ احلٙم٤ممُ تَ س  وًمٙمٜمف أراد أن يَ 
(3)

. 

                                                           = 
 .(8/255)، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م األوًمٞم٤مء، (6486، 8464)اًمِمٕم٥م، 

 (.2369(، واًمؽمُمذي، )5828(، وأسمق داود، )22359( أظمرضمف أمحد )8)

(، وأسمـق داود ذم اًمزهـد 20702( أظمرضمف قمبد اًمرزاق ذم ُمّمـٜمٗمف )2)

 (.38سمٜمحقه )

 (.7/73( أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، )3)
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 األسباب اإلصالحية
 

 ومرؾمقل يمٝمذا ضمدير سم٤مشمب٤مع رؾم٤مًمتف،»: جقشتوف فقبقنؿول 

ىمقاُمٝم٤م إذ إهن٤م دقمقة ذيٗم٦م،  :واعمب٤مدرة إمم اقمتٜم٤مق دقمقشمف

اخلػم، واًمردع قمـ اعمٜمٙمر، سمؾ يمؾ ُم٤م  قمغم ُمٕمروم٦م اخل٤مًمؼ، واحلضُّ 

ضم٤مء ومٞمٝم٤م يرُمل إمم اًمّمالح واإلصالح، واًمّمالح أٟمِمقدة 

شاًمٜمّم٤مرى اعم١مُمـ، وهق اًمذي أدقمق إًمٞمف مجٞمع
(1)

. 

                                                           
 (.67ق ومرٟمز، طمْم٤مرة اًمٕمرب )ص( ضمقؾمت٤مف ًمقسمقن، ُمستنم8)
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حٚمٗم٤مء ومأُم٤م اًمبالؿمٗم٦م )اًمِمٞمققمٞمقن( »فقركس براون: ؿول  

ًمٜم٤م، وأُم٤م اًمِمٕمقب اًمّمٗمراء ومٝمٜم٤مك دول ديٛم٘مراـمٞم٦م يمؼمى 

يم٤مُمـ ذم ٟمٔم٤مم اإلؾمالم ورم  لَّ ٘مشم٘م٤موُمٝم٤م، وًمٙمـ اخلٓمر احل٘مٞم

إٟمف اجلدار  :ىمقشمف وىمدرشمف قمغم اًمتقؾمع واإلظمْم٤مع، ورم طمٞمقيتف

ش اًمقطمٞمد ذم وضمف االؾمتٕمًمر
(1)

. 

 ُم٘م٤موُم٦مٍ  يمؾ   صمب٧م أن اإلؾمالم روُح »: مورشقؾ بقازار وؿول

ُم٘م٤موُم٦م، ورم أومري٘مٞم٤م  يمؾ   ٤م، وحمؽُّ بدهي٤م ؿمٕم٥م ُمٖمٚمقب ؾمٞم٤مؾمٞمًّ يُ 

أيمثر  ضمديد ظم٤مرج اًمٜمٓم٤مق اًم٘مبكمؾم٤مهؿ اًمديـ ذم إىم٤مُم٦م جمتٛمع 

، ورم آؾمٞم٤م مت٤مؾمؽ اإلؾمالم لضمدارة سمٛم٘م٤موُم٦م اًمت٠مصمػم األضمٜمب

، وىمد محؾ اإلؾمالم ذم ياعمرن وٟمًم ذم وضمف اًمٜمٗمقذ االؾمتٕمًمر

ش أيمثر األطمٞم٤من راي٦م اًمٍماع ُمع االؾمتٕمًمر
(2)

. 

                                                           
( 845احلؾ اإلؾمالُمل ومريْم٦م و ورة، د. يقؾمػ اًم٘مرضـ٤موي، ص )  (8)

 (.884: اًمتبِمػم واالؾمتٕمًمر، ُمّمٓمٗمك اخل٤مًمدي، ص )ٟم٘مال قمـ

 (.446ىم٤مًمقا قمـ اإلؾمالم، د. قمًمد اًمديـ ظمٚمٞمؾ، ص )  (2)
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ال يٛمٙمـ » :-ٟمٍما  ؾمٞم٤مدوهق - يؾورس اخلقر وؿول

إال سم٤مإلؾمالم،  ٦مً ضمديَّ  ُمٙم٤مومح٦مً  ُمٙم٤مومح٦م اًمِمٞمققمٞم٦م واالؿمؽمايمٞم٦م

شه٤مرِ طم  ودَ  ٝم٤مُمِ د  واإلؾمالم وطمده هق اًم٘م٤مدر قمغم هَ 
(1)

. 

ر ىمر  طملم أُ  قمغم طمؼ   لأؿمٕمر أٟمٜم إ »: هقــٍ .د وؿول

سمقومرة قمغم اعمب٤مدئ اًمالزُم٦م  يأن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م حتتق

شًمٚمٜمٝمقض
(2)

. 

دائًم أطمؽمم اًمديـ اإلؾمالُمل  لإٟمٜم»: صق بركورد وؿول

طمؽمام عم٤م ومٞمف ُمـ اًم٘مقة واحلٞمقي٦م ومٝمق وطمده اًمذي هم٤مي٦م اال

ويتٛمِمك ُمع ُمّمٚمح٦م  ،قًم٦مٝمأٟمف يٛمٚمؽ اًم٘مقة اعم ئمٝمر زم

 ش.اًمبنم ذم يمؾ زُم٤من

إذا وضمد اًم٘م٤مئد اعمٜم٤مؾم٥م اًمذي »: وات يمقكتجؿر وؿول

                                                           
 (.242سمٞمٜم٤مت احلؾ اإلؾمالُمل، د. يقؾمػ اًم٘مرض٤موي، ص )  (8)

اإلؾمالم صـ٤محل٦م ًمٚمتٓمبٞمـؼ ًمٙمـؾ زُمـ٤من وُمٙمـ٤من، د. يقؾمـػ  ذيٕم٦م  (2)

 (.68اًم٘مرض٤موي، ص )
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يتٙمٚمؿ اًمٙمالم اعمٜم٤مؾم٥م وم٢مٟمف ُمـ اعمٛمٙمـ هلذا اًمدـي أن ئمٝمر 

شة أظمرىيم٢مطمدى اًم٘مقى اًمسٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمٔمٛمك ذم اًمٕم٤ممل ُمر
(1)

. 

 ذم يمت٤مسمف اًمٙمــ٤مشم٥م اعم٤مريمز روكسقنمؽسقؿ وؿول 

اًم٘مرآن يمت٤مب ُم٘مدس حتتؾ ومٞمف » )الشلم وافرأشمفقي(:

 ٞمؿُ ٘مِ وم٤مهلل ال يٜمٗمؽ ومٞمف يٜم٤مىمش ويُ  :يمبػمٍ  ٤م ضمدُّ ُمٙم٤مٟمً  ٦ماًمٕم٘مالٟمٞم

قمغم  ٦مم اًمؼماهلم اًمٕم٘مٚمٞماًمؼماهلم... واًم٘مرآن ُم٤م يٜمٗمؽ ي٘مد  

واظمتالف  ،رضواأل ظمٚمؼ اًمسٛمقات لومٗم ،اًم٘مدرة اإلهلٞم٦م

 ،ودوران اًمٙمقايم٥م واألومالك ،وشمقاًمد احلٞمقان ،اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر

ُمع اًمتٓم٤مسمؼ  رائعَ  شمٜمققًم٤موشمٜمقع ظمػمات احلٞم٤مة احلٞمقاٟمٞم٦م واًمٜمب٤مشمٞم٦م 

 (قم٘مؾ)وومٕمؾ  ،﴾ک گ گ  ﴿ :طم٤مضم٤مت اًمبنم

 ةً ُمر قمنمةَ  ويتٙمرر صمالَث  ة،مخسلم ُمر يتٙمرر ذم اًم٘مرآن طمقازم

 ،﴾ے ے﴿ :فُ ُمُ الزِ  يم٠مٟمف يُّ هذا اًمس١مال االؾمتٜمٙم٤مر

                                                           
 م(.3/8/8968ُم٘م٤مل ذم ضمريدة اًمت٤ميٛمز اًمٚمٜمدٟمٞم٦م، سمت٤مريخ )  (8)
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دٍ واًمٙمٗم٤مر أوًمئؽ اًمذيـ يرومْمقن االؾمتًمع إمم دقمقة   ُُمـَحٛمَّ

ـ  :﴾ۋ ۋ ۅ﴿يقصٗمقن سم٠مهنؿ  ☺ ألهنؿ ىم٤مسون قم

وهؿ هبذا يم٤مًمٕمجًموات  ،هيز شم٘م٤مًمٞمدهؿ اعمقروصم٦م ضمٝمد قم٘مكم يأ

ه١مالء اًمٜم٤مس اًمذـي ال  ًمذًمؽ يٙمره اهللُ  ٦م:سمؾ أيمثر قمجٛم ،واألٟمٕم٤مم

شأؾمس شمٗمٙمػمهؿيريدون أن يٕمٞمدوا اًمٜمٔمر ذم 
(1)

. 

دٌ ًم٘مد رومع » :فإتقون ديـق وؿول قمٔمؿ أإمم  اًمٕمٚمؿَ  ☺ ُُمـَحٛمَّ

شوضمٕمٚمف ُمـ أول واضمب٤مت اعمسٚمؿ ،اًمدرضم٤مت
(2)

. 

، ًم٘مد ضم٤مء اعمسٚمٛمقن سمٛمبدأ ذم اًمبح٨م ضمديد» :مقؾقف ريـقف وؿول

وُم٤مًمقا إمم  ،هق ُمبدأ اًمت٠مُمؾ واًمبح٨م :ُمبدأ يتٗمرع ُمـ اًمديـ ٟمٗمسف

ــ٤مس قمٚمؿ اًمٙمٞمٛمٞم٤مءوهؿ  ،وسمرقمقا ومٞمٝم٤م ،اًمٕمٚمقم  ،اًمذيـ وضٕمقا أؾمـ

شوىمد ُوضمد ومٞمٝمؿ يمب٤مر األـمب٤مء
(3)

. 

                                                           
 (.834روٟمسقن، ص )ُمٙمسٞمؿ اإلؾمالم واًمرأؾمًمًمٞم٦م،  (8)

 (.22سمٞمٜم٤مت احلؾ اإلؾمالُمل، ص ) (2)

 (.85سمٞمٜم٤مت احلؾ اإلؾمالُمل، ص ) (3)
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إن ُم٤م يديـ سمف » ي(:بـوء الكسوكق) ذم يمت٤مسمفبريػقفً  وؿول

ًمٞمس هق ُم٤م ىمدُمقه ًمٜم٤م ُمـ ايمتِم٤مومٝمؿ  ،قمٚمٛمٜم٤م ًمٕمٚمؿ اًمٕمرب

 ٦ماًمٕمرسمٞم ٦مإن اًمٕمٚمؿ يديـ ًمٚمث٘م٤موم ٦م،همػم ؾم٤ميمٜم ةًمٜمٔمري٤مت ُمبتٙمر

 .شضمقدهسمقإٟمف يديـ هل٤م  :سم٠ميمثر ُمـ هذا

 ورسم٤م ٟمتٞمج٦مً أإن ُم٤م ٟمدقمقه سم٤مًمٕمٚمؿ فمٝمر ذم » :-أيًضو- وؿول

 وًمٓمرق ضمديدة ذم االؾمت٘مّم٤مء... ،ًمروح ضمديدة ذم اًمبح٨م

وشمٓمقر اًمري٤مضٞم٤مت ذم  ،ـمرق اًمتجرسم٦م واعمالطمٔم٦م واًم٘مٞم٤مس

وهذه اًمروح وشمٚمؽ اعمٜم٤مه٩م إٟمًم  ،صقرة مل يٕمرومٝم٤م اًمٞمقٟم٤من

شإمم اًمٕم٤ممل األوريب أدظمٚمٝم٤م اًمٕمرُب 
(1)

. 

إن » :-أسمرز ُم١مرظمل اًمٕمٚمؿ وهق- جقرج شورتقن لوؿو

احل٘مٞم٘م٦م اًم٘م٤مئٚم٦م سم٠من ُمٝمد اعمدٟمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م يم٤من قمغم ضٗم٤مف اًمٜمٞمؾ 

.. .ىمبؾ قمٍمٟم٤م احل٤م  اًمٗمٝمؿِ  ؼَّ طَم  ؿُ ٗمٝمَ واًمٗمرات ودضمٚم٦م مل شمٙمـ شمُ 

                                                           
 (.292ُمٗمٙمري اإلؾمالم، ؾم٤مُمل اًمٜمِم٤مر، ص )ُمٜم٤مه٩م اًمبح٨م قمٜمد  (8)



110    

ىمد  ٦مسمؾ ٟمحـ اًمٞمقم ٟمستٓمٞمع أن ٟمجزم سمال شمردد سم٠من اًمٕمٚمقم اًمٖمرسمٞم

شوًمدت ذم سمالد اًمٕمرب
(1)

. 

 :ذم سمحثف )اًمٗمٚمؽ واًمري٤مضٞم٤مت( ؾق يد ل ـــوراوؿو

ظمر الهتًمُمٜم٤م سمٕمٚمؿ اًمٕمرب هق شم٠مصمػمه اًمٕمٔمٞمؿ ذم اًمسب٥م اآل»

إمم اعم٘م٤مم  ٦ماًمٕمٚمٛمٞم ٦مإن اًمٕمرب ارشمٗمٕمقا سم٤مًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمدراؾم :اًمٖمرب

 ٜم٤مضؾ ٟمْم٤مَل يُ  لاًمٕم٤ممل اعمسٞمح ناألؾمٛمك ذم اًمقىم٧م اًمذي يم٤م

شوأهمالهل٤م ٦مُمـ أوطم٤مل اًمؼمسمريٟمٕمت٤مق اعمستٛمٞم٧م ًمال
(2)

. 

اًمٕمرب أصح٤مب اًمٗمْمؾ ذم » :فقبقن فجقشتو لوؿو

وإن ضم٤مُمٕم٤مت  ،روم٦م اًم٘مرون اًمقؾمٓمك ًمٕمٚمقم األىمدُملمُمٕم

٤م ؾمقى ا قمٚمٛمٞمًّ اًمٖمرب مل شمٕمرف هل٤م ُمدة مخس٦م ىمرون ُمقردً 

 ،٤م وأظمالىمً وقم٘ماًل  قا أورسم٤م ُم٤مدةً ٟمُ دَّ وأهنؿ هؿ اًمذيـ ُمَ  ،٤مهتؿٗمَ ُم١مًمَّ 

                                                           
د قمًمرة، ص ) (8)  (.223اإلؾمالم ذم قمٞمقن همرسمٞم٦م، د. ُُمـَحٛمَّ

: اًمٗمٚمؽ واًمري٤مضـٞم٤مت،  قمـٟم٘ماًل اًمٕمٚمؿ وسمٜم٤مء األُمؿ، د. راهم٥م اًمرسضم٤م ،  (2)

 (. 564سمح٨م ُمٜمِمقر سمٙمت٤مب شمراث اإلؾمالم، سم٢مذاف أرٟمقًمد، ص )
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 ،ٟمتج٧م ُم٤م أٟمتجقه ذم وىم٧م ىمّمػمأَ  أُم٦مً وإن اًمت٤مريخ مل يٕمرف 

شل  اع اًمٗمٜمسمدإلذم ا ىمقمٌ  ؿ  ٝمُ ٘م  ٗمُ وأٟمف مل يَ 
(1)

. 

 له -يمًم رأيٜم٤م ذم يمت٤مسم٤مت اعمٜمّمٗملم -٦ماحلْم٤مرة اإلؾمالُمٞمو

  م:قٟم٘مٓم٦م االًمت٘م٤مء اًمقطمٞمدة سملم اًمٕمٚمؿ واًمديـ ذم شم٤مريخ اًمٕمٚم

إن اًمٕمرب هؿ اًمذيـ » :-أيًْم٤م- جقشتوف فقبقن لوؿو

شٛمقا اًمٕم٤ممل يمٞمػ شمتٗمؼ طمري٦م اًمٗمٙمر ُمع اؾمت٘م٤مُم٦م اًمديـقمٚمَّ 
(2)

. 

دمد احت٤مد اًمديـ  هذم اإلؾمالم وطمد» هقرتـ: لوؿو

ومتجد ومٞمف  :د سمٞمٜمٝمًمومٝمق اًمديـ اًمقطمٞمد اًمذي يقطم   :واًمٕمٚمؿ

ـَ  ٦م اًمٗمٚمسٗم٦م وشمرى وضمٝم ،٤م ذم دائرة اًمٕمٚمؿ ُمتٛمٙمٜمً ُم٤مصماًل  اًمدي

شصمٜمت٤مناومٝمًم واطمدة ال  ،ووضمٝم٦م اًمٕمٚمؿ ُمتٕم٤مٟم٘متلم
(3)

.  

                                                           
 (.882، ص )اًمٕمٚمؿ وسمٜم٤مء األُمؿ، د. راهم٥م اًمرسضم٤م  (8)

 ؾمٞمٙمقًمقضمٞم٦م اجلًمهػم، ضمقؾمت٤مف ًمقسمقن.( 2)

 ٟم٘ماًل قمـ ومالن.( 3)
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 أسباب واقعية
 

اىيت اغب  املفارصة جخٍفاتُؾرة ىلع املإن إىلاء 
، وطفف الٔيح ج فيٓا مصاةيحُ تَ وذَ  ،الرشيفث ـِٓا ُٔرُ 
أن اسخدةار الرشيفث ىلع ةٔطٔح  دل  تلاإليٍان  فيٓا وازحبُ 

 
َ
ِه، وأن اىفالً ك   َض  اإلسالٌيث كد أ ّ كد ذرس ةاىفالً ةأ

 ةاحنػاط املسيٍني، واةخفادًْ ـَ رشيفث رب اىفاملني!
ت وىلػات ِيفات حلال حيم وفيٍا ييل ومظا

 املجخٍفات!
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 60ذم اًمقىم٧م اًمذي ظمرضم٧م ومٞمف اإلطمّم٤مءات شمٕمٚمـ أن 

ـٍ  يٕم٤مٟمقن اًمسٛمٜم٦م واًمبداٟم٦م سمًم يسب٥م  أُمريٙمل   ُمٚمٞمقَن ُمقاـم

ػ اًمسٛمٜم٦م ٙمٚم  يمًم شمُ  ،دوالر ُمٚمٞم٤مرات 80ظمس٤مئر شمّمؾ إمم 

ظمرضم٧م  -٤ميقرو ؾمٜمقيًّ  تُمٚمٞم٤مرا 80احلٙمقُم٦م اإليٓم٤مًمٞم٦م 

ومري٘مٞم٤م أذم  دىمٞم٘م٦مٍ  أـمٗم٤مل يٛمقشمقن يمؾَّ  8اإلطمّم٤مءات ًمتٕمٚمـ أن 

 سمسب٥م اًمٗم٘مر وٟم٘مص اًمٚم٘م٤مطم٤مت.

 ؿول اددير افعوم دـظؿي المؿ ادتحدة فؾزراظي وافتغذيي:و

ًمت٠مُملم همذاء ؾمٙم٤من  يم٤مومٞمتلميمقيمبٜم٤م يٜمت٩م همذاء سمٜمققمٞم٦م ويمٞمٗمٞم٦م »

 .ش٤مؿمخص ضمٞم٤مقمً ُمٚمٞمقن  845ًمٙمـ هذا اعمس٤مء ؾمٞمٜم٤مم  ،األرض

: أن اعمٚمٞم٤مرات م2005ًمٕم٤مم  ذـر تؼرير افتـؿقي افبؼييو

٤م ـمقال اًمٕم٘مد اعم٘مبؾ ًمتزويد ُمٚمٞم٤مريـ اًمسبٕم٦م اعمتٓمٚمب٦م ؾمٜمقيًّ 

هل  -سمٗمرص احلّمقل قمغم ُمٞم٤مه ٟمٔمٞمٗم٦م إٟمس٤منٍ  ُمٚمٞمقنَ  600و

وأىمؾ مم٤م يٜمٗم٘مف  ،مم٤م يٜمٗم٘مف األورسمٞمقن قمغم اًمٕمٓمقر أىمؾُّ 
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 سم٠من قمٚمًًم  -الظمتٞم٤مري٦ماألُمريٙمٞمقن قمغم ضمراطم٤مت اًمتجٛمٞمؾ ا

ٜم٘مذ طمٞم٤مة ُم٤م ي٘مدر سم٠مرسمٕم٦م آالف إٟمس٤من هذا اعمبٚمغ ُمـ ؿم٠مٟمف أن يُ 

 ٤م ُمـ اعمقت سمسب٥م اعمٞم٤مه اعمٚمقصم٦م.يقُمٞمًّ 

ول يظـ أحد أن ؾشؾ افـظؿ افبعقدة ظـ افؼع يف حموربي 

 :فبؾ كجد أك ،افػؼر مؼتك ظذ افبلد افػؼرة وافـومقي

% ُمـ يمؾ صمروات 50ٙم٤مهن٤م % ُمـ ؾم8ذم اًمقالي٤مت اعمتحدة يٛمتٚمؽ 

ـ  % ُمٜمٝمؿ أىمؾَّ 80سمٞمٜمًم يٛمتٚمؽ ، أُمػميم٤م ـ شمٚمؽ اًمثروة.8ُم  % ُم

الي٦م ومػمضمٞمٜمٞم٤م األُمريٙمٞم٦م واًمتل هب٤م أقمغم ُمٕمدالت اًمبداٟم٦م ومق

 % ُمـ أـمٗم٤مهل٤م حت٧م ظمط اًمٗم٘مر.27يٕمٞمش هب٤م 

ه٤م اعمجٚمس األؾمؽمازم ًمٚمخدُم٤مت يمِمٗم٧م دراؾم٦م أقمدَّ و

حت٧م ظمط اًمٗم٘مر  % ُمـ األؾمؽماًمٞملم يٕمٞمِمقن80االضمتًمقمٞم٦م أن 

 قمغم اًمرهمؿ ُمـ االىمتّم٤مد اعمزدهر ًمٚمبالد.

يمِمػ اًمت٘مرير اًمسٜمقي عمٙمت٥م اإلطمّم٤مء األُمريٙمل و

قمـ وضمقد  م2006طمقل ُمستقى اعمٕمٞمِم٦م ذم أُمريٙم٤م قم٤مم 

 ُمٚمٞمقن. 302ُمـ جمٛمقع اًمسٙم٤من اًمب٤مًمغ  وم٘مػمٍ  ُمٚمٞمقنَ  36.5
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ريٙم٤م اًمِمًمًمٞم٦م أسم٤مدت ؿمٕم٥م عم٤م أرادت سمريٓم٤مٟمٞم٤م همزو أُم

 أيمثرُ  َؼ ب  مل يَ  إٟمس٤منٍ  ُمٚمٞمقنَ  850ومبٕمد أن يم٤مٟمقا  :اهلٜمقد احلٛمر

 ُمـ ُمٚمٞمقن وم٘مط.

شمؽماوح شم٘مديرات اًم٘متغم ذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م األومم ُم٤م سملم و

 ٟمحق واحلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،٤مقمنمة ُماليلم وقمنميـ ُمٚمٞمقٟمً 

 ٤م.مخسلم ُمٚمٞمقٟمً 

 -ذم سمرسمري٦م ووطمِمٞم٦م -ريٙم٤مًم٘م٧م أُموذم شمٚمؽ احلرب اًمث٤مٟمٞم٦م أَ 

صمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم ٟم٤مضم٤مزايمل  ،اًم٘مٜمبٚم٦م اًمذري٦م األومم قمغم هػموؿمٞمًم

اًمدُم٤مء  ومل ي٘مػ ؾمٗمُؽ ، إٟمس٤منٍ  ًمٞم٘مؽمب اًم٘متغم ُمـ رسمع ُمٚمٞمقنَ 

 .اه٤م إمم همػمه٤م، سمؾ شمٕمدَّ ا قمـ ٟمقر اًمنميٕم٦م قمغم احلروبسمٕمٞمدً 

صمالث ؾمٜمقات اطمتٚم٧م أُمريٙم٤م  ضمري٧م عمدةذم دراؾم٦م أُ 

 ُمٚمٞمقنَ  82ب٧م ٙمِ وم٘مد ارشمُ  :اعمريمز األول ذم ُمٕمدل اجلرائؿ
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صمؿ  ،ذم صمالث ؾمٜمقات وم٘مط، ويٚمٞمٝم٤م ذم اًمؽمشمٞم٥م سمريٓم٤مٟمٞم٤م ضمريٛم٦مٍ 

دوًم٦م قمرسمٞم٦م ذم اًمؽمشمٞم٥م اًمث٤مًم٨م  وشم٠ميت أوُل  ،صمؿ روؾمٞم٤م ،أعم٤مٟمٞم٤م

 ضمريٛم٦م. 300000ل واًمثالصملم سمٛمٕمدَّ 

 ؾُّ ٘مِ شمَ  ،أُمريٙمل   سقن أًمَػ مخ م8998و 8979سملم قم٤مُمل  َؾ تِ ىمُ و

ؾمٜم٦م(  84ُمـ  ُمٜمٝمؿ أىمؾُّ  9000) ،ؾمٜم٦م 89أقمًمرهؿ قمـ 

 سم٤مًمرص٤مص واحلقادث واجلرائؿ اعمختٚمٗم٦م.

ف ُمـ اًمسجٜم٤مء ذم اًمٕم٤ممل يمٚم   قمددٍ  أُمريٙم٤م يقضمد أيمؼمُ  ذمو

 !صمالصم٦م أرسم٤مقمٝمؿ ُمـ اًمسقد (،ُمٚمٞمقن ؾمجلم2)

 قمدد أن(: شمِم٤ميٙم٤م يقري) اًمرود اًمٕم٤مم اعمدقمل أقمٚمـو

 نقُمٚمٞم  8.3م وصؾ إمم طمقازم 2006 ًمٕم٤مم سمالده ذم رائؿاجل

 .طمؾ   ن٤م دوٟمّمٗمٝم زال ُم٤م ضمريٛم٦م،

 مل اًمتل اجلرائؿ ٟمسب٦م ذم زي٤مدة ٚم٧مج  وأؿم٤مر إمم أٟمف ؾُم 

 .%50ًمتّمؾ إمم  :ومٞمٝم٤م إمم ٟمتٞمج٦م اًمتح٘مٞمؼ يّمؾ
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طم٤مًم٦م  40000ـ دت أُمريٙم٤م ذم قم٤مم واطمد ُم٤م ي٘مرب ُمٝمِ ؿَم 

 طم٤مًم٦م اهمتّم٤مٍب  80000سم٤مًم٘مقة، وذم قم٤مم واطمد  اهمتّم٤مٍب 

 % ُمٜمٝم٤م شمؿ سمقاؾمٓم٦م اآلسم٤مء. 20 ،ؾمٜم٦م 82ًمألـمٗم٤مل حت٧م 

 % 36أن  :األُمريٙمل واًمقىم٤مي٦م األُمراض ُمٙم٤مومح٦م ُمريمز أقمٚـمو

 قمـ سمٕمٞمًدا ذقمٞم٦م همػم قمالىم٤مت ُمـ أُمريٙم٤م ضم٤مءوا ذم اعمقاًمٞمد ُمـ

 ٟمِم٠مهت٤م. ٤م ُمٜمذأُمريٙم شم٤مريخ ذم ٟمسب٦م أقمغم وهل، اًمزواج

 ددــــقم أن :ومرٟمس٤م ذم احلٙمقُمل اإلطمّم٤مء ُمٙمت٥م أقمٚمـو

م 2006 ذم اًمزواج ظم٤مرج ٟمٓم٤مق ُوًمدوا اًمذيـ األـمٗم٤مل

وذًمؽ  ُمتزوضملم، ألسمقيـ ُوًمدوا اًمذيـ األـمٗم٤مل قمدد دم٤موز

 .اًمبالد شم٤مريخذم  ُمرة ألول

 قم٤مم ومرٟمس٤م ذم ُمقًمقد أًمػ 830 سملم ُمـ أن اعمٙمت٥م وذيمر

 قم٤مم ذم %48.4 ُم٘م٤مسمؾ ُمتزوضملم همػم ـيألسمق %50.5 وًمدم 2006

 ؾمٜمقات. 80 ىمبؾ %40 وأىمؾ ُمـ ،م2005
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 اعمخدرة اعمقاد وشمٕم٤مـمل ًمإلدُم٤من اًم٘مقُمل أقمٚمـ اعمريمزو

 ينمسمقن ُمـ ٟمسب٦م يمقًمقُمبٞم٤م األُمريٙمٞم٦م أن جل٤مُمٕم٦م اًمت٤مسمع

 وطمتك قم٤مم ،م8993 قم٤مم سملم ُم٤م اًمٓمٚمب٦م ُمـ اًمٙمحقل

 أو اهمتّم٤مب أًمػ طم٤مًم٦م 97وأن  ،% 70م وصٚم٧م إمم 2005

 أو اًمٙمحقل اؾمتخدام ٟمتٞمج٦م طمدصم٧م ىمد ضمٜمز هجقم

م إمم 2008 قم٤مم ُمـ وذًمؽ أُمريٙم٤م، ضم٤مُمٕم٤مت اعمخدرات ذم

 وم٘مط. م2005

 واًمتل أوردت إطمدى اًمدراؾم٤مت اًمّم٤مدرة ذم واؿمٜمٓمـو

وُمريمز األسمح٤مث وُمٕم٤مجل٦م  ،ُمريمز اًمْمح٤مي٤م اًمقـمٜمل ه٤مأقمدَّ 

يمؾ ب وؾمبٕملم اُمرأة يتٕمرضـ ًمالهمتّم٤م صمًمٟمٞم٤ًمضح٤مي٤م االهمتّم٤مب أن 

ـ 83وشمْمٞمػ اًمدراؾم٦م أن  ،ؾم٤مقم٦م % ُمـ اًمٜمس٤مء ذم أُمريٙم٤م شمٕمرض

 ًمالهمتّم٤مب قمغم األىمؾ ُمرة واطمدة ذم طمٞم٤مهتـ.

اإلظمب٤مري٦م األُمريٙمٞم٦م ( CNN)يمِمػ شم٘مرير ٟمنمشمف حمٓم٦م و

اًمرىمٞمؼ م قمـ اٟمتِم٤مر فم٤مهرة دم٤مرة2002ذم األول ُمـ يٜم٤مير 
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 ،اُمٝمـ ذم األقمًمل اجلٜمسٞم٦م اعمحرُم٦ماًمٜمس٤مء طمقل اًمٕم٤ممل الؾمتخدُمـ 

وىمد أيمد هذا اًمت٘مرير أن هٜم٤مك ُم٤مئ٦م وقمنميـ أًمػ اُمرأة ُمـ أوروسم٤م 

اًمنمىمٞم٦م وروؾمٞم٤م واًمدول اًمٗم٘مػمة طمقهل٤م يتؿ هتجػمهـ إمم أوروسم٤م 

أًمػ اُمرأة يتؿ  85اًمٖمرسمٞم٦م هلذا اًمٖمرض اًمد ء، وأيمثر ُمـ 

 إرؾم٤مهلـ إمم اًمقالي٤مت اعمتحدة األُمريٙمٞم٦م وأهمٚمبٝمـ ُمـ اعمٙمسٞمؽ.

ـ دول ذق آؾمٞم٤م ذم أُمريٙم٤م وشمب٤مع اًمٜمس٤مء اًم٘م٤مدُم٤مت ُم 

ًمٞمتؿ اؾمتخداُمٝمـ سمٕمد ذًمؽ  :سمست٦م قمنم أًمػ دوالر ًمٚمقاطمدة

 ذم سمٞمقت اًمدقم٤مرة واحل٤مٟم٤مت.

 ُمتقؾمط ومٞمٝم٤م سمٚمغ ًمدرضم٦مٍ  أعم٤مٟمٞم٤م ذم االٟمتح٤مر ُمٕمدالت ارشمٗمٕم٧م

 4 يمؾ واطمدة حم٤موًم٦م اًمبالد أٟمح٤مء ذم حم٤موالت االٟمتح٤مر قمدد

 االٟمتح٤مر، حم٤موًم٦م ذم اًمِمب٤مب ومٙمروا ُمـ % 60 نإطمٞم٨م  :ئؼدىم٤م

 دىمٞم٘م٦م. 47 يمؾ ىمتٞمؾ واطمد االٟمتح٤مر ضح٤مي٤م وُمتقؾمط
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 اًمتل اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمدول أيمثر ُمـ واطمدةً  اًمٞم٤مسم٤من شمٕمتؼمو

 32 ىمراسم٦م م 2006ذم اًمٕم٤مم اٟمتحر إذ اٟمتح٤مر: طم٤مالت شمِمٝمد

  .وي٤مسم٤مٟمٞم٦م ي٤مسم٤م  أًمػ

نمهت٤م صحٞمٗم٦م وذم اًمقالي٤مت اعمتحدة يمِمٗم٧م إطمّم٤مئٞم٦م ٟم

(USA TODAY ) قمـ أن طم٤مالت االٟمتح٤مر  م2005ذم ُم٤مرس

 ٤م ذم أُمريٙم٤م.طم٤مًم٦م ؾمٜمقيًّ  29000وصٚم٧م إمم 

ۆئ ۈئ ۈئ ﴿ صدق اهلل احلٙمٞمؿ اًمرطمٞمؿ إذ ي٘مقل:و

 ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

 .[824]ـمف: 
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A 

 

حماسَ الرشيفث فإن املداد كد يِفد، وال حِفد  ،وبفد
واىفػرة  ،يَ اىلٔيًألُٓا اإلسالم اىفؾيً وادل ؛اءاىغر  

 سخليً.واىفلو امل
ٔد ٔد ،وكد آن هلا أن حف حٓيٍَ ةرمحخٓا، وأن أن و ،وأن تس

وسفادحِا، وأن حفخح جلا ـزحِا حتكً ةيرسْا، وأن حتلق 
إيٍاًُا  غريًلا إىل ُٓظخِا وخظارحِا، فامهلل امخأ اىلئَب 

ا ألخاكٌٓا ،ةٍرجفيخٓا ًٍ  ةلظاهٓا، واجفو ورًض  ،وتسيي
ٔـثً رايخٓا م ٔ  إىل ئم اىلياٌث ذفاكثً  رف حم وكدرحم يا ، ةل

 دـٔاُا أن احلٍد هلل رب اىفاملني. رُ اىفاملني، وآذِ  رب  

V 
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