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

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

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

ره ظم٤مصد٦م ذدذه اًمددرة اخل٤مُمًد٦م ذم ؾمٚمًدٚم٦م ضمدقاذ Pاًمديمتقر ُمّمٓمٗمك زيدد 

 :اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وآصم٤مره اًمؽمسمقي٦م، واًمتل اٟمتٔمٛم٧م ذم ؾمٚمٙمٝم٤م سمٕمد درر أرسمٍع ؾمٌ٘م٧م، ذدل

ُمددٜمٝم٩م »، وشاإلؾمددالُمل عرياعمّمددٚمح٦م ذم اًمتِمددد»، وشاًمٜمًددخ ذم اًم٘مددرآن اًمٙمددريؿ»

ؾمددقرة »، ذددذه اًمدددرة ذددل شدراؾمدد٤مت ذم اًمتٗمًددػم»، وشاإلؾمددالم ذم شمرسمٞمدد٦م اإلرادة

ًمِمدٞمخ اًمٕمٚمٛمٞمد٦م، وُمٜمٝمجدف وذدق يمتد٤مب دمٚمّد٧م ومٞمدف ىمددرة ا ،شإٟمٗم٤مل، قمدرض وشمٗمًدػم

 اعمتٛمٞمز، وأص٤مًم٦م سمحثف، واؾمت٘مالل رأيف.

وًم٥ًٌم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمًدقرة وؾمد٥ٌم ٟمزو د٤م وُمقودققم٤مف٤م أومدرد يمثدػم ُمدـ اًمٕمٚمد   

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

أو  ،ٞم٘مدفىمأو شمد ،سمتخرجيدفُم٤م قمٜمٞمٜم٤م  وًمٚمتذيمػم سمٛمٜمٝم٩م إظمراج ذذه اًمرؾم٤مًم٦م اعم٤ٌمريم٦م، وم٢من  

أو زي٤مدشمف ًمٚمٗم٤مئدة، أو اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف ًمٚمح٤مضم٦م وم٘مد ضم٤م  سمدلم ُمٕم٘مدقومتلم [ م ُمتٌققًمد٤م  ،شمّمقيٌف

صمدؿ  ،وٟمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم قمغم شمقومٞم٘مف واُمتٜم٤مٟمدف، وٟمِمدٙمره قمدغم ومْمدٚمف وإطمًد٤مٟمف ،شم»سمحرف 
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 قمغم  صم٘متٝمؿ سم٤مًمدار واًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م. Pاًمِمٙمر ُمقصقل ًمقرصم٦م اًمِمٞمخ 

اًمِمدٙمر ُمقصدقل ًمٗمريدؼ ُمٙمتٌٜمد٤م اًمٕمٚمٛمدل، قمدغم ُمد٤م سمدذل ُمدـ ضمٝمدد  ومد٢من وأخـــًرا

وحمٌل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واهلل شمٕم٤ممم ٟم٠ًمل أن  ،ُمِمٙمقر، وًم٘مرائٜم٤م اًمٙمرام ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ

 ف وضمقده، إٟمف أيمرم ُمًئقل وأرضمك ُم٠مُمقل.يت٘مٌؾ ُمـ اجلٛمٞمع سمٗمْمٚمف ويمرُمف وُمٜمّ 

 والحـــمــد لله رب الــعــالمــين

 

 كتبه

 

 
 

 ه32/7/2542 القاهرة يف 

 م4/6/0202
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 احلند هلل، والصالة والسالو على رسول اهلل

ومٝمذا يمت٤ميب ذم شمٗمًػم ؾمقرة إٟمٗم٤مل، يًٕمدين أن أىمدم اًمٞمقم ـمٌٕمتف اخل٤مُم٦ًم أُم٤م سمٕمد، 

 سمٕمد أن ٟمٗمدت اًمٓمٌٕم٤مت إومم واًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م ُمٜمف سم٠مهع مم٤م شمقىمٕم٧م. 

ٕم٦م أدل قمغم ُمٜمٝمجف، وأن أقمٞمد إًمٞمف أن يٙمقن اؾمٛمف ذم ذذه اًمٓمٌوىمد آصمرت 

سمٕمض ُم٤م اظمتٍمشمف ذم ـمٌٕمتف اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م، يم  يٚمحظ اًم٘م٤مرئ ذم ُمقاوع ُمتٗمرىم٦م 

ومٚمؿ جيد  زم ُمـ  (اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ذم اًمًقرة)ُمٜمف، أُم٤م ؾم٤مئر اًمٙمت٤مب سم٤مؾمتثٜم٤م  

اًمرأي ومٞم  شمْمٛمٜمف ُم٤م حيٛمٚمٜمل قمغم أن أشمٜم٤موًمف سمٙمثػم ُمـ اًمتٖمٞمػم، وظم٤مص٦م أن 

لم سم٤مًمتٗمًػم ُمـ أؾم٤مشمذيت وزُمالئل اًمٙمرام ىمد اؾمت٘مٌٚمقه سم٤مًمت٘مدير واًمثٜم٤م ، ومٚمؿ اعمِمتٖمٚم

 يٙمـ  ؿ أي ٟم٘مد قمٚمٞمف!

قمغم أن  -ُمِمٙمقريـ-وإذا يم٤من اًمٜم٘م٤مد اعمتخّمّمقن ىمد اؾمتحثقين ذم يمٚمٛمتٝمؿ 

أشمٜم٤مول ؾمقر اًم٘مرآن سمٛمثؾ ُم٤م شمٜم٤موًم٧م سمف ذذه اًمًقرة، وم٢مٟمف ًمٞمٓمٞم٥م زم أين أضمٌتٝمؿ إمم 

، وم٘مدُم٧م  ؿ ُمٜمذ ؿمٝمقر شمٗمًػم ؾمقرة إطمزاب، وؾم٠مقمٛمؾ  سمٕمض ُم٤م اىمؽمطمقه قمكم 

ضم٤مذًدا قمغم ُمت٤مسمٕم٦م اًمٌح٨م واًمٙمت٤مسم٦م ذم اًمتٗمًػم طمتك أىمدم  ؿ شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 يمٚمف إن ؿم٤م  اهلل. 

وم٧م ذم ُم٘مدُم٦م اًمٓمٌٕم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م سمًقرة إٟمٗم٤مل ومٌٞمٜم٧م أهن٤م قمغم ىمٍمذ٤م  ًم٘مد قمر 

اًمًالم، وإمم صٗم٤مت اعم١مُمٜملم إطمدى ؾمقر ىمٚمٞمٚم٦م مجٕم٧م إمم ُم٤ٌمدئ اًم٘مت٤مل ُم٤ٌمدئ 

واعمت٘ملم صٗم٤مت اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم ووٕم٤مف اإلي ن، وأهن٤م ذل اًمًقرة اًمتل 

وصٗم٧م سمدًرا وحتدصم٧م قمـ اًمٜمٍم إول ذم اإلؾمالم، وذل اًمًقرة اًمتل ٟمزًم٧م 
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سم٤معمديٜم٦م واعمًٚمٛمقن طمديثق قمٝمد سم٤م جرة ُمـ ُمٙم٦م، ومٙم٤مدت هبذا آقمت٤ٌمر شمٌدأ قمٝمًدا 

   ظمتٛم٧م سمدٌر ذم شم٤مريخ اإلؾمالم قمٝمًدا ًمٞمٌدأ سمٕمده آظمر. ضمديًدا ذم اًم٘مرآن، يم

أُم٤م ُمٜمٝمجل ذم شمٗمًػم اًمًقرة وم٘مد رؾمٛمف زم طمريص اًمِمديد قمغم أن أضمٚمَق يمؾ 

ٟمقاطمٞمٝم٤م سمٙمؾ ُم٤م أُمٚمؽ ُمـ وؾم٤مئؾ: ومٌداومع ُمـ ذذا احلرص ىمدُم٧م سملم يدهي٤م يمٚمٛم٦م 

ن قمـ سمٕمض إطمٙم٤مم اًمتل شمتّمؾ هب٤م: ومٝمؾ يمؾ آي٤مف٤م ُمدٟمٞم٦م، وذؾ ُمـ اًميوري أ

 -وذل ؾمقرة إقمراف-شمٙمقن سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمًقرة اًم٤ًمسم٘م٦م  ٤م ذم ُمّمحػ قمث ن 

 ُمٜم٤مؾم٦ٌم ظم٤مص٦م؟ وذؾ ومٞمٝم٤م ٟم٤مؾمخ وُمٜمًقخ؟ 

صمؿ قمرو٧ُم آي٤مف٤م قمرًو٤م جمٛماًل: ٕسمرز اًمّمالت اًم٘مقي٦م اًمتل دمٛمع سملم 

ُمقوققم٤مف٤م ومتجٕمؾ ُمٜمٝم٤م وطمدة، صمؿ قمدت إمم ذذه أي٤مت سمٜمحق ُمـ اًمتٗمًػم ٓ 

شمٗمًػم سم٤معم٠مصمقر، وٓ أؾمتٓمٞمع أن أصٗمف سم٠مٟمف شمٗمًػم سم٤مًمرأي: وم٘مد  أؾمتٓمٞمع أن أىمقل إٟمف

ٟم٤مىمِم٧م ومٞمف سمٕمض اًمرواي٤مت، ورومْم٧م سمٕمض أرا ، ويم٤من زم ذم شمٗمًػم سمٕمض 

أي٤مت رأي مل يٛمٜمٕمٜمل ُمـ شم٘مريره أٟمف رأيل مل يًٌ٘مٜمل إًمٞمف أطمد ومٞم  أقمٚمؿ: إذ يم٤من 

قمغم شمٙمٚمػ ذم اًمٗمٝمؿ،  مهل يمٚمف ُمٜمٍموًم٤م إمم أن أومن اًمًقرة شمٗمًػًما دىمٞمً٘م٤م ٓ ي٘مقم

وٓ يًتٜمد إمم ُمت٤مسمٕم٦م ذم اًمرأي، وٓ يٕمتٛمد قمغم رواي٦م مل شمت٠ميمد صحتٝم٤م، ومٚم  أمتٛم٧م 

شمٗمًػم اًمًقرة قمغم ذذا اًمٜمحق مل أضمد سم٠مؾًم٤م ذم أن أيمتٗمل ُمـ ظمالصتٝم٤م سم٤محلدي٨م قمـ 

 صٗم٤مت اإلي ن، وُم٤ٌمدئ احلرب واًمًٚمؿ، وؾمٜمـ آضمت ع. 

، وأن جيٕمؾ ضمٝمدي ومٞمف ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف أن يٜمٗمع سمف Tوإين ٕرضع إمم اهلل 

ًٓ قمٜمده.   اًمٙمريؿ، ُم٘مٌق
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 بني يدي السىرة

 شمٕمتؼم ؾمقرة إٟمٗم٤مل ُمـ اًمًقر اًم٘مالئؾ اًمتل حيدد ُمقوققمٝم٤م شم٤مريخ       1         

٤م، طمتك ىم٤مل ومٞمٝم٤م اسمـ قم٤ٌمس ٟمزو ٤م: وم٘مد اؾمتٖمرىم٧م همزوُة سمدر ُمٕمٔمَؿ آي٤مف     

ششمٚمؽ ؾمقرة سمدر»، ومٞم  رواه قمٜمف ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: 
(1)

، ويٕمٜمل ذذا أهن٤م ؾمقرة 

ـْ أيمٚمُّٝم٤م ُمدٟمٞم٦م ُمدٟمٞم٦م، وأهن٤م ُمـ أوائؾ اًمًقر اًمتل ٟمزًم٧م سم٤معمديٜم٦م، وًمٙم
(2)

 ؟ 

ذذ٥م زيد سمـ صم٤مسم٧م، وقمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم، وقمٓم٤م  سمـ أيب رسم٤مح، وضم٤مسمر سمـ  -أ

 ـ إمم أهن٤م يمٚمٝم٤م ُمدٟمٞم٦م، ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م آي٦م واطمدة ُمٙمٞم٦م. زيد، وقمٙمرُم٦م، واحلً

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿وروى اًمٌزار قمـ اسمـ قم٤ٌمس أن آي٦م:  -ب

. ٟمزًم٧م قم٘م٥م إؾمالم قمٛمر م64[إٟمٗم٤مل:  ﴾چ
(3)

: ومٝمل إذن ُمٙمٞم٦م، وىمد 

ذذا آؾمتثٜم٤م  اسمـ اًمٕمريب وآظمرون ىم٤مئٚملم: إن ُمٜم٤مؾمٌتٝم٤م ٔي٤مت اًمتحريض قمغم  صحح

ووٕمٝم٤م ذم ُمٙم٤مهن٤م ُمـ ذذه اًمًقرة اعمدٟمٞم٦ماًم٘مت٤مل ذل اًمتل اىمتْم٧م 
(4)

 . 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿واؾمتثٜمك ُم٘م٤مشمؾ آي٦م:  -جـ

                                      

  شم»(م. 3331( [أظمرضمف ُمًٚمؿ )1)

دين ُم٤م ٟمزل سمٕمدذ٤م وإن يم٤من ( [اعمِمٝمقر ذم شمٕمريػ اعمٙمل واعمدين: أن اعمٙمل ُم٤م ٟمزل ىمٌؾ ا جرة، واعم2)

  شم»ذم ُمٙم٦م: ُمثؾ ُم٤م ٟمزل ذم طمج٦م اًمقداعم. 

 شم(م. »3/91( واحل٤ميمؿ )14/48( واًمٓمؼماين )1/284( [أظمرضمف أمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م )3)

 ٟم٤مىمِمٜم٤م ذذه اًمرواي٦م ذم اًمٗم٘مرة اًمتل ومنٟم٤م ومٞمٝم٤م أي٦م ُمـ ذذا اًمٙمت٤مب، وم٤مرضمع إًمٞمٝم٤م إن ؿمئ٧م.( 4)

 ش.مم. »(235ص)[اٟمٔمر 



21 

11 

 

ٕن  :م33[إٟمٗم٤مل:  ﴾ڳڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ

ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل ظمرج ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٙم٦م ُمٝم٤مضمًرا إمم  ُمقوققمٝم٤م ذق ائت ر ىمريش سم٤مًمٜمٌل 

اعمديٜم٦م
(1)

ه ُم٤م ، همػم أن ذذا آؾمتثٜم٤م  يٌدو اؾمتٜم٤ٌمـًم٤م ُمـ اعمٕمٜمك، و ذق اؾمتٜم٤ٌمط يردُّ

صح قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمـ أن ذذه أي٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ٟمزًم٧م ذم اعمديٜم٦م، وُم٤م شم٘متْمٞمف اعمٜم٤مؾم٦ٌم 

 سمح٤مًمف ُمع ىمقُمف قمٜمد أول ٟمٍم ًمف قمٚمٞمٝمؿ. وشمًتحًٜمف ُمـ شمذيمػم اًمرؾمقل 

 وزاد سمٕمْمٝمؿ أي٤مت اخلٛمس اًمت٤مًمٞم٦م  ذه أي٦م:  -د

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ﴿

﮾   ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮼ ﮽

  ﮿ ﯀ ﯁        

        ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ٹ ٹ  ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 .م35 -31[إٟمٗم٤مل:  ﴾ڄ

وًمٙمـ ذذا أيًْم٤م يٌدو اؾمتٜم٤ٌمـًم٤م ُمـ اعمٕمٜمك، وذق اؾمتٜم٤ٌمط يٕمقزه اًمدًمٞمؾ ذم 

ا جرة ٓ يٕمٜمل ٟمزو ٤م طمٞمٜمذاك،  رأيٜم٤م: وم٢من وصػ ذذه أي٤مت حل٤مل ىمريش ىمٌؾ

سم  يم٤مٟمقا قمٚمٞمف  وسمخ٤مص٦م أن ذزيٛم٦م ىمريش ذم سمدر ُمٜم٤مؾم٦ٌم طمًٜم٦م ًمتذيمػم اًمرؾمقل 

 ُمـ ُمٙم٤مسمرة ذم احلؼ، وجل٤مج ذم اًم٤ٌمـمؾ. 

                                      

 شم»( ط دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مم. 2/13[شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ )  (1)
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 : «األظراف»بقـفا وبغ          

 ذم اًمٌح٨م قمـ ُمٜم٤مؾم٤ٌمت شمرسمط ذذه  -يمٕم٤مدفؿ-وًم٘مد ضمد اعمٗمنون      2       

رة سمًقرة إقمراف، ٓ ًمٌم  إٓ ٕن اًمًقرشملم ُمتج٤مورشم٤من ذم ُمّمحػ اًمًق         

  ، وقمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٟمٜم٘مؾ ذٜم٤م ُم٤م ذيمره أًمقد ُمـ ذذه اعمٜم٤مؾم٤ٌمت.قمث ن 

، وذم ذذه  ﴾ڃ   ڃ ﴿وضمف ُمٜم٤مؾمٌتٝم٤م ًمًقرة إقمراف أٟمف ومٞمٝم٤م »ىم٤مل: 

واًمًالم يمثػم ُمـ أومراد اعم٠مُمقر سمف، وذم شمٚمؽ ذيمر ىمّمص إٟمٌٞم٤م  قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة 

، وذيمر ُم٤م ضمرى سمٞمٜمف وسملم ىمقُمف، وىمد  اًمٜمٌلُمع أىمقاُمٝمؿ، وذم ذذه ذيمر 

ؾ  ذم شمٚمؽ ىمّمص آل ومرقمقن وأرضاهِبؿ وُم٤م طمؾ  هبؿ، وأمجؾ ذم ذذه  ومّم 

ى ائ ائەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿: ذًمؽ: وم٘م٤مل 

. وأؿم٤مر ذٜم٤م م52[إٟمٗم٤مل:  ﴾ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ إمم ؾمق  زقمؿ اًمٙمٗمرة ذم اًم٘مرآن سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

ڻ ۀ ﴿: Tوسح سمذًمؽ ذٜم٤م: إذ ي٘مقل  .م23[إقمراف:  ﴾ۀۀ

﮲   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ

 .م31 [إٟمٗم٤مل: ﴾﮳ ﮴

أن اًم٘مرآن ذدى ورمح٦م ًم٘مقم ي١مُمٜمقن، صمؿ أُمر  -ومٞم  شم٘مدم-وسملم  ضمؾ  ؿم٠مٟمف 

 ؿ إذا سم٤مٓؾمت ع ًمف وسمذيمره شمٕم٤ممم، وذٜم٤م سملم  ضمؾ  وقمال طم٤مل اعم١مُمٜملم قمٜمد شمالوشمف، وطم٤م

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ذيمر اهلل شم٤ٌمرك اؾمٛمف سم٘مقًمف قمز ُمـ ىم٤مئؾ: 

  .م2[إٟمٗم٤مل:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
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همػم ذًمؽ ُمـ اعمٜم٤مؾم٤ٌمتإمم                  
(1)

 . ا ذد

  ذم ذذه اعمٜم٤مؾم٤ٌمت اًمتل ذيمرذ٤م أًمقد، وومٞم  قمًك اًمٜمٔمر ٟمٕمٛمٜم٤مإذا أوٟمحـ        3       

شمٌٞمٜم ٤م أٟمف ٓ واطمدة ُمٜمٝم٤م -ُمٜم٤مؾم٤ٌمت أظمرى قمغم ؿم٤ميمٚمتٝم٤م  أن ٟمًتخٚمّمف ُمـ        

ختصُّ ذ٤مشملم اًمًقرشملم: ومٗمل يمثػم ُمـ اًمًقر أُمر سم٤معمٕمروف: ٕن إُمر 

سم٤معمٕمروف دقم٤مُم٦م ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م اعمجتٛمع اإلؾمالُمل، وذم يمثػم ُمٜمٝم٤م طمدي٨م قمـ 

ُمع ىمقُمف، واحلدي٨م قمـ آل ومرقمقن ورد ذم قمدة ؾمقر همػم  ىمّم٦م اًمرؾمقل 

ٟمٗم٤مل، وؾمق  زقمؿ اًمٙمٗمرة ذم اًم٘مرآن مل شمٜمٗمرد سمف ذ٤مشم٤من اًمًقرشم٤من إقمراف وإ

طمتك يتخذ ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًمؽمشم٥م إطمدامه٤م قمغم إظمرى، ويمذًمؽ احل٤مل ذم اؾمتج٤مسم٦م 

اعم١مُمٜملم ًمٚم٘مرآن وشم٠مصمرذؿ قمٜمد شمالوشمف أو آؾمت ع ًمف، وم٠مي ُمٕمٜمك إذن ٓقمت٤ٌمر 

٤ًٌم ًمؽمشمٞم٥م ؾمقرشملم سمخّمقصٝم ؟ سمؾ أي ُمٕمٜم ك ذذه اعمٜم٤مؾم٤ٌمت اًمٕم٤مُم٦م ؾمٌ

 ًمٚمٌح٨م قمـ ُمٜم٤مؾم٦ٌم سملم أي ؾمقرشملم ُمتت٤مًمٞمتلم ُم٤م داُم٧م يمؾ ُمٜمٝم  وطمدة 

 ُمًت٘مٚم٦م قمـ إظمرى؟       

 قمغم أن إُمر ذم ووع ؾمقرة إٟمٗم٤مل يٌدو خمتٚمًٗم٤م سمٕمض آظمتالف: وم٘مد          4       

ذذ٥م اجلالل اًمًٞمقـمل إمم أهن٤م ذل وؾمقرة اًمتقسم٦م ؾمقرة واطمدة، وأٟمف ُمـ          

يٗمّمؾ سمٞمٜمٝم  سم٤مًمًٌٛمٚم٦م، وأن ووع ذذه اًمًقرة سمٕمد ؾمقرة إقمراف مل أضمؾ ذذا مل 

، صمؿ قمزز ذذا سم  رواه أمحد يٙمـ قمـ شمقىمٞمػ، وإٟم  يم٤من سم٤مضمتٝم٤مد قمث ن 

واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ، ُمـ أن احلؼم
(2)

 ُم٤م: ىم٤مل ًمٕمث ن  

 اعمئلم ُمـ وذلش سمرا ة» ممإو ،٤مينثاعم ُمـ وذل إٟمٗم٤مل إمم قمٛمدشمؿ نأ قمغم محٚمٙمؿ

                                      

 .(2/197)سمتٍمف يًػم  ،روح اعمٕم٤مين( 1)

 شم»م. [ي٘مّمد قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ( 2)



24 

13 

 

؟ وأن قمث ن اًمٓمقال اًمًٌع ذم ٤موووٕمتٛمقمه اًمًٌٛمٚم٦م سمٞمٜمٝم  شمٙمتٌقا ومل سمٞمٜمٝم  وم٘مرٟمتؿ

يٜمزل قمٚمٞمف اًمًقر ذوات اًمٕمدد، ومٙم٤من إذا ٟمزل  ىمد أضم٤مسمف سم٘مقًمف: يم٤من رؾمقل اهلل 

قمٚمٞمف اًمٌم  دقم٤م ُمـ يٙمت٥م، ي٘مقل: وٕمقا ذ١مٓ  أي٤مت ذم اًمًقرة اًمتل يذيمر ومٞمٝم٤م 

ٟمٗم٤مل ُمـ أوائؾ ُم٤م ٟمزل سم٤معمديٜم٦م، ويم٤مٟم٧م سمرا ة ُمـ آظمر ؾمقر يمذا ويمذا، ويم٤مٟم٧م إ

، ويم٤مٟم٧م ىمّمتٝم٤م ؿمٌٞمٝم٦ًم سم٘مّمتٝم٤م، ومٔمٜمٜم٧م أهن٤م ُمٜمٝم٤م، وم٘مٌض رؾمقل اهلل  ًٓ اًم٘مرآن ٟمزو

  بسم »ومل يٌلم ًمٜم٤م أهن٤م ُمٜمٝم٤م، ومٛمـ أضمؾ ذًمؽ ىمرٟم٧م سمٞمٜمٝم ، ومل أيمت٥م سمٞمٜمٝم  ؾمٓمر

وووٕمتٝم  ذم اًمًٌع اًمٓمقال ،«اهلل افرمحن افرحقم
(1)
 . 

همػم أن راوي ذذه اًم٘مّم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس وذق يزيد اًمٗم٤مرد ًمٞمس سمٛمِمٝمقر، طمتك 

ًم٘مد اظمتٚمػ ومٞمف ومٚمؿ يٕمرف: أيزيد سمـ ذرُمز ذق أم همػمه؟ وؾمئؾ قمٜمف حيٞمك سمـ ُمٕملم 

ومٚمؿ يٕمرومف، وُمثؾ ذذا اًمرضمؾ ٓ يّمح أن شمٙمقن اًم٘مّم٦م اًمتل اٟمٗمرد سمروايتٝم٤م مم٤م ي١مظمذ سمف 

شمثػم قمدة ُمِم٤ميمؾ ًمق أهن٤م صح٧م، وم٠ميـ يم٤من  ذم شمرشمٞم٥م اًم٘مرآن اعمتقاشمر، وسمخ٤مص٦م أهن٤م

يْمع إٟمٗم٤مل واًمتقسم٦م قمٜمدُم٤م يم٤من ضمؼميؾ يٕم٤مروف اًم٘مرآن، وذؾ يٕم٘مؾ  رؾمقل اهلل 

مجٞمع ؾمقر اًم٘مرآن صمؿ يدع ؾمقريت إٟمٗم٤مل واًمتقسم٦م وم٘مط دون أن   اًمٜمٌلأن يرشم٥م 

  حيدد ُمٙم٤مهن  سملم اًمًقر؟ ويمٞمػ شمرك اًمّمح٤مسم٦م ًمٕمث ن ذذا إُمر اخلٓمػم جيتٝمد ومٞمف

سمرأيف وطمده ومٚمؿ يٕم٤مروف أو يٜم٤مىمِمف أو ي١ميده ُمـ سمٞمٜمٝمؿ أطمد؟                  
(2)

 . 

 إٟمٜم٤م ٟمٛمٞمؾ إمم ىمٌقل ُم٤م رضمحف اًم٘مقم: ُمـ أن شمرشمٞم٥م اًمًقر يمد٤من سمتقىمٞمدػ           5       

ٓ سم٤مضمتٝم٤مد، وُمدـ أن وودع ؾمدقريت إٟمٗمد٤مل واًمتقسمد٦م ُمدـ ذدذه اًمٜم٤مطمٞمد٦م ٓ                

                                      
، (3386واحلدي٨م أظمرضمف اًمؽمُمذي ) ط دار اًمٗمٙمر، (4/119ٚمًٞمقـمل )، ًماٟمٔمر اًمدر اعمٜمثقر[( 1)

 شم»م. (2/241واحل٤ميمؿ ) ،(43) واسمـ طم٤ٌمن ،(1/57وأمحد ) ،(5/13اًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى )و

، وشمٗمًػم (198-197ص)ًمقد ، وروح اعمٕم٤مين، ًمم(1/134)اإلشم٘م٤من، ًمٚمًٞمقـمل  :اٟمٔمر( 2)

 .(9/585)اعمٜم٤مر، ًمرؿمٞمد رو٤م 
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ىمٚمٞمؾ قمـ ووع همػممه٤م ُمـ اًمًقر خيتٚمػ ذم يمثػم أو
(1)

. 

 افـاشخ وادـسوخ ؾقفا:        

            وىمد ذيمر اعم١مًمٗمقن ذم اًمٜمًخ أن ؾمقرة إٟمٗم٤مل ُمـ اًمًقر اًمتل مجٕم٧م سملم       6       

ي٤مت اًمٜم٤مؾمخ٦م واعمٜمًقظم٦م           ٔا
(2)

ي٤مت اعمٜمًقظم٦م ومٞمٝم٤م ومٌٚمٖمقا هب٤م  ، صمؿ حتدصمقا قمـ ٔا

صم ين
(3)

ـ ٟمق خ يمؾ ُمٜمٝم٤م:، وٟمح ي٤مت اًمث ٟمٞم٦م: ًمٜمٜم٤مىمش ُم٤م ىم٤مًمقه ذم ًٟم   رد ذٜم٤م ذذه ٔا

ٱ ٻ ﴿ُمـ ذذه أي٤مت ومٝمل أي٦م إومم ذم اًمًقرة:  أما اآلية األوػ

 .م1[إٟمٗم٤مل:  ﴾ٻٻ ٻ پ پ پپ

قرة ٟمٗمًٝم٤م  قظم٦م سم٘مقًمف ضمؾ  صمٜم٤مؤه ذم اًًم ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: (41)ىم٤مًمقا: ذل ُمًٜم

 .﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

                                      
[اشمٗمؼ اًمٕمٚم   قمغم أن شمرشمٞم٥م آي٤مت اًم٘مرآن شمقىمٞمٗمل ٓ اضمتٝم٤مد ومٞمف، واظمتٚمٗمقا ذم شمرشمٞم٥م اًمًقر قمغم ( 1)

اًمث٤مين: أٟمف قمـ اضمتٝم٤مد. اًمث٤مًم٨م: اًمتٗمّمٞمؾ: طمٞم٨م إن ذٜم٤مك ؾمقًرا  صمالصم٦م أىمقال: إول أٟمف شمقىمٞمٗمل.

 اؿرؤوا»ىم٤مل: ( أن اًمٜمٌل  834ضم٤م  شمرشمٞمٌٝم٤م ُمٜمّمقًص٤م قمٚمٞمف ذم احلدي٨م: يم  أظمرج ُمًٚمؿ )

(، 411-1/435(، )1/394. اٟمٔمر اإلشم٘م٤من ًمٚمًٞمقـمل )«ظؿران آل وشورة افبؼرة افزهراوين

 شم»(م. 145-142رآن )(، ُم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمقم اًم٘م1/59شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )

ذد، ويمت٤مب اسمـ ؾمالُم٦م ذذا 413ؾمٜم٦م  ، اعمتقرم(23ص)اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ،  ٦ٌم اهلل سمـ ؾمالُم٦م  :اٟمٔمر( 2)

وًمًٜم٤م  ،ذد1315ًمٚمقاطمدي، اعمٓمٌقع سمٛمٓمٌٕم٦م ذٜمدي٦م ذم ُمٍم قم٤مم  شأؾم٤ٌمب اًمٜمزول»ذ٤مُمش يمت٤مب 

٤م وقمنميـ ًً ٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ مخاًمأن يٕمد اًمًقر اًمتل دظمٚمٝم٤م  Pٟمدري يمٞمػ ؾم٤مغ عم١مًمٗمف 

اًمٜم٤مؾمخ أرسمٕملم ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ؾمقرة  نؾمقرة ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ؾمقرة اًمٕمٍم، واًمًقر اًمتل دظمٚمٝم٤م اعمٜمًقخ دو

ؾمقرة ٟمًخ٧م سمٕمض آي٤مف٤م: وطمًٌؽ ذذا اًمٕمدد وطمده  65اًمٙم٤مومرون، إن ذذا يٕمٜمل أن ذم اًم٘مرآن 

 سملم ، أو طمٞم٨م يٙمقن قمغم ظمٓم٠م دقمقى اًمٜمًخ إٓ طمٞم٨م يّمح اإلظم٤ٌمر سمف قمـ اًمرؾمقل دًمٞماًل 

 ٤م حمٙمٛمت٤من، وُم٤م أٟمدر احل٤مًملم !. تلم شمٕم٤مرض ُم١ميمد ٓ يٛمٙمـ ُمٕمف اًم٘مقل سم٠مهن  ُمٕمً آي

 اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، ٓسمـ ؾمالُم٦م اعمذيمقر :ٟمجد طمديثف قمـ ذذه أي٤مت ذم يمت٤مب( 3)

 ٤م، ويمٛمٚم٧م صم ٟمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٥م إظمرى.أي٤مت ذٜم٤مك ؾمت   ىمد قمد  و، (181-174ص)
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پ پ ﴿ي٦م إومم أمجٚم٧م اجلقاب قمـ ؾم١ما ؿ: وم٘م٤مًم٧م: واًمّمحٞمح أن أ 

 ، سمٛمٕمٜمك طمٙمؿ إٟمٗم٤مل هلل حيٙمؿ ومٞمٝم٤م سم  يِم٤م ، وي٘مًٛمٝم٤م اًمرؾمقل ﴾پپ

قمغم ُم٤م طمٙمؿ سمف اهلل: وم٢من ومٞمف وطمده ُم٤م يٙمٗمؾ اعمّمٚمح٦م، صمؿ ضم٤م ت أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

٤م واطمًدا  ًً ومٗمّمٚم٧م ذذا اإلمج٤مل: طمٞم٨م ىمررت أن اًمٖمٜمٞمٛم٦م شمقزع أمخ٤مؾًم٤م، وأن مخ

ًمٚمذيـ ذيمروا ذم أي٦م، أُم٤م إمخ٤مس إرسمٕم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م وم٢من ؾمٙمقت أي٦م قمٜمٝم٤م  ُمٜمٝم٤م

ؿ قمٚمٞمٝمؿ: ًمٚمراضمؾ ؾمٝمؿ، وًمٚمٗم٤مرس ؾمٝم ن أو صمالصم٦م   ً يِمٕمر سم٠مهن٤م طمؼُّ اًمٖم٤مٟمٛملم ُيَ٘م

 .(طم٥ًم ُمذاذ٥م اًمٗم٘مٝم٤م )

ويالطمظ أٟمٜم٤م اقمتٛمدٟم٤م ذم شمٗمًػم إٟمٗم٤مل ذٜم٤م ُمذذ٥َم اًم٘م٤مئٚملم ُمـ ؿمٞمقخ أذؾ 

ٜمٞمٛم٦م ومل ٟمذيمر همػمه: ذًمؽ أن اًمٖمٜمٞمٛم٦م ذل ظمػم ُم٤م ومنت سمف اًمت٠مويؾ سم٠مهن٤م ذل اًمٖم

ويمؾ ُم٤م  -يم  ؾم ذ٤م اسمـ قم٤ٌمس-إٟمٗم٤مل ذٜم٤م: وم٢من ؾمقرة إٟمٗم٤مل ذل ؾمقرة سمدر 

طمّمؾ قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن ذم سمدر ُمـ أُمقال أقمدائٝمؿ إٟم  طمّمٚمقا قمٚمٞمف سمٕمد ىمت٤مل، وذذا 

 ذق اًمذي اصٓمٚمح قمٚم   اعمًٚمٛملم قمغم ختّمٞمّمف سم٤مؾمؿ اًمٖمٜمٞمٛم٦م. 

ٞمؾ: وُم٤مذا شم٘مقل ذم دقمقى اًمٜمًخ قمٜمد ُمـ يٗمنون إٟمٗم٤مل سم٠مهن٤م ذل ُم٤م وم٢من ىم

 ٟمٗمٚمف اإلُم٤مم سمٕمَض اعمج٤مذديـ؟ 

ىمٚمٜم٤م: ذذا طمؼ اإلُم٤مم ٓ اقمؽماض ٕطمد قمٚمٞمف، وٓ يٜم٤مومٞمف شم٘مًٞمؿ اًمٖمٜم٤مئؿ قمغم 

 اًمٜمحق اًمذي سمٞمٜمتف آيتٝم٤م، ومال جم٤مل ًمٚم٘مقل سم٤مًمٜمًخ سمٜم٤م  قمٚمٞمف. 

 ًخ آي٦م ذم اًمٖمٜمٞمٛم٦م آي٦م ذم اًمٗمل ؟ ُمع وإن ىمٞمؾ: إهن٤م ذل اًمٗمل . ىمٚمٜم٤م: وذؾ شمٜم

اظمتالف اعمقوققملم؟                
(1)

 . 

                                      
ذم أي٤مت اعمتٗمؼ قمغم ٟمًخٝم٤م وٟم٤مؾمخٝم٤م، وٟم٥ًم اسمـ  أورد قمٌد اًم٘م٤مذر اًمٌٖمدادي ذذه أي٦م( 1)

صمؿ ردذ٤م، ويمذًمؽ ردذ٤م اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه، وإٟم   إمم اًمًدياجلقزي دقمقى ٟمًخٝم٤م 

إن ظمػم ُم٤م ومنت سمف إٟمٗم٤مل ذٜم٤م ذل اًمٖمٜمٞمٛم٦م عم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ أن اًمًقرة يمٚمٝم٤م أٟمزًم٧م ًمتحٙمل  :ىمٚمٜم٤م

 =أهن٤م زي٤مدة قمغم ُم٤م ذع :أوٓمه٤م :و ذا قمٚمت٤من ،ٟمٗم٤ملُم٤م يم٤من ذم سمدر، وسم٘مل أن ٟمٕمٚمؾ ًمتًٛمٞمتٝم٤م سم٤مٕ
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 :(16)وأُم٤م أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٝمل ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة إٟمٗم٤مل           7      

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿       

 .﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ

ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿زقمٛمقا أهن٤م ُمٜمًقظم٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم اًمًقرة ٟمٗمًٝم٤م: 

چ چ چ چڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ 

، ىمد ظمّمص سم  ذم م65-64[إٟمٗم٤مل:  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ

٤م ًمٚمققمٞمد اًمذي ذم  أيتلم: ومٚمؿ َيُٕمْد يمؾ ُمـ يقزم اًمٙمٗم٤مر دسمره ذم اًم٘مت٤مل ُمًتح٘م 

 أي٦م، وإٟم  ىمٍم ذذا اًمققمٞمد قمغم ُمـ ومر  أُم٤مم قمدو يزيد قمغم ُمثٚمٞمف، سمٛم٘مت٣م صم٤مٟمٞم٦م 

أهن  ٟم٤مؾمخت٤من، وذذا ختّمٞمص، وًمٞمس ٟمًًخ٤م أيتلم اعمدقمك               
(1)

 . 

 وذم ؾمقرة إٟمٗم٤مل آيت٤من ُمتت٤مًمٞمت٤من يزقمؿ قمٙمرُم٦م واحلًـ أن أوٓمه٤م       8      

 : (34-33)ُمٜمًقظم٦م سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م، وذ٤مشم٤من أيت٤من مه٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم         

        ڭ ڭ ڭ ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڭ ۇ

                                      
ؼ اًم٤ٌمـمؾ. واًمث٤مٟمٞم٦م: أن ذذه إُم٦م اظمتّم٧م سم٢مسم٤مطمتٝم٤م  ٤م حموذق إقمال  يمٚمٛم٦م اهلل و ،اًم٘مت٤مل ٕضمٚمف= 

. شوأطمٚم٧ْم زم اًمٖمٜم٤مئؿ، ومل حتؾ ٕطمد ىمٌكم»سمٕمد أن يم٤مٟم٧م حمرُم٦م قمغم إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م سمٜمص احلدي٨م: 

، واًمٜم٤مؾمخ (382 -13/361)، وشمٗمًػم اًمٓمؼمي (38قرىم٦م واٟمٔمر: اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ )اًم

. أظمرضمف «وأحؾت يل افغـائم...». [طمدي٨م: (171-173ص)واعمٜمًقخ،  ٦ٌم اهلل سمـ ؾمالُم٦م 

 شم»(م. 521(، وُمًٚمؿ )438اًمٌخ٤مري )

، (153-152ص)اٟمٔمر ذم قمرض ذذه اًمدقمقى وردذ٤م: اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، ٕيب ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس ( 1)

، واٟمٔمر: أيًْم٤م شمٗمًػم اًمٓمؼمي ًممي٦م: (92-91)اجلقزي: اًمقرىمتلم  وٟمقاؾمخ اًم٘مرآن، ٓسمـ

، وم٢مٟمف ٟم٥ًم اًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ إمم قمٓم٤م  سمـ أيب رسم٤مح، صمؿ رده سم٠مٟمف مل شم٘مؿ قمٚمٞمف (13/439-441)

طمج٦م جي٥م اًمتًٚمٞمؿ  ٤م: ٓ ُمـ ظمؼم ي٘مٓمع اًمٕمذر، وٓ ُمـ طمج٦م قم٘مؾ. [اٟمٔمر: ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن، 

 .شم»ٕمٚمٛمٞم٦مم. (، ط دار اًمٙمت٥م اًم166ٓسمـ اجلقزي )ص
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 .﴾ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 وأومم ذ٤مشملم أيتلم ذل صم٤مًمث٦م أي٤مت اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمًخ ذم اًمًقرة. 

 (قمٙمرُم٦م واحلًـ)وىمد أورد اًمٓمؼمي إصمر اًمذي ىمرر ومٞمف اًمت٤مسمٕمٞم٤من اجلٚمٞمالن 

طمدصمٜم٤م اسمـ محٞمد ىم٤مل طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ واوح قمـ احلًلم سمـ واىمد »اًمٜمًخ هبذا اإلؾمٜم٤مد: 

 : ىم٤مل ذم إٟمٗم٤مل:قمـ يزيد اًمٜمحقي قمـ قمٙمرُم٦م واحلًـ اًمٌٍمي ىم٤مٓ

 ﴾        ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

ي٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م:  ڦ ڄ ... إمم ىمقًمف :  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ومٜمًختٝم٤م ٔا

ش، وم٘مقشمٚمقا سمٛمٙم٦م وأص٤مهبؿ ومٞمٝم٤م اجلقع واحلٍم﴾ڄ ڄ ڄ
(1)

.  

هبذا اإلؾمٜم٤مد  -ذق أيًْم٤م-وقمـ اًمٓمؼمي، واسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمذي أظمرضمف 

ى ُمٕمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس أصمًرا آظمر ي٘مقل اًمّمحٞمح ٟم٘مٚمف احل٤مومظ اسمـ يمثػم، همػم أٟمف رو

، صمؿ اؾمتثٜمك أذؾ اًمنمك، وم٘م٤مل: ﴾  ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ومٞمف: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿

م34[إٟمٗم٤مل:  ﴾ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
(2)

 ،

 وذذا إصمر ُمروي سمًٜمد ومٞمف قمث ن سمـ قمٓم٤م  وذق وٕمٞمػ ومال يٕمقل قمٚمٞمف، وًمق أن 

 اعمٕمٜمك سم٤مٓؾمتثٜم٤م  ٓ يٌٕمد صدوره قمٜمف.شمٕمٌػم اسمـ قم٤ٌمس قمـ ُمثؾ ذذا                 

 وم٠مورد إصمر اًمذي أورده اًمٓمؼمي،  وقمرض اسمـ اجلقزي  ذه اًمدقمقى        9       

همػم أٟمف رومٕمف إمم اسمـ قم٤ٌمس سمٓمريؼ قمٙمرُم٦م وذيمر أن راويف قمـ احلًلم سمـ          

أن واىمد ذق اسمٜمف قمكم، وزاد أن أسم٤م داود اًمًجًت٤مين ىمد أظمرضمف ذم ٟم٤مؾمخف سمدًمٞمؾ 

وىمد روي ُمثٚمف قمـ احلًـ »راويف قمٜمف ذق أسمق سمٙمر اًمٜمج٤مد، صمؿ ىم٤مل سمٕمده: 

وقمٙمرُم٦م، وذذا اًم٘مقل ًمٞمس سمّمحٞمح ٕن اًمٜمًخ ٓ يدظمؾ قمغم إظم٤ٌمر، وذذه 

                                      
 ، وإؾمٜم٤مد ذذا إصمر صحٞمح مجٞمع رضم٤مًمف صم٘م٤مت. (13/517)شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( 1)

 .(2/336)اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ( 2)
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ومٞمٝمؿ ُمٜمع ٟمزول اًمٕمذاب هبؿ، ويمقن اعم١مُمٜملم  أي٦م سمٞمٜم٧م أن يمقن اًمرؾمقل 

ؿ اًمٕمذاب: يًت٘مرون سمٞمٜمٝمؿ ُمٜمع أيًْم٤م، وأي٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م سمٞمٜم٧م اؾمتح٘م٤مىمٝم

 واعم١مُمٜملم سمٞمٜمٝمؿ ُمٜمع شمٕمجٞمؾ  ًمّمدذؿ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل همػم أن يمقن رؾمقل اهلل  

شذًمؽ أو قمٛمقُمف: وم٤مًمٕمج٥م ُمـ ُمدقمل اًمٜمًخ          
(1)

. 

 وُمـ ىمٌؾ اسمـ اجلقزي رومض اًمٓمؼمي دقمقى اًمٜمًخ ذٜمد٤م: ًمٙمٜمدف ٟمحد٤م ذم          11      

 رأيدف ممد٤م ذذد٥م إًمٞمدف اسمدـ اجلدقزي،شم٠مويؾ أي٦م ُمٜمحدك أومم سم٤مًمّمدقاب ذم                 

 ومٚمٜمٜم٘مؾ ذٜم٤م ُم٤م ىم٤مًمف اًمٓمؼمي: ًمتتًٜمك اعمقازٟم٦م سملم اًمت٠مويٚملم: 

وأومم ذذه إىمقال قمٜمدي ذم ذًمؽ سم٤مًمّمقاب ىمقل ُمـ ىم٤مل: »ىم٤مل اًمٓمؼمي: 

ي٤م حمٛمد وسملم أفمٝمرذؿ ُم٘مٞمؿ،  ﴾     ﴿شم٠مويٚمف 

  ﴿ٌٞمٝم٤م، طمتك ُأظمرضمؽ ُمـ سملم أفمٝمرذؿ: ٕين ٓ أقمذب أذؾ ىمري٦م وومٞمٝم٤م ٟم

ُمـ ذٟمقهبؿ ويمٗمرذؿ وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يًتٖمٗمرون ُمـ  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ

ذًمؽ، سمؾ ذؿ ُمٍمون قمٚمٞمف ومٝمؿ ًمٚمٕمذاب ُمًتح٘مقن: يم  ي٘م٤مل: ُم٤م يمٜم٧م ٕطمًـ 

. يراد سمذًمؽ ٓ أطمًـ إًمٞمؽ إذا أؾم٠مت إزم  وًمق أؾم٠مت إزم  عم٤م  إًمٞمؽ وأٟم٧م شمز  إزم 

، ويمذًمؽ  ذًمؽ. صمؿ ىمٞمؾ: أطمًٜم٧م إًمٞمؽ، وًمٙمـ أطمًـ إًمٞمؽ ٕٟمؽ ٓ شمز  إزم 

، سمٛمٕمٜمك: وُم٤م ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿

 ؿم٠مهنؿ وُم٤م يٛمٜمٕمٝمؿ أن يٕمذهبؿ اهلل وذؿ ٓ يًتٖمٗمرون اهلل ُمـ يمٗمرذؿ ومٞم١مُمٜمقا سمف؟ 

شقمـ اعمًجد احلرام؟ وذؿ يّمدون اعم١مُمٜملم سم٤مهلل ورؾمقًمف                  
(2)

.  

 :Tراد سم٘مقًمف وواوح أن سملم اًمت٠مويٚملم ومرىًم٤م فم٤مذًرا ذم سمٞم٤من اعم    11      

: وم٘مد ذذ٥م اًمٓمؼمي إمم أن اعمٕمٜمِٞملم هبذه اجلٛمٚم٦م ذؿ ﴾ڭ ڭ﴿          

اعمنميمقن، وذل مجٚم٦م طم٤مًمٞم٦م أريد هب٤م اًمنمط، ذم طملم أريد اًمتٕمٚمٞمؾ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

                                      

 .شم»م. (166ص )، ذم ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن. [اٟمٔمر ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن، ٓسمـ اجلقزي (92)اًمقرىم٦م ( 1)

 .(13/517)شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( 2)
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، ُمع أهن٤م ذل أيًْم٤م ﴾پ پ پ پ ڀ﴿ذم أي٦م اًمت٤مًمٞم٦م: 

ؿ اؾمتٖمٗمروا ُمـ مجٚم٦م طم٤مًمٞم٦م، واعمٕمٜمك قمغم ذذا ذق: وُم٤م يم٤من اهلل ًمٞمٕمذهبؿ ًمق أهن

يمٗمرذؿ وآُمٜمقا سم٤مهلل، ويمٞمػ ٓ يٕمذهبؿ اهلل ٕهنؿ صدوا اًمٜم٤مس قمـ اعمًجد 

احلرام، ُمع أن ذذا سمٕمد ظمروضمؽ ُمـ سملم أفمٝمرذؿ، وسمٕمد إسارذؿ قمغم 

 يمٗمرذؿ ي٘متيض شمٕمذيٌٝمؿ؟!

 أُم٤م اسمـ اجلقزي وم٘مد ىمرر أن اعمراد سم٤معمًتٖمٗمريـ ذٜم٤م ذؿ اعم١مُمٜمقن اًمذيـ سملم 

 اٟمٞمٝمؿ، وأن وضمقدذؿ ومٞمٝمؿ ُم٤مٟمع ذق أيًْم٤م ُمـ شمٕمذيٌٝمؿ. فمٝمر                

 (1)   ب11     
 وٟمحـ ٟمقاومؼ اًمٓمؼمي ذم اعمراد سم٤معمًتٖمٗمريـ: ٕن اًمٙمالم ذم أيتلم 

ـ رضمقع اًمْمٛمػم إًمٞمٝمؿ.            ـ اعمنميملم، واعم١مُمٜمقن مل يذيمروا ومٞمٝم٤م طمتك يٛمٙم   يمٚمتٞمٝم  قم

اًمذي شمتحدث قمٜمف أيت٤من سم٠مٟمف  وشمقاوُمُؼ اًمرضمٚملم يمٚمٞمٝم  قمغم شم٠مويؾ اًمٕمذاب

ذق اًمٕمذاب اًمدٟمٞمقي: ذًمؽ أن ُمنميمل ُمٙم٦م يم٤مٟمقا ىمد اؾمتٕمجٚمقا اًمٕمذاب 

﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  ﴿سم٘مق ؿ: 

، ويم٤من اجلقاب: ُم٤م يم٤من اهلل م32[إٟمٗم٤مل:  ﴾     

ُم٘مٞمؿ سملم أفمٝمرذؿ، وُم٤م يم٤من ُمٕمذهبؿ ًمق رضمٕمقا قمـ  ًمٞمٕمذهبؿ واًمرؾمقل 

هبجرشمف إمم اعمديٜم٦م وأسوا  ُمٜمف، ومٚم  شمريمٝمؿ اًمرؾمقل  يمٗمرذؿ واؾمتٖمٗمروا اهلل

-قمـ اعمًجد احلرام  (ُمع ذذا)قمغم يمٗمرذؿ ومٚمؿ يتقسمقا ُمٜمف وصدوا اًمٜم٤مس 

 ذم يقم سمدر وم٠موىمع هبؿ ا زيٛم٦م، ُمع أهنؿ يم٤مٟمقا أيمثر ُمـ اعم١مُمٜملم  Tقمذهبؿ اهلل 

 قمدًدا، وأقمٔمٛمٝمؿ اؾمتٕمدًدا ًمٚم٘مت٤مل وأوومر قمدة!              

 وٟمٕمقد إمم اًمٓمؼمي ومٜمجد أٟمف رومدض دقمدقى اًمٜمًدخ يمد  أؾمدٚمٗمٜم٤م، وذًمدؽ         12      

ٱ ٻ ٻ ﴿ٓ وضمف ًم٘مقل ُمدـ ىمد٤مل: ذًمدؽ ُمٜمًدقخ سم٘مقًمدف: »طمٞم٨م ىم٤مل:              

                                      

 شم»ررة ذم اعمٓمٌقعم. ب( ٕهن٤م ُمٙم11[رىمٛمٜم٤مذ٤م سمد)( 1)
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 ٕن ىمقًمددددف ضمددددؾ صمٜمدددد٤مؤه:: ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

ظمؼم، واخلؼم ٓ جيدقز أن يٙمدقن ومٞمدف  ﴾     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴿ 

شلٟمًخ، وإٟم  يٙمقن اًمٜمًخ ًمألُمر أو اًمٜمٝم
(1)

. 

وذق شمٕمٚمٞمؾ ًمرومض دقمقى اًمٜمًخ ٟمقاوم٘مف قمٚمٞمف يم  واوم٘مف قمٚمٞمف أسمق ضمٕمٗمر 

اًمٜمًخ ذٝمٜم٤م حم٤مل: ٕٟمف ظمؼٌم ظمؼم  اهلل سمف، وٓ ٟمٕمٚمؿ أطمًدا روى »اًمٜمح٤مس ذم ىمقًمف: 

شذذا إٓ احلًـ، وؾم٤مئر اًمٕمٚم   قمغم أهن٤م حمٙمٛم٦م
(2)

 ، ويم  واوم٘مف قمٚمٞمف اسمـ اجلقزي ذم 

ل أؾمٚمٗمٜم٤مذ٤م قمٜمفاًمٕم٤ٌمرة اًمت                 
(3)

. 

ٟمٗم٤مل ىمقًمف شمٕم٤ممم:          13   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿يمذًمؽ ٟمجد ذم ؾمقرة ا

 ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲                                                                                                                                                                                                      

﮴ ڭ ۇ ﴿، وىمد زقمٛمقا أهن٤م ُمٜمًقظم٦م سم٘مقًمف ضمؾ  صمٜم٤مؤه سمٕمدذ٤م: م38[إٟمٗم٤مل: 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ  ې ې ې

 .م43-39[إٟمٗم٤مل:  ﴾ۇئ

 ويٌدو أن ُمٜمِم٠م دقمقى اًمٜمًخ ذٜم٤م قمٜمد اًم٘م٤مئٚملم سمف أهنؿ ومنوا آٟمتٝم٤م  سم٤معمٝم٤مدٟم٦م

 ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿أو ُم٤م يِمٌٝمٝم٤م ُمع اًمٌ٘م٤م  قمغم اًمٙمٗمر: ومٛمٕمٜمك: 

قمٜمدذؿ: إن يرضمٕمقا قمـ قمداوفؿ ًمٙمؿ وىمت٤م ؿ إي٤ميمؿ يتج٤موز اهلل قم  يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ 

 قمداوة وىمت٤مل ذم اعم٤ميض ومال ي١ماظمذذؿ سمف وٓ يٕم٤مىمٌٝمؿ قمٚمٞمف.

                                      

 .(13/518)شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( 1)

 .(153ص)اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ٕيب ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس ( 2)

 .(13ف) :اٟمٔمر ومٞم  ؾمٚمػ( 3)
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رذؿ: إذ إىمراًرا ًمٚمٙمٗم٤مر قمغم يمٗم -سمٜم٤م  قمغم ذذا اًمتٗمًػم-ويم٠مهنؿ ىمد رأوا ذم أي٦م 

مل يٕم٤مدوا اعم١مُمٜملم ومل ي٘م٤مشمٚمقذؿ ومٞمٙمقٟمقا طمرسًم٤م قمٚمٞمٝمؿ، صمؿ وضمدوا أي٦م اًمتل شمكم ذذه 

أي٦م سحي٦م ذم إُمر سمٛم٘م٤مشمٚمتٝمؿ إمم أن يًٚمٛمقا يمٞمال شمٙمقن ذٜم٤مك ومتٜم٦م، ويٙمقن 

 اًمديـ يمٚمف ظم٤مًمًّم٤م هلل، وذذا ذم ومٝمٛمٛمٝمؿ ُمٕم٤مرض عم٤م ىمررشمف أي٦م إومم ُمـ إىمرار 

 ٙمٗم٤مر اعمٝم٤مدٟملم قمغم يمٗمرذؿ، ومٝمق إذن ٟم٤مؾمخ ًمف. اًم                 

 وذؿ ومٞم  رأيٜم٤م: ذ٦ٌم اهلل سمـ ؾمالُم٦م واسمـ -وًمٙمـ اًمذيـ ادقمقا اًمٜمًخ ذٜم٤م        14 

ذالل، واًمٙمرُمل، دون همػمذؿ                 
(1)

مل يٚمتٗمتقا إمم ُم٤م ذم أي٦م ُمـ وقمٞمد، إمم  -

ھ ے ے ۓ ﴿ٕمده: ضم٤مٟم٥م ذًمؽ اًمققمد اًمذي ادقمقا قمٚمٞمف اًمٜمًخ: وم٘مد ىم٤مًم٧م سم

﮲  سم٘مريش ﴾﮲﴿ ، وومن جم٤مذد واسمـ إؾمح٤مق واًمًدي﴾ۓ

يقم سمدر، وزاد جم٤مذد: وهمػمذ٤م ُمـ إُمؿ ىمٌؾ ذًمؽ
(2)

 . 

قمق اًمٜمًخ قمغم أي٦م إمم اعمراد سم٘مقًمف   ومٞمٝم٤م: Tيمذًمؽ مل يٚمتٗم٧م ُُمد 

، وأٟمف اًمرضمقع قمـ اًم٘مت٤مل واًمٙمٗمر ُمًٕم٤م ٓ قمـ اًم٘مت٤مل وطمده: وم٢من اهلل ﴾ہ ہ﴿

 قمغم يمٗمره، وإٟم  يٖمٗمر ًمف ُم٤م يم٤من ُمٜمف أي٤مم يمٗمره إذا أؾمٚمؿ، وم٢من ٓ يٖمٗمر ًمٙم٤مومر ُمٍمر 

 اإلؾمالم ذق اًمذي جَي٥ُمُّ ُم٤م ىمٌٚمف!.

قمغم أن اًمتٕمٌػم سمٗمٕمؾ آٟمتٝم٤م  ىمد ضم٤م  أيًْم٤م ذم أي٦م اعمدقمك أهن٤م ٟم٤مؾمخ٦م، وضم٤م  

                                      

ٓسمـ ذالل،  (جم٤مُمع 86)ذم اعمخٓمقط اعمٓمٌقع  (138)اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، ٓسمـ ؾمالُم٦م اًمقرىم٦م ( 1)

. [اٟمٔمر: اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، ٓسمـ ؾمالُم٦م (322)ىم٦م ، وىمالئد اعمرضم٤من، اًمقر(77)اًمقرىم٦م 

ر اًمٙمت٥م، وىمالئد اعمرضم٤من ذم سمٞم٤من اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ذم اًم٘مرآن، عمرقمل اًمٙمرُمل ا( ط د181)ص

 ش.م»اًمٙمقي٧مم.  -(، اًمٜم٤مذ: دار اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 113)ص

 .(1675-٤1637مر: صمأ)، (537-13/536)شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( 2)
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يمذًمؽ سمّمٞمٖم٦م اًمنمط صمؿ ضم٤م  دًمٞمؾ ضمقاسمف ذٜم٤مك يم  ضم٤م  ذٜم٤م ُمـ ُم٤مدة اًمٖمٗمران: 

٤ًٌم قمغم أُمره اعم١مُمٜملم سم٘مت٤م ؿ:  T ذًمؽ طمٞم٨م ي٘مقل اهلل ۋ ۅ ۅ ﴿شمٕم٘مٞم

ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ  ۉ ۉ ې ې ې

 .م43-39[إٟمٗم٤مل:  ﴾ۇئ ۇئ

أومٞم٘م٤مل سمٕمد يمؾ ذذا: إن صم٤مٟمٞم٦م أيتلم ٟمًخ٧م إومم ُمع أن ُم٤م شمرشم٥م ومٞمٝم٤م قمغم 

 سم٠من ي٘مقًمف  ؿ ذم أظمتٝم٤م؟! إُمر سم٤مًم٘مت٤مل ذق قملم أُمر اًمرؾمقل  

 غم أؾم٤مس ُمـ اعمٜمٓمؼ، يم  أهن٤م ٓ شمًتٜمد إمم أصمر إن دقمقى اًمٜمًخ ذٜم٤م ٓ شم٘مقم قم

 قمغم اإلـمالق!                

 سمٕمد ذذا ٟمجد ُمـ اعمٗمنيـ ُمـ يقىمع اًمٜمًخ قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اًمًقرة:         15      

 ﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب﴿         

 ذم سم٤مب واًمٌلِم »ىم٤مل قمٜمٝم٤م: وُمـ ذ١مٓ : أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس اًمذي  ،م61[إٟمٗم٤مل: 

شاًمٜمٔمر أن شمٙمقن ُمٜمًقظم٦م وأن شمٙمقن اًمث٤مٟمٞم٦م ُمثٌت٦م إومم
(1)

يٕمٜمل سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م  ، وًمٕمٚمف

                                      

ذم ٟمًٌتف ٕيب ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس -ذٜم٤م  P [اقمتٛمد اعمّمٜمػ .(155ص)اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ( 1)

اًمّمحٞمح أن ، وقمغم ـمٌٕم٦م ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة وذل ُمٚمٞمئ٦م سم٤مٕظمٓم٤م  -اًم٘مقل سم٠من ذذه أي٦م ُمٜمًقظم٦م

وصقاب اًمٕم٤ٌمرة يم٤مًمت٤مزم: ىم٤مل ، ي٦مىم٤مل سمٕمدم وىمقع اًمٜمًخ قمغم ذذه أ Pأسم٤م ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس 

 ٜم٦مً ٌٞمِ ُمُ  اًمث٤مٟمٞم٦م شمٙمقن وأن ُمٜمًقظم٦م شمٙمقن ٓ أن اًمٜمٔمر سم٤مب ذم واًمٌلِم »: P أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس

، ط ُمٙمت٦ٌم حمٛمد اًمًالم قمٌد حمٛمد. داًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، ًمٚمٜمح٤مس، حت٘مٞمؼ:  اٟمٔمر:. شًمألومم

 اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، ًمٚمٜمح٤مس، حت٘مٞمؼ: د. ؾمٚمٞم ن، واٟمٔمر: ذد1438، قم٤مم 1اًمٙمقي٧م، ط -اًمٗمالح

 .ذد1412، قم٤مم 1، طسمػموت-٦م( ط ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم2/385سمـ إسمراذٞمؿ سمـ قمٌد اهلل اًمالطمؿ )ا

 شم» .م(1/362وًمٚمقىمقف قمغم وصػ ـمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة، اٟمٔمر ُم٘مدُم٦م حت٘مٞمؼ اًمالطمؿ ًمٚمٙمت٤مب )
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، وسم٤مٕومم آي٦م م35[حمٛمد:  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

اًمًٞمػ: وم٘مد أورد قمـ اسمـ قم٤ٌمس أصمًرا سم٠من اًمث٤مٟمٞم٦م ذل اًمٜم٤مؾمخ٦م سمٕمد أن أورد قمـ 

 .ىمت٤مدة أصمًرا سم٠من اًمٜم٤مؾمخ٦م ذل أي٦م إومم

اسمـ اجلقزي ومذيمر أن اعمٗمنيـ اظمتٚمٗمقا ومٞمٛمـ قُمٜمل هبذه أي٦م، ومذذ٥م أُم٤م 

 مج٤مقم٦م إمم أهنؿ اعمنميمقن، ومج٤مقم٦م إمم أهنؿ أذؾ اًمٙمت٤مب. 

وإوًمقن ذؿ اسمـ قم٤ٌمس، واحلًـ، وقمٙمرُم٦م، وىمت٤مدة ذم آظمريـ، وىمد ىم٤مًمقا:  

 إن أي٦م ُمٜمًقظم٦م سمآي٦م اًمًٞمػ، وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل: سمؾ ذل ُمٜمًقظم٦م سم٘مقًمف: 

، صمؿ أورد أصمًرا قمـ اسمـ قم٤ٌمس م29[اًمتقسم٦م:  ﴾...چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

أن اًمٜم٤مؾمخ ذق أي٦م اًمتل شم٠مُمر سم٘مت٤مل أذؾ اًمٙمت٤مب، وأصمًرا ُمثٚمف قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ 

 قم٤ٌمس، وأصمًرا صم٤مًمًث٤م قمـ جم٤مذد سم٠من اًمٜم٤مؾمخ ذق آي٦م اًمًٞمػ. 

 وأظمرون ذؿ: جم٤مذد، واسمـ أيب ٟمجٞمح، وقمـ ذذيـ أورد أصمًرا سم٠مهنؿ سمٜمق ىمرئم٦م. 

ومٕمغم ذذا اًم٘مقل إن ىمٚمٜم٤م: إهن٤م ٟمزًم٧م ذم شمرك طمرب أذؾ »سمـ اجلقزي: صمؿ ىم٤مل ا

ومٝمل حمٙمٛم٦م، وإن ىمٞمؾ: إهن٤م ٟمزًم٧م -اًمٙمت٤مب إذا سمذًمقا اجلزي٦م وىم٤مُمقا سمنمط اًمذُم٦م 

ف اًمٜمًخ إًمٞمٝم٤م سمآي٦م اجلزي٦م، وذل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ذم ُمقادقمتٝمؿ قمغم همػم ضمزي٦م شمقضم 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

شم29[اًمتقسم٦م:  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ
(1)

 . 

                                      

[ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن، ٓسمـ اجلقزي  .(29اًمتقسم٦م: )، وآي٦م اجلزي٦م ذل (93-92)ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن اًمقرىم٦م ( 1)

 .شم»م. 167ص
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 وإن ُم٤مًمقا إمم ُم٤ًمعمتؽ وُمت٤مريمتؽ »ًمٙمـ اًمٓمؼمي ي٘مقل ذم شمٗمًػمذ٤م:      16      

احلرب إُم٤م سم٤مًمدظمقل ذم اإلؾمالم وإُم٤م سم٢مقمٓم٤م  اجلزي٦م وإُم٤م سمٛمقادقم٦م وٟمحق          

، ي٘مقل: ومِٛمْؾ إًمٞمٝم٤م واسمذل  ؿ ﴾ی جئ ﴿-ذًمؽ ُمـ أؾم٤ٌمب اًمًٚمؿ واًمّمٚمح 

. صمؿ يقرد دقمقى اًمٜمًخ قمـ ىمت٤مدة سم٢مؾمٜم٤مديـ شف ُمـ ذًمؽ وؾم٠مًمقيمفُم٤م ُم٤مًمقا إًمٞم

ھ ﴿أي: ًمٚمّمٚمح، وٟمًخٝم٤م ىمقًمف:  ﴾ی جئ﴿صحٞمحلم، ي٘مقل ذم أو  : 

﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ھ ے ے ۓ ۓ

   ﯁  ﯀  ﮾﮿ ﮽   ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸   ﴾﮷

يقادع اًم٘مقم  ، وي٘مقل ذم اًمث٤مين: ويم٤مٟم٧م ذذه سمرا ة ويم٤من ٟمٌل اهلل م5[اًمتقسم٦م: 

وإُم٤م أن ي٘م٤مشمٚمٝمؿ، صمؿ ٟمًخ ذًمؽ سمٕمد ذم سمرا ة وم٘م٤مل: إمم أضمؾ، وم٢مُم٤م أن يًٚمٛمقا 

ۅ ۉ ﴿، وىم٤مل: ﴾ے ھ ھ ے﴿

، وٟمٌذ إمم يمؾ ذي قمٝمد قمٝمده، وأُمره سم٘مت٤م ؿ طمتك ي٘مقًمقا: م36[اًمتقسم٦م:  ﴾ۉ

ٓ  ذًمؽ، ويمؾ قمٝمد يم٤من ذم ذذه اًمًقرة  إٓ إًمف ٓ اهلل ويًٚمٛمقا، وأٓ ي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ إ

يملم يتقادقمقن سمف وم٢من سمرا ة وذم همػمذ٤م، ويمؾ صٚمح يّم٤مًمح سمف اعمًٚمٛمقن اعمنم

 ضم٤م ت سمٜمًخ ذًمؽ، وم٠مُمر سم٘مت٤م ؿ قمغم يمؾ طم٤مل طمتك ي٘مقًمقا: ٓ إًمف إٓ اهلل. 

وسمٕمد ذذيـ إصمريـ قمـ ىمت٤مدة يقرد أصمًرا صم٤مًمًث٤م سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح أيًْم٤م قمـ قمٙمرُم٦م 

ٟمًختٝم٤م أي٦م اًمتل  ﴾ی ی ی ی جئ﴿واحلًـ اًمٌٍمي، ي٘مقٓن ومٞمف: 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ ڇ ڇ ڇ ﴿ذم سمرا ة. يٕمٜمٞم٤من ىمقًمف: 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
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(1)ش﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
 . 

وٓ ي٘متٍم اًمٓمؼمي قمغم ذذه أصم٤مر اًمث٤مًمث٦م: سمؾ يقرد أصمًرا قمـ اًمذي يٗمن ومٞمف 

أي٦م سم٘مقًمف: وإن أرادوا اًمّمٚمح وم٠َمِرْدُه. وأصمًرا آظمَر قمـ اسمـ إؾمح٤مق ي٘مقل ومٞمف: إن 

 ًث٤م قمـ اسمـ زيد ي٘مقل ومٞمف:دقمقك ًمٚمًٚمؿ إمم اإلؾمالم ومّم٤محلٝمؿ قمٚمٞمف. وأصمًرا صم٤مًم

خف اجلٝم٤مد ،﴾ی ی ی ی جئ﴿                 ىم٤مل: ومّم٤محلٝمؿ، ىم٤مل: وذذا ىمد ًٟم
(2)

.  

 وم٠مُمد٤م ُمد٤م ىم٤مًمدف ىمتد٤مدة »ويرد اًمٓمؼمي دقمقى اًمٜمًخ سمٕمد ذذا طمٞم٨م ي٘مقل:          17      

وُمـ ىم٤مل ُمثؾ ىمقًمف: ُمـ أن ذذه أي٦م ُمٜمًقظم٦م وم٘مقل ٓ دًٓم٦م قمٚمٞمف ُمدـ يمتد٤مب           

ٓ ؾمٜم٦م وٓ ومٓمرة قم٘مدؾ، وىمدد دًمٚمٜمد٤م ذم همدػم ُمقودع ُمدـ يمت٤مسمٜمد٤م ذدذا وهمدػمه قمدغم أن و

ٓ  ُم٤م ٟمٗمك طمٙمؿ اعمٜمًقخ ُمـ يمؾ وضمف، وم٠مُم٤م ُم٤م يمد٤من سمخدالف ذًمدؽ  اًمٜم٤مؾمخ ٓ يٙمقن إ

 ﴾ھ ھ ے ے﴿ومٖمددػم يمدد٤مئـ ٟم٤مؾمددًخ٤م، وىمددقل اهلل ذم سمددرا ة: 

 ٕن ىمقًمدددف: :﴾ی ی ی ی جئ﴿همدددػم ٟمددد٤مٍف طمٙمٛمدددف طمٙمدددؿ ىمقًمدددف: 

سمدف سمٜمدق ىمرئمد٦م، ويمد٤مٟمقا هيدقًدا أذدؾ يمتد٤مب، أٟم  قُمٜمل  ﴾ی ی ی﴿

وىمد أذن اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه ًمٚمٛم١مُمٜملم سمّمٚمح أذؾ اًمٙمتد٤مب وُمتد٤مريمتٝمؿ احلدرَب 

ے﴿قمغم أظمذ اجلزي٦م ُمٜمٝمؿ، وأُم٤م ىمقًمدف:   ﴾ھ ھ ے 

وم٢مٟم  قُمٜمل سمف ُمنميمق اًمٕمرب ُمـ قمٌدة إوصم٤من اًمذيـ ٓ جيدقز ىمٌدقل اجلزيد٦م 

  يمددددؾ ُمددددٜمٝمؿ: ومٚمددددٞمس ذم إطمدددددى أيتددددلم ٟمٗمددددل طمٙمددددؿ إظمددددرى سمددددؾ

                                      

 .(14/43)شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( 1)

 .(14/42)شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( 2)
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شواطمدة ُمٜمٝم  حمٙمٛم٦م ومٞم  أٟمزًم٧م ومٞمف          
(1)

.  

 سم٘مٞم٧م ًمٜم٤م يمٚمٛم٦م ذم رِد دقمقى اًمٜمًخ ذل أن أي٦م اًمتل شم٠مُمر سم٘مت٤مل أذؾ        18               

اًمٙمت٤مب طمتك يٕمٓمقا اجلزي٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمٜمًخ آيتٜم٤م: ذًمؽ أٟمف ٓ يتّمقر           

ًمٌتٝمؿ سم٤مجلزي٦م ورومْمٝمؿ إقمٓم٤م ذ٤م، ضمٜمقطمٝمؿ ًمٚمًٚمؿ إن ومنٟم٤مه سم٤مًمّمٚمح ُمع ُمٓم٤م

مل يٌؼ ًمألُمر سم٘مت٤م ؿ  -وذق أطمد اعمٕم٤مين اًمتل وُمن هب٤م-وم٢من ومنٟم٤مه سم٤مإلؾمالم 

سم٘مٌقل اًمًٚمؿ ُمٜمٝمؿ إذا  ُمٕمٜمك وٓ جم٤مل، وٓ ٟمٜمًك أن أي٦م شم٠مُمر اًمرؾمقل 

ذؿ قمروقه قمٚمٞمف، ومنمط اًمّمٖم٤مر ُمتقاومر ومٞمٝمؿ إن يم٤من اعمراد سمف اًمّمٚمح، يمذًمؽ 

شم٘مرر ُمٌدأ يٕمتز سمف اإلؾمالم، وذق أٟمف ديـ ؾمالم، وأن احلرب ٓ ٟمٜمًك أن أي٦م 

ومٞمف رضورة، ٓ يٚمج٠م إًمٞمٝم٤م إٓ طملم يٕمؽمض اًمٙمٗم٤مر ـمريؼ اًمدقمقة، وحيقًمقن 

سملم اًمدقم٤مة إًمٞمف وواضم٥م اًمدقمقة ذم ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م
(2)

 : ومٙمٞمػ ي٘م٤مل: إن أي٦م اًمتل 

 شمنمع ذذا اعمٌدأ ُمٜمًقظم٦م؟!          

 خ قمغم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ادقمقه قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة ويم  ادقمقا اًمٜمً     19       

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿: (67)إٟمٗم٤مل         

 :(4)وىمد ادقمقا قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمًخ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًم٘مت٤مل  ،﴾ېې

                                      

 .(43-14/42)شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (1)

دول إٟم  شمت٠مشمك سم٢مطمدى صمالث: ىمٌقل اإلؾمالم، أو اًم[اًمٕمالىم٦م سملم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وهمػمذ٤م ُمـ ( 2)

اجلزي٦م، أو احلرب: وم٢من قمجز اعمًٚمٛمقن قمـ اجلٝم٤مد ومتٚمؽ ذل طم٤مل اًميورة وآؾمتثٜم٤م ، ذذا ذق 

عمّمٚمح٦م ُمرقمٞم٦م، وشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ  هي٤مدٟمقذؿإصؾ، همػم أٟمف يٛمٙمـ أن يّم٤مًمح اعمًٚمٛمقن اًمٙمٗم٤مر أو 

ذم يمت٥م اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م، واجلٝم٤مد ُم٤مض ذم إُم٦م إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، وهم٤ميتف اًمٕمٔمٛمك إقمال  يمٚمٛم٦م اهلل 

  ﴾چ چ چچ ڃڃڃڃ﴿شمٕم٤ممم ومتٙملم ذقمف ذم إرض: ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

 شم»م.   م193[اًمٌ٘مرة: 
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 .م4[حمٛمد:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴿

وذذا يمٚمف ُمـ اًمٜم٤مؾمخ »وىمد رد ذذه اًمدقمقة أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمح٤مس سم٘مقًمف:  

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿سمٛمٕمزل: ٕٟمف شمٕم٤ممم ىمد ىم٤مل: واعمٜمًقخ 

ش، وم٠مظمؼم هبذا، ومٚم  أصمخـ ذم إرض يم٤من ًمف أهى﴾ۉ ې ېې
(1)

 . 

يمذًمؽ رد ذ٤م اسمـ اجلقزي سمٕمد أن طمٙم٤مذ٤م وٟمًٌٝم٤م إمم اسمـ قم٤ٌمس وجم٤مذد وآظمريـ، 

وًمٞمس ًمٚمٜمًخ وضمف: ٕن هَمزاة سمدر يم٤مٟم٧م وذم اعمًٚمٛملم ىمٚم٦م، ومٚم  يمثروا واؿمتد »سم٘مقًمف: 

 ش. ﴾ۉ ۉ ې ېې﴿ؿ ٟمزًم٧م أي٦م إظمرى، ويٌلم ذذا ىمقًمف: ؾمٚمٓم٤مهن

صمؿ ٟمَ٘مؾ قمـ أيب ضمٕمٗمر يمٚمٛمتف اًمتل ٟم٘مٚمٜم٤مذ٤م قمٜمف        
(2)

. 

 ڌ ڌ ڎ ﴿وآظمر أي٤مت اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمًخ ذم اًمًقرة:        21     

ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ                                       

م وىمد ىم٤مًمقا: إهن٤م ُمٜمًقظم٦م سم٘مقًمف ضمؾ صمٜم٤مؤه: 72ذم أي٦م: [ ﴾گ ڳ ڳڳ

 . م6، إطمزاب: 75[إٟمٗم٤مل:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ی جئ﴿

ٌُُف قمغم ا جرة سم٤مٔي٦م  وُمٜمِم٠م دقمقى اًمٜمًخ ذٜم٤م ذق شمٗمًػم اًمقٓي٦م سم٤معمػماث، وشمرشمُّ

 إومم، صمؿ ٟمًخ ا جرة سم٤مًم٘مراسم٦م اًمرمحٞم٦م، وشمرشم٥م اعمػماث قمٚمٞمٝم٤م ذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. 

يم٤من اعمًٚمٛمقن يتقارصمقن »روي قمـ ىمت٤مدة سمٓمريؼ ُمٕمٛمر، ُمـ ىمقًمف: يٌلم ذذا ُم٤م 

سمٞمٜمٝمؿ، ومٙم٤مٟمقا يتقارصمقن سم٤مإلؾمالم وا جرة، ويم٤من   اًمٜمٌلسم٤م جرة، وآظمك 

                                      

 .(156ص)اًمٜم٤مؾمخ ذم اعمٜمًقخ ًمف ( 1)

 .شم»(.م 169. [ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن، ٓسمـ اجلقزي )ص(94)ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن، اًمقرىم٦م ( 2)
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 ۅ ۉ ۉ ﴿اًمرضمؾ يًٚمؿ وٓ هي٤مضمر ٓ يرث أظم٤مه، ومٜمًخ ذًمؽ ىمقًمف: 

طمزاب:  ﴾ائ ائې ې ې ې ى ى                                                                شم6[ا
(1)

.  

 چ چ چ ﴿وًم٘مد روى قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىمقًمف:        21     

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ                                      

، يٕمٜمل: ذم اعمػماث، ضمٕمؾ اعمػماث م72[إٟمٗم٤مل:  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ

 ڑ ڑ ک ک﴿ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر دون ذوي إرطم٤مم، ىم٤مل اهلل: 

، ي٘مقل: ُم٤مًمٙمؿ ُمـ ُمػماصمٝمؿ م72[إٟمٗم٤مل:  ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ

ۇ ۆ ﴿ُمـ ر ، ويم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن سمذًمؽ طمتك أٟمزل اهلل ذذه أي٦م: 

 ، ومٜمًخ٧م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م م75[إٟمٗم٤مل:  ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ی جئ

شوص٤مر اعمػماث ًمذوي إرطم٤مم          
(2)

. 

  ي٤مت ظمقاشمٞمؿ إٟمٗم٤مل،اًمثالصم٦م أ»يمذًمؽ روي قمـ جم٤مذد سمًٜمد صحٞمح:         22     

سملم ُمٝم٤مضمري اعمًٚمٛملم وسملم  ومٞمٝمـ ذيمر ُم٤م يم٤من ُمـ وٓي٦م رؾمقل اهلل           

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿إٟمّم٤مر ذم اعمػماث، صمؿ ٟمًخ ذًمؽ آظمرذ٤م: 

شم75[إٟمٗم٤مل:  ﴾ٴۇ ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب
(3)

. 

وُمثؾ ذذا روي قمـ قمٙمرُم٦م واحلًـ سمًٜمد صحٞمح أيًْم٤م، وروي قمـ اًمًدي 

سمٓمريؼ أؾم٤ٌمط
(4)

 . 

                                      

 .(14/82)شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( 1)

 .(14/78)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ( 2)

 .(14/73)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ( 3)

 .(81-14/83)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ( 4)
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 أظمذ رضماًل دظمؾ ذم   اًمٜمٌلًمٙمٜم٤م ٟمرى ُمٕمٛمًرا يروي قمـ اًمزذري أن        23      

تؼقم افصالة، وتميت افزـاة، وحتج افبقت، وتصوم »اإلؾمالم وم٘م٤مل:          

. يٕمٜمل سمذًمؽ: أن يٌٕمد شرمضان، وأكك ال ترى كار مؼك إال وأكت حرب

قمـ ضمقار اعمنمك ُمٜمزًمف قمـ ُمٜمزل اعمنمك طمتك ٓ يرى ٟم٤مره، هنل ُمٜمف 
(1)

. 

وٟمرى ؾمٕمٞمًدا يروي قمـ ىمت٤مدة: يم٤من اًمرضمؾ يٜمزل سملم اعمًٚمٛملم واعمنميملم ومٞم٘مقل: 

إن فمٝمر ذ١مٓ  يمٜم٧م ُمٕمٝمؿ وإن فمٝمر ذ١مٓ  يمٜم٧م ُمٕمٝمؿ: وم٠مسمك اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ، وأٟمزل 

ٓ  ص٤مطم٥م ضمزي٦م ُم٘مر سم٤مخلروج اهلل ذم ذًمؽ، ومال شمرا ي ٟم٤مر ُمًٚمؿ  وٟم٤مر ُمنمك إ
(2)

 . 

يم  -وهمػممه٤م مم٤م روي ذم شمٗمًػم أي٤مت اًمثالث ظمقاشمؿ إٟمٗم٤مل وذذان إصمران 

 يتْمح ُمٜمٝم  أٟمف ىمد أصمر شمٗمًػم اًمقٓي٦م سم٤مًمتٜم٤مس، يم  أصمر شمٗمًػمذ٤م  -يًٛمٞمٝم٤م جم٤مذد

 سم٤معمػماث، وم٠مي اًمتٗمًػميـ ذق اًمّمحٞمح اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمًٞم٤مق؟                 

 ذاذٌقن إمم أن اعمراد ُمـ ذذه اطمت٩م اًم»ي٘مقل اإلُم٤مم ومخر اًمديـ اًمرازي:         24      

اًمقٓي٦م اعمػماث سم٠من ىم٤مًمقا: ٓ جيقز أن يٙمقن اعمراد ُمٜمٝم٤م اًمقٓي٦م سمٛمٕمٜمك         

ڳ ڱ ڱ ﴿اًمٜمٍمة، واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف أٟمف شمٕم٤ممم قمٓمػ قمٚمٞمف ىمقًمف: 

، وٓ ؿمؽ أن ذًمؽ قم٤ٌمرة قمـ اعمقآة م72[إٟمٗم٤مل:  ﴾ڱ ڱ ں

أن يٙمقن اعمراد سم٤مًمقٓي٦م  ذم اًمديـ، واعمٕمٓمقف ُمٖم٤مير اعمٕمٓمقف قمٚمٞمف، ومقضم٥م

 اعمذيمقرة أُمًرا ُمٖم٤ميًرا عمٕمٜمك اًمٜمٍمة. 

                                      

 ، شمٕمٚمٞمؼ ٕؾمت٤مذٟم٤م حمٛمقد ؿم٤ميمر.(83-14/82)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ( 1)

 .(85-14/84)اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ ( 2)
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وذذا آؾمتدٓل وٕمٞمػ: ٕٟمٜم٤م محٚمٜم٤م شمٚمؽ اًمقٓي٦م قمغم اًمتٕمٔمٞمؿ واإليمرام: 

وذق أُمر ُمٖم٤مير ًمٚمٜمٍمة، أٓ شمرى أن اإلٟم٤ًمن ىمد يٜمٍم سمٕمض أذؾ اًمذُم٦م ذم اعمٚم ت، 

 ف سمٛمٕمٜمك اًمتٕمٔمٞمؿ واإلضمالل، وىمد يٜمٍم قمٌده وأُمتف سمٛمٕمٜمك اإلقم٤مٟم٦م، ُمع أٟمف ٓ يقاًمٞم

شومً٘مط ذذا اًمدًمٞمؾ                 
(1)

 . ا ذد. 

 وٟمحـ ٟمرى أن اًمًٞم٤مق ٓ يٜم٤مؾمٌف شمٗمًػم اًمقٓي٦م سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ واإليمرام،        25      

ومٝمل ذٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمٜمٍمة: يم  ذم ىمقًمف ضمؾ صمٜم٤مؤه ذم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر         

 . ﴾ڎ ڈ ڈ ژ﴿ ىمٌؾ:

اعمٗمنيـ وٟم٘مٚمف قمٜمٝمؿ اًمٗمخر اًمرازي ُمـ أن ُمٖم٤ميرة اعمٕمٓمقف  أُم٤م ُم٤م أصم٤مره سمٕمض

ًمٚمٛمٕمٓمقف قمٚمٞمف شم٘متيض شمٗمًػم اًمقٓي٦م ذٜم٤م سم٤معمػماث ومال وضمف ًمف ذم رأيٜم٤م: ذًمؽ أن 

، وٓ شم٘مقل: ُم٤م  ؿ ُمـ ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ﴿أي٦م شم٘مقل: 

وٓيتٙمؿ ُمـ ر  ومٞمٕم٤مروٝم٤م ُم٤م سمٕمدذ٤م، ويتْمح ُمـ ذذا أن ىمقًمف ضمؾ صمٜم٤مؤه سمٕمد 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿يتٝمؿ ًمٚمٛم١مُمٜملم، ٟمٗمل وٓ

، ًمٞمس خمّمًّم٤م ًمٕمٛمقم ُم٤م ىمٌٚمف يم  ىم٤مل ص٤مطم٥م اعمٜم٤مر، ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ

 وإٟم  ذق ُم٘م٤مسمؾ ًمف.

أن  -وذق اًمتٗمًػم اًمّمحٞمح اعمٜم٤مؾم٥م ًمًٞم٤مىمٝم٤م ذم اقمت٘م٤مدٟم٤م-وُمٕمٜمك أي٦م قمغم ذذا 

اعم١مُمٜملم همػم اعمٝم٤مضمريـ ًمـ يٜمٍمويمؿ سمٌم  إٓ سمٕمد أن هي٤مضمروا إًمٞمٙمؿ، وأن قمٚمٞمٙمؿ 

تؿ ٟمٍمذؿ إذا اقمتدي قمٚمٞمٝمؿ سم٥ًٌم اًمديـ، وذق ُمٕمٜمك ٓ يٜم٘مّمف وٓ يٕم٤مروف ىمقًمف أٟم

                                      

 .(15/21)ػم اًمتٗمًػم اًمٙمٌ( 1)
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: ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ی جئ﴿شمٕم٤ممم ذم أي٦م إظمػمة ُمـ اًمًقرة: 

ٕن اظمتٞم٤مر اًمّمٞمٖم٦م اًمداًم٦م قمغم اًمتٗمْمٞمؾ ًمقصٗمٝمؿ سم٤مًمقٓي٦م ذم ذذا اعمٙم٤من سمذاشمف يِمػم إمم 

 ُمـ أن أوزم إرطم٤مم أؿمد اًمٖمرض اًمذي ؾمٞم٘م٧م أي٦م ًمت٘مرره ُمٕمٝم٤م اًمٗمٓمرة اًمًٚمٞمٛم٦م: 

 شمٜم٤مًسا: ٕهنؿ جيٛمٕمقن إمم وٓي٦م اإلي ن وا جرة وٓي٦م اًم٘مراسم٦م !.                   

 قمغم أٟمف يٛمٙمـ أن يراد سم٤مًمقٓي٦م ومٞمف وٓي٦م اإلرث ظم٤مص٦م، دون أن يٙمقن        26     

٤م سمقٓي٦م وىمد ومنٟم٤مذ-ٟم٤مؾمًخ٤م عم٤م ىمٌٚمف: ذًمؽ أن اًمقٓي٦م ذم أي٤مت ىمٌؾ           

حتتٛمؾ وٓي٦م اعمػماث، ومٚم  يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ سملم اهلل شمٕم٤ممم ذم ذذه أي٦م أن  -اًمٜمٍمة

وٓي٦م اإلرث إٟم  حتّمؾ سم٥ًٌم اًم٘مراسم٦م، إٓ ُم٤م ظمّمف اًمدًمٞمؾ، ومزال هبذا اًمٌٞم٤من 

 اطمت ل إرادة اعمػماث سم٤مًمقٓي٦م اعمثٌت٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم: ُمٝم٤مضمريـ وأٟمّم٤مًرا وًمٚمٙمٗم٤مر ومٞم  

يًْم٤م سمٞمٜمٝمؿ أ           
(1)

. 

 سم٘مل شمٗمًػم اًمٗمخر اًمرازي ًمٚمقٓي٦م سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ واإليمرام، وٟمح٥ًم أن     27    

إصم٤ٌمت ذذه اًمقٓي٦م ًمٚمٙمٗم٤مر ومٞم  سمٞمٜمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ يٜمٗمل أن يٙمقن ذذا ذق          

 اعمراد هب٤م، صمؿ ذق ومقق ذذا ُمٕمٜمك ٓ يالئؿ ُم٤م قم٤مجلتف اًمًقرة ُمـ ُمقوقع اًم٘مت٤مل 

 ة ىم٤مشمؾ اعم١مُمٜمقن اًمٙمٗم٤مَر ومٞمٝم٤م، وذل همزوة سمدر.وأطمٙم٤مُمف ذم أول همزو          

 وٟمحـ ٟمرى أن ذذا اًمتٕمٚمٞمؾ إظمػم يدقمؿ شمٗمًػم اًمقٓي٦م سم٤مًمٜمٍمة ذم     28      

أي٤مت اًمثالث، سم٘مدر ُم٤م يْمٕمػ شمٗمًػمذ٤م سم٤معمػماث: إذ ٓ ُمٙم٤من ًمٚمٛمػماث          

ذم آي٤مت شمتحدث قمـ وٓي٦م سمٕمض اعم١مُمٜملم ًمٌٕمض، سمٕمد أن حتدصم٧م قمـ أؾم٤ٌمب 

                                      

 .(4/853)اٟمٔمر: اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم، ًمٚمٗمخر اًمرازي ( 1)
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 اًم٘مت٤مل، وهم٤مي٤مشمف، وٟمت٤مئجف، ذم أول ؾمقرة شمٕم٤مًم٩م ُمقوققمف سمٌم  ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ. 

 ڑ ڑ ک ک ک ﴿أن ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -ُمٓمٛمئٜملم-وٟمتٞمج٦م  ذا يمٚمف ٟم٘مرر 

 حمٙمؿ وًمٞمس سمٛمٜمًقخ! ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ                                                                     

 ذا إمم واىمٕم٦م اًمٜمًخ اًمقطمٞمدة ذم اًمًقرة، وذل اًمتل شمتٕمٚمؼ ٟمٜمت٘مؾ سمٕمد ذ      29      

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ﴿سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:           

ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

، وٟمًُخف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم أي٦م اًمتل م66[إٟمٗم٤مل:  ﴾﮴ڭ ۇ ۇ ۆ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ﴿ىمٌٚمٝم٤م: 

 .م65[إٟمٗم٤مل:  ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

اًمت٠مويؾ ومجٝمقر اعمٗمنيـ ُمـ سمٕمدذؿ ُمتٗم٘مقن قمغم أن أيتلم  وؿمٞمقخ أذؾ

اعمٜمًقظم٦م واًمٜم٤مؾمخ٦م شمتحدصم٤من قمـ وضمقب اًمث٤ٌمت وحتريؿ اًمٗمرار أُم٤مم اًمٙمٗم٤مر: يم  

حتدصم٧م آيت٤من أظمري٤من ذم اًمًقرة ُمع ومرق ذم قمالج اعمقوقع ذق أن أيتلم 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿اًم٤ًمسم٘متلم ومه٤م: 

ەئ ەئ وئ وئ ى ائ ائ ﴿، م15[إٟمٗم٤مل:  ﴾ۉ

، شمٜمٝمك أوٓمه٤م قمـ اًمٗمرار م45[إٟمٗم٤مل:  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

سم٢مـمالق، وشم٠مُمر اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًمث٤ٌمت دون ىمٞمد، أُم٤م ذ٤مشم٤من أيت٤من ومتحْم٤من اعم١مُمٜملم قمغم 

اًم٘مت٤مل وقمدم اًمٗمرار ُم٘مٞمًدا، وىمد يم٤من اًم٘مٞمد ذم أوٓمه٤م أٓ يتج٤موز اعم٘م٤مشمٚمقن ُمـ 

خ ذذا ختٗمٞمًٗم٤م ُمـ اهلل قمٜمٝمؿ ورمح٦م اًمٙمٗم٤مر قمنمة أُمث٤مل اعم٘م٤مشمٚملم ُمـ اعم١مُمٜملم، صمؿ ٟمً

 هبؿ، ومّم٤مر اًم٘مٞمد )ذم أي٦م اًمٜم٤مؾمخ٦م(: أٓ يتج٤موز اًمٙمٗم٤مر ُمثكَم اعم١مُمٜملم!.
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 وإذا يم٤من اًمِم٤مومٕمل ىمد روى اًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ ذم ذذه اًمقاىمٕم٦م قمـ اسمـ       31      

قم٤ٌمس سمٓمريؼ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر         
(1)

: وم٘مد أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح هبذا 

ؼ، وسمٓمريؼ قمٙمرُم٦ماًمٓمري
(2)

، صمؿ أظمرضمف اًمٓمؼمي سمٓمريؼ قمٓم٤م  سمـ أيب رسم٤مح، 

واًمٕمقذم، وىمت٤مدة، صمؿ أظمرضمف قمـ جم٤مذد، وقمٙمرُم٦م، واحلًـ اًمٌٍمي، واسمـ أيب 

ٟمجٞمح، واًمًدي، وقمٓم٤م ، واًمْمح٤مك
(3)
 . 

 وذذا يم  ىم٤مل اسمـ »وي٘مقل اًمِم٤مومٕمل سمٕمد أن يقرد اًمرواي٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس: 

شاهلل، وىمد سملم اهلل ذذا ذم أي٦م وًمٞم٧ًم حتت٤مج إمم شمٗمًػم قم٤ٌمس إن ؿم٤م                 
(4)
 . 

 ٓ ي٘م٤مل: إن أيتلم ُمتج٤مورشم٤من ذم اعمّمحػ اًمٙمريؿ، ومٚمٞمس سمٞمٜمٝم  

 وم٤مصؾ زُمٜمل يًٛمح سمٜمًخ اًمث٤مٟمٞم٦م ًمألومم:           

ٕن اًمتج٤مور ذم اعمّمحػ ًمٞمس دًمٞماًل قمغم أن ٟمزو   يم٤من ُمًٕم٤م: وم٢من آيتل  أواًل:

ٟمًخ٧م صم٤مٟمٞمتٝم  إومم، ُمع أهن  أيًْم٤م ُمتج٤مورشم٤من  قى اًمرؾمقل اًمّمدىم٦م سملم ٟمج

 ذم اعمّمحػ. 

ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿عم٤م ٟمزًم٧م: »ٕٟمف ىمد ورد ذم أصم٤مر اًمّمحٞمح٦م  وثاكًقا:

ؿمؼ ذًمؽ قمغم اعمًٚمٛملم طملم ومرض قمٚمٞمٝمؿ أٓ يٗمر  واطمد  ﴾ژ ژ ڑ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ﴿ُمـ قمنمة ومج٤م  اًمتخٗمٞمػ: وم٘م٤مل: 

                                      

 شم»، ط دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مم. (127صاًمرؾم٤مًم٦م )[( 1)

   شم»م. (4652،4653اًمٌخ٤مري )[صحٞمح ( 2)

  شم»م. (14/54اًمٓمؼمي )[شمٗمًػم ( 3)

 شم»م. (128صاًمرؾم٤مًم٦م )[( 4)

31  
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﮲  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ

ڭ ۇ ۇ ۆ ﮴  ومٚم  ظمٗمػ اهلل قمٜمٝمؿ ُمـ اًمٕمدة ». ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ﴾﮳

شٟم٘مص ُمـ اًمٜمٍم سم٘مدر ُم٤م ظمٗمػ قمٜمٝمؿ
(1)
. 

-وذذا إصمر يدل سمقوقح قمغم أن أي٦م اًمٜم٤مؾمخ٦م ٟمزًم٧م سمٕمد إومم سمٛمدة يم٤مٟم٧م 

يم٤مومٞم٦م ًمإلطم٤ًمس سم  ذم احلٙمؿ إول ُمـ اعمِم٘م٦م واجلٝمد، وًمِمٙمقى ذذا  -ذم إىمؾ

 .إمم اًمرؾمقل 

خ، وٓإ ومٗمٞمؿ يم٤من هنل وُـم صمؿ ؾ أن يًٜم ًتٔمٝمر أن ذذا احلٙمؿ ىمد قمٛمؾ سمف ومؽمة ىٌم   اعم١مُمٜملم ٟم

 قمـ اًمٗمرار ذم سمدر ُمع أن اًمٙمٗم٤مر يم٤مٟمقا صمالصم٦م أُمث٤م ؿ ومل يٙمقٟمقا ُمثٚمٞمٝمؿ ومح٥ًم؟                

 يمذًمؽ ٓ ي٘م٤مل: إن احلٙمؿ إول مل يرومع سمدًمٞمؾ أن ُمـ ؿم٤م  ُمـ اعم١مُمٜملم 

 ة ُمـ اًمٙمٗم٤مر ومٚمف ذًمؽ. ٕٟم٤م ٟم٘مقل: أن يث٧ٌم أُم٤مم قمنم        

 إن اًمذي ُرومع ذق وضمقب اًمث٤ٌمت أُم٤مم قمنمة أُمث٤مل اعمًٚمٛملم، ٓ ضمقازه. أواًل:

إٟم٤م ٟمرى  ذا ٟمٔمػًما ذق ٟمًخ وضمقب ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ: وم٢من ذذا ٓ يٕمٜمل أن  وثاكًقا:

 اعمًٚمٛملم ىمد طمٔمر قمٚمٞمٝمؿ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ، سمؾ يٕمٜمل أٟمف أصٌح ٟم٤مومٚم٦م سمٕمد أن يم٤من ومريْم٦م، 

 ومٚمٛمـ ؿم٤م  ُمـ اعمًٚمٛملم أن ي٘مقم ُم٤م ؿم٤م  ُمـ اًمٚمٞمؾ، دون طمٔمر!                 

          وذق اًمتخٗمٞمػ سم٢مجي٤مب اًمث٤ٌمت -واحلٙمؿ اًمذي ذع سم٤مٔي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذٜم٤م  

ًٓ ُمـ قمنمة          مل ينمع قمغم أٟمف رظمّم٦م ٓ  -قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أُم٤مم اصمٜملم سمد

اًمتل ذل احلٙمؿ إول، وإٟم   جيقز اًمٕمٛمؾ هب٤م إٓ قمٜمد شمٕمذر اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمزيٛم٦م

                                      

 شم»م. (4653أظمرضمف اًمٌخ٤مري )[( 1)

32  

33  
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ذع ًمٞمحؾ حمؾ احلٙمؿ إول ذم يمؾ طم٤مل، ومال ي٘م٤مل: إن اعمًٚمٛملم ذم طم٤مًم٦م 

اًم٘مقة جي٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمث٤ٌمت ًمٕمنمة أُمث٤م ؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر: ٕن ذذا احلٙمؿ ىمد ٟمًخ 

ومٚمؿ يٕمد حمؾ شمٙمٚمٞمػ، وٓ ُيٕمتؼم اعم١مُمٜمقن خم٤مًمٗملم إذا ومروا ذم طم٤مل ىمقفؿ أُم٤مم 

٤ًٌم قمٚمٞمٝمؿ صمالصم٦م أُمث٤م ؿ أو أيم  أُم٤مم أيمثر  -سمٕمد اًمٜمًخ-ثر: ٕٟمف مل يٕمد اًمث٤ٌمت واضم

 ُمـ ُمثٚمٞمٝمؿ.           

 وسمٕمد، وم٘مد اٟمٗمرد اإلُم٤مم اًمٔم٤مذري أسمق حمٛمد قمكم سمـ طمزم سمٛمذذ٥م ذم 

 اعمراد سم٤مٔي٦م، وذم ادقم٤مئف أهن٤م حمٙمٛم٦م: طمٞم٨م ىم٤مل:           

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿وىمد ادقمك ىمقم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: »

، ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: أٟمف ٟمًخ  ﴾ڻ

وذذا ظمٓم٠م ٕٟمف ًمٞمس إمج٤مقًم٤م وٓ ومٞمف سمٞم٤من ٟمًخ، وٓ ٟمًخ قمٜمدٟم٤م ذم ذذه أي٤مت 

أصاًل، وإٟم  ذل ذم ومرض اًمؼِماز إمم اعمنميملم سمٕمد اًمٚم٘م٤م ، ومال حيؾ ًمقاطمد ُمٜم٤م أن 

يقزم دسمره مجٞمع ُمـ قمغم وضمف إرض ُمـ اعمنميملم إٓ ُمتحروًم٤م ًم٘مت٤مل أو ُمتحٞمًزا إمم 

ومئ٦م، واًمٕمج٥م ممـ ي٘مقل: إن ذذه أي٦م ُمٌٞمح٦م  روب واطمد أُم٤مم صمالصم٦م. ومٚمٞم٧م 

ؿمٕمري ُمـ أيـ وىمع  ؿ ذًمؽ؟ وذؾ ذم أي٦م ذيمر ومرار أو شمقًمٞم٦م دسمر سمقضمف ُمـ 

اًمقضمقه أو إؿم٤مرة إًمٞمف ودًمٞمؾ قمٚمٞمف؟ ُم٤م ذم أي٦م ر  ُمـ ذًمؽ أًمٌت٦م، وإٟم  ومٞمٝم٤م إظم٤ٌمر 

ُمع اًمث٤ٌمت، وًم٘مد يم٤من يٜمٌٖمل أن  قمـ اًمٖمٚم٦ٌم وم٘مط سمنمط اًمّمؼم، وشمٌِمػم سم٤مًمٜمٍم

يٙمقن أؿمد اًمٜم٤مس طمٞم٤م  ُمـ آطمتج٤مج هبذه أي٤مت ذم إسم٤مطم٦م اًمٗمرار ُمـ صمالصم٦م 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿أصح٤مب اًم٘مٞم٤مس اعمحتجقن قمٚمٞمٜم٤م سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: 

، وي٘مقًمقن ًمٜم٤م: إن ُم٤م ومقق اًم٘مٜمٓم٤مر سمٛمٜمزًم٦م اًم٘مٜمٓم٤مر، ومٝمال ﴾ڻ ڻ ۀ

؟! وًمٙمـ ذٙمذا يٗمٕمؾ اهلل سمٛمـ ريم٥م ضمٕمٚمقا ذٜم٤م ُم٤م ومقق آصمٜملم سمٛمٜمزًم٦م آصمٜملم

34  



47 

36 

 

ردقمف
(1)

٤ًٌم، وأُم٤م ٟمحـ ومٚمق رأيٜم٤م ذم أي٤مت  واشمٌع ذقاه وأرضب قمـ احل٘مٞم٘م٦م ضم٤مٟم

اعمذيمقرة ذيمر إسم٤مطم٦م ومرار ًم٘مٚمٜم٤م سمف وًمًٚمٛمٜم٤م ُٕمر رسمٜم٤م، وًمٙمٜم٤م ٓ ٟمجد ومٞمٝم٤م إلسم٤مطم٦م 

عم٤مئ٦م اًمٗمرار أصمًرا وٓ دًمٞماًل سمقضمف ُمـ اًمقضمقه، وإٟم  وضمدٟم٤م ومٞمٝم٤م أٟمٜم٤م إن صؼمٟم٤م همٚم٥م ا

ومٚمٞمس ذم ذًمؽ ُم٤م يٛمٜمع أن يٙمقن أىمؾ ُمـ ُم٤مئ٦م أو أيمثر  Tُمٜم٤م اعم٤مئتلم، وصدق اهلل 

ڌ ڌ ﴿ُمـ ُم٤مئ٦م يٖمٚمٌقن اًمٕمنمة آٓف ُمٜمٝمؿ وأىمؾ وأيمثر: يم  ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، وذذا يمٚمف ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک

شمٖمٚم٥م عمـ صؼم ُمٜم٤م، ومتٚمؽ أي٦م اًمتل ومٞمٝم٤م أن اعم٤مئ٦م ُمٜم٤م  Tإظم٤ٌمر قمـ ومٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم وٟمٍمه 

ًمػ، وذ٤مشم٤من أيت٤من  اعم٤مئتلم ذل إظم٤ٌمر قمـ سمٕمض ُم٤م ذم أي٦م اًمتل ومٞمٝم٤م أن اعم٤مئ٦م شمٖمٚم٥م ٕا

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ُمًٕم٤م مه٤م إظم٤ٌمر قمـ سمٕمض ُم٤م ذم أي٦م اًمث٤مًمث٦م اًمتل ومٞمٝم٤م: 

  قمٛمقًُم٤م ، ومٚمؿ خيص  ذم ذذه أي٦م قمدًدا ُمـ قمدد، سمؾ قمؿ  ﴾ڈ ژ

٤م                ششم٤مُم 
(2)

 . ا ذد.

 ٙمالم اًمذي ىم٤مل اسمـ طمزم ُمٖم٤مًمٓم٤مت ٟمرى أن ٟمٌلم وضمف وذم ذذا اًم

اًمزيػ ومٞمٝم٤م: ًمٞمتْمح احلؼ ذم اعمراد سم٤مٔيتلم، وذم إٟمٙم٤مره ًمٜمًخ اًمث٤مٟمٞم٦م          

 ًمألومم ُمٜمٝم٤م. 

: يٜمٙمر أن يٙمقن ذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذيمر ًمٚمٗمرار أو إؿم٤مرة إًمٞمف أو دًمٞمؾ قمٚمٞمف  ًٓ ومٝمق أو

اًمذي ومٞمف ذق اإلظم٤ٌمر قمـ اًمٖمٚم٦ٌم سمقضمف ُمـ اًمقضمقه، وي١ميمد قمغم ؾمٌٞمؾ احلٍم أن 

 سمنمط اًمّمؼم، واًمتٌِمػم سم٤مًمٜمٍم ُمع اًمث٤ٌمت. 

سمتحريض  وٟمحـ ٓ ٟمقاوم٘مف قمغم إٟمٙم٤مره: وم٢من ذم أي٦م إومم أُمًرا ًمٚمرؾمقل 

                                      

 .(1/333)إؾم٤مس  :قمٜمف، اٟمٔمر عَ دِ ومٚمؿ يرشمدع، وومٕمؾ ُم٤م رُ  عَ دِ ذا رُ ريم٥م ردقمف إ :ي٘م٤مل( 1)

 .(93-4/89)اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ( 2)
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اعم١مُمٜملم قمغم اًم٘مت٤مل، وطمٞم٨م ذيمر ذذا إُمر وم٤معمٗمٝمقم ُمٜمف اًمث٤ٌمت ذم اعمٕمريم٦م، أو ذذا 

 اًمؼماز إمم اعمنميملم! )قمغم إىمؾ( أومم مم٤م ومٝمٛمف ذق، وٟمٕمٜمل سمف

يمذًمؽ ٓ ٟمقاوم٘مف قمغم ُم٤م ىمرره سمّمٞمٖم٦م احلٍم ُمـ أن ذم أي٦م إظم٤ٌمًرا قمـ اًمٖمٚم٦ٌم 

ىمد أريد هب٤م إُمر ًمًٌٌلم:  -وإن يم٤مٟم٧م سمٚمٗمظ اخلؼم-وم٢مهن٤م »وم٘مط سمنمط اًمّمؼم: 

أطمدمه٤م: أهن٤م ًمق يم٤مٟم٧م ظمؼًما حمًْم٤م ًمٚمزم وىمقع ظمالف اعمخؼم سمف وذق حم٤مل، ومدل ذذا 

اًمث٤مين: ًم٘مريٜم٦م اًمتخٗمٞمػ، وم٢مٟمف ٓ ي٘مع إٓ سمٕمد شمٙمٚمٞمػ، واعمراد قمغم أهن٤م أُمر، و

شسم٤مًمتخٗمٞمػ ذٜم٤م اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مٕظمػ، ٓ رومع احلٙمؿ أصاًل 
(1)

. 

وذق صم٤مٟمٞم٤ًم حيٛمؾ قمغم أصح٤مب اًم٘مٞم٤مس دون طمؼ ومػمُمٞمٝمؿ سم٘مٚم٦م احلٞم٤م : إذ حيتجقن 

ج٦م ُمـ هبذه أي٤مت ذم إسم٤مطم٦م اًمٗمرار ًمٚمقاطمد أُم٤مم صمالصم٦م، صمؿ ذق حي٤مول أن يٚمزُمٝمؿ احل

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿أي٦م اًمتل اطمتجقا قمٚمٞمف هب٤م، وذل ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 

 : طمٞم٨م ي٘مقًمقن: إن ُم٤م ومقق اًم٘مٜمٓم٤مر سمٛمٜمزًم٦م اًم٘مٜمٓم٤مر. ﴾ڻ ڻ ۀ

 . شومٝمال ضمٕمٚمقا ذٝمٜم٤م ُم٤م ومقق آصمٜملم سمٛمٜمزًم٦م آصمٜملم؟!»وي٘مقل ذق:                    

 ذذا؟  أن ي٘مقل -وذق إُم٤مم-وًمًٜم٤م ٟمدري سم٠مي ُمٜمٓمؼ اؾمت٤ًمغ اسمـ طمزم 

ًم٘مد ادقمك أن أصح٤مب اًم٘مٞم٤مس ىم٤مًمقا: إن ُم٤م ومقق اًم٘مٜمٓم٤مر سمٛمٜمزًم٦م             

اًم٘مٜمٓم٤مر ُمع أن اًمذي ىم٤مًمقه ذق: إن ُم٤م دون اًم٘مٜمٓم٤مر يٕمٓمك طمٙمٛمف ُمـ سم٤مب أومم، 

يم  أن ُم٤م ومقق اًمديٜم٤مر يٕمٓمك طمٙمٛمف ُمـ سم٤مب أومم، وم  دون اًم٘مٜمٓم٤مر يٕمٓمك 

٤من اعمقَدع ُمـ أذؾ اًمٙمت٤مب طمٙمٛمف إذن ُمـ طمٞم٨م إٟمف ؾمٞم١مد ى إمم ص٤مطمٌف، إذا يم

أُمٞمٜم٤ًم، وُم٤م ومقق اًمديٜم٤مر يٕمٓمك طمٙمٛمف أيًْم٤م ُمـ طمٞم٨م إن همػم إُملم ًمـ يرده إٓ 

 ُم٤م دام ص٤مطمٌف قمٚمٞمف ىم٤مئً . 

                                      

 .(8/233)الين ٘مومتح اًم٤ٌمري، ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً( 1)
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أُم٤م اعم٘م٤مشمٚمقن ُمـ اعم١مُمٜملم وم٢من أُمرذؿ خيتٚمػ قمـ ذذا يمثػًما، ًم٘مد ومرض قمغم يمؾ 

قمٜمٝمؿ  واطمد ُمٜمٝمؿ أن يث٧ٌم ًمٕمنمة ومِمؼ ذذا قمٚمٞمٝمؿ، وظمٗمػ اهلل قمٜمٝمؿ ومرومع

ًٓ ُمٜمف اًمث٤ٌمت عمثٚمٞمٝمؿ ومٛمـ أيـ جيل   وضمقب اًمث٤ٌمت ًمٕمنمة أُمث٤م ؿ، وأوضم٥م سمد

اًمتخٗمٞمػ إذا ٟمحـ ضمٕمٚمٜم٤م ُم٤م ومقق آصمٜملم سمٛمٜمزًم٦م آصمٜملم، ومٚمؿ ٟمحؾ ٕطمد اعم٘م٤مشمٚملم 

 أن يقزم دسمره مجٞمع ُمـ قمغم وضمف إرض ُمـ اعمنميملم؟ أٟمٙمقن طمٞمٜمئذ ىمد ظمٗمٗمٜم٤م أم 

 ٤م؟ وذؾ يًقغ ذذا وىمد صم٧ٌم اًمتخٗمٞمػ سم٤مًمٜمص اًمٍميح؟!ٟمٙمقن ىمد صم٘مٚمٜم                  

 شمٚمؽ أي٦م اًمتل ومٞمٝم٤م أن اعم٤مئ٦م »ويٛميض اسمـ طمزم ذم ُمٖم٤مًمٓم٤مشمف ومٞمزقمؿ أن 

شمٖمٚم٥م اعم٤مئتلم ذل إظم٤ٌمر قمـ سمٕمض ُم٤م ذم أي٦م اًمتل ومٞمٝم٤م أن اعم٤مئ٦م شمٖمٚم٥م             

اًمتل ومٞمٝم٤م:  إًمػ، وذ٤مشم٤من أيت٤من ُمًٕم٤م مه٤م إظم٤ٌمر قمـ سمٕمض ُم٤م ذم أي٦م اًمث٤مًمث٦م

، ومٚمؿ خيص  ذم ذذه أي٦م ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿

٤م  .شقمدًدا ُمـ قمدد سمؾ قمؿ  قمٛمقًُم٤م شم٤مُم 

وٟمحـ ٓ ٟمدري يمٞمػ شمٙمقن أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م إظم٤ٌمًرا قمـ سمٕمض ُم٤م ذم أي٦م إومم، 

ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ ُمع أن سمٞمٜمٝم  ذذا اًمتٕمٌػم اًمٗم٤مصؾ، اعمقطمل سم٤مًمتٖمٞمػم:

ً  ضمديًدا ذم اعم٠ًمًم٦م، أعمجرد أن وسمٕمده شمٗمريع ًمٚمٙمالم ينمع طمٙم ﴾ڻ ڻ ڻۀ

اعم٤مئ٦م واعم٤مئتلم سمٕمض إًمػ ي٘م٤مل: إن أي٦م اًمتل شمقضم٥م قمغم اعم٤مئ٦م اًمث٤ٌمت عم٤مئتلم، 

ذل سمٕمض أي٦م اًمتل شمقضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمث٤ٌمت ًٕمػ؟ صمؿ يمٞمػ شمٕمتؼم أيت٤من 

 إظم٤ٌمريتلم يمآي٦م اًمٌ٘مرة اًمتل ذم أو ٤م يمؿ اخلؼمي٦م؟! وُم٤مذا يٕمٜمل اًمتخٗمٞمػ واًمتٗمريع 

 اعمٌٜمل قمٚمٞمف قمٜمده؟!                  

ل سمف أيتلم، وٟمرى أن ىمقًمف   ُمـ أضمؾ ذذا يمٚمف ٟمحٙمؿ سمٌٓمالن ُم٤م شم٠مو 

 سم٢مطمٙم٤مم أي٦م إومم ُمٜمٝم٤م ًمٞمس ضمديًرا سم٠من ُيٚمتٗم٧م إًمٞمف، وٓ ص٤محل٤ًم ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م؟          

 وم٤مًم٘مقل ومٞمٝم٤م ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس إن ؿم٤م  اهلل. 
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 عزض عام للسىرة
 ة قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘مدم سملم يدي شمٗمًػمٟم٤م  ٤م ذذا اًمٕمرض ًمٕمؾ ُمـ طمؼ اًمًقر

اعمجٛمؾ عم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ أطمٙم٤مم وطِمٙمؿ، وعم٤م ذدوم٧م إًمٞمف ُمـ شمذيمػم وطمٗمز،           

 وُمـ دقمقة إمم اإلؾمالم ديـ اًمًالم: وم ذا ذم ؾمقرة سمدر يم  ؾم ذ٤م اسمـ قم٤ٌمس؟ 

 ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: 

F 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿

ٹ ٹ ڤ  ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 م4-1[إٟمٗم٤مل:  ﴾ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ومٞمًتٝمؾ ؾمقرة سمدر سم٤مًم١ًمال قمـ إٟمٗم٤مل أروَع اؾمتٝمالل وأسمٚمٖمف: إذ يقطمل ُمـ 

أول إُمر سم٠من اعمًٚمٛملم ىمد اٟمتٍموا ذم همزوة سمدر، وسم٠من اإلؾمالم ىمد قمز  وهمٚم٥م ذم 

ٝم٤م، وًمٙمٜمف يٙمتٗمل قمـ ذذا اًم١ًمال سمٛمجرد آؾمتٝمالل أول ُمقىمٕم٦م ٟم٤مزًمف اًمٙمٗمر ومٞم

٤م ُمقضمًزا، سم٠من إٟمٗم٤مل هلل حيٙمؿ ومٞمٝم٤م يم  يِم٤م ،  اًم٤ٌمرع، ومال جيٞم٥م قمٜمف إٓ ضمقاسًم٤م قم٤مُم 

وًمٚمرؾمقل ي٘مًٛمٝم٤م قمغم ُم٤م طمٙمؿ اهلل، صمؿ ي٠مظمذ سم٠ميدهيؿ ًمٞمْمٕمٝم٤م ذم هقم٦م وذم طمًؿ 
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اإلؾمالم، وإٟم  شمٌدأ قمغم ُم٤م ذق أذؿ: وم٢مٟم  يم٤مٟم٧م احلرب ويم٤من آٟمتّم٤مر ومٞمٝم٤م ًمٕمزة 

قمزة اإلؾمالم سم٤معمًٚمٛملم أٟمٗمًٝمؿ قمٜمدُم٤م يت٘مقن اهلل ومال ي٘مؽمومقن ُمٕمّمٞم٦م، وقمٜمدُم٤م 

يّمٚمحقن ذات سمٞمٜمٝمؿ ومال جيد اًمٙمٗمرة أو اخلقٟم٦م ُمٙم٤مًٟم٤م ًمقؿم٤مي٦م سمٞمٜمٝمؿ، وقمٜمدُم٤م 

يٓمٞمٕمقن اهلل ورؾمقًمف ومٞمنقمقن سم٤مٓؾمتج٤مسم٦م إمم ُم٤م طمٙمؿ اهلل وُم٤م ىمًؿ رؾمقًمف سمِم٠من 

 ـ طمٙمٛمٝم٤م وُمٍمومٝم٤م. إٟمٗم٤مل اًمتل ي٠ًمًمقن قم

إن اعم١مُمٜملم مل يٜمتٍموا ذم سمدر ٕهنؿ يم٤مٟمقا يمثرة: وم٘مد يم٤مٟم٧م اًمٙمثرة ذم اجل٤مٟم٥م 

أظمر، ومل يٕمزوا سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا ىمقة: وم٢من اًم٘مقة يم٤مٟم٧م ُمـ ٟمّمٞم٥م أقمدائٝمؿ، ومل 

ئمٗمروا سم٤مًمٖمٚم٦ٌم ٕهنؿ أطمًٜمقا آؾمتٕمداد خلقض اعمٕمريم٦م: وم٘مد ظمرضمقا ًمٞمٚم٘مقا 

٤من، إٟم  اٟمتٍم اعم١مُمٜمقن سم٢مي هنؿ، وُم٤م سمٕم٨م ومٞمٝمؿ ذذا اًمٕمػم، وًمٞمس ومٞمٝمؿ إٓ وم٤مرؾم

اإلي ن ُمـ قمزة وىمقة، وإذن ومٚمػمؾمؿ صقرة ذذا اإلي ن يم  شمتجغم ذم اعم١مُمٜملم: 

ٟم٤مسمْم٦م سم٤محلٞم٤مة، زاظمرة سم٤مًم٘مقة، ؿم٤مُمٚم٦م ًمٚمٕم٘مٞمدة واًمٕمٛمؾ يمٚمٞمٝم ، وًمٞمّمقر اعم١مُمـ قمغم 

شمزداد اًمٕم٘مٞمدة متٙمٜم٤ًم طم٘مٞم٘متف، يًتِمٕمر ىمٚمٌف اخلقف واإلضمالل إذا ذيمر اهلل أُم٤مُمف، و

ُمـ ىمٚمٌف ورؾمقظًم٤م ذم ٟمٗمًف يمٚم  ؾمٛمع آي٤مت اهلل شمتغم، وخيص اهلل وطمده سم٤مٓقمت د 

قمٚمٞمف ذم صم٘م٦م ُمـ ٟمٍمه ًمف، ومال يرضمق همػمه ؿمٞمًئ٤م، صمؿ ذق ي١مدي اًمّمالة يم  يٜمٌٖمل أن 

شم١مدى ومتحًـ اًمّمٚم٦م سمٞمٜمف وسملم اهلل، وي١ميت اًمزيم٤مة وهمػمذ٤م ُمـ ُمٓم٤مًم٥م اعم٤مل ومتحًـ 

وسملم اعمجتٛمع اًمذي يٕمٞمش ومٞمف، وسم٤مضمت ع ذذه اًمّمٗم٤مت ومٞمف يتؿ ًمف اًمّمٚم٦م سمٞمٜمف 

 اإلي ن احلؼ ومٞمٜم٤مل ضمزا ه ُمٙم٤مٟم٦م ُمرُمقىم٦م قمٜمد اهلل، وُمٖمٗمرة ؿم٤مُمٚم٦م ُمٜمف، ورزىًم٤م يمريً . 
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 وذٜم٤م، سمٕمد أن ايمتٛمٚم٧م اًمّمقرة اًمتل رؾمٛمٝم٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم يٌدأ احلدي٨م 

٘م٤م  اًمٕمػم، يم  سمدأ قمـ ىمّم٦م سمدر ُمـ طمٞم٨م سمدأت اًم٘مّم٦م، أي: سم٤مخلروج ًمٚم         

احلدي٨م قمـ اًمٜمٍم ُمـ طمٞم٨م سمدأ اًمٜمٍم، أي: سم٤مإلي ن اًمراؾمخ اًمذي يتٛمٙمـ 

ڑ ک ک ک ک گ ﴿ُمـ اًم٘مٚم٥م، ويًٞمٓمر قمغم اجلقارح، ي٘مقل: 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

﮷   ﮶  ﮳  ﮴ ﮵ ﮲  ھ ھ ے ے ۓ ۓ

    ﯀  ﯁ ﮻  ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﮺  ﮸ ﮹

 .م8-5[إٟمٗم٤مل:  ﴾

٤م!.إٟمف جي  ٕمؾ ظمروج اًمرؾمقل إظمراضًم٤م ُمٜمف ذق: ًمٞمدل ُمـ أول إُمر قمغم أٟمف يم٤من طم٘م 

ُمْم٤موم٦م إمم وٛمػم اًمرؾمقل، وسم٠مؾمٚمقب  «َرب»وخيت٤مر ًمٚمتٕمٌػم قمـ ذاشمف يمٚمٛم٦م 

 اخلٓم٤مب: ًمػمؿمد إمم أٟمف يم٤من حم٘مً٘م٤م ًمٚمٛمّمٚمح٦م. 

ويّمقر يمراذٞم٦م ومريؼ ُمـ اعم١مُمٜملم ًمٚمخروج وضمدا ؿ ذم ًم٘م٤م  ىمريش وىمت٤م ؿ 

 ؿ: ًمٞمٌلم ُمـ اًمٌداي٦م أن اًمٜمٍم يم٤من ُمٜمف وسمٗمْمٚمف، وذق ُم٤م أيمده  سمٕمد ووقح احلؼ

 . ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ﴿سمٕمُد سم٘مقًمف: 

وجيٕمؾ ُمـ طم٤م ؿ إذ يٙمرذقن اًم٘مت٤مل ٟمٔمػًما ي٘مٞمس قمٚمٞمف طم٤م ؿ إذ جي٤مسمقن سم٠من 

إٟمٗم٤مل هلل واًمرؾمقل: ًمٞمذيمرذؿ ذم ؾم٤مقم٦م اًمٜمٍم سم  يم٤من ُمٜمٝمؿ ذم ؾم٤مقم٦م اًمدقمقة إمم 

أن ُمـ شم٤ٌمـم٠م طملم دقمل ًمٚم٘مت٤مل ٓ يٜمٌٖمل ًمف أن يٓمٚم٥م  اًم٘مت٤مل، وًمٞمٚم٘مٜمٝمؿ درؾًم٤م ذم
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 اًمٖمٜم٤مئؿ طمريًّم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمنقًم٤م إًمٞمٝم٤م!.

صمؿ ذق إذ يٚمتٗم٧م إًمٞمٝمؿ سمٕمد ذذا ًمٞم٘مٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م يٌدأ ومٞمذيمرذؿ سمققمده: ًم٘مد 

وقمدذؿ إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم أهن٤م  ؿ، وذ٤م ذؿ أوٓ  ىمد ظمرضمقا ومٚمؿ جيدوا ُمـ 

قا يٙمرذقن اًم٘مت٤مل، سم٘مدر ُم٤م يم٤مٟمقا يٓمٛمٕمقن ذم اًمٓم٤مئٗمتلم إٓ اًمٜمٗمػم، همػم أهنؿ يم٤مٟم

اعم٤مل، ومٚمؿ يدريمقا ُم٤م أراد اهلل  ؿ قمٜمدُم٤م اؾمتدرضمٝمؿ إمم ىمت٤مل أقمدائٝمؿ، إٟمف يريد  ؿ 

أن يٜمتٍموا قمغم اًمٙم٤مومريـ ومٞمًت٠مصٚمقذؿ: ٕٟمف يريد اًمٜمقر احلؼ أن يٕمؿ  ومٞمٛمحق 

 ٟم٤ًمٟمٞمتٝمؿ فمالم اًم٤ٌمـمؾ، وًمق يمره ذًمؽ اًمٙم٤مومرون اًمذيـ أضمرُمقا سمٙمٗمرذؿ ذم طمؼ إ

 وقم٘مق ؿ وومْم٤مئٚمٝمؿ!.               

 سملم ىمقشملم همػم ُمتٕم٤مدًمتلم، ومٞمٌدأ اإلي ن يٕمٛمؾ قمٛمٚمف:  اعمٕمريم٦موشمٌدأ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿       

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ک گگ گ گ ڳ ڳ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ 

﮴   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

 .م14-9إٟمٗم٤مل: [ ﴾ڭ ۇ

وذؾ يم٤من قمٛمؾ اإلي ن ذم ذًمؽ اعمقىمػ اًمدىمٞمؼ إٓ إؿمٕم٤مر اعم١مُمٜملم سم٠من اهلل 
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ُمٕمٝمؿ؟ طم٘مٞم٘م٦م يم٤مٟمقا ىمٚم٦م ٓ شم٘م٤مس إمم يمثرة أقمدائٝمؿ، ويم٤مٟمقا وٕمًٗم٤م ٓ ي٘م٤مرن سم٘مقة 

ُم٤م ظمرج إًمٞمف أوًمئؽ ومٚمؿ يًتٕمدوا ُمثٚمٝمؿ!، أوًمئؽ إقمدا ! وطم٘مٞم٘م٦م ظمرضمقا ًمٖمػم 

 وًمٙمٜمٝمؿ ُم١مُمٜمقن سم٤مهلل، واهلل رهبؿ، ومٚمٞمًتٕمٞمٜمقه!.

ويًتجٞم٥م اهلل  ؿ ومٞمٛمدذؿ سمٛمالئٙمتف: ُمٌنِميـ سم٤مًمٜمٍم، ُُمَٓمْٛمِئٜملم ًمٚم٘مٚمقب، صمؿ 

يٌٕم٨م ذم ذذه اًم٘مٚمقب إُمـ سم  يٚم٘مل قمغم أصح٤مهب٤م ُمـ اًمٜمٕم٤مس: طمتك يٖمٗمٚمقا قمـ 

٤مل، صمؿ يٜمزل اعم٤م  سمٕمد أن ئمٛم٠موا ويقؾمقس  ؿ اخلٓمر ومٞمٙمقٟمقا أضمرأ قمغم اًم٘مت

اًمِمٞمٓم٤من ومٞمٓمٝمرذؿ سمف، وهبذا اًمتٓمٝمػم خيٚمّمٝمؿ ُمـ وؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤من، ويٛمٙمـ سمف 

ٕىمداُمٝمؿ ذم شمٚمؽ اًمتل شمًقح إىمدام ومٞمٝم٤م، وهبذا اًمتٛمٙملم يقـمـ ىمٚمقهبؿ قمغم 

 اًمث٤ٌمت واًمّمؼم. 

ٟمف ُم١ميدذؿ طمتك إذا ُم٤م اًمت٘مقا سم٤مٕقمدا  قمغم ذذه احل٤مل أوطمك إمم ُمالئٙمتف أ

وٟم٤مسذؿ، وأن قمٚمٞمٝمؿ شمثٌٞم٧م اعم١مُمٜملم، صمؿ اًمتٗم٧م إمم ذ١مٓ  اعم١مُمٜملم ومققمدذؿ سم٠مٟمف 

ؾمٞمٛمأل ىمٚمقب اًمذيـ يمٗمروا ومزقًم٤م ُمٜمٝمؿ، وأُمرذؿ سم٠من ييسمقا ر وس اًمٙمٗم٤مر، وسم٠من 

 ي٘مٓمٕمقا أيدهيؿ اًمتل ييسمقن هب٤م: ًمٞمِمٚمقا هبذا وذاك يمؾ طمريم٦م  ؿ!.

قه سم٥ًٌم ر  واطمد، ذق شمرى سمؿ اؾمتحؼ اًمٙمٗم٤مر يمؾ ذًمؽ؟ إهنؿ اؾمتح٘م

قمداؤذؿ هلل ورؾمقًمف، وُمـ قم٤مدى اهلل ورؾمقًمف اؾمتٝمدف ًمٕم٘م٤مب اهلل اًمِمديد، قمغم 

ًمٞمس ذق يمؾ ر : وم٢من قمذاب اًمٜم٤مر يٜمتٔمرذؿ ذم  -رهمؿ ؿمدشمف-أن ذذا اًمٕم٘م٤مب 

اًمدار أظمرة، وإٟمف ًمٕمذاب قمٜمٞمػ ظم٤مًمد ٓ ذقادة ومٞمف، وٓ هن٤مي٦م ًمف، ومٝمق إذن ذ 

 اًمٕمذاسملم وأدوُمٝم !
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 ُمٕمريم٦م سملم اعم١مُمٜملم واًمٙمٗم٤مر حيًـ أن شمقوع أؾمس اًم٘مت٤مل  أولوذم 

 وُم٤ٌمدئف، وذذا ذق ُم٤م شمٕم٤مًم٩م سمٕمْمف أي٤مت سمٕمُد: إذ شم٘مقل:          

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ 

ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڄ ڄ ڄ 

 .م19-15إٟمٗم٤مل: [ ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ومتٜمٝمك اعم١مُمٜملم قمـ اًمٗمرار أُم٤مم اًمٕمدو، صمؿ شمتققمد قمٚمٞمف سمٖمْم٥م اهلل، وسمٕمذاب 

اًمٜم٤مر، صمؿ شمًقق احلج٦َم ىمقي٦ًم قمغم أن ومرار اعم١مُمٜملم أُم٤مم اًمٙم٤مومريـ ُمٕمّمٞم٦م يمٌػمة ًمٞمس 

ُم٤م اؾمتٕم٤مٟمقه وًمق ؿمٕمروا ذٜم٤مك ُم٤م يًقهمٝم٤م، صمؿ شم١ميمد  ؿ أن اهلل ُمٕمٝمؿ سمٜمٍمه 

سم٤مًمْمٕمػ ُمـ ىمٚم٦م، وأن هقم٦م اؾمتج٤مسمتٝمؿ ًمٚمرؾمقل وشمرك اجلدال ظمػم  ؿ، وأن 

قمقدفؿ إمم اجلدال شم٘متيض قمقدشمف إمم اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمٝمؿ، وأن يمثرفؿ ًمـ شمٖمٜمل قمٜمٝمؿ 

 ؿمٞمًئ٤م إن مل يٙمـ اهلل ُمٕمٝمؿ. 

 إن ومرار اعمًٚمٛملم ضمريٛم٦م. ذذا ُم٤م شم١ميمده أي٤مت ُمرشملم، وًمٙمـ سمّمقرة واطمدة

ذل صقرة ُمـ يقزم همػمه دسمره، ومٛمـ ذم اعمًٚمٛملم يرى أٟم٧م شمٚمت٘مط ًمف ذذه 

اًمّمقرة؟ وًمٙمـ ذم اعمًٚمٛملم ُمـ يتٔم٤مذر سم٤مًمٗمرار: ًمٞمًتدرج قمدوه سمٕمٞمًدا ومٞم٘متٚمف قمغم 

اٟمٗمراد، أو ًمٞمٜمْمؿ إمم ـم٤مئٗم٦م ُمـ ُم٘م٤مشمكم اعم١مُمٜملم يراذ٤م أطمقج إًمٞمف ُمـ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل 
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طمد ذذيـ اًمٖمرولم ُم٘م٤مشمٚمقن سم٤مرقمقن، ٓ يم٤من ومٞمٝم٤م، وذ١مٓ  اعمتٔم٤مذرون سم٤مًمٗمرار ٕ

حي٥ًم قمٚمٞمٝمؿ شمٔم٤مذرذؿ سم٤مًمٗمرار، سمؾ ًمٕمٚمف حي٥ًم  ؿ، قمغم أٟمف ٓ داقمل ٕن يٗمر  

اعم١مُمٜمقن ُم٤مداُمقا أومم ُمـ اًمٙمٗم٤مر سمٜمٍم اهلل، وُم٤م دام اهلل ىمد ٟمٍمذؿ سمرهمؿ ىمٚم٦م 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿قَمددذؿ وقُمددذؿ قمغم قمدو يٗمقىمٝمؿ يمثرة واؾمتٕمداًدا 

ًمقضمقه اًمٙمٗم٤مر سم٘مٌْم٦م ُمـ احلّم٤ٌم  ُمع أٟمف ىمد  قل ، سمؾ إن رُمل اًمرؾم﴾ٻپ

وىمع ومٕماًل 
(1)
٤م! وذٙمذا يٜمٍم اهلل اعم١مُمٜملم   إٟم  يم٤من رُمًٞم٤م ُمـ اهلل: إذ مل يٙمـ أصمره قم٤مدي 

ًمٞم٘مٞمؿ احلج٦م قمغم اًمٙم٤مومريـ، وًمٞمختؼم اعم١مُمٜملم أٟمٗمًٝمؿ سم  هيٞمئ  ؿ ُمـ اًمٜمٍم، وسم  

 يًقق  ؿ ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ. 

ذق  -وإن مل يٙمـ ذم اعم١مُمٜملم أٟمٗمًٝمؿ-اعم١مُمٜملم وذم أي٤مت ؾم٥ٌم آظمر ًمٜمٍم 

إوٕم٤مف اًمٙمٗم٤مر سم٢مسمٓم٤مل يمٞمدذؿ ًمٚمٜمٌل وًمٚمٛم١مُمٜملم. وم ذا سمٕمد إطم٤ٌمـمف عمٙمر اًمٙم٤مومريـ 

ٓ  أن ي٘مر أٟمف ُمع اعم١مُمٜملم: يٜمٍمذؿ إذا ـمٚمٌقا ُمٜمف اًمٜمٍم، ويرطم٥م هبؿ إذا رضمٕمقا  إ

قم٤مدوا إمم ُم٤م  قم  يم٤مٟمقا ومٞمف ُمـ ضمدال ذم احلؼ، وومتقر قمـ اًم٘مت٤مل، ويتققمدذؿ إذا

 يم٤مٟمقا ومٞمف سم٠مٟمف ؾمٞمٕمقد إمم اًمتٜمديد هبؿ، وإمم إصم٤مرة اًمٙمٗم٤مر ودذؿ، وي١ميمد  ؿ أٟمف ٓ 

 همٜمك  ؿ ُمٝم  يمثروا قمـ شم٠ميٞمده وقمقٟمف!                 

 وُم٤مذا جي٥م قمغم اعم١مُمٜملم ًم٘م٤م  ذذا يمٚمف؟ 

 ًمٜم٘مرأ أي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م: ومٚمٕمؾ ومٞمٝم٤م ضمقاب ذذا اًمت٤ًمؤل:           

ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڑ ڑ ک ک ک﴿

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

                                      

 شم»م. (4/174) ذم اًمٙمٌػم أظمرضمف اًمٓمؼماين[( 1)
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ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ 

﮿  ﮾   ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵

             ﯁  ﯀

     ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڍ ڌ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ٟمٗم٤مل: [ ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک  .م29-23ٕا

وأن، أٓ شمرون ُمٕمل أن ذذه أي٤مت شمدقمقٟم٤م إمم أن ٟم٘مػ قمٜمدذ٤م وىمٗم٦م ىمّمػمة: 

ٟمجٞمؾ اًمٗمٙمر ومٞم  محٚم٧م إًمٞمٜم٤م ُمـ وص٤مي٤م، وٟمخِمع ُمع اًم٘مٚم٥م إذ يتٚم٘مك ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ 

 ذيمري٤مت، وٟمتٛمتع اًمذوق سم  رؾمؿ ًمٚمحٞم٤مة ُمـ صقر طمٞم٦م؟ 

أرسمع ُمرات: ًمتقصٞمٝمؿ ذم يمؾ ُمرة سم دة أو ُمقاد ُمـ إهن٤م شمٜم٤مدي اًمذيـ آُمٜمقا 

 دؾمتقر اإلي ن اًمذي شمٜمٌض سمف ىمٚمقهبؿ. 

ًٓ ًمت٠مُمرذؿ سمٓم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف ُمٓمٚم٘م٦م قمـ يمؾ ىمٞمد، وًمت١ميمد  -1 ذل شمٜم٤مدهيؿ أو

 ذذا إُمر سمٜمٝمٞمٝمؿ قمـ اإلقمراض قمـ اًمرؾمقل، وقمـ اًمتِمٌف سم٤مًمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم. 

مم احلٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م: إذ شم٠مُمرذؿ سم٢مضم٤مسم٦م وذل شمٜم٤مدهيؿ صم٤مٟمًٞم٤م ًمتدقمقذؿ إ -2

اًمرؾمقل طملم يدقمقذؿ إًمٞمٝم٤م، وًمتحذرذؿ اعمقت، واحلنم، واًمٗمتٜم٦م، وقم٘م٤مب اهلل 
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اًمِمديد، صمؿ ًمتذيمرذؿ سم  يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ ىمٚم٦م ووٕمػ وظمقف، وسم  ص٤مروا إًمٞمف ُمـ 

 اـمٛمئٜم٤من وىمقة ورزق ـمٞم٥م، ومٚمٕمؾ ذذه اًمذيمرى حتٗمزذؿ إمم ؿمٙمره. 

صم٤مًمًث٤م ًمتٜمٝم٤مذؿ قمـ اخلٞم٤مٟم٦م، اخلٞم٤مٟم٦ِم هلل واًمرؾمقل إن مل يِمٙمروا  وذل شمٜم٤مدهيؿ -3

ًمٚمٜمٕمؿ اًمْم٤مومٞم٦م ومٞمًتجٞمٌقا ًمٚمدقمقة اًم٤ًمُمٞم٦م، واخلٞم٤مٟم٦م ُٕم٤مٟم٤مفؿ إن ذؿ مل يٗمقا 

سم٤مًمتزاُم٤مفؿ يمٚمٝم٤م، ًمٚمدوًم٦م وإومراد قمغم اًمًقا ، صمؿ ًمتٜمٌٝمٝمؿ إمم أن أذؿ أؾم٤ٌمب 

هب٤م وٓ يقىمٕمٝمؿ ومٞمٝم٤م، واقمدًة  اخلٞم٤مٟم٦م ذق طمٌٝمؿ ًمألوٓد وإُمقال، طمتك ٓ يٖمرهيؿ

 سم٤مٕضمر اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ يٜمجح ذم ُم٘م٤موُم٦م اإلهمرا . 

وراسمًٕم٤م وأظمػًما شمٜم٤مدي ذذه أي٤مت اعم١مُمٜملم ًمُِتجٛمؾ  ؿ يمؾ ُمقاد اًمدؾمتقر  -4

٤ًٌم  ذم ُم٤مدة واطمده ذل: شم٘مقى اهلل، ومٌٝمذه اعم٤مدة يٙمٗمؾ اهلل ًمٚمٛم١مُمٜملم اًمذيـ يت٘مقٟمف: ىمٚم

ٌٖمل وُم٤م ٓ يٜمٌٖمل، وؾمؽًما ًمٚمًٞمئ٤مت واًمٕمٞمقب ذم ذذه ُمٚمَٝمً  حيًـ اًمتٗمرىم٦م سملم ُم٤م يٜم

 احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، وُمٖمٗمرة ؿم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ اًمذٟمقب ذم احلٞم٤مة إظمرى. واهلل ذو اًمٗمْمؾ 

ـ  قمٚمٞمٝمؿ سمٌم  شم١مذٚمٝمؿ ًمٚمٗمقز سمف شم٘مقاذؿ.                  اًمٕمٔمٞمؿ، ومٚمـ يْم

 ذٙمذا شمقيص أي٤مت اعم١مُمٜملم، ومتٛمزج اًمقص٤مي٤م سم٤مًمذيمري٤مت، وخت٤مـم٥م 

 اًم٘مٚم٥م واًمٕم٘مؾ ذم أؾمٚمقب طم٤مومؾ سم٤مًمّمقرة احلٞم٦م، واًمتٕمٌػمات اعمقطمٞم٦م.          

ومٝمل إذ شم٠مُمرذؿ سم٤مًمٓم٤مقم٦م اعمٓمٚم٘م٦م هلل ورؾمقًمف وشمٜمٝم٤مذؿ قمـ اإلقمراض شم٠ميت  -أ

صمؿ شمٕمقد ومتٗمرد اًمْمٛمػم سمٕمد إُمر سم٤مٓؾمتج٤مسم٦م  ﴾گ گ گ﴿سم٤مًمْمٛمػم ُمٗمرًدا ذم 

ػم ذم يمٚمتٞمٝم  واًمْمٛم-: ًمتقُمئ هبذا اإلومراد ُمرشملم ﴾﯀ ﯁ ﴿هلل واًمرؾمقل ذم 

إمم أن ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل ـم٤مقم٦م هلل، وإمم أن اًمتٕمٌػم قمـ اهلل وقمٜمف سمْمٛمػم  -ًمٚمرؾمقل

 اًمتثٜمٞم٦م أُمر ٓ يٚمٞمؼ. 
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وذل إذ شمٜمٝمك اعم١مُمٜملم قمـ اًمتقزم وشم٘مرر أهنؿ يٕم٘مٚمقن ومال يٚمٞمؼ هبؿ  -ب

شُمّمِقر ذذا سم٤مجلٛمٚم٦م احل٤مًمٞم٦م ًمتؼمز ُم٤م سملم -اإلقمراض قمـ اًمرؾمقل وٓ يٜمتٔمر ُمٜمٝمؿ 

وطمًـ اًمٗمٝمؿ ُمـ شمٜم٤مومر ذم اًمّمقرة: يم٠من قمٚمٞمٝمؿ أن خيت٤مروا سملم إُمريـ، اإلقمراض 

 أُم٤م اإلقمراض ُمع اًمتٕم٘مؾ وؾمالُم٦م اإلدراك ومال.

قمقن اًمٕم٘مؾ ُمٖم٤مًمٓم٦م  -جـ وذم هنٞمٝم٤م  ؿ قمـ أن يٙمقٟمقا يم٤مًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم ممـ يد 

شمرؾمؿ  ١مٓ  اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم أسمِمع صقرة، صقرِة اًمدواب اًمتل ٓ -أو ٟمٗم٤مىًم٤م 

ًٛمع وٓ شمٜمٓمؼ وٓ شمٕم٘مؾ وٓ يرضمك ُمٜمٝم٤م ظمػم قمقض: سمؾ صقرة ذ ذذه شم

 اًمدواب ٕن اًمٌٝم٤مئؿ مل شمتخؾ  قمـ هبٞمٛمٞمتٝم٤م أُم٤م ذؿ ومتخٚمقا قمـ إٟم٤ًمٟمٞمتٝمؿ.

وذم شمّمقيرذ٤م ًمٚمدقمقة اًمتل يقضمٝمٝم٤م اًمرؾمقل إًمٞمٝمؿ خت٤مـمٌٝمؿ وذؿ إطمٞم٤م   -د

ؼ اًمٙمريؿ، وإمم ومتدقمقذؿ إمم ُم٤م حيٞمٞمٝمؿ إمم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع، واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، واخلٚم

اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ يمٚمف. وهبذا شمرؾمؿ حلٞم٤مة اعم١مُمٜملم صقرة أظمرى طم٤مومٚم٦م سم٤معمثؾ 

اًمٕمٚمٞم٤م زاظمرة سم٤مًمٗمْم٤مئؾ اًم٤ًمُمٞم٦م ٟم٤مسمْم٦م سمٙمؾ ُمٕم٤مين اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وُم٤م يٜمٌٖمل أن ي١مُمر 

 قم٤مىمؾ هبذه احلٞم٤مة: ومٚمٞمدقمقا إذن إًمٞمٝم٤م وًمٞمٜمّم٥م إُمر قمغم آؾمتج٤مسم٦م إمم اًمدقمقة.

اًمّمقرة سمّمقرشملم شمٕمٞمٜم٤من قمغم آؾمتج٤مسم٦م ًمٚمدقمقة، أو  وشم٘مرن أي٦م ذذه -ذد

يٕملم قمغم ذذه آؾمتج٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ هب ، شم٘مرر أوٓمه٤م: أن اإلٟم٤ًمن ٓ ؾمٚمٓم٤من ًمف قمغم 

ىمٚمٌف: ٕن ُمـ ؾمٜم٦م اهلل ذم اًمٌنم أن حيقل سمٞمٜمٝمؿ وسملم ىمٚمقهبؿ: ًمٞمٜمت٘مٚمقا هبذه احلٞمٚمقًم٦م 

ذذه احلٞم٤مة إظمرى طمنًما،  إمم احلٞم٤مة إظمرى، وشم١ميمد اًمث٤مٟمٞم٦م أن ذم -أي: سم٤معمقت-

 وأن ذذا احلنم ؾمٞمٙمقن إمم اهلل وطمده، وسمٕمد احلنم ُم٤م سمٕمده.

  وإذ شم٠مُمر أي٤مت اعم١مُمٜملم سم٤مشم٘م٤م  اًمٗمتٜم٦م شم٤ٌمدر ومت١ميمد أن قم٘م٤مهب٤م ًمـ ي٘متٍم -و
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قمغم ُمثػمهي٤م وطمدذؿ، وشمًجؾ قمغم ذ١مٓ  اعمثػميـ ًمٚمٗمتـ صٗم٦م اًمٔمٚمؿ، صمؿ شمٜمٌف إمم 

ؾ إمم ؿمدة قم٘م٤مب اهلل وىمًقشمف، طملم يّم ٌح اًمٕمّم٤مه ـم٤مئٗم٦م أو أُم٦م إٟمف طمٞمٜمئذ ًمـ ي١مضم 

٤م رادقًم٤م ؿمديد إُمر !.   اًمدار أظمرة ومًٞمٜم٤م ؿ ىمدر ُمٜمف ذم ذذه اًمدار، وؾمٞمٙمقن قم٤مُم 

وشمذيمرذؿ أي٤مت سمح٤م ؿ ىمٌؾ اإلؾمالم: ومتؼمز وٕمٗمٝمؿ ذم صقرة ُم١مصمرة  -ز

ُمـ ذل صقرة اعمًتْمٕمٗملم ذم إرض، وظمقوَمٝمؿ ذم صقرة أؿمد شم٠مصمػًما ذل صقرة 

خيِمقن أن يتخٓمٗمٝمؿ اًمٜم٤مس: ًمت٘م٤مرن ذ٤مشملم اًمّمقرشملم سمّمقرة أظمرى ذل صقرة 

اعمٓمٛمئٜملم إمم أيمرم ُم٠موى، اعم١ميديـ سم٠موصمؼ ٟمٍم، أُمٜملم إمم أـمٞم٥م رزق، وإهن٤م 

 ًمّمقرفؿ سمٕمد أن آُمٜمقا ومٚمٞمِمٙمروا هلل إذن أٟمف ذداذؿ ًمإلي ن.

ٞم٤مٟم٦م وشمٜمٝم٤مذؿ أي٤مت سمٕمد ذًمؽ قمـ اخلٞم٤مٟم٦م هلل واًمرؾمقل، وقمـ اخل -حـ

ُٕم٤مٟم٤مفؿ، صمؿ شم١ميمد ذذا اًمٜمٝمل سمت٘مرير قمٚمٛمٝمؿ سم٤مجلٛمٚم٦م احل٤مًمٞم٦م، ًمتؼمز اًمتٜم٤مومر ذم 

 اًمّمقرة سملم اخلٞم٤مٟم٦م واًمٕمٚمؿ ومٞمخت٤مروا سمٞمٜمٝم ، أُم٤م أن جيٛمٕمقا سملم اخلٞم٤مٟم٦م واًمٕمٚمؿ ومال.

وحتذر أي٤مت سمٕمد اًمٜمٝمل قمـ اخلٞم٤مٟم٦م ُمـ اظمت٤ٌمر قمًػم ذق آظمت٤ٌمر  -ط

٤مرف ًمٙمٚمٞمٝم  ىمد يٖمري سم٠مٟمقاع ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م، وًمٙمـ سم٤مٕوٓد وإُمقال، وم٢من احل٥م اجل

صمؿ شم٘مرن ذذه اًمّمقر سمّمقرة  «ؾتـة»أي٤مت شمؼمز ذذا اإلهمرا  سمٙمٚمٛم٦م ُمّمقرة ذل 

أروع، ذل صقرة ُم٤م قمٜمد اهلل ُمـ أضمر عمـ ي٘م٤موم اإلهمرا  وإٟمف ٕضمر قمٔمٞمؿ، أقمٔمؿ 

 ٤م. ُمـ يمؾ ُم٤م شمّمؾ إًمٞمف اًمٞمد ُمـ اعم٤مل، وُمـ يمؾ ُم٤م يًٕمد اًمٜمٗمس اخل٤مئٜم٦م سم٠موٓدذ

وذم أي٦م إظمػمة ُمـ ذذه أي٤مت صقرة رائٕم٦م ًمٚمت٘مقى وآصم٤مرذ٤م ذم  -ي

احلٞم٤مشملم، وذل صقرة شم١ميمد شمرشم٥م آصم٤مر اًمت٘مقى قمٚمٞمٝم٤م سم  ٓ يدع ٓطمت ل ُمٜمٗمًذا، صمؿ 

 شمٕم٘م٥م أصم٤مر اعمذيمقرة سمآصم٤مر أظمرى ٓ يدريمٝم٤م احلٍم: إذ ختتؿ أي٦م هبذا اًمتٕمٌػم 
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  .﴾ژ ڑ ڑ ک﴿اعمقطمل:                 

 ًم٘مد قمٜمٞم٧م اًمًقرة سم٤معم١مُمٜملم ومرؾمٛم٧م  ؿ ذم آي٤مف٤م إومم صقرة        

ُمنمىم٦م، صمؿ قمت٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ يمراذتٝمؿ ًمٚمخروج وضمدا ؿ ذم اًم٘مت٤مل، صمؿ              

ٟم٤مىمِمتٝمؿ سم٤محلؼ ومٞم  ادقمقه سم٤مًم٤ٌمـمؾ ُمـ أن اهلل مل ُيرد  ؿ أن ي٘م٤مشمٚمقا، صمؿ قمددت 

هبؿ إمم اًمٜمٍم، صمؿ اٟمتٝمزت ومرص٦م ذذا اًمٜمٍم سمٕمض ٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذم اعمٞمدان طمتك اٟمتٝم٧م 

إول ومقوٕم٧م  ؿ اعم٤مدة إومم ذم دؾمتقر اًمٗمقز وذل اًمث٤ٌمت، صمؿ قم٤مجل٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم 

ٟمِمقة اًمٔمٗمر وم٘مررت أٟمف يم٤من ُمـ اهلل ٓ ُمٜمٝمؿ، صمؿ ووٕم٧م  ؿ دؾمتقًرا ؿم٤مُماًل رؾمٛم٧م ذم 

ي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م شمتٌع صمٜم٤مي٤مه صقرة ًمٚمٙم٤مومريـ، وذيمرت اعم١مُمٜملم ذم ظمالل آي٤مشمف ذيمرى، وذم أ

 شمذيمػم اعم١مُمٜملم سمتذيمػم حمٛمد، وشمٗمّمؾ اًمّمقرة اًمتل رؾمٛمتٝم٤م ًمٚمٙم٤مومريـ: 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ﴿

ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

﮹ ﮺  ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲﮳  ﮴ 

﮿  ﯀ ﯁        ﮼  ﮽ ﮾ ﮻

          ڭ ڭ ڭ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڭ ۇ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ 
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ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

﮳  ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ﮲  ۓ

ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 .م43-33إٟمٗم٤مل: [ ﴾ٱائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

سم  يم٤من ُمـ اعمنميملم ُمٕمف قمٜمدُم٤م اضمتٛمٕمقا ذم دار اًمٜمدوة  وذٙمذا شمذيمر حمٛمًدا

اطمًٌقه ذم وصم٤مق صمؿ شمرسمّمقا »ًمٞمٗمٙمروا ذم ـمري٘م٦م ًمٚمخالص ُمٜمف: وم٘م٤مل ىم٤مئؾ ُمٜمٝمؿ: 

. وًمٙمٜمٝمؿ مل ي٠مُمٜمقا ُمٖم٦ٌم طمًٌف، شسمف اعمٜمقن طمتك هيٚمؽ يم  ذٚمؽ ُمـ ىمٌٚمف ُمـ اًمِمٕمرا 

إذا ظمرج أصٌح أظمرضمقه ُمـ سملم أفمٝمريمؿ شمًؽمحيقا ُمٜمف: وم٢مٟمف »وىم٤مل ىم٤مئؾ آظمر: 

يمؿ ُم٤م صٜمع . وًمٙمٜمٝمؿ ظم٤مومقا أن يٕمقد إًمٞمٝمؿ سمٕمد أن شأُمره ذم همػميمؿ ومل يي 

اًمرأي قمٜمدي أن ٟم٠مظمذ ُمـ يمؾ ىمٌٞمٚم٦م »خيرضمقه سم  ٓ ىِمٌؾ  ؿ سمف، وىم٤مل أسمق ضمٝمؾ: 

٤م هنًدا صمؿ ٟمٕمٓمل يمؾ ؿم٤مب ُمٜمٝمؿ ؾمٞمًٗم٤م ص٤مرًُم٤م، صمؿ ييسمف اًمِم٤ٌمب مجٞمًٕم٤م رضسم٦م  ؿم٤مسم 

٤ٌمئؾ يمٚمٝم٤م، ويٕمجز سمٜمق ذ٤مؿمؿ قمـ طمرب ىمريش رضمؾ واطمد ومٞمتٗمرق دُمف ذم اًم٘م

شيمٚمٝمؿ ومٞم٘مٌٚمقن اًمٕم٘مؾ )اًمدي٦م( وٟمًؽميح
(1)

. وم٤مضمتٛمٕم٧م يمٚمٛمتٝمؿ قمغم رأيف صمؿ مل 

يٗمؽمىمقا إٓ قمغم ٟمٞم٦م شمٜمٗمٞمذه وذم ٟمٗمس اًمٚمٞمٚم٦م!: وًمٙمـ اعمنميملم ٓ يٛمٙمرون وطمدذؿ، 

                                      

( 1/227ه اسـم ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت )  وأؾمٜمد( قمـ قمروة ُمرؾماًل 5/384أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف )[( 1)

ـ أيب طم٤مشمؿ )  شم»م. (3/5( واسمـ ذِم٤مم ذم اًمًػمة )1/556( و اًمٓمؼمي ذم اًمت٤مريخ )5/1686واسم
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وم٢من اهلل يٛمٙمر أيًْم٤م، وًمٞمس يمٛمٙمر اهلل ُمٙمر ىمط، وسمٗمْمؾ ُمٙمر اهلل ًمؽ ٟمجقت ي٤م 

د: ومٝمؾ شمذيمر؟ ذؾ شمذيمر يمٞمػ طم٤مـمؽ اهلل سمرقم٤ميتف ومٜمجقت ُمـ يمٞمدذؿ؟ حمٛم

ًٓ قمٚمٞمٝمؿ ومٝمؿ اًمٞمقم يٚمٛمًقن أومم ٟمت٤مئجف؟ وذؾ   ويمٞمػ اٟم٘مٚم٥م ذذا اًمٙمٞمد ٟمٗمًف وسم٤م

 شمذيمر يمٞمػ يم٤من اعمنميمقن ىمٌؾ أن يٛمٙمروا سمؽ؟                  

 ذٜم٤م شمرؾمؿ أي٤مت صقرة اًمٙمٗم٤مر ذم ر  ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ: إذ شمّمػ 

يمٞمدذؿ ًمديـ حمٛمد سمٕمد أن وصٗم٧م يمٞمدذؿ عمحٛمد ذاشمف: وًمٙمـ يمٞمػ                  

 يم٤مٟمقا يٙمٞمدون ًمديـ حمٛمد؟ اؾمٛمٕمقا ُم٤م حيٙمٞمف اهلل مم٤م يم٤مٟمقا يٙم٤مسمرون سمف:

: ذٙمذا ي١ميمدون ؾم قمٝمؿ ُمع ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿

 أهنؿ صؿ ٓ يًٛمٕمقن، وٓ يٕم٘مٚمقن!. 

، وذٙمذا ي١ميمدون ىمدرفؿ قمغم اإلشمٞم٤من سمٛمثٚمف، ﴾ھ ھ ھ ھ ےے﴿

 ع أهنؿ ىمد حُتدوا سمف قمنم ؾمٜمقات ومٚمؿ يًتٓمٞمٕمقا طمٞم٤مًمف ؿمٞمًئ٤م!ُم

، وذٙمذا ي١ميمدون أٟمف ًمٞمس وطمًٞم٤م ُمـ اهلل ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿

 ُمع أهنؿ مل يتٝمٛمقا حمٛمًدا سم٤مًمٙمذب ىمط!

﮸ ﮹﮺  ﮻﮼  ﴿قمغم أن ُمٙم٤مسمرفؿ مل شم٘مػ قمٜمد ذذا احلد وم٘مد ىم٤مًمقا: 

        ، ﴾﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

حلٛمؼ واًمًٗمف: ومٚمق أهنؿ يم٤مٟمقا يرومْمقن دقمقة وهبذا ؾمجٚمقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ اجلٝمؾ وا

حمٛمد ٕهنؿ يرون احلؼ ذم رومْمٝم٤م وًمق أهنؿ يم٤مٟمقا يٌحثقن قمـ احلؼ ًمٞمتٌٕمقه طمٞم٨م 

: ًمٙمٜمٝمؿ ي١مصمرون شاًمٚمٝمؿ إن يم٤من ذذا ذق احلؼ ُمـ قمٜمدك وم٤مذدٟم٤م ًمف»ًم٘م٤مًمقا: -يم٤من 

 ا الك قمغم اشم٤ٌمع حمٛمد وإن يم٤من احلؼ ُمٕمف: ومٝمل اًمٙمؼمي٤م  إذن، وُم٤م أؾمخٗمٝم٤م!
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د دقمقا اهلل أن هيٚمٙمٝمؿ: سمؾ ذؿ دقمقه سمٓمري٘م٦م شمِمٌف أن شمٙمقن حتدًي٤م ًمرؾمقًمف، ًم٘م

 ومٚم ذا مل هيٚمٙمٝمؿ وذق اًمذي مل يتخؾ  قمـ رؾمقل ًمف ىمط؟ 

إٟمف مل هيٚمٙمٝمؿ ًمًٌٌلم: أطمدمه٤م: وضمقد اًمرؾمقل ومٞمٝمؿ: وم٘مد ضمرت ؾمٜمتف سمذًمؽ 

آؾمتٖمٗم٤مر ُمع مجٞمع رؾمٚمف شمٙمريً   ؿ، وإن حمٛمًدا خل٤ممتٝمؿ. أُم٤م اًم٥ًٌم اًمث٤مين: ومٝمق 

 اًمذي أؾمٜمدشمف إًمٞمٝمؿ أي٦م، صمؿ طم٘م٘متف إي٤مم ُمـ سمٕمُد وم٤مؾمتٖمٗمر ُمٜمٝمؿ ُمـ أؾمٚمؿ، 

 واؾمتٖمٗمر أسمٜم٤مؤذؿ مجٞمًٕم٤م.                 

 قمغم أن قمدم شمٕمذيٌٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ٓ يٕمٜمل قمدم شمٕمذيٌٝمؿ ذم أظمرة: وم٘مد 

 -ٚمٛملمٓ اعمً-صدوا اعمًٚمٛملم قمـ اعمًجد احلرام، وادقمقا أهنؿ                 

أوًمٞم٤مؤه، ُمع أهنؿ مل يٙمقٟمقا يتحرزون قمـ اعمٜمٙمرات ذم ضمقاره: ومٙم٤من رضم٤م ؿ 

وٟم٤ًمؤذؿ يّمٗمرون ويّمٗم٘مقن طمقًمف وذؿ قمراة ُمتِم٤مسمٙمق إيدي: سمؾ يم٤مٟمقا 

يٕمدون اًمّمٗمػم واًمتّمٗمٞمؼ قمغم ذذه احل٤مل صالَفؿ اًمتل ٓ صالة  ؿ همػمذ٤م، وَُمـ 

صمؿ ادقمقا وٓيتف  (همػمذؿوذؿ اعمت٘مقن ٓ )صدوا قمـ اعمًجد احلرام أوًمٞم٤م ه 

ٕٟمٗمًٝمؿ دون أن يرقمقا ًمف طمرُم٦م يم٤مٟمقا ضمديريـ سم٠من ي٘م٤مل  ؿ ذم أظمرة: 

 .﴾ې ې ې ې ى﴿

وًمٙمـ ذؾ قمرف اًمٙم٤مومرون أن قمدم شمٕمذيٌٝمؿ ذٜم٤م ٓ يٕمٜمل قمدم شمٕمذيٌٝمؿ ذٜم٤مك، 

وذؾ شمدسمروا ُمقىمٗمٝمؿ سمٕمد أن ذ٤مضمر اًمرؾمقل قمٜمٝمؿ وم٤مؿمتد هبجرشمف ؾم٤مقمُد اعم١مُمٜملم، 

ن أُمقا ؿ رظمٞمّم٦م: ًمٞمٍمومقا اًمٜم٤مس قم  يدقمق إًمٞمف، وإٟمف ًمٞمدقمق ذ٤م ذؿ أوٓ  ي٘مدُمق

إمم اهلل، ومٝمؿ إذن يٜمٗم٘مقن أُمقا ؿ ًمٞمّمدوا اًمٜم٤مس قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل، وُمـ صمؿ ومًٞمٜمٗم٘مقهن٤م 

صمؿ ٓ حي٘مؼ إٟمٗم٤مىمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمٖمرض اًمذي ؾمٕمقا إًمٞمف، وم٢مذا ذل طمنٌة قمٚمٞمٝمؿ، 
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ن ويم٤مٟمقا ئمٜمقن اًمٜمٍم ويم٤مٟمقا ئمٜمقهن٤م قمقًٟم٤م  ؿ ؾمٞمًٕمدذؿ، وإذا ذؿ اعمٖمٚمقسمق

طمٚمٞمٗمٝمؿ ذم يمؾ ُمرة، وإذا اًم٤ٌمىمقن ُمٜمٝمؿ قمغم اًمٙمٗمر طمتك اعمقت حينمون إمم ضمٝمٜمؿ 

ٓ جيدون ؾمٌٞماًل أي  ؾمٌٞمؾ إمم همػمذ٤م. عم٤مذا؟ ًمٞمٗمّمؾ اهلل سملم اًمّم٤مًمح وهمػمه: ومٞمٌ٘مك 

اًمّم٤مًمح، ويْمؿ همػم اًمّم٤مًمح سمٕمْمف إمم سمٕمض طمتك إذا ُم٤م أصٌح وطمدة ُمتج٤مٟم٦ًم 

٤م  -أي: سم٠مصح٤مسمف-ًم٘مك سمف ذم اًمًق  واًمٗم٤ًمد أ ذم ضمٝمٜمؿ، وأوًمئؽ ذؿ اخل٤مهون طم٘م 

 وم٘مد ظمنوا أُمقا ؿ سم٢مٟمٗم٤مىمٝم٤م ذم ؾمٌٞمؾ اًمِمٞمٓم٤من، صمؿ ظمنوا أٟمٗمًٝمؿ سمٌ٘م٤مئٝمؿ قمغم 

 اًمٙمٗمر طمتك اعم ت.                  

 ذٜم٤م.. ذٜم٤م شمقؿمؽ اًمّمقرة اًمتل رؾمٛمٝم٤م ًمٚمٙم٤مومريـ أن شمتؿ، ومٞمٚمتٗم٧م إمم 

سم٠من يٌٚمٖمٝمؿ ؿمٞمًئ٤م ومٞمف طمًؿ عمقىمٗمٝمؿ، وم٢مُم٤م اٟمتٝمقا قم  ذؿ ومٞمف رؾمقًمف ًمٞم٠مُمره                 

ُمـ قمداوة ًمٚمرؾمقل وصد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل سم٤مًمدظمقل ذم اإلؾمالم ومٖمٗمر اهلل  ؿ ذم 

 ؿ اًمرؾمقل واعم١مُمٜمقن ذم  أظمرة يمؾ ُم٤م ىمدُمقا ُمـ ذٟمقب ومٚمؿ ي١ماظمذذؿ هب٤م وهمٗمر

ل، وإُم٤م أسوا قمغم اًمدٟمٞم٤م يمؾ ُم٤م ٟم٤م ؿ ُمٜمٝمؿ ىمٌؾ إؾمالُمٝمؿ ومٚمؿ يٓم٤مًمٌقذؿ سمدم أو ُم٤م

يمٗمرذؿ وقمدوافؿ ًمٚمرؾمقل وًمديـ اهلل ومًٞمٜم٤م ؿ ُمـ ا زيٛم٦م ذٜم٤م واًمٕمذاب اخل٤مًمد 

ذٜم٤مك ُم٤م ُمْم٧م سمف ؾمٜم٦م اهلل ذم إوًملم. وقمٚمٞمؽ أهي٤م اًمرؾمقل وقمغم اعم١مُمٜملم ُمٕمؽ أن 

شم٘م٤مشمٚمقذؿ ذم ذذه احل٤مل: طمتك شمْمٛمٜمقا ًمٚمٜم٤مس طمري٦م اًمديـ ومال ُيٙمَره أطمدذؿ قمغم 

 يّمد أطمد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل، وم٢من اؾمتج٤مسمقا ًمدقمقشمٙمؿ سم٤مًمدظمقل ديـ ٓ ي٘متٜمع سمف، وٓ

ذم اإلؾمالم وشمرك اًم٘مت٤مل ضم٤مزاذؿ اهلل قمغم ُم٤م قمٚمؿ ُمـ أقم  ؿ وقم٘مٞمدفؿ، وإن 

اؾمتٛمرأوا اإلقمراض واؾمتٛمروا قمغم يمٗمرذؿ وقمدوافؿ وم٤مؾمتٞم٘مٜمقا أن اهلل ٟم٤مسيمؿ 

م ُمـ يٙمقن ُمٕمف قمٚمٞمٝمؿ، وإٟمف ًمٜمٕمؿ اعمقمم ٓ يْمٞمع ُمـ يتقٓه، وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم ٓ يٜمٝمز
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 سمت٠ميٞمده وٟمٍمه.

وذم أقم٘م٤مب اًمٜمٍم دمٛمع اًمٖمٜم٤مئؿ: وم  طمٙمٛمٝم٤م؟ ويمٞمػ يتٍمف ومٞمٝم٤م؟ 

ومٚمٞمتٚم٘مقا  -أي: اًمٖمٜم٤مئؿ-ًم٘مد ؾم٠مًمقا اًمرؾمقل ُمـ ىمٌؾ قمـ إٟمٗم٤مل 

 اجلقاب اعمٗمّمؾ ذٜم٤م سمٕمد اجلقاب اعمجٛمؾ ذٜم٤مك: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڄ ڃ ڃ  ڄ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ڱ ڱ ں ں  ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

﮲  ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ  ھ ھھ ے ے ۓ ۓ

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې 

 .م44-41إٟمٗم٤مل: [ ﴾ې

قرة  إن هلل مخس اًمٖمٜمٞمٛم٦م، أي همٜمٞمٛم٦م يم٤مٟم٧م، ذذا ذق شمٗمّمٞمؾ اجلقاب اعمجٛمؾ ذم أول اًًم

ٟمٗم٤مل هلل واًمرؾمقل، وذق سمٕمٞمٜمف احلٙمؿ اًمذي جي٥م أن يٕمٚمٛمقه ويذقمٜمقا ًمف ذٜم٤م.   سم٠من ا

وإذا يم٤من ىمد اٟمت٘مؾ هبؿ ذٜم٤مك ُمـ طمدي٨م إٟمٗم٤مل إمم طمدي٨م اإلي ن ذم هقم٦م 

وطمًؿ، وم٢مٟمف ذٜم٤م أيًْم٤م ىمد أهع إمم آٟمت٘م٤مل هبؿ، طملم ضمٕمؾ إي هنؿ سمف وسم  أٟمزل 

 قمغم رؾمقًمف ذق ه اإلذقم٤من حلٙمٛمف. 
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ٜمف أقم٘م٥م طمدي٨م اإلي ن سم٘مّم٦م اخلروج، أُم٤م ذٜم٤م وم٘مد ضمٕمؾ ُمـ يقم اًمٗمرىم٤من وًمٙم

اًمذي اًمت٘مك ومٞمف اجلٛمٕم٤من فمروًم٤م عم٤م أٟمزل قمغم قمٌده مم٤م جي٥م أن ي١مُمٜمقا سمف، صمؿ سمدأ 

 يّمػ ذذا اًمٞمقم وُم٤م يم٤من ومٞمف. 

إٟمف يقم سمدر اًمٞمقم اًمذي اًمت٘مك ومٞمف اإلي ن واًمٙمٗمر وضمًٝم٤م ًمقضمف، وٕول ُمرة، 

ع اًم٘مٚم٦م واًمْمٕمػ قمغم اًمٙمٗمر ذي اًمٙمثرة واًم٘مقة، وسمدا اًمٗمرق ُمـ وم٤مٟمتٍم اإلي ن ُم

 ذًمؽ احللم واوًح٤م سملم قمٝمد وقمٝمد.

وذق يقم سمدر إذ أٟمتؿ أهي٤م اعم١مُمٜمقن ذم ضم٤مٟم٥م اًمقادي إىمرب إمم اعمديٜم٦م، 

واًمٙمٗم٤مر ذم اجل٤مٟم٥م أظمر، وذم ُمٙم٤مٟمٙمؿ أٟمتؿ طم٤مضم٦م ؿمديدة إمم اعم٤م  وأرض شمًقخ 

  يمثػم، وأرض ص٤محل٦م ًمٚمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م ذم همػم ُمِم٘م٦م إىمدام ومٞمٝم٤م، وذم ُمٙم٤مهنؿ ُم٤م

وٓ قمن، وىمد ٟمج٤م أسمق ؾمٗمٞم٤من سم٤مًمٕمػم ُمٜمذ اًمتزم ؾم٤مطمؾ اًمٌحر، واًمت٘مٞمتؿ أٟمتؿ سم٘مريش 

قمغم همػم ُمققمد، وذم طم٤مًم٦م ُمـ اًمْمٕمػ مل شمٙمقٟمقا ًمؽموقا سمٚم٘م٤مئٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م ًمق يمٜمتؿ 

 ذذه احل٤مل ُمتقاقمديـ هبذا اًمٚم٘م٤م ، ومٝمؾ رأيتؿ يمٞمػ أراد اهلل أن يٚمت٘مل اجلٛمٕم٤من قمغم

وُمع ذذا اًمٗمرق اًمِم٤مؾمع ًمٞمح٘مؼ وقمده ًمٙمؿ سم٤مًمٜمٍم وذق إُمر اًمذي مل يٙمـ ُمـ 

وىمققمف سمد؟ وذؾ قمرومتؿ أٟمف إٟم  وقمديمؿ اًمٜمٍم صمؿ طم٘م٘مف ًمٙمؿ قمغم وٕمٗمٙمؿ ًمٞمتْمح 

ًمٚمجٛمٞمع احلؼ واًم٤ٌمـمؾ ومٞمخت٤مر يمؾٌّ ُم٤م يريد ًمٜمٗمًف ُمـ إي ن حيٞمٞمف أو يمٗمر يٛمٞمتف ومال 

 اًمقاوح٦م اًمتل ؿم٤مذدذ٤م اجلٛمٞمع واؾمتٞم٘مٜمقا هب٤م؟ يٌ٘مك حمؾ ًمالقمتذار سمٕمد اًمٌٞمٜم٦م 

وذق يقم سمدر إذ يٖمِمٞمٙمؿ اًمٜمٕم٤مس أُمٜم٦م ُمٜمف، صمؿ يريؽ ي٤م حمٛمد ذم اعمٜم٤مم يم٠من أقمدا ك 

ىمٚمٞمؾ ًمتخؼم أصح٤مسمؽ سمرؤي٤مك ومٞمثٌتٝمؿ ذًمؽ، وًمق أٟمؽ رأيتٝمؿ ذم اعمٜم٤مم قمغم طم٘مٞم٘متٝمؿ 

ومِمؾ ُم١ميمد، وأظمؼمت أصح٤مسمؽ سم  رأي٧م ًمٙم٤من اًمتٜم٤مزع ذم اعمقىمػ وؾمٞمٚم٦م حم٘م٘م٦م إمم 
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أُم٤م وذق اًمٕمٚمٞمؿ سم  ختٗمؼ قمٚمٞمف اًم٘مٚمقب ُمـ ؿمج٤مقم٦م أو ضمٌـ، وُمـ صؼم أو ضمزع، وم٘مد 

 ذٞم٠م  ؿ يمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمج٤مقم٦م واًمّمؼم، وؾمٚمٛمٝمؿ ُمـ اًمتٜم٤مزع واًمٗمِمؾ. 

وذق يقم سمدر إذ شمٚمت٘مقن سم٤مٕقمدا ، ومٞمقدع ىمٚمقسمٙمؿ اإلي ن سمٜمٍمه، يٛمديمؿ 

ىمٚم٦ًم ٓ ُيٕم٠ٌم  -اًمٞم٘مٔم٦م ٓ ذم اعمٜم٤مم ذم-سمٛمالئٙمتف ُمٌنميـ هبذا اًمٜمٍم، ويريٙمؿ اًمٙمٗم٤مَر 

هب٤م، قمغم طملم يٌديٙمؿ  ؿ قمغم طم٘مٞم٘متٙمؿ ىمٚم٦ًم وٕمٞمٗم٦م مل شمًتٕمد ًمٚمحرب: ًمتٝمجٛمقا 

قمٚمٞمٝمؿ ذم ىمقة، ومتٔمٗمروا سم٤مًمٜمٍم، وي٘م٤مسمٚمقيمؿ ذؿ ذم همرور واؾمتٝمت٤مر ومٞمٌق وا سم٤مًمٗمِمؾ 

وا زيٛم٦م، وإمم اهلل وطمده شمرضمع إُمقر يمٚمٝم٤م: ومال ُمٕم٘م٥م حلٙمٛمف ذٜم٤م، وؾمٞمح٤مؾم٥م 

 ه اجلٛمٞمع ذٜم٤مك. وطمد

وذٙمذا شمٗمّمؾ أي٤مت ضمقاب ؾم١ما ؿ قمـ إٟمٗم٤مل، صمؿ شمّمػ اعمقىمٕم٦م 

اًمتل اٟمتٝم٧م سم٤معم١مُمٜملم إمم اًمٜمٍم، أُم٤م اعمقىمٕم٦م ومٞمٙمٗمل أن ٟمجٛمؾ اًم٘مقل ذم 

 وصٗمٝم٤م يم  ومٕمٚمٜم٤م، وأُم٤م اجلقاب ومٛمـ طم٘مف أن ٟم٘مػ ىمٚمٞماًل قمٜمده: 

: ًمٞم٘مرر ُمـ  شپ »ذٙمذا:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿ ًٓ أو

اهلل ذق اعمٕمٓمل، وأن شمقزيع اخلٛمس قمغم اعمًتح٘ملم جي٥م أن ي٘مقم قمغم أول إُمر أن 

 أؾم٤مس ىمقي ُمـ اإلظمالص هلل. 

، ذٙمذا ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿

، وسم٢مقم٤مدة اًمالم ُمع ذي اًم٘مرسمك دون ؾم٤مئر ُمـ سمٕمده: ًمٞمنمومقا ذم ذذا شپ»سم٤مًمٕمٓمػ قمغم 

ذق  اعم٘م٤مم سمذيمرذؿ ُمع اهلل، وًمٞمٙمقن ُمٗمٝمقًُم٤م ُمـ أول وذٚم٦م أن ؾمٝمؿ ذي اًم٘مرسمك ًمٞمس

 ؾمٝمؿ اًمرؾمقل، وأن ُم٤م ىمد شُمقمهف صٚم٦م اًم٘مرسمك ُمـ أهن  ؾمٝمؿ واطمد ًمٞمس صحٞمًح٤م. 

 ،﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ﴿
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: ٕن اًمٖمٜمٞمٛم٦م يمٚمٝم٤م ٓ اخلٛمس وم٘مط إٟم  شٻ »وذٙمذا قمٚمؼ إُمر سم٤مًمٕمٚمؿ ذم 

يم٧ًٌم سمٗمْمؾ اإلي ن سم٤مهلل، واإلي ن سم  أٟمزل قمغم قمٌده حمٛمد ذم يقم سمدر: ُمـ 

سم٤مًمٜمٍم، ووطمل ي١ميمد سمنمى اعمالئٙم٦م، وٟمٍم حي٘مؼ صدق اًمٌنمى ُمالئٙم٦م شمٌنم 

 واًمقطمل يمٚمٞمٝم ، ومٞمج٥م سمحٙمؿ ذذا اإلي ن ٟمٗمًف أن يٕمٚمٛمقا وأن يذقمٜمقا. 

، وذٙمذا أظمػًما ًمٞمدريمقا أن ُم٤م ؾم٤مىمف إًمٞمٝمؿ ُمـ ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿

ٟمٍم وُم٤م رزىمٝمؿ سمف ُمـ همٜمٞمٛم٦م إٟم  ذق سمٗمْمؾ ىمدرشمف ذق قمغم يمؾ ر : وم٘مد يم٤مٟمقا 

 ىمٚم٦م، وُم٤م سم٤مًمْمٕمػ واًم٘مٚم٦م يٙم٥ًم اًمٜم٤مس اًمٜمٍم.  وٕم٤موًم٤م ويم٤مٟمقا

 وًمٙمـ ُم٤م احلٙمٛم٦م ذم ضمٕمؾ اخلٛمس ُمـ ٟمّمٞم٥م ذ١مٓ ؟

إهن٤م ؾمالُم٦م اعمجتٛمع ذل اًمتل شمٗمرض أن جيٕمؾ ضمز  ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ًمتح٘مٞمؼ 

اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م: يمِمٕم٤مئر اًمديـ، ومح٤مي٦م احلدود، وٟمٗم٘م٦م اإلُم٤مم أو رئٞمس اًمدوًم٦م، 

  ٕىمقى قمّم٦ٌم وأطمرصٝمؿ قمغم وذذا ذق ؾمٝمؿ رؾمقل اهلل، وأن خيّمص ضمز

يمراُمتف وأفمٝمرذؿ متثٞماًل ًمنمومف، وذذا ذق ؾمٝمؿ ذوي اًم٘مرى: همػم أٟمف ظم٤مص سمٌٜمل 

ذ٤مؿمؿ وسمٜمل اعمٓمٚم٥م ظم٤مص٦م، وأن ُيرصد ًمٙمؾ ُمـ اعم٤ًميملم واًمٞمت٤مُمك وأسمٜم٤م  اًمًٌٞمؾ 

 ضمز  ي٘مقم سمٛمٓم٤مًمٌٝمؿ ويٗمل سم٤مًمتزاُم٤مفؿ: ٕهنؿ وٕمٗم٤م  ذوو طم٤مضم٦م.

إظمرى: ومٞمٗمٝمؿ أهن٤م ًمٚمٖم٤مٟمٛملم وطمدذؿ، وُم٤م  وشمًٙم٧م أي٦م قمـ إمخ٤مس إرسمٕم٦م

ي٦م ذذا سمٕمد أن ىم٤مشمٚمقا واٟمتٍموا ومجٕمقا اًمٖمٜم٤مئؿ.   يم٤مٟمقا ذم طم٤مضم٦م إمم أن شم٘مرر  ؿ ٔا

وًم٘مد اٟمتٍموا ذم سمدر سم٤مًم٘مقة اعمٕمٜمقي٦م وطمدذ٤م: ومٚمٞمْمع  ؿ إذن أذؿ 

اعمقاد ذم دؾمتقر ذذه اًم٘مقة اًمتل ٓ يًتٖمٜمل قمٜمٝم٤م ضمٞمش حيرص قمغم 

 إمم ىم٤مٟمقن اًمٜمٍم: اًمٗمقز، وًمػمؿمدذؿ 
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ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀڀ  ۈئ ۈئ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ڄ ڄ ڃ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ڱ ڱ ڱ ں ں  گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

﮲  ﮳ ﮴ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ے ے ۓ ۓ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 . م51-45إٟمٗم٤مل: [ ﴾ې

إن اًمث٤ٌمت ذق اعم٤مدة إومم ذم ىم٤مٟمقن اًمٜمٍم: ٕٟمف اًم٥ًٌم إظمػم ًمٚمٖمٚم٦ٌم سملم 

 اًمٗمرد واًمٗمرد، وسملم اجلٞمش واجلٞمش: ومٚمٞمٌدأ سمف إذن. 

واإليمث٤مر ُمـ ذيمر اهلل ذم ُمٞمدان اًم٘مت٤مل ذق اعم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ذذا اًم٘م٤مٟمقن: ٕٟمف 

ٟم٦م سم٤معمقت، واًمِمج٤مقم٦م ذم احلرب، وآقمت د قمغم اهلل: أىمقى سم٤مقم٨م قمغم آؾمتٝم٤م

 ومٚمٞمجٛمع سمٞمٜمف وسملم اًمث٤ٌمت إذن. 

وـم٤مقم٦م اًم٘م٤مئد اًمٕم٤مم ذل مج٤مع اًمٜمٔم٤مم اًمذي ٓ سمد ُمٜمف ًمٙمؾ ضمٞمش: ٕهن٤م ذل اًمتل 

شمٙمٗمؾ شمقطمد اًم٘مقى، وهقم٦م اًمتحرك، ودىم٦م اًمتٜمٗمٞمذ ًمٚمخٓمط: ومٚمتٙمـ ذل اعم٤مدة 

 اًمث٤مًمث٦م ذم ىم٤مٟمقن اًمٜمٍم. 
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ب ىمد شمتٜم٤مزع ا ٞمئ٤مت، أو إطمزاب، أو إومراد، ومٞمٜمتٝمل ذذا اًمتٜم٤مزع وذم زُمـ احلر

سم٤معم١مُمٜملم إمم اًمٗمِمؾ وذذ٤مب اًم٘مقة، وُمـ صمؿ وضم٥م أن ُيٜمٝمقا قمٜمف: وًمق اىمت٣م ذًمؽ 

 وىمػ اًمٕمٛمؾ سمٛمٌدأ اًمِمقرى. وقمد اشم٘م٤م  اًمتٜم٤مزع ُم٤مدة راسمٕم٦م ذم ىم٤مٟمقن اًمٜمٍم. 

ٙمؿ اًمٕمًٙمري اًمذي وًمٚمحرب رضوراف٤م اًمتل ٓ شمًٞمٖمٝم٤م اًمٜمٗمقس: يم٢مقمالن احل

ي٘مٞمد سمٕمض احلري٤مت، واعم٘م٤مـمٕم٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمتل شم٥ًٌم ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمْمٞمؼ، وٟم٘مص 

إؾمٚمح٦م اًمذي يقىمع ذم احلرج، وشمٗمقق اًمٕمدو اًمذي ىمد يدومع إمم اًم٘مٚمؼ، وذل 

رضورات ٓ سمد عمـ يريد اًمٜمٍم ُمـ أن يّمؼم قمٚمٞمٝم٤م راوًٞم٤م هب٤م: وم٤مًمّمؼم إذن ذق 

 ظم٤مُمس اعمقاد ذم ىم٤مٟمقن اًمٜمٍم. 

د حيًـ اعم١مُمٜمقن آؾمتٕمداد ًمٚمحرب: ومٞمِمٕمرون سم٠مهنؿ أذؾ ٕن يٜمٍموا وىم

سم٘مقفؿ: ومٞمحٛمٚمٝمؿ ذذا قمغم آؾمتٕمال  واًمٗمخر ذم طمرص قمغم صمٜم٤م  اًمٜم٤مس 

 وإقمج٤مهبؿ: ومٞمٗمقفؿ ذم ذذه احل٤مل اًمٜمٍم: ٕن ىم٤مٟمقٟمف هيٞم٥م هبؿ ذم ىمقة:

، وُمـ ذٜم٤م ﴾...ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

 قاد ذم ىم٤مٟمقن اًمٜمٍم. اقمتؼم اشم٘م٤م  اًمٌٓمر واًمري٤م  ؾم٤مدس اعم

وي٘متْمٞمٝمؿ اإلي ن ُمع اًمث٤ٌمت وذيمر اهلل وـم٤مقم٦م اًم٘م٤مئد ودمٜم٥م أؾم٤ٌمب اًمٜمزاع 

ُم٤مدة ؾم٤مسمٕم٦م ذل اًمتقيمؾ قمغم اهلل، وذق روح اعمقاد اًم٧ًم -واًمّمؼم واإلظمالص هلل 

وىمقاُمٝم٤م: إذ ٓسمد ُمٜمف سم٤مقمًث٤م قمغم يمؾ ُمٜمٝم٤م، وٟمتٞمج٦م ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م، قمغم أٟمف ذٜم٤م يٕمٜمل 

ؾ اعمٕمريم٦م، وآـمٛمئٜم٤من اًمت٤مم ًمٚمٜمٍم ُمـ سمٕمد، وًمـ حُيرم اًمٜمٍَم آؾمتٕمداد اًمت٤مم ىمٌ

ضمٞمٌش أطمًـ آؾمتٕمداد ًمٚمحرب، واُمتأل صم٘م٦م سم٤مهلل، ومٙمٞمػ إذا مجع إمم ذذه اعم٤مدة 
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 ؾم٤مئر اعمقاد ذم ىم٤مٟمقن اًمٜمٍم؟!.

ٓ  ٟمِمٖمؾ سم٤مًمٜمٍم  ـ  ذم أي٤مت إمم ضم٤مٟم٥م ذذه اعمقاد صقًرا يٜمٌٖمل أ وًمٙم

ٜملم ُمع أن أي٤مت اًمتل ؾمٌ٘متٝم٤م شمتحدث إمم قمٜمٝم٤م، ومٝمل شمٌدأ سمٜمدا  اعم١مُم

اعم١مُمٜملم ٓ قمٜمٝمؿ: ًمتِمٕمر سمجالل ُم٤م شمدقمقذؿ إًمٞمف، وسم٠مٟمف مم٤م ي٘متْمٞمف اإلي ن ويتٓمٚمٌف، 

وشم١ميمد  ؿ أهنؿ ؾمٞم٘م٤مشمٚمقن اًمٙمٗم٤مر طمتً : إذ ختت٤مر اًمنمط اًمذي يٗمٞمد حت٘مؼ اًمقىمقع: 

ضم٤م  ومالطمٝمؿ: ًمتِمٕمر سمقضمقب اًمتزام ُم٤م شمدقمق إًمٞمف، وشمٕم٘م٥م ُم٤مديت اًمث٤ٌمت واًمّمؼم سمر

 ًمتجٛمع إمم اًم٤ٌمقم٨م قمغم اًمث٤ٌمت واًمٜمٍم ٟمتٞمجتٝم  ذم آي٦م واطمدة ىمّمػمة. 

وشمٗمرض قمٚمٞمٝمؿ ـم٤مقم٦م اًم٘م٤مئد اًمٕم٤مم ذم احلرب، وًمٙمـ سمٕمد أن شمّمقرذ٤م ـم٤مقم٦م هلل 

 ورؾمقًمف، وشمٜمٝم٤مذؿ قمـ اًمتٜم٤مزع ومت٘مرٟمف سمٕمقاىم٥م آظمتالف: ُمـ اًمٗمِمؾ وزوال اًمدوًم٦م.

رو٤م وشمًٚمٞمؿ: ًمت١ميمد أٟمف وؾمٞمٚمتٝمؿ إمم  وشمٓم٤مًمٌٝمؿ سم٤مًمّمؼم وذق اطمت ل اعمٙم٤مره ذم

 اًمٜمٍم: وم٢من ُمـ يم٤من اهلل ُمٕمف ٓ يٜمٝمزم أسمًدا. 

وشمٜمٝمك قمـ اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر ًمتٜمٝمك قمـ صٗمتٞمٝمؿ: اًمٌٓمر، واًمري٤م ، وًمٙمٜمٝم٤م شمتٌع 

ذ٤مشملم اًمّمٗمتلم سمّمٗم٦م صم٤مًمث٦م ذل صدذؿ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل: ًمتزيد اعم١مُمٜملم ٟمٗمقًرا ُمـ 

 اًمٌٓمر واًمري٤م ، وذق ُم٤م فدف إًمٞمف. 

ّمقر شمٖمرير اًمِمٞمٓم٤من سم٤مًمٙمٗم٤مر وشمزيٞمٜمف  ؿ ُم٤م يتقرـمقن ومٞمف سمحٙمؿ يمٗمرذؿ ُمـ وشم

ًمت٘م٤مسمؾ -أقم ل ؾمٞمئ٦م وُمـ اٟمًٞم٤مق ورا ه إذ ي١ميمد  ؿ أهنؿ اًمٖم٤مًمٌقن وأٟمف جمػمذؿ 

ذذه اًمّمقرة أظمرى، ذل صقرة اًمِمٞمٓم٤من ٟمٗمًف وذق يتخغم قمٜمٝمؿ ويتؼمأ ُمٜمٝمؿ 

 ن قم٘م٤مب اهلل ؿمديد. وي١ميمد  ؿ أٟمف خي٤مف اهلل ٕٟمف يدرك ُم٤م ٓ يدريمقن وٕ

وحتٙمل ُم٤م ىم٤مًمف اعمٜم٤موم٘مقن وذوو اًم٘مٚمقب اعمريْم٦م: إذ وصٗمقا اعم١مُمٜملم سم٠مهنؿ 
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خمدوقمقن: ظمدقمٝمؿ إي هنؿ ومخرضمقا ىمٚم٦م وٕمٞمٗم٦م ًمٚم٘م٤م  يمثرة ىمقي٦م، ومل ي٘م٤مسمٚمقا 

اؾمتٕمداد اًمٙمٗم٤مر اًمْمخؿ سم٠مي اؾمتٕمداد ُمـ ضم٤مٟمٌٝمؿ: ًمت٘مرر ذم ردذ٤م قمٚمٞمٝمؿ أن 

داُمقا يتقيمٚمقن قمغم اهلل، وأن اًمٜمٍم طمٚمٞمػ  اعم١مُمٜملم أسمٕمد اًمٜم٤مس قمـ اًمٖمرور ُم٤م

اعم١مُمٜملم: ٕن اهلل قمزيز ٓ يٜمٝمزم ُمـ يتقيمؾ قمٚمٞمف، طمٙمٞمؿ ٓ يْمع ا زيٛم٦م طمٞم٨م 

 يٜمٌٖمل أن يقوع اًمٜمٍم. 

وشمّمػ اًمٙم٤مومريـ قمٜمدُم٤م ي٘متٚمقن، وىمد أظمذت اعمالئٙم٦م شميب وضمقذٝمؿ 

هبؿ: إذ  وأىمٗمٞمتٝمؿ ؾمخري٦م ُمٜمٝمؿ، سمٕمد أن دومٕمقا طمٞم٤مفؿ صمٛمٜم٤ًم ًمٚمْمالل، صمؿ شمًتٝمزئ

: ًمٞمِمٕمرذؿ سم٠من اًم٘متؾ ورضب ﴾ۈ ۈ ٴۇ﴿شم٘مقل  ؿ ذم فٙمؿ ٓذع: 

 اعمالئٙم٦م  ؿ ًمـ يٖمٜمٞم٤م قمٜمٝمؿ ُمـ قمذاب اًمٜم٤مر ؿمٞمًئ٤م. 

وأظمػًما شم١ميمد أي٤مت اؾمتح٘م٤مق اًمٙمٗم٤مر  ذا اًمٕمذاب: إذ ذق ٟمتٞمج٦م حمتقُم٦م عم٤م 

، اىمؽمومقه ذم طمؼ أٟمٗمًٝمؿ ُمـ يمٗمر ووالل، وُمـ مح٤مي٦م ًمٚمٙمٗمر واًمْمالل سم٤مًم٘مت٤مل دوهن 

ٓ  ُمـ يًتحؼ اًمٕم٘م٤مب.  ٓ  يٕم٤مىم٥م إ  وذق يمذًمؽ ٟمتٞمج٦م حمتقُم٦م ًمٕمدل اهلل اًمذي ي٘متيض أ
 

وًمٙمـ يمٞمػ قم٤مُمؾ اهلل أُمث٤م ؿ ُمـ اعمٙمذسملم ذم إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م، وذؾ  

أظمذ ذ١مٓ  سم  ىمدُم٧م أيدهيؿ؟ ذٜم٤م شمتحدث اًمًقرة قمـ آل ومرقمقن 

 ظم٤مص٦م، وقمٛمـ ؾمٌ٘مقا آل ومرقمقن قم٤مُم٦م: 

ۈئ ۈئ ى ائ ائەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ 
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 چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڃ ڃ ڃ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ڱ ں  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ھ ے ے  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

﮴  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۓ ۓ﮲﮳ 

 ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ

 ﴾ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

 .م63-52إٟمٗم٤مل: [

وأول ُم٤م ٟمٚمحٔمف ذٜم٤م أن أي٤مت ىمد ضمٕمٚم٧م شمٙمذي٥م آل ومرقمقن وُمـ ىمٌٚمٝمؿ ًمٚمرؾمؾ 

قم٤مدة وافمٌقا قمٚمٞمٝم٤م، وأهن٤م ىمد ذيمرت ذًمؽ ُمرشملم: ذق ذم إطمدامه٤م: يمٗمر ُمٜمٝمؿ سمآي٤مت اهلل، 

ۈئ ۈئ ﴿: وذم اًمث٤مٟمٞم٦م: شمٙمذي٥م سمآي٤مت رهبؿ، أُم٤م اًمٜمتٞمج٦م ومٝمل ذم احل٤مًم٦م إومم

 .﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ﴿، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م: ﴾ېئېئ

ًم٘مد يمٗمر آل ومرقمقن سمآي٤مت رهبؿ: إذ قم٤مٟمدوا رؾمٚمف إًمٞمٝمؿ، ويمٗمروا سمٜمٕمٛمف قمٚمٞمٝمؿ، 

ًٓ أن يٕم٤مىمٌقا قمغم ذذا اًمٙمٗمر سم٢مهمراىمٝمؿ ذم اًمٞمؿ، وأن حيرُمقا مجٞمع اًمٜمٕمؿ  ومٙم٤من قمد

 اًمتل أٟمٙمروذ٤م، وُمـ سمٞمٜمٝم٤م: ٟمٕمٛم٦م احلٞم٤مة.

ومرقمقن يم٤مٟمقا فم٤معملم ُمثٚمٝمؿ: وم٠مٟمٙمروا اهلل ويمذًمؽ يم٤من أوًمئؽ اًمذيـ ؾمٌ٘مقا آل 

إ ٤ًم واطمًدا، وشمٜمٙمروا ًمف ُمٜمٕمً  ورسم ٤م: وُمـ صمؿ أظمذذؿ سمذٟمقهبؿ يم  أظمذ آل ومرقمقن، صمؿ 

ؾ قمذاب ذ١مٓ  وأوًمئؽ ذم ىمقًمف:  ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ومّم 
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 ﴾ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 .م43[اًمٕمٜمٙمٌقت: 

وذق يّمػ ُم٤م أٟمزل سم٘متغم ىمريش ذم  -أي  فمٚمؿ-ؿ وًم٘مد ٟمٗمك اهلل قمـ ٟمٗمًف اًمٔمٚم

سمدر ُمـ قمذاب، أُم٤م ذٜم٤م ومٝمق ي١ميمد أٟمف ًمٞمس ُمـ ؾمٜمتف ذم ظمٚم٘مف أن يٖمػم طم٤مل ىمقم 

ٓ  إذا همػموا ذؿ أطمقا ؿ، ومٚمؿ يًتجٞمٌقا ًمرؾمٚمف، ومل يّمدىمقا سمٙمتٌف،  أٟمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ إ

ٜم٦م وإُمـ ومل يِمٙمروا ًمف ٟمٕمٛمف. إٟمف طمٞمٜمئذ يٛمٜمحٝمؿ سمدل اًمٜمٕمؿ ٟم٘مً ، وسمدل اًمٓمٛم٠مٟمٞم

اوٓمراسًم٤م وىمٚمً٘م٤م، وسمدل احلٞم٤مة ذاليًم٤م، وذق ذم أظمرة ؾمٞمح٤مؾمٌٝمؿ قمغم أهنؿ مل 

يًتٌ٘مقا ٟمٕمٛمف قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمِمٙمر ًمف، ومل يٕمؽمومقا سمرؾمٚمف إًمٞمٝمؿ ومٞم١مُمٜمقا سمف، وؾمٞمٙمقن 

طم٤ًمسمف  ؿ طم٤ًمب ُمـ يٕمد قمٚمٞمٝمؿ يمؾ ر : ٕن ؾمٛمٕمف ىمد ؾمجؾ قمٚمٞمٝمؿ يمؾ 

 مجٞمًٕم٤م. يمٚم فؿ، وقمٚمٛمف ىمد أطم٤مط سمذٟمقهبؿ وأظمٓم٤مئٝمؿ 

ويٜمتٝمل احلدي٨م قمـ اعمثؾ اًمًٞمئ اًمذي شم٠مؾم٧م سمف ىمريش ذم يمٗمرذ٤م سم٤مهلل قمٗمًقا 

دون ىمّمد: ومتدُمغ أي٦م مجٞمع اًمٙمٗم٤مر ىمٌؾ ىمريش سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا فم٤معملم، صمؿ شمٕمقد 

ًمتتحدث إمم حمٛمد قمـ سمٕمض اًمذيـ يمٗمروا سمف، قمـ ذ اًمدواب، أو اًمٞمٝمقد، ومٝمؿ 

ف ذم إسار ٓ يرضمك ُمٕمف إي ن أسمًدا، اًمذيـ يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم طمتك سُمٕم٨م حمٛمد ومٙمٗمروا سم

أُم٤م اًمرؤؾم٤م  ُمٜمٝمؿ ومألهنؿ يم٤مٟمقا حُي٤مدوٟمف، وأُم٤م إشم٤ٌمع ومألهنؿ يم٤مٟمقا ضم٤مُمديـ قمغم 

 شم٘مٚمٞمدذؿ، ٓ ي٘مٌٚمقن اًمٜمٔمر ذم أي٤مت، وٓ ُيٕمٜمقن سم٤مًمٌح٨م ذم احلج٩م.

قمغم أهنؿ مل يٙمتٗمقا هبذا اًمٙمٗمر اًمذي ٓ ُيٜمتٔمر ُمٕمف إي ن: وم٘مد مجٕمقا إًمٞمف اخلٞم٤مٟم٦م 

اًمتل ٓ ُيٜمتٔمر ُمٕمٝم٤م ووم٤م  سمٕمٝمد، سمٕمد أن قم٤مذدوك قمدة ُمرات، ومٜم٘مْمقا قمٝمدذؿ ذم 
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 يمؾ ُمرة، مل يت٘مقا اهلل، ومل خيِمقا أن شم٘م٤مشمٚمٝمؿ ومتٔمٗمر هبؿ.

وًمٙمـ أي٤مت ٓ شمتحدث قمـ اًمٞمٝمقد ذٜم٤م ًمتّمٗمٝمؿ ومح٥ًم: سمؾ ًمت٠مُمر اًمرؾمقل 

ُمثاًل يذيمر ُمـ ظمٚمٗمٝمؿ سمقضمقب  -قمٜمدُم٤م يدريمٝمؿ ذم احلرب-سم٠من جيٕمؾ ُمٜمٝمؿ 

ؽمام اًمٕمٝمقد، واًمٌ٘م٤م  قمغم اإلي ن، إهن٤م شم٠مُمره أن ينمد هبؿ ُمـ ظمٚمٗمٝمؿ، أي: أن اطم

يٜمٙمؾ هبؿ ذؿ، ويٖمٚمظ قمٚمٞمٝمؿ، ويثخـ ومٞمٝمؿ: ًمػميب ُمـ يٌ٘مك ُمٜمٝمؿ، ويٕمظ أُمث٤م ؿ، 

 ًمٕمٚمٝمؿ يتذيمرون ومال يٙمٗمرون وٓ خيقٟمقن قمٝمًدا. 

وذذه ذل اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًمتٜمٙمٞمؾ هبؿ: ومٚمٞم٧ًم ذل طم٥م احلرب وٓ اًمٓمٛمع ذم 

ئٛمٝم٤م إذ احلرب ذم ٟمٔمر اإلؾمالم ٓ شمٕمدو أن شمٙمقن رضورة اضمت قمٞم٦م، ي٘مّمد هب٤م همٜم٤م

أهيا افـاس ال ََتَـَّوا »دطمض اًم٤ٌمـمؾ وٟمٍم احلؼ: وًمذًمؽ ىم٤مل اًمرؾمقل ذم ظمٓم٦ٌم ًمف: 

فؼاَء افعدو، وشؾوا اهللَ افعاؾقَة، ؾنذا فِؼقتؿوهم ؾاصزوا، واظؾؿوا أن اجلـة حتت 

شطالل افسقوف
(1)
. 

أي٤مت رضورة اًمتٜمٙمٞمؾ سمٜم٤مىميض اًمٕمٝمد ُمـ اًمٞمٝمقد  وسمٕمد أن شم١ميمد 

اًمذيـ اقمت٤مدوا حتلم اًمٗمرص٦م ًمٞمنمد اعم١مُمٜمقن سم٢مذاليمٝمؿ شمٚمؽ اجلٛمقع 

-اًمتل شمٜمتٔمر ومرصتٝم٤م ًمالٟم٘مْم٤مض قمٚمٞمٝمؿ وذق ُمٌدأ يتٗمؼ قمٚمٞمف ىم٤مدة ذذا اًمٕمٍم 

شمْمع ىم٤مقمدة طمرسمٞم٦م شمتٗمؼ وروح اإلؾمالم: ومتٓم٤مًم٥م اًمرؾمقل سم٠من يٕمٚمـ ُمٕم٤مذديف ُمـ 

ٝمقد أو همػمذؿ إذا ذق شمقىمع ُمٜمٝمؿ اخلٞم٤مٟم٦م سم٠مٟمف ىمد ومًخ ُمٕم٤مذدشمف ُمٕمٝمؿ، اًمٙمٗم٤مر أو اًمٞم

همػم أهن٤م شمقضم٥م أن يٙمقن ذذا اإلقمالن سمٗمًخ اعمٕم٤مذدة قمغم ؾمقا ، أي: قمغم ـمريؼ 

                                      

 شم»م. (1742وُمًٚمؿ ) ،(3324أظمرضمف اًمٌخ٤مري )[( 1)
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واوح ٓ ظمداع ومٞمف، وٓ اؾمتخٗم٤م ، وٓ ظمٞم٤مٟم٦م وٓ فمٚمؿ: ومٝمذه اًمتًقي٦م سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ 

يًتٛمًؽ هب٤م اإلؾمالم ذم طمرص ذم اًمٕمٚمؿ سمٜم٘مض اًمٕمٝمد ىمٌؾ آؾمتٕمداد ًمٚمحرب أُم٤مٟم٦م 

 قمٚمٞمٝم٤م: ٕن اهلل ٓ حي٥م اخل٤مئٜملم، وٓ يرى اخلٞم٤مٟم٦م ذم أي صقرة ُمـ صقرذ٤م. 

أُم٤م اًمٞمٝمقد وم٢من قمٚمٞمٝمؿ أن يٕم٘مٚمقا ومال ئمٜمقا أهنؿ سمخٞم٤مٟمتٝمؿ عمحٛمد ىمد ؾمٌ٘مقا إمم 

اًم٘مت٤مل ُمتحٚمٚملم ُمـ قمٝمقدذؿ ومْمٛمٜمقا اًمٔمٗمر أو ؾمٌ٘مقا إمم اًمتدسمػم ٟم٤مؾملم ُم٤م قم٤مذدوا 

ومْمٛمٜمقا ٟمج٤مح اخلٓم٦م: ٕهنؿ ٓ يٕمجزون اهلل سمخٞم٤مٟم٤مفؿ: ومًٞمٚم٘مقن  اهلل قمٚمٞمف

ًٓ قمٚمٞمٝمؿ.  ضمزا ذ٤م، وٓ يٕمجزوٟمف سمٛمٙمرذؿ: وم٘مد رأوا يمٞمػ أطمٌٓمف وضمٕمٚمف وسم٤م

وأُم٤م أٟمتؿ أهي٤م اعم١مُمٜمقن وم٢من قمٚمٞمٙمؿ أن شمٕمدوا ًمٚمحرب اًمقاىمٕم٦م ٓ حم٤مًم٦م سمٓمٌٞمٕم٦م 

شمًتٓمٞمٕمقن ُمـ  يمؾ  ُم٤م-اًمٍماع سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ وسمحٙمؿ ظمٞم٤مٟم٦م اًمٞمٝمقد ًمٙمؿ 

أؾم٤ٌمب اًم٘مقة، وُمـ حتّملم اًمثٖمقر: ومال شم٘مٍموا اؾمتٕمداديمؿ قمغم ٟمقع ُمـ اًمًالح 

دون ٟمقع، وٓ ختّمقا سمٛمراسمٓمتٙمؿ صمٖمًرا دون صمٖمر: ٕن ؾمالُم٦م اًمدوًم٦م شمًتٚمزم 

اؾمتٕمداد ضمٞمِمٝم٤م ًمٙمؾ ُمٗم٤مضم٠مة، ذم يمؾ وىم٧م، وٓ شمٌخٚمقا سم٤مإلٟمٗم٤مق ذم ذذا اًمًٌٞمؾ: 

ومٞمٝم٤م، ومٞمقومٞمٙمؿ ضمزا يمؿ قمٚمٞمف يم٤مُماًل، صمؿ  ٕن اهلل ؾمٞمحٗمظ ًمٙمؿ يمؾ ُم٤م أٟمٗم٘متٛمقه

ًمٞمٙمـ ذدومٙمؿ ُمـ ذذا اإلٟمٗم٤مق، وذًمؽ آؾمتٕمداد ذق إرذ٤مب يمؾ قمدو هلل وًمٙمؿ: 

ُمـ هيقد يمٗمروا سم٤مهلل وسمرؾمقًمف وسمٙمتٌف، صمؿ راطمقا يؽمسمّمقن سمٙمؿ اًمدوائر، ويتٛمٜمقن 

ًمٙمؿ ا زيٛم٦م وا الك، وُمـ أقمدا  آظمريـ يٕمٚمٛمٝمؿ اهلل وٓ شمٕمٚمٛمقهنؿ أٟمتؿ: ٕهنؿ 

اجلـ، أو ٕهنؿ أٟم٤مس ُمٜم٤موم٘مقن يتٔم٤مذرون سم٤مإلي ن ومال شمٕمٚمٛمقن قمداوفؿ ًمٙمؿ،  ُمـ

 أو ٕهنؿ سمٕمٞمدون قمٜمٙمؿ يم٤مًمروم واًمٗمرس. 

وذٙمذا شمّمؾ أي٤مت سملم اعم٤ميض واحل٤مرض: ومتِمٌف يمٗمًرا سمٙمٗمر، وقم٘م٤مسًم٤م  

سمٕم٘م٤مب، صمؿ شمتحدث قمـ اًمٞمٝمقد ومت٘ميض ذم ُمقىمػ اعمًٚمٛملم ُمٜمٝمؿ ىمْم٤مً  
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 قمد احلرسمٞم٦م ا ٤مُم٦م: طم٤مؾمً ، صمؿ شمْمع ذذه اًم٘مقا

وضمقب اًمِمدة ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م ٟم٤مىميض اًمٕمٝمد، طمتك يٕمتؼم هبؿ همػمذؿ، ومتٙمقن  -أ

 ًمٚمٕمٝمقد طمرُمتٝم٤م. 

ٟمٌذ اًمٕمٝمد إذا ظمٞمػ ُمـ اًمٓمرف أظمر أن خيقن ومٞمف، وفمٝمر ذًمؽ ذم ىمقًمف  -ب

 أو قمٛمٚمف، قمغم أن يتؿ ذًمؽ سمٓمري٘م٦م سحي٦م واوح٦م ٓ شمِمٌف اخلٞم٤مٟم٦م ذم ر . 

أن شمٕمد يمؾ ُم٤م شمًتٓمٞمٕمف ُمـ ىمقة ًم٘مت٤مل أقمدائٝم٤م، وأن  قمغم اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م -جـ

 شمدرب اًمِم٤ٌمن وشمزودذؿ سم٤مًمًالح، وأن متٙمـ ًمٚمٜمٔم٤مم ذم يمؾ ُمراوم٘مٝم٤م. 

 قمغم اعمًٚمٛملم أن حيّمٜمقا اًمثٖمقر ًمتٙمقن طمدودذؿ آُمٜم٦م.  -د

ٓ  شم٠مُملم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم. -هـ  ًمٞمس ًمٚمًٚمؿ اعمًٚمح ذم اإلؾمالم ُمـ ذدف إ

ٓ  أًم٘مقا قمغم اعمًٚمٛملم أن يٜمٗم٘مقا  -و ذم ؾمٌٞمؾ شمًٚمٞمح اًمدوًم٦م شمًٚمٞمًح٤م يم٤مُماًل، وإ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿سم٠ميدهيؿ إمم اًمتٝمٚمٙم٦م، يم  شمٍمح سمذًمؽ آي٦م: 

 . ﴾ہہ

ومتيض اًمًقرة سمٕمد ذًمؽ ذم ووع دؾمتقر احلرب يم  يراذ٤م اإلؾمالم، 

أي: قمغم أهن٤م رضورة اضمت قمٞم٦م ٓ شم٘مّمد ًمذاف٤م، وٓ يراد هب٤م اًمرسمح أو 

 اعمٖمٜمؿ اعم٤مدي. 

ٱ  ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب ی﴿

 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ  چ چ چ ڇ
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ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ 

 .م66-61إٟمٗم٤مل: [ ﴾ۓ ﮲ ﮳ ﮴ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ا يٕمٜمل إُمر سم٘مٌقل اًمًٚمؿ دون ىمٞمد ُمتك ُم٤مل إقمدا  اعمح٤مرسمقن إًمٞمف؟ وإٓ وم ذ

وُم٤مذا يٕمٜمل إُمر سمتٗمقيض إُمر يمٚمف إمم اهلل سمٕمد إُمر سم٘مٌقل اًمًٚمؿ؟ سمؾ ُم٤مذا يٕمٜمل 

، سمٕمد إُمر سم٘مٌقل اًمًٚمؿ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ىمقًمف: 

 وسم٤مًمتقيمؾ يمٚمٞمٝم ؟

ٕمٞمػ يٚمج٠م إًمٞمف وًمٙمـ اًمًٚمؿ اًمذي يدقمق إًمٞمف اإلؾمالم ًمٞمس ذق ؾمالم اًمْم

ومراًرا ُمـ شمٌٕم٤مت احلرب أو ي٠مؾًم٤م ُمـ اًمٜمٍم: وإٟم  ذق ؾمالم إىمقي٤م : إىمقي٤م  

سمٗم٘مٝمٝمؿ، وسم٢مي هنؿ، وسمّمؼمذؿ، وإىمقي٤م  سمٙمٗم٤مي٦م اهلل  ؿ! ذق ؾمالم إىمقي٤م : 

يرطمٌقن سمف طمتك طملم يريد سمف إقمدا  اًمٙمٞمد، وجيٕمٚمقن ُمـ ُمٞمٚمٝمؿ إًمٞمف وؾمٞمٚم٦م 

إمم ومرص٦م يٖمتٜمٛمقهن٤م، وذق ؾمالم إىمقي٤م  اًمذيـ أُمرذؿ ٓؾمتٙم ل اًم٘مقة، أو ؾمٌٞماًل 

اهلل ذم ذذه أي٤مت ٟمٗمًٝم٤م سم٠من يث٧ٌم اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ًمٕمنمة ُمـ اًمٙمٗم٤مر، صمؿ ايمتٗمك 

سم٠من يث٧ٌم اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ٓصمٜملم: ومٝمؿ إىمقى طمتك  -ٕٟمف يٕمٚمؿ ومٞمٝمؿ وٕمًٗم٤م-ُمٜمٝمؿ 

 ذم طم٤مل اًمْمٕمػ. 

 أُمر سم٤مًم٘مت٤مل. وًمٜمٕمد إمم أي٤مت، ًمٜمرى ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ أُمر سم٤مًمًٚمؿ، و

شمتحدث قمـ ومرض ُمِمٙمقك ذم وىمققمف، وُمِمٙمقك ذم اًمٖم٤مي٦م  إهنا أواًل:

قمغم أي طم٤مل -ُمٜمف طملم ي٘مع، وذق ضمٜمقح اًمٙمٗم٤مر ًمٚمًٚمؿ: ًمؽُِمشم٥م قمٚمٞمف طملم ي٘مع 
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أُمر اًمرؾمقل سم٘مٌقل اًمًٚمؿ، صمؿ شم٘مرر ذذا إُمر سم٠مُمر آظمر: إذ  -ودون أي حتٗمظ

ف: ٕٟمف يًٛمع يمؾ ُم٤م ي٘مقل شمقضم٥م قمٚمٞمف اًمتقيمؾ قمغم اهلل وشمٗمقيض إُمر يمٚمف إًمٞم

 اًمٙمٗم٤مر، ويٕمٚمؿ يمؾ ُم٤م جيقل ذم أذذ٤مهنؿ، ويمؾ ُم٤م شمٜمٓمقي قمٚمٞمف ضمقاٟمحٝمؿ. 

شمّمقر ومرًو٤م ممٙمـ اًمقىمقع، سمؾ ممٙمٜم٤ًم أن يتجدد وىمققمف ُمرة سمٕمد  وهي ثاكًقا:

ُمرة، وذق إرادة اًمٙمٗم٤مر ظمداع اًمرؾمقل سمٛمٞمٚمٝمؿ إمم اًمًٚمؿ: ًمؽُمشم٥م قمٚمٞمف وقمًدا ُم١ميمًدا 

سمٜمٍمه إي٤مه، أي: ًمتحتؿ قمٚمٞمف ىمٌقل اًمًٚمؿ طمتك ُمع ومرض سمٙمٗم٤مي٦م اهلل ًمرؾمقًمف، و

 إرادة اخلداع، ُم٤م دام اهلل ىمد يمٗمؾ ًمف اًمٜمٍم قمغم ذ١مٓ  إقمدا .

شمذيمره سمت٠ميٞمد اهلل ًمف ذم سمدر.. شم٠ميٞمده سم  أٟمزل ُمـ ُمالئٙم٦م، وسم  وقمد  وهي ثافًثا:

قمغم  ُمـ ٟمٍم، وسم  أًم٘مك ذم ىمٚمقب اًمٙمٗم٤مر ُمـ رقم٥م، وسم٤معم١مُمٜملم، صمؿ شمذيمره سمٜمٕمٛمتف

اعم١مُمٜملم: إذ أًمػ سملم ىمٚمقهبؿ، ومجٕمؾ ُمٜمٝمؿ إظمقة ُمتح٤مسملم سمٕمد يمراذٞم٦م، ُمتٗم٘ملم سمٕمد 

ؿم٘م٤مق، ُمتٕم٤موٟملم سمٕمد خت٤مذل، وُم٤م يم٤من أطمد همػم اهلل ًمٞمًتٓمٞمع أن يٗمٕمؾ ذذا يمٚمف، 

 وًمق يم٤من حمٛمًدا ٟمٗمًف، وًمق سمذل ذم ؾمٌٞمٚمف يمؾ ُم٤م ذم إرض ُمـ ُم٤مل وُمت٤مع.

اهلل ًمف، وًمٙمٜمٝم٤م شمْمؿ إًمٞمف ذم ذذه  سمٙمٗم٤مي٦م ^ شم١ميمد وقمدذ٤م ًمٚمٜمٌل وهي رابًعا:

اعمرة اعم١مُمٜملم اًمذيـ اشمٌٕمقه: ًمتٌٜمل قمغم ذذا اًمققمد اًمٕم٤مم اًم٘م٤مـمع أُمًرا ًمف سم٠من يدقمق 

اعم١مُمٜملم إمم اًم٘مت٤مل، دقمقة ىمقي٦م ُم١ميمدة، وإمم أن يثٌتقا ًمٕمنمة أُمث٤م ؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر: 

ًمقاطمد وم٢من  ؿ ُمـ إي هنؿ وصؼمذؿ ووم٘مٝمٝمؿ ىمًقى ًمٞمس ًمٚمٙمٗم٤مر ُمثٚمٝم٤م، وؾمٞمٜمتٍم ا

ُمٜمٝمؿ هبذه اًم٘مقى قمغم قمنمة ُمـ اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ ٓ طمظ   ؿ ُمـ إي ن، وٓ ـم٤مىم٦م  ؿ 

 قمغم صؼم، واًمذيـ ٓ يٗم٘مٝمقن ؿمٞمًئ٤م. 

شمرطمؿ وٕمػ اعم١مُمٜملم، ومتٙمتٗمل ُمـ يمؾ ُمٜمٝمؿ سم٠من يث٧ٌم ٓصمٜملم،  وهي خامًسا:
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سمٕمد أن قمٛمؾ سمف ذم همزوة سمدر: ٕن  احلٙمؿ اعمخٗمػ شمٜمًخ احلٙمؿ اًم٤ًمسمؼ وهبذا

ٓصمٜملم وم٘مط ذق طمٙمؿ طم٤مًم٦م اًمْمٕمػ ىمٓمًٕم٤م، وطمٙمؿ طم٤مًم٦م اًم٘مقة أيًْم٤م قمغم  اًمث٤ٌمت

ومرض اًمٜمًخ، وذق ُم٤م ٟمٓمٛمئـ إًمٞمف
(1)

. 

سملم إىمرار ُمٌدأ  -قمغم أن قمددذ٤م ٓ يتج٤موز اًم٧ًم-وذٙمذا دمٛمع ذذه أي٤مت 

اًمًالم ذم ىمقة، واًمدقمقة إمم اًم٘مت٤مل ذم ىمقة أيًْم٤م، وشم١ميمد يمٗم٤مي٦م اهلل ًمرؾمقًمف، ويمٗم٤ميتف 

ف، وشمذيمر سم  يم٤من ُمـ شم٠ميٞمد اهلل ًمرؾمقًمف، وُمـ شم٠مًمٞمٗمف ًم٘مٚمقب اعم١مُمٜملم ذم ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمٕم

ا هب٤م، وشمٕمزو ىمقة اعم١مُمٜملم إمم أرسمٕم٦م قمقاُمؾ ذ٤مُم٦م  أظمقة ُمٙمٞمٜم٦م، سمٕمد أن يم٤من اًمٕمدا  ُمًتٌد 

ڭ﴿ذل: اإلي ن، واًمٗم٘مف، واًمّمؼم، واًمتقيمؾ، اًمذي يِمػم إًمٞمف ىمقًمف:  ﮴   ﴾﮳

عمثٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر، سمٕمد أن ـم٤مًمٌتٝمؿ ًمٗمؽمة سم٠من وشمٓم٤مًم٥م اعم١مُمٜملم سمّمٗم٦م دائٛم٦م سم٠من يثٌتقا 

 يثٌتقا ًمٕمنمة أُمث٤م ؿ. 

وُمـ دؾمتقر احلرب أطمٙم٤مم إهى، ومٝمؾ شمٖمٗمؾ ذذه إطمٙم٤مَم ؾمقرُة 

 سمدر؟ ويمٞمػ شمتحدث قمـ إهى؟ ًمت٘مرأوا ذذه أي٤مت: 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ﴿

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

حب خب مب ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئجب  ېئ ىئ ىئ ىئ ی

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ىب يب

ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

                                      

 ُمـ ذذا اًمٙمت٤مب.  (31ص)اٟمٔمر: ( 1)
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 .م71-67إٟمٗم٤مل: [ ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ

ومٝمؾ رأيتؿ يمٞمػ سمدأت سمٕمت٤مب ُمـ اهلل ًمٜمٌٞمف قمغم أٟمف أه أقمداً  ًمف ومٚمؿ ي٘متٚمٝمؿ، 

ُمع أٟمف ًمد   يٛمٙمـ ًمف إرض؟ ويمٞمػ صمٜم٧م سمٕمت٤مب ُمـ اهلل ًمٚمٛم١مُمٜملم قمغم أهنؿ آصمروا 

اًمٗمدا  ُمع أٟمف قَمَرٌض زائؾ قمغم ُم٤م قمٜمد اهلل ُمـ صمقاب ُم٘مٞمؿ؟ يمٞمػ أقم٘م٧ٌم ذذيـ 

: إذ ذل إي   ﴾وئ وئ ۇئ﴿اًمٚمقٟملم ُمـ اًمٕمت٤مب سمٚمقن صم٤مًم٨م شم٘مرره اًمٗم٤مصٚم٦م 

إمم ُم٤م يم٤من يٜمٌٖمل ًمٚمٜمٌل وًمٚمٛم١مُمٜملم ُمـ قمزة شمًتٚمزم إيث٤مر اًمًٞم٤مدة سم٘متؾ إقمدا  قمغم 

ر  ذم ُمقوٕمف، ومال ي٠مهوا اًمٗمدا  سم٠مهذؿ، وُمـ طمٙمٛم٦م شم٘متْمٞمٝمؿ أن يْمٕمقا يمؾ 

ا طمٞم٨م يم٤من يٜمٌٖمل أن ي٘متٚمقه؟  قمدو 

وذؾ أدريمتؿ يمٞمػ آظمذذؿ اهلل قمغم إه ذم أول ُمٕمريم٦م سملم اإلؾمالم واًمٙمٗمر، 

ٓ  يٕمذهبؿ قمغم  ر ىمديً  أ ٤م أن ي٘مع هبؿ، ًمقٓ أٟمف ىمد  وم٠ميمد  ؿ أن قمذاسًم٤م قمٔمٞمً  يم٤من طمري 

ٓ  يٕمذهبؿ ُم٤م دام اًمرؾمقل ومٞمٝم ٓ  يٕمذهبؿ وذؿ يًتٖمٗمروٟمف قمغم ذذا اًمذٟم٥م، وأ ؿ، وأ

 ُم٤م سمَدر ُمٜمٝمؿ؟

، أٟمف ىمد ﴾ی ی ی جئ حئمئ﴿وذؾ عمًتؿ وأٟمتؿ شم٘مرأون سمٕمد ذذا: 

أهمٗمؾ اًمٗمدا  اًمذي أظمذوه ُمـ إهى: ًمٞمتحدث قمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م، وأٟمف ىمد أطمؾ  ؿ 

أيمٚمٝم٤م ـمٞم٦ٌم همػم ظمٌٞمث٦م وٓ ممٜمققم٦م، صمؿ أُمرذؿ سمت٘مقى اهلل: يم٠مٟمف يِمػم إمم أن ُم٤م ومٕمٚمقه 

ؾ اًمٗمدا  ىمٌؾ أن ي١مذن  ؿ ومٞمف مل يٙمـ ُمـ اًمت٘مقى: و ذا أيمدت اًمٗم٤مصٚم٦م أٟمف ُمـ أيم

 . شٹ ٹ»
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ًم٘مد ذيمرت يمت٥م اًمتٗمًػم واًمًػمة ىمّم٦م أهى سمدر، وُم٤م يم٤من ُمـ 

ًمٚمّمح٤مسم٦م ذم أُمرذؿ سمٛمثؾ ُم٤م ٟمٜم٘مٚمف ذٜم٤م قمـ  اؾمتِم٤مرة رؾمقل اهلل 

يٕمٜمل: يقم -ىم٤مل: عم٤م أهوا إؾم٤مرى  أمحد وُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 

وم٘م٤مل  .«ما ترون يف همالء األشارى؟»ٕيب سمٙمر وقمٛمر:  ىم٤مل رؾمقل اهلل  -سمدر

سمٙمر: ي٤م رؾمقل اهلل، ذؿ سمٜمق اًمٕمؿ واًمٕمِمػمة، أرى أن شم٠مظمذ ُمٜمٝمؿ ومدي٦م ومتٙمقن ىمقة  أسمق

ما ترى يا ابن »: ًمٜم٤م قمغم اًمٙمٗم٤مر وقمًك اهلل أن هيدهيؿ ًمإلؾمالم. وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ى اًمذي رأى أسمق سمٙمر وًمٙمٜمٜمل أرى أن متٙمٜمٜم٤م ٓ واهلل، ٓ أر»وم٘م٤مل:  .«اخلطاب؟

ومٞميب قمٜم٘مف ومتٙمٜمٜمل ُمـ ومالن  (أظمل قمكم)ومٜميب أقمٜم٤مىمٝمؿ ومتٛمٙمـ قمٚمٞم ٤م ُمـ قم٘مٞمؾ 

وم٢من ذ١مٓ  أئٛم٦م اًمٙمٗمر وصٜم٤مديد ُمـ ىمراسمتف  ومالًٟم٤م وم٠مرضب قمٜم٘مف وُمٙمـٟمًٞم٥م ًمٕمٛمر( )

. ومٝمِقيشىمريش
(1)
ٖمد ضمئ٧م ُم٤م ىم٤مل أسمق سمٙمر ومل هيق ُم٤م ىمٚم٧م، ومٚم  يم٤من اًم رؾمقل اهلل  

وأسمق سمٙمر ىم٤مقمديـ يٌٙمٞم٤من، ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، أظمؼمين ُمـ أي  وم٢مذا رؾمقل اهلل 

ر  شمٌٙمل أٟم٧م وص٤مطمٌؽ وم٢من وضمدت سمٙم٤م  سمٙمٞم٧م وإن مل أضمد شم٤ٌميمٞم٧م ًمٌٙم٤مئٙم . 

أبؽي فؾذي ظرض ألصحابك من أخذهم افػداء، فؼد ظرض »: وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 :Tوأٟمزل اهلل  -ُمٜمف ؿمجرة ىمري٦ٌم-ظعَّ ظذاهبم أدكى من هذه افشجرة 

(2)اذد﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ﴿
. 

                                      

 :ي٘م٤مل :واؾمتحًٜمف ؽذًم أطم٥م   أي :اًمقاو سمٙمن»(: 12/86[ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم ُمًٚمؿ )( 1)

 شم»م. اعمح٦ٌم وا قى ،ذقى ،سمٗمتحٝم٤م هيقى ،اًمقاو سمٙمن اًمٌم  يذق

ًم٘مد : اًْمٗمدا َ  أسمٙمل ًمِٚم ذي قَمَرَض قَمكَم  أصح٤مسُمؽ ُِمـ َأظْمِذِذؿُ »سمٚمٗمظ:  (1763أظمرضمف ُمًٚمؿ رىمؿ )[( 2)

٤ًٌمم. ( سمٚمٗمظ ُمٓم٤مسمؼ عمًٚمؿ شم٘مر1/33. وأمحد )شقُمِرَض قَمكَم  قمذاهُبُؿ أدٟمك ُِمـ ذذه اًمِمجرة  شم»ي
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قمغم رأي ُمٕمٔمؿ اًمّمح٤مسم٦م طملم ىمٌؾ ومدا  إهى مل  وإذا يم٤من ٟمزول اًمٜمٌل 

ُيٕمٗمف ُمـ اًمٕمت٥م واعم١ماظمذة، وم٢من ىمٌقل ذذا اًمٗمدا  ٓ يٜمٌٖمل أن يٙمقن ذق اًمٖم٤مي٦م اًمتل 

ٓمٛمئٜمٝمؿ إمم أهنؿ ًمـ يٜمتٝمل إًمٞمٝم٤م أُمره ُمٕمٝمؿ: سمؾ قمٚمٞمف أن يدقمقذؿ إمم اإلي ن، وأن ي

خينوا سم٢مي هنؿ ُم٤م دومٕمقا ومدا  ومًٞم١مشمٞمٝمؿ اهلل ظمػًما ُمٜمف، وؾمٞمٖمٗمر  ؿ ُم٤م اضمؽمطمقا 

ىم٤مصديـ  ُمـ آصم٤مم، وُم٤م اىمؽمومقا ُمـ ذٟمقب. أُم٤م إن شمٔم٤مذروا سم٘مٌقل دقمقة اًمٜمٌل 

هبذا آدقم٤م  ظمٞم٤مٟمتف واًمٕمقدة إمم ىمت٤مًمف: ومًٞمٛمٙمٜمف ذق وأصح٤مسمف ُمٜمٝمؿ ومٞمٜمتٍمون 

 وأصح٤مسمف ُمٜمٝمؿ قمٜمدُم٤م يمٗمروا سم٤مهلل وسمٜمٕمٛمف وسمرؾمقًمف، واهلل قمٚمٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ يم  ُمٙمـ ًمف 

 سم  يم٤من ُمـ أُمرذؿ وسم  ؾمٞمٙمقن، طمٙمٞمؿ ٓ يٜمٍم سم٤مـماًل، وٓ يٛمِٙمـ ًمْمالل.              

 وًمٕمؾ ظمػم ُم٤م ختتؿ سمف اًمًقرة، سمٕمد ذذا يمٚمف ذق طمدي٨م اًمقٓي٦م: وٓي٦م                     

ًمٌٕمض سمٛم٘مت٣م اإلي ن وا جرة، ووٓي٦م اًمٙم٤مومريـ اعم١مُمٜملم سمٕمْمٝمؿ                

 سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض دم٤مه اعمًٚمٛملم وم٘مط، وإن يم٤مٟمقا ُمٚماًل يمثػمة يٕم٤مدي سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤م: 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ  ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ

﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮼  ﮲ ﮻   ﮺

﯀   ﮿  ﮾           ﮽ ﯁

     ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ    
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ٟمٗم٤مل: [ ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حب  .م75-72ٕا

 أرسمٕم٦م أصٜم٤مف: أُم٤م اعم١مُمٜمقن وم٘مد يم٤مٟمقا قمغم قمٝمد اًمٜمٌل 

اعمٝم٤مضمرون إوًمقن: وىمد سمدأت هبؿ أي٤مت: ٕن اإلي ن سمدأ هبؿ، وذم ؾمٌٞمٚمف 

 اعم٤مل. قم٤مدوا إذؾ، وذجروا اًمقـمـ، وضم٤مذدوا سم٤مًمٜمٗمس و

تٝمؿ أي٤مت ُمع اعمٝم٤مضمريـ إوًملم ذم ُمٙم٤مٟم٦م واطمدة: ٕن  إٟمّم٤مر: وىمد وٛم 

ىمقة اإلؾمالم سمدأت هبؿ، ومٚمقٓ أهنؿ آووا اًمرؾمقل واعمٝم٤مضمريـ وٟمٍموذؿ عم٤م 

 حت٘م٘م٧م اًمٖم٤مي٦م ُمـ ا جرة، وٓ حت٘م٘م٧م ًمإلؾمالم ؾمٞم٤مدشمف سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل حت٘م٘م٧م هب٤م.

طمٙمؿ اعمنميملم: وىمد ىمررت اعم١مُمٜمقن اًمذيـ فمٚمقا ذم أرض اًمنمك حت٧م 

أي٤مت أٟمف ًمٞمس ًمٜم٤م ر  ُمـ وٓيتٝمؿ ُم٤م داُمقا حت٧م ؾمٚمٓم٤من اًمٙمٗم٤مر، وأن قمٚمٞمٜم٤م أن 

ٟمٕمٞمٜمٝمؿ إذا اؾمتٕم٤مٟمقا سمٜم٤م ذم اًمديـ، أي: إذا اقمُتِدَي قمٚمٞمٝمؿ سم٥ًٌم اًمديـ، ُم٤م مل يٙمـ 

 اعمٕمتدي ُمٕم٤مذًدا ًمٜم٤م.

وًملم اعمٝم٤مضمرون سمٕمد صٚمح احلديٌٞم٦م: وذ١مٓ  طمٙمٛمٝمؿ طمٙمؿ اعمٝم٤مضمريـ إ

ـ  ًمٚم٤ًمسم٘ملم ومْماًل  وإٟمّم٤مر ُمـ طمٞم٨م شم٤ٌمدل اًمقٓي٦م سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمٝمؿ: ٕهنؿ ُمٜمٝمؿ وًمٙم

 ، ومٝمق إشِْم٤ٌَمع ًمألوًملم يِمٕمر سمٗمْمٚمٝمؿ.﴾ڭ ڭۇ﴿شم٘مرره أي٦م: إذ شم٘مقل: 

وأن، دقمقين أقُمد سمٙمؿ إمم أي٤مت: ًمٜمرى يمٞمػ حتدصم٧م قمـ أصٜم٤مف 

 اعم١مُمٜملم، وقمـ اًمٙمٗم٤مر:

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿

، ومٝمذه ذل شمّمػ إوًملم سم٤مإلي ن ﴾ڈ ژژ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ُمٓمٚمً٘م٤م قمـ يمؾ ىمٞمد وسم٤معمٝم٤مضمرة وسم٤مجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وسم٤مُٕمقال وإٟمٗمس مجٞمًٕم٤م، 
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ٜمقذؿ ُمـ خم٤موم٦م، وٟمٍموذؿ ومًٌٓمقا اإلؾمالم  وشمّمػ إٟمّم٤مر سم٠مهنؿ آووا اعمٝم٤مضمريـ وم٠مُم 

وٓي٦م ذم إرض: وًمٙمٜم٤م ُمع ذذه إوص٤مف يمٚمٝم٤م ٟمجد ُمـ يٗمن اًمقٓي٦م ذٜم٤م سم٠مهن٤م 

اعمػماث ظم٤مص٦م: يم٠من اعمػماث أذؿ ُم٤م يٕمٜمل ذ١مٓ  وأوًمئؽ، ُمع أن ُمٕمٔمؿ اعمٝم٤مضمريـ 

شمريمقا أُمقا ؿ ذم أوـم٤مهنؿ ومٚمؿ حيٛمٚمقذ٤م ُمٕمٝمؿ قمٜمدُم٤م ومروا سمديٜمٝمؿ، وُمع أن إٟمّم٤مر مل 

ـ اهلل ًمديٜمف و ؿ مجٞمًٕم٤م ذم إرض.   يْمٜمقا قمغم اًمدقمقة ورضم٤م ٤م سمٌم  ىمط، طمتك ُمٙم 

ڳ ڳڳ ڳ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ﴿

، وذذه ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ

ذل شمٜمٗمل اًمقٓي٦م سمٞمٜمٜم٤م وسملم اعم١مُمٜملم اًمذيـ مل هي٤مضمروا ٟمٗمًٞم٤م ىم٤مـمًٕم٤م ُم١ميمًدا يٜمّم٥م قمغم 

ٓ  قمغم ىمقم سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ  يمؾ ر ، صمؿ حتتؿ قمٚمٞمٜم٤م ٟمٍمذؿ إذا اؾمتٜمٍموٟم٤م ذم اًمديـ إ

ًمـ يٜمٍموٟم٤م ىمٓمًٕم٤م ُم٤م  ُمٕم٤مذدة، ومتِمػم إمم أن اًمقٓي٦م اعمٜمٗمٞم٦م ذل وٓيتٝمؿ ًمٜم٤م: ٕهنؿ

داُمقا ذم دار اًمٙمٗمر، وًمٙمٜمٝمؿ يًتٜمٍموٟمٜم٤م، وشم١ميمد اطمؽمام اعمًٚمٛملم عمٕم٤مذدافؿ، 

 طمتك طملم يٕمتدي اعمٕم٤مذدون ُمـ اًمٙمٗم٤مر قمغم ُمًٚمؿ ذم دي٤مرذؿ وسم٥ًٌم اإلؾمالم. 

، ذٙمذا دون شمٕمٚمٞمؾ وٓ شمٗمّمٞمؾ: ٕهن٤م ﴾ھ ھ ھ ے ےۓ﴿

اصػ إذقا  شمٕم٨ٌم هب٤م وٓي٦م ذم ؾمٌٞمؾ اًمِمٞمٓم٤من ومٚمـ شمدوم قمغم طم٤مل، وٕن قمق

 ومٚمـ دمدذ٤م ومٞم  سمٞمٜمٝمؿ، وإن يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمؿ قم٤مُم٦م وسملم اعم١مُمٜملم!

﮶  ﮷ ﮸﴿ ﮳  ﮴ ﮵ ﮲  ، وذٙمذا شمٌلم ظمٓمر ﴾ۓ

ق اعمًٚمٛملم هيٞمئ ًمٚمٙمٗم٤مر  اًمتٜم٤مس سملم اعم١مُمٜملم طمتك يثٌتقا ًمتٜم٤مس اًمٙمٗم٤مر، وم٢من  شمٗمرُّ

 اًمٗمرص٦م ومٞمٌثقن ؾمٛمقم اًمٗمتٜم٦م سمٞمٜمٝمؿ، ويّمٞمٌقن اإلؾمالم سمٗم٤ًمد يمٌػم. 

﯁    ﴿ ﮾  ﮿ ﯀ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽



87 

76 

 

 .﴾       

وذ١مٓ  ذؿ اعمٝم٤مضمرون إوًمقن وإٟمّم٤مر، شمذيمرذؿ أي٤مت ُمرة صم٤مٟمٞم٦م، وسمٜمٗمس 

صٗم٤مفؿ: ًمتْمٗمل قمٚمٞمٝمؿ صٗم٤مت اإلي ن اًمٙم٤مُمؾ، وًمتٕمدذؿ سمٖمٗمران اًمذٟمقب وسم٤مًمرزق 

 احلًـ ذم أظمرة، سمٕمد أن أصم٧ٌم  ؿ اًمقٓي٦م اًمت٤مسمٕم٦م ذم أول أي٤مت. 

، وذذا ذق ﴾ڭ ڭ ڭۇ      ڭ﴿

، ش  »اًمّمٜمػ اًمراسمع ُمـ اعم١مُمٜملم، آُمٜمقا وذ٤مضمروا وضم٤مذدوا، وًمٙمـ إي هنؿ يم٤من 

 : ذٙمذا سم٤مًمتٌٕمٞم٦م ًمٙمؿ! شڭ»، وُمـ صمؿ ومٝمؿ شڭ» وذجرفؿ وضمٝم٤مدذؿ يم٤مٟم٤م 

، ومٝمٙمذا شم١ميمد اًمٗمٓمرة ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ی جئحئ﴿

 يٙمقن اًمًٚمٛمٞم٦م، وًمٙمـ طملم يٙمقٟمقن مجٞمًٕم٤م قمغم ديـ واطمد، وذم طم٤مل واطمدة، ومال

 سمٕمْمٝمؿ ذم دار اإلي ن، وسمٕمْمٝمؿ أظمر ذم دار اًمٙمٗمر!. 

، وذٙمذا خُتتتؿ اًمًقرة أظمػًما، اًمًقرة اًمتل ﴾مئ ىئ يئ جب حب﴿

ووٕم٧م أؾمس اًم٘مت٤مل واًمًٚمؿ ذم اإلؾمالم، سم  ي٘مقم قمٚمٞمف اًم٘مت٤مل ُمـ شمٜم٤مس، وُم٤م 

 يًتٚمزُمف اًمًٚمؿ ُمـ قمٝمقد وُمقاصمٞمؼ، واًمتل ىمررت ُمٌدأ اضمت قمٞم ٤م ظم٤مًمًدا، ذق أن اهلل

ٓ يٖمػم ُم٤م سم٘مقم طمتك يٖمػموا ُم٤م سم٠مٟمٗمًٝمؿ، واًمتل أرؿمدت اعم١مُمٜملم ذم أؾمٚمقب 

طمٙمٞمؿ إمم ُم٤م يٜمٌٖمل أن يتحٚمقا سمف ُمـ صٗم٤مت وأقم ل ذم احلرب وذم اًمًٚمؿ يمٚمتٞمٝم ، 

مئ ىئ يئ جب  »وذٙمذا شمًتٛمد ذذه إطمٙم٤مم، يم  يًتٛمد يمؾ ر  ُمـ قمٚمؿ اهلل،

 ، وذق أقمٚمؿ سمٛمراده ُمـ ذذه أي٤مت ذم يمت٤مسمف.شحب
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G 

وأن، سمٕمد أن قمروٜم٤م اًمًقرة ذذا اًمٕمرض اًمنيع ومتٌٞمٜم٤م ُم٤م قم٤مجل٧م 

ٟمٕمقد إمم -ُمـ أطمٙم٤مم، وُم٤م ووٕم٧م ُمـ أصقل، وُم٤م رؾمٛم٧م ُمـ صقر 

آي٤مف٤م سمٌم  ُمـ اًمتٗمًػم، داقملم اهلل أن يٚمٝمٛمٜم٤م وم٘مف ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، وأن ينمح صدروٟم٤م 

 إلدراك سمٕمض أهارذ٤م. 

 ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: 

F 

 ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 .م4-1إٟمٗم٤مل: [ ﴾ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ؾمتٝمالل رائع ًمًقرة سمدر يم  ىمٚمٜم٤م، وًمٙمـ ُمـ اًم٤ًمئٚمقن؟ وذؾ اؾمتٗمتقا  َٓ وإٟمف 

أو اؾمتٕمٓمقه؟ وُم٤مذا شمٕمٜمل يمٚمٛم٦م إٟمٗم٤مل ذٜم٤م؟ وعم٤مذا أقم٘م٥م اجلقاب  اًمرؾمقل 

يت٘مقا اهلل، ويّمٚمحقا ذات سمٞمٜمٝمؿ، ويٓمٞمٕمقا اهلل ورؾمقًمف؟ وعم٤مذا حتدث  سم٠مُمرذؿ أن

 قمـ صٗم٤مت اعم١مُمٜملم وضمزائٝمؿ ذٜم٤م؟
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أُم٤م اًم٤ًمئٚمقن ومقاوح أهنؿ اعم١مُمٜمقن اًمذيـ ىم٤مشمٚمقا ذم سمدر: ٕن اًمًقرة ٟمزًم٧م ذم  -أ

ذذه اًمٖمزوة، وٕن ذ١مٓ  اعم٘م٤مشمٚملم ذؿ اًمذيـ شمٕمٜمٞمٝمؿ أٟمٗم٤مل سمدر ومٞمٓمٚمٌقهن٤م ٕٟمٗمًٝمؿ، أو 

 قن اًمٗمتقى سمِم٠مهن٤م، وُمـ صمؿ طمًـ اإلو ر ذٜم٤م، ُمع أٟمف ٓ ُمرضمع ًمٚمْمٛمػم. يٓمٚمٌ

وأُم٤م اًم١ًمال وم٘مد اظمتٚمٗم٧م اًمرواي٤مت ذم حتديد اعمراد سمف ذٜم٤م، ومذذ٥م  -ب

سمٕمْمٝم٤م إمم أٟمف اؾمتٗمت٤م  قمـ طمٙمؿ إٟمٗم٤مل، وذذ٥م سمٕمْمٝم٤م أظمر إمم أٟمف اؾمتٕمٓم٤م  

أن اعم٘م٤مشمٚملم ىمد   ٤م، وٟمحـ ٟمرى أن سمٕمض ذذه اًمرواي٤مت يٙمٛمؾ سمٕمْمٝم٤م أظمر: ذًمؽ

اظمتٚمٗمقا ذم ؿم٠من ذذه إٟمٗم٤مل: ومتٜم٤مزقمٝم٤م اًمِم٤ٌمن واًمِمٞمقخ، أو اعمٝم٤مضمرون 

يٓمٚمٌقن طمٙمؿ اهلل  وإٟمّم٤مر، يٓمٚمٌٝم٤م يمؾ ومريؼ ًمٜمٗمًف، صمؿ جل٠موا إمم اًمرؾمقل 

ومٞمٝم٤م، ومذيمرت أي٦م ؾم١ما ؿ قمـ احلٙمؿ وأضم٤مسمْتٝمؿ قمٜمف، صمؿ قمت٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م يم٤من 

ن يزيٚمقا ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ ُمـ أؾم٤ٌمب اخلالف، وسم٠من ُمٜمٝمؿ، وأُمرفؿ سم٠من خيِمقا اهلل، وسم٠م

يٓمٞمٕمقا اهلل ورؾمقًمف ومٞم  طمٙمؿ سمف وٟمٗمذه رؾمقًمف إن يم٤مٟمقا ىمد آُمٜمقا سم٤مهلل ومٕمرومقا ُم٤م 

 يتٓمٚمٌف اإلي ن ويًتٚمزُمف. 

وؾمقا  قمٜمدٟم٤م سمٕمد ذًمؽ أن يٙمقن ؾم٥ٌم ٟمزول أي٦م ذق: أن ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص 

قمٛمػم ذم سمدر صمؿ ذذ٥م يًتقذ٥م ىمد أظمذ ُمـ إٟمٗم٤مل ؾمٞمًٗم٤م أقمجٌف سمٕمد أن ىُمتؾ أظمقه 

-اًمرؾمقل ذذا اًمًٞمػ وم٠مُمره اًمرؾمقل سم٢مقم٤مدشمف إمم ُمٙم٤مٟمف ٕٟمف ًمٞمس ًمف وٓ ًمٚمرؾمقل 

أو أن اًمِم٤ٌمن ىمد ـمٚمٌقا آؾمتئث٤مر سمٖمٜم٤مئؿ سمدر ٕهنؿ ذؿ اًمذيـ ىم٤مشمٚمقا وم٘م٤مل  ؿ 

اًمِمٞمقخ: ًم٘مد يمٜم٤م ًمٙمؿ ردً ا وًمق اهنزُمتؿ ٟٓمحزشمؿ إًمٞمٜم٤م. أو أن اعم١مُمٜملم قمٜمدُم٤م ُذزم 

ذم سمدر اٟم٘مًٛمقا إمم صمالث ومرق: شمٕم٘م٧ٌم إطمداذ٤م ومٚمقل اًمٕمدو، وأطمدىم٧م  اًمٕمدو

، واؾمتقًم٧م اًمث٤مًمث٦م قمغم اًمٖمٜم٤مئؿ، ومٚم  ظمٚمّمقا ُمـ يمؾ ذًمؽ اًمث٤مٟمٞم٦م سمرؾمقل اهلل 
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وأرادوا ىمًٛم٦م اًمٖمٜم٤مئؿ ادقمك يمؾ ومريؼ ُمـ اًمثالصم٦م أٟمف أطمؼ هب٤م ُمـ أظمريـ
(1)

. 

  أو ذ١مٓ  مجٞمًٕم٤م ٟم٘مقل: ؾمقا  قمٜمدٟم٤م أن يٙمقن ؾم٥ٌم اًمٜمزول واطمًدا ُمـ ذ١مٓ

وم٢من اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ سمخّمقص اًم٥ًٌم يم  ذق ُم٘مرر، واًمٚمٗمظ ذٜم٤م ذم شمٕمديتف 

، يٙم٤مد ي١ميمد أٟمف شپ پ پ »، وذم اإلضم٤مسم٦م قمٜمف سم٠من: «ظن»إمم إٟمٗم٤مل سمد: 

ؾم١مال قمـ طمٙمؿ، وًمٞمس ـمٚم٥م قمٓم٤م ، ومٝمؿ إذن يًتٗمتقن اًمرؾمقل سمِم٠من إٟمٗم٤مل، 

ـمٚمٌٝم٤م يمؾ ومريؼ ًمٜمٗمًف، وذق يٛمٝمد سمذيمر سمٕمد أن اظمتٚمٗمقا ذم يمٞمٗمٞم٦م شم٘مًٞمٛمٝم٤م، و

 ؾم١ما ؿ ًمإلضم٤مسم٦م قمٜمف، صمؿ يٕمت٥م قمٚمٞمٝمؿ شمٜم٤مزقمٝمؿ، وي٠مُمرذؿ سم٢مصالح ذات اًمٌلم. 

واظمتٚمٗم٧م اًمرواي٤مت ذم حتديد اعمراد سم٤مٕٟمٗم٤مل ذٜم٤م، يم  اظمتٚمٗم٧م ذم شمٕمٞملم  -جـ

، ومٗمنذ٤م سمٕمض اًمرواة سم٤مًمٖمٜم٤مئؿ، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ﴾ے﴿اعم٘مّمقد سمٙمٚمٛم٦م: 

شمدومع ًمٚمٖمزاة زائدة قمغم ؾمٝم٤مُمٝمؿ، وذذ٧ٌم ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ إمم  إهن٤م ذل إؾمالب اًمتل

أهن٤م ذل اخلٛمس اًمذي ضمٕمٚمف اهلل ٕذؾ اخلٛمس، وـم٤مئٗم٦م إمم أهن٤م ذل اًمٗمل ، أي: ُم٤م 

حيّمؾ ًمٚمٛمًٚمٛملم سمٖمػم ىمت٤مل
(2)

. واًمذي ٟمًؽميح ٟمحـ إًمٞمف أن إٟمٗم٤مل ذٜم٤م ذل 

ف، وذق إقمال  ٕهن٤م زي٤مدة قمغم ُم٤م ذع اجلٝم٤مد ًم»اًمٖمٜم٤مئؿ: وأهن٤م إٟم  ؾمٛمٞم٧م يمذًمؽ 

يمٚمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم ومح٤مي٦م طمقزة اإلؾمالم، أو ٕهن٤م يم٤مٟم٧م حمرُم٦م قمغم إُمؿ ومٜمٗمٚمٝم٤م اهلل 

ششمٕم٤ممم ذذه إُم٦م يم  ضم٤م  ذم اخلؼم
(3)

 . 

                                      

، ( ط دار اًمٗمٙمر2/346ػم اسمـ يمثػم )(، وشمٗم13/376ً[دمد ذذه إؾم٤ٌمب ذم: شمٗمًػم اًمٓمؼمي )( 1)

 شمم. »1414ط قم٤مم 

 شم(م. »2/345(، شمٗمًػم اسمـ يمثػم )13/363[شمٗمًػم اًمٓمؼمي )( 2)

  =ٟمٔمرٟم٤م.، وىمد ذيمرٟم٤م اًمتٕمٚمٞمٚملم سم٤مًمؽمشمٞم٥م اًمذي ٟمرشمْمٞمف: وم٢من أو   أورم ذم (3/198)روح اعمٕم٤مين ( 3)
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وىمد ىمٚمٜم٤م: إن ؾم١مال اعم١مُمٜملم اًمذيـ ىم٤مشمٚمقا ذم سمدر قمـ طمٙمؿ اًمٖمٜم٤مئؿ وقمـ  -د

ٕم٘م٥م اجلقاب أُمرذؿ ُمًتح٘مٞمٝم٤م ىمد ؾمٌ٘مف شمٜم٤مزقمٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م، وُمـ صمؿ يم٤من ـمٌٞمٕمٞم ٤م أن ي

سم٤مًمت٘مقى وسم٢مصالح ذات اًمٌلم وسمٓم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف: وًمٙمٜمف قمٚمؼ ذذه إواُمر 

 اًمثالصم٦م قمغم ذط ذق اإلي ن: وم٘مرر هبذا أن اإلي ن ي٘متْمٞمٝم٤م ويًتقضمٌٝم٤م. 

ًتٙمٛمؾ صٗم٤مشمف سم٤مًمّمٞمٖم٦م اًمتل شم٘مٍمه  -هـ ًتٚمزُمف اإلي ن ومٚمٞم ٕمض ُم٤م ي وُم٤م دام ىمد قمرض ًٌم

ع ـ اشمّمٗمقا سمف، وًمٞمٌت ول ذق ىمقًمف:  قمغم ُم ـ ٕا شم٘مرير ذذه اًمّمٗم٤مت ذم اعم١مُمٜملم سمحٍم آظمر أىمقى ُم

ًتح٘مقن. ﴾ڇ ڇ ڍ ڍڌ﴿ نمذؿ سمٕمد ذًمؽ سم  ي  ، صمؿ ًمٌٞم

وذٜم٤م ٟم٘مػ وىمٗم٦م ىمّمػمة قمٜمد يمؾ صٗم٦م ُمـ ذذه اًمّمٗم٤مت اخلٛمس اًمتل 

 وصٗم٧م أي٦م هب٤م اعم١مُمٜملم:

 ومٝمل وضمؾ اًم٘مٚم٥م، أي: ظمِمٞمتف ورذٌتف إذا ُم٤م ذيمر اؾمؿ اهلل أما افصػة األوػ

ًٓ ًمذاشمف وصٗم٤مشمف، واًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف أن ذيمر  أُم٤مُمف، ٓ ظمقوًم٤م ُمـ قم٘م٤مسمف وًمٙمـ إضمال

اهلل يٚملم اًم٘مٚمقب، وهيز اعمِم٤مقمر، ويثػم ذم اًمٜمٗمقس إطم٤ًمؾم٤مت ؿمتك: وم٢مٟمف اهلل ظم٤مًمؼ 

يمؾ ر ، إًمٞمف ُمرضمع يمؾ ر ، وذق اهلل اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ، وؿمديد اًمٕم٘م٤مب ذو 

ٓ  ُمـ ي٘مٍم ذم اًمٓمقل، وذق اهلل ُمٜمح يمؾ اًمٜمٕمؿ وم٤مؾمتحؼ اًم ِمٙمر يمٚمف، وُم٤م ُمٜم٤م إ

ؿمٙمره يمؾ اًمت٘مّمػم، أو ٟمققًم٤م ُمـ اًمت٘مّمػم، ومٙمٞمػ إذن ٓ ي٘مِمٕمر ضمٚمد اعم١مُمـ وَمَرىًم٤م 

ُمٜمف، وومزقًم٤م ُمـ ًم٘م٤مئف إذا ذيمر اؾمٛمف أُم٤مُمف؟ وًمٙمـ يمٞمػ ٓ يٓمٛمئـ ىمٚم٥م اعم١مُمـ إمم 

                                      

 رصت  ك   :ؿبع أحد يعطفن مل امخًس  ظطقت  أ  »اًمذي ي٘مقل ومٞمف:  [ي٘مّمد سم٤مخلؼم طمدي٨َم اًمٜمٌل = 

 افصالة أدرـته أمتي من رجل ؾليام اوضفورً  امسجًد  األرض يل عؾتوج   ،صفر مسرة بافرظب

 ؿومه إػ يبعث افـبي وـان ،افشػاظة ظطقت  وأ   ،ؿبع ألحد حتل ومل ادغاكم يل حؾت  وأ   ،صل  ؾؾق  

 شم»(م. 521(، وُمًٚمؿ )335. أظمرضمف اًمٌخ٤مري )«ظامة افـاس إػ وبعثت خاصة
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 ي٘مقل:  Tهمٗمراٟمف ورمحتف سمٕمد ذًمؽ؟ إٟمف 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿

چ چچ چ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ومٞمّمػ اعم١مُمٜملم  ،م23[اًمزُمر:  ﴾ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

سم٤مًمقضمؾ ُمٜمف، وسم٤مًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م إمم ُمٖمٗمرشمف ذم آي٦م واطمدة، وٓ شمٜم٤مىمض ذم ذذا ُم٤م دام ذيمر 

ًٓ وُمٝم٤مسم٦م، وذق ٟمٗمًف اًمذي شمٓمٛمئـ سمف رضم٤م   اهلل ذق اًمذي شمقضمؾ ُمٜمف اًم٘مٚمقب إضمال

 ذم اعمٖمٗمرة وـمٛمًٕم٤م ذم اًمرمح٦م. 

ُمـ صٗم٤مت اعم١مُمٜملم ومٝمل أن يزيدذؿ آؾمت ع إمم  فثاكقةوأما افصػة ا

آي٤مت يمت٤مسمف إي ًٟم٤م سمف، أي أن ي٘مقي قم٘مٞمدفؿ ويزيد شمّمدي٘مٝمؿ 

وم٤مًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف أن اإلي ن يزيد يمٚم  شمٕمددت إدًم٦م اًمتل شمدقمق إًمٞمف أو رؾمقظًم٤م: 

ص٤مرت أىمقى، وًم٘مد ؾم٠مل اهلل ٟمٌٞمف إسمراذٞمؿ  قمٜمدُم٤م ـمٚم٥م ُمٜمف أن يريف يمٞمػ حيٞمل  

، ﴾ٺ ٺ ٺ ٿٿ﴿؟ ومٙم٤من ضمقاب إسمراذٞمؿ: شڀ  ڀ » قشمك ىم٤مئاًل:اعم

شمٙمقن ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م سمٕمد اإلي ن ٓإ متٙمٞمٜم٤ًم  ذا اإلي ن ذم اًم٘مٚم٥م أو زي٤مدة ومٞمف؟ وُم٤مذا 

قمت٘م٤مد  قمت٘م٤مد واًمٕمٛمؾ سمٛمقضمٌف، يم  يٓمٚمؼ قمغم ٓا قمغم أن اإلي ن يٓمٚمؼ قمغم جمٛمقع ٓا

قمت٘م٤مد ُمًٕم٤م: إذ ًمٚمزي٤مدة طمٞمٜمئذ جم٤مل آظمر ذق اًمٕمٛمؾ  ُمٜمٗمرًدا، وٓ ُم٤مٟمع ُمـ إرادة اًمٕمٛمؾ وٓا

ـ ُمدًمقل اإلي ن، وىمٌقل اًمٕمٛمؾ ًمٚمزي٤مدة أُمر يٚمٛمًف اجلٛمٞمع.  اًمذي ذق ضمز  ُم

ومٝمل أن يتقيمؾ اعم١مُمٜمقن قمغم اهلل وطمده، أي:  وأما افصػة افثافثة

يٗمقوقا أُمقرذؿ يمٚمٝم٤م إًمٞمف، ومال يٕمتٛمدوا قمغم همػمه ذم ر ، وٓ ي٠ًمًمقا 

ذذا سمح٤مل أن يتقايمؾ اعم١مُمـ ومال يٕمٛمؾ اقمت ًدا قمغم أن اهلل ذق همػمه ؿمٞمًئ٤م، وٓ يٕمٜمل 

اًمرزاق، وذق اعمقومؼ ًمٚمٜمج٤مح، وذق... وذق... إًمخ: إذ اًمٕمٛمؾ وسمذل اجلٝمد ذط 
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٤م ذًمؽ اإلٟم٤ًمن اًمذي خيرج  رضوري ًمٚمتقيمؾ ٓ يتؿ سمدوٟمف، وًمـ يٙمقن ُم١مُمٜم٤ًم طم٘م 

وٟمج٤مطًم٤م ُمـ همػم  قمغم ؾمٜم٦م اهلل ومٞمٜمتٔمر صمٛمًرا ُمـ همػم همرس، وؿمًٌٕم٤م ُمـ همػم أيمؾ،

فو أكؽم توـؾتم ظذ اهلل حق توـؾه فرزؿؽم ـام يرزق افطر »: ضمٝمد، ًم٘مد ىم٤مل 

شتغدو مخاًصا وتروح بطاًكا
(1)

. وم٘مرر أن اًمتقيمؾ ٓ يٙمقن إٓ ُمع اًمًٕمل، وىم٤مل قمٛمر 

ٓ ي٘مٕمد أطمديمؿ قمـ ـمٚم٥م اًمرزق وي٘مقل اًمٚمٝمؿ ارزىمٜمل: وم٘مد قمٚمٛمتؿ أن »: 

شاًمً   ٓ متٓمر ذذ٤ًٌم وٓ ومْم٦م
(2)

، صمؿ اًمتقيمؾ سمٕمد  ًٓ . ومٌلم أن واضم٥م اعم١مُمـ اًمٕمٛمؾ أو

شًمٞمس ُمـ اًمتقيمؾ اخلروج قمغم ؾمٜم٦م اهلل أصاًل »ذًمؽ، وىم٤مل اًمٖمزازم: 
(3)

. ومٜمٗمك أن يٙمقن 

اًمتقايمؾ شمقيماًل: ٕن اًمتقيمؾ ذق أقمغم ُم٘م٤مُم٤مت اًمتقطمٞمد إذ ذق شمٗمقيض إُمر يمٚمف إمم 

د سمذًمؽ اجلٝمد وأدا  اًمقاضم٥م وسمٕمد اهلل، واًمٞم٘ملم سم٠مٟمف ذق اعمدسمر ُٕمقر اًمٕم٤ممل يمٚمف، سمٕم

 إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب ظمْمققًم٤م ًمًٜمـ اهلل اًمتل ٓ شمتخٚمػ وٓ شمتحقل.

ذل إىم٤مُم٦م اعم١مُمٜملم ًمٚمّمالة، أي: شم٠مديتٝمؿ  ٤م ُمًتقومٞم٦م  وافصػة افرابعة

ًمٚمنموط وإريم٤من ذم صقرف٤م وذم روطمٝم٤م، أي: اٟم٘مٓم٤مقمٝمؿ هب٤م ومؽمة قمـ 

ٚمٝم٤م شمدسمر وظمِمقع، وذم دقم٤م  يمٚمف إي ن احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ًمالشمّم٤مل سم٤مهلل: ذم ُمٜم٤مضم٤مة يم

وصم٘م٦م، وذم اُمتث٤مل يمٚمف إضمالل ورذ٦ٌم: ومٝمٙمذا يٕمرف اإلؾمالم صالة اعم١مُمٜملم: 

٤م إمم ُمٜم٤مضم٤مشمف، ومتثاًل طمٞم ٤م  إطم٤ًمؾًم٤م قمٛمٞمً٘م٤م سم٤مًمقىمقف سملم يدي اهلل، واٟم٘مٓم٤مقًم٤م شم٤مُم 

 جلالًمف ويمؼمي٤مئف، واؾمتٖمراىًم٤م يم٤مُماًل ذم دقم٤مئف.

                                      

 شم»م. (1/33وأمحد ) ،(4164واسمـ ُم٤مضمف ) ،( وصححف2344أظمرضمف اًمؽمُمذي )[( 1)

 شم»سمػموتم.  -، ط دار اعمٕمروم٦م ( سمال إؾمٜم٤مد4/284ذيمره أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم ذم إطمٞم٤م  قمٚمقم اًمديـ )[( 2)

 شم»م. (4/284اًمديـ ) إطمٞم٤م  قمٚمقم[( 3)
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١مُمٜملم ذل إٟمٗم٤مق اعم٤مل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، أي: ذم ُمّم٤مًمح ُمـ صٗم٤مت اعم وافصػة اخلامسة

إُم٦م، وًمٙمٗم٤مي٦م اعمٕمقزيـ واعمحت٤مضملم ُمـ اًمٗم٘مرا  واعم٤ًميملم وأسمٜم٤م  اًمًٌٞمؾ، ذل 

إٟمٗم٤مق اعم٤مل سم٤مًمزيم٤مة اعمٗمروو٦م وسم٤مًمّمدىم٦م اعمٜمدوسم٦م، وسمٙمؾ وؾم٤مئؾ اإلٟمٗم٤مق اًمتل شمٕمقد 

ذق ؿم٘مٞمؼ اًمروح:  -ًمقنيم  ي٘مق-سم٤مخلػم قمغم اًمدوًم٦م أو قمغم اعمجتٛمع، وإذا يم٤من اعم٤مل 

يم  ذقمف -وم٢من إٟمٗم٤مىمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمـ أًمزم صٗم٤مت اعم١مُمٜملم: ٕن ذذا اإلٟمٗم٤مق 

 وؾمٞمٚم٦م رضوري٦م ًمٌٜم٤م  اعمجتٛمع اًمًٚمٞمؿ.  -اهلل

وذم أي٤مت سمٕمد ذذه صقرة طمٞم٦م ُمـ اًمتٕمٌػمات اعمقطمٞم٦م، ومٚمٜمٚمٛمًٝم٤م  

 عم٤ًمت ظمٗمٞمٗم٦م: 

، ذيمرت إٟمٗم٤مل ذم اجلقاب ﴾ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ﴿

اًمٔم٤مذر، ُمع أن اإلو ر يم٤من ذق اًمٓمٌٞمٕمل واعمت٤ٌمدر، ًمق أن اعمراد هب٤م ذق  سمٚمٗمٔمٝم٤م

إٟمٗم٤مل اعمًئقل قمٜمٝم٤م ظم٤مص٦م، ومٝمق إذن إؿمٕم٤مر سم٠من احلٙمؿ اًمذي ذٜم٤م ذق طمٙمؿ يمؾ 

همٜمٞمٛم٦م، وسم٠مٟمف ٓ ي٘مٌؾ اًمٜمًخ
(1)

. 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿

مل يٕمد  ، ذم شمرشمٞم٥م إُمر سم٤مًمت٘مقى قمغم اجلقاب إؿمٕم٤مر سم٠من اًمرؾمقل ﴾ٿ

أطمًدا سمٜمٗمؾ، وذم شمقؾمٞمط إُمر سم٢مصالح ذات اًمٌلم سملم إُمر سم٤مًمت٘مقى وإُمر 

ُمع  شإذا»قمغم اًمنمط  «إن»سم٤مًمٓم٤مقم٦م إي   إمم أن يمٚمٞمٝم  ي٘متْمٞمف، وذم إيث٤مر اًمنمط 

أهنؿ ُم١مُمٜمقن ومٕماًل حتذير ُمـ خم٤مًمٗم٦م إواُمر اًمثالصم٦م: يم٠من ذذه اعمخ٤مًمٗم٦م حتٛمؾ قمغم 

                                      

 ، ُمـ ذذا اًمٙمت٤مب.(15ص)راضمع ( 1)
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 ؿ إمم اًمزوال.اًمِمؽ ذم إي هنؿ، أو شمٜمتٝمل سم٢مي هن

ًمٚمٛمٗمٕمقل، وم٠مؿمٕمر ذذا سم٠من  شڦ  ڦ  ڄ »و شڤ  ڤ »وسمٜمل اًمٗمٕمالن 

وضمؾ اًم٘مٚم٥م وزي٤مدة اإلي ن ٟمتٞمجت٤من ًمذيمر اهلل ُمٝم  يٙمـ اًمذايمر، وًمتالوة اًم٘مرآن 

ُمٝم  يٙمـ اًمت٤مزم، وي٘متيض ذذا سمٓمريؼ آيمد أن يقضمؾ ىمٚم٥م اعم١مُمـ إذا ذيمر ذق اهلل 

 شمال آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن. سمٚم٤ًمٟمف أو سم٘مٚمٌف، وأن يزداد إي ٟمف إذا 

وذم اظمتٞم٤مر اعمْم٤مرع ًمٚمتٕمٌػم قمـ اًمتقيمؾ وإىم٤مُم٦م اًمّمالة واإلٟمٗم٤مق إؿمٕم٤مر سمتجدد 

ي٘مٍم شمقيمٚمٝمؿ قمٚمٞمف، واظمتٞم٤مر  شڃ »ذذه اًمّمٗم٤مت، وشم٘مديؿ اجل٤مر واعمجرور قمغم 

مم٤م »ُمْم٤موًم٤م إمم وٛمػمذؿ يٕمٚمؾ ذذا اًمتقيمؾ، وىمرن اإلٟمٗم٤مق سم٘مٞمد:  شاًمرب»ًمٗمظ 

ٞمف، وذق اًمِمٙمر ًمف قمغم اًمرزق، يم  يقطمل سم٠مهنؿ ًمٞمس  ؿ يقطمل سم٤مًم٤ٌمقم٨م قمٚم شرزىمٜم٤مذؿ

 أن يٛمتٜمٕمقا قمـ اإلٟمٗم٤مق: ٕٟمف ذق اًمذي رزىمٝمؿ، وٕٟمف ؾمػمزىمٝمؿ سمٕمد أن يٜمٗم٘مقا. 

شم٠مُمر أي٤مت سم٢مٟمٗم٤مق اعم٤مل واًمّمالة واًمتقيمؾ ُمع أن اعم١مُمٜملم ُمٓم٤مًمٌقن هب٤م: ٕهن٤م 

ري ىمقي سمدأ ضمٕمٚمتٝم٤م ظمّم٤مئص ًمٚمٛم١مُمٜملم وٟمت٤مئ٩م حمتقُم٦م ًمإلي ن ذم أؾمٚمقب شم٘مري

وقمرف ومٞمف ـمروم٤م اجلٛمٚم٦م ورشم٥م اًمقضمؾ ومٞمف قمغم ذيمر اهلل  شٹ»سم٠مداة طمٍم ذل: 

أيًْم٤م، صمؿ ظمتؿ هبذا اًمتٕمٌػم:  شڤ »وزي٤مدة اإلي ن قمغم آؾمت ع ٔي٤مشمف سمد:  شڤ »سمد: 

وومٞمف اؾمؿ اإلؿم٤مرة اًمذي ي١ميمد سُمٕمد ُمٙم٤مٟمتٝمؿ،  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍڌ﴿

، وذًمؽ اعمّمدر اعم١ميمد ووٛمػم اًمٗمّمؾ اًمذي يدل قمغم اًم٘مٍم، وشمٕمريػ اًمٓمروملم

 .شڍ»ًمٚمجٛمٚم٦م يمٚمٝم٤م وذق 

وُمٖمٗمرة ؿم٤مُمٚم٦م، ورزق طمًـ أو يمريؿ قمغم  شڎ   ڈ »أُم٤م اجلزا  ومدرضم٤مت 
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 قم٤مدة اًمٕمرب ذم وصػ يمؾ ر  طمًـ ٓ ىمٌح ومٞمف وٓ ؿمٙمقى ُمٜمف.

وأظمػًما، ومٗمل اًمٕمدول هبؿ قمـ طمدي٨م إٟمٗم٤مل إمم طمدي٨م اإلي ن إحي٤م  سم  جي٥م 

جيدر هبؿ، وذم شمٕم٘مٞم٥م صٗم٤مت اعم١مُمٜملم سمجزائٝمؿ سمٕمد أن يِمٖمٚمٝمؿ، وشمٜمٌٞمف إمم ُم٤م 

طمدي٨م إٟمٗم٤مل ـمٛم٠مٟم٦م  ؿ سم٠مهنؿ ًمـ حيرُمقا ؿمٞمًئ٤م إذا مل شمِمٖمٚمٝمؿ اًمٖمٜم٤مئؿ: وم٢من  ؿ إمم 

رزىًم٤م قمٔمٞمً  ذيًٗم٤م ٓ -ضم٤مٟم٥م اعمٙم٤مٟم٦م اعمٛمت٤مزة قمٜمد اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ وُمتقزم أُمقرذؿ 

 ؿم٤مئ٦ٌم ومٞمف، وذق ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م.

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

﮻   ﮸  ﮹ ﮺ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

 .م8-5إٟمٗم٤مل: [ ﴾﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   

هبذه أي٤مت يٌدأ احلدي٨م قمـ ىمّم٦م سمدر ُمـ طمٞم٨م سمدأت، أي: سم٤مخلروج ًمٚم٘م٤م  

 اًمٕمػم، وًمٙمـ أي٤مت شمٌدأ سمٛمِمٌف سمف وم٠ميـ اعمِمٌف.

، وىمد ذيمر أسمق طمٞم٤من شمْم٤مرسم٧م أىمقال اعمٗمنيـ ذٜم٤م طمتك سمٚمٖم٧م مخ٦ًم  ًٓ قمنم ىمق

وىمٌؾ شمًٓمػم ذذه إىمقال ذٜم٤م وىمٕم٧م قمغم »ذم اًمٌحر اعمحٞمط ذذه إىمقال، صمؿ ىم٤مل: 

مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م ومٚمؿ يٚمؼ خل٤مـمري ُمٜمٝم٤م ر : ومرأي٧م ذم اًمٜمقم أٟمٜمل أُمٌم ذم رصٞمػ 

، وم٘مٚم٧م ﴾ڑ ک ک ک ک گ﴿وُمٕمل رضمؾ أسم٤مطمثف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

صَمؿ خمذووًم٤م يّمح سمف اعمٕمٜمك، وُم٤م وىمٗم٧م ومٞمف ًمف: ُم٤م ُمر يب ر  ُمِمٙمؾ ُمثؾ ذذا وًمٕمؾ 

ٕطمد اعمٗمنيـ قمغم ر  ـم٤مئؾ. صمؿ ىمٚم٧م ًمف: فمٝمر زم اًم٤ًمقم٦م خترجيف وأن ذًمؽ 
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، واؾمتحًٜم٧م أٟم٤م وذًمؽ اًمرضمؾ ذذا اًمتخري٩م، صمؿ اٟمتٌٝم٧م شٟمٍمك»اعمحذوف ذق 

، ﴾ڑ ک ک ک ک گ﴿ُمـ اًمٜمقم وأٟم٤م أذيمره واًمت٘مدير ومٙم٠مٟمف ىمٞمؾ: 

٤ًٌم ًمٚم٘مت٤مل -زاز ذيٕمتف أي: سم٥ًٌم إفمٝم٤مر ديـ اهلل وإقم وىمد يمرذقا ظمروضمؽ فٞم

 ؿ سم٤مخلروج سمٖمت٦م ومل يٙمقٟمقا ُمًتٕمديـ   اًمٜمٌلوظمقوًم٤م ُمـ اعمقت إذ يم٤من أُمر 

ٟمٍمك اهلل وأُمدك سمٛمالئٙمتف، ودل قمغم  -ًمٚمخروج وضم٤مدًمقك ذم احلؼ سمٕمد ووقطمف

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ذذا اعمحذوف اًمٙمالم اًمذي سمٕمده، وذق ىمقًمف: 

٤مف ذم ذذا اًمتخري٩م اعمٜم٤مُمل ًمٞم٧ًم عمحض ، وئمٝمر أن اًمٙم﴾... أي٤متٻ

اًمتِمٌٞمف: سمؾ ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمتٕمٚمٞمؾ، وىمد ٟمص اًمٜمحقيقن قمغم أهن٤م شمًتٕمٛمؾ ًمٚمتٕمٚمٞمؾ، 

(1)﴾ڎ ڎ ڈ﴿وقمٚمٞمف ظمرضمقا ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
. 

وٟمحـ ٓ ٟمٜمٙمر أن ُمـ سملم إىمقال اًمتل قمدذ٤م أسمق طمٞم٤من ذم شمٗمًػمه 

ًٓ وٕمٞمٗم٦م ٓ  ؾمٜمد  ٤م ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٙمٌػم ُمٜمًقسم٦م إمم سمٕمض أئٛم٦م اًمٜمح٤مة أىمقا

أو اعمٜمٓمؼ، همػم أٟم٤م ٓ ٟمرى ُم٤م رآه ذق ُمـ أن ذٜم٤مك ؿمٞمًئ٤م ُمِمٙماًل مل يٛمر  سمف ُمثٚمف، وٓ 

ٟمذذ٥م ُمٕمف ذم طمؾ ُمِمٙمٚمف إمم ُم٤م ذذ٥م إًمٞمف ذم خترجيف اعمٜم٤مُمل: إذ ٟمح٥ًم ٟمحـ أن 

ُمـ دومع إمم »ذذا اًمتخري٩م ٓ يٛمت٤مز سمٌم  قمغم إىمقال اًمتل ردذ٤م ذق، وىمرر أن 

ٚم ٥م ذم إٟمِم٤م  أوم٤مٟمٞمٜمف وزاول اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌالهم٦م مل يًتحًـ ؿمٞمًئ٤م طمقك اًمٙمالم وشم٘م

. وإُمر سمٕمد ٓ يٕمدو أن إٟمٗم٤مل هلل حيٙمؿ ومٞمٝم٤م سم٤محلؼ، يم  أظمرج اهلل حمٛمًدا شُمٜمٝم٤م

ُمـ سمٞمتف سم٤محلؼ، وإن يمره شم٘مًٞمؿ إٟمٗم٤مل سمٕمض اعمتٜم٤مزقملم قمٚمٞمٝم٤م، يم  يمره اخلروج 

                                      

سمتٍمف يًػم، وٟمجد أىمقال اعمٗمنيـ ذم  (463ص)شمٗمًػم اًمٌحر، ٕيب طمٞم٤من إٟمدًمز ( 1)

 ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة. 198، وُم٤م سمٕمدذ٤م ُمـ ذذا اجلز ، وأي٦م ذل (459ص)
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إُمريـ طمؼ يمرذف سمٕمْمٝمؿ، وأطمد ًمٚم٘م٤م  ىمريش سمٕمض اعمت٘م٤مقمًلم قمـ اًم٘مت٤مل، ومٙمال 

إُمريـ ؾم٥ٌم واًمث٤مين ٟمتٞمج٦م ًمف: ومٚمٞمس سمٞمٜمٝم  اٟمٗمّم٤مل، أُم٤م ذذا اًمٗم٤مصؾ اًمٙمالُمل 

ُمـ شمٕمداد صٗم٤مت اعم١مُمٜملم وسمٞم٤من ضمزائٝمؿ ومٝمق ؾم٥ٌم اخلروج واًمٜمٍم يمٚمٞمٝم ، وُمـ 

 صمؿ طمًـ ذيمره سمٞمٜمٝم . 

وىمٌؾ أن ٟمٗمن أي٤مت وٟمٌلم اعمراد سمٙمراذٞم٦م ومريؼ ُمـ اعم١مُمٜملم 

ٟمذيمر ُم٤م وىمع ُمـ ذًمؽ يم  رواه حمٛمد سمـ -ج وضمدا ؿ ذم احلؼ ًمٚمخرو

سمـ ىمت٤مدة،  سمـ قمٛمر سمـ ُمًٚمؿ اًمزذري، وقم٤مصؿ طمدصمٜمل حمٛمد»إؾمح٤مق: ىم٤مل: 

سمـ روُم٤مٟم٦م، قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم، وهمػمذؿ ُمـ قمٚم ئٜم٤م  سمـ أيب سمٙمر، ويزيد وقمٌد اهلل

ومٞم   قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس، يمؾ ىمد طمدصمٜمل سمٕمض ذذا احلدي٨م، وم٤مضمتٛمع طمديثٝمؿ

سم٠ميب ؾمٗمٞم٤من ُم٘مٌاًل ُمـ اًمِم٤مم  عم٤م ؾمٛمع رؾمقل اهلل »ؾم٘م٧م ُمـ طمدي٨م سمدر، ىم٤مًمقا: 

أمواهلم ؾاخرجوا إفقفا فعل اهلل  هذه ظر ؿريش ؾقفا»ٟمدب اعمًٚمٛملم إًمٞمف، وىم٤مل: 

. وم٤مٟمتدب اًمٜم٤مس ومخػ سمٕمْمٝمؿ وصم٘مؾ سمٕمْمٝمؿ، وذًمؽ أهنؿ مل ئمٜمقا شأن يـػؾؽؿوها

ق ؾمٗمٞم٤من ىمد اؾمتٜمٗمر طملم دٟم٤م ُمـ احلج٤مز ُمـ يٚم٘مك طمرسًم٤م، ويم٤من أسم أن رؾمقل اهلل 

يتجًس إظم٤ٌمر وي٠ًمل ُمـ ًم٘مل ُمـ اًمريم٤ٌمن ختقوًم٤م قمغم أُمقال اًمٜم٤مس، طمتك 

أص٤مب ظمؼًما ُمـ سمٕمض اًمريم٤ٌمن أن حمٛمًدا ىمد اؾمتٜمٗمر أصح٤مسمف ًمؽ وًمٕمػمك ومحذر 

ومٌٕمثف إمم أذؾ ُمٙم٦م، وأُمره أن سمـ قمٛمرو اًمٖمٗم٤مري  قمٜمد ذًمؽ: وم٤مؾمت٠مضمر وٛمْمؿ

ٗمرذؿ إمم أُمقا ؿ، وخيؼمذؿ أن حمٛمًدا ىمد قمرض  ٤م ذم أصح٤مسمف: ي٠ميت ىمريًِم٤م ومٞمًتٜم

ذم أصح٤مسمف، طمتك  ومخرج وٛمْمؿ سمـ قمٛمرو هيًٕم٤م إمم ُمٙم٦م، وظمرج رؾمقل اهلل 

ومخرج ُمٜمف طمتك إذا يم٤من سمٌٕمْمف ٟمزل وأشم٤مه اخلؼم  (ذومران)سمٚمغ وادًي٤م ي٘م٤مل ًمف 
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٤مس اًمٜم وأظمؼمذؿ قمـ ىمريش سمٛمًػمذؿ ًمٞمٛمٜمٕمقا همػمذؿ: وم٤مؾمتِم٤مر رؾمقل اهلل 

ي٤م »وم٘م٤مل وم٠مطمًـ، صمؿ ىم٤مم اعم٘مداد سمـ قمٛمرو وم٘م٤مل:  ُمـ ىمريش وم٘م٤مم أسمق سمٙمر 

رؾمقل اهلل، اُمض عم٤م أُمرك اهلل سمف ومٜمحـ ُمٕمؽ، واهلل ٓ ٟم٘مقل يم  ىم٤مًم٧م سمٜمق إهائٞمؾ 

عمقؾمك: اذذ٥م أٟم٧م ورسمؽ وم٘م٤مشمال إٟم٤م ذٝمٜم٤م ىم٤مقمدون: وًمٙمـ اذذ٥م أٟم٧م ورسمؽ 

-ًمئـ هت سمٜم٤م إمم سمرك اًمٖم د وم٘م٤مشمال إٟم٤م ُمٕمٙم  ُم٘م٤مشمٚمقن، ومقاًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ 

 جل٤مًمدٟم٤م ُمٕمؽ ُمـ دوٟمف طمتك شمٌٚمٖمف، وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل  -يٕمٜمل: ُمديٜم٦م احلٌِم٦م

. وإٟم  يريد إٟمّم٤مر، وذًمؽ شأصروا ظعَّ أهيا افـاس»ظمػًما ودقم٤م ًمف سمخػم، صمؿ ىم٤مل: 

ـ أهنؿ يم٤مٟمقا قمدَد اًمٜم٤مس وأهنؿ طملم سم٤ميٕمقه سم٤مًمٕم٘م٦ٌم ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل إٟم٤م سمرا  ُم

ذُم٤مُمؽ طمتك شمّمؾ إمم دارٟم٤م وم٢مذا وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م وم٠مٟم٧م ذم ذُم٤مُمٜم٤م ٟمٛمٜمٕمؽ مم٤م ٟمٛمٜمع ُمٜمف 

ٓ  شمٙمقن إٟمّم٤مر شمرى قمٚمٞمٝم٤م ٟمٍمشمف  أسمٜم٤م ٟم٤م وٟم٤ًم ٟم٤م. ومٙم٠من رؾمقل اهلل  ظم٤مف أ

ٓ  ممـ دمهف سم٤معمديٜم٦م ُمـ قمدوه، وأن ًمٞمس قمٚمٞمٝمؿ أن يًػموا ُمٕمف إمم قمدو ُمـ همػم  إ

سمـ ُمٕم٤مذ: واهلل ًمٙم٠مٟمؽ شمريدٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل.  سمالدذؿ، ومٚم  ىم٤مل ذًمؽ ىم٤مل ًمف ؾمٕمد

ىمد آُمٜم٤م سمؽ وصدىمٜم٤مك وؿمٝمدٟم٤م أن ُم٤م ضمئ٧م سمف ذق احلؼ ». وم٘م٤مل ؾمٕمد: شأجل»ىم٤مل: 

وأقمٓمٞمٜم٤مك قمغم ذًمؽ قمٝمقدٟم٤م وُمقاصمٞم٘مٜم٤م قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م: وم٤مُمض ي٤م رؾمقل اهلل عم٤م 

 أُمرك اهلل سمف ومقاًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ إن اؾمتٕمرو٧م سمٜم٤م ذذا اًمٌحر ومخْمتف خلْمٜم٤مه

ُمٕمؽ ُم٤م ختٚمػ ُمٜم٤م رضمؾ واطمد وُم٤م ٟمٙمره أن شمٚم٘مك سمٜم٤م قمدوٟم٤م همًدا: إٟم٤م ًمُّمؼُمٌ قمٜمد 

احلرب ُصُدٌق قمٜمد اًمٚم٘م٤م  وًمٕمؾ اهلل يريؽ ُمٜم٤م ُم٤م شم٘مرُّ سمف قمٞمٜمؽ وَمِنْ سمٜم٤م قمغم سمريم٦م 

شروا ظذ برـة اهلل »سم٘مقل ؾمٕمد وٟمِمٓمف ذًمؽ، صمؿ ىم٤مل:  . وَمُن  رؾمقل اهلل شاهلل

فؽلين أكظر اآلن إػ مصارع   إحدى افطائػتغ، واهللِ ؿد وظدين وأبؼوا ؾنن اهللَ
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«افؼوم ؽًدا
(1)

. 

وذذا اًمذي رواه اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ويٙم٤مد جيٛمع قمغم روايتف اعمٗمنون 

ڳ ﴿يٜمٗمل ُم٤م ىم٤مًمف سمٕمض اًمٕمٚم   ُمـ أن اعمج٤مدًملم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ذؿ اعمنميمقن، وأن احلؼ اًمذي يم٤من ُمقوع ضمدال سملم اًمٜمٌل  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 ٜمٝمؿ ذق أُمر اًمديـ واًمتقطمٞمد، قمغم أن اًمًٞم٤مق أيًْم٤م ي١ميمد ٟمٗمٞمف: وم٢من ىمقًمف وسمٞم

يٕمزز قمقدة اًمْمٛمػم ذم جي٤مدًمقٟمؽ إمم  ﴾گ گ گ ڳ ڳ﴿ىمٌٚمٝم٤م: 

 ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿اعم١مُمٜملم، ووْصٗمٝمؿ سمٕمدذ٤م سم٘مقًمف: 

 يقطمل سم٠من احلؼ اًمذي يم٤من ُمقوع اجلدل ذق اًم٘مت٤مل ٓ اًمتقطمٞمد. 

ىمريش عم٤م يم٤من سملم اًمٗمري٘ملم ُمـ شمٗم٤موت  وإٟم  صٕم٥م قمغم ومريؼ ُمـ اعم١مُمٜملم ًم٘م٤م 

يمٌػم ذم اًمٕمدد واًمٕمدة واخلٞمؾ واًمزاد: ومٌدا ذ١مٓ  اعم١مُمٜمقن ذم ظمقومٝمؿ اًمِمديد 

يم٤معمحٙمقم قمٚمٞمٝمؿ سم٤مإلقمدام وذؿ ي٤ًمىمقن إمم اعمِم٤مٟمؼ اًمتل يروهن٤م سم٠مسمّم٤مرذؿ قمغم 

 ىمٞمد ظمٓمقات ُمٜمٝمؿ شمٜمتٔمر رىم٤مهبؿ. 

مل يذيمر  إن اًمرؾمقل  وإٟم  يم٤من سم٤مـماًل وسمٕمد ووقح احلؼ ضمدا ؿ سم٘مق ؿ:

 ؿ اًم٘مت٤مل طمتك يًتٕمدوا ًمف، وأن اًمٕمػم إذن ذل اًمٓم٤مئٗم٦م اعمرادة هلل شمٕم٤ممم: ٕن اًمٕمػم 

يم٤مٟم٧م ىمد ٟمج٧م وذذ٧ٌم ُمـ ـمريؼ ؾمٞمػ اًمٌحر، ومٚمق يم٤مٟم٧م ذل اعمرادة ُم٤م ٟمج٧م، 

وٕن اًمٔمٗمر سم٘مريش مل يٙمـ ُمقوع ؿمؽ قمٜمدذؿ سمٕمد ٟمج٤مة اًمٕمػم، وم٘مد شمٕملم أهن٤م ذل 

وذ٤م وًمق مل يًتٕمدوا ًمٚم٘م٤مئٝم٤م! وإٟم  وقمدذؿ اهلل إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل ُوقِمد

                                      

 ،(3/152) ِم٤مماسمـ ذ ؾمػمةواٟمٔمر: [ ذد.1327، ط سمقٓق ؾمٜم٦م (9/124)شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( 1)

 شم»ط دار اجلٞمؾم. 
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قمغم اإلهب٤مم ُمع أٟمف يم٤من يريد إطمدامه٤م ظم٤مص٦م وذل اًمٜمٗمػم ًمٞمًتدرضمٝمؿ إمم اخلروج 

وإمم ًم٘م٤م  اًمٕمدو، طمتك يٜمتٍموا قمٚمٞمف ومٞمٙمت٥م ًمديٜمف اًمٜمٍم قمغم اًم٤ٌمـمؾ، وىمد يم٤مٟم٧م 

ومٙم٤من ُمـ احلٙمٛم٦م أن  سمدر ذل أول ُمٕمريم٦م خيقوٝم٤م اعمًٚمٛمقن دوم٤مقًم٤م قمـ اإلؾمالم

ُيًتدرضمقا إًمٞمٝم٤م وأن يٜمتٍموا ومٞمٝم٤م: طمتك ٓ يّمٌح ًمٙمثرة اًمٙمٗم٤مر وىمقفؿ وزن ذم 

 اقمت٤ٌمرذؿ ُمـ سمٕمد. 

وإذا يم٤من واوًح٤م ذم أيتلم أن اهلل يٕمت٥م قمغم ذذا اًمٗمريؼ ُمـ اعم١مُمٜملم 

يمراذٞمتٝمؿ ًمٚمخروج وم٘مد ووح ومٞمٝم  يمذًمؽ أٟمف رطمٞمؿ سمرؾمقًمف. إٟمف 

مم سمدر ًمٚم٘مت٤مل سم٠مٟمف ظمروج ُمـ سمٞمتف: ًمٞمِمٕمره سم٠من طمٙمٛمف يّمػ ظمروضمف ُمـ اعمديٜم٦م إ

ُمـ طمٞم٨م آـمٛمئٜم٤من واًمًالُم٦م طمٙمؿ ُمـ مل يٖم٤مدروا سمٚمدذؿ، وجيٕمؾ ذذا اخلروج 

إظمراضًم٤م ُمٜمف ذق: ًمٞم٘مرر أٟمف يم٤من سم٠مُمره، وأٟمف هبذا آقمت٤ٌمر طمؼ ٓ يٜمٌٖمل أن يٙمقن 

وٛمػم  ُمْم٤موم٦م إمم «رب»ُمقوع ضمدال أو يمراذٞم٦م ُمـ ُم١مُمـ، ويٕمؼم قمـ ذاشمف سمٙمٚمٛم٦م 

وسم٠مؾمٚمقب اخلٓم٤مب: ًمٞم١ميمد أن ُم٤م أُمره سمف ُمـ اخلروج يم٤من ُمّمدره  «حمؿد»

٤ًٌم ذم فم٤مذره. ٤م صٕم  اًمرسمقسمٞم٦م، أي: اًمرمح٦م، وإن سمدا ؿم٤مىم 

، أي: سمًٌٌف وُمـ أضمؾ ٟمٍمشمف«باحلق»ويٕمٚمؾ ذذا اإلظمراج إذ ي٘مرر أٟمف 
(1)

 

ومٞمف وذؿ  ًمٞمٚمزُمٝمؿ احلج٦م: وم٢مٟمف ُم٤م دام اإلي ن يًتٚمزم اخلروج ومٚمٞمس  ؿ أن جي٤مدًمقا

اعم١مُمٜمقن، وُمـ ذٜم٤م يم٤من قمتٌف قمٚمٞمٝمؿ ُمقضمًٕم٤م إذ يّمٗمٝمؿ سم٠مهنؿ ضم٤مدًمقا ذم احلؼ وسمٕمد 

 أن شمٌلم ومٕماًل!. 

                                      

يرى سمٕمض اعمٗمنيـ أن اًم٤ٌم  ذٜم٤م ًمٚمٛمالسم٦ًم أُم٤م ٟمحـ ومٜمٗمْمؾ اًمتٕمٚمٞمؾ: ٕن يمقن اخلروج ذم ذاشمف ( 1)

٤م   يٙمٗمل ومٞمف إؾمٜم٤مده إمم اهلل وسمٚمٗمظ رسمؽ.  -وذق ُمٕمٜمك اعمالسم٦ًم ذٜم٤م-طم٘م 
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ويٜم٤مىمِمٝمؿ سم٤محلؼ ومٞم  ضم٤مدًمقا ومٞمف رؾمقًمف سم٤مًم٤ٌمـمؾ ومٞمذيمرذؿ سمققمده  ؿ إطمدى 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿اًمٓم٤مئٗمتلم، ويؼمز ذذا اًمققمد ذم صقرة ُم١ميمدة: 

 ذقل ُم٤م وىمٕمقا ومٞمف قمٜمدُم٤م ضم٤مدًمقا رؾمقًمف. ُمرشملم ٓ ُمرة واطمدة: ًمٞمًتِمٕمروا ﴾ھ

ويّمقر  ؿ ُمقىمٗمٝمؿ قمٜمدُم٤م طمرصقا قمغم اًمٕمػم ذم طملم يريد ذق اًمٜمٗمػم ومٞم٘مقل: 

﮲  ﮳﴿ ، وسم٤مظمتٞم٤مر ذذه اًمّمقرة ﴾ھ ے ے ۓ ۓ

ة.   ًمٚمٕمػم يٌدو اًمن ذم طمرصٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م: وم٢مهن٤م ٓ ؿمقيم٦م ومٞمٝم٤م، أي: ٓ ىمقة وٓ طمد 

ل سم  أراده ذق سمققمده: ًمٞمٌدو اًمٗمرق وي٘م٤مسمؾ رهمٌتٝمؿ ذم اعم٤مل ويمراذٞمتٝمؿ ًمٚم٘مت٤م

اًمٌٕمٞمد سملم ُم٤م أرادوه ٕٟمٗمًٝمؿ ُمـ همٜمؿ حمدود، وُم٤م أراده  ؿ وًمديٜمف ُمـ ٟمٍم 

، أي: اًم٘مت٤مل سمٙمٚم شمف، أي: سمققمده، وي٘مٓمع داسمر ﴾﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﴿وومقز: 

اًمٙم٤مومريـ، أي: يًت٠مصٚمٝمؿ: وذًمؽ أن اٟمتّم٤مر اعمًٚمٛملم ذم سمدر يم٤من وم٤محت٦م 

 ومتح٧م ُمٙم٦م وم٘مٓمع داسمر اعمنميملم.  ٟٓمتّم٤مرذؿ ومٞم  سمٕمدذ٤م، طمتك

ويذيمر ا دف إؾمٛمك ًمذًمؽ يمٚمف ومٞم٘مرر أٟمف ذق إطم٘م٤مق احلؼ اًمذي ذق اإلؾمالم 

وإسمٓم٤مل اًم٤ٌمـمؾ اًمذي ذق اًمٙمٗمر، أي: شمثٌٞم٧م دقم٤مئؿ اإلؾمالم وحمق اًمٙمٗمر، وًمق يمره 

 ذًمؽ اًمٓمٖم٤مة واعمٕمتدون ُمـ اعمنميملم، اًمذيـ أضمرُمقا ذم طمؼ أٟمٗمًٝمؿ وإٟم٤ًمٟمٞمتٝمؿ. 

أن احلؼ اًمذي أراده اهلل سمققمده ذق اًم٘مت٤مل، واحلؼ اًمذي أراد وذٙمذا يتْمح 

شمثٌٞمتف سم٤مًمٜمٍم ذق اإلؾمالم: وم٤مٕول إذن وؾمٞمٚم٦م ًمٚمث٤مين وٓ شمٙمرار، يم  أٟمف ًمٞمس ذم 

حتّمٞمؾ طم٤مصؾ: إذ اعم٘مّمقد سم٤مإلطم٘م٤مق  ﴾﮾ ﮿ ﯀ ﯁﴿ىمقًمف: 

 اًمتثٌٞم٧م، وسم٤مإلسمٓم٤مل اعمحق واإلزاًم٦م.
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿

 ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ  .م14-9إٟمٗم٤مل: [ ﴾ۓ 

ذم ذذه أي٤مت وصػ عمقىمػ اعم١مُمٜملم يقم سمدر، وشمٕمداد ًمٜمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ 

٤معمالئٙم٦م، وشم٠مُملم سم٢مًم٘م٤م  اًمٜمٕم٤مس، وإٟمزال ًمٚمٛمٓمر، وُمـ إًم٘م٤م  ًمٚمرقم٥م ذم إُمداد سم

عم٤م »ىم٤مل:  ىمٚمقب أقمدائٝمؿ. وىمد روي ذم ؾم٥ٌم ٟمزو ٤م قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

إمم أصح٤مسمف وذؿ صمالصم ئ٦م رضمؾ وسمْمٕم٦م قمنم رضماًل،  يم٤من يقم سمدر ٟمٔمر اًمٜمٌل 

٘مٌٚم٦م صمؿ ُمد يده وضمٕمؾ وٟمٔمر إمم اعمنميملم وم٢مذا ذؿ أًمػ وزي٤مدة، وم٤مؾمت٘مٌؾ ٟمٌل اهلل اًم

افؾفم أكجز يل ما وظدتـي افؾفم إن َتـ فؾِك هذه افعصابة من أهل »هيتػ سمرسمف: 

ا يديف ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م طمتك شاإلشالم ال تعبد يف األرض ، وم  زال هيتػ سمرسمف ُم٤مد 

وم٠مظمذ ردا ه وم٠مًم٘م٤مه قمغم ُمٜمٙمٌٞمف صمؿ اًمتزُمف ُمـ  ؾم٘مط رداؤه، وم٠مشم٤مه أسمق سمٙمر 

: شل اهلل يمٗم٤مك ُمٜم٤مؿمدشمؽ رسمؽ وم٢من اهلل ؾمٞمٜمجز ًمؽ ُم٤م وقمدكي٤م ٟمٌ»ورائف، وىم٤مل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم: 
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ش، ومٚم  يم٤من يقُمئذ واًمت٘مقا ذزم اهلل اعمنميملم﴾ڀ ڀ
(1)
. 

ك ظفدك »يقم سمدر:  : ىم٤مل اًمٜمٌل وذم رواي٦م ٓسمـ قم٤ٌمس د  افؾفم أك ش 

ل: طمًٌؽ. ومخرج وذق . وم٠مظمذ أسمق سمٙمر سمٞمده وم٘م٤مشووظدك افؾفم إن صئت مل تعَبد

(2)  « ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ»ي٘مقل: 
. 

افؾفم هذه ؿريش أتت بخقالئفا »ىم٤مل:  ويروي اسمـ إؾمح٤مق ذم ؾمػمشمف أٟمف 

شوؾخرها حتادك وتؽذب رشوفك افؾفم ؾـرصك افذي وظدتـي
(3)
. 

٤م ُم٤م يم٤من اًمدقم٤م  اًمذي شمقضمف سمف اًمٜمٌل  إمم رسمف ذم ذًمؽ اًمٞمقم اخل٤مًمد ُمـ أي٤مم  وأي 

قمغم أٟمف  -يم  رأيٜم٤م-ٓمٚم٥م اًمٖمقث واًمٕمقن واإلٟم٘م٤مذ وم٢من اًمرواي٤مت دمٛمع اإلؾمالم وذق ي

ذق اًمذي اؾمتٖم٤مث وطمده، مل يِم٤مريمف آؾمتٖم٤مصم٦م أطمد طمتك صدي٘مف أسمق سمٙمر، ذم طملم 

شمًٜمد أي٦م آؾمتٖم٤مصم٦م إمم أذؾ سمدر ٓ شمًتثٜمل ُمٜمٝمؿ أطمًدا، وًمٕمؾ اًمن ذم ذذا أهنؿ يم٤مٟمقا 

قا يم  دقم٤م، أُم٤م أن وٛمػم اعمخ٤مـمٌلم ًمتٕمٔمٞمؿ ي١مُمٜمقن قمغم دقم٤مئف، أو أهنؿ شم٠مؾمقا سمف ومدقم

 اًمرؾمقل ومٚمٞمس سمٌم  ذم ٟمٔمرٟم٤م ٕن اًمًٞم٤مق سمٕمده ٓ يٚمتئؿ ُمٕمف. 

 وًمٙمـ يمٞمػ ذيمرفؿ أي٤مت سمٜمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذم يقم سمدر؟ إهن٤م شم٘مقل:

، ومت٘مدم سملم يدي شمذيمػمذ٤م ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

قن اًمٖمقث  ؿ ذذه اًمّمقرة عمقاىمٗمٝمؿ يقُمذاك، وذؾ يم٤من إٓ ُمقىمػ اًمْمٕمٗم٤م  يٓمٚمٌ

وي٠ًمًمقن اًمٕمقن؟ همػم أٟمف يرومؼ هبؿ وذق ُيَذيِمرذؿ ومٞمٙمتٗمل سمٕمرض اًمّمقرة دون أن 

ي٠مُمر سمتذيمرذ٤م، وًمٞم٘مدروا قم٤مُمؾ اًمٔمرف يمٞمػ ؿم٤م وا
(4)

، صمؿ جيٕمؾ آؾمتٖم٤مصم٦م ُمقضمٝم٦م 

                                      

 شمم. »شوأصح٤مسمف صمالصم ئ٦م وشمًٕم٦م قمنم رضماًل »(، وومٞمف: 1763[أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (1)

 شم»م. (3953أظمرضمف اًمٌخ٤مري )[ (2)

 شم»م. (168/ 3)[ؾمػمة اسمـ ذِم٤مم ( 3)

ـ سمأٟمف  :٤م يمثػمة، أفمٝمرذ٤موضمقذً  شإذ»ذيمر اًمٜمح٤مة ذم ٟم٤مص٥م ( 4)  ٤م.أو ُمٜمّمقب سم٤مذيمروا حمذوومً  شوإذ يٕمديمؿ»دل ُم
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 إًمٞمف سمقصٗمف رهبؿ: ًمٞمٛمٝمد ًمالؾمتج٤مسم٦م اًمنيٕم٦م اًمتل أٟمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ هب٤م.

پ پ پ پ  ﴿ت٘مقل: وشمّمقر أي٤مت اؾمتج٤مسمتف شمٕم٤ممم ٓؾمتٖم٤مصمتٝمؿ وم

، ويمذًمؽ يم٤مٟم٧م اؾمتج٤مسمتف شمٕم٤ممم ٓؾمتٖم٤مصمتٝمؿ وقمًدا ىم٤مـمًٕم٤م ﴾ڀ ڀ

سم٤مًمٕمقن واًمٜمجدة: وًمٙمـ مل اظمت٤مر ًمٚمٕمقن أًمًٗم٤م ُمـ اعمالئٙم٦م ومٚمؿ شمزد أو شمٜم٘مص؟ إٔن 

اعمنميملم ذم سمدر يم٤مٟمقا أًمًٗم٤م؟ قمغم أن اًمذي يٕمٜمٞمٜم٤م ذٜم٤م إٟم  ذق طم٘مٞم٘م٦م اإلُمداد 

ـ اهلل ٓؾمتٖم٤مصم٦م اعم١مُمٜملم، ويٕمٜمل ذذا أٟمف إُمداد سم٤معمالئٙم٦م، وم٢من أي٦م شمذيمره إضم٤مسم٦م ُم

ًمٚمت٘مقي٦م، وًمٙمـ أًمت٘مقي٦م اًمروح سم٤مًمتٌِمػم واًمتٓمٛملم واًمتثٌٞم٧م يم٤من ذذا اإلُمداد، أم 

ًمٚمت٘مقي٦م اعم٤مدي٦م سم٤معمِم٤مريم٦م ذم اًم٘مت٤مل؟ وذؾ ايمتٗم٧م اعمالئٙم٦م سمتٙمثػم ؾمقاد اعمًٚمٛملم 

 وشمثٌٞمتٝمؿ ذم اعمٕمريم٦م، أم ىم٤مشمٚم٧م ُمٕمٝمؿ؟

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ﴿ؤل: إذ ي٘مقل: جيٞم٥م اهلل قمـ ذذا اًمت٤ًم

، وإٟمف جلقاب ﴾ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ

ًٓ ومٗمٞمؿ اخلالف سمٕمده؟ ويمٞمػ يزقمؿ إٟم٤ًمن أن اعمالئٙم٦م ىمد  طم٤مؾمؿ ٓ حيتٛمؾ شم٤ًمؤ

ؿم٤مريم٧م ذم اًم٘مت٤مل يقم سمدر، ُمع أن اهلل ىمد طمٍم اًمٖم٤مي٦م ُمـ اإلُمداد هب٤م ذم شمٌِمػم 

لم ىمٚمقهبؿ إمم يم٥ًم اعمٕمريم٦م ٟمتٞمج٦م  ذا اإلُمداد وطمده؟اعم١مُمٜملم سم٤مًمٜمٍم وذم شمٓمٛم
(1)

. 

                                      

إذ يمدد٤من  :إلومدد٤مدة احلٍمدد ﴾ٿٿٿ﴿ىمقًمددف:  ذمىمدددم اجلدد٤مر واعمجددرور قمددغم اًمٗم٤مقمددؾ ( 1)

أُمد٤م ذم همدزوة  ،، ومل يٙمـ ًمدهيؿ ُمـ وؾم٤مئؾ آـمٛمئٜم٤من همدػم اإلُمدداد سم٤معمالئٙمد٦ماعمًٚمٛمقن ذم سمدر ىمٚم٦م

 عمجدددرور ذم ُمقودددٕمف ذٜمددد٤مك: وم٘مٞمدددؾ:اوًمدددذًمؽ ذيمدددر اجلددد٤مر و :أطمدددد وم٘مدددد يمددد٤مٟمقا يمثدددرة ىمقيددد٦م

 م126[آل قمٛمران:  .﴾ک  ک  گ ﴿



:6 

95 

 

75 

 

يم  -وًمٙمـ اإلُمداد سم٤معمالئٙم٦م طم٤مدث ضمٚمٞمؾ اًمِم٠من مل ي٘مع سمّمقرة ُم١ميمدة 

ٓ  ذم يقم سمدر -روى ىمت٤مدة قمـ قمٛمر  ومٙمٞمػ ٓ يٓمٞمؾ اعمٗمنون  إ

اف ذٜم٤م عم٤مدة حلدي٨م ـمقيؾ، وإن ذم احلدي٨م ومٞمف؟ إن ذم ُم٤مديت اإلُمداد واإلرد

ت اًمتل شمٜم٤مىمٚمٝم٤م اًمرواة قمـ اعمالئٙم٦م اًمذيـ ىم٤مشمٚمقا، وقمـ اعمنميملم اًمذيـ سقمقا اًمرواي٤م

 سم٠ميدهيؿ عم٤مدة حلدي٨م أـمقل، وإذن ومٚمٜم٘مػ ذٜم٤م ىمٚمٞماًل، طمتك ٟمًتٕمرض ذٜم٤م ُم٤م ىم٤مًمقه.

ف، وي٘مقًمقن: إن اعمد ُمثٚمف ذم ذذا،  أُم٤م اإلُمداد ومٝمؿ يٗمنوٟمف سم٤مًمزي٤مدة ذم اًمٌم  ُمـ ضمًٜم

ؾمتٕم ل ظمص  اعمد سم ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿  يذم ويي: يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: همػم أن ٓا

، ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿، ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿، م75[ُمريؿ:  ﴾ې ى

 ﴾ی ی جئ﴿قمغم طملم ظمص اإلُمداد سم  حيٛمد ويٜمٗمع: يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

، م6[اإلها :  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿، م133[اًمِمٕمرا : 

 ، وُمٜمف اإلُمداد سم٤معمالئٙم٦م.م23[اإلها :  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿

سم٤مإلشم٤ٌمع وسم٤مًمتت٤مسمع قمغم اًم٘مرا شملم، وًم٘مد ٟمزًم٧م اعمالئٙم٦م  وأُم٤م اإلرداف ومٗمنوه

، وُمتت٤مسمٕملم يم  ىم٤مل ىمت٤مدة، وسمٕمْمٝمؿ قمغم ُمٚمًٙم٤م ورا  ُمٚمؽ يم  ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

إصمر سمٕمض يم  ىم٤مل اسمـ زيد
(1)

، وضم٤م وا سمٕمد اعم١مُمٜملم يم  ىم٤مل اجلٛمٞمع، ومٝمؿ إذن 

 شم٤مسمٕمقن  ؿ أو ُمردومقن. 

أن اعمالئٙم٦م ىم٤مشمٚمقا ومٛمـ سمٞمٜمٝم٤م شمٚمؽ  وأُم٤م اًمرواي٤مت اًمتل شمٜم٤مىمٚمٝم٤م اًمرواة قمـ

                                      

 ن اظمتٚمٗم٧م قم٤ٌمراف٤م. إو ـ اًم٘م٤مرئ أن اًمرواي٤مت اًمثالث شمتٗمؼ قمغم ُمٕمٜمك واطمدقمٓ يٖمٞم٥م ( 1)
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يم٤مٟم٧م ؾمٞم  اعمالئٙم٦م يقم سمدر قم ئؿ »أٟمف ىم٤مل:  اًمرواي٦م اًمتل شمًٜمد إمم اسمـ قم٤ٌمس 

سمٞمْم٤م ، ويقم أطمد قم ئؿ ظمًيا، ومل شم٘م٤مشمؾ اعمالئٙم٦م ذم يقم ؾمقى يقم سمدر، ويم٤مٟمقا 

شومٞم  ؾمقاه قمدًدا وُمدًدا
(1)

. 

  رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم يقُمئذ سمٞمٜم»وشمٚمؽ اًمرواي٦م إظمرى قمـ اسمـ قم٤ٌمس أيًْم٤م: 

يِمتد ذم إصمر رضمؾ ُمـ اعمنميملم أُم٤مُمف إذ ؾمٛمع رضسم٦م سم٤مًمًقط ومقىمف وصقت 

اًمٗم٤مرس ي٘مقل: أىمدم طمٞمزوم
(2)

. إذ ٟمٔمر إمم اعمنمك أُم٤مُمف ظمر  ُمًتٚم٘مًٞم٤م، ومٜمٔمر إًمٞمف 

وم٢مذا ىمد ظُمٓمِؿ أٟمٗمف، وؿمؼ وضمٝمف يميسم٦م اًمًٞمػ وم٤مظمي ذًمؽ أمجع، وضم٤م  ومحدث 

. وم٘متٚمقا يقُمئذ شدؿت: ذاك من مدد افسامء افثافثةص»ىم٤مل:  سمذًمؽ رؾمقل اهلل 

شؾمٌٕملم، وأهوا ؾمٌٕملم
(3)

. 

شمٌٕم٧م رضماًل ُمـ اعمنميملم ٕرضسمف يقم سمدر ومقىمع »ورواي٦م أيب داود اعم٤مزين: 

شرأؾمف سملم يدي ىمٌؾ أن يّمؾ إًمٞمف ؾمٞمٗمل
(4)

 . 

                                      

ـمٌٕم٦م ؾمٜم٦م )ٚمخ٤مزن ًم ،، وذق ُمٓمٌقع قمغم ذ٤مُمش ًم٤ٌمب اًمت٠مويؾ(3/13)ٚمٌٖمقي ًم ،ٕم٤ممل اًمتٜمزيؾُم( 1)

 شم».م (11/389احلدي٨م أظمرضمف اًمٓمؼماين ). [(ذد، سمٛمٍم1331

 شم»: اؾمؿ ومرس اعمَٚمؽم. شطمٞمزوم»: يمٚمٛم٦م زضمر ًمٚمخٞمؾ ُمِمٝمقرة قمٜمد اًمٕمرب، وشأىمدم»[ (2)

، واحلدي٨م (1763أظمرضمف ُمًٚمؿ )سم٘م٦م. [، ٟمٗمس اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًم(3/1)ٚمخ٤مزن ًم ،ًم٤ٌمب اًمت٠مويؾ( 3)

، وٓ يرد قمٚمٞمف ُم٤م ذيمره ذم Pسيح ذم ىمت٤مل اعمالئٙم٦م يقم سمدر ظمالوًم٤م عم٤م ذذ٥م إًمٞمف اعمّمٜمػ

ًمؽ: وم٢من ُمِم٤مريم٦م اعمالئٙم٦م ذم اًم٘مت٤مل ٓ شمٕمٜمل ذ( قمـ أيب سمٙمر إصؿ اعمٕمتززم ذم رد 77اًمٗم٘مرة )

ٓمٛملم ًمٚمٛم١مُمٜملم، وذذا ُمـ يم ل اؾمت٘مال ؿ سمف: سمؾ يم٤من ذم ٟمٓم٤مق حمدود حلّمقل اًمٌِم٤مرة واًمت

اًمتثٌٞم٧م اعم٠مُمقر سمف، أُم٤م يمٞمٗمٞم٦م شمّمقر اعمالئٙم٦م ذم اًم٘مت٤مل وم٠مُمر ُمًٙمقت قمٜمف، واجلٝمؾ سمف ٓ يٕمٜمل 

 شم»رده، واهلل أقمٚمؿم. 

 ذم اًمًػمة ( واسمـ ذِم٤مم3/113أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ )[ .(2/116)اًمٙمِم٤مف، ًمٚمزخمنمي ( 4)

 شم»م. (3/181)
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ُمـ أيـ اًمّمقت اًمذي يمٜم٤م »وُم٤م روي ُمـ أن أسم٤م ضمٝمؾ ىم٤مل ٓسمـ ُمًٕمقد: 

ذؿ إذن »، وم٘م٤مل أسمق ضمٝمؾ: شذق ُمـ اعمالئٙم٦م»؟ وم٘م٤مل: شخًّم٤مٟمًٛمع وٓ ٟمرى ؿم

شهمٚمٌقٟم٤م ٓ أٟمتؿ
(1)

. 

وًمٕمؾ أول ُم٤م يٚمحظ ذم ذذه اعمروي٤مت أن اسمـ ضمرير مل يرِو واطمدة ُمٜمٝم٤م أو 

يمٚمٛم٦م ؿمٌٞمٝم٦م هب٤م قمغم اطمتٗم٤مًمف سم٤مًمرواي٦م ويمثرة ُم٤م يٜم٘مٚمف ُمٜمٝم٤م
(2)

، وأن ذم 

٤م ذم إؾمٚمقب ٓ يتٜم٤مؾم٥م وقمٚمؿ اًمروايتلم إوًمٞملم ومه٤م ُمًٜمدشم٤من إمم اسمـ قم٤ٌمس وٕمٗمً 

احلؼم وُمٙم٤مٟمتف
(3)

، قمغم أهن  شمٜم٤مىمْم٤من رواي٦م صم٤مًمث٦م ًمٕمٚمٝم٤م أصح اًمرواي٤مت قمٜمف، وومٞمٝم٤م ي٘مقل: 

يقم سمدر ذم اًمٕمريش ىم٤مقمًدا يدقمق ويم٤من أسمق سمٙمر ىم٤مقمًدا قمـ يٛمٞمٜمف  يم٤من رؾمقل اهلل »

٤م، صمؿ رضب سمٞمٛمٞمٜمف قمغم ومخذ  ًمٞمس ُمٕمف همػمه، ومخٗمؼ رؾمقل اهلل  ًً أيب ُمـ ٟمٗمًف ٟمٕم

شاهلل وفؼد رأيت يف مـامي جزيل يؼدم اخلقل أبؼ بـرص»سمٙمر وىم٤مل: 
(4)

. 

أُم٤م اًمروايت٤من: اًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م ومٚمٕمٚمٝم  مل شمّمح٤م، قمغم أهن  ٓ شمٍمطم٤من سم٘مت٤مل 

                                      

[ذيمره اًمرازي وهمػمه ُمـ اعمٗمنيـ سمال إؾمٜم٤مد،  .(15/133ص)ًمٚمٗمخر اًمرازي اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم، ( 1)

 شم»وٓ يقضمد ُمًٜمًدا.م 

 إي٤مم ُمـ يقم ذم اعمالئٙم٦م شُم٘م٤مشمؾ مل»أٟمف ىم٤مل:  [روى اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي سمًٜمده قمـ اسمـ قم٤ٌمس  (2)

شمٗمًػم  . اٟمٔمرشييسمقن ٓ وَُمدًدا قَمدًدا إي٤مم ُمـ ؾمقاه ومٞم  يٙمقٟمقن ويم٤مٟمقا سمدر يقم ؾمقى

 (.7/175اًمٓمؼمي )

. اٟمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي شسمدر يقم إٓ اعمالئٙم٦م شم٘م٤مشمؾ مل»وروى أيًْم٤م سمًٜمده قمـ جم٤مذد أٟمف ىم٤مل: 

 شم»(م 7/178)

ذم شمْمٕمٞمػ رواي٦م اسمـ قم٤ٌمس اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م، وىمد ؾمٌؼ خترجيٝم٤م وأهن٤م ذم  P[وذؿ اعمّمٜمػ  (3)

 شم»(م 1763صحٞمح ُمًٚمؿ )

 شم»ه سمال إؾمٜم٤مد، وٓ يقضمد ُمًٜمًدام. [ذيمره اًمرازي ذم شمٗمًػم( 4)
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اعمالئٙم٦م: وم٢من أسم٤م داود مل يٍمح سم٠من اعمنمك اًمذي أراد ذق أن ي٘متٚمف ىمد ىمتٚمف ُمٚمؽ، 

ف ومل يٕمرف ُمّمدره: وم٠مضم٤مب سم٠مٟمف ذق وأسمق ضمٝمؾ ؾم٠مل اسمـ ُمًٕمقد قمـ صقت ؾمٛمٕم

صقت اعمالئٙم٦م ومل جي٥م سم٠مٟمف ذق صقت ؾمٞمقومٝمؿ ُمثاًل، وإذا يم٤من أسمق ضمٝمؾ ىمد هم٤مًمط 

سمزقمٛمف أن اعمالئٙم٦م ذؿ اًمذيـ همٚمٌقه وىمقُمف ٓ اعم١مُمٜملم، ومٝمؾ ٟمٖم٤مًمط ٟمحـ أيًْم٤م 

ومٜمزقمؿ ٟمٗمس اًمزقمؿ ُمع أيب ضمٝمؾ؟!
(1)

. 

إن اعمٚمؽ اًمقاطمد »ًم٘مد أٟمٙمر أسمق سمٙمر إصؿ ىمت٤مل اعمالئٙم٦م صمؿ ىم٤مل: 

يٙمٗمل ذم إذالك أذؾ إرض يم  ومٕمؾ ضمؼميؾ سمٛمدائـ ىمقم ًمقط، وم٢مذا 

وم٠مي  -)ومجٞمع اًمرواي٤مت شمذيمر أٟمف يم٤من قمغم رأس اعمالئٙم٦م(-طمي ذق يقم سمدر 

طم٤مضم٦م إمم ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمٜم٤مس ُمع اًمٙمٗم٤مر؟ سمؾ أي طم٤مضم٦م طمٞمٜمئذ إمم إرؾم٤مل ؾم٤مئر اعمالئٙم٦م؟ 

ىم٤مشمؾ يمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمٕمٚمقم، وأيًْم٤م أيًْم٤م وم٢من أيم٤مسمر اًمٙمٗم٤مر يم٤مٟمقا ُمِمٝمقريـ و

ًمق ىم٤مشمٚمقا وم٢مُم٤م أن يٙمقٟمقا سمحٞم٨م يراذؿ اًمٜم٤مس أو ٓ، وقمغم إول يٙمقن اعمِم٤مذد ُمـ 

قمًٙمر اًمرؾمقل صمالصم٦م آٓف وأيمثر، ومل ي٘مؾ أطمد سمذًمؽ، صمؿ ذق ظمالف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

، وًمق يم٤مٟمقا ذم همػم صقرة اًمٜم٤مس ًمزم وىمقع اًمرقم٥م ﴾ۈ ۈ ٴۇ﴿

ؼ، ومل يٜم٘مؾ ذًمؽ اًمٌت٦م، وقمغم اًمث٤مين يٚمزم ضمز اًمر وس، ومتزيؼ اًمِمديد ذم ىمٚمقب اخلٚم

اًمٌٓمقن، وإؾم٘م٤مط اًمٙمٗم٤مر ُمـ همػم ُمِم٤مذدة وم٤مقمؾ، وُمثؾ ذذا يٙمقن ُمـ أقمٔمؿ 

اعمٕمجزات، ومٙم٤من جي٥م أن يتقاشمر ويِمتٝمر سملم اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر واعمقاومؼ واعمخ٤مًمػ، 

٤مٟمقا أضم٤ًمًُم٤م ًمٓمٞمٗم٦م وأيًْم٤م ًمق أهنؿ يم٤مٟمقا أضم٤ًمًُم٤م يمثٞمٗم٦م ًمقضم٥م أن يراذؿ اًمٙمؾ، وإن يم

                                      

[سمؾ ي٘م٤مل: ىم٤مشمٚمٝمؿ اعم١مُمٜمقن وهمٚمٌقذؿ سمتثٌٞم٧م اهلل شمٕم٤ممم وأُمره، وُمـ أؾم٤ٌمب ذًمؽ ُمِم٤مريم٦م اعمالئٙم٦م  (1)

 شم»م.  ؿ. واهلل أقمٚمؿ
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شذقائٞم٦م ومٙمٞمػ صمٌتقا قمغم اخلٞمقل
(1)

 . ا ذد. 

وقمجٞم٥م أن يٕمؽمض اًمرازي قمغم أيب سمٙمر إصؿ سمٕمد أن يٜم٘مؾ يمالُمف ذذا وٓ 

يٜم٤مىمش طمج٦م واطمدة ُمـ ذذه احلج٩م ايمتٗم٤مً  سم  ادقم٤مه ُمـ أن ُمثؾ ذذا إٟم  يّمدر ُمـ 

٤مـمؼ سم٠من اعمالئٙم٦م ىمد همػم اعم١مُمٜملم، واًمقاىمع أٟمف ًمٞمس ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمص واطمد ٟم

ڈ ژ ژ ڑ ﴿: Tىم٤مشمٚمقا سم٤مًمٗمٕمؾ، أُم٤م اإلُمداد وم٘مد وىمع ذم سمدر وومن سم٘مقًمف 

ىمقوا »، وُمٕمٜم٤مه يم  ىم٤مل اسمـ ضمرير: ﴾ڑ ک ک ک ک گگ

شقمزُمٝمؿ وصححقا ٟمٞم٤مفؿ ذم ىمت٤مل قمدوذؿ ُمـ اعمنميملم
(2)

. وهبذا اًمتٗمًػم يٜمدومع 

ُم٤م ىم٤مًمف إصؿ
(3)

ع سم٤مإل ٤مم أن شم٘مقي سمٕمض : وم٢مٟمف ٓ يٜمٙمر أن اعمالئٙم٦م أرواح شمًتٓمٞم

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿اًمٕمزائؿ، وذذا اإل ٤مم ي١ميد وىمققمف احلٍم ذم ىمقًمف: 

، وىمد يم٤مٟم٧م أرواح اعم١مُمٜملم ذم سمدر ُمًتٕمدة ًم٘مٌقًمف: إذ مل ﴾ٿ ٿ ٿ

يٙمـ ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ اؾمتنماف إمم همػم ٟمٍم اهلل، وإىم٤مُم٦م ديٜمف، واًمذود قمـ ٟمٌٞمف، ٓ ذم 

أول اًم٘مت٤مل وٓ ذم أصمٜم٤مئف
(4)

. 

                                      

 واًمٕم٤ٌمرة ًمألظمػم.  ،ٟم٘ماًل قمـ اًمرازي واًمٜمٞم٤ًمسمقري (4/113)شمٗمًػم اعمٜم٤مر ( 1)

 .(9/124)شمٗمًػم ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ( 2)

وهبذا اًمتٗمًػم يتْمح ». أو: شوهبذا اًمتٗمًػم يٜمدومع آقمؽماض قمغم ُم٤م ىم٤مًمف إصؿ»[يمذا. وًمٕمٚمٝم٤م:  (3)

 شم»م شُم٤م ىم٤مًمف إصؿ

  .(115-4/113)اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ، ًمٚمًٞمد رؿمٞمد رو٤م ( 4)

 [وردت اًمٕمديد ُمـ أصم٤مر اًمتل شمث٧ٌم ىمت٤مل اعمالئٙم٦م ذم سمدر، ُمٜمٝم٤م:

ىم٤مل: سمٞمٜم  رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم يقُمئذ   أن اسمـ قم٤ٌمس( 1763ُم٤م رواه ُمًٚمؿ وؾمٌؼ خترجيف ) -

سم٤مًمًقط ومقىمف وصقت اًمٗم٤مرس ي٘مقل  ٦مً ضمؾ ُمـ اعمنميملم أُم٤مُمف إذ ؾمٛمع رضسميِمتد ذم أصمر ر

 =      ومٜمٔمر إمم اعمنمك أُم٤مُمف ومخر ُمًتٚم٘مًٞم٤م ومٜمٔمر إًمٞمف وم٢مذا ذق ىمد ظمٓمؿ أٟمٗمف وؿمؼ ،أىمدم طمٞمزوم
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ڄ ڄ ڄ ﴿ي٤مت اًمٜمٕمٛم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم سمدر: ومت٘مقل: وشمٕمد أ

وُم٤م يم٤من ومٞمٜم٤م »، وىمد ىم٤مل قمكم يمرم اهلل وضمٝمف ومٞم  روي قمٜمف: ﴾ڄ ڃ

ٓ  رؾمقل اهلل  ٓ  ٟم٤مئؿ إ يّمكم  وم٤مرس يقم سمدر همػم اعم٘مداد وًم٘مد رأيتٜم٤م وُم٤م ومٞمٜم٤م إ

حت٧م ؿمجرة طمتك أصٌح
(1)
. 

ٛمتـ اهلل سمف قمغم ذق اًمذي ي -وذق اعمت٤ٌمدر ُمـ رواي٦م قمكم-ومٝمؾ اًمٜمقم ًمٞماًل 

 اعم١مُمٜملم ذٜم٤م؟

ًم٘مد ُمْم٧م ؾمٜم٦م اهلل ذم اخلٚمؼ سم٠من ُمـ »: Pي٘مقل اإلُم٤مم اًمِمٞمخ حمٛمد قمٌده 

ًٓ يمٌػًما وُمّم٤مسًم٤م قمٔمٞمً  وم٢مٟمف يتج٤مرم ضمٜمٌف قمـ ُمْمجٕمف ويٌٞم٧م  يتقىمع ذم صٌٞمح٦م ًمٞمٚمتف ذق

سمٚمٞمٚم٦م اعمٚمًقع ومٞمّمٌح ظم٤مُماًل وٕمٞمًٗم٤م، وىمد يم٤من اعم١مُمٜمقن يقم سمدر يتقىمٕمقن ُمثؾ ذًمؽ إذ 

ٚمٖمٝمؿ أن ضمٞمًِم٤م يزيد قمغم قمددذؿ صمالصم٦م أوٕم٤مف ؾمٞمح٤مرهبؿ همًدا وذق أؿمد ُمٜمٝمؿ ىمقة سم

                                      

 إٟمّم٤مري ومحدث سمذًمؽ رؾمقل اهلل  ومج٤م  ،وضمٝمف يميسم٦م اًمًقط وم٤مظمي ذًمؽ أمجع= 

 .«صدؿت ذفك مدد افسامء افثافثة»: وم٘م٤مل 

ىم٤مل:  ( قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص 2336(، وُمًٚمؿ واًمٚمٗمظ ًمف )4354وُم٤م رواه اًمٌخ٤مري ) -

وقمـ ي٤ًمره يقَم سَمْدر رضمٚملم قمٚمٞمٝم  صمٞم٤مب سمٞمض ي٘م٤مشمالن قمٜمف  ^رأي٧م قمـ َيٛملم رؾمقل اهلل »

 .شوٓ سمٕمدُ  ت٤مل ، ُم٤م رأيتٝم  ىمٌُؾ أؿمّد اًم٘م

وأظمرج أسمق اًمِمٞمخ واسمـ ُمردويف قمـ أيب أُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ ىم٤مل: ىم٤مل أيب: ي٤م سمٜمل ًم٘مد  -

رأيتٜم٤م يقم سمدر وإن أطمدٟم٤م ًمٞمِمػم سمًٞمٗمف إمم رأس اعمنمك ومٞم٘مع رأؾمف قمـ ضمًده ىمٌؾ أن يّمؾ 

 إًمٞمف اًمًٞمػ.

ؾمٝمؾ سمـ ُم٤مُم٦م سمـ ( إمم أيب اًمِمٞمخ واسمـ ُمردويف قمـ أيب أ4/33قمزاه اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر )

 شم» .مطمٜمٞمػ. وهمػم ذًمؽ ُمـ أصم٤مر

  شم»م. (1/125أظمرضمف أمحد )[( 1)
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وأقمٔمؿ قمدة: ومٙم٤من ُمـ ُم٘مت٣م اًمٕم٤مدة أن يٜم٤مُمقا قمغم سم٤ًمط إرق واًمًٝم٤مد وييسمقا 

أمخ٤مؾًم٤م ٕؾمداس، ويٗمٙمروا سم  ؾمٞمالىمقن ذم همدذؿ ُمـ اًمِمدة واًم٠ٌمس: وًمٙمـ اهلل 

٤مُمقا واصم٘ملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمٓمٛمئٜملم ًمققمده رمحٝمؿ سم  أٟمزل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٕم٤مس، همِمٞمٝمؿ ومٜم

وأصٌحقا قمغم مه٦م وٟمِم٤مط ذم ًم٘م٤م  قمدوذؿ وقمدوه: وم٤مًمٜمٕم٤مس مل يٙمـ يقم سمدر ذم وىم٧م 

احلرب سمؾ ىمٌٚمٝم٤م، وُمثٚمف اعمٓمر اًمذي أٟمزل قمٚمٞمٝمؿ قمٜمد ؿمدة طم٤مضمتٝمؿ إًمٞمف، وىمد ىمرن 

ذيمره ذم أي٦م اًمتل ذيمرفؿ سمٕمٜم٤مي٦م اهلل هبؿ ذم ذًمؽ
(1)

. 

ُم٤مم اًمِمٞمخ حمٛمد قمٌده ساطم٦م ُمـ أن اًمٜمٕم٤مس اًمذي همٌم وذذا اًمذي ي٘مرره اإل

اعم١مُمٜملم ذم سمدر يم٤من ًمٞماًل ذق ُم٤م يٗمٝمؿ ُمـ ىمقل اإلُم٤مم اًمرازي: إذ يٌلم وضمقه اًمٜمٕمٛم٦م 

ومٞمف: مل يٙمـ ٟمقًُم٤م همرىًم٤م يتٛمٙمـ اًمٕمدو ُمٜمٝمؿ أصمٜم٤م ه: سمؾ يم٤من ٟمٕم٤مؾًم٤م حيّمؾ  ؿ سمف زوال 

و ًمٕمرومقا وصقًمف، اإلقمٞم٤م  واًمٙمالل، ُمع أهنؿ يم٤مٟمقا سمحٞم٨م ًمق ىمّمدذؿ اًمٕمد

وًم٘مدروا قمغم دومٕمف، صمؿ إٟمف همِمٞمٝمؿ دومٕم٦م واطمدة ُمع يمثرفؿ، وطمّمقل اًمٜمٕم٤مس 

ًمٚمجٛمع اًمٕمٔمٞمؿ ذم اخلقف اًمِمديد أُمر ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة، وُمـ صمؿ ىمٞمؾ: إن ذًمؽ 

اًمٜمٕم٤مس يم٤من ذم طمٙمؿ اعمٕمجزة
(2)

 . 

وم٘مد اشمٗمؼ اإلُم٤مُم٤من إذن قمغم أن اًمٜمٕم٤مس يم٤من ًمٞماًل وإن اظمتٚمٗم٤م ذم وضمف اًمٜمٕمٛم٦م سمف: 

ذ٤م أو   ذم همِمٞم٤من اًمٜمقم  ؿ وذؿ ىمٚم٦م وٕمٞمٗم٦م ٓ يتقىمع ُمٜمٝم٤م إٓ اخلقف ومرآ

وإرق، ورآذ٤م اًمث٤مين ذم همِمٞم٤مٟمف  ؿ دومٕم٦م واطمدة ُمع يمثرفؿ وظمقومٝمؿ اًمِمديد، 

 وذق ظمالف ٓ شمتًع اعم٤ًموم٦م ومٞمف سملم اإلُم٤مُملم يم  شمرون.

                                      

 .(186-4/185)شمٗمًػم اعمٜم٤مر ( 1)

 سمتٍمف. (15/123)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( 2)
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اًمٜمٕم٤مس ذم »أُم٤م اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ومٝمق يروي قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ىمقًمف: 

شوذم اًمّمالة ُمـ اًمِمٞمٓم٤من Tاًم٘مت٤مل أُمٜم٦م ُمـ اهلل 
(1)

. دون أن يٕمرض ًمقىم٧م 

اًمٜمٕم٤مس ُمـ ًمٞمؾ أو هن٤مر، وذم أصمٜم٤م  اًم٘مت٤مل أو ىمٌٚمف. قمغم أٟمٜم٤م ٟمحـ ٓ ٟمٕم٘مؾ أن يٙمقن 

اًمٜمٕم٤مس ىمد وىمع أصمٜم٤م  اًم٘مت٤مل، واعم١مُمٜمقن ييسمقن إقمدا  ويتٚم٘مقن سمدرقمٝمؿ 

يم  ورد -س ُمـ يد سمٕمْمٝمؿ رضسم٤مت ؾمٞمقومٝمؿ، طمتك ًم٘مد ؾم٘مط اًمًٞمػ سمت٠مصمػم اًمٜمٕم٤م

ذم سمٕمض اًمرواي٤مت
(2)
، ًمًٜم٤م ٟمٕم٘مؾ ذذا طمتك قمغم شمٗمًػم اًمٜمٕم٤مس سم٤مًمذذقل واًمٖمٗمٚم٦م  -

قمـ إظمٓم٤مر: وم٢من اًمٜمٕمٛم٦م ومٞمف إٟم  شمٙمقن طمٞم٨م يٓمٚمٌقٟمف، ٓ طمٞم٨م يٓمردوٟمف قمـ 

قمٞمقهنؿ، وُم٤م ٟمح٥ًم ُم٘م٤مشماًل ذم يده اًمًٞمػ وأُم٤مُمف اًمٕمدو يٕمتؼم اًمٜمٕم٤مس ذم اعمٕمريم٦م 

 ف.ٟمٕمٛم٦م يٛمتـ هب٤م قمٚمٞم

وومقق ذذا يمٚمف يّمقر اهلل إًم٘م٤م ه ًمٚمٜمٕم٤مس قمغم اعم١مُمٜملم سم٠مٟمف ىمد همِم٤مذؿ إي٤مه طمتك  

همِمٞمٝمؿ: أي اؾمتقمم قمٚمٞمٝمؿ وهمٓم٤مذؿ يم  يٚم٘مك اًمًؽم قمغم اًمٌم : ومٙمٞمػ إذن ٟمٗمنه 

سمٛمجرد اًمٖمٗمٚم٦م قمـ اخلٓمر؟ ويمٞمػ ٟمخت٤مر ًمقىمققمف وىم٧م اًم٘مت٤مل وُمٞمداٟمف ُمًٕم٤م
(3)

. 

                                      
وًمٞمس  ( قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد9/288ػم )( واًمٓمؼماين ذم اًمٙم13/419ٌأظمرضمف اًمٓمؼمي )[( 1)

 شم»م.  قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس

 يدي ُمـ يً٘مط ؾمٞمٗمل ومجٕمؾ أطمد يقم َُمّم٤مومٜم٤م ذم وٟمحـ اًمٜمٕم٤مس هَمِمٞمٜم٤م: » ـمٚمح٦م قأسم [ىم٤مل( 2)

 وقمٌد اًمزسمػم(، وضم٤م  ٟمحق ُمـ ذذا قمـ 4562. أظمرضمف اًمٌخ٤مري )شوآظمذه ويً٘مط وآظمذه

 شم»( م. 1/514. اٟمٔمر شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) قمقف سمـ اًمرمحـ

ٞمٙمؿ ِِم ٖمَ اًمٗمٕمؾ يُ  ئوىمد ىمر ،ئمٝمر أصمره ذم اًمٕمٞمٜملماًمذي يًٌؼ اًمٜمقم و راًمٗمتق فيٗمن قمٚم   اًمٚمٖم٦م اًمٜمٕم٤مس سم٠مٟم( 3)

٤م قمغم أن اًمٜمٕم٤مس وم٤مقمٚمف، وٟمحـ ٟمٗمْمؾ ُمع اسمـ ضمرير صمالصمٞم   ٤ميمؿَِم ٖمْ ٞمٙمؿ سمزي٤مدة ا ٛمزة ويَ ِِم ٖمْ ، ويُ سم٤مًمتْمٕمٞمػ

ضمٚمف واطمدً ٕن إ :اًمرسم٤مقمل اعمًٜمد إمم اهلل ا، وٕن ُمٜم٦م ُمـ اهلل، وجي٥م أن يٙمقن وم٤مقمؾ اًمٗمٕمؾ واعمٗمٕمقلٕ 

[يمؾ ُم٤م ذيمره اعمّمٜمػ ىمد صح٧م سمف اًم٘مرا ة اعمتقاشمرة: ومال  ا إمم اهلل أيًْم٤م.ُمًٜمدً  «ؾقؽم...ويـزل ظ» :سمٕمده

ـ ضمٝم٦م اًمثٌقت: ومٙمٚمٝم٤م ىمرآن صم٤مسم٧مم.   شم»يًٚمؿ اًمؽمضمٞمح سمٞمٜمٝم٤م ُم
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ڃ ڃ ڃ ﴿در، ومت٘مقل: ومتتـ أي٤مت سم٤مًمٜمٕمٛم٦م اًمث٤مًمث٦م ذم يقم سم

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 . ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ

أن اعمنميملم همٚمٌقا اعمًٚمٛملم ذم أول إُمر قمغم اعم٤م   وىمد روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

ومٔمٛمئ اعمًٚمٛمقن وصٚم قا جمٜمٌِلم حمدصملم ويم٤من سمٞمٜمٝمؿ رُم٤مل: وم٠مًم٘مك اًمِمٞمٓم٤من ذم ىمٚمقهبؿ 

ّمٚمقن جمٜمٌلم حمدصملم؟ وم٠مٟمزل احلزن وىم٤مل: أشمزقمٛمقن أن ومٞمٙمؿ ٟمٌٞم ٤م وأٟمٙمؿ أوًمٞم٤م  اهلل صمؿ شم

اهلل ُمـ اًمً   ُم٤مً  وم٤ًمل قمٚمٞمٝمؿ اًمقادي ُم٤مً  ومنمسمقا وشمٓمٝمروا، وذذ٧ٌم قمٜمٝمؿ وؾمقؾم٦م 

اًمِمٞمٓم٤من وصمٌت٧م أىمداُمٝمؿ
(1)

. أي: قمغم اًمرُمؾ اًمٚملم ًمتٚمٌده سم٤معمٓمر
(2)

 . 

وروي قمـ جم٤مذد أٟمف يم٤من ىمٌؾ اًمٜمٕم٤مس ٓ سمٕمده
(3)

. وإن يم٤من فم٤مذر أي٦م يقذؿ 

 أٟمف سمٕمده.

حتدد اًمٖم٤مي٦م ُمـ إٟمزال اعمٓمر سم٠مهن٤م ذل شمٓمٝمػمذؿ سمف وإذذ٤مب إن أي٦م 

 قمٜمٝمؿ، واًمرسمط قمغم ىمٚمقهبؿ وشمثٌٞم٧م أىمداُمٝمؿ. وؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من 

يم  ضم٤م  ذم رواي٦م قمكم-وم٠مُم٤م شمٓمٝمػمذؿ سم٤معم٤م  وم٢من ؾمٌٌف 
(4)
ذق أن ُمٕمٔمٛمٝمؿ ىمد  -

أص٤مسمف آطمتالم ومقضم٥م أن يٖمتًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م، وُمـ قم٤مدة اعم١مُمـ أن يًت٘مذر ٟمٗمًف 

                                      

  شم»م. (13/426اًمٓمؼمي )[ (1)

 .(6/61)شمٗمًػم اعمٜم٤مر ( 2)

  شم»م. (13/425اًمٓمؼمي )[ (3)

 شم»ُم٧م اًمرواي٦م قمٜمفم. وىمد شم٘مد ي٘مّمد اسمـ قم٤ٌمس  P [ًمٕمٚمف (4)
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٤ًٌم، وأن يٖمتؿ إذا مل يتٛمٙمـ ُمـ آهمت٤ًمل، ومتٛمٙمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًمٓمٝم٤مرة سم٢مٟمزال إذا  يم٤من ضمٜم

وذق واًمرضمس -اعمٓمر قمٚمٞمٝمؿ ٟمٕمٛم٦م إذن، وأُم٤م إذذ٤مب رضمز اًمِمٞمٓم٤من قمٜمٝمؿ 

٤م أو ُمٕمٜمًك  ً وم٢مٟمف يٕمٜمل إٟم٘م٤مذذؿ سم٤معم٤م  ُمـ ختقيػ  -واًمريمس: يمؾ ُم٤م يًت٘مذر طم

ٙمقن، ُم٤م داُمقا ىمد طمرُمقا اًمِمٞمٓم٤من  ؿ: إذ يم٤من ىمد وؾمقس  ؿ سم٠مهنؿ ٓ حم٤مًم٦م ذ٤مًم

 اعم٤م  ومٕمٓمِمقا وضمٜمٌقا. 

 ومٛمٌٕمثف:  -أي: شمثٌٞمتٝم٤م وشمقـمٞمٜمٝم٤م قمغم اًمّمؼم-وأُم٤م اًمرسمط قمغم ىمٚمقهبؿ 

إُم٤م آـمٛمئٜم٤من إمم اًمٜمٍم سم٥ًٌم اعم٤م : ٕن إٟمزال اهلل ًمف ٟمتٞمج٦م ًمٕمٜم٤ميتف هبؿ، 

 وؾمٌٞمؾ إمم ـمرد وؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤من قمٜمٝمؿ. 

ٓمٛمئـ وشم٘مقى إذا شمٚمٌدت إرض وإُم٤م صم٤ٌمت إىمدام: ٕن ىمٚمقب اعمح٤مرسملم شم

ْخ ذم اًمرُم٤مل.  ًُ  اًمتل ي٘مٗمقن قمٚمٞمٝم٤م ومرؾمخ٧م أىمداُمٝمؿ ومقىمٝم٤م ومل شَم

وأُم٤م شمثٌٞم٧م أىمداُمٝمؿ ومٛمّمدره إُم٤م اًمرسمط قمغم اًم٘مٚمقب ٕن إىمدام ًمـ شمزل أو 

شمْمٓمرب إذا اـمٛم٠مٟم٧م اًم٘مٚمقب، وإُم٤م إٟمزال اعم٤م  ٕهن٤م ًمـ شمٖمقص ذم اًمرُمؾ إذا 

 شمٚمٌدت ذذه اًمرُم٤مل سمت٠مصمػم اعمٓمر. 

وواوح أن أي٦م شمرسمط سملم اًمتٓمٝمػم وإذذ٤مب رضمز اًمِمٞمٓم٤من صمؿ سملم اًمرسمط قمغم 

ظم٤مص٦م، وىمد ووح ًمٜم٤م  «يربط»اًم٘مٚمقب وشمثٌٞم٧م إىمدام: إذ شمٕمٞمد اًمالم ُمع اًمٗمٕمؾ 

اًمن ذم ذذا: وم٢من إذذ٤مب وؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤من وصمٞمؼ اًمّمٚم٦م سم٤مًمتٓمٝمػم، وشمثٌٞم٧م 

  إىمدام ذو صٚم٦م وـمٞمدة سمتٓمٛملم اًم٘مٚمقب أو اًمرسمط قمٚمٞمٝم٤م.

وشمنمح أي٤مت سمٕمد ذذا رؾم٤مًم٦م اعمالئٙم٦م اًمذيـ أُمد اهلل هبؿ اعمح٤مرسملم 

ذم سمدر، صمؿ شمذيمر اًمٜمٕمٛم٦م اًمث٤مًمث٦م ًمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م أُمًرا، صمؿ شمٕمٚمؾ ذذا 
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 سم٘مْمٞمتلم ظم٤مص٦م وقم٤مُم٦م، صمؿ شمٌلم ضمزا  اًمٙم٤مومريـ: 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ﴿

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

﮲  ﮴ ڭ ۇے ۓ ۓ   .م14-12إٟمٗم٤مل: [ ﴾﮳ 

وًمٕمؾ أول ُم٤م يٚمٗم٧م اًمٜمٔمر ذم ذذه أي٤مت يمثرة و ئر اخلٓم٤مب ومٞمٝم٤م وشمٜمققمٝم٤م: ومٝمل 

  : ًمتذيمر ُم٤م أوطم٤مه اهلل إمم اعمالئٙم٦م:﴾ڈ ژ ژ ﴿ شمٌدأ سمخٓم٤مب اًمرؾمقل:

. صمؿ شم٠مُمر سميب أقمٜم٤مق اًمٙم٤مومريـ وأـمراومٝمؿ: ﴾ک ک ک ک گ ﴿

عمالئٙم٦م قمٜمد يمؾ ُمٜمٝمؿ ذم اعمخ٤مـمٌلم ومٞمختٚمػ اعمٗمنون طم٥ًم اًمٖم٤مي٦م ُمـ اإلُمداد سم٤م

اعم٠مُمقريـ سم٤مًميب: اعم١مُمٜمقن ذؿ أم اعمالئٙم٦م؟ صمؿ خت٤مـم٥م اًمٙمٗم٤مر ًمت٠مُمرذؿ أن يذوىمقا 

ـ اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ سمًٌٌٝم٤م ًمٕم٘م٤مب اهلل. ـ ُمِم٤مىمتٝمؿ هلل ورؾمقًمف، وقم   اًمٕمذاب سمٕمد أن شمتحدث قم

 ويرسمط سمٕمض اعمٗمنيـ ذٜم٤م سملم سمد  أي٤مت سم٤مًٓمتٗم٤مت إمم ظمٓم٤مب اًمرؾمقل وقم٤مُمؾ

ًٓ ُمـ  «إذ»اًمٔمرف  وىمد -ذم أي٤مت ىمٌٚمٝم٤م  «إذ»ومٞم٘مررون أهن٤م ٓ يٜمٌٖمل أن شمٙمقن سمد

 اًمٗمٕمٚملموإٟم  ذل ُمٜمّمقسم٦م سم٠مطمد  -شيٖمِمٞمٙمؿ»، وششمًتٖمٞمثقن»، وشيٕمديمؿ»ذيمرت ُمع: 

وٟمحـ ٟمٛمٞمؾ إمم ذذا، وإن يم٤من  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ ذم: 

١مُمٜملم، وطمٞم٨م يم٤من هُّ آًمتٗم٤مت ذٜم٤م ذق أن اًمٙمالم قمـ وطمل اهلل ًمٚمٛمالئٙم٦م سمتثٌٞم٧م اعم

 احلدي٨م قمـ اًمقطمل وم٢من طمًٜم٤ًم أن خي٤مـَم٥م سمف اًمرؾمقل ٓ اعم١مُمٜمقن. 

وًم٘مد ىمٚمٜم٤م ذم صدر ذذه اًمٗم٘مرة إن أي٤مت شمنمح رؾم٤مًم٦م اعمالئٙم٦م اًمذيـ 

أُمد اهلل هبؿ اعمح٤مرسملم ذم سمدر، وٟمحـ ٟمٕمٜمل سمتٚمؽ اًمرؾم٤مًم٦م ُم٤م قمٜمتف 
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 اجلٛمٚم٦م اًمتل أوطمك اهلل إًمٞمٝمؿ هب٤م ٓ ٟمزيد قمٚمٞمف ؿمٞمًئ٤م. 

ٟمحـ ٟمٕمٜمل: شمثٌٞم٧م اعمالئٙم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم أصمٜم٤م  اًم٘مت٤مل: ومٝمذا ذق ُم٤م أُمر اهلل سمف ُمالئٙمتف 

، أُم٤م اًمققمد سم٢مًم٘م٤م  اًمرقم٥م ذم ىمٚمقب ﴾ک ک ک ک گ﴿قمٜمدُم٤م ىم٤مل  ؿ: 

 اًمٙمٗم٤مر وإُمر سميهبؿ وم٢من اعمخ٤مـم٥م هب  ذؿ اعم١مُمٜمقن ٓ اعمالئٙم٦م. 

قا، أي: أًم٘مقا ذم ىمٚمقهبؿ إين ُمٕمٙمؿ أهي٤م اعمالئٙم٦م سمٕمقين وشم٠ميٞمدي ومثٌتقا اًمذيـ آُمٜم

اًمث٘م٦م سم٤مًمٜمٍم وآؾمتٝم٤مٟم٦م سم٘مقة أقمدائٝمؿ. ىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ: يم٤من اعمٚمؽ يًػم أُم٤مم اًمّمػ 

، وذيمر اًمزضم٤مج أهنؿ يم٤مٟمقا شأسمنموا وم٢من اهلل ٟم٤مسيمؿ»ذم صقرة اًمرضمؾ ومٞم٘مقل: 

يثٌتقهنؿ سم٠مؿمٞم٤م  يٚم٘مقهن٤م ذم ىمٚمقهبؿ ومت٘مقى هب٤م، وىمٞمؾ: يم٤من اعمٚمؽ يتِمٌف سم٤مًمرضمؾ 

واهلل ًمئـ محٚمقا »ٝمف ومٞم٠ميت ومٞم٘مقل: إين ؾمٛمٕم٧م اعمنميملم ي٘مقًمقن: اًمذي يٕمرومقن وضم

، ويٛمٌم سملم اًمّمٗملم ومٞم٘مقل: أسمنموا وم٢من اهلل ٟم٤مسيمؿ ٕٟمٙمؿ شقمٚمٞمٜم٤م ًمٜمٜمٙمِمٗمـ

ششمٕمٌدوٟمف وذ١مٓ  ٓ يٕمٌدوٟمف
(1)

 . 

وًمٞمس سملم ذذه اًمرواي٤مت شمٕم٤مرض يم  شمرون: إذ ٓ ُم٤مٟمع ُمـ أن يٚمٝمؿ اعمالئٙم٦م 

ًمث٤ٌمت، وُمـ أن يؽما وا  ؿ أصمٜم٤م  اعمٕمريم٦م ومٞمٌنموذؿ اعم١مُمٜملم ُمٕم٤مين حتٛمٚمٝمؿ قمغم ا

سم٤مًمٜمٍم، ويًتحثقذؿ قمغم اًمِمج٤مقم٦م، وخيؼموذؿ قمـ أقمدائٝمؿ سم  ُيٓمٛمع ذم اًمٖمٚم٥م 

 وي٘مقي اًمث٘م٦م. 

، أي: ؾم٠مُمٚم١مذ٤م ظمقوًم٤م وومزقًم٤م، ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

وؾم٠مىمذف ومٞمٝم٤م سم٤م ٚمع طمتك جيٌٜمقا ومتتٛمٙمٜمقا ُمٜمٝمؿ، وإهن٤م إلطمدى ٟمٕمٛمف قمٚمٞمٝمؿ ذم 

                                      

 .(4/473)٤من إٟمدًمز اٟمٔمر: اًمٌحر اعمحٞمط، ٕيب طمٞم( 1)
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ٜمٕمٛم٦م اًمراسمٕم٦م سمٕمد اإلُمداد سم٤معمالئٙم٦م، وإًم٘م٤م  اًمٜمٕم٤مس قمٚمٞمٝمؿ، وإٟمزال سمدر، وذل اًم

اعمٓمر  ؿ، وذل يمذًمؽ دًمٞمٚمٜم٤م قمغم أن اعم٠مُمقريـ سم٤مًميب ذؿ اعم١مُمٜمقن ٓ اعمالئٙم٦م: 

وم  يم٤من اعمالئٙم٦م حمت٤مضملم إمم إًم٘م٤م  اًمرقم٥م ذم ىمٚمقب اًمٙمٗم٤مر ىمٌؾ أن ي١مُمروا 

)يٕمٜمل: -٧م ظمٌػم سم٠من ىمتٚمٝمؿ ... وأٟم»سميهبؿ، أو يم  ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق اًمًٕمقد: 

ُمع قمدم ُمالئٛمتف عمٕمٜمك شمثٌٞم٧م اعم١مُمٜملم مم٤م ٓ يتقىمػ قمغم اإلُمداد سم٢مًم٘م٤م   -اعمالئٙم٦م(

شاًمرقم٥م، ومال يتجف شمرشمٞم٥م إُمر قمٚمٞمف سم٤مًمٗم٤م 
(1)

 . 

ًم٘مد أُمر اهلل اعم١مُمٜملم سم٠من ييسمقا اًمٙمٗم٤مر: إذ ظم٤مـمٌٝمؿ سم٘مقًمف: 

، وًمٙمـ عم٤مذا ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿

٤مٟملم دون همػممه٤م؟ أشمراه يريد هبذا أن يِمؾ قم٘مق ؿ طمدد ًمٚميب ذذيـ اعمٙم

سميب ر وؾمٝمؿ وأيدهيؿ سميب سمٜم٤مهنؿ، أم شمراه يريد سم  ومقق إقمٜم٤مق اعم٘م٤مشمؾ 

وسمٙمؾ سمٜم٤من إـمراف قم٤مُم٦م؟
(2)

 . 

 ، قمغم أٟمف يٙمرر إُمر سم٤مًميب ومٞمِمِٕمر سميورة اًمِمدة ومٞمف ويرؿمد إمم أٟمف ُمٕمٜملٌّ

  ظم٤مصٛمقا رؾمقًمف،، أي: قم٤مَدوا اهلل و﴾ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿عم٤مذا؟ 

وم٘مد اؾمتحؼ قم٘م٤مب اهلل وؾمٞم٘مع قمٚمٞمف ذذا اًمٕم٘م٤مب ٓ  ﴾ہ ہ ھ ھ﴿

 عمـ قمّم٤مه ومٚمؿ ي١مُمـ سمف ومل يٓمع أواُمره.  ﴾ھ ھ ے ے﴿حم٤مًم٦م: 

وذٜم٤م سمٕمد أن أُمر سميهبؿ ذم ؿمدة ٕهنؿ ظم٤مصٛمقا اهلل وقم٤مدوه وسمٕمد أن أـم٤مع 

                                      

 .(2/231)اعمِمٝمقر سمتٕمٌػم أيب اًمًٕمقد  ،إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ( 1)

، شمٗمًػم أيب (471-4/473)إن ؿمئ٧م، اًمٌحر اعمحٞمط  إًمٞمٝم٤م ًمٚمٛمٗمنيـ ذٜم٤م أىمقال يمثػمة وم٤مرضمع( 2)

 .(2/231)اًمًٕمقد 
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إمم اًمٙمٗم٤مر يٚمتٗم٧م -اعم١مُمٜمقن أُمره وم٘متٚمقا قمدًدا ُمـ ر وس اًمٗمتٜم٦م وـمقاهمٞم٧م اًمٙمٗمر 

ًمٞم٘مقل  ؿ: ذذا ذق قم٘م٤مسمٙمؿ اًمٕم٤مضمؾ ذم ذذه اًمدار، أُم٤م اًمدار إظمرى ومٚمٙمؿ ومٞمٝم٤م 

ا ٓ يٜمتٝمل إمم هم٤مي٦م قمذاب اًمٜم٤مر، ؿمديًدا ٓ ي٘مػ قمٜمد طمد، ُمًتٛمر 
(1)

 . 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

ٱ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ 

ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٺ ٺ ٿ ٿٿ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ 

 ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 .م19-15إٟمٗم٤مل: [

شُمرى، أًمٚمٛم١مُمٜملم قم٤مُم٦م ذذا اًمٜمدا  أم ٕذؾ سمدر ظم٤مص٦م؟ وذم يمؾ ُمٕمريم٦م خيقض 

اعمًٚمٛمقن هم رذ٤م يًتحؼ اًمٗم٤مرون يمؾ ذذا اًمققمٞمد أم ذم سمدر وطمدذ٤م؟ أُم٤م أن 

ٕمؿ، وأُم٤م أن ذذا يٕمٜمل ختّمٞمص اعمح٤مرسملم ومٞمٝم٤م سم٤مًمٜمدا  اًمًقرة يمٚمٝم٤م ٟمزًم٧م ذم سمدر ومٜمَ 

 ذٜم٤م وهبذا اًمققمٞمد اًمِمديد قمغم اًمٗمرار ومال. 

وطم٘مٞم٘م٦م: يرى قمٛمر، واسمـ قم٤ٌمس، وأسمق ذريرة، وأسمق ؾمٕمٞمد اخلدري، وأسمق 

                                      

اًمتٕمٌػم قمـ اًمر وس سم   :ذم أي٤مت ًمٓم٤مئػ سمالهمٞم٦م يمثػمة ٟمقد أن ٟمِمػم ذٜم٤م إمم اصمٜملم ُمٜمٝم٤م: أوٓمه٤م( 1)

أن اعم٘م٤مم  ُمع «افؽاؾرين»إفمٝم٤مر  :ومقق إقمٜم٤مق وُم٤م يِمٕمر سمف ُمـ أن اًمٙمٗم٤مر ٓ قم٘مقل  ؿ، وصم٤مٟمٞمتٝم 

 ا.يم٤مومرً ًمإلو ر: إؿمٕم٤مر سم٠من قمذاب اًمٜم٤مر إٟم  ي٘مع قمغم ُمـ يٛمقت 



21: 

119 

 

سمٍمة
(1)

، وقمٙمرُم٦م، وٟم٤مومع، واحلًـ، وىمت٤مدة، وزيد سمـ أيب طمٌٞم٥م، واًمْمح٤مك
(2)
 ،

أُم٤مم اًمزطمػ ذم ذذه أي٦م ظم٤مصٌّ سمٞمقم سمدر، همػم  يرى ذ١مٓ  مجٞمًٕم٤م أن حتريؿ اًمتقزم

أن ذذا اًمذي ذذٌقا إًمٞمف ٓ وضمف ًمف: وم٘مد ىمٞمؾ: إهنؿ سمٜمقه قمغم أن ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

يراد سمف يقم سمدر، ُمع أن اًمٞمقم ذٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمقىم٧م اعمٓمٚمؼ، واًمتٜمقيـ ذم  ﴾ې﴿

. قمقض قمـ مجٚم٦م حمذووم٦م ذل اعمْم٤مف إًمٞمف، وشم٘مديرذ٤م: يقم إذ شمٚم٘مقهنؿ زطمًٗم٤م شإذ»

ومال ذيمر ًمٌدر ذم أي٦م إذن، وىمٞمؾ: سمؾ سمٜمقه قمغم ظمّم٤مئص ذم همزوة سمدر ذل أهن٤م 

ومٞمٝمؿ ًمٙم٤مٟم٧م  يم٤مٟم٧م أول همزوة ذم اإلؾمالم ومٚمق اهنزم ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن واًمٜمٌل 

اًمٗمتٜم٦م يمٌػمة، وسمخ٤مص٦م أن اعمًٚمٛملم ىمد ُأيدوا ومٞمٝم٤م سم٤معمالئٙم٦م، وأن اهلل ىمد وقمد 

أقمدائٝمؿ اًمرقم٥م ُمٜمٝمؿ. همػم أن ذذا ٓ اعم١مُمٜملم اًمٜمٍم ومٞمٝم٤م، وأٟمف أًم٘مك ذم ىمٚمقب 

ٓ  قمغم ومرض أن أي٦م ىمد ٟمزًم٧م ىمٌؾ اًم٘متؾ وذق ُم٤م يرومْمف اجلٛمٝمقر: إذ  يتجف إ

  ٓ ي٘مررون أن اًمًقرة يمٚمٝم٤م ىمد ٟمزًم٧م سمٕمد اًم٘مت٤مل، وأٟمف ٓ ُمٕمٜمك ُٕمر اعم١مُمٜملم سم٠م

 يٗمروا أُم٤مم اًمٕمدو ذم ُمٕمريم٦م سمٕمد أن اٟمتٍموا قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م!.

٤م ذق حتريؿ اًمٗمرار أُم٤مم إن أي٦م إومم خت٤مـم٥م  اعم١مُمٜملم قم٤مُم٦م ًمت٘مرر  ؿ ُمٌدأ قم٤مُم 

ٓ  أن يٙمقن ومراره  اًمٕمدو. وأي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شمتققمد اًمٗم٤مر قمٛمقًُم٤م سمٖمْم٥م اهلل، وسمٕمذاب ضمٝمٜمؿ إ

 ظمدقم٦م ُمـ ظمداع اًمٕمرب، حي٤مول هب٤م أن يٙم٥ًم ًمٚمٛمًٚمٛملم ٟمًٍما أو يقىمع سم٤مًمٙمٗم٤مر ذزيٛم٦م.

                                      

وذدق اعمٜمدذر سمدـ ُم٤مًمدؽ، ُمدـ اًمتد٤مسمٕملم، شمدقذم قمد٤مم  شأيب ٟميدة»واًمّمقاب أن ذذا إصمر قمدـ  [يمذا،( 1)

 ( ط ا ٜمديدددد٦م،333-13/332(. اٟمٔمددددر فددددذي٥م اًمتٝمددددذي٥م، ٓسمددددـ طمجددددر )139أو  138)

ؾمٙمـ ُمٍمد وشمدقذم  ومٝمق طُمدَٛمٞمؾ سمـ سمٍمة اًمٖمٗم٤مري، وذق ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام  شأسمق سمٍمة»أُم٤م 

 شم»( م. 3/56هب٤م. اٟمٔمر اًمتٝمذي٥م )

 شم»م. (443-13/436أظمرج آصم٤مرذؿ اًمٓمؼمي )[( 2)
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ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿

، أُم٤م اًمٚم٘م٤م  ومٖمٚم٥م اؾمتٕم ًمف ذم اًم٘مت٤مل، وذق م15[إٟمٗم٤مل:  ﴾ۉ

 -وُمٕمٜم٤مذ٤م: اعمٌم سمث٘مؾ ذم احلريم٦م وشم٘م٤مرب ذم اخلٓمق- شۅ»يمذًمؽ ذٜم٤م، وأُم٤م 

ومٛمّمدر ُمٜمّمقب قمغم احل٤مل ُمـ اعمٗمٕمقل: إذ ٓ يتقىمع أن يٗمر  اًمزاطمٗمقن طمتك ُيٜمَْٝمقا 

سمر ومتّمقير ًمٚمٗمرار سمّمقرة شمًتثػم اًمٜمخقة وده وشم ٜمٗمر ُمٜمف: قمـ اًمٗمرار، وأُم٤م شمقًمٞم٦م اًمدُّ

 ٕن اًمدسمر واًم٘مٌؾ يٙمٜمك هب  قمـ اًمًقأشملم!. 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿

: ذذا ذق م16[إٟمٗم٤مل:  ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ

اًمققمٞمد قمغم اًمٗمرار سمٕمد اًمٜمٝمل قمٜمف، إٟمف وقمٞمد سمٖمْم٥م قمٔمٞمؿ ُمـ اهلل ؾمػمضمع سمف 

، وذق ضمٝمٜمؿ، وإن ضمٝمٜمؿ عم ، وسمٛم٠موى همػم اًمذي يم٤من يًٕمك إًمٞمف قمٜمدُم٤م ومر  ّمػٌم اًمٗم٤مرُّ

يمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمذُمقم: ٕن ومٞمٝم٤م اًمٕم٘م٤مب، وقمذاب اًمٜم٤مر. همػم أن ذذا اًمٕم٘م٤مب، وذًمؽ 

اًمٖمْم٥م، ٓ يٜم٤مٓن اًمٗم٤مر  اًمذي خيدع اًمٕمدو سمٗمراره ُمتحروًم٤م عمٙم٤من ُمـ إُمٙمٜم٦م ذق 

أطمقج إًمٞمف ُمـ ُمٙم٤مٟمف، أو ًميب ُمـ رضوسمف ذق أسمٚمغ ذم اًمٜمٙم٤مي٦م سم٤مًمٕمدو، أو ُمتحٞمًزا 

١مُمٜملم همػم اًمٗمئ٦م اًمتل يم٤من ومٞمٝم٤م، ًمٞمٜمٍمذؿ قمغم قمدو إمم ومئ٦م ُمـ اعم -أي: ُمتٜم٘ماًل -

 شمٙم٤مصمر مجٕمف قمٚمٞمٝمؿ. 

)أي: اعمٝمٚمٙم٤مت(  .«اجتـبوا افسبع ادوبؼات»:  اًمٜمٌلوًم٘مد روى أسمق ذريرة قمـ 

افؼك باهلل، وافسحر، وؿتل افـػس افتي حرم اهلل »ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل وُم٤م ذـ؟ ىم٤مل: 

تقم، وافتويل يوم افزحف، وؿذف ادحصـات إالَّ باحلق، وأـل افربا، وأـل مال افق
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شافغاؾالت ادممـات
(1)

. وم٤مًمتقزم يقم اًمزطمػ أو اًمٗمرار: ُمـ يم٤ٌمئر اعمٕم٤ميص، ُم٤م ذم ذًمؽ 

ؿمؽ، وقم٘مقسمتف همْم٥م قمٔمٞمؿ ُمـ اهلل، طمٞم٨م قمذاب اإلطمراق سم٤مًمٜم٤مر اًمتل وىمقدذ٤م 

اًمٜم٤مس واحلج٤مرة، وُم٤م أوضمٕمف وأؿمده ُمـ قمذاب
(2)

 . 

اعم١مُمٜملم قمـ اًمٗمرار ىمد أسمرزت اعمٗم٤مرىم٦م وإذا يم٤مٟم٧م أي٦م اًمتل شمٜمٝمك 

وم٢من ىمقًمف سمٕمد -اًمٕمجٞم٦ٌم سملم اًمٙمٗم٤مر يزطمٗمقن واعم١مُمٜملم يقًمقن إدسم٤مر 

يزيد ذذه اعمٗم٤مرىم٦م اًمٕمجٞم٦ٌم  م17[إٟمٗم٤مل:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ﴿

 اأسمدً  اًم٘مت٤مل ذم فمٝمقريمؿ اًمٙمٗم٤مر شمقًمقا ٓ اعم١مُمٜمقن أهي٤م ي٤م» :فمٝمقًرا، ًمٙم٠مٟمف ي٘مقل  ؿ

 اٟمتٍمشمؿ ىمد أوٓ  أٟمتؿ ٤مومٝم شمٕم٤ممم: اهلل سمٜمٍم صمؿ واًمّمؼم ٤متسم٤مًمثٌ ُمٜمٝمؿ أومم وم٠مٟمتؿ

 ًمٙمؿ شمٕم٤ممم اهلل سمت٠ميٞمد ذًمؽ وإٟم  واؾمتٕمدادذؿ ويمثرفؿ دديمؿوقمُ  دديمؿقمَ  ىمٚم٦م قمغم قمٚمٞمٝمؿ

 سمٛمحض اًمذريع اًم٘مت٤مل ذًمؽ ﴾ٱ ٻ﴿ أىمداُمٙمؿ: وشمثٌٞمتف ىمٚمقسمٙمؿ قمغم ورسمٓمف

 ٞم٧ماًمتثٌ ُمـ يم٤من سم  سم٠ميديٙمؿ ﴾ٻ ٻ ٻ ﴿ اعم٤مدي واؾمتٕمداديمؿ ىمقشمٙمؿ

 ومٝمق ىمٚمقهبؿ ذم اًمرقم٥م وسم٢مًم٘م٤م  ٕرواطمٙمؿ وُمالسمًتٝم٤م اعمالئٙم٦م سمٛمخ٤مًمٓم٦م ٘مٚمقسمٙمؿًم

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿ :سمٛمٕمٜمك

 أىمؾ ٕٟمف ًمٚمٜمٍم إقمٔمؿ اًمريمـ ذق اًمذي سم٤مًمّمؼم اًمٙمٗم٤مر ُمـ أضمدر واعم١مُمـ ،م14[اًمتقسم٦م: 

                                      

 شم»م. (89( وُمًٚمؿ )2766أظمرضمف اًمٌخ٤مري )[( 1)

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿ٓ يٜم٘مض ذذا ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اًمٗم٤مريـ يقم أطمد: ( 2)

﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷ ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ، وم٘مد وصٗمٝمؿ سم٠من اًمِمٞمٓم٤من اؾمتز ؿ، صمؿ ﴾ے ے ۓ ۓ﮲

ُمٝم  ضمٚم٧م، وأن  -همػم اإلذاك سمف- ؿم٤م  ُمـ اًمذٟمقب ىمرر أٟمف قمٗم٤م قمٜمٝمؿ. وسمدذل أن اهلل يٕمٗمق قم 

 قمٔمٛمٝم٤م. لاشم٤ًمع ذذا اًمٕمٗمق ًمٚمذٟمقب اًمٕمٔمٞمٛم٦م ٓ يٜمٗم
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  شمٕم٤ممم: ىم٤مل يم  أظمرة: واًمدار سم٤مهلل رضم٤م ً  وأقمٔمؿ اًمدٟمٞم٤م ُمت٤مع قمغم ٤مطمرًص 

﮸ ھ ھ ھ ﴿ ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ے ےۓ ۓ

   ﯁  ﮾﮿﯀  ﮽   ﮼  ﮻   ًمرد طمٙم٤مي٦م وىم٤مل ،م134[اًمٜم٤ًم :  ﴾﮹﮺ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿ :إقمدا  يمثرة ُمـ اخل٤مئٗملمو قمغم اًمرضم٤م  هبذا اعم١مُمٜملم

ش م249[اًمٌ٘مرة:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک
(1)
. 

قم٤ٌمس اسمـ روى وًم٘مد
(2)
 إن افؾفم» سمدر: يقم ٦ماؾمتٖم٤مصم ذم ىم٤مل عم٤م  اًمٜمٌل أن 

 اًمؽماب ُمـ ىمٌْم٦م ظمذ» ضمؼميؾ: ىم٤مل .«اأبًد  األرض يف عبدت   ؾؾن ةافعصاب هذه هتؾك

ٓ   اعمنميملم ُمـ أطمد ُمـ وم  ومٗمٕمؾ، .شوضمقذؿ ذم هب٤م وم٤مرم  وُمٜمخريف قمٞمٜمٞمف أص٤مب إ

ُمدسمريـ ومقًمقا اًم٘مٌْم٦م، شمٚمؽ ُمـ شمراب ٛمفومو
(3)

. 

     پ پ پ ڀ ﴿ رؾمقًمف: إمم يٚمتٗم٧م أن سمٕمد اهلل ي٘مقل ذذا وذم

                                      

 (.9/523ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمٜم٘مقل ُمـ شمٗمًػم اعمٜم٤مر ) (1)

 شم»م. (5/1673( واسمـ أيب طم٤مشمؿ )13/445اًمٓمؼمي )[( 2)

راد سمف طم٥ًم ، أن رُمل اًمرؾمقل ذٜم٤م ي(174-173ص)ضم٤م  ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول ًمٚمقاطمدي ( 3)

                                                                                                      رواي٤مت ٟم٘مٚمٝم٤م، واطمدة ُمـ أرسمٕم٦م: 

 ـمٕمٜمف اسمـ ظمٚمػ يقم أطمد سم٤محلرسم٦م، وذل اًمٓمٕمٜم٦م اًمتل ىمتٚمتف. -أ

 ؿ، وىمد ىمتٚمتف ذذه اًمرُمٞم٦م. رُمٞمف يمٜم٤مٟم٦م سمـ أيب احل٘مٞمؼ يقم ظمٞمؼم وذق ذم احلّمـ سم٠مًمًٜمتٝم -ب

 رُمٞمف وضمقه اعمنميملم ذم سمدر سم٘مٌْم٦م ُمـ احلّم٤ٌم .  -ضمد

رُمٞمف وضمقه اعمنميملم ذم سمدر أيًْم٤م، وًمٙمـ سمحّم٤مة وىمٕم٧م ُمـ اًمً  ، ومًٛمع  ٤م صقت يم   -د

يم٤مٟم٧م وىمٕم٧م ذم ـم٧ًم، وُمع أن ُمٕمٔمؿ اعمٗمنيـ ىمد ٟم٘مٚمقا قمـ اًمقاطمدي ذذه اًمرواي٤مت، 

اًمًقرة يمٚمٝم٤م ٟمزًم٧م ذم سمدر، وىمٌؾ أن يرُمل اًمرؾمقل أسمٞم ٤م أو ومٜمحـ ٟمرومض إوًملم ُمٜمٝم٤م: ٕن 

يمٜم٤مٟم٦م، وٟمرومض إظمػمة: ٕٟمٜم٤م ٓ ٟمٕم٘مؾ أن شمٚم٘مك إمم اًمرؾمقل طمّم٤مة ُمـ اًمً   ًمػمُمل هب٤م 

 اعمنميملم، ذم همزوة أُمده اهلل ومٞمٝم٤م سم٤معمالئٙم٦م!.
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  اهلل رؾمقل ومٙم٠من ًمف، يثٌتف إذ اًمرؾمقل رُمل يٜمٗمل أٟمف همػم ،﴾ڀ ڀ ڀٺ

  !.ومٕماًل  ًمٙمذًمؽ وإٟمف رُمك، وُم٤م رُمك

 وضمقه إمم اًمؽماب أوصؾ اًمذي أُم٤م اًمؽماب، ُمـ اًم٘مٌْم٦م شمٚمؽ اهلل رؾمقل رُمك ًم٘مد

 اًمٜم٤مس ُمـ همػمه رُمل قمغم يٛمت٤مز ٓ ٤مقم٤مدي   اًمرؾمقل لرُم ويم٤من ،T اهلل ومٝمق اعمنميملم

  اهلل. ومٝمق ٤ٌمًمٖم٦ماًم أصم٤مر شمٚمؽ فسمرُمٞم أطمدث اًمذي أُم٤م سمٌم ،

 رُمٞم٧م اًمذي اًمقىم٧م ذم اعمنميملم ُمـ اأطمدً  رُمٞم٧م ُم٤م أي: ،﴾پ پ پ ڀ ﴿

 ُم٤م أو: اًمؽماب، رُمٞم٧م إذ ىمٚمقهبؿ ذم سم٤مًمرقم٥م ُم٤مرُمٞم٧م :أو وضمقذٝمؿ، وم٠مص٤مب اًمؽماب ومٞمف

 :﴾ڀ ڀ ڀ ﴿ رُمٞمتف إذ اًمؽماب رُمٞم٧م ُم٤م :أو صقرة، رُمٞم٧م إذ طم٘مٞم٘م٦م رُمٞم٧م

 مجٞمع ىمٚمتف قمغم سمف أص٤مب اًمذي قوذ ٤ًموم٦م،اعم سمٕمد ُمع سمف اعمرُمك أوصؾ اًمذي ذق ٕٟمف

  .شذزيٛمتٝمؿ أؾم٤ٌمب أطمد هبذا ضمٕمٚمف اًمذي وذق يمثرفؿ، قمغم اعمنميملم

 :ىمقًمددددف ذم اًمٗمدددد٤م  شمٚمددددؽ ؿمدددد٠من ُمدددد٤م اعمٗمنددددون: يتًدددد٤م ل وذٝمٜمدددد٤م

 ًمٚمرُمدل ذيمرُيد ومل ،٤موُمثًٌتد ٤مُمٜمٗمٞم د اًم٘متدؾ ُمٗمٕمقل ذيمر ومل ﴾ٱ ٻ﴿

 يثٌتف أن دون ُمٜمٝمؿ اًم٘متؾ عوىمق يٜمٗمل طمتك واًمرُمل اًم٘متؾ سملم اًمٗمرق وُم٤م ىمط؟ ُمٗمٕمقٌل 

  ًمف؟ يثٌتف أن سمٕمد إٓ اًمرؾمقل ُمـ اًمرُمل وىمقع يٜمٗمل وٓ ؿ، 

 إن شم٘مديره: حمذوف ذط ضمقاب ذم واىمٕم٦م أهن٤م اًمزخمنمي ومذيمر اًمٗم٤م  أُم٤م

شم٘متٚمقذؿ مل وم٠مٟمتؿ سم٘متٚمٝمؿ اومتخرشمؿ
(1)

 وًمٞمس- اعمٗمنيـ سمٕمض اًمت٘مدير ذذا ويٕمٚمؾ ،

 أىمٌٚمقا هم٤مٟمٛملم هم٤مًمٌلم اعمٕمريم٦م ُمـ اٟمٍمومقا ٤معم أهنؿ ُمـ يرو سم  -اًمزخمنمي سمٞمٜمٝمؿ ُمـ

أي٦م ومٜمزًم٧م وشمريم٧م، وومٕمٚم٧م وأهت، ىمتٚم٧م :ي٘مقًمقن يتٗم٤مظمرون
(2)

 أسمق ويٜم٘مؾ ،

                                      

 .(2/119)اًمٙمِم٤مف ( 1)

 =د ىمدر يمالمه٤م ومٕمؾ اًمنمط شم٘مديرات، وىم(3/217)ًمقد ، وشمٗمًػم أ(2/233)شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد ( 2)
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 يم  ذط ضمقاب اًمٗم٤م  وًمٞم٧ًم» ٘مقًمف:سم قمٚمٞمف يٕم٘م٥م صمؿ اًمٙمِم٤مف ص٤مطم٥م رأي طمٞم٤من

ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ ىم٤مل: عم٤م ٕٟمف اجلٛمؾ: سملم ًمٚمرسمط ذل وإٟم  زقمؿ،

ًٌ  سمف واأُمر ُم٤م اُمتث٤مل يم٤من ﴾ں ں ڻ  ﴾ٱ ٻ﴿ وم٘مٞمؾ: ًمٚم٘متؾ: ٤مؾمٌ

 ومٞمٝم  ًمٚم٘م٤مشمؾ ًمٞمس هلل ذق  إٟم ًمف واخلٚمؼ قمٚمٞمف اإلىمدار ٕن :سم٤مًم٘متؾ ُمًتٌديـ ًمًتؿ :أي

ش هلل... صم٧ٌموأُ  اًم٘متؾ إجي٤مد قمٜمٝمؿ لومٜمٗم يديف قمغم يضمرأُ  ًمٙمٜمف ر :
(1)

. 

 اًمث٤مٟمٞم٦م وشمققمدت اًمٗمرار قمـ أوٓمه٤م هن٧م آيتلم سمٕمد أي٦م وىمقع أن ٟمرى وٟمحـ

 ٓ سمؾ اعمحذوف: طاًمنم ومٕمؾ اًمزخمنمي ُمٜمف درىم اًمذي آومتخ٤مر يٜم٤مؾمٌف ٓ اًمٗم٤مريـ

 ُم٤م أن قمغم- سمٌٕمض سمٕمْمٝم٤م اجلٛمؾ رسمط وأن ومٕمٚمف، ىمدر ُمٝم  أصاًل  ذط شم٘مدير يٜم٤مؾمٌف

 طمٞم٤من أسمق ذيمره ُم٤م قمغم ُمٜمف أوضمف -ىمٌٚمٝم٤م اًمٗمرار قمـ اًمٜمٝمل ُمنموقمٞم٦م دًمٞمؾ اًمٗم٤م  سمٕمد

 سم٤مًميب. إُمر ُٓمتث٤م ؿ ٟمتٞمج٦م أٟمف ُمـ
 

 وم٢من اًم٘متؾ ومٕمؾ دون ٤موُمثٌتً  ٤مُمٜمٗمٞم   اًمرُمل ومٕمؾ ُمع سمف اعمٗمٕمقل طمذف وأُم٤م

 ًمٚمٙمٗم٤مر اعم١مُمٜملم ىمتؾ سملم اًمٗمرق» رو٤م: رؿمٞمد اًمًٞمد ىم٤مل يم  ذق ومٞمف اًمن  

 اًمدٟمٞمقي٦م، إؾم٤ٌمب ذم اهلل ؾمٜمـ سمح٥ًم  ؿ ةراعم٘مدو أومٕم٤م ؿ ُمـ ومٕمؾ ذق اًمذي

 وؿمقذ٦م أقمٞمٜمٝمؿ ي٦مًمِمٙم٤م سم٥ًٌم ًمٞمس اًمذي سم٤مًمؽماب إي٤مذؿ  اًمٜمٌل رُمل وسملم

شًمف يمٚمٝمؿ ُمًت٘مٌٚملم همػم ويمقهنؿ راُمٞمف قمـ وسمٕمدذؿ ًم٘مٚمتف وضمقذٝمؿ
(2)

- ذق أو .

                                      

٤م إذ ٓ طم٤مضم٦م سمٜم٤م إًمٞمف، وسمخ٤مص٦م أن شم٘مديره حيٛمٚمٜم٤م أظمرى، همػم أٟمٜم٤م ٓ ٟمٛمٞمؾ إمم شم٘مدير ذط ذٜم٤م إـمالىمً = 

ٓ ي٘مؽمن سم٤مًمٗم٤م . -يم  ومٕمؾ اًمزخمنمي-قمغم شم٘مدير ُمٌتدأ سمٕمد اًمٗم٤م    : ٕن اجلقاب اعمٜمٗمل سمٚمؿ 

 .(4/476)اًمٌحر اعمحٞمط ( 1)

 .(9/621) شمٗمًػم اعمٜم٤مر( 2)
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 ٤م:وإصم٤ٌمشمً  ٤مٟمٗمٞمً  اًمرُمل طم٤مل سمٞم٤من إصكم اعم٘مّمقد أن» :-اًمًٕمقد أسمق اإلُم٤مم ىم٤مل يم 

 إمم وشمٙمثره ٟمٗمًف ذم سمف اعمرُمل ًمتٖمػم اعمٜمِم٠م وذق فمٝمر، ُم٤م ُمٜمف فمٝمر اًمذي ذق إذ

شذًمؽ ُمـ ر  اجلٛم٦م إُم٦م أوًمئؽ ُمـ دواطم يمؾ قمٞمٜمل أص٤مب ٨مطمٞم
(1)

. 

 ُمـ اًمٖمرض إن :ي٘مقًمقن اًمًٕمقد أسمق اإلُم٤مم ىم٤مًمف اًمذي ذذا قمـ يٕمؼمون إذ اًمٌالهم٦م وقمٚم  

 صٚم٦مً  ًمٚم٘متؾ أن :ذٜم٤م ذذا ويٕمٜمل سمذيمره، اًمٙمالم ُمـ رضٖماًم شمٕمٚمؼ قمدم ذق اعمٗمٕمقل طمذف

ٝم٤مُمثٚم اًمرُمل ومٕمؾ ُمـ سمف لًمٚمٛمرُم ًمٞمس اًم٘متؾ، ومٕمؾ ذم اعم٘مّمقد سم٤معمٕمٜمك
(2)

. 

 شم٘متٚمقذؿ ومٚمؿ» ي٘مقل: سم٠من قمٜمٝمؿ ٟمٗمٞمف ُمع  ؿ اًم٘متؾ يث٧ٌم مل أٟمف وأُم٤م

 ُمع  ًمٚمرؾمقل اًمرُمل أصم٧ٌم يم  ،شىمتٚمٝمؿ اهلل وًمٙمـ ىمتٚمتٛمقذؿ إذ

 ىمتٚمٝمؿ ٕن ومذًمؽ .﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ سم٘مقًمف: قمٜمف ٟمٗمٞمف

ًٌ  يمقٟمف طمٞم٨م ُمـ إصم٤ٌمت إمم حيت٤مج ٓ دُمِم٤مذَ  ًمٚمٛمنميملم  إمم احل٤مضم٦م وإٟم  ،٤مٟم٤مىمًّم  ٤مؾمٌ

 وٟمٍمه. اهلل إقم٤مٟم٦م وذق ،يٙمـ مل ًمقٓه ُم٤م سمٞم٤من صمؿ سم٤مًمًٌٌٞم٦م، اؾمت٘مالًمف وقمدم ٟم٘مّمف نسمٞم٤م

ًٌ  يٙمـ ومٚمؿ اعمنميملم هًمقضمق  رُمٞمف أُم٤م  ٟمٗمك ًمق وٕٟمف إلص٤مسمتٝمؿ، افم٤مذرً  ٤مقم٤مدي   ٤مؾمٌ

 ٤مشمٜم٤مىمًْم  ٕطمدث اًمرؾمقل رُمل همرار قمغم اًمقىم٧م ٟمٗمس ذم  ؿ وأصمٌتف قمٜمٝمؿ اًم٘متؾ

 سملم شمٜم٤مىمض ومال اًمرُمل أُم٤م اعمٜمٗمل، همػم اعمث٧ٌم اًم٘متؾ ضمٕمؾ طمٞمٜمئذ كخيٗم إذ :افم٤مذرً 

 رُمك وم٘مد يده، قمغم وأضمري٧م اهلل، أطمدصمٝم٤م آي٦م ٕٟمف قمٜمف: وٟمٗمٞمف اًمرؾمقل ُمـ وىمققمف

                                      

 .(2/233)ُمـ إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ ( 1)

إن طمذف اعمٗمٕمقل ذٜم٤م ًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمٕمٛمقم  :(9/621)ٓ ٟمدري يمٞمػ ي٘مقل ص٤مطم٥م شمٗمًػم اعمٜم٤مر ( 2)

٤م ًمٕمٚمؿ اعمٕم٤مين وًمت٘مديره ذق، ُمع أٟمف ذق ىمدر اعمٗمٕمقل ذم احل٤مًملم ذم يمؾ ُمـ اإلصم٤ٌمت واًمٜمٗمل ووم٤مىمً 

٧م ومٞمف شمٚمؽ اًم٘مٌْم٦م ُمـ ٞميملم ذم اًمقىم٧م اًمذي رُمُمـ أوًمئؽ اعمنم اوُم٤م رُمٞم٧م أطمدً »ذٙمذا: 

 . وواوح أن شمٚمؽ اًم٘مٌْم٦م ُمـ اًمؽماب ًمٞم٧ًم قم٤مُم٦م.شاًمؽماب، وًمٙمـ اهلل رُمك وضمقذٝمؿ يمٚمٝمؿ
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 ُمٕمجزة رُمٞمف ُمـ ضمٕمؾ اًمذي ذق ًمٞمس وًمٙمٜمف طم٘مٞم٘م٦م، حمٛمد
(1)

. 

 ومت٘مقل: ًمٚمٛم١مُمٜملم وٟمٍمه ًمٚمٙمٗم٤مر اهلل ىمتؾ ذم احلٙمٛم٦م أي٤مت وشمٌلم

 أو- ٗمنوناعم أمجع وىمد ،﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿

 اشم٠ميٞمدً  سمٕمْمٝمؿ ذيمر صمؿ اإلقمٓم٤م ، ذق ذٜم٤م اإلسمال  ُمٕمٜمك أن قمغم -جيٛمٕمقن يم٤مدوا

 زذػم: ىمقل  ذا

  سمٙمدؿ ومٕمدال ُمد٤م سم٤مإلطم٤ًمن اهلل ضمزى
 

يدٌكم اًمدذي اًمدٌال  ظمدػمَ  وم٠مسمالمه٤م 
(2)

  
 

 احلرب ذم سم٤مإلسمال  شمٗمًػمه سمٕمْمٝمؿ واظمت٤مر» ذذا: ذيمر أن سمٕمد ًمقدأ وىم٤مل

ًٓ  ىم٤مشمؾ :أي ،٤مطمًٜمً  سمال ً  ومالن أسمغم :ي٘م٤مل سمٕمده، ُم٤م سمدًمٞمؾ  اصؼمً  وصؼم اؿمديدً  ىمت٤م

شأصمره وطمًـ ضمالدشمف ومتٔمٝمر اعمر  سمف خُيتؼم ُم٤م ٕٟمف اًمٗمٕمؾ ذًمؽ سمف ؾُمٛمل ،قمٔمٞمً  
(3)

. 

 اًمٜمٍم ُمٜمَحٝمؿ- احلروب ذم اإلسمال  قمغم اعم١مُمٜملم اهلل وًمٞمحٛمؾ ذذا: قمغم واعمٕمٜمك

 اًمٙم٤مومريـ. ُمـ أقمدائٝمؿ يمٞمد وأوٕمػ واًمٖمٜمٞمٛم٦م

 اعمت٤ٌمدر ذق أٟمف ُمع آظمت٤ٌمر ُمٕمٜمك قمـ اًمٗمٕمؾ ذذا يٍمف اًمذي ُم٤م دريٟم وًمًٜم٤م

 قمغم اشمٗم٘مقا اعمٗمنيـ أن وًمقٓ اًم٘م٤ميض: ىم٤مل» ي٘مقل: اًمرازي اًمٗمخر اإلُم٤مم إن ُمٜمف؟

 اجلٝم٤مد، ُمـ سمٕمده ومٞم  سم٤مًمتٙمٚمٞمػ اعمحٜم٦م حيتٛمؾ ًمٙم٤من اًمٜمٕمٛم٦م قمغم ذٝمٜم٤م آسمتال  محؾ

 ؿم٤مق شمٙمٚمٞمػ طمّمقل ذم اًم٥ًٌم ذق يم٤من سمدر يقم شمٕم٤ممم ومٕمٚمف اًمذي إن ي٘م٤مل: طمتك

شاًمٖمزوات ُمـ ذًمؽ سمٕمد ومٞم  قمٚمٞمٝمؿ
(4)

 إمج٤مع أن ذم اًم٘م٤ميض ُمع ٟمتٗمؼ ٓ وًمٙمٜم٤م .

                                      

 .(9/621)اٟمٔمر شمٗمًػم اعمٜم٤مر ( 1)

 شم»م. شيٌٚمق»[يمذا ذيمر اعمّمٜمػ اًمٌٞم٧م شمًٌٕم٤م ًممًمقد رمحٝم  اهلل، واًمّمقاب: ( 2)

 .(3/291)روح اعمٕم٤مين ( 3)

 .(15/141)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم  ُمـ( 4)
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 أيمثر أو أدق أٟمف فمٝمر إذا آظمر ُمٕمٜمك ىمٌقل وسملم سمٞمٜمٜم٤م طم٤مئاًل  ي٘مػ ُمٕمٜمك قمغم اعمٗمنيـ

اىم٤مًمق مم٤م ًمٚمًٞم٤مق ٜم٤مؾم٦ٌمُم
(1)

 حمٜم٦م حيتٛمؾ ذٜم٤م آسمتال  أن ذم أيًْم٤م ُمٕمف ٟمتٗمؼ وٓ ،

 اًمّمؼم، ٓ ًمٚمِمٙمر سم٤مُٓمتح٤من ذٜم٤م اإلسمال  شمٗمًػم ٟم١مصمر ٟمحـ إذ :سم٤مجلٝم٤مد تٙمٚمٞمػاًم

 اًمٜمٍم ذق ذٜم٤م آُمتح٤من ُمقوقع وم٢من سم٤محلًـ، وصٗمف هُّ  ذق ذذا أن وٟمرى

 صؼمذؿ ُمدى ًمٞمٔمٝمر اعمنميملم سم٠مذى ا جرة ىمٌؾ اعم١مُمٜمقن اُمتحـ ويم  واًمٖمٜمٞمٛم٦م،

 اعمٕمٜمك ذذا يٕمزز مم٤م ًمٕمؾو ؿمٙمرذؿ، ُمدى ًمٞمٔمٝمر واًمٖمٜمٞمٛم٦م سم٤مًمٜمٍم سمدر ذم اُمتحٜمقا

 يم  ذق إذ إلقمٓم٤م :ا ٓ آظمت٤ٌمر يٜم٤مؾم٥م وم٢مٟمف :﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ سمٕمُد: ىمقًمف

 إُمقر سمٔمقاذر اًمٕمٌد يٖمؽم ًمئال واًمؽمذٞم٥م اًمتحذير جمرى يجير» :اًمرازي اًمٗمخر ىم٤مل

شواًم٘مٚمقب اًمْم ئر ذم ُم٤م يمؾ قمغم ُمٓمٚمع شمٕم٤ممم اخل٤مًمؼ أن ٕمٚمؿٞموًم
(2)

. 

 صدىمٝمؿ وقمٚمؿ رؾمقًمف ُمع هقاؾمتٖم٤مصم ٜمدُم٤مقم اعم١مُمٜملم دقم٤م  ؾمٛمع ىمد اهلل إن

 ًمٙمٜمف اًمنمك، ذلوخي قمٚمٞمف ذؿ اًمذي احلؼ ي١ميد - ؿ يًتجٞم٥م إذ- ٟمفأو وإظمالصٝمؿ،

 ذًمؽ اعم١مُمٜمقن ومٚمٞمذيمر ،قمٜمٝم٤م شمٜمِم٠م قم٤مىم٦ٌم ويمؾ ٟمٞم٦م سمٙمؾ قمٚمٞمؿ يمالم، ًمٙمؾ عٞمؾمٛم يمذًمؽ

ٓ   اًمٖمٜم٤مئؿ، ُمٜمحٝمؿ ىمد وأٟمف ٟمٍمذؿ، أٟمف ًمف وًمٞمِمٙمروا ا،ضمٞمدً    ُمتح٤من!.آ ذم ٟمجحقا وم  وإ

 ُمٕمٜم٤مه: وم٢من ،﴾ ڤ﴿ :شم٘مقل إذ ىمقي إجي٤مز ذم أظمرى ُمرة ذذا أي٦م وشم٘مرر

ڤ ﴿ ىمقًمف: قمٚمٞمف قمٓمػ صمؿ وُمـ آظمت٤ٌمر، أو ال سماإل إمم واإلؿم٤مرة ذًمٙمؿ، إُمر

 يب اؾمتٖمثتؿ ًم٘مد  ؿ: ي٘مقل ويم٠مٟمف أيًْم٤م، ُمّمدر وٕٟمف :﴾ڤ ڤ ڦ ڦ

 إمم واطمتجتؿ خت٤مومقا، ومال ًمت٠مُمٜمقا اًمٜمٕم٤مس قمٚمٞمٙمؿ وم٠مًم٘مٞم٧م ظم٤مئٗملم ؿويمٜمت وم٠مهمثتٙمؿ،

 ىمٚمقسمٙمؿ وشمٓمٛمئـ أىمداُمٙمؿ وًمتث٧ٌم اًمِمٞمٓم٤من وؾم٤موس ُمـ وشمتخٚمّمقا ًمتتٓمٝمروا اعم٤م 

                                      

 شم»ؿم. ٚم[ذذا إذا يم٤من داظماًل ذم اعمٕمٜمك اعمتٗمؼ قمٚمٞمف، أُم٤م إن ظم٤مًمٗمف ومال يّمح ًمإلمج٤مع. واهلل أقم (1)

 ٟمٗمس اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.( 2)
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 اعمالئٙم٦م إمم أوطمٞم٧م طملم اًمرقم٥م أقمدائٙمؿ ىمٚمقب ذم وأًم٘مٞم٧م اعم٤م ، قمٚمٞمٙمؿ وم٠مٟمزًم٧م

 اًمٖمٜم٤مئؿ، وُمٜمحتٙمؿ ،أقمدائٙمؿ قمغم ٟمٍمشمٙمؿ صمؿ سم٤مًمٜمٍم، ويٌنمويمؿ يثٌتقيمؿ أن

 اًمٜمٕمٛم٦م، شمٌٓمريمؿ أم زم أشمِمٙمرون ٕرى :٤مريمؿاظمتٌ ذق يمٚمف ذًمؽ ُمـ وُم٘مّمدي

  دقم٤مئٛمف. وشمرؾمق احلؼ ًمٞم٘مقى اًمٙم٤مومريـ يمٞمد وإوٕم٤مف

ڦ ڄ ڄ ﴿ ومت٘مقل: اعم١مُمٜملم إمم اًمتحدث ذم أي٤مت ومتيض

ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 أطمقا ؿ: يمؾ  ؿ شمٚمخص وهبذا ،﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 وإن قمٚمٞمٝمؿ، اٟمتٍمشمؿ ىمد أوٓ  أٟمتؿ ٤مومٝم أقمدائٙمؿ قمغم اًمٜمٍم شمٓمٚمٌقا إن  ؿ: شم٘مقل إهن٤م

 احلؼ ووقح ُمع ومٞمف  اًمٜمٌل وضم٤مدًمتؿ اًم٘مت٤مل يمرذتؿ طملم ظمٓم٠م ُمـ ومٞمف وىمٕمتؿ قم  شمرضمٕمقا

 ومٞمف ودم٤مدًمقا اًم٘مت٤مل ومتٙمرذقا شمٕمقدوا وإن سمٙمؿ، اجلدير ذق ٕٟمف ًمٙمؿ: ظمػم اًمرضمقع ومٝمذا ًمٙمؿ

 إن ؿمٞمئ٤ًم يمثرشمٙمؿ شمٗمٞمديمؿ وًمـ ومٕمٚمٜم٤م، يم  ،ذًمؽ قمٚمٞمٙمؿ وٟمٜمٙمر إقمدا ، قمٚمٞمٙمؿ هنٞم٩م سم٤مًم٤ٌمـمؾ

 واًم٘مقة اًمٙمثرة قمغم اٟمتٍمشمؿ -اعم١مُمٜملم ُمع واهلل- ُمٕمٙمؿ يم٤من وم٢مذا ،سمٜمٍمه ُمٕمٙمؿ اهلل يٙمـ مل

  ُمًتٕمدة. همػم وٕمٞمٗم٦م ىمٚم٦م ؿوأٟمت وآؾمتٕمداد

 قمغم ًمٚمٙمٗم٤مر أي٦م ذذه ذم اخلٓم٤مب أن يرى ُمـ اعمٗمنيـ ُمـ وًمٙمـ

 قسمٞمخٝمؿ،وشم هبؿ اًمتٝمٙمؿ طمقل شمدور ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ٕن آًمتٗم٤مت: ـمري٘م٦م

 سم٠مؾمت٤مر أظمذوا سمدر إمم ُمٙم٦م ُمـ ظمرضمقا طملم اعمنميملم أن يروون اعمٗمنون وذ١مٓ 

 وظمػم اًمٗمئتلم وأيمرم اجلٜمديـ أقمغم ٟمٍما اًمٚمٝمؿ» ىم٤مئٚملم: اهلل وم٤مؾمتٜمٍموا اًمٙمٕم٦ٌم

 اعم١مُمٜملم: سم٤مٟمتّم٤مر اعمٕمريم٦م اٟمتٝم٧م أن سمٕمد خي٤مـمٌٝمؿ T اهلل وم٘م٤مل .شاًم٘مٌٞمٚمتلم

  .﴾  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿
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 سم  وآشم٤مٟم٤م ًمٚمرطمؿ أىمٓمعَ  يم٤من أيٜم٤م اًمٚمٝمؿ» سمدر: يقم ىم٤مل ضمٝمؾ أسم٤م أن أيًْم٤م ويروون

 رسمٜم٤م! اًمٚمٝمؿ» اًمٞمقم: ذًمؽ ذم اجلٛمٕم٤من اًمت٘مك قمٜمدُم٤م ىم٤مل وأٟمف .شاًمٖمداة وم٠مطمٜمف يٕمرف ٓ

 قمٜمدك وأرى إًمٞمؽ أطم٥م   يم٤من اًمديٜملم وم٠مي احلدي٨م: حمٛمد وديـ اًم٘مديؿ ديٜمُٜم٤م

 شاًمٞمقم أذٚمف وم٤مٟمٍم
(1)

. 

 اًمذيـ ٤مًمٙمٗم٤مرسم يتٝمٙمؿ سمدأ صمؿ ،إًمٞمف اًمديٜملم وأطم٥م   ديـاجلٜم أقمغم اهلل ٟمٍم وًم٘مد

 رؾمقًمف: قمغم اؾمتٜمٍموه أن وضمٝمٚمٝمؿ مح٘مٝمؿ ُمـ ٚمغسم

 قمٜمدي اًمديٜملم ٕرى اًمٜمٍم شمٓمٚمٌقا أي: اًمٙمٗم٤مر، أهي٤م ﴾ڦ ڄ ﴿

 ُمـ وُمٙم٤مٟمٙمؿ اًمْمالل، ُمـ ديٜمٙمؿ ُمٙم٤من سمف وقمرومتؿ ،﴾ڄ ڄ ڄ﴿

 ي٘مقل إذ هبؿ ًمٞمتٝمٙمؿ ٟمفإو ضم٤م يمؿ، ىمد ذق ومٝمذا اًمٜمٍم شمٓمٚمٌقا نإ أو واعم١مُمٜملم، حمٛمد

 إذ هبؿ يتٝمٙمؿ ذق أو اعم١مُمٜملم، ضم٤م  سمؾ ذؿ ٝمؿئجي مل اًمٜمٍم ٕن :﴾ڄ﴿  ؿ:

ٓ   يٙمـ مل ضم٤م ذؿ اًمذي وم٢من ٤م:ومتحً  ضم٤م ذؿ ُم٤م ليًٛم  ا زيٛم٦م. إ

 ظمػم ومٝمق اهلل إمم دقمقشمف سم٥ًٌم حمٛمد ىمت٤مل وقمـ سم٤مهلل اًمٙمٗمر قمـ ﴾ڃ ڃ﴿

 ُمـ ؾمٚمٛمتؿ اًم٘مت٤مل شمريمتؿ وإن رة،أظم قمذاب ُمـ ٟمجقشمؿ سم٤مهلل آُمٜمتؿ إن ٕٟمٙمؿ ًمٙمؿ

  واًم٘متؾ. إه

 ُم٤م إمم ﴾ڇ ﴿ اًم٤ٌمـمؾ ذم ٤موجل٤مضًم  ُمٜمٙمؿ اقمٜم٤مدً  حمٛمد ىمت٤مل إمم ﴾چ ڇ﴿

 سم٤مـمٚمٙمؿ، قمغم إًمٞمف يدقمق اًمذي احلؼ وإقمزاز قمٚمٞمٙمؿ، ٟمٍمه إمم :أي سمدر، ذم سمٙمؿ ومٕمٚمٜم٤م

  وًمديٜمف. ًمف وٟمٗمتح

                                      

ُمـ شمٗمًػم اًمٓمؼمي،  (138-9/137)دمد ذذه اًمرواي٤مت اًمثالث، ورواي٤مت أظمرى يمثػمة ذم ( 1)

 وقمٜمف ٟم٘مٚمٝم٤م ُمٕمٔمؿ اعمٗمنيـ.
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 ُمـ سمدر ذم طمدث اًمذي ذذا وم٢من :﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿

 وىمد يًتٕمدوا مل أهنؿ ُمع ىمقشمٙمؿ قمغم ووٕمٗمٝمؿ يمثرشمٙمؿ قمغم اعم١مُمٜملم ىمٚم٦م اٟمتّم٤مر

 اًمٙمٗمر وسملم واًم٤ٌمـمؾ احلؼ سملم ُمٕمريم٦م يمؾ ذم ُمثٚمف ؾمٞمحدث- آؾمتٕمداد أيمٛمٚمتؿ

  هب٤م. ٟمٗمع ٓ ىمقة وُمـ ومٞمٝم٤م همٜم٤م َ  ٓ يمثرة ُمـ ؿمٞمًئ٤م شمًتٗمٞمدوا وًمـ واإلي ن

 قمغم يٜمتٍم اًمذي ذا ومٛمـ وشمقومٞم٘مف: ووٓيتف سمٛمٕمقٟمتف ﴾ڎ ڈ ڈ ژ﴿

اهلل؟ ُمٕمف ٤ممجٕمً  هيزم ُمـ وٟم٤مسه؟ ُمٕمٞمٜمف اهلل يم٤من ُمـ
(1)

. 

 أي٦م ىمٌؾ اًمًٞم٤مق أن همػم إول اًمتٗمًػم ُمـ أفمٝمر ًممي٦م اًمتٗمًػم ذذا يٌدو وىمد

 ىمٌٚمٝم٤م شمٜمٝم٤مذؿ إذ اعم١مُمٜملم خت٤مـم٥م يمٚمٝم٤م أي٤مت وم٢من حيتٛمٚمف: ًمٕمٚمف سمؾ إول يٕمزز وسمٕمدذ٤م

 شم٘مقل: ٟمٗمًٝم٤م وأي٦م ورؾمقًمف، اهلل سمٓم٤مقم٦م سمٕمدذ٤م وشم٠مُمرذؿ اًمزطمػ، يقم اًمتقزم قمـ

اًمٗمتح عمجل  شم٠ميمٞمد وذق ،﴾ڄ ڄ ڄ﴿
(2)

ٓ   يٚمٞمؼ ٓ   صمؿ ،سم٤معم١مُمٜملم إ

ظمػًما ُمٜمف -اعميض  ُمـ اظمػمً  آٟمتٝم٤م  جٕمؾسم ومتِمػم ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ﴿ شم٘مقل:

 اًمٙمٗمر همػم آظمر ر  قمٜمف اًمرضمقع ُمٜمٝمؿ وـمٚم٥م اعمخ٤مـمٌلم ُمـ طمدث اًمذي أن إمم -وم٘مط

 ومٞمف وم٤مًمنُّ  ،﴾ڎ ڈ ڈ ژ﴿ ىمقًمف: ذم ٓم٤مباخل قمـ قمدوًمف أُم٤م ،اًمرؾمقل وىمت٤مل

 ُم١مُمٜمقن. أهنؿ سم٥ًٌم سمؾ سم٠مؿمخ٤مصٝمؿ، ُمٕمٝمؿ ًمٞمس أٟمف

                                      

ذٜم٤م سمٗمتح ا ٛمزة قمغم شم٘مدير اًمالم، أي: وٕن اهلل ُمع اعم١مُمٜملم يم٤من إُمر ُم٤م ذيمره، أو  شأن»٧م: ىمرئ( 1)

ًمٙمثرشمٙمؿ وٕن اهلل ُمع اعم١مُمٜملم، وٓ  :وًمق يمثرت، سمٛمٕمٜمك :واعمٕمٓمقف قمٚمٞمف ذق ،قمغم اًمٕمٓمػ

يتْمح ذذا إظمػم إٓ قمغم اًمتٗمًػم اًمث٤مين، وىمرئ٧م سمٙمن ا ٛمزة قمغم آسمتدا ، وذذه ذل أومَم 

ىمرا ة اًمٌٍميلم واًمٙمقومٞملم قم٤مُم٦م، صمؿ ٕن  ٤مشملم سم٤مًمّمقاب ومٞم  يرى اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي: ٕهن اًم٘مرا

 ، صمؿ ٕن آسمتدا  أيمثر ُمٜم٤مؾم٦ٌم قمغم اًمتٗمًػميـ. شوإن اهلل عمع اعم١مُمٜملم»قمٌد اهلل ىمرأذ٤م 

ا أهي٤م أي: إن شمٓمٚمٌق ﴾   ڦ  ڄ﴿: وم٘مقًمف شمٕم٤ممم: شاحلٙمؿ»قمغم ُمٕمٜمك  شاًمٗمتح»إٟم  محؾ اعمٗمنون [( 2)

 شم»اًمٙم٤مومرون احلٙمؿ واًمٗمّمؾ سمٞمٜمٙمؿ وسملم اعم١مُمٜملم: وم٘مد ضم٤م يمؿ احلٙمؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم. واهلل أقمٚمؿم. 
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 أروع ذم ٞمديواًمت٠م اعمٕمقٟم٦م اهلل ُمـ سمف اؾمتح٘مقا اًمذي اإلي ن وذذا

ٓ   ورؾمقًمف، اهلل يٓمٞمٕمقا أن ي٘متْمٞمٝم٤م- اعمٕمٞم٦م وذل- صقرمه٤م  يتقًمقا وأ

   ؿ: ي٘مقل ذذا أضمؾ وُمـ اًمرؾمقل، قمـ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ 

  .م23-23 [إٟمٗم٤مل: ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸

 وقمـ ،دائً   ٤مىم٤مـمٕمً  ٤مهنٞمً  اإلقمراض قمـ يٜمٝم٤مذؿ صمؿ ورؾمقًمف، اهلل سمٓم٤مقم٦م ومٞم٠مُمرذؿ

 ىمٌٚمقا ُم٤م قم٘مٚمقا ًمق صقرة وأوًمئؽ  ١مٓ  يرؾمؿ صمؿ واعمٜم٤موم٘ملم، سم٤مًمٙم٤مومريـ اًمتِمٌف

  ومٞمف. قمٚمٞمٝمؿ شمٜمٓمٌؼ ٤مووٕمً 

 اًمًقرة: أول ذم ىم٤مل إذ :اعمرة ذذه ىمٌؾ ورؾمقًمف اهلل سمٓم٤مقم٦م أُمرذؿ وًم٘مد

 يًتقضم٥م اإلي ن أن اًمنمط هبذا ومٌلم :﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

 ي٘مقل: إذ :ذٜم٤م رؾمقًمف اهلل سمٓم٤مقم٦م ي٠مُمرذؿ ذا ذق وذ٤م ويًتٚمزُمٝم٤م، اًمٓم٤مقم٦م

 سمٓمري٘م٦م واًمٓم٤مقم٦م اإلي ن سملم ومػمسمط :﴾ڑ ڑ ک ک ک ک﴿

  اعم١مُمٜملم. سمٜمدا  ًمألُمر اًمتٛمٝمٞمد ذل أظمرى

 وصػ إمم إُمر ذذا ُمـ ًمٞمخٚمص :ُم١مُمٜملم يم٤مٟمقا إن سم٤مًمٓم٤مقم٦م ي٠مُمرذؿ ذٜم٤مك وًمٙمٜمف

 قمـ ويٜمٝم٤مذؿ سم٤مًمٓم٤مقم٦م ي٠مُمرذؿ وذٜم٤م ،وقمٛماًل  قم٘مٞمدةً  اعم١مُمٜمقن يٙمقن أن يٜمٌٖمل يم  اعم١مُمٜملم

 وصػ إمم وذاك ذذا ُمـ ًمٞمخٚمص واعمٜم٤موم٘ملم: سم٤مًمٙم٤مومريـ اًمتِمٌف وقمـ اإلقمراض

  ذ٤مويتف. إمم يٜمحدر أن سم٤مإلٟم٤ًمن ويرسم٠م اًمٙمٗمر، ُمـ يٜمٗمر ٤موصٗمً  ٜم٤موم٘ملمواعم اًمٙم٤مومريـ

 حيدذ٤م ٓ ُمٓمٚم٘م٦م سم٤مًمٓم٤مقم٦م ي٠مُمر -ورؾمقًمف اهلل سمٓم٤مقم٦م ي٠مُمر وطمٞم٨م- وذٜم٤م وذٜم٤مك
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 أن اإلـمالق هبذا ومٞمِمٕمرذؿ قمٛمؾ: أو زُم٤من أو ُمٙم٤من ُمـ ىمٞمد دائرف٤م ُمـ يْمٞمؼ أو

 ُمـ متٙمـ إذا ًمإلي ن تقُم٦ماعمح اًمٜمتٞمج٦م ذل احل٤مٓت مجٞمع وذم اًمّمقر سمجٛمٞمع اًمٓم٤مقم٦م

 سمف. وحتٙمؿ ًمف ْمعخت أن إٓ طمٞمٜمئذ متٚمؽ ٓ يمٚمٝم٤م اجلقارح وم٢من اًم٘مٚم٥م:

 اًمٜم٤مس سمٕمض يدقمٞمف اًمذي اإلي ن يمذًمؽ ٓ ،دائً   اعم١مُمـ إي ن يٙمقن أن جي٥م وذٙمذا

 نوجي٤موز ٓ صمؿ أىمقام يتٛمٜم٤مه اًمذي أظمر اإلي ن يمذًمؽ وٓ شمٍموم٤مفؿ، ذم أصمر ًمف ئمٝمر وٓ

 ذم وىمر ُم٤م وًمٙمـ سم٤مًمتٛمٜمل اإلي ن ًمٞمس» ي٘مقل: إذ  اهلل رؾمقل وصدق اًمتٛمٜمل، ُمرطمٚم٦م سمف

 ٟم١مُمـ إٟم٤م :ي٘مقًمقن ،اًمٖمرور سم٤مهلل وهمرذؿ إُم٤مين ظمدقمتٝمؿ ٤مىمقُمً  وإن اًمٕمٛمؾ وصدىمف اًم٘مٚم٥م

شاًمٕمٛمؾ ًمّمدىمقا اًم٘مقل صدىمقا ًمق ،ويمذسمقا .سم٤مهلل
(1)
. 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿

 اًمٕمّمٞم٤من قمـ وهن٤مذؿ ورؾمقًمف، اهلل سمٓم٤مقم٦م اعم١مُمٜملم أُمر :﴾ڳ

 ُمـ وإمم ومٚم ذا؟ ُمٕمف اًمْمٛمػم وأومرد سم٤مًمتقزم اًمٕمّمٞم٤من قمـ قمؼم   وًمٙمٜمف واعمخ٤مًمٗم٦م،

  اًمْمٛمػم؟ يرضمع

 أو اًمِمخص اؾمتدسم٤مر يٕمٜمل وذق- اًمتقزم سمّمقرة ورؾمقًمف اهلل خم٤مًمٗم٦م شمّمقير أُم٤م

 طم٘مٞم٘متف ذم ذق إذ :اًمٕمّمٞم٤من ُمـ ًمٚمتٜمٗمػم أهن٤م ومقاوح -اًمٔمٝمر ظمٚمػ ضمٕمٚمف :أي اًمٌم 

 رؾمقًمف. قمـ وإقمراض اهلل قمـ اٟمٍماف

 إن :ىم٤مًمقا وىمد اًمْمٛمػم، ذذا ُمرضمع حيدده ومٞمف اًمن   وم٢من ُمٕمف اًمْمٛمػم إومراد وإُم٤م

 ذل اهلل ـم٤مقم٦م ٕن (رؾمقًمف ذم يم٤مًمْمٛمػم) اهلل إمم يرضمع أن يٛمٙمـ ذٜم٤م اًمْمٛمػم

 إمم يٕمقد أن ويٛمٙمـ أيًْم٤م، اًمرؾمقل قمـ اٟمٍماف قمٜمف وم٤مٟٓمٍماف إصؾ:

                                      

 شم»م. Pوإٟم  سمٕمْمف ُمِمٝمقر قمـ احلًـ اًمٌٍمي [ٓ يّمح قمـ اًمٜمٌل  ( 1)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ هلل ـم٤مقم٦م ـم٤مقمتف ٕن صمؿ ًمٚمدقمقة، اعم٤ٌمذ ذق ٕٟمف :اًمرؾمقل

 أيمثر إي٘م٤مقمف وًمٙمـ إذن، اهلل قمـ اٟمٍماف قمٜمف وم٤مٟٓمٍماف ،م83[اًمٜم٤ًم :  ﴾ٻ پ

 إُمر إمم أو ،اجلٝم٤مد إمم اًمْمٛمػم يٕمقد أن ويٛمٙمـ :ىمٞمؾ اهلل، ُمع دبًمأل ُمٜم٤مؾم٦ٌم

 قملدا ومال قم٤مم سم٤مًمٓم٤مقم٦م إُمر ٕن اجلٝم٤مد: إمم اًمْمٛمػم قمقد ٟمًٞمغ ٓ وًمٙمٜم٤م سم٤مًمٓم٤مقم٦م،

 إمم رضمققمف ٟمًٞمغ وٓ اإلقمراض، قمـ إُمر ذذا سمٕمد هنٞمف اجلٝم٤مد قمغم ُي٘مٍَم  ٕن

  ًمف. رضورة ٓ شمٙمٚمػ ٕٟمف ىمٌٚمف: سم٤مًمٓم٤مقم٦م إُمر

ٻ پ پ پ پ ﴿ يمت٤مسمف: ذم آظمر ُمقوع ذم ي٘مقل  اهلل أن قمغم

 يم  ا،ُمٗمردً  ورؾمقًمف اهلل إمم اًمْمٛمػم ومػمضمع ،م62[اًمتقسم٦م:  ﴾ڀ ڀ ڀ

 ٤مراضمٕمً  ذٜم٤م اًمْمٛمػم يٙمقن ٓ  ذاٚموم ،شيٖمِمٞمٜمل وُمٕمروومف ومالن إٟمٕم٤مم» اًمٕمرب: شم٘مقل

  ورؾمقًمف؟ اهلل إمم

ًٌ  أن يرو وًم٘مد  وُمـ رؿمد، وم٘مد ورؾمقًمف اهلل أـم٤مع ُمـ وم٘م٤مل: ظمٓم٥م ٤مظمٓمٞم

 ومن :ؿؾت هالَّ  أكت، افؼوم خطقب بئس» : اًمٜمٌل ًمف وم٘م٤مل همقى، وم٘مد قمّم٤ممه٤م

شؽوى ؾؼد ورشوفه اهلل ظىص
(1)
 ومٞمف واطمد ٛمػمو ذم ورؾمقًمف اهلل مجع أن ذًمؽ ،

 ٓ ومٚم ذا اًمرؾمقل، اؾمؿ قمغم اهلل اؾمؿ شم٘مديؿ ُمٕمف يتٞمن ٓ إذ :اهلل ُمع سم٤مٕدب إظمالل

 ذٜم٤م اإلومراد هُّ  ذق ذذا يٙمقن
(2)

. 

                                      

 شم»م. (873أظمرضمف ُمًٚمؿ )[( 1)

يب سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر ٕي اًمتٜمزيؾ، آاٟمٔمر: أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ ذم سمٞم٤من أؾمئٚم٦م وأضمقسم٦م ُمـ همرائ٥م ( 2)

ـ  ) :، وذق ُمٓمٌقع قمغم ذ٤مُمش يمت٤مب(1/122) ًمرازيا سمف اًمرمحـ ُمـ وضمقه اإلقمراب  إُمال  ُم٤م ُم

 ًمٚمٕمٙمؼمي. (ع اًم٘مرآنٞمواًم٘مرا ات ذم مج
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 اإلقمراض قمـ اًمٜمٝمل وم٢من قمٜمف يٜمٝمك وُم٤م سمف ي١مُمر ُم٤م سم٤مًمٓم٤مقم٦م إُمر يم٤من وإذا

 شمٕم٤ممم: ىمقًمف ذم احل٤مل يمجٛمٚم٦م ذٜم٤م احل٤مل مجٚم٦م أن ذًمؽ :اُم٘مٞمدً  سمدا وإن يمذًمؽ ُمٓمٚمؼ

٘مرة:  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿  شم٠ميمٞمد إمم هب٤م ىمّمد ومٙمٚمت٤ممه٤م ،م22[اًم

 ؿم٠من وُمـ ًمٚمٛم١مُمٜملم، ٓزُمت٤من صٗمت٤من واًمٕمٚمؿ اًمً ع إذ :شم٘مٞمٞمده إمم ٓ اإلـمالق

 يدقمقن إذ وأهنؿ ،م18[اًمزُمر:  ﴾ھ ھ ھ ھ﴿ أهنؿ اعم١مُمٜملم

 أُم٤م ،م285[اًمٌ٘مرة:  ﴾ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﴿ ي٘مقًمقن: اهلل

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ قن:ي٘مقًم ومٝمؿ اًمٙمٗم٤مر

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿وي٘مقل اهلل ومٞمٝمؿ  ،م46[اًمٜم٤ًم :  ﴾ڤ ڤ ڦ

ۇ ۇ ۆ ﴿وأُم٤م اعمٜم٤موم٘مقن ومٞمّمػ اهلل ٟمٗم٤مىمٝمؿ إذ ي٘مقل:  ،م179[إقمراف: 

  .م16[حمٛمد:  ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ڳ ڳ ﴿وقمـ اًمتِمٌف هب١مٓ  وأوًمئؽ يٜمٝمل اهلل اعم١مُمٜملم سم٘مقًمف ذٜم٤م:  

  .م21ل: [إٟمٗم٤م ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

ڻ ڻ ﴿٤م ومٞم٘مقل: وذٜم٤م يّمػ اًمٙمٗم٤مر أو اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم ُمٕمً 

ھ ے ے ۓ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

وأٟمف  ،م23-22[إٟمٗم٤مل:  ﴾ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

 ًٓ صمؿ يّمٗمٝمؿ  -وذم ٟمٔمره ذق ُمع أٟمف أقمدل احل٤ميمٛملم-ًمٞمجٕمٚمٝمؿ ذ  اًمدواب أو

ًمنم وآٟمٖم س ومٞمف، صم٤مٟمًٞم٤م سم٤مًمّمؿ، واًمٌٙمؿ، وسم٤مًمٌٚمف أو اجلٜمقن، صمؿ سم٤مإلسار قمغم ا

 وقمدم آؾمتٕمداد ًمت٘مٌؾ اخلػم أصاًل. 
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ؾمقا  ومنٟم٤م -أُم٤م يمقهنؿ ذ  اًمدواب ومٞمٕمٜمل ذذا أهنؿ ذُّ ظمٚمؼ اهلل مجٞمًٕم٤م 

اًمدواب سم٤معمٕمٜمك اًمٚمٖمقي وم٠مردٟم٤م هب٤م يمؾ ُم٤م يدب قمغم إرض، أو ومنٟم٤مذ٤م سم٤معمٕمٜمك 

 مجٞمًٕم٤م مل شمِمذ ذًمؽ أن خمٚمقىم٤مت اهلل -اًمٕمرذم وم٠مردٟم٤م هب٤م اًمٌٝم٤مئؿ واحلنمات ظم٤مص٦م

قمـ ـمٌٞمٕمتٝم٤م، ومل شمن ذم همػم اًمٓمريؼ اعمرؾمقم  ٤م طمتك اًمٌٝم٤مئؿ، قمغم طملم ؿمذ 

 اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘مقن، ومٝمؿ إذن ذ اجلٛمٞمع.

وأُم٤م أهنؿ صؿ قمغم اًمرهمؿ ُمـ آذاهنؿ اًمتل شمًٛمع ومذًمؽ ٕهنؿ يرومْمقن أن 

 يًٛمٕمقا دقمقة احلؼ ومٞمٔمٚمقن قمغم ُم٤م يم٤مٟمقا ومٞمف ُمـ والل، وُمـ أصؿ أذٟمٞمف وطمج٥م

ىمٚمٌف قمـ اإلٟمّم٤مت إمم داقمل احلؼ وإمم يمٚمٛم٦م اهلل وم  ؾمٛمع ؿمٞمًئ٤م، وإن ؾمٛمع اًمٙمثػم 

 مم٤م ٓ وزن ًمف وٓ ىمٞمٛم٦م.

 ٓ هنؿأ وأُم٤م أهنؿ سمٙمؿ قمغم ُم٤م ىمد يٙمقن ذم أومقاذٝمؿ ُمـ أًمًٜم٦م طمداد ومٛمّمدره

 اًمٙمٚمٛم٦م ىم٤مًمقا وم  ذًمؽ سمٕمد ي٘مقًمقا وُمٝم  اهلل، داقمل ٞمٌقنجي وٓ احلؼ يمٚمٛم٦م ي٘مقًمقن

 اًمٌٙمؿ. صٗم٦م أٟمٗمًٝمؿ قمـ أزاًمقا ُم٤مو اًمقاضم٦ٌم،

 اًمٕم٘مؾ صٗم٦م ًمٜمٗمًف يزقمؿ أن ُمٜم٤مومؼ أو يم٤مومر يًتٓمٞمع ذؾ وًمٙمـ يٕم٘مٚمقن، ٓ أهنؿ لسم٘م

 وذق اًمٕم٘مؾ ليدقم أن يم٤مومر يًتٓمٞمع ذؾ سمف؟ ٤مًمّمقىمً  وأيمثرذ٤م إؿمٞم٤م  أسمًط جيٝمؾ وذق

 مواًمٔمال اًمٜمقر وسملم واًم٤ٌمـمؾ احلؼ سملم اًمتٛمٞمٞمز وم٘مد ُمـ وؾمع ذم ذؾ ورازىمف؟ ظم٤مًم٘مف يٜمٙمر

  اًمٕم٘مال ؟!. صٗم٤مت ٟمٗمًف قمغم لٗمْمي أن واًمنم اخلػم وسملم

 ومٞم٘مقل: !واإلٟمس اجلـ ُمـ ضمٝمٜمؿ وىمقد اهلل يّمػ أن أسمٚمغ ُم٤م أٓ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ﴿

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ 
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  إٟمٕم٤مم. ُمـ ؾوأ ٕهنؿ :اًمدواب ذُّ  ؿومٝم ،م179[إقمراف: ﴾ڦ ڦ ڦ

 ًمٞمس أي: ومٞمٝمؿ، ظمػم ٓ سم٠مهنؿ ذٜم٤م اهلل وصٗمٝمؿ هب٤م نيٗم٘مٝمق ٓ ٤مىمٚمقسمً   ؿ وٕن 

 ومختؿ ذذا ومٞمٝمؿ قمٚمؿ وىمد ظمٓم٤مي٤مذؿ، هبؿ أطم٤مـم٧م أن سمٕمد ًمإلي ن، اؾمتٕمداد قمٜمدذؿ

 وٓ ومٞمٝمؿ ظمػم ٓ أن يٕمٚمؿ وذق وُمقاقمٔمف آي٤مشمف أؾمٛمٕمٝمؿ أٟمف وًمق ؾمٛمٕمٝمؿ، قمغم

 إقمراض إمم وم٠مو٤مومقا اًمٓم٤مقم٦م: قمـ واٟمٍمومقا اًم٘مٌقل قمـ ًمتقًمقا قمٜمدذؿ اؾمتٕمداد

  إًمٞمف. آؾمتٛمت٤مع قمـ اٟمٍماومٝمؿ ذق اضمديدً  ٤مإقمراًو  -اًمالزُم٦م صٗمتٝمؿ وذق- اًم٘مٚمقب

 قمغم اًمٔمالم ي١مصمروا مل ُم١مىم٧م، ًمّم٤مرف اهلل إمم اًمداقمل إضم٤مسم٦م يرومْمقا مل اًمٙمٗم٤مر إن

 ٤مُمرًو  ٕن احلؼ سمٙمٚمٛم٦م اًمٜمٓمؼ قمـ أًمًٜمتٝمؿ دمٛمد ومل قمٞمقهنؿ، قمغم ـمرأ ًمرُمد اًمٜمقر

 أن شمقؿمؽ أذان ذذه ذم ُمرض وآذاهنؿ ًمدقم٤مةا صقت سملم ؾحيُ  ومل أص٤مهب٤م، ٤مقم٤مرًو 

 يٕمٓمٚمف أو اًمٕم٘مؾ يِمٖمؾ مم٤م ُمِمٙمٚم٦م أو ذؿ احلؼ وإدراك قم٘مق ؿ سملم ي٘مػ ومل ُمٜمف، شمؼمأ

 وقم٘مق ؿ ىمٚمقهبؿ همٌم اًمذي واًمريـ ،ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم اعمت٠مصؾ اإلقمراض ذق وإٟم -

  يٕم٘مٚمقن. ٓ سمٙمً   ص    ُمٜمٝمؿ وضمٕمؾ واًمتدسمر، اإلطم٤ًمس وسملم سمٞمٜمٝمؿ ومح٤مل

 :اهلل ظمِمٞم٦م ُمـ اجلٌؾ ًمتّمدع ضمٌؾ قمغم أٟمزل ًمق اًم٘مرآن ذذا أن يدريمقن ومٝمؿ اعم١مُمٜمقن أُم٤م

 ذؿ واؾمتج٤مسم٦م، وإدراك شمدسمر ذم قمٚمٞمٝمؿ، شمتغم طملم ٔي٤مشمف يًتٛمٕمقا أن قمغم حيرصقن  ذا وذؿ

  .وًمٞمٕمٚمٛمقا ًمدقمقشمف وًمٞمًتجٞمٌقا ًمٞمٓمٞمٕمقه :يمت٤مسمف ذم اهلل آي٤مت يٗم٘مٝمقا أن يريدون

 ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿ أوًمئؽ ُمـ يٙمقٟمقا أٓ يريدون ذؿ

  .م13[اعمٚمؽ:

  ي٠مُمرذؿ؟ ومٌ ذا أظمرى: ُمرة يٜم٤مدهيؿ إذ اهلل إمم يًتٛمٕمقن ذؿ وذ١مٓ 

   ﴿ ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺
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  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ٟمٗم٤مل:[ ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  .م26-24 ا

 ُم٤م إمم اعم١مُمٜملم ًمٞمدقمق اًمرؾمقل وإن دقم٤مذؿ، إذا ًمرؾمقًمف ٌقايًتجٞم سم٠من ي٠مُمرذؿ إٟمف

 حٙمؿسم) إطمٞم٤م  أهي٤م اؾمتجٞمٌقا  ؿ: ي٘مقل احلٞم٤مة؟ إمم اًمدقمقة يرومض ومٛمـ ٝمؿ:ٞمٞمحي

 وإذن حيٞمٞمٙمؿ: عم٤م دقم٤ميمؿ إذا ًمٚمرؾمقل (ذق وصٗمٝمؿ يم ) اعم١مُمٜمقن وأهي٤م ( ؿ فظمٓم٤مسم

 ذم يِم٤مريمٝمؿ اًمتل ٤مةاحلٞم ذل ًمٞم٧ًم إي٤مذ٤م يٛمٜمحٝمؿ ُم٤م إمم يدقمقذؿ اًمتل وم٤محلٞم٤مة

 :اإلي ن ذق ًمٞمس ومٞمحٞمٞمٝمؿ اًمرؾمقل إًمٞمف يدقمقذؿ اًمذي وذذا ،اًمٙمٗم٤مر هب٤م آشمّم٤مف

ٓ   إًمٞمف يدقمٝمؿ مل ٕٟمف  ُمٕمٜم٤مه قمغم اعمٗمنون يتٗمؼ مل ذذا وُمع ُم١مُمٜمقن، أهنؿ سم٥ًٌم إ

  ومٞمف: أىمقا ؿ ومتٕمددت

 واًمٕمزة اًم٘مقة طمٞم٤مة ًمٚمٛم١مُمٜملم يٙمٗمؾ اًمذي ذق إذ اهلل: ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد ذق ىمٞمؾ:

  هب٤م. ئمٗمروا أن سمٕمد ويّمقهن٤م احلٞم٤مة ذذه لحيٛم اًمذي وذق واًمًٚمٓم٤من،

 وومٞمٝم  احلٞم٤مة، إمم اعم١مُمٜملم وؾمٞمٚم٦م ًمف اعمٌٞمٜم٦م اًمًٜم٦مو ذق إذ :اًم٘مرآن ذق سمؾ وىمٞمؾ:

  .  اًمرؾمقل إًمٞمٝم٤م يدقمق اًمتل احلرة احلٞم٤مة ُم٘مقُم٤مت يمؾ

 ذم ٛمرشمفصمو طمٙم٤ممإ ُمـ يتجدد يم٤من ُم٤م سم٤مقمت٤ٌمر واإلي ن، اإلؾمالم ذق سمؾ وىمٞمؾ:

اإلضم٤مسم٦م ذم وُم٤ٌمًمٖم٦م ىمقة ُمـ ﴾﮽﴿ يمٚمٛم٦م ذم ُم٤م وسم٤مقمت٤ٌمر وإقم ل، اًم٘مٚمقب
(1)

.  

                                      

يرى اًمراهم٥م ذم أصؾ آؾمتج٤مسم٦م اًمتٝمٞم١م وآؾمتٕمداد ًمإلضم٤مسم٦م ومحؾ حمٚمٝم٤م، ويرى رؿمٞمد رو٤م أن ( 1)

 =سم٦م ذل اإلضم٤مسم٦م سمٕمٜم٤مي٦م واؾمتٕمداد: ومتٙمقن ُم٤مدة اًمًلم واًمت٤م ىمٚم٥م ذذا اعمٕمٜمك أومم: ٕن آؾمتج٤م
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 واًمٗمْمٞمٚم٦م وسم٤محلٙمٛم٦م ذقمف، وسم٠مطمٙم٤مم ظمٚم٘مف، ذم وؾمٜمتف سم٤مهلل اًمٕمٚمؿ ذق سمؾ وىمٞمؾ:

 ًمٚمحٞم٤مة شمًتٕمد وهب٤م اًمدٟمٞم٤م، ذم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٗمٓمرة هب٤م شمٙمٛمؾ اًمتل اًمٜمٌٞمٚم٦م وإقم ل

 أظمرة ذم إسمدي٦م
(1)

. 

 يٙمقن ٓ مل وًمٙمـ واًمٕمزة، اًم٘مقة طمٞم٤مة ًمٚمٛم١مُمٜملم اجلٝم٤مد يٙمٗمؾ وطم٘مٞم٘م٦م:

 هب٤م. أي٦م أُمرت يمثػمة أقم ل ُمـ قمٛماًل  اجلٝم٤مد

 سمٛمٕمرومتٝم٤م اعم١مُمٜمقن ومٞمزداد اًمرؾمقل قمٝمد قمغم شمتجدد إطمٙم٤مم يم٤مٟم٧م وطم٘مٞم٘م٦م:

  وطمدذؿ!. اًمرؾمقل قمٝمد قمغم اعم١مُمٜملم خت٤مـم٥م ٓ أي٦م وًمٙمـ طمٞم٤مة: هب٤م واًمٕمٛمؾ

 ذذا يًتٚمزُمف وُم٤م سم٤مهلل اًمٕمٚمؿ وقمغم اًمًٜم٦م، ُمـ وسمٞم٤مٟمف اًم٘مرآن إمم يدقمق رؾمقلوم٤مًم وإذن

 اًمروح، يٖمذي يمٚمٞمٝم  ٕن :طمٞم٤مة ًمٚمٛم١مُمٜملم ذذيـ يمال وذم وظمٚمؼ، قمٛمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ

 شم٘مػ. أن يٜمٌٖمل طمٞم٨م اًمٜمٗمس ٟمزوات ويقىمػ اًمْمٛمػم، ويقىمظ اًمٕم٘مؾ، وهيدي

 ذل اًمٖم٤مي٦م وذذه قذ٤م،وؾمٛم احلٞم٤مة ذف يٜمِمد وًمٙمٜمف احلٞم٤مة، يٜمِمد ٓ اعم١مُمـ إن

 يمت٤مب ذم ي٘مرأذ٤م يم  وُم٤ٌمدئف، اإلؾمالم شمٕم٤مًمٞمؿُ  سم٘مقةٍ  إًمٞمٝم٤م ودقم٧م قمٚمٞمٝم٤م، طمرص٧م اًمتل

 احلٞم٤مة ُم٤مدي٦م أن أطمًًٜم٤م يمٚم  اهلل يمت٤مب إمم إذن ومٚمٜمٗمزع : رؾمقًمف ؾمٜم٦م وشمٌٞمٜمٝم٤م اهلل

 ورُم٧م اعم٤مدي٦م، ذذه صحرا  أوٜمتٜم٤م يمٚم   رؾمقًمف ؾمٜم٦م ُمـ وًمٜمٜمٝمؾ ر وؾمٜم٤م، شمّمدع

  ٤مًمٔمٛم٠م!.سم ىمٚمقسمٜم٤م

 يدقمقٟم٤م وذق ٟمٕمٚمٛمف أن وي٠مُمرٟم٤م إًمٞمف اهلل يٜمٌٝمٜم٤م اًمذي ذذا اضمٞمدً  وًمٜمذيمر

      ﴿ اًمٕمٚمٞم٤م: اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م احلٞم٤مة إمم

                                      

ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م، وٟمحـ ٟمقاومؼ ص٤مطم٥م اعمٜم٤مر قمغم أن آؾمتج٤مسم٦م أىمقى ُمـ اإلضم٤مسم٦م، وقمغم أهن٤م ذٜم٤م ذم = 

 ُمٙم٤مهن٤م: إذ اعم٘مّمقد أُمرذؿ أن جيٞمٌقا سم٘مقة.

 .(631-621/ 2)شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ  :راضمع ذم ذذه أرا ( 1)
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  أىمقال: قمدة وىمٚمٌف اعمر  سملم احلٞمٚمقًم٦م هبذه اعمراد شمٗمًػم ذم وًمٚمٕمٚم  

 ؿم٤م : إذا ٝم٤موسمٞمٜم سمٞمٜمٝمؿ حيقل وأٟمف ُمٜمٝمؿ، قم٤ٌمده ًم٘مٚمقب أُمٚمؽ شمٕم٤ممم أٟمف األول:

 أن أو ؿمٞمًئ٤م، سمف يٕمل أن أو يمٗمر، أو إي ن ُمـ ؿمٞمًئ٤م سمف يدرك أن ىمٚم٥م ذو ي٘مدر ٓ طمتك

ٓ   يٗمٝمؿ  سملم حيقل ىم٤مل: ُمـ ىمقل ذًمؽ ذم دظمؾ ُمٕمٜم٤مه ذًمؽ يم٤من إذا وُمِمٞمئتف، سم٢مذٟمف إ

 وىمقل قم٘مٚمف. وسملم سمٞمٜمف حيقل :ىم٤مل ُمـ وىمقل واإلي ن. اًمٙم٤مومر وسملم واًمٙمٗمر اعم١مُمـ

  سم٢مذٟمف. إٓ يٙمٗمر وٓ ي١مُمـ أن يًتٓمٞمع ٓ طمتك ىمٚمٌف وسملم ٞمٜمفسم حيقل ىم٤مل: ُمـ

     ﴿ :سم٘مقًمف قمؿ   اهلل إن :ي٘م٤مل أن يٜمٌٖمل أٟمف همػم»

 اًمتل اعمٕم٤مين ُمـ خيّمص ومل وىمٚمٌف، اًمٕمٌد سملم حيقل أٟمف قمـ اخلؼمَ  ﴾ 

 طمتك اًمٕمٛمقم قمغم وم٤مخلؼم اعمٕم٤مين، ذذه يمؾ حمتٛمؾ واًمٙمالم ر ، دون ؿمٞمًئ٤م ذيمرٟم٤م

شًمف اًمتًٚمٞمؿ جي٥م ُم٤م خيّمف
(1)

. 

 وىمٚمٌف اعمر  سملم احلٞمٚمقًم٦م اًمٌنم ذم اهلل ؾمٜم٦م ُمـ أن» ذذا ُمـ ىمري٥م وذق افثاين:

 أظمقف وذذا ،وقمٛمٚمف إرادشمف قمغم اًمًٚمٓم٤من ذي واإلدراك، اًمقضمدان ُمريمز ذق اًمذي

 يرضمقه ُم٤م أرضمك أٟمف يم  رسمف، ضمٜم٥م ذم وومرط قمٜمٝم٤م همٗمؾ إذا ٟمٗمًف قمغم لاعمت٘م خي٤مومف ُم٤م

 اًم٘مرآن، مجؾ أقمج٥م ذل اجلٛمٚم٦م ومٝمذه اهلل، روح ُمـ يٞم٠مس مل إذا قمٚمٞمٝم٤م اعمنف

 اًمّمٗم٤مت وقمٚمؿ اًمٌنمي٦م اًمٜمٗمس قمٚمؿ حل٘م٤مئؼ وأمجٕمٝم٤م اًمتٕمٌػم، ذم أسمٚمٖمٝم٤م وًمٕمٚمٝم٤م

شواًمرضم٤م  اخلقف ُمـ شمثٛمره سم  دىم٤مئ٘مٝم٤م شمٕمرف اًمتل اًمديٜمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م وقمٚمؿ اًمرسم٤مٟمٞم٦م،
(2)

.  

                                      
سم٤مظمتّم٤مر يًػم، وىمد ىمدم  ذا اًمرأي سم٠مٟمف أومم إىمقال  (13/472)ٓمؼمي ذم شمٗمًػمه اسمـ ضمرير اًم( 1)

 قمٜمده سم٤مًمّمقاب سمٕمد أن ٟم٘مؾ اًمرواي٤مت اًمتل وردت ذم شمٗمًػمه، واًمتل يِمػم إًمٞمٝم٤م ذٜم٤م.

، وىمد ذح رأيف ذذا سمٛمث٤مًملم، صمؿ ذيمر أن ًمف وم٤مئدشملم (9/624)اًمًٞمد رؿمٞمد رو٤م ذم شمٗمًػم اعمٜم٤مر ( 2)

، صمؿ محؾ قمغم اجلؼمي٦م اًمذيـ يًتدًمقن سم٤مٔي٦م. وم٤مرضمع إًمٞمف يصاعمٓمٞمع، وأٓ يٞم٠مس اًمٕم٤مأٓ ي٠مُمـ  :مه٤م

 إن ؿمئ٧م ذم اًمّمٗمح٦م اعمذيمقرة. 
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 اًمتٛمٙمـ وذل واضمدذ٤م، ذق ًمتلا اًمٗمرص٦م ومٞمٗمقشمف اعمر  يٛمٞم٧م شمٕم٤ممم أٟمف» افثافث:

 ومٙم٠مٟمف شمٕم٤ممم: اهلل يريده يم  ؾمٚمٞمً   ورده فٚموقمٚم أدوائف وُمٕم٤مجل٦م اًم٘مٚم٥م إظمالص ُمـ

 اهمتٜم٤مم إمم  ؿ أؿم٤مر واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل سم٢مضم٤مسم٦م أُمرذؿ أن سمٕمد ؾمٌح٤مٟمف

 اًمذي وىمٚمٌف اعمر  سملم سم٤محلٞمٚمقًم٦م اعمقت وؿمٌف ًمٚمٓم٤مقم٦م، اًم٘مٚم٥م إظمالص ُمـ اًمٗمرص٦م

شاجل٤ٌمئل ذذ٥م ذذا وإمم ،قمٚمٛمف يٜمٗمٕمف ُم٤م قمٚمؿ ُمـ اًمتٛمٙمـ قمدم ذم يٕم٘مؾ،
(1)

.  

 حمٚمف: سم٤مؾمؿ ًمٚمٌم  شمًٛمٞم٦م سم٘مٚمٌف، يتٛمٜم٤مه وُم٤م اعمر  سملم حيقل شمٕم٤ممم أٟمف» افرابع:

 إضمؾ وم٢من اًمٌ٘م٤م  ـمقل قمغم شمٕمتٛمدوا وٓ اًمّم٤محل٦م إقم ل إمم سم٤مدروا ىمٞمؾ: ومٙم٠مٟمف

شإُمؾ دون حيقل
(2)

. 

 ُمـ أؿمد قمٌده ُمـ شمٕم٤ممم ىمرسمف أن واعمٕمٜمك ،وىمٚمٌف اعمر  لمسم طم٤مئؾ شمٕم٤ممم أٟمف» اخلامس:

 اًمٕمٌد سم٤مـمـ ذم مم٤م ر  قمٚمٞمف خيٗمك ٓ أٟمف قمغم اًمتٜمٌٞمف ُمٜمف واعم٘مّمقد ُمٜمف، اًمٕمٌد ىمٚم٥م ىمرب

شم16[ق:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمف وٟمٔمػمه ،وٛمػمه ذم ومم٤م
(3)

. 

 ًمذيمرذ٤م. ٤مداقمٞمً  ٟمرى ٓ أظمرى أىمقال وذٜم٤مك

 قمغم ًمٚمح٨م اعم٘م٤مم إذ اًمث٤مًم٨م: اًم٘مقل إىمقال ذذه لمسم ُمـ ٟمخت٤مر أٟمٜم٤م قمغم

 ومرص٦م اٟمتٝم٤مز إمم حيٗمز ٕٟمف :يٜم٤مؾمٌف سم٤معمقت واًمتذيمػم آؾمتج٤مسم٦م، هقم٦م

                                      

 ؾمٜم٦م سم٤مًمٌٍمة ُم٤مت. [اجل٤ٌمئل: ذق أسمق قمكم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقذ٤مب اًمٌٍمي، (2/22)روح اعمٕم٤مين ( 1)

 (،14/183ٌال ، ًمٚمذذٌل )، وذق ُمـ أئٛم٦م ومرىم٦م اعمٕمتزًم٦م. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜم٦مئوصمالصم  صمالث

 شم»سمػموتم.  -ط ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

ٟمٔم٤مم اًمديـ اًمٜمٞم٤ًمسمقري ذم شمٗمًػم همرائ٥م اًم٘مرآن ورهم٤مئ٥م اًمٗمرىم٤من، وذق قمغم ذ٤مُمش شمٗمًػم ( 2)

 ، ُمـ اًمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م.(9/142)ضمرير  اسمـ

 ٤م إمم احلًـ.، وىمد ذيمر ذذا اًمرأي ُمٜمًقسمً (15/149)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم، ًمٚمٗمخر اًمرازي ( 3)
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 اًمقاىمع ذم يمذًمؽ وذق أي٦م، ذم وىمٚمٌف اعمر  سملم احلٞمٚمقًم٦م سمٕمد ذيمر احلنم إن صمؿ اًمٕمٛمر،

 سم٤معمْم٤مرع ظمٚم٘مف ذم ؾمٜمٜمف ُمـ اًمًٜم٦م ذذه قمـ اهلل قمؼم وىمد سم٤معمقت، احلٞمٚمقًم٦م ومنت إذا

 يتٙمرر احلٞمٚمقًم٦م ذق واعمقت ختّمٞمص، دون ٤مقم٤مُم   وسم٤معمر  اًمقىمقع، دمدد يٗمٞمد اًمذي

 إٟم٤ًمن. يمؾ شمّمٞم٥م واًمتل وىمققمٝم٤م،

 يمٚمٞمٝم  ُمـ اًمٖم٤مي٦م وم٢من اًمث٤مًم٨م: قمـ خيتٚمػ يٙم٤مد ٓ اًمراسمع اًمرأي أن وواوح

 ٤مأُم سم٤معمقت، اًمٗمرص٦م ومقات ىمٌؾ آؾمتج٤مسم٦م إمم اعم٤ٌمدرة قمغم احل٨م وذل واطمدة،

 إُمر يٜم٤مؾم٥م اعمٕمّمٞم٦م ُمـ احتذيرً  ومٞمف ٕن أيًْم٤م: سمف سم٠مس ومال إظمػم اًمرأي

  ىمقشمف. وٓ إول ووقح ذم ًمٞمس ذذا ُمع أٟمف همػم سم٤مٓؾمتج٤مسم٦م،

 ؾوًمٙم- ص٤مطمٌٞمٝم٤م رأي ذم ؾم٤مهم٤م يمٞمػ ٟمدري ومٚمًٜم٤م واًمث٤مين إول اًمرأي٤من وأُم٤م

 إذ دًمٞماًل  ي٘مدم ٓ اًمث٤مين أن وُمع اجلؼم، يٜمٗمل ٓ إول أن ُمع -وقمٚمٛمف ُمٙم٤مٟمتف ُمٜمٝم 

  اًمرؾمقل ًمدقمقة اإلضم٤مسم٦م قمغم ٤مسم٤مقمثً  يّمٚمح ٓ ذذا سمٕمد اًمرأيلم ويمال ٟمٗمٞمف. قمغم يٍم

،   ٓ  دروؾمؽ، اؾمتذيمر» ًمف: شم٘مقل أن اًمٓم٤مًم٥م اؾمتذيم٤مر قمغم ٤مسم٤مقمثً  صٚمح إذا إ

  .شآُمتح٤من ذم شمرؾم٥م ىمد ذًمؽ ُمع أٟمؽ واقمٚمؿ

 ومٞمف يِمؽ ٓ طمؼ ٝمذاوم أصح٤مهب٤م ُمـ إًمٞمٝم٤م وأىمرب اًم٘مٚمقب ُم٘مٚم٥م ذق اهلل أن أُم٤م

 ًمٚمدقمقة، سم٤مٓؾمتج٤مسم٦م إُمر يٜم٤مؾمٌف ٓ إذ ومال: ذٜم٤م اعمراد ذق اعمٕمٜمك ذذا أن وأُم٤م أطمد،

 سم٤مًمٕمٛمؾ. :أي اًمٜمقاذل، واضمتٜم٤مب إواُمر سم٤مُمتث٤مل :أي

 ٓ اًمتل احلٞم٤مة ومرص٦م سم٤مٟمتٝم٤مز فتـم٤مقم قمغم ًمٞمحٛمٚمٝمؿ سم٤معمقت: هقم٤ٌمد ريمِ ذَ يُ  اهلل إن

 ومٞمٛمٞم٧م اخلٗم٘م٤من قمـ اًم٘مٚم٥م يقىمػ اًمذي ومٝمق ذق: سمٞمده ٕهن٤م شمٜمتٝمل: ُمتك يدرون
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 طم٤ًمب وُمـ وطمده، إًمٞمف طمنٍم  ُِمـ اعمقت: سمٕمد سم  هقم٤ٌمد اهلل يذيمر يمذًمؽ ص٤مطمٌف،

 احلٞم٤مة ذذه ذم ًمٞمٕمٛمٚمقا وقم٘م٤مب: صمقاب وُمـ وىمٌٞمح٦م، طمًٜم٦م يمٚمٝم٤م إقم ل قمغم

 اخلٚمد. دار ذم اًمدائٛم٦م اًمًٕم٤مدة إمم أن ُمٜمذ وًمٞمًٕمقا اًمٗم٤مئت٦م، اًم٘مّمػمة

 ُمثػمهي٤م يٜم٤مل ٓ قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٘م٤مب ٕن اًمٗمتـ: ُمـ اهلل ذؿحيذر وذٜم٤م

 ؾمٞم٘مع اًمٕم٘م٤مب ذذا ٕن صمؿ سم٢مطمداصمٝم٤م، اًمٔم٤معملم ذؿ يم٤مٟمقا وإن ،وطمدذؿ

   ڭ ﴿ ي٘مقل: إظمرى إمم يمٚمف ي١مضمؾ ومٚمـ اًمدار ذذه ذم ُمٜمف ىمدر

 .﴾ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 همػم ٜم٤ملومٞم قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٘م٤مب يٕمؿ   أن اهلل قمدل ذم يًقغ ويمٞمػ اًمٗمتٜم٦م؟ ُم٤م وًمٙمـ

 أيًْم٤م. حمدصمٞمٝم٤م

 سم٢مىمرار وومنوذ٤م واعمٕمّمٞم٦م، سم٤مًمذٟم٥م وومنوذ٤م سم٤مًمٕمذاب، اًمٗمتٜم٦م ومنوا ًم٘مد

 قمـ رواي٤مفؿ شمٕمددت صمؿ وسم٤مًمْمالًم٦م، اًمٌدع وسمٔمٝمقر اًمٙمٚمٛم٦م، وسم٤مومؽماق اعمٜمٙمر،

 سم٤مشم٘م٤مئٝم٤م: شم٠مُمر اًمتل أي٦م ذذه ٟمزول ؾم٥ٌم وذم ذٜم٤م، هب٤م اعمراد ذم واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م

ٓ   اعم١مُمٜملم اهلل أُمر» قم٤ٌمس: اسمـ قمـ ٜمٝمؿُم يمٌػم مجٝمقر ومروى  سملم اعمٜمٙمر ُيِ٘مروا أ

شسم٤مًمٕمذاب اهلل ومٞمٕمٛمٝمؿ أفمٝمرذؿ
(1)
 إذا افـاس إن» واًمؽمُمذي: اًمٌخ٤مري ذم وضم٤م  ،

فم أن أوَصك يديه ظذ يلخذوا ومل ملاافظ رأوا شظـِده من بعذاب اهلل  َيع ؿَّ
(2)
 وذم ،

 وومٞمٜم٤م أهنٚمؽ : اهلل رؾمقل ؾم٠مًم٧م ضمحش: سمٜم٧م زيٜم٥م طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ

                                      

   شم»(م 13/474[اًمٓمؼمي)( 1)

، وأمحد (4335واسمـ ُم٤مضمف ) ،( وصححف 2168واًمؽمُمذي )، (4338أظمرضمف أسمق داود ) [( 2)

  شم»مل خيرضمف اًمٌخ٤مريم. و (،1/2)
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ث رَ  إذا كعم» ىم٤مل: اًمّم٤محلقن؟ شاخلبث ـَ
(1)
 أي٦م، ذذه ٟمزول ؾم٥ٌم ذم رووا صمؿ ،

 رواي٤مت إًمٞمف ٟمًٌقا سمؾ ػم.سماًمز سم٤مٔي٦م قمٜمك وم٘م٤مًمقا: اجلٛمؾ، وىمٕم٦م طمقل شمدور وآي٤مت

 لاعمٕمٜم وىم٤مًمقا: سمٕمُد، إٓ ذًمؽ يتٌلم مل وًمٙمٜمف ٟمزًم٧م: طملم هب٤م لاعمٕمٜم يم٤من أٟمف ومٞمٝم٤م ي٘مرر

 ُمـ خمّمقصقن ىمقم هب٤م لاعمٕمٜم إن أيًْم٤م: وىم٤مًمقا وقمكم، وقمث ن ح٦موـمٚم ذق هب٤م

  اجلٛمؾ. يقم اًمٗمتٜم٦م أص٤مسمتٝمؿ ، حمٛمد أصح٤مب

 آسمتال  ًمٖم٦م: شمٕمٜمل يم٤مٟم٧م وإن اًمذٟم٥م، سم٤مًمٗمتٜم٦م: اعمراد أن ذم ٟمِمؽ وًمًٜم٤م

 إُمؿ ذٟمقب ذٜم٤م سم٤مًمذٟمقب اعمراد أن ذم ٟمِمؽ ٓ يمذًمؽ وآظمت٤ٌمر،

  قمٜمٝم٤م. سمف ًمٚمتٕمٌػم اًمٗمتٜم٦م ًمٗمظ اظمتٞم٤مر ذم اًمن قذ ذذا وأن واًمٓمقائػ، واجل قم٤مت

 وذذا ،اخل٤مص٦م اعمّم٤مًمح أو احلٙمؿ، أو اًمديـ، سم٥ًٌم سمٞمٜمٝم  ومٞم  شمتٜم٤مزع إُم٦م إن

 ٕٟمف أي٦م: ذم ُمٜمف سم٤محلذر أُمرٟم٤م ُم٤م ذق اًمتٗمرق إمم إُم٦م سمٓمقائػ يٜمتٝمل اًمذي اًمتٜم٤مزع

 أقمدا ذ٤م. ومٞمٝم٤م ومٞمٓمٛمع سمًٚمٓم٤مهن٤م ويذذ٥م إُم٦م يمٞم٤من يْمٕمػ

 إُمر ويٜمتٝمل أطمد، قمٜمف ًمٚمٜمٝمل يتّمدى أو ي٤ٌمًمٞمف ومال إُم٦م ذم اعمٜمٙمر يِمٞمع يمذًمؽ

 اًمْمٕمػ ذذا ٟمتٞمج٦م شم٘متٍم وًمـ اعم٤مدي، اًمْمٕمػ إمم صمؿ اخلٚم٘مل آهنٞم٤مر إمم سم٤مُٕم٦م

  ٤مسمف.ٌأؾم سم٤مضمتٜم٤مب إذن ومٚمٞم٠مُمرٟم٤م وطمدذؿ: اعمٜمٙمر ُمرشمٙمٌل قمغم

 وم٢من- ُمٕمّمٞم٦م اىمؽمف ىمد ٕٟمف ٤مفم٤معمً  اًمتٗمرق إمم اًمداقمل أو اعمٜمٙمر ُمرشمٙم٥م يم٤من وإذا

 ُمٕمّمٞم٦م اىمؽمف ىمد ٕٟمف أيًْم٤م ذق فم٤ممل اًمّمٗمقف شمٗمرىم٦م قمغم واًم٤ًميم٧م اعمٜمٙمر  ذا اعم٘مر

 قمغم يٕمٛمؾ مل ٕٟمف حيدصمٝم٤م مل ومتٜم٦م قمغم اًمٕم٘م٤مب يٜم٤مًمف أن ؾم٤مغ ذٜم٤م وُمـ آظمر، ٟمقع ُمـ

ًٓ  ذذا واقمتؼم وىمٗمٝم٤م،  أن سمٕمد ومتٜم٦م اؾمتح٤مًم٧م عم٤م قمٚمٞمٝم٤م ؾمٙمقشمف ًمقٓ ٕٟمف جم٤مزاشمف ذم قمد

                                      

  شم»م. (2883( وُمًٚمؿ )3346أظمرضمف اًمٌخ٤مري )[( 1)
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ًٌ  يم٤مٟم٧م  أُم٦م. سمًٌٌٝم٤م اهن٤مرت عم٤م  ٤م إىمراره وًمقٓ ٤م،ذٟم

 ﴾ڭ﴿ :شم٘مقل إذ :اًمٔمٚمؿ سمّمٗم٦م شمدُمٖمٝمؿ أن سمٕمد اًمٗمتـ ُمثػمي أي٦م وشمٌٙم٧م

 اًمذي اًمٕمذاب ذذا أن إمم شمٜمٌف صمؿ ومتٜم٦م، حيدث أن ًمف يٜمٌٖمل وٓ سمف يٚمٞمؼ ٓ اعم١مُمـ وم٢من

 ذم ِمديداًم اهلل قم٘م٤مب ُمـ سمح٤مل يٕمٗمٞمٝمؿ ًمـ اًمدٟمٞم٤م ذم وهمػمذؿ اًمٗمتٜم٦م حمدصمل يّمٞم٥م

 شمٗمرىم٧م أُم٦م أظمرة قمذاب ُمـ ًمتٜمجق يم٤مٟم٧م وم  واجلزا ، احل٤ًمب طمٞم٨م أظمرة،

 راوٞم٦م اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم اجلٝم٤مد قمـ ٧مًشم٘م٤مقم أو اعمٜمٙمر، ومٞمٝم٤م ؿم٤مع أو ٤م،وأطمزاسمً  ٤مؿمٞمٕمً 

مح٤ميتٝمؿ ذم أو ،اًمٙمٗم٤مر طمٙمؿ حت٧م اًمذل طمٞم٤مة ًمٜمٗمًٝم٤م
(1)

.  

                                      

ٞمػ أيمد ُمت٤ًمئٚملم: يم «ڭ »اًم٘مقل ذم ٟمقن اًمتقيمٞمد ذم  -واًمٜمح٤مة سم٤مًمٓمٌع-( أـم٤مل اعمٗمنون 1)

 «ال»٤م، وًمٕمؾ أىمرب ُم٤م ىمٞمؾ إمم اًمّمقاب أن اعمْم٤مرع ذم أي٦م ُمع أٟمف ًمٞمس ضمقاب ىمًؿ، وٓ ـمٚمٌٞم  

ٓ شمٙمـ ذٝمٜم٤م  :أي .شٓ أريٜمؽ ذٝمٜم٤م» :يم  شم٘مقل ًمِمخص :أهن٤م ًمٚمٜمٗمل سوًمٞم ،شمتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمٜمٝمل

عم١مُمٜملم ويم٠مٟمف يٜمٝمك اًمٔم٤معملم قمـ اًمتٕمرض إلص٤مسم٦م اًمٗمتٜم٦م سمٕمد أن هنك ا ه.وم٢من ُمـ يٙمقن ذٝمٜم٤م أرا

 رضمح أن اعمٜمٗمل ضمٜملًمقد: وأٟم٧م شمٕمٚمؿ أن اسمـ ( ُمـ روح اعمٕم٤مين ي٘مقل ا3/223ٔقم٤مُم٦م، وذم )

ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿٤مًمٜمٝمل، يم  ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: سم في١ميمد ذم اًمًٕم٦م ًمِمٌٝم «ال»دسم
إن اجلقاب عم٤م شمْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمٜمٝمل ؾم٤مغ شمقيمٞمده، ووضمٝمف  :، وىم٤مل ٟم٤مس اًمديـ﴾ڱ ڱ

يمٞمد يم٤مًمٜمٝمل اًمٍميح، ٠مُمٕمٜمك اًمٜمٝمل وذم طمٙمٛمف: ومٞمجقز ومٞمف اًمت ٤م يم٤من ذمأن اًمٜمٗمل إذا يم٤من ُمٓمٚمقسمً 

وٓ ظمٗم٤م  ذم أن قمدم يمقهنؿ سمحٞم٨م شمّمٞمٌٝمؿ اًمٗمتٜم٦م ُمٓمٚمقب، يم  أن قمدم يمقهنؿ سمحٞم٨م حيٓمٛمٝمؿ 

 #. اشؾمٚمٞم ن وضمٜمقده يمذًمؽ

–٤م ًمألُمر: ذًمؽ أن سمٕمْمٝمؿ وىمد اوٓمرب يمالم اعمٗمنيـ ذم وىمقع ذذه اجلٛمٚم٦م ضمقاسمً 

إًمخ، وم٤مقمؽمض قمٚمٞمف سم٠من ومٕمؾ ...شٌـ اًمذيـ فمٚمٛمقاٞمأص٤مسمتٙمؿ ٓ شمّم إنْ »: ىمدر ومٕماًل  -يم٤مًمزخمنمي

اًمنمط ذم ُمثؾ ذذا ٓ ي٘مدر ُمـ اجلقاب، وطم٤مول سمٕمْمٝمؿ شم٘مديره ُمـ ومٕمؾ إُمر وم٤موٓمر إمم 

إًمخ، ووىمع هبذا ذم خم٤مًمٗم٦م  ...شٌـ اًمذيـ فمٚمٛمقاٞمن مل شمت٘مقذ٤م ٓ شمّمإ» :إذا ىم٤مل :٤مشم٘مديره ُمٜمٗمٞم  

ؽمدد ذم ٟمٗمًف ًمتٕمٚم٘مف سمٛمؽمدد وذق اًمنمط ومال ي١ميمد، أظمرى... ذذا إمم أن ضمقاب اًمنمط ُم

ويمذًمؽ ٓ ي١ميمد اًمٗمٕمؾ قمغم أن اجلٛمٚم٦م اعمٙمقٟم٦م ُمٜمف وُمـ وم٤مقمٚمف صٗم٦م ًمٗمتٜم٦م، قمغم أن ذذا اًمقصػ 

٤م إمم ُمدًمق ٤م: وم٢من ُمـ ؿم٠من اًمٗمتٜم٦م أن يٕمؿ اًمٕم٘م٤مب قمٚمٞمٝم٤م، وقمغم شمٗمًػم اًمٗمتٜم٦م ًمٚمٗمتٜم٦م ًمـ يزيدٟم٤م شمٕمرومً 

 وم٤مقمؾ ُمٜم٤مؾم٥م: ُمثؾ: ٟمتٞمجتٝم٤م، أو اًمٕم٘مقسم٦م قمٚمٞمٝم٤م. شڭ »ًمدسمٖمػم اًمٕمذاب جي٥م أن ي٘مدر 
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 وسمٕمد ٜم٦ماًمٗمت ُمـ اًمتحذير ذذا سمٕمد قمٚمٞمٝمؿ فسمٜمٕمٛم أي٤مت وشمذيمرذؿ

 ومت٘مقل: اًمِمديد، سم٤مًمٕم٘م٤مب قمٚمٞمٝم٤م واًم٤ًميمتلم ُمثػمهي٤م فديد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿

 ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

  .م26[إٟمٗم٤مل: 

 ٤م،أُمٜمً  سمخقومٝمؿ ومٞمٌد ؿ حمٛمد إًمٞمٝمؿ ؾرؾَم يُ  أن ىمٌؾ اًمٕمرب يم٤من ويمذًمؽ

 سم٤مًمٓمٞم٤ٌمت وشمٜمٕمؿ اعم٠موى، قمغم شم٘مقم ُمتحية طمٞم٤مةً  اًمٌداوة وسمحٞم٤مة ،ىمقةً  وسمْمٕمٗمٝمؿ

 «األرض» وأن قم٤مُم٦م، اًمٕمرب ُمـ ًمٚمٛم١مُمٜملم اخلٓم٤مب أن ذذا يٕمٜمل ومٝمؾ اًمرزق: ُمـ

  واًمروم؟ اًمٗمرس ذؿ «افـاس»و اجلزيرة، أرض ذل

 ،ىمٚمٞماًل  يم٤مٟمقا وم٘مد ا جرة: ىمٌؾ يمذًمؽ يم٤مٟمقا اعم١مُمٜملم ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وًمٙمـ

 خيِمقن يم٤مٟمقا ًم٘مد طمتك ُمٙم٦م، ذم ُمًتْمٕمٗملم ويم٤مٟمقا ا،يمثػمً  ىمقُمٝمؿ ُمـ واعمنميمقن

 إٟمّم٤مر، قمٜمد اعم٠موى وضمدوا ا جرة مت٧م ومٚم  يتخٓمٗمقذؿ: أن أذٚمٝم٤م ُمـ اعمنميملم

 سم٤مًمٜمٍم، اهلل ُمـ اًمت٠ميٞمد وضمدوا سمدر ذم اعمنميملم وسملم ٜمٝمؿٞمسم احلرب وىمٕم٧م وعم٤م

 ذذا يٕمٜمل ومٝمؾ إًمٞمٝمؿ، ؾم٤مىمف اًمذي اًمٓمٞم٥م اًمرزق ذل هب٤م فمٗمروا اًمتل اًمٖمٜم٤مئؿ ويم٤مٟم٧م

 ظم٤مص٦م، ُمٙم٦م أرض ذل «ضاألر» وأن وطمدذؿ، اعمٝم٤مضمريـ  ١مٓ  اخلٓم٤مب أن

 وم٘مط؟ ىمريش ُمنميمق ذؿ واًمٜم٤مس

 قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمٗمردوس، ُمًٜمد ذم واًمديٚمٛمل ٟمُٕمٞمؿ، وأسمق اًمِمٞمخ، أسمق أظمرج ًم٘مد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ ىمقًمف: ذم  اهلل رؾمقل قمـ

شؾارس» ىم٤مل: اًمٜم٤مس؟ وُمـ اهلل: رؾمقل ي٤م ىمٞمؾ: ،﴾پ ڀ ڀ
(1)
.  

                                      

 –( ط دار اًمٗمٙمر 4/47، واٟمٔمر اًمدر اعمٜمثقر )(4/438أظمرضمف اًمديٚمٛمل ذم ُمًٜمد اًمٗمردوس )[( 1)

 شم»سمػموتم.
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 ، اًمٜمٌل ُمـ يٛمٙمٜمف ل:يٕمٜم» أي٦م: شمٗمًػم ذم قمٙمرُم٦م قمـ ضمري٩م اسمـ وروى

شا جرة ىمٌؾ وُمقاًمٞمٝم٤م وطمٚمٗم٤مئٝم٤م ىمريش ُمـ شمٌٕمف وُمـ
(1)
.  

 أن خي٤مومقن يقُمئذ يم٤مٟمقا سمدر، ذم ٟمزًم٧م أهن٤م يمٚمٞمٝم  أو ىمت٤مدة أو اًمٙمٚمٌل قمـ وروي

  سمٜمٍمه. وأيدذؿ ومآواذؿ اًمٜم٤مس يتخٓمٗمٝمؿ

 ٓ وٕٟمف و ذا شمًٜمده: رواي٤مت أو رواي٦م اًمتٗمًػميـ ُمـ ًمٙمؾ أن شمرون وذٙمذا

 اعم١مُمٜملم يذيمر ومٝمق سم٤مٔي٦م،، ُمرادان ُمًٕم٤م أهن  ٟمٗمْمؾ اًمرأيلم سملم ٟمٔمرٟم٤م ذم ضشمٕم٤مر

 اإلؾمالم ىمٌؾ وخيقومٝمؿ اًمٜم٤مس، يتخٓمٗمٝمؿ أن وُمـ ا زيٛم٦م، ُمـ سمدر يقم خيقومٝمؿ قم٤مُم٦م

 اعمٜم٤مر شمٗمًػم ص٤مطم٥م يرى ٟمٗمْمٚمف اًمذي وذذا واًمروم! اًمٗمرس إىمقي٤م : ضمػماهنؿ ُمـ

 ٕن ىمريش: سمٛمنميمل اًمٜم٤مس ختّمٞمص رضمري اسمـ ي١مصمر طملم ذم ُمٜمف، ُم٤مٟمع ٓ أٟمف

 اًمٙمٗم٤مر أدٟمك يم٤مٟمقا إذ همػمذؿ: ُمـ ا جرة ىمٌؾ أٟمٗمًٝمؿ قمغم خي٤مومقن يٙمقٟمقا مل اعمًٚمٛملم

  اعم١مُمٜملم. قمدد وىمٚم٦م قمددذؿ يمثرة ُمع يقُمئذ، قمٚمٞمٝمؿ وأؿمدذؿ ُمٜمٝمؿ

٤م  أن أوؿمٙمقا اًمذيـ واًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م، اؾمتْمٕمٗمقا اًمتل إرض يم٤مٟم٧م ُم٤م وأي 

ٜمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ أٟمٕمؿ ىمد اهلل أن ومٞمف ؽؿم ٓ اًمذي وم٢من يتخٓمٗمقذؿ اذؿ ظمقف، ُمـ وم٠مُم   وىمق 

 وسمٕمض وطم٤مضم٦م، طمرُم٤من سمٕمد اًمٓمٞم٤ٌمت ورزىمٝمؿ شمِمت٧م، سمٕمد وآواذؿ وٕمػ، سمٕمد

 شم٘متْمٞمف قمٔمٞمؿ ؿمٙمر وأي جمتٛمٕم٦م؟ هب٤م سم٤مًمٙمؿ وم  اهلل: ؿمٙمر يًتقضم٥م اًمٜمٕمؿ ذذه

 ُمٜمٝمؿ؟ وشمتٓمٚمٌف

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

                                      

 شم»م. (13/477شمٗمًػم  اًمٓمؼمي )[( 1)
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 . م28-27إٟمٗم٤مل: [ ﴾ڃ ڃ چ

إٟمف يٜم٤مدهيؿ ذٜم٤م ُمرة صم٤مًمث٦م ًمٞمٜمٝم٤مذؿ قمـ اخلٞم٤مٟم٦م وًمٞمٜمٌٝمؿ إمم ومتٜم٦م إُمقال وإوٓد 

طمتك حيذروذ٤م: ومٝمؾ اًمقوم٤م  سم٤مُٕم٤مٟم٦م وقمدم آومتت٤من سم٤معم٤مل واًمقًمد سمٕمض ُم٤م 

يًتقضمٌف اًمِمٙمر ًمف؟ وًمٙمٜمف إذ حيذرذؿ ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م يٜمٝمك قمـ ظمٞم٤مٟمتٝمؿ هلل واًمرؾمقل، 

 إُم٤مٟم٦م اًمتل جي٥م أداؤذ٤م هلل ورؾمقًمف؟ وُم٤م أُم٤مٟم٤مفؿ؟  وقمـ ظمٞم٤مٟمتٝمؿ ُٕم٤مٟم٤مفؿ: وم 

، وظمٞم٤مٟم٦م اًمرؾمقل إىمرب أن ظمٞم٤مٟم٦م اهلل همػم ظمٞم٤مٟم٦م رؾمقًمف »ىم٤مل اًم٘م٤ميض: 

شهمػم ظمٞم٤مٟم٦م إُم٤مٟم٦م: ٕن اًمٕمٓمػ ي٘متيض اعمٖم٤ميرة
(1)

. وًم٘مد ومنت اخلٞم٤مٟم٦م هلل 

و سم٠مهن٤م شمٕمٓمٞمٚمٝمؿ اًمٗمرائض واًمًٜمـ، أو إو رذؿ همػم ُم٤م ئمٝمرون، أ ورؾمقًمف 

همٚمق ؿ ذم اًمٖمٜم٤مئؿ، وروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس أٟمف ىمد ومن ظمٞم٤مٟم٦م اهلل سمؽمك ومرائْمف 

وارشمٙم٤مب ُمٕمّمٞمتف وإُم٤مٟم٦م سمٙمؾ ُم٤م ائتٛمـ اهلل قمٚمٞمف اًمٕم٤ٌمد
(2)

. واقمتٛمد يمثػم ُمـ 

 اعمٗمنيـ قمغم ُم٤م روي ُمـ أؾم٤ٌمب ٟمزول أي٦م وذل يمثػمة ُمتْم٤مرسم٦م: 

إن »٥م إمم أيب ؾمٗمٞم٤من ومٝمذا ضم٤مسمر يروي أن اًم٥ًٌم ذق أن رضماًل ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يمت

شحمٛمًدا يريديمؿ ومخذوا طمذريمؿ
(3)

: سمٕمد أن أقمٚمؿ اهلل رؾمقًمف سمٛمٙم٤من أيب ؾمٗمٞم٤من 

 اعم١مُمٜملم وأوص٤مذؿ سمٙمت ٟمف.  وم٠مقمٚمؿ سمف اًمرؾمقل 

وذ١مٓ : قمٌد اهلل سمـ ىمت٤مدة واًمزذري
(4)

، واًمٙمٚمٌل واًمًدي وقمٙمرُم٦م
(5)

يروون  

                                      

 .(15/153)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم، ًمٚمٗمخر اًمرازي ( 1)

 شم» .م(13/485اًمٓمؼمي ) [ (2)

 شم»م. (13/483)  ًمٓمؼمياأظمرضمف [ (3)

 شم» .وُم٤م سمٕمدذ٤مم (13/481اًمٓمؼمي )  شمٗمًػم :[اٟمٔمر( 4)

 شم»م. (4/49اًمدر اعمٜمثقر ) [اٟمٔمر:( 5)
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اًمٞمٝمقد أن اًم٥ًٌم ذق طم٤مدصم٦م أيب ًم٤ٌمسم٦م اعمِمٝمقرة ُمع سمٜمل ىمرئم٦م ُمـ
(1)

. 

وذذا أسمق سمٙمر إصؿ حيٙمل قمـ اًمزذري واًمٙمٚمٌل أيًْم٤م أن اًم٥ًٌم ذم ٟمزو ٤م 

سم٤مخلروج إًمٞمٝمؿ  اًمٜمٌلذق طم٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕم٦م: وم٘مد يمت٥م إمم أذٚمف عم٤م ذؿ  
(2)

. 

٧م ذذه إؾم٤ٌمب أم مل شمّمح  وم٢من اًم٥ًٌم ٓ ي٘مٞمد اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم  وؾمقا  أصح 

ٟمتف، أي: قمـ شمٕمٓمٞمؾ ومرائْمف، وشمٕمدي سمح٤مل، واهلل يٜمٝمك اعم١مُمٜملم ذٜم٤م قمـ ظمٞم٤م

طمدوده، واٟمتٝم٤مك حم٤مرُمف اًمتل سمٞمٜمٝم٤م  ؿ ذم يمت٤مسمف، ويٜمٝم٤مذؿ قمـ ظمٞم٤مٟم٦م اًمرؾمقل، أي: 

قمـ شمرك ؾمٜمتف إمم همػمذ٤م، وآٟمٍماف قمـ سمٞم٤مٟمف ًمٙمت٤مب اهلل إمم أذقائٝمؿ، وخم٤مًمٗم٦م 

ُمقرذؿ أُمره إمم أواُمر أُمرائٝمؿ، ويٜمٝم٤مذؿ قمـ ظمٞم٤مٟم٦م أُم٤مٟم٤مفؿ ومٞم  سمٞمٜمٝمؿ وسملم أوًمٞم٤م  أ

ُمـ اًمِمئقن اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واحلرسمٞم٦م، وومٞم  سمٞمٜمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ ُمع سمٕمض ُمـ اعمٕم٤مُمالت: ُم٤مًمٞم٦م 

شادجافس باألماكة»واضمت قمٞم٦م وأدسمٞم٦م: وم٘مد ورد ذم احلدي٨م: 
(3)

إذا حدث ». وروي: 

شافرجل بحديث ثم افتػت ؾفو أماكة
(4)

. وأـمٚم٘م٧م إُم٤مٟم٦م ذم إطم٤مدي٨م قمغم 

                                      

إًمٞمٝمؿ عم٤م طم٤مسذؿ ويم٤من أذٚمف ووًمده ومٞمٝمؿ وذق طمٚمٞمػ  ؿ، وم٘م٤مًمقا: ي٤م أسم٤م ًم٤ٌمسم٦م   اًمرؾمقل  فسمٕمث( 1)

ومال شم٘مٌٚمقا،  ،إٟمف اًمذسمح :ٚم٘مف، أيُم٤م شمرى ًمٜم٤م؟ أٟمٜمزل قمغم طمٙمؿ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ومٞمٜم٤م؟ وم٠مؿم٤مر إمم طم

ومٙم٤من ذًمؽ ظمٞم٤مٟم٦م ُمٜمف هلل ورؾمقًمف، وىمد رووا أٟمف شمٌلم ظمٓم٠مه ىمٌؾ أن يؼمح ُمقىمٗمف، ومخجؾ أن يٕمقد 

إمم اًمرؾمقل، سمؾ ذذ٥م إمم اعمًجد، ومرسمط ٟمٗمًف سم٤ًمريتف ؾمٌٕم٦م أي٤مم، طمتك ىمٌؾ اهلل شمقسمتف، وومؽ  

 اًمرؾمقل سمٜمٗمًف وصم٤مىمف. 

سم٤مخلروج   اًمٜمٌلإمم أذٚمف عم٤م ذؿ   دي٨م: يمت٤مسم٦م طم٤مـم٥م . [طم(15/153)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( 2)

 شم»(م. 2494( ، وُمًٚمؿ )6939إًمٞمٝمؿ. أظمرضمف اًمٌخ٤مري )

 اسمـ رواي٦م ُمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ»( ىم٤مل اًمٕمراىمل: 4869(، وأسمق داود )3/342[أظمرضمف أمحد  ) (3)

 شم»( ط ـمؼمي٦مم. 1/476. اعمٖمٜمل )شقمٜمف ُمًٛمك همػم أظمٞمف

ٜمف ) 4868[أظمرضمف أسمق داود  ) (4)  ً  شم»(م.  3/379(، وأمحد )1959(، واًمؽمُمذي وطم
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: ومٙمؾ ُم٤م جي٥م طمٗمٔمف ُمـ احل٘مقق اعم٤مدي٦م اًمٓم٤مقم٦م، واًمٕم٤ٌمدة، واًمقديٕم٦م، واًمث٘م٦م

واعمٕمٜمقي٦م أُم٤مٟم٦م جي٥م قمغم اعم١مُمـ اًمقوم٤م  هب٤م، وقمدم ٟم٘مْمٝم٤م
(1)

 . 

آية ادـاؾق »ىم٤مل:   اًمٜمٌلًم٘مد روى اًمِمٞمخ٤من وهمػممه٤م قمـ أيب ذريرة أن 

«حدث ـذب، وإذا وظد أخؾف، وإذا ائتؿن خان ثالث: إذا
(2)

وإن ». زاد ُمًٚمؿ: 

ومٝمؾ يدري أوًمئؽ اًمذيـ خيقٟمقن إُم٤مٟم٤مت أي ضمرم . شأكه مسؾم صام وصذ وزظم

 ؿمٜمٞمع اىمؽمومقا؟ وذم أي ُمٙم٤من ووٕمقا أٟمٗمًٝمؿ؟

 مجدد٤مل اًمددديـ إومٖمدد٤مين ذم رؾمدد٤مًمتف: وىمددد ذيمددر طمٙمددٞمؿ اإلؾمددالم اًمًددٞمد

سمٕمد أن ىمرر أن اًمديـ ىمد أوم٤مد اًمٜم٤مس صمدالث قم٘م٤مئدد  (اًمرد قمغم اًمدذريلم)

ُمدـ اعمٕمٚمدقم اجلدكم أن »: (٤موإُم٤مٟم٦م واطمددة ُمٜمٝمد)وصمالث ظمّم٤مل أىم٤مُمقا هب٤م ُمدٟمٞمتٝمؿ 

سم٘مدد٤م  اًمٜمددقع اإلٟمًدد٤مين ىمدد٤مئؿ سم٤معمٕمدد٤مُمالت واعمٕم٤موودد٤مت ذم ُمٜمدد٤مومع إقمدد ل، وروح 

اعمٕم٤مُمٚمدد٦م واعمٕم٤موودد٦م إٟمدد  ذددل إُم٤مٟمدد٦م، ومدد٢من ومًدددت إُم٤مٟمدد٦م سمددلم اعمتٕمدد٤مُمٚملم سمٓمٚمدد٧م 

صالت اعمٕم٤مُمٚم٦م، واٟمٌدؽمت طمٌد٤مل اعمٕم٤موود٦م، وم٤مظمتدؾ ٟمٔمد٤مم اعمٕمٞمِمد٦م، وأوم٣مد ذًمدؽ 

ٜمد٤م  اًمٕم٤مضمددؾ، صمدؿ ُمدـ اًمٌددلم أن إُمدؿ ذم روم٤مذٞمتٝمد٤م حمت٤مضمدد٦م إمم سمٜمدقع اإلٟمًد٤من إمم اًمٗم

احلٙمقُم٦م سم٠مي أٟمقاقمٝم٤م، واحلٙمقُم٦م ذم أي صقرذ٤م ٓ شم٘مدقم إٓ سمرضمد٤مل يٚمدقن رضوسًمد٤م 

ُمـ إقم ل، ومٛمدٜمٝمؿ: طمدراس قمدغم طمددود اعمٛمٚمٙمد٦م حيٛمقهند٤م ُمدـ قمددوان إضم٤مٟمد٥م 

ٚمد٦م اًمنمدع قمٚمٞمٝم٤م، وطمٗمٔم٦م ذم داظمؾ اًمٌالد ي٠مظمذون قمغم أيدي اًمًدٗمٝم٤م ، وُمدٜمٝمؿ: مح

وقمروم٤م  اًم٘مد٤مٟمقن جيٚمًدقن قمدغم ُمٜمّمد٤مت إطمٙمد٤مم ًمٗمّمدؾ اخلّمدقُم٤مت واحلٙمدؿ ذم 

                                      

 .(644-9/642)شمٗمًػم اعمٜم٤مر ( 1)

 شم» .م(59( ، وُمًٚمؿ ) 33أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) [ (2)
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اعمٜم٤مزقم٤مت، وُمٜمٝمؿ: أذؾ ضم٤ٌميد٦م إُمدقال حيّمدٚمقن ُمدـ اًمرقم٤ميد٤م ُمد٤م ومرود٧م قمٚمدٞمٝمؿ 

احلٙمقُم٦م ُمـ ظمراج، ُمع ُمراقمد٤مة ىم٤مٟمقهند٤م ذم ذًمدؽ، صمدؿ ُيًدتحٗمٔمقن ُمد٤م حيّمدٚمقن ذم 

إن يم٤مٟمدد٧م ُمٗم٤مشمٞمحٝمدد٤م سم٠ميدددي ظمددزائـ اعمٛمٚمٙمدد٦م، وذم ظمددزائـ اًمرقم٤ميدد٤م ذم احل٘مٞم٘مدد٦م، و

ظمزٟمتٝم٤م، وُمٜمٝمؿ ُمـ يتقمم سف ذذه إُمقال ذم اعمٜم٤مومع اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمرقمٞمد٦م، ُمدع ُمراقمد٤مة 

ٞمدد اًمٓمدرق، وسمٜمد٤م  اًم٘مٜمد٤مـمر، آىمتّم٤مد واحلٙمٛم٦م: يم٢مٟمِمد٤م  اعمددارس واعمٙم٤مشمد٥م، ومتٝم

وإىم٤مُمدد٦م اجلًددقر، وإقمددداد اعمًتِمددٗمٞم٤مت، ويدد١مدي أرزاق ؾمدد٤مئر اًمٕمدد٤مُمٚملم ذم ؿمددئقن 

احلٙمقُم٦م ُمدـ احلدراس واحلٗمٔمد٦م وىمْمد٤مة اًمٕمددل وهمدػمذؿ طمًدٌ  قمدلم  دؿ، وذدذه 

اًمٓمٌ٘م٤مت ُمـ رضم٤مل احلٙمقُم٦م اًمقاًملم قمغم أقم  ٤م إٟمد  شمد١مدي يمدؾ ـمٌ٘مد٦م ُمٜمٝمد٤م قمٛمٚمٝمد٤م 

 -وذدؿ أريمد٤من اًمدوًمد٦م-وم٢من ظمرسم٧م أُم٤مٟم٦م أوًمئؽ اًمرضم٤مل اعمٜمقط هب٤م سمحٙمؿ إُم٤مٟم٦م، 

ؾم٘مط سمٜم٤م  اًمًٚمٓم٦م، وؾمٚم٥م إُمدـ، وراطمد٧م اًمراطمد٦م سمدلم اًمرقم٤ميد٤م يم٤مومد٦م، وود٤مقم٧م 

طم٘مددقق اعمحٙمددقُملم، وومِمدد٤م ومددٞمٝمؿ اًم٘متددؾ واًمتٜم٤مذدد٥م، ووقمددرت ـمددرق اًمتجدد٤مرة، 

وشمٗمتح٧م قمٚمٞمٝمؿ أسمدقاب اًمٗم٘مدر واًمٗم٤مىمد٦م، وظمدقت ظمدزائـ احلٙمقُمد٦م، وقمٛمٞمد٧م قمدغم 

وم٢من طمزهب٤م أُمر ؾمدت قمٚمٞمٝم٤م ٟمقاومذ اًمٜمجد٤مة، وٓ ريد٥م أن ىمقًُمد٤م  اًمدوًم٦م ؾمٌؾ اًمٜمج٤مح،

ي٤ًمؾمقن سمحٙمقُم٦م ظم٤مئٜم٦م إُم٤م أن يٜم٘مروقا سم٤مًمٗمًد٤مد، وإُمد٤م أن ي٠مظمدذذؿ ضمدؼموت أُمد٦م 

أضمٜمٌٞمدد٦م قمددٜمٝمؿ، يًددقُمقهنؿ ظمًددًٗم٤م ويًددتٌدون ومددٞمٝمؿ قمًددًٗم٤م، ومٞمددذوىمقن ُمددـ ُمددرارة 

شاًمٕمٌقدي٦م ُم٤م ذق أؿمد ُمـ آٟم٘مراض واًمزوال
(1)

. 

                                      

ُم٤مم مج٤مل اًمديـ ُمٙمتقسم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م، وىمد شمقمم ، ورؾم٤مًم٦م اإل(178-5/177)شمٗمًػم اعمٜم٤مر ( 1)

ذذه اًمؽممج٦م ٟم٘مؾ اًمًٞمد رؿمٞمد رو٤م ذذا اًمٜمص وىمد  شمرمجتٝم٤م إمم اًمٕمرسمٞم٦م اإلُم٤مم حمٛمد قمٌده وُمـ

 ، رطمؿ اهلل اًمثالصم٦م، وٟمٗمٕمٜم٤م سم  يمتٌقا.اظمتٍمٟم٤مه ىمٚمٞماًل 
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ؿ اإلؾمالم قمغم أٟمف ُمـ اعمٕمٚمقم اجلكم وُمـ وذذا اًمذي ذطمف طمٙمٞم

، وُمـ ذٜم٤م ﴾ڦ ڦ﴿اًمٌلم ذق سمٕمض ُم٤م أراده اهلل شمٕم٤ممم سم٘مقًمف: 

وأٟمتؿ شمٕمٚمٛمقن يمؾ ُم٤ًموئ اخلٞم٤مٟم٦م »طمذف اعمٗمٕمقل ًمٞمًتٗم٤مد اًمٕمٛمقم: ومت٘مديره إذن: 

، أو ًمٕمٚمف إٟم  طمذف ًمٕمدم شمٕمٚمؼ اًمٖمرض ُمـ اًمٙمالم سمذيمره: وم٢من سمح٥ًم شوٟمت٤مئجٝم٤م

ؿ ًمٞمدع اخلٞم٤مٟم٦م سمٙمؾ أٟمقاقمٝم٤م، ومجٚم٦م احل٤مل قمغم اًمت٘مديريـ ىمد اعم١مُمـ أن يتّمػ سم٤مًمٕمٚم

 ذيمرت ًمت٠ميمٞمد اًمٜمٝمل قمـ اخلٞم٤مٟم٦م، ٓ ًمت٘مٞمٞمده. 

وًمٙمـ مل خيقن اخل٤مئٜمقن؟ ًمٕمؾ اًمن ذق طمٌٝمؿ ًمألُمقال وإوٓد: سمؾ 

ذم ىمقًمف  ؿ  «ؾتـة»ذق ذم اًمقاىمع يمذًمؽ: وم٢من اهلل خيت٤مر ًمٚمتٕمٌػم قمٜمف يمٚمٛم٦م 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿٤مُم٦م: سمٕمد أن هن٤مذؿ قمـ اخلٞم٤مٟم٦م قم

، وإن ذم ضمرس ذذه اًمٙمٚمٛم٦م عمٕم٤من ُمـ احل٥م م28[إٟمٗم٤مل:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ

 اعمٗمتقن، وإن يم٤مٟم٧م شمٕمٜمل ذٜم٤م آظمت٤ٌمر وآُمتح٤من. 

أُم٤م اًمٗمتٜم٦م ذم اعم٤مل ومٛمّمدرذ٤م ُمِم٘م٦م احلّمقل قمٚمٞمف، وؿمدة احل٤مضم٦م إًمٞمف، 

ذًمؽ ووضمقب اًمتزام أواُمر اًمنمع ذم يمًٌف ُمـ احلالل، وذم إٟمٗم٤مىمف طمٞم٨م يٜمٌٖمل: 

أن قمغم اعم٤مل ُمدار ُمٕمٞمِم٦م اإلٟم٤ًمن، وسمف حتّمٞمؾ رهم٤مئٌف وًمذاشمف، صمؿ إٟمف ٓ يتٞمن احلّمقل 

قمٚمٞمف إٓ سمٕمد ريمقب اًمّمٕم٤مب وسمذًمؽ اجلٝمد اعمْمٜمل هم٤مًم٤ًٌم، وًمـ يرشميض اًمِم٤مرع ذذا 

اجلٝمد اعمٌذول إٓ أن يٙمقن ُمًٛمقطًم٤م سمف، وًمـ ي٘مٌؾ اعم٤مل اًمذي يٙم٥ًم ُمـ ورائف إٓ أن 

، صمؿ ذق ي٠مُمر سم٤مًم٘مّمد وآقمتدال ذم يمًٌف، ويٗمرض ومٞمف سمٕمد ذًمؽ يٙمقن ظم٤مًمٞم٤ًم ُمـ ؿمٌٝم٦م

طم٘مقىًم٤م ُم٘مدرة وهمػم ُم٘مدرة ُمٕمٞمٜم٦م وهمػم ُمٕمٞمٜم٦م، حمّمقرة وهمػم حمّمقرة: يم٤مًمزيم٤مة، 

واًمٜمٗم٘م٤مت اًمقاضم٦ٌم واًمٙمٗم٤مرات: صمؿ يدقمق إمم ٟمٗم٘م٤مت أظمرى ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م، 
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ٛمـ يًٚمؿ ُمـ ُمزاًمؼ ومتٜم٦م اعم٤مل ذم شمٙمٗمر هب٤م ذٟمقب همػم ُمٕمٞمٜم٦م، ويٜم٤مل هب٤م رو٤م اهلل وصمقاسمف، وم

 يمًٌف وذم آطمتٗم٤مظ سمف وذم إٟمٗم٤مىمف إٓ ُمـ اؾمتٛمًؽ سم٤مُٕم٤مٟم٦م واؾمتٕم٤من اهلل؟

رضب  -يم  ىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد قمٌده-وأُم٤م اًمٗمتٜم٦م ذم إوٓد ومٛمٜمِم١مذ٤م أن طمٌٝمؿ 

ُمـ اجلٜمقن، يٚم٘مٞمف اًمٗم٤مـمر احلٙمٞمؿ ذم ىمٚمقب إُمٝم٤مت وأسم٤م ، ومٞمحٛمٚمٝم  قمغم سمذل 

سمذًمف ذم ؾمٌٞمٚمٝمؿ: ُمـ ُم٤مل وصح٦م وراطم٦م وهمػم ذًمؽ، وأن احلرص يمؾ ُم٤م يًتٓم٤مع 

قمغم شمرسمٞمتٝمؿ، وشم٠مصمٞمؾ اًمثقرة
(1)

 ؿ ىمد يٜمتٝمل سم٤مٔسم٤م  وإُمٝم٤مت إمم اًمٌخؾ سم٤مًمزيم٤مة  

واًمٜمٗم٘م٤مت اعمٗمروو٦م واحل٘مقق اًمث٤مسمت٦م، وأن احلزن قمغم ُمـ يٛمقت ُمٜمٝمؿ ىمد حيٛمؾ 

اًم٤ًمظمٓملم اهلل ُمقىمػ قمغم متزيؼ اًمثٞم٤مب وًمٓمؿ اًمقضمقه، ومٞم٘مػ أسم٤م  وإُمٝم٤مت ُمـ 

قمغم شمٍموم٤مشمف شمٕم٤ممم، وأن ؿمدة اًمتٕمٚمؼ هبؿ ىمد شمقرث أسم٤م  ضمٌٜم٤ًم قمـ اًم٘مت٤مل، وطمرًص٤م 

افوفد جمبـة »قمغم احلٞم٤مة ٓ يتٗمؼ وواضم٥م أوـم٤مهنؿ قمٚمٞمٝمؿ. وُمـ أضمؾ ذذا يمٚمف ىمٞمؾ: 

«مبخؾة حمزكة
(2)

. وقُمدت اًمٗمتٜم٦م هبؿ أؿمد ُمـ اًمٗمتٜم٦م سم٤مُٕمقال: ومٛمـ يًٚمؿ ُمـ ذذه 

 ٓ ُمـ اقمتّمؿ سم٤مُٕم٤مٟم٦م ومٚمؿ خيـ هلل وٓ ًمٚمٜم٤مس قمٝمًدا؟ اًمٗمتٜم٦م إذن إ

أضمًرا قمٔمٞمً ، وهبذا  -ـمًٌٕم٤م-وذٜم٤م شم٤ٌمدر أي٦م ومت١ميمد أن قمٜمد اهلل ًمألُمٜم٤م  

 شم٘مرن صقرة إمم صقرة: ًمٞمٌدو اًمٗمرق اًمٙمٌػم سملم اًمّمقرشملم. 

إن اعم١مُمـ ي٘م٤موم رهمٌتف ذم اعم٤مل وحيد ُمـ طمٌف ًمقًمده طمتك ٓ يٗمتـ هب : ومٞمٌذل 

يمٌػًما ذم ؾمٌٞمؾ ُمرو٤مة اهلل، وًمٙمـ ُم٤م يٜمتٔمر ذذا اعم١مُمـ ُمـ صمقاب اهلل وأضمره ضمٝمًدا 

                                      

 شم»(، ُم٤مدة )أصمؾ(م. 11/9[شم٠مصمٞمؾ اعم٤مل: ايمت٤ًمسمف واخت٤مذه وشمثٛمػمه. ًم٤ًمن اًمٕمرب ) (1)

 .«جمبـةإن افوفد مبخؾة »ومْمٛمٝم  إًمٞمف وىم٤مل:  : يًٕمٞم٤من إمم رؾمقل اهلل  ضم٤م  طمًـ وطمًلم[ (2)

 . أظمرضمٝم٤م«حمزكة جمبـة مبخؾة»وذم رواي٦م أظمرى: (، 3666اسمـ ُم٤مضمف )و (4/172أمحد ) أظمرضمف

 شم» .م(13/232) اًمٌٞمٝم٘ملو (،3/179احل٤ميمؿ )
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اًمٕمٔمٞمؿ ٓ يذيمر سمج٤مٟمٌف ُم٤مل ُمٝم  سمٚمغ، وٓ وًمد ُمٝم  قمز  وٟمٗمع: ومٚمٞمٕمٚمؿ اعم١مُمـ ذًمؽ 

ضمٞمًدا، وًمٞمٓمٛمئـ إمم أن ُم٤م قمٜمد اهلل سم٤مٍق، وإمم أٟمف ىمد اظمت٤مر اًم٤ٌمىمل قمغم اًمٗم٤مين قمٜمدُم٤م 

 وٓ وًمد.  آصمر إُم٤مٟم٦م ومٚمؿ يٗمتٜمف ُم٤مل

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿

ٟمٗم٤مل: [ ﴾ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک  .م29ا

ذذا ذق اًمٜمدا  اًمراسمع وإظمػم ًمٚمٛم١مُمٜملم ذم ذذه أي٤مت اًمتل شمْمٛمٜم٧م أواُمره 

 وٟمقاذٞمف ووص٤مي٤مه  ؿ: وم ذا يقضمف سمٕمده ُمـ قمٔم٦م أو وصٞم٦م؟ 

 عم٤م ي٠مُمرذؿ دؾمتقًرا ؿم٤مُماًل  -سمٚمٖم٦م رضم٤مل اًم٘م٤مٟمقن-إٟمف يْمع  ؿ ذم ذذه اعم٤مدة اًمقطمٞمدة 

سمف، وعم٤م ؾمٞمٛمٜمحٝمؿ إي٤مه إن ذؿ أـم٤مقمقه، أُم٤م إواُمر واًمٜمقاذل ويمؾ ُم٤م ُيتَٕمٌد سمف ومتجٛمٕمٝم٤م 

، وجيٛمٚمف شاًمٗمرىم٤من»يمٚمٛم٦م اًمت٘مقى، وأُم٤م اجلزا  قمغم اًمت٘مقى ومتقضمزه ذم ذذه اًمدار يمٚمٛم٦م: 

 ذم اًمدار أظمرة شمٙمٗمػم اًمًٞمئ٤مت، وهمٗمران اًمذٟمقب، وومْمؾ اهلل اًمٕمٔمٞمؿ.

ُم٤مدة اًمت٘مقى ومٚمؿ شم٘مٞمد، وقمٛمٛم٧م يمٚمٛم٦م اًمٗمرىم٤من ومٚمؿ ختّمص، وًم٘مد أـمٚم٘م٧م ذٜم٤م 

ا ُمـ احلدي٨م قمـ اًمٙمٚمٛمتلم.   وطمٞم٤مل ذذا اإلـمالق واًمتٕمٛمٞمؿ ٓ ٟمجد سمد 

وم٘م٤مل اًمٕمٚم  : إهن٤م قم٤ٌمرة قمـ شمرك مجع  -وذل ُمـ اًمقىم٤مي٦م-وم٠مُم٤م اًمت٘مقى 

اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص وومٕمؾ يمؾ ُم٤م يًتٓم٤مع ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت. وىمد أُمر اهلل 

ثػمة ُمـ يمت٤مسمف سم٤مشم٘م٤م  اًمٜم٤مر، وسم٤مشم٘م٤م  اًمنمك واعمٕم٤ميص وسم٤مشم٘م٤م  اًمٗمتـ شمٕم٤ممم ذم ُمقاوع يم

اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمدول وإُمؿ، وسم٤مشم٘م٤م  اًمٗمِمؾ واخلذٓن ذم احلرب، وسم٤مشم٘م٤م  فمٚمؿ اًمٜم٤مس، 
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أي: سم٤مخت٤مذ وىم٤مي٦م دون ذذا يمٚمف، صمؿ سملم أن اًمٕم٤مىم٦ٌم ذم إرث إرض ًمٚمٛمت٘ملم، وأن 

 ؿ خمرضًم٤م، وسم٠من يرزىمٝمؿ ُمـ طمٞم٨م  اجلٜم٦م ذم أظمرة  ؿ يمذًمؽ، ووقمدذؿ سم٠من جيٕمؾ

 ٓ حيتًٌقن، وسم٠من يٙمٗمر قمٜمٝمؿ ؾمٞمئ٤مفؿ ويْم٤مقمػ أضمقرذؿ.

ى ائ ائ ﴿وأُم٤م اًمٗمرىم٤من ومٝمق احلٙمٛم٦م اًمتل ىم٤مل اهلل ومٞمٝم٤م: 

، ذق ُمٚمٙم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ متِٙمـ م269[اًمٌ٘مرة:  ﴾ەئ ەئ وئ وئ

 سمقؾم٤مـمتٝم٤م اًمتٗمرىم٦م سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، وسملم احلج٦م واًمِمٌٝم٦م، وذذه اعمٚمٙم٦م ذل ٟمقر

اًمٌّمػمة أو ذق اًمٜمٍم قمغم اًمٜمٗمس وا قى واًمِمٞمٓم٤من، وقمغم يمؾ قمدو: ٕٟمف يٗمرق سملم 

اًمذًم٦م واًمٕمزة، وسملم اًمٕمٌقدي٦م واحلري٦م، وسملم اًمْمالل وا دى، وسملم اعمٌٓمؾ واعمحؼ، 

وىمد أـمٚمؼ قمغم أؿمٝمر اًمٙمت٥م اإل ٞم٦م وذل اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن، صمؿ همٚم٥م قمغم 

ذم آقمت٘م٤مد سملم اإلي ن واًمٙمٗمر وسملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ،  اًم٘مرآن ٕن يمالم اهلل شمٕم٤ممم يٗمرق

وذم إطمٙم٤مم سملم اًمٕمدل واجلقر، وذم إقم ل سملم اًمّمحٞمح واًمٗم٤مؾمد، وسملم اخلػم 

واًمنم، يمذًمؽ أـمٚمؼ قمغم يقم سمدر ذم ذذه اًمًقرة: ٕن ذذا اًمٞمقم ومّمؾ سملم قمٝمديـ، 

 وؾمٜمنمح ذذا ذم طمٞمٜمف إن ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممم.

سم٠من يٜمػم سمّمػمشمف، ويٛمٜمحف شمٚمؽ اعمٚمٙم٦م اًمتل متٞمز  يٕمد اهلل إذن ُمـ يت٘مٞمف

ذم يمؾ ر  سملم ُم٤م يٜمٌٖمل وُم٤م ٓ يٜمٌٖمل، صمؿ يٕمده ُمع ذًمؽ سم٠من يًؽم 

 ذٟمقسمف، ويٖمٗمرذ٤م ًمف: ومال ي١ماظمذه هب٤م إذ ٓ قمّمٛم٦م إٓ ًمألٟمٌٞم٤م .

، وَُمـ أومم هبذا اًمٗمْمؾ ﴾ژ ڑ ڑ ک﴿صمؿ يٕمده صم٤مًمًث٤م إذ ي٘مقل: 

٤ًٌم وٓ  خي٤مًمػ أُمًرا؟  ُمـ ُم١مُمـ يت٘مٞمف: ومال ي٘مؽمف ذٟم
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ٟمٗم٤مل:  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ ذم يمؾ ُم٤م جي٥م أن يت٘مك  م29[ٕا

: ٟمقًرا ذم ﴾ڍ ڍ ڌ﴿سمٛم٘مت٣م ديٜمف وذقمف، وسمٛم٘مت٣م ؾمٜمتف ذم ٟمٔم٤مم ظمٚم٘مف 

ىمٚمقسمٙمؿ شمٗمرىمقن سمف سملم اًمٓمٞم٥م واخلٌٞم٨م، أو ٟمًٍما قمغم أقمدائٙمؿ يٗمرق سملم اعمحؼ واعمٌٓمؾ، 

ڈ ﴿٤م ، ويًؽمذ٤م ذم اًمدٟمٞم﴾ڌ ڎ ڎ﴿أو خمرضًم٤م ُمـ اًمِمٌٝم٤مت، 

ـ ﴾ژ ڑ ڑ ک﴿ذذه اًمًٞمئ٤مت وهمػمذ٤م ذم إظمرى،  ﴾ڈ : ومٚمـ يْم

سمٌم  قمغم ُمـ يت٘مٞمف، وذق ص٤مطم٥م اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ إذ جي٤مزي قمغم اًمت٘مقى سمٖمٗمران اًمذٟمقب 

 وشمٙمٗمػم اًمًٞمئ٤مت وم٢من أطمًدا ٓ يقضم٥م قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤ًم. 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ﴿

ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

﮴   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳

﮷   ﮿  ﯀ ﯁ ﮵ ﮶ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾

            

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 .م35-33إٟمٗم٤مل: [ ﴾ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

إمم ُم٤مض ىمري٥م ومٞمذيمره سمف ًمٞمذيمر ٟمٕمٛم٦م  ذم ذذه أي٤مت اًم٧ًم يٕمقد اهلل سمرؾمقًمف 

دُم٤م و٤مىمقا سمف: وم٤مضمتٛمٕمقا ذم دار اًمٜمدوة يتِم٤مورون ذم اهلل ومٞمف. إٟمف ُم٤موٞمف ُمع ىمقُمف قمٜم

أومْمؾ وؾمٞمٚم٦م ًمٚمتخٚمص ُمٜمف، وقمٜمدُم٤م أٟمج٤مه رسمف ُمـ يمٞمدذؿ ًمف سمٕمد أن أمجٕمقا أُمرذؿ 
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قمغم ىمتٚمف، وُم٤موٞمف ُمع ذ١مٓ  اًم٘مقم أٟمٗمًٝمؿ قمٜمدُم٤م و٤مىمقا سمدقمقشمف ومٛمْمقا يًتٝمزئقن 

ٝمؿ: سمؾ أسم٘م٤مذؿ هب٤م، ويدقمقن اهلل أن هيٚمٙمٝمؿ إن يم٤مٟم٧م ذل دقمقة احلؼ، وًمٙمٜمف مل هيٚمٙم

 طمتك رأوا يمٞمػ يٜمتٍم احلؼ اًمذي ؾمخروا ُمٜمف قمغم اًم٤ٌمـمؾ اًمذي اقمتزوا سمف. 

: ُم٤م ي٠ممتر سمف ىمقُمؽ؟ ىم٤مل: وىمد روى اسمـ ضمرير أن أسم٤م ـم٤مًم٥م ىم٤مل ًمٚمٜمٌل 

يريدون أن يسجـوين»
(1)

، ىم٤مل: ُمـ طمدصمؽ هبذا؟ ىم٤مل: شأو يؼتؾوين أو خيرجوين 

أكا أشتويص به؟! بل هو »ىم٤مل:  ىم٤مل: ٟمٕمؿ اًمرب رسمؽ وم٤مؾمتقص سمف ظمػًما، شريب»

(2)﴾ک ک گ گ گ﴿. ومٜمزًم٧م أي٦م: «يستويص يب
، وُمـ صمؿ ىمٞمؾ: إن 

أي٤مت اًم٧ًم ُمٙمٞم٦م اًمٜمزول، ًمٙمٜمف ىمقل واوح اًمْمٕمػ: ٕٟمف ُمٌٜمل قمغم رواي٦م مل 

شمّمح: ذًمؽ أن أسم٤م ـم٤مًم٥م شمقذم ىمٌؾ ا جرة سمًٜمقات، وىمريًِم٤م مل شمتآُمر قمغم اخلالص 

أي٦م إٓ ذم اًمٞمقم اًم٤ًمسمؼ ًمٚمٞمٚم٦م ا جرة ُم٤ٌمذة، ُمـ حمٛمد سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل وصٗمتٝم٤م 

وأي٦م شمتحدث قمـ ُمٙمر ىمريش سمٔمرف اعم٤ميض: ًمتذيمر اًمرؾمقل سمٜمٕمٛم٦م اهلل ذم 

اإلٟمج٤م  ُمٜمف، ٓ ًمتٜمٌٝمف إًمٞمف ىمٌؾ وىمققمف. وذذا يمٚمف يِمٕمر سم٠من أي٤مت ُمدٟمٞم٦م اًمٜمزول، 

ًٓ سمح٤مل، وًمتذيمر سمٗمْمؾ اهلل ذم ٟم ٍم وىمد أٟمزًم٧م ُمع ؾمقرة إٟمٗم٤مل ًمتقازن طم٤م

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ ﴿اعم١مُمٜملم، وًمت١ميمد أي٦م إظمرى: 

 . ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ

 -وذل اًم٥ًٌم اعم٤ٌمذ ًمٚمٝمجرة-إن ىمّم٦م شمآُمر ىمريش قمغم طمٞم٤مة اًمرؾمقل 

ُمٕمرووم٦م ُمِمٝمقرة وىمد ذيمرٟم٤مذ٤م سم٢مجي٤مز وٟمحـ ٟمتحدث قمـ ذذه أي٤مت ذم 

                                      

   شم»م. (6/225اًمٓمؼمي ) اسمـ ضمرير أظمرضمف[ (1)

   شم»م. (6/225اًمٓمؼمي ) اسمـ ضمرير أظمرضمف[ (2)
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قمروٜم٤م اًمٕم٤مم ًمٚمًقرة ومٚمٜم٘متٍم قمغم ُم٤م ىمدُمٜم٤م ُمٜمٝم٤م
(1)

 ٟمٗمًٝم٤م:  ، وًمٜمتحدث ذٜم٤م قمـ أي٤مت

، أُم٤م اإلصم٤ٌمت ﴾ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿

وم٘مد أرادوا سمف طمًٌف وشم٘مٞمٞمده ًمٞمٛمٜمٕمقه ُمـ ًم٘م٤م  اًمٜم٤مس واًمتحدث إًمٞمٝمؿ وُمـ 

دقمقفؿ إمم ديـ اهلل، وأُم٤م اًم٘متؾ وم٘مد اٟمّم٥م شمدسمػمذؿ ومٞمف قمغم إي٘م٤مقمف سمف سمٓمري٘م٦م ٓ 

ًمقا سمٞمٜمف متٙمـ ىمقُمف ُمـ إظمذ سمث٠مره، وأُم٤م اإلظمراج ومٕمٜمقا سمف ٟمٗمٞمف ُمـ اًمقـمـ: ًمٞمحق

 وسملم ىمقُمف ومال يدقمق أطمًدا ُمٜمٝمؿ إمم رسمف. 

وواوح أن اعمٙمر ذق اًمتدسمػم اخلٗمل إليّم٤مل اعمٙمروه إمم اعمٛمٙمقر سمف ُمـ طمٞم٨م 

ٓ حيت٥ًم، وم٘مد ضمرت قم٤مدات اًمٌنم سم٠من يٙمقن اعمٙمر ومٞم  يًق  ُمـ اًمٙمذب واحلٞمؾ 

٤ًٌم واطمًدا ُمـ ضم٤مٟمٌل اعمٙمر: ٕن وىم٤مي٦م اعمٛمٙمقر سمف  ُمـ اعمٙمروه ًمٙمـ ذذا ًمٞمس إٓ ضم٤مٟم

افؾفم امؽر يل وال »ي٘مقل طمٞم٨م يدقمق رسمف:  ُمٙمر أيًْم٤م، وىمد يم٤من رؾمقل اهلل 

شَتؽر ظعَّ 
(2)

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ﴿. واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل ذم ؾمقرة وم٤مـمر: 

، ومٞمِمٕمر إذ يّمػ ُمٙمر اًمٙمٗم٤مر سم٤مًمًق  م43[وم٤مـمر:  ﴾ۉ ې ې ې ې ى

ڱ ﴿ ُمرشملم سم٠من ذٜم٤مًمؽ ُمٙمًرا آظمر ٓ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ذذا اًمقصػ، وي٘مقل ذٜم٤م:

، ومٞمٌلم يمٞمػ يٙمٞمد اًمٙمٗم٤مر عمحٛمد وًمدقمقشمف ذم ﴾ڱ ڱں ں ڻ ڻ

يمؾ وىم٧م، ويمٞمػ حيٌط يمٞمدذؿ يمٚم  فمٜمقا أهنؿ ىمد أطمٙمٛمقه، صمؿ خيؼم أٟمف ذق ظمػم ُمـ 

يٛمٙمر ًمف: ٕٟمف ي٘مٞمف دائً  يمٞمد أقمدائف، وحيٗمٔمف ُمـ ُمٙمرذؿ اًمًٞمئ
(3)

. 

                                      
، وذم (9/652)، وشمٗمًػم اعمٜم٤مر (151-9/149)ارضمع إمم اًم٘مّم٦م ُمٗمّمٚم٦م ذم شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (1)

 همػممه٤م ُمـ يمت٥م اًمتٗمًػم ويمت٥م اًمًػمة.

 شم»م. ( وىم٤مل: طمًـ صحٞمح3551(، واًمؽمُمذي )1513أظمرضمف أسمق داود )[( 2)

إن إؾمٜم٤مد اعمٙمر إمم اهلل  :قمغم اًمٖم٤مًم٥م اًمِم٤مئع ُمـ أن اعمٙمر ظم٤مص سم٤مًمتدسمػم اًمًٞمئ، ىم٤مل اعمٗمنون  سمٜم٤م( 3)

    =وٟمحـ ٟمرى أٟمف ٓ داقمل ،سمتًٛمٞم٦م ختٞمٞم٥م ؾمٕمٞمٝمؿ أو جم٤مزافؿ قمٚمٞمف سم٤مؾمٛمف ذٜم٤م ُمـ سم٤مب اعمِم٤ميمٚم٦م
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ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿

وم  ، إهن٤م ًمثالث دقم٤موى يم٤مذسم٦م، ﴾ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

ؾمٛمٕمقا ٕهنؿ صؿ ٓ يٕم٘مٚمقن ؿمٞمًئ٤م، وُم٤م يم٤مٟمقا ًمٞمًتٓمٞمٕمقا اإلشمٞم٤من سمٛمثؾ آي٤مت اهلل ًمق 

ؿم٤م وا، سمٕمد أن حتداذؿ سم٠مىمٍم ؾمقرة ُمـ اًم٘مرآن ومٕمجزوا، صمؿ إن ذذه أي٤مت اًمتل 

زقمٛمقا أهن٤م ًمٞم٧ًم إٓ أؾم٤مـمػم إوًملم، واًمتل يم٤مٟمقا يتقاصقن سمٕمدم آؾمت ع إًمٞمٝم٤م، 

يتًٚمٚمقن ًمٞمًٛمٕمقا حمٛمًدا وذق يتٚمقه ذم ضمقف اًمٚمٞمؾ، ذل ٟمٗمس اًمٙمالم اًمذي يم٤مٟمقا 

 وإذا ُم٤م شمالىمقا ذٜم٤مك شمالوُمقا. 

واهلل إن ًمف حلالوة، وإن أؾمٗمٚمف »واًمذي ىم٤مل ومٞمف اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة يمٚمٛمتف اعمِمٝمقرة: 

شعمٖمدق، وإن أقماله عمثٛمر، وإٟمف ًمٞمٕمٚمق وٓ يٕمغم، وإٟمف ًَمَٞمْحٓمُِؿ ُم٤م حتتف
(1)

، وًمٙمٜمٝمؿ 

ًمٚمحؼ؟ ُمًتٙمؼمون، ومٝمؾ يتٌٕمقن حمٛمًدا؟ ُمٙم٤مسمرون، ومٝمؾ يروخقن
(2)

 . 

﮼  ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﴿ ﮹  ﮺ ﮻ ﮸  ﮷  ﮶

        ، ذٙمذا! ومٚمٞمس ﴾﯁

                                      

ًٞمئ، وم٤مٓؾمتٕم ل ذٜم٤م ٓ ُمِم٤ميمٚم٦م ومٞمف قمٜمدٟم٤م، اًماخلػم واًمنم واحلًـ و :ٕن ُمـ اعمٙمر :إمم ذذا= 

وشم٠مُمؾ يمٞمػ اظمت٤مر اًمٗمٕمؾ اعمْم٤مرع: ًمٞمٗمٞمد أن يمٞمدذؿ وإطم٤ٌمط اهلل ًمف ُمتجددان، ويمٞمػ أـمٚمؼ 

ؾمٛمٞم٦م وذق يّمػ اهلل ، ويمٞمػ آصمر اجلٛمٚم٦م آف: ًمٞمٕمؿ ُمتٕمٚم٘مشويٛمٙمرون سمؽ» :اًمٗمٕمؾ ومٚمؿ ي٘مؾ ُمثاًل 

 سم٤معمٙمر: ًمٞمٗمٞمد أن ذذا اًمقصػ ُمًتٛمر دائؿ.

  شم»(م.  24/24[اًمٓمؼمي )  (1)

مل يٙمـ ُمنميمق ىمريش يٕمت٘مدون ُم٤م ىم٤مًمف اًمٜمي ُمـ أن اًم٘مّمص اًمتل ذم اًم٘مرآن ًمٞمس إٓ ىمّمص إوًملم ( 2)

٤م ٓ ي٘مرأ ٘مد يم٤مٟمقا يٕمرومقن ذم حمٛمد اًمّمدق، ويم٤مٟمقا يٕمرومقٟمف أُمٞم  وأطم٤مديثٝمؿ اًمتل ؾمٓمرت ذم اًمٙمت٥م، وم

وذق شمِمٙمٞمؽ ذم أظم٤ٌمر  هقمٜمف سمٌم  وم٠مؿم٤مقمقوٓ يٙمت٥م، همػم أهنؿ يم٤مٟمقا يريدون أن يٍمومقا اًمٜم٤مس 

 .  م5[اًمٗمرىم٤من:﴾چ چ چ چ﴿اًم٘مرآن، يم٘مقًمف طمٙم٤مي٦م قمٜمٝمؿ: 
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ا دف اًمذي يٌحثقن قمٜمف إذن ذق احلؼ، وذؿ ٓ يٙمذسمقن حمٛمًدا إذن ٕهنؿ يتٝمٛمقٟمف 

سم٤مًمٙمذب، أو ٕن اًمذي يدقمق إًمٞمف سم٤مـمؾ ذم ٟمٔمرذؿ: وًمٙمـ ٕٟمف ذق اًمذي يدقمق ٓ 

٤موي٦م ىم٤مل ًمرضمؾ ُمـ ؾم٠ٌم: ُم٤م أضمٝمؾ ىمقُمؽ طملم ُمٚمٙمقا قمٚمٞمٝمؿ ذؿ! وىمد روي أن ُمٕم

﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﴿أضمٝمؾ ُمـ ىمقُمل ىمقُمؽ طملم ىم٤مًمقا: »اُمرأة! وم٘م٤مل: 

، ومل ي٘مقًمقا: وم٤مذدٟم٤م ﴾﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   

.اذد ، وؾمقا  أيم٤من اًمذي دقم٤م هبذا ذق أسم٤م ضمٝمؾ يم  ضم٤م  ذم اًمٌخ٤مريشإًمٞمف
(1)

، َأم 

اًمٜمي سمـ احل٤مرث
(2) 

ـمريؼ اسمـ قم٤ٌمس، ويم  ىم٤مل جم٤مذد يم  روى اًمٓمؼماين ُمـ 

وقمٓم٤م  واًمًدي
(3)

، وم٢من ُمٜمِم٠م ٟمًٌتف إمم اجل قم٦م ذم أي٦م وذم طمدي٨م اًمًٌئل ُمع 

ُمٕم٤موي٦م أن اعمنميملم ىمد شم٤مسمٕمقمه٤م، أو شم٤مسمٕمقا اًم٘م٤مئؾ ُمٜمٝم  قمغم ىمقًمف، أُم٤م قمغم ُم٤م رآه 

 ىمت٤مدة ُمـ أن ىم٤مئؾ ذًمؽ ذق ؾمٗمٝم٦م ذذه إُم٦م وضمٝمٚمتٝم٤م وم٤مجلٛمع واوح. 

وملم ذم اًمٕمٜم٤مد ُم٤ٌمًمٖملم ذم اًمتٌجح طملم دقمقا اهلل أن ًم٘مد يم٤مٟمقا ُمن

يٛمٓمرذؿ اًمًجٞمؾ، أو ي٠مظمذذؿ سم٤مًمٕمذاب إًمٞمؿ، وطملم آصمروا أن 

ي١مظمذوا سم٤مًمٕمذاب قمغم أن يتٌٕمقا حمٛمًدا، واظمت٤مروا ا الك قمغم ذذا اًمذي يدقمق إًمٞمف 

إن يم٤من ذق ٓ همػمه احلؼ، وُمع ذًمؽ وم٢من اهلل مل هيٚمٙمٝمؿ ىمٌؾ ا جرة: ٕٟمؽ يمٜم٧م 

، ومل يٕمذهبؿ سمٕمد ا جرة ﴾     ﴿ؿ طمٞمٜمذاك ومٞمٝم

اًمٗمتح: ٕن سمٕمض اعمًٚمٛملم يم٤مٟمقا ىمد ختٚمٗمقا ذٜم٤مك، ويم٤مٟمقا يًتٖمٗمرون اهلل وىمٌؾ يقم 

                                      

 شم»(م. 2796( ، وُمًٚمؿ ) 4648[أظمرضمف اًمٌخ٤مري )  (1)

 شم»(م. 5/1693سمـ أيب طم٤مشمؿ ) [أظمرضمف ا (2)

 شم»(م. 2/372(، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم )13/536[اٟمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (3)
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، ومٚم  ظمٚم٧م ُمٙم٦م ُمـ ذ١مٓ ، ومل يتقرع ﴾  ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

اعمنميمقن ومٞمٝم٤م قمـ صد اعمًٚمٛملم قمـ اعمًجد احلرام قمذهبؿ اهلل، ومٜمٍم ىمٚم٦م اعمًٚمٛملم ذم 

ٱ ٻ ﴿يمثرفؿ، وذٞم٠م شمٚمؽ اًمقٓي٦م اًمتل أدقم٤مذ٤م اعمنميمقن ُمٖم٤مًمٓم٦م وزوًرا:  سمدر قمغم

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ 

 .﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ٟمحـ إذن ٟمرى أن اًمٕمذاب اعمٜمٗمل ذق اًمٕمذاب اعمث٧ٌم ٟمٗمٞمف، وأن اًمذي 

ؾمقغ إي٘م٤مقمف هبؿ سمٕمد إٟمج٤مئٝمؿ ُمٜمف إٟم  ذق اظمتالف أطمقا ؿ: وم٘مد يم٤من 

ذهبؿ اهلل إيمراًُم٤م ًمقضمقده سمٞمٜمٝمؿ، ويم٤من ومٞمٝمؿ سمٕمد ذجرشمف ومٞمٝمؿ ومٚمؿ يٕم رؾمقل اهلل 

ُمًٚمٛمقن يًتٖمٗمرون اهلل ومٚمؿ يٕمذهبؿ طمتك ٓ يٜم٤مل اًمٕمذاب ذ١مٓ  اعمًٚمٛملم، 

وًمٙمٜمٝمؿ صدوا اعمًٚمٛملم قمـ اعمًجد احلرام، وادقمقا سمٖمػم طمؼ أهنؿ أوًمٞم٤مؤه، سمٕمد 

 أن ذجرذؿ اًمرؾمقل واعمًٚمٛمقن ومٚمؿ يٙمـ صمٛم٦م ُم٤مٟمع ُمـ شمٕمذيٌٝمؿ، سمؾ وىمع ذذا

 اًمتٕمذي٥م ذم يقم سمدر وذم يقم اًمٗمتح يمٚمٞمٝم  ومٚمؿ ي١مضمؾ.

وذٜم٤م حيًـ أن ٟمًقق ذذه اًمرواي٦م اًمتل ذيمرذ٤م اًمٓمؼمي قمـ ضمٕمٗمر سمـ 

سمٛمٙم٦م وم٠مٟمزل اهلل قمٚمٞمف:   اًمٜمٌليم٤من »اعمٖمػمة قمـ اسمـ أسمزى، ىم٤مل: 

إمم   اًمٜمٌل، ىم٤مل: ومخرج ﴾     ﴿

ًمئؽ . ىم٤مل: ومٙم٤من أو﴾  ڭ ڭ ڭ ڭ﴿اعمديٜم٦م وم٠مٟمزل اهلل: 

ومٚم  ظمرضمقا أٟمزل اهلل  -يٕمٜمل سمٛمٙم٦م-اًمٌ٘مٞم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم اًمذيـ سم٘مقا ومٞمٝم٤م يًتٖمٗمرون 

، وم٠مذن اهلل ًمف ذم ومتح ُمٙم٦م، ومٝمق اًمٕمذاب ﴾...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿قمٚمٞمف 

شاًمذي وقمدذؿ
(1)

ٓ  ًمقًٟم٤م ُمـ  . وٟمحـ ٟمًقق ذذه اًمرواي٦م ًمٜم٘مرر أٟمٜم٤م ٓ ٟمرى ومٞمٝم٤م إ

                                      
 .(9/153)ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ( 1)
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: ضمز  ذم ُمٙم٦م وضمز  ذم اعمديٜم٦م وضمز  اًمتٗمًػم ًمميتلم، أُم٤م أن أيتلم ٟمزًمت٤م ذٙمذا

سمٕمد اًمٗمتح ومٝمذا ُم٤م ٓ ٟمٕم٘مٚمف وٓ ٟم٘مٌٚمف: إذ أيت٤من ُمدٟمٞمت٤من أٟمزًمت٤م ًمٚمتذيمػم سم يض 

 ، وُمقىمٗمٝمؿ طمٞم٤مل دقمقشمف.اعمنميملم ُمع اًمرؾمقل 

يم٤من ومٞمٝمؿ أُم٤مٟم٤من: ٟمٌل اهلل، »: وًم٘مد روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

شوسم٘مل آؾمتٖمٗم٤مر  اًمٜمٌلوآؾمتٖمٗم٤مر: ومذذ٥م 
(1)

أسمق سمردة  . وروى

    ﴿إٟمف يم٤من ومٞمٙمؿ أُم٤مٟم٤من: ىمقًمف: »قمـ أيب ُمقؾمك ىم٤مل: 

وم٘مد   اًمٜمٌل، ىم٤مل: أُم٤م ﴾    ڭ ڭ ڭ ڭ

شُم٣م، وأُم٤م آؾمتٖمٗم٤مر ومٝمق دائر ومٞمٙمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
(2)

. وم٠مرؿمدا سمٜمّمٝم  قمغم سم٘م٤م  

إمم أن اًمٕمذاب اعمٜمٗمل ذق قمذاب آؾمتئّم٤مل،  -وذق أطمد إُم٤مٟملم-آؾمتٖمٗم٤مر 

 اب اعمث٧ٌم ذق إي٘م٤مع إذى هبؿ دون إذالك  ؿ. واًمٕمذ

أن اًمٕمذاب اعمٜمٗمل ذق قمذاب اًمدٟمٞم٤م،  وذم رواي٦م صم٤مٟمٞم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

واعمث٧ٌم ذق قمذاب أظمرة
(3)

، وًمٕمؾ ذذا ذق اًمذي يٜم٤مؾمٌف شمٗمًػم آؾمتٖمٗم٤مر ذٜم٤م 

سم٢مؾمالم سمٕمض ذ١مٓ  اعمنميملم سمٕمد، أو سم٢مؾمالم أسمٜم٤مئٝمؿ وسمٜم٤مفؿ، وىمد طمدث ذذا 

 ؾمٚمٛمقا مجٞمًٕم٤م سمٕمد اًمٗمتح وٟمِم٠م أوٓدذؿ ُمًٚمٛملم.وذاك وم٠م

وُمـ سملم أرا  اًمتل ذيمرت ذم مجٚم٦م احل٤مل ذٜم٤م أهن٤م سمٛمٕمٜمك اًمنمط ذم ىمقًمف: 

، أي: وُم٤م يم٤من اهلل ًمٞمٕمذهبؿ ًمق أهنؿ أؾمٚمٛمقا، وسمٛمٕمٜمك اًمٕمٚم٦م ذم ﴾ڭ ڭ﴿

، أي: يمٞمػ ٓ يٕمذهبؿ اهلل وذؿ ﴾پ پ پ پ ڀ﴿ىمقًمف: 

                                      

 شم»م. (2/182أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإلي ن )[ (1)

 (.154( ٟمٗمس اعمّمدر )ص2)

 (.15/159( ٟمٗمس اعمّمدر، واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم )3)
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وسملم اعمًجد احلرام ومال يٛمٙمٜمقٟمٙمؿ ُمـ  يًتح٘مقن اًمٕمذاب ٕهنؿ حيقًمقن سمٞمٜمٙمؿ

اًمّمالة ومٞمف واًمٓمقاف طمقًمف؟
(1)

. 
 

إهنؿ يدقمقن وٓي٦م اعمًجد احلرام إذ حيقًمقن سمٞمٜمٙمؿ وسمٞمٜمف، ومٝمؾ  ؿ ذذا 

ڀ ڀ ڀٺ ٺ ﴿احلؼ؟ وَُمـ أوًمٞم٤مؤه؟ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: 

، ومٝمؿ إذن ًمٞمًقا سم٠موًمٞم٤مئف ٕهنؿ يّمدون اًمٜم٤مس قمٜمف، وأوًمٞم٤مؤه ﴾ٺ ٺ ٿ

 همػمذؿ ٕهنؿ ذؿ اًمذيـ خيِمقن اهلل ويٓمٞمٕمقٟمف، وًمٙمـ أيمثر ذ١مٓ  ذؿ اعم١مُمٜمقن ٓ

 اعمنميملم ٓ يٕمٚمٛمقن ذًمؽ وم٘مد أـمٌؼ اجلٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ: ٕهنؿ صؿ سمٙمؿ ٓ يٕم٘مٚمقن. 

٤ًٌم آظمر ًمٕمدم اؾمتح٘م٤مق ذ١مٓ  اعمنميملم وٓي٦م اعمًجد  قمغم أن ذٜم٤مًمؽ ؾمٌ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿احلرام، وذًمؽ ذق ُم٤م صقره اهلل شمٕم٤ممم سم٘مقًمف: 

ًٓ وٟم٤ًمً  وذؿ ، ﴾ڤ ڦ ڦڦ وم٘مد روي أهنؿ يٓمقومقن سم٤مًمٌٞم٧م رضم٤م

                                      

وُم٤م يم٤من اهلل ًمٞمٕمذهبؿ وأٟم٧م ومٞمٝمؿ ي٤م »أن شم٤مويٚمف:  -ُمـ ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من (9/156)-اظمت٤مر اسمـ ضمرير ( 1)

حمٛمد وسملم أفمٝمرذؿ ٕين ٓ أذٚمؽ ىمري٦م وومٞمٝم٤م ٟمٌٞمٝم٤م، وُم٤م يم٤من اهلل ُمٕمذهبؿ وذؿ يًتٖمٗمرون ُمـ 

يًتٖمٗمرون ُمـ ذًمؽ سمؾ ذؿ ُمٍمون قمٚمٞمف ومٝمؿ ًمٚمٕمذاب ُمًتح٘مقن:  ذٟمقهبؿ ويمٗمرذؿ وًمٙمٜمٝمؿ ٓ

 وًمق ،ٓ أطمًـ إًمٞمؽ إذا أؾم٠مت :، شمريد سمذًمؽشمز  إزم   ـ إًمٞمؽ وأٟم٧مًيم  ي٘م٤مل: ُم٤م يمٜم٧م ٕطم

وُم٤م » :صمؿ ىمٞمؾ ذًمؽ، ويمذًمؽ ،إزم   شمز  ٓ ٕٟمؽ إًمٞمؽ أطمًـ وًمٙمـ إًمٞمؽ، أطمًـ مل إزم   أؾم٠مَت 

  ٓ سمٛمٕمٜمك وُم٤م ؿم٠مهنؿ وُم٤م يٛمٜمٕمٝمؿ أن يٕمذهبؿ  ش يٕمذهبؿ اهلل وذؿ يّمدون قمـ اعمًجد احلرام ؿ أ

ؿ ومٞم١مُمٜمقا سمف، وذؿ يّمدون اعم١مُمٜملم سم٤مهلل ورؾمقًمف قمـ اهلل وذؿ ٓ يًتٖمٗمرون اهلل ُمـ يمٗمرذ

  . صمؿ يٕمٚمؾ اسمـ ضمرير ٓظمتٞم٤مره  ذا اًمرأي سم٠من ُمنميمل ىمريش ىمد اؾمتٕمجٚمقاشاعمًجد احلرام

 : ذم يقم سمدر، وسم٠من ُم٤م ىمٞمؾ ًمفٚمف  ؿ ومٕماًل جاًمٕمذاب ومال وضمف إليٕم٤مدذؿ سمف ذم أظمرة، وسم٠مٟمف ىمد قم

ؿ. ٓ وضمف ًمف ٕن اًمٙمالم ذم اعمنميملم، وُم٤م ىمٞمؾ ُمـ ٟمًخ ن اعمًتٖمٗمريـ ذؿ اعمًٚمٛمقن اًمذيـ سمٞمٜمٝمإ

 ، وإٟم  يٜمًخ إُمر واًمٜمٝمل ٓ اخلؼم.ؼمأي٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ٓ وضمف ًمف يمذًمؽ: ٕن إومم ظم
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قمراة يّمٗمرون ويّمٗم٘مقن، صمؿ يزقمٛمقن أن ذذه ذل صالفؿ
(1)

 . 

واؾمتٝمزاً  سمف، أو ختٚمٞمًٓم٤م   ٚمٜمٌلوروي أهنؿ يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقن ذًمؽ ُمٕم٤مرو٦م ًم

قمٚمٞمف ذم صالشمف: يمذًمؽ ٟم٘مؾ قمـ اسمـ قمٛمر أٟمف ومن اعمٙم٤م  سم٤مًمّمٗمػم، واًمتّمدي٦م 

ٗمر وصٗمؼ سمٞمديف ًمٞمٛمثؾ ُم٤م يم٤من ُمنميمق ىمريش يٗمٕمٚمقن. سم٤مًمتّمٗمٞمؼ صمؿ أُم٤مل ظمده وص

يمٜم٤م ٟمحدث أن اعمٙم٤م  اًمتّمٗمٞمؼ سم٤مٕيدي واًمتّمدي٦م صٞم٤مح يم٤مٟمقا »وٟم٘مؾ قمـ ىمت٤مدة: 

شيٕم٤مروقن سمف اًم٘مرآن
(2)

. 

إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف  ﴾ڀ ڀ ڀ﴿ورضمع سمٕمْمٝمؿ اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف: 

 وٓ أٟمّم٤مر وشمٕم٤ممم ٓ إمم اعمًجد احلرام: سمٛمٕمٜمك أن ُمنميمل ىمريش ًمٞمًقا أوًمٞم٤م  اهلل

ديٜمف، وإٟم  أوًمٞم٤مؤه وأٟمّم٤مر ديٜمف وأطم٤ٌمؤه ذؿ اعمت٘مقن، أي: اًمذيـ ص٤مرت اًمت٘مقى 

ٱ ٻ ﴿اًمٕم٤مُم٦م صٗم٦م راؾمخ٦م ومٞمٝمؿ، وذذا اعمٕمٜمك ي١ميده ذم طمد ذاشمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ڀ ڀ ڀ ٺ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

: ًمٙمـ إول أىمرب ُمٜمف ذم ذذا اًمًٞم٤مقم63-62[يقٟمس:  ﴾ٺ
(3)

. 

                                      
 شم» .م(1219(، وُمًٚمؿ ) 1665أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) [( 1)

 .(158-9/157)ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من  :اٟمٔمر( 2)

، وىمد حتدث سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ضمٝمؾ (659-9/658)ًٞمد رؿمٞمد رو٤م شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ، ًمٚم :اٟمٔمر( 3)

ذذا وإن مج٤مذػم اعمًٚمٛملم ذم أيمثر »اعمنميملم سمقٓي٦م اهلل قمـ ضمٝمؾ اعمًٚمٛملم ذم ذذا اًمٕمٍم هب٤م وم٘م٤مل: 

سمالدذؿ ص٤مروا ذم ذذا اًمٕمٍم أضمٝمؾ ُمـ ُمنميمل ىمريش ذم ذًمؽ اًمٕمٍم سمٛمٕمٜمك وٓي٦م اهلل وأوًمٞم٤مئف: 

اًمت٘مقى واًمّمالح وذل إُم٤مٟم٦م  ووٓي٦ماإلُم٤مرة اًمٕم٤مُم٦م ؾمقا  ذم ذًمؽ احلٙمؿ واًمًٚمٓم٤من وذل 

اًمِمخّمٞم٦م اخل٤مص٦م، وضمٝمٚمٝمؿ هبذه أقمؿ وأقمٛمؼ: وم٤مًمقٓي٦م قمٜمدذؿ شمِمٛمؾ اعمج٤مٟملم واعمج٤مذي٥م اًمتل 

وشمِمٛمؾ  ،ؾ اًمٚمٕم٤مب ُمـ أؿمداىمٝمؿ اًمنمذ٦مٞمشمرشمع احلنمات ذم أضم٤ًمدذؿ اًمٜمج٦ًم وصمٞم٤مهبؿ اًم٘مذرة، ويً

ًمٚمٙمراُم٦م، واًمنمك سم٤مهلل سمدقم٤م  إُمقات، وُمـ أدًمتٝمؿ أصح٤مب اًمدضمؾ واخلراوم٤مت واًمدقم٤موى اًم٤ٌمـمٚم٦م 

ٜمٌذه شمٛمقن ُمـ شمٚم٘مٞمٝمؿ قمٜمٝمؿ ُم٤م زقمُم٤م يتخٞمٚمقن ُمـ رؤى إٟمٌٞم٤م  وإىمٓم٤مب ذم اعمٜم٤مم، وُم٤م ي :قمٚمٞمٝم٤م

ـَ ذٍك ُمٜم٤مومٞمً  ذيٕم٦م اعمّمٓمٗمك   . ش٤م ًمديـ اإلؾمالم، طمتك ص٤مر ُم٤م ذؿ قمٚمٞمف دي
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سمٕمد أن سملم قمدم اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ ًمقٓيتف أو ًمقٓي٦م -يملم ويٚمتٗم٧م اهلل إمم اعمنم

 ﴾ې ې ې ې ى﴿ومٞم٘مقل  ؿ:  -اعمًجد احلرام

ٟمٗم٤مل: [ ، ذًمؽ أهنؿ أوهمٚمقا ذم اًمّمد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل، وذم طمرب حمٛمد واًمتّمدي ًمف، م35ا

ؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤معمًجد احلرام اًمذي جي٥م اخلِمقع ومٞمف، صمؿ اؾمتٕمجٚمقا قمذاب اهلل، ومٜمٍم  وذم ٓا

: ًم٘مد -فٙمً  هبؿ-ؿ ذم سمدر، وأذاق يم٤ٌمرذؿ ُمرارة اًم٘متؾ وإه، صمؿ ىم٤مل  ؿ اعمًٚمٛملم قمٚمٞمٝم

٥ٌم يمٗمريمؿ:  اؾمتٕمجٚمتؿ قمذايب وُم٤م يم٤من ًمٙمؿ أن شمًتٕمجٚمقه، ومذوىمقه إذن، وذوىمقه سًم

ٟمٗم٤مل: [ ﴾ې ې ې ې ى﴿  .م35ا

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ﴿

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ٟمٗم٤مل: [ ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ  .م37-36ا

يتحدث اهلل شمٕم٤ممم ذم ذ٤مشملم أيتلم قمـ اًمٙم٤مومريـ، وقم  يم٤من ُمٜمٝمؿ ذم سمدر أو 

أطمد، أو يمٚمتٞمٝم  ُمـ إٟمٗم٤مىمٝمؿ أُمقا ؿ ًمٚمّمد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل، دون ٟمتٞمج٦م إٓ أن 

شمقرصمٝمؿ احلنة واًمٜمداُم٦م وُمرارة ا زيٛم٦م سمٕمد وم٘مدذ٤م، صمؿ احلنم إمم ضمٝمٜمؿ ًمػميمٛمقا 

 فؿ سمٕمد أن ظمنوا دٟمٞم٤مذؿ. ومٞمٝم٤م ومٞمخنوا هبذا آظمر

ًٓ أهنؿ يٜمٗم٘مقن أُمقا ؿ ًمٞم٘مرر اًم٤ٌمقم٨م  ؿ قمغم ذذا اإلٟمٗم٤مق وذق سف  وإٟمف ًمٞم٘مرر أو

اًمٜم٤مس قمـ آؾمتج٤مسم٦م إمم دقمقة احلؼ، وي٘مرر صم٤مٟمٞم٤ًم أهنؿ أٟمٗم٘مقذ٤م وؾمٞمٜمٗم٘مقهن٤م دائً  ًمٞم٘مرر أن 

ًمـ يٜمتٍموا سمف قمغم  إٟمٗم٤مىمٝمؿ  ٤م ًمـ شمٙمقن ًمف أسمًدا صمٛمرشمف اًمتل يٜمتٔمروهن٤م ُمـ ورائف: ٕهنؿ
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 اعم١مُمٜملم، وُمـ صمؿ يّمٌح ُمّمدًرا ًمٚمٜمدم وُمث٤مًرا ًمٚمحنة وؾمٌٞماًل إمم ضمٝمٜمؿ.

وىمد روي ذم ؾم٥ٌم ٟمزول أي٦م إومم أن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من عم٤م ٟمج٤م سم٤مًمٕمػم 

سمٓمريؼ اًمٌحر إمم ُمٙم٦م ُمِمك وُمٕمف ٟمٗمر ُمـ اعمنميملم يًتٜمٗمرون اًمٜم٤مس 

ُمٕمنم ىمريش إن حمٛمًدا ي٤م »ًمٚم٘مت٤مل: ومج٤م وا يمؾ ُمـ يم٤من  ؿ دم٤مرة وم٘م٤مًمقا: 

ىمد َوشَمريمؿ
(1)

. شوىمتؾ رضم٤مًمٙمؿ وم٠مقمٞمٜمقٟم٤م هبذا اعم٤مل قمغم طمرسمف ومٚمٕمٚمٜم٤م ٟمدرك ُمٜمف صم٠مًرا 

ڃ ڃ ڃ چ ﴿أٟمزل اهلل:  -يم  ذيمر اسمـ قم٤ٌمس-ومٗمٕمٚمقا. ومٗمٞمٝمؿ 

(2)﴾چ
 . ويٕمٜمل ذذا: أن اإلٟمٗم٤مق اعم٘مّمقد ذٜم٤م يم٤من ذم أطمد.

در: يم٤من يمؾ واطمد ًمٙمـ صمٛم٦م رواي٦م أظمرى شم٘مرر أهن٤م ٟمزًم٧م ذم اعمٓمٕمٛملم يقم سم

ُمٜمٝمؿ يٓمٕمؿ يمؾ يقم قمنمة ضُمُزر
(3)

. 

وؾمقا  أصح٧م ذذه اًمرواي٦م أم شمٚمؽ أم اًمرواي٦م اًمث٤مًمث٦م اًمتل شم٘مرر أن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من ىمد 

اؾمت٠مضمر أًمٗملم ُمـ إطم٤مسمٞمش ًم٘مت٤مل اعمًٚمٛملم ذم يقم أطمد همػم ُمـ اؾمتج٤مش ُمـ اًمٕمرب
(4)

 

 ـ ؾمٌٞمؾ اهلل. وم٢من اًمٚمٗمظ قم٤مم يِمٛمؾ يمؾ يم٤مومر يٜمٗمؼ ُمٌٚمًٖم٤م ُمـ اعم٤مل ًمٚمّمد قم-

ُـّ اًمٙمٗم٤مر ذم اًمقؾم٤مئؾ اًمتل شمقصٚمٝمؿ إمم ذذه اًمٖم٤مي٦م  وذم ذذا اًمٕمٍم َيْٗمَت

ومٞمٜمِمئقن اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت ذم سمالد اعمًٚمٛملم: ًمتٌنم سم٠مدي٤مهنؿ حت٧م 

                                      

 شم»(م. 9/455[أي: أدريمٙمؿ سمٛمٙمروه. اٟمٔمر: اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م ) (1)

 ذم اًمذي»، ىم٤مل إؾمت٤مذ حمٛمقد ؿم٤ميمر ُمٕمٚمً٘م٤م قمغم ذذا إصمر: (533-13/532أظمرضمف اًمٓمؼمي )[ (2)

 اسمـ إمم اًمٙمالم يًٜمد ومل... اًمٕمٚمؿ أذؾ سمٕمض زم ذيمر يم  ومٗمٞمٝمؿ :إؾمح٤مق اسمـ ىم٤مل ذِم٤مم اسمـ ؾمػمة

 شم»م. (4/6. واٟمٔمر ؾمػمة اسمـ ذِم٤مم )شقم٤ٌمس

 شم»(م. 4/431[اًمٌحر اعمحٞمط، ٕيب طمٞم٤من ) (3)

أي: ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ضمٞمًِم٤م. اٟمٔمر خمت٤مر اًمّمح٤مح  شاؾمتج٤مش ُمـ اًمٕمرب»(. و13/533[اًمٓمؼمي ) (4)

 شم»( ُم٤مدة )ضمٞمش(م. 119)ص
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ؾمت٤مر اًمتٕمٚمٞمؿ، ويٌٜمقن اعمًتِمٗمٞم٤مت ذم ذذه اًمٌالد ًمٞمٜمتٝمزوا ومرص٦م وٕمػ اعمرى 

ضم٤مذديـ قمغم أن يِمؽموا ىمٚمقب ومٞمدقمقذؿ إمم اخلروج قمـ اإلؾمالم، ويٕمٛمٚمقن 

اًمٗم٘مرا  وقم٘م٤مئدذؿ سم٤معمٜمح وا داي٤م، وسم٤معمرشم٤ٌمت اعمًتٛمرة دون قمٛمؾ، وسمتٞمًػم اًمٕمٛمؾ 

ذم أطمٙم٤مم ًمٚمٕم٤مـمٚملم ُمٜمٝمؿ أطمٞم٤مًٟم٤م! ويًِخرون سمٕمض دور اًمٜمنم ًمتِمٙمٞمؽ اعمًٚمٛملم 

ديٜمٝمؿ وُم٤ٌمدئف، إمم ضم٤مٟم٥م اًمقؾمٞمٚم٦م إومم وذل: إقمداد اجلٞمقش ًمالقمتدا  قمغم اؾمت٘مالل 

الد اإلؾمالُمٞم٦م وطمريتٝم٤م متٝمٞمًدا ًمّمد اعمًٚمٛملم قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل! وذؿ هبذه اًمقؾم٤مئؾ اًمٌ

صمؿ ًمـ شمٙمقن  ذا اإلٟمٗم٤مق إٓ ، ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ﴿وهمػمذ٤م 

رذ٤م سم٘مقًمف:  رذ٤م اهلل وىمر  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل ىمد 

: ومٝمل اًمٜمدم وإؾمػ اًم٤ٌمًمغ ﴾ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

دون ٟمتٞمج٦م إٓ آهنزام وآٟمٙم٤ًمر، وذل ذم ذذه احلٞم٤مة سمٕمد أن شُمٜمَْٗمَؼ إُمقال 

ا قمـ  احلنم إمم ضمٝمٜمؿ ٓ إمم همػمذ٤م ذم احلٞم٤مة إظمرى عمـ ُم٤مت ُمٜمٝمؿ يم٤مومًرا ص٤مد 

ؾمٌٞمؾ اهلل ُمٜمٗمً٘م٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وىمتف وُم٤مًمف
(1)

 . 

                                      

وُمـ اًمٕمؼمة ذم ذذا ًمٚمٛم١مُمٜملم »: (9/662) ششمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ»ي٘مقل اًمًٞمد رو٤م سمٕمد شمٗمًػم أي٦م  (1)

اهلل: ٕن  ؿ هب٤م ُمـ طمٞم٨م مجٚمتٝمؿ ؾمٕم٤مدة  أهنؿ أومم ُمـ اًمٙمٗم٤مر سمٌذل أُمقا ؿ وأٟمٗمًٝمؿ ذم ؾمٌٞمؾ

اًمٖمٜمٞمٛم٦م أو اًمِمٝم٤مدة، ذٙمذا يم٤من ذم يمؾ زُم٤من ىم٤مم  :ٜملمًاًمداريـ، وُمـ طمٞم٨م أومرادذؿ اًمٗمقز سم٢مطمدى احل

إلي ن، وذٙمذا ؾمٞمٙمقن إذا قم٤مدوا إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ؾمٚمٗمٝمؿ ااعمًٚمٛمقن ومٞمف سمح٘مقق اإلؾمالم و

 اعم٘مٜمٓمرة ُمـ إُمقال ًمٚمّمد قمـ اإلؾمالم، وومتٜم٦م اًمّم٤محلقن، واًمٙمٗم٤مر ذم ذذا اًمزُم٤من يٜمٗم٘مقن اًم٘مٜم٤مـمػم

اًمْمٕمٗم٤م  ُمـ اًمٕمقام، سمجٝم٤مد ؾمٚمٛمل أقمؿ ُمـ اجلٝم٤مد احلريب، وذق اًمدقمقة إمم أدي٤مهنؿ، واًمتقؾمؾ إمم 

ٟمنمذ٤م سمتٕمٚمٞمؿ أوٓد اعمًٚمٛملم ذم ُمدارؾمٝمؿ وُمٕم٤مجل٦م رضم٤م ؿ وٟم٤ًمئٝمؿ ذم ُمًتِمٗمٞم٤مفؿ، واعمًٚمٛمقن 

 .شقن ُم٤م يٕمٛمٚمقن: وذًمؽ سم٠مهنؿ ىمقم ٓ يٕمٚمٛمقنُمقاشمقن يرؾمٚمقن أوٓدذؿ إًمٞمٝمؿ وٓ ي٤ٌمًم
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وًمٙمـ عم٤مذا؟ عم٤مذا يٖمٚم٥م اًمذيـ يمٗمروا ذٜم٤م صمؿ حينمون إمم ضمٝمٜمؿ 

يؼ أو اًمٗمر-: ومٚمٚمٛم١مُمٜملم ﴾ک ک ک گ گ﴿ذٜم٤مك؟ 

ا زيٛم٦م ذٜم٤م واًمٜم٤مر  -أو اًمٗمريؼ اخلٌٞم٨م-اًمٜمٍم ذٜم٤م واجلٜم٦م ذٜم٤مك، وًمٚمٙمٗم٤مر  -اًمٓمٞم٥م

ذٜم٤مك، وذٜم٤م يتٌع إٟمٗم٤مق اعم٤مل وا زيٛم٦م ٟمدم وأؾمػ وطمنة، أُم٤م ذٜم٤مك ومٞمجٕمؾ 

اخلٌٞم٨م سمٕمْمف قمغم سمٕمض ومػم يمٛمف مجٞمًٕم٤م ومٞمجٕمٚمف ذم ضمٝمٜمؿ، وذٙمذا يٙمقن اًمٙمٗم٤مر، 

صمؿ يٚم٘مقن ذم اًمٜم٤مر ومٞمّمٌحقن  ٤م وىمقًدا
(1)

: وم٘مد ﴾ں ڻ ڻ﴿ 

، ومل يٙمًٌقا هب٤م ٟمًٍما  طمرُمقا أُمقا ؿ ومٚمؿ يٜمٗم٘مقذ٤م ومٞم  يٚمذ  ؿ، أو يني قمٜمٝمؿ هم  

قمغم اعمًٚمٛملم، ُمع أهنؿ  ذا أٟمٗم٘مقذ٤م... وًمـ يٜمجقا ذم أظمرة ُمـ قم٘م٤مب قمغم 

يمٗمرذؿ وقمغم إٟمٗم٤مىمٝمؿ ذذه إُمقال ذم ؾمٌٞمؾ اًمِمٞمٓم٤من، وإٟمف اخلنان ٓ ي٘م٤مس إًمٞمف 

 ٤مهون إذن ٓ اعم١مُمٜمقن.ظمنان ىمط: ومٝمؿ اخل

وذٜم٤م، وسمٕمد أن أصٌح٧م اًمٜمٗمقس شمتِمقف إمم سمٞم٤من طمٙمؿ اًمذيـ 

، ومٞم٠مُمره سم٠من يقضمف اخلٓم٤مب إمم رؾمقًمف -يرضمٕمقن قمـ اًمٙمٗمر 

                                      

، وذق أن يمٚمٞمٝم  وصػ ًمٚم ل ٓ ًمٗمريؼ ُمـ اًمٜم٤مس، واعمٕمٜمك صم٤منٍ  ذم شمٗمًػم اخلٌٞم٨م واًمٓمٞم٥م رأٌي ( 1)

اعم١مُمٜملم ذم ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر، ومٞمْمؿ  ٦مٗم٘مٜماًمٙمٗم٤مر قمغم قمداوة حمٛمد ُمـ ُم ٦مٗم٘مٜمٛمٞمز اهلل ُمٞمقمغم ذذا: ًم

٤مس قمـ اإلؾمالم سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض، صمؿ يٚم٘مٞمٝم٤م ذم ٦م اًمتل أٟمٗم٘م٧م ًمٍمف اًمٜمثشمٚمؽ إُمقال اخلٌٞم

. واًمالم ذم ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :ضمٝمٜمؿ ويٕمذهبؿ هب٤م

 :: واًمتٕمٚمؼ قمغم اًمرأي اًمث٤مين سم٘مقًمف﴾ڀ﴿ :ىمقًمف ًمٞمٛمٞمز ُمتٕمٚمؼ قمغم اًمرأي إول سم٘مقًمف

 (2/125)اعمٜم٤مر  .وم٠مؿم٤مرة إمم اًمذيـ يمٗمروا ﴾ں﴿:أُم٤م ىمقًمف ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ﴿

 ـ اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم. ُم (15/161)ُمـ اًمٙمِم٤مف، 
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 يٌٚمٖمٝمؿ ؿمٞمًئ٤م:

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿

ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

 .م43-38إٟمٗم٤مل: [ ﴾ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

ف ًمق قمد سيح ىم٤مـمع ُمـ اهلل ًمٚمٙمٗم٤مر سم٠من يٖمٗمر  ؿ يمؾ ُم٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ إن ذؿ وإٟم

آُمٜمقا سمف، أي: اٟمتٝمقا قم  يم٤مٟمقا ومٞمف ُمـ يمٗمر سمف، وقمٜم٤مد ًمرؾمقًمف، وصد قمـ ؾمٌٞمٚمف، أُم٤م 

إن قم٤مدوا إمم اًمٙمٗمر واًمٕمٜم٤مد واًمّمد ومًتجري قمٚمٞمٝمؿ ؾُمٜمتف اعمٓمردة ذم أُمث٤م ؿ ُمـ 

يب جت ﴿اًمًٜم٦م اًمتل قمؼم قمٜمٝم٤م سم٘مقًمف:  اًمذيـ قم٤مدوا اًمرؾمؾ ىمٌٚمٝمؿ وىم٤مشمٚمقذؿ، وذل

ىث يث حج مج جحمح جخ  حت خت مت ىت يت جث مث

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿، وىمقًمف: م21-23[اعمج٤مدًم٦م: ﴾حخ مخ جس

، وىمد روي قمـ اسمـ إؾمحؼ وقمـ م51[هم٤مومر:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ذٜم٤م ذؿ ُمـ ىمتؾ ُمٜمٝمؿ ذم يقم سمدر ظم٤مص٦م شجث  »اًمًدي أن اعمراد سمد
(1)

، همػم أٟمٜم٤م 

مجٞمع ُمـ يمذسمقا رؾمٚمف ذم اًم٘مرون اخل٤مًمٞم٦م:  - ُمع ذ١مٓ-ٟمخت٤مر أن يٙمقن اعمراد هبؿ 

وم٠مطمؾ هبؿ قم٤مضمؾ اًمٜم٘مؿ: يم  روي قمـ جم٤مذد ُمـ قمدة ـمرق
(2)

. 

، ذٙمذا ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿

ًمٚمٛمجٝمقل، وم٢من اًمالم ذٜم٤م ًمٚمتٌٚمٞمغ،  ﴾ہ﴿دون ظمٓم٤مب، وسمٌٜم٤م  اًمٗمٕمؾ 

                                      

 .(9/116)ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من، ًمٚمٓمؼمي ( 1)

 شم»( وُم٤م سمٕمدذ٤مم. 13/536[اًمٓمؼمي ) (2)
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قم  قمٚمٞمف ُمـ يمٗمر يب،  ﴾ہ ہ﴿واًمٗم٤مقمؾ قم٤مم يِمٛمؾ اهلل ورؾمقًمف واعم١مُمٜملم، 

، أُم٤م همٗمران اهلل ومٛمٕمٜم٤مه: ﴾ہ ہ ھ ھ ھ﴿ًمؽ، وصد قمـ ؾمٌٞمكم وقمدواة 

قمدم أظمذذؿ سمذٟمقهبؿ ذم أظمرة، أي: قمدم قم٘م٤مهبؿ، وأُم٤م همٗمران اًمرؾمقل واعم١مُمٜملم  ؿ 

ومٛمٕمٜم٤مه: قمدم ُمٓم٤مًم٦ٌم اًم٘م٤مشمؾ ُمٜمٝمؿ سمدم، وإقمٗم٤م  اًم٤ًمًم٥م أو اًمٖم٤مٟمؿ ُمـ رد ُم٤م ؾمٚم٥م أو 

اإلؾمالم ذم ىمٚمٌل  ومٚم  ضمٕمؾ»سمـ اًمٕم٤مص:  همٜمؿ، وىمد روى ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م قمٛمرو

؟ شمافك»، وم٘مٚم٧م: اسمًط يدك أسم٤ميٕمؽ. ومًٌط يٛمٞمٜمف وم٘مٌْم٧م يدي. ىم٤مل:  اًمٜمٌلأشمٞم٧م 

أما ظؾؿت يا »ىمٚم٧م: أن يٖمٗمر زم، ىم٤مل:  ش؟تشسط بامذا»وم٘مٚم٧م: أردت أن أؿمؽمط. ىم٤مل: 

ظؿرو أن اإلشالم هيدم ما ـان ؿبؾه، وأن اهلجرة هتدم ما ـان ؿبؾفا، وأن احلج هيدم ما 

ش؟ـان ؿبؾه
(1)

 . 

أو إمم ُم٤م يٜمٌٖمل أن يٜمتٝمقا قمٜمف، إذا ومنت اًمٕمقدة -إمم ُم٤م اٟمتٝمقا قمٜمف  ﴾ھ ے﴿

ے ۓ ۓ  ﴿ومًٞمٕم٤مىمٌٝمؿ يم  قم٤مىم٥م ُمـ يم٤مٟمقا ىمٌٚمٝمؿ:  -سم٤مًمٌ٘م٤م  قمغم اًمٙمٗمر

 ، أي: ؾمٜمتف ذق ذم إوًملم، سم٠من يٕم٤مىم٥م ُمـ يٕم٤مدون رؾمٚمف.﴾﮲

 ،﴾﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿

١مُمٜمقن إن ذؿ أسوا قمغم وذذا ذق ُم٤م جي٥م أن يٕم٤مُمٚمٝمؿ سمف اًمرؾمقل واعم

اًمٙمٗمر وقمغم اًمٕمٜم٤مد، وقمغم صد اًمٜم٤مس قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل، إٟمف اًم٘مت٤مل، وًمٖم٤مي٦م ؾم٤مُمٞم٦م ذل أن 

يّمٌح اًمٜم٤مس أطمراًرا ذم اًمديـ ٓ جيؼمون ذم اقمتٜم٤مق قم٘مٞمدة مل يٓمٛمئٜمقا إًمٞمٝم٤م، وىمد يم٤من 

اعمنميمقن ي١مذون اعمًٚمٛملم ويٕمذسمقهنؿ ًمٞمٗمتٜمقذؿ قمـ ديٜمٝمؿ، وًمٞمٕمٞمدوذؿ إمم والل 

ر، وم٠ُمُمر اعمًٚمٛمقن سمٕمد أن ص٤مروا ىمقة ُيرذ٥م ضم٤مٟمٌٝم٤م، وسمٕمد أن اٟمتٍموا قمغم اًمٙمٗم

                                      

 شم»(م. 192أظمرضمف ُمًٚمؿ )[ (1)
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اعمنميملم اًمذيـ شمٌٕمقذؿ إمم دار ا جرة ًمٞمٗمتٜمقذؿ ومٞمٝم٤م، يم  يم٤مٟمقا حي٤موًمقن ُمٕمٝمؿ ذم ُمٙم٦م 

ی جئ حئ مئىئ يئ جب ﴿أُمروا سم٠من ي٘م٤مشمٚمقذؿ ًمٞم٘مروا اعمٌدأ اإلؾمالُمل اًم٘مقي: 

 ومال يًتٓمٞمع أطمد أن ي٘من ، صمؿ ًمٞمٙمقن اًمديـ يمٚمف هللم256[اًمٌ٘مرة:  ﴾حب خب مب

أطمًدا قمغم شم٘مٚمٞمده ظمقوًم٤م أو ٟمٗم٤مىًم٤م، أُم٤م أن اًمٗمتٜم٦م ذل اًمنمك
(1)

يم  روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس  

سمـ أؾمٚمؿ، ويم  ذذ٥م إًمٞمف مجٝمقر اعمٗمنيـ  وأيب اًمٕم٤مًمٞم٦م وجم٤مذد واًمًدي وُم٘م٤مشمؾ وزيد

-ُمـ اخلٚمػ قمغم ُمٕمٜمك: وىم٤مشمٚمقذؿ طمتك ٓ يٌ٘مك ذك وشمزول إدي٤من اًم٤ٌمـمٚم٦م مجٞمًٕم٤م 

سمـ قمٛمر ذم ومتٜم٦م اسمـ اًمزسمػم وم٘م٤مل: ي٤م  اهلل ومػمده ُم٤م روى اًمٌخ٤مري ُمـ أن رضماًل ضم٤م  قمٌدَ 

 ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿أسم٤م قمٌد اًمرمحـ أٓ شمًٛمع ُم٤م ذيمر اهلل ذم يمت٤مسمف: 

ُ م9[احلجرات:  ، وم  يٛمٜمٕمؽ أن شم٘م٤مشمؾ يم  ذيمر اهلل ذم يمت٤مسمف؟ وم٘م٤مل: ي٤م اسمـ أظمل ُأقَمػم 
(2)

 

َ هبذه أي٦م اًمتل ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م: هبذه أي٦م وٓ أىم٤مشمؾ أطم٥مُّ إزم    ُمـ أن ُأقَمػم 

. ىم٤مل اًمرضمؾ: وم٢من اهلل ي٘مقل: م93[اًمٜم٤ًم :  ﴾گ گ گ ڳ﴿

ىمد ومٕمٚمٜم٤م قمغم قمٝمد اًمرؾمقل ». وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر: ﴾﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿

  إذ يم٤من اإلؾمالم ىمٚمٞماًل ومٙم٤من اًمرضمؾ يٗمتـ ذم ديٜمف إُم٤م أن ي٘متٚمقه وإُم٤م أن يقصم٘مقه

ششمٙمـ ومتٜم٦م طمتك يمثر اإلؾمالم ومٚمؿ
(3)

ىمد ىم٤مشمٚمٜم٤م طمتك مل شمٙمـ ومتٜم٦م ويم٤من ». وذم رواي٦م: 

شاًمديـ هلل وأٟمتؿ شمريدون أن شم٘م٤مشمٚمقا طمتك شمٙمقن ومتٜم٦م ويٙمقن اًمديـ ًمٖمػم اهلل
(4)

. ذًمؽ 

                                      

 شم»(م. 1/283(، اسمـ يمثػم )1/326(، اسمـ أيب طم٤مشمؿ )3/573[اًمٓمؼمي ) (1)

 شم»(م. 8/311. اٟمٔمر ومتح اًم٤ٌمري، ٓسمـ طمجر )شَأهْمؽَمّ »[و ٤م وٌط آظمر ذل وأظمتٝم٤م، وذق:  (2)

 شم»(م. 4653[أظمرضمف اًمٌخ٤مري )  (3)

 شم»(م. 4515[أظمرضمف اًمٌخ٤مري )  (4)
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، وُم٤م يم٤من اًمنمك شومٚمؿ شمٙمـ ومتٜم٦م»أن اًمنمك مل يٙمـ ىمد زال قمٜمدُم٤م ىم٤مل اسمـ قمٛمر: 

(1)﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ًمٞمزول، واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: 
 

هم٤مي٦م ًم٘مت٤مل اعمًٚمٛملم؟ وذؾ  -وذق حم٤مل-: ومٙمٞمػ إذن جيٕمؾ زوال اًمنمك  م99[يقٟمس: 

 يٙمٚمػ اهلل ُم٤م ٓ يٓم٤مق وٓ يٛمٙمـ؟!.

إن اًمٗمخر اًمرازي يٜم٘مدؾ قمدـ اًم٘مد٤ميض رأًيد٤م ذم ذدذه اًمٖم٤ميد٦م: طمٞمد٨م ي٘مدقل: 

ىم٤مل اًم٘م٤ميض: إٟمف شمٕم٤ممم أُمر سم٘مت٤م ؿ صمدؿ سمدلم اًمٕمٚمد٦م اًمتدل هبد٤م أوضمد٥م ىمتد٤م ؿ »

وخيٚمص اًمديـ اًمذي ذق ديـ اهلل ُمـ ؾم٤مئر إديد٤من،  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ﴿وم٘م٤مل: 

وإٟم  حيّمؾ ذذا اعم٘مّمقد إذا زال اًمٙمٗمر سم٤مًمٙمٚمٞم٦م. إذا قمروم٧م ذذا، ومٜم٘مدقل: إُمد٤م أن يٙمدقن 

اعمراد ُمـ أي٦م: وىم٤مشمٚمقذؿ ٕضمؾ أن حيّمؾ ذدذا اعمٕمٜمدك، أو يٙمدقن: وىمد٤مشمٚمقذؿ ًمٖمدرض 

ذا اعمٕمٜمددك ُمددـ أن حيّمددؾ ذددذا اعمٕمٜمددك، ومدد٢من يمدد٤من اعمددراد ذددق إول وضمدد٥م أن حيّمددؾ ذدد

اًم٘متدد٤مل، ومقضمدد٥م أن يٙمددقن اعمددراد: ويٙمددقن اًمددديـ يمٚمددف هلل ذم أرض ُمٙمدد٦م وطمق دد٤م: ٕن 

شال جيتؿـع ديــان يف جزيـرة افعـرب»: اعم٘مّمقد طمّمؾ ذٜم٤مك، ىمد٤مل 
(2)

. وٓ يٛمٙمدـ 

محٚمف قمغم مجٞمع اًمٌالد إذ ًمق يم٤من ذًمؽ ُمراًدا عم٤م سم٘مل اًمٙمٗمر ومٞمٝم٤م ُمع طمّمدقل اًم٘متد٤مل اًمدذي 

ا يمد٤من اعمدراد ُمدـ أيد٦م ذدق اًمثد٤مين، أي: ىمد٤مشمٚمقذؿ ًمٖمدرض أن يٙمدقن أُمر اهلل سمدف، وأُمد٤م إذ

اًمديـ يمٚمف هلل ومٕمغم ذذا اًمت٘مدير ٓ يٛمتٜمدع محٚمدف قمدغم إزاًمد٦م اًمٙمٗمدر قمدـ مجٞمدع اًمٕمد٤ممل: ٕٟمدف 

ًمٞمس يمؾ ُم٤م يم٤من همرًو٤م ًمإلٟم٤ًمن وم٢مٟمف حيّمؾ، ومٙمد٤من اعمدراد إُمدر سم٤مًم٘متد٤مل حلّمدقل ذدذا 

                                      

 ُٓمتٜم٤مع اًمنمط. :، وذل شمٗمٞمد اُمتٜم٤مع اجلقاب(ًمق)أن أداة اًمنمط ذم اجلٛمٚم٦م  ظ:ويالطم( 1)

  شم»(م. 6/274[أظمرضمف أمحد ) (2)
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اًمٖمرض، ؾمقا  طمّمؾ ذم ٟمٗمس إُمر أو مل حيّمؾ
(1)

  . 

وواوح أٟمف يٗمن اًمٗمتٜم٦م سم٤مًمنمك، وأن ذذا اًمتٗمًػم ًمٞمس ومٞمف قمٜمده شمٙمٚمٞمػ 

سمٛمح٤مل: ٕن زوال اًمنمك سملم أرض ُمٙم٦م وُم٤م طمق ٤م يّمٚمح سم٤مقمًث٤م قمغم اًم٘مت٤مل، 

ويٛمٙمـ أن يتح٘مؼ سمؾ ذق ىمد حت٘مؼ سم٤مًمٗمٕمؾ، وزوال اًمنمك ُمـ مجٞمع أٟمح٤م  إرض 

شمٗمًػم اًمٗمتٜم٦م سم٤معمت٤ٌمدر ُمٜمٝم٤م يّمٚمح همرًو٤م ًمٚم٘مت٤مل: إذ اًمٖمرض ٓ يٚمزم أن يتح٘مؼ، أُم٤م 

وم٘مد ذيمره ُمٜمًقسًم٤م إمم -وذق ضمؼم اًمٙمٗم٤مر سم٤مًمتٕمذي٥م واإليذا  قمغم شمرك اإلؾمالم 

 قمروة سمـ اًمزسمػم، وسمدأ سمف يم٠مٟمف يرشمْمٞمف!

وسمٕمد اًم٘مت٤مل، إُم٤م أن يثقب اًمٙمٗم٤مر إمم رؿمدذؿ ومٞمٜمتٝمقا قمـ اًمٙمٗمر وقمٜم٤مد 

ٛمف، وإُم٤م أن ، واًمّمد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل، وطمٞمٜمئذ ومًٞمج٤مزهيؿ سمح٥ًم قمٚماًمرؾمقل 

يٕمروقا قم  شمدقمقذؿ إًمٞمف وشمٌٚمٖمٝمؿ إي٤مه ويت دوا ذم اًمٙمٗمر واًمٕمٜم٤مد واًمّمد، وطمٞمٜمئذ 

ومًٞمٜمٍميمؿ اهلل أهي٤م اعم١مُمٜمقن قمٚمٞمٝمؿ: ٕٟمف ذق ُمتقزم أُمقريمؿ ومال ختِمقا ؿمٞمًئ٤م، وٓ 

شم٤ٌمًمقا إقمراوٝمؿ قمٜمٙمؿ، واهلل ذق اعمقمم اًمذي ٓ يْمٞمع ُمـ شمقٓه، واًمٜمّمػم اًمذي ٓ 

 . ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿ف سمٜمٍمه، يٜمٝمزم ُمـ يم٤من ُمٕم

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٟمٗم٤مل: [ ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  . م41ا

وذم أي٦م ُم٤ًمئؾ حيًـ سمٜم٤م أن ٟم٘مػ قمٜمدذ٤م ىمٚمٞماًل: وم  اعمراد سم٤مًمٖمٜمٞمٛم٦م؟ وُم٤م 

                                      

 .(164-15/163)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( 1)
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اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم إٟمٗم٤مل اًمتل ذيمرت ذم أول اًمًقرة؟ وُم٤م ُمدى آشمٗم٤مق سملم 

ٖمٜمٞمٛم٦م ذٜم٤م وطمٙمؿ إٟمٗم٤مل ذٜم٤مك؟ وُم٤م ه ذيمر اهلل ذم ُم٘مدُم٦م اعمًتح٘ملم طمٙمؿ اًم

؟ ومل ﴾ٺٿ ٿ  ٿ﴿خلٛمس اًمٖمٜمٞمٛم٦م؟ وعم٤مذا قمٚمؼ ذذا احلٙمؿ سم٘مقًمف: 

 ظمص ُم٤م أٟمزل قمغم حمٛمد ذم يقم سمدر سم٤مًمذيمر؟ 

أُم٤م اًمٖمٜمٞمٛم٦م وم٢من اعمراد هب٤م ذٜم٤م: يمؾ ُم٤م أظمذ ُمـ اًمٙمٗم٤مر قمٜمقة وسمٕمد ىمت٤مل: ذًمؽ 

ُمر سم٘مت٤مل اًمٙمٗم٤مر، وسمٕمد اًمققمد سم٤مًمٜمٍم واًمت٠ميٞمد: أن طمٙمٛمٝم٤م ىمد ذيمر سمٕمد ٕا

ومٜم٤مؾم٥م أن شمٙمقن ذل ُم٤م طمّمؾ قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن ُمـ أُمقال اًمٙمٗم٤مر سمٕمد اًمٜمٍم، وىمد أيمدت 

ي٦م أن يمؾ ُم٤م حيّمؾ قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن سم٤مًم٘مت٤مل همٜمٞمٛم٦م، طمتك اخلٞمط واعمخٞمط ٔا
(1)

. 

وأُم٤م اًمٖمٜمٞمٛم٦م ذٜم٤م وإٟمٗم٤مل ذم أول اًمًقرة وم٘مد ىمٞمؾ إهن  ر  واطمد، 

وٟم٥ًم ذذا إمم قمٙمرُم٦م وجم٤مذد واًمْمح٤مك واسمـ قم٤ٌمس وىمت٤مدة واسمـ 

زيد وقمٓم٤م ، وقمٚمٞمف ضمريٜم٤م ذم قمروٜم٤م اًمٕم٤مم ًمٚمًقرة ُمـ ىمٌؾ، وىمٞمؾ إن إٟمٗم٤مل ذل 

ُم٤م طمّمؾ قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن دون ىمت٤مل، أو ذل اًمٗمل  قمغم أطمد ُمٕمٜمٞمٞمف ومٝمل همػم 

اًمٖمٜمٞمٛم٦م، وٟم٘مؾ ذًمؽ قمـ قمٓم٤م  واسمـ قم٤ٌمس ُمـ قمدة ـمرق
(2)

ٟمٗم٤مل ، وىمٞمؾ: إن إ

 ذل اخلٛمس اًمذي ضمٕمٚمف اهلل ٕذؾ اخلٛمس ومٝمل إذن سمٕمض اًمٖمٜمٞمٛم٦م.

                                      

أن اًمٖمٜمٞمٛم٦م ُمـ اًمٗمل :  :أطمدمه٤م : ُمٕمٜمك اًمٖمٜمٞمٛم٦م واًمٗمل  رأيلمذيمر اسمـ ضمرير أن ٕذؾ اًمٕمٚمؿ ذم( 1)

وم٤مًمٖمٜمٞمٛم٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مر اًمذي حيّمؾ قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن سمٕمد اًم٘مت٤مل واًمٗمل   :أهن  خمتٚمٗم٤من :واًمث٤مين

ؾ قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن سم٤مًم٘مت٤مل، واًمٗمل  ُم٤م حيّمٚمقن قمٚمٞمف سم٤مًمّمٚمح دون ّمأروٝمؿ، أو اًمٖمٜمٞمٛم٦م ُم٤م حي

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ىمٞمؾ إن ذذه أي٦م ٟم٤مؾمخ٦م ٔي٦م احلنم: ىمت٤مل، وقمغم أن اًمٖمٜمٞمٛم٦م ذل اًمٗمل  

 .(3-13/2)ٓ شمٜم٤مذم سملم أيتلم. اٟمٔمر: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ووٓ وضمف ًمف،  ﴾ک ک ک ک

 شم»( وُم٤م سمٕمدذ٤مم. 13/361[اًمٓمؼمي ) (2)
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وأُم٤م اًمذي ذٜم٤مك سم٠من إٟمٗم٤مل هلل واًمرؾمقل، واحلٙمؿ اًمذي ذٜم٤م سم٠من مخس 

اًمٖمٜمٞمٛم٦م هلل وًمٚمرؾمقل وًمذي اًم٘مرسمك واًمٞمت٤مُمك واعم٤ًميملم واسمـ اًمًٌٞمؾ ومال 

ذيمقًرا ذم شمٕم٤مرض سمٞمٜمٝم : ٕٟمٜم٤م إذا ومنٟم٤م إٟمٗم٤مل سم٤مخلٛمس أصٌح طمٙمؿ اخلٛمس ُم

قمغم ُمٕمٜمك أٟمف ُم٤م -ُمقوٕملم، همػم أٟمف أيمثر شمٗمّمٞماًل ذم صم٤مٟمٞمٝم ، وإذا ومنٟم٤مذ٤م سم٤مًمٗمل  

اقمتؼم احلٙمؿ اًمذي ذٜم٤مك ُم٘مّمقًرا قمٚمٞمٝم٤م: ٕن  -طمّمؾ قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن دون ىمت٤مل

اًمٖمٜمٞمٛم٦م طمٙمٛمٝم٤م ذٜم٤م، وإذا ومنٟم٤مذ٤م سم٠مهن٤م ذل اًمٖمٜمٞمٛم٦م وم٘مد ذيمر طمٙمٛمٝم٤م جمٛماًل ذم أول 

 شمٕم٤مرض سملم اعمجٛمؾ وسمٞم٤مٟمف قم٤مدة.  اًمًقرة صمؿ ومّمؾ ذٜم٤م، وٓ

وًم٘مد ذيمرت أي٦م اؾمؿ اهلل ذم أول اعمًتح٘ملم ًمٚمخٛمس، صمؿ ومّمٚم٧م 

پ پ پ ﴿سمٞمٜمف وسملم اعمًتح٘ملم سمٚمٗمظ اخلٛمس، طملم ىم٤مًم٧م: 

، ومٝمؾ ذًمؽ ٕٟمف ُمٗمت٤مح يمالم يم  ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس واحلًـ وىمت٤مدة ﴾ڀ

وقمٓم٤م  واًمٜمخٕمل
(1)

سمٞم٧م اعم٤مل يم  ؟ أم ٕن هلل ذم مخس اًمٖمٜمٞمٛم٦م ؾمٝمً  ذق ٟمّمٞم٥م 

ىم٤مل أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م
(2)

 ؟

إٟمٜم٤م ٟمخت٤مر اًمرأي إول ٕن هلل اًمدٟمٞم٤م وأظمرة يم  ىم٤مل احلًـ ُمٕمٚماًل ًمرأيف، وًمف 

ُم٤م ذم اًمًٛمقات وُم٤م ذم إرض يم  ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس وذق يٕمٚمؾ ٟمٗمس اًمرأي، وٕن 

ًمٗمظ اجلالًم٦م ىمد ذيمر ىمٌؾ اخلٛمس وذيمر سمٕمده اعمًتح٘مقن دون وم٤مصؾ سمٞمٜمٝمؿ، وذذا 

سملم اؾمؿ اهلل واعمًتح٘ملم يقطمل سم٠مٟمف إٟم  ذيمر ذٜم٤م شمنميًٗم٤م  ؿ سمذيمره ُمٕمٝمؿ،  اًمٗمّمؾ

وإؿمٕم٤مًرا سم٠من شمقزيع اخلٛمس سملم ُمًتح٘مٞمف جي٥م أن ي٘مقم قمغم أؾم٤مس ُمٙملم ُمـ 

                                      

 شم»(م. 13/548[اٟمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (1)

 شم»(م. 13/553[اٟمٔمر شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (2)
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اإلظمالص هلل وآُمتث٤مل حلٙمٛمف ذم ىمٜم٤مقم٦م ورو٤م
(1)

. 

                                      
ف وذم حتديد ذ١مٓ  اعمًتح٘ملم ٞمذ٥م ذم شمقزيع مخس اًمٖمٜمٞمٛم٦م سملم ُمًتح٘مًمألئٛم٦م واًمٕمٚم   ُمذا( 1)

، وًمٚمٛم٤ًميملم ٤منٍ صم٤م: ًمٚمرؾمقل ؾمٝمؿ، وًمذوي ىمرسم٤مه ؾمٝمؿ أٟمٗمًٝمؿ: وم٤مًمِم٤مومٕمل يرى أن ي٘مًؿ أمخ٤مؾًم 

واًمٞمت٤مُمك واسمـ اًمًٌٞمؾ إؾمٝمؿ اًمثالصم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م، قمغم أن يٍمف ؾمٝمؿ اًمرؾمقل سمٕمده ومٞم  يم٤من يٍمومف 

٤م ُمـ أهمٜمٞم٤م  ووم٘مرا : ًمٚمذيمر رسم٤مه سمٞمٜمٝمؿ مجٞمٕمً ىمقمغم أن ي٘مًؿ ؾمٝمؿ ذوي ومٞمف ُمـ ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم، و

وأسمق طمٜمٞمٗم٦م يرى أن ؾمٝمؿ اًمرؾمقل ىمد ارشمٗمع سمٛمقشمف، وأن ؾمٝمؿ ذوي ىمرسم٤مه ىمد  ،ُمثؾ طمظ إٟمثٞملم

 :ارشمٗمع ذق أيًْم٤م سمٛمقشمف: وم٤مخلٛمس ي٘مًؿ ُمث٤مًمث٦م سملم اًمٞمت٤مُمك واعم٤ًميملم واسمـ اًمًٌٞمؾ، وُم٤مًمؽ ي٘مقل

إلُم٤مم جيتٝمد ومٞمف ومٞم٠مظمذ ُمٜمف سمٖمػم شم٘مدير ويٕمٓمل ُمٜمف اًمٖمزاة سم٤مضمتٝم٤مده إُمر ذم شمقزيع اخلٛمس ًم

ُمٜمٝم٤م  مخ٦ًم ٤موأسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م يرى أن ي٘مًؿ أؾمداؾًم  ،ويٍمف اًم٤ٌمىمل ذم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم

سمـ احلًلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ يرى أن اخلٛمس  وقمكم ،ًمٚمٛمًتح٘ملم، وواطمد هلل يقوع ذم سمٞم٧م اعم٤مل

گ ﴿إن اهلل ي٘مقل:  :وم٘مٞمؾ ًمفش. اخلٛمس ًمٜم٤م إن»روي قمٜمف أٟمف ىم٤مل:  ،يمٚمف ًمذوي اًم٘مرسمك

 .شوأسمٜم٤م  ؾمٌٞمٚمٜم٤م ،وُم٤ًميمٞمٜمٜم٤م ،ُم٤مٟم٤م٤ميت»، وم٘م٤مل: ﴾گ ڳ ڳ

ىم٤مل اًمٗمخر  :٤م ُمع فم٤مذر أي٦م ومٝمق شمٓمٌٞمؼ دىمٞمؼ  ٤موواوح أن رأي اًمِم٤مومٕمل ذق أيمثر أرا  متِمٞمً 

واقمٚمؿ أن فم٤مذر أي٦م ُمٓم٤مسمؼ ًم٘مقل »: (15/164)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ذم اًمرازي 

ح ومٞمف ومال جيقز اًمٕمدول قمٜمف إٓ ًمدًمٞمؾ ُمٜمٗمّمؾ أىمقى ُمٜمٝم٤م، ويمٞمػ وىمد وسيPاًمِم٤مومٕمل

أي: وم٤مطمٙمٛمقا هبذه اًم٘مًٛم٦م، وذق يدل قمغم أٟمف ُمتك مل  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ىم٤مل ذم آظمر أي٦م: 

ا.ذد أُم٤م رأي ُم٤مًمؽ وم٘مد ٟم٘مؾ اًمًٞمد رؿمٞمد رو٤م قمـ  .حيٙمؿ هبذه اًم٘مًٛم٦م مل حيّمؾ اإلي ن سم٤مهلل

 أؾاء ممافقس يل »:  ىمقًمف يدل وقمٚمٞمف، قمٛمٚمقا وسمف رسمٕم٦مإ ٤م اخلٚمٗم ىم٤مل سمف»اًم٘مرـمٌل أٟمف ىم٤مل ومٞمف: 

 ذم ذيمر وإٟم  ٤مأصمالصمً  وٓ ٤مأمخ٤مؾًم  ي٘مًٛمف مل وم٢مٟمف .«ظؾقؽم مردود واخلؿس اخلؿس إال ظؾقؽم اهلل

 ويمٞمٗم  يم٤من إُمر وم٢من .شإًمٞمف يدومع ُمـ أذؿ ُمـ هنؿٕ :قمٚمٞمٝمؿ اًمتٜمٌٞمف وضمف قمغم ذيمر ُمـ أي٦م

ق ذ٤مؿمؿ وسمٜمق قمٌد اعمٓمٚم٥م ظم٤مص٦م: عم٤م روى اًمٌخ٤مري قمـ ضمٌػم سمـ اعم٘مّمقد سمذوي اًم٘مرسمك ذؿ سمٜم

إمم  -وذق ُمـ سمٜمل ؿمٛمس-وقمث ن سمـ قمٗم٤من  ٤مُمِمٞم٧م أٟم» :أٟمف ىم٤مل -ل ٟمقومؾٜموذق ُمـ سم-ُمٓمٕمؿ 

وم٘مٚمٜم٤م: ي٤م رؾمقل اهلل أقمٓمٞم٧م سمٜمل اعمٓمٚم٥م وشمريمتٜم٤م وٟمحـ وذؿ ُمٜمؽ سمٛمٜمزًم٦م  رؾمقل اهلل 

. وارضمع ذم ذذه أرا  «ـو هاصم يشء واحدإكام بـو ادطؾب وب»: . وم٘م٤مل رؾمقل اهلل شواطمدة

 ُمـ اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم. (15/165)ُمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ، و (19-13/7)إمم 

. أظمرضمف أسمق داود «ظؾقؽم مردود واخلؿس اخلؿس إال ظؾقؽم اهلل أؾاء ممافقس يل »[طمدي٨م: 

هاصم يشء  إكام بـو ادطؾب وبـو»وطمدي٨م:   (.2/184(، وأمحد )3688(، واًمٜم٤ًمئل )2964)

 شم»(م. 3143أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) .«واحد
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وشمٕمٚمؼ أي٦م ىمٌقل اعمخ٤مـمٌلم هب٤م ُمـ اعم١مُمٜملم حلٙمؿ اًمٖمٜمٞمٛم٦م قمغم إي هنؿ 

٤مهلل وسم  أٟمزل قمغم حمٛمد ذم يقم سمدر ظم٤مص٦م: ًمٞمِمٕمر سم٠من ذذا اًم٘مٌقل سم

رضوري ًمإلي ن وٟمتٞمج٦م ٓزُم٦م ًمف، وسم٠من ذًمؽ اًمذي أٟمزل ذم يقم سمدر ُمـ سمنمى 

سم٤مًمٜمٍم وشمثٌٞم٧م ًمٚمٛم١مُمٜملم سم٤معمالئٙم٦م يم٤من سمٕمد إي هنؿ ذق ه اًمٜمٍم اًمذي فمٗمروا سمف، 

قمّمٞم٤من أواُمر اهلل سمِم٠من وُم٤م ُمـ ؿمؽ ذم أن ُمـ يًتِمٕمر ذذا ويٕمٚمٛمف ٓ جيرؤ قمغم 

 اًمٖمٜم٤مئؿ، وٓ حي٤مول طمرُم٤من ُمًتح٘مل اخلٛمس ُمـ أٟمّم٤ٌمئٝمؿ. 

٧م يقم  وًم٘مد ظمّم٧م أي٦م ُم٤م أٟمزل قمغم حمٛمد ذم يقم سمدر سم٤مًمذيمر، وؾمٛم 

سمدر سمٞمقم اًمٗمرىم٤من: ًمتقطمل سمٛمٙم٤من ذذا اًمٜمٍم ُمـ دقمقة حمٛمد وذم شم٤مريخ 

رزح حت٧م أصم٘م٤مل اًمنمك، اعمًٚمٛملم، ومٗمٞمف ومّمؾ اهلل سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، وسملم قمٝمد يم٤من ي

٤م حت٧م ًمقا  اإلؾمالم، وذم مح٤ميتف.  ًً  وقمٝمد وضمدت ومٞمف طمري٦م اًمٕم٘مٞمدة ُمتٜمٗم

مخ٤مس إرسمٕم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م، وم٠مؿمٕمرت سم٠مهن٤م ُمـ طمؼ  وؾمٙمت٧م أي٦م قمـ طمٙمؿ ٕا

اًمٖم٤مٟمٛملم: ًمٚمراضمؾ ؾمٝمؿ، وًمٚمٗم٤مرس ؾمٝم ن أو صمالصم٦م قمغم طم٥ًم اعمّمٚمح٦م
(1)

 . 

مم اهلل ًمتٜمٌف اعمٜمتٍميـ إمم أهنؿ ُم٤م صمؿ ظمتٛم٧م أي٦م سم٢مؾمٜم٤مد اًم٘مدرة قمغم يمؾ ر  إ

يم٤مٟمقا ًمٞمٜمتٍموا ًمق أٟمف شمريمٝمؿ وؿم٠مهنؿ ومٚمؿ يٛمدذؿ سم٤معمالئٙم٦م وسم٤ًمئر ٟمٕمٛمف قمٚمٞمٝمؿ ذم 

ذًمؽ اًمٞمقم، وًمتذيمرذؿ سم٘مدرة اهلل ومٞمِمٙمروا ًمف أٟمف ذق اًمذي ٟمٍمذؿ وذق اًمذي 

                                      
ؾ سم٥ًٌم أٟمف ضمإومم ذم حتديد ٟمّمٞم٥م اًمٗم٤مرس: ٕٟمف إٟم  ُمٞمز قمـ اًمرا اًمٙمٚمٛم٦م ٟمحـ ٟمرى أن ًمٚمٛمّمٚمح٦م( 1)

ومه٤م أُمران ٓ يتٗم٘م٤من ذم مجٞمع اعمقاىمػ واًمٌٞمئ٤مت، وم  حي٘مؼ اعمّمٚمح٦م ذم سمٞمئ٦م ىمد  ،٤م وشمٙم٤مًمٞمػأيمثر ٟمٗمٕمً 

 ﴾...پ پ پ ڀ﴿ن ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: قذذا، وىمد ىمدر اًمٜمحقيي٘مٍم قمـ حت٘مٞم٘مٝم٤م ذم أظمرى، 

أُم٤م قمغم ىمرا ة  ،هلل... إًمخ فأو ومقاضم٥م يمقن مخً ،ؾمٌؼ :ُمٌتدأ ظمؼمه حمذوف وشم٘مدير اجلٛمٚم٦م ،إًمخ

 وم٢من اجلٛمٚم٦م شم٤مُم٦م، وإن شمٙمـ دون إومم ذم شم٠ميمٞمد اًمقضمقب وشم٘مريره. -يمن ا ٛمزة-اًمٙمن 
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 ُمٜمحٝمؿ اًمٖمٜم٤مئؿ. 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿

ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

گ گ گڳ ڳ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ 

﮲  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ 

﮴  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ﮳

 . م44-42إٟمٗم٤مل: [ ﴾ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې

ذم ذذه أي٤مت اًمثالصم٦م وصػ عمقىمٕم٦م سمدر وًمٚمٖم٤مي٦م اًمتل أرادذ٤م اهلل ُمـ شمالىمل 

ٹ ﴿اًمقصػ  اعمًٚمٛملم واًمٙمٗم٤مر ومٞمٝم٤م سمٕمد أن أمجٚم٧م أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ذذه اًمٖم٤مي٦م وذًمؽ

، ومٙمٞمػ شمّمػ ذذه اعمقىمٕم٦م؟ ويمٞمػ حتدد اًمٖم٤مي٦م ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿ُمٜمٝم٤م؟ إهن٤م شم٘مقل: 

، وذٙمذا اًمت٘مك اجلٛمٕم٤من اعمًٚمٛمقن ذم ضم٤مٟم٥م اًمقادي ُمـ ضمٝم٦م اعمديٜم٦م ومٝمق ﴾ڇڇ

اجل٤مٟم٥م إىمرب إًمٞمٝم٤م، واًمٙمٗم٤مر ذم اجل٤مٟم٥م أظمر ُمـ ضمٝم٦م ُمٙم٦م ومٝمق أسمٕمد اجل٤مٟمٌلم قمـ 

ٞم٤من واًمٕمػم ىمد اٟمحدروا ُمع اًم٤ًمطمؾ ُمنقملم إمم ُمٙم٦م: ومٝمؿ إذن أؾمٗمؾ اعمديٜم٦م، وأسمق ؾمٗم

ُمـ اعم١مُمٜملم، وًمٙمـ أرأيتؿ يمٞمػ يٕمؼم قمـ اعم٤ميض ذذا اًمتٕمٌػم اعمّمقر طملم ي٘مقل: 

ُمريمز  -ٓ ُمـ ُمٙم٦م-جيٕمؾ ُمـ ُمديٜمتٝمؿ  ويمٞمػش إذ يمٜمتؿ»ُمع أن اعمت٤ٌمدر  ﴾ڄ ڃ﴿

٤مٟم٥م اًمٌٕمٞمد قمٜمٝم٤م ذق اًم٘مٞم٤مم: ومٞمٕمتؼم ضم٤مٟم٥م اًمقادي اًم٘مري٥م ُمٜمٝم٤م ذق إىمرب، واجل

ؿمٞمًئ٤م أؾمٗمؾ ُمٜمٝمؿ  -وومٞمف اًمٕمػم ذدومٝمؿ إؾم٤مد-إسمٕمد؟ ويمٞمػ جيٕمؾ ُمـ اًمريم٥م 
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 ًمٞمقطمل سم٠من اًم٘مت٤مل ذق اجلدير سم٤مذت ُمٝمؿ؟

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

 .﴾گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 ًمٚم٘م٤م ؟ ًم٘مد أراد اهلل ًمٚمٗمري٘ملم أن يتالىمٞم٤م ذم سمدر ومٝمؾ يم٤من يمالمه٤م طمريًّم٤م قمغم ذذا ا

أُم٤م اعم١مُمٜمقن وم  يم٤مٟمقا ًمٞمحرصقا قمغم ذذا اًمٚم٘م٤م  ًمق أهنؿ قمٚمٛمقا طم٤م ؿ وطم٤مل 

أقمدائٝمؿ ومٚمٛمًقا اًمٌقن اًمِم٤مؾمع سمٞمٜمٝمؿ وسملم أوًمئؽ إقمدا  ذم اًمٕمدد واًم٘مقة، وأُم٤م 

اًمٙمٗم٤مر وم٘مد يم٤مٟمقا خيِمقن ذذا اًمٚم٘م٤م  إٓ ىمٚمٞماًل ُمٜمٝمؿ: إذ يم٤مٟمقا هي٤مسمقن ىمت٤مل اًمرؾمقل 

 اهلل قمٚمٞمٝمؿ، وذؿ اًمذيـ يمٗمروا سمف قمٜم٤مًدا ٓ اقمت٘م٤مًدا، قمغم أن ، وٓ ي٠مُمٜمقن أن يٜمٍمه

واًمٙمٗم٤مر يم٤مٟمقا  -وذل إطمدى احلًٜمٞملم-اعم١مُمٜملم يم٤مٟمقا ي٘مّمدون سمخروضمٝمؿ اًمٕمػم 

ي٘مّمدون مح٤مي٦م اًمٕمػم وًمذًمؽ ومٙمروا ذم اًمٕمقدة سمٕمد أن قمٚمٛمقا سمٜمج٤مف٤م ًمقٓ صٚمػ أيب 

ضمٝمؾ
(1)

: ًمٞم٘ميض أُمًرا ؾمٌؼ ذم قمٚمٛمف ، وًمٙمـ اهلل أراد أن يتؿ ذذا اًمٚم٘م٤م  سملم اًمٗمري٘ملم

وىمققمف، وذق ٟمٍم اعم١مُمٜملم قمغم اًمٙمٗم٤مر، ومٌٝمذا اًمٜمٍم يٌدأ اإلؾمالم قمٝمًدا ضمديًدا 

ي١مُمـ ومٞمف ُمـ ي١مُمـ قمـ سمٞمٜمف، أي: قمغم ذدى وسمّمػمة، وسم٠مدًم٦م ىمٓمٕمٞم٦م طمٞم٦م، ويٙمٗمر ومٞمف 

ُمـ يٙمٗمر قمـ سمٞمٜمف أيًْم٤م، أي: سمٕمد أن عمس طم٘مٞم٘م٦م اإلؾمالم، وذاليمف ذق إذ خيت٤مر 

                                      

إن اًمٕمػم أظمذت ـمريؼ اًم٤ًمطمؾ وٟمج٧م  :ىمٞمؾ ًمف -٤ممجٞمٕمً  وذؿ أذؾ ُمٙم٦م-روي أٟمف عم٤م ظمرج سم٤مًمٜمٗمػم ( 1)

ا طمتك ٟمٜمحر اًمٜمحقر وٟمنمب ٓ واًمالت ٓ يٙمقن ذًمؽ أسمدً »وم٤مرضمع سم٤مًمٜم٤مس إمم ُمٙم٦م، وم٘م٤مل: 

ّم٥م اًمٕمػم يُ ا مل وأن حمٛمدً ٌدر ومٞمت٤ًمُمع مجٞمع اًمٕمرب سمٛمخرضمٜم٤م سماخلٛمقر وٟم٘مٞمؿ اًم٘مٞمٜم٤مت واعمٕم٤مزف 

 اعمقىمٕم٦م، ويم٤من ذق ُمـ ا ٤مًمٙملم ومٞمٝم٤م. صمؿ ذذ٥م هبؿ إمم سمدر ومٙم٤مٟم٧م .شوأٟم٤م ىمد أقمْمْمٜم٤مه

 شم»م. (3/166ؾمػمة اسمـ ذِم٤مم )[اٟمٔمر: 
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ف إلًمزام سم٤محلج٦م ي٘مٓمع قمغم اًمٙمٗم٤مر ؾمٌٞمؾ آقمتذار قمٜمد اهلل قمـ إضم٤مسم٦م اًمٙمٗمر، وإٟم

اًمدقمقة، ويزيد اعم١مُمٜملم إي ًٟم٤م سم٠من ُم٤م ذؿ قمٚمٞمف ذق احلؼ، ٓ طمؼ همػمه، وإن اهلل ًمًٛمٞمع 

ًمٙمؾ ُم٤م ي٘مقل ذ١مٓ  وأوًمئؽ، قمٚمٞمؿ سمٙمؾ ُم٤م جيقل ذم ظمقاـمرذؿ مجٞمًٕم٤م، وم٠ميـ يٗمرون 

ٝمؿ ذم سمدر طمجتف اًم٤ٌمًمٖم٦م، ومٙم٤من ٟمٍمه ُمٜمف، وُمـ ؾمٛمٕمف، وقمٚمٛمف، سمٕمد أن أىم٤مم قمٚمٞم

 ًمٚمٛم١مُمٜملم وظمذٟٓمف ًمٚمٙم٤مومريـ مه٤م ُمّمداق شمٌِمػمه وإٟمذاره؟ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿

 ،﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ

ذم ُمٜم٤مُمف أن اًمٙمٗم٤مر  وذذا أيًْم٤م طمدث ذم يقم اًمٗمرىم٤من، وم٘مد رأى رؾمقل اهلل 

ىمٚمٞمؾ
(1)

ًم٘مت٤مل، ومًٚمٛمقا ُمـ ، وسمٗمْمؾ ذذه اًمرؤي٤م اضمتٛمٕم٧م يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم قمغم ا

اخلقف، وُمـ اًمتٜم٤مزع، وًمٙمـ يمٞمػ شم٘مع ذذه اًمرؤي٤م ًمرؾمقل اهلل ُمع أن رؤي٤م 

ىمدر قمدد اعمنميملم سم٠مًمػ، وأظمؼم هبذا اًمٕمدد  إٟمٌٞم٤م  ص٤مدىم٦م؟ وم٘مٞمؾ: إٟمف

أصح٤مسمف، وإن ذذا اًمت٘مدير مل خيتٚمػ سمٕمد اًمرؤي٤م، وم٤مًم٘مٚم٦م إذن مل شم٘مّمد طم٘مٞم٘متٝم٤م، 

دو أهنؿ أوًمقا رؤي٤م اًمرؾمقل وىمد وإٟم  ىمّمدت ٟمتٞمجتٝم٤م وذل اًمْمٕمػ، ويٌ

أظمؼمذؿ سم٠مٟمف رأى اًمٙمٗم٤مر ذم ُمٜم٤مُمف ىمٚمٞماًل، ٓ أهنؿ ىمٚمٞمؾ ذم اًمقاىمع سم٠من سمال  اًمٙمٗم٤مر 

ؾمٞمٙمقن ىمٚمٞماًل، وأن يمٞمدذؿ ؾمٞمٙمقن وٕمٞمًٗم٤م، ومتجرأوا وىمقي٧م ىمٚمقهبؿ
(2)

 . 

ًم٘مد قمٚمؿ اهلل ُم٤م ذم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم ُمـ إطم٤ًمس سم٤مخلقف وؿمٕمقر 

 سمدر، وُمـ أضمؾ ذذا أرى رؾمقًمف ذم سم٤مجلزع ًم٘مٚمتٝمؿ ويمثرة اًمٙمٗم٤مر ذم

                                      

 شم»(م. 5/1739( ، واسمـ أيب طم٤مشمؿ )13/573[شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (1)

 .(21-13/12)ُمـ شمٗمًػم اعمٜم٤مر ( 2)
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ىمٚمٞمؾ قمغم يمثرفؿ، وم٠مظمؼم اًمرؾمقل اعم١مُمٜملم سم٠من ذم اهلل هيقن ُمـ ؿم٠من اعمٜم٤مم أن اًمٙمٗم٤مر 

أقمدائٝمؿ، وٓ يٕمتد سمٙمثرفؿ. ورأى اعم١مُمٜمقن أن ذم ذذا شمٌِمػًما ُمـ اهلل  ؿ سم٤مًمٜمٍم: ومٚمؿ 

وصم٘متٝم٤م سم٤مًمٜمٍم، شمْمٕمػ ُمٜمٝمؿ اًمٕمزائؿ ومل دمٌـ اًم٘مٚمقب: سمؾ فمٚم٧م قمغم رسم٤مـمتٝم٤م وىمقف٤م 

وًمق أن اهلل صقرذؿ ًمرؾمقًمف ذم رؤي٤مه يمثػًما ًمؽمدد سمٕمض اعم١مُمٜملم قمـ اًم٘مت٤مل ضمٌٜم٤ًم وحلدث 

سمٞمٜمٝمؿ ٟمزاع ذم أُمر ىمت٤م ؿ ومث٧ٌم إىمقي٤م  وشمراضمع همػمذؿ صمؿ راطمقا جي٤مدًمقن يم  ومٕمٚمقا قمٜمد 

اخلروج: وًمٙمـ اهلل أٟمج٤ميمؿ أهي٤م اعم١مُمٜمقن ُمـ قمقاىم٥م اًمتٜم٤مزع واخلٞم٦ٌم، وؾمٚمٛمٙمؿ ُمـ 

 ًمٗمِمؾ وم٤مٟمتٍمشمؿ، ويم٤من  ذه اًمرؤي٤م أصمر ذم اٟمتّم٤مريمؿ. ا

﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿

 . ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې

يم٤مٟم٧م شمٚمؽ رؤي٤م ُمٜم٤مُمٞم٦م أُم٤م ذذه ومرؤي٦م سم٤مًمٕملم، ويم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمرؤي٤م اعمٜم٤مُمٞم٦م 

ًمتِمجٞمع اعم١مُمٜملم قمغم اًم٘مت٤مل ىمٌؾ سمد  اعمٕمريم٦م أُم٤م ذذه اًمرؤي٦م ومٚمتثٌٞمتٝمؿ ظمالل 

٤م ًمرؾمقل اهلل ظم٤مص٦م، أُم٤م اًمرؤي٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم قم٤مُم٦م شمّمديً٘م٤م اعمٕمريم٦م، ويم٤مٟم٧م اًمرؤي

ًمرؤي٤م اًمرؾمقل قمغم أهن٤م ذٜم٤م شمتٕمدى اعم١مُمٜملم إمم اًمٙمٗم٤مر: ًمتح٘مؼ ٟمٗمس اًمٖم٤مي٦م ُمٜمٝم٤م، 

ومٝمق ي٘مٚمؾ اًمٙمٗم٤مر ذم أقملم اعم١مُمٜملم طمتك ٓ هي٤مسمقذؿ، وٓ شمٗم٧م ذم قمزائٛمٝمؿ يمثرة أو 

ا، ويًتٝمؽموا سم٘مقة ىمقة، وي٘مٚمؾ اعم١مُمٜملم ذم أقملم اًمٙمٗم٤مر ًمٞمزداد ذ١مٓ  همرورً 

اعم١مُمٜملم، ومٞمتٛمٙمـ اعم١مُمٜمقن ُمٜمٝمؿ سمٗمْمؾ ذذا آؾمتٝمت٤مر وذًمؽ اًمٖمرور ومٞمٝمؿ، ذق 

ي٘مٚمؾ اًمٙمٗم٤مر ذم أقملم اعم١مُمٜملم طمتك ًمػموى أن اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل عمـ إمم ضمٜمٌف أشمراذؿ 

ؾمٌٕملم؟ وم٘م٤مل ًمف: أراذؿ ُم٤مئ٦م
(1)

، وي٘مٚمؾ اعم١مُمٜملم ذم أقملم اًمٙمٗم٤مر، أو يٌدهيؿ ًمٚمٙمٗم٤مر 

                                      

 شم»(م. 5/1713(، واسمـ أيب طم٤مشمؿ )6/243(، واًمٓمؼمي )7/363[أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )(1)



282 

171 

 

145 

: طمتك ًمػموى أن أسم٤م ضمٝمؾ ىم٤مل ومٞمٝمؿقمغم طم٘مٞم٘متٝمؿ
(1)

إٟم  أصح٤مب حمٛمد أيمٚم٦م »: 

شضمزور
(2)

ڎ ڈ ڈ ژ ﴿. أُم٤م ه ذذا وذاك ومٞمحدده ىمقًمف: 

، أي: ًمٞمٕمز سم٤مًمٜمٍم اإلؾمالم، وًمٞمذل سم٤م زيٛم٦م اًمٙمٗمر، أو ًمٞمح٘مؼ ًمٙمؿ ﴾ژ

يمؿ سمتح٘م٘مف ًمٙمؿ، وذق إُمر اًمذي مل يٙمـ سمد ُمـ  اًمٜمٍم اًمذي وقمديمؿ إي٤مه، وسمنم 

ْم٤م  اهلل ىمد ؾمٌؼ سمف، صمؿ ٕن اخلػم يمٚمف ومٞمف، وإمم اهلل وطمده شمرضمع أن يٗمٕمؾ: ٕن ىم

 إُمقر، وم  ُمـ ر  يٜمٗمذ ذم اًمٕم٤ممل إٓ سم٘مْم٤مئف وسمٕمد شم٘مدير أؾم٤ٌمسمف. 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

 . م46-45إٟمٗم٤مل: [ ﴾پ پ پپ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

واحل ة اًمٜم٤مسيـ ومٚمؿ  أُم٤م اًمٗمئ٦م ومٝمل اجل قم٦م: وًمٙمٜمٝم٤م همٚم٧ٌم ذم مج٤مقم٦م اعم٘م٤مشمٚملم

شمًتٕمٛمؾ ذم اًم٘مرآن إٓ هبذا اعمٕمٜمك أو سم  ي٘م٤مرسمف، وىمد ىمٚمٜم٤م ُمـ ىمٌؾ
(3)

إن اًمٚم٘م٤م  ىمد  

: إذا طم٤مرسمتؿ مج٤مقم٦م، وعم٤م ﴾ەئ ەئ وئ﴿همٚم٥م اؾمتٕم ًمف ذم اًم٘مت٤مل، وإذن ومٛمٕمٜمك 

يم٤من ُمـ ؿم٠من اعم١مُمٜملم أٓ حي٤مرسمقا اعم١مُمٜملم وم٘مد أريد سم٤مجل قم٦م ذٜم٤م اًمٙمٗم٤مر واًمٌٖم٤مة ذم 

                                      

 شم»يمِمػ إؾمت٤مر(م.  -1762(، واًمٌزار )7/355) [اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم (1)

ًمٞمجؽمئقا قمٚمٞمٝمؿ  :تح٤ممًماعمًٚمٛملم ذم أقمٞمٜمٝمؿ ىمٌؾ آ :وىمٚمٚمٝمؿ يٕمٜمل»ُم٤مم أسمق اًمًٕمقد ذٜم٤م: اإل لي٘مق( 2)

٤مسمقا، وذذا ُمـ ٌٝمتقا وهَي ًمتٗم٤مضمئٝمؿ اًمٙمثرة ومٞمُ  :رذؿ طمتك رأوذؿ ُمثٚمٞمٝمؿوٓ يًتٕمدوا  ؿ، صمؿ يمث  

ا، ًمٙمـ ٓ قمغم ذذا ػمً ث، واًم٘مٚمٞمؾ يمٌٍم ىمد يرى اًمٙمثػم ىمٚمٞماًل قمٔم٤مئؿ آي٤مت شمٚمؽ اًمقىمٕم٦م، وم٢من اًم

اًمقضمف، وٓ إمم ذذا احلد، وإٟم  ذًمؽ سمّمد اهلل شمٕم٤ممم إسمّم٤مر قمـ إسمّم٤مر سمٕمض دون سمٕمض، ُمع 

 . (341-2/343)، اٟمٔمر: إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ شاًمت٤ًموي ذم اًمنمائط

 .﴾اًمذيـ يمٗمروا زطمًٗم٤م... ي٤م أهي٤م اًمذيـ أُمٜمقا إذا ًم٘مٞمتؿ﴿قمٜمد شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ( 3)
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ُمـ اعم١مُمٜملم، وأيت٤من شم٠مُمران اعم١مُمٜملم سم٤مًمث٤ٌمت ذم اعمٕمريم٦م، وسمذيمر اهلل وىمتٝم٤م،  اًم٘مت٤مل

وسمٓم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف، وـم٤مقم٦م اًم٘م٤مئد ُمـ ـم٤مقم٦م رؾمقًمف، وسم٤مًمتٕم٤مون واًمٜمٔم٤مم، 

وسم٤مًمّمؼم، صمؿ ذل دمٕمؾ شمقىمع اًمٗمالح ٟمتٞمج٦م ًمٚمث٤ٌمت وذيمر اهلل، وجيٕمؾ ُمـ اًمٗمِمؾ 

شمٕمد اًمّم٤مسمريـ سم٤مًمٜمٍم واًمت٠ميٞمد: وذذ٤مب اًمريح ٟمتٞمج٦م ًمٚمتٜم٤مزع وشمٗمرق اًمٙمٚمٛم٦م، و

 ٕهن٤م شم١ميمد أن اهلل ُمٕمٝمؿ. 

أُم٤م اًمث٤ٌمت ومٝمق وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٜمج٤مح ذم يمؾ ر : ٕٟمف يٕمٜمل اًمّمؼم وقمدم 

ىمقة ُمٕمٜمقي٦م ـم٤معم٤م يم٤مٟم٧م ذل »اًمٞم٠مس واعمث٤مسمرة قمغم سمذل اجلٝمد، وٕٟمف 

 اًم٥ًٌم إظمػم ًمٚمٜمٍم واًمٖمٚم٥م سملم إومراد واجلٞمقش: يتّم٤مرع اًمرضمالن اجلٚمدان ومٞمٕمٞم٤م

يمؾ ُمٜمٝم ، وشمْمٕمػ مهتف، ويتقىمع ذم يمؾ حلٔم٦م أن ي٘مع سيًٕم٤م، ومٞمخٓمر ًمف أن ظمّمٛمف 

رسم  وىمع ىمٌٚمف، ومٞمث٧ٌم طمتك يٙمقن سمث٤ٌمت اًمدىمٞم٘م٦م إظمػمة ذق اًمٍمقم٦م اًمٔم٤مومر، ويمذًمؽ 

يم٤من ضمالد ومري٘مل دول أوروسم٤م ذم احلرب إظمػمة: وم٘مد يمؾ ومريؼ ُمٜمٝم  مجٞمع ٟم٘مقده، 

إمم اًم٤ًمقم٦م »ُم٤مدة همذائف، وذق ي٘مقل: وٟم٘مص قمت٤مد طمرسمف، ووذٜم٧م ىمقى ضمٜمقده و

شطمتك يم٤من أصم٧ٌم اًمٗمري٘ملم إمم ذذه اًم٤ًمقم٦م ذق اعمٜمتٍم شإظمػمة
(1)

 . 

وأُم٤م اإليمث٤مر ُمـ ذيمر اهلل ذم أصمٜم٤م  اًم٘مت٤مل ومٝمق أيًْم٤م وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٜمٍم ومٞمف: 

ذًمؽ أن ُمـ ذيمر اهلل سم٘مٚمٌف وذق ي٘م٤مشمؾ ذيمر وقمده ًمٚمٛم١مُمٜملم سم٠مٟمف 

ٞمؿ ديٜمف، وذيمر هنٞمف قمـ اًمٞم٠مس، واـمٛم٠من إمم يٜمٍمذؿ، ويٜمٍم يمؾ ُمـ يتٌع ؾمٜمتف وي٘م

                                      

، وىمد شمٍمومٜم٤م ذم آظمر اًمٕم٤ٌمرة ومجٕمٚمٜم٤م اًمٖم٤مي٦م ذل اٟمتّم٤مر أصم٧ٌم اًمٗمري٘ملم، ذم (13/24)شمٗمًػم اعمٜم٤مر ( 1)

طملم ضمٕمٚمٝم٤م ذق اٟمتّم٤مر احلٚمػ اًمؼميٓم٤مين اًمٗمرٟمز: ٕٟمف يم٤من يٕمٜمل سم٤محلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إظمػمة طمرب 

 ، وًمٞم٧ًم ذذه احلرب ذل إظمػمة أن.1914قم٤مم 
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أن اًمٜمٍم سمٞمده وُمـ قمٜمده، ومٚمؿ شمٗمزقمف ىمقة إقمدا ، أو يمثرفؿ، أو وخ٤مُم٦م 

اؾمتٕمدادذؿ، أو ذل جمتٛمٕم٦م. وُمـ ذيمر اهلل سمٚم٤ًمٟمف ومٙمؼمه وشميع إًمٞمف ذم دقم٤مئف 

 ُمًتٞم٘مٜم٤ًم أٟمف ٓ يٕمجزه ر  اؾمتّمٖمر يمؾ ُم٤م قمداه ومٚمؿ ي٤ٌمل قمدوه ومٚمؿ يٜمٝمزم.

 قمغم اًمث٤ٌمت ذم اعمٞمدان واإليمث٤مر ُمـ ذيمر اهلل ومٞمف رضم٤مَ  اًمٗمالح ويٕمٚمؼ اهلل

ًمٚمٛم١مُملم، أي: اًمٗمقز ذم اًم٘مت٤مل ذٜم٤م، واًمٔمٗمر سم٤مًمثقاب ذم أظمرة، وٓ يٜمٙمر أطمد أن 

آؾمتج٤مسم٦م ُٕمر اهلل سم٤مًمث٤ٌمت وسم٤مإليمث٤مر ُمـ ذيمره ذم ُمٞمدان اًم٘مت٤مل ـم٤مقم٦م يث٤مب اعم١مُمـ 

هلل وؾمٞمٚمت٤من ًمٚمٜمٍم ىمٚم  خيٓمئ اًمٜمٍم ُمـ قمٚمٞمٝم٤م، وأن ذذا اًمث٤ٌمت واإليمث٤مر ُمـ ذيمر ا

يٚمتزُمٝم  ذم طمرص قمٚمٞمٝم ، وُمـ ذٜم٤م ىمٞمؾ ًمٚمٛم١مُمٜملم قم٘م٥م أُمرذؿ سم٤مًمث٤ٌمت: إن 

(1)﴾ۆئ ۈئ﴿اإليمث٤مر ُمـ ذيمر اهلل: 
أي: ًمٕمٚمٙمؿ شمٔمٗمرون سمٛمراديمؿ ُمـ »، 

                                      
-وىمد يم٤من اًمٙمٗم٤مر يٛمؽمون ذم يمقن اإلي ن »د رؿمٞمد رو٤م ذٜم٤م يمالم طمًـ ٟمٜم٘مؾ إًمٞمؽ سمٕمْمف: ًمٚمًٞم( 1)

ُمـ اخلراوم٤مت وُم٤م يًتٚمزُمف ُمـ اًمتقيمؾ قمغم اهلل شمٕم٤ممم  اخل٤مزم ًمّمحٞمح وذق إي ن اًمتقطمٞمداوٓ ؾمٞم  

٤م قمٜمد ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمٍم ذم احلروب: وًمٙمـ ذذا ىمد ص٤مر ُمٕمروومً  -ذم اًمِمدائد ودقم٤مئف واؾمتٖم٤مصمتف

وا ر  آضمت ع وومٚمًٗم٦م اًمت٤مريخ وقمٚمؿ اًمٜمٗمس، وقمٜمد ىمقاد اجلٞمقش وزقم   اًمًٞم٤مؾم٦م، ومم٤م ذيمقمٚم 

ُمـ أؾم٤ٌمب ومٚم٩م اًمٌقير قمغم اإلٟمٙمٚمٞمز ذم وىم٤مئع يمثػمة ذم طمرب اًمؽمٟمًٗم٤مل أن اًمتديـ ذم ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ 

أيمثر وأىمقى ُمٜمف ذم اجلٜمقد اإلٟمٙمٚمٞمز. وصم٧ٌم أٟمف يم٤من ُمـ أؾم٤ٌمب اٟمتّم٤مر اجلٞمش اًمٌٚمٖم٤مري قمغم 

ذان سمٓم٤مل اًم٘مقاد واًمْم٤ٌمط ُمـ اًمؽمك ًمألإُم٤م يم٤من ُمـ  ةش اًمؽميمل، ذم طمرب اًمٌٚم٘م٤من اعمِمٝمقراجلٞم

واًمّمالة ُمـ اجلٞمش واًمدقم٤مي٦م اًمتل سمثقذ٤م ومٞمف: ُمـ وضمقب احلرب ًمٚمقـمـ، وسم٤مؾمؿ اًمقـمـ، 

قم٤مدوا اعم١مذٟملم وإئٛم٦م سمٕم ئٛمٝمؿ إمم يمؾ شم٤مسمقر، وأىم٤مُمقا اًمّمالة أومٚم  قمٚمٛمقا هبذا  ،ف اًمقـمـنموًم

سمٜمِمٞم٩م يم٤من ًمف شم٠مصمػم  د روت اجلرائد أن اًمٕم٤ًميمر عم٤م ؾمٛمٕم٧م إذان ص٤مرت شمٌٙمل سمٙم٤م ً ومٞمٝمؿ، وىم

وؾمقف يرى اًمؽمك ؾمق  قم٤مىم٦ٌم يمٗمر  ،اة  ؿ قمغم اًمٌٚمٖم٤مر فم٤مذًر ر  د اًمٙمَ ٞمٕمقمٔمٞمؿ، ويم٤من شم٠مصمػم ذًمؽ يُ 

 وحم٤موًمتٝم٤م إوم٤ًمد ديـ ؿمٕمٌٝم٤م قمٚمٞمف. ،طمٙمقُمتٝمؿ

ذًمؽ اًمِمٕمقر اًمذي يٜمٗمذ إمم أقم ق وىمد ىم٤مل سمً رك: إن ُمـ شم٠مصمػم اإلي ن ذم ىمٚمقب اًمِمٕم٥م 

اًم٘مٚمقب سم٤مؾمتح٤ًمن اعمقت ذم ؾمٌٞمؾ اًمدوم٤مع قمـ اًمقـمـ، وًمق مل يٙمـ ذٜم٤مك أُمؾ ذم اعمٙم٤موم٠مة: ذًمؽ عم٤م 

٤م يراه وذق ا ُمٝمٞمٛمٜمًذًمؽ عم٤م يِمٕمر سمف يمؾ أطمد ُمـ أن واطمدً  :اؾمتٙمـ ذم اًمْم ئر ُمـ سم٘م٤مي٤م اإلي ن

 .(26-13/25)شمٗمًػم اعمٜم٤مر  :اٟمٔمر .شجي٤مًمد وجي٤مذد ويٛمقت، وإن مل يٙمـ ىم٤مئده يراه
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ٓ  يٗمؽم قمـ ذيمر رسمف أؿمٖمؾ ُم٤م يٙمقن  اًمٜمٍمة واعمثقسم٦م، وومٞمف إؿمٕم٤مر سم٠من قمغم اًمٕمٌد أ

٤ًٌم، وأيمثر ُم٤م ٤م، وأن شمٙمقن ٟمٗمًف جمتٛمٕم٦م ًمذًمؽ، وإن يم٤مٟم٧م ُمتقزقم٦م قمـ  ىمٚم يٙمقن مه 

همػمه، وٟم٤مذٞمؽ سم  ذم ظمٓم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم ذم أي٤مم صٗملم، وذم ُمِم٤مذده ُمع اًمٌٖم٤مة 

واخلقارج: ُمـ اًمٌالهم٦م واًمٌٞم٤من، وًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مين وسمٚمٞمٖم٤مت اعمقاقمظ واًمٜمّم٤مئح دًمٞماًل 

شٗم٤مىمؿ إُمرقمغم أهنؿ يم٤مٟمقا ٓ يِمٖمٚمٝمؿ قمـ ذيمر اهلل ؿم٤مهمؾ وإن شم
(1)

. 

وأُم٤م إُمر سمٓم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف ذٜم٤م ومٝمق صم٤مًم٨م أُمر سم٤مًمٓم٤مقم٦م ذم ذذه اًمًقرة، 

وذق - «ؾاثبتوا»وذق يم٤ًمسم٘مٞمف ُمٓمٚمؼ مل ي٘مٞمد سمٌم ، همػم أن قمٓمٗمف ذٜم٤م قمغم 

جيٕمؾ جم٤مل اًمٓم٤مقم٦م اعم٠مُمقر ومٞمف ذق ُمٞمدان اًم٘مت٤مل، وىمد يم٤مٟم٧م  -«إذا فؼقتم ؾئة»ضمقاب: 

، أُم٤م سمٕمده  اًم٘مٞم٤مدة قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل ًٓ ًمف، ومقضم٧ٌم ـم٤مقمتف سمقصٗمف ىم٤مئًدا ورؾمق

ومتج٥م اًمٓم٤مقم٦م ًمٚم٘م٤مئد ٕٟمف اًم٘م٤مئد، صمؿ ٕن ـم٤مقمتف ـم٤مقم٦م هلل ورؾمقًمف ُم٤م دام حي٤مرب ذم ؾمٌٞمؾ 

اإلؾمالم، وقمغم ذدي ُم٤ٌمدئف. واًمذي ٓ يِمؽ ومٞمف أطمد أن اًمٓم٤مقم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ُمـ أًمزم ُم٤م 

 حيت٤مج إًمٞمف ضمٞمش حي٤مرب، وأهن٤م ُمـ أىمقى قمقاُمؾ اًمٜمٍم.

وأُم٤م إُمر سم٤مًمتٕم٤مون واًمٜمٔم٤مم وم٘مد ضم٤م  ُمـ اًمٜمٝمل قمـ اًمتٜم٤مزع اًمذي 

وم٢من آظمتالف واًمتٜم٤مزع »يٜمتٝمل سم٤معمتٜم٤مزقملم إمم اًمٗمِمؾ واًمْمٕمػ: 

ُمدقم٤مة ًمٚمٗمِمؾ، وذق اخلٞم٦ٌم واًمٜمٙمقل قمـ إُمْم٤م  إُمر، وأيمثر أؾم٤ٌمسمف اًمْمٕمػ 

٤م: واجلٌـ: وًمذًمؽ ومنوذ٤م ذٜم٤م هب . وًمٕمؾ أصؾ اًمتٜم٤مزع ُمـ ٟمزع إمم اًمٌم  ٟمزوقمً 

شُم٤مل إًمٞمف: وم٢من يمؾ واطمد ُمـ اعمتٜم٤مزقملم يٛمٞمؾ إمم همػم ُم٤م يٛمٞمؾ إًمٞمف أظمر
(2)

 ،

                                      

 اًمٙمِم٤مف. (2/129)اًمزخمنمي ( 1)

 .(13/28)اًمًٞمد رؿمٞمد رو٤م، ُمـ شمٗمًػم اعمٜم٤مر ( 2)
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وذذ٤مب اًمريح يٕمٜمل ذذ٤مب اًم٘مقة قمٜمٝمؿ، وفمٝمقر اًمٕمدو قمٚمٞمٝمؿ، ىم٤مل إظمٗمش 

وهمػمه: شمًتٕم٤مر اًمريح ًمٚمدوًم٦م ًمِمٌٝمٝم٤م هب٤م ذم ٟمٗمقذ أُمرذ٤م وي٘مقًمقن: ذ٧ٌم ري٤مح ومالن 

يدإذا داٟم٧م ًمف اًمدوًم٦م، وضمرى أُمرذ٤م قمغم ُم٤م ير
(1)

، يم  ي٘مقًمقن: يمدت رحيف أو 

 ري٤مطمف: إذا وٕمػ أُمره ووًم ٧م دوًمتف. 

سم٘مل إُمر سم٤مًمّمؼم واًمققمد قمٚمٞمف: أُم٤م اعمراد سم٤مًمّمؼم ذٜم٤م ومٝمق اطمت ل 

اعمٙم٤مره واعمِم٤مق ذم ضَمَٚمٍد، وذق صؼم قم  حيٌقن وقمغم ُم٤م يٙمرذقن: إذ ٓ 

 ٜم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:ؾمٌٞمؾ إمم إول، وٓ ُمٗمر ُمـ اًمث٤مين، وأُم٤م اًمققمد وم٤معمراد سمف ذ

، وذق وقمد ُم١ميمد سم٤مًمٜمٍم: ٕن ُمـ يم٤من اهلل ُمٕمف ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ﴿

 سمٛمٕمقٟمتف وشم٠ميٞمده، وسم٤مًمرسمط قمغم ىمٚمٌف وشمثٌٞمتف مل يٖمٚمٌف أطمد. 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿

ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

                                      

 ٞمد ذذا اعمٕمٜمك ىمقل اًمِم٤مقمر: يأورد اًمزخمنمي ًمت٠م( 1)

َٓ  يددددد٤م صددددد٤مطمٌل    سمددددد٤مًمقادي   ٓ طمدددددل  أ

  ٝمؿهمٗمٚمدددددددت ٨م ريدددددددٜمٔمدددددددران ىمٚمدددددددٞماًل شما
 

 سمددددددددددلم أذوادِ  ىمٕمددددددددددقدٌ  إٓ قمٌٞمدددددددددددٌ  

 ٚمٕمددددد٤مدي؟ًمح اًمدددددري ومددددد٢منأم شمٕمددددددوان 
 

با بافصَّ  ت  رِص  ك  » :وذم احلدي٨م ،ٝم٤م اهلل شمٕم٤مممثط إٓ سمريح يٌٕمىممل يٙمـ ٟمٍم  :صمؿ ىم٤مل: وىمٞمؾ

. ا.ذد، همػم أن ذذا اًمتخري٩م اًمث٤مين ٓ يٜم٤مؾم٥م ذٜم٤م: ٕٟمف ضمٕمؾ شمٜم٤مزقمٝمؿ «هؾؽت ظاد بافدبوروأ  

 ت  رِص  ك  »ا ذم ذذ٤مب اًمريح، وُمٕمٚمقم أن اظمتالومٝمؿ ٓ ي١مصمر ذم ذٌقب اًمّم٤ٌم. [طمدي٨م: ُم١مصمرً 

 شم»(م. 933(، وُمًٚمؿ )1335. أظمرضمف اًمٌخ٤مري )«با...بافصَّ 
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گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ڻ ڻ ڻ ڻ 

 . م49-47إٟمٗم٤مل: [ ﴾ھ

شمٜمٝمك ذذه أي٤مت اًمثالث قمـ اًمٌٓمر واًمري٤م : إذ شمٜمٝمك قمـ اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمذيـ 

اؾمتٕمالً  وومخًرا، وشمٔم٤مذًرا سم٤مًمِمج٤مقم٦م واحلٛمٞم٦م،   اًمٜمٌلهم٤مدروا دي٤مرذؿ ًمٞم٘م٤مشمٚمقا 

ن ي١مدوذ٤م صمؿ شمٓمٚم٥م ُمـ اعم١مُمٜملم أن يتقيمٚمقا قمٚمٞمف، وأن يدقمقا ًمف ٟمت٤مئ٩م أقم  ؿ سمٕمد أ

يم  يٜمٌٖمل أن شم١مدى، وشُم٘مدم ًمٚمٙمٗم٤مر ذٜم٤م وصًٗم٤م دىمٞمً٘م٤م، يٙمِمػ قم  ـمٌٕمقا قمٚمٞمف ُمـ 

طمرص قمغم اًمٗمخر، وشمٔم٤مذر سم٤مإلظمالص: إذ شمتحدث قمـ ىمّم٦م ظمروضمٝمؿ ًمٚم٘م٤م  

 اًمرؾمقل واعمًٚمٛملم ذم سمدر، ومت٘مقل:

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿أهي٤م اعم١مُمٜمقن:  ﴾ٺ ٿ﴿

يًتح٘مقذ٤م، يم٤مومريـ سمٜمٕمٛم٦م اهلل، ، أي: ظمرضمقا ُمٜمٝم٤م سمٓمريـ سم  أوشمقا ُمـ ىمقة مل ﴾ٹ

ڤ ڤ ﴿ُمرائلم ًمٚمٜم٤مس هب٤م: ًمٞمثٜمقا قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٖمٜمك، واًم٘مقة، واًمِمج٤مقم٦م واعمٜمٕم٦م. 

، أي: حيٛمٚمقن اًمٜم٤مس قمغم قمداوة رؾمقًمف، وقمغم اإلقمراض قمـ دقمقشمف، ﴾ڤ ڤڦ

ڦ ڦ ڦ ﴿وشمٕمذي٥م ُمـ أضم٤مهب٤م ُم٤م مل يٙمـ ًمف طمٚمٞمػ، أو جمػم أو ىمري٥م ذو ؿم٠من 

تقمم جم٤مزافؿ قمغم ظمروضمٝمؿ ًم٘م٤مل اعم١مُمٜملم، وقمغم : واؾمع اًمٕمٚمؿ واًمًٚمٓم٤من، ومٞم﴾ڄ

 صدذؿ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، سمٛم٘مت٣م ؾمٜمتف ذم ظمٚم٘مف. 

وىمد روى اًمٌٖمقي ذم ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ أن ؾم٥ٌم ٟمزو ٤م ذق ظمروج 

اعمنميملم ُمـ ُمٙم٦م إمم سمدر، وُم٤م يم٤من ُمـ أيب ضمٝمؾ قمٜمدُم٤م ـمٚم٥م ُمٜمف أسمق 

ل: واهلل ٓ ٟمرضمع طمتك َٟمِرَد سمدًرا ومٜم٘مٞمؿ ؾمٗمٞم٤من اًمرضمقع: ٕٟمف أطمرز همػمه، وم٘مد ىم٤م
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صمالصًم٤م ومٜمٜمحر اجلزور وٟمٓمٕمؿ اًمٓمٕم٤مم وٟمً٘مل اخلٛمر وشمٕمزف قمٚمٞمٜم٤م اًم٘مٞم٤من وشمًٛمع سمٜم٤م 

يزاًمقن هي٤مسمقٟمٜم٤م أسمًدااًمٕمرب، ومال 
(1)

ُ٘مقا يمئقس اعمٜم٤مي٤م ُمٙم٤من ». ىم٤مل اًمٌٖمقي:  ًُ ومقاومقذ٤م، وَم

اعم١مُمٜملم أن يٙمقٟمقا اخلٛمر، وٟم٤مطم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمقائح ُمٙم٤من اًم٘مٞم٤من، ومٜمٝمك اهلل قم٤ٌمده 

(2)شُمثٚمٝمؿ، وأُمرذؿ سم٢مظمالص اًمٜمٞم٦م واحل٦ًٌم ذم ٟمٍم ديٜمف، وُم١مازرة ٟمٌٞمف 
. 

وروى اًمٗمخر اًمرازي وأسمق طمٞم٤من أن اًم٥ًٌم ذم ٟمزو ٤م ذق أٟمف عم٤م ورد يمٗم٤مر 

هبداي٤م ُمع  -ويم٤من صديً٘م٤م ًمف-ىمريش اجلحٗم٦م سمٕم٨م اخلٗم٤مف اًمٙمٜم٤مين إمم أيب ضمٝمؾ 

ٛمؽ ص٤ٌمطًم٤م وي٘مقل ًمؽ: إن ؿمئ٧م أن أُمدك سم٤مًمرضم٤مل اسمٜمف: ومٚم  أشم٤مه ىم٤مل: إن أيب يٜمٕم

أُمددشمؽ، وإن ؿمئ٧م أن أزطمػ إًمٞمؽ سمٛمـ ُمٕمل ُمـ ىمراسمتل ومٕمٚم٧م، وم٘م٤مل أسمق ضمٝمؾ: 

ىمؾ ٕسمٞمؽ ضمزاك اهلل واًمرطمؿ ظمػًما، إن يمٜم٤م ٟم٘م٤مشمؾ اهلل يم  يزقمؿ حمٛمد ومق اهلل ُم٤م ًمٜم٤م 

واهلل ُم٤م ٟمرضمع  سم٤مهلل ُمـ ـم٤مىم٦م، وإن يمٜم٤م ٟم٘م٤مشمؾ اًمٜم٤مس ومق اهلل إن سمٜم٤م قمغم اًمٜم٤مس ًم٘مقًة،

قمـ ىمت٤مل حمٛمد طمتك َٟمِرَد سمدًرا ومٜمنمب ومٞمٝم٤م اخلٛمر، وشمٕمزف قمٚمٞمٜم٤م ومٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤من، وم٢من 

سمدًرا ُمقؾمؿ ُمـ ُمقاؾمؿ اًمٕمرب، وؾمقق ُمـ أؾمقاىمٝمؿ، طمتك شمًٛمع اًمٕمرب 

سمٛمخرضمٜم٤م ومتٝم٤مسمٜم٤م آظمر إسمد
(3)

 . 

٤م ُم٤م يم٤من ؾم٥ٌم اًمٜمزول وم٢من اهلل إذ يٜمٝمك اعمًٚمٛملم قمـ اًمٌٓمر واًمري٤م   وأي 

٤مر ىمريش هب٤مشملم اًمّمٗمتلم، وسمّمٗم٦م صم٤مًمث٦م ذل اًمّمد قمـ ؾمٌٞمؾ يّمػ يمٗم

اهلل، صمؿ خيت٤مر اعمّمدر ًمٚمتٕمٌػم قمـ اًمّمٗمتلم، وسمّمٗم٦م صم٤مًمث٦م ذل اًمّمد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل، 

                                      

 شم»[ؾمٌؼ خترجيفم.  (1)

 ذد.1331، ط اًمت٘مدم اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٛمٍم ؾمٜم٦م (3/33)وذق قمغم ذ٤مُمش شمٗمًػم اخل٤مزن ( 2)

 ، ُمددـ اًمتٗمًددػم اًمٙمٌددػم اعمًددٛمك سمدد٤مًمٌحر اعمحددٞمط،(15/172)اًمتٗمًددػم اًمٙمٌددػم، ًمٚمٗمخددر اًمددرازي ( 3)

 .(4/534)ز ٕيب طمٞم٤من إٟمدًم



289 

178 

 

154 

صمؿ خيت٤مر اعمّمدر ًمٚمتٕمٌػم قمـ اًمّمٗمتلم إوًمٞملم ذم يمٗم٤مر ىمريش، ومٞمِمٕمر هبذا أهنؿ 

٦م اًمث٤مًمث٦م اًمٗمٕمؾ جمٌقًمقن قمغم اعمٗم٤مظمرة واًمٕمج٥م، قمغم طملم خيت٤مر ًمتّمقير اًمّمٗم

اعمْم٤مرع، ومٞمِمٕمر سمتٙمرر اًمقصػ ودمدد وىمققمف دون ًمزوم: إذ ُم٤م يم٤مٟمقا ص٤مديـ ىمٌؾ 

 أن يدقمق حمٛمد إمم اهلل. 

ويرى اًمٗمخر اًمرازي أن ذذه أي٦م ختّمص إـمالق إُمر ذم أيتلم اًم٤ًمسم٘متلم: 

قم٦م اهلل ذًمؽ أٟمف شمٕم٤ممم أُمرذؿ ذم أيتلم اًم٤ًمسم٘متلم سم٤مًمث٤ٌمت، وآؿمتٖم٤مل سمذيمر اهلل، وـم٤م

ورؾمقًمف، وآحت٤مد واًمّمؼم، صمؿ هن٤مذؿ ذم ذذه أي٦م قمـ أن يٙمقن احل٤مُمؾ  ؿ قمغم ذًمؽ 

يمٚمف ذق اًمٌٓمر، واًمري٤م ، وأوضم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن ي٘مّمدوا سمف ـمٚم٥م قمٌقدي٦م اهلل، ذم إظمالص 

وشمقاوع
(1)

، وٟمحـ ٟمرى ذذا أيًْم٤م: ٕن اًمٜمٝمل قمـ اًمٌٓمر واًمري٤م  ُمٕمٓمقف قمغم إُمر 

 .﴾ەئ ەئ وئ﴿ذا داظمؾ ذم ضمقاب: سم٤مًمث٤ٌمت وُم٤م سمٕمده، وذق هب

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 . ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ

وذذا أيًْم٤م ُمٕمٓمقف قمغم إُمر سم٤مًمث٤ٌمت وُم٤م سمٕمده، وًمٙمـ قمغم شم٘مدير: اذيمروا، 

أو اذيمر أهي٤م اًمرؾمقل ًمٚمٛم١مُمٜملم، صمؿ ذق ومّمؾ ُمـ ومّمقل اًم٘مّم٦م: ىمّم٦م ظمروج 

ل واعم١مُمٜملم ذم سمدر، ًم٘مد ظمرضمقا سمٓمًرا وُمٗم٤مظمرًة، ورا وا اًمٜم٤مس اًمٙمٗم٤مر ًم٘مت٤مل اًمرؾمق

سمخروضمٝمؿ، وزيـ  ؿ اًمِمٞمٓم٤من أقم  ؿ ذذه: ُمـ صدر قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل، وسمٓمر، وري٤م ، 

وُمـ ظمروج ًم٘مت٤مل حمٛمد وصحٌف، ومراح ي١ميمد  ؿ سمقؾمقؾمتف أهنؿ ًمـ هُيزُمقا، وأٟمف 

                                      

 .(15/173)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ًمف  :اٟمٔمر( 1)
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ق ؾمٞمجػمذؿ، ًمٞمس ذم وؾمع أطمد ُمـ اًمٜم٤مس أن يٜمتٍم قمٚمٞمٝمؿ، وسمخ٤مص٦م أٟمف ذ

ويٜمٍمذؿ قمغم أقمدائٝمؿ ُمـ اعمًٚمٛملم، همػم أن اًمٗمري٘ملم مل يٙم٤مدا يؽماَ ي٤من ويت٘م٤مرسم٤من 

طمتك أهع اًمِمٞمٓم٤من ومقمم ُمدسمًرا ذم ومزع، وأظمذ ي١ميمد سمرا شمف ُمٜمٝمؿ: ٕٟمف يدرك ُمـ 

سمقاـمـ إُمقر ُم٤م ٓ يدريمقن، وٕٟمف خي٤مف اهلل ويرذ٥م سمٓمِمف: وٕن اهلل ؿمديد 

٦م إن ذق أراد قم٘م٤مسمف، وًمٙمـ َأطَمَدَث ذذا يمٚمف ُمـ اًمٕم٘م٤مب ومٚمـ شم٠مظمذه سمف اًمرمح

 اًمِمٞمٓم٤من طم٘مٞم٘م٦ًم، أم ذق متثٞمؾ عم٤م يم٤من ُمـ شمزيٞمٜمف ووؾمقؾمتف؟ 

يروي سمٕمض اعمٗمنيـ قمـ اسمـ قم٤ٌمس واحلًـ أن اًمٙمالم ذٜم٤م ًمٞمس 

قمغم طم٘مٞم٘متف: سمؾ ظمرج خمرج اًمتٛمثٞمؾ سمتِمٌٞمف وؾمقؾمتف سم  ذيمر سمح٤مل 

ٜمف ويقًمٞمف دسمره. ي٘مقل اعم٘مٌؾ قمغم اًمٌم ، وشمريمٝم٤م سمح٤مل ُمـ يٜمٙمص قم

شيم٤من ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمقؾمقؾم٦م ومل يتٛمثؾ  ؿ»اًمزخمنمي: 
(1)

. وي٘مقل اًمٌٞمْم٤موي 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿قمٜمد شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

، ُم٘م٤مًم٦م ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م، واعمٕمٜمك أٟمف أًم٘مك ذم روقمٝمؿ وظمٞمؾ إًمٞمٝمؿ أهنؿ ٓ يٖمٚمٌقن ﴾ڍ

إي٤مه ومٞم  ئمٜمقن أهن٤م وٓ يٓم٤مىمقن: ًمٙمثرة قَمددذؿ وقُمددذؿ، وأومهٝمؿ أن اشم٤ٌمقمٝمؿ 

 ىمرسم٤مت جمػم  ؿ، طمتك ىم٤مًمقا: اًمٚمٝمؿ اٟمٍم إطمدى اًمٗمئتلم، وأومْمؾ اًمديٜملم،

: رضمع ﴾ڎ ڈ ڈ﴿أي: شمالىمك اًمٗمري٘م٤من  ،﴾ڌ ڌ ڎ﴿

اًم٘مٝم٘مري، أي: سمٓمؾ يمٞمده، وقم٤مد ُم٤م ظمٞمؾ إًمٞمٝمؿ أٟمف جمػمذؿ ؾم٥ٌم ذاليمٝمؿ
(2)

. 

ُمٜمٌثلم  ُمٕمٜمك ذذا: أن ضمٜمد اًمِمٞمٓم٤من اخلٌٞم٨م يم٤مٟمقا»وي٘مقل اًمًٞمد رؿمٞمد رو٤م: 

                                      

 .(2/143)اًمٙمِم٤مف ( 1)

ٞمْم٤موي ( 2) ، اعمٓمٌقع ُمٕمف طم٤مؿمٞم٦م ؿمٞمخ زاده، وىمد قمٚمؼ ؿمٞمخ زاده ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم ذذا سم٘مقًمف: (2/313)شمٗمًػم اًم

٤من، وإٟم  وىمع سمٓمريؼ اًمقؾمق» ؾم٦م أظمت٤مر أن شمزيلم اًمِمٞمٓم٤من  ؿ مل يٙمـ سم٠من يتٛمثؾ ويتحقل ذم صقرة إٟم

ـ همػم ىم٤مـمع ٜمد إمم اًمِمٞمٓم٤من، ومال يٕمدل قمٜمف ُم ٤مدر مم٤م ي ٟمف اعمٕمٝمقد اعمت  . اذدشواإلًم٘م٤م  ذم اًمروع: 
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ذم اعمنميملم، يقؾمقؾمقن  ؿ سمٛمالسمًتٝمؿ ٕرواطمٝمؿ اخلٌٞمث٦م ُم٤م يٖمرهيؿ ويٖمرذؿ، يم  

ٌِتقن  يم٤من اعمالئٙم٦م ُمٜمٌثلم ذم اعم١مُمٜملم، يٚمٝمٛمقهنؿ سمٛمالسمًتٝمؿ ٕرواطمٝمؿ اًمٓمٞم٦ٌم ُم٤م ُيَث

سمف ىمٚمقهبؿ، ويزيدذؿ صم٘م٦م سمققمد اهلل سمٜمٍمذؿ، ومٚم  شمرا ت اًمٗمئت٤من وأوؿمؽ أن 

ٜمقده ُمـ سملم اعمنميملم: ًمئال يّمؾ إًمٞمٝمؿ اعمالئٙم٦ُم اعمالسم٦ًُِم يتالمح٤م ومر  اًمِمٞمٓم٤من سمج

ًمٚمٛم١مُمٜملم، ومه٤م ودان ٓ جيتٛمٕم٤من، وًمق اضمتٛمٕم٤م ًم٘م٣م أىمقامه٤م، وذؿ اعمالئٙم٦م قمغم 

أوٕمٗمٝم ، ومخقف اًمِمٞمٓم٤من إٟم  يم٤من ُمـ إطمراق اعمالئٙم٦م جلٜمقده، ٓ قمغم اعمنميملم، 

شيم  ي٘مذف سم٤محلؼ قمغم اًم٤ٌمـمؾ ومٞمدُمٖمف وم٢مذا ذق زاذؼ
(1)

. 

ويذذ٥م سمٕمض اعمٗمنيـ
(2)

إمم أن اًمِمٞمٓم٤من ىمد متثؾ ذم صقرة هاىم٦م سمـ  

سمـ ضمِمٕمؿ سمٜمل ُمدًم٩م ُم٤مًمؽ
(3)

 ًٓ ، طمٞم٨م ىم٤مل ًمٚمٛمنميملم ُم٤م طمٙمتف أي٦م أو

وآظمًرا، وذؿ يٌٜمقن ذذا قمغم رواي٦م ٟم٘مٚمٝم٤م اًمٙمٚمٌل قمـ اسمـ قم٤ٌمس أيًْم٤م، همػم أن 

واي٤مت وأوٕمٗمٝم٤م، اعمحدصملم يّمٗمقن رواي٤مت اًمٙمٚمٌل قمـ اسمـ قم٤ٌمس سم٠مهن٤م ُمـ أوذك اًمر

ذذا، إمم أن ؾمـ اسمـ قم٤ٌمس يقم سمدر مل شمٙمـ ىمد دم٤موزت مخس ؾمٜملم، ومروايتف ٕظم٤ٌمر 

سمدر ُمٜم٘مٓمٕم٦م إذن
(4)

، وٓ يٌٕمد أن شمٙمقن ُمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت
(5()6)

 . 

                                      
 .(13/32)شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ ( 1)

  شم»[سمؾ ذق ىمقل مجٝمقرذؿ، ويٙم٤مد أذؾ اًمتٗمًػم سم٤مٕصمر أٓ حيٙمقا همػمهم.  (2)

  شم»(م. 13/7[اًمٓمؼمي ) (3)

 شم»أذؾ اًمٕمٚمؿ وًمق مل يِمٝمد ُم٤م رواه: ومال يّمح ضمٕمٚمٝم٤م ُمٜم٘مٓمٕم٦مم.  [رواي٦م اًمّمح٤ميب ُم٘مٌقًم٦م قمٜمد( 4)

، وؾمتجد ذٜم٤مك أن ىمّم٦م متثٞمؾ اًمِمٞمٓم٤من ذم صقرة هاىم٦م ىمد روي٧م (13/33)اٟمٔمر: اًمتٗمًػم احلٙمٞمؿ ( 5)

ُمـ ـمري٘ملم آظمريـ: أطمدمه٤م: اًمقاىمدي وذق همػم صم٘م٦م ذم اًمرواي٦م، واًمث٤مين: قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م، وًمٙمٜمٝمؿ 

ًٛمع ُمٜمف، وإٟم  أظمذه قمـ جم٤مذد أو ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، وُمع أهن  ُمـ اًمث٘م٤مت، وُمع أن أمجٕمقا قمغم أٟمف مل ي

رواي٤مت قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمـ أضمقد اًمرواي٤مت، وم٢من صٖمر اسمـ قم٤ٌمس ذم يقم سمدر جيٕمؾ 

 أظم٤ٌمره قمٜمٝم٤م يم  ىمٚمٜم٤م ُمٜم٘مٓمٕم٦م.

ا أن شمٙمقن ُمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت: إذ ذل طمٙم٤مي٦م قمـ يقم ُمـ أ (6) ي٤مم اإلؾمالم مم٤م يًتٗمٞمض ذيمر [سمؾ سمٕمٞمد ضمد 

 شم»م. ُم٤م ومٞمف قمغم أًمًٜم٦م اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ؿمٝمدوه، وقمٜمٝمؿ أظمذ اسمـ قم٤ٌمس 
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وًمتٛمثٞمؾ اًمِمٞمٓم٤من ذم صقرة هاىم٦م سم٤مًمذات أصؾ يذيمره ذ١مٓ  

ٟمف يم٤مٟم٧م اعمٗمنون ويٜم٘مٚمقٟمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس وهمػمه، وذذا إصؾ ذق أ

سملم ىمريش وسملم سمٙمر قمداوة وطمرب ؾم٤مسم٘م٦م، ومخ٤موم٧م ىمريش أن ي٘م٤مشمٚمٝم٤م سمٜمق سمٙمر ذم 

واعم١مُمٜملم: ويم٤من هاىم٦م ُمـ زقم   سمٜمل سمٙمر وأذاومٝمؿ، وم٤مظمت٤مر  ^أصمٜم٤م  ىمت٤م ٤م ًمٚمٜمٌل 

اًمِمٞمٓم٤من صقرشمف ًمتٓمٛمئـ ىمريش قمٜمدُم٤م شمراه ي٘م٤مشمؾ ذم صٗمقومٝم٤م، صمؿ راح يث٧ٌم 

(1)﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴿رضم٤م ٤م سم٘مقًمف: 
 ،

همػم أن اًمٗمئتلم مل شمٙم٤مدا شمؽما ي٤من طمتك ومم ذ٤مرسًم٤م وذق يتؼمأ ُمـ اًمٙمٗم٤مر، ومٚم  قم٤مدت 

ومٚمق ؿ اعمٜمٝمزُم٦م إمم ُمٙم٦م راطمقا ي٘مقًمقن: ذزُمٜم٤م هاىم٦م، يريدون أٟمف ختغم قمٜمٝمؿ، وذؿ 

أؿمد ُم٤م يٙمقٟمقن طم٤مضم٦م إًمٞمف، ومٙم٤من ذق ؾم٥ٌم ذزيٛمتٝمؿ، وًمٙمٜمف ىم٤مل  ؿ سمٚمٖمٜمل أٟمٙمؿ 

اهلل ُم٤م ؿمٕمرت سمًػميمؿ طمتك سمٚمٖمتٜمل ذزيٛمتٙمؿ،  شم٘مقًمقن: إين ذزُم٧م اًمٜم٤مس، ومق

وىم٤مًمقا ًمف: أُم٤م أشمٞمتٜم٤م ذم يقم يمذا؟ ومحٚمػ  ؿ أٟمف مل ي٠مفؿ ذم ذذا اًمٞمقم، صمؿ أؾمٚمٛمقا 

ومٕمٚمٛمقا أن اًمذي رأوه يقم سمدر مل يٙمـ هاىم٦م، سمؾ يم٤من ذق اًمِمٞمٓم٤من 
(2)

 . 

                                      
 شم»(م. 13/8[اًمٓمؼمي ) (1)

(2 ) : ًٓ ٟمٜم٤م ٓ ٟمٕم٘مٚمٝم٤م أُم٤م أن اًمِمٞمٓم٤من ىمد ىم٤مل  ؿ أو  ٕ چ چ ﴿ٟم١ميمد ذٜم٤م أٟمٜم٤م ٓ ٟمًٞمغ ذذه اًمرواي٦م:

ُم٤مٟمع ُمـ أن ، ومال يِمٝمد ًمّمح٦م اًمرواي٦م: إذ ٓ ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ

يقؾمقس  ؿ هبذا، ومٞمٕمؼم قمـ اًمقؾمقؾم٦م سم٤مًم٘مقل: ٕهن٤م ُم٘م٤مًم٦م ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م، يم  ىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي، وأُم٤م أٟمف ىم٤مل 

، ومال ﴾ڳ ڳ ڳ ڳژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ﴿ ؿ أظمػًما: 

ٟمف ٓ يٕم٘مؾ أن خي٤مـمٌٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من هبذا وذؿ   ٕ دًمٞمؾ ومٞمف ًمٚمرواي٦م أيًْم٤م، سمؾ ًمٕمؾ ومٞمف دًمٞماًل ودذ٤م:

ف، ومل حيدصمٝمؿ سمف طمتك ٓ يٗم٧م  ذم  حي٤مرسمقن احلؼ، ًَ ث هبذا ٟمٗم وي٘م٤مشمٚمقن اًمداقملم إمم اهلل، ومٝمق إذن طمد 

: ٕهن٤م اؾمتٕم٤مرة ًمٚمتٕمٌػم قمـ ﴾ڎ ڈ ڈ﴿قمْمدذؿ، يمذًمؽ ٓ دًمٞمؾ ًمٚمرواي٦م ذم ىمقل أي٦م: 

 اًمؽماضمع، وًمٚمٗمزع اًمذي اؾمتقمم قمغم اًمِمٞمٓم٤من قمٜمدُم٤م رأى اعمالئٙم٦م. 
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ٔي٦م سمٕمد ذذا إي   إمم أن ُمنميمل ىمريش يم٤مٟمقا يِمٕمرون سمْمٕمػ ُمقىمٗمٝمؿ  وذم ا

ٞمٚمف حمٛمد. يدل قمغم ذذا اًمِمٕمقِر ىمقُل  ُمـ احلؼ اًمذي يدقمق إًمٞمف وي٘م٤مشمؾ ذم ؾم

، وومٞمٝم٤م ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴿اًمِمٞمٓم٤من  ؿ: 

ـ اًمِمٞمٓم٤من أُم٤مم احلؼ: وم٘مد أهع ومتخغم قمٜمٝمؿ قمٜمدُم٤م شمرا ت اًمٗمئت٤من، وسم٤مدر  يمذًمؽ شمّمقير جلٌ

در اًمٜمٍم، وهبذا وم٠مقمٚمـ سمرا شمف ُمٜمٝمؿ، وي٠مؾمف ُمـ ٟمٍمذؿ، وظمقومف ُمـ اهلل قمٜمدُم٤م أطمس سمقا

ٞم٦م قمجٞم٦ٌم ُمزج سملم اًمّمدق واًمٙمذب، وهم٤مًمط ُمٖم٤مًمٓم٦م إسمٚمًٞم
(1)

 . 

ذٙمذا يم٤مٟم٧م طم٤مل اًمٙمٗم٤مر واًمِمٞمٓم٤من ذم ذًمؽ اًمٞمقم، ومٙمٞمػ يم٤مٟم٧م 

 طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم ووٕمٗم٤م  اإلي ن؟ 

 ذذه صم٤مًمث٦م أي٤مت شمتحدث قمٜمٝمؿ ًمتٙمٛمؾ اًمّمقرة: 

﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ﴿
(2)

، ومٝمؿ 

                                      

 ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴿يتحدث اعمٗمنون قمـ ىمقل اًمِمٞمٓم٤من: ( 1)

أن شمٙمقن طم٤مًمٞم٦م أو ُمٕمٓمقوم٦م، واعمٕمٜمك قمغم يمال اًمت٘مديريـ  ﴾ڇ ڇ ڍڍ﴿ومٞمجٞمزون ذم مجٚم٦م 

ذق اجل٤مر واعمجرور سمٕمدذ٤م: إذ ًمق يم٤من صٗم٦م ٓ ظمؼًما، ًمٜمّم٥م آؾمؿ  (ٓ)واوح. وي٘مررون أن ظمؼم 

ا، وٓ ومٞم٘مقًمقن: إٟمف ىمد يمذب ذم ذذ ﴾ڳگ گ گ﴿ومل يٌلم، يمذًمؽ يتحدصمقن قمـ ىمقًمف أظمػًما: 

ٟمف فمـ  ٟمف رأى اعمالئٙم٦م، أوٕ  قمج٥م ذم أن يٙمذب إسمٚمٞمس، وًمٙمٜمٝمؿ جيٞمزون أن يٙمقن ىمد ظم٤مف ومٕماًلٕ 

 أن يقم سمدر ذق اًمٞمقم اًمذي ُأٟمٔمر إًمٞمف، وأن وىم٧م ذاليمف ىمد طم٤من. يمذًمؽ يتحدصمقن قمـ مجٚم٦م:

٤ًٌم ُمـ اهلل قمغم  ﴾ڳ ڳ ڳ﴿ ومٞمجٞمزون أن شمٙمقن ُمـ يمالم اًمِمٞمٓم٤من،  وأن شمٙمقن شمٕم٘مٞم

 ادقمك ومٞمف اخلقف ُمـ اهلل.ىمقًمف اًمذي 

شمرى... ُم٤م اًمذي ٟمّم٥م إذ ذذه؟ ىمٞمؾ: ذق اذيمروا ُم٘مدًرا، وىمٞمؾ: سمؾ ذق زيـ، أو ٟمٙمص، أو اًمّمٗم٦م ( 2)

ومٞمٝم٤م  شإذ»ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م. وًمٕمؾ قمدم قمٓمػ أي٦م قمغم اًمتل ىمٌٚمٝم٤م يرضمح يمقن ٟم٤مص٥م  شؾمٛمٞمع قمٚمٞمؿ»

 =      اًمٚمتلم ظمتٛم٧م هب ، واعمٕمٜمك قمغم أو اًمّمٗمتلم شزيـ أو ٟمٙمص»ذق أطمد اًمٗمٕمٚملم ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م: 
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، ه  صم٤ٌمت اعم١مُمٜملم أُم٤مم صمالصم٦م أُمث٤م ؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر، إذن مل يًتٓمٞمٕمقا أن يدريمقا ا ًمن 

واؾمت شمتٝمؿ ذم ىمت٤م ؿ طمتك فمٗمروا سم٤مًمٜمٍم قمٚمٞمٝمؿ، وإٟمف عمٜمٓمؼ اعمٜم٤موم٘ملم ووٕمٗم٤م  

اإلي ن، ٓ ُيٜمتٔمر ُمٜمٝمؿ ظمػٌم ُمٜمف: ًم٘مد يم٤مٟم٧م أؾم٤ٌمب اًمٜمٍم اًمذي فمٗمر سمف اعم١مُمٜمقن ذم 

أًمًٜمتٝمؿ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم، ووٕمٗم٤م   سمدر ُمٕمٜمقي٦م يمٚمٝم٤م، واعمٜم٤موم٘مقن يمٗم٤مر اًم٘مٚمقب وإن ٟمٓم٘م٧م

اإلي ن مل يًتِمٕمروا ُم٤م يٌٕم٨م اإلي ن ذم اًم٘مٚمقب ُمـ ىمقة، وُم٤م يٖمرس ذم اًمٜمٗمقس ُمـ 

اؾمتٕمداد ًمٚمتْمحٞم٦م، وذم ُمثؾ ذذه اًم٘مٚمقب اعمٞمت٦م واعمرى
(1)

ٓ يٗمن إىمدام صمالصم ئ٦م ُمـ  

وم   اعم١مُمٜملم قمغم ىمت٤مل أًمػ ُمـ اًمٙمٗم٤مر، إٓ قمغم أٟمف ًمقن ُمـ أًمقان اًمٖمرور سم٤مًمٜمٗمس،

 سم٤مًمٙمؿ واًمٙمثرة ذل اًمتل اؾمتٕمدت وطمدذ٤م خلقض اعمٕمريم٦م. 

: أوًمئؽ اًمذيـ ئمٝمرون اإلي ن ويٌٓمٜمقن ﴾ڱ ڱ ڱ﴿

، أي: ؿمٌٝم٤مٌت دمٕمؾ إي هنؿ ﴾ں ں ڻ ڻ﴿اًمٙمٗمر، 

يؽماوح سملم اًم٘مقة واًمْمٕمػ، ويت٠مرضمح سملم اًمٞم٘ملم واًمِمؽ، ًمٙمـ... اعمٜم٤موم٘مقن ذؿ، أم 

اعمنميمقن، أم وٕم٤مف اإلي ن ُمـ اعم١مُمٜملم؟ 
(2)

أي: ظمدقمٝمؿ،  ،﴾ڻ ڻ ۀۀ﴿: 

                                      

ول: زيـ اًمِمٞمٓم٤من ًمٚمٙمٗم٤مر أقم  ؿ طملم يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن ي٘مقًمقن... إًمخ، وقمغم اًمث٤مين: ٟمٙمص اًمِمٞمٓم٤من =  ٕا

قمغم قم٘مٌٞمف طملم يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن ي٘مقًمقن... إًمخ، وقمغم اًمث٤مًم٨م: وإن اهلل ًمًٛمٞمع عم٤م ي٘مقًمف اعمٜم٤موم٘مقن قمٚمٞمؿ هبؿ... 

شمدظمؾ  -وذل مجٞمًٕم٤م أومْمؾ ذم ٟمٔمرٟم٤م ُمـ شم٘مدير قم٤مُمؾ حمذوف ًمٚمٔمرف-ات اًمثالصم٦م إًمخ. وقمغم ذذه اًمت٘مدير

ـ ضمقاب اًمنمط:  ـ ُمٕمٓمقوم٦م قمغم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م. شإذا ًم٘مٞمتؿ ومئ٦م»أي٦م وٛم  ، وإن مل شمٙم

ٟمحـ ٟمٕمت٘مد أٟمف ُم٤م دام ذم ىمٚمقب وٕم٤مف اإلي ن ُمـ اعم١مُمٜملم ُمرض وم٢من ىمٚمقب اعمٜم٤موم٘ملم ٓ سمد أن شمٙمقن ( 1)

، ومٝمل إذن وم٘مدت اًمّمٗم٦م ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ شمٕم٤ممم وذق يّمػ اًمٙمٗم٤مر: ُمٞمت٦م، أو يم  ىم٤مل اهلل

 إومم اًمتل شمٙمقن هب٤م ىمٚمقسًم٤م، وذل هبذا يم٠مهن٤م همػم ُمقضمقدة، أو ذل ُمٞمت٦م. 

ذٙمذا ردد ُمٕمٔمؿ اعمٗمنيـ، أُم٤م ومٜمحـ ومٜمرضمح أن اعمراد هبؿ وٕم٤مف اإلي ن ُمـ اعم١مُمٜملم ظم٤مص٦م: ٕن ( 2)

٤م ىمٌؾ اًمقاو، واًمٕمٓم ػ ي٘متيض اعمٖم٤ميرة، واعمنميملم ىمد ُم٣م احلدي٨م قمٜمٝمؿ ذم أي٦م اعمٜم٤موم٘ملم ُذيمروا ٟمّم 

 اًم٤ًمسم٘م٦م، ومال داقمل إلقم٤مدشمف ذٜم٤م.
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واإلؿم٤مرة ًمٚمٛم١مُمٜملم سم٤مًمٓمٌع، أُم٤م يمٞمػ همرذؿ ومذًمؽ أٟمف ضمٕمٚمٝمؿ يتقمهقن ُم٘مقُم٤مت 

ًمٚمٜمٍم همػم اًمتل يٗمٝمٛمٝم٤م اًمٜم٤مس، ومحٚمٝمؿ قمغم اًمٓمٛمع ذم اًمٗمقز، قمغم طملم ٓ يتقىمع  ؿ 

أطمد إٓ ا زيٛم٦م. وإٓ ومٕمغم أي أؾم٤مٍس همػِم اًمٖمرور سم٤مًمديـ ظمرضمقا ذم ذذه اًم٘مٚم٦م همػِم 

 ٕمدة: ًمٞم٘م٤مشمٚمقا ىمريًِم٤م ذات اًمٙمثرة وآؾمتٕمداد واًم٘مقة؟!.اعمًت

، ذذا ذق ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

إؾم٤مس اًمذي يٌٜمل قمٚمٞمف اعم١مُمٜمقن، ٓ شمراه قمٞمقن اعمٜم٤موم٘ملم ووٕم٤مف 

اإلي ن: ٕن ورا  ذذه اًمٕمٞمقن ىمٚمقسًم٤م ُمرى، وىمٚمقسًم٤م ُمٞمت٦م. إٟمف اًمتقيمؾ قمغم اهلل، يرد سمف 

رور ُمـ آُمٜمقا سمف، وضم٤مذدوا ذم ؾمٌٞمٚمف. وإن اهلل ًمٕمزيز اهلل قمغم أوًمئؽ اًمذيـ رُمقا سم٤مًمٖم

هم٤مًم٥م قمغم أُمره، طمٙمٞمؿ يْمع يمؾ أُمر ذم ُمقوٕمف، وم٠مي دقم٤مُم٦م أىمقى ُمـ آقمت د 

قمٚمٞمف، وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمف، وشمٗمقيض إُمقر يمٚمٝم٤م إًمٞمف؟، وذؾ يتخغم اًمٕمزيز اًمذي ٓ قمزيز 

ر، وإن يمثروا ُمثٚمف قمٛمـ ي١مُمـ سمف ذم اقمتزاز سم٘مقشمف؟، وذؾ يٜمٍم احلٙمٞمؿ سم٤مـمؾ اًمٙمٗم٤م

واؾمتٕمدوا قمغم طمؼ اعم١مُمٜملم وإن يم٤مٟمقا ىمٚم٦م همػم ُمًتٕمدة 
(1)

 . 

﮳  ﮴ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ ے ۓ ۓ ﮲

ۋ ۅ ۅ ۉ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 . م51-53[إٟمٗم٤مل:  ﴾ۉ ې ې ې ې

 أعمحٛمٍد ظم٤مص٦ًم ذذا اخلٓم٤مب، أم ذق ظمٓم٤مب ًمٙمؾ ُمـ يرى؟ ٟمحـ ٟمرضمح اًمث٤مين.

شمرده ُم٤موٞم٤ًم، يم   شًمق»وىمد اظمتػم اعمْم٤مرع ذٜم٤م ًمٞمّمقر ذذا اًمٖمرض، وإن يم٤مٟم٧م 

 ي٘مقل اًمٜمح٤مة.

                                      
ًمٞم٧ًم ضمقاب اًمنمط، سمؾ ذل دًمٞمؾ ذذا اجلقاب  ﴾ھ ھ ھ ھ﴿واوح أن مجٚم٦م: ( 1)

 اًمذي ٟمٛمٞمؾ إمم شم٘مديره سمٛمثؾ: ومًٞمٜمٍمه اهلل اًمٕمزيز احلٙمٞمؿ. 
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قمغم أٟمف ٓ ُمٗمر ُمـ ذذا اعميض إذا يم٤من اعم٘مّمقد سم٤مًمذيـ يمٗمروا ذٜم٤م ذؿ ىمتغم 

 اعمنميملم ذم سمدر ظم٤مص٦م، وسمح٥ًم أن اًمًٞم٤مق ي٘متْمٞمف.

وواوح أن وم٤مقمؾ اًمتقذم ذق اهلل، وقم٤مُمؾ اًميب ذؿ اعمالئٙم٦م، همػم أن سمٕمض 

اعمالئٙم٦م، وأن ُمٗمٕمقًمف وذق: اًمذيـ اعمٗمنيـ يرون أن اًمٗمٕمؾ يتقرم أيًْم٤م ُمًٜمد إمم 

يمٗمروا، إٟم  ىمدم قمغم اًمٗم٤مقمؾ: ًمالذت م سمف، وٟمرى ٟمحـ أن إول أسمٚمغ: ٕن شمٗمّمٞمؾ 

اعمرئل سمجٛمٚم٦م ُمًت٠مٟمٗم٦م ظمػم ُمٜمف سمجٛمٚم٦م احل٤مل، وٕن إؾمٜم٤مد اًمتقذم إمم اهلل أيمثر 

ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذٜم٤م، وسمخ٤مص٦م أن اعمالئٙم٦م ييسمقن 
(1)

 . 

قمٜمدُم٤م يتقوم٤مذؿ اهلل: ًمٚمتٕمذي٥م  وًمٙمـ عم٤مذا ييب اعمالئٙم٦م اًمٙمٗم٤مر

 واإليالم، أم آؾمتٝمزا  واًمًخري٦م؟ 

دسم٤مر ُمٙم٤مًٟم٤م  ٟمح٥ًم أن اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًميب ذٜم٤م ذل اًمًخري٦م، وم٢من اظمتٞم٤مر اًمقضمقه وٕا

دسم٤مر ومألهن٤م اعمٙم٤من  ٤من، وأُم٤م ٕا ًمٚميب يقطمل هبذا: أُم٤م اًمقضمقه ومألهن٤م أيمرم قمْمق ذم اإلًٟم

 قمـ أن ُييسمقا قمٚمٞمف! قمغم أن ذذا ٓ يٜمٗمل أن اًمذي يٙمره اًمٜم٤مس أن يتحدصمقا قمٜمف، ومْماًل 

دسم٤مر يمٜم٤مي٦م قمـ فمٝمقرذؿ وأىمٗمٞمتٝمؿ، وأن  شمٙمقن اًمقضمقه يمٜم٤مي٦م قم  أىمٌؾ ُمـ اعمنميملم، وٕا

قمْم٤م  ٟمف ىمد وىمع قمغم مجٞمع ٕا يٙمقن اًميب هبذا ًمٚمتٕمذي٥م واإليالم:ٕ 
(2)

. 

ويمٞمٗم  يم٤مٟم٧م اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًميب ومٝمق ٟمّمٞمٌٝمؿ ُمـ اًمٕمذاب ذم ذذه 

ُم٤م اًمٕم٘م٤مب اًمذي ُأقِمد   ؿ ذم أظمرة ومٞمِمػم إًمٞمف ىمقل اعمالئٙم٦م احلٞم٤مة، أ

                                      
ٕمده قمغم ذذا اًمرأي، أُم٤م قمغم اًمرأي أظمر ومٝمل وم٤مقمؾ يتقرم، شمٕمرب اعمالئٙم٦ُم ُمٌتدًأ ظمؼُمه اجلٛمٚم٦ُم اًمتل سم( 1)

 قمغم اًمث٤مين.  -طم٤مل ُمـ اًمٗم٤مقمؾ وذق اعمالئٙم٦م -قمغم إول-ومجٚم٦م ييسمقن ظمؼٌم ًمٚمٛمٌتدأ 

ُمـ سملم أرا  اًمتل ىمٞمٚم٧م ذٜم٤م: أن اعم١مُمٜملم يم٤مٟمقا ييسمقن وضمقه اًمٙمٗم٤مر ذم سمدر، وأن اعمالئٙم٦م يم٤مٟمقا ( 2)

ُمـ ىمٌؾ أن اعمالئٙم٦م مل شم٘م٤مشمؾ ذم سمدر، وُمـ صمؿ ٟمرومض مجٞمع اًمرواي٤مت اًمتل ييسمقن أدسم٤مرذؿ، وىمد سمٞمٜم٤م 

 شمث٧ٌم ُمِم٤مريمتٝمؿ ذم اًم٘مت٤مل، ٓ ٟمًتثٜمل واطمدة ُمٜمٝم٤م. 
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، ومٝمق ُم٘مقل ومٕمؾ حمذوف ُمٕمٓمقف قمغم ﴾ۈ ۈ ٴۇ... ﴿ ؿ:

ييسمقن، شم٘مديره: وي٘مقًمقن  ؿ: ذوىمقا قمذاب احلريؼ، أي: قمذاب اًمٜم٤مر، أو 

قمذاب أظمرة: إٟمذاًرا  ؿ طملم اًميب سم  يٜمتٔمرذؿ ذٜم٤مك، أو فٙمً  هبؿ ذم أظمرة 

 ذوىمقن قمذاب اًمٜم٤مر ومٕماًل. طملم ي

ويٕمٚمؾ اهلل اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ ًمٚميب ذٜم٤م، وًمٚمٕمذاب ذٜم٤مك: إذ ي٘مقل  ؿ: 

، ومٝم  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿

ؾم٤ٌٌمن ٓ ؾم٥ٌٌم واطمد: أو  : أٟمٙمؿ ىمد يمٗمرشمؿ سم٤مهلل، وصددشمؿ قمـ ؾمٌٞمٚمف، وطم٤مرسمتؿ 

: رؾمقًمف، ومًخرشمؿ قم٘مقًمٙمؿ وطمقاؾمٙمؿ مجٞمًٕم٤م ًمٚمنم، وهبذا اؾمتح٘م٘متؿ قم٘م٤مسم٦م. واًمث٤مين

أن اهلل ًمٞمس ُمـ ؾمٜمتف أن ئمٚمؿ أطمًدا ُمـ قمٌٞمده، وًمق ُمث٘م٤مل ذرة، ومٚمق أٟمف ضمٕمٚمٙمؿ 

يم٤معم١مُمٜملم سمف، واًمداقملم إمم ؾمٌٞمٚمف، واعمح٤مرسملم ُمع رؾمقًمف ًمٙم٤من ذذا فمٚمً  ُمٜمف  ١مٓ ، 

ٿ ٿ ﴿وًمٙم٤من اًمديـ قمًٌث٤م، وىمد شمٜمزه ؾمٌح٤مٟمف قمـ اًمٔمٚمؿ واًمٕم٨ٌم، وىم٤مل قمـ ٟمٗمًف: 

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿، م28[ص: 

 ،م21[اجل٤مصمٞم٦م: ﴾ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ

 .م36-35[اًم٘مٚمؿ:  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ەئ ەئ وئ وئ﴿

وذٜم٤م يٓمٞمؾ اعمٗمنون احلدي٨م قمـ اًمٔمٚمؿ: ُم٤م ذق؟ وعم٤مذا اظمت٤مر اهلل 

؟   ًمٜمٗمٞمف قمـ ذاشمف صٞمٖم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م، ُمع أن يمؾ فمٚمؿ ُمٜمٗمل قمٜمف ُمٝم  ىمؾ 

دون إذٟمف ومخٓم٠م: ٕن اهلل  أُم٤م شمٗمًػم اًمٔمٚمؿ سم٠مٟمف ذق اًمتٍمف ذم ُمٚمؽ اًمٖمػم
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يٛمٚمؽ يمؾ ر ، ومال يٜمٌٖمل أن يٜمٗمل قمـ ٟمٗمًف اًمٔمٚمؿ هبذا اعمٕمٜمك اًمذي يقذؿ أن 

ًمٖمػمه ُمٚمًٙم٤م ًمٞمس ًمف، وإٟم  اعمراد سمٜمٗمل اًمٔمٚمؿ قمـ ذات اهلل أٟمف ٓ يٜم٘مص أطمًدا ُمـ 

 أضمر قمٛمٚمف واجلزا  قمٚمٞمف ؿمٞمًئ٤م، وٓ يٕم٤مىم٥م أطمًدا سمٖمػم اؾمتح٘م٤مق ًمٚمٕم٘مقسم٦م.

ٖم٦م ومٚمٕمؾ اعمراد هب٤م أٟمف ًمق مل يٕم٤مىم٥م اًمٙمٗم٤مر قمغم يمٗمرذؿ وىمت٤م ؿ ًمٚمرؾمقل وأُم٤م صٞمٖم٦م اعم٤ٌمًم

ًمٙم٤من فمٚمٛمف ًمٚمٛم١مُمٜملم يمٌػًما، أو أن اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٔمٚمؿ يٕمدُّ يمثػًما سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٕمدًمف اعمٓمٚمؼ 

ورمحتف اًمقاؾمٕم٦م، ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: إن اعم٤ٌمًمٖم٦م ذٜم٤م ًمٙمثرة اًمٕمٌٞمد، ٓ ًمٙمثرة اًمٔمٚمؿ، أو أن 

ؾ ذل ًمٚمٜم٥ًم، وُمٕمٜم٤مذ٤م: ًمٞمس سمذي فمٚمؿ اًمّمٞمٖم٦م ًمٞم٧ًم ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م، سم
(1)

 . 

وًم٘مد أظمذ اهلل يمٗم٤مر ىمريش سمٙمٗمرذؿ، ومٜمٍم حمٛمًدا قمٚمٞمٝمؿ ذم سمدر، 

٤ًٌم، صمؿ  وضمٕمؾ اعمالئٙم٦م ييسمقن وضمقذٝمؿ وأدسم٤مرذؿ حت٘مػًما  ؿ أو شمٕمذي

شمققمدذؿ سمٕمذاب اًمٜم٤مر همػَم فم٤ممل  ؿ. ومٝمؾ  ؿ ذم ذذا يمٚمف ؿمٌٞمف ُمـ إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م؟ 

ًمذي ومٕمٚمقه، وذًمؽ اًمذي وُمٕمؾ هبؿ، يمآل ومرقمقن واًمذيـ ُمـ ٟمٕمؿ، وم٢مهنؿ ذم ذذا ا

 ىمٌٚمٝمؿ. وذذا ذق ُم٤م شمٕم٤مجلف أي٤مت اًمثالث اًمتل شم٘مقل: 

ى ائ ائەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ 

ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ 

 .م54-52[إٟمٗم٤مل:  ﴾ڃ ڃ

                                      

، وذق قمغم (2/45)اٟمٔمر: يمت٤مب أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ ذم سمٞم٤من أؾمئٚم٦م وأضمقسم٦م ُمـ همرائ٥م اًمتٜمزيؾ، ًمٚمرازي ( 1)

ـ  سمف اًمرمحـ، ُمـ وضمقه )ذ٤مُمش يمت٤مب اًمٕمٌٙمري   .(اإلقمراب واًم٘مرا ات ذم مجٞمع اًم٘مرآنإُمال  ُم٤م ُم
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ار قمغم اًمٌم ، ًمٙمـ اعمراد سمف ذٜم٤م اًمِم٠من واًمٕم٤مدة، ومٝمل وأصؾ اًمدأب آؾمتٛمر

ؾمٜم٦م اهلل ذم اًمٙمٗم٤مر إذن... يمٗمَر آُل ومرقمقن سمٛمقؾمك، ويمٗمر سمٜمقح ىمقُُمف، ويمذسم٧م قم٤مٌد 

ذقًدا، وم٠مظمذ اهلل ذذه إىمقام سم  يم٤من ُمـ شمٙمذيٌٝمؿ ًمٚمرؾمؾ اًمذيـ أرؾمٚمقا إًمٞمٝمؿ، مل 

ٝمؿ، مل متٜمٕمف ُمـ ذًمؽ ىمقة ئمٚمؿ أطمًدا ُمٜمٝمؿ ُمث٘م٤مَل ذرة، وٟمٍم رؾمقًمف واعم١مُمٜملم قمٚمٞم

أو يمثرة. ويمذًمؽ يم٤من ُمقىمػ ُمنميمل ىمريش ُمـ رؾمقًمف حمٛمد، ومٜمٍمه قمٚمٞمٝمؿ ذم 

سمدر، ويم٤من ٟمٍمه ًمف ذق ُم٘مت٣م ؾمٜمتف: وإن اهلل ًم٘مقي ؿمديد اًمٕم٘م٤مب عمـ يًتحؼ 

ذذا اًمٕم٘م٤مب، همػم أٟمف يٛمكم ًمٚمٔم٤ممل: ٕن ًمٙمؾ ر  أضماًل قمٜمده، وم٢مذا ُم٤م أظمذ اًمٔم٤ممل 

 ^ىم٤مل رؾمقل اهلل سمٕمد ذًمؽ مل يٗمٚمتف، يم  
(1)

 . 

 ويتٌع اهلل شم٘مرير ؾمٜمتف ذم اًمٙمٗم٤مر ُمـ ظمٚم٘مف سمتٕمٚمٞمٚمٝم٤م: إذ ي٘مقل:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ﴿

ومٙمؾ إٟم٤ًمن أو ىمقم إٟم  اؾمتحؼ ٟمٕمٛم٦م اهلل سم٥ًٌم رؿمحف : ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ

 ٤م، وُم٤م داُم٧م طم٤مًمف اًمتل اؾمتقضم٥م هب٤م ذذه اًمٜمٕمٛم٦م سم٤مىمٞم٦م وم٢من ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمف سم٤مىمٞم٦م، 

شمتٖمػم طم٤مًمف ومٞمٙمٗمر سمٜمٕمٛم٦م اهلل، ويٙمذب رؾمٚمف، ويّمد قمـ ؾمٌٞمٚمف ومًٞمًٛمع أُم٤م طملم 

 اهلل ذًمؽ ُمٜمف ويٕمٚمٛمف، صمؿ يٌدًمف سمٜمٕمٛمف ٟم٘مٛم٦م، وسمرمحتف قمذاسًم٤م. 

وًمألؾمت٤مذ اإلُم٤مم حمٛمد قمٌده ُم٘م٤مًم٦م ٟمنمذ٤م ذم صحٞمٗم٦م اًمٕمروة اًمقصم٘مك 

أرؿمدٟم٤م ؾمٌح٤مٟمف، ذم حمٙمؿ آي٤مشمف، إمم أن »واومتتحٝم٤م هبذه أي٦م ىم٤مل ومٞمٝم٤م: 

                                      

شمٗمًػم ًمدأهبؿ اًمذي ومٕمٚمقه،ٓ  ًمدأب ): ﴾ۇئ ۆئ ۆئ  ﴿ي٘مقل اإلُم٤مم أسمق اًمًٕمقد ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ( 1)

آل ومرقمقن وٟمحقذؿ، يم  ىمٞمؾ، وم٢من ذًمؽ ُمٕمٚمقم ُمٜمف سم٘مْمٞم٦م اًمتِمٌٞمف، وذق يمالم وضمٞمف ذم ٟمٔمرٟم٤م، وي٘مقل ذم 

ٞم٦م، ُمع اإلؿم٤مرة إمم أن  ؿ ُمـ يمٗمرذؿ : ًمت٠ميمٞمد ُم٤م أوم٤مده اًمٗم﴾ۈئ ۈئ ېئېئ﴿شمٗمًػم:  ٤م  ُمـ اًمًٌ

ـ قمٜمدٟم٤م، اٟمٔمر: )(ذٟمقسًم٤م أظمَر عم٤م دظمؾ ذم اؾمتت٤ٌمع اًمٕم٘م٤مب ـ شمٗمًػمه.(2/233، وذق ختري٩م طمً  ، ُم
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ُم٤م ؾم٘مٓم٧م ُمـ قمرش قمزذ٤م، وٓ سم٤مدت وحمل اؾمٛمٝم٤م ُمـ ًمقح اًمقضمقد إٓ سمٕمد إُمؿ 

ٟمٙمقهب٤م قمـ شمٚمؽ اًمًٜمـ اًمتل ؾمٜمٝم٤م اهلل قمغم أؾم٤مس احلٙمٛم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م، إن اهلل ٓ يٖمػم ُم٤م 

سم٘مقم ُمـ قمزة وؾمٚمٓم٤من، وروم٤مذ٦م وظمٗمض قمٞمش، وأُمـ وراطم٦م، طمتك يٖمػم أوًمئؽ ُم٤م 

ة، وآقمت٤ٌمر سم٠مومٕم٤مل اهلل ذم سم٠مٟمٗمًٝمؿ ُمـ ٟمقر اًمٕم٘مؾ، وصح٦م اًمٗمٙمر، وإذاق اًمٌّمػم

إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م، واًمتدسمر ذم أطمقال اًمذيـ طم٤مدوا قمـ ساط اهلل ومٝمٚمٙمقا، وطمؾ هبؿ 

اًمدُم٤مر، صمؿ ًمٕمدو ؿ قمـ ؾمٜم٦م اًمٕمدل، وظمروضمٝمؿ قمـ ـمريؼ اًمٌّمػمة واحلٙمٛم٦م، طم٤مدوا 

قمـ آؾمت٘م٤مُم٦م ذم اًمرأي، واًمّمدق ذم اًم٘مقل، واًمًالُم٦م ذم اًمّمدر، واًمٕمٗم٦م قمـ 

ٞم٦م قمغم احلؼ، واًم٘مٞم٤مم سمٜمٍمه، واًمتٕم٤مون قمغم مح٤ميتف ظمذًمقا اًمٕمدل، ومل اًمِمٝمقات، واحلٛم

جيٛمٕمقا مهٝمؿ قمغم إقمال  يمٚمٛمتف، واشمٌٕمقا إذقا  اًم٤ٌمـمٚم٦م، واٟمٙمٌقا قمغم اًمِمٝمقات 

اًمٗم٤مٟمٞم٦م، وأشمقا قمٔم٤مئؿ اعمٜمٙمرات، ظم٤مرت قمزائٛمٝمؿ، ومِمحقا سمٌذل ُمٝمجٝمؿ ذم طمٗمظ 

قت ذم ٟمٍمة احلؼ، وم٠مظمذذؿ اهلل اعماًمًٜمـ اًمٕم٤مدًم٦م، واظمت٤مروا احلٞم٤مة ذم اًم٤ٌمـمؾ قمغم 

اذدشسمذٟمقهبؿ وضمٕمٚمٝمؿ قمؼمة ًمٚمٛمٕمتؼميـ
(1)

 . 

وًمٙمـ أي٤مت شمٕمقد ومتذيمر دأب آل ومرقمقن واًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ 

سم٤مًمتًجٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ ذم ذذه اعمرة أهنؿ يمذسمقا سمآي٤مت رهبؿ، أي: ضمحدوا 

٤م، وم٤مؾمتقضمٌقا هبذا زوال ٟمٕمٛم٦م احلٞم٤مة قمٜمٝمؿ، سمٕمد أن  ٟمٕمٛمف قمٚمٞمٝمؿ، وشمٜمٙمروا ًمف رسم 

 همػموا طم٤م ؿ اًمتل اؾمتح٘مقا هب٤م ذذه اًمٜمٕمٛم٦م.

                                      
ُمـ ديًٛمؼم ؾمٜم٦م  25ذد، 1336ُمـ ذي احلج٦م ؾمٜم٦م  6)اًمٕمدد اًم٤ًمسمع قمنم ُمـ ضمريد اًمٕمروة اًمقصم٘مك ( 1)

 .(إُمؿ وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم اعمًٚمٛملم ؾمٜمـ اهلل ذم)، وقمٜمقان اعم٘م٤مًم٦م: (م1884
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طم٘مٞم٘م٦م مل يٙمقٟمقا ُم١مُمٜملم ومٙمٗمروا سمٕمد إي ن، وًمٙمٜمٝمؿ مل يٙمقٟمقا جيدون رؾماًل 

فدهيؿ، ومٚم  وضمدوا اًمرؾمؾ ومل هيتدوا ص٤مروا ذم طم٤مل أؾمقأ ُمـ اًمتل يم٤مٟمقا ومٞمٝم٤م، 

واؾمتقضمٌقا سم٥ًٌم ذٟمقهبؿ ا الك، صمؿ يم٤مٟم٧م اًمٓمري٘م٦م اًمتل أذٚمؽ هب٤م آل ومرقمقن 

ظم٤مص٦م ذل اإلهمراق، وىمد يم٤مٟمقا مجٞمًٕم٤م فم٤معملم: مل يٜمّمٗمقا أٟمٗمًٝمؿ ومٞمًتجٞمٌقا ًمدقمقة 

اهلل، ومل يٜمّمٗمقا اًمرؾمؾ ومٞمٕمٗمقذؿ ُمـ اًمتٙمذي٥م وآف٤مم، ومل يٜمّمٗمقا اعمٜمٕمؿ سم٤محلٞم٤مة 

وسم٤مًمّمح٦م وسم٤مًمرزق وسم٤ًمئر اًمٜمٕمؿ، ومٞم١مُمٜمقا سمف ويِمٙمروا ًمف 
(1)

 . 

ڌ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿

ک ک ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ڱ  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ھ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 .م59-55[إٟمٗم٤مل:  ﴾ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ڭ
وذذا طمدي٨م قمـ اًم٤ٌمىملم ُمـ اًمٙمٗم٤مر سمٕمد احلدي٨م قمـ اًمذيـ ذٚمٙمقا ُمٜمٝمؿ ذم سمدر، 

إٟمف وصػ ٕطمقا ؿ ذم أيتلم إوًمٞملم، وسمٞم٤من ٕطمٙم٤مُمٝمؿ ذم أي٤مت اًمثالصم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م، 

ٝمؿ ذم طمٙمؿ اهلل وىمْم٤مئف ذُّ اًمٌٝم٤مئؿ ٓ ذُّ اًمٜم٤مس: إذ ٓ يٗم٘مٝمقن أُم٤م أطمقا ؿ وم

سم٘مٚمقهبؿ، وٓ يرون سم٠مقمٞمٜمٝمؿ، وٓ يًٛمٕمقن سمآذاهنؿ، ذؿ ذُّ اًمدواب، يم  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ﴿ذم ؾمقرة أظمرى: 

، أُم٤م اًمن ومٝمق أن إٟمٕم٤مم مل شمٜمزل قمـ اعمًتقى م44[اًمٗمرىم٤من:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ

                                      
يراقمك أٟمف ومن ذم يمؾ ُمـ اعمتِمٌٝملم أطمد اًمٓمروملم، ومٗمن ذم إول طم٤مل اعمِمٌف وذؿ ُمنميمق ىمريش، ( 1)

وومن ذم إظمػم طم٤مل اعمِمٌف سمف وذؿ آل ومرقمقن وُمـ ىمٌٚمٝمؿ، أُم٤م اًمٜمٕمؿ اًمتل يم٤مٟم٧م صمؿ ؾم٤مسم٧م أو همػمت 

 دٟمٞمقي٦م اًمتل شمتٌٕمف. سمتٕمٌػم أي٦م، ومٝمل ٟمٕمٛم٦م اإلُمٝم٤مل وؾم٤مئر اًمٜمٕمؿ اًم
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ظمٚم٘م٧م ًمتٙمقن ومٞمف، قمغم طملم ٟمزًمقا ذؿ قمـ اعمًتقى اًمالئؼ هبؿ، وذم إٟمٕم٤مم اًمذي 

 ُمٜم٤مومع ًمٚمٜم٤مس، أُم٤م ذؿ ومال ظمػم ومٞمٝمؿ ٕطمد وٓ ٕٟمٗمًٝمؿ: ٕهنؿ أقمدا  اجلٛمٞمع.

وُمـ أطمقا ؿ: ٟم٘مْمٝمؿ ًمٚمٕمٝمقد اًمتل يؼمُمقهن٤م ُمٕمؽ، وم٘مد قم٤مذدفؿ مجٚم٦م ُمرات صمؿ 

٤م ىم٤مدرً  ا قمغم إذاليمٝمؿ طملم يٓمٚمٌقن اًمًٚمؿ، ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد ذم يمؾ ُمرة، أٟم٧م شم٤ًمعمٝمؿ ىمقي 

وًمٙمٜمٝمؿ يٕمقدون ومٞم٘م٤مشمٚمقٟمؽ إذا شمقمهقا ذم أٟمٗمًٝمؿ ىمقة، وذؿ ذم ٟم٘مْمٝمؿ ًمٚمٕمٝمقد اًمتل 

 شمرسمٓمٝمؿ سمؽ ٓ يت٘مقن، أي: ٓ خيِمقن ؾم٦ٌم اًمٖمدر، وٓ ي٤ٌمًمقن قم٤مره.

وأُم٤م أطمٙم٤مُمٝمؿ ومقضمقب اًمتٜمٙمٞمؾ هبؿ، واًم٘مْم٤م  قمٚمٞمٝمؿ ذم احلروب ىمْم٤م  

ـمقياًل، وينمدون ذم أوم٤مق دون أن جيرؤوا جيٕمؾ اًمذيـ ورا ذؿ يؽمددون 

قمغم ىمت٤مل حمٛمد، ووضمقب ٟمٌذ اًمٕمٝمد إًمٞمٝمؿ وإمم أُمث٤م ؿ ذم ووقح وىمقة، إذا ظمٞمػ 

 همدرذؿ وظمٞم٤مٟمتٝمؿ، صمؿ شمٞمئٞمًٝمؿ ُمـ اًمٜمج٤مة، وىمٓمع أـم قمٝمؿ ذم آٟمتٗم٤مع سم٤مخلٞم٤مٟم٦م.

وًمٙمـ ُمـ ذؿ؟ إن ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم
(1)

يرى، أن أي٤مت اًمثالث إومم ٟمزًم٧م ذم  

رذط ُمـ اًمٞمٝمقد، ُمٜمٝمؿ: اسمـ شم٤مسمقت، وجم٤مذد ؾمت٦م
(2)

يرى أهن٤م ٟمزًم٧م ذم سمٜمل ىمرئم٦م  

ُمـ هيقد اعمديٜم٦م، وىمد يم٤من زقمٞمٛمٝمؿ اًمٓم٤مهمقت يمٕم٥م سمـ إذف يم٠ميب ضمٝمؾ ذم 

ًٓ أن أي٤مت  ُمنميمل ُمٙم٦م. وسمٜم٤م  قمغم ذ٤مشملم اًمروايتلم ٟمًتٓمٞمع ٟمحـ أن ٟم٘مرر إمج٤م

يمٗم٤مر ىمريش، وذق ُم٤م يرضمحف ٟمزًم٧م ذم اًمٞمٝمقد، سمٕمد أن ٟمزًم٧م أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ذم 

                                      

( إمم أيب اًمِمٞمخ  قمـ  2/466(، واًمِمقيم٤مين ذم ومتح اًم٘مدير  ) 4/81[قمزاه اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر ) (1)

 شم»ـ ضمٌػمم. ؾمٕمٞمد سم

 شم»(م. 14/22[اًمٓمؼمي ) (2)
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ص٤مطم٥م شمٗمًػم اعمٜم٤مر
(1)

 . 

، أي: اًمذيـ ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿

مجٕمقا إمم أصؾ اًمٙمٗمر اإلسار قمٚمٞمف واًمرؾمقخ ومٞمف، طمتك مل يٕمد يرضمك 

قمغم اًمقصػ: إؿمٕم٤مر سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا  ﴾ڇ ڇ﴿ُمٜمٝمؿ إي ن. وذم اظمتٞم٤مر اهلل: 

، وذذا فم٤مذر ذم هيقد ُم١مُمٜملم، صمؿ يمٗمروا، وم٤مًمٙمٗمر قم٤مرض  ؿ ـم٤مرئ قمغم طم٤م ؿ

اعمديٜم٦م قمغم قمٝمد اًمرؾمقل، وم٘مد سمنمفؿ اًمتقراة سم٤مًمٜمٌل اًمٙم٤مُمؾ، ويم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن أٟمف 

يٌٕم٨م ُمـ اًمٕمرب طمتك ـمٛمٕمقا أن يٙمقن ُمٜمٝمؿ، ومٚم  مل ي١مُمٜمقا سمف اقمتؼم ذذا ُمٜمٝمؿ 

يمٗمًرا سمٕمد إي ن: إذ مل يٍمومٝمؿ قمٜمف ُمع قمٚمٛمٝمؿ سمّمدىم٦م إٓ طمًد رؤؾم٤مئٝمؿ وشم٘مٚمٞمد 

سمٕمد وصٗمٝمؿ سم٤مًمٙمٗمر إظم٤ٌمر قمـ مجٚمتٝمؿ  ﴾ڇ ڍ ڍ﴿: ضم٤مُمدهيؿ. وذم ىمقًمف

 سم٠مهنؿ ًمـ ي١مُمٜمقا، وشمٞمئٞمس ًمٚمرؾمقل واعم١مُمٜملم مم٤م يرضمقن ُمـ إي هنؿ.

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿

ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، أو قمٓمػ سمٞم٤من  ٤م،  شاًمذيـ»، ذل سمدل ُمـ ﴾ک

 وذل هبذا صٗم٦م صم٤مٟمٞم٦م ًمنم اًمدواب، إن صٗمتٝمؿ إومم ذل اًمٙمٗمر اًمدائؿ اًمذي ٓ

يرضمك سمٕمده إي ن، وصٗمتٝمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م ذل اًمٖمدر اعمًتٛمر اًمذي ٓ أُمؾ ُمٕمف ذم ووم٤م  أو 

أُم٤مٟم٦م، أي: اًمذيـ قم٤مذدت سمٕمْمٝمؿ، واعمراد هبؿ هيقد اعمديٜم٦م إذا يم٤من اًمٙمالم ذم اًمٞمٝمقد 

مجٞمًٕم٤م، وسمٜمق ىمرئم٦م إذا يم٤من اًمٙمالم ذم هيقد اعمديٜم٦م وم٘مط، قم٤مذدفؿ ومٛمْمقا يٜم٘مْمقن يمؾ 

ؽ ومٕمؾ سمٜمق ىمرئم٦م: يم٤مٟمقا يقم سمدر قمغم قمٝمد ُمع رؾمقل اهلل قمٝمد شمؼمُمف ُمٕمٝمؿ، ويمذًم

، وم٠مقم٤مٟمقا قمٚمٞمف سم٤مًمًالح، صمؿ ىم٤مًمقا: ٟمًٞمٜم٤م وأظمٓم٠مٟم٤م، وقم٤مذدذؿ اًمث٤مٟمٞم٦م ومٜم٘مْمقا ^

                                      

 .(13/18)، واٟمٔمر: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من، ًمٚمٓمؼمي (13/54)اٟمٔمر ُمٜمف ( 1)
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اًمٕمٝمد، وُم٤مًم١موا اًمٙمٗم٤مر قمٚمٞمف يقم اخلٜمدق، وذؿ ٓ يت٘مقن ُم٤م ىمد يؽمشم٥م قمغم ٟم٘مْمٝمؿ 

 ؿ ذم أظمرة. ًمٚمٕمٝمد ُمـ ىمت٤م ؿ واًمٔمٗمر هبؿ ذم اًمدٟمٞم٤م، وُمـ قمذاب اهلل اعم٘مٞم

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿

، وذذا ذق طمٙمٛمٝمؿ: يثخـ ومٞمٝمؿ، ويٜمٙمؾ هبؿ، ويٖمٚمظ ﴾ڱ

قمٚمٞمٝمؿ ذم ىمت٤مًمف  ؿ، طمتك يٙمقن ذاليمٝمؿ واقمًٔم٤م ٕقمقاهنؿ ُمـ يمٗم٤مر ُمٙم٦م واًم٘م٤ٌمئؾ 

اعمقاًمٞم٦م  ؿ، ومٞمٕمتؼموا سمح٤م ؿ، ومال ي٘مدُمقا قمغم اًم٘مت٤مل، وٓ يٕمقد اعمٕم٤مذد ُمٜمٝمؿ ًمٜم٘مض 

شمدريمٝمؿ ُمع اًمتٛمٙمـ ُمٜمٝمؿ واًمٔمٝمقر  :﴾گ﴿اد ُمـ اًمٕمٝمد، وواوح أن اعمر

قمٚمٞمٝمؿ، وأن ومٞمف إيذاًٟم٤م سم٠مهنؿ ؾمٞمح٤مرسمقٟمف: إذ يم٤من ٟمزول أي٦م ىمٌؾ أن ي٘مع ىمت٤م ؿ ًمف، 

يٕمٜمل: ىمتٚمٝمؿ ذؿ، واًمتٜمٙمٞمؾ هبؿ،  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ﴿واوح يمذًمؽ أن ىمقًمف: 

طمتك شمتٗمرق اجلٛمقع اًمتل شمٜمتٔمر دورذ٤م ذم ىمت٤مل اعم١مُمٜملم، وظمديٕمتٝمؿ، وٟم٘مض 

ومٛمٕمٜم٤مه: يمل  ﴾ڱ ڱ﴿اًمتل أسمرُمتٝم٤م ُمٕمٝمؿ. أُم٤م ىمقًمف:  اعمٕم٤مذدات

يتٕمٔمقا سم  ومٕمٚم٧م هب١مٓ ، ومٞمحذروا ٟم٘مض اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمٝمؿ: ظمقَف أن يٜمزل 

هبؿ ُمٜمؽ ُم٤م ٟمزل هب١مٓ  إذ ذؿ ٟم٘مْمقه
(1)

 . 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ﴿

: أُم٤م ذذا ومحٙمؿ اًمذيـ يتقىمع ُمٜمٝمؿ ٟم٘مض اًمٕمٝمقد، وشمِمػم ﴾ھ

تزاُمٝمؿ ذذا اًمٜم٘مض. وأي٦م شم٠مُمر سمٓمرح قمٝمقدذؿ إًمٞمٝمؿ، أي: شمٍموم٤مفؿ إمم اقم

سم٢مًمٖم٤م  اعمٕم٤مذدات اًمتل شمرسمط اعم١مُمٜملم هبؿ، وًمٙمٜمٝم٤م شم٘مٞمد ذذا اإلًمٖم٤م  سم٠من يٙمقن 

واوًح٤م، سحًي٤م، ُمٙمِمقوًم٤م، قمغم ؾمقا  وم  يٜمٌٖمل أن يٙمقن همدًرا أو ظمٞم٤مٟم٦م أو ُم٤م 

                                      
 ، سمتٍمف يًػم.(13/19)ٌٞم٤من اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه، ضم٤مُمع اًم( 1)
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ٟم٦م ذم أي صقرة ُمـ أؿمٌٝمٝم : ٕن اهلل ٓ حي٥م اخل٤مئٜملم، وٓ يريض ًمٕم٤ٌمده اخلٞم٤م

صقرذ٤م
(1)

، ٓ يرى ُمٜمٝمؿ أن يٜم٘مْمقا قمٝمقدذؿ ُمٕمٙمؿ، ومٞمخقٟمقيمؿ قمغم همرة، وٓ 

يرى ُمٜمٙمؿ أن شمٗمًخقا ُمٕم٤مذداشمٙمؿ ُمٕمٝمؿ دون أن شُمٕمٚمٛمقذؿ هبذا اًمٗمًخ طمتك 

ي٠مظمذوا طمذرذؿ، ويٕمرومقا طم٘مٞم٘م٦م ُمقىمٗمٙمؿ اجلديد ُمٜمٝمؿ، وذق قمغم إول: طم٨مٌّ 

 ئف طملم ي٘مع. قمغم اًمٜمٌذ، وقمغم اًمث٤مين: حتذير ُمـ إظمٗم٤م

، وذذا فديد ﴾ھ ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ڭ﴿

ًمٜم٤مىميض اًمٕمٝمقد ُمـ اًمٞمٝمقد. إٟمف يٜمٝم٤مذؿ قمـ أن ئمٜمقا أٟمٗمًٝمؿ ىمد ؾمٌ٘مقا 

اعم١مُمٜملم إمم اًمٜمٍم: ٕهنؿ ؾمٌ٘مقذؿ سم٤مًمتدسمػم قمٜمدُم٤م وم٠مضم١موذؿ سم٤مخلٞم٤مٟم٦م، أو يٜمٝم٤مذؿ 

ٝمك قمـ أن ئمٜمقا أٟمٗمًٝمؿ ىمد ؾمٌ٘مقا اهلل ومٜمجقا ُمـ قم٤مىم٦ٌم ظمٞم٤مٟمتٝمؿ وذذؿ، أو ذق يٜم

يمؾ إٟم٤ًمن قمـ أن ئمـ ظمالص اًمٙمٗم٤مر ُمـ اعم١مُمٜملم أو ُمـ اهلل، أُم٤م هُّ ظمٓم٠م ذذا 

، أي: إن ُمٙمرذؿ وظمٞم٤مٟمتٝمؿ ًمـ ﴾﮳ ﮴ ڭ﴿اًمقذؿ ومٞمحدده ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

يٕمجزا اهلل، وًمـ ُيتٞمح٤م  ؿ اًمٜمٍم قمغم اعم١مُمٜملم، ومًٞمٌٓمؾ اهلل يمٞمدذؿ وشمدسمػمذؿ، 

                                      

... واخلقف ُمًتٕم٤مر ًمٚمٕمٚمؿ، أي: وإُم٤م »ُمـ أي٦م:  ﴾ں﴿ي٘مقل اإلُم٤مم  أسمق اًمًٕمقد ذم شمٗمًػم: ( 1)

شمٕمٚمٛمـ ُمـ ىمقم ُمـ اعمٕم٤مذديـ ٟم٘مض قمٝمدذؿ ومٞم  ؾمٞم٠ميت، سم  ٓح ًمؽ ُمٜمٝمؿ ُمـ دٓئؾ اًمٖمدر، وخم٤ميؾ 

... أي: طمتك يًتقي ) ﴾ۀ ۀہ﴿، وي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػم: (2/245) شاًمِمٕمر... إًمخ

 . (13/23) (قمٚمٛمؽ وقمٚمٛمٝمؿ سم٠من يمؾ ومريؼ ُمٜمٙمؿ طمرب ًمّم٤مطمٌف، ٓ ؾمٚمؿ

وم٤مٟمٔمر إمم أي ُمدى حيؽمم اإلؾمالم اعمٕم٤مذدات؟ إٟمف ٓ يًٛمح سمٗمًخٝم٤م إٓ سمٕمد اًمٕمٚمؿ سمٜمٞم٦م اًمٓمرف أظمر 

ٓمروم٤من اخلٞم٤مٟم٦م، ومال يٙمتٗمل سمٛمجرد اًمقذؿ واخلقف، وٓ يًٛمح سم٠من يتؿ ذذا اًمٗمًخ دون أن يًٚمؿ اًم

 قمغم ؾمقا : طمتك ٓي٠مظمذٟم٤م إقمدا  قمغم همٗمٚم٦م. 
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ويٜمٍم اعم١مُمٜملم قمٚمٞمٝمؿ ُمٝم  يٗمٕمٚمقا 
(1)

 . 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۇ ۆ ۆ ﴿

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ 

 . م63[إٟمٗم٤مل:  ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

أُمر سيح سم٤مٓؾمتٕمداد اًمٙم٤مُمؾ اًمدائؿ ًمٚمدوم٤مع قمـ اًمديـ وقمـ اًمقـمـ، وسمٞم٤من 

واوح ًمٚمٝمدف ُمـ ذذا آؾمتٕمداد، أو اًمًٚمؿ اعمًٚمح، ذم اإلؾمالم وطم٨مٌّ ىمقي قمغم 

ل قمدة اعمًٚمٛملم، وًمٙمـ ذم أؾمٚمقب اإلٟمٗم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ حت٘مٞمؼ ذذا ا دف، سم٤مؾمتٙم 

ۇ ۆ ۆ ﴿همػم آُمر، وٓ ُمٜمذر، وٓ ُمتققمد، أُم٤م إُمر اًمٍميح وم٘مقًمف: 

، وأُم٤م اًمٌٞم٤من اًمقاوح ًمٚمٝمدف وم٘مقًمف: ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿

وئ وئ ﴿، وأُم٤م احل٨مُّ اًم٘مقي قمغم اإلٟمٗم٤مق دون أُمر سمف ومذًمؽ ىمقًمف: ﴾ەئەئ

 .﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

                                      

سم٤مًمت٤م  قمغم أٟمف ظمٓم٤مب ًمٚمرؾمقل، وُمٕمٜم٤مه واوح، أُم٤م قمغم ىمرا ة اًمٞم٤م  ومٝمؾ اًمٗم٤مقمؾ  شوٓ حتًٌـ»ىمرئ ( 1)

؟ وقمغم إول وم٤معمقصقل ذق اعمٗمٕمقل إول ًمٗمٕمؾ اًمٔمـ ومجٚم٦م شاًمذيـ يمٗمروا»حمذووًم٤م، أو  شأطمد»

حمذووًم٤م، أو  شأٟمٗمًٝمؿ» أن اعمقصقل ذق اًمٗم٤مقمؾ ومٝمؾ اعمٗمٕمقل إول ؾمٌ٘مقا ذل ُمٗمٕمقًمف اًمث٤مين، أُم٤م قمغم

ۋ ۅ ۅ ﴿ُمًد  اعمٗمٕمقًملم قمغم طمذف أن، يم  طمذوم٧م ذم ىمقًمف:  شؾمٌ٘مقا»ؾمدت مجٚم٦م 

اؾمتئٜم٤مف ًمٚمتٕمٚمٞمؾ، همػم أن ذذا  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿؟ أىمقال، وواوح أن مجٚم٦م: ﴾ۉ

أهن٤م ذل وُمٗمٕمقًمٞمٝم٤م ُمٗمٕمقٓن ًمٗمٕمؾ اًمقوقح مل يٛمٜمع سمٕمْمٝمؿ ُمـ أن يتٙمٚمػ ومٞمٗمتح ا ٛمزة ذم أن قمغم 

، أي: وٓ حيًٌـ  شؾمٌ٘مقا»وقمغم أن شمٙمقن مجٚم٦م  ﴾﮴ ڭذم: ﴿ش ٓ»اًمٔمـ سمت٘مدير زي٤مدة  ًٓ طم٤م

اًمذيـ يمٗمروا طم٤مًم٦م يمقهنؿ ؾم٤مسم٘ملم أهنؿ يٕمجزوٟمٜم٤م. وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ أن ٟم١مول يمالم اهلل سمٛمثؾ ذذا 

  ة ومتح مهزة أن.اًمتٙمٚمػ وآًمتقا ، وسمخ٤مص٦م أن اًمتٕمٚمٞمؾ واوح يمؾ اًمقوقح قمغم ىمرا
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اع سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ ؾمٜم٦م ُمـ ؾمٜمـ آضمت ع اًمٌنمي، ويم٤مٟم٧م وإذا يم٤من اًمٍم

احلرب سملم ومريؼ احلؼ وومريؼ اًم٤ٌمـمؾ ذل ُمٔمٝمر ذذا اًمٍماع ذم ُمٕمٔمؿ احل٤مٓت 

وإوىم٤مت وم٘مد يم٤من اًمقىم٧م اًمذي ٟمزًم٧م ومٞمف ذذه أي٦م ذق أٟم٥ًم إوىم٤مت 

ًمالؾمتٕمداد ًمٚمحرب: إذ يم٤من اًمٕمرب مجٞمًٕم٤م ُمـ ُمنميملم وهيقد أقمداً  ًمٚمٗمٙمرة 

ؾمالُمٞم٦م، يٕمٚمٜمقن احلرب قمٚمٞمٝم٤م ذم ىمًقة وقمٜمػ سم٤مًمٖملم، يم٤من ُمنميمق ىمريش ىمد اإل

ـم٤مردوا اعمًٚمٛملم طمتك اوٓمروذؿ إمم ا جرة، صمؿ ـم٤مردوذؿ ذم ُمٝمجرذؿ طمتك 

محٚمقذؿ قمغم احلرب محاًل، ويم٤من اًمٞمٝمقد سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ىمد سمدأوا يٜم٘مْمقن ُمقاصمٞم٘مٝمؿ 

قمٚمٞمٝمؿ، ومٙم٤من ـمٌٞمٕمٞم ٤م  ُمع اعمًٚمٛملم يمٚم  ؾمٜمح٧م  ؿ ومرص٦م ًمٚمٜمٞمؾ ُمٜمٝمؿ، أو آقمتدا 

٤م، سم٠من يٕمدوا  ١مٓ  وأوًمئؽ يمؾ ُم٤م يًتٓمٞمٕمقن  أن ي١مُمر اعمًٚمٛمقن أُمًرا واوًح٤م ىمقي 

إقمداده ُمـ أؾمٚمح٦م، وأن يدرسمقا يمؾ ُمـ يًتٓمٞمٕمقن شمدريٌف ُمـ ىم٤مدة وضمٜمقد، وأن 

حيّمٜمقا صمٖمقر سمالدذؿ سم٢مٟمِم٤م  اًم٘مالع احلّمٞمٜم٦م ومٞمٝم٤م، وسمتِمديد احلراؾم٦م  ٤م، ويم٤من 

ن حيثٝمؿ قمغم إٟمٗم٤مق أُمقا ؿ ذم ذذه اًمًٌٞمؾ: ٕن اعم٤مل رضوري ًمٙمؾ ـمٌٞمٕمٞم ٤م يمذًمؽ أ

ضمٞمش، ذم يمؾ أُم٦م، وسمدوٟمف ٓ يٛمٙمـ إقمداد ؾمالح، وٓ ُيًتٓم٤مع شمدري٥م ضمٜمقد، وٓ 

يتٝمٞم٠م حتّملم اًمثٖمقر سم٢مىم٤مُم٦م اًم٘مالع ومٞمٝم٤م، ًمٙمٜمٝمؿ حيٌقن اعم٤مل ذم طمرص سم٤مًمغ قمٚمٞمف، 

ف أو وم٘مده، وًمٞم١ميمد  ؿ أن يمؾ ومٞمٓمٛمئٜمٝمؿ إمم أن إٟمٗم٤مىمف ذم ذذه اًمًٌٞمؾ ٓ يٕمٜمل وٞم٤مقم

ُم٤م يٜمٗم٘مقٟمف ُمـ إُمقال ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يقرم إًمٞمٝمؿ يم٤مُماًل ٓ يٜم٘مّمقن ُمٜمف ؿمٞمًئ٤م، وٓ 

 ئمٚمٛمقن ومٞمف أي فمٚمؿ. 

، سمدذل أن ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿

لم ًمٚمذـي يمٗمروا أو ذ اًمدواب، وإذا يم٤من  ُمر ًمٚمٛم١مُمٜملم، وأن وٛمػم اًمٖم٤مٌئ ٕا
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ٔي٦م ذؿ ُمنميمل  ىمريش وهيقد اجلزيرة أو اعمديٜم٦م ظم٤مص٦م، وم٢من ذذآ  يٕمٜمل ذ١مٓ  وىم٧َم ٟمزول ا

ـ  ٔي٦م ٟمٗمًٝم٤م شمٗمن وٛمػمذؿ ًمقٟم٤ًم ُم أهنؿ ذؿ وطمدذؿ اعم٘مّمقدون هب٤م طمتك طمٞمٜمذاك: إذ ا

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿اًمتٗمًػم طملم شم٘مقل: 

، وذق قمٛمقم يِمٛمؾ يمؾ قمدو هلل وًمٚمٛم١مُمٜملم، وًمق مل يٕمرومقا ﴾ائ ائ ەئەئ

ٔي٦م قمٛمقًُم٤م آظمر : وم٢مٟمف يِمٕمر سمقضمقب إقمداد ﴾ۆ ۈ﴿ ذق ىمقًمف: ؿمخّمف، قمغم أن ذم ا

يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ أؾمٚمح٦م وضمٞمش، سمٙمؾ اًمقؾم٤مئؾ اعمنموقم٦م، أُم٤م اًم٘مقة اًمتل جي٥م إقمدادذ٤م 

٤ًٌم أن ُيٕمد   ـ  واضم ؾمتٓم٤مقم٦م أو اإلُمٙم٤مٟم٤مت، وًمٙم ُمٙمٜم٦م، وسمح٥ًم ٓا زُمٜم٦م وٕا ومتختٚمػ سمح٥ًم ٕا

ٞمئ٦م واًمزُم٤من، وأُم٤م رسم٤مط ًتٓم٤مع، طم٥ًم ُم٘متْمٞم٤مت اًم اخلٞمؾ وم٤معمراد سمف اًم٘مقة اًمتل  ُمٜمٝم٤م أىمَم ُم٤م ي

الد وقمغم طمدودذ٤م: ًمتدومع قمٜمٝم٤م يمؾ قمدو يٗم٤مضمئٝم٤م هبجقُمف، وُمـ صمؿ ومْمؾ  شمراسمط ذم صمٖمقر اًٌم

دائً  أن شمٙمقن ُمـ أهع اًم٘مقى حتريًم٤م، وُمـ أىمدرذ٤م قمغم اًم٘مت٤مل، وًمٕمؾ ذذا ذق ه اظمتٞم٤مر 

 ًمٚمتٕمٌػم سمف قمٜمٝم٤م: وم٘مد يم٤مٟم٧م اخلٞمؾ ذل ظمػم ُم٤م قمرف اًمٕمرب ُمـ وؾم٤مئؾ ﴾ۋ ۅ﴿

ٟمت٘م٤مل ذم احلرب، وأهقمٝم٤م.   ا

٤ًٌم أن يٕمد اعمًٚمٛمقن يمؾ ُم٤م يًتٓمٞمٕمقن ُمـ ىمقة: ًمٚمدوم٤مع قمـ  إن واضم

أوـم٤مهنؿ وديٜمٝمؿ، وسمٛمٜمٓمقق ذذا اًمٜمص جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم ذم ذذا 

اًمٕمٍم إقمداد اعمداومع، واًمٌقارج، واًمٓم٤مئرات، واًمٖمقاص٤مت، واعمّمٗمح٤مت، 

تٓم٤مقًم٤م  ؿ. يمذًمؽ جي٥م قمغم واًم٘مٜم٤مسمؾ اًمذري٦م، وهمػمذ٤م ُم٤م دام ذذا اإلقمداد ُمً

اعمًٚمٛملم أن يتٕمٚمٛمقا اًمٗمٜمقن اًمتل يتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م صٜمع ذذه اعمٕمدات: ٕن ُم٤م ٓ يتؿ 

 اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م.

ظمْمققًم٤م -أُم٤م ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ أن اإلؾمالم حيرم اًمتٕمذي٥م سم٤مًمٜم٤مر، وأن قمغم اعمًٚمٛملم 
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٤مم ومٕم٨ٌم ٟمرسم٠م أن ي٘م٤موُمقا ىمذائػ اعمداومع سم٤مًمًٞمقف أو اًمٕميص أو اًمًٝم - ذا احلٙمؿ

 سم٠مٟمٗمًٜم٤م قمـ اًمتٜمزل عمٜم٤مىمِمتف، أو اًمٙمالم ومٞمف. 

 وًمٙمـ... ُم٤م ا دف ُمـ ذذا اًمًٚمؿ اعمًٚمح ذم اإلؾمالم؟ 

إٟمف ًمٞمس آقمتدا  سمح٤مل، وم٢من اإلؾمالم ٓ يِمٛمخ سم٤مٓقمتدا  قمغم أطمد، 

وًمٞمس طم٥م احلرب أو احلرص قمٚمٞمٝم٤م أسمًدا: وم٢من اإلؾمالم يٕمتؼم احلرب رضورة 

أهيا افـاس: ال ََتـوا فؼاء افعدو، وشؾوا اهلل »: ^اًمرؾمقل  اضمت قمٞم٦م، طمتك ًَمٞم٘مقُل 

شافعاؾقة
(1)

، وإٟم  ا دف ُمـ اًمًٚمؿ اعمًٚمح ذم اإلؾمالم ذق اإلرذ٤مب، أي: اإلي٘م٤مع ذم 

اًمرذ٦ٌم، وذل اخلقف اعم٘مرون سم٤مٓوٓمراب: وم٢من ىمقة اعمًٚمٛملم ختٞمػ أقمدا ذؿ ُمـ 

ذ١مٓ  إقمدا  سم٤مًمتٕمدي آقمتدا  قمٚمٞمٝمؿ، قمغم طملم يٖمري وٕمػ اعمًٚمٛملم إن وىمع 

ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿قمٚمٞمٝمؿ، وذذا ذق: ُم٤م جيٛمٚمف اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف: 

، وشمٗمًػًما  ذا اًم٘مدر ُمـ أي٦م ي٘مقل ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ

 اًمٗمخر اًمرازي:

ۅ ۉ ﴿)... صمؿ إٟمف شمٕم٤ممم ذيمر ُم٤م ٕضمٚمف أُمر سم٠مقمداد ذذه إؿمٞم٤م  وم٘م٤مل: 

٠مذٌلم ، وذًمؽ أن اًمٙمٗم٤مر إذا قمٚمٛمقا يمقن اعمًٚمٛملم ُمت﴾ۉ ې ې

ًمٚمجٝم٤مد ُمًتٕمديـ ًمف، ُمًتٙمٛمٚملم جلٛمٞمع إؾمٚمح٦م وأٓت ظم٤مومقذؿ، وذًمؽ 

 اخلقف يٗمٞمد أُمقًرا يمثػمًة: 

 أو ٤م: أهنؿ ٓ ي٘مّمدون دظمقل دار اإلؾمالم. 

                                      

 شم»(م. 1742(، وُمًٚمؿ )3325[أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (1)
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 وصم٤مٟمٞمٝم٤م: أٟمف إذا اؿمتد ظمقومٝمؿ ومرسم  اًمتزُمقا ُمـ قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ ضمزي٦م. 

 وصم٤مًمثٝم٤م: أٟمف رسم  ص٤مر ذًمؽ داقمًٞم٤م  ؿ إمم اإلي ن. 

 ٝم٤م: أهنؿ ٓ يٕمٞمٜمقن ؾم٤مئر اًمٙمٗم٤مر. وراسمٕم

ذم دار اإلؾمالم(. ا ذد -يمذا-وظم٤مُمًٝم٤م: أن يّمػم ذًمؽ ؾم٤ًٌٌم عمزيد اًمزيٜم٦م 
(1)

 . 

إن ا دف ُمـ اًمًٚمؿ اعمًٚمح ذم اإلؾمالم ذق إرذ٤مب أقمدا  اهلل وأقمدا  

اعم١مُمٜملم ُمـ ُمنميملم وهيقد، وأقمدا  آظمريـ همػم أوًمئؽ وذ١مٓ ، أو 

قمداوفؿ  ؿ، أوٓ  يٕمرومقن أؿمخ٤مصٝمؿ، وًمٙمـ اهلل يٕمرومٝمؿ  ُمـ ورائٝمؿٓ  يٕمرف اعم١مُمٜملم

ويٕمرف قمداوفؿ ًمف وًمٚمٛم١مُمٜملم، وم٤معمراد إذن يمؾ قمدو هلل وًمٚمٛم١مُمٜملم، ويمؾ ُمـ فمٝمرت سمٕمد 

ـ اعمٌتدقملم ذم ديٜمف، اًمٙم٤مرذلم جل قم٦م اعمًٚمٛملم  ذًمؽ قمداوشمف هلل وًمٚمٛم١مُمٜملم ُم
(2)

 . 

                                      

 .(15/186)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( 1)

 : ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ﴿شمْمٓمرب اًمرواي٤مت وأرا  ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذٜم٤م: ( 2)

أن اعمراد هبذا اًمّمٜمػ ُمـ إقمدا  ذؿ يمٗم٤مر  (ومٞم  ٟم٘مؾ قمٜمف اسمـ ضمريح)ومػمى ؾمٚمٞم ن سمـ ُمقؾمك  -أ

إن اًمِمٞمٓم٤من ٓ خيٌؾ )، صمؿ ىم٤مل: (إهنؿ اجلـ)أٟمف ىمرأذ٤م وم٘م٤مل:   لاًمٜمٌؿ يروي قمـ اجلـ، صم

، وقمـ احلًـ أٟمف ىم٤مل: صٝمٞمؾ اًمٗمرس يرذ٥م اجلـ، وذذا اًم٘مقل (أطمًدا ذم دار ومٞمٝم٤م ومرس قمتٞمؼ

ًٓ أن ي١مصمر آؾمتٕمداد ًمٚمحرب ذم إرذ٤مب اجلـ، وُم٤م يم٤من  يم  شمرون ُمِمٙمؾ: وم٢مٟمف ًمٞمس ُمٕم٘مق

قىم٤مي٦م ُمـ اجلـ، أُم٤م احلدي٨م ومٛمٜمٙمر مل يّمح إؾمٜم٤مده وٓ ُمتٜمف، يم  ىم٤مل اخلٞمؾ أسمًدا شمٕم٤مويذ ًمٚم

إن اًمِمٞمٓم٤من ٓ خيٌؾ أطمًدا ذم دار ومٞمٝم٤م ومرس  »احل٤مومظ اسمـ يمثػم سمٕمد أن أورده. [طمدي٨م: 

(، واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ 2/676. أظمرضمف احل٤مرث سمـ أيب أؾم٤مُم٦م يم  ذم سمٖمٞم٦م اًم٤ٌمطم٨م )شقمتٞمؼ

عمٚمٞمٙمل قمـ أسمٞمف قمـ ضمده، وأورده اسمـ قمدي ذم ( قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٜم٤من قمـ اسمـ ا3/363)

 شم»ُمٜم٤ميمػم ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٜم٤منم. 

ويرى اًمٗمخر اًمرازي أن اعمًٚمؿ يم  يٕم٤مديف اًمٙم٤مومر ىمد يٕم٤مديف اعمًٚمؿ، وم٢مذا يم٤من ىمقي اإلي ن  -ب

 =يمثػم اًمًالح ظم٤موم٦م يمؾ ُمـ يٕم٤مديف ُمًٚمً  يم٤من أو يم٤مومًرا، وذذا اًم٘مقل أيًْم٤م ُمِمٙمؾ: إذ ٓ يٕم٘مؾ
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اعم٤مل اًمٙم٤مذم وذم ؾمٌٞمؾ حت٘مٞمؼ ذذا ا دف، جي٥م قمغم إئٛم٦م سمذل 

إلقمداد اًم٘مقة اًمالزُم٦م، وم٢من مل شمٌذل إُم٦م ذذا اعم٤مل ـمققًم٤م وضم٥م قمغم 

اإلُم٤مم احلؼ اًمٕم٤مدل إًمزام إهمٜمٞم٤م  ومٞمٝم٤م سمذًمؽ: يمؾ طم٥ًم اؾمتٓم٤مقمتف: ًمقىم٤مي٦م إُم٦م 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿واعمٚم٦م. وذذا اعمٕمٜمك ذق سمٕمض ُم٤م شمِمػم إًمٞمف أي٦م إظمرى: 

ؽمهم٥م سم٤معم١مُمٜملم ذم ذذا اًمٌذل: ، أُم٤م أي٦م ذٜم٤م ومم195[اًمٌ٘مرة: ﴾ۀ ہ ہ ہہ

إذ شمٕمدذؿ سم٠من يقرم  إًمٞمٝمؿ يمؾ ُم٤م يٜمٗم٘مقٟمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمـ ٟم٘مد أو همػمه، يمثػم أو 

ىمٚمٞمؾ، أي: سم٠من جُي٤مزوا قمٚمٞمف ضمزاً  واومًٞم٤م، إُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة يمٚمتٞمٝم ، وإُم٤م ذم 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿أظمرة وم٘مط، يم  أُمر اهلل رؾمقًمف أن ي٘مقل ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم: 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڱ ڱڱ ں ں 

، وم٤محلًٜمٞم٤من ومٞمٝم٤م مه٤م م52[اًمتقسم٦م:  ﴾ہہ ھ ھ ھ ھ

اًمٜمٍم واًمٖمٜمٞمٛم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م، واًمِمٝم٤مدة اعمٗمْمٞم٦م إمم اعمثقسم٦م ذم أظمرة 
(1)

 . 

وشم١ميمد أي٦م دقمقة اعم١مُمٜملم إمم اًمٌذل أو شمرهمٞمٌٝمؿ ومٞمف: إذ شم٘مقل: 

: وم٢من ذذه اجلٛمٚم٦م اخل٤مًمٞم٦م شم٘مرر أهنؿ ًمـ ﴾ېئ ېئ ىئ﴿

                                      

ُمٜمقن سم٢مقمداد يمؾ ُم٤م يًتٓمٞمٕمقن ُمـ ىمقة إلرذ٤مب قمدو اهلل وقمدوذؿ وإلرذ٤مب أن ي١مُمر اعم١م= 

 اعم١مُمٜملم، اًمٚمٝمؿ إٓ أن يٙمقن ذ١مٓ  اعم١مُمٜمقن سمٖم٤مة. 

 وٟم٘مؾ ذٜم٤م جم٤مذد أهنؿ سمٜمق ىمريظ، واًمٌٖمقي يٜم٘مؾ ذذا قمـ ُم٘م٤مشمؾ وىمت٤مدة أيًْم٤م.  -ضمد

 ًمٗمرس إمم ضمزيرة اًمٕمرب.وىم٤مل اًمًدي: ذؿ أذؾ وم٤مرس، ومل يذيمر اًمروم ُمع أهنؿ يم٤مٟمقا أىمرب ُمـ ا -د

وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ وقمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ: ذؿ اعمٜم٤موم٘مقن، وًمٕمٚمف أصح إىمقال. اٟمٔمر:  -ذد

 .(73-13/72)، و شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ (187-15/186)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم 

 .(75-13/76)اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ( 1)



312 

211 

 

185 

186 

٤ًٌم قمغم ُم٤م  يٜم٘مّمقا ُمـ ضمزا  ُم٤م يٜمٗم٘مقن ؿمٞمًئ٤م، قمغم أٟمف ٓ ُم٤مٟمع ُمـ أن شمٕمتؼم شمٕم٘مٞم

شمْمٛمٜمتف أي٦م يمٚمف، سمٛمٕمٜمك أهنؿ ًمـ يٚمح٘مٝمؿ فمٚمؿ وٓ اوٓمٝم٤مد ُمـ أقمدائٝمؿ إذا ذؿ 

اؾمتٕمدوا: ٕن اًم٘مقي اعمًتٕمد عمالىم٤مة اعمٕمتديـ ىمٚم  يٕمتدي قمٚمٞمف أطمد، وم٢من اقمتدى 

قمٚمٞمف وم٘مٚم  ئمٗمر سمف اعمٕمتدي أو يٜم٤مل ُمٜمف ُم٤م ئمٚمٛمف سمف 
(1)

 . 

 ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڀ ٺ

 . م63-61[إٟمٗم٤مل:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ

وذذه ذل اًمدقمقة اًمٍمحي٦م إمم اًمًالم، سمٕمد شمٚمؽ اًمدقمقة اًمتل ومٝمٛم٧م وٛمٜم٤ًم ُمـ 

عم١مُمٜملم سم٥ًٌم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م. إن اًمًٚمؿ ذٜم٤مك ُمًٚمح شمٗمروف قمغم إقمدا  رذٌتٝمؿ ُمـ ا

اًم٘مقة اًمتل أقمدوذ٤م، أُم٤م ذٜم٤م ومٝمق رهم٦ٌم اًمٙمٗم٤مر يٕمروقهن٤م قمغم اعمًٚمٛملم، وُم٤م يم٤من 

اإلؾمالم ذق ديـ اًمًالم ًمٞمحقل دون حت٘مٞمؼ ذذه اًمرهم٦ٌم، وًمٙمـ أشمرى ذذا اجلٜمقح 

ًمٚمًٚمؿ ُمـ إقمدا  ٟمتٞمج٦م ٓؾمتٕمداد اعمًٚمٛملم وي٘مٔمتٝمؿ؟ إن اًمًٞم٤مق يقطمل هبذا، وإذن 

 ٤مؾمتٝمؿ قمٜمدُم٤م يٛمٞمؾ أقمداؤذؿ إمم اعم٤ًمعم٦م. ومٚمػمؾمؿ ًمٚمٛم١مُمٜملم ذٜم٤م ؾمٞم

 . ﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب﴿

أُم٤م اجلٜمقح إمم اًمٌم  وًمف ومٝمق اعمٞمؾ إًمٞمف، واًمرهم٦ٌم ومٞمف، أو ذق ظم٤مص سم٤معمٞمؾ قمغم 

 أطمد اجلٜم٤مطملم، أي: اجل٤مٟمٌلم اعمت٘م٤مسمٚملم: يمجٜم٤مطمل اًمٓمػم، واإلٟم٤ًمن واًمًٗمٞمٜم٦م، واًمٕمًٙمر. 

 وود احلرب. وأُم٤م اًمًٚمؿ واًمًالم ومٝمق اًمّمٚمح،

                                      

 اٟمٔمر: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.( 1)
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اًمتل يٕمؼم هب٤م قمـ اعمِمٙمقك ذم وىمققمف،  "إنْ "وأي٦م شمٕمؼم قمـ ضمٜمقح اًمٙمٗم٤مر ًمٚمًٚمؿ سمد

أو اًمذي ُمـ ؿم٠مٟمف أٓ ي٘مع: ًمتِمٕمر سم٠مهنؿ ًمٞمًقا أذاًل ٓظمتٞم٤مر اًمًٚمؿ ًمذاشمف، وأٟمف ٓ ي١مُمـ 

أن يٙمقن ضمٜمقطمٝمؿ إًمٞمف يمٞمًدا وظمداقًم٤م، وشمٕمٓمػ قمغم أُمر اًمرؾمقل سم٘مٌقل اًمّمٚمح أُمًرا 

ؾ قمغم اهلل: ًمتزيد اطمت ل ظمداقمٝمؿ ىمقة، صمؿ ًمت١ميمد إُمر سم٘مٌقل اًمّمٚمح طمتك آظمر سم٤مًمتقيم

 ُمع ىمٞم٤مم ذذا آطمت ل اًم٘مقى، اطمت ل أن اًمٙمٗم٤مر يريدون ظمداع اعم١مُمٜملم. 

إن اعمًٚمٛملم أومم ُمـ اًمٙمٗم٤مر سم٤مًمًٚمؿ، ومٝمؾ يؽمددون ذم ىمٌقًمف طملم 

 يٕمروف اًمٙمٗم٤مر قمٚمٞمٝمؿ؟ 

ـ طم٘مٞم٘متٝمؿ سمٓمٚم٥م اًمّمٚمح: طمتك وإذا اؾمتٓم٤مع اًمٙمٗم٤مر أن خيدقمقا اعم١مُمٜملم قم

يٙمًٌقا سمٛمٝم٤مدٟمتٝمؿ  ؿ وىمًت٤م يًتٕمدون ومٞمف عمٕم٤مودة ا جقم قمٚمٞمٝمؿ، ومٝمؾ يًتٓمٞمٕمقن 

 أن خيدقمقا اهلل وذق اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ؟ 

ذؾ ئمٗمر اًمٙمٗم٤مر سمٌم  ُمـ اعم١مُمٜملم اعمتقيمٚملم قمغم اهلل، اًمذيـ ومقوقا إًمٞمف 

أُمقرذؿ يمٚمٝم٤م
(1)

 . 

                                      

مل شمٜمًخ سمرا ة، وإن يم٤من اًم٘مقل ذذه أي٦م  ، ُمـ أن(26ص)ه ذم ٟمٕمقد ومٜم١ميمد ذٜم٤م ُم٤م ؾمٌؼ أن ىمٚمٜم٤م( 1)

 اخلراؾم٤مين وقمٙمرُم٦م واحلًـ سم٤مًمٜمًخ ىمد روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس وجم٤مذد وزيد سمـ أؾمٚمؿ وقمٓم٤م 

٤م ٤م يمثٞمٗمً وىمت٤مدة: ذًمؽ أن آي٦م سمرا ة شم٠مُمر سم٘مت٤مل أقمدا  اهلل إذا أُمٙمـ ىمت٤م ؿ، وم٠مُم٤م إذا يم٤من اًمٕمدو خمٞمٗمً 

ُمٝم٤مدٟم٦م  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ٤م، ىم٤مل ذًمؽ اسمـ يمثػم وىمد ىمٌؾ رؾمقل اهلل يم  ذٜم ،وم٢مٟمف جيقز ُمٝم٤مدٟمتٝمؿ

٤مه ذق قمٚمٞمٝمؿ، ومال ُمٜم٤موم٤مة إذن وٓ سماعمنميملم يقم احلديٌٞم٦م، سمؾ مل يث٧ٌم ىمط أهنؿ ضمٜمحقا ًمٚمًٚمؿ وأ

 ،ًمًقرة يمٚمٝم٤م ٟمزًم٧م ذم سمدراإن أي٦م ٟمزًم٧م ذم سمٜمل ىمرئم٦م، ًمٙمـ يرده أن  :ٟمًخ... ذذا وىمد ىمٞمؾ

٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ إٓ اإلؾمالم، ًمٙمـ اًم٘مقل يٕهنؿ ٓ  :ل اًمٕمرب، صمؿ ٟمًخ٧مٟمزًم٧م ذم ُمنميم :وىمٞمؾ

٤م، ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙمٗم٤مر قم٤مُم٦م: ومال وذم رأيٜم٤م أن أي٦م شمْمع ُمٌدأ قم٤مُم   ،يم  أووحٜم٤م ،سم٤مًمٜمًخ ُمردود

ُمٕمٜمك ًمٜمًخٝم٤م: ٕن ُمـ هم٤مي٤مت اًم٘مت٤مل ذم اإلؾمالم محؾ اًمٙمٗم٤مر قمغم دومع اجلزي٦م، وٟمح٥ًم أن 

 ـ ذق إي٤مه. ضمٜمقطمٝمؿ ًمٚمًٚمؿ يِمٛمٚمف إن مل يٙم
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ﴿

ٹ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڀ ٺٺ ٺ ٺٿ

 ،م63-62[إٟمٗم٤مل:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ

وم٢من طمًٌؽ اهلل، »ذٙمذا يرد اهلل قمغم ظمداع اًمٙمٗم٤مر عمحٛمد إن ذؿ أرادوه، ي٘مقل ًمف: 

ذؿ وهيٞمئ ًمؽ وؾم٤مئؾ اًمٜمٍم قمٚمٞمٝمؿ طمتك شم٘مقل: طمًٌل طمًٌل!  أي: ومًٞمٙمٗمٞمؽ ذ 

پ ڀ ڀ ﴿ وًمـ يٙمقن إطم٤ًمسمف ًمؽ وشم٠ميٞمده إي٤مك قمج٤ًٌم، أو همػم ُمتقىمع، وم٢من اهلل

، أُم٤م أٟمف أيده سمٜمٍمه ومذًمؽ أٟمف ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ٺ

ؾمخر ًمف إؾم٤ٌمب، وُم٤م ورا  إؾم٤ٌمب، طمتك ًم٘مد أُمده سم٤معمالئٙم٦م اًمتل صمٌت٧م ىمٚمقب 

ٜمٝمؿ ذم وىم٧م  أصح٤مسمف، وأٟمزل قمٚمٞمف اعمٓمر طملم اطمت٤مضمقا إًمٞمف، وأًم٘مك قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٕم٤مس وم٠مُم 

ُمٜملم ُمـ اعمٝم٤مضمريـ اخلقف، وىمذف اًمرقم٥م ذم ىمٚمقب أقمدائٝمؿ، وأُم٤م أٟمف أيده سم٤معم١م

وإٟمّم٤مر ومٛمّمدره أٟمف أًمػ سملم ىمٚمقهبؿ، طمتك ص٤مروا سمٕمد اًمتٗمرق واًمتٕم٤مدي إظمقة 

ُمتح٤مسملم ذم اهلل، ي١مُمٜمقن مجٞمًٕم٤م سمف، ويٌذًمقن يمؾ ر  ذم ؾمٌٞمؾ ٟمٍم دقمقشمف، وإٟمف ًمٞمٕمزز 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ذذا ومٞم٘مقل خم٤مـم٤ًٌم رؾمقًمف: 

ىمٚمقب إوس واخلزرج  ، أي: وُم٤م يمٜم٧م ي٤م حمٛمد ًمتًتٓمٞمع أن شم١مًمػ سملم﴾ڤ

ذم اعمديٜم٦م، وسملم ىمٚمقب اعمٝم٤مضمريـ ُمـ ؾم٤مدة وقمٌٞمد ذم ُمٙم٦م، ُم٤م مل ي١مًمػ اهلل سمٞمٜمٝم٤م، وًمق 

سمذًم٧م ذم ؾمٌٞمؾ ذذه اًمٖم٤مي٦م يمؾ ُم٤م ذم إرض ُمـ ُم٤مل وُمت٤مع، وم٢من اًم٘مٚمقب سمٞمد اًمرمحـ 

يٍمومٝم٤م سمحٙمٛمتف، وذق اًمٕمزيز اًمٖم٤مًم٥م: ٕٟمف ذق اًمذي أيدك وأطمًٌؽ، احلٙمٞمؿ ٕٟمف 

 اًمدقمقة إًمٞمف ذذه اًمقؾم٤مئؾ وهمػمذ٤م.  ذٞم٠م ًمٜمٍم
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ًم٘مد يم٤من ذم أذؾ ُمٙم٦م ىمٌؾ اإلؾمالم يمؼمي٤م ، وم٠مي ىمقة همػم ىمقة اإلي ن 

سم٤مهلل يم٤مٟم٧م شمًتٓمٞمع اًمت٠مًمٞمػ سملم همٜمٞمٝمؿ ووم٘مػمذؿ، وسملم ؾم٤مدفؿ 

 وُمقاًمٞمٝمؿ، وسملم أذاومٝمؿ ودمه٤مئٝمؿ. 

٦م، يمذًمؽ يم٤مٟم٧م سملم إوس واخلزرج ذم اعمديٜم٦م أوٖم٤من أروف٤م اًمدُم٤م  اعمًٗمقيم

وأ ٌتٝم٤م محٞم٦م اجل٤مذٚمٞم٦م، وم٠مي روح همػم اإلؾمالم اًمًٛمح٦م يم٤مٟم٧م شمًتٓمٞمع حمق ذذه 

إوٖم٤من ُمـ اًم٘مٚمقب اعمتٜم٤مومرة، ومجع اًم٘مٚمقب قمغم يمٚمٛم٦م اهلل، وقمغم دقمقة احلؼ، ذم 

 إٟمٙم٤مر ًمٚمذات.

وقمٜمدُم٤م اضمتٛمع ذم اعمديٜم٦م اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر، يم٤من ممٙمٜم٤ًم ًمقٓ ومْمؾ اهلل وىمقة 

سمٙمؾ ُمٜمٝم  قمّمٌٞمتف اجل٤مذٚمٞم٦م، ومٞمٗم٤مظمر اعمٝم٤مضمرون سم٘مراسمتٝمؿ وىمرهبؿ اإلي ن أن شَمٜمِْزَع 

ُمـ رؾمقل اهلل، وسمًٌ٘مٝمؿ إمم اإلي ن، ويٗم٤مظمر إٟمّم٤مر سم  ًمدهيؿ ُمـ اًمٖمٜمك واًم٘مقة، 

وسم  ىمدُمقه ًمٚمرؾمقل واعمٝم٤مضمريـ ُمـ ُم٤مل، وُم٠موى، وإٟم٘م٤مذ ُمـ اًمٔمٚمؿ، ومٚمٛمـ همػم 

 اهلل ومْمؾ إظم٤مئٝم  يم٤مُماًل. 

ذي ٓ يٜمٙمر: وم٘مد يم٤من ذق رؾمقل اهلل إًمٞمٝمؿ، وذق اًمذي طم٘مٞم٘م٦م يم٤من عمحٛمد أصمره اًم

دقم٤م إمم اًمتآًمػ واًمتح٤مِب، ًمٙمـ اهلل ذق اًمذي ذدى، وذق اًمذي أًمػ سملم اًم٘مٚمقب، 

إن اًمرطمؿ »ومٞم  روى قمٜمف احل٤ميمؿ:  وًمٞمس يم٠مظمقة ىمط، أو يم  ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

، صمؿ ىمرأ ش ًمت٘مٓمع، وإن اًمٜمٕمٛم٦م ًمتٙمٗمر، وإن اهلل إذا ىم٤مرب سملم اًم٘مٚمقب مل يزطمزطمٝم٤م ر

(1)﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿
 . 

                                      

 شم»(م. 11/71[أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ) (1)
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ڇ ڇ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿

ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ڱ

﮴ڭ ۇ ۇ ۆ ﮳  ﮲  ٟمٗم٤مل:  ﴾ھھ ھ ے ے ۓ ۓ   . م66-64[ا

يٜم٥ًم سمٕمض اعمٗمنيـ إمم اسمـ قم٤ٌمس 
(1)

اًم٘مقل سم٠من ذذه أي٦م ٟمزًم٧م قمٜمد  

إؾمالم قمٛمر: وم٘مد يمٛمؾ اعمًٚمٛمقن سم٢مؾمالُمف أرسمٕملم، ويم٤مٟمقا ىمٌٚمف صمالصم٦ًم وصمالصملم رضماًل 

ـَ سم٢مؾمالم قمٛمر  ، ًمٙمـ اًمٙمٗم٤مي٦م مل شمتح٘مؼ ًمٚمرؾمقل هب١مٓ  إرسمٕملم: وم  ُأُِم
ٍ
وؾم٧م  ٟم٤ًم 

ذُّ اًمٙمٗم٤مر واوٓمٝم٤مدذؿ، سمؾ ًم٘مد اوٓمر ذق وأصح٤مسمف إمم ا جرة اًمٕم٤مُم٦م سمٕمد ذجرة 

آوٓمٝم٤مداحلٌِم٦م اخل٤مص٦م، ٟمتٞمج٦م  ذا 
(2)

، وم٤مإلمج٤مع قمغم ُمدٟمٞم٦م اًمًقرة يمٚمٝم٤م ٓ 

 شمٜم٘مْمف إذن ذذه اًمرواي٦م سم٠من أي٦م ُمٙمٞم٦م اًمٜمزول. 

چ چ چ ﴿ويرضمح سمٕمض اًمٜمح٤مة ُمـ اعمتٕمّمٌلم عمذذ٥م اًمٌٍميلم قمٓمػ 

قمغم اهلل: ٕٟمف ٓ ي٘م٤مل قمٜمدذؿ: طمًٌؽ وأظم٤مك درذؿ، سمؾ ي٘م٤مل:  ﴾چ

اهلل وُمـ اعم١مُمٜملم، ٓ طمًٌؽ وأظمٞمؽ. وُمٕمٜمك ذذا أن يمٗم٤مي٦م اًمرؾمقل ُمًتٛمدة ُمـ 

أن اهلل يم٤مٍف ًمرؾمقًمف وًمٚمٛم١مُمٜملم
(3)

 . 

                                      

، وقمزاه اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر  ( قمـ اسمـ قم٤ٌمس12/63[أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ) (1)

 شم»(  إمم أيب اًمِمٞمخ واسمـ ُمردويفم. 4/131)

 ُمـ يمت٤مسمٜم٤م ذذا. (9، و)ص (13/86)اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ ( 2)

 =      ، وىمد ٟم٘مؾ ومٞمف قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًم٘مقل سمٌٓمالن ُم٤م ذذ٥م إًمٞمف(13/86)اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ اٟمٔمر: شمٗمًػم  (3)
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إٟمف وقمد صم٤مٍن سم٤مإلطم٤ًمن، أي: سم٤مًمٙمٗم٤مي٦م: يمٗم٤مي٦م اهلل ًمرؾمقًمف، وًمٚمٛم١مُمٜملم 

سمف، وًمٙمـ اإلطم٤ًمب ذٜم٤م ُمٓمٚمؼ مل ي٘مٞمد سم٤مخل٤مص٦م، قم٤مم مل ي٘مٍم قمغم 

٤مك اًمرؾمقل، أُم٤م ذم اعمرة إومم وم٘مد يم٤من إطم٤ًمسًم٤م ُمـ ٟمقع ظم٤مص، وذم طم٤مل ظم٤مص٦م. ذٜم

سم٠من يٙمٗمٞمف ذ أقمدائف، إن ذؿ أرادوا ظمديٕمتف سمٓمٚم٥م اًمّمٚمح، وذٜم٤م يٕمده ويٕمد  ^َيِٕمُدُه 

اعم١مُمٜملم ُمٕمف سم٠من يٙمٗمٞمٝمؿ ذ أقمدائٝمؿ ذم يمؾ طم٤مل ُمـ ىمت٤مل أو صٚمح، ويمٞمٗم  يم٤مٟم٧م 

سمقصٗمف ٟمٌٞم ٤م، ويمٗم٤مي٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم  ^ٟمتٞمج٦م اًمّمٚمح ُمـ ووم٤م  أو ظمٞم٤مٟم٦م، ذل يمٗم٤مي٦م ًمف 

آُمٜمقا سمف مجٞمًٕم٤م وذ٤مضمر سمٕمْمٝمؿ ُمٕمف، وآواه سمٕمْمٝمؿ  ،^ لاًمٜمٌسمقصٗمٝمؿ ُمتٌٕملم  ذا 

، واًمتٕمٌػم قمـ ﴾ڃ ڃ﴿أظمر وٟمٍموه، وذذا ذق ه ٟمدائف ذٜم٤م سم٘مقًمف: 

 . ﴾چ چ چ چ﴿اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر سم٘مقًمف: 
 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ﴿

ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ 

﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
 

م65-64[إٟمٗم٤مل: 
(1)

 . 

                                      

مجٝمقر اًمٜمح٤مة قمغم ُمذذ٥م اًمٌٍميلم: ٕن أصقل اًمديـ أومم سم٤مًمرقم٤مي٦م ُمـ أصقل اًمٜمحق، وٕن = 

ُم٘مت٣م يم ل اًمتقطمٞمد أن يٙمقن اإلطم٤ًمب ُمـ اهلل وطمده، ٓ ُمٜمف وُمـ اعم١مُمٜملم. وقمغم ذذا اعمٕمٜمك 

سمـ يمثػم راوًي٤م قمـ اًمِمٕمٌل أٟمف ىم٤مل ذم شمٗمًػم أي٦م: وطمًٌؽ اهلل وُمـ ؿمٝمد ُمٕمؽ، ىم٤مل اسمـ اىمتٍم ا

 وروي ُمثٚمف قمـ قمٓم٤م  اخلراؾم٤مين، وقمٌد اًمرمحـ سمـ زيد(.)يمثػم: 

يٗمن اًمًٞمد رؿمٞمد رو٤م، اًمٗم٘مف ذٜم٤م سم٠مٟمف ذق اًمٕمٚمؿ سم٤محل٘م٤مئؼ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤محلرب ُمـ ُم٤مدي٦م وروطمٞم٦م، وسمّمٗم٦م ( 1)

      =ج٤مح، وؾم٥ٌم ًمٚمٜمٍم ضم٤مُمع ًم٤ًمئر إؾم٤ٌمب. صمؿ ي٘مقل: وأي٦م شمدل قمغم أنسم٠مٟمف ريمـ ُمـ أريم٤من اًمٜم
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اًم٘مت٤مل، وطم٨مر  ؿ قمٚمٞمف. إٟمف ىمت٤مل إلقمال   أُم٤م ذق وم٠مُمر سمؽمهمٞم٥ِم اعم١مُمٜملم ذم

صقت احلؼ قمغم صقت اًم٤ٌمـمؾ، وًمدومع قمدوان اًمٙمٗم٤مر قمغم اعمًٚمٛملم، وًمٜمٍم 

ض اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف طمزب اهلل قمغم طمزب اًمِمٞمٓم٤من، ومٙمٞمػ ٓ حُيَر 
(1)

 . 

وذق ىمت٤مل سملم ومئتلم: إطمدامه٤م: ُم١مُمٜم٦م، ص٤مسمرة، ُمتقيمٚم٦م قمغم اهلل، شمدرك اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًم٘مت٤مل 

ٓ ووؾم٤مئٚمف ، واًمث٤مٟمٞم٦م: يم٤مومرة،ٓ  شمٕمتٛمد قمغم اهلل، وٓ شمٕمتّمؿ سم٤مًمّمؼم، وٓ شمٗم٘مف ًمٚم٘مت٤مل هم٤مي٦م و

ض قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن وذؿ اًمٗمئ٦م اًمتل ُزِودت سمٙمؾ أؾم٤ٌمب اًمٜمٍم. ٓ حُيَر   وؾمٞمٚم٦م، ومٙمٞمػ 

وسم٥ًٌم ذذا اإلي ن، واًمّمؼم، واًمٗم٘مف، واًمتقيمؾ قمغم اهلل وضم٥م أن يث٧ٌم اعمًٚمؿ 

نمة يمٗم٤مر، ذًمؽ أن اعمًٚمٛملم ي٘م٤مشمٚمقن ىمت٤مل ُمـ ي١مصمرون اًمقاطمد ذم طم٤مل اًم٘مقة أُم٤مم قم

اعمقت قمغم احلٞم٤مة: ًمٞمٔمٗمروا سمٛمثقسم٦م اهلل سمٕمد اؾمتِمٝم٤مدذؿ، وُمـ مل يِمٖمٚمف طم٥مُّ احلٞم٤مة 

مل يًٝمؾ قمغم ظمّمٛمف آٟمتّم٤مر قمٚمٞمف ذم أي ُمٕمريم٦م ُمـ ُمٕم٤مريمٝم٤م
(2)

 . 

                                      

ُمـ ؿم٠من اعم١مُمٜملم أن يٙمقٟمقا أقمٚمؿ ُمـ اًمٙم٤مومريـ، وأوم٘مف سمٙمؾ قمٚمؿ وومـ يتٕمٚمؼ سمحٞم٤مة اًمٌنم وارشم٘م٤م  = 

إُمؿ، وأن طمرُم٤من اًمٙمٗم٤مر ُمـ ذذا اًمٕمٚمؿ ذق اًم٥ًٌم ذم يمقن اعم٤مئ٦م ُمٜمٝمؿ دون اًمٕمنمة ُمـ اعم١مُمٜملم 

وذٙمذا يم٤من اعم١مُمٜمقن ذم اًم٘مرون إومم واًمقؾمٓمك، أُم٤م ذم ذذا اًمٕمٍم وم٘مد ص٤مر قمٚم ؤذؿ  اًمّم٤مسمريـ،

يٕم٤مدون أيمؼم شمٚمؽ اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن اًمتل أرؿمدذؿ إًمٞمٝم٤م اًم٘مرآن، وأوضم٥م ُمٜمٝم٤م ُم٤م يتقىمػ قمٚمٞمف اجلٝم٤مد 

 .(13/89)ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، واًمٕمٛمران. واٟمٔمر: شمٗمًػم اعمٜم٤مر 

حي٨م  اإلٟم٤ًمن قمغم ر  طمتك يٕمٚمؿ أٟمف ُم٘م٤مرب ًمٚمٝمالك، أي: إن مل  ىم٤مل اًمزضم٤مج: اًمتحريض ذم اًمٚمٖم٦م أن( 1)

صؾ  يٗمٕمٚمف، وىم٤مل اًمراهم٥م: اًمتحريض احل٨م قمغم اًمٌم  سمٙمثرة اًمتزيلم ًمف وشمًٝمٞمؾ اخلٓم٥م ومٞمف، يم٠مٟمف ذم ٕا

يتف، أي: أزًم٧م قمٜمف اعمرض واًم٘مذى، واحلرض: اعمنمف قمغم ا الك.  وتف وىَمذ   إزاًم٦م احلرض، ٟمحق: َُمر 

ن اعم٘م٤مم ذٜم٤م ًمٚمتنميع، ٓ ًمالظمت٤ٌمر: ومٝمق ذط سمٛمٕمٜمك إُمر. وإن إُمر سم٤مًمتحريض قمغم اًم٘مت٤مل يراقمك أ( 2)

مل جيئ ذم ذذا اًمًٞم٤مق إٓ سمٕمد اًمققمد اعم١ميمد سمٙمٗم٤مي٦م اهلل ًمف وًمٚمٛم١مُمٜملم، وأن أؾم٤ٌمب اًمٜمٍم يم  ذيمرف٤م 

قازٟم٦م سملم اعمًٚمٛملم ذذه أي٦م واًمتل سمٕمدذ٤م ذل اإلي ن، واًمّمؼم، واًمتقيمؾ قمغم اهلل، وىمد ايمتٗمك ذم اعم

واًمٙمٗم٤مر سمذيمر سمٕمْمٝم٤م ُمثًٌت٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم، وسمٜمٗمل سمٕمْمٝم٤م أظمر قمـ اًمٙمٗم٤مر، ومقصػ اعم١مُمٜملم سم٤مًمّمؼم، 

 واًمتقيمؾ قمغم اهلل سم٢مذن اهلل، وٟمٗمك قمـ اًمٙمٗم٤مر اًمٗم٘مف، وم٠مؿمٕمر سم٠من اعم١مُمٜملم ُمقصقومقن سمف. 
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ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿

﮴ڭ ۇ  ﮳   ﮲  ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ

 .﴾ۇ ۆ

ٙمؿ وُم٤م ىمٌٚمف ُمٜمًقخ سمفذذا ذق احل
(1)

٤م أم  ، وؾمقا  أيم٤من اًمْمٕمػ ذٜم٤م ُم٤مدي 

٤م، وم٘مد أصٌح اًمقاضم٥م قمغم اعم١مُمٜملم ذم اًم٘مت٤مل سمٕمد اًمٜمًخ ذق أن يثٌتقا  ٤م قم٤مُم  ُمٕمٜمقي 

عمثٚمٞمٝمؿ، ومٕمغم اعم٤مئ٦م ُمٜمٝمؿ أن يثٌتقا ًمٚم ئتلم ُمـ اًمٙمٗم٤مر، وقمغم إًمػ أن يثٌتقا أُم٤مم 

اره وُمٕمقٟمتف وشمقومٞم٘مف، ؾمٞمٜمتٍم اعم١مُمٜمقن أًمٗملم ُمـ أقمدائٝمؿ، وسم٢مذن اهلل، أي: سم٢مىمد

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿قمغم ُمثٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر، 

، سمٜمٍمه وشم٠ميٞمده، ومٚمٞم٘م٤مشمؾ اعم١مُمٜمقن ذم ؾمٌٞمٚمف م249[اًمٌ٘مرة:  ﴾ڑڑ ک ک ک

ُمٓمٛمئٜملم إمم ُمٕمقٟمتف، وًمٙمـ ًمٞمحذروا أن يٖمؽموا سمديٜمٝمؿ، ومٞمٔمٜمقا أن اإلي ن وطمده 

ف، وًمٞمذيمروا أن ؾمٜم٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٖمٚم٥م ي٘متيض اًمٜمٍم إن مل ي٘مؽمن سمّمٗم٤مشمف اًمالزُم٦م ًم

 أن يٙمقن ًمٚمّم٤مسمريـ قمغم همػمذؿ. 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ﴿

ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

                                      
ٞمد رو٤م إمم أن احلٙمؿ وىمد ذذ٥م اًمًٞمد رؿمذذا اًمٙمت٤مب،  ُمـ (32ص)قم٤مجلٜم٤م واىمٕم٦م اًمٜمًخ ذذه ذم ( 1)

اًمذي شم٘مرره ذذه أي٦م ذق طمٙمؿ اًمرظمّم٦م سمٕمد طمٙمؿ اًمٕمزيٛم٦م اًمذي شم٘مرره أي٦م اًمتل ىمٌٚمٝم٤م، صمؿ ىم٤مل: 

وًمٙمـ اًمرظمّم٦م ٓ شُمٜم٤مذم اًمٕمزيٛم٦م، وٓ ؾمٞم  أهن٤م قمٚمٚم٧م ذٜم٤م سمقضمقد اًمْمٕمػ، وٟمًخ اًمٌم  ٓ يٙمقن »

اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ  شزًمت٤م ُمًٕم٤مُم٘مؽمًٟم٤م سم٤مُٕمر سمف وىمٌؾ اًمتٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٛمؾ سمف، وفم٤مذر أن أيتلم ٟم

، وأرى أن ُم٤م اؾمتٔمٝمره ُمـ ٟمزول أيتلم ُمًٕم٤م خي٤مًمػ ُم٤م ي٘مٓمع سمف سمد  اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٜمٝم  سم٘مقًمف: (13-92)

: وم٢مٟمف سيح ذم أن احلٙمؿ اًم٤ًمسمؼ يم٤من ىمٌؾ أن، وذذا يدل قمغم أن أي٦م إومم ٟمزًم٧م ىمٌؾ شأن»

 ٝم٤م، وذق احلٙمؿ اعمٜمًقخ، وهبذا يٌٓمؾ دًمٞمٚمف يمٚمف. اًمث٤مٟمٞم٦م سمٗمؽمة شمٙمٗمل ًمٚمٕمٛمؾ سم٤محلٙمؿ اًمذي ومٞم
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ی ی ی جئ حئمئ ىئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

 . م69-67[إٟمٗم٤مل:  ﴾يئجب حب خب مب ىب

ويم  ي٘مع إه ذم أقم٘م٤مب احلروب، جيٞمئ احلدي٨م قمـ إهى سمٕمد احلدي٨م 

 قمـ احلروب.

وذم همزوة سمدر ظم٤مص٦م، يم٤من ًمألهى ىمّم٦م مل شمتٙمرر ذم احلرب اإلؾمالُمٞم٦م وم٘مد 

يم٤مٟم٧م أول همزوة ذم اإلؾمالم، وُم٤م يم٤من اعمًٚمٛمقن طمتك وىمتٝم٤م ىمد اؿمتد سم٠مؾمٝمؿ، 

ومت٧م  ؿ اًم٘مقة واًمًٞم٤مدة: وُمـ صمؿ مل يٙمـ يٜمٌٖمل أن ي٠مهوا أطمًدا ُمـ اعمنميملم، سمؾ 

٤ًٌم أن ي٘متٚمقا يمؾ ُمـ ي٘مع ذم أيدهيؿ: طمت ك إذا ىمقي سم٠مؾمٝمؿ واؿمتد أُمرذؿ، يم٤من واضم

وقمٔمؿ ؿم٠مهنؿ ُمـ إرض، أصٌح ُمـ طم٘مٝمؿ أن ي٠مهوا، طمٞم٨م يٛمٜمقن قمغم 

 إهى أو ي٘مٌٚمقن ُمٜمٝمؿ اًمٗمدا . 

، ُم٤م ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې﴿

ٓ  سمٕمد أن يٕمٔمؿ  ا، إ يم٤من ُمـ ؿم٠من إٟمٌٞم٤م  ذم طمروهبؿ أن ي٠مهوا قمدو 

 ٤م ذم وٕمٗمٝمؿ وىمقة أقمدائٝمؿ. ؿم٠مهنؿ ذم إرض، ومال يٙمقن اخت٤مذ إهى ؾمًٌٌ 

وىمد ذيمر ُمٕمٔمؿ اعمٗمنيـ أن ُمٕمٜمك اإلصمخ٤من ذم إرض اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًم٘مت٤مل، 

ـ  جم٤مذًدا يرى أن ذذا شمٗمًػم سم٤مًم٥ًٌم، ٓ سمٛمدًمقل اًمٚمٗمظ.   وًمٙم

قمغم أن ًمإلصمخ٤من ذم إرض، أي: ًمٚمتٛمٙمـ واًم٘مقة وقمٔمٛم٦م اًمًٚمٓم٤من ومٞمٝم٤م ؾمٌٌلم 

٤ًٌم واطمًدا، أطمدمه٤م: آؾمتٕمداد اًم ت٤مم ًمٚم٘مت٤مل، وذق اًمذي ُيرذ٥م إقمدا ، ٓ ؾمٌ

واًمث٤مين: شم٘متٞمؾ إقمدا  ذم احلروب، وذق اًمذي يٛمٙمـ ًمٚمٛمٜمتٍم ذم إرض، وًمٙمـ 

إهاف ذم اًمت٘متٞمؾ ىمد يٙمقن قم٤مُماًل قمغم مجع يمٚمٛم٦م إقمدا  واؾمت٤ًٌم ؿ، وُمـ 
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٤ًٌم آظمر ذق آؾمتٕمداد اًمٙم٤مُمؾ ىم٤مل اهلل  أضمؾ ذذا، وُمـ أضمؾ أن ًم٘مقة اعمًٚمٛملم ؾمٌ

 ، ومل ي٘مؾ طمتك يثخـ ذم اًم٘متؾ. ﴾ۉ ۉ ې ېې﴿: شمٕم٤ممم

، يم٤من ﴾ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ﴿

، أُم٤م ذذا اًمٕمت٤مب قمغم إرادة ^ لاًمٜمٌاًمٕمت٤مب سم٤مخت٤مذ إهى ُمقضمًٝم٤م إمم 

 ^ لاًمٜمٌقمرض اًمدٟمٞم٤م وم٘مد ظمقـم٥م سمف اعم١مُمٜمقن، و ذا اخلٓم٤مب ىمّم٦م: وم٘مد اؾمتِم٤مر 

ُمٕمٔمٛمٝمؿ ىمٌقل اًمٗمدا   أصح٤مسمف يقم سمدر ومٞم  يٜمٌٖمل أن يٗمٕمؾ سم٤مٕهى، ومٙم٤من رأي

ُمٜمٝمؿ
(1)

، وذذا اًمٗمدا  ذق ُم٤م شمٕمؼم قمٜمف أي٦م سمٕمرض اًمدٟمٞم٤م، أي: سم  ٤م وُمت٤مقمٝم٤م اًمزائؾ، 

وًم٘مد آصمر اعم١مُمٜمقن ذذا اًمٕمرض اًمٗم٤مين قمغم ٟمٍم اًمديـ، قمٜمدُم٤م ىمٌٚمقا ُمـ اعمنميملم 

٤ًٌم أن َي٘متٚمقا ذ١مٓ   اًمٗمدا ، ذم أول ُمقىمٕم٦م طمرسمٞم٦م سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، ويم٤من واضم

 ، وٓ ي٠مهوذؿ: وُمـ صمؿ قمت٥م اهلل قمٚمٞمٝمؿ: إذ وازن سملم ُم٤م أرادوه ٕٟمٗمًٝمؿ، إقمدا

وُم٤م أراده ذق  ؿ. إهنؿ يريدون قمرض اًمدٟمٞم٤م، ومٞم٘مٌٚمقن اًمٗمدا  ُمـ أهى اعمنميملم، 

أي: هيٌقن احلٞم٤مة  ١مٓ  إهى، ومٞمتٞمحقن  ؿ أن يٕمقدوا عمٜم٤مصٌتٝمؿ اًمٕمدا ، وإقمالن 

اعم٤مل اًمذي ىمٌٚمقه ومداً ، ويٓم٤مًمٌٝمؿ اهلل  احلرب قمٚمٞمٝمؿ، ٟمٔمػم صمٛمـ سمخس ذق ذًمؽ

سم٤مإلصمخ٤من ذم إرض، صمؿ ينمع  ؿ ُمـ إطمٙم٤مم ُم٤م يٙمٗمؾ ًمٚمديـ قمزشمف، وًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ؾمالًُم٤م 

  ٓ آُمٜم٤ًم ُيًٕمدذ٤م: ٕٟمف يريد  ؿ صمقاب أظمرة، وذؾ ُمـ وؾمٞمٚم٦م إمم ذذا اًمثقاب اعم٘مٞمؿ إ

 إلىمرار ُمٌدأ اًمًالم؟ اإلصمخ٤من ذم إرض إلقمال  يمٚمٛم٦م اهلل، وأظمذ اًمٙمٗم٤مر سم٤محلًؿ 

حي٥م ًمٚمٛم١مُمٜملم سمف أن يٙمقٟمقا أقمزة، وأن يٙمقٟمقا طمٙم َ ،  ﴾وئ وئ ۇئ﴿

                                      

: طمدي٨م(، و72اٟمٔمر اًم٘مّم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م )ص[ ذذا اًمٙمت٤مب.شمًتٓمٞمع أن شمرضمع إمم ذذه اًم٘مّم٦م ذم ( 1)

 شم(م. »1763أصح٤مسمف ذم أهى سمدر.  أظمرضمف ُمًٚمؿ ) اؾمتِم٤مرة اًمٜمٌل 
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ك سم  يًتحؼ: ًمتْمٛمـ ًمدقمقشمؽ احلٞم٤مة واًمًٞم٤مدة، وُمـ  وُمـ اًمٕمزة أن شم٠مظمذ قمدو 

احلٙمٛم٦م أن شمٓمٚم٥م أظمرة: ٕهن٤م ذل اًم٤ٌمىمٞم٦م، وذل اجلديرة سم٤مذت م اًمٕم٘مال . وُمـ 

ٟمف ًمـ يْمٕمػ أُم٤مم أطمد، وًمـ شمثٜمٞمف قمـ هم٤ميتف ـمٚم٥م أظمرة قمز  ومٚمؿ ي٘مٝمره قمدو: ٕ

 ىمقة ُمٝم  شمٙمـ. 

، شمرى أي ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿

يمت٤مب ذذا اًمذي يتحدث اهلل قمٜمف ذٜم٤م، ويٜم٥ًم ًمف اًمٗمْمؾ ذم قمدم أظمذ 

 اعم١مُمٜملم سمذٟمٌٝمؿ؟ 

إٟمف ىمد يٙمقن يمت٤مسًم٤م سمحؾ اًمٖمٜم٤مئؿ عمحٛمد وُٕمتف، يم  ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وىمت٤مدة
(1)

. 

ٓ  سمٕمد اًمٜمٝمل، يم  ىم٤مل حمٛمد سمـ إؾمحؼ. وىمد يٙمقن يمت٤مسمً   ٤م سمٕمدم اًمتٕمذي٥م إ

وىمد يٙمقن ذق طمٙمٛمف سمٕمدم شمٕمذي٥م أذؾ سمدر ذم أي ذٟم٥م سمخّمقصف، يم  ىم٤مل 

 ىمقم ُمـ اعمٗمنيـ. 

وًمٙمـ ذذه أرا  يمٚمٝم٤م ًمـ شمٜمٗمل قمـ اًمٙمت٤مب صٗم٦م اإلهب٤مم اًمتل يٌدو أن اهلل ىمد 

 ويدل قمٚمٞمف اعم٘م٤مم.  أرادذ٤م، ومتذذ٥م إومٝم٤مم ومٞمف إمم يمؾ ُم٤م حيتٛمٚمف اًمٚمٗمظ،

وأيـ ؾمٌؼ ذذا اًمٙمت٤مب؟ أذم قمٚمؿ اهلل، أم ذم وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ظم٤مص٦م، أم ذم اًم٘مرآن؟ 

اطمت ٓت ًمٞمس ُمـ اعمٞمًقر حتديد اعمراد ُمـ سمٞمٜمٝم٤م. وٟمحـ ٟمح٥ًم أن اعمراد ذٜم٤م ذق 

دمًٞمؿ ظمٓمئٝمؿ قمٜمدُم٤م ىمٌٚمقا اًمٗمدا  ُمـ اعمنميملم، ومٝمق ذٟم٥م يًتحؼ أن ُيَٕم٤مىَمٌقا قمٚمٞمف، 

٤م أن يٜمزل هبؿ ًمقٓ أن اهلل  وأن يٜم٤م ؿ سمًٌٌف قمذاب قمٔمٞمؿ، وىمد يم٤من ذذا اًمٕمذاب طمري 

ومٞمٝمؿ، وذؿ ُم١مُمٜمقن سمف  ^ىمدر ذم إزل أن يٜمجٞمٝمؿ ُمٜمف، وًمقٓ أن اًمرؾمقل 

                                      

 شم»(م. 14/69[أظمرضمف اًمٓمؼمي ) (1)
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ُمًتٖمٗمرون ُمـ ذٟمقهبؿ، وًمقٓ أن اًمرمح٦م ىمد ؾمٌ٘م٧م  ؿ ُمـ اهلل ىمٌؾ أن يٕمٛمٚمقا 

 ًمف، ويت٘مدم إًمٞمف.  سم٤معمٕمّمٞم٦م، وًمقٓ أٟمف ٓ يٕمذب أطمًدا ُمـ قم٤ٌمده طمتك يٌلم

وًمٙمـ أذم يمؾ ُمقىمٕم٦م ذذا احلٙمؿ سمٕمدم ىمٌقل اًمٗمدا ، أم ذم سمدر 

يم٤من ذًمؽ يقم سمدر، واعمًٚمٛمقن »وطمدذ٤م؟ ًم٘مد روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس: 

ڑ ک ک ک ﴿يقُمئذ ىمٚمٞمؾ، ومٚم  يمثروا واؿمتد ؾمٚمٓم٤مهنؿ أٟمزل اهلل ذم إؾم٤مرى 

ؿم٤م وا ىمتٚمقذؿ،  واعم١مُمٜملم ذم أُمر إهى سم٤مخلٞم٤مر: إن ^ لاًمٜمٌ، ومجٕمؾ اهلل ﴾ک

شوإن ؿم٤م وا اؾمتٕمٌدوذؿ، وإن ؿم٤م وا وم٤مدوذؿ
(1)

أىمقل: ومل يذيمر اًمراسمٕم٦م وذل اعمـ ) 

 (قمٚمٞمٝمؿ سم٢مقمت٤مىمٝمؿ، وإـمالق أهذؿ
(2)

 . 

٤م ُمقضمًٕم٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم، ُمّمدر ىمقشمف وإجي٤مقمف  ٤ًٌم ىمقي  وذٙمذا شمرون أن ذم أي٦م قمت

وف  ؿ، واًمٕمذاب ذًمؽ اإلهب٤مم ومٞمٝم٤م، وم٤مًمٙمت٤مب اًمذي سمٗمْمٚمف مل يٕمذهبؿ اهلل همػم ُمٕمر

اًمذي يم٤من ممٙمٜم٤ًم أن يٛمًٝمؿ قمذاب قمٔمٞمؿ، ٓ يدرك أطمد يمٜمٝمف، وؾم٥ٌم ذذا اًمٕمذاب 

 يم  شمّمقره أي٦م ُم٤م أظمذشمؿ، ومٝمق قم٤مم اًمٚمٗمظ، وإن يم٤مٟم٧م اًمقاىمٕم٦م حتدده. 

: أُمر ﴾ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئجب حب خب مب ىب﴿

 ، صمؿ ُم١ميمد سمٖمٗمران اهلل ورمحتف، وًمٙمـ...سم٤مٕيمؾ ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م، وأُمر سم٤مًمت٘مقى

                                      

 شم»(م. 14/59[اًمٓمؼمي ) (1)

، وىمد ؾمٝم٤م وم٤مقمتؼم اعمؽمويم٦م صم٤مًمث٦م... صمؿ روى (13/134)اًمًٞمد رؿمٞمد رو٤م، ُمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ ( 2)

مل يٙمـ ُمـ اعم١مُمٜملم أطمد ممـ ٟمٍم إٓ أطم٥م اًمٖمٜم٤مئؿ، إٓ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: ضمٕمؾ ٓ »قمـ اسمـ زيد: 

ديـ اهلل طمتك ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م ًمٜم٤م واًمٖمٜم٤مئؿ؟ ٟمحـ ىمقم ٟمج٤مذد ذم »يٚم٘مك أؾمػًما إٓ رضب قمٜم٘مف، وىم٤مل: 

: وًمق قُمذسمٜم٤م ذم ذذا إُمر ي٤م قمٛمر ُم٤مٟمج٤م همػمك، ىم٤مل اهلل: ٓ شمٕمقدوا ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل شُيٕمٌد

، وم٤مٟمٔمر ىمقل قمٛمر: ٟمحـ ىمقم ٟمج٤مذد ذم ديـ اهلل طمتك يٕمٌد، وشم٠مُمؾ يمٞمػ ششمًتحٚمقن ىمٌؾ أن أطمؾ ًمٙمؿ

 . شأطمؾ ًمٙمؿ ىم٤مل اهلل: ٓ شمٕمقدوا شمًتحٚمقن ىمٌؾ أن»يٗمن اًمرؾمقل إُمر سم٤مًمت٘مقى سم٘مقًمف: 



324 

213 

 

211 

 ا ىمٌؾ اًمٗم٤م  اًمتل سمدأت أي٦م هب٤م؟ ُم٤مذ

 ؟ شُم٤م همٜمتؿ»وُم٤م اًمذي يٕمٜمٞمف اؾمؿ اعمقصقل اًمٕم٤مم 

 وُم٤م ه وصػ اعم٠مُمقر سم٠ميمٚمف ذٜم٤م سم٠مٟمف طمالل ـمٞم٥م؟ 

ي٘مقل اعمٗمنون: إن ذذه اًمٗم٤م  شمٕمٓمػ أي٦م قمغم حمذوف، ويمٚمٝمؿ إذ ي٘مدرون 

ا. ذذا اعمحذوف يرددون ومٞم٘مقًمقن: إُم٤م أن يٙمقن: ىمد أسمح٧م ًمٙمؿ اًمٖمٜم٤مئؿ، ومٙمٚمق

وإُم٤م أن يٙمقن: دقمقا اًمٗمدا ، ومٙمٚمقا. أُم٤م ه ذذا اًمؽمديد ومٝمق أن  ؿ ذم شمٗمًػم 

اعم٠مُمقر سم٠ميمٚمف ذٜم٤م ُمذذٌلم: أطمدمه٤م: أٟمف اًمٗمدا ، وم٤مٔي٦م قمغم ذذا اعمذذ٥م شم٠مُمرذؿ 

 سم٠ميمٚمف، أي حتؾ  ؿ أيمٚمف سمٕمد أن قمت٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ ىمٌقًمف. 

قمـ اًمٗمدا ، وشمٚمتٗم٧م  صم٤مٟمٞمٝم : أٟمف اًمٖمٜمٞمٛم٦م، وأي٦م قمغم ذذا اعمذذ٥م فٛمؾ احلدي٨م

قمغم اًمٖمٜمٞمٛم٦م ًمت٠مُمر سم٠ميمٚمٝم٤م، صمؿ ًمتّمٗمٝم٤م سم٠مهن٤م طمالل ـمٞم٦ٌم، صمؿ شم٠مُمر سمت٘مقى اهلل سمٕمد ذًمؽ 

وشمٕمد سمٖمٗمراٟمف ورمحتف، يم٠مهن٤م شمقازن سملم ُم٤م همٜمٛمقه وُم٤م أظمذوه ومدا ، ومت٠مُمر سم٠ميمؾ 

 أطمدمه٤م وشمّمٗمف سم٠مٟمف طمالل ـمٞم٥م: ًمتٗمٝمؿ ُمـ ذذا وذاك طم٤مل أظمر. 

ُم٤مم أسمق اًمًٕمقد، صمؿ يٕمٚمؾ اظمتٞم٤مره ًمف سم٠من خيت٤مر ذذا اعمذذ٥م اًمث٤مين اإل

ذٜم٤م سم٤مًمٗمدا ، ذًمؽ  (همٜمٛمتؿ)ؾمٞم٤مق اًمٜمٔمؿ اًمٙمريؿ وؾمٞم٤مىمف ي٠مسمٞم٤من شمٗمًػم 

أن قمت٥م اهلل قمغم رؾمقًمف اخت٤مذ إهى، وقمتٌف قمغم اعم١مُمٜملم إيث٤مر اًمٗمدا  قمغم اًم٘متؾ، 

 وشمّمقيره ًمٚمخٓم٠م اًمذي وىمٕمقا ومٞمف قمٜمدُم٤م اظمت٤مروا اًمٗمدا  سم٠مٟمف يم٤من يمٗمٞماًل أن يٛمًٝمؿ

٤م سم٠من اًمٗمدا   سمًٌٌف قمذاب قمٔمٞمؿ ًمقٓ اًمٙمت٤مب اًم٤ًمسمؼ، ذذا يمٚمف يقطمل إحي٤م  ىمقي 

 ًمٞمس ذق احلالل اًمٓمٞم٥م اعم٠مُمقر سم٠ميمٚمف ذٜم٤م. 

٤ًٌم،  ًٓ ـمٞم إن أي٦م شم٠مُمر اعم١مُمٜملم سمت٘مقى اهلل، سمٕمد أن شمٌٞمح  ؿ أيمؾ اًمٖمٜمٞمٛم٦م طمال
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 ًٌ ًٓ ـمٞم ٤م، وأن ومٝمؾ يٕمٜمل ذذا أن أيمؾ اًمٗمدا  اًمذي أظمذوه ُمـ إهى مل يٙمـ طمال

ٓ  ي٘مٌٚمقا ومدا  طمتك ي١مذن  ؿ ومٞمف؟  ٤ًٌم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ سمٕمد أ  واضم

ٟمح٥ًم أن ذذا ذق ُم٤م ي٘متْمٞمف ؾمٞم٤مق اًمٜمٔمؿ اًمٙمريؿ وؾمٞم٤مىمف أيًْم٤م، وسمخ٤مص٦م أن 

اهلل يٕمد وقمًدا ُم١ميمًدا سم٤معمٖمٗمرة واًمرمح٦م، ًمٞم٠مظمذ سم٠ميدهيؿ إمم طمٞم٨م يٜمٌٖمل  ؿ أن 

يٙمقٟمقا، سمٕمد أن رمحٝمؿ ومٖمٗمر  ؿ ظمٓم٠مذؿ 
(1)

 . 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ﴿

ڤ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ٟمٗم٤مل:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ  . م71-73[ا

سمِم٠من ذ١مٓ  إهى أيًْم٤م، وم  اٟمتٝم٧م ىمّمتف ُمٕمٝمؿ  ^إٟمف ظمٓم٤مب ًمٚمٜمٌل 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿سم٘مٌقل اًمٗمدا  ُمٜمٝمؿ، وًم٘مد ومن سمٕمض اًمٕمٚم   ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـ أقم ر ذ١مٓ  إهى، وإي ن ذق ُم٤م ىمْم٤مه اهلل شمٕم٤ممم وىمدره، ُم)، سم٠مٟمف ﴾ېئ

، وإذن ومٚمُٞمْدقَمقا إمم اإلي ن، وًمُٞمَحثُّقا قمٚمٞمف سمٌٞم٤من ُم٤م ومٞمف ُمـ ظمػمي اًمدٟمٞم٤م (أيمثرذؿ

ُم٤م داُمقا أطمٞم٤م   ^وأظمرة، وًمُٞمٜمَْذُروا قم٤مىم٦ٌم سم٘م٤مئٝمؿ قمغم اًمٙمٗمر وظمٞم٤مٟمتٝمؿ ًمٚمرؾمقل 

 يمٖمػمذؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر. 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ﴿

                                      

يٕمزز ذذا اًمرأي اًمذي اظمت٤مره اإلُم٤مم أسمق اًمًٕمقد وٟمخت٤مره ُمٕمف ُم٤م روي ُمـ أهنؿ أُمًٙمقا قمـ اًمٖمٜم٤مئؿ ( 1)

ومل يٛمدوا أيدهيؿ إًمٞمٝم٤م، وأن ذذا يم٤من ذق اًم٥ًٌم ذم ٟمزول أي٦م، وذم رأيٜم٤م أٟمف ًمقٓ وصػ اعم٠ميمقل سم٠مٟمف 

٤مطم٧م  ؿ هبذا إُمر أيمٚمف، صمؿ أُمرفؿ طمالل ـمٞم٥م ُٕمٙمـ أن يٙمقن ذق اًمٗمدا ، وأن شمٙمقن أي٦م ومد أسم

سم٤مًمت٘مقى، وقمدم اًمٕمقدة إمم ُم٤م يم٤من ُمـ ظمٓم٠م، صمؿ وقمدفؿ سم٤معمٖمٗمرة سمٕمد اًمذي يم٤من رمح٦م ُمـ اهلل هبؿ: وم٢من 

٤م ُمقضمًٕم٤م ٓ ُيٜم٤مؾم٥م اًمًٞم٤مق.  ٤ًٌم ىمقي   وصػ اًمٗمدا  سم٠مٟمف طمالل وـمٞم٥م سمٕمد اًمٕمت٥م قمغم ىمٌقًمف قمت
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ُم٤م أُمر اًمٜمٌل سمتٌٚمٞمٖمف إمم إهى اًمذيـ ُم٤م زاًمقا ذم  ، أُم٤م ذذا ومٝمق﴾ٹ ٹ

أيدي اعم١مُمٜملم، مل خيٚمّمقا ُمـ ُمٚمٙمٝمؿ سمٕمد، وإٟمف ًمققمد سمٖمٗمران ُم٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ، 

وسمٛمٜمحٝمؿ ٟمٕمً  ظمػًما مم٤م َأظمذ اعم١مُمٜمقن ُمٜمٝمؿ، إن يم٤من ذم ىمٚمقهبؿ ظمػم، أي: اؾمتٕمداد 

ىمٚمقهبؿ قمٚمؿ اهلل  ًمإلي ن سم٤مهلل ورؾمقًمف، وًمٙمٜمف خيت٤مر ًمٚمتٕمٌػم قمـ وضمقد اخلػم ذم

سمقضمقده ومٞمٝم٤م: ًمٞمِمػم إمم أن ادقم٤م  اإلي ن ٓ يٙمٗمؾ  ؿ اعمٖمٗمرة، وٓ يًتقضم٥م 

ُمٜمحٝمؿ ظمػًما مم٤م أظمذ اعم١مُمٜمقن ُمٜمٝمؿ. وواوح أن ظمػًما ىمد ُذيمرت ذم أي٦م ُمرشملم 

 ﴾ٿ ٿ﴿ذل ذم إطمدامه٤م ُمّمدر، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م اؾمؿ شمٗمْمٞمؾ، ومل يذيمر ُمٗمٕمقل 

وأصم٤مم: إذ اإلؾمالم جي٥م ُم٤م ىمٌٚمف  ًمٞمٕمؿ  يمؾ  ُم٤م ُيٖمٗمر ُمـ اًمٙمٗمر
(1)

 . 

                                      

هى؟ خيتد٤مر اًمٗمخدر اًمدرازي أهند٤م اظمتٚمػ اعمٗمنون ومدٞمٛمـ ٟمزًمد٧م ومٞمدف أيد٦م: أذم( 1)  اًمٕمٌد٤مس ظم٤مصد٦م أم ذم ٕا

هى سمدددًمٞمؾ   ﴾ٺ ٺ﴿و ﴾ڀ ڀ﴿و ﴾پ پ﴿و ﴾ٻ پ﴿ٟمزًمدد٧م ذم مجٚمدد٦م ٕا

وٓ ُمقضم٥م ًمٚمتخّمدٞمص، أُمد٤م أن ؾمد٥ٌم ٟمزو د٤م ذدق اًمٕمٌد٤مس  ﴾ٿ ٿٹ﴿و ﴾ٺ ٿ ٿ﴿و

ظم٤مص٦م قمغم ومرض شمًٚمٞمؿ ُم٤م روي ذم ذدذا اًمِمد٠من ومدال يٕمٜمدل ظمّمدقص ًمٗمٔمٝمد٤م أيًْمد٤م، وذدذا ذدق اًمدذي 

ـ قم٤ٌمس ُمـ أهن٤م ٟمزًم٧م ذم واًمده اًمٕم٤ٌمس: يم٤من اًمٕم٤ٌمس أؾمػًما يقم سمدر وُمٕمف قمنمدون أوىمٞمد٦م روي قمـ اسم

ويم٤من أطمد اًمٕمنمة اًمدذيـ ودٛمٜمقا اًمٓمٕمد٤مم ٕذدؾ سمددر ومٚمدؿ شمٌٚمٖمدف »ُمـ اًمذذ٥م، أظمرضمٝم٤م ًمٞمٓمٕمؿ اًمٜم٤مس 

د٤م اًمٜمقسم٦م طمتك ُأه، وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمس: يمٜمد٧م ُمًدٚمً  إٓ أهندؿ أيمرذدقين، وم٘مد٤مل  : إن يٙمدـ ُمد٤م شمدذيمره طم٘م 

، ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس: ومٙمٚمٛم٧م رؾمقل اهلل أن يرد ذًمدؽ اًمدذذ٥م ش جيزيؽ، وم٠مُم٤م فم٤مذر أُمرك وم٘مد يمٜم٧م قمٚمٞمٜم٤موم٤مهلل

، وم٘م٤مل:   ىم٤مل: ويمٚمٗمٜمل اًمرؾمقل ومددا  اسمدـ أظمٞمدف قم٘مٞمدؾ سمدـ شأُم٤م ر  ظمرضم٧م ًمتًتٕملم سمف قمٚمٞمٜم٤م ومال»قمكم 

 يًِمد٤م،أيب ـم٤مًم٥م قمنميـ أوىمٞم٦م، وومدا  ٟمقومؾ سمـ احل٤مرث، وم٘مٚم٧م ًمٚمرؾمدقل: شمريمتٜمدل يد٤م حمٛمدد أشمٙمٗمدػ ىمر

أيـ اًمذذ٥م اًمذي دومٕمتف إمم أم اًمٗمْمؾ وىم٧م ظمروضمدؽ ُمدـ ُمٙمد٦م، وىمٚمد٧م  د٤م: ٓ »: وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

أدري ُم٤م يّمٞمٌٜمل، وم٢من طمدث يب طم٤مدث ومٝمق ًمدؽ، وًمٕمٌدد اهلل، وقمٌٞمدد اهلل، واًمٗمْمدؾ؟، وم٘مد٤مل اًمٕمٌد٤مس: 

، وأٟمدؽ وُم٤م يدريؽ؟ ىم٤مل: أظمدؼمين سمدف ريب، ىمد٤مل اًمٕمٌد٤مس: وم٠مٟمد٤م أؿمدٝمد أٟمدؽ صد٤مدق، وأن ٓ إًمدف إٓ اهلل

قمٌده ورؾمقًمف، واهللِ مل يٓم ٚمْع قمٚمٞمف أطمد إٓ اهلل، وًم٘مدد دومٕمتدف إًمٞمٝمد٤م ذم ؾمدقاد اًمٚمٞمدؾ، ًم٘مدد يمٜمد٧م ُمرشم٤مسًمد٤م ذم 

 =أُمرك، وم٠مُم٤م إذ أظمؼمشمٜمل سمذًمؽ ومال ري٥م، ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس: وم٤مسمدًمٜمل اهلل ظمدػًما ُمدـ ذًمدؽ: زم أن قمنمدون
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ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ﴿

: وذذا ذق اإلٟمذار اًمذي وضمف إًمٞمٝمؿ إن ذؿ أرادوا ظمٞم٤مٟم٦م ﴾ڃ ڃ

رؾمقًمف، وًمٙمٜمف رومؼ هبؿ ومٚمؿ يقضمف إًمٞمٝمؿ اإلٟمذار، يم  وضمف إًمٞمٝمؿ اًمؽمهمٞم٥م، سمؾ 

ًمٗمدا ، سم٘مدر ُمٜمٝمؿ ا لاًمٜمٌظم٤مـم٥م سمف رؾمقًمف، أو ًمٕمٚمف ًمٞمس إٟمذاًرا ًمٚمٙمٗم٤مر اًمذيـ ىمٌؾ 

ُم٤م ذق شم٠مُملم ًمٚمرؾمقل ُمـ قمقاىم٥م ظمٞم٤مٟمتٝمؿ ًمف وم٘مد ئمٝمر سمٕمْمٝمؿ اعمٞمؾ إمم اإلؾمالم، 

وىمد يٛمتٜمع سمٕمْمٝمؿ قمـ دومع ُم٤م وٛمٜمقا ُمـ اًمٗمدا ، وىمد يٕمقدون إمم حم٤مرسمتؽ وإمم 

ٓ  يٕمقد إؾمػم إمم ىمت٤مل ُمـ يٓمٚمؼ هاطمف، وهبذا  ُمٕم٤مذدة اعمنميملم، ُمع أن اًمِم٠من أ

ظم٤مٟمقك، ووم٤مضم١موك سم  مل شمٙمـ شمتقىمع، ومال ختَش  اًمذي ي٘مع ُمٜمٝمؿ يٙمقٟمقن ىمد

ظمٞم٤مٟمتٝمؿ ذذه، وٓ شمٔمـ أهنؿ ؾمٞمٜم٤مًمقن هب٤م ُمٜمؽ، أو ُمـ اًمديـ اًمذي شمدقمق إًمٞمف: 

ذًمؽ أهنؿ ظم٤مٟمقا اهلل ىمٌؾ ذًمؽ، قمٜمدُم٤م يمٗمروا سمف وذق ظم٤مًم٘مٝمؿ، وأٟمٙمروا ٟمٕمٛمف 

قمٚمٞمٝمؿ وذق رهبؿ، ومٛمٙمٜمؽ أٟم٧م وأصح٤مسمؽ ُمٜمٝمؿ، وٟمٍمك قمٚمٞمٝمؿ ذم سمدر، ُمع 

ٕمٔمٞمؿ سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمٝمؿ ذم اًمٕمدد وآؾمتٕمداد واًم٘مقة، ويمذًمؽ ؾمٞمٙمقن اًمتٗم٤موت اًم

ُمقىمٗمؽ ُمٜمٝمؿ ُمقىمػ اعمٜمتٍم قمٚمٞمٝمؿ، ُم٤م دام ُمقىمٗمٝمؿ ُمٜمؽ ذق ُمقىمػ اخل٤مئـ ًمؽ، 

 واهلل قمٚمٞمؿ سم  ؾمٞمٙمقن ُمـ أُمرذؿ، طمٙمٞمؿ ذم ٟمٍمك قمٚمٞمٝمؿ. 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک 

                                      

وُمد٤م ُأطِمد٥مُّ أن زم هبد٤م مجٞمدع أُمدقال أذدؾ قمًٌدا، وإن أدٟم٤مذؿ ًمٞميب ذم قمنميـ أًمًٗم٤م، وأقمٓم٤مين زُمدزم، = 

 .(15/234)ا ذدددد، اًمتٗمًدددػم اًمٙمٌدددػم، ًمٚمٗمخدددر اًمدددرازي ش ُمٙمددد٦م، وأٟمٜمدددل اٟمتٔمدددر اعمٖمٗمدددرة ُمدددـ ريب

              شم»(م. 1/353[احلدي٨م أظمرضمف أمحد )
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ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڱ ں ں ڻ ڻ

﮷   ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

﮹     ﮸ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

              

 ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ی جئحئ 

 . م75-72[إٟمٗم٤مل:  ﴾مئ ىئ يئ جب حب

وأظمػًما ومٝمذا طمدي٨م اًمقٓي٦م ختتؿ سمف اًمًقرة. إهن٤م وٓي٦م اعم١مُمٜملم سمٕمْمٝمؿ 

يـ سمٕمد احلديٌٞم٦م وُم١مُمٜملم ذم دار ًمٌٕمض ُمـ ُمٝم٤مضمريـ أوًملم وأٟمّم٤مر، وُمٝم٤مضمر

 اًمٙمٗمر، صمؿ وٓي٦م اًمٙمٗم٤مر سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض، وًمٙمـ ُم٤م اعمراد سم٤مًمقٓي٦م ذٜم٤م؟ 

أذل اًمتٕم٤مون ذم ؿمئقن احلٞم٤مة، واًمتٜم٤مس ذم اًم٘مت٤مل، ٓؿمؽماك احل٘مقق واعمراومؼ 

واعمّم٤مًمح، طمتك ًمػمث اًمقزم وًمٞمف إن مل يٙمـ ًمف وارث، ويٙمٗمٞمف إذا يم٤من حمت٤مضًم٤م، 

ر، أم ذل ذٜم٤م ظم٤مص٦م سمقٓي٦م اإلرث: ٕن اعمًٚمٛملم يم٤مٟمقا يتقارصمقن ويٖمٞمثف طملم يْمٓم

 ذم أول إُمر سم٤مإلؾمالم وا جرة دون اًم٘مراسم٦م؟ 

إن اًمًقرة اًمتل ٟمزًم٧م ذم سمدر يم  ىمد٤مل اسمدـ قمٌد٤مس وهمدػمه ىمدد قم٤مجلد٧م 

ؿمئقن احلرب واًمًٚمؿ، ومٙمد٤من ُمدـ اًمٓمٌٞمٕمدل أن شمٕمد٤مًم٩م قمالىمد٦م اعمًدٚمٛملم 

حلرب واًمًٚمؿ قمغم اًمًدقا ، وي٘متيضد ذدذا سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض، وقمالىمتٝمؿ سم٤مًمٙمٗم٤مر، ذم ا

أن شمٙمدقن اًمقٓيد٦م ذٜمد٤م قم٤مُمد٦م: ًمٞمًد٧م ُم٘مّمدقرة قمدغم طمٙمدؿ ُمددين  -سمٓمٌٞمٕم٦م احلد٤مل-
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 ضمزئل، ُمـ أطمٙم٤مم إُمقال وم٘مط. 

وًم٘مد حتدصم٧م قمـ اعم١مُمٜملم سم٠مٟمقاقمٝمؿ إرسمٕم٦م، ومقصٗم٧م صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م سمخػم ُم٤م ذم 

ذذه اًمقٓي٦م  يمؾ ُمٜمٝم٤م: ًمؽمشم٥م قمغم ذذه إوص٤مف إصم٤ٌمت اًمقٓي٦م ًمف، وُم٤م ٟمح٥ًم

 ذل وٓي٦م اعمػماث وم٘مط سم٠مي طم٤مل، وم٢من وٓي٦م اعمػماث ٓ حيت٤مج إصم٤ٌمف٤م إمم يمؾ ذذا. 

وأٟمذرت أي٤مت اعم١مُمٜملم إن مل يٙمـ سمٕمْمٝمؿ أوًمٞم٤مَ  سمٕمض سمقىمقع اًمٗمتٜم٦م 

واًمٗم٤ًمد اًمٙمٌػم ذم إرض، وذق إٟمذار سمٌم  ٓ يؽمشم٥م قمغم قمدم اًمتقارث سمح٤مل: 

ٞمًئ٤م ذا سم٤مل سمج٤مٟم٥م اًمٕم٘مٞمدة، وم  يم٤من اظمتالل ٟمٔم٤مم إذ اعم٤مل ذم ذًمؽ اًمقىم٧م مل يٙمـ ؿم

 اًمتقارث ومٞمف ًمُِٞمْحِدَث ومتٜم٦م ذم إرض، وي٥ًٌم وم٤ًمًدا يمٌػًما. 

وذم احلدي٨م قمـ اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ُمـ اعم١مُمٜملم، وذؿ اعم١مُمٜمقن اًمذيـ مل هي٤مضمروا 

ىمررت أي٤مت أٟمف ًمٞمس ًمٚمٛم١مُمٜملم ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ر  ُمـ وٓيتٝمؿ، وأن 

  اعم١مُمٜملم أٟمٗمًٝمؿ أن يٜمٍموذؿ ذم اًمديـ إذا ـمٚمٌقا ُمٜمٝمؿ ذًمؽ ود ىمقم قمغم ذ١مٓ

٤م ًمٞمس  ًمٞمس سملم اعم١مُمٜملم وسمٞمٜمٝمؿ ُمٞمث٤مق، ومجٕمٚم٧م  ؿ قمغم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر طم٘م 

ت قمـ ذذا احلؼ سمّمقرشملم: مه٤م: اًمقٓي٦م، واًمٜمٍمة،   ١مٓ  وأوًمئؽ قمٚمٞمٝمؿ، وقمؼم 

 ٦م. ومٝم  إذن ر  واطمد، واًمقٓي٦م قم٤مُم٦م إذن، ٓ ظم٤مص

 وسمٕمُد ومٌ ذا وصٗم٧م أي٤مت يمؾ ٟمقع ُمـ أٟمقاع اعم١مُمٜملم؟ 

چ چ ﴿إهن٤م شمتحدث قمـ اعمٝم٤مضمريـ إوًملم وإٟمّم٤مر ومت٘مقل: 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

وًملم سم٤مإلي ن، وسم٤م جرة  ،﴾ڎ ڈ ڈ ژژ وواوح أهن٤م شمّمػ اعمٝم٤مضمريـ ٕا

ٟمٗمس، صمؿ شمّمػ ُمـ دي٤مرذؿ وأذٚمٞمٝمؿ ومراًرا سمٕم٘مٞمدفؿ، وسم٤مجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سم٤مُٕم قال وٕا
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ٟمّم٤مر قمغم صٗمتل: اإليقا ،  ٟمّم٤مر سم٢ميقا  اعمٝم٤مضمريـ، وٟمٍمفؿ، وًمٙمـ مِلَ اىمتٍمت ذم ٕا ٕا

 واًمٜمٍمة، ومٚمؿ شمّمٗمٝمؿ سم٤مإلي ن، ُمع أهن٤م وصٗم٧م سمف اعمٝم٤مضمريـ. 

٥ٌم إي هنؿ ُمِم٤مق  وأًمقاٟم٤ًم ُمـ اإليذا  مل يتحٛمؾ  ن اعمٝم٤مضمريـ ىمد حتٛمٚمقا سًم ًمٕمؾ ذًمؽٕ 

ٟمّم٤مر:  وم٘مد يم٤مٟم٧م ُمٙم٦م ىمٌؾ اإلؾمالم ذل ُمٕم٘مؾ اًمنمك وطمّمٜمف اًمذي شمًتٛمٞم٧م ذم ُمثٚمٝم٤م ٕا

اًمدوم٤مع قمٜمف، وُمـ ذٜم٤م ُوِصَػ سم٤مإلي ن يمؾُّ ُمـ آُمـ ومٞمٝم٤م، وًمق مل هي٤مضمر ُمٜمٝم٤م، يم٤مًمٜمقع اًمث٤مًم٨م 

ٌٌف، ومل ُيْم٤مروا.  هنؿ مل ُي١ْمَذوا سًم ٟمّم٤مر:ٕ  ـ اعم١مُمٜملم، ومل يقصػ سمف ٕا  ُم

ٝم٤م قمغم إٟمّم٤مر، ومٝمل شمًقي وأي٤مت ٓ شمرشم٥م قمغم ذذا ؿمٞمًئ٤م ذم طمٙمٛم

 ذم اعمٙم٤مٟم٦م وذم احلٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمٝم٤مضمريـ إوًملم: 

أوًمئؽ ؾمٌ٘مقا إمم اإلي ن، وقمذسمقا سمًٌٌف طمتك اوٓمروا إمم ا جرة ومراًرا سمف، صمؿ 

ضم٤مذدوا سم٠مُمقا ؿ وأٟمٗمًٝمؿ ذم ؾمٌٞمٚمف، مل يْمٜمقا سمٌم  ذم ؾمٌٞمؾ ٟمٍمه قمغم اًم٤ٌمـمؾ 

 وٟمنمه سملم اًمٜم٤مس. 

ٝم٤مضمريـ، ومجٕمٚمقا ُمـ دورذؿ دوًرا  ؿ، وُمـ أٟمٗمًٝمؿ إظمقة وذ١مٓ  آووا اعم

 ؿ، وُمـ أُمقا ؿ ُمٚمًٙم٤م ُمِمؽميًم٤م  ؿ مجٞمًٕم٤م، صمؿ ٟمٍموا اًمدقمقة إمم اهلل، ومحقا 

 رضم٤م ٤م، وىم٤مشمٚمقا ذم ؾمٌٞمٚمٝم٤م. 

وذ١مٓ  وأوًمئؽ سمٕمْمٝمؿ أوًمٞم٤م  سمٕمض: يتقمم يمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ أُمقر أظمريـ ُم٤م 

ت٤مل، صمؿ يتٕم٤موٟمقن ذم وىم٧م اًمًٚمؿ، وشمٌدو يتقٓه ُمـ أُمر ٟمٗمًف، ويتٜم٤مسون ذم اًم٘م

طم٘مقىمٝمؿ وُمقاىمٗمٝمؿ وُمّم٤محلٝمؿ ُمِمؽميم٦م طمتك ًَمٞمتقارصمقن سم٠مظمقة اإلؾمالم طملم ٓ 

 يٛمٙمـ اًمتقارث سم٘مراسم٦م اًمرطمؿ: ًمٕمدم وارث ُمـ اًمرطمؿ. 

 وشمتحدث أي٤مت قمـ اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ُمـ اعم١مُمٜملم، ومت٘مقل: 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ﴿
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وذل  ،﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ

ذل: قمدم  -سمٕمد اإلي ن سم٤مًمٓمٌع-شمّمػ ذذا اًمٜمقع ُمـ اعم١مُمٜملم سمّمٗم٦م وطمٞمدة 

ا جرة إمم دار اإلؾمالم، طمٞم٨م يًقد اعمًٚمٛمقن وحيٙمٛمقن، ومٝمؿ إذن سم٤مىمقن ذم 

أرض اًمنمك، ُم٘مٞمٛمقن حت٧م ؾمٚمٓم٤من اًمٙمٗم٤مر، ظم٤موٕمقن ٕطمٙم٤مم دار احلرب، 

ن اًمٙمٗم٤مر، ٓ وسمحٙمؿ ذذا اخلْمقع ٕطمٙم٤مم دار احلرب، وشمٚمؽ اإلىم٤مُم٦م حت٧م ؾمٚمٓم٤م

يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمٜملم ذم دار اإلؾمالم أن يٜمتٔمروا ُمٜمٝمؿ شمٕم٤موًٟم٤م أو ُمٜم٤مسة: إذ ذؿ ذٜم٤مك 

٤ًٌم  ٓ يٛمٚمٙمقن وؾم٤مئؾ اًمتٕم٤مون، وٓ يًتٓمٞمٕمقن اعمٜم٤مسة، أو يم  ىم٤مل اهلل خم٤مـم

 .﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ﴿اعم١مُمٜملم: 

وًمٙمٜمٝمؿ ذم دار احلرب ىمد ُي١ْمَذون سم٥ًٌم اإلؾمالم، وىمد ُيٕمتَدى قمٚمٞمٝمؿ: 

ٓؾمتٛم٤ًميمٝمؿ سمف، ومٞمٓمٚمٌقن ُمـ اعم١مُمٜملم ذم دار اإلؾمالم أن يٜمٍموذؿ قمغم أقمدائٝمؿ، 

وطمٞمٜمئذ جي٥م قمغم اعم١مُمٜملم أن ُينقمقا سم٢مضم٤مسمتٝمؿ إمم ُم٤م ـمٚمٌقه ومٞمٜمٍموذؿ قمغم أقمدائٝمؿ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ُم٤م مل يٙمـ ذ١مٓ  إقمدا  ُمٕم٤مذديـ ًمٜم٤م، أو يم  ىم٤مل: 

﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ
(1)

. 

 ، ٟمح٥م أن ٟمت٤ًم ل: أي ذيٕم٦م همػم اًمنميٕم٦م ذٜم٤م... قمٜمد ذذا آؾمتثٜم٤م

اإلؾمالُمٞم٦م اًمًٛمح٦م حتؽمم اعمٕم٤مذدات إمم ذذا احلد؟ إن أرىمك 

شمٜم٘مض  -أي: سمٕمد ىمراسم٦م أرسمٕم٦م قمنمة ىمرًٟم٤م ُمـ اًمزُم٤من -احلٙمقُم٤مت ذم ذذه إي٤مم

                                      

حتدصمٜم٤م ذٜم٤مك قمـ ذذا اجلز  ُمـ أي٦م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ىمقل اسمـ  ُمـ ذذا اًمٙمت٤مب، وم٘مد (31ص)ارضمع إمم ( 1)

ٜمًخف، وٟم٘مٚمٜم٤م رأي اًمٗمخر اًمرازي ذم شمٗمًػم اًمقٓي٦م اعمٜمٗمٞم٦م، صمؿ أذٟم٤م إمم أن ص٤مطم٥م اعمٜم٤مر ىم٤مل ؾمالُم٦م سم

 سم٠من اًمِمٓمر اًمث٤مين ُمـ ذذا اجلز  ختّمٞمص ًمٕمٛمقم اًمِمٓمر إول. 
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اعمٕم٤مذدات عمجرد آقمتدا  قمغم ومرد ُمٜمٝم٤م ذم اًمدوًم٦م اعمٕم٤مذدة، وًمق مل يٙمـ ذذا 

ـ، أو اعمٌدأ اًمًٞم٤مد، سمؾ يم٤من ؿمخّمٞم ٤م سمحًت٤م. وذم ذذا اًمٕمٍم آقمتدا  سم٥ًٌم اًمدي

ٓ شمٜمٔمر اًمدول اًم٘مقي٦م إمم اعمٕم٤مذدات اًمتل شمرسمط هب٤م اًمدول اًمْمٕمٞمٗم٦م إٓ يم  شمٜمٔمر إمم 

ىمّم٤مص٦م ُمـ اًمقرق، ومال اطمؽمام  ذه اعمٕم٤مذدات ذم ٟمٔمرذ٤م، سمؾ ذل شمٕمتدي أطمٞم٤مًٟم٤م 

ت: ًمتتخذ ُمـ ذذا آقمتدا  قمغم اًمدول اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمتل وىم ٕم٧م ُمٕمٝم٤م ذذه اعمٕم٤مذد

 وؾمٞمٚم٦ًم إمم إًمٖم٤مئٝم٤م، ممثٚم٦ًم ُمع ذذه اًمدول دوَر اًمذئ٥م ُمع احلٛمؾ.

وُمع أٟمف ذذا آؾمتثٜم٤م  اًمذي ىمرر ُمٌدأ اطمؽمام اعمٕم٤مذدات ذم اإلؾمالم واوح ٓ 

ًٓ دون طم٤مل، وٓ  همٛمقض ومٞمف، ىمقي ٓ يتٓمرق اًمْمٕمػ إًمٞمف، قم٤مم ٓ خيص طم٤م

، وذق ﴾ہ ہ ہ ہ﴿ٌف سم٘مقًمف: ىمقًُم٤م دون ىمقم وم٢من اهلل قمز وضمؾ يٕم٘م

شمرهمٞم٥م ذم اًمٓم٤مقم٦م سم٘مدر ُم٤م ذق حتذير ُمـ اعمٕمّمٞم٦م وفديد ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم. وهبذا اًمذي 

شمٜمٌف إًمٞمف أي٦م ذم وم٤مصٚمتٝم٤م ُمـ شمذيمػم اعم١مُمٜملم سم٠من اهلل ُمٓمٚمع قمغم يمؾ ُم٤م يٕمٛمٚمقن، 

ُمدرك يمؾ اإلدراك ظمٗم٤مي٤م ُم٤م يدسمرون ويٜمٗمذون، متت٤مز أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، 

ذؿ أسمٕمد اًمٜم٤مس قمـ اخلٞم٤مٟم٦م، وذؿ أورم اًمٜم٤مس سم٤مًمٕمٝمقد: ٕهنؿ ي١مُمٜمقن  وم٤معمًٚمٛمقن

 سم٤مهلل، واهلل سم  يٕمٛمٚمقن سمّمػم. 

ي٤مت اًمّمٜمػ اًمراسمع ُمـ اعم١مُمٜملم شمتحدث قمـ وٓي٦م اًمٙمٗم٤مر  وىمٌؾ أن شمذيمر ٔا

، وواوح ﴾ھ ھ ھ ے ےۓ﴿سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض، ومت٘مقل: 

ًمٙمٗم٤مر ًمٚمتٜم٤مس، وًمالحت٤مد ذم أهن٤مٓ  شمّمٗمٝمؿ سمٌم  سمٕمد اًمٙمٗمر: إذ ذق وطمده يم٤مٍف ذم ٟمٔمر ا

ن شمٜم٤مس  ُم٘م٤موُم٦م اعمًٚمٛملم، وًمٙمـ عم٤مذا مل ي١ميمد ذٜم٤م، يم  أيمد ذم وٓي٦م اعم١مُمٜملم؟ ًمٕمؾ ذًمؽٕ 

اًمٙمٗم٤مر ود اعمًٚمٛملم يم٤من واوًح٤م  ١مٓ  اعمًٚمٛملم، وأهنؿ اخل٤مـمٌقن سم٤مٔي٤مت، ومٚمؿ يٙمـ 
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ه اًمّمقرة اًمًٌٞمٓم٦م، شم٘مريره  ؿ ذم طم٤مضم٦م إمم شمقيمٞمد، قمغم أن اإلظم٤ٌمر قمـ شمٜم٤مس اًمٙمٗم٤مر هبذ

ؾمٚمقب اًمذي يقطمل سم٠مٟمفٓ  إٟمٙم٤مر وٓ ؿمؽ ذٜم٤مك يثػم ذم اعمًٚمٛملم مح٤مؾم٦م ًم٘مٌقل  وذم ذذا ٕا

ي٤مت ُمـ وضمقب اًمتٜم٤مس واًمتٕم٤مون، ذم احلرب واًمًٚمؿ قمغم اًمًقا ، وذق  ُم٤م شمنمقمف  ؿ ٔا

ي٤مت إمم شم٘مريره وشمقيمٞمده ذم ىمقة وطمًؿ.   ُم٤م فدف ٔا

وم٢مٟم  ذل وٓي٦م ود اعمًٚمٛملم ٓ شمٜمٗمل  طم٘مٞم٘م٦م ًمٚمٙمٗم٤مر ومٞم  سمٞمٜمٝمؿ وٓي٦م،

شمٜم٤مومرذؿ وشمْم٤مرب أذقائٝمؿ قمٜمدُم٤م يٙمقٟمقن وطمدذؿ، وًمٙمٜمٝمؿ 

ُمتٜم٤مسون ود اعم١مُمٜملم، وذذا ذق ُم٤م يٕمٜمٞمٜم٤م ُمـ ؿم٠مهنؿ، ومٚمٜمتٜم٤مس إذن طمتك ٓ يروا 

ومٞمٜم٤م وٕمًٗم٤م، وًمٜمتحد وٟمتٕم٤مون طمتك ٓ جيدوا سمٞمٜمٜم٤م ُمٙم٤مًٟم٤م ًمقؿم٤مي٦م، أو دؾمٞم٦ًم. إٟمٜم٤م إن 

خت٤مذًمٜم٤م، أو شمٗمرىمٜم٤م، أو سم٤مقمدت سمٞمٜمٜم٤م إذقا  واًمْمٖم٤مئـ فمٗمر سمٜم٤م مل ٟمٗمٕمؾ ذًمؽ، سمؾ 

اًمٙمٗم٤مر، وم٤موٓمٝمدوٟم٤م، وصدوا قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل، وسمذًمؽ شم٘مع اًمٗمتٜم٦م ذم إرض، ومال 

يٙمقن اًمٜم٤مس أطمراًرا ذم اظمتٞم٤مر اًمديـ اًمذي يريدوٟمف، ويّمٞم٥م اًمٜم٤مَس وم٤ًمٌد يمٌػم ٓ 

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿يًتٓمٞمٕمقن دومَٕمف وٓ اخلالَص ُمٜمف وصدق اهلل إذ ي٘مقل: 

 ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸
(1)

 . 

                                      

أن اسمـ إؾمحؼ ومن اًمٗم٤ًمد اًمٙمٌػم سم٠من يتقمم اعم١مُمـ اًمٙم٤مومر دون اعم١مُمـ،  (13/43)ذم شمٗمًػم اسمـ ضمرير ( 1)

ھ ھ ھ ے ﴿وأومم اًمت٠مويٚملم سمت٠مويؾ ىمقًمف: »٤م إمم أيب ضمٕمٗمر: وومٞمف أيًْم٤م ُمٜمًقسمً 

، ىمقل ُمـ ىم٤مل: إن سمٕمْمٝمؿ أٟمّم٤مر سمٕمض دون اعم١مُمٜملم، وإٟمف دًٓم٦م قمغم حتريؿ اهلل قمغم اعم١مُمـ ﴾ے

أٟمف اًمٜم٤مس  (اًمقزم)اعم٘م٤مم ذم دار احلرب وشمرك ا جرة: ٕن اعمٕمروف ذم يمالم اًمٕمرب ُمـ ُمٕمٜمك 

ٓ  سمٛمٕمٜمك أن يٚمٞمف ذم اًم٘مٞم٤مم واعمٕملم، أو اسمـ اًمٕمؿ واًمٜمًٞم٥م ، وم٠مُم٤م اًمقارث ومٖمػم ُمٕمروف ذًمؽ ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف إ

سم٢مرصمف ُمـ سمٕمده، وذًمؽ ُمٕمٜمك سمٕمٞمد، وإن يم٤من حيتٛمٚمف اًمٙمالم وشمقضمٞمف ُمٕمٜمك يمالم اهلل إمم إفمٝمر إؿمٝمر 

 . شأومم ُمـ شمقضمٞمٝمف إمم ظمالف ذًمؽ
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وإذا يم٤من ذم ذذا اًمتققمد قمغم قمدم اًمقٓي٦م سم٤مًمٗمتٜم٦م واًمٗم٤ًمد دًمٞمؾ قمغم 

أن اعمراد سم٤مًمقٓي٦م ذٜم٤م ذق اًمٜمٍمة واعمٕمقٟم٦م، وم٢من ىمقًمف سمٕمده: 

﯁     ﴿ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀

، ذذا اًم٘مقل يتْمٛمـ دًمٞماًل آظمر ٓ ي٘مؾُّ قمـ ﴾      

  قمغم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، سمٕمد طمدي٨م اًمقٓي٦م سم٠من ذذا اًمدًمٞمؾ ىمقًة، ذًمؽ أٟمف صمٜم٤م

إي هنؿ ذق اإلي ن احلؼ، ووقمد  ؿ سم٤معمٖمٗمرة اًمت٤مُم٦م وسم٤مًمرزق اًمٙمريؿ اخل٤مًمد ذم اجلٜم٦م 

ٟمتٞمج٦م ًمقٓيتٝمؿ، وًمق يم٤مٟم٧م اًمقٓي٦م ذل اعمػماث ُم٤م اؾمتح٘مقا سمًٌٌٝم٤م ذًمؽ اًمثٜم٤م ، سمؾ 

يم٤مٟمقا أومم أن ي١مُمروا سم٤مشم٤ٌمع طمٙمؿ اهلل ومٞمٝم٤م 
(1)

 . 

ػًما شمتحدث أي٤مت قمـ اًمٜمقع اًمراسمع ُمـ اعم١مُمٜملم إذ شم٘مقل: وأظم

، ﴾     ڭ ڭ ڭ ڭۇ﴿

وإهن٤م ًمتّمٗمٝمؿ سم٤مإلي ن ُمـ سمٕمد، وم  ذًمؽ اًمذي آُمٜمقا ُمـ سمٕمده، إي ن إوًملم ُمـ 

اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ذق، أم ٟمزول ذذه أي٤مت، أم صٚمح احلديٌٞم٦م 
(2)

، قمغم أن ؾمٌؼ 

٤مٍف ذم ضمٕمٚمٝمؿ ذؿ إصؾ، وذم إحل٤مق ذ١مٓ  هبؿ، اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر سم٤مإلي ن يم

واشم٤ٌمقمٝمؿ  ؿ ومٞم  جي٥م  ؿ ُمـ ٟمٍمة وشمٕم٤مون سمٕمد أن ذ٤مضمروا ومٚمح٘مقا هبؿ ذم 

                                      

ي٦م قمغم أن ُمٕمٜمك اًمقٓي٦م ذق اًمٜمٍمة اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، وىمد ىم٤مل اسمـ ضمرير قم٘م٥م آؾمتدٓل هبذه أ( 1)

 .شوذم صح٦م ذًمؽ يمذًمؽ، اًمدًمٞمؾ اًمقاوح قمغم أٟمف ٓ ٟم٤مؾمخ ذم ذذه أي٦م وٓ ُمٜمًقخ»واعمٕمقٟم٦م: 

ن ( 2) واوح أن إومٕم٤مل يمٚمٝم٤م قمغم اًمرأيلم إظمػميـ ُم٤موٞم٦م ًمٗمًٔم٤م وم٘مط، وىمد ذيمرٟم٤ممه٤م سم٤مًمؽمشمٞم٥م اًمزُمٜمل:ٕ 

همزوة سمدر اًمتل ذم ٝمجرة قمغم طملم ٟمزًم٧م أي٤مت ًمٚم وىمع ذم ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م ؾم٧مر صٚمح احلديٌٞم٦م 

 .(يم٤مٟم٧م همزوة سمدر ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٝمجرة)وىمٕم٧م ىمٌؾ ذًمؽ سمًٜمقات 
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 اعمديٜم٦م، وسمٕمد أن ضم٤مذدوا ُمٕمٝمؿ. 

إن ومْمؾ اًمًٌؼ سم٤مإلي ن وا جرة واجلٝم٤مد شم١ميمده ذٜم٤م شمٌٕمٞم٦م ذ١مٓ  اعم١مُمٜملم 

، وذق اشم٤ٌمع يِمٕمر سم٘مٞمٛم٦م ﴾ڭ ڭۇ﴿ًمٚمٛمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، وم٢من أي٦م شم٘مقل: 

 اعمتٌققملم: ٕن اًمت٤مسمٕملم أيًْم٤م ُم١مُمٜمقن، ُمٝم٤مضمرون، جم٤مذدون.

وذم ظمت٤مم ذذه أي٤مت اًمتل شم٘مرر وٓي٦م اعم١مُمٜملم سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض، وذل 

وٓي٦م ُمٜمِم١مذ٤م اإلي ن، حيًـ أن شم٘مرر وٓي٦م أوزم إرطم٤مم سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض، 

ۇ ﴿قٓي٦م شم٘مقل أي٦م: وذل وٓي٦م ُمٜمِم١مذ٤م اًمٗمٓمرة اًمًٚمٛمٞم٦م، وذم شم٘مرير ذذه اًم

، ومٙمؾ ىمري٥م وزم ًم٘مري٦ٌم إذن، وًمٙمـ قمغم أن ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ی جئحئ

 يٙمقٟم٤م ُم١مُمٜملم ذم دار اإلؾمالم: ٕن ذًمؽ ذق ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمًٞم٤مق ويًتٚمزُمف. 

إن اعم١مُمٜملم ذم دار اإلؾمالم ُمتٜم٤مسون ُمتٕم٤موٟمقن، ومٝمؿ أوًمٞم٤م  ٟمٕمؿ 

ر شمٜم٤مًسا دون ىمراسم٦م، وذذا ذق ُم٤م شم٘مرره أي٤مت ُمـ ىمٌؾ، ًمٙمٜمٝمؿ أيمث

وشمٕم٤موًٟم٤م قمٜمدُم٤م يٙمقٟمقن أىم٤مرَب جيٛمٕمٝمؿ رطمؿ واطمد، وشمرسمط سمٕمَْمٝمؿ سمٌٕمض إمم 

 ذٜم٤م.  (اؾمؿ اًمتٗمْمٞمؾ)صٚم٦م اإلي ن صٚم٦ُم اًمرطمؿ، وذذا ذق ُم٤م يِمٕمر سمف 

إن صٚم٦م اًمرطمؿ واًمؼم هبؿ، واًمِمٕمقر سم٠مهنؿ أومم ُمـ ؾمقاذؿ هبذا اًمؼم، وذذه 

أي: ذم  ،﴾ٴۇ ی جئحئ﴿ذق اًمّمٚم٦م أُمر شمقضمٌف اًمٗمٓمرة، وىمد حتتٛمف اًمٖمريرة، صمؿ 

 طمٙمٛمف اًمذي يمتٌف قمغم قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم، وأيمده قمٜمدُم٤م ىم٤مل ذم يمت٤مسمف احلٙمٞمؿ: 

 .﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ﴿

، ﴾مئ ىئ يئ جب حب﴿ػًما خيتؿ اهلل ؾمقرة إٟمٗم٤مل، ومٞم٘مقل: ظموأ

إٟمف ًمقاؾمع اًمٕمٚمؿ، قمٔمٞمؿ اإلطم٤مـم٦م سمٙمؾ ؿمئقن اعم١مُمٜملم واًمٙمٗم٤مر، ومٚمٞمٕمٚمؿ 
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 ا طم٤ًمسمف. اعم١مُمٜمقن واًمٙمٗم٤مر ذًمؽ ضمٞمًدا، وًمٞمحًٌق

وم٘مٝمٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ذم اًمديـ، وصغم وؾمٚمؿ قمغم حمٛمد ظم٤مشمؿ اعمرؾمٚملم، وقمغم آًمف 

 وصحٌف وُمـ اذتدى هبديف إمم يقم اًمديـ. 

 

  وأيرًاوهلل احلمد أوال

 

m  m  m 
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 يالصة السىرة
وسمٕمد، وم  أديٜم٤م طمتك أن طمؼ ؾمقرة إٟمٗم٤مل يم٤مُماًل، وإن يمٜم٤م ىمد قمروٜم٤م 

 ٟم٤مذ٤م ٟمحًقا ُمـ اًمتٗمًػم ذق هم٤مي٦م ُم٤م اشمًع ًمف اًمقىم٧م. آي٤مف٤م ذم إمج٤مل، صمؿ ومن

ًم٘مد سم٘مل أن ٟمتحدث ذٜم٤م طمديث٤ًم قم٤مضماًل قمـ أذؿ ُم٤م شمْمٛمٜمتف، وذق ذم ٟمٔمرٟم٤م يتٛمثؾ ذم 

 ُمقوققم٤مت صمالصم٦م ذل: صٗم٤مت اعم١مُمٜملم، وُم٤ٌمدئ احلرب واًمًٚمؿ، وؾمٜمـ آضمت ع. 

ن هبا ـام أما افصػات افتي جيب أن تؽون يف ادممـغ، واألظامل افتي يطافبو

 صورهتا شورة األكػال، ؾفذه هي: 

اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، وىمد قمؼمت قمٜمف أي٦م إومم ُمـ اًمًقرة سمت٘مقى اهلل  -أ

وإصالح ذات اًمٌلم، وـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف، صمؿ سمٞمٜم٧م أن اإلي ن ي٘متْمٞمف: إذ ىم٤مًم٧م: 

 . ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

ر اؾمؿ اهلل أُم٤مُمف، وأن أن يًتِمٕمر ىمٚم٥م اعم١مُمـ اعمٝم٤مسم٦م واجلالل إذا ُم٤م ذيم -ز-ب

يزداد إي ٟمف ىمقة ورؾمقظًم٤م إذا ُم٤م شمٚمٞم٧م آي٤مت اهلل قمغم ُمًٛمع ُمٜمف وأومم إذا شمالذ٤م ذق، 

وأن يٙمؾ أُمقره إمم اهلل وطمده، سمٕمد اخت٤مذ إؾم٤ٌمب اًمٕم٤مدي٦م  ٤م، وأن ي١مدي اًمّمالة 

قمغم أشمؿ وضمف وأيمٛمٚمف، ذم ظمِمقع وشمدسمر ودقم٤م ، وأن يٌذل ُمـ ُم٤مًمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، 

 . (3-2أيت٤من )اًمزيم٤مة، ويتّمدق ويًٝمؿ ذم أقم ل اًمؼم اًمتل شمرىمك سم٤معمجتٛمع ومٞم١ميت 

اًمتقضمف إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمدقم٤م  دائً ، وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمف قمٜمد اًمِمدائد: ومٙمذًمؽ  -ح

ٱ ٻ ٻ ﴿ومٕمؾ اًمرؾمقل واعم١مُمٜمقن ذم سمدر وم٤مؾمتج٤مب اهلل  ؿ 

 . ﴾ٻ ٻ
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ٜم٤ًم سم٤مًمٜمٍم واًم -ط ٚمق اعم١مُمٜملم سمالً  طم ١مس وا زيٛم٦م: أن اهلل شمٕم٤ممم ٌي ٚمقذؿ سم٤مًٌم ٖمٜمٞمٛم٦م، يم  ٌي

 . ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ﴿شمرسمٞم٦م  ؿ ذم احل٤مًملم، وذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

أٟمف شمٕم٤ممم يرؿمدذؿ إمم آٟمتٗم٤مع سمٜمٕمٛمف قمٚمٞمٝمؿ ذم ؾم ع اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م، وذم  -ي

 . (21-23شم٠مُمؾ شمٗمًػم أيتلم )اشم٘م٤م  ُم٤م يٍمف قمٜمف ُمـ اإلقمراض واًمٖمٗمٚم٦م 

﮼ ﴿احلٞم٤مة سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  أهنؿ ُمدقمقون إمم أؾمٛمك أٟمقاع -ك ﮻   ﮺

  ﯁  ﯀  ﮿  ﮾   ، ومٕمٚمٞمٝمؿ أن يٚمٌقا اًمدقمقة وأن حيٞمقا.﴾﮽ 

أن قمٚمٞمٝمؿ أن يذيمروا ُم٤م يم٤مٟمقا ومٞمف ُمـ وٕمػ ىمٌؾ اإلؾمالم، وُم٤م اٟمتٝم٧م إًمٞمف  -ل

طم٤م ؿ ُمـ ىمقة حت٧م ًمقائف: ًمٞمِمٙمروا هلل ٟمٕمٛم٦م اإلي ن سمف، ويزيدوا ـم٤مقم٦م ًمف 

 .﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿

ٓ  خيرضمقا أهنؿ ممتحٜمقن سم  وذٌف اهلل -م   ؿ ُمـ إُمقال وإوٓد، ومٕمٚمٞمٝمؿ أ

، (28)سم٥ًٌم طمٌٝمؿ ًمألُمقال وإوٓد قمـ احلؼ واًمٕمدل، وذذا ذق ُم٤م شم٘مرره أي٦م 

 . ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

أهنؿ إذا اشم٘مُقا اهلل ُُمٜمحقا ُم٘مدرًة قمغم متٞمٞمز احلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ، واخلػم ُمـ  -ن

ڇ ڇ چ چ ڇ ﴿اًمنم، ومحرصقا قمغم اخلػم، واؾمتٛمًٙمقا سم٤محلؼ: 

 . ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ

أهنؿ سمٗمْمؾ إي هنؿ سم٤مهلل ُمٜمّمقرون ُمتح٤مسمقن: أيدذؿ اهلل، وأًمػ سملم  -س

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ﴿ىمٚمقهبؿ: 

 . ﴾ٺ ٺ ٺٿ ڀ ٺ

أهنؿ ىمد ؿم٤مريمقا اًمرؾمقَل يمٗم٤مي٦َم اهلل ًمف: وم٘مد قمٓمٗمٝمؿ اهلل قمغم وٛمػم اًمرؾمقل  -ع
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، وذق شمنميػ ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴿ذم ىمقًمف: 

 قمٔمٞمؿ  ؿ.

ٓ وأظمػمً  -ف ا وم٘مد وقمد اهلل اعم١مُمٜملم اًمذيـ مجٕمقا ذذه اًمّمٗم٤مت، سم٤مجلزا  اًمذي 

يٓمٛمع ومٞمف همػمذؿ، وقمدذؿ اعمٙم٤مٟم٦َم اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمٜمده، واًمّمٗمَح اًمٙم٤مُمؾ قمـ ذٟمقهبؿ، واًمرزَق 

احلًـ اًمنميػ اًمذيٓ  ؿم٤مئ٦ٌَم ومٞمف، وإن ذذا اًمققمد ًَمدقمقٌة إمم اإلي ن ٓ يؽمدد قم٤مىمؾ ذم 

 . ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ىمٌق ٤م: 

 أما مبادئ احلرب وافسؾم يف افسورة ؾفذه هي: و

قمغم اعمًٚمٛملم أن ُيٕمدوا ًمٚم٘مت٤مل يمؾ  ُم٤م يًتٓمٞمٕمقن ُمـ ىمقة وُمـ رسم٤مط  -أ

اخلٞمؾ، ومٕمغم يمؾ ُمٜمٝمؿ أن يًتٕمد ًمٚم٘مت٤مل سمتٕمقد اًمٜمٔم٤مم، واًمتدرب قمغم محؾ اًمًالح 

واؾمتٕم ًمف، وقمغم اًمدوًم٦م أن متدذؿ سم٤مًمًالح، وأن فٞمَئ  ؿ وؾم٤مئَؾ آؾمتٕمداد 

 دائؿ ًمٚم٘مت٤مل، وأن حتّمـ اًمثٖمقر. اًم

ٓ  شمْمـ سم ل ذم ؾمٌٞمؾ آؾمتٕمداد ًمٚم٘مت٤مل وحتّملم اًمثٖمقر، أو  -ب قمغم إُم٦م أ

 ذم ؾمٌٞمؾ اًمًٚمؿ اعمًٚمح سمٕم٤ٌمرة أظمرى. 

اًمٖم٤مي٦م ُمـ آؾمتٕمداد ًمٚم٘مت٤مل وحتّملم اًمثٖمقر ذل إىمرار اًمًالم، سمتخقيػ  -جـ

 .(63اًمثالصم٦م إمم شمٗمًػم أي٦م  ارضمع ذم ذذه)إقمدا  ُمـ قم٤مىم٦ٌم اًمتٕمدي قمغم اعمًٚمٛملم، 

ُر سم٘مدرذ٤م. ي٘مرر ذذا اعمٌدَأ  -د اًمًٚمؿ ذق إصؾ، أُم٤م احلرب وميورة اضمت قمٞم٦م شُمَ٘مد 

أُمُره شمٕم٤ممم ًمٚمرؾمقل سم٠من ي٘مٌؾ اًمّمٚمح ُمع أقمدائف اًمذيـ حي٤مرسمقٟمف إذا ـمٚمٌقه، وًمق يم٤من 

 .﴾ی ی ی﴿ذٜم٤مك اطمت ل ىمقي سم٠مهنؿ يريدون سمف ظمداع اعم١مُمٜملم: 
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عمٕم٤مذدات واضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم، وًمق اقمتدى اعمٕم٤مذدون قمغم اطمؽمام ا -هـ

ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿سمٕمض اعمًٚمٛملم اًمذيـ حت٧م طمٙمٛمٝمؿ سم٥ًٌم اإلؾمالم: 

 . ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ

جي٥م أن ي١مظمذ ٟم٤مىمْمق اًمٕمٝمقد ُمـ إقمدا  سم٤مًمِمدة، طمتك يٙمقٟمقا قمؼمة  -و

 . ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ُٕمث٤م ؿ: 

  اعمٕم٤مذدات اًمتل شمرسمٓمٝمؿ هبؿ، إذا دًم٧م قمغم اعمًٚمٛملم إقمالن أقمدائٝمؿ سم٢مًمٖم٤م -ز

ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿اًم٘مرائـ قمغم أن ذ١مٓ  إقمدا  يٜمقون اخلٞم٤مٟم٦م: 

 . ﴾ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ

 إُم٤مٟم٦م سمجٛمٞمع اًمّمقر ذم مجٞمع احل٤مٓت واضم٦ٌم قمغم اعم١مُمـ: -ح

 .﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

٤مد حلٛمؾ اًمٖم٤مي٦م ُمـ اًم٘مت٤مل ذم اإلؾمالم ذل طمري٦م اًمديـ، أي: ُمٜمع آوٓمٝم -ط

إٟم٤ًمن قمغم شمرك ديٜمف، واقمتٜم٤مق ديـ آظمر، ومٝمٙمذا شم٘مرر أي٦م اًمتل شم٘مقل: 

 . ﴾﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ﴿

ٓ  أن يٙمقن اًمٗم٤مرُّ ُمتحروًم٤م ًم٘مت٤مل، أو  -ي اًمٗمرار أُم٤مم اًمٕمدو حمٔمقر ذم اإلؾمالم، إ

 . (16-15ارضمع إمم شمٗمًػم أيتلم )ُمتحٞمًزا إمم ومئ٦م. 

اًمٕمدو، وأن يذيمروا اهلل يمثػًما ذم ؾم٤مقم٦م اًم٘مت٤مل، قمغم اعمًٚمٛملم أن يثٌتقا أُم٤مم  -ك

٤م، وأن  ٤ًٌم شم٤مُم  وأن يٓمٞمٕمقا ىم٤مدفؿ ـم٤مقم٦م ُمٓمٚم٘م٦م، وأن يتجٜمٌقا أؾم٤ٌمب اًمٜمزاع دمٜم

يّمؼموا قم  حيٌقن، وقمغم ُم٤م يٙمرذقن، وأن خيٚمّمقا هلل ومال ي٘م٤مشمٚمقا ري٤مً  وُمٗم٤مظمرًة، 

ذذه ذل اعمقاد اًمتل وأن يتقيمٚمقا قمغم اهلل سمٕمد أن حُيًٜمقا آؾمتٕمداد وُيٜمٛمقه، وم٢من 
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 .(46-45ارضمع إمم شمٗمًػم أيتلم )يتٙمقن ُمٜمٝم٤م ىم٤مٟمقن اًمٜمٍم. 

قمغم اعمًٚمٛملم أن يثٌتقا أُم٤مم ُمثٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر، وذق أىمؾ يٓم٤مًم٥م سمف  -ل

اعمًٚمٛمقن ذم ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر: ٕهنؿ أصؼم قمغم اًم٘مت٤مل، وأقمٚمؿ ُمـ اعمنميملم سمٗمٜمقٟمف. 

 .(66-65ارضمع إمم شمٗمًػم أيتلم )

ٛمًٚمٛملم ذم طم٤مل اًمْمٕمػ أن يتخذوا أهى، أو ي٘مٌٚمقا ُمٜمٝمؿ ًمٞمس ًمٚم -م

اًمٗمدا ، أُم٤م سمٕمد اإلصمخ٤من ذم إُمر سم٤مًم٘مقة واًمٕمزة واًمًٞم٤مدة ومٚمٝمؿ ذًمؽ: ٕن اخت٤مذذؿ 

 . (68-67ارضمع إمم شمٗمًػم أيتلم )ًمألهى ذم طم٤مل اًم٘مقة ًمـ يْمٕمٗمٝمؿ. 

روذؿ ظمٞم٤مٟم٦م اعمًٚمٛمقن ُمٓم٤مًمٌقن سم٠من ُيَرهِمٌقا إهى ذم اإلي ن، وأن حُيَذِ  -ن

 .(71-73ارضمع إمم شمٗمًػم أيتلم ) اهلل ورؾمقًمف، سمٕمد إـمالق هاطمٝمؿ.

قمغم اعمًٚمٛملم ذم دار اإلؾمالم أن يتٜم٤مسوا، وم٢من سمٕمْمٝمؿ سمحٙمؿ اإلي ن  -س

واجلٝم٤مد، أوًمٞم٤مُ  سمٕمض، يمذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ أن يٜمٍموا ُمـ ي٘مٞمؿ ذم دار اًمنمك ُمـ 

ـ اعمٕمتدون ُمٕم٤مذديـ ًمدوًم٦م اعمًٚمٛملم إذا اقمُتِدَي قمٚمٞمٝمؿ سم٥ًٌم اًمديـ، ومل يٙم

 .(72ارضمع إمم شمٗمًػم أي٦م ) اإلؾمالم.

قمغم اعمًٚمٛملم أن خيّمّمقا مخس اًمٖمٜمٞمٛم٦م اًمتل حيّمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٙمٗم٤مر سمٕمد  -ع

اًمٜمٍم ًمإلٟمٗم٤مق ذم اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م، وقمغم اإلُم٤مم وقمّمٌتف إىمرسملم، وذم اًم٘مٞم٤مم سمٛمٓم٤مًم٥م 

إرسمٕم٦م ومٝمل ًمٚمٖم٤مٟمٛملم: ًمٚمراضمؾ ؾمٝمؿ، اعم٤ًميملم واًمٞمت٤مُمك وأسمٜم٤م  اًمًٌٞمؾ، أُم٤م إمخ٤مس 

 .(48ارضمع إمم شمٗمًػم أي٦م ) وًمٚمٗم٤مرس ؾمٝم ن أو صمالصم٦م طمًٌ  شم٘متيض اعمّمٚمح٦م.

ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم طم٤مًم٦م اًم٘مقة أن ي٘مٌٚمقا اًمٗمدا  ُمـ إهى، وأن يتٍمومقا ومٞمف  -ف

ارضمع إمم ) شمٍمف اعم٤مًمٙملم ذم أُمقا ؿ: وم٢من أيمٚمف ُم٤ٌمح  ؿ ُم٤م داُمقا ىمد ُأذن  ؿ ومٞمف.

 .(69ٗمًػم أي٦م شم
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وكختم هذه اخلالصة ادوجزة بنمجال شـن االجتامع افتي شجؾتفا 

 شورة األكػال، وهذه هي: 

اًمٜم٤مس ذم ذذه اًمدار ُمتٗم٤موشمقن ذم آؾمتٕمداد ًمإلي ن واًمٙمٗمر وومٞمٝم ، وذم  -أ

آؾمتٕمداد ًمٚمخػم واًمنم وومٞمٝم ، وسم٘مدر ُم٤م قمٜمدذؿ ُمـ ذذا وذاك ؾمٞمٙمقن ضمزاؤذؿ 

 .(6-2ي٤مت أ)ذم أظمرة. 

إذا شمٜم٤مزقم٧م إُم٦م سم٥ًٌم اًمًٞم٤مدة واعمٚمؽ، أو اًمديـ واًمنميٕم٦م، أو  -ب

اٟمٖمٛم٧ًم ذم اًمِمٝمقات واعمالِذ ومٚمؿ شم٠مُمر سم٤معمٕمروف ومل شمٜمَف قمـ اعمٜمٙمر، طمؼ  قمٚمٞمٝم٤م 

ًٓ  -ٓ قمغم ُمرشمٙمٌل اعمٜمٙمر وطمدذؿ-يمٚمٝم٤م  قم٘م٤مُب اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م، وم٤مظمتؾ أُمرذ٤م اظمتال

 .(52أي٦م )ل، أو إمم اًمزوال. ىمد يٜمتٝمل هب٤م إمم وم٘مد آؾمت٘مال

ٓ  ص٤مرت ومتٜم٦م.  -جـ َب، وإ  .(28أي٦م )طم٥مُّ اعم٤مل واًمقًمد همريزة جي٥م أن ُفَذ 

ُمـ ؾمٜمـ اهلل ذم شم٠ميٞمد رؾمٚمف أن يًت٠مصؾ اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ يٕم٤مضمزوهنؿ سم  ي٘مؽمطمقن  -د

ؿ سم  قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م، صمؿ ٓ ي١مُمٜمقن هب٤م، وأن خُيزي اًمذي يٕم٤مدوهنؿ وي٘م٤مشمٚمقهن

 . (54-52، وأيت٤من 38وأي٦م  14-7أي٤مت )هيٞمئ ًمرؾمٚمف ُمـ ٟمٍم قمٚمٞمٝمؿ. 

َيِٛمٞمُز اهلل اخلٌٞم٨م واًمٓمٞم٥م ُمـ إؿمخ٤مص وإقم ل: ًمرضمح٤من أُمثؾ  -هـ

 . (37أي٦م )اًمِمخّملم أو اًمٕمٛمٚملم، أو ًمٌ٘م٤مئف وطمده، وم٢من اًمٌ٘م٤م  ًمألصٚمح. 

٤مس اًمذي شمٜمٌٜمل ُم٤م ذم اًمٜمٗمقس ُمـ اًمٕم٘م٤مئد وإظمالق واًمٜمٞم٤مت ذق إؾم -و

قمٚمٞمف طم٤مل إُم٦م ُمـ ٟمٕمٛم٦م أو ٟم٘مٛم٦م، وُمـ ؾمٕم٤مدة أو ؿم٘م٤م ، وذذه احل٤مل شم٤مسمٕم٦م عم٤م ذم 

 .(53أي٦م )اًمٜمٗمقس، شمتٓمقر ُمٕمف إمم ظمػم أو إمم ذ. 

ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل شمثػم اًمٗمتـ ذم اًمدوًم٦م، وىمد شمٜمتٝمل هب٤م إمم آٟمحالل: أن  -ز
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ـُ اًمٙم٤مومَر دون اعم١مُمـ.   . (73أي٦م )يتقمم اعم١مُم

ُيٙم٥ًم ص٤مطمٌف  -ديٜمٞم٦م ودٟمٞمقي٦م-احلذر ذم إقم ل آضمت قمٞم٦م واًمِمخّمٞم٦م  -ح

ُمٚمٙم٦م ُيٗمرق هب٤م سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، وسملم اخلػم واًمنم، وسملم اعمّمٚمح٦م واعمٗمًدة، 

ومٞمًتٓمٞمع أن يٚمتزم ضم٤مٟم٥م احلؼ واخلػم واعمّمٚمح٦م إذا ذق آصمر أظمرة قمغم اًمدٟمٞم٤م، 

 . (29أي٦م )وطمرص قمغم اًمًٕم٤مدة احل٘م٦م. 

 

 حلمد هلل الذي هدانا هلذا،وا

 وما كنا لنهتدي لىال أن هدانا اهلل

 

m  m  m 
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 . 1327ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن: اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي، إُمػمي٦م  -1

 .1327همرائ٥م اًم٘مرآن ورهم٤مئ٥م اًمٗمرىم٤من: اًم٘مٛمل اًمٜمٞم٤ًمسمقري، إُمػمي٦م  -2

 .1231ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ: اًمٌٖمقي، اًمت٘مدم  -3

 .1231تٜمزيؾ: اخل٤مزن، اًمت٘مدم ًم٤ٌمب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًم -4

 .1231اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ: اًمزخمنمي، اًمتج٤مري٦م  -5

 .1231آٟمتّم٤مف: اسمـ اعمٜمػم اإلؾمٙمٜمدري، اًمتج٤مري٦م  -6

 .1328اًمٌحر اعمحٞمط: أسمق طمٞم٤من إٟمدًمز، اًمًٕم٤مدة  -7

 .1328اًمدر اًمٚم٘مٞمط ُمـ اًمٌحر اعمحٞمط: اسمـ ُمٙمتقم اًم٘مٞمز، اًمًٕم٤مدة  -8

 .1328: اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل، اًمًٕم٤مدة (ًػم اخلٓمٞم٥مشمٗم)اًمناج اعمٜمػم  -9

 .1328ومتح اًمرمحـ سمٙمِمػ ُم٤م يٚمتٌس ذم اًم٘مرآن: زيمري٤م إٟمّم٤مري، اًمًٕم٤مدة  -13

 .1347إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: أسمق اًمًٕمقد، اعمٍمي٦م  -11

 .1347اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم: اًمٗمخر اًمرازي، اًمٌٝمٞم٦م  -12

ُمػمة روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞم -13 ًمقد اًمٙمٌػم، ٕا ًٌع اعمث٤مين: ا  .1331ؿ واًم

 .1263طم٤مؿمٞم٦م ؿمٞمخ زاده قمغم شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي: اًمٌٞمْم٤موي وؿمٞمخ زاده، سمقٓق  -14

 .1367: اًمًٞمد رؿمٞمد رو٤م، دار اعمٜم٤مر (شمٗمًػم اعمٜم٤مر)شمٗمًػم اًم٘مرآن احلٙمٞمؿ  -15
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قمراب، واًم٘مرا ت ذم مجٞمع اًم٘مرآن، اًمٕمٙمؼم -16 ـ وضمقه ٕا ـ ُم ـ  سمف اًمرمح  ي. إُمال  ُم٤م ُم

 أٟمٛمقذج ضمٚمٞمؾ ذم سمٞم٤من أؾمئٚم٦م وأضمقسم٦م، اًمرازي.  -17

 ُمـ همرائ٥م آي اًمتٜمزيؾ، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر.  -18

 ذد. 1315أؾم٤ٌمب اًمٜمزول: اًمقاطمدي اًمٜمٞم٤ًمسمقري، ذٜمدي٦م  -19

ـ اجلقزي وهمػمذؿ، خمٓمقـم٤مت. -23 ٖمدادي واسم ـ ؾمالُم٦م واًٌم قخ: اسم  اًمٜم٤مؾمخ واعمًٜم

 د.ذ1363اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، طمج٤مزي  -21
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 143-137 .................. ر من افػتـة باألموال واألوالدن ـل أكواع اخلقاكة، وحتذيظ يهن

 [29]اآلية: ﴿يلهيا افذين آمـوا إن تتؼوا... افعظقم﴾، 

 145-143 ................................... ا وهـاكأمر بافتؼوى، وبقان فؾجزاء ظؾقفا هـ

 [35-30]اآليات: ﴿وإذ يؿؽر بك افذين ـػروا... تؽػرون﴾ 

 154-145 ............................. مايض ادؼـغ ضد حمؿد، وضد افدظوة إػ اهلل...

 [37-36]اآليتان: ﴿إن افذين ـػروا يـػؼون... اخلارسون﴾، 

 158-154 ............. بلصحاهبا يف جفـم... ىأموال افؽػار حتارب افدظوة ؾتفزم، ثم يؾؼ

 [ 40-38:]اآلياتػروا... وكعم افـصر﴾، ﴿ؿل فؾذين ـ

 162-158 .................. وظد افؽػار بادغػرة إن أشؾؿوا، وتطؿغ فؾؿممـغ إن ؿاتؾوا..

 [41]اآلية: ﴿واظؾؿوا أن ما ؽـؿتم... ؿدير﴾، 

 167-162 ............................................ حؽم افغـقؿة، ومرصف اخلؿس...

 [44-42]اآليتان: ﴿إذ أكتم بافعدوة... األمور﴾، 

 171-167 ............................ مـفا، وكعم اهلل ؾقفا...فغاية اموؿعة بدر: وصػفا، و

 [ 46-45]اآليتان: مـوا إذا فؼقتم ؾئة... افصابرين﴾، آ﴿يلهيا افذين 

 176-171 ................................................. مواد افـرص يف ؿاكون افؼتال...

 [ 49-47]اآليات: ﴿وال تؽوكوا ـافذين... حؽقم﴾، 

 184-176 ...................................... مادتان أخريان فؾـرص يف ؿاكون افؼتال....

 [51-50]اآليتان: ﴾، ﴿وفو ترى إذ يتوىف... فؾعبقد

 187-184 .................................... من ظذاب افؽػار ظـد ادوت، ويف اآلخرة..

 [ 54-52]اآليات: ـاكوا طادغ﴾،  .﴿ـدأب آل ؾرظون..

 190-187 ......................................... أصباه مؼـي ؿريش يف األمم افسابؼة 
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 [59-55]اآليات: ﴿إن رش افدواب... ال يعجزون﴾، 

 195-190 ...................... حؽم كاؿيض افعفود يف اإلشالم، ورشوط إفغاء ادعاهدات

 [60]اآلية: . ال تظؾؿون﴾، .هلم ما اشتطعتم. وا﴿وأظد

 201-195 .................................. افغاية من افسؾم ادسؾح يف اإلشالم. دظامتاه..

 [63-61]اآليات: ﴿وإن جـحوا فؾسؾم... حؽقم﴾، 

 205-201 ........................................... دظوة إػ افسالم، وتطؿغ فؾؿممـغ

 [66-64]اآليات: ﴿يلهيا افـبي حسبك اهلل... افصابرين﴾، 

 209-205 ..........................  فؾؿممـغ، أمره بتحريضفم ظذ ؿتال افؽػار ـػاية اهلل

 [69-67]اآليات: ﴿ما ـان فـبي أن يؽون فه أرسى... رحقم﴾، 

 214-209 ..................................... ل أـل افغـقؿة...ؿصة أرسى بدر، أمر بحِ 

 [ 71-70]اآليتان: ﴿يلهيا افـبي ؿل... ظؾقم حؽقم﴾، 

 217-214 ....................................................... حديث إػ األرسى....

 [75-72]اآليات: ظؾقم﴾،  ﴿إن افذين آمـوا وهاجروا...

 225-217 ................................................... افوالية: معـاها، وأحؽامفا 

 226 ......................................................................خالصة افسورة

 226 ...................................................................... صػات ادممـغ

 228 ................................................................ مبادئ احلرب وافسؾم

 231 ....................................................................... شـن االجتامع

 233 .............................................................................. ادراجع

 235 ......................................................................... ؾفرس
 

 




