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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 

 

 

 

 

 دًمٞمـــــؾ اعمٝمتــديـــــ
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 يِمتٛمؾ اًمٌح٨م قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم رئٞمًٞم٦م

 اًم٘مًؿ إول: ُمٜمٝم٩م اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، ويِمتٛمؾ قمغم:

 .اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م

 .شمٕمريػ سم٤مًمٜمٌل ^

 .اًمدقمقة ذم ُمٙم٦م

 .هجرة اًمرؾمقل ^

 .اعمجتٛمع اعمدين سمٕمد اهلجرة

 .همزوة سمدر اًمٙمؼمى

 .همزوة أطمـد

 .قمزوة إطمزاب

 .همزوة سمٜمل ىمرئم٦م

 .همزوة ظمٞمٌـر

 .همزوة ُم١مشم٦م

 .همزوة ومتح ُمٙم٦م

 .همزوة طمٜملم

 .همزوة شمٌقك

 .ووم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 اًم٘مًؿ اًمث٤مين: ُمٜمٝم٩م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م، ويِمتٛمؾ قمغم ُم٘مدُم٦م وأرسمٕم٦م أسمقاب:

 اعم٘مــدُمـــــ٦م.

 ُمدظمـؾ ًمدراؾمـ٦م اًمٕم٘مٞمـدة. :اًمٌـ٤مب إول
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 :اًمتقطمٞمد وُم٤م يْم٤مده :اًم٤ٌمب اًمث٤مين

 .اًمتقطمٞمد وأمهٞمتف :اًمٗمّمؾ إول

 .أٟمــقاع اًمتــقطمٞمــــــد :اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 .اًمتقطمٞمد يْم٤مدُم٤م  :اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 :اًمقٓء واًمؼماء :اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م

 .ُمـ ُمٔم٤مهر ُمقآة همػم اعمًٚمٛملم :اًمٗمّمؾ إول

 .ُمـــ ُمٔمــ٤مهـــر ُمـــقآة اعم١مُمٜمــلم :اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 .أىم٤ًمم اًمٜم٤مس ومٞمام جي٥م ذم طم٘مٝمؿ ُمـ اًمقٓء واًمؼماء :اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 :أريم٤من اإليامن :اًم٤ٌمب اًمراسمع

 .اإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم :اًمٗمّمؾ إول

 .اإليامن سم٤معمالئٙم٦م :اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 .اإليامن سم٤مًمٙمت٥م اًمًاموي٦م :اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 .اإليامن سم٤مًمرؾمؾ :اًمٗمّمؾ اًمراسمع

 .م أظمراإليامن سم٤مًمٞمق :اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس

 .اإليامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر :اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس

 اًمٗم٘مف، ويِمتٛمؾ قمغم ُم٘مدُم٦م وقمنمة أسمقاب:ُمٜمٝم٩م  اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م:

 اعم٘مدُم٦م.

 ُمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٗم٘مف. :اًم٤ٌمب إول

 :اًمٓمٝم٤مرة :اًم٤ٌمب اًمث٤مين

 .اًمٓمٝم٤مرة ُمٕمٜم٤مه٤م واحلٙمٛم٦م ُمٜمٝم٤م :اًمٗمّمؾ إول

 .آؾمتٜمج٤مء وآؾمتجامر وآداب اًمتخكم :اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 .اًمقوقء :اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 .اعمًح قمغم اخلٗملم وُم٤م ذم طمٙمٛمٝمام :اًمٗمّمؾ اًمراسمع
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 .اًمٖمًؾ :اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس

 .اًمتٞمٛمؿ :اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس

 .خم٤مًمٗم٤مت ذم اًمقوقء واًمٓمٝم٤مرة :اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمع

 :اًمّمالة :اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م

 .اًمّمالة ُمٕمٜم٤مه٤م وومْمٚمٝم٤م وطمٙمٛمٝم٤م :اًمٗمّمؾ إول

 .إًمٞمٝم٤م ذوط اًمّمالة وآداب اعمٌم :اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 .صٗم٦م اًمّمالة وخم٤مًمٗم٤مهت٤م واًمذيمر سمٕمده٤م :اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 .صالة اًمتٓمقع واجلامقم٦م وأهؾ إقمذار :اًمٗمّمؾ اًمراسمع

 .صالة اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ وآؾمتً٘م٤مء واًمٙمًقف :اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس

 .اجلٜم٤مئز :اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس

 :اًمزيم٤مة :اًم٤ٌمب اًمراسمع

 .اًمزيم٤مة :اًمٗمّمؾ إول

 .صدىم٦م اًمتٓمقع :اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 .زيم٤مة اًمٗمٓمر :ًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨ما

 .أهؾ اًمزيم٤مة :اًمٗمّمؾ اًمراسمع

 .اًمّمقم :اًم٤ٌمب اخل٤مُمس

 :احل٩م :اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس

 .احل٩م واًمٕمٛمرة ُمٕمٜم٤ممه٤م وأطمٙم٤مُمٝمام :اًمٗمّمؾ إول

 .صٗم٦م احل٩م واًمٕمٛمرة :اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 .ُمـ خم٤مًمٗم٤مت احل٩م واًمٕمٛمرة :اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 :اجلٝم٤مد :اًم٤ٌمب اًم٤ًمسمع

 .أطمٙم٤مم اجلٝم٤مد :اًمٗمّمؾ إول

 .صقر ُمـ اًمؽمسمٞم٦م اجلٝم٤مدي٦م :اًمٗمّمؾ اًمث٤مين
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 إـمٕمٛم٦م. :اًم٤ٌمب اًمث٤مُمـ

 اًمٚم٤ٌمس واًمزيٜم٦م. :اًم٤ٌمب اًمت٤مؾمع

 :اًميوري٤مت اخلٛمس :اًم٤ٌمب اًمٕم٤مذ

 .: طمٗمظ اًمٜمٗمساًمٗمّمؾ إول

 .: طمٗمظ اًمٕم٘مؾاًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 .: طمٗمظ اًمٜمًؾاًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 .: طمٗمظ اعم٤ملاًمٗمّمؾ اًمراسمع

 .: طمٗمظ اًمديـاًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
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 اًم٘مًؿ إول

 ُمٜمٝم٩م اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 ٦مــــدُمـاعم٘م

 واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ اشمٌع هداه. ،احلٛمد هلل

ًٚمٛملم أن ، وهل اًمٜمٛمقذج اًمذي جي٥م قمغم اعم^اعمٜمٝم٩م اًمٕمٛمكم حلٞم٤مة اًمرؾمقل  إن اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م هل

حيتذوا سمف ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، وذًمؽ ٕن اإلؾمالم مل يٙمـ يقُم٤ًم ومٚمًٗم٦م شمٕمٞمش ذم اًمٕم٘مقل، وهتٞمؿ ومٞمف إرواح 

 وإومٙم٤مر ُمـ همػم أن يٙمقن هل٤م ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس واىمع قمٛمكم يٚمٛمًقٟمف سمحقاؾمٝمؿ، ويتذوىمقن صمٛمرشمف سمقضمداهنؿ.

تل جي٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يًػموا قمغم هدهي٤م، واًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اًمٕمٓمرة هل اًمتل شمْمع ًمٚمٛمًٚمٛملم اعمٕم٤ممل اًم

ٕهن٤م هل اًمؽممج٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م حلٞم٤مة ذًمؽ اًمٜمٌل اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي  :وشمقوح اًمٓمريؼ اًمتل جي٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يًٚمٙمقه٤م

 ره٤م، وٟمؼماؾم٤ًم سمٜمقره.أن ٟمتخذه ىمدوة ٟم٘متٗمل أصم -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-أُمرٟم٤م اهلل 

ـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ومٙم٤مٟمقا ٟمامذج هبذا اعمٗمٝمقم اًمٕمٛمٞمؼ هل اًمتل شمرسمك قمٚمٞمٝم٤م إومذاذ ُم ^إن ؾمػمشمف 

اعمدًمقل احل٘مٞم٘مل هلذا اًمديـ اًمذي أقمز اهلل سمف هذه  -ظم٤مصتٝمؿ وقم٤مُمتٝمؿ–ًمإلؾمالم اًمّمحٞمح، يرى ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس 

 إُم٦م سمٕمد ذل ُمرير، وأيمرُمٝم٤م سمف سمٕمد هقان وحت٘مػم، ومٙم٤مٟم٧م سمف ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس.

إِن اهلل شم٤ٌمرك  .٤مشمف ُمـ اًم٘مٞمؿ واعمثؾُمـ اًمدروس واًمٕمؼم، ويمؿ ذم طمٞم ^ويمؿ ذم ؾمػمة اًمرؾمقل اًمٕمٔمٞمؿ 

ا َوَٟمِذيًرا))وشمٕم٤ممم ي٘مقل:  ً ٌَنمر ٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َمَك ؿَم٤مِهًدا َوُُم ِله إِٟمَّ ٤َم اًمٜمٌَّ اضًم٤م ُُمٜمػًِما*  َي٤م َأهيه  ((َوَداقِمًٞم٤م إِمَم اهللَِّ سم٢ِمِْذٟمِِف َوِهَ

 .[46 -45]إطمزاب:
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 اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م 

ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م شمٕمٞمش ذم فمٚمامت سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض، ىمد اؾمتحٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمٗم٘مر  يم٤مٟم٧م اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م

 واًمتٕمٌد اًمقصمٜمل. ،واًمذل اًمًٞم٤مد ،واًمتٗمرق آضمتامقمل ،آىمتّم٤مدي

 احل٤مًم٦م اًمديٜمٞم٦م:

يقُمئذ هل اًم٘مٚم٥م ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب، يمام أهن٤م اعمريمز اًمديٜمل ًمٚمٕمرب ىم٤مـم٦ٌم، وُمٙم٦م  ^وًمد رؾمقل اهلل 

هٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمٝمام اًمًالم، إًمٞمٝم٤م حيجقن، وهب٤م يٓمقومقن، وًمٙمـ يم٤مٟم٧م اجلزيرة ومٗمٞمٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم اًمتل سمٜم٤مه٤م إسمرا

 وُمـ هذه إؿمٞم٤مء: ،واعمٕمت٘مدات اًم٤ٌمـمٚم٦م ،ذم اًمٙمٗمري٤مت واًمنميمٞم٤مت قشمٖمر

أطم٤مـم٧م إصٜم٤مم سم٤مًمٙمٕم٦ٌم ُمـ يمؾ ضمٝم٦م، طمٞم٨م اختذت يمؾ ىمٌٞمٚم٦م ًمٜمٗمًٝم٤م صٜماًم أىم٤مُمتف ذم أروٝم٤م، صمؿ  -1

اًم اؾمٛمف ؾمقاع، واختذت يمٚمٞم٥م ودًا، واختذت أٟمٕمؿ صٜماًم اؾمٛمف قمٙمٗم٧م قمغم قم٤ٌمدشمف، وم٤مختذت هذيؾ صٜم

 ظمٞمقان يٕمقىم٤ًم، وذو اًمٙمالع اختذوا ٟمنًا. تيٖمقث، يمام اختذ

اختذت اًمٕمرب ُمع اًمٙمٕم٦ٌم ـمقاهمٞم٧م، وهل سمٞمقت شمٕمٔمٛمٝم٤م يمتٕمٔمٞمؿ اًمٙمٕم٦ٌم، هل٤م ؾمدٟم٦م وطمج٤مب،  -2

ًمٙمٕم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م، ٕهن٤م سمٞم٧م إسمراهٞمؿ وشمٓمقف هب٤م يمٓمقاومٝم٤م هب٤م، وهل شمٕمرف ومْمؾ ا ،وهتدي هل٤م ويمام هتدي ًمٚمٙمٕم٦ٌم

اًمٕمزى، ويم٤مٟم٧م اًمالت ًمث٘مٞمػ سم٤مًمٓم٤مئػ، ويم٤مٟم٧م ُمٜم٤مة ًمألوس  :ومٙم٤مٟم٧م ًم٘مريش وسمٜمل يمٜم٤مٟم٦م ،اخلٚمٞمؾ وُمًجده

 واخلزرج.

 رضم٤مء اًمٕمٓم٤مردي ىم٤مل: )يمٜم٤م ٟمٕمٌد احلجر، وم٢مذا يبيم٤مٟمقا حيٛمٚمقن ُمٕمٝمؿ إطمج٤مر ًمٕم٤ٌمدهت٤م، ومٕمـ أ -3

أظمر، وم٢مذا مل ٟمجد طمجرًا مجٕمٜم٤م طمثقة ُمـ شمراب، صمؿ ضمئٜم٤م سم٤مًمِم٤مة  وضمدٟم٤م طمجرًا هق أظمػم ُمٜمف أًم٘مٞمٜم٤مه وأظمذٟم٤م

 .ومحٚمٌٜم٤مه٤م قمٚمٞمف صمؿ ـمٗمٜم٤م سمف..(

ذه٧ٌم ُمٕم٤ممل دي٤مٟم٦م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم، ومٚمؿ يٌؼ ُمٜمٝم٤م إٓ احل٩م، اًمذي ؿمقه٧م ُمٕم٤معمف، ومٓم٤مف  -4

٥م سم٤مٕؿمٝمر احلرم وأصٌح٧م اًمّمالة صٗمػمًا وشمّمٗمٞم٘م٤ًم، يمام همػمت ُمقاقمٞمده شمٌٕم٤ًم ًمٚمتالقم ،اًمٜم٤مس سم٤مًمٌٞم٧م قمراة

 شم٘مدياًم وشم٠مظمػمًا.

ْٟمَٞم٤م َٟمُٛمقُت َوَٟمْحَٞم٤م َوَُم٤م ))أٟمٙمروا اًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -5 َّٓ طَمَٞم٤مشُمٜم٤َم اًمده َوىَم٤مًُمقا َُم٤م ِهَل إِ
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َّٓ َئُمٜمهقنَ  ـْ قِمْٚمٍؿ إِْن ُهْؿ إِ ْهُر َوَُم٤م هَلُْؿ سمَِذًمَِؽ ُِم َّٓ اًمدَّ  .[24]اجل٤مصمٞم٦م: ((هُيْٚمُِٙمٜم٤َم إِ

 احل٤مًم٦م آضمتامقمٞم٦م: 

يم٤مٟم٧م اًمٕمرب ذم سمٞمئ٤مت ُمتٜمققم٦م وأطمقال خمتٚمٗم٦م، وهلذا ىمد شمقضمد أُمراض اضمتامقمٞم٦م ذم سمٞمئ٦م وٓ شمقضمد ذم 

 همػمه٤م، ويٛمٙمـ إسمراز أهؿ إُمراض ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:

اًمزٟم٤م: وم٘مد اٟمتنم اًمزٟم٤م ذم سمٕمض اًمٌٞمئ٤مت اٟمتِم٤مرًا قمٔمٞماًم، ويم٤مٟم٧م ًمف صٗم٤مت قمديدة يمٚمٝم٤م شمدل قمغم  -1

 ُمًتقى آٟمحٓم٤مط إظمالىمل ذم ذًمؽ اًمقىم٧م.

شمٕمدد اًمزوضم٤مت ُمـ همػم طمد: يم٤من ُمـ اعمٕمروف ذم أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م أهنؿ يٕمددون سملم اًمزوضم٤مت ُمـ  -2

همػم طمد ُمٕمروف يٜمتٝمك إًِمٞمف، ويم٤مٟمقا جيٛمٕمقن سملم إظمتلم، ويم٤مٟمقا يتزوضمقن سمزوضم٤مت آسم٤مئٝمؿ إذا ـمٚم٘مقهـ 

 ُمت٤مقم٤ًم يقرث. -أطمٞم٤مٟم٤مً –س ًمف طمد ُمٕملم، ويم٤مٟم٧م اعمرأة ٟمٗمًٝم٤م أو ُم٤مشمقا قمٜمٝمـ، ويم٤من اًمٓمالق سملم اًمرضم٤مل ًمٞم

وىمتؾ إوٓد: ُمـ اًمٕمرب ُمـ يم٤من يئد اًمٌٜم٤مت ظمِمٞم٦م اًمٕم٤مر واإلٟمٗم٤مق، وي٘متؾ إوٓد وأد اًمٌٜم٤مت  -3

 ظمِمٞم٦م اًمٗم٘مر واإلُمالق.

 اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م: يم٤مٟم٧م روح آضمتامع ؾم٤مئدة سملم اًم٘مٌٞمٚم٦م اًمقاطمدة شمزيده٤م اًمٕمّمٌٞم٦م، ويم٤من أؾم٤مس -4

قمغم  اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل هق اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م، ويم٤مٟمقا يًػمون قمغم اعمثؾ اًم٤ًمئر )اٟمٍم أظم٤مك فم٤معم٤ًم أو ُمٔمٚمقُم٤م(

 اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل، ُمـ همػم اًمتٕمديؾ اًمذي ضم٤مء سمف اإلؾمالم ُمـ أن ٟمٍم اًمٔم٤ممل يمٗمف قمـ فمٚمٛمف.

واؾمتٕمٛمٚمقا ىمقاهؿ  اًمٕمالىم٦م سملم اًم٘م٤ٌمئؾ اعمختٚمٗم٦م ُمٗمٙمٙم٦م إوص٤مل مت٤مُم٤ًم، ٧مشمٗمٙمؽ اًمٕمالىم٤مت: يم٤مٟم -5

 سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ذم احلروب.
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 ^اًمٜمٌل  

ُمٜم٤مف سمـ قمٌد  ُمتجٝم٤ًم إمم دار وه٥م سمـ -وهق ؾمٞمد ُمٙم٦م واًمرضمؾ اعمرُمقق ومٞمٝم٤م -اعمٓمٚم٥م قمٌد ظمرج

اهلل، وشمؿ اًمزواج قمٌد ًمٞمخٓم٥م اسمٜمتف آُمٜم٦م ٓسمٜمف -وهق يقُمئذ ؾمٞمد سمٜمل زهرة ٟم٤ًًٌم وذوم٤ًم  -زهرة سمـ يمالب 

 .^أن شمقذم، وُمرت أؿمٝمر احلٛمؾ،وووٕم٧م آُمٜم٦م محٚمٝم٤م حمٛمدًا اهلل قمٌد ومحٚم٧م آُمٜم٦م، صمؿ مل يٚم٨ٌم

  -ٟمًٌف:

 :سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىميص سمـ يمالب سمـ ُمرة سمـ قمدٟم٤من، وأُمفاعمٓمٚم٥م قمٌد اهلل سمـقمٌد حمٛمد سمـ

آُمٜم٦م سمٜم٧م وه٥م سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ زهرة سمـ يمالب سمـ ُمرة، وهٙمذا يٜمتٝمل ٟمًٌف ُمـ ضمٝم٦م أسمٞمف وُمـ ضمٝم٦م أُمف 

ق ظمٞم٤مر ُمـ ظمٞم٤مر، وًمٕمؾ ذم هذا طمٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م شمٜمٗمل يمؾ ُمٓمٕمـ ذم دقمقشمف، ُمـ طمٞم٨م إمم يمالب سمـ ُمرة، ومٝم

 ٟمًٌف وأص٤مًمتف.

وًمذا ؾمئؾ أسمق ؾمٗمٞم٤من ُمـ ىمٌؾ هرىمؾ: يمٞمػ ٟمًٌف ومٞمٙمؿ؟ ىم٤مل: هق ومٞمٜم٤م ذو ٟم٥ًم، ومتٙمقن دقمقشمف إِمم 

ؾمٞمئ،  أو واىمع اضمتامقملاعم٤ًمواة واًمٕمدل ُمٜمٌٕمث٦م ُمـ اعمٜمٝم٩م اًمذي ضم٤مء سمف، وًمٞم٧ًم ردة ومٕمؾ حل٤مًم٦م ٟمٗمًٞم٦م، 

 ًمػمد اقمت٤ٌمره آضمتامقمل. :ومٚمقمل يٙمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ذم هذا اًمقوع اًمرومٞمع ٟم٤ًًٌم ًم٘مٞمؾ إٟمف يٓم٤مًم٥م سمام اومت٘مده

 وٓدشمف: -

صمٜملم ٓصمٜمتل قمنمة ًمٞمٚم٦م ظمٚم٧م ُمـ ؿمٝمر رسمٞمع إول قم٤مم اًمٗمٞمؾ ؾمٜم٦م ؾمٌٕملم يقم اإل ^وًمد رؾمقل اهلل 

 ٓمٚم٥م وومرح سمف، وؾمامه حمٛمدًا.ومخًامئ٦م ًمٚمٛمٞمالد، وعم٤م ووٕمتف أُمف أشم٤مه ضمده قمٌد اعم

 ٟمِم٠مشمف وـمٗمقًمتف: -

اًمتل مل شمٙمـ ٕوٓده، ومٙم٤من ٓ يٗم٤مرىمف، وُم٤م يم٤من أطمد جيٚمس قمغم  اعمتزٟم٦مُمـ ٟمٗمس ضمده  ^ٟم٤مل اًمٜمٌل 

 .^ومراش قمٌداعمٓمٚم٥م ُمـ أسمٜم٤مئف إٓ رؾمقل اهلل 

سمٜم٧م أيب وفمؾ اًمقًمٞمد ذم رقم٤مي٦م أُمف، إمم أن ضم٤مء ٟمًقة ُمـ سمٜمل ؾمٕمد يٚمتٛمًـ اًمروٕم٤مء، وم٠مظمذشمف طمٚمٞمٛم٦م 

قمغم سم٘م٤مئف  –سمٕمد ذًمؽ  –ورأت ُمـ سمريمتف ُم٤م ضمٕمٚمٝم٤م طمريّم٦م  ،ذؤي٥م اًمًٕمدي٦م سمٕمدُم٤م مل دمد همػمه، ومٕمٛمٝم٤م اخلػم
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 قمٜمده٤م، وسمٕمد اٟمتٝم٤مء ُمدة اًمرو٤مع أقم٤مدشمف إمم أُمف.

، شمرقم٤مه وحيقـمف ضمده سمٕمٜم٤ميتف، وذم اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ قمٛمره ظمرضم٧م أُمف ًمزي٤مرة ُمفواؾمت٘مر اًمٓمٗمؾ قمٜمد أ

ًمٜمج٤مر ذم يثرب، وًمٙمٜمٝم٤م ُم٤مشم٧م ذم ـمريؼ اًمٕمقدة سم٤مٕسمقاء سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م، ومل شمٓمؾ أظمقاًمف ُمـ سمٜمل قمدي سمـ ا

 صمامين ؾمٜمقات. ^طمٞم٨م يم٤من قمٛمر اًمٜمٌل  ،طمٞم٤مة قمٌد اعمٓمٚم٥م سمٕمد ذًمؽ إذ شمقذم سمٕمد ؾمٜمتلم

ويٌدو أن قمٌد اعمٓمٚم٥م عم٤م أطمس سمدٟمق أضمٚمف أوص اسمٜمف أسم٤م ـم٤مًم٥م سمرقم٤مي٦م اسمـ أظمٞمف، وذًمؽ ٕن قمٌد اهلل 

 ظمقان ٕم وأب.وأسم٤م ـم٤مًم٥م أ

 ؿم٤ٌمسمف: -

ٟمِم٠م ذم رقم٤مي٦م اهلل، حمٗمقفم٤ًم ُمـ أىمذار اجل٤مهٚمٞم٦م، ُمتحٚمٞم٤ًم سمٙمؾ اًمّمٗم٤مت اًمٗمْمٞمٚم٦م، ومٕمـ قمكم قمـ رؾمقل اهلل 

ُم٤م مهٛم٧م سمًقء مم٤م يم٤من أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م يٕمٛمٚمقن سمف همػم ُمرشملم، يمؾ ذًمؽ حيقل اهلل سمٞمٜمل وسملم ُم٤م أريد ىم٤مل:  ^

تف، ىمٚم٧م ًمٞمٚم٦م ًمٖمالم يم٤من يرقمك ُمٕمل ًمق أسمٍمت زم سمرؾم٤مًمُمـ ذًمؽ، صمؿ ُم٤م مهٛم٧م سمًقء طمتك أيمرُمٜمل اهلل 

همٜمٛمل طمتك أدظمؾ ُمٙم٦م، وم٠مؾمٛمر هب٤م يمام يًٛمر اًمِم٤ٌمب، ومخرضم٧م ًمذًمؽ، طمتك ضمئ٧م أول دار ُمـ ُمٙم٦م 

ؾمٛمٕم٧م قمزوم٤ًم سم٤مًمدومقف واعمزاُمػم ًمٕمرس سمٕمْمٝمؿ، ومجٚم٧ًم أٟمٔمر، وميب قمغم أذين ومٜمٛم٧م، ومام أي٘مٔمٜمل إٓ 

 . ُمرة أظمرى ُمثؾ ذًمؽ، صمؿ مل أهؿ سمٕمد ذًمؽ سمًقءُمس اًمِمٛمس، ومرضمٕم٧م ومل أىمض ؿمٞمئ٤ًم، صمؿ قمراين

ويم٤من أومْمؾ ىمقُمف ُمروءة، وأطمًٜمٝمؿ ظمٚم٘م٤ًم، وأقمٔمٛمٝمؿ طمٚماًم، وأصدىمٝمؿ طمديث٤ًم، يمؾ هذا مجع سمٙمٚمٛم٦م 

 وذه٥م إُملم.  ،ومٙم٤من ي٘م٤مل: ضم٤مء إُملم (إُملم)واطمدة أـمٚم٘م٧م قمٚمٞمف هل: 

ي طمرب اًمٗمج٤مر وعم٤م يٌٚمغ وًم٘مد طمي ُمٞم٤مديـ اًمرضمقًم٦م وهق مل يٌٚمغ سمٕمد ؾمـ اًمرضم٤مل، ومٝم٤م هق حي

 اخل٤مُم٦ًم قمنمة ُمـ اًمٕمٛمر.

يمام ؾم٤مهؿ ذم إىم٤مُم٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م ُمع يم٤ٌمر اًمًـ ُمـ ؿمٞمقخ اًمٕمرب، وهق مل يتج٤موز اًمٕمنميـ ُمـ اًمٕمٛمر، 

ٗمْمقل، طمٞم٨م شمٕم٤مىمد اعمجتٛمٕمقن قمغم أن ٓ جيدوا سمٛمٙم٦م ُمٔمٚمقُم٤ًم ُمـ ومٙم٤من أطمد اًمذيـ ؿمٝمدوا إسمرام طمٚمػ اًم

 ر اًمٜم٤مس إٓ ىم٤مُمقا ُمٕمف،ويم٤مٟمقا قمغم ُمـ فمٚمٛمف طمتك شمرد قمٚمٞمف ُمٔمٚمٛمتف.أهٚمٝم٤م أو همػمهؿ ممـ دظمٚمٝم٤م ُمـ ؾم٤مئ

يمام يم٤من سمٕمٞمدًا قمـ إصٜم٤مم، ؿمديد اًمٙمره هل٤م ُمٜمذ صٖمره، وىمد رد قمغم اًمراه٥م سُمحػمى طمٞمٜمام ؾم٠مًمف 
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 .شٓ شم٠ًمًمٜمل سم٤مًمالت واًمٕمزى، ومقاهلل ُم٤م أسمٖمْم٧م ؿمٞمئ٤ًم ىمط سمٖمْمٝمام »سم٤مًمالت واًمٕمزى سم٘مقًمف: 

 سمداي٦م اًمٌٕمث٦م:

اًمرؤي٤م اًمّم٤مدىم٦م ذم اًمٜمقم، ومٙم٤من ٓ يرى رؤي٤م إٓ ضم٤مءت ُمثؾ  :ُمـ اًمقطمل ^سمف رؾمقل اهلل  أول ُم٤م سمدئ

ذم ؿمٝمر رُمْم٤من، وم٘م٤مل:  –وقمٛمره أرسمٕمقن ؾمٜم٦م  –ومٚمؼ اًمّمٌح، ويم٤من ي٠ميت طمراء ومٞمتٕمٌد ومٞمف، طمتك ضم٤مءه اعمٚمؽ 

: ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرئ، ^ل وم٘م٤م .أرؾمٚمف، وم٘م٤مل: اىمرأىم٤مل: ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرئ، وم٠مظمذه ومٖمٓمف، طمتك سمٚمغ ُمٜمف اجلٝمد، صمؿ  .اىمرأ

وم٘م٤مل: ُم٤م أٟم٤م سم٘م٤مرئ، وم٠مظمذه ومٖمٓمف اًمث٤مًمث٦م، صمؿ  .ىمرأاوم٠مظمذه ومٖمٓمف اًمث٤مٟمٞم٦م طمتك سمٚمغ ُمٜمف اجلٝمد، صمؿ أرؾمٚمف، وم٘م٤مل: 

ـْ قَمَٚمٍؼ *  اىْمَرْأ سم٤ِمؾْمِؿ َرسمرَؽ اًمَِّذي ظَمَٚمَؼ )أرؾمٚمف، وم٘م٤مل: ) ٤مَن ُِم ًَ  اًمَِّذي قَمٚمَّؿَ  *اىْمَرْأ َوَرسمهَؽ إيَْمَرُم  *ظَمَٚمَؼ اإِلٟم

٤مَن َُم٤م مَلْ َيْٕمَٚمؿْ  *سم٤ِمًْمَ٘مَٚمِؿ  ًَ َؿ اإِلٟم يرضمػ وم١ماده، ومدظمؾ قمغم زوضمتف،  ^ومرضمع رؾمقل اهلل  ،[5 -1(]اًمٕمٚمؼ:(قَمٚمَّ

طمزٟم٤ًم ؿمديدًا، صمؿ ٟمزل قمٚمٞمف اًمقطمل سمًقرة اًمْمحك  ^صمؿ اٟم٘مٓمع قمٜمف اًمقطمل ومؽمة، وطمزن قمٚمٞمف رؾمقل اهلل 

قَمَؽ َرسمهَؽ َوَُم٤م ىَمغَم ))وومٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:   .. وشمت٤مسمع سمٕمده٤م.[3(]اًمْمحك:(َُم٤م َودَّ

 ٚم٘مٞم٦م:صٗم٤مشمف اخلَ  -

أسمٞمض ُم٤مئاًل إمم احلٛمرة، وخؿ اًمرأس، ُمًتدير اًمقضمف، ؾمٛمٞمؽ اخلديـ، واؾمع اًمٗمؿ، يمثٞمػ  ^يم٤من 

اًمٚمحٞم٦م طمتك يم٤مٟم٧م متأل صدره، ؿمديد ؾمقاد اًمٕمٞمٜملم ُمع ؾمٕمتٝمام، وؾمٓم٤ًم ؿمٕمره سملم اعمٜمًٌط واعمجٕمد، طمًـ 

 اًمّمقت، ًمٞمس سم٤مًمٓمقيؾ وٓ سم٤مًم٘مّمػم.

 ٚم٘مٞم٦م:ٗم٤مشمف اخلُ ص -

ظمرج قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل ُمتقاوٕم٤ًم ُمع قمٚمقر ُمٜمزًمتف ورومٕم٦م رشمٌتف، ومٕمـ أيب أُم٤مُم٦م ىم٤مل:  ^اًمتقاوع: يم٤من  -1

إقم٤مضمؿ، يٕمٔمؿ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم،وىم٤مل: إٟمام أٟم٤م  مقشم٘م ٓ شم٘مقُمقا يماموم٘م٤مل:  :تٙمئ٤ًم قمغم قمّم٤م، وم٘مٛمٜم٤م ًمفُم ^اهلل 

 .شيمؾ اًمٕمٌد، وأضمٚمس يمام جيٚمس اًمٕمٌد قمٌد آيمؾ مم٤م ي٠م

اضمٚمز ي٤م أم ومالن  »أٟمس أن اُمرأة يم٤من ذم قم٘مٚمٝم٤م رء ضم٤مءشمف، وم٘م٤مًم٧م: إن زم إًمٞمؽ طم٤مضم٦م، ىم٤مل:  وقمـ

إًمٞمٝم٤م طمتك  ^ىم٤مل: ومجٚم٧ًم ومجٚمس اًمٜمٌل  ،شذم أي ـمرق اعمديٜم٦م ؿمئ٧م أضمٚمس إًمٞمؽ طمتك أىميض طم٤مضمتؽ 

ىمرئم٦م يريم٥م احلامر، وجيٞم٥م دقمقة اًمٕمٌد، ويم٤من يقم سمٜمل  ^ومرهم٧م ُمـ طم٤مضمتٝم٤م. وىم٤مل أٟمس: يم٤من رؾمقل اهلل 

وحيٚم٥م ؿم٤مشمف، ويرىمع صمقسمف، وخيّمػ  ،ومٞمخٞمط صمقسمف ،قمغم مح٤مر خمٓمقم سمحٌؾ ُمـ ًمٞمػ. ويم٤من ذم سمٞمتف يٕملم أهٚمف
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ٟمٕمٚمف، وخيدم ٟمٗمًف، ويٙمٜمس اًمٌٞم٧م، ويٕم٘مؾ اًمٌٕمػم، وي٠ميمؾ ُمع اخل٤مدم، ويٕمجـ ُمع ٟم٤ًمئف، وحيٛمؾ سمْم٤مقمتف ُمـ 

 اًمًقق.

، وم٢مين ًم٧ًم سمٛمٚمؽ، إٟمام أٟم٤م اسمـ اُمرأة هقن قمٚمٞمؽ»قمٚمٞمف رضمؾ وم٠مص٤مسمتف ُمـ هٞمٌتف رقمدة، وم٘م٤مل ًمف: ودظمؾ 

 .شُمـ ىمريش يم٤مٟم٧م شم٠ميمؾ اًم٘مديد 

إذهٌقا هب٤م »إذا أشمك هبدي٦م ىم٤مل:  ^اًمقوم٤مء وطمًـ اًمٕمٝمد وصٚم٦م اًمرطمؿ: ومٕمـ أٟمس ىم٤مل: يم٤من اًمٜمٌل  -2

وقمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: ُم٤م همرت قمغم اُمرأة  .شإمم سمٞم٧م ومالٟم٦م، وم٢مهن٤م يم٤مٟم٧م صدي٘م٦م خلدجي٦م، إهن٤م يم٤مٟم٧م حت٥م ظمدجي٦م

 -صدي٘م٤مهت٤م -غم ظمدجي٦م عم٤م يمٜم٧م أؾمٛمٕمف يذيمره٤م، وإن يم٤من ًمٞمذسمح اًمِم٤مة ومٞمٝمدهي٤م إمم ظمالئٚمٝم٤م ُم٤م همرت قم

إًمٞمٝم٤م، ودظمٚم٧م قمٚمٞمف اُمرأة، ومٝمش هل٤م، وأطمًـ اًم١ًمال قمٜمٝم٤م، ومٚمام ظمرضم٧م  حٚمٞمف أظمتٝم٤م وم٤مرشم٤مقمواؾمت٠مذٟم٧م 

 .شإهن٤م يم٤مٟم٧م شم٠مشمٞمٜم٤م أي٤مم ظمدجي٦م، وإن طمًـ اًمٕمٝمد ُمـ اإليامن»ىم٤مل: 

 :خيدُمٝمؿ، وم٘م٤مل ًمف أصح٤مسمف: ٟمٙمٗمٞمؽ ^وومد ًمٚمٜمج٤مر، وم٘م٤مم اًمٜمٌل  –أي ىمدم  –وقمـ أيب ىمت٤مدة: وومد 

 .شإهنؿ يم٤مٟمقا ٕصح٤مسمٜم٤م ُمٙمرُملم، وإين أطم٥م أن أيم٤مومئٝمؿ»وم٘م٤مل: 

إن »وعم٤م ضملء سم٠مظمتف ُمـ اًمرو٤مقم٦م اًمِمٞمامء ذم ؾم٤ٌمي٤م هقازن، وشمٕمروم٧م ًمف سمًط هل٤م رداءه، وىم٤مل هل٤م: 

 وم٤مظمت٤مرت ىمقُمٝم٤م، ومٛمتٕمٝم٤م. ،شُمؽأطم٧ٌٌم أىمٛم٧م قمٜمدي ُمٙمرُم٦م، أو ُمتٕمتؽ ورضمٕم٧م إمم ىمق

همالم إذا أىمٌٚم٧م اُمرأة قمٚمٞمف طمتك دٟم٧م ُمٜمف، ومًٌط هل٤م رداءه،  ٤موأٟم ^رأي٧م اًمٜمٌل )وىم٤مل أسمق اًمٓمٗمٞمؾ: 

 .(ومجٚم٧ًم قمٚمٞمف، وم٘مٚم٧م: ُمـ هذه؟ ىم٤مًمقا: أُمف اًمتل أروٕمتف

 ويم٤من يٌٕم٨م إمم صمقي٦ٌم ُمقٓة أيب هل٥م ُمروٕمتف سمّمٚم٦م ويمًقة، ومٚمام ُم٤مشم٧م ؾم٠مل: ُمـ سم٘مل ُمـ ىمراسمتٝم٤م؟

 وم٘مٞمؾ: ٓ أطمد.

يمثػم اًمًٙمقت ٓ يتٙمٚمؿ ذم همػم طم٤مضم٦م،  ^يم٤من  وىم٤مره وصٛمتف وشم١مدشمف وُمروءشمف وطمًـ هديف: -3

يٕمرض قمٛمـ شمٙمٚمؿ سمٖمػم مجٞمؾ، ويم٤من وحٙمف شمًٌاًم، ويمالُمف ومّماًل ٓ سم٤مًمٓمقيؾ وٓ سم٤مًم٘مّمػم، ويم٤من وحؽ 

حيدث طمديث٤ًم ًمق قمده اًمٕم٤مد  ^أصح٤مسمف قمٜمده اًمتًٌؿ، شمقىمػمًا ًمف، واىمتداء سمف، وىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: يم٤من رؾمقل اهلل 

 أطمّم٤مه.
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 هنٞمف قمـ اًمٜمٗمخ ذم اًمٓمٕم٤مم واًمنماب، وإُمر سم٤مٕيمؾ مم٤م يٚمٞمف. :^ـ ُمروءشمف ُمو

ُٙمْؿ قَمِزيٌز قَمَٚمْٞمِف ))اًمِمٗم٘م٦م واًمرمح٦م جلٛمٞمع اخلٚمؼ: وم٘مد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف:  -4 ًِ ـْ َأٟمُٗم ًَمَ٘مْد ضَم٤مَءيُمْؿ َرؾُمقٌل ُِم

 .[128(]اًمتقسم٦م:(٤معم١ُْْمُِمٜملَِم َرُءوٌف َرطِمٞمؿٌ َُم٤م قَمٜمِتهْؿ طَمِريٌص قَمَٚمْٞمُٙمْؿ سمِ 

همزوة طمٜملم، وم٠مقمٓمك صٗمقان سمـ أُمٞم٦م ُم٤مئ٦م ُمـ اًمٜمٕمؿ، صمؿ ُم٤مئ٦م، صمؿ ُم٤مئ٦م، وم٘م٤مل  ^وهمزا رؾمقل اهلل 

صٗمقان سمٕمد ذًمؽ: واهلل ًم٘مد أقمٓم٤مين ُم٤م أقمٓم٤مين وإٟمف ٕسمٖمض اخلٚمؼ إزم، ومام زال يٕمٓمٞمٜمل طمتك إٟمف ٕطم٥م 

 اخلٚمؼ إزم.

ىم٤مل إقمرايب: ٓ، وٓ أمجٚم٧م،  شأطمًٜم٧م إًمٞمؽ؟»ؿمٞمئ٤ًم، وم٠مقمٓم٤مه، صمؿ ىم٤مل: وضم٤مء أقمرايب يٓمٚم٥م ُمٜمف 

صمؿ  .ومٖمْم٥م اعمًٚمٛمقن، وىم٤مُمقا إًمٞمف، وم٠مؿم٤مر إًمٞمٝمؿ أن يمٗمقا، صمؿ ىم٤مم ودظمؾ ُمٜمزًمف، وأرؾمؾ إًِمٞمف، وزاده ؿمٞمئ٤مً 

إٟمؽ ىمٚم٧م ُم٤م ىمٚم٧م »: ^ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ومجزاك اهلل ُمـ أهؾ وقمِمػمة ظمػمًا، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل  شأطمًٜم٧م إًمٞمؽ»ىم٤مل: 

سملم يدي طمتك يذه٥م ُم٤م ذم  وذم أٟمٗمس أصح٤ميب ُمـ ذًمؽ رء، وم٢من أطم٧ٌٌم وم٘مؾ سملم أيدهيؿ ُم٤م ىمٚم٧م

إن هذا إقمرايب ىم٤مل ُم٤م ىم٤مل، »: ^ومٚمام يم٤من اًمٖمد أو اًمٕمٌم ضم٤مء، وم٘م٤مل  .ىم٤مل: ٟمٕمؿ ،شصدورهؿ قمٚمٞمؽ

ٞمتجقز ذم ىم٤مل: ٟمٕمؿ ومجزاك اهلل ُمـ أهؾ وقمِمػمة ظمػمًا. ويم٤من يًٛمع سمٙم٤مء اًمّمٌل وم شومزدٟم٤مه، وريض، يمذًمؽ؟

 صالشمف.

أيام رضمؾ ؾمٌٌتف أو ًمٕمٜمتف وم٤مضمٕمؾ ذًمؽ ًمف زيم٤مة ورمح٦م، »أن دقم٤م رسمف وقم٤مهده، وم٘م٤مل:  ^وُمـ ؿمٗم٘متف 

 .شوصالة وـمٝمقرًا، وىمرسم٦م شم٘مرسمف هب٤م إًمٞمؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

وعم٤م يمذسمف ىمقُمف أشم٤مه ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم، وم٘م٤مل ًمف: إن اهلل شمٕم٤ممم ىمد ؾمٛمع ىمقل ىمقُمؽ ًمؽ، وُم٤م ردوا 

ر ُمٚمؽ اجل٤ٌمل ًمت٠مُمره سمام ؿمئ٧م ومٞمٝمؿ، ومٜم٤مده ُمٚمؽ اجل٤ٌمل، وؾمٚمؿ قمٚمٞمف، وىم٤مل: ُمرين سمام ؿمئ٧م، قمٚمٞمؽ، وىمد أُم

سمؾ أرضمقا أن خيرج اهلل ُمـ أصالهبؿ ُمـ »: ^وإن ؿمئ٧م أن أـمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ إظمِمٌلم )اجلٌٚملم(، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 .شيٕمٌد اهلل وطمده، وٓينمك سمف ؿمٞمئ٤مً 

آُمـ اًمٜم٤مس، وأقمدل اًمٜم٤مس، وأقمػ اًمٜم٤مس،  ^اًمٕمدل وإُم٤مٟم٦م واًمٕمٗم٦م وصدق اًمٚمٝمج٦م: ومٙم٤من  -5

 )إُملم(. :وأصدىمٝمؿ هلج٦م، اقمؽمف ًمف سمذًمؽ حمٌقه، وُمٌٖمْمقه، ويم٤من يٚم٘م٥م ىمٌؾ ٟمٌقشمف

وعم٤م اظمتٚمٗم٧م ىمريش وحت٤مزسم٧م قمٜمد سمٜم٤مء اًمٙمٕم٦ٌم ومٞمٛمـ يْمع احلجر طمٙمٛمقا أول داظمؾ قمٚمٞمٝمؿ، وم٢مذا اًمٜمٌل 
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سمف. وقمـ اًمرسمٞمع سمـ ظمثٞمؿ ىم٤مل: يم٤من يتح٤ميمؿ داظمؾ وذًمؽ ىمٌؾ ٟمٌقشمف، وم٘م٤مًمقا: هذا حمٛمد إُملم ىمد روٞمٜم٤م  ^

 ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ىمٌؾ اإلؾمالم.  ^إمم رؾمقل اهلل 

ىَمْد )): إٟم٤م ٓ ٟمٙمذسمؽ، وًمٙمـ ٟمٙمذب سمام ضمئ٧م سمف، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم: ^وقمـ قمكم أن أسم٤م ضمٝمؾ ىم٤مل ًمٚمٜمٌل 

سُمقَٟمَؽ َوًمَ  ُْؿ ٓ ُيَٙمذر ُف ًَمَٞمْحُزُٟمَؽ اًمَِّذي َيُ٘مقًُمقَن وَم٢مهِنَّ َـّ اًمٔم٤َّمعملَِِم سمِآَي٤مِت اهللَِّ جَيَْحُدونَ َٟمْٕمَٚمُؿ إِٟمَّ
 .[33(]إٟمٕم٤مم:(ٙمِ

 وؾم٠مل هرىمؾ أسم٤م ؾمٗمٞم٤من، وم٘م٤مل: هؾ يمٜمتؿ شمتٝمٛمقٟمف سم٤مًمٙمذب ىمٌؾ أن ي٘مقل ُم٤م ي٘مقل؟ ىم٤مل: ٓ.

 أوٓده وسمٜم٤مشمف: -

أوٓد وهؿ: اًم٘م٤مؾمؿ وقمٌد اهلل وإسمراهٞمؿ، ويمٚمٝمؿ ُم٤مشمقا وهؿ صٖم٤مر، أُم٤م اًمٌٜم٤مت وم٘مد يمـ  ^وًمد ًمٚمٜمٌل 

 ٤ًم: زيٜم٥م صمؿ رىمٞم٦م صمؿ أم يمٚمثقم صمؿ وم٤مـمٛم٦م، ويمٚمٝمـ ُمتـ ىمٌٚمف ُم٤م قمدا وم٤مـمٛم٦م وم٘مد ُم٤مشم٧م سمٕمده سمًت٦م أؿمٝمر.أرسمٕم

 زوضم٤مشمف: -

 ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد:  -

وُم٤مل، شمٕمٓمل اًمرضم٤مل ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اعم٤مل ًمٞمٕمٛمٚمقا ذم  فيم٤مٟم٧م ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد اُمرأة شم٤مضمرة ذات ذ

ويمرم أظمالىمف سمٕمث٧م إًمٞمف،  ،وقمٔمؿ أُم٤مٟمتف ،يثفُم٤م سمٚمٖمٝم٤م، ُمـ صدق طمد ^دم٤مرهت٤م، ومٚمام سمٚمٖمٝم٤م قمـ حمٛمد 

ومٕمرو٧م قمٚمٞمف أن خيرج ذم ُم٤مٍل هل٤م إمم اًمِم٤مم شم٤مضمرًا، وشمٕمٓمٞمف أومْمؾ ُم٤م يم٤مٟم٧م شمٕمٓمل همػمه ُمـ اًمتج٤مر، وم٘مٌؾ 

ذم ُم٤مهل٤م، وظمرج ُمٕمف همالُمٝم٤م ُمٞمنة، طمتك ىمدم اًمِم٤مم، صمؿ أشمؿ اعمٝمٛم٦م، وقم٤مد إمم ُمٙم٦م حيٛمؾ  ُمٜمٝم٤م وظمرج

ص ُمٞمنة قمغم ظمدجي٦م ُم٤م ؿم٤مهده ُمـ طمًـ اعمٕم٤مُمٚم٦م وإُم٤مٟم٦م مم٤م ضمٕمٚمٝم٤م اًمٌْم٤مقم٦م وومٞمف اًمرسمح اًمقومػم، وىم

، صمؿ ظمرج ^ومقاومؼ اًمٜمٌل  –ومٕمرو٧م قمٚمٞمف ٟمٗمًٝم٤م  –وهل اًمتل صٕم٧ٌم قمغم اًمرضم٤مل  –شمرهم٥م ومٞمف زوضم٤ًم هل٤م 

وُمٕمف قمٛمف أسمق ـم٤مًم٥م سمـ قمٌداعمٓمٚم٥م، طمتك دل قمغم قمٛمٝم٤م قمٛمرو سمـ أؾمد، ومخٓمٌٝم٤م إًمٞمف، ومزوضمف إي٤مه٤م، 

ُم٤مشم٧م، ويم٤من قمٛمره  رًا، ويم٤مٟم٧م أول اُمرأة شمزوضمٝم٤م، ومل يتزوج قمٚمٞمٝم٤م همػمه٤م طمتكقمنميـ سمٙم ^وأصدىمٝم٤م 

 يقُمئذ مخ٤ًًم وقمنميـ ؾمٜم٦م سمٞمٜمام ظمدجي٦م ذم إرسمٕملم ُمـ اًمٕمٛمر.

 ؾمقدة سمٜم٧م زُمٕم٦م:  -

ذم ؿمقال ؾمٜم٦م قمنمة ُمـ اًمٜمٌقة سمٕمد ووم٤مة ظمدجي٦م سم٠مي٤مم، ويم٤مٟم٧م ىمٌٚمف قمٜمد اسمـ قمؿ  ^شمزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل 
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 سمـ قمٛمرو، ومامت قمٜمٝم٤م. اًمًٙمران :هل٤م ي٘م٤مل ًمف

 قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمديؼ: 

وىمٌؾ اهلجرة سمًٜمتلم ومخ٦ًم أؿمٝمر،  ،شمزوضمٝم٤م ذم ؿمقال إطمدى قمنمة ُمـ اًمٜمٌقة سمٕمد زواضمف سمًقدة سمًٜم٦م

شمزوضمٝم٤م وهل سمٜم٧م ؾم٧م ؾمٜملم وسمٜمك هب٤م ذم ؿمقال سمٕمد اهلجرة سمًٌٕم٦م أؿمٝمر ذم اعمديٜم٦م، وهل سمٜم٧م شمًع ؾمٜملم، 

 همػمه٤م، ويم٤مٟم٧م أطم٥م اخلٚمؼ إًمٞمف، وأوم٘مف ٟم٤ًمء إُم٦م وأقمٚمٛمٝمـ قمغم اإلـمالق.ويم٤مٟم٧م سمٙمرًا ومل يتزوج سمٙمرًا 

 طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب:  -

 .(هـ 3)ؾمٜم٦م  ^شمرُمٚم٧م ُمـ زوضمٝم٤م ظمٜمٞمس سمـ طمذاوم٦م اًمًٝمٛمل سملم سمدر وأطمد، ومتزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل 

 زيٜم٥م سمٜم٧م ظمزيٛم٦م:  -

قمٌد اهلل سمـ ضمحش، وم٤مؾمتِمٝمد  ويم٤مٟم٧م حت٧م ،يم٤مٟم٧م شمًٛمك أم اعم٤ًميملم، ًمرمحتٝم٤م إي٤مهؿ، ورىمتٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ

 ، وُم٤مشم٧م سمٕمد اًمزواج سمِمٝمريـ أوصمالصم٦م أؿمٝمر.(هـ 7)ؾمٜم٦م  ^ذم أطمد، ومتزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل 

 أم ؾمٚمٛم٦م هٜمد سمٜم٧م أُمٞم٦م:  -

ذم ؿمقال ُمـ  ^، ومتزوضمٝم٤م رؾمقل اهلل هـ( 4)يم٤مٟم٧م حت٧م أيب ؾمٚمٛم٦م، ومامت قمٜمٝم٤م ذم مج٤مدى أظمر ؾمٜم٦م 

 ٟمٗمس اًمًٜم٦م.

 زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش:  -

اًمذي يم٤من يٕمتؼم ذم ُمٜمزًم٦م آسمـ ًمٚمٜمٌل –، ويم٤مٟم٧م حت٧م زيد سمـ طم٤مرصم٦م ^رؾمقل اهلل وهل سمٜم٧م قمٛم٦م 

وَمَٚمامَّ ىَم٣َم َزْيٌد ُِمٜمَْٝم٤م َوـَمًرا ))طمٞم٨م ىم٤مل:  ^ومٓمٚم٘مٝم٤م زيد وزوضمٝم٤م اهلل قمز وضمؾ ًمرؾمقًمف  –^

ضْمٜم٤َميَمَٝم٤م  .[37(]إطمزاب:(َزوَّ

 ضمقيري٦م سمٜم٧م احل٤مرث:  -

 ؾمٌل سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ ذم ؾمٝمؿ صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمامس، وأسمقه٤م ؾمٞمد سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ ُمـ ظمزاقم٦م، يم٤مٟم٧م ذم

 .(هـ 6)يمت٤مسمتٝم٤م وشمزوضمٝم٤م ذم ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م  ^ومٙم٤مشمٌٝم٤م، وم٘م٣م رؾمقل اهلل 
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 أم طمٌٞم٦ٌم رُمٚم٦م سمٜم٧م أيب ؾمٗمٞم٤من:  -

يم٤مٟم٧م حت٧م قمٌٞمد اهلل سمـ ضمحش، وه٤مضمرت ُمٕمف إمم احلٌِم٦م وم٤مرشمد قمٌٞمد اهلل وشمٜمٍم، وشمقذم هٜم٤مك، 

قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م اًمْمٛمري سمٙمت٤مسمف إمم اًمٜمج٤مر ذم  ^رؾمقل اهلل ٤م، ومٚمام سمٕم٨م وصمٌت٧م أم طمٌٞم٦ٌم قمغم ديٜمٝم٤م وهجرهت

 ، ظمٓم٥م قمٚمٞمف أم طمٌٞم٦ٌم ومزوضمٝم٤م إي٤مه، وسمٕم٨م هب٤م ُمع ذطمٌٞمؾ سمـ طمًٜم٦م.(هـ 7)اعمحرم ؾمٜم٦م 

 صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل سمـ أظمٓم٥م:  -

ًمٜمٗمًف، وم٠مقمت٘مٝم٤م وشمزوضمٝم٤م  ^وهل ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ، ويم٤مٟم٧م ُمـ ؾمٌل ظمٞمؼم، وم٤مصٓمٗم٤مه٤م رؾمقل اهلل 

 .(هـ 7)ومتح ظمٞمؼم ؾمٜم٦م سمٕمد 

 ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث:  -

 ذم قمٛمرة اًم٘مْم٤مء سمٕمد أن طمؾ ُمٜمٝم٤م قمغم اًمّمحٞمح. (هـ 7)شمزوضمٝم٤م ذم ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م 

واًمًٛمق واحلًـ، يمام يمـ ذم أقمغم  ،ُمع أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ذم هم٤مي٦م اًمنمف واًمٜمٌؾ ^قمنمشمف ويم٤مٟم٧م 

سمح٘مقق اًمزواج ُمع أٟمف يم٤من ذم ؿمٔمػ ُمـ  واخلدُم٦م واًم٘مٞم٤مم ،واًمّمؼم واًمتقاوع ،درضم٦م ُمـ اًمنمف واًم٘مٜم٤مقم٦م

رأى رهمٞمٗم٤ًم ُمرىم٘م٤ًم طمتك حلؼ سم٤مهلل، ويم٤من أهؾ سمٞم٧م رؾمقل  ^اًمٕمٞمش ٓ يٓمٞم٘مف أطمد، ىم٤مل أٟمس: ُم٤م أقمٚمؿ اًمٜمٌل 

 يٛمٙمثقن سم٤مًمِمٝمريـ واًمثالصم٦م وُم٤م أوىمدت ومٞمف ٟم٤مر، ويم٤من قمٞمِمٝمؿ اًمتٛمر واعم٤مء. ^اهلل 

ُمـ اهلل إٓ ُمرة واطمدة طم٥ًم اًمٓمٌٞمٕم٦م ع هذا اًمِمٔمػ واًمْمٞمؼ مل يّمدر ُمٜمٝمـ ُم٤م يقضم٥م اًمٕمت٤مب ُمو

اًمٌنمي٦م، ويمذًمؽ مل ي٘مع ُمٜمٝمـ ُم٤م ي٘مع سملم اًميائر ُمع يمثرهتـ إٓ سمٌمء يًػم ُمـ سمٕمْمٝمـ طم٥ًم اًمٓمٌٞمٕم٦م 

 اًمٌنمي٦م، صمؿ قم٤مشمٌٝمـ اهلل، ومٚمؿ يٕمدن ًمذًمؽ ُمرة أظمرى.
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 اًمدقمقة ذم ُمٙم٦م

 ((شَمَؽ إىَْمَرسملِمَ َوَأٟمِذْر قَمِِمػمَ ))سم٘مٞم٧م اًمدقمقة هًا ذم ُمٙم٦م صمالث ؾمٜملم طمتك ٟمزًم٧م أي٦م: 

 -ًمٌٓمقن ىمريش -ي٤م سمٜمل قمدي  !قمغم اًمّمٗم٤م، وضمٕمؾ يٜم٤مدي: ي٤م سمٜمل ومٝمر ^. ومّمٕمد اًمٜمٌل [214]اًمِمٕمراء:

طمتك اضمتٛمٕمقا، ومجٕمؾ اًمذي مل يًتٓمع أن خيرج يرؾمؾ رؾمقًٓ ًمٞمٜمٔمر ُم٤م هق؟ ومج٤مء أسمق هل٥م وىمريش، وم٘م٤مل 

ػم قمٚمٞمٙمؿ أيمٜمتؿ ُمّمدىمل؟ ىم٤مًمقا: ُم٤م ضمرسمٜم٤م سم٤مًمقادي شمريد أن شمٖم أرأيتؿ ًمق أظمؼمشمٙمؿ أن ظمٞمالً »: ^اًمٜمٌل 

وم٘م٤مل أسمق هل٥م: شم٤ٌم ًمؽ ؾم٤مئر اًمٞمقم! أهلذا مجٕمتٜم٤م!  ،شوم٢مين ٟمذير ًمٙمؿ سملم يدي قمذاب ؿمديد»قمٚمٞمؽ يمذسم٤ًم، ىم٤مل: 

٧ٌَّْم َيَدا َأيِب هَل٥ٍَم َوشَم٥مَّ ))ومٜمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم:   .[1(]اعمًد:(شَم

يمذًمؽ ذم  ^ب، وُم٣م رؾمقل اهلل وسمدأت ىمريش شمًػم ذم ـمري٘مٝم٤م، ـمريؼ اًمٕمٜم٤مد، وجم٤مٟم٦ٌم اًمّمقا

ـمري٘مف يدقمق إمم اهلل، ويتٚمٓمػ ذم قمرض اإلؾمالم، ويٙمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ خم٤مزي اًمقصمٜمٞم٦م، ويًٛمع وجيٞم٥م، 

 وهي٤مضمؿ ويداومع.

همػم أن طمرصف قمغم هداي٦م آًمف إىمرسملم ضمٕمٚمف جيدد ُمًٕم٤مه حم٤موًٓ قمرض اإلؾمالم قمٚمٞمٝمؿ ُمرة أظمرى، 

ؿ قمٔمٞمؿ اًمٜمت٤مئ٩م، وهؿ ىمٌؾ ذًمؽ، أهٚمف اًمذيـ يقد هلؿ اخلػم ويٙمره وم٢من ُمٜمزًمتٝمؿ اًمٙمٌػمة ذم اًمٕمرب دمٕمؾ يمًٌٝم

َوَأٟمِذْر ))عم٤م أٟمزل اهلل قمغم رؾمقًمف: )هلؿ اًمقىمقع ذم ُم٤ًمظمط اهلل، وم٘مد ىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب احلٙمؿ: 

وم٠مشمتف اؿمتد ذًمؽ قمٚمٞمف، وو٤مق سمف ذرقم٤ًم، ومجٚمس ذم سمٞمتف يم٤معمريض،  [214(]اًمِمٕمراء:(قَمِِمػَمشَمَؽ إىَْمَرسملِمَ 

وم٘مٚمـ ًمف:  ،شُم٤م اؿمتٙمٞم٧م ؿمٞمئ٤ًم، وًمٙمـ اهلل أُمرين أن أٟمذر قمِمػميت»قمامشمف يزرٟمف، وي٠ًمًمٜمف قمـ طم٤مًمف، وم٘م٤مل: 

ومٞمٝمؿ، وم٢مٟمف همػم جمٞمٌؽ، ومدقم٤مهؿ ومحيوا وُمٕمٝمؿ ٟمٗمر ُمـ سمٜمل اعمٓمٚم٥م سمـ قمٌد  ٥موم٤مدقمٝمؿ، وٓ شمدع أسم٤م هل

ٛمقُمتؽ وسمٜمق قمٛمؽ ومتٙمٚمؿ ودع ُمٜم٤مف، ومٙم٤مٟمقا مخ٦ًم وأرسمٕملم رضماًل، وم٤ٌمدر أسمق هل٥م وىم٤مل: ه١مٓء هؿ قم

أطمؼ ُمـ أظمذك، ومحًٌؽ سمٜمق أسمٞمؽ، وإن أىمٛم٧م  اًمّم٤ٌمة، واقمٚمؿ أٟمف ًمٞمس ًم٘مقُمؽ سم٤مًمٕمرب ىم٤مـم٦ٌم ـم٤مىم٦م، وأٟم٤م

قمغم ُم٤م أٟم٧م قمٚمٞمف ومٝمق أين قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أن يث٥م سمؽ سمٓمقن ىمريش ومتدهؿ اًمٕمرب، ومام رأي٧م أطمدًا ضم٤مء قمغم 

 ٙمٚمؿ ذم ذًمؽ اعمجٚمس.ومل يت ^سمٜمل أسمٞمف سمنم مم٤م ضمئتٝمؿ سمف، ومًٙم٧م رؾمقل اهلل 

وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل  ،وأوُمـ سمف وأشمقيمؾ قمٚمٞمف ،احلٛمد هلل أمحده وأؾمتٕمٞمٜمف»صمؿ دقم٤مهؿ صم٤مٟمٞم٦م، وىم٤مل: 
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واهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق، إين رؾمقل اهلل إًمٞمٙمؿ ظم٤مص٦م وإمم اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م، واهلل  :وطمده ٓ ذيؽ ًمف، صمؿ ىم٤مل

وم٘م٤مل أسمق  شوإهن٤م ًمٚمجٜم٦م أسمدًا أو اًمٜم٤مر أسمداً  ًمتح٤مؾمٌـ سمام شمٕمٛمٚمقن،ًمتٛمقشمـ يمام شمٜم٤مُمقن، وًمتٌٕمثـ يمام شمًتٞم٘مٔمقن، و

ـم٤مًم٥م: ُم٤م أطم٥م إًمٞمٜم٤م ُمٕم٤موٟمتؽ، وأىمٌٚمٜم٤م ًمٜمّمٞمحتؽ، وأؿمد شمّمدي٘مٜم٤م حلديثؽ، وهؿ سمٜمق أسمٞمؽ جمتٛمٕمقن، وإٟمام 

أٟم٤م أطمدهؿ، همػم أين أهقمٝمؿ إمم ُم٤م حت٥م وم٤مُمض عم٤م أُمرت سمف، ومقاهلل ٓ أزال أطمقـمؽ وأُمٜمٕمؽ، همػم أن ٟمٗمز 

شمٓم٤موقمٜمل قمغم ومراق ديـ قمٌداعمٓمٚم٥م،وم٘م٤مل أسمق هل٥م: هذه واهلل اًمًقأة، ظمذوا قمغم يديف ىمٌؾ أن ي٠مظمذيمؿ ٓ 

 همػميمؿ، وم٘م٤مل أسمق ـم٤مًم٥م: واهلل ًمٜمٛمٜمٕمٜمف ُم٤م سم٘مٞمٜم٤م.

يٙمٚمؿ اًمٜم٤مس ذم اإلؾمالم، ويٕمرض قمٚمٞمٝمؿ إظمذ هبذا اًمديـ اًمذي أرؾمٚمف اهلل سمف يمام  ^ومنمع حمٛمد 

ُم٤مم ؿمٝمقاهتؿ، وقمٜمدُم٤م رأت ىمريش أن أصمر هذه اًمدقمقة مل يٙمـ ُمـ شمٙمؼمهؿ قمغم همػمهؿ، ووىمػ أ ^طمط 

وُمـ شمٌٕمف،  ^، ىم٤مُم٧م ذم وضمف اًمٜمٌل ^حمدودًا يمام يم٤من احلؾ ُمع ُمـ دقم٤م إمم ٟمٌذ إصٜم٤مم ىمٌؾ اًمٜمٌل 

وأظمذت مت٤مرس ؿمتك أؾم٤مًمٞم٥م ووؾم٤مئؾ اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م، ًمّمدهؿ قمـ هذا اًمٓمريؼ اًمذي هدد ُمّم٤محلٝمؿ 

  أروٝمؿ.اًمتل جيٜمقه٤م ُمـ وضمقد احلرم ذم

 أؾم٤مًمٞم٥م حم٤مرسم٦م اإلؾمالم: -

 إؾمٚمقب إول: حم٤موًم٦م ُمٜمع قمٛمف أيب ـم٤مًم٥م ُمـ ٟمٍمشمف:

وم٘مد ذه٧ٌم جمٛمققم٦م ُمـ أذاومٝمؿ  –أي مح٤ميتف  –وذًمؽ طمتك يٙمٗمف قمـ اًمدقمقة، أو جيرده ُمـ ضمقاره 

ٟم٤م، وم٢مُم٤م إمم قمٛمف أيب ـم٤مًم٥م وىم٤مًمقا ًمف: إن اسمـ أظمٞمؽ ىمد ؾم٥م آهلتٜم٤م، وقم٤مب ديٜمٜم٤م، وؾمٗمف أطمالُمٜم٤م، ووٚمؾ آسم٤مء

أن شمٙمٗمف قمٜم٤م، وإُم٤م أن ختكم سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف، وم٢مٟمؽ قمغم ُمثؾ ُم٤م ٟمحـ قمٚمٞمف ُمـ ظمالومف، وم٘م٤مل هلؿ أسمق ـم٤مًم٥م ىمقًٓ 

 رىمٞم٘م٤ًم وردهؿ ردًا مجٞماًل، وم٤مٟمٍمومقا قمٜمف.

 إؾمٚمقب اًمث٤مين: اًمتٝمديد سمٛم٘م٤مشمٚم٦م اًمرؾمقل وقمٛمف أيب ـم٤مًم٥م:

يش، وطمض سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم، وُمِمقا ئمٝمر ديـ اهلل، ويدقمق إًمٞمف، ومٖمْم٧ٌم ُمٜمف ىمر ^ُم٣م رؾمقل اهلل 

إن ًمؽ ؾمٜم٤ًم وذوم٤ًم وُمٜمزًم٦م ومٞمٜم٤م، وإٟم٤م ىمد اؾمتٜمٝمٞمٜم٤مك ُمـ اسمـ  !إمم قمٛمف ُمرة أظمرى، وم٘م٤مًمقا ًمف: ي٤م أسم٤م ـم٤مًم٥م

أظمٞمؽ ومٚمؿ شمٜمٝمف قمٜم٤م، وأىمًٛمقا سم٠مهنؿ ًمـ يّمؼموا قمغم أومٕم٤مًمف طمتك يٙمٗمف قمٜمٝمؿ أو يٜم٤مزًمقه وإي٤مه ذم ذًمؽ، طمتك 

أيب ـم٤مًم٥م ومراق ىمقُمف وقمداوهتؿ، ومل شمرض ٟمٗمًف سمتًٚمٞمؿ رؾمقل اهلل  هيٚمؽ أطمد اًمٗمري٘ملم، قمٜمد هذا قمٔمؿ قمغم
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ًمٓم٤مًمٌٞمف وٓ ظمذٟٓمف، وهلذا أسمٚمغ اًمرؾمقل سم٤مًمذي ىم٤مًمقه، وـمٚم٥م ُمٜمف أن ٓ حيٛمٚمف ُمـ إُمر ُم٤م ٓ يٓمٞمؼ،  ^

واهلل ًمق ووٕمقا اًمِمٛمس ذم يٛمٞمٜمل  !ي٤م قمؿ»وسمٕمد أن فمـ اًمرؾمقل أن قمٛمف ىمد وٕمػ قمـ ٟمٍمشمف ىم٤مل ًمف: 

وفمؾ أسمق ـم٤مًم٥م ـمقال  ،شي قمغم أن أشمرك هذا إُمر ُم٤م شمريمتف طمتك ئمٝمره اهلل أو أهٚمؽ ومٞمفواًم٘مٛمر ذم ي٤ًمر

 ويٛمتٜمع قمـ اًمدظمقل ذم اإلؾمالم. ،طمٞم٤مشمف يٜمٝمك اًمٜم٤مس قمـ إيذاء اًمرؾمقل وحيٛمٞمف

 إؾمٚمقب اًمث٤مًم٨م: آهت٤مُم٤مت اًم٤ٌمـمٚم٦م ًمّمد اًمٜم٤مس قمٜمف:

سم٤مٕؾم٤مـمػم، وىم٤مًمقا: إن اًم٘مرآن  وسم٤مإلشمٞم٤من ،واًمٙمذب ،واًمًحر ،سم٤مجلٜمقن ^طمٞم٨م اهتٛمقا رؾمقل اهلل 

 واهتٛمقا اعم١مُمٜملم سم٤مًمْمالًم٦م. ،ًمٞمس ُمـ قمٜمد اهلل، وإٟمام هق ُمـ قمٜمد اًمٌنم

 واًمتٕم٤مزم قمغم اعم١مُمٜملم: ،واًمٖمٛمز واًمٚمٛمز ،واًمْمحؽ ،إؾمٚمقب اًمراسمع: اًمًخري٦م وآؾمتٝمزاء

 أره ؾم٤مظمرة وُمًتٝمزئ٦م: إين ٕرضمق أن يٙمقن ؿمٞمٓم٤مٟمؽ ىمد شمريمؽ، مل ^ىم٤مًم٧م اُمرأة ُمنميم٦م ًمٚمرؾمقل 

َحك ))ىمرسمؽ ُمٜمذ ًمٞمٚمتلم أو صمالصم٤ًم، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم:  ْٞمِؾ إَِذا ؾَمَجك  *َواًمْمه قَمَؽ َرسمهَؽ َوَُم٤م  *َواًمٚمَّ َُم٤م َودَّ

 .[3 -1(]اًمْمحك:(ىَمغَم 

 إؾمٚمقب اخل٤مُمس: اًمتِمقيش:

وصٞم٤مح ُمٜمٙمر قمٜمدُم٤م ي٘مرأ اًم٘مرآن، طمتك ٓ ُيًٛمع  ،يم٤من اعمنميمقن يتقاصقن سمٞمٜمٝمؿ سم٤مومتٕم٤مل وج٦م قم٤مًمٞم٦م

َوىَم٤مَل ))وذم ذًمؽ ىم٤مل اعمقمم شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:  -طم٥ًم زقمٛمٝمؿ -ٞمٝمؿ ومٞمؽمك أصمرًا ذم قم٘مؾ ٟم٘مل وىمٚم٥م ي٤ٌمب وم

ٌُقنَ 
َٛمُٕمقا هِلََذا اًْمُ٘مْرآِن َواًْمَٖمْقا ومِٞمِف ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شَمْٖمٚمِ ًْ ـَ يَمَٗمُروا ٓ شَم ِذي  .[26(]ومّمٚم٧م:(اًمَّ

 ٧م قمٜمد اًمٌنم اًمٕم٤مديلم:ُمٕمجزات أو ُمزاي٤م ًمٞمً ^إؾمٚمقب اًم٤ًمدس: ـمٚمٌٝمؿ أن شمٙمقن ًمٚمرؾمقل 

ٌُققًم٤م )) :وُمـ ذًمؽ ىمقهلؿ ـَ إَْرِض َيٜمْ ـَ ًَمَؽ طَمتَّك شَمْٗمُجَر ًَمٜم٤َم ُِم ـْ ُٟم١ْمُِم ـْ  *َوىَم٤مًُمقا ًَم َأْو شَمُٙمقَن ًَمَؽ ضَمٜم٦ٌَّم ُِم

َر إهَن٤َمَر ظِمالهَل٤َم شَمْٗمِجػًما  اَمَء يَماَم َزقَمْٛم٧َم قَمَٚمٞمْ  *َٟمِخٞمٍؾ َوقِمٜم٥ٍَم وَمُتَٗمجر ًَّ ِ٘مَط اًم ًْ ًٗم٤م َأْو شَم٠ْميِتَ سم٤ِمهللَِّ َواعماَْلِئَٙم٦ِم َأْو شُم ًَ
ٜم٤َم يمِ

َل قَمَٚمْٞمٜم٤َم يِمتَ  *ىَمٌِٞماًل  ـَ ًمُِرىِمٞمرَؽ طَمتَّك شُمٜمَزر ـْ ُٟم١ْمُِم  َوًَم
ِ
اَمء ًَّ ـْ ُزظْمُرٍف َأْو شَمْرىَمك ذِم اًم ٤مسًم٤م َأْو َيُٙمقَن ًَمَؽ سَمْٞم٧ٌم ُِم

ٌَْح٤مَن َريبر َهْؾ ))ذم أي٦م ٟمٗمًٝم٤م:  يمام ضم٤مء ^، وًمذا ىم٤مل هلؿ اًمرؾمقل [93 -91(]اإلهاء:(...َٟمْ٘مَرُؤه ىُمْؾ ؾُم

 ًٓ ا َرؾُمق َّٓ سَمنَمً  .[93(]اإلهاء:(يُمٜم٧ُم إِ
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 إؾمٚمقب اًم٤ًمسمع: اعم٤ًموُم٤مت:

 .(اًمٙم٤مومرون)وُمـ ذًمؽ ىمقهلؿ: أقمٌد آهلتٜم٤م يقُم٤ًم وٟمٕمٌد إهلؽ يقُم٤ًم، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ؾمقرة 

 إؾمٚمقب اًمث٤مُمـ: ؾم٥م اًم٘مرآن وُمٜمزًمف وُمـ ضم٤مء سمف:

خمتٗمٞم٤ًم سمٛمٙم٦م، ويم٤من إذا صغم سم٠مصح٤مسمف رومع صقشمف سم٤مًم٘مرآن، وم٢مذا ؾمٛمٕمف اعمنميمقن  ^اهلل  يم٤من رؾمقل

َٝمْر سمَِّمالشمَِؽ )): ^ؾمٌقا اًم٘مرآن وُمـ أٟمزًمف وُمـ ضم٤مء سمف، وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف حمٛمد  سم٘مراءشمؽ  :( أي(َوٓ دَمْ

َواسْمَتِغ سَملْمَ َذًمَِؽ )ٛمٕمٝمؿ، )( قمـ أصح٤مسمؽ ومال شمً(َوٓ خُت٤َموم٧ِْم هِب٤َم)ومٞمًٛمع اعمنميمقن ومٞمًٌقا اًم٘مرآن، )

 .[111(]اإلهاء:(ؾَمٌِٞماًل 

 آشمّم٤مل سم٤مًمٞمٝمقد ًمإلشمٞم٤من ُمٜمٝمؿ سم٠مؾمئٚم٦م شمٕمجٞمزي٦م ًمٚمرؾمقل: إؾمٚمقب اًمت٤مؾمع:

وقم٘م٦ٌم سمـ أيب ُمٕمٞمط ًمٞم٠مشمقا ُمـ  ،ومدت ىمريش ٟمٗمرًا ُمٜمٝمؿ إمم اعمديٜم٦م، وقمغم رأؾمٝمؿ: اًمٜمي سمـ احل٤مرثأو

وقمـ ذي  ،، وم٘م٤مًم٧م هلؿ اًمٞمٝمقد: ؾمٚمقه قمـ أهؾ اًمٙمٝمػ^رؾمقل اًمٞمٝمقد سم٠مؾمئٚم٦م شمٕمجٞمزي٦م، ومٞمٓمرطمقهن٤م قمغم اًم

 واًمروح، وًمٙمـ اهلل أسمٓمؾ يمٞمدهؿ قمٜمدُم٤م أٟمزل اهلل ىمرآٟم٤ًم ذم ؿم٠من اإلضم٤مسم٦م قمـ أؾمئٚمتٝمؿ. ،اًم٘مرٟملم

 : اًمؽمهمٞم٥م:إؾمٚمقب اًمٕم٤مذ

: )ي٤م اسمـ أظمل، ^أرادت ىمريش أن دمرب أؾمٚمقب اًمؽمهمٞم٥م، وم٠مرؾمٚم٧م قمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م، وم٘م٤مل ًمٚمرؾمقل 

طمٞم٨م ىمد قمٚمٛم٧م ُمـ اعمٙم٤من ذم اًمٜم٥ًم، وىمد أشمٞم٧م ىمقُمؽ سم٠مُمر قمٔمٞمؿ، ومرىم٧م سمف مج٤مقمتٝمؿ، وم٤مؾمٛمع  إٟمؽ ُمٜم٤م

ُمٜمل، أقمرض قمٚمٞمؽ أُمقرًا ًمٕمٚمؽ شم٘مٌؾ سمٕمْمٝم٤م: إن يمٜم٧م إٟمام شمريد هبذا إُمر ُم٤مًٓ مجٕمٜم٤م ًمؽ ُمـ أُمقاًمٜم٤م، طمتك 

ٜم٧م شمريد ُمٚمٙم٤ًم ُمٚمٙمٜم٤مك شمٙمقن أيمثرٟم٤م ُم٤مًٓ، وإن يمٜم٧م شمريد ذوم٤ًم ؾمقدٟم٤مك قمٚمٞمٜم٤م ومال ٟم٘مٓمع أُمرًا دوٟمؽ، وإن يم

قمٚمٞمٜم٤م، وإن يم٤من هذا اًمذي ي٠مشمٞمؽ رئٞم٤م شمراه ٓ شمًتٓمٞمع رده قمـ ٟمٗمًؽ ـمٚمٌٜم٤م ًمؽ اًمٓم٥م، وسمذًمٜم٤م ذم أُمقاًمٜم٤م 

وَم٢مِْن َأقْمَرُوقا وَمُ٘مْؾ ))صدر ؾمقرة )ومّمٚم٧م( إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ^طمتك شمؼمأ، ومٚمام ومرغ ُمـ ىمقًمف شمال رؾمقل اهلل 

. وقمٜمده٤م ووع قمت٦ٌم يده قمغم ضمٜمٌف، وىم٤مم يم٠من [13(]ومّمٚم٧م:(٦ِم قَم٤مٍد َوصَمُٛمقدَ َأٟمَذْرشُمُٙمْؿ َص٤مقِمَ٘م٦ًم ُِمْثَؾ َص٤مقِم٘مَ 

اًمّمقاقمؼ ؾمتالطم٘مف، وقم٤مد إمم ىمريش خمؼمًا إي٤مهؿ سم٠من ُم٤م ؾمٛمع ًمٞمس سمِمٕمر وٓ ؾمحر وٓ يمٝم٤مٟم٦م، وىم٤مل واهلل 

 قمٚمٞمف، إن ًم٘مقًمف اًمذي ي٘مقل طمالوة، وإن قمٚمٞمف ًمٓمالوة، وإٟمف عمثٛمر أقماله، ُمٖمدق أؾمٗمٚمف، وإٟمف ًمٞمٕمٚمقا وُم٤م يٕمغم

 وإٟمف ًمٞمحٓمؿ ُم٤م حتتف، واىمؽمح قمغم ىمريش أن شمدع حمٛمدًا وؿم٠مٟمف.
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 إؾمٚمقب احل٤مدي قمنم: اًمؽمهٞم٥م:

يم٤من أسمق ضمٝمؾ إذا ؾمٛمع قمـ رضمؾ ىمد أؾمٚمؿ وًمف ذف وُمٜمٕم٦م ىم٤مل ًمف: ًمٜمًٗمٝمـ طمٚمٛمؽ، وًمٜمْمٕمٗمـ 

سمف رأيؽ، وًمٜمْمٕمـ ذومؽ، وإن يم٤من شم٤مضمرًا ىم٤مل: ًمٜمٙمًدن دم٤مرشمؽ، وًمٜمٝمٚمٙمـ ُم٤مًمؽ، وإن يم٤من وٕمٞمٗم٤ًم ض

 وأهمرى سمف.

 إؾمٚمقب اًمث٤مين قمنم: آقمتداء اجلًدي:

وأصح٤مسمف قمـ ديٜمٝمؿ، ومٚمج٠مت ىمريش إمم أؾمٚمقب  ^يمؾ إؾم٤مًمٞم٥م اًم٤ًمسم٘م٦م ذم صد اًمرؾمقل  رمل شمثٛم

ئمٝمر ؿمٕم٤مئر ديٜمف ُمثؾ اًمّمالة  ^وظم٤مص٦م سمٕمدُم٤م أصٌح رؾمقل اهلل  ،آقمتداء اجلًدي واًمتّمٗمٞم٦م اجلًدي٦م

 ُمٜمٝم٤م: ،ديدةقمٜمد اًمٙمٕم٦ٌم، وىمد طمّمٚم٧م ُمـ ذًمؽ صقر قم

ىم٤مل: ىم٤مل أسمق ضمٝمؾ: هؾ ُيٕمٗمر حمٛمد وضمٝمف سملم أفمٝمريمؿ؟ وم٘مٞمؾ: ٟمٕمؿ، وم٘م٤مل:  قمـ أيب هريرة  -1

 ^واًمالت واًمٕمزى ًمئـ رأيتف يٗمٕمؾ ذًمؽ ٕـم٠من قمغم رىمٌتف، أو ٕقمٗمرن وضمٝمف ذم اًمؽماب، وم٠مشمك رؾمقل اهلل 

إن  :ٞمؾ ًمف: ُم٤مًمؽ؟ وم٘م٤ملوهق يّمكم ًمٞمٓم٠م قمغم رىمٌتف، ىم٤مل: ورضمع يٜمٙمص قمغم قم٘مٌٞمف ويت٘مل سمٞمديف، ىم٤مل: وم٘م

ًمق دٟم٤م ُمٜمك ٓظمتٓمٗمتف اعمالئٙم٦م قمْمقًا »: ^سمٞمٜمل وسمٞمٜمف خلٜمدىم٤ًم ُمـ ٟم٤مر وهقًٓ وأضمٜمح٦م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 .شقمْمقاً 

ُمرة طمتك همٌم قمٚمٞمف، وم٘م٤مم أسمق سمٙمر، ومجٕمؾ يٜم٤مدي:  ^قمـ أٟمس، ىم٤مل: ًم٘مد ضسمقا رؾمقل اهلل  -2

 ا قمغم أيب سمٙمر ييسمقٟمف.ويٚمٙمؿ، أشم٘متٚمقن رضماًل أن ي٘مقل ريب اهلل؟ ومؽميمقه وأىمٌٚمق

ذات يقم ىم٤مم أسمق سمٙمر ظمٓمٞم٤ًٌم ذم اعمًجد احلرام، وميسمف اعمنميمقن ضسم٤ًم ؿمديدًا، وممـ ضسمف قمت٦ٌم  -3

سمـ رسمٞمٕم٦م، طمٞم٨م ضمٕمؾ ييسمف قمغم وضمٝمف سمٜمٕمٚملم خمّمقومتلم، طمتك ُم٤م يٕمرف وضمٝمف ُمـ أٟمٗمف، وضم٤مء سمٜمق متٞمؿ 

 ُمٜمزًمف، وٓ يِمٙمقن ذم ُمقشمف. يتٕم٤مدون، وم٠مضمٚم٧م ىمريش قمـ أيب سمٙمر، ومحٚمف اًمٜم٤مس ذم صمقب إمم

دظمؾ ذم ضمقار قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن، وم٘مد ضم٤مء أٟمف قمٜمدُم٤م رضمع ُمـ اهلجرة إومم إمم احلٌِم٦م  :ممـ أوذي

اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة، ومٚمام رأى اعمنميمقن ي١مذون اعمًٚمٛملم وهق آُمـ، رد ضمقار اًمقًمٞمد، وقمٜمدُم٤م ىمدم ًمٌٞمد سمـ 

، وم٘م٤مل (إٓ يمؾ رء ُم٤م ظمال اهلل سم٤مـمؾ)، ىم٤مل ًمٌٞمد: رسمٞمٕم٦م إمم ُمٙم٦م، ويم٤من ذم جمٚمس ًم٘مريش يٜمِمدهؿ ؿمٕمراً 

قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن: صدىم٧م، وقمٜمدُم٤م ىم٤مل: ويمؾ ٟمٕمٞمؿ ٓ حم٤مًم٦م زائؾ، ىم٤مل ًمف قمثامن: يمذسم٧م، ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦م ٓ 
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يزول، ىم٤مل ًمٌٞمد: ي٤م ُمٕمنم ىمريش، واهلل ُم٤م يم٤من ي١مذى ضمٚمٞمًٙمؿ، ومٛمتك طمدث هذا ومٞمٙمؿ؟ وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ 

ُمٕمف، ىمد وم٤مرىمقا ديٜمٜم٤م، ومال دمدن ذم ٟمٗمًؽ ُمـ ىمقًمف، ومرد قمٚمٞمف قمثامن طمتك  اًم٘مقم: إن هذا أيْم٤ًم ذم ؾمٗمٝم٤مء

شمٗم٤مىمؿ أُمرمه٤م، وم٘م٤مم إًمٞمف ذًمؽ اًمرضمؾ، ومٚمٓمؿ قمٞمٜمف ومخيه٤م، واًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة ىمري٥م يرى ُم٤م سمٚمغ ُمـ قمثامن، 

سمؾ واهلل إن وم٘م٤مل: أُم٤م واهلل ي٤م اسمـ أظمل إن يم٤مٟم٧م قمٞمٜمؽ قمام أص٤مسم٧م ًمٖمٜمٞم٦م، ًم٘مد يمٜم٧م ذم ذُم٦م ُمٜمٞمٕم٦م، ىم٤مل قمثامن: 

ص٤مب أظمتٝم٤م ذم اهلل، وإين ًمٗمل ضمقار ُمـ هق أقمز ُمٜمؽ وأىمدر ي٤م أسم٤م قمٌد أقمٞمٜمل اًمّمحٞمح٦م ًمٗم٘مػمة إمم ُمثؾ ُم٤م 

  ؿمٛمس، وم٘م٤مل ًمف اًمقًمٞمد: هٚمؿ ي٤م اسمـ أظمل إن ؿمئ٧م ومٕمد إمم ضم٤مورك، وم٘م٤مل: ٓ.

٦م، صمؿ يم٤من أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ ؾمٞمد سمالل خيرضمف إذا محٞم٧م اًمٔمٝمػمة، ومٞمٓمرطمف قمغم فمٝمره ذم سمٓمح٤مء ُمٙم -5

ي٠مُمر سم٤مًمّمخرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ومتقوع قمغم صدره، صمؿ ي٘مقل ًمف: ٓ شمزال هٙمذا طمتك متقت، أو شمٙمٗمر سمٛمحٛمد، 

وشمٕمٌد اًمالت واًمٕمزى، ومٞم٘مقل وهق حت٧م ذًمؽ اًمٌالء: أطمد أطمد، وقمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، ىم٤مل: ُمررت سمٌالل 

سم٤مًمالت واًمٕمزى، وهق يٕمذب ذم اًمرُمْم٤مء، وًمق أن سمْمٕم٦م حلؿ ووٕم٧م قمٚمٞمف ًمٜمْمج٧م، وهق ي٘مقل: أٟم٤م يم٤مومر 

اًل، وأُمٞم٦م ُمٖمت٤مظ قمٚمٞمف ومٞمزيده قمذاسم٤ًم، ومٞم٘مٌؾ قمٚمٞمف ومٞمخٜم٘مف ومٞمٖمِمك قمٚمٞمف صمؿ يٗمٞمؼ، وضمٕمٚمقا ذم قمٜمؼ سمالل طمٌ

 ف سملم ضمٌكم ُمٙم٦م، ومٗمٕمٚمقا ذًمؽ وهق ي٘مقل: أطمد أطمد.وأُمروا صٌٞم٤مهنؿ أن يِمتدوا سم

ٕمر رأؾمف أفمٝمر ظم٤ٌمب سمـ إرت إؾمالُمف ومالىمك صٜمقوم٤ًم ؿمتك ُمـ اًمٕمذاب، ومٙم٤مٟمقا ي٠مظمذون سمِم -6

ومٞمجذسمقٟمف ضمذسم٤ًم، ويٚمقون قمٜم٘مف سمٕمٜمػ، وأوجٕمقه ُمرات قمديدة قمغم صخقر ُمٚمتٝم٦ٌم، صمؿ ووٕمقا قمٚمٞمف طمجرًا 

 .وأوىمدوا ًمف ٟم٤مرًا وووٕمقه قمٚمٞمٝم٤م، ومام أـمٗم٠مه٤م إٓ ودك فمٝمره ،طمتك ٓ يًتٓمٞمع أن ي٘مقم

 إؾمٚمقب اًمث٤مًم٨م قمنم: ُمالطم٘م٦م اعمًٚمٛملم ظم٤مرج ُمٙم٦م واًمتحريض قمٚمٞمٝمؿ:

ًٚمٛملم إمم اًمٜمج٤مر أرؾمٚم٧م ىمريش ظمٚمٗمٝمؿ ُمـ طم٤مول اًمٚمح٤مق هبؿ ىمٌؾ اًمٕمٌقر قمٜمدُم٤م ه٤مضمر سمٕمض اعم

 ،إمم احلٌِم٦م، وقمٜمدُم٤م اؾمت٘مروا سم٤محلٌِم٦م ويمثر قمددهؿ، أرؾمٚمقا ذم ـمٚمٌٝمؿ، واؾمتخدُمقا ذم ذًمؽ اًمرؿمقة

 واحلٞمٚم٦م ًمٚمقىمٞمٕم٦م سملم اعمًٚمٛملم واًمٜمج٤مر، وًمٙمٜمٝمؿ ومِمٚمقا ذم ذًمؽ.

 إؾمٚمقب اًمراسمع قمنم: اعم٘م٤مـمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م:

ومٌٚمغ ذًمؽ أسمق ـم٤مًم٥م، ومجٛمع سمٜمل ه٤مؿمؿ وسمٜمل اعمٓمٚم٥م، وم٠مدظمٚمقا  ^ىمريش ىمتؾ رؾمقل اهلل ىمررت 

ذًمؽ محٞم٦م قمغم  ُمٕمٝمؿ ذم ؿمٕمٌٝمؿ، وُمٜمٕمقه ممـ أراد ىمتٚمف، ومقاومؼ قمغم ذًمؽ طمتك يمٗم٤مرهؿ، ومٕمٚمقا ^رؾمقل اهلل 
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 قم٤مدة اجل٤مهٚمٞم٦م.

غم سمٜمل ه٤مؿمؿ وسمٜمل وعم٤م رأت ىمريش ذًمؽ اضمتٛمٕمقا وائتٛمروا سمٞمٜمٝمؿ أن يٙمتٌقا يمت٤مسم٤ًم يتٕم٤مىمدون ومٞمف قم

، ومٗمٕمٚمقا ذًمؽ وقمٚم٘مقا ^اعمٓمٚم٥م، قمغم أن ٓ يٕم٤مُمٚمقهؿ وٓ يٜم٤ميمحقهؿ، طمتك يًٚمٛمقا إًمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل 

ومِمٚم٧م سمٕمض  ^اًمّمحٞمٗم٦م ذم ضمقف اًمٙمٕم٦ٌم، ويم٤من يم٤مشمٌٝم٤م ُمٜمّمقر سمـ قمٙمرُم٦م، اًمذي دقم٤م قمٚمٞمف اًمرؾمقل 

إٓ أسم٤م هل٥م، ومٙم٤من ُمع ىمريش، أص٤مسمٕمف، وم٤مٟمح٤مزت سمٜمق ه٤مؿمؿ وسمٜمق اعمٓمٚم٥م إمم أيب ـم٤مًم٥م، ومٙم٤مٟمقا ُمٕمف يمٚمٝمؿ 

وم٠مىم٤مُمقا قمغم ذًمؽ صمالث ؾمٜملم، طمتك ضمٝمدوا، ومل يٙمـ ي٠مشمٞمٝمؿ رء ُمـ إىمقات إٓ ظمٗمٞم٦م، طمتك يم٤مٟم٧م 

، وسمٚمغ اجلقع ُمـ اعمحّمقريـ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ إقمٓمٞم٤مت ىمريش شم١مذي ُمـ اـمٚمٕم٧م قمغم أٟمف أرؾمؾ إمم سمٕمض أىم٤مرسمف

سمؾ إن أطمدهؿ ًمٞمْمع يمام شمْمع اًمِم٤مة، وىم٤مل ؾمٕمد طمتك يم٤مٟمقا ي٠ميمٚمقن اخلٌط وورق اًمًٛمر،  ،سم٤معمًٚمٛملم ُمٌٚمٖمف

سمٛمٙم٦م ومخرضم٧م ُمـ اًمٚمٞمؾ أسمقل، وم٢مذا أٟم٤م أؾمٛمع ىمٕم٘مٕم٦م رء  ^سمـ أيب وىم٤مص: ًم٘مد رأيتٜمل ُمع رؾمقل اهلل 

حت٧م سمقزم ومٜمٔمرت وم٢مذا ىمٓمٕم٦م ضمٚمد سمٕمػم، وم٠مظمذهت٤م ومٖمًٚمتٝم٤م، صمؿ أطمرىمتٝم٤م، ومروْمتٝم٤م سملم طمجريـ، صمؿ 

ٟمٗمر ُمـ أؿمدهؿ ذم ذًمؽ صمالصم٤ًم إمم أن ىم٤مم ذم ٟم٘مض اًمّمحٞمٗم٦م اؾمتٗمٗمتٝم٤م، ومنمسم٧م قمٚمٞمٝم٤م اعم٤مء، وم٘مقي٧م قمٚمٞمف 

وأسمق  ،وزُمٕم٦م سمـ إؾمقد ،واعمٓمٕمؿ سمـ قمدي ،وزهػم سمـ أيب أُمٞم٦م ،٤ًم، وهؿ: هِم٤مم سمـ قمٛمرو سمـ احل٤مرث٘موٞم

اًمٌخؽمي سمـ هِم٤مم سمـ احل٤مرث، ويم٤مٟم٧م شمرسمٓمٝمؿ سمٌٜمل ه٤مؿمؿ واعمٓمٚم٥م صالت إرطم٤مم، وقمغم اًمرهمؿ ُمـ 

وم٘مد يم٤من  ،مل يتقىمػ قمـ اًمدقمقة ^ًٚمٛملم وراءه٤م ُمـ ُمٕم٤مٟم٤مة إٓ أن اًمرؾمقل هذه اعم٘م٤مـمٕم٦م وُم٤م ضمرى ًمٚمٛم

خيرج ذم اعمقاؾمؿ، ويٚمت٘مل اًم٘م٤مدُملم قمغم ُمٙم٦م، ويٕمرض قمٚمٞمٝمؿ اإلؾمالم، وعم٤م أومًد اهلل اًمّمحٞمٗم٦م، ظمرج 

 وصح٤مسمتف وظم٤مًمٓمقا اًمٜم٤مس. ^رؾمقل اهلل 

 ومقائـد:

رة ذم سمٕمض إطمٞم٤من قمغم ُمـ ، ويم٤مٟم٧م ُم١مصم^ىم٤مُم٧م ىمريش سمٕمٛمٚمٞم٤مت شمٙمذي٥م وشمزوير ود اًمٜمٌل  -1

يمام ذم ُمٕمجزة اإلهاء واعمٕمراج، وُم٤م ذًمؽ إٓ ًمْمٕمػ سمٕمض ه١مٓء وقمدم صم٘متٝمؿ  ^دقم٤مهؿ رؾمقل اهلل 

وصدق  ،، ويمذًمؽ اًمٜم٤مس قمغم اظمتالف إزُم٤من إن مل يٙمقٟمقا ُمتٕمٚم٘ملم سم٤مهلل واًمث٘م٦م سمديٜمف^اًمت٤مُم٦م سمرؾمقل اهلل 

 رو٦م ص٤مدرة ُمـ قمدو طم٤مىمد قمغم اإلؾمالم وأهٚمف.وم٢مٟمف ؾمتٜمٓمقي قمٚمٞمٝمؿ يمؾ إؿم٤مقم٦م حم :أوًمٞم٤مئف اًمّم٤محللم

وم٠مصمرت ذم ٟمٗمًف، وىمٚم٧ٌم طم٤مًمف، ومرضمع إمم ىمريش  ^اؾمتٛمع قمت٦ٌم إمم يمٚمامت ظم٤مًمدة ُمـ اًمرؾمقل  -2
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ٟم٤مصح٤ًم هلؿ سمتجٜم٥م هذا اًمٜمٌل، سمؾ حيدث ٟمٗمًف سم٤مإلؾمالم، وًمٙمـ اًمٌٞمئ٦م اًمتل يم٤من يٕمٞمش ومٞمٝم٤م سمٞمئ٦م ؾمقء وذ، 

، إذ ٓ دمتٛمع ذم ^ؿ ؾمٗمٝمقه وطم٘مروه، ومٚمؿ يتٕمظ سمٙمالم اًمٜمٌل وم٠مص٤مخ سم٢مذٟمف إمم ىمقُمف، وظم٤مف إن ظم٤مًمٗمٝم

اًمٖم٤مًم٥م هداي٦م إٟم٤ًمن ُمع وضمقده ذم سمٞمئ٦م ٓ شمٕمٞمٜمف قمغم ـم٤مقم٦م اهلل سمحٞم٨م يًتٛمع ٕىمقال اعمٖمرولم ومٞمٝم٤م ويت٠مصمر 

 هب٤م.

اعم١مُمـ ىمقي اإليامن يم٤مجلٌؾ اًمِم٤مُمخ، ٓ يْمػمه اهتزاز وٓ اردم٤مج، ومٛمٝمام ؾمٛمع ُمـ عمز وهمٛمز  -3

وصقاب ـمري٘متف، ٕٟمف يٕمٚمؿ أن آسمتالء ـمريؼ  ،ٝمزاء مل ي١مصمر ومٞمف شمٚمؽ إٓ ي٘مٞمٜم٤ًم سمّمدق دقمقشمفوؾمخري٦م واؾمت

 اًمٜمٍم.

يمؾ ُمٜم٤م يتٛمٜمك اًمراطم٦م ذم سمدٟمف، واًمًالُم٦م ذم ضمًده، أُم٤م قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن ومٚمؿ يٙمـ شمٗمٙمػمه شمٗمٙمػمٟم٤م  -4

ىمقن ُمـ صٜمقف وإظمقاٟمف يال ،أو مهف مهٜم٤م، ٟمٔمر وم٢مذا هق ُمًتجػم سمًٞمد ُمـ ؾم٤مدات ىمريش آُمـ ُمٓمٛمئـ

 اًمٕمذاب ُم٤م شمت٘مٓمع ُمٜمف إيم٤ٌمد، وم٠مسمك إٓ ُمِم٤مريمتٝمؿ ذم اًمّمؼم قمغم اًمٗمتـ واعمحـ اًمتل يم٤مٟمقا يالىمقهن٤م.

اعمٚمؽ واًمًٞم٤مدة واًمري٤مدة واعم٤مل، يمؾ ذًمؽ ٟمٔمػم رء واطمد شمرك هذا اًمديـ،  ^يٕمرض قمغم اًمٜمٌل  -5

رأيٜم٤م أٟم٤مؾم٤ًم يٌٞمٕمقن ديٜمٝمؿ ُمـ اًمدٟمٞم٤م، ذًمؽ، ويتٛمًؽ سمديٜمف اًمذي يٕمتز سمف ويدقمق إًمٞمف، ويمؿ  ^ويرومض اًمٜمٌل 

 ويم٠من اًمديـ قمٜمد اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ ورىم٦م ُم٤ًموُم٦م وُمراسمح٦م ُمٕمروو٦م ًمٚمٛمزايدة.
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 ^هجرة اًمرؾمقل 

وقمكم وُمـ طمٌس وُمٜمع ُمـ  ،وأسمق سمٙمر ،^أىمٗمرت ُمٙم٦م ُمـ أهٚمٝم٤م اعمًٚمٛملم، ومل يٌؼ إٓ اًمرؾمقل 

وـمٛمع أسمق سمٙمر  شؾ اهلل جيٕمؾ ًمؽ ص٤مطم٤ٌمً ٓ شمٕمجؾ ًمٕم»: ^اخلروج، واؾمت٠مذن أسمق سمٙمر يريد اهلجرة، وم٘م٤مل ًمف 

، وم٤مؿمؽمى راطمٚمتلم اؾمتٕمدادًا ًمٚمًٗمر اعمتقىمع، يمام شم٠مظمر قمكم سم٠مُمر ^أن يٙمقن هذا اًمّم٤مطم٥م هق رؾمقل اهلل 

 .^ُمٜمف 

أقمٞمٜمٝم٤م ًمٚمقاىمع اجلديد، وم٢مذا اعمًٚمٛمقن ىمد ٟمزًمقا دارًا، وأصٌح هلؿ إظمقان أص٤مسمقا هبؿ  وومتح٧م ىمريش

د أصٌح ًمف أٟمّم٤مر، وسمٚمد ي٠موي إًمٞمف، ومخ٤مومقا ظمروضمف إًمٞمٝمؿ، وأن ي٘مقى ىم ^ىمقة ومح٤مي٦م، وإذا رؾمقل اهلل 

حلرهبؿ، وم٠مهقمقا إمم دار اًمٜمدوة طمٞم٨م جيتٛمع اًم٘مقم ًمتداول إُمقر اخلٓمػمة ذم اأُمره هبؿ، ومرسمام مجع هلؿ 

وأسمق ضمٝمؾ وهمػمهؿ، وىمدُم٧م اىمؽماطم٤مت:  ،وؿمٞم٦ٌم ،قمت٦ٌم :طمٞم٤مهتؿ، يم٤من آضمتامع يْمؿ أيم٤مسمر جمرُمل ىمريش

أن يؽمك وؿم٠مٟمف ـم٤معم٤م أٟمف ؾمٞمٖم٤مدر ُمٙم٦م، وسمٕمد اعمٜم٤مىمِم٦م اؾمت٘مر اًمرأي قمغم آىمؽماح اًمذي  :ًجـ، وُمٜمٝم٤ماًم :ُمٜمٝم٤م

ُم٤م أرايمؿ وىمٕمتؿ قمٚمٞمف سمٕمد، ىم٤مًمقا: ُم٤م هق ي٤م أسم٤م احلٙمؿ؟ ىم٤مل: أرى أن ٟم٠مظمذ ُمـ  ىمدُمف أسمق ضمٝمؾ، ىم٤مل: إن زم رأي٤مً 

، صمؿ يٕمٛمدوا إًمٞمف ومٞميسمقه هب٤م ضسم٦م رضمؾ يمؾ ىمٌٞمٚم٦م ومتك ؿم٤مسم٤ًم ضمٚمٞمدًا ٟمًٞم٤ًٌم، صمؿ ٟمٕمٓمل يمؾ ومتك ؾمٞمٗم٤ًم ص٤مرُم٤مً 

واطمد ومٞم٘متٚمقه، ومٜمًؽميح ُمٜمف، وم٢من إذا ومٕمٚمقا ذًمؽ شمٗمرق دُمف ذم اًم٘م٤ٌمئؾ مجٞمٕم٤ًم، ومٚمؿ ي٘مدر سمٜمق قمٌد ُمٜم٤مف قمغم 

واظمتػم أطمد  ،ومٕم٘مٚمٜم٤مه هلؿ، ومريض اعمجتٛمٕمقن هبذا اًمرأي -اًمدي٦م -طمرب ىمقُمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم، ومروقا ُمٜم٤م سم٤مًمٕم٘مؾ 

وأسمق هل٥م، واشمٗم٘مقا قمغم أن يٙمقن وىم٧م  ،وأُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ ،وقم٘م٦ٌم سمـ أيب ُمٕمٞمط ،أسمق ضمٝمؾ :ُمٜمٝمؿ ،قمنم رضمالً 

سمام قمزم قمٚمٞمف اًم٘مقم، وأُمره أن  ^وضم٤مء ضمؼميؾ وم٠مظمؼم رؾمقل اهلل  ،شمٜمٗمٞمذ اجلريٛم٦م اًمٙمؼمى سمٕمد ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ

  -وىمد ُمرت اهلجرة سمثالث ُمراطمؾ: ،ٓ يٜم٤مم ذم ومراؿمف شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م، يمام سمٚمٖمف اإلذن سم٤مهلجرة

 ٦م إومم: اخلروج ُمـ ُمٙم٦م:اعمرطمٚم -

: ىم٤مل أسمق سمٞم٧م أيب سمٙمر، شم٘مقل اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م  ^ومٗمل وؾمط اًمٜمٝم٤مر وذم ؿمدة احلر أشمك رؾمقل اهلل 

ٕيب  ^وم٤مؾمت٠مذن وم٠مذن ًمف ومدظمؾ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ^سمٙمر: واهلل ُم٤م ضم٤مء هبذه اًم٤ًمقم٦م إٓ أُمر، ومج٤مء رؾمقل اهلل 

 وم٢من اهلل أذن زم ذم»٠ميب أٟم٧م ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل: وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: إٟمام هؿ أهٚمؽ، سم شأظمرج ُمـ قمٜمدك»سمٙمر: 
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وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: ومخذ سم٠ميب أٟم٧م ي٤م رؾمقل  شٟمٕمؿ»ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل: وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: اًمّمح٦ٌم سم٠ميب أٟم٧م  شاخلروج

ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ومقاهلل ُم٤م ؿمٕمرت ىمط ىمٌؾ ذًمؽ اًمٞمقم  شسم٤مًمثٛمـ»: ^وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  :اهلل إطمدى راطمٚمتل ه٤مشملم

 اًمٗمرح طمتك رأي٧م أسم٤م سمٙمر يٌٙمل يقُمئذ.أن أطمدًا يٌٙمل ُمـ 

يدهلام قمغم اًمٓمريؼ، ومدومٕم٤م إًمٞمف راطمٚمتٞمٝمام، وواقمده هم٤مر  –ويم٤من ُمنميم٤ًم  –واؾمت٠مضمر قمٌد اهلل سمـ أري٘مط 

سم٤مًمٌٞم٧م يرصدوٟمف، وعم٤م رأى رؾمقل اهلل  إمم ُمٜمزًمف، وطمؾ اعم٤ًمء، وأطم٤مط اًم٘مقم ^صمقر سمٕمد صمالث ًمٞم٤مل. وقم٤مد 

، وشمًجك سمؼمدي هذا احليُمل إظمي، ومٜمؿ ومٞمف وم٢مٟمف ًمـ خيٚمص ٟمؿ قمغم ومرار»ىم٤مل ًمٕمكم:  .ُمٙم٤مٟمف ^

 .شإًمٞمؽ رء شمٙمرهف ُمٜمٝمؿ

ىم٤مئاًل: إن حمٛمدًا يزقمؿ  ^حيدث مج٤مقمتف وهؿ قمغم سم٤مب اًمرؾمقل  –ىم٤مئد إؿم٘مٞم٤مء  –ويم٤من أسمق ضمٝمؾ 

أٟمٙمؿ إن شم٤مسمٕمتٛمقه يمٜمتؿ ُمٚمقك اًمٕمرب واًمٕمجؿ، صمؿ سمٕمثتؿ ُمـ سمٕمد ُمقشمٙمؿ، ومجٕمٚم٧م ًمٙمؿ ضمٜم٤من يمجٜم٤من 

، وإن مل شمٗمٕمٚمقا يم٤من ًمف ومٞمٙمؿ ذسمح، صمؿ سمٕمثتؿ سمٕمد ُمقشمٙمؿ، صمؿ ضمٕمٚم٧م ًمٙمؿ ٟم٤مٌر حترىمقن ومٞمٝم٤م، ويم٤من أسمق إردن

 ضمٝمؾ هذا يتحدث ؾم٤مظمرًا ُمًتٝمزئ٤ًم.

وم٠مظمذ طمٗمٜم٦م ُمـ شمراب ذم يده، صمؿ ٟمثره٤م قمغم رؤوؾمٝمؿ وهق يتٚمق أي٤مت  ^وظمرج قمٚمٞمف رؾمقل اهلل 

ا وَم٠َمهْمَِمْٞمٜم٤َمُهْؿ َوضَمَٕمٚمْ ))إومم ُمـ ؾمقرة يس، طمتك وصؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـْ ظَمْٚمِٗمِٝمْؿ ؾَمدًّ ا َوُِم ـْ سَملْمِ َأْيِدهيِْؿ ؾَمدًّ ٜم٤َم ُِم

ونَ  ٌٍِْمُ ، وأظمذ اهلل قمغم أقمٞمٜمٝمؿ ومٚمؿ يروه، وأشم٤مهؿ اًمِمٞمٓم٤من وم٘م٤مل: ُم٤م شمٜمتٔمرون ه٤م هٜم٤م؟ [9(]يس:(وَمُٝمْؿ ٓ ُي

وىمد ووع قمغم رأؾمف شمراسم٤ًم، ىم٤مًمقا: حمٛمدًا، وم٘م٤مل ظمٞمٌٙمؿ اهلل، ىمد واهلل ظمرج قمٚمٞمٙمؿ حمٛمد صمؿ ُم٤م شمرك رضماًل إٓ 

واٟمٓمٚمؼ حل٤مضمتف، ومقوع يمؾ ُمٜمٝمؿ يده قمغم رأؾمف وم٢مذا قمٚمٞمف شمراب، وًمٙمـ ٟمٔمرهؿ إمم اًمٗمراش وومٞمف قمكم ٟم٤مئؿ 

 ضمٕمٚمٝمؿ قمغم ؿمؽ ُمـ ىمقل اًمرضمؾ، ومٚمؿ يؼمطمقا طمتك أصٌحقا، وم٢مذا قمكم يٜمٝمض ُمـ اًمٗمراش.

فمٝمر سمٞمتف، صمؿ ادمٝم٤م إمم هم٤مر  وم٘مد ُم٣م إمم سمٞم٧م أيب سمٙمر ًمٞماًل، ومخرضم٤م ُمـ ومتح٦م ذم ^أُم٤م رؾمقل اهلل 

ىم٤مًم٧م أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر: أشم٤مٟم٤م ٟمٗمر  .^سمجٌؾ صمقر ومدظماله، وـمٚمع اًمّم٤ٌمح وادمٝم٧م شمٌح٨م قمـ رؾمقل اهلل 

ومقىمٗمقا قمغم اًم٤ٌمب ومخرضم٧م إًمٞمٝمؿ وم٘م٤مًمقا: أيـ أسمقك ي٤م سمٜم٧م أيب سمٙمر، ىم٤مًم٧م  –ومٞمٝمؿ أسمق ضمٝمؾ  –ُمـ ىمريش 

ومٚمٓمؿ ظمدي ًمٓمٛم٦م ـمرح ُمٜمف  –ويم٤من وم٤مطمِم٤ًم ظمٌٞمث٤ًم  –ؾ يده ىمٚم٧م: ٓ أدري واهلل أيـ أيب، ىم٤مًم٧م: ومرومع أسمق ضمٝم

 ىمرـمل.
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  -اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمتخٗمل ذم هم٤مر صمقر:

وص٤مطمٌف إمم هم٤مر صمقر ضمدت ىمريش ذم ـمٚمٌٝمام، وأظمذوا ُمٕمٝمؿ اًم٘م٤موم٦م، طمتك  ^سمٕمد اٟمٓمالق اًمٜمٌل 

إمم ُم٤م حت٧م ىمدُمٞمف ًمق أن أطمدهؿ ٟمٔمر  !، ومقىمٗمقا قمٚمٞمف، وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: ي٤م رؾمقل اهللاٟمتٝمقا إمم سم٤مب اًمٖم٤مر

اًم٘مقم إذ مل جيدوا ذم اًمٖم٤مر  فواٟمٍم شُم٤م فمٜمؽ سم٤مصمٜملم اهلل صم٤مًمثٝمام؟ ٓ حتزن إن اهلل ُمٕمٜم٤م»: ^وم٘م٤مل ٤م: ٕسمٍمٟم

 سمٖمٞمتٝمؿ.

وأىمدام اًم٘مقم شمذه٥م  ^يم٤من أسمق سمٙمر ذم هذه اًمٚمحٔم٤مت احل٤مؾمٛم٦م ؿمديد اخلقف قمغم رؾمقل اهلل 

َّٓ شَمٜمٍُمُ ))ودملء، وًمٙمٜمٝم٤م إرادة اهلل وىمدرشمف:  ٤م ذِم إِ ـَ يَمَٗمُروا صَم٤ميِنَ اصْمٜملَْمِ إِْذ مُهَ ِذي ُه اهللَُّ إِْذ َأظْمَرضَمُف اًمَّ وُه وَمَ٘مْد َٟمٍَمَ

َدُه سمُِجٜمُ  َزْن إِنَّ اهللََّ َُمَٕمٜم٤َم وَم٠َمٟمَزَل اهللَُّ ؾَمٙمِٞمٜمََتُف قَمَٚمْٞمِف َوَأيَّ ـَ  قٍد مَلْ شَمَرْوَه٤م َوضَمَٕمَؾ يَمٚمَِٛم٦مَ اًْمَٖم٤مِر إِْذ َيُ٘مقُل ًمَِّم٤مطِمٌِِف ٓ حَتْ ِذي اًمَّ

ْٗمغَم َويَمٚمَِٛم٦ُم اهللَِّ ِهَل اًْمُٕمْٚمَٞم٤م َواهللَُّ قَمِزيٌز طَمِٙمٞمؿٌ  ًه  .[41(]اًمتقسم٦م:(يَمَٗمُروا اًم

وُم٣م هن٤مر اًمٞمقم إول وىمد أهنؽ اًمتٕم٥م ىمريِم٤ًم، وم٘مد سمحث٧م ذم يمؾ ُمٙم٤من شمريد شمدارك إُمر وًمٙمـ 

 دون ضمدوى.

اشمٗمؼ آل أيب سمٙمر قمغم شمٜمٗمٞمذه٤م، يم٤من قمٌد اهلل  اًمٖم٤مر، وومؼ ظمٓم٦م حمٙمٛم٦م صمالصم٦م أي٤مم ذم ^وأىم٤مم رؾمقل اهلل 

وأيب سمٙمر،  ^سمـ أيب سمٙمر يٙمقن ذم ىمريش هن٤مره ُمٕمٝمؿ، يًٛمع ُم٤م ي٠ممترون سمف، وُم٤م ي٘مقًمقن ذم ؿم٠من رؾمقل اهلل 

يرقمك ذم رقم٤مي٦م أهؾ ُمٙم٦م،  –ُمقمم أيب سمٙمر  –صمؿ ي٠مشمٞمٝمام إذا دظمؾ اعم٤ًمء ومٞمخؼممه٤م اخلؼم، ويم٤من قم٤مُمر سمـ ومٝمػمة 

ٚمٞمٝمام همٜمؿ أيب سمٙمر وم٤مطمتٚم٤ٌم ُمٜمٝم٤م، ويم٤من قمٌد اهلل يرضمع إمم ُمٙم٦م ؾمحرًا ومٞمّمٌح ُمع ىمريش وم٢مذا أُمًك أراح قم

ويم٤من قم٤مُمر يتٌع أصمره سم٤مًمٖمٜمؿ طمتك يذه٥م إصمر، ومٚمام ُمْم٧م اًمثالث، وهدأ اًمٜم٤مس قمـ سمٛمٙم٦م يم٤ٌمئ٧م ومٞمٝم٤م، 

سمنهتام، وٟمًٞم٧م  اًمٌح٨م قمٜمٝمام أشم٤ممه٤م ص٤مطمٌٝمام اًمذي اؾمت٠مضمراه سمٌٕمػمهيام وسمٕمػم ًمف، وأشمتٝمام أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر

أن دمٕمؾ هل٤م قمّم٤مُم٤ًم، ومٚمام ارحتٚم٧م ذه٧ٌم ًمتٕمٚمؼ اًمًٗمرة وم٢مذا ًمٞمس هل٤م قمّم٤مم ومحٚم٧م ٟمٓم٤مىمٝم٤م ومجٕمٚمتف قمّم٤مُم٤ًم، 

 واٟمتٓم٘م٧م سم٤مٕظمرى. ،ومًٛمٞم٧م ذات اًمٜمٓم٤مىملم، طمٞم٨م ؿم٘م٧م اًمٜمٓم٤مق إمم ىمٓمٕمتلم قمٚم٘م٧م اًمًٗمرة سمقاطمدة

 اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م: اعمًػم إمم يثرب: -

أن أس قمغم أظمذه٤م سمثٛمٜمٝم٤م، وريم٥م أسمق سمٙمر راطمٚمتف، وأردف ظمٚمٗمف  راطمٚمتف سمٕمد ^ريم٥م رؾمقل اهلل 

 همالُمف قم٤مُمر سمـ ومٝمػمة ًمٞمخدُمٝمام، وريم٥م اًمدًمٞمؾ راطمٚمتف.
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واهلل إٟمؽ ٕطم٥م »وىم٤مل:  .إمم اًمٌٞم٧م ^واٟمٓمٚمؼ اًمريم٥م ذم رقم٤مي٦م اهلل ومح٤مه سمٕمد أن اًمتٗم٧م رؾمقل اهلل 

وعم٤م أيس  .شأظمرضمقين ُم٤م ظمرضم٧م ُمٜمؽأرض اهلل إزم، وإٟمؽ ٕطم٥م أرض اهلل إمم اهلل، وًمقٓ أن أهٚمؽ 

وص٤مطمٌف، ضمٕمٚمقا عمـ ي٠ميت هبام أو سم٠مطمدمه٤م ُم٤مئ٦م ٟم٤مىم٦م ًمٙمؾ ُمٜمٝمام،  ^اعمنميمقن ُمـ اًمٕمثقر قمغم رؾمقل اهلل 

وُم٤مئ٦م ٟم٤مىم٦م يقُمئذ صمروة ٓ يًتٝم٤من هب٤م، وضمد ـمالب اعم٤مل ذم اًمٌح٨م وُم٤م هيٛمٝمؿ ُمـ أُمر اًمرضمٚملم ؿمٞمئ٤ًم ظم٤مص٦م 

 ـ هؿ مح٤مة اًمديـ ذم ُمٙم٦م.وأن اًمذيـ يالطم٘مقهنام ويدومٕمقن اًمثٛم

وًمذا يم٤من اًمتٕم٤مىمد ُمع اًمدًمٞمؾ ًمٞمًٚمؽ هبام  ،وُمتقىمٕم٤ًم ُم٤م طمدث ^يم٤من إُمر واوح٤ًم ذم ذهـ رؾمقل اهلل 

ـمري٘م٤ًم همػم ُمٕمرووم٦م، وإٓ وم٤مًمٓمريؼ سملم ُمٙم٦م ويثرب ُمٕمرووم٦م ًمٙمؾ اًمٜم٤مس وظم٤مص٦م اًمتج٤مر ُمٜمٝمؿ ُمـ أُمث٤مل أيب 

 .سمٙمر 

وم٘م٤مل: ًم٘مد رأي٧م آٟمٗم٤ًم  :ؿ رضمؾ، ومقىمػ قمغم احللومٚمام ُمروا سمحل ُمـ ُمدًم٩م ىم٤مدُملم ُمـ ومديد رآه

وم٠مراد أن يٙمقن اًمٔمٗمر ًمف،  ،سم٤مًم٤ًمطمؾ أؾمقرة وُم٤م أراه٤م إٓ حمٛمدًا وأصح٤مسمف، وومٓمـ ًمألُمر هاىم٦م سمـ ُم٤مًمؽ

وم٘م٤مل: سمؾ مه٤م ومالن وومالن، ظمرضم٤م ذم ـمٚم٥م طم٤مضم٦م هلام صمؿ ُمٙم٨م ىمٚمٞماًل، صمؿ ىم٤مم ومدظمؾ ظم٤ٌمءه وأُمر ضم٤مريتف أن 

وأسمق سمٙمر يٙمثر آًمتٗم٤مت ورؾمقل اهلل  ،صمؿ ريم٥م وأدرك اًمريم٥م، واىمؽمب ُمٜمٝمؿ ،ءخترج سمٗمرؾمف ُمـ وراء اخل٤ٌم

وم٤ًمظم٧م يدا ومرؾمف ذم  ^هذا اًمٓمٚم٥م ىمد ره٘مٜم٤م، ومدقم٤م قمٚمٞمف  !ىم٤مل أسمق سمٙمر: ي٤م رؾمقل اهلل .ٓ يٚمتٗم٧م ^

إرض، ىم٤مل هاىم٦م: ومٕمروم٧م طملم رأي٧م ذًمؽ أٟمف ىمد ُُمٜمع ُمٜمل ومٜم٤مدي٧م اًم٘مقم، وم٘مٚم٧م: أٟم٤م هاىم٦م سمـ ُم٤مًمؽ 

ىم٤مل: وم٠مظمؼمهتام ظمؼم ُم٤م يريد  . أيمٚمٛمٙمؿ، ومقاهلل ٓ أريٌٙمؿ وٓ ي٠مشمٞمٙمؿ ُمٜمل ؿمٞمئ٤ًم شمٙمرهقٟمف، ودٟم٤م ُمٜمٝماماٟمٔمروين

وؾم٠مًمتف أن يٙمت٥م زم يمت٤مسم٤ًم يٙمقن سمٞمٜمل وسمٞمٜمف آي٦م، وم٠مُمر  ،هبام اًمٜم٤مس، وقمرو٧م قمٚمٞمٝمام اًمزاد واعمت٤مع ومٚمؿ يرزآين

ويم٤من آظمر  ،ٙم٤من أول اًمٜمٝم٤مر ضم٤مهدًا قمٚمٞمٝمامأسم٤م سمٙمر ومٙمت٥م زم ذم قمٔمؿ أو ظمرىم٦م، وـمٚم٥م إًمٞمف أن يٕمٛمل قمٜمٝمام، وم

 اًمٜمٝم٤مر طم٤مرؾم٤ًم هلام.

وىمد يمٗمٞمتؿ ُم٤م  ،وهٙمذا رضمع هاىم٦م ومقضمد اًمٜم٤مس ذم اًمٓمٚم٥م، ومجٕمؾ ي٘مقل: ىمد اؾمتؼمأت ًمٙمؿ اخلؼم

وأسمق سمٙمر سمخٞمٛم٦م أم ُمٕمٌد اخلزاقمٞم٦م، ويم٤مٟم٧م شمٓمٕمؿ وشمً٘مل ُمـ ُمر هب٤م، وم٠ًمٓه٤م هؾ  ^ه٤مهٜم٤م، صمؿ ُمر اًمٜمٌل 

ُم٤م »إمم ؿم٤مة، وم٘م٤مل:  ^ًم٧م: واهلل ًمق قمٜمدٟم٤م رء ُم٤م أقمقزيمؿ اًم٘مرى، ومٜمٔمر رؾمقل اهلل قمٜمده٤م رء يِمؽموٟمف،وم٘م٤م

ىم٤مًم٧م: إن رأي٧م هب٤م طمٚمٞم٤ًٌم وم٤مطمٚمٌٝم٤م،  شأشم٠مذٟملم زم أن أطمٚمٌٝم٤م»وم٘م٤مل:  ،ىم٤مًم٧م ظمٚمٗمٝم٤م اجلٝمد قمـ اًمٖمٜمؿ شهذه اًمِم٤مة
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 .ضقمٝم٤م سمٞمده وؾمٛمك اهلل ودقم٤م، ومحٚم٥م وؾم٘م٤مه٤م ^ومٛمًح 

  -أظمذًا سم٤مٕؾم٤ٌمب وُمـ ذًمؽ: ،سمخداع ىمريش واًمتٛمقيف قمٚمٞمٝمؿ ^ويتْمح ًمٜم٤م مم٤م ؾمٌؼ اهتامم اًمرؾمقل 

  ضم٤مء إمم أيب سمٙمر وىم٧م اًمٔمٝمر واحلر ًمٞمخؼمه سم٤مهلجرة، وهق وىم٧م ٓ خيرج اًمٜم٤مس ومٞمف هم٤مًم٤ًٌم. -1

 أُمر أسم٤م سمٙمر سم٠من خيرج ُمـ قمٜمده قمٜمدُم٤م يمٚمٛمف قمـ اهلجرة ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمٙمتامن. -2

  عم٤م ذيمر ٕيب سمٙمر أُمر اهلجرة مل يٌلم ًمف وضمٝمتٝمؿ. -3

  ٚم٥م ُمـ قمكم أن يٜم٤مم قمغم ومراؿمف وحت٧م همٓم٤مئف متقهي٤ًم قمغم اعمتآُمريـ.ـم -4

  ٕيب سمٙمر ًمٞماًل.يم٤من اخلروج  -5

  ظمرج هق وأسمق سمٙمر ُمـ ظمٚمػ سمٞم٧م ٕيب سمٙمر، ومل خيرضم٤م ُمـ اًم٤ٌمب طمتك ٓ يرامه٤م أطمد. -6

 اظمت٤مر آظمتٗم٤مء ذم ضمٌؾ ُمـ ضم٤ٌمل ُمٙم٦م، ومل يٗمٙمر ذم آظمتٗم٤مء ذم سمٞم٧م أطمد أو أرض ُمٙمِمقوم٦م. -7

 اًمٖم٤مر صمالصم٤ًم طمتك شمٞم٠مس ُمٜمٝمام ىمريش، وختٗمػ قمٛمٚمٞم٤مت اًمٌح٨م أو شم٘مٓمٕمٝم٤م. ُمٙمث٤م ذم -8

 ؾمٚمؽ ـمري٘م٤ًم ٓ شمٕمرومف اًمٕمرب ذم ؾمٗمره٤م اًمٓمٌٞمٕمل. -9

 يمؾ يقم ُمـ ظمالل قمٌد اهلل سمـ أيب سمٙمر، وهبذا يًتٓمٞمٕمقن ُمٕمروم٦م ٟمقاي٤مهؿ. يم٤مٟم٧م أظم٤ٌمر ىمريش شم٠مشمٞمٝمؿ 

ضمقن يمؾ يقم إمم احلرة يٜمتٔمروٟمف، ُمـ ُمٙم٦م، ومٙم٤مٟمقا خير ^أُم٤م إٟمّم٤مر وم٘مد سمٚمٖمٝمؿ ظمروج رؾمقل اهلل 

قمغم رأس  –صمٜملم اًمث٤مين قمنم ُمـ رسمٞمع إول وم٢مذا اؿمتد طمر اًمِمٛمس رضمٕمقا إمم ُمٜم٤مزهلؿ، ومٚمام يم٤من يقم اإل

ظمرضمقا قمغم قم٤مدهتؿ، ومٚمام محٞم٧م اًمِمٛمس رضمٕمقا، ويم٤من رضمؾ ُمـ هيقد قمغم  –صمالصم٦م قمنمة ؾمٜم٦م ُمـ ٟمٌقشمف 

ومث٤مر  ،هذا ص٤مطمٌٙمؿ ىمد ضم٤مء !سمف، ومٍمخ: ي٤م سمٜمل ىمٞمٚم٦موأصح٤م ^طمّمـ ُمـ طمّمقن اعمديٜم٦م، ومرأى رؾمقل اهلل 

يًٚمٛمقن قمٚمٞمف سمتحٞم٦م اًمٜمٌقة، ويمؼم  ^، وأطمدق اًمٜم٤مس سم٤مًمرؾمقل ^إٟمّم٤مر إمم اًمًالح ًمٞمتٚم٘مقا رؾمقل اهلل 

: ومام واًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء، ىم٤مل اًمؼماء ،ؿمٝمده اًمٙم٤ٌمر واًمّمٖم٤مر ،اعمًٚمٛمقن، ويم٤من يقُم٤ًم ُمِمٝمقدًا ذم طمٞم٤مة اعمديٜم٦م

ضم٤مء  .ي٘مٚمـ: ىمدم رؾمقل اهلل ءسمٌمء ومرطمٝمؿ سمف، طمتك ضمٕمؾ اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من واإلُم٤م رأي٧م اًمٜم٤مس ومرطمقا

أىم٤مم ومٞمٝمؿ أرسمع قمنمة ووعم٤م دظمؾ ٟمزل اعمديٜم٦م سم٘م٤ٌمء ذم سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف قمغم يمٚمثقم سمـ اهلدم،  .رؾمقل اهلل

 ًمٞمٚم٦م، وأؾمس ُمًجد ىم٤ٌمء، وهق أول ُمًجد أؾمس سمٕمد اًمٜمٌقة، وهق اعمًجد اًمذي أؾمس قمغم اًمت٘مقى.
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يمؾ اًمقدائع اًمتل يم٤مٟم٧م قمٜمده  ^وم٠مىم٤مم سمٛمٙم٦م صمالث ًمٞم٤مل، طمتك أدى قمـ رؾمقل اهلل  ٤م قمكم أُم

يقم اجلٛمٕم٦م، وأدريمتف اجلٛمٕم٦م  ^، ومٜمزل ُمٕمف قمغم يمٚمثقم سمـ اهلدم، صمؿ ريم٥م ^ًمٚمٜم٤مس، صمؿ حلؼ سمرؾمقل اهلل 

 ٕم٦م واًمًالح،ذم سمٜمل ؾم٤ممل سمـ قمقف، ومّمغم هبؿ، صمؿ ريم٥م وم٠مظمذوا سمخٓم٤مم راطمٚمتف ي٘مقًمقن: هٚمؿ إمم اًم٘مقة واعمٜم

وهٙمذا ٓ يٛمر سمدار ُمـ دور إٟمّم٤مر إٓ رهمٌقا إًمٞمف ذم اًمٜمزول قمٚمٞمٝمؿ،  شظمٚمقا ؾمٌٞمٚمٝم٤م إهن٤م ُم٠مُمقرة»ومٞم٘مقل 

وم٤ًمرت طمتك وصٚم٧م عمقوع اعمًجد ومؼميم٧م، ومل يٜمزل قمٜمٝم٤م، طمتك هنْم٧م  ،شدقمقه٤م وم٢مهن٤م ُم٠مُمقرة»ومٞم٘مقل: 

ويم٤من  ،شه٤م هٜم٤م اعم٘م٤مم إن ؿم٤مء اهلل»ل: وؾم٤مرت ىمٚمٞماًل، صمؿ رضمٕم٧م وسمريم٧م ذم ُمقوٕمٝم٤م إول، ومٜمزل قمٜمٝم٤م، وىم٤م

وم٠مدظمٚمف سمٞمتف واًمٜم٤مس  ^، وسم٤مدر أسمق أيقب إٟمّم٤مري ومحٛمؾ ُمت٤مع رؾمقل اهلل ^ذًمؽ ذم سمٜمل اًمٜمج٤مر أظمقاًمف 

 .^يدقمقٟمف، وم٘م٤مل: اعمرء ُمع رطمٚمف، وم٠مىم٤مم ذم سمٞم٧م أيب أيقب طمتك سمٜمك داره وُمًجده 

 ومقائد:

 طم٤ًمب اعم٤ًميملم، وم٤مًمقاضم٥م قمغم ُمـ شمقمم اًم٘مٞم٤مدة شمٙمٚمٞمػ وأُم٤مٟم٦م وُمًئقًمٞم٦م، وًمٞم٧ًم رسمح٤ًم قمغم -1

آظمر أصح٤مسمف  ^اًم٘مٞم٤مدة أن يتٜم٤مزل قمـ رء ُمـ راطمتف وروم٤مهٞمتف ذم ؾمٌٞمؾ أداء ذًمؽ اًمقاضم٥م، ويم٤من اًمٜمٌل 

إذى اًمٌدين  ^ومتحٛمؾ  ،ظمروضم٤ًم ُمـ ُمٙم٦م، ومٙم٤مٟم٧م إقملم قمٚمٞمف، وسم٤مًمت٤مزم زي٤مدة اًمْمٖمط وآوٓمٝم٤مد قمٚمٞمف

 واعمٕمٜمقي.

ٗمقس اعم١مُمٜملم حي٤مومٔمقن قمٚمٞمٝم٤م ُمٝمام ؾم٤مءت اًمٔمروف أو شمٌدًم٧م إن إُم٤مٟم٦م صٗم٦م أصٞمٚم٦م ذم ٟم -2

ُمع ظمٓمقرة اًمقوع قمٚمٞمف وهتديد ىمريش حلٞم٤مشمف إٓ أن إُم٤مٟم٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م قمٜمده ىمد  ^وم٤مًمٜمٌل  ،إطمقال

 أمهتف وهمٛمتف، وم٠مُمر قمٚمٞم٤ًم سم٤مجلٚمقس ًمرده٤م ٕصح٤مهب٤م.

خذ اًمٌٞمئ٦م اًمتل شمٕمٞمٜمف قمغم جي٥م قمغم اإلٟم٤ًمن أن ي٘مٞمؿ ؿمٕم٤مئر اهلل ذم ٟمٗمًف ويٜمنمه٤م سملم همػمه، ويت -3

ذًمؽ، وُمتك يم٤مٟم٧م اًمٌٞمئ٦م اًمتل يٕمٞمش ومٞمٝم٤م ٓ يًتٓمٞمع أن ي٘مٞمؿ ومٞمٝم٤م ؿمٕم٤مئر اهلل ومٞمٜمٌٖمل قمٚمٞمف أن هيجره٤م يمام هجر 

 ُمٙم٦م. ^اًمٜمٌل 

ُمتك ظم٤مًمط اإليامن ؿمٖم٤مف اًم٘مٚم٥م فمٝمرت آصم٤مره إمم اًمٕمٞم٤من سمّمقر اًمتْمحٞم٦م واًمٌذل ًمٚمٜمٗمس، ومٝمذا  -4

ًمٞماًل صمؿ رضمققمف آظمر  ^ٚمخٓمر سم٤مؾمتامقمف ًم٘مريش صمؿ ذه٤مسمف ًمٚمٜمٌل قمٌد اهلل سمـ أيب سمٙمر ؿم٤مب يٕمرض ٟمٗمًف ًم

٤م وهل اًمّمٖمػمة اًمْمٕمٞمٗم٦م طمتك ىم٤مُم٧م يد اخلٌٞم٨م أيب ضمٝمؾ سم٢ميذاء وضمٝمٝم٤م وُم٤م اًمٚمٞمؾ، وهذه أؾمامء شمٙمتؿ ظمؼممه
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 هذا يمٚمف إٓ هلل.

وضمٝم٤مد  ،ي١مُمـ اًمرضمؾ ومؽُمى ُمٜمف سمٓمقٓت وشمْمحٞم٤مت ،قمج٤ًٌم ٕصمر اإلؾمالم قمغم اإلٟم٤ًمن -5

إقمامل اًمتل ي٘مدُمٝم٤م ص٤مدرة ُمـ رضمؾ ًمف ذم اإلؾمالم قمنمون ؾمٜم٦م، ومٝمذا هاىم٦م أصٌح  ن٤مواؾمتِمٝم٤مد، ويم

يريد اعم٤مل واًمدٟمٞم٤م، ومٚمام يم٤من اعم٤ًمء يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم طم٤مرؾم٤ًم هلام، وهذا قمٌد اهلل  وأيب سمٙمر  ^سم٤مطمث٤ًم قمـ اًمٜمٌل 

 سمـ أيب سمٙمر وأظمتف أؾمامء يٕمرو٤من ٟمٗمًٞمام ٕذى اعمنميملم ذم ؾمٌٞمؾ هذا اًمديـ.
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 اعمدين سمٕمد اهلجرة اعمجتٛمع

أول ُمًت٘مره سم٤معمديٜم٦م سمقوع اًمدقم٤مئؿ اًمتل ٓ سمد ُمٜمٝم٤م ًم٘مٞم٤مم رؾم٤مًمتف وشمٌلم ُمٕم٤معمٝم٤م،  ^ؿُمٖمؾ رؾمقل اهلل 

 :سم٠مقمامل شمتٕمٚمؼ سمؽمشمٞم٥م آؾمت٘مرار ُمع شمٚمؽ اًمٗمئتلم ^ويم٤من ذًمؽ اعمجتٛمع ُمٙمقٟم٤ًم ُمـ ُمًٚمٛملم ويمٗم٤مر، وىم٤مم 

 ومٙم٤من قمٛمٚمف قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:

  -٤معمًٚمٛملم:إقمامل اعمتٕمٚم٘م٦م سم -أ

 سمٜم٤مء اعمًجد اًمٜمٌقي:  -1

إمم سمٜم٤مء اعمًجد، واظمت٤مر أرو٤ًم ُمٕمٞمٜم٦م، ويم٤مٟم٧م ًمٖمالُملم يتٞمٛملم، وم٠مرادا أن جيٕماله٤م هلل  ^سم٤مدر اًمرؾمقل 

وسم٤مًم٘مٌقر  ،ومرومض اًمرؾمقل إٓ سمثٛمٜمٝم٤م، ويم٤من ومٞمف ٟمخؾ وؿمجر وىمٌقر ىمديٛم٦م وم٠مُمر اًمرؾمقل سم٤مًمٜمخؾ وم٘مٓمع

وأصح٤مسمف ذم محؾ اًمٚمٌٜم٤مت وإطمج٤مر  ^واؿمؽمك اًمرؾمقل  وسم٤مخلرب ومًقي٧م، صمؿ أىمٞمؿ اعمًجد، ،ومٜمٌِم٧م

 قمغم يمقاهٚمٝمؿ، ويم٤مٟمقا يروطمقن قمـ أٟمٗمًٝمؿ قمٜم٤مء احلٛمؾ واًمٜم٘مؾ واًمٌٜم٤مء هبذا اًمٜمِمٞمد:

 رةوم٤مهمٗمر ًمألٟمّم٤مر واعمٝم٤مضمـ   ظمرةاًمٚمٝمؿ ٓ قمٞمش إٓ قمٞمش أ

 :ٞمٝمؿيٕمٛمؾ يم٠مطمدهؿ، ويٙمره أن يتٛمٞمز قمٚم ^وىمد و٤مقمػ مح٤مس اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٕمٛمؾ رؤيتٝمؿ اًمٜمٌل 

 وم٤مردمز سمٕمْمٝمؿ هذا اًمٌٞم٧م:

 ًمذاك ُمٜم٤م اًمٕمٛمؾ اعمْمـٚمؾ    ًمئـ ىمٕمدٟم٤م واًمرؾمـقل يٕمٛمؾ

وشمؿ سمٜم٤مء اعمًجد ذم طمدود اًم٤ًٌمـم٦م، ومراؿمف اًمرُمؾ واحلّم٤ٌمء، وؾم٘مٗمف اجلريد، وأقمٛمدشمف اجلذوع، ورسمام 

 أُمٓمرت اًمًامء وم٠موطمٚم٧م أروف.

 اعم١ماظم٤مة سمٞمٜمٝمؿ: -2

قمغم اإلظم٤مء اًمٙم٤مُمؾ اًمذي متحك ومٞمف اعمّمٚمح٦م  اعمجتٛمع اعمدين ذم أول دظمقًمف ^أىم٤مم اًمرؾمقل 

اًمِمخّمٞم٦م، ويتحرك اًمٗمرد ومٞمف سمروح اجلامقم٦م، ومحرص إٟمّم٤مر قمغم احلٗم٤موة سم٢مظمقاهنؿ اعمٝم٤مضمريـ، ومام ٟمزل 

ُمٝم٤مضمري قمغم أٟمّم٤مري إٓ سم٘مرقم٦م، وىمدر اعمٝم٤مضمرون هذا اًمٌذل اخل٤مًمص ومام اؾمتٖمٚمقه، وٓ ٟم٤مًمقا ُمٜمف إٓ سم٘مدر 
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سملم  ^حلر اًمنميػ، وم٘مد روى اًمٌخ٤مري أهنؿ عم٤م ىمدُمقا اعمديٜم٦م آظمك رؾمقل اهلل ُم٤م يتقضمٝمقن سمف إمم اًمٕمٛمؾ ا

قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف وؾمٕمد سمـ اًمرسمٞمع، وم٘م٤مل ؾمٕمد ًمٕمٌداًمرمحـ: إين أيمثر إٟمّم٤مر ُم٤مًٓ، وم٠مىمًؿ ُم٤مزم ٟمّمٗملم، 

ـ: سم٤مرك وم٢مذا اٟم٘مْم٧م قمدهت٤م ومتزوضمٝم٤م، ىم٤مل قمٌد اًمرمح :وزم اُمرأشم٤من وم٤مٟمٔمر أقمجٌٝمام إًمٞمؽ، ومًٛمٝم٤م زم أـمٚم٘مٝم٤م

اهلل ًمؽ ذم أهٚمؽ وُم٤مًمؽ، أيـ ؾمقىمٙمؿ؟ ومدًمقه قمغم ؾمقق سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع، ومام اٟم٘مٚم٥م إٓ وُمٕمف ومْمؾ ُمـ إىمط 

إن يم٤من شمزوج ىم٤مل: شمزوضم٧م،  ^وؾمٛمـ صمؿ شم٤مسمع اًمذه٤مب، صمؿ ضم٤مء يقُم٤ًم وسمف أصمر صٗمرة، وم٠ًمًمف رؾمقل اهلل 

 ىم٤مل: ٟمقاة ُمـ ذه٥م. شيمؿ ؾم٘م٧م إًمٞمٝم٤م»ىم٤مل: 

 ؾمالم هلؿ: اؾمت٘م٤ٌمل اًمٜم٤مس ًمٌٞم٤من دقمقة اإل -3

ٚمام اعمديٜم٦م ىمدم اًمٜم٤مس قمٚمٞمف، ومٙمٜم٧م ومٞمٛمـ ضم٤مءه، وم ^قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمالم ىم٤مل: أول ُم٤م ىمدم رؾمقل اهلل 

وضمٝمف ًمٞمس سمقضمف يمذاب، ىم٤مل ويم٤من أول ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمـ يمالُمف أن ىم٤مل:  شم٠مُمٚم٧م وضمٝمف واؾمتثٌتف قمٚمٛم٧م أن

 .ش٤مم، شمدظمٚمقا اجلٜم٦م سمًالمأومِمقا اًمًالم، وأـمٕمٛمقا اًمٓمٕم٤مم، وصٚمقا سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜم٤مس ٟمٞم !أهي٤م اًمٜم٤مس»

 اًمٕمالىم٦م سملم اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ: -ب

وُمنميملم ُمًت٘مريـ، ومٚمؿ يتجف ومٙمره إمم  ،إمم اعمديٜم٦م وضمد هب٤م هيقدًا شمقـمٜمقا ^قمٜمدُم٤م ضم٤مء اًمٜمٌل 

ؾمٞم٤مؾم٦م اخلّم٤مم واًم٘مت٤مل ُمٕمٝمؿ، سمؾ ىمٌؾ قمـ ـمٞم٥م ظم٤مـمر وضمقدهؿ، وقمرض اًمٗمري٘ملم أن يٕم٤مهدهؿ قمغم أن 

 هلؿ ديٜمٝمؿ وًمف ديٜمف.

مم٤م ضم٤مء ذم اعمٕم٤مهدة ُمع اًمٞمٝمقد أٟمف جي٥م اًمتٕم٤مون سملم اًمٗمري٘ملم قمغم ٟمنم اًمًٙمٞمٜم٦م واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم ويم٤من 

يمام أن طمري٦م اًمديـ ُمٙمٗمقًم٦م، ومٚمٞمس هٜم٤مك أدٟمك  ،اعمديٜم٦م، واًميب قمغم أيدي ُمدسمري اًمٗمتـ أي٤م يم٤من ديٜمٝمؿ

غم ٟمٍمة اعمٔمٚمقم، ومح٤مي٦م شمٗمٙمػم ذم حم٤مرسم٦م ـم٤مئٗم٦م أو إيمراه ُمًتْمٕمػ، سمؾ اشمٗم٘م٧م اًمٕم٤ٌمرات ذم هذه اعمٕم٤مهدة قم

ورقم٤مي٦م احل٘مقق اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م، واشمٗمؼ اعمًٚمٛمقن واًمٞمٝمقد قمغم اًمدوم٤مع قمـ يثرب إذا ه٤ممجٝم٤م قمدو،  ،اجل٤مر

ذم  ^وأىمرت طمري٦م اخلروج ُمـ اعمديٜم٦م عمـ يٌتٖمل شمريمٝم٤م، واًم٘مٕمقد ومٞمٝم٤م عمـ حيٗمظ طمرُمتٝم٤م، يمام طمرم اًمرؾمقل 

 اًمٞمٝمقد مل يٙمقٟمقا ضم٤مديـ ذم هذه اعمٕم٤مهدة ُٕمقر ُمٜمٝم٤م:هذه اعمٕم٤مهدة إقم٤مٟم٦م اعمنميملم. واحل٘مٞم٘م٦م أن 

 ظمقومٝمؿ ُمـ ذه٤مب ُمٜمّمٌٝمؿ اًمديٜمل سملم اًمٕمرب يمديـ ؾماموي. -1

 ذه٤مب ُمٜم٤مومٕمٝمؿ آىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م، شمٚمؽ اعمٜم٤مومع اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٌٜمٞم٦م قمغم شمٗمرق اًمٕمرب. -2
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اًمديـ واًمؽمسمص  وهلذا اؾمتِمٕمر اًمٞمٝمقد اًم٘مٚمؼ وؾم٤مورهتؿ اهلٛمقم، وذقمقا يٗمٙمرون ذم اًمٙمٞمد هلذا

سم٠مشم٤ٌمقمف، صمؿ إن اًمٞمٝمقد ذم اعمديٜم٦م يٙمقٟمقن اًمٌٞمئ٦م اًمتل يتقاومر ومٞمٝم٤م اًمتديـ اعمّمٓمٜمع، يمام أهنؿ يٕمٞمِمقن ذم سمٞمئ٤مت 

 يتقومر هب٤م احل٘مد واًمٜمٗم٤مق واًمقًمع سم٤مجلدل.

 ومقائـد:

قمٜمد وصقًمف ًمٚمٛمديٜم٦م سمٜم٤مء اعمًجد ًمتٔمٝمر ومٞمف ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم اًمتل ـم٤معم٤م  ^ن أول قمٛمؾ ىم٤مم سمف إ -1

وًمت٘م٤مم ومٞمف اًمّمٚمقات اًمتل شمرسمط اعمرء سمرسمف، وشمٜم٘مل اًم٘مٚم٥م ُمـ أدران اعمٕم٤ميص، وطمتك دمتٛمع إسمدان  ،قرسم٧مطم

 ومتتآًمػ اًمٜمٗمقس، ومتّمٗمق اًم٘مٚمقب.

إٟمّم٤مر صقرًا رائٕم٦م وأُمثٚم٦م طمٞم٦م قمـ ُمٕمٜمك إظمقة، ومٝمل ًمٞم٧ًم ضسم٤ًم ُمـ اخلٞم٤مل وٓ رؤي٤م  بض -2

ه٤م ذم ٟمقاطمل اًم٘مٚم٥م أفمٝمرت يمؾ قمج٥م، ومال شم٘مػ ذم ُمٜم٤مم، وًمٙمٜمٝم٤م اًمٕم٘مٞمدة اًمتل ُمتك ُم٤م ضسم٧م أوشم٤مد

 أو اهتامُم٤مت ُم٤مدي٦م. ،أو ٟمقاح ُم٤مًمٞم٦م ،وضمٝمٝم٤م قمالىم٦م زوضمٞم٦م

ٓ جيتٛمع طم٥م اًمٜم٤مس ًمِمخص ُمع شمٙمؼمه أو شمرومٕمف، وإٟمام حتّمؾ شمٚمؽ اًمٜمتٞمج٦م سم٤مًمتقاوع وظمٗمض  -3

واًمٜم٘مؾ واًمٌٜم٤مء، ص٤مطم٥م اًمرؾم٤مًم٦م واًمْمٞم٤موم٦م اًمٙمريٛم٦م، وُمع ذًمؽ ومٝمق ُمٕمٝمؿ ذم احلٛمؾ  ^اجل٤مٟم٥م، ومٝمذا اًمٜمٌل 

 ومٙم٤من ذًمؽ درؾم٤ًم ٕصح٤مسمف، وًمٙمـ ًمٞمس يم٤مًمٜمّم٤مئح اًمٙمالُمٞم٦م اًمتل ُم٤م أيمثر ُم٤م ٟمًٛمٕمٝم٤م ُمع ىمٚم٦م قمٛمؾ ىم٤مئٚمٝم٤م.



  

37 

 همزوة سمدر اًمٙمؼمى

 اعم٘مدُم٦م: -

إن همزوة سمدر اًمٙمؼمى هل٤م أمهٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم شم٤مريخ إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وم٘مد أصٌح٧م ُمـ أقمٔمؿ اًمدواومع 

 يث٤ًم، ويم٤مٟم٧م ؾم٤ًٌٌم ذم إجي٤مد اًمٙمثػم ُمـ أطمٙم٤مم وآداب اًم٘مت٤مل.ًمٙمؾ اعمٕم٤مرك اإلؾمالُمٞم٦م ىمدياًم وطمد

وذم هذه اعمٕمريم٦م اٟمتٍمت اًم٘مقة اإليامٟمٞم٦م ُمع ىمٚم٦م قمدده٤م وقمت٤مده٤م قمغم اًم٘مقة اعم٤مدي٦م اًمٙم٤مومرة ُمع يمثرة 

 قمدده٤م وقمت٤مده٤م، يمام أن هذه اًمٖمزوة ٟم٘مٓم٦م حتقل سملم ُمرطمٚم٦م اًمْمٕمػ اعمٙمٞم٦م وُمرطمٚم٦م اًم٘مقة اعمدٟمٞم٦م.

يم٦م وم٢مٟمف ورد ذيمره٤م ذم ؾمقرة آل قمٛمران، سمؾ ؾمقرة يم٤مُمٚم٦م ٟمزًم٧م ومٞمٝم٤م وهل ؾمقرة وٕمهٞم٦م هذه اعمٕمر

 إٟمٗم٤مل اًمتل أصٌح٧م سمٕمد ذًمؽ شم٘مرأ قم٤مدة ىمٌؾ اًم٘مت٤مل.

وآحت٤مد واًمتْمحٞم٦م وآًمتٗم٤مف  ،وىمد يم٤مٟم٧م هذه اًمٖمزوة سمٞم٤مٟم٤ًم ٕمهٞم٦م اًمتقاوع واخلْمقع واإلظمالص

ضمٞمش اعمًٚمٛملم، أُم٤م ضمٞمش اعمنميملم ومٙم٤من ُمث٤مًٓ  طمقل اًم٘م٤مئد ؾمٛمٕم٤ًم وـم٤مقم٦م، وىمد مجع اهلل هذه اخلّم٤مل ذم

 واًمٗمرىم٦م وشمٜم٤مزع اًمرأي وإيث٤مر اًمٜمٗمس قمغم اًمٖمػم. ،ًمٚمٌٓمر واًمٖمرور واًمري٤مء

  -سمِم٤مرات ىمٌؾ اعمٕمريم٦م:

 طمدصم٧م سمِم٤مرات ىمٌؾ اًمٖمزوة شمدل قمغم همٚم٦ٌم اعمًٚمٛملم وإي٘م٤مقمٝمؿ إذى سمٌٕمض ؾم٤مدات ىمريش ُمٜمٝم٤م:

ومٙم٤من أُمٞم٦م إذا ُمر اعمديٜم٦م ٟمزل قمغم ؾمٕمد، وإذا ُمر ؾمٕمد يم٤من ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ صدي٘م٤ًم ُٕمٞم٦م سمـ ظمٚمػ،  -1

اعمديٜم٦م اٟمٓمٚمؼ ؾمٕمٌد ُمٕمتٛمرًا، ومٜمزل قمغم أُمٞم٦م سمٛمٙم٦م، وىم٤مل ًمف: اٟمٔمر  ^سمٛمٙم٦م ٟمزل قمغم أُمٞم٦م، ومٚمام ىمدم رؾمقل اهلل 

 !وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م صٗمقان ،زم ؾم٤مقم٦م ظمٚمقة ًمٕمكم أـمقف سم٤مًمٌٞم٧م، ومخرج سمف ىمري٤ًٌم ُمـ ٟمّمػ هن٤مر، ومٚم٘مٞمٝمام أسمق ضمٝمؾ

وم٘م٤مل: هذا ؾمٕمد، وم٘م٤مل أسمق ضمٝمؾ: أٓ أراك شمٓمقف سمٛمٙم٦م آُمٜم٤ًم وىمد آويتؿ اًمّم٤ٌمة، وزقمٛمتؿ  ٕمؽ؟ُمـ هذا ُم

أٟمٙمؿ شمٜمٍموهنؿ وشمٕمٞمٜمقهنؿ، أُم٤م واهلل ًمقٓ أٟمؽ ُمع أيب صٗمقان ُم٤م رضمٕم٧م إمم أهٚمؽ ؾم٤معم٤ًم، وم٘م٤مل ًمف ؾمٕمد 

اعمديٜم٦م، ومجٕمؾ ورومع صقشمف قمٚمٞمف: أُم٤م واهلل ًمئـ ُمٜمٕمتٜمل هذا ُٕمٜمٕمٜمؽ ُم٤م هق أؿمد قمٚمٞمؽ ُمٜمف، ـمري٘مؽ قمغم 

 :أُمٞم٦م ي٘مقل ًمًٕمد: ٓ شمرومع صقشمؽ ي٤م ؾمٕمد قمغم أيب احلٙمؿ ؾمٞمد أهؾ اًمقادي، وضمٕمؾ يٛمًٙمف ومٖمْم٥م ؾمٕمد

ؿمديدًا، ي٘مقل: إهنؿ ىم٤مشمٚمقك، ىم٤مل: إي٤مي؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ومٗمزع ومزقم٤ًم  ^وم٘م٤مل: دقمٜم٤م ُمٜمؽ وم٢مين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 
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ٛملم ُم٤م ىم٤مل أظمل اًمٞمثريب؟ ىم٤مًم٧م: وُم٤م ىم٤مل؟ أشمٕمٚموىم٤مل واهلل ُم٤م يٙمذب حمٛمد إذا طمدث، ومرضمع إمم اُمرأشمف وم٘م٤مل: 

ىم٤مل: زقمؿ أٟمف ؾمٛمع حمٛمدًا يزقمؿ أهنؿ ىم٤مشمكم، واهلل ٓ أظمرج ُمـ ُمٙم٦م، ىم٤مًم٧م: ومقاهلل ُم٤م يٙمذب حمٛمد، ومٚمام يم٤من 

إٟمؽ ُمتك ُيراك ىمد  !وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م صٗمقان :يقم سمدر اؾمتٜمٗمر أسمق ضمٝمؾ اًمٜم٤مس ومٙمره أُمٞم٦م أن خيرج، وم٠مشم٤مه أسمق ضمٝمؾ

هذا اًمقادي ختٚمٗمقا ُمٕمؽ، ومن يقُم٤ًم أو يقُملم، ومٚمؿ يزل سمف أسمق ضمٝمؾ طمتك ىم٤مل: أُم٤م  ختٚمٗم٧م وأٟم٧م ؾمٞمد أهؾ

وىمد  !إذا همٚمٌتٜمل ومقاهلل ٕؿمؽميـ أضمقد سمٕمػم سمٛمٙم٦م، صمؿ ىم٤مل: ي٤م أم صٗمقان ضمٝمزيٜمل، وم٘م٤مًم٧م ًمف: ي٤م أسم٤م صٗمقان

أظمذ ٓ يٜمزل ُمٜمزًٓ  ٟمًٞم٧م ُم٤م ىم٤مًمف ًمؽ أظمقك اًمٞمثريب؟ ىم٤مل: وُم٤م أريد أن أؾمػم ُمٕمٝمؿ إٓ ىمري٤ًٌم، ومٚمام ظمرج أُمٞم٦م

 إٓ قم٘مؾ سمٕمػمه، ومٚمؿ يزل سمذًمؽ طمتك ىمتٚمف اهلل قمز وضمؾ سمٌدر.

 ومقائـد: -

اقمتز ؾمٕمد سمديٜمف طمتك وهق سملم رؤوس اًمٙمٗمر، ومٚمؿ يًتح وخيجؾ ُمـ ديٜمف وهق يٓمٚم٥م ُمـ أُمٞم٦م أن  -أ

 يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م.

رة قمغم أفمٝمر ًمٜم٤م ؾمٕمد ؿمج٤مقم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م أيب ضمٝمؾ ُمع حتٛمٚمف هذه اًمِمج٤مقم٦م ُمـ ظمٓمق -ب

طمٞم٤مشمف طمٞم٨م هدد ؾمٕمد رضماًل هق ؾمٞمد ىمقُمف وسملم ىمٌٞمٚمتف وأهٚمف، ُمع ُم٤م قُمرف قمـ سمٖمْمف وطم٘مده قمغم 

 اعمًٚمٛملم.

ذم دقمقشمف إٓ أن طمًدهؿ وقمداوهتؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم متٜمٕمٝمؿ ُمـ  ^إن ىمريِم٤ًم ُمتٞم٘مٜم٦م ُمـ صدق اًمٜمٌل  -ج

 إفمٝم٤مر ذًمؽ.

أقمغم ُمٙم٦م ص٤مئح٤ًم سم٠مهٚمٝم٤م، صمؿ أظمذ  رأت قم٤مشمٙم٦م سمٜم٧م قمٌد اعمٓمٚم٥م ذم اعمٜم٤مم رضماًل ي٘مٌؾ سمراطمٚمتف ُمـ -2

صخرة قمٔمٞمٛم٦م ومٜمزقمٝم٤م، صمؿ أرؾمٚمٝم٤م قمغم أهؾ ُمٙم٦م ومتٗمت٧م، ودظمٚم٧م مجٞمع سمٞمقت ىمريش، وم٠مظمؼمت قم٤مشمٙم٦م 

اًمٕم٤ٌمس وأُمرشمف سم٤مًمٙمتامن إٓ أٟمف أظمؼم سمٕمض ؾم٤مدة ىمريش ومقصؾ اخلؼم أسم٤م ضمٝمؾ، صمؿ طمّمٚم٧م ظمّمقُم٦م سملم 

ده إن ُمْم٧م صمالصم٦م أي٤مم ومل يتٌلم ًم٘مريش رء اًمٕم٤ٌمس وأيب ضمٝمؾ ذم ؿم٠من اًمرؤي٤م، وؾمخر ُمٜمٝم٤م أسمق ضمٝمؾ، وهد

وم٢مٟمف ؾمٞمٙمت٥م يمت٤مسم٤ًم يٕمٚمؼ قمغم اًمٌٞم٧م سم٠مهنؿ أيمذب سمٞم٧م ذم اًمٕمرب، ومٚمام يم٤من ُم٤ًمء اًمٚمٞمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٚمٞم٤مزم اًمتل 

رأت ومٞمٝم٤م قم٤مشمٙم٦م اًمرؤي٤م ضم٤مءهؿ وٛمْمؿ سمـ قمٛمرو اًمٖمٗم٤مري ُمًتٍمظم٤ًم ًم٘مريش وىمد اؾمت٠مضمره أسمق ؾمٗمٞم٤من 

 ،ٟمٗمروا وم٘مد ظمرج حمٛمد وأصح٤مسمف ًمٞمتٕمروقا ٕيب ؾمٗمٞم٤من، وم٤مطمٗمٔمقا قمػميمؿوم٘م٤مل ص٤مرظم٤م: ي٤م آل هُمُدر، ا
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 ومٗمزقم٧م ىمريش أؿمد اًمٗمزع، وأؿمٗم٘مقا ُمـ رؤي٤م قم٤مشمٙم٦م.

ٕصح٤مسمف: ؾمػموا وأسمنموا وم٢من اهلل وقمدين إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم، واهلل ًمٙم٠مين أٟمٔمر  ^ىم٤مل رؾمقل اهلل  -3

 إمم ُمّم٤مرع اًم٘مقم.

 اًم٥ًٌم: -

يرؾمؾ اًمناي٤م قمٚمٞمٝم٤م، ويم٤مٟم٧م  ^ًم٘مرب ُمـ اعمديٜم٦م، ويم٤من اًمرؾمقل يم٤مٟم٧م ىمقاومؾ ىمريش إمم اًمِم٤مم متر سم٤م

 قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:

، سم٘مٞم٤مدة محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ذم صمالصملم رضماًل ًمٞمتٕمروقا (هـ1)ي٦م ؾمٞمػ اًمٌحر ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م ه -1

 ًم٘م٤مومٚم٦م ًم٘مريش ومٞمٝم٤م أسمق ضمٝمؾ ُمع صمالصمامئ٦م رضمؾ، وًمٙمـ مل ي٘مع ىمت٤مل سمٞمٜمٝمؿ.

، سم٘مٞم٤مدة قمٌٞمدة سمـ احل٤مرث سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ذم ؾمتلم ُمـ اعمٝم٤مضمريـ، (هـ1)هي٦م راسمغ ذم ؿمقال ؾمٜم٦م  -2

 ومٚم٘مل أسم٤م ؾمٗمٞم٤من ذم ُم٤مئتلم ومل ي٘مع ىمت٤مل إٓ سم٤مًمرُمل صمؿ اومؽمىم٤م.

سم٘مٞم٤مدة ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ذم قمنميـ رايم٤ًٌم،  - ُمقوع سم٤مًم٘مرب ُمـ اجلحٗم٦م -أرؾمؾ هي٦م اخلرار  -3

ؾمٌٕملم رضماًل ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ٓقمؽماض ىم٤مومٚم٦م ىمريش ذم ُمع  ^وًمٙمـ مل جيدوا قمػم ىمريش، صمؿ اٟمٓمٚمؼ اًمٜمٌل 

 وًمٙمٜمٝم٤م وم٤مشمتف. (هـ2)ذم ؿمٝمر صٗمر ؾمٜم٦م  ءهمزوة إسمقا

ذم مخًلم وُم٤مئ٦م يريد قمػم ىمريش ومٚمؿ  ^ظمرج رؾمقل اهلل  (هـ2)وذم مج٤مدى أظمرة ؾمٜم٦م  -4

٦م سمٕم٨م وؾمٛمٞم٧م هذه اًمٖمزوة سمٖمزوة ذي اًمٕمِمػمة، وعم٤م ىمرب رضمقع شمٚمؽ اًمٕمػم ُمـ اًمِم٤مم إمم ُمٙميدريمٝمؿ، 

ث٤م طمتك ُمر هبام أسمق وؾمٕمٞمد سمـ زيد ًمتتٌع أظم٤ٌمره٤م، ومٚمام وصال احلقراء ُمٙم ،ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل ^رؾمقل اهلل 

سم٤مخلؼم، ويم٤مٟم٧م ومرص٦م قمٔمٞمٛم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم وظم٤مص٦م  ^ؾمٗمٞم٤من سم٤مًمٕمػم، وم٠مهقم٤م إمم اعمديٜم٦م، وأظمؼم اًمرؾمقل 

تٚمٙم٤مهتؿ، يمام أهن٤م ضسم٦م قمًٙمري٦م اعمٝم٤مضمريـ اًمذيـ ص٤مدر أهؾ ُمٙم٦م صمرواهتؿ قمٜمد هجرهتؿ، واؾمتقًمقا قمغم مم

طمٞم٨م يم٤مٟم٧م شمتٙمقن  :وؾمٞم٤مؾمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م ىم٤مصٛم٦م سم٘مريش ًمق وم٘مدت هذه اًمثروة اهل٤مئٚم٦م ووىمٕم٧م سمٞمد اعمًٚمٛملم

ُمـ أًمػ سمٕمػم حمٛمٚم٦م سم٠مُمقال ىمدرت سمخٛمًلم أًمػ ديٜم٤مر ذهٌل، ومم٤م ىمقى رهم٦ٌم اعمًٚمٛملم ومٞمٝم٤م ىمٚم٦م طمراؾمٝم٤م 

 طمٞم٨م يم٤من قمددهؿ أرسمٕملم رضماًل.
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 اعمٙم٤من: -

سمجٞمِمف ُمـ اعمديٜم٦م قمغم اًمٓمريؼ اًمرئٞمز اعم١مدي إمم ُمٙم٦م طمتك سمٚمغ سمئر اًمروطم٤مء،  ^ٚمؼ رؾمقل اهلل اٟمٓم

رطم٘م٤من سملم اًمٜم٤مزي٦م وعم٤م ظمرج ُمٜمٝم٤م شمرك ـمريؼ ُمٙم٦م ي٤ًمرًا، واٟمحرف يٛمٞمٜم٤ًم قمغم اًمٜم٤مزي٦م، طمتك ىمٓمع وادي 

ومران، وقمٜمد صمؿ ٟمزل ُمٜمع إمم وادي اًمّمٗمراء، طمتك وصؾ وادي ذ ،وُمْمٞمؼ اًمّمٗمراء، صمؿ ُمر قمغم اعمْمٞمؼ

ظمروضمف ُمـ هذا اًمقادي سمٚمٖمف ىمدوم ىمريش سمجٞمِمٝم٤م، ومٕم٘مد جمٚم٤ًًم اؾمتِم٤مري٤ًم يٜمٔمر ومٞمف ُمدى اًمرهم٦ٌم واجلدي٦م 

ومًٚمؽ قمغم ُمرشمٗمٕم٤مت ي٘م٤مل هل٤م  ^ًمدى اعمًٚمٛملم ذم اًم٘مت٤مل، ومٚمام أمجع اجلٞمش قمغم اًم٘مت٤مل اٟمٓمٚمؼ سمف اًمٜمٌل 

يٛمٞمٜم٤ًم صمؿ ٟمزل ىمري٤ًٌم  –وهق يمثٞم٥م قمٔمٞمؿ اجلٌؾ  –إص٤مومر، صمؿ ٟمزل ُمٜمٝم٤م قمغم سمٚمد ي٘م٤مل ًمف اًمدي٦م، وشمرك احلٜم٤من 

 ُمـ سمدر، وذم ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م حترك اجلٞمش إمم وادي سمدر ًمٞم٠مظمذ ُمقاىمع هٜم٤مك.

صمؿ اجلحٗم٦م وهٜم٤مك وصٚمتٝم٤م رؾم٤مًم٦م ُمـ أيب ؾمٗمٞم٤من خيؼمه٤م  ،صمؿ ىمديد ،أُم٤م ىمريش ومًٚمٙم٧م وادي قمًٗم٤من

ومم٤مرؾمتف يمؾ  ^ ىمت٤مل ضمٞمش اًمٜمٌل سمٜمج٤مة اًمٕمػم، وي٠مُمرهؿ سم٤مًمرضمقع إمم ُمٙم٦م، وًمٙمـ ُمع إسار أيب ضمٝمؾ قمغم

صمؿ اًمٕمدوة اًم٘مّمقى ُمـ وادي سمدر،  ،وم٢من ىمريِم٤ًم واصٚم٧م اعمًػم، ومقصٚم٧م إمم إسمقاء :اًمْمٖمقط قمغم ىمريش

 وعم٤م أصٌح٧م يقم اعمٕمريم٦م أىمٌٚم٧م سمٙمت٤مئٌٝم٤م ومٜمزًم٧م ُمـ اًمٙمثٞم٥م إمم وادي سمدر.

 اًمت٤مريخ:

 ٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اهلجرة.وىمٕم٧م همزوة سمدر صٌٞمح٦م يقم اجلٛمٕم٦م اًم٤ًمسمع قمنم ُمـ رُمْم٤من ُمـ اًمً

 وم٤مئدة:

إن وىمقع هذه اًمٖمزوة ذم ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك ذم دًٓم٦م ُمٝمٛم٦م قمغم أن هذا اًمِمٝمر هق ؿمٝمر اًمٕم٤ٌمدات 

 واًم٘مرسم٤مت ُمـ ضمٝم٤مد وٟمحقه، وًمٞمس ؿمٝمر اًمٜمقم واًمٙمًؾ وؾم٤مئر اعمٚمٝمٞم٤مت.

 :اًمتجٝمٞمزات اًمٕمًٙمري٦م -

 )اعمًٚمٛمقن(

 اًمٕمدد: -1

قمنم رضماًل، ومل يٙمـ هذا اًمٕمدد يٛمثؾ يمؾ ضمٞمش رؾمقل اهلل  وُمٕمف صمالصمامئ٦م وشمًٕم٦م ^ظمرج رؾمقل اهلل 
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ٕٟمف مل يٙمـ ي٘مّمد اًم٘مت٤مل وإٟمام أظمذ اًمٕمػم، وهلذا قمجؾ سمٛمـ يم٤من ُمًتٕمدًا دون أن يٜمتٔمر ُمـ رهم٥م ذم  :^

ره قمغم اخلروج ممـ طمقل اعمديٜم٦م طمتك ٓ شمٗمقهتؿ اًم٘م٤مومٚم٦م، وعم٤م سمٚمغ اًمروطم٤مء رد أسم٤م ًم٤ٌمسم٦م سمـ قمٌد اعمٜمذر وأُمَّ 

 ^طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن وأسم٤مه، طمٞم٨م ظمرضم٤م ُمـ اعمديٜم٦م يريدان اًمٚمح٤مق سمرؾمقل اهلل  ^يمام رد رؾمقل اهلل اعمديٜم٦م، 

، وم٠مشمٞم٤م ^اعمنميملم، وم٠مظمذوا ُمٜمٝمام اًمٕمٝمد قمغم أن يرضمٕم٤م اعمديٜم٦م، وٓ ي٘م٤مشمٚمقا ُمع رؾمقل اهلل  ومقىمٕم٤م ذم أيدي

وذم  .. رواه ُمًٚمؿ.شقمٚمٞمٝمؿ سمٕمٝمدهؿ، وٟمًتٕملم اهلل اٟمٍموم٤م ٟمٗمل هلؿ»ه اخلؼم وم٘م٤مل: اؼموم٠مظم ^رؾمقل اهلل 

وىم٤مل: ارضمع ومٚمـ أؾمتٕملم  ^اًمٓمريؼ اًمتحؼ سم٤مجلٞمش أطمد ؿمجٕم٤من اعمنميملم ًمٞم٘م٤مشمؾ ُمع ىمقُمف، ومرده اًمٜمٌل 

اًمرضمؾ واًمتحؼ  ، وذم اعمرة اًمث٤مًمث٦م أؾمٚمؿ^سمٛمنمك، ويمرر اًمرضمؾ اعمح٤موًم٦م ُمرشملم ومرومض رؾمقل اهلل 

 سم٤معمًٚمٛملم.

 وم٤مئدشم٤من:

٤مًمٕمٝمد، طمتك وًمق يم٤من ُمع قمدو حم٤مرب، وم٠مُمر طمذيٗم٦م وأسم٤مه قمغم أصح٤مسمف اًمقوم٤مء سم ^ؿمدد اًمٜمٌل  -1

 يم٤من ىمٚمٞماًل وذم طم٤مضم٦م ًمٙمثرة قمدد. ^سم٤مًمرضمقع إمم اعمديٜم٦م ُمع أن ضمٞمش اًمٜمٌل 

قمغم يمقن ضمٞمِمف يمٚمف ُمـ اعم١مُمٜملم اعمقطمديـ هلل، ومٚمؿ ي٘مٌؾ آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤معمنمك قمغم  ^طمرص اًمٜمٌل  -2

ٌف وضمقارطمف هلل إذا ٚمن يٙمقن شمقضمف اجلٞمش سم٘مُم٤م يم٤من يتٛمٞمز سمف ُمـ ؿمج٤مقم٦م وٟمجدة، ويمؾ ذًمؽ ُمـ أضمؾ أ

 ىم٤مُم٧م اعمٕمريم٦م.

 اًمٕمت٤مد: -2

مل يٙمـ ُمع ضمٞمش اعمًٚمٛملم إٓ ومرؾم٤من وؾمٌٕمقن سمٕمػمًا، طمتك يم٤من يتٕم٤مىم٥م اًمرضمالن واًمثالصم٦م قمغم سمٕمػم 

وُمرصمد سمـ أيب ُمرصمد اًمٖمٜمقي يتٕم٤مىمٌقن سمٕمػمًا واطمدًا،ومل  ،وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،^واطمد، ويم٤من رؾمقل اهلل 

 اعمًٚمٛملم هبذه اًم٘مٚم٦م إٓ ٕن ىمّمدهؿ أول إُمر اًم٘م٤مومٚم٦م وًمٞمس ىمت٤مل ىمريش. يٙمـ قمت٤مد

هٜم٤م  ^وم٤مئدة: ُم٤م أقمٔمؿ اًمتقاوع، وأقمٔمؿ ُمٜمف قمٜمدُم٤م يّمدر ُمـ ىم٤مئد جلٜمده، وييب ًمٜم٤م رؾمقل اهلل 

 هذه اًمّمٗم٦م اعمٝمٛم٦م اًمتل ختٚمد حم٦ٌم اًم٘م٤مئد ذم ٟمٗمقس أشم٤ٌمقمف، وشم٘ميض قمغم احلقاضمز اًمٜمٗمًٞم٦م سمٞمٜمٝمؿ.

 ٓؾمتٓمالقمٞم٦م:اًمدوري٤مت ا -3
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 دوري٤مت اؾمتٓمالع وآؾمتٙمِم٤مف قمدة ُمرات ذم هذه اًمٖمزوة: ُمٜمٝم٤م: ^اؾمتخدام اًمٜمٌل 

دوري٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل وؾمٕمٞمد سمـ زيد، أرؾمٚم٧م إمم ؿمامل اعمديٜم٦م، ًمؽمصد قمػم ىمريش  )أ(

 إذا ىمرسم٧م ُمـ اعمديٜم٦م.

إمم  ^رؾمٚمٝم٤م رؾمقل اهلل وقمدي سمـ أيب اًمزهم٤ٌمء أ ،دوري٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ سمًٌس سمـ قمٛمرو اجلٝمٜمل )ب(

سمدر، ًمتحًس أظم٤ٌمر أيب ؾمٗمٞم٤من وقمػمه، وقمٜمدُم٤م وردا ُم٤مء سمدر ؾمٛمٕم٤م ضم٤مري٦م شم٘مقل ًمّم٤مطمٌتٝم٤م: أٓ شم٘مْمٞمٜمل 

 ^ديٜمل؟ وم٘م٤مًم٧م إظمرى: إٟمام شم٘مدم اًمٕمػم همدًا أو سمٕمد همد، وم٠مقمٛمؾ هلؿ وأىمْمٞمؽ، وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م إمم رؾمقل اهلل 

 خيؼماٟمف سم٘مرب اًم٘م٤مومٚم٦م.

واًمزسمػم سمـ اًمٕمقام  ،سمـ أيب ـم٤مًم٥م ٤مً ش ىمريش إمم سمدر وم٠مرؾمؾ قمٚمٞمضمٞمىمدوم  ^)ج( سمٚمغ رؾمقل اهلل 

سمـ أيب وىم٤مص جلٛمع اعمٕمٚمقُم٤مت قمـ اًمٕمدو، ومقضمدوا قمغم ُم٤مء سمدر همالُملم يًت٘مٞم٤من جلٞمش ىمريش،  دوؾمٕم

، وسمٕمد اًمتح٘مٞمؼ ُمٕمٝمام أظمؼماه سمٛمقىمع اجلٞمش اًم٘مرر وأٟمف سم٤مًمٕمدوة اًم٘مّمقى، ^وم٠مشمقا هبام إمم رؾمقل اهلل 

قمت٤مده ومٚمؿ يًتٓمٞمٕم٤م حتديد ذًمؽ، وم٠ًمهلام قمـ قمدد اجلزور اًمتل شمٜمحر يمؾ يقم، وم٠مظمؼماه وؾم٠مهلام قمـ قمدشمف و

أهنؿ ُم٤م سملم اًمتًٕمامئ٦م وإًمػ رضمؾ، ٕن اجلزور اًمقاطمد  ^سم٠مهن٤م ُم٤م سملم اًمتًٕم٦م واًمٕمنمة، ومٕمرف رؾمقل اهلل 

 يٙمٗمل ُم٤م سملم اًمتًٕملم واعم٤مئ٦م.

 شمقزيع اعمٝم٤مم: -4

ضمٞمِمف  ^ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم اًم٘مرر، ويم٤من اًمٚمقاء أسمٞمض، وىمًؿ  ًمقاء اًم٘مٞم٤مدة اًمٕم٤مُم٦م إمم ^اًمٜمٌل  عدوم

 إمم يمتٞمٌتلم:

 سمـ أيب ـم٤مًم٥م. ٤مً : يمتٞم٦ٌم اعمٝم٤مضمريـ وأقمٓمٞم٧م رايتٝم٤م قمٚمٞمإومم

اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام، وقمغم  :: يمتٞم٦ٌم إٟمّم٤مر ورايتٝم٤م سمٞمد ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ، وضمٕمؾ قمغم ىمٞم٤مدة اعمٞمٛمٜم٦ماًمث٤مٟمٞم٦م

 .^ىمٞمس سمـ أيب صٕمّمٕم٦م، أُم٤م اًم٘مٞم٤مدة اًمٕم٤مُم٦م ومٙم٤مٟم٧م ذم يد اًمٜمٌل  :اعم٘مداد سمـ قمٛمرو، وقمغم اًم٤ًمىمٞم٦م :اعمٞمنة

  -اخلٓمط اًمٕمًٙمري٦م: -5

 ىم٤مم اعمًٚمٛمقن سم٠مُمقر ىمٌؾ اًم٘مت٤مل:
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وصؾ اعمًٚمٛمقن إمم أرض اعمٕمريم٦م ًمٞماًل ىمٌؾ ومجر يقم اعمٕمريم٦م، وذًمؽ ٕظمذ أومْمؾ إُم٤ميمـ،  -)أ(

يم٦م أن أٟمزل ُمٓمرًا ظمٗمٞمٗم٤ًم يم٤من ًمف أصمر قمٔمٞمؿ، وهتٞمئ٦م اًمٜمٗمقس ًمٚم٘مت٤مل قمغم شمٚمؽ إرض، ويٞمن اهلل ذم ًمٞمٚم٦م اعمٕمر

طمٞم٨م ىمقى إرض ُمـ حت٧م اعمًٚمٛملم، وم٠مهقمقا اًمًػم إمم أرض اعمٕمريم٦م، أُم٤م اعمنميمقن ومٙم٤من اعمٓمر قمٚمٞمٝمؿ 

 قمٔمٞماًم، وم٠مقم٤مىمٝمؿ قمـ اًمقصقل ىمٌؾ اعمًٚمٛملم.

ُم٤م قمداه ٟمزل اعمًٚمٛمقن قمغم أىمرب ُم٤مء ُمـ اعمنميملم ومٌٜمقا طمقًمف طمقو٤ًم يٛمٚمئقٟمف سم٤معم٤مء، وهمقروا  -)ب(

 ُمـ اًم٘مٚم٥م، طمتك ٓ ينمسمقا ُمـ اعم٤مء وٓ ينمب ُمٜمف قمدوهؿ.

سم٢مؿم٤مرة ُمـ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ قمريش قمغم شمؾ ُمرشمٗمع، ي٘مع ذم اًمِمامل اًمنمىمل  ^سمٜمل ًمرؾمقل اهلل  -)ج(

مل  ^وٓ يٕمٜمل هذا أن رؾمقل اهلل  ،عمٞمدان اًم٘مت٤مل، وينمف قمغم ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل وذًمؽ ًمٞمدير ُمٜمٝم٤م اعمٕمريم٦م

ويم٤من قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  ،ضمٞمش اعمًٚمٛملم إمم اًمٙمٗم٤مر، سمؾ يم٤من اًمّمح٤مسم٦م يٚمقذون سمف ي٘م٤مشمؾ، سمؾ يم٤من أىمرب

 .شٓ يت٘مدُمـ أطمد ُمٜمٙمؿ إمم رء طمتك أيمقن أٟم٤م دوٟمف»ي٘مقل: 

اًم٘مدوة اًمّم٤مدىم٦م ٕشم٤ٌمقمف، ومام دقم٤مهؿ ًمٌمء إٓ يم٤من هق أوهلؿ ىمٞم٤مُم٤ًم قمغم شمٙمقيـ  ^وم٤مئدة: طمرص اًمٜمٌل 

ئمٝمر أُمثٚم٦م رائٕم٦م ُمـ صقر اًمِمج٤مقم٦م، طمتك ضمٕمؾ أؿمجع اًمّمح٤مسم٦م  سمف ووصقًٓ إًمٞمف، ومٝم٤م هق ذم اجلٝم٤مد

 يٚمقذون سمف قمٜمد اؿمتداد اًمقهمك.

شمؿ شمرشمٞم٥م اجلٞمش ذم صٗمقف، وهق أؾمٚمقب ضمديد ذم اًم٘مت٤مل مل شمٕمٝمد اًمٕمرب، طمٞم٨م يم٤من  -)د(

ذم  اعمتٕم٤مرف سمٞمٜمٝمام أؾمٚمقب اًمٙمر واًمٗمر، ومٙم٤من ٟمٔم٤مم اجلٞمش اعمًٚمؿ ٟمٔم٤مُم٤ًم دوم٤مقمٞم٤ًم ىم٤مسماًل ًمٚمتحقل إمم اهلجقم

  هذه اخلٓم٦م ًمٕمدة أُمقر: ^حلٔم٤مت، وًم٘مد ووع رؾمقل اهلل 

شم٘مٚمٞمؾ ظم٤ًمئر اعمًٚمٛملم، طمٞم٨م يم٤من اًمْمٖمط قمغم اًمّمػ إول دون اًمّمٗمقف إظمرى، وًمٙمـ  -1

 اًمّمػ إول يتٛمٞمز سمقضمقد أومْمؾ ؿمجٕم٤من وومرؾم٤من اجلٞمش اإلؾمالُمل يمٕمٛمر ومحزة.

 إقمٓم٤مء اًم٘م٤مئد اًم٘مدرة سم٤مًمًٞمٓمرة قمغم اًم٘مقة اًمٙم٤مُمٚم٦م. -2

 قيـ ىمقة اطمتٞم٤مـمٞم٦م ذم اخلٚمػ يٕم٤مًم٩م هب٤م اعمقاىمػ اًمتل ًمٞم٧ًم ذم احل٤ًٌمن.شمٙم -3

  -اًمتجٝمٞمز اعمٕمٜمقي: -6
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 ومٛمـ هذه إُمقر: :أصمر سم٤مًمغ ذم ٟمٗمقس اعمًٚمٛملمطمقادث يم٤من هل٤م  طمدصم٧م ىمٌؾ اعمٕمريم٦م

ومٙم٤من هذا أُم٤مٟم٤ًم ُمـ اهلل هلؿ، ومٝمدأ  –وهق اًمٜمقم اخلٗمٞمػ  –همٌم اعمًٚمٛملم ًمٞمٚم٦م اعمٕمريم٦م اًمٜمٕم٤مس  -)أ(

ٞمُٙمُؿ اًمٜمهَٕم٤مَس َأَُمٜم٦ًَم ُِمٜمْفُ ))وقمٝمؿ وذه٥م ظمقومٝمؿ، وىمد وصػ اهلل صمٛمرة ذًمؽ اًمٜمقم سم٘مقًمف: ر  ((إِْذ ُيَٖمِمر

 .[11]إٟمٗم٤مل:

أص٤مب اعمًٚمٛمقن اًمٕمٓمش واحلدث ىمٌؾ ًمٞمٚم٦م ُمـ اعمٕمريم٦م، وم٤مٟمٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من سمقؾم٤موؾمف  -)ب(

شم٘م٤مشمٚمقن قمٓم٤مؿمك وقمدويمؿ ري٤من  ،ومٙمٞمػ شمٜمٍمون –قمغم همػم ـمٝم٤مرة  :أي –شم٘م٤مشمٚمقن حمدصملم ُمثؾ ىمقًمف: 

وٟمحق ذًمؽ، وم٠مٟمزل اهلل ًمٞمٚم٦م اعمٕمريم٦م ُم٤مء ظمٗمٞمٗم٤ًم صمٌتٝمؿ اهلل سمف، وم٠مصٚمح اهلل سمف إرض ُمـ حتتٝمؿ، وـمٝمرهؿ سمف، 

وأصمر ٟمزول اعمٓمر  ،وأروى فمٛم٠مهؿ، وأذه٥م قمٜمٝمؿ شمٚمؽ اًمقؾم٤موس، وىمد ورد ذم ؾمقرة إٟمٗم٤مل سمٞم٤من حل٤مهلؿ

ُل قَمٚمَ ))قمٚمٞمٝمؿ، وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  سمَِط َوُيٜمَزر ْٞمَٓم٤مِن َوًمػَِمْ َريُمْؿ سمِِف َوُيْذِه٥َم قَمٜمُٙمْؿ ِرضْمَز اًمِمَّ  َُم٤مًء ًمُِٞمَٓمٝمر
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم ْٞمُٙمْؿ ُِم

ٌر٧َم سمِِف إىَْمَدامَ   .[11(]إٟمٗم٤مل:(قَمغَم ىُمُٚمقسمُِٙمْؿ َوُيَث

 وم٤مئدة: 

٤موس إن اًمِمٞمٓم٤من ٓ يٛمٚمؽ ؾمٞمٗم٤ًم ي٤ٌمرز سمف اعمًٚمٛملم وٓ ؾمٝماًم يرُمٞمٝمؿ سمف، وًمٙمٜمف يٛمٚمؽ ؾمالح اًمقؾم

قٟمف ئذًمؽ اًمًالح اًمذي يّمٌح ىم٤مشماًل قمٜمدُم٤م يقضمف إمم اًم٘مٚم٥م اخل٤مزم ُمـ ذيمر اهلل، أُم٤م اًم٘مٚم٥م اعمتٕمٚمؼ سم٤مهلل ذم ؿم

 يمٚمٝم٤م، ومٚمٞمس ًمٚمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف ُمدظمؾ وٓ ؾمٌٞمؾ.

، وم٠مظمؼم أصح٤مسمف، ومنوا سمذًمؽ وومرطمقا وحتٛمًقا ىمٚمٞمالً اًمٙمٗم٤مر ذم اعمٜم٤مم  ^أرى اهلل رؾمقًمف  -)ج(

إِْذ ُيِريَٙمُٝمُؿ ))ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ه اًمٕمدو يمثػمًا وم٠مظمؼم أصح٤مسمف ًمتٜم٤مزقمقا وضمٌٜمقا قمـ اًم٘مت٤ملًمٚم٘مت٤مل، وًمق يم٤من اهلل أرا

َـّ اهللََّ ؾَمٚمَّ 
ُف قَمٚمِٞمٌؿ سمَِذاِت اهللَُّ ذِم َُمٜم٤َمُِمَؽ ىَمٚمِٞماًل َوًَمْق َأَرايَمُٝمْؿ يَمثػًِما ًَمَٗمِِمْٚمُتْؿ َوًَمَتٜم٤َمَزقْمُتْؿ ذِم إَُْمِر َوًَمٙمِ َؿ إِٟمَّ

ُدورِ   .[٤43مل:(]إٟمٗم(اًمّمه

وذم هذا ي٘مقل اسمـ  ،لم ىمٚمٞماًل ذم أقملم اعمًٚمٛملم ىمٌؾ آًمتح٤مم، طمتك ٓ هي٤مسمقهنؿضمٕمؾ اهلل اعمنميم -)د(

ُمًٕمقد: ًم٘مد ىمٚمٚمقا ذم أقمٞمٜمٜم٤م يقم سمدر، طمتك إين ٕىمقل ًمٚمرضمؾ إمم ضمٜمٌل: أشمراهؿ ؾمٌٕملم؟ ىم٤مل أراهؿ ُم٤مئ٦م، 

 ٟمٗمقؾمٝمؿ اخلقف واهلٚمع، صمؿ يم٤مٟم٧م اهلزيٛم٦م وضمٕمؾ اعمًٚمٛملم وٕمٗملم ذم أقملم اعمنميملم سمٕمد آًمتح٤مم، ومقىمع ذم

ُٚمُٙمْؿ ذِم َأقْمُٞمٜمِِٝمْؿ ًمَِٞمْ٘ميِضَ اهللَُّ َأُْمرً ))قمٚمٞمٝمؿ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ا يَم٤مَن َوإِْذ ُيِريُٙمُٛمقُهْؿ إِِذ اًْمَتَ٘مْٞمُتْؿ ذِم َأقْمُٞمٜمُِٙمْؿ ىَمٚمِٞماًل َوُيَ٘مٚمر
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ًٓ َوإِمَم اهللَِّ شُمْرضَمُع إُُُمقرُ  . واحلٙمٛم٦م ُمـ شم٘مٚمٞمؾ قمدد اعمنميملم قمٜمد آًمتح٤مم، طمتك [44(]إٟمٗم٤مل:(َُمْٗمُٕمق

 . أُمره ذم اًمٗمري٘ملمحتّمؾ اجلرأة ُمٜمٝمام قمغم اًم٘مت٤مل، ومٞم٘ميض اهلل

ىم٤مم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ًمٞمٚم٦م اعمٕمريم٦م سمحراؾم٦م اجلٞمش اعمًٚمؿ قمٜمدُم٤م همٚمٌٝمؿ  -)هـ(

 اًمٜمٕم٤مس، ويمؿ يم٤من هلذا اعمقىمػ ُمـ أصمر ذم ٟمٗمقس أصح٤مسمف.

 وم٤مئدة:

ًم٘مد مجع ًمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم هذا اعمقىمػ ظمّم٤مًٓ ىمؾ أن شمتقومر ذم ىم٤مئد ُمـ 

واًمتقاوع واًمتْمحٞم٦م واًمِمج٤مقم٦م، أُم٤م اًمِمٗم٘م٦م واًمٕمٓمػ ومٛمـ ظمالل قمدم  ،اًم٘م٤مدة، وم٠مفمٝمر ًمٜم٤م اًمٕمٓمػ واًمِمٗم٘م٦م

تْمحٞم٦م واًمِمج٤مقم٦م ىمٓمٕمف ٟمٕم٤مؾمٝمؿ، وأُم٤م اًمتقاوع ومٚم٘مٞم٤مُمف سمٕمٛمؾ احلراؾم٦م يم٠مي ضمٜمدي ُمـ اجلٜمقد، وأُم٤م اًم

ومٚم٘مٞم٤مُمف سم٤محلراؾم٦م اًمتل شمًتٚمزم اًمتٜم٘مؾ يٛمٜم٦م وينة عمراىم٦ٌم حمٞمط وطمدود اجلٞمش، ومٝمق ُمٕمرض ًمٚمٝمجقم 

 واعم٤ٌمهمت٦م ُمـ اًمٕمدو ذم أي حلٔمف.

هذا ُمٍمع ومالن »ذم ُمقوع اعمٕمريم٦م ىمٌؾ وىمققمٝم٤م سمٞمقم، وضمٕمؾ يِمػم سمٞمده:  ^ُمِمك رؾمقل اهلل  -)و(

. رواه ُمًٚمؿ، طمتك همٛمرت ىمٚمقب اًمّمح٤مب اًمث٘م٦م .شؿم٤مء اهلل ، وهذا ُمٍمع ومالن همدًا إنهمدًا إِن ؿم٤مء

 واإلطم٤ًمس سم٤مًمٜمٍم.

زادت صم٘م٦م اعمًٚمٛملم سمٜمٍم اهلل وهؿ يرون رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمتقضمٝم٤ًم إمم رسمف  -)ز(

 سم٤مًمّمالة واًمدقم٤مء.

 وم٤مئدة: 

ة اإليامٟمٞم٦م اًمتل يٙمقن واعمنميملم أن اعمًٚمٛملم يم٤من اقمتامدهؿ إول قمغم اًم٘مقإن اًمٗمرق سملم اعمًٚمٛملم 

اقمتامده٤م إقمٔمؿ قمغم اهلل ُمـ همػم إهمٗم٤مل ًمٚم٘مقة اعم٤مدي٦م، أُم٤م اعمنميمقن ومٙم٤مٟم٧م ىمقهتؿ اإليامٟمٞم٦م ُمتجٝم٦م 

ٕصٜم٤مُمٝمؿ وُمٕمٌقداهتؿ اًمتل يٕمٌدوهن٤م ُمـ دون اهلل، يمام أن صم٘متٝمؿ سم٘مقهتؿ اعم٤مدي٦م يم٤مٟم٧م شمٕمٛمل ىمٚمقهبؿ قمـ ىمقة 

 ٝم٤م وصحتٝم٤م.اعم١مُمٜملم اإليامٟمٞم٦م اًمتل يدرك اعمنميمقن صدىم

اًم٘مت٤مل واحلرص قمغم اًمِمٝم٤مدة ذم ٟمٗمقس أصح٤مسمف ُمـ ظمالل احلامس وطم٥م  ^سم٨م رؾمقل اهلل  -)ح(
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واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده ٓ ي٘م٤مشمٚمٝمؿ اًمٞمقم »: ^، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل سمٞم٤مٟمف ًمٗمْمؾ اجلٝم٤مد واًمّمؼم قمٚمٞمف واًم٘متؾ ومٞمف

 .شرضمؾ ومٞم٘متؾ ص٤مسمرًا حمت٤ًًٌم همػم ُمدسمر إٓ أدظمٚمف اهلل اجلٜم٦م

ٓ ي٘مدُمـ أطمد ُمٜمٙمؿ »ُمـ أصح٤مسمف أن يٙمقن أول ضمٞمِمف ذم اًم٘مت٤مل وم٘م٤مل:  ^ؾمقل اهلل ـمٚم٥م ر -)ط(

إمم رء طمتك أيمقن أٟم٤م دوٟمف(... رواه ُمًٚمؿ، وهٙمذا رأى اًمّمح٤مسم٦م ٟمٌٞمٝمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُم٘مدُم٤ًم 

 ٟمٗمًف ىمٌٚمٝمؿ، ومٙم٤من هذا وىمقدهؿ اعمٕمٜمقي ذم اجلٝم٤مد واًمٗمداء.

  -اًمتقضمٞمٝم٤مت اًمٜمٝم٤مئٞم٦م: -7

 شمٕمٚمٞمامت هن٤مئٞم٦م إمم ضمٞمِمف ىمٌؾ اًمدظمقل ذم أرض اعمٕمريم٦م، ويم٤من ُمـ ذًمؽ: ^ل اهلل وضمف رؾمق

أي  –إذا أيمثٌقيمؿ »اًمرُمل إٓ قمٜمد اىمؽماب اًمٕمدو، وم٘م٤مل: صح٤مسمف سمٕمدم أ ^أُمر رؾمقل اهلل  -)أ(

 ووىمقع اإلص٤مسم٦م اعم٤ٌمذة. ،وذًمؽ طمتك يتٛمٙمـ ُمـ حتديد اهلدف سمدىم٦م شوم٤مرُمقهؿ –اىمؽمسمقا ُمٜمٙمؿ 

اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أيْم٤ًم سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٜمٌؾ، وقمدم إرؾم٤مهل٤م إٓ قمٜمد اًم٘مرب ُمـ  أُمرهؿ صغم -)ب(

واحلٙمٛم٦م ُمـ ذًمؽ أن  شواؾمتٌ٘مقا ٟمٌٚمٙمؿ»اًمٕمدو واًمت٠ميمد ُمـ اإلص٤مسم٦م، وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: 

يٙمٗمل عم٘م٤مشمٚم٦م  اجلٞمش قمٜمدُم٤م ظمرج ُمـ اعمديٜم٦م مل يٙمـ يريد إٓ اًم٘م٤مومٚم٦م، وهلذا مل يٙمـ قمٜمدهؿ ُمـ اًمًالح إٓ ُم٤م

 طمراس ىم٤مومٚم٦م، وًمٞمس عم٘م٤مشمٚم٦م ضمٞمش، ومٙم٤من اًمقوع يًتٚمزم اعمح٤مومٔم٦م قمغم شمٚمؽ اًمٕمدد سم٘مدر اإلُمٙم٤من.

أُمرهؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يمذًمؽ سمٕمدم ؾمؾ اًمًٞمقف طمتك اًمت٘م٤مء ضمٞمش اًمٙمٗم٤مر هبؿ،  -)ج(

ؾمٚمؿ ؾمؾ اًمًٞمقف وىمد أظمر صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف و شوٓ شمًٚمقا اًمًٞمػ طمتك يٖمِمقيمؿ»: ^وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 إمم هذا اعمقوع رهم٦ٌم ذم اؾمتٖمالل اًمرُمل ىمدر اإلُمٙم٤من، ومٝمق أوضمع ذم اًمٕمدو وآُمـ جلٞمِمف.

ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أيْم٤ًم قمدم ىمتؾ ٟمٗمر ُمـ ىمريش، إُم٤م ٕهنؿ ظمرضمقا يم٤مرهلم يم٤مًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م،  -)د(

عم٘م٤مـمٕم٦م، يمام أٟمف مل ي١مذ أو ٕن هلؿ ومْماًل قمغم اعمًٚمٛملم ُمثؾ أيب اًمٌخؽمي وم٢مٟمف يم٤من ممـ ؾمٕمك ًمٜم٘مض صحٞمٗم٦م ا

 سمؾ يم٤من يٜمٙمر قمغم ىمريش ذًمؽ. ،وأصح٤مسمف ^رؾمقل اهلل 

 اًمتجٝمٞمزات اًمٕمًٙمري٦م -

 )اعمنميمقن(
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 اًمٕمدد: -1

سمٚمغ قمدد ضمٞمِمٝمؿ ذم سمداي٦م ؾمػمه ىمراسم٦م أًمػ وصمالصمامئ٦م ُم٘م٤مشمؾ، ومل يتخٚمػ ُمـ أذاومٝمؿ ؾمقى أيب هل٥م، 

ديـ يم٤من قمٚمٞمف ُم٘مداره أرسمٕم٦م آٓف درهؿ، ومل وم٘مد شم٠مظمر عمرض أمل سمف، وم٠مرؾمؾ ُمٙم٤مٟمف اًمٕم٤مص سمـ هِم٤مم ُم٘م٤مسمؾ 

 يتخٚمػ ُمـ سمٓمقن ىمريش ؾمقى سمٜمل قمدي.

ٟمج٤مة اًمٕمػم، وأُمر أسمق ؾمٗمٞم٤من وقمٜمدُم٤م سمٚمغ اجلٞمش اجلحٗم٦م أشمتف رؾم٤مًم٦م ضمديدة ُمـ أيب ؾمٗمٞم٤من وومٞمٝم٤م ظمؼم 

هب٤م اجلٞمش سم٤مًمرضمقع، ومٝمؿ اجلٞمش سم٤مًمٕمقدة، وم٠مس أسمق ضمٝمؾ قمغم اًم٘مت٤مل وىم٤مل: ٓ ٟمرضمع طمتك ٟمرد سمدرًا ومٜم٘مٞمؿ 

وشمٕمزف ًمٜم٤م اًم٘مٞم٤من، وشمًٛمع سمٜم٤م اًمٕمرب وسمٛمًػمٟم٤م  ،وٟمً٘مل اخلٛمر ،صمالصم٤ًم ومٜمٜمحر اجلزور، وٟمٓمٕمؿ اًمٓمٕم٤مم

ومرضمع هق وسمٜمق زهرة، ويم٤من  ومجٕمٜم٤م، ومال يزاًمقن هي٤مسمقٟمٜم٤م أسمدًا، وأؿم٤مر إظمٜمس سمـ ذيؼ سم٤مًمرضمقع ومٕمّمقه،

 وهٙمذا أصٌح قمدد اجلٞمش أًمػ ُم٘م٤مشمؾ. ،قمددهؿ صمالصمامئ٦م رضمؾ

 اًمٕمت٤مد: -2

 ُم٤م ُمع اجلٞمش ُمـ اخلٞمؾ ُم٤مئ٦م، وُمـ اًمدروع ؾمتامئ٦م، أُم٤م اجلامل ومٙم٤من قمدده٤م يمثػمًا ٓ يٕمرف. سمٚمغ

 شمقزيع اعمٝم٤مم: -3

اٟمٓمٚمؼ اجلٞمش ُمـ ُمٙم٦م سم٘مٞم٤مدة أيب ضمٝمؾ، ومل ئمٝمر ًمف شمرشمٞم٥م ُمٕملم إٓ ذم متقيٚمف سم٤مًمٓمٕم٤مم، طمٞم٨م شمٙمٗمؾ 

 شمًٕم٦م ُمـ زقمامء ىمريش سم٢مـمٕم٤مُمف.

 اًمدوري٤مت آؾمتٓمالقمٞم٦م: -4

 قاء أهؾ اًمٕمػم أو اجلٞمش سمٕمٛمٚمٞم٤مت اؾمتٓمالقمٞم٦م يمثػمة ُمٜمٝم٤م:ىم٤مُم٧م ىمريش ؾم

ىم٤مم أسمق ؾمٗمٞم٤من سم٤مؾمتٙمِم٤مف اًمقوع قمٜمدُم٤م اىمؽمب ُمـ سمدر، طمٞم٨م شم٘مدم اًمٕمػم، ومٚم٘مل جمدي سمـ  -)أ(

أٟمٙمره إٓ أين ىمد رأي٧م رايمٌلم أٟم٤مظم٤م إمم هذا اًمتؾ  اً قمٛمرو وؾم٠مًمف قمـ ضمٞمش اعمديٜم٦م، وم٘م٤مل: ُم٤م رأي٧م أطمد

٠مهع أسمق ؾمٗمٞم٤من إمم ُمٜم٤مظمٝمام وم٠مظمذ ُمـ أسمٕم٤مر سمٕمػممه٤م ومٗمتف وم٢مذا ومٞمف اًمٜمقى، وم٘م٤مل: وم٤مؾمت٘مٞم٤م ُمٜمف، صمؿ اٟمٓمٚم٘م٤م، وم

 هذه واهلل قمالئػ يثرب، ومرضمع إمم قمػمه ُمنقم٤ًم ومقضمٝمٝم٤م ضمٝم٦م اًم٤ًمطمؾ همرسم٤ًم.

ىمٌؾ  أرؾمٚم٧م ىمريش قمٛمػم سمـ وه٥م عمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م ىمقة ضمٞمش اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ -)ب(
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ديٜم٦م، صمؿ قم٤مد إمم ىمريش ًمٞمخؼمهؿ أن قمدد ضمٞمش حمٛمد صمالصمامئ٦م ُم٘م٤مشمؾ اعم اعمٕمريم٦م، ومدار قمٛمػم طمقل ضمٞمش

يزيدون أو يٜم٘مّمقن ىمٚمٞماًل، صمؿ أهع ظمٚمػ ضمٞمش اعمًٚمٛملم ًمالؾمتٙمِم٤مف إذا يم٤من هٜم٤مك يمٛملم حيٛمل فمٝمقر 

اعمًٚمٛملم، أو يٛمدهؿ قمٜمد اًمٚمزوم صمؿ رضمع ًم٘مريش يٓمٛمئٜمٝمؿ، صمؿ ىم٤مل هلؿ ٟم٤مصح٤ًم: ًم٘مد رأي٧م اًمٌالي٤م حتٛمؾ 

ىمقم ًمٞمس ُمٕمٝمؿ  –أي اًمدائؿ  –يثرب حتٛمؾ اعمقت اًمٜم٤مومع  –وهل اإلسمؾ اًمتل يً٘مك قمٚمٞمٝم٤م  –ح اعمٜم٤مي٤م، ٟمقاو

 ُمٜمٕم٦م وٓ ُمٚمج٠م إٓ ؾمٞمقومٝمؿ صمؿ ىم٤مل: ومروا.

 اخلٓمط اًمٕمًٙمري٦م: -5

 ٨مُم٤مرس اعمنميمقن ذم ىمت٤مهلؿ أؾمٚمقب اًمٙمر واًمٗمر سمال شمرشمٞم٥م أو شمٜمٔمٞمؿ يمٕم٤مدة اًمٕمرب ذم طمروهب٤م سمحٞم

 واطمدة.ضمرى ىمت٤مهلؿ يم٠مومراد ٓ يمٛمجٛمققم٦م 

 اًمتجٝمٞمزات اعمٕمٜمقي٦م: -6

 يم٤مٟم٧م ذم ُمٙم٦م إمم ىمٞم٤مم اعمٕمريم٦م، وُمـ شمٚمؽ إُمقر:ُمرت ىمريش سم٠مُمقر أصمرت ذم ُمٕمٜمقي٤مهت٤م ؾمٚم٤ًٌم ُمٜمذ أن 

 رؤي٤م قم٤مشمٙم٦م سمٜم٧م قمٌد اعمٓمٚم٥م اًمتل رأهت٤م صمؿ حت٘م٘مٝم٤م سمٕمد ذًمؽ سمثالصم٦م أي٤مم. -)أ(

 سمٜمل قمدي ذم اعمِم٤مريم٦م ذم احلرب.رومض  -)ب(

 سمٚمٖمٝمؿ ٟمج٤مة اًمٌٕمػم. رضمقع سمٜمل زهرة عم٤م -)ج(

 ٟمج٤مة اًمٌٕمػم وسم٤مًمت٤مزم ذه٤مب اهلدف اًمذي ُمـ أضمٚمف اٟمٓمٚمؼ اجلٞمش. -)د(

 ،وطمٙمٞمؿ سمـ طمزام ،وأُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ ،قمدم رهم٦ٌم سمٕمض زقمامء ىمريش ذم اًم٘مت٤مل يم٠ميب ؾمٗمٞم٤من -)هـ(

 وقمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م، ويم٤من إظمػمان ىمد ىم٤مُم٤م سمٛمح٤موًم٦م أظمػمة ًمثٜمل ىمريش قمـ اًم٘مت٤مل، ومٕمٜمدُم٤م اصٓمػ اجلٞمِم٤من

 –ٟم٤مد محزة  !ي٤م قمكم»: ^رضماًل ُمـ ىمريش قمغم مجؾ أمحر يًػم ذم اًم٘مقم، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ^رأى رؾمقل اهلل 

وـمٚم٥م ُمٜمف أن ي٠ًمًمف: ُمـ ص٤مطم٥م اجلٛمؾ إمحر؟ وُم٤مذا ي٘مقل هلؿ؟ صمؿ ىم٤مل  –ويم٤من أىمرهبؿ ُمـ اعمنميملم 

ٕمحر، ومج٤مء محزة وم٘م٤مل: إن يٙمـ ذم اًم٘مقم أطمد ي٠مُمر سمخػم ومٕمًك أن يٙمقن ص٤مطم٥م اجلٛمؾ ا»: ^رؾمقل اهلل 

هق قمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م، وهق يٜمٝمك قمـ اًم٘مت٤مل وي٘مقل هلؿ: ي٤م ىمقم إين أرى ىمقُم٤ًم ُمًتٛمٞمتلم ٓ شمّمٚمقن إًمٞمٝمؿ وومٞمٙمؿ 

وروي  .دمح.. رواه أشظمػم، ي٤م ىمقم اقمّمٌقه٤م اًمٞمقم سمرأد، وىمقًمقا ضمٌـ قمت٦ٌم، وىمد قمٚمٛمتؿ أين ًم٧ًم سم٠مضمٌٜمٙمؿ
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أصح٤مسمف يم٠ميمٚم٦م ضمزور ًمق اًمت٘مٞمٜم٤م، وم٘م٤مل قمت٦ٌم: ؾمتٕمٚمؿ ُمـ اجل٤ٌمن قمـ اسمـ قم٤ٌمس أن أسم٤م ضمٝمؾ ىم٤مل: إٟمام حمٛمد و

 اعمٗمًد ًم٘مقُمف، أُم٤م إين واهلل ٕرى ىمقُم٤ًم ييسمقٟمٙمؿ ضسم٤ًم يم٠من رؤوؾمٝمؿ إوم٤مقمل، ويم٠من وضمقهٝمؿ اًمًٞمقف.

 وصػ اعمٕمريم٦م: -

وم٘م٤مل:  –ويم٤من ذؾم٤ًم دء اخلٚمؼ  –ىمٌؾ أن يٌتدئ اًم٘مت٤مل ظمرج إؾمقد سمـ قمٌد إؾمد اعمخزوُمل 

اهلل ٕذسمـ ُمـ طمقوٝمؿ أو ٕهدُمٜمف أو ُٕمقشمـ دوٟمف، وشمّمدى ًمف محزة وضسمف ضسم٦م أـم٤مرت ىمدُمف أقم٤مهد 

سمٜمّمػ ؾم٤مىمف، صمؿ طم٤ٌم إمم احلقض ُميضم٤ًم سمدُم٤مئف ًمٞمؼم ىمًٛمف، وشمٌٕمف محزة وميسمف طمتك ىمتٚمف ذم احلقض، 

واطمدة هؿ ويم٤من هذا أو ىمتؾ أؿمٕمؾ اعمٕمريم٦م، وم٘مد ظمرج سمٕمده صمالصم٦م ُمـ ظمػم ومرؾم٤من ىمريش ويم٤مٟمقا ُمـ قم٤مئٚم٦م 

واًمقًمٞمد سمـ قمت٦ٌم، ومٚمام ظمرضمقا ُمـ اًمّمػ ـمٚمٌقا اعم٤ٌمرزة، ومخرج إًمٞمٝمؿ صمالصم٦م ُمـ  ،وأظمقه ؿمٞم٦ٌم ،قمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م

وقمٌد اهلل سمـ رواطم٦م، وم٘م٤مًمقا: ُمـ أٟمتؿ؟  ،وُمٕمقذ اسمٜم٤م احل٤مرث وأُمٝمام قمٗمراء ،قمقف وهؿ: ؿم٤ٌمب إٟمّم٤مر

٦م، وإٟمام ٟمريد سمٜمل قمٛمٜم٤م، صمؿ ٟم٤مدى ُمٜم٤مدهيؿ: ي٤م ىم٤مًمقا: رهط ُمـ إٟمّم٤مر، ىم٤مًمقا: أيمٗم٤مء يمرام، ُم٤م ًمٜم٤م سمٙمؿ طم٤مضم

وىمؿ ي٤م  ،: ىمؿ ي٤م قمٌٞمدة سمـ احل٤مرث، وىمؿ ي٤م محزة^وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،أظمرج إًمٞمٜم٤م أيمٗم٤مءٟم٤م ُمـ ىمقُمٜم٤م !حمٛمد

وقمٌٞمدة  ،قمكم، ومٚمام ىم٤مُمقا ودٟمقا ُمٜمٝمؿ، ىم٤مًمقا: ُمـ أٟمتؿ؟ وم٠مظمؼموهؿ وم٘م٤مًمقا: أٟمتؿ أيمٗم٤مء يمرام، ويم٤من محزة ًمِمٞم٦ٌم

ص٤مطمٌٞمٝمام، وأقم٤مٟم٤م قمٌٞمدة قمغم ىمتؾ قمت٦ٌم، واطمتٛمال وقمكم وقمكم ًمٚمقًمٞمد، وم٘متؾ محزة  ،ًمٕمت٦ٌم –ًـ ويم٤من يمٌػم اًم –

 قمٌٞمدة اًمذي أصمخٜمف قمت٦ٌم سم٤مجلراح، وُم٤مت سمٕمد أرسمٕم٦م أي٤مم قمٜمدُم٤م رضمع اعمًٚمٛمقن إمم اعمديٜم٦م.

ُمـ  وهبذا ص٤مرت اًمٌداي٦م ؾمٞمئ٦م قمغم اعمنميملم أذهٚمتٝمؿ وأذًمتٝمؿ، وم٠مرؾمٚمقا قمغم اعمًٚمٛملم ؾمٞماًل ُمٜمٝمٛمراً 

وهؿ ُمراسمٓمقن  ،ؾمٝم٤مُمٝمؿ، صمؿ اٟمدومٕمقا قمغم اعمًٚمٛملم اٟمدوم٤مع رضمؾ واطمد، وشمٚم٘مك اعمًٚمٛمقن هجقم اعمنميملم

ويم٤من هلذه اخلٓم٦م احلٙمٞمٛم٦م أصمر يمٌػم ذم شمٕمزيز ُمقىمػ  ،وايمتٗمقا سمرُمل اًمًٝم٤مم ^ذم ُمقاىمٕمٝمؿ سم٠مُمر رؾمقل اهلل 

 وذًمؽ ُمـ قمدة أُمقر: ،اعمًٚمٛملم وإوٕم٤مف ُمقىمػ اعمنميملم

 ُمـ اخلٞمؾ اًمتل ٓ سمد ُمـ وضمقده٤م ذم اهلجقم. ٚمٛملم يٙم٤مد خيٚمقأن ُمٕمًٙمر اعمً -1

 قمدد اعمًٚمٛملم ىمٚمٞمؾ وقمدد قمدوهؿ يمٌػم. -2

ٕن صٗمقف اعمًٚمٛملم  :وسمٚمغ اعمنميمقن ذم هجقُمٝمؿ اًمذروة وُمع ذًمؽ أوىمع هبؿ اعمًٚمٛمقن اًم٘متؾ

 مم٤م أوٕمػ مح٤مس قمدوهؿ وأص٤مسمف اإلطم٤ٌمط اًمِمديد. :فمٚم٧م ُمؽماص٦م وصم٤مسمت٦م سم٥ًٌم هذه اخلٓم٦م
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 ،إمم اًمٕمريش، ويم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أؿمد ُم٤م يٙمقن إؿمٗم٤مىم٤ًم قمغم اعمًٚمٛملم ^د رؾمقل اهلل وقم٤م

إمم اعمنميملم وهؿ أًمػ وأصح٤مسمف صمالصمامئ٦م  ^وم٘م٤مل: ٟمٔمر رؾمقل اهلل  :وىمد وصػ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذًمؽ

اًمٚمٝمؿ أٟمجز »سمرسمف: وشمًٕم٦م قمنمة، وم٤مؾمت٘مٌؾ ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اًم٘مٌٚم٦م صمؿ ُمد يده ومجٕمؾ هيتػ 

 شزم ُم٤م وقمدشمٜمل، اًمٚمٝمؿ آشمٜمل ُم٤م وقمدشمٜمل، اًمٚمٝمؿ إن هتٚمؽ هذه اًمٕمّم٤مسم٦م ُمـ أهؾ اإلؾمالم ومال شمٕمٌد ذم آرض

وم٠مشم٤مه أسمق سمٙمر وم٠مظمذ رداءه، وم٠مًم٘م٤مه  ،يديف ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م، طمتك ؾم٘مط رداؤه قمـ ُمٜمٙمٌٞمف ومام زال هيتػ سمرسمف ُم٤مداً 

يُمْؿ سم٠َِمًْمٍػ )) قمز وضمؾ: قمغم ُمٜمٙمٌٞمف، صمؿ اًمتزُمف ُمـ ورائف، وم٠مٟمزل اهلل ُٙمْؿ وَم٤مؾْمَتَج٤مَب ًَمُٙمْؿ َأينر مُمِده َتِٖمٞمُثقَن َرسمَّ ًْ إِْذ شَم

ـَ اعماَْلِئَٙم٦ِم ُُمْرِدوملِمَ  ؾمٞمٝمزم اجلٛمع »، وم٠مُمده اهلل سم٤معمالئٙم٦م، صمؿ ظمرج ُمـ اًمٕمريش وهق ي٘مقل: [9(]إٟمٗم٤مل:(ُِم

 .شويقًمقن اًمدسمر

ورُمك هب٤م ذم  شؿم٤مه٧م اًمقضمقه»٤م ىمريش، وىم٤مل: صمؿ أظمذ طمٗمٜم٦م ُمـ احلّم٤ٌمء ُمـ يد قمكم وم٤مؾمت٘مٌؾ هب

وضمقهٝمؿ، ومام يم٤من ُمـ أطمد ُمـ اعمنميملم إٓ أص٤مب قمٞمٜمف وُمٜمخريف وومٛمف ُمـ شمٚمؽ اًم٘مٌْم٦م، وذم ذًمؽ أٟمزل 

ٜم٤ًم إِنَّ اهللََّ ؾَم ))اهلل:  ًَ ٌْكِمَ اعم١ُْْمُِمٜملَِم ُِمٜمُْف سَمالًء طَم َـّ اهللََّ َرَُمك َوًمُِٞم
 ((ِٛمٞمٌع قَمٚمِٞمؿٌ َوَُم٤م َرَُمْٞم٧َم إِْذ َرَُمْٞم٧َم َوًَمٙمِ

، صمؿ ىم٤مل ٕصح٤مسمف: )ؿمدوا( ومٌدأ اعمًٚمٛمقن سم٤مهلجقم اعمْم٤مد سمٕمد أن ذه٧ٌم ىمقة هجامت [17]إٟمٗم٤مل:

وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م صٗمقف اعمًٚمٛملم اعمٜمٔمٛم٦م قمغم مجقع اعمنميملم اًمتل سمٕمثره٤م شمٙمرار اهلجامت  :وومؽم مح٤مؾمٝمؿ، اًمٕمدو

 ^إقمٜم٤مق. ومل يٙمتػ رؾمقل اهلل اًمٗم٤مؿمٚم٦م قمغم ُمرايمز اعمًٚمٛملم، ومجٕمٚمقا ي٘مٚمٌقن اًمّمٗمقف وي٘مٓمٕمقن 

وم٘مد ىم٤مل قمكم: ًم٘مد رأيتٜم٤م يقم سمدر وٟمحـ ٟمٚمقذ سمرؾمقل  :اًم٘مت٤ملذم وم٘مد ؿم٤مرك  ،سم٤مًمدقم٤مء واًمتحريض قمغم اجلٝم٤مد

 اهلل وهق أىمرسمٜم٤م ًمٚمٕمدو، ويم٤من ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس يقُمئذ سم٠مؾم٤ًم.

ضم٤مء قمـ  وسمٞمده اًمًٞمػ يذب سمف قمٜمف، وىمد ،ويم٤من ُمٕمف ص٤مطمٌف أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ذم اًمٕمريش وظم٤مرضمف

ُمـ أؿمجع اًمٜم٤مس؟ وم٘م٤مًمقا: أٟم٧م ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، وم٘م٤مل: إين ُم٤م  !وم٘م٤مل: ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس :قمكم أٟمف ظمٓم٥م ذات يقم

سم٤مرزت أطمدًا إٓ اٟمتّمٗم٧م ُمٜمف، وًمٙمـ هق أسمق سمٙمر، إٟم٤م ضمٕمٚمٜم٤م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمريِم٤ًم 

ًمئال هيقي إًمٞمف أطمد ُمـ اعمنميملم؟ ومقاهلل ُم٤مدٟم٤م ُمٜم٤م  وم٘مٚمٜم٤م: ُمـ يٙمقن ُمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

أطمد إٓ أسمق سمٙمر ؿم٤مهرًا سم٤مًمًٞمػ قمغم رأس رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ٓ هيقي إًمٞمف أطمد ُمـ 

 اعمنميملم إٓ أهقى إًمٞمف، ومٝمذا أؿمجع اًمٜم٤مس.
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ٓ يدري  -أي يً٘مط -صمؿ أيد اهلل اعمًٚمٛملم سم٤معمالئٙم٦م، وم٘مد ىم٤مل قمٙمرُم٦م: يم٤من يقُمئذ يٜمدر رأس اًمرضمؾ 

ُمـ ضسمف، وشمٜمدر يد اًمرضمؾ ٓ يدري ُمـ ضهب٤م، وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: سمٞمٜمام رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم يِمتد ذم أصمر 

رضمؾ ُمـ اعمنميملم أُم٤مُمف إذ ؾمٛمع ضسم٦م سم٤مًمًقط ومقىمف وصقت اًمٗم٤مرس ي٘مقل: أىمدم ي٤م طمٞمزوم، ومٜمٔمر إمم 

وؿمؼ وضمٝمف يميسم٦م اًمًقط،  -أي ضسمف -ومٜمٔمر إًمٞمف وم٢مذا هق ىمد ظمٓمؿ أٟمٗمف  :اعمنمك أُم٤مُمف ومخر ُمًتٚم٘مٞم٤مً 

 .صدىم٧م»وم٘م٤مل:  :وم٤مظمي ذًمؽ أمجع، ومج٤مء إٟمّم٤مري ومحدث سمذًمؽ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

وىم٤مل أسمق داود اعم٤مزين: إين ٕشمٌع رضماًل ُمـ اعمنميملم ٓضسمف إذ وىمع رأؾمف ىمٌؾ  شذًمؽ ُمـ ُمدد اًمًامء اًمث٤مًمث٦م

همػمي، وضم٤مء رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر سم٤مًمٕم٤ٌمس أؾمػمًا، وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمس: إن أن يّمؾ إًمٞمف ؾمٞمٗمل، ومٕمروم٧م أٟمف ىمد ىمتٚمف 

هذا واهلل ُم٤م أهين، ًم٘مد أهين رضمؾ أضمٚم٩م ُمـ أطمًـ اًمٜم٤مس وضمٝم٤ًم قمغم ومرس أسمٚمؼ، وُم٤م أراه ذم اًم٘مقم وم٘م٤مل 

 .شاؾمٙم٧م وم٘مد أيدك اهلل سمٛمٚمؽ يمريؿ»إٟمّم٤مري: أٟم٤م أهشمف ي٤م رؾمقل اهلل وم٘م٤مل: 

ُمـ أن ي٘مقم ىم٤مئده٤م أسمق   ومِمؾ ىمريش ذم هذه اعمٕمريم٦م، وسمدًٓ وىمد فمٝمرت سمٕمض إُم٤مرات اًمداًم٦م قمغم

ضمٝمؾ سم٤مٟٓمًح٤مب سمٌ٘مٞم٦م ضمٞمِمف طمٗم٤مفم٤ًم قمغم ىمقشمف اًمٕمًٙمري٦م، وم٢مٟمف سم٘مل قمغم قمٜم٤مده وُمٙم٤مسمرشمف طمٞم٨م يم٤من ي٘مقل: 

ٓ هيقًمٜمٙمؿ ىمتؾ قمت٦ٌم وؿمٞم٦ٌم واًمقًمٞمد، وم٢مهنؿ ىمد قمجٚمقا، ومقاًمالت واًمٕمزى ٓ ٟمرضمع طمتك ٟم٘مرهؿ سم٤محل٤ٌمل، وٓ 

وصم٧ٌم ُمٕمف مج٤مقم٦م  ،ُمٜمٙمؿ ىمتؾ ُمٜمٝمؿ رضماًل، وًمٙمـ ظمذوهؿ أظمذًا، طمتك ٟمٕمرومٝمؿ سمًقء صٜمٞمٕمٝمؿ أًمٗملم رضمالً 

ُمـ هٞمئ٦م أريم٤من طمرسمف ومٞمٝمؿ اسمٜمف قمٙمرُم٦م، وأظمذوا يذسمقن قمٜمف، وضسمقا طمقًمف ؾمٞم٤مضم٤ًم ُمـ ؾمٞمقومٝمؿ ًمٞمّمدوا يمؾ 

ومٔمٝمر  ؿ،ُمـ طم٤مول اًمقصقل إًمٞمف، وًمٙمـ اعمًٚمٛملم ؿمدوا قمٚمٞمٝمؿ ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م، طمتك ختغم احلرس قمـ ىم٤مئده

 هذا اًمٓم٤مهمٞم٦م، ورآه اعمًٚمٛمقن جيقل قمغم ومرؾمف، ومتٛمٙمٜم٧م ؾمٞمقف اإليامن ُمٜمف وم٠مؾم٘مٓمتف سيٕم٤ًم.

واىمؽمسم٧م اعمٕمريم٦م ُمـ  ،وازدادت قمالُم٤مت اخلذٓن واهلزيٛم٦م، وفمٝمرت سمقوقح قمغم اجلٞمش اًم٘مرر

هًا طمتك يمت٥م ومٌدأت مجقع اعمنميملم ذم اًمٗمرار، وم٠مظمذ اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقة ومتٛمٙمٜمقا ُمٜمٝمؿ ىمتاًل وأ :هن٤ميتٝم٤م

 اهلل ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمٜمٍم قمغم قمدوهؿ.

 ومقائد:

يم٤من قمت٦ٌم واسمٜمف وأظمقه ُمـ ظمػمة ومرؾم٤من ىمريش ىمت٤مًٓ وؿمج٤مقم٦م، وقمٜمدُم٤م ـمٚمٌقا اعم٤ٌمرزة ظمرج إًمٞمٝمؿ  -1

دام أهن٤م ذم ؾمٌٞمؾ رهب٤م، وًمق  جيقدون سم٤مًمٜمٗمس يم٠مهقن ُم٤م يٛمٚمٙمقن ُم٤م ،ؿم٤ٌمب ىمد خترضمقا ُمـ ُمدرؾم٦م اًمٜمٌقة
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قضمدٟم٤م أهنؿ ٓ خيتٚمٗمقن قمـ أوًمئؽ اًمِم٤ٌمب ذم ظمٚم٘مٝمؿ، وًمٙمـ ؾمؽمى اًمٗمرق قمٔمٞماًم ُمـ ٟمٔمرٟم٤م إمم ؿم٤ٌمسمٜم٤م أن ًم

 واًمٕمٛمؾ خمتٚمػ، واهلؿ خمتٚمػ. ،ضمٝم٤مت يمثػمة وم٤مهلدف خمتٚمػ

ذم اعمقىمػ اًم٤ًمسمؼ شمٕمج٥م ُمـ صمٜم٤مء ه١مٓء اًمٗمرؾم٤من اًمثالصم٦م قمغم ؿم٤ٌمب إٟمّم٤مر، طمٞم٨م ىم٤مًمقا: هؿ  -2

ُم٤م أطمقضمٜم٤م أن شمتٕمٚمؿ ُمـ هذا أن اًمٕمدل ُمع اًمٜم٤مس جي٥م أن أيمٗم٤مء يمرام ُمع ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًمٌٖمض واًمٕمداوة، و

 يٙمقن ذم أُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىمٌؾ همػمهؿ.

أٟمزل اهلل ضمٜمده ُمـ اًمًامء ٟمٍمة ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم عم٤م رأى ُمٜمٝمؿ طمًـ اإلؾمالم وصدق اإليامن،  -3

 ويمذًمؽ ٓ سمد أن ي٘مرٟمقا ُمع ذًمؽ اًمٕمٛمؾ سم٤مٕؾم٤ٌمب.

 رك ٓ يٙمقن سمٙمثرة اًمٕمدد ووومرة اًمًالح، وإٟمام يٙمقن سم٘مقة اإليامن وٟم٘م٤مء اًمٕم٘مٞمدة.إن اًمٜمٍم ذم اعمٕم٤م -4

 ٟمت٤مئ٩م اعمٕمريم٦م:

اؾمتِمٝمد ُمـ اعمًٚمٛملم يقم سمدر أرسمٕم٦م قمنم، ؾمت٦م ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وصمامٟمٞم٦م ُمـ إٟمّم٤مر. أُم٤م اعمنميمقن وم٘مد 

ط طمٞم٨م ىمتٚمٝمؿ ذم اًمٓمريؼ وقم٘م٦ٌم سمـ أيب ُمٕمٞم ،ىمتؾ ُمٜمٝمؿ ؾمٌٕمقن رضماًل، وآظمر ه١مٓء اًم٘متغم اًمٜمي سمـ احل٤مرث

وهج٤مء ًمإلؾمالم  ،ٟمٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٕمد أههؿ، وُم٤م ذًمؽ إٓ أهنؿ أيمثر اًمٜم٤مس يمٗمرًا وسمٖمٞم٤مً 

 سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، وأه ُمـ اعمنميملم ؾمٌٕمقن رضماًل. واؾمتٝمزاءً  ،وأهٚمف

 أطمداث ُمـ اعمٕمريم٦م: -

ديٜم٦م ه٤مضمر إًمٞمٝم٤م يمؾ ُمـ اؾمتٓم٤مع ذًمؽ ُمـ اعمًٚمٛملم ذم ُمٙم٦م، وطمٌس إمم اعم ^عم٤م ه٤مضمر رؾمقل اهلل  -1

قمٌد  :ُمٜمٝم٤م ،ُمـ يم٤من ُمْمٓمٝمدًا، ومل يًتٓمع ذًمؽ، ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك ـم٤مئٗم٦م أظمرى سم٘مٞم٧م ذم ُمٙم٦م شمًتخٗمل إؾمالُمٝم٤م

وأسمق ىمٞمس سمـ اًمقًمٞمد سمـ  ،وأسمق ىمٞمس سمـ اًمٗم٤ميمف ،واحل٤مرث سمـ زُمٕم٦م سمـ إؾمقد ،اهلل سمـ ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو

واًمٕم٤مص سمـ ُمٜمٌف، وم٠مظمرضمٝمؿ اعمنميمقن ُمٕمٝمؿ يقم سمدر، وم٠ميمثروا ؾمقاد  ،أُمٞم٦م سمـ ظمٚمػ وقمكم سمـ ،اعمٖمػمة

ىمريش قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، وم٠مُم٤م قمٌد اهلل سمـ ؾمٝمٞمؾ وم٘مد اٟمح٤مز ُمـ صػ اعمنميملم إمم 

نمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومِمٝمد ُمٕمف اعمٕمريم٦م، ويم٤من أطمد اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ٟم٤مًمقا هذا اًم

اًمٕمٔمٞمؿ وأُم٤م أظمرون ومٚمؿ يٗمٕمٚمقا ذًمؽ، وؿمٝمدوا اعمٕمريم٦م ذم صػ اعمنميملم، وىمد ىمتٚمقا مجٞمٕم٤ًم حت٧م راي٦م 

إِنَّ ))وأيمرهقا وم٤مؾمتٖمٗمروا هلؿ، ومٜمزل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،وم٘م٤مل اعمًٚمٛمقن: يم٤مٟمقا أصح٤مسمٜم٤م، ه١مٓء ُمًٚمٛمقن :اًمٙمٗمر
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ِٝمْؿ ىمَ  ًِ ٤مُهُؿ اعمَْالِئَٙم٦ُم فَم٤معمِِل َأٟمُٗم ـَ شَمَقومَّ ِذي ـْ َأْرُض اهللَِّ اًمَّ َتْْمَٕمِٗملَم ذِم إَْرِض ىَم٤مًُمقا َأمَلْ شَمُٙم ًْ ٤مًُمقا ومِٞمَؿ يُمٜمُتْؿ ىَم٤مًُمقا يُمٜم٤َّم ُُم

 .[97(]اًمٜم٤ًمء:(َواؾِمَٕم٦ًم وَمُتَٝم٤مضِمُروا ومِٞمَٝم٤م وَم٠ُمْوًَمِئَؽ َُم٠ْمَواُهْؿ ضَمَٝمٜمَُّؿ َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًما

وقمٜمدُم٤م ؾمٛمع ذًمؽ  شوإرض ىمقُمقا إمم ضمٜم٦م قمروٝم٤م اًمًٛمقات»ٕصح٤مسمف:  ^ىم٤مل رؾمقل اهلل  -2

 -أضمٜم٦م قمروٝم٤م اًمًٛمقات وإرض؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: سمٍخ سمٍخ  !: ي٤م رؾمقل اهللقمٛمػم سمـ احلامم إٟمّم٤مري ىم٤مل

سمخ سمخ، ىم٤مل: ٓ واهلل ي٤م  :: ُم٤م حيٛمٚمؽ قمغم ىمقل^وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  -يمٚمٛم٦م شم٘م٤مل ذم ُمقوع اًمٗمخر واإلقمج٤مب

ٟمؽ ُمـ أهٚمٝم٤م، وم٠مظمرج مترات ُمـ ىمرٟمف، ومجٕمؾ ي٠ميمؾ ُمٜمٝمـ، رؾمقل اهلل إٓ رضم٤مء أن أيمقن ُمـ أهٚمٝم٤م، ىم٤مل وم٢م

صمؿ ىم٤مل: ًمئـ أٟم٤م طمٞمٞم٧م طمتك آيمؾ مترايت هذه إهن٤م حلٞم٤مة ـمقيٚم٦م، ومرُمك سمام يم٤من ُمٕمف ُمـ اًمتٛمر صمؿ ىم٤مشمٚمٝمؿ طمتك 

 ىمتؾ.

سمٕمد اٟمتٝم٤مء اعمٕمريم٦م ُمر ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم سم٠مظمٞمف أيب قمزيز سمـ قمٛمػم اًمذي ظم٤مض اعمٕمريم٦م ود  -3

وم٘م٤مل ُمّمٕم٥م ًمألٟمّم٤مري: ؿمد يدك سمف، وم٢من أُمف ذات ُمت٤مع، وم٘م٤مل  :يدهٕٟمّم٤مر يِمد ااعمًٚمٛملم، ُمر سمف وأطمد 

 أظمل دوٟمؽ. -أي إٟمّم٤مري–أسمق قمزيز ٕظمٞمف ُمّمٕم٥م: أهذه وصٞمتؽ يب؟ وم٘م٤مل ُمّمٕم٥م: إٟمف 

أُمر صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٢مًم٘م٤مء ضمٞمػ اعمنميملم ذم اًم٘مٚمٞم٥م، وأظمذ قمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م ومًح٥م إمم  -4

ذم وضمف اسمٜمف أيب طمذيٗم٦م، وم٢مذا هق يمثٞم٥م ىمد شمٖمػم، وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م طمذيٗم٦م ًمٕمٚمؽ ىمد  ^ ومٜمٔمر رؾمقل اهللاًم٘مٚمٞم٥م، 

وًمٙمٜمل يمٜم٧م  ،دظمٚمؽ ُمـ ؿم٠من أسمٞمؽ رء؟ وم٘م٤مل: ٓ واهلل ي٤م رؾمقل اهلل، ُم٤م ؿمٙمٙم٧م ذم أيب وٓ ُمٍمقمف

أقمرف ُمـ أيب رأي٤م وطمٚماًم وومْماًل، ومٙمٜم٧م أرضمق أن هيديف ذًمؽ ًمإلؾمالم، ومٚمام رأي٧م ُم٤م أص٤مسمف وذيمرت ُم٤م 

 سمخػم وىم٤مل ًمف ظمػمًا. ^٤مت قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٗمر سمٕمد اًمذي يمٜم٧م أرضمق ًمف أطمزٟمٜمل ذًمؽ، ومدقم٤م ًمف رؾمقل اهلل ُم

 ومقائد:

ويٕمٔمؿ ذًمؽ قمٜمد شمٙمثػم ؾمقادهؿ سمام ي١مدي  ،يتْمح ًمٜم٤م ظمٓمقرة اًمٌ٘م٤مء سملم أفمٝمر اًمٙمٗم٤مر اعمح٤مرسملم -1

 ٚمٛملم.ًمٚمٛمًٚمٛملم، وشمزداد ظمٓمقرة إُمر قمٜمد إقم٤مٟمتٝمؿ قمغم اعمًإلوٕم٤مف اًمروح اعمٕمٜمقي٦م 

ضب قمٛمػم سمـ احلامم أروع إُمثٚم٦م ذم اإلهاع سم٤مًمتْمحٞم٦م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وضمٕمؾ آٟمتٔم٤مر ىمٚمٞماًل  -2

 ًمتٜم٤مول اًمثٛمرات شم٠مظمػمًا قمـ أداء هذا اًمقاضم٥م وشمراظمٞم٤ًم قمـ سمٚمقغ ٟمٕمٞمؿ أظمرة.

يرى ُمّمٕم٥م أظم٤مه ُم٘مٞمدًا ذم إه، ومٞمٔمـ إخ أن ُمّمٕم٥م ؾمٞمٕمٞمٜمف أو يِمٗمع ًمف، وإذا ُمّمٕم٥م حي٨م  -3
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 ُمٕمٚمٜم٤ًم سم٠مقمغم صقشمف أن راسمٓم٦م اإليامن هل أوصمؼ اًمٕمرى. :ٟمّم٤مري قمغم شمقصمٞمؼ أه أظمٞمفإ
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 همزوة أطمـد

 اعم٘مدُم٦م: -

يم٤مٟم٧م ُمٙم٦م حتؽمق همٞمٔم٤ًم ُمـ اعمًٚمٛملم مم٤م أص٤مهب٤م ذم ُمٕمريم٦م سمدر ُمـ ُم٠مؾم٤مة اهلزيٛم٦م وىمتؾ اًمّمٜم٤مديد 

ٟمقا ىمد ُمٜمٕمقا اًمٌٙم٤مء قمغم وإذاف، ويم٤مٟم٧م شمتحرك ومٞمٝم٤م ٟمزقم٤مت آٟمت٘م٤مم وأظمذ اًمث٠مر، طمتك إن ىمريِم٤ًم يم٤م

 ىمتالهؿ ذم سمدر، وُمٜمٕمقا ُمـ آؾمتٕمج٤مل ذم ومداء إؾم٤مرى طمتك ٓ يتٗمٓمـ اعمًٚمٛمقن إمم ُمدى طمزهنؿ.

 اًم٥ًٌم: -

سمٕمد قمزوة سمدر اشمٗم٘م٧م ىمريش قمغم أن شم٘مقم سمحرب ؿم٤مُمٚم٦م ود اعمًٚمٛملم ًمتٜمت٘مؿ هلزيٛمتٝم٤م، وُم٘متؾ 

 اعمٕمريم٦م. أذاومٝم٤م وومرؾم٤مهن٤م، وأظمذت ذم آؾمتٕمداد ًمٚمخقض ذم ُمثؾ هذه

 اعمٙم٤من: -

ىم٤مصدًا أطمد، وقمٜمدُم٤م وصؾ إمم ُمٙم٤من ي٘م٤مل ًمف )اًمِمٞمخ٤من( اؾمتٕمرض ظمرج اجلٞمش اعمًٚمؿ ُمـ اعمديٜم٦م 

ضمٞمِمف، صمؿ رد ُمـ اؾمتّمٖمره ومل يره ُمٓمٞم٘م٤ًم ًمٚم٘مت٤مل، وصغم هبذا اعمٙم٤من اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء، صمؿ  ^رؾمقل اهلل 

ًٛمك اًمِمقط صغم سمف اًمٗمجر، صمؿ ؾم٤مر سم٤مت ومٞمف، وىمٌؾ ـمٚمقع اًمٗمجر اٟمٓمٚمؼ اجلٞمش طمتك إذا وصؾ ُمٙم٤مٟم٤ًم ي

سمٓمريؼ ىمّمػم يٛمر سمحرة سمٜمل طم٤مرصم٦م وسمٛمزارقمٝمؿ، وأظمػمًا ٟمزل اجلٞمش قمٜمد ضمٌؾ أطمد و هق ضمٌؾ ي٘مع ؿمامل 

 يمؿ ُمـ اعمًجد اًمٜمٌقي.( 5.5)اعمديٜم٦م قمغم سمٕمد 

أُم٤م ضمٞمش اعمنميملم وم٘مد ؾم٤مر قمغم اًمٓمريؼ اًمٖمرسمٞم٦م اًمرئٞمًٞم٦م اعمٕمت٤مدة، طمتك اىمؽمب ُمـ اعمديٜم٦م ومًٚمؽ 

صمؿ اٟمحرف ُمٜمف يٛمٞمٜم٤ًم، طمتك ٟمزل ىمري٤ًٌم سمجٌؾ أطمد ذم ُمٙم٤من ي٘م٤مل ًمف قمٞمٜملم، صمؿ حترك  -وادي اًمٕم٘مٞمؼ -دي اًمقا

 اجلٞمش اعمٙمل سمٕمد هذا اإلقمداد اًمت٤مم ٟمحق اعمديٜم٦م.

 اًمت٤مريخ: -

 وىمٕم٧م همزوة أطمد يقم اًم٧ًٌم اخل٤مُمس قمنم ُمـ ؿمٝمر ؿمقال ُمـ اًمٕم٤مم اًمث٤مًم٨م ُمـ اهلجرة اًمٜمٌقي٦م.
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 :اًمتجٝمٞمزات اًمٕمًٙمري٦م

 اعمًٚمٛمقن()

 اًمٕمدد: -1

يم٤من اجلٞمش ُمٙمقٟم٤ًم ُمـ أًمػ ُم٘م٤مشمؾ، وًمٙمـ قمٜمدُم٤م وصؾ اجلٞمش إمم اًمِمقط مترد قمٚمٞمف قمٌد اهلل سمـ أيب 

حمتج٤ًم سم٠من اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ شمرك  :اعمٜم٤مومؼ، وم٤مٟمًح٥م سمٜمحق صمٚم٨م اجلٞمش )صمالصمامئ٦م( ُم٘م٤مشمؾ

اث آوٓمراب ذم ضمٞمش اعمًٚمٛملم قمغم ُمرأى رأيف وأـم٤مع همػمه، وٓ ؿمؽ أن اعم٘مّمد ُمـ هذا آٟمٕمزال إطمد

وُمًٛمع ُمـ قمدوهؿ، طمتك يٜمح٤مز قم٤مُم٦م اجلٞمش قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وشمٜمٝم٤مر ُمٕمٜمقي٤مت ُمـ 

سمٜمق –وم٘مد مه٧م ـم٤مئٗمت٤من  :يٌ٘مك ُمٕمف، سمٞمٜمام يتِمجع اًمٕمدو، ويم٤مد اعمٜم٤مومؼ يٜمجح ذم حت٘مٞمؼ سمٕمض ُم٤م هيدف إًمٞمف

أن شمٗمِمال وًمٙمـ اهلل شمقٓمه٤م ومثٌت٤م سمٕمد أن مهت٤م سم٤مًمرضمقع  –طم٤مرصم٦م ُمـ إوس، وسمٜمق ؾمٚمٛم٦م ُمـ اخلزرج

ِؾ ))وآٟمًح٤مب، وقمٜمٝمام ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ٧ْم ـَم٤مِئَٗمَت٤مِن ُِمٜمُْٙمْؿ َأْن شَمْٗمَِمال َواهللَُّ َوًمِٞمهُٝماَم َوقَمغَم اهللَِّ وَمْٚمَٞمَتَقيمَّ إِْذ مَهَّ

وؾمٚمؿ عم٤م ضم٤موز صمٜمٞم٦م اًمقداع رأى يمتٞم٦ٌم طمًٜم٦م  ، ويم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف[122(]آل قمٛمران:(اعم١ُْْمُِمٜمُقنَ 

اًمتًٚمٞمح ُمٜمٗمردة ؾمقاد اجلٞمش، وم٠ًمل قمٜمٝم٤م وم٠مظمؼم أهنؿ اًمٞمٝمقد ُمـ طمٚمٗم٤مء اخلزرج، يرهمٌقن اعم٤ًممه٦م ذم اًم٘مت٤مل 

 وم٠ًمل هؾ أؾمٚمٛمقا؟ وم٘م٤مل: ٓ، وم٠مسمك أن يًتٕملم سم٠مهؾ اًمٙمٗمر قمغم أهؾ اًمنمك. :ود اعمنميملم

  -ومقائد:

أيب يٜمٓمقي قمغم اؾمتٝم٤مٟم٦م سمٛمًت٘مٌؾ اإلؾمالم، وهمدر سمف ذم أطمرج ٓؿمؽ أن ومٕمؾ قمٌد اهلل سمـ  -1

وشمٚمؽ أسمرز ظمّم٤مئص أهؾ اًمٜمٗم٤مق، وم٤مًمدقمقة إمم اإلؾمالم ختتٚمط هب٤م دقمقات شمتٛمًح سم٤مإلؾمالم وهل  ،اًمٔمروف

 سمٕمٞمدة قمٜمف، وٓ ؿمؽ أن هذه اعمٕمريم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمٗمتـ شمٔمٝمر شمٚمؽ اًمدقمقات قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م.

قد اعمٜم٤موم٘ملم قمغم اظمتالف راي٤مهتؿ وؿمٕم٤مراهتؿ، ويٕمتٔمؿ ذًمؽ ُمـ أظمٓمر ُم٤م حيٞمط سم٤معمًٚمٛملم وضم -2

 ،اخلٓمر طم٤مل اؾمتامع اًمٌٕمض ُمـ اعم١مُمٜملم ًمدقم٤موهيؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمتل فم٤مهره٤م احلرص قمغم ىمْم٤مي٤م اعمًٚمٛملم

 وسم٤مـمٜمٝم٤م اًمدس واعمٙمر سم٤مإلؾمالم وأهٚمف، ُمثٚمام طمّمؾ ًمٌٜمل طم٤مرصم٦م وسمٜمل ؾمٚمٛم٦م.

وقمدوه يٗمقىمف سم٠موٕم٤مف، قمدة وقمت٤مدًا وُمع ذًمؽ اًمٗمرق اٟمٓمٚمؼ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ اعمديٜم٦م  -3
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إٓ أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أسمك أن ي٘مٌؾ آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٗمرىم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد ُمع ىمقة شمًٚمٞمحٝمؿ،وذًمؽ ُٕمقر 

ُمٜمٝم٤م: أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أراد أن يٙمقن ضمٞمِمف ُمـ اعم١مُمٜملم اعمقطمديـ اًمذيـ إذا دقمقا اهلل  ،قمديدة

وًمٞم٧ًم طمرسم٤ًم وـمٜمٞم٦م أو ىمقُمٞم٦م، ومٝمؾ ئمـ قم٤مىمؾ أن ب طمرب ديٜمٞم٦م، اًمديـ، يمام أن هذه احلر دقمقه خمٚمّملم ًمف

 ؾمٞم٘مدُمقن اًمٜمٗمس واًمٜمٗمٞمس دون اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف. -اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ–اًمٞمٝمقد 

 اًمٕمت٤مد: -2

 .مل يٙمـ ذم ضمٞمش اعمًٚمٛملم إٓ ُم٤مئ٦م درع ومخًقن ومرؾم٤مً 

 قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: اؾمتخ٤ٌمرات اًمٜمٌل صغم اهلل -3

ومٚمام حترك هذا اجلٞمش سمٕم٨م اًمٕم٤ٌمس  ،يم٤من اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م يرىم٥م طمريم٤مت ىمريش اًمٕمًٙمري٦م

رؾم٤مًم٦م ُمًتٕمجٚم٦م إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، ضم٤مء ومٞمٝم٤م مجٞمع شمٗم٤مصٞمؾ اجلٞمش، وؾمٚمٛم٧م اًمرؾم٤مًم٦م إمم 

غم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أيب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وهق ذم ُمًجد ىم٤ٌمء، وىمرأ اًمرؾم٤مًم٦م قم

 وقم٤مد ُمنقم٤ًم إمم اعمديٜم٦م، وشم٤ٌمدل اًمرأي ُمع ىم٤مدة اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر. ،سمـ يمٕم٥م وم٠مُمره سم٤مًمٙمتامن

 غم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ٕصح٤مسمف:ُمِم٤مورة اًمٜمٌل ص -4

ًمّمحٞمح، اضمتامقم٤ًم ُمع ىم٤مدة اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ًمت٤ٌمدل اًمرأي واظمتٞم٤مر اعمقىمػ ا ^قم٘مد رؾمقل اهلل 

إين ىمد رأي٧م واهلل ظمػمًا، رأي٧م سم٘مرًا يذسمح، ورأي٧م ذم ذسم٤مب ؾمٞمٗمل صمٚماًم، »وأظمؼمهؿ قمـ رؤي٤م رآه٤م، ىم٤مل: 

وشم٠مول اًمٌ٘مر سمٜمٗمر ُمـ أصح٤مسمف ي٘متٚمقن، وشم٠مول اًمثٚمٛم٦م ذم ؾمٞمٗمف  ،شورأي٧م أين أدظمٚم٧م يدي ذم درع طمّمٞمٜم٦م

ح٤مسمتف أن ٓ خيرضمقا ُمـ اعمديٜم٦م وأن سمرضمؾ يّم٤مب ُمـ أهؾ سمٞمتف، وشم٠مول اًمدرع سم٤معمديٜم٦م، صمؿ ىمدم رأيف إمم ص

يتحّمٜمقا هب٤م، وم٢من أىم٤مم اعمنميمقن سمٛمٕمًٙمرهؿ أىم٤مُمقا سمنم ُم٘م٤مم وسمٖمػم ضمدوى، وإن دظمٚمقا اعمديٜم٦م ىم٤مشمٚمٝمؿ 

اعمًٚمٛمقن قمغم أومقاه إزىم٦م، واًمٜم٤ًمء ُمـ ومقق اًمٌٞمقت، ويم٤من هذا اًمرأي، وواوم٘مف قمغم هذا اًمرأي قمٌد اهلل سمـ 

وىمد أؿم٤مر مج٤مقم٦م ُمـ ومْمالء اًمّمح٤مسم٦م ممـ وم٤مشمف اخلروج يقم سمدر قمغم اًمٜمٌل  –رأس اعمٜم٤موم٘ملم  –أيب سمـ ؾمٚمقل 

محزة سمـ قمٌد  :صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٤مخلروج، وأسوا قمٚمٞمف ذم ذًمؽ، ويم٤من ذم ُم٘مدُم٦م ه١مٓء اعمتحٛمًلم

اعمٓمٚم٥م، ورومض رأي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أُم٤مم رأي إهمٚمٌٞم٦م، واؾمت٘مر اًمرأي قمغم اخلروج 

أسمق  :ُمـ اعمديٜم٦م، وذم اجلٛمٕم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ىمٌؾ يقم اًم٘مت٤مل دظمؾ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٞمتف وُمٕمف ص٤مطم٤ٌمه
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وقمٛمر، صمؿ أًم٤ًٌمه درقمف وقمامُمتف وشم٘مٚمد اًمًٞمػ صمؿ ظمرج قمغم اًمٜم٤مس، ويم٤من اًمٜم٤مس يٜمتٔمرون ظمروضمف،  ،سمٙمر

وج، ومردوا إُمر إًمٞمف، قمغم اخلر ^وىمد ىم٤مل هلؿ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ وأؾمٞمد سمـ طمْمػم: اؾمتٙمرهتؿ رؾمقل اهلل 

ُم٤م يم٤من ًمٜم٤م أن ٟمخ٤مًمٗمؽ وم٤مصٜمع ُم٤م ؿمئ٧م، إن  !ومٜمدُمقا مجٞمٕم٤ًم قمغم ُم٤م صٜمٕمقا، ومٚمام ظمرج ىم٤مًمقا ًمف: ي٤م رؾمقل اهلل

أن  -وهل اًمدرع-ُمتف ُم٤م يٜمٌٖمل ًمٜمٌل إذا ًمٌس ٓ»: ^أطم٧ٌٌم أن متٙم٨م سم٤معمديٜم٦م وم٤مومٕمؾ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 يْمٕمٝم٤م طمتك حيٙمؿ اهلل سمٞمٜمف وسملم قمدوه.

  -:وم٤مئدشم٤من

ىم٤مم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٛمِم٤مورة أصح٤مسمف، صمؿ أظمذ سمرأي أيمثرهؿ ُمـ أن رأيف قمغم  -1

وًمٙمـ اًمٙمثػم  ،وُم٤م هذا إٓ شمٕمقيد ُٕمتف قمغم ُمثؾ هذا إُمرسمٜم٤مء قمغم رؤي٤م ٟمٌقي٦م ٓ ُمري٦م ومٞمٝم٤م،  :ظمالف ذًمؽ

أهن٤م شمٜم٘مص ُمـ ىمدره وحتط ُمـ ىمٞمٛمتف، ُمـ اًمٜم٤مس خيٚمقن هبذا ومتجد اًمٌٕمض راومْم٤ًم ُمٌدأ آؾمتِم٤مرة فمٜم٤ًم ُمٜمف 

واًمٌٕمض أظمر ي٘مقم سم٤مٓؾمتِم٤مرة اًمِمٙمٚمٞم٦م ويتٛمًؽ سمرأيف، وهٜم٤مك آظمرون ي٘مقُمقن سم٤مؾمتِم٤مرة ُمـ ًمٞمس أهاًل 

 ًمذًمؽ.

إسار قمٌد اهلل سمـ أيب قمغم رأي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ًمٞمس طم٤ًٌم ذم رؾمقل اهلل صغم  -2

وإٟمام رهم٦ٌم ذم اًم٘مْم٤مء قمغم اًمرؾم٤مًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، طمٞم٨م يًٝمؾ قمٚمٞمف اهلروب ُمـ اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أو ذم رأيف، 

اعمقاضمٝم٦م دون أن يٕمٚمؿ سمف أطمد، يمام أن اخلٞم٤مٟم٦م داظمؾ اعمديٜم٦م أظمٓمر قمغم اعمًٚمٛملم ُمـ همػمه٤م، طمٞم٨م يٙمقن 

إُم٦م ٓ سمد هل٤م ُمـ فم٤مهر  اسمٕمض اًمدقم٤موى اًمتل يٓمٚم٘مٝم٤م ُمٜم٤موم٘مق وهٙمذااجلٞمش ُمٜمِمٖماًل سم٤مًمٕمدو اخل٤مرضمل، 

 ـ يراد ُمٜمف ظمدُم٦م ىمْم٤مي٤م إُم٦م، وًمٙمـ سم٤مـمٜمٝم٤م وطم٘مٞم٘متٝم٤م هدم اًمديـ ويمن ؿمقيمتف.طمً

 شمقزيع اعمٝم٤مم: -5

ر، وم٘مٌؾ ىمدوم ٓماجلٞمش اًمقصمٜمل رشمٌقا أُمقرهؿ سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ اخلضمٞمش قمٜمدُم٤م قمٚمؿ اعمًٚمٛمقن سم٘مدوم 

حراؾم٦م وأؾمٞمد سمـ طمْمػم، وؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة سم  -ومٞمٝمؿ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ–ضمٞمش اًمٕمدو ىم٤مُم٧م ُمٗمرزة ُمـ إٟمّم٤مر 

، ومٙم٤مٟمقا يٌٞمتقن قمغم سم٤مسمف وقمٚمٞمٝمؿ اًمًالح، وىم٤مُم٧م قمغم ُمداظمؾ اعمديٜم٦م جمٛمققم٤مت حترؾمٝم٤م ^رؾمقل اهلل 

ظمقوم٤ًم ُمـ أن ي١مظمذوا قمغم همرة، وىم٤مُم٧م دوري٤مت ُمـ اعمًٚمٛملم ٓيمتِم٤مف حتريم٤مت اًمٕمدو شمتجقل طمقل 

إمم أرض  ^اهلل اًمٓمرق اًمتل حيتٛمؾ أن يًٚمٙمٝم٤م اعمنميمقن ًمإلهم٤مرة قمغم اعمًٚمٛملم، وقمٜمدُم٤م اٟمٓمٚمؼ رؾمقل 
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 اعمٕمريم٦م ىمًؿ ضمٞمِمف إمم صمالث يمت٤مئ٥م:

 يمتٞم٦ٌم اعمٝم٤مضمريـ، وأقمٓمك ًمقاءه٤م ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم. -1

 يمتٞم٦ٌم إوس ُمـ إٟمّم٤مر، وأقمٓمك ًمقاءه٤م أؾمٞمد سمـ طمْمػم. -2

 يمتٞم٦ٌم اخلزرج ُمـ إٟمّم٤مر، وأقمٓمك ًمقاءه٤م احل٤ٌمب سمـ اعمٜمذر. -3

 اخلٓمط اًمٕمًٙمري٦م: -6 

صٗمقوم٤ًم ًمٚم٘مت٤مل، وم٤مٟمتخ٥م ُمٜمٝمؿ جمٛمققم٦م ُمـ اًمرُم٤مة اعم٤مهريـ، ىمقاُمٝم٤م  ضمٞمِمف، وهٞم٠مهؿ ^قم٠ٌم رؾمقل اهلل 

وأقمٓمك ىمٞم٤مدهت٤م ًمٕمٌد اهلل سمـ ضمٌػم سمـ اًمٜمٕمامن إٟمّم٤مري، وأُمرهؿ سم٤مًمتٛمريمز قمغم ضمٌؾ ي٘مع  ،مخًقن ُم٘م٤مشمالً 

اًمرُم٤مة ضمٜمقب ذق ُمٕمًٙمر اعمًٚمٛملم قمغم سمٕمد وقمرف ومٞمام سمٕمد سمجٌؾ  ،قمغم اًمْمٗم٦م اجلٜمقسمٞم٦م ُمـ وادي ىمٜم٤مة

٤مئ٦م ومخًلم ُمؽمًا ُمـ ُم٘مر اجلٞمش اإلؾمالُمل، وذًمؽ طمتك يًدوا اًمٓمريؼ اًمقطمٞمد اًمتل يم٤من ُمـ ظمالًمف طمقازم ُم

يٛمٙمـ ًمٗمرؾم٤من اعمنميملم أن يتًٚمٚمقا ُمـ ورائف إمم صٗمقف اعمًٚمٛملم، وي٘مقُمقا سمحريم٤مت آًمتٗم٤مف وقمٛمٚمٞم٦م 

ًمزسمػم سمـ اًمٕمقام، ي٤ًمٟمده اًمتٓمقيؼ، أُم٤م سم٘مٞم٦م اجلٞمش وم٘مد ضمٕمؾ قمغم اعمٞمٛمٜم٦م اعمٜمذر سمـ قمٛمرو، وضمٕمؾ قمغم اعمٞمنة ا

اعم٘مداد سمـ إؾمقد، وويمؾ إمم اًمزسمػم ُمٝمٛم٦م اًمّمٛمقد ذم وضمف ومرؾم٤من ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد، وضمٕمؾ ذم ُم٘مدُم٦م 

، واًمذيـ يقزٟمقن سم٤مٔٓف، اًمّمٗمقف ٟمخ٦ٌم ُمـ ؿمجٕم٤من اعمًٚمٛملم ورضم٤مٓهتؿ اعمِمٝمقريـ سم٤مًمٜمجدة واًم٤ًٌمًم٦م

ُمـ ُمٞمدان اعمٕمريم٦م، ُمع أٟمف ٟمزل ومٞمف سمٕمد اًمٕمدو، وم٘مد اطمتؾ اجلٞمش أومْمؾ ُمقوع  ،وًم٘مد يم٤مٟم٧م ظمٓم٦م دىمٞم٘م٦م ضمداً 

ومحك ُمٞمنشمف وفمٝمره طملم حيتدم اًم٘مت٤مل سمًد اًمثٚمٛم٦م اًمقطمٞمدة اًمتل  ،وم٘مد محك فمٝمره ويٛمٞمٜمف سم٤مرشمٗم٤مقم٤مت اجلٌؾ

يم٤مٟم٧م شمقضمد ذم ضم٤مٟم٥م اجلٞمش اإلؾمالُمل، واظمت٤مر عمٕمًٙمره ُمقوٕم٤ًم ُمرشمٗمٕم٤ًم حيتٛمل سمف إذا ٟمزًم٧م اهلزيٛم٦م 

، ويٚمحؼ ُمع ذًمؽ ظم٤ًمئر وم٤مدطم٦م سم٠مقمدائف إن أرادوا اطمتالل ُمٕمًٙمره وشم٘مدُمقا سم٤معمًٚمٛملم وٓ يٚمتجئ اًمٗمرار

وأجل٠م أقمداءه إمم ىمٌقل ُمقوع ُمٜمخٗمض يّمٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ ضمدًا أن حيّمٚمقا قمغم رء ُمـ ومقائد اًمٗمتح إن  ،إًمٞمف

 يم٤مٟم٧م اًمٖمٚم٦ٌم هلؿ، ويّمٕم٥م اإلومالت ُمـ اعمًٚمٛملم اعمٓم٤مرديـ إن يم٤مٟم٧م اًمٖمٚم٦ٌم ًمٚمٛمًٚمٛملم.

 إواُمر اًمٜمٝم٤مئٞم٦م: -7

هنك اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اًمٜم٤مس قمـ اًمٌدء ذم اًم٘مت٤مل طمتك ي٠مُمرهؿ، وطمرض  -1

أصح٤مسمف قمغم اًم٘مت٤مل وطمْمٝمؿ قمغم اًمّمؼم قمٜمد اًمٚم٘م٤مء، وأظمذ يٜمٗم٨م روح احلامؾم٦م ذم أصح٤مسمف طمتك ضمرد ؾمٞمٗم٤ًم 
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أيب ـم٤مًم٥م، ُمٜمٝمؿ قمكم سمـ –وم٘م٤مم إًمٞمف رضم٤مل ًمٞم٠مظمذوه  شُمـ ي٠مظمذ هذا اًمًٞمػ سمح٘مف؟»سم٤مشمرًا وٟم٤مدى أصح٤مسمف: 

واًمزسمػم سمـ اًمٕمقام، وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، طمتك ىم٤مم إًمٞمف أسمق دضم٤مٟم٦م ؾمامك سمـ ظمرؿم٦م، وم٘م٤مل: وُم٤م طم٘مف ي٤م رؾمقل 

 أٟم٤م آظمذه سمح٘مف ي٤م رؾمقل اهلل وم٠مقمٓم٤مه إي٤مه. ىم٤مل: ،شب سمف وضمقه اًمٕمدو طمتك يٜمحٜملأن شمي»اهلل؟ ىم٤مل: 

اٟمْمح »وآًمف وؾمٚمؿ ًم٘م٤مئد اًمرُم٤مة:  ُمـ إواُمر اًمّم٤مدرة ىمٌؾ اعمٕمريم٦م ُم٤م ىم٤مًمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف -2

سم٤مًمٜمٌؾ، ٓ ي٠مشمقن ُمـ ظمٚمٗمٜم٤م إن يم٤مٟم٧م ًمٜم٤م أو قمٚمٞمٜم٤م وم٤مصم٧ٌم ُمٙم٤مٟمؽ ٓ ٟم١مشملم ُمـ ىمٌٚمؽ، صمؿ ىم٤مل ًمٚمرُم٤مة: اخلٞمؾ قمٜم٤م 

وذم رواي٦م اًمٌخ٤مري أٟمف  شامحقا فمٝمقرٟم٤م، وم٢من رأيتٛمقٟم٤م ٟم٘متؾ ٓ شمٜمٍموٟم٤م، وإن رأيتٛمقٟم٤م ىمد همٜمٛمٜم٤م ومال شمنميمقٟم٤م

ٜم٤م اًمٓمػم ومال شمؼمطمقا ُمٙم٤مٟمٙمؿ هذا طمتك أرؾمؾ إًمٞمٙمؿ، وإن رأيتٛمقٟم٤م هزُمٜم٤م اًم٘مقم، إن رأيتٛمقٟم٤م ختٓمٗم»ىم٤مل: 

 .شووـم٠مٟم٤مهؿ، ومال شمؼمطمقا طمتك أرؾمؾ إًمٞمٙمؿ

 :اًمتجٝمٞمزات اًمٕمًٙمري٦م

 )اعمنميمقن(

 اًمٕمدد: -1

ومتح٧م ىمريش سم٤مب اًمتٓمقع ًمٙمؾ ُمـ أطم٥م اعم٤ًممه٦م ذم همزو اعمًٚمٛملم ُمـ إطم٤مسمٞمش ويمٜم٤مٟم٦م وأهؾ 

ٜم٦م يم٤مٟم٧م ُمٙم٦م ىمد اؾمتٙمٛمٚم٧م قمدهت٤م، واضمتٛمع إًمٞمٝم٤م ُمـ اعمنميملم صمالصم٦م آٓف ُم٘م٤مشمؾ هت٤مُم٦م، وعم٤م اؾمتدارت اًمً

ُمـ ىمريش واحلٚمٗم٤مء وإطم٤مسمٞمش، ورأى ىم٤مدة ىمريش أن يًتّمحٌقا ُمٕمٝمؿ اًمٜم٤ًمء، طمتك يٙمقن ذًمؽ أسمٚمغ ذم 

 اؾمتامشم٦م اًمرضم٤مل دون أن شمّم٤مب طمرُم٤مهتؿ وأقمراوٝمؿ، ويم٤من قمدد اًمٜمًقة مخس قمنمة اُمرأة.

اًمٙمٗم٤مر ُمـ شمِمت٧م ومتزق إٓ أٟمف طمّمؾ سمٞمٜمٝمؿ إًمٗم٦م وآضمتامع ًم٘مت٤مل اعمًٚمٛملم، وم٤مئدة: رهمؿ ُم٤م سملم 

وهذه اًمّمقر شمٙمرر قمغم ُمر اًمٕمّمقر  ،مجٕمٝمؿ قمغم ذًمؽ يمرهٝمؿ إؾمقد، وطم٘مدهؿ اًمدوملم قمغم هذا اًمديـ

 واًمدهقر.

  -اإلقمداد اعمٕمٜمقي:

أن صٗمقان سمـ  اؾمتخدُم٧م ىمريش ـمرىم٤ًم قمديدة إلذيم٤مء احل٘مد ذم ٟمٗمقس اًمٕمرب قمغم اعمًٚمٛملم، طمتك

إن رضمع قمـ اًمٖمزوة  فأُمٞم٦م أهمرى أسم٤م قمزة اًمِم٤مقمر قمغم أن ي٘مقم سمتحريض اًم٘م٤ٌمئؾ ود اعمًٚمٛملم، وقم٤مهده أٟم
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، وأـمٚمؼ ^طمٞم٤ًم يٖمٜمٞمف، وإن يم٤من ُمٞمت٤ًم يمٗمؾ سمٜم٤مشمف، ويم٤من أسمق قمزة ىمد أه ذم همزوة سمدر ومٛمـ قمٚمٞمف رؾمقل اهلل 

أسمق قمزة سمتحريض اًم٘م٤ٌمئؾ سم٠مؿمٕم٤مره اًمتل يم٤مٟم٧م  هاطمف سمٖمػم ومدي٦م، وأظمذ ُمٜمف اًمٕمٝمد سم٠من ٓ ي٘مقم وده، وم٘م٤مم

 شمِمٕمؾ طم٘مدهؿ، يمام اظمت٤مروا ؿم٤مقمرًا آظمر، وهق ُم٤ًمومع سمـ قمٌد ُمٜم٤مف اجلٛمحل، ًمٜمٗمس اعمٝمٛم٦م.

 متقيـ اجلٞمش: -4

اطمتجزت ىمريش اًمٕمػم اًمتل يم٤من ىمد ٟمج٤م هب٤م أسمق ؾمٗمٞم٤من واًمتل يم٤مٟم٧م ؾم٤ًٌٌم عمٕمريم٦م سمدر، وـمٚمٌقا ُمـ 

 طمرب اعمًٚمٛملم وم٠مضم٤مسمقا ًمذًمؽ، وم٤ٌمقمقه٤م، ويم٤مٟم٧م أًمػ سمٕمػم، واعم٤مل أصح٤مهب٤م أن يٕمٞمٜمقهؿ هبذا اعم٤مل قمغم

 مخًقن أًمػ ديٜم٤مر، يمذًمؽ ومتح٧م سم٤مب اعم٤ًمقمدات اعم٤مًمٞم٦م عمـ أراد أن يِم٤مرك ذم هذه احلرب اعم٘مدؾم٦م.

 شمقزيع اعمٝم٤مم: -5

 قمٜمد اٟمٓمالق اجلٞمش ُمـ ُمٙم٦م يم٤مٟم٧م اًم٘مٞم٤مدة اًمٕم٤مُم٦م إمم أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب، وىمٞم٤مدة اًمٗمرؾم٤من إمم ظم٤مًمد

وىمٌؾ اعمٕمريم٦م أصٌح اًمؽمشمٞم٥م قمغم  سمـ اًمقًمٞمد يٕم٤موٟمف قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ، أُم٤م اًمٚمقاء ومٙم٤من إمم سمٜمل قمٌد اًمدار،

وضمٕمٚمقا قمغم اعمٞمٛمٜم٦م ظم٤مًمد سمـ  ،اًمقوع أيت: يم٤مٟم٧م اًم٘مٞم٤مدة اًمٕم٤مُم٦م إمم أيب ؾمٗمٞم٤من اًمذي متريمز ذم ىمٚم٥م اجلٞمش

سمـ أُمٞم٦م، وقمغم رُم٤مة اًمٜمٌؾ قمٌد اهلل سمـ أيب  وقمغم اعمٞمنة قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ، وقمغم اعمِم٤مة صٗمقان ،اًمقًمٞمد

 رسمٞمٕم٦م، أُم٤م اًمٚمقاء ومٙم٤من إمم جمٛمققم٦م ُمـ سمٜمل قمٌد اًمدار.

  اًمٚمحٔم٤مت إظمػمة ىمٌؾ اًم٘مت٤مل:

ىمريش سمٛمح٤موًمتلم ظمٓمػمشملم ًمتٗمريؼ صٗمقف اعمًٚمٛملم وإوٕم٤مومٝمؿ، ويم٤مٟم٧م يمٚمت٤ممه٤م ُمتجٝمتلم إمم ىم٤مُم٧م 

 إٟمّم٤مر:

)ظمٚمقا سمٞمٜمٜم٤م وسملم اسمـ قمٛمٜم٤م( ومٜمٜمٍمف قمٜمٙمؿ ومال طم٤مضم٦م ًمٜم٤م  أرؾمؾ أسمق ؾمٗمٞم٤من إمم إٟمّم٤مر ي٘مقل هلؿ: -1

 إمم ىمت٤مًمٙمؿ( وًمٙمـ رد قمٚمٞمف إٟمّم٤مر وأؾمٛمٕمقه ُم٤م يٙمره، وومِمٚم٧م ظمٓمتف اًمتل يم٤مٟم٧م يراد ُمٜمٝم٤م شمٗمريؼ اًمّمػ.

اًمٗم٤مؾمؼ،  ^ويم٤من يًٛمك اًمراه٥م ومًامه رؾمقل اهلل  –ظمرج قمٛمٞمؾ ظم٤مئـ يًٛمك أسم٤م قم٤مُمر اًمٗم٤مؾمؼ  -2

سم٤مًمٕمداوة ومخرج ُمـ اعمديٜم٦م وذه٥م إمم ىمريش ي١مًمٌٝمؿ  ^وضم٤مهر رؾمقل اهلل  ،ويم٤من رأس إوس ذم اجل٤مهٚمٞم٦م

أٟم٤م أسمق  !ي٤م ُمٕمنم إوس :وىم٤مل ،قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، ومٜم٤مدى ىمقُمف وشمٕمرف قمٚمٞمٝمؿ



  

62 

٤مًٓ قم٤مُمر، وم٘م٤مًمقا: ٓ أٟمٕمؿ اهلل سمؽ قمٞمٜم٤ًم ي٤م وم٤مؾمؼ، وم٘م٤مل: ًم٘مد أص٤مب ىمقُمل سمٕمدي ذ، ومٚمام سمدأ اًم٘مت٤مل ىم٤مشمٚمٝمؿ ىمت

 ؿمديدًا ورُم٤مهؿ سم٤محلج٤مرة.

 وم٤مئدة:

أن اًمٜمٍم واًمتٛمٙملم هلذه إُم٦م يٙمقن سم٤مضمتامقمٝم٤م قمغم ديـ  :وم٘مف أقمداؤٟم٤م حل٘مٞم٘م٦م ُمٝمٛم٦م شم٘مقم قمغم أؾم٤مس

اهلل، وأن ظمذٓهن٤م وصٖم٤مره٤م حيّمؾ سم٤مٓومؽماق وآظمتالف، ومًٕمك أسمق ؾمٗمٞم٤من ًمتح٘مٞمؼ هذا إُمر ُمـ ظمالل 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، أو ُمـ ظمالل إىمٜم٤مقمٝمؿ سمًٞمد ُمـ  شمذيمػم إٟمّم٤مر سم٤مًمٕمالىم٦م سملم ىمريش ورؾمقل

 ؾم٤مداهتؿ.

  -وصػ اعمٕمريم٦م:

يم٤من أول وىمقد اعمٕمريم٦م طم٤مُمؾ ًمقاء اعمنميملم ـمٚمح٦م سمـ أيب ـمٚمح٦م اًمٕمٌدري، ويم٤من ُمـ أؿمجع ومرؾم٤من 

س ىمريش، يًٛمٞمف اعمًٚمٛمقن يمٌش اًمٙمتٞم٦ٌم، ظمرج وهق رايم٥م قمغم مجؾ، يدقمق إمم اعم٤ٌمرزة، وم٠مطمجؿ قمٜمف اًمٜم٤م

ًمٗمرط ؿمج٤مقمتف، وًمٙمـ شم٘مدم إًمٞمف اًمزسمػم ومل يٛمٝمٚمف سمؾ وصم٥م وصم٦ٌم إؾمد، طمتك سقمف قمغم مجٚمف وم٠مًم٘م٤مه قمٜمف 

 وذسمحف سمًٞمٗمف، ورأى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ هذا اًمٍماع اًمرائع، ومٙمؼم ويمؼم اعمًٚمٛمقن.

 

 [همزوة أطمد ظم٤مرـم٦م]

 

اعمٕمريم٦م  ؾ ٟم٘مٓم٦م ُمـ ٟم٘م٤مط اعمٞمدان، ويم٤من صم٘مؾصمؿ اٟمدًمٕم٧م ٟمػمان اعمٕمريم٦م، واؿمتد اًم٘مت٤مل سملم اًمٗمري٘ملم ذم يم

يدور طمقل ًمقاء اعمنميملم، ىمد شمٕم٤مىم٥م سمٜمق قمٌد اًمدار حلٛمؾ اًمٚمقاء سمٕمد ىمتؾ ىم٤مئدهؿ ـمٚمح٦م سمـ أيب ـمٚمح٦م، طمتك 

–سمٚمغ قمددهؿ قمنمة أسمٞمدوا قمـ آظمرهؿ، ومل يٌؼ ُمٜمٝمؿ أطمد حيٛمؾ اًمٚمقاء، ومت٘مدم همالم هلؿ طمٌٌم اؾمٛمف 

اًمِمج٤مقم٦م واًمث٤ٌمت ُم٤م وم٤مق سمف محٚم٦م اًمٚمقاء اًمذيـ ىمتٚمقا ىمٌٚمف، وم٘مد  ومحٛمؾ اًمٚمقاء وأسمدى ُمـ صٜمقف -صقاب

ىم٤مشمؾ طمتك ىمٓمٕم٧م يداه، ومؼمك قمغم اًمٚمقاء سمّمدره وقمٜم٘مف، ًمئال يً٘مط طمتك ىمتؾ وهق ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ هؾ 

أقمذرت؟ أي قمذرت، وسمٕمد أن ىمتؾ هذا اًمٖمالم ؾم٘مط اًمٚمقاء قمغم إرض، ومل يٌؼ أطمد حيٛمٚمف، وذم أصمٜم٤مء 
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طمتك اجلٌٜم٤مء، وفمؾ اعمًٚمٛمقن ُمًٞمٓمريـ قمغم اعمقىمػ يمٚمف،  فىمتؾ أؾمد اهلل محزة ىمتٚم اًم٘مت٤مل متٙمـ وطمٌم ُمـ

ضمٝمده٤م ًمًد هجقم  اعمنميملم، وأظمذت صٗمقومٝمؿ شمتٗمرق، وسمٕمد أن سمذًم٧م ىمريش أىمَمظم٤مرت قمزائؿ أسمٓم٤مل 

اعمًٚمٛملم أطم٧ًم سم٤مًمٕمجز، طمتك مل جيؽمئ أطمد ُمٜمٝم٤م أن يدٟمق ُمـ ًمقائٝم٤م، اًمذي ؾم٘مط وم٠مظمذت ذم آٟمًح٤مب 

، وشمٌٕمٝمؿ اعمًٚمٛمقن يْمٕمقن ومٞمٝمؿ اًمًالح، ويٜمتٝمٌقن اًمٖمٜم٤مئؿ، واٟمٙمِمػ ُمٕمًٙمر اعمنميملم طمتك رأى واًمٗمرار

 اعمًٚمٛمقن ٟم٤ًمء اعمنميملم ه٤مرسم٤مت إمم اجلٌؾ وىمد سمدت ظمالظمٚمٝمـ ُمـ ؿمدة ريمْمٝمـ.

وًمٙمـ وىمٕم٧م ُمـ أهمٚمٌٞم٦م ومّمٞمٚم٦م اًمرُم٤مة همٚمٓم٦م ومٔمٞمٕم٦م ىمٚم٧ٌم اًمقوع مت٤مُم٤ًم، وأدت إمم إحل٤مق اخل٤ًمئر 

لم، ويم٤مدت أن شمٙمقن ؾم٤ًٌٌم ذم ُم٘متؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، طمٞم٨م رأى ه١مٓء اًمٗم٤مدطم٦م سم٤معمًٚمٛم

ومٖمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ طم٥م اًمدٟمٞم٤م، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض: اًمٖمٜمٞمٛم٦م،  :اًمرُم٤مة أن اعمًٚمٛملم أظمذوا يٜمتٝمٌقن همٜم٤مئؿ اًمٕمدو

صغم اهلل اًمٖمٜمٞمٛم٦م، فمٝمر أصح٤مسمٙمؿ ومام شمٜمتٔمرون؟ أُم٤م ىم٤مئدهؿ قمٌد اهلل سمـ ضمٌػم وم٘مد ذيمرهؿ أواُمر اًمرؾمقل 

ـ إهمٚمٌٞم٦م اًم٤ًمطم٘م٦م مل شمٚمؼ هلذا اًمتذيمػم سم٤مًٓ، صمؿ هم٤مدر أرسمٕمقن رضماًل ُمـ ه١مٓء اًمرُم٤مة قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وًمٙم

و اًمتح٘مقا سمًقاد اجلٞمش ًمٞمِم٤مريمقه ذم مجع اًمٖمٜم٤مئؿ، وهٙمذا ظمٚم٧م فمٝمقر اعمًٚمٛملم، ومل  ُمقاىمٕمٝمؿ ُمـ اجلٌؾ

اًمقًمٞمد هذه اًمٗمرص٦م اًمذهٌٞم٦م، وم٤مؾمتدار سمنقم٦م  يٌؼ ومٞمٝم٤م إٓ اسمـ ضمٌػم وشمًٕم٦م ُمـ أصح٤مسمف، واٟمتٝمز ظم٤مًمد سمـ

ظم٤مـمٗم٦م طمتك وصؾ إمم ُم١مظمرة اجلٞمش اإلؾمالُمل، ومٚمؿ يٚم٨ٌم أن أسم٤مد قمٌد اهلل سمـ ضمٌػم وأصح٤مسمف صمؿ اٟم٘مض 

قمغم اعمًٚمٛملم ُمـ ظمٚمٗمٝمؿ، وص٤مح ومرؾم٤مٟمف صٞمح٦م قمرف اعمنميمقن اعمٜمٝمزُمقن سم٤مًمتٓمقر اجلديد، وم٤مٟم٘مٚمٌقا قمغم 

ٛمرة سمٜم٧م قمٚم٘مٛم٦م احل٤مرصمٞم٦م، ومرومٕم٧م ًمقاء اعمنميملم اعمٓمروح قمغم اًمؽماب اعمًٚمٛملم وأهقم٧م اُمرأة ُمٜمٝمؿ وهل قم

وأطمٞمط اعمًٚمٛمقن  ،وم٤مًمتػ طمقًمف اعمنميمقن وشمٜم٤مدى سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم طمتك اضمتٛمٕمقا قمغم اعمًٚمٛملم وصمٌتقا ًمٚم٘مت٤مل

 ُمـ إُم٤مم واخلٚمػ ووىمٕمقا سملم ؿم٘مل اًمرطمك، وقمٜمد ذًمؽ اٟم٘مًؿ اجلٞمش اإلؾمالُمل إمم صمالث ـمقائػ:

وأظمذت ـمريؼ اًمٗمرار وشمريم٧م ؾم٤مح اًم٘مت٤مل، وهل ٓ شمدري ُم٤مذا وراءه٤م،  ،: ـم٤مر قم٘مٚمٝم٤ماًمٓم٤مئٗم٦م إومم

 وومر ُمـ هذه اًمٓم٤مئٗم٦م سمٕمْمٝمؿ إمم اعمديٜم٦م طمتك دظمٚمٝم٤م، واٟمٓمٚمؼ سمٕمْمٝمؿ إمم ومقق اجلٌؾ.

: رضمٕم٧م وم٤مظمتٚمٓم٧م سم٤معمنميملم، واًمتٌس اًمٕمًٙمران ومٚمؿ يتٛمٞمزا، ومقىمع اًم٘متؾ ذم اعمًٚمٛملم اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

يمام أٟمف طمدث داظمؾ صٗمقومٝم٤م ارشم٤ٌمك ؿمديد، وشم٤مه ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػمون وسمٞمٜمام هؿ يمذًمؽ إذ سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض، 

ؾمٛمٕمقا ص٤مئح٤ًم يّمٞمح: إن حمٛمدًا ىمد ىمتؾ، ومٓم٤مرت سم٘مٞم٦م صقاهبؿ، واهن٤مرت اًمروح اعمٕمٜمقي٦م، أو يم٤مدت شمٜمٝم٤مر ذم 
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ذم  ٟمٗمقس يمثػم ُمـ أومراده٤م، ومتقىمػ ُمـ شمقىمػ ُمٜمٝمؿ قمـ اًم٘مت٤مل، وأًم٘مك سم٠مؾمٚمحتف ُمًتٙمٞمٜم٤ًم وومٙمر آظمرون

وسمٕمض اًمّمح٤مسم٦م يٜم٤مدون سم٤معمًٚمٛملم وحيثقهؿ قمغم اًمّمؼم واًمث٤ٌمت، وسمٛمثؾ هذا اًمتِمجٞمع قم٤مدت إمم  ،آشمّم٤مل

ضمٜمقد اعمًٚمٛملم روطمٝمؿ اعمٕمٜمقي٦م وأظمذوا ؾمالطمٝمؿ هي٤ممجقن شمٞم٤مرات اعمنميملم، وهؿ حي٤موًمقن ؿمؼ اًمٓمريؼ إمم 

يمذب خمتٚمؼ، ومزادهؿ ذًمؽ ىمقة قمغم ُم٘مر اًم٘مٞم٤مدة، وىمد سمٚمٖمٝمؿ أن ظمؼم ُم٘متؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

ومٜمجحقا ذم اإلومالت قمـ اًمتٓمقيؼ، وذم اًمتجٛمع طمقل ُمريمز ُمٜمٞمع سمٕمد أن سم٤مذوا اًم٘مت٤مل اعمرير،  :ىمقهتؿ

 وضم٤مًمدوا سمياوة سم٤مًمٖم٦م.

، وم٘مد اٟمٓمٚم٘م٧م هذه اًمٓم٤مئٗم٦م إمم ^: يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ـم٤مئٗم٦م صم٤مًمث٦م مل يٙمـ مهٝم٤م إٓ رؾمقل اهلل اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مًمث٦م

 ،أسمق سمٙمر اًمّمديؼ :اًمتٓمقيؼ طمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، وذم ُم٘مدُم٦م ه١مٓءوقمٛمٚم٧م  ^رؾمقل اهلل 

، ويم٤من اعمنميمقن عم٤م سمدأوا قمٛمؾ اًمتٓمقيؼ وأسمق قمٌٞمدة وهمػمهؿ  ،وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب

رؾمقل  هٚمؿ إزم، أٟم٤م»إٓ شمًٕم٦م ٟمٗمر، ومٚمام ٟم٤مدى صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٤معمًٚمٛملم:  ^مل يٙمـ ُمع رؾمقل اهلل 

ؾمٛمع صقشمف اعمنميمقن وقمرومقه ومٝم٤ممجقه وُم٤مًمقا إًمٞمف سمث٘مٚمٝمؿ ىمٌؾ أن يرضمع إًمٞمف أطمد ُمـ ضمٞمش اعمًٚمٛملم  شاهلل

سملم اعمنميملم وسملم ه١مٓء اًمٜمٗمر اًمتًٕم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ويم٤من آظمر ه١مٓء اًمًٌٕم٦م هق قمامر سمـ يزيد ىمت٤مل ومجرى 

سم٘مل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  سمـ اًمًٙمـ، ىم٤مشمؾ طمتك أصمٌتتف اجلراطم٦م ومً٘مط، وسمٕمد ؾم٘مقط اسمـ اًمًٙمـ

ومل يتقان اعمنميمقن ذم اٟمتٝم٤مز شمٚمؽ وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص  ،وؾمٚمؿ ُمع اًم٘مرؿمٞملم وم٘مط ومه٤م ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل

اًمٗمرص٦م اًمذهٌٞم٦م، ومرُم٤مه قمت٦ٌم سمـ أيب وىم٤مص سم٤محلج٤مرة وىمع قمغم ؿم٘مف وأصٞم٧ٌم رسم٤مقمٞمتف اًمٞمٛمٜمك اًمًٗمغم، 

ـ ؿمٝم٤مب اًمزهري ومِمجف ذم ضمٌٝمتف، ومجٕمؾ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وشم٘مدم إًمٞمف قمٌد اهلل سم ،وضمرطم٧م ؿمٗمتف اًمًٗمغم

يمٞمػ يٗمٚمح ىمقم ؿمجقا وضمف ٟمٌٞمٝمؿ، ويمنوا رسم٤مقمٞمتف وهق يدقمقهؿ )وؾمٚمؿ يٛمًح اًمدم قمـ وضمٝمف وي٘مقل: 

ُؿْ ))إمم اهلل( وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ:  ْؿ وَم٢مهِنَّ هَبُ ٌء َأْو َيُتقَب قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َأْو ُيَٕمذر ـَ إَُْمِر َرْ (]آل (فَم٤معمُِقنَ  ًَمْٞمَس ًَمَؽ ُِم

، وضم٤مء قمٌد اهلل سمـ ىمٛمئ٦م وميب قمغم قم٤مشم٘مف سم٤مًمًٞمػ ضسم٦م قمٜمٞمٗم٦م، ؿمٙم٤م ٕضمٚمٝم٤م أيمثر ُمـ ؿمٝمر، [128قمٛمران:

إٓ أٟمف مل يتٛمٙمـ ُمـ هتؽ اًمدرقملم، صمؿ ضب قمغم وضمٜمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ضسم٦م أظمرى قمٜمٞمٗم٦م 

 ^ذه٤م وأٟم٤م اسمـ ىمٛمئ٦م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل يم٤مٕومم، طمٞم٨م دظمٚم٧م طمٚم٘مت٤من ُمـ طمٚمؼ اعمٖمٗمر ذم وضمٜمتف، وىم٤مل: ظم

اؿمتد همْم٥م »وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم ذًمؽ اًمٞمقم:  ،شأىمامك اهلل»ًمف وهق يٛمًح اًمدم قمـ وضمٝمف: 

واؾمتٓم٤مع  ،شاهلل قمغم ىمقم دُمقا وضمف رؾمقًمف، صمؿ ُمٙم٨م ؾم٤مقم٦م صمؿ ىم٤مل: اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًم٘مقُمل وم٢مهنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن
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أن ي٘مقُم٤م سمٌٓمقٓت ٟم٤مدرة، ويم٤مٟم٤م ُمـ أُمٝمر رُم٤مة اًمٕمرب، ومتٜم٤مواًل ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص وـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل 

، وم٠مُم٤م ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص وم٘مد ىم٤مل ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ^طمتك أضمٝمْم٤م جمٛمقع اعمنميملم قمـ رؾمقل اهلل 

وأُم٤م ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل وم٘مد ىم٤مشمؾ ىمت٤مًٓ ٟم٤مدرًا  أسمدًا، ومٙم٤من يرُمل وٓ خيٓمئ ومداك أيب وأُمل ارمِ وؾمٚمؿ: 

، طمتك ضسم٧م يده وم٘مٓمٕم٧م أص٤مسمٕمف، وضمرح شمًٕم٦م وصمالصملم ضمرطم٤ًم، طمتك أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف يمّم٤مطمٌف

ومٜمٔمر إمم ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد ... .يٜمٔمر إمم ؿمٝمٞمد يٛمٌم قمغم وضمف إرض.. .ُمـ»وآًمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ومٞمف ذًمؽ اًمٞمقم: 

سمٞمْم٤ًم ي٘م٤مشمالن دون  ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ قمغم هٞمئ٦م رضمٚملم يٚم٤ًٌمن صمٞم٤مسم٤مً وذم ذًمؽ اًمٔمرف اًمدىمٞمؼ أٟمزل اهلل  .شاهلل

 اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، وهذا ُمـ ُمٕمجزات اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ.

يمٚمٝم٤م سمنقم٦م ه٤مئٚم٦م، وإٓ ومّمح٤مسمتف إظمٞم٤مر مل يٙم٤مدوا يًٛمٕمقن صقشمف صغم اهلل هذه إطمداث وىمٕم٧م 

وىمد ًم٘مل رؾمقل اهلل صغم  قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، طمتك أهقمقا إًمٞمف ًمئال يّمؾ إمم رء يٙمرهقٟمف، إٓ أهنؿ وصٚمقا

اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُم٤م ًم٘مل ُمـ اجلراطم٤مت، وم٠مىم٤مُمقا طمقًمف ؾمٞم٤مضم٤ًم ُمـ أضم٤ًمدهؿ وؾمالطمٝمؿ، يمام يم٤من قمدد 

وسم٤مًمٓمٌع وم٘مد اؿمتدت محالهتؿ وزاد وٖمٓمٝمؿ قمغم اعمًٚمٛملم طمتك ؾم٘مط رؾمقل  ،اعمنميملم يتْم٤مقمػ يمؾ آن

أسمق قم٤مُمر اًمٗم٤مؾمؼ يٙمٞمد هب٤م، وأظمذ قمكم سمٞمده اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم طمٗمرة ُمـ احلٗمر اًمتل يم٤من 

 واطمتْمٜمف ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل طمتك اؾمتقى ىم٤مئاًم.

وم٤مٟمٍمف  -ًمِمٌٝمف سمف- ^اسمـ ىمٛمئ٦م اعمنمك أن ي٘متؾ ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم وهق ئمٜمف رؾمقل اهلل  واؾمتٓم٤مع

٤مًٓ اًمٚمقاء ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وم٘م٤مشمؾ ىمت ^إمم اعمنميملم وص٤مح: إن حمٛمدًا ىمد ىمتؾ، وم٠مقمٓمك رؾمقل اهلل 

أن يِمؼ اًمٓمريؼ  ^وىم٤مم سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م اعمقضمقديـ هٜم٤مك سمٌٓمقٓهتؿ اًمٜم٤مدرة، واؾمتٓم٤مع رؾمقل اهلل  ،ؿمديداً 

ومٜم٤مدى سم٠مقمغم صقشمف: ي٤م ُمٕمنم  -ويم٤من أول ُمـ قمرومف-إمم ضمٞمِمف اعمٓمقق، وم٠مىمٌؾ إًمٞمٝمؿ ومٕمرومف يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ 

ف اصٛم٧م، وذًمؽ ًمئال يٕمرف ُمقوٕمف أسمنموا هذا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، وم٠مؿم٤مر إًمٞم !اعمًٚمٛملم

اعمنميمقن، وٕن هذا اًمّمقت سمٚمغ آذان اعمًٚمٛملم ومالذ إًمٞمف اعمًٚمٛمقن طمتك دمٛمع طمقًمف طمقازم صمالصملم رضماًل 

 ُمـ أصح٤مسمف.

ذم آٟمًح٤مب اعمٜمٔمؿ إمم ؿمٕم٥م اجلٌؾ، وهق يِمؼ اًمٓمريؼ سملم  ^وسمٕمد هذا اًمتجٛمع أظمذ رؾمقل اهلل 

 هجقُمٝمؿ ًمٕمرىمٚم٦م آٟمًح٤مب إٓ أهنؿ ومِمٚمقا أُم٤مم سم٤ًمًم٦م ًمٞمقث اعمنميملم اعمٝم٤ممجلم، واؿمتد اعمنميمقن ذم
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وهق ي٘مقل: ٓ  ^إمم رؾمقل اهلل  -أطمد ومرؾم٤من اعمنميملم–اإلؾمالم، وشم٘مدم قمثامن سمـ قمٌد اهلل سمـ اعمٖمػمة 

عمقاضمٝمتف إٓ أن اًمٗمرس قمثرت ذم سمٕمض احلٗمر، ومٜم٤مزًمف احل٤مرث سمـ  ^ٟمجقت إن ٟمج٤م، وىم٤مم رؾمقل اهلل 

وقمٓمػ  ،ف وم٠مىمٕمده، وأظمذ ؾمالطمف واًمتحؼ سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿاًمّمٛم٦م وميب قمغم رضمٚم

قمغم قم٤مشم٘مف، ومجرطمف قمغم احل٤مرث سمـ اًمّمٛم٦م وميسمف سم٤مًمًٞمػ  -وم٤مرس آظمر ُمـ ومرؾم٤من ُمٙم٦م–قمٌداهلل سمـ ضم٤مسمر 

ضسم٦م أـم٤مرت رأؾمف، طمتك محٚمف اعمًٚمٛمقن، وًمٙمـ اٟم٘مض أسمق دضم٤مٟم٦م قمغم قمٌد اهلل سمـ ضم٤مسمر وميسمف سم٤مًمًٞمػ 

وؿمؼ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  ،إمم ؿمٕم٥م اجلٌؾ -ذم اٟمًح٤مب ُمٜمٔمؿ–ذه اًم٤ًٌمًم٦م سمٚمٖم٧م هذه اًمٙمتٞم٦ٌم وسمٛمثؾ ه

اًمِمٕم٥م أدريمف  ^وؾمٚمؿ ًمٌ٘مٞم٦م اجلٞمش ـمري٘م٤ًم إمم هذا اعمٙم٤من اعم٠مُمقن ومتالطمؼ ذم اجلٌؾ، ومٚمام صٕمد رؾمقل اهلل 

ػ قمٚمٞمف رضمؾ ُمٜم٤م؟ أيٕمٓم !أيب سمـ ظمٚمػ وهق ي٘مقل: أيـ حمٛمد ٓ ٟمجقت إن ٟمج٤م؟ وم٘م٤مل اًم٘مقم: ي٤م رؾمقل اهلل

احلرسم٦م ُمـ احل٤مرث سمـ  ^ومٚمام دٟم٤م شمٜم٤مول رؾمقل اهلل  شدقمقه»وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: 

سملم ؾم٤مسمٖم٦م اًمدرع واًمٌٞمْم٦م، ومٓمٕمٜمف ومٞمٝم٤م  ٦ماًمّمٛم٦م، ومٚمام أظمذه٤م ُمٜمف اٟمتٗمض صمؿ اؾمت٘مٌٚمف، وأسمٍم شمرىمقشمف ُمـ ومرضم

ش وىمد ظمدؿمف ذم قمٜم٘مف ظمدؿم٤ًم همػم يمٌػم، وم٤مطمت٘مـ اًمدم ـمٕمٜم٦م شمدطمرج ُمٜمٝم٤م قمغم ومرؾمف ُمرارًا، ومٚمام رضمع إمم ىمري

ىم٤مل: ىمتٚمٜمل واهلل حمٛمد، ىم٤مًمقا ًمف: ذه٥م واهلل وم١مادك، واهلل ُم٤م سمؽ ُمـ سم٠مس، ىم٤مل: إٟمف ىمد يم٤من ىم٤مل زم سمٛمٙم٦م: أٟم٤م 

أىمتٚمؽ، ومقاهلل ًمق سمّمؼ قمكم ًم٘متٚمٜمل، ومامت قمدو اهلل سمنف، وهؿ ىم٤مومٚمقن سمف إمم ُمٙم٦م، ويم٤من خيقر ظمقار اًمثقر 

 ًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق يم٤من اًمذي يب سم٠مهؾ ذي اعمج٤مز عم٤مشمقا مجٞمٕم٤ًم.وي٘مقل: وا

ُمـ ُم٘مر ىمٞم٤مدشمف ذم اًمِمٕم٥م، ىم٤مم اعمنميمقن سمآظمر هجقم طم٤موًمقا سمف اًمٜمٞمؾ ُمـ  ^وعم٤م متٙمـ رؾمقل اهلل 

ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ىم٤مشمٚمقهؿ طمتك أهٌٓمقهؿ ُمـ اجلٌؾ، ويم٤من هذا آظمر اعمًٚمٛملم إٓ أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ورهٓم٤ًم 

اؿمتٖمٚم٧م ويمذا  –يمقن ود اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، صمؿ اؿمتٖمؾ ُمـ اؿمتٖمؾ ُمٜمٝمؿ هجقم ىم٤مم سمف اعمنم

سم٘متغم اعمًٚمٛملم يٛمثٚمقن هبؿ وي٘مٓمٕمقن أذان وإٟمقف، ويٌ٘مرون اًمٌٓمقن، وسم٘مرت هٜمد سمٜم٧م قمت٦ٌم  –ٟم٤ًمؤهؿ 

ذان سمٓمـ محزة شمريد أيمؾ يمٌده ومٚمام أظمذهت٤م ٓيمتٝم٤م ومٚمؿ شمًتٓمٞمع أن شمًتًٞمٖمٝم٤م ومٚمٗمٔمتٝم٤م، واختذت ُمـ أ

 وإٟمقف ظمالظمٞمؾ وىمالئد.

عم٤م شمٙم٤مُمؾ هتٞم١م اعمنميملم ًمالٟمٍماف، أذف أسمق ؾمٗمٞم٤من قمغم اجلٌؾ، ومٜم٤مدى أومٞمٙمؿ حمٛمد؟ ومٚمؿ جيٞمٌقه، 

وم٘م٤مل: أومٞمٙمؿ اسمـ أيب ىمح٤موم٦م؟ ومٚمؿ جيٞمٌقه، وم٘م٤مل: أومٞمٙمؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب؟ ومٚمؿ جيٞمٌقه، ويم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل 

ُم٤م ه١مٓء وم٘مد يمٗمٞمتٛمقهؿ، ومٚمؿ يٛمٚمؽ قمٛمر ٟمٗمًف أن ىم٤مل: ي٤م قمدو قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ اإلضم٤مسم٦م، وم٘م٤مل: أ
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مل آُمر هب٤م ومل شم١ًمين، صمؿ  ٦موم٘م٤مل: ىمد يم٤من ومٞمٙمؿ ُمثٚم .ٞم٤مء، وىمد أسم٘مك اهلل ُم٤م يًقءكطمإن اًمذيـ ذيمرهتؿ أ !اهلل

أقمغم ىمقًمقا: اهلل »وم٘م٤مًمقا: ومام ٟم٘مقل؟ ىم٤مل:  شأٓ دمٞمٌقه»ىم٤مل: اقمؾ هٌؾ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: 

ىم٤مًمقا: ُم٤م ٟم٘مقل؟  شأٓ دمٞمٌقٟمف»صمؿ ىم٤مل: ًمٜم٤م اًمٕمز وٓ قمزى ًمٙمؿ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ:  شوأضمؾ

صمؿ ىم٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من: أٟمٕمٛم٧م ومٕم٤مل، يقم سمٞمقم سمدر، واحلرب ؾمج٤مل،  ،شىمقًمقا: اهلل ُمقٟٓم٤م، وٓ ُمقمم ًمٙمؿ»ىم٤مل: 

ر، صمؿ ىم٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من: هٚمؿ إزم ي٤م قمٛمر، وم٘م٤مل رؾمقل وم٠مضم٤مب قمٛمر: ٓ ؾمقاء، ىمتالٟم٤م ذم اجلٜم٦م وىمتاليمؿ ذم اًمٜم٤م

ومج٤مءه، وم٘م٤مل ًمف أسمق ؾمٗمٞم٤من: أٟمِمدك اهلل ي٤م قمٛمر أىمتٚمٜم٤م حمٛمدًا؟ ىم٤مل قمٛمر: اًمٚمٝمؿ  شائتف وم٤مٟمٔمر ُم٤م ؿم٠مٟمف»: ^اهلل 

ٓ، وإٟمف ًمٞمًتٛمع يمالُمؽ أن، ىم٤مل: أٟم٧م أصدق قمٜمدي ُمـ اسمـ ىمٛمئ٦م وأسمر، وعم٤م اٟمٍمف أسمق ؾمٗمٞم٤من وُمـ ُمٕمف 

ىمؾ: ٟمٕمؿ، سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ »ًمرضمؾ ُمـ أصح٤مسمف  ^ديمؿ سمدر اًمٕم٤مم اًم٘م٤مسمؾ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ٟم٤مدى: إن ُمققم

 .شُمققمد

ومل يٙمـ اٟمتّم٤مر ىمريش فم٤مهرًا وم٘مد ؾم٘مٓم٧م رايتٝم٤م ومل شمً٘مط راي٦م اعمًٚمٛملم، وشمريمقا أرض اعمٕمريم٦م سمٕمد 

يٕمٚمؿ اًمٙمؾ صٕمقد اعمًٚمٛملم اجلٌؾ ُمع أن اًمٕم٤مدة ضمرت أن اعمٜمتٍم يٛمٙم٨م ذم أرض اعمٕمريم٦م صمالصم٦م أي٤مم طمتك 

سم٤مٟمتّم٤مره، واًمقاىمع أن آظمر اخل٤مرضملم ُمـ أرض اعمٕمريم٦م هق ضمٞمش اعمًٚمٛملم، يمذًمؽ مل يًتٓمٞمٕمقا أن ي٠مظمذوا 

 أهى اعمًٚمٛملم.

ظمرج ذم آصم٤مر اًم٘مقم وم٤مٟمٔمر ُم٤مذا يّمٜمٕمقن؟ وُم٤مذا ا»وم٘م٤مل:  :سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمكم ^قل اهلل صمؿ سمٕم٨م رؾم

ؿ يريدون ُمٙم٦م، وإن يم٤مٟمقا ىمد ريمٌقا اخلٞمؾ وؾم٤مىمقا يريدون؟ وم٢من يم٤مٟمقا ىمد ضمٜمٌقا اخلٞمؾ واُمتٓمقا اإلسمؾ وم٢مهن

ىم٤مل قمكم:  ،شاإلسمؾ وم٢مهنؿ يريدون اعمديٜم٦م، واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمئـ أرادوه٤م ٕؾمػمن إًمٞمٝمؿ ومٞمٝم٤م، صمؿ ٕٟم٤مضمزهنؿ

 ومخرضم٧م ذم آصم٤مرهؿ أٟمٔمر ُم٤مذا يّمٜمٕمقن.

ٕمد اٟمٍماف ومجٜمٌقا اخلٞمؾ وريمٌقا اإلسمؾ، وشمقضمٝمقا إمم ُمٙم٦م، وومرغ اًمٜم٤مس ًمتٗم٘مد اًم٘متغم واجلرطمك سم

ُمـ ضمريح جيرح ذم اهلل إٓ أٟم٤م ؿمٝمٞمد قمغم ه١مٓء، إٟمف ُم٤م »قمغم اًمِمٝمداء، وم٘م٤مل:  ^ىمريش، وأذف رؾمقل اهلل 

ويم٤من أٟم٤مس ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ىمد  ،شاًمدم، واًمريح ريح اعمًؽ نواهلل يٌٕمثف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، يدُمك ضمرطمف اًمٚمقن ًمق

ضمٕمٝمؿ، وأن ٓ يٖمًٚمقا، وأن يدومٜمقا يمام هؿ ٟم٘مٚمقا ىمتالهؿ إمم اعمديٜم٦م، وم٠مُمر أن يردوهؿ ومٞمدومٜمقهؿ ذم ُمْم٤م

سمثٞم٤مهبؿ سمٕمد ٟمزع احلديد واجلٚمقد، ويم٤من يدومـ اإلصمٜملم واًمثالصم٦م ذم اًم٘مؼم اًمقاطمد، وجيٛمع سملم اًمرضمٚملم ذم صمقب 
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واطمد، ووم٘مد اعمًٚمٛمقن ٟمٕمش طمٜمٔمٚم٦م، ومتٗم٘مدوه، ومقضمدوه ذم ٟم٤مطمٞم٦م ومقق إرض ي٘مٓمر ُمٜمف اعم٤مء، وم٠مظمؼم رؾمقل 

 -قمٛمف وأظمٞمف ُمـ اًمرو٤مقم٦م–وؾمٚمؿ أصح٤مسمف أن اعمالئٙم٦م شمٖمًٚمف، وعم٤م رأى ُم٤م سمحٛمزة  اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف

سم٤ميمٞم٤ًم ىمط أؿمد ُمـ سمٙم٤مئف قمغم محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م،  ^اؿمتد طمزٟمف، طمتك ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: ُم٤م رأيٜم٤م رؾمقل اهلل 

ضمدًا  ووٕمف ذم اًم٘مٌٚم٦م، صمؿ وىمػ قمغم ضمٜم٤مزشمف، واٟمتح٥م طمتك ؿمٝمؼ ُمـ اًمٌٙم٤مء، ويم٤من ُمٜمٔمر اًمِمٝمداء ُمريٕم٤مً 

 إمم اعمديٜم٦م. -يقم اًم٧ًٌم–ُم٤ًمء ذًمؽ اًمٞمقم  ^يٗمت٧م إيم٤ٌمد، واٟمتٝمك رؾمقل اهلل 

 ومقائد:

شمرشم٥م قمغم قمّمٞم٤من إواُمر ذم هذه اًمٖمزوة درس قمٛمٞمؼ شمٕمٚمؿ ُمٜمف اعمًٚمٛمقن ىمٞمٛم٦م اًمٓم٤مقم٦م، ويمٞمػ  -1

ُمـ اعمّمٞم٦ٌم  أن اعمخ٤مًمٗم٦م ٕواُمر اهلل أو رؾمقًمف شمقضم٥م اًمٕم٘مقسم٦م قم٤مضماًل أم آضماًل، وًمذًمؽ عم٤م دهش اعمًٚمٛمقن

ـْ قِمٜمِْد ))يم٤من ضمقاب اًم٘مرآن قمٚمٞمٝمؿ واوح٤ًم:  ٌُْتْؿ ُِمْثَٚمْٞمَٝم٤م ىُمْٚمُتْؿ َأٟمَّك َهَذا ىُمْؾ ُهَق ُِم ٦ٌٌَم ىَمْد َأَص َأَوعم٤ََّم َأَص٤مسَمْتُٙمْؿ ُُمِّمٞم

 ىَمِديرٌ 
ٍ
ء ُٙمْؿ إِنَّ اهللََّ قَمغَم يُمؾر َرْ ًِ  .[165(]آل قمٛمران:(َأْٟمُٗم

هلؿ ُمرة وقمٚمٞمٝمؿ ُمرة أظمرى، وًمٙمـ هلؿ اخل٤ممت٦م، وم٢مهنؿ ًمق  اًمٜمٍم ُمـ ؾمٜم٦م اهلل ذم رؾمٚمف وأشم٤ٌمقمٝمؿ أن -2

اٟمتٍموا دائاًم ومًٞمدظمؾ ُمٕمٝمؿ اًمّم٤مدق وهمػمه، وًمـ حيّمؾ اًمتٛمٞمز اًمذي يٕمرف سمف اًمٕمدو ُمـ اًمّمديؼ، يمام أٟمف 

 ًمق طمّمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٍم دائاًم مل حيّمؾ اعم٘مّمقد ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م، وهق اًمٔمٝمقر واًمتٛمٙملم.

قمٌدًا اسمتاله، صمؿ يٙمقن ٟمٍمه قمغم ىمدر صؼمه واطمت٤ًمسمف، وهٙمذا ذم هذه  إن اهلل إذا أراد أن يٜمٍم -3

اعمٕمريم٦م أص٤مب احلرص سمٕمض اعمًٚمٛملم قمغم اًمٖمٜم٤مئؿ ومٙم٤مٟم٧م اهلزيٛم٦م اعمرة، ومّمؼموا وشمقضمٝمقا هلل سم٤مًمتقسم٦م 

 وآؾمتٖمٗم٤مر، صمؿ مل هيزُمقا سمٕمده٤م أسمدًا.

ُمـ أذى ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، يّمٞمٌٝم٤م  ذم إص٤مسم٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمزاء ًمٙمؾ إُم٦م ومٞمام -4

 وٓ سمد عمـ حيٛمؾ اإليامن سملم ضمٜمٌٞمف أن حيّمؾ ًمف ُمـ اًمتٛمحٞمص ُم٤م يرومع سمف اًمدرضم٤مت وحيط اًمًٞمئ٤مت.

ىم٤مم اعمنميمقن سم٤مًمتٛمثٞمؾ سم٘متغم اعمًٚمٛملم، وسمخ٤مص٦م محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م قمؿ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف  -5

ُمـ يمؾ إٟم٤ًمٟمٞم٦م ووٛمػم، طمٞم٨م اُمتألت ٟمٗمقؾمٝمؿ  وآًمف وؾمٚمؿ، وهذا دًمٞمؾ واوح قمغم ظمٚمق أقمداء اإلؾمالم

 طم٘مدًا أؾمقد قمغم يمؾ ُمـ اٟمت٥ًم هلذا اًمديـ.

  صقر ُمـ اعمٕمريم٦م: -
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يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىمٌؾ اعمٕمريم٦م ىمد ضمرد ؾمٞمٗم٤ًم سم٤مشمرًا، وٟم٤مدى أصح٤مسمف: ُمـ ي٠مظمذ  -1

 ^ٗمز طملم ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل هذا اًمًٞمػ سمح٘مف؟ وم٠مظمذه أسمق دضم٤مٟم٦م سمح٘مف، ىم٤مل اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام: وضمدت ٟم

وىمد ىمٛم٧م إًمٞمف،  ،وىمٚم٧م ذم ٟمٗمز: أٟم٤م اسمـ صٗمٞم٦م قمٛمتف، وُمـ ىمريش ،اًمًٞمػ ومٛمٜمٕمٜمٞمف، وأقمٓم٤مه أسم٤م دضم٤مٟم٦م

وم٤مشمٌٕمتف وم٠مظمرج قمّم٤مسم٦م ًمف محراء، ومٕمّم٥م هب٤م  ،وم٠ًمًمتف إي٤مه ىمٌٚمف وم٠مقمٓم٤مه إي٤مه وشمريمٜمل، واهلل ٕٟمٔمرن ُم٤م يّمٜمع

وم٤مشم٘م٤مه سمدرىمتف، ومٕمْم٧م سمًٞمٗمف، وميسمف أسمق دضم٤مٟم٦م  ...............رأؾمف، وم٘م٤مًم٧م إٟمّم٤مر: أظمرج أسمق دضم٤مٟم٦م

 وم٘متٚمف، صمؿ أُمٕمـ أسمق دضم٤مٟم٦م ذم هد اًمّمٗمقف.

طمٜمٔمٚم٦م اًمٖمًٞمؾ، وهق طمٜمٔمٚم٦م سمـ أيب قم٤مُمر، وأسمق قم٤مُمر هذا هق يم٤من ُمـ إسمٓم٤مل اعمٖم٤مُمريـ يقُمئذ  -2

 يع ُمٜم٤مداًمراه٥م اًمذي ؾمٛمل سم٤مًمٗم٤مؾمؼ، واًمذي ُم٣م ذيمره ىمري٤ًٌم، يم٤من طمٜمٔمٚم٦م طمدي٨م قمٝمد سم٤مًمٕمرس، ومًٛم

ومٚمام اًمت٘مك سمجٞمش اعمنميملم ذم ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل، أظمذ يِمؼ اًمّمٗمقف، طمتك  ،احلرب، وم٘م٤مم ُمـ وىمتف إمم اجلٝم٤مد

وصؾ إمم ىم٤مئد اعمنميملم أيب ؾمٗمٞم٤من صخر سمـ طمرب، ويم٤مد ي٘ميض قمٚمٞمف إٓ أن اهلل أقمٓم٤مه اًمِمٝم٤مدة، وم٘مد ؿمد 

 قمغم أيب ؾمٗمٞم٤من، ومٚمام متٙمـ ُمٜمف رآه ؿمداد سمـ إؾمقد وميسمف وىمتٚمف.

وىمد أًم٘مقه سم٠ميدهيؿ، وم٘م٤مل: ُم٤م ُمر أٟمس سمـ اًمٜمي سم٤معمًٚمٛملم وىمد طمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًم٘متؾ ُمـ اًمٙمٗم٤مر  -3

ىم٤مل: ُم٤م شمّمٜمٕمقن سم٤محلٞم٤مة سمٕمده؟ ىمقُمقا ومٛمقشمقا  .ىمتؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ شمٜمتٔمرون؟ وم٘م٤مًمقا:

وأسمرأ إًمٞمؽ  -ٜمل اعمًٚمٛملميٕم- ٝمؿ إين أقمتذر إًمٞمؽ مم٤م صٜمع ه١مٓءقمغم ُم٤م ُم٤مت قمٚمٞمف رؾمقل اهلل، صمؿ ىم٤مل: اًمٚم

وم٘م٤مل: أيـ ي٤م أسم٤م قمٛمر؟ وم٘م٤مل أٟمس: واه ًمريح  صمؿ شم٘مدم ومٚم٘مٞمف ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ، -يٕمٜمل اعمنميملم-مم٤م صٜمع ه١مٓء 

سمٕمد هن٤مي٦م –اجلٜم٦م ي٤م ؾمٕمد، إين أضمده دون أطمد، صمؿ ُم٣م وم٘م٤مشمؾ اًم٘مقم طمتك ىمتؾ، ومام قمرف طمتك قمرومتف أظمتف 

 ٕمٜم٦م سمرُمح وضسم٦م سمًٞمػ، ورُمٞم٦م سمًٝمؿ.سمٌٜم٤مٟمف وسمف سمْمع وصمامٟمقن ُم٤م سملم ـم -اعمٕمريم٦م

د اٟمٍمف طمعم٤م يم٤من يقم أ :روى اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمّمديؼ -4

اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، ومٙمٜم٧م أول ُمـ رضمع إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، 

، ومداك أيب وأُمل، يمـ ـمٚمح٦م، ومداك أيب وأُمل، ـ ـمٚمح٦مومرأي٧م سملم يديف رضماًل ي٘م٤مشمؾ قمٜمف وحيٛمٞمف، ىمٚم٧م: يم

ومٚمؿ أٟمِم٥م أن أدريمٜمل أسمق قمٌٞمدة سمـ اجلراح، وإذا هق يِمتد يم٠مٟمف ـمػم، طمتك حل٘مٜمل، ومدومٕمٜم٤م إمم اًمٜمٌل صغم اهلل 

دوٟمٙمؿ أظم٤ميمؿ وم٘مد »قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وم٢مذا ـمٚمح٦م سملم يديف سيٕم٤ًم، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: 



  

71 

 :اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم وضمٜمتف، طمتك هم٤مسم٧م طمٚم٘مت٤من ُمـ طمٚمؼ اعمٖمٗمر ذم وضمٜمتفأوضم٥م، وىمد رُمل 

سمٙمر إٓ شمريمتٜمل، وم٘م٤مل أسمق قمٌٞمدة: ٟمِمدشمؽ اهلل ي٤م أسم٤م  :ومذه٧ٌم ٕٟمزقمٝمام قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

ٝمؾ اًمًٝمؿ سمٗمٞمف، ، صمؿ اؾمت^ىم٤مل: وم٠مظمذ سمٗمٞمف ومجٕمؾ يٜمْمف )أي يًتخرضمف سمٌطء( يمراهٞم٦م أن ي١مذي رؾمقل اهلل 

صمٜمٞم٦م أيب قمٌٞمدة، ىم٤مل أسمق سمٙمر: صمؿ ذه٧ٌم ٔظمذ أظمر، وم٘م٤مل أسمق قمٌٞمدة ٟمِمدشمؽ اهلل ي٤م  -أي ؾم٘مٓم٧م-ومٜمدرت 

 أسم٤م سمٙمر إٓ شمريمتٜمل، ىم٤مل وم٠مظمذه يٜمْمف طمتك اؾمتٚمف، ومً٘مٓم٧م صمٜمٞم٦م أيب قمٌٞمدة إظمرى.

سمف سم٤مًمًٞمػ طمتك ومي -اًمذي يمن اًمرسم٤مقمٞم٦م اًمنميٗم٦م–شمٌع طم٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕم٦م قمت٦ٌم سمـ أيب وىم٤مص  -5

إٓ  -قمت٦ٌم هذا–ـمرح رأؾمف، صمؿ أظمذ ومرؾمف وؾمٞمٗمف، ويم٤من ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ؿمديد احلرص قمغم ىمتؾ أظمٞمف 

 أٟمف مل ئمٗمر سمف سمؾ فمٗمر سمف طم٤مـم٥م.

ىم٤مشمؾ ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم سمياوة سم٤مًمٖم٦م، يداومع قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ هجقم اسمـ ىمٛمئ٦م  -6

قمغم يده اًمٞمٛمٜمك طمتك ىمٓمٕم٧م، وم٠مظمذ اًمٚمقاء سمٞمده اًمٞمنى، وصٛمد ذم  وأصح٤مسمف، ويم٤من اًمٚمقاء سمٞمده، وميسمقه

وضمقه اًمٙمٗم٤مر طمتك ىمٓمٕم٧م يده اًمٞمنى، صمؿ سمرك قمٚمٞمف سمّمدره وقمٜم٘مف طمتك ىمتؾ، ويم٤من اًمذي ىمتٚمف هق اسمـ 

وم٤مٟمٍمف اسمـ ىمٛمئ٦م إمم اعمنميملم وص٤مح:  -ًمِمٌٝمف سمف–ىمٛمئ٦م، وهق ئمٜمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

 تؾ.إن حمٛمدًا ىمد ىم

ويم٤من ىمد ىم٤مشمؾ ىمت٤مل إسمٓم٤مل، ىمتؾ وطمده ؾمٌٕم٦م أو –وضمد سمٕمض ضمٞمش اعمًٚمٛملم ذم اجلرطمك ىمزُم٤من  -7

وضمدوه ىمد أصمٌتتف اجلراطم٦م، وم٤مطمتٛمٚمقه إمم دار سمٜمل فمٗمر، وسمنمه اعمًٚمٛمقن وم٘م٤مل: واهلل إن  -صمامٟمٞم٦م ُمـ اعمنميملم

ٟمحر ٟمٗمًف، ويم٤من رؾمقل اهلل ىم٤مشمٚم٧م إٓ قمـ أطم٤ًمب ىمقُمل، وًمقٓ ذًمؽ ُم٤م ىم٤مشمٚم٧م، ومٚمام اؿمتدت سمف اجلراح 

 ي٘مقل إذا ذيمر ًمف: إٟمف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر. ^

  -ومقائد:

رومع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ؾمٞمٗم٤ًم سمت٤مرًا قم٤مرو٤ًم قمغم أصح٤مسمف ُمـ ي٠مظمذه سمح٘مف، ومتتٕم٤ممم  -1

ويم٤من ُمـ وٛمـ اًمراضملم ًمذًمؽ اًمًٞمػ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام، سمؾ مل إصقات وشمتٓمٚمع اًمٜمٗمقس يمؾ ُمٜمٝم٤م يريده، 

وًمٙمـ ٟمز  ،٤مًم٩م ٟمٗمًف ؿمؽ ذم أن اًمًٞمػ ؾمٞمٙمقن ُمـ ٟمّمٞمٌف ومٝمق اسمـ قمٛم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿخي

أن اًم٘م٤مئد اًمٜم٤مضمح اًمّم٤مًمح هق اًمذي يًتقي قمٜمده اًمٌٕمٞمد واًم٘مري٥م، واًمنميػ واًمقوٞمع، ذًمؽ اًم٘م٤مئد  
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 اًمذي ٓ يٕمرف اعمحًقسمٞم٦م وٓ شم١مصمر ومٞمف اًمِمٗم٤مقم٤مت اعمحرُم٦م.

ٔمر ذًمؽ اًمٞمقم اًمذي حيّمؾ ومٞمف ومرطمف وهوره سمزواضمف واؾمت٘مراره، وقمٜمدُم٤م يم٤من طمٜمٔمٚم٦م ؿم٤مسم٤ًم يٜمت -2

أُمراه: ُمتٕم٦م ومٞمٝم٤م زوضم٦م طمًٜم٤مء، يتٜم٤مزقمف  طمّمٚم٧م إُمٜمٞم٦م، وحت٘مؼ احلٚمؿ ٟم٤مدى اعمٜم٤مدي سم٤مجلٝم٤مد، ومٙم٤من 

وومراش وصمػم، وـمٕم٤مم هٜمئ، وطمرب شمِمٕمٚمٝم٤م هلٞم٥م اًمًٞمقف وضب اًمرُم٤مح، ومل شمٙمـ اعمٕم٤مدًم٦م حتت٤مج إمم 

 ٘مد يم٤من سمذل اًمٜمٗمس أُمٜمٞم٦م يرضمقه٤م ذم طمٞم٤مشمف.وم :قمٔمٞمؿ شمٗمٙمػم

فمٝمر اإلؾمالم ىمٌؾ مخ٦ًم قمنم ىمرٟم٤ًم، ومل يٙمـ ًمف قمدد يٖمٜمٞمف، وٓ ؾمٚمٓم٦م حتٛمٞمف وإٟمام يم٤من أشم٤ٌمقمف  -3

 ي٤ًمُمقن اًمٕمذاب حت٧م هلٞم٥م اًمًٞم٤مط، ويم٤من يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ شمؽمؾمخ ذم ذهٜمف ىم٤مقمدشم٤من ُمٝمٛمت٤من:

 يٕمٚمٞمف.أن اًمديـ يٕمٓمل ُمـ يٕمٓمٞمف ويٕمكم ُمـ : اًم٘م٤مقمدة إومم

: أن اًمٜمٍم ُمع اًمّمؼم، وهلذا ىمدم اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ اًمٜمٗمس واًمٜمٗمٞمس ذم ؾمٌٞمؾ ظمدُم٦م اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م

هذا اًمديـ، طمتك يمت٥م اهلل هلذه إُم٦م اًمٜمٍم واًمتٛمٙملم، وذم هذه اعمٕمريم٦م ي٘مدم اًمّمح٤مسم٦م صقرًا قمٔمٞمٛم٦م عمٕم٤من 

اعمٖمٗمر ُمـ وضمٜم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف اًمتْمحٞم٦م يمام ومٕمؾ أسمق قمٌٞمدة عم٤م ؾم٘مٓم٧م صمٜمٞمت٤مه سم٥ًٌم ٟمزقمف سم٠مؾمٜم٤مٟمف 

وهذا ُمّمٕم٥م ي٘م٤مشمؾ سم٤مًمٚمقاء دون اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ طمتك ىمٓمٕم٧م يداه وأزه٘م٧م  ،وؾمٚمؿ

 ٟمٗمًف.

عم٤مذا ىمزُم٤من ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر؟ وهق ذًمؽ ا ًمرضمؾ اًمذي ه٥م ُمنقم٤ًم قمٜمدُم٤م ؾمٛمع ٟمداء اجلٝم٤مد، وهق  -4

ٕن ضمٝم٤مده وىمت٤مًمف مل يٙمـ هلل ومٞمٝم٤م  :عمنميملم، ٟمٕمؿ إٟمف ُمـ أهؾ اًمٜم٤مرذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي ىمتؾ ؾمٌٕم٦م أو صمامٟمٞم٦م ُمـ ا

وهٙمذا ُمّمػم يمؾ ُمـ ىم٤مشمؾ ُمتخذًا ؿمٕم٤مر اًمقـمٜمٞم٦م  ،ٟمّمٞم٥م، وإٟمام محٞم٦م ًم٘مقُمف، وقمّمٌٞم٦م هلؿ، ومٙم٤من ٟمّمٞمٌف اًمٜم٤مر

 واًمؽمسم٦م.

  -:ىمتغم اًمٗمري٘ملم

وم٘مد ىمتؾ ُمٜمٝمؿ مخ٦ًم سمٚمغ قمدد ىمتغم اعمًٚمٛملم ؾمٌٕملم رضماًل، ويم٤مٟم٧م إهمٚمٌٞم٦م اًم٤ًمطم٘م٦م ُمـ إٟمّم٤مر، 

رضماًل واطمد وأرسمٕمقن ُمـ اخلزرج، وأرسمٕم٦م وقمنمون ُمـ إوس، وأُم٤م ؿمٝمداء اعمٝم٤مضمريـ ومٙم٤مٟمقا  وؾمتقن

 أرسمٕم٦م وم٘مط، وأُم٤م ىمتغم اعمنميملم وم٘مد سمٚمٖمق ؾمٌٕم٦م وصمالصملم رضماًل.
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 زوة إطمزابهم

 اعم٘مدُم٦م: -

أًمقٟم٤ًم ُمـ اًمذًم٦م ٤مٟمقا ىمد ذاىمقا اًمذيـ يم –قم٤مد اًمًالم إمم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م سمٕمد احلروب، إٓ أن اًمٞمٝمقد 

مل يٗمٞم٘مقا ُمـ طم٘مدهؿ، ومل يتٕمٔمقا سمام أص٤مهبؿ ٟمتٞمج٦م اًمٖمدر واًمتآُمر، ومٌٕمد  –واهلقان ٟمتٞمج٦م همدرهؿ وظمٞم٤مٟمتٝمؿ 

ٝمؿ إمم ظمٞمؼم فمٚمقا يٜمتٔمرون ُم٤م حيؾ سم٤معمًٚمٛملم ٟمتٞمج٦م اعمٜم٤موؿم٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م ىم٤مئٛم٦م سملم اعمًٚمٛملم واعمنميملم، ٞمٟمٗم

ح اعمًٚمٛملم، وٟمت٩م قمـ ذًمؽ سمًط ٟمٗمقذهؿ، حترق ه١مٓء اًمٞمٝمقد أي حترق، وعم٤م حتقل جمرى إي٤مم ًمّم٤مًم

 وص٤مروا يٜمتٔمرون اًمٗمرص٦م ًمٚم٘مْم٤مء قمغم دوًم٦م اإلؾمالم.

  -اًم٥ًٌم:

، وأظمذوا يٕمدون اًمٕمدة ًمتقضمف ضسم٦م ىم٤مشمٚم٦م إمم اعمًٚمٛملم، سمدأ اًمٞمٝمقد ذم اًمتآُمر ُمـ ضمديد قمغم اعمًٚمٛملم

ٚم٦م اعمًٚمٛملم ُم٤ٌمذة، ظمٓمٓمقا هلذا اًمٖمرض ظمٓم٦م رهٞم٦ٌم،  يٙمقٟمقا جيدون ذم أٟمٗمًٝمؿ ضمرأة قمغم ُم٘م٤مشمملوعم٤م 

وؾم٤مدات سمٜمل اًمٜمْمػم إمم ىمريش سمٛمٙم٦م، حيروقهنؿ قمغم همزو اًمرؾمقل  ،ومخرج قمنمون رضماًل ُمـ زقمامء اًمٞمٝمقد

، ووقمدوهؿ ُمـ أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمٜمٍم هلؿ، وم٠مضم٤مسمتٝمؿ ىمريش، صمؿ ـم٤مف اًمقومد ذم ىم٤ٌمئؾ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 تج٤مب ًمف ُمـ اؾمتج٤مب.اًمٕمرب يدقمقهؿ إمم ذًمؽ، وم٤مؾم

 دة: ــوم٤مئ

ُم٘م٤مُمف سم٤معمديٜم٦م أن ي٘مٞمؿ سمٞمٜمف وسملم اًمٞمٝمقد رواسمط  لًم٘مد طمرص اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أو

ؾمٚمؿ، وأن ي١مُمٜمٝمؿ قمغم ديٜمٝمؿ وأُمقاهلؿ، وًمٙمٜمٝمؿ ىمقم همدر يتّمٞمدون ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

 ًٜمك وٓ يًت٘مٞمؿ هلؿ قمٝمد.وصح٤مسمتف يمؾ ومرص٦م ًمٚمٜمٞمؾ ُمٜمٝمؿ، ومال شمٜمٗمع ُمٕمٝمؿ احل

  اًمت٤مريخ: -

وىمٕم٧م هذه اًمٖمزوة ذم ؿمقال ؾمٜم٦م مخس ُمـ اهلجرة، وأىم٤مم اعمنميمقن حم٤مسيـ رؾمقل اهلل صغم اهلل 

 ،قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ واعمًٚمٛملم ىمراسم٦م اًمِمٝمر، وًمٕمؾ سمداي٦م ومرض احلّم٤مر يم٤مٟم٧م ذم ؿمقال، وهن٤ميتف ذم ذي اًم٘مٕمدة

 ًمف وؾمٚمؿ ُمـ اخلٜمدق يقم إرسمٕم٤مء ًمًٌع سم٘ملم ُمـ ذي اًم٘مٕمدة.ويم٤من اٟمٍماف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآ
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  قمدد اعمًٚمٛملم: -

إمم اًمٖمزوة ذم صمالصم٦م آٓف ُمـ اعمًٚمٛملم، واؾمتخٚمػ قمغم اعمديٜم٦م اسمـ أم ُمٙمتقم،  ^ظمرج رؾمقل اهلل 

 إـمٗم٤مل ومجٕمٚمقا ذم طمّمـ وم٤مرع وهق أىمقى طمّمقن اعمًٚمٛملم وهق ًمٌٜمل طم٤مرصم٦م.و وأُمر سم٤مًمٜم٤ًمء

  ًمٕمًٙمري٦م:ظمٓمط اعمًٚمٛملم ا -

إمم قم٘مد جمٚمس اؾمتِم٤مري أقمغم سمٕمد قمٚمٛمف سم٘مدوم ىمريش وأقمقاهن٤م شمٜم٤مول ومٞمف  ^ؾم٤مرع رؾمقل اهلل 

ىمرار اشمٗم٘مقا قمغم  اًم٘م٤مدة وأهؾ اًمِمقرى،.. .ُمقوقع ظمٓم٦م اًمدوم٤مع قمـ يمٞم٤من اعمديٜم٦م، وسمٕمد ُمٜم٤مىمِم٤مت ضمرت

وم٤مرس إذا طمقسٟم٤م  إٟم٤م يمٜم٤م سم٠مرض !، ىم٤مل ؾمٚمامن: ي٤م رؾمقل اهللىمدُمف اًمّمح٤ميب اًمٜمٌٞمؾ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد 

 ظمٜمدىمٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م، ويم٤مٟم٧م ظمٓم٦م طمٙمٞمٛم٦م مل شمٙمـ شمٕمرومٝم٤م اًمٕمرب ىمٌؾ ذًمؽ.

وىمد رأى اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أن ضمٞمش اًمٙمٗم٤مر ًمـ ي٠مشمٞمف إٓ ُمـ ضمٝم٦م اًمِمامل، وذًمؽ أن 

وهل أرض ذات –اجلٝم٤مت إظمرى يم٤مٟم٧م يم٤محلّمـ شمتِم٤مسمؽ ومٞمف إسمٜمٞم٦م وأؿمج٤مر اًمٜمخٞمؾ وحتٞمط هب٤م احلرات 

اًمتل يّمٕم٥م قمغم اإلسمؾ واعمِم٤مة اًمتحرك ومٞمٝم٤م، سمحٞم٨م جيٕمٚمقا فمٝمقرهؿ إمم ضمٌؾ ؾمٚمع  -رة ؾمقد ٟمخراتطمج٤م

ومٞمتحّمٜمقا سمف، واخلٜمدق سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٙمٗم٤مر، وقمغم هذا ومٚمـ يٙمقن هٜم٤مك ـمريؼ ًمٚمٙمٗم٤مر قمغم اعمًٚمٛملم إٓ ُمـ 

حيٗمروا ُمـ  إمم شمٜمٗمٞمذ هذه اخلٓم٦م ومقيمؾ إمم يمؾ قمنمة رضم٤مل أن ^ظمالل وضمقدهؿ، وأهع رؾمقل اهلل 

، ويم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يٕمٞمٜمٝمؿ قمغم احلٗمر، ومٕمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ىم٤مل: اخلٜمدق أرسمٕملم ذراقم٤مً 

رأيتف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يٜم٘مؾ ُمـ شمراب اخلٜمدق طمتك وارى قمٜمل اًمٖم٤ٌمر ضمٚمدة سمٓمٜمف، ويم٤من اعمًٚمٛمقن 

إيم٤ٌمد، ىم٤مل أٟمس: يم٤من أهؾ اخلٜمدق ي١مشمقن يٕمٛمٚمقن هبذا اًمٜمِم٤مط وهؿ ي٘م٤مؾمقن ُمـ ؿمدة اجلقع ُم٤م يٗمت٧م 

 -شمٖمػم ًمقهن٤م وـمٕمٛمٝم٤م ُمـ ىمدُمٝم٤م-ؾمٜمخ٦ٍم  -اًمدهـ اًمذي ي١مشمدم سمف-سمٛمؾء يمٗمل ُمـ اًمِمٕمػم، ومٞمّمٜمع هلؿ سم٢مه٤مًم٦ٍم 

قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، واًم٘مقم ضمٞم٤مع، وهل سمِمٕم٦م ذم احلٚمؼ  شمقوع سملم يدي اًم٘مقم ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل

 وهل٤م ريح ُمٜمتـ.

ويرضمٕمقن إمم أهٚمٞمٝمؿ ذم اعم٤ًمء،  ،ٚمٝمؿ ذم احلٗمر، ومٙم٤مٟمقا حيٗمرون ـمقل اًمٜمٝم٤مروواصؾ اعمًٚمٛمقن قمٛم

 طمتك شمٙم٤مُمؾ اخلٜمدق طم٥ًم اخلٓم٦م اعمٜمِمقدة.

 وم٤مئدة:
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ًمرأي ؾمٚمامن دًٓم٦م قمغم أن احلٙمٛم٦م و٤مًم٦م اعم١مُمـ أٟمك وضمده٤م أظمذ هب٤م، يمام شمدل  ^ذم أظمذ رؾمقل اهلل 

 واًمٜمّمٞمح٦م.قمغم ُمروٟم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم ىمٌقل احلؼ 

  قمدد اعمنميملم: -

ُمـ أهؾ هت٤مُم٦م، وظمرضم٧م يمذًمؽ سمٜمق ؾمٚمٞمؿ وسمٜمق ومزارة وسمٜمق ُمرة ظمرضم٧م ىمريش ويمٜم٤مٟم٦م وطمٚمٗم٤مؤهؿ 

وسمٜمق أؿمجع وسمٜمق أؾمد وهمػمه٤م، طمٞم٨م سمٚمغ قمددهؿ قمنمة آٓف ُم٘م٤مشمؾ، وىمد وصػ اهلل طم٤مل اعم١مُمٜملم قمٜمد 

َزاَب ىَم٤مًُمقا َهَذا َُم٤م َوقَمَدَٟم٤م اهللَُّ َوَرؾُمقًُمُف َوَصَدَق اهللَُّ َوعم٤ََّم َرَأى اعم١ُْْمُِمٜمُقَن إطَْم ))رؤي٦م ضمٞمش اًمٙمٗم٤مر، وم٘م٤مل: 

ٚمِٞماًم  ًْ َّٓ إِياَمًٟم٤م َوشَم ، وأُم٤م اعمٜم٤موم٘مقن ووٕمٗم٤مء اًمٜمٗمقس وم٘مد شمزقمزقم٧م [22]إطمزاب: ((َوَرؾُمقًُمُف َوَُم٤م َزاَدُهْؿ إِ

ـَ ذِم ىُمُٚمقهِبِْؿ َُمَرٌض َُم٤م َوقَمَدَٟم٤م اهللَُّ َوَرؾُمقًُمُف َوإِْذ َيُ٘مقُل اعمُْٜم٤َمومُِ٘مقَن َوا))ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ىمٚمقهبؿ ًمرؤي٦م هذا اجلٞمش ِذي ًمَّ

َّٓ هُمُروًرا  .[12]إطمزاب: ((إِ

  وصػ اعمٕمريم٦م: -

ايمتٛمؾ طمٗمر اخلٜمدق ىمٌؾ أن يّمؾ اجلٞمش اًمقصمٜمل إمم أؾمقار اعمديٜم٦م، وقمٜمدُم٤م وصؾ ذًمؽ اجلٞمش وضمد 

يٜم٦م، وم٤مًمتج٠م اعمنميمقن إمم ومرض احلّم٤مر قمغم ظمٜمدىم٤ًم قمريْم٤ًم حيقل سمٞمٜمف وسملم ُمٝم٤ممج٦م اعمًٚمٛملم واىمتح٤مم اعمد

يمام –اعمًٚمٛملم طمٞم٨م مل يٙمقٟمقا ُمًتٕمديـ ًمذًمؽ اخلٜمدق طملم ظمرضمقا ُمـ دي٤مرهؿ، إذ يم٤مٟم٧م هذه اخلٓم٦م 

 ُمٙمٞمدة ُم٤م قمرومتٝم٤م اًمٕمرب، ومٚمؿ يٙمقٟمقا أدظمٚمقه٤م ذم طم٤ًمهبؿ أصاًل. -ىم٤مًمقا

ًمٞمدظمٚمقا ُمٜمٝم٤م، وأظمذ  طمقل اخلٜمدق طمػمة وهماًم، يتحًًقن ٟم٘مٓم٦م وٕمٞمٗم٦م،وأظمذ اعمنميمقن يدورون 

واىمتح٤مُمف  ،اعمًٚمٛمقن يتٓمٚمٕمقن إمم ضمقٓت اعمنميملم، يرؿم٘مقهنؿ سم٤مًمٜمٌؾ، طمتك ٓ جيؽمئقا قمغم آىمؽماب ُمٜمف

أو دومٜمف سم٤مًمؽماب ًمٞمٌٜمقا ـمري٘م٤ًم يٛمٙمٜمٝمؿ ُمـ اًمٕمٌقر إمم اعمديٜم٦م، ومٙم٤من اعمًٚمٛمقن ي٘مٗمقن وىمٗم٦م رضمؾ واطمد 

 .ؿمٕم٤مرهؿ هق )طمؿ، ٓ يٜمٍمون(

 

 ـم٦م اخلٜمدق[]ظم٤مر
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ره ومقارس ُمـ ىمريش أن ي٘مٗمقا طمقل اخلٜمدق ُمـ همػم ضمدوى ذم شمرىم٥م ٟمت٤مئ٩م احلّم٤مر، وم٢من ذًمؽ مل ويم

وضار سمـ اخلٓم٤مب  ،وقمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ ،يٙمـ ُمـ ؿمٞمٛمٝمؿ، ومخرضم٧م ُمٜمٝم٤م مج٤مقم٦م ومٞمٝم٤م قمٛمرو سمـ قمٌد

وهمػمهؿ، وم٤مدمٝمقا ٟمحق ُمٙم٤من وٞمؼ ُمـ اخلٜمدق وم٤مىمتحٛمقه، وضم٤مًم٧م هبؿ ظمٞمٚمٝمؿ ذم اًمًٌخ٦م سملم اخلٜمدق 

طمتك أهمٚم٘مقا قمٚمٞمٝمؿ اًمثٖمرة اًمتل اىمتحٛمقا ُمٜمٝم٤م ظمٞمٚمٝمؿ، ، وظمرج قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم ٟمٗمر ُمـ اعمًٚمٛملم، وؾمٚمع

ويم٤من ُمـ ؿمجٕم٤من ىمريش -ودقم٤م قمٛمر إمم اعم٤ٌمرزة، ومخرج قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وىم٤مل يمٚمٛم٦م همْم٥م ٕضمٚمٝم٤م 

، قمكم وم٤مىمتحؿ قمـ ومرؾمف ومٕم٘مره٤م وضب وضمٝمٝم٤م، صمؿ أىمٌؾ قمغم قمكم ومت٘م٤مشمال، طمتك ىمتٚمف  -وأسمٓم٤مهلؿ

 واهنزم اًم٤ٌمىمقن طمتك اىمتحٛمقا ُمـ اخلٜمدق ه٤مرسملم، وىمد سمٚمغ هبؿ اًمرقم٥م إمم أن شمرك قمٙمرُم٦م رحمف وهق ُمٜمٝمزم.

وىمد طم٤مول اعمنميمقن ذم سمٕمض إي٤مم حم٤موًم٦م سم٤مًمٖم٦م ٓىمتح٤مم اخلٜمدق، أو ًمٌٜم٤مء اًمٓمرق قمٚمٞمف، وًمٙمـ 

طمتك ومِمؾ اعمنميمقن ذم وٟم٤موٚمقهؿ أؿمد اًمٜمْم٤مل،  ،اعمًٚمٛملم يم٤مومحقا ُمٙم٤مومح٦م ضمٞمدة، ورؿم٘مقهؿ سم٤مًمٜمٌؾ

 حم٤موًمتٝمؿ.

وهلذا وم٢من اخلٜمدق عم٤م يم٤من طم٤مئاًل سملم اجلٞمِملم مل جير سمٞمٜمٝمام ىمت٤مل ُم٤ٌمذ وطمرب داُمٞم٦م، سمؾ اىمتٍموا قمغم 

 اعمراُم٤مة واعمٜم٤موٚم٦م.

وسمٞمٜمام يم٤من اعمًٚمٛمقن يقاضمٝمقن هذه اًمِمدائد قمغم ضمٌٝم٦م اعمٕمريم٦م ُمع ىمريش وطمٚمٗم٤مئٝم٤م اٟمٓمٚمؼ يمٌػم جمرُمل 

أظمٓم٥م إمم دي٤مر سمٜمل ىمرئم٦م، وم٠مشمك يمٕم٥م سمـ أؾمد اًم٘مرفمل ؾمٞمد سمٜمل ىمرئم٦م حم٤موًٓ إىمٜم٤مقمف سمٜمل اًمٜمْمػم طُمٞمل سمـ 

قمغم أن يٜم٤مسه إذا أص٤مسمتف طمرب، وم٤مُمتٜمع  ^سمٜم٘مض قمٝمده ُمع اعمًٚمٛملم، ويم٤من يمٕم٥م ىمد قم٤مىمد رؾمقل اهلل 

يمٕم٥م قمـ ذًمؽ وُم٤م زال طمٞمل حي٤مول ُمٕمف طمتك أىمٜمٕمف، ومٜم٘مض يمٕم٥م سمـ أؾمد قمٝمده، وسمرئ مم٤م يم٤من سمٞمٜمف وسملم 

 عمًٚمٛملم ُمـ اًمٕمٝمقد واعمقاصمٞمؼ، ودظمؾ ُمع اعمنميملم ذم اعمح٤مرسم٦م ود اعمًٚمٛملم.ا

وومٕماًل ىم٤مُم٧م هيقد سمٜمل ىمرئم٦م سمٕمٛمٚمٞم٤مت احلرب، وم٠مظمذوا يٛمدون اًمٖمزاة اًمقصمٜمٞملم سم٤معم١من يمدًمٞمؾ قمٛمكم 

ًم٘مريش وأقمقاهن٤م قمنميـ مجاًل، أظمذ اعمًٚمٛمقن ُمـ ُم١من سمٜمل ىمرئم٦م قمغم اٟمْمامُمٝمؿ إًمٞمٝمؿ ود اعمًٚمٛملم، طمتك 

وؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة، وقمٌد اهلل  ،ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ :، ومٌٕم٨م ًمتح٘مٞمؼ اخلؼم اًمًٕمديـ^ٟمتٝمك اخلؼم إمم رؾمقل اهلل وا

ومٚمام دٟمقا  ،شاٟمٓمٚم٘مقا طمتك شمٜمٔمروا أطمؼ ُم٤م سمٚمٖمٜم٤م قمـ ه١مٓء اًم٘مقم أم ٓ؟»سمـ رواطم٦م، وظمقات سمـ ضمٌػم، وىم٤مل: 

ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ُمٜمٝمؿ وضمدوهؿ قمغم أظم٨ٌم ُم٤م يٙمقن، وم٘مد ه٤مضمروهؿ سم٤مًم٥ًم واًمٕمداوة، وٟم٤مًمقا 



  

76 

ومٚمام أىمٌٚمقا قمغم  ،وآًمف وؾمٚمؿ، وىم٤مًمقا: ُمـ رؾمقل اهلل؟ ٓ قمٝمد سمٞمٜمٜم٤م وسملم حمٛمد وٓ قم٘مد، وم٤مٟمٍمومقا قمٜمٝمؿ

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أظمؼموه اخلؼم.

ومٚمؿ يٙمـ حيقل سمٞمٜمٝمؿ وسملم ىمرئم٦م رء يٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ ضهبؿ  ،وىمد يم٤من أطمرج ُمقىمػ ي٘مٗمف اعمًٚمٛمقن

اخلٚمػ وطمٞم٨م ٟم٤ًمؤهؿ وذرارهيؿ، سمٞمٜمام يم٤من أُم٤مُمٝمؿ ضمٞمش قمٔمٞمؿ مل يٙمقٟمقا يًتٓمٞمٕمقن آٟمٍماف قمٜمف،  ُمـ

َوإِْذ َزاهَم٧ِم إسَْمَّم٤مُر َوسَمَٚمَٖم٧ِم اًْمُ٘مُٚمقُب ))وص٤مروا يمام ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ذم وصٗمٝمؿ ذم ذًمؽ اعمقىمػ اًمٕمّمٞم٥م: 

ًٓ ؿَمِديًدا))*  [11]إطمزاب: ((احْلَٜم٤َمضِمَر َوشَمُٔمٜمهقَن سم٤ِمهللَِّ اًمٔمهٜمُقَٟم٤م  ((ُهٜم٤َمًمَِؽ اسْمُتكِمَ اعم١ُْْمُِمٜمُقَن َوُزًْمِزًُمقا ِزًْمَزا

 .[11]إطمزاب:

ؾ يمٜمقز يمنى وىمٞمٍم، وأطمدٟم٤م اًمٞمقم ٓ وفمٝمر ٟمٗم٤مق اعمٜم٤موم٘ملم، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: يم٤من حمٛمد يٕمدٟم٤م أن ٟم٠ميم

سمٞمقشمٜم٤م قمقرة ُمـ ي٠مُمـ قمغم ٟمٗمًف أن يذه٥م إمم اًمٖم٤مئط، وطمتك ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ذم مج٤مقم٦م ُمـ رضم٤مل ىمقُمف: إن 

وذم ه١مٓء  ،اًمٕمدو، وم٠مذن ًمٜم٤م أن ٟمخرج، ومٜمرضمع إمم دارٟم٤م وم٢مهن٤م ظم٤مرج اعمديٜم٦م، وطمتك مه٧م سمٜمق ؾمٚمٛم٦م سم٤مًمٗمِمؾ

َّٓ هُمُروًرا))أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم:  ـَ ذِم ىُمُٚمقهِبِْؿ َُمَرٌض َُم٤م َوقَمَدَٟم٤م اهللَُّ َوَرؾُمقًُمُف إِ ِذي  ((َوإِْذ َيُ٘مقُل اعمُْٜم٤َمومُِ٘مقَن َواًمَّ

ِلَّ ))*  [12ب:]إطمزا َت٠ْمِذُن وَمِريٌؼ ُِمٜمُْٝمُؿ اًمٜمٌَّ ًْ  َوإِْذ ىَم٤مًَم٧ْم ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُِمٜمُْٝمْؿ َي٤م َأْهَؾ َيْثِرَب ٓ ُُمَ٘م٤مَم ًَمُٙمْؿ وَم٤مْرضِمُٕمقا َوَي

َّٓ ومَِراًرا  .[13]إطمزاب: ((َيُ٘مقًُمقَن إِنَّ سُمُٞمقشَمٜم٤َم قَمْقَرٌة َوَُم٤م ِهَل سمَِٕمْقَرٍة إِْن ُيِريُدوَن إِ

 صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومت٘مٜمع سمثقسمف طمٞم٨م أشم٤مه همدر ىمرئم٦م، وم٤موٓمجع وُمٙم٨م ـمقياًل، أُم٤م رؾمقل اهلل

صمؿ أظمذ  شأسمنموا ي٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم سمٗمتح اهلل وٟمٍمه !اهلل أيمؼم»ومٜمٝمض ي٘مقل:  طمتك اؿمتد قمغم اًمٜم٤مس اًمٌالء،

 خيٓمط اخلٓمط اًمالزُم٦م عمج٤مهب٦م شمٚمؽ اًمٔمروف اًمرهٞم٦ٌم وم٘م٤مم سم٠مُمقر ُمٜمٝم٤م:

يٌٕم٨م احلرس إمم اعمديٜم٦م ًمئال ي١مشمك اًمذراري واًمٜم٤ًمء قمغم همٗمٚم٦م أصمٜم٤مء ٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يم٤من صغم اهلل قم -1

 اٟمِمٖم٤مل اجلٞمش سم٤مًم٘مت٤مل.

أراد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أن ي٘مقم سم٠مُمر يٗمرق إطمزاب، وم٠مراد أن يّم٤مًمح قمٞمٞمٜم٦م سمـ طمّمـ  -2

خيٚمق اعمًٚمٛمقن إلحل٤مق واحل٤مرث سمـ قمقف رئٞمز همٓمٗم٤من قمغم صمٚم٨م صمامر اعمديٜم٦م، طمتك يٜمٍموم٤م سم٘مقُمٝمام و

إن يم٤من اهلل أُمرك هبذا ومًٛمٕم٤ًم وـم٤مقم٦م وإن  !اهلزيٛم٦م سم٘مريش، وم٤مؾمتِم٤مر اًمًٕمديـ ذم ذًمؽ وم٘م٤مٓ: ي٤م رؾمقل اهلل

يم٤من رء شمّمٜمٕمف ًمٜم٤م ومال طم٤مضم٦م ًمٜم٤م ومٞمف، ومّمقب رأهيام، وُم٤م زاًم٧م اًمٖمزوة ىم٤مئٛم٦م طمتك أشمك ٟمٍم اهلل ًمٕم٤ٌمده قمغم 
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 قمدوه وقمدوهؿ.

  هزيٛم٦م إطمزاب: -

  اعمًٚمٛملم ذم هذه اًمٖمزوة سم٠مُمقر قمديدة، ومذيمره٤م سم٤مًمؽمشمٞم٥م اًمزُمٜمل:ٟمٍم اهلل

إن طمٗمر اخلٜمدق سملم اعمًٚمٛملم وقمدوهؿ ضمٕمؾ ُمـ اعمًتحٞمؾ قمغم ىمريش اًمتٛمٙمـ ُمـ هدومٝم٤م وهق  -1

 يمام أن اجلٞمش اًمقصمٜمل أص٤مسمف اعمٚمؾ واإلطم٤ٌمط ُمـ هذه اًمٓمري٘م٦م اجلديدة. ،آًمت٘م٤مء هبذه اعمٝمٛم٦م

صٜمع أُمرًا ُمـ قمٜمده ظمذل سمف اًمٕمدو، وذًمؽ أن رضماًل ُمـ همٓمٗم٤من  -احلٛمد وًمف–ن اهلل قمز وضمؾ إصمؿ  -2

وم٘م٤مل: ي٤م  :ضم٤مء إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ي٘م٤مل ًمف ٟمٕمٞمؿ سمـ ُمًٕمقد سمـ قم٤مُمر إؿمجٕمل 

: إٟمام أٟم٧م ^إين ىمد أؾمٚمٛم٧م، وإن ىمقُمل مل يٕمٚمٛمقا سم٢مؾمالُمل، ومٛمرين ُم٤م ؿمئ٧م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  !رؾمقل اهلل

ويم٤من قمِمػمًا هلؿ -وم٢من احلرب ظمدقم٦م، ومذه٥م ُمـ ومقره إمم سمٜمل ىمرئم٦م  :د، ومخذل قمٜم٤م ُم٤م اؾمتٓمٕم٧مرضمؾ واطم

وىم٤مل: ىمد قمرومتؿ ودي إي٤ميمؿ وظم٤مص٦م ُم٤م سمٞمٜمل وسمٞمٜمٙمؿ، ىم٤مًمقا: صدىم٧م، ىم٤مل:  ،ومدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ -ذم اجل٤مهٚمٞم٦م

ُمٜمف إمم همػمه،  .... شم٘مدرون أنومٞمف أُمقاًمٙمؿ وأسمٜم٤مؤيمؿ وٟم٤ًمؤيمؿ، ٓ  ،وم٢من ىمريِم٤ًم ًمٞمًقا ُمثٚمٙمؿ، اًمٌٚمد سمٚمديمؿ

، وسمٚمدهؿ وأُمقاهلؿ وٟم٤ًمؤهؿ وا حلرب حمٛمد وأصح٤مسمف، وىمد فم٤مهرمتقهؿ قمٚمٞمفءوإن ىمريِم٤ًم وهمٓمٗم٤من ىمد ضم٤م

اٟمتٝمزوه٤م وإٓ حل٘مقا سمٌالدهؿ وشمريمقيمؿ وحمٛمدًا وم٤مٟمت٘مؿ ُمٜمٙمؿ، ىم٤مًمقا ومام اًمٕمٛمؾ ي٤م سمٖمػمه، وم٢من أص٤مسمقا ومرص٦م 

 ٟمٕمٞمؿ؟

ًم٘مد أذت سم٤مًمرأي، صمؿ ُم٣م ٟمٕمٞمؿ قمغم وضمٝمف إمم  ىم٤مل: ٓ شم٘م٤مشمٚمقا ُمٕمٝمؿ طمتك يٕمٓمقيمؿ ره٤مئـ، ىم٤مًمقا:

ىمريش، وىم٤مل هلؿ: شمٕمٚمٛمقن ودي ًمٙمؿ وٟمّمحل ًمٙمؿ؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: إن هيقد ىمد ٟمدُمقا قمغم ُم٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ 

ُمـ ٟم٘مض قمٝمد حمٛمد وأصح٤مسمف، وإهنؿ ىمد راؾمٚمقه أهنؿ ي٠مظمذون ُمٜمٙمؿ ره٤مئـ يدومٕمقهن٤م إًمٞمف، صمؿ يقاًمقٟمف 

 صمؿ ذه٥م إمم همٓمٗم٤من وم٘م٤مل هلؿ ُمثؾ ذًمؽ. ،قهؿقمٚمٞمٙمؿ، وم٢من ؾم٠مًمقيمؿ ره٤مئـ ومال شمٕمٓم

سمٕمثقا إمم اًمٞمٝمقد، إٟم٤م ًمًٜم٤م سم٠مرض ُم٘م٤مم، وىمد هٚمؽ اًمٙمراع  (هـ5)ومٚمام يم٤من ًمٞمٚم٦م اًم٧ًٌم ُمـ ؿمقال ؾمٜم٦م 

يقم اًم٧ًٌم وىمد قمٚمٛمتؿ ُم٤م أص٤مب ُمـ ىمٌٚمٜم٤م  اًمٞمقمواخلػ، وم٤مهنْمقا سمٜم٤م ٟمٜم٤مضمز حمٛمدًا، وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝمؿ اًمٞمٝمقد أن 

ىم٤مًم٧م  ؽ،٤م ٓ ٟم٘م٤مشمؾ ُمٕمٙمؿ طمتك شمٌٕمثقا إًمٞمٜم٤م ره٤مئـ، ومٚمام ضم٤مءهتؿ رؾمٚمٝمؿ سمذًمطملم أطمدصمقا ومٞمف، وُمع هذا وم٢مٟم

صدىمٙمؿ واهلل ٟمٕمٞمؿ، ومٌٕمثقا إمم هيقد: إٟم٤م واهلل ٓ ٟمرؾمؾ إًمٞمٙمؿ أطمدًا، وم٤مظمرضمقا ُمٕمٜم٤م طمتك  :ىمريش وهمٓمٗم٤من
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 وظم٤مرت ،ودسم٧م اًمٗمرىم٦م سملم صٗمقومٝمؿ ،ٟمٜم٤مضمز حمٛمدًا، وم٘م٤مًم٧م ىمرئم٦م: صدىمٙمؿ واهلل ٟمٕمٞمؿ، ومتخ٤مذل اًمٗمري٘م٤من

 قمزائٛمٝمؿ.

اًمٚمٝمؿ ُمٜمزل اًمٙمت٤مب، هيع احل٤ًمب، اهزم إطمزاب »وم٘م٤مل:  :قمغم إطمزاب ^دقم٤م رؾمقل اهلل  -3

اًمٚمٝمؿ اؾمؽم قمقراشمٜم٤م وآُمـ روقم٤مشمٜم٤م( وىمد ؾمٛمع )ويم٤من اعمًٚمٛمقن يدقمقن اهلل شمٕم٤ممم:  شاًمٚمٝمؿ اهزُمٝمؿ وزًمزهلؿ

ؿ، وٓ شمدع هلؿ ىمدرًا إٓ ىمٚمٌتف، وٓ اهلل دقم٤مء رؾمقًمف واعمًٚمٛملم وم٠مرؾمؾ اهلل قمٚمٞمٝمؿ رحي٤ًم، ومجٕمٚم٧م شم٘مٚمع ظمٞم٤مُمٝم

 ويٚم٘مقن ذم ىمٚمقهبؿ اًمرقم٥م واخلقف. ،ـمٜم٤ًٌم إٓ ىمٓمٕمتف، وأرؾمؾ ضمٜمدًا ُمـ اعمالئٙم٦م يزًمزًمقهنؿ

وأرؾمؾ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م اًم٤ٌمردة اًم٘م٤مرؾم٦م طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ي٠مشمٞمف 

وم٠مصٌح  :وم٠مظمؼمه سمرطمٞمؾ اًم٘مقم ^ومرضمع رؾمقل اهلل  ،ٞمؾسمخؼمهؿ، ومقضمدهؿ قمغم هذه احل٤مًم٦م وىمد هتٞمئقا ًمٚمرطم

وٟمٍم  ،وأقمز ضمٜمده ،ومّمدق وقمده :وىمد رد اهلل قمدوه سمٖمٞمٔمف مل يٜم٤مًمقا ظمػمًا، ويمٗم٤مه اهلل ىمت٤مهلؿ ^رؾمقل اهلل 

 إمم اعمديٜم٦م. ^وهزم إطمزاب وطمده، ومرضمع  ،قمٌده

  -ومقائد:

واٟم٘مًٛمقا ىمًٛملم: ء قمغم هذا اًمديـ، حترك اعمٜم٤موم٘مقن ذم هذه اًمٖمزوة يمٕم٤مدهتؿ، ويمٚمٝمؿ أُمؾ سم٤مًم٘مْم٤م -1

ىمًؿ سم٘مل ذم اعمديٜم٦م يٜمنم اإلؿم٤مقم٤مت اًمتل شمٕمٞمؼ اًمٜم٤مس قمـ اًمٚمح٤مق سم٤مجلٞمش، وىمًؿ يم٤من ُمع اجلٞمش يزقمزع 

 :صم٘م٦م اعمًٚمٛملم سمٜمٍم اهلل، صمؿ أظمذوا سمٕمد ذًمؽ سم٤مٟٓمًح٤مب ُمـ اجلٞمش قمغم صقرة شمًٚمؾ أو اؾمتئذان ُمِمٌقه

قمغم -ىمد ٟمجد هذه اًمّمقرة شمتٙمرر ذم طمٞم٤مشمٜم٤م ُمـ ظمالل اعمٜم٤موم٘ملم سمّمٗمقف اعمًٚمٛملم، و حمدصملم اوٓمراسم٤ًم يمٌػماً 

 اًمذيـ يرضمٗمقن وخيقومقن اعم١مُمٜملم، طمتك ٓ شمرشمٗمع هلذا اإلؾمالم راي٦م. -اظمتالف ُمًٛمٞم٤مهتؿ وؿمٕم٤مراهتؿ

ٟمجح ٟمٕمٞمؿ سمـ ُمًٕمقد ذم اؾمتخدام ؾمالح اًمٗمرىم٦م واًمِم٘م٤مق ود إطمزاب، ومٙم٤من ؾم٤ًٌٌم ُمٝماًم ذم  -2

وهذا اًمًالح ًمألؾمػ أصٌح ُمـ أقمٔمؿ إؾمٚمح٦م اًمتل حت٤مرب هب٤م إُم٦م شمٗمريؼ مجٕمٝمؿ وؿمت٤مت ؿمٛمٚمٝمؿ، 

 اإلؾمالُمٞم٦م.

واخلٞم٤مٟم٦م واًمٖمدر واًمٜمٙم٨م،  ،يم٤من ؾمالح اًمٕمدو ذم هذه اعمٕمريم٦م اإلرضم٤مف واإلره٤مب واًمتخقيػ -3

وىمقة  ،وهق ٓ ؿمؽ ؾمالح ُمٗمزع، ومل ي٘مػ ذم وضمٝمف إٓ أهؾ اإليامن اًمذيـ يم٤ًمهؿ إيامهنؿ سمرسم٤مـم٦م اجل٠مش

وأظمػمًا اًمث٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس، وأهمٚم٥م طمروب اعمًٚمٛملم ذم اًمٕمٍم احل٤مض هل ُمـ ىمٌٞمؾ هذا إؾمٚمقب،  ،إقمّم٤مب
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 ومحؼ قمغم اعمًٚمٛملم اًمذل واًمّمٖم٤مر. :وًمٙمـ ًمألؾمػ ٓ ٟمٛمٚمؽ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ إيامن اًمّمح٤مسم٦م

طمٞم٨م  ،إن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم حيٞمط قم٤ٌمده اًمّم٤محللم ذم ُمٕم٤مريمٝمؿ وؾم٤مئر طمٞم٤مهتؿ سمجٞمش ُمـ قمٜمده -4

 وُمـ ىمٌٚمف أٟمزل ضمٜمده ُمـ اًمًامء ذم سمدر وأطمد. ،هذه اعمٕمريم٦مأرؾمؾ اًمريح ذم 

  ٟمت٤مئ٩م اًمٖمزوة: -

ىمتؾ ذم اعمراُم٤مة سملم اجلٞمِملم رضم٤مل ُمٜمٝمام يٕمدون قمغم إص٤مسمع ؾمت٦م ُمـ اعمًٚمٛملم وقمنمة ُمـ اعمنميملم، 

 سمٞمٜمام يم٤من ىمتؾ أطمد اعمنميملم سم٤مًمًٞمػ.

ومدقم٤م ؾمٕمد: اًمٚمٝمؿ إٟمؽ شمٕمٚمؿ أٟمف سمًٝمؿ وم٘مٓمع ُمٜمف إيمحؾ،  وذم هذه اعمراُم٤مة رُمل ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ 

أن أضم٤مهدهؿ ومٞمؽ ُمـ ىمقم يمذسمقا رؾمقًمؽ وأظمرضمقه، اًمٚمٝمؿ وم٢مين أفمـ أٟمؽ ىمد ووٕم٧م  ًمٞمس أطمد أطم٥م إزمَّ 

احلرب سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ، وم٢من يم٤من سم٘مل ُمـ طمرب ىمريش وم٠مسم٘مٜمل هلؿ، طمتك أضم٤مهدهؿ ومٞمؽ، وإن يمٜم٧م ووٕم٧م 

 متتٜمل طمتك شم٘مر قمٞمٜمل ُمـ سمٜمل ىمرئم٦م. احلرب وم٤مومجره٤م واضمٕمؾ ُمقيت ومٞمٝم٤م، وىم٤مل آظمر ذم دقم٤مئف: وٓ

  آصم٤مر اعمٕمريمـ٦م: -

 يم٤من هلذه اعمٕمريم٦م آصم٤مر قمديدة ُمٜمٝم٤م:

شمٞم٘مـ اًمٕمرب أن ىمقة اعمًٚمٛملم مل شمٕمد شمٚمؽ اًم٘مقة اًمتل يًتٝم٤من هب٤م ظم٤مص٦م سمٕمد اضمتامع اًمٕمرب قمٚمٞمٝم٤م ذم  -أ

ٟمٖمزوهؿ أن »اهلل إطمزاب: طملم أضمغم  ^هذه اًمٖمزوة وقمجزهؿ قمـ هزيٛمتٝم٤م، وًمذًمؽ ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .شٟمحـ ٟمًػم إًمٞمٝمؿ .وٓ يٖمزوٟمٜم٤م

 اومتْم٤مح أُمر اًمٞمٝمقد، طمٞم٨م ٓ يٜمٗمع ُمٕمٝمؿ وقمد وٓ قمٝمد. -ب
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 همزوة سمٜمل ىمرئم٦م

  -اعم٘مدُم٦م:

اًمٞمٝمقد سم٤مًمرومؼ واًمٚملم، ًمٞمس وٕمٗم٤ًم وٓ ظمقوم٤ًم، وإٟمام ـمٛمٕم٤ًم ذم قم٤مُمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

طم٤ًمن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٤مإلؾم٤مءة، ومام ومتئقا إؾمالُمٝمؿ ويمػ ذهؿ، وُمع يمؾ هذا ىم٤مسمؾ اًمٞمٝمقد إ

 يٙمٞمٚمقن ًمف اعم١ماُمرات، ومٙم٤من ٓسمد ُمـ ُمقىمػ طم٤مزم ُمٕمٝمؿ طمتك يٕمقا ىمدرهؿ وىمقهتؿ.

  اًم٥ًٌم: -

قمٜمدُم٤م ىمدم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اعمديٜم٦م ووع وصمٞم٘م٦م سمٞمٜمف وسملم اًمٞمٝمقد، شم٘مقم قمغم أؾم٤مس أن 

إطمزاب ٟم٘مْم٧م هيقد سمٜمل ىمرئم٦م  إن دمهف هب٤م قمدو ٟمٍموه، ومٚمام يم٤مٟم٧م همزوةٓ يٕمٞمٜمقا قمٚمٞمف أطمدًا وأٟمف 

اًمٕمٝمد، وُمزىم٧م اًمّمحٞمٗم٦م، واؿمتد إُمر قمغم اعمًٚمٛملم، وذًمؽ ٕن دي٤مر سمٜمل ىمرئم٦م يم٤مٟم٧م ذم ُمقىمع يٛمٙمٜمٝمؿ 

ُمـ إي٘م٤مع ضسم٦م ىمقي٦م ُمـ ظمٚمػ اعمًٚمٛملم، طمتك أن اعمًٚمٛملم ٟمٔمٛمقا دوري٤مت حلراؾم٦م اعمديٜم٦م، ويم٤من ؾمٚمٛم٦م سمـ 

ويم٤مٟمقا ئمٝمرون اًمتٙمٌػم إلؿمٕم٤مر سمٜمل  إود ي٘مقد ُم٤مئتل رضمؾ، وزيد سمـ طم٤مرصم٦م ي٘مقد صمٚمثامئ٦م رضمؾ، أؾمٚمؿ

 ظمقوم٤ًم ُمٜمٝمؿ قمغم اًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل ذم احلّمقن. :ىمريْم٦م سمٞم٘مْمتٝمؿ ووضمقدهؿ

  اعمٙم٤من: -

 شمؿ طمّم٤مر اعمًٚمٛملم ًمٌٜمل ىمريْم٦م ذم طمّمقهنؿ اًمقاىمٕم٦م ضمٜمقب ذىمل اعمديٜم٦م قمغم وادي ُمٝمزوز.

  اًمت٤مريخ: -

يم٤مٟم٧م سمداي٦م طمّم٤مر سمٜمل ىمرئم٦م يقم إرسمٕم٤مء اًمث٤مًم٨م واًمٕمنميـ ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ًمٚمًٜم٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ 

اهلجرة، وذًمؽ يقم رضمقع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ همزوة إطمزاب، واؾمتٛمر طمّم٤مرهؿ مخ٤ًًم 

 وقمنميـ ًمٞمٚم٦م.

  قمدد وقمت٤مد ضمٞمش اعمًٚمٛملم: -

ؿ ؾم٧م وصمالصمقن ومرؾم٤ًم، وىمد اؾمتخٚمػ رؾمقل اهلل سمٚمغ قمدد ضمٞمش اعمًٚمٛملم صمالصم٦م آٓف رضمؾ، وُمٕمٝم
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 اسمـ أم ُمٙمتقم قمغم اعمديٜم٦م. ^

  قمدد وقمت٤مد هيقد سمٜمل ىمرئم٦م: -

 ،وصمالصمامئ٦م درع ،وأًمٗم٤من ُمـ اًمرُم٤مح ،أًمػ ومخًامئ٦م ؾمٞمػيم٤من قمددهؿ ي٘م٤مرب ؾمٌٕمامئ٦م ُم٘م٤مشمؾ، ُمٕمٝمؿ 

 ومخًامئ٦م شمرس.

  شمقزيع اعمٝم٤مم قمٜمد اعمًٚمٛملم واًمٞمٝمقد: -

، أُم٤م اًمٞمٝمقد وم٘مد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وضمٕمؾ اًمراي٦م قمٜمد قمكم  شمقمم ىمٞم٤مدة اعمًٚمٛملم

 يم٤مٟم٧م اًم٘مٞم٤مدة سمٞمد رئٞمًٝمؿ يمٕم٥م سمـ أؾمد.

 وصػ اعمٕمريم٦م: -

رسمٕم٤مء، ومج٤مءه ضمؼميؾ قمٚمٞمف رضمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ إمم اعمديٜم٦م ُمـ اخلٜمدق ذم يقم إ

ؾمٚمٛم٦م، وم٘م٤مل: أو ىمد ووٕم٧م اًمًالح؟ وم٢من اعمالئٙم٦م مل شمْمع اًمًالم قمٜمد اًمٔمٝمر، وهق يٖمتًؾ ذم سمٞم٧م أم 

وم٢مين ؾم٤مئر أُم٤مُمؽ أزًمزل  :رضمٕم٧م أن إٓ ُمـ ـمٚم٥م اًم٘مقم، وم٤مهنض سمٛمـ ُمٕمؽ إمم سمٜمل ىمرئم٦م ؾمٚمحتٝمؿ، وُم٤مأ

صغم اهلل  هبؿ طمّمقهنؿ، وأىمذف ذم ىمٚمقهبؿ اًمرقم٥م، وم٤ًمر ضمؼميؾ ذم ُمقيمٌف ُمـ اعمالئٙم٦م، وم٠مُمر رؾمقل اهلل

وم٠مذن ذم اًمٜم٤مس: ُمـ يم٤من ؾم٤مُمٕم٤ًم ُمٓمٞمٕم٤ًم ومال يّمٚملم اًمٕمٍم إٓ سمٌٜمل ىمرئم٦م، وظمرج  قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُم١مذٟم٤مً 

 ذم ُمقيمٌف ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر. ^رؾمقل اهلل 

ويم٤من حترك اجلٞمش اإلؾمالُمل ٟمحق سمٜمل ىمرئم٦م مج٤مقم٤مت ُمتت٤مسمٕم٦م طمتك شمالطم٘مقا سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

قمٚمٞمٝمؿ، وعم٤م اؿمتد قمغم اًمٞمٝمقد احلّم٤مر قمرض وآًمف وؾمٚمؿ، ومٜمزًمقا قمغم طمّمقن سمٜمل ىمرئم٦م وومروقا احلّم٤مر 

قمٚمٞمٝمؿ رئٞمًٝمؿ يمٕم٥م سمـ أؾمد صمالث ظمّم٤مل: إُم٤م أن يًٚمٛمقا، ويدظمٚمقا ُمع حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

وأٟمف  ،دُم٤مئٝمؿ وأُمقاهلؿ وأسمٜم٤مئٝمؿ وٟم٤ًمئٝمؿ، وىم٤مل هلؿ: واهلل ًم٘مد شمٌلم ًمٙمؿ أٟمف ٟمٌل ُمرؾمؾذم ديٜمف، ومٞم٠مُمٜمقا قمغم 

هؿ سم٠ميدهيؿ، وخيرضمقا إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ءإُم٤م أن ي٘متٚمقا ذرارهيؿ وٟم٤ًمو ،اًمذي دمدوٟمف ذم يمت٤مسمٙمؿ

وؾمٚمؿ ؿم٤مهريـ ؾمٞمقومٝمؿ ومٞمح٤مرسمقٟمف طمتك يٜمتٍموا قمٚمٞمف، أو ي٘متٚمقا مجٞمٕمٝمؿ، وإُم٤م أن هيجٛمقا قمغم رؾمقل اهلل 

ًمٞمٝمقد أن ٕن اعمًٚمٛملم مل يتقىمٕمقا ُمـ ا :صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف، ويٜم٘مْمقا قمٚمٞمٝمؿ يقم اًم٧ًٌم

ي٘م٤مشمٚمقهؿ ومٞمف، وم٠مسمقا أن جيٞمٌقه إمم واطمدة ُمـ اخلّم٤مل اًمثالث، وطمٞمٜمئذ ىم٤مل ذم اٟمزقم٤مج وهمْم٥م: ُم٤م سم٤مت 
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رضمؾ ُمٜمٙمؿ ُمٜمذ وًمدشمف أُمف ًمٞمٚم٦م واطمدة ُمـ اًمدهر طم٤مزُم٤ًم. ومل يٌؼ ًم٘مرئم٦م سمٕمد رد هذه اخلّم٤مل اًمثالث إٓ أن 

د طمّم٤مر اؾمتٛمر مخ٦ًم وقمنميـ يقُم٤ًم، وًم٘مد وذًمؽ سمٕم ،يٜمزًمقا قمغم طمٙمؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

وُم٤مقم٦م احلّمقن،  ،اًمٖمذائٞم٦م واعمٞم٤مه وأسم٤مريم٤من سم٤مؾمتٓم٤مقم٦م اًمٞمٝمقد أن يتحٛمٚمقا احلّم٤مر اًمٓمقيؾ ًمتقومر اعمقاد 

وٕن اعمًٚمٛمقن يم٤مٟمقا ي٘م٤مؾمقن اًمؼمد اًم٘م٤مرس واجلقع اًمِمديد وهؿ ذم اًمٕمراء، ُمع ؿمدة اًمتٕم٥م اًمذي اقمؽماهؿ 

وم٘مد ىمذف اهلل ذم ىمٚمقهبؿ اًمرقم٥م،  :ن طمرب سمٜمل ىمرئم٦م يم٤مٟم٧م طمرب أقمّم٤مبأٟمتٞمج٦م ُمٕمريم٦م إطمزاب، إٓ 

 وأظمذت ُمٕمٜمقي٤مهتؿ شمٜمٝم٤مر وم٤مؾمتًٚمٛمقا ًمٚمٛمًٚمٛملم.

  ٟمت٤مئ٩م احلّم٤مر: -

ومقوٕم٧م اًم٘مٞمقد ذم أيدهيؿ حت٧م إذاف حمٛمد  :سم٤مقمت٘م٤مل رضم٤مهلؿ ^سمٕمد اؾمتًالُمٝمؿ أُمر رؾمقل اهلل 

وىم٤مُم٧م إوس إمم رؾمقل  ،رضم٤مل ذم ٟم٤مطمٞم٦مسمـ ؾمٚمٛم٦م إٟمّم٤مري، وضمٕمٚم٧م اًمٜم٤ًمء واًمذراري سمٛمٕمزل قمـ اًم

ىمد ومٕمٚم٧م ذم سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع ُم٤م ىمد قمٚمٛم٧م، وهؿ طمٚمٗم٤مء إظمقاٟمٜم٤م اخلزرج وه١مٓء  !وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل ^اهلل 

ىمد طم٤مس سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع صمؿ ؾمٚمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ، ويم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ –ُمقاًمٞمٜم٤م، وم٠مطمًـ ومٞمٝمؿ 

وم٘م٤مل: أٓ شمروقن أن حيٙمؿ ومٞمٝمؿ رضمؾ  -ؿ وأن ٓ جي٤موروٟمف ذم اعمديٜم٦مومٙم٤من احلٙمؿ ومٞمٝمؿ أن أظمذ ُمٜمٝمؿ أُمقاهل

ُمٜمٙمؿ؟ ىم٤مًمقا: سمغم، ىم٤مل: ومذاك إمم ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ، وم٘م٤مًمقا: ىمد روٞمٜم٤م، وم٠مرؾمؾ إمم ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ، ويم٤من ذم 

ص٤مب أيمحٚمف ذم ُمٕمريم٦م إطمزاب وم٠مريم٥م مح٤مرًا، وعم٤م اٟمتٝمك ؾمٕمد إمم أاعمديٜم٦م مل خيرج ُمٕمٝمؿ، ًمٚمجرح اًمذي 

إن ه١مٓء  !ىم٤مًمقا: ي٤م ؾمٕمد :ل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ًمٚمّمح٤مسم٦م: ىمقُمقا إمم ؾمٞمديمؿ، ومٚمام أٟمزًمقهاًمٜمٌ

اًم٘مقم ىمد ٟمزًمقا قمغم طمٙمٛمؽ، ىم٤مل: وطمٙمٛمل ٟم٤مومذ قمٚمٞمٝمؿ؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: وقمغم اعمًٚمٛملم؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، 

وشمٕمٔمٞماًم، ىم٤مل: ٟمٕمؿ  إضمالًٓ ًمف ^ىم٤مل: وقمغم ُمـ ه٤مهٜم٤م؟ وأقمرض سمقضمٝمف، وأؿم٤مر إمم ٟم٤مطمٞم٦م رؾمقل اهلل 

: ًم٘مد ^، ىم٤مل: وم٢مين أطمٙمؿ ومٞمٝمؿ أن ي٘متؾ اًمرضم٤مل، وشمًٌك اًمذري٦م، وشم٘مًؿ إُمقال، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل وقمكمَّ 

طمٙمٛم٧م ومٞمٝمؿ سمحٙمؿ اهلل ُمـ ومقق ؾمٌع ؾماموات، ومح٧ًٌم سمٜمق ىمرئم٦م ذم دار سمٜم٧م احل٤مرث اُمرأة ُمـ سمٜمل 

يذه٥م هبؿ إمم اخلٜم٤مدق جمٛمققم٤مت،  اًمٜمج٤مر، وطمٗمرت هلؿ ظمٜم٤مدق ذم ؾمقق اعمديٜم٦م، صمؿ أُمر هبؿ ومجٕمؾ

 وشميب ذم شمٚمؽ اخلٜم٤مدق أقمٜم٤مىمٝمؿ.

 ٟمتٞمج٦م اًمٖمزوة: -
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وىمتؾ  ىمتؾ ُمـ سمٜمل ىمرئم٦م ؾمٌٕمامئ٦م ُم٘م٤مشمؾ، ومل يٜم٩م ُمٜمٝمؿ إٓ ىمٚم٦م ٓ يزيدون قمغم أص٤مسمع اًمٞمد اًمقاطمدة،

ُمـ ُمـ ٟم٤ًمئٝمؿ اُمرأة واطمدة، يم٤مٟم٧م ىمد ـمرطم٧م اًمرطم٤م قمغم ظمالد سمـ ؾمقيد وم٘متٚمتف، وهق اًمقطمٞمد اًمذي ىمتؾ 

 وم٘متٚم٧م ٕضمؾ ذًمؽ. –اعمًٚمٛملم 

  -ومقائد:

طمرص اًمّمح٤مسم٦م قمغم اإلٟمٓمالق إمم سمٜمل ىمرئم٦م قمٜمد أول اًمٜمداء ُمع أهنؿ ًمٚمتق ظمرضمقا ُمـ همزوة  -1

 رصٝمؿ قمغم ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف.حلإطمزاب، وُم٤م ذًمؽ إٓ 

سمخالف  اًمِمدائد،اُمتـ اهلل قمغم اعمًٚمٛملم سمحٗمظ ديٜمٝمؿ، ومٚمؿ حيرومقه أو سمٞمدًمقه ُمٝمام قمٔمٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ  -2

اًمٞمٝمقد اًمذيـ ضمٕمٚمقا ديٜمٝمؿ قمغم هقاهؿ ومام ضم٤مز هلؿ أصمٌتقه، وُم٤م ؿمؼ قمغم هقاهؿ شمريمقه أو طمرومقه، وهٜم٤م ي٠مُمر 

ؾمٞمدهؿ سم٤مهلجقم قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يقم ؾمٌتٝمؿ اًمذي حيرُمقن ومٞمف ذًمؽ اًمٗمٕمؾ، ٓقمت٘م٤مدهؿ 

 أن اعمًٚمٛملم ؾمٞمٙمقٟمقن ذم همٗمٚم٦م قمـ ٟمٞمتٝمؿ.

هم٤مي٦م اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف، طمٞم٨م ص٤مروا ُمـ أيم٤مسمر جمرُمل احلروب اًمذي يم٤من طمٙمؿ ؾمٕمد ذم  -3

  -وذًمؽ ُٕمقر صمالصم٦م: :يًتح٘مقن اعمح٤ميمٛم٦م واإلقمدام

 أهنؿ يم٤مٟمقا ىمد ٟم٘مْمقا اعمٞمث٤مق. -)أ(

 قم٤موٟمقا إطمزاب قمغم إسم٤مدة اعمًٚمٛملم ذم أطمرج ؾم٤مقم٦م يم٤مٟمقا يٛمرون هب٤م ذم طمٞم٤مهتؿ. -)ب(

 ٕؾمٚمح٦م، وىمد طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن سمٕمد ومتح دي٤مرهؿ.مجٕمقا إلسم٤مدة اعمًٚمٛملم يمثػمًا ُمـ ا -)ج(
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 همزوة ظمٞمٌـر

  اعم٘مدُم٦م: -

وىم٤ٌمئؾ ٟمجد، ومٚمام  ،واًمٞمٝمقد ،ىمريش :يم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ي٘م٤مشمؾ أطمزاسم٤ًم صمالصم٦م وهؿ

ُمـ أىمقى أضمٜمح٦م إطمزاب اًمثالصم٦م وهق ىمريش، طمٞم٨م قم٘مد ُمٕمٝمؿ صٚمح احلديٌٞم٦م،  ^اـمٛم٠من رؾمقل اهلل 

طمتك يتؿ إُمـ  -اًمٞمٝمقد وىم٤ٌمئؾ ٟمجد–أُمٜم٤ًم سم٤مشم٤ًم سمٕمد اهلدٟم٦م أراد أن حي٤مؾم٥م اجلٜم٤مطملم اًم٤ٌمىمٞملم وأُمـ ُمٜمف 

واًمًالم، ويًقد اهلدوء ذم اعمٜمٓم٘م٦م، ويٗمرغ اعمًٚمٛمقن ُمـ اًمٍماع اًمداُمل اعمتقاصؾ إمم شمٌٚمٞمغ رؾم٤مًم٦م اهلل 

 واًمدقمقة إًمٞمف.

  اًم٥ًٌم: -

زازات اًمٕمًٙمري٦م، وُمٕمدن اًمتحرؿم٤مت وإصم٤مرة اًمدس واًمتآُمر، وُمريمز آؾمتٗم يم٤مٟم٧م ظمٞمؼم هل ويمرعم٤م 

 هل اجلديرة سم٤مًمتٗم٤مت اعمًٚمٛملم أوًٓ. أُم٤م يمقن ظمٞمؼم هبذه اًمّمٗم٦م ومألُمقر ُمٜمٝم٤م:احلروب، يم٤مٟم٧م 

إن أهؾ ظمٞمؼم هؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا ؾم٤ًٌٌم ذم همزوة إطمزاب، طمٞم٨م طمروقهؿ قمغم ىمت٤مل اعمًٚمٛملم،  -1

 اًمٕمرب يمٚمٝمؿ يريد اًم٘مْم٤مء قمغم اإلؾمالم. يمامـم٤مومقا سم٤مًم٘م٤ٌمئؾ طمتك اضمتٛمع هلؿ قمنمة آٓف ُمـ ومرؾم٤من

 أصم٤مروا سمٜمل ىمرئم٦م قمغم اًمٖمدر واخلٞم٤مٟم٦م أصمٜم٤مء همزوة إطمزاب. -2

شمّم٤مٓت سم٤معمٜم٤موم٘ملم، اًمٓم٤مسمقر اخل٤مُمس ذم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل، وأًمٌقهؿ وؿمجٕمقهؿ أظمذوا ذم آ -3

 قمغم اخلٞم٤مٟم٦م سم٤معمًٚمٛملم.

 ل اعمًٚمٛملم.يم٤مٟمقا حيروقن ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب ُمـ همٓمٗم٤من وهمػمه٤م قمغم ىمت٤م -4

 يم٤مٟمقا هيٞمئقن أٟمٗمًٝمؿ ًم٘مت٤مل اعمًٚمٛملم. -5

وم٤مئدة: ىم٤مم اًمٞمٝمقد سمخٛم٦ًم أُمقر ُمـ أضمؾ اًم٘مْم٤مء قمغم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م، ويمؾ واطمد ُمـ هذه 

إُمقر ىم٤مدر قمغم إي٘م٤مع أقمٔمؿ إذى سم٤معمًٚمٛملم، وقمٜمدُم٤م ٟمٗمتش قمـ إؾم٤ٌمب اًمتل ضمٕمٚم٧م اًمٞمٝمقد ي٘مقُمقن 

ٕن إوس واخلزرج ضمػماهنؿ وًمٞمس سملم ه١مٓء وه١مٓء أي  :ٕضمؾ إرضهبذا إُمر ٟمجد أهن٤م ًمٞم٧ًم 
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قمداوة، وٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن اًم٥ًٌم ٕضمؾ اًم٘مٌٞمٚم٦م، طمٞم٨م اؾمتٛمٕم٧م اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م ًمتحريض اًمٞمٝمقد هلؿ ذم 

إطمزاب، ومل شمرومض اًمٜمّمٞمح٦م ٕضمؾ اظمتالف إصؾ اًم٘مٌكم، وًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م اًمتل جي٥م أن ٓ شمٖمٞم٥م قمـ 

  أن اخلالف ديٜمل، وهذا اخلالف سم٤مق إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م.أذه٤من اعمًٚمٛملم

 اعمٙم٤من:  -

صمؿ قمال  -وهق ضمٌؾ سملم اعمديٜم٦م ووادي ومرع–ذم ادم٤مهف ٟمحق ظمٞمؼم ضمٌؾ قمٍم  ^ؾمٚمؽ رؾمقل اهلل 

–اًمدًمٞمٚملم اًمٚمذيـ يم٤مٟم٤م يًٚمٙم٤من سم٤مجلٞمش  ^اًمّمٝم٤ٌمء صمؿ ٟمزل قمغم واد ي٘م٤مل ًمف اًمرضمٞمع، صمؿ دقم٤م رؾمقل اهلل 

أي ضمٝم٦م –، طمتك يدظمؾ ظمٞمؼم ُمـ ضمٝم٦م اًمِمامل ـًمٞمدٓه قمغم اًمٓمريؼ إطمً -ٞمالً ويم٤من اؾمؿ أطمدمه٤م طمً

 يمام حيقل سمٞمٜمٝمؿ وسملم همٓمٗم٤من. ،ومٞمحقل سملم اًمٞمٝمقد وسملم ـمريؼ ومرارهؿ إمم اًمِم٤مم -اًمِم٤مم

، وم٠مىمٌؾ طمتك اٟمتٝمك إمم ُمٗمرق اًمٓمرق اعمتٕمددة، وىم٤مل: ي٤م ^وم٘م٤مل أطمدهؿ: أٟم٤م أدًمؽ ي٤م رؾمقل اهلل 

ـ اًمقصقل ُمـ يمؾ ُمٜمٝم٤م إمم اعم٘مّمد، وم٠مُمر أن يًٛمٞمٝم٤م ًمف واطمدًا واطمدًا، ىم٤مل: اؾمؿ هذه ـمرق يٛمٙم !رؾمقل اهلل

طمزن، وم٠مسمك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ ؾمٚمقيمف، وىم٤مل: اؾمؿ أظمر ؿم٤مش، وم٤مُمتٜمع ُمٜمف  :واطمد ُمٜمٝم٤م

 ؟٤م اؾمٛمفىم٤مل قمٛمر: ُم .طم٤مـم٥م، وم٤مُمتٜمع ُمٜمف أيْم٤ًم، وىم٤مل طمًٞمؾ: ومام سم٘مل إٓ واطمداً  :أيْم٤ًم، وىم٤مل: اؾمؿ أظمر

 ىم٤مل: ُمرطم٥م، وم٤مظمت٤مر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ؾمٚمقيمف.

ويم٤مٟم٧م ظمٞمؼم ُمديٜم٦م يمٌػمة ذات  ،وأظمػمًا وصؾ اعمًٚمٛمقن ىمري٤ًٌم ُمـ ظمٞمؼم دون أن يِمٕمر هبؿ اًمٞمٝمقد

طمّمقن وُمزارع قمغم سمٕمد ؾمتلم أو صمامٟملم ُمٞماًل ُمـ اعمديٜم٦م ذم ضمٝم٦م اًمِمامل، وهل أن ىمري٦م ذم ُمٜم٤مظمٝم٤م سمٕمض 

 اًمقظم٤مُم٦م.

 اًمت٤مريخ: -

 وىمٕم٧م همزوة ظمٞمؼم ذم حمرم ُمـ اًمًٜم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ًمٚمٝمجرة.

  سمِم٤مرة اًمٜمٍم: -

َوقَمَديُمُؿ اهللَُّ َُمَٖم٤مٟمَِؿ يَمثػَِمًة شَم٠ْمظُمُذوهَن٤َم ))ىم٤مل اعمٗمنون: إن ظمٞمؼم يم٤مٟم٧م وقمدًا وقمده٤م اهلل شمٕم٤ممم سم٘مقًمف: 

َؾ ًَمُٙمْؿ َهِذهِ   ٙمثػمة ظمٞمؼم.اًم ؿصٚمح احلديٌٞم٦م، وسم٤معمٖم٤مٟم :، يٕمٜمل[21]اًمٗمتح: ((وَمَٕمجَّ
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  قمدد اجلٞمش اإلؾمالُمل: -

ذم همزوة احلديٌٞم٦م وم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  ^يم٤من اعمٜم٤موم٘مقن ىمد ختٚمٗمقا قمـ رؾمقل اهلل 

ًُمقا ؾَمَٞمُ٘مقُل اعمَُْخٚمَُّٗمقَن إَِذا اٟمَٓمَٚمْ٘مُتْؿ إمَِم َُمَٖم٤مٟمَِؿ ًمَِت٠ْمظُمُذوَه٤م َذُروَٟم٤م َٟمتٌَِّْٕمُٙمْؿ ُيِريدُ ))وؾمٚمؿ ومٞمٝمؿ ىم٤مئاًل:  ٌَدر وَن َأْن ُي

ُدوَٟمٜم٤َم سَمْؾ يَم٤مُٟمقا ٓ ًُ َٞمُ٘مقًُمقَن سَمْؾ حَتْ ًَ ٌُْؾ وَم ـْ ىَم ـْ شَمتٌَُِّٕمقَٟم٤م يَمَذًمُِٙمْؿ ىَم٤مَل اهللَُّ ُِم َّٓ يَمالَم اهللَِّ ىُمْؾ ًَم  َيْٗمَ٘مُٝمقَن إِ

٥م ذم اجلٝم٤مد، اخلروج إمم ظمٞمؼم، أقمٚمـ أن ٓ خيرج ُمٕمف إٓ راهم ^، ومٚمام أراد رؾمقل اهلل [15(]اًمٗمتح:(ىَمٚمِٞماًل 

ومٚمؿ خيرج إٓ أصح٤مب اًمِمجرة وهؿ أًمػ وأرسمٕمامئ٦م، واؾمتٕمٛمؾ قمغم اعمديٜم٦م ؾم٤ٌمع سمـ قمرومٓم٦م اًمٖمٗم٤مري، 

ومٚمام ومرغ ؾم٤ٌمع ُمـ صالشمف زود  ،أسمق هريرة اعمديٜم٦م ُمًٚماًم، ومقارم ؾم٤ٌمع سمـ قمرومٓم٦م ذم صالة اًمّمٌحوطمٞمٜمئذ ىمدم 

 هٜم٤مك. ^أسم٤م هريرة سمام يقصٚمف إمم ظمٞمؼم، وم٘مدم قمغم رؾمقل اهلل 

  شمقزيع اعمٝم٤مم: -

وضمٕمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اًمراي٦م قمٜمد  ،سمٞمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿيم٤مٟم٧م اًم٘مٞم٤مدة 

، ويم٤مٟم٧م سمٞمْم٤مء، وم٘م٤مشمؾ ومل يٗمتح اهلل قمٚمٞمف، صمؿ عم٤م يم٤من اًمٖمد ضمٕمؾ اًمراي٦م إمم قمٛمر أيب سمٙمر اًمّمديؼ 

لم اًمراي٦م همدًا رضماًل حي٥م اهلل ورؾمقًمف، وحيٌف ٕقمٓم»: ^، وم٘م٤مشمؾ ومل يٗمتح اهلل قمٚمٞمف، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ومٚمام أصٌح اًمٜم٤مس همدوا قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يمٚمٝمؿ يرضمق أن ُيٕمٓم٤مه٤م،  ،شاهلل ورؾمقًمف

وم٠ميت سمف، ومٌّمؼ  شوم٠مرؾمٚمقا إًمٞمف»هق يِمتٙمل قمٞمٜمٞمف، ىم٤مل:  !وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل شأيـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م»وم٘م٤مل: 

أىم٤مشمٚمٝمؿ  !ٜمٞمف، ودقم٤م ًمف ومؼمئ، يم٠من مل يٙمـ سمف وضمع، وم٠مقمٓم٤مه اًمراي٦م، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهللذم قمٞم ^رؾمقل اهلل 

اٟمٗمذ قمغم رؾمٚمؽ طمتك شمٜمزل سم٤ًمطمتٝمؿ، صمؿ ادقمٝمؿ إمم اإلؾمالم، وأظمؼمهؿ سمام جي٥م »طمتك يٙمقٟمقا ُمثٚمٜم٤م، ىم٤مل: 

 .شقمٚمٞمٝمؿ ُمـ طمؼ اهلل ومٞمف، ومقاهلل ٕن هيدي اهلل سمؽ رضماًل واطمدًا ظمػم ًمؽ ُمـ محر اًمٜمٕمؿ

  -ومقائد:

رهمؿ ُم٤م ذم اًم٘مٞم٤مدة ُمـ ُمًئقًمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م يمؾ يريد أن يتجٜمٌٝم٤م إٓ أن اًمّمح٤مسم٦م عم٤م قمٚمٛمقا أن ص٤مطم٥م  -1

اًمراي٦م رضمؾ حيٌف اهلل ورؾمقًمف شمِمقومقا هل٤م، وطمدث يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ٟمٗمًف أن شمٙمقن ُمـ ٟمّمٞمٌف، وُم٤م أيمثر ُم٤م 

ٞم٦م وشمٌٕم٤مهت٤م، ويزداد احل٤مل ؾمقءًا قمٜمد ٟمرى ُمـ إقمراض اًمٜم٤مس قمـ أقمامل اخلػم اعم٘مدُم٦م ًمألُم٦م ظمقوم٤ًم ُمـ اعمًئقًم

 شمٜمٗمػم اًمٌٕمض ُمٜمٝم٤م.
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مل شمًٕمد قمٞمقن اًمٙمٗم٤مر ىمدياًم وطمديث٤ًم وهؿ يرون آٟمتِم٤مر هلذا اًمديـ طمتك أصٌح أهع إدي٤من  -2

ومري٦م يٚمّم٘مقهن٤م سم٤مإلؾمالم شمٕمٚمؾ ؾم٥ٌم اٟمتِم٤مره، وم٠مـمٚم٘مقا دقمقى اٟمتِم٤مر سمد ُمـ  اٟمتِم٤مرًا ذم اًمٕم٤ممل، ومٙم٤من ٓ

وهل دقمقة سم٤مـمٚم٦م واومؽماء قمغم  ،٤م أدى إمم دظمقل اًمٜم٤مس اإلؾمالم ظمقوم٤ًم وًمٞمس اىمتٜم٤مقم٤مً مم ،اإلؾمالم سم٤مًمًٞمػ

ـِ ))اإلؾمالم سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ي ، وهٜم٤م يقيص صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ [256(]اًمٌ٘مرة:(...ٓ إيِْمَراَه ذِم اًمدر

 قمٚمٞم٤ًم سم٤مًمدقمقة سم٤محلج٦م واإلىمٜم٤مع ىمٌؾ اًمنموع ذم اًم٘مت٤مل.

عمًٚمٛملم، وي٠ميت اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ومٞمٛمٙم٨م اعمدة اًمٓمقيٚم٦م دون أن شمقضمف ًمف دقمقة شمٙمتظ سمالدٟم٤م سمٖمػم ا -3

ص٤مدىم٦م ًمٚمدظمقل ذم دائرة اإلؾمالم ُمتٜم٤مؾملم إضمر اًمٙمٌػم عمـ ىم٤مم سمذًمؽ، وٓ شمٕمج٥م أن ي٠ميت اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ 

 حيدث ٟمٗمًف سم٤مإلؾمالم وم٢مذا ىمدم قمغم سمالد اعمًٚمٛملم اصٓمدُم٧م أطمالُمف سم٤مًمقاىمع اعمِملم ًمٙمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم.

  قمدد اًمٞمٝمقد: -

يم٤من قمددهؿ قمنمة آٓف ُم٘م٤مشمؾ، يمذًمؽ اؾمتٖم٤مصمقا سمحٚمٗم٤مئٝمؿ ُمـ همٓمٗم٤من، وومٕماًل اٟمٓمٚم٘م٧م همٓمٗم٤من 

سمرضم٤مهل٤م ًمٜمجدهتؿ إٓ أهنؿ ؾمٛمٕمقا ذم اًمٓمريؼ ؿمٞمئ٤ًم ُمري٤ًٌم ظمٚمٗمٝمؿ، ومٔمٜمقا أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىمد 

 ٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وسملم ظمٞمؼم.أهم٤مر دي٤مرهؿ، ومرضمٕمقا ُمنقملم، وظمٚمقا سملم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚم

  وصػ اعمٕمريم٦م: -

اًمتل سمدأ ذم ص٤ٌمطمٝم٤م اًم٘مت٤مل ىمري٤ًٌم ُمـ ظمٞمؼم، وٓ شمِمٕمر هبؿ اًمٞمٝمقد، ويم٤من سم٤مت اعمًٚمٛمقن اًمٚمٞمٚم٦م إظمػمة 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ إذا أشمك ىمقُم٤ًم سمٚمٞمؾ مل ي٘مرهبؿ طمتك يّمٌح، ومٚمام أصٌح صغم اًمٗمجر سمٖمٚمس 

ؼم سمٛم٤ًمطمٞمٝمؿ وُمٙم٤مشمٚمٝمؿ ًم٤ًٌمشمٞمٜمٝمؿ، ومٚمام رأو اجلٞمش ىم٤مًمقا: حمٛمد، واهلل وريم٥م اعمًٚمٛمقن، ومخرج أهؾ ظمٞم

صمؿ رضمٕمقا ه٤مرسملم إمم ُمديٜمتٝمؿ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  -حمٛمد واجلٞمش :أي–حمٛمد واخلٛمٞمس 

اهلل أيمؼم، ظمرسم٧م ظمٞمؼم، اهلل أيمؼم ظمرسم٧م ظمٞمؼم، إٟم٤م إذا ٟمزًمٜم٤م سم٤ًمطم٦م ىمقم وم٤ًمء ص٤ٌمح اعمٜمذريـ. ويم٤مٟم٧م وؾمٚمؿ: 

  -ٞمؼم ُمٜم٘مًٛم٦م إمم ؿمٓمريـ، ؿمٓمر ومٞمف مخ٦ًم طمّمقن:ظم

 طمّمـ ىمٚمٕم٦م اًمزسمػم. -3       ٕم٥م.ّمطمّمـ اًم -2      طمّمـ ٟم٤مقمؿ. -1

 طمّمـ اًمٜمزار. -5      طمّمـ أيب. -4
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واحلّمقن اًمثالصم٦م إومم شم٘مع ذم ُمٜمٓم٘م٦م ي٘م٤مل هل٤م اًمٜمٓم٤مة، وأُم٤م احلّمٜم٤من أظمران ومٞم٘مٕم٤من ذم ُمٜمٓم٘م٦م شمًٛمك 

  -ومٗمٞمف صمالصم٦م طمّمقن وم٘مط: -رف سم٤مًمٙمتٞم٦ٌمويٕم-سم٤مًمِمؼ، أُم٤م اًمِمٓمر اًمث٤مين 

 طمّمـ اًمًالمل. -3   طمّمـ اًمقـمٞمح. -2   طمّمـ اًم٘مٛمقص. -1

طمّمـ ٟم٤مقمؿ: وهق أول طمّمـ ه٤ممجف اعمًٚمٛمقن ُمـ هذه احلّمقن اًمثامٟمٞم٦م، ويم٤من ظمط اًمدوم٤مع  -1

عمٙم٤مٟمف آؾمؽماشمٞمجل، ويم٤من هذا احلّمـ هق طمّمـ ُمرطم٥م اًمٌٓمؾ اًمٞمٝمقدي اًمذي يم٤من يٕمد  :إول ًمٚمٞمٝمقد

سم٤معمًٚمٛملم إمم هذا احلّمـ، ودقم٤م اًمٞمٝمقد إمم اإلؾمالم، ومرومْمقا هذه  ًمػ. ظمرج قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سم٤مٕ

 اًمدقمقة، وسمرزوا إمم اعمًٚمٛملم وُمٕمٝمؿ ُمٚمٙمٝمؿ ُمرطم٥م، ومٚمام ظمرج إمم ُمٞمدان اًم٘مت٤مل دقم٤م إمم اعم٤ٌمرزة وهق ي٘مقل:

 ٝم٥مىمد قمٚمٛم٧م ظمٞمؼم أين ُمرطم٥م ** ؿم٤ميمل اًمًالح سمٓمال جمرب ** إذا احلروب أىمٌٚم٧م شمٚم

 ومؼمز ًمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وىم٤مل:

 ُمل طمٞمدرة ** ًمٞم٨م هم٤مسم٤مت يمريف اعمٜمٔمرة ** أوومٞمٝمؿ سم٤مًمّم٤مع يمٞمؾ اًمًٜمدرةأأٟم٤م اًمذي ؾمٛمتٜمل 

وميب رأس ُمرطم٥م وم٘متٚمف، صمؿ يم٤من اًمٗمتح قمغم يديف، صمؿ ظمرج ي٤مه أظمق ُمرطم٥م ومؼمز ًمف اًمزسمػم سمـ 

 اًمٕمقام وم٘متٚمف.

د ُمـ أذاف اًمٞمٝمقد، اهن٤مرت ٕضمٚمف ُم٘م٤موُمتٝمؿ ودار اًم٘مت٤مل اعمرير طمقل طمّمـ ٟم٤مقمؿ، ىمتؾ ومٞمف اًمٕمدي

وقمجزوا قمـ صد هجقم اعمًٚمٛملم، ودام اًم٘مت٤مل أي٤مُم٤ًم ٓىمك اعمًٚمٛمقن ومٞمف ُم٘م٤موُم٦م ؿمديدة، إٓ أن اًمٞمٝمقد 

 يئًقا ُمـ ُم٘م٤موُم٦م اعمًٚمٛملم، ومتًٚمٚمقا ُمـ هذا احلّمـ إمم طمّمـ اًمّمٕم٥م، واىمتحؿ اعمًٚمٛمقن طمّمـ ٟم٤مقمؿ.

ُمـ طمٞم٨م اًم٘مقة واعمٜم٤مقم٦م سمٕمد طمّمـ ٟم٤مقمؿ، ىم٤مم اعمًٚمٛمقن  ّمـ اًمث٤مينطمّمـ اًمّمٕم٥م: ويم٤من هق احل -2

سم٤مهلجقم قمٚمٞمف حت٧م ىمٞم٤مدة احل٤ٌمب سمـ اعمٜمذر إٟمّم٤مري، ومٗمروقا قمٚمٞمف احلّم٤مر صمالصم٦م أي٤مم، وذم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م 

 -يٕمٜمل اًمّمح٤مسم٦م–اًمٚمٝمؿ إٟمؽ ىمد قمروم٧م طم٤مهلؿ »ًمٗمتح هذا احلّمـ دقمقة ظم٤مص٦م، وم٘م٤مل:  ^دقم٤م رؾمقل اهلل 

ن ًمٞمس سمٞمدي رء أقمٓمٞمٝمؿ إي٤مه، وم٤مومتح قمٚمٞمٝمؿ أقمٔمؿ طمّمقهنؿ قمٜمٝمؿ همٜم٤مء، وأيمثره٤م وأن ًمٞم٧ًم هبؿ ىمقة، وأ

ـمٕم٤مُم٤ًم ووديم٤ًم، ومٖمدا اًمٜم٤مس ومٗمتح اهلل قمز وضمؾ طمّمـ اًمّمٕم٥م سمـ ُمٕم٤مذ ىمٌؾ أن شمٖمرب اًمِمٛمس، وُم٤م سمخٞمؼم 

 طمّمـ أيمثر ـمٕم٤مُم٤ًم ووديم٤ًم ُمٜمف.



  

89 

اًمٜمٓم٤مة إمم طمّمـ طمّمـ ىمٚمٕم٦م اًمزسمػم: سمٕمد ومتح طمّمـ ٟم٤مقمؿ واًمّمٕم٥م حتقل اًمٞمٝمقد ُمـ يمؾ طمّمقن  -3

، ٓ شم٘مدر قمٚمٞمف اخلٞمؾ واًمرضم٤مل ًمّمٕمقسمتف واُمتٜم٤مقمف، -أقمغم اجلٌؾ-ىمٚمٕم٦م اًمزسمػم، وهق طمّمـ ُمٜمٞمع ذم رأؾمف ىمٚم٦م 

ي٤مم، ومج٤مء رضمؾ ُمـ اًمٞمٝمقد، وىم٤مل: ي٤م أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ إٟمؽ ًمق أ وأىم٤مم حم٤مسًا صمالصم٦م ^ومٗمرض قمٚمٞمف رؾمقل اهلل 

ض، خيرضمقن سم٤مًمٚمٞمؾ وينمسمقن ُمٜمٝم٤م، صمؿ يرضمٕمقن إمم إن هلؿ ذسم٤ًم وقمٞمقٟم٤ًم حت٧م إر ،أىمٛم٧م ؿمٝمرًا ُم٤م ضهؿ

إن ىمٓمٕم٧م ُمنمهبؿ قمٚمٞمٝمؿ فمٝمروا ًمؽ، وم٘مٓمع ُم٤مءهؿ قمٚمٞمٝمؿ، ومخرضمقا وم٘م٤مشمٚمقا أؿمد  ،ىمٚمٕمتٝمؿ ومٞمٛمتٜمٕمقن ُمٜمؽ

 .^واومتتحف رؾمقل اهلل  ،اًم٘مت٤مل ىمتؾ ومٞمف ٟمٗمر ُمـ اعمًٚمٛملم، وىمتؾ قمنمة ُمـ اًمٞمٝمقد

د إمم ىمٚمٕم٦م أيب وحتّمٜمقا ومٞمٝم٤م، وومرض اعمًٚمٛمقن طمّمـ ىمٚمٕم٦م أيب: سمٕمد ومتح ىمٚمٕم٦م اًمزسمػم اٟمت٘مؾ اًمٞمٝمق -4

وىم٤مم سمٓمالن ُمـ اًمٞمٝمقد واطمد سمٕمد أظمر يٓمٚم٤ٌمن اعم٤ٌمرزة، وىمد ىمتٚمٝمام أسمٓم٤مل اعمًٚمٛملم، ويم٤من  ،قمٚمٞمٝمؿ احلّم٤مر

أسمق دضم٤مٟم٦م ىمد ىمتؾ اعم٤ٌمرز اًمث٤مين ُمٜمٝمام، صمؿ أهع سمٕمد ىمتٚمف إمم اىمتح٤مم اًم٘مٚمٕم٦م، واىمتحؿ ُمٕمف اجلٞمش اإلؾمالُمل، 

ير ؾم٤مقم٦م داظمؾ احلّمـ، صمؿ شمًٚمؾ اًمٞمٝمقد ُمـ اًم٘مٚمٕم٦م وحتقًمقا إمم طمّمـ اًمٜمزار آظمر طمّمـ ذم وضمرى ىمت٤مل ُمر

 اًمِمٓمر إول.

طمّمـ اًمٜمزار: يم٤من هذا احلّمـ أُمٜمع طمّمقن اًمِمٓمر إول، ويم٤من اًمٞمٝمقد قمغم ؿمٌف اًمٞم٘ملم سم٠من  -5

أىم٤مُمقا ذم  اعمًٚمٛملم ٓ يًتٓمٞمٕمقن اىمتح٤مم هذه اًم٘مٚمٕم٦م، وإن سمذًمقا ىمّم٤مرى ضمٝمدهؿ ذم هذا اًمًٌٞمؾ وًمذًمؽ

، وومرض اعمًٚمٛمقن قمغم ٚمقا ُمٜمٝم٤م اًم٘مالع إرسمٕم٦م اًم٤ًمسم٘م٦مهذه اًم٘مٚمٕم٦م ُمع اًمذراري واًمٜم٤ًمء، سمٞمٜمام يم٤مٟمقا ىمد أظم

هذا احلّمـ أؿمد احلّم٤مر، وص٤مروا يْمٖمٓمقن قمٚمٞمٝمؿ سمٕمٜمػ، وًمٙمقن احلّمـ ي٘مع قمغم ضمٌؾ ُمرشمٗمع ُمٜمٞمع مل 

ُمـ احلّمـ ًمالؿمت٤ٌمك ُمع ىمقات اعمًٚمٛملم، يٙمقٟمقا جيدون ؾمٌٞماًل ٓىمتح٤مُمف، أُم٤م اًمٞمٝمقد ومٚمؿ جيؽمئقا ًمٚمخروج 

ًمٙمٜمٝمؿ ىم٤موُمقا اعمًٚمٛملم ُم٘م٤موُم٦م قمٜمٞمدة سمرؿمؼ اًمٜم٤ٌمل وسم٢مًم٘م٤مء احلج٤مرة، وقمٜمدُم٤م اؾمتٕمَم طمّمـ اًمٜمزار قمغم 

ىمقات اعمًٚمٛملم أُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٜمّم٥م آٓت اعمٜمجٜمٞمؼ، وم٘مذومقا هب٤م اًم٘مذائػ، وم٠موىمٕمقا 

ودار ىمت٤مل ُمرير ذم داظمؾ احلّمـ اهنزم أُم٤مُمف اًمٞمٝمقد هزيٛم٦م ُمٜمٙمرة،  اخلٚمؾ ذم ضمدران احلّمـ، واىمتحٛمقه،

وذًمؽ ٕهنؿ مل يتٛمٙمٜمقا ُمـ اًمتًٚمؾ ُمـ هذا احلّمـ يمام شمًٚمٚمقا ُمـ احلّمقن إظمرى، سمؾ ُمـ ومر ُمـ هذا 

احلّمـ شم٤مريملم ًمٚمٛمًٚمٛملم ٟم٤ًمءهؿ وذرارهيؿ، وهرسمقا إمم اًمِمٓمر اًمث٤مين ُمـ سمٚمدة ظمٞمؼم. وعم٤م ومتح٧م ٟم٤مطمٞم٦م 

 إمم أهؾ اًمٙمتٞم٦ٌم طمٞم٨م ومٞمف طمّمقن اًم٘مٛمقص واًمقـمٞمح واًمًالمل. ^ؼ حتقل رؾمقل اهلل اًمٜمٓم٤مة واًمِم
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طمّمـ اًم٘مٛمقص: وهق طمّمـ أيب احل٘مٞمؼ ُمـ سمٜمل اًمٜمْمػم وىمد ضمرى ىمت٤مل ومٞمف صمؿ ؾمٚمؿ ًمٚمٜمٌل صغم  -6

 اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ.

اسمـ أيب طمّمٜم٤م اًمقـمٞمح واًمًالمل: وىمد ؾُمٚمام ًمٚمٛمًٚمٛملم دوٟمام ىمت٤مل، وشمؿ هذا سمٕمد أن أرؾمؾ  -(7،8)

احل٘مٞمؼ إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يٓمٚم٥م اًمّمٚمح، ومّم٤محلٝمؿ قمغم طم٘مـ دُم٤مء ُمـ ذم طمّمقهنؿ 

وسملم ُم٤م  ^ُمـ اعم٘م٤مشمٚم٦م، وشمرك اًمذري٦م هلؿ، وخيرضمقن ُمـ ظمٞمؼم وأروٝم٤م سمذرارهيؿ وخيٚمقن سملم رؾمقل اهلل 

وسمرئ٧م ُمٜمٙمؿ ذُم٦م اهلل »: ^اهلل يم٤من هلؿ ُمـ ُم٤مل وأررض إٓ ُم٤م ًمًٌف اإلٟم٤ًمن ُمٜمٝمؿ ُمـ صمقب، وىم٤مل رؾمقل 

ومّم٤محلقه قمغم ذًمؽ وسمٕمد هذه اعمّم٤محل٦م شمؿ شمًٚمٞمؿ احلّمقن إمم اعمًٚمٛملم،  ،شوذُم٦م رؾمقًمف إن يمتٛمتٛمقين ؿمٞمئ٤مً 

 وسمذًمؽ شمؿ ومتح ظمٞمؼم.

وصٕمقسم٦م اىمتح٤مُمٝم٤م ًمٞمتٕمج٥م  ،ودىم٦م شمرشمٞمٌٝم٤م ،تٗمٓمـ حلّمقن اًمٞمٝمقد ُمـ ضمٝم٦م قمدده٤موم٤مئدة: إن اًمذي ي

ٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمٝمد وُمٞمث٤مق وهؿ يٕمٚمٛمقن أيمثر أؿمد اًمٕمج٥م، مل يمؾ هذا ُمع أن سم

ُمـ همػمهؿ صدق ٟمٌقشمف، ٓ يًتّمٕم٥م اجلقاب قمغم ُمـ قمرف ـمٌٞمٕم٦م هذه إُم٦م اخلٌٞمث٦م، ومٝمل شمٕمٚمؿ ُمـ ٟمٗمًٝم٤م 

 ومٙم٤من ٓ سمد ُمـ مح٤مي٦م ٟمٗمًٝم٤م. ؿ:ـمٌٞمٕم٦م ُمٙمره٤م ويمٞمده٤م وظمٞم٤مٟمتٝم٤م، وختِمك ُمـ ُمٕم٤مىم٦ٌم اًمٜم٤مس هل

  :ٟمت٤مئ٩م اعمٕمريم٦م -

 اؾمتِمٝمد ُمـ اعمًٚمٛملم ذم ُمٕم٤مرك ظمٞمؼم ؾمت٦م قمنم رضماًل، أُم٤م ىمتغم اًمٞمٝمقد ومٕمددهؿ صمالصم٦م وشمًٕمقن ىمتٞماًل.

 أطمداث اعمٕمريم٦م: -

يمٜم٤مٟم٦م سمـ اًمرسمٞمع طمٞم٨م يم٤من قمٜمده يمٜمز سمٜمل اًمٜمْمػم وم٠مظمٗم٤مه قمـ اعمًٚمٛملم  ^ىمتؾ رؾمقل اهلل  -1

 وضمحده، ومٙم٤من ٟم٤مىمْم٤ًم ًمٚمٕمٝمد ُمع اعمًٚمٛملم ُمًتح٘م٤ًم ًمٚم٘متؾ.

 صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل سمـ أظمٓم٥م ويم٤مٟم٧م حت٧م يمٜم٤مٟم٦م سمـ اًمرسمٞمع، ويم٤مٟم٧م قمروؾم٤مً  ^ل اهلل ؾمٌك رؾمق -2

 طمديث٦م اًمٕمٝمد سم٤مًمدظمقل صمؿ أقمت٘مٝم٤م ومتزوضمٝم٤م.

سمخٞمؼم سمٕمد ومتحٝم٤م أهدت ًمف زيٜم٥م سمٜم٧م احل٤مرث اًمٞمٝمقدي٦م ؿم٤مة ُمّمٚمٞم٦م،  ^عم٤م اـمٛم٠من رؾمقل اهلل  -3

ومٞمٝم٤م ُمـ اًمًؿ، صمؿ ؾمٛم٧م ؾم٤مئر ؟ وم٘مٞمؾ هل٤م: اًمذراع، وم٠ميمثرت ^وىمد ؾم٠مًم٧م أي قمْمق أطم٥م إمم رؾمقل اهلل 
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اًمِم٤مة، صمؿ ضم٤مءت هب٤م ومٚمام ووٕم٧م سملم يدي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ شمٜم٤مول اًمذراع، ومالك ُمٜمٝم٤م 

يًٖمٝم٤م وًمٗمٔمٝم٤م، صمؿ ىم٤مل: إن هذا اًمٕمٔمؿ ًمٞمخؼمين أٟمف ُمًٛمقم، صمؿ دقم٤م هب٤م وم٤مقمؽموم٧م، وم٘م٤مل: ُم٤م  ومٚمؿُمْمٖم٦م 

 ٧م ُمٜمف، وإن يم٤من ٟمٌٞم٤ًم ومًٞمخؼم ومتج٤موز قمٜمٝم٤م.محٚمؽ قمغم ذًمؽ؟ ىم٤مًم٧م: ىمٚم٧م: إن يم٤من ُمٚمٙم٤ًم اؾمؽمطم

 ^وًمٙمـ يم٤من ُمٕمف سمنم سمـ اًمؼماء سمـ ُمٕمرور، طمٞم٨م أيمؾ ُمـ اًمِم٤مة ومامت، وىمد دم٤موز قمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل 

 أوًٓ، ومٚمام ُم٤مت سمنم ىمتٚمٝم٤م ىمّم٤مص٤ًم.

 وم٤مئدة:

 ،٤مسإن شمآُمر اًمٞمٝمقد قمغم ىمتؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ًمٞمس ٕضمؾ ذاشمف ومٝمق سمنم يمٖمػمه ُمـ اًمٜم

وًمٙمـ اًم٥ًٌم ُم٤م حيٛمٚمف ُمـ ديـ ودقمقة، وذم ىمتٚمف ىمتؾ هلذا اًمديـ ذم ٟمٔمرهؿ، وهلذا ُم٤م سمرطمقا يْمٕمقن اعمٙم٤مئد 

أو سم٢موم٤ًمد إظمالق يمام هق طم٤مدث أن ُمـ طمٞم٨م  ،ًم٘مٓمع ؿم٠موم٦م هذا اًمديـ، إُم٤م سم٤مًم٘متؾ يمام طمّمؾ ذم ومٚمًٓملم

 همزوهؿ ًمٜم٤م سم٠مومالُمٝمؿ اخل٤مًمٕم٦م وجمالهتؿ اًم٤ًمىمٓم٦م.
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 همزوة ُم١مشم٦م

  دُم٦م:اعم٘م -

وهل  ،هذه اعمٕمريم٦م أقمٔمؿ طمرب داُمٞم٦م ظم٤موٝم٤م اعمًٚمٛمقن ذم طمٞم٤مة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 ُم٘مدُم٦م ومتٝمٞمد ًمٗمتقح سمٚمدان اًمٜمّم٤مرى.

  اًم٥ًٌم: -

سمٕم٨م احل٤مرث سمـ قمٛمػم إزدي سمٙمت٤مسمف إمم قمٔمٞمؿ سمٍمى، وم٘مٌض  ^ؾم٥ٌم هذه اعمٕمريم٦م أن رؾمقل اهلل 

ومرسمٓمف وضب  –ن قم٤مُماًل قمغم اًمٌٚم٘م٤مء ُمـ أرض اًمِم٤مم ُمـ ىمٌؾ ىمٞمٍم ويم٤م –قمٚمٞمف ذطمٌٞمؾ سمـ قمٛمرو اًمٖم٤ًمين 

 ومجٝمز إًمٞمٝمؿ ضمٞمِم٤ًم ًمت٠مديٌٝمؿ. :طمٞم٨م ٟم٘مٚم٧م إًمٞمف إظم٤ٌمر ^وم٤مؿمتد ذًمؽ قمغم رؾمقل اهلل  ،قمٜم٘مف

 وم٤مئدة: 

وًمٙمـ ذطمٌٞمؾ عم٤م  ،يم٤من ىمتؾ اًمًٗمراء واًمرؾمؾ ُمـ أؿمٜمع اجلرائؿ، ومل يٙمـ أطمد جيرؤ قمغم ومٕمؾ ذًمؽ

قمغم اعمًٚمٛملم يمٕم٤مدة اًمٙمٗم٤مر أىمدم قمغم قمٛمؾ مل يًتٓمع ُمٚمقك اًمٗمرس واًمروم أن  وم٤مض ىمٚمٌف يمره٤ًم وطم٘مداً 

 يٗمٕمٚمقه.

 اعمٙم٤من:

اٟمٓمٚمؼ اجلٞمش اإلؾمالُمل طمتك وصؾ إمم ُمٕم٤من ُمـ أرض اًمِم٤مم، ومٕمًٙمر ومٞمٝم٤م ًمٞمٚمتلم، صمؿ اٟمت٘مؾ إمم ىمري٦م 

٦م، وهل ىمري٦م ضمٜمقب ُمـ ىمرى اًمٌٚم٘م٤مء ي٘م٤مل هل٤م ُمِم٤مرف، ومٚمام دٟم٤م ُمٜمف اًمٕمدو اٟمح٤مز ضمٞمش اعمًٚمٛملم إمم ىمري٦م ُم١مشم

 اًمٙمرك سمٞمٜمٝم٤م وسملم سمٞم٧م اعم٘مدس ُمرطمٚمت٤من.

  اًمت٤مريخ: -

 .(هـ 8)وىمٕم٧م ذم مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م 

 :اًمتجٝمٞمزات اًمٕمًٙمري٦م

 )اعمًٚمٛمقن(
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  اًمٕمدد: -1

سمٚمغ قمدد ضمٞمش اعمًٚمٛملم ذم هذه اعمٕمريم٦م صمالصم٦م آٓف ُم٘م٤مشمؾ، وهق أيمؼم ضمٞمش إؾمالُمل، مل جيتٛمع هذا 

ومل يٙمـ سمح٤ًٌمهنؿ ُمالىم٤مة ضمٞمش اًمروم اًمْمخؿ، وإٟمام هدومٝمؿ شم٠مدي٥م اًمٕمدد إٓ ذم همزوة إطمزاب، 

 اًمٖم٤ًمؾمٜم٦م وٟمنم اإلؾمالم ؿمامل اجلزيرة.

  شمقزيع اعمٝم٤مم: -2

وىم٤مل: إن ىمتؾ ومجٕمٗمر، وإن ىمتؾ ضمٕمٗمر ومٕمٌد اهلل سمـ  ،قمغم هذا اجلٞمش زيد سمـ طم٤مرصم٦م ^أُمر رؾمقل اهلل 

 رواطم٦م، وقم٘مد هلؿ ًمقاء أسمٞمض ودومٕمف إمم زيد سمـ طم٤مرصم٦م.

ؾ ىمٞم٤مم اعمٕمريم٦م ضمٕمؾ زيد قمغم ُمٞمٛمٜم٦م اجلٞمش ىمٓم٦ٌم سمـ ىمت٤مدة اًمٕمذري، وقمغم اعمٞمنة قم٤ٌمدة سمـ ُم٤مًمؽ وىمٌ

 إٟمّم٤مري.

  -اًمتقضمٞمٝم٤مت: -2

أوص صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اعمًٚمٛملم أن ي٠مشمقا ُم٘متؾ احل٤مرث سمـ قمٛمػم، وأن يدقمقا ُمـ هٜم٤مك إمم 

اهمزوا سم٤مؾمؿ اهلل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمـ يمٗمر »هؿ، وىم٤مل هلؿ: ، وم٢من أضم٤مسمقا وإٓ اؾمتٕم٤مٟمقا سم٤مهلل قمٚمٞمٝمؿ وىم٤مشمٚمقاإلؾمالم

ٓ شمٖمدروا، وٓ شمٖمػموا، وٓ شم٘متٚمقا وًمٞمدًا وٓ اُمرأة، وٓ يمٌػمًا وم٤مٟمٞم٤ًم، وٓ ُمٜمٕمزًٓ سمّمقُمٕم٦م، وٓ شم٘مٓمٕمقا  ،سم٤مهلل

 .شٟمخاًل وٓ ؿمجرة، وٓ هتدُمقا سمٜم٤مء

 وم٤مئدة:

اعمِم٤مريملم سم٤محلرب، وُمع ذًمؽ ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م  ٟمًٛمع يمثػمًا قمـ اشمٗم٤مىمٞم٤مت دوًمٞم٦م شمتٕمٚمؼ سمح٘مقق اعمقاـمٜملم همػم

أن دوًم٦م ُمـ شمٚمؽ اًمدول أطمًٜم٧م عمـ اٟمتٍمت قمٚمٞمٝمؿ، سمؾ أوىمٕم٧م هبؿ اًمٕمذاب واًمقسم٤مل، طمتك أشمك اعمقت 

اًمًٙم٤من اعم٤ًميملم ُمـ يمؾ ُمٙم٤من، واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ واوح، وهق أن رو٤مهؿ سمتٚمؽ اإلشمٗم٤مىمٞم٦م ًمٞمس ٟم٤مسمٕم٤ًم ُمـ 

يذيمر اًمٕم٤ممل هلؿ زًم٦م أو هٗمقة ُمٜمٝمؿ قمغم أُم٦م همٚمٌقه٤م، وهلذا ُم٤م ُمّمدر ديٜمل، وىمٜم٤مقم٦م ذقمٞم٦م، أُم٤م اعمًٚمٛمقن ومال 

 دظمٚمقا إٓ وشم٤ًمسمؼ أهٚمف هاقم٤ًم ًمٚمدظمقل ذم هذا اًمديـ.

 اًمتجٝمٞمز اعمٕمٜمقي: -4
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سمـ ٌد اهلل عم٤م هتٞم٠م اجلٞمش اإلؾمالُمل ًمٚمخروج طمي اًمٜم٤مس وودقمقه، وطمٞمٜمئذ سمٙمك أطمد أُمراء اجلٞمش قم

 ^ُم٤م يب طم٥م اًمدٟمٞم٤م، وٓ ص٤ٌمسم٦م سمٙمؿ، وًمٙمٜمل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  رواطم٦م، وم٘م٤مًمقا: ُم٤م يٌٙمٞمؽ؟ وم٘م٤مل: أُم٤م واهلل

َؽ طَمْتاًم َُمْ٘مِْمٞم٤ًّم))ي٘مرأ آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل يذيمر ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مر:  َّٓ َواِرُدَه٤م يَم٤مَن قَمغَم َرسمر ، [71(]ُمريؿ:(َوإِْن ُِمٜمُْٙمْؿ إِ

دومع قمٜمٙمؿ، ورديمؿ ومٚم٧ًم أدري يمٞمػ زم سم٤مًمّمدور سمٕمد اًمقرود؟ وم٘م٤مل اعمًٚمٛمقن: صحٌٙمؿ اهلل سم٤مًمًالُم٦م، و

ُمِمٞمٕم٤ًم هلؿ طمتك سمٚمغ صمٜمٞم٦م اًمقداع، ومقىمػ  ^إًمٞمٜم٤م ص٤محللم هم٤مٟمٛملم صمؿ ظمرج اًم٘مقم، وظمرج رؾمقل اهلل 

 وودقمٝمؿ، ويمؿ يم٤من هلذا اًمتقديع ُمـ أصمر ذم ٟمٗمقس أومراد اجلٞمش اعمًٚمؿ.

 وم٤مئدة: 

٤مء ظمروضمف إن هذه اًمّمٗم٦م ٓ شمٗم٤مرىمف طمتك أصمٜم ،ُم٤م أمجؾ أن شمرى اجلٞمش شمٕمٚمقه اخلِمٞم٦م واخلقف ُمـ اهلل

 ًمٚم٘مت٤مل وشمقديع إىمرسم٤مء وإصدىم٤مء.

 اًمدوري٤مت آؾمتٓمالقمٞم٦م: -5

مم٤م يكم احلج٤مز اًمِمامزم،  ًمِمامل طمتك ٟمزل ُمٕم٤من ُمـ أرض اًمِم٤ممحترك اجلٞمش اإلؾمالُمل ذم ادم٤مه ا

وطمٞمٜمئذ ٟم٘مٚم٧م إًمٞمٝمؿ آؾمتخ٤ٌمرات سم٠من هرىمؾ ٟم٤مزل سمٛمآب ُمـ أرض اًمٌٚم٘م٤مء وُمٕمف ُم٤مئت٤م اًمػ ضمٜمدي ُمـ 

 اًمروم واًمٕمرب.

  -ُمِم٤مورات قمًٙمري٦م: -6

مل يٙمـ اعمًٚمٛمقن أدظمٚمقا ذم طم٤ًمهبؿ ًم٘م٤مء ُمثؾ هذا اجلٞمش اًمروُمل اًمٕمٔمٞمؿ، اًمذي ومقضمئقا سمف ذم هذه 

إرض اًمٌٕمٞمدة، وهؾ هيجؿ ضمٞمش صٖمػم ىمقاُمف صمالصم٦م آٓف ُم٘م٤مشمؾ قمغم ضمٞمش قمٔمٞمؿ اًمٕمدد واًمٕمدة؟ ومح٤مر 

ٟمٙمت٥م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف  اعمًٚمٛمقن، وأىم٤مُمقا ذم ُمٕم٤من ًمٞمٚمتلم يٗمٙمرون ذم أُمرهؿ، صمؿ ىم٤مًمقا:

وؾمٚمؿ ومٜمخؼمه سمٕمدد قمدوٟم٤م، وم٢مُم٤م أن يٛمدٟم٤م سم٤مًمرضم٤مل، وإُم٤م أن ي٠مُمرٟم٤م سم٠مُمره ومٜمٛميض ًمف، وًمٙمـ قمٌد اهلل سمـ 

واهلل إن اًمتل شمٙمرهقن ًمٚمتل ظمرضمتؿ شمٓمٚمٌقن  :ىمقم ي٤م رض هذا اًمرأي، وؿمجع اًمٜم٤مس ىم٤مئاًل:رواطم٦م قم٤م

ىمقة وٓ يمثرة، ُم٤م ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ إٓ هبذا اًمديـ اًمذي أيمرُمٜم٤م اهلل سمف وم٤مٟمٓمٚم٘مقا، اًمِمٝم٤مدة، وُم٤م ٟم٘م٤مشمؾ اًمٜم٤مس سمٕمدد وٓ 

وم٢مٟمام هل إطمدى احلًٜمٞملم، إُم٤م فمٝمقر اإلؾمالم وإُم٤م ؿمٝم٤مدة، وأظمػمًا اؾمت٘مر اًمرأي قمغم ُم٤م دقم٤م إًمٞمف قمٌد اهلل سمـ 

 رواطم٦م.
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 وم٤مئدة: 

ؿ اعمٕمريم٦م يم٤من شم٤مسمع اعمًٚمٛمقن ـمري٘مٝمؿ إمم أرض اعمٕمريم٦م رهمؿ يمثرة ضمٞمش اًمٕمدو، وذًمؽ أن دظمقهل

وم٠مصم٤مهبؿ اهلل صؼمًا ذم وضمف قمدو يٗمقىمٝمؿ  :ُمٕمتٛمدًا قمغم اعم٘م٤ميٞمس اإليامٟمٞم٦م، ومل شمٙمـ ًمٚمٛم٘م٤ميٞمس اعم٤مدي٦م أي اقمت٤ٌمر

 سم٠ميمثر ُمـ ؾم٧م وصمالصملم وٕمٗم٤ًم.

  اًمروم وطمٚمٗم٤مؤهؿ: -

ٟمزل اًمٕمدو سمٛمآب ُمـ أرض اًمٌٚم٘م٤مء ذم ُم٤مئ٦م أًمػ ُمـ اًمروم، واٟمْمؿ ُمـ خلؿ وضمذام وسمٚم٘ملم وهبراء 

 ٤مئ٦م أًمػ.وسمكم ُم

  وصػ اعمٕمريم٦م: -

اًمت٘مك اًمٗمري٘م٤من ذم ُم١مشم٦م وسمدأ اًم٘مت٤مل اعمرير، صمالصم٦م آٓف رضمؾ يقاضمٝمقن هجامت ُم٤مئتل أًمػ ُم٘م٤مشمؾ، 

 ح اإليامن ضم٤مءت سم٤مًمٕمج٤مئ٥م.٤مُمٕمريم٦م شمِم٤مهده٤م اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمدهِم٦م واحلػمة، وًمٙمـ إذا ه٧ٌم ري

ٖم٦م ومٚمؿ يزل ي٘م٤مشمؾ وي٘م٤مشمؾ وضمٕمؾ ي٘م٤مشمؾ سمياوة سم٤مًم -^طم٥م رؾمقل اهلل  –أظمذ اًمراي٦م زيد سمـ طم٤مرصم٦م 

 طمتك هٚمؽ ذم رُم٤مح اًم٘مقم وظمر سيٕم٤ًم.

 

 ]ظمريٓم٦م همزوة ُم١مشم٦م[

 

وطمٞمٜمئذ أظمذ اًمراي٦م ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وـمٗمؼ ي٘م٤مشمؾ ىمت٤مًٓ ُمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمػم، طمتك إذا أره٘مف اًم٘مت٤مل ٟمزل 

ٓمٕم٧م ؿمامًمف، ومل يزل هب٤م طمتك ىمقمـ ومرؾمف اًمِم٘مراء ومٕم٘مره٤م، صمؿ ىم٤مشمؾ طمتك ىمٓمٕم٧م يٛمٞمٜمف، وم٠مظمذ اًمراي٦م سمِمامًمف، 

وم٤مطمتْمٜمٝم٤م سمٕمْمديف، ومٚمؿ يزل راومٕم٤ًم إي٤مه٤م طمتك ىمتؾ، ي٘م٤مل إن روُمٞم٤ًم ضسمف ضسم٦م ىمٓمٕمتف ٟمّمٗملم، وأصم٤مسمف اهلل 

 وسمجٕمٗمر ذي اجلٜم٤مطملم. ،، يٓمػم هبام طمٞم٨م يِم٤مء وًمذًمؽ ؾمٛمل سمجٕمٗمر اًمٓمٞم٤مرسمجٜم٤مطمٞمف ضمٜم٤مطملم ذم اجلٜم٦م

قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م، وشم٘مدم هب٤م، وهق  وعم٤م ىمتؾ ضمٕمٗمر سمٕمد اًم٘متؾ سمٛمثؾ هذه اًمياوة واًم٤ًٌمًم٦م أظمذ اًمراي٦م

ؿمد هب٤م وم٘م٤مل:  :قمغم ومرؾمف، وم٘م٤مشمؾ ىمت٤مًٓ قمٔمٞماًم يمّم٤مطمٌٞمف، وسمٞمٜمام يم٤من ي٘م٤مشمؾ أشم٤مه اسمـ قمؿ ًمف سمٌمء ُمـ حلؿ
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صٚمٌؽ، وم٢مٟمؽ ىمد ًم٘مٞم٧م ذم أي٤مُمؽ هذه ُم٤م ًم٘مٞم٧م، وم٠مظمذه ُمـ يده وم٤مٟمتٝمش ُمٜمف هنِم٦م، صمؿ أًم٘م٤مه ُمـ يده صمؿ أظمذ 

اًمِمج٤مقم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م يم٤من ُمًتٖمرسم٤ًم ضمدًا أن يٜمجح هذا اجلٞمش اًمّمٖمػم ذم  ؾمٞمٗمف ومت٘مدم، وم٘م٤مشمؾ طمتك ىمتؾ، وُمع

اًمّمٛمقد أُم٤مم ضمٞمقش اًمروم، صمؿ سمح٨م اجلٞمش قمـ ىم٤مئد ي٘مقده سمٕمد اؾمتِمٝم٤مد ىم٤مدشمف اًمثالصم٦م، وم٤مؾمت٘مر اًمرأي قمغم 

ظم٤مًمد، وم٠مفمٝمر ظم٤مًمدًا ُمٝم٤مراشمف وٟمٌقهمف ذم ختٚمٞمص اعمًٚمٛملم، طمٞم٨م ٟمجح ذم اًمّمٛمقد أُم٤مم ضمٞمش اًمروُم٤من ـمقال 

ر، ويم٤من يِمٕمر سمٛمًٞمس احل٤مضم٦م إمم ُمٙمٞمدة طمرسمٞم٦م شمٚم٘مل اًمرقم٥م ذم ىمٚمقب اًمروُم٤من، طمتك يٜمجح ذم اًمٜمٝم٤م

آٟمحٞم٤مز سم٤معمًٚمٛملم ُمـ همػم أن ي٘مقم اًمروُم٤من سمحريم٤مت اعمٓم٤مردة، طمٞم٨م يم٤من يٕمرف ضمٞمدًا أن اإلومالت ُمـ 

 عمًٚمٛمقن، وىم٤مم اًمروُم٤من سم٤معمٓم٤مردة.سمراصمٜمٝمؿ صٕم٥م ضمدًا ًمق اٟمٙمِمػ ا

وُمٞمٛمٜمتف  ،٤مزم همػم أوو٤مع اجلٞمش، وقم٠ٌمه ُمـ ضمديد، ومجٕمؾ ُم٘مدُمتف ُم١مظمرشمفومٚمام أصٌح ذم اًمٞمقم اًمت

وقمغم اًمٕمٙمس، ومٚمام رآهؿ إقمداء أٟمٙمروا طم٤مهلؿ، وىم٤مًمقا: ضم٤مءهؿ ُمدد ومرقمٌقا، وشمٜم٤موؿم٤م ؾم٤مقم٦م يت٠مظمر  ،ُمٞمنة

٤مًمقن سم٤معمًٚمٛملم ىمٚمٞماًل ىمٚمٞماًل، ُمع طمٗمظ ٟمٔم٤مم ضمٞمِمف، ومل يتٌٕمٝمؿ اًمروُم٤من فمٜم٤ًم ُمٜمٝمؿ أن اعمًٚمٛملم خيدقمقهنؿ وحي

اًم٘مٞم٤مم سمٛمٙمٞمدة شمرُمل هبؿ ذم اًمّمحراء، وهٙمذا اٟمح٤مز اًمٕمدو إمم سمالده، ومل يٗمٙمر سمٛمٓم٤مردة اعمًٚمٛملم، وٟمجح 

 اعمًٚمٛمقن ذم آٟمحٞم٤مز ؾم٤معملم، طمتك قم٤مدوا إمم اعمديٜم٦م.

  ٟمت٤مئ٩م اعمٕمريم٦م: -

 اؾمتِمٝمد يقُمئذ ُمـ اعمًٚمٛملم اصمٜم٤م قمنم رضماًل، أُم٤م اًمروُم٤من ومٚمؿ يٕمرف قمدد ىمتالهؿ همػم أن شمٗمّمٞمؾ

 اعمٕمريم٦م يدل قمغم يمثرهتؿ.

  -ُمـ اًمٖمزوة: صقر

ىم٤مل زيد سمـ أرىمؿ: يمٜم٧م يتٞماًم ًمٕمٌد اهلل سمـ رواطم٦م ذم طمجره، ومخرج يب ذم همزوة طمٜملم ومًٛمٕمتف  -1

 ي٘مقل ًمٞمٚم٦م:

 سم٠مرض اًمِم٤مم ُمِمتٝمل اًمثقاء        وضم٤مء اعمًٚمٛمقن وهم٤مدروين

ل سم٤مًمدرة وىم٤مل: وُم٤م قمٚمٞمؽ سم٤مًمٙمع )اًمثقاء هق اإلىم٤مُم٦م ذم اعمٙم٤من( ىم٤مل زيد: ومٚمام ؾمٛمٕمتٝم٤م سمٙمٞم٧م، وميسمٜم

 أن يرزىمٜمل اهلل اًمِمٝم٤مدة وشمرضمع قمغم رطمكم.



  

97 

 ىم٤مل ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد: اٟم٘مٓمٕم٧م ذم يدي يقم ُم١مشم٦م شمًٕم٦م أؾمٞم٤مف ومام سم٘مل ذم يدي إٓ صحٞمٗم٦م يامٟمٞم٦م. -2

قمـ اسمـ قمٛمر أٟمف ىم٤مل: يمٜم٧م ومٞمٝمؿ ذم شمٚمؽ اًمٖمزوة، وم٤مًمتٛمًٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م ومقضمدٟم٤مه ذم  -3

 ٤م ذم ضمًده سمْمٕم٤ًم وشمًٕملم ُمـ ـمٕمٜم٦م ورُمٞم٦م، ًمٞمس ُمٜمٝم٤م رء ذم فمٝمره.اًم٘متغم، ووضمدٟم

 ومقائد:

ىمٓمٕم٧م يٛمٜمك ضمٕمٗمر ومٚمؿ يؽمك اًمراي٦م سمؾ شمٜم٤موهل٤م سمِمامًمف، وىم٤مشمؾ صمؿ ىمٓمٕم٧م ؿمامًمف ومحٛمؾ اًمراي٦م  -1

ىمت٤مل ه١مٓء إسمٓم٤مل ًمٞمس ـمٛمٕم٤ًم  :اً ذ، إسمٕمْمديف طمتك أشمتف ضسم٦م ىمقي٦م ٟم٘مٚمتف ُمـ دار اًمٙمدر واهلؿ إمم دار اًمٜمٕمٞمؿ

قمٚمق اعمٜمزًم٦م أو صح٦م اًمٌدن، إٟمام ىمت٤مل يمٚمف رضم٤مء أن يٙمقن ًمٙمؾ ؾمالح اًمٕمدو ٟمّمٞم٥م ذم شمٚمؽ إسمدان  ذم

 ىم٤مًمقا: ُم٤مذا إٓ ٕضمٚمؽ. –وهق قم٤ممل سمذًمؽ  –اًمٓم٤مهرة طمتك إذا أشمقا رهبؿ وم٠ًمهلؿ قمام أص٤مب أسمداهنؿ 

اًم٘م٤مئد اًمرسم٤مين اعم١مُمـ اًمّمحٞمح اإليامن هق اًمذي يتح٘مؼ ومٞمف احل٥م يم٤محل٥م ًمٚمٜمٗمس، وهلذا مل يًتٓمع  -2

 قمٌد اهلل سمـ رواطم٦م أن ي٠ميمؾ اًمٚمحؿ ومٞمام يم٤من ضمٜمقده ذم ُمٚمحٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمع اًمٕمدو.

  آصم٤مر اعمٕمريم٦م: -

أيم٧ًٌم اعمٕمريم٦م اعمًٚمٛملم ؾمٛمٕم٦م قمٔمٞمٛم٦م، طمٞم٨م اؾمتٓم٤مع ذًمؽ اجلٞمش اًمّمٖمػم اًمقىمقف ذم وضمف  -1

آظمر همػم ُم٤م أًمٗمتف راز ضمٞمش اًمٕمدو اًمْمخؿ دون أن شمٚمحؼ سمف أي ظم٤ًمرة شمذيمر، ويم٤من ي١ميمد أن اعمًٚمٛملم ُمـ ـم

طم٘م٤ًم، وًمذًمؽ ٟمرى  ^اًمٕمرب وقمرومتف، وأهنؿ ُم١ميدون وُمٜمّمقرون ُمـ قمٜمد اهلل، وأن ص٤مطمٌٝمؿ رؾمقل اهلل 

اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٚمدودة اًمتل يم٤مٟم٧م ٓ شمزال شمثقر قمغم اعمًٚمٛملم ضمٜمح٧م سمٕمد هذه اعمٕمريم٦م إمم اإلؾمالم، وم٠مؾمٚمٛم٧م 

 ىم٤ٌمئؾ سمٜمل ؾمٚمٞمؿ وأؿمجع وهمٓمٗم٤من وذسمٞم٤من وومزارة وهمػمه٤م.

سمداي٦م اًمٚم٘م٤مء اًمداُمل ُمع اًمروُم٤من، ومٙم٤مٟم٧م شمقـمئ٦م ومتٝمٞمد ًمٗمتقح اًمٌٚمدان  ٤مٟم٧م هذه اعمٕمريم٦ميم -2

 واطمتالل اعمًٚمٛملم إرايض اًمٌٕمٞمدة اًمٜم٤مئٞم٦م. ،اًمروُم٤مٟمٞم٦م
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 همزوة ومتح ُمٙم٦م

 اعم٘مدُم٦م: -

إقمٔمؿ اًمذي أقمز اهلل سمف ديٜمف ورؾمقًمف وضمٜمده وطمزسمف، واؾمتٜم٘مذ سمف سمٚمده وسمٞمتف إن ومتح ُمٙم٦م هق اًمٗمتح 

ٕمٚمف هدى ًمٚمٕم٤معملم ُمـ أيدي اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم، وهق اًمٗمتح اًمذي اؾمتٌنم سمف أهؾ اًمًامء ودظمؾ اًمذي ضم

 اًمٜم٤مس سمف ذم ديـ اهلل أومقاضم٤ًم.

  اًم٥ًٌم: -

يم٤من اعمًٚمٛمقن ىمد قم٘مدوا اشمٗم٤مىمٞم٦م صٚمح احلديٌٞم٦م ُمع اعمنميملم ؾمٜم٦م ؾم٧م ُمـ اهلجرة، ويم٤من ُمـ سمٜمقد هذه 

 اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وقمٝمده دظمؾ ومٞمف، وُمـ أطم٥م أن اعمٕم٤مهدة أٟمف ُمـ أطم٥م أن يدظمؾ ذم قم٘مد حمٛمد صغم

يدظمؾ ذم قم٘مد ىمريش وقمٝمدهؿ دظمؾ ومٞمف، وأن اًم٘مٌٞمٚم٦م اًمتل شمٜمْمؿ إمم اًمٗمري٘ملم شمٕمتؼم ضمزءًا ُمـ ذًمؽ اًمٗمريؼ، 

 وم٠مي قمدوان شمتٕمرض ًمف أي ُمـ شمٚمؽ اًم٘م٤ٌمئؾ يٕمتؼم قمدواٟم٤ًم قمغم ذًمؽ اًمٗمريؼ.

ودظمٚم٧م سمٜمق سمٙمر ذم قمٝمد ىمريش، وص٤مرت ، ^وطم٥ًم هذا اًمٌٜمد دظمٚم٧م ظمزاقم٦م ذم قمٝمد رؾمقل اهلل 

يمؾ ُمـ اًم٘مٌٞمٚمتلم ذم أُمـ ُمـ إظمرى، ويم٤مٟم٧م سملم اًم٘مٌٞمٚمتلم قمداوات وصم٤مرات ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، ومٚمام ضم٤مء اإلؾمالم 

ووىمٕم٧م هذه اهلدٟم٦م، وأُمـ يمؾ ومريؼ ُمـ أظمر اهمتٜمٛمٝم٤م سمٜمق سمٙمر، وأرادوا أن يّمٞمٌقا ُمـ ظمزاقم٦م اًمث٠مر اًم٘مديؿ، 

، وم٠مهم٤مروا قمغم ظمزاقم٦م ًمٞماًل، (هـ 8)ذم مج٤مقم٦م ُمـ سمٜمل سمٙمر ذم ؿمٝمر ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م ومخرج ٟمقومؾ سمـ ُمٕم٤موي٦م اًمديكم 

ص٤مسمقا ُمٜمٝمؿ رضم٤مًٓ، وأقم٤مٟم٧م ىمريش سمٜمل سمٙمر سم٤مًمًالح، وىم٤مشمؾ ُمٕمٝمؿ رضم٤مل ُمـ ىمريش ُمًتٖمٚملم فمٚمٛم٦م ٠موم

 اًمٚمٞمؾ، طمتك أوصٚمقا ظمزاقم٦م إمم احلرم، ومٚمام اٟمتٝمقا إًمٞمف ىم٤مًم٧م سمٜمق سمٙمر: ي٤م ٟمقومؾ، إذا ىمد دظمٚمٜم٤م احلرم، إهلؽ

إهلؽ، وم٘م٤مل يمٚمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م: ٓ إًمف اًمٞمقم سم٤م سمٜمل سمٙمر، أصٞمٌقا صم٠مريمؿ، ومٚمٕمٛمري إٟمٙمؿ ًمتنىمقن ذم احلرم أومال 

 شمّمٞمٌقن صم٠مريمؿ ومٞمف؟ وُم٤م زاًمقا ي٘م٤مشمٚمقهنؿ طمتك أدظمٚمقهؿ ُمٙم٦م.

اعمديٜم٦م، ومقىمػ قمٚمٞمف، وهق  ^وأهع قمٛمرو سمـ ؾم٤ممل اخلزاقمل، ومخرج طمتك ىمدم قمغم رؾمقل اهلل 

وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  :وم٘م٤مل أسمٞم٤مت يًتٜمجد سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ :ين اًمٜم٤مسضم٤مًمس ذم اعمًجد سملم فمٝمرا

ىمريش سمٖمدره٤م وقمقاىمٌف اًمقظمٞمٛم٦م، ومٌٕمث٧م ىم٤مئده٤م أسم٤م  ٧موهقم٤من ُم٤م أطمً .شٟمٍمت ي٤م قمٛمرو سمـ ؾم٤ممل» :^
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 ؾمٗمٞم٤من ًمتجديد اًمّمٚمح، وًمٙمٜمف مل يٚمؼ ىمٌقًٓ قمٜمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومرضمع ظم٤مئ٤ًٌم.

يم٤من ديـ اًمٕمرب ذم ؾمٚمقيمٝمؿ وُمٕم٤مُمالهتؿ شمٌٕم٤ًم هلقاهؿ، ومل يٙمـ هقاهؿ شمٌٕم٤ًم ًمديٜمٝمؿ، وم٤مًمتحٚمٞمؾ  وم٤مئدة:

واًمتحريؿ طم٥ًم ُم٤م شم٘متْمٞمف ُمّم٤محلٝمؿ اًمِمخّمٞم٦م، وًمذًمؽ جي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن ٓ يتٌع ه١مٓء إىمقام ذم 

 هذه اًمًقءة اًمٕمٔمٞمٛم٦م، سمؾ اًمقاضم٥م أن يٙمقن إىم٤ٌمًمف وإدسم٤مره وأظمذه وقمٓم٤مؤه قمغم ُمراد اهلل.

  اًمت٤مريخ: -

 وىمٕم٧م اًمٖمزوة ذم رُمْم٤من ُمـ اًمًٜم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ًمٚمٝمجرة.

 وم٤مئدة: 

يم٤مٟم٧م همزوة سمدر ومتح٤ًم قمغم اعمًٚمٛملم ذم سم٤مب اجلٝم٤مد واٟمتّم٤مرًا قمغم إقمداء، صمؿ يم٤مٟم٧م همزوة اًمٗمتح ومتح٤ًم 

دصمت٤م ذم وومتح٤ًم قمغم اعمًٚمٛملم سمدظمقل اًمٜم٤مس ذم ديـ اهلل أومقاضم٤ًم، ويمٚمت٤ممه٤م طم ،قمغم أهؾ ُمٙم٦م سم٤مإليامن واإلؾمالم

وٟمٍم ذم ُمٞم٤مديـ  ،ؿمٝمر رُمْم٤من، ومٝمذا يدل قمغم أن هذا اًمِمٝمر ؿمٝمر ومتح وٟمٍم، وومتح ًمٚم٘مٚمقب وإرواح

 اًم٘مت٤مل.

 اًمتجٝمٞمزات اًمٕمًٙمري٦م

 )اعمًٚمٛمقن(

 اًمٕمدد: -1

، وعم٤م يم٤من ىمري٤ًٌم ُمـ اجلحٗم٦م ًم٘مٞمف قمٛمف اًمٕم٤ٌمس ذم قمنمة آٓف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ^ظمرج رؾمقل اهلل 

واسمـ قمٛمتف قمٌد اهلل سمـ أيب  ،إمم اجلٞمش، صمؿ ًم٘مٞمف اسمـ قمٛمف أسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرثسمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ُمًٚماًم وم٤مٟمْمؿ 

أُمٞم٦م سم٤مٕسمقاء، وم٠مقمرض قمٜمٝمام عم٤م يم٤من يٚم٘م٤مه ُمٜمٝمام ُمـ ؿمدة إذى واهلجق، ومٜمّمحتف أم ؾمٚمٛم٦م أن يٕمٗمق قمٜمٝمام 

 ومٕمٗمك.

  -شمقزيع اعمٝم٤مم: -2

واًمزسمػم سمـ اًمٕمقام قمغم  ،قمغم اعمٞمٛمٜم٦موزع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ضمٞمِمف، ومٙم٤من ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد 

وهؿ –ويم٤من أسمق قمٌٞمدة قمغم اًمرضم٤مًم٦م واحلن  ،اعمٞمنة، ويم٤من ُمٕمف راي٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ
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 .-اًمذيـ ٓ ؾمالح ُمٕمٝمؿ

  -اخلٓمط اًمٕمًٙمري٦م: -3

ٕظم٤ٌمر اًمٚمٝمؿ ظمذ اًمٕمٞمقن وا»وأقمٚمؿ أصح٤مسمف أٟمف ؾم٤مئر إمم ُمٙم٦م وىم٤مل:  ،سم٤مًمتجٝمٞمز ^)أ( أُمر رؾمقل اهلل 

إٓ أن طم٤مـم٥م يمت٥م يمت٤مسم٤ًم ًم٘مريش خيؼمهؿ سمذًمؽ، ومٌٞمٜمف اهلل ًمٜمٌٞمف، وأظمذ  ،شقمـ ىمريش طمتك ٟمٌٖمتٝم٤م ذم سمالده٤م

 اًمٙمت٤مب ىمٌؾ أن يّمؾ إًمٞمٝمؿ.

هي٦م ىمقاُمٝم٤م صمامٟمٞم٦م رضم٤مل حت٧م ىمٞم٤مدة أيب ىمت٤مدة سمـ  ^)ب( زي٤مدة ذم اإلظمٗم٤مء واًمتٕمٛمٞم٦م سمٕم٨م رؾمقل اهلل 

، ًمٞمٔمـ (هـ 8)ُمـ اعمديٜم٦م ذم أول ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م  -اصمٜم٤م قمنم ُمٞمالً أي –رسمٕمل إمم سمٓمـ أوؿ قمغم صمالصم٦م سمرد 

إمم شمٚمؽ اًمٜم٤مطمٞم٦م، وًمتذه٥م سمذًمؽ إظم٤ٌمر، وواصٚم٧م هذه اًمني٦م ؾمػمه٤م، يتقضمف  ^اًمٔم٤من أن رؾمقل اهلل 

طمتك إذا وصٚم٧م طمٞمثام أُمرت سمٚمٖمٝم٤م أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ظمرج إمم ُمٙم٦م، وم٤ًمرت إًمٞمف 

 طمتك حل٘متف.

وزع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اعمٝم٤مم قمغم ىم٤مدة ضمٞمِمف، وم٠مُمر ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد أن يدظمؾ ُمٙم٦م  )ج(

ُمـ أؾمٗمٚمٝم٤م، وأُمر اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام أن يدظمؾ ُمٙم٦م ُمـ أقماله٤م ُمـ يمداء، وأُمر أسم٤م قمٌٞمدة أن ي٠مظمذ سمٓمـ اًمقادي 

 طمتك يٜمّم٥م عمٙم٦م سملم يدي رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ.

 ًمٌدين واعمٕمٜمقي:اًمتجٝمٞمز ا -4

وهق –أن اًمٕمٓمش واجلقع ىمد أص٤مب أيمثر اجلٞمش اإلؾمالُمل ًمّمٞم٤مُمٝمؿ  ^)أ( عم٤م رأى رؾمقل اهلل 

 أومٓمر وأومٓمر اًمٜم٤مس ُمٕمف، وذًمؽ قمٜمد ُم٤مء اًمٙمديد. -ُم٘مٌؾ قمغم قمدو ؿمديد اًم٘مت٤مل

أن يقىمد اًمٜمػمان، وم٠موىمدت  –وادي وم٤مـمٛم٦م  –اجلٞمش عم٤م ٟمزل سمٛمر اًمٔمٝمران  ^)ب( أُمر رؾمقل اهلل 

وًمٙمـ  ة،آٓف ٟم٤مر، وُمٕمٜمك هذا أن يمؾ رضمؾ ىمد اؿمٕمؾ ٟم٤مرًا ُمع أٟمف شمٙمٗمل اًمٜم٤مر اًمقاطمدة ىمراسم٦م اًمٕمنمقمنمة 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أراد أن يرومع ُمـ ُمٕمٜمقي٤مت اجلٞمش إذا رأوا يمثرة ذًمؽ، يمام أراد إي٘م٤مع اًمٗمزع 

اًمذي يم٤من يتحًس ُمٕمف قمغم ذم ىمٚمقب إقمداء وهذا ُم٤م طمّمؾ ٕيب ؾمٗمٞم٤من عم٤م رأى ذًمؽ، طمٞم٨م ىم٤مل ًمّمح٤مسمف 

 اعمًٚمٛملم: ُم٤م رأي٧م يم٤مًمٚمٞمٚم٦م ٟمػماٟم٤ًم ىمط وٓ قمًٙمرًا.
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)ج( وضمد اًمٕم٤ٌمس أسم٤م ؾمٗمٞم٤من سمٛمر اًمٔمٝمران وم٠مىمٜمٕمف سمٛم٘م٤مسمٚم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ طمتك 

قمٚمٞمف يًت٠مُمٜمف قمٚمٞمف، صمؿ أريمٌف ُمٕمف قمغم سمٚمٖم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل 

، ودظمؾ قمٚمٞمف ^ومل يٚمحظ أطمد أسم٤م ؾمٗمٞم٤من إٓ قمٛمر طمٞم٨م ـم٤مردمه٤م طمتك دظمال قمغم رؾمقل اهلل  ،وآًمف وؾمٚمؿ

قمٛمر يٓمٚم٥م ىمتٚمف، صمؿ أضم٤مره اًمٕم٤ٌمس سمٛمقاوم٘م٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، صمؿ أُمر صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف 

، طمٞم٨م متٙمٜمقا ُمـ وؿ يمٌػم وؾمٚمؿ أن ي٠مظمذه إمم رطمٚمف ومٚمام أصٌح قمرض ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم اـمٛمئٜم٤مٟم٤ًم قمٔمٞمامً 

 ىمريش وؾمٞمده٤م إمم صٗمٝمؿ، وهق ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي ٓ شمت٘مدم ىمريش وٓ شمت٠مظمر إٓ سمرأيف.

 وم٤مئدة: 

واًمرؾمقل صغم اهلل وضمد أسمق ؾمٗمٞم٤من ُمقىمٗملم ذم ُمٕمًٙمر اعمًٚمٛملم، اًمٕم٤ٌمس حيٛمٞمف، وقمٛمر يريد ىمتٚمف، 

ًٚمٛملم، ومٚمؿ يتامًمؽ أسمق ؾمٗمٞم٤من ٟمٗمًف طمتك قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يرى سم٢مضم٤مرة اًمٕم٤ٌمس ًمف ُمع ُم٤م ىم٤مم سمف ُمـ أذى اعم

أقمٚمـ إؾمالُمف سمٕمد إىمٜم٤مع اًمرؾمقل واًمٕم٤ٌمس ًمف سمذًمؽ، وم٤مٟم٘مٚم٥م أسمق ؾمٗمٞم٤من ُمـ حمرض قمٚمٞمٝمؿ إمم ُمداومع قمٜمٝمؿ، 

 ويمؾ هذا سم٥ًٌم رومؼ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمف وإطم٤ًمٟمف إًمٞمف.

  -اًمتقضمٞمٝم٤مت اًمٜمٝم٤مئٞم٦م: -5

٤مدي ذم ىمريش، ُمـ دظمؾ دار أيب ؾمٗمٞم٤من ومٝمق آُمـ، وُمـ أهمٚمؼ أسم٤م ؾمٗمٞم٤من أن يٜم ^ُمر رؾمقل اهلل أ -)أ(

 قمٚمٞمف سم٤مسمف ومٝمق آُمـ، وُمـ دظمؾ اعمًجد احلرام ومٝمق آُمـ.

 أُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٘متؾ شمًٕم٦م ٟمٗمر ُمـ أيم٤مسمر جمرُمل ىمريش. -)ب(

إن قمرض »ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ خل٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد طملم أقمٓم٤مه اإلذن سم٤مهلجقم:  -)ج(

 .شًمٙمؿ أطمد ُمـ ىمريش وم٤مطمّمدوهؿ طمّمدًا طمتك شمقاومقين قمغم اًمّمٗم٤م

أُمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام أن يٖمرز رايتف سم٤محلجقن، ومال يؼمح  -)د(

 طمتك ي٠مشمٞمف.

 :وصػ دظمقل ُمٙم٦م -

اهلل قمٚمٞمف وآًمف  قمٜمدُم٤م أؾمٚمؿ أسمق ؾمٗمٞم٤من أُمره اًمٕم٤ٌمس أن يٓمٚم٥م اًمٜمج٤مة ًم٘مقُمف ُمع اىمؽماب اًمرؾمقل صغم
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هذا حمٛمد  !وؾمٚمؿ ُمـ دظمقل ُمٙم٦م، وم٠مهع أسمق ؾمٗمٞم٤من طمتك دظمؾ ُمٙم٦م، وسخ سم٠مقمغم صقشمف، ي٤م ُمٕمنم ىمريش

ىمد ضم٤مءيمؿ ومٞمام ٓ ىمٌؾ ًمٙمؿ سمف، ومٛمـ دظمؾ دار أيب ؾمٗمٞم٤من ومٝمق آُمـ، وم٘م٤مُم٧م إًمٞمف زوضمتف هٜمد سمٜم٧م قمت٦ٌم، 

 شمٖمرٟمٙمؿ هذه ُمـ أٟمٗمًٙمؿ، وم٢مٟمف ىمد وم٠مظمذت سمِم٤مرسمف وم٘م٤مًم٧م: ىمٌح ُمـ ـمٚمٞمٕم٦م ىمقم، وم٘م٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من: ويٚمٙمؿ، ٓ

ضم٤مءيمؿ سمام ٓ ىمٌؾ ًمٙمؿ سمف، ومٛمـ دظمؾ دار أيب ؾمٗمٞم٤من ومٝمق آُمـ، ىم٤مًمقا: ىم٤مشمٚمؽ اهلل، وُم٤م شمٖمٜمل قمٜم٤م دارك؟ ىم٤مل: 

وُمـ أهمٚمؼ سم٤مسمف ومٝمق آُمـ، وُمـ دظمؾ اعمًجد احلرام ومٝمق آُمـ، ومتٗمرق اًمٜم٤مس إمم دورهؿ وإمم اعمًجد، وسمثقا 

وم٢من يم٤من ًم٘مريش رء يمٜم٤م ُمٕمٝمؿ، وإن أصٞمٌقا أقمٓمٞمٜم٤م اًمذي ؾم٠مًمٜم٤م، ومتجٛمع  :ؾمٗمٝم٤مء هلؿ، وىم٤مًمقا: ٟم٘مدم ه١مٓء

 ؾمٗمٝم٤مء ىمريش ُمع قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ وصٗمقان سمـ أُمٞم٦م، وؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو سم٤مخلٜمدُم٦م ًمٞم٘م٤مشمٚمقا اعمًٚمٛملم.

اًمتل يمٚمٗم٧م اًمدظمقل ُمٜمٝم٤م، وم٠مُم٤م ظم٤مًمد وأصح٤مسمف وحتريم٧م يمؾ يمتٞم٦ٌم ُمـ اجلٞمش اإلؾمالُمل قمغم اًمٓمريؼ 

اعمنميملم إٓ هزُمقه، وىمتؾ ُمـ أصح٤مسمف ُمـ اعمًٚمٛملم رضمالن يم٤مٟم٤م ىمد ؿمذا قمـ اجلٞمش  ومٚمؿ يٚم٘مٝمؿ أطمد ُمـ

ومًٚمٙم٤م ـمري٘م٤ًم همػم ـمري٘مف، وم٘متال مجٞمٕم٤ًم، وأُم٤م ؾمٗمٝم٤مء ىمريش ومٚم٘مٞمٝمؿ ظم٤مًمد وأصح٤مسمف سم٤مخلٜمدُم٦م ىمت٘م٤مشمٚمقا، 

 ^اهلل وم٤مهنزم اعمنميمقن، وأىمٌؾ ظم٤مًمد خيؽمق ُمٙم٦م طمتك وارم رؾمقل  :وم٠مص٤مسمقا ُمـ اعمنميملم اصمٜمل قمنم رضمالً 

سم٤محلجقن قمٜمد ُمًجد اًمٗمتح، وضب ًمف هٜم٤مك  ^قمغم اًمّمٗم٤م. وأُم٤م اًمزسمػم ومت٘مدم طمتك ٟمّم٥م راي٦م رؾمقل اهلل 

 ومٚمؿ يؼمح طمتك ضم٤مءه صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ. ،ىم٦ٌم

 

 ]ظم٤مرـم٦م ومتح ُمٙم٦م[

 

  إقمامل اًمتل ىم٤مم هب٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٕمد اًمٗمتح: -

واعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر سملم يديف وظمٚمٗمف وطمقًمف،  ^رؾمقل اهلل  شمٓمٝمػم ُم٤م طمقل اًمٙمٕم٦ٌم: هنض -1

ىمٌؾ قمغم احلجر إؾمقد، وم٤مؾمتٚمٛمف، صمؿ ـم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م، وذم يده ىمقس، وطمقل اًمٌٞم٧م ٠مطمتك دظمؾ اعمًجد، وم

٤ٌَمـمَِؾ ))وقمٚمٞمف صمالصمامئ٦م وؾمتقن صٜماًم، ومجٕمؾ يٓمٕمٜمٝم٤م سم٘مقس، وي٘مقل:  ٤ٌَمـمُِؾ إِنَّ اًْم يَم٤مَن  َوىُمْؾ ضَم٤مَء احْلَؼه َوَزَهَؼ اًْم

 ، وإصٜم٤مم شمت٤ًمىمط قمغم وضمقهٝم٤م.[81]اإلهاء: ((َزُهقىًم٤م

ويم٤من سمٞمده  –ُمٗمت٤مح اًمٙمٕم٦ٌم ُمـ قمثامن سمـ ـمٚمح٦م  ^شمٓمٝمػم ضمقف اًمٙمٕم٦ٌم: أظمذ رؾمقل اهلل  -2
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قمٚمٞمٝمام  –وم٠مُمر هب٤م ومٗمتح٧م ومدظمٚمٝم٤م، ومرأى ومٞمٝم٤م اًمّمقر، ورأى ومٞمٝم٤م صقرة إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ  -٤مُمٗمت٤مطمٝم

ورأى ذم اًمٙمٕم٦ٌم مح٤مُم٦م ُمـ  ،شىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل، واهلل ُم٤م اؾمت٘مًام هب٤م ىمط»وم٘م٤مل:  ،يًت٘مًامن سم٤مٕزٓم –اًمًالم 

 قمٚمٞمف اًم٤ٌمب، وُمع أؾم٤مُم٦م وسمالل ومّمغم هٜم٤مك. ؼقمٞمدان، ومٙمنه٤م سمٞمده، وأُمر سم٤مًمّمقر ومٛمحٞم٧م، صمؿ أهمٚم

ي٤م ُمٕمنم »ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ:  ًمٖم٤مء ٟمخقة اجل٤مهٚمٞم٦م وشمًقي٦م اًمٜم٤مس أُم٤مم اًمنمع:إ -3

ن اهلل ىمد أذه٥م قمٜمٙمؿ ٟمخقة اجل٤مهٚمٞم٦م وشمٕمٔمٛمٝم٤م سم٤مٔسم٤مء، اًمٜم٤مس ُمـ آدم، وآدم ُمـ شمراب، صمؿ شمال هذه إ !ىمريش

٤ٌَمِئَؾ ًمَِتَٕم٤مَروُمقا إِنَّ َأيمْ ))أي٦م:  ـْ َذيَمٍر َوُأٟمَثك َوضَمَٕمْٚمٜم٤َميُمْؿ ؿُمُٕمقسًم٤م َوىَم ٤َم اًمٜم٤َّمُس إِٟم٤َّم ظَمَٚمْ٘مٜم٤َميُمْؿ ُِم َرَُمُٙمْؿ قِمٜمَْد اهللَِّ َي٤م َأهيه

 .[13(]احلجرات:(ْؿ إِنَّ اهللََّ قَمِٚمٞمٌؿ ظَمٌػِمٌ َأشْمَ٘م٤ميمُ 

وم٘م٤مل:  :اًمٕمٗمق قمـ ىمريش: سمٕمد أن ظمرج اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمٌٞم٧م ٟم٤مدى سم٘مريش -4

وم٢مين أىمقل ًمٙمؿ يمام »ىم٤مًمقا: ظمػمًا أخ يمريؿ واسمـ أخ يمريؿ، ىم٤مل:  ،شُم٤م شمرون أين وم٤مقمؾ سمٙمؿ !ي٤م ُمٕمنم ىمريش»

 .ش، اذهٌقا وم٠مٟمتؿ اًمٓمٚم٘م٤مء[92(]يقؾمػ:(...ْثِري٥َم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اًْمَٞمْقمَ ٓ شمَ ))ىم٤مل يقؾمػ إلظمقشمف: 

أظمذ اًمٌٞمٕم٦م ُمـ اًمٜم٤مس: طملم ومتح اهلل ُمٙم٦م قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ شمٌلم ٕهؾ ُمٙم٦م  -5

 ^احلؼ، وقمٚمٛمقا أن ٓ ؾمٌٞمؾ إمم اًمٜمج٤مح إٓ اإلؾمالم، وم٠مذقمٜمقا ًمف، واضمتٛمٕمقا ًمٚمٌٞمٕم٦م، ومجٚمس رؾمقل اهلل 

غم اًمّمٗم٤م ي٤ٌميع اًمٜم٤مس، وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أؾمٗمؾ ُمٜمف، ي٠مظمذ قمغم اًمٜم٤مس، وم٤ٌميٕمقه قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ومٞمام قم

 اؾمتٓم٤مقمقا.

 وم٤مئدشم٤من:

وًمٚمقوٞمع همػمه، وًمٞمس ذع ( إن مم٤م خيتص سمف اإلؾمالم أن اًمٜم٤مس قمٜمده ؾمقاؾمٞم٦م، ومٚمٞمس ًمٚمنميػ 1)

واهلل ًمق أن وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد هىم٧م » ًمٚمٖمٜمل طمٙمؿ وًمٚمٗم٘مػم همػمه، وهلذا ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ:

 شًم٘مٓمٕم٧م يده٤م

( وىمػ أؾم٤مد ىمريش سملم يدي اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وهؿ ذم طم٤مل وٕمػ واٟمٙم٤ًمر شمدور 2)

ذم خمٞمٚمتٝمؿ اًمٔمٜمقن، هؾ ؾمٞم٘متٚمٝمؿ يمام ىمتٚمقا أصح٤مسمف، أم ؾمٞم١مذهيؿ يمام آذوه؟ أؾمئٚم٦م قمديدة ٓ يٕمرومقن هل٤م 

ٕهنؿ ىم٤مؾمقا أٟمٗمًٝمؿ وديٜمٝمؿ سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  : أذه٤مهنؿضمقاسم٤ًم، وإٟمام قمؼمت شمٚمؽ اًمٔمٜمقن إمم

وديٜمف، وم٠مراد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أن يًدي هلؿ درؾم٤ًم ُمـ دروس اإلؾمالم، ويمٞمػ أن اإلؾمالم 
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 وإن فمٗمروا همٗمروا. ،جي٥م ُم٤م ىمٌٚمف، ويمٞمػ أن أهؾ اإلؾمالم إن قمذسمقا صؼموا، وإن صؼموا فمٗمروا

  ح ُمٙم٦م:صقر ُمـ ومت -

ًم٘مٞمف اسمـ قمٛمف أسمقؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث واسمـ قمٛمتف قمٌداهلل سمـ أيب أُمٞم٦م، سم٤مٕسمقاء  ^عم٤م يم٤من رؾمقل اهلل  -1

وم٘م٤مًم٧م ًمف أم ؾمٚمٛم٦م: ٓ يٙمـ اسمـ قمٛمؽ واسمـ  :ذى واهلجقوم٠مقمرض قمٜمٝمام، عم٤م يم٤من يٚم٘م٤مه ُمٜمٝمام ُمـ ؿمدة إ

صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ  قمٛمتؽ أؿم٘مك اًمٜم٤مس سمؽ، وىم٤مل قمكم ٕيب ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث: ائ٧م رؾمقل اهلل

َد ذِم إَْرِض َوَُم٤م يُمٜم٤َّم ))ىمٌؾ وضمٝمف وم٘مؾ ًمف ُم٤م ىم٤مل إظمقة يقؾمػ ًمٞمقؾمػ:  ًِ ىَم٤مًُمقا شَم٤مهللَِّ ًَمَ٘مْد قَمٚمِْٛمُتْؿ َُم٤م ضِمْئٜم٤َم ًمِٜمُْٗم

، وم٢مٟمف ٓ يرى أن يٙمقن أطمد أطمًـ ُمٜمف ىمقًٓ، ومٗمٕمؾ ذًمؽ أسمق ؾمٗمٞم٤من، وم٘م٤مل ًمف [73(]يقؾمػ:(ؾَم٤مِرىِملمَ 

ىَم٤مَل ٓ شَمْثِري٥َم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اًْمَٞمْقَم َيْٖمِٗمُر اهللَُّ ًَمُٙمْؿ َوُهَق َأْرطَمُؿ ))صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ:  رؾمقل اهلل

امِحلِمَ   .[92(]يقؾمػ:(اًمرَّ

قى ويم٤من يْمع رأؾمف شمقاوٕم٤ًم هلل طملم رأى ُم٤م أيمرُمف اهلل سمف ُمـ ـمإمم ذي  ^اٟمتٝمك رؾمقل اهلل  -2

 اًمرطمؾ. اًمٗمتح، طمتك إن ؿمٕمر حلٞمتف ًمٞمٙم٤مد يٛمس واؾمٓم٦م

ىم٤مًم٧م  -وهل سمٚمده ووـمٜمف وُمقًمده–عم٤م شمؿ ومتح ُمٙم٦م قمغم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  -3

وهق يدقمق قمغم اًمّمٗم٤م  -إذ ومتح قمٚمٞمف أروف وسمٚمده أن ي٘مٞمؿ هب٤م  ^سمٞمٜمٝمؿ: أشمرون رؾمقل اهلل  إٟمّم٤مر ومٞمام

، ومٚمؿ يزل هبؿ طمتك أظمؼموه، ىم٤مًمقا: ٓ رء ي٤م رؾمقل اهللش ُم٤مذا ىمٚمتؿ؟»ومٚمام ومرغ ُمـ دقم٤مئف ىم٤مل:  -راومٕم٤ًم يديف

 ش.واعمامت مم٤مشمٙمؿ ،اعمحٞم٤م حمٞم٤ميمؿ !ُمٕم٤مذ اهلل: »^وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

يم٤من ه٤ٌمر سمـ إؾمقد ىمد قمرض ًمزيٜم٥م سمٜم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ طملم ه٤مضمرت،  -4

 ومٜمخس هب٤م طمتك ؾم٘مٓم٧م قمغم صخرة وأؾم٘مٓم٧م ضمٜمٞمٜمٝم٤م، ومٗمر ه٤ٌمر يقم ومتح ُمٙم٦م صمؿ أؾمٚمؿ وطمًـ إؾمالُمف.

يٙمـ صٗمقان ممـ أهدر دُمف، ًمٙمٜمف سمّمٗمتف زقمٞماًم يمٌػمًا ُمـ زقمامء ىمريش ظم٤مف قمغم ٟمٗمًف وومر، مل  -5

وم٠مُمٜمف، وأقمٓم٤مه قمامُمتف اًمتل دظمؾ هب٤م ُمٙم٦م، ومٚمح٘مف قمٛمػم  ^وم٤مؾمت٠مُمـ ًمف قمٛمػم سمـ وه٥م اجلٛمحل رؾمقل اهلل 

آًمف وؾمٚمؿ: ضمدة إمم اًمٞمٛمـ ومرده، وم٘م٤مل قمٙمرُم٦م ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و وهق يريد أن يريم٥م اًمٌحر ُمـ

 ، صمؿ أؾمٚمؿ صٗمقان.شأٟم٧م سم٤مخلٞم٤مر أرسمٕم٦م أؿمٝمر»اضمٕمٚمٜمل سم٤مخلٞم٤مر ؿمٝمريـ، ىم٤مل: 

ومر قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ إمم اًمٞمٛمـ، وم٤مؾمت٠مُمٜم٧م ًمف اُمرأشمف، وم٠مُمٜمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  -6
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 ومتٌٕمتف، ومرضمع ُمٕمٝم٤م وأؾمٚمؿ وطمًـ إؾمالُمف.

ل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يمت٥م طم٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕم٦م يمت٤مسم٤ًم إمم ىمريش خيؼمهؿ سمٛمًػم رؾمق -7

ومجٕمٚمتف ذم ىمرون رأؾمٝم٤م صمؿ ظمرضم٧م، وأشمك رؾمقل إًمٞمٝمؿ، صمؿ أقمٓم٤مه اُمرأة، وضمٕمؾ هل٤م ُم٤مًٓ إذا سمٚمٖمتف ىمريِم٤ًم، 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اخلؼم ُمـ اًمًامء سمام صٜمع طم٤مـم٥م، ومٌٕم٨م قمٚمٞم٤ًم واعم٘مداد ذم إصمره٤م وم٘مٌْم٤م قمٚمٞمٝم٤م ذم 

ف ومٜمٗم٧م أن يٙمقن ُمٕمٝم٤م رء، ومٝمدداه٤م سمتجريد ُمالسمًٝم٤م سمحث٤ًم قمـ ذًمؽ ومٓمٚم٤ٌم ُمٜمٝم٤م إظمراضم ،روو٦م ظم٤مخ

اًمٙمت٤مب، ومٚمام رأت أن إُمر ضمد أظمرضمتف هلام، وم٠مظمذاه إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومدقم٤م رؾمقل اهلل 

وم٠مظمؼمه طم٤مـم٥م أٟمف ُم١مُمـ سم٤مهلل ورؾمقًمف، وُم٤م ارشمد وٓ سمدل، وًمٙمٜمف ومٕمؾ ذًمؽ ُمـ  :ًمف قمـ ذًمؽ٠مطم٤مـم٤ًٌم يً ^

دقمٜمل ي٤م رؾمقل اهلل أضب  أن شمٙمقن ًمف يد قمٜمد ىمريش ومٞمحٛمقن هب٤م ىمراسمتف، وم٘م٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب:أضمؾ 

قمٛمر ًمٕمؾ  إٟمف ىمد ؿمٝمد سمدرًا، وُم٤م يدريؽ ي٤م: »^قمٜم٘مف، وم٢مٟمف ىمد ظم٤من اهلل ورؾمقًمف، وىمد ٟم٤مومؼ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 ش.اهلل ىمد اـمٚمع قمغم أهؾ سمدر، وم٘م٤مل: اقمٛمٚمقا ُم٤م ؿمئتؿ ىمد همٗمرت ًمٙمؿ
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 همزوة طمٜملم

  اعم٘مدُم٦م: -

إن ومتح ُمٙم٦م ضم٤مء قم٘م٥م ضسم٦م ظم٤مـمٗم٦م اٟمٌٝمر ُمٜمٝم٤م اًمٕمرب، وسمقهمت٧م اًم٘م٤ٌمئؾ اعمج٤مورة سم٤مُٕمر اًمقاىمع، 

اًمذي مل يٙمـ هل٤م أن متٜمٕمف، وًمذًمؽ مل متتٜمع قمـ آؾمتًالم إٓ سمٕمض اًم٘م٤ٌمئؾ اًمنمؾم٦م اًم٘مقي٦م اعمتٖمٓمرؾم٦م، وذم 

ـَ إقَْمَراِب ؾَمُتْدقَمْقَن إمَِم ىَمْقٍم ُأْوزِم سَم٠ْمٍس ؿَمِديٍد ىُمْؾ ًمِْٚمُٛمَخٚمَِّٗملمَ ))ُم٘مدُمتٝم٤م سمٓمقن هقازن وصم٘مٞمػ. ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ُِم

 .[16]اًمٗمتح: ((شُمَ٘م٤مشمُِٚمقهَنُؿْ 

  اًم٥ًٌم: -

عم٤م هزُم٧م ىمريش ذم ومتح ُمٙم٦م ؿمؼ ذًمؽ قمغم ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب اًم٘مري٦ٌم ُمـ ُمٙم٦م، ورأت هقازن وصم٘مٞمػ 

إمم ُم٤مًمؽ سمـ قمقف، وىمررت  وهمػمه٤م ُمـ ٟمٗمًٝم٤م قمزًا وأٟمٗم٦م أن شم٘م٤مسمؾ هذا اإلٟمتّم٤مر سم٤مخلْمقع، وم٤مضمتٛمٕم٧م

 اعمًػم إمم طمرب اعمًٚمٛملم.

  اعمٙم٤من: -

 وىمٕم٧م همزوة طمٜملم ذم وادي طمٜملم سم٤مًم٘مرب ُمـ اًمٓم٤مئػ.

 اًمت٤مريخ: -

 وىمٕم٧م اعمٕمريم٦م يقم اًمثالصم٤مء احل٤مدي قمنم ُمـ ؿمٝمر ؿمقال ُمـ اًمًٜم٦م اًمث٤مُمٜم٦م.

  قمدة وقمت٤مد اعمًٚمٛملم: -

ة آٓف ممـ يم٤مٟمقا ظمرضمقا ُمٕمف ًمٗمتح ُمٙم٦م، ذم اصمٜمل قمنم أًمٗم٤ًم ُمـ اعمًٚمٛملم، قمنم ^ظمرج رؾمقل اهلل 

وأًمٗم٤من ُمـ أهؾ ُمٙم٦م، وأيمثرهؿ طمديثقا قمٝمد سم٤مإلؾمالم، واؾمتٕم٤مر ُمـ صٗمقان سمـ أُمٞم٦م ُم٤مئ٦م درع سم٠مداهت٤م، 

 واؾمتٕمٛمؾ قمغم ُمٙم٦م قمت٤مب سمـ أؾمٞمد.

 اًمدوري٤مت آؾمتٓمالقمٞم٦م: -

اًمٕمدو، ومٞم٘مٞمؿ  سمٛمًػم اًمٕمدو، ومٌٕم٨م أسم٤م طمدرد إؾمٚمٛمل ًمٞمدظمؾ سملم ^ٟم٘مٚم٧م إظم٤ٌمر إمم رؾمقل اهلل 
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ومٞمٝمؿ طمتك يٕمٚمؿ قمٚمٛمٝمؿ، صمؿ ي٠مشمٞمف سمخؼمهؿ ومٗمٕمؾ، أُم٤م ُم٤مًمؽ سمـ قمقف وم٘مد ضم٤مءشمف قمٞمقن يم٤من ىمد سمٕمثٝم٤م 

ًمالؾمتٙمِم٤مف قمغم اعمًٚمٛملم، ومج٤مءوا وىمد شمٗمرىم٧م أوص٤مهلؿ، ىم٤مل: ويٚمٙمؿ، ُم٤م ؿم٠مٟمٙمؿ؟ ىم٤مًمقا: رأيٜم٤م رضم٤مًٓ 

 سمٞمْم٤ًم قمغم ظمٞمؾ سمٚمؼ، واهلل ُم٤م مت٤مؾمٙمٜم٤م أن أص٤مسمٜم٤م ُم٤م شمرى.

  :ٕمريم٦موصػ اعم -

اٟمتٝمك اجلٞمش اإلؾمالُمل إمم طمٜملم ًمٞمٚم٦م اًمثالصم٤مء ًمٕمنم ظمٚمقن ُمـ ؿمقال، ويم٤من ُم٤مًمؽ سمـ قمقف ىمد 

ؾمٌ٘مٝمؿ، وم٠مظمدل ضمٞمِمف سم٤مًمٚمٞمؾ ذم ذًمؽ اًمقادي، وووع اًمٙمامئـ ذم اًمٓمرق واعمداظمؾ واًمِمٕم٤مب واعمْم٤ميؼ، 

حر ضمٝمز رؾمقل وأصدر إًمٞمٝمؿ أُمره سم٠من يرؿم٘مقا اعمًٚمٛملم قمٜمد ـمٚمققمٝمؿ، صمؿ يِمدوا ؿمدة رضمؾ واطمد. وسم٤مًمً

 ضمٞمِمف وقم٘مد إًمقي٦م واًمراي٤مت وومرىمٝم٤م قمغم اًمٜم٤مس. ^اهلل 

اًمّمٌح اؾمت٘مٌؾ اعمًٚمٛمقن وادي طمٜملم، وذقمقا يٜمحدرون ومٞمف، وهؿ ٓ يدرون سمقضمقد وقمٜمد فمٝمقر 

اًمٕمدو ذم ُمْمٞمؼ هذا اًمقادي، ومٌٞمٜمام هؿ يٜمزًمقن إذ أُمٓمرت قمٚمٞمٝمؿ اًمٜم٤ٌمل، وإذا يمت٤مئ٥م اًمٕمدو ىمد  يمٛمٜم٤مء

ؾ واطمد، ومٝمرب اعمًٚمٛمقن، وهذا درس ُمـ اهلل ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم، طمٞم٨م ؾم٤مد ؿمٕمقر هجٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ هجٛم٦م رضم

قمٜمد سمٕمض اعمًٚمٛملم سم٠مهنؿ ًمـ يٜمٝمزُمقا ًمٙمثرة قمددهؿ وىمٚم٦م قمدوهؿ، مم٤م ضمٕمؾ اشمٙم٤مل اًمٌٕمض قمغم اًمٕمدد أؿمد 

يُمُؿ اهللَُّ ذِم َُمَقاـمِ ))وم٘م٤مل:  :وذم هذا ٟمزل قمت٤مب اهلل ًمٕم٤ٌمده ،ُمـ اشمٙم٤مًمف قمغم اهلل ـَ يَمثػَِمٍة َوَيْقَم طُمٜملَْمٍ إِْذ ًَمَ٘مْد َٟمٍَمَ

ْٞمُتْؿ ُُمدْ  ٧ٌَْم صُمؿَّ َوًمَّ ـِ قَمٜمُْٙمْؿ ؿَمْٞمًئ٤م َوَو٤مىَم٧ْم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ إَْرُض سماَِم َرطُم ٌَْتُٙمْؿ يَمْثَرشُمُٙمْؿ وَمَٚمْؿ شُمْٖم ـَ َأقْمَج  ((سمِِري

، أٟم٤م حمٛمد سمـ ضمٝم٦م اًمٞمٛملم وهق ي٘مقل: هٚمٛمقا أهي٤م اًمٜم٤مس، أٟم٤م رؾمقل اهلل ^، واٟمح٤مز رؾمقل اهلل [25]اًمتقسم٦م:

قمٌد اهلل، ومل يٌؼ ُمٕمف ذم ُمقىمٗمف إٓ قمدد ىمٚمٞمؾ ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وأهؾ سمٞمتف، وطمٞمٜمئذ فمٝمرت ؿمج٤مقم٦م اًمٜمٌل صغم 

ج٤مم ٚماهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اًمتل ٓ ٟمٔمػم هل٤م، وم٘مد اٟمٓمٚمؼ سمٌٖمٚمتف ضمٝم٦م اًمٙمٗم٤مر ًمٙمـ أسم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث أظمذ سم

 وم٤مؾمتٜمٍم رسمف ىم٤مئاًل: اًمٚمٝمؿ أٟمزل ٟمٍمك. ^ٟمزل رؾمقل اهلل  سمٖمٚمتف، واًمٕم٤ٌمس سمريم٤مسمف، يٙمٗم٤مهن٤م أن ٓ شمنع، صمؿ

أن يٜم٤مدي اًمّمح٤مسم٦م، وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمس: وم٘مٚم٧م  –ويم٤من ضمٝمػم اًمّمقت  –قمٛمف اًمٕم٤ٌمس  ^وأُمر رؾمقل اهلل 

سم٠مقمغم صقيت: أيـ أصح٤مب اًمًٛمرة؟ ىم٤مل: ومقاهلل ًمٙم٠من قمٓمٗمتٝمؿ طملم ؾمٛمٕمقا صقيت قمٓمٗم٦م اًمٌ٘مر قمغم 

طمتك إذا اضمتٛمع ُمٜمٝمؿ ُم٤مئ٦م اؾمت٘مٌٚمقا اعمنميملم واىمتتٚمقا، صمؿ دقم٤م إٟمّم٤مر  أوٓده٤م، وم٘م٤مًمقا: ي٤م ًمٌٞمؽ، ي٤م ًمٌٞمؽ،

إٟمّم٤مر، صمؿ ىمٍمت اًمدقمقة ذم سمٜمل احل٤مرث سمـ اخلزرج، وشمالطم٘م٧م يمت٤مئ٥م  ي٤م ُمٕمنم إٟمّم٤مر، ي٤م ُمٕمنم



  

118 

إمم ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل وىمد  ^وٟمٔمر رؾمقل اهلل  ،اعمًٚمٛملم واطمدة شمٚمق إظمرى، وشم٘م٤مشمؾ اًمٗمري٘م٤من ُم٘م٤مشمٚم٦م ؿمديدة

، صمؿ أظمذ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىمٌْم٦م ُمـ شمراب إرض، شأن محل اًمقـمٞمس»وم٘م٤مل:  اطمتدم،

ومرُمك هب٤م ذم وضمقه اًم٘مقم، وىم٤مل: ؿم٤مه٧م اًمقضمقه، ومام ظمٚمؼ اهلل إٟم٤ًمٟم٤ًم ُمٜمٝمؿ إٓ ُمأل قمٞمٜمٞمف شمراسم٤ًم ُمـ شمٚمؽ 

 ٙمرة.طمتك اهنزم اًمٕمدو هزيٛم٦م ُمٜم -سمٕمد رُمل اًم٘مٌْم٦م-اًم٘مٌْم٦م، وُم٤م هل إٓ ؾم٤مقم٤مت ىمالئؾ 

  ٟمت٤مئ٩م اعمٕمريم٦م: -

* اًم٘متؾ: ىمتؾ ُمـ صم٘مٞمػ وطمدهؿ ٟمحق اًمًٌٕملم، وأظمذ اعمًٚمٛمقن ُم٤م يم٤من ُمع اًمٕمدو ُمـ ُم٤مل وؾمالح 

 وريم٤مب.

* اًمٖمٜم٤مئؿ: يم٤من اًمًٌل ؾمت٦م آٓف ُم٤م سملم اُمرأة وصٌل، واإلسمؾ أرسمٕم٦م وقمنميـ اًمٗم٤ًم، واًمٖمٜمؿ أيمثر ُمـ 

 أرسمٕملم أًمػ ؿم٤مة، وأرسمٕم٦م أوىمٞم٦م ومْم٦م.

ٞمامء سمٜم٧م احل٤مرث اًمًٕمدي٦م أظم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمِم :ويم٤من ذم اًمًٌل

اًمرو٤مقم٦م، ومٚمام ضملء هب٤م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمروم٧م ًمف ٟمٗمًٝم٤م، ومٕمرومٝم٤م سمٕمالُم٦م وم٠ميمرُمٝم٤م، 

 وسمًط هل٤م رداءه وأضمٚمًٝم٤م قمٚمٞمف، صمؿ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ورده٤م إمم ىمقُمٝم٤م.

  -ومقائد:

 ىمقة اًمٙمٗمر ذم ُمٙم٦م، إٓ أن أؿمٞم٤مقمٝمؿ مهٝمؿ وهمٛمٝمؿ ذًمؽ اًمٜمٍم، وم٠مسمقا متٙمـ اعمًٚمٛمقن ُمـ اًم٘مْم٤مء قمغم

إٓ آضمتامع ُمـ أضمؾ اًم٘مْم٤مء قمغم اإلؾمالم وأهٚمف، وهذا يدل قمغم ُمدى طمرص أهؾ اًم٤ٌمـمؾ قمغم إـمٗم٤مء ذًمؽ 

 اًمٜمقر اإليامين، وهذه اًمّمقرة ًمٞم٧ًم ذم ذًمؽ اًمقىم٧م وإٟمام دمدد يمؾ زُم٤من سم٠مؿمٙم٤مل وأطمقال خمتٚمٗم٦م.

ٚمٛمقن ذم أول همزوة طمٜملم سم٥ًٌم ظمٚمؾ أص٤مب اًمٜمٗمقس أٓ وهق اإلقمج٤مب سم٤مًمٙمثرة اعمًًم٘مد اهنزم 

ذم هم٤مي٦م وٟمًٞم٤من أن اًمٜمٍم ُمـ اهلل، ومٙم٤مٟم٧م اهلزيٛم٦م ذم أول اعمٕمريم٦م درؾم٤ًم ُمـ اهلل ًمٕم٤ٌمده، طمتك يٙمقٟمقا دائاًم 

 اًمتٕمٚمؼ سم٤مهلل.

ًمف وؾمٚمؿ وسمٕمض شمٗمرق اجلٞمش اإلؾمالُمل ذم أول اعمٕمريم٦م ومل يٌؼ إٓ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآ

اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا دائاًم شمقضمٝمٝمؿ هلل، وشمقيمٚمٝمؿ قمٚمٞمف وطمده، ومحّمؾ هلؿ اًمتثٌٞم٧م واًمتٛمٙملم، أُم٤م همػمهؿ 
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 ومٙم٤من ٟمّمٞمٌف آوٓمراب واًمِمت٤مت.
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 همزوة شمٌقك

 :اعم٘مدُم٦م -

إن همزوة ومتح ُمٙم٦م يم٤مٟم٧م همزوة وم٤مصٚم٦م سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، مل يٌؼ سمٕمده٤م جم٤مل ًمٚمري٦ٌم واًمٔمـ ذم رؾم٤مًم٦م 

قمٜمد اًمٕمرب، وًمذًمؽ اٟم٘مٚم٥م اعمجرى مت٤مُم٤ًم، ودظمؾ اًمٜم٤مس ذم ديـ اهلل أومقاضم٤ًم، غم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ حمٛمد ص

 ًمتٕمٚمٞمؿ ذائع اهلل وسم٨م دقمقة اإلؾمالم. ، واؾمؽماح اعمًٚمٛمقنواٟمتٝم٧م اعمت٤مقم٥م اًمداظمٚمٞم٦م

 اًم٥ًٌم: -

 يٛمٙمـ طمٍم أؾم٤ٌمب همزوة شمٌقك ذم صمالصم٦م:

خلٓمر ُمـ ضمٝم٦م ىمقة دوًم٦م اإلؾمالم اًمٜم٤مؿمئ٦م وهتديده٤م حم٤موًم٦م اًمروُم٤من همزو اعمًٚمٛملم ًمِمٕمقرهؿ سم٤م -1

اُمؼماـمقريتٝمؿ، وظم٤مص٦م سمٕمد ُمٕمريم٦م ُم١مشم٦م اًمتل اؾمتٓم٤مع ومٞمٝم٤م صمالصم٦م آٓف ُمـ ضمٞمش اعمًٚمٛملم ُمـ  حلدود

مم٤م ضمٕمٚمٝم٤م شمؽمك أروع أصمر ذم ٟمٗمقس اًمٕمرب ىمريٌٝمؿ  ،اًمقىمقف ذم وضمف ُم٤مئتل أًمػ ضمٜمدي ُمـ ضمٞمش اًمروُم٤من

 وسمٕمٞمدهؿ.

 ًم٦م ومٞمف شمِمجٞمع ًمٚم٘م٤ٌمئؾ اًمٓم٤محم٦م سم٤مٓؾمت٘مالل قمـ دوًم٦م اًمروُم٤من.يمام أن فمٝمقر هذه اًمدو -2

 ذم ُمًػم اعمًٚمٛملم إًمٞمٝمؿ اؾمتج٤مسم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م ًمٗمريْم٦م اجلٝم٤مد. -3

  اعمٙم٤من: -

طم٥ًم  (يمؿ 778)يم٤من ُم٘مّمد اجلٞمش اإلؾمالُمل شمٌقك، وهل ُمقىمع ؿمامل احلج٤مز يٌٕمد قمـ اعمديٜم٦م 

 هلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ هبذا آؾمؿ.اًمٓمريؼ اعمٕمٌد ذم اًمقىم٧م احل٤مض، وىمد ؾمامه٤م اًمٜمٌل صغم ا

 اًمت٤مريخ: -

ُمـ صٞمػ قم٤مم شمًع ًمٚمٝمجرة، وُمٙم٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم وىمٕم٧م هذه اًمٖمزوة ذم رضم٥م 

 شمٌقك قمنميـ يقُم٤ًم، واؾمتٖمرىم٧م مخًلم يقُم٤ًم.
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  ظمٓمقرة اًمٖمزوة: -

إلضمٝم٤مض شمٚمؽ ..... .ًم٘مد طمٗم٧م اعمخ٤مـمر اًمٕمٔمٞمٛم٦م هبذه اعمٕمريم٦م، طمتك أن واطمدًا ُمـ هذه اعمخ٤مـمر

 وُمـ هذه اعمخ٤مـمر: .اًمٖمزوة

يم٤مٟم٧م إٟم٤ٌمء شمّمؾ إمم اعمديٜم٦م سم٢مقمداد اًمروُم٤من ضمٞمِم٤ًم وخاًم ًمٖمزو اعمديٜم٦م، طمتك يم٤من اخلقف حيٞمط  -1

 ٓ يًٛمٕمقن صقشم٤ًم مل يٕمٝمدوه إٓ وئمٜمقٟمف زطمػ اًمروُم٤من. ،سم٤مًمّمح٤مسم٦م يمؾ طملم

آُم٤مهلؿ سمٕمد وصقل إظم٤ٌمر سمٜمٞم٦م  ىم٤مم اعمٜم٤موم٘مقن سم٤مًمؽمصد ًمٚمٛمًٚمٛملم ًمٚم٘مْم٤مء قمغم دوًمتٝمؿ، وازدادت -2

اًمروُم٤من، وم٠مٟمِم٠موا ُمًجد اًميار، أؾمًقه يمٗمرًا وشمٗمري٘م٤ًم سملم اعم١مُمٜملم، وإرص٤مدًا عمـ طم٤مرب اهلل ورؾمقًمف، 

وقمروقا قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أن يّمكم ومٞمف، وإٟمام ُمرادهؿ سمذًمؽ أن خيدقمقا اعم١مُمٜملم، 

أظمر اًمّمالة ومٞمف  ^وًمٙمـ رؾمقل اهلل عمًجد ُمـ اًمدس واعم١ماُمرة ودهؿ، ومال يٗمٓمٜمقا إمم ُم٤م ي١مشمك سمف ذم هذا ا

سمٕمد رضمققمف ُمـ اًمٖمزوة، ومٗمِمٚمقا ذم ُمرادهؿ وومْمحٝمؿ اهلل، طمتك ىم٤مم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ هبدم 

اعمًجد سمٕمد اًمرضمقع ُمـ اًمٖمزو سمدل أن يّمكم ومٞمف، يمام يم٤مٟم٧م هلؿ اشمّم٤مٓت ظمٓمػمة ضمدًا ُمع اًمروُم٤من قمـ 

 .-وىمد ُمر ُمٕمٜم٤م ذيمره ذم همزوة أطمد –اؾمٛمف أسمق قم٤مُمر اًمٗم٤مؾمؼ ـمريؼ رضمؾ 

 مم٤م زاد ظمٓمقرة اعمقىمػ أن اًمزُم٤من يم٤من ومّمؾ اًم٘مٞمظ اًمِمديد. -3

يمذًمؽ يم٤من اًمٜم٤مس ذم قمن وضمدب وىمٚم٦م ُمـ اعمريم٥م، طمٞم٨م يم٤من اًمرضمالن أصمٜم٤مء ُمًػم اجلٞمش  -4

ج٤مر، طمتك شمقرُم٧م ؿمٗم٤مهٝمؿ، يِم٘م٤من اًمتٛمرة سمٞمٜمٝمام، صمؿ يٛمّم٤مهن٤م وينمسم٤من قمٚمٞمٝم٤م، سمؾ وأيمٚمقا أوراق إؿم

ًمٞمنمسمقا ُم٤م ذم يمروؿمٝم٤م ُمـ اعم٤مء، وهلذا ؾمٛمٞم٧م هذه اًمٖمزوة سمٖمزوة  -ُمع ىمٚمتٝم٤م–واوٓمروا إمم ذسمح اإلسمؾ 

 اًمٕمنة.

 أيْم٤ًم يم٤مٟم٧م اًمثامر ىمد ٟمْمج٧م ومٙم٤من أهٚمٝم٤م حيٌقن اعم٘م٤مم سملم صمامرهؿ وسم٤ًمشمٞمٜمٝمؿ. -5

 صٕم٦ٌم. يمذًمؽ يم٤مٟم٧م اعم٤ًموم٦م سملم شمٌقك واعمديٜم٦م سمٕمٞمدة، واًمٓمريؼ وقمرة -6

  -وم٤مئدشم٤من:

)أ( أطم٤مـم٧م هبذه اًمٖمزوة قمقاُمؾ اىمتّم٤مدي٦م وُم٤مدي٦م وٟمٗمًٞم٦م ُم٤مٟمٕم٦م ُمـ إمت٤مُمٝم٤م، وًمٙمـ عم٤م يم٤من اًمٕمٛمؾ ذم 
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 ؾمٌٞمؾ اهلل يم٤مٟم٧م اًم٘مقة اإليامٟمٞم٦م يمٗمٞمٚم٦م سم٤مًمتٖمٚم٥م قمغم اعمٕمقىم٤مت اعم٤مدي٦م.

يار ُمٌٜمٞم٤ًم )ب( إن إـمالق إؾمامء قمغم همػم ُمًٛمٞم٤مهت٤م ٓ يٖمػم ُمـ احل٘مٞم٘م٦م ؿمٞمئ٤ًم، وًم٘مد يم٤من ُمًجد اًم

ُمـ أهؾ اًمٜمٗم٤مق ومٙم٤من صقرة ًمٚمٜمٗم٤مق ؿمٙماًل وُمٕمٜمك، ًمف آؾمؿ اًمذي يرسمٓمف سم٤مإلؾمالم فم٤مهرًا، وًمف طم٘مٞم٘م٦م 

 اًمٙمٗمر سم٤مـمٜم٤ًم.

 قمدد اعمًٚمٛملم: -

إٓ اعمٜم٤موم٘مقن، طمٞم٨م يم٤مٟمقا  ^، ومل يتخٚمػ قمـ رؾمقل اهلل (أًمػ رضمؾ 31)سمٚمغ قمدد اعمًٚمٛملم 

يمٕم٥م سمـ  :وصمالث ُمـ ظمٞم٤مر اًمّمح٤مسم٦م، وهؿ ،يمثػم ُمـ إقمرابي٘مقًمقن ًمٚمٜم٤مس: ٓ شمٜمٗمروا ذم احلر، يمام ختٚمػ 

وهالل سمـ أُمٞم٦م، وم٘مد همٚمٌٝمؿ اًمتًقيػ واعمٞمؾ إمم اًمراطم٦م، يمام ختٚمػ أيْم٤ًم وم٘مراء  ،وُمرارة سمـ اًمرسمٞمع ،ُم٤مًمؽ

ٓ ))وم٘مد يم٤مٟمقا ي٠مشمقن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، ًمٞمخرضمقا إمم اًم٘مت٤مل، وم٢مذا ىم٤مل هلؿ:  :اعمًٚمٛملم

َّٓ جَيُِدوا َُم٤م ُيٜمِٗمُ٘مقنَ َأضِمُد  ُْمِع طَمَزًٟم٤م َأ ـَ اًمدَّ  .[92(]اًمتقسم٦م:(َُم٤م َأمْحُِٚمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمِف شَمَقًمَّقا َوَأقْمُٞمٜمُُٝمْؿ شَمِٗمٞمُض ُِم

 وم٤مئدة:

إهنؿ ٓ يٌٙمقن دٟمٞم٤م وم٤مشمتٝمؿ وٓ ُمت٤مقم٤ًم وم٘مدوه، وًمٙمٜمف اًمتٕمٌػم اًمّم٤مدق وسمٙمك وم٘مراء اًمّمح٤مسم٦م وهؿ رضم٤مل 

 وُمع قمجزهؿ قمـ اعمًػم ُمع اجلٞمش وم٘مد يم٤مٟمقا ُمٕمف سمٕمقاـمٗمٝمؿ وىمٚمقهبؿ. قمام ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ صدق اإليامن،

  دمٝمٞمز اجلٞمش: -

شم٤ًمسمؼ اعمًٚمٛمقن ذم إٟمٗم٤مق إُمقال وسمذل اًمّمدىم٤مت، ومج٤مء أسمق سمٙمر سمامًمف يمٚمف، ومل يؽمك ٕهٚمف إٓ اهلل 

ٛمر ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، ويم٤مٟم٧م أرسمٕم٦م آٓف درهؿ، وهق أول ُمـ ضم٤مء سمّمدىمتف، وضم٤مء قم

وُم٤مئتل  ،وأًمػ ديٜم٤مر ،وُم٤مئ٦م ومرس ،سمٜمّمػ ُم٤مًمف، أُم٤م قمثامن وم٘مد سمٚمغ ُم٘مدار صدىمتف أيمثر ُمـ شمًٕمامئ٦م سمٕمػم

وضم٤مء قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف سمامئتل ش ُم٤م ض قمثامن ُم٤م قمٛمؾ سمٕمد اًمٞمقم»ي٘مقل:  ^أوىمٞم٦م، ومٙم٤من رؾمقل اهلل 

تٛمر، وشم٤مسمع اًمٜم٤مس وضم٤مء قم٤مصؿ سمـ قمدي سمتًٕملم وؾم٘م٤ًم ُمـ اًم ،أوىمٞم٦م ومْم٦م، وضم٤مء اًمٕم٤ٌمس سمامل يمثػم

سمّمدىم٤مهتؿ ىمٚمٞمٚمٝم٤م ويمثػمه٤م، طمتك يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ أٟمٗمؼ ُمدًا أو ُمديـ مل يٙمـ يًتٓمٞمع همػمه٤م، وسمٕم٨م اًمٜم٤ًمء ُم٤م 

وظمقاشمؿ، ومل يٛمًؽ أطمد سمٞمده، ومل يٌخؾ سمامًمف إٓ اعمٜم٤موم٘مقن:  ،وىمرط ،وظمالظمؾ ،ىمدرن قمٚمٞمف ُمـ ُمٕم٤مود

ـَ اعْم١ُمْ )) قِملَم ُِم ـَ َيْٚمِٛمُزوَن اعمُْٓمَّقر ِذي َخُروَن ُِمٜمُْٝمْؿ ؾَمِخَر اًمَّ ًْ َّٓ ضُمْٝمَدُهْؿ وَمَٞم ـَ ٓ جَيُِدوَن إِ ِذي َدىَم٤مِت َواًمَّ ُِمٜملَِم ذِم اًمّمَّ
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 .[79(]اًمتقسم٦م:(اهللَُّ ُِمٜمُْٝمْؿ َوهَلُْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمؿٌ 

 وم٤مئدة:

ٕٟمف شم٤مريخ اعم٤مل ذم يد اًمرضم٤مل، ويمام يم٤من اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس  :إن شم٤مريخ إهمٜمٞم٤مء اعمًٚمٛملم شم٤مريخ ُمنمف

 وىمقم رسمقا قمغم شم٘مديؿ أٟمٗمًٝمؿ ومٚمـ يٌخٚمقا سمت٘مديؿ أُمقاهلؿ. ،ذًمؽ هق اعم٤ملومٙم

  قمدد اًمٜمّم٤مرى: -

 مجع اًمروُم٤من ضمٞمِم٤ًم وخاًم ىمقاُمف أرسمٕمقن أًمٗم٤ًم سم٤مإلو٤موم٦م إمم ىم٤ٌمئؾ ُمـ ُمتٜمٍمة اًمٕمرب.

 وصػ اًمٖمزوة: -

أهٚمف قمكم قمغم اعمديٜم٦م حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م إٟمّم٤مري، وظمٚمػ قمغم  ^عم٤م دمٝمز اجلٞمش اؾمتٕمٛمؾ رؾمقل اهلل 

سمـ أيب ـم٤مًم٥م وأُمره سم٤مإلىم٤مُم٦م ومٞمٝمؿ، صمؿ عمزه اعمٜم٤موم٘مقن، ومخرج ومٚمحؼ سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

 ش.أٓ شمرى أن شمٙمقن ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك، إٓ أٟمف ٓ ٟمٌل سمٕمدي»ومرده إمم اعمديٜم٦م وىم٤مل: 

ًا، ومٙم٤من يمؾ صمامٟمٞم٦م قمنم رضماًل ٟمحق اًمِمامل يريد شمٌقك، وًمٙمـ اجلٞمش يم٤من يمٌػم ^صمؿ حترك رؾمقل اهلل 

، ومٕمًٙمر هٜم٤مك وهق ُمًتٕمد ًمٚم٘م٤مء اًمٕمدو، وىم٤مم يتٕم٤مىمٌقن قمغم سمٕمػم واطمد، صمؿ وصؾ سمٕمد رطمٚم٦م ؿم٤مىم٦م إمم شمٌقك

وطمض قمغم ظمػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة،  ،ومخٓم٥م ظمٓم٦ٌم سمٚمٞمٖم٦م، أشمك سمجقاُمع اًمٙمٚمؿ :ومٞمٝمؿ ظمٓمٞم٤ٌمً  ^رؾمقل اهلل 

  ٟم٦م.١ماًمزاد واعم٤مدة واعم ٜم٘مص واخلٚمؾ ُمـ طمٞم٨مطمتك رومع ُمٕمٜمقي٤مهتؿ وضمؼم هب٤م ُم٤م يم٤من ومٞمٝمؿ ُمـ ا ًم

أظمذهؿ اًمرقم٥م ومٚمؿ جيؽمئقا قمغم اًمت٘مدم  ^وأُم٤م اًمروُم٤من وطمٚمٗم٤مؤهؿ ومٚمام ؾمٛمٕمقا سمزطمػ رؾمقل اهلل 

 ^واًمٚم٘م٤مء، سمؾ شمٗمرىمقا ذم اًمٌالد ذم داظمؾ طمدودهؿ، وضم٤مء حيٜم٦م سمـ روي٦م ص٤مطم٥م أيٚم٦م، ومّم٤مًمح رؾمقل اهلل 

ذرح وم٠مقمٓمقه اجلزي٦م، ويمت٥م هلؿ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف أوأشم٤مه أهؾ ضمرسم٤مء وأهؾ  ،وأقمٓم٤مه اجلزي٦م

 وؾمٚمؿ يمت٤مسم٤ًم ومٝمق قمٜمدهؿ.

وىم٤مل ًمف:  ،ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد إمم ص٤مطم٥م دوُم٦م اجلٜمدل ذم أرسمٕمامئ٦م وقمنميـ وم٤مرؾم٤مً  ^وسمٕم٨م رؾمقل اهلل 

سم٤مب وم٠مشم٤مه ظم٤مًمد، ومٚمام يم٤من ُمـ طمّمٜمف سمٛمٜمٔمر اًمٕملم، ظمرضم٧م سم٘مرة حتؽ سم٘مروهن٤م ش إٟمؽ ؾمتجده يّمٞمد اًمٌ٘مر»

ومتٚم٘م٤مه ظم٤مًمد ذم ظمٞمٚمف، وم٠مظمذه وضم٤مء سمف إمم رؾمقل اهلل  -ويم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م ُم٘مٛمرة–اًم٘مٍم ومخرج أيمٞمدر ًمّمٞمده٤م 
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وأرسمٕمامئ٦م درع، وأرسمٕمامئ٦م  ،وصمامٟمامئ٦م رأس ،ًمٗمل سمٕمػمأصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومح٘مـ دُمف وص٤محلف قمغم 

 رُمح، وأىمر سم٢مقمٓم٤مء اجلزي٦م.

ويمٗمك اهلل اعم١مُمٜملم اًم٘مت٤مل، وُمر  ،ًا، مل يٜم٤مًمقا يمٞمداً ورضمع اجلٞمش اإلؾمالُمل ُمـ شمٌقك ُمٔمٗمرًا ُمٜمّمقر

: ^راد اًمٜم٤مس أن ينمسمقا ُمـ سمئره٤م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ٠ماجلٞمش اإلؾمالُمل ذم ـمري٘مف إمم شمٌقك سمدي٤مر صمٛمقد، وم

ٓ شمنمسمقا ُمـ ُم٤مئٝم٤م وٓ شمتقوئقا ُمٜمف ًمٚمّمالة، وُم٤م يم٤من ُمـ قمجلم قمجٜمتٛمقه وم٤مقمٚمٗمقه اإلسمؾ، وٓ شم٠ميمٚمقا ُمٜمف »

وذم اًمّمحٞمحلم قمـ اسمـ قمٛمر ش هؿ أن يًت٘مقا ُمـ اًمٌئر اًمتل يم٤مٟم٧م شمرده٤م ٟم٤مىم٦م ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمًالمؿمٞمئ٤ًم، وأُمر

ٓ شمدظمٚمقا ُم٤ًميمـ اًمذيـ فمٚمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ أن »ىم٤مل: عم٤م ُمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٤محلجر ىم٤مل: 

ٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمٜمدُم٤م اؿمتٙمك اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمش يّمٞمٌٙمؿ ُم٤م أص٤مهبؿ، إٓ شمٙمقٟمقا سم٤ميملم، صمؿ ىمٜمع رأؾمف وأهع

وآًمف وؾمٚمؿ مم٤م أص٤مب إسمٚمٝمؿ ُمـ إضمٝم٤مد دقم٤م اهلل أن يٜمِمٓمٝم٤م، ومٜمِمٓم٧م هبؿ طمتك سمٚمٖمقا اعمديٜم٦م، وذم اًمٓمريؼ 

 :طم٤مول اصمٜم٤م قمنم رضماًل ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم أن يٓمرطمقا اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمـ راطمٚمتف ذم فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ

قا سماَِم مَلْ َيٜم٤َمًُمقا))ل اهلل شمٕم٤ممم: ومِمٕمر سمٛم١ماُمرهتؿ، وم٠مُمر سم٢مسمٕم٤مدهؿ قمٜمف، وذم ذًمؽ ي٘مق  .[74(]اًمتقسم٦م:(...َومَهه

هذه ـم٤مسم٦م، وهذا أطمد، ضمٌؾ »وعم٤م ٓطم٧م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمٕم٤ممل اعمديٜم٦م ُمـ سمٕمٞمد ىم٤مل: 

 وشم٤ًمُمع اًمٜم٤مس سمٛم٘مدُمف، ومخرج اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من واًمقٓئد ي٘م٤مسمٚمـ اجلٞمش سمحٗم٤موة سم٤مًمٖم٦م وي٘مٚمـ:ش حيٌٜم٤م وٟمحٌف

 ُمـ صمٜمٞم٤مت اًمقداع           اًمٌدر قمٚمٞمٜم٤م ـمٚمع

 ُم٤م دقمـــــ٤م هلل داع       وضم٥م اًمِمٙمر قمٚمٞمٜم٤م

اعمديٜم٦م سمدأ  ^ظمؾ رؾمقل اهلل ٤م دعمو ،ويم٤مٟم٧م هذه اًمٖمزوة آظمر همزواشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

ذرون ومج٤مءوا يٕمت -وهؿ سمْمٕم٦م وصمامٟمقن رضمالً –وم٠مُم٤م اعمٜم٤موم٘مقن  ،سم٤معمًجد، ومّمغم ومٞمف ريمٕمتلم صمؿ ضمٚمس ًمٚمٜم٤مس

سم٠مٟمقاع ؿمتك ُمـ إقمذار وأظمذوا حيٚمٗمقن ًمف، وم٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ قمالٟمٞمتٝمؿ وسم٤ميٕمٝمؿ، واؾمتٖمٗمر هلؿ، وويمؾ هائرهؿ 

وهؿ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ، وُمرارة سمـ اًمرسمٞمع، وهالل سمـ أُمٞم٦م، –إمم اهلل، وأُم٤م اًمٜمٗمر اًمثالصم٦م ُمـ اعم١مُمٜملم اًمّم٤مدىملم 

ٓء اًمثالصم٦م، وضمرت ود ه١مٓء اًمثالصم٦م اًمّمح٤مسم٦م أن ٓ يٙمٚمٛمقا ه١م ^وم٠مُمر رؾمقل اهلل  ،وم٤مظمت٤مروا اًمّمدق

وشمٖمػم هلؿ اًمٜم٤مس، طمتك شمٜمٙمرت هلؿ إرض، وو٤مىم٧م قمٚمٞمٝمؿ سمام رطم٧ٌم، وو٤مىم٧م قمٚمٞمٝمؿ  ،ُم٘م٤مـمٕم٦م ؿمديدة

رسمٕملم ًمٞمٚم٦م ُمـ سمداي٦م اعم٘م٤مـمٕم٦م سم٠من أُمروا أن يٕمتزًمقا ٟم٤ًمءهؿ، طمتك أأٟمٗمًٝمؿ، وسمٚمٖم٧م هبؿ اًمِمدة سمٕمد أن ىمْمقا 
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ُٗمقا طَمتَّك إَِذا َو٤مىَم٧ْم قَمَٚمْٞمِٝمُؿ )) شمقسمتٝمؿ: مت٧م ُم٘م٤مـمٕمتٝمؿ مخًلم ًمٞمٚم٦م، صمؿ أٟمزل اهلل ـَ ظُمٚمر ِذي َوقَمغَم اًمثَّالصَم٦ِم اًمَّ

َّٓ إًَِمْٞمِف صُمؿَّ شَم٤مَب  ـَ اهللَِّ إِ ُٝمْؿ َوفَمٜمهقا َأْن ٓ َُمْٚمَج٠َم ُِم ًُ ٧ٌَْم َوَو٤مىَم٧ْم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َأٟمُٗم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ًمَِٞمُتقسُمقا إِنَّ اهللََّ إَْرُض سماَِم َرطُم

طِمٞمؿُ ُهَق اًمتَّ  اُب اًمرَّ وومرح اًمثالصم٦م ومرطم٤ًم ٓ ي٘م٤مس ُمداه وهم٤ميتف، وأُم٤م  ،، وومرح اعمًٚمٛمقن[118(]اًمتقسم٦م:(قَّ

ـَ ٓ جَيُِدوَن ))وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ:  :اًمذيـ طمًٌٝمؿ اًمٕمذر ِذي  َوٓ قَمغَم اعمَْْرَى َوٓ قَمغَم اًمَّ
ِ
َٕمَٗم٤مء ًَمْٞمَس قَمغَم اًمْمه

إن »طملم دٟم٤م ُمـ اعمديٜم٦م:  ^، وىم٤مل ومٞمٝمؿ رؾمقل اهلل [91(]اًمتقسم٦م:( َوَرؾُمقًمِفِ َُم٤م ُيٜمِٗمُ٘مقَن طَمَرٌج إَِذا َٟمَّمُحقا هلِلَِّ 

سم٤معمديٜم٦م رضم٤مًٓ ُم٤م هشمؿ ُمًػمًا، وٓ ىمٓمٕمتؿ وادي٤ًم إٓ يم٤مٟمقا ُمٕمٙمؿ، طمًٌٝمؿ اًمٕمذر، ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل، وهؿ 

 ش.وهؿ سم٤معمديٜم٦م»سم٤معمديٜم٦م؟ ىم٤مل: 

  -ومقائد:

اإلصمؿ واًمردى، ٕهن٤م ُمقاـمـ يٌٖمض ومٞمٝم٤م أُمر اهلل، وي١مُمـ ومٞمٝم٤م ( يٜمٌٖمل ًمٚمٛم١مُمٜملم أن يتجٜمٌقا ُمقاـمـ 1)

 .ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م

، ومام ٟمجك ُمـ ٟمجك إٓ اًمّمدق، وشمٕمٚمٞمؼ ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة واًمٜمج٤مة ُمـ ذمه٤م سمف( قمٔمؿ ُم٘مدار 2)

 سم٤مًمّمدق، وٓ هٚمؽ ُمـ هٚمؽ إٓ سم٤مًمٙمذب.

ـ يتخٚمػ قمـ أداء اًمقاضم٥م ذم ىمّم٦م اًمثالصم٦م اًمذيـ ختٚمٗمقا درؾم٤ًم سمٚمٞمٖم٤ًم عم ^( أقمٓمك رؾمقل اهلل 3)

 واًمٔمؾ قمغم احلر. ،ؿٜمم قمغم اعمٖمراًمنمقمل ًمٖمػم قمذر، ومٞم١مصمر اًمراطم٦م قمغم اًمتٕم٥م، واعمٖم

ضمٕمؾ اهلل ًمٚمٛم١مُمٜملم اعمٕمذوريـ سم٤مًمتخٚمػ أضمرًا قمٔمٞماًم، وُم٤م ذاك إٓ ًمّمدق إيامهنؿ، وفمٝمر ذًمؽ  (4)

 قمغم ُمِم٤مقمرهؿ وقمقاـمٗمٝمؿ، ومذروم٧م اًمدُمقع واٟمٙمنت اخلقاـمر.

  -آصم٤مر اًمٖمزوة:

اؾمتٓم٤مع اعمًٚمٛمقن سمًط ٟمٗمقذهؿ وشم٘مقيتف قمغم ضمزيرة اًمٕمرب، وذًمؽ سمٕمد إقمالن أشم٤ٌمع وأقمقان  -1

 ـ ظمْمققمٝمؿ ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.قماًمدوًم٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م ذم ؿمامل اجلزيرة 

شمٞم٘مـ اًمٕمرب ُمـ طم٘مٞم٘م٦م ىمقة اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م، طمٞم٨م شمٗمرىم٧م اًم٘مقات اًمروُم٤مٟمٞم٦م وأشم٤ٌمقمٝم٤م  -2

 قمٜمد ىمدوم اعمًٚمٛملم.
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اومتْم٤مح اعمٜم٤موم٘ملم سمحٞم٨م مل يٌؼ هلؿ أن يٕم٤مُمٚمٝمؿ اعمًٚمٛمقن سم٤مًمرومؼ واًمٚملم، وىمد أُمر اهلل سم٤مًمتِمديد  -3

قمٚمٞمٝمؿ طمتك هنك قمـ ىمٌقل صدىم٤مهتؿ، وقمـ اًمّمالة قمٚمٞمٝمؿ، وآؾمتٖمٗم٤مر هلؿ، واًم٘مٞم٤مم قمغم ىمٌقرهؿ، وأُمر 

شم٤مُم٤ًم، مل يٌؼ ذم  هبدم ُمٙم٤من شمآُمرهؿ اًمذي سمٜمقه سم٤مؾمؿ اعمًجد، وأٟمزل ومٞمٝمؿ آي٤مت اومتْمحقا هب٤م اومتْم٤مطم٤مً 

 يم٠من أي٤مت ىمد ٟمّم٧م قمغم أؾمامئٝمؿ عمـ يًٙمـ سم٤معمديٜم٦م. ،ُمٕمرومتٝمؿ سمٕمده٤م أي ظمٗم٤مء

 أظمذت ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب سم٤مًمتقاومد قمغم اعمديٜم٦م وشمٕمٚمـ دظمقهل٤م اإلؾمالم. -4
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 ووم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

٤مة وإطمٞم٤مء شمٓمٚمع ُمـ عم٤م شمٙم٤مُمٚم٧م اًمدقمقة وؾمٞمٓمر اإلؾمالم قمغم اعمقىمػ، أظمذت ـمالئع اًمتقديع ًمٚمحٞم

 ُمِم٤مقمره صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، وشمتْمح سمٕم٤ٌمراشمف وأومٕم٤مًمف.

  -قمالُم٤مت ىمرب ووم٤مشمف:

اقمتٙمػ صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم رُمْم٤من اًمًٜم٦م اًمٕم٤مذة قمنميـ يقُم٤ًم، سمٞمٜمام يم٤من ٓ يٕمتٙمػ  -1

 ىمٌؾ ذًمؽ إٓ قمنمة أي٤مم ومح٥ًم.

 ن ُمرشملم ذم آظمر رُمْم٤من ص٤مُمف.دارؾمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ضمؼميؾ اًم٘مرآ -2

إين ٓ أدري ًمٕمكم ٓ أًم٘م٤ميمؿ سمٕمد قم٤مُمل هذا هبذا »ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم طمج٦م اًمقداع:  -3

 ش.اعمقىمػ أسمدا

ظمذوا قمٜمل ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ ومٚمٕمكم ٓ أطم٩م سمٕمد »ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وهق قمٜمد مجرة اًمٕم٘م٦ٌم:  -4

 ش.قم٤مُمل هذا

 ذم أوؾمط أي٤مم اًمتنميؼ، ومٕمرف أٟمف اًمقداع، وأٟمف ٟمٕمٞم٧م إًمٞمف ٟمٗمًف.أٟمزًم٧م قمٚمٞمف ؾمقرة اًمٜمٍم  -5

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ إمم أطمد، ومّمغم قمغم اًمِمٝمداء  جظمر (هـ11)ذم أوائؾ صٗمر ؾمٜم٦م  -6

ومرـمٙمؿ، وإين ؿمٝمٞمد قمٚمٞمٙمؿ، وإين واهلل ٕٟمٔمر  إين»وم٘م٤مل:  :يم٤معمقدع ًمألطمٞم٤مء وإُمقات، صمؿ اٟمٍمف إمم اعمٜمؼم

 ش.ٔنإمم طمقيض ا

اًمًالم »ظمرج صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ًمٞمٚم٦م ذم ُمٜمتّمػ صٗمر إمم اًمٌ٘مٞمع، وم٤مؾمتٖمٗمر هلؿ، وىم٤مل:  -7

قمٚمٞمٙمؿ ي٤م أهؾ اعم٘م٤مسمر، ًمٞمٝمـ ًمٙمؿ ُم٤م أصٌحتؿ ومٞمف سمام أصٌح اًمٜم٤مس ومٞمف، أىمٌٚم٧م اًمٗمتـ يم٘مٓمع اًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمؿ، يتٌع 

 .شنطم٘مقإٟم٤م سمٙمؿ ًمال :وسمنمهؿ ىم٤مئالً  ،ُمـ إومم ظمػمآظمره٤م أوهل٤م، أظمرة 

إن قمٌدًا ظمػمه اهلل أن ي١مشمٞمف ُمـ زهرة اًمدٟمٞم٤م ُم٤م ؿم٤مء وسملم ُم٤م قمٜمده »ٕصح٤مسمف:  ^ىم٤مل رؾمقل اهلل  -8

وم٘م٤مل  ،، ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري: ومٌٙمك أسمق سمٙمر، ىم٤مل: ومديٜم٤مك سمآسم٤مئٜم٤موأُمٝم٤مشمٜم٤م، ومٕمجٌٜم٤م ًمفشوم٤مظمت٤مر ُم٤م قمٜمده



  

118 

ف وؾمٚمؿ قمـ قمٌد ظمػمه اهلل سملم أن ي١مشمٞمف ُمـ اًمٜم٤مس: اٟمٔمروا إمم هذا اًمِمٞمخ خيؼم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًم

هق اعمخػم، ويم٤من أسمق  ^زهرة اًمدٟمٞم٤م وسملم ُم٤م قمٜمده، وهق ي٘مقل: ومديٜم٤مك سمآسم٤مئٜم٤م وأُمٝم٤مشمٜم٤م، ومٙم٤من رؾمقل اهلل 

إن أُمـ اًمٜم٤مس قمكم ذم صحٌتف وُم٤مًمف أسمق سمٙمر، وًمق يمٜم٧م ُمتخذًا ظمٚمٞماًل : »^سمٙمر أقمٚمٛمٜم٤م، صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 ش.ظمٚمٞمالً  همػم ريب ٓختذت أسم٤م سمٙمر

  -وم٤مئدشم٤من:

(جي٥م قمغم اإلٟم٤ًمن أن حيرص قمغم اًمتزود ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م اًمتل حيّمؾ هب٤م اًمٜمج٤مة يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، 1)

ومٝمذا اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ عم٤م قمٚمؿ  ،وٓ سمد هلذا احلرص أن يزداد ُمع اإلطم٤ًمس سم٘مرب إضمؾ

 وؾمٚمؿ قمغم إُمقات. ،وزار اعم٘م٤مسمرسم٘مرب ووم٤مشمف و٤مقمػ ىمراءشمف ًمٚم٘مرآن واقمتٙم٤مومف ذم رُمْم٤من، 

( شمٜم٘مٓمع اًمٕمالىم٦م سملم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس وأُمقاهتؿ، ومتٜمًك اًمزوضم٦م زوضمٝم٤م وإم وًمٞمده٤م، سمؾ إن 2)

اًمذايمرة قمٜمدٟم٤م شمٜمًك ذًمؽ اعمٞم٧م سمٕمد أي٤مم، أُم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومام زاًم٧م شمٚمؽ اًمٕمالىم٦م 

هن٤م ًمٞم٧ًم قمالىم٦م رطمؿ وىمراسم٦م، أو دٟمٞم٤م وُم٤مل، أو ٟم٥ًم وطم٥ًم، اًمقـمٞمدة سمٞمٜمف وسملم صح٤مسمتف اًمِمٝمداء ىم٤مئٛم٦م، إ

 وًمٙمٜمٝم٤م قمالىم٦م اإلؾمالم واإليامن، ٓ يٛمحقه٤م دهر وٓ يٓمقهي٤م زُمـ.

  -وص٤مي٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىمٌؾ ووم٤مشمف:

اًمتحذير ُمـ اًمتٜم٤مومس قمغم اًمدٟمٞم٤م وم٘مد ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ٕصح٤مسمف قمٜمدُم٤م رضمع ُمـ  -1

 ش.إين واهلل ٓ أظم٤مف أن شمنميمقا سمٕمدي، وًمٙمٜمل أظم٤مف قمٚمٞمٙمؿ أن شمٜم٤مومًقا ومٞمٝم٤م )أي اًمدٟمٞم٤م(: »اًمٌ٘مٞمع

أوصٞمٙمؿ سم٤مٕٟمّم٤مر، وم٢مهنؿ يمرر وقمٞمٌتل )أي ُمقوع هي »اًمقصٞم٦م سم٤مٕٟمّم٤مر ظمػمًا، طمٞم٨م ىم٤مل:  -2

 ش.ودم٤موزوا قمـ ُمًٞمئٝمؿ ،وم٤مىمٌٚمقا حمًٜمٝمؿ :وأُم٤مٟمتل(، وىمد ىمْمقا اًمذي قمٚمٞمٝمؿ، وسم٘مل اًمذي هلؿ

 ص صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٢مظمراج اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمنميملم ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب.أو -3

 أوص صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٢مضم٤مزة اًمقومقد سمٜمحق ُم٤م يم٤من جيٞمزهؿ. -4

 أوص صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٤مٓقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. -5

 سم٢مٟمٗم٤مذ ضمٞمش أؾم٤مُم٦م. ^أوص  -6
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 ش.اًمّمالة وُم٤م ُمٚمٙم٧م أيامٟمٙمؿ»ؾمٚمؿ سم٤مًمّمالة وم٘م٤مل: أوص صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف و -7

طمذر صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ ومٕمؾ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمـ ضمٝم٦م اخت٤مذ ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُم٤ًمضمد،  -8

 ش.ىم٤مشمؾ اهلل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، اختذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُم٤ًمضمد، وىم٤مل: ٓ شمتخذوا ىمؼمي هذا وصمٜم٤ًم يٕمٌد»وم٘م٤مل: 

 ًمف وؾمٚمؿ سمًد مجٞمع أسمقاب اعمًجد إٓ سم٤مب أيب سمٙمر.أُمر صغم اهلل قمٚمٞمف وآ -9

  -وم٤مئدشم٤من:

اًمرؾم٤مًم٦م يم٤مُمٚم٦م واوح٦م ٓ ًمٌس ومٞمٝم٤م وٓ همٛمقض، وُمع سمراءة ذُمتف أُم٤مم رسمف إٓ  ^سمٚمغ رؾمقل اهلل  (1)

أٟمف يم٤من طمريّم٤ًم قمغم أُمتف، ظم٤مئٗم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م أؿمد ُمـ طمرص وظمقف إم قمغم وًمٞمده٤م، وًمق يم٤من ضمزء ُمـ هذا اهلؿ 

 ٙم٤مٟم٧م إُم٦م ذم ظمػم يمثػم، وًمٙمـ طمّمؾ ومٞمٜم٤م اًمذي طمذرٟم٤م ُمٜمف، وهق اًمتٜم٤مومس قمغم اًمدٟمٞم٤م.ذم يمثػم ُمٜم٤م ًم

( ـُمرد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ومآواه إٟمّم٤مر وأوذي ومحٛمقه، وضم٤مهد وم٘م٤مشمٚمقا ُمٕمف، ومٚمؿ 2)

ٚمؿ ٓ وم٠موص هبؿ ظمػمًا قمٜمد ووم٤مشمف، وهٙمذا اعمً :يٜمس اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ هلؿ ذًمؽ اعمٕمروف

 يٜمًك صٜمٞمع اخلػم ُمـ اًمٖمػم قمٚمٞمف.

 إقمامل اًمتل ىم٤مم هب٤م ذم ُمرض ُمقشمف: -

صغم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سم٤مًمٜم٤مس إطمدى قمنمة ًمٞمٚم٦م ُمـ ًمٞم٤مزم ُمروف اًمتل سمٚمٖم٧م صمالث قمنمة  -1

 أو مخس قمنمة ًمٞمٚم٦م.

 ت٧م ضمٚمدُمـ يمٜم»قمرض صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ٟمٗمًف ًمٚم٘مّم٤مص ىمٌؾ ووم٤مشمف سمخٛم٦ًم أي٤مم ىم٤مئاًل:  -2

 ش.وُمـ يمٜم٧م ؿمتٛم٧م ًمف قمرو٤ًم ومٝمذا قمريض ومٚمٞمًت٘مد ُمٜمف ،ًمف فمٝمرًا ومٝمذا فمٝمري ومٚمٞمًت٘مد ُمٜمف

 همٚمامٟمف.ىمٌؾ يقم ُمـ اًمقوم٤مة أقمتؼ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  -3

 سمًٌٕم٦م دٟم٤مٟمػم يم٤مٟم٧م قمٜمده.ذم ذًمؽ اًمٞمقم شمّمدق  -4

 يمام وه٥م صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم أؾمٚمحتف. -5

اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٕمض ديٜمف، طمٞم٨م أُمر اًمٕم٤ٌمس أن يٕمٓمل رضماًل صمالصم٦م دراهؿ يٓمٚمٌف  ىم٣م صغم -6

 إي٤مه٤م.
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 وم٤مئدشم٤من:

، و هل سمٓم٤مىم٦م اًمدظمقل عمح٤مؾم٦ٌم قمٚمٞمف اًمٕمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٥ماًمّمالة قمٛمقد اًمديـ، وهل أول ُم٤م حي٤مؾم (1)

، ُمع أٟمف يم٤من هي٤مدى سمف إقمامل إظمرى، وهلذا ٓ ٟمًتٖمرب طمرص اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م

ذم ُمرض ُمقشمف سملم اًمرضمٚملم ذم سمٕمض اعمرات ًمٚمقصقل إمم اعمًجد، وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ ُم٤م ذا شمٕمٜمل يمٚمٛم٦م ُمرض 

وًمٙمـ وٕمػ اإليامن اًمذي  ،ُمـ يؽميمقن اًمّمالة سمال ؾم٥ٌم أو قمذر ^اعمقت، ومٙمٞمػ ًمق رأى رؾمقل اهلل 

 وم٘مد يم٤من ىمٞم٤مُمٝمؿ ًمٚمّمالة ىمٞم٤مم اًمٙم٤ًممم. ـمٖمك قمغم ٟمٗمقس يمثػم ُمٜم٤م، طمتك ص٤مر اًم٘مٞم٤مم ًمٚمّمالة يم٘مٞم٤مم اعمٜم٤موم٘ملم،

ذم ُمٙم٦م ُمٔمٚمقُم٤ًم، وظمرج ُمٜمٝم٤م ُمٔمٚمقُم٤ًم، وىمقشمؾ سمٕمده٤م ُمٔمٚمقُم٤ًم ومل يٙمـ يقُم٤ًم  ^( أوذي رؾمقل اهلل 2)

وهق ٓ يدري  ُمـ إي٤مم فم٤معم٤ًم، سمؾ يم٤من يٜمٝمك طمتك قمـ فمٚمؿ اًمٌٝم٤مئؿ، وُمع يمؾ هذا خيِمك أن يٙمقن آذى أطمداً 

ه وقمروف اًمنميٗملم ًمٞم٠مظمذ اعمٔمٚمقم طم٘مف، وًمٙمـ ُم٤م أيمثر اًمٔم٤معملم ومٞمٕمرض صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ فمٝمر

 سمّمقرة اعمٔمٚمقُملم، وأيمثر ُمٜمٝمؿ اًمٔم٤معمقن اعم٤مٟمٕمقن ُمـ رد ُمٔم٤ممل همػمهؿ.

  وصػ ووم٤مة اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: -

ؿمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل –صمٜملم ، ويم٤من يقم اإل(هـ11)ٞمقم اًمت٤مؾمع واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر صٗمر ؾمٜم٦م ذم اًم

أظمذه صداع ذم رأؾمف وارشمٗمٕم٧م احلرارة، طمتك  –وهق ذم اًمٓمريؼ  –ٜم٤مزة اًمٌ٘مٞمع ومٚمام رضمع ضمقمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

 إهنؿ يم٤مٟمقا جيدون أصمره٤م ومقق اًمٕمّم٤مسم٦م اًمتل شمٕمّم٥م هب٤م رأؾمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ.

ش أٟم٤م همداً  أيـ أٟم٤م همدًا؟ أيـ»وصم٘مؾ سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ اعمرض، ومجٕمؾ ي٤ًمل أزواضمف: 

ومٗمٝمٛمـ ُمراده وم٠مذن ًمف يٙمقن طمٞم٨م ؿم٤مء، وم٤مٟمت٘مؾ إمم قم٤مئِم٦م، يٛمٌم سملم اًمٗمْمؾ سمـ قم٤ٌمس وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، 

قم٤مص٤ًٌم رأؾمف ختط ىمدُم٤مه طمتك دظمؾ سمٞمتٝم٤م، وم٘م٣م قمٜمده٤م آظمر أؾمٌقع ذم طمٞم٤مشمف، ويم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م شم٘مرأ اعمٕمقذات 

ومٙم٤مٟم٧م شمٜمٗم٨م قمغم ٟمٗمًف، ومتًحف سمٞمده  وإدقمٞم٦م اًمتل طمٗمٔمتٝم٤م ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ،

 رضم٤مء اًمؼميم٦م.

ىمٌؾ مخ٦ًم أي٤مم ُمـ اًمقوم٤مة، ارشمٗمٕم٧م طمرارة اًمٕمٚم٦م ذم سمدٟمف، وم٤مؿمتد سمف اًمقضمع وأهمٛمل قمٚمٞمف، ويقم إرسمٕم٤مء 

، وم٠مىمٕمدوه ذم خمْم٥م شهري٘مقا قمكم ؾمٌع ىمرب ُمـ آسم٤مر ؿمتك، طمتك أظمرج إمم اًمٜم٤مس وم٠مقمٝمد إًمٞمٝمؿ»وم٘م٤مل: 

–وقمٜمد ذًمؽ أطمس سمخٗم٦م، ومدظمؾ اعمًجد ش طمًٌٙمؿ طمًٌٙمؿ»ك ـمٗمؼ ي٘مقل: )ُمريمـ( وصٌقا قمٚمٞمف اعم٤مء، طمت
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ًمٕمٜم٦م اهلل قمغم »طمتك ضمٚمس قمغم اعمٜمؼم، وظمٓم٥م اًمٜم٤مس واًمٜم٤مس جمتٛمٕمقن طمقًمف وم٘م٤مل:  -وهق ُمٕمّمقب اًمرأس

صمؿ ٟمزل ومّمغم اًمٔمٝمر، صمؿ رضمع ومجٚمس قمغم اعمٜمؼم ومتٙمٚمؿ ش اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، اختذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُم٤ًمضمد

 قمـ اًمِمحٜم٤مء.

هٚمٛمقا أيمت٥م ًمٙمؿ يمت٤مسم٤ًم ًمـ شمْمٚمقا »وىمد اؿمتد سمف اًمقضمع: –اخلٛمٞمس ىمٌؾ اًمقوم٤مة سم٠مرسمٕم٦م أي٤مم ىم٤مل  ويقم

وم٘م٤مل قمٛمر: ىمد همٚم٥م قمٚمٞمف اًمقضمع، وقمٜمديمؿ اًم٘مرآن، طمًٌٙمؿ يمت٤مب اهلل،  –وذم اًمٌٞم٧م رضم٤مل ومٞمٝمؿ قمٛمر ش سمٕمده

٘مقل ىم٤مل ُم٤م ىم٤مل ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ي^وم٤مظمتٚمػ أهؾ اًمٌٞم٧م واظمتّمٛمقا ومٛمٜمٝمؿ ي٘مقل: ىمرسمقا يٙمت٥م ًمٙمؿ رؾمقل اهلل 

 ش.ىمقُمقا قمٜمل: »^قمٛمر، ومٚمام أيمثروا اًمٚمٖمط وآظمتالف ىم٤مل رؾمقل اهلل 

واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمع ُم٤م يم٤من سمف ُمـ ؿمدة اعمرض يم٤من يّمكم سم٤مًمٜم٤مس مجٞمع صٚمقاشمف، طمتك 

ٞمف صغم سم٤مًمٜم٤مس ذًمؽ اًمٞمقم صالة اعمٖمرب، وم٘مرأ وم –ي٤مم أيقم اخلٛمٞمس ىمٌؾ اًمقوم٤مة سم٠مرسمٕم٦م  –ذًمؽ اًمٞمقم 

ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: وم٘م٤مل  .سم٤معمرؾمالت قمروم٤ًم. وقمٜمد اًمٕمِم٤مء زاد صم٘مؾ اعمرض سمحٞم٨م مل يًتٓمع اخلروج إمم اعمًجد

وٕمقا زم »ىمٚمٜم٤م: ٓ ي٤م رؾمقل اهلل، وهؿ يٜمتٔمروٟمؽ، ىم٤مل: ش أصغم اًمٜم٤مس؟»اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: 

؟ ووىمع صم٤مٟمٞم٤ًم شأصغم اًمٜم٤مس»٘م٤مل: ، ومٗمٕمٚمٜم٤م وم٤مهمتًؾ، ومذه٥م ًمٞمٌتٕمد وم٠مهمٛمل قمٚمٞمف، صمؿ أوم٤مق ومشُم٤مء ذم اعمخْم٥م

وم٠مرؾمؾ إمم أيب سمٙمر أن يّمكم يٌتٕمد،  نوصم٤مًمث٤ًم ُم٤م وىمع ذم اعمرة إومم ُمـ آهمت٤ًمل صمؿ اإلهمامء طمٞمٜمام أراد أ

( صالة ذم طمٞم٤مشمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، وراضمٕم٧م قم٤مئِم٦م اًمٜمٌل 17)سم٤مًمٜم٤مس، ومّمغم أسمق سمٙمر شمٚمؽ إي٤مم 

إٟمٙمـ »اإلُم٤مُم٦م قمـ أيب سمٙمر، وم٠مسمك، وىم٤مل:  فُمرات أو أرسمع ُمرات ًمٞمٍمصغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ صمالث 

ويقم اًم٧ًٌم أو إطمد وضمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ش. صقاطم٥م يقؾمػ، ُمروا أسم٤م سمٙمر ومٚمٞمّمؾ سم٤مًمٜم٤مس

شمٗم٤مضمئقا سمرؾمقل اهلل صغم اهلل  –وؾمٚمؿ ذم ٟمٗمًف ظمٗم٦م، ومخرج سملم رضمٚملم ًمّمالة اًمٔمٝمر، وأسمق سمٙمر يّمكم هبؿ 

ؿ يْمحؽ ومٜمٙمص ؾمٚمؿ يٙمِمػ ؾمؽم طمجرة قم٤مئِم٦م ومٜمٔمر إًمٞمٝمؿ وهؿ ذم صٗمقف اًمّمالة، صمؿ شمًٌقمٚمٞمف وآًمف و

ًمٞمّمؾ اًمّمػ، وفمـ أن رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ يريد أن خيرج إمم اًمّمالة،  أسمق سمٙمر قمغم قم٘مٌٞمف

ؿم٤مر إًمٞمٝمؿ وم٘م٤مل أٟمس: وهؿ اعمًٚمٛمقن أن يٗمتتٜمقا ذم صالهتؿ ومرطم٤ًم سمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ، وم٠م

 سمٞمده رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ أن أمتقا صالشمٙمؿ، صمؿ دظمؾ احلجرة وأرظمك اًمًؽم.

وعم٤م ارشمٗمع اًمْمحك دقم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وم٤مـمٛم٦م وم٤ًمره٤م سمٌمء ومٌٙم٧م، صمؿ دقم٤مه٤م ومنه٤م 
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صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وم٘م٤مًم٧م: ؾم٤مرين اًمٜمٌل  –أي ومٞمام سمٕمد  –سمٌمء ومْمحٙم٧م، ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م، وم٠ًمًمٜم٤م قمـ ذًمؽ 

٤مرين وم٠مظمؼمين أين أول أهؾ سمٞمتف يتٌٕمف ومْمحٙم٧م، ؾم٧م، صمؿ ٞمف اًمذي شمقذم ومٞمف ومٌٙمٕموؾمٚمؿ أٟمف ي٘مٌض ذم وضم

وسمنم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وم٤مـمٛم٦م سم٠مهن٤م ؾمٞمدة ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم، ورأت وم٤مـمٛم٦م ُم٤م سمرؾمقل اهلل صغم اهلل 

ًمٞمس قمغم أسمٞمؽ يمرب »٤مًم٧م: وايمرب أسم٤مه، وم٘م٤مل هل٤م: وم٘م :قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمٙمرب واًمِمدة اًمذي يتٖمِم٤مه

ودقم٤م احلًـ واحلًلم وم٘مٌٚمٝمام، وأوص هبام ظمػمًا، ودقم٤م أزواضمف ومققمٔمٝمـ وذيمرهـ، وـمٗمؼ ش سمٕمد اًمٞمقم

ُم٤م أزال أضمد أمل  !ي٤م قم٤مئِم٦م»اًمقضمع يِمتد ويزيد، وىمد فمٝمر أصمر اًمًؿ اًمذي أيمٚمف سمخٞمؼم قمٚمٞمف، طمتك يم٤من ي٘مقل: 

 ش.ومٝمذا أوان اٟم٘مٓم٤مع أهبري ُمـ ذًمؽ اًمًؿ اًمٓمٕم٤مم اًمذي أيمٚمتف سمخٞمؼم،

 يمرر ذًمؽ ُمرارًا.ش اًمّمالة اًمّمالة وُم٤م ُمٚمٙم٧م أيامٟمٙمؿ»وأوص اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل: 

شمقذم ذم  ^ٚمٞمٝم٤م، ويم٤مٟم٧م شم٘مقل: إن ُمـ ٟمٕمؿ اهلل قمكم أن رؾمقل اهلل قموسمدأ آطمتْم٤مر وم٠مؾمٜمدشمف قم٤مئِم٦م 

ٞمده اًمًقاك، وأٟم٤م ُمًٜمدة رؾمقل وسملم ؾمحري وٟمحري، ودظمؾ قمٌداًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر وسم ،وذم يقُمل ،سمٞمتل

ومرأيتف يٜمٔمر إًمٞمف، وقمروم٧م أٟمف حي٥م اًمًقاك، وم٘مٚم٧م: آظمذه ًمؽ وم٠مؿم٤مر سمرأؾمف أن ٟمٕمؿ، ومٜم٤موًمتف، وم٤مؿمتد  ^اهلل 

قمٚمٞمف وىمٚم٧م، أًمٞمٜمف ًمؽ؟ وم٠مؿم٤مر سمرأؾمف أن ٟمٕمؿ، ومٚمٞمٜمتف، وم٤مؾمتـ سمف يم٠مطمًـ ُم٤م يم٤من ُمًتٜم٤ًم، وسملم يديف ريمقة ومٞمٝم٤م 

، صمؿ شمرك شٓ إًمف إٓ اهلل، إن ًمٚمٛمقت ًمًٙمرات»ح هب٤م وضمٝمف ي٘مقل: ُم٤مء، ومجٕمؾ يدظمؾ يديف ذم اعم٤مء ومٞمٛمً

اًمًقاك ورومع يده أو إصٌٕمف، وؿمخص سمٍمه ٟمحق اًمً٘مػ وحتريم٧م ؿمٗمت٤مه، وم٠مصٖم٧م إًمٞمف قم٤مئِم٦م وهق 

ُمع اًمذيـ أٟمٕمٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٌٞملم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم، اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم وارمحٜمل، »ي٘مقل: 

، يمرر اًمٙمٚمٛم٦م إظمػمة صمالصم٤ًم، وُم٤مًم٧م يده وحلؼ سم٤مًمرومٞمؼ شاًمٚمٝمؿ اًمرومٞمؼ إقمغم وأحل٘مٜمل سم٤مًمرومٞمؼ إقمغم،

 إقمغم، إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن.

، وىمد شمؿ (هـ 11)رسمٞمع إول ؾمٜم٦م  (12)صمٜملم ُمـ يقم اإلوىمع هذا احل٤مدث طملم اؿمتد وىم٧م اًمْمحك 

ؾ أسمق سمٙمر قمغم ومرس ُمـ ُمًٙمٜمف ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ صمالث وؾمتقن ؾمٜم٦م وزادة أرسمٕم٦م أي٤مم. وأىمٌ

وهق  – ^سم٤مًمًٜمح طمتك ٟمزل، ومدظمؾ اعمًجد ومٚمؿ يٙمٚمؿ اًمٜم٤مس، طمتك دظمؾ قمغم قم٤مئِم٦م وم٘مّمد رؾمقل اهلل 

ومٙمِمػ قمـ وضمٝمف، صمؿ أيم٥م قمٚمٞمف، وم٘مٌٚمف وسمٙمك صمؿ ىم٤مل: سم٠ميب أٟم٧م وأُمل، ٓ جيٛمع اهلل  –ُمٖمِمك سمثقب طمؼمة 

 قمٚمٞمؽ ُمقشمتلم، أُم٤م اعمقشم٦م اًمتل يمت٧ٌم قمٚمٞمؽ وم٘مد ُمتٝم٤م.
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اًمثالصم٤مء همًٚمقا رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ همػم أن جيردوه صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ  ويقم

وىمثؿ اسمٜمل اًمٕم٤ٌمس، وؿم٘مران ُمقمم رؾمقل اهلل  ،واًمٗمْمؾ ،وقمٚمٞم٤مً  ،اًمٕم٤ٌمس :ُمـ صمٞم٤مسمف، ويم٤من اًم٘م٤مئٛمقن سم٤مًمٖمًؾ

ُم٦م وؿم٘مران يّم٤ٌمن اعم٤مء ، ومٙم٤من اًمٕم٤ٌمس واًمٗمْمؾ وىمثؿ ي٘مٚمٌقٟمف، وأؾم٤موأؾم٤مُم٦م سمـ زيد، وأوس سمـ ظمقزم ،^

وقمكم يٖمًٚمف، وأوس يًٜمده إمم صدره، صمؿ يمٗمٜمقه ذم صمالصم٦م أصمقاب سمٞمض ؾمحقًمٞم٦م ُمـ يمرؾمػ، ًمٞمس ومٞمٝم٤م 

 ىمٛمٞمص وٓ قمامُم٦م، أدرضمقه ومٞمٝم٤م إدراضم٤ًم.

ي٘مقل: ُم٤م ىمٌض ٟمٌل إمم دومـ طمٞم٨م  ^دومٜمف وم٘م٤مل أسمق سمٙمر: إين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ،واظمتٚمٗمقا ذم ُمقوع

 ف اًمذي شمقذم قمٚمٞمف، ومحٗمر حتتف، وضمٕمؾ اًم٘مؼم حلدًا.ؿمي٘مٌض، ومرومع أسمق ـمٚمح٦م ومرا

ودظمؾ اًمٜم٤مس احلجرة أرؾم٤مًٓ قمنمة ومٕمنمة، يّمٚمقن قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وٓ 

صمؿ إٟمّم٤مر، وصٚم٧م قمٚمٞمف اًمٜم٤ًمء سمٕمد اًمرضم٤مل،  ،صمؿ اعمٝم٤مضمرون ،ي١مُمٝمؿ أطمد، وصغم قمٚمٞمف أوًٓ أهؾ قمِمػمشمف

 صمؿ صغم قمٚمٞمف اًمّمٌٞم٤من.

ذًمؽ يقم اًمثالصم٤مء يم٤مُماًل، طمتك دظمٚم٧م ًمٞمٚم٦م إرسمٕم٤مء، ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م سمدومـ رؾمقل وُم٣م ذم 

 .اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ طمتك ؾمٛمٕمٜم٤م صقت اعم٤ًمطمل ُمـ ضمقف اًمٚمٞمؾ ُمـ ًمٞمٚم٦م إرسمٕم٤مء

 وشمقذم صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ودرقمف ُمرهقٟم٦م قمٜمد هيقدي سمثالصملم ص٤مقم٤ًم ُمـ اًمِمٕمػم.

  -ومقائد:

اًمزوج أـم٤مقمتف، وإذا همؿ وهؿ واؾمتف، وإذا أمجؾ اعمرأة اًمّم٤محل٦م ذم اًمٌٞم٧م اًمّم٤مًمح، إذا أُمر  ُم٤م -(1)

شمِمٗمؼ قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُمـ ؿمدة  ُمرض رقمتف، ومٙم٤مٟم٧م ًمف دواء وؿمٗم٤مء، ومٝمذه قم٤مئِم٦م 

 وُمـ يمالُمف صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ. ،ُمروف ومؽمىمٞمف ُمـ اًم٘مرآن

اؿمتدت قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ صمؿ ي٠مشمٞمف احلًـ واحلًلم  يم٤مٟم٧م ؾمٙمرات اعمقت ىمد -(2)

ف رمحتف وقمٓمٗمتف، ودمد ُمـ ٓ حيٞمط سمف رء ُمـ هذا، وُمع ذًمؽ ٓ ٝمومٞم٘مٌٚمٝمام ويٕم٤مٟم٘مٝمام، ومل يٖمٚم٥م أعمف ووضم

 دمد ذم ىمٚمٌف ُمٙم٤مٟم٤ًم ًمرمح٦م وٕمٞمػ، أو ؿمٗم٘م٦م قمغم ُمًٙملم.

ٟمدر ُمٜمٝم٤م، وهل أٟمٜم٤م ٟمحت٥ًم ُمقت ٟمٌٞمٜم٤ًم صغم اهلل  هٜم٤مك طم٘مٞم٘م٦م ُمٝمٛم٦م همٗمٚم٧م قمٜمٝم٤م يمؾ إُم٦م إٓ ُم٤م -(3)
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قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ قمغم إُم٦م اعمٚمٕمقٟم٦م )اًمٞمٝمقد( وم٘مد قمٚمؼ ُمقشمف سم٤مٟم٘مٓم٤مع أهبره، وضمٕمؾ اٟم٘مٓم٤مع إهبر سم٥ًٌم أيمٚم٦م 

ظمٞمؼم، ومٝمؾ ئمـ أن أُم٦م ظمٌٞمث٦م ىمتٚم٧م ٟمٌٞم٤ًم وىمٌٚمف أٟمٌٞم٤مء همدرًا وُمٙمرًا ؾمتّمدق ُمع هذه إُم٦م أو ؾمٞمٙمقن سمٞمٜمٝمام 

 م؟احل٥م واًمقئ٤م
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 اًم٘مًؿ إول ُمراضمع

)وىمد ضمٕمٚمٜم٤م هذا اًمٙمت٤مب هق إصؾ ًمٙمثػم ُمـ ُم٤ٌمطم٨م  صٗمل اًمرمحـ اعم٤ٌمريمٗمقري –اًمرطمٞمؼ اعمختقم 

 اًمٙمت٤مب(.

 حمٛمقد ؿمٞم٧م ظمٓم٤مب. –اًمرؾمقل اًم٘م٤مئد 

 ؾمٕمٞمد طمقى. –اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ 

 اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م. –زاد اعم٤مد 

 ق ظمٚمٞمؾ.ؿمقىمل أسم –ؾمٚمًٚم٦م همزوات اًمرؾمقل إقمٔمؿ 

 اسمـ هِم٤مم. –اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م 

 اسمـ يمثػم. –اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م 

 ُمّمٓمٗمك اًم٤ًٌمقمل. –اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م 

 أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري. –اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م 

 ة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، حمٛمد سمـ حمٛمد أسمق ؿمٝم٦ٌم.اًمًػم

 ُمٝمدي رزق اهلل أمحد. –صٚمٞم٦م اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اعمّم٤مدر إ

 اجلقهري. –اًمّمح٤مح 

 قمٌد اًمٙمريؿ همزال. –اًمٖمزوات اًمٙمؼمى وُمٕم٤مرك اًمٗمتح 

 حمٛمد اًمٖمزازم. –وم٘مف اًمًػمة 

 اسمـ ُمٜمٔمقر. –ًم٤ًمن اًمٕمرب 

 حمٛمد سمـ ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين. –خمتٍم اًمِمامئؾ اعمحٛمدي٦م 

 احلٛمقي. –ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان 

 قمٌد اهلل سمـ محد اخلٛمٞمس. –ُمٕمجؿ ضم٤ٌمل اجلزيرة 

 محد اجل٤مه. –ٌالد اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م اعمٕمجؿ اجلٖمراذم ًمٚم

 اًمقاىمدي. –اعمٖم٤مزي 
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 اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري. –اعمٖم٤مزي اًمٜمٌقي٦م 

 حمٛمد أمحد سم٤م ؿمٛمٞمؾ. –ُمـ ُمٕم٤مرك اإلؾمالم اًمٗم٤مصٚم٦م 

 ص٤مًمح اًمِم٤مُمل. –ُمع ُمٕملم اًمًػمة 

 ُمٜمػم حمٛمد اًمٖمْم٤ٌمن. –اعمٜمٝم٩م اًمؽمسمقي ًمٚمًػمة اًمٜمٌقي٦م 

 ٤مر.ُمّمٓمٗمك طمًلم قمٓم –ُمقاىمػ ُمـ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م 

 ؾمٕمٞمد سمـ قمكم سمـ وهػ. –وداع اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ُٕمتف 
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 اًمث٤ميناًم٘مًؿ 

 ُمٜمٝم٩م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 ٦م ـــــدُمــاعم٘م

ُمـ هيده اهلل ومال ُُمْمؾ  ،وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م ،ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره ،إن احلٛمد هلل

 :أُم٤م سمٕمد ..وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وُمـ ُيْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ،ًمف

ومٞمن ىمًؿ اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت اًمٗمٜمٞم٦م سم٤مًمٔمٝمران أن يتنمف سمقوٕمف اعمٜمٝم٩م اعُمٓمّقر عم٤مدة اًمث٘م٤موم٦م 

 .(ىمًؿ اًمٕم٘مٞمدة)اإلؾمالُمٞم٦م 

وظم٤مٍل  ،شمتّمػ سم٤مًمٕمٛمقم واًمِمٛمقل وسم٠مؾمٚمقب واوح ،طُمّٚم٦م ضمديدة ختتٚمػ قمـ ؾم٤مسم٘مف طمٞم٨م ايمتًك هذا اعمٜمٝم٩م

 .يقصؾ اعمٕمٚمقُم٦م إمم ذهـ اًمٓم٤مًم٥م سمٓمري٘م٦م ُمٞمنة وؾمٝمٚم٦م سمام حي٘مؼ اعمراد ُمـ ووٕمف ،ُمـ اًمتٕم٘مٞمد

 وٟمٔمرًا ٕن هذا اعمٜمٝم٩م دراد ُُم٘مرر قمغم ـمالب وًمٞمس سمرؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م وم٢مٟمٜم٤م ايمتٗمٞمٜم٤م سمذيمر اعمراضمع ذم آظمر اًمٙمت٤مب

ُمع سمٞم٤من  ،يمام أٟمٜم٤م راقمٞمٜم٤م اًمّمح٦م ذم إطم٤مدي٨م ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م إمم ذًمؽ ؾمٌٞمالً  ،دون ذيمر يمؾ ُمرضمع قمٜمد آىمت٤ٌمس ُمٜمف

 .اًمٕم٤ٌمرات واًمٙمٚمامت اًمٖم٤مُمْم٦م

وُم٤م أظمٓم٠مٟم٤م ومٛمـ  ،ومام أصٌٜم٤م ومٛمـ اهلل ،يٕمؽميف اًمٜم٘مص واخلٓم٠م ،ٓسمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف قمغم أن هذه جمٝمقد سمنم ...وأظمػماً 

 .وقمغم آًمف وصحٌف إـمٝم٤مر ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اعمخت٤مر ، اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ؾمٞمد إسمراروصغم ،أٟمٗمًٜم٤م واًمِمٞمٓم٤من



  

129 

 

 

 ٤مب إولـاًمٌ

 دة ـ٦م اًمٕم٘مٞمـؾ ًمدراؾمـُمدظم

 

 أوًٓ: شمٕمريػ اًمٕم٘مٞمدة.

 صم٤مٟمٞم٤ًم: ُمّم٤مدر اًمٕم٘مٞمدة.

 صم٤مًمث٤ًم: أؾم٤ٌمب آٟمحراف قمـ اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م.

 راسمٕم٤ًم: وؾم٤مئؾ اًمتقىمل ُمـ هذا آٟمحراف.
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 :شمٕمريػ اًمٕم٘مٞمدة :وًٓ أ

 .هل إيامن اًم٘مٚم٥م سم٤مًمٌمء وشمّمدي٘مف سمف ُمـ همػم ؿمؽ أو شمردد :ًمٖم٦م

 .هق ُم٤م يّمدىمف اًمٕمٌد ويديـ سمف :اصٓمالطم٤مً 

وشمًٛمك هذه  ،واإليامن سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه ،واًمٞمقم أظمر ،ورؾمٚمف ،ويمتٌف ،وُمالئٙمتف ،هل اإليامن سم٤مهلل :ذقم٤مً 

 .أريم٤من اإليامن

 -:دةُمّم٤مدر اًمٕم٘مٞم :صم٤مٟمٞم٤مً 

ومام أصمٌتف اًمٙمت٤مب أو  ،وٓ دظمؾ ًمٚمرأي وآضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م ،اًمٕم٘مٞمدة شمقىمٞمٗمٞم٦م ومال شمث٧ٌم إٓ سمدًمٞمؾ ُمـ يمت٤مب أو ؾمٜم٦م

 .اًمًٜم٦م أظمذٟم٤م سمف وُم٤م ٟمٗمٞم٤مه ٟمٗمٞمٜم٤مه

ىُمقا))َواقْمَتِّمُٛمقا سمَِحٌِْؾ اهللَِّ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ٤م َي٠ْمشمَِٞمٜمَُّٙمْؿ ُمِ  :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،(1)(( مَجِٞمًٕم٤م َوٓ شَمَٗمرَّ ٌََع ))وَم٢مُِمَّ ـِ اشمَّ ٜمرل ُهًدى وَمَٛم

 .(2)ُهَداَي وَمال َيِْمؾه َوٓ َيِْمَ٘مك((

ومٕمٜمدُم٤م سمٜمك سمٕمض اًمٜم٤مس قم٘مٞمدهتؿ قمغم همػم اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م ُمـ أُمقر  ،وىمد وىمع ُمّمداق ُم٤م أظمؼم سمف اهلل شمٕم٤ممم

 .قم٘مالٟمٞم٦م وٟمحقه٤م قمـ ومالؾمٗم٦م اًمٞمقٟم٤من واًمروُم٤من: طمّمؾ هلؿ آٟمحراف وآظمتالف

 :راف قمـ اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦مأؾم٤ٌمب آٟمح :صم٤مًمث٤مً 

وهلذا ىم٤مل  ،أو ىمٚم٦م آهتامم واًمٕمٜم٤مي٦م هب٤م ،اجلٝمؾ سم٤مًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م سم٥ًٌم اإلقمراض قمـ شمٕمٚمٛمٝم٤م وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م -1

 .شإذا ٟمِم٠م ذم اإلؾمالم ُمـ ٓ يٕمرف اجل٤مهٚمٞم٦م ،إٟمام شمٜم٘مض قمرى اإلؾمالم قمروة قمروة»: قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

يمام ىم٤مل  ،ك ُم٤م ظم٤مًمٗمف وإن يم٤من طم٘م٤مً روشم ،ن يم٤من سم٤مـمالً اًمتٕمّم٥م مل قمٚمٞمف أسم٤مء وإضمداد واًمتٛمًؽ سمف وإ -2

ٌُِٕمقا َُم٤م َأٟمَزَل اهللَُّ ىَم٤مًُمقا سَمْؾ َٟمتٌَُِّع َُم٤م َأًْمَٗمْٞمٜم٤َم قَمَٚمْٞمِف آسَم٤مَءَٟم٤م َأَوًَمْق يَم٤منَ  :شمٕم٤ممم  آسَم٤مُؤُهْؿ ٓ َيْٕمِ٘مُٚمقَن ؿَمْٞمًئ٤م َوٓ ))َوإَِذا ىِمٞمَؾ هَلُُؿ اشمَّ

هَيَْتُدوَن((
(3). 

                                                                                                                                                                             

 .113( آل قمٛمران آي٦م:1)

 .123آل قمٛمران آي٦م:  (2)

 .171ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م:  (3)
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يمام هق اًمقاىمع  ،وُمٕمروم٦م ُمدى صحتٝم٤م ،سم٠مظمذ أىمقال اًمٜم٤مس ذم اًمٕم٘مٞمدة ُمـ همػم ُمٕمروم٦م دًمٞمٚمٝم٤ماًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك  -3

 .ُمـ اًمٗمرق اعمخ٤مًمٗم٦م

 .ورومٕمٝمؿ ومقق ُمٜمزًمتٝمؿ ،اًمٖمٚمق ذم إوًمٞم٤مء اًمّم٤محللم -4

طمتك فمٜمقا أهن٤م ُمـ ُم٘مدور  ،وآي٤مت اهلل اًم٘مرآٟمٞم٦م وآٟمٌٝم٤مر سم٤محلْم٤مرة اعم٤مدي٦م ،اًمٖمٗمٚم٦م قمـ شمدسمر آي٤مت اهلل اًمٙمقٟمٞم٦م -5

 .نم وطمده ومل يتٗمٙمروا ذم قمٔمٛم٦م ُمـ أوضمد اًمٙم٤مئٜم٤مت وأودقمٝم٤م هذه اخلّم٤مئص اًم٤ٌمهرةاًمٌ

وم٠مسمقاه هيقداٟمف أو  ،يمؾ ُمقًمقد يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة» :^وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل  ،ظمٚمق اًمٌٞم٧م هم٤مًم٤ًٌم ُمـ اًمتقضمٞمف اًمًٚمٞمؿ  -6

 .(1)شيٜمٍماٟمف أو يٛمج٤ًمٟمف

 :وؾم٤مئؾ اًمتقىمل ُمـ هذا آٟمحراف :راسمٕم٤مً 

ن دَ يْ يمام يم٤من هذه دَ  ،امًمتٚم٘مل آقمت٘م٤مد اًمّمحٞمح ُمٜمٝم ^قمز وضمؾ وؾمٜم٦م رؾمقًمف اًمرضمقع إمم يمت٤مب اهلل  -1

 .اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح

 .اًمٕمٜم٤مي٦م سمتقضمٞمف اًمٌٞم٧م شمقضمٞمٝم٤ًم قم٘مدي٤ًم ؾمٚمٗمٞم٤مً  -2

 :^ًم٘مقًمف  :اًم٘مٞم٤مم سمقاضم٥م إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر قمٜمد طمّمقل ُم٤م خي٤مًمػ اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م -3

 .(2)شوذًمؽ أوٕمػ اإليامن ،وم٢من مل يًتٓمع ومٌ٘مٚمٌف ،يًتٓمع ومٌٚم٤ًمٟمف وم٢من مل ،ُمـ رأى ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمرًا ومٚمٞمٖمػمه سمٞمده»

 

 

                                                                                                                                                                             

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري. (1)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. (2)



  

132 

 

 اًم٤ٌمب اًمث٤مين

 اًمتقطمٞمد وُم٤م يْم٤مده

 

 اًمٗمّمؾ إول: اًمتقطمٞمد وأمهٞمتف.

 أٟمقاع اًمتقطمٞمد. :اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 اًمتقطمٞمد. يْم٤مداًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: ُم٤م 
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 اًمٗمّمؾ إول

 اًمتقطمٞمد وأمهٞمتف

 :شمٕمريٗمف :أوًٓ 

واقمت٘م٤مد أٟمف ٓ ذيؽ ًمف وٓ ُمثٞمؾ  ،وشمقطمده ذم ذًمؽ ،امٟمف سمتٗمرد اًمرب سمٙمؾ صٗم٦م يماملهق قمٚمؿ اًمٕمٌد واقمت٘م٤مده وإي

 .صمؿ إومراده سم٠مٟمقاع اًمٕم٤ٌمدة ،وأٟمف ذو إًمقهٞم٦م واًمٕمٌقدي٦م قمغم ظمٚم٘مف أمجٕملم ،ًمف ذم يمامًمف

ٕؾمامء وإصم٤ٌمت ُم٤م ًمف ُمـ ا ،وإظمالص اًمٕم٤ٌمدة ًمف ،اقمت٘م٤مد شمٗمرد اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمرسمقسمٞم٦م :وظمالص٦م ذًمؽ أن اًمتقطمٞمد هق

 .واًمّمٗم٤مت

 -:أمهٞم٦م اًمتقطمٞمد :صم٤مٟمٞم٤مً 

 :قمٜم٤مي٦م اًم٘مرآن سم٤مًمتقطمٞمد

وأٟمف ؾم٥ٌم  ،وسملم ضر اًمنمك قمغم اًمٗمرد واجلامقم٦م ،ًم٘مد اهتؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٕم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد ذم أيمثر ؾمقره

 .ذم ٟم٤مر أظمرة دواخلٚمق ،اهلالك ذم اًمدٟمٞم٤م

 :اسمتداء اًمرؾمؾ سمدقمقة اًمتقطمٞمد

ٌِْٚمَؽ  :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،إمم اًمتقطمٞمد اًمذي أُمرهؿ اهلل سمتٌٚمٞمٖمف ًمٚمٜم٤مس وا دقمقهتؿءإن اًمرؾمؾ مجٞمٕم٤ًم سمد ـْ ىَم ))َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِم

ٌُُدوِن(( َّٓ َأَٟم٤م وَم٤مقْم ُف ٓ إًَِمَف إِ َّٓ ُٟمقطِمل إًَِمْٞمِف َأٟمَّ ـْ َرؾُمقٍل إِ  .(1)ُِم

 ،وطمده دون ؾمقاهد اهلل ودقم٤مئف ٞموهق يدقمق ىمقُمف إمم شمقطم ،سم٘مل صمالصم٦م قمنم قم٤مُم٤ًم ذم ُمٙم٦م ^وهذا رؾمقل اهلل 

ُك سمِِف َأطَمًدا(( :ويم٤من ومٞمام أٟمزل اهلل قمٚمٞمف اَم َأْدقُمق َريبر َوٓ ُأْذِ  .(2)))ىُمْؾ إِٟمَّ

 ،إذا ؾم٠مًم٧م وم٤مؾم٠مل اهلل» :ومٞم٘مقل ٓسمـ قمٛمف قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس :أشم٤ٌمقمف قمغم اًمتقطمٞمد ُمٜمذ اًمّمٖمر ^ويريب اًمرؾمقل 

                                                                                                                                                                             

 .25ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء آي٦م  (1)

 .21ؾمقرة اجلـ آي٦م: (2)
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 .(1)ش٤مؾمتٕمـ سم٤مهللوموإذا اؾمتٕمٜم٧م 

 .واًمذي ٓ ي٘مٌؾ اهلل ُمـ أطمد ؾمقاه ،ديـ اإلؾمالم اًمذي سُمٜمل قمٚمٞمف وهذا اًمتقطمٞمد هق طم٘مٞم٘م٦م

 :اًمّمح٤مسم٦م أن يٌدءوا دقمقهتؿ سم٤مًمتقطمٞمد ^أُمر اًمرؾمقل 

 :وم٘م٤مل عمٕم٤مذ طمٞمٜمام أرؾمٚمف إمم اًمٞمٛمـ ،أصح٤مسمف أن يٌدأوا دقمقهتؿ ًمٚمٜم٤مس سم٤مًمتقطمٞمد ^ومٚم٘مد قمٚمؿ اًمرؾمقل 

 .(2)شقمغم أن يقطمدوا اهلل» : رواي٦موذمش ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل :ومٚمٞمٙمـ أول ُم٤م شمدقمقهؿ إًمٞمف»

 (:حمٛمد رؾمقل اهلل ،ٓ إًمف إٓ اهلل)إن اًمتقطمٞمد يتٛمثؾ ذم ؿمٝم٤مدة 

ٕهن٤م  :وهل اًمتل يدظمؾ هب٤م اًمٙمٗم٤مر اإلؾمالم ،وٓ قم٤ٌمدة إٓ ُم٤م ضم٤مء هب٤م رؾمقل اهلل ،ٓ ُمٕمٌقد سمحؼ إٓ اهلل :وُمٕمٜم٤مه٤م

 .وشمدظمؾ ص٤مطمٌٝم٤م اجلٜم٦م إذا مل يٜم٘مْمٝم٤م سمٕمٛمٚمف ،ُمٗمت٤مح اجلٜم٦م

 :حم٤موًم٦م إهمراء اًمرؾمؾ سم٤معم٤مل واجل٤مه ُمـ أضمؾ شمرك دقمقة اًمتقطمٞمد

واًمزواج وهمػمه٤م ُمـ ُمتع احلٞم٤مة ُم٘م٤مسمؾ أن يؽمك دقمقة  ،واعم٤مل ،اعمٚمؽ ^ًم٘مد قمرض يمٗم٤مر ىمريش قمغم رؾمقل اهلل  

سمؾ اؾمتٛمر ذم دقمقشمف يتحٛمؾ إذى ُمع صح٤مسمتف إمم أن اٟمتٍمت  ،ومٚمؿ يرض ُمٜمٝمؿ ذًمؽ ،اًمتقطمٞمد وُمٝم٤ممج٦م إصٜم٤مم

))ضَم٤مَء احْلَؼه  :ي٘مقل ^واًمرؾمقل  ،ويمنت إصٜم٤مم ،وومتح٧م ُمٙم٦م سمٕمد ذًمؽ ،صم٦م قمنم قم٤مُم٤مً ة اًمتقطمٞمد سمٕمد صمالدقمق

٤ٌَمـمَِؾ يَم٤مَن َزُهقىًم٤م(( ٤ٌَمـمُِؾ إِنَّ اًْم  .(3)َوَزَهَؼ اًْم

 :اًمتقطمٞمد وفمٞمٗم٦م اعمًٚمؿ ذم احلٞم٤مة

واًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد ٕن اًمتقطمٞمد  :طمٞمدووفمٞمٗمتف ذم احلٞم٤مة إىم٤مُم٦م اًمتق ،ويقدقمٝم٤م سم٤مًمتقطمٞمد ،ومٞمٌدأ طمٞم٤مشمف سم٤مًمتقطمٞمد

 .ومٜم٠ًمل اهلل أن جيٕمؾ يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد آظمر يمالُمٜم٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م ،وجيٛمٕمٝمؿ قمغم يمٚمٛمف اًمتقطمٞمد ،يقطمد اعم١مُمٜملم

 -:ُمـ ومْمؾ اًمتقطمٞمد :صم٤مًمث٤مً 

 ،وم٤معمقطمد اًمذي مل خي٤مًمط إيامٟمف ذك ًمف إُمـ اًمت٤مم ُمـ قمذاب اهلل ذم أظمرة :أن اعمقطمد ًمف إُمـ واهلدى -1

                                                                                                                                                                             

 ذي وىم٤مل: طمًـ صحٞمح.أظمرضمف اًمؽمُم (1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (2)

 .81ؾمقرة اإلهاء آي٦م  (3)
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ـُ َوُهْؿ ُُمْٝمَتُدوَن(( :ىم٤مل شمٕم٤ممم قا إِياَمهَنُْؿ سمُِٔمْٚمٍؿ ُأْوًَمِئَؽ هَلُُؿ إَُْم ًُ ـَ آَُمٜمُقا َومَلْ َيْٚمٌِ ِذي  .(1)))اًمَّ

وم٘م٤مل  ؟أيٜم٤م ٓ ئمٚمؿ ٟمٗمًف :وىم٤مًمقا ،عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م ؿمؼ ذًمؽ قمغم اعمًٚمٛملم» :قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل

َك ًَمُٔمْٚمٌؿ  :أمل شمًٛمٕمقا ىمقل ًم٘مامن ٓسمٜمف ،كإٟمام هق اًمنم ،ًمٞمس ذًمؽ» :^رؾمقل اهلل  ْ ْك سم٤ِمهللَِّ إِنَّ اًمنمر ))َي٤م سُمٜمَلَّ ٓ شُمنْمِ

 .(3)ش(2)قَمٔمِٞمٌؿ((

أن هلؿ إُمـ اًمت٤مم ُمـ قمذاب  ،وم٤مسمتٕمدوا قمٜمف ،ومٝمذه أي٦م شمٌنم اعم١مُمٜملم اعمقطمديـ اًمذيـ مل يٚمًٌقا إيامهنؿ سمنمك

  .دٟمٞم٤موأوًمئؽ هؿ اعمٝمتدون ذم اًم ،اهلل ذم أظمرة

اإليامن سمْمع وؾمتقن » :^وىمد ىم٤مل  :هل أومْمؾ ؿمٕم٥م اإليامن ُمٓمٚم٘م٤مً  -ٓ إًمف إٓ اهلل -أن يمٚمٛمف اًمتقطمٞمد  -2

  .(4)شإُم٤مـم٦م إذى قمـ اًمٓمريؼ :وأدٟم٤مه٤م ،ىمقل ٓ إًمف إٓ اهلل :ؿمٕم٦ٌم وم٠مومْمٚمٝم٤م

ذم وي٘مع  ،اعمرء سمحٙمؿ سمنميتف وقمدم قمّمٛمتف ىمد شمٜمزًمؼ ىمدُمف :اًمتقطمٞمد ي٥ًٌم اًمًٕم٤مدة ويٙمٗمر اًمذٟمقب -3

 ،وإظمالصف ذم ىمقل ٓ إًمف إٓ اهلل ،وم٢من شمقطمٞمده هلل ،وم٢مذا يم٤من ُمـ أهؾ اًمتقطمٞمد اخل٤مًمص ُمـ ؿمقائ٥م اًمنمك ،ُمٕمّمٞم٦م اهلل

ُمـ ؿمٝمد أن ٓ إًمف » :^يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ رؾمقل اهلل  ،وحمق ؾمٞمئ٤مشمف ،وشمٙمٗمػم ذٟمقسمف ،يٙمقن أيمؼم قم٤مُمؾ ذم ؾمٕم٤مدشمف

 ،ويمٚمٛمتف أًم٘م٤مه٤م إمم ُمريؿ وروح ُمٜمف ،وأن قمٞمًك قمٌد اهلل ورؾمقًمف ،ورؾمقًمف قمٌده اً وأن حمٛمد ،إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف

 .(5)شأدظمٚمف اهلل اجلٜم٦م قمغم ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٕمٛمؾ ،واًمٜم٤مر طمؼ ،واجلٜم٦م طمؼ

وإن يم٤من ذم  ،إن مجٚم٦م هذه اًمِمٝم٤مدات اًمتل يِمٝمده٤م اعمًٚمؿ هبذه إصقل شمًتقضم٥م دظمقًمف اجلٜم٦م دار اًمٜمٕمٞمؿ :أي

ًمق أشمٞمتٜمل سم٘مراب إرض  !ي٤م اسمـ آدم» :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م اًم٘مدد ،سمٕمض أقمامًمف ُمآظمذ وشم٘مّمػمات

ًمق أشمٞمتٜمل سمام ي٘م٤مرب ُمؾء إرض ذٟمقسم٤ًم  :واعمٕمٜمك ،(6)شصمؿ ًم٘مٞمتٜمل ٓ شمنمك يب ؿمٞمئ٤ًم ٕشمٞمتؽ سم٘مراهب٤م ُمٖمٗمرة ،ظمٓم٤مي٤م

                                                                                                                                                                             

 .82ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م:  (1)
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 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (3)

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. (4)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (5)
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 .همػم أٟمؽ ُم٧م قمغم اًمتقطمٞمد ًمٖمٗمرت ًمؽ ذٟمقسمؽ ،وُمٕم٤ميص

  .(1)شوُمـ ًم٘مٞمف ينمب سمف ؿمٞمئ٤ًم دظمؾ اًمٜم٤مر ،سمف ؿمٞمئ٤ًم دظمؾ اجلٜم٦م كاهلل ٓ ينمُمـ ًم٘مل » :وضم٤مء ذم طمدي٨م آظمر

 ،وأقمٔمؿ وؾمٞمٚم٦م ًمتٙمٗمػم ذٟمقسمف ،وأٟمف أيمؼم قم٤مُمؾ ًمًٕم٤مدة اًمٕمٌد ،تْمح ُمٜمٝم٤م ومْمؾ اًمتقطمٞمديهذه إطم٤مدي٨م  ؾويم

 .وحمق ظمٓم٤مي٤مه

ٚم٘مقن ؿمٞمئ٤ًم وهؿ ومال خيْمع ٕؿمٞم٤مء وخمٚمقىم٤مت ٓ خي ،واخلْمقع ًمٖمػم اهلل ،حترير اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمٕمٌقدي٦م -4

وم٤مًمتقطمٞمد حترير ًمإلٟم٤ًمن ُمـ يمؾ  ،وٓ يٛمٚمٙمقن ُمقشم٤ًم وٓ طمٞم٤مة وٓ ٟمِمقرا ،وٓ يٛمٚمٙمقن ٕٟمٗمًٝمؿ ضًا وٓ ٟمٗمٕم٤مً  ،خُيٚم٘مقن

حترير ًمْمٛمػمه ُمـ اخلْمقع واًمذل و ،حترير ًمٕم٘مٚمف ُمـ اخلراوم٤مت وإوه٤مم ،رسمف اًمذي ظمٚم٘مف ومًقاهًمقمٌقدي٦م إٓ 

وهلذا ىم٤موم زقمامء اًمنمك  ،اًمٗمراقمٜم٦م وإرسم٤مب واًمٙمٝمٜم٦م واعمت٠مهللم قمغم قم٤ٌمد اهللوحترير حلٞم٤مشمف ُمـ شمًٚمط  ،وآؾمتًالم

)ٓ إًمف إٓ اهلل( ومٝمل  :^ ظم٤مص٦م ٕهنؿ يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن ُمٕمٜمكودقمقة اًمرؾمقل  ،وـمٖم٤مة اجل٤مهٚمٞم٦م دقمقات إٟمٌٞم٤مء قم٤مُم٦م

 .وإقمالء جل٤ٌمه اعم١مُمٜملم اًمتل ٓ شمًجد إٓ هلل رب اًمٕم٤معملم ،إقمالن ًمتحرير اًمٌنم

 ،وم٤مًمتقطمٞمد ي٤ًمقمد قمغم شمٙمقيـ اًمِمخّمٞم٦م اعمتزٟم٦م اًمتل متٞمزت ذم احلٞم٤مة وضمٝمتٝم٤م :قيـ اًمِمخّمٞم٦م اعمتزٟم٦مشمٙم -5

سمخالف اعمنمك  ،وشمدقمقه ذم اًمناء واًمياء ،ومٚمٞمس هل٤م إٓ إًمف واطمد شمتجف إًمٞمف ذم اخلٚمقة واجلٚمقة ،وشمقطمدت هم٤ميتٝم٤م

-وُمـ هٜم٤م ىم٤مل يقؾمػ  ،رة يتجف إمم إُمقاتوُم ،ومٛمرة يتجف إمم إطمٞم٤مء ،اًمذي شم٘مًٛم٧م ىمٚمٌف أهل٦م واعمٕمٌقدات

٤مُر((: ىُمقَن ظَمػْمٌ َأِم اهللَُّ اًْمَقاطِمُد اًْمَ٘مٝمَّ ـِ َأَأْرسَم٤مٌب ُُمَتَٗمرر ْج ًر ٌَِل اًم قمرف ُم٤م يروٞمف  ،وم٤معم١مُمـ يٕمٌد إهل٤ًم واطمداً  ،(2)))َي٤م َص٤مطِم

 ،وآظمر إمم اًمٞم٤ًمر ،ي٠مظمذه إمم اًمٞمٛملمهذا  ،واعمنمك يٕمٌد آهل٦م قمديدة ،واؾمؽماح ىمٚمٌف ،ومقىمػ قمٜمد ُم٤م يروٞمف ،وُم٤م يًخٓمف

 .وهق سمٞمٜمٝمؿ ُمِمت٧م ٓ ىمرار ًمف

واًمث٘م٦م  ،ف يٛمٜمح ص٤مطمٌف ىمقة ٟمٗمًٞم٦م ه٤مئٚم٦م عم٤م متتٚمئ سمف ٟمٗمًف ُمـ اًمرضم٤مء ذم اهللٟمٕ :اًمتقطمٞمد ُمّمدر ًم٘مقة اًمٜمٗمس -6

زًم٧م سمف ُمّمٞم٦ٌم وم٢مذا ٟم ،ومٝمق راؾمخ يم٤مجلٌؾ ،وآؾمتٖمٜم٤مء قمـ ظمٚم٘مف ،واًمّمؼم قمغم سمالئف ،واًمرو٤م سم٘مْم٤مئف ،سمف واًمتقيمؾ قمٚمٞمف

َّٓ ُهَق(( :ىمقًمف شمٕم٤ممم :ؿمٕم٤مره ،ومل ي٠ًمل إُمقات ذًمؽ ،ؾم٠مل رسمف يمِمٗمٝم٤م َؽ اهللَُّ سمُِيٍّ وَمال يَم٤مؿِمَػ ًَمُف إِ ًْ ًَ  .(3)))َوإِْن َيْٛم

                                                                                                                                                                             

 أظمرضمف ُمًٚمؿ. (1)

 .39ؾمقرة يقؾمػ آي٦م:  (2)

 .17ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م:  (3)
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 .(1)شوإذا اؾمتٕمٜم٧م وم٤مؾمتٕمـ سم٤مهلل ،إذا ؾم٠مًم٧م وم٤مؾم٠مل اهلل» :^وىمقًمف 

                                                                                                                                                                             

 .أظمرضمف اًمؽمُمذي (1)
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 دــــــقطمٞمــقاع اًمتــأٟم

وؾمٜمتٜم٤موهل٤م ذم اعمقاوٞمع  ،وشمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت ،وشمقطمٞمد إًمقهٞم٦م ،شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م :الصم٦مأٟمقاع اًمتقطمٞمد صم

 :أشمٞم٦م

 :شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م :اًمٜمقع إول

 :ٗمفيشمٕمر

 .هق إومراد اهلل شمٕم٤ممم سم٠مومٕم٤مًمف

(( :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،وذًمؽ سم٠من يٕمت٘مد أٟمف وطمده اخل٤مًمؼ جلٛمٞمع اعمخٚمقىم٤مت
ٍ
ء واقمت٘م٤مد شمٗمرده  ،(1)))اهللَُّ ظَم٤مًمُِؼ يُمؾر َرْ

َّٓ قَمغَم اهللَِّ ِرْزىُمَٝم٤م(( :سم٤مًمرزق ًمٚمخٚمؼ ٦ٍم ذِم إَْرِض إِ ـْ َداسمَّ  :واقمت٘م٤مد شمٗمرده سم٤معمٚمؽ واًمتدسمػم ًمِمئقن اًمٕم٤ممل يمٚمف ،(2)))َوَُم٤م ُِم

ـْ شَمَِم٤مءُ  ـْ شَمَِم٤مُء َوشَمٜمِْزُع اعمُْْٚمَؽ مِمَّ ـْ شَمَِم٤مُء سمَِٞمِدَك اخْلػَْمُ إِٟمََّؽ قَمغَم  ))ىُمِؾ اًمٚمَُّٝمؿَّ َُم٤مًمَِؽ اعْمُْٚمِؽ شُم١ْميِت اعمُْْٚمَؽ َُم ـْ شَمَِم٤مُء َوشُمِذله َُم َوشُمِٕمزه َُم

 ىَمِديٌر((
ٍ
ء  .(3)يُمؾر َرْ

 -:ُمٗمٝمقم اًمرب قمٜمد أهؾ اإلؾمالم وإُمؿ اًمْم٤مًم٦م إظمرى

بر ))هللَِِّ رَ  :وُمـ ذًمؽ ىمقًمف ،وم٢مهن٤م شمٓمٚمؼ قمغم اهلل دون همػمه :ُمٗمٝمقم يمٚمٛمف اًمرب ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م إذا أـمٚم٘م٧م

))ىَم٤مَل َرسمهُٙمْؿ  :ومٛمـ إـمالىمٝم٤م قمغم اهلل ىمقًمف ،وىمد شمٓمٚمؼ قمغم همػمه ،ًمٙمٜمٝم٤م إذا أوٞمٗم٧م وم٘مد شمٓمٚمؼ قمغم اهلل ،(4)اًْمَٕم٤معمَلَِم((

                                                                                                                                                                             

 .62ؾمقرة اًمزُمر آي٦م:  (1)

 .6ؾمقرة هقد آي٦م:  (2)

 .26ؾمقرة آل قمٛمران أي٦م:  (3)

 .1اًمٗم٤محت٦م آي٦م:  (4)
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ًملَِم((  .(2)))ىَم٤مَل اْرضِمْع إمَِم َرسمرَؽ(( :وُمـ إـمالىمٝم٤م قمغم همػم اهلل ىمقًمف شمٕم٤ممم ،(1)َوَربه آسَم٤مِئُٙمُؿ إَوَّ

 ،وؿمٛمس وىمٛمر ،ُٕمؿ اًمْم٤مًم٦م أٟمف يٓمٚمؼ ويراد سمف ُم٤م يٕمٌد ُمـ دون اهلل ُمـ ؿمجر وصٜمؿوأُم٤م ُمٗمٝمقم اًمرب قمٜمد ا

ومجٕمٚمقا هذه اعمٕمٌقدات ُمـ دون اهلل يتقضمف إًمٞمٝم٤م سم٤ًمئر أٟمقاع  ،وسم٘مر وٟمحق ذًمؽ ،وىمؼم وضيح ،وؾم٤مئر أٟمقاع اًمٙمقايم٥م

 .وأو٤مومقا هل٤م ظمّم٤مئص إًمقهٞم٦م ،اًم٘مرسم٤مت

 -:ًم٦ماًمرد قمغم اعمٗم٤مهٞمؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م قمٜمد إُمؿ اًمْم٤م

 :رد اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذم يمت٤مسمف قمغم هذه اعمٗم٤مهٞمؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م مجٞمٕم٤ًم قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم

ىمقُمف ذم ؿم٠من إصٜم٤مم اًمتل يٕمٌدوهن٤م ُمـ  قمٜمدُم٤م طم٤مجَّ  --  ضم٤مء قمـ إسمراهٞمؿيمام ،رد قمغم قمٌدة إصٜم٤مم - أ

َ  :دون اهلل قمز وضمؾ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ِٕ ٠ٌََم إسِْمَراِهٞمَؿ إِْذ ىَم٤مَل  ٌُُد َأْصٜم٤َمًُم٤م وَمٜمََٔمؾه هَل٤َم ))َواشْمُؾ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َٟم ٌُُدوَن ىَم٤مًُمقا َٟمْٕم سمِٞمِف َوىَمْقُِمِف َُم٤م شَمْٕم

وَن ىَم٤مًُمقا سَمْؾ َوضَمْدَٟم٤م آسَم٤مَءَٟم٤م يمَ  َٛمُٕمقَٟمُٙمْؿ إِْذ شَمْدقُمقَن َأْو َيٜمَْٗمُٕمقَٟمُٙمْؿ َأْو َيُيه ًْ  (3)َذًمَِؽ َيْٗمَٕمُٚمقَن((قَم٤ميِمِٗملَم ىَم٤مَل َهْؾ َي

ِذي  :واًم٘مٛمر سم٘مقًمف ورد قمغم ُمـ قمٌد اًمٙمقايم٥م واًمِمٛمس - ب ْٛمِس َوٓ ًمِْٚمَ٘مَٛمِر َواؾْمُجُدوا هللَِِّ اًمَّ ُجُدوا ًمِٚمِمَّ ًْ ))ٓ شَم

ٌُُدوَن(( ٤مُه شَمْٕم َـّ إِْن يُمٜمُْتْؿ إِيَّ  .(4)ظَمَٚمَ٘مُٝم

ـْ ًَمُف  :قمغم أهنؿ وًمد اهلل سم٘مقًمف ورد قمغم ُمـ قمٌد اعمالئٙم٦م واعمًٞمح  - ت ْ شَمُٙم ))َأٟمَّك َيُٙمقُن ًَمُف َوًَمٌد َومَل

٦ٌٌَم(  .(5)(َص٤مطِم

 -:ُمقىمػ إُمؿ ُمـ شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م

ـْ  :طمٞم٨م ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف قمٜمٝمؿ :ٙمٗم٤مر ىمريشيمأىمرت مجٞمع إُمؿ سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م فم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤ًم   ـْ ؾَم٠َمًْمَتُٝمْؿ َُم ))َوًَمِئ

َـّ اهللَُّ ىُمِؾ احْلَْٛمُد هللَِِّ سَمْؾ َأيْمَثُرُهْؿ ٓ َيْٕمَٚمُٛمقَن(( َٛمَقاِت َوإَْرَض ًَمَٞمُ٘مقًُم ًَّ  .(6)ظَمَٚمَؼ اًم

                                                                                                                                                                             

 .26ؾمقرة اًمِمٕمراء آي٦م:  (1)

 .51ؾمقرة يقؾمػ آي٦م:  (2)

 .74 - 69ؾمقرة اًمِمٕمراء أي٤مت:  (3)

 .37(ؾمقرة ومّمٚم٧م آي٦م: 4)

 111ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م:  (5)

 .25ؾمقرة ًم٘مامن آي٦م:  (6)
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ـَ اعمَْ  :وىمقًمف شمٕم٤ممم ـْ خُيِْرُج احْلَلَّ ُِم ْٛمَع َوإسَْمَّم٤مَر َوَُم ًَّ ـْ َيْٛمِٚمُؽ اًم  َوإَْرِض َأُمَّ
ِ
اَمء ًَّ ـَ اًم ـْ َيْرُزىُمُٙمْؿ ُِم ٞمر٧ِم ))ىُمْؾ َُم

َٞمُ٘مقًُمقَن اهللَُّ وَمُ٘مْؾ َأوَمال شَمتَّ  ًَ ُر إَُْمَر وَم ـْ ُيَدسمر ـَ احْلَلر َوَُم   .(1)ُ٘مقَن((َوخُيِْرُج اعمَْٞمر٧َم ُِم

ُٝمْؿ فُمْٚماًم  :طمٞم٨م ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :إٓ ومرقمقن وىمقُمف ومل ي٘مر سمف سم٤مـمٜم٤ًم دون فم٤مهرٍ  ًُ ))َوضَمَحُدوا هِب٤َم َواؾْمَتْٞمَ٘مٜمَْتَٝم٤م َأْٟمُٗم

ا((  .(2)َوقُمُٚمقًّ

وٓ يٜمجٞمف ذم أظمرة ُمـ اًمٜم٤مر إٓ إذا  ،وٓ يٕمّمؿ ُم٤مًمف ودُمف ،وهذا اًمتقطمٞمد ٓ يدظمؾ اإلٟم٤ًمن ذم ديـ اإلؾمالم

 .ُمٕمف سمتقطمٞمد إًمقهٞم٦مأشمك 

 :إًمقهٞم٦م دٞمشمقطم :اًمٜمقع اًمث٤مين

 :شمٕمريٗمف

وهذا اًمٜمقع هق ُمقوقع  ،ورهم٦ٌم وره٦ٌم ،وظمقف وشمقيمؾ ،٤مءضمور ،وٟمحر ،هق إومراد اهلل سم٤مًمٕم٤ٌمدة ُمـ دقم٤مء وٟمذر

ٌُ  :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،دقمقة اًمرؾمؾ ُمـ أوهلؿ إمم آظمرهؿ ًٓ َأِن ُاقْم ٦ٍم َرؾُمق ٌُقا ))َوًَمَ٘مْد سَمَٕمْثٜم٤َم ذِم يُمؾر ُأُمَّ
ُدوا اهللََّ َواضْمَتٜمِ

ودون  ،ٕٟمف إؾم٤مس اًمذي شمٌٜمك قمٚمٞمف مجٞمع إقمامل :وؾم٥ٌم يمقن هذا اًمٜمقع هق ُمقوقع دقمقة اًمرؾمؾ ،(3)اًمٓم٤َّمهُمقَت((

َـّ  :ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف ،وهق اًمنمك ،مل يتح٘مؼ طمّمؾ وده ذإٟمف إ :حت٘م٘مف ٓ شمّمح مجٞمع إقمامل ٌََٓم يْم٧َم ًَمَٞمْح ـْ َأْذَ ))ًَمِئ

((قَمَٛمُٚمَؽ َوًمَ  ـَ ي ـَ اخْل٤َمِهِ َـّ ُِم  .(4)َتُٙمقَٟم

أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن » :^ي٘مقل اًمٜمٌل  ،وحتٗمظ إُمقال ،ومٌف شمٕمّمؿ اًمدُم٤مء

 .(5)شحمٛمدًا رؾمقل اهلل

 :اًمِمٝم٤مدشم٤من

 -:ُمٕمٜمك اًمِمٝم٤مدشملم :أوًٓ 

                                                                                                                                                                             

 .32قرة يقٟمس آي٦م: ؾم (1)

 .14ؾمقرة اًمٜمٛمؾ آي٦م:  (2)

 .36ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م:  (3)

 .65ؾمقرة اًمزُمر آي٦م:  (4)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. (5)
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 ،واًمتزام ذًمؽ واًمٕمٛمؾ سمف ،اًمٕم٤ٌمدة إٓ اهللآقمت٘م٤مد واإلىمرار أٟمف ٓ يًتحؼ  :ُمٕمٜمك ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل -1

وُمٕمٜمك  ،إصم٤ٌمت ٓؾمتح٘م٤مق اهلل وطمده ًمٚمٕم٤ٌمدة (إٓ اهلل) ،دة يم٤مئٜم٤ًم ُمـ يم٤من٤مٟمٗمل ٓؾمتح٘م٤مق ُمـ ؾمقى اهلل ًمٚمٕمٌ (ومال إًمف)

 .ٓ ُمٕمٌقد سمحؼ إٓ اهلل :هذه اًمٙمٚمٛم٦م إمج٤مًٓ 

 ،قمٌد اهلل ورؾمقًمف إمم اًمٜم٤مس يم٤موم٦مهق آقمؽماف فم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤ًم أٟمف  :ُمٕمٜمك ؿمٝم٤مدة أن حمٛمدًا رؾمقل اهلل -2

 .وأٓ يٕمٌد اهلل إٓ سمام ذع ،واضمتٜم٤مب ُم٤م هنك قمٜمف وزضمر ،وشمّمدي٘مف ومٞمام أظمؼم ،واًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م ذًمؽ ُمـ ـم٤مقمتف ومٞمام أُمر

 :أريم٤من اًمِمٝم٤مدشملم :صم٤مٟمٞم٤مً 

 :أريم٤من ٓ إًمف إٓ اهلل -1

 .اًمٜمٗمل واإلصم٤ٌمت :هل٤م ريمٜم٤من مه٤م

 .ويقضم٥م اًمٙمٗمر سمٙمؾ ُم٤م يٕمٌد ُمـ دون اهلل ،ًمنمك سمجٛمٞمع أٟمقاقمفيٌٓمؾ ا :(ٓ إًمف)اًمٜمٗمل  :وم٤مًمريمـ إول

وىمد ضم٤مء ُمٕمٜمك  ،ويقضم٥م اًمٕمٛمؾ سمذًمؽ ،يث٧ٌم أٟمف ٓ يًتحؼ اًمٕم٤ٌمدة إٓ اهلل :(إٓ اهلل)اإلصم٤ٌمت  :واًمريمـ اًمث٤مين

ـْ سم٤ِمهللَِّ :ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،هذيـ اًمريمٜملم ذم يمثػم ُمـ أي٤مت ـْ َيْٙمُٗمْر سم٤ِمًمٓم٤َّمهُمقِت َوُي١ْمُِم َؽ سم٤ِمًْمُٕمْرَوِة ))وَمَٛم ًَ  وَمَ٘مِد اؾْمَتْٛم

ـْ َيْٙمُٗمْر سم٤ِمًمٓم٤َّمهُمقِت  :وم٘مقًمف ،(1)اًْمُقصْمَ٘مك(( ـْ سم٤ِمهللَِّ-))وَمَٛم هق ُمٕمٜمك  ((هق ُمٕمٜمك اًمريمـ إول )ٓ إًمف(، وىمقًمف: ))َوُي١ْمُِم

 .(ٓ إًمفإ)اًمريمـ اًمث٤مين 

 :أريم٤من ؿمٝم٤مدة أن حمٛمداً رؾمقل اهلل -2

 .ًمفققمٌده ورؾم :مه٤م :هل٤م ريمٜم٤من

ف سمنم خمٚمقق جيري قمٚمٞمف ُم٤م جيري قمغم اًمٌنم إٓ أٟمف ُمٕمّمقم ُمـ اخلٓم٠م ٟمأ :أي .اعمٛمٚمقك اًمٕم٤مسمد :ًمٕمٌد هٜم٤موُمٕمٜمك ا

 .وُمدطمف اهلل سمذًمؽ ،اًمٕمٌقدي٦م هلل طم٘مٝم٤م وىمد ورمَّ  ،واًمٜمًٞم٤من ذم اًمرؾم٤مًم٦م

 .وٟمذيراً  ٤مس يم٤موم٦م سم٤مًمدقمقة إمم اهلل سمِمػماً اعمٌٕمقث إمم اًمٜم :وُمٕمٜمك اًمرؾمقل

ومال يرومٕمف اًمٜم٤مس طمتك جيٕمٚمقه ذم ُمرشم٦ٌم اإلًمف  ،^ّمٗمتلم ٟمٗمل ًمإلومراط واًمتٗمريط ذم طم٘مف وذم اًمِمٝم٤مدة ًمف هب٤مشملم اًم

وٓ هيْمؿ طم٘مف ومتجحد رؾم٤مًمتف أو يٗمرط ذم ُمت٤مسمٕمتف سم٤مٓقمت٘م٤مد قمغم  ،ومٞمًتٖم٤مث سمف ُمـ دون اهلل ومٞمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل

 .أراء وإىمقال اعمخ٤مًمٗم٦م عم٤م ضم٤مء سمف

                                                                                                                                                                             

 .256ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م:  (1)
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 :ذوط اًمِمٝم٤مدشملم :صم٤مًمث٤مً 

 : إًمف إٓ اهللذوط ٓ - أ

 :ٓسمد ذم ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل ُمـ ؾمٌٕم٦م ذوط ٓ شمٜمٗمع ىم٤مئٚمٝم٤م إٓ سم٤مضمتامقمٝم٤م وهل

ي٘مقل  ،اجلٝمؾ :وود اًمٕمٚمؿ ،وُم٤م شمثٌتف ،وُم٤م شمٜمٗمٞمف ،اعمراد ُمٜمٝم٤مواًمٕمٚمؿ سمٛمٕمٜم٤مه٤م  :أي .اًمنمط إول: اًمٕمٚمؿ -

َّٓ اهللَُّ َواؾْمَتٖمْ  :ؾمٌح٤مٟمف  .(1)ِٗمْر ًمَِذْٟمٌَِؽ(())وَم٤مقْمَٚمْؿ َأٟمَُّف ٓ إًَِمَف إِ

 ،فٕموم٢من يم٤من ؿم٤ميم٤ًم سمام شمدل قمٚمٞمف مل شمٜمٗم ،وذًمؽ سم٠من يٙمقن ىم٤مئٚمٝم٤م ُمًتٞم٘مٜم٤ًم سمام شمدل قمٚمٞمف .اًمنمط اًمث٤مين: اًمٞم٘ملم -

 .(2)شومٌنمه سم٤مجلٜم٦م ،ُمـ ًم٘مٞم٧م وراء هذا احل٤مئط يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ُمًتٞم٘مٜم٤ًم هب٤م ىمٚمٌف» :^ي٘مقل اًمٜمٌل 

 :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،وشمرك قم٤ٌمدة ُم٤م ؾمقاه ،اىمتْمتف هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ قم٤ٌمدة اهلل وطمدهعم٤م  .اًمنمط اًمث٤مًم٨م: اًم٘مٌقل -

 َّٓ ُْؿ يَم٤مُٟمقا إَِذا ىِمٞمَؾ هَلُْؿ ٓ إًَِمَف إِ ٌُُدوَن إهِنَّ ـَ فَمَٚمُٛمقا َوَأْزَواضَمُٝمْؿ َوَُم٤م يَم٤مُٟمقا َيْٕم ِذي وا اًمَّ وَن َوَيُ٘مقًُمقَن َأِئٜم٤َّم ))اطْمنُمُ َتْٙمؼِمُ ًْ  اهللَُّ َي

 .(3)قا آهِلَتِٜم٤َم ًمَِِم٤مقِمٍر جَمْٜمُقٍن((ًَمَت٤مِريمُ 

َؽ  :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،عم٤م دًم٧م قمٚمٞمف .اًمنمط اًمراسمع: آٟم٘مٞم٤مد - ًَ ـٌ وَمَ٘مِد اؾْمَتْٛم
ًِ
ِٚمْؿ َوضْمَٝمُف إمَِم اهللَِّ َوُهَق حُمْ ًْ ـْ ُي ))َوَُم

 .ديٜم٘م٤م :أي .وُمٕمٜمك يًٚمؿ وضمٝمف ،ٓ إًمف إٓ اهلل ،واًمٕمروة اًمقصم٘مك ،(4)سم٤ِمًْمُٕمْرَوِة اًْمُقصْمَ٘مك((

مل يّمدق هب٤م ىمٚمٌف ووم٢من ىم٤مهل٤م سمٚم٤ًمٟمف  ،وهق أن ي٘مقل هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمّمدىم٤ًم هب٤م ىمٚمٌف .اًمنمط اخل٤مُمس: اًمّمدق -

ذِ  :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،يم٤من ُمٜم٤موم٘م٤ًم يم٤مذسم٤مً  ـْ َيُ٘مقُل آَُمٜم٤َّم سم٤ِمهللَِّ َوسم٤ِمًْمَٞمْقِم أظِمِر َوَُم٤م ُهْؿ سمُِٛم١ْمُِمٜملَِم خُي٤َمِدقُمقَن اهللََّ َواًمَّ ـَ اًمٜم٤َّمِس َُم ـَ ))َوُِم ي

ُٝمْؿ َوَُم٤م َيِْمُٕمُروَن(( ًَ َّٓ َأٟمُٗم ))ذِم ىُمُٚمقهِبِْؿ َُمَرٌض وَمَزاَدُهُؿ اهللَُّ َُمَرًو٤م َوهَلُْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ سماَِم  :إمم ىمقًمف ،آَُمٜمُقا َوَُم٤م خَيَْدقُمقَن إِ

 .(5)يَم٤مُٟمقا َيْٙمِذسُمقَن((

                                                                                                                                                                             

 .19ؾمقرة حمٛمد آي٦م:  (1)

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري. (2)

 .36 - 22ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت أي٤مت:  (3)

 .22ؾمقرة ًم٘مامن آي٦م:  (4)

 .11 - 8أي٤مت:  ؾمقرة اًمٌ٘مرة (5)
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ٓ ي٘مّمد سم٘مقهل٤م ـمٛمٕم٤ًم ُمـ ُمـ مجٞمع ؿمقائ٥م اًمنمك سم٠من  ؾوهق شمّمٗمٞم٦م اًمٕمٛم .اًمنمط اًم٤ًمدس: اإلظمالص -

وم٢من اهلل طمرم قمغم اًمٜم٤مر ُمـ ىم٤مل ٓ »:عم٤م ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م قمت٤ٌمن ىم٤مل ،وٓ ري٤مء وٓ ؾمٛمٕم٦م ،ُمٓم٤مُمع اًمدٟمٞم٤م

 .(1)شإًمف إٓ اهلل يٌتٖمل سمذًمؽ وضمف اهلل

ـَ اًمٜم٤َّمِس  :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،وعم٤م شمدل قمٚمٞمف وٕهٚمٝم٤م اًمٕم٤مُمٚملم سمٛم٘متْم٤مه٤م ،هلذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمنمط اًم٤ًمسمع: اعمح٦ٌم - ))َوُِم

٤ًٌّم هللَِِّ(( ـَ آَُمٜمُقا َأؿَمده طُم ِذي ٌهقهَنُْؿ يَمُح٥مر اهللَِّ َواًمَّ
ـْ ُدوِن اهللَِّ َأٟمَداًدا حُيِ ـْ َيتَِّخُذ ُِم  .(2)َُم

 :رؾمقل اهلل اً ذوط ؿمٝم٤مدة أن حمٛمد - ب

 .آقمؽماف سمرؾم٤مًمتف واقمت٘م٤مده٤م سم٤مـمٜم٤ًم ذم اًم٘مٚم٥م -1

 .اًمٜمٓمؼ سمذًمؽ وآقمؽماف سمف فم٤مهرًا سم٤مًمٚم٤ًمن -2

 .اعمت٤مسمٕم٦م ًمف سم٠من يٕمٛمؾ سمام ضم٤مء سمف ُمـ احلؼ ويؽمك ُم٤م هنك قمٜمف ُمـ اًم٤ٌمـمؾ -3

 .شمّمدي٘مف ومٞمام أظمؼم سمف ُمـ اًمٖمٞمقب اعم٤موٞم٦م واعمًت٘مٌٚمٞم٦م -4

 .حمٌتف أؿمد ُمـ حم٦ٌم اًمٜمٗمس واعم٤مل واًمقًمد واًمقاًمد واًمٜم٤مس أمجٕملم -5

 .شم٘مديؿ ىمقًمف قمغم ىمقل يمؾ أطمد واًمٕمٛمؾ سمًٜمتف -6

 :ٟمقاىمض اًمِمٝم٤مدشملم :راسمٕم٤مً 

 :وهل ،إلؾمالم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب قمنمة ذيمره٤م ؿمٞمخ ا ٝم٤مدشملمٟمقاىمض اًمِم

ـْ َيَِم٤مُء(( :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،اًمنمك ذم قم٤ٌمدة اهلل -1 َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عمَِ  :وُمٜمف ،(3)))إِنَّ اهللََّ ٓ َيْٖمِٗمُر َأْن ُينْمَ

 .يم٤مًمذسمح ًمألضطم٦م واجلـ ،اًمذسمح ًمٖمػم اهلل

 .وم٢مٟمف يٗمٙمر إمج٤مقم٤مً  :ويتقيمؾ قمٚمٞمٝمؿ ،وؾم٤مئط يدقمقهؿ وي٠ًمهلؿ اًمِمٗم٤مقم٦م ُمـ ضمٕمؾ سمٞمٜمف وسملم اهلل -2

 .ُمـ مل يٙمٗمر اعمنميملم أو ؿمؽ ذم يمٗمرهؿ أو صحح ُمذهٌٝمؿ وم٘مد يمٗمر -3
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يم٤مًمذيـ يٗمْمٚمقن  ،أو أن طمٙمؿ همػمه أطمًـ ُمـ طمٙمٛمف ،أيمٛمؾ ُمـ هديف ^ُمـ اقمت٘مد أن هدي همػم اًمٜمٌل  -4

 .يمٗمر وم٘مدقمغم طمٙمؿ اهلل اهلل  ويٗمْمٚمقن همػم طمٙمؿ ،^طمٙمؿ اًمٓمقاهمٞم٧م قمغم طمٙمؿ رؾمقل اهلل 

 .وًمق قمٛمؾ سمف يمٗمر ^ُمـ أسمٖمض ؿمٞمئ٤ًم مم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل  -5

))ىُمْؾ َأسم٤ِمهللَِّ َوآَي٤مشمِِف  :واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ُمـ اؾمتٝمزأ سمٌمء ُمـ ديـ اًمرؾمقل أو صمقاسمف أو قم٘م٤مسمف يمٗمر -6

َتْٝمِزُئقَن ٓ شَمْٕمَتِذُروا ىَمْد يَمَٗمْرشُمْؿ  ًْ  .(1)سَمْٕمَد إِياَمٟمُِٙمْؿ((َوَرؾُمقًمِِف يُمٜمُتْؿ شَم

ـْ َأطَمٍد  :واًمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ومٛمـ ومٕمٚمف أو ريض سمف يمٗمر ،اًمٍمف واًمٕمٓمػ :وُمٜمف :اًمًحر -7 اَمِن ُِم ))َوَُم٤م ُيَٕمٚمر

ـُ ومِْتٜم٦ٌَم وَمال شَمْٙمُٗمْر(( اَم َٟمْح طَمتَّك َيُ٘مقٓ إِٟمَّ
(2). 

ُف ُِمٜمُْٝمْؿ إِنَّ اهللََّ ٓ ))َوُمَ  :واًمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ُمٔم٤مهرة اعمنميملم وُمٕم٤موٟمتٝمؿ قمغم اعمًٚمٛملم -8 ُْؿ ُِمٜمُْٙمْؿ وَم٢مِٟمَّ ـْ َيَتَقهلَّ

هَيِْدي اًْمَ٘مْقَم اًمٔم٤َّمعملَِِم((
(3). 

يمام وؾمع اخلي اخلروج قمـ ذيٕم٦م ُمقؾمك  ^ًٕمف اخلروج قمـ ذيٕم٦م حمٛمد يُمـ اقمت٘مد أن سمٕمض اًمٜم٤مس  -9

ىم٤مل  ،^إمم ُمت٤مسمٕم٦م اًمرؾمقل  يمام يٕمت٘مد سمٕمض أهؾ اًمٌدع أهنؿ يّمٚمقن إمم درضم٦م ٓ حيت٤مضمقن ُمٕمٝم٤م ،ومٝمق يم٤مومر 

(( :ؾمٌح٤مٟمف ـَ ي ـَ اخْل٤َمِهِ ٌََؾ ُِمٜمُْف َوُهَق ذِم أظِمَرِة ُِم ـْ ُيْ٘م ٌَْتِغ هَمػْمَ اإِلؾْمالِم ِديٜم٤ًم وَمَٚم ـْ َي  .(4)))َوَُم

َر سمِآَي٤مِت رَ  :ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ،اإلقمراض قمـ ديـ اهلل شمٕم٤ممم ٓ يتٕمٚمٛمف وٓ يٕمٛمؾ سمف -11 ـْ ُذيمر َّ ـْ َأفْمَٚمُؿ مِم ِف صُمؿَّ ))َوَُم سمر

ـَ اعمُْْجِرُِملَم ُُمٜمَتِ٘مُٛمقَن(( ٤م ُِم   (5)َأقْمَرَض قَمٜمَْٝم٤م إِٟمَّ

 

 :فــشمٜمٌٞم

وأيمثر  ،ويمٚمٝم٤م ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يٙمقن ظمٓمراً  ،إٓ اعمٙمره ،واخل٤مئػ ،واجل٤مد ،ٓ ومرق ذم مجٞمع هذه اًمٜمقاىمض سملم اهل٤مزل
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 .ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن حيذره٤م وخي٤مف ُمٜمٝم٤م قمغم ٟمٗمًف ،ُم٤م يٙمقن وىمققم٤مً 

 ٕم٤ٌمدة اًم - 2

 :شمٕمريػ اًمٕم٤ٌمدة :أوًٓ 

 ،.وـمريؼ ُمٕمٌد إذا ذًمٚمتف إىمدام ،ُمذًمؾ :أي .سمٕمػم ُمٕمٌد :ي٘م٤مل .اًمذل واخلْمقع :ًمٖم٦م

 ،واًمذل ،اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمؾ ُم٤م حيٌف اهلل ويرو٤مه ُمـ إىمقال وإقمامل اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م ُمع يمامل اعمح٦ٌم :ذقم٤مً 

 .واًمؼماءة مم٤م يٜم٤مذم ذًمؽ ويْم٤مده ،واخلْمقع

وقمغم هذا وم٤مًمٕم٤ٌمدة هبذا  ،ٓؿمتامًمف قمغم اعمراد سم٤مًمٕم٤ٌمدة سمال زي٤مدة وٓ ٟم٘مص ،شمٕمريٗم٤ًم ضم٤مُمٕم٤ًم ُم٤مٟمٕم٤مً  ومٞمٙمقن سمذًمؽ

ِٙمل َوحَمَْٞم٤مَي  :يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،شمِمٛمؾ مجٞمع ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة اعمختٚمٗم٦م ومٝمل ،اعمٗمٝمقم هل اًمديـ يمٚمف ًُ ))ىُمْؾ إِنَّ َصاليِت َوُٟم

ِٚمِٛملَم((َومَم٤َميِت هللَِِّ َربر اًْمَٕم٤معمَلَِم ٓ َذِ  ًْ ُل اعمُْ  .(1)يَؽ ًَمُف َوسمَِذًمَِؽ ُأُِمْرُت َوَأَٟم٤م َأوَّ

 -:أريم٤من اًمٕم٤ٌمدة :صم٤مٟمٞم٤مً 

 ًمٚمٕم٤ٌمدة ريمٜم٤من:

وم٢مٟمف وطمده ؾمٌح٤مٟمف هق  ،وهذا ٓ يٙمقن إٓ هلل وطمده ،يمامل احل٥م اًمذي هق همٞمتف وُمٜمتٝم٤مه :اًمريمـ إول

٤ًٌّم هللَِِّ((:٤مممي٘مقل شمٕم ،وأُم٤م ُم٤م ؾمقه وم٢مٟمف حي٥م ًمٕمٚمؾ وأهمراض ،اعمحٌقب ًمذاشمف ـَ آَُمٜمُقا َأؿَمده طُم ِذي  :^وي٘مقل  ،(2)))َواًمَّ

 ،وأن حي٥م اًمٕمٌد ٓ حيٌف إٓ هلل ،أن يٙمقن اهلل ورؾمقًمف أطم٥م إًمٞمف مم٤م ؾمقامه٤م :صمالث ُمـ وضمدهـ وضمد طمالوة اإليامن»

 .(3)شيمام يٙمره أن ي٘مذف ذم اًمٜم٤مر ،وأن يٙمره أن يرضمع إمم اًمٙمٗمر سمٕمد أن أٟم٘مذه اهلل ُمٜمف

ومٞمتْمٛمـ شم٘مديؿ  ،احل٤مًم٦م هذه ٓ يٙمقن إٓ اهلل شمٕم٤مممووهق  ،واعمراد سمف هم٤ميتف وُمٜمتٝم٤مه .اًمذل اخلْمقع :اًمث٤مين اًمريمـ

يمام ىم٤مل  ،ىمدم ُمراد اهلل ورؾمقًمف ،هقوم٢مذا شمٕم٤مرض ُمراد اهلل ورؾمقًمف وُمر ٟمٗمًف أو هقاه وٟمح ،ُم٤م ذقمف اهلل قمغم ُم٤م ؾمقاه

ٚمرُٛمقا ))وَمال َوَرسمرَؽ ٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن طَمتَّك حُيَ  :شمٕم٤ممم ًَ ِٝمْؿ طَمَرضًم٤م مِم٤َّم ىَمَْمْٞم٧َم َوُي ًِ ُٛمقَك ومِٞماَم ؿَمَجَر سَمْٞمٜمَُٝمْؿ صُمؿَّ ٓ جَيُِدوا ذِم َأٟمُٗم ٙمر
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ِٚمٞماًم(( ًْ ٌَُٝمْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ(( :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،(1)شَم ٌَُٝمْؿ ومِْتٜم٦ٌَم َأْو ُيِّمٞم ـْ َأُْمِرِه َأْن شُمِّمٞم ـَ خُي٤َمًمُِٗمقَن قَم ِذي  .(2)))وَمْٚمَٞمْحَذِر اًمَّ

 :ذوط اًمٕم٤ٌمدة :صم٤مٟمٞم٤مً 

وسمذل اجلٝمد ذم أن  ،شمرك اًمتٙم٤مؾمؾ واًمتقاين قمـ اُمتث٤مل إُمر واًمٜمٝمل :وُمٕمٜم٤مه ،اًمنمط إول: صدق اًمٕمزيٛم٦م

ـَ َآَُمٜمُقا مِلَ شَمُ٘مقًُمقَن َُم٤م ٓ شَمْٗمَٕمُٚمقَن يَمؼُمَ َُمْ٘مًت٤م قِمٜمَْد اهللَِّ أَ  :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ،فًميٙمـ ومٕمٚمف ُمّمدىم٤ًم ًم٘مق ِذي ٤َم اًمَّ ْن شَمُ٘مقًُمقا َُم٤م ٓ ))َي٤م َأهيه

  .(3)شَمْٗمَٕمُٚمقَن((

ومٞمٙمقن  ،وٓ خيْمع إٓ ًمف ،سم٠من ٓ يٕمٌد ؾمقاه ،ودمريده٤م قمام ؾمقاه ؾمٌح٤مٟمف ،اًمنمط اًمث٤مين: إظمالص اًمٜمٞم٦م هلل

ِٙمل َوحَمَْٞم٤مَي َومَم٤َميِت هللَِِّ َربر اًْمَٕم٤معمَلَِم(( :يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،قمٛمٚمف يمٚمف هلل ًُ ))َوَُم٤م  :وىم٤مل ضمؾ ؿم٠مٟمف ،(4)))ىُمْؾ إِنَّ َصاليِت َوُٟم

ـَ طُمٜمََٗم٤مَء(( ي ٌُُدوا اهللََّ خُمِْٚمِّملَم ًَمُف اًمدر َّٓ ًمَِٞمْٕم  .(5)ُأُِمُروا إِ

 ،سم٠من شمٙمقن إىمقال إقمامل اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م ُمقاوم٘م٦م عم٤م أُمر اهلل سمف أو هنك قمٜمف .اًمنمط اًمث٤مًم٨م: ُمقاوم٘م٦م اًمنمع

ٌَْتِغ هَمػْمَ اإِلؾْمالمِ  :يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ـْ َي (( ))َوَُم ـَ ي ـَ اخْل٤َمِهِ ٌََؾ ُِمٜمُْف َوُهَق ذِم أظِمَرِة ُِم ـْ ُيْ٘م  :وىمقًمف ضمؾ ضمالًمف ،(6)ِديٜم٤ًم وَمَٚم

ـِ َُم٤م مَلْ َي٠ْمَذْن سمِِف اهللَُّ(( ي ـَ اًمدر قُمقا هَلُْؿ ُِم يَم٤مُء َذَ  .(7)))َأْم هَلُْؿ ُذَ

 .قلواًمنمـم٤من اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ذـم٤من ذم اًم٘مٌ ،وم٤مًمنمط إول ذط ذم وضمقد اًمٕم٤ٌمدة

 -:أمهٞم٦م اًمٕم٤ٌمدة :راسمٕم٤مً 

 :وشمتٌلم أمهٞمتٝم٤م سم٤مًمقضمقه اًمت٤مًمٞم٦م
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َـّ  :يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،اًمتل ظمٚمؼ اخلٚمؼ هل٤م ،واعمروٞم٦م ًمف ،أهن٤م اًمٖم٤مي٦م اعمحٌقسم٦م هلل شمٕم٤ممم -1 ))َوَُم٤م ظَمَٚمْ٘م٧ُم اجْلِ

ٌُُدوِن(( َّٓ ًمَِٞمْٕم  .ومٝمل اًمٖم٤مي٦م ُمـ ظمٚمؼ اخلٚمؼ (1)َواإِلٟمَس إِ

ٌُقا  :٤مٟمفوم٘م٤مل ؾمٌح ،أٟمف أرؾمؾ اًمرؾمؾ هب٤م -2
ٌُُدوا اهللََّ َواضْمَتٜمِ ًٓ َأِن ُاقْم ٦ٍم َرؾُمق ))َوًَمَ٘مْد سَمَٕمْثٜم٤َم ذِم يُمؾر ُأُمَّ

ٌُُدوِن(( :وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف ،(2)اًمٓم٤َّمهُمقَت(( َّٓ َأَٟم٤م وَم٤مقْم َّٓ ُٟمقطِمل إًَِمْٞمِف َأٟمَُّف ٓ إًَِمَف إِ ـْ َرؾُمقٍل إِ ٌِْٚمَؽ ُِم ـْ ىَم   ،(3)))َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِم

ٌُْد َرسمََّؽ طَمتَّك َي٠ْمشمَِٞمَؽ اًْمَٞمِ٘ملُم(( :يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،أًمزم هب٤م رؾمقًمف طمتك اعمقت أٟمف أًمزم هب٤م -3   ،(4)))َواقْم

ٌرُحقَٟمُف َوًَمُف  :وم٘م٤مل ،وصػ ُمالئٙمتف وأٟمٌٞم٤مءه هب٤م -4 ًَ ٤ٌَمَدشمِِف َوُي ـْ قِم وَن قَم َتْٙمؼِمُ ًْ ـَ قِمٜمَْد َرسمرَؽ ٓ َي ِذي ))إِنَّ اًمَّ

ُجُدوَن(( ًْ  .(5)َي

٤ٌَمَديِت ؾَمَٞمْدظُمُٚمقَن  :قمٜمٝم٤م سم٘مقًمفذم اعمًتٙمؼميـ  -5 ـْ قِم وَن قَم َتْٙمؼِمُ ًْ ـَ َي ِذي ))َوىَم٤مَل َرسمهُٙمُؿ اْدقُمقيِن َأؾْمَتِج٥ْم ًَمُٙمْؿ إِنَّ اًمَّ

)) ـَ  .(6)ضَمَٝمٜمََّؿ َداظِمِري

ـَ َيْٛمُِمقَن قَمغَم إَْرِض َهْقًٟم٤م  :وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ،ٟمٕم٧م صٗمقة ظمٚم٘مف سم٤مًمٕمٌقدي٦م ًمف -6 ِذي ـِ اًمَّ مْحَ ٤ٌَمُد اًمرَّ ٌَُٝمُؿ ))َوقِم َوإَِذا ظَم٤مـَم

 .(7)اجْل٤َمِهُٚمقَن ىَم٤مًُمقا ؾَمالًُم٤م((

ٌِْدِه  :وم٘م٤مل ضمؾ ؿم٠مٟمف ذم اإلهاء ،سم٤مًمٕمٌقدي٦م ذم أيمٛمؾ أطمقاًمف ^ٟمٕمتف ًمٜمٌٞمف حمٛمد  -7 ى سمَِٕم ِذي َأْهَ ٌَْح٤مَن اًمَّ ))ؾُم

ٌِْدِه َُم٤م َأْوطَمك(( :وىم٤مل ذم اإلحي٤مء ،(8)ًَمْٞماًل َّ(( ٌُْد اهللَِّ َيْدقُمقُه  :اًمدقمقةوىم٤مل ذم ُم٘م٤مم  ،(9)))وَم٠َمْوطَمك إمَِم قَم ُف عم٤ََّم ىَم٤مَم قَم ))َوَأٟمَّ

                                                                                                                                                                             

 .56ؾمقرة اًمذاري٤مت آي٦م:  (1)

 .36ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م:  (2)

 .25ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء آي٦م:  (3)

 .99ؾمقرة احلجر آي٦م:  (4)

 .216ؾمقرة إقمراف آي٦م:  (5)

 .61ؾمقرة هم٤مومر آي٦م:  (6)

 . 63ؾمقرة اًمٗمرىم٤من آي٦م:  (7)

 .1ؾمقرة اإلهاء آي٦م:  (8)

 .19ؾمقرة اًمٜمجؿ آي٦م:  (9)
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ًٌَدا((
ـْ  :وىم٤مل ذم ُم٘م٤مم اًمتحدي ،(1)يَم٤مُدوا َيُٙمقُٟمقَن قَمَٚمْٞمِف ًمِ قَرٍة ُِم ًُ ٌِْدَٟم٤م وَم٠ْمشُمقا سمِ ًْمٜم٤َم قَمغَم قَم ))َوإِْن يُمٜمُتْؿ ذِم َرْي٥ٍم مِم٤َّم َٟمزَّ

 .(2)ُِمْثِٚمِف((

 :شمقطمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت :اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م

 :ُمٕمٜمك شمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت :أوًٓ 

يمام ضم٤مءت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وؾمٜم٦م اعمّمٓمٗمك قمٚمٞمف أومْمؾ اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ قمغم ُم٤م  ،هق اإليامن سم٠مؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف

ٌء وَ  :وُمـ همػم شمٙمٞمٞمػ وٓ متثٞمؾ قمغم طمد ىمقًمف شمٕم٤ممم ،يٚمٞمؼ سمام هلل ؾمٌح٤مٟمف ُمـ همػم شم٠مويؾ وٓ شمٕمٓمٞمؾ ُهَق ))ًَمْٞمَس يَمِٛمْثِٚمِف َرْ

ٌَِّمػُم(( ِٛمٞمُع اًم ًَّ ك سمام وصػ وؾمٛمك سمف ٟمٗمًف ذم ومٞمقصػ ويًٛمّ  ،ف ؾمٛمٞمع سمّمػمٟمومٜمٗمك أن يامصمٚمف رء وأصم٧ٌم أ ،(3)اًم

وٓ أطمد سمٕمد  ،ٕٟمف ٓ أطمد أقمٚمؿ سم٤مهلل ُمـ اهلل :وٓ يتج٤موز اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،^وسمام ؾمامه ووصٗمف سمف رؾمقل اهلل  ،يمت٤مسمف

 .^اهلل أقمٚمؿ سم٤مهلل ُمـ رؾمقل اهلل 

 :أصم٤مر اًمؽمسمقي٦م ًمتقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت :صم٤مٟمٞم٤مً 

 .إن اإليامن سم٠مؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف قمغم اًمقضمف اًمذي أراده اهلل حي٘مؼ آصم٤مرًا طمًٜم٦م ذم شمٕم٤مُمؾ اإلٟم٤ًمن ُمع اخل٤مًمؼ واخلٚمؼ

 :ومٗمل شمٕم٤مُمؾ اًمٕمٌد ُمع رسمف -أ

ومف سمرسمف وقمٔمٛمتف وم٢من ذًمؽ يٕمر :إذا قمرف اًمٕمٌد أؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف وقمرف ُمدًمقٓهت٤م قمغم اًمقضمف اًمّمحٞمح -1

 .وخي٤مومف ويرضمقه ويتيع إًمٞمف ،ومٞمخْمع وخيِمع ًمف

وأٟمف يًٛمع  ،وأٟمف اًم٘مقي اًم٘م٤مدر اًمٗمٕم٤مل عم٤م يريد ،وأٟمف يٖمْم٥م إذا قُميص ،وإذا قمٚمؿ أن رسمف ؿمديد اًمٕم٘م٤مب -2

 .وم٢من ذًمؽ حيٛمٚمف قمغم ُمراىم٦ٌم اهلل واخلقف ُمٜمف وآسمتٕم٤مد قمـ ُمٕم٤مصٞمف :ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رءو ،ويرى ويٕمٚمؿ يمؾ رء

وم٢من ذًمؽ  ،ويٖمٗمر اًمذٟمقب ويتقب قمغم ُمـ شم٤مب ،يٗمرح سمتقسم٦م قمٌده ،وإذا قمٚمؿ أن اهلل همٗمقر رطمٞمؿ همٜمل يمريؿ -3

 .وقمغم قمدم اًم٘مٜمقط ُمـ رمحتف ،وحيٛمٚمف قمغم طمًـ اًمٔمـ سمرسمف ،حيٛمٚمف قمغم اًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر

 :وذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع اخلٚمؼ -ب

                                                                                                                                                                             

 .19ؾمقرة اجلـ آي٦م:  (1)

 .23ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م:  (2)

 .11ًمِمقرى آي٦م: ؾمقرة ا (3)
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وأٟمف يٜمت٘مؿ ُمـ اًمٔمٚمٛم٦م واًمٓمٖم٤مة  ،واًمٕمدوان وأٟمف ٓ حي٥م اًمٔمٚمؿ واًمٌٖمل ،إذا قمٚمؿ أن اهلل هق احلٙمؿ اًمٕمدل

 .واخلٞم٤مٟم٦م ًمٚمخٚمؼ ،واًمٌٖمل واًمٗم٤ًمد ،وم٢مٟمف يٙمػ قمـ اًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان ،واعمٗمًديـ
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 اًمتقطمٞمد يْم٤مدُم٤م 

 :اًمنمك :اًمٗمرع إول

 :اًمتحذير ُمـ اًمنمك :أوًٓ 

وىمد وصٗمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف  ،وضمؾوًمٞمس هٜم٤مك ذٟم٥م أقمٔمؿ ُمٜمف ُيٕمَم سمف اهلل قمز  ،وأُمره قمٔمٞمؿ ،ف ضمًٞمؿاًمنمك ظمٓمٌُ 

َك ًَمُٔمْٚمٌؿ قَمٔمِٞمٌؿ(( :وشمٕم٤ممم سم٤مًمٔمٚمؿ ذم ىمقًمف ْ وىمد ضمٕمؾ اهلل ُمـ  ،واًمقصػ سمذًمؽ ُمـ أضمؾ زي٤مدة اًمتحذير ُمٜمف ،(1)))إِنَّ اًمنمر

يمِ  :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وىمع ذم هذا اًمذٟم٥م ُمـ ذ اًمؼمي٦م ـْ َأْهِؾ اًْمِٙمَت٤مِب َواعمُْنْمِ ـَ يَمَٗمُروا ُِم ِذي لَم ذِم َٟم٤مِر ضَمَٝمٜمََّؿ ))إِنَّ اًمَّ

٦ِم(( يَّ ـَ ومِٞمَٝم٤م ُأْوًَمِئَؽ ُهْؿ َذه اًْمؼَمِ وذًمؽ سم٤مًمٕمٛمؾ  ،قمّمٛم٦م اًمدم واعم٤مل قمغم اًمؼماءة ُمـ اًمنمك ^وىمد رشم٥م اًمٜمٌل  ،(2)ظَم٤مًمِِدي

ا وم٢من ومٕمٚمق :أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إًمف إٓ اهلل» :^وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ،صًمسم٤مًمِمٝم٤مدشملم وهل اًمتقطمٞمد اخل٤م

 .(3)شذًمؽ قمّمٛمقا ُمٜمل دُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿ إٓ سمح٘مٝم٤م

  :أٟمقاع اًمنمك :صم٤مٟمٞم٤مً 

 .وؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝمام سم٢مجي٤مز ،وأُم٤م أظمر ومٝمق اًمنمك إصٖمر ،أُم٤م أقمٔمٛمٝمام وم٤مًمنمك إيمؼم :ًمنمك ٟمققم٤منا

 :اًمنمك إيمؼم :اًمٜمقع إول -

 :شمٕمريٗمف -أ 

ٜم٤مك أطمدًا يدقمك أو يًتٖم٤مث سمف أو يٚمج٠م إًمٞمف ُمـ دون اهلل وم٘مد ومٛمـ اقمت٘مد أن ه ،هق اخت٤مذ همػم اهلل ُمع اهلل إهل٤ًم ُمٕمٌقداً 

 .ٕٟمف سف ُم٤م يًتح٘مف اخل٤مًمؼ ًمٌٕمض ظمٚم٘مف :أذك

 :أٟمقاع اًمنمك إيمؼم-ب 

                                                                                                                                                                             

 .13ي٦م: آؾمقرة ًم٘مامن  (1)

 .6ؾمقرة اًمٌٞمٜم٦م آي٦م:  (2)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (3)
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 :ذك اًمدقم٤مء -1

ومٛمـ سف ُمٜمٝمام ؿمٞمئ٤ًم ًمٖمػم  ،(2)أو قم٤ٌمدة ،(1)ُم٠ًمًم٦مدقم٤مء ؾمقاء يم٤من اًمدقم٤مء  ،وهق دقم٤مء همػم اهلل سمام ٓ جيقز إٓ هلل

٤ٌَمَديِت ؾَمَٞمْدظُمُٚمقَن  :ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف ،ذك سم٤مهللاهلل وم٘مد أ ـْ قِم وَن قَم َتْٙمؼِمُ ًْ ـَ َي ِذي ))َوىَم٤مَل َرسمهُٙمُؿ اْدقُمقيِن َأؾْمَتِج٥ْم ًَمُٙمْؿ إِنَّ اًمَّ

)) ـَ  .وأوضم٥م اًمٜم٤مر عمـ سف هذه اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػمه ،وذم هذه أي٦م ضمٕمؾ اهلل اًمدقم٤مء ُمـ اًمٕم٤ٌمدة ،(3)ضَمَٝمٜمََّؿ َداظِمِري

 :اًم٘مّمدذك اًمٜمٞم٦م و -2

 ،هذا اًمٜمقع ^وىمد سملم اًمٜمٌل  ،وهق ىمّمد اًمٕمٌد سمٕمٛمٚمف همػم اهلل ُمٓمٚم٘م٤مً  ،وهق ُمـ اًمنمك ذم آقمت٘م٤مد دون اًمٕمٛمؾ

وإٟمام  ،إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت» :^ىم٤مل رؾمقل اهلل  :وذيمر أُمثٚم٦م قمٚمٞمف ذم طمدي٨م أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب طمٞم٨م ىم٤مل

وُمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف ًمدٟمٞم٤م يّمٞمٌٝم٤م أو  ،رؾمقًمف ومٝمجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمفومٛمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف إمم اهلل و ،ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى

ذم فم٤مهره واطمد وًمٙمـ اظمتٚمػ ذم سم٤مـمٜمف ومام يم٤من اًمٕمٛمؾ أن  ^ومٌلم اًمٜمٌل  ،(4)شاُمرأة يٜمٙمحٝم٤م ومٝمجرشمف إمم ُم٤م ه٤مضمر إًمٞمف

 .وُم٤م يم٤من ًمٖمػمه ومٝمق ًمٖمػمه ،سم٤مـمٜمف هلل ومٝمق هلل

ْٟمَٞم٤م َوِزيٜمََتَٝم٤م ُٟمَقفر إًَِمْٞمِٝمْؿ  :٤م سم٘مقًمف شمٕم٤ممموىمد أووح اهلل قم٘مقسم٦م ُمـ يم٤من ُمريدًا سمٕمٛمٚمف اًمدٟمٞم ـْ يَم٤مَن ُيِريُد احْلََٞم٤مَة اًمده ))َُم

َّٓ اًمٜم٤َّمُر َوطَمٌَِط ُمَ  ـَ ًَمْٞمَس هَلُْؿ ذِم أظِمَرِة إِ ِذي قَن ُأْوًَمِئَؽ اًمَّ ًُ ٌَْخ ٤م َصٜمَُٕمقا ومِٞمَٝم٤م َوسَم٤مـمٌِؾ َُم٤م يَم٤مُٟمقا َأقْماَمهَلُْؿ ومِٞمَٝم٤م َوُهْؿ ومِٞمَٝم٤م ٓ ُي

 .(5)َيْٕمَٛمُٚمقَن((

 :ذك اًمٓم٤مقم٦م -3

وؾم٥ٌم يمقٟمف ذيم٤ًم أن  ،ومٞم١مظمذ طمٙمؿ اخلٚمؼ يم٤مٕظمذ سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم ،وهق ُم٤ًمواة همػم اهلل سم٤مهلل ذم اًمتنميع واحلٙمؿ

َّٓ هللَِِّ(( :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،إُمر واحلٙمؿ ُمـ ظمّمقصٞم٦م اهلل ومٛمـ أُمر ،(1)))َأٓ ًَمُف اخْلَْٚمُؼ َوإَُْمُر(( :وىم٤مل ،(6)))إِِن احْلُْٙمُؿ إِ

                                                                                                                                                                             

 دقم٤مء اعم٠ًمًم٦م هق ـمٚم٥م اًمٜمٗمع أو دومع اًمي. (1)

 دقم٤مء اًمٕم٤ٌمدة اعم٘مّمقد ُمٜمف اًمذل واخلْمقع وآٟمٙم٤ًمر سملم يدي اهلل. (2)

 .61ؾمقرة هم٤مومر آي٦م:  (3)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (4)

 .16 - 15ؾمقرة هقد أيت٤من:  (5)

 .57ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م:  (6)
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وىمد ضم٤مء قمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ أٟمف  ،يمؾ ُمـ اعمنمع واعمنمع ًمف رسم٠مُمر أو أشمك سمنمع ُمـ همػم اهلل وشمٌٕمف همػمه قمٚمٞمف وم٘مد يمٗم

ـْ ُدوِن اهللَِّ(( :ي٘مرأ هذه أي٦م ^ؾمٛمع اًمٜمٌل  ٤ٌَمهَنُْؿ َأْرسَم٤مسًم٤م ُِم ٤ٌَمَرُهْؿ َوُرْه َُذوا َأطْم  ،إٟم٤م ًمًٜم٤م ٟمٕمٌدهؿ :وم٘م٤مل ًمف ،(2)))اختَّ

 .(3)شومتٚمؽ قم٤ٌمدهتؿ» :ىم٤مل ،سمغم :وم٘مٚم٧م ،ومتحٚمقٟمف ،وحيٚمقن ُم٤م طمرم اهلل ،ومتحرُمقٟمف ،ٞمس حيرُمقن ُم٤م أطمؾ اهللأًم»ىم٤مل

 :ذك اعمح٦ٌم -4

ومٛمـ سومٝم٤م ًمٖمػم اهلل وم٘مد اقمتدى قمغم طمؼ  ،واعمراد سم٤معمح٦ٌم هٜم٤م هل هم٤مي٦م احل٥م وُمٜمتٝم٤مه ،وهق حم٦ٌم همػم اهلل أو أؿمد

ـَ اًمٜم٤َّمِس ُمَ  :ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف ،اهلل ٌهقهَنُْؿ يَمُح٥مر اهللَِّ(())َوُِم
ـْ ُدوِن اهللَِّ َأٟمَداًدا حُيِ ـْ َيتَِّخُذ ُِم

واعمٕمٜمك أن اعمنميملم حيٌقن  ،(4)

وم٢من طمٌٝمؿ  :سمخالف اعم١مُمٜملم اعمقطمديـ ،يم٤محل٥م اًمذي جي٥م أن ٓ يٍمف إٓ هلل -اًماليت يتخذوهن٤م ٟمدًا هلل -ُمٕمٌقداهتؿ 

 .ٙم٤مومريـ عمٕمٌقداهتؿسمؾ إن طمٌٝمؿ هلل أؿمد ُمـ طم٥م اًم ،ٓ يٍمف إٓ هلل

 :ذك اخلقف -5

وٓ يٙمقن اخلقف ذيم٤ًم إٓ إذا يم٤من اخلقف ُمـ اًمٜمقع اًمذي ٓ جيقز أن يٍمف  ،وهق اخلِمٞم٦م ُمـ وىمقع اعمٙمروه

))وَمال  :ك همػمه ُمٕمفاذإأو  ،ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف حمذرًا ُمـ سف هذه اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػمه ،وهق هم٤مي٦م اخلقف وُمٜمتٝم٤مه ،إٓ هلل

 .(6)))وَمال خَتَِْمُقا اًمٜم٤َّمَس َواظْمَِمْقِن(( :وي٘مقل ،(5)إِْن يُمٜمُْتْؿ ُُم١ْمُِمٜملَِم(( خَت٤َموُمقُهْؿ َوظَم٤موُمقنِ 

 :ذك اًمتقيمؾ -6

واًمقاضم٥م قمغم اًمٕمٌد أن يٙمقن اقمتامده قمغم اهلل  ،وآقمتامد قمٚمٞمف ذم حتّمٞمؾ اعمٓم٤مًم٥م ،هق شمٗمقيض إُمر إمم همػم اهلل

                                                                                                                                                                                                          

 .54ؾمقرة إقمراف آي٦م:  (1)

 .31( ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م:2)

 ( أظمرضمف أمحد واًمؽمُمذي.3)

 .165( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: 4)

 .175( ؾمقرة آل قمٛمران آي٦م: 5)

 .44( ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م: 6)



  

153 

ْؾ قَمغَم احْلَلر اًمَِّذي ٓ َيُٛمقُت(( :وم٘م٤مل ،٤مًمتقيمؾ قمٚمٞمفوىمد أُمر اهلل سم ،وأن ٓ يٍمف هذه اًمٕم٤ٌمدة ًمٖمػمه ،وطمده  ،(1)))َوشَمَقيمَّ

ُٚمقا إِْن يُمٜمُتْؿ ُُم١ْمُِمٜملَِم(( :وىم٤مل وُمٗمٝمقُمف  ،وم٤مؿمؽمط ًمتح٘مؼ اإليامن ومٞمٝمؿ طمّمقل اًمتقيمؾ ُمٜمٝمؿ قمغم اهلل ،(2)))َوقَمغَم اهللَِّ وَمَتَقيمَّ

 .أهنؿ إن مل يتقيمٚمقا قمغم اهلل ومٚمٞمًقا سمٛم١مُمٜملم

 -:اًمنمك إصٖمر :٤ميناًمٜمقع اًمث

 ،وم٤مًمنمك ذم هٞمئ٦م اًمٕمٛمؾ هق اًمري٤مء ،اًمنمك إصٖمر هق شمًقي٦م همػم اهلل سم٤مهلل ذم هٞمئ٦م اًمٕمٛمؾ أو أىمقال اًمٚم٤ًمن

أو ُم٤م ؿم٤مء اهلل  ،ُم٤م ؿم٤مء اهلل وؿمئ٧م :واًمنمك ذم أىمقال اًمٚم٤ًمن هق إًمٗم٤مظ اًمتل ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمتًقي٦م سملم اهلل وهمػمه يم٘مقل

 .وذُمتل ،واًمٙمٕم٦ٌم ،(3)وسم٤مًمٕمقن ،اًمٜمٌلوِ  وَ  ،النوًمقٓ اهلل ووم ،وؿم٤مء اًمٜمٌل

 اًمٗمرق سملم أٟمقاع اًمنمك :صم٤مًمث٤مً 

 :يٗمؽمق اًمنمك إيمؼم قمـ إصٖمر سمثالصم٦م أُمقر ٟمذيمره٤م خمتٍمة قمغم اًمٜمحق أيت

 .اًمنمك إيمؼم خمرج ًمٚمٕمٌد ُمـ ُمٚم٦م اإلؾمالم سمخالف اًمنمك إصٖمر -1

 .ٓمؾ إٓ ُم٤م ظم٤مًمط أصٚمف أو همٚم٥م قمغم اًمٕمٛمؾأُم٤م إصٖمر ومال يٌ ،اًمنمك إيمؼم حُمٌط ًمألقمامل يمٚمٝم٤م -2

 .أُم٤م إصٖمر وم٢من ص٤مطمٌف ُمًٚمؿ ُمٕمّمقم اًمدم واعم٤مل ،اًمنمك إيمؼم حُيؾ اًمٜمٗمقس وإُمقال -3

 :سمٕمض اعمٔم٤مهر اًمنميمٞم٦م :اًمٗمرع اًمث٤مين

أن وٟمٔمرًا ًمٙمثرهت٤م وشمِمٕمٌٝم٤م وم٢مٟمٜم٤م راقمٞمٜم٤م  ،ر ُمٜمٝم٤مًمٚمنمك ُمٔم٤مهر يمثػمة ضمدًا حيًـ سم٤معمًٚمؿ أن يٕمٚمٛمٝم٤م ًمٞمحذره٤م وحيذّ 

 .سمحٞم٤مة اعمًٚمؿؿمديد يٙمقن احلدي٨م ًمٞمس قمـ يمؾ اعمٔم٤مهر اًمنميمٞم٦م اعمقضمقدة أن سمؾ قمـ سمٕمض اعمٔم٤مهر اًمتل هل٤م ُم٤ًمس 

 :اًمًحر :اعمٔمٝمر إول

 :شمٕمريٗمف -أ

ومتٜمع اًمرضمؾ  ،ومترض ،وشمٖمرق ،ومت٘متؾ -سم٢مذن اهلل-اًمًحر هق قمزائؿ ورىمك وقم٘مد شم١مصمر ذم اًم٘مٚمقب وإسمدان 

                                                                                                                                                                             

 .58( ؾمقرة اًمٗمرىم٤من آي٦م: 1)

 .23( ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م: 2)

 جل٤مهٚمٞم٦م.( اؾمؿ ًمّمٜمؿ ُمـ أصٜم٤مم ا3)
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 .قمـ أهٚمف وٟمحق ذًمؽ

 :٤مم اًمًحرأىمً -ب

 :ًمٚمًحر ىمًامن

 :ؾمحر طم٘مٞم٘مل :اًم٘مًؿ إول

  :ويِمٝمد هلذا ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ويٗمرق سمٛمٕمٜمك أٟمف ي١مصمر ذم اًمقاىمع ومٞم٘متؾ وهيٚمؽ
ِ
ىُمقَن سمِِف سَملْمَ اعمَْْرء ))وَمَٞمَتَٕمٚمَُّٛمقَن ُِمٜمُْٝماَم َُم٤م ُيَٗمرر

َّٓ سم٢ِمِْذِن اهللَِّ ـْ َأطَمٍد إِ ـَ سمِِف ُِم ي   (1)((َوَزْوضِمِف َوَُم٤م ُهْؿ سمَِْم٤مرر

 -ووضمف آؾمتدٓل ُمـ ضمٝمتلم:

 .سمٞم٤من اهلل ًمًحرهؿ أن ُمٜمف ُم٤م يٗمرق سملم اعمرء وزوضمف :اجلٝم٦م إومم

َّٓ سم٢ِمِْذِن  :وم٘م٤مل :أصم٧ٌم اهلل اًمير سمًحرهؿ إذا ؿم٤مء ؾمٌح٤مٟمف :اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ـْ َأطَمٍد إِ ـَ سمِِف ُِم ي ))َوَُم٤م ُهْؿ سمَِْم٤مرر

 .(2)اهللَّ((

 :وًمٚمًحر احل٘مٞم٘مل أٟمقاع ُمٜمٝم٤م

 ؾمحر اًمتٗمريؼ: -1

صمٜملم ؾمقاء يم٤من سملم اًمرضمؾ وأُمف أو أسمٞمف أو أظمٞمف أو صدي٘مف أو زوضمف أو اوهق ؾمحر يٕمٛمؾ سم٘مّمد اًمتٗمريؼ سملم 

 َوَزْوضِمِف(( :وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف :وىمد ورد ذم اًم٘مرآن ُم٤م يٌلم هذا اًمٜمقع ،ذيٙمف
ِ
ىُمقَن سمِِف سَملْمَ اعمَْْرء  .(3)))وَمَٞمَتَٕمٚمَُّٛمقَن ُِمٜمُْٝماَم َُم٤م ُيَٗمرر

 حر اعمح٦ٌم )اًمتقًم٦م(:ؾم -2

وم٘مد روى اسمـ  ،وىمد ضم٤مء ُم٤م يدل قمغم ذيمٞم٦م هذا اًمٗمٕمؾ ،وهق ؾمحر يٕمٛمؾ ُمـ أضمؾ حتٌٞم٥م اعمرأة إمم زوضمٝم٤م

 .(4)شإن اًمرىمك واًمتامئؿ واًمتقًم٦م ذك» :أٟمف ىم٤مل ^ُمًٕمقد قمـ اًمٜمٌل 

                                                                                                                                                                             

 112( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: 1)

 .112( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م:2)

 112( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: 3)

 ( أظمرضمف أمحد وأسمق داود.4)
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 :ؾمحر اًمتخٞمٞمؾ :اًم٘مًؿ اًمث٤مين

وىمد طمدث هذا اًمًحر ذم  ، همػم طم٘مٞم٘متٝم٤موهق ؾمحر يٗمٕمٚمف اًم٤ًمطمر ٕطمد اًمٜم٤مس ومػمى اعمًحقر إؿمٞم٤مء قمغم

ـْ َأًْمَ٘مك  :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف طمٙم٤مي٦م قمٜمٝمؿ ،ىمّم٦م ُمقؾمك ُمع ؾمحرة ومرقمقن َل َُم ٤م َأْن َٟمُٙمقَن َأوَّ ٤م َأْن شُمْٚمِ٘مَل َوإُِمَّ ))ىَم٤مًُمقا َي٤م ُُمقؾَمك إُِمَّ

ـْ ؾِمْحِرِهؿْ  ٞمَُّؾ إًَِمْٞمِف ُِم ٤ٌَمهُلُْؿ َوقِمِّمٞمهُٝمْؿ خُيَ َٕمك(( ىَم٤مَل سَمْؾ َأًْمُ٘مقا وَم٢مَِذا طِم ًْ ٤َم شَم  .(1)َأهنَّ

 :ُمقىمػ اًمنمع ُمـ اًم٤ًمطمر -ج

أُم٤م يمٗمره ومألن اًمٙم٤مومر يدقمل ُمٕمروم٦م اًمٖمٞم٥م ومٞم٘مقل عمـ أشم٤مه إذا قمٛمٚم٧م ُم٤م أُمرشمؽ سمف وم٢مٟمؽ  ،اًم٤ًمطمر يم٤مومر جي٥م ىمتٚمف

يمام أن اًمًحر ٓ حيّمؾ إٓ سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمِمٞم٤مـملم ُمـ  ،ويدقمل أيْم٤ًم قمٚمؿ ُم٤م ُم٣م ،ؾمتِمٗمك أو ؾمتحّمؾ قمغم ُمرادك

ـُ  :وىمد سملم اهلل يمٗمره سم٘مقًمف ،وٓ ئمٝمر أيْم٤ًم أصمره إٓ ُمع ُمـ يٙمٗمر سم٤مهلل ،دون اهلل اَم َٟمْح ـْ َأطَمٍد طَمتَّك َيُ٘مقٓ إِٟمَّ اَمِن ُِم ))َوَُم٤م ُيَٕمٚمر

 .(2)ومِْتٜم٦ٌَم وَمال شَمْٙمُٗمْر((

وصح قمـ ضمٜمدب  ،(3)أن اىمتٚمقا يمؾ ؾم٤مطمر وؾم٤مطمرة :أٟمف يمت٥م وأُم٤م ىمتٚمف ومٚمام ضم٤مء قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

وٓ  ،(5)سم٘متؾ ضم٤مري٦م ؾمحرهت٤م وم٘متٚم٧م ^وىمد أُمرت طمٗمّم٦م زوج اًمٜمٌل  ،(4)طمد اًم٤ًمطمر ضسم٦م سم٤مًمًٞمػ :ُمقىمقوم٤مً  أيْم٤مً 

 .يٕمرف هل١مٓء خم٤مًمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٙم٤من إمج٤مقم٤مً 

 :قمالُم٤مت يٕمرف هب٤م اًم٤ًمطمر -د

 :وهذه اًمٕمالُم٤مت هل ،إذا وضمدت قمالُم٦م واطمدة ُمـ اًمٕمالُم٤مت أشمٞم٦م ذم أطمد اعمٕم٤مجللم ومٝمق ؾم٤مطمر

 .واؾمؿ أُمف ُمـ همػم طم٤مضم٦م ًمذًمؽ ،ريض قمـ اؾمٛمفي٠ًمل اعم -1

 .ي٠مظمذ أصمرًا ُمـ آصم٤مر اعمريض يمثقب أو ُمٜمديؾ أو ؿمامغ أو ىمٛمٞمص أو ٟمٕمؾ أو ىمٌٕم٦م أو همػم ذًمؽ -2

ورسمام ًمٓمخ سمدُمف أُم٤ميمـ إمل ُمـ  ،أطمٞم٤مٟم٤ًم يٓمٚم٥م طمٞمقاٟم٤ًم سمّمٗم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ًمٞمذسمحف وٓ يذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف -3

                                                                                                                                                                             

 . 66 - 65( ؾمقرة ـمف أيت٤من: 1)

 .112( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: 2)

 ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري.3)

 ( أظمرضمف اًمؽمُمذي.4)

 ( أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعم١مـم٠م.5)
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  .أو يرُمل سمف ذم ُمٙم٤من ظمرب ،اعمريض

 .اًمٓمالؾمؿ يمت٤مسم٦م -4

 .شمالوة اًمٕمزائؿ واًمٓمالؾمؿ اًمٖمػم ُمٗمٝمقُم٦م -5

 .إقمٓم٤مء اعمريض طمج٤مسم٤ًم حيتقي قمغم ُمرسمٕم٤مت سمداظمٚمٝم٤م طمروف أو أرىم٤مم ُمقوققم٦م سمّمٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م -6

 .(احلج٦ٌم)ي٠مُمر اعمريض سم٠من يٕمتزل اًمٜم٤مس ومؽمة ُمٕمٞمٜم٦م ذم همروم٦م ٓ شمدظمٚمٝم٤م اًمِمٛمس ويًٛمٞمٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م  -7

 .ٜم٦م شمٙمقن هم٤مًم٤ًٌم أرسمٕملم يقُم٤مً أطمٞم٤مٟم٤ًم يٓمٚم٥م ُمـ اعمريض أٓ يٛمس ُم٤مء عمدة ُمٕمٞم -8

  .يٕمٓمل اعمريض أؿمٞم٤مء يدومٜمٝم٤م ذم إرض -9

 .يٕمٓمل اعمريض أوراىم٤ًم حيرىمٝم٤م ويتٌخر هب٤م -11

 .يتٛمتؿ سمٙمالم همػم ُمٗمٝمقم -11

 .أطمٞم٤مٟم٤ًم خيؼم اًم٤ًمطمر اعمريض سم٤مؾمٛمف وسم٤مؾمؿ سمٚمده وُمِمٙمٚمتف اًمتل ضم٤مء ُمـ أضمٚمٝم٤م -12

أو ذم ورق وي٠مُمر اعمريض  ،يٙمت٥م ًمٚمٛمريض طمرووم٤ًم ُم٘مٓمٕم٦م ذم طمج٤مب أو ذم ـمٌؼ ُمـ اخلزف إسمٞمض -13

 .سم٢مذاسمتف وذسمف

 :اًمٜمنمة :اعمٔمٝمر اًمث٤مين

 :شمٕمريٗمف -أ

 .هل طمؾ اًمًحر قمـ اعمًحقر

 :أٟمقاع اًمٜمنمة -ب

ووم٘مد ورد اًمٜمٝمل قمـ هذا ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر أن  ،وهق طمؾ اًمًحر قمـ اعمًحقر سمًحر ُمثٚمف ،حمرم :اًمٜمقع إول -

 .(1)شٞمٓم٤منهل ُمـ قمٛمؾ اًمِم» :وم٘م٤مل ،ؾمئؾ قمـ اًمٜمنمة ^رؾمقل اهلل 

 :وهذا اًمٜمقع حيّمؾ سم٠مطمد أُمريـ ،ضم٤مئز :اًمٜمقع اًمث٤مين -

قمٜمدُم٤م  ^ويدل قمغم هذا ُم٤م طمّمؾ ًمٚمٜمٌل  ،وهذا أسمٚمغ إدوي٦م وأقمجٚمٝم٤م ٟمٗمٕم٤مً  ،اؾمتخراج اًمًحر وإسمٓم٤مًمف -1

                                                                                                                                                                             

 ( رواه أمحد.1)
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رسمف أن يدًمف  ^وم٠ًمل اًمٜمٌل » ،ذم سمئر (2)وضمػ ـمٚمٕم٦م ذيمر (1)وووع اًمًحر ذم ُمِمط ُمِم٤مـمف ،ؾمحره ًمٌٞمد سمـ إقمّمؿ

  .(3)شومٚمام اؾمتخرضمف ذه٥م ُم٤م سمف طمتك يم٠مٟمام ٟمِمط ُمـ قم٘م٤مل ،ومدًمف قمٚمٞمٝمـقمٚمٞمف 

وذًمؽ إُم٤م سم٤مًم٘مراءة قمغم اعمًحقر أو اًم٘مراءة ذم ُم٤مء  ،طمؾ اًمًحر سم٤مٕدقمٞم٦م واًمرىمك اعم٤ٌمطم٦م ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م -2

  .صمؿ يٖمتًؾ اعمًحقر سمذًمؽ أو يّم٥م قمغم رأؾمف وم٘مط ،ومٞمف ؾمٌع ورىم٤مت ؾمدر ُمٓمحقٟم٦م سملم طمجريـ

 :اًمٙمٝم٤مٟم٦م :ًم٨ماعمٔمٝمر اًمث٤م

 :شمٕمريػ اًمٙمٝم٤مٟم٦م -أ

 .ادقم٤مء قمٚمؿ ُم٤م ذم اعمًت٘مٌؾ وُم٤م ذم اًمْمٛمػم :اًمٙمٝم٤مٟم٦م

وطمٞم٨م يم٤مٟمقا يًؽمىمقن اًمًٛمع ىمٌؾ ٟمزول اًم٘مرآن ومٚمام  ،واًمٙم٤مهـ يًتٕملم سم٤مًمِمٞمٓم٤من واجلـ ذم ادقم٤مء ُمٕمروم٦م اًمٖمٞم٥م

٤م  :ُم١مُمٜمل اجلـ  ومٞم٘مقل ؾمٌح٤مٟمف قمـ ،ٟمزل اًم٘مرآن ـمردوا قمـ ُم٘م٤مقمد اًمًٛمع اًمتل يم٤مٟمقا ي٘مٕمدوهن٤م ُمـ اًمًامء ))َوَأٟمَّ

ْٛمعِ  ًَّ ٤ًٌم َوَأٟم٤َّم يُمٜم٤َّم َٟمْ٘مُٕمُد ُِمٜمَْٝم٤م َُمَ٘م٤مقِمَد ًمِٚم اَمَء وَمَقضَمْدَٟم٤مَه٤م ُُمِٚمَئ٧ْم طَمَرؾًم٤م ؿَمِديًدا َوؿُمُٝم ًَّ ٜم٤َم اًم ًْ َتِٛمِع أَن جَيِْد ًَمُف ؿِمَٝم٤مسًم٤م  عمََ ًْ ـْ َي وَمَٛم

 .(4)َرَصًدا((

 :ُمقىمػ اًمنمع ُمـ اًمٙم٤مهـ -ب

  :ُمٜمٝم٤م ،اًمٙم٤مهـ يم٤مومر ُمـ وضمقه

))ُيِريُدوَن َأْن َيَتَح٤ميَمُٛمقا إمَِم اًمٓم٤َّمهُمقِت َوىَمْد ُأُِمُروا َأْن َيْٙمُٗمُروا سمِِف  :أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ؾمامه ـم٤مهمقشم٤ًم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم -1

ًٓ سَمِٕمٞمًدا(( ُٝمْؿ َوال ْٞمَٓم٤مُن َأْن ُيِْمٚمَّ  .(6)وهذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم اعمتح٤ميمٛملم إمم يم٤مهـ ضمٝمٞمٜم٦م (5)َوُيِريُد اًمِمَّ

                                                                                                                                                                             

 ج ُمـ اًمٙمت٤من طملم جيذب ًمٞمٛمتد ويٓمقل.( ُم٤م خير1)

 ( وقم٤مء اًمٓمٚمع وهمِم٤مؤه إذا ضمػ.2)

 ( رواه اًمٌخ٤مري.3)

 .9،8( ؾمقرة اجلـ أيت٤من 4)

 .61( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م: 5)

 ( وىمٞمؾ أهن٤م ٟمزًم٧م ذم يمٕم٥م سمـ إذف وىمٞمؾ همػم ذًمؽ.6)
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قص ذم شمٙمٗمػم ُمـ صدىمف ذم ادقم٤مئف ًمٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ومٙمٞمػ طم٤مل اًمٙم٤مهـ اعمدقمل ًمذًمؽ اًمٕمٚمؿ ومٝمق وردت ٟمّم -2

وم٘مد يمٗمر  ،ُمـ أشمك قمراوم٤ًم أو يم٤مهٜم٤ًم ومّمدىمف سمام ي٘مقل» :ُمرومققم٤مً  ُم٤م رواه أسمق هريرة  :وُمـ ذًمؽ ،أومم سمفأؿمد يمٗمرًا و

 .(1)ش^سمام أٟمزل قمغم حمٛمد 

 :طمٙمؿ إشمٞم٤من اًمٙمٝم٤من -ج

 :أرسمع طم٤مٓت ُمـ أشمك اًمٙم٤مهـ ُمـ ٓ خيٚمق

ومٝمذا هق اعمٓمٚمقب ذقم٤ًم  ،وحتذيره ُمـ صٜمٞمع ومٕمٚمف وسمٞم٤من يمٗمره ،أن ي٠مشمٞمف ُٕمره سم٤معمٕمروف وهنٞمف قمـ اعمٜمٙمر -1

 ،وم٢من مل يًتٓمع ومٌٚم٤ًمٟمف :ُمـ رأى ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمرًا ومٚمٞمٖمػمه سمٞمده» :وىمد ورد ذم احلدي٨م اعمرومقع ،واًمقاضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ

 .(2)شوم٢من مل يًتٓمع ومٌ٘مٚمٌف وذًمؽ أوٕمػ اإليامن

وأٟمف يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ومٝمذه احل٤مًم٦م يمٗمر سم٤مهلل قمز  ،أن ي٠مشمٞمف ًمدومع ض أو ضمٚم٥م ٟمٗمع ُمع اقمت٘م٤مده صدق اًمٙم٤مهـ -2

ُمـ أشمك قمراوم٤ًم أو يم٤مهٜم٤ًم ومّمدىمف سمام ي٘مقل وم٘مد يمٗمر سمام أٟمزل قمغم » :ىم٤مل ^وىمد ضم٤مء قمـ أيب هريرة أن رؾمقل اهلل  ،وضمؾ

 .(3)ش^حمٛمد 

ـ ًمٙمقٟمف ي٠مظمذ اًمٕمٚمؿ قمـ اجلـ اًمذيـ يًؽمىمقن أن ي٠مشمٞمف ًمدومع ضر أو ضمٚم٥م ٟمٗمع ويٕمت٘مد صدق اًمٙم٤مه -3

ُمـ أشمك قمراوم٤ًم »:ىم٤مل ^وىمد روت طمٗمّم٦م أن رؾمقل  ،ومٝمذا اًمٗمٕمؾ ٓ جيقز ،اًمًٛمع ٓ أن هذا اًمٙم٤مهـ يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م

 .(4)شوم٠ًمًمف قمـ رء مل شم٘مٌؾ ًمف صالة أرسمٕملم يقُم٤مً 

ع اًمٗمْمقزم أو ًمٚمزي٤مرة وٟمحق وإٟمام أراد احلْمقر وم٘مط إُم٤م عمجرد اإلـمال ،أن ي٠مشمٞمف ٓ ًمدومع ٍض أو ضمٚم٥م ٟمٗمع -4

 :وذم أي٦م ،ٕٟمف يٛمتٜمع قمغم اعمًٚمؿ اجلٚمقس ُمع إؿمخ٤مص اًمذيـ حي٤مدون اهلل ورؾمقًمف ،ومٝمذا اًمٗمٕمؾ أيْم٤ًم ٓ جيقز ،ذًمؽ

َتْٝمَزُأ هِب٤َم وَمال شمَ  ًْ َل قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ذِم اًْمِٙمَت٤مِب َأْن إَِذا ؾَمِٛمْٕمُتْؿ آَي٤مِت اهللَِّ ُيْٙمَٗمُر هِب٤َم َوُي ْ٘مُٕمُدوا َُمَٕمُٝمْؿ طَمتَّك خَيُقُوقا ذِم طَمِدي٨ٍم ))َوىَمْد َٟمزَّ

                                                                                                                                                                             

 .( أظمرضمف إرسمٕم٦م واحل٤ميمؿ، وىم٤مل صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم1)

 ( رواه ُمًٚمؿ.2)

 أظمرضمف إرسمٕم٦م واحل٤ميمؿ، وىم٤مل صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. (3)

 ( أظمرضمف ُمًٚمؿ.4)
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ِه(( وم٢مذا مل جيز اجلٚمقس ُمع ُمـ يًتٝمزأ سمآي٤مت اهلل ومٛمـ سم٤مب أومم أن ٓ حيؾ اجلٚمقس ُمع ُمـ يدقمل سمٕمض صٗم٤مت  ،(1)هَمػْمِ

 .اهلل

 :سمٕمض أٟمقاع اًمٙمٝم٤مٟم٦م -د

 :اًمتٜمجٞمؿ -

 .وهق آؾمتدٓل سم٤مٕطمقال اًمٗمٚمٙمٞم٦م قمغم احلقادث إروٞم٦م

 قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم:واًمتٜمجٞمؿ 

 ،وأن اًمٙمقايم٥م هل اعم١مصمرة واًمٗم٤مقمٚم٦م ًمتٚمؽ احلقادث ،اًم٘مقل سم٠من احلقادث إروٞم٦م طم٤مدصم٦م ُمـ اًمٙمقايم٥م -1

 :وًمف أُمثٚم٦م قمديدة ُمٜمٝم٤م ،وهذا اًمٜمقع يمٗمر سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم

 ،ا ومٞمٝم٤م اًمتامصمٞمؾوصقرو ،وم٘مد سمٜمقا سمٞمقشم٤ًم ٕضمٚمٝم٤م ،وهمػمه٤م (2)ُم٤م يٗمٕمٚمف قمٌدة اًمٜمجقم ويٕمت٘مدوٟمف ذم اًمًٌٕم٦م اًمًٞم٤مرة -أ

 ،واقم٘متدوا شمٍمومٝم٤م ذم اًمٙمقن ،وضمٕمٚمقا هل٤م ُمٜم٤مؾمؽ وذائع يٕمٌدوهن٤م ويٜمحرون هل٤م إٟمٕم٤مم ،قه٤م سم٠مؾمامء اًمٜمجقمٛموؾم

 .وهذا هق اعمٕمروف قمـ ىمقم إسمراهٞمؿ سم٤ٌمسمؾ وهمػمهؿ

٤مشمف اًمٜمٔمر ذم طمريم٤مت إومالك ودوراهن٤م وـمٚمققمٝم٤م وهمروهب٤م ُمٕمت٘مديـ أن ًمٙمؾ ٟمجؿ ُمٜمٝم٤م شم٠مصمػمات ذم يمؾ طمريم -ب

 .وهٌقب اًمري٤مح وؾمٙمقهن٤م ،وًمف شم٠مصمػمات أظمرى قمٜمد اىمؽماٟمف سمٖمػمه ذم همال إؾمٕم٤مر ورظمّمٝم٤م ،ُمٜمٗمرداً 

وجيرى قمغم  ،وجيٕمؾ ًمٙمؾ طمرف ُمٜمٝم٤م ىمدرًا ُمـ اًمٕمدد ُمٕمٚمقُم٤مً  (أيب ضم٤مد)وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٗمٕمٚمف ُمـ يٙمت٥م طمروف  -ج

ويث٧ٌم إصم٤ٌمشم٤ًم  ،ويٓمرح ُمٜمف ـمرطم٤ًم ظم٤مص٤مً  ،وجيٛمع مجٕم٤ًم ُمٕمرووم٤ًم قمٜمده ،ذًمؽ أؾمامء أدُمٞملم وإزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م وهمػمه٤م

صمؿ حيٙمؿ قمغم شمٚمؽ اًم٘مقاقمد سم٤مًمًٕمقد واًمٜمحقس  ،قمنم اعمٕمرووم٦م قمٜمد أهؾ احل٤ًمب لويٜمًٌف إمم إسمراج آصمٜم ،ظم٤مص٤مً 

وىمد يتحٙمؿ ذًمؽ  ،ويٗمرق سملم اعمرء وزوضمف سمذًمؽ ،ويمثػم ُمٜمٝمؿ يٖمػم أؾمٛمف ٕضمؾ ذًمؽ ،ه٤م مم٤م يقطمل إًمٞمف اًمِمٞمٓم٤منػموهم

 .وهذا ؾمٞمٙمقن وم٘مػمًا وذاك ؾمٞمٙمقن همٜمٞم٤مً  ،ذم اًمٖمٞم٥م ومٞمدقمل أن هذا يقًمد ًمف وهذا ٓ يقًمد ًمف اعمٜمجؿ سمٗمٕمٚمف

إن ذًمؽ  :وي٘مقل ،آؾمتدٓل قمغم احلقادث إروٞم٦م سمٛمًػم اًمٙمقايم٥م واضمتامقمٝم٤م واومؽماىمٝم٤م وٟمحق ذًمؽ -2

                                                                                                                                                                             

 .141( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م: 1)

 ( وهل جمٛمققم٦م قمغم اًمؽمشمٞم٥م ذم هذا اًمٌٞم٧م:2)

 أىمامر دومتزاهرت ًمٕمٓم٤مر   زطمؾ اؿمؽمى ُمرخيٝمؿ ُمـ ؿمٛمًف 
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سمام ٓ  -ؾمت٠مصمر اهلل شمٕم٤ممم سمٕمٚمٛمفاًمذي ا -ٕهنام دقمقى ًمٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م  ،وهذا اًم٘مًؿ ٓ ري٥م ذم حتريٛمف ،سمت٘مدير اهلل وُمِمٞمئتف

 .يدل قمٚمٞمف

 ،وُمٕمروم٦م سمروج اًمِمت٤مء واًمّمٞمػ ،وطم٤ًمب اًمت٘م٤مويؿ ،آؾمتدٓل سم٤مًمٜمجقم قمغم اجلٝم٤مت وُمقاىمع اًمٌٚمدان -3

 .وٟمحق ذًمؽ ومٝمذا اًم٘مًؿ ضم٤مئز ٓ حمٔمقر ومٞمف ،وصالح اًمثامر ،وإُمٓم٤مر ،وأوىم٤مت اًمتٚم٘مٞمح واًمت٠مصمػم

 :ضزضمر اًمٓمػم واخلط سم٤مٕر :راسمعاعمٔمٝمر اًم

 ،(1)شاًمٕمٞم٤موم٦م واًمٓمػمة واًمٓمرق ُمـ اجل٧ٌم» :ي٘مقل ^ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :ضم٤مء قمـ ىمٓمـ سمـ ىمٌٞمّم٦م قمـ أسمٞمف ىم٤مل

 .اجل٧ٌم هق اًمًحر :ىم٤مل قمٛمر واسمـ قم٤ٌمس

 :واعمراد سم٤مًمٓمرق ،وممره٤م وهق ُمـ قم٤مدة اًمٕمرب يمثػماً زضمر اًمٓمػم واًمتٗم٤مؤل سم٠مؾمامئٝم٤م وأصقاهت٤م  :واعمراد سم٤مًمٕمٞم٤موم٦م

 .ذم إرض اخلط

اجل٤مهؾ ُمـ اًمٜم٤مس إمم اًمٙم٤مهـ اًمذي يدقمل ُمٕمروم٦م اًمٖمٞم٥م ومٞمخط ذم إرض ظمٓمقـم٤ًم سم٠مؿمٙم٤مل ُمٕمٞمٜم٦م  ومٞمذه٥م

ًمف ؿمٙمؾ ُمٕملم وم٢مذا زضمره صمؿ ـم٤مر ذم  اً أو يْمع اًمٙم٤مهـ أُم٤مُمف ـمػم ،وسمٕمدد ُمٕملم صمؿ يزقمؿ طمّمقل ظمػٍم ًمف أو ذ قمٚمٞمف

 .ضمٝم٦م ُمٕمٞمٜم٦م طمٙمؿ سم٤مًمنم أو اخلػم ًمذًمؽ اجل٤مهؾ

 :اًمتامئؿ :اعمٔمٝمر اخل٤مُمس

 :ٕمريػ اًمتامئؿشم -أ

وهذا  ،ن أهن٤م شمرد اًمٕملمقاًمتامئؿ مجع متٞمٛم٦م وهل ظمرزات يٕمٚم٘مٝم٤م اجلٝم٤مل قمغم أٟمٗمًٝمؿ وأوٓدهؿ ودواهبؿ يزقمٛم

 .ُمـ ومٕمؾ اجل٤مهٚمٞم٦م

 أهمراض اًمتامئؿ -ب

 ًمٚمتامئؿ همرو٤من:

وهذا فم٤مهر ومٞمام يٕمٚمؼ قمغم اًمّمٌٞم٤من واًمدواب واعم٤ًميمـ  ،دومع اًمنم اعمتقىمع ُمـ ُمرض أو قملم ىمٌؾ أن ي٘مع -1

 .ق ذًمؽوٟمح

 .دومع اًمنم اًمذي وىمع يمّمٜمع متٞمٛم٦م ُمـ أضمؾ احلٛمك أو اًمقهـ قمـ اعمريض -2

                                                                                                                                                                             

 ( أظمرضمف أمحد1)
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 :طمٙمؿ اًمتامئؿ -ج

 اًمتامئؿ قمغم ىمًٛملم:

 :مت٤مئؿ ُمـ همػم اًم٘مرآن -1

وُمـ قمٚمؼ  ،ُمـ قمٚمؼ متٞمٛم٦م ومال أشمؿ اهلل ًمف» :ي٘مقل ^ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :حلدي٨م قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ىم٤مل ،وهذه حمرُم٦م

وىمد يٙمقن هذا  ،(2)شإن اًمرىمك واًمتامئؿ واًمتقًم٦م ذك» :قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ُمرومققم٤مً وقمـ  ،(1)شودقم٦م ومال ودع اهلل ًمف

 .وىمد يٙمقن ذيم٤ًم أصٖمرًا إذا اقمت٘مد ذم شم٠مصمػمه٤م أٟمف يٙمقن سم٢مذن اهلل ،ذم طم٤مًم٦م إذا اقمت٘مد أهن٤م هل اعم١مصمرة سمذاهت٤م اًمنمك أيمؼم

 :مت٤مئؿ ُمـ اًم٘مرآن -2

 :واًمراضمح اًم٘مقل سم٤مًمتحريؿ عم٤م يكم ،وهذا اًم٘مًؿ اظمتٚمػ ومٞمف اًمًٚمػ ُم٤م سملم جمٞمز وحمرم

 .قمٛمقم إدًم٦م اًمقاردة ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمتامئؿ -1

 .طمٞم٨م ىمد شمٙمقن ذريٕم٦م ًمٚمدضم٤مًملم واعمِمٕمقذيـ سمٕمٛمؾ اًمتامئؿ اًمنميمٞم٦م سمدقمقى أهن٤م ُمـ اًم٘مرآن ،ؾمدًا ًمٚمذريٕم٦م -2

 .وٓ قمـ صح٤مسمتف ومٕمؾ ذًمؽ أو إضم٤مزشمف ^أٟمف مل يث٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  -3

 .امم أو وصقل اًمٕمرق إًمٞمٝم٤م وٟمحق ذًمؽاطمتامل إه٤مٟمتٝم٤م سم٢مدظم٤مهل٤م ذم احل -4

 :أُمثٚم٦م قمـ اًمتامئؿ -د

 ،وم٠مسمٓمٚمف اإلؾمالم ،يم٤مٟمقا يت٘مقن سمف اًمٕملم ،وهق رء أسمٞمض ُمـ اًمٌحر يِمٌف اًمّمدف ،اًمقدع مجع ودقم٦م :اًمقدع -1

ع وُمـ شمٕمٚمؼ ودقم٦م ومال ود ،ُمـ شمٕمٚمؼ متٞمٛم٦م ومال أشمؿ اهلل ًمف» :وىمد ضم٤مء اًمٜمٝمل قمـ هذا ُمـ طمدي٨م قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ُمرومققم٤مً 

 .وهذا دقم٤مء قمٚمٞمف ،ٓ ضمٕمٚمف اهلل ذم ودقم٦م وؾمٙمقن :أي .وُمٕمٜمك ٓ ودع اهلل ًمف ،(3)شاهلل ًمف

وىمد يقوٕم٤م قمغم اًمٕمْمد أو اًم٤ًمق أو اًمرىم٦ٌم أو أي  ،طمٞم٨م يرىمك ومٞمٝمام ويٕمت٘مد هبام دومع اًمٕملم :اخلٞمط واًمًػم -2

يم٤من قمٌد اهلل إذا ضم٤مءت طم٤مضم٦م وم٤مٟمتٝمك  :وىمد ضم٤مء قمـ زيٜم٥م اُمرأة قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد أهن٤م ىم٤مًم٧م ،قمْمق ُمـ أقمْم٤مء اجلًد

                                                                                                                                                                             

 ( أظمرضمف أمحد واسمـ طم٤ٌمن.1)

 ( أظمرضمف أمحد وأسمق داود.2)

 رضمف أمحد واسمـ طم٤ٌمن.( أظم3)
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وقمٜمدي  :ىم٤مًم٧م ،وأٟمف ضم٤مء ذات يقم ومتٜمحٜمح :ىم٤مًم٧م ،إمم اًم٤ٌمب شمٜمحٜمح وسمزق يمراهٞم٦م أن هيجؿ ُمٜم٤م قمغم رء ٟمٙمرهف

 ،ُم٤م هذا اخلٞمط :ىم٤مل ،ومدظمؾ ومجٚمس إمم ضمٜمٌل ومرأى ذم قمٜم٘مل ظمٞمٓم٤مً  ،قمجقز شمرىمٞمٜمل ُمـ احلٛمرة وم٠مدظمٚمتٝم٤م حت٧م اًمنير

ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ،إن آل قمٌد اهلل ٕهمٜمٞم٤مء قمـ اًمنمك :صمؿ ىم٤مل ،وم٠مظمذه وم٘مٓمٕمف :ىم٤مًم٧م ،ومٞمفظمٞمط رىمل زم  :وم٘مٚم٧م :ىم٤مًم٧م

 .(1)شإن اًمرىمك واًمتامئؿ واًمتقًم٦م ذك» :ي٘مقل ^

ـُ َأيْمَثُرُهْؿ سم٤ِمهللَِّ :وم٘مٓمٕمف أو اٟمتزقمف صمؿ ىم٤مل ،قمغم ُمريض ومرأى ذم قمْمده ؾمػماً  وىمد دظمؾ طمذيٗم٦م ) ))َوَُم٤م ُي١ْمُِم

يُمق َّٓ َوُهْؿ ُُمنْمِ  .(3)((2)َن((إِ

 .وهل رء يٕمٚمؼ قمغم اًمّمٌل خلقف اًمٕملم يٜمٗمرد قمٜمف اجل٤من واًمٜم٤مس ،اًمٜمٗمرة -3

 .وهل ظمرزة شمِمده٤م اعمرأة قمغم طم٘مقهي٤م ًمئال شمٚمد ،اًمٕم٘مرة -4

واهلٛمرة يمٚمٝم٤م ظمرزات شمٕمٚمؼ ُمـ أضمؾ احلّمقل قمغم  ،ارواًمٙمرَّ  ،واًمٙمحٚم٦م ،واًمدردسمٞمس ،واًم٘مدزطمٚم٦م ،اًمتقًم٦م -5

 .حم٦ٌم اًمزوج

 .أو قمٔمٛمف ًمدومع أذى اجلـ فأو ؿمٕمره أو ؾمٜمضمٚمد اًمذئ٥م  -6

 .ووع ظمرزة زرىم٤مء أو ؾمقداء قمغم اجلًؿ أو اًمًٞم٤مرة أو اًمدار وٟمحقه٤م خم٤موم٦م اًمٕملم واحلًد -7

  .٤مًمٕملم وووٕمف قمغم اًمٜم٤مر صمؿ اًمٌخقر سمف خم٤موم٦م اإلص٤مسم٦م سمٕملم اًمٕم٤مئـسمأظمذ شمراب ممـ اؿمتٝمر  -8

 .اؾمتٕمامل سمخقر ظم٤مص ًمدومع احلًد واًمٕملم -9

 .اًمٜمٕمؾ ذم ُم٘مدُم٦م اًمًٞم٤مرة أو ُم١مظمرهت٤م أو واضمٝم٦م اًمدار ًمدومع أذى اًمٕملم شمٕمٚمٞمؼ -11

 .ووع احل٦ٌم اًمًقداء ذم سة صمؿ ووٕمٝم٤م ذم اعمٙم٤من اًمذي خي٤مف قمٚمٞمف -11

 .ٟمثر اعمٚمح قمغم ُمـ خي٤مف قمٚمٞمف ُمـ احلًد أو اًمٕملم -12

احلًقد ٓ »و شهلل شم٤ٌمرك اهللُم٤م ؿم٤مء ا»يمت٤مسم٦م يمٚمٛم٦م ُمٕمٞمٜم٦م قمغم اًمًٞم٤مرة أو اًمٌٞم٧م ًمدومع احلًد واًمٕملم يم٘مقهلؿ  -13

 .وٟمحق ذًمؽ شقملم احلًقد ومٞمٝم٤م قمقد»و شيًقد

                                                                                                                                                                             

 ( أظمرضمف أمحد وأسمق داود.1)

 .116( ؾمقرة يقؾمػ آي٦م: 2)

 .أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ( 3)
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 :ًمرىمكا :اعمٔمٝمر اًم٤ًمدس

 :شمٕمريػ اًمرىمك -أ 

 .اًمرىمك مجع رىمٞم٦م وهل اًمٕمقذة اًمتل يرىمك هب٤م ص٤مطم٥م أوم٦م يمٛمـ أصٞم٥م سمحٛمك أو سع

 :رىمكًمأٟمقاع ا -ب

 ًمٚمرىمك ٟمققم٤من:

 :وهل ُم٤م اضمتٛمٕم٧م ومٞمٝم٤م ذوط أرسمٕم٦م :٦م)أ( رىمك ُمنموقم

 .أن شمٙمقن سم٤مًمٚم٤ًمن اًمٕمريب وُم٤م ُيٕمرف ُمٕمٜم٤مه -1

 .^أن شمٙمقن سمٙمالم اهلل أو أؾمامئف وصٗم٤مشمف أو سمٙمالم رؾمقًمف  -2

 .أن يٕمت٘مد أن اًمرىمٞم٦م ٓ شم١مصمر سمذاهت٤م سمؾ سمت٘مدير اهلل -3

 .أن شمٙمقن ُمٗمٝمقُم٦م اعمٕمٜمك -4

ـم٤من اًمث٤مين وم٢من ؾم٘مط ُمٜمٝم٤م اًمنم ،وهل ُم٤م ؾم٘مط ُمٜمٝم٤م أطمد اًمنموط اًم٤ًمسم٘م٦م وم٠ميمثر )ب( رىمك همػم ُمنموقم٦م:

أو اقمت٘م٤مد أن اًمرىمٞم٦م شم١مصمر  ،واًمث٤مًم٨م ومٝمذه رىمٞم٦م حمرُم٦م وذيم٤ًم أيمؼم يم٠من يًتٖمٞم٨م سمٖمػم اهلل أو يدقمق همػمه ُمـ ضمـ أو همػمهؿ

وىمد شمّمؾ أطمٞم٤مٟم٤ًم ذم اًمنمط  ،وإن ؾم٘مط اًمنمـم٤من إومم وإظمػم ومٝمل رىمٞم٦م حمرُم٦م ،٤م أو أهن٤م اًم٥ًٌم اعم١مصمر ًمٚمِمٗم٤مءسمذاهت

 .إظمػم ًمدرضم٦م اًمنمك

 :اًمٌدقم٦م :اًمث٤مًم٨م اًمٗمرع

 :شمٕمريػ اًمٌدقم٦م :أوًٓ 

َٛمَقاِت  :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ، ُمث٤مل ؾم٤مسمؼػموهق آظمؽماع قمغم هم ،اًمٌدقم٦م ذم اًمٚمٖم٦م ُم٠مظمقذة ُمـ اًمٌدع ًَّ ))سَمِديُع اًم

ؾُمِؾ(( :وىمقًمف شمٕم٤ممم ،خمؽمقمٝم٤م قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ :أي ،(1)َوإَْرِض(( ـَ اًمره ٤م يمٜم٧م أول ُم :أي ،(2)))ىُمْؾ َُم٤م يُمٜم٧ُْم سمِْدقًم٤م ُِم

اسمتدأ ـمري٘م٦م مل يًٌؼ  :كمٕمي ،سمدقم٦م اسمتدع ومالن :وي٘م٤مل ،سمؾ شم٘مدُمٜمل يمثػم ُمـ اًمرؾمؾ ،د٤مُمـ ضم٤مء سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ُمـ اهلل إمم اًمٕمٌ

                                                                                                                                                                             

 .117( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: 1)

 .9( ؾمقرة إطم٘م٤مف آي٦م: 2)
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 .إًمٞمٝم٤م

 وآسمتداع قمغم ىمًٛملم:

 .ٕن إصؾ ذم اًمٕم٤مدات اإلسم٤مطم٦م :وهذا ُم٤ٌمح ،اسمتداع ذم اًمٕم٤مدات يم٤مسمتداع اعمخؽمقم٤مت احلديث٦م -1

ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق » :^ىم٤مل  ،ٕن إصؾ ومٞمف اًمتقىمٞمػ ،حمرماسمتداع ذم اًمديـ وهذا  -2

 .(1)شرد

 -:وىم٧م فمٝمقر اًمٌدع :صم٤مٟمٞم٤مً 

وسمدقم٦م اًمتِمٞمع واخلقارج ومٝمذه اًمٌدع فمٝمرت ذم  ،وسمدقم٦م اإلرضم٤مء ،سمدقم٦م اًم٘مدر !ُمـ أوائؾ اًمٌدع اًمتل فمٝمرت

وطمدصم٧م اًمٗمتـ سملم اعمًٚمٛملم  ،فمٝمرت سمدقم٦م آقمتزال صمؿ ،وىمد أٟمٙمروا قمغم أهٚمٝم٤م ،واًمّمح٤مسم٦م ُمقضمقدون ،اًم٘مرن اًمث٤مين

 .وفمٝمر اظمتالف أراء

 :مم فمٝمقر اًمٌدعإإؾم٤ٌمب اًمتل أدت  :صم٤مًمث٤مً 

))َوَأنَّ َهَذا  :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،مم٤م ٓؿمؽ ومٞمف أن آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٞمف ُمٜمج٤مة ُمـ اًمقىمقع ذم اًمٌدع واًمْمالل

ٌُِٕمقُه َوٓ شَمتَّ  َتِ٘مٞماًم وَم٤مشمَّ ًْ اـمِل ُُم ـْ ؾَمٌِٞمِٚمِف((ِسَ َق سمُِٙمْؿ قَم ٌَُؾ وَمَتَٗمرَّ ًه ومٞمام رواه اسمـ  ،^وىمد ووح ذًمؽ اًمٜمٌل  ،(2)ٌُِٕمقا اًم

 :صمؿ ىم٤مل ،صمؿ ظمط ظمٓمقـم٤ًم قمـ يٛمٞمٜمف وقمـ ؿمامًمف ،هذا ؾمٌٞمؾ اهلل :ظمٓم٤ًم وم٘م٤مل ،^ظمط ًمٜم٤م رؾمقل اهلل » :ىم٤مل ُمًٕمقد 

ٌَُؾ  ))َوَأنَّ  :صمؿ شمال ،وهذه ؾمٌؾ قمغم يمؾ ؾمٌٞمؾ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمٓم٤من يدقمق إًمٞمٝم٤م ًه ٌُِٕمقُه َوٓ شَمتٌَُِّٕمقا اًم تَِ٘مٞماًم وَم٤مشمَّ ًْ اـمِل ُُم َهَذا ِسَ

ـْ ؾَمٌِٞمِٚمِف(( َق سمُِٙمْؿ قَم وم٤مٕؾم٤ٌمب  ،ومٛمـ أقمرض قمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م شمٜم٤مزقمتف اًمٓمرق اعمْمٚمٚم٦م واًمٌدع اعمحدصم٦م ،(4)ش(3)وَمَتَٗمرَّ

  :اًمتل أدت إمم فمٝمقر اًمٌدع شمتٚمخص ذم إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م

وٟمتٜم٤مول هذه  ،اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر وشم٘مٚمٞمدهؿ ،اًمتٕمّم٥م ًممراء وإؿمخ٤مص ،شم٤ٌمع اهلقىا ،اجلٝمؾ سم٠مطمٙم٤مم اًمديـ

 .إؾم٤ٌمب سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ

                                                                                                                                                                             

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)

 .153( ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م: 2)

 .153( ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م: 3)

 ( أظمرضمف أمحد واحل٤ميمؿ.4)
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 :اجلٝمؾ سم٠مطمٙم٤مم اًمديـ -1

يمام أظمؼم سمذًمؽ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمؾ  ،ام اُمتد اًمزُمـ وسمٕمد اًمٜم٤مس قمـ آصم٤مر اًمرؾم٤مًم٦م ىمؾ اًمٕمٚمؿ وومِمك اجلٝمؾٚميم

وًمٙمـ  ،إن اهلل ٓ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ اٟمتزاقم٤ًم يٜمتزقمف ُمـ اًمٕم٤ٌمد» :وىمقًمف ،(1)شوم٤ًم يمثػماُمـ يٕمش ُمٜمٙمؿ ومًػمى اظمتال» :سم٘مقًمف

ًُ  ،ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ سم٘مٌض اًمٕمٚمامء طمتك إذا مل يٌؼ قم٤معم٤مً   ،(2)شئٚمقا وم٠مومتقا سمٖمػم قمٚمؿ ومْمٚمقا وأوٚمقااختذ اًمٜم٤مس رؤؾم٤مء ضمٝم٤مًٓ وم

وٕهٚمٝم٤م أن  ،اًمٗمرص٦م ًمٚمٌدع أن شمٔمٝمر وشمٜمتنموم٢مذا وم٘مد اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء أشمٞمح٧م  ،ومال ي٘م٤موم اًمٌدع إٓ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء

 .يٜمِمٓمقا

 :اشم٤ٌمع اهلقى -2

اَم َيتٌَُِّٕمقَن َأْهَقاَءُهْؿ  :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ،ُمـ أقمرض قمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اشمٌع هقاه ٌُقا ًَمَؽ وَم٤مقْمَٚمْؿ َأٟمَّ َتِجٞم ًْ ْ َي ))وَم٢مِْن مَل

ـَ اهللَِّ ٌََع َهَقاُه سمَِٖمػْمِ ُهًدى ُِم ـِ اشمَّ َّ ـْ َأَوؾه مِم  .(3)((َوَُم

ُف اهللَُّ قَمغَم قِمْٚمٍؿ َوظَمَتَؿ قَمغَم ؾَمْٛمِٕمِف َوىَمْٚمٌِِف َوضَمَٕمَؾ قمَ  :وىم٤مل شمٕم٤ممم َذ إهَِلَُف َهَقاُه َوَأَوٚمَّ َ ـِ اختَّ ِه هِمَِم٤مَوًة ))َأوَمَرَأْي٧َم َُم غَم سَمٍَمِ

ـْ سَمْٕمِد اهللَِّ(( ـْ هَيِْديِف ُِم  .واًمٌدع إٟمام هل ٟمًٞم٩م اهلقى اعمتٌع ،(4)وَمَٛم

 :ّم٥م ٔراء اًمرضم٤ملاًمتٕم -3

ٌُِٕمقا َُم٤م َأٟمَزَل اهللَُّ  :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،سملم اعمرء واشم٤ٌمع اًمدًمٞمؾ وُمٕمروم٦م احلؼ لاًمتٕمّم٥م ٔراء اًمرضم٤مل حيق ))َوإَِذا ىِمٞمَؾ هَلُُؿ اشمَّ

هَيَْتُدوَن((ىَم٤مًُمقا سَمْؾ َٟمتٌَُِّع َُم٤م َأًْمَٗمْٞمٜم٤َم قَمَٚمْٞمِف آسَم٤مَءَٟم٤م َأَوًَمْق يَم٤مَن آسَم٤مُؤُهْؿ ٓ َيْٕمِ٘مُٚمقَن ؿَمْٞمًئ٤م َوٓ 
وهذا هق ؿم٠من اعمتٕمّمٌلم اًمٞمقم ُمـ  ،(5)

قمٚمٞمف مم٤م خي٤مًمٗمٝمام اطمتجقا سمٛمذاهٌٝمؿ  ؿوٟمٌذ ُم٤م ه ،سمٕمض أشم٤ٌمقمف اعمذاه٥م واًم٘مٌقريلم إذا دقمقا إمم اشم٤ٌمع اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

 .وآسم٤مئٝمؿ وأضمدادهؿ ،وُمِم٤مئخٝمؿ

 :اًمتِمٌف سمٖمػم اعمًٚمٛملم -4

                                                                                                                                                                             

 وأسمق داود.( أظمرضمف اًمؽمُمذي 1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.2)

 .51( ؾمقرة اًم٘مّمص آي٦م: 3)
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ظمرضمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل ) :دع يمام ذم طمدي٨م أيب واىمد اًمٚمٞمثل ىم٤ملاًمتِمٌف سمٖمػم اعمًٚمٛملم هق ُمـ أؿمد ُم٤م يقىمع ذم اًمٌ

ي٘م٤مل هل٤م ذات  ،وًمٚمٛمنميملم ؾمدرة يٕمٙمٗمقن قمٜمده٤م ويٜمقـمقن هب٤م أؾمٚمحتٝمؿ ،إمم طمٜملم وٟمحـ طمدصم٤مء قمٝمد سمٙمٗمر ^

 ..اهلل أيمؼم» :^وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،اضمٕمؾ ًمٜم٤م ذات أٟمقاط يمام هلؿ ذات أٟمقاط !ي٤م رؾمقل اهلل :ة وم٘مٚمٜم٤مرومٛمررٟم٤م سمًد ،أٟمقاط

َٝمُٚمقَن(( :ٟمٗمز سمٞمده يمام ىم٤مًم٧م سمٜمق إهائٞمؾ عمقؾمك واًمذيإهن٤م اًمًٜمـ ىمٚمتؿ   (1)))اضْمَٕمؾ ًَمٜم٤َم إهَِل٤ًم يَماَم هَلُْؿ آهِل٦ٌَم ىَم٤مَل إِٟمَُّٙمْؿ ىَمْقٌم دَمْ

ومٜمجد ذم هذا احلدي٨م أن اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر هق اًمذي محؾ سمٜمل إهائٞمؾ وسمٕمض أصح٤مب  ،(2)شًمؽميمٌـ ؾمٜمـ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ

 .وهق أن جيٕمؾ هلؿ آهل٦م يٕمٌدوهن٤م ويتؼميمقن هب٤م ُمـ دون اهلل ،أن يٓمٚمٌقا هذا اًمٓمٚم٥م اًم٘مٌٞمح ُمـ ٟمٌٞمٝمؿ ^حمٛمد 

وم٢من هم٤مًم٥م اًمٜم٤مس ُمـ اعمًٚمٛملم ىمٚمدوا اًمٙمٗم٤مر ذم قمٛمؾ اًمٌدع واًمنميمٞم٤مت يم٠مقمٞم٤مد  :وهذا هق ٟمٗمس اًمقاىمع اًمٞمقم

 ،وإىم٤مُم٦م اعمآشمؿ وسمدع اجلٜم٤مئز،ٜمّم٥م اًمتذيم٤مري٦موإىم٤مُم٦م اًمتامصمٞمؾ واًم ،اعمقاًمد وآطمتٗم٤مل سم٤معمٜم٤مؾم٤ٌمت اًمديٜمٞم٦م واًمذيمري٤مت

  .واًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر وهمػم ذًمؽ

 :ُم٤م حيّمؾ سمف آسمتداع :راسمٕم٤مً 

 :حيّمؾ آسمتداع ذم اًمديـ قمـ ـمريؼ ؾمت٦م أُمقر

ُمث٤مل  ،وم٢مذا شمٕمٌد اإلٟم٤ًمن هلل قم٤ٌمدة ُم٘مروٟم٦م سم٥ًٌم ًمٞمس ذقمٞم٤ًم ومٝمل سمدقم٦م ُمردودة قمغم ص٤مطمٌٝم٤م ،اًم٥ًٌم :إول

 ،^ًمٞمٚم٦م اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ رضم٥م سمحج٦م أهن٤م اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل قمرج ومٞمٝم٤م سمرؾمقل اهلل  لس حيٞمأن سمٕمض اًمٜم٤م :ذًمؽ

-وهذا اًمقصػ  ،ٕٟمف سمٜمك هذه اًمٕم٤ٌمدة قمغم ؾم٥ٌم مل يث٧ٌم ذقم٤مً  ،وم٤مًمتٝمجد قم٤ٌمدة وًمٙمـ عم٤م ىمرن هبذا اًم٥ًٌم يم٤من سمدقم٦م

 .ف ُمـ اًمًٜم٦م وًمٞمس ُمـ اًمًٜم٦مأُمر ُمٝمؿ يتٌلم سمف اسمتداع يمثػم مم٤م ئمـ أٟم -ُمقاوم٘م٦م اًمٕم٤ٌمدة ًمٚمنميٕم٦م ذم اًم٥ًٌم

 لٜمًٝم٤م ومٝمضمومالسمد أن شمٙمقن اًمٕم٤ٌمدة ُمقاوم٘م٦م ًمٚمنمع ذم ضمٜمًٝم٤م ومٚمق شمٕمٌد إٟم٤ًمن هلل سمٕم٤ٌمدة مل ينمع  ،اجلٜمس :اًمث٤مين

وم٤مٕو٤مطمل ٓ  ،ٕٟمف ظم٤مًمػ اًمنمقمٞم٦م ذم اجلٜمس :أن يْمحل رضمؾ سمٗمرس ومال شمّمح أوحٞمتف :ُمث٤مل ذًمؽ ،همػم ُم٘مٌقًم٦م

 .(اًمٖمٜمؿ ،اًمٌ٘مر ،اإلسمؾ)شمٙمقن إٓ ُمـ هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم 

ٕهن٤م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع  :هذه سمدقم٦م همػم ُم٘مٌقًم٦م :ومٚمق أراد إٟم٤ًمن أن يزيد صالة قمغم أهن٤م ومريْم٦م ومٜم٘مقل ،اًم٘مدر :اًمث٤مًم٨م

 .وُمـ سم٤مب أومم ًمق أن اإلٟم٤ًمن صغم اًمٔمٝمر ُمثاًل مخ٤ًًم وم٢من صالشمف ٓ شمّمح سم٤مٓ شمٗم٤مق ،ذم اًم٘مدر

ووقءه  :ٚمٞمف صمؿ ُمًح رأؾمف صمؿ همًؾ يديف صمؿ وضمٝمف ومٜم٘مقلومٚمق أن رضماًل شمقو٠م ومٌدأ سمٖمًؾ رضم ،اًمٙمٞمٗمٞم٦م :اًمراسمع
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 .ٕٟمف خم٤مًمػ ًمٚمنمع ذم اًمٙمٞمٗمٞم٦م :سم٤مًمٓمؾ

 ،ك ذم أول أي٤مم ذي احلج٦م ومال شم٘مٌؾ إوحٞم٦م عمخ٤مًمٗم٦م اًمنمع ذم اًمزُم٤منوحَّ  ومٚمق أن رضمالً  ،اًمزُم٤من :اخل٤مُمس

وهذا اًمٕمٛمؾ سمدقم٦م قمغم هذا  ،ذسمحوحيدث أطمٞم٤مٟم٤ًم أن سمٕمض اًمٜم٤مس ذم ؿمٝمر رُمْم٤من يذسمحقن اًمٖمٜمؿ شم٘مرسم٤ًم هلل شمٕم٤ممم سم٤مًم

 .وأُم٤م اًمذسمح ٕضمؾ اًمٚمحؿ ومٝمذا ضم٤مئز ،اًمقضمف

وذًمؽ ٕن آقمتٙم٤مف ٓ يٙمقن إٓ  :ومٚمق أن رضماًل اقمتٙمػ ذم همػم ُمًجد وم٢من اقمتٙم٤مومف ٓ يّمح ،اعمٙم٤من :اًم٤ًمدس

وُمـ  ،اعمٙم٤من ومال يّمح اقمتٙم٤مومٝم٤م عمخ٤مًمٗم٦م اًمنمع ذم ،أريد أن أقمتٙمػ ذم ُمّمغم اًمٌٞم٧م :وًمق ىم٤مًم٧م اُمرأة ،ذم اعم٤ًمضمد

ومّم٤مر يٓمقف ُمـ وراء اعمًجد ومال  قووضمد ُم٤م طمقًمف ىمد و٤م قإُمثٚم٦م ًمق أن رضماًل أراد أن يٓمقف ومقضمد اعمٓم٤مف ىمد و٤م

ْر سَمْٞمتَِل ًمِٚمٓم٤َّمِئِٗملَم ِ(( :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم إلسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ ،ٕن ُمٙم٤من اًمٓمقاف اًمٌٞم٧م :يّمح ـمقاومف  .(1)))َوـَمٝمر

 : إذا حت٘مؼ ومٞمٝم٤م صمالصم٦م ذوطوم٤مًمٕم٤ٌمدة ٓ شمٙمقن قمٛماًل ص٤محل٤ًم إٓ

 إول: صدق اًمٕمزيٛم٦م. اًمث٤مين: اإلظمالص

 ٓ شمتح٘مؼ إٓ سم٤مُٕمقر اًمًت٦م أٟمٗم٦م اًمذيمر.واعمت٤مسمٕم٦م  .اًمث٤مًم٨م: اعمت٤مسمٕم٦م

 :ٟمامذج ُمـ اًمٌدع اعمٕم٤مسة :ظم٤مُم٤ًمً 

٤من اًمتِمٌف وهي ،ويمثرة اًمدقم٤مة إمم اًمٌدع واعمخ٤مًمٗم٤مت ،وىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ ،اًمٌدع اعمٕم٤مسة يمثػمة سمحٙمؿ شم٠مظمر اًمزُم٤من

 .(2)شًمتتٌٕمـ ؾمٜمـ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ» :^ُمّمداىم٤ًم ًم٘مقًمف  ،سم٤مًمٙمٗم٤مر ذم قم٤مداهتؿ وـم٘مقؾمٝمؿ

 ومٛمـ هذه اًمٌدع:

 :آطمتٗم٤مل سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اعمقًمد اًمٜمٌقي ذم رسمٞمع إول -1

و اًمٕمٚمامء ضمٝمٚم٦م اعمًٚمٛملم أ ؾومٞمحتٗم ،وُمـ هذا اًمتِمٌف سم٤مًمٜمّم٤مرى ذم قمٛمؾ ُم٤م يًٛمك سم٤مٓطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد اًمٜمٌقي

 ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مٞمؿ هذا آطمتٗم٤مل ذم اعم٤ًمضمد ،^ُمـ يمؾ ؾمٜم٦م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُمقًمد اًمرؾمقل حمٛمد  ٞمع إولاعمْمٚمقن ذم رسم

يٕمٛمٚمقن ذًمؽ  ،٤مء اًمٜم٤مس وقمقاُمٝمؿوحييه مجقع يمثػمة ُمـ دمه ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مٞمٛمف ذم اًمٌٞمقت أو إُمٙمٜم٦م اعمٕمدة ًمذًمؽ

آطمتٗم٤مل قمالوة قمغم يمقٟمف سمدقم٦م  هذان واًمٖم٤مًم٥م أ --شمِمٌٝم٤ًم سم٤مًمٜمّم٤مرى ذم اسمتداقمٝمؿ آطمتٗم٤مل سمٛمقًمد اعمًٞمح 
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 ،^يم٢مٟمِم٤مء اًم٘مّم٤مئد اًمتل ومٞمٝم٤م اًمٖمٚمق ذم طمؼ اًمرؾمقل  ،وشمِمٌٝم٤ًم سم٤مًمٜمّم٤مرى وم٢مٟمف ٓ خيٚمق ُمـ وضمقد اًمنميمٞم٤مت واعمٜمٙمرات

ٓ شمٓمروين يمام أـمرت » :وم٘م٤مل :قمـ اًمٖمٚمق ذم ُمدطمف ،^وىمد هنك اًمٜمٌل  ،إمم درضم٦م دقم٤مئف ُمـ دون اهلل وآؾمتٖم٤مصم٦م سمف

ورسمام يٕمت٘مدون أن  ،اًمٖمٚمق ذم اعمدح :ُمٕمٜم٤مه .واإلـمراء ،(1)شقمٌد اهلل ورؾمقًمف :وم٘مقًمقا :إٟمام أٟم٤م قمٌد ،اًمٜمّم٤مرى اسمـ ُمريؿ

وضب  ،إٟم٤مؿمٞمد اجلامقمٞم٦م اعمٜمٖمٛم٦م :وُمـ اعمٜمٙمرات اًمتل شمّم٤مطم٥م هذه آطمتٗم٤مٓت ،حيي اطمتٗم٤مٓهتؿ ،^اًمرؾمقل 

 ،اظمتالف سملم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء مم٤م ي٥ًٌم اًمٗمتٜم٦موىمد يٙمقن ومٞمٝم٤م  ،وهمػم ذًمؽ ُمـ قمٛمؾ إذيم٤مر اًمّمقومٞم٦م اعمٌتدقم٦م ،اًمٓمٌقل

 ،وشمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم ،وطمتك ًمق ظمال هذا آطمتٗم٤مل ُمـ هذه اعمح٤مذير واىمتٍم قمغم آضمتامع ،وجير إمم اًمقىمقع ذم اًمٗمقاطمش

وأيْم٤م هق وؾمٞمٚم٦م إمم أن يتٓمقر  ،ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م ،قم٦مدويمؾ حمدصم٦م سم ،وم٢مٟمف سمدقم٦م حمدصم٦م -يمام ي٘مقًمقن-وإفمٝم٤مر اًمٗمرح 

 .ومٞمف ُم٤م حيّمؾ ذم آطمتٗم٤مٓت إظمرى ُمـ اعمٜمٙمرات وحيّمؾ

وإٟمام طمدث  ،ٕٟمف ٓ أصؾ ًمف ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وقمٚمؿ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح واًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م :إٟمف سمدقم٦م :وىمٚمٜم٤م

 .أطمدصمف اًمٗم٤مـمٛمٞمقن ،ُمت٠مظمرًا سمٕمد اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري

 :اًمتؼمك سم٤مُٕم٤ميمـ وأصم٤مر وإؿمخ٤مص أطمٞم٤مًء وأُمقاشم٤مً  -2

وـمٚم٥م صمٌقت اخلػم وزي٤مدشمف إٟمام يٙمقن ممـ يٛمٚمؽ ذًمؽ  ،وهل صم٤ٌمت اخلػم ذم اًمٌمء وزي٤مدشمف ،يم٦مـمٚم٥م اًمؼم :اًمتؼمك

وٓ  ،أُم٤م اعمخٚمقق وم٢مٟمف ٓ ي٘مدر قمغم ُمٜمح اًمؼميم٦م وإجي٤مده٤م ،وي٘مدر قمٚمٞمف وهق اهلل ؾمٌح٤مٟمف ومٝمق اًمذي يٜمزل اًمؼميم٦م ويثٌتٝم٤م

ٕٟمف إُم٤م ذك إن اقمت٘مد أن ذًمؽ اًمٌمء  ،شم٤ًم ٓ جيقزوم٤مًمتؼمك سم٤مُٕم٤ميمـ وإؿمخ٤مص أطمٞم٤مًء وأُمقا ،قمغم إسم٘م٤مئٝم٤م وشمثٌٞمتٝم٤م

وأُم٤م ُم٤م يم٤من  ،أو وؾمٞمٚم٦م إمم اًمنمك إن اقمت٘مد أن زي٤مدشمف وُمالُمًتف واًمتٛمًح سمف ؾم٥ٌم حلّمٚمقه٤م ُمـ اهلل ،يٛمٜمح اًمؼميم٦م

 ،ذم طم٤مل طمٞم٤مشمف ^ومذًمؽ ظم٤مص سمف  ،^وري٘مف وُم٤م اٟمٗمّمؾ قمـ ضمًٛمف  ^اًمّمح٤مسم٦م يٗمٕمٚمقٟمف ُمـ اًمتؼمك سمِمٕمر اًمٜمٌل 

وٓ يم٤مٟمقا ي٘مّمدون إُم٤ميمـ اًمتل صغم ومٞمٝم٤م أو ضمٚمس  ،صح٤مسمف مل يٙمقٟمقا يتؼميمقن سمحجرشمف وىمؼمه سمٕمد ُمقشمفسمدًمٞمؾ أن أ

ومل يٙمقٟمقا يتؼميمقن سم٤مٕؿمخ٤مص اًمّم٤محللم يم٠ميب سمٙمر وقمٛمر  ،ويمذًمؽ ُم٘م٤مُم٤مت إوًمٞم٤مء ُمـ سم٤مب أومم ،ًمٞمتؼميمقا هب٤م ،ومٞمٝم٤م

يٙمقٟمقا يذهٌقن إمم اًمٓمقر اًمذي يمٚمؿ اهلل قمٚمٞمف ُمقؾمك ومل  ،وهمػممه٤م ُمـ أوم٤موؾ اًمّمح٤مسم٦م ٓ ذم احلٞم٤مة وٓ سمٕمد اعمقت

وٓ إمم ُمِمٝمد ُمٌٜمك قمغم أصمر  ،همػم هذه إُمٙمٜم٦م ُمـ اجل٤ٌمل اًمتل ي٘م٤مل إن ومٞمٝم٤م ُم٘م٤مُم٤مت إٟمٌٞم٤مء أو همػمهؿ ًمٞمّمٚمقا ومٞمف أو إمم

د ُمـ اًمًٚمػ يًتٚمٛمف ٙمـ أطمييّمكم ومٞمف سم٤معمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م دائاًم مل  ^وأيْم٤ًم وم٢من اعمٙم٤من اًمذي يم٤من اًمٜمٌل  ،ٟمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء

وم٢مذا يم٤من اعمقوقع اًمذي يم٤من يٓم١مه سم٘مدُمٞمف اًمٙمريٛمتلم ويّمكم قمٚمٞمف  ،وٓ اعمقوع اًمذي صغم ومٞمف سمٛمٙم٦م وهمػمه٤م ،وٓ ي٘مٌٚمف

ومت٘مٌٞمؾ رء ُمـ ذًمؽ واًمتٛمًح سمف ىمد  ،مل ينمع ُٕمتف اًمتٛمًح سمف وٓ شم٘مٌٞمٚمف ومٙمٞمػ سمام ي٘م٤مل إن همػمه صغم ومٞمف أو ٟم٤مم قمٚمٞمف

                                                                                                                                                                             

 ( رواه اًمِمٞمخ٤من.1)
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 .^ُمـ ديـ اإلؾمالم أن هذا ًمٞمس ُمـ ذيٕمتف  قمٚمؿ اًمٕمٚمامء سم٤مٓوٓمرار

 .ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ذم اعمٜم٤مؾم٤ٌمت يم٤مًمٕمزاء واًمزواج -3

 ٤م قمٜمد ووم٤مة اعمٞم٧مءهاؾمتئج٤مر اعم٘مرئلم ًمٙمل ي٘مر -4

 .٤مإلهاء واعمٕمراج واهلجرة اًمٜمٌقي٦مسمآطمتٗم٤مل  -5

 .اًمتزام ُمًح اًمقضمف سمٕمد اًمدقم٤مء -6

 .ىمقل صدق اهلل اًمٕمٔمٞمؿ قمٜمد آٟمتٝم٤مء ُمـ اًم٘مراءة سم٤مؾمتٛمرار -7

 .واًمٕمامل ،واًمتحرير ،وإم ،قمٞم٤مد اًمٌدقمٞم٦م يمٕمٞمد اعمٞمالدإ -8

 .آطمتٗم٤مل سمٚمٞمٚم٦م اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ُمـ رُمْم٤من -9

 .زي٤مرة اعم٤ًمضمد اًمًٌٕم٦م ذم اعمديٜم٦م -11

 :ُمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ اعمٌتدقم٦م :ؾم٤مدؾم٤مً 

١مصمر قمغم خم٤مًمٓمف ذًا وشمٜمت٘مؾ ٕن خم٤مًمٓمتف شم :حترم زي٤مرة اعمٌتدع وجم٤مًمًتف إٓ قمغم وضمف اًمٜمّمٞمح٦م ًمف واإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف

وإٓ وم٢مٟمف  ،وجي٥م اًمتحذير ُمٜمٝمؿ وُمـ ذهؿ إذا مل يٛمٙمـ إظمذ قمغم أيدهيؿ وُمٜمٕمٝمؿ ُمـ ُمزاوًم٦م اًمٌدع ،قمدواه إمم همػمه

ٕن ظمٓمرهؿ قمغم  :جي٥م قمغم قمٚمامء اعمًٚمٛملم ووٓة أُمقرهؿ ُمٜمع اًمٌدع وإظمذ قمغم أيدهيؿ اعمٌتدقم٦م وردقمٝمؿ قمـ ذهؿ

جي٥م أن يٕمٚمؿ أن اًمدول همػم اإلؾمالُمٞم٦م شمِمجع اعمٌتدقم٦م قمغم ٟمنم سمدقمٝمؿ وشم٤ًمقمدهؿ قمغم ذًمؽ  صمؿ إٟمف ،اإلؾمالم ؿمديد

 .ٕن ذم ذًمؽ اًم٘مْم٤مء قمغم اإلؾمالم وشمِمقيف صقرشمف :سمِمتك اًمٓمرق

وإًمٞمؽ  ،ويٛمٜمٕمقهنؿ ُمـ ُمزاوًمتٝم٤م ،وُم٤م زال أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م يردون قمغم اعمٌتدقم٦م ويٜمٙمرون قمٚمٞمٝمؿ سمدقمٝمؿ 

يمٜم٤م ٟمجٚمس قمغم سم٤مب قمٌد اهلل  :ؾمٛمٕم٧م أيب حيدث قمـ أسمٞمف ىم٤مل» :ضم٤مء قمـ قمٛمرو سمـ حيٞمك ىم٤مل وهق ُم٤م ،ٟمٛمقذضم٤ًم ُمـ ذًمؽ

أظمرج قمٚمٞمٙمؿ أسمق  :وم٘م٤مل ،ومج٤مءٟم٤م أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري ،وم٢مذا ظمرج ُمِمٞمٜم٤م ُمٕمف إمم اعمًجد ،سمـ ُمًٕمقد ىمٌؾ صالة اًمٖمداة

إين رأي٧م ذم  !ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ :٘م٤ملوم ،ومٚمام ظمرج ىمٛمٜم٤م إًمٞمف مجٞمٕم٤مً  ،ومجٚمس ُمٕمٜم٤م طمتك ظمرج ،ٓ :ىمٚمٜم٤م ،قمٌد اًمرمحـ سمٕمد

رأي٧م ذم اعمًجد ىمقُم٤ًم  :ىم٤مل ،إن قمِم٧م ومًؽماه :ىم٤مل ؟وُم٤م هق :ىم٤مل ،ومل أر واحلٛمد هلل إٓ ظمػماً  ،اعمًجد آٟمٗم٤ًم أُمرًا أٟمٙمرشمف

هٚمٚمقا  :ومٞم٘مقل ،ومٞمٙمؼمون ُم٤مئ٦م ،يمؼموا ُم٤مئ٦م :ومٞم٘مقل ،طمٚم٘م٤ًم ضمٚمقؾم٤ًم يٜمتٔمرون اًمّمالة ذم يمؾ طمٚم٘م٦م رضمؾ وذم أيدهيؿ طمَم

أومال أُمرهتؿ أن يٕمدوا ؾمٞمئ٤مهتؿ ووٛمٜم٧م هلؿ أن ٓ يْمٞمع  :ىم٤مل ،ومٞمًٌحقن ُم٤مئ٦م ،ؾمٌحقا ُم٤مئ٦م :ومٞم٘مقل ،ومٞمٝمٚمٚمقن ُم٤مئ٦م ،ُم٤مئ٦م

ُم٤م هذا اًمذي أرايمؿ  :وم٘م٤مل ،صمؿ ُم٣م وُمْمٞمٜم٤م ُمٕمف طمتك أشمك طمٚم٘م٦م ُمـ شمٚمؽ احلٚمؼ ومقىمػ قمٚمٞمٝمؿ ،ُمـ طمًٜم٤مهتؿ رء
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ومٕمدوا ؾمٞمئ٤مشمٙمؿ وم٠مٟم٤م  :ىم٤مل ،واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد طمَم ٟمٕمد سمف اًمتٙمٌػم !ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ :ىم٤مًمقا ؟شمّمٜمٕمقن

وهذه صمٞم٤مسمف  ،٤مسمف ُمتقاومرونحُم٤م أهع هٚمٙمتٙمؿ!! ه١مٓء أص !وحيٙمؿ ي٤م أُم٦م حمٛمد ،و٤مُمـ أن ٓ يْمٞمع ُمـ طمًٜم٤مشمٙمؿ رء

واهلل  :اسم٤مب والًم٦م!! ىم٤مًمق أو ُمٗمتتحق ،هل أهدى ُمـ ُمٚم٦م حمٛمد واًمذي ٟمٗمز سمٞمده إٟمٙمؿ ًمٕمغم ُمٚم٦م ،وآٟمٞمتف مل شمٙمن ،مل شمٌؾ

ون اًم٘مرآن ءطمدصمٜم٤م أن ىمقُم٤ًم ي٘مر ،^إن رؾمقل اهلل  ،ويمؿ ُمريد ًمٚمخػم ًمـ يّمٞمٌف :ىم٤مل ،ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ ُم٤م أردٟم٤م إٓ اخلػم

رأيٜم٤م قم٤مُم٦م أوًمئؽ  :وم٘م٤مل قمٛمرو سمـ ؾمٚمٛم٦م ،صمؿ شمقمم قمٜمٝمؿ ،وأيؿ اهلل ٓ أدري ًمٕمؾ أيمثرهؿ ُمٜمٙمؿ ،ٓ جي٤موز شمراىمٞمٝمؿ

 .(1)شرجيٓم٤مقمٜمقٟمٜم٤م يقم اًمٜمٝمروان ُمع اخلقا

                                                                                                                                                                             

 ( رواه اًمؽمُمذي. 1)
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 اًمث٤مًم٨ماًم٤ٌمب 

 اًمقٓء واًمؼماء

 

 اًمٗمّمؾ إول: ُمـ ُمٔم٤مهر ُمقآة همػم اعمًٚمٛملم.

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: ُمـ ُمٔم٤مهر ُمقآة اعم١مُمٜملم.

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: أىم٤ًمم اًمٜم٤مس ومٞمام جي٥م ذم طم٘مٝمؿ ُمـ اًمقٓء واًمؼماء.



  

172 

 

 اًمقٓء واًمؼماء

ه اًمٕم٘مٞمدة أن يقازم أهٚمٝمـ٤م، ويٕمـ٤مدي أقمـدائٝم٤م: : أٟمف جي٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ يديـ هبذُمـ أصقل اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م

ومٞمح٥م أهؾ اًمتقطمٞمد واإلظمالص ويقاًمٞمٝمؿ، ويٌٖمض أهؾ اإلذاك ويٕمـ٤مدهيؿ، وذًمـؽ ُمــ ُمٚمـ٦م إسمـراهٞمؿ واًمـذيـ ُمٕمـف، 

ـٜم٦ٌَم ذِم إسِْمـَراِهٞمؿَ اًمذيـ أُمرٟم٤م سم٤مٓىمتداء هبؿ، طمٞم٨م ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ًَ ـَ  ))ىَمْد يَم٤مَٟمـ٧ْم ًَمُٙمـْؿ ُأؾْمـَقٌة طَم ـِذي َُمَٕمـُف إِْذ ىَمـ٤مًُمقا اًمَّ

ـْ ُدوِن اهللَِّ يَمَٗمْرَٟم٤م سمُِٙمْؿ َوسَمَدا سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوسَمْٞمٜمَُٙمُؿ  ٌُُدوَن ُِم ٤م سُمَرآُء ُِمٜمُْٙمْؿ َومِم٤َّم شَمْٕم ٌَْٖمَْمـ٤مُء َأسَمـًدا طَمتَّـًمَِ٘مْقُِمِٝمْؿ إِٟمَّ شُم١ْمُِمٜمُـقا سمِـ٤مهللَِّ  كاًْمَٕمـَداَوُة َواًْم

 .(1)((َوطْمَدهُ 

ـَ آَُمٜمُقا ٓ شَمتَِّخُذوا اًْمَٞمُٝمقَد َواًمٜمََّّم٤مَرى َأْوًمَِٞم٤مَء سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأْوًمَِٞمـ٤مُء سَمْٕمـٍض ))يَ وهق ُمـ ديـ حمٛمد ^ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ِذي ٤َم اًمَّ ٤م َأهيه

ُف ُِمٜمُْٝمْؿ إِنَّ اهللََّ ٓ هَيِْدي اًْمَ٘مْقَم اًمٔم٤َّمعملَِِم(( ُْؿ ُِمٜمُْٙمْؿ وَم٢مِٟمَّ ـْ َيَتَقهلَّ  .(2)َوَُم

ـَ آَُمٜمُـقا ىم٤مل ذم حتريؿ ُمقآة همػم اعمًٚمٛملم قمٛمقُم٤ًم: وهذه ذم حتريؿ ُمقآة أهؾ اًمٙمت٤مب ظمّمقص٤ًم، و ِذي ٤َم اًمَّ ))َي٤م َأهيه

يُمْؿ َأْوًمَِٞم٤مءَ  ي َوقَمُدوَّ  .(3)((ٓ شَمتَِّخُذوا قَمُدور

ـَ سمؾ ًم٘مد طمرم قمغم اعم١مُمـ ُمقآة همػم اعمًٚمٛملم، وًمق يم٤مٟمقا ُمـ أىمرب اًمٜم٤مس إًمٞمف ٟم٤ًًٌم، ىم٤مل شمٕمـ٤ممم:  ـِذي َـ٤م اًمَّ )) َيـ٤م َأهيه

ُْؿ ُِمٜمُْٙمؿْ  آَُمٜمُقا ٓ ـْ َيَتَقهلَّ ٌهقا اًْمُٙمْٗمَر قَمغَم اإِلياَمِن َوَُم  .(4)وَم٠ُمْوًَمِئَؽ ُهُؿ اًمٔم٤َّمعمُِقَن(( شَمتَِّخُذوا آسَم٤مَءيُمْؿ َوإظِْمَقاَٟمُٙمْؿ َأْوًمَِٞم٤مَء إِِن اؾْمَتَح

ـْ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  طَم٤مدَّ اهللََّ َوَرؾُمقًَمُف َوًَمْق يَم٤مُٟمقا آسَمـ٤مَءُهْؿ َأْو َأسْمٜمَـ٤مَءُهْؿ ))ٓ دَمُِد ىَمْقًُم٤م ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللَِّ َواًْمَٞمْقِم أظِمِر ُيَقادهوَن َُم

 .(5)َأْو إظِْمَقاهَنُْؿ َأْو قَمِِمػَمهَتُْؿ((

ـاَم ويمام أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف طمرم ُمقآة همػم اعمًٚمٛملم، وم٘مد أوضم٥م ؾمٌح٤مٟمف ُمقآة اعم١مُمٜملم وحمٌتٝمؿ، ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم:  )) إِٟمَّ

                                                                                                                                                                             

 . 4( ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م آي٦م: 1)

 .51ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م: ( 2)

 .1( ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م آي٦م: 3)

 .23( ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م: 4)

 .22( ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م آي٦م: 5)
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يَم٤مَة َوُهْؿ َرايِمُٕمقَن، َوًمِٞمهُٙمُؿ اهللَُّ َوَرؾُمقًُمفُ  الَة َوُي١ْمشُمقَن اًمزَّ ـَ ُيِ٘مٞمُٛمقَن اًمّمَّ ِذي ـَ آَُمٜمُقا اًمَّ ِذي ـَ  َواًمَّ ـِذي ـْ َيَتـَقلَّ اهللََّ َوَرؾُمـقًَمُف َواًمَّ َوَُمـ

ٌُقَن((
 .(1)آَُمٜمُقا وَم٢مِنَّ طِمْزَب اهللَِّ ُهُؿ اًْمَٖم٤مًمِ

ـَ َُمَٕمفُ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ِذي ٌد َرؾُمقُل اهللَِّ َواًمَّ ـ٤مِر ُرمَحَـ٤مُء سَمْٞمـٜمَُٝمؿْ  ))حُمَٛمَّ اُء قَمـغَم اًْمُٙمٗمَّ ـاَم اعم١ُْْمُِمٜمُـقَن ، وىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم: (2)((َأؿِمدَّ ))إِٟمَّ

 .(3)((إظِْمَقةٌ 

ـْ وم٤معم١مُمٜمقن إظمقة ذم اًمديـ واًمٕم٘مٞمدة، وإن شم٤ٌمقمدت أٟم٤ًمهبؿ وأوـم٤مهنؿ وأزُم٤مهنؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ ضَم٤مُءوا ُِمـ ِذي )) َواًمَّ

ٜم٤َم اهمْ  ٜمَـ٤مسَمْٕمِدِهْؿ َيُ٘مقًُمقَن َرسمَّ ـَ آَُمٜمُـقا َرسمَّ ـِذي َٕمـْؾ ذِم ىُمُٚمقسمِٜمَـ٤م هِمـالًّ ًمِٚمَّ ٌَُ٘مقَٟم٤م سمِـ٤مإِلياَمِن َوٓ دَمْ ـَ ؾَم ِذي ظْمَقاٟمِٜم٤َم اًمَّ ـَؽ َرُءوٌف  ِٗمْر ًَمٜم٤َم َوإِلِ إِٟمَّ

 .(4)َرطِمٞمٌؿ((

إظمقة ُمتح٤مسمقن، ي٘متدي آظمرهؿ  -شم٤ٌمقمدت أوـم٤مهنؿ واُمتدت أزُم٤مهنؿ-وم٤معم١مُمٜمقن ُمـ أول اخلٚمٞم٘م٦م إمم آظمره٤م ُمٝمام 

 وهلؿ، ويدقمقن سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض، ويًتٖمٗمر سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض.سم٠م

 :شمٕمريػ اًمقٓء واًمؼماء

ــ٤م: اًم٘مــرب ُمـــ اعمًــٚمٛملم سمٛمــقدهتؿ وإقمــ٤مٟمتٝمؿ، اًمــقٓء : ُمّمــدر وزم اًمٌمــء: سمٛمٕمٜمــك ىمــرب ُمٜمــف، واعمــراد سمــف هٜم

 وُمٜم٤مسهتؿ قمغم أقمدائٝمؿ، واًمًٙمٜمك ُمٕمٝمؿ.

راد هٜمـ٤م: ىمٓمـع اًمّمـٚم٦م اًم٘مٚمٌٞمـ٦م ُمـع همـػم : ُمّمدر سمرأ: سمٛمٕمٜمك ىمٓمع، وُمٜمـف سمـرى اًم٘مٚمـؿ: سمٛمٕمٜمـك ىمٓمٕمـف، واعمـواًمؼماء

 اعمًٚمٛملم، ومال حيٌٝمؿ وٓ يٜم٤مسهؿ.

                                                                                                                                                                             

 .56،55( ؾمقرة اعم٤مئدة أيت٤من: 1)

 . 29( ؾمقرة اًمٗمتح آي٦م: 2)

 . 11( ؾمقرة احلجرات آي٦م: 3)

 .11( ؾمقرة احلنم آي٦م: 4)
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 اًمٗمّمؾ إول

 ُمـ ُمٔم٤مهر ُمقآة همػم اعمًٚمٛملم

 :اًمتِمٌف هبؿ ذم اعمٚمٌس واًمٙمالم وهمػممه٤م -1

ٌَّف سمف، وهلذا ىم٤مل اًمٜمٌل  ق ُمــ شمِمـٌف سم٘مـقم ومٝمـ^: »ٕن اًمتِمٌف هبؿ ذم اعمٚمٌس واًمٙمالم وهمػممه٤م، يدل قمغم حم٦ٌم اعمتِم

 .(1)شُمٜمٝمؿ

 ومٞمحرم اًمتِمٌف سمٖمػم اعمًٚمٛملم ومٞمام هق ُمـ ظمّم٤مئّمٝمؿ: ُمـ قم٤مداهتؿ، وقم٤ٌمداهتؿ، وؾمٛمتٝمؿ، وأظمالىمٝمؿ.

 :يم٤مًمت٤مريخ اعمٞمالدي :ظمّمقص٤ًم اًمت٤مريخ اًمذي يٕمؼم قمـ ـم٘مقؾمٝمؿ وأقمٞم٤مدهؿ ،اًمت٠مريخ سمت٤مرخيٝمؿ -2

، ُمـ ديـ اعمًـٞمح ، واًمذي اسمتدقمقه ُمـ أٟمٗمًٝمؿ، وًمٞمس هق واًمذي هق قم٤ٌمرة قمـ ذيمرى ُمقًمد اعمًٞمح 

 وم٤مؾمتٕمامل هذا اًمت٤مريخ ومٞمف ُمِم٤مريم٦م ذم إطمٞم٤مء ؿمٕم٤مرهؿ وقمٞمدهؿ.

قمـدًمقا قمــ شمـقاريخ همـػم  ووع شم٤مريخ اعمًٚمٛملم ذم قمٝمد اخلٚمٞمٗم٦م قمٛمر  وًمتجٜم٥م هذا عم٤م أراد اًمّمح٤مسم٦م

ظمقا هبجرة اًمرؾمقل   ظمّم٤مئّمـٝمؿ مم٤م هـق ُمــ ،^ مم٤م يدل قمغم وضمقب خم٤مًمٗم٦م همػم اعمًٚمٛملم ذم هذا وهمػمهاعمًٚمٛملم، وأرَّ

 واهلل اعمًتٕم٤من. -

 :اًمتًٛمل سم٠مؾمامئٝمؿ -3

سمحٞم٨م يًٛمل سمٕمض اعمًٚمٛملم سمٕمض أسمٜم٤مئٝمؿ وسمٜم٤مهتؿ سم٠مؾمامء أضمٜمٌٞم٦م، ويؽميمقن أؾمامء آسم٤مئٝمؿ وأُمٝمـ٤مهتؿ وأضمـدادهؿ 

. وسمًـ٥ٌم شمٖمٞمـػم (2)شقمٌد اهلل وقمٌد اًمـرمحـ :ظمػم إؾمامء^: » وضمداهتؿ، وإؾمامء اعمٕمرووم٦م ذم جمتٛمٕمٝمؿ، وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل

امء وم٘مد وضمد ضمٞمؾ حيٛمؾ أؾمامء همرسمٞم٦م، مم٤م ي٥ًٌم آٟمٗمّم٤مل سملم هذا اجلٞمؾ وإضمٞم٤مل اًم٤ًمسم٘م٦م، وي٘مٓمع اًمتٕمـ٤مرف سمـلم إؾم

 إه اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمرف سم٠مؾمامئٝم٤م اخل٤مص٦م.

                                                                                                                                                                             

 ( أظمرضمف امحد وأسمق داود.1)

 ( أظمرضمف أمحد. 2)
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 :آؾمتٖمٗم٤مر هلؿ واًمؽمطمؿ قمٚمٞمٝمؿ -4

تَ وىمد طمرم اهلل ذًمؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ًْ ـَ آَُمٜمُقا َأْن َي ِذي ِلر َواًمَّ ـْ ))َُم٤م يَم٤مَن ًمِٚمٜمٌَّ يِملَم َوًَمـْق يَمـ٤مُٟمقا ُأْوزِم ىُمْرسَمـك ُِمـ ْٖمِٗمُروا ًمِْٚمُٛمنْمِ

ُْؿ َأْصَح٤مُب اجْلَِحٞمِؿ(( َ هَلُْؿ َأهنَّ ٌَلمَّ  : ٕن هذا يتْمٛمـ طمٌٝمؿ وشمّمحٞمح ُم٤م هؿ قمٚمٞمف.(1)سَمْٕمِد َُم٤م شَم

 :اًمتِمٌف هبؿ -5

 ^: وهذه ٟمامذج مم٤م ورد اًمٜمٝمل ومٞمف ُمـ اًمتِمٌف سمٖمػم اعمًٚمٛملم قمـ اًمٜمٌل

  :إُمقر اًمتل ورد اًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ساطم٦م ذم اًمنم ع قمـ اًمتِمٌف سمٖمػم اعمًٚمٛملم ومٞمٝم٤مأول  :أوًٓ 

ـْ آومؽماق ذم اًمديـ، وهذا يمثػم ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل:  ىُمـقا َواظْمَتَٚمُٗمـقا ُِمـ ـَ شَمَٗمرَّ ِذي ))َوٓ شَمُٙمقُٟمقا يَم٤مًمَّ

ٌَٞمرٜم٤َمُت  اومؽمىم٧م اًمٞمٝمقد قمغم إطمدى وؾمـٌٕملم »سم٤مومؽماق هذه إُم٦م، طمٞم٨م ىم٤مل: ^  ، وُمٜمف إظم٤ٌمر اًمٜمٌل(2)((سَمْٕمِد َُم٤م ضَم٤مَءُهُؿ اًْم

، ومٝمذا آومـؽماق ضمـ٤مء (3)شومرىم٦م، واومؽمىم٧م اًمٜمّم٤مرى قمغم اصمٜملم وؾمٌٕملم ومرىم٦م، وشمٗمؽمق هذه إُم٦م قمغم صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م

 اإلظم٤ٌمر سمف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٜمٝمل واًمتحذير.

 :خت٤مذ اًمتامصمٞمؾوا ،واخت٤مذه٤م ُم٤ًمضمد ،رومع اًم٘مٌقر واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م :صم٤مٟمٞم٤مً 

^ أٓ أدع ىمـؼمًا أُمـرين رؾمـقل اهلل »ىمـ٤مل:  وهذه إُمقر وردت ذم ٟمّمقص يمثػمة، ُمٜمٝم٤م: ُم٤م ضمـ٤مء قمــ قمـكم 

 .(4)شُمنموم٤ًم إٓ ؾمقيتف، وٓ متث٤مًٓ إٓ ـمٛمًتف

 - (5)شإن شمًقي٦م اًم٘مٌقر ُمـ اًمًـٜمـ، وىمـد رومٕمـ٧م اًمٞمٝمـقد واًمٜمّمـ٤مرى ومـال شمتِمـٌٝمقا هبـؿ»ىم٤مل:  وقمـ ُمٕم٤موي٦م 

 اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر.يٕمٜمل ذم رومع 

ويتٌع ذًمؽ: اًمٌٜم٤مء قمغم ىمٌقر اًمّم٤محللم، أو دومـ اًمّم٤محللم ذم اعم٤ًمضمد، وًمق سمٕمد سمٜم٤مئٝمـ٤م، يمـؾ ذًمـؽ يِمـٛمٚمف اًمٜمٝمـل، 

                                                                                                                                                                             

 . 113ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م: ( 1)

 .115( ؾمقرة آل قمٛمران آي٦م: 2)

 ( أظمرضمف ُمًٚمؿ.3)

 ( رواه اسمـ أيب قم٤مصؿ.4)

 ( رواه اسمـ ايب قم٤مصؿ.5)
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^ ذم ىمّمـ٦م أم ؾمـٚمٛم٦م وأم طمٌٞمٌـ٦م، وُمـ ذًمؽ أيْم٤ًم: دقم٤مء أهٚمٝم٤م ُمـ دون اهلل، أو اًمت٘مرب إًمٞمٝم٤م سم٤ًمئر اًم٘مرسم٤مت، وىمد ىمـ٤مل 

أوًمئـؽ ىمـقم إذا ُمـ٤مت اًمٕمٌـد »هلـام:  ـ طمًـٜمٝم٤م واًمتّمـ٤موير اًمتـل ومٞمٝمـ٤م، وم٘مـ٤مل اًمٜمٌـل ^وُم٤م رأشم٤مه ُمـ يمٜمٞم٦ًم ذم احلٌِمـ٦م ُمـ

 .(1)شاًمّم٤مًمح أو اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح سمٜمقا قمغم ىمؼمه ُمًجدًا، وصقرا ومٞمف شمٚمؽ اًمّمقر، أوًمئؽ ذار اخلٚمؼ قمٜمد اهلل قمز وضمؾ

  :آومتت٤من سم٤مًمٜم٤ًمء ُمـ أقمٔمؿ صقر اًمتِمٌف وأظمٓمره٤م قمغم اعمًٚمٛملم :صم٤مًمث٤مً 

َـّ اًمرضمـ٤مل، وظمّمـ٧م واعم٘مّمقد سم٤مٓ ومتت٤من سم٤مًمٜم٤ًمء، إظمراضمٝمـ قمـ ؾمٛمتٝمـ وؾمـؽمهـ وطمِمـٛمتٝمـ طمتـك يٗمتـتـ هبـ

 اًمٜم٤ًمء سمذًمؽ ُٕمقر ُمٜمٝم٤م:

 ٕن اًمٖم٤مًم٥م ُمـ اًمٜم٤ًمء يرهمٌـ هب٤مرج اًمدٟمٞم٤م. -1

 ٕهنـ يٜمزقمـ إمم اًمت٘مٚمٞمد واعمح٤ميم٤مة، واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم ذًمؽ. -2

طمـذر ُمــ ذًمـؽ ^  واًمٜمٌـل -ُمع إؾمػ -وظمّمٚم٦م آومتت٤من سم٤مًمٜم٤ًمء، وىمع ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ذم هذا اًمٕمٍم

. وم٢مذا أقمٓمٞم٧م اعمرأة ؿمٞمئ٤ًم ُمــ اًم٘مقاُمـ٦م، (2)شوم٤مشم٘مقا اًمدٟمٞم٤م واشم٘مقا اًمٜم٤ًمء: وم٢من أول ومتٜم٦م سمٜمل إهائٞمؾ يم٤مٟم٧م ذم اًمٜم٤ًمء»وم٘م٤مل: 

 وإذا ٓن اًمرضم٤مل ُمع اًمٜم٤ًمء، ومٞمام هق ُمـ طمدود اهلل شمٕم٤ممم، وإذا ختٚمـقا قمــ ُمٌـدأ احلِمـٛم٦م واًمًـؽم، ومـ٢من هـذا هـق اًمٓمريـؼ

واًمًٌٞمؾ إمم اًمٗمتٜم٦م، وذم اًمٖم٤مًم٥م أن إُم٦م اعمًٚمٛم٦م إذا وىمٕم٧م ذم هذه اخلّمـٚم٦م، وم٢مهنـ٤م ختنـ ديٜمٝمـ٤م ودٟمٞم٤مهـ٤م وشمًـٚمط قمٚمٞمٝمـ٤م 

 اًمٗمتـ.

 :ورد اًمٜمٝمل قمـ شمرك اًمّمالة ذم اًمٜمٕم٤مل قمغم وضمف آؾمتداُم٦م :راسمٕم٤مً 

ومـ٢مهنؿ ٓ  ،قا اًمٞمٝمـقدظمـ٤مًمٗم^: » أو اًمتٕمٌد خم٤مًمٗم٦م ًمٌٕمض أهؾ اًمٙمت٤مب، ُمـ٤م مل يؽمشمـ٥م قمـغم ذًمـؽ أذى، ىمـ٤مل اًمٜمٌـل 

 .(3)شيّمٚمقن ذم ٟمٕم٤مهلؿ وٓ ذم ظمٗم٤مومٝمؿ

 وهذه اعمخ٤مًمٗم٦م ي٘مع ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اجلٝمٚم٦م، وأصح٤مب اًمٌدع، اًمذيـ يًتٜمٙمرون ومٕمؾ هذه اًمًٜم٦م.

واًمّمالة ذم اًمٜمٕم٤مل قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ، ُمنموـم٦م سمٕمدم وضمقد إذى، وم٢مذا يم٤من اعمًجد ُمثاًل ُمٗمروؿم٤ًم، وإرض اًمتل 

^ يمـ٤من  وم٢مٟمف ٓ ينمع اًمّمالة ذم اًمٜمٕم٤مل قمـغم اًمٗمـرش، وإٟمـام اًمٜمٌـل -يمام هق ذم اعمدن-همػم ٟمٔمٞمٗم٦م  يٓمئقه٤م ظم٤مرج اعمًجد

                                                                                                                                                                             

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)

 ( أظمرضمف ُمًٚمؿ.2)

 ( رواه أسمق داود واحل٤ميمؿ وصححف، وشم٤مسمٕمف اًمذهٌل.3)
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يّمكم قمغم اًمؽماب، وأرض اعمًجد آٟمذاك ًمٞمس ومٞمٝمـ٤م ومـرش، وًمـذًمؽ يٜمٌٖمـل ًمٚمٛمًـٚمؿ أن حيـرص قمـغم اًمًـٜم٦م، إذا ظمـرج 

مل ٕن ذًمـؽ  :اًمٜمٌل ^ ٓ قمغم ؾمـٌٞمؾ اًمـدواماُمتث٤مًٓ ُٕمر  :ظم٤مرج اعم٤ًمضمد اعمٗمروؿم٦م، سم٠من حي٤مول أن يّمكم ذم ٟمٕم٤مًمف أطمٞم٤مٟم٤مً 

 ي١مصمر قمـ اًمًٚمػ.

  :وأن يٖمٓمل اًمرضمؾ وم٤مه ،ورد اًمٜمٝمل قمـ اًمتِمٌف سمٖمػم اعمًٚمٛملم ذم اًمًدل ذم اًمّمالة :ظم٤مُم٤ًمً 

هنـك قمــ اًمًـدل ذم » :^ وهق ُم٤م يًٛمك سم٤مًمتٚمثؿ: ٕن ذًمؽ ُمـ ومٕمؾ سمٕمض أهؾ اًمٙمت٤مب، وم٘مد ضم٤مء أن رؾمقل اهلل

 وىمد قمٚمؾ ذًمؽ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م أٟمف ُمـ ومٕمؾ اًمٞمٝمقد. ،(1)شاًمّمالة، وأن يٖمٓمل اًمرضمؾ وم٤مه

  :ُمـ اًمتِمٌف سمٖمػم اعمًٚمٛملم وأهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م :ؾم٤مدؾم٤مً 

ــ٦ِم اًمتــؼمج واًمًــٗمقر، وظمــروج اعمــرأة ًمٖمــػم طم٤مضمــ٦م، ىمــ٤مل شمٕمــ٤ممم:  َج اجْل٤َمِهِٚمٞمَّ ــؼَمه ـَ شَم ضْم ــؼَمَّ َـّ َوٓ شَم ــقشمُِٙم ــْرَن ذِم سُمُٞم ))َوىَم

َـّ سمًٜم٦م اعمنميملم.، وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ٓشُمٌد (2)((إُومَم   اًمٕمقرة وٓ شمًت

 :يمام شمٗمٕمؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ،وإىم٤مُم٦م اعمآشمؿ اًمّم٤مظم٦ٌم وٟمحقه٤م ،ٟمدب اعمٞم٧م سم٤مًمٜمٞم٤مطم٦م :ؾم٤مسمٕم٤مً 

، وهـذه اخلّمـٚم٦م (3)شًمٞمس ُمٜم٤م ُمــ ضب اخلـدود، وؿمـؼ اجلٞمـقب، ودقمـ٤م سمـدقمقى اجل٤مهٚمٞمـ٦م^: » وم٘مد ىم٤مل اًمٜمٌل

 أيْم٤ًم وىمع ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم اًمٞمقم.

 :وآؾمتً٘م٤مء سم٤مًمٜمجقم ،واًمٓمٕمـ ذم إٟم٤ًمب ،طم٤ًمباًمٗمخر سم٤مٕ :صم٤مُمٜم٤مً 

أرسمـع ذم أُمتـل ُمــ أُمـر اجل٤مهٚمٞمـ٦م ٓ يؽميمـقهنـ: : »طمٞمـ٨م ىمـ٤مل ^ وهذه ُمـ أومٕم٤مل اجل٤مهٚمٞم٦م اًمتل هنك قمٜمٝم٤م اًمٜمٌـل 

 .(4)شاًمٗمخر سم٤مٕطم٤ًمب، واًمٓمٕمـ ذم إٟم٤ًمب، وآؾمتً٘م٤مء سم٤مًمٜمجقم، واًمٜمٞم٤مطم٦م

 :ق ذًمؽأو ٟمح ،أو إمم ُمذه٥م ،اًمٕمّمٌٞم٦م إمم ىمقم :شم٤مؾمٕم٤مً 

ًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ دقم٤م إمم قمّمٌٞم٦م، وًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ ىم٤مشمؾ ًمٕمّمـٌٞم٦م، وًمـٞمس ُمٜمـ٤م »^ ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح:  وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل

                                                                                                                                                                             

 ( رواه اًمؽمُمذي وأمحد.1)

 .33( ؾمقرة إطمزاب آي٦م: 2)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.3)

 ( رواه ُمًٚمؿ.4)
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 .(1)شُمـ ُم٤مت قمغم قمّمٌٞم٦م

 :سم٤مًمّمقم -وهق يقم قم٤مؿمقراء-إومراد اًمٞمقم اًمٕم٤مذ ُمـ اعمحرم  :قم٤مذاً 

وظمـ٤مًمٗمقا  ،قا يـقم قم٤مؿمـقراءصقُم»^ ىم٤مل:  ٕن سمٕمض أهؾ اًمٙمت٤مب يٗمٕمؾ ذًمؽ، وىمد روى اإلُم٤مم أمحد أن اًمٜمٌل

 (2)شصقُمقا ىمٌٚمف يقُم٤ًم أو سمٕمده يقُم٤مً  :اًمٞمٝمقد

  :وصؾ اًمِمٕمر ُمـ ىمٌؾ اًمٜم٤ًمء :أطمد قمنم

واعم٘مّمقد سمقصؾ اًمِمٕمر، ووع ؿمٕمر همػم ُم٤م ظمٚم٘مف اهلل ًمٚمٛمرأة، يمام يٗمٕمـؾ سمٕمـض أهـؾ اًمٙمتـ٤مب، وُمثٚمـف ُمـ٤م يًـٛمك 

^  أن رؾمـقل اهلل ٌٞمٕمـل، وىمـد روى ُمٕم٤مويـ٦م سم٤مًم٤ٌمرويم٦م: ٕٟمف ُمـ سم٤مب وصؾ اًمِمٕمر إذا همػمت سمف اعمرأة ؿمٕمره٤م اًمٓم

 .(3)شإٟمام هٚمؽ سمٜمقإهائٞمؾ طملم اختذ هذه ٟم٤ًمؤهؿ»ىم٤مل ذم اًم٘مّم٦م ُمـ اًمِمٕمرة اًمتل يقصؾ هب٤م: 

  :وقمدم اخلِمقع ٔي٤مت اهلل وًمذيمره ،ىمًقة اًم٘مٚمقب:اصمٜم٤م قمنم

ـَ وهذه ُمـ ظمّم٤مل أهؾ اًمٙمت٤مب، اًمتل هنك اهلل قمٜمٝم٤م ذم ىمقًمف:  ِذي آَُمٜمُقا َأْن خَتَِْمَع ىُمُٚمقهُبُْؿ ًمِـِذيْمِر اهللَِّ َوَُمـ٤م ))َأمَلْ َي٠ْمِن ًمِٚمَّ

٧ْم ىُمُٚمقهُبُ  ًَ ٌُْؾ وَمَٓم٤مَل قَمَٚمْٞمِٝمُؿ إََُمُد وَمَ٘م ـْ ىَم ـَ ُأوشُمقا اًْمِٙمَت٤مَب ُِم ِذي ـَ احْلَؼر َوٓ َيُٙمقُٟمقا يَم٤مًمَّ  .(4)ْؿ((َٟمَزَل ُِم

                                                                                                                                                                             

 ( رواه أسمق داود.1)

 ( رواه أمحد وُمًٚمؿ.2)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.3)

 .16( ؾمقرة احلديد آي٦م: 4)
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 لمــقآة اعم١مُمٜمـــر ُمـــ٤مهـــ ُمٔمــُم

 :لم وُمٕم٤موٟمتٝمؿ سم٤مًمٜمٗمس واعم٤مل واًمٚم٤ًمنُمٜم٤مسة اعمًٚمٛم

 .(1)))َواعم١ُْْمُِمٜمُقَن َواعم١ُْْمُِمٜم٤َمُت سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأْوًمَِٞم٤مُء سَمْٕمٍض((ومٞمام حيت٤مضمقن إًمٞمف ذم ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ: ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

َّٓ قَمغَم ىَمْقٍم سَمْٞمٜمَٙمُ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـِ وَمَٕمَٚمْٞمُٙمُؿ اًمٜمٍَّْمُ إِ ي ويُمْؿ ذِم اًمدر  . (2)((ْؿ َوسَمْٞمٜمَُٝمْؿ ُِمٞمَث٤مٌق ))َوإِِن اؾْمَتٜمٍَمُ

 :اًمت٠ممل ُٔٓمٝمؿ واًمنور سمنورهؿ

إذا اؿمتٙمك ُمٜمف قمْمق شمـداقمك ًمـف  :ُمثؾ اعمًٚمٛملم ذم شمقادهؿ وشمٕم٤مـمٗمٝمؿ وشمرامحٝمؿ يم٤مجلًد اًمقاطمد^: » ىم٤مل اًمٜمٌل

٤مسمٕمف اعم١مُمـ ًمٚمٛم١مُمـ يم٤مًمٌٜمٞمـ٤من: يِمـد سمٕمْمـف سمٕمْمـ٤م، وؿمـٌؽ سمـلم أصـ» ^:، وىم٤مل أيْم٤ًم (3)شواًمًٝمر ٤محلٛمكسمؾم٤مئر اجلًد 

 .(4)^ش

 :وقمدم همِمٝمؿ وظمديٕمتٝمؿ ،اًمٜمّمح هلؿ وحم٦ٌم اخلػم هلؿ

 .(5)شأطمديمؿ طمتك حي٥م ٕظمٞمف ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمًفٓ ي١مُمـ ^: »ىم٤مل 

اعمًٚمؿ أظمق اعمًٚمؿ: ٓ حي٘مره، وٓ خيذًمف، وٓ يًٚمٛمف، سمح٥ًم اُمرئ ُمـ اًمنم أن حي٘مر أظمـ٤مه اعمًـٚمؿ، يمـؾ »وىم٤مل: 

 .(6)شاعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ طمرام: دُمف وُم٤مًمف وقمروف

                                                                                                                                                                             

 .71( ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م: 1)

 .72( ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م: 2)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.3)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.4)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.5)

 ( رواه ُمًٚمؿ.6)
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ــ٤مل ــقا^: » وىم ــداسمروا ،ٓ شم٤ٌمهمْم ــقا ،وٓ شم ــ٤مد اهلل  ،وٓ شمٜم٤مضمِم ــقا قمٌ ــض، ويمقٟم ــع سمٕم ــغم سمٞم ــٙمؿ قم ــع سمٕمْم وٓ يٌ

 .(1)شإظمقاٟم٤مً 

 :وقمدم شمٜم٘مّمٝمؿ وقمٞمٌٝمؿ ،اطمؽماُمٝمؿ وشمقىمػمهؿ

ا ُِمٜمُْٝمؿْ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ك َأْن َيُٙمقُٟمقا ظَمػْمً ًَ ـْ ىَمْقٍم قَم َخْر ىَمقٌم ُِم ًْ ـَ آَُمٜمُقا ٓ َي ِذي ٤َم اًمَّ ـك َأْن  ))َي٤م َأهيه ًَ  قَم
ٍ
ـ٤مء ًَ

ـْ ٟمِ ـ٤مٌء ُِمـ ًَ
َوٓ ٟمِ

قُق سَمْٕمـ ًُ ؾْمُؿ اًْمُٗم ِٓ ُٙمْؿ َوٓ شَمٜم٤َمسَمُزوا سم٤ِمًَْٕمَ٘م٤مِب سمِْئَس ا ًَ َـّ َوٓ شَمْٚمِٛمُزوا َأٟمُٗم ا ُِمٜمُْٝم َـّ ظَمػْمً ـْ مَلْ َيُتـ٥ْم وَم٠ُمْوًَمِئـَؽ ُهـُؿ  دَ َيُٙم اإِليـاَمِن َوَُمـ

ـَ آَُمٜمُقا اضْمتَ ، اًمٔم٤َّمعمُِقنَ  ِذي ٤َم اًمَّ ـقا َوٓ َيْٖمَتـ٥ْم سَمْٕمُْمـُٙمْؿ سَمْٕمًْمـ٤م َأحُيِـ٥مه َي٤م َأهيه ًُ ًَّ ـر إصِْمـٌؿ َوٓ دَمَ ـ ـر إِنَّ سَمْٕمَض اًمٔمَّ ـَ اًمٔمَّ ٌُقا يَمثػًِما ُِم
ٜمِ

اٌب َرطِمٞمٌؿ((  .(2)َأطَمُديُمْؿ َأْن َي٠ْميُمَؾ حَلَْؿ َأظِمٞمِف َُمْٞمًت٤م وَمَٙمِرْهُتُٛمقُه َواشمَُّ٘مقا اهللََّ إِنَّ اهللََّ شَمقَّ

 :واًمِمدة واًمرظم٤مء ،٤مل اًمٕمن واًمٞمنأن يٙمقن ُمٕمٝمؿ ذم طم

 سمخالف أهؾ اًمٜمٗم٤مق، اًمذيـ يٙمقٟمقن ُمع اعم١مُمٜملم ذم طم٤مًم٦م اًمٞمن واًمرظم٤مء، ويتخٚمقن قمٜمٝمؿ ذم طم٤مل اًمِمدة.

ـْ َُمَٕمُٙمْؿ َوإِْن يَم٤مَن ًمِ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ اهللَِّ ىَم٤مًُمقا َأمَلْ َٟمُٙم سمَُّّمقَن سمُِٙمْؿ وَم٢مِْن يَم٤مَن ًَمُٙمْؿ وَمْتٌح ُِم ـَ َيؽَمَ ِذي ـَ َٟمِّمٞم٥ٌم ىَم٤مًُمقا ))اًمَّ ْٚمَٙم٤مومِِري

ـَ اعم١ُْْمُِمٜملِمَ  َتْحِقْذ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوَٟمْٛمٜمَْٕمُٙمْؿ ُِم ًْ  .(3)((َأمَلْ َٟم

 :زي٤مرهتؿ وحم٦ٌم آًمت٘م٤مء هبؿ وآضمتامع ُمٕمٝمؿ

أن رضماًل زار أظم٤ًم ًمف ذم اهلل، وم٠مرصـد »، وذم طمدي٨م آظمر: (4)شوضم٧ٌم حمٌتل ًمٚمٛمتزاوريـ ذمّ »وذم احلدي٨م اًم٘مدد: 

٤م قمٚمٞمف»؟ ىم٤مل: أزور أظم٤ًم زم ذم اهلل، ىم٤مل: شأيـ شمريد»ُمدرضمتف ُمٚمٙم٤ًم وم٠ًمًمف: اهلل قمغم  ، ىمـ٤مل: ٓ، شهؾ ًمؽ قمٚمٞمف ُمـ ٟمٕمٛم٦م شمرهبه

 .(5)شوم٢مين رؾمقل اهلل إًمٞمؽ سم٠من اهلل ىمد أطمٌؽ يمام أطمٌٌتف ومٞمف»همػم أين أطمٌٌتف ذم اهلل، ىم٤مل: 

 :اطمؽمام طم٘مقىمٝمؿ

                                                                                                                                                                             

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)

 .12،11( ؾمقرة احلجرات أيت٤من:2)

 141( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م: 3)

 ( رواه ُم٤مًمؽ.4)

 ( رواه ُمًٚمؿ.5)
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 ٥م قمغم ظمٓمٌتٝمؿ، وٓ يتٕمرض عم٤م ؾمٌ٘مقا إًمٞمف ُمـ اعم٤ٌمطم٤مت.ومال يٌٞمع قمغم سمٞمٕمٝمؿ، وٓ يًؿ قمغم ؾمقُمٝمؿ، وٓ خيٓم

 .(1)شم قمغم ؾمقُمفقوٓ يً»، وذم رواي٦م: شأٓ ٓ يٌع اًمرضمؾ قمغم سمٞمع أظمٞمف، وٓ خيٓم٥م قمغم ظمٓمٌتف^: » ىم٤مل

 :اًمرومؼ سمْمٕمٗم٤مئٝمؿ

ُْؿ سم٤ِمًْمَٖمَداِة َواًْمَٕمٌِمر ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ َيْدقُمقَن َرهبَّ ِذي َؽ َُمَع اًمَّ ًَ ُيِريُدوَن َوضْمَٝمـُف َوٓ شَمْٕمـُد قَمْٞمٜمَـ٤مَك قَمـٜمُْٝمْؿ شُمِريـُد  )) َواْصؼِمْ َٟمْٗم

ْٟمَٞم٤م  .(2)((ِزيٜم٦ََم احْلََٞم٤مِة اًمده

هـؾ شمٜمٍمـون وشمرزىمـقن إٓ ^: » ، وىمـ٤مل(3)شًمـٞمس ُمٜمـ٤م ُمــ مل يـقىمر يمٌػمٟمـ٤م، ويـرطمؿ صـٖمػمٟم٤م^: » وىم٤مل اًمٜمٌـل

 .(4)شسمْمٕمٗم٤مئٙمؿ

 :اًمدقم٤مء هلؿ وآؾمتٖمٗم٤مر هلؿ

 .(5)َذْٟمٌَِؽ َوًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم َواعم١ُْْمُِمٜم٤َمِت(())َواؾْمَتْٖمِٗمْر ًمِ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٌَُ٘مقَٟم٤م سم٤ِمإِلياَمِن((وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  ـَ ؾَم ِذي ظْمَقاٟمِٜم٤َم اًمَّ ٜم٤َم اهْمِٗمْر ًَمٜم٤َم َوإِلِ  .(6)))َرسمَّ

 شمٜمٌٞمف:

ـِ َومَلْ خُيْرِ وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ي ـَ مَلْ ُيَ٘م٤مشمُِٚمقيُمْؿ ذِم اًمدر ِذي ـِ اًمَّ ـُٓمقا ))ٓ َيٜمَْٝم٤ميُمُؿ اهللَُّ قَم ًِ وُهْؿ َوشُمْ٘م ـْ ِدَي٤مِريُمْؿ َأْن شَمؼَمه ضُمقيُمْؿ ُِم

ٓمِلَم(( ًِ  .(7)إًَِمْٞمِٝمْؿ إِنَّ اهللََّ حُي٥ِمه اعمُْْ٘م

: أن ُمـ يمػ أذاه ُمـ اًمٙمٗم٤مر، ومٚمؿ ي٘م٤مشمؾ اعمًٚمٛملم ومل خيرضمٝمؿ ُمـ ديـ٤مرهؿ، ومـ٢من اعمًـٚمٛملم ي٘مـ٤مسمٚمقن ذًمـؽ ومٛمٕمٜم٤مه

                                                                                                                                                                             

 ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري.1)

 .28( ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م: 2)

 ( رواه اًمؽمُمذي وأسمق داود.3)

 ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري.4)

 .19( ؾمقرة حمٛمد آي٦م: 5)

 .11( ؾمقرة احلنم آي٦م: 6)

 .8( ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م آي٦م: 7)
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ــُٓمقا ، وٓ حيٌقٟمــف سم٘مٚمــقهبؿ: ٕن اهلل ىمــ٤مل: سمٛمٙم٤موم٠مشمــف سم٤مإلطمًــ٤من واًمٕمــدل ُمٕمــف ذم اًمتٕم٤مُمــؾ اًمــدٟمٞمقي ًِ وُهْؿ َوشُمْ٘م ))َأْن شَمــؼَمه

 ومل ي٘مؾ: شمقاًمقهنؿ وحتٌقهنؿ. إًَِمْٞمِٝمْؿ((

َك يِب َُم٤م ًَمْٞمَس ًَمـَؽ سمِـِف قِمْٚمـٌؿ وَمـال شُمٓمِْٕمُٝمـاَم وٟمٔمػم هذا ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اًمقاًمديـ اًمٙم٤مومريـ:  ))َوإِْن ضَم٤مَهَداَك قَمغم َأْن شُمنْمِ

ٌُْٝماَم  ـْ َأَٟم٤مَب إزَِمَّ َوَص٤مطِم ٌِْع ؾَمٌِٞمَؾ َُم ْٟمَٞم٤م َُمْٕمُرووًم٤م َواشمَّ  .(1)((ذِم اًمده

صـكم »وم٘مـ٤مل هلـ٤م: ، ^ ذم ذًمؽ وىمد ضم٤مءت أم أؾمامء إًمٞمٝم٤م شمٓمٚم٥م صٚمتٝم٤م وهل يم٤مومرة، وم٤مؾمت٠مذٟم٧م أؾمامء رؾمقل اهلل

ـْ طَم٤مدَّ اهللََّ َوَرؾُمقًَمُف َوًَمْق يَم٤مُٟمقا آسَم٤مَءُهْؿ َأْو ))ٓ دَمُِد ىَمْقًُم٤م ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللَِّ َواًْمَٞمْقِم أظِم ، وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: (2)شأُمؽ ِر ُيَقادهوَن َُم

 .(3)َأسْمٜم٤َمَءُهْؿ((

وم٤مًمّمٚم٦م واعمٙم٤موم٠مة اًمدٟمٞمقي٦م رء، واعمقدة رء آظمر، وٕن اًمّمٚم٦م وطمًـ اعمٕم٤مُمٚم٦م شمرهمٞم٤ًٌم ًمٚمٙم٤مومر ذم اإلؾمـالم، ومٝمـام 

غم إىمرار اًمٙم٤مومر قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف واًمرى قمٜمـف: وذًمـؽ سمًـ٥ٌم ُمـ وؾم٤مئؾ اًمدقمقة، سمخالف اعمقدة واعمقآة، ومٝمام يدٓن قم

 قمدم دقمقشمف إمم اإلؾمالم.

ويمــذًمؽ حتــريؿ ُمــقآة همــػم اعمًــٚمٛملم، ٓ يٕمٜمــل حتــريؿ اًمتٕم٤مُمــؾ ُمٕمٝمــؿ سم٤مًمتجــ٤مرة اعم٤ٌمطمــ٦م، واؾمــتػماد اًمٌْمــ٤مئع 

 واعمّمٜمققم٤مت اًمٜم٤مومٕم٦م، وآؾمتٗم٤مدة ُمـ ظمؼماهتؿ وخمؽمقم٤مهتؿ.

 واؾمتدان ُمـ سمٕمض اًمٞمٝمقد. ،ًمٞمدًمف قمغم اًمٓمريؼ وهق يم٤مومر :ل^ اؾمت٠مضمر اسمـ أري٘مط اًمٚمٞمث وم٤مًمٜمٌل

                                                                                                                                                                             

 .15( ؾمقرة ًم٘مامن آي٦م: 1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.2)

 .22( ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م آي٦م: 3)
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 أىم٤ًمم اًمٜم٤مس ومٞمام جي٥م ذم طم٘مٝمؿ ُمـ اًمقٓء واًمؼماء

 اًمٜم٤مس ذم اًمقٓء واًمؼماء قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم:

 :ُمـ حي٥م حم٦ٌم ظم٤مًمّم٦م ٓ ُمٕم٤مداة ُمٕمٝم٤م :اًم٘مًؿ إول

^ وم٢مٟمـف دمـ٥م  ّمـ٤محللم، وذم ُم٘مـدُمتٝمؿ رؾمـقل اهللوهؿ اعم١مُمٜمقن اخلٚمص ُمـ إٟمٌٞم٤مء واًمّمدي٘ملم واًمِمـٝمداء واًم

أقمٔمؿ ُمـ حم٦ٌم اًمٜمٗمس واًمقًمد واًمقاًمد واًمٜم٤مس أمجٕملم، صمؿ زوضم٤مشمف أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم وأهؾ سمٞمتـف اًمٓمٞمٌـلم، وصـح٤مسمتف حمٌتف 

اًمٙمرام: ظمّمقص٤ًم اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ، وسم٘مٞم٦م اًمٕمنمة واعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، وأهـؾ سمـدر وأهـؾ سمٞمٕمـ٦م اًمروـقان، صمـؿ سم٘مٞمـ٦م 

 يم٤مٕئٛم٦م إرسمٕم٦م. -، صمؿ اًمت٤مسمٕمقن واًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م، وؾمٚمػ هذه إُم٦م وأئٛمتٝم٤مسم٦م اًمّمح٤م

ٌَُ٘مقَٟم٤م سمِـ٤مإِلياَمِن وَ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ ؾَمـ ـِذي ظْمَقاٟمِٜمَـ٤م اًمَّ ٜمَـ٤م اهْمِٗمـْر ًَمٜمَـ٤م َوإِلِ ـْ سَمْٕمـِدِهْؿ َيُ٘مقًُمـقَن َرسمَّ ـَ ضَم٤مُءوا ُِم ِذي َٕمـْؾ ذِم ))َواًمَّ ٓ دَمْ

ـَ  ِذي ٜم٤َم إِٟمََّؽ َرُءوٌف َرطِمٞمٌؿ(( ىُمُٚمقسمِٜم٤َم هِمالًّ ًمِٚمَّ  وٓ ُيٌِٖمض اًمّمح٤مسم٦م وؾمٚمػ هذه إُم٦م ُمـ ذم ىمٚمٌف إيامن. (1)آَُمٜمُقا َرسمَّ

 :سمٖمْم٤ًم وُمٕم٤مداًة ظم٤مًمّملم ٓ حم٦ٌم وٓ ُمقآة ُمٕمٝمام ىٕم٤مدٌٖمض ويُ ُمـ يُ  :اًم٘مًؿ اًمث٤مين

))ٓ دَمِـُد يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: وهؿ اًمٙمٗم٤مر اخلٚمص واعمنميملم واعمٜم٤موم٘ملم واعمرشمديـ واعمٚمحديـ قمغم اظمتالف أضمٜم٤مؾمٝمؿ، 

ــ٤مَءُهْؿ َأْو  ــ٤مُٟمقا آسَم ــْق يَم ــقًَمُف َوًَم ــ٤مدَّ اهللََّ َوَرؾُم ـْ طَم ــ ــَقادهوَن َُم ــِر ُي ــْقِم أظِم ــ٤مهللَِّ َواًْمَٞم ــقَن سمِ ــ٤م ُي١ْمُِمٜمُ ــَقاهَنُْؿ َأْو ىَمْقًُم ــ٤مَءُهْؿ َأْو إظِْم َأسْمٜمَ

 . (2)((قَمِِمػَمهَتُؿْ 

ـُٝمْؿ َأْن ))شَمَرى يمَ وىم٤مل شمٕم٤ممم قم٤مشم٤ًٌم قمغم سمٜمل إهائٞمؾ:  ًُ َُم٧ْم هَلُـْؿ َأٟمُٗم ـَ يَمَٗمـُروا ًَمٌِـْئَس َُمـ٤م ىَمـدَّ ـِذي ـْقَن اًمَّ ثِـػًما ُِمـٜمُْٝمْؿ َيَتَقًمَّ

َُذوُهْؿ َأْوًمَِٞم٤م، ؾَمِخَط اهللَُّ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوذِم اًْمَٕمَذاِب ُهْؿ ظَم٤مًمُِدونَ  ِلر َوَُم٤م ُأٟمِزَل إًَِمْٞمِف َُم٤م اختَّ َـّ يَمثِـػًما َوًَمْق يَم٤مُٟمقا ُي١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهللَِّ َواًمٜمٌَّ َء َوًَمِٙم

 .(3)ُِمٜمُْٝمْؿ وَم٤مؾِمُ٘مقَن((

                                                                                                                                                                             

 .11( ؾمقرة احلنم آي٦م: 1)

 . 22( ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م آي٦م: 2)

 .81،81( ؾمقرة اعم٤مئدة أيت٤من: 3)



  

184 

  :ُمـ حي٥م ُمـ وضمف ويٌٖمض ُمـ وضمف :اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م

وهؿ قمّم٤مة اعم١مُمٜملم، ومٞمحٌقن عم٤م ومٞمٝمؿ ُمـ اإليامن، أُم٤م اًمٜم٘مص اًمذي ومٞمٝمؿ سم٥ًٌم ُمٕم٤مصٞمٝمؿ ومٞمج٥م شمٓمٝمػمهؿ ُمٜمف، 

))َوَأَٟمـ٤م ًَمُٙمـْؿ َٟم٤مِصـٌح : ؼمًا قمــ هـقد وذًمؽ سم٤مًمٜمّمح واإلرؿم٤مد واًمتقضمٞمف، وهذا ُمـ صٚم٥م حمٌتٝمؿ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم خمـ

 .(1)َأُِملٌم((

^ قمــغم إىمــ٤مم اًمّمــالة وإيتــ٤مء اًمزيمــ٤مة واًمٜمّمــح ًمٙمــؾ  سم٤ميٕمــ٧م رؾمــقل اهلل»ىمــ٤مل:  وقمـــ ضمريــر سمـــ قمٌــد اهلل

 .(2)شُمًٚمؿ

وجي٥م احلذر واًمتحذير ُمـ سمٕمض اًمٗمرق اًمتل شمدقمل اإلؾمالم يم٤مخلقارج: طمٞم٨م شمٙمٗمر اعمًٚمٛملم سم٤مًمٙم٤ٌمئر، طمتـك ٓ 

 اعمًٚمٛملم قمغم اإلؾمالم إٓ ىمٚم٦م. يٌ٘مك ُمـ

                                                                                                                                                                             

 .68( ؾمقرة إقمراف آي٦م: 1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 2)
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 اًمراسمعاًم٤ٌمب 

 أريم٤من اإليامن

 

 اًمٗمّمؾ إول: اإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم.

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: اإليامن سم٤معمالئٙم٦م.

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: اإليامن سم٤مًمٙمت٥م اًمًاموي٦م.

 اًمٗمّمؾ اًمراسمع: اإليامن سم٤مًمرؾمؾ.

 اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس: اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر.

 سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر.اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس: اإليامن 
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 أريم٤من اإليامن

 :شمٕمريػ إريم٤من -أ

 : مجع ريمـ، وريمـ اًمٌمء ضم٤مٟمٌف إىمقى.إريم٤من

 :شمٕمريػ اإليامن -ب

 : اًمتّمديؼ.ًمٖم٦مً 

 : اقمت٘م٤مد سم٤مجلٜم٤من، وٟمٓمؼ سم٤مًمٚم٤ًمن، وقمٛمؾ سم٤مجلقارح وإريم٤من، يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م.اصٓمالطم٤مً 

 ٤م اإليامن، وأريم٤مٟمف ؾمت٦م وهل:واعمراد سم٠مريم٤من اإليامن: ُم٤م يتقىمػ قمٚمٞمٝم

 اإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم. -1

 اإليامن سم٤معمالئٙم٦م. -2

 اإليامن سم٤مًمٙمت٥م اًمًاموي٦م. -3

 اإليامن سم٤مًمرؾمؾ. -4

 اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر. -5

 اإليامن سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه. -6

أن شمـ١مُمـ سمـ٤مهلل وُمالئٙمتـف »قمــ اإليـامن ىمـ٤مل:  -  -^ طملم ؾم٠مًمف ضمؼميؾ واًمدًمٞمؾ قمغم هذا ضمقاب اًمرؾمقل

 .  (1)شٚمف واًمٞمقم أظمر وشم١مُمـ سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذهويمتٌف ورؾم

                                                                                                                                                                             

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)
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 اًمٗمّمؾ إول

 اإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم

هق آقمت٘م٤مد اجل٤مزم سم٠من اهلل شمٕم٤ممم واطمد أطمد، ومرد صٛمد، مل يتخذ ص٤مطم٦ًٌم وٓ وًمدًا، وهق رب يمـؾ رء وُمٚمٞمٙمـف، 

 تٍمف ذم مجٞمع ؿم١مون ظمٚم٘مف.ًمٞمس ًمف ذيؽ ذم اعمٚمؽ، هق اخل٤مًمؼ، اًمرازق، اعمٕمٓمل، اعم٤مٟمع، اعمحٞمل، اعمٛمٞم٧م، اعم

وهق اعمًتحؼ ًمٚمٕم٤ٌمدة وطمده دون ؾمقاه سمجٛمٞمع أٟمقاقمٝم٤م، ُمـ اخلْمقع، واخلِمقع، واخلِمـٞم٦م، واإلٟم٤مسمـ٦م، واًم٘مّمـد، 

 واًمٓمٚم٥م، واًمدقم٤مء، واًمذسمح، واًمٜمذر، وٟمحق ذًمؽ.

ؾمـامء ^ ُمــ إ : اإليـامن سمـام أظمـؼم سمـف قمــ ٟمٗمًـف ذم يمت٤مسمـف اًمٙمـريؿ، أو أظمـؼم سمـف قمٜمـف رؾمـقًمفوُمـ اإليامن سم٤مهلل

وشمٜمزهيـ٤ًم سمـال  ،وأن ًمـف اًمٙمـامل اعمٓمٚمـؼ ذم ذًمـؽ يمٚمـف، إصم٤ٌمشمـ٤ًم سمـال متثٞمـؾ ،واًمّمٗم٤مت، وأٟمف ُمتٗمرد هبذا قمـ مجٞمـع اعمخٚمقىمـ٤مت

٦ٌٌَم  سم٘مقًمف: -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  -، يمام أظمؼم قمـ ٟمٗمًف شمٕمٓمٞمؾ ـْ ًَمـُف َصـ٤مطِم َٛمَقاِت َوإَْرِض َأٟمَّك َيُٙمقُن ًَمُف َوًَمٌد َومَلْ شَمُٙم ًَّ )) سَمِديُع اًم

 قَمِٚمـٞمؿٌ َوظَم 
ٍ
ء  َوُهـَق سمُِٙمـؾر َرْ

ٍ
ء  ، َٚمَؼ يُمـؾَّ َرْ

ٍ
ء ٌُـُدوُه َوُهـَق قَمـغَم يُمـؾر َرْ  وَم٤مقْم

ٍ
ء َّٓ ُهـَق ظَمـ٤مًمُِؼ يُمـؾر َرْ َذًمُِٙمـُؿ اهللَُّ َرسمهُٙمـْؿ ٓ إًَِمـَف إِ

 .(1)َويِمٞمٌؾ((

 هذا وأي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمداًم٦م قمغم ُمٕمٜمك اإليامن وـمٚمٌف يٓمقل طمٍمه٤م.

                                                                                                                                                                             

 .112،111( ؾمقرة إٟمٕم٤مم أيت٤من: 1)
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 اإليامن سم٤معمالئٙم٦م

 :شمٕمريٗمٝمؿ :أوًٓ 

: اعمالئٙم٦م مجع ُمٚمؽ سمٗمتح اًمالم، ىمٞمؾ: إٟمف ُمِمتؼ ُمـ إًمقيم٦م وهل اًمرؾم٤مًم٦م، وىمٞمؾ: ُمــ ٕك إذا أرؾمـؾ، وىمٞمـؾ ًمٖم٦م

 همػم ذًمؽ.

ظمٚم٘مٝمؿ جمٌقًملم قمغم ـم٤مقمتف وقم٤ٌمدشمف، ىم٤مئٛمقن سمقفمـ٤مئٗمٝمؿ يمـام  -قمز وضمؾ  -: هؿ ٟمقع ُمـ خمٚمقىم٤مت اهللاصٓمالطم٤مً 

ــف:  -ؾمــٌح٤مٟمف وشمٕمــ٤ممم-ذًمــؽسمــلم  ــِف َوٓ سم٘مقًم ٤ٌَمَدشمِ ـْ قِم ــ وَن قَم ــَتْٙمؼِمُ ًْ ــَدُه ٓ َي ـْ قِمٜمْ ــ ــَٛمَقاِت َوإَْرِض َوَُم ًَّ ـْ ذِم اًم ــ ــُف َُم ))َوًَم

ونَ  َتْحِنُ ًْ وَن((، َي ْٞمَؾ َواًمٜمََّٝم٤مَر ٓ َيْٗمؽُمُ ٌرُحقَن اًمٚمَّ ًَ ٤ٌَمٌد ُُمْٙمَرُُمقنَ وىمقًمف قمٜمٝمؿ:  (1)ُي ٌُِ٘مقَٟمُف سمِـ، ))سَمْؾ قِم ًْ ٤مًْمَ٘مْقِل َوُهـْؿ سمِـ٠َمُْمِرِه ٓ َي

 .(2)َيْٕمَٛمُٚمقَن((

 :اقمت٘م٤مد اًمٜم٤مس ومٞمٝمؿ ىمٌؾ اإلؾمالم :صم٤مٟمٞم٤مً 

مل يٙمـ وضمقد اعمالئٙم٦م حمؾ ٟمزاع سملم اًم٘مدُم٤مء ُمـ اًمٜم٤مس، يمام مل يٕمرف قمـ أطمـد ُمــ أهـؾ اجل٤مهٚمٞمـ٦م إٟمٙمـ٤مرهؿ، ُمـع 

 آظمتالف ذم ـمرق إصم٤ٌمهتؿ، وٟمققمف سملم أشم٤ٌمع إٟمٌٞم٤مء وهمػمهؿ.

وىمـد رد اهلل شمٕمـ٤ممم قمٚمـٞمٝمؿ هـذا، وسمـلم قمـدم قمٚمٛمٝمـؿ  -شم٤ٌمرك وشم٘مـدس  -يزقمٛمقن أهنؿ سمٜم٤مت اهلل  ويم٤من اعمنميمقن

٠مَ سمذًمؽ سم٘مقًمف:  ًْ ـِ إَِٟم٤مصًم٤م َأؿَمِٝمُدوا ظَمْٚمَ٘مُٝمْؿ ؾَمُتْٙمَت٥ُم ؿَمَٝم٤مَدهُتُْؿ َوُي مْحَ ٤ٌَمُد اًمرَّ ـَ ُهْؿ قِم ِذي ، وسم٘مقًمف: (3)ًُمقَن(())َوضَمَٕمُٚمقا اعمَْالِئَٙم٦َم اًمَّ

ـْ إوِْمِٙمِٝمْؿ ًَمَٞمُ٘مقًُمقنَ ، ٤م اعمَْالِئَٙم٦َم إَِٟم٤مصًم٤م َوُهْؿ ؿَم٤مِهُدونَ )) َأْم ظَمَٚمْ٘مٜمَ  ُْؿ ُِم ُْؿ ًَمَٙم٤مِذسُمقَن((، َأٓ إهِنَّ  .  (4)َوًَمَد اهللَُّ َوإهِنَّ

                                                                                                                                                                             

 .21،19( ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء أيت٤من: 1)

 .27،26ٔيت٤من: ( ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء ا2)

 .19( ؾمقرة اًمزظمرف آي٦م: 3)

 .152-151( ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت أي٤مت: 4)
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 :ُمٕمٜمك اإليامن هبؿ :صم٤مًمث٤مً 

الئٙمــ٦م اإليــامن سم٤معمالئٙمــ٦م هــق اًمــريمـ اًمثــ٤مين ُمـــ أريمــ٤من اإليــامن، وُمٕمٜمــك ذًمــؽ: اًمتّمــديؼ اجلــ٤مزم سمــ٠من هلل شمٕمــ٤ممم ُم

 ُمقضمقديـ خمٚمقىملم ُمـ ٟمقر، ٓ يٕمّمقن اهلل ُم٤م أُمرهؿ ويٗمٕمٚمقن ُم٤م ي١مُمرون.

 :أدًم٦م وضمقب اإليامن هبؿ :راسمٕم٤مً 

ـَ سم٤ِمهللَِّ َوَُمالِئَٙمتِـِف َويُمُتٌِـِف َوُرؾُمـىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  -أ ِف َواعم١ُْْمُِمٜمُقَن يُمؾٌّ آَُم ـْ َرسمر ؾُمقُل سماَِم ُأٟمِزَل إًَِمْٞمِف ُِم ـَ اًمرَّ ُق ِٚمِف ٓ ))آَُم ُٟمَٗمـرر

ـْ ُرؾُمِٚمفِ   ، ومجٕمؾ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم هذا اإليامن ُمـ قم٘مٞمدة اعم١مُمـ.(1)((سَملْمَ َأطَمٍد ُِم

ـَ سم٤ِمهللَِّ َواًْمَٞمـىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  -ب ـْ آَُم َـّ اًْمؼِمَّ َُم ِق َواعمَْْٖمِرِب َوًَمِٙم ٌََؾ اعمَْنْمِ قا ُوضُمقَهُٙمْؿ ىِم ْقِم أظِمـِر ))ًَمْٞمَس اًْمؼِمَّ َأْن شُمَقًمه

ِٞمرلمَ َواعمَْال  .(2)((ِئَٙم٦ِم َواًْمِٙمَت٤مِب َواًمٜمٌَّ

ـْ َيْٙمُٗمـْر سمِـ٤مهللَِّ َوَُمالِئَٙمتِـِف َويُمُتٌِـِف وأوضم٥م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اإليامن هبـذه إُمـقر، ويمٗمـر ُمــ ضمحـده٤م سم٘مقًمـف:  ))َوَُمـ

ًٓ سَمِٕمٞمًدا(( َ٘مدْ َوُرؾُمِٚمِف َواًْمَٞمْقِم أظِمِر ومَ   .(3)َوؾَّ َوال

أن شم١مُمـ سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر »ٞمٜمام ؾم٠مًمف قمـ اإليامن: ^ ضمقاسم٤ًم جلؼميؾ طم ىمقل اًمرؾمقل-ج

 .(4)شوشم١مُمـ سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه

ومجٕمؾ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف اإليامن هق اإليامن سمجٛمٚمـ٦م ُمـ٤م ذيمـر، واإليـامن سم٤معمالئٙمـ٦م سمٕمـد ذًمـؽ، ومقضمـقدهؿ 

 إليامن هبؿ خم٤مًمٗم٦م ًمٍميح اًم٘مرآن واًمًٜم٦م.صم٤مسم٧م سم٤مًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل، وإٟمٙم٤مرهؿ يمٗمر سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم: ٕن قمدم ا

 :أٟمقاع اعمالئٙم٦م وأقمامهلؿ :ظم٤مُم٤ًمً 

اعمالئٙم٦م قم٤ٌمد ُمٙمرُمقن، وؾمٗمرة ُم١ممتٜمقن، ظمٚم٘مٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ًمٕم٤ٌمدشمـف، وًمٞمًـقا سمٜم٤مشمـ٤ًم هلل وٓ أوٓدًا وٓ ذيمـ٤مء ُمٕمـف 

ذم اًمٕم٤ممل، وهؿ أٟمقاع ًمٙمؾ ٟمقع ُمـٜمٝمؿ  وٓ أٟمدادًا، ٓ يٕمٚمؿ قمددهؿ إٓ اهلل شمٕم٤ممم، حيٛمٚمقن رؾم٤مٓت رهبؿ، وي١مدون أقمامهلؿ

 قمٛمؾ، وُمٜمٝمؿ:

                                                                                                                                                                             

 .285( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: 1)

 . 177( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م:2)

 .136( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م: 3)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.4)
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ىمـ٤مل  وهـق اًمـروح إُمـلم ضمؼميـؾ  -قمٚمـٞمٝمؿ اًمّمـالة واًمًـالم -اعمقيمؾ سم٤مًمقطمل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم إمم رؾمـٚمف -أ

وُح إَُِملمُ شمٕم٤ممم:  (( ،))َٟمَزَل سمِِف اًمره ـَ ـَ اعمُْٜمـِذِري ذم  ؼميـؾ ، وىمـد وصـػ اهلل شمٕمـ٤ممم رؾمـقًمف ضم(1)قَمـغَم ىَمْٚمٌِـَؽ ًمَِتُٙمـقَن ُِمـ

ـُف ًَمَ٘مـْقُل َرؾُمـقٍل يَمـِريؿٍ ُمٕمرض شمٌٚمٞمٖمف اًم٘مرآن سمّمٗم٤مت هل هم٤مي٦م اًمثٜم٤مء، إذ ي٘مقل:  ٍة قِمٜمْـَد ِذي اًْمَٕمـْرِش َُمِٙمـلمٍ ، ))إِٟمَّ  ،ِذي ىُمـقَّ

 .(2)ُُمَٓم٤مٍع صَمؿَّ َأُِملٍم((

^  ٜمٌـلقمـ اًم وُمٜمٝمؿ: اعمقيمؾ سم٤مًم٘مٓمر وشمّم٤مريٗمف قمغم ُمراد اهلل شمٕم٤ممم، يدل قمغم هذا ُم٤م روى أسمق هريرة -ب

، ومًٛمع صقشم٤ًم ذم ؾمح٤مسم٦م: اؾمؼ طمدي٘م٦م ومالن، ومتٜمحك ذًمـؽ اًمًـح٤مب ومـ٠مومرغ ُمـ٤مءه ذم سمٞمٜمام رضمؾ سمٗمالة ُمـ إرض»ىم٤مل: 

، وهذا يٕمٜمل شمٍمـيػ اعمٓمـر ُمــ ىمٌـؾ (4)شُمـ شمٚمؽ اًمنماج ىمد اؾمتققم٧ٌم ذًمؽ اعم٤مء يمٚمف.... احلدي٨م (3)طمرة، وم٢مذا ذضم٦م

 اعمالئٙم٦م قمغم ُمراد اهلل شمٕم٤ممم.

وهق اًمذي يـٜمٗمخ ومٞمـف سمـ٠مُمر اهلل شمٕمـ٤ممم صمـالث ٟمٗمخـ٤مت: ٟمٗمخـ٦م اًمٗمـزع،  : وهق إهاومٞمؾ (5)اعمقيمؾ سم٤مًمّمقر -ج

ـقِر وٟمٗمخ٦م اًمّمٕمؼ، وٟمٗمخ٦م اًمٌٕم٨م، ذيمر هذا اسمـ ضمرير وهمػمه ُمـ اعمٗمنيـ قمٜمد شمٗمًػم ىمقًمف شمٕمـ٤ممم:  ))َيـْقَم ُيـٜمَٗمُخ ذِم اًمّمه

َٝم٤مَدِة َوُهَق احْلَِٙمٞمُؿ اخْلٌَػُِم(( قِر وَمَجَٛمْٕمٜم٤َمُهْؿ مَجًْٕمـ٤م((وقمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، (6)قَم٤ممِلُ اًْمَٖمْٞم٥ِم َواًمِمَّ ، وهمػممهـ٤م ممـ٤م (7)))َوُٟمِٗمَخ ذِم اًمّمه

 ورد ومٞمف ذيمر اًمٜمٗمخ ذم اًمّمقر.

))ىُمـْؾ  وُمٜمٝمؿ: اعمقيمؾ سم٘مٌض إرواح، وهق ُمٚمؽ اعمقت وأقمقاٟمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم قمــ شمـقزم اعمالئٙمـ٦م ذًمـؽ إُمـر: -د

َؾ  ِذي ُويمر  .(8)سمُِٙمْؿ صُمؿَّ إمَِم َرسمرُٙمْؿ شُمْرضَمُٕمقَن(( َيَتَقوم٤َّميُمْؿ َُمَٚمُؽ اعمَْْقِت اًمَّ

                                                                                                                                                                             

 .193،194( ؾمقرة اًمِمٕمراء أيت٤من: 1)

 .21-19( ؾمقرة اًمتٙمقير أي٤مت: 2)

 ذم احلرة. ( اًمنمضم٦م: ُمًٞمؾ اعم٤مء3)

 ( رواه ُمًٚمؿ.4)

 ش.ىمرن يٜمٗمخ ومٞمف: »-^ -( اًمّمقر، يمام ومنه اًمرؾمقل 5)

 .73( ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م: 6)

 .99( ؾمقرة اًمٙمٝمػ آي٦م: 7)

 .11( ؾمقرة اًمًجدة آي٦م: 8)
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ـُمقَن((وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْتُف ُرؾُمُٚمٜم٤َم َوُهْؿ ٓ ُيَٗمرر  .(1)))طَمتَّك إَِذا ضَم٤مَء َأطَمَديُمُؿ اعمَْْقُت شَمَقومَّ

ُـْؿ إمَِم ظمزٟم٦م اجلٜم٦م: أظمؼم شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ذم ذيمر طم٤مل اعمت٘ملم سم٘مقًمف:  -هـ َ٘مْقا َرهبَّ ـَ اشمَّ ِذي ٦ِم ُزَُمـًرا طَمتَّـك إَِذا ))َوؾِمٞمَؼ اًمَّ  اجْلَٜمَـّ

)) ـَ ٌُْتْؿ وَم٤مْدظُمُٚمقَه٤م ظَم٤مًمِِدي
 .(2)ضَم٤مُءوَه٤م َووُمتَِح٧ْم َأسْمَقاهُب٤َم َوىَم٤مَل هَلُْؿ ظَمَزَٟمُتَٝم٤م ؾَمالٌم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ـمِ

يدل قمغم ذًمؽ ىمـقل اهلل شمٕمـ٤ممم  --ظمزٟم٦م ضمٝمٜمؿ: وهؿ اًمزسم٤مٟمٞم٦م، ورؤؾم٤مؤهؿ شمًٕم٦م قمنم، وُم٘مدُمٝمؿ ُم٤مًمؽ -و

ٌِْ٘مل َوٓ شَمَذرُ ، )َوَُم٤م َأْدَراَك َُم٤م ؾَمَ٘مرُ )ذم وصػ ؾم٘مر:  ٌَنَمِ  ،ٓ شُم اطَم٦ٌم ًمِْٚم َٕم٦َم قَمنَمَ ، ًَمقَّ ًْ
َّٓ ، قَمَٚمْٞمَٝم٤م شمِ ٤مِر إِ َوَُم٤م ضَمَٕمْٚمٜم٤َم َأْصـَح٤مَب اًمٜمَـّ

 .(3)((َُمالِئَٙم٦مً 

 .(4)ُٙمْؿ َُم٤ميِمُثقَن(())َوَٟم٤مَدْوا َي٤م َُم٤مًمُِؽ ًمَِٞمْ٘مِض قَمَٚمْٞمٜم٤َم َرسمهَؽ ىَم٤مَل إِٟمَّ وىم٤مل شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ أهؾ اًمٜم٤مر: 

ـْ اعمقيمٚمقن سمحٗمظ اًمٕمٌد ذم مجٞمع أطمقاًمف: وهؿ اعمٕم٘م٤ٌمت يمام أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم قمـ ذًمؽ سم٘مقًمف:  -ز ))ؾَمـَقاٌء ُِمـٜمُْٙمْؿ َُمـ

ْٞمِؾ َوؾَم٤مِرٌب سم٤ِمًمٜمََّٝم٤مرِ  َتْخٍػ سم٤ِمًمٚمَّ ًْ ـْ ُهَق ُُم ـْ ضَمَٝمَر سمِِف َوَُم ـْ سَمـلْمِ ، َأَهَّ اًْمَ٘مْقَل َوَُم ٤ٌَمٌت ُِم ـْ  ًَمُف ُُمَٕم٘مر ـْ ظَمْٚمِٗمـِف حَيَْٗمُٔمقَٟمـُف ُِمـ َيَدْيـِف َوُِمـ

 .(5)((َأُْمِر اهللَِّ

٤ٌَمِدِه َوُيْرؾِمُؾ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ طَمَٗمَٔم٦ًم((وىم٤مل شمٕم٤ممم:   .(6)))َوُهَق اًْمَ٘م٤مِهُر وَمْقَق قِم

اعمقيمٚمقن سمحٗمظ قمٚمؿ اًمٕمٌد ُمـ ظمػم وذ: وهؿ اًمٙمرام اًمٙم٤مشمٌقن، وهؿ داظمٚمقن ذم ُمًٛمك احلٗمٔم٦م، يمام أظمـؼم  -ح

ٌُقَن((٤ممم قمٜمٝمؿ سم٘مقًمف: اهلل شمٕم ُهْؿ َوَٟمْجَقاُهْؿ سَمغَم َوُرؾُمُٚمٜم٤َم ًَمَدهْيِْؿ َيْٙمُت َٛمُع ِهَّ ًْ ٌُقَن َأٟم٤َّم ٓ َٟم ًَ  .(7))) َأْم حَيْ

اَمِل ىَمِٕمٞمدٌ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـِ اًمِمر ـِ اًْمَٞمِٛملِم َوقَم َٞم٤مِن قَم ك اعمَُْتَٚم٘مر َّٓ ًمَ ، ))إِْذ َيَتَٚم٘مَّ ـْ ىَمـْقٍل إِ ، (8)َدْيـِف َرىِمٞمـ٥ٌم قَمتِٞمـٌد((َُم٤م َيْٚمِٗمُظ ُِم

                                                                                                                                                                             

 .61( ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م: 1)

 .73( ؾمقرة اًمزُمر آي٦م: 2)

 .31-27( ؾمقرة اعمدصمر أي٤مت: 3)

 .77( ؾمقرة اًمزظمرف آي٦م: 4)

 .11، 11( ؾمقرة اًمرقمد أيت٤من: 5)

 .61( ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م: 6)

 .81( ؾمقرة اًمزظمرف آي٦م: 7)

 .18،17( ؾمقرة ق أيت٤من: 8)
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 .(1)َيْٕمَٚمُٛمقَن َُم٤م شَمْٗمَٕمُٚمقَن(( ،يِمَراًُم٤م يَم٤مشمٌِلِمَ ، ))َوإِنَّ قَمَٚمْٞمُٙمْؿ حَل٤َمومِٔمِلمَ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 وأي٤مت وإطم٤مدي٨م ذم ذيمر اًمٙمرام اًمٙم٤مشمٌلم يمثػمة ضمدًا. 

 :قمالىمتٝمؿ سم٤مًمٌنم :ؾم٤مدؾم٤مً 

عمخٚمقىم٤مت، وُمٜمٝم٤م اإلٟم٤ًمن، ومٚمٝمؿ قمالىم٦م وصمٞم٘م٦م سمـف ُمــ طمـلم يمقٟمـف اعمالئٙم٦م سم٠مصٜم٤مف ا -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-ويمؾ اهلل 

)أي: اإلٟمًـ٤من( وٟم٘مٚمـف وم٢مهنؿ ُمقيمٚمقن سمتخٚمٞم٘مف »وم٘م٤مل: ش إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من»ٟمٓمٗم٦م، ذيمر هذه اًمٕمالىم٦م اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم يمت٤مسمف 

٘م٤موشمف وؾمـٕم٤مدشمف، ُمـ ـمقر إمم ـمقر، وشمّمقيره، وطمٗمٔمف ذم أـم٤ٌمق اًمٔمٚمامت اًمثالث، ويمت٤مسم٦م رزىمـف، وقمٛمٚمـف، وأضمٚمـف، وؿمـ

وُمالزُمتف ذم مجٞمع أطمقاًمف، وإطمّم٤مء أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف، وطمٗمٔمف ذم طمٞم٤مشمف، وىمٌض روطمف قمٜمد ووم٤مشمـف، وقمروـٝم٤م قمـغم ظم٤مًم٘مـف 

ووم٤مـمره، وهؿ اعمقيمٚمـقن سمٕمذاسمـف وٟمٕمٞمٛمـف ذم اًمـؼمزخ سمٕمـد اًمٌٕمـ٨م، وهـؿ اعمقيمٚمـقن سمٕمٛمـؾ آٓت اًمٜمٕمـٞمؿ واًمٕمـذاب، وهـؿ 

قن ًمف ُم٤م يٜمٗمٕمف، واعم٘م٤مشمٚمقن اًمذاسمقن قمٜمف، وهؿ أوًمٞمـ٤مؤه ذم اًمـدٟمٞم٤م و أظمـرة، وهـؿ اعمثٌتقن ًمٚمٕمٌد اعم١مُمـ سم٢مذن اهلل، واعمٕمٚمٛم

اًمـذيـ يٕمدوٟمـف سمـ٤مخلػم ويدقمقٟمـف إًمٞمــف، ويٜمٝمقٟمـف قمــ اًمنمـ وحيذروٟمـف ُمٜمــف، ومٝمـؿ أوًمٞمـ٤مؤه وأٟمّمـ٤مره، وطمٗمٔمتـف وُمٕمٚمٛمــقه 

يّمـٚمقن قمٚمٞمـف ُمـ٤م دام يٕمٚمـؿ وٟم٤مصحقه، واًمداقمقن ًمف، واعمًتٖمٗمرون ًمف، وهؿ اًمذيـ يّمٚمقن قمٚمٞمف ُم٤م دام ذم ـم٤مقمـ٦م رسمـف، و

اًمٜم٤مس اخلػم، ويٌنموٟمف سمٙمراُم٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم ُمٜم٤مُمف، وقمٜمد ُمقشمف، ويقم سمٕمثف، وهؿ اًمذيـ يزهدوٟمف ذم اًمـدٟمٞم٤م، ويرهمٌقٟمـف ذم 

أظمرة، وهؿ اًمذيـ يذيمروٟمف إذا ٟمز، ويٜمِمٓمقٟمف إذا يمًؾ، ويثٌتقٟمـف إذا ضمـزع، وهـؿ اًمـذيـ يًـٕمقن ذم ُمّمـ٤مًمح دٟمٞمـ٤مه 

 ذم ظمٚم٘مف وأُمره، وؾمٗمراؤه سمٞمٜمف وسملم قم٤ٌمده، شمتٜمزل سم٤مُٕمر ُمـ قمٜمده ذم أىمٓمـ٤مر اًمٕمـ٤ممل، وشمّمـٕمد إًمٞمـف وآظمرشمف، ومٝمؿ رؾمؾ اهلل

 (2)شسم٤مُٕمر

 وأدًم٦م يمؾ ُم٤م ذيمر ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م يٓمقل اعم٘م٤مم سمذيمره٤م، وهل ُمٕمرووم٦م ُمِمتٝمرة. 

                                                                                                                                                                             

 .12-11( ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر أي٤مت: 1)

 ( إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ٓسمـ اًم٘مٞمؿ.2)
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 اإليامن سم٤مًمٙمت٥م اًمًاموي٦م

 :اًمتٕمريػ :أوًٓ 

 ر ؾمٛمل سمف اعمٙمتقب ومٞمف، وهق ذم إصؾ اؾمؿ ًمٚمّمحٞمٗم٦م ُمع اعمٙمتقب ومٞمٝم٤م.: مجع يمت٤مب، واًمٙمت٤مب ُمّمدًمٖم٦م

 ًمٞمٌٚمٖمقه ًمٚمٜم٤مس، اعمتٕمٌد سمتالوشمف. -قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم-: يمالم اهلل شمٕم٤ممم اعمقطمك إمم رؾمٚمف ذقم٤مً 

 :ُمٕمٜمك اإليامن هب٤م :صم٤مٟمٞم٤مً 

شمٕم٤ممم يمت٤ًٌم أٟمزهل٤م قمغم رؾمٚمف إمم قمٌـ٤مده  اإليامن سمٙمت٥م اهلل شمٕم٤ممم ريمـ ُمـ أريم٤من اإليامن، أي: اًمتّمديؼ اجل٤مزم سم٠من هلل

شمٙمٚمؿ هب٤م طم٘مٞم٘م٦م يمام ؿمـ٤مء قمـغم اًمقضمـف اًمـذي أراد، ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم:  -قمز وضمؾ -سم٤محلؼ اعمٌلم واهلدي اعمًتٌلم، وأهن٤م يمالم اهلل

٤ٌَمِدهِ  ـْ قِم ـْ َيَِم٤مُء ُِم ـْ َأُْمِرِه قَمغَم َُم وِح ُِم ُل اعمَْالِئَٙم٦َم سم٤ِمًمره  (1)(()) ُيٜمَزر

 ٥م إمج٤مًٓ ومٞمام أمجؾ، وشمٗمّمٞماًل ومٞمام ومّمؾ.واإليامن هب٤م واضم

 :إدًم٦م قمغم وضمقب اإليامن سم٤مًمٙمت٥م :صم٤مًمث٤مً 

 :أدًم٦م اإليامن هب٤م مجٚم٦م -1

ـَ سم٤ِمهللَِّ َوَُمالِئَٙمتِِف َويُمُتٌِـِف َورُ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  -أ ِف َواعم١ُْْمُِمٜمُقَن يُمؾٌّ آَُم ـْ َرسمر ؾُمقُل سماَِم ُأٟمِزَل إًَِمْٞمِف ُِم ـَ اًمرَّ ُق  ؾُمـِٚمفِ )) آَُم ٓ ُٟمَٗمـرر

ٜم٤َم َوإًَِمْٞمَؽ اعمَِّْمػُم(( ـْ ُرؾُمِٚمِف َوىَم٤مًُمقا ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم َوَأـَمْٕمٜم٤َم هُمْٗمَراَٟمَؽ َرسمَّ  .(2)سَملْمَ َأطَمٍد ُِم

^واعم١مُمٜمـقن، وسمٞمـ٤من ُمـ٤م أُمـروا سمـف ُمــ اإليـامن سمـ٤مهلل شمٕمـ٤ممم  اؿمتٛمٚم٧م أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم سمٞم٤من صٗم٦م إيامن اًمرؾمـقل

 شمٗمريؼ، وم٤مًمٙمٗمر ذم اًمٌٕمض يمٗمر هبؿ مجٞمٕم٤ًم. وسم٤معمالئٙم٦م وسم٤مًمٙمت٥م وسم٤مًمرؾمؾ ُمـ همػم

أن شم١مُمـ سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌـف ورؾمـٚمف واًمٞمـقم »^ ذم طمدي٨م ضمؼميؾ طملم ؾم٠مًمف قمـ اإليامن:  ىمقل اًمرؾمقل -ب

                                                                                                                                                                             

 .2( ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م:1)

 .285( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: 2)
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   .(1)شأظمر وشم١مُمـ سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه

 ^ اإليامن سمٙمت٥م اهلل شمٕم٤ممم أطمد أريم٤من اإليامن. ومجٕمؾ اًمرؾمقل

 :أدًم٦م اإليامن هب٤م شمٗمّمٞمالً  -2

٥م اإليامن قمغم وضمف اًمتٗمّمٞمؾ سمام ؾمٛمك اهلل شمٕم٤ممم ًمٜم٤م ُمـ يمتٌف، اًم٘مرآن اًمٙمـريؿ وُمـ٤م ؾمـٌ٘مف ممـ٤م ضمـ٤مء اًمـٜمص سمـذيمره جي

 وهل:

ٌَّـ٠ْم سمِـاَم ذِم ُصـُحِػ ُُمقؾَمـك: يمام ىم٤مل شمٕمـ٤ممم: صحػ إسمراهٞمؿ  -أ (( ،))َأْم مَلْ ُيٜمَ ـِذي َورمَّ ، وىمـ٤مل: (2)َوإسِْمـَراِهٞمَؿ اًمَّ

ُحِػ   .(3)ُصُحِػ إسِْمَراِهٞمَؿ َوُُمقؾَمك((، إُومَم  ))إِنَّ َهَذا ًَمِٗمل اًمّمه

ـ٤م َأٟمَزًْمٜمَـ٤م اًمتَّـْقَراَة ومِٞمَٝمـ٤م ُهـًدى ىمـ٤مل شمٕم٤ممم:- -اًمتقراة: وهل يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم اًمذي أٟمـزل قمـغم ُمقؾمـك -ب ))إِٟمَّ

َّٓ ُهَق احْلَله اًْمَ٘مٞمهقمُ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: (4)((َوُٟمقرٌ  َل قَمَٚمْٞمَؽ اًمْ ، ))اهللَُّ ٓ إًَِمَف إِ ىًم٤م عمَِـ٤م سَمـلْمَ َيَدْيـِف َوَأْٟمـَزَل اًمتَّـْقَراَة َٟمزَّ ِٙمَت٤مَب سم٤ِمحْلَؼر ُُمَّمـدر

ـَ يَمَٗمُروا سمِآَي٤مِت اهللَِّ هَلُْؿ قَمَذاٌب ؿَمِديٌد َواهللَُّ، َواإِلْٟمِجٞمَؾ  ِذي ٌُْؾ ُهًدى ًمِٚمٜم٤َّمِس َوَأْٟمَزَل اًْمُٗمْرىَم٤مَن إِنَّ اًمَّ ـْ ىَم  .(5) قَمِزيٌز ُذو اْٟمتَِ٘م٤مٍم((ُِم

 . (6)َوآشَمْٞمٜم٤َم َداُوَد َزسُمقًرا(()) ىم٤مل شمٕم٤ممم: - -ر: وهق يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم اعمٜمزل قمغم داوداًمزسمق -ج

ـِ َُمـْرَيَؿ ))ىم٤مل شمٕم٤ممم:  - -اإلٟمجٞمؾ: وهق يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم اعمٜمزل قمغم قمٞمًك -د ك اسْم ًَ ْٞمٜم٤َم قَمغَم آصَم٤مِرِهْؿ سمِِٕمٞم َوىَمٗمَّ

ـَ اًمتَّـْقرَ  ىًم٤م عم٤َِم سَملْمَ َيَدْيِف ُِم ـَ اًمتَّـْقَراِة َوُهـًدى َوَُمْققِمَٔمـ٦ًم ُُمَّمدر ىًم٤م عمَِـ٤م سَمـلْمَ َيَدْيـِف ُِمـ اِة َوآشَمْٞمٜمَـ٤مُه اإِلٟمِجٞمـَؾ ومِٞمـِف ُهـًدى َوُٟمـقٌر َوُُمَّمـدر

 . (7)ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملَم((

                                                                                                                                                                             

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)

 .٤37،36من: ( ؾمقرة اًمٜمجؿ أيت2)

 .19،18( ؾمقرة إقمغم أيت٤من: 3)

 .44( ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م: 4)

 .4-2( ؾمقرة آل قمٛمران أي٤مت: 5)

 .163( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م: 6)

 .46( ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م: 7)



  

195 

واإليامن هبذه اًمٙمت٥م اًمتل أظمؼمٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م ذم اًم٘مـرآن اًمٙمـريؿ واضمـ٥م قمـغم وضمـف اخلّمـقص سمـ٠من يمـاًل ُمٜمٝمـ٤م 

٤ممم، ومٞمف اًمٜمقر واهلدى، أٟمزًمف قمغم ُمـ ذيمر ُمـ رؾمٚمف، ويمٚمٝم٤م داقمٞم٦م يمام دقم٤م اًم٘مرآن اًمٙمـريؿ إمم إومـراد اهلل شمٕمـ٤ممم يمت٤مب اهلل شمٕم

ٌُـُدوا سم٤مًمٕم٤ٌمدة وطمده، ومٝمل ُمتٗم٘م٦م ذم إصقل وإن اظمتٚمٗم٧م ذم اًمنمائع، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًٓ َأِن ُاقْم ٦ٍم َرؾُمق )) َوًَمَ٘مْد سَمَٕمْثٜم٤َم ذِم يُمؾر ُأُمَّ

 ٌُ  .(1)((قا اًمٓم٤َّمهُمقَت اهللََّ َواضْمَتٜمِ

، وُمٕمٜمك احلدي٨م أن أصؾ ديـٜمٝمؿ (3)ش، أُمٝم٤مهتؿ ؿمتك وديٜمٝمؿ واطمد(2)ظمقة ًمٕمالتأإٟمٌٞم٤مء ^: »وي٘مقل اًمرؾمقل 

 واطمد وهق اًمتقطمٞمد، وإن اظمتٚمٗم٧م ومروع اًمنمائع. واهلل أقمٚمؿ.

 :اًمٙمت٥م اعمقضمقدة ًمدى أهؾ اًمٙمت٤مب :راسمٕم٤مً 

واإلٟمجٞمؾ هق سمال ؿمؽ مم٤م ٓ شمّمح ٟمًٌتف يمٚمف إمم أٟمٌٞمـ٤مء اهلل شمٕمـ٤ممم، إن ُم٤م ذم أيدي أهؾ اًمٙمت٤مب سمام يًٛمقٟمف اًمتقراة 

، وٓ أن إٟم٤مضمٞمؾ اعمقضمقدة هل اإلٟمجٞمؾ اعمٜمزل قمغم --ومال ي٘م٤مل: إن اًمتقراة اعمقضمقدة هل اًمتل أٟمزًم٧م قمغم ُمقؾمك

ـَ ىَمـ٤مًُمقا إِنَّ اهللََّ صَم٤مًمِـ٨ُم ))ًَمَ٘مْد يَمٗمَ ، وٓ يّمح اإليامن سمٌمء مم٤م ومٞمٝمام قمغم أٟمف يمالم اهلل شمٕم٤ممم، ي٘مقل شمٕم٤ممم: قمٞمًك  ـِذي َر اًمَّ

ـَ يَمَٗمُروا ُِمٜمْ  ِذي َـّ اًمَّ ًَّ َّٓ إًَِمٌف َواطِمٌد َوإِْن مَلْ َيٜمَتُٝمقا قَمامَّ َيُ٘مقًُمقَن ًَمَٞمَٛم ـْ إًَِمٍف إِ  .(4)ُٝمْؿ قَمَذاٌب َأًمِٞمٌؿ((صَمالصَم٦ٍم َوَُم٤م ُِم

ـق ُمٕمـف  وطمٞم٨م أظمؼم شمٕم٤ممم أهنؿ حيرومقن يمالُمف، ىمد ٟمًقا طمٔم٤ًم مم٤م ذيمروا سمف، وٟمًٌقا هلل ُم٤م يتٜمزه قمٜمف ُمـ اًمقًمـد، وأهلَّ

ؾمقاه، إمم همػم ذًمؽ مم٤م أدظمٚمقه ذم يمتٌٝمؿ، ومال شمّمح ُمٕمـف ٟمًـ٦ٌم هـذه اًمٙمتـ٥م إمم اهلل شمٕمـ٤ممم، وممـ٤م ي١ميـد قمـدم صـح٦م هـذه 

 اًمٜم٦ًٌم إمم اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م ي٠ميت:

ـْ سَمْٕمـِد َُمـ٤م ))َأوَمَتْٓمَٛمُٕمقَن َأْن ُي١ْمُِمٜمُقا ًَمُٙمْؿ َوىَمْد يَم٤مَن وَمِريـىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  -أ وُمقَٟمـُف ُِمـ ـَٛمُٕمقَن يَمـالَم اهللَِّ صُمـؿَّ حُيَرر ًْ ٌؼ ُِمـٜمُْٝمْؿ َي

 .(5)قَمَ٘مُٚمقُه َوُهْؿ َيْٕمَٚمُٛمقَن((

 أن ُم٤م ذم أيدي أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ يمت٥م يزقمٛمقن أهن٤م ُم٘مدؾم٦م، ًمٞم٧ًم ٟمًخ٤ًم أصٚمٞم٦م، وإٟمام هل شمرامجٝم٤م. -ب

                                                                                                                                                                             

 .36( ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م: 1)

 سمٛمٕمٜمك إظمقة ٕب. -( اًمٕمالت: اًميائر2)

 ( رواه ُمًٚمؿ.3)

 .73( ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م:4)

 .75ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م:  (5)
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ه، ُمــ اعمٗمنـيـ واعمـ١مرظملم وُمًـتٜمٌٓمل إطمٙمـ٤مم، أن هذه اًمٙمت٥م ىمد اظمتٚمط ومٞمٝم٤م يمالم اهلل شمٕم٤ممم سمٙمالم همػم -ج

 وٟمحق ذًمؽ.

قمدم صح٦م اًمٜم٦ًٌم ومٞمٝم٤م إمم اًمرؾمقل اًمذي ٟم٧ًٌم إًمٞمف، ومٚمـٞمس هلـ٤م ؾمـٜمد ُمقصمـقق، ومـ٤مًمتقراة دوٟمـ٧م سمٕمـد ُمقؾمـك  -د

 سم٘مرون قمديدة، وأُم٤م إٟم٤مضمٞمؾ ومٝمل ُمٜمًقسم٦م إمم ُم١مًمٗمٞمٝم٤م، وىمد اظمتػمت ُمـ أٟم٤مضمٞمؾ ُمتٕمددة.  

  سمٞمٜمٝم٤م، مم٤م يدل دًٓم٦م ىم٤مـمٕم٦م قمغم حتريٗمٝم٤م.شمٕمدد ٟمًخٝم٤م وشمٜم٤مىمْمٝم٤م ومٞمام -هـ

اؿمتامهل٤م قمغم قم٘م٤مئد وم٤مؾمدة ذم شمّمقر اخل٤مًمؼ، ووصٗمف سمام يتْمٛمـ اًمٜم٘مص، ويمذًمؽ وصـػ اًمرؾمـؾ اًمٙمـرام سمـام  -و

يتٜمزهقن قمٜمف، وهلذا وم٤مًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمؿ اقمت٘م٤مده أن يمت٥م اًمٕمٝمديـ: اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ واًمٕمٝمد اجلديد، ًمٞمس يمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ىمـد 

غم رؾمٚمف، سمؾ هل مم٤م يمتٌقه، ومال ٟمّمدق ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م صدىمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو اًمًٜم٦م اعمٓمٝمـرة، وٟمٙمـذب ُمـ٤م يمذسمـف أٟمزًمف اهلل قم

اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، ومم٤م اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف ُمـ اًم٤ٌمـمؾ، وٟمًٙم٧م قمام مل يـ٠مت شمّمـدي٘مف أو شمٙمذيٌـف، ٓطمتامًمـف اًمّمـدق واًمٙمـذب، 

 واهلل أقمٚمؿ.

 :اًم٘مرآن اًمٙمريؿ :ظم٤مُم٤ًمً 

 :شمٕمريٗمف -أ

، (1)))إِنَّ قَمَٚمْٞمٜمَـ٤م مَجَْٕمـُف َوىُمْرآَٟمـُف((٤مًم٘مراءة، شم٘مقل: ىمرأت اًمٙمت٤مب ىمراءة وىمرآٟم٤م، وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: : ُمّمدر يمًمٖم٦م

دون همػمه، وؾمـٛمل ىمرآٟمـ٤ًم  ^، وم٠مصٌح قمٚماًم قمٚمٞمف أي: ىمراءشمف، صمؿ ٟم٘مؾ هذا اعمّمدر، وضمٕمؾ اؾماًم ًمٚمٙمت٤مب اعمٜمزل قمغم حمٛمد

ـى هلل شمٕم٤ممم: ًمٙمقٟمف ضم٤مُمٕم٤ًم ًمثٛمرة يمت٥م اهلل يمٚمٝم٤م، يمام ىم٤مل ا  َوُهـًدى َوَرمْحَـ٦ًم َوسُمنْمَ
ٍ
ء ٌَْٞم٤مًٟمـ٤م ًمُِٙمـؾر َرْ

ًْمٜم٤َم قَمَٚمْٞمَؽ اًْمِٙمَتـ٤مَب شمِ ))َوَٟمزَّ

ِٚمِٛملَم(( ًْ  .(2)ًمِْٚمُٛم

واعمحٗمـقظ ذم  ،^ وطمٞم٤ًم، اعمٙمتقب ذم اعمّم٤مطمػ : هق يمالم اهلل شمٕم٤ممم اعمٕمجز، اعمٜمزل قمغم رؾمقًمف حمٛمداصٓمالطم٤مً 

 واعمٜم٘مقل إًمٞمٜم٤م ٟم٘ماًل ُمتقاشمرًا سمال ؿمٌٝم٦م، واعمتٕمٌد سمتالوشمف. ع سم٤مٔذان،اًمّمدور، واعم٘مروء سم٤مًٕمًـ، واعمًٛمق

 :ُمذه٥م ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م ذم اًم٘مرآن -ب

^  وسمٚمٖمـف إمم حمٛمـد ُمذهٌٝمؿ أن اًم٘مرآن يمالم اهلل شمٕم٤ممم سمٚمٗمٔمف وُمٕمٜم٤مه، ُمٜمزل همػم خمٚمقق، ؾمٛمٕمف ُمٜمف ضمؼميؾ 

                                                                                                                                                                             

 .17( ؾمقرة اًم٘مٞم٤مُم٦م آي٦م: 1)

 .89( ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م: 2)
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ذم ُمّمـ٤مطمٗمٜم٤م، وٟمحٗمٔمـف ذم صـدورٟم٤م، وٟمًـٛمٕمف سمآذاٟمٜمـ٤م،  ٠مًمًـٜمتٜم٤م، وٟمٙمتٌـفسمٚمٖمف ٕصح٤مسمف، وهـق اًمـذي ٟمتٚمـقه سم ^وحمٛمد 

َٛمَع يَمالَم اهللًَِّم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ًْ يِملَم اؾْمَتَج٤مَرَك وَم٠َمضِمْرُه طَمتَّك َي ـَ اعمُْنْمِ  .(1)(())َوإِْن َأطَمٌد ُِم

^: ، وًم٘مقًمـف (2)شٕمـدوهنـك أن يًـ٤مومر سمـ٤مًم٘مرآن إمم أرض اًم^ » أن رؾمـقل اهلل وعم٤م روى قمٌد اهلل سمــ قمٛمـر

 .(3)ششمٙمؿااًم٘مرآن سم٠مصقزيٜمقا »

يمـالم اهلل،  -^وهق اعمتٚمق قمغم اعمنمـيملم ُمــ اًمرؾمـقل -اعمًٛمقع  -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم -ومٗمل أي٦م اًمٙمريٛم٦م ؾمٛمك اهلل

ُف ًَمُ٘مْرآٌن يَمِريؿٌ وذم احلدي٨م إول ؾمٛمك اعمٙمتقب ىمرآٟم٤م، يمام ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم:   . (4)ذِم يِمَت٤مٍب َُمْٙمٜمُقٍن((، ))إِٟمَّ

 ^ اعمتٚمق ىمرآٟم٤ًم. ًمرؾمقلوذم احلدي٨م اًمث٤مين ؾمٛمك ا

وُح إَُِملمُ وأُم٤م إدًم٦م قمغم يمقٟمف ُمٜمزًٓ همػم خمٚمقق ومٙمثػمة ضمدًا، ُمٜمٝم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  قَمغَم ىَمْٚمٌَِؽ ًمَِتُٙمقَن ، ))َٟمَزَل سمِِف اًمره

ـَ  ـَ اعمُْٜمِذِري ٤مٍن قَمَريِبٍّ ُُمٌلٍِم((، ُِم ًَ ـَ اهللَِّ ))طمؿ،، وىمقًمف شمٕم٤ممم: (5)سمِِٚم  .(6)اًْمَٕمِزيِز اًْمَٕمِٚمٞمِؿ(( شَمٜمِزيُؾ اًْمِٙمَت٤مِب ُِم

 وذم أي٤مت اًمٜمص اًمٍميح قمغم أن اًم٘مرآن ُمٜمزل ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم.

وٓ يّمح اًم٘مقل سم٠من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو همػمه ُمـ يمت٥م اهلل شمٕم٤ممم اًمتل ٟمزهل٤م قمغم رؾمٚمف خمٚمقىم٦م: ٕهن٤م يمالُمف، ويمالُمف 

 ُمـ صٗم٤مشمف، وصٗم٤مشمف همػم خمٚمقىمف.

اًمٙمريؿ واضم٥م، يمام جي٥م اإليامن سم٠مٟمف آظمر يمت٤مب ٟمزل ُمــ قمٜمـد اهلل شمٕمـ٤ممم، ضمـ٤مء  واإليامن سمٙمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤م قمـ اًم٘مرآن

ُمّمدىم٤ًم وُم١ميدًا عم٤م ضمـ٤مء ذم يمتـ٥م اهلل شمٕمـ٤ممم اًمًـ٤مسم٘م٦م ُمــ احلـؼ، وُمٌٞمٜمـ٤ًم ُمـ٤م أدظمـؾ قمٚمٞمٝمـ٤م ُمــ اًمتحريـػ، يمـام ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم: 

ىًم٤م عم٤َِم سَملْمَ َيَدْيفِ  ـَ اًْمِٙمَت٤مِب َوُُمَٝمْٞمِٛمٜم٤ًم قَمَٚمْٞمِف(( ))َوَأٟمَزًْمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ اًْمِٙمَت٤مَب سم٤ِمحْلَؼر ُُمَّمدر ، وأٟمف ضمـ٤مء سمنمـيٕم٦م قم٤مُمـ٦م صـ٤محل٦م ًمٙمـؾ (7)ُِم

                                                                                                                                                                             

 .6( ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م: 1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.2)

 ( أظمرضمف أمحد واًمٌخ٤مري.3)

 .78،77( ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م أيت٤من: 4)

 .195-193( ؾمقرة اًمِمٕمراء أي٤مت: 5)

 .2،1( ؾمقرة هم٤مومر أيت٤من: 6)

  .48( ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م: 7)
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زُم٤من وُمٙم٤من، ٟم٤مؾمخ٦م عم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م ُمـ اًمنمائع، واضم٦ٌم قمغم ُمـ سمٚمٖمتف إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، ٓ ي٘مٌؾ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ أطمد ديٜم٤ًم ؾمقاه٤م 

، ٓ يًٛمع يب أطمد ُمــ هـذه إُمـ٦م هيـقدي أو واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده»^ سم٘مقًمف:  سمٕمد ٟمزوهل٤م، يمام أظمؼم سمذًمؽ رؾمقل اهلل

، وهذا احلدي٨م سيح ذم سمٞم٤من أن ُم٤م ضم٤مء (1)شإٓ يم٤من ُمـ أصح٤مب اًمٜم٤مر :صمؿ يٛمقت ومل ي١مُمـ سم٤مًمذي أرؾمٚم٧م سمف ،ٟمٍماين

 ^ ُمـ اًمديـ ٟم٤مؾمخ عم٤م ؾمٌ٘مف. سمف حمٛمد

 :طمٗمظ اهلل شمٕم٤ممم ًمٚم٘مرآن -ج

هلل شمٕمـ٤ممم ٟمـزوًٓ إمم اًمٌنمـ، وهـق ٟم٤مؾمـخ عمـ٤م ؾمـٌ٘مف ُمــ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اعمٜمزل قمغم ظم٤مشمؿ إٟمٌٞمـ٤مء، وهـق آظمـر يمتـ٥م ا

اًمنمائع، هلذا ضم٤مء ُمِمتٛماًل قمغم يمؾ ُم٤م يٚمزُمٝمؿ ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، وي٠مظمـذ سم٠ميـدهيؿ إمم اًمًـٕم٤مدة ذم أظمـرة: 

ـُ شمٕم٤ممم: إن هؿ شمٌٕمقا شمٕم٤مًمٞمٛمف وؾم٤مروا قمغم هنجف، وىمد شمٙمٗمؾ اهلل شمٕم٤ممم سمحٗمٔمف ًمت٘مقم احلج٦م سمف قمغم اًمٜم٤مس، ىم٤مل  ـ٤م َٟمْحـ ))إِٟمَّ

يْمَر َوإِٟم٤َّم ًَمُف حَل٤َمومُِٔمقَن(( ًْمٜم٤َم اًمذر ُف ًَمِٙمَت٤مٌب قَمِزيـزٌ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: (2)َٟمزَّ يْمِر عم٤ََّم ضَم٤مَءُهْؿ َوإِٟمَّ ـَ يَمَٗمُروا سم٤ِمًمذر ِذي ٤ٌَمـمِـُؾ  ،)) إِنَّ اًمَّ ٓ َي٠ْمشمِٞمـِف اًْم

ـْ طَمٙمِ  ـْ ظَمْٚمِٗمِف شَمٜمِزيٌؾ ُِم ـْ سَملْمِ َيَدْيِف َوٓ ُِم  ^. ، ويمامل طمٗمٔمف يًتٚمزم طمٗمظ ُم٤م يٗمنه، وهق ؾمٜم٦م اًمرؾمقل(3)ٞمٍؿ مَحِٞمٍد((ُِم

وًمـ متتد  ،^ سمجٛمٚمتف وشمٗمّمٞمٚمف، مل متتد إًمٞمف يد قم٤مسم٨م وم٤مًم٘مرآن اًمذي سملم أيديٜم٤م اًمٞمقم، هق اعمٜمزل قمغم رؾمقًمٜم٤م حمٛمد

رضمــع اًمٜمــ٤مس ذم قم٘م٤مئــدهؿ سمــؾ ؾمــٞمٌ٘مك يمــام أٟمــزل إمم أن يرومــع ذم آظمــر اًمزُمــ٤من ومٞمــف اًمدًٓمــ٦م قمــغم اهلــدى واًمٜمــقر، ُم ،إًمٞمــف

 ،وذيمره احلٙمٞمؿ ،وهق طمٌؾ اهلل اعمتلم ،ومٝمق اًمٗمّمؾ ،ذم طمٞم٤مهتؿ ده وذائٕمٝمؿ، يًتٜمٌٓمقن ُمـ ٟمّمقصف إطمٙم٤مم ًمٙمؾ ُم٤م جَيِ 

هذا اًم٘مرآن ًمٚمٜم٤مس سم٠مىمقاًمـف وأومٕم٤مًمـف  وٓ شمٚمتٌس سمف إًمًـ، وىمد سملم اًمرؾمقل ^ ،ٓ شمزيغ سمف إهقاء ،وساـمف اعمًت٘مٞمؿ

ُروَن(( )): وشم٘مريراشمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم ُٝمْؿ َيَتَٗمٙمَّ َل إًَِمْٞمِٝمْؿ َوًَمَٕمٚمَّ َ ًمِٚمٜم٤َّمِس َُم٤م ُٟمزر ٌَلمر يْمَر ًمُِت  .(4)َوَأٟمَزًْمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ اًمذر

 

 اًمٗمّمؾ اًمراسمع

 اإليامن سم٤مًمرؾمؾ

                                                                                                                                                                             

 ( أظمرضمف ُمًٚمؿ.1)

 .9( ؾمقرة احلجر آي٦م: 2)

 .42، 41( ؾمقرة ومّمٚم٧م أيت٤من: 3)

 .44( ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م: 4)
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 :شمٕمريػ اًمٜمٌل واًمرؾمقل واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام :أوًٓ 

 :ُمٕمٜمك اًمٜمٌل -أ

ؼم قمـ اهلل شمٕم٤ممم، وخمؼم ُمــ ىمٌٚمـف شمٕمـ٤ممم، أو ُمِمـتؼ ُمــ ٟمٌـ٤م : ُمِمتؼ إُم٤م ُمـ ٟم٠ٌم وأٟم٠ٌم سم٤مهلٛمز، سمٛمٕمٜمك أظمؼم ومٝمق خمًمٖم٦م

 سمؽمك اهلٛمز، سمٛمٕمٜمك قمال وارشمٗمع، ومٝمق أذف اخلٚمؼ وأقمالهؿ ُمٜمزًم٦م وُمٙم٤مٟم٦م.

 : إٟم٤ًمن طمر ذيمر ٟم٠ٌمه اهلل شمٕم٤ممم سمنمع ؾم٤مسمؼ يٕمٚمٛمف ُمـ طمقًمف ُمـ أصح٤مب هذا اًمنمع.اصٓمالطم٤مً 

 :ُمٕمٜمك اًمرؾمقل -ب

 ؿ: ضم٤مءت اإلسمؾ رؾماًل، أي: ُمتت٤مسمٕم٦م.ًمٖم٦م: اعمت٤مسمع ٕظم٤ٌمر ُمـ أرؾمٚمف، ُمـ ىمقهل

 اصٓمالطم٤ًم: إٟم٤ًمن طمر ذيمر ٟم٠ٌمه اهلل شمٕم٤ممم سمنمع، وأُمر سمتٌٚمٞمٖمف إمم ُمـ ٓ يٕمٚمٛمف، أو ظم٤مًمٗمف ممـ أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ.

 :اًمٗمرق سملم اًمٜمٌل واًمرؾمقل -ج

ٟمٌـل اًمٜمٌقة ذط ذم اًمرؾم٤مًم٦م، ومال يٙمقن رؾمقًٓ ُمـ مل يٙمـ ٟمٌٞمـ٤ًم، ومـ٤مًمٜمٌقة أقمـؿ، ومٙمـؾ رؾمـقل ٟمٌـل وًمـٞمس يمـؾ  -1

 رؾمقًٓ.

اًمرؾمقل محؾ رؾم٤مًم٦م إمم ُمـ ٓ يٕمٚمؿ ديـ اهلل وذقمف، أو إمم ُمـ همػم اًمنمائع وإديـ٤من، ًمتٕمٚمـٞمٛمٝمؿ وإقمـ٤مدهتؿ  -2

 إًمٞمٝم٤م، وهق احل٤ميمؿ ومٞمٝمؿ، واًمٜمٌل يٌٕم٨م سم٤مًمدقمقة ًمنمع ُمـ ىمٌٚمف.

 :صٗم٤مت اًمرؾمؾ وُمٕمجزاهتؿ :صم٤مٟمٞم٤مً 

 :صٗم٤مت اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم -1

قل، أٟمف إٟم٤ًمن طمر ذيمر يّمٓمٗمٞمف اهلل شمٕم٤ممم ُمــ ظمٞمـ٤مر اًمٌنمـ ٟمًـ٤ًٌم، ومٞمجٕمٚمـف أيمٛمٚمٝمـؿ قم٘مـاًل قمرومٜم٤م ُمـ شمٕمريػ اًمرؾم

وأـمٝمرهؿ ٟمٗم٤ًًم، وأومْمٚمٝمؿ ظمٚم٘م٤ًم: ًمٞم١مدي أقمامًٓ ضم٤ًمُم٤ًم شمتٓمٚم٥م يمؾ ذًمؽ ُمــ شمٚم٘مـل اًمـقطمل، واُمتث٤مًمـف وشمٌٚمٞمٖمـف، وىمٞمـ٤مدة 

دي٨م قمـ صـٗم٤مهتؿ ـمقيـؾ ضمـدًا، ًمٙمــ إُم٦م، ومٝمؿ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ اعمثؾ إقمغم ذم صٗم٤مهتؿ وأظمالىمٝمؿ، واحل

 ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م:

 :اًمّمدق -أ
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ـُ َوَصَدَق اعمُْْرؾَمُٚمقَن((قمـ رؾمٚمف أهنؿ ص٤مدىمقن سم٘مقًمف:  -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم-أظمؼم اهلل  مْحَ  .(1)))َهَذا َُم٤م َوقَمَد اًمرَّ

ٝمـ٤م وٓ ؿمؽ أن اًمّمدق هق ًم٥م اًمرؾم٤مًم٦م، واًمدقمقة سمف شمًت٘مٞمؿ إُمقر، وشمثٛمر إقمامل، واًمٙمـذب ُمٜم٘مّمـ٦م يتٜمـزه قمٜم

 صٗمقة اخلٚمؼ، وُمٕمّمٞم٦م حيذرون ُمٜمٝم٤م.

 :اًمّمؼم -ب

رؾمٚمف إمم اًمٜم٤مس ُمٌنميـ وُمٜمذريـ، يدقمقهنؿ إمم ـم٤مقمـ٦م اهلل شمٕمـ٤ممم، وحيـذروهنؿ ُمــ  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-أرؾمؾ اهلل 

خم٤مًمٗم٦م أُمره، وهذا قمٛمؾ صٕم٥م، وُمًٚمؽ ؿم٤مق، ٓ يٓمٞم٘مف يمؾ أطمد، ًمٙمـ ُمٜمٝمؿ اًمّمٗمقة هؿ أهؾ ذًمؽ، وم٘مد ٓىمـك رؾمـؾ 

ذم ؾمٌٞمؾ دقمقهتؿ صٜمقف اعمِم٤مق وأٟمقاع إذى، ومٚمؿ يثـ ذًمؽ قمـزائٛمٝمؿ ومل يقىمـػ  -وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ صٚمقات اهلل -اهلل

إىمداُمٝمؿ، وىمد ىمص اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٜم٤م أظم٤ٌمر سمٕمض أٟمٌٞم٤مئف، وُمـ٤م ٓ ىمـقه ُمــ إذى ذم ؾمـٌٞمؾ دقمـقهتؿ، وُمـ٤م يمـ٤من ُمـٜمٝمؿ ُمــ 

^ سم٤مًمّمؼم أؾمقة سم٠موزم اًمٕمـزم  شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف حمٛمد اًمّمؼم واًمتحٛمؾ ذم ؾمٌٞمؾ فمٝمقر احلؼ وإقمالء يمٚمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم، وىمد أُمر اهلل

ُْؿ َيْقَم َيَرْوَن َُم٤م ُيققَمـُدونَ وم٘م٤مل:  ،ُمـ اًمرؾمؾ َتْٕمِجْؾ هَلُْؿ يَم٠َمهنَّ ًْ ؾُمِؾ َوٓ شَم ـَ اًمره َّٓ ))وَم٤مْصؼِمْ يَماَم َصؼَمَ ُأْوًُمقا اًْمَٕمْزِم ُِم ٌَُثـقا إِ  مَلْ َيْٚم

ـْ هَن٤َمٍر سَمالٌغ وَمَٝمْؾ هُيَْٚمُؽ إِ   .(2)َّٓ اًْمَ٘مْقُم اًْمَٗم٤مؾِمُ٘مقَن((ؾَم٤مقَم٦ًم ُِم

 -قمٚمـٞمٝمؿ اًمّمـالة واًمًـالم -وسم٤مؾمتٕمراض ُم٤م ىمص اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٜم٤م مم٤م ضمرى ًمٜمقح، وإسمراهٞمؿ، وُمقؾمك، وقمٞمًـك 

ُمع أممٝمؿ، وُم٤م ٓ ىمقه ُمــ اعمِمـ٤مق وإذى، وُمـع ذًمـؽ صـؼموا وصـ٤مسمروا إمم أن أفمٝمـر اهلل أُمـره، صمـؿ إن ذم ؾمـػمة ظمـ٤مشمؿ 

اعمثؾ إقمغم ذم اًمّمؼم واًمتحٛمؾ، وم٘مد يمذسمف ىمقُمف وآذوه وىم٤مـمٕمقه، ومّمـؼم، إمم  -ات اهلل وؾمالُمفٟمٌٞمٜم٤م قمٚمٞمف صٚمق-إٟمٌٞم٤مء 

 أن أفمٝمر اهلل ديٜمف وأقمغم يمٚمٛمتف، وشمٗمّمٞمؾ شمٚمؽ اًم٘مّمص مم٤م ٓ يتٞمن ذم صٗمح٤مت ىمٚمٞمٚم٦م، وهق ذم يمت٤مب اهلل ُمًٓمقر.

 :ش»ُمٕمجزات اًمرؾمؾ  -2

هذا اًمٕم٘مؾ هق ُمٜمـ٤مط اًمتٙمٚمٞمـػ، وسمٛم٘متْمـ٤مه حي٤مؾمـ٥م اًمٕمٌـد اإلٟم٤ًمن وُمٞمزه سم٤مًمٕم٘مؾ، و -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ظمٚمؼ اهلل

قمغم أقمامًمف، وسمف يٛمٞمز سملم إؿمٞم٤مء، ويٗمرق سملم اًمٜم٤مومع واًمْم٤مر، وم٢مذا ضم٤مء ُمـ ي٘مقل: إٟمف ُمرؾمؾ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم هلدايـ٦م اخلٚمـؼ، 

قاضمـ٥م قمٚمٞمـف أن وىمٞم٤مدهتؿ إمم ـمريؼ اًمًٕم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ومٝمذا يٕمٜمل سم٤مًمٜمًـ٦ٌم ًمإلٟمًـ٤من ومالطمـف أو هاليمـف، وهلـذا وم

رؾمٚمف قمـ ؾمـ٤مئر اخلٚمـؼ، واظمتّمـٝمؿ سمـ٠من طمٗمٔمٝمـؿ ُمــ يمٞمـد  -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم-يٜمٔمر ذم طم٤مل اًمداقمل ودقمقشمف، وىمد ُمٞمز اهلل

اًمِمٞم٤مـملم وُمٙمرهؿ، ومٚمؿ جيٕمؾ هلؿ اًم٘مدرة قمغم شمٖمٞمػم ومٓمرهؿ، ومتٛمٞمزوا قمـ أىمقاُمٝمؿ سمًػمهؿ اعمٕمٓمرة، وومٓمرهؿ اًمّم٤مومٞم٦م: 

                                                                                                                                                                             

 .52( ؾمقرة يس آي٦م: 1)

 .35( ؾمقرة إطم٘م٤مف: 2)
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زيـ٤مدة قمـغم ذًمـؽ  -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمـ٤ممم -صدىمٝمؿ عمـ أٟم٤مر اهلل سمّمػمشمف، وىمد أيدهؿ ومٙم٤مٟم٧م ُمع ُم٤م يدقمقن إًمٞمف دًمٞماًل ضمٚمٞم٤ًم قمغم

سمام يْمٓمر اًمٕم٘مقل إمم اإليامن سمام أشمقا سمف، ومج٤مءوا سمآي٤مت سم٤مهرات، ٓ ي٘مدر قمغم ومٕمٚمٝم٤م إٓ اهلل شمٌـ٤مرك وشمٕمـ٤ممم: ٕن اخلٚمـؼ ًمـف 

ًمٞمس يمـذًمؽ، ممـ٤م ي١ميمـد صـدىمٝمؿ  وطمده، ىمد يمثرت آي٤مهتؿ وقمالُم٤مت صدىمٝمؿ، ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م يتقىمػ قمٚمٞمف صدىمٝمؿ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م

 وي٘مقي إيامن اعم١مُمٜملم هبؿ.

 وشمٕمرف ُمٕمجزات اًمرؾمؾ سم٠مهن٤م:

 يمؾ ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة ئمٝمره اهلل شمٕم٤ممم قمغم أيدي أٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف قمغم وضمف يٕمجز اًمٌنم قمـ اإلشمٞم٤من سمٛمثٚمف.

 ضم٤مء سمـف اًمرؾمـؾ: وىمد ضمرى قمغم أيدي أٟمٌٞم٤مء اهلل ورؾمٚمف ُم٤م شم٘مقم سمف احلج٦م، وُيٚمزم اًمٕم٘مقل سم٤مخلْمقع واًمتّمديؼ سمام

ؾمقاء سمٓمٚم٥م أىمقاُمٝمؿ أو سمدون ذًمؽ، وشمٚمؽ اعمٕمجزات ٓ خترج قمـ أن شمٙمقن: إُمـ٤م ُمــ سمـ٤مب اًمٕمٚمـؿ: يم٤مإلظمٌـ٤مر سمـ٤مُٕمقر 

 ىمقُمف سمام ي٠ميمٚمقن وُم٤م يـدظمرون ذم سمٞمـقهتؿ، ويم٢مظمٌـ٤مر رؾمـقًمٜم٤م حمٛمـد --اًمٖم٤مئ٦ٌم اعم٤موٞم٦م أو اعمًت٘مٌٚم٦م: يم٢مظم٤ٌمر قمٞمًك

سم٤مًمٗمتـ وأذاط اًم٤ًمقم٦م ممـ٤م ؾمـٞم٠ميت  رآن اًمٙمريؿ ُمـ ذيمر ىمّمّمٝمؿ، ويم٢مظم٤ٌمره ^^ سم٠مظم٤ٌمر إُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م مم٤م ضم٤مء ذم اًم٘م

 ُمًت٘مٌاًل ذم يمثػم ُمـ إطم٤مدي٨م.

إمم ومرقمـقن وىمقُمـف، ويمـ٢مسمراء  --وإُم٤م ُمـ سم٤مب اًم٘مدرة: يمتحقيؾ اًمٕمّمـ٤م إمم طمٞمـ٦م، وهـل ُمــ آيـ٤مت ُمقؾمـك

^،  ـ آيـ٤مت صـدق رؾمـقًمٜم٤م، ويم٤مٟمِم٘م٤مق اًم٘مٛمر آي٦م ُمـ--إيمٛم٦م وإسمرص وإطمٞم٤مء اعمقشمك، وهذه ُمـ آي٤مت قمٞمًك

ممــ أرادوا سمـف ؾمـقءًا ذم ُمقاوـع يمثـػمة ذم ُمٙمـ٦م ًمٞمٚمـ٦م اهلجـرة، وذم اًمٖمـ٤مر، وذم  يمحامي٦م اًمرؾمقل ^ :وإُم٤م ُمـ سم٤مب اًمٖمٜمك

اًمٓمريؼ إمم اعمديٜم٦م قمٜمدُم٤م حلؼ سمف هاىم٦م سمـ ُم٤مًمؽ، وذم اعمديٜم٦م عم٤م طم٤مول اًمٞمٝمقد اهمتٞم٤مًمـف، وٟمحـق ذًمـؽ. ومٝمـذه إُمثٚمـ٦م شمـدل 

 قًمف هب٤م قمـ مح٤مي٦م ظمٚم٘مف.قمغم أن اهلل أهمٜمك رؾم

 :ُمٕمٜمك اإليامن سم٤مًمرؾمؾ مجٞمٕم٤مً  :صم٤مًمث٤مً 

ُمٕمٜمك اإليامن هبؿ: هق اًمتّمديؼ اجلـ٤مزم سمـ٠من اهلل شمٕمـ٤ممم سمٕمـ٨م ذم يمـؾ أُمـ٦م رؾمـقًٓ، يـدقمقهؿ إمم قم٤ٌمدشمـف وطمـده ٓ 

ٚمٝمؿ اهلل ذيؽ ًمف، واًمٙمٗمر سمام يٕمٌد ُمـ دوٟمف، وأن مجٞمٕمٝمؿ ص٤مدىمقن يمرام سمررة هداة ُمٝمتدون، وأهنؿ سمٚمٖمقا مجٞمـع ُمـ٤م أرؾمـ

 سمف، مل يٙمتٛمقا ومل يٖمػموا.

ٌَالُغ اعمٌُِْــلمُ ىمــ٤مل اهلل شمٕمــ٤ممم:  َّٓ اًْمــ ؾُمــِؾ إِ ــقا ، ))وَمَٝمــْؾ قَمــغَم اًمره ٌُ
ــُدوا اهللََّ َواضْمَتٜمِ ٌُ ًٓ َأِن ُاقْم ــ٦ٍم َرؾُمــق َوًَمَ٘مــْد سَمَٕمْثٜمَــ٤م ذِم يُمــؾر ُأُمَّ

ــ٧ْم قمَ  ـْ طَم٘مَّ ــ ــٜمُْٝمْؿ َُم ــَدى اهللَُّ َوُِم ـْ َه ــ ــٜمُْٝمْؿ َُم ــ٤مهُمقَت وَمِٛم ــ٦ُم اًمٓمَّ ٌَ ــ٤مَن قَم٤مىِم ــَػ يَم ــ٤مْٟمُٔمُروا يَمْٞم ــػُموا ذِم إَْرِض وَم ًِ ــالًَم٦ُم وَم ــِف اًمْمَّ َٚمْٞم



  

212 

سملَِم(( ـْ ، وأن سمٕمْمٝمؿ أومْمؾ ُمـ سمٕمض، يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: (1)اعمَُْٙمذر ـْٚمٜم٤َم سَمْٕمَْمـُٝمْؿ قَمـغَم سَمْٕمـٍض ُِمـٜمُْٝمْؿ َُمـ ؾُمـُؾ وَمْمَّ )) شمِْٚمَؽ اًمره

َؿ اهللَُّ َوَروَمَع سَمْٕمَْمُٝمْؿ َدَرضَم٤مٍت  ْدَٟم٤مُه سمُِروِح اًْمُ٘مُدسِ  يَمٚمَّ ٌَٞمرٜم٤َمِت َوَأيَّ ـَ َُمْرَيَؿ اًْم ك اسْم ًَ  .(2)((َوآشَمْٞمٜم٤َم قِمٞم

ظمٚمٞمٚمـلم، ويمٚمـؿ اهلل ُمقؾمـك شمٙمٚمـٞماًم ورومـع إدريـس ش صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمـٞمٝمام»يمام ىمد اختذ اهلل إسمراهٞمؿ وحمٛمدًا 

 ُمٙم٤مٟم٤ًم قمٚمٞم٤ًم.

شمٌـ٤مرك -هبؿ مجٞمٕم٤ًم، وهذا يمٗمر سمٛمــ أرؾمـٚمٝمؿ وهـق اهلل واإليامن هبؿ مجٞمٕم٤ًم واضم٥م، ومٛمـ يمٗمر سمقاطمد ُمٜمٝمؿ وم٘مد يمٗمر

ِف ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -وشمٕم٤ممم ـْ َرسمر ؾُمقُل سماَِم ُأٟمِزَل إًَِمْٞمِف ُِم ـَ اًمرَّ ُق سَمـلْمَ ))آَُم ـَ سمِـ٤مهللَِّ َوَُمالِئَٙمتِـِف َويُمُتٌِـِف َوُرؾُمـِٚمِف ٓ ُٟمَٗمـرر َواعم١ُْْمُِمٜمُقَن يُمؾٌّ آَُم

ٜم٤َم َوإًَِمْٞمَؽ اعمَِّْمػُم(( ـْ ُرؾُمِٚمِف َوىَم٤مًُمقا ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم َوَأـَمْٕمٜم٤َم هُمْٗمَراَٟمَؽ َرسمَّ  .(3)َأطَمٍد ُِم

 :^ ٟمٌٞم٤ًم ورؾمقًٓ  اإليامن سمٛمحٛمد :راسمٕم٤مً 

ًمٜم٤م اًمديـ، وأشمؿ قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمٕمٛم٦م، وريض ًمٜم٤م اإلؾمالم ديٜم٤ًم، قمغم يد اعمٌٕمقث رمح٦م ًمٚمٕمـ٤معملم، ظمـ٤مشمؿ  وم٘مد أيمٛمؾ اهلل شمٕم٤ممم

ومٝمق رؾمقل اهلل إمم مجٞمع اًمث٘مٚملم اإلٟمس واجلـ، سمِمػمًا وٟمذيرًا وداقمٞم٤ًم  -قمٚمٞمف أومْمؾ اًمّمالة وأزيمك اًمتًٚمٞمؿ-إٟمٌٞم٤مء ٟمٌٞمٜم٤م 

 إمم اهلل سم٢مذٟمف وهاضم٤ًم ُمٜمػمًا.

يمٖمػمه ُمــ اًمٙمـ٤مومريـ، ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم:  اؾمتحؼ قم٘م٤مب اهلل شمٕم٤ممم :^ ومل ي١مُمـ سمف ج٦م سمرؾم٤مًمتفومٙمؾ ُمـ ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احل

ـٌد َأسَمـ٤م ، وىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم: (4)(())اًْمَٞمْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأمْتَْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتِل َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ اإِلؾْمالَم ِديٜم٤ًم ))َُمـ٤م يَمـ٤مَن حُمَٛمَّ

ـْ ِرضَم٤مًمُِٙمؿْ   قَمِٚمٞماًم(( َأطَمٍد ُِم
ٍ
ء ِٞمرلَم َويَم٤مَن اهللَُّ سمُِٙمؾر َرْ ـْ َرؾُمقَل اهللَِّ َوظَم٤مشَمَؿ اًمٜمٌَّ  .(5)َوًَمِٙم

إن زم أؾمامء، أٟم٤م حمٛمد وأٟمـ٤م أمحـد، وأٟمـ٤م اعمـ٤مطمل يٛمحـق : »^ وإطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم ظمتؿ اًمٜمٌقة يمثػمة: ُمٜمٝم٤م: ىمقًمف

 .(6)ش٤م اًمٕم٤مىم٥م، واًمٕم٤مىم٥م اًمذي ًمٞمس سمٕمده ٟمٌلاهلل يب اًمٙمٗمر، وأٟم٤م احل٤مذ اًمذي حينم اًمٜم٤مس قمغم ىمدُمل، وأٟم

                                                                                                                                                                             

 .36، 35( ؾمقرة اًمٜمحؾ أيت٤من: 1)

 .253( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: 2)

 .285( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: 3)

 .3( ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م:4)

 .41إطمزاب آي٦م: ( ؾمقرة 5)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.6)
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ومْمٚم٧م قمغم إٟمٌٞم٤مء سم٧ًم: أقمٓمٞم٧م ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ، وٟمٍمت سم٤مًمرقم٥م، وأطمٚم٧م زم اًمٖمٜم٤مئؿ، وضمٕمٚمـ٧م ^ »وىمقًمف 

 .(1)شزم إرض ـمٝمقرًا وُمًجدًا، وأرؾمٚم٧م إمم اخلٚمؼ يم٤موم٦م، وظمتؿ يب اًمٜمٌٞمقن

 أشمؿ قمٚمٞمٜم٤م ٟمٕمٛمتف سم٠من هداٟم٤م ٕىمـقم ـمريـؼ، وأيمٛمـؾ وذم أي٤مت وإطم٤مدي٨م اًم٤ًمسم٘م٦م دًٓم٦م سحي٦م قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم

ًمٜم٤م ديٜمٜم٤م ومال ٟمحت٤مج إمم ؾمقاه، وٓ إمم ٟمٌل همػم ٟمٌٞمٜم٤م، ًمذا ضمٕمٚمف اهلل ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء، ومال طمالل إٓ ُم٤م أطمٚمف، وٓ طمرام إٓ ُمـ٤م 

َـ٤م ًمٜمـ٤مس: طمرُمف، وٓ ديـ إٓ ُم٤م ذقمف، وهق رؾمقل اهلل إمم اخلٚمؼ يم٤موم٦م، يمام ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم آُمـرًا رؾمـقًمف إسمـالغ ا )) ىُمـْؾ َيـ٤م َأهيه

ـْ سَمَٚمغَ ، ىم٤مل: (2)((اًمٜم٤َّمُس إيِنر َرؾُمقُل اهللَِّ إًَِمْٞمُٙمْؿ مَجِٞمًٕم٤م ُٟمِذَريُمْؿ سمِِف َوَُم ِٕ  .(3)(())َوُأوطِمَل إزَِمَّ َهَذا اًْمُ٘مْرآُن 

ــِذيًراوىمــ٤مل شمٕمــ٤ممم:  ــ٤مِس سَمِِمــػًما َوَٟم ــ٦ًم ًمِٚمٜمَّ َّٓ يَم٤مومَّ ــ٤م َأْرؾَمــْٚمٜم٤َمَك إِ ^ ذم احلــدي٨م اًمًــ٤مسمؼ  رؾمــقل اهلل ، وىمــ٤مل(4)(())َوَُم

واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده، ٓ يًٛمع يب أطمد ُمــ هـذه إُمـ٦م هيـقدي وٓ ٟمٍمـاين، صمـؿ »، وىم٤مل: شوأرؾمٚم٧م إمم اخلٚمؼ يم٤موم٦م»

 .(5)شح٤مب اًمٜم٤مرإٓ يم٤من ُمـ أص :يٛمقت ومل ي١مُمـ سم٤مًمذي أرؾمٚم٧م سمف

أريمـ٤من اإلؾمـالم اًمـذي ٓ ي٘مٌـؾ اهلل ديٜمـ٤ًم  وم٤مًمِمٝم٤مدة هلل ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م وًمٜمٌٞمف سم٤مًمرؾم٤مًم٦م، مهـ٤م اًمـريمـ إول ُمــ

 ؾمقاه.

قمٌده ورؾمقًمف، وإىمـ٤مم اًمّمـالة سمٜمل اإلؾمالم قمغم مخس: ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا ^: » يمام ىم٤مل اًمرؾمقل

 .(6)شوإيت٤مء اًمزيم٤مة، وطم٩م اًمٌٞم٧م، وصقم رُمْم٤من،

^  آن اًمٙمـريؿ اًمـذي هـق أىمـقى أدًمـ٦م صـدىمفوإلىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مر

وطمجـ٦م هلل شمٕمـ٤ممم  ًمتٙمقن دًمٞمـؾ صـدق عمحٛمـد ^ :شمٙمٗمؾ اهلل شمٕم٤ممم سمحٗمٔمٝم٤م وصٞم٤مٟمتٝم٤م قمـ أيدي اًمٕم٤مسمثلم ،ُمٕمجزة ظم٤مًمدة

 قمغم ظمٚم٘مف إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م.

                                                                                                                                                                             

 ( أظمرضمف ُمًٚمؿ.1)

 .158( ؾمقرة إقمراف آي٦م: 2)

 .19( ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م: 3)

 .28( ؾمقرة ؾم٠ٌم آي٦م: 4)

 ( أظمرضمف ُمًٚمؿ.5)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.6)
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 اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس

 اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر

ٜم٤مه: آقمت٘م٤مد اجل٤مزم سمّمدق يمؾ ُم٤م أظمؼم سمف اهلل قمز اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر هق اًمريمـ اخل٤مُمس ُمـ أريم٤من اإليامن، وُمٕم

^ مم٤م يٙمقن سمٕمد اعمـقت ُمــ ومتٜمـ٦م اًم٘مـؼم وقمذاسمـف وٟمٕمٞمٛمـف، وُمـ٤م سمٕمـد ذًمـؽ ُمــ  وضمؾ ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز، أو أظمؼم سمف رؾمقًمف

٨م واحلنم واًمّمحػ واحل٤ًمب، واعمٞمزان واحلقض واًمٍماط واًمِمٗم٤مقم٦م واجلٜم٦م واًمٜم٤مر، وُم٤م أقمد اهلل شمٕمـ٤ممم ٕهٚمٝمـام اًمٌٕم

 ٞمٝمام.وم

وإدًم٦م قمغم وضمقب اإليامن يمثػمة ضمدًا: ُمٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤مء قم٤مُم٤ًم ذم اإليامن سم٠مُمقر أظمرة: إُم٤م صمٜمـ٤مًء قمـغم اعمـ١مُمٜملم سمـ٤مًمٞمقم 

أظمر، أو ـمٚم٤ًٌم ًمإليامن سمذًمؽ، وُمــ إدًمـ٦م ُمـ٤م ضمـ٤مء ظم٤مصـ٤ًم ذم سمٕمـض أُمـقر أظمـرة: يمٕمـذاب اًم٘مـؼم وٟمٕمٞمٛمـف، واًمٌٕمـ٨م 

 آن اًمٙمريؿ وذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة.واحلنم، وٟمحق ذًمؽ، وهق يمثػم ضمدًا ذم اًم٘مر

 :ُمـ إدًم٦م اًمٕم٤مُم٦م -1

ـَ سمِـ٤مهللَِّ َواًْمَٞمـْقِم أظِمـِر َوقَمِٛمـَؾ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  -أ ـْ آَُمـ ـ٤مسمِِئلَم َُمـ ـَ َهـ٤مُدوا َواًمٜمََّّمـ٤مَرى َواًمّمَّ ِذي ـَ آَُمٜمُقا َواًمَّ ِذي  ))إِنَّ اًمَّ

ِْؿ َوٓ ظَمْقٌف قَمٚمَ   .(1)ْٞمِٝمْؿ َوٓ ُهْؿ حَيَْزُٟمقَن((َص٤محِل٤ًم وَمَٚمُٝمْؿ َأضْمُرُهْؿ قِمٜمَْد َرهبر

ـَ سم٤ِمهللَِّ َواًْمَٞمـىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  -ب ـْ آَُم َـّ اًْمؼِمَّ َُم ِق َواعمَْْٖمِرِب َوًَمِٙم ٌََؾ اعمَْنْمِ قا ُوضُمقَهُٙمْؿ ىِم ْقِم أظِمـِر ))ًَمْٞمَس اًْمؼِمَّ َأْن شُمَقًمه

ِٞمرلَم َوآشَمك اعم٤َْمَل قمَ  ًَ َواعمَْالِئَٙم٦ِم َواًْمِٙمَت٤مِب َواًمٜمٌَّ ٌرِف َذِوي اًْمُ٘مْرسَمك َواًْمَٞمَت٤مَُمك َواعمَْ ىَمـ٤مِب  ٤ميِملمَ غَم طُم ـ٤مِئِٚملَم َوذِم اًمرر ًَّ ـٌِٞمِؾ َواًم ًَّ ـَ اًم َواسْمـ

ـا َّ  َواًميَّ
ِ
٠ٌَْمؾَمـ٤مء ـَ ذِم اًْم ٤مسمِِري يَم٤مَة َواعمُْقوُمقَن سمَِٕمْٝمِدِهْؿ إَِذا قَم٤مَهُدوا َواًمّمَّ الَة َوآشَمك اًمزَّ ٌَـ٠ْمسِ َوَأىَم٤مَم اًمّمَّ  َوطِمـلَم اًْم

ِ
ـَ  ء ـِذي ُأْوًَمِئـَؽ اًمَّ

 .(2)((تَُّ٘مقنَ َصَدىُمقا َوُأْوًَمِئَؽ ُهُؿ اعمُْ 

أن شم١مُمـ سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٞمـقم »طملم ؾم٠مًمف قمـ اإليامن:  ^ ضمقاسم٤ًم جلؼميؾ ىمقل اًمرؾمقل  -ج

                                                                                                                                                                             

 .62( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: 1)

 .177( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: 2)
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 .(1)شأظمر وشم١مُمـ سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه

 :ُمـ إدًم٦م اخل٤مص٦م قمغم سمٕمض أُمقر أظمرة ُم٤م يكم -2

 .(2)))صُمؿَّ إِٟمَُّٙمْؿ سَمْٕمَد َذًمَِؽ عمََٞمرُتقَن(( شمٕم٤ممم قمـ اًمٌٕم٨م: ىمقل اهلل -أ

٤مُن إِٟمََّؽ يَم٤مِدٌح إمَِم َرسمرَؽ يَمـْدطًم٤م وَمُٛمالىِمٞمـفِ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؿم٠من احل٤ًمب:  -ب ًَ ٤َم اإِلٟم ـْ ُأويِتَ يِمَت٤مسَمـُف ، ))َي٤م َأهيه ـ٤م َُمـ وَم٠َمُمَّ

ًِ ، سمَِٞمِٛمٞمٜمِفِ  ٤مسًم٤م َي ًَ ْقَف حُي٤َمؾَم٥ُم طِم ًَ وًرا، ػًماوَم ـْ ُأويِتَ يِمَت٤مسَمُف َوَراَء فَمْٝمـِرهِ ، َوَيٜمَ٘مِٚم٥ُم إمَِم َأْهِٚمِف َُمْنُ ٤م َُم ٌُـقًرا، َوَأُمَّ ـْقَف َيـْدقُمق صُم ًَ ، وَم

 .(3)َوَيّْمغَم ؾَمِٕمػًما((

وم٤مٔي٤مت ومٞمٝم٤م دًٓم٦م قمغم اجلزاء قمـغم إقمـامل، واحلًـ٤مب اًمٞمًـػم، وإقمٓمـ٤مء اًمّمـحػ ًمٚمٛمًـٞمئلم ُمــ وراء اًمٔمٝمـر 

 غ اًمًٕمػم سمٕمد ذًمؽ.سم٤مًمِمامل، وسمٚمق

إٓ ُمــ  ^ قمٚمٞمف أُمتـف دُ رِ ^ شمُ ، وهق احلقض اًمذي أقمٓمٞمف رؾمقًمٜم٤م (4)))إِٟم٤َّم َأقْمَٓمْٞمٜم٤َمَك اًْمَٙمْقصَمَر((ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  -ج

 ظم٤مًمػ ؾمٜمتف.

 وؾمٜمتٙمٚمؿ قمـ أرسمٕم٦م ُمـ أُمقر اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر، وهل: اًم٘مؼم واًم٘مٞم٤مُم٦م واًمٜم٤مر واجلٜم٦م.

 :اًم٘مؼم :أوًٓ 

 أن اًم٘مؼم أول ُمٜم٤مزل أظمرة، وأٟمف ُمـ ُم٤مت ىم٤مُم٧م ىمٞم٤مُمتف اًمّمٖمرى، وأن اًمٕمٌد إذا ىمؼم قمرض قمٚمٞمف اقمٚمؿ ي٤م قمٌد اهلل

إن يمـ٤من ُمــ أهـؾ اجلٜمـ٦م  -أي: ُم٤م سملم اًمٔمٝمر واًمٖمروب -واًمٕمٌم -أي: ُم٤م سملم اًمٗمجر وذوق اًمِمٛمس -ُم٘مٕمده سم٤مًمٖمداة

ه ؾمٌٕمقن ذراقم٤ًم، ويٛمأل قمٚمٞمـف ظميـًا إمم ومٛمـ أهؾ اجلٜم٦م، وإن يم٤من ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر ومٛمـ أهؾ اًمٜم٤مر، ويٗمًح ًمٚمٛم١مُمـ ذم ىمؼم

 يقم يٌٕمثقن، أُم٤م اًمٙم٤مومر ومٞميب سمٛمٓم٤مرق ُمـ طمديد، ويْمٞمؼ قمٚمٞمف ىمؼمه طمتك ختتٚمػ ومٞمف أوالقمف.

 :أطمقال آطمتْم٤مر وصٕمقد إرواح وُم٤م يٙمقن ُمـ اًمٕمذاب واًمٜمٕمٞمؿ ذم اًم٘مؼم -1

٤َم يَمِٚمَٛمـ٦ٌم  ،بر اْرضِمُٕمقنِ ))طَمتَّك إَِذا ضَم٤مَء َأطَمَدُهُؿ اعمَْْقُت ىَم٤مَل رَ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  ًَمَٕمكمر َأقْمَٛمُؾ َص٤محِل٤ًم ومِٞماَم شَمَريْم٧ُم يَمالَّ إهِنَّ

                                                                                                                                                                             

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)

 .15( ؾمقرة اعم١مُمٜملم آي٦م:2)

 .12-6ٟٓمِم٘م٤مق أي٤مت: ( ؾمقرة ا3)

 .1( ؾمقرة اًمٙمقصمر آي٦م: 4)
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ٌَْٕمُثقَن(( ـْ َوَراِئِٝمْؿ سَمْرَزٌخ إمَِم َيْقِم ُي  .(1)ُهَق ىَم٤مِئُٚمَٝم٤م َوُِم

 وم٤مٟمتٝمٞمٜم٤م إمم اًم٘مـؼم، وعمـ٤م ،^ ذم ضمٜم٤مزة رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مرىم٤مل: ظمرضمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل  وقمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب 

وضمٚمًٜم٤م طمقًمف يم٠مٟمام قمغم رؤوؾمٜم٤م اًمٓمػم، وسمٞمـده قمـقد يٜمٙمـ٧م سمـف إرض، ومرومـع رأؾمـف  ^ يٚمحد سمٕمد، ومجٚمس رؾمقل اهلل

صمؿ ىم٤مل: إن اًمٕمٌد اعم١مُمـ إذا يم٤من ذم اٟم٘مٓم٤مع ُمـ اًمدٟمٞم٤م وإىم٤ٌمل قمغم  -ُمرشملم أو صمالصم٤ًم  -شمٕمقذوا سم٤مهلل ُمـ قمذاب اًم٘مؼم»وم٘م٤مل: 

قضمقه، يم٠من وضمقهٝمؿ اًمِمٛمس، ُمٕمٝمؿ يمٗمـ ُمــ أيمٗمـ٤من اجلٜمـ٦م وطمٜمـقط ُمــ أظمرة: ٟمزل إًمٞمف ُمالئٙم٦م ُمـ اًمًامء، سمٞمض اًم

طمتك جيٚمس قمٜمد رأؾمف، ومٞم٘مقل: أيتٝم٤م اًمٜمٗمس اًمٓمٞم٦ٌم،  طمٜمقط اجلٜم٦م، طمتك جيٚمًقا ُمٜمف ُمد اًمٌٍم، وجيلء ُمٚمؽ اعمقت 

ه٤م مل اظمرضمل إمم ُمٖمٗمرة ُمـ اهلل وروقان، ىم٤مل: ومتخرج ومتًـٞمؾ يمـام شمًـٞمؾ اًم٘مٓمـرة ُمــ ذِمّ اًمًـ٘م٤مء، ومٞم٠مظمـذه٤م، ومـ٢مذا أظمـذ

يدقمقه٤م ذم يده ـمروم٦م قملم، طمتك ي٠مظمذوه٤م ومٞمجٕمٚمقهـ٤م ذم ذًمـؽ اًمٙمٗمــ، وذم ذًمـؽ احلٜمـقط، وخيـرج ُمٜمـف يم٠مـمٞمـ٥م ٟمٗمحـ٦م 

ُمًؽ وضمدت قمغم وضمف إرض، ىمـ٤مل: ومٞمّمـٕمدون هبـ٤م، ومـال يٛمـرون قمـغم ُمـأٍل ُمــ اعمالئٙمـ٦م إٓ ىمـ٤مًمقا: ُمـ٤م هـذا اًمـروح 

٤م ذم اًمـدٟمٞم٤م، طمتـك يٜمتٝمـقا هبـ٤م إمم اًمًـامء اًمـدٟمٞم٤م، اًمٓمٞم٥م؟ ومٞم٘مقًمقن: ومالن سمــ ومـالن سم٠مطمًــ أؾمـامئف اًمتـل يمـ٤من يًـٛمك هبـ

ومٞمًتٗمتحقن ًمف ومٞمٗمتح ًمف، ومٞمِمٞمٕمف ُمـ يمؾ ؾمامء ُم٘مرسمقه٤م إمم اًمًامء اًمتل شمٚمٞمٝم٤م، طمتك يٜمتٝمك هب٤م إمم اًمًامء اًمًـ٤مسمٕم٦م، ومٞم٘مـقل 

ن: ُمــ اهلل قمز وضمؾ: ايمتٌقا يمت٤مب قمٌدي ذم قمٚمٞملم، وأقمٞمـدوه إمم إرض ذم ضمًـده، ومٞم٠مشمٞمـف ُمٚمٙمـ٤من ومٞمجٚمًـ٤مٟمف، ومٞم٘مـقٓ

رسمؽ؟ ومٞم٘مقل: ريب اهلل، ومٞم٘مقٓن: ُم٤م ديٜمؽ؟ ومٞم٘مقل: ديٜمل اإلؾمالم، ومٞم٘مقٓن: ُم٤م هذا اًمرضمؾ اًمذي سمٕم٨م ومٞمٙمؿ؟ ومٞم٘مـقل: 

هق رؾمقل اهلل، ومٞم٘مقٓن: ُم٤م يدريؽ؟ ومٞم٘مقل: ىمرأت يمت٤مب اهلل وآُمٜم٧م سمف وصدىمتف، ومٞمٜم٤مدي ُمٜم٤مٍد ُمـ اًمًامء: أن ىمد صدق 

إمم اجلٜم٦م، ىم٤مل: ومٞم٠مشمٞمف ُمـ روطمٝم٤م وـمٞمٌٝم٤م، ويٗمًح ًمف ذم ىمؼمه ُمـد سمٍمـه، ىمـ٤مل:  قمٌدي وم٤مومرؿمقه ُمـ اجلٜم٦م، واومتحقا ًمف سم٤مسم٤مً 

وي٠مشمٞمف رضمؾ طمًـ اًمقضمف، طمًـ اًمثٞم٤مب، ـمٞم٥م اًمريح، ومٞم٘مقل ًمف: ُمـ أٟم٧م ومقضمٝمـؽ اًمقضمـف جيـلء سمـ٤مخلػم؟ ومٞم٘مـقل: أٟمـ٤م 

 قمٛمٚمؽ اًمّم٤مًمح، ومٞم٘مقل: رب أىمؿ اًم٤ًمقم٦م، رب أىمؿ اًم٤ًمقم٦م: طمتك أرضمع إمم أهكم وُم٤مزم.

ًمٙم٤مومر إذا يم٤من ذم اٟم٘مٓم٤مع ُمـ اًمدٟمٞم٤م، وإىم٤ٌمل ُمـ أظمرة، ٟمزل إًمٞمف ُمالئٙم٦م ؾمقد اًمقضمقه ُمٕمٝمؿ اعمًـقح، وإن اًمٕمٌد ا

ومٞمجٚمًقن ُمٜمف ُمد اًمٌٍم، صمؿ جيلء ُمٚمؽ اعمقت طمتك جيٚمس قمٜمد رأؾمف، ومٞم٘مقل: أيتٝم٤م اًمٜمٗمس اخلٌٞمث٦م، أظمرضمـل إمم ؾمـخط 

اعمٌٚمقل، ومٞم٠مظمذه٤م، ومـ٢مذا أظمـذه٤م مل يـدقمقه٤م ذم  ُمـ اهلل وهمْم٥م، ومتٗمرق ذم ضمًده ومٞمٜمتزقمٝم٤م يمام يٜمتزع اًمًٗمقد ُمـ اًمّمقف

يده ـمروم٦م قملم، طمتك جيٕمٚمقه٤م ذم شمٚمؽ اعمًقح، وخيرج ُمٜمٝم٤م يم٠مٟمتـ ضمٞمٗم٦م وضمدت قمغم وضمف إرض، ومٞمّمٕمدون هبـ٤م، ومـال 

يٛمرون هب٤م قمغم ُمأٍل ُمـ اعمالئٙم٦م إٓ ىم٤مًمقا: ُم٤م هذه اًمريح اخلٌٞمث٦م؟ ومٞم٘مقًمقن: ومالن سمـ ومالن سم٠مىمٌح أؾمامئف اًمتـل يمـ٤من يًـٛمك 

 ^:  هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، طمتك يٜمتٝمك هب٤م إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ومٞمًتٗمتح ومال يٗمتح ًمف، صمؿ ىمرأ رؾمقل اهلل
ِ
ـاَمء ًَّ ))ٓ شُمَٗمتَُّح هَلُـْؿ َأسْمـَقاُب اًم
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َٞم٤مِط(( رض اًمًٗمغم، ، ومٞم٘مقل اهلل قمز وضمؾ: ايمتٌقا يمت٤مسمف ذم ؾمجلم ذم إ(1)َوٓ َيْدظُمُٚمقَن اجْلَٜم٦ََّم طَمتَّك َيِٚم٩َم اجْلََٛمُؾ ذِم ؾَمؿر اخْلِ

يُح ذِم َُمَٙمـ٤مٍن صمؿ شمٓمرح روطمف ـمرطم٤ًم صمؿ ىمرأ:  ـػْمُ َأْو هَتْـِقي سمِـِف اًمـرر  وَمَتْخَٓمُٗمـُف اًمٓمَّ
ِ
ـاَمء ًَّ ـَ اًم اَم ظَمـرَّ ُِمـ ْك سمِـ٤مهللَِّ وَمَٙمـ٠َمٟمَّ ـْ ُينْمِ ))َوَُم

أدري، ىمـ٤مل:  ، ومتٕم٤مد روطمف ذم ضمًده وي٠مشمٞمف ُمٚمٙم٤من، ومٞمجٚم٤ًمٟمف ومٞم٘مقٓن ًمف: ُمــ رسمـؽ؟ ومٞم٘مـقل: هـ٤مه هـ٤مه ٓ(2)ؾَمِحٞمٍؼ((

ومٞم٘مقٓن ًمف: ُم٤م ديٜمؽ؟ ومٞم٘مقل: ه٤مه ه٤مه ٓ أدري، ىم٤مل: ومٞم٘مقٓن ًمف: ُم٤م هذا اًمرضمؾ اًمذي سمٕم٨م ومٞمٙمؿ؟ ومٞم٘مقل: ه٤مه هـ٤مه ٓ 

أدري، ومٞمٜم٤مدي ُمٜم٤مد ُمـ اًمًامء: أن يمذب وم٤مومرؿمـقه ُمــ اًمٜمـ٤مر، واومتحـقا ًمـف سم٤مسمـ٤ًم إمم اًمٜمـ٤مر، ومٞم٠مشمٞمـف ُمــ طمرهـ٤م وؾمـٛمقُمٝم٤م، 

قمف، وي٠مشمٞمف رضمؾ ىمٌـٞمح اًمقضمـف، ىمٌـٞمح اًمثٞمـ٤مب، ُمٜمـتـ اًمـريح، ومٞم٘مـقل: أسمنمـ سم٤مًمـذي ويْمٞمؼ قمٚمٞمف ىمؼمه طمتك ختتٚمػ أوال

يًقؤك، هذا يقُمؽ اًمذي يمٜم٧م شمققمد، ومٞم٘مـقل: ُمــ أٟمـ٧م، ومقضمٝمـؽ اًمقضمـف اًم٘مٌـٞمح جيـلء سم٤مًمنمـ؟ ومٞم٘مـقل: أٟمـ٤م قمٛمٚمـؽ 

 .(3)شاخلٌٞم٨م، ومٞم٘مقل: رب ٓ شم٘مؿ اًم٤ًمقم٦م

 :ؾم١مال اعمٚمٙملم -2

إٟمـف ًمٞمًـٛمع  ؟إن اًمٕمٌد إذا ووع ذم ىمـؼمه وشمـقمم قمٜمـف أصـح٤مسمف»^: ىم٤مل: ىم٤مل ٟمٌل اهلل  وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

ىم٤مل: ي٠مشمٞمف ُمٚمٙم٤من ومٞم٘مٕمداٟمف، ومٞم٘مقٓن ًمف: ُم٤م يمٜم٧م شم٘مقل ذم هذا اًمرضمؾ؟ ىم٤مل: وم٠مُم٤م اعم١مُمـ ومٞم٘مـقل: أؿمـٝمد أٟمـف  ،ىمرع ٟمٕم٤مهلؿ

ومػمامهـ٤م : »٤مل ٟمٌل اهلل ^ومٞم٘م٤مل ًمف: اٟمٔمر إمم ُم٘مٕمدك ُمـ اًمٜم٤مر، ىمد أسمدًمؽ اهلل سمف ُم٘مٕمدًا ُمـ اجلٜم٦م، ىم :قمٌد اهلل ورؾمقًمف، ىم٤مل

ىم٤مل ىمت٤مدة: وذيمر ًمٜم٤م أٟمف يٗمًح ًمف ذم ىمؼمه ؾمٌٕمقن ذراقم٤ًم، ويٛمأل قمٚمٞمف ظميًا إمم يقم يٌٕمثقن، صمـؿ رضمـع إمم طمـدي٨م ش مجٞمٕم٤مً 

وأُم٤م اعمٜم٤مومؼ واًمٙم٤مومر ومٞم٘م٤مل ًمف: ُم٤م يمٜم٧م شم٘مقل ذم هذا اًمرضمؾ؟ ومٞم٘مقل: ٓ أدري، يمٜم٧م أىمقل ُم٤م ي٘مقًمـف اًمٜمـ٤مس. »أٟمس ىم٤مل: 

 .(4)ش٧م وٓ شمٚمٞم٧م، وييب سمٛمٓم٤مرق ُمـ طمديد ضسم٦م: ومٞمّمٞمح صٞمح٦م يًٛمٕمٝم٤م ُمـ يٚمٞمف همػم اًمث٘مٚملمومٞم٘م٤مل: ٓ دري

 :اعمٜمٙمر واًمٜمٙمػم طمؼ -3

أشمـ٤مه ُمٚمٙمـ٤من أؾمـقدان أزرىمـ٤من  -أو ىم٤مل: أطمديمؿ-إذا ىمؼم اعمٞم٧م ^: »ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ أيب هريرة 

أن ذم هذا اًمرضمؾ؟ ومٞم٘مقل: هق قمٌد اهلل ورؾمقًمف، أؿمـٝمد ي٘م٤مل ٕطمدمه٤م: اعمٜمٙمر وًممظمر: اًمٜمٙمػم، ومٞم٘مقٓن: ُم٤م يمٜم٧م شم٘مقل 

قمٌده ورؾمقًمف، ومٞم٘مقٓ: ىمد يمٜم٤م ٟمٕمٚمـؿ أٟمـؽ شم٘مـقل هـذا، صمـؿ يٗمًـح ًمـف ذم ىمـؼمه ؾمـٌٕمقن ذراقمـ٤ًم ذم ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا 

                                                                                                                                                                             

 .41( ؾمقرة إقمراف آي٦م: 1)

 .31( ؾمقرة احل٩م آي٦م: 2)

 ( أظمرضمف أمحد وأسمق داود واحل٤ميمؿ.3)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.4)
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ٓ يقىمٔمـف  ؾمٌٕملم، صمؿ يٜمقر ًمف ومٞمف، صمؿ ي٘م٤مل ًمف: ٟمؿ، ومٞم٘مقل: أرضمع إمم أهكم وم٠مظمؼمهؿ، ومٞم٘مقٓن: ٟمؿ يمٜمقُم٦م اًمٕمروس اًمـذي

إٓ أطم٥م أهٚمف إًمٞمف، طمتك يٌٕمثف اهلل ُمـ ُمْمجٕمف ذًمؽ، وإن يم٤من ُمٜم٤موم٘م٤ًم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن ىمقًٓ وم٘مٚم٧م ُمثٚمـف: ٓ 

أدري، ومٞم٘مقٓن: ىمد يمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أٟمؽ شم٘مقل ذًمؽ، ومٞم٘م٤مل ًمألرض: اًمتئٛمل قمٚمٞمف، ومتٚمتئؿ قمٚمٞمف: ومتختٚمـػ ومٞمٝمـ٤م أوـالقمف، ومـال 

 .(1)شُمْمجٕمف ذًمؽيزال ومٞمٝم٤م ُمٕمذسم٤ًم طمتك يٌٕمثف اهلل ُمـ 

 :وٖمٓم٦م اًم٘مؼم ووٛمتف -4

 .(2)شإن ًمٚم٘مؼم وٖمٓم٦م ًمق يم٤من أطمد ٟم٤مضمٞم٤ًم ُمٜمٝم٤م ٟمج٤م ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ^: » ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل وقمـ قم٤مئِم٦م 

 :صقر ُمـ قمذاب اًمؼمزخ -5

هـؾ رأى أطمـد ُمـٜمٙمؿ ُمــ »مم٤م يٙمثر أن ي٘مـقل ٕصـح٤مسمف:  ^ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل  وقمـ ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب 

ـ ؿم٤مء اهلل أن ي٘مص، وإٟمف ىم٤مل ًمٜم٤م ذات همداة: إٟمف أشم٤مين اًمٚمٞمٚمـ٦م آشمٞمـ٤من، وإهنـام اسمتٕمثـ٤مين، وإهنـام ىمـ٤مٓ زم: رؤي٤م؟ ومٞم٘مص قمٚمٞمف ُم

اٟمٓمٚمؼ، وإين اٟمٓمٚم٘م٧م ُمٕمٝمام، وإٟم٤م أشمٞمٜم٤م قمـغم رضمـؾ ُمْمـٓمجع، وإذا آظمـر ىمـ٤مئؿ قمٚمٞمـف سمّمـخرة، وإذا هـق هيـقي سم٤مًمّمـخرة 

، ومال يرضمع إًمٞمف طمتك يّمـٌح رأؾمـف يمـام يمـ٤من، صمـؿ يٕمـقد ًمرأؾمف ومٞمثٚمغ رأؾمف، ومٞمتدهده احلجر ه٤م هٜم٤م، ومٞمتٌع احلجر ومٞم٠مظمذه

قمٚمٞمف ومٞمٗمٕمؾ سمف ُمثؾ ُم٤م ومٕمؾ اعمرة إومم، ىم٤مل: ىمٚم٧م هلام: ؾمٌح٤من اهلل ُم٤م هذا؟ ىم٤مٓ زم: اٟمٓمٚمـؼ، ىمـ٤مل: وم٤مٟمٓمٚم٘مٜمـ٤م، وم٠مشمٞمٜمـ٤م قمـغم 

ٗمـ٤مه، رضمؾ ُمًتٚمؼ ًم٘مٗم٤مه، وإذا آظمر ىم٤مئؿ قمٚمٞمف سمٙمٚمقب ُمـ طمديد، وإذا هـق يـ٠ميت أطمـد ؿمـ٘مل وضمٝمـف ومٞمنمـذ ؿمـدىمف إمم ىم

وُمٜمخره إمم ىمٗم٤مه، وقمٞمٜمف إمم ىمٗم٤مه، ىم٤مل: ورسمام ىم٤مل أسمق رضم٤مء: ومٞمِمؼ، ىم٤مل: صمؿ يتحقل إمم اجل٤مٟم٥م أظمر ومٞمٗمٕمؾ ًمـف ُمثـؾ ُمـ٤م 

ومٕمؾ سم٤مجل٤مٟم٥م إول، ومام يٗمرغ ُمـ ذل اجل٤مٟم٥م طمتك يّمٌح ذًمؽ اجل٤مٟم٥م يمام يم٤من، صمؿ يٕمقد قمٚمٞمف ومٞمٗمٕمؾ ُمثؾ ُم٤م ومٕمـؾ اعمـرة 

ان؟ ىم٤مل: ىم٤مٓ زم: اٟمٓمٚمؼ، وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م وم٠مشمٞمٜم٤م قمغم ُمثؾ اًمتٜمقر، ىمـ٤مل: وأطمًـ٥م أٟمـف يمـ٤من إومم، ىم٤مل: ىمٚم٧م: ؾمٌح٤من اهلل ُم٤م هذ

ي٘مقل: وم٢مذا ومٞمف ًمٖمط واصقات ىم٤مل: وم٤مـمٚمٕمٜم٤م ومٞمف، وم٢مذا ومٞمف رضم٤مل وٟم٤ًمء قمـراة، وإٟمـف يـ٠مشمٞمٝمؿ هلـ٥م ُمــ أؾمـٗمؾ ُمـٜمٝمؿ، ومـ٢مذا 

ىمـ٤مل: وم٤مٟمٓمٚم٘مٜمـ٤م وم٠مشمٞمٜمـ٤م قمـغم هنـر أشم٤مهؿ ذًمؽ اًمٚمٝم٥م وقوقا، ىم٤مل: ىمٚم٧م هلـام: ُمـ٤م هـ١مٓء؟ ىمـ٤مل: ىمـ٤مٓ زم: اٟمٓمٚمـؼ اٟمٓمٚمـؼ، 

طم٧ًٌم أٟمف يم٤من ي٘مقل: أمحر ُمثؾ اًمدم، وإذا ذم اًمٜمٝمر رضمؾ ؾم٤مسمح يًٌح، وإذا قمغم ؿمط اًمٜمٝمر رضمؾ ىمد مجع قمٜمده طمجـ٤مرة 

يمثػمة، وإذا ذًمؽ اًم٤ًمسمح يًٌح، صمؿ ي٠ميت ذًمؽ اًمذي ىمد مجع قمٜمده احلج٤مرة ومٞمٗمٖمر ًمف وم٤مه، ومٞمٚم٘مٛمف طمجـرًا، ومٞمٜمٓمٚمـؼ يًـٌح، 

 رضمع إًمٞمف ومٖمر وم٤مه وم٠مًم٘مٛمف طمجرًا، ىم٤مل: ىمٚم٧م هلام: ُم٤مهذان؟ ىم٤مل: ىم٤مٓ زم: اٟمٓمٚمؼ اٟمٓمٚمؼ، وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م وم٠مشمٞمٜم٤م صمؿ يرضمع إًمٞمف، يمٚمام

                                                                                                                                                                             

 ( أظمرضمف اًمؽمُمذي.1)

 ( أظمرضمف أمحد.2)
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 رضماًل ُمرآًة، وإذا قمٜمده ٟم٤مر حيثٝم٤م ويًٕمك طمقهلـ٤م، ىمـ٤مل: ىمٚمـ٧م هلـام: ُمـ٤م هـذا؟ىم٤مل: 
ٍ
قمغم رضمؾ يمريف اعمرآة يم٠ميمره ُم٤م أٟم٧م راء

ُمٕمتٛم٦م ومٞمٝم٤م ُمـ يمؾ ٟمقر اًمرسمٞمع، وإذا سملم فمٝمـري اًمرووـ٦م رضمـؾ ـمقيـؾ  ىم٤مٓ زم: اٟمٓمٚمؼ اٟمٓمٚمؼ، وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م وم٠مشمٞمٜم٤م قمغم روو٦م

ٓ أيم٤مد أرى رأؾمف ـمقًٓ ذم اًمًامء، وإذا طمقل اًمرضمؾ ُمـ أيمثر وًمدان رأيتٝمؿ ىمط، ىم٤مل: ىمٚم٧م هلـؿ: ُمـ٤م هـذا؟ ُمـ٤م هـ١مٓء؟ 

ٓ أطمًـ، ىم٤مل: وم٘مـ٤مٓ ىم٤مل: ىم٤مٓ زم: اٟمٓمٚمؼ اٟمٓمٚمؼ، ىم٤مل: وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م وم٤مٟمتٝمٞمٜم٤م إمم روو٦م قمٔمٞمٛم٦م مل أر روو٦م ىمط أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م و

زم: ارق، وم٤مرشم٘مٞم٧م ومٞمٝم٤م ىم٤مل: وم٤مرشم٘مٞمٜم٤م ومٞمٝم٤م وم٤مٟمتٝمٞمٜم٤م إمم ُمديٜم٦م ُمٌٜمٞم٦م سمٚمٌـ ذه٥م وًمٌـ ومْم٦م، وم٠مشمٞمٜمـ٤م سمـ٤مب اعمديٜمـ٦م، وم٤مؾمـتٗمتحٜم٤م 

، ىم٤مل: ىم٤مٓ هلـؿ: 
ٍ
، وؿمٓمر يم٠مىمٌح ُم٤م أٟم٧م راء

ٍ
ومٗمتح ًمٜم٤م، ومدظمٚمٜم٤مه٤م ومتٚم٘م٤مٟم٤م ومٞمٝم٤م رضمؾ ؿمٓمر ُمـ ظمٚم٘مٝمؿ، يم٠مطمًـ ُم٤م أٟم٧م راء

ذم ذًمؽ اًمٜمٝمر، ىم٤مل: وإذا هنر ُمٕمؽمض جيري يم٠من ُم٤مءه اعمحض ذم اًمٌٞم٤مض، ومذهٌقا ومقىمٕمقا ومٞمـف، صمـؿ رضمٕمـقا اذهٌقا وم٘مٕمقا 

إًمٞمٜم٤م ىمد ذه٥م ذًمؽ اًمًقء قمٜمٝمؿ، ومّم٤مروا ذم أطمًـ صقرة، ىم٤مل، ىم٤مٓ زم: هذه ضمٜم٦م قمـدن، وهـذاك ُمٜمزًمـؽ، ىمـ٤مل: ومًـام 

هلل ومٞمٙمام ذراين وم٠مدظمٚمـف، ىمـ٤مٓ: أُمـ٤م أن ومـال، وأٟمـ٧م سمٍمي صٕمدًا، وم٢مذا ىمٍم ُمثؾ اًمرسم٤مسم٦م اًمٌٞمْم٤مء، ىم٤مل: ىمٚم٧م هلام: سم٤مرك ا

داظمٚمف، ىم٤مل: ىمٚم٧م هلام: وم٢مين ىمد رأي٧م ُمٜمذ اًمٚمٞمٚم٦م قمج٤ًٌم، ومام هـذا اًمـذي رأيـ٧م؟ ىمـ٤مل: ىمـ٤مٓ زم: إٟمـ٤م ؾمـٜمخؼمك، أُمـ٤م اًمرضمـؾ 

٤م اًمرضمـؾ إول اًمذي أشمٞم٧م قمٚمٞمف يثٚمغ رأؾمف سم٤محلجر، وم٢مٟمف اًمرضمؾ ي٠مظمذ اًم٘مرآن، ومػمومْمف ويٜم٤مم قمـ اًمّمالة اعمٙمتقسمـ٦م، وأُمـ

اًمذي أشمٞم٧م قمٚمٞمف ينمذ ؿمدىمف إمم ىمٗم٤مه، وُمٜمخره وقمٞمٜمف إمم ىمٗم٤مه، وم٢مٟمف اًمرضمؾ يٖمدو ُمـ سمٞمتف ومٞمٙمذب اًمٙمذسم٦م شمٌٚمغ أوم٤مق، 

وأُم٤م اًمرضمؾ واًمٜم٤ًمء اًمٕمراة اًمذيـ ذم ُمثؾ سمٜم٤مء اًمتٜمقر، ومٝمؿ اًمزٟم٤مة واًمزواين، وأُم٤م اًمرضمؾ اًمذي أشمٞم٧م قمٚمٞمف يًـٌح ذم اًمٜمٝمـر 

٤م، وأُم٤م اًمرضمؾ اًمٙمريف اعمرآة اًمذي قمٜمد اًمٜم٤مر حيثٝم٤م، ويًٕمك طمقهل٤م وم٢مٟمـف ُم٤مًمـؽ ظمـ٤مزن ضمٝمـٜمؿ، ويٚم٘مؿ احلجر، وم٢مٟمف آيمؾ اًمرسم

^، وأُم٤م اًمقًمدان اًمذيـ طمقًمف، ومٙمؾ ُمقًمقد ُم٤مت قمغم اًمٗمٓمـرة ىمـ٤مل: وأُم٤م اًمرضمؾ اًمٓمقيؾ اًمذي ذم اًمروو٦م، وم٢مٟمف إسمراهٞمؿ 

أوٓد اعمنميملم، وأُمـ٤م اًم٘مـقم اًمـذيـ يمـ٤مٟمقا و وم٘م٤مل سمٕمض اعمًٚمٛملم: ي٤م رؾمقل اهلل، وأوٓد اعمنميملم؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ^

 ش.ؿمٓمرًا ُمٜمٝمؿ طمًٜم٤ًم وؿمٓمرًا ىمٌٞمح٤ًم، وم٢مهنؿ ىمقم ظمٚمٓمقا قمٛماًل ص٤محل٤ًم وآظمر ؾمٞمئ٤ًم دم٤موز اهلل قمٜمٝمؿ

أُمـ٤م اًمـذي رأيتـف يِمـؼ ؿمـدىمف، ومٙمـذاب حيـدث سم٤مًمٙمذسمـ٦م، »ووىمع اًمتٍميح سمٕمذاب اًمؼمزخ ذم رواي٦م أظمرى، ىم٤مل: 

ُم٤م رأي٧م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، واًمذي رأيتف يِمـدخ رأؾمـف، ومرضمـؾ قمٚمٛمـف اهلل اًم٘مـرآن  ومتحٛمؾ قمٜمف طمتك شمٌٚمغ أوم٤مق، ومٞمّمٜمع سمف

 .(1)شومٜم٤مم قمٜمف سم٤مًمٚمٞمؾ، ومل يٕمٛمؾ ومٞمف سم٤مًمٜمٝم٤مر، يٗمٕمؾ سمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ُمـررت سم٘مـقم هلـؿ أفمٗمـ٤مر ُمــ  :عمـ٤م قمـرج يب ريب قمـز وضمـؾ^: »ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

 ،ُمــ هـ١مٓء يـ٤م ضمؼميـؾ؟ ىمـ٤مل: هـ١مٓء اًمـذيـ يـ٠ميمٚمقن حلـقم اًمٜمـ٤مس :٘مٚمـ٧موم ،خيٛمِمقن وضمـقهٝمؿ وصـدورهؿ ،ٟمح٤مس

                                                                                                                                                                             

 ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري.1)
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 .(1)شوي٘مٕمقن ذم أقمراوٝمؿ

 :اًم٘مٞم٤مُم٦م وقمالُم٤مهت٤م :صم٤مٟمٞم٤مً 

٤مقَم٦مُ  ))اًم٘مٞم٤مُم٦م قم٤ٌمرة قمـ ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م اعمذيمقرة، ذم ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ًَّ ، وٟمحق ذًمـؽ. وىمـد ذيمـرت (2)((َوَيْقَم شَمُ٘مقُم اًم

 ٦م، واًمٖم٤مؿمٞم٦م، واًمٓم٤مُم٦م، واًمقاىمٕم٦م، واحل٤مىم٦م، واًمّم٤مظم٦م، ويقم احل٤ًمب، ويقم اًمديـ.ذم اًم٘مرآن سمٕمدة أؾمامء، ُمٜمٝم٤م: اًم٘م٤مرقم

 وأدًم٦م وىمققمٝم٤م يمثػمة ضمدًا ُمٜمٝم٤م:

ٌُقِر((ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  -أ ـْ ذِم اًْمُ٘م ٌَْٕم٨ُم َُم ٤مقَم٦َم آشمَِٞم٦ٌم ٓ َرْي٥َم ومِٞمَٝم٤م َوَأنَّ اهللََّ َي ًَّ  .(3))) َوَأنَّ اًم

، وُمـع ىمٓمٕمٞمـ٦م صمٌقهتـ٤م شوي٘مـرن إصـٌٕمٞمف اًمًـ٤ٌمسم٦م واًمقؾمـٓمك ،يمٝمـ٤مشملم سمٕمث٧م أٟم٤م واًمًـ٤مقم٦م^: » ىمقل اًمرؾمقل -ب

ًمٙمٜمف أظمؼم سمٕمالُم٤مت شمدل  ،ومٚمؿ يٓمٚمع أطمدًا قمغم حتديده ،ووضمقب اإليامن هب٤م، وم٘مد اؾمت٠مصمر اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٕمٚمؿ سمقىم٧م وىمققمٝم٤م

 قمغم ىمرب وىمققمٝم٤م.

 :قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م

سمٕمالُمـ٤مت  وأظمؼمٟم٤م ^ ^ ،^ سم٠مُم٤مرات ىمرهب٤م عم٤م اىمتْم٧م طمٙمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم إظمٗم٤مء وىم٧م وىمققمٝم٤م: أقمٚمؿ ٟمٌٞمف حمٛمد

يمثػمة يدل فمٝمقره٤م قمغم ىمرب وىمقع اًم٤ًمقم٦م، وهل ٟمققم٤من: قمالُم٤مت صٖمرى شمدل قمغم ىمرهب٤م، وقمالُم٤مت يمؼمى شمٙمقن سملم 

 يدهي٤م ىمري٤ًٌم شمٜمٝم٤مل ُمتت٤مسمٕم٦م.

 :قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م اًمّمٖمرى -أ

 :اشم٤ٌمع ؾمٜمـ إُمؿ اعم٤موٞم٦م -1

ومتٜم٦م اًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك، واًمتِمٌف اعم٘مٞم٧م سم٠مظمالق اًمٞمٝمـقد واًمٜمّمـ٤مرى، وىمـد ُمـ أقمٔمؿ اًمٗمتـ اًمتل اسمتكم هب٤م اعمًٚمٛمقن، 

ومٕمــ أيب  .^ سم٠من أُمتف ؾمتتٌع ؾمٜمـ وـمرق إُمؿ اًمْم٤مًم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ًمٙمـؾ صـٖمػمة ويمٌـػمة أظمؼم اًمٜمٌل اًمٙمريؿ

ذراقمـ٤ًم سمـذراع، ٓ شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م طمتك شم٠مظمذ أُمتل سم٠مظمذ اًم٘مرون ىمٌٚمٝم٤م ؿمؼمًا سمِمؼم و^: » ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل هريرة 

                                                                                                                                                                             

 ( أظمرضمف أمحد.1)

 .46ة هم٤مومر آي٦م: ( ؾمقر2)

 .7( ؾمقرة احل٩م آي٦م: 3)
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 .(1)شوًمئؽي٤م رؾمقل اهلل يمٗم٤مرس واًمروم، وم٘م٤مل: وُمـ اًمٜم٤مس إٓ أ :وم٘مٞمؾ

طمتـك ًمـق دظمٚمـقا ضمحـر وـ٥م ًمتٌٕمتٛمـقهؿ، »^ وؾمٞم٘مع سم٘مٞم٦م ذًمؽ، وسمروايـ٦م أظمـرى:  وىمد وىمع ُمٕمٔمؿ ُم٤م أٟمذر سمف

 .(2)شي٤م رؾمقل اهلل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى؟ ىم٤مل: ومٛمـ :وم٘مٚمٜم٤م

 ًمذراع ودظمقل اجلحر متثٞمؾ ًمالىمتداء واًمت٘مٚمٞمد هلؿ.: اًمِمؼم وا- رمحف اهلل -ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض 

 :فمٝمقر اًمٜم٤ًمء اًمٙم٤مؾمٞم٤مت اًمٕم٤مري٤مت -2

^ سمٔمٝمقر ٟمًـ٤مء ومـ٤مضمرات ئمٝمـرن سم٠مًمًٌـ٦م وـٞم٘م٦م شمِمـػ أضمًـ٤مدهـ ُمــ حتتٝمـ٤م، وشمٔمٝمـر  وىمد أظمؼم اًمٜمٌل اًمٙمريؿ

اعمٖمٜمٞمــ٤مت ئــ٦م ؾمــٜم٤مم اًمٌٕمــػم، وهـــ اًمٗم٤مؾمــ٘م٤مت ُمـــ اًمٜمًــ٤مء، وويٚمٗمٗمـــ رؤوؾمــٝمـ قمــغم هٞم ،قمــقراهتـ ذم اجلٚمــقس واعمٌمــ

^ ذم وصـػ  واعمٛمثالت واعم٘مٚمدات هلـ، وىمد ؿم٤مع وضمقدهـ ٓ ؾمٞمام ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، وهذه ُمٕمجـزة ُمــ ُمٕمجزاشمـف

٤مري٤مت ًمْمـٞمؼ ًم٤ٌمؾمـٝمـ، ودمًـد قمـقراهتـ، وفمٝمـقر ًمٙمٜمٝمـ قم ،ومٝمـ يم٤مؾمٞم٤مت ُمـ طمٞم٨م اًمٔم٤مهر ،هذا اًمّمٜمػ ُمـ اًمٜم٤ًمء

ييـسمقن هبـ٤م اًمٜمـ٤مس، وٟمًـ٤مء  ،ؿ ؾمـٞم٤مط يم٠مذٟمـ٤مب اًمٌ٘مـرصٜمٗم٤من ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر مل أرمه٤م: ىمقم ُمٕمٝمـ: »-^  -ُمٗم٤مشمٜمٝمـ، ىم٤مل

ٓ يـدظمٚمـ اجلٜمـ٦م وٓ جيـدن رحيٝمـ٤م، وإن رحيٝمـ٤م  (3)ؾمـٝمـ يم٠مؾمـٜمٛم٦م اًمٌخـ٧م اعم٤مئٚمـ٦مويم٤مؾمٞم٤مت قم٤مري٤مت ممٞمالت ُم٤مئالت رؤ

 .(4)شًمٞمقضمد ُمـ ُمًػمة يمذا ويمذا

 :شمداقمل إُمؿ قمغم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م -3

ًمٙمــ اهلل قمـز وضمـؾ طمٗمـظ  ،إُمؿ قمـغم إُمـ٦م اإلؾمـالُمٞم٦م شمٙم٤مًم٥م :^ُمـ قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م اًمتل أظمؼم قمٜمٝم٤م اًمٜمٌل 

 .هذه إُم٦م يمراُم٦م حلٌٞمٌف اعمّمٓمٗمك ^

واًمذي يتّمٗمح اًمت٤مريخ، جيد أن إُمؿ اضمتٛمٕم٧م قمدة ُمرات ًمٚم٘مْم٤مء قمغم اإلؾمالم وأهٚمف، ًمٙمـ اهلل قمز وضمؾ ًمٓمٗم٤ًم 

 ويمرُم٤ًم ُمٜمف طمٗمظ هذه إُم٦م.

إلؾمالُمٞم٦م، وقم٤مد يمٞمدهؿ ذم ٟمحـرهؿ: وم٠مؾمـٚمٛمقا ودظمٚمـقا وُمـ ذًمؽ: ُم٤م طمّمؾ قمٜمدُم٤م اضمت٤مح اًمتت٤مر اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ا

                                                                                                                                                                             

 ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري. 1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري.2)

 ( اًمٌخ٧م اعم٤مئٚم٦م: ؿمٌف ؿمٕمقر اًمٜم٤ًمء اعمٚمٗمٗم٦م ومقق رؤوؾمٝمـ، واعم٤مئٚم٦م إمم ضمٜم٥م رؤوؾمٝمـ يم٠مؾمٜمٛم٦م اإلسمؾ اعم٤مئٚم٦م.3)

 ( أظمرضمف ُمًٚمؿ. 4)
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 ذم اإلؾمالم سمٕمد أن قم٤مصمقا ذم إرض وم٤ًمدًا وىمتاًل.

يقؿمؽ أن شمداقمك قمٚمٞمٙمؿ إُمؿ يمام شمداقمك إيمٚم٦م قمغم ىمّمٕمتٝم٤م، وم٘م٤مل ىم٤مئؾ: »^ ىم٤مل: أن اًمٜمٌل  ومٕمـ صمقسم٤من 

وًمٞمٜمزقمـ اهلل ُمـ صدور قمـدويمؿ اعمٝم٤مسمـ٦م ُمـٜمٙمؿ، ؟ ىم٤مل: سمؾ أٟمتؿ يقُمئٍذ يمثػم، وًمٙمٜمٙمؿ همث٤مء يمٖمث٤مء اًمًٞمؾ، وُمـ ىمٚم٦م يقُمئذٍ 

 .(1)شوي٘مذومـ اهلل ذم ىمٚمقسمٙمؿ اًمقهـ، وم٘م٤مل ىم٤مئؾ: ي٤م رؾمقل اهلل وُم٤م اًمقهـ؟ ىم٤مل: طم٥م اًمدٟمٞم٤م ويمراهٞم٦م اعمقت

 :يمثرة اًمِمح واًمٗمحش وىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ -4

 ؿ.ُمـ قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م: ؿمٞمقع أُمراض ٟمٗمًٞم٦م شمٗمتؽ سم٤معمجتٛمع اإلؾمالُمل: يم٤مًمِمح واًمٗمحش وىمٓمٞمٕم٦م اًمرطم

، (2)شوٓ يـزداد اًمٜمـ٤مس إٓ ؿمـح٤مً  ،ٓ يزداد إُمر إٓ ؿمدة»^ ي٘مقل: ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  ومٕمـ ُمٕم٤موي٦م 

إن ُمـ أذاط اًمًـ٤مقم٦م اًمٗمحـش ^: » ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وي١ميمد فمٝمقر هذه إُمقر طمدي٨م رواه أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

، وىمد طمـذر (4)شوىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ، وؾمقء اجلقار»ي٦م ، وسمروا(3)شوائتامن اخل٤مئـ ،وختقيـ إُملم ،وىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ ،واًمتٗمحش

 .(5)شٓ يدظمؾ اجلٜم٦م ىم٤مـمع رطمؿ»ُمـ احلرُم٤من إًمٞمؿ ًم٘م٤مـمع اًمرطمؿ، وم٘م٤مل: ^ اًمٜمٌل 

ٕن  :وقمـدم إيـذاء اجلـ٤مر ،وإيمـرام اًمْمـٞمػ ،^ أن طم٘مٞم٘م٦م اإليامن شمتٛمثؾ سم٤مًم٘مقل اخلـػم أو اًمّمـٛم٧ميمام أيمد اًمٜمٌل 

 ٤مدي٤ًم وُمٕمٜمقي٤ًم. وإُم٦م ُماٟمتِم٤مر اًمزء ُمـ إظمالق إيذان سمخراب اًمٕم٤ممل

سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر ومٚمٞمٙمرم وٞمٗمف، وُمـ يم٤من يـ١مُمـ سمـ٤مهلل واًمٞمـقم أظمـر ومـال يـ١مذ ضمـ٤مره، ُمـ يم٤من ي١مُمـ ^: »ىم٤مل 

 .(6)شوُمـ يم٤من ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر ومٚمٞم٘مؾ ظمػمًا أو ًمٞمّمٛم٧م

 :اؾمتحالل إُم٦م احلر واحلرير واخلٛمر -5

وشميـب قمـغم  ،وشمنمـب اخلٛمـر ،وشمٚمـٌس احلريـر ،يم٤مًمزٟمـ٤م :حلرُمـ٤مت^ أن أُمتف ؾمتٛمر سمزُمـ شمًـتحؾ ومٞمـف اأظمؼم 

                                                                                                                                                                             

 ( أظمرضمف أمحد. 1)

 ( أظمرضمف اًمٓمؼماين.2)

 أظمرضمف أمحد.( 3)

 ( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.4)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.5)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 6)
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-واًمدُم٤مر واهلالك ًمدي٤مرهؿ، ومٕمـ أيب قمـ٤مُمر ،واخلًػ ٕضم٤ًمدهؿ ،ومٞمحدث هلؿ اعمًخ ًم٘مٚمقهبؿ :اعمٕم٤مزف وآٓت اًمٚمٝمق

ىمـقم يًـتحٚمقن احلـر واحلريـر واخلٛمـر ًمٞمٙمـقٟمـ ذم أُمتـل »إؿمٕمري ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ^ ي٘مـقل:  -أو أيب ُم٤مًمؽ

 .(1)ش٤مزفواعمٕم

وضسمـقا  ،واختـذوا اًم٘مٞمٜمـ٤مت ،وذًمؽ إذا ذسمـقا اخلٛمـر :ًمٞمٙمقٟمـ ذم هذه إُم٦م ظمًػ وىمذف وُمًخ^: » وىمقًمف

ًمتًتحٚمـ ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتـل ^: » ، وهذا اًمزُم٤من اًمذي يًتحٚمقن ومٞمف اخلٛمر، يًٛمقن اخلٛمر سمٖمػم اؾمٛمٝم٤م ًم٘مقًمف(2)شاعمٕم٤مزف

 اخلٛمر سمتٗمًػميـ: ، وومن اسمـ اًمٕمريب اؾمتحالل(3)شاخلٛمر سم٤مؾمؿ يًٛمقهن٤م إي٤مه

 : اقمت٘م٤مد طمؾ ذهب٤م.إول

 : آؾمؽمؾم٤مل وآقمتٞم٤مد ًمنمهب٤م.اًمث٤مين

 :قمدم اعم٤ٌمٓة سمٛمّمدر اعم٤مل أطمرام أم طمالل -6

إذا ىمؾ ورع اعمًٚمؿ ىمؾ ديٜمف، وإذا ىمؾ ديٜمف وىمع ذم اًمِمٌٝم٤مت، صمؿ ي٘مع ذم احلرام. ومٚمام ختٚمػ اعمًـٚمٛمقن قمــ ديـٜمٝمؿ، 

قاهل٤م وآُم٤مهل٤م: ومقىمٕمقا ذم اًمقيؾ واًمثٌقر، ومٚمؿ يٕمد ي٤ٌمزم اعمًٚمؿ سمٛمّمدر اعمـ٤مل: أهـق ُمــ ريمٌقا ؿمٝمقاهتؿ، وأهمرهتؿ اًمدٟمٞم٤م سم٠مُم

ًمٞم٠مشملم قمغم اًمٜم٤مس زُمـ٤من ٓ يٌـ٤مزم اعمـ١مُمـ سمـام ^: » احلالل أو طمرام، وىمد ؿم٤مع هذا ذم زُم٤مٟمٜم٤م، ُمّمداىم٤ًم عم٤م ذيمره رؾمقل اهلل

ؾمٙمرشم٤من: ؾمـٙمرة اجلٝمـؾ، وؾمـٙمرة طمـ٥م اًمٕمـٞمش، ، وًم٘مد أص٤مب اًمٜم٤مس ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا (4)شأظمذ ُمـ اعم٤مل سمحالل أو سمحرام

 ًمٓمػ اهلل سمٜم٤م وسم٤معمًٚمٛملم أمجٕملم آُملم.

 :جملء زُم٤من ٓ يٌ٘مك أطمد إٓ أيمؾ اًمرسم٤م أو أص٤مسمف ُمـ هم٤ٌمره -7

وُمــ مل  ،أن يٗمِمـق اًمرسمـ٤م ذم إُمـ٦م اعمحٛمديـ٦م، ومٞمّمـٞم٥م اًمٜمـ٤مس :ن ُمـ قمالُم٤مت اًمًـ٤مقم٦مإ^ ذيمر اًمرؾمقل اًمٙمريؿ 

 ع ذم ُمتِم٤مسمف اًمرسم٤م وسحيف.أي ي٘م :ي٠ميمؾ اًمرسم٤م يّمٌف ُمـ هم٤ٌمره

ومـ٢من مل ي٠ميمٚمـف أصـ٤مسمف  ،ًمٞم٠مشملم زُم٤من ٓ يٌ٘مك ومٞمف أطمد إٓ أيمؾ اًمرسم٤م^: » ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ومٕمـ أيب هريرة 

                                                                                                                                                                             

 ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري.1)

 ( رواه أمحد واًمؽمُمذي.2)

 ( رواه أمحد واسمـ ُم٤مضم٦م.3)

 ( أظمرضمف أمحد واًمٌخ٤مري.4)



  

214 

 .(1)شُمـ هم٤ٌمره

 :إذا قمٛمٚم٧م إُم٦م مخس قمنمة ظمّمٚم٦م -8

إُم٦م: طمؾ هبـ٤م  ذيمر مخس قمنمة ظمّمٚم٦م، إذا ومٕمٚمتٝم٤م أٟمف ^ :^ ومٔمٝمر أهمٚمٌٝم٤موُمـ قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م اًمتل أظمؼم هب٤م 

إذا اختـذ اًمٗمٞمـئ دوًٓ، وإُم٤مٟمـ٦م ُمٖمـٜماًم، »ىمـ٤مل:  اًمٌالء، وىمرسم٧م اًمًـ٤مقم٦م قمـغم اًم٘مٞمـ٤مم، أو أوؿمـٙم٧م. ومٕمــ أيب هريـرة

واًمزيم٤مة ُمٖمرُم٤ًم، وشمٕمٚمؿ اًمديـ ًمٖمػم اًمديـ، وأـمـ٤مع اًمرضمـؾ زوضمتـف، وقمـؼ أُمـف، وأدٟمـك صـدي٘مف، وأىمَمـ أسمـ٤مه، وفمٝمـرت 

وأيمـرم اًمرضمـؾ خم٤مومـ٦م ذه، وفمٝمـرت اًم٘مٞمٜمـ٤مت واعمٕمـ٤مزف، »إمم أن ىمـ٤مل: ش ؿإصقات ذم اعم٤ًمضمد، وؾم٤مد اًم٘مٌٞمٚم٦م وم٤مؾمـ٘مٝم

وذسم٧م اخلٛمقر، وًمٕمـ آظمر هذه إُم٦م أوهل٤م، ومٚمػمشم٘مٌقا رحيـ٤ًم محـراء، وزًمزًمـ٦م، وظمًـٗم٤ًم، وُمًـخ٤ًم، وىمـذوم٤ًم، وآيـ٤مت شمتـ٤مسمع 

 ؿ ومٞمف اخلرز.. واًمٜمٔم٤مم: اًمٕم٘مد ُمـ اخلرز وهمػمه، واًمًٚمؽ: اخلٞمط اًمذي يْم(2)شيمٜمٔم٤مم سم٤مٍل اٟم٘مٓمع ؾمٚمٙمف ومتت٤مسمع

 :يمثرة اًمٜم٤ًمء وىمٚم٦م اًمرضم٤مل -9

ُمـ قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م: يمثرة اًمٜم٤ًمء آظمر اًمزُم٤من وىمٚم٦م اًمرضم٤مل، وم٘مد ىمٞمؾ: إن ؾمـ٥ٌم يمثـرة اًمٜمًـ٤مء، اًمٗمـتـ اًمتـل يٙمثـر 

ومٞمٝم٤م اًم٘متؾ ذم اًمرضم٤مل: ٕهنؿ أهؾ طمرب دون اًمٜم٤ًمء، وىمد يٙمقن إؿم٤مرة إمم يمثرة اًمٗمتقح، ومتٙمثر اًمًـ٤ٌمي٤م: ومٞمتخـذ اًمرضمـؾ 

 .(4)، أو ي٘مؾ ذم آظمر اًمزُم٤من ُمـ يقًمد ُمـ اًمذيمقر ويٙمثر ُمـ يقًمد ُمـ اإلٟم٤مث(3)ة ُمقـمقآتاًمقاطمد قمد

إن ُمــ أذاط اًمًـ٤مقم٦م أن ي٘مـؾ اًمٕمٚمـؿ، وئمٝمـر اجلٝمـؾ، »^ ي٘مـقل: ىمـ٤مل: ؾمـٛمٕم٧م رؾمـقل اهلل  ومٕمـ أٟمس 

 .(5)شٜم٤ًمء، وي٘مؾ اًمرضم٤مل، طمتك يٙمقن خلٛمًلم اُمرأة اًم٘مٞمؿ اًمقاطمدوئمٝمر اًمزٟم٤م، وشمٙمثر اًم

 .زٓزليمثرة اًم -11

                                                                                                                                                                             

 ( رواه احل٤ميمؿ وأهؾ اًمًٜمـ إٓ اًمٜم٤ًمئل.1)

 ( رواه اًمؽمُمذي سمًٜمد وٕمٞمػ.2)

 ٤مري. ( ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ3(، )3)

 ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري.4)
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 .أن شمٙمقن اًمتحٞم٦م ًمٚمٛمٕمروم٦م -11

 .اًمتٝم٤مون سم٤مًمًٜمـ اًمتل رهم٥م ومٞمٝم٤م اإلؾمالم -12

 .يمثرة ُمقت اًمٗمج٠مة -13

 .قمقدة أرض اًمٕمرب ُمروضم٤ًم وأهن٤مراً  -14

 .يمالم اًم٤ًٌمع واجلامدات ًمألٟمس -15

 .يمثرة اًم٘متؾ -16

 .شم٘م٤مرب اًمزُم٤من -17

 .شم٘م٤مرب إؾمقاق -18

 .ظم٤ٌمريمثرة اًمٙمذب وقمدم اًمتث٧ٌم ذم ٟم٘مؾ إ -19

 :قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م اًمٙمؼمى -ب

 :ظمروج اًمدضم٤مل -1

إن اهلل ٓ خيٗمك قمٚمٞمٙمؿ، إن اهلل ًمٞمس سمـ٠مقمقر، »وم٘م٤مل:  ^ أٟمف ىم٤مل: ذيمر اًمدضم٤مل قمٜمد اًمٜمٌل ضم٤مء قمـ اسمـ قمٛمر

 .(2)ش(1)وأؿم٤مر سمٞمده إمم قمٞمٜمٞمف، وإن اعمًٞمح اًمدضم٤مل أقمقر قملم اًمٞمٛمٜمك، يم٠من قمٞمٜمف قمٜم٦ٌم ـم٤مومٞم٦م

 :ٟمزول قمٞمًك اسمـ ُمريؿ  -2

طمٞم٨م يٜمزل ُمـ اًمًامء وي٘متؾ اًمدضم٤مل، وخيرج ي٠مضمقج وُم٠مضمقج ذم أي٤مُمف سمٕمد ىمتٚمف اًمـدضم٤مل، ومـٞمٝمٚمٙمٝمؿ اهلل أمجٕمـلم 

واًمـذي ٟمٗمزـ سمٞمـده، ًمٞمقؿمـٙمـ أن يٜمـزل : »ذم ًمٞمٚم٦م واطمدة سمؼميم٦م دقم٤مئف قمٚمٞمٝمؿ، وذم احلدي٨م اعمرومقع قمـ أيب هريرة 

يْمع اجلزي٦م، ويٗمـٞمض اعمـ٤مل طمتـك ٓ ي٘مٌٚمـف أطمـد، طمتـك ومٞمٙمؿ اسمـ ُمريؿ طمٙماًم قمدًٓ، ومٞمٙمن اًمّمٚمٞم٥م، وي٘متؾ اخلٜمزير، و

                                                                                                                                                                             

 ( أي: سم٤مرزة.1)

 ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري.2)
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 .(1)ششمٙمقن اًمًجدة ظمػمًا ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م

 :ظمروج اًمداسم٦م -3

ـَ إَْرِض شُمَٙمٚمرُٛمُٝمْؿ َأنَّ اًمٜم٤َّمَس يَم٤مُٟمقا سمِآَي٤مشمِ ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف ذم ذًمؽ:  ٦ًم ُِم ٜمَـ٤م ٓ ))َوإَِذا َوىَمَع اًْمَ٘مْقُل قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َأظْمَرضْمٜم٤َم هَلُْؿ َداسمَّ

 .(2)ُيقىِمٜمُقَن((

 :ـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ اعمٖمرب -4

َّٓ َأْن شَم٠ْمشمَِٞمُٝمُؿ اعمَْالِئَٙم٦ُم َأْو َي٠ْميِتَ َرسمهَؽ َأْو َي٠ْميِتَ سَمْٕمُض آَي٤مِت َرسمرَؽ َيْقَم َي٠مْ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  يِت سَمْٕمُض آَي٤مِت َرسمرـَؽ ))َهْؾ َيٜمُٔمُروَن إِ

ـْ آَُمٜم٧َْم  ٤م إِياَمهُن٤َم مَلْ شَمُٙم ًً ا ٓ َيٜمَٗمُع َٟمْٗم ٧ٌَْم ذِم إِياَمهِن٤َم ظَمػْمً ًَ ٌُْؾ َأْو يَم ـْ ىَم ، وروى اًمٌخـ٤مري قمٜمـد (3)اٟمَتٔمُِروا إِٟم٤َّم ُُمٜمَتٔمِـُروَن(( ىُمؾِ ُِم

ٓ شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م، ومـ٢مذا رآهـ٤م اًمٜمـ٤مس ^: »شمٗمًػم أي٦م قمـ أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .(4)ش٤م مل شمٙمـ آُمٜم٧م ُمـ ىمٌؾيامهنومذًمؽ طملم ٓ يٜمٗمع ٟمٗم٤ًًم إ ،آُمـ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م

 .اًمدظم٤من -5

 :وظمًػ سمجزيرة اًمٕمرب ،وظمًػ سم٤معمٖمرب ،ظمًػ سم٤معمنمق -6

 وُمٕمٜمك اخلًػ: أي اعمٙم٤من إذا ذه٥م ذم إرض وهم٤مب ومٞمٝم٤م.

 :ٟم٤مر خترج ُمـ اًمٞمٛمـ شمًقق اًمٜم٤مس إمم أرض اعمحنم -7

^ قمٚمٞمٜم٤م وٟمحــ ٟمتـذايمر  اًمٜمٌلوىمد أظمرج اًمٌخ٤مري طمديث٤ًم جيٛمع هذه اًمٕمالُم٤مت قمـ طمذيٗم٦م سمـ أؾمٞمد، ىم٤مل: اـمٚمع 

وم٘م٤مل: إهن٤م ًمــ شم٘مـقم طمتـك شمـرون ىمٌٚمٝمـ٤م قمنمـ آيـ٤مت: ومـذيمر: اًمـدظم٤من، اًم٤ًمقم٦م، وم٘م٤مل: ُم٤م شمذيمرون؟ ىم٤مًمقا: ٟمذيمر اًم٤ًمقم٦م، 

واًمدضم٤مل، واًمداسم٦م، وـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م، وٟمزول قمٞمًك، وي٠مضمقج وُم٠مضمقج، وصمالصم٦م ظمًقف: ظمًػ سم٤معمنمـق، 

                                                                                                                                                                             

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)

 .82( ؾمقرة اًمٜمٛمؾ آي٦م: 2)

 .158( ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م: 3)

 ( أظمرضمف ُمًٚمؿ.4)
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 .(1)شآظمر ذًمؽ ٟم٤مر خترج ُمـ اًمٞمٛمـ شمٓمرد اًمٜم٤مس إمم حمنمهؿوظمًػ سم٤معمٖمرب وظمًػ سمجزيرة اًمٕمرب، و

 :ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م -ج

وم٢مذا اىمؽمب اًمققمد احلؼ، أُمر اهلل قمز وضمـؾ اعمٚمـؽ اعمقيمـؾ سمـ٤مًمٜمٗمخ ذم اًمّمـقر، ومـٜمٗمخ ومٞمـف ٟمٗمخـ٦م واطمـدة، ومحٛمٚمـ٧م 

رت إرض واجل٤ٌمل ومديمت٤م ديم٦م واطمدة، وشمِم٘م٘م٧م اًمًامء، وشمٜم٤مصمرت اًمٙمقايم٥م، وـمٛم٧ًم اًمٜمجقم ومذه٥م وقءه٤م، وومجـ

اًمٌح٤مر، وصٕمؼ أذار اًمٜم٤مس عم٤م فمٝمر هلؿ ُمـ أهقال يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وزٓزهل٤م وأطمقاهل٤م، وم٘مد قم٤ميٜمقا ُم٤م يققمدون، وطم٤مق هبـؿ 

 ُم٤م يم٤مٟمقا سمف يًتٝمزئقن.

ٌء قَمٔمِٞمؿٌ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  ٤مقَم٦ِم َرْ ًَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَُّ٘مقا َرسمَُّٙمْؿ إِنَّ َزًْمَزًَم٦َم اًم شَمـْذَهُؾ يُمـؾه ُُمْرِوـَٕم٦ٍم قَمـامَّ َيـْقَم شَمَرْوهَنَـ٤م  ،))َي٤م َأهيه

َـّ قَمَذاَب اهللَِّ ؿَم  َٙم٤مَرى َوًَمِٙم ًُ  .(2)ِديٌد((َأْرَوَٕم٧ْم َوشَمَْمُع يُمؾه َذاِت مَحٍْؾ مَحَْٚمَٝم٤م َوشَمَرى اًمٜم٤َّمَس ؾُمَٙم٤مَرى َوَُم٤م ُهْؿ سمِ

 :اًمٜمٗمخ ذم اًمّمقر -1

َٛمقَ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  ًَّ ـْ ذِم اًم قِر وَمَّمِٕمَؼ َُم ـْ ؿَم٤مَء اهللَُّ صُمؿَّ ُٟمِٗمَخ ومِٞمِف ُأظْمَرى ))َوُٟمِٗمَخ ذِم اًمّمه َّٓ َُم ـْ ذِم إَْرِض إِ اِت َوَُم

ـ سَمْٞمـٜمَُٝمْؿ سمِـ٤محْلَ ، وَم٢مَِذا ُهْؿ ىِمَٞم٤مٌم َيٜمُْٔمُرونَ   َوىُميِضَ
ِ
َٝمَداء ِٞمرلَم َواًمِمه ٤َم َوُوِوَع اًْمِٙمَت٤مُب َوضِملَء سم٤ِمًمٜمٌَّ ىَم٧ِم إَْرُض سمِٜمُقِر َرهبر ؼر َوُهـْؿ َوَأْذَ

 .(3)ُٛمقَن((ٓ ُئْمٚمَ 

ُم٤م سملم اًمٜمٗمختـلم أرسمٕمـقن، ىمـ٤مًمقا: يـ٤م أسمـ٤م هريـرة أرسمٕمـقن يقُمـ٤ًم؟ ^: » ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وقمـ أيب هريرة 

ىم٤مًمقا: أرسمٕمقن ؿمٝمرًا؟ ىم٤مل: أسمٞم٧م، ىم٤مًمقا: أرسمٕمقن ؾمٜم٦م؟ ىم٤مل: أسمٞم٧م، صمؿ يٜمزل اهلل ُمـ اًمًامء ُم٤مء: ومٞمٜمٌتـقن يمـام  ىم٤مل: أسمٞم٧م.

رء إٓ يـٌغم، إٓ قمٔمـاًم واطمـدًا وهـق قمجـ٥م اًمـذٟم٥م، وُمٜمـف يريمـ٥م اخلٚمـؼ يـقم يٜم٧ٌم اًمٌ٘مؾ، ىمـ٤مل: وًمـٞمس ُمــ إٟمِمـ٤مء 

 .(4)شاًم٘مٞم٤مُم٦م

وم٢مذا ىم٤مم اًمٜم٤مس ُمـ ىمٌقرهؿ ًمرب اًمٕم٤معملم، وٟمقدوا: هٚمؿ إمم رسمٙمؿ، وىمٗمـقهؿ إهنـؿ ُمًـ١موًمقن: ظمِمـٕم٧م اخلالئـؼ 

 ٚمقن.وظمْمٕم٧م، وذًم٧م ًمٚمقاطمد اًم٘مٝم٤مر، ومؽماهؿ يًتجٞمٌقن ُم٤ًمرقملم إمم اعمٜم٤مدي، ٓ يٕم٤مٟمدون وٓ يٛمٞم

                                                                                                                                                                             

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)

 .2،1( ؾمقر احل٩م أيت٤من: 2)

 .69،68( ؾمقرة اًمزُمر أيت٤من: 3)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.4)
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ِذي ُيققَمـُدونَ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  ٌُقا طَمتَّك ُيالىُمقا َيْقَُمُٝمُؿ اًمَّ ـَ إضَْمـَداِث ، ))وَمَذْرُهْؿ خَيُقُوقا َوَيْٚمَٕم َيـْقَم خَيُْرضُمـقَن ُِمـ

ُْؿ إمَِم ُٟمُّم٥ٍم ُيقومُِْمـقنَ  اقًم٤م يَم٠َمهنَّ ـِذي، ِهَ ـ٦ٌم َذًمِـَؽ اًْمَٞمـْقُم اًمَّ ، أي: أهنـؿ (1)يَمـ٤مُٟمقا ُيققَمـُدوَن(( ظَم٤مؿِمـَٕم٦ًم َأسْمَّمـ٤مُرُهْؿ شَمـْرَهُ٘مُٝمْؿ ِذًمَّ

 يًٕمقن إمم حمنمهؿ ذم ؾمٙمقن وظمِمقع، ٓ شمًٛمع ُمٜمٝمؿ إٓ صقت إىمدام أو اهلٛمس.

 :صٗم٦م أرض احلنم -2

يم٘مرصـ٦م  (2)حينم اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم أرض سمٞمْم٤مء قمٗمراء^: » ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد 

 .(4)شًمٞمس ومٞمٝم٤م قمٚمؿ ٕطمد (3)اًمٜم٘مل

 :ًمٜم٤مس يقُمئذ ُمِم٤مة طمٗم٤مة قمراة همرًٓ حينم ا -3

ىمٚمـ٧م: يـ٤م  (5)شحينم اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمٗمـ٤مة قمـراة همـرًٓ »^ ي٘مقل:  ىم٤مًم٧م: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل قمـ قم٤مئِم٦م

ِمـ٦م إُمـر أؿمـد ُمــ أن يٜمٔمـر سمٕمْمـٝمؿ إمم يـ٤م قم٤مئ^: » رؾمقل اهلل، اًمٜم٤ًمء واًمرضم٤مل مجٞمٕم٤ًم يٜمٔمر سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمـض؟ ىمـ٤مل

 . (6)شسمٕمض

 :وضمقهٝمؿحينم اًمٙمٗم٤مر قمغم  -4 

ـُه َيـْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُمـ٦ِم َأقْمَٛمـكىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  ـْ ِذيْمـِري وَمـ٢مِنَّ ًَمـُف َُمِٕمٞمَِمـ٦ًم َوـٜمًٙم٤م َوَٟمْحنُمُ ـْ َأقْمَرَض قَمـ ىَمـ٤مَل َربر مِلَ ، ))َوَُم

شَمٜمِل َأقْمَٛمك َوىَمْد يُمٜم٧ُم سَمِّمػًما ٞمَتَٝم٤م َويَمَذًمَِؽ اًْمَٞمْقَم  ،طَمنَمْ ًِ ك((ىَم٤مَل يَمَذًمَِؽ َأشَمْتَؽ آَي٤مشُمٜم٤َم وَمٜمَ ًَ  .(7)شُمٜم

ٌَـ٧ْم ِزْدَٟمـوىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ـاَم ظَم ُهْؿ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم قَمغَم َوضُمـقِهِٝمْؿ قُمْٛمًٞمـ٤م َوسُمْٙمـاًم َوُصـامًّ َُمـ٠ْمَواُهْؿ ضَمَٝمـٜمَُّؿ يُمٚمَّ ٤مُهْؿ ))َوَٟمْحنُمُ

                                                                                                                                                                             

 .44 -42( ؾمقرة اعمٕم٤مرج أي٤مت: 1)

 ( أي: سمٞمْم٤مء إمم محره ًمٞم٧ًم ٟم٤مصٕم٦م اًمٌٞم٤مض.2)

 ( أي: ىمرص اًمدىمٞم٘م٦م اًمٜم٘مل ُمـ اًمٖمش.3)

 ( أظمرضمف ُمًٚمؿ.4)

 ( همرًٓ: أي همػم خمتقٟملم.5)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.6)

 .126 -124( ؾمقرة ـمف أي٤مت: 7)
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 .(1)ؾَمِٕمػًما((

أًمـٞمس »٦م؟ ىمـ٤مل: أن رضماًل ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل يمٞمػ حينم اًمٙم٤مومر قمغم وضمٝمف يقم اًم٘مٞم٤مُمـ وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

 ، ىم٤مل ىمت٤مدة: سمغم وقمزة رسمٜم٤م.(2)؟شاًمذي أُمِم٤مه قمغم رضمٚمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م ىم٤مدرًا قمغم أن يٛمِمٞمف قمغم وضمٝمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

^ ي٘مـقل: شمـدين اًمِمـٛمس يـقم اًم٘مٞم٤مُمـ٦م ُمــ اخلٚمـؼ طمتـك ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  وقمـ اعم٘مداد سمـ إؾمقد 

أدري ُم٤م يٕمٜمل سم٤معمٞمؾ؟ أُم٤ًموم٦م إرض أم اعمٞمؾ اًمذي شمٙمتحؾ سمـف  ىم٤مل ؾمٚمٞمؿ سمـ قم٤مُمر: ومقاهلل ُم٤م ،شٙمقن ُمٜمٝمؿ يمٛم٘مدار ُمٞمؾشم

ومٞمٙمقن اًمٜم٤مس قمغم ىمدر أقمامهلؿ ذم اًمٕمرق، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٙمقن إمم يمٕمٌٞمف، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمقن إمم ريمٌتٞمف، وُمٜمٝمؿ » :ىم٤مل ؟اًمٕملم

 .(3)شيٚمجٛمف اًمٕمرق إجل٤مُم٤مً  ُمـ يٙمقن إمم طم٘مقيف، وُمٜمٝمؿ ُمـ

اٟمٙمًـ٤مرهؿ ذم ذًمـؽ اًمٞمـقم اًمٓمقيـؾ: ظمقومـ٤ًم واٟمتٔمـ٤مرًا عمـ٤م ي٘م٣مـ قمٚمـٞمٝمؿ ُمــ ومتٗمٙمر ي٤م قمٌد اهلل ذم اخلالئؼ، وذهلؿ و

ؾمٕم٤مدة أو ؿم٘م٤موة، ومٙمٞمػ سمؽ ي٤م قمٌد اهلل ذم ذًمـؽ اًمٞمـقم، وىمـد ًمٗمٔمـؽ اًم٘مـؼم سمٕمـد ـمـقل سمـالء، ومٜمٔمـرت ذم قمٛمٚمـؽ اًمـذي 

قمـراض اًمٜمـ٤مس وهمٞمٌـ٦م ىمدُم٧م، ومٚمؿ دمد إٓ ري٦ٌم ذم اًمٌٕم٨م وذسم٤ًم ًمٚمخٛمقر، وهلقًا وزٟم٤ًم يمثـػمًا وًمٕمٌـ٤ًم ًمٚم٘مـامر، ووىمققمـ٤ًم ذم أ

 وٟمٛمٞمٛم٦م، وأيمؾ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤ميص، أٓ وم٤مشمؼ اهلل رسمؽ وارومؼ سمٜمٗمًؽ.

 :اإلشمٞم٤من يقُمئذ سمجٝمٜمؿ -5

ي١مشمك سمجٝمٜمؿ يقُمئٍذ هل٤م ؾمٌٕمقن أًمػ زُم٤مم، ُمع يمؾ زُم٤مم ^: » ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد 

 .(4)شؾمٌٕمقن أًمػ ُمٚمؽ جيروهن٤م

 :ج سمٕم٨م اًمٜم٤مرإظمرا -6

واخلػم  ،ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ: ي٤م آدم، ومٞم٘مقل: ًمٌٞمؽ وؾمٕمديؽ^: »ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

ذم يديؽ، ىم٤مل: أظمرج سمٕم٨م اًمٜم٤مر، ىم٤مل: وُم٤م سمٕم٨م اًمٜم٤مر؟ ىم٤مل: ُمـ يمؾ أًمػ شمًٕمامئ٦م وشمًـٕم٦م وشمًـٕملم، ىمـ٤مل: ومـذاك طمـلم 

، وذم شرى وُمـ٤م هـؿ سمًـٙم٤مرى، وًمٙمــ قمـذاب اهلل ؿمـديدوشمْمع يمؾ ذات محؾ محٚمٝم٤م، وشمرى اًمٜم٤مس ؾمٙم٤م ،يِمٞم٥م اًمّمٖمػم

                                                                                                                                                                             

 .97( ؾمقرة اإلهاء آي٦م: 1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.2)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.3)

 ( أظمرضمف ُمًٚمؿ.4)
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 .(1)شؾ اًمِمٕمرة اًمٌٞمْم٤مء ذم ضمٚمد اًمثقر إؾمقد، أو يم٤مًمرىمٛم٦م ذم ذراع احلامرُمثٚمٙمؿ ذم إُمؿ يمٛمث» :آظمر احلدي٨م

 :ُمـ ٟمقىمش احل٤ًمب قمذب -7

ؾمـقل ًمٞمس أطمد حي٤مؾم٥م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إٓ هٚمؽ، وم٘مٚمـ٧م: يـ٤م ر»^ ىم٤مل:  أن رؾمقل اهلل قمـ قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم 

ـْ ُأويِتَ يِمَت٤مسَمُف سمَِٞمِٛمٞمٜمِفِ ىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ،اهلل ٤م َُم ػًما((، ))وَم٠َمُمَّ ًِ ٤مسًم٤م َي ًَ ْقَف حُي٤َمؾَم٥ُم طِم ًَ إٟمـام ذًمـؽ ^: » ، وم٘م٤مل رؾمـقل اهلل(2)وَم

 .(3)شاًمٕمرض، وًمٞمس أطمد يٜم٤مىمش احل٤ًمب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إٓ قمذب

 :ٓ شمرمج٤من سملم اًمٕمٌد وسملم رسمف قمز وضمؾ -8

ُمـ أطمد إٓ ؾمٞمٙمٚمٛمف رسمف، ًمٞمس سمٞمٜمف وسمٞمٜمف شمرمجـ٤من،  ُم٤م ُمٜمٙمؿ^: »ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  قمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ 

ومٜمٔمر أيٛمـ ُمٜمف ومال يرى إٓ ُم٤م ىمدم ُمـ قمٛمٚمف، وٟمٔمر أؿم٠مم ُمٜمف ومال يرى إٓ ُمـ٤م ىمـدم، ويٜمٔمـر سمـلم يديـف ومـال يـرى إٓ اًمٜمـ٤مر 

 .(4)ششمٚم٘م٤مء وضمٝمف، وم٤مشم٘مقا اًمٜم٤مر وًمق سمِمؼ مترة

 :يقُمئذٍ أول ُم٤م حي٤مؾم٥م اًمٜم٤مس سمف  -9

 أول ُم٤م حي٤مؾم٥م اًمٕمٌد قمٚمٞمف يقُمئٍذ: اًمّمالة، وم٢من صٚمح٧م صٚمح ًمف ؾم٤مئر قمٛمٚمف، وإن ومًدت ومًد ؾم٤مئر قمٛمٚمف.

إن أول ُم٤م حي٤مؾم٥م سمف اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُمـ٦م ُمــ أقمامهلـؿ اًمّمـالة، ىمـ٤مل: : »^ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل  ومٕمـ أيب هريرة 

ٝم٤م أم ٟم٘مّمٝم٤م؟ ومـ٢من يم٤مٟمـ٧م شم٤مُمـ٦م: يمتٌـ٧م ًمـف شم٤مُمـ٦م، : اٟمٔمروا ذم صالة قمٌدي، أمت-وهق أقمٚمؿ-ي٘مقل رسمٜم٤م قمز وضمؾ عمالئٙمتف 

وإن يم٤من اٟمت٘مص ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم، ىم٤مل: اٟمٔمروا هؾ ًمٕمٌدي ُمــ شمٓمـقع؟ ومـ٢من يمـ٤من ًمـف شمٓمـقع، ىمـ٤مل: أمتـقا ًمٕمٌـدي ومريْمـتف ُمــ 

 .(5)ششمٓمققمف، صمؿ شم١مظمذ إقمامل قمغم ذايمؿ

 :اعمّمقرون ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس قمذاسم٤ًم يقُمئذٍ  -11

                                                                                                                                                                             

 ف.( ُمتٗمؼ قمٚمٞم1)

 .8،7( ؾمقرة آٟمِم٘م٤مق أيت٤من 2)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.3)

 ( أظمرضمف ُمًٚمؿ.4)

 ( أظمرضمف أمحد وأسمق داود.5)
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ومٞمف صـقر، ومتٚمـقن وضمٝمـف، صمـؿ شمٜمـ٤مول  (1)وذم اًمٌٞم٧م ىِمرام^ كم اًمٜمٌلدظمؾ قم»ىم٤مًم٧م:  قمـ قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم 

 .(2)ش: ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس قمذاسم٤ًم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمذي يّمقرون هذه اًمّمقر^ اًمًؽم ومٝمتٙمف، وىم٤مًم٧م: ىم٤مل اًمٜمٌل

إن اًمذيـ يّمٜمٕمقن هذه اًمّمقر يٕمذسمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ي٘م٤مل »ىم٤مل:  ^ أن رؾمقل اهلل- وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر 

 .(3)شُم٤م ظمٚم٘متؿ هلؿ: أطمٞمقا

يمؾ ُمّمقر ذم اًمٜم٤مر جيٕمؾ ًمف سمٙمؾ صقرة صقره٤م ٟمٗم٤ًًم »ي٘مقل:  ^ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 .(4)شومتٕمذسمف ذم ضمٝمٜمؿ

 :ىمٍم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم اعم١مُمٜملم -11

 .(5)شيقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم اعم١مُمٜملم يم٘مدر ُم٤م سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم»ىم٤مل:  ^ أن رؾمقل اهلل قمـ أيب هريرة 

 :اًمٜم٤مر :صم٤مًمث٤مً 

 :أصٗم٤مده٤م وىمٓمراهن٤م -1

ٟملَِم ذِم إَْصـَٗم٤مدِ ىم٤مل اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه:  ـْ ىَمٓمِـَراٍن َوشَمْٖمَِمـك ُوضُمـقَهُٝمُؿ *  ))َوشَمـَرى اعمُْْجـِرُِملَم َيْقَُمِئـٍذ ُُمَ٘مـرَّ اسمِـٞمُٚمُٝمْؿ ُِمـ َهَ

 .(6)اًمٜم٤َّمُر((

 :ؿمجرة اًمزىمقم -2

ىمهقمِ )) ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ٌُُٓمقنِ *  صمِٞمؿِ ـَمَٕم٤مُم إَ *  إِنَّ ؿَمَجَرَة اًمزَّ ظُمُذوُه وَمـ٤مقْمتُِٚمقُه إمَِم *  يَمَٖمكْمِ احْلَِٛمٞمؿِ *  يَم٤معمُْْٝمِؾ َيْٖمكِم ذِم اًْم

 اجْلَِحــٞمؿِ 
ِ
ـْ قَمــَذاِب احْلَِٛمــٞمؿِ *  ؾَمــَقاء ٌهقا وَمــْقَق َرْأؾِمــِف ُِمــ ــَؽ َأْٟمــ٧َم اًْمَٕمِزيــُز اًْمَٙمــِريؿُ *  صُمــؿَّ ُصــ ــِف *  ُذْق إِٟمَّ إِنَّ َهــَذا َُمــ٤م يُمٜمــُتْؿ سمِ

                                                                                                                                                                             

 ( ؾمؽم رىمٞمؼ ُمـ صقف ذو أًمقان وٟم٘مقش.1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.2)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.3)

 ( أظمرضمف ُمًٚمؿ.4)

 ( أظمرضمف احل٤ميمؿ.5)

 .51، 49( ؾمقرة إسمراهٞمؿ أيت٤من: 6)
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ونَ   .(1)((مَتؽَْمُ

ىمهقمِ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًٓ َأْم ؿَمَجَرُة اًمزَّ ٤َم ؿَمَجَرٌة خَتُْرُج ذِم َأْصِؾ اجْلَِحـٞمؿِ *  إِٟم٤َّم ضَمَٕمْٚمٜم٤َمَه٤م ومِْتٜم٦ًَم ًمِٚمٔم٤َّمعملِِمَ *  ))َأَذًمَِؽ ظَمػْمٌ ُٟمُز  إهِنَّ

َٞم٤مـمِلمِ *  ُف ُرُءوُس اًمِمَّ يِمُٚمقَن ُِمٜمَْٝم٤م وَماَمًمُِئقنَ *  ـَمْٚمُٕمَٝم٤م يَم٠َمٟمَّ َٔ ُْؿ  ٌُُٓمقَن  وَم٢مهِنَّ ـْ مَحِـٞمؿٍ * ُِمٜمَْٝم٤م اًْم صُمـؿَّ إِنَّ *  صُمؿَّ إِنَّ هَلُْؿ قَمَٚمْٞمَٝم٤م ًَمَِمْقسًم٤م ُِمـ

مَم اجْلَِحٞمؿِ  ُْؿ َأًْمَٗمْقا آسَم٤مَءُهْؿ َو٤مًمرلمَ *  َُمْرضِمَٕمُٝمْؿ إَلِ  .(2)وَمُٝمْؿ قَمغَم آصَم٤مِرِهْؿ هُيَْرقُمقَن((*  إهِنَّ

َّٓ َوَأْٟمـُتْؿ يـ٦م: ىمـرأ هـذه أ ^أن رؾمـقل اهلل  وقمـ قمٌـد اهلل سمــ قمٌـ٤مس  َـّ إِ ُ٘مـقا اهللََّ طَمـؼَّ شُمَ٘م٤مشمِـِف َوٓ مَتُـقشُم ))اشمَّ

ِٚمُٛمقَن(( ًْ ًمق أن ىمٓمرة ُمـ اًمزىمقم ىمٓمرت ذم دار اًمدٟمٞم٤م: ٕومًدت قمغم أهـؾ اًمـدٟمٞم٤م ُمٕم٤ميِمـٝمؿ، : »^ ، ىم٤مل رؾمقل اهلل(3)ُُم

 .(4)شومٙمٞمػ سمٛمـ يٙمقن ـمٕم٤مُمف

 :صديده٤م ومحٞمٛمٝم٤م -3

٤ٌَّمٍر قَمٜمِٞمدٍ ))َواؾْمَتْٗمتَ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:   َصِديدٍ *  ُحقا َوظَم٤مَب يُمؾه ضَم
ٍ
ـْ َُم٤مء َ٘مك ُِم ًْ ـْ َوَراِئِف ضَمَٝمٜمَُّؿ َوُي قُمُف َوٓ *  ُِم َيَتَجرَّ

ـْ َوَراِئِف قَمَذاٌب هَمِٚمٞمٌظ(( ـْ يُمؾر َُمَٙم٤مٍن َوَُم٤م ُهَق سمَِٛمٞمر٧ٍم َوُِم ٞمُٖمُف َوَي٠ْمشمِٞمِف اعمَْْقُت ُِم ًِ  .(5)َيَٙم٤مُد ُي

ـْ وَمـْقِق ))هَ وىم٤مل اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه:  ـْ َٟم٤مٍر ُيَّم٥مه ُِمـ ـَ يَمَٗمُروا ىُمٓمرَٕم٧ْم هَلُْؿ صمَِٞم٤مٌب ُِم ِذي ِْؿ وَم٤مًمَّ َذاِن ظَمّْماَمِن اظْمَتَّمُٛمقا ذِم َرهبر

ـْ طَمِديـد، ُيّْمَٝمُر سمِِف َُم٤م ذِم سُمُٓمـقهِنِْؿ َواجْلُُٚمـقدُ *  ُرُءوؾِمِٝمُؿ احْلَِٛمٞمؿُ  ـاَم َأَراُدوا َأْن خَيُْرضُمـ*  َوهَلُـْؿ َُمَ٘مـ٤مُِمُع ُِمـ ـْ هَمـؿٍّ يُمٚمَّ قا ُِمٜمَْٝمـ٤م ُِمـ

 .(6)ُأقِمٞمُدوا ومِٞمَٝم٤م َوُذوىُمقا قَمَذاَب احْلَِريِؼ((

 :إطم٤مـم٦م اًمٜم٤مر سم٠مهٚمٝم٤م -4

 ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: 

ـاُن اعمُْ  ُٝمْؿ َوَأْهِٚمٞمِٝمْؿ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َأٓ َذًمِـَؽ ُهـَق اخْلُْنَ ًَ وا َأْٟمُٗم ـَ ظَمِنُ ِذي ـَ اًمَّ ي ـْ وَمـْقىِمِٝمْؿ هَلُـ*  ٌِـلمُ ))ىُمْؾ إِنَّ اخْل٤َمِهِ ْؿ ُِمـ

                                                                                                                                                                             

 .51 -43( ؾمقرة اًمدظم٤من أي٤مت: 1)

 .71 -62( ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت أي٤مت: 2)

 .112( ؾمقرة آل قمٛمران آي٦م: 3)

 ( رواه اًمؽمُمذي.4)

 .17 -15( ؾمقرة إسمراهٞمؿ أي٤مت: 5)

 .22 -19( ؾمقرة احل٩م أي٤مت: 6)
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٤ٌَمِد وَم٤مشمَُّ٘مقِن(( ٤ٌَمَدُه َي٤م قِم ُف اهللَُّ سمِِف قِم تِِٝمْؿ فُمَٚمٌؾ َذًمَِؽ خُيَقر ـْ حَتْ ـَ اًمٜم٤َّمِر َوُِم  .(1)فُمَٚمٌؾ ُِم

 :أهقن أهؾ اًمٜم٤مر قمذاسم٤مً  -5

 إن أهقن أهؾ اًمٜم٤مر قمذاسم٤ًم ُمـ ًمف ٟمٕمـالن وذايمـ٤من ُمــ ٟمـ٤مر: »^ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم 

 .(2)شيٖمكم ُمٜمٝمام دُم٤مهمف، يمام يٖمكم اعمرضمؾ، ُم٤م يرى أن أطمدًا أؿمد ُمٜمف قمذاسم٤ًم، وإٟمف ٕهقهنؿ قمذاسم٤مً 

 :ؿمدة طمره٤م -6

ٌِْ٘مــل َوٓ شَمــَذُر((*  َوَُمــ٤م َأْدَراَك َُمــ٤م ؾَمــَ٘مرُ *  )) ؾَم٠ُمْصــِٚمٞمِف ؾَمــَ٘مرَ ىمــ٤مل اهلل قمــز وضمــؾ:  ٓ شُم
: أي أهنــ٤م شم٠ميمــؾ حلــقُمٝمؿ (3)

 سمٕمد ذًمؽ، وهؿ ذم ذًمؽ ٓ يٛمقشمقن وٓ حيٞمقن.وقمروىمٝمؿ وقمّمٌٝمؿ وضمٚمقدهؿ صمؿ شمٌدل 

٤َم ًَمَٔمكوىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َقى*  )) يَمالَّ إهِنَّ اقَم٦ًم ًمِٚمِمَّ ـْ َأْدسَمَر َوشَمـَقممَّ *  َٟمزَّ : أي أهنـ٤م ًمِمـدة (4)َومَجَـَع وَمـ٠َمْوقَمك((*  شَمْدقُمقا َُم

 طمرارهت٤م شمؼمي اجلٚمد واًمٚمحؿ قمـ اًمٕمٔمؿ، وشمٜمزقمف صمؿ يٌدل سمٕمد ذًمؽ.

ٟم٤مريمؿ ضمزء ُمـ ؾمٌٕملم ضمزءًا ُمـ ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ، ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل إن »ىم٤مل:  ^أن رؾمقل اهلل  وقمـ أيب هريرة 

 .(5)شيم٤مٟم٧م ًمٙم٤مومٞم٦م، ىم٤مل: ومْمٚم٧م قمٚمٞمٝمـ سمتًٕم٦م وؾمتلم ضمزءًا، يمٚمٝمـ ُمثؾ طمره٤م

 :صٗم٦م ظمٚمؼ اًمٙم٤مومر ومٞمٝم٤م -7

ه ُمًػمة ُمثؾ أطمد، وهمٚمظ ضمٚمد -أو ٟم٤مب اًمٙم٤مومر -ضس اًمٙم٤مومر : »^ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ أيب هريرة 

 .(6)شصمالث

                                                                                                                                                                             

 .16 -15( ؾمقرة اًمزُمر أيت٤من: 1)

 ( رواه ُمًٚمؿ.2)

 .28 -26( ؾمقرة اعمدصمر أي٤مت: 3)

 .18 -15( ؾمقرة اعمٕم٤مرج أي٤مت: 4)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.5)

 ( رواه ُمًٚمؿ.6)
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 .(1)شُم٤م سملم ُمٜمٙمٌل اًمٙم٤مومر ذم اًمٜم٤مر ُمًػمة صمالصم٦م أي٤مم ًمٚمرايم٥م اعمنع»ىم٤مل:  ^ قمـ اًمٜمٌل وقمـ أيب هريرة 

إن همٚمظ ضمٚمد اًمٙم٤مومر إصمٜمـ٤من وأرسمٕمـقن ذراقمـ٤ًم، وإن ضؾمـف ُمثـؾ : »^ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ أيب هريرة 

 .(2)شأطمد، وإن جمٚمًف ُمـ ضمٝمٜمؿ يمام سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م

 :اًمٜم٤ًمء أيمثر أهؾ اًمٜم٤مر -8

ىمٛم٧م قمغم سم٤مب اجلٜم٦م، ومٙم٤من قم٤مُم٦م ُمـ دظمٚمٝم٤م اعم٤ًميملم، وأصـح٤مب »ىم٤مل:  ^ قمـ اًمٜمٌل قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد

 .(4)شحمٌقؾمقن، همػم أن أصح٤مب اًمٜم٤مر ىمد أُمر هبؿ إمم اًمٜم٤مر، وىمٛم٧م قمغم سم٤مب اًمٜم٤مر وم٢مذا قم٤مُم٦م ُمـ دظمٚمٝم٤م اًمٜم٤ًمء (3)اجلد

 :اجلٜم٦م وأوص٤مومٝم٤م :راسمٕم٤مً 

اًمدار هل دار اًمذيـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٌٞملم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم، دار ضمٜم٤مهن٤م دمـري ُمــ إن هذه 

حتتٝم٤م إهن٤مر، دار ىمّمقره٤م ًمٌٜم٦م ُمـ ذه٥م وًمٌٜم٦م ُمــ ومْمـ٦م، وُمالـمٝمـ٤م اعمًـؽ إذومـر، وطمّمـ٤ٌمؤه٤م واًمٚم١مًمـ١م واًمٞمـ٤مىمقت، 

، ورحي٤مٟمـ٦م هتتـز، وهنـر ُُمٓمَّـرد، ووم٤ميمٝمـ٦م وظميـة، وشمرسمتٝم٤م اًمزقمٗمـران، وظمٞم٤مُمٝمـ٤م اًمٚم١مًمـ١م اعمجـقف، وهـل واهلل ٟمـقر يـتألٕ

وزوضم٤مت طم٤ًمن، هٜم٤م ؾمدر خمْمقد، وـمٚمح ُمٜمْمقد، وفمؾ ممدود، وُم٤مء ُمًٙمقب، هٜمـ٤م يـ٤م قمٌـد اهلل يـ٠ميمٚمقن ويتٜمٕمٛمـقن، 

وٓ يتٛمخٓمقن وٓ يٌقًمقن، سمؾ ُمًؽ يرؿمـح، هٜمـ٤م يْمـحٙمقن وٓ يٌٙمـقن، هٜمـ٤م ي٘مٞمٛمـقن وٓ ئمٕمٜمـقن، هٜمـ٤م حيٞمـقن وٓ 

ٗمرة و٤مطمٙم٦م ُمًتٌنمة، هٜم٤م مج٤مل ُمٌلم، هٜم٤م طمقر قملم، هٜم٤م يمؾ ٟمٕمٞمؿ دائـؿ، هٜمـ٤م يمـؾ رء سم٤مؾمـؿ، يٛمقشمقن، هٜم٤م وضمقه ُمً

هٜم٤م يرومع احلج٤مب ومٞمٜمٔمرون إمم وضمف اًمٕمزيز اًمقه٤مب، هٜم٤م ي٤م قمٌد اهلل ُمـ٤م ٓ قمـلم رأت، وٓ أذن ؾمـٛمٕم٧م، وٓ ظمٓمـر قمـغم 

 ىمٚم٥م سمنم.

 :صٗم٦م أول زُمرة يدظمٚمقن اجلٜم٦م وقمددهؿ -1

إن أول زُمـرة يـدظمٚمقن اجلٜمـ٦م قمـغم صـقرة اًم٘مٛمـر ًمٞمٚمـ٦م اًمٌـدر، : »^رؾمـقل اهلل ىمـ٤مل: ىمـ٤مل  قمـ أيب هريـرة

واًمــذيـ يٚمــقهنؿ قمــغم أؿمــد يمقيمــ٥م دري ذم اًمًــامء إوــ٤مءة: ٓ يٌقًمــقن، وٓ يتٖمقـمــقن، وٓ يتٛمخٓمــقن، وٓ يتٗمٚمــقن، 

                                                                                                                                                                             

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)

 ( رواه اًمؽمُمذي.2)

 ( أصح٤مب اعم٤مل.3)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.4)
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قمـغم أُمِم٤مـمٝمؿ اًمذه٥م، ورؿمحٝمؿ اعمًؽ، وجم٤مُمرهؿ إًمقة، وأزواضمٝمؿ احلقر اًمٕملم، أظمالىمٝمؿ قمغم ظمٚمؼ رضمؾ واطمـد 

 .(1)شصقرة أسمٞمٝمؿ آدم ؾمتقن ذراقم٤ًم ذم اًمًامء

 :ذيمر ُم٤م ٕدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦م ُمـ اًمٙمراُم٦م وُم٤م ٕقمالهؿ -2

ؾم٠مل ُمقؾمك رسمف: ُم٤م أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًمـ٦م؟ ىمـ٤مل: هـق رضمـؾ »ىم٤مل:  ^ قمـ اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم يرومٕمف إمم رؾمقل اهلل

ٞم٘مـقل: أي رب يمٞمـػ؟ وىمـد ٟمـزل اًمٜمـ٤مس ُمٜمـ٤مزهلؿ وأظمـذوا جيلء سمٕمدُم٤م أدظمؾ أهؾ اجلٜم٦م اجلٜم٦م، ومٞم٘م٤مل ًمف: أدظمؾ اجلٜم٦م، وم

أظمذاهنؿ، ومٞم٘م٤مل ًمف: أشمرى أن يٙمقن ًمؽ ُمثؾ ُُمْٚمؽ َُمِٚمؽ ُمـ ُمٚمقك اًمدٟمٞم٤م؟ ومٞم٘مقل: روـٞم٧م يـ٤مرب، ومٞم٘مـقل: ًمـؽ ذًمـؽ 

وُمثٚمف وُمثٚمف وُمثٚمف وُمثٚمف، وم٘م٤مل ذم اخل٤مُم٦ًم: روٞم٧م ي٤مرب، ومٞم٘مقل: هذا ًمؽ وقمنمة أُمث٤مًمـف، وًمـؽ ُمـ٤م اؿمـتٝم٧م ٟمٗمًـؽ، 

ومٞم٘مقل: روٞم٧م رب، ىم٤مل: رب وم٠مقمالهؿ ُمٜمزًم٦م؟ ىمـ٤مل: أوًمئـؽ اًمـذيـ أردت، همرؾمـ٧م يمـراُمتٝمؿ سمٞمـدي،  وًمذت قمٞمٜمؽ،

)) وَمـال وظمتٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م، ومٚمؿ شمر قملم، ومل شمًٛمع أذن، ومل خيٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم، ىمـ٤مل: وُمّمـداىمف ذم يمتـ٤مب اهلل قمـز وضمـؾ: 

)) ِة َأقْملُمٍ ـْ ىُمرَّ  ٦م.أي (3)ش(2)شَمْٕمَٚمُؿ َٟمْٗمٌس َُم٤م ُأظْمِٗمَل هَلُْؿ ُِم

 :٤مــدرضم٤مهت -3

ودرضم٤مت اجلٜم٦م يمثػمة، وُم٤م سملم اًمـدرضمتلم يمـام سمـلم اًمًـامء وإرض، ُمٜمٝمـ٤م ُم٤مئـ٦م درضمـ٦م ًمٚمٛمج٤مهـديـ، ودرضمـ٤مت 

 أظمرى ًمٚمٛم١مُمٜملم واًمٕمٚمامء.

ُمـ آُمـ سم٤مهلل وسمرؾمقًمف، وأىم٤مم اًمّمالة، وص٤مم رُمْم٤من، يم٤من طم٘مـ٤ًم قمـغم : »^ ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل قمـ أيب هريرة 

 ؾمٌٞمؾ اهلل، أو ضمٚمس ذم أروف اًمتل وًمـد ومٞمٝمـ٤م، وم٘مـ٤مًمقا: يـ٤م رؾمـقل اهلل! أومـال ٟمٌنمـ اًمٜمـ٤مس؟ اهلل أن يدظمٚمف اجلٜم٦م: ضم٤مهد ذم

ىم٤مل: إن ذم اجلٜم٦م ُم٤مئ٦م درضم٦م أقمده٤م اهلل ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ُم٤م سملم اًمدرضمتلم يمام سملم اًمًامء وإرض، ومـ٢مذا ؾمـ٠مًمتؿ 

 .(4)ش: وومقىمف قمرش اًمرمحـ، وُمٜمف شمٗمجر أهن٤مر اجلٜم٦م-أراه ىم٤مل -اهلل وم٤مؾم٠مًمقه اًمٗمردوس، وم٢مٟمف أوؾمط اجلٜم٦م وأقمغم اجلٜم٦م، 

، ورشمـؾ ىمـرأ وارشمـِؼ اي٘م٤مل ًمّم٤مطم٥م اًم٘مرآن: »: ^ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص

                                                                                                                                                                             

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)

 .71آية: ( ؾمقرة اًمًجدة 2)

 ( رواه ُمًٚمؿ.3)

 ( رواه اًمٌخ٤مري.4)
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 .(1)شيمام يمٜم٧م شمرشمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م: وم٢من ُمٜمزًمؽ قمٜمد آظمر آي٦م يمٜم٧م شم٘مرؤه٤م

 :قمٚمق همرومٝم٤م -4

ـَ اشمَّ٘مَ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ِذي ـِ اًمَّ تَِٝم٤م إهَْن٤َمُر َوقْمَد اهللَِّ ٓ خُيِْٚمُػ ))ًَمِٙم ـْ حَتْ ِري ُِم ٌْٜمِٞم٦ٌَّم دَمْ ـْ وَمْقىِمَٝم٤م هُمَرٌف َُم ُْؿ هَلُْؿ هُمَرٌف ُِم ْقا َرهبَّ

 .(2)اهللَُّ اعمِْٞمَٕم٤مَد((

إن أهـؾ اجلٜمـ٦م ًمٞمـؽماءون أهـؾ اًمٖمـرف ُمــ ومـقىمٝمؿ يمـام »ىمـ٤مل:  ^أن رؾمـقل اهلل  وقمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلـدري 

ري اًمٖم٤مسمر ذم إومـؼ ُمــ اعمنمـق أو اعمٖمرب:ًمتٗم٤موـؾ ُمـ٤م سمٞمـٜمٝمؿ ىمـ٤مًمقا: يـ٤م رؾمـقل اهلل شمٚمـؽ ُمٜمـ٤مزل شمؽماءون اًمٙمقيم٥م اًمد

 .(3)شإٟمٌٞم٤مء ٓ يٌٚمٖمٝم٤م همػمهؿ؟ ىم٤مل: سمغم واًمذي ٟمٗمز سمٞمده، رضم٤مل آُمٜمقا سم٤مهلل وصدىمقا اعمرؾمٚملم

 :ُم٠ميمؾ أهٚمف -5

٤ٌَمِد ٓ ظَمْقٌف قَمَٚمْٞمُٙمؿُ ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  َزُٟمـقنَ اًْمَٞمـْقَم َوٓ  ))َي٤م قِم ـَ آَُمٜمُـقا سمِآَي٤مشمِٜمَـ٤م * َأْٟمـُتْؿ حَتْ ـِذي ـِٚمِٛملمَ  َويَمـ٤مُٟمقا اًمَّ ًْ *  ُُم

ونَ  ؼَمُ ـْ َذَهـ٥ٍم َوَأيْمـَقاٍب َوومِٞمَٝمـ٤م َُمـ٤م شَمِْمـَتِٝمٞمِف إَٟمُٗمـُس َوشَمَٚمـذه *  اْدظُمُٚمقا اجْلَٜم٦ََّم َأْٟمُتْؿ َوَأْزَواضُمُٙمْؿ حُتْ ُيَٓم٤مُف قَمَٚمـْٞمِٝمْؿ سمِِّمـَح٤مٍف ُِمـ

تِل ُأوِرصْمُتُٛمقَه٤م سماَِم يُمٜمُتْؿ شَمْٕمَٛمُٚمقنَ *  ومِٞمَٝم٤م ظَم٤مًمُِدونَ  إقَْملُمُ َوَأْٟمُتؿْ   .(4)ًَمُٙمْؿ ومِٞمَٝم٤م وَم٤ميِمَٝم٦ٌم يَمثػَِمٌة ُِمٜمَْٝم٤م شَم٠ْميُمُٚمقَن((*  َوشمِْٚمَؽ اجْلَٜم٦َُّم اًمَّ

٤مسمُِ٘مقَن وىم٤مل اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه:  ًَّ ٤مسمُِ٘مقَن اًم ًَّ سُمقَن * ))َواًم ـَ  *ٞمِؿ ذِم ضَمٜم٤َّمِت اًمٜمَّٕمِ * ُأْوًَمِئَؽ اعمَُْ٘مرَّ ٦ٌم ُِم ًملَِم  صُمٚمَّ َوىَمِٚمٞمٌؾ  *إَوَّ

ـَ  ـَ  ُِم ٍر َُمْقُوقَٟم٦ٍم  *أظِمِري ُدوَن  *ُُمتَِّٙمِئلَم قَمَٚمْٞمَٝم٤م ُُمَتَ٘م٤مسمِِٚملَم  *قَمغَم ُهُ سم٠َِميْمَقاٍب َوَأسَم٤مِريَؼ  *َيُٓمقُف قَمَٚمْٞمِٝمْؿ ِوًْمَداٌن خُمَٚمَّ

ـْ َُمِٕملٍم  قُمقَن قَمٜمَْٝم٤م َوٓ ُيٜمزِ َٓ * َويَم٠ْمٍس ُِم وَن * وُمقَن  ُيَّمدَّ ُ  *َوطُمقٌر قِملٌم  *َوحَلِْؿ ـَمػْمٍ مِم٤َّم َيِْمَتُٝمقَن  *َووَم٤ميِمَٝم٦ٍم مِم٤َّم َيَتَخػمَّ

١ْمًُم١ِم اعمَْْٙمٜمُقِن  َٛمُٕمقَن ومِٞمَٝم٤م ًَمْٖمًقا َوٓ شَم٠ْمصمِٞماًم  *ضَمَزاًء سماَِم يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقَن  *يَم٠َمُْمَث٤مِل اًمٚمه ًْ َّٓ ىِمٞماًل ؾَمالًُم٤م ؾَمالًُم٤م  *ٓ َي  *إِ

ُٙمقٍب  *َوفمِؾٍّ مَمُْدوٍد  *َوـَمْٚمٍح َُمٜمُْْمقٍد  *ذِم ؾِمْدٍر خَمُْْمقٍد  *ْصَح٤مُب اًْمَٞمِٛملِم َُم٤م َأْصَح٤مُب اًْمَٞمِٛملِم َوأَ  ًْ  َُم
ٍ
َووَم٤ميِمَٝم٦ٍم  *َوَُم٤مء

َـّ إِٟمَِم٤مًء  *َووُمُرٍش َُمْروُمققَم٦ٍم  *ٓ َُمْ٘مُٓمققَم٦ٍم َوٓ مَمْٜمُققَم٦ٍم  *يَمثػَِمٍة  َـّ َأسْمَٙم٤مًرا وَمَجَٕمْٚمٜمَ  *إِٟم٤َّم َأٟمَِم٠ْمَٟم٤مُه  *قُمُرسًم٤م َأشْمَراسًم٤م  *٤مُه

                                                                                                                                                                             

 ( رواه أمحد.1)

 .21( ؾمقرة اًمزُمر آي٦م: 2)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.3)

 .73-68( ؾمقرة اًمزظمرف أي٤مت: 4)
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 َ ـَ  *ْصَح٤مِب اًْمَٞمِٛملِم ِٕ ٦ٌم ُِم ًملَِم  صُمٚمَّ ـَ  *إَوَّ ٦ٌم ُِم (( َوصُمٚمَّ ـَ  . (1)أظِمِري

إن أهؾ اجلٜم٦م ي٠ميمٚمقن ومٞمٝم٤م وينمسمقن، وٓ يتٗمٚمقن، »ي٘مقل:  ^ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل وقمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 

ن، ىم٤مًمقا: ومام سم٤مل اًمٓمٕم٤مم؟ ىم٤مل: ضمِم٤مء ورؿمح يمرؿمح اعمًؽ، يٚمٝمٛمقن اًمتًٌٞمح وٓ يٌقًمقن، وٓ يتٖمقـمقن، وٓ يتٛمخٓمق

 .(2)شواًمتحٛمٞمد يمام شمٚمٝمٛمقن اًمٜمٗمس

 :ظمٞم٤مُمٝم٤م وضمٜم٤مهن٤م وشمرسمتٝم٤م -6

إن ًمٚمٛم١مُمـ ذم اجلٜم٦م خلٞمٛم٦م ُمـ ًم١مًم١مة واطمدة جمقوم٦م، »ىم٤مل:  ^ أن رؾمقل اهلل قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري 

 .(3)شقمٚمٞمٝمؿ اعم١مُمـ ومال يرى سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً  ـمقهل٤م ؾمتقن ُمٞماًل، ًمٚمٛم١مُمـ ومٞمٝم٤م أهٚمقن يٓمقف

صمؿ اٟمٓمٚمؼ يب ضمؼميؾ طمتك أشمك : »^ىم٤مل رؾمقل اهلل  -وؾم٤مق طمدي٨م اإلهاء-ىم٤مل:  وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

 .(5)شاًمٚم١مًم١م، وإذا شمراهب٤م اعمًؽ (4)ؾمدرة اعمٜمتٝمك، ومٖمِمٞمٝم٤م أًمقان ٓ أدري ُم٤م هل، ىم٤مل: صمؿ أدظمٚم٧م اجلٜم٦م وم٢مذا ومٞمٝم٤م ضمٜم٤مسمذ

ضمٜمت٤من ُمـ ومْم٦م، آٟمٞمتٝمام وُم٤م ومٞمٝمام، وضمٜمت٤من ُمـ ذه٥م »ىم٤مل:  ^ أن رؾمقل اهلل ري وقمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕم

 .(6)آٟمٞمتٝمام وُم٤م ومٞمٝمام، وُم٤م سملم اًم٘مقم وسملم أن يٜمٔمروا إمم رهبؿ إٓ رداء اًمٙمؼمي٤مء قمغم وضمٝمف ذم ضمٜم٦م قمدن

 صٗم٦م ؿمجره٤م -7

د اعمْمٛمر ُم٤مئ٦م قم٤مم ُم٤م إن ذم اجلٜم٦م ؿمجرة يًػم اًمرايم٥م اجلقا»ىم٤مل:  ^ قمـ اًمٜمٌل قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري

 .(7)شي٘مٓمٕمٝم٤م

                                                                                                                                                                             

 .41-11ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م أي٤مت: ( 1)

 ( رواه ُمًٚمؿ.2)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.3)

 ( أي: اًم٘م٦ٌم.4)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.5)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.6)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.7)
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 .(1)شُم٤م ذم اجلٜم٦م ؿمجرة إٓ وؾم٤مىمٝم٤م ُمـ ذه٥م: »^ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وقمـ أيب هريرة 

  :صٗم٦م ؾمقىمٝم٤م -8

إن ذم اجلٜم٦م ًمًقىم٤ًم ي٠مشمقهن٤م يمؾ مجٕم٦م، ومتٝم٥م ريح اًمِمامل ومتحثق »ىم٤مل:  ^ أن رؾمقل اهلل قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

ومج٤مًٓ، ومػمضمٕمقن إمم أهٚمٞمٝمؿ وىمد ازدادوا طمًٜم٤ًم ومج٤مًٓ، ومٞم٘مقل هلؿ أهٚمقهؿ: ذم وضمقهٝمؿ وصمٞم٤مهبؿ ومٞمزدادون طمًٜم٤ًم 

 .(2)شواهلل ًم٘مد ازددشمؿ سمٕمدٟم٤م طمًٜم٤ًم ومج٤مًٓ، ومٞم٘مقًمقن: وأٟمتؿ واهلل ًم٘مد ازددشمؿ سمٕمدٟم٤م طمًٜم٤ًم ومج٤مًٓ 

 :صٗم٦م ىمّمقره٤م -9

٦ًٌَم ذِم  ))َوقَمَد اهللَُّ اعم١ُْْمُِمٜملَِم َواعم١ُْْمُِمٜم٤َمِت ضَمٜم٤َّمٍت ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  ـَ ـَمٞمر ٤ميِم ًَ ـَ ومِٞمَٝم٤م َوَُم تَِٝم٤م إهَْن٤َمُر ظَم٤مًمِِدي ـْ حَتْ ِري ُِم دَمْ

ـَ اهللَِّ َأيْمؼَمُ َذًمَِؽ ُهَق اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمُؿ((  .(3)ضَمٜم٤َّمِت قَمْدٍن َوِرْوَقاٌن ُِم

ا؟ دظمٚم٧م اجلٜم٦م وم٢مذا أٟم٤م سم٘مٍم ُمـ ذه٥م، وم٘مٚم٧م: عمـ هذ: »^ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل وقمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 

وم٘م٤مًمقا: ًمرضمؾ ُمـ ىمريش، ومام ُمٜمٕمٜمل أن أدظمٚمف ي٤م اسمـ اخلٓم٤مب إٓ ُم٤م أقمٚمؿ ُمـ همػمشمؽ، ىم٤مل: وقمٚمٞمؽ أهم٤مر ي٤م رؾمقل 

 . (4)شاهلل؟

 :صٗم٦م أهن٤مره٤م -11

ـَ قَمَٛماًل ىم٤مل اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه:  ًَ ـْ َأطْم ٤محِل٤َمِت إِٟم٤َّم ٓ ُٟمِْمٞمُع َأضْمَر َُم ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ ِذي ًَمِئَؽ هَلُْؿ ضَمٜم٤َّمُت ُأوْ *  )) إِنَّ اًمَّ

ـْ  ا ُِم قَن صمَِٞم٤مسًم٤م ظُمْيً ًُ ٌَ ـْ َذَه٥ٍم َوَيْٚم ـْ َأؾَم٤مِوَر ُِم تِِٝمُؿ إهَْن٤َمُر حُيَٚمَّْقَن ومِٞمَٝم٤م ُِم ـْ حَتْ ِري ُِم ٍق ُُمتَِّٙمِئلَم ومِٞمَٝم٤م قَمْدٍن دَمْ ؾُمٜمُدٍس َوإؾِْمَتؼْمَ

ٜم٧َْم ُُمْرشَمَٗمً٘م٤م(( ًُ  .(5)قَمغَم إََراِئِؽ ٟمِْٕمَؿ اًمثََّقاُب َوطَم

ـٍ مَلْ َيَتٖمَ وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ٌَ ـْ ًَم ـٍ َوَأهْن٤َمٌر ُِم  هَمػْمِ آؾِم
ٍ
ـْ َُم٤مء تِل ُوقِمَد اعمُْتَُّ٘مقَن ومِٞمَٝم٤م َأهْن٤َمٌر ُِم ْ ـَمْٕمُٛمُف َوَأهْن٤َمٌر )) َُمَثُؾ اجْلَٜم٦َِّم اًمَّ ػمَّ

ك َوهَلُْؿ ومِٞمَٝم٤م ُمِ  ٍؾ ُُمَّمٗمًّ ًَ ـْ قَم ٤مِرسملَِم َوَأهْن٤َمٌر ُِم ٍة ًمِٚمِمَّ ـْ مَخٍْر ًَمذَّ ـْ ُهَق ظَم٤مًمٌِد ذِم اًمٜم٤َّمِر  َراِت ـْ يُمؾر اًمثَّٛمَ ُِم ِْؿ يَمَٛم ـْ َرهبر َوَُمْٖمِٗمَرٌة ُِم

                                                                                                                                                                             

 ( رواه اًمؽمُمذي.1)

 ( رواه ُمًٚمؿ.2)

 .72( ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م: 3)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.4)

 . 31 -31( ؾمقرة اًمٙمٝمػ أيت٤من: 5)
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 .(1)َوؾُمُ٘مقا َُم٤مًء مَحِٞماًم وَمَ٘مٓمََّع َأُْمَٕم٤مَءُهْؿ((

دظمٚم٧م اجلٜم٦م وم٢مذا أٟم٤م سمٜمٝمر طم٤مومت٤مه ظمٞم٤مم اًمٚم١مًم١م، وميسم٧م : »^ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

 .(2)ش، وم٢مذا ُمًؽ أذومر، وم٘مٚم٧م: ُم٤م هذا ي٤م ضمؼميؾ؟ ىم٤مل: هذا اًمٙمقصمر اًمذي أقمٓم٤ميمف اهللسمٞمدي إمم ُم٤م جيري ومٞمف اعم٤مء

 :دوام ٟمٕمٞمؿ أهٚمٝم٤م -11

يٜم٤مدي ُمٜم٤مد: إن ًمٙمؿ أن شمّمحقا ومال شمً٘مٛمقا أسمدًا، وإن ًمٙمؿ »ىم٤مل:  ^ قمـ اًمٜمٌل قمـ أيب ؾمٕمٞمد وأيب هريرة 

وإن ًمٙمؿ أن شمٜمٕمٛمقا ومال شم٠ٌمؾمقا أسمدًا، ومذًمؽ ىمقًمف قمز وضمؾ:  أن حتٞمقا ومال متقشمقا أسمدًا، وإن ًمٙمؿ أن شمِمٌقا ومال هترُمقا أسمدًا،

 .(4)ش(3)اجْلَٜم٦َُّم ُأوِرصْمُتُٛمقَه٤م سماَِم يُمٜمُتْؿ شَمْٕمَٛمُٚمقَن(( ))َوُٟمقُدوا َأْن شمِْٚمُٙمؿُ 

 . (5)شُمـ يدظمؾ اجلٜم٦م يٜمٕمؿ ٓ ي٠ٌمس، ٓ شمٌغم صمٞم٤مسمف، وٓ يٗمٜمك ؿم٤ٌمسمف»ىم٤مل:  ^ قمـ اًمٜمٌل وقمـ أيب هريرة 

 :٤مأقمٔمؿ يمراُم٤مهت -12

إذا دظمؾ أهؾ اجلٜم٦م اجلٜم٦م، ىم٤مل: ي٘مقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: »ىم٤مل: ^ قمـ اًمٜمٌل قمـ صٝمٞم٥م سمـ ؾمٜم٤من اًمروُمل 

شمريدون ؿمٞمئ٤ًم، أزيديمؿ؟ ومٞم٘مقًمقن: أمل شمٌٞمض وضمقهٜم٤م؟! أمل شمدظمٚمٜم٤م اجلٜم٦م وشمٜمجٜم٤م ُمـ اًمٜم٤مر؟ ىم٤مل: ومٞمٙمِمػ احلج٤مب، ومام 

ٜمَك صمؿ شمال هذه أي٦م: »رواي٦م:  ، وذمشأقمٔمؿ ؿمٞمئ٤ًم أطم٥م إًمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٔمر إمم رهبؿ قمز وضمؾ ًْ ٜمُقا احْلُ ًَ ـَ َأطْم ِذي ))ًمِٚمَّ

 .(7)ش(6)َوِزَي٤مَدٌة((

                                                                                                                                                                             

 . 15( ؾمقرة حمٛمد آي٦م: 1)

 أمحد. ( رواه2)

 .43( ؾمقرة إقمراف آي٦م: 3)

 ( رواه ُمًٚمؿ.4)

 ( رواه ُمًٚمؿ.5)

 .6( ؾمقرة يقٟمس آي٦م: 6)

 ( رواه ُمًٚمؿ.7)
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 اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس

 اإليامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر

 :شمٕمريػ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر :أوًٓ 

 : يرد عمٕم٤من ختتٚمػ سم٤مظمتالف اًمؽميمٞم٥م، ومٛمٜمٝم٤م:ًمٖم٦م

 : ي٘م٤مل: ىم٣م ي٘ميض ىمْم٤مًء سمٛمٕمٜمك: طمٙمؿ.احلٙمؿ -أ

٤مُه(( ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: : يماموُمٜمٝم٤م إُمر -ب َّٓ إِيَّ ٌُُدوا إِ َّٓ شَمْٕم  ، أي: أُمر سمٕم٤ٌمدشمف وطمده دون ؾمقاه.(1)))َوىَم٣َم َرسمهَؽ َأ

 َُمْ٘مُٓمقٌع ُُمّْمٌِِحلَم((: يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: وُمٜمٝم٤م اخلؼم -ج
ِ
أي: أظمؼمٟم٤مه  (2)))َوىَمَْمْٞمٜم٤َم إًَِمْٞمِف َذًمَِؽ إَُْمَر َأنَّ َداسمَِر َه١ُمٓء

 د هٜم٤م إول.سمذًمؽ، واعم٘مّمق

 : اصٓمالطم٤مً 

َر : هق اًمت٘مدير، وهق حتديد ُم٘م٤مدير إؿمٞم٤مء ىمٌؾ وىمققمٝم٤م ويمت٤مسمتٝم٤م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: اًم٘مدر ))َوىَمـدَّ

 أي: طمدده٤م.  (3)((ومِٞمَٝم٤م َأىْمَقاهَت٤َم

 :ذح اًمتٕمريػ

اعمًـ٤ٌٌمت سم٠مؾمـ٤ٌمهب٤م، ُمٜمـذ أراد  طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم اًمذي ووٕمف ًمٚمٕم٤ممل، وضمٕمٚمف يًػم سمٛمقضمٌف ُمـ اًمًٜمـ اًمتـل رسمـط هبـ٤م

ذًمؽ إمم إسمد، ومٙمؾ ُم٤م جيري ذم اًمٙمقن ومٝمق قمغم هذا اًمت٘مدير اًم٤ًمسمؼ قمغم ُم٤م ىمـدر ؾمـٌح٤مٟمف ورشمـ٥م، ومـام وىمـع ومٝمـق اعم٘مـدر 

 اعم٘ميض، وُم٤م مل ي٘مع ومٝمق همػم ُم٘مدر وٓ ُم٘ميض، ُم٤م أظمٓم٠مك مل يٙمـ ًمٞمّمٞمٌؽ، وُم٤م أص٤مسمؽ مل يٙمـ ًمٞمخٓمئؽ.

                                                                                                                                                                             

 .23( ؾمقرة اإلهاء آي٦م: 1)

 .66( ؾمقرة احلجر آي٦م: 2)

 .11( ؾمقرة ومّمٚم٧م آي٦م: 3)
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 : وىمدرهيمٞمٗمٞم٦م اإليامن سم٘مْم٤مء اهلل :صم٤مٟمٞم٤مً 

طمـلم ؾمـ٠مًمف ضمؼميـؾ  ^ اإليامن سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره هق اًمريمـ اًم٤ًمدس ُمـ أريم٤من اإليامن، يمـام ذم ضمـقاب اًمرؾمـقل

 .(1)شأن شم١مُمـ سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر وشم١مُمـ سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه»قمـ اإليامن، ىم٤مل:  

خلػم واًمنم ومٝمق سم٘مْم٤مء سمـ٤مهلل وىمـدره، يمـام ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم: وُمٕمٜمك اإليامن سم٤مًم٘مدر: اًمتّمديؼ اجل٤مزم سم٠من يمؾ ُم٤م ي٘مع ُمـ ا

َأَه٤م إِنَّ َذًمَِؽ  ٌِْؾ َأْن َٟمؼْمَ ـْ ىَم َّٓ ذِم يِمَت٤مٍب ُِم ُٙمْؿ إِ ًِ ٦ٌٍَم ذِم إَْرِض َوٓ ذِم َأْٟمُٗم ـْ ُُمِّمٞم ـػٌم(())َُم٤م َأَص٤مَب ُِم ًِ ، وذم ىمـقل (2)قَمغَم اهللَِّ َي

وذم إٟمٗمس ُمـ ظمػم أو ذ ومٝمق ُم٘مدر ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وُمٙمتقب ىمٌـؾ ظمٚمـؼ  اهلل شمٕم٤ممم دًٓم٦م قمغم أن مجٞمع ُم٤م جيري ذم أوم٤مق

 اخلٚمٞم٘م٦م، ومام وم٤مت ُمـ اعمحٌقب ٓ يقضم٥م احلزن، وُم٤م طمّمؾ ُمٜمف ٓ يقضم٥م اًمٗمرح.

ًمق أن اهلل قمذب أهؾ ؾمامواشمف وأهؾ أروـف ًمٕمـذهبؿ همـػم »ي٘مقل:  ^ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل»ومٕمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م ىم٤مل: 

ف هلؿ ظمػمًا ُمـ أقمامهلؿ، وًمق يم٤من ًمؽ ضمٌؾ أطمد أو ُمثؾ ضمٌؾ أطمد ذهٌـ٤ًم أٟمٗم٘متـف ذم ؾمـٌٞمؾ فم٤ممل هلؿ، وًمق رمحٝمؿ يم٤مٟم٧م رمحت

اهلل، ُم٤م ىمٌٚمف ُمٜمؽ طمتك شم١مُمـ سم٤مًم٘مدر، وشمٕمٚمؿ أن ُم٤م أص٤مسمؽ مل يٙمـ ًمٞمخٓمئؽ، وأن ُم٤م أظمٓم٠مك مل يٙمـ ًمٞمّمـٞمٌؽ، وأٟمـؽ إن 

 .(3)شُم٧م قمغم همػم هذا دظمٚم٧م اًمٜم٤مر

١مُمـ اًم٘مـقي ظمـػم وأطمـ٥م إمم اهلل ُمــ اعمـ١مُمـ اًمْمـٕمٞمػ، وذم اعم: »^ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وقمـ أيب هريرة 

يمؾ ظمػم، اطمرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ واؾمتٕمـ سم٤مهلل وٓ شمٕمجز، وإن أص٤مسمؽ رء ومال شم٘مؾ ًمق أين ومٕمٚم٧م يمذا ويمـذا ًمٙمـ٤من يمـذا 

وٓ  ، ويمؾ ُم٤م ىمدر اهلل شمٕم٤ممم ومٝمق حلٙمٛم٦م يٕمٚمٛمٝم٤م،(4)شويمذا، وًمٙمـ ىمؾ: ىمدر اهلل وُم٤م ؿم٤مء ومٕمؾ، وم٢من ًمق شمٗمتح قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من

وٓ خيٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ذًا حمْم٤ًم ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمّمٚمح٦م، وم٤مًمنمـ ًمـٞمس إًمٞمـف ُمــ طمٞمـ٨م هـق ذ حمـض، وإٟمـام هـق داظمـؾ ذم 

قمٛمقم ظمٚم٘مف ًمٙمؾ رء، وهق سم٤مًمٜم٦ًٌم هلل قمدل وطمٙمٛم٦م ورمحـ٦م، وٓ يـدظمؾ ذم رء ُمــ صـٗم٤مشمف وٓ أومٕم٤مًمـف، ومٚمـف اًمٙمـامل 

ـْ اعمٓمٚمؼ: يدل قمغم هذا ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـَؽ  )) َُم٤م َأَص٤مسَمَؽ ُِم ًِ ـْ َٟمْٗم ـْ ؾَمـٞمرَئ٦ٍم وَمِٛمـ ـَ اهللَِّ َوَُم٤م َأَص٤مسَمَؽ ُِم ٜم٦ٍَم وَمِٛم ًَ ، أي: أن ُمـ٤م (5)((طَم

يّمٞم٥م اإلٟم٤ًمن ُمـ اخلػم واإلٟمٕم٤مم ومٝمق ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، وُم٤م يّمٞمٌف ُمـ اًمنم ومٌذٟمقسمف وُمٕم٤مصٞمف، وٓ حمٞمد ٕطمد قمــ اًم٘مـدر 

                                                                                                                                                                             

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)

 .23،22( ؾمقرة احلديد أيت٤من: 2)

 ( أظمرضمف أمحد واسمـ ُم٤مضم٦م وأسمق داود.3)

 ( أظمرضمف ُمًٚمؿ.4)

 .79( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م: 5)
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يــد، وٓ يــرى ًمٕمٌــ٤مده اًمٙمٗمــر، وىمــد وهــٌٝمؿ اًم٘مــدرة اعم٘مــدور، واهلل شمٕمــ٤ممم ظمــ٤مًمؼ اًمٕمٌــ٤مد، وٓ جيــري ذم ُمٚمٙمــف إٓ ُمــ٤م ير

وآظمتٞم٤مر، وم٠مومٕم٤مهلؿ واىمٕم٦م سم٘مدرهتؿ وإرادهتؿ، هيدي ُمـ يِم٤مء سمرمحتف، ويْمـؾ ُمــ يِمـ٤مء سمحٙمٛمتـف، ٓ يًـ٠مل قمـام يٗمٕمـؾ 

 وهؿ ي٠ًمًمقن.

 :ُمراشم٥م اإليامن سم٤مًم٘مدر :صم٤مًمث٤مً 

 اإليامن سم٤مًم٘مدر قمغم أرسمع ُمراشم٥م هل:

 :اعمرشم٦ٌم إومم

اًمذي هق صٗمتف إزًمٞم٦م، ومٝمق ؾمـٌح٤مٟمف قمـ٤ممل سمٙمـؾ رء، وهـق سمٙمـؾ رء حمـٞمط، ومـال يٕمـزب قمٜمـف  اإليامن سمٕمٚمؿ اهلل

ُمث٘مــ٤مل ذرة ذم اًمًــاموات وإرض، ومــٞمٕمٚمؿ مجٞمــع ظمٚم٘مــف ىمٌــؾ ظمٚم٘مٝمــؿ، ويٕمٚمــؿ ُمــ٤م ؾمــتٙمقن قمٚمٞمــف أطمــقاهلؿ يمٚمٝمــ٤م ههــ٤م 

 وقمالٟمٞمتٝم٤م، وإدًم٦م قمغم هذا يمثػمة ُمٜمٝم٤م:

 قِمْٚماًم(())َوَأنَّ اهللََّ ىَمْد َأطَم٤مىمقًمف شمٕم٤ممم:  -أ
ٍ
ء  .(1)َط سمُِٙمؾر َرْ

َٝم٤مَدةِ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -ب َّٓ ُهَق قَم٤ممِلُ اًْمَٖمْٞم٥ِم َواًمِمَّ  .(2)(())ُهَق اهللَُّ اًمَِّذي ٓ إًَِمَف إِ

اهلل أقمٚمــؿ سمــام يمــ٤مٟمقا قمــ٤مُمٚملم إذ »قمـــ أـمٗمــ٤مل اعمنمــيملم؟ ىمــ٤مل:  ^ قمـــ اسمـــ قمٌــ٤مس ىمــ٤مل: ؾمــئؾ رؾمــقل اهلل -ج

 .(3)شظمٚم٘مٝمؿ

 :اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م

ن سمـ٠من اهلل شمٕمـ٤ممم يمتـ٥م ُم٘مـ٤مدير ظمٚم٘مـف ذم اًمٚمـقح اعمحٗمـقظ، ومل يٗمـرط ذم ذًمـؽ ُمــ رء، وقمـغم هـذا إدًمـ٦م اإليام

 اًمٙمثػمة، ُمٜمٝم٤م: 

                                                                                                                                                                             

 .12( ؾمقرة اًمٓمالق آي٦م: 1)

ذم آي٤مت يمثػمة ُمـ اًم٘مرآن ذم: اًمٌ٘مرة، وإٟمٕم٤مم، واًمرقمد، واعم١مُمٜمقن، ش قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة»، وشمٙمرر حمؾ اًمدًمٞمؾ 22( ؾمقرة احلنم آي٦م: 2)

 واًمروم، واًمًجدة، واجلٛمٕم٦م، واًمتٖم٤مسمـ.

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.3)
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 َوإَْرِض إِنَّ َذًمَِؽ ذِم يِمَت٤مٍب إِنَّ َذًمَِؽ قَمغَم اهللَِّ يَ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -أ
ِ
اَمء ًَّ ػٌم(())َأمَلْ شَمْٕمَٚمْؿ َأنَّ اهللََّ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م ذِم اًم ًِ(1). 

ـْمٜم٤َم ذِم اًْمِٙمَت٤مىمقًمف شمٕم٤ممم:  -ب َّٓ ُأَُمٌؿ َأُْمَث٤مًُمُٙمْؿ َُم٤م وَمرَّ ٦ٍم ذِم إَْرِض َوٓ ـَم٤مِئٍر َيٓمػُِم سمَِجٜم٤َمطَمْٞمِف إِ ـْ َداسمَّ  ))َوَُم٤م ُِم
ٍ
ء ـْ َرْ ِب ُِم

وَن(( ِْؿ حُيْنَمُ  .(2)صُمؿَّ إمَِم َرهبر

اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اًم٘مٚمؿ، صمؿ ىم٤مل ًمف: ايمتـ٥م،  أول ُم٤م ظمٚمؼ»ومٞمام رواه قمٜمف قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م:  ^ىمقل اًمرؾمقل  -ج

 .(3)شىم٤مل: وُم٤م أيمت٥م؟ ىم٤مل: ومٙمت٥م ُم٤م يٙمقن وُم٤م هق يم٤مئـ إمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م

 :اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م

ُمرشم٦ٌم اإليامن سمٛمِمٞمئ٦م اهلل اًمٜم٤مومذة، وىمدرشمف اًمِم٤مُمٚم٦م. ومام ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم يمقٟمف ومٝمق يم٤مئـ سم٘مدرشمف وٓ سمـد، وُمـ٤م مل يِمـ٠م مل 

 ذِم ٞمئ٦م ٓ ًمٕمدم اًم٘مدرة: ٕن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٓ يٕمجزه رء يمـام ىمـ٤مل: يٙمـ: ًمٕمدم اعمِم
ٍ
ء ـْ َرْ ))َوَُمـ٤م يَمـ٤مَن اهللَُّ ًمُِٞمْٕمِجـَزُه ُِمـ

ُف يَم٤مَن قَمِٚمٞماًم ىَمِديًرا(( َٛمَقاِت َوٓ ذِم إَْرِض إِٟمَّ ًَّ  ، وإدًم٦م قمغم اعمِمٞمئ٦م اًمِم٤مُمٚم٦م يمثػمة ضمدًا، ُمٜمٝم٤م: (4)اًم

َّٓ َأْن َيَِم٤مَء اهللَُّ َربه اًْمَٕم٤معمَلَِم(())َوَُم٤م شمَ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -أ  .(5)َِم٤مُءوَن إِ

َتِ٘مٞمٍؿ((ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -ب ًْ اٍط ُُم َٕمْٚمُف قَمغَم ِسَ ـْ َيَِم٠ْم جَيْ ـْ َيَِم٢مِ اهللَُّ ُيْْمِٚمْٚمُف َوَُم  .(6)))َُم

 .(7)شُمـ يرد اهلل سمف ظمػمًا يٗم٘مٝمف ذم اًمديـ»ومٞمام رواه قمٜمف ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من:  ^ىمقل اًمرؾمقل  -ج

ؾمـٌح٤مٟمف -ودًٓم٦م هذه إدًم٦م قمغم قمٛمقم ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕمـ٤ممم فمـ٤مهرة، ومٙمـؾ ُمـ٤م حيّمـؾ ذم هـذا اًمٙمـقن ومٝمـق ُمـراد ًمـف 

سم٤مإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م، ومٝمق اخل٤مًمؼ وطمده اعم٤مًمؽ اعمدسمر، ومال جيري ذم ُمٚمٙمـف إٓ ُمـ٤م يريـد، ٓ راد ًم٘مْمـ٤مئف، وٓ ُمٕم٘مـ٥م  -وشمٕم٤ممم

                                                                                                                                                                             

 .٩71م آي٦م: ( ؾمقرة احل1)

 .38( ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م: 2)

 .187، 186، 178، 177(، واٟمٔمر يمت٤مب اًمنميٕم٦م ًممضمري: 5/317( ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد )3)

 .44( ؾمقرة وم٤مـمر آي٦م: 4)

 .29( ؾمقرة اًمتٙمقير آي٦م: 5)

 .39( ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م: 6)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.7)



  

234 

 حلٙمٛمف، وٓ يٕمجزه رء.

 :اعمرشم٦ٌم اًمراسمٕم٦م

 ن سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ظم٤مًمؼ يمؾ رء، ٓ ظم٤مًمؼ همػمه وٓ رب ؾمقاه، ومم٤م يدل قمغم هذا ُم٤ميكم:اإليام

 َويِمٞمٌؾ((ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  -أ
ٍ
ء  َوُهَق قَمغَم يُمؾر َرْ

ٍ
ء  .(1)))اهللَُّ ظَم٤مًمُِؼ يُمؾر َرْ

َرُه شَمْ٘مِديًرا((ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  -ب  وَمَ٘مدَّ
ٍ
ء  .(2)))َوظَمَٚمَؼ يُمؾَّ َرْ

 .(3)))َواهللَُّ ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ َوَُم٤م شَمْٕمَٛمُٚمقَن((ٕم٤ممم: ىمقل اهلل شم -ج

 .(4)شإن اهلل ظم٤مًمؼ يمؾ ص٤مٟمع وصٜمٕمتف: »^ ىمقل اًمرؾمقل -د

هق اًمـذي ىمـدر يمـؾ رء وظمٚم٘مـف، وهـق  -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم -وذم أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م واحلدي٨م، اًمٜمص اجلكم قمغم أن اهلل 

ضمـده٤م ٓ قمـغم ُمثـ٤مل ؾمـ٤مسمؼ، ووهـ٥م سمٕمـض ظمٚم٘مـف اًم٘مـدرة اًمذي أطم٤مط إؿمٞم٤مء سمٕمٜم٤ميتف ورقم٤ميتف، وىمد ىمدر اًمٙم٤مئٜم٤مت وأو

 واًمٗمٕمؾ، واهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اخل٤مًمؼ ًمٚمٗم٤مقمؾ وومٕمٚمف، وهق اخلالق اًمٕمٚمٞمؿ.

 :أٟمقاع اعم٘م٤مدير :راسمٕم٤مً 

 اعم٘م٤مدير أرسمٕم٦م، هل وٛمـ ُمرشم٦ٌم يمت٤مسم٦م اعم٘م٤مدير اًمٕم٤مُم٦م، ويمٚمٝم٤م شمرضمع إمم قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم اًمِم٤مُمؾ ًمٙمؾ رء:

 :٤مماًمت٘مدير اًمٕم :اًمت٘مدير إول

اًمت٘مدير اًمٕم٤مم جلٛمٞمع إؿمٞم٤مء ىمٌؾ ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض سمخٛمًلم أًمـػ ؾمـٜم٦م، قمٜمـدُم٤م ظمٚمـؼ اهلل اًم٘مٚمـؿ، وأُمـره 

٦ٌٍَم ذِم  ))سم٤مًمٙمت٤مسم٦م عم٤م هق يم٤مئـ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وهق اًمت٘مدير إززم، ودًمٞمؾ هذا اًمت٘مدير ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  ـْ ُُمِّمـٞم َُم٤م َأَص٤مَب ُِمـ

ُٙمؿْ  ًِ َأَه٤م إَْرِض َوٓ ذِم َأْٟمُٗم ٌِْؾ َأْن َٟمؼْمَ ـْ ىَم َّٓ ذِم يِمَت٤مٍب ُِم  .(5)((إِ

                                                                                                                                                                             

 .62( ؾمقرة اًمزُمر آي٦م: 1)

 .2( ؾمقرة اًمٗمرىم٤من آي٦م: 2)

 .96( ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت آي٦م: 3)

 ( أظمرضمف احل٤ميمؿ.4)

 .22( ؾمقرة احلديد آي٦م: 5)



  

235 

، وهمـػم (1)شيمت٥م اهلل ُم٘م٤مدير اخلالئؼ ىمٌؾ أن خيٚمؼ اًمًاموات وإرض سمخٛمًـلم أًمـػ ؾمـٜم٦م: »^ وىمقل اًمرؾمقل

 هذه إدًم٦م ُمثٚمٝم٤م يمثػم.

 اًمت٘مدير اًمٕمٛمري :اًمت٘مدير اًمث٤مين

٦م إمم ُمـ٤م سمٕمـد ذًمـؽ، وهـق قمـ٤مم ًمٚمـرزق واًمٕمٛمـؾ وهق ُم٤م جيـري قمـغم اإلٟمًـ٤من ُمــ سمدايـ٦م طمٞم٤مشمـف قمٜمـد ختٚمٞمـؼ اًمٜمٓمٗمـ

إن طمديمؿ جيٛمع ذم سمٓمـ أُمف أرسمٕملم يقُم٤ًم، صمؿ قمٚم٘م٦م ُمثؾ ذًمؽ، صمؿ يٙمقن : »^ واًمِم٘م٤موة، واًمدًمٞمؾ قمغم هذا ىمقل اًمرؾمقل

يٕمٛمـؾ  -أو اًمرضمـؾ-ُمْمٖم٦م ُمثؾ ذًمؽ، صمؿ يٌٕم٨م اهلل ُمٚمٙم٤ًم ومٞم١مُمر سم٠مرسمع: سمرزىمف وأضمٚمف وؿم٘مل أو ؾمٕمٞمد، ومقاهلل إن أطمديمؿ 

اًمٜم٤مر، طمتك ُم٤م يٙمقن سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م همػم سم٤مع أو ذراع، ومٞمًٌؼ قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب، ومٞمٕمٛمـؾ سمٕمٛمـؾ أهـؾ اجلٜمـ٦م ومٞمـدظمٚمٝم٤م، سمٕمٛمؾ أهؾ 

وإن اًمرضمؾ ًمٞمٕمٛمؾ سمٕمٛمؾ أهؾ اجلٜم٦م، طمتك ُم٤م يٙمقن سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م همػم ذراع أوذراقملم، ومٞمًٌؼ قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب، ومٞمٕمٛمؾ سمٕمٛمـؾ 

 .(2)شأهؾ اًمٜم٤مر ومٞمدظمٚمٝم٤م

 ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ. وهذا اًمت٘مدير سمح٥ًم اخلّمقص مم٤م هق

 :اًمت٘مدير اًمًٜمقي :اًمت٘مدير اًمث٤مًم٨م

٤م *  )) ومِٞمَٝمـ٤م ُيْٗمـَرُق يُمـؾه َأُْمـٍر طَمِٙمـٞمؿٍ وهق يٙمقن ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُمـ يمؾ قم٤مم، يمام ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم:  ـ٤م يُمٜمَـّ ـْ قِمٜمْـِدَٟم٤م إِٟمَّ َأُْمـًرا ُِمـ

ـ اخلػم واًمنم وإرزاق وأضم٤مل وهمػم ، ذيمر اعمٗمنون أٟمف يٙمت٥م ذم هذه اًمٚمٞمٚم٦م يمؾ ُم٤م ؾمٞمٙمقن ذم اًمٕم٤مم، ُم(3)ُُمْرؾِمِٚملَم((

ذًمؽ: إومرادًا حلقادث اًمًٜم٦م يمٚمٝم٤م مم٤م ؾمٌؼ يمت٤مسمتف ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ، ومم٤م أصم٧ٌم ومـٞمام خيـص اإلٟمًـ٤من ذم شم٘مـديره اًمٕمٛمـري، 

 واهلل قمغم يمؾ رء طمٗمٞمظ.

 :اًمت٘مدير اًمٞمقُمل :اًمت٘مدير اًمراسمع

واإلطمٞمـ٤مء واإلُم٤مشمـ٦م وُمٖمٗمـرة اًمـذٟمقب وشمٗمـري٩م  وهق عم٤م حيّمؾ ذم اًمٞمقم ُمـ احلقادث اعم٘مـدرة ُمــ اخلٚمـؼ واًمـرزق

، أي: مم٤م هق ُمـ ؿم٠مٟمف شمٕم٤ممم ذم ظمٚم٘مف، وهـذا اًمت٘مـدير وُمـ٤م ؾمـٌ٘مف ُمــ (4)))يُمؾَّ َيْقٍم ُهَق ذِم ؿَم٠ْمٍن((اًمٙمروب، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

                                                                                                                                                                             

 ( أظمرضمف ُمًٚمؿ.1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.2)

 .5،4( ؾمقرة اًمدظم٤من أيت٤من: 3)

 .29( ؾمقرة اًمرمحـ آي٦م: 4)
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 اًمت٘مدير اًمًٜمقي واًمٕمٛمري هق شمٗمّمٞمؾ ُمـ اًم٘مدر إززم.

 :ُمذه٥م اًمًٚمػ ذم اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر :ظم٤مُم٤ًمً 

 ٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:يتٚمخص ذم اًم

اإليامن سم٤مًمرسمقسمٞم٦م اعمٓمٚم٘مـ٦م هلل شمٕمـ٤ممم، ومٝمـق اًمـرب اًمـذي ظمٚمـؼ يمـؾ رء، وقمٚمٛمـف وىمـدره وأراده ويمتٌـف ؾمـٌح٤مٟمف  -أ

 وشمٕم٤ممم.

 إن ًمٚمٕمٌد ىمدرة وُمِمٞمئ٦م واظمتٞم٤مرًا، هب٤م شمتح٘مؼ أومٕم٤مًمف، وسمٛم٘متْم٤مه٤م يٙمقن اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب. -ب

رضم٦م قمـ ىمـدرة اهلل وُمِمـٞمئف، ومٝمـق اًمـذي ُمـٜمح اإلٟمًـ٤من إن ىمدرة اًمٕمٌد وُمِمٞمئتف اًمتل هب٤م حتّمؾ أقمامًمف همػم ظم٤م -ج

ذًمؽ وضمٕمٚمف ىم٤مدرًا قمغم اًمتٛمٞمٞمز وآظمتٞم٤مر، وم٠مي اًمٗمٕمٚملم اظمت٤مر مل خيرج قمـ يمقٟمف داظماًل حت٧م ُمِمٞمئ٦م اهلل وىمدرشمـف وظمٚم٘مـف. 

    

    

   

ػم يمٚمـف، أن اإليامن سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه سمح٥ًم إو٤مومتف إمم اخلٚمؼ، أُمـ٤م سم٤مًمٜمًـ٦ٌم ًمٚمخـ٤مًمؼ قمـز وضمـؾ، وم٤مًم٘مـدر ظمـ -د

واًمنم ٓ يٜم٥ًم إًمٞمف، ومٕمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم وُمِمٞمئتف ويمت٤مسمتف وظمٚم٘مف ًمألؿمٞم٤مء يمؾ ذًمؽ طمٙمٛمـ٦م وقمـدل ورمحـ٦م وظمـػم، وم٤مًمنمـ ٓ 

يدظمؾ ذم رء ُمـ صٗم٤مشمف وٓ أومٕم٤مًمف، وٓ يٚمحؼ ذاشمف ٟم٘مص وٓ ذ، ومٚمف اًمٙمامل اعمٓمٚمؼ واجلالل اًمتـ٤مم، ومـال يْمـ٤مف إًمٞمـف 

 ًمٙمـ اخلٚمؼ ُمـ طمٞم٨م هق ًمٞمس سمنَِم. اًمنم ُمٗمردًا، وإن يم٤من وٛمـ ظمٚم٘مف ًمٙمؾ رء،
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 اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمراضمع

 دار اًمقـمـ. -حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ اًمٕمثٞمٛملم  -اإلسمداع ذم يمامل اًمنمع وظمٓمر اإلسمتداع  -1

 دار اًمّمٛمٞمٕمل. -محقد اًمتقجيري  -إحت٤مف اجلامقم٦م  -2

 دار اًمقـمـ. -قمٌد اًمٕمزيز اًمٕمٌد اًمٚمٓمٞمػ  -اإلظمالص واًمنمك إصٖمر  -3

 دار اسمـ اجلقزي. -ص٤مًمح اًمٗمقزان  -ت٘م٤مد اإلرؿم٤مد إمم صحٞمح آقم -4

 ذيم٦م اًمِمٕم٤مع. -حمٛمد ؾمالُم٦م ضمؼم -أذاط اًم٤ًمقم٦م وأهاره٤م  -5

 دار اسمـ اجلقزي. -يقؾمػ اًمقاسمؾ  -أذاط اًم٤ًمقم٦م  -6

 قمٌد اعمٚمؽ اًمٙمٚمٞم٥م. -أهقال يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  -7

 دار اًمٕم٤مصٛم٦م. -ص٤مًمح اًمٗمقزان  -اًمٌدقم٦م -8

 دار اًمقـمـ. -قمكم اًمٕمٚمٞم٤مين  -اًمتامئؿ -9

 اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م. -ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل  -ز احلٛمٞمد شمٞمًػم اًمٕمزي -11

 ُمٙمت٦ٌم اًمٓم٤مًم٥م اجل٤مُمٕمل. -قمٌد اهلل سمـ ضم٤مر اهلل  -اجل٤مُمع اًمٗمريد  -11

 قمٌد اًمرمحـ اًمٕم٤مصٛمل. -طم٤مؿمٞم٦م يمت٤مب اًمتقطمٞمد -12

 دار اسمـ ظمزيٛم٦م. -ص٤مًمح اًمٕمّمٞمٛمل -اًمدر اًمٜمْمٞمد ذم ختري٩م يمت٤مب اًمتقطمٞمد -13

 دار اًمقـمـ. -قمكم اًمٕمٚمٞم٤مين -اًمرىمك -14

 دار اًمٕم٤مصٛم٦م. -قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي  -اب ذم أهؿ اعمٝمامتؾم١مال وضمق -15

 دار ـمٞم٦ٌم. -قمٌد اهلل سمـ ضمؼميـ  -اًمِمٝم٤مدشم٤من  -16

 ُمٙمت٦ٌم اًمّمح٤مسم٦م. -وطمٞمد قمٌد اًمًالم  -اًمّم٤مرم اًمٌت٤مر ذم اًمتّمدي ًمٚمًحرة إذار -17

 دار اًمًٜم٦م. -إسمراهٞمؿ اًمؼميٙم٤من -اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م  -18
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 اًمث٤مًم٨ماًم٘مًؿ 

 فــــاًمٗم٘م٩م ـــُمٜمٝم
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 ٦مـــاعم٘مدُم

إن احلٛمد هلل، ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م، وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومال 

ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف، أُم٤م 

 :دسمٕم

ومٞمن ىمًؿ اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمٕمٝمد اًمدراؾم٤مت اًمٗمٜمٞم٦م سم٤مًمٔمٝمران أن يتنمف سمقوٕمف اعمٜمٝم٩م اعمٓمقر عم٤مدة اًمث٘م٤موم٦م 

 (.ىمًؿ اًمٗم٘مفاإلؾمالُمٞم٦م )

طمٞم٨م ايمتًك هذا اعمٜمٝم٩م طمٚم٦م ضمديدة ختتٚمػ قمـ ؾم٤مسم٘مف شمتّمػ سم٤مًمٕمٛمقم واًمِمٛمقل وسم٠مؾمٚمقب واوح، وظم٤مل 

 ري٘م٦م ُمٞمنة وؾمٝمٚم٦م سمام حي٘مؼ اعمراد ُمـ ووٕمف.قمـ اًمتٕم٘مٞمد، يقصؾ اعمٕمٚمقُم٦م إمم ذهـ اًمٓم٤مًم٥م سمٓم

وٟمٔمرًا ٕن هذا اعمٜمٝم٩م دراد ُم٘مرر قمغم ـمالب وًمٞمس سمرؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م وم٢مٟمٜم٤م ايمتٗمٞمٜم٤م سمذيمر اعمراضمع ذم آظمر اًمٙمت٤مب 

دون ذيمر يمؾ ُمرضمع قمٜمد آىمت٤ٌمس ُمٜمف، يمام أٟمٜم٤م راقمٞمٜم٤م اًمّمح٦م ذم إطم٤مدي٨م ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م إمم ذًمؽ ؾمٌٞماًل، ُمع سمٞم٤من 

 اًمٙمٚمامت اًمٖم٤مُمْم٦م.اًمٕم٤ٌمرات و

ٓ سمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف قمغم أن هذا جمٝمقد سمنم، يٕمؽميف اًمٜم٘مص واخلٓم٠م، ومام أصٌٜم٤م ومٛمـ اهلل، وُم٤م أظمٓم٠مٟم٤م ومٛمـ  :وأظمػماً 

 أٟمٗمًٜم٤م واًمِمٞمٓم٤من، وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ؾمٞمد إسمرار، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اعمخت٤مر، وقمغم آًمف وصحٌف إـمٝم٤مر.
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 اًم٤ٌمب إول

 ٘مفُمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٗم

 

 .أوًٓ: شمٕمريػ اًمٗم٘مف

 صم٤مٟمٞم٤ًم: ٟمِم٠مة قمٚمؿ اًمٗم٘مف.

 صم٤مًمث٤ًم: ُمّم٤مدر اًمٗم٘مف.

 راسمٕم٤ًم: أىم٤ًمم احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل.
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 ُمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٗم٘م٦م

 أوًٓ: شمٕمريػ اًمٗم٘مف:

 اًْمَ٘مْقِم ٓ َيَٙم٤مُدوَن َيْٗمَ٘مُٝمقَن طَمِديًث٤م)): ُمٓمٚمؼ اًمٗمٝمؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ًمٖم٦م
ِ
 دي٨م.ٓ يٗم٘مٝمقن أي طم :أي (1)((وَماَمِل َه١ُمٓء

ؾ : هق اًمٕمٚمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٗمرقمٞم٦م ُمـ أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م، أي: ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم ُمـ احلِ اصٓمالطم٤مً 

 واحلرُم٦م واًمّمح٦م واًمٗم٤ًمد وٟمحق ذًمؽ.

 صم٤مٟمٞم٤ًم: ٟمِم٠مة قمٚمؿ اًمٗم٘مف:

طمٙم٤مم إن اًم٤ٌمطم٨م ذم شم٤مريخ اًمٗم٘مف يالطمظ أن إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٟمِم٠مت ُمع اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وم٘مد اؾمتٜمٌٓم٧م إ

اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم صدر اإلؾمالم ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل شمٜمزل قمغم رؾمقل اهلل ^ ؾمقاء ذم ُمٙم٦م أو ذم اعمديٜم٦م وُمـ إطم٤مدي٨م 

وم٘مد يم٤مٟمقا ي٠مظمذون إطمٙم٤مم ومٝماًم واؾمتٜم٤ٌمـم٤ًم وشمٓمٌٞم٘م٤ًم ُمـ  ،اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م، وىمد ىم٤مم هبذا آؾمتٜم٤ٌمط اًمّمح٤مسم٦م 

 يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م رؾمقًمف ^.

 :إمم آضمتٝم٤مد ُم٤مؾم٦م إٓ ذم اًمٜم٤مدر اٟمت٘مؾ رؾمقل اهلل ^ إمم اًمرومٞمؼ إقمغم مل شمٙمـ طم٤مضم٦م اًمّمح٤مسم٦م وسمٕمد أن 

وُمٕمرومتٝمؿ سم٠مؾم٤مًمٞم٥م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وومٝمؿ أهاره٤م، وىمد يم٤مٟمقا  ،وؾمالُم٦م ذوىمٝمؿ ،وذًمؽ ًمّمٗم٤مء ٟمٗمقؾمٝمؿ وصدق ٟمٞمتٝمؿ

 إذا أؿمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ رء اضمتٝمدوا ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. 

ودقم٧م احل٤مضم٦م إمم إيْم٤مح يمثػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م وشمٌٞمٜمٝم٤م، زاد اٟمتِم٤مر  ،إلؾمالم ويمثر أشم٤ٌمقمفوسمٕمد أن اٟمتنم ا

وأصٌح قمٚماًم أؾم٤مؾمٞم٤ًم ٟم٤مومٕم٤ًم وُمقردًا قمذسم٤ًم ًمٌٞم٤من اعم٘م٤مصد ُمـ اًمٜمّمقص واؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم ُمٜمٝم٤م  ،اًمٗم٘مف سمِمٙمؾ أوؾمع

٤م، وهٜم٤م دقم٧م احل٤مضم٦م سمِمٙمؾ أيمؼم إمم ٟمِم٠مة يٗمٝمؿ اًمنميٕم٦م وأصقهل٤م واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وىمقاقمده :سمقاؾمٓم٦م قم٤ممل ُم١مهؾ ًمذًمؽ

 اًمٗم٘مف وىمٞم٤مُمف يمٕمٚمؿ ُمدون يقوح اعم٘مّمقد ًمٙمثػم ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م.

وىمد اشمًٕم٧م دائرة اًمٗم٘مف ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل قمـ ـمريؼ اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٕمٚمامء اًمذيـ وىمٗمقا أٟمٗمًٝمؿ هلذا اًمٖمرض، وىمد 

 ٗمًٝمؿ وضمٝمدهؿ ًمٜمنم هذا اًمديـ واؾمتٜم٤ٌمط أطمٙم٤مُمف.ىم٤مم وم٘مٝم٤مء اًمت٤مسمٕملم هبذا اًمٕمٛمؾ اجلٚمٞمؾ ظمػم ىمٞم٤مم، وسمذًمقا أٟم

وذم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مين وأوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجريلم يمثر اًمٗم٘مٝم٤مء، وازدهر اًمٗم٘مف، ويم٤من ُمـ أسمرز أقمالُمف 

 أصح٤مب اعمذاه٥م إرسمٕم٦م وهؿ:

                                                                                                                                                                             

 . 78ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م: ( 1)
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  .(هـ151-81)أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م  -7

 .(هـ179-93)ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ إصٌحل  -2

 .(هـ214-151)إدريس اًمِم٤مومٕمل  حمٛمد سمـ -3

  .(هـ241-164)أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين  -4

إذا صح احلدي٨م »وىمد يم٤من أئٛم٦م اًمٗم٘مف طمريّملم قمغم حتٙمٞمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وىمد صح قمـ يمثػم ُمٜمٝمؿ أٟمف ىم٤مل: 

 .شومٝمق ُمذهٌل

 صم٤مًمث٤ًم: ُمّم٤مدر اًمٗم٘مف: 

 ٘مل ُمٜمٝم٤م.ُمّم٤مدر اًمٗم٘مف هل أدًمتف اًمتل يًتٜمد قمٚمٞمٝم٤م واعمٜم٤مسمع اًمتل يًت

وىمد سمٜم٧م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م مجٞمع أطمٙم٤مُمٝم٤م قمغم أؾمس ىمقي٦م صم٤مسمت٦م ُمًتٛمدة ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف ^ وُم٤م 

أمجع قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء اعمجتٝمدون ُمـ ىمْم٤مي٤م وم٘مٝمٞم٦م، وُم٤م اقمتؼموه ىمٞم٤مؾم٤ًم صحٞمح٤ًم ُمتٛمِمٞم٤ًم ُمع ىمقاقمد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. 

 -وسمٞم٤من هذه اعمّم٤مدر طم٥ًم اًمتٗمّمٞمؾ أيت:

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: -أ

اًمذي  ،اعمتٕمٌد سمتالوشمف ،وهق يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم اًمذي َٟمَزَل سمف اًمروح إُملم قمغم ىمٚم٥م حمٛمد ^ سمٚم٤ًمن قمريب ُمٌلم

  اًمذي ٟم٘مؾ إًمٞمٜم٤م سم٤مًمتقاشمر. ،٤من سم٠مىمٍم ؾمقرة ُمٜمفٞمأقمجز اًمٌنم قمـ اإلشم

 اعمتلم، وىمد اؿمتٛمؾ وىمد يم٤من اًم٘مرآن َيٜمِْزل طم٥ًم اًمقىم٤مئع وُم٘متْمٞم٤مت إطمقال، وهق أؾم٤مس اًمديـ وطمٌؾ اهلل

ـْمٜم٤َم ذِم قمغم أصقل ىمْم٤مي٤م اًمتنميع اًمتل شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م طمٞم٤مة اًمٌنم ُمـ قم٘م٤مئد وآداب وؾمٚمقك وُمٕم٤مُمالت، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ))َُم٤م وَمرَّ

))
ٍ
ء ـْ َرْ  .(1)اًْمِٙمَت٤مِب ُِم

 اًمًٜم٦م: -ب

 وهل ىمقل اًمرؾمقل ^ وومٕمٚمف وشم٘مريره.

ؾُمقِل إِْن يُمٜمُتْؿ شُم١ْمُِمٜمُقَن ))ومَ وشم٠ميت ذم اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمد اًم٘مرآن، ىم٤مل شمٕم٤ممم:   وَمُردهوُه إمَِم اهللَِّ َواًمرَّ
ٍ
ء ٢مِْن شَمٜم٤َمَزقْمُتْؿ ذِم َرْ

                                                                                                                                                                             

 . 38( ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م: 1)



  

243 

ـُ شَم٠ْمِوياًل(( ًَ  .(1)سم٤ِمهللَِّ َواًْمَٞمْقِم أظِمِر َذًمَِؽ ظَمػْمٌ َوَأطْم

ؾُمقُل ))َوَُم٤م آشمَ وشمقوح ُمٕمٜم٤مه، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،وشمٗمّمؾ ُم٤م أمجؾ ُمٜمف ،وشمدل قمٚمٞمف ،واًمًٜم٦م شمٗمن اًم٘مرآن وشمٌٞمٜمف ٤ميُمُؿ اًمرَّ

 .(2)وَمُخُذوُه َوَُم٤م هَن٤َميُمْؿ قَمٜمُْف وَم٤مْٟمَتُٝمقا((

  .(3)))إين ىمد شمريم٧م ومٞمٙمؿ ؿمٞمئلم ًمـ شمْمٚمقا سمٕمدمه٤م: يمت٤مب اهلل وؾمٜمتل((وىم٤مل رؾمقل اهلل ^ : 

 اإلمج٤مع: -ج

 وهق اشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء اعمجتٝمديـ ُمـ أُم٦م حمٛمد ^ سمٕمد ووم٤مشمف ذم أي قمٍم ُمـ اًمٕمّمقر قمغم طمٙمؿ ذقمل.

َ ًَمُف اهْلَُدى َوَيتٌَِّْع هَمػْمَ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،٤مع طمج٦م قمٜمد مجٝمقر اعمجتٝمديـواإلمج ٌَلمَّ ـْ سَمْٕمِد َُم٤م شَم ؾُمقَل ُِم ـْ ُيَِم٤مىِمِؼ اًمرَّ ))َوَُم

ِف َُم٤م شَمَقممَّ َوُٟمّْمِٚمِف ضَمَٝمٜمََّؿ َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًما((   .(4)ؾَمٌِٞمِؾ اعم١ُْْمُِمٜملَِم ُٟمَقًمر

 ىمريـ ُمـ يِم٤مىمؼ اًمرؾمقل. ومجٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف ُمـ خي٤مًمػ ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم

 وأهؾ اإلمج٤مع هؿ اًمٕمٚمامء اًمذيـ سمٚمٖمقا درضم٦م آضمتٝم٤مد ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.

 اًم٘مٞم٤مس: -د

وذًمؽ يم٢محل٤مق اًمٜمٌٞمذ سم٤مخلٛمر ذم اًمتحريؿ، وم٤مًمٗمرع هق  :وهق إحل٤مق ومرع سم٠مصؾ ذم طمٙمؿ ذقمل ًمٕمٚم٦م دمٛمع سمٞمٜمٝمام

 ٕم٦م سمٞمٜمٝمام اإلؾمٙم٤مر.واًمٕمٚم٦م اجل٤مُم ،اًمٜمٌٞمذ وإصؾ هق اخلٛمر، واحلٙمؿ هق اًمتحريؿ

 وم٠مريم٤من اًم٘مٞم٤مس اًمّمحٞمح أرسمٕم٦م:

 إصؾ اعم٘مٞمس قمٚمٞمف. -1

 ومرع ُمٚمحؼ سم٤مٕصؾ. -2

 قمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م سملم إصؾ واًمٗمرع. -3

 طمٙمؿ صم٤مسم٧م ًمألصؾ. -4

                                                                                                                                                                             

 . 59( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م: 1)

 . 7( ؾمقرة احلنم آي٦م: 2)

 ( رواه احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك .3)

 . 115( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م: 4)
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وا َي٤م ُأوزِم إسَْمَّم٤مِر((واًم٘مٞم٤مس طمج٦م قمٜمد مجٝمقر اعمًٚمٛملم، ىم٤مل شمٕم٤ممم:   اعم٘م٤مي٦ًم. ، وآقمت٤ٌمر ُمٕمٜم٤مه(1)))وَم٤مقْمَتؼِمُ

  أسم٤م سمٙمر ذم اخلالوم٦م ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم شم٘مديؿ رؾمقل اهلل ^ ًمف ذم إُم٤مُم٦م اًمّمالة.  ىمدم اًمّمح٤مسم٦موىمد 

 راسمٕم٤ًم: أىم٤ًمم احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل:

 احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل هق ُم٘مت٣م ظمٓم٤مب اهلل شمٕم٤ممم اعمتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم قمغم ضمٝم٦م آىمتْم٤مء أو اًمتخٞمػم.

ٕمؾ أو ـمٚم٥م شمرك، ويمالمه٤م إُم٤م ضم٤مزم أو همػم واحلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل يٜم٘مًؿ إمم مخ٦ًم أىم٤ًمم، ٕٟمف إُم٤م أن يٙمقن سمٓمٚم٥م وم

 ضم٤مزم، وإُم٤م أن يٙمقن ومٞمف ختٞمػم سملم اًمٗمٕمؾ واًمؽمك، وشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ طمًٌام ي٠ميت:

 : اًمقاضم٥م:إول

 : اًمالزم واًمث٤مسم٧م.ًمٖمـــ٦م

 اًمّمٚمقات اخلٛمس وصقم رُمْم٤من. :: هق ُم٤م يث٤مب وم٤مقمٚمف اُمتث٤مًٓ ويًتحؼ شم٤مريمف اًمٕم٘م٤مب، وُمث٤مًمفاصٓمالطم٤مً 

 قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚمامء.واًمٗمرض هق اًمقاضم٥م 

 اًمث٤مين: اعمٜمدوب:

 : ُمـ اًمٜمدب سمٛمٕمٜمك اًمدقم٤مء إمم اًمٗمٕمؾ.ًمٖمـــ٦م

وذًمؽ  :: ُم٤م يث٤مب وم٤مقمٚمف اُمتث٤مًٓ وٓ يٕم٤مىم٥م شم٤مريمف، وهق ُمرادف ًمٚمٛمًٜمقن واعمًتح٥م واًمتٓمقعاصٓمالطم٤مً 

 يمت٘مديؿ اًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمك ذم دظمقل اعمًجد واًمٞمنى قمٜمد اخلروج ُمٜمف.

 اًمث٤مًم٨م: اعمحٔمقر أو اعمحرم:

 : اعمٜمع.ـــ٦مًمٖم

 وذًمؽ يم٤مًمزٟم٤م واًمنىم٦م وذب اخلٛمر. :: ُم٤م يث٤مب شم٤مريمف اُمتث٤مًٓ ويًتحؼ وم٤مقمٚمف اًمٕم٘م٤مباصٓمالطم٤مً 

 اًمراسمع: اعمٙمروه:

 : ود اعمحٌقب.ًمٖمـــ٦م
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وذًمؽ يمت٘مديؿ اًمرضمؾ اًمٞمنى قمٜمد دظمقل اعمًجد  :: ُم٤م يث٤مب شم٤مريمف اُمتث٤مًٓ، وٓ يٕم٤مىم٥م وم٤مقمٚمفاصٓمالطم٤مً 

 واًمٞمٛمٜمك قمٜمد اخلروج ُمٜمف.

 ُمس: اعم٤ٌمح:اخل٤م

 : ُم٤م ٓ ُم٤مٟمع دوٟمف.ًمٖمــــ٦م

وذًمؽ يم٤مٕيمؾ ذم همػم طم٤مل  :: ُم٤م أذن اهلل ذم ومٕمٚمف وشمريمف همػم ُم٘مؽمن سمذم وم٤مقمٚمف وشم٤مريمف وٓ ُمدطمفاصٓمالطم٤مً 

 وم٢من ٟمقى سم٤معم٤ٌمح ظمػمًا يم٤من ًمف سمف أضمر. :وحمؾ ذًمؽ ُم٤م مل شمدظمٚمف اًمٜمٞم٦م .اًميورة واًمٜمقم وآهمت٤ًمل ًمٚمتؼمد
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 اًم٤ٌمب اًمث٤مين

 ٤مرةــــــــــــــــــاًمٓمٝم

 

 اًمٗمّمؾ إول: اًمٓمٝم٤مرة ُمٕمٜم٤مه٤م واحلٙمٛم٦م ُمٜمٝم٤م.

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: آؾمتٜمج٤مء وآؾمتجامر وآداب اًمتخكم.

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: اًمقوقء.

 اًمٗمّمؾ اًمراسمع: اعمًح قمغم اخلٗملم وُم٤م ذم طمٙمٛمٝمام.

 اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس: اًمٖمًؾ.

 اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس: اًمتٞمٛمؿ.

 ًمٓمٝم٤مرة.اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمع: خم٤مًمٗم٤مت ذم اًمقوقء وا
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 اًمٗمّمؾ إول

 اًمٓمٝم٤مرة ُمٕمٜم٤مه٤م واحلٙمٛم٦م ُمٜمٝم٤م

 شمٕمريػ اًمٓمٝم٤مرة: -أ

 : اًمٜمٔم٤موم٦م واًمٜمزاه٦م قمـ إىمذار.ًمٖمـــ٦م

 : زوال اًمقصػ اًم٘م٤مئؿ سم٤مًمٌدن اعم٤مٟمع ُمـ اًمّمالة وٟمحقه٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدات.اصٓمالطم٤مً 

 ـم٤ًم ُمـ ذوط صحتٝم٤م.واإلؾمالم يدقمق إمم اًمٓمٝم٤مرة دائاًم وٓ ؾمٞمام قمٜمد أداء اًمّمالة، وم٘مد أوضمٌٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ذ

 طمٙمٛم٦م ُمنموقمٞم٦م اًمٓمٝم٤مرة: -ب

أوضم٥م اإلؾمالم شمٓمٝمػم إقمْم٤مء اًمتل هل وؾمٞمٚم٦م ًمٗمٕمؾ اخلػم واًمنم، إمم ضم٤مٟم٥م أن أهمٚمٌٝم٤م يتٕمرض ًمٚمٖم٤ٌمر دائاًم، 

طمتك ي٘مػ اعمًٚمؿ أُم٤مم رسمف وىمد ـمٝمر ٟمٗمًف وأقمْم٤مءه ُمـ ؾمقء ُم٤م اىمؽموم٧م، وًم٘مد ضم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وذم يمثػم ُمـ آي٤مشمف 

((غم اًمٓمٝم٤مرة، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: احل٨م قم ـَ ِري اسملَِم َوحُي٥ِمه اعمَُْتَٓمٝمر  .(1)))إِنَّ اهللََّ حُي٥ِمه اًمتَّقَّ

 وُمـ هٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ىمد أوضم٧ٌم ُم٤م دقم٧م إًمٞمف ُم٤ٌمدئ اًمّمح٦م ذم اًمٕمٍم احل٤مض.

 :اعمٞم٤مه وأطمٙم٤مُمٝم٤م أىم٤ًمم -ج

 ر وٟمجس.ىمٌؾ أن شمتٓمٝمر قمٚمٞمؽ أن شمٕمرف أن اعم٤مء ىمًامن: ـمٝمق

 اعم٤مء اًمٓمٝمقر: -1

هق اعم٤مء اًم٤ٌمىمل قمغم ظمٚم٘متف وطم٘مٞم٘م٦م )ُمثؾ ُمٞم٤مه أسم٤مر واًمٌح٤مر( أو طمٙماًم )ُمثؾ اعم٤مء اعمتٖمػم سمٖمػم مم٤مزج أو اعم٤مء 

 اعمًخـ(

 : هذا اًم٘مًؿ ُمـ اعم٤مء اًمذي يزيؾ اًمٜمج٤مؾم٦م ويرومع احلدث.طمٙمٛمف

 اعم٤مء اًمٜمجس:  -2

 ىمٚمٞماًل. ؾمقاء يم٤من يمثػماً هق يمؾ ُم٤مء شمٖمػم ًمقٟمف أو ـمٕمٛمف أو رحيف سمٜمج٤مؾم٦م 

                                                                                                                                                                             

 . 222( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: 1)
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 : حيرم اؾمتٕمامل اعم٤مء اًمٜمجس ذم اًمٓمٝم٤مرة ُمٓمٚم٘م٤ًم، يمام حيرم اؾمتٕمامًمف ذم إيمؾ واًمنمب إٓ ًميورة.طمٙمٛمف

 ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م: -د

 ُمـ ؿمؽ ذم ـمٝم٤مرة اعم٤مء أو همػمه سمٜمك قمغم اًمٞم٘ملم. -

ٌف ُم٤مء ـمٝمقر سمٜمجس شمٞمٛمؿ وإن ظمٗمل ُمقوع اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ اًمثقب أو همػمه همًؾ ُم٤م يتٞم٘مـ سمف إزاًمتٝم٤م، وإن اؿمت -

 وشمريمٝمام إن مل جيد همػممه٤م.

وهمًؾ اًمٜمج٤مؾم٦م خيتٚمػ سم٤مظمتالف حمٚمٝم٤م، وإن يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م قمغم إرض ومّم٦ٌم واطمدة شمذه٥م سمٕملم  -

 .(1)شأري٘مقا قمغم سمقًمف ذٟمقسم٤ًم ُمـ ُم٤مء»ذم سمقل إقمرايب اًمذي سم٤مل ذم اعمًجد: ^  اًمٜمج٤مؾم٦م، ًم٘مقل رؾمقل اهلل

ـمٝمقر إٟم٤مء أطمديمؿ إذا وًمغ ومٞمف اًمٙمٚم٥م »: ^  أوٓهـ سم٤مًمؽماب، ىم٤مل رؾمقل اهلل أُم٤م ٟمج٤مؾم٦م اًمٙمٚم٥م ومتٖمًؾ ؾمٌٕم٤مً 

 . (2)شأن يٖمًٚمف ؾمٌع ُمرات أوٓهـ سم٤مًمؽماب

                                                                                                                                                                             

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .1)

 ( رواه أمحد وُمًٚمؿ .2)
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 آؾمتٜمج٤مء وآؾمتجامر وآداب اًمتخكم

ٓسمد ًمإلٟم٤ًمن ُمـ شمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم واًمنماب، ًمٞمح٤مومظ هبام قمغم طمٞم٤مشمف واؾمتٛمرار صحتف، وإذا حتقٓ إمم ومْمالت 

ٟمف حيت٤مج إمم اًمتخٚمص ُمٜمٝمام سمٕمٞمدًا قمـ اجلًؿ طمتك ٓ يّمٌح٤م ظمٓمرًا هيدد احلٞم٤مة، وىمد ضمٕمؾ اهلل خلروضمٝمام ـمري٘ملم وم٢م

أقمدمه٤م اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف ذم اإلٟم٤ًمن، وأوضم٥م قمٚمٞمٜم٤م اإلؾمالم إسمٕم٤مد ُم٤م قمٚمؼ سم٤مجلًؿ ُمٜمٝم٤م، وشمٓمٝمػم خمرضمٝمام، ًمٞمٌٕمد اعمًٚمؿ 

 ًٚمٞمٛم٦م واًمٓم٤ٌمع اعمًت٘مٞمٛم٦م.قمـ ٟمٗمًف شمٚمؽ اًمروائح اًمتل شمِمٛمئز ُمٜمٝم٤م اًمٜمٗمقس اًم

 :آداب اًمتخكم -أ

 ُمـ أداب اًمتل دقم٤م إًمٞمٝم٤م اإلؾمالم قمٜمد ىمْم٤مء احل٤مضم٦م:

، وإذا ظمرج ُمٜمف (2)((1)أن ي٘مقل اعمًٚمؿ قمٜمد دظمقل اخلالء: )سمًؿ اهلل، اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ اخل٨ٌم واخل٤ٌمئ٨م -1

 .(3)ىم٤مل: )همٗمراٟمؽ(

 اخلروج. أن ي٘مدم رضمٚمف اًمٞمنى قمٜمد اًمدظمقل ويٛمٜم٤مه قمٜمد -2

 أٓ يدظمؾ سمٌمء ومٞمف ذيمر اهلل، وم٢من ظم٤مف قمغم ُم٤م ُمٕمف مم٤م ومٞمف ذيمر اهلل ضم٤مز ًمف اًمدظمقل سمف ويٖمٓمٞمف. -3

 ٓ جيقز أن يٌقل أو يتٖمقط ذم ـمريؼ أو فمؾ ٟم٤مومع أو حت٧م ؿمجرة قمٚمٞمٝم٤م صمٛمر. -4

 ٓ جيقز اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م واؾمتدسم٤مره٤م قمٜمد ىمْم٤مء احل٤مضم٦م ذم همػم سمٜمٞم٤من. -5

إذا سم٤مل أطمديمؿ ومال يٛمس ذيمره سمٞمٛمٞمٜمف، »ٛمٞمٜمف، وٓ يتٛمًح سمٞمٛمٞمٜمف حلدي٨م أيب ىمت٤مدة ُمرومققم٤ًم: ٓ يٛمس ذيمره سمٞمأ -6

 .(4)شوإذا دظمؾ اخلالء ومال يتٛمًح سمٞمٛمٞمٜمف

 أٓ يٌقل ىم٤مئاًم. -7

))شمٜمزهقا ُمـ اًمٌقل وم٢من أن يتٜمزه ُمـ اًمٌقل، وم٢من قمدم اًمتٜمزه ُمـ اًمٌقل ُمـ ُمقضم٤ٌمت قمذاب اًم٘مؼم حلدي٨م:  -8

                                                                                                                                                                             

 ( اخل٨ٌم مجع ظمٌٞم٨م واخل٤ٌمئ٨م مجع ظمٌٞمث٦م، وهؿ ذيمران اًمِمٞم٤مـملم وإٟم٤مصمٝمؿ .1)

 ( رواه ُمًٚمؿ .2)

 ( رواه أمحد وإرسمٕم٦م .3)

 ( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ .4)
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 .(1)ف((قم٤مُم٦م قمذاب اًم٘مؼم ُمٜم

إذا أراد أن ي٘ميض طم٤مضمتف ذم ومْم٤مء ومٞمًتح٥م ًمف أن يٌٕمد قمـ اًمٜم٤مس، ويًتؽم قمـ إٟمٔم٤مر سمح٤مئط أو ؿمجرة أو  -9

 همػم ذًمؽ.

 يٙمره اًمتٙمٚمؿ ذم اخلالء ًمق سمرد اًمًالم. -11

 آؾمتٜمج٤مء وآؾمتجامر: -ب

امر ُم٘م٤مم اعم٤مء إن مل يتٕمد : هق إزاًم٦م اخل٤مرج ُمـ اًمًٌٞمٚملم أو أطمدمه٤م سم٤معم٤مء اًمٓمٝمقر، وي٘مقم آؾمتجآؾمتٜمج٤مء

 اخل٤مرج ُمقوع اًمٕم٤مدة.

 : هق إزاًم٦م أصمر اخل٤مرج ُمـ اًمًٌٞمٚملم سم٠مطمج٤مر وٟمحقه٤م سمنموط ُمٕمرووم٦م. وآؾمتجامر

 طمٙمؿ آؾمتٜمج٤مء وآؾمتجامر:

 جي٥م آؾمتٜمج٤مء أو آؾمتجامر ًمٙمؾ ظم٤مرج إٓ اًمريح.

 ذوط ُم٤م يًتجٛمر سمف: -ج

 اًمٓمٝم٤مرة. -1

 ُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مُمٝمام.اإلسم٤مطم٦م ذم إطمج٤مر واًمقرق و -2

وإن شمٕمدى  .أن يٕمقد اعمحؾ قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف :شمٙمرر آؾمتجامر هبام )صمالصم٤ًم( وم٠ميمثر طمتك شمٜم٘مل، واإلٟم٘م٤مء هق -3

 اخل٤مرج ُمـ اًمًٌٞمٚملم ُمقوع اًمٕم٤مدة وضم٥م آؾمتٜمج٤مء سم٤معم٤مء اًمٓمٝمقر وٓ جُيِْزئ همػمه.

 :إؿمٞم٤مء اًمتل جيقز آؾمتجامر هب٤م -د

 إطمج٤مر اًمٓم٤مهرة. -1

 ويمؾ ـم٤مهر ُم٤ٌمح. ،رقواخلِ  ،قرق اخل٤مزم مم٤م جي٥م اطمؽماُمفاًم -2

 ُم٤م حيرم آؾمتجامر سمف: -هـ

 حيرم آؾمتجامر سم٤مًمٕمٔمؿ، واًمروث، واًمٓمٕم٤مم، ويمؾ حمؽمم.

                                                                                                                                                                             

 ( رواه اًمدارىمٓمٜمل .1)
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 قءـــــــــــــــــــــــــــاًمقو

 :ُمٕمٜمك اًمقوقء -أ

 : احلًـ واًمٜمٔم٤موم٦م.ًمٖمــ٦م

 ص٦م سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل ذقمٝم٤م اهلل.: اًمتٕمٌد هلل شمٕم٤ممم سمٖمًؾ أقمْم٤مء خمّمقوذقم٤مً 

 طمٙمٛمتف: -ب

قمروم٧م ومٞمام ؾمٌؼ أن اإلؾمالم يدقمق إمم اًمٓمٝم٤مرة، وىمد ضمٕمٚمٝم٤م ذـم٤ًم ًمّمح٦م اًمّمالة، وذًمؽ أن اًمقىمقف أُم٤مم اهلل 

ٟم٘مل  ،يتٓمٚم٥م أن يٜمٔمػ اإلٟم٤ًمن ضمًٛمف، وخيٚمص ٟمٗمًف ُمـ أوزاره٤م ومهقُمٝم٤م طمتك ي٘مػ ٟمٔمٞمػ اجلًؿ، ص٤مذم اًمذهـ

ء اًمتل ضم٤مء اًمنمع اإلؾمالُمل سمٖمًٚمٝم٤م قمٜمد أداء اًمّمالة يمٗمٞمؾ سمٓمٝم٤مرهت٤م وٟمٔم٤مومتٝم٤م إمم ًؾ هذه إقمْم٤ماًمٜمٗمس. وإن همَ 

 ضم٤مٟم٥م أن اًمقوقء يٜمِمط اجلًؿ قمغم اًمٕم٤ٌمدة.

 صٗم٦م اًمقوقء: -ج

قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أراد اًمقوقء أن يٜمقي اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدث، صمؿ يًٛمل، صمؿ يٖمًؾ يمٗمٞمف صمالصم٤ًم، صمؿ يتٛمْمٛمض 

ُمـ ُمٜم٤مسم٧م ؿمٕمر اًمرأس إمم ُم٤م اٟمحدر ُمـ اًمٚمحٞملم ـمقًٓ وُمـ إذن إمم إذن ويًتٜمِمؼ صمالصم٤ًم، صمؿ يٖمًؾ وضمٝمف صمالصم٤ًم 

قمرو٤ًم، صمؿ يٖمًؾ يمٚمت٤م يديف إمم اعمروم٘ملم صمالصم٤ًم سم٤مدئ٤ًم سم٤مًمٞمٛمٜمك، صمؿ يدظمؾ يمٚمت٤م يديف ذم اعم٤مء أو يْمٕمٝمام حت٧م )اًمّمٜمٌقر( 

أس ُمرة أظمرى، صمؿ يدظمؾ يده ذم اعم٤مء وجيري اعم٤مء قمٚمٞمٝمام ويٛمًح هبام رأؾمف ُمـ ُم٘مدُمتف إمم ىمٗم٤مه ويردمه٤م إمم ُم٘مدُم٦م اًمر

 ويٛمًح هبام أذٟمٞمف وؾمٓمٝمام سم٤ًٌمسمتٞمف وفم٤مهرمه٤م سم٢مهب٤مُمٞمف، صمؿ يٖمًؾ يمٚمت٤م رضمٚمٞمف إمم اًمٙمٕمٌلم صمالصم٤ًم.

 واضم٥م اًمقوقء: -د

 دم٥م اًمتًٛمٞم٦م ُمع اًمذيمر هل٤م قمٜمد سمدء اًمقوقء، وشمً٘مط ُمع اًمًٝمق.

 ومروض اًمقوقء: -هـ

 ومروض اًمقوقء ؾمت٦م هل:
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 ْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق.همًؾ اًمقضمف وُمٜمف اعم -1

 همًؾ اًمٞمديـ إمم اعمروم٘ملم. -2

 ُمًح مجٞمع اًمرأس، وُمٜمف إذٟم٤من. -3

 همًؾ اًمرضمٚملم إمم اًمٙمٕمٌلم. -4

 وهق أٓ ي٘مدم همًؾ قمْمق قمغم اًمذي ىمٌٚمف. .اًمؽمشمٞم٥م -5

 وهل أٓ ي١مظمر همًؾ قمْمق طمتك جيػ اًمذي ىمٌٚمف. .اعمقآة -6

 ؾمٜمـ اًمقوقء: -و

 أن أؿمؼ قمغم أُمتل ُٕمرهتؿ سم٤مًمًقاك ُمع يمؾ ووقء قمٜمد يمؾ ًمقٓ»: ^  : ًم٘مقل رؾمقل اهللاًمًقاك -1

 .(1)شصالة

 همًؾ اًمٙمٗملم صمالصم٤ًم ىمٌؾ اًمنموع ذم اًمْمقء إٓ أن يٙمقن ىم٤مئاًم ُمـ ٟمقم اًمٚمٞمؾ ومٞمج٥م همًٚمٝمام. -2

 اًمٌدء سم٤معمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق ىمٌؾ همًؾ اًمقضمف. -3

 همًؾ إقمْم٤مء صمالصم٤ًم صمالصم٤ًم إٓ اًمرأس ومال يٙمرر ُمًحف. -4

 ًمٚمحٞم٦م اًمٙمثٞمٗم٦م وإص٤مسمع.ختٚمٞمؾ ا -5

 ُمًح إذٟملم سمامء ضمديد همػم ُم٤مء اًمرأس. -6

وـمٝمقره وذم ؿم٠مٟمف  (2)يم٤من يٕمجٌف اًمتٞمٛمـ ذم شمٜمٕمٚمف وشمرضمٚمف»: ^  ٕن رؾمقل اهلل :شم٘مديؿ اعمٞم٤مُمـ قمغم اعمٞم٤مه -7

 .(3)شيمٚمف

أن ٓ إًمف إٓ  ))ُم٤م ُمٜمٙمؿ ُمـ أطمد يتقو٠م ومٞمًٌغ اًمقوقء صمؿ ي٘مقل: أؿمٝمداًمذيمر سمٕمده حلدي٨م قمٛمر ُمرومققم٤ًم:  -8

، (4)اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف: إٓ ومتح٧م ًمف أسمقاب اجلٜم٦م اًمثامٟمٞم٦م يدظمؾ ُمـ أهي٤م ؿم٤مء((

 .))اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜمل ُمـ اًمتقاسملم واضمٕمٚمٜمل ُمـ اعمتٓمٝمريـ((وقمٜمد اًمؽمُمذي زي٤مدة صحٞمح٦م: 

                                                                                                                                                                             

 ( رواه ُمًٚمؿ.1)

 (.1/269) شأي شمرضمٞمؾ ؿمٕمره وهق شمنحيف ودهٜمف»( ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح: 2)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.3)

 ( رواه ُمًٚمؿ.4)
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 ٟمقاىمض اًمقوقء: -ز

قوقء وم٢من ووقءك صحٞمح ُم٤م مل يٓمرأ قمٚمٞمف ٟم٤مىمض ُمـ ٟمقاىمض إذا شمقو٠مت قمغم اًمٜمحق اًمذي ُمر سمؽ ذم صٗم٦م اًم

 اًمقوقء، وهل:

 اخل٤مرج ُمـ اًمًٌٞمٚملم قمغم يمؾ طم٤مل. -1

 زوال اًمٕم٘مؾ سمٜمقم أو إهمامء أو ضمٜمقن أو همػم ذًمؽ. -2

 ُمس أطمد اًمٗمرضملم سم٤مًمٞمد ُمـ همػم طم٤مئؾ. -3

 أيمؾ حلؿ اإلسمؾ. -4

 اًمردة قمـ اإلؾمالم. -5

 د اًمّمالة أو ُمس اعمّمحػ أو اًمٓمقاف وضم٥م قمٚمٞمف إقم٤مدة اًمقوقء.ه سم٠مطمد هذه اًمٜمقاىمض وأراءومٛمـ سمٓمؾ ووق

 طمٙمؿ ُمـ ؿمؽ ذم اًمٓمٝم٤مرة أو احلدث: -ح

 ومٝمق ـم٤مهر. .ذم احلدث ؽُمـ شمٞم٘مـ اًمٓمٝم٤مرة وؿم

 ومٝمق حمدث. .وُمـ شمٞم٘مـ احلدث وؿمؽ ذم اًمٓمٝم٤مرة



  

254 

 اًمٗمّمؾ اًمراسمع

 اعمًح قمغم اخلٗملم وُم٤م ذم طمٙمٛمٝمام

 ُمٕمٜمك اخلٗملم: -أ

 ُمـ اجلٚمقد، ويٚمحؼ هب٤م ُم٤م يٚمٌس قمٚمٞمٝمام ُمـ اًم٘مٓمـ واًمّمقف وهمػممه٤م. : ُم٤م يٚمٌس قمغم اًمرضمؾاخلٗم٤من

واشمٗمؼ قمغم هذا أهؾ اًمًٜم٦م، ومل خي٤مًمػ  ،ذم اعمًح قمغم اخلٗملم وُم٤م يٚمحؼ هب٤م^  وىمد شمقاشمرت إطم٤مدي٨م قمـ اًمٜمٌل

 ذم ذًمؽ إٓ سمٕمض اعمٌتدقم٦م.

 ذوط اعمًح قمغم اخلٗملم وُم٤م ؿم٤مهبٝمام: -ب

 هبٝمام إٓ سمنموط وهل:ٓ جيقز اعمًح قمغم اخلٗملم وُم٤م ؿم٤م

 ًمًٌٝمام قمغم ـمٝم٤مرة يم٤مُمٚم٦م. -1

 أن يًؽما اعمحؾ اعمٗمروض همًٚمف، ويٕمٗمك قمـ اخلروق اًمتل ٓ خترضمف قمـ ُمًٛمك اخلػ. -2

 أن يٙمقٟم٤م ُم٤ٌمطملم، ومال جيقز اعمًح قمغم اعمٖمّمقب واعمحرم. -3

 أن يٙمقٟم٤م ـم٤مهريـ قمٞمٜم٤ًم، سمحٞم٨م ٓ يٙمقٟم٤من ُمـ ضمٚمقد ٟمج٦ًم أو أي رء ٟمجس. -4

 ٙمقن ذًمؽ ذم اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدث إصٖمر.أن ي -5

 أن يٙمقن اعمًح ذم اعمدة اعمحددة. -6

 صٗم٦م اعمًح: -ج

ُمـ أراد أن يٛمًح قمغم ظمٗملم أو ضمقرسملم أو ضمٌػمة أدظمؾ يديف ذم اعم٤مء اًمذي يتقو٠م ُمٜمف قمٜمدُم٤م يّمؾ شمرشمٞم٥م 

 اًمقوقء إمم ذًمؽ اًمٕمْمق وُمًح أيمثر أقمغم اخلػ.

 ُمدة اعمًح: -د

وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م ًمٚمٛم٘مٞمؿ يقم وًمٞمٚم٦م، وًمٚمٛم٤ًمومر صمالصم٦م أي٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م، وذًمؽ اسمتداء ُمـ اعمًح  ُمدة اعمًح قمغم اجلقارب

 إول سمٕمد احلدث.
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 ُمٌٓمالت اعمًح: -هـ

 .(1)يٌٓمؾ اعمًح قمغم ُم٤م جيقز اعمًح قمٚمٞمف سمخٚمٕمف سمٕمد ـمٝم٤مرة ُمًح، وسم٤مٟمتٝم٤مء اعمدة اعمحددة

 اًمٗمرق سملم اعمًح قمغم اخلػ واعمًح قمغم اجلٌػمة: -و

 ػمةـــــــاجلٌ ػــــــاخل

 يِمؽمط ذم اعمًح أن شمٙمقن سم٘مدر احل٤مضم٦م ٓ يِمؽمط ذم اعمًح أن يٙمقن سم٘مد ر احل٤مضم٦م

 يٛمًح قمٚمٞمٝم٤م ذم احلدث إصٖمر وإيمؼم ٓ يٛمًح قمٚمٞمف إٓ ذم احلدث إصٖمر

 يٛمًح قمٚمٞمٝم٤م يم٤مُمٚم٦م يٛمًح قمغم أقماله

 ٤م أو خيٚمٕمٝم٤مًمٞمس هل٤م ُمدة حمددة سمؾ يًتٛمر طمتك يؼمأ ُم٤م حتتٝم ًمف ُمدة حمددة ًمٚمٛمًح

 ٓ يِمؽمط ًمًٌٝم٤م قمغم ـمٝم٤مرة يِمؽمط ًمًٌف قمغم ـمٝم٤مرة

                                                                                                                                                                             

 ( ٓ يٚمزم ُمـ اٟمتٝم٤مء ُمدة اعمًح اٟمت٘م٤مض اًمقوقء ُم٤م دام مل حيدث، وإٟمام شمٜمتٝمل ُمدة اعمًح.1)
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 اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس

 ؾــــــــــــــــــــــــــــاًمٖمً

 شمٕمريٗمف: -أ

 : اؾمؿ ًمالهمت٤ًمل ومٝمق ظمالف اًمقوقء.ًمٖم٦م

 : شمٕمٛمٞمؿ اًمٌدن سم٤معم٤مء سمٜمٞم٦م اًمتٓمٝمر.اصٓمالطم٤مً 

 ُمقضم٤ٌمت اًمٖمًؾ: -ب

 جي٥م اًمٖمًؾ سم٠مطمد إُمقر اًمت٤مًمٞم٦م:

 ل دوم٘م٤ًم سمٚمذة سم٤مطمتالم أو همػمه.ظمروج اعمٜم -1

 إذا ضم٤مُمع اًمرضمؾ اُمرأشمف وضم٥م اًمٖمًؾ قمٚمٞمٝمام مجٞمٕم٤ًم. -2

 ظمروج دم احلٞمض أو اًمٜمٗم٤مس. -3

 صٗم٦م اًمٖمًؾ: -ج

 وهل قمغم صٗمتلم: 

 : وهل أن يٕمٛمؿ مجٞمع سمدٟمف ُم٤م فمٝمر ُمٜمف وُم٤م يم٤من هم٤مئرًا سم٤معم٤مء.جمزأة -أ

صمؿ خيٚمؾ  ،صمؿ يتقو٠م ووقءًا يم٤مُمالً  ،يٖمًؾ ومرضمف صمؿ ،ويٖمًؾ يمٗمٞمف صمالصم٤مً  ،: وهق أن يٜمقي صمؿ يًٛمليم٤مُمٚم٦م -ب

صمؿ يٗمٞمض اعم٤مء قمغم  ،صمؿ يٖمًؾ ؿم٘مف إيٛمـ صمؿ ؿم٘مف إين ،رأؾمف سم٤معم٤مء، وم٢مذا فمـ أٟمف أرواه أوم٤مض قمٚمٞمف صمالث ُمرات

 ؾم٤مئر ضمًده.

 هم٤ًمل اعمًتح٦ٌم:آ -د

 هٜم٤مك أهم٤ًمل ُمًتح٦ٌم وًمٞم٧ًم واضم٦ٌم ُمثؾ:

 ًقف وقمٜمد اإلطمرام سمح٩م أو قمٛمرة.همًؾ يقم اجلٛمٕم٦م ويقم اًمٕمٞمد وآؾمتً٘م٤مء واًمٙم
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 اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس

 ؿتٞمٛماًم

وُمـ ذًمؽ اًمٞمن أن اهلل ضمٕمؾ اًمؽماب اًمٓم٤مهر سمدياًل  ،ظمّم٧م سم٤مًمٞمن ورومع اعمِم٘م٦م قمـ اعمًٚمٛملم^  ذيٕم٦م حمٛمد

 قمـ اعم٤مء.

ـَ اًْمَٖم٤مِئِط أَ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٤مَء وَمَٚمْؿ دَمُِدوا َُم٤مًء ))َوإِْن يُمٜمُْتْؿ َُمْرَى َأْو قَمغَم ؾَمَٗمٍر َأْو ضَم٤مَء َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْؿ ُِم ًَ ُتُؿ اًمٜمر ًْ ْو َُٓم

ُحقا سمُِقضُمقِهُٙمْؿ َوَأْيِديُٙمْؿ ُِمٜمُْف َُم٤م ُيِريُد اهللَُّ ًمِٞمَْجَٕمَؾ قَمَٚمْٞمٙمُ  ًَ ٤ًٌم وَم٤مُْم ُٛمقا َصِٕمٞمًدا ـَمٞمر َريُمْؿ  ؿْ وَمَتَٞمٛمَّ ـْ ُيِريُد ًمُِٞمَٓمٝمر ـْ طَمَرٍج َوًَمِٙم ُِم

 .(1)ْؿ شَمِْمُٙمُروَن((َوًمُِٞمتِؿَّ ٟمِْٕمَٛمَتُف قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ًَمَٕمٚمَّٙمُ 

 .(2)))ضمٕمٚم٧م زم إرض ُمًجدًا وـمٝمقرًا، وم٠ميام رضمؾ ُمـ أُمتل أدريمتف اًمّمالة ومٚمٞمّمؾ((: ^  وىم٤مل رؾمقل اهلل

 شمٕمريػ اًمتٞمٛمؿ: -أ

 : اًم٘مّمد.ًمٖم٦م

 : اًمتٕمٌد هلل سم٘مّمد اًمّمٕمٞمد اًمٓمٞم٥م عمًح اًمقضمف واًمٞمديـ سمف قمغم وضمف خمّمقص.ذقم٤مً 

 ُمتك ي٤ٌمح اًمتٞمٛمؿ: -ب

  ٤مٓت اًمت٤مًمٞم٦م:ي٤ٌمح اًمتٞمٛمؿ ذم احل

 إذا قمدم اعم٤مء. -1

إذا ظم٤مف سم٤مؾمتٕمامًمف أو ـمٚمٌف ضر سمدٟمف أو رومٞم٘مف أو حم٤مرُمف أو ُم٤مًمف، وم٢مذا طم٤من وىم٧م اًمٗمريْم٦م أو أسمٞمح٧م  -2

اًمّمالة اًمٜم٤مومٚم٦م، ويم٤من ًمديف ُم٤مٟمع ُمـ اعمقاٟمع اًم٤ًمسم٘م٦م شمٞمٛمؿ وصغم ومل يٕمد، وجيزئف اًمتٞمٛمؿ ذم احلدث إصٖمر وإيمؼم إذا 

  ٟمقامه٤م ُمٕم٤ًم.

  صٗمتف: -ج

صمؿ ييب سمٞمديف إرض ضسم٦م واطمدة ُمٗمرضمتل إص٤مسمع، ويٛمًح وضمٝمف سم٤ٌمـمٜمٝمام ويمٗمٞمف  ،أن يٜمقي صمؿ يًٛمل

                                                                                                                                                                             

 .6ئدة آي٦م: ( ؾمقرة اعم٤م1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.2)
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  سمراطمتٞمف.

  ذوـمف: -د

  اًمٜمٞم٦م. -1

  شمٕمذر اؾمتٕمامل اعم٤مء ًمٕمدُمف أو ظمقف اًمير سم٤مؾمتٕمامًمف. -2

  أن يٙمقن اًمؽماب ـمٝمقرًا ُم٤ٌمطم٤ًم وهمػم حمؽمق. -3

 ُمٌٓمالشمف: -هـ

 ُمع اًم٘مدرة قمغم اؾمتٕمامًمف.وضمقد اعم٤مء  -1

  وسمٛمقضم٤ٌمت اًمٖمًؾ إن يم٤من قمـ طمدث أيمؼم. ،ُمٌٓمالت اًمقوقء إن يم٤من اًمتٞمٛمؿ قمـ طمدث أصٖمر -2
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 اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمع

 خم٤مًمٗم٤مت ذم اًمقوقء واًمٓمٝم٤مرة

  اًمدقم٤مء قمٜمد همًؾ أقمْم٤مء اًمقوقء، ومل يث٧ٌم ذم هذا رء إٓ قمٜمد آٟمتٝم٤مء ُمـ اًمقوقء. -1

  اإلهاف ذم اعم٤مء. -2

 يمامل اًمقوقء.قمدم إ -3

 ُمًح اًمرىم٦ٌم ذم اًمقوقء. -4

  سمد ُمـ همًؾ اًمٗمرج ىمٌؾ يمؾ ووقء وًمق مل حيدث.اقمت٘م٤مد سمٕمض اًمٜم٤مس أٟمف ٓ -5

 ،قمدم إيمامل همًؾ اًمٞمديـ، طمٞم٨م أن سمٕمض اًمٜم٤مس يٌدأ ذم همًؾ اًمٞمديـ ُمـ أـمراف اًمذراع وٓ يٖمًؾ اًمٙمٗملم -6

  دون اعمرومؼ. وسمٕمض اًمٜم٤مس ظم٤مص٦م ذم اًمِمت٤مء إذا يم٤مٟم٧م اًمثٞم٤مب ُمتٕمددة يٖمًؾ ُم٤م

 قمدم إزاًم٦م ُم٤م يٛمٜمع وصقل اعم٤مء إمم أضمزاء اإلٟم٤ًمن ُمثؾ اًمّمٌغ واعمٜم٤ميمػم وُمزيؾ إطمرف إسمٞمض. -7

اقمت٘م٤مد سمٕمض اًمٜم٤مس أن اعمًح قمغم اخلٗملم ٓ يٙمقن إٓ ذم ومّمؾ اًمِمت٤مء، واًمّمقاب أن يٙمقن ذم يمؾ زُم٤من  -8

 ًمٕمٛمقم إدًم٦م.

 س أو سمٕمْمف.قمدم ُمًح مجٞمع اًمرأس وآيمتٗم٤مء سمٛم٘مدُم٦م اًمرأ -9
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 اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م

 الةـــــــــــــــــاًمّم

 

 اًمٗمّمؾ إول: اًمّمالة ُمٕمٜم٤مه٤م وومْمٚمٝم٤م وطمٙمٛمٝم٤م.

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: ذوط اًمّمالة وآداب اعمٌم إًمٞمٝم٤م.

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: صٗم٦م اًمّمالة وخم٤مًمٗم٤مهت٤م واًمذيمر سمٕمده٤م.

 اًمٗمّمؾ اًمراسمع: صالة اًمتٓمقع واجلامقم٦م وأهؾ إقمذار.

 اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ وآؾمتً٘م٤مء واًمٙمًقف. اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس: صالة

 اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس: اجلٜم٤مئز.
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 اًمٗمّمؾ إول

 اًمّمالة ُمٕمٜم٤مه٤م وومْمٚمٝم٤م وطمٙمٛمٝم٤م

 شمٕمريػ اًمّمالة: -أ

 : اًمدقم٤مء.ًمٖم٦م

 : اًمتٕمٌد هلل شمٕم٤ممم سم٠مىمقال وأومٕم٤مل خمّمقص٦م شمٗمتتح سم٤مًمتٙمٌػم وختتتؿ سم٤مًمتًٚمٞمؿ.ذقم٤مً 

 ومْمؾ اًمّمالة: -ب

الىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   َواعمُْٜمَْٙمِر َوًَمِذيْمُر اهللَِّ َأيْمؼَمُ َواهللَُّ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م شَمّْمٜمَُٕمقَن(())إِنَّ اًمّمَّ
ِ
ـِ اًْمَٗمْحَِم٤مء  .(1)َة شَمٜمَْٝمك قَم

أرأيتؿ ًمق أن هنرًا سم٤ٌمب أطمديمؿ يٖمتًؾ ُمٜمف يمؾ يقم »ي٘مقل: ^  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل وقمـ أيب هريرة 

رء. ىم٤مل: ومذًمؽ ُمثؾ اًمّمٚمقات اخلٛمس يٛمحق اهلل هبـ  مخس ُمرات هؾ يٌ٘مك ُمـ درٟمف رء؟ ىم٤مًمقا: ٓ يٌ٘مك ُمـ درٟمف

 .(2)شاخلٓم٤مي٤م

أول ُم٤م حي٤مؾم٥م اًمٜم٤مس سمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ أقمامهلؿ اًمّمالة، ي٘مقل رسمٜم٤م قمز وضمؾ عمالئٙمتف وهق أقمٚمؿ: »: ^  وىم٤مل

ٟمٔمروا هؾ اٟمٔمروا ذم صالة قمٌدي أمتٝم٤م أم ٟم٘مّمٝم٤م؟ وم٢من يم٤مٟم٧م شم٤مُم٦م يمت٧ٌم ًمف شم٤مُم٦م، وإن يم٤من اٟمت٘مص ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم، ىم٤مل: ا

 .(3)شًمٕمٌدي ُمـ شمٓمقع؟ وم٢من يم٤من ًمف شمٓمقع، ىم٤مل: أمتقا ًمٕمٌدي ومريْمتف، صمؿ شم١مظمذ إقمامل قمغم ذايمؿ

. وذم (4)ششم٠ميمؾ اًمٜم٤مر اسمـ آدم إٓ أصمر اًمًجقد طمرم اهلل قمز وضمؾ قمغم اًمٜم٤مر أن شم٠ميمؾ أصمر اًمًجقد»: ^  وىم٤مل

، وذم (5)ش هب٤م درضم٦م، وطمط هب٤م قمٜمؽ ظمٓمٞمئ٦مقمٚمٞمؽ سمٙمثرة اًمًجقد، وم٢مٟمؽ ٓ شمًجد هلل ؾمجدة إٓ رومٕمؽ اهلل»احلدي٨م: 

 .(6)شإن اًمٕمٌد إذا ىم٤مم يّمكم أيت سمذٟمقسمف يمٚمٝم٤م ومقوٕم٧م قمغم رأؾمف وقم٤مشم٘مٞمف، ومٙمٚمام ريمع أو ؾمجد شم٤ًمىمٓم٧م قمٜمف»احلدي٨م: 

                                                                                                                                                                             

 .45( ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت آي٦م: 1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.2)

 ( رواه أسمق داود.3)

 ( رواه اسمـ ُم٤مضمف.4)

 ( رواه ُمًٚمؿ.5)

 ( رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم.6)
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 ُمٜمزًم٦م اًمّمالة ذم اإلؾمالم: -ج

 قمغم إُم٦م اًمّمالة هل اًمريمـ اًمث٤مين ُمـ أريم٤من اإلؾمالم اخلٛم٦ًم، ومٝمل اًمتل شمكم اًمِمٝم٤مدشملم، وىمد ومروٝمام اهلل

 إمم اًمًامء.^  اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٌٕمث٦م طملم قمرج سم٤مًمرؾمقل

 طمٙمؿ اًمّمالة: -د

 وهل واضم٦ٌم قمغم يمؾ ُمًٚمؿ سم٤مًمغ قم٤مىمؾ ذيمر أو أٟمثك طمر أو قمٌد.

وُمـ ضمحد وضمقهب٤م جلٝمٚمف سم٠ممهٞمتٝم٤م ذم اإلؾمالم قمرف ذًمؽ، وُمـ ضمحد وضمقهب٤م قمٜم٤مدًا يمٗمر وإن صغم، وُمـ شمريمٝم٤م 

سملم اًمرضمؾ وسملم اًمنمك واًمٙمٗمر »: ^   اؾمتتٞم٥م صمالصم٤ًم، وم٢من شم٤مب وإٓ ىمتؾ يم٤مومرًا ُمرشمدًا، ىم٤مل رؾمقل اهللهت٤موٟم٤ًم أو يمًالً 

، وىم٤مل اًمت٤مسمٕمل (2)شاًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ اًمّمالة، ومٛمـ شمريمٝم٤م وم٘مد يمٗمر»: ^  ، وىم٤مل رؾمقل اهلل(1)ششمرك اًمّمالة

ٓ يرون ؿمٞمئ٤ًم ُمـ إقمامل شمريمف يمٗمر ^  ٤مب اًمٜمٌليم٤من أصح»: ^  اجلٚمٞمؾ قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ قمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل

 .(3)شهمػم اًمّمالة

 ُم٤م يؽمشم٥م قمغم شمرك اًمّمالة: -هـ

: ٓ يّمح أن ُيَزوج، وم٢من قم٘مد ًمف وهق ٓ يّمكم وم٤مًمٜمٙم٤مح سم٤مـمؾ وٓ حتؾ ًمف اًمزوضم٦م سمف، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم قمـ أوًٓ 

َـّ اعمٝم٤مضمرات:  َـّ ُُم١ْمُِمٜم٤َمٍت وَمال شَمْرضِمُٕمقُه (())وَم٢مِْن قَمِٚمْٛمُتٛمقُه َـّ َـّ طِمؾٌّ هَلُْؿ َوٓ ُهْؿ حَيِٚمهقَن هَلُ ٤مِر ٓ ُه  .(4)إمَِم اًْمُٙمٗمَّ

: إذا ذسمح شم٤مرك اًمّمالة ٓ شم١ميمؾ ذسمٞمحتف ٕهن٤م طمرام، وًمق ذسمح هيقدي أو ٟمٍماين ومذسمٞمحتف حيؾ ًمٜم٤م أن ٟم٠ميمٚمٝم٤م، صم٤مٟمٞم٤مً 

 ذسمحف أظم٨ٌم ُمـ ذسمح اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى. -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-ومٞمٙمقن 

يُمقَن َٟمَجٌس وَمال َيْ٘مَرسُمقا ن يدظمؾ ُمٙم٦م أو طمدود طمرُمٝم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: : ٓ حيؾ ًمف أصم٤مًمث٤مً  اَم اعمنُْْمِ ـَ آَُمٜمُقا إِٟمَّ ِذي ٤َم اًمَّ ))َي٤م َأهيه

ِجَد احْلََراَم سَمْٕمَد قَم٤مُِمِٝمْؿ َهَذا(( ًْ   .(5)اعمَْ

ّمكم واسمـ قمؿ ًمف : أٟمف ًمق ُم٤مت أطمد ممـ يرصمف ومال طمؼ ًمف ذم اعمػماث، ومٚمق ُم٤مت رضمؾ ُمًٚمؿ قمـ اسمـ ًمف ٓ يراسمٕم٤مً 

ٓ يرث اعمًٚمؿ اًمٙم٤مومر وٓ اًمٙم٤مومر »ذم طمدي٨م أؾم٤مُم٦م: ^  ًم٘مقل اًمٜمٌل :)قم٤مص٥م(، وم٢من اًمذي يرصمف هق اسمـ قمٛمف دون اسمٜمف

                                                                                                                                                                             

 ( رواه ُمًٚمؿ.1)

 ( رواه اًمؽمُمذي.2)

 ( رواه اًمؽمُمذي.3)

 .11( ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م آي٦م: 4)

 .28( ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م: 5)
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 ، وهذا ُمث٤مل يٜمٓمٌؼ قمغم مجٞمع اًمقرصم٦م.(1)شاعمًٚمؿ

ًمّمحراء : أٟمف إذا ُم٤مت ٓ يٖمًؾ وٓ يٙمٗمـ وٓ يّمغم قمٚمٞمف وٓ يدومـ ُمع اعمًٚمٛملم، وإٟمام خيرج سمف إمم اظم٤مُم٤ًمً 

وقمغم هذا ومال حيؾ ٕطمد ُم٤مت قمٜمده ُمٞم٧م وهق يٕمٚمؿ أٟمف ٓ يّمكم أن ي٘مدُمف  :وحيٗمر ًمف ويدومـ سمثٞم٤مسمف، ٕٟمف ٓ طمرُم٦م ًمف

 ًمٚمٛمًٚمٛملم يّمٚمقن قمٚمٞمف.

وٓ يدظمؾ  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل-: أٟمف حينم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمع ومرقمقن وه٤مُم٤من وىم٤مرون وأيب سمـ ظمٚمػ، أئٛم٦م اًمٙمٗمر ؾم٤مدؾم٤مً 

ـَ أهٚمف أن يدقمق ًمف سم٤مًمرمح٦م واعمٖمٗمرة، ٕٟمف يم٤مومر ٓ يًتح٘مٝم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  وٓ حيؾ ٕطمد ُمـ ،اجلٜم٦م ِذي ِلر َواًمَّ ))َُم٤م يَم٤مَن ًمِٚمٜمٌَّ

ُْؿ َأْصَح٤م َ هَلُْؿ َأهنَّ ٌَلمَّ ـْ سَمْٕمِد َُم٤م شَم يِملَم َوًَمْق يَم٤مُٟمقا ُأْوزِم ىُمْرسَمك ُِم تَْٖمِٗمُروا ًمِْٚمُٛمنْمِ ًْ  .(2)ُب اجْلَِحٞمِؿ((آَُمٜمُقا َأْن َي

 شم٠مظمػم اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م: طمٙمؿ -و

الَة يَم٤مَٟم٧ْم قَمغَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم يِمَت٤مسًم٤م َُمْقىُمقشًم٤م((حيرم شم٠مظمػم اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ، ويًتثٜمك ُمـ (3)))إِنَّ اًمّمَّ

 ذًمؽ ُمـ يم٤من ُم٤ًمومرًا يريد اجلٛمع سملم اًمّمالشملم.

 أصمره٤م ذم طمٞم٤مة اًمٗمرد واجلامقم٦م: -ز

 ٕم٤ميص.اًمّمالة شمٌٕمد اًمٗمرد قمـ ومٕمؾ اعم -1

الِة((شم٘مقي روطمف قمغم ُمقاضمٝم٦م إطمداث، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -2 ؼْمِ َواًمّمَّ  .(4)))َواؾْمَتِٕمٞمٜمُقا سم٤ِمًمّمَّ

 دمٕمٚمف دائؿ اًمّمٚم٦م سمرسمف، ومٝمل إذًا راطم٦م اعمًٚمؿ وقمقٟمف. -3

ذًمؽ أن اضمتامقم٤مهتؿ اعمٜمٔمٛم٦م ٕدائٝم٤م مخس  :ق٤مدهن٤م شمٜمنم سملم مج٤مقم٤مت اعمًٚمٛملم إًمٗم٦م واعمح٦ٌم واإلظم٤مء اًمّمإ -4

ات ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م هل اًمٓمري٘م٦م اعمثغم جلٛمع اًم٘مٚمقب، وشمقطمٞمد يمٚمٛمتٝمؿ، ومٞمٕمز ضم٤مٟمٌٝمؿ، وشم٘مقى ؿمقيمتٝمؿ، وإن ادم٤مه ُمر

 اًم٘مٚمقب اعمًٚمٛم٦م ووىمقومٝم٤م ؾمقي٤ًم ٕداء قم٤ٌمدة واطمدة عمٕمٌقد واطمد يمٗمٞمؾ سمّمٗم٤مء اًمٜمٗمقس وشم٘م٤مرب إومئدة.

 قومٝمؿ اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم، اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم.وم٤مًمٜم٤مس ؾمقاؾمٞم٦م ذم وىم ،شمزيؾ اًمٗمقارق سملم اًمٜم٤مس واًمٓمٌ٘مٞم٦م يمذًمؽ -5

                                                                                                                                                                             

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)

 .113( ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م: 2)

 .113( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م: 3)

 .45( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: 4)
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 ذوط اًمّمالة وآداب اعمٌم إًمٞمٝم٤م

 :أوًٓ: ذوط اًمّمالة

 اًمنمط إول: اًمٓمٝم٤مرة:

وإزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م ُمـ اًمٌدن واًمثقب واًمٌ٘مٕم٦م اًمتل يّمكم ومٞمٝم٤م ُمع اًمذيمر واًم٘مدرة، ومٞمج٥م  ،وهل رومع احلدث ُمٓمٚم٘م٤مً 

ضمًٛمف ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م إن يم٤من سمف ٟمج٤مؾم٦م، وأن يتقو٠م إن يم٤من حمدصم٤ًم، وأن يٚمٌس صمقسم٤ًم قمغم اعمًٚمؿ إذا أراد اًمّمالة أن يٓمٝمر 

 .(1)شٓ ي٘مٌؾ اهلل صالة أطمديمؿ إذا أطمدث طمتك يتقو٠م»^:  ـم٤مهرًا، وأن يّمكم ذم ُمٙم٤من ـم٤مهر، ىم٤مل رؾمقل اهلل

، (3)قمٓم٤من اإلسمؾ، أو أ(2)أو احلامم -همػم اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م-وإرض يمٚمٝم٤م ُمًجد شمّمح اًمّمالة ومٞمٝم٤م إٓ اعم٘مؼمة 

))ضمٕمٚم٧م زم إرض ُمًجدًا وـمٝمقرًا، وم٠ميام رضمؾ ُمـ أُمتل ^:  ، ىم٤مل رؾمقل اهلل(5)، أو ىم٤مرقم٦م اًمٓمريؼ(4)أو احلش

 .(6)أدريمتف اًمّمالة ومٚمٞمّمؾ((

ٕن يمراه٦م  :هق أطمؼ سم٤مًمٙمراه٦م ُمـ اًمّمالة ذم احلامم»وشمٙمره اًمّمالة ذم ُمٙم٤من ومٞمف شمّم٤موير، ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

وهق اًمّمحٞمح، وأُم٤م حمؾ اًمّمقر ومٛمٔمٜم٦م اًمنمك،  .ُمٔمٜم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م، وإُم٤م ًمٙمقٟمف سمٞم٧م اًمِمٞمٓم٤من فامم إُم٤م ًمٙمقٟماًمّمالة ذم احل

 .شوهم٤مًم٥م ذك إُمؿ يم٤من ُمـ ضمٝم٦م اًمّمقر واًم٘مٌقر

 اًمنمط اًمث٤مين: دظمقل اًمقىم٧م:

شمٕم٤ممم: ٓ شمّمح اًمّمالة ىمٌؾ دظمقل وىمتٝم٤م، وٓ جيقز شم٠مظمػم اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م إٓ عمريد اجلٛمع سملم اًمّمالشملم، ىم٤مل 

الَة يَم٤مَٟم٧ْم قَمغَم اعم١ُْْمُِمٜملَِم يِمَت٤مسًم٤م َُمْقىُمقشًم٤م((  أي ُمٗمروو٦م ذم أوىم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م. (7)))إِنَّ اًمّمَّ

                                                                                                                                                                             

 ( رواه اًمِمٞمخ٤من.1)

 .اعمٖمتًؾ اعمٕمروف( 2)

 .ُم٤م شم٘مٞمؿ ومٞمف اإلسمؾ وشم٠موي إًمٞمف( 3)

 .احلش هق اعمرطم٤مض ويٙمٜمك سمف قمـ ُمقوع اًمٕمذرة وهق سمْمؿ احل٤مء وومتحٝم٤م( 4)

 .ُم٤م يمثر ؾمٚمقك اًمٜم٤مس سمفأي حمؾ ىمرع إىمدام وهق ( 5)

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 6)

 .113( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م: 7)



  

265 

ُمـ ُمّمػم فمؾ  :ووىم٧م صالة اًمٕمٍم .ُمـ زوال اًمِمٛمس إمم أن يّمػم فمؾ يمؾ رء ُمثٚمف :ووىم٧م صالة اًمٔمٝمر

اًمقىم٧م آظمتٞم٤مري ًمّمالة اًمٕمٍم، ووىم٧م  يمؾ رء ُمثٚمف إمم اصٗمرار اًمِمٛمس قمغم اًمّمحٞمح ُمـ ىمقزم اًمٕمٚمامء، وهذا هق

ُمـ ُمٖمٞم٥م  :ووىم٧م اًمٕمِم٤مء .ُمـ همروب اًمِمٛمس إمم ُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ إمحر :ووىم٧م اعمٖمرب .اًميورة إمم همروب اًمِمٛمس

ُمـ ـمٚمقع اًمٌٞم٤مض اعمٕمؽمض  :ووىم٧م اًمٗمجر .اًمِمٗمؼ إمحر إمم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ، وشم٠مظمػمه٤م إمم صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ أومْمؾ إن ؾمٝمؾ

 ُمـ اًمنمق إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس.

 نمط اًمث٤مًم٨م: ؾمؽم اًمٕمقرة:اًم

أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم وم٤ًمد صالة ُمـ صغم قم٤مري٤ًم وهق ي٘مدر قمغم ؾمؽم قمقرشمف، وطمد قمقرة اًمرضمؾ ُمـ اًمنة إمم 

اًمريم٦ٌم، واعمرأة يمٚمٝم٤م قمقرة ذم اًمّمالة إٓ وضمٝمٝم٤م ويمٗمٞمٝم٤م ُم٤م مل شمٙمـ سمحية أضم٤مٟم٥م، ويِمؽمط أيْم٤ًم ؾمؽم أطمد اًمٕم٤مشم٘ملم، 

شم٘ملم وُم٤م قمدا سملم اًمنة واًمريم٦ٌم، وم٢من إومْمؾ اًمًؽم عم٤م اقمت٤مد اًمٜم٤مس ؾمؽمه قمٜمد وُمع ضمقاز إفمٝم٤مر ُم٤م قمدا أطمد اًمٕم٤م

ٕٟمف  :ٕن اهلل أومم سم٤مًمًؽم ُمـ اعمخٚمقىملم، ويِمؽمط ذم اًمثقب اًم٤ًمشمر أٓ يّمػ اًمٌنمة :اخلروج ُمـ سمٞمقهتؿ عمالىم٤مة اًمٜم٤مس

 إن وصٗمٝم٤م مل جيزئ ٕن اًمًؽم ٓ حيّمؾ سمدون ذًمؽ.

 ٚم٦م:اًمنمط اًمراسمع: اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌ

ِجِد احْلَ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًْ ٌَْٚم٦ًم شَمْرَو٤مَه٤م وَمَقلر َوضْمَٝمَؽ ؿَمْٓمَر اعمَْ َٞمٜمََّؽ ىِم  وَمَٚمٜمَُقًمر
ِ
اَمء ًَّ َراِم َوطَمْٞم٨ُم ))ىَمْد َٟمَرى شَمَ٘مٚمه٥َم َوضْمِٝمَؽ ذِم اًم

قا ُوضُمقَهُٙمْؿ ؿَمْٓمَرُه((  .(1)َُم٤م يُمٜمُتْؿ وَمَقًمه

اؾمت٘مٌؾ قمٞمٜمٝم٤م، وُمـ يم٤من سمٕمٞمدًا ُمٜمٝم٤م حترى ضمٝمتٝم٤م إٓ ومٛمـ يم٤من يِم٤مهد اًمٙمٕم٦ٌم  ،وجي٥م قمغم اعمّمكم حتري اًم٘مٌٚم٦م

 صالة اًمٜم٤مومٚم٦م قمغم اًمراطمٚم٦م ًمٚمٛم٤ًمومر وم٢مٟمف يّمكم طمٞم٨م يم٤من وضمٝمف ؾمقاء يم٤من ذم اًمؼم أو اجلق أو اًمٌحر.

وإن ظمٗمٞم٧م قمٚمٞمف اًم٘مٌٚم٦م وهق ذم اًمًٗمر اضمتٝمد، وٓ إقم٤مدة قمٚمٞمف إن أظمٓم٠م، أُم٤م ذم احلي ومٞم٠ًمل قمٜمٝم٤م ُمـ يٕمرومٝم٤م، 

َّٓ ُوؾْمَٕمَٝم٤م((٘م٤ٌمل ؾم٘مط قمٜمف ًم٘مقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: وُمـ قمجز قمـ آؾمت ٤م إِ ًً  . (2)))ٓ ُيَٙمٚمرُػ اهللَُّ َٟمْٗم

 اًمنمط اخل٤مُمس: اًمٜمٞم٦م:

قمٛمؾ ٓ  ؾهب٤م سمدقم٦م، ويم (3)جي٥م قمغم اعمّمكم أن يٜمقي صالة سمٕمٞمٜمٝم٤م قمٜمد اًمنموع ومٞمٝم٤م، وحمؾ اًمٜمٞم٦م اًم٘مٚم٥م، واًمتٚمٗمظ

                                                                                                                                                                             

 .144( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: 1)

 .286( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: 2)

 ( يم٠من ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ إين ٟمقي٧م أن أصكم اًمٔمٝمر أرسمع ريمٕم٤مت، ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة.3)
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 .(1)قمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت، وإٟمام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى(())إٟمام إ: ^ ي٘مؽمن سمٜمٞم٦م ٓ يّمح، ىم٤مل رؾمقل اهلل

 وشمنمع اًمٜمٞم٦م ًمٚمّمالة قمٜمد شمٙمٌػمة اإلطمرام، وًمف شم٘مديٛمٝم٤م سمزُمـ يًػم إذا مل يٗمًخٝم٤م.

 ويِمؽمط أن شمًتٛمر اًمٜمٞم٦م ذم مجٞمع اًمّمالة، وم٢من ىمٓمٕمٝم٤م ذم أصمٜم٤مء اًمّمالة سمٓمٚم٧م اًمّمالة.

ف ٟم٤مومٚم٦م إذا يم٤من ذًمؽ ًمٖمرض صحٞمح، ُمثؾ وجيقز عمـ أطمرم ذم صالة ومريْم٦م وهق ُم٠مُمقم أو ُمٜمٗمرد أن ي٘مٚم٥م صالشم

 أن حيرم ُمٜمٗمردًا، ومػميد اًمّمالة ُمع اجلامقم٦م ُم٤م مل يٙمـ اًمقىم٧م وٞم٘م٤ًم سمحٞم٨م ًمق ىمٚم٥م صالشمف ظمرج وىمتٝم٤م.

ُمثؾ ُمـ ذع يّمكم اًمٕمٍم صمؿ ذيمر أٟمف صغم اًمٔمٝمر قمغم همػم ووقء ومٜمقى  ،وإن اٟمت٘مؾ ُمـ ومرض إمم ومرض سَمَٓمال

 ٟمقاه٤م وٓ صالة اًمٕمٍم اًمتل اسمتدأ هب٤م ىمٌؾ اٟمت٘م٤مل ٟمٞمتف. ومال شمّمح صالة اًمٔمٝمر اًمتل ،أهن٤م اًمٔمٝمر

 :صم٤مٟمٞم٤ًم: آداب اعمٌم إمم اًمّمالة

ـه اًمّمالة شمقضمف إمم اهلل ووىمقف سملم يديف، وُمـ أضمؾ هذا يُ  اعمٌم إًمٞمٝم٤م سمًٙمٞمٜم٦م ووىم٤مر، وٓ يِمٌؽ سملم أص٤مسمٕمف،  ً

قه٤م وأٟمتؿ شمًٕمقن، وأشمقه٤م وقمٚمٞمٙمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م، إذا أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ومال شم٠مشم»^:  وٓ ينع ذم اعمٌم إًمٞمٝم٤م، ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ـه ، ويُ (2)شومام أدريمتؿ ومّمٚمقا وُم٤م وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتقا اخلروج إمم اعمًجد ُمٌٙمرًا إلدراك شمٙمٌػمة اإلطمرام وطمْمقر صالة  ً

وإذا أشمك اعمًجد ىمدم رضمٚمف اًمٞمٛمٜمك ذم اًمدظمقل وىم٤مل:  .اجلامقم٦م ُمـ أوهل٤م، وإذا أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ومال صالة إٓ اعمٙمتقسم٦م

، وإذا ظمرج ىمدم رضمٚمف شواًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ذٟمقيب واومتح زم أسمقاب رمحتؽ ،اهلل سمًؿ»

وم٢مذا دظمؾ  .شاًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ذٟمقيب واومتح زم أسمقاب ومْمٚمؽ ،واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ،سمًؿ اهلل»اًمٞمنى وىم٤مل: 

س يٜمتٔمر اًمّمالة ُمِمتٖمالً سمذيمر اهلل وشمالوة اًم٘مرآن، وم٢مذا اعمًجد ومال جيٚمس طمتك يّمكم ريمٕمتلم حتٞم٦م اعمًجد، صمؿ جيٚم

 أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ىم٤مم قمٜمد رؤي٦م اإلُم٤مم.

ًمق يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس ُم٤م ذم اًمٜمداء واًمّمػ إول صمؿ ٓ جيدوا »وحيرص اعمًٚمؿ قمغم أن يٙمقن ذم اًمّمػ إول حلدي٨م: 

 .(3)شإٓ أن يًتٝمٛمقا قمٚمٞمف ٓؾمتٝمٛمقا

                                                                                                                                                                             

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)

 ( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.2)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.3)
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 اًمذيمر سمٕمده٤مصٗم٦م اًمّمالة وخم٤مًمٗم٤مهت٤م و

 :أوًٓ: صٗم٦م اًمّمالة

ي٘مػ ُمـ أراد اًمّمالة ُمًت٘مٌاًل اًم٘مٌٚم٦م، ويرومع يديف إمم طمذو ُمٜمٙمٌٞمف وي٘مقل: )اهلل أيمؼم( صمؿ جيٕمؾ يده اًمٞمٛمٜمك قمغم 

))ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك، وشم٤ٌمرك اؾمٛمؽ، وشمٕم٤ممم اًمٞمنى قمغم صدره، وجيٕمؾ ٟمٔمره ذم ُمٙم٤من ؾمجقده، صمؿ ي٘مقل: 

وسمٕمد  - هاً  -قل سمٕمد ذًمؽ: أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ، سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ، صمؿ ي٘مضمدك، وٓ إًمف همػمك((

 ذًمؽ ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م، وٓ صالة عمـ مل ي٘مرأه٤م.

صمؿ ي٘مرأ اعمّمكم سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ؾمقرة أو سمٕمض ُم٤م شمٞمن ُمـ اًم٘مرآن ذم يمؾ ُمـ اًمريمٕمتلم إوًمٞملم، وشمٙمقن ذم اًمٗمجر 

 .(1)، وذم اًم٤ٌمىمل ُمـ أوؾمٓمفُمـ ـمقال اعمٗمّمؾ، وذم اعمٖمرب ُمـ ىمّم٤مره

وجيٝمر سم٤مًم٘مراءة ذم اًمٗمجر، وذم اًمريمٕمتلم إوًمٞملم ُمـ اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء، صمؿ يرومع يديف ويٙمؼم رايمٕم٤ًم، وجيٕمؾ يديف 

صمؿ ي٘مقل: )ؾمٌح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿ( صمالصم٤ًم، صمؿ يرومع وي٘مقل اإلُم٤مم واعمٜمٗمرد: )ؾمٛمع اهلل عمـ محده، رسمٜم٤م وًمؽ  ،قمغم ريمٌتٞمف

دًا يمثػمًا ـمٞم٤ًٌم ُم٤ٌمريم٤ًم ومٞمف ُمؾء اًمًٛمقات وُمؾء إرض وُمؾء ُم٤م سمٞمٜمٝمام وُمؾء ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ رء احلٛمد(، وإن زاد )مح

سمٕمد( ومٛمًتح٥م، وي٘متٍم اعم٠مُمقم قمغم )رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد محدًا يمثػمًا ـمٞم٤ًٌم...(، ويًتح٥م أن يْمع يديف قمغم صدره يمام 

 ومٕمؾ ذم ىمٞم٤مُمف ىمٌؾ اًمريمقع.

هذا اًمتٙمٌػم، ويٙمقن أول ُم٤م ي٘مع قمغم إرض ُمٜمف ريمٌت٤مه صمؿ يداه صمؿ صمؿ خير ؾم٤مضمدًا ُمٙمؼمًا، وٓ يرومع يديف قمٜمد 

وي٘مقل: )ؾمٌح٤من ريب إقمغم( صمالصم٤ًم، صمؿ يرومع رأؾمف ُمٙمؼمًا  ،ضمٌٝمتف وأٟمٗمف، وجي٤مذم قمْمديف قمـ ضمٜمٌٞمف، وسمٓمٜمف قمـ ومخذيف

زم وارمحٜمل واضمؼمين  وي٘مقل: )ريب اهمٗمر ،يٛمٜم٤مه، وجيٕمؾ يديف قمغم ومخذيف ٟم٤مصٌٞم٤مً وٓ يرومع يديف، وجيٚمس ُمٗمؽمؿم٤ًم يناه 

واهدين وارزىمٜمل(، صمؿ يًجد اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مٕومم، صمؿ يٜمٝمض ُمٙمؼمًا ًمٚمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وي٠ميت هب٤م يم٤مٕومم ًمٙمـ ٓ يًتٗمتح، وم٢مذا 

ومرغ ُمـ اًمريمٕمتلم إوًمٞملم ضمٚمس ًمٚمتِمٝمد إول ُمٗمؽمؿم٤ًم يناه ٟم٤مص٤ًٌم يٛمٜم٤مه، وجيٕمؾ يديف قمغم ومخذيف ويِمػم سم٤ًٌمسمتف قمٜمد 

 اًمتِمٝمد وي٘مقل:

                                                                                                                                                                             

وىمّمـ٤مره ُمــ أول ؾمـقرة  ،وأوؾم٤مـمف ُمـ أول ؾمقرة اًمٜم٠ٌم إمم هن٤مي٦م ؾمـقرة اًمٚمٞمـؾ ،ـمقال اعمٗمّمؾ يٌدأ ُمـ ؾمقرة )ق( إمم آظمر ؾمقرة اعمرؾمالت (1)

 اًمْمحك إمم آظمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
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ًمتحٞم٤مت هلل واًمّمٚمقات واًمٓمٞم٤ٌمت، اًمًالم قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمٜمٌل ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف، اًمًالم قمٚمٞمٜم٤م وقمغم قم٤ٌمد اهلل )ا

 اًمّم٤محللم، أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف(.

٦م وإن صمؿ يٜمٝمض يمٜمٝمقوف إول إن يم٤مٟم٧م اًمّمالة أيمثر ُمـ ريمٕمتلم، وٓ ي٘مرأ ذم اًم٤ٌمىمل ُمـ اًمريمٕم٤مت إٓ اًمٗم٤محت

 ،ىمرأ ذم اًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م ُمـ اًمٔمٝمر زي٤مدة قمغم اًمٗم٤محت٦م ذم سمٕمض إطمٞم٤من ومال سم٠مس ًمثٌقت ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل ^

 وم٢مذا ضمٚمس ًمٚمتِمٝمد إظمػم ىمرأ اًمتِمٝمد إول وزاد قمٚمٞمف:

غم حمٛمد )اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد، وسم٤مرك قم

 حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد جمٞمد(. وقمغم آل

ويًتح٥م أن يزيد قمٚمٞمف ومٞم٘مقل: )أقمقذ سم٤مهلل ُمـ قمذاب ضمٝمٜمؿ، وُمـ قمذاب اًم٘مؼم، وُمـ ومتٜم٦م اعمحٞم٤م واعمامت، وومتٜم٦م 

 اعمًٞمح اًمدضم٤مل(.

ٖمٗمر اهلل صمالصم٤ًم، وي٘مقل: )اًمٚمٝمؿ أٟم٧م صمؿ يًٚمؿ قمـ يٛمٞمٜمف )اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل( وقمـ ي٤ًمره يمذًمؽ، صمؿ يًت

 اًمًالم وُمٜمؽ اًمًالم، شم٤ٌمريم٧م ي٤مذا اجلالل واإليمرام(، ويزيد سمام ورد ُمـ إذيم٤مر إظمرى.

 صم٤مٟمٞم٤ًم: أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وُمًٜمقٟم٤مهت٤م وُمٌٓمالهت٤م وُمٙمروه٤مهت٤م

 أوًٓ: أريم٤من اًمّمالة:

 أريم٤من اًمّمالة أرسمٕم٦م قمنم:

 شمٙمٌػمة اإلطمرام. -2  اًم٘مٞم٤مم ذم اًمٗمرض ُمع اًم٘مدرة. -1

 اًمريمقع. -4  ىمراءة اًمٗم٤محت٦م. -3

 اًمًجقد قمغم إقمْم٤مء اًمًٌٕم٦م. -6  اًمرومع ُمٜمف. -5

 اجلٚم٦ًم سملم اًمًجدشملم. -8  آقمتدال ُمٜمف. -7

 ىمراءة اًمتِمٝمد إظمػم. -11  اجلٚمقس ًمٚمتِمٝمد إظمػم. -9

 اًمتًٚمٞمٛمت٤من. -12  ومٞمف.^  اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل -11

 شمٞم٥م.اًمؽم -14  اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م. -13

  صم٤مٟمٞم٤ًم: واضم٤ٌمت اًمّمالة:
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 مجٞمع اًمتٙمٌػمات همػم شمٙمٌػمة اإلطمرام. -1

 ىمقل: )ؾمٌح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿ( ذم اًمريمقع. -2

 ىمقل: )ؾمٛمع اهلل عمـ محده( ًمإلُم٤مم واعمٜمٗمرد دون اعم٠مُمقم. -3

 ىمقل: )رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد( ًمإلُم٤مم واعمٜمٗمرد واعم٠مُمقم. -4

 ىمقل: )ؾمٌح٤من ريب إقمغم( ذم اًمًجقد. -5

 لم اًمًجدشملم.ىمقل: )رب اهمٗمر زم( سم -6

 اجلٚمقس ًمٚمتِمٝمد إول. -7

 ىمراءة اًمتِمٝمد إول. -8

 اًمٗمرق سملم إريم٤من واًمقاضم٤ٌمت ذم اًمّمالة:

ُمـ إريم٤من ؾمٝمقًا أيت سمف وسمام سمٕمده  إريم٤من واًمقاضم٤ٌمت ُم٤م ؾم٘مط ُمٜمٝم٤م قمٛمدًا سمٓمٚم٧م اًمّمالة سمؽميمف، وُم٤م ؾم٘مط

 وُم٤م ؾم٘مط ُمـ اًمقاضم٤ٌمت ؾمٝمقًا ضمؼم سمًجقد اًمًٝمق.، وضمؼم سمًجقد اًمًٝمق

 اًمّمالة:قٟم٤مت : ُمًٜمصم٤مًمث٤مً 

يمؾ ُم٤م قمدا إريم٤من واًمقاضم٤ٌمت مم٤م ذيمر ذم صٗم٦م اًمّمالة ومٝمق ؾمٜم٦م، وٓ شمٌٓمؾ اًمّمالة سمؽمك اعمًٜمقن، وإٟمام يث٤مب 

 وم٤مقمٚمف وٓ يٕم٤مىم٥م شم٤مريمف.

 راسمٕم٤ًم: ُمٌٓمالت اًمّمالة:

 شمرك أي ريمـ قمٛمدًا أو ؾمٝمقًا أو أي واضم٥م قمٛمدًا. -1

  اًمٙمثػم، ويمثرة احلؽ.اًمٕمٛمؾ اًمٙمثػم ومٞمٝم٤م ُمـ همػم ضمٜمًٝم٤م ًمٖمػم ضورة، اعمٌم -2

 اًم٘مٝم٘مٝم٦م، واًمْمحؽ. -3

 يمِمػ اًمٕمقرة قمٛمدًا. -4

 اًمٙمالم اًمٕمٛمد. -5

 إيمؾ واًمنمب قمٛمدًا. -6
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 ظم٤مُم٤ًًم: سمٕمض ُم٤م يٙمره ذم اًمّمالة:

 اًمتٗم٤مشمف سمال طم٤مضم٦م. -1

 شمٖمٛمٞمض اًمٕمٞمٜملم أو رومع اًمٌٍم إمم اًمًامء. -2

 اومؽماش اًمذراقملم أصمٜم٤مء اًمًجقد. -3

 اًمٚمث٤مم قمغم اًمٗمؿ وإٟمػ. -4

وشمًقي٦م اًمؽماب، وُمس احلَم سمال  اًمٚمحٞم٦م، وومرىمٕم٦م إص٤مسمع، وشمِمٌٞمٙمٝم٤م، اًمٕم٨ٌم ذم اًمّمالة وُمٜمف ُمس -5

  قمذر، واًمٜمٔمر ذم اًم٤ًمقم٦م، واًمٕم٨ٌم سم٤معمالسمس.

 اًمٜمٔمر إمم ُم٤م يٚمٝمل قمـ اًمّمالة. -6

 . (1)))َوىُمقُُمقا هللَِِّ ىَم٤مٟمِتلَِم((ويمؾ هذا يتٜم٤مرم ُمع اًمقىمقف أُم٤مم اهلل اًمذي يتٓمٚم٥م وىم٤مرًا وظمِمققم٤ًم، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 :: ؾمجقد اًمًٝمقصم٤مًمث٤مً 

أٟمف ىم٤مل: ^  ؾمٝم٤م ذم صالشمف، وصح قمٜمف^  ٓ خيٚمق اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمٜمًٞم٤من واًمًٝمق ذم اًمٕم٤ٌمدة، وىمد صم٧ٌم أن اًمٜمٌل

 .(2)شإٟمام أٟم٤م سمنم ُمثٚمٙمؿ أٟمًك يمام شمٜمًقن»

 ضمؼم اًمّمالة عم٤م حيّمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ ٟم٘مص، وهق قمغم أرسمٕم٦م أ ضب: :واحلٙمٛم٦م ُمـ ُمنموقمٞم٦م اًمًجقد

ؾمٝمقًا: يم٘مٞم٤مم أو ىمٕمقد أو ريمقع أو ؾمجقد ُمثؾ أن يريمع ُمرشملم أو يًجد صمالث  زي٤مدة ومٕمؾ ُمـ ضمٜمس اًمّمالة -1

 ُمرات أو يّمكم اًمٔمٝمر مخس ريمٕم٤مت، ومٞمج٥م قمٚمٞمف ؾمجقد اًمًٝمق ًمٚمزي٤مدة ويٙمقن اًمًجقد سمٕمد اًمًالم.

ٟم٘مص ريمـ ُمـ أريم٤من اًمّمالة: ُمثؾ أن يٜمًك اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن ي٠ميت سم٤مًمريمـ وسمام سمٕمده ويًجد  -2

 اًمًالم.ًمٚمًٝمق سمٕمد 

ٟم٘مص واضم٥م ُمـ واضم٤ٌمت اًمّمالة: ُمثؾ أن يٜمًك اًمتِمٝمد إول ومٞم٘مقم قمٜمف، ومحٞمٜمئذ يً٘مط قمٜمف اًمتِمٝمد  -3

 وجي٥م قمٚمٞمف ؾمجقد اًمًٝمق ىمٌؾ اًمًالم.

اًمِمؽ ذم قمدد اًمريمٕم٤مت: هؾ صغم صمالصم٤ًم أم أرسمٕم٤ًم )ُمثاًل( ومٞم٠مظمذ سم٤مٕىمؾ إن مل يؽمضمح قمٜمده رء ويًجد ىمٌؾ  -4

                                                                                                                                                                             

 .238( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: 1)

 ( رواه أمحد.2)
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 ُمريـ ومٞمتؿ قمغم ذًمؽ ويًجد ًمٚمًٝمق سمٕمد اًمًالم.أو أن يؽمضمح قمٜمده أطمد إ ،اًمًالم

 :راسمٕم٤ًم: خم٤مًمٗم٤مت ذم اًمّمالة

 اجلٝمر سم٤مًمٜمٞم٦م. -1

َتِٕملُم((ىمقل سمٕمض اعم٠مُمقُملم قمٜمد ىمراءة اإلُم٤مم  -2 ًْ ٤مَك َٟم ٌُُد َوإِيَّ ٤مَك َٟمْٕم  : اؾمتٕمٜم٤م سم٤مهلل.(1)))إِيَّ

 قمدم إىم٤مُم٦م اًمّمٚم٥م ذم اًم٘مٞم٤مم واجلٚمقس، وقمدم اًم٘مٞم٤مم اًمّمحٞمح سمت٘مديؿ رضمٚمف أُم٤مُمف. -3

 سمٕمض اًمٜم٤مس إذا دظمؾ اعمًجد واإلُم٤مم رايمع شمٜمحٜمح أو ىم٤مل: )إن اهلل ُمع اًمّم٤مسمريـ( ًمٞمٜمتٔمره اإلُم٤مم. أن -4

 زي٤مدة ًمٗمظ )واًمِمٙمر( قمٜمد آقمتدال ُمـ اًمريمقع. -5

 اٟمتٔم٤مر اإلُم٤مم إن يم٤من ؾم٤مضمدًا طمتك يرومع أو جيٚمس ًمٚمتِمٝمد، وقمدم اًمدظمقل ُمٕمف إٓ إذا يم٤من ىم٤مئاًم أو رايمٕم٤ًم. -6

 ٦م ُمـ اًمًجقد.قمدم متٙملم إقمْم٤مء اًمًٌٕم -7

 ضمٚمقس اًمرضمؾ قمغم إًمٞمتٞمف ٟم٤مص٤ًٌم ومخذيف ُمثؾ إىمٕم٤مء اًمٙمٚم٥م. ..اإلىمٕم٤مء ذم اًمّمالة، واإلىمٕم٤مء هق -8

 ًم٘مْم٤مء ُم٤م وم٤مشمف ىمٌؾ شمًٚمٞمؿ اإلُم٤مم. قىمٞم٤مم اعمًٌق -9

 قمدم شمًقي٦م اًمّمٗمقف يمام يٜمٌٖمل. -11

 ووع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمٞمنى قمغم اًمنة أو حت٧م اًمنة، واًمّمحٞمح ووٕمٝمام قمغم اًمّمدر. -11

إؾم٤ٌمل اًمثٞم٤مب وهق حمرم ُمٓمٚم٘م٤ًم، وًمٙمـ أوردٟم٤مه هٜم٤م ٕن سمٕمض اًمٜمّمقص ىمد ظمّم٧م اًمّمالة، ومٕمـ قمٌد اهلل  -12

 .(2)شُمـ أؾمٌؾ إزاره ذم صالشمف ظمٞمالء ومٚمٞمس ُمـ اهلل ذم طمؾ وٓ طمرام»: ^  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل سمـ ُمًٕمقد 

 ؼم وهق اًمٓمٌؾ ذو اًمقضمف اًمقاطمد.وم٠ميمٌآر مجع يم ُمد ًمٗمظ اًمتٙمٌػم )اهلل أيمٌآر( ٕن ذًمؽ خيؾ سم٤معمٕمٜمك: -13

 اًمّمالة ذم اًمثٞم٤مب اًمرىمٞم٘م٦م اًمتل ٓ شمًؽم اًمٕمقرة. -14

 يمٗم٧م اًمِمٕمر واًمثقب ذم اًمّمالة. -15

 حتريؽ اًمٙمٗملم قمٜمد اًمًالم ُمـ اًمّمالة ُمـ ضمٝم٦م اًمٞمٛملم واًمِمامل. -16

                                                                                                                                                                             

 .5( ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م آي٦م: 1)

 .أسمق داود( رواه 2)
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 هز اًمرأس ذم أصمٜم٤مء اًمًالم ُمـ اًمّمالة، طمٞم٨م أن سمٕمض اعمّمٚملم يرومع رأؾمف صمؿ خيٗمْمف. -17

 شمٖمٓمٞم٦م اًمٗمؿ ذم اًمّمالة سم٤مًمتٚمثؿ أو همػمه. -18

  مت٤مُم٤ًم وهذا ظمالف اًمًٜم٦م.لمقمدم حتريؽ اًمِمٗمتلم أصمٜم٤مء اًم٘مراءة ذم اًمّمالة سمؾ شمٌ٘مك اًمِمٗمت٤من ُمٜمٓمٌ٘مت -19

اقمت٘م٤مد سمٕمض اعمّمٚملم أن اعم٤ًمواة ذم اًمّمٗمقف شمٙمقن سم٠مـمراف إص٤مسمع، وهذا ظمالف اًمًٜم٦م وم٢من اًمقارد ذم  -21

 ٤ميم٥م.اًمًٜم٦م اعمّم٤موم٦م سم٤مٕيمٕم٥م واعمٜم

شمّمقي٥م اًمٜمٔمر طم٤مل اًمريمقع إمم اًم٘مدم، واًمّمحٞمح أٟمف يّمقب ٟمٔمره إمم ُمٙم٤من اًمًجقد ذم مجٞمع اًمّمالة إٓ  -21

 ذم اًمتِمٝمد، ومٝمق خمػم إن ؿم٤مء ٟمٔمر إمم ُمقوع ؾمجقده وإن ؿم٤مء ٟمٔمر إمم ؾم٤ٌمسمتف.

 :ظم٤مُم٤ًًم: اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة

تقسم٦م، وقمغم ُم٤م حيّمؾ قمٚمٞمف ُمـ ىم٤مهل٤م ُمـ ًم٘مد دًم٧م إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م قمغم ُمنموقمٞم٦م إذيم٤مر سمٕمد اًمّمالة اعمٙم

وأن ي٠ميت هب٤م سمٕمد اًمًالم ُمـ ^،  إضمر واًمثقاب، ومٞمٜمٌٖمل اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م، واإلشمٞم٤من هب٤م قمغم اًمّمٗم٦م اًمقاردة قمـ اًمٜمٌل

 اًمّمالة ُم٤ٌمذة ىمٌؾ أن ي٘مقم اعمّمكم ُمـ اعمٙم٤من اًمذي صغم ومٞمف.

 وم٢مذا ؾمٚمؿ اعمّمكم ُمـ اًمّمالة، ومٞمًتٖمٗمر اهلل صمالصم٤ًم. -

 ي٘مقل: )اًمٚمٝمؿ أٟم٧م اًمًالم، وُمٜمؽ اًمًالم، شم٤ٌمريم٧م ي٤م ذا اجلالل واإليمرام(.صمؿ  -

صمؿ ي٘مقل: )ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده، ٓ ذيؽ ًمف، ًمف اعمٚمؽ، وًمف احلٛمد، وهق قمغم يمؾ رء ىمدير، اًمٚمٝمؿ ٓ ُم٤مٟمع عم٤م  -

 ه، وإٟمام يٜمٗمٕمف اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح.ُمٜمؽ اجلد(، أي: ٓ يٜمٗمع اًمٖمٜمل ُمٜمؽ همٜم٤م دِ أقمٓمٞم٧م، وٓ ُمٕمٓمل عم٤م ُمٜمٕم٧م، وٓ يٜمٗمع ذا اجلِ 

صمؿ ي٘مقل: )ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل، ٓ إًمف إٓ اهلل، وٓ ٟمٕمٌد إٓ إي٤مه، ًمف اًمٜمٕمٛم٦م، وًمف اًمٗمْمؾ، وًمف اًمثٜم٤مء  -

 احلًـ، ٓ إًمف إٓ اهلل، خمٚمّملم ًمف اًمديـ وًمق يمره اًمٙم٤مومرون(.

ؼمه صمالصم٤ًم وصمالصملم، وي٘مقل مت٤مم اعم٤مئ٦م: )ٓ إًمف إٓ اهلل صمؿ يًٌح اهلل صمالصم٤ًم وصمالصملم، وحيٛمد اهلل صمالصم٤ًم وصمالصملم، ويٙم -

 وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ًمف اعمٚمؽ، وًمف احلٛمد، وهق قمغم يمؾ رء ىمدير(.

 وسمٕمد صالة اعمٖمرب وصالة اًمٗمجر ي٠ميت سم٤مًمتٝمٚمٞمالت اًمٕمنم، وي٘مقل: )رب أضمرين ُمـ اًمٜم٤مر( ؾمٌع ُمرات. -

 ي٘مرأ آي٦م اًمٙمرد، وؾمقرة اإلظمالص واعمٕمقذشملم.صمؿ سمٕمد أن يٗمرغ ُمـ هذه إذيم٤مر قمغم هذا اًمؽمشمٞم٥م،  -

 ويًتح٥م شمٙمرار ىمراءة هذه اًمًقر سمٕمد صالة اعمٖمرب وصالة اًمٗمجر صمالث ُمرات.
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ويًتح٥م اجلٝمر سم٤مًمتٝمٚمٞمؾ واًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد واًمتٙمٌػم قم٘م٥م اًمّمالة، ًمٙمـ ٓ يٙمقن سمّمقت مج٤مقمل، وإٟمام يرومع 

 سمف يمؾ واطمد صقشمف ُمٜمٗمردًا.

ٚمٞمالت وقمدد اًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد واًمتٙمٌػم سمٕم٘مد إص٤مسمع، ٕن إص٤مسمع ُم١ًموٓت ويًتٕملم قمغم وٌط قمدد اًمتٝم

 ُمًتٜمٓم٘م٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

صمؿ سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ هذه إذيم٤مر يدقمق هًا سمام ؿم٤مء، وم٢من اًمدقم٤مء قم٘م٥م هذه اًمٕم٤ٌمدة وهذه إذيم٤مر اًمٕمٔمٞمٛم٦م أطمرى 

ٜم٤مومٚم٦م وم٢من ذًمؽ سمدقم٦م، وإٟمام يٗمٕمؾ هذا سمٕمد اًم سم٤مإلضم٤مسم٦م، وٓ يرومع يديف سم٤مًمدقم٤مء سمٕمد اًمٗمريْم٦م يمام يٗمٕمؾ سمٕمض اًمٜم٤مس

 ذًمؽ أىمرب إمم اإلظمالص واخلِمقع، وأسمٕمد قمـ اًمري٤مء.أطمٞم٤مٟم٤ًم، وٓ جيٝمر سم٤مًمدقم٤مء سمؾ خيٗمٞمف: ٕن 

وأُم٤م ُم٤م يٗمٕمٚمف سمٕمض اًمٜم٤مس ذم سمٕمض اًمٌالد ُمـ اًمدقم٤مء اجلامقمل سمٕمد اًمّمٚمقات سم٠مصقات ُمرشمٗمٕم٦م ُمع رومع إيدي، 

أٟمف يم٤من إذا صغم ^  ٕٟمف مل يٜم٘مؾ قمـ اًمٜمٌل :أيدهيؿ، ومٝمذا اًمٕمٛمؾ سمدقم٦م ُمٜمٙمرة أو يدقمق اإلُم٤مم واحل٤مضون راومٕمل

سم٤مًمٜم٤مس يدقمق سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمّمالة قمغم هذه اًمّمٗم٦م، ٓ ذم اًمٗمجر وٓ ذم اًمٕمٍم، وٓ ذم همػممه٤م ُمـ اًمّمٚمقات، وٓ 

 اؾمتح٥م ذًمؽ أطمد ُمـ إئٛم٦م.
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 اًمٗمّمؾ اًمراسمع

 ذارـــؾ إقمــ٦م وأهــ٤مقمــقع واجلٛمــالة اًمتٓمـص

 أوًٓ: صالة اًمتٓمقع:

 هل ُم٤م يٗمٕمٚمف اإلٟم٤ًمن ُمـ صالة طم٨م قمغم ومٕمٚمٝم٤م اًمنمع ومل يقضمٌٝم٤م وهل:

: أرسمع ريمٕم٤مت ىمٌؾ اًمٔمٝمر، وريمٕمت٤من سمٕمده٤م، وريمٕمت٤من سمٕمد اعمٖمرب، وريمٕمت٤من سمٕمد اًمٕمِم٤مء، اًمًٜمـ اًمرواشم٥م -1

 وريمٕمت٤من ىمٌؾ اًمٗمجر ومه٤م آيمده٤م.

، وأداؤه ذم اًمثٚم٨م إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ أومْمؾ، وأىمٚمف : ووىمتف ُمـ سمٕمد صالة اًمٕمِم٤مء إمم صالة اًمٗمجراًمقشمر -2

 .(1)ريمٕم٦م وأيمثره صمالث قمنمة ريمٕم٦م، وأدٟمك اًمٙمامل صمالث ريمٕم٤مت سمًالُملم، وي٘مٜم٧م ذم اًمريمٕم٦م إظمػمة ذم اًمقشمر

 : شمٗمٕمؾ سمٕمد اًمٕمِم٤مء ذم رُمْم٤من.اًمؽماويح -3

 .(2)شإذا دظمؾ أطمديمؿ اعمًجد ومال جيٚمس طمتك يّمكم ريمٕمتلم»: ^  : ىم٤مل رؾمقل اهللحتٞم٦م اعمًجد -4

أوص٤مين ظمٚمٞمكم سمثالث: صٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ُمـ يمؾ »: : أىمٚمٝم٤م ريمٕمت٤من ًم٘مقل أيب هريرة صالة اًمْمحك -5

، ويٌدأ وىم٧م صالة اًمْمحك ُمـ ارشمٗم٤مع اًمِمٛمس سمٕمد ـمٚمققمٝم٤م ىمٞمد (3)شؿمٝمر، وريمٕمتل اًمْمحك، وأن أوشمر ىمٌؾ أن أٟم٤مم

 ٌٞمؾ اًمزوال.رُمح ويٛمتد إمم ىمُ 

الة اًمٚمٞمؾ أومْمؾ ُمـ صالة اًمٜمٝم٤مر، وٟمّمػ اًمٚمٞمؾ إظمػم أومْمؾ : وهق ُم٤م مل ي٘مٞمد سمزُمـ، وصاًمتٓمقع اعمٓمٚمؼ -6

 .(4)شصالة اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ُمثٜمك ُمثٜمك»: ^  ُمـ اًمٜمّمػ إول، وصالة اًمٜمٝم٤مر واًمٚمٞمؾ ُمثٜمك ُمثٜمك، ىم٤مل:

َـّ : يُ ؾمجقد اًمتالوة واًمِمٙمر -7 ؾمجقد اًمتالوة إذا ُمر سمآي٦م ؾمجدة وهق قمغم ووقء ذم أي وىم٧م يم٤من ُمـ ًمٞمؾ  ً

د، وي٘مقل: )ؾمٌح٤من ريب إقمغم( ويدقمق صمؿ يرومع ُمـ اًمًجقد سمدون شمٙمٌػم وٓ ؾمالم إٓ أن يٙمقن أو هن٤مر ومٞمٙمؼم ًمٚمًجق

 اًمًجقد ذم أصمٜم٤مء اًمّمالة وم٢مٟمف يٙمؼم إذا ؾمجد وإذا ىم٤مم.

                                                                                                                                                                             

 ."اًمٚمٝمؿ اهدٟم٤م ومٞمٛمـ هدي٧م.. إمم آظمره"هق ىمقًمف: ( ي٘مرأ دقم٤مء اًم٘مٜمقت و1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.2)

 ( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.3)

 ( رواه أمحد وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده.4)
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يم٤من إذا أشم٤مه أُمر ^  ٕن اًمٜمٌل»أن خير ؾم٤مضمدًا،  :وؾمجقد اًمِمٙمر يًـ قمٜمد دمدد اًمٜمٕمؿ واٟمدوم٤مع اًمٜم٘مؿ، وصٗمتف

 .(2)، وٓ يِمؽمط ومٞمف ووقء(1)شؿمٙمرًا هلل شمٕم٤ممم ينه وسمنم سمف ظمر ؾم٤مضمداً 

 :صم٤مٟمٞم٤ًم: صالة اجلامقم٦م

 طمٙمٛمتٝم٤م: -أ

 اجلامقم٦م ُمٔمٝمر رائع ُمـ ُمٔم٤مهر اإلؾمالم حيٙمل صٗمقف اعمالئٙم٦م ذم قم٤ٌمدهت٤م، ويٛمثؾ ُمقيم٥م اجلٞمقش ذم ىمٞم٤مدهت٤م.

 ص واًمتآًمػ.وهذه اجلامقم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٓ شمٓم٠مـمئ رأؾمٝم٤م إٓ خل٤مًم٘مٝم٤م، واجلامقم٦م حئمقن سم٤مًمتٕم٤مـمػ واإلظمال

: ذع اهلل هلذه إُم٦م آضمتامع ذم أوىم٤مت ُمٕمٚمقُم٤مت، ُمٜمٝم٤م: ُم٤م يٙمقن ذم اًمٞمقم ُمـ أضمؾ هذا ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء

واًمٚمٞمٚم٦م يم٤معمٙمتقسم٤مت، وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ذم إؾمٌقع يمّمالة اجلٛمٕم٦م، وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ذم اًمًٜم٦م يم٤مًمٕمٞمديـ جلامقم٦م يمؾ سمٚمد، وُمٜمٝم٤م ُم٤م 

 هق ذم اًمًٜم٦م ُمرة وهق قم٤مم يمٛمقىمػ قمروم٦م.

 طمٙمٛمٝم٤م: -ب

دم٥م صالة اجلامقم٦م قمغم اًمرضم٤مل إطمرار ًمٚمّمٚمقات اخلٛمس وًمق يم٤مٟمقا ُم٤ًمومريـ وذم ؿمدة ظمقف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

الَة وَمْٚمَتُ٘مْؿ ـَم٤مِئَٗم٦ٌم ُِمٜمُْٝمْؿ َُمَٕمَؽ((  . (3)))َوإَِذا يُمٜم٧َم ومِٞمِٝمْؿ وَم٠َمىَمْٛم٧َم هَلُُؿ اًمّمَّ

 يٙمقن وضمقهب٤م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ طمر أومم.وم٢مذا أُمر سم٤مجلامقم٦م طم٤مل اخلقف واحلرب، ومٗمل آؾمت٘مرار واًمًٚمؿ 

ٟمٓمٚمؼ ُمٕمل سمرضم٤مل ُمٕمٝمؿ طمزم ُمـ طمٓم٥م إمم اصمؿ  ،ًم٘مد مهٛم٧م أن آُمر رضماًل ومٞمّمكم سم٤مًمٜم٤مس»: ^  ىم٤مل رؾمقل اهلل

 .(4)شىمقم ٓ يِمٝمدون اًمّمالة وم٠مطمرق قمٚمٞمٝمؿ سمٞمقهتؿ سم٤مًمٜم٤مر

ًمف أن يرظمص ًمف أن : ًمٞمس زم ىم٤مئد ي٘مقدين إمم اعمًجد، وم٠ًم^  أن رضمالً أقمٛمك ىم٤مل ًمٚمٜمٌل :وذم صحٞمح ُمًٚمؿ

 .شهؾ شمًٛمع اًمٜمداء؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: وم٠مضم٥م»يّمكم ذم سمٞمتف، ومرظمص ًمف، ومٚمام ومم دقم٤مه، وم٘م٤مل: 

صالة اجلامقم٦م شمٗمْمؾ صالة »ىم٤مل: ^  أن رؾمقل اهلل ُم٤م روى قمٛمر  :ُمٜمٝم٤م .وورد ذم ومْمٚمٝم٤م أطم٤مدي٨م يمثػمة

 .(5)شاًمٗمذ سمًٌع وقمنميـ درضم٦م

                                                                                                                                                                             

 ( رواه اخلٛم٦ًم إٓ اًمٜم٤ًمئل.1)

 .ٟمٞمؾ إوـم٤مر ًمٚمِمقيم٤مين( 2)

 .112( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م: 3)

 ( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.4)

 ( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.5)
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 ُم٤م شمدرك سمف اجلامقم٦م واًمريمٕم٦م: -ج

 ريمٕم٦م ُمع اإلُم٤مم أدرك اجلامقم٦م، وُمـ أدرك اًمريمقع ُمٕمف أدرك اًمريمٕم٦م. ُمـ أدرك

 ُمقىمػ اإلُم٤مم واعم٠مُمقُملم: -د

 ي٘مػ اإلُم٤مم أُم٤مم اجلامقم٦م إذا يم٤مٟمقا اصمٜملم وم٠ميمثر، وم٢من يم٤من واطمدًا ومٕمـ يٛملم اإلُم٤مم حم٤مذي٤ًم ًمف ٓ ُمت٠مظمرًا قمٜمف.

ي١مدي ٟمٗماًل، يمام جيقز أداء صالة  وإُم٤مُم٦م اًمٜم٤ًمء شم٘مػ ذم وؾمط صٗمٝمـ، وجيقز أداء صالة اًمٗمرض ظمٚمػ إُم٤مم

 .(1)صمؿ يرضمع ومٞمّمكم سم٘مقُمف شمٚمؽ اًمّمالة^،  ًم٘مّم٦م ُمٕم٤مذ طمٞم٨م يم٤من يّمكم ُمع اًمٜمٌل :اًمٜمٗمؾ ظمٚمػ إُم٤مم يّمكم ومرو٤مً 

 :صم٤مًمث٤ًم: صالة أهؾ إقمذار

 ض:ـالة اعمريــص -أ

، وم٢من مل يًتٓمع أوضم٥م اهلل شمٕم٤ممم اًمّمالة قمغم اعمًٚمؿ قمغم طم٥ًم اؾمتٓم٤مقمتف، ًمذا ومتٚمزم اعمريض اًمّمالة ىم٤مئامً 

صؾ ىم٤مئاًم، وم٢من مل شمًتٓمع وم٘م٤مقمدًا، وم٢من مل شمًتٓمع »ًمٕمٛمران سمـ طمّملم: ^  وم٘م٤مقمدًا، وم٢من مل يًتٓمع ومٕمغم ضمٜم٥م، ىم٤مل اًمٜمٌل

وأُم٤م اإلؿم٤مرة  .، وم٢من ؿمؼ قمٚمٞمف ذًمؽ ومٕمغم فمٝمره وم٢من قمجز قمـ اًمريمقع واًمًجقد أوُم٠م إيامًء سمرأؾمف(2)شومٕمغم ضمٜمٌؽ

ّمحٞمح وًمٞمس ًمف أصؾ ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وإن ؿمؼ قمٚمٞمف ومٕمؾ يمؾ صالة ذم سم٤مٕصٌع يمام يٗمٕمٚمف سمٕمض اعمرى ومٚمٞمس سم

 وىمتٝم٤م ومٚمف اجلٛمع سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم، واعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ذم وىم٧م إطمدامه٤م.

وجي٥م قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف قمغم ظمٓم٠م ُم٤م يٗمٕمٚمف سمٕمض اعمرى، وُمـ دمرى هلؿ قمٛمٚمٞم٤مت ضمراطمٞم٦م، طمٞم٨م يؽميمقن اًمّمالة 

أو همػم ذًمؽ  ،ٕن ُمالسمًٝمؿ ٟمج٦ًم :أوٓ ي٘مدرون قمغم اًمقوقء ،سمّمٗم٦م يم٤مُمٚم٦م سمحج٦م أهنؿ ٓ ي٘مدرون قمغم أداء اًمّمالة

ٕن اعمًٚمؿ ٓ جيقز ًمف شمرك اًمّمالة إذا قمجز قمـ سمٕمض ذوـمٝم٤م أو أريم٤مهن٤م أو واضم٤ٌمهت٤م، سمؾ يّمٚمٞمٝم٤م قمغم  .ُمـ إقمذار

 .(3)))وَم٤مشمَُّ٘مقا اهللََّ َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتْؿ((طم٥ًم طم٤مًمف، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 صالة اعم٤ًمومر: -ب

ُمـ ؾمامطم٦م اإلؾمالم إسم٤مطم٦م اًم٘مٍم واجلٛمع ًمٚمٛم٤ًمومر، ومًـ ًمف ىمٍم اًمرسم٤مقمٞم٦م ريمٕمتلم، واجلٛمع سملم اًمّمالشملم ذم 

 وىم٧م إطمدامه٤م طمتك يٜمتٝمل ؾمٗمره، وًمٚمٛم٤ًمومر أن يتؿ واًم٘مٍم أومْمؾ ًمف.

                                                                                                                                                                             

 .قمٚمٞمفُمتٗمؼ ( 1)

 ( رواه اًمٌخ٤مري.2)

 .16( ؾمقرة اًمتٖم٤مسمـ آي٦م: 3)
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 :صالة اجلٛمع -ج

واعمٓمر واًمري٤مح  جيقز اجلٛمع ًمٚمٛم٤ًمومر ؾمٗمر ىمٍم، يمام جيقز اجلٛمع ذم احلي سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ذم ًمٞم٤مزم اًمقطمؾ

ُمثؾ ُمـ ؾمتجرى ًمف قمٛمٚمٞم٦م ضمراطمٞم٦م ىمٌؾ  ،اًمِمديدة اًم٤ٌمردة، يمام جيقز اجلٛمع ًمٚمٛمريض اًمذي يٚمح٘مف سمؽمك اجلٛمع ُمِم٘م٦م

 وٟمحق ذًمؽ. .ومٞمجقز ًمف مجع اًمٕمِم٤مء ُمع اعمٖمرب ،اًمٕمِم٤مء وًمـ يٗمٞمؼ إٓ ُمت٠مظمراً 

 صالة اخلقف: -د

هجقم اًمٕمدو قمغم اعمًٚمٛملم، ودمقز صالة اخلقف شمٗمٕمؾ صالة اخلقف قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ؾمٗمرًا وطميًا. إذا ظمٞمػ 

أن جيٕمٚمٝمؿ اإلُم٤مم ـم٤مئٗمتلم، ـم٤مئٗم٦م حترس وإظمرى شمّمكم ُمٕمف ريمٕم٦م،  :وأؿمٝمره٤م^،  قمغم يمؾ صٗم٦م صاله٤م رؾمقل اهلل

وم٢مذا ىم٤مم إمم اًمث٤مٟمٞم٦م ٟمقت اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل ُمٕمف ُمٗم٤مرىمتف وأمت٧م صالهت٤م، وسمٕمد هذا شمذه٥م حترس، وشم٠ميت اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وشمّمكم 

اإلُم٤مم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وم٢مذا اٟمتٝمك ُمـ اًمريمٕم٦م ىم٤مُمقا وأمتقا ٕٟمٗمًٝمؿ، واإلُم٤مم ضم٤مًمس يٜمتٔمر شمِمٝمدهؿ، وسمٕمد ذًمؽ ُمع 

 يًٚمؿ هبؿ.

وإن اؿمتد اخلقف صٚمقا رضم٤مًٓ وريم٤ٌمٟم٤ًم إمم اًم٘مٌٚم٦م وإمم همػمه٤م ُيقُِمُئقن سم٤مًمريمقع واًمًجقد، ويمؾ ظم٤مئػ قمغم ٟمٗمًف 

 ومٕمٚمف إلٟم٘م٤مذ ٟمٗمًف.يّمكم قمغم طم٥ًم طم٤مًمف، ويٗمٕمؾ يمؾ ُم٤م حيت٤مج إمم 
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 اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس

 صالة اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ وآؾمتً٘م٤مء واًمٙمًقف

 :أوًٓ: صالة اجلٛمٕم٦م

 طمٙمٛمتٝم٤م: -أ

اجلٛمٕم٦م قمٞمد اًمٗم٘مراء وإهمٜمٞم٤مء قمغم اًمًقاء، ومٝمل اًمتل دمٛمع سملم إخ وأظمٞمف واًمّمديؼ وصدي٘مف وأهؾ اًم٘مري٦م سمٕمد 

 قمٜم٤مء إؾمٌقع ويمدطمف.

 طمٙمٛمٝم٤م: -ب

سم٤مًمغ قم٤مىمؾ طمر ُمًتقـمـ سمٌٜم٤مء يِمٛمٚمف اؾمؿ واطمد، وٓ دم٥م قمغم اعمريض واًمٕمٌد واعمرأة  واضم٦ٌم قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ذيمر

 شمف قمـ اًمٔمٝمر، وٓ مجٕم٦م ذم اًمًٗمر، واعم٤ًمومر إذا يم٤من ذم اًمٌٚمد وؾمٛمع اًمٜمداء ومٚمٞمحي.أوُمـ طميه٤م ُمٜمٝمؿ أضمز

 ذوط صحتٝم٤م: -ج

 ومٕمٚمٝم٤م ذم وىمتٝم٤م. -1

 أن حييه٤م صمالصم٦م ُمـ أهؾ وضمقهب٤م. -2

ظمٓمٌت٤من، ذم يمؾ ظمٓم٦ٌم: محد اهلل شمٕم٤ممم، واًمّمالة قمغم رؾمقًمف، وىمراءة آي٦م، وُمققمٔم٦م شمتٜم٤مؾم٥م ُمع أن يت٘مدُمٝم٤م  -3

 ُمِمٙمالت إؾمٌقع احل٤مضة.

 ومْمٚمٝم٤م: -د

 هل أومْمؾ ُمـ صالة اًمٔمٝمر، ويقُمٝم٤م أومْمؾ أي٤مم إؾمٌقع.

 صٗمتٝم٤م -هـ

  .هل ريمٕمت٤من ي٠ميت هبام اعمّمٚمقن سمٕمد اخلٓمٌتلم جيٝمر ومٞمٝمام سم٤مًم٘مراءة

ع اًمِمٛمس ىمٞمد رُمح إمم آظمر وىم٧م اًمٔمٝمر، وومٕمٚمٝم٤م سمٕمد اًمزوال أومْمؾ، وُمـ أدرك ُمٜمٝم٤م ريمٕم٦م ُمع ُمـ ارشمٗم٤م :ووىمتٝم٤م
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 .(1)شُمـ أدرك اًمريمٕم٦م وم٘مد أدرك اًمّمالة»: ^  اإلُم٤مم وم٘مد أدرك اجلٛمٕم٦م، وم٢من أدرك أىمؾ ُمـ ريمٕم٦م أمتٝم٤م فمٝمرًا، ىم٤مل:

 ُمًتح٤ٌمهت٤م: -و

 :يًتح٥م عمـ ؾمٞم٠ميت اجلٛمٕم٦م

 .أن يٖمتًؾ -1

 .٤مب وأٟمٔمٗمٝم٤مأن يٚمٌس أطمًـ اًمثٞم -2

 .أن يتٓمٞم٥م -3

 .أن خيرج إًمٞمٝم٤م ُمٌٙمراً  -4

 .أن يِمتٖمؾ سم٤مًمّمالة اًمٜم٤مومٚم٦م واًمذيمر وىمراءة اًم٘مرآن طمتك خيرج اإلُم٤مم ًمٚمخٓم٦ٌم -5

  .ىمراءة ؾمقرة اًمٙمٝمػ -6

ُمـ ىمرأ ؾمقرة اًمٙمٝمػ ذم يقم »: ^  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل وهذه اًمرواي٦م ُمٜمٙمرة عمخ٤مًمٗمتٝم٤م حلدي٨م أيب ؾمٕمٞمد 

 .(2)شـ اًمٜمقر ُم٤م سملم اجلٛمٕمتلماجلٛمٕم٦م أو٤مء ًمف ُم

 :طمٙمؿ اًمٙمالم يقم اجلٛمٕم٦م واإلُم٤مم خيٓم٥م -ز

أو  ،ٓ جيقز اًمٙمالم ومٞمٝم٤م واإلُم٤مم خيٓم٥م إٓ ًمإلُم٤مم أو ُمـ يمٚمٛمف ذم أُمر ٓ حيتٛمؾ اًمت٠مظمػم يمام ًمق أظمٓم٠م ذم آي٦م

هب٤م ًمئال يِمٖمؾ إذا ؾمٛمٕمٝم٤م ُمـ اخلٓمٞم٥م، وٓ يرومع صقشمف ^  ًمتحذير ضير وهم٤مومؾ قمـ هٚمٙم٦م، وشمًـ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل

 همػمه هب٤م، ويمذًمؽ يًـ أن ي١مُمـ قمغم دقم٤مء اخلٓمٞم٥م سمال رومع صقت، وإن قمٓمس وم٢مٟمف حيٛمد اهلل هًا سمٞمٜمف وسملم ٟمٗمًف.

 ؾمٜم٦م اجلٛمٕم٦م: -ح

 يّمكم سمٕمده٤م أرسمع ريمٕم٤مت ذم اعمًجد سمًالُملم، أو ريمٕمتلم ذم اًمٌٞم٧م.

 إقمذار اعمٌٞمح٦م ًمٚمتخٚمػ قمـ اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م: -ط

 .(3)لمُمداومع أطمد إظمٌث -1

                                                                                                                                                                             

 ( رواه أسمق داود واسمـ ظمزيٛم٦م ذم صحٞمحف.1)

 .اًمٜم٤ًمئل( رواه 2)

 .إظمٌث٤من: اًمٌقل أو اًمٖم٤مئط( 3)
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 اعمريض اًمذي يٚمح٘مف ُمِم٘م٦م ًمق ذه٥م يّمكم. -2

 ُمـ ظمٌم ومقات روم٘متف. -3

 ُمـ ظم٤مف ضر ٟمٗمًف أو ُم٤مًمف أو رومٞم٘مف. -4

 ُمـ ظم٤مف أذى سمٛمٓمر أو وطمؾ. -5

 :صم٤مٟمٞم٤ًم: صالة اًمٕمٞمديـ

  .ُٕمتف، وأُمر هب٤م طمتك اًمٜم٤ًمء^  ، ذقمٝم٤م اًمٜمٌلةهل ُمـ ؿمٕم٤مئر اًمديـ اًمٔم٤مهر

إمم زواهل٤م، واًمًٜم٦م ومٕمٚمٝم٤م ذم اًمّمحراء، ويًـ أن يتٜمٔمػ اًمذاه٥م هل٤م ُمـ ارشمٗم٤مع اًمِمٛمس ىمدر رُمح  :ووىمتٝم٤م

 ويٚمٌس أطمًـ صمٞم٤مسمف، ًمٙمـ اًمٜم٤ًمء ٓ يتؼمضمـ سمزيٜم٦م وٓ يتٓمٞمٌـ.

وم٢مذا طم٤مٟم٧م اًمّمالة شم٘مدم اإلُم٤مم ومّمغم هبؿ ريمٕمتلم سمال أذان وٓ إىم٤مُم٦م، يٙمؼم ذم إومم ؾمٌٕم٤ًم سمتٙمٌػمة اإلطمرام، وذم 

سملم يمؾ شمٙمٌػمشملم، صمؿ ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م ^  ع يديف ُمع يمؾ شمٙمٌػمة، وحيٛمد اهلل ويّمؾ قمغم اًمٜمٌلاًمث٤مٟمٞم٦م مخ٤ًًم سمٕمد اًم٘مٞم٤مم، ويروم

 وؾمقرة ذم يمؾ ريمٕم٦م، وجيٝمر سم٤مًم٘مراءة ومٞمٝمام، وإذا ؾمٚمؿ ظمٓم٥م ظمٓمٌتلم ُمٜم٤مؾمٌتلم.

 وإن يم٤من ذم إوحك سملم هلؿ طمٙمؿ إوحٞم٦م، وُمـ أدرك اإلُم٤مم ىمٌؾ ؾمالُمف أمتٝم٤م قمغم صٗمتٝم٤م.

ر قمٜمد اخلروج إمم اعمّمغم، ويٙمؼم ذم إوحك قم٘م٥م اًمٗمرائض ُمـ صالة اًمٗمجر يقم ويًتح٥م اًمتٙمٌػم ذم اًمٗمٓم

 قمروم٦م إمم قمٍم آظمر أي٤مم اًمتنميؼ وهق اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م قمنم.

 : اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم، ٓ إًمف إٓ اهلل، اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم وهلل احلٛمد.وصٗم٦م اًمتٙمٌػم ؿمٗمٕم٤مً 

 ُمٜمٝم٤م:واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ صالة اًمٕمٞمد قمغم أىمقال 

 أهن٤م ومرض يمٗم٤مي٦م. -1

 أهن٤م ومرض قملم. -2

أُمرٟم٤م أن »ىم٤مًم٧م:  وًم٘مد رضمح سمٕمض اعمح٘م٘ملم أهن٤م ومرض قملم يمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م حلدي٨م أم قمٓمٞم٦م 

ؾم٘م٤مط ا، وحلدي٨م (1)شيِمٝمدن اخلػم ودقمقة اعمًٚمٛملم، ويٕمتزل احلٞمض اعمّمكم :ٟمخرج اًمٕمقاشمؼ واحلٞمض ذم اًمٕمٞمديـ

                                                                                                                                                                             

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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 .(1)ٕمٞمدطمْمقر صالة اجلٛمٕم٦م عمـ طمي صالة اًم

 :صم٤مًمث٤ًم: صالة آؾمتً٘م٤مء

  .شُمنمع إذا أضمدسم٧م إرض واطمتٌس اعمٓمر

أن خيرج اًمٜم٤مس ُمتخِمٕملم ُمتذًمٚملم ومٞمّمكم اإلُم٤مم هبؿ ريمٕمتلم يمّمالة اًمٕمٞمد، صمؿ خيٓم٥م هبؿ ظمٓم٦ٌم  :وصٗمتٝم٤م

٤معمِم٤مًمح اىمتداء واطمدة، يٙمثر ومٞمٝم٤م ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر وشمالوة أي٤مت اًمتل شم٠مُمر سمف، وي٘مٚم٥م اًمٜم٤مس أًمًٌتٝمؿ اًمتل يٛمٙمـ ىمٚمٌٝم٤م يم

 .^  سمرؾمقل اهلل

 :راسمٕم٤ًم: صالة اًمٙمًقف

  .اًمّمالة، وومٕمٚمٝم٤م ؾمٜم٦م ُم١ميمدة إممإذا يمًٗم٧م اًمِمٛمس أو ظمًػ اًم٘مٛمر ومزع اًمٜم٤مس 

أن يٙمؼم وي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م وؾمقرة ـمقيٚم٦م ضمٝمرًا، صمؿ يريمع ريمققم٤ًم ـمقياًل، صمؿ يرومع ُمـ اًمريمقع وي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م  :وصٗمتٝم٤م

، صمؿ يريمع ـمقياًل أىمؾ ُمـ إومم، صمؿ يرومع، صمؿ يًجد ؾمجدشملم ـمقيٚمتلم، صمؿ لؾمقرة ـمقيٚم٦م وًمٙمٜمٝم٤م أىمؾ ُمـ إو صمؿ

 ي٘مقم ومٞمٗمٕمؾ ُمثؾ ذًمؽ ومتٙمقن أرسمع ريمققم٤مت وأرسمع ؾمجدات ذم ريمٕمتلم.

                                                                                                                                                                             

 .واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف( رواه أسمق داود 1)
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 اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس

 زــــــــــ٤مئــــــــــــــاجلٜم

زاء، وم٤مًمدٟمٞم٤م ممر وأظمرة سمد ُمـ أن يٜمت٘مؾ ُمـ دار اًمٕمٛمؾ إمم دار اجلاإلٟم٤ًمن ُمٝمام ـم٤مل أضمٚمف وم٢مٟمف ٓسمد ُمرحتؾ، وٓ

 ُم٘مر.

ًٌَث٤م َوَأٟمَُّٙمْؿ إًَِمْٞمٜم٤َم ٓ شُمْرضَمُٕمقَن((ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اَم ظَمَٚمْ٘مٜم٤َميُمْؿ قَم ٌُْتْؿ َأٟمَّ
ًِ  .(1)))َأوَمَح

َتْ٘مِدُُمقَن(( وىم٤مل شمٕم٤ممم: ًْ َت٠ْمظِمُروَن ؾَم٤مقَم٦ًم َوٓ َي ًْ  إيمثر ُمـ ذيمر اعمقت َـّ ، وهلذا ؾُم (2)))وَم٢مَِذا ضَم٤مَء َأضَمُٚمُٝمْؿ ٓ َي

 .(3)))أيمثروا ذيمر ه٤مدم اًمٚمذات((: ^  وآؾمتٕمداد ًمف سم٤مًمتقسم٦م، ىم٤مل اًمٜمٌل

 ُم٤م ينمع قمٜمد آطمتْم٤مر: -أ

يًـ أن يقضمف ُمـ طميشمف اًمقوم٤مة إمم اًم٘مٌٚم٦م، سم٠من جيٕمؾ قمغم ضمٜمٌف إيٛمـ ووضمٝمف ٟمحقه٤م إن مل يِمؼ ذًمؽ، وإٓ 

صمؿ يٚم٘مـ اًمِمٝم٤مدة سم٠من شمذيمر قمٜمده ومٞم٘مقهل٤م، ًم٘مقل  ووع قمغم فمٝمره ورضماله إمم اًم٘مٌٚم٦م، ويرومع رأؾمف ىمٚمٞماًل ًمٞمٙمقن وضمٝمف هل٤م،

إٓ إذا شمٙمٚمؿ سمٙمالم  ،وٓ يٚمح قمٚمٞمف إذا مل يٜمٓمؼ هب٤م خم٤موم٦م أن يْمجر (4)))ًم٘مٜمقا ُمقشم٤ميمؿ: ٓ إًمف إٓ اهلل((: ^  رؾمقل اهلل

 أضمٜمٌل سمٕمد اًمٜمٓمؼ هب٤م.

 دمٝمٞمزه: -ب

ق رأؾمف، وشمٚملم ُمٗم٤مصٚمف سمرومؼ، ويًـ شمٖمٛمٞمض قمٞمٜمٞمف وؿمد حلٞمٞمف سمٕمّم٤مسم٦م قمريْم٦م شمرسمط ُمـ ومق َـّ إذا ُم٤مت اعمٞم٧م ؾُم 

رومٕمف ُمـ إرض، وؾمؽمه سمثقب ؾمؽمًا ًمف قمـ إقملم سمٕمد ٟمزع صمٞم٤مسمف اًمتل ىمٌض ومٞمٝم٤م، وي٤ٌمح إقمالم اًمٜم٤مس سمٛمقشمف ًمٞمِمٝمدوا 

ٓ يٜمٌٖمل جلٞمٗم٦م »: ^  ضمٜم٤مزشمف سمدون رومع اًمّمقت سم٤مإلقمالم وٓ ضمزع، ويٜمٌٖمل اإلهاع ذم دمٝمٞمزه إذا حت٘مؼ ُمقشمف، ًم٘مقًمف

 .(5)شسملم فمٝمراين أهٚمف ُمًٚمؿ أن حتٌس

 صٗم٦م همًؾ اعمٞم٧م وشمٙمٗمٞمٜمف: -ج

                                                                                                                                                                             

 .115ؾمقرة اعم١مُمٜمقن آي٦م: ( 1)

 .61ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م: ( 2)

 .ُمذي واًمٜم٤ًمئلاًمؽم( رواه 3)

 .رواه ُمًٚمؿ( 4)

 ( رواه أسمق داود.5)
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إذا أظمذ ذم همًؾ اعمٞم٧م ؾمؽمت قمقرشمف، صمؿ قمٍم سمٓمٜمف سمرومؼ، صمؿ ضمٕمؾ اعمٖمًؾ قمغم يده ًمٗم٤موم٦م ُمـ ظمرق أو ؿمٌٝمٝم٤م 

ومٞمٜمجٞمف هب٤م، صمؿ يقوئف، صمؿ يٖمًؾ رأؾمف وحلٞمٞمف سمام وؾمدر، صمؿ ؿم٘مف إيٛمـ صمؿ إين، صمؿ يٖمًٚمف ُمرة صم٤مٟمٞم٦م وصم٤مًمث٦م ُمثؾ 

 إول، وإن يم٤من سمٕمض سمدٟمف ٓ يٛمٙمـ همًٚمف ًمتٛمزق أو طمرق همًؾ ُم٤م يٛمٙمـ همًٚمف.اًمٖمًؾ 

وإن يم٤من ؿم٤مرسمف أو أفم٤مومره ـمقيٚم٦م أظمذ ُمٜمٝم٤م، وٓ ينح ؿمٕمره، واعمرأة يْمٗمر ؿمٕمره٤م صمالصم٦م ىمرون ويًدل ُمـ 

، واعمرأة ورائٝم٤م، واًمرضمؾ يٙمٗمـ ذم صمالصم٦م أصمقاب سمٞمض يدرج ومٞمٝم٤م إدراضم٤ًم، وإن يمٗمـ ذم ىمٛمٞمص وإزار وًمٗم٤موم٦م ومال سم٠مس

  شمٙمٗمـ ذم مخ٦ًم أصمقاب درع وُم٘مٜمٕم٦م وإزار وًمٗم٤مومتلم.

 واعمٗمروض همًٚمف ُمرة واطمدة سمحٞم٨م يٕمؿ هب٤م مجٞمع سمدٟمف، وشمٙمٗمٞمٜمف سمثقب يًؽم مجٞمع سمدن اعمٞم٧م ُمـ ذيمر أو أٟمثك.

 طمٙمؿ همًؾ اعمٞم٧م وشمٙمٗمٞمٜمف: -د

٤مسمف اًمتل اؾمتِمٝمد ومٞمٝم٤م وٓ ومرض يمٗم٤مي٦م، إذا ىم٤مم سمف ُمـ يٙمٗمل ؾم٘مط اإلصمؿ قمـ اًم٤ٌمىملم، وؿمٝمٞمد اعمٕمريم٦م يدومـ ذم صمٞم

 يٖمًؾ وٓ يّمغم قمٚمٞمف، واعمحرم يٖمًؾ سمامء وؾمدر، وٓ ي٘مرب ـمٞم٤ًٌم، وٓ يٖمٓمك رأؾمف، ٕٟمف يٌٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٚمٌٞم٤ًم.

 طمٙمؿ اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م وصٗمتٝم٤م: -هـ

  .وهل ومرض يمٗم٤مي٦م

 حمٛمد...(، صمؿ يٙمؼم أن يٙمؼم، وي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م، صمؿ يٙمؼم وي٘مرأ اًمّمالة اإلسمراهٞمٛمٞم٦م )اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم :وصٗمتٝم٤م

ويدقمق ُٕمقات اعمًٚمٛملم صمؿ يدقمق ًمٚمٛمٞم٧م، وي٘مقل: )اًمٚمٝمؿ اهمٗمر حلٞمٜم٤م وُمٞمتٜم٤م، وؿم٤مهدٟم٤م وهم٤مئٌٜم٤م، وصٖمػمٟم٤م ويمٌػمٟم٤م، 

وذيمرٟم٤م وأٟمث٤مٟم٤م، إٟمؽ شمٕمٚمؿ ُمٜم٘مٚمٌٜم٤م وُمثقاٟم٤م، إٟمؽ قمغم يمؾ رء ىمدير، اًمٚمٝمؿ ُمـ أطمٞمٞمتف ُمٜم٤م وم٠مطمٞمف قمغم اإلؾمالم واًمًٜم٦م، 

، اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمف، وارمحف، وقم٤مومف، واقمػ قمٜمف، وأيمرم ٟمزًمف، ووؾمع ُمدظمٚمف، واهمًٚمف سم٤معم٤مء وُمـ شمقومٞمتف ومتقومف قمٚمٞمٝمام

واًمثٚم٩م واًمؼمد، وٟم٘مف ُمـ اًمذٟمقب واخلٓم٤مي٤م يمام يٜم٘مك اًمثقب إسمٞمض ُمـ اًمدٟمس، وأسمدًمف دارًا ظمػمًا ُمـ داره، وزوضم٤ًم 

ح ًمف ذم ىمؼمه، وٟمقر ًمف ومٞمف(، صمؿ يٙمؼم ظمػمًا ُمـ زوضمف، وأدظمٚمف اجلٜم٦م، وأقمذه ُمـ قمذاب اًم٘مؼم، وُمـ قمذاب اًمٜم٤مر، واومً

 ويًٚمؿ شمًٚمٞمٛم٦م واطمدة، ي١مٟم٨م اًمْمٛمػم ذم اًمدقم٤مء إن يم٤من اعمٞم٧م أصمٜمك، ويرومع يديف ُمع يمؾ شمٙمٌػمة.

وأدٟمك دقم٤مء ُمـ احلل ًمٚمٛمٞم٧م، ^  : اًمتٙمٌػمات، وىمراءة اًمٗم٤محت٦م، واًمّمالة قمغم اًمٜمٌلواًمقاضم٥م ُمـ ذًمؽ

 واًمًالم.

 محؾ اعمٞم٧م ودومٜمف: -و

َـّ يُ  ، وجي٥م أن يٕمٛمؼ اًم٘مؼم ^  أرسمٕم٦م رضم٤مل، وأن يٙمقن اعم٤مر أُم٤مُمف واًمرايم٥م ظمٚمٗمف، ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل فأن حيٛمٚم ً
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سمحٞم٨م يتٕمذر قمغم اًم٤ًٌمع طمٗمره وٓ خترج رائحتف، ويًـ أن ي٘مقل ُمدظمٚمف ذم حلده: )سمًؿ اهلل، وقمغم ُمٚم٦م رؾمقل اهلل(، 

 .(1)اـم٤منوُمـ صغم قمغم اعمٞم٧م ومٚمف ىمػماط، وُمـ شمٌٕمف سمٕمد اًمّمالة قمٚمٞمف وطمي دومٜمف ومٚمف ىمػم

وٓ ظمِم٤ًٌم  (3)ضمراً آ، وٓ يدظمؾ اًم٘مؼم ^ قمٚمٞمف ٟمّم٤ًٌم، يمام صٜمع سمرؾمقل اهلل (2)وسمٕمد ووٕمف ذم اًمٚمحد يٜمّم٥م اًمٚمٌـ

 وٓ ؿمٞمئ٤ًم ُمًتف اًمٜم٤مر، ويًقى اًمؽماب قمٚمٞمف ىمدر ؿمؼم قمـ إرض، ويرش سم٤معم٤مء ًمتثٌٞم٧م اًمؽماب ٓ سمٜمٞم٦م أٟمف يؼمد قمغم اعمٞم٧م.

اؾمتٖمٗمروا »حلدي٨م:  :ِمٞمٕمقن قمٜمد ىمؼمه ويدقمقن ًمف سم٤معمٖمٗمرة واًمتثٌٞم٧مي٘مػ اعم ويًتح٥م إذا ومرغ ُمـ دومٜمف أن

 .(4)شٕظمٞمٙمؿ واؾم٠مًمقا اهلل ًمف اًمتثٌٞم٧م وم٢مٟمف أن ي٠ًمل

 .^  ومٝمذا احلدي٨م مل يث٧ٌم قمـ اًمٜمٌل .وأُم٤م ُم٤م ورد ُمـ ىمراءة ؾمقرة يس قمٜمد اًم٘مؼم

 اًمتٕمزي٦م وأصمره٤م آضمتامقمل: -ز

ويمؾ رء قمٜمده سم٠مضمؾ ُمًٛمك  ،ومٞم٘م٤مل ًمف: )إن هلل ُم٤م أظمذ وًمف ُم٤م أسم٘مكشمًـ شمٕمزي٦م اعمًٚمؿ إمم صمالصم٦م أي٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝمـ، 

 ومٚمتّمؼم وًمتحت٥ًم(، أو أي صٞمٖم٦م ومٞمٝم٤م شمٕمزي٦م.

وٓ ؿمؽ أن هذا يٕمقد قمغم اعمًٚمٛملم سم٤مًٕمٗم٦م وهتقيـ اعمّمٞم٦ٌم، واًمٌٙم٤مء قمغم اعمٞم٧م سمدون رومع صقت وٓ ٟمدب وٓ 

 يّمؼم اإلٟم٤ًمن وحيت٥ًم طمتك جيؼم اهلل ُمّمٞمٌتف ويٕمقوف. قمغم اعمٞم٧م وٟمدسمف، سمؾ (5)ٟمٞم٤مطم٦م همػم ُمٙمروه، وٓ دمقز اًمٜمٞم٤مطم٦م

وٓ يٜمٌٖمل اجلٚمقس ًمٚمٕمزاء يمام يٗمٕمؾ سمٕمض اًمٜم٤مس اًمٞمقم وصٜمع اًمٓمٕم٤مم ًمٚمٛمٕمزيـ، سمؾ يًتح٥م صٜمٕمف ُمـ ىمٌؾ 

 .(6)شاصٜمٕمقا ٔل ضمٕمٗمر ـمٕم٤مُم٤ًم، وم٘مد ضم٤مءهؿ ُم٤م يِمٖمٚمٝمؿ»حلدي٨م:  :ُمٕم٤مرومٝمؿ وضمػماهنؿ

 :زي٤مرة اًم٘مٌقر -ح

 ،دون اًمٜم٤ًمء، ويًـ عمـ زاره٤م أو ُمر هب٤م أن ي٘مقل: )اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ دار ىمقم ُم١مُمٜملم ة اًم٘مٌقر ًمٚمرضم٤ملرشمًـ زي٤م

 ٦م(.ومٞموإٟم٤م إن ؿم٤مء اهلل سمٙمؿ ٓطم٘مقن، اًمٚمٝمؿ ٓ حترُمٜم٤م أضمرهؿ، وٓ شمٗمتٜم٤م سمٕمدهؿ، واهمٗمر ًمٜم٤م وهلؿ، ٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ اًمٕم٤م

                                                                                                                                                                             

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ ش ُمـ شمٌع ضمٜم٤مزة ُمًٚمؿ إيامٟم٤ًم واطمت٤ًمسم٤ًم ويم٤من ُمٕمٝم٤م طمتك يّمكم قمٚمٞمٝم٤م ويٗمرغ ُمـ دومٜمٝم٤م وم٢مٟمف يرضمع سم٘مػمـملم يمؾ ىمػماط ُمثؾ أطمد»( 1)

ُمٕمٚمقُم٦م قمٜمد اهلل، وىمرهب٤م اًمٜمٌل ^ ًمٚمٗمٝمـؿ سمتٛمثٞمٚمـف اًم٘مـػماط  طمدي٨م أيب هريرة. ذه٥م أيمثر اًمٕمٚمامء إمم أن اعمراد سم٤مًم٘مػماط ذم احلدي٨م ضمزء ُمـ أضمزاء

 .سم٠مطمد، واعمراد أٟمف يرضمع سمٜمّمٞم٥م يمٌػم ُمـ إضمر

 .اًمٚمٌـ واًمٚمٌٜم٦م: اًمتل يٌٜمك هب٤م وهق اعميوب ُمـ اًمٓملم ُمرسمٕم٤مً ( 2)

 .أضمر: هق ـمٌٞمخ اًمٓملم، وهق ُم٤م يٌٜمك سمف، واًمٜمٝمل قمٜمف ٕن ومٞمف شمرف( 3)

 ( رواه أسمق داود.4)

 .٦م: رومع اًمّمقت سم٤مًمٌٙم٤مء قمغم اعمٞم٧م قمغم وضمف واًمٜمقح يمٜمقح احلامماًمٜمٞم٤مطم( 5)

 .أمحد واًمؽمُمذي( رواه 6)
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))ٕن يٓم٠م اًمرضمؾ ي٨م أيب هريرة ُمرومققم٤ًم: حلد :وحترم إه٤مٟم٦م اًم٘مٌقر سم٤معمٌم قمٚمٞمٝم٤م ووـمئٝم٤م سم٤مًمٜمٕم٤مل واجلٚمقس قمٚمٞمٝم٤م

 .(1)قمغم مجرة، ظمػم ًمف ُمـ أن يٓم٠م قمغم ىمؼم((

وٓ جيقز إهاضمٝم٤م، وٓ اًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م، وٓ شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م أو اًمتؼمك هب٤م، يمام ٓ جيقز إه٤مٟمتٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ـمرىم٤مت وُمٙم٤مٟم٤ًم 

 ٕن طمرُم٦م اعمًٚمؿ ُمٞمت٤ًم يمحرُمتف طمٞم٤ًم. :ًمٚم٘م٤مذورات

                                                                                                                                                                             

 .احلٚمٞم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ( 1)
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 اًم٤ٌمب اًمراسمع

 ٤مةـــــــــــــــاًمزيم

 

 اًمٗمّمؾ إول: اًمزيم٤مة.

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: صدىم٦م اًمتٓمقع.

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م: زيم٤مة اًمٗمٓمر.

 اًمٗمّمؾ اًمراسمع: أهؾ اًمزيم٤مة.
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 اًمٗمّمؾ إول

 ٤مةـــــــــــــــــــــــــــــاًمزيم

 :ُمٕمٜمك اًمزيم٤مة -أ

 : اًمٜمامء واًمزي٤مدة.ًمٖم٦م

 قص.: طمؼ ُم٤مزم واضم٥م ذم ُم٤مل خمّمقص ًمٓم٤مئٗم٦م خمّمقص٦م ذم زُمـ خمّمذقم٤مً 

 طمٙمٛمٝم٤م: -ب

يَم٤مَة((واضم٦ٌم سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:   .(1)))َوآشُمقا اًمزَّ

 ُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اإلؾمالم: -ج

 :حلدي٨م :ريمـ ُمـ أريم٤من اًمديـ اإلؾمالُمل ودقم٤مُم٦م ُمـ دقم٤مئٛمف اًمتل ٓ يٜمٝمض يمٞم٤مٟمف وٓ يًت٘مٞمؿ سطمف إٓ هب٤م

 .(2)ش سمٜمل اإلؾمالم قمغم مخس: ... وإيت٤مء اًمزيم٤مة...»

 طمٙمٛم٦م ُمنموقمٞم٦م اًمزيم٤مة: -د

 (4)ُمـ شمّمدق سمٕمدل مترة»: ^  ، وىم٤مل(3)شُم٤م ٟم٘مّم٧م صدىم٦م ُمـ ُم٤مل»: ^  يمام ىم٤مل ،سمريم٦م هشمٜمٛمل اعم٤مل وشمزيد -1

طمتك شمٙمقن  (5)ُمـ يم٥ًم ـمٞم٥م، وٓ ي٘مٌؾ اهلل إٓ اًمٓمٞم٥م، وم٢من اهلل ي٘مٌٚمٝم٤م سمٞمٛمٞمٜمف صمؿ يرسمٞمٝم٤م ًمّم٤مطمٌٝم٤م يمام يريب أطمديمؿ ومٚمقه

 .(6)شُمثؾ اجلٌؾ

 اعمٝمٚمٙم٦م وأوم٤مت اًم٘م٤موٞم٦م قمٚمٞمف ًمق مل ي١مد طمؼ اهلل شمٕم٤ممم. (7)اعمزيمك ُمـ اجلقائح شمٙمقن ؾمٞم٤مضم٤ًم ُمٜمٞمٕم٤ًم واىمٞم٤ًم ًمٚمامل -2

                                                                                                                                                                             

 . 56ؾمقرة اًمٜمقر آي٦م: ( 1)

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 2)

 .ُمًٚمؿ( رواه 3)

 .أي ُم٤م ي٤ًموي ىمٞمٛم٦م مترة( 4)

 .وًمد اًمٗمرس( 5)

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 6)

 .تٝمٚمٙمٝم٤م ُمثؾ اًمري٤مح وإُمٓم٤مر واًمؼمدهل أوم٦م اًمتل شمّمٞم٥م اًمزروع واًمثامر وم( 7)
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 ومتحق قمٜمٝمؿ صٗم٦م اًمِمح. ،شمٓمٝمر اعمزيملم ُمـ رذيٚم٦م اًمٌخؾ وُمـ اإلصمؿ -3

 وشم٘ميض قمغم يمثػم ُمـ اجلرائؿ اخلٚم٘مٞم٦م. ،حتٛمل اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ اًمٗم٤ًمد -4

  همٜمٞمٝمؿ ووم٘مػمهؿ.ًمٚمزيم٤مة أصمر ـمٞم٥م ذم رسمط إظمقة سملم اعمًٚمٛملم -5

 ذوط وضمقهب٤م: -هـ

  ذوط وضمقب اًمزيم٤مة مخ٦ًم:

 احلري٦م. -2  .اإلؾمالم -1

 مت٤مم اعمٚمؽ.  -4  ُمٚمؽ اًمٜمّم٤مب. -3

 ُميض احلقل. -5

 إُمقال اًمتل جي٥م ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة أرسمٕم٦م: -و

 اخل٤مرج ُمـ إرض. -2  اًم٤ًمئٛم٦م ُمـ هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم. -1  

 قمروض اًمتج٤مرة. -4    إصمامن. -3 

 ُٕمقال اًمتل ٓ يِمؽمط ومٞمٝم٤م احلقل:ا -ز

ُف َيْقَم طَمَّم٤مِدِه((اخل٤مرج ُمـ إرض يم٤محلٌقب واًمثامر، وُم٤م ذم طمٙمٛمف يم٤مًمٕمًؾ، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  -1  .(1)))َوآشُمقا طَم٘مَّ

 ٟمت٤مج اًم٤ًمئٛم٦م ورسمح اًمتج٤مرة ومحقهلام طمقل أصٚمٝمام. -2

 اعمٕمدن ُمـ همػم إصمامن واًمريم٤مز. -3

 :ٕٟمٕم٤ممأوًٓ: زيم٤مة اًم٤ًمئٛم٦م ُمـ هبٞمٛم٦م ا

 هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم هل: اًمٖمٜمؿ، اًمٌ٘مر، اإلسمؾ. وٓ دم٥م اًمزيم٤مة ومٞمٝم٤م إٓ سمثالصم٦م ذوط: 

ذم  كأن شمٙمقن ؾم٤مئٛم٦م، وهل اًمتل شمرقمك ذم أيمثر احلقل، أُم٤م ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف ُم٤مؿمٞم٦م يٕمٚمٗمٝم٤م، ومل شمٙمـ شمرقم -1

 اعمراقمل اًمٕم٤مُم٦م ومال زيم٤مة ومٞمٝم٤م.

 أن شمتخذ ًمٚمدر واًمٜمًؾ واًمتًٛملم ٓ ًمٚمٕمٛمؾ. -2

                                                                                                                                                                             

 .141ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م: ( 1)
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 ب.أن شمٌٚمغ اًمٜمّم٤م -3

 :)أ( اإلسمؾ وأٟمّمٌتٝم٤م وُم٤م جي٥م ومٞمٝم٤م

 ُم٤م جي٥م ومٞمف ُم٘مدراه اًمٜمّم٤مب

 ؿم٤مة وٓ زيم٤مة ذم أىمؾ ُمـ مخس ُمـ اإلسمؾ 9-5 اًمٜمّم٤مب إول

 ؿم٤مشم٤من 14-11 اًمٜمّم٤مب اًمث٤مين

 صمالث ؿمٞم٤مه 19-15 اًمٜمّم٤مب اًمث٤مًم٨م

 أرسمع ؿمٞم٤مه 24-21 اًمٜمّم٤مب اًمراسمع

 ٤مسمـ ًمٌقن وهق ُم٤م ًمف ؾمٜمت٤منسمٜم٧م خم٤مض وهل سمٜم٧م ؾمٜم٦م وم٢من قمدُم٧م وم 35-25 اًمٜمّم٤مب اخل٤مُمس

 سمٜم٧م ًمٌقن وهل ُم٤م هل٤م ؾمٜمت٤من 45-36 اًمٜمّم٤مب اًم٤ًمدس

 طم٘م٦م ُم٤م هل٤م صمالث ؾمٜملم 61-46 اًمٜمّم٤مب اًم٤ًمسمع

 ضمذقم٦م ُم٤م هل٤م أرسمع ؾمٜملم 75-61 اًمٜمّم٤مب اًمث٤مُمـ

 سمٜمت٤م ًمٌقن 91-76 اًمٜمّم٤مب اًمت٤مؾمع

 طم٘مت٤من 121-91 اًمٜمّم٤مب اًمٕم٤مذ

 ق ومٗمل يمؾ أرسمٕملم سمٜم٧م ًمٌقن وذم يمؾ مخًلم طم٘م٦مُمـ اإلسمؾ ومام ومق 121صمؿ شمًت٘مر اًمٗمريْم٦م ُمـ 

 :اًمٌ٘مر وأٟمّمٌتٝم٤م وُم٤م جي٥م ومٞمٝم٤م (ب)

 ُم٤م جي٥م ومٞمف ُم٘مداره اًمٜمّم٤مب

 شمٌٞمع أو شمٌٞمٕم٦م ُم٤م هل٤م ؾمٜم٦م 39-31 اًمٜمّم٤مب إول

 ُمًٜم٦م ُم٤م هل٤م ؾمٜمت٤من 59-41 اًمٜمّم٤مب اًمث٤مين

 :اًمٖمٜمؿ وأٟمّمٌتٝم٤م وُم٤م جي٥م ومٞمٝم٤م (ج)

 ُم٤م جي٥م ومٞمف ُم٘مداره اًمٜمّم٤مب
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 ؿم٤مة 121-41 لاًمٜمّم٤مب إو

 ؿم٤مشم٤من 211-121 اًمٜمّم٤مب اًمث٤مين

 صمالث ؿمٞم٤مة 311-211ُمـ  اًمٜمّم٤مب اًمث٤مًم٨م

 ؿم٤مة( ؿم٤مة. 111صمؿ شمًت٘مر اًمٗمريْم٦م ومٗمل يمؾ )

وٓ ُمٕمٞم٦ٌم، وٓ ذار اعم٤مل: ٕن ذم ذًمؽ  -وهل اًمتل ؾم٘مٓم٧م أؾمٜم٤مهن٤م-وٓ ي١مظمذ ذم اًمّمدىم٦م شمٞمس، وٓ هرُم٦م 

 إضارًا سم٠مهؾ اًمزيم٤مة.

 ـ إرض:صم٤مٟمٞم٤ًم: زيم٤مة اخل٤مرج ُم

 اخل٤مرج ُمـ إرض صمالصم٦م أٟمقاع:

 اًمريم٤مز. -3   اعمٕم٤مدن. -2   احلٌقب واًمثامر. -1

ـَ ودًمٞمؾ وضمقب اًمزيم٤مة ومٞمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٌُْتْؿ َومِم٤َّم َأظْمَرضْمٜم٤َم ًَمُٙمْؿ ُِم ًَ ٤ٌَمِت َُم٤م يَم ـْ ـَمٞمر ـَ آَُمٜمُقا َأٟمِٗمُ٘مقا ُِم ِذي ٤َم اًمَّ ))َي٤م َأهيه

 .(1)إَْرِض((

 ٌقب واًمثامر، ويِمؽمط ًمقضمقب اًمزيم٤مة ومٞمٝم٤م مخ٦ًم ذوط:: احلاًمٜمقع إول

 أن شمٙمقن طم٤ًٌم أو صمٛمرًا. -2   أن يٌٚمغ ٟمّم٤مسم٤ًم. -1

 أن شمٙمقن ُمٙمٞماًل. -4  أن شمٙمقن ُمدظمرة. -3

 أن شمٙمقن ممٚمقيم٦م وىم٧م اًمزيم٤مة. -5

 ( يمجؿ شم٘مري٤ًٌم.612وُم٘مدار ٟمّم٤مب احلٌقب مخ٦ًم أوؾمؼ أي )

٦م يم٤مُٕمٓم٤مر، وٟمّمػ اًمٕمنم ومٞمام ؾم٘مل سمٛم١مٟم٦م يمٛمٞم٤مه أسم٤مر، وصمالصم٦م واًمقاضم٥م ذم زيم٤مهت٤م اًمٕمنم ومٞمام ؾم٘مل سمال ُم١مٟم

 أرسم٤مع اًمٕمنم ومٞمام ؾم٘مل سمٛم١مٟم٦م شم٤مرة وسمدوهن٤م شم٤مرة.

: اعمٕم٤مدن، وهل يمؾ ُمتقًمد ذم إرض ُمـ همػم ضمٜمًٝم٤م وًمٞمس ٟم٤ٌمشم٤ًم، وُم٘مدار اًمزيم٤مة رسمع قمنم ىمٞمٛمتف إن اًمٜمقع اًمث٤مين

 يم٤من همػم أصمامن، أو رسمع قمنم قمٞمٜمف إن يم٤من أصمامٟم٤ًم.

                                                                                                                                                                             

 .267ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: ( 1)
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 : اًمريم٤مز، وهق ُم٤م وضمد ُمـ دومـ ذم إرض، وُم٘مدار اًمزيم٤مة ومٞمف اخلٛمس ىمؾ أو يمثر.ٜمقع اًمث٤مًم٨ماًم

 صم٤مًمث٤ًم: زيم٤مة إصمامن:

 وإصمامن ٟمققم٤من: 

 ومْم٦م. -2    ذه٥م.  -1

٦َم َوٓ ُيٜمِٗم٘مُ ))ودم٥م زيم٤مة اًمذه٥م واًمٗمْم٦م سم٤مإلمج٤مع، واًمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َه٥َم َواًْمِٗمْمَّ ـَ َيْٙمٜمُِزوَن اًمذَّ ِذي قهَن٤َم ذِم َواًمَّ

ُهْؿ سمَِٕمَذاٍب َأًمِٞمؿٍ  ْ ٌَنمر ُم٤م ُمـ ص٤مطم٥م ذه٥م وٓ ومْم٦م »، وُمٜمف طمدي٨م أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ^ : (1)((ؾَمٌِٞمِؾ اهللَِّ وَم

ٓ ي١مدي ُمٜمٝم٤م طم٘مٝم٤م إٓ إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُصٗمح٧م ًمف صٗم٤مئح ُمـ ٟم٤مر حيٛمك قمٚمٞمٝم٤م ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ومٞمٙمقى هب٤م ضمٜمٌف 

 .(2)شدت ًمف ذم يقم يم٤من ُم٘مداره مخًلم أًمػ ؾمٜم٦م طمتك ي٘م٣م سملم اًمٕم٤ٌمدوضمٌٞمٜمف، يمٚمام سمردت أقمٞم

 .ضمٜمٞمفشم٤ًموي )          (  همراُم٤مت( 4 ¼)وٟمّم٤مب اًمذه٥م قمنمون ُمث٘م٤مًٓ، واعمث٘م٤مل  

( ري٤مًٓ قمرسمٞم٤ًم، واًمدرهؿ ي٤ًموي مخ٦ًم ىمروش وصمالث هٚمالت، أُم٤م 56وٟمّم٤مب اًمٗمْم٦م ُم٤مئت٤م درهؿ: وهل )

قمغم أؾم٤مس اًم٘مٞمٛم٦م اًمتل شمتٕمٝمد هب٤م اًمدوًم٦م، وم٢مذا سمٚمٖم٧م ٟمّم٤مب أطمد اًمٜم٘مديـ وضم٧ٌم ومٞمٝم٤م  إوراق اًمٜم٘مدي٦م احل٤مًمٞم٦م ومت٘مقم

، وهق ٟمّمػ ُمث٘م٤مل ذه٥م ومخ٦ًم شذم اًمرىم٦م رسمع اًمٕمنم»اًمزيم٤مة، واعم٘مدار اًمقاضم٥م ذم يمؾ ُمٜمٝم٤م رسمع اًمٕمنم ًم٘مقًمف ^ : 

 دراهؿ ومْم٦م.

 أُم٤م إذا يم٤مٟم٤م ُمٖمِمقؿملم ومال زيم٤مة ومٞمٝمام طمتك يٌٚمغ اًمّم٤مذم ٟمّم٤مسم٤ًم.

اعم٤ٌمح اعمٕمد ًمالؾمتٕمامل واًمٕم٤مري٦م ومٞمف زيم٤مة قمغم اًمّمحٞمح، حلدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده: أن واحلكم 

أشمٕمٓملم زيم٤مة هذا؟ ىم٤مًم٧م: ٓ. »اُمرأة أشم٧م اًمٜمٌل ^ وُمٕمٝم٤م اسمٜم٦م هل٤م، وذم يد اسمٜمتٝم٤م َُمًٙمت٤من همٚمٞمٔمت٤من ُمـ ذه٥م، وم٘م٤مل هل٤م: 

 .(3)شٕمتٝمام وم٠مًم٘متٝمام إمم اًمٜمٌل ^، وىم٤مًم٧م: مه٤م هلل وًمرؾمقًمفىم٤مل: أينك أن يًقرك اهلل هبام ؾمقاريـ ُمـ ٟم٤مر؟!، ىم٤مل: ومخٚم

 راسمٕم٤ًم: زيم٤مة اًمٕمروض:

: اًمٕمروض مجع قمرض، وهق ُم٤م أقمد ًمٌٞمع وذاء، ؾمٛمل سمذًمؽ ٕٟمف يٕمرض ًمٞم٤ٌمع ويِمؽمى، أو ٕٟمف شمٕمريٗمٝم٤م

 يٕمرض صمؿ يزول.

                                                                                                                                                                             

 .34ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م: ( 1)

 .رواه ُمًٚمؿ( 2)

 .رواه أمحد وأسمق داود واًمؽمُمذي( 3)

3  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

292 

 يِمؽمط ًمقضمقهب٤م صمالصم٦م ذوط:

 أن يٜمقي هب٤م اًمتج٤مرة. -1

 أن شمٌٚمغ ىمٞمٛمتٝم٤م ٟمّم٤مسم٤ًم. -2

 ل قمٚمٞمٝم٤م احلقل.أن حيق -3

: شم٘مقم سم٤مٕطمظ ًمٚمٗم٘مراء ُمـ ذه٥م أو ومْم٦م، يم٠من شمٌٚمغ ىمٞمٛمتٝم٤م ٟمّم٤مسم٤ًم سم٠مطمدمه٤م دون أظمر ومت٘مقم سمف وخيرج شم٘مقيٛمٝم٤م

 رسمع قمنمه.

( ري٤مًٓ قمرسمٞم٤ًم سم٤مًمٗمْم٦م، وإذا يم٤من قمٜمده 56( ضمٜمٞمف ؾمٕمقدي سم٤مجلٜمٞمٝم٤مت و)12.5وشم٘مدير ذًمؽ سم٤مًمٜم٘مد احل٤مض: )

شمٙمٛمٞمؾ اًمٜمّم٤مب، أُم٤م إذا ٟمقى سمٕمروض اًمتج٤مرة اًمُ٘مٜمَْٞم٦م ومال زيم٤مة ومٞمٝم٤م، وإذا ذه٥م أو ومْم٦م وٛمٝم٤م إمم ىمٞمٛم٦م اًمٕمروض ذم 

 ٟمقى هب٤م اًمتج٤مرة سمٕمد أن ٟمقاه٤م ًمٚمُ٘مٜمَْٞم٦م اؾمت٠مٟمػ طمقًٓ.

 :زيم٤مة اًمديـ -و

وٓ دم٥م إذا يم٤من ُمتٕمذر اًمقوم٤مء يم٤مًمديـ  -أي: اًم٘م٤مدر قمغم اًمقوم٤مء واًمتًديد-دم٥م زيم٤مة ذم اًمديـ إذا يم٤من قمغم ُمكمء 

 قمغم ُمٗمٚمس.

 :ظمراج اًمزيم٤مةإ -ز

 شم٘مديؿ اًمزيم٤مة وشم٠مظمػمه٤م قمـ وىم٧م وضمقهب٤م: -1

 : جيقز شمٕمجٞمؾ اًمزيم٤مة حلقًملم وم٠مىمؾ إذا يمٛمؾ اًمٜمّم٤مب.شم٘مديؿ اًمزيم٤مة -أ

 : ٓ جيقز شم٠مظمػم اًمزيم٤مة قمـ وىم٧م وضمقهب٤م ُمع إُمٙم٤من إظمراضمٝم٤م.شم٠مظمػم اًمزيم٤مة -ب

 إذا ظمال اًمٌٚمد قمـ حمت٤مج: ومٕمٚمٞمف شمٗمري٘مٝم٤م ذم أىمرب اًمٌالد إًمٞمف. -2
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 اًمث٤ميناًمٗمّمؾ 

 صـدىمــ٦م اًمتٓمـــــقع

 طمٙمٛمٝم٤م: -أ

ٜم٤ًم وَمُٞمَْم٤مقِمَٗمُف ًَمُف َأْوَٕم٤موًم٤م يَمثػَِمًة((ُمًتح٦ٌم يمؾ وىم٧م إمج٤مقم٤ًم، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ًَ ِذي ُيْ٘مِرُض اهللََّ ىَمْرًو٤م طَم ـْ َذا اًمَّ ، (1)))َُم

 .(2))صدىم٦م اًمن شمٓمٗمئ همْم٥م اًمرب(وذم احلدي٨م: 

 ومْمؾ اًمّمدىم٦م قمغم إىم٤مرب: -ب

صدىمتؽ قمغم ذي »: ىم٦م قمٚمٞمٝمؿ أومْمؾ ُمـ همػمهؿ، ًم٘مقًمف ^أطمؼ اًمٜم٤مس سمؼمه وقمٓمٗمف، واًمّمد أىم٤مرب اإلٟم٤ًمن هؿ

 .(3)شاًم٘مراسم٦م صدىم٦م وصٚم٦م

                                                                                                                                                                             

 .245ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: ( 1)

 .أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم( 2)

 .رواه اًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي( 3)
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 زيمـــــــ٤مة اًمٗمـٓمــــــــــــر

 طمٙمٛم٦م ُمنموقمٞمتٝم٤م -أ

، ذع اهلل ؾمٌح٤مٟمف زيم٤مة اًمٗمٓمر ـمٝمرة ًمٚمّم٤مئؿ ُمـ اًمٚمٖمق واًمروم٨م، وضمؼمًا عم٤م يٓمرأ قمغم صٞم٤مُمف ُمـ ظمٚمؾ أو ٟم٘مص

 وـمٕمٛم٦م ًمٚمٛم٤ًميملم ًمٞمًتٖمٜمقا قمـ اًم١ًمال ذم يقم اًمٕمٞمد.

 طمٙمٛمٝم٤م وُمـ دم٥م قمٚمٞمف: -ب

 واضم٦ٌم قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ُمٚمؽ ص٤مقم٤ًم وم٤مواًل قمـ ىمقشمف وىمقت قمٞم٤مًمف ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد ويقُمف.

 وىم٧م وضمقهب٤م: -ج

دم٥م سمٖمروب اًمِمٛمس ُمـ آظمر يقم ُمـ رُمْم٤من، واًمقىم٧م اعمخت٤مر ًمإلظمراج يقم اًمٕمٞمد ىمٌؾ اًمّمالة، واًمقىم٧م 

ىمٌؾ اًمٕمٞمد سمٞمقم أو يقُملم، وٓ جيقز شم٠مظمػمه٤م قمـ صالة اًمٕمٞمد. وإن أظمره٤م سمٕمد اًمّمالة ومٝمل واضم٦ٌم قمٚمٞمف إٓ أهن٤م اجل٤مئز 

 صدىم٦م ُمـ اًمّمدىم٤مت.

 ُم٘مداره٤م: -د

ص٤مع وهق ُم٤م يٕم٤مدل سم٤معمٕم٤ميػم اًمٕمٍمي٦م يمٞمٚمقان وأرسمٕمقن همراُم٤ًم، وخترج ُمـ يمؾ ـمٕم٤مم ًممدُمٞملم، ًم٘مقل أيب ؾمٕمٞمد 

 .(1)شقمٝمد اًمٜمٌل ^ ص٤مقم٤ًم ُمـ ـمٕم٤مم، ويم٤من ـمٕم٤مُمٜم٤م اًمِمٕمػم واًمزسمٞم٥م، وإىمط، واًمتٛمريمٜم٤م ٟمخرج يقم اًمٗمٓمر ذم »: 

                                                                                                                                                                             

 .رواه اًمٌخ٤مري( 1)
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 اًمٗمّمؾ اًمراسمع

 أهـــــــــــؾ اًمزيمـــــــــ٤مة

٤ميِملِم َواًْمَٕم٤مُِمِٚملَم قَمَٚمْٞمَٝم٤م طمٍم اًمِم٤مرع سف اًمزيم٤مة ذم صمامٟمٞم٦م أصٜم٤مف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًَ  َواعْمَ
ِ
َدىَم٤مُت ًمِْٚمُٗمَ٘مَراء اَم اًمّمَّ ))إِٟمَّ

ـَ اهللَِّ وَ َوا ٌِٞمِؾ وَمِريَْم٦ًم ُِم ًَّ ـِ اًم ىَم٤مِب َواًْمَٖم٤مِرُِملَم َوذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللَِّ َواسِْم َٗم٦ِم ىُمُٚمقهُبُْؿ َوذِم اًمرر  .(1)اهللَُّ قَمِٚمٞمٌؿ طَمِٙمٞمٌؿ((عم١َُْمًمَّ

 وهؿ يم٤مًمت٤مزم:

 ٤ميملم.: هؿ اًمذيـ ٓ جيدون ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٙمٗم٤مي٦م، أو جيدون سمٕمض اًمٙمٗم٤مي٦م. وهؿ أؿمد طم٤مضم٦م ُمـ اعمًاًمٗم٘مراء -1

 : هؿ اًمذيـ جيدون أيمثر اًمٙمٗم٤مي٦م أو ٟمّمٗمٝم٤م.اعم٤ًميملم -2

: وهؿ اًمًٕم٤مة قمٚمٞمٝم٤م وُمـ حيت٤مج إًمٞمف ومٞمٝم٤م: يم٘م٤ًمُمٝم٤م ويمت٤مهب٤م وطمٗم٤مفمٝم٤م وظمراصٝم٤م اًمٕم٤مُمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م -3

 وطم٤ًمهب٤م.

: هؿ اًم٤ًمدة اعمٓم٤مقمقن ذم قمِم٤مئرهؿ ممـ يرضمك سمٕمٓمٞمتٝمؿ إؾمالُمٝمؿ أو دومع ذهؿ أو ىمقة اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ -4

 قمـ اعمًٚمٛملم.إيامهنؿ أو دومٕمٝمؿ 

 : هؿ إرىم٤مء اعمٙم٤مشمٌقن اًمذيـ اؿمؽموا أٟمٗمًٝمؿ ُمـ أؾمٞم٤مدهؿ.اًمرىم٤مب -5

 : هؿ اعمديٜمقن.اًمٖم٤مرُمقن -6

 : هؿ اًمٖمزاة اعمتٓمققمقن اًمذيـ ٓ ُمرشم٥م هلؿ.ذم ؾمٌٞمؾ اهلل -7

 : اعم٤ًمومر اًمذيـ اٟم٘مٓمع سمف اًمًٗمر وٟمٗمذ ُم٤م ذم يده، ومٞمٕمٓمل ُم٤م يقصٚمف إمم سمٚمده وإن يم٤من همٜمٞم٤ًم ومٞمٝم٤م.اسمـ اًمًٌٞمؾ -8

 ف اًمزيم٤مة ًمٖمػم إصٜم٤مف اًمثامٟمٞم٦م:طمٙمؿ س

ٓ جيقز سومٝم٤م ًمٖمػم إصٜم٤مف اًمثامٟمٞم٦م اعمذيمقريـ ذم أي٦م ُمـ وضمقه اًمؼم وضمٝم٤مت اإلطم٤ًمن يمٌٜم٤مء اعم٤ًمضمد 

 واعمدارس وإٟمِم٤مء اعمالضمئ واعمًتِمٗمٞم٤مت وٓ ذم وىمػ اعمّم٤مطمػ وشمٙمٗملم اعمقشمك وهمػمه٤م.

                                                                                                                                                                             

 .61ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م:( 1)
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 اخل٤مُمساًم٤ٌمب 

 قمـــــــــاًمّم

 

 شمٕمريػ اًمّمقم. -أ

 ومريْم٦م صقم رُمْم٤من. -ب

 ُمٜمزًمتف ُمـ اًمديـ اإلؾمالُمل. -ج

 ومْمؾ اًمّمقم. -د

 ذوط اًمّمقم. -هـ 

 ٟمٞم٦م اًمّمقم ذم اًمٗمرض. -و

 ٟمٞم٦م اًمّمقم ذم اًمٜمٗمؾ. -ز

 صمٌقت ؿمٝمر رُمْم٤من. -ح

 صٞم٤مم يقم اًمِمؽ. -ط

 روي٦م اهلالل ذم سمٚمد دون آظمر. -ي

 صمٌقت اًمِمٝمر ذم أصمٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر. -ك

 ُمـ ي٤ٌمح ًمف اًمٗمٓمر ذم رُمْم٤من. -ل 

 ُمٗمًدات اًمّمقم. -م 

 ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م. -ن 

 ىمْم٤مء صقم رُمْم٤من. -س 

 ُمًتح٤ٌمت اًمّمٞم٤مم. -ش 

 ُم٤م يٙمره ًمٚمّم٤مئؿ. -ص 

 صقم اًمتٓمقع. -ط 

 ُم٤م حيرم صقُمف وُم٤م يٙمره. -ص

 خم٤مًمٗم٤مت رُمْم٤من. -ت 



 

 297 



 

 298 

 

 قمـــــــاًمّم

 

 :شمٕمريػ اًمّمقم -أ

 : جمرد اإلُم٤ًمك.ًمٖم٦م

 اعمٗمٓمرات ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم همروب اًمِمٛمس.: اًمتٕمٌد هلل سم٤مإلُم٤ًمك قمـ إيمؾ واًمنمب وؾم٤مئر ذقم٤مً 

 رُمْم٤من: ومريْم٦م صقم -ب

 ومرض اهلل صٞم٤مم رُمْم٤من قمغم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اهلجرة، ومّم٤مم رؾمقل اهلل ^ شمًع رُمْم٤مٟم٤مت.

 :ُمٜمزًمتف ُمـ اًمديـ اإلؾمالُمل -ج

وصقم ...م قمغم مخس:سمٜمل اإلؾمال»ريمـ ُمـ أريم٤مٟمف، ودقم٤مُم٦م ُمـ دقم٤مئٛمف، وضورة ُمـ ضوري٤مشمف، حلدي٨م: 

 .(1)شرُمْم٤من

 :ومْمؾ اًمّمقم -د

 ًمٚمّمقم ومْمؾ قمٔمٞمؿ، وصمقاب ضمزيؾ، وىمد ورد ذم هذا أطم٤مدي٨م يمثػمة، ُمٜمٝم٤م:

هذا ؿمٝمر رُمْم٤من ىمد ضم٤مءيمؿ، شمٗمتح سمف أسمقاب اجلٜم٦م، وشمٖمٚمؼ ومٞمف أسمقاب اًمٜم٤مر، وشمًٚمًؾ »^:  ىم٤مل رؾمقل اهلل -

 .(2)شاًمِمٞم٤مـملم

، إن ًمٚمّم٤مئؿ ومرطمتلم: إذا أومٓمر ومرح، وإذا ًم٘مل اهلل وأٟم٤م أضمزي سمف م زم،شمٕم٤ممم ي٘مقل: إن اًمّمق إن اهلل»: وذم احلدي٨م

 .(3)ششمٕم٤ممم ومجزاه ومرح، واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده، خلٚمقف ومؿ اًمّم٤مئؿ أـمٞم٥م قمٜمد اهلل ُمـ ريح اعمًؽ

                                                                                                                                                                             

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)

 ( رواه اًمٌخ٤مري.2)

 ( رواه ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة ُمرومققم٤م.3)
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 . (1)شإن هلل شمٕم٤ممم قمٜمد يمؾ ومٓمر قمت٘م٤مء ُمـ اًمٜم٤مر، وذًمؽ ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م»^: وىم٤مل 

ؿ يّمؾ قمكّم، ورهمؿ أٟمػ رضمؾ دظمؾ قمٚمٞمف رُمْم٤من صمؿ اٟمًٚمخ ىمٌؾ أن رهمؿ أٟمػ رضمؾ ذيمرت قمٜمده ومٚم»^:  وىم٤مل

 .(2)شيٖمٗمر ًمف، ورهمؿ أٟمػ رضمؾ أدرك قمٜمده أسمقاه اًمٙمؼم ومٚمؿ يدظماله اجلٜم٦م

ًمٚمّم٤مئٛملم سم٤مب ذم اجلٜم٦م ي٘م٤مل ًمف: اًمري٤من، ٓ يدظمؾ ومٞمف أطمد همػمهؿ، وم٢مذا دظمؾ آظمرهؿ أهمٚمؼ، ُمـ »: وذم احلدي٨م

 .(3)شدظمؾ ومٞمف ذب، وُمـ ذب مل ئمٛم٠م أسمداً 

، وذم احلدي٨م: (4)شذم ؾمٌٞمؾ اهلل، سمٕمد اهلل وضمٝمف قمـ اًمٜم٤مر ؾمٌٕملم ظمريٗم٤مً  ُمـ ص٤مم يقُم٤مً »وقمـ أيب ؾمٕمٞمد ُمرومققم٤ًم: 

ُمـ ص٤مم يقُم٤ًم ذم ». وذم رواي٦م: (5)شُمـ ص٤مم يقُم٤ًم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ضمٕمؾ اهلل سمٞمٜمف وسملم اًمٜم٤مر ظمٜمدىم٤ًم، يمام سملم اًمًامء وإرض»

 .(7)شُمـ ظمتؿ ًمف سمّمٞم٤مم يقم دظمؾ اجلٜم٦م»وذم احلدي٨م:  (6)شة قم٤ممسم٤مقمد اهلل ُمٜمف ضمٝمٜمؿ ُمًػمؾمٌٞمؾ اهلل، 

 :ذوط اًمّمقم -هـ 

 : جي٥م سمنموط مخ٦ًم

 اإلؾمالم.  -1

 اًمٌٚمقغ. -2

 اًمٕم٘مؾ.  -3 

 اًم٘مدرة قمغم اًمّمقم. -4

 اإلىم٤مُم٦م. -5 

 :ٟمٞم٦م اًمّمقم ذم اًمٗمرض -و
                                                                                                                                                                             

 ( رواه أمحد قمـ أيب أُم٤مُم٦م ُمرومققم٤م.1)

 ( رواه اًمؽمُمذي قمـ أيب هريرة.2)

 ( رواه اًمٜم٤ًمئل قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد.3)

 ( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.4)

 ( رواه اًمؽمُمذي.5)

 ًمٜم٤ًمئل.( رواه ا6)

 ( رواه اًمٌزار قمـ طمذيٗم٦م.7)
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 (1)شٌؾ ـمٚمقع اًمٗمجر ومال صٞم٤مم ًمفُمـ مل يٌٞم٧م اًمّمقم ىم» جي٥م شمٕمٞملم اًمٜمٞم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾ ًمّمقم يمؾ يقم، حلدي٨م قم٤مئِم٦م:

 وٓ ومرق سملم أول اًمٚمٞمؾ وأوؾمٓمف وآظمره.

 :ٟمٞم٦م اًمّمقم ذم اًمٜمٗمؾ -ز

دظمؾ قمكمَّ »ىم٤مًم٧م:  يّمح صقم اًمٜمٗمؾ ُمـ اًمٜمٝم٤مر سمٜمٞم٦م ىمٌؾ اًمزوال وسمٕمده )إذا مل يٓمٕمؿ ؿمٞمئ٤ًم(: حلدي٨م قم٤مئِم٦م 

  .(2)ش؟ ىمٚمٜم٤م: ٓ. ىم٤مل: وم٢مين إذًا ص٤مئؿيمؿ ُمـ رءدوم٘م٤مل: هؾ قمٜم ،^ ذات يقم اًمٜمٌل

 :صمٌقت ؿمٝمر رُمْم٤من -ح

 يث٧ٌم سم٠مطمد ؿمٞمئلم: 

 . وشمث٧ٌم سمرؤي٦م قمدل ُمٙمٚمػ ذيمرًا يم٤من أو أٟمثك.(3)شصقُمقا ًمرؤيتف»رؤي٦م اهلالل ًمٚمحدي٨م:  -1

 إيمامل ؿمٕم٤ٌمن صمالصملم يقُم٤ًم. -2

 :صٞم٤مم يقم اًمِمؽ -ط

ُمـ ص٤مم اًمٞمقم » ٓ جيقز صقم يقم اًمِمؽ وهق يقم اًمثالصملم ُمـ ؿمٕم٤ٌمن إذا يم٤من همٞماًم أو ىمؽمًا وٟمحقمه٤م، ًم٘مقل قمامر:

 .(4)^ش اًمذي يِمؽ ومٞمف، وم٘مد قمَم أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ

 :روي٦م اهلالل ذم سمٚمد دون آظمر -ي

 إذا صم٧ٌم اهلالل ذم ممٚمٙم٦م أو دوًم٦م ًمزم اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م يمٚمٝمؿ اًمّمقم.

 :صمٌقت اًمِمٝمر ذم أصمٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر -ك

يمذا يمؾ ُمـ أومٓمر يٚمزُمف إذا ىم٤مُم٧م اًمٌٞمٜم٦م سم٤مًمرؤي٦م ذم أصمٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر ًمزم وضمقب اًمّمقم، وذًمؽ سم٤مإلُم٤ًمك واًم٘مْم٤مء، و

 اإلُم٤ًمك واًم٘مْم٤مء.

 :ُمـ ي٤ٌمح ًمف اًمٗمٓمر ذم رُمْم٤من -ل 
                                                                                                                                                                             

 ( رواه اًمدارىمٓمٜمل.1)

 ( رواه أسمق داود وُمًٚمؿ. 2)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.3)

 ( رواه أسمق داود واًمؽمُمذي.4)
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 ي٤ٌمح اًمٗمٓمر ذم رُمْم٤من خلٛم٦ًم:

 اعمريض اًمذي يتير سمف. -1

 اعم٤ًمومر اًمذي ًمف اًم٘مٍم. -2

ٌة ُمِ ))وم٤مًمٗمٓمر هلام أومْمؾ وقمٚمٞمٝمام اًم٘مْم٤مء: ٕن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل:  ـْ يَم٤مَن ُِمٜمُْٙمْؿ َُمِريًْم٤م َأْو قَمغَم ؾَمَٗمٍر وَمِٕمدَّ ٤مٍم وَمَٛم ـْ َأيَّ

 . وإن ص٤مُم٤مه أضمزأمه٤م.(2)شًمٞمس ُمـ اًمؼم اًمّمقم ذم اًمًٗمر»وىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم:  (1)((ُأظَمرَ 

يمٜم٤م ٟم١مُمر : »احل٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء شمٗمٓمران وشم٘مْمٞم٤من إمج٤مقم٤ًم، وإن ص٤مُمت٤م مل جيزئٝمام إمج٤مقم٤ًم: ًم٘مقل قم٤مئِم٦م  -3

 .(3)شسم٘مْم٤مء اًمّمقم وٓ ٟم١مُمر سم٘مْم٤مء اًمّمالة

ظم٤مومت٤م قمغم ٟمٗمًٞمٝمام أومٓمرشم٤م وىمْمت٤م يم٤معمريض، وإن ظم٤مومت٤م قمغم وًمدهيام أومٓمرشم٤م وىمْمت٤م احل٤مُمؾ واعمروع إذا  -4

ِٙملم))وأـمٕمٛمت٤م قمـ يمؾ يقم ُمًٙمٞمٜم٤ًم، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ًْ ـَ ُيٓمِٞمُ٘مقَٟمُف ومِْدَي٦ٌم ـَمَٕم٤مُم ُِم ِذي  .(4)((َوقَمغَم اًمَّ

 ُمًٙمٞمٜم٤ًم.أو ُمرض ٓ يرضمك سُمرْؤُه وم٢مٟمف يٓمٕمؿ قمـ يمؾ يقم  -أي ؿمٞمخقظم٦م -اًمٕم٤مضمز قمـ اًمّمقم ًمٙمؼم -5

 :ُمٗمًدات اًمّمقم -م 

َٞم٤مَم إمَِم اًمٚمَّْٞمؾِ ))( إيمؾ واًمنمب قمٛمدًا طمرام قمغم اًمّم٤مئؿ، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 1 هقا اًمّمر ، وهق ُمٌٓمؾ ًمٚمّمٞم٤مم إذا ((صُمؿَّ َأمِت

 يم٤من خمت٤مرًا قم٤مُمدًا ذايمرًا ًمّمقُمف.

٤مئؿ، وأظمذ اإلسمر اعمٖمذي٦م: ومم٤م يٗمٓمر اًمّم٤مئؿ إيّم٤مل اعم٤مء وٟمحقه إمم اجلقف قمـ ـمريؼ إٟمػ، وطم٘مـ اًمدم ذم اًمّم

 ٕهن٤م شم٘مقم ُم٘م٤مم اًمٓمٕم٤مم، أُم٤م اإلسمر همػم اعمٖمذي٦م ومال شمٗمٓمر اًمّم٤مئؿ.

اجلامع ذم هن٤مر رُمْم٤من قم٤مُمدًا أو ٟم٤مؾمٞم٤ًم، أو ُمٙمره٤ًم أو ضم٤مهاًل، ومٛمـ ومٕمٚمف ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء واًمٙمٗم٤مرة، ويمذًمؽ  -(2

 ًمزُمف اإلُم٤ًمك إذا ضم٤مُمع، ويمٗم٤مرشمف قمغم هذا اًمؽمشمٞم٥م:

 ؾمٚمٞمٛم٦م ُمـ اًمٕمٞمقب اًمْم٤مرة سم٤مًمٕمٛمؾ.قمتؼ رىم٦ٌم ُم١مُمٜم٦م  -1

 وم٢من مل جيد ومّمٞم٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم. -2

                                                                                                                                                                             

 (.184( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: )1)

 (  رواه اجلامقم٦م إٓ اًمٌخ٤مري. 2)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.3)

 (.184( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: )4)



 

 312 

 وم٢من مل يًتٓمع وم٢مـمٕم٤مم ؾمتلم ُمًٙمٞمٜم٤ًم، وم٢من مل يًتٓمع ؾم٘مٓم٧م اًمٙمٗم٤مرة. -3

إٟمزال اعمٜمل سم٥ًٌم شم٘مٌٞمؾ أو عمس أو اؾمتٛمٜم٤مء أو شمٙمرار ٟمٔمر، وأُم٤م اًمٜم٤مئؿ إذا اطمتٚمؿ ومال رء قمٚمٞمف وصٞم٤مُمف  -( 3

 ت٤ًمل.صحٞمح وًمٙمـ جي٥م قمٚمٞمف اإلهم

إظمراج اًمدم ُمـ اًمٌدن سمحج٤مُم٦م أو ومّمد، أو ؾمح٥م دم ًمٚمتؼمع سمف إلؾمٕم٤مف ُمريض ومٞمٗمٓمر سمذًمؽ يمٚمف، وأُم٤م  -( 4

 إظمراج دم ىمٚمٞمؾ يم٤مًمذي يًتخرج ًمٚمتحٚمٞمؾ ومٝمذا ٓ ي١مصمر قمغم اًمّمٞم٤مم، ويمذا ظمروج اًمدم سمٖمػم اظمتٞم٤مره يمجرح وٟمحقه.

يؼ اًمٗمؿ ُمتٕمٛمدًا، ومٝمذا يٗمٓمر اًمّم٤مئؿ، أُم٤م إذا اًمت٘مٞم١م: وهق إظمراج ُم٤م ذم اعمٕمدة ُمـ ـمٕم٤مم أو ذاب قمـ ـمر –( 5

 همٚمٌف اًم٘ملء ومال رء قمٚمٞمف.

 :ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م -ن 

ُمـ أيمؾ أو ذب ؿم٤ميم٤ًم ذم ـمٚمقع اًمٗمجر، ودام ؿمٙمف ومال ىمْم٤مء قمٚمٞمف: ٕن إصؾ سم٘م٤مء اًمٚمٞمؾ، وُمـ أيمؾ ؿم٤ميم٤ًم ذم  -

 همروب اًمِمٛمس ودام ؿمٙمف ىم٣م: ٕن إصؾ سم٘م٤مء اًمٜمٝم٤مر.

 ؿ اإليمتح٤مل وُمداواة اًمٕمٞمٜملم سم٘مٓمرة أو سمٖمػمه٤م حم٤مومٔم٦م قمغم صٞم٤مُمف.يٜمٌٖمل أن يتجٜم٥م اًمّم٤مئ -

 اًمًقاك ٓ ي١مصمر قمغم اًمّمٞم٤مم، سمؾ هق ُمًتح٥م وُمرهم٥م ومٞمف ًمٚمّم٤مئؿ وهمػمه ذم أول اًمٜمٝم٤مر وآظمره. -

ُمـ أيمؾ أو ذب ٟم٤مؾمٞم٤ًم ومال يٗمٓمر، إٟمام »ُمـ أيمؾ أو ذب ٟم٤مؾمٞم٤ًم، وم٢من ذًمؽ ٓ ي١مصمر قمغم صٞم٤مُمف، وذم احلدي٨م:  -

 .(1)شف اهللهق رزق رزىم

إن اهلل ووع قمـ أُمتل اخلٓم٠م »إذا ومٕمؾ إٟم٤ًمن ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اعمٗمٓمرات ٟم٤مؾمٞم٤ًم أو ُمٙمره٤ًم ومّمٞم٤مُمف صحٞمح حلدي٨م:  -

ُمـ ٟمز وهق ص٤مئؿ وم٠ميمؾ وذب ومٚمٞمتؿ صقُمف: »اعمرومقع:  وحلدي٨م أيب هريرة  (2)شواًمٜمًٞم٤من وُم٤م اؾمتٙمرهقا قمٚمٞمف

 .(3)شوم٢مٟمام أـمٕمٛمف اهلل وؾم٘م٤مه

قف ىمٝمرًا يمٖم٤ٌمر أو ذسم٤مب ـم٤مر إمم طمٚم٘مف أو ؾم٘مط ذم ُم٤مء ومقصؾ إمم ضمقومف مل يٗمًد صقُمف: إذا وصؾ رء إمم اجل -

 ٕٟمف هم٤مومؾ همػم ىم٤مصد ًمٚمٗمٕمؾ و إٓ ًمزم شمٙمٚمٞمػ ُم٤م ٓ يٓم٤مق.

 :ىمْم٤مء صقم رُمْم٤من -س 
                                                                                                                                                                             

 ( رواه اًمؽمُمذي قمـ أيب هريرة.1)

 ( رواه اسمـ ُم٤مضم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس.2)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.3)



 

 313 

 ُمـ أظمر اًم٘مْم٤مء ًمٕمذر طمتك أدريمف رُمْم٤من آظمر ٓ جي٥م قمٚمٞمف إٓ اًم٘مْم٤مء وم٘مط. -1

 ر طمتك أدريمف رُمْم٤من آظمر يٓمٕمؿ ُمع اًم٘مْم٤مء قمـ يمؾ يقم ُمًٙمٞمٜم٤ًم.ُمـ أظمر ىمْم٤مء رُمْم٤من ُمٗمرـم٤ًم ًمٖمػم قمذ -2

ُمـ شمرك اًم٘مْم٤مء طمتك ُم٤مت ًمٕمذر ومال رء قمٚمٞمف، وُمـ شمريمف ًمٖمػم قمذر طمتك ُم٤مت أـمٕمؿ قمٜمف ًمٙمؾ يقم ُمًٙملم  -3

 إن مل يّمؿ قمٜمف وًمٞمف.

 :ُمًتح٤ٌمت اًمّمٞم٤مم -ش 

٤من قمام يٙمره، ويًـ عمـ ؿُمتؿ ىمقًمف يًتح٥م ًمٚمّم٤مئؿ: يمثرة ىمراءة اًم٘مرآن، واًمذيمر، واًمّمدىم٦م، واًمدقم٤مء، ويمػ اًمٚمً

ضمٝمرًا: إين ص٤مئؿ، ويًـ شم٠مظمػم اًمًحقر وشمٕمجٞمؾ اًمٗمٓمر قمغم رـم٥م، وم٢من قمدم ومتٛمر، وم٢من قمدم ومامء، وىمقًمف إذا أومٓمر: 

 وُمـ ومٓمر ص٤مئاًم ومٚمف ُمثؾ أضمره.ش. ذه٥م اًمٔمٛم٠م واسمتٚم٧م اًمٕمروق، وصم٧ٌم إضمر إن ؿم٤مء اهلل»

 :ُم٤م يٙمره ًمٚمّم٤مئؿ -ص 

ٌتٚمٕمف، ويٙمره اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اعمْمٛمْم٦م وآؾمتٜمِم٤مق، ويٙمره ذوق ـمٕم٤مم سمال طم٤مضم٦م، وجي٥م يٙمره ًمٚمّم٤مئؿ مجع ري٘مف ومٞم

 اضمتٜم٤مب يمذب وهمٞم٦ٌم، وٟمٛمٞمٛم٦م وؿمتؿ، وومحش.

 :صقم اًمتٓمقع -ط 

أطم٥م اًمّمٞم٤مم إمم اهلل صٞم٤مم داود، يم٤من »يم٤من يّمقم يقُم٤ًم، ويٗمٓمر يقُم٤ًم، حلدي٨م:  أومْمٚمف: صٞم٤مم داود  -1

 .(1)شيّمقم يقُم٤ًم، ويٗمٓمر يقُم٤مً 

ْمؾ اًمّمٞم٤مم سمٕمد ؿمٝمر رُمْم٤من: ؿمٝمر اهلل اعمحرم، وآيمده اًمٕم٤مذ صمؿ اًمت٤مؾمع، وصقم اًمٕم٤مذ يمٗم٤مرة ؾمٜم٦م، ىم٤مل أوم -2

وصقم قم٤مؿمقراء يٙمٗمر ؾمٜم٦م »، وذم احلدي٨م: (2)شأومْمؾ اًمّمٞم٤مم سمٕمد رُمْم٤من اًمِمٝمر اًمذي شمدقمقٟمف اعمحرم^: » رؾمقل اهلل

 .(3)شُم٤موٞم٦م

  (4)شف ؾمت٤ًم ُمـ ؿمقال يم٤من يمّمٞم٤مم اًمدهرُمـ ص٤مم رُمْم٤من صمؿ أشمٌٕم»يًـ صقم ؾم٧م ُمـ ؿمقال: حلدي٨م:  -3

اؾمتح٤ٌمب صٞم٤مم شمًٕم٦م أي٤مم ُمـ ؿمٝمر ذي احلج٦م، وآيمده٤م يقم اًمت٤مؾمع وهق يقم قمروم٦م، وصقُمف يمٗم٤مرة ؾمٜمتلم،  -4

                                                                                                                                                                             

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)

 ( رواه اًمٜم٤ًمئل.2)

 ( رواه أمحد وُمًٚمؿ.3)

 ( رواه ُمًٚمؿ.4)
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صٞم٤مم يقم قمروم٦م إين أطمت٥ًم قمغم اهلل أن يٙمٗمر اًمًٜم٦م اًمتل سمٕمده واًمًٜم٦م اًمتل »^ ىم٤مل:  أن اًمٜمٌل قمـ أيب ىمت٤مدة 

 ٕمروم٦م اًمّمٞم٤مم ًمٞمت٘مقى قمغم اًمٕم٤ٌمدة.، وٓ يًتح٥م عمـ سم(1)شىمٌٚمف

( ُمـ يمؾ ؿمٝمر، قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمٚمح٤من اًم٘مٞمز قمـ أسمٞمف 15-14-13صٞم٤مم أي٤مم اًمٌٞمض ُمًتح٥م وهل: ) -5

اًمٌٞمض: صمالث قمنمة، وأرسمع قمنمة، ومخس قمنمة، ىم٤مل: وىم٤مل: هـ يمٝمٞمئ٦م ^ ي٠مُمرٟم٤م أن ٟمّمقم  يم٤من رؾمقل اهلل»ىم٤مل: 

 ..(2)شاًمدهر

مه٤م يقُم٤من شمٕمرض ومٞمٝمام إقمامل قمغم رب اًمٕم٤معملم، وأطم٥م »ٛمٞمس ُمًتح٥م: حلدي٨م: صٞم٤مم يقُمل اإلصمٜملم واخل -6

 .(3)شأن يٕمرض قمٛمكم وأٟم٤م ص٤مئؿ

 :ُم٤م حيرم صقُمف وُم٤م يٙمره -ص

^ قمـ ذًمؽ، وصٞم٤مم أي٤مم اًمتنميؼ إٓ قمـ دم ُمتٕم٦م  حيرم صقم يقُمل اًمٕمٞمديـ: اًمٗمٓمر وإوحك، ًمٜمٝمل اًمٜمٌل -1

 ٕمد يقم قمٞمد إوحك.وىمران، وأي٤مم اًمتنميؼ هل صمالصم٦م أي٤مم سم

 .(4)شهنك قمـ صٞم٤مم يقُملم: يقم اًمٗمٓمر، ويقم اًمٜمحر: »^ أن رؾمقل اهلل قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

 يٙمره إومراد رضم٥م سم٤مًمّمقم: ٕن ومٞمف إطمٞم٤مء ًمِمٕم٤مر اجل٤مهٚمٞم٦م سمتٕمٔمٞمٛمف. -2

ٓ »^ ي٘مقل: ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  يٙمره شمٕمٛمد إومراد اجلٛمٕم٦م واًم٧ًٌم سم٤مًمّمقم، قمـ أيب هريرة  -3

 .(5)شيقم اجلٛمٕم٦م إٓ أن يّمقم يقُم٤ًم ىمٌٚمف أو سمٕمدهّمقُمـ أطمديمؿ ي

يٙمره صقم يقم اًمِمؽ إٓ أن يقاومؼ قم٤مدة: يمٛمـ قم٤مدشمف أن يّمقم اإلصمٜملم واخلٛمٞمس ومقاومؼ يقم اًمِمؽ أطمدمه٤م.  -4

ٓ يت٘مدُمـ أطمديمؿ رُمْم٤من سمّمقم يقم أو يقُملم، إٓ أن يٙمقن رضماًل يم٤من »^ ىم٤مل:  أن رؾمقل اهلل قمـ أيب هريرة 

 .(6)شقم صقُم٤ًم ومٚمٞمّمٛمفيّم

 :خم٤مًمٗم٤مت رُمْم٤من -ت 
                                                                                                                                                                             

 ( رواه ُمًٚمؿ1)

 ( أظمرضمف أسمق داود.2)

 ( رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل.3)

 ( أظمرضمف ُمًٚمؿ.4)

 ( رواه اًمٌخ٤مري. 5)

 ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأسمق داود واًمؽمُمذي.6)
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إيمؾ أو اًمنمب سمٕمد سمدء أذان طمتك هن٤ميتف، واًمّمحٞمح أن اإلُم٤ًمك يٙمقن ُمع سمداءة أذان إٓ عمـ ؾمٛمع  -1

 .(1)شإذا ؾمٛمع أطمديمؿ اًمٜمداء واإلٟم٤مء ذم يده ومال يْمٕمف طمتك ي٘ميض طم٤مضمتف ُمٜمف»اًمٜمداء واإلٟم٤مء ذم يده: حلدي٨م: 

 ء ُمـ أضمؾ إدراك إُم٤مم ُمٕملم.شمٗمقي٧م صالة اًمٕمِم٤م -2

 اقمت٘م٤مد سمٕمض اًمٜم٤مس شمٗمٓمػم سمٕمض إُمقر، وهل ًمٞم٧ًم يمذًمؽ، ُمثؾ: آهمت٤ًمل، وووع اًمٕمٓمر. -3

 شمرك صالة اعمٖمرب ُمع اجلامقم٦م ذم اعمًجد ٟٓمِمٖم٤مًمف سم٤مإلومٓم٤مر. -4

                                                                                                                                                                             

 رواه أمحد وأسمق داود. (1)
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 اًم٤ًمدساًم٤ٌمب 

 ٩مـــــــــــــــــاحل

 

 : احل٩م واًمٕمٛمرة ُمٕمٜم٤ممه٤م وأطمٙم٤مُمٝمام.اًمٗمّمؾ إول

 : صٗم٦م احل٩م واًمٕمٛمرة.ًمث٤ميناًمٗمّمؾ ا

 : ُمـ خم٤مًمٗم٤مت احل٩م واًمٕمٛمرة.اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م
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 اًمٗمّمؾ إول

 احل٩م واًمٕمٛمرة ُمٕمٜم٤ممه٤م وأطمٙم٤مُمٝمام

 :احلٙمٛم٦م ُمـ ُمنموقمٞم٦م احل٩م -أ

ذع احل٩م عم٤م ومٞمف ُمـ إضمر اًمٕمٔمٞمؿ، واعمٜم٤مومع اًمٙمثػمة، واًمٗمقائد اجلٛم٦م اًمتل شمٕمقد قمغم اًمٗمرد واجلامقم٦م سم٤مخلػم 

 ّم٤مًمح قمٔمٞمٛم٦م ديٜمٞم٦م ودٟمٞمقي٦م، وصم٘م٤مومٞم٦م واضمتامقمٞم٦م.واًمٗمالح، ومتٜمحف ُم

 :شمٕمريػ احل٩م واًمٕمٛمرة -ب 

 شمٕمريػ احل٩م:

 : اًم٘مّمد.ًمٖم٦م

 : اًمتٕمٌد هلل شمٕم٤ممم سم٠مداء ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م.ذقم٤مً 

 شمٕمريػ اًمٕمٛمرة:

 : اًمزي٤مرة.ًمٖم٦م

 : اًمتٕمٌد هلل سم٠مداء ُمٜم٤مؾمؽ اًمٕمٛمرة.ذقم٤مً 

 :طمٙمؿ احل٩م واًمٕمٛمرة -ج

ـْ ))ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: احل٩م ريمـ ُمـ أريم٤من اإلؾمالم اخلٛم٦ًم،  ـِ اؾْمَتَٓم٤مَع إًَِمْٞمِف ؾَمٌِٞماًل َوَُم ٌَْٞم٧ِم َُم َوهللَِِّ قَمغَم اًمٜم٤َّمِس طِم٩مه اًْم

ـِ اًْمَٕم٤معمَلِمَ  وىمد ومرض ذم اًمًٜم٦م  (2)شسمٜمل اإلؾمالم قمغم مخس:...وطم٩م اًمٌٞم٧م...»، وحلدي٨م: (1)((يَمَٗمَر وَم٢مِنَّ اهللََّ هَمٜمِلٌّ قَم

 ^ ؾمقى طمج٦م اًمقداع.اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اهلجرة، ومل حي٩م اًمٜمٌل 

 وجي٥م احل٩م واًمٕمٛمرة ذم اًمٕمٛمر ُمرة واطمدة قمغم اًمٗمقر.

                                                                                                                                                                             

 (.97( ؾمقرة آل قمٛمران: )1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.2)
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 :ومْمؾ احل٩م واًمٕمٛمرة -د 

أُم٤م ظمروضمؽ ^: » ورد ذم ومْمؾ احل٩م واًمٕمٛمرة أطم٤مدي٨م شمٌلم قمٔمؿ ه٤مشملم اًمٕم٤ٌمدشملم، وُمـ هذه إطم٤مدي٨م: ىمقًمف

ًٜم٦م، ويٛمحق قمٜمؽ هب٤م ؾمٞمئ٦م، وأُم٤م اًمٌٞم٧م احلرام، وم٢من ًمؽ سمٙمؾ وـم٠مة شمٓم١مه٤م راطمٚمتؽ يٙمت٥م اهلل ًمؽ هب٤م طم ُمـ سمٞمتؽ شم١ممّ 

هبؿ اعمالئٙم٦م، ومٞم٘مقل: ه١مٓء قم٤ٌمدي ضم٤مءوين ؿمٕمث٤ًم همؼمًا ُمـ يمؾ يٜمزل إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ومٞم٤ٌمهل  Qوىمقومؽ سمٕمروم٦م، وم٢من اهلل 

أو ُمثؾ أي٤مم  (1)وم٩م قمٛمٞمؼ، يرضمقن رمحتل وخي٤مومقن قمذايب ومل يروين، ومٙمٞمػ ًمق رأوين؟ ومٚمق يم٤من قمٚمٞمؽ ُمثؾ رُمؾ قم٤مًم٩م

ثؾ ىمٓمر اًمًامء ذٟمقسم٤ًم همًٚمٝم٤م اهلل قمٜمؽ، وأُم٤م رُمٞمؽ اجلامر: وم٢مٟمف ُمدظمقر ًمؽ، وأُم٤م طمٚم٘مؽ رأؾمؽ: وم٢من ًمؽ اًمدٟمٞم٤م، أو ُم

ُمـ طم٩م هلل، ومٚمؿ ^: » ، وىم٤مل(2)شسمٙمؾ ؿمٕمرة شمً٘مط طمًٜم٦م، وم٢مذا ـمٗم٧م اًمٌٞم٧م ظمرضم٧م ُمـ ذٟمقسمؽ يمٞمقم وًمدشمؽ أُمؽ

 .(3)شيروم٨م، ومل يٗمًؼ، رضمع يمٞمقم وًمدشمف أُمف

، وُمٕمٜمك (4)شرة، وم٢مهنام يٜمٗمٞم٤من اًمٗم٘مر واًمذٟمقب يمام يٜمٗمل اًمٙمػم ظم٨ٌم احلديدأديٛمقا احل٩م واًمٕمٛم»وذم احلدي٨م: 

 أديٛمقا. أي: شم٤مسمٕمقا.

 (5)شاًمٕمٛمرة إمم اًمٕمٛمرة يمٗم٤مرة عم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ اًمذٟمقب واخلٓم٤مي٤م، واحل٩م اعمؼمور ًمٞمس ًمف ضمزاء إٓ اجلٜم٦م^: » وىم٤مل

 :ذوط احل٩م واًمٕمٛمرة -هـ 

 آؾمتٓم٤مقم٦م. -اًمٌٚمقغ  -اًمٕم٘مؾ  -احلري٦م  -: اإلؾمالم ذوـمٝم٤م مخ٦ًم

 وشمزيد اعمرأة ذـم٤ًم ؾم٤مدؾم٤ًم وهق: وضمقد حمرُمٝم٤م: ظمقوم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٗمتٜم٦م.

 :اًمٜمٞم٤مسم٦م ذم احل٩م -و

اخلٚم٘م٦م ٓ يًتٓمٞمع اًمريمقب ًمزُمف أن ي٘مٞمؿ ُمـ حي٩م  (6)إذا أقمجز اعمًٚمؿ يمؼم، أو ُمرض ٓ يرضمك سمرؤه، أو يم٤من ٟمْمق

 إلطمرام، وإن ُم٤مت ُمـ ًمزُم٤مه أظمرضم٤م ُمـ شمريمتف.ويٕمتٛمر قمٜمف ُمـ طمٞم٨م وضم٤ٌم وجيزئ قمٜمف، وإن قمقذم سمٕمد ا

 :ُمـ طم٩م قمـ همػمه ومل حي٩م قمـ ٟمٗمًف -ز
                                                                                                                                                                             

 ( هق ُم٤مشمرايمؿ ُمـ اًمرُمؾ ودظمؾ سمٕمْمف ذم سمٕمض.1)

 ( رواه اًمٓمؼماين قمـ اسمـ قمٛمر.2)

 ( رواه اًمٌخ٤مري.3)

 ( رواه اًمدار ىمٓمٜمل.4)

 ( رواه أمحد قمـ قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م ُمرومققم٤ًم.5)

 ( ٟمْمق اخلٚم٘م٦م: هزياًل وٕمٞمػ اجلًؿ.6)
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^ ؾمٛمع رضماًل ي٘مقل ًمٌٞمؽ قمـ ؿمؼمُم٦م،  أن اًمٜمٌل مل يّمح ومل جيز أن حي٩م قمـ همػمه، حلدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 

ه ، وم٢من طم٩م قمـ همػم(1)شأطمجج٧م قمـ ٟمٗمًؽ؟ ىم٤مل: ٓ، ىم٤مل: ومح٩م قمـ ٟمٗمًؽ صمؿ طم٩م قمـ ؿمؼمُم٦م^: » وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل

 وقمٚمٞمف طمج٦م اإلؾمالم اٟمٍموم٧م إمم طمج٦م اإلؾمالم.

 :اعمقاىمٞم٧م -ح

 )أ( اعمٞم٘م٤مت اعمٙم٤مين:

 ُمٞم٘م٤مت أهؾ اعمديٜم٦م: )ذو احلٚمٞمٗم٦م( وشمًٛمك أن )آسم٤مر قمكم(. .1

 ُمٞم٘م٤مت أهؾ اًمِم٤مم وُمٍم واعمٖمرب: )اجلحٗم٦م(، وهل ىمري٦م ىمديٛم٦م ىمرب راسمغ. .2

 ُمٞم٘م٤مت أهؾ اًمٞمٛمـ: )يٚمٛمٚمؿ( وشمًٛمك اًمًٕمدي٦م. .3

ٟمجد: )ىمرن اعمٜم٤مزل( ويًٛمك أن سم٤مًمًٞمؾ اًمٙمٌػم، وحي٤مذيف ُمـ ـمريؼ اًمٓم٤مئػ ُمٞم٘م٤مت أهؾ اًمٓم٤مئػ و .4

 وادي حمرم، وسمف ُمًجد يّمكم ومٞمف اًمٜم٤مس وحيرُمقن قمٜمده.

 ُمٞم٘م٤مت أهؾ اعمنمق: )ذات قمرق(. .5

 ُم٤ًمئؾ:

ُمٞم٘م٤مت أهؾ ُمٙم٦م ًمٚمح٩م ُمـ ُمٙم٦م، وًمٚمٕمٛمرة ُمـ أدٟمك احلؾ، أُم٤م ُمـ دون اعمٞم٘م٤مت ومٞمحرم ُمـ ُمٜمزًمف ًمٚمح٩م، وُمـ  -

 ٛمرة.احلؾ ًمٚمٕم

ُمٞم٘م٤مت ُمـ مل يٙمـ ـمري٘مف قمغم ُمٞم٘م٤مت أو ُمر سمٖمػم ُمٞم٘م٤مشمف إذا مل يٙمـ ـمري٘مف قمغم ُمٞم٘م٤مت، ومٛمٞم٘م٤مشمف طمذو أىمرب  -

اعمقاىمٞم٧م إًمٞمف، وُمـ ُمر سمٖمػم ُمٞم٘م٤مشمف ومٞمحرم ُمٜمف ؾمقاء يم٤من ؾمٗمره سمٓمريؼ اعمقاصالت اًمؼمي٦م أو اجلقي٦م أو اًمٌحري٦م، وٓ جيقز 

عمـ أشمك قمٚمٞمٝمـ ُمـ همػم أهٚمٝمـ ممـ أراد احل٩م أو هـ هلـ و^: » قًمفحل٤مج أو ُمٕمتٛمر دم٤موز اعمٞم٘م٤مت سمٖمػم إطمرام: ًم٘م

، أُم٤م ُمـ قمدامه٤م ومٞمنمع ذم طم٘مف اإلطمرام: (2)شاًمٕمٛمرة، وُمـ يم٤من دون ذًمؽ ومٛمـ طمٞم٨م أٟمِم٠م طمتك أهؾ ُمٙم٦م ُمـ ُمٙم٦م

 ش.ممـ أراد احل٩م أو اًمٕمٛمرة^: » عمٗمٝمقم ىمقًمف

 )ب( اعمٞم٘م٤مت اًمزُم٤مين:
                                                                                                                                                                             

 أسمق داود واسمـ ُم٤مضم٦م. ( رواه1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.2)
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ُمـ ذي احلج٦م. ومٚمق أطمرم سم٤محل٩م ذم رُمْم٤من ُمثاًل مل يّمح إطمراُمف:  أؿمٝمر احل٩م هل: ؿمقال، وذو اًم٘مٕمدة، وقمنم

 ٕٟمف همػم زُمـ ًمإلطمرام.

 :اإلطمرام -ط

هق ٟمٞم٦م اًمدظمقل ذم اًمٜمًؽ اًمذي يريده، ويٜمٕم٘مد سم٤مًمٜمٞم٦م، ومال يّمػم حمرُم٤ًم سم٤مًمتجرد ُمـ اًمثٞم٤مب أو اًمتٚمٌٞم٦م ُمـ همػم ٟمٞم٦م 

 .(1)ش٤مت، وإٟمام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقىإٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم»ُمرومققم٤ًم:  اًمدظمقل ذم اًمٜمًؽ: حلدي٨م قمٛمر 

 :ُمًتح٤ٌمت اإلطمرام -ي

يًتح٥م عمـ يريده أن يٖمتًؾ ويتٜمٔمػ، ويتٓمٞم٥م، ويتجرد ُمـ اعمخٞمط، ويٚمٌس إزارًا ورداًء أسمٞمْملم ٟمٔمٞمٗملم، 

وي٘مقل ُمٚمٌٞم٤ًم: )ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ سمٕمٛمرة ٓ ري٤مء ومٞمٝم٤م وٓ ؾمٛمٕم٦م( وإن ظم٤مف ُمـ قمدو أو ُمرض أو همػمه ومٚمف أن يِمؽمط ومٞم٘مقل: 

 ًٌٜمل طم٤مسمس ومٛمحكم طمٞم٨م طمًٌتٜمل(.)وإن طم

 :أٟمقاع اًمٜمًؽ وأومْمٚمٝم٤م وصٗم٦م يمؾ ُمٜمٝم٤م -ك

 : متتع، إومراد، ىمران.أٟمقاع اًمٜمًؽ صمالصم٦م

 : اًمتٛمتع وم٤مإلومراد وم٤مًم٘مران.أومْمٚمٝم٤م

 :صٗم٦م يمؾ ٟمقع -ل 

اًمتٛمتع: أن حيرم سم٤مًمٕمٛمرة ذم أؿمٝمر احل٩م ويٗمرغ ُمٜمٝم٤م صمؿ حيرم سم٤محل٩م ذم قم٤مُمف، وصٗم٦م اًمٜمٓمؼ سمف: )ًمٌٞمؽ قمٛمرة  -

 ٕم٤ًم هب٤م إمم احل٩م(.ُمتٛمت

 اإلومراد: أن حيرم سمح٩م ُمٗمردًا، وصٗم٦م اًمٜمٓمؼ سمف: )ًمٌٞمؽ طمج٤ًم(. -

اًم٘مران: أن حيرم هبام ُمٕم٤ًم أو سم٤مًمٕمٛمرة صمؿ يدظمؾ احل٩م قمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ ذوقمف ذم ـمقاف اًمٕمٛمرة، وصٗم٦م اًمٜمٓمؼ سمف:  -

 )ًمٌٞمؽ قمٛمرة وطمج٤ًم(.

 طمٙمؿ اًمتٚمٌٞم٦م وصٗمتٝم٤م: -م 

ؽ، ًمٌٞمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ ًمٌٞمؽ، إن احلٛمد واًمٜمٕمٛم٦م ًمؽ واعمٚمؽ، ٓ ذيؽ اًمتٚمٌٞم٦م ؾمٜم٦م، وصٗمتٝم٤م: )ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمٌٞم

                                                                                                                                                                             

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)
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 ًمؽ(، يّمقت هب٤م اًمرضمؾ، وختٗمٞمٝم٤م اعمرأة.

 وىم٧م اٟم٘مٓم٤مقمٝم٤م: -ن

 شم٘مٓمع اًمتٚمٌٞم٦م ذم قمٛمرة إذا ذع ذم ـمقاومٝم٤م، وشم٘مٓمع ذم طم٩م إذا ذع ذم رُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم.

 حمٔمقرات اإلطمرام: -هـ

إقمامل اًمتل شم٤ٌمح ًمف أصمٜم٤مء طمٚمف، وىمد طمٍمه٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم شمًٕم٦م دظمقل اعمًٚمؿ ذم اًمٜمًؽ يٛمٜمٕمف ذقم٤ًم ُمـ سمٕمض 

 أُمقر، ًمٙمل يٌتٕمد قمٜمٝم٤م يمؾ حمرم: ومٞمٜمجق ُمـ شمٌٕمتٝم٤م ويًٚمؿ ُمـ ضمزائٝم٤م وومديتٝم٤م، وهذه اعمحٔمقرات هل:

 طمٚمؼ اًمِمٕمر. -1

 شم٘مٚمٞمؿ إفم٤مومر. -2

 ًمٌس اعمخٞمط. -3

 شمٖمٓمٞم٦م اًمرأس ًمٚمرضمؾ. -4

 اًمٓمٞم٥م ذم اًمٌدن واًمثقب. -5

 طمِمٞم٤ًم ُم٤ٌمطم٤مً.ىمتؾ اًمّمٞمد اًمؼمي وهق ُم٤م يم٤من و -6

 قم٘مد اًمٜمٙم٤مح اعمحرم. وٓ ومدي٦م ومٞمف. -7

اعم٤ٌمذة ومٞمام دون اًمٗمرج وهل٤م طم٤مًمت٤من: إن أٟمزل ومٕمٚمٞمف سمدٟم٦م، وإن مل يٜمزل ومٕمٚمٞمف ؿم٤مة، وطمجف ذم يمٚمت٤م احل٤مًمتلم  -8

 صحٞمح.

 اًمقطء ذم اًمٗمرج. -9

 ُم٤مٓ يٕمذر ومٞمف اعمحرم سم٤مجلٝمؾ واًمٜمًٞم٤من: -و

 يٜمحٍم ذم أرسمٕم٦م حمٔمقرات هل:

 اًمقطء -3ٞمؿ اًمت٘مٚم -2احلٚمؼ  -1

 ىمتؾ اًمّمٞمد، وو٤مسمط ذًمؽ: يمؾ ُم٤م ومٞمف إشمالف. -4

إن اهلل ووع »أُم٤م سم٘مٞم٦م حمٔمقرات اإلطمرام يٕمذر ذم ؾمٝمقه٤م وضمٝمٚمٝم٤م: يمٚمٌس اعمخٞمط، وشمٖمٓمٞم٦م اًمرأس، حلدي٨م:  -
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 .(1)شقمـ أُمتل اخلٓم٠م واًمٜمًٞم٤من وُم٤م اؾمتٙمرهقا قمٚمٞمف

 ُم٤م خت٤مًمػ سمف اعمرأة اًمرضمؾ ذم اإلطمرام: -ي

طمرام إٓ ذم ًمٌس اعمخٞمط، وشمٖمٓمٞم٦م اًمرأس ومٞمجقز هل٤م ذًمؽ دون اًمرضمؾ، ودمتٜم٥م: اًمؼمىمع، اعمرأة يم٤مًمرضمؾ ذم اإل

حلدي٨م قم٤مئِم٦م -أي اًمذي ًمٞمس سمٛمحرم هل٤م-واًم٘مٗم٤مزيـ، وشمٖمٓمٞم٦م وضمٝمٝم٤م، ًمٙمـ يٚمزُمٝم٤م ؾمؽم وضمٝمٝم٤م قمٜمد اًمرضمؾ إضمٜمٌل

ٟم٤م ضمٚم٤ٌمهب٤م ُمـ رأؾمٝم٤م ^ وم٢مذا طم٤مذوٟم٤م ؾمدًم٧م إطمدايم٤من اًمريم٤ٌمن يٛمرون سمٜم٤م وٟمحـ حمرُم٤مت ُمع رؾمقل اهلل »ىم٤مًم٧م:  

 .(2)شوم٢مذا ضم٤موزوٟم٤م يمِمٗمٜم٤م :قمغم وضمٝمٝم٤م

  

                                                                                                                                                                             

 ( رواه اسمـ ُم٤مضمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس.1)

 ( رواه أسمق داود واسمـ ُم٤مضم٦م. 2)
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 صٗم٦م احل٩م واًمٕمٛمرة

 أوًٓ صٗم٦م اًمٕمٛمرة:

 :ـمقاف اًمٕمٛمرة -أ

ذم إؿمقاط اًمثالصم٦م  (2)سمردائف وَيْرُُمؾ (1)يٌدأ ـمقاف اًمٕمٛمرة ُمـ احلجر إؾمقد، وجيٕمؾ اًمٌٞم٧م قمـ ي٤ًمره ويْمٓمٌع

ويمٚمام طم٤مذى احلجر اؾمتٚمٛمف وىمٌٚمف، وإن ؿمؼ أؿم٤مر إًمٞمف، أُم٤م اًمريمـ اًمٞمامين ومٞمًتٚمٛمف إن إومم ويٛمٌم إرسمٕم٦م إظمػمة، 

َرسمَّٜم٤َم ))»متٙمـ ُمـ ذًمؽ: وم٢من مل يتٛمٙمـ ومال يِمػم إًمٞمف، وي٘مقل يمٚمام طم٤مذى احلجر إؾمقد: )اهلل أيمؼم(، وي٘مقل سملم اًمريمٜملم: 

ٜم٦ًَم َوىِمٜم٤َم ًَ ٜم٦ًَم َوذِم أظِمَرِة طَم ًَ ْٟمَٞم٤م طَم ، صمؿ يّمكم ريمٕمتلم ظمٚمػ اعم٘م٤مم، وي٘مرأ ىمٌؾ اًمريمٕمتلم ىمقًمف (3)ش((قَمَذاَب اًمٜم٤َّمرِ  آشمِٜم٤َم ذِم اًمده

ـْ َُمَ٘م٤مِم إسِْمَراِهٞمَؿ ُُمَّمغمًّ ))»شمٕم٤ممم:  ُِذوا ُِم ، صمؿ يٙمؼم ىم٤مرئ٤ًم اًمٗم٤محت٦م وؾمقرة اًمٙم٤مومرون ذم اًمريمٕم٦م إومم، وؾمقرة (4)((َواختَّ

 اًمٗم٤محت٦م واإلظمالص ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.

 :واعمروة وُم٤م يًـ ومٞمف اًمًٕمل سملم اًمّمٗم٤م -ب

سمٕمد صالشمف اًمريمٕمتلم ظمٚمػ اعم٘م٤مم، يذه٥م إمم ُم٤مء زُمزم وينمب طمتك يرشمقي ُمٜمف، صمؿ يٕمقد إمم اًمريمـ ومٞمًتٚمٛمف صمؿ 

ٌَْٞم٧َم َأِو اقْمَتَٛمَر وَمال ))خيرج إمم اًمّمٗم٤م، ومػمىمك قمٚمٞمف، وهق ي٘مرأ:  ـْ طَم٩مَّ اًْم ـْ ؿَمَٕم٤مِئِر اهللَِّ وَمَٛم َٗم٤م َواعمَْْرَوَة ُِم ضُمٜم٤َمَح قَمَٚمْٞمِف َأْن إِنَّ اًمّمَّ

ا وَم٢مِنَّ اهللََّ ؿَم٤ميِمٌر قَمِٚمٞمؿٌ  َع ظَمػْمً ـْ شَمَٓمقَّ َف هِباَِم َوَُم ٓ ، طمتك يرى اًمٌٞم٧م إن أُمٙمٜمف ومٞمًت٘مٌٚمف ويٙمؼم صمالصم٤ًم وي٘مقل صمالصم٤ًم: )(5)((َيٓمَّقَّ

ق قمغم يمؾ رء ، وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد، حيل ويٛمٞم٧م وهق طمل ٓ يٛمقت سمٞمده اخلػم وهإًمف إٓ اهلل

ىمدير، ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، أٟمجز وقمده، وٟمٍم قمٌده، وهزم إطمزاب وطمده( صمؿ يدقمق اهلل سمام أطم٥م: يٗمٕمؾ 

ذًمؽ صمالصم٤ًم صمؿ يٜمزل ُمـ اًمّمٗم٤م ويٛمٌم طمتك حي٤مذي اًمٕمٚمؿ ومٞمًٕمك ؾمٕمٞم٤ًم ؿمديدًا إمم اًمٕمٚمؿ أظمر )وهذا ظم٤مص سم٤مًمرضم٤مل(، 

                                                                                                                                                                             

 ( آوٓم٤ٌمع: أن جيٕمؾ وؾمط ردائف حت٧م قم٤مشم٘مف إيٛمـ وـمرومٞمف قمغم قم٤مشم٘مف إين.1)

 ( اًمرُمؾ: اإلهاع ذم اعمٌم. 2)

 (.211( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: )3)

 (.125٘مرة آي٦م: )( ؾمقرة اًم4ٌ)

 (.158( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: )5)
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٘مٌؾ اًمٌٞم٧م وي٘مقل ُم٤م ىم٤مًمف قمغم اًمّمٗم٤م، صمؿ يٜم٘مٚم٥م ومٞمٜمزل قمـ اعمروة إمم اًمّمٗم٤م ومٞمٛمٌم ذم صمؿ يٛمٌم إمم اعمروة ومػمىم٤مه٤م ويًت

ُمقوع ُمِمٞمف ويًٕمك ذم ُمقوع ؾمٕمٞمف يٗمٕمؾ ذًمؽ ؾمٌٕم٤ًم، ذه٤مسمف ؾمٌٕم٦م ورضمققمف ؾمٌٕم٦م، يٌدأ سم٤مًمّمٗم٤مء وخيتؿ سم٤معمروة، وم٢من 

 سمدأ سم٤معمروة ؾم٘مط اًمِمقط إول، وشمًـ اًمٓمٝم٤مرة واعمقآة سمٞمٜمف وسملم اًمٓمقاف.

 :حٚمؾ ُمـ اًمٕمٛمرةاًمت -ج

إن يم٤من ُمٕمتٛمرًا وىمد طمؾ إٓ اعمتٛمتع إن يم٤من ُمٕمف هدي واًم٘م٤مرن  -واحلٚمؼ أومْمؾ ُمـ اًمت٘مّمػم-صمؿ ي٘مٍم ؿمٕمره 

 واعمٗمرد وم٢مٟمف ٓ حيؾ.

 صم٤مٟمٞم٤ًم صٗم٦م احل٩م:

 :يقم اًمؽموي٦م -أ

ٞم٤مب إذا يم٤من يقم اًمث٤مُمـ ُمـ ذي احلج٦م حيرم احل٤مج ُمـ ُمٙم٤مٟمف اًمذي يٜمزل ومٞمف، ومٞمٖمتًؾ إن شمٞمن ذًمؽ ويٚمٌس صم

اإلطمرام صمؿ ي٘مقل: )ًمٌٞمؽ طمج٤ًم، ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ، ًمٌٞمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ ًمٌٞمؽ، إن احلٛمد، واًمٜمٕمٛم٦م، ًمؽ واعمٚمؽ، ٓ 

ذيؽ ًمؽ(، صمؿ خيرج إمم ُمٜمك ويّمكم هب٤م اًمٔمٝمر واًمٕمٍم واعمٖمرب واًمٕمِم٤مء واًمٗمجر، وجيٕمؾ اًمرسم٤مقمٞم٦م ريمٕمتلم، ويّمكم 

 يمؾ صالة ذم وىمتٝم٤م.

 :اًمقىمقف سمٕمروم٦م -ب

س يًػم احل٤مج إمم قمروم٦م وي٘مٞمؿ سمٜمٛمرة، ومٞمّمكم هب٤م اًمٔمٝمر واًمٕمٍم مجع شم٘مديؿ ريمٕمتلم ريمٕمتلم، صمؿ وم٢مذا ـمٚمٕم٧م اًمِمٛم

ُم٤م ^: » ي٠ميت ُمقىمػ قمروم٦م ويٛمٙم٨م ذم قمروم٦م إمم همروب اًمِمٛمس، ويٙمثر ُمـ اًمذيمر واًمدقم٤مء ُمًت٘مٌالَ ً اًم٘مٌٚم٦م ُمتذيمرًا ىمقًمف

 .(1)شُمـ يقم أيمثر ُمـ أن يٕمتؼ اهلل ومٞمف قمٌدًا أو أُم٦م ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ يقم قمروم٦م

 :اعمٌٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م -ج

، وم٢مذا وصؾ Qوم٢مذا همرسم٧م اًمِمٛمس يًػم احل٤مج ُمـ قمروم٦م إمم ُمزدًمٗم٦م، ويًػم وقمٚمٞمف اًمقىم٤مر ويٙمقن ُمٚمٌٞم٤ًم ذايمرًا هلل 

وي٤ٌمح اًمدومع ُمـ ُمزدًمٗم٦م ذم آظمر  (2)إًمٞمٝم٤م صغم هب٤م اًمٕمِم٤مءيـ مجع شم٠مظمػم ىمٌؾ طمط رطمٚمف، صمؿ يٌٞم٧م هب٤م ويّمكم اًمٗمجر سمٖمٚمس

^ ًمٞمٚم٦م اعمزدًمٗم٦م ذم  أٟم٤م ممـ ىمدم اًمٜمٌل: »ف ُمـ اًمزطم٤مم، وٓ رء قمٚمٞمف، ًم٘مقل اسمـ قم٤ٌمساًمٚمٞمؾ عمـ خي٤مف قمغم ٟمٗمً

                                                                                                                                                                             

 ( رواه ُمًٚمؿ.1)

 ( اًمٖمٚمس: فمٚمٛم٦م آظمر اًمٚمٞمؾ إذا اظمتٚمٓم٧م سمْمقء اًمّم٤ٌمح.2)
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 .(1)شوٕمٗم٦م أهٚمف

 :ذيمر اهلل قمٜمد اعمِمٕمر احلرام -د

ومػمىمك قمٚمٞمف إن أُمٙمٜمف و إٓ وىمػ قمٜمده حيٛمد اهلل شمٕم٤ممم وهيٚمٚمف ويٙمؼمه ويدقمق، صمؿ ٓ يزال  (2)صمؿ ي٠ميت اعمِمٕمر احلرام

 يدقمق طمتك ُيًٗمر ضمدًا.

 :اًمدومع ُمـ ُمزدًمٗم٦م إمم ُمٜمك وُم٤م يًـ ومٞمف -ـه

صمؿ يدومع ىمٌؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس إمم ُمٜمك وقمٚمٞمف اًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر، وم٢مذا سمٚمغ وادي حمن، أهع رايم٤ًٌم يم٤من أو ُم٤مؿمٞم٤م ىمدر 

 رُمٞمف سمحجر، ويٙمقن ُمٚمٌٞم٤ًم إمم أن يرُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم.

 :رُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم وىمتف وُم٤م يًـ ومٞمف -و

٦ٌم وهل آظمر اجلٛمرات مم٤م يكم ُمٜمك وأوهل٤م مم٤م يكم ُمٙم٦م، وي٠مظمذ طمَم اجلامر ُمـ ـمري٘مف إذا وصؾ ُمٜمك رُمك مجرة اًمٕم٘م

ىمٌؾ أن يّمؾ إمم ُمٜمك أو ُمزدًمٗم٦م، وُمـ طمٞم٨م أظمذه ضم٤مز، ويٙمقن طمَم اجلامر أيمؼم ُمـ احلٛمص ودون اًمٌٜمدق يمحَم 

 اخلذف، يرُمٞمٝم٤م سمًٌع طمّمٞم٤مت ُمـ سمٓمـ اًمقادي يٙمؼم ُمع يمؾ طمّم٤مة.

ٜمحر ٟمدسم٤ًم: وم٢من رُمك ذم آظمر ًمٞمٚم٦م اًمٜمحر أضمزأه، ويًـ أن يرومع يٛمٜم٤مه طمتك يرى ووىمتف سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس يقم اًم

سمٞم٤مض إسمٓمف، وأن يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م، وأن يرُمل قمغم ضم٤مٟمٌف إيٛمـ، صمؿ يٜمحر هدي٤ًم إن يم٤من ُمٕمف ويٗمرىمف قمغم اعم٤ًميملم، وي٠ميمؾ 

 ًمثٞم٤مب واًمٓمٞم٥م.ُمٜمف، صمؿ حيٚمؼ رأؾمف أو ي٘مٍم، واحلٚمؼ ًمٚمرضم٤مل أومْمؾ، صمؿ يتحٚمؾ اًمتحٚمؾ إول ومٞمٚمٌس ا

 اًمتحٚمؾ إول:

 حيّمؾ اًمتحٚمؾ إول سمٗمٕمؾ اصمٜملم ُمـ صمالصم٦م:

 ـمقاف اإلوم٤مو٦م. -3احلٚمؼ أو اًمت٘مّمػم.  -2اًمرُمل.  -1

 اًمتحٚمؾ اًمث٤مين:

وحيّمؾ اًمتحٚمؾ اًمث٤مين سمٗمٕمؾ اًمثالصم٦م ُمع ؾمٕمل، وم٢مذا ومٕمٚمٝم٤م طمؾ ًمف يمؾ رء يم٤من حمٔمقرًا قمٚمٞمف وىم٧م اإلطمرام مم٤م أطمؾ 

 اهلل.

                                                                                                                                                                             

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.1)

 ( وهق ضمٌؾ صٖمػم يًٛمك ىمزطم٤ًم.2)
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 :ؾمٕمل احل٩م -ز

ـمقاف اإلوم٤مو٦م يًٕمك سملم اًمّمٗم٤م واعمروة إن يم٤من ُمتٛمتٕم٤ًم، أو مل يًع ُمع ـمقاف اًم٘مدوم، صمؿ ىمد طمؾ ًمف يمؾ وسمٕمد 

 رء مم٤م أطمٚمف اهلل.

 :اًمتنميؼأي٤مم اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك ًمٞم٤مزم  -ح

 سمٕمد ُم٤م حيؾ احل٤مج ُمـ إطمراُمف يرضمع إمم ُمٜمك، ويٛمٙم٨م هب٤م أي٤مم اًمتنميؼ، واعمٌٞم٧م هب٤م شمٚمؽ اًمٚمٞم٤مزم واضم٥م.

 :وىمتف وُم٤م ينمع ومٞمف ..ذم أي٤مم اًمتنميؼرُمل اجلامر  -ط

صمؿ يرُمل اجلٛمرات ذم أي٤مم اًمتنميؼ سمٕمد اًمزوال، يمؾ مجرة سمًٌع طمّمٞم٤مت، يٌتدئ سم٤مٕومم ومٞمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ويرُمٞمٝم٤م، 

صمؿ يت٘مدم ومٞم٘مػ ومٞمدقمق اهلل، صمؿ يرُمل اًمقؾمٓمك يمذًمؽ، صمؿ مجرة اًمٕم٘م٦ٌم وٓ ي٘مػ قمٜمده٤م، صمؿ ذم اًمٞمقم اًمث٤مين يٗمٕمؾ يمام ومٕمؾ 

 ًمٞمقم.ذم هذا ا

 :اًمتٕمجؾ ذم احل٩م واًمت٠مظمر ومٞمف -ي

وم٢من أطم٥م اًمتٕمجؾ ذم يقُملم ظمرج ىمٌؾ اًمٖمروب ُمـ ُمٜمك: وم٢من همرسم٧م اًمِمٛمس وهق ومٞمٝم٤م ًمزُمف اعمٌٞم٧م واًمرُمل ُمـ 

َر ومَ اًمٖمد، وإن شم٠مظمر إمم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م رُمك، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـْ شَم٠َمظمَّ َؾ ذِم َيْقَُملْمِ وَمال إصِْمَؿ قَمَٚمْٞمِف َوَُم ـْ شَمَٕمجَّ ـِ ))وَمَٛم ال إصِْمَؿ قَمَٚمْٞمِف عمَِ

، وهبذا يتؿ طم٩م اًم٘م٤مرن واعمتٛمتع وقمٛمرهتام، وُمـ يم٤من ُمٗمردًا ومٕمٚمٞمف أن حيرم سم٤مًمٕمٛمرة ُمـ أدٟمك احلؾ، صمؿ يدظمؾ (1)((اشمََّ٘مك

 ُمٙم٦م ومٞمٓمقف ويًٕمك وي٘مٍم أو حيٚمؼ، وىمد شمؿ طمجف وقمٛمرشمف.

 صم٤مًمث٤ًم: أريم٤من احل٩م وواضم٤ٌمت احل٩م واًمٕمٛمرة:

 :أريم٤من احل٩م -أ

 أرسمٕم٦م وهل:أريم٤من احل٩م 

 اًمقىمقف سمٕمروم٦م.  -1

 ـمقاف اًمزي٤مرة. -2

 اًمًٕمل.  -3

                                                                                                                                                                             

 (.213( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: )1)
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 اإلطمرام. -4

 :واضم٤ٌمشمف -ب

 واضم٤ٌمت احل٩م ؾمٌٕم٦م وهل:

 اإلطمرام ُمـ اعم٘مٞم٤مت.  -1

 اًمقىمقف سمٕمروم٦م إمم اًمٚمٞمؾ. -2

 اعمٌٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م.  -3

 اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك. -4

 اًمرُمل.  -5

 احلٚمؼ. -6

 ـمقاف اًمقداع. -7

 :أريم٤من اًمٕمٛمرة -ج

 صمالصم٦م وهل: أريم٤من اًمٕمٛمرة

 اإلطمرام.  -1

 اًمٓمقاف.  -2

 اًمًٕمل. -3

 :واضم٤ٌمهت٤م -د

 واضم٤ٌمت اًمٕمٛمرة إصمٜم٤من وهل:

 اإلطمرام ُمـ اعمٞم٘م٤مت.  -1

 احلٚمؼ أو اًمت٘مّمػم. -2

 :ُمـ شمرك ريمٜم٤ًم أو واضم٤ًٌم أو ؾمٜم٦م ُمـ احل٩م واًمٕمٛمرة -هـ 
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 ُمـ شمرك ريمٜم٤ًم مل يتؿ ٟمًٙمف إٓ سمف. -

 ُمـ شمرك واضم٤ًٌم ضمؼمه سمدم. -

 ومال رء قمٚمٞمف.ُمـ شمرك ؾمٜم٦م  -



 

 319 

 

 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 ُمـ خم٤مًمٗم٤مت احل٩م واًمٕمٛمرة

 اًمتٝم٤مون ذم اإلطمرام قمٜمد اعمرور قمغم اعمٞم٘م٤مت ذم اًمٓم٤مئرة وشم٠مظمػمه إمم اًمٜمزول ذم أرض اعمٓم٤مر. -1

 اقمت٘م٤مد سمٕمض اًمٜم٤مس قمدم ضمقاز شمٖمٞمػم ًم٤ٌمس اإلطمرام وًمق اشمًخ. -2

 اًمتزام أدقمٞم٦م ظم٤مص٦م ذم اًمٓمقاف شم٘مرأ ُمـ يمت٤مب. -3

 م طمتك اًمٗمراغ ُمـ اًمتٚمٌٞم٦م.آوٓم٤ٌمع سمٕمد اإلطمرا -4

 شم٘مٌٞمؾ اًمريمـ اًمٞمامين أو اإلؿم٤مرة إًمٞمف، واًمّمحٞمح هق اعمًح وم٘مط إن متٙمـ. -5

، واًمٓمقاف هبذه اًمّمقرة ٓ يّمح: ٕن اًمٓمقاف طمقل ٤مماًمٓمقاف ُمـ داظمؾ احلجر، وهذا حيّمؾ قمٜمد اًمزطم -6

 اًمٌٞم٧م، وًمٞمس داظمؾ اًمٌٞم٧م، ومٛمتك طمّمٚم٧م هذه اًمّمقرة وم٘مد ـم٤مف سمٌٕمض اًمٌٞم٧م وًمٞمس يمٚمف.

 ٘م٤مد سمٕمض اًمٓم٤مئٗملم أن صالة ريمٕمتلم سمٕمد اًمٓمقاف ٓ سمد أن شمٙمقن ىمري٦ٌم ُمـ اعم٘م٤مم.اقمت -7

 اإلٟمٍماف ُمـ قمروم٦م ىمٌؾ همروب اًمِمٛمس، وهذا طمرام. -8

 آؿمتٖم٤مل سم٤مًمت٘م٤مط احلج٤مرة قمٜمد اًمقصقل عمزدًمٗم٦م، وشمرك اعم٤ٌمدرة إمم صالة اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء. -9

 اقمت٘م٤مد سمٕمض احلج٤مج أن اجلٛمرات اًمثالث هل اًمِمٞم٤مـملم. -11

 حلج٤مرة سمِمدة وقمٜمػ وساخ وؾم٥م.رُمل ا -11

قمدم شمٕمٛمٞمؿ اًمتخٗمٞمػ قمغم اًمِمٕمر يمٚمف، سمؾ خيٗمػ ُمـ سمٕمْمف سمحٞم٨م خيٗمػ ُمـ ُم٘مدم رأؾمف وُمـ ُم١مظمره وُمـ  -12

 ضم٤مٟمٌٞمف، وهذا ٓ جيزئ.

 اقمت٘م٤مد سمٕمض احلج٤مج أن زي٤مرة اعمًجد اًمٜمٌقي هل٤م قمالىم٦م سم٤محل٩م، وهذا ظمٓم٠م مل يث٧ٌم ومٞمف طمدي٨م صحٞمح. -13

ٌقي زي٤مرة أُم٤ميمـ ذم اعمديٜم٦م ٓ شمنمع هل٤م زي٤مرة شمٕمٌدي٦م ُمثؾ اعم٤ًمضمد اًمًٌٕم٦م، ُمـ إظمٓم٤مء عمـ يزور اعمًجد اًمٜم -14

 وُمًجد اًم٘مٌٚمتلم، وُمًجد اًمٖمامُم٦م وهمػمه٤م، ٕٟمف مل يرد ومٞمٝم٤م دًمٞمؾ.
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 اًم٤ًمسمعاًم٤ٌمب 

 ٤مدــــــــــــــــــــــــــاجلٝم

 

 : أطمٙم٤مم اجلٝم٤مد.اًمٗمّمؾ إول

 : صقر ُمـ اًمؽمسمٞم٦م اجلٝم٤مدي٦م.اًمٗمّمؾ اًمث٤مين
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 ؾ إولاًمٗمّم

 ٤مدـــ٤مم اجلٝمــأطمٙم

 

 :شمٕمريػ اجلٝم٤مد -أ

 : اجلٝم٤مد ُمّمدر ضم٤مهد أي: سم٤مًمغ ذم ىمت٤مل قمدوه.ًمٖم٦م

 : ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر، ويٓمٚمؼ اجلٝم٤مد قمغم ُم٤م هق أقمؿ ُمـ اًم٘مت٤مل.ذقم٤مً 

 :ُمٙم٤مٟمتف -ب

ىمد واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ًمف إمهٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم اإلؾمالم، ومٝمق ذروة ؾمٜم٤مم اإلؾمالم، وهق ُمـ أومْمؾ اًمٕم٤ٌمدات، و

 قمده سمٕمض اًمٕمٚمامء ريمٜم٤ًم ؾم٤مدؾم٤ًم ُمـ أريم٤من اإلؾمالم.

 :ُمنموقمٞمتف -ج

^  ، وومٕمٚمف اًمٜمٌل(1)(())يُمت٥َِم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اًْمِ٘مَت٤مُل واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمنموع سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .(2)شُمـ ُم٤مت ومل يٖمز ومل حيدث ٟمٗمًف سم٤مًمٖمزو، ُم٤مت قمغم ؿمٕم٦ٌم ُمـ اًمٜمٗم٤مق^: » وأُمر سمف، وىم٤مل

 وىمد أمجٕم٧م إُم٦م اعمحٛمدي٦م قمغم ُمنموقمٞمتف.

 :أهداومف -د 

 إن اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ذع ٕهداف ؾم٤مُمٞم٦م وهم٤مي٤مت ٟمٌٞمٚم٦م:

ع اهلل اجلٝم٤مد ًمتخٚمٞمص اًمٕم٤ٌمد ُمـ قم٤ٌمدة اًمٓمقاهمٞم٧م وإوصم٤من ًمٕم٤ٌمدة اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، اًمذي  -1 َذَ

                                                                                                                                                                             

 (.216( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: )1)

 ( رواه أمحد وُمًٚمؿ.2)
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ـُ هللَِّ))َوىَم٤مشمُِٚمقُهْؿ طَمتَّك ٓ شَمٙمُ ظمٚم٘مٝمؿ ورزىمٝمؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ي  .(1)((قَن ومِْتٜم٦ٌَم َوَيُٙمقَن اًمدر

ع اهلل اجلٝم٤مد إلزاًم٦م اًمٔمٚمؿ وإقم٤مدة احل٘مقق إمم ُمًتح٘مٞمٝم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -2 ُْؿ َذَ ـَ ُيَ٘م٤مشَمُٚمقَن سم٠َِمهنَّ ِذي ))ُأِذَن ًمِٚمَّ

ِهْؿ ًَمَ٘مِديٌر  ـْ ِدَي٤مِرِهْؿ سمِٖمَ * فُمِٚمُٛمقا َوإِنَّ اهللََّ قَمغَم َٟمٍْمِ ـَ ُأظْمِرضُمقا ُِم ِذي ٜم٤َم اًمَّ َّٓ َأْن َيُ٘مقًُمقا َرسمه  .(2)أي٦م ((اهلل...ػْمِ طَمؼٍّ إِ

ع اجلٝم٤مد إلذٓل اًمٙمٗم٤مر، وآٟمت٘م٤مم ُمٜمٝمؿ، وإوٕم٤مف ؿمقيمتٝمؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -3 هْبُُؿ اهللَُّ ُذِ ))ىَم٤مشمُِٚمقُهْؿ ُيَٕمذر

يُمْؿ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوَيِْمِػ ُصُدوَر ىَمْقٍم ُُم١ْمُِمٜملِمَ  ـْ َيَِم٤مُء َواهللَُّ *  سم٠َِمْيِديُٙمْؿ َوخُيِْزِهْؿ َوَيٜمٍُْمْ َوُيْذِه٥ْم هَمْٞمَظ ىُمُٚمقهِبِْؿ َوَيُتقُب اهللَُّ قَمغَم َُم

 .(3)قَمِٚمٞمٌؿ طَمِٙمٞمٌؿ((

ذع اهلل اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف إِلقمالء يمٚمٛمتف، وٟمٍمة ديٜمف، ودطمر أقمدائف، وذقمف اسمتالًء واظمت٤ٌمرًا ًمٕم٤ٌمده، ىم٤مل  -4

ٌُْٚمقَ ))َذًمَِؽ َوًَمْق َيَِم٤مُء اهللَُّ ٟٓمَتٍَمَ ُمِ شمٕم٤ممم:  ـْ ًمَِٞم ـْ ُيِْمؾَّ َأقْماَمهَلُْؿ  ٜمُْٝمْؿ َوًَمِٙم ـَ ىُمتُِٚمقا ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللَِّ وَمَٚم ِذي ٌَْٕمٍض َواًمَّ * سَمْٕمَْمُٙمْؿ سمِ

وَمَٝم٤م هَلُْؿ((* ؾَمَٞمْٝمِدهيِْؿ َوُيّْمِٚمُح سَم٤مهَلُْؿ   .(4)َوُيْدظِمُٚمُٝمُؿ اجْلَٜم٦ََّم قَمرَّ

يدقمق اًمٜم٤مس ىمٌؾ اًم٘مت٤مل إمم اإلؾمالم، ويٙم٤مشم٥م اعمٚمقك ^  واًم٘مت٤مل إٟمام يٙمقن سمٕمد شمٌٚمٞمغ اًمدقمقة، يمام يم٤من اًمرؾمقل

سمذًمؽ، ويقيص ىمقاد اجلٞمقش اإلؾمالُمٞم٦م سمدقمقة اًمٜم٤مس إمم اإلؾمالم ىمٌؾ ىمت٤مهلؿ، وم٢من اؾمتج٤مسمقا و إٓ ىم٤مشمٚمقهؿ، وذًمؽ 

حيت٩م ٕن اًمٖمرض ُمـ اًم٘مت٤مل ذم اإلؾمالم هق إزاًم٦م اًمٙمٗمر واًمنمك، واًمدظمقل ذم ديـ اهلل، وم٢مذا طمّمؾ ذًمؽ سمدون ىمت٤مل مل 

 إمم اًم٘مت٤مل.

 :أٟمقاع اجلٝم٤مد -هـ

وضمٜمس اجلٝم٤مد ومرض قملم: إُم٤م سم٤مًم٘مٚم٥م، وإُم٤م سم٤مًمٚم٤ًمن، وإُم٤م سم٤معم٤مل، وإُم٤م سم٤مًمٞمد، ومٕمغم يمؾ »ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ: 

 ش.ُمًٚمؿ أن جي٤مهد سمٜمقع ُمـ هذه إٟمقاع

٤مق، وم٠مُم٤م جم٤مهدة اًمٜمٗمس ومٕمغم  - ًَّ شمٕمٚمهؿ أُمقر اًمديـ، صمؿ ويٓمٚمؼ اجلٝم٤مد أيْم٤ًم قمغم جم٤مهدة اًمٜمٗمس واًمِمٞمٓم٤من واًمٗم

اًمٕمٛمؾ هب٤م، صمؿ شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م، وأُم٤م جم٤مهدة اًمِمٞمٓم٤من ومٕمغم دومع ُم٤م ي٠ميت سمف ُمـ اًمِمٌٝم٤مت وُم٤م يزيٜمف ُمـ اًمِمٝمقات، وأُم٤م جم٤مهدة 

اًمٙمٗم٤مر ومت٘مع سم٤مًمٞمد واعم٤مل واًمٚم٤ًمن واًم٘مٚم٥م، وأُم٤م جم٤مهدة اًمٗم٤ًمق وم٤ٌمًمٞمد صمؿ سم٤مًمٚم٤ًمن صمؿ سم٤مًم٘مٚم٥م، طم٥ًم اًمتٛمٙمـ ُمـ 

 درضم٤مت إٟمٙم٤مر اعمٜمٙمر.

                                                                                                                                                                             

 .(193( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: )1)

 (.41(، )39( ؾمقرة احل٩م أيت٤من: )2)

 (. 14(،)15( ؾمقرة اًمتقسم٦م أيت٤من: )3)

 (.6-4( ؾمقرة حمٛمد أي٤مت: )4)
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 :طمٙمؿ اجلٝم٤مد -و

 واجلٝم٤مد ومرض يمٗم٤مي٦م، إذا ىم٤مم سمف ُمـ يٙمٗمل ؾم٘مط اًمقضمقب قمـ اًم٤ٌمىملم، وسم٘مل ذم طم٘مٝمؿ ؾمٜم٦م.

وهق أومْمؾ اًمتٓمقع، وومْمٚمف قمٔمٞمؿ، واًمٜمّمقص ذم إُمر سمف واًمؽمهمٞم٥م ومٞمف ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمثػمة ضمدًا ُمٜمٝم٤م 

ُٝمْؿ وَ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًَ ـَ اعم١ُْْمُِمٜملَِم َأٟمُٗم ى ُِم َأُْمَقاهَلُْؿ سم٠َِمنَّ هَلُُؿ اجْلَٜم٦ََّم ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللَِّ وَمَٞمْ٘مُتُٚمقَن َوُيْ٘مَتُٚمقَن َوقْمًدا ))إِنَّ اهللََّ اؿْمؽَمَ

ـْ َأْورَم سمَِٕمْٝمِدِه  ٤م ذِم اًمتَّْقَراِة َواإِلٟمِجٞمِؾ َواًْمُ٘مْرآِن َوَُم ـَ قَمَٚمْٞمِف طَم٘مًّ ٌَْٞمِٕمُٙمُؿ اًمَِّذي سَم٤مَيْٕمُتؿْ  ُِم وا سمِ ٌْنِمُ سمِِف َوَذًمَِؽ ُهَق اًْمَٗمْقُز  اهللَِّ وَم٤مؾْمَت

 .(1)((اًْمَٕمٔمِٞمؿُ 

يمؾ قمٛمؾ ُمٜم٘مٓمع قمـ ص٤مطمٌف إذا ُم٤مت، »وضمٕمؾ اإلؾمالم عمـ راسمط أو ىُمتؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ضمزيؾ إضمر ومٗمل احلدي٨م 

ٌع ًمٚمِمٝمٞمد قمٜمد اهلل ؾم»، وذم احلدي٨م: (2)شإٓ اعمراسمط ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وم٢مٟمف يٜمٛمك ًمف قمٛمٚمف، وجيري قمٚمٞمف رزىمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ظمّم٤مل: يٖمٗمر ًمف ذم أول دومٕم٦م ُمـ دُمف، ويرى ُم٘مٕمده ُمـ اجلٜم٦م، وحيغمَّ طمٚم٦َّم اإليامن، ويزوج اصمٜملم وؾمٌٕملم زوضم٦م ُمـ 

احلقر اًمٕملم، وجي٤مر ُمـ قمذاب اًم٘مؼم، وي٠مُمـ اًمٗمزع إيمؼم، ويقوع قمغم رأؾمف شم٤مج اًمقىم٤مر، اًمٞم٤مىمقشم٦م ُمٜمف ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م 

 .(3)شسمٞمتفوُم٤م ومٞمٝم٤م، ويِمٗمع ذم ؾمٌٕملم إٟم٤ًمٟم٤ًم ُمـ أهؾ 

 :طم٤مٓت ومروٞم٦م اًمٕملم ذم اجلٝم٤مد -ز

 هٜم٤مك طم٤مٓت جي٥م ومٞمٝم٤م اجلٝم٤مد وضمقسم٤ًم قمٞمٜمٞم٤ًم، وهل:

 : إذا طمي اًم٘مت٤مل وضم٥م قمٚمٞمف أن ي٘م٤مشمؾ، وٓ جيقز ًمف أن يٜمٍمف.أوًٓ 

 : إذا طَمٍَم سمٚمده قمدو.صم٤مٟمٞم٤مً 

 ٤مر قمغم طمرُم٤مت اعمًٚمٛملم.ٕٟمف ذم ه٤مشملم احل٤مًمتلم يٙمقن ضمٝم٤مد دومع، ٓ ضمٝم٤مد ـمٚم٥م، ومٚمق اٟمٍمف قمٜمف اؾمتقمم اًمٙمٗم

 : إذا اطمت٤مج إًمٞمف اعمًٚمٛمقن ذم اًم٘مت٤مل واعمداومٕم٦م.صم٤مًمث٤مً 

ٌُُتقا: إذا اؾمتٜمٗمره اإلُم٤مم ىم٤مل شمٕم٤ممم: راسمٕم٤مً  ))َُم٤م ًَمُٙمْؿ إَِذا ىِمٞمَؾ ًَمُٙمُؿ اٟمِٗمُروا ذِم ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: (4)(())إَِذا ًَمِ٘مٞمُتْؿ ومَِئ٦ًم وَم٤مصْم

٤مىَمْٚمُتْؿ إمَِم إَرْ   .(1)شوإذا اؾمتٜمٗمرشمؿ وم٤مٟمٗمروا^: »، وىم٤مل (5)((ضِ ؾَمٌِٞمِؾ اهللَِّ اصمَّ

                                                                                                                                                                             

 (. 111( ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م: )1)

 ( رواه اًمٓمؼماين. 2)

 ( رواه أمحد واًمؽمُمذي.3)

 (.45( ؾمقرة إٟمٗم٤مل آي٦م: )4)

 (. 38( ؾمقرة اًمتقسم٦م آي٦م: )5)
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اجلٝم٤مد ُمٜمف ُم٤م هق سم٤مًمٞمد، وُمٜمف ُم٤م هق سم٤مًمدقمقة واحلج٦م واًمٚم٤ًمن واًمرأي واًمتدسمػم : »ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 ش.واًمّمٜم٤مقم٦م، ومٞمج٥م سمٖم٤مي٦م ُم٤م يٛمٙمٜمف، وجي٥م قمغم اًم٘مٕمدة ًمٕمذر أن خيٚمٗمقا اًمٖمزاة ذم أهٚمٞمٝمؿ وُم٤مهلؿ

                                                                                                                                                                                                          

 ( رواه اًمٌخ٤مري.1)
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 ُمـ اًمؽمسمٞم٦م اجلٝم٤مدي٦مصقر 

ًٓ  ،ره٤م اًمت٤مريخة ؾمٓمَّ ^ أصح٤مسمف شمرسمٞم٦م ومذَّ رسمك اًمٜمٌل  ، Qجيتٛمٕمقن قمغم ذيمر اهلل  ومٙم٤مٟمقا ذم سمداي٦م اًمدقمقة رضم٤م

أومْمؾ اجلٝم٤مد أن جي٤مهد » ^: ٗمس واًمؽمسمٞم٦م، يمام ىم٤مل^ أوًٓ ضمٝم٤مد اًمٜم ^، وىمٌؾ اجلٝم٤مد قمٚمٛمٝمؿ ويتٕمٚمٛمقن اًمقطمل ُمٜمف

قمٜمدُم٤م اٟمت٘مٚمقا إمم اعمديٜم٦م، وشمقومرت هلؿ ذوط اجلٝم٤مد ودواقمٞمف ؾمٓمَّروا هذه  ، صمؿ سمٕمد ذًمؽ(1)شاًمرضمؾ ٟمٗمًف وهقاه

ك هب١مٓء ومٕمٚمٞمف أن يًتٕمد ًمذًمؽ، ويٌذل إؾم٤ٌمب، وجي٤مهد أوًٓ ٟمٗمًف وهقاه ذم ذات اهلل  اًمٌٓمقٓت، وُمـ أراد أن يت٠مؾمَّ

Q:وومٞمام يكم ٟمذيمر سمٕمض هذه اًمٜمامذج ، 

 :ؿمج٤مقم٦م ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م -1

ػمة قمـ همزوة ُم١مشم٦م: أن اجلٛمٕم٤من اًمت٘مٞم٤م، وقمٌث٤ًم أن ٟمٜمتٔمر ُمـ صمالصم٦م آٓف سمٓمؾ أن ُيّم٤مِوًمقا ذم ُمٞمدان ضم٤مء ذم يمت٥م اًمً

 ُمٙمِمقف وَمٞم٤مًمِؼ شمرسمق قمٚمٞمٝمؿ ؾمٌٕملم وٕمٗم٤ًم.

ذم رُم٤مح اًم٘مقم، وشمٚم٘مػ اًمراي٦م ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٠مىمٌؾ  (2)^ طمتك ؿم٤مط ىم٤مشمؾ زيد سمـ طم٤مرصم٦م سمراي٦م رؾمقل اهلل

أسمق داود طمدي٨م ُمِم٤مهد ي٘مقل: ًمٙم٠مين أٟمٔمر إمم ضمٕمٗمر طملم اىمتحؿ قمغم ومرس ًمف ؿم٘مراء  قمغم اًمروم جي٤مًمدهؿ سمٕمٜمػ، روى

 ، صمؿ ىم٤مشمؾ اًم٘مقم طمتك ىمتؾ وهق يٜمِمد: (3)صمؿ قم٘مره٤م

 ـمٞم٦ٌم وسم٤مرد ذاهب٤م  ي٤م طمٌذا اجلٜم٦م واىمؽماهب٤م

 يم٤مومرة سمٕمٞمدة أٟم٤ًمهب٤م  واًمروم روم ىمد دٟم٤م قمذاهب٤م

 قمكمَّ إن ٓىمٞمتٝم٤م ضاهب٤م

سمف ضسم٦ًم ىمٓمٕمتف ٟمّمٗملم، وىمٞمؾ أظمذ اًمٚمقاء سمٞمٛمٞمٜمف وم٘مٓمٕم٧م، وم٠مظمذه سمِمامًمف وم٘مٓمٕم٧م ىمٞمؾ إن رضماًل ُمـ اًمروم ض

                                                                                                                                                                             

 اه اسمـ اًمٜمج٤مر قمـ أيب ذر. ( رو1)

 ( اًمِمٓمط: جم٤موزة اًم٘مدر ذم يمؾ رء.2)

 ( أي ىمتٚمٝم٤م، وهق أول ُمـ ىمتؾ ومرؾمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.3)
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 وم٤مطمتْمٜمف سمٕمْمديف طمتك ىُمتؾ، وىمد ُرِزق ضمٕمٗمر هذه اًمِمٝم٤مدة وهق اسمـ صمالث وصمالصملم ؾمٜم٦م.

 :ؿمج٤مقم٦م أٟمس سمـ اًمٜمي -2

ل أٟمس سمـ اًمٜمي »ىم٤مل:  قمـ أٟمس  ىمت٤مل قمـ ىمت٤مل سمدر وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل! هم٧ٌم قمـ أول  هم٤مب قمٛمر

ىم٤مشمٚم٧م اعمنميملم، ًمئـ اهلل أؿمٝمدين ىمت٤مل اعمنميملم ًمػميـ اهلل ُم٤م أصٜمع، ومٚمام يم٤من يقم أطمد واٟمٙمِمػ اعمًٚمٛمقن وم٘م٤مل: اًمٚمٝمؿ 

صمؿ شم٘مدم وم٤مؾمت٘مٌٚمف ؾمٕمد  -يٕمٜمل اعمنميملم-وأسمرأ إًمٞمؽ مم٤م صٜمع ه١مٓء  -يٕمٜمل أصح٤مسمف-أين أقمتذر إًمٞمؽ مم٤م صٜمع ه١مٓء 

ورب اًمٜمي إين أضمد رحيٝم٤م ُمـ دون أطمد، ىم٤مل ؾمٕمد: ومام اؾمتٓمٕم٧م ي٤م رؾمقل اهلل! سمـ ُمٕم٤مذ وم٘م٤مل: ي٤م ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ اجلٜم٦م 

ُم٤م صٜمع ىم٤مل أٟمس: ومقضمدٟم٤م سمف سمْمٕم٤ًم وصمامٟملم ضسم٦م سم٤مًمًٞمػ أو ـمٕمٜم٦م سمرُمح أو رُمٞم٦م سمًٝمؿ، ووضمدٟم٤مه ىمد ىُمتِؾ وُمثؾ سمف 

ـَ ٟمزًم٧م ومٞمف وذم أؿم٤ٌمهف: أن هذه أي٦م  -أو ٟمٔمـ-ىم٤مل أٟمس: يمٜم٤م ٟمرى  (1)شاعمنميمقن، ومام قمرومف أطمد إٓ أظمتف سمٌٜم٤مٟمف ))ُِم

ٌَفُ  ـْ ىَم٣َم َٟمْح ٌِْدياًل  اعم١ُْْمُِمٜملَِم ِرضَم٤مٌل َصَدىُمقا َُم٤م قَم٤مَهُدوا اهللََّ قَمَٚمْٞمِف وَمِٛمٜمُْٝمْؿ َُم ًُمقا شَم ـْ َيٜمَْتٔمُِر َوَُم٤م سَمدَّ  .(2)[23]إطمزاب: َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم

 :ؿمج٤مقم٦م قمٛمػم سمـ احلامم -3

قمروٝم٤م اًمًٛمقات »ىمقُمقا إمم ضمٜم٦م »همزوة سمدر ذم ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل:  ^ ذمقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ش ي٤م رؾمقل اهلل! ضمٜم٦م قمروٝم٤م اًمًاموات وإرض ؟!»ىم٤مل: ي٘مقل قُمَٛمػم سمـ احلامم إٟمّم٤مري: ش وإرض

ي٤م رؾمقل  ؟ ىم٤مل: ٓ واهللشُم٤م محٚمؽ قمغم ىمقًمؽ سمٍخ سمٍخ  :^ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل -وهل يمٚمٛم٦م شمٓمٚمؼ ًمتٗمخٞمؿ إُمر -سمٍخ سمٍخ 

ومجٕمؾ ي٠ميمؾ ُمٜمٝمـ  -ُمٙم٤من إؾمٝمؿ -وم٠مظمرج مترات ُمـ ىمرٟمفش وم٢مٟمؽ ُمـ أهٚمٝم٤م»اهلل! إٓ رضم٤مء أن أيمقن ُمـ أهٚمٝم٤م، ىم٤مل: 

 صمؿ ىم٤مل: ًمئـ أٟم٤م طمٞمٞم٧م طمتك آيمؾ مترايت هذه إهن٤م حلٞم٤مة ـمقيٚم٦م، ىم٤مل: ومرُمك سمام يم٤من ُمـ اًمتٛمر، صمؿ ىم٤مشمٚمٝمؿ وهق ي٘مقل: 

ٛمؾ إٓ اًمت٘مك وقم  ريمْم٤ًم إمم اهلل سمٖمػم زاد

 اعمٕم٤مد

 ويمؾ زاد قمرو٦م اًمٜمٗم٤مد واًمّمؼم ذم اهلل قمغم اجلٝم٤مد 

 همػم اًمت٘مك واًمؼم واًمرؿم٤مد

 .(3)شومام زال طمتك ىمتؾ

                                                                                                                                                                             

 ( رواه اًمٌخ٤مري.1)

 (.23( ؾمقرة إطمزاب آي٦م: )2)

 ( رواه أمحد وُمًٚمؿ.3)
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 :ؿمج٤مقم٦م ُمًٚمؿ ُمـ إقمراب -4

اد سمـ اهل٤مد أن رضماًل ُمـ إقمراب ضم٤مء إمم اًمٜمٌل  ^ ومآُمـ سمف واشمٌٕمف صمؿ ىم٤مل: أه٤مضمر ُمٕمؽ، وم٠موص سمف اًمٜمٌل قمـ ؿمدَّ

ؿ  ^ همزوة ظمٞمؼم همٜمؿ رؾمقل اهلل^ سمٕمض أصح٤مسمف، ومٚمام يم٤مٟم٧م  ًر ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤م، وم٘مًؿ، وىمًؿ ًمف، وم٠مقمٓمك أصح٤مسمف ُم٤م ىم

إمم ^ وم٠مظمذه، ومج٤مء سمف  هلؿ، ويم٤من يرقمك فمٝمرهؿ، ومٚمام ضم٤مء دومٕمقه إًمٞمف، وم٘م٤مل: ُم٤م هذا؟ ىم٤مًمقا: ىمًٛمف ًمؽ رؾمقل اهلل

ٛمتف ًمؽ»^ وم٘م٤مل: ُم٤م هذا؟ ىم٤مل:  اًمٜمٌل ًَّ وأؿم٤مر -غم أن أرُمك إًمٞمف ه٤مهٜم٤م ، ىم٤مل: ُم٤م قمغم هذا اشمٌٕمتؽ، وًمٙمٜمل اشمٌٕمتؽ قمشىم

ومٚمٌثقا ىمٚمٞماًل، صمؿ هنْمقا ذم ىمت٤مل اًمٕمدو، وم٠ميت سمف ش إن شمّمدق اهلل يّمدىمؽ»سمًٝمؿ وم٠مُمقت، وم٠مدظمؾ اجلٜم٦م، وم٘م٤مل: -إمم طمٚم٘مف

، صمؿ شصدق اهلل ومّمدىمف»ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ش أهق هق؟^: » ^ حيٛمؾ ىمد أص٤مسمف ؾمٝمؿ طمٞم٨م أؿم٤مر، وم٘م٤مل اًمٜمٌل اًمٜمٌل

اًمٚمٝمؿ هذا قمٌدك ظمرج ُمٝم٤مضمرًا ذم »^ صمؿ ىمدُمف ومّمغم قمٚمٞمف، ومٙم٤من ومٞمام فمٝمر ُمـ صالشمف:  ًمٜمٌل^ ذم ضم٦ٌم ا يمٗمٜمف اًمٜمٌل

 (1)شؾمٌٞمٚمؽ، وم٘متؾ ؿمٝمٞمدًا أٟم٤م ؿمٝمٞمد قمغم ذًمؽ

 :ؿمج٤مقم٦م قمٛمرو سمـ اجلٛمقح -5

أرأي٧م إن ىم٤مشمٚم٧م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل  !^ وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مل: أشمك قمٛمرو سمـ اجلٛمقح إمم رؾمقل اهلل قمـ ىمت٤مدة 

، وم٘متٚمقا يقم شٟمٕمؿ^: » وم٘م٤مل رؾمقل اهلل -ويم٤مٟم٧م رضمٚمف قمرضم٤مء  -أُمٌم سمرضمكم هذه صحٞمح٦م ذم اجلٜم٦م؟طمتك أىمتؾ، أ

يم٠مين أٟمٔمر إًمٞمؽ متٌم سمرضمٚمؽ هذه صحٞمح٦م ذم اجلٜم٦م، وم٠مُمر »^، وم٘م٤مل:  أطمد هق واسمـ أظمٞمف وُمقمم ًمف، ومٛمر رؾمقل اهلل

 .(2)ش^ هبام وسمٛمقٓمه٤م ومجٕمٚمقا ذم ىمؼم واطمد رؾمقل اهلل

ريـ، وًمٙمـ أسمك وذه٥م وىم٤مشمؾ طمتك اؾمتِمٝمد  وىمد ُمٜمٕمف سمٜمقه ُمـ اًمذه٤مب إمم اًم٘مت٤مل ٕٟمف أقمرج وهق ُمـ اعُمٕمذَّ

. 

 :ضمٚمٞمٌٞم٥م اًمٌٓمؾ -6

؟ شهؾ شمٗم٘مدون ُمـ أطمد»ًمف، وم٠موم٤مء اهلل قمٚمٞمف، وم٘م٤مل ٕصح٤مسمف:  ^ يم٤من ذم ُمٖمزًى  : أن اًمٜمٌلقمـ أيب سمرزة 

هؾ شمٗم٘مدون »ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ ومالٟم٤ًم وومالٟم٤ًم وومالٟم٤ًم، صمؿ ىم٤مل:  ؟شهؾ شمٗم٘مدون ُمـ أطمد»ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ ومالٟم٤ًم وومالٟم٤ًم وومالٟم٤ًم، صمؿ ىم٤مل: 

، ومٓمٚمٌقه ذم اًم٘متغم، ومقضمدوه إمم ضمٜم٥م ؾمٌٕم٦م ىمد ىمتٚمٝمؿ، صمؿ شًمٙمٜمل أوم٘مد ضمٚمٞمٌٞم٤ًٌم، وم٤مـمٚمٌقه»؟ ىم٤مًمقا: ٓ، ىم٤مل: شُمـ أطمد

ل: ومقوٕمف قمغم ىم٤مش ىمتؾ ؾمٌٕم٦م صمؿ ىمتٚمقه، هذا ُمٜمل وأٟم٤م ُمٜمف، هذا ُمٜمل وأٟم٤م ُمٜمف»ومقىمػ قمٚمٞمف وم٘م٤مل:  ^ ىمتٚمقه، وم٠مشمك اًمٜمٌل

                                                                                                                                                                             

 ( رواه اًمٜم٤ًمئل واحل٤ميمؿ.1)

 ( رواه أمحد وؾمٜمده صحٞمح.2)
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 .(1)ش^ ىم٤مل: ومحٗمر ًمف وووع ذم ىمؼمه ؾم٤مقمديف، ًمٞمس ًمف إٓ ؾم٤مقمدا اًمٜمٌل

 :ممـ ىم٣م ٟمحٌف -7

قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل: ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ضمحش ذم همزوة أطمد: اًمٚمٝمؿ إين أىمًؿ قمٚمٞمؽ أن أًم٘مك اًمٕمدو همدًا 

ٌْ٘مروا سمٓمٜمل، وجْيدقمقا أٟمٗمل وأذين، صمؿ شم٠ًمًمٜمل: ومٞمؿ ذًمؽ؟   .(2)وم٠مىمقل: ومٞمؽ.ومٞم٘متٚمقين، وَي

                                                                                                                                                                             

 ( رواه ُمًٚمؿ.1)

 ٤ميمؿ.( أظمرضمف احل2)
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 اًمث٤مُمـاًم٤ٌمب 

 ٦مـــــــــــــــــــإـمٕمٛم

 

 ُمٕمٜمك إـمٕمٛم٦م. -أ

 إصؾ ذم إـمٕمٛم٦م. -ب

 ُم٤م حيرم ُمـ إـمٕمٛم٦م. -ج

 أؾم٤ٌمب حتريؿ سمٕمض إـمٕمٛم٦م. -د

 سمٕمض إـمٕمٛم٦م اًمتل ىمد يدظمؾ ذم شمّمٜمٞمٗمٝم٤م ُمِمت٘م٤مت طمرام. -هـ

 طمٙمؿ اؾمتٕمامل اجلٞمالشملم ذم إـمٕمٛم٦م. -و

 ر.طمٙمؿ ـمٕم٤مم اًمٙمٗم٤م -ز
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 إـمٕمٛم٦م

 :ُمٕمٜمك إـمٕمٛم٦م -أ

 إـمٕمٛم٦م مجع ـمٕم٤مم وهق اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمؾ ُم٤م ي١ميمؾ وُم٤م سمف ىمقام اًمٌدن.

 إصؾ ذم إـمٕمٛم٦م: -ب

 إصؾ ذم مجٞمع إـمٕمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم اإلسم٤مطم٦م واحلؾ، وىمد دل قمغم هذا اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع.

 ومٛمـ إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب:

٤ٌَمِت ))َوحُيِؾه هَلُُؿ اًمٓمَّ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -1  .(1)((ٞمر

ْزِق((ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -2 ـَ اًمرر ٤ٌَمِت ُِم ٞمر ٤ٌَمِدِه َواًمٓمَّ تِل َأظْمَرَج ًمِِٕم َم ِزيٜم٦ََم اهللَِّ اًمَّ ـْ طَمرَّ  .(2)))ىُمْؾ َُم

 وُمـ إدًم٦م ُمـ اًمًٜم٦م:

 .(3)شهق اًمٓمٝمقر ُم٤مؤه احلؾ ُمٞمتتف»^ ذم اًمٌحر:  ىمقًمف -1

ضمف اهلل ًمٙمؿ ومٝمؾ ُمٕمٙمؿ ُمـ حلٛمف ُمـ رء هق رزق أظمر: »ىمقًمف ^ ذم احلقت اًمذي وضمده اًمّمح٤مسم٦م  -2

 (4)شومتٓمٕمٛمقٟم٤م؟

رًا، ومٌٕم٨م اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف »ىم٤مل:  ُم٤م روى اسمـ قم٤ٌمس -3 يم٤من أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ي٠ميمٚمقن أؿمٞم٤مًء ويؽميمقن أؿمٞم٤مًء شم٘مذه

^ وأٟمزل يمت٤مسمف، وأطمؾ طمالًمف، وطمرم طمراُمف، ومام أطمؾ اهلل ومٝمق طمالل، وُم٤م طمرم ومٝمق طمرام، وُم٤م ؾمٙم٧م قمٜمف ومٝمق قمٗمق، 

َّٓ َأْن َيُٙمقَن َُمْٞمَت٦مً شمال: و ًُم٤م قَمغَم ـَم٤مقِمٍؿ َيْٓمَٕمُٛمُف إِ  .(6)ش(5)())ىُمْؾ ٓ َأضِمُد ذِم َُم٤م ُأوطِمَل إزَِمَّ حُمَرَّ

                                                                                                                                                                             

 (. 157( ؾمقرة إقمراف آي٦م: )1)

 (.32( ؾمقرة إقمراف آي٦م: )2)

 ( رواه ُم٤مًمؽ وأهؾ اًمًٜمـ.3)

 ( أظمرضمف ُمًٚمؿ.4)

 (.145( ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م: )5)

 ( رواه أسمق داود.6)
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وأُم٤م اإلمج٤مع: وم٘مد أمجٕم٧م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم أن إصؾ ذم إـمٕمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم هق احلؾ واإلسم٤مطم٦م، وأن ُم٤م مل يذيمر 

 حتريٛمف ومٝمق سم٤مق قمغم أصؾ اإلسم٤مطم٦م.

 :ُم٤م حيرم ُمـ إـمٕمٛم٦م -ج

ي هب٤م، إذ أن وم٤مئدهت٤م فم٤مهرة واوح٦م عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٖمذاء  أطمؾ اهلل ًمٜم٤م إـمٕمٛم٦م اعم٤ٌمطم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ظمػم وُمٜمٗمٕم٦م ًمٚمٛمتٖمذر

٘م٦م أو اعمٔمٜمقٟم٦م فمٜم٤ًم راضمح٤ًم  ِة اعمتح٘مر واحلٞم٤مة جلًؿ اإلٟم٤ًمن، أُم٤م إـمٕمٛم٦م اًمْم٤مرة اًمتل ختٚمق ُمـ اعمٜمٗمٕم٦م وشمِمتٛمؾ قمغم اعميَّ

 رُم٦م عمّمٚمح٦م اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف ٕهن٤م و٤مرة ٔيمٚمٝم٤م.ومٝمل حم

 :أؾم٤ٌمب حتريؿ سمٕمض إـمٕمٛم٦م -د

 اًمير اًمالطمؼ سم٤مًمٌدن. -1

 اإلؾمٙم٤مر واًمتخدير. -2

 آومؽماس. -3

 اًمٜمج٤مؾم٦م. -4

 اعمًُتَْخ٨ٌَم. -5

 ُُمْٚمؽ اًمٖمػم همػم اعم٠مذون ومٞمف. -6

 :اًم٥ًٌم إول: اًمير اًمالطمؼ سم٤مًمٌدن

٤مُم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م طمٞمقاٟمٞم٦م يم٤مًمَقَزغ ًَّ واًمٕم٘م٤مرب أم يم٤مٟم٧م ٟم٤ٌمشمٞم٦م يمٌٕمض إزه٤مر واًمثامر اًم٤ًمُم٦م أم  وذًمؽ يم٤مٕؿمٞم٤مء اًم

ْرٟمٞمخ ، وم٠ميمؾ هذه طمرام ًم٘مقًمف -وهق قمٜمٍم ؿمٌٞمف سم٤مًمٗمٚمزات ُمريم٤ٌمشمف ؾم٤مُم٦م ويًتخدم ذم ىمتؾ احلنمات -مج٤مدي٦م يم٤مًمزر

ُٙمؿْ شمٕم٤ممم:  ًَ  .(1)(())َوٓ شَمْ٘مُتُٚمقا َأٟمُٗم

ى ومٞمٝم٤م ٌؾ وم٘متؾ ٟمٗمًف ومٝمق ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ يؽمدَّ ى ُمـ ضمُمـ شمردَّ »^ أٟمف ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل وعم٤م روى أسمق هريرة

٤مه ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ظم٤مًمدًا خمٚمدًا ومٞمٝم٤م أسمدًا، ، ظم٤مًمدًا خمٚمدًا ومٞمٝم٤م أسمداً  ًَّ ف ذم يده يتح ك ؾماًم وم٘متؾ ٟمٗمًف ومًٛمه ًَّ وُمـ ىمتؾ وُمـ حت

، وهذه اًمًٛمقم شمتح٘مؼ (2)شهب٤م ذم سمٓمٜمف ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ظم٤مًمدًا خمٚمدًا ومٞمٝم٤م أسمداً  -أي ي٘مٓمع-ه جي٠م ٟمٗمًف سمحديدة ومحديدشمف ذم يد

                                                                                                                                                                             

 (. 29( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م: )1)

 ( رواه اًمٌخ٤مري.2)
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 طمرُمتٝم٤م عمـ شميه، أُم٤م إذا مل شمي ومال سم٠مس سم٤مؾمتٕمامهل٤م قمٜمد اًميورة يمام ذم سمٕمض إدوي٦م.

ٜمِزيِر َوَُم٤م وُمـ إؿمٞم٤مء اًمْم٤مرة اعمٞمت٦م وُم٤م ذم طمٙمٛمٝم٤م مم٤م ذيمر اهلل ذم أي٦م:  ُم َوحَلُْؿ اخْلِ َُم٧ْم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اعمَْْٞمَت٦ُم َواًمدَّ ))طُمرر

ْٞمُتؿْ ُأِهؾَّ ًمَِٖمػْمِ اهللَِّ َّٓ َُم٤م َذيمَّ ٌُُع إِ ًَّ َي٦ُم َواًمٜمَّٓمِٞمَح٦ُم َوَُم٤م َأيَمَؾ اًم در وذًمؽ  (1)((َوَُم٤م ُذسمَِح قَمغَم اًمٜمهُّم٥ِم   سمِِف َواعمُْٜمَْخٜمَِ٘م٦ُم َواعْمَْقىُمقَذُة َواعمُْؽَمَ

ـ حلٛمٝم٤م واظمتٚمط سمجراصمٞمؿ دُم٤مئٝم٤م.  خل٨ٌُم هذه إؿمٞم٤مء ٕهن٤م ُم٤مشم٧م سمدون ذيم٤مة ذقمٞم٦م، ومتٕمٗمَّ

 اخلٜمزير وم٘مد أصم٧ٌم اًمٓم٥م أن ومٞمف أضارًا يمثػمة ُمٜمٝم٤م:أُم٤م حلؿ 

 يمثرة اًمديدان ذم حلٛمف.  -1

 ٟم٘مٚمف ًمألُمراض. -2

 يمثػمًا ُم٤م يتٖمذى قمغم اًمٗمئران اعمٞمت٦م.  -3

 حلٛمف ُمـ أقمن اًمٚمحقم هْماًم. -4

 :اًم٥ًٌم اًمث٤مين: اإلؾمٙم٤مر واًمتخدير

يمؾ ُم٤م أؾمٙمر يمثػمه وم٘مٚمٞمٚمف ^: »، وىمقًمف (2)شيمؾ ُمًٙمر طمرام^: » حيرم يمؾ ُمًٙمر ؾمقاء يم٤من ىمٚمٞماًل أو يمثػمًا ًم٘مقًمف

 (3)شطمرام

، ومجٛمٞمع هذه اعمًٙمرات طمرام ؾمقاء (4)ش^ قمـ يمؾ ُمًٙمر وُمٗمؽم هنك رؾمقل اهلل»ىم٤مًم٧م:  وقمـ أم ؾمٚمٛم٦م 

 يم٤مٟم٧م مخرًا أم يم٤مٟم٧م ُمـ اعمخدرات يم٤محلِمٞمش وإومٞمقن واًم٘م٤مت.

اَم ُيِريُد يده اًمِمٞمٓم٤من، ىم٤مل شمٕم٤ممم: وهذه إُمقر حمرُم٦م ٕهن٤م شمّمد قمـ ذيمر اهلل، وقمـ اًمّمالة، وهذا مم٤م ير ))إِٟمَّ

ـْ ِذيْمِر اهللَِّ يُمْؿ قَم ٌَْٖمَْم٤مَء ذِم اخْلَْٛمِر َواعمَْْٞمِنِ َوَيُّمدَّ ْٞمَٓم٤مُن َأْن ُيقىِمَع سَمْٞمٜمَُٙمُؿ اًْمَٕمَداَوَة َواًْم الِة وَمَٝمْؾ َأْٟمُتْؿ ُُمٜمَتُٝمقَن((اًمِمَّ ـِ اًمّمَّ  .(5) َوقَم

ؾم٤مُم٤ًم وومٕم٤مًٓ ذم اجلٝم٤مز اًمٕمّمٌل، وزيٜم٦م اإلٟم٤ًمن طِمْٗمظ قم٘مٚمف وٟمٗمًف، وهل ُمـ يمام أهن٤م ُمٗمًدة ًمٚمٕم٘مؾ، ُم١مصمرة شم٠مصمػمًا 

 (6)اًميوري٤مت اخلٛمس
                                                                                                                                                                             

 (.3( ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م: )1)

 ( رواه ُمًٚمؿ.2)

 أسمق داود.( رواه أمحد و3)

 رواه أمحد وأسمق داود. –( 4)

 (.91( ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م: )5)

 ( اًميوري٤مت اخلٛمس هل: اًمديـ واًمٜمٗمس واًمٕم٘مؾ واًمٕمرض واعم٤مل.6)
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 :اًم٥ًٌم اًمث٤مًم٨م: آومؽماس

وذًمؽ يم٠من يٙمقن احلٞمقان ُُمٗمؽمؾم٤ًم سمٜم٤مسمف يم٤مٕؾمد واًمذئ٥م واًمٜمٛمر واًمٗمٝمد، أو سمٛمخٚمٌف ُمـ اًمٓمػم أيمٚم٦م ًمٚمجٞمػ 

^ قمـ يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ اًم٤ًٌمع وقمـ يمؾ هنك رؾمقل اهلل »ل: ىم٤م يم٤مًمٜمن واًمٕم٘م٤مب، واًمدًمٞمؾ ُم٤م روى اسمـ قم٤ٌمس 

واحلٙمٛم٦م ُمـ حتريؿ هذه إؿمٞم٤مء، أن ـمٌٞمٕمتٝم٤م ُمذُمقُم٦م ذقم٤ًم، ومٞمخِمك أن يتقًمد ُمـ حلٛمٝم٤م رء  (1)شذي خمٚم٥م ُمـ اًمٓمػم

 ُمـ ـم٤ٌمقمٝم٤م ومٞمحرم أيمٚمٝم٤م إيمراُم٤ًم ًمٌٜمل آدم، وهل أيْم٤ًم ُمـ اخل٤ٌمئ٨م ٕهن٤م شم٠ميمؾ اجلٞمػ ومٝمل همػم ُمًتٓم٤مسم٦م.

 :ًمراسمع: اًمٜمج٤مؾم٦ماًم٥ًٌم ا

ًُم٤م قَمغَم ـَم٤مقِمٍؿ حمرم ذقم٤ًم، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -أي اجل٤مري  -وم٤مًمٜمجس يم٤مًمدم اعمًٗمقح ))ىُمْؾ ٓ َأضِمُد ذِم َُم٤م ُأوطِمَل إزَِمَّ حُمَرَّ

ً٘م٤م ُأهِ  ًْ
ُف ِرضْمٌس َأْو ومِ ُٗمقطًم٤م َأْو حَلَْؿ ظِمٜمِزيٍر وَم٢مِٟمَّ ًْ َّٓ َأْن َيُٙمقَن َُمْٞمَت٦ًم َأْو َدًُم٤م َُم ، واحلٙمٛم٦م ُمـ حتريٛمف (2)ؾَّ ًمَِٖمػْمِ اهللَِّ سمِِف((َيْٓمَٕمُٛمُف إِ

 أٟمف ٟمجس وو٤مر وحيٛمؾ يمثػمًا ُمـ اعمقاد اًمِٕمٗمٜم٦َم، وهل ُمقـمـ اجلراصمٞمؿ وإُمراض.

 :اًم٥ًٌم اخل٤مُمس: اعمًتخ٨ٌم

 وهذا ُمثؾ اًمَٕمَرق وروث ُم٤م ُي١ميمؾ حلٛمف، ومٞمحرم أيمٚمٝم٤م ًمالؾمت٘مذار.

 :اًم٥ًٌم اًم٤ًمدس: ُمٚمؽ اًمٖمػم همػم اعم٠مذون ومٞمف

ؾ أن يٙمقن اًمٓمٕم٤مم همػم ممٚمقك مل يريد أيمٚمف، ومل ي٠مذن ًمف اًمِم٤مرع ذم شمٜم٤موًمف، ومل ي٠مذن ًمف ص٤مطمٌف يم٤معمٖمّمقب وهذا ُمث

 أو اعمنوق.

 :سمٕمض إـمٕمٛم٦م اًمتل ىمد يدظمؾ ذم شمّمٜمٞمٗمٝم٤م ُمِمت٘م٤مت طمرام-هـ

قن قمٜمد إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم سمٕمض اعمٜمتج٤مت اعم٠ميمقًم٦م اعمًتقردة ُمـ سمٚمدان ٓ ي٘مر أهٚمٝم٤م سم٤مإلؾمالم، ٟمجد أهنؿ ٓ حيرص

شمّمدير إـمٕمٛم٦م إمم اًمٌٚمدان اإلؾمالُمٞم٦م قمغم ُمراقم٤مة ديٜمٝمؿ، وهلذا يًتحؼ ِذيْمر سمٕمض إـمٕمٛم٦م اًمتل شمِمتد طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس 

 إًمٞمٝم٤م ًمٌٞم٤من طمٙمٛمٝم٤م وُمـ هذه إـمٕمٛم٦م:

: وهل إُم٤م أن شمٙمقن ُمـ ٟم٤ٌمت أو طمٞمقان، وم٢مذا يم٤مٟم٧م ٟم٤ٌمشمٞم٦م يمزي٧م اًمزيتقن ومٝمل طمالل إن مل خت٤مًمٓمٝم٤م إده٤من -1

ٟم٧م ُمـ طمٞمقان وم٢مُم٤م أن شمٙمقن ُمـ ُم٠ميمقل أو همػم ُم٠ميمقل، وم٢من يم٤مٟم٧م ُمـ ُم٠ميمقل ومحٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ حلٛمف ُمع ٟمج٤مؾم٦م، وإن يم٤م

                                                                                                                                                                             

 ( رواه ُمًٚمؿ.1)

 (.145( ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م: )2)
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ُمراقم٤مة اًمذيم٤مة اًمنمقمٞم٦م، وإن يم٤مٟم٧م ُمـ طمٞمقان حمرم همػم ُم٠ميمقل يم٤مخلٜمزير ومٝمل طمرام ُمثؾ اؾمتٕمامل دهـ اخلٜمزير ذم 

 اًمّم٤مسمقن أو اًمًٌٙمقت.

رم، وإن صٜمع ُمـ ًمٌـ طمٞمقان ُم٠ميمقل ومٚمف صمالث : اجلٌـ إن صٜمع ُمـ ًمٌـ طمٞمقان همػم ُم٠ميمقل ومٝمق حمإضم٤ٌمن -2

 طم٤مٓت:

٤مة ذيم٤مة ذقمٞم٦م وهذا ضم٤مئز، ومٕمـ اسمـ قمٛمر (1): أٓ خُي٤مًمٓمف ٟمج٤مؾم٦م ويٕمٛمؾ ُمـ أٟمٗمح٦مأوًٓ   أيت اًمٜمٌل»ىم٤مل:  ُمذيمَّ

 .(2)شوىمٓمع ك^ سمجٌٜم٦م ذم شمٌقك ومدقم٤م سمًٙملم ومًٛمَّ 

 قز أيمٚمف، ٕن اعمٞمت٦م ٟمج٦ًم.: أن يٕمٛمؾ ُمـ أٟمٗمح٦م ُمٞمت٦م طمٞمقان ُم٤ٌمح طم٤مل احلٞم٤مة وهذا ٓ جيصم٤مٟمٞم٤مً 

 : أن يٕمٛمؾ ُمـ أٟمٗمح٦م ٟمجس اًمٕملم يم٤مخلٜمزير وهذا طمرام ٓ حيؾ أيمٚمف.صم٤مًمث٤مً 

: وهل ُم٤مدة ٓ ًمقن هل٤م وأطمٞم٤مٟم٤ًم شمٙمقن صٗمراء، وُمّمدر اجلٞمالشملم ضمٚمقد وأقمّم٤مب وقمٔم٤مم اجلٞمالشملم -3

 ي٤مت واجلٚمق وهمػمه٤م.احلٞمقاٟم٤مت، يمام يًتخرج اجلٞمالشملم ُمـ سمٕمض اعمقاد اًمٜم٤ٌمشمٞم٦م، ويًتٕمٛمؾ ًمتحْمػم احلٚمق

 :طمٙمؿ اؾمتٕمامل اجلالشملم ذم إـمٕمٛم٦م -و

إهمذي٦م أو احلٚمقي٤مت اًمتل حتتقي قمغم اجلٞمالشملم إن يم٤من ُمّمدر اجلٞمالشملم ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜم٤ٌمت، ومل خت٤مًمٓمف ٟمج٤مؾم٦م ومٝمق 

 ُم٤ٌمح.

يم٤ًم ذيم٤مًة ذقمٞم٦ًم ومٝمق طمالل، وإن يم ٤من ُمـ طمٞمقان وإن يم٤من ُمّمدر اجلٞمالشملم ُمـ طمٞمقان وم٢من يم٤من احلٞمقان ُم٤ٌمطم٤ًم ُمذَّ

م يمخٜمزير أو ُمـ طمٞمقان ُم٤ٌمح مل يذيمك ذيم٤مًة ذقمٞم٦ًم ومٝمق طمرام.  حُمرَّ

 :طمٙمؿ ـمٕم٤مم همػم اعمًٚمٛملم -ز

 ـمٕم٤مم اًمٙمٗم٤مر قمغم صمالصم٦م أٟمقاع: 

 : ُم٤م ٓ صٜمٕم٦م هلؿ ومٞمف يم٤مًمٗم٤ميمٝم٦م وٟمحقه٤م ومٝمق طمالل.إول

 ًمٓمف ٟمج٤مؾم٦م.: ُم٤م هلؿ ومٞمف صٜمٕم٦م ٓ شمٕمٚمؼ ًمٚمديـ هب٤م يمخٌز اًمدىمٞمؼ وهذا طمالل إن مل خي٤ماًمث٤مين

                                                                                                                                                                             

ؾ ذم اًمٚمٌـ ومٞمٜمٝمد ويتٙم٤مصمػ ويّمػم ( إٟمٗمح٦م: ُم٤مدة سمٞمْم٤مء صٗمراوي٦م ذم وقم٤مء ضمٚمدي يًتخرج ُمـ سمٓمـ صٖم٤مر احلٞمقاٟم٤مت، يقوع ُمٜمٝم٤م ىمٚمٞم1)

 ضمٌٜم٤ًم.

 ( أظمرضمف أسمق داود. 2)
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 : مم٤م هلؿ ومٞمف مم٤مرؾم٦م صٜمٕم٦م ًمٚمديـ شمٕمٚمؼ هب٤م يم٤مًمذسم٤مئح، وهذا طمٙمٛمف طم٥ًم اًمتٗمّمٞمؾ اًمت٤مزم:اًمث٤مًم٨م

وهل طمالل إذا ذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمٝم٤م دون همػمه، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -وهؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى -: ذسم٤مئح أهؾ اًمٙمت٤مبأوًٓ 

ـَ ُأوشُمقا اًْمِٙمَت٤مَب طِمؾٌّ ًَمُٙمْؿ َوـَمٕمَ  ِذي  (1)((٤مُُمُٙمْؿ طِمؾٌّ هَلُؿْ ))َوـَمَٕم٤مُم اًمَّ

  (3)شؾمٜمخ٦م وم٠مضم٤مسمف (2)^ إمم ظمٌز ؿمٕمػم وإه٤مًم٦م أن هيقدي٤ًم دقم٤م اًمٜمٌل» وروى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

ْ ُيْذيَمِر اؾْمُؿ اهللَِّ قَمَٚمْٞمِف َوإِٟمَُّف : ذسم٤مئح اًمٙمٗم٤مر ُمـ همػم أهؾ اًمٙمت٤مب وهل طمرام، ىم٤مل شمٕم٤ممم: صم٤مٟمٞم٤مً  ))َوٓ شَم٠ْميُمُٚمقا مِم٤َّم مَل

ٌؼ  ًْ وُمٕمٚمقم أن ذسم٤مئح اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم ٓ يذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمٝم٤م، وًمق ذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمٝم٤م ومال ُمٕمٜمك ًمف ًمٕمدم  (4)((ًَمِٗم

 آقمت٘م٤مد.

                                                                                                                                                                             

 (.5( ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م: )1)

 ( اإله٤مًم٦م: ُم٤م أذي٥م ُمـ اًمِمحؿ واإلًمٞم٦م، واًمًٜمخ٦م: اعمتٖمٞمزة.2)

 ( رواه أمحد.3)

 (.121( ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م: )4)
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 طمٗمظ اًمٕمقرة. -أ

 طمد قمقرة اًمرضمؾ واعمرأة. -ب

 إصؾ ذم اًمٚم٤ٌمس. -ج

 ُم٤م حيرم ُمـ اًمٚم٤ٌمس. -د

 آداب ؾمٜمـ اًمٗمٓمرة. -هـ



 

 337 

 

 ٚم٤ٌمس واًمزيٜم٦ماًم

اإلؾمالم ديـ مل يؽمك ظمػمًا إٓ دل إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمٚمٞمف، وٓ ضرًا إٓ هنك قمٜمف، وىمد أسم٤مح ًمٜم٤م اًمٓمٞم٤ٌمت 

يمٚمقا واذسمقا وشمّمدىمقا واًمًٌقا ُم٤م مل ^: »واعم٤ٌمطم٤مت، وأُمر سم٤مًمتقؾمط ذم مجٞمع إُمقر وُمٜمٝم٤م اًمٚم٤ٌمس، ي٘مقل اًمرؾمقل 

 (1)شٞمٚم٦مخي٤مًمٓمف إهاف أو خَمِ 

 :ةطمٗمظ اًمٕمقر -أ

ي اًمذي يم٤من ُمٜمتنمًا ذم اجل٤مهٚمٞم٦م: ٕٟمف ُمٗمت٤مح يمؾ ذ ويٗمًد  اهتؿ اإلؾمالم سمحٗمظ اًمٕمقرات، وطم٤مرب اًمتٕمرر

٤ٌَمؾَمُٝماَم إظمالق ويٛمًخ اًمٗمٓمرة، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
ـَ اجْلَٜم٦َِّم َيٜمِزُع قَمٜمُْٝماَم ًمِ ْٞمَٓم٤مُن يَماَم َأظْمَرَج َأسَمَقْيُٙمْؿ ُِم ))َي٤م سَمٜمِل آَدَم ٓ َيْٗمتِٜمَٜمَُّٙمُؿ اًمِمَّ

َٞم٤مـمِلَم َأوْ  ـْ طَمْٞم٨ُم ٓ شَمَرْوهَنُْؿ إِٟم٤َّم ضَمَٕمْٚمٜم٤َم اًمِمَّ ُف َيَرايُمْؿ ُهَق َوىَمٌِٞمُٚمُف ُِم هَيُاَم ؾَمْقآهِتاَِم إِٟمَّ
ـَ ٓ ُي١ْمُِمٜمُقَن(( ٤مءَ ًمِٞمَ ًمػُِمِ ِذي ، وي٘مقل (2)ًمِٚمَّ

 .(3)شاطمٗمظ قمقرشمؽ إٓ ُمـ زوضمتؽ أو ُم٤م ُمٚمٙم٧م يٛمٞمٜمؽ^: » رؾمقل اهلل

هق ُمقضمقد ذم ُمٕمٔمؿ سمالد اًمٕم٤ممل اًمٞمقم ومٝمق خم٤مًمػ ًمٚمٗمٓمرة سمؾ ُمتٕمد ًمٚمِخٚم٘م٦م اًمٌٝمٞمٛمٞم٦م،  هذه شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم أُم٤م ُم٤م

 وٓ ؾمٌٞمؾ هلؿ ًمٚمخروج مم٤م هؿ ومٞمف إٓ سم٤مٕظمذ سم٤مًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمرسم٤مٟمٞم٦م.

 :طمد قمقرة اًمرضمؾ واعمرأة -ب

اًمٗمخذ همط ومخذك وم٢من »^ عمـ رآه ىمد يمِمػ قمـ ومخذه : قمقرة اًمرضمؾ ُم٤م سملم اًمنة واًمريم٦ٌم، ًم٘مقًمف قمقرة اًمرضمؾ

 .(4)شُمـ اًمٕمقرة

: اعمرأة ذم اًمّمالة يمٚمٝم٤م قمقرة إٓ وضمٝمٝم٤م ويمٗمٞمٝم٤م إذا مل شمٙمـ سمحية إضم٤مٟم٥م، أُم٤م إن يم٤مٟم٧م سمحية قمقرة اعمرأة

))َوىُمْؾ ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت أضم٤مٟم٥م ومٙمٚمٝم٤م قمقرة ذم اًمّمالة وظم٤مرج اًمّمالة ٓ جيقز إظمراج رء ُمٜمٝم٤م ُمـ سمدهن٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ـْ َأسْمَّم٤مرِ  ـَ ُِم َـّ قَمغَم ضُمٞمُ َيْٖمُْمْْم ـَ سمُِخُٛمِرِه سْم َّٓ َُم٤م فَمَٝمَر ُِمٜمَْٝم٤م َوًْمَٞمْيِ َـّ إِ ـَ ِزيٜمََتُٝم ٌِْدي َـّ َوٓ ُي ـَ وُمُروضَمُٝم َـّ َوحَيَْٗمْٔم َـّ ِه   (5)((قهِبِ
                                                                                                                                                                             

 ( أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م وأمحد.1)

 (.27( ؾمقرة إقمراف آي٦م: )2)

 ٤مضم٦م.( رواه اسمـ ُم3)

 ( رواه أمحد واحل٤ميمؿ، وذم اًم٤ٌمب آصم٤مر شمٕمْمده وقمٚمؼ اًمٌخ٤مري ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمٝم٤م.4)

 (.31( ؾمقرة اًمٜمقر آي٦م: )5)



 

 338 

ومٞمجقز ًمٚمرضمؾ أن يٜمٔمر ُمـ ذوات حم٤مرُمف إمم ُم٤م ئمٝمر هم٤مًم٤ًٌم يم٤مًمرىم٦ٌم واًمرأس واًمٙمٗملم أُم٤م قمقرة اعمرأة قمٜمد اعمَْحرم 

 واًم٘مدُملم.

 :إصؾ ذم اًمٚم٤ٌمس -ج

إصؾ ذم اًمٚم٤ٌمس احلؾ واإلسم٤مطم٦م، وذم اهلل أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م اًمذيـ طمرُمقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ ُمـ اًمٚم٤ٌمس واًمزيٜم٦م، ىم٤مل 

ْزِق شمٕم٤ممم:  ـَ اًمرر ٤ٌَمِت ُِم ٞمر ٤ٌَمِدِه َواًمٓمَّ تِل َأظْمَرَج ًمِِٕم َم ِزيٜم٦ََم اهللَِّ اًمَّ ـْ طَمرَّ امل ذم يمؾ ، وسملم اًمرؾمقل ^ أمهٞم٦م اخت٤مذ اجل(1)(())ىُمْؾ َُم

 (2)شإن اهلل مجٞمؾ حي٥م اجلامل»رء، وُمٜمٝم٤م اًمٚم٤ٌمس وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ^: 

 :ُم٤م حيرم ُمـ اًمٚم٤ٌمس -د

 : ُم٤م حيرم قمغم اًمرضم٤مل وم٘مط:أوًٓ 

ه سمف، ومٙمؾ هذا طمرام حلدي٨م قمكم  -1 أن  وهق ًمٌس احلرير واًمذه٥م واًمدي٤ٌمج واعمٜمًقج سم٤مًمذه٥م واعُمَٛمقَّ

 .(3)شإن هذيـ طمرام قمغم ذيمقر أُمتل»، وأظمذ ذه٤ًٌم ومجٕمٚمف ذم ؿمامًمف، صمؿ ىم٤مل: ٟمٌل اهلل ^ أظمذ طمريرًا ومجٕمٚمف ذم يٛمٞمٜمف

ي٤ٌمج، وم٢مهن٤م ٓ شمنمسمقا ذم آٟمٞم٦م اًمذه٥م واًمٗمْم٦م، وٓ شمٚمًٌقا احلرير واًمدر »^ ىم٤مل:  أن رؾمقل اهلل وقمـ طمذيٗم٦م 

 ٞمالء واًمٕمج٥م.، واحلٙمٛم٦م ُمـ حتريؿ هذه إؿمٞم٤مء عم٤م شمقرصمف ُمـ اًمٗمخر واخل(4)شهلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وًمٙمؿ ذم أظمرة

 اإلؾم٤ٌمل، وشمِمتد طمرُمتف ظم٤مص٦م إن يم٤من ىمّمد سمف اخلٞمالء، وىمد ورد ذم ذًمؽ أطم٤مدي٨م ُمٜمٝم٤م ىمقل اًمرؾمقل -2

ُمـ ضمر ^: » ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ، وذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر(5)شُم٤م أؾمٗمؾ ُمـ اًمٙمٕمٌلم ُمـ اإلزار ومٗمل اًمٜم٤مر» ^:

 .(6)شٞمالء مل يٜمٔمر اهلل إًمٞمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مصمقسمف ظُم 

 رم قمغم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ُمٕم٤مً:صم٤مٟمٞم٤ًم: ُم٤م حي

ٌْس اًمرضمؾ ُم٤م خيتص سم٤مًمٜم٤ًمء، وًمٌس اعمرأة ُم٤م خيتص سم٤مًمرضم٤مل، روى اسمـ قم٤ٌمس  -1
ًمٕمـ رؾمقل »ىم٤مل:  ًمِ

                                                                                                                                                                             

 (.32( ؾمقرة إقمراف آي٦م: )1)

 ( رواه ُمًٚمؿ.2)

 ( رواه أسمق داود.3)

 ( رواه اًمٌخ٤مري.4)

 ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري.5)

 ( أظمرضمف أهؾ اًمًٜمـ وأمحد.6)
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 .(1)ش^ اعمتِمٌٝملم ُمـ اًمرضم٤مل سم٤مًمٜم٤ًمء، واعمتِمٌٝم٤مت ُمـ اًمٜم٤ًمء سم٤مًمرضم٤مل اهلل

ُمـ ًمٌس صمقب ^: » ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ًمٌس صمٞم٤مب اًمِمٝمرة وآظمتٞم٤مل واًمتٙمؼم، عم٤م روى اسمـ قمٛمر -2

سمٞمٜمام رضمؾ يٛمٌم »^: ىم٤مل:  قمـ اًمٜمٌل ، وقمـ أيب هريرة (2)شًم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مذَّ رة أًمًٌف اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم صمقب ُمَ ٝمْ ؿُم 

، وُمٕمٜمك مجتف: أي ُم٤م ؾم٘مط (3)شؾ ذم إرض طمتك شم٘مقم اًم٤ًمقم٦مجَ ٚمْ تجَ ػ سمف إرض ومق يَ ًِ تف وسمرداه إذ ظُم ىمد أقمجٌتف مجَّ 

ػ سمف.ُمـ ؿمٕمر اًمرأس قمغم اعمٜم ًَ  ٙمٌلم، وُمٕمٜمك يتجٚمجؾ: أي يٖمقص ذم إرض طملم خُي

ٛم٦م هل٤م أو اًم٘مّمػمة اعُمٔمِٝمرة هل٤م، ويت٠ميمد  -3 ًر ٤موم٦م اًمقاصٗم٦م ًمٚمٕمقرة أو اًمْمٞم٘م٦م اعمَج ًمٌس اًمثٞم٤مب اخلٗمٞمٗم٦م اًمِمٗمَّ

 صٜمٗم٤من ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر مل أرمه٤م، ىمقم ُمٕمٝمؿ ؾمٞم٤مط يم٠مذٟم٤مب اًمٌ٘مر ييسمقن هب٤م اًمٜم٤مس،»حتريؿ ذًمؽ قمغم اًمٜم٤ًمء، حلدي٨م 

وٟم٤ًمء يم٤مؾمٞم٤مت قم٤مري٤مت ممٞمالت ُم٤مئالت رؤوؾمٝمـ يم٠مؾمٜمٛم٦م اًمٌخ٧م اعم٤مئٚم٦م ٓ يدظمٚمـ اجلٜم٦م وٓ جيدن رحيٝم٤م، وإن رحيٝم٤م 

 .(4)شًمٞمقضمد ُمـ ُمًػمة يمذا ويمذا

اًمتِمٌف سمزي اًمٙمٗم٤مر وأصح٤مب اًمًٚمقك اًمِم٤مذ: ٓ جيقز اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر ؾمقاًء يم٤مٟمقا ُمـ أهؾ يمت٤مب أو  -4

رت اًمٕم٤مدة سم٠مٓ يٚمًٌف همػمهؿ سمحٞم٨م ًمق ًمًٌف اعمًٚمؿ ٓؿمتٌف هبؿ، وظم٤مص٦م إذا همػمهؿ ذم اًمٚم٤ٌمس اخل٤مص هبؿ، واًمذي ضم

 (5)شُمـ شمِمٌف سم٘مقم ومٝمق ُمٜمٝمؿ^: » صح٥م ذًمؽ اإلقمج٤مب واحل٥م هلؿ، وىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل

قر  -5 اؾمتٕمامل ُم٤م ومٞمف صقرة طملٍّ قمغم اعمالسمس، وىمد دًم٧م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م قمغم حتريؿ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمّمه

 .(6)شإن أؿمد اًمٜم٤مس قمذاسم٤ًم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اعمّمقرون»^ أٟمف ىم٤مل:  وم٘مد ضم٤مء قمـ رؾمقل اهلل

 :آداب ظمّم٤مل اًمٗمٓمرة -هـ

وسمحًٌٝمام يتٙمٞمػ ذم مجٞمع  ،^ ومٕمغم وقئٝمام يٕمٞمش اعمًٚمؿ سمقصٗمف ُمًٚماًم يت٘مٞمد سمتٕم٤مًمٞمؿ يمت٤مب رسمف وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف

ة: آؾمتحداد، واخلت٤من، مخس ُمـ اًمٗمٓمر»^ ذم ىمقًمف:  ؿم١موٟمف، وُمـ شمٚمؽ اًمتٕم٤مًمٞمؿ آداب ظمّم٤مل اًمٗمٓمرة اًمث٤مسمت٦م قمٜمف

 وهذه أداب هل: (7)شوىمص اًمِم٤مرب، وٟمتػ اإلسمط، وشم٘مٚمٞمؿ إفم٤مومر

                                                                                                                                                                             

 ( رواه اًمٌخ٤مري.1)

 د ذم اعمًٜمد.( رواه أمح2)

 ( رواه ُمًٚمؿ.3)

 ( رواه ُمًٚمؿ.4)

 ( رواه أسمق داود.5)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.6)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.7)
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 : وهق طمٚمؼ اًمٕم٤مٟم٦م سمٌمء طم٤مد يمًٙملم وٟمحقه، وٓ سم٠مس سم٢مزاًمتٝم٤م سم٤مًمٜمقرة.آؾمتحداد -1

 : وهق ىمٓمع اجلٚمدة اًمتل شمٖمٓمل رأس اًمذيمر، ويًتح٥م أن يٙمقن ذًمؽ يقم ؾم٤مسمع اًمقٓدة.اخلت٤من -2

 ٚمؿ ؿم٤مرسمف اًمذي يتدمم قمغم ؿمٗمتف.ىمص اًمِم٤مرب ومٞمجز اعمً -3

^:  وأُم٤م اًمٚمحٞم٦م ومٞمحرم طمٚم٘مٝم٤م وهل شمِمٛمؾ ؿمٕمر اخلديـ واًمذىمـ، ومٞمج٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يقومره٤م ًم٘مقل اًمرؾمقل

، ويتجٜم٥م اًم٘مزع وهق طمٚمؼ سمٕمض اًمرأس وشمرك اًمٌٕمض ًم٘مقل (1)شضمزوا اًمِمقارب وأرظمقا اًمٚمحك، ظم٤مًمٗمقا اعمجقس»

 ، وٕن ومٞمف شمِمٌف سمٖمػم اعمًٚمٛملم.(2)ش^ قمـ اًم٘مزع هنك رؾمقل اهلل: »اسمـ قمٛمر 

^، عم٤م ضملء سمقاًمد أيب سمٙمر اًمّمديؼ يقم ومتح ُمٙم٦م، ويم٠من رأؾمف يمام يتجٜم٥م صٌغ حلٞمتف سم٤مًمًقاد ًم٘مقل اًمرؾمقل 

ٟمف سمٌمء وضمٜمٌقه اًمًقاد: »صمٖم٤مُم٦م سمٞم٤مو٤مً  ، أُم٤م اًمّمٌغ سم٤محلٜم٤مء واًمٙمتؿ ومٞمًتحًـ شاذهٌقا سمف إمم سمٕمض ٟم٤ًمئف ومْٚمُٞمَٖمػّمْ

 (3)اخلْم٤مب هبام

 : ومٞمٜمتػ اعمًٚمؿ ؿمٕمر إسمٓمٞمف، وإن مل ي٘مدر قمغم ٟمتٗمف طمٚم٘مف.سمطٟمتػ اإل -4

ومٞم٘مٚمؿ اعمًٚمؿ أفم٤مومره ويًتح٥م ًمف أن يٌدأ سم٤مًمٞمٛمٜمك صمؿ اًمٞمنى صمؿ اًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمك وم٤مًمٞمنى،  شم٘مٚمٞمؿ إفم٤مومر: -5

 (4)ش^ حي٥م اًمٌدء سم٤مًمٞمٛملم ذم ذًمؽ إذ يم٤من رؾمقل»
                                                                                                                                                                             

 ( رواه ُمًٚمؿ.1)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.2)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.3)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.4)
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 اًمٕم٤مذاًم٤ٌمب 

 اًميوري٤مت اخلٛمس

 

 : طمٗمظ اًمٜمٗمس.اًمٗمّمؾ إول

 : طمٗمظ اًمٕم٘مؾ.ؾ اًمث٤ميناًمٗمّم

 : طمٗمظ اًمٜمًؾ.اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 : طمٗمظ اعم٤مل.اًمٗمّمؾ اًمراسمع

 : طمٗمظ اًمديـ.اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس
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 اًميوري٤مت اخلٛمس

ًم٘مد اقمتٜمك اإلؾمالم سمحٗمظ اإلٟم٤ًمن وصٞم٤مٟمتف ُمـ يمؾ ُم٤م ييه ؾمقاء يم٤من ذًمؽ ذم اًمديـ أو اًمٜمٗمس أو اًمٕم٘مؾ أو 

 اًمٕمرض أو اعم٤مل.

ظم٤مص٦م سمحٗمٔمٝم٤م ورقم٤ميتٝم٤م، وًمذًمؽ طمرُم٧م يمؾ رء َيٜم٤مل ُمٜمٝم٤م سم٢مزاًم٦م أو  وهذه ضوري٤مت قمٜم٧م اًمنميٕم٦م قمٜم٤مي٦م

ُٟم٘مّم٤من، واقمتؼمشمف ضمريٛم٦م، وضمٕمٚم٧م هلذه اجلريٛم٦م قم٘م٤مسم٤ًم ُمٜم٤مؾم٤ًٌم، وم٢مذا ؾمٚمٛم٧م هذه اًميوري٤مت ذم اعمجتٛمع حت٘م٘م٧م سمذًمؽ 

قمٚمٞمف اًمٕم٘م٤مب ؾمٕم٤مدة اعمجتٛمع سم٠مهه وايمتٛمؾ اخلػم ومٞمف، وإن طمّمؾ ُمـ أومراد اعمجتٛمع ُم٤م خيؾ هبذه اًميوري٤مت ـمٌؼ 

 اعمؽمشم٥م ًمتحّمؾ ؾمٕم٤مدة اعمجتٛمع.
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 اًمٗمّمؾ إول

 طمٗمظ اًمٜمٗمس

ٓ خيٚمق أي جمتٛمع ُمـ ضمرائؿ شم٘مع ُمـ أٟم٤مس يْمٕمػ ذم ىمٚمقهبؿ اإليامن، وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ وم٢مٟمف ٓسمد هلذا اًمداء 

 ُمـ قمالج، وًمذًمؽ ذع اهلل اًمٕم٘مقسم٦م قمغم اجلريٛم٦م ىمٓمٕم٤ًم ًمِم٠مومتٝم٤م ُمـ أضمؾ قمدم اٟمتِم٤مره٤م.

 :اًمٕم٘مقسم٦ماجلريٛم٦م و

 أوًٓ: اجلريٛم٦م

 شمٕمريٗمٝم٤م: -1

ي واجلٜم٤مي٦م.ًمٖم٦م  : اًمذٟم٥م واًمتَّٕمدر

 : هل حمٔمقر ذقمل َزضَمر اًمِم٤مرع قمٜمف سم٘مّم٤مص أو طَمدٍّ أو شمٕمزير.اصٓمالطم٤مً 

 أىم٤ًمُمٝم٤م:  -2

 شمٜم٘مًؿ اجلريٛم٦م إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم هل:

قمغم سمدن ُمٕمّمقم سم٤مًم٘متؾ أو  اجلرائؿ اعمٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًم٘مّم٤مص: وهل اجلريٛم٦م اًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م آقمتداء قمٛمداً  -أ

 سم٤مًم٘مٓمع أو سم٤مجلرح.

اجلرائؿ اعمٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م سم٤محلدود: وهل اجلريٛم٦م اًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م آقمتداء قمغم طمؼ اهلل، واًمتل ضم٤مء اًمٜمص  -ب

 سمت٘مدير قم٘مقسمتٝم٤م، وهذه اجلرائؿ هل: اًمزٟم٤م، واًم٘مذف، واًمنىم٦م، واحلراسم٦م، وذب اخلٛمر.

وهل اجلرائؿ اًمتل ٓ طمد ومٞمٝم٤م وٓ يمٗم٤مرة ُمثؾ اًم٘مذف سمٖمػم اًمزٟم٤م وآٟمتٝم٤مب اجلرائؿ اعمٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمتٕمزير:  -ج

 وآظمتالس واًمرؿمقة، واًم٘مٞم٤مم سم٠مقمامل اًمتزوير.

 :صم٤مٟمٞم٤ًم: اًمٕم٘مقسم٦م
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 شمٕمريٗمٝم٤م: -1

 هل اجلزاء اًمذي يقىمع قمغم اعمجرم.

 أىم٤ًمُمٝم٤م: -2

 اًمٕم٘مقسم٦م اًمدٟمٞمقي٦م وهل ختتٚمػ اًمٕم٘مقسم٦م ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ذم اًمدٟمٞم٤م وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ذم أظمرة، وٟم٘متٍم ذم اًمٙمالم قمغم

٦ٌَم، وشمٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم:  سم٤مظمتالف اجلريٛم٦م اعمُرشَمَٙم

: وهق أن يٗمٕمؾ اجل٤مين ُمثؾ ُم٤م ومٕمؾ سم٤معمجٜمل قمٚمٞمف أو ؿمٌٝمف، وهذه اًمٕم٘مقسم٦م شم٘م٤مم قمغم ُمرشمٙم٥م ضمريٛم٦م اًم٘مّم٤مص -أ

 ُمـ ضمرائؿ اًم٘مّم٤مص.

وهذه اًمٕم٘مقسم٦م شم٘م٤مم قمغم ُمرشمٙم٥م ضمريٛم٦م ُمـ  : وهق قم٘مقسم٦م ُم٘مدرة ذقم٤ًم قمغم ُمٕمّمٞم٦م دم٥م طم٘م٤ًم هلل شمٕم٤ممم،احلد-ب

 اجلرائؿ اعُمٕم٤مىَم٥م قمٚمٞمٝم٤م سم٤محلدود.

: وهق شم٠مدي٥م قمغم ذٟم٥م ٓ طمد ومٞمف وٓ يمٗم٤مرة، وهذه اًمٕم٘مقسم٦م شم٘م٤مم قمغم ُمرشمٙم٥م ضمريٛم٦م ُمـ اجلرائؿ اًمتٕمزير -ج

 اعمٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمتٕمزير.
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 ؾـــــظ اًمٕم٘مـــطمٗم

ٌف اهلل شمٕم٤ممم ذم اإلٟم٤ًمن، وسمف متٞمَّز قمـ احلٞمقاٟم٤مت واجلامدات، ًمذا ٟمجد اًمنمع ُيقزم اًمٕم٘مؾ  اًمٕم٘مؾ أذف رء ريمَّ

 قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م، ويدومع قمٜمف ُم٤م يٕمؽميف مم٤م ًمف أصمر قمغم ؾمالُمتف، ًمٙمل يٌ٘مك ؾمٚمٞماًم ُمـ اًمِمقائ٥م.

 ُمـ أضمؾ ذًمؽ طمرُم٧م اًمنميٕم٦م يمؾ ُم٤م يزيؾ اًمٕم٘مؾ أو يْمٕمٗمف، وذم ـمٚمٞمٕم٦م ذًمؽ اخلٛمر واعمخدرات، عم٤م هل٤م ُمـ إصمر

اًم٤ٌمًمغ قمغم اًمٕم٘مؾ وآٟمحراف سمف قمام يراد ُمٜمف ُمـ ىمٞم٤مدة ص٤مطمٌف إمم اخلػم، وؾمقف ٟمٗمرد هلام ومّمٚملم يم٤مُمٚملم قمـ طمٙمٛمٝمام 

 وآصم٤مرمه٤م اًمًٞمئ٦م قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع، ُمع ذيمر احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلطمّم٤مئٞم٦م اًمداًم٦م قمغم ذًمؽ.

 :اخلٛمر

 :شمٕمريػ اخلٛمر -1

 : اؾمؿ ًمٙمؾ ُم٤م ظم٤مُمر اًمٕم٘مؾ وهمٓم٤َّمه.ًمٖم٦م

 : اؾمؿ ًمٙمؾ ُم٤م ُيًٙمر ؾمقاء يم٤من ُُمتَّخذًا ُمـ اًمٕمٜم٥م أو اًمتٛمر أو اًمِمٕمػم أو ُمـ أي رء يم٤من.٤مً ذقم

 :طمٙمؿ اخلٛمر -2

 ذب اخلٛمر طمرام، وهق يمٌػمة ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب، واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ:

اَم اخْلَْٛمُر َواعمَْْٞمِنُ َوإَٟمَّم٤مُب َواىم٤مل شمٕم٤ممم:  -أ ـَ آَُمٜمُقا إِٟمَّ ِذي ٤َم اًمَّ ٌُقُه ))َي٤م َأهيه
ْٞمَٓم٤مِن وَم٤مضْمَتٜمِ ـْ قَمَٛمِؾ اًمِمَّ َْٕزُٓم ِرضْمٌس ُِم

يُمْؿ قمَ * ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْٗمِٚمُحقَن  ٌَْٖمَْم٤مَء ذِم اخْلَْٛمِر َواعمَْْٞمِنِ َوَيُّمدَّ ْٞمَٓم٤مُن َأْن ُيقىِمَع سَمٞمْٜمَُٙمُؿ اًْمَٕمَداَوَة َواًْم اَم ُيِريُد اًمِمَّ ـِ إِٟمَّ ـْ ِذيْمِر اهللَِّ َوقَم

الِة وَمَٝمْؾ َأْٟمتُ   .(1)ْؿ ُُمٜمَتُٝمقَن((اًمّمَّ

 .(2)شوٓ ينمب اخلٛمر طملم ينمهب٤م وهق ُم١مُمـ^: » ىم٤مل رؾمقل اهلل -ب

 (1)شيمؾ ُمًٙمر مخر، ويمؾ ُمًٙمر طمرام»وذم احلدي٨م أظمر:
                                                                                                                                                                             

 (. 91(، )91( ؾمقرة اعم٤مئدة أيت٤من: )1)

 ( رواه اًمٌخ٤مري.2)
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 أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم حتريؿ اخلٛمر. -ج

 :طمٙمؿ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اخلٛمر -3

اعمتٜم٤مول ُمـ اخلٛمر إمم آؾمٙم٤مر أو ٓ يّمؾ، عم٤م طمرم اهلل شمٕم٤ممم اخلٛمر طمرُمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم ىمٚمٞمٚمٝم٤م ويمثػمه٤م، ؾمقاء يم٤من يّمؾ 

 (2)شيمثػمه وم٘مٚمٞمٚمف طمرامُم٤م أؾمٙمر ^: » وم٘مد ضم٤مء احلدي٨م سحي٤ًم قمـ اًمٜمٌل

 :ؿمٛمقل اًمتحريؿ ًمقضمقه شمٕم٤مـمل اخلٛمر -4

إن طمٙمؿ حتريؿ اخلٛمر ؿم٤مُمؾ ًمٙمؾ ُمـ يتٕم٤مـم٤مه٤م أو يروضمٝم٤م أو يٕملم قمغم ذًمؽ ُمـ مجٞمع اًمقضمقه، وىمد ورد قمـ 

سمٕمٞمٜمٝم٤م وؿم٤مرهب٤م وؾم٤مىمٞمٝم٤م وسم٤مئٕمٝم٤م وُُمٌت٤مقمٝم٤م وقم٤مسه٤م ٜم٧م اخلٛمر ٕمِ ة قمغم قمنمة وضمقه: ًمُ ٜم٧م اخلٛمرٕمِ ًمُ ^: » اًمٜمٌل

 (3)شوُُمٕمتٍمه٤م وطم٤مُمٚمٝم٤م واعمحٛمقًم٦م إًمٞمف وآيمؾ صمٛمٜمٝم٤م

 :طمٙمٛم٦م حتريؿ اخلٛمر -5

٘م٦م، وعم٤م ذم اضمتٜم٤مسمف ُمـ اعمّمٚمح٦م اعمتح٘م٘م٦م، وًمق ؾُم  ة اعمتح٘مر ٚمرؿ أن إن اًمِم٤مرع ٓ يٜمٝمك قمـ رء إٓ عم٤م ذم ومٕمٚمف ُمـ اعميَّ

 ذم سمٕمض اعمحرُم٤مت ُمٜم٤مومع، وم٢من ُم٤م ومٞمف ُمـ اعمْم٤مر يٗمقق شمٚمؽ اعمٜم٤مومع.

 وُمـ مجٚم٦م ذًمؽ اخلٛمر، وم٘مد طمرُمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اعمْم٤مر اًمٕمٔم٤مم وُمٜمٝم٤م:

اعمْم٤مر اًمّمحٞم٦م: وم٘مد صم٧ٌم أن ذب اخلٛمر يؽمشم٥م قمٚمٞمف يمثػم ُمـ إُمراض اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٕمّمٌٞم٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م سمؾ  -أ

 اًمٌدٟمٞم٦م قمٛمقُم٤ًم.

شمٖمٓمٞم٦م قم٘مؾ ؿم٤مرهب٤م أصمٜم٤مء ؾمٙمره: وهذا ُمـ أقمٔمؿ ُمّم٤مئٌٝم٤م طمٞم٨م شمٗم٘مد ص٤مطمٌٝم٤م أذف رء ومٞمف وهق اًمٕم٘مؾ،  -ب

 ومٞمٜمزل سمٜمٗمًف إمم ُمٜمزًم٦م احلٞمقاٟم٤مت، وؿم٤مسمف اعمج٤مٟملم ذم شمٍموم٤مهتؿ.

اعمْم٤مر اإلضمتامقمٞم٦م: طمٞم٨م أن اًمًٙمران يتٍمف شمٍموم٤مت ُُمِِمٞمٜم٦م شم١مذي همػمه، إُم٤م ذم اًمٌدن أو ذم اًمٕمرض، أو  -ج

 ل، أو اًمٕم٘مؾ، ومٞمحّمؾ سمذًمؽ اعمٗم٤مؾمد اًمٕمٔمٞمٛم٦م.اعم٤م

اعمْم٤مر اعم٤مًمٞم٦م: طمٞم٨م أن ؿم٤مرب اخلٛمر يٌذل ومٞمٝم٤م اعم٤مل اًمٙمثػم اًمذي ٓ يٕمقد قمٚمٞمف إٓ سم٤معمّم٤مئ٥م، ومٙمؿ ُمـ ُم٤مل ىمد  -د

                                                                                                                                                                                                          

 ( رواه ُمًٚمؿ.1)

 ( ؾمٜمـ أيب داود.2)

 واسمـ ُم٤مضم٦م.( رواه أمحد 3)
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 اؾمُتْٝمِٚمؽ ويمؿ ُمـ سمٞم٧م همٜمل ىمد اومت٘مر يمؾ ذًمؽ سم٥ًٌم إٟمٗم٤مق قم٤مئٚمٝمؿ قمغم اخلٛمر.

 شمف اًمّمالة واًمّمٞم٤مم سم٥ًٌم ؾمٙمره، هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م ورد قمـ اًمٜمٌلاعمْم٤مر اًمديٜمٞم٦م: وذًمؽ أن اًمًٙمران شمٗمق -هـ

ُمـ ذب اخلٛمر ذم اًمدٟمٞم٤م، صمؿ مل يت٥م ُمٜمٝم٤م، طمرُمٝم٤م ذم » ^ ُمـ اًمققمٞمد اًمِمديد عمـ ذب اخلٛمر، يمام ذم احلدي٨م:

، شم٤مب اهلل ٤ٌمطم٤ًم، وم٢من ُم٤مت دظمؾ اًمٜم٤مر، وم٢من شم٤مبُمـ ذب اخلٛمر مل شم٘مٌؾ ًمف صالة أرسمٕملم ص»، وذم احلدي٨م: (1)شأظمرة

 .(2)شقمٚمٞمف... احلدي٨م

 :أٟمقاع اعمخدرات -6

 إن أٟمقاع اعمخدرات ُمـ طمٞم٨م احلٙمؿ اًمنمقمل قمغم ٟمققملم:

ٌَٜم٩ْم.أطمدمه٤م  : اعمخدرات اعمرظمص ومٞمٝم٤م ذقم٤ًم وهل اًمتل شمدقمق احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ُمثؾ اًم

ٓ جيقز اؾمتٕمامهل٤م : اعمخدرات اعمحرُم٦م وهل قم٤مُم٦م اعمخدرات مم٤م ٓ شمدظمؾ ذم اًمٜمقع إول، ومٝمل حمرُم٦م صم٤مٟمٞمٝمام

 ويٕم٤مىم٥م ُمـ اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م.

 :اتؽمر اعمٗمَ  -7

 اعمٗمؽمر هق يمؾ ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف أن يٜمت٩م قمٜمف اًمٗمتقر واخلََدر ذم اجلًد.

^  هنك رؾمقل اهلل»ىم٤مًم٧م:  أم ؾمٚمٛم٦م ^ اًمٜمٝمل قمـ شمٕم٤مـمل اعمٗمؽمات، يٌلم ذًمؽ ُم٤م روشمف  وىمد ورد قمـ اًمٜمٌل

  (3)شقمـ يمؾ ُمًٙمر وُمٗمؽم

٦م واًم٘م٤مت وهمػمه٤م طمٞم٨م أهن٤م طمرام وٓ جيقز اؾمتخداُمٝم٤م.وُمـ هذه اعمٗمؽمات: اًمدظم  ٤من واًمِمٞمِم٦م واًمِمٛمَّ

 :قم٘مقسم٦م اعمًٙمرات -8

 ًم٘مد رشم٥َّم اهلل شمٕم٤ممم قمغم ُمتٕم٤مـمل اًمًٙمر قم٘مقسم٦م همٚمٞمٔم٦م شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ظمٓمقرهت٤م وهمٚمظ ضمرم ُمتٕم٤مـمٞمٝم٤م.

 وهذه اًمٕم٘مقسم٦م ىمًامن: قم٘مقسم٦م دٟمٞمقي٦م وقم٘مقسم٦م أظمروي٦م.

 أوًٓ: اًمٕم٘مقسم٦م اًمدٟمٞمقي٦م:
                                                                                                                                                                             

 ( رواه أمحد.1)

 ( رواه اسمـ ُم٤مضم٦م.2)

 ( رواه أسمق داود.3)
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اهلل شمٕم٤ممم قمغم وزم إُمر أن ي٘مٞمؿ احلد قمغم ؿم٤مرب اعمًٙمر، وم٢مذا صم٧ٌم ًمدى احل٤ميمؿ ذب اعمٙمٚمَّػ ًم٘مد أوضم٥م 

 ًمٚمٛمًٙمر وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف أن جيٚمده احلد اعمٕمتؼم ذقم٤ًم ذم ذًمؽ.

، وسمٕمد أصمره، صمؿ اىمتٗمك هذا إصمر قمٛمر  ^ ؿم٤مرب اخلٛمر أرسمٕملم، واىمتٗمك أسمق سمٙمر  وىمد ضمٚمد اًمٜمٌل

الُمٞم٦م واؾمتخٗم٤مف اًمٜم٤مس سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل، واهنامك اًمٜم٤مس ذم اًمنماب، اؾمتِم٤مر قمٛمر ُمـ قمٜمده اشم٤ًمع رىمٕم٦م اًمٌالد اإلؾم

 ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وم٠مؿم٤مروا قمٚمٞمف سم٠من جيٕمؾ قم٘مقسم٦م اًمِم٤مرب صمامٟملم ضمٚمدة.

 صم٤مٟمٞم٤ًم: اًمٕم٘مقسم٦م إظمروي٦م:

إن  !ي٤م حمٛمد أشم٤مين ضمؼميؾ وم٘م٤مل:^ » ، وهق اًمٓمرد واإلسمٕم٤مد قمـ رمح٦م اهلل، سمذًمؽ ضم٤مء اخلؼم قمـ رؾمقل اهللاًمٚمٕمـ -أ

 (1)شه٤م وؿم٤مرهب٤م وطم٤مُمٚمٝم٤م واعمحٛمقًم٦م إًمٞمف وسم٤مئٕمٝم٤م وُمٌت٤مقمٝم٤م وؾم٤مىمٞمٝم٤م وُمًت٘مٞمٝم٤مٕمتٍِم ًمٕمـ اخلٛمر قم٤مسه٤م وُمُ  Qاهلل 

يمؾ ُمًٙمر طمرام، إن »^ أٟمف ىم٤مل:  ، أو قُمّم٤مرهتؿ، ومٗمل احلدي٨م قمـ اًمٜمٌلؾَمْ٘مٞمف ذم أظمرة ُمـ قَمَرق أهؾ اًمٜم٤مر -ب

ق أهؾ رَ وُم٤م ـمٞمٜم٦م اخل٤ٌمل؟ ىم٤مل: قمَ  !ي٤م رؾمقل اهلل :٤مل، ىم٤مًمقاٌَ ً٘مٞمف ُمـ ـمٞمٜم٦م اخلَ قمٝمدًا عمـ ينمب اعمًٙمر أن ي Qقمغم اهلل 

 (2)شاًمٜم٤مر، أو قمّم٤مرة أهؾ اًمٜم٤مر
                                                                                                                                                                             

 ( رواه أمحد.1)

 ( رواه ُمًٚمؿ.2)
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 اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 ؾـــــــظ اًمٜمًـــــــطمٗم

إن اهلل شمٕم٤ممم طمٙمؿ سمٌ٘م٤مء اًمٕم٤ممل إمم إضمؾ اعمٕمٚمقم، وضمٕمؾ هذا اًمٌ٘م٤مء سم٤مًمتقاًمد واًمتٜم٤مؾمؾ اعمنموع، وًمذا ذع اهلل 

ـ ذم ىمقل رؾمقل اهللؾمٌح٤م ُمـ  !ي٤م ُمٕمنم اًمِم٤ٌمب^: » ٟمف اًمٜمٙم٤مح وطمرم اًمزٟم٤م، وذًمؽ يمٚمف سمٓمري٘م٦م ُمؽمشم٦ٌَّم، وًمٜمََتٛمٕمَّ

 .(1)شًمٚمٌٍم وأطمّمـ ًمٚمٗمرج، وُمـ مل يًتٓمع ومٕمٚمٞمف سم٤مًمّمقم وم٢مٟمف ًمف وضم٤مء اؾمتٓم٤مع ُمٜمٙمؿ اًم٤ٌمءة ومٚمٞمتزوج، وم٢مٟمف أهمضه 

ٚم٦م إمم إو٤مقمتف واضم٤ًٌم، ومجٕمؾ اًمِم٤مرع ًمف مِحَك ومحٗمظ اًمٜمًؾ ُمـ اًميوري٤مت ًمذًمؽ يم٤من آطمؽماز مم٤م يٙمقن وؾمٞم

طمرم اًمقىمقع ومٞمف، وم٠موضم٥م قمغم اعمرأة اًمتًؽم سم٤مٓطمتج٤مب قمغم اًمرضم٤مل إضم٤مٟم٥م، وطمرم قمغم اجلٛمٞمع اظمتالط سمٕمْمٝمؿ 

 سمٌٕمض واًمتؼمج واًمًٗمقر ٕهن٤م أؾم٤ٌمب ًمٚمقىمقع ذم اًمزٟم٤م.

 :اًمزٟم٤م :أوًٓ 

 :شمٕمريػ اًمزٟم٤م -أ 

 : اًمٌٖم٤مء واًمٗمجقر.ًمٖم٦م

 ء وىمع قمغم همػم ٟمٙم٤مح صحٞمح وٓ ؿمٌٝم٦م ٟمٙم٤مح وٓ ُمٚمؽ يٛملم.: يمؾ وطذقم٤مً 

 :طمٙمؿ اًمزٟم٤م -ب

ُف يَم٤مَن وَم٤مطِمَِم٦ًم َوؾَم٤مَء ؾَمٌِٞماًل((اًمزٟم٤م حمرم وهق ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب اًمٕمٔم٤مم، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َٟمك إِٟمَّ  .(2)))َوٓ شَمْ٘مَرسُمقا اًمزر

 .(3)شزاين طملم يزين وهق ُم١مُمـٓ يزين اًم^: » وىم٤مل اًمٜمٌل

 :٤مدواقمل اًمزٟم -ج
                                                                                                                                                                             

 ( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.1)

 (. 32( ؾمقرة اإلهاء آي٦م: )2)

 ( رواه اًمٌخ٤مري.3)
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اًمزٟم٤م وم٤مطمِم٦م ُمـ أقمٔمؿ اًمٗمقاطمش، وُمـ أؿمده٤م ضرًا، وَمَٗمْرٌض قمغم اإلٟم٤ًمن أن يتجٜمٌف ويتجٜم٥م وؾم٤مئٚمف ودواقمٞمف، 

ُف يَم٤مَن وَم٤مطِمَِم٦ًم َوؾَم٤مَء ؾَمٌِٞماًل((ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َٟمك إِٟمَّ  ، وُمـ أهؿ دواقمل اًمزٟم٤م:(1)))َوٓ شَمْ٘مَرسُمقا اًمزر

 اًمتؼمج واًمًٗمقر: -1

 اعم١ُْْمُِمٜملَِم حلج٤مب ُمٜمٝم٤م ىمقل اهلل:ضم٤مءت اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م سحي٦م سم٤م
ِ
٤مء ًَ

َْزَواضِمَؽ َوسَمٜم٤َمشمَِؽ َوٟمِ ِٕ ِله ىُمْؾ  ٤َم اًمٜمٌَّ ))َي٤م َأهيه

ـَ َويَم٤مَن اهللَُّ هَمُٗمقًرا َرطِمٞماًم(( ـَ وَمال ُي١ْمَذْي َـّ َذًمَِؽ َأْدَٟمك َأْن ُيْٕمَروْم ـْ ضَمالسمِٞمٌِِٝم َـّ ُِم  .(2)ُيْدٟملَِم قَمَٚمْٞمِٝم

َّٓ َُم٤م فَمَٝمَر ))َوىُمْؾ ًمِٚمْ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  َـّ إِ ـَ ِزيٜمَتَُٝم ٌِْدي َـّ َوٓ ُي ـَ وُمُروضَمُٝم َـّ َوحَيَْٗمْٔم ـْ َأسْمَّم٤مِرِه ـَ ُِم ُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت َيْٖمُْمْْم

 .(3)((ُِمٜمَْٝم٤م

وم٘مد أُمر اهلل شمٕم٤ممم اعمرأة اعم١مُمٜم٦م سم٠من شمٖمض ُمـ سمٍمه٤م، وأن حتٗمظ ومرضمٝم٤م، وهن٤مه٤م قمـ إسمداء زيٜمتٝم٤م إٓ ُم٤م ٓ يٛمٙمـ 

وهق اًمِمؼ اًمذي يدظمؾ ُمٜمف  -ُمـ اًمثٞم٤مب وٟمحقه٤م، يمام أُمره٤م أن شميب سمخامره٤م قمغم ضمٞمٌٝم٤مإظمٗم٤مؤه ُمـ هذه اًمزيٜم٦م 

ـَ يرطمؿ اهلل ٟم٤ًمء اعمٝم٤مضمرات إول، عم٤م أٟمزل اهلل: : » -وهلذا ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م  -اًمرأس ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمحر سْم ))َوًْمَٞمْيِ

َـّ  َـّ قَمغَم ضُمُٞمقهِبِ  (4)شؿم٘م٘مـ ُمروـمٝمـ وم٤مظمتٛمرن هب٤م ((سمُِخُٛمِرِه

 :وشمٙمراره اًمٜمٔمر -2

ـْ َأسْمَّم٤مِرِهْؿ((جي٥م قمغم اًمرضمؾ واعمرأة قَمّض اًمٌٍم اُمتث٤مًٓ ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: قا ُِم وىم٤مل  (5)))ىُمْؾ ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم َيُٖمْمه

((شمٕم٤ممم:  َـّ ـْ َأسْمَّم٤مِرِه ـَ ُِم اًمٕمٞمٜم٤من زٟم٤ممه٤م اًمٜمٔمر، وإذٟم٤من زٟم٤ممه٤م ^: » ، وًم٘مقل اًمٜمٌل(6)))َوىُمْؾ ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜم٤َمِت َيْٖمُْمْْم

ؾمتامع، واًمٚم٤ًمن زٟم٤مه اًمٙمالم، واًمٞمد زٟم٤مه٤م اًمٌٓمش، واًمرضمؾ زٟم٤مه٤م اخلٓم٤م، واًم٘مٚم٥م هيق ويتٛمٜمك، ويّمدق ذًمؽ اًمٗمرج آ

 .(7)شويٙمذسمف

 :عمرأةاُمّم٤مومح٦م اًمرضمؾ إضمٜمٌل  -3
                                                                                                                                                                             

 (.32( ؾمقرة اإلهاء آي٦م: )1)

 (.59( ؾمقرة إطمزاب آي٦م: )2)

 (.31( ؾمقرة اًمٜمقر آي٦م: )3)

 اًمٌخ٤مري. ( رواه 4)

 (.31( ؾمقرة اًمٜمقر آي٦م )5)

 (. 31( ؾمقرة اًمٜمقر آي٦م )6)

 ( رواه ُمًٚمؿ.7)



 

 351 

إين ٓ » ^ طمٞمٜمام ي٤ٌميع اًمٜم٤ًمء ي٤ٌميٕمٝمـ سم٤مًمٙمالم وم٘مط وٓ يّم٤مومحٝمـ وي٘مقل: وهذا ُمـ أؿمد اًمقؾم٤مئؾ، ويم٤من اًمٜمٌل

سم٤مُٓمتٜم٤مع ظم٤مص٦م  ^ ُمع قمّمٛمتف واٟمتٗم٤مء اًمري٦ٌم قمٜمف ومٖمػمه ُمـ أُمتف أومم ، وم٢مذا يم٤من هذا طم٤مل رؾمقل اهلل(1)ش٤مءأص٤مومح اًمٜمً

ٕن يٓمٕمـ ذم رأس أطمديمؿ سمٛمْخَٞمط ُمـ طمديد ظمػم ًمف ُمـ أن »وىمد ورد اًمتحذير اًمِمديد ذم ذًمؽ ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح: 

 .(2)شيٛمس اُمرأة ٓ حتؾ ًمف

))َوٓ اًمرضمؾ اًماليت جيقز ًمٚمرضمؾ ُمّم٤مومحتٝمـ ىمد ورد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ويٜمٌٖمل ُمالطمٔم٦م أن اعم٘مّمقد سمٛمح٤مرم 

ُف يَم٤مَن وَم٤مطِمَِم٦ًم َوَُمْ٘مًت٤م َوؾَم٤مَء ؾَمٌِٞماًل  َّٓ َُم٤م ىَمْد ؾَمَٚمَػ إِٟمَّ  إِ
ِ
٤مء ًَ ـَ اًمٜمر َٝم٤مشُمُٙمْؿ * شَمٜمِٙمُحقا َُم٤م َٟمَٙمَح آسَم٤مُؤيُمْؿ ُِم َُم٧ْم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ ُأُمَّ طُمرر

ـَ َوسَمٜم٤َمشُمُٙمْؿ َوَأظَمَقاشُمُٙمْؿ َوقمَ  يِت َأْرَوْٕمٜمَُٙمْؿ َوَأظَمَقاشُمُٙمْؿ ُِم َٝم٤مشُمُٙمُؿ اًمالَّ شُمُٙمْؿ َوظَم٤مٓشُمُٙمْؿ َوسَمٜم٤َمُت إَِخ َوسَمٜم٤َمُت إظُْم٧ِم َوُأُمَّ امَّ

ٌُُٙمُؿ اًمالَّ  ٤مِئُٙمْؿ َوَرسَم٤مِئ ًَ
َٝم٤مُت ٟمِ َو٤مقَم٦ِم َوُأُمَّ َـّ وَم٢مِنْ  يِت اًمرَّ يِت َدظَمْٚمُتْؿ هِبِ ٤مِئُٙمُؿ اًمالَّ ًَ

ـْ ٟمِ َـّ وَمال  ذِم طُمُجقِريُمْؿ ُِم مَلْ شَمُٙمقُٟمقا َدظَمْٚمُتْؿ هِبِ

َّٓ َُم٤م ىَمدْ  َٛمُٕمقا سَملْمَ إظُْمَتلْمِ إِ ـْ َأْصالسمُِٙمْؿ َوَأْن دَمْ ـَ ُِم ِذي يَم٤مَن هَمُٗمقًرا  هللََّؾَمَٚمَػ إِنَّ ا ضُمٜم٤َمَح قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوطَمالِئُؾ َأسْمٜم٤َمئُِٙمُؿ اًمَّ

 .(3)َرطِمٞماًم((

 :ظمٚمق اًمرضمؾ سم٤معمرأة إضمٜمٌٞم٦م -4

أٓ ٓ خيٚمقن رضمؾ سم٤مُمرأة إٓ يم٤من »ْٚمقة ُمـ أظمٓمر دواقمل اًمزٟم٤م وأؿمده٤م ضرًا، وىمد ورد ذم احلدي٨م: وهذه اخلَ 

 .(4)شصم٤مًمثٝمام اًمِمٞمٓم٤من

 :ؾمٗمر اعمرأة سمٖمػم حمرم -5

وم٘م٤مم رضمؾ وم٘م٤مل: ي٤م ش ٓ شم٤ًمومر اعمرأة إٓ ُمع ذي حمرم»^ قمٜمٝم٤م ذم احلدي٨م:  وهذه وؾمٞمٚم٦م ظمٓمػمة ىمد هنك اًمٜمٌل

، ومٞمالطمظ (5)شاٟمٓمٚمؼ ومح٩م ُمع اُمرأشمؽ» ظمرضم٧م طم٤مضم٦م وإين ايمتت٧ٌم ذم همزوة يمذا ويمذا، ىم٤مل: إن اُمرأيت !رؾمقل اهلل

 اًمٜمٝمل قمـ ؾمٗمر اعمرأة سمٖمػم حمرم طمتك ًمق يم٤من ًمٚمٕم٤ٌمدة، وهذا احلٙمؿ صم٤مسم٧م ٓ يتٖمػم سمتٖمػم وؾم٤مئؾ اًمٜم٘مؾ.

 :آظمتالط -6

عم٤م حيّمؾ سمذًمؽ ُمـ اعمْم٤مر طمرُم٧م اًمنميٕم٦م آظمتالط سملم اًمٜم٤ًمء واًمرضم٤مل إضم٤مٟم٥م، وظَمْٚمقة سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض 

                                                                                                                                                                             

 ( رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضم٦م.1)

 ( رواه اًمٓمؼماين.2)

 (.22(،)23( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء أيت٤من: )3)

 ( رواه أمحد واًمؽمُمذي.4)

 ( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.5)
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 اخلٓمػمة، وؾمقاء يم٤من ذًمؽ ذم احلي أو اًمًٗمر وم٤محلٙمؿ واطمد، وُمـ إدًم٦م قمغم هذا:

  (1)ش٤مُمرأة إٓ وُمٕمٝم٤م ذو حمرم، وٓ شم٤ًمومر اعمرأة إٓ ُمع ذي حمرمٓ خيٚمقن رضمؾ سم^: » )أ( ىمقل اًمرؾمقل

 (2)شٞمٓم٤منيم٤من صم٤مًمثٝمام اًمِمة إٓ أُمر٤مأٓ ٓ خيٚمقن رضمؾ سم^: »)ب( وىم٤مل اًمٜمٌل  

أومرأي٧م احلٛمق؟ ىم٤مل:  !، وم٘م٤مل رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر: ي٤م رؾمقل اهللشإي٤ميمؿ واًمدظمقل قمغم اًمٜم٤ًمء^: » وىم٤مل اًمٜمٌل )ج(

 .(4)شاعمقت (3)احلٛمق

 :قم٘مقسم٦م اًمزٟم٤م اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م -د

 ًمٚمزٟم٤م قم٘مقسم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ي٘مٞمٛمٝم٤م احل٤ميمؿ، وًمف قم٘مقسم٦م ذم أظمرة يٕم٤مىمٌف اهلل شمٕم٤ممم هب٤م.

ًمدٟمٞمقي٦م: اًمٕم٘مقسم٦م اًمتل ذقمٝم٤م اهلل ذم اًمزٟم٤م طمد ُمـ احلدود دم٥م إىم٤مُمتف سمدون أظمذ اًمرأوم٦م سم٤مًمزاين، اًمٕم٘مقسم٦م ا -أ

 .(6)شواُمرأة ُمـ ضمٝمٞمٜم٦م(5)^ رضمؿ ُم٤مقمز إؾمٚمٛمل أن اًمٜمٌل»واًمزاين إن يم٤من حمّمٜم٤ًم ومحده اًمرضمؿ طمتك يٛمقت، ًمـ 

ـٍ ومحده اجلٚمد ُم٤مئ٦م وشمٖمري٥م ؾمٜم٦م، ًم٘مقل اًم وقمغم اسمٜمؽ ضمٚمد ُم٤مئ٦م »^ ذم احلدي٨م:  ٜمٌلوأُم٤م إن يم٤من اًمزاين همػم حُمَّْم

 .(7)شوشمٖمري٥م قم٤مم

د اهلل شمٕم٤ممم اًمزٟم٤م سمٕم٘مقسم٦م همٚمٞمٔم٦م ذم أظمرة، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم وصػ قم٤ٌمده اعمت٘ملم  -ب اًمٕم٘مقسم٦م إظمروي٦م: شَمققمَّ

َم ا تِل طَمرَّ ـَ ٓ َيْدقُمقَن َُمَع اهللَِّ إهَِل٤ًم آظَمَر َوٓ َيْ٘مُتُٚمقَن اًمٜمَّْٗمَس اًمَّ ِذي ـْ َيْٗمَٕمْؾ َذًمَِؽ َيْٚمَؼ َأصَم٤مًُم٤م ))َواًمَّ َّٓ سم٤ِمحْلَؼر َوٓ َيْزُٟمقَن َوَُم * هللَُّ إِ

ُٚمْد ومِٞمِف ُُمَٝم٤مًٟم٤م((  .(8)ُيَْم٤مقَمْػ ًَمُف اًْمَٕمَذاُب َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َوخَيْ

٤مين، و إهنام ثإٟمف أشم٤مين اًمٚمٞمٚم٦م آشمٞم٤من وإهنام اسمتٕم^: » وم٤مٟمٔمر يمٞمػ ىَمَرن اهلل سملم اًمنمك واًم٘متؾ واًمزٟم٤م، وىم٤مل اًمرؾمقل

إمم أن ىم٤مل: وم٠مشمٞمٜم٤م قمغم ُمثؾ اًمتٜمقر وم٤مـمٚمٕمٜم٤م ومٞمف وم٢مذا ومٞمف رضم٤مل وٟم٤ًمء قمراة، وإذا هؿ  -ىم٤مٓ زم: اٟمٓمٚمؼ، وإين اٟمٓمٚم٘م٧م ُمٕمٝمام

^ أن ه١مٓء اًمزٟم٤مة  ي٠مشمٞمٝمؿ هل٥م ُمـ أؾمٗمؾ ُمٜمٝمؿ، وم٢مذا أشم٤مهؿ ذًمؽ اًمٚمٝم٥م وقوقا، وذم آظمر احلدي٨م يٌلم اًمرؾمقل

                                                                                                                                                                             

 ( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.1)

 ُمذي. ( رواه أمحد واًمؽم2)

 ( هق ىمري٥م اًمزوج أو ىمري٥م اًمزوضم٦م.3)

 ( رواه اًمٌخ٤مري.4)

 ( رواه اًمٌخ٤مري. 5)

 ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.6)

 ( رواه اًمٌخ٤مري.7)

 (. 68(،)69( ؾمقرة اًمٗمرىم٤من أيت٤من:)8)
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 .(1)شواًمزواين

 :صمٌقت اًمزٟم٤م -هـ

 يث٧ٌم اًمزٟم٤م سم٠مطمد أُمريـ مه٤م:

 اإلىمرار: سم٠من ي٘مر اعمٙمٚمػ سم٤مًمزٟم٤م أرسمع ُمرات ُمّمدىم٤ًم سمذًمؽ. -أ

 أن يِمٝمد قمٚمٞمف سمزٟم٤م واطمد ذم جمٚمس واطمد أرسمٕم٦م ممـ شمٕمتؼم ؿمٝم٤مدهتؿ ومٞمف يذيمرون طم٘مٞم٘متف. -ب

 .آصم٤مر اًمزٟم٤م قمغم اعمجتٛمع -و

 قمؾ ٟمٗمًف وقمغم اعمجتٛمع، وم٤مًمزٟم٤م ًمف ُمٗم٤مؾمد قمٔمٞمٛم٦م ُمٜمٝم٤م: مل حيرم اهلل شمٕم٤ممم ؿمٞمئ٤ًم إٓ عم٤م ومٞمف ُمـ اعمية واًمٗم٤ًمد قمغم اًمٗم٤م

اظمتالط إٟم٤ًمب: وم٢من اًمرضمؾ إذا زٟمك سم٤مُمرأة ومحٛمٚم٧م ُمٜمف وم٢من هذا اًمقًمد يدظمؾ ذم ٟم٥ًم زوضمٝم٤م، وهق ُمٜمف  -1

 سمريء، ومتختٚمط إٟم٤ًمب.

ع سمٕمد ذًمؽ، ٕٟمف إهالك اًمٜمًؾ: وم٤معمرأة إذا محٚم٧م ُمـ اًمزٟم٤م شمًٕمك ٓؾم٘م٤مـمف وىمْتٚمف، و إٓ وم٢مهن٤م إذا وًمدشمف يْمٞم -2

سم٤ًم ٟمٗمًٞم٤ًم إٓ ُمـ رطمؿ اهلل.  وًمد زٟم٤م يِمٛمئز ُمٜمف اًمٜم٤مس، واًمٖم٤مًم٥م أٟمف يٕمٞمش ومٞمٝمؿ ُمٕمذَّ

اًمتٕمدي قمغم احلرُم٤مت: طمٞم٨م أن اًمزاين يٕمتدي قمغم قمرض اعمرأة اعمزين هب٤م، ويِمتد ذًمؽ إن يم٤من اهمتّم٤مسم٤ًم،  -3

 يمذًمؽ يٕمتدي قمغم طمرُم٤مت أهٚمٝم٤م أو زوضمٝم٤م إن يم٤من هل٤م زوج.

ُمراض واٟمتِم٤مره٤م: وم٢من اًمزٟم٤م ُمـ دواقمل وىمقع إُمراض اخلٓمرة واٟمتِم٤مره٤م سملم اًمزٟم٤مة، صمؿ اٟمتِم٤مره٤م وىمقع إ -4

 ذم اعمجتٛمع سمٕمد ذًمؽ، وىمد فمٝمر ذًمؽ ذم هذا اًمزُم٤من فمٝمقرًا واوح٤ًم ُمثؾ ُمرض )اهلرسمس( و )اإليدز( و )اًمزهري(.

 :صم٤مٟمٞم٤ًم: اًمٚمقاط

 شمٕمريٗمف: -أ

 .هق اًمٕمٛمؾ سمٛمثؾ ُم٤م يم٤من يٕمٛمٚمف ىمقم ًمقط 

 :طمٙمٛمف -ب

ـَ هق ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب وىم٤ٌمئحٝم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـْ َأطَمٍد ُِم ٌََ٘مُٙمْؿ هِب٤َم ُِم ))َوًُمقـًم٤م إِْذ ىَم٤مَل ًمَِ٘مْقُِمِف َأشَم٠ْمشُمقَن اًْمَٗم٤مطِمَِم٦َم َُم٤م ؾَم

                                                                                                                                                                             

 ( رواه اًمٌخ٤مري.1)
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وُمقَن(* اًْمَٕم٤معمَلَِم   سَمْؾ َأْٟمُتْؿ ىَمْقٌم ُُمْنِ
ِ
٤مء ًَ ـْ ُدوِن اًمٜمر ضَم٤مَل ؿَمْٝمَقًة ُِم  .(1)(إِٟمَُّٙمْؿ ًَمَت٠ْمشُمقَن اًمرر

ًمٕمـ اهلل ُمـ قمٛمؾ قمٛمؾ ىمقم ًمقط، ًمٕمـ اهلل ُمـ قمٛمؾ قمٛمؾ ىمقم ًمقط، ًمٕمـ اهلل ُمـ قمٛمؾ قمٛمؾ ^: » وىم٤مل اًمرؾمقل

 .(2)شىمقم ًمقط

 :قم٘مقسمتف -ج

ُمـ وضمدمتقه يٕمٛمؾ قمٛمؾ ىمقم ^: » اًمٚمقاط قم٘مقسمتف اًم٘متؾ ؾمقاء يم٤من حمّمٜم٤ًم أو همػم حمّمـ، يدل قمٚمٞمف طمدي٨م اًمٜمٌل

 .(3)شًمقط، وم٤مىمتٚمقا اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل

 :آصم٤مره قمغم اعمجتٛمع -د

 ًمٚمٚمقاط آصم٤مر ؾمٞمئ٦م قمغم اعمجتٛمع اًمذي يرشمٙم٥م ومٞمف، ُمٜمٝم٤م:

ى ومٞمف اًمٌٝم٤مئؿ اًمتل ٓ قم٘مؾ هل٤م. -1  ىمٚم٥م ًمٚمٛمقازيـ اًمِٗمْٓمري٦م إظمالىمٞم٦م، واٟمتٙم٤مؾم٦م سم٤مإلٟم٤ًمٟمٞم٦م إمم ىمٕمر ؾمحٞمؼ شمتٕمدَّ

 إُم٤مشم٦م اًمٖمػمة ذم اًمرضمؾ اعمٗمٕمقل سمف. -2

 هه هبذه اًمٗمٕمٚم٦م اًم٘مٌٞمح٦م.اجلٜم٤مي٦م قمغم أهة اعمٗمٕمقل سمف، سمؾ قمغم اعمجتٛمع سم٠م -3

 فمٝمقر إُمراض اخلٓمرة واٟمتِم٤مره٤م سم٥ًٌم اًمِمذوذ. -4

                                                                                                                                                                             

 (.81(،)81( ؾمقرة إقمراف أيت٤من: )1)

 ( رواه أمحد.2)

 ( رواه أسمق داود واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضم٦م.3)
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 اًمٗمّمؾ اًمراسمع

 ٤مل ـــــــــــــظ اعمـــــطمٗم

قم٧م طمٗمٔمف، وذقم٧م أيْم٤ًم اًمقؾم٤مئؾ اًمتل يتؿ هب٤م طمٗمٔمف، وهنك اًمنمع  َأْوًَم٧م اًمنميٕم٦م اعم٤مل اهتامُم٤ًم يٚمٞمؼ سمف وَذَ

 وقم٦م.قمـ إو٤مقم٦م اعم٤مل وإٟمٗم٤مىمف ذم همػم وضمقهف اعمنم

ومِلَم((ىم٤مل شمٕم٤ممم:  وُمقا إِٟمَُّف ٓ حُي٥ِمه اعمُْْنِ سُمقا َوٓ شُمْنِ  .(1)))َويُمُٚمقا َواْذَ

قًرا((وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًُ ِط وَمَتْ٘مُٕمَد َُمُٚمقًُم٤م حَمْ ًْ ٌَ ْٓمَٝم٤م يُمؾَّ اًْم ًُ ٌْ َٕمْؾ َيَدَك َُمْٖمُٚمقًَم٦ًم إمَِم قُمٜمُِ٘مَؽ َوٓ شَم  .(2)))َوٓ دَمْ

 .(3)شهنك قمـ ىمٞمؾ وىم٤مل، وإو٤مقم٦م اعم٤مل، ويمثرة اًم١ًمال^ » لأن اًمٜمٌ وقمـ اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم 

وم٢من يم٤من ص٤مطم٥م اعم٤مل ىمد هُنَِل قمـ هذا ومٙمذًمؽ همػم ص٤مطم٥م اعم٤مل هُنَِل قمـ اًمنىم٦م وآهمتّم٤مب وآظمتالس، هُنَِل 

 قمـ يمؾ ذًمؽ طمٗم٤مفم٤ًم قمغم اعم٤مل وصٞم٤مٟم٦م ًمف.

 :أوًٓ: اًمرسم٤م

 :شمٕمريٗمف -أ

 : اًمزي٤مدة.ًمٖم٦م

 ٞم٤مء خمّمقص٦م سمٞمٜمتٝم٤م اًمًٜم٦م.: هق اًمزي٤مدة ذم أؿمذقم٤مً 

 :طمٙمٛمف -ب

سَم٤م إِْن يُمٜمُتْؿ ُُم١ْمُِمٜملَِم اًمرسم٤م حمرم ذم مجٞمع اًمنمائع، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ اًمرر ـَ آَُمٜمُقا اشمَُّ٘مقا اهللََّ َوَذُروا َُم٤م سَمِ٘مَل ُِم ِذي ٤َم اًمَّ * ))َي٤م َأهيه

ـَ اهللَِّ َوَرؾُمقًمِِف َوإِ  ٌُْتْؿ وَمَٚمُٙمْؿ ُرُءوُس َأُْمَقاًمُِٙمْؿ ٓ شَمْٔمِٚمُٛمقَن َوٓ شُمْٔمَٚمُٛمقَن((وَم٢مِْن مَلْ شَمْٗمَٕمُٚمقا وَم٠ْمَذُٟمقا سمَِحْرٍب ُِم ْن شُم
(4). 

                                                                                                                                                                             

 (.31( ؾمقرة إقمراف آي٦م: )1)

 (.29( ؾمقرة اإلهاء آي٦م: )2)

 ( رواه اًمٌخ٤مري.3)

 (.278(،)279( ؾمقرة اًمٌ٘مرة أيت٤من: )4)
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آيمؾ اًمرسم٤م وُمقيمٚمف ويم٤مشمٌف ^  ًمٕمـ رؾمقل اهلل»، و (1)وذيمر ُمٜمٝم٤م )اًمرسم٤م(شاضمتٌقا اًمًٌع اعمقسم٘م٤مت^: » وىم٤مل اًمٜمٌل

أؿمد قمٜمد اهلل ُمـ ؾمت٦م وصمالصملم  درهؿ رسم٤م ي٠ميمٚمف اًمرضمؾ وهق يٕمٚمؿ»، وضم٤مء ذم احلدي٨م: (2)شوؿم٤مهديف وىم٤مل: هؿ ؾمقاء

 .(3)شزٟمٞم٦م

 :احلٙمٛم٦م ُمـ حتريؿ اًمرسم٤م -ج

 اًمرسم٤م خم٤مًمػ عم٤م يدقمق إًمٞمف اإلؾمالم ُمـ اإليث٤مر واًمتٕم٤مون. -1

 اًمرسم٤م ي١مدي إمم وضمقد ـمٌ٘م٦م ُمؽموم٦م شمٙم٥ًم سمدون قمٛمؾ. -2

٤مل ُدوًم٦م سملم اإلؾمالم يدقمق اعمًٚمٛملم إمم اًمٕمٛمؾ ًمٞمٕمٞمِمقا ويٙمًٌقا اعمٝم٤مرات ومؽمشمٗمع ُمٕمٜمقي٤مهتؿ، واًمرسم٤م جيٕمؾ اعم -3

 ومئ٦م ُُمَٕمٞمٜم٦م وٓ يٙمقن ـمري٘م٤ًم ًمٚمٙم٥ًم.

 :ٟمقع اًمرسم٤م -د

 اًمرسم٤م ٟمققم٤من:

: وهق أن يٌٞمع اًمٌمء اًمرسمقي سمجٜمًف ُمتٗم٤مواًل طم٤مضًا سمح٤مض، ُمثؾ سمٞمع اًمذه٥م سم٤مًمذه٥م رسم٤م اًمٗمْمؾ: إول

شم٘م٤مسمْم٤م ىمٌؾ ُمتٗم٤مواًل، أُم٤م إن مت٤مصمال ذم اًم٘مدر وطمّمؾ اًم٘مٌض ىمٌؾ اًمتٗمرق ومال طمرج ومٞمف، وإن اظمتٚمٗم٧م إصٜم٤مف و

 اًمتٗمرق ومال طمرج.

يمغ ُمـ  11يمغ ُمـ اًمؼم سمـ  11: وهق أن يٌٞمع ِرسَمقي سمجٜمًف ُمع اظمتالف اًمٜمقع ُم١مضماًل يمٌٞمع رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م: اًمث٤مين

 اًمِمٖمػم سمٕمد ؾمٜم٦م، وُمـ رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م أن ي٘مؽمض ُمـ ؿمخص قمنمة آٓف ري٤مل سم٤مصمٜمل قمنم أًمػ ري٤مل إمم ؾمٜم٦م.

 :أصقل إؿمٞم٤مء اًمتل يدظمؾ ومٞمٝم٤م اًمرسم٤م -هـ 

 هل ؾمت٦م أؿمٞم٤مء: اًمذه٥م، واًمٗمْم٦م، واًم٘مٛمح، واًمِمٕمػم، واًمتٛمر، واعمٚمح.

 وي٘م٤مس قمغم هذه إصٜم٤مف يمؾ ُم٤م اشمٗمؼ ذم اعمٕمٜمك واًمٕمٚم٦م يم٤مٕرز واًمًٙمر واًمٌـ.

 :صم٤مٟمٞم٤ًم: اعمٞمن
                                                                                                                                                                             

 ( رواه اًمٌخ٤مري.1)

 ( رواه ُمًٚمؿ.2)

 ( رواه أمحد.3)
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 :شمٕمريٗمف -أ

 : ُمـ اًمُٞمن أي اًمًٝمقًم٦م.ًمٖم٦م

ًمره٤من ذم اخلٞمؾ واًم٘مرقم٦م ذم إومراز : يمؾ رء ومٞمف ىمامر ُمـ َٟمْرد وؿمٓمرٟم٩م وٟمحقمه٤م، إٓ ُم٤م أسمٞمح ُمـ ااصٓمالطم٤مً 

 احل٘مقق.

 :طمٙمٛمف -ب

ل سمٖمػم اؾمٛمف ُمثؾ )اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م(، واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  اَم اخْلَْٛمُر اعمٞمن طمرام وًمق ؾُمٛمر ـَ آَُمٜمُقا إِٟمَّ ِذي ٤َم اًمَّ ))َي٤م َأهيه

ْٞمَٓم٤مِن وَم٤مضْمتَ  ـْ قَمَٛمِؾ اًمِمَّ ٌُقُه ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْٗمِٚمُحقَن((َواعمَْْٞمِنُ َوإَٟمَّم٤مُب َوإَْزُٓم ِرضْمٌس ُِم
 .(1)ٜمِ

ُمـ ًمٕم٥م سم٤مًمٜمَّردؿمػم ومٙم٠مٟمام »، وذم احلدي٨م أظمر: (2)شُمـ ًمٕم٥م سم٤مًمٜمرد وم٘مد قمَم اهلل ورؾمقًمف^: » وىم٤مل اًمٜمٌل

 .(3)شهمٛمس يده ذم حلؿ اخلٜمزير ودُمف

 :ضر اعمٞمن قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع -ج

 ًمٚمٛمٞمن أضار قمٔمٞمٛم٦م قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع ُمٜمٝم٤م:

ف ُمـ اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء سملم اعم٘م٤مُمريـ، وُمـ اًمّمد قمـ ذيمر اهلل وقمـ اًمّمالة وذًمؽ ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يًٌٌ -1

 اعمحرُم٤مت.

 حَمِ٘مف ًمألُمقال وشمٌديده ًمٚمثروات. -2

 شمٕمقيد أومراد اعمجتٛمع قمغم اًمٌٓم٤مًم٦م واخلٛمقل، واقمتامدهؿ ذم يمًٌٝمؿ قمغم إوه٤مم. -3

 .اًم٘مامر يٍمف اعمرء قمـ اًمتٗمٙمػم ومٞمام يٕمقد قمٚمٞمف وقمغم أُمتف سم٤مخلػم -4

اًم٘مامر ي٥ًٌم اإلره٤مق واًمَقَهـ ًمألقمّم٤مب وجيٕمؾ اإلٟم٤ًمن يٕمٞمش ُمع اًمقهؿ واًم٘مٚمؼ واًمٗمقى  -5

 وآوٓمراب.

 :صم٤مًمث٤ًم: اًمنىم٦م
                                                                                                                                                                             

 (.91( ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م: )1)

 ( رواه أسمق داود.2)

 ( رواه ُمًٚمؿ.3)
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 :شمٕمريػ اًمنىم٦م -أ

 هل أظمذ ُم٤مل اًمٖمػم اعمحؽمم اًم٤ٌمًمغ ٟمّم٤مسم٤ًم وإظمراضمف ُمـ طمرز ُمثٚمف ظُمْٗمَٞم٦م سمال ؿمٌٝم٦م.

 :طمٙمؿ اًمنىم٦م -ب

ـَ شمٕم٤ممم:  اًمنىم٦م حمرُم٦م وهل ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب، ىم٤مل ًٓ ُِم ٤ٌَم َٟمَٙم٤م ًَ ٤مِرىَم٦ُم وَم٤مىْمَٓمُٕمقا َأْيِدهَيُاَم ضَمَزاًء سماَِم يَم ًَّ ٤مِرُق َواًم ًَّ ))َواًم

 .(1)اهللَِّ َواهللَُّ قَمِزيٌز طَمِٙمٞمٌؿ((

 ، وأمجٕم٧م إُم٦م قمغم حتريؿ اًمنىم٦م.(2)شًمٕمـ اهلل اًم٤ًمرق ينق اًمٌٞمْم٦م ومت٘مٓمع يده^: » وىم٤مل اًمٜمٌل

 :قم٘مقسم٦م اًم٤ًمرق -ج 

٤مرق هل ىَمْٓمُع يده اًمٞمٛمٜمك ُمـ ُِمْٗمّمؾ اًمٙمػ صمؿ حتًؿ وٓ ُيؽمك دُمٝم٤م يًٞمؾ، وم٢من قم٤مد اًم٤ًمرق سمٕمد ىمٓمع قم٘مقسم٦م اًمً

 يده اًمٞمٛمٜمك ىمٓمٕم٧م رضمٚمف اًمٞمنى ُمـ ُمٗمّمؾ اًمٙمٕم٥م.

 :ذوط اًم٘مٓمع ذم اًمنىم٦م -د

 ٓ جي٥م اًم٘مٓمع إٓ إذا شمقومرت اًمنموط أشمٞم٦م:

ع ومٞمف يم٤معم٤مء، ويمذا ُم٤م ًمٞمس حمؽمُم٤ًم ومال ىمٓمع ومٞمف، ٕٟمف أن يٙمقن اعم٠مظمقذ ُم٤مًٓ حمؽمُم٤ًم: وم٠مُم٤م ُم٤م ًمٞمس سمامل ومال ىمٓم -7

 جيقز إشمالومف يمآٓت اًمٚمٝمق واخلٛمر.

أن يٙمقن أظمذ اعم٤مل قمغم وضمف اخلٗمٞم٦م وآؾمتت٤مر: ومال ىمٓمع ذم آظمتالس وآٟمتٝم٤مب واخلٞم٤مٟم٦م ٕن أظمذه٤م  -2

 ًمٞمس قمغم ؾمٌٞمؾ اخلٗمٞم٦م وآؾمتت٤مر.

ُمـ اًمذه٥م أو صمالصم٦م دراهؿ ُمـ اًمٗمْم٦م، أو ُم٤م ُي٤ًموي أن يٌٚمغ اعم٤مل اعم٠مظمقذ ٟمّم٤مسم٤ًم: واًمٜمّم٤مب رسمع ديٜم٤مر  -3

 ىمٞمٛم٦م أطمدمه٤م.

 أن ي٠مظمذ اعم٤مل ُمـ طمرزه وخُيرضمف ُمٜمف: واعمراد سم٤محلرز ُم٤م حتٗمظ ومٞمف إُمقال ذم اًمٕمرف واًمٕم٤مدة. -4

 أن يٙمقن اعم٤مل اعمنوق ُمٚمؽ همػمه. -5

                                                                                                                                                                             

 (.38( ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م: )1)

 ه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.( روا2)
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 ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمنوق ُمٜمف سمامًمف: ٕن اعم٤مل ي٤ٌمح سم٤مًمٌذل واإلسم٤مطم٦م. -6

 سم٠مُمريـ: صمٌقت اًمنىم٦م: وشمث٧ٌم -1

 : سم٠من يِمٝمد رضمالن ُمًٚمامن طمران قمدٓن قمغم اًمنىم٦م.اًمِمٝم٤مدة -أ

 : ومٞم٘مر اًم٤ًمرق قمغم ٟمٗمًف سم٤مًمنىم٦م ُمرشملم.اإلىمرار وآقمؽماف -ب

 : وم٢من ُوضِمَدت ؿمٌٝم٦م ىمقي٦م مل يٙمـ ىمٓمع، ُمثؾ أظمذ أطمد اًمقاًمديـ ُمـ ُم٤مل اًمقًمد.إٟمتٗم٤مء اًمِمٌٝم٦م -8

 :احلٙمٛم٦م ُمـ ُمنموقمٞم٦م اًم٘مٓمع ذم اًمنىم٦م -هـ

 قمد إُمـ ذم اعمجتٛمع.إرؾم٤مء ىمقا -7

 شمٓمٝمػم ًمٚم٤ًمرق ٟمٗمًف ُمـ هذا اجلُْرم. -2

ل ًمف ٟمٗمًف سم٤مرشمٙم٤مب هذا اجلرم اًمٙمٌػم. -3 قر ًَ  ردع عمـ شُم

 :اًمٚم٘مٓم٦م :راسمٕم٤مً 

 شمٕمريٗمٝم٤م -أ

 : اًمٌمء اًمٚم٘مٞمط.ًمٖم٦م

 : ُم٤مل أو خمتص و٤مع قمـ ُم٤مًمٙمف.ذقم٤مً 

 :أٟمقاقمٝم٤م -ب

 اًمٚم٘مٓم٦م صمالصم٦م أٟمقاع:

٦م أوؾم٤مط اًمٜم٤مس ذمإول َٓمرة واًمرهمٞمػ واجلريدة وٟمحقه٤م، ومٝمذا يٛمٚمؽ سم٤مًٓمت٘م٤مط وٓ : ُم٤م ٓ شمتٌٕمف مِهَّ ًْ
 اًمٌٚمد، يم٤معمِ

 يٚمزم شمٕمريٗمف، ًمٙمـ إن وضمد ص٤مطمٌف دومٕمف إًمٞمف إن يم٤من سم٤مىمٞم٤ًم و إٓ مل يٚمزُمف رء.

قال يم٤مإلسمؾ واًمٌ٘مر واخلٞمؾ واًمٌٖم٤مل وٟمحقه٤م، ومٝمذه اًمث٤مين : احلٞمقاٟم٤مت اًمتل متتٜمع ُمـ صٖم٤مر اًم٤ًٌمع، وي٘م٤مل هل٤م اًمْمَّ

٤م وم٢من ُمٕمٝم٤م طمذاءه٤م ٝمَ قمْ ُم٤مًمؽ وهل٤م، دَ »^ عم٤م ؾمئؾ قمـ و٤مًم٦م اإلسمؾ:  ًمت٘م٤مـمٝم٤م وُمـ أظمذه٤م َوِٛمٜمَٝم٤م، ًم٘مقل رؾمقل اهللحيرم ا

 .(1)ش٤موؾم٘م٤مءه٤م شمرد اعم٤مء وشم٠ميمؾ اًمِمجر طمتك دمد رهبَّ 

                                                                                                                                                                             

 ( رواه ُمًٚمؿ.1)
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: ؾم٤مئر إُمقال يم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م وإوراق اًمٜم٘مدي٦م وُم٤مٓ يٛمتٜمع ُمـ صٖم٤مر اًم٤ًٌمع ُمـ احلٞمقاٟم٤مت يم٤مًمٖمٜمؿ اًمث٤مًم٨م

 ٤مر اإلسمؾ واًمٌ٘مر، ومٝمذه جيقز اًمت٘م٤مـمٝم٤م عمـ وصمؼ ُمـ ٟمٗمًف إُم٤مٟم٦م واًم٘مدرة قمغم شمٕمريٗمٝم٤م عمدة ؾمٜم٦م. وصٖم

 :يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕمريػ هب٤م -ج

ُمـ وضمد ًم٘مٓم٦م ًمزُمف اًمتٕمريػ هب٤م ُمدة ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م، وذًمؽ سم٠من يٜم٤مدي ذم إؾمقاق وأسمقاب اعم٤ًمضمد أو يٕمٚمـ ذم 

وضمده٤م ومٞمٝم٤م، ويٙمثر ُمـ اًمتٕمريػ هب٤م ذم إي٤مم إومم ُمـ  اًمّمحػ أو اإلقمالٟم٤مت احل٤مئٓمٞم٦م ظم٤مص٦م ذم اعمٙم٤من اًمذي

قِمٞمٝم٤م همػم ص٤مطمٌٝم٤م، وسمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمًٜم٦م يٛمتٚمٙمٝم٤م  اًمت٘م٤مـمٝم٤م ٕٟمف ُمٔمٜم٦م جملء ص٤مطمٌٝم٤م، وًمٙمـ ٓ يٌلم صٗمتٝم٤م ظمِمٞم٦م أن يدَّ

 اعمٚمت٘مط ويتٍمف ومٞمٝم٤م سمام ؿم٤مء سمنمط وامهن٤م إذا ضم٤مء ص٤مطمٌٝم٤م ذم أي وىم٧م.

 :ًم٘مٓم٦م احلرم -د

قغ أظمذه٤م ًُ إٓ إذا ظمٞمػ قمٚمٞمٝم٤م اًمتٚمػ واًمْمٞم٤مع، وجي٥م قمغم آظمذه٤م شمٕمريٗمٝم٤م ُم٤مدام ذم احلرم، وقمٜمد ظمروضمف  ٓ ي

 ُمٜمف يًٚمٛمٝم٤م ًمٚمح٤ميمؿ أو ٟم٤مئٌف وًمٞمس ًمف متٚمٙمٝم٤م.

 :ظم٤مُم٤ًًم: اًمرؿمقة

 :شمٕمريٗمٝم٤م -أ

 : ُمـ اًمرؿم٤م وهق احلٌؾ اعمتقصؾ سمف إمم ُم٤مء اًمٌئر.ًمٖم٦م

 ف قمغم ُم٤م يريد.: هل ُم٤م يٕمٓمٞمف اًمِمخص عمًئقل ًمٞمحٙمؿ ًمف أو حيٛمٚماصٓمالطم٤مً 

 هق اعمٕمٓمل ًمٚمرؿمقة. وم٤مًمرار

 هق أظمذ هل٤م. واعمرشمٌم

 هق اًمقؾمٞمط سمٞمٜمٝمام. واًمرائش

 :طمٙمؿ اًمرؿمقة -ب

 اًمرؿمقة طمرام وهل ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب ؾمقاء يم٤مٟم٧م ًمٚم٘م٤ميض أو ًمٚمٕم٤مُمؾ وهل طمرام قمغم اعمٕمٓمل وأظمذ واًمقؾمٞمط.

 :إدًم٦م قمغم حتريؿ اًمرؿمقة -ج

ـْ َأُْمَقاِل اًمٜم٤َّمِس سم٤ِمإلِ  ))َوٓ شَم٠ْميُمُٚمقاىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٤مِم ًمَِت٠ْميُمُٚمقا وَمِريً٘م٤م ُِم ٤ٌَمـمِِؾ َوشُمْدًُمقا هِب٤َم إمَِم احْلُٙمَّ صْمِؿ َوَأْٟمُتْؿ َأُْمَقاًَمُٙمْؿ سَمْٞمٜمَُٙمْؿ سم٤ِمًْم
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 .(1)شَمْٕمَٚمُٛمقَن((

ْح٧ِم وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ذم اًمٞمٝمقد:  ًه ٤مًُمقَن ًمِٚم قُمقَن ًمِْٚمَٙمِذِب َأيمَّ  .(2)(())ؾَمامَّ

 اًمًح٧م: اًمرؿمقة. ىم٤مل سمٕمض اعمٗمنيـ:

 .(3)شًمٕمـ اهلل اًمرار واعمرشمٌم ذم احلٙمؿ»ىم٤مل:  وروى صمقسم٤من 

ُمـ ؿمٗمع ٕطمد ؿمٗم٤مقم٦م وم٠مهدى ًمف هدي٦م قمٚمٞمٝم٤م وم٘مٌٚمٝم٤م وم٘مد أشمك سم٤مسم٤ًم قمٔمٞماًم ُمـ أسمقاب »وقمـ أيب أُم٤مُم٦م ُمرومققم٤ًم: 

 .(4)شاًمرسم٤م

 وأمجٕم٧م إُم٦م قمغم حتريؿ دومع اًمرؿمقة وأظمذه٤م واًمتقؾمط ذم ذًمؽ.

 :ضمزاء اعمرشمٌم -د

: ُمـ أظمذ اًمرؿمقة أو أقمٓم٤مه٤م أو شمقؾمط ذم إقمٓم٤مئٝم٤م وم٢مٟمف حيؼ ًمإلُم٤مم طم٥ًم ُم٤م شم٘متْمٞمف اعمّمٚمح٦م أن ذم اًمدٟمٞم٤م -1

يقىمع قمٚمٞمف اًمٕم٘مقسم٦م اعمًتح٘م٦م اًمتل شم١مدسمف قمغم ومٕمٚمتف وشمزضمر همػمه ُمـ اإلىمدام قمٚمٞمٝم٤م ؾمقاء يم٤مٟم٧م هذه اًمٕم٘مقسم٦م ضمٚمد أو 

 ؾمجـ أو همراُم٦م أو ومّمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ أو همػم ذًمؽ.

أيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ وايمت٤ًمسمف ُمـ ـمريؼ همػم ُمنموع ُمثؾ اًمرؿمقة فمٚمؿ ًمٚمٖمػم، وىمد ًمٕمـ اهلل  : إنذم أظمرة -2

، (6)شاشم٘مقا اًمٔمٚمؿ وم٢من اًمٔمٚمؿ فمٚمامت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م»، وذم احلدي٨م: (5)))َأٓ ًَمْٕمٜم٦َُم اهللَِّ قَمغَم اًمٔم٤َّمعملَِِم((اًمٔم٤معملم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ـ رء ومٚمٞمتحٚمٚمف ُمـ اًمٞمقم ىمٌؾ أن ٓ يٙمقن ديٜم٤مر وٓ درهؿ، قمٜمده ُمٔمٚمٛم٦م ٕظمٞمف ُمـ قمروف أو ُم ُمـ يم٤مٟم٧م^: »وىم٤مل 

إن يم٤من ًمف قمٛمؾ ص٤مًمح أظمذ ُمٜمف سم٘مدر ُمٔمٚمٛمتف، وإن مل يٙمـ ًمف طمًٜم٤مت أظمذ ُمٜمف سم٘مدر ُمٔمٚمٛمتف، وإن مل يٙمـ ًمف طمًٜم٤مت 

 .(7)شأظمذ ُمـ ؾمٞمئ٤مت ص٤مطمٌف ومحٛمؾ قمٚمٞمف

 :آصم٤مر اًمرؿمقة -هـ
                                                                                                                                                                             

 (.188( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: )1)

 (.42( ؾمقرة اعم٤مئدة آي٦م: )2)

 ( رواه أمحد.3)

 ( رواه أسمق داود.4)

 (.18( ؾمقرة هقد آي٦م: )5)

 ( رواه ُمًٚمؿ.6)

 ( رواه اًمٌخ٤مري.7)
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 أوًٓ: أصمر اًمرؿمقة قمغم اًمٕم٘مٞمدة:

ي٘مدح ذم إيامن اًمٕمٌد سمرسمف اًمذي يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م، يمام أن اًمرؿمقة شم٥ًٌم اًمٚمٕمـ  إن اًمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرؿمقة

 وهق اًمٓمرد واإلسمٕم٤مد قمـ رمح٦م اهلل وهق أُمر ظمٓمػم.

 صم٤مٟمٞم٤ًم: أصمر اًمرؿمقة قمغم اًمٗمرد وإظمالق:

ؾمدًا ذم اعمجتٛمع إن اعمرشمٌم يً٘مط اًمث٘م٦م قمـ ٟمٗمًف، وئمٝمره٤م سمٛمٔمٝمر اخل٦ًم واجلِمع، وهبذا يّمٌح اعمرشمٌم قمْمقًا وم٤م

 ٓ يّمٚمح أن يتقمم أُمرًا ُمـ إُمقر، ويٙمقن يمذًمؽ ىمد ومتح قمغم اًمٜم٤مس سم٤مب ذ طملم جل٠م إمم هذا اًمٓمريؼ همػم اعمنموع.

 صم٤مًمث٤ًم: أصمر اًمرؿمقة قمغم اعمجتٛمع:

 وٞم٤مع احلؼ سملم اًمٜم٤مس، وصٕمقسم٦م اؾمؽمداده. -1

حل٘مد سملم ص٤مطم٥م احلؼ ُمـ ضمٝم٦م، شمٗمريؼ وطمدة إُم٦م وشمقهمر صدور أسمٜم٤مئٝم٤م عم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمداوة وا -2

 واًمرار واعمرشمٌم ُمـ ضمٝم٦م أظمرى عم٤َّم شم٥ًٌم ذم أظمذ طم٘مف ُمٜمف.

 راسمٕم٤ًم: أصمر اًمرؿمقة قمغم آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل:

إن أي ُم٤مل يدظمٚمف اًمًح٧م يتٕمرض ًمٚمزوال واًمدُم٤مر طمٞم٨م شمٜمزع اًمؼميم٦م ُمـ اعم٤مل اعمرر ويٜمزع طمًـ اًمتٍمف ُمـ 

 آظمذه.

 :ُمـ صقر اًمرؿمقة -و

ثػمة ُمٜمٝم٤م ُم٤م يًٛمك سم٤مًمٌ٘مِمٞمش واًمقه٦ٌم واإليمراُمٞم٦م واًمٕمٓمٞم٦م واًمٕمٛمقًم٦م واهلدي٦م قمغم قمٛمؾ، وىمد ضم٤مء ًمٚمرؿمقة صقر يم

 ذم احلدي٨م ُم٤م يدل قمغم اًمّمقر إظمػمة.

^ رضماًل ُمـ سمٜمل أؾمد ي٘م٤مل ًمف اسمـ اًمٚمتٌٞم٦م قمغم صدىم٦م، ومٚمام ىمدم  ومٕمـ أيب محٞمد اًم٤ًمقمدي ىم٤مل: اؾمتٕمٛمؾ رؾمقل اهلل

ُم٤م سم٤مل اًمٕم٤مُمؾ ٟمٌٕمثف ومٞم٠ميت »^ قمغم اعمٜمؼم ومحٛمد اهلل وم٠مصمٜمك قمٚمٞمف، صمؿ ىم٤مل:  ٤مم اًمٜمٌلىم٤مل: هذا ًمٙمؿ، وهذا أهدي إزم، وم٘م

ومٞم٘مقل: هذا ًمؽ وهذا زم! ومٝمال ضمٚمس ذم سمٞم٧م أسمٞمف وأُمف ومٞمٜمٔمر أهيدى ًمف أم ٓ؟ واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ ي٠ميت سمٌم إٓ ضم٤مء سمف 

صمؿ رومع يديف طمتك رأيٜم٤م قمٗمريت  -، أو ؿم٤مة شمٞمٕمريقم اًم٘مٞم٤مُم٦م حيٛمٚمف قمغم رىمٌتف إن يم٤من سمٕمػمًا ًمف رهم٤مء، أو سم٘مرة هل٤م ظمقار

 .(1)شأٓ هؾ سمٚمٖم٧م؟ صمالصم٤مً  -اسمٓمٞمف

                                                                                                                                                                             

 ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.1)
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 :ُم٤م يِمتٌف سم٤مًمرؿمقة -ز

 ( اًمِمٗم٤مقم٦م احلًٜم٦م واًمِمٗم٤مقم٦م اًمًٞمئ٦م:1)

 اًمِمٗم٤مقم٦م قمغم ٟمققملم:

: طمًـ وُمٜمدوب إًمٞمف وهق اًمِمٗم٤مقم٦م أو اًمتقؾمط ًمٚمٜم٤مس اسمتٖم٤مء وضمف اهلل ذم ضمٚم٥م ٟمٗمع أو دومع ض قمٜمٝمؿ اًمٜمقع إول

 ُمٕمّمٞم٦م وٓ طمد ُمـ طمدود اهلل، وًمٞمس إلسمٓم٤مل طمؼ وإطم٘م٤مق سم٤مـمؾ. ذم همػم

 : اًمتقؾمط ًمتخٗمٞمػ اًمديـ قمـ اعمديـ.ُمث٤مًمف

ـْ ًَمُف َٟمِّمٞم٥ٌم ُِمٜمَْٝم٤م: ىم٤مل شمٕم٤ممم: دًمٞمٚمف ٜم٦ًَم َيُٙم ًَ ـْ َيِْمَٗمْع ؿَمَٗم٤مقَم٦ًم طَم  .(1)(())َُم

اؿمٗمٕمقا »ل: إذا أشم٤مه ـم٤مًم٥م طم٤مضم٦م أىمٌؾ قمغم ضمٚم٤ًمئف، وم٘م٤م ^ ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل وقمـ أيب ُمقؾمك 

 .(2)شومٚمت١مضمروا وًمٞم٘مض اهلل قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمف ُم٤م أطم٥م

 ُمع ُمالطمٔم٦م أٟمف ٓ جيقز أظمذ هدي٦م أو أضمرة قمغم هذا اًمٜمقع.

: اًمِمٗم٤مقم٦م اًمًٞمئ٦م اعمذُمقُم٦م يم٤مًمتقؾمط ُم٘م٤مسمؾ رؿمقة أو اًمًٕمل ذم اإلصمؿ أو ذم إؾم٘م٤مط طمد أو اًمِمٗم٤مقم٦م ذم اًمٜمقع اًمث٤مين

 تحؼ اًمت٘مديؿ وٟمحق ذًمؽ مم٤م يي سمٛمّمٚمح٦م إُم٦م أو اًمٗمرد.إطم٘م٤مق سم٤مـمؾ أو إسمٓم٤مل طمؼ، أو شم٘مديؿ ُمـ ٓ يً

ـْ ًَمُف يِمْٗمٌؾ ُِمٜمَْٝم٤م((: ىم٤مل شمٕم٤ممم: دًمٞمٚمف ـْ َيِْمَٗمْع ؿَمَٗم٤مقَم٦ًم ؾَمٞمرَئ٦ًم َيُٙم  .(3)))َوَُم

 .(4)شوم٘مد و٤مد اهلل ذم أُمره Qُمـ طم٤مًم٧م ؿمٗم٤مقمتف دون طمد ُمـ طمدود اهلل ^: » وىم٤مل

 ( اًمٖمٚمقل:2)

ّم٤مصف ذم آؾمتٕمامل سم٤مخلٞم٤مٟم٦م ذم اًمٖمٜمٞمٛم٦م، واًمٖمٚمقل يٚمت٘مل ُمع اًمرؿمقة قمغم صٕمٞمد : اخلٞم٤مٟم٦م قم٤مُم٦م صمؿ همٚم٥م اظمتاًمٖمٚمقل

ـْ َيْٖمُٚمْؾ َي٠ْمِت سماَِم هَمؾَّ َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ماخلٞم٤مٟم٦م وأيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وىمد ىم٤مل اهلل ومٞمف:  ، وُمـ أٟمقاع اًمٖمٚمقل ُم٤م ضم٤مء ذم (5) ِ(( ))َوَُم

                                                                                                                                                                             

 (. 85( ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م: )1)

 ( رواه ُمًٚمؿ.2)

 ُمًٚمؿ. ( رواه 3)

 ( رواه أمحد.4)

 (.161( ؾمقرة آل قمٛمران آي٦م: )5)
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 .(1)شهداي٤م اًمٕمامل همٚمقل»احلدي٨م: 

 :قمالج اًمرؿمقة -ح

 رسمط اًمٕمٌد سمرسمف ُمٜمذ ٟمٕمقُم٦م أفمٗم٤مره وشمٜمِمئتف سم٤مُمتث٤مل إواُمر واضمتٜم٤مب اًمٜمقاهل. -1

ُمٕمروم٦م أن اًمٔمٚمؿ فمٚمامت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وأن طم٘مقق اًمٕم٤ٌمد ؿم٠مهن٤م ظمٓمػم ٓ شمٙمٗمره٤م اًمٕم٤ٌمدات وٓ إقمامل  -2

 .(2)^ ي٠مسمك أن يّمكم قمغم ُمـ ُم٤مت وذم ذُمتف طمؼ ًمٕمٌد اًمّم٤محل٦م، سمؾ يم٤من اًمٜمٌل

وشمٕمٚمؿ إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ومٞمام يًٛمك سم٤معمٕم٤مُمالت، وم٢من ذًمؽ ًمف إصمر اًمٗمٕم٤مل ذم ُمٙم٤مومح٦م  اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٕم٤ٌمدات -3

 اجلريٛم٦م واًمٌٕمد ُمـ ُمٔم٤من احلرام واًمِمٌٝم٤مت.

 اًم٘مٜم٤مقم٦م سم٤مًمرزق احلالل، واًمتٕمٗمػ قمام ذم أيدي اًمٜم٤مس. -4

ل اًمٜمٌل ^: أمهٞم٦م اشم٘م٤من اعمًٚمؿ ًمٕمٛمٚمف اًمقفمٞمٗمل طمتك ٓ يٚمج٠م اًمٜم٤مس ًمدومع اًمرؿمقة إلهن٤مء ُمٕم٤مُمالهتؿ، وىمد ىم٤م -5

 .(3)شإن اهلل حي٥م ُمـ اًمٕم٤مُمؾ إذا قمٛمؾ أن حيًـ»

                                                                                                                                                                             

 ( أظمرضمف أمحد.1)

 ( رواه اًمٓمؼماين.2)

 ( رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن. 3)
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 اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس

 ــــــــــــــــــــــظ اًمديـــــــــــــــــطمٗم

إن طمٗمظ اًمديـ ُمـ اًميوري٤مت اعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م ذم مجٞمع اًمنمائع، وىمد أُمر اهلل شمٕم٤ممم اإلٟم٤ًمن سمٕم٤ٌمدشمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

َـّ َواإِلٟمَس  ٌُُدوِن(( ))َوَُم٤م ظَمَٚمْ٘م٧ُم اجْلِ َّٓ ًمَِٞمْٕم  .(1)إِ

وطمرم اهلل قمغم اإلٟم٤ًمن يمؾ رء يٍمومف قمـ هذه اًمٕم٤ٌمدة، وم٤مًمقاضم٥م قمغم يمؾ قم٤مىمؾ أن حيرص قمغم ؾمالُم٦م ديٜمف، 

ـه قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َأْن َهَدايُمْؿ ًمإِِلياَمِن((وأن يٕمرف ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمف، ومٝمذا ومْمؾ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم   .(2)))سَمِؾ اهللَُّ َيُٛم

 :اًمردة

 :ردةشمٕمريػ اًم -أ

 : اًمرضمقع واًمتحقل.ًمٖم٦م

 : اًمرضمقع قمـ ديـ اإلؾمالم إمم اًمٙمٗمر.ذقم٤مً 

 :أٟمقاع اًمردة -ب

 أٟمقاع اًمردة صمالصم٦م هل: 

: وذًمؽ يم٠من يٕمت٘مد اإلٟم٤ًمن وضمقد ذيؽ ُمع اهلل شمٕم٤ممم أو يِمؽ ذم رسمقسمٞمتف شمٕم٤ممم، أو يٕمت٘مد اًمردة سم٤مٓقمت٘م٤مد -1

 ^أو ديٜمف. يٌٖمض رؾمقًمف، أو يٌٖمض اهلل شمٕم٤ممم أو -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم-يمذب رؾمؾ اهلل

: وذًمؽ سم٤مًمتٚمٗمظ سم٠مًمٗم٤مظ شمقىمع ذم اًمنمك إيمؼم واًمٙمٗمر، ُمثؾ أن يدقمق ُمع اهلل شمٕم٤ممم همػمه، أو ي٘مقل اًمردة سم٤مًم٘مقل -2

 ^ أو ي٥ًم ُم٤م ضم٤مء سمف. إن هلل شمٕم٤ممم وًمدًا أو زوضم٦م، أو أن ي٥ًم اهلل شمٕم٤ممم أو ي٥ًم رؾمقًمف

 يمؼم واًمٙمٗمر يم٤مًمذسمح ًمٖمػم اهلل واًمًجقد ًمٖمػمه.: وشمٙمقن سمٗمٕمٍؾ ُيقىِمع ذم اًمنمك إاًمردة سم٤مًمٗمٕمؾ -3

                                                                                                                                                                             

 (.56( ؾمقرة اًمذاري٤مت آي٦م: )1)

 (.17( ؾمقرة احلجرات آي٦م: )2)
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 :طمٙمؿ اًمردة -ج

 يتٕمٚمؼ سم٤مًمردة قمدة أطمٙم٤مم ُمٜمٝم٤م:

ـْ ِديٜمِِف وَمَٞمُٛم٧ْم اًمردة يمٗمر خمرج ُمـ اعمٚم٦م سم٤مًمٙمٚمرٞم٦م وُمقضم٥م ًمٚمخٚمقد ذم اًمٜم٤مر، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -1 ـْ َيْرشَمِدْد ُِمٜمُْٙمْؿ قَم ))َوَُم

ْٟمَٞم٤م َوأظِمَرِة َوُأْوًَمِئَؽ َأْصَح٤مُب اًمٜم٤َّمِر ُهْؿ ومِٞمَٝم٤م ظَم٤مًمُِدوَن((َوُهَق يَم٤مومٌِر وَم٠ُمْوًَمِئَؽ طَمٌَِٓم٧ْم َأقْماَمهُلُ  ، ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ (1)ْؿ ذِم اًمده

إفمٝم٤مر اًمٙمٗمر سم٤مإليمراه ُمع اـمٛمئٜم٤من اًم٘مٚم٥م سم٤مإليامن ومٝمذا ًمٞمس سمٛمرشمد، وإن أفمٝمر ؿمخص اًمٙمٗمر ه٤مزًٓ أو ُمًتٝمزئ٤ًم ومٞمٙمٗمر 

ـْ ؾَم٠َمًْمَتُٝمْؿ ))سمذًمؽ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  َتْٝمِزُئقَن َوًَمِئ ًْ اَم يُمٜم٤َّم َٟمُخقُض َوَٟمْٚمَٕم٥ُم ىُمْؾ َأسم٤ِمهللَِّ َوآَي٤مشمِِف َوَرؾُمقًمِِف يُمٜمُتْؿ شَم َـّ إِٟمَّ ٓ * ًَمَٞمُ٘مقًُم

 .(2)((شَمْٕمَتِذُروا ىَمْد يَمَٗمْرشُمْؿ سَمْٕمَد إِياَمٟمُِٙمؿْ 

 يٛمٜمع اعمرشمد ُمـ اًمتٍمف ذم ُم٤مًمف سمٌٞمع أو ه٦ٌم أو وىمػ أو ٟمحق ذًمؽ. -2

ُمـ »صم٦م أي٤مم حيٌس ومٞمٝم٤م ويْمٞمؼ قمٚمٞمف ويدقمك إمم اًمتقسم٦م ُمـ يمٗمره وم٢من شم٤مب وإٓ ىمتؾ حلدي٨م: يًتت٤مب اعمرشمد صمال -3

 .(3)شسمدل ديٜمف وم٤مىمتٚمقه

 :ذوط ىمتؾ اعمرشمد -د 

 : سم٠من يٙمقن قم٤مىماًل سم٤مًمٖم٤ًم همػم ُمٙمره.أن يٙمقن ُمٙمٚمٗم٤مً  -1

 ومل يرضمع قمـ يمٗمره ىمتؾ. : ومٞمج٥م قمغم احل٤ميمؿ إُمٝم٤مل اعمرشمد صمالصم٦م أي٤مم ًمػماضمع ٟمٗمًف ومٞمٝم٤م، وم٢من ُمْم٧مآؾمتت٤مسم٦م -2

                                                                                                                                                                             

 (.217( ؾمقرة اًمٌ٘مرة آي٦م: )1)

 (.66، 65( ؾمقرة اًمتقسم٦م أيت٤من: )2)

 ي.( رواه اًمٌخ٤مر3)
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 اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ُمراضمع

 

 ُمٓم٤مسمع اخلط. -طم٤مي احل٤مي -ؿمج٤مقم٦م اًمًٚمػ  -1

 ُم١مؾم٦ًم آؾم٤مم. -حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم  -اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع  -2

 دار اًمّمٛمٞمٕمل. -قمٌد اًمٕمزيز اًمًدطم٤من  -ؾمٚمًٚم٦م اإلرؿم٤مدات قمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت  -3

 ُم٘مررات وزارة اعمٕم٤مرف. -4

 اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م. -عم٘مدد اسمـ ىمداُم٦م ا -اعم٘مٜمع -5

 ُمٙمت٦ٌم اسمـ اجلقزي. -ص٤مًمح اًمٗمقزان  -اعمٚمخص اًمٗم٘مٝمل  -6
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 اًمٗمٝمرس اًمٕم٤مم ًمٚمٛمحتقي٤مت

 7 .................................................................... اًم٘مًؿ إول: ُمٜمٝم٩م اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م

 8 ........................................................................................... ٦مــــدُمـاعم٘م

 9 ............................................................................. اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م

 9 ............................................................................................... احل٤مًم٦م اًمديٜمٞم٦م:

 11 ......................................................................................... احل٤مًم٦م آضمتامقمٞم٦م:

 11 .......................................................................................... اًمٜمٌل ^

 11 ................................................................................................... -ٟمًٌف:

 11 ................................................................................................ وٓدشمف: -

 11 ......................................................................................... ٟمِم٠مشمف وـمٗمقًمتف: -

 12 .................................................................................................. ؿم٤ٌمسمف: -

 13 .............................................................................................. سمداي٦م اًمٌٕمث٦م:

 13 ......................................................................................... صٗم٤مشمف اخلَٚم٘مٞم٦م: -

 13 ......................................................................................... صٗم٤مشمف اخلُٚم٘مٞم٦م: -

 16 .......................................................................................... أوٓده وسمٜم٤مشمف: -

 16 ................................................................................................زوضم٤مشمف: -

 16 ................................................................................. ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد: -

 16 .................................................................................... ؾمقدة سمٜم٧م زُمٕم٦م: -

 17 ........................................................................... ٧م أيب سمٙمر اًمّمديؼ:قم٤مئِم٦م سمٜم

 17 ....................................................................... طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: -

 17 .................................................................................. زيٜم٥م سمٜم٧م ظمزيٛم٦م: -

 17 .............................................................................. أم ؾمٚمٛم٦م هٜمد سمٜم٧م أُمٞم٦م: -

 17 ................................................................................. زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش: -
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 17 ............................................................................... ضمقيري٦م سمٜم٧م احل٤مرث: -

 18 ....................................................................... أم طمٌٞم٦ٌم رُمٚم٦م سمٜم٧م أيب ؾمٗمٞم٤من: -

 18 ......................................................................... صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل سمـ أظمٓم٥م: -

 18 ................................................................................ ُمٞمٛمقٟم٦م سمٜم٧م احل٤مرث: -

 19 ..................................................................................... اًمدقمقة ذم ُمٙم٦م

 21 ................................................................................ أؾم٤مًمٞم٥م حم٤مرسم٦م اإلؾمالم: -

 21 ................................................ إؾمٚمقب إول: حم٤موًم٦م ُمٜمع قمٛمف أيب ـم٤مًم٥م ُمـ ٟمٍمشمف:

 21 ............................................. إؾمٚمقب اًمث٤مين: اًمتٝمديد سمٛم٘م٤مشمٚم٦م اًمرؾمقل وقمٛمف أيب ـم٤مًم٥م:

 21 .................................................. إؾمٚمقب اًمث٤مًم٨م: آهت٤مُم٤مت اًم٤ٌمـمٚم٦م ًمّمد اًمٜم٤مس قمٜمف:

 21 ............... إؾمٚمقب اًمراسمع: اًمًخري٦م وآؾمتٝمزاء، واًمْمحؽ، واًمٖمٛمز واًمٚمٛمز، واًمتٕم٤مزم قمغم اعم١مُمٜملم:

 21 ......................................................................... إؾمٚمقب اخل٤مُمس: اًمتِمقيش:

 21 .......... إؾمٚمقب اًم٤ًمدس: ـمٚمٌٝمؿ أن شمٙمقن ًمٚمرؾمقل ^ ُمٕمجزات أو ُمزاي٤م ًمٞم٧ًم قمٜمد اًمٌنم اًمٕم٤مديلم:

 22 ......................................................................... إؾمٚمقب اًم٤ًمسمع: اعم٤ًموُم٤مت:

 22 ..................................................... إؾمٚمقب اًمث٤مُمـ: ؾم٥م اًم٘مرآن وُمٜمزًمف وُمـ ضم٤مء سمف:

 22 .............................. إؾمٚمقب اًمت٤مؾمع: آشمّم٤مل سم٤مًمٞمٝمقد ًمإلشمٞم٤من ُمٜمٝمؿ سم٠مؾمئٚم٦م شمٕمجٞمزي٦م ًمٚمرؾمقل:

 22 ........................................................................... إؾمٚمقب اًمٕم٤مذ: اًمؽمهمٞم٥م:

 23 ..................................................................... إؾمٚمقب احل٤مدي قمنم: اًمؽمهٞم٥م:

 23 .............................................................. إؾمٚمقب اًمث٤مين قمنم: آقمتداء اجلًدي:

 24 ............................... إؾمٚمقب اًمث٤مًم٨م قمنم: ُمالطم٘م٦م اعمًٚمٛملم ظم٤مرج ُمٙم٦م واًمتحريض قمٚمٞمٝمؿ:

 24 ................................................................. إؾمٚمقب اًمراسمع قمنم: اعم٘م٤مـمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م:

 25 ................................................................................................... ومقائـد:

 27 ................................................................................. هجرة اًمرؾمقل ^

 27 ........................................................................ اعمرطمٚم٦م إومم: اخلروج ُمـ ُمٙم٦م: -

 29 ...................................................................... -اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمتخٗمل ذم هم٤مر صمقر:

 29 ......................................................................... اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م: اعمًػم إمم يثرب: -
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 32 .................................................................................................... ومقائد:

 34 ........................................................................... اعمجتٛمع اعمدين سمٕمد اهلجرة

 34 ............................................................................ -إقمامل اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمًٚمٛملم: -أ

 34 ............................................................................... ٌقي:سمٜم٤مء اعمًجد اًمٜم -1

 34 .................................................................................... اعم١ماظم٤مة سمٞمٜمٝمؿ: -2

 35 ............................................................ اؾمت٘م٤ٌمل اًمٜم٤مس ًمٌٞم٤من دقمقة اإلؾمالم هلؿ: -3

 35 ........................................................................ اًمٕمالىم٦م سملم اعمًٚمٛملم وهمػمهؿ: -ب

 36 ................................................................................................... ومقائـد:

 37 .................................................................................. همزوة سمدر اًمٙمؼمى

 37 ................................................................................................ اعم٘مدُم٦م: -

 37 .................................................................................... -سمِم٤مرات ىمٌؾ اعمٕمريم٦م:

 38 ................................................................................................. ومقائـد: -

 39 ................................................................................................ اًم٥ًٌم: -

 41 ................................................................................................. اعمٙم٤من: -

 41 .................................................................................................. اًمت٤مريخ:

 41 .................................................................................................... وم٤مئدة:

 41 .................................................................................. اًمتجٝمٞمزات اًمٕمًٙمري٦م: -

 41 ........................................................................................... )اعمًٚمٛمقن(

 41 ............................................................................................ اًمٕمدد: -1

 41 ............................................................................................... وم٤مئدشم٤من:

 41 ............................................................................................ اًمٕمت٤مد: -2

 41 ........................................................................... اًمدوري٤مت آؾمتٓمالقمٞم٦م: -3

 42 ...................................................................................... شمقزيع اعمٝم٤مم: -4

 42 ............................................................................... -اخلٓمط اًمٕمًٙمري٦م: -5

 43 ................................................................................ -اًمتجٝمٞمز اعمٕمٜمقي: -6
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 44 ................................................................................................. وم٤مئدة:

 45 ................................................................................................. وم٤مئدة:

 45 ................................................................................................. وم٤مئدة:

 46 ............................................................................. -ٞمٝم٤مت اًمٜمٝم٤مئٞم٦م:اًمتقضم -7

 46 ................................................................................... اًمتجٝمٞمزات اًمٕمًٙمري٦م -

 46 ........................................................................................... )اعمنميمقن(

 47 ............................................................................................ د:اًمٕمد -1

 47 ............................................................................................ اًمٕمت٤مد: -2

 47 ...................................................................................... شمقزيع اعمٝم٤مم: -3

 47 ........................................................................... اًمدوري٤مت آؾمتٓمالقمٞم٦م: -4

 48 ................................................................................. اخلٓمط اًمٕمًٙمري٦م: -5

 48 ............................................................................... اًمتجٝمٞمزات اعمٕمٜمقي٦م: -6

 49 ......................................................................................... ٦م:وصػ اعمٕمريم -

 51 .................................................................................................... ومقائد:

 52 ............................................................................................. ٟمت٤مئ٩م اعمٕمريم٦م:

 52 .................................................................................... أطمداث ُمـ اعمٕمريم٦م: -

 53 .................................................................................................... ومقائد:

 55 ........................................................................................ همزوة أطمـد

 55 ................................................................................................ اعم٘مدُم٦م: -

 55 ................................................................................................ اًم٥ًٌم: -

 55 ................................................................................................. اعمٙم٤من: -

 55 ................................................................................................ اًمت٤مريخ: -

 56 .................................................................................... اًمتجٝمٞمزات اًمٕمًٙمري٦م:

 56 ........................................................................................... )اعمًٚمٛمقن(

 56 ............................................................................................ اًمٕمدد: -1
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 56 ............................................................................................... -ومقائد:

 57 ............................................................................................ اًمٕمت٤مد: -2

 57 ........................................................ اؾمتخ٤ٌمرات اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: -3

 57 .................................................. ُمِم٤مورة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ٕصح٤مسمف: -4

 58 ............................................................................................. -وم٤مئدشم٤من:

 58 ...................................................................................... شمقزيع اعمٝم٤مم: -5

 59 ................................................................................. اخلٓمط اًمٕمًٙمري٦م: -6

 59 ................................................................................... إواُمر اًمٜمٝم٤مئٞم٦م: -7

 61 .................................................................................... اًمتجٝمٞمزات اًمٕمًٙمري٦م:

 61 ........................................................................................... )اعمنميمقن(

 61 ............................................................................................ اًمٕمدد: -1

 61 ..................................................................................... -اإلقمداد اعمٕمٜمقي:

 61 ..................................................................................... متقيـ اجلٞمش: -4

 61 ...................................................................................... شمقزيع اعمٝم٤مم: -5

 61 ............................................................................. اًمٚمحٔم٤مت إظمػمة ىمٌؾ اًم٘مت٤مل:

 62 ................................................................................................. وم٤مئدة:

 62 ......................................................................................... -وصػ اعمٕمريم٦م:

 68 .................................................................................................... ومقائد:

 68 ....................................................................................... ٕمريم٦م:صقر ُمـ اعم -

 71 .................................................................................................. -ومقائد:

 71 ........................................................................................... -ىمتغم اًمٗمري٘ملم:

 72 .................................................................................... زوة إطمزابهم

 72 ................................................................................................ اعم٘مدُم٦م: -

 72 ................................................................................................. -اًم٥ًٌم:

 72 ................................................................................................... دة:ــوم٤مئ



 

 373 

 72 ................................................................................................ اًمت٤مريخ: -

 73 .......................................................................................... قمدد اعمًٚمٛملم: -

 73 .............................................................................. ظمٓمط اعمًٚمٛملم اًمٕمًٙمري٦م: -

 73 .................................................................................................... وم٤مئدة:

 74 .......................................................................................... قمدد اعمنميملم: -

 74 ......................................................................................... وصػ اعمٕمريم٦م: -

 77 ....................................................................................... هزيٛم٦م إطمزاب: -

 78 .................................................................................................. -ومقائد:

 79 ........................................................................................... ٟمت٤مئ٩م اًمٖمزوة: -

 79 ........................................................................................... اعمٕمريمـ٦م: آصم٤مر -
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 81 ................................................................................................. -اعم٘مدُم٦م:
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 81 ................................................................................................. اعمٙم٤من: -

 81 ................................................................................................ اًمت٤مريخ: -

 81 ............................................................................. قمدد وقمت٤مد ضمٞمش اعمًٚمٛملم: -

 81 ............................................................................. قمدد وقمت٤مد هيقد سمٜمل ىمرئم٦م: -

 81 ...................................................................... شمقزيع اعمٝم٤مم قمٜمد اعمًٚمٛملم واًمٞمٝمقد: -

 81 ......................................................................................... ٕمريم٦م:وصػ اعم -

 82 .......................................................................................... ٟمت٤مئ٩م احلّم٤مر: -

 82 .......................................................................................... ٟمتٞمج٦م اًمٖمزوة: -

 83 .................................................................................................. -ومقائد:

 84 ........................................................................................ همزوة ظمٞمٌـر

 84 ................................................................................................ اعم٘مدُم٦م: -

 84 ................................................................................................ اًم٥ًٌم: -
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 85 ................................................................................................. اعمٙم٤من: -

 85 ................................................................................................ اًمت٤مريخ: -

 85 ........................................................................................... سمِم٤مرة اًمٜمٍم: -

 86 ................................................................................. قمدد اجلٞمش اإلؾمالُمل: -

 86 ........................................................................................... شمقزيع اعمٝم٤مم: -

 86 .................................................................................................. -ومقائد:

 87 ............................................................................................ قمدد اًمٞمٝمقد: -

 87 ......................................................................................... وصػ اعمٕمريم٦م: -

 91 ...........................................................................................ٟمت٤مئ٩م اعمٕمريم٦م: -

 91 ........................................................................................ أطمداث اعمٕمريم٦م: -

 91 .................................................................................................... وم٤مئدة:

 92 ........................................................................................ همزوة ُم١مشم٦م

 92 ................................................................................................ اعم٘مدُم٦م: -

 92 ................................................................................................ اًم٥ًٌم: -

 92 ................................................................................................. وم٤مئدة:

 92 ................................................................................................... اعمٙم٤من:

 92 ................................................................................................ اًمت٤مريخ: -

 92 .................................................................................... :اًمتجٝمٞمزات اًمٕمًٙمري٦م

 92 ........................................................................................... )اعمًٚمٛمقن(

 93 ............................................................................................ اًمٕمدد: -1

 93 ...................................................................................... شمقزيع اعمٝم٤مم: -2

 93 ..................................................................................... -اًمتقضمٞمٝم٤مت: -2

 93 ................................................................................................. ئدة:وم٤م

 93 .................................................................................. اًمتجٝمٞمز اعمٕمٜمقي: -4

 94 ................................................................................................. وم٤مئدة:
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 94 ........................................................................... :اًمدوري٤مت آؾمتٓمالقمٞم٦م -5

 94 ............................................................................. -ُمِم٤مورات قمًٙمري٦م: -6

 95 ................................................................................................. وم٤مئدة:

 95 ................................................................................... اًمروم وطمٚمٗم٤مؤهؿ: -

 95 ..................................................................................... وصػ اعمٕمريم٦م: -

 96 ...........................................................................................ٟمت٤مئ٩م اعمٕمريم٦م: -

 96 ........................................................................................ -صقر ُمـ اًمٖمزوة:

 97 .................................................................................................... ومقائد:

 97 ............................................................................................ آصم٤مر اعمٕمريم٦م: -

 98 ..................................................................................... همزوة ومتح ُمٙم٦م

 98 ................................................................................................ اعم٘مدُم٦م: -

 98 ................................................................................................ اًم٥ًٌم: -

 99 ................................................................................................ اًمت٤مريخ: -

 99 ................................................................................................. وم٤مئدة:

 99 ..................................................................................... اًمتجٝمٞمزات اًمٕمًٙمري٦م

 99 ........................................................................................... )اعمًٚمٛمقن(

 99 ............................................................................................ اًمٕمدد: -1

 99 .................................................................................... -شمقزيع اعمٝم٤مم: -2

 111 .............................................................................. -اخلٓمط اًمٕمًٙمري٦م: -3

 111 ......................................................................... ين واعمٕمٜمقي:اًمتجٝمٞمز اًمٌد -4

 111 ................................................................................................ وم٤مئدة:

 111 ............................................................................ -اًمتقضمٞمٝم٤مت اًمٜمٝم٤مئٞم٦م: -5

 111 ....................................................................................قل ُمٙم٦م:وصػ دظم -

 112 ........................................... إقمامل اًمتل ىم٤مم هب٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ سمٕمد اًمٗمتح: -

 113 .............................................................................................. وم٤مئدشم٤من:
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 114 .................................................................................... صقر ُمـ ومتح ُمٙم٦م: -

 116 ...................................................................................... همزوة طمٜملم

 116 ............................................................................................... اعم٘مدُم٦م: -

 116 ............................................................................................... اًم٥ًٌم: -

 116 ................................................................................................ اعمٙم٤من: -

 116 ............................................................................................... اًمت٤مريخ: -

 116 ...................................................................................وقمت٤مد اعمًٚمٛملم:قمدة  -

 116 ............................................................................... اًمدوري٤مت آؾمتٓمالقمٞم٦م: -

 117 ........................................................................................ وصػ اعمٕمريم٦م: -

 118 ..........................................................................................ٟمت٤مئ٩م اعمٕمريم٦م: -

 118 ................................................................................................. -ومقائد:

 111 ...................................................................................... همزوة شمٌقك

 111 ............................................................................................... اعم٘مدُم٦م: -

 111 ............................................................................................... اًم٥ًٌم: -

 111 ................................................................................................ اعمٙم٤من: -

 111 ............................................................................................... اًمت٤مريخ: -

 111 ........................................................................................ظمٓمقرة اًمٖمزوة: -

 111 ............................................................................................... -وم٤مئدشم٤من:

 112 ......................................................................................... قمدد اعمًٚمٛملم: -

 112 ................................................................................................... وم٤مئدة:

 112 .......................................................................................... دمٝمٞمز اجلٞمش: -

 113 ................................................................................................... وم٤مئدة:

 113 ........................................................................................ قمدد اًمٜمّم٤مرى: -

 113 ........................................................................................ وصػ اًمٖمزوة: -

 115 ................................................................................................. -ومقائد:
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 115 ............................................................................................ -اًمٖمزوة:آصم٤مر 

 117 ............................................................... ووم٤مة اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ

 117 ................................................................................... -قمالُم٤مت ىمرب ووم٤مشمف:

 118 ............................................................................................... -وم٤مئدشم٤من:

 118 ........................................................ -وص٤مي٤م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ىمٌؾ ووم٤مشمف:

 119 ............................................................................................... -وم٤مئدشم٤من:

 119 ..................................................................... إقمامل اًمتل ىم٤مم هب٤م ذم ُمرض ُمقشمف: -

 121 ................................................................................................. وم٤مئدشم٤من:

 121 ......................................................... وصػ ووم٤مة اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ: -

 123 ................................................................................................. -ومقائد:

 125 ............................................................................. اًم٘مًؿ إول ُمراضمع

 127 ............................................................. اًم٘مًؿ اًمث٤مين: ُمٜمٝم٩م اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م

 128 ...................................................................................... ٦مـــــدُمــاعم٘م

 129 ............................................................ دةـ٦م اًمٕم٘مٞمـؾ ًمدراؾمـ٤مب إول ُمدظمـاًمٌ

 131 .................................................................................... أوًٓ: شمٕمريػ اًمٕم٘مٞمدة:

 131 .................................................................................. -صم٤مٟمٞم٤ًم: ُمّم٤مدر اًمٕم٘مٞمدة:

 131 ........................................................... :صم٤مًمث٤ًم: أؾم٤ٌمب آٟمحراف قمـ اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م

 131 ................................................................. ـ هذا آٟمحراف:راسمٕم٤ًم: وؾم٤مئؾ اًمتقىمل ُم

 132 ................................................................... اًم٤ٌمب اًمث٤مين اًمتقطمٞمد وُم٤م يْم٤مده

 133 .................................................................... اًمٗمّمؾ إول اًمتقطمٞمد وأمهٞمتف

 133 ............................................................................................ أوًٓ: شمٕمريٗمف:

 133 .................................................................................... -صم٤مٟمٞم٤ًم: أمهٞم٦م اًمتقطمٞمد:

 133 ................................................................................ قمٜم٤مي٦م اًم٘مرآن سم٤مًمتقطمٞمد:

 133 ......................................................................... اسمتداء اًمرؾمؾ سمدقمقة اًمتقطمٞمد:

 134 ................................................. أُمر اًمرؾمقل ^ اًمّمح٤مسم٦م أن يٌدءوا دقمقهتؿ سم٤مًمتقطمٞمد:
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 134 .......................................... يتٛمثؾ ذم ؿمٝم٤مدة )ٓ إًمف إٓ اهلل، حمٛمد رؾمقل اهلل(:إن اًمتقطمٞمد 

 134 .......................................... حم٤موًم٦م إهمراء اًمرؾمؾ سم٤معم٤مل واجل٤مه ُمـ أضمؾ شمرك دقمقة اًمتقطمٞمد:

 134 ....................................................................... ٦م اعمًٚمؿ ذم احلٞم٤مة:اًمتقطمٞمد وفمٞمٗم

 134 ................................................................................ -صم٤مًمث٤ًم: ُمـ ومْمؾ اًمتقطمٞمد:

 138 ................................................................. دــــــقطمٞمــقاع اًمتــاًمٗمّمؾ اًمث٤مين أٟم

 138 ............................................................................ اًمٜمقع إول: شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م:

 138 .............................................................................................. شمٕمريٗمف:

 138 ............................................. -ُمٗمٝمقم اًمرب قمٜمد أهؾ اإلؾمالم وإُمؿ اًمْم٤مًم٦م إظمرى:

 139 .......................................................... -اًمرد قمغم اعمٗم٤مهٞمؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م قمٜمد إُمؿ اًمْم٤مًم٦م:

 139 .................................................................... -ُمقىمػ إُمؿ ُمـ شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م:

 141 ............................................................................ :إًمقهٞم٦م داًمٜمقع اًمث٤مين: شمقطمٞم

 141 .............................................................................................. شمٕمريٗمف:

 141 ........................................................................................... اًمِمٝم٤مدشم٤من:

 141 .............................................................................. -أوًٓ: ُمٕمٜمك اًمِمٝم٤مدشملم:

 141 ............................................................................... صم٤مٟمٞم٤ًم: أريم٤من اًمِمٝم٤مدشملم:

 141 ..........................................................................................هل٤م ريمٜم٤من مه٤م

 141 ........................................................................................ وم٤مًمريمـ إول

 141 ......................................................................................... واًمريمـ اًمث٤مين

 142 .............................................................................. صم٤مًمث٤ًم: ذوط اًمِمٝم٤مدشملم:

 142 ............................................................................... اًمنمط إول: اًمٕمٚمؿ -

 142 ................................................................................ اًمنمط اًمث٤مين: اًمٞم٘ملم -

 142 ............................................................................. اًمنمط اًمث٤مًم٨م: اًم٘مٌقل -

 142 ..............................................................................اًمنمط اًمراسمع: آٟم٘مٞم٤مد -

 142 ........................................................................... اًمنمط اخل٤مُمس: اًمّمدق -

 143 ........................................................................ اًمنمط اًم٤ًمدس: اإلظمالص -
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 143 .............................................................................. اًمنمط اًم٤ًمسمع: اعمح٦ٌم -

 143 .............................................................................راسمٕم٤ًم: ٟمقاىمض اًمِمٝم٤مدشملم:

 144 ................................................................................................... ف:ــشمٜمٌٞم

 145 .............................................................................................. اًمٕم٤ٌمدة - 2

 145 ................................................................................. أوًٓ: شمٕمريػ اًمٕم٤ٌمدة:

 145 ................................................................................. -دة:صم٤مٟمٞم٤ًم: أريم٤من اًمٕم٤ٌم

 146 ................................................................................. صم٤مٟمٞم٤ًم: ذوط اًمٕم٤ٌمدة:

 146 ......................................................................... اًمنمط إول: صدق اًمٕمزيٛم٦م

 146 ........................................................................ اًمنمط اًمث٤مين: إظمالص اًمٜمٞم٦م هلل

 146 ......................................................................... اًمنمط اًمث٤مًم٨م: ُمقاوم٘م٦م اًمنمع

 146 ................................................................................. -راسمٕم٤ًم: أمهٞم٦م اًمٕم٤ٌمدة:

 148 .................................................................. :اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: شمقطمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت

 148 ................................................................ أوًٓ: ُمٕمٜمك شمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت:

 148 ........................................................ قي٦م ًمتقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت:صم٤مٟمٞم٤ًم: أصم٤مر اًمؽمسم

 148 .......................................................................... ومٗمل شمٕم٤مُمؾ اًمٕمٌد ُمع رسمف: -أ

 148 ............................................................................ وذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع اخلٚمؼ: -ب

 151 .................................................................. اًمتقطمٞمد يْم٤مداًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ُم٤م 

 151 .................................................................................... :اًمٗمرع إول: اًمنمك

 151 ............................................................................ أوًٓ: اًمتحذير ُمـ اًمنمك:

 151 ................................................................................... صم٤مٟمٞم٤ًم: أٟمقاع اًمنمك:

 151 ........................................................................ اًمٜمقع إول: اًمنمك إيمؼم: -

 151 ........................................................................................... شمٕمريٗمف: -أ 

 151 .............................................................................. أٟمقاع اًمنمك إيمؼم:-ب

 151 ..................................................................................... ذك اًمدقم٤مء: -1

 151 .............................................................................. ذك اًمٜمٞم٦م واًم٘مّمد: -2
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 151 .................................................................................... ذك اًمٓم٤مقم٦م: -3

 152 ..................................................................................... ذك اعمح٦ٌم: -4

 152 .................................................................................... ذك اخلقف: -5

 152 .................................................................................... ذك اًمتقيمؾ: -6

 153 ........................................................................ -اًمٜمقع اًمث٤مين: اًمنمك إصٖمر:

 153 .......................................................................... ٟمقاع اًمنمكصم٤مًمث٤ًم: اًمٗمرق سملم أ

 153 ...................................................................... :اًمٗمرع اًمث٤مين: سمٕمض اعمٔم٤مهر اًمنميمٞم٦م

 153 ................................................................................ اعمٔمٝمر إول: اًمًحر:

 153 ........................................................................................... شمٕمريٗمف: -أ

 154 ................................................................................... أىم٤ًمم اًمًحر: -ب

 154 .......................................................................... اًم٘مًؿ إول: ؾمحر طم٘مٞم٘مل:

 155 .......................................................................... اًم٘مًؿ اًمث٤مين: ؾمحر اًمتخٞمٞمؾ:

 155 ........................................................................ ُمقىمػ اًمنمع ُمـ اًم٤ًمطمر: -ج

 155 ....................................................................... قمالُم٤مت يٕمرف هب٤م اًم٤ًمطمر: -د

 156 ................................................................................. اعمٔمٝمر اًمث٤مين: اًمٜمنمة:

 156 ........................................................................................... شمٕمريٗمف: -أ

 156 .................................................................................... أٟمقاع اًمٜمنمة: -ب

 157 ............................................................................... اعمٔمٝمر اًمث٤مًم٨م: اًمٙمٝم٤مٟم٦م:

 157 ................................................................................... شمٕمريػ اًمٙمٝم٤مٟم٦م: -أ

 157 ....................................................................... ُمقىمػ اًمنمع ُمـ اًمٙم٤مهـ: -ب

 158 .............................................................................. طمٙمؿ إشمٞم٤من اًمٙمٝم٤من: -ج

 159 .............................................................................. سمٕمض أٟمقاع اًمٙمٝم٤مٟم٦م: -د

 161 ............................................................. ػم واخلط سم٤مٕرض:اعمٔمٝمر اًمراسمع: زضمر اًمٓم

 161 ............................................................................... اعمٔمٝمر اخل٤مُمس: اًمتامئؿ:

 161 .................................................................................... شمٕمريػ اًمتامئؿ: -أ
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 161 .................................................................................. أهمراض اًمتامئؿ -ب

 161 ..................................................................................... طمٙمؿ اًمتامئؿ: -ج

 161 .............................................................................. مت٤مئؿ ُمـ همػم اًم٘مرآن: -1

 161 .................................................................................. مت٤مئؿ ُمـ اًم٘مرآن: -2

 161 .................................................................................. أُمثٚم٦م قمـ اًمتامئؿ: -د

 163 ............................................................................... اعمٔمٝمر اًم٤ًمدس: اًمرىمك:

 163 .................................................................................... شمٕمريػ اًمرىمك: -أ 

 163 .................................................................................... رىمك:ًمأٟمقاع ا -ب

 163 ................................................................................ اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م: اًمٌدقم٦م:

 163 ................................................................................. أوًٓ: شمٕمريػ اًمٌدقم٦م:

 164 ............................................................................ -صم٤مٟمٞم٤ًم: وىم٧م فمٝمقر اًمٌدع:

 164 ............................................................. صم٤مًمث٤ًم: إؾم٤ٌمب اًمتل أدت إمم فمٝمقر اًمٌدع:

 165 ............................................................................. اجلٝمؾ سم٠مطمٙم٤مم اًمديـ: -1

 165 ...................................................................................... اشم٤ٌمع اهلقى: -2

 165 ...........................................................................٤مل:اًمتٕمّم٥م ٔراء اًمرضم -3

 165 ............................................................................. اًمتِمٌف سمٖمػم اعمًٚمٛملم: -4

 166 ........................................................................... راسمٕم٤ًم: ُم٤م حيّمؾ سمف آسمتداع:

 167 ..................................................................... ظم٤مُم٤ًًم: ٟمامذج ُمـ اًمٌدع اعمٕم٤مسة:

 169 ....................................................... ؾم٤مدؾم٤ًم: ُمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ اعمٌتدقم٦م:

 171 ....................................................................... اًمقٓء واًمؼماءاًمث٤مًم٨م اًم٤ٌمب 

 172 .................................................................................... اًمقٓء واًمؼماء

 173 ................................................................................... :شمٕمريػ اًمقٓء واًمؼماء

 174 ...................................................... آة همػم اعمًٚمٛملمُمـ ُمٔم٤مهر ُمق اًمٗمّمؾ إول

 174 ............................................................... :اًمتِمٌف هبؿ ذم اعمٚمٌس واًمٙمالم وهمػممه٤م -1

 174 ............ :يم٤مًمت٤مريخ اعمٞمالدي :دهؿظمّمقص٤ًم اًمت٤مريخ اًمذي يٕمؼم قمـ ـم٘مقؾمٝمؿ وأقمٞم٤م ،اًمت٠مريخ سمت٤مرخيٝمؿ -2
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 174 ................................................................................... :اًمتًٛمل سم٠مؾمامئٝمؿ -3

 175 ....................................................................... :آؾمتٖمٗم٤مر هلؿ واًمؽمطمؿ قمٚمٞمٝمؿ -4

 175 .......................................................................................... :اًمتِمٌف هبؿ -5

 175 ................. أوًٓ: أول إُمقر اًمتل ورد اًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ساطم٦م ذم اًمنم ع قمـ اًمتِمٌف سمٖمػم اعمًٚمٛملم ومٞمٝم٤م:

 175 ....................................... صم٤مٟمٞم٤ًم: رومع اًم٘مٌقر واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م، واخت٤مذه٤م ُم٤ًمضمد، واخت٤مذ اًمتامصمٞمؾ:

 176 .................................. صم٤مًمث٤ًم: ُمـ أقمٔمؿ صقر اًمتِمٌف وأظمٓمره٤م قمغم اعمًٚمٛملم آومتت٤من سم٤مًمٜم٤ًمء:

 176 ....................................... راسمٕم٤ًم: ورد اًمٜمٝمل قمـ شمرك اًمّمالة ذم اًمٜمٕم٤مل قمغم وضمف آؾمتداُم٦م:

 177 ................ ظم٤مُم٤ًًم: ورد اًمٜمٝمل قمـ اًمتِمٌف سمٖمػم اعمًٚمٛملم ذم اًمًدل ذم اًمّمالة، وأن يٖمٓمل اًمرضمؾ وم٤مه:

 177 ...................................................... ؾم٤مدؾم٤ًم: ُمـ اًمتِمٌف سمٖمػم اعمًٚمٛملم وأهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م:

 177 ......................... ؾم٤مسمٕم٤ًم: ٟمدب اعمٞم٧م سم٤مًمٜمٞم٤مطم٦م، وإىم٤مُم٦م اعمآشمؿ اًمّم٤مظم٦ٌم وٟمحقه٤م، يمام شمٗمٕمؾ اجل٤مهٚمٞم٦م:

 177 .................................. صم٤مُمٜم٤ًم: اًمٗمخر سم٤مٕطم٤ًمب، واًمٓمٕمـ ذم إٟم٤ًمب، وآؾمتً٘م٤مء سم٤مًمٜمجقم:

 177 .................................................. شم٤مؾمٕم٤ًم: اًمٕمّمٌٞم٦م إمم ىمقم، أو إمم ُمذه٥م، أو ٟمحق ذًمؽ:

 178 ................................... سم٤مًمّمقم: -وهق يقم قم٤مؿمقراء-قم٤مذًا: إومراد اًمٞمقم اًمٕم٤مذ ُمـ اعمحرم 

 178 ............................................................... أطمد قمنم: وصؾ اًمِمٕمر ُمـ ىمٌؾ اًمٜم٤ًمء:

 178 ............................................ اصمٜم٤م قمنم:ىمًقة اًم٘مٚمقب، وقمدم اخلِمقع ٔي٤مت اهلل وًمذيمره:

 179 .................................................... لمــقآة اعم١مُمٜمـــر ُمـــ٤مهـــ ُمٔمــُم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 179 ..................................................... :ة اعمًٚمٛملم وُمٕم٤موٟمتٝمؿ سم٤مًمٜمٗمس واعم٤مل واًمٚم٤ًمنُمٜم٤مس

 179 ....................................................................... :اًمت٠ممل ُٔٓمٝمؿ واًمنور سمنورهؿ

 179 ..................................................... :ٝمؿوقمدم همِمٝمؿ وظمديٕمت ،اًمٜمّمح هلؿ وحم٦ٌم اخلػم هلؿ

 181 ............................................................ :وقمدم شمٜم٘مّمٝمؿ وقمٞمٌٝمؿ ،اطمؽماُمٝمؿ وشمقىمػمهؿ

 181 .................................................. :واًمِمدة واًمرظم٤مء ،أن يٙمقن ُمٕمٝمؿ ذم طم٤مل اًمٕمن واًمٞمن

 181 ............................................................... :زي٤مرهتؿ وحم٦ٌم آًمت٘م٤مء هبؿ وآضمتامع ُمٕمٝمؿ

 181 ......................................................................................... :اطمؽمام طم٘مقىمٝمؿ

 181 ........................................................................................ :اًمرومؼ سمْمٕمٗم٤مئٝمؿ

 181 ...............................................................................:اًمدقم٤مء هلؿ وآؾمتٖمٗم٤مر هلؿ
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 183 ................................... أىم٤ًمم اًمٜم٤مس ومٞمام جي٥م ذم طم٘مٝمؿ ُمـ اًمقٓء واًمؼماء اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 183 ....................................................... :اًم٘مًؿ إول: ُمـ حي٥م حم٦ٌم ظم٤مًمّم٦م ٓ ُمٕم٤مداة ُمٕمٝم٤م

 183 ......................... :سمٖمْم٤ًم وُمٕم٤مداًة ظم٤مًمّملم ٓ حم٦ٌم وٓ ُمقآة ُمٕمٝمام ىٕم٤مدٌٖمض ويُ اًم٘مًؿ اًمث٤مين: ُمـ يُ 

 184 ....................................................... :اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: ُمـ حي٥م ُمـ وضمف ويٌٖمض ُمـ وضمف

 185 ........................................................................ أريم٤من اإليامناًمراسمع اًم٤ٌمب 

 186 .................................................................................... أريم٤من اإليامن

 186 ...................................................................................... :شمٕمريػ إريم٤من -أ

 186 ..................................................................................... :شمٕمريػ اإليامن -ب

 187 ................................................................... ن سم٤مهلل شمٕم٤ممماإليام اًمٗمّمؾ إول

 188 ..................................................................... اإليامن سم٤معمالئٙم٦م اًمٗمّمؾ اًمث٤مين

 188 .......................................................................................... :أوًٓ: شمٕمريٗمٝمؿ

 188 .................................................................... :صم٤مٟمٞم٤ًم: اقمت٘م٤مد اًمٜم٤مس ومٞمٝمؿ ىمٌؾ اإلؾمالم

 189 .................................................................................. :صم٤مًمث٤ًم: ُمٕمٜمك اإليامن هبؿ

 189 ........................................................................... :راسمٕم٤ًم: أدًم٦م وضمقب اإليامن هبؿ

 189 .......................................................................... :ظم٤مُم٤ًًم: أٟمقاع اعمالئٙم٦م وأقمامهلؿ

 192 ................................................................................. :ؾم٤مدؾم٤ًم: قمالىمتٝمؿ سم٤مًمٌنم

 193 ............................................................ اإليامن سم٤مًمٙمت٥م اًمًاموي٦م ٤مًم٨ماًمٗمّمؾ اًمث

 193 .......................................................................................... :أوًٓ: اًمتٕمريػ

 193 ................................................................................... :صم٤مٟمٞم٤ًم: ُمٕمٜمك اإليامن هب٤م

 193 ................................................................. :صم٤مًمث٤ًم: إدًم٦م قمغم وضمقب اإليامن سم٤مًمٙمت٥م

 193 .............................................................................. أدًم٦م اإليامن هب٤م مجٚم٦م: -1

 194 ........................................................................... أدًم٦م اإليامن هب٤م شمٗمّمٞماًل: -2

 195 ................................................................ :راسمٕم٤ًم: اًمٙمت٥م اعمقضمقدة ًمدى أهؾ اًمٙمت٤مب

 196 .................................................................................. :ظم٤مُم٤ًًم: اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 196 ........................................................................................... شمٕمريٗمف: -أ
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 196 ........................................................... ُمذه٥م ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م ذم اًم٘مرآن: -ب

 198 ........................................................................... طمٗمظ اهلل شمٕم٤ممم ًمٚم٘مرآن: -ج

 198 ..................................................................... اإليامن سم٤مًمرؾمؾ اًمٗمّمؾ اًمراسمع

 199 ...............................................................:أوًٓ: شمٕمريػ اًمٜمٌل واًمرؾمقل واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام

 199 ....................................................................................... ُمٕمٜمك اًمٜمٌل: -أ

 199 .................................................................................. ُمٕمٜمك اًمرؾمقل: -ب

 199 ....................................................................... اًمٗمرق سملم اًمٜمٌل واًمرؾمقل: -ج

 199 ......................................................................... وُمٕمجزاهتؿ: صم٤مٟمٞم٤ًم: صٗم٤مت اًمرؾمؾ

 199 ........................................................... صٗم٤مت اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم: -1

 199 .......................................................................................... اًمّمدق: -أ

 211 .......................................................................................... اًمّمؼم: -ب

 211 ......................................................................... ش:»ُمٕمجزات اًمرؾمؾ  -2

 211 ......................................................................... :صم٤مًمث٤ًم: ُمٕمٜمك اإليامن سم٤مًمرؾمؾ مجٞمٕم٤مً 

 212 ................................................................... :راسمٕم٤ًم: اإليامن سمٛمحٛمد ^ ٟمٌٞم٤ًم ورؾمقًٓ 

 214 .............................................................. اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس

 214 .................................................................................... :ُمـ إدًم٦م اًمٕم٤مُم٦م -1

 215 ...................................................... :ُمـ إدًم٦م اخل٤مص٦م قمغم سمٕمض أُمقر أظمرة ُم٤م يكم -2

 215 .............................................................................................. :أوًٓ: اًم٘مؼم

 215 ......................... أطمقال آطمتْم٤مر وصٕمقد إرواح وُم٤م يٙمقن ُمـ اًمٕمذاب واًمٜمٕمٞمؿ ذم اًم٘مؼم: -1

 217 .................................................................................... ؾم١مال اعمٚمٙملم: -2

 217 ............................................................................... اعمٜمٙمر واًمٜمٙمػم طمؼ: -3

 218 ............................................................................. وٖمٓم٦م اًم٘مؼم ووٛمتف: -4

 218 .......................................................................... صقر ُمـ قمذاب اًمؼمزخ: -5

 211 .................................................................................. :وقمالُم٤مهت٤م صم٤مٟمٞم٤ًم: اًم٘مٞم٤مُم٦م

 211 ..................................................................................... قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م:
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 211 ......................................................................... قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م اًمّمٖمرى: -أ

 211 ..........................................................................اشم٤ٌمع ؾمٜمـ إُمؿ اعم٤موٞم٦م: -1

 211 ................................................................ فمٝمقر اًمٜم٤ًمء اًمٙم٤مؾمٞم٤مت اًمٕم٤مري٤مت: -2

 211 ................................................................ شمداقمل إُمؿ قمغم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: -3

 212 .............................................................. يمثرة اًمِمح واًمٗمحش وىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ: -4

 212 ............................................................. اؾمتحالل إُم٦م احلر واحلرير واخلٛمر: -5

 213 ......................................................... قمدم اعم٤ٌمٓة سمٛمّمدر اعم٤مل أطمرام أم طمالل: -6

 213 .......................................... جملء زُم٤من ٓ يٌ٘مك أطمد إٓ أيمؾ اًمرسم٤م أو أص٤مسمف ُمـ هم٤ٌمره: -7

 214 .............................................................. قمنمة ظمّمٚم٦م: إذا قمٛمٚم٧م إُم٦م مخس -8

 214 ......................................................................... يمثرة اًمٜم٤ًمء وىمٚم٦م اًمرضم٤مل: -9

 214 .................................................................................. يمثرة اًمزٓزل. -11

 215 ....................................................................... أن شمٙمقن اًمتحٞم٦م ًمٚمٛمٕمروم٦م. -11

 215 ........................................................ اًمتٝم٤مون سم٤مًمًٜمـ اًمتل رهم٥م ومٞمٝم٤م اإلؾمالم. -12

 215 .............................................................................. يمثرة ُمقت اًمٗمج٠مة. -13

 215 .............................................................. قمقدة أرض اًمٕمرب ُمروضم٤ًم وأهن٤مرًا. -14

 215 ................................................................. يمالم اًم٤ًٌمع واجلامدات ًمألٟمس. -15

 215 ..................................................................................... رة اًم٘متؾ.يمث -16

 215 ................................................................................. شم٘م٤مرب اًمزُم٤من. -17

 215 ............................................................................... شم٘م٤مرب إؾمقاق. -18

 215 ...................................................... ثرة اًمٙمذب وقمدم اًمتث٧ٌم ذم ٟم٘مؾ إظم٤ٌمر.يم -19

 215 ........................................................................ قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م اًمٙمؼمى: -ب

 215 .................................................................................. ظمروج اًمدضم٤مل: -1

 215 ..................................................................... :ٟمزول قمٞمًك اسمـ ُمريؿ  -2

 216 .................................................................................... ظمروج اًمداسم٦م: -3

 216 ....................................................................... ـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ اعمٖمرب: -4
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 216 ......................................................................................... اًمدظم٤من. -5

 216 ....................................... ظمًػ سم٤معمنمق، وظمًػ سم٤معمٖمرب، وظمًػ سمجزيرة اًمٕمرب: -6

 216 ................................................ ـ شمًقق اًمٜم٤مس إمم أرض اعمحنم:ٟم٤مر خترج ُمـ اًمٞمٛم -7

 217 ..................................................................................... ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م: -ج

 217 ................................................................................. اًمٜمٗمخ ذم اًمّمقر: -1

 218 ............................................................................... صٗم٦م أرض احلنم: -2

 218 ......................................................... حينم اًمٜم٤مس يقُمئذ ُمِم٤مة طمٗم٤مة قمراة همرًٓ: -3

 218 ....................................................................... حينم اًمٙمٗم٤مر قمغم وضمقهٝمؿ: -4

 219 ............................................................................. اإلشمٞم٤من يقُمئذ سمجٝمٜمؿ: -5

 219 ................................................................................ إظمراج سمٕم٨م اًمٜم٤مر: -6

 221 ........................................................................ ُمـ ٟمقىمش احل٤ًمب قمذب: -7

 221 ............................................................ ٓ شمرمج٤من سملم اًمٕمٌد وسملم رسمف قمز وضمؾ: -8

 221 ................................................................... أول ُم٤م حي٤مؾم٥م اًمٜم٤مس سمف يقُمئٍذ: -9

 221 .......................................................... اعمّمقرون ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس قمذاسم٤ًم يقُمئٍذ: -11

 221 ................................................................... ىمٍم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم اعم١مُمٜملم: -11

 221 .............................................................................................. :صم٤مًمث٤ًم: اًمٜم٤مر

 221 ............................................................................... أصٗم٤مده٤م وىمٓمراهن٤م: -1

 221 ................................................................................... ؿمجرة اًمزىمقم: -2

 222 ................................................................................ صديده٤م ومحٞمٛمٝم٤م: -3

 222 ............................................................................... إطم٤مـم٦م اًمٜم٤مر سم٠مهٚمٝم٤م: -4

 223 ............................................................................ أهقن أهؾ اًمٜم٤مر قمذاسم٤ًم: -5

 223 ...................................................................................... ؿمدة طمره٤م: -6

 223 ........................................................................... صٗم٦م ظمٚمؼ اًمٙم٤مومر ومٞمٝم٤م: -7

 224 ............................................................................ اًمٜم٤ًمء أيمثر أهؾ اًمٜم٤مر: -8

 224 ................................................................................... :ٕم٤ًم: اجلٜم٦م وأوص٤مومٝم٤مراسم
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 224 ........................................................... صٗم٦م أول زُمرة يدظمٚمقن اجلٜم٦م وقمددهؿ: -1

 225 ........................................... ذيمر ُم٤م ٕدٟمك أهؾ اجلٜم٦م ُمٜمزًم٦م ُمـ اًمٙمراُم٦م وُم٤م ٕقمالهؿ: -2

 225 ........................................................................................ درضم٤مهتــ٤م: -3

 226 ...................................................................................... قمٚمق همرومٝم٤م: -4

 226 ....................................................................................... ُم٠ميمؾ أهٚمف: -5

 227 .......................................................................... ظمٞم٤مُمٝم٤م وضمٜم٤مهن٤م وشمرسمتٝم٤م: -6

 227 ..................................................................................... صٗم٦م ؿمجره٤م -7

 228 ..................................................................................... صٗم٦م ؾمقىمٝم٤م: -8

 228 ................................................................................... صٗم٦م ىمّمقره٤م: -9

 228 ................................................................................... صٗم٦م أهن٤مره٤م: -11

 229 ................................................................................ دوام ٟمٕمٞمؿ أهٚمٝم٤م: -11

 229 ................................................................................. أقمٔمؿ يمراُم٤مهت٤م: -12

 231 ........................................................... اإليامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس

 231 ............................................................................ :يػ اًم٘مْم٤مء واًم٘مدرأوًٓ: شمٕمر

 231 ....................................................................................... ذح اًمتٕمريػ:

 231 ..................................................................... :صم٤مٟمٞم٤ًم: يمٞمٗمٞم٦م اإليامن سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره

 232 .............................................................................. :صم٤مًمث٤ًم: ُمراشم٥م اإليامن سم٤مًم٘مدر

 232 ......................................................................................... اعمرشم٦ٌم إومم:

 232 ......................................................................................... اعمرشم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م:

 233 ......................................................................................... اعمرشم٦ٌم اًمث٤مًمث٦م:

 234 ........................................................................................ اعمرشم٦ٌم اًمراسمٕم٦م:

 234 ..................................................................................... :راسمٕم٤ًم: أٟمقاع اعم٘م٤مدير

 234 .......................................................................... اًمت٘مدير إول: اًمت٘مدير اًمٕم٤مم:

 235 ........................................................................ اًمت٘مدير اًمث٤مين: اًمت٘مدير اًمٕمٛمري

 235 ...................................................................... اًمًٜمقي: اًمت٘مدير اًمث٤مًم٨م: اًمت٘مدير
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 235 ........................................................................ اًمت٘مدير اًمراسمع: اًمت٘مدير اًمٞمقُمل:

 236 ................................................................ :ظم٤مُم٤ًًم: ُمذه٥م اًمًٚمػ ذم اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر

 237 .............................................................................. اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمراضمع

 242 ........................................................................ اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: ُمٜمٝم٩م اًمٗم٘مف

 239 ........................................................................................ اعم٘مدُمـــ٦م

 241 ................................................................. اًم٤ٌمب إول ُمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٗم٘مف

 241 ............................................................................. ُمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٗم٘م٦م

 241 ...................................................................................... أوًٓ: شمٕمريػ اًمٗم٘مف:

 241 .................................................................................... ٗم٘مف:صم٤مٟمٞم٤ًم: ٟمِم٠مة قمٚمؿ اًم

 242 ...................................................................................... صم٤مًمث٤ًم: ُمّم٤مدر اًمٗم٘مف:

 242 .................................................................................... اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: -أ

 242 ........................................................................................... :اًمًٜم٦م -ب

 243 ......................................................................................... اإلمج٤مع: -ج

 243 .......................................................................................... اًم٘مٞم٤مس: -د

 244 ............................................................................ ل:راسمٕم٤ًم: أىم٤ًمم احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗم

 244 ..................................................................................... إول: اًمقاضم٥م:

 244 ...................................................................................... اًمث٤مين: اعمٜمدوب:

 244 ........................................................................... و اعمحرم:اًمث٤مًم٨م: اعمحٔمقر أ

 244 ...................................................................................... اًمراسمع: اعمٙمروه:

 245 ...................................................................................... اخل٤مُمس: اعم٤ٌمح:

 246 ................................................................... ٤مين اًمٓمٝمــــــــــــــــــ٤مرةاًم٤ٌمب اًمث

 247 ....................................................... اًمٗمّمؾ إول اًمٓمٝم٤مرة ُمٕمٜم٤مه٤م واحلٙمٛم٦م ُمٜمٝم٤م

 247 ...................................................................................... شمٕمريػ اًمٓمٝم٤مرة: -أ

 247 ........................................................................... طمٙمٛم٦م ُمنموقمٞم٦م اًمٓمٝم٤مرة: -ب

 247 ............................................................................... اعمٞم٤مه وأطمٙم٤مُمٝم٤م: أىم٤ًمم -ج
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 247 ..................................................................................... اعم٤مء اًمٓمٝمقر: -1

 247 ..................................................................................... اعم٤مء اًمٜمجس: -2

 248 ....................................................................................... ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م: -د

 249 ................................................ آداب اًمتخكماًمٗمّمؾ اًمث٤مين آؾمتٜمج٤مء وآؾمتجامر و

 249 ......................................................................................... آداب اًمتخكم: -أ

 251 ............................................................................. آؾمتٜمج٤مء وآؾمتجامر: -ب

 251 ............................................................................... ذوط ُم٤م يًتجٛمر سمف: -ج

 251 ...................................................................... إؿمٞم٤مء اًمتل جيقز آؾمتجامر هب٤م: -د

 251 ................................................................................ ُم٤م حيرم آؾمتجامر سمف: -هـ

 251 ........................................................... اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م اًمقوـــــــــــــــــــــــــــقء

 251 ....................................................................................... ُمٕمٜمك اًمقوقء: -أ

 251 ............................................................................................ طمٙمٛمتف: -ب

 251 ....................................................................................... صٗم٦م اًمقوقء: -ج

 251 ..................................................................................... واضم٥م اًمقوقء: -د

 251 .................................................................................... ومروض اًمقوقء: -هـ

 252 ....................................................................................... ؾمٜمـ اًمقوقء: -و

 253 ..................................................................................... ٟمقاىمض اًمقوقء: -ز

 253 ................................................................. طمٙمؿ ُمـ ؿمؽ ذم اًمٓمٝم٤مرة أو احلدث: -ح

 254 .................................................... اًمٗمّمؾ اًمراسمع اعمًح قمغم اخلٗملم وُم٤م ذم طمٙمٛمٝمام

 254 ......................................................................................... ُمٕمٜمك اخلٗملم: -أ

 254 ............................................................... ذوط اعمًح قمغم اخلٗملم وُم٤م ؿم٤مهبٝمام: -ب

 254 ......................................................................................... صٗم٦م اعمًح: -ج

 254 ........................................................................................... ُمدة اعمًح: -د

 255 ..................................................................................... ُمٌٓمالت اعمًح: -هـ

 255 ....................................................... اًمٗمرق سملم اعمًح قمغم اخلػ واعمًح قمغم اجلٌػمة: -و
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 256 ........................................................... ـــــــــؾاًمٗمّمؾ اخل٤مُمس اًمٖمًـــــــــــــــــــ

 256 ............................................................................................... شمٕمريٗمف: -أ

 256 ................................................................................... ُمقضم٤ٌمت اًمٖمًؾ: -ب

 256 ........................................................................................ صٗم٦م اًمٖمًؾ: -ج

 256 ................................................................................... آهم٤ًمل اعمًتح٦ٌم: -د

 257 ........................................................................... اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس اًمتٞمٛمؿ

 257 ....................................................................................... ًمتٞمٛمؿ:شمٕمريػ ا -أ

 257 .................................................................................... ُمتك ي٤ٌمح اًمتٞمٛمؿ: -ب

 257 .............................................................................................. صٗمتف: -ج

 258 ............................................................................................. ذوـمف: -د

 258 ............................................................................................ ُمٌٓمالشمف: -هـ

 259 ...................................................... اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمع خم٤مًمٗم٤مت ذم اًمقوقء واًمٓمٝم٤مرة

 261 ................................................................... اًمث٤مًم٨م اًمّمـــــــــــــــــالة اًم٤ٌمب

 261 .................................................... اًمٗمّمؾ إول اًمّمالة ُمٕمٜم٤مه٤م وومْمٚمٝم٤م وطمٙمٛمٝم٤م

 261 .......................................................................................شمٕمريػ اًمّمالة: -أ

 261 ...................................................................................... ومْمؾ اًمّمالة: -ب

 262 ............................................................................ ُمٜمزًم٦م اًمّمالة ذم اإلؾمالم: -ج

 262 ........................................................................................ طمٙمؿ اًمّمالة: -د

 262 ........................................................................... ُم٤م يؽمشم٥م قمغم شمرك اًمّمالة: -هـ

 263 ....................................................................... طمٙمؿ شم٠مظمػم اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م: -و

 263 ......................................................................... ًمٗمرد واجلامقم٦م:أصمره٤م ذم طمٞم٤مة ا -ز

 264 .................................................... اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ذوط اًمّمالة وآداب اعمٌم إًمٞمٝم٤م

 264 .................................................................................... أوًٓ: ذوط اًمّمالة:

 264 .............................................................................. اًمنمط إول: اًمٓمٝم٤مرة:

 264 ......................................................................... اًمنمط اًمث٤مين: دظمقل اًمقىم٧م:
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 265 .......................................................................... اًمنمط اًمث٤مًم٨م: ؾمؽم اًمٕمقرة:

 265 ........................................................................ اًمنمط اًمراسمع: اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م:

 265 ................................................................................ اًمنمط اخل٤مُمس: اًمٜمٞم٦م:

 266 .............................................................................  اًمّمالة:صم٤مٟمٞم٤ًم: آداب اعمٌم إمم

 267 ............................................... اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م صٗم٦م اًمّمالة وخم٤مًمٗم٤مهت٤م واًمذيمر سمٕمده٤م

 267 ...................................................................................... أوًٓ: صٗم٦م اًمّمالة:

 268 .......................................... صم٤مٟمٞم٤ًم: أريم٤من اًمّمالة وواضم٤ٌمهت٤م وُمًٜمقٟم٤مهت٤م وُمٌٓمالهت٤م وُمٙمروه٤مهت٤م

 268 .................................................................................. أوًٓ: أريم٤من اًمّمالة:

 268 ............................................................................... ٤ٌمت اًمّمالة:صم٤مٟمٞم٤ًم: واضم

 269 ............................................................. اًمٗمرق سملم إريم٤من واًمقاضم٤ٌمت ذم اًمّمالة:

 269 .............................................................................. صم٤مًمث٤ًم: ُمًٜمقٟم٤مت اًمّمالة:

 269 .............................................................................. راسمٕم٤ًم: ُمٌٓمالت اًمّمالة:

 271 ..................................................................... ظم٤مُم٤ًًم: سمٕمض ُم٤م يٙمره ذم اًمّمالة:

 271 ..................................................................................... صم٤مًمث٤ًم: ؾمجقد اًمًٝمق:

 271 ................................................................................ راسمٕم٤ًم: خم٤مًمٗم٤مت ذم اًمّمالة

 272 ............................................................................... ظم٤مُم٤ًًم: اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة:

 274 ........................................ ــقع واجلٛمــ٤مقمــ٦م وأهــؾ إقمـــذاراًمٗمّمؾ اًمراسمع صـالة اًمتٓم

 274 ..................................................................................... أوًٓ: صالة اًمتٓمقع:

 275 ...................................................................................... صم٤مٟمٞم٤ًم: صالة اجلامقم٦م:

 275 .......................................................................................... طمٙمٛمتٝم٤م: -أ

 275 ........................................................................................ طمٙمٛمٝم٤م: -ب

 276 ...................................................................... ُم٤م شمدرك سمف اجلامقم٦م واًمريمٕم٦م: -ج

 276 ......................................................................... ُمقىمػ اإلُم٤مم واعم٠مُمقُملم: -د

 276 ................................................................................ صم٤مًمث٤ًم: صالة أهؾ إقمذار:

 276 ...................................................................................صــالة اعمريـض: -أ
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 276 ................................................................................... صالة اعم٤ًمومر: -ب

 277 .................................................................................... صالة اجلٛمع: -ج

 277 .................................................................................... صالة اخلقف: -د

 278 .................................... اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس صالة اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ وآؾمتً٘م٤مء واًمٙمًقف

 278 ...................................................................................... أوًٓ: صالة اجلٛمٕم٦م:

 278 .......................................................................................... تٝم٤م:طمٙمٛم -أ

 278 ........................................................................................ طمٙمٛمٝم٤م: -ب

 278 .................................................................................. ذوط صحتٝم٤م: -ج

 278 ........................................................................................... ومْمٚمٝم٤م: -د

 278 ........................................................................................... صٗمتٝم٤م -هـ

 279 ....................................................................................... ُمًتح٤ٌمهت٤م: -و

 279 .......................................................... طمٙمؿ اًمٙمالم يقم اجلٛمٕم٦م واإلُم٤مم خيٓم٥م: -ز

 279 ..................................................................................... ؾمٜم٦م اجلٛمٕم٦م: -ح

 279 .................................................... إقمذار اعمٌٞمح٦م ًمٚمتخٚمػ قمـ اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م: -ط

 281 ..................................................................................... صم٤مٟمٞم٤ًم: صالة اًمٕمٞمديـ:

 281 .................................................................................. صم٤مًمث٤ًم: صالة آؾمتً٘م٤مء:

 281 ...................................................................................راسمٕم٤ًم: صالة اًمٙمًقف:

 282 .............................................................اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس اجلٜمــــــــــــــ٤مئــــــــــز

 282 .............................................................................. ُم٤م ينمع قمٜمد آطمتْم٤مر: -أ

 282 ............................................................................................. دمٝمٞمزه: -ب

 282 ........................................................................... صٗم٦م همًؾ اعمٞم٧م وشمٙمٗمٞمٜمف: -ج

 283 ........................................................................... طمٙمؿ همًؾ اعمٞم٧م وشمٙمٗمٞمٜمف: -د

 283 .................................................................... غم اعمٞم٧م وصٗمتٝم٤م:طمٙمؿ اًمّمالة قم -هـ

 283 ..................................................................................... محؾ اعمٞم٧م ودومٜمف: -و

 284 ............................................................................ اًمتٕمزي٦م وأصمره٤م آضمتامقمل: -ز
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 284 ........................................................................................ زي٤مرة اًم٘مٌقر: -ح

 286 ...................................................................... اًم٤ٌمب اًمراسمع اًمزيمـــــــــــــــ٤مة

 287 ............................................................. اًمٗمّمؾ إول اًمزيمـــــــــــــــــــــــــــــ٤مة

 287 .......................................................................................... ُمٕمٜمك اًمزيم٤مة: -أ

 287 ............................................................................................ طمٙمٛمٝم٤م: -ب

 287 ................................................................................. ُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اإلؾمالم: -ج

 287 .............................................................................. طمٙمٛم٦م ُمنموقمٞم٦م اًمزيم٤مة: -د

 288 ..................................................................................... ذوط وضمقهب٤م: -هـ

 288 .................................................................. ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة أرسمٕم٦م:إُمقال اًمتل جي٥م  -و

 288 ................................................................... إُمقال اًمتل ٓ يِمؽمط ومٞمٝم٤م احلقل: -ز

 288 .................................................................. أوًٓ: زيم٤مة اًم٤ًمئٛم٦م ُمـ هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم:

 289 ..................................................................... )أ( اإلسمؾ وأٟمّمٌتٝم٤م وُم٤م جي٥م ومٞمٝم٤م:

 289 ................................................................... )ب( اًمٌ٘مر وأٟمّمٌتٝم٤م وُم٤م جي٥م ومٞمٝم٤م:

 291 ................................................................... ٟمّمٌتٝم٤م وُم٤م جي٥م ومٞمٝم٤م:)ج( اًمٖمٜمؿ وأ

 291 ........................................................................ صم٤مٟمٞم٤ًم: زيم٤مة اخل٤مرج ُمـ إرض:

 291 .................................................................................... صم٤مًمث٤ًم: زيم٤مة إصمامن:

 292 ................................................................................ راسمٕم٤ًم: زيم٤مة اًمٕمروض:

 292 .......................................................................................... :زيم٤مة اًمديـ -و

 292 ........................................................................................ :إظمراج اًمزيم٤مة -ز

 293 .................................................................. اًمٗمّمؾ اًمث٤مين صـدىمــ٦م اًمتٓمـــــقع

 293 .............................................................................................. طمٙمٛمٝم٤م: -أ

 293 ......................................................................... ومْمؾ اًمّمدىم٦م قمغم إىم٤مرب: -ب

 294 ............................................................. اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م زيمـــــــ٤مة اًمٗمـٓمــــــــــــر

 294 .................................................................................... طمٙمٛم٦م ُمنموقمٞمتٝم٤م -أ

 294 ............................................................................. ٚمٞمف:طمٙمٛمٝم٤م وُمـ دم٥م قم -ب
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 294 ....................................................................................... وىم٧م وضمقهب٤م: -ج

 294 ............................................................................................. ُم٘مداره٤م: -د

 295 ............................................................. ــــــؾ اًمزيمـــــــــ٤مةاًمٗمّمؾ اًمراسمع أهـــــ

 295 ................................................................ طمٙمؿ سف اًمزيم٤مة ًمٖمػم إصٜم٤مف اًمثامٟمٞم٦م:

 296 ....................................................................... قمـــــــــاًمّماخل٤مُمس اًم٤ٌمب 

 298 ...................................................................................... قمـــــــاًمّم

 298 ....................................................................................... :شمٕمريػ اًمّمقم -أ

 298 ............................................................................... رُمْم٤من: ومريْم٦م صقم -ب

 298 .......................................................................... :ُمٜمزًمتف ُمـ اًمديـ اإلؾمالُمل -ج

 298 ........................................................................................ :ومْمؾ اًمّمقم -د

 299 ..................................................................................... :ذوط اًمّمقم -هـ 

 299 ................................................................................ :ٟمٞم٦م اًمّمقم ذم اًمٗمرض -و

 311 .................................................................................. :ٟمٞم٦م اًمّمقم ذم اًمٜمٗمؾ -ز

 311 ................................................................................. :صمٌقت ؿمٝمر رُمْم٤من -ح

 311 .................................................................................... :صٞم٤مم يقم اًمِمؽ -ط

 311 ......................................................................... :روي٦م اهلالل ذم سمٚمد دون آظمر -ي

 311 .......................................................................... : أصمٜم٤مء اًمٜمٝم٤مرصمٌقت اًمِمٝمر ذم -ك

 311 ........................................................................ :ُمـ ي٤ٌمح ًمف اًمٗمٓمر ذم رُمْم٤من -ل 

 311 .................................................................................... :ُمٗمًدات اًمّمقم -م 

 312 ...................................................................................... :ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م -ن 

 312 ............................................................................... :ىمْم٤مء صقم رُمْم٤من -س 

 313 ................................................................................. :ُمًتح٤ٌمت اًمّمٞم٤مم -ش 

 313 .................................................................................. :ُم٤م يٙمره ًمٚمّم٤مئؿ -ص 

 313 ...................................................................................... :صقم اًمتٓمقع -ط 

 314 ........................................................................... :ُم٤م حيرم صقُمف وُم٤م يٙمره -ص
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 314 .................................................................................. :خم٤مًمٗم٤مت رُمْم٤من -ت 

 316 ................................................................... ٩مـــــــــــــــــاحلاًم٤ًمدس اًم٤ٌمب 

 317 ................................................... ٤مُمٝماماحل٩م واًمٕمٛمرة ُمٕمٜم٤ممه٤م وأطمٙم اًمٗمّمؾ إول

 317 ........................................................................... :احلٙمٛم٦م ُمـ ُمنموقمٞم٦م احل٩م -أ

 317 .............................................................................. :شمٕمريػ احل٩م واًمٕمٛمرة -ب 

 317 ............................................................................................ شمٕمريػ احل٩م:

 317 .......................................................................................... شمٕمريػ اًمٕمٛمرة:

 317 ................................................................................. :طمٙمؿ احل٩م واًمٕمٛمرة -ج

 318 ................................................................................. ومْمؾ احل٩م واًمٕمٛمرة: -د 

 318 .............................................................................. :ذوط احل٩م واًمٕمٛمرة -هـ 

 318 ....................................................................................... :اًمٜمٞم٤مسم٦م ذم احل٩م -و

 318 .................................................................. :ُمـ طم٩م قمـ همػمه ومل حي٩م قمـ ٟمٗمًف -ز

 319 ............................................................................................ :اعمقاىمٞم٧م -ح

 319 ....................................................................................... )أ( اعمٞم٘م٤مت اعمٙم٤مين:

 319 .................................................................................................. ُم٤ًمئؾ:

 319 .................................................................................... )ب( اعمٞم٘م٤مت اًمزُم٤مين:

 311 ............................................................................................ :اإلطمرام -ط

 311 ................................................................................. :ُمًتح٤ٌمت اإلطمرام -ي

 311 ............................................................... :أٟمقاع اًمٜمًؽ وأومْمٚمٝم٤م وصٗم٦م يمؾ ُمٜمٝم٤م -ك

 311 ....................................................................................... :صٗم٦م يمؾ ٟمقع -ل 

 313 ................................................................. اًمٗمّمؾ اًمث٤مين صٗم٦م احل٩م واًمٕمٛمرة

 313 ........................................................................................ :ـمقاف اًمٕمٛمرة -أ

 313 .............................................................. :ومٞمفاًمًٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة وُم٤م يًـ  -ب

 314 .................................................................................. :اًمتحٚمؾ ُمـ اًمٕمٛمرة -ج

 314 .......................................................................................... :يقم اًمؽموي٦م -أ
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 314 ..................................................................................... :سمٕمروم٦ماًمقىمقف  -ب

 314 ...................................................................................... :اعمٌٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م -ج

 315 ............................................................................ :ذيمر اهلل قمٜمد اعمِمٕمر احلرام -د

 315 ............................................................... :اًمدومع ُمـ ُمزدًمٗم٦م إمم ُمٜمك وُم٤م يًـ ومٞمف -ـه

 315 ................................................................... :رُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم وىمتف وُم٤م يًـ ومٞمف -و

 315 ........................................................................................... اًمتحٚمؾ إول:

 315 ........................................................................................... اًمتحٚمؾ اًمث٤مين:

 316 .......................................................................................... :ؾمٕمل احل٩م -ز

 316 ....................................................................... :اًمتنميؼأي٤مم اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك ًمٞم٤مزم  -ح

 316 ..................................................... :وىمتف وُم٤م ينمع ومٞمف ..رُمل اجلامر ذم أي٤مم اًمتنميؼ -ط

 316 ........................................................................ :اًمتٕمجؾ ذم احل٩م واًمت٠مظمر ومٞمف -ي

 316 .......................................................................................... :أريم٤من احل٩م -أ

 317 ............................................................................................ :واضم٤ٌمشمف -ب

 317 ....................................................................................... :أريم٤من اًمٕمٛمرة -ج

 317 ............................................................................................. :واضم٤ٌمهت٤م -د

 317 ..................................................... :ُمـ شمرك ريمٜم٤ًم أو واضم٤ًٌم أو ؾمٜم٦م ُمـ احل٩م واًمٕمٛمرة -هـ 

 319 ......................................................... ُمـ خم٤مًمٗم٤مت احل٩م واًمٕمٛمرة اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م

 321 ............................................................... ٤مدــــــــــــــــــــــــــاجلٝماًم٤ًمسمع اًم٤ٌمب 

 321 ................................................................... ٤مدـــ٤مم اجلٝمــأطمٙم اًمٗمّمؾ إول

 321 ....................................................................................... :شمٕمريػ اجلٝم٤مد -أ

 321 ............................................................................................. :ُمٙم٤مٟمتف -ب

 321 .......................................................................................... :ُمنموقمٞمتف -ج

 321 .............................................................................................. :أهداومف -د 

 322 ........................................................................................ :أٟمقاع اجلٝم٤مد -هـ

 323 .........................................................................................:طمٙمؿ اجلٝم٤مد -و
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 323 ....................................................................... :طم٤مٓت ومروٞم٦م اًمٕملم ذم اجلٝم٤مد -ز

 325 ............................................................ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين صقر ُمـ اًمؽمسمٞم٦م اجلٝم٤مدي٦م

 325 ......................................................................... :ؿمج٤مقم٦م ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م -1

 326 .............................................................................. :ؿمج٤مقم٦م أٟمس سمـ اًمٜمي -2

 326 .............................................................................. :ؿمج٤مقم٦م قمٛمػم سمـ احلامم -3

 327 ......................................................................... :ؿمج٤مقم٦م ُمًٚمؿ ُمـ إقمراب -4

 327 ........................................................................... :ؿمج٤مقم٦م قمٛمرو سمـ اجلٛمقح -5

 327 ...................................................................................... :ضمٚمٞمٌٞم٥م اًمٌٓمؾ -6
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 331 ....................................................................................... ُمٕمٜمك إـمٕمٛم٦م: -أ
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 362 ............................................................................ صم٤مًمث٤ًم: أصمر اًمرؿمقة قمغم اعمجتٛمع:

 362 ............................................................... راسمٕم٤ًم: أصمر اًمرؿمقة قمغم آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل:
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