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مقدمة الشيخ أبي عامر عبدهللا الحكمي 
احلؿدهلل رب ايمعاظمكم وايمصالة وايمسالم فمعم أذف األكبقاء واظمرؽمؾكم
أما زمعد:
همؼد اؿمؾعت فمعم ايمبحث ايمذي مجعته أم فمامر اظمروفمقة دم ذح اظمـظومة احلائقة الزمن
أيب داود

وؽمؿته:

(سمقسغم احلؿقد ايمودود ذح ضمائقة ازمن أيب داود).
همرأيته ذضما ؿمقبا مػقدا زمذيمت همقه صمفدا ؿمقبا من سموضقح األزمقات وكؼل ىمالم ايمعؾامء
واألئؿة فمعم مسائل اإلفمتؼاد،مع ضمسن سمرسمقب
هملؽملل اهلل أن جيزهيا طمغما،وأن يـػع زمه اإلؽمالم واظمسؾؿكم.
ىمتبه:أزموفمامر فمبداهلل زمن أمحد احلؽؿي
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ﱹ

[مقدمة املؤلفة]

ﱸ

إن احلٛمد َّلله ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف ،وٟمًتٖمٗمره ،وٟمٕمقذ سم٤مَّلله ُمـ ذور
أٟمٗمًٜم٤م ،وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤مُ ،مـ هيده اَّلله ومال ُمْمؾ ًمف ،وُمـ يْمٚمؾ
ومال ه٤مدي ًمف ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اَّلله وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد
أن حمٛمدً ا قمٌده ورؾمقًمف.ﱹ َي٤م َأ ه َهي٤م ا هًم ِذي َـ آ َُمٜمُقا ا هشم ُ٘مقا اَّللهَ َطم هؼ ُشم َ٘م٤مشمِ ِف َو َٓ

ََتُق ُشم هـ إِ هٓ َو َأ ْٟمت ُْؿ ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قنﱸ [آل قمٛمران]201 :
أُم٤م سمٕمد:

وم٢من أصدق احلدي٨م يمت٤مب اَّلله ،وظمػم اهلدي هدي حمٛمد –

،-

وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م ،ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ،ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م ،ويمؾ
والًم٦م ذم اًمٜم٤مر.
 عم٤م يم٤من قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة واًمتقطمٞمد ُمـ أهؿ اًمٕمٚمقم ،وُمٜمزًمتف ذم اًمديـ
قم٤مًمٞم٦م وأمهٞمتف قمٔمٞمٛم٦م ،وعم٤م يم٤مٟم٧م طم٤مضم٦م اًمٕمٌ٤مد إمم ُمٕمروم٦م هذا اًمٜمقع
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ُمـ اًمٕمٚمقم ُم٤مؾم٦م سمؾ إن طم٤مضمتٝمؿ إًمٞمف أقمٔمؿ ُمـ طم٤مضمتٝمؿ إمم اعم٤مء
واًمٖمذاء ،
واوح٤م وهٙمذا اًمٜمٌل
وم٘مد سمٞمٜمف اَّلله ذم يمت٤مسمف سمٞم٤مٟمً٤م ؿم٤موم ًٞم٤م
ً

ذم ؾمٜمتف،

وهذا ُمـ رمحتف شمٕم٤ممم أن ُم٤م يم٤مٟم٧م طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس إًمٞمف أؿمد يم٤من سمٞم٤مٟمف
واوح ً٤م وشمٌٚمٞمٖمف ؿم٤مومٞم ً٤م.
ومٚمذًمؽ قم٘مدت اهلٛم٦م ًمنمح هذه أسمٞم٤مت ذم اًمٕم٘مٞمدة ًمتٙمقن
ُمٚمخّم ً٤م يًػم ًا،وُمرضمٕم ً٤م ُمًٌ ًٓم٤م راضمٞم ً٦م ُمـ اَّلل أن يٜمٗمع سمف ـمالب
اًمٕمٚمؿ اًمٌ٤مدئلم ذم هذا اًمٗمـ .
وؾمٛمٞمتف :سمقسغم احلؿقد ايمودود ذح ضمائقة أيب داود
ؿم٤ميمرة َّلل قمزوضمؾ أن ين زم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وهٞم٠م زم أؾمٌ٤مسمف ومٚمٚمف
احلٛمد واعمٜم٦م.
وٓ أٟمًك أن أشمقضمف سم٤مًمِمٙمر ًمِمٞمخل وزوضمل اًمٗم٤موؾ :أيب قم٤مُمر
قمٌداَّلل احلٙمٛمل طمٗمٔمف اَّلل عم٤م ىم٤مم سمف ُمـ ضمٝمد ذم اًمٕمٜم٤مي٦م سمً٤مئر يمتٌل
وظم٤مص٦م هذا اًمٙمت٤مب وأقم٤مٟمٜمل سمٛمراطمٕمتف ومجزاه اَّلل قمٜمل ظمػم اجلزاء.
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وىمد سمذًم٧م ومٞمف ىمّم٤مرضمٝمدي وطمرص٧م قمغم ذيمر أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم
يمؾ أصؾ ُمـ أصقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م سمؾ زدت ومٞمف سمٕمض
إصقل اًمتل ذيمرت ذم يمت٥م اًمٕم٘مٞمدة و م يذيمره٤م اًمٜم٤مفمؿ

ذم

ٟمٔمٛمف ًمٞمٙمقن ُمٚمخّم ً٤م يًػم ًا ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اعمٌتدئ وُمرضمٕم ً٤م ًمف ذم
اًمٕم٘مٞمدة .
 ؾمآئٚم٦م ُمـ اَّلل أن جيٕمؾ ًمف اًم٘مٌقل ويٜمٗمع سمف يمام ٟمٗمع سم٠مصٚمف،وأن
يت٘مٌٚمف ُمٜمل  ،ويٌ٤مرك زم ومٞمف ،وأن يٜمٗمٕمٜمل سمف وىم٤مرئف وُمتٕمٚمٛمف ذم
اًمداريـ،أٟمف وزم ذًمؽ واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف وهق طمًٌل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ .
ىمتبته ايمػؼغمة إلم فمػو رهبا أم فمامر اظمروفمقة
نمػر اهلل هلا ويموايمدهيا ويمسائر اظمسؾؿكم
شمؿ اإلٟمتٝم٤مء ُمٜمف ذم شم٤مريخ :
/15مج٤مد أظمر2441/هجري٦م
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ﱸ

ﱹ
[سمرمجة موصمزة يمؾـاـمم

]

"هق اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ ؿمٞمخ سمٖمداد ،اسمـ اإلُم٤مم أيب داود

".

 اؾمٛمف ويمٜمٞمتف :هققمٌد اَّلل سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م ،أسمق سمٙمر اًمًجًت٤مين.
 وٓدشمف :وًمد اإلُم٤مم أسمق سمٙمر سمـ أيب داود سمًجًت٤من ذم ؾمٜم٦م صمالصملم وُم٤مئتلم
( 130هـ)
ٟ مِم٠مشمف وـمٚمٌف ًمٚمٕمٚمؿ :ؾم٤مومر سمف أسمقه وهق صٖمػم ُمـ ؾمجًت٤من يٓمقف سمف ذىم ً٤م وهمرسم ً٤م
سمخراؾم٤من وأصٌٝم٤من وسمٖمداد واًمٙمقوم٦م وُمٙم٦م واعمديٜم٦م واًمِم٤مم وُمٍم وهمػمه٤م يًٛمع
ويٙمت٥م ،واؾمتقـمـ سمٌٖمداد ،ويم٤من أول ؿمٞمخ ؾمٛمع ُمٜمف حمٛمد سمـ أؾمٚمؿ اًمٓمقد ،وه
أسمقه سمذًمؽ :جلالًم٦م حمٛمد سمـ أؾمٚمؿ.
ويم٤من ذا مه٦م قم٤مًمٞم٦م ُمٜمذ صٖمره ذم اًمتحّمٞمؾ واًمٓمٚم٥م ،وُمـ دٓئؾ هذه اهلٛم٦م
ىمقًمف

":دظمٚم٧م اًمٙمقوم٦م وُمٕمل درهؿ واطمد ،وم٠مظمذت سمف صمالصملم ُمد سم٤مىمال ،ومٙمٜم٧م

آيمؾ ُمٜمف ،وأيمت٥م قمـ أيب ؾمٕمٞمد إؿم٩م ،ومام ومرغ اًمٌ٤مىمال طمتك يمتٌ٧م قمٜمف صمالصملم أًمػ
طمدي٨م ُم٤م سملم ُم٘مٓمقع وُمرؾمؾ"
ويم٤من طم٤مومٔم ً٤م ُمت٘مٜم ً٤م ،ىم٤مل

" :طمدصم٧م ُمـ طمٗمٔمل سم٠مصٌٝم٤من سمًت٦م وصمالصملم أًمػ

طمدي٨م ،أًمزُمقين اًمقهؿ ومٞمٝم٤م ذم ؾمٌٕم٦م أطم٤مدي٨م ومٚمام اٟمٍموم٧م وضمدت ذم يمت٤ميب مخً٦م
ُمٜمٝم٤م قمغم ُم٤م يمٜم٧م أطمدصمٝمؿ سمف".
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 وومال اخلطقب ايمبغدادي " :يم٤من وم٘مٞمٝم ً٤م قم٤معم ً٤م طم٤مومٔم ً٤م".
وومال ازمن طمؾؽان" :يم٤من أسمق سمٙمر اسمـ أيب داود ُمـ أيم٤مسمر احلٗم٤مظ سمٌٖمداد ،قم٤معم ً٤م
ُمتٗم٘مٝم ً٤م قمٚمٞمف إُم٤مُم ً٤م".
وومال ايمذهبي" :ويم٤من ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ سمحٞم٨م إن سمٕمْمٝمؿ ُمـ ومْمٚمف قمغم أسمٞمف".
وومال أيض ًا" :يم٤من أسمق سمٙمر ُمـ احلٗم٤مظ اعمؼمزيـ ُم٤م هق سمدون أسمٞمف ،صٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ
واٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م احلٜم٤مسمٚم٦م سمٌٖمداد".
وومال أيض ًا" :واًمرضمؾ ُمـ يمٌ٤مر قمٚمامء اعمًٚمٛملم وُمـ أوصمؼ احلٗم٤مظ".
 فمؼقدسمه :يم٤من رمحف اَّلل قمغم قم٘مٞمدة اًمًٚمػ أصح٤مب احلدي٨م ،وًمٞمس أدل قمغم ذًمؽ
ُمـ ُمٜمٔمقُمتف احل٤مئٞم٦م هذه ،وم٢مٟمف ىمرر ومٞمٝم٤م ـ وقمغم وضم٤مزهت٤م ـ جمٛمؾ آقمت٘م٤مد قمغم ـمري٘م٦م
أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.
 وىمد صمٌ٧م قمٜمف أٟمف ىم٤مل قم٘م٥م هذه اعمٜمٔمقُم٦م " :هذا ىمقزم ،وىمقل أيب ،وىمقل ؿمٞمقظمٜم٤م،
وىمقل اًمٕمٚمامء ممـ  م ٟمرهؿ يمام سمٚمٖمٜم٤م قمٜمٝمؿ ،ومٛمـ ىم٤مل قمكم همػم ذًمؽ وم٘مد يمذب".
ُ م١مًمٗم٤مشمف :وصٗمف اًمذهٌل سم٠مٟمف ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ ،ومٛمـ مجٚم٦م شمٚمؽ اًمتّم٤مٟمٞمػ:
اًمًٜمـ ،واًمٌٕم٨م ،واعمّم٤مطمػ ،وذيٕم٦م اعم٘م٤مرئ ،واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ.
 ووم٤مشمف :شمقذم رمحف اَّلل سمٌٖمداد ذم ؿمٝمر ذي احلج٦م ؾمٜم٦م ؾم٧م قمنمة وصمالصمامئ٦م
(326هـ) قمـ ؾمٌٕم٦م وصمامٟملم قم٤مُم ً٤م ،وىمٞمؾ صغم قمٚمٞمف زه٤مء صمالصمامئ٦م أًمػ إٟمً٤من وأيمرر،
(يراضمع شمرمجتف ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (. )112/23
(شم٤مريخ سمٖمداد (. )467-466/9
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مـــتن الحائيــــة



 2ـ َتًـؽ سمحٌؾ اَّلل واشمٌـع اهلدى

وٓ شمـــؽ سمدقم ًٞم٤م ًمٕمٚمؽ شمٗمٚمـــح

1ـ ودن سمٙمتـ٤مب اَّلل واًمًـٜمـ اًمتل

وشمرسمح
أشم٧م قمـ رؾمقل اَّلل شمٜمجق
ُ

3ـ وىمؾ همػم خمٚمـقق يمـالم ُمٚمٞمٙمٜم٤م

سمذًمؽ دان إشم٘مٞم٤مء وأومّمحــقا

4ـ وٓ شمؽ ذم اًم٘مرآن سم٤مًمقىمػ ىم٤مئ ً
ال

يمام ىم٤مل أشمٌـ٤مع جلٝم ٍؿ وأؾمجحقا

ظمٚمؼ ىمرأشمــف
5ـ وٓ شم٘مؾ اًم٘مرآن ٌ

ومـ٢من يمالم اَّلل سم٤مًمٚمٗمظ يقوــ ُح

6ـ وىمؾ يتجغم اَّلل ًمٚمخٚمؼ ضمٝمر ًة
ٍ
ٍ
سمقاًمد
سمٛمقًمقد وًمٞمس
7ـ وًمٞمس

أووح
يمام اًمٌدر ٓ خيٗمك ورسمؽ
ُ

8ـ وىمد يٜمٙمر اجلٝمٛمل هذا وقمٜمدٟم٤م
9ـ رواه ضمرير قمـ ُم٘م٤مل ٍ
حمٛمد
ٌ
20ـ وىمد يٜمٙمر اجلٝمٛمل أيْم ً٤م يٛمٞمٜمف
22ـ وىمؾ يٜمزل اجلٌ٤مر ذم يمؾ ٍ
ًمٞمٚم٦م

وًمٞمس ًمف ؿمـــٌ ٌف شمٕم٤ممم اعمًٌـــح ُ
ُمٍمح
سمٛمّمداق ُم٤م ىمٚمٜم٤م طمدي٨م
ُ
وم٘مؾ ُمرؾ ُم٤م ىمد ىم٤مل ذم ذاك شمٜمجـ ُح
ويمــٚمت٤م يديف سم٤مًمٗمقاوؾ شمٜمٗمـــح ُ
دح
سمال يمٞمػ ضمؾ اًمقاطمد اعمتٛمـ ُ

21ـ إمم ـمٌؼ اًمدٟمٞم٤م يٛمـ سمٗمْمٚمف

ومتٗمـرج أسمقاب اًمًــامء وشمٗمتــ ُح

ُمًتٖمٗمر يٚم٘مك هم٤مومر ًا
23ـ ي٘مقل أٓ
ٌ

وُمًتٛمٜمح ظمػم ًا ورزىم ً٤م ومٞمٛمٜمــ ُح

24ـ روى ذاك ىمق ٌم ٓ يرد طمديرٝمؿ
25ـ وىمؾ :إن ظمػم اًمٜم٤مس سمٕمد ٍ
حمٛمد

أٓ ظم٤مب ىمقم يمذسمقهؿ وىمٌحـقا
وزيراه ىمدُم ً٤م صمؿ قمرامن إرضمـــ ُح

26ـ وراسمٕمٝمؿ ظمػم اًمؼمي٦م سمٕمدهؿ

قمكم طمٚمٞمػ اخلػم سم٤مخلػم ُمٜمجـــ ُح
ٌ

27ـ وإهنؿ ًمٚمرهط ٓ ري٥م ومٞمٝمؿ

رح
قمغم ٟمج٥م اًمٗمردوس سم٤مًمٜمقر شمًـ ُ
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28ـ ؾمٕمٞمدٌ وؾمٕمدُ واسمـ قمــقف

وـمٚمح٦موقم٤مُمر ٍ
اعمٛمدح
ومٝمر واًمزسمػم
ُ

29ـ وىمؾ ظمػم ىمقل ذم اًمّمح٤مسم٦م

ودمرح
يمٚمٝمؿ وٓ شمؽ ـمٕم٤مٟم ً٤م شمٕمٞم٥م
ُ

10ـ وم٘مد ٟمٓمؼ اًمقطمل اعمٌلم سمٗمْمٚمٝمؿ

آي ًمٚمّمح٤مسم٦م َتــــدح ُ
وذم اًمٗمتح ٌ

12ـ وسم٤مًم٘مدر اعم٘مدور أي٘مـ وم٢مٟمف

دقم٤مُم٦م قم٘مد اًمديـ ،واًمديـ أومٞمــ ُح

11ـ وٓ شمٜمٙمرن ضمٝم ً
ال ٟمٙمػم ًا وُمٜمٙمر ًا

شمٜمّمح
وٓ احلقض واعمٞمزان إٟمؽ
ُ

13ـ وىمؾ خيرج اَّلل اًمٕمٔمٞمؿ سمٗمْمٚمف

شمٓمرح
ُمـ اًمٜم٤مر أضمً٤مد ًا ُمـ اًمٗمحؿ
ُ

14ـ قمغم اًمٜمٝمر ذم اًمٗمردوس حتٞم٤مسمامئف

يٓمٗمح
يمح٥م محٞمؾ اًمًٞمؾ إذا ضم٤مء
ُ

ؿم٤مومع
15ـ وإن رؾمقل اَّلل ًمٚمخٚمؼ
ٌ

ُمقوح
طمؼ
وىمؾ ذم قمذاب اًم٘مؼم ٌ
ُ

16ـ وٓشمٙمٗمرن أهؾ اًمّمالة وإن

يّمٗمح
قمّمقاومٙمٚمٝمؿ يٕميص وذواًمٕمرش
ُ

17ـ وٓ شمٕمت٘مد رأي اخلقارج إٟمف

ٌ
ُم٘م٤مل عمـ هيقاه يردي ويٗمْمــــ ُح

18ـ وٓ شمٙمـ ُمرضم ًٞم٤م ًمٕمقسم ً٤م سمديٜمف

زح
أٓ إٟمام اعمرضمل سم٤مًمــديـ يٛمـــ ُ

19ـ وىمؾ :إٟمام اإليامن :ىمقل وٟمٞم ٌ٦م

ٌ
رح
وومٕمؾ قمغم ىمقل اًمٜمٌل ُمّمـــ ُ

30ـ ويٜم٘مص ـمقر ًا سم٤معمٕم٤ميص وشم٤مر ًة

يرضمح
سمٓم٤مقمتف يٜمٛمل وذم اًمقزن
ُ

32ـ ودع قمٜمؽ آراء اًمرضم٤مل وىمقهلؿ

وأذح
وم٘مقل رؾمقل اَّلل أزيمك
ُ

31ـ وٓ شمؽ ُمـ ىمق ٍم شمٚمٝمقا سمديٜمٝمؿ

دح
ومتٓمٕمـ ذم أهؾ احلدي٨م وشم٘م ُ

وم٠مٟم٧م قمغم ٍ
ظمػم شمٌٞم٧م وشمّمٌــــ ُح
33ـ إذاُم٤ماقمت٘مدت اًمدهري٤مص٤مح هذه
 ىم٤مل اًمذهٌل ذم يمت٤مسمف اًمٕمٚمق (َ :)109ه ِذه اًم٘مّمٞمدة ُمتقاشمرة َقمـ ٟم٤مفمٛمٝم٤م
َر َو َاه٤م ْأ ُضم ِر ّي وصٜمػ َهلَ٤م ذطم٤م َو َأ ُسمق قمٌد اَّلل ا ْسمـ سمٓم٦م ِذم ْ ِ
اإل َسم٤مٟمَ٦م.اهـ
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 األصل األول
ايمت ََّؿ ُّس ُ
ك زمايمؽتاب وايمسـة وايمتحذير من ايمبدفمة وأهؾفا
( متسك زمحبل اهلل واسمبع اهلدى

وال سمك زمدفم ًقا يمعؾك سمػؾــــــح)

( ودن زمؽتاب اهلل وايمسـن ايمتي

وسمرزمح )
أسمت فمن رؽمول اهلل سمـجو
ُ

ايػسح:

سمدأ اًمٜم٤مفمؿ ُمٜمٔمقُمتف ذم آقمت٘م٤مد هبذيـ اًمٌٞمتلم اًمٕمٔمٞمٛملم ،وهذان اًمٌٞمت٤من
ومٞمٝمام اًمدقمقة إمم آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًمتحذير ُمـ اًمٌدقم٦مً ،مٞمٙمقن
سمٜم٤مء اعمٕمت٘مد وىمٞم٤مُمف قمغم أؾمس ؾمٚمٞمٛم٦م وأصقل صحٞمح٦م ىمقيٛم٦م ،وقمٜمدُم٤م حيدد
اًمٕمٌد ُمّمدره ذم اًمتٚم٘مل ،ويٙمقن ُمّمدره ُمـ اعمٜمٌع إؾم٤مس وهق اًمٙمت٤مب
واًمًٜم٦م ،وجم٤مٟمٌ٦م اًمٌدع وأهٚمٝم٤م.
ق ٍٛايٓاظِ

( :متطو حببٌ اهلل ٚاتبع اهلد) ٣

(متطو) :اًمتٛمًؽ ذم اًمٚمٖم٦م إظمذ سم٤مًمٌمء وآقمتّم٤مم سمف ،وهذا ُم٠مظمقذ ُمـ
اقمت َِّم ُٛمقا سمِ َح ٌْ ِؾ اَّللهِ َمجِٞمٕم ً٤م َوٓ َشم َٗم هر ُىمقا ﱸ.
ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ َو ْ
ق ٍٛايٓاظِ

َ ( :حببٌٍا ايًهِ٘) :أي ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن .
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 ومال ازمن ىمثغم دم سمػسغمه(ُ:)89 /1مٕمٜمك {سم َح ٌْ ٍؾ ُِم َـ اَّللهِ} َي ْٕمٜمِل:
ِ
ققم٤م ِذم ِص َٗم ِ٦م ا ًْم ُ٘مر ِ
ا ًْم ُ٘م ْر َ
لم،
آنُ " :ه َق َطم ٌْ ُؾ اَّللِ ا ْعمتِ ُ
قمكم َُم ْر ُوم ً
ْ
آن ،يم ََام ضم٤مء َقم ْـ ّ
ِ
ِ
ٞمؿ".
سا ُـم ُف ا ُْعم ًْتَ٘م ُ
َو َ
ق ٍٛايٓاظِ

( :اتبع اهلد: )٣أي اًمًٜم٦م ،واهلداي٦م أىمً٤مم :

*أقسام الهداية :
2ـ هداي٦م قم٤مُم٦م  :وهل شمِمٛمؾ هداي٦م يمؾ طمل جلٚم٥م ُم٤م يٜمٗمٕمف  ،ودومع ُم٤م ييه
 ،وهداي٦م اجلامد اعمًخر عم٤م ظمٚمؼ اَّلل .ىم٤مل شمٕم٤ممم ﱹ َىم َ٤مل َر هسمٜمَ٤م ا هًم ِذي َأ ْقم َٓمك يم هُؾ

ر ٍء َظم ْٚم َ٘م ُف ُصم هؿ َهدَ ى ﱸ[ ـمف ] 50:
َ ْ
ومال ايمعالمة ايمسعدي

دم سمػسغم فمـد اآلية:

هذه اهلداي٦م اًمٕم٤مُم٦م اعمِم٤مهدة ذم مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت ،وم٘مد هدى يمؾ خمٚمقق إمم ُم٤م
ظمٚم٘مف ًمف  ،ومٙمؾ خمٚمقق دمده يًٕمك عم٤م ُظمٚمؼ ًمف ُمـ اعمٜم٤مومع  ،وذم دومع اعمْم٤مر
قمٜمف .اهـ
1ـ هداي٦م اًمٌٞم٤من واًمدًٓم٦م  :وهذه اهلداي٦م يِمؽمك ومٞمٝم٤م إٟمٌٞم٤مء واًمٕمٚمامء
واًمدقم٤مة إمم اَّلل  ،وهل طم٨م اًمٜم٤مس اخلػم  ،وحتذيرهؿ اًمنم  ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :
٤مؾمت ََح هٌقا ا ًْم َٕم َٛمك َقم َغم ْاهلُدَ ىﱸ [ ومّمٚم٧م ،] 28:
ﱹ َو َأ هُم٤م َصم ُٛمق ُد َوم َٝمدَ ْيٜم ُ
َ٤مه ْؿ َوم ْ
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أي :سمٞمٜم٤م هلؿ وأرؿمدٟم٤مهؿ ودًمٚمٜم٤مهؿ ومٚمؿ هيتدوا .ودًمٞمؾ صمٌقت هذه اهلداي٦م
ًمألٟمٌٞم٤مء واًمٕمٚمامء اًمّم٤محللم ىمقًمف شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف :
ﱹ وإِٟم َهؽ ًَمتَٝم ِدي إِ َمم ِس ٍ
اط هُم ًْت َِ٘مٞم ٍؿﱸ [ اًمِمقرى] 51:
ْ
َ
َ
وىمقل اًمٜمٌل

ًمٕمكم

)) ُ .متٗمؼ قمٚمٞمف قمـ ؾمٝمؾ

ٕ ( :ن هيدي اَّلل سمؽ رضم ً
ال واطمد ًا ظمػم ًمؽ ..
.

3ـ هداي٦م اًمتقومٞمؼ واإلهل٤مم  :وهذه اهلداي٦م اعمًتٚمزُم٦م ًمالهتداء ظم٤مص٦م سم٤مَّلل
شمٕم٤ممم يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  :ﱹ إِٟم َ
هؽ َٓ َ ْهت ِدي َُم ْـ َأ ْطم ٌَ ٌْ َ٧م َو ًَمٙمِ هـ اَّللهَ َ ْهي ِدي َُم ْـ َي َِم٤م ُء
ِ
يـ ﱸ [ اًم٘مّمص ]56:أي هداي٦م شمقومٞمؼ وإهل٤مم .وهل
َو ُه َق َأ ْقم َٚم ُؿ سمِ٤م ُْعم ْٝمتَد َ
اعم٘مّمقدة ذم ىمقل اًمٜمٌل

ُ ((:مـ هيده اَّلل ومال ُمْمؾ ًمف  ،وُمـ يْمٚمؾ ومال

ه٤مدي ًمف ))  .رواه ُمًٚمؿ قمـ ضم٤مسمر

.

4ـ اهلداي٦م إمم اجلٜم٦م أو إمم اًمٜم٤مر  :وذًمؽ إذا ؾمٞمؼ أهٚمٝمام إًمٞمٝمام :
٤محل ِ
ِ
ِ
ِ
٤مت َ ْهي ِدهيِ ْؿ َر ه ُهب ْؿ سمِ٢مِ َيام ِ ِهن ْؿ
يـ آ َُمٜمُق ْا َو َقمٛم ُٚمق ْا ه
ىم٤مل شمٕم٤ممم  :ﱹ إن إِ هن ا هًمذ َ
اًمّم َ
َ ْدم ِري ُِمـ َ ْحتتِ ِٝم ُؿ إَ ْهنَ ُ٤مرﱸ [ يقٟمس.]9:
وهؿ إِ َمم ِ ِ
اجل ِحٞم ِؿﱸ[اًمّم٤موم٤مت.]13:
وىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ َوم ْ
ساط ْ َ
٤مهدُ ُ ْ
َ
ىم٤مل اًمًٕمدي

ذم شمٗمًػم  :أي ؾمقىمٝمؿ ؾمقىم ً٤م قمٜمٞمٗم ً٤م إمم ضمٝمٜمؿ ) .

(راضمع أىمً٤مم اهلداي٦م ذم سمدائع اًمٗمقائد (  445/1وُم٤م سمٕمده٤م ).
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ايمتحذير من ايمبدفمة
ق ٍٛايٓاظِ

ٚ (:ال تو بدعًٝا يعًو تفًــــــح)

(ٚال تو بدعٝاً) :أيٞمحذر اًمٜم٤مفمؿ ُمـ اًمٌدقم٦م وشمرك اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م
واإلطمداث ذم ديـ اَّلل ُم٤مًمٞمس ُمٜمف.
•سمعريف ايمبدفمة :اًمٌدقم٦م ًمٖم٦م :اسمتداء اًمٌمء وصٜمٕمف ٓ قمـ ُمر٤مل.
راجع «هعجن هقاييس اللغة» (.)191/1

 ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل

 :أصؾ ُم٤مدة (سمدع) ًمالظمؽماع قمغم همػم ُمر٤مل ؾم٤مسمؼ .اهـ

راجع «االعتصام» (.)11/1

ذفما:
ايمبدفمة ً
:اًمًٜم٦م ُم٤م أُمر سمف اًمِم٤مرع،واًمٌدقم٦م ُم٤م  م ينمقمف ُمـ

 ومال ؾمقخ اإلؽمالم

اًمديـ.اهـ راجع «االستقاهة» (.)11 /1
 ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل

:هل ـمري٘م٦م ذم اًمديـ خمؽمقم٦م ي٘مّمد ص٤مطمٌٝم٤م اعمٌ٤مًمٖم٦م

ذم اًمتٕمٌد َّلل هب٤م .اهـ راجع «االعتصام» (.)11/1
•األديمة فمعم حتريم ايمبدفمة:
ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع إُم٦م.
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ومٛمـ اًمٙمت٤مب:
ِ
ِ
٤مت ُحمْٙم ََام ٌت ُه هـ ُأ هم
َ٤مب ُِمٜمْ ُف آ َي ٌ
ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ ُه َق ا هًمذي َأٟم َْز َل َقم َٚم ْٞم َؽ ا ًْمٙمت َ
٤مت َوم َ٠م هُم٤م ا هًم ِذي َـ ِذم ُىم ُٚم ِ ِ
ا ًْمٙمِت ِ
قهب ْؿ َز ْي ٌغ َوم َٞمتهٌِ ُٕم َ
قن َُم٤م شم ََِم٤م َسم َف ُِمٜمْ ُف
٤مهب ٌ
َ٤مب َو ُأ َظم ُر ُُمت ََِم ِ َ
ا ْسمتِ َٖم٤م َء ا ًْم ِٗم ْتٜم َِ٦م َوا ْسمتِ َٖم٤م َء شم َْ٠م ِويٚمِ ِف َو َُم٤م َي ْٕم َٚم ُؿ شم َْ٠م ِوي َٚم ُف إِ هٓ اَّللهُﱸ (آل قمٛمران.)7:
ُؾمئؾ قمـ هذه أي٦م وم٘م٤مل:
ومٕمـ قم٤مئِم٦م ’ ،أن رؾمقل اَّلل
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
يـ َيتهٌِ ُٕم َ
وه ْؿش
٤مطم َذ ُر ُ
قن َُم٤م شم ََِم٤م َسم َف ُمٜمْ ُف َوم ُ٠مو ًَمئؽ ا هًمذي َـ َؾم هٛمك اَّللهُ َوم ْ
«إِ َذا َر َأ ْي٧م ا هًمذ َ
وىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ َي ْق َم َشم ٌْ َٞم هض ُو ُضمق ٌه َوشم ًَْ َق هد ُو ُضمق ٌه ﱸ (آل قمٛمران.)206 :
ِ
ِ
ذ َىمت َْغم
وم٘مد ضم٤مء قمـ أيب أُم٤مُم٦م
أٟمف عم٤م رأى اخلقارج ىم٤مل« :يم َال ُب اًمٜمه٤مر َ ،ه
ِ
اًمً َام ِءَ ،ظم ْ ُػم َىمت َْغم َُم ْـ َىم َت ُٚمق ُهُ ،صم هؿ َىم َر َأ :ﱹ َي ْق َم َشم ٌْ َٞم هض ُو ُضمق ٌه َوشم ًَْ َق هد
َ ْحت َ٧م َأدي ِؿ ه
وضمقه ﱸ إِ َمم ِ
آظم ِر ْأ َي ِ٦م.
ُ ُ ٌ
رواه اًمؽمُمذي ،وطمًٜمف ؿمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ

ذم«اًمّمحٞمح اعمًٜمدش (.)420/2

ومٔمٝمر هبذا اًمتٗمًػم أن اعم٘مّمقد هبذه أي٦م أهـؾ اًمٌدعٟٕ :مف ضمٕمؾ اخلقارج
داظمٚملم ذم قمٛمقم أي٦م وهؿ ُمـ أهـؾ اًمٌدع.
 وومد ومال ازمن فمبد ايمػم

 :ومال اإلمام مايمك

ُ :م٤م ذم آي٦م ُمـ يمت٤مب اَّلل

أؿمد قمغم أهـؾ آظمتالف ُمـ أهـؾ إهـقاء ُمـ هذه أي٦م :ﱹ َي ْق َم َشم ٌْ َٞم هض
ُو ُضمق ٌه َوشم ًَْ َق هد ُو ُضمق ٌهﱸ ْأ َي ِ٦م.ذيمره اسمـ قمٌد اًمؼم ذم «آٟمت٘م٤مءش ()70
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 ومه السنة:

ُم٤م رواه ُمًٚمؿ :قمـ ضم٤مسمر
٤مهت٤مَ ،ويم هُؾ سمِدْ َقم ٍ٦م َو َال ًَم ٌ٦مش.
ُحم ْدَ َصم ُ َ

ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اَّلل

َ ...« :و َذ ْإُ ُُم ِ
قر
ه

طمدي٨م قم٤مئِم٦م ’ ،أن رؾمقل اَّلل ىم٤ملَُ « :م ْـ َأ ْطمدَ َ
ث ِذم َأ ُْم ِرٟمَ٤م َه َذا َُم٤م
ًَمٞمس ومِ ِ
ٞمف َوم ُٝم َق َردش ،وذم ًمٗمظ ُمًٚمؿَُ «:م ْـ َقم ِٛم َؾ َقم َٛم ًال ًَم ْٞم َس َقم َٚم ْٞم ِف َأ ُْم ُرٟمَ٤م َوم ُٝم َق
ْ َ
َردشُ.متٗمؼ قمٚمٞمف
طمدي٨م أٟمس

،أن اًمٜمٌل

ىم٤مل«:إن اَّلل اطمتجز اًمتقسم٦م قمـ يمؾ

ص٤مطم٥م سمدقم٦مش .صححف إًمٌ٤مين ذم«اًمّمحٞمح٦مش رىمؿ(.)2610
•أقـسام البدعة:
سمـؼسم ايمبدفمة دم ايمممع إلم ومسؿكم:
اًم٘مًؿ إول :سمدقم٦م ذيمٞم٦م ،وهل قمغم ىمًٛملم:
2ـ ذيمٞم٦م ذك أيمؼم:يمدقم٤مء همػم اَّلل.
1ـ ذيمٞم٦م ذك أصٖمر:يم٤محلٚمػ سمٖمػم اَّلل.
اًم٘مًؿ اًمر٤مين :سمدقم٦م حمرُم٦م ،يم٤مٓطمتٗم٤مل سم٤معمقًمد.
من أوموال ايمسؾف دم ايمتحذير من ايمبدع :
 ومال فمبد اهلل زمن مسعود

( :اشمٌٕمقا وٓ شمٌتدقمقا ،وم٘مد يمٗمٞمتؿ).

رواه أمحدذم«اًمزهدش(، )220/1وهقصحٞمح .
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 وومال أيض ًا

( :اًم٘مّمد ذم اًمًٜم٦م ظمػم ُمـ آضمتٝم٤مد ذم اًمٌدقم٦م).

رواه اًمالًمٙم٤مئل ذم ذح آقمت٘م٤مد رىمؿ ( 23ـ )24وهق صحٞمح وىمد روي
أيْم ً٤م قمـ أيب سمـ يمٕم٥م وأيب اًمدرداء.
 ومال ازمن فمباس

 ٓ":دم٤مًمس أهـؾ إهـقاء وم٢من جم٤مًمًتٝمؿ ممرو٦م

ًمٚم٘مٚمقب".اهـ( راضمع اًمنميٕم٦م ًممضمري )451/2):وؾمٜمده طمًـ.
ٟم٤مرا ٓ أؾمتٓمٞمع
ٕ( :ن أرى ذم اعمًجد ً

وومال أزمو إدريس اخلوالين

إزم ُمـ أن أرى ومٞمف سمدقم٦م ٓ أؾمتٓمٞمع شمٖمٞمػمه٤م).
إـمٗم٤مءه٤م أطم٥م ّ
وهق صحٞمح راضمع «آقمتّم٤ممشطُ/مِمٝمقر (.)235/2

" ومقل يمإلمام أمحد

:اًمرضمؾ يّمقم ويّمكم ويٕمتٙمػ أطم٥م إًمٞمؽ أو

يتٙمٚمؿ ذم أهؾ اًمٌدع؟! ىم٤مل :إذا ىم٤مم وصغم واقمتٙمػ وم٢مٟمام هق ًمٜمٗمًف ،وإذا
شمٙمٚمؿ ذم أهؾ اًمٌدع وم٢مٟمام هق ًمٚمٛمًٚمٛملم ،هذا أومْمؾ.اهـ
ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة

 :إن حتذير إُم٦م ُمـ اًمٌدع واًم٘م٤مئٚملم هب٤م

واضم٥م سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم .اهـ
(راضمع  :جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم (. )132/18
وفمن حيقى زمن أيب ىمثغم

ىم٤مل:إذا ًم٘مٞم٧م ص٤مطم٥م سمدقم٦م ذم ـمريؼ ومخذذم

همػمه (.راضمع اًمنميٕم٦م ًممضمري )1543/5):وؾمٜمده صحٞمح).
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وفمن َأ ِيب َْ ِ
٤مب ْإَ ْه َق ِاء َوم َ٘م َ٤ملَ :وا هًم ِذي َٟم ْٗم ُس َأ ِيب
اْل ْوزَاء َ :أ هٟم ُف َذيم ََر َأ ْص َح َ
َ ْ
ِ
ِ
ْ ِ ِ ِ ِ
ِ
جي ِ
٤مو َر ِين َر ُضم ٌؾ
اجلَ ْق َزاء سمِ َٞمده ْ َٕ ،ن ََتْتَٚم َئ َد ِاري ىم َر َد ًة َو َظمٜم َِ٤مز َير َأ َطم ه
٥م إِ َ هزم ُم ْـ َأ ْن ُ َ
ُِمٜم ُْٝم ْؿ.اهـ وىمد ٟم٘مؾ إِمج٤مع َأهؾ اًمًٜم٦م قمغم وضمقب ىمٝمر َأهؾ اًمٌدع وإذٓهلؿ .
(راضمع اًمنميٕم٦م ًممضمري ()1549 /5وؾمٜمده طمًـ).
•من فمالمة أهـل ايمبـدع:
 2ـ يتّمٗمقن ويتًٛمقن سمٖمػم اإلؾمالم واًمًٜم٦م:يم٤مًمتًٛمل
سم٤معمٕمتزًم٦م،وإؿم٤مقمرة.
 1ـ يتٕمّمٌقن ٔرائٝمؿ ومال يرضمٕمقن ًمٚمحؼ.
3ـ يٜمّمٌقن أئٛم٦م همػم رؾمقل اَّلل

يقاًمقن ُمـ اشمٌٕمٝمؿ ويْمٚمٚمقن ُمـ

ظم٤مًمٗمٝمؿ.
 4ـ ـمٕمٜمٝمؿ ذم اًمٕمٚمامء .
 5ـ شمزهٞمدهؿ ذم اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل .
6ـ ـمٕمٜمٝمؿ ذم أهؾ اًمًٜم٦م.
 7ـ اجلٝمر سم٤مًمٓمٕمـ ذم إُمراء،واؾمتحالل اخلروج قمٚمٞمٝمؿً،مٖمػم يمٗمر سمقاح.
 8ـ اٟمتٝم٤مج اًمني٦م ذم جم٤مًمًٝمؿ،وًم٘م٤مئ٤مهتؿ 9.ـ أظمذ اًمٕمٝمد واًمٌٞمٕم٦م ُمـ
ُمتٌققمٞمٝمؿ ًمٖمػم وزم إُمر.
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ق ٍٛايٓاظِ

(:يعًو تفًح):

أي ٟمتٞمج٦م اًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،واضمتٜم٤مب اًمٌدقم٦م اًمٗمالح.
و (ايمػالح) :يمٚمٛم٦م ضم٤مُمٕم٦م خلػمي اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وىمد ىمٞمؾ ٓ يمٚمٛم٦م ذم اًمٚمٖم٦م
أمجع ًمٚمخػمات ُمـ يمٚمٛم٦م اًمٗمالح ،واًمٗمالح ٓ يٙمقن إٓ سم٤مًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب
واًمًٜم٦م وآسمتٕم٤مد قمـ اًمٌدع.
ق ٍٛايٓاظِ

:

ودن سمٙمت٤مب اَّلل واًمــًٜمـ اًمتل

سمح
أشم٧م قمـ رؾمــقل اَّلل شمٜم٩م وشمر ُ

(ٚدٕ بهتاب) دن :ومٕمؾ أُمر ُمـ اًمٗمٕمؾ دان يديـ ديٜم ً٤م.
واعمٕمٜمك :أىمؿ ديٜمؽ قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وآُمـ وأـمع واُمترؾ ُم٤م ضم٤مء ومٞمٝمام،
سمتّمديؼ إظمٌ٤مر وومٕمؾ إواُمر وشمرك اًمٜمقاهل.
( ٚايطٓٔ ):
اًمًٜم٦م ًمٖم٦م :اًمٓمري٘م٦م.
وذقم٤م :هل اًمنميٕم٦م واًمديـ اًمتل أشمك سمف اًمٜمٌل
ً

اعم٠مظمقذة ُمـ ىمقًمف

وومٕمٚمف وشم٘مريره أوصٗم٦م .
" ايطٓٔ" :مجع ؾمٜم٦م ،واعمراد إطم٤مدي٨م اعمروي٦م قمـ رؾمقل اَّلل
قمٜمف،

اًمر٤مسمت٦م
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فكٛي٘( :أتت عٔ زض ٍٛاهلل)  :هذا شم٘مٞمٞمد وإرؿم٤مد إمم أن اًمًٜمـ ٓسمد أن شمّمح
طمتك ي١مظمذ هب٤م وشمٙمقن ُم٘مٌقًم٦م ،وم٢من صح٧م ؾمقاء سمٓمريؼ اًمتقاشمر أو أطم٤مد
ومٝمل طمج٦م وقمٛمدة ذم أُمقر اًمديـ يمٚمٝم٤م اًمٕم٘مٞمدة وهمػمه٤م.
ومن األديمة فمعم وصموب ا يمتؿسك زمايمؽتاب وايمسـة :
اًمر ُؾم ُ
قل َوم ُخ ُذو ُه َو َُم٤م َهنَ٤ميم ُْؿ َقمٜمْ ُف َوم٤مٟمت َُٝمقا ﱸ (احلنم.)7:
ىم٤مل شمٕم٤ممم  :ﱹ َو َُم٤م آشمَ٤ميم ُُؿ ه
حيٙم ُِّٛم َ
ىم٤مل شمٕم٤ممم  :ﱹ َوم َال َو َر ِّسم َؽ َٓ ُي ْ١م ُِمٜم َ
قك ومِ َٞمام َؿم َج َر َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ ُصم هؿ َٓ
ُقن َطمتهك ُ َ
َجيِدُ وا ِذم َأ ْٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ َطم َر ًضم٤م ِممه٤م َىم َْم ْٞم َ٧م َو ُي ًَ ِّٚم ُٛمقا شم ًَْ ِٚم ًٞمام ﱸ ( اًمٜمً٤مء.)65 :
ق ٍٛايٓاظِ

 (:تٓجٚ ٛتسبح):

(تٓج :)ٛأي إذا أقمتّمؿ اعمرء سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٚمٞمٌنم سم٤مًمٜمج٤مة واًمرسمح اًمٕمٔمٞمؿ
واًمًالُم٦م ُمـ يمؾ ذ وسمالء ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
ٚقٛي٘ (ٚتسبح) هذا زي٤مدة قمغم اًمٜمج٤مة ،وم٤مًمٜمج٤مة رأس اعم٤مل وومقىمف أرسم٤مح
ُمتٕمددة سمحً٥م ىمقة اقمتّم٤مم اعمرء سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أرسم٤مح دٟمٞمقي٦م وأظمروي٦م.
ِ
ِ
ِ
ِ
دى َوم َٛم ْـ شمٌَِ َع
ىم٤مل اَّلل شمٕم٤ممم :ﱹ ُىم ْٚمٜمَ٤م ْاهٌِ ُٓمقا ُمٜم َْٝم٤م َمجٞمٕم ً٤م َوم٢مِ هُم٤م َي ْ٠مشم َٞمٜمهٙم ُْؿ ُمٜمِّل ُه ً
حي َزٟم َ
ُقن ﱸ (اًمٌ٘مرة)38:
اي َومال َظم ْق ٌ
ُهدَ َ
ف َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َوٓ ُه ْؿ َ ْ
ِ
ِ
اي َومال َي ِْم هؾ َوٓ
دى َوم َٛم ِـ ا هشم ٌَ َع ُهدَ َ
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱹ َوم٢مِ هُم٤م َي ْ٠مشم َٞمٜمهٙم ُْؿ ُمٜمِّل ُه ً
َي ِْم َ٘مكﱸ (ـمفُ :مـ أي٦م)213
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ومال ازمن فمباس ـ ¶ ـ ُمٕمٜمك هذه أي٦م":شمٙمٗمؾ اَّلل عمـ ىمرأ اًم٘مرآن
وقمٛمؾ سمام ومٞمف أن ٓ يْمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ يِم٘مك ذم أظمرة".اهـ
( راضمع شمٗمًػم اسمـ يمرػم قمٜمد ذح أي٦م )
فالسنة لها مع القرآن ثالثة أحىال:

احل٤مًم٦م إومم :أن شم٠ميت اًمًٜم٦م سم٠مطمٙم٤مم َت٤مصمؾ إطمٙم٤مم اًمتل ضم٤مءت ذم
اًم٘مرآن .ومٝمذا ُمـ سم٤مب شمٜم٤مس إدًم٦م وشمْم٤مومره٤م.
ً
ومٛمرال :أوضم٥م اَّلل ذم اًم٘مرآن اًمّمالة ضم٤مء ذم اًم٘مرآن وضمقب اًمّمالة ،وضم٤مء
ذم اًمًٜم٦م وضمقب اًمّمالة.
احل٤مًم٦م اًمر٤مٟمٞم٦م :أن ي٠ميت اًم٘مرآن سم٠مطمٙم٤مم جمٛمٚم٦م ،أو أطمٙم٤مم ُمٓمٚم٘م٦م ،أو أطمٙم٤مم
قم٤مُم٦م ومت٠ميت اًمًٜم٦م سم٠مطمٙم٤مم شمٌلم اعمجٛمؾ ،وسم٠مطمٙم٤مم شم٘مٞمد اعمٓمٚمؼ ،وسم٠مطمٙم٤مم
ختّمص اًمٕم٤مم ،ومتٙمقن اًمًٜم٦م خمّمّم٦م ًمٚمٕمٛمقُم٤مت اًمتل ضم٤مءت ذم اًم٘مرآن.
احل٤مًم٦م اًمر٤مًمر٦م :أن شم٠ميت اًمًٜم٦م سم٠مطمٙم٤مم ضمديدة ًمٞمً٧م ذم اًم٘مرآن ومٞمج٥م
اًمٕمٛمؾ هب٤مُ ،مرؾ :حتريؿ اجلٛمع سملم اعمرأة وقمٛمتٝم٤م ،وحتريؿ اجلٛمع سملم اعمرأة
وظم٤مًمتٝم٤م ،هذا طمٙمؿ ًمٞمس ذم اًم٘مرآن ٓ ،جيقز ًمٚمرضمؾ أن يتزوج اعمرأة وقمٛمتٝم٤م
أو اعمرأة وظم٤مًمتٝم٤م،ىم٤مل اًمٜمٌل

 ٓ«:جيٛمع سملم اعمرأة وقمٛمتٝم٤م وٓ سملم اعمرأة

وظم٤مًمتٝم٤مشُمتٗمؼ قمٚمٞمف ( .راضمع اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مران ًمٚم٘مرـمٌل(.)38/2
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األصل ايمثاين 

ايمؼرآن ىمالم اهلل يمقس زمؿخؾوق ومن ومال إكه خمؾوق همؼد ىمػر
(وومل نمغم خمؾوق ىمــالم مؾقؽـا

زمذيمك دان األسمؼقاء وأهمصحوا)

(وال سمك دم ايمؼرآن زمايموومف ومائال

ىمام ومال أسمباع ْلف ٍم وأؽمجحوا(

ؾق ومرأسمه
(وال سمؼل ايمؼرآن طمـــ ٌ

يوضح (
همــنن ىمالم اهلل زمايمؾػظ
ُ

ايػسح:

ذم هذي إسمٞم٤مت قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أن اَّلل يتٙمٚمؿ سمحرف وصقت
وأن اًم٘مرآن يمالم اَّلل ًمٞمس سمٛمخٚمقق وُمـ ىم٤مل أٟمف خمٚمقق وم٘مد يمٗمر ،
وًمٕمؾ اًمٜم٤مفمؿ سمدأ هبذه إصؾ ىمٌؾ همػمه ُمـ إصقل  :عمٜم٤مؾمٌ٦م اًمًٞم٤مق،
وذًمؽ أٟمف سمدأ ذم اًمٌٞمتلم إوًملم سمذيمر اًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،ومٚمام ذيمر
وضمقب اًمتٛمًؽ سم٤مًم٘مرآن ،سمدأ سمذيمر إسمٞم٤مت اًمتل ومٞمٝم٤م قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م
واجلامقم٦م ذم اًم٘مرآن.وهذه اعمً٠مًم٦م طمّمؾ ومٞمٝم٤م ومتٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م وزل هب٤م ظمٚمؼ يمرػم:

ومال ايمشقخ ازمن فمثقؿكم

دم ايمعؼقدة ايمواؽمطقة (.)96 /2

وم٢من هذه اعمً٠مًم٦م طمّمؾ ومٞمٝم٤م قمغم قمٚمامءاعمًٚمٛملم ُمـ اعمحـ ُم٤م هق ُمٕمٚمقم،
وهٚمؽ ومٞمٝم٤م أُمؿ يمرػمة ،وًمٙمـ محك اَّلل احلؼ سم٤مإلُم٤مم أمحد وأؿمٌ٤مهف ،اًمذيـ
أسمقا أن ي٘مقًمقا إٓ أن اًم٘مرآن يمالم اَّلل همػم خمٚمقق .اهـ
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ٚ (:قٌ غري خمًٛم نالّ ًَٝهٓا):

(قٌ) :اخلٓم٤مب ًمّم٤مطم٥م اًمًٜم٦م اعمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،أي :ىمؾ ُمٕمت٘مد ًا
ٍ
ُم١مُمٜم ً٤م هبذا إُمر همػم ٍ
ُمؽمدد:
ؿم٤مك ومٞمف وٓ
(غري خمًٛم) وهذا ومٞمف إصمٌ٤مت أُمريـ يتٕمٚم٘م٤من سمّمٗم٦م اًمٙمالم:
إُمر إول :أن اًمٙمالم صٗم٦م َّلل ،وم٤مًم٘مرآن يمالم اَّلل وًمٞمس يمالم أطمد ُمـ
اعمخٚمقىملم.
إُمر اًمر٤مين :ىمقًمف( :همػم خمٚمقق)  ،وهذا ومٞمف رد وإسمٓم٤مل ًم٘مقل ُمـ ىم٤مل إن
يمالم اَّلل خمٚمقق  ،وم٤مًمٜم٤مفمؿ سملم سمٓمالن هذا اعمٕمت٘مد سم٘مقًمف( :همػم خمٚمقق) ،
واًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن هق ُمٕمت٘مد اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م وهمػمهؿ.
(نالّ ًَٝهٓا)  :أي هل صٗم٦م َّلل شمٚمٞمؼ سمف ضمؾ وقمالَ ٓ،ت٤مصمؾ صٗم٤مت
اعمخٚمقىملم.
(واعمٚمٞمؽ واعم٤مًمؽ واعمٚمؽ)ُمـ أؾمامءاَّلل -ضمؾ وقمال-
واًمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم  :ﱹ ِذم ُم ْ٘مٕم ِد ِصدْ ٍق ِقمٜمْدَ ُمٚمِ ٍ
ٞمؽ ُُم ْ٘مت َِد ٍرﱸ [اًم٘مٛمر]55 :
َ َ
َ
وىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹُم٤مًم ِ ِ
يـﱸ  ،ﱹ َُمٚمِؽ َي ْق ِم اًمدِّ ِ
ؽ َي ْق ِم اًمدِّ ِ
يـﱸ [اًمٗم٤محت٦م،]4 :
َ
ىم٤مل اسمـ يمرػم ذم شمٗمًػمهَ :ىم َر َأ َسم ْٕم ُض ا ًْم ُ٘م هر ِاء :ﱹ َُم ِٚمؽ َي ْق ِم اًمدِّ ِ
يـ ﱸ َو َىم َر َأ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
آظم ُر َ
َ
اًمً ٌْعِ.اهـ
مه٤م َصح ٌ
ٞمح ُُمت ََقاشم ٌر ِذم ه
ونَُ { :م٤مًمؽ} َ .ويم َال ُ َ
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( :بريو دإ األتكٝاٚ ٤أفضخٛا)

قٛي٘( :األتكٝا : )٤اظمتٞم٤مر هذه اًمّمٗم٦م ٕهؾ اًمًٜم٦م ذم هم٤مي٦م اجلقدة واًمدىم٦م،
واًمت٘مل ُمـ اشمّمػ سمّمٗم٦م اًمت٘مقى ،واًمت٘مقى :يمام ىم٤مل ـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م

":

اًمت٘مقى أن شمٕمٛمؾ سمٓم٤مقم٦م اَّلل قمغم ٟمقر ُمـ اَّلل شمرضمق صمقاب اَّلل ،وأن شمؽمك
ُمٕمّمٞم٦م اَّلل قمغم ٟمقر ُمـ اَّلل خت٤مف قم٘م٤مب اَّلل".
(راضمع اإلسم٤مٟم٦م ( )766 /598/4 /1واًمًػم ()602 /4
ومال ازمن ايمؼقم

 " :وهذا ُمـ أطمًـ ُم٤م قمروم٧م سمف اًمت٘مقى"

(راضمع اًمرؾم٤مًم٦م اًمتٌقيمٞم٦م (ص)23 :
ٚقٛي٘ (ٚأفضخٛا) :أي إو٤موم٦م إمم أهنؿ داٟمقا سمذًمؽ واقمت٘مدوه سم٘مٚمقهبؿ وم٘مد
أومّمحقا سمف وسطمقا سمف وأسم٤مٟمقه وىمرروه ذم يمالُمٝمؿ ويمتٌٝمؿ وقم٘م٤مئدهؿ .
• وإدًم٦م قمغم أن اَّلل يتٙمٚمؿ وأن اًم٘مرآن ُمـ يمالم اَّلل صم٤مسم٧م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م
وإمج٤مع اًمًٚمػ  :ومٛمـ أدًم٦م اًمٙمت٤مب :
قؾمك عمِٞم َ٘م٤مشمِٜمَ٤م َو َيم هٚم َٛم ُف َر هسم ُف ﱸ(إقمراف .)243:وىمقًمف
ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ َو َهعم٤م َضم٤مء ُُم َ
قر ا َْٕ ْيٛم ِـ َو َىمر ْسمٜمَ٤مه ٟم ِ
٥م اًم هٓم ِ
شمٕم٤ممم :ﱹ َوٟمَ٤م َد ْيٜمَ٤مه ُِمـ َضم٤مٟمِ ِ
َج ّٞم ً٤م ﱸ (ُمريؿ.)51:
ه
َ
وىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ وإن أطمد ُمـ اعمنميملم اؾمتج٤مرك وم٠مضمره طمتك يًٛمع يمالم
اَّلل ُصم هؿ َأ ْسمٚمِ ْٖم ُف َُم ْ٠م َُمٜمَ ُف َذًم ِ َؽ سمِ َ٠م ههنُ ْؿ َىم ْق ٌم َٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َ
قن ﱸ [اًمتقسم٦م]6 :
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 وُمـ أدًم٦م اًمًٜم٦م:
َ قمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
ٞمد اخلُدْ ِر ِّي َ ،ىم٤م َلَ :ىم َ٤مل اًمٜمهٌِ هل َ " :ي ُ٘م ُ
قل اَّللهُ َقم هز َو َضم هؾ
ْ
َ
قلًَ :مٌٞم َؽ رسمٜمَ٤م وؾمٕمدَ ي َؽَ ،ومٞمٜمَ٤مدى سمِّمق ٍ
ِ ِ
ت :إِ هن اَّللهَ
َ ْ
ُ َ
َي ْق َم اًم٘م َٞم٤م َُم٦مَ :ي٤م آ َد ُمَ ،ي ُ٘م ُ ه ْ َ ه َ َ ْ ْ
َي ْ٠م ُُم ُر َك َأ ْن ُخت ِْر َج ُِم ْـ ُذ ِّر هيتِ َؽ َسم ْٕم ًر٤م إِ َمم اًمٜمه٤مر ش .رواه اًمٌخ٤مري .
َ قم ْـ َضم٤مسمِ ِر ْسم ِـ َقم ٌْ ِد اَّللِ¶َ ،ىم َ٤مل :يم َ
َي ْٕم ِر ُض َٟم ْٗم ًَ ُف َقم َغم
َ٤من اًمٜمهٌِ هل
ِ
ه٤مس سمِ٤م َْعمق ِىم ِ
ػ َوم َٞم ُ٘م ُ
حي ِٛم ُٚمٜمِل إِ َمم َىم ْق ُِم ِفَ ،وم٢مِ هن ُىم َر ْي ًِم٤م َىمدْ
اًمٜم ِ ْ
قلَ (( :ه ْؾ ُم ْـ َر ُضم ٍؾ َ ْ
َُمٜمَ ُٕم ِ
قين َأ ْن ُأ َسم ِّٚم َغ يم ََال َم َر ِّيب )) رواه أمحد صححف ؿمٞمخٜم٤م اًمقادقمل ذم اًمّمحٞمح
اعمًٜمد (  .)126وأما إمجاع ايمسؾف:
ِ ِ ِ ِ
ِ
اًمّم َح٤م َسم ِ٦م
٥م َؾم َٚمػ ْإُ هُم٦م َو َأئ هٛمت َٝم٤م ُم ْـ ه
 ومال ؾمقخ اإلؽمالم َُ :م ْذ َه ُ
ِ
لم َهلؿ سمِ٢مِطمً ِ
لم يم ْ
َ٤مَٕ ِئ هٛم ِ٦م ْإَ ْر َسم َٕم ِ٦م َو َهم ْ ِػم ِه ْؿ َُم٤م َد هل
٤من َو َؾم ِ٤مئ ِر َأ ِئ هٛم ِ٦م ا ُْعم ًْٚمِ ِٛم َ
َواًمته٤مسمِٕم َ ُ ْ ْ َ
ِ ِ
اًمًٜمه ُ٦م َو ُه َق ا هًم ِذي ُي َقاومِ ُؼ ْإَ ِد هًم َ٦م ا ًْم َٕم ْ٘مٚمِ هٞم َ٦م ه ِ
حي َ٦م َأ هن ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن
َقم َٚم ْٞمف ا ًْمٙم َت ُ
اًمٍم َ
٤مب َو ه

يم ََالم اَّللهِ ُمٜم هَز ٌل َهمػم َخم ْ ُٚم ٍ
َ٤مز َع َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ ِذم يم َْقٟمِ ِف " ُِمٜمْ ُف
قق ُِمٜمْ ُف َسمدَ َأ َوإِ ًَم ْٞم ِف َي ُٕمق ُد ٟ " ،م َ
ُ
ُ
ُْ
ِ
ِ
ِ
قر
َسمدَ َأ َوإِ ًَم ْٞمف َي ُٕمق ُد "َ .و َـم َٚم ٌُقا َشم ْٗمً َػم َذًم َؽ َوم ُ٘م ْٚم٧م َ :أ هُم٤م َه َذا ا ًْم َ٘م ْق ُل َ :وم ُٝم َق ا َْعم ْ٠م ُصم ُ
ِ
ِ ِ
ه٤مس ُُمٜم ُْذ
اًمً َٚمػ ُم ْر ُؾ َُم٤م َٟم َ٘م َٚم ُف َقم ْٛم ُرو ْسم ُـ ديٜم ٍَ٤مر َىم َ٤مل َ [ :أ ْد َريمْ٧م اًمٜم َ
اًم هر٤مسمِ ُ٧م َقم ْـ ه
قق  ،هإٓ ا ًْم ُ٘م ْر ُ
اخلَ٤مًم ِ ُؼ َو َُم٤م ِؾم َقا ُه َخم ْ ُٚم ٌ
قن  :اَّللهُ ْ
لم َؾمٜمَ ً٦م َي ُ٘مق ًُم َ
آن َوم٢مِ هٟم ُف يم ََال ُم اَّللهِ
َؾم ٌْ ِٕم َ
َهمػم َخم ْ ُٚم ٍ
قق ُِمٜمْ ُف َسمدَ َأ َوإِ ًَم ْٞم ِف َي ُٕمق ُد ] .
ُْ
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َىم ْق َهل ُ ْؿ ُِ [:مٜمْ ُف َسمدَ َأ] َ :أ ْي ُه َق ا ُْعم َت َٙم ِّٚم ُؿ سمِ ِف َو ُه َق ا هًم ِذي َأٟم َْز ًَم ُف ُِم ْـ ًَمدُ ْٟم ُف ًَم ْٞم َس ُه َق يم ََام
َشم ُ٘م ُ
قل ْ
اجلَ ْٝم ِٛم هٞم٦م َ :أ هٟم ُف ُظمٚمِ َؼ ِذم ْاهل َ َقى َأ ْو َهم ْ ِػم ِه َأ ْو َسمدَ َأ ُِم ْـ ِقمٜم ِْد َهم ْ ِػم ِه .
ِ ِ
آظم ِر ه ِ ِ
ني سمِ ِف ِذم ِ
اًمّمدُ ِ
َو َأ هُم٤م [إ ًَم ْٞم ِف َي ُٕمق ُد ]َ :وم٢مِ هٟم ُف َي ْ ِ
ور
اًمز َُم٤من ُم ْـ ا َْعم َّم٤مطمػ َو ه
٤مطم ِ
ور ُِمٜمْف يمَٚمِٛم ٌ٦م و َٓ ِذم ا َْعمّم ِ
َوم َ َ
ف0اهـ
ػ ُِمٜمْ ُف َطم ْر ٌ
َ
اًمّمدُ ِ ُ َ َ
ال ي ٌْ َ٘مك ِذم ه
.. وومال و َأ هن َه َذا ا ًْم ُ٘مر َ ِ
ه٤مس
ه٤مس ُه َق يم ََال ُم اَّللهِ َي ْ٘م َر ُؤ ُه اًمٜم ُ
آن ا هًمذي َي ْ٘م َرأ ُه اًمٜم ُ
َ
ْ
اًمّم ْق ُت َص ْق ُت ا ًْم َ٘م ِ
سمِ َ٠م ْص َق ِاهتِ ْؿ َ .وم٤م ًْمٙم ََال ُم يم ََال ُم ا ًْم ٌَ ِ
٤مر ِئ َوا ًْم ُ٘م ْر ُ
آن َمجِٞم ُٕم ُف
٤مري َو ه
يم ََالم اَّللهِ طمرو ُومف وُمٕم٤مٟمِ ِ
ٞمف .اهـ ( راضمع جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)304 /21
ُُ ُ َ ََ
ُ
*سمتـــــؿة*
أوموال ايمطوائف دم مسليمة ايمؼرآن وأكه ىمالم اهلل .
اًم٘مقل إول :إن اًم٘مرآن يمالم اَّلل وصٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمفُ ،مٜمـزل وًمٞمس
سمٛمخٚمققُ،مٜمف سمدأ وإًمٞمف يٕمقد [0وهذا ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م]
اًم٘مقل ًمر٤مينٟ :مٗمقا صٗم٦م اًمٙمالم َّلل شمٕم٤ممم وىم٤مًمقا إن اًم٘مرآن خمٚمقق0
[وهق ىمقل اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م] 0
 واجلٝمٛمٞم٦مهؿ أشمٌ٤مع( :ضمٝمؿ سمـ صٗمقان) وُمذهٌٝمؿ ٟمٗمل إؾمٛمآء
واًمّمٗم٤مت.
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 واعمٕمتزًم٦م هؿ أشمٌ٤مع ( :واصؾ سمـ قمٓم٤مء وقمٛمرو سمـ قمٌٞمد ) ُؾم هٛمقا سمذًمؽ ّعم٤م
اقمتزًمقا جمٚمس احلًـ اًمٌٍمي ،وُمذهٌٝمؿ أصمٌتقا إؾمٛمآء وٟمٗمقا مجٞمع
قنَ :قمٚمِٞمؿ سمِ َال ِقم ْٚم ٍؿ ،و َىم ِدير سمِ َال ُىمدْ ر ٍة ،وطمل سمِ َال طمٞم ٍ
اًمّمٗم٤متَ .وم َٞم ُ٘مق ًُم َ
٤مة  ...إًمخ.
ََ
َ
َ ٌ
ٌ
ايمؼول ايمثايمث:
أصمٌتقا صٗم٦م اًمٙمالم قمغم أٟمف يمالم ٟمٗمً٤مين ًمٞمس سمحرف وصقت ،وأن اًم٘مرآن
اًمذي ٟمزل سمف ضمؼميؾ اعمٚمٗمقظ سمحرف وصقت هقطمٙم٤مي٦م أوقمٌ٤مرةقمـ يمالم
اَّللُ،مًتدًملم سمٌٞم٧م ٟمًٌقه ًمألظمٓمؾ وهق ؿم٤مقمر ٟمٍماين:
"إن اًمٙمالم ًمٗمل اًمٗم١ماد وإٟمام

ضمٕمؾ اًمٚمً٤من قمغم اًمٗم١ماد دًمٞمال"

وظمالص٦م ُمذهٌٝمؿ أن اًم٘مرآن خمٚمقق[0وهق ُمذه٥م اًمٙمالسمٞم٦مو إؿم٤مقمرة] 0
 واًمٙمالسمٞم٦م  :هؿ أشمٌ٤مع (قمٌد اَّلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُيمالّب)،
 و َأ هُم٤م ْإَ ْؿم٤م َقم ِر ُة  :و َُمـ شمٌَِ َٕم ُٝم ْؿ هؿ (أشمٌ٤مع أسمق احلًـ إؿمٕمري) ًمٙمٜمف
رضمع عمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم آظمر قمٛمره :
وُمذهٌٝمؿ َ :وا َوم ُ٘مقا ا ُْعم َٕمت َِز ًَم َ٦م ِذم إصمٌ٤مت أؾمامء و َٟم ْٗم ِل اًمّمٗم٤مت َُم٤م َقمدَ ا هؾم ٌْ َع
صٗم٤مت دل قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٘مؾ طمً٥م زقمٛمٝمؿ ِ
احل َٞم٤مةَُ ،وا ًْم ِٕم ْٚم ُؿَ ،وا ًْم ُ٘مدْ َرةُ،
َ
.وه َلَ ْ ( :
َو ْ ِ
ٍمَ ،وا ًْمٙم ََال ُم) وأٟمٙمروا سم٘مٞم٦م اًمّمٗم٤مت سمحج٦م أن
اإل َرا َدةَُ ،و ه
اًمً ْٛم ُعَ ،وا ًْم ٌَ َ ُ
قم٘مقهلؿ ـ اًمً٘مٞمٛم٦م ـ ٓشم٘مٌٚمٝم٤م.
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وهل جمٛمققم٦م ذم ىمقل اًمِم٤مقمر:
طمل ُ،مريد ٌا  ،ىم٤مدر ٌا ،قمال ُم
[ ٌ

واًمٌٍم يمذا اًمٙمالم ]
اًمًٛمع،
ًمف
ُ
ُ

( راضمع ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمٚمٝمراس (ص.)262 :
ٚق ٍٛايٓاظِ

:

وٓ شمؽ ذم اًم٘مرآن سم٤مًمقىمػ ىم٤مئ ً
ال

يمام ىم٤مل أشمٌ٤مع جلٝم ٍؿ وأؾمجحقا

ايػسح :

صمؿ ذيمر اًمٜم٤مفمؿ سمٕمض اًمٓمقائػ اًمتل وٚم٧م ذم اًم٘مرآن إو٤موم٦م إمم ُم٤م

ىمد ذيمرٟم٤مه وهؿ [ :ايمـواومػة].
فكٛي٘ (ٚال تو يف ايكسإٓ بايٛقف قا٥الً)

ىم٤مًمقا ( :اًم٘مرآن يمالم اَّلل ٓ ي٘م٤مل خمٚمقق وٓ همػم خمٚمقق)ي٘مٗمقن،وإٟمام
ىم٤مًمقا ذًمؽ ًمت٠مصمرهؿ سمٌدقم٦م اجلٝمٛمٞم٦م ودظمقهل٤م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ،وًمذًمؽ  م
يًتٓمٞمٕمقا اإلومّم٤مح سم٤معمٕمت٘مد احلؼ وهق أن اًم٘مرآن همػم خمٚمقق ،وًمذا
ومال أزمو داود ايمسجستاين ومال :ؽمؿعت ومتقبة ومال(:اًمقاىمٗم٦م
ضمٝمٛمٞم٦م) .وؾمٛمٕم٧م ىمتٞمٌ٦م ىمٞمؾ ًمف اًمقاىمٗم٦م؟ وم٘م٤مل :اًمقاىمٗم٦م ذ ُمـ
ه١مٓء (يٕمٜمل :ممـ ىم٤مل اًم٘مرآن خمٚمقق).
( راضمع اًمًٜم٦م ًمٚمخالل ( )240 /5واإلسم٤مٟم٦م ()21 /2
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ٚق ٍٛايٓاظِ

( :نُا قاٍ أتباع جلِٗا ٚأضجخٛا)

(جلِٗ)  :ومال ايمذهبي دم ؽمغم أفمالم ايمـبالء (:)26 /6
ِ
ِ
ان َأسمق ُحم ْ ِر ٍز ِ
٥م ،ا ُعم َت َٙم ِّٚم ُؿ،
اًمً َٛم ْر َىمٜمْد هي ،اًمٙمَ٤مشم ُ
سمـ َص ْٗم َق َ ُ
َضم ْٝم ُؿ ُ
اًمراؾمٌِ هل َُم ْقَٓ ُهؿ ه
ه
َ٤من يٜمْٙمِر اًمّم َٗم ِ
ال ًَم ِ٦م ،ور ْأس ا ِ ِ
٤مت  ،وي ُ٘مق ُل سمِ َخ ْٚم ِؼ اًم ُ٘مر ِ
آن،
ُأ هس ه
ََ ْ
.ويم َ ُ ُ ِّ
جل ْٝمٛم هٞم٦م َ
ْ
اًمْم َ َ َ ُ َ
ِ
ِ ِ
إل ْٟمٙم ِ
جل ْٝم َؿِ :
َ٤مره
َو َي ُ٘م ْق ُل :إِ هن اَّللَ ِذم إَُمٙمٜمَ٦م ُيم ِّٚم َٝم٤م.ىم ْٞم َؾ :إِ هن َؾم ْٚم َؿ َ
سمـ َأ ْطم َق َز َىمت ََؾ ا َ
َأ هن اَّللَ َيم هٚم َؿ ُُم ْق َؾمك.اهـ
وومد ذىمر أهل ايمعؾم أن مـشل هذا ايمتعطقل:
دم جمؿوع ايمػتاوى (:)22 /5

ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة
َوم٢مِ هن َأ هو َل َُم ْـ ُطم ِٗم َظ َقمٜمْ ُف َأ هٟم ُف َىم َ٤مل َه ِذ ِه ا َْعم َ٘م٤م ًَم َ٦م ِذم ْ ِ
اجل ْٕمدُ ْسم ُـ ِد ْر َه ٍؿ
اإل ْؾم َال ِم ُه َق ْ َ
ِ
اجل ْٝم ُؿ ْسم ُـ َص ْٗم َق َ
اجل ْٝم ِٛم هٞم٦م إ ًَم ْٞم ِف.
انَ :و َأ ْفم َٝم َر َه٤م َومٜمًُ ٌَ ْ٧م ُُم َ٘م٤م ًَم ُ٦م ْ َ
َو َأ َظم َذ َه٤م َقمٜمْ ُف ْ َ
٤من َو َأ َظم َذ َه٤م َأ َسم ُ
٤من ْسم ِـ َؾم ْٛم َٕم َ
اجل ْٕمدَ َأ َظم َذ َُم َ٘م٤م ًَم َت ُف َقم ْـ َأ َسم َ
َو َىمدْ ِىم َٞمؾ ه
٤من َقم ْـ
إن ْ َ
قت سم ِـ ُأ ْظم ِ
قت ُِم ْـ ًَمٌِ َٞم ِد ْسم ِـ ْإَ ْقم َّم ِؿ:
٧م ًَمٌِ َٞم ِد ْسم ِـ ْإَ ْقم َّم ِؿ َو َأ َظم َذ َه٤م َـم٤م ًُم ُ
َـم٤م ًُم َ ْ
قدي اًمً ِ
ِ
.اهـ
٤مطم ِر ا هًم ِذي َؾم َح َر اًمٜمهٌِ هل
ا ًْم َٞم ُٝم ِّ ه
(أضجخٛا)  :أؾمجح سم٤مًمٌمء أي ٟٓم٧م سمف ٟمٗمًف ،وم٠مشمٌ٤مع ضمٝمؿ ٟٓم٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ
وُم٤مًم٧م ىمٚمقهبؿ إمم هذا اعمٕمت٘مد ،وذم ٟمًخ٦م (أمسخٛا) وهق سمٛمٕمٜم٤مه أي:
ؾمٛمح٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ سم٤مقمت٘م٤مد هذا اًم٘مقل وشم٘مريره رهمؿ ومً٤مده وسمٓمالٟمف.
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وق ٍٛايٓاظِ

:

طمؾق ومرأسمه
وال سمؼل ايمؼرآن ٌ

يوضح
همـنن ىمالم اهلل زمايمؾػظ
ُ

ذم هذا اًمٌٞم٧م اًمتحذير أيْم ً٤م ُمـ سمدقم٦م أظمرى وهل سمدقم٦م :
[ايمؾــػظقة] :ايمذين يؼويمون يمػظي زمايمؼرآن خمؾوق ،أو سمالويت زمايمؼرآن خمؾوومة
أو ومراءيت زمايمؼرآن خمؾوومة.
ٚق ٍٛايٓاظِ

( :خًلٌ قسأت٘)

أي ٓ شم٘مؾ ىمراءيت سم٤مًم٘مرآن خمٚمقىم٦م أو ًمٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق،وُمٜمِم٠م هذه
اًمٌدقم٦م هل سمدقم٦م اجلٝمٛمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م ،وؿمٌٝمتٝمؿ هل ؿمٌٝم٦م اجلٝمٛمٞم٦م.
ومال ؾمقخ اإلؽمالم

دم درء سمعارض ايمعؼل وايمـؼل (:)262 /1

اومؽمىم٧م اجلٝمٛمٞم٦م صمالث ومرق :ومرىم٦م ىم٤مًم٧م :اًم٘مرآن خمٚمقق ،وومرىم٦م ىم٤مًم٧مٟ :م٘مػ
ومال ٟم٘مقل خمٚمقق وٓ همػم خمٚمقق ،وومرىم٦م ىم٤مًم٧م :شمالوة اًم٘مرآن واًمٚمٗمظ سم٤مًم٘مرآن
خمٚمقق.اهـ

مسليمة  :وأول ُمـ ىم٤مل سم٤مًمٚمٗمظ ؟

ومال أزمو ايمؼاؽمم األصػفاين

:وأول ُمـ ىم٤مل سم٤مًمٚمٗمظ  ،وىم٤مل أًمٗم٤مفمٜم٤م

سم٤مًم٘مرآن خمٚمقىم٦م (،طمًلم اًمٙمراسمٞمز) َوم ٌَده َقم ُف أمحد سمـ طمٜمٌؾ  ،وواوم٘مف قمغم
شمٌديٕمف قمٚمامء إُمّم٤مر ...وهنك قمـ جم٤مًمًتف  ،ومامت ُمٝمجقرا ومٚمؿ يٜمتٗمع سمٕمٚمٛمف
(راضمع احلج٦م ذم سمٞم٤من اعمحج٦م .)370 / 2( -
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مسليمة  :ضمؽم ايمسؾف فمعم من ومال (يمػظي زمايمؼرآن خمؾوق)؟
اجلقاب  :هذه اًمٚمٗمٔم٦م حتتٛمؾ أطمد أُمريـ:
 حتتٛمؾ طمريم٦م اًمٚمً٤من واًمِمٗم٤مه واحلٜمجرة وصقت اإلٟمً٤من (وهل
خمٚمقىم٦م) ٕن اًمٕمٌد وومٕمٚمف خمٚمقىم٤من .
 حتتٛمؾ اعمٚمٗمقظ واعمتٚمق واعم٘مروء وهق( يمالم اَّلل وهذا همػم خمٚمقق)،
ٕن يمالم اَّلل ُمـ صٗم٤مشمف .واًمذي إـمٚمؼ اًم٘مقل أن أًمٗم٤مفمٜم٤م سم٤مًم٘مرآن خمٚمقىم٦م هؿ
اجلٝمٛمٞم٦م  ،وي٘مّمدون سم٤مًمٚمٗمظ اًم٘مرآن.وشمٌٕمٝمؿ قمغم ذًمؽ اًمٙمالسمٞم٦م.
ومال فمبداهلل زمن أمحد

:ؾم٠مًم٧م أيب

إن ىمقُم ً٤م ي٘مقًمقن ًمٗمٔمٜم٤م سم٤مًم٘مرآن

خمٚمقق؟
ىم٤مل:هؿ ضمٝمٛمٞم٦م،وهؿ أذ ممـ ي٘مػ،هذا ىمقل ضمٝمؿ 0اهـ
(راضمع اًمًٜم٦م(.)264/2
 ومال ايماليمؽائي

[ :اًمقاىمٗم٦م واًمٚمٗمٔمٞم٦م ضمٝمٛمٞم٦م] ضمٝمٛمٝمؿ أسمق قمٌد اَّلل

أمحد سمـ طمٜمٌؾ  .اهـ ( راضمع ذح أصقل آقمت٘م٤مد (.)312 / 2
سمــــبقه:
شمٙمٗمػم اًمٚمٗمٔمٞم٦م ٓ يتٜمزل إٓ قمغم ُمـ ىم٤ملً(:مٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق وأراد سمف
اًم٘مرآن)
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ومال اإلمام أمحد

ُ:مـ ىم٤مل ًمٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق ،يريد سمف اًم٘مرآن ومٝمق

يم٤مومر(0رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم آؾمامء اًمّمٗم٤مت(ص.)166:

أما من ومايمه ( :وىمّمد سمف صقشمف دون اًم٘مرآن ومال حيٙمؿ قمٚمٞمف سمذًمؽ)
ًمٙمـ جي٥م اضمتٜم٤مب إـمالق هذه اًمٚمٗمٔم٦مٕ:هن٤م سمدقم٦م حمدصم٦م  ،وٕهن٤م  م شمٕمرف
قمـ اًمًٚمػ  ،وٕهن٤م شمقهؿ ُمٕمٜم ً٤م وم٤مؾمدا ًمذًمؽ.
 و ُؽمئل ايمشقخ ايمعثقؿكم

:اًمٚمٗمظ سم٤مًم٘مرآن هؾ يّمح أن ٟم٘مقل:إٟمف

خمٚمقق،أو همػم خمٚمقق،أو جي٥م اًمًٙمقت؟
وم٤مجلقاب  :أن ي٘م٤مل إن إـمالق اًم٘مقل ذم هذا ٟمٗمٞم ً٤م أو إصمٌ٤مشم ً٤م همػم صحٞمح وأُم٤م
قمٜمد اًمتٗمّمٞمؾ ومٞم٘م٤مل:
إن أريد سم٤مًمٚمٗمظ اًمتٚمٗمظ اًمذي هق ومٕمؾ اًمٕمٌد ومٝمق خمٚمققٕ ،ن اًمٕمٌد وومٕمٚمف
خمٚمقىم٤من ،وإن أريد سم٤مًمٚمٗمظ اعمٚمٗمقظ سمف ومٝمق يمالم اَّلل همػم خمٚمققٕ ،ن يمالم
اَّلل ُمـ صٗم٤مشمف ،وصٗم٤مشمف همػم خمٚمقىم٦م ،ويِمػم إمم هذا اًمتٗمّمٞمؾ ىمقل اإلُم٤مم
أمحد

ُ " :مـ ىم٤مل ً :مٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق يريد سمف اًم٘مرآن ومٝمق ضمٝمٛمل "

وم٘مقًمف  :يريد سمف اًم٘مرآن يدل قمغم أٟمف إن أراد سمف همػم اًم٘مرآن وهق اًمتٚمٗمظ اًمذي
هق ومٕمؾ ومٚمٞمس سمجٝمٛمل .واَّلل أقمٚمؿ.اهـ
(راضمع ومتح رب اًمؼمي٦م سمتٚمخٞمص احلٛمقي٦م)
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ٚق ٍٛايٓاظِ

( :فإٕ نالّ اهلل بايًفظ ٜٛضح)

وهذا ُمٕمٜمك ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م :اًم٘مرآن يمالم اَّلل أًمٗم٤مفمف وُمٕم٤مٟمٞمف ًمٞمس يمالم اَّلل
اًمٚمٗمظ دون اعمٕمٜمك وٓ اعمٕمٜمك دون اًمٚمٗمظ ،واًمٚمٗمظ سمف يقوح اعمٕمٜمك ،ويٌلم
اعمراد ،وجيكم اعم٘مّمقد.
ومال ؾمقخ اإلؽمالم دم جمؿوع ايمػتاوى (:)98 /12
ِ ِ
آن سمِ َ٠م ْص َقاشمِٜمَ٤م َوا ًْم ُ٘م ْر ُ
اًمًٜمه ُ٦م إٟمه٤م َٟم ْ٘م َر ُأ ا ًْم ُ٘م ْر َ
آن
َص َأ ْ َ
محد َقم َغم َُم٤م َضم٤م َء سمِف ا ًْمٙمت ُ
ٟم ه
َ٤مب َو ه
َو َؾم ِٛم َٕم ُف
يم ََال ُم اَّللهِ ُيم هٚم ُف ًَم ْٗم ُٔم ُف َو َُم ْٕمٜمَ٤م ُه َؾم ِٛم َٕم ُف ِضم ْ ِؼم ُيؾ ُِم ْـ اَّللهِ َو َسم هٚم َٖم ُف َإمم ُحم َ هٛم ٍد
ُحم َ هٛمدٌ ُِمٜمْ ُف َو َسم هٚم َٖم ُف ُحم َ هٛمدٌ َإمم ْ
اخلَ ْٚم ِؼ.اهـ
ومال ايمشقخ ازمن فمثقؿكم

دم ذح ايمعؼقدة ايمسػاريـقة (:)29 /1

واًم٘مرآن يراد سمف ًمٗمٔمف وُمٕمٜم٤مه اًمدال قمٚمٞمف ًمٗمٔمف ،وُمـ  م ي٘مؾ سمذًمؽ ومٝمق قمغم
والل ،واًم٘مرآن ٟمزل سم٠مًمٗم٤مفمف وُمٕم٤مٟمٞمف.اهـ
 سمـبقــه :هؾ جيقز أن ي٘م٤مل ( :ورب اعمّمحػ)؟
اجلقاب :وُمـ سمدع ُم٤م أطمدصمف راومْم٦م هذا اًمزُم٤من سم٠مهنؿ إذا طمٚمٗمقا ىم٤مًمقا:
"ورب اعمّمحػ" .وم٢من قمٜمقا إوراق واحلروف واجلٚمد يم٤من ومجقرا
وومحِم٤م ،وإن قمٜمقا ٟمٗمس اًمٙمالم اًمدال قمٚمٞمف إصقات واحلروف يم٤من
يمٗمرا.اهـ(راضمع احلج٩م اًمٌ٤مهرة ذم إومح٤مم اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٙم٤مومرة (ص.)140 :
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 األصل ايمثايمث 
ا ِ
إل َيام ُن زمِ ُّرؤْ َي ِة اهلل دم ايمــدار اآلطمرة

(وومـل يتجعم اهلل يمؾخؾق صمفر ًة
ٍ
زمؿويمود ويمقس زموايمـــ ٍد
(ويمقس
(وومد يـؽر اْلفؿي هذا وفمـدكا
(رواه صمرير فمن مؼال حمــــ ٍ
ؿد
ٌ

أوضح)
ىمام ايمبدر ال خيػى ورزمك
ُ
ويمــقس يمه ؾمـب ٌه سمعالم اظمســبح ُ)
مرصح)
زمؿصداق ما ومؾـا ضمديث
ُ
سمـجح)
همؼل مثل ما ومد ومال دم ذاك
ُ

ايػسح:

ذم هذه إسمٞم٤مت إصمٌ٤مت رؤي٦م اَّلل ذم اًمدار أظمرة وهل رؤي٦م واوح٦م .
ٚق ٍٛايٓاظِ

ٚ( :قٌ ٜتجً ٢اهلل) :اخلٓم٤مب ُمقضمف ًمّم٤مطم٥م اًمًٜم٦م وُمـ

يريد إشمٌ٤مع ؾمٜم٦م اًمٜمٌل ـ

ـ أي ىمؾ ي٤م ص٤مطم٥م اًمًٜم٦م همػم ُمؽمدد وٓ ؿم٤مك.

أن اَّلل يتجغم واًمتجكم هق اًمٔمٝمقر واًمٌٞم٤من أي ئمٝمر ًمٚمخٚمؼ.
ٚق ٍٛايٓاظِ

( :يًدًل جٗس :)٠واعمراد سم٤مخلٚمؼ اعم١مُمٜمقن ،ومٝمؿ اًمذيـ يٜمٕمؿ

قمٚمٞمٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمرؤيتف ويٙمرُمٝمؿ سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمف.أي قمٞم٤مٟم ً٤م ضمٝم٤مر ًا
ًمٞمس سمٞمٜمٝمؿ وسملم اَّلل ُم٤م حيجٌٝمؿ قمٜمف.
ٚق ٍٛايٓاظِ

( :نُا ايبدز ال خيف)٢

اًمٌدر :هق اًم٘مٛمر ذم ُمٜمتّمػ اًمِمٝمر قمٜمدُم٤م يٛمتٚمئ ٟمقر ًا ،ومٞمٔمٝمر ضمٚمٞم٤مً ،مٞمس
سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف ؾمح٤مب،
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وهٙمذا اَّلل ضمؾ وقمال يٙمرم أوًمٞم٤مئف ومٞمتجغم هلؿ ومػموٟمف مجٞمٕم ً٤م ٓحيقل سمٞمٜمٝمؿ
وسملم رؤيتف رء .
ايمديمقل :يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م َضم ِر َير ْسم َـ َقم ٌْ ِد اَّللِ
ِ
ِ
ؽم ْو َن
قمٜمْدَ َر ُؾمقل اَّللِ  ،إِ ْذ َٟم َٔم َر إِ َمم ا ًْم َ٘م َٛم ِر ًَم ْٞم َٚم َ٦م ا ًْم ٌَدْ ِرَ ،وم َ٘م َ٤ملَ « :أ َُم٤م إِ هٟمٙم ُْؿ َؾم َ َ
َر هسمٙم ُْؿ يم ََام شم ََر ْو َن َه َذا ا ًْم َ٘م َٛم َر َٓ ،شم َُْم٤م هُم َ
قن ِذم ُر ْؤ َيتِ ِف))ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .

َ ،و ُه َق َي ُ٘م ُ
قؾم٤م
قلُ :يمٜمه٤م ُضم ُٚم ً

إٓ أن هذا اًمتِمٌٞمف اًمقارد ذم احلدي٨م إٟمام هق شمِمٌٞمف ًمٚمرؤي٦م سم٤مًمرؤي٦م ،وًمٞمس
شمِمٌٞمٝم ً٤م ًمٚمٛمرئل سم٤معمرئلٕ :ن اًمتِمٌٞمف ٓ يِمؽمط ومٞمف ُمٓم٤مسم٘م٦م اعمِمٌف سم٤معمِمٌف سمف
ُمـ يمؾ وضمف.
 ومال ؾمقخ اإلؽمالم

دم ايمػتوى احلؿوية ايمؽػمى (ص:)528 :

ومِمٌف اًمرؤي٦م سم٤مًمرؤي٦م ،وإن  م يٙمـ اعمرئل ُمِم٤م ًهب٤م ًمٚمٛمرئل ،وم٤معم١مُمٜمقن إذا رأوا
رهبؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وٟم٤مضمقه يمؾ يراه ومقىمف ىمٌؾ وضمٝمف يمام يرى اًمِمٛمس
واًم٘مٛمر.اهـ
ٚق ٍٛايٓاظِ

ٚ( :زبو أٚضح)  :أووح ذم اًمرؤي٦م ُمـ اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر.

وم٢مٟمف أووح ُمـ يمؾ رء ؾمػماه اعم١مُمٜمقن سم٠مسمّم٤مرهؿ قمٞم٤مٟم ً٤م قمغم احل٘مٞم٘م٦م.
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ومال ؾمقخ اإلؽمالم

دم زمغقة اظمرسماد (ص:)529 :

ًمٞمس ذم اعمقضمقدات اعمرئٞم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م أقمٔمؿ ُمـ هذيـ ـ أي اًمِمٛمس واًم٘مٛمرـ
وٓ يٛمٙمـ أن يرامه٤م اإلٟمً٤من أيمٛمؾ ُمـ اًمرؤي٦م اًمتل وصٗمٝم٤م اًمٜمٌل

،

وهذا يبكم أن اظمممـكم يرون رهبم أىمؿل ما يعرف من ايمرؤية.اهـ
مسليمــة  :ذم يمؿ ُمقوع يرى اَّلل قمزوضمؾ ذم اًمدار أظمرة ؟
اعمقوع إول  :ذم "قمرص٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ".
واعمقوع اًمر٤مين  " :ذم اجلٜم٦م ".
 ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة
ِ
لم َي َر ْو َن َر ه ُهب ْؿ ِذم اًمده ِار ْأ ِظم َر ِة
اقمتِ َ٘م٤م ُد ُه َ :أ هن ا ُْعم ْ١م ُِمٜمِ َ
٥م َقم َغم يم ُِّؾ ُُم ًْٚمِ ٍؿ ْ
ا هًمذي َجيِ ُ
اجلٜمه َ٦م َقم َغم ُم٤م شمَقاشمَر ْت سمِ ِف ْإَطم ِ
٤مد ُ
ِذم َقم ْر َص ِ٦م ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َ ،و َسم ْٕمدَ َُم٤م َيدْ ُظم ُٚم َ
ي٨م َقم ْـ
َ
َ َ َ
قن ْ َ
ِ
٤محل ِد ِ
ِ
ي٨م.اهـ
اًمٜمهٌِ ِّل
قمٜمْدَ ا ًْم ُٕم َٚم َامء سمِ ْ َ
دم جمؿوع ايمػتاوى(:)485 / 6

وايمرؤية شمازمتة من ايمؽتاب وايمسـة وإمجاع ايمسؾف:

همؿن ايمؽتاب :ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ َقم َغم إَر ِائ ِ
ؽ َيٜم ُٔم ُر َ
ون ﱸ (اعمٓمٗمٗملم)13 :
َ
ٍِ ِ
هب٤م ٟمَ٤مفمِ َر ٌة ﱸ (اًم٘مٞم٤مُم٦م )13/11:
ه٤مض ٌة  إِ َمم َر ِّ َ
ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ ُو ُضمق ٌه َي ْق َُمئذ ٟم َ
٤مؤ َ ِ
ٞمٝم٤م َو ًَمدَ ْيٜمَ٤م َُم ِزيدٌ ﱸ (ق)35 :
ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ َهلُؿ هُم٤م َي َِم ُ
ون وم َ
ِ
احل ًْٜمَك َو ِز َي٤م َد ٌة ﱸ ( يقٟمس)16 :
ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ ًِّم هٚمذ َ
يـ َأ ْطم ًَٜمُق ْا ْ ُ
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دم سمػسغماآلية َ :و َىمدْ ُر ِو َي شمٗمًػم "ايمزيادة " :سم٤مًمٜمٔمر

اًمّمدِّ ِيؼ َو ُطم َذ ْي َٗم َ٦م ْسم ِـ اًمٞمامن ،وقمٌد اَّلل سمـ
إمم وضمٝمف ا ًْمٙم َِري ِؿ َقم ْـ َأ ِيب َسمٙم ٍْر ِّ
قمٌ٤مسَ ،و َؾم ِٕمٞمدُ ْسم ُـ ا ُْعم ًَ هٞم ِ
اًمْم هح ُ
٤مك ،
مح ِـ ْسم ُـ َأ ِيب ًَم ْٞم َغم َ ،و َقم َٓم٤م ٌء َ ،و ه
اًمر ْ َ
٥مَ ،و َقم ٌْدُ ه
٤مق و َهمػم ُهؿ ُِمـ اًمً َٚم ِ
ػ واخلٚمػ .اهـ
َو ُحم َ هٛمدُ ْسم ُـ إِ ْؾم َح َ َ ْ ُ ْ َ ه
وإدًم٦م ُمـ اًمًٜم٦م:
َ ،قمـ َأسمِ ِ
َ قم ْـ َأ ِيب َسمٙم ِْر ْسم ِـ َقم ٌْ ِد اَّللِ ْسم ِـ َىم ْٞم ٍ
ٞمفَ ،قم ِـ اًمٜمهٌِ ِّل
س
ْ
ِ
ِ ِ ِ ٍ ِ
ٞمٝمام ،وضمٜمهت ِ
٥م آٟمِ َٞمت ُُٝم َامَ ،و َُم٤م ومِ ِ
َ٤من ُِم ْـ َذ َه ٍ
ٞمٝم َامَ ،و َُم٤م
« َضمٜمهتَ٤من ُم ْـ وم هْم٦م آٟم َٞمت ُُٝم َامَ ،و َُم٤م وم ِ َ َ َ
سملم ا ًْم َ٘مق ِم وسملم َأ ْن يٜمْ ُٔمروا إِ َمم رهبِؿ إِ هٓ ِرداء ا ًْمٙمِ ِؼمي ِ
٤مء َقم َغم َو ْضم ِٝم ِف ِذم َضمٜم ِه٦م
َ ُ ْ َ
َ ِّ ْ
َْ َ ْ ََْ َ َ ُ
َىم َ٤مل:

َقمدْ ٍنشُمتٗمؼ قمٚمٞمف .

وُمـ إدًم٦م قمغم رؤي٦م اَّلل ذم قمرص٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م:
َ قمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
َ ،ىم َ٤ملُ :ىم ْٚمٜمَ٤م َي٤م َر ُؾم َ
قل اَّللهِ َه ْؾ ٟم ََرى َر هسمٜمَ٤م َي ْق َم
ٞمد اخلُدْ ِر ِّي
ْ
َ
ِ
اًمِم ْٛم ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م؟ َىم َ٤ملَ « :ه ْؾ شم َُْم ُ٤مر َ
ون ِذم ُر ْؤ َي ِ٦م ه
َ٧م َص ْح ًقا؟ش،
س َواًم َ٘م َٛم ِر إِ َذا يمَ٤مٟم ْ
ون ِذم ُر ْؤ َي ِ٦م َر ِّسمٙم ُْؿ َي ْق َُم ِئ ٍذ ،إِ هٓ يم ََام شم َُْم ُ٤مر َ
ُىم ْٚمٜمَ٤مَ ،َٓ :ىم َ٤ملَ « :وم٢مِ هٟمٙم ُْؿ َٓ شم َُْم ُ٤مر َ
ون ِذم
ٍ ِ
ِ
ِ
٥م يم هُؾ َىم ْق ٍم إِ َمم َُم٤م يمَ٤مٟمُقا َي ْٕم ٌُدُ َ
ون،
ُر ْؤ َيت ِٝم َامش ُصم هؿ َىم َ٤ملُ " :يٜمَ٤مدي ُُمٜمَ٤مدً :م َٞم ْذ َه ْ
ٞم٥م ُمع صٚمِٞمٌِ ِٝمؿ ،و َأصح٤مب إَو َصم ِ
ِ
٤من َُم َع َأ ْو َصم ِ ِ
٤مهن ْؿ،
ْ
ْ َ ْ َ ُ
اًمّمٚم ِ َ َ َ
٤مب ه
٥م َأ ْص َح ُ
َوم َٞم ْذ َه ُ
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آهل ٍ٦م ُمع ِ
ِ
َ٤من َي ْٕم ٌُدُ اَّللهَُِ ،م ْـ َسمر َأ ْو َوم ِ
آهلَتِ ِٝم ْؿَ ،طمتهك َي ٌْ َ٘مك َُم ْـ يم َ
٤مضم ٍر،
٤مب يم ُِّؾ َ َ َ
َو َأ ْص َح ُ
ٍّ
ات ُِم ْـ َأ ْه ِؾ اًمٙمِت ِ
اب،
ؼم ٌ
ه ٌ
َو ُهم ه َ
َ٤مبُ ،صم هؿ ُي ْ١مشمَك سمِ َج َٝمٜم َهؿ ُشم ْٕم َر ُض يم ََ٠م ههنَ٤م َ َ
َومٞم َ٘م ُ٤مل ًم ِ ْٚمٞمٝم ِ
قدَُ :م٤م ُيمٜمْت ُْؿ َشم ْٕم ٌُدُ َ
ون؟ َىم٤م ًُمقاُ :يمٜمه٤م َٟم ْٕم ٌُدُ ُقم َز ْي َر ا ْسم َـ اَّللهَِ ،وم ُٞم َ٘م ُ٤مل :يم ََذ ْسمت ُْؿ
َُ
ُ
 َ ،م يٙمُـ َّللهِ ص ِ
٤مطم ٌَ ٌ٦م َوَٓ َو ًَمدٌ َ ،وم َام شم ُِريدُ َ
ون؟ َىم٤م ًُمقاٟ :م ُِريدُ َأ ْن شم ًَْ ِ٘م َٞمٜمَ٤مَ ،وم ُٞم َ٘م ُ٤مل:
َ
َْ ْ
اذ ُسمقاَ ،وم َٞمت ًََ٤م َىم ُٓم َ
قن ِذم َضم َٝمٜم َهؿ،
َْ

ِ
ون؟ َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
ُصم هؿ ُي َ٘م ُ٤مل ًمِٚمٜم َهّم َ٤مرىَُ :م٤م ُيمٜمْت ُْؿ َشم ْٕم ٌُدُ َ
ٞمح ا ْسم َـ اَّللهِ،
قنُ :يمٜمه٤م َٟم ْٕم ٌُدُ ا َعمً َ
َومٞم َ٘م ُ٤مل :يم ََذسمتُؿ َ ،م يٙمُـ َّللهِ ص ِ
ون؟ َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
٤مطم ٌَ ٌ٦مَ ،وَٓ َو ًَمدٌ َ ،وم َام شم ُِريدُ َ
قنٟ :م ُِريدُ َأ ْن
َ
ْ ْ َْ ْ
ُ
ِ
قن ِذم َضم َٝمٜم َهؿَ ،طمتهك َي ٌْ َ٘مك َُم ْـ يم َ
اذ ُسمقا َوم َٞمت ًََ٤م َىم ُٓم َ
َ٤من َي ْٕم ٌُدُ اَّللهَ ُِم ْـ
شم ًَْ٘م َٞمٜمَ٤مَ ،وم ُٞم َ٘م ُ٤ملَ ْ :

ِ
ات ُِم ْـ َأ ْه ِؾ اًمٙمِت ِ
٥م
ؼم ٌ
حيٌِ ًُٙم ُْؿ َو َىمدْ َذ َه َ
َ٤مب َ ُي َ٘م ُ٤مل َهل ُ ْؿَُ :م٤م َ ْ
َسم ٍّر َأ ْو َوم٤مضم ٍرَ ،و ُهم ه َ
َ٤مدي٤م يٜم ِ
ِ
ِ
َ٤مديً :م ِ َٞم ْٚم َح ْؼ يم هُؾ َىم ْق ٍم سمِ َام يمَ٤مٟمُقا َي ْٕم ٌُدُ َ
ونَ ،وإِٟم َهام
ه٤مس؟ َإِٟمه٤م َؾمٛم ْٕمٜمَ٤م ُُمٜم ً ُ
اًمٜم ُ
َٟمٜمْتَٔمِ ُر َر هسمٜمَ٤م،
ِ
ٞمٝمؿ اجلٌ٤مر ِذم صقر ٍة َهم ِػم ص ِ ِ ِ
ِ
ٞمٝم٤م َأ هو َل َُم هر ٍةَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
قل:
قرشمف ا هًمتل َر َأ ْو ُه وم َ
ُ َ ْ ُ َ
َىم َ٤ملَ " :وم َٞم ْ٠مشم ِ ُ َ ه ُ
ال ُي َٙم ِّٚم ُٛم ُف إِ هٓ إَٟمٌِْ َٞم٤م ُءَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
َأٟمَ٤م َر هسمٙم ُْؿَ ،وم َٞم ُ٘مق ًُم َ
ْ٧م َر هسمٜمَ٤م"َ ،وم َ
قلَ :ه ْؾ َسم ْٞمٜمَٙم ُْؿ
قنَ :أٟم َ
ػ َقمـ ؾم ِ
ِ
اًمً ُ
َو َسم ْٞمٜمَ ُف آ َي ٌ٦م َشم ْٕم ِر ُومق َٟم ُف؟ َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
٤مىم ِفَ ،وم َٞم ًْ ُجدُ ًَم ُف يم هُؾ
٤مقَ ،وم َٞمٙمِْم ُ ْ َ
قن :ه

ُُم ْ١م ُِم ٍـَ ،و َي ٌْ َ٘مك َُم ْـ يم َ
٥م َيم ْٞم َام َي ًْ ُجدَ َ ،وم َٞم ُٕمق ُد
َ٤من َي ًْ ُجدُ َّللهِ ِر َي٤م ًء َو ُؾم ْٛم َٕم ً٦مَ ،وم َٞم ْذ َه ُ
َفمٝمره َـمٌ ً٘م٤م و ِ
اطمدً ا.....احلدي٨م "ُ.متٗمؼ قمٚمٞمف
ُُْ َ َ

تيسيرالحميد الودود شرح حائية ابن أبي داود

38

 همائدة:اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٛمـ يرى اَّلل ذم أرض اعمحنم إمم صمالصم٦م
أىمقال:
 -2اًم٘مقل إول :يمٌ٤مر إئٛم٦م وُمت٘مدُمقهؿ قمغم أن اَّلل ٓ يراه إٓ
اعم١مُمٜمقن،وأن اًمٙمٗم٤مر ٓ يروٟمف ،وىمد روي هذا قمـ احلًـ وُم٤مًمؽ وحمٛمد سمـ
قمٌد اَّلل وقمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م اعم٤مضمِمقن وويمٞمع وقمٌد اَّلل سمـ اعمٌ٤مرك.
 ومال ؾمقخ اإلؽمالم

" :وقمٚمٞمف أيمرر اًمٕمٚمامء اعمت٠مظمريـ ومجٝمقر

أصح٤مب اإلُم٤مم أمحد"( .اٟمٔمر :اًمالًمٙم٤مئل ذم اًمًٜم٦م )505-501 -467/3
(جمٛمقع اًمٗمت٤موى ).487/6
ِِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
ٞمٝم٤م
 -1اًم٘مقل اًمر٤مينَ :أ هٟم ُف َي َرا ُه َُم ْـ َأ ْفم َٝم َر اًمت ْهقطمٞمدَ ُم ْـ ُُم ْ١مُمٜمل َهذه ْإُ هُم٦م َو ُُمٜمَ٤موم٘م َ
و َهمؼم ٍ
َ٤مب َو َذًم ِ َؽ ِذم َقمر َص ِ٦م ا ًْم ِ٘م َٞم٤مُم ِ٦م ُصمؿ َحيت ِ
ات ُِم ْـ َأ ْه ِؾ ا ًْمٙمِت ِ
٥م َقم ْـ ا ُْعمٜمَ٤مومِ ِ٘ملم،
َج ُ
َ ه ْ
ْ
َ ََ
ِ ِ ِ
ِ
اًمًٜم ِه٦م َو َىمدْ
َوم َال َي َر ْو َٟم ُف َسم ْٕمدَ َذًم َؽ َو َه َذا َىم ْق ُل َأ ِيب َسمٙم ٍْر ْسم ِـ ُظم َز ْي َٛم٦م ُم ْـ َأئ هٛم٦م َأ ْه ِؾ ه

ي٨م إ ْشمٞم٤مٟمِ ِف ؾمٌح٤م َٟمف و َشمٕم َ٤ممم َهلؿ ِذم ا َْعمق ِىم ِ
٤مِض َأسمق يٕم َغم ٟمَحقه ِذم طم ِد ِ
َذيمَر ا ًْم َ٘م ِ
ػ
ْ
ْ َُ َ
ُ َْ
َ ُ ْ َ ُ َ َ ُْ
َ
احل ِد َ
قر(.راضمع اًمتقطمٞمد ٓسمـ ظمزيٛم٦م ص)271 :
ي٨م ا َْعم ِْم ُٝم َ
َْ
 -3اًم٘مقل اًمر٤مًم٨م:

َأ هن ا ًْم ُٙم هٗم٤مر يرو َٟمف ر ْؤي َ٦م َشمٕم ِر ٍ
يػ َو َشم ْٕم ِذ ٍ
اًمً ْٚم َٓم َ
٤من ُ -صم هؿ
ي٥م  -يمَ٤مًم ِّٚم ِّ
َ ََ ْ ُ ُ َ ْ
ص إ َذا َر َأى ه
ِ
ِ
احلً ِـ سم ِـ ؾم ِ
َحيت ِ
٤م مٍ
َج ُ
٤مهب ْؿ َو َه َذا َىم ْق ُل َأ ِيب ْ َ َ ْ َ
اهب ْؿ َو َي ِْمتَده قم َ٘م ُ ُ
٥م َقمٜم ُْٝم ْؿ ًم َٞم ْٕم ُٔم َؿ َقم َذ ُ ُ
ْ
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َو َأ ْص َح٤مسمِ ِف َو َىم ْق ِل َهم ِػم ِهؿَ :و ُهؿ ِذم ْإُ ُص ِ
قن َإمم ْ ِ
قل ُُمٜمْت ًَِ ٌُ َ
محد ْسم ِـ
اإل َُم٤م ِم َأ ْ َ
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن " اًم ِّٚم َ٘م٤م َء "
َطمٜمْ ٌَ ٍؾ َوإ َمم َؾم ْٝم ٍؾ ْسم ِـ َقم ٌْد اَّللهِ ا ًْمت ًَْ َؽميَ .و َه َذا ُُم ْ٘مت ََ٣م َىم ْقل َُم ْـ َوم ه َ
ِذم يمِت ِ
٤مًمر ْؤ َي ِ٦م( .:راضمع جمٛمقع اًمٗمت٤موى  ،) 506 -485/6وطمٙمك
َ٤مب اَّللهِ سمِ ه
إىمقال اًمرالصم٦م أيْم ً٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم طم٤مدي إرواح ص  (،298واٟمٔمر :ذح
اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ص ) 121
 ومال ؾمقخ اإلؽمالم

:ـ سمٕمد أن ذيمر اخلالف اًمً٤مسمؼ ـ

وقمغم يمؾ طم٤مل ومٚمٞمً٧م "هذه اعمً٠مًم٦م ومٞمام قمٚمٛم٧م مم٤م يقضم٥م اعمٝم٤مضمرة،
واعم٘م٤مـمٕم٦م ،وم٢من اًمذيـ شمٙمٚمٛمقا ومٞمٝم٤م ىمٌٚمٜم٤م قم٤مُمتٝمؿ أهؾ ؾمٜم٦م ،واشمٌ٤مع"اهـ
( راضمع جمٛمقع اًمٗمت٤موى ()501/6
 همائدة  :ورؤية اهلل فمزوصمل أفمظم كعقم دم اْلـة:
َىم َ٤مل " :إِ َذا د َظم َؾ َأ ْه ُؾ ْ ِ
اجلٜمه َ٦م،
َ
اجلٜمه٦م ْ َ
َ

 وم َٕم ْـ ُص َٝم ْٞم ٍ
َ ،قم ِـ اًمٜمهٌِ ِّل
٥م
ون َؿم ْٞم ًئ٤م َأ ِزيدُ يم ُْؿ؟ َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
َىم َ٤ملَ :ي ُ٘مق ُل اَّللُ َشم ٌَ َ٤مر َك َو َشم َٕم َ٤ممم :شم ُِريدُ َ
قنَ :أ َ م ْ ُشم ٌَ ِّٞم ْض
ػ ِْ
ِ
اجلٜمه َ٦مَ ،و ُشمٜم َِّجٜمَ٤م ُِم َـ اًمٜم ِ
٤مبَ ،وم َام
ه٤مر؟ َىم َ٤ملَ :وم َٞمٙم ِِْم ُ
ُو ُضم َ
احل َج َ
قهٜمَ٤م؟ َأ َ م ْ شمُدْ ظم ْٚمٜمَ٤م ْ َ
٥م إِ ًَم ْٞم ِٝم ْؿ ُِم َـ اًمٜمه َٔم ِر إِ َمم َر ِّهبِ ْؿ َقم هز َو َضم هؾ ".رواه ُمًٚمؿ .
ُأ ْقم ُٓمقا َؿم ْٞم ًئ٤م َأ َطم ه
مح ِ
٤مد ْسم ِـ َؾم َٚم َٛم َ٦م
و َقم ْـ َ ه

َو ِز َي٤م َد ٌة} [يقٟمس.]16 :

ِ ِ
ِ ِ
احل ًْٜمَك
َ ،و َزا َد ُصم هؿ شم ََال َهذه ْأ َي َ٦مً{ :م هٚمذي َـ َأ ْطم ًَٜمُقا ْ ُ
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دم ايمواؽمطقة (:)458 /1

ومال ايمشقخ ايمعثقؿكم

أُم٤م ُمً٠مًم٦م اًمرؤي٦م :ومام أقمٔمؿ أصمره٤م قمغم آدم٤مه اعمًٚمٙملٕ :ن اإلٟمً٤من إذا
وضمد أن هم٤مي٦م ُم٤م يّمؾ إًمٞمف ُمـ اًمرقاب هق اًمٜمٔمر إمم وضمف اَّلل يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م
يمٚمٝم٤م رظمٞمّم٦م قمٜمده :ويمؾ رء يرظمص ذم ضم٤مٟم٥م اًمقصقل إمم رؤي٦م اَّلل
قمز وضمؾ ٕهن٤م هم٤مي٦م يمؾ ـم٤مًم٥م ،وُمٜمتٝمك اعمٓم٤مًم٥م.اهـ
إمجاع ايمسؾف فمعم إشمبات ايمرؤية وضمؽم صمحودها :
ومال ؾمقخ اإلؽمالم

دم زمقان سمؾبقس اْلفؿقة (:)425 /4

وشمبت اسمػاق ؽمؾف األمة فمعم أن اظمممـكم يرون اهلل يوم ايمؼقامة.اهـ

 ومال ازمن أيب ايمعز

:

وىمد روى أطم٤مدي٨م اًمرؤي٦م ٟمحق صمالصملم صح٤مسمٞم ً٤م  .وُمـ أطم٤مط هب٤م ُمٕمروم٦م ي٘مٓمع
سم٠من اًمرؾمقل ىم٤مهل٤م0اهـ (راضمع ذح اًمٓمح٤موي٦م (.)245/2

 ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة

:

واًمذي قمٚمٞمف مجٝمقر اًمًٚمػ  :أن ُمـ ضمحد رؤي٦م اَّلل ذم اًمدار أظمرة ومٝمق
يم٤مومر .اهـ (راضمع جمٛمقع اًمٗمت٤موى(.)284/6
 ومال ازمن ايمؼقم

:ومٛمـ يمذب هب٤م  م يٙمـ إمم وضمف رسمف ُمـ اًمٜم٤مفمريـ و

يم٤من قمٜمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ اعمحجقسملم اهـ (راضمع طم٤مدي إرواح ()105 / 2
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سمـبقــه :
ق ٍٛايٓاظِ

:

ٍ
ٍ
سمقاًمد
سمٛمقًمقد وًمٞمس
(وًمٞمس

هذا اًمٌٞم٧م أدظمٚمف اًمٜم٤مفمؿ

وًمٞمس ًمف ؿمٌ ٌف شمٕم٤ممم اعمًٌح ُ)

أ سمٞم٤مت اًمرؤي٦م وهذا اًمٌٞم٧م يتٙمٚمؿ قمـ صٗم٤مت

اَّلل قمزوضمؾ اًمتل ٟمٗم٤مه٤م قمـ ٟمٗمًف ،وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمف سمٕمد إيمامل أسمٞم٤مت
اًمرؤي٦م .اهـ
ٚق ٍٛايٓاظِ

:

(وىمد يٜمٙمر اجلٝمٛمل هذا وقمٜمدٟم٤م

ُمٍمح)
سمٛمّمداق ُم٤م ىمٚمٜم٤م طمدي٨م
ُ

(ٚقد ٜٓهس اجلُٗ :)ٞاجلٝمٛمل هؿ أشمٌ٤مع اجلٝمؿ سمـ صٗمقان زقمٞمؿ اجلٝمٛمٞم٦م .
ومٛمـ قم٘م٤مئدهؿ إٟمٙم٤مر رؤي٦م اَّلل ضمؾ وقمال ذم اًمدار إظمرة.
وىمدأمجٕم٧م اجلٝمٛمٞم٦م و اعمٕمتزًم٦م قمغم إٟمٙم٤مر رؤي٦م اَّلل قمزوضمؾ ذم أظمرة وسمف
ىم٤مل أيْم ً٤م اخلقارج وهق ٓزم ُمذه٥م إؿم٤مقمرة .اهـ
( طم٤مدي إرواح ص  ،296ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ص )104
ومال ازمن ايمؼقم

دم اصمتامع اْلقوش اإلؽمالمقة (:)194 /2

َىم َ٤مل اسمـ ظمزيٛم٦م َ:
لم َذ ُِمـ ا ًْمٞمٝم ِ
قد
َُم ْـ ُيٜمْٙمِ ُر ُر ْؤ َي َ٦م اَّللهِ َشم َٕم َ٤ممم ِذم ْأ ِظم َر ِة َوم ُٝم َق ِقمٜمْدَ ا ُْعم ْ١م ُِمٜم ِ َ
َ َُ
َواًمٜم َهّم َ٤مرى َوا َْعم ُج ِ
لم.اهـ
لم ِقمٜمْدَ َمجِٞم ِع ا ُْعم ْ١م ُِمٜم ِ َ
قس َو ًَم ْٞم ًُقا سمِ ُٛم ْ١م ُِمٜمِ َ
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 ومال ؾمقخ اإلؽمالم دم جمؿوع ايمػتاوى (:)486 /6
مجٝمقر " اًمً َٚم ِ
ِ
ِ
ػ " َأ هن َُم ْـ َضم َحدَ ُر ْؤ َي َ٦م اَّللهِ ِذم اًمده ِار ْأ ِظم َر ِة َوم ُٝم َق
ه
َو َا هًمذي َقم َٚم ْٞمف ُ ْ ُ ُ
يمَ٤مومِ ٌرَ :وم٢مِ ْن يم َ
ف َُم ْـ َ م ْ َشم ٌْ ُٚم ْٖم ُف
ف َذًم ِ َؽ يم ََام ُي َٕم هر ُ
َ٤من ِمم ه ْـ َ م ْ َي ٌْ ُٚم ْٖم ُف ا ًْم ِٕم ْٚم ُؿ ِذم َذًم ِ َؽ ُقم ِّر َ
اجلح ِ
ِ
ذ ِائ ُع ْ ِ
قد َسم ْٕمدَ ُسم ُٚمق ِغ ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿ ًَم ُف َوم ُٝم َق يمَ٤مومِ ٌر.اهـ
س َقم َغم ْ ُ ُ
اإل ْؾم َال ِم َوم٢م ْن َأ َ ه
ََ
ٚق ٍٛايٓاظِ

ٚ ........(:عٓدْا

مبضدام َا قًٓا حدٜح َضسحُ(

أي ٟمحـ ُمٕم٤مذ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أصمٌتٜم٤م اًمرؤي٦م َّلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٕدًم٦م
سحي٦م صحٞمح٦مصم٤مسمت٦م سمؾ ُمتقاشمرة قمـ رؾمقل اَّلل

ذم ذًمؽ ،ىمد رواه٤م أيمرر

ُمـ صمالصملم صح٤ميب   .وُمـ هذي إطم٤مدي٨م اًمتل أؿم٤مر اًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مفمؿ
ذم إصمٌ٤مت اًمرؤي٦م طمدي٨م ضمرير سمـ قمٌداَّلل اًمٌجكم
قاٍ ايٓاظِ

ذم اًمّمحٞمحلم .

(:زٚا ٙجسٜسٌ عٔ َكاٍ حمــــُدٍ )

قمـ َضم ِر َير ْسم َـ َقم ٌْ ِد اَّللِ اًمٌجكم

 ،ىم٤ملُ :يمٜمه٤م ُضم ُٚمقؾم٤م ِقمٜمْدَ رؾم ِ
قل اَّللِ
َ ُ
ً

،

ؽم ْو َن َر هسمٙم ُْؿ يم ََام شم ََر ْو َن َه َذا
إِ ْذ َٟم َٔم َر إِ َمم ا ًْم َ٘م َٛم ِر ًَم ْٞم َٚم َ٦م ا ًْم ٌَدْ ِرَ ،وم َ٘م َ٤ملَ « :أ َُم٤م إِ هٟمٙم ُْؿ َؾم َ َ
ِِ ِ
ا ًْم َ٘م َٛم َر َٓ ،شم َُْم٤م هُم َ
اؾم َت َٓم ْٕمت ُْؿ َأ ْن َٓ ُشم ْٖم َٚم ٌُقا َقم َغم َص َال ٍة َىم ٌْ َؾ
قن ِذم ُر ْؤ َيتفَ ،وم٢مِن ْ
ِ
اًمِم ْٛم ِ
ُـم ُٚمق ِع ه
ٍم َوا ًْم َٗم ْج َر -
سَ ،و َىم ٌْ َؾ ُهم ُر ِ َ
وهب٤مش َ -ي ْٕمٜمل ا ًْم َٕم ْ َ
اًمِم ْٛم ِ
ُصم هؿ َىم َر َأ َضم ِر ٌير { َو َؾم ٌِّ ْح سمِ َح ْٛم ِد َر ِّسم َؽ َىم ٌْ َؾ ُـم ُٚمق ِع ه
وهب٤م} [ـمف:
س َو َىم ٌْ َؾ ُهم ُر ِ َ
ُ .]230متٗمؼ قمٚمٞمف.
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 :قمـ َضم ِر َير ْسم َـ َقم ٌْ ِد اَّللِ اًمٌجكم

،

ىم٤مل َ :ظم َر َج َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َر ُؾم ُ
ؽم ْو َن َر هسمٙم ُْؿ َي ْق َم
قل اَّللهِ
ًَم ْٞم َٚم َ٦م اًم ٌَدْ ِرَ ،وم َ٘م َ٤مل« :إِ هٟمٙم ُْؿ َؾم َ َ
ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م يم ََام شم ََر ْو َن َه َذا َٓ ،شم َُْم٤م ُُم َ
قن ِذم ُر ْؤ َيتِ ِفش.
 وأُم٤م ىمقًمف ذم احلدي٨م ٓ" :شمْم٤مُمقن ":
وم٢مٟمف "يروى سم٤مًمتخٗمٞمػ " :أي ٓ يٚمح٘مٙمؿ وٞمؿ ذم رؤيتف يمام يٚمحؼ اًمٜم٤مس
قمٜمد رؤي٦م اًمٌمء احلًـ يم٤مهلالل،
" ويروى سم٤مًمتِمديد" ٓ :شمْم٤مُمقن ، ،أي ٓ :يٜمْمؿ سمٕمْمٙمؿ إمم سمٕمض يمام
يتْم٤مم اًمٜم٤مس قمٜمد رؤي٦م اًمٌمء اخلٗمل يم٤مهلالل،
وم٤معمٕمٜمك ٓ" :يٚمح٘مٙمؿ وػم وٓ وٞمؿ" ،وهذا يمٚمف سمٞم٤من ًمرؤيتف ذم هم٤مي٦م
اًمتجكم واًمٔمٝمقر سمحٞم٨م ٓ يٚمحؼ اًمرائل وػم ،وٓ وٞمؿ يمام يٚمح٘مف قمٜمد رؤي٦م
اًمٌمء اخلٗمل ،واًمٌٕمٞمد ،واعمحجقب ،وٟمحق ذًمؽ.اهـ
(راضمع جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( )85/26ـ سمٖمٞم٦م اعمرشم٤مد (ص. )530 :
 ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة

دم مـفاج ايمسـة ايمـبوية (: )342/3

وهذا احلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ ـمرق يمرػمة ،وهق ُمًتٗمٞمض ،سمؾ ُمتقاشمر قمٜمد
أهؾ اًمٕمٚمؿ واشمٗم٘مقا قمغم صحتف".
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ق ٍٛايٓاظِ

( :فكٌ َجٌ َا قد قاٍ يف ذاى تٓجحُ) (وم٘مؾ) أي ي٤م ص٤مطم٥م

اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمرؾ ُم٤م ىم٤مل رؾمقل اَّلل

،واًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُ ٓ ،مرؾ ُم٤م

ي٘مقًمف اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م اعمٕمٓمٚم٦م اًمٜمٗم٤مة.
مسألة:

أوموال ايمـاس دم رؤية ايمؾـه :
ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة

 :وايمـاس دم رؤية اهلل فمعم شمالشمة أوموال :

اًم٘مقل إول :ىمقل ٟمٗم٤مة اجلٝمٛمٞم٦م  :أٟمف ٓ يرى ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم أظمرة .
واًم٘مقل اًمر٤مين  :أن اَّلل يرى ُمـ همػم ُمٕم٤ميٜم٦م وُمقاضمٝمف[0وهقىمقل
آؿم٤مقمرة] وم٠مصمٌتقا اًمرؤي٦م ًمتقاشمر إدًم٦م قمغم إصمٌ٤مهت٤م ،وٟمٗمقا اجلٝم٦م ٕهن٤م شمًتٚمزم
أن اَّلل ذم ضمٝم٦م اًمٕمٚمق وهؿ يٜمٙمرون ذًمؽ0
:

ومال ؾمقخ اإلؽمالم
ٍ
ِ
و َىم ْق ُل َه ُ١م َٓ ِء  " :ه
اضم َٝم ٍ٦م " وهذا اًم َ٘م ْق ٌل ا ْٟم َٗم َر ُدوا
إن اَّللهَ ُي َرى ُم ْـ َهم ْ ِػم ُُم َٕم٤م َيٜمَ٦م َو ُُم َق َ
ون ؾم ِ٤مئ ِر َـمق ِائ ِ
ِ
مج ُٝم ِ
قر ا ًْم ُٕم َ٘م َال ِء َقم َغم َأ هن َوم ًَ٤م َد َه َذا َُم ْٕم ُٚمق ٌم
ػ ْإُ هُم ِ٦م َ ،و ُ ْ
َ
سمِف ُد َ َ
ور ِة َ .و ْإَ ْظم ٌَ ُ٤مر ا ُْعمت ََقاشمِ َر ُة َقم ْـ اًمٜمهٌِ ِّل شم َُر هد َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َيم َ٘م ْقًم ِ ِف يمام صمٌ٧م ِذم
٤مًمي َ
سمِ ه ُ
ِ
ِ ِ
ٞمح ِ٦م .اهـ
اًمّمح َ
ْإَ َطم٤مدي٨م ه
(راضمع جمٛمقع اًمٗمت٤موى ()86 /26
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لم وأئٛم٦م اعمًٚمٛملم قمغم أن اَّلل يرى
اًم٘مقل اًمر٤مًم٨م :ىمقل اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕم َ
ذم أظمرة سم٤مٕسمّم٤مر قمٞم٤مٟمً٤م،ذم اجلٜم٦م وذم قمرص٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م .
 وأٟمف ٓ يراه أطمد ًا ذم اًمدٟمٞم٤م سمٕمٞمٜمفً ،مٙمـ ُيرى ذم اعمٜم٤مم وحيّمؾ ًمٚم٘مٚمقب ُمـ
اعمٙم٤مؿمٗم٤مت واعمِم٤مهدات ُم٤م يٜم٤مؾم٥م طم٤مهل٤م .اهـ
(راضمع ذح أصقل اًمًٜم٦م إليب قم٤مُمر احلٙمٛمل).
 وُمـ إدًم٦م قمغم قمدم رؤي٦م اَّلل قمزوضمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م ي٘مٔم٦م :
/2طمدي٨م َ َأ َيب َذ ّر

ٍ َىم َ٤ملَ :ي٤م َر ُؾم َ
قل اَّللهِ َه ْؾ َر َأ ْي َ٧م َر هسم َؽ؟ َىم َ٤ملَ «:ر َأ ْي ُ٧م

ُقراش أظمرضمف ُمًٚمؿ وضم٤مء ذم رواي٦م(ٟمقر أٟمك أراه).
ٟم ً
ُقراش «ٟمقر أٟمك أراهش:
ُمٕمٜمك َ «:ر َأ ْي ُ٧م ٟم ً
دم جمؿوع ايمػتاوى (:)527 /6
ومال ؾمقخ اإلؽمالم
ِِ
ُقر َو َطم َ٤مل ُد َ
َُم ْٕمٜمَ٤م ُه يم َ
ُقر َوم َ٠مٟمهك َأ َرا ُه؟.اهـ
ون ُر ْؤ َيتف ٟم ٌ
َ٤من َصم هؿ ٟم ٌ
 ومال اإلمام أزمو فمبد اهلل اظمازري

:اًمْمٛمػم ذم أراه قم٤مئد قمغم اَّلل

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وُمٕمٜم٤مه أن اًمٜمقر ُمٜمٕمٜمل ُمـ اًمرؤي٦م يمام ضمرت اًمٕم٤مدة سم٢مهمِم٤مء
إٟمقار إسمّم٤مر وُمٜمٕمٝم٤م ُمـ إدراك ُم٤م طم٤مًم٧م سملم اًمرائل وسمٞمٜمف.اهـ
َ « :شم َٕم هٚم ُٛمقا َأ هٟم ُف ًَم ْـ َي َرى

 /1وطمدي٨م َقم ٌْدُ اَّللِ ْسم ُـ ُقم َٛم َر¶ :أٟمف َىم َ٤مل
قتش أظمرضمف ُمًٚمؿ.
َأ َطمدٌ ُِمٜمْٙم ُْؿ َر هسم ُف َقم هز َو َضم هؾ َطمتهك َي ُٛم َ
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قل اَّللِ سمِ َخ ْٛم ِ
َ ،ىم َ٤ملَ :ىم٤م َم ومِٞمٜمَ٤م َر ُؾم ُ
س
قؾمك
 /3وطمدي٨م َأ ِيب ُُم َ
يمَٚمِام ٍ
تَ ،وم َ٘م َ٤مل " :إِ هن اَّللَ َقم هز َو َضم هؾ َٓ َيٜمَ٤م ُمَ ،و َٓ َيٜمْ ٌَ ِٖمل ًَم ُف َأ ْن َيٜمَ٤م َمَ ،خي ِْٗم ُض
َ
٤مرَ ،و َقم َٛم ُؾ اًمٜم َهٝم ِ
ا ًْم ِ٘م ًْ َط َو َي ْر َوم ُٕم ُفُ ،ي ْر َوم ُع إِ ًَم ْٞم ِف َقم َٛم ُؾ اًم هٚم ْٞم ِؾ َىم ٌْ َؾ َقم َٛم ِؾ اًمٜم َهٝم ِ
٤مر َىم ٌْ َؾ

ِ
هقر َ -و ِذم ِر َوا َي ِ٦م َأ ِيب َسمٙم ٍْر :اًمٜم ُه٤مر – " ًَم ْق يم ََِم َٗم ُف ََٕ ْطم َر َىم ْ٧م
َقم َٛم ِؾ اًم هٚم ْٞم ِؾ ،طم َج٤م ُسم ُف اًمٜم ُ
ِ ِ
ِ
ٍم ُه ُِم ْـ َظم ْٚم ِ٘م ِف ".رواه ُمًٚمؿ .
ُؾم ٌُ َح ُ
٤مت َو ْضم ِٝمف َُم٤م ا ْٟمت ََٝمك إ ًَم ْٞمف َسم َ ُ
ِ ِ
ِ
ٍم ُه ُِم ْـ
وُمٕمٜمك ًَ " :م ْق يم ََِم َٗم ُف ََٕ ْطم َر َىم ْ٧م ُؾم ٌُ َح ُ
٤مت َو ْضم ِٝمف َُم٤م ا ْٟمت ََٝمك إ ًَم ْٞمف َسم َ ُ

َظم ْٚم ِ٘م ِف" :أي ًمق أزال اعم٤مٟمع ُمـ رؤيتف وهق احلج٤مب اعمًٛمك ٟمقرا أو ٟم٤مرا
ودمغم خلٚم٘مف ٕطمرق ضمالل ذاشمف مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف

 ومال ؾمقخ اإلؽمالم دم جمؿوع ايمػتاوى (:)396 /6
َوم َ٠م ْظمؼم َأ هٟمف طم ِج٥م َقمـ ا َْعم ْخ ُٚمق َىم ِ
٤مت سمِ ِح َج٤مسمِ ِف اًمٜم ِ
٤مت َو ْضم ِٝم ِف
هقر َأ ْن شمُدْ ِريم ََٝم٤م ُؾم ٌُ َح ُ
ََ ُ ُ َ ْ
ِ
ػ َذًم ِ َؽ ِْ
ٍم ُه ُِم ْـ
َو َأ هٟم ُف ًَم ْق يم ََِم َ
٤مب ََٕ ْطم َر َىم ْ٧م ُؾم ٌُ َح ُ
احل َج َ
٤مت َو ْضم ِٝمف َُم٤م َأ ْد َر َيم ُف َسم َ ُ
َظم ْٚم ِ٘م ِف.اهـ
 /4أن ُمقؾمك قمٚمٞمف صالة واًمًالم  م يٓمٚم٥م ُمـ اَّلل اًمرؤي٦م ذم أظمرة :وإٟمام
ـمٚم٥م رؤي٦م طم٤مضةً :م٘مقًمفَ { :أ ِر ِين َأ ْٟم ُٔم ْر إِ ًَم ْٞم َؽ} :أي :أن .وم٘م٤مل اَّلل شمٕم٤ممم
ًمفًَ { :م ْـ شم ََر ِاين} :يٕمٜملً :مـ شمًتٓمٞمع أن شمراين أن ،صمؿ ضب اَّلل شمٕم٤ممم ًمف
ُمر ً
ال سم٤مجلٌؾ طمٞم٨م دمغم اَّلل شمٕم٤ممم ًمف ومجٕمٚمف ديم ً٤م،
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ِ
ِ
ف شم ََر ِاين}  ،ومٚمام رأى
اؾم َت َ٘م هر َُمٙمَ٤م َٟم ُف َوم ًَ ْق َ
اجل ٌَ ِؾ َوم٢مِن ْ
وم٘م٤ملَ { :و ًَمٙم ِـ ا ْٟم ُٔم ْر إِ َمم ْ َ
ُمقؾمك ُم٤م طمّمؾ ًمٚمجٌؾ :قمٚمؿ أٟمف هق ٓ ـم٤مىم٦م سمرؤي٦م اَّلل ،وظمر صٕم٘م ً٤م هلقل ُم٤م
رأى .و(ًمـ) ٓ شم٘متيض اًمت٠مسمٞمد :.ىم٤مل اسمـ ُم٤مًمؽ ذم "اًمٙم٤مومٞم٦م":
وُمـ رأى اًمٜمٗمل سمٚمـ ُم١مسمد ًا

وم٘مقًمف اردد وؾمقاه وم٤مقمْمدا

( راضمع ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمٚمٕمرٞمٛملم ()456 /2
واًمدًمٞمؾ ُم٤مضم٤مء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ :
ث ُمـ َشم َٙم هٚمؿ سمِق ِ
ِ
اطمدَ ٍة ُِمٜم ُْٝم هـ َوم َ٘مدْ َأ ْقم َٔم َؿ َقم َغم اَّللِ
َ َ
َقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م ’ َ ،ىم٤م ًَم ْ٧مَ :صم َال ٌ َ ْ
َر َأى َر هسم ُف َوم َ٘مدْ َأ ْقم َٔم َؿ
ا ًْم ِٗم ْر َي َ٦مُ ،ىم ْٚم ُ٧مَُ :م٤م ُه هـ؟ َىم٤م ًَم ْ٧مَُ :م ْـ َز َقم َؿ َأ هن ُحم َ هٛمدً ا
لمَ ،أٟمْٔمِ ِريٜمِل،
َقم َغم اَّللِ ا ًْم ِٗم ْر َي َ٦مَ ،ىم َ٤ملَ :و ُيمٜم ُْ٧م ُُمتهٙمِ ًئ٤م َوم َج َٚم ًْ ُ٧مَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :ي٤م ُأ هم ا ُْعم ْ١م ُِمٜم ِ َ
َو َٓ ُشم ْٕم ِجٚمِٞمٜمِلَ ،أ َ م َي ُ٘م ِؾ اَّللُ َقم هز َو َضم هؾَ { :و ًَم َ٘مدْ َرآ ُه سمِ ْ٤مُٕ ُوم ِؼ ا ُْعمٌِ ِ
لم} [اًمتٙمقير:
ْ
َ { ،]13و ًَم َ٘مدْ َرآ ُه ٟم َْز ًَم ً٦م ُأ ْظم َرى} [اًمٜمجؿ]23 :؟ َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧مَ :أٟمَ٤م َأ هو ُل َه ِذ ِه ْإُ هُم ِ٦م

ِ
َؾم َ٠م َل َقم ْـ َذًم ِ َؽ َر ُؾم َ
قرشمِ ِف
قل اَّللِ َ ،وم َ٘م َ٤مل« :إِٟم َهام ُه َق ضم ْ ِؼم ُيؾ َ ،م ْ َأ َر ُه َقم َغم ُص َ
ِ
َلم ا َْعم هرشم ْ ِ
ا هًمتِل ُظمٚمِ َؼ َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َهم ْػم َه٤مشم ْ ِ
اًمً َام ِء َؾم٤م ًّدا ِقم َٔم ُؿ َظم ْٚم ِ٘م ِف
َلمَ ،ر َأ ْي ُت ُف ُُمٜم َْٝمٌِ ًٓم٤م ُم َـ ه
َ
اًمً َام ِء إِ َمم ْإَ ْر ِ
ض ...ش احلدي٨م اهـ
َُم٤م َسم ْ َ
لم ه
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 وهبذا يتٌلم ظمٓم٠م "ىمقل ُمـ يزقمؿ أٟمف يرى ذم اًمدٟمٞم٤م ي٘مْم٦م" ،وُمـ ىم٤مل
ُمـ اًمٜم٤مس :إن إوًمٞم٤مء أو همػمهؿ يرى اَّلل سمٕمٞمٜمف ذم اًمدٟمٞم٤م ومٝمق ُمٌتدع و٤مل
خم٤مًمػ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع ؾمٚمػ إُم٦م".
( راضمع جمٛمقع اًمٗمت٤موى (. )521/6
 همائدة  :رؤية اهلل ذم اظمـام دم ايمدكقا صمائزة:
ومن األديمة فمعم إشمبات ايمرؤية اظمـامقة:
2ـ طمدي٨م ُمٕم ِ
اطم َت ٌَ َس َقمٜمه٤م َر ُؾم ُ
قل ا ه
َّلل
٤مذ ْسم ِـ َضم ٌَ ٍؾ
َىم َ٤ملْ :
َُ

ات َهمدَ اة
َذ َ

اًمِم ْٛمس َومخرج َ ِ
اًمّم ٌْح َطمتهك يمدٟم٤م ٟمؽماءى قملم ه
هيٕم٤م ومرقب
َقمـ َص َالة ه
٤مًمّم َال ِة َوم َّم هغم َر ُؾم ُ
َو َ َدم هق َز ِذم َص َالشمِ ِف َوم َٚم هام َؾم هٚم َؿ َد َقم٤م سمِ َّم ْقشمِ ِف َوم َ٘م َ٤مل
قل اَّللهِ
سمِ ه
ًَمٜمَ٤م َقم َغم َُم َّم٤م ِّومٙم ُْؿ يم ََام َأ ْٟمت ُْؿ ُصم هؿ ا ْٟم َٗمت ََؾ إِ ًَم ْٞمٜمَ٤م ُصم هؿ َىم َ٤مل َأ َُم٤مإِ ِّين َؾم ُ٠م َطمدِّ ُصمٙم ُْؿ َُم٤م َطم ٌَ ًَٜمِل
َقمٜمْٙم ُُؿ ا ًْم َٖمدَ ا َة إِ ِّين ُىم ْٛم ُ٧م ُِم َـ اًم هٚم ْٞم ِؾ َومت ََق هو ْ٠م ُت َو َص هٚم ْٞم ُ٧م َُم٤م ُىمدِّ َر ِزم " َومٜمَ َٕم ًْ ُ٧م ِذم
قر ٍة...
اؾم َت ْر َ٘م ْٚم ُ٧م َوم٢مِ َذا َأٟمَ٤م سمِ َر ِّيب َشم ٌَ َ٤مر َك َو َشم َٕم َ٤ممم ِذم َأ ْطم ًَ ِـ ُص َ
َص َال ِيت َطمتهك ْ

احلدي٨م).
ٍ
ِ
خيتّمؿ اعم ُ
أل إقمغم،
ومٞمؿ
ريب ذم أ
وذم رواي٦م ُ «:
رأي٧م ِّ
ُ
طمًـ صقرة ،وم٘م٤ملَ :
ِ
صمؿ َ
ىم٤مل:
يمتٗمل ،طمتهك
ُ
وضمدت سمر َد أٟم٤مُمٚمف ،ه
وم٘مٚم٧م ٓ :أدري ،ومقوع يده سملم ه
ىمٚم٧م :ذم اًمٙم هٗم٤مرات واًمدرضم٤مت ،ىم٤مل :وُم٤م
ومٞمؿ
خيتّمؿ اعمأل إقمغم؟ ُ
ُ
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ِ
ِ
اًمً َؼماتُ ،
اجلامقم٤مت،
وٟم٘مؾ إىمدام إمم
اًمٙم هٗم٤مرات؟ ىمٚم٧م :إؾمٌ٤م ُغ اًمقوقء ذم ّ
ِ
ىمٚم٧م :إـمٕم٤م ُم اًمٓمٕم٤م ِم،
اًمّمالة سمٕمدَ اًمّمالة ،ىم٤مل :ومام
واٟمتٔم٤مر
اًمدرضم٤مت؟ ُ
ُ
ُ
ىمٚم٧مُ :م٤م ُ
أىمقل؟
وإومِم٤م ُء اًمًال ِم ،وصال ٌة سم٤مًمٚمٞمؾ
واًمٜم٤مس ٟمٞم٤مم ،ىم٤مل :ىمؾ ،ىم٤ملُ :
ُ
ِ
ِ
ىم٤ملِ :
َ
اًمٚمٝمؿ! ِّإين أؾم٠مًمؽ َقم َٛم ً
ًمٚمٛمٜمٙمرات ،وإذا
سم٤محلًٜم٤مت ،وشمريم ً٤م
ال
ىمؾ:
ّ
ٍ
أردت ذم ىمق ٍم ومتٜم ً٦م وأٟم٤م ومٞمٝمؿ :وم٤مىمٌْمٜمل َ
ُمٗمتقنشَ .طم ِدي٨م َص ِحٞمح.
همػم
َ
إًمٞمؽ َ
وصححف إًمٌ٤مين ذم اًمّمحٞمح٦م سمرىمؿ( )3269وىمد ضم٤مء احلدي٨م قمـ اصمٜمل
قمنم صح٤مسمٞم ً٤م .اهـ

 ومال ؾمقخ اإلؽمالم دم مـفاج ايمسـة ايمـبوية (:)384 /5
اًمر ِّب َشم َٕم َ٤ممم ِذم اعمَْٜمَ٤م ِمَ ،وم٢مِ هٟم ُف ُي َرى ِذم ُص َق ٍر ُخم ْ َتٚمِ َٗم ٍ٦مَ ،ي َرا ُه يم هُؾ َقمٌْ ٍد
ُر ْؤ َي ُ٦م ه
َقم َغم َطم ًَ ِ
٥م إِ َيامٟمِ ِفَ ،وعمَه٤م يم َ
 َأ ْقم َٔم َؿ إِ َيامٟمً٤م ُِم ْـ َهم ْ ِػم ِه َرآ ُهَ٤من اًمٜمهٌِ هل -

قر ٍةَ ،و ِه َل ُر ْؤ َي ُ٦م َُمٜمَ٤م ٍم سمِ٤معمَْ ِديٜم َِ٦م ،يم ََام َٟم َٓم َ٘م ْ٧م سمِ َذًمِ َؽ
ِذم َأ ْطم ًَ ِـ ُص َ
ْإَطم ِ
ِ
٤مد ُ
قر ُة َقمٜمْ ُف َ ،و َأ هُم٤م ًَم ْٞم َٚم ُ٦م اعمِْ ْٕم َر ِ
ر ٍء ُِم َـ
َ
ي٨م اعمَْ ْ٠م ُصم َ
اج َوم َٚم ْٞم َس ذم َ ْ
٤مد ِ
ْإَطم ِ
اجًَ ،مٙمِ ْـ ُر ِو َي ِذم َذًمِ َؽ َطم ِد ٌ
ي٨م اعمَْ ْٕم ُرو َوم ِ٦م َأ هٟم ُف َرآ ُه ًَم ْٞم َٚم َ٦م اعمِْ ْٕم َر ِ
ي٨م
َ
ِ
ِ
٤محل ِدي٨م،اهـ
َُم ْق ُو ٌ
قع سمِ٤م ِّشم َٗم٤مق َأ ْه ِؾ ا ًْمٕم ْٚم ِؿ سمِ ْ َ
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 ضم٤مء قمـ اسمـ قمٌ٤مس

ىم٤مل ( :رأى حمٛمد رسمف قمز وضمؾ ُمرشملم).

 ومال ايمعالمة األيمباين

:وهذا طمدي٨م صحٞمح صم٤مسم٧م قمـ اسمـ قمٌ٤مس

ًمٙمـ ُمقىمقوم ً٤م قمٚمٞمف .وىمد أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م ذم " اًمتقطمٞمد" (ص  )232سمًٜمد
صحٞمح قمٜمف ،ورواه ُمًٚمؿ أيْم ً٤م ُمـ هذا اًمقضمف ًمٙمٜمف سمٚمٗمظ ":رآه سم٘مٚمٌف"
صمؿ أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ صم٤مًم٨م قمٜمف سمٚمٗمظ :ىم٤ملُ{ ":م٤م يمذب اًمٗم١ماد ُم٤م رأى
وًم٘مد رآه ٟمزًم٦م أظمرى} ،ىم٤مل :رآه سمٗم١ماده ُمرشملم" .وطمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس هذا
وإن يم٤من وُمقىمقوم ً٤م ،ومٝمق ذم طمٙمؿ اعمرومقع ًمٚمٜمٌل
سمـبقــه :ومال ؾمقخ اإلؽمالم

ٟٕ ،مف ٓ ي٘م٤مل اضمتٝم٤مد ًا.

دم جمؿوع ايمػتاوى (:)36 /3

اك ا هًم ِذي ُه َق ْ ِ
َىم ْق ًُم ُف :ﱹ َال سمُدْ ِر ُىم ُه ْاألَ ْزم َص ُارﱸ إٟم َهام َٟم َٗمك ْ ِ
اإل ْد َر َ
اإل َطم٤م َـم ُ٦م يم ََام َىم٤م ًَم ُف
ِ
ِ
اًمر ْؤ َي ِ٦م.اهـ
َأ ْيم َر ُر ا ًْم ُٕم َٚم َامء َو َ م ْ َيٜمْػ ُجم َ هر َد ه
ومال ازمن ايمؼقم

دم ايموازمل ايمصقب من ايمؽؾم ايمطقب (ص)51 :

وم٤مًمرب شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم يرى يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٤مٕسمّم٤مر قمٞم٤مٟم ً٤م ،وًمٙمـ يًتحٞمؾ
إدراك إسمّم٤مر ًمف ،وأن رأشمف وم٤مٓدراك أُمر وراء اًمرؤي٦م ،وهذه اًمِمٛمس ـ وَّلل
اعمرؾ إقمغم ـ ٟمراه٤م وٓ ٟمدريمٝم٤م يمام هل قمٚمٞمف وٓ ىمريٌ ً٤م ُمـ ذًمؽ ،ويمذيمك ومال
ازمن فمباس ظمن ؽمليمه وأورد فمؾقه ﱹ َال سمُدْ ِر ُىم ُه ْاألَ ْزم َص ُارﱸ وم٘م٤مل :أًمً٧م شمرى
اًمًامء؟ ىم٤مل :سمغم.ىم٤مل :أومتدريمٝم٤م؟ ىم٤مل.ٓ :ىم٤مل :وم٤مَّلل شمٕم٤ممم أقمٔمؿ وأضمؾ.اهـ
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األصل ايمرازمع 
من أصول أهل ايمسـة كػي صػات ايمسؾب وايمـؼص فمن اهلل صمل وفمال

ٍ
زمؿويمود ويمقس زموايمـ ٍد
(ويمقس

ويمقس يمه ؾمــب ٌه سمعالم اظمسبح ُ)

ايػسح:

هذا اًمٌٞم٧م شم٘مدم ذيمره وىمد وىمع سملم سمٞمتلم ُمرشمٌٓملم ،أوهلام ذم وضمقب إصمٌ٤مت

اًمرؤي٦م ،واًمر٤مين ذم إٟمٙم٤مره٤م،وىمد رأي٧م أن إٟمً٥م شم٠مظمػم ذطمف.
ق ٍٛايٓاظِ

( :يٝظ مبٛيٍ ٛد ٚيٝظ بٛايدٍ)

ًمٕمؾ اًمٜم٤مفمؿ ذيمر هذا اًمٌٞم٧م سمٕمد إصمٌ٤مت اًمرؤي٦م َّللً :مٞمٌلم أن إصمٌ٤مهت٤م طم٘مٞم٘م٦م ٓ
يًتٚمزم ُمٜمف اًمتٛمرٞمؾ :وم٠مهؾ اًمًٜم٦م يرٌتقن اًمّمٗم٤مت قمغم ٍ
وضمف يٚمٞمؼ سم٤مَّلل شمٕم٤ممم،
وهذا اًمٌٞم٧م ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ ُىم ْؾ ُه َق ا هُ
َّلل َأ َطمدٌ

اَّللهُ ه
اًمّم َٛمد َ م ْ

ِ
ُـ ًَم ُف ُيم ُٗمق ًا َأ َطمدٌ ﱸ (اإلظمالص. )4:2
َيٚمدْ َو َ م ْ ُيق ًَمدْ َو َ م ْ َيٙم ْ
و َىمدْ َصمٌ َ٧م ِذم اًمّم ِحٞمحِ َأهن٤م َشمٕم ِد ُل ُصم ُٚم َ٨م ا ًْم ُ٘مر ِ
آن.
هَ ْ
ه
َ َ
ْ
ػ ا ًْمٕم َٚمامء ِذم شم َْ٠م ِو ِ ِ
ال :وطم ِ
٤مص ُٚم ُف َأ هن ا ًْم ُ٘م ْر َ
َ و َىم ِد ْ
آن
يؾ َذًم َؽ َقم َغم َأ ْىم َق ٍ َ َ
اظم َت َٚم َ ُ َ ُ
٤مصدَ َأؾم ِ
ا ًْمٙم َِريؿ ْاؿمتَٛم َؾ َقم َغم َصم َال َصم ِ٦م ُم َ٘م ِ
٤مؾم هٞم ٍ٦م:
َ
َ
َ
َ
َأو ُهل٤مْ :إَو ِاُمر واًمٜمهق ِ
اعمتْمٛمٜم٦م ًم ِ ْ َ
اًمنم ِائ ِع ا ًْم َٕم َٛمٚمِ هٞم ِ٦م ا هًمتِل ِه َل
اهل
أل ْطمٙمَ٤م ِم َو َه
َ ُ َ َ
ِّ
ه َ
قع ِقم ْٚم ِؿ ا ًْم ِٗم ْ٘م ِف َو ْإَ ْظم َال ِق.
َُم ْق ُو ُ
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َُم َع ُأ َمم ِ ِٝم ْؿَ ،و َأٟم َْقا ِع

ِ
ِ
ِ
ِ
اًمر ُؾم ِؾ
ٞمٝم٤م :ا ًْم٘م َّم ُ
َصم٤مٟم َ
ص َو ْإَ ْظم ٌَ ُ٤مر ا ُْعمت ََْم ِّٛمٜمَ ُ٦م َٕ ْطم َقال ه
ِّ
سم٤معمٙمذسملم َهل ُ ْؿ.
ْاهل َ َال ِك ا هًمتِل َطم٤م َىم ْ٧م
ٞمد ،وُم٤م َجيِ٥م َقم َغم ا ًْم ِٕمٌ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
٤مد ُِم ْـ َُم ْٕم ِر َوم ِ٦م اَّللهِ سمِ َ٠م ْؾم َام ِئ ِف َو ِص َٗم٤مشمِ ِف،
َ
ُ
َصم٤مًم ُر َٝم٤م :قم ْٚم ُؿ اًمت ْهقطم َ َ
ِ
قر ُة ْ ِ
اإل ْظم َال ِ
شمْمٛمٜمَ٧م ُأصقل
ذ ُ
ص َىمدْ
.و َهعم٤م يمَ٤مٟم ْ
ف اًم هر َال َصم٦م َ
ه
َ٧م ُؾم َ
َو َه َذا ُه َق َأ ْ َ
مج ً٤مٓ :صح َأ ْن ي َ٘م َ٤مل ":إِهن٤م َشمٕم ِد ُل ُصم ُٚم َ٨م ا ًْم ُ٘مر ِ
آن".
َه َذا ا ًْم ِٕم ْٚم ِؿَ ،و ْاؿمت ََٛم َٚم ْ٧م َقم َٚم ْٞم ِف إِ ْ َ
هَ ْ
ه ُ
ْ
( راضمع ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمٚمٝمراس (ص)81 :
(يٝظ مبٛيٛدٍ ٚيٝظ بٛايدٍ)
وهذا ُمـ قم٘م٤مئد أهؾ اًمٌ٤مـمؾ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمنميملم شمٕم٤ممم اَّلل قمام
ي٘مقًمقن قمٚمق ًا يمٌػما،يمام ىم٤مل اَّلل شمٕم٤ممم  :ﱹ َو َىم٤م ًُمقا هاخت ََذ اَّللهُ َو ًَمدً ا ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف َسم ْؾ ًَم ُف
ُم٤م ِذم اًمًامو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض يمُؾ ًَم ُف َىم٤مٟمِتُقنﱸ.
هَ َ
َ
ـ َو ًَمدً ا ًَم َ٘مدْ ِضم ْئت ُْؿ َؿم ْٞم ًئ٤مﱸ
اًمر ْ َ
مح ُ
وىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ َو َىم٤م ًُمقا هاخت ََذ ه
َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اَّللهِ
 وضم٤مء َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
َو َضم هؾ :يم هَذ َسمٜمِل ا ْسم ُـ آ َد َم َو َ م ْ َيٜمْ ٌَ ِغ ًَم ُف َأ ْن ُيٙم َِّذ َسمٜمِلَ ،و َؿمت ََٛمٜمِل َو َ م ْ َيٜمْ ٌَ ِغ ًَم ُف َأ ْن
ِ
ِ
٤مي َوم َ٘م ْق ًُم ُفًَ :م ْـ ُي ِٕمٞمدَ ِين يم ََام َسمدَ َأ ِينَ .و ًَم ْٞم َس َأ هو ُل ْ
اخلَ ْٚم ِؼ
َي ِْمت َُٛمٜملَ ،أ هُم٤م َشمٙمْذي ٌُ ُف إِ هي َ
سمِ َ٠م ْه َق َن َقم ِ هكم ُِم ْـ إِ َقم٤م َدشمِ ِف ،

َ " :ي ُ٘م ُ
قل اَّللهُ َقم هز
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اًمّم َٛمدُ  َ ،م ْ َيٚمِدْ َو َ ْ م
٤مي َوم َ٘م ْق ًُم ُف :هاخت ََذ اَّللهُ َو ًَمدً اَ .و َأٟمَ٤م اَّللهُ ْإَ َطمدُ ه
َو َأ هُم٤م َؿمت ُْٛم ُف إِ هي َ
ُـ ًَم ُف ُيم ُٗم ًقا َأ َطمدٌ " رواه اًمٌخ٤مري.
ُيق ًَمدْ َ ،و َ م ْ َيٙم ْ
ِ
َ ،قم ْـ رؾم ِ
ٞمح ْ ِ
قل اَّللهِ
قؾمك ْإَ ْؿم َٕم ِر ِّي
اًمّمح َ
َ و ِذم ه
َ ُ
لم :قمـ َأ ِيب ُُم َ
ِ ِ
جي َٕم ُٚم َ
قن ًَم ُف َو ًَمدً اَ ،و ُه َق
ؼم َقم َغم َأ ًذى َؾمٛم َٕم ُف ُم َـ اَّللهِ :إِ ههنُ ْؿ َ ْ
َأ هٟم ُف َىم َ٤ملَ َٓ " :أ َطمدَ َأ ْص َ ُ
َي ْر ُز ُىم ُٝم ْؿ َو ُي َٕم٤مومِ ِ
ٞمٝم ْؿ" .
ٚق ٍٛايٓاظِ

ٚ( :يٝظ ي٘ غب٘) اًمِمٌف هق :اعمرٞمؾ واًمٜمٔمػم ،واَّلل ٓ ؿمٌٞمف

ًمف وٓ ُمرٞمؾ ًمف وٓ ٟمٔمػم ذم أؾمامئف وٓ ذم صٗم٤مشمف وٓ ذم أومٕم٤مًمف.
 ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة

":وٓ ري٥م أن أهؾ اًمًٜم٦م ،واجلامقم٦م،

واحلدي٨م ُمـ أصح٤مب ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل ،وأيب طمٜمٞمٗم٦م ،وأمحد ،وهمػمهؿ
ُمتٗم٘مقن قمغم شمٜمزيف اَّلل  -شمٕم٤ممم  -قمـ مم٤مصمٚم٦م اخلٚمؼ،
وقمغم ذم اعمِمٌٝم٦م اًمذيـ يِمٌٝمقن صٗم٤مشمف سمّمٗم٤مت ظمٚم٘مف" وم٢مٟمف ىمد قمٚمؿ
سم٤مًمٙمت٤مب ،واًمًٜم٦م ،واإلمج٤مع ُم٤م يٕمٚمؿ سم٤مًمٕم٘مؾ أيْم ً٤م أن اَّلل  -شمٕم٤ممم  -ﱹ ًَم ْٞم َس
ِ ِِ
ر ٌءﱸ ٓ ذم ذاشمف ،وٓ ذم صٗم٤مشمف ،وٓ ذم أومٕم٤مًمف ،ومال جيقز أن يقصػ
يمَٛم ْرٚمف َ ْ
سمٌمء ُمـ ظمّم٤مئص اعمخٚمقىملم يمامىم٤مل شمٕم٤مممَ { :ه ْؾ َشم ْٕم َٚم ُؿ ًَم ُف َؾم ِٛم ّٞم ً٤م}.اهـ
( راضمع سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م ()531/1
(وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م (. )511/1
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همائــــدة :
وومد د َّيمت ايمـُّصوص ا ْيم ُؼرآكِق ُة فم َعم َأ َّن ِص َػ ِ
ات ا ْيم َب ِ
اري ِوم ْس َام ِن :ؽمؾبقةو شمبوسمقة:
ْ َّ َ
ُ ُ
 وم٤مًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦مُ :م٤م ٟمٗم٤مه٤م اَّلل ؾمٌح٤مٟمف قمـ ٟمٗمًف ذم يمت٤مسمف ،أو قمغم ًمً٤من
رؾمقًمف

 ،ويمٚمٝم٤م صٗم٤مت ٟم٘مص ذم طم٘مف ،يم٤معمقت ،واًمٜمقم ،واجلٝمؾ،

واًمٜمًٞم٤من ،واًمٕمجز ،واًمتٕم٥م .ومٞمج٥م ٟمٗمٞمٝم٤م قمـ اَّلل شمٕم٤ممم عم٤م ؾمٌؼ ُمع إصمٌ٤مت
وده٤م قمغم اًمقضمف إيمٛمؾ ،وذًمؽ ٕن ُم٤م ٟمٗم٤مه اَّلل شمٕم٤ممم قمـ ٟمٗمًف وم٤معمراد سمف
سمٞم٤من اٟمتٗم٤مئف ًمرٌقت يمامل وده ٓ عمجرد ٟمٗمٞمفٕ ،ن اًمٜمٗمل ًمٞمس سمٙمامل إٓ أن
يتْمٛمـ ُم٤م يدل قمغم اًمٙمامل،
قتﱸ  ،ومٜمٗمل اعمقت
احل ِّل ا هًم ِذي ٓ َي ُٛم ُ
ُمر٤مل ذًمؽ :ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ َوشم ََقيم ْهؾ َقم َغم ْ َ
قمٜمف يتْمٛمـ يمامل طمٞم٤مشمف.
ُمر٤مل آظمر  :ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ َوٓ َي ْٔمٚمِ ُؿ َر هسم َؽ َأ َطمد ًاﱸ ٟمٗمل اًمٔمٚمؿ قمٜمف يتْمٛمـ
يمامل قمدًمف.
َ٤من اَّللهُ ًمِٞمٕم ِج َزه ُِمـ َر ٍء ِذم اًمًامو ِ
ُمر٤مل صم٤مًم٨م :ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ َو َُم٤م يم َ
ات َوٓ ِذم
هَ َ
ُْ ُ ْ ْ
إَ ْرض ﱸ ومٜمٗمل اًمٕمجز قمٜمف يتْمٛمـ يمامل قمٚمٛمف وىمدرشمف ،وهلذا ىم٤مل سمٕمده:
{إِ هٟم ُف يم َ
َ٤من َقمٚمِٞم ًام َىم ِدير ًا} ،
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 وايمصػات ايمثبوسمقة :هل ُم٤م أصمٌ٧م اَّلل شمٕم٤ممم ًمٜمٗمًف ذم يمت٤مسمف أو قمغم ًمً٤من
رؾمقًمف

ـ ويمٚمٝم٤م صٗم٤مت يمامل ٓ ٟم٘مص ومٞمٝم٤م سمقضمف ُمـ اًمقضمقه،

وسمـؼسم إلم ومسامن:
ات ذاسم َّقة" َٓ :ه
ات اَّلل َ ،سم ْؾ ِه َل َٓ ِز َُم ٌ٦م ًَم َف
2ـ ايمؼسم األولِ ":ص َػ ٌ
شمٜمٗمؽ َقم ْـ هذ ُ
َأ َز ًٓ َو َأ َسمدً ا ،وهل ٟمققم٤منُ :مٕمٜمقي٦م وظمؼمي٦م:
احلٞم ِ
ِ
واًمٕمزة،
٤مةَ ،وا ًْم ِٕم ْٚم ِؿَ ،وا ًْم ُ٘مدْ َر ِةَ ،وا ًْم ُ٘م هق ِة،
ه
"وم٤مًمّمٗم٤مت اعمٕمٜمقي٦م" ،يمَّم َٗم٦مَ َ ْ :
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اجل َال ِل ....إًمخ ،وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ،
َوا ُْعم ْٚمؽَ ،وا ًْم َٕم َٔم َٛم٦مَ ،وا ًْمٙم ْ ِؼم َي٤مءَ ،وا َْعم ْجدَ ،و ْ َ
٤مت اخلَؼمي٦م"ُ :مرؾ:صٗم٦م اًمٞمديـ ،واًمقضمف ،واًمٕمٞمٜملم  ،واًم٘مدم وُم٤م
"و ِص َٗم ٌ
أؿمٌف ذًمؽ  ،وم٤مَّلل  م يزل ًمف يدان ووضمف وقمٞمٜم٤من وًمـ يٜمٗمؽ قمـ رء ُمٜمف.
ات همعؾ َّقة ":
1ـ ايمؼسم ايمثاين ِ ":ص َػ ٌ
ٍ
ِ
٧م و ٍ
آنَ ،و َحتْدُ ُ
ث سمِ َٛم ِِمٞم َئتِ ِف َو ُىمدْ َرشمِ ِف ُمتك ؿمآء
َشم َت َٕم هٚم ُؼ ِ َهب٤م َُمِمٞم َئ ُت ُف َو ُىمدْ َر ُشم ُف يم هُؾ َو ْىم َ
ومٕمٚمٝم٤م  ،وُمتك ؿمآء  م يٗمٕمٚمٝم٤م َ ،وإِ ْن يم َ
َ٤من ُه َق َ م ْ َي َز ْل َُم ْق ُصق ًوم٤م ِ َهب٤م ،سمِ َٛم ْٕمٜمَك َأ هن
ٟمَق َقمٝم٤م َىم ِديؿ ،و َأ ْومراد َه٤م طم ِ
٤مد َصم ٌ٦م،
ٌ َ َ َ َ
ْ َ
ِ
َيمّمٗم٦م  :ا َْعم ِج ِ
اًمْم ِح ِ
لء ،و ْ ِ ِ
ِ
ؽ،
اًمً َامء اًمده ْٟم َٞم٤مَ ،و ه
َ
اإل ْشم َٞم٤منَ ،واًمٜم ُهزول إِ َمم ه
٥م ،وا ًْمٙمَر ِ
اه َٞم ِ٦مَ ،وا َْعم َح هٌ ِ٦م .واًمًخط،
اًمر َى ،اًمٗمرح َوا ًْم َٖم َْم ِ َ َ
واًمٕمج٥م َ ،و ِّ
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اإلطمٞم ِ
٤مءَ ،و ْ ِ
واًمّمٗم٤مت اعمتٕم ِّٚم٘م٦م سمِ َخ ْٚم ِ٘م ِف :يم ْ
اإل َُم٤مشم َِ٦م،وأٟمقاع
اًمر ْز ِقَ ،و ْ ِ ْ َ
َ٤مخلَ ْٚم ِؼَ ،و ِّ
اًمتدسمػم  .اهـ (راضمع اًم٘مقاقمد اعمرغم (ص)11 :
( راضمع ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمٚمٝمراس واًمٕمرٞمٛملم (ص)67 :
ٚق ٍٛايٓاظِ

( :تعاىل املطبح)

اإلسمٕم٤مد قم ِـ اًمً ِ
"اًمت ْهًٌِ ِ
قء،
ٞمح"ُ ،ه َق اًم هتٜم ِْزي ُف َو ْ ِ ْ َ ُ َ
ه
ِ
نميم َ ِ
يٜمزه َٟم ْٗم ًَ ُف َقم هام َيٜم ًُْ ٌُ ُف إِ ًَم ْٞم ِف ا ُْعم ْ ِ
اًمّم٤مطمٌ٦م َوا ًْم َق ًَم ِد،
َوم ُٝم َق ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف ِّ
ُقن ُم َـ ِّاختَ٤مذ ه

َو َقم ْـ يم ُِّؾ َٟم ْ٘م ٍ
ص َو َقم ْٞم ٍ
٥م" ،وهلذا ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :ﱹ ُؾم ٌْ َح َ
٤من َر ِّسم َؽ َر ِّب
ا ًْم ِٕم هز ِة َقم هام َي ِّم ُٗم َ
لمﱸ سمؾ ضم٤مء
احل ْٛمدُ َّللهِ َر ِّب ا ًْم َٕم٤م َعمِ َ
قن َو َؾمال ٌم َقم َغم ا ُْعم ْر َؾمٚمِ َ
لم َو ْ َ
اًمؽمهمٞم٥م واحل٨م قمغم اإليمر٤مر ُمـ اًمتًٌٞمح ذم إوىم٤مت اعمختٚمٗم٦م ،ورشم٥م قمغم
اًم٘مٞم٤مم سمف إضمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م واًمرقاب اجلزيؾ وذم احلدي٨مَ :قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
َ ،أ هن َر ُؾم َ
َىم َ٤ملَُ " :م ْـ َىم َ٤ملُ ( :ؾم ٌْ َح َ
٤من اَّللهِ َوسمِ َح ْٛم ِد ِهِ ،ذم َي ْق ٍم
قل اَّللهِ
َ٧م ُِم ْر َؾ َز َسم ِد اًم ٌَ ْح ِر )"ُ.متٗمؼ قمٚمٞمف.
ُِم٤م َئ َ٦م َُم هر ٍةُ ،طم هٓم ْ٧م َظم َٓم٤م َي٤م ُهَ ،وإِ ْن يمَ٤مٟم ْ
 ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة

:

وىمد ؾمٌح ٟمٗمًف  -شمٕم٤ممم ،-وشمًٌٞمحف ٟمٗمًف "يتْمٛمـ ُمع ٟمٗمل صٗم٤مت اًمٜم٘مص
قمٜمف ،إصمٌ٤مت ُم٤م يٚمزم ذًمؽ ُمـ قمٔمٛمتف ،ومٙم٤من ذم اًمتًٌٞمح شمٕمٔمٞمؿ ًمف ُمع شمؼمئتف
ُمـ اًمًقء"اهـ(.راضمع درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ()277/6
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األصل اخلامس 

ا ِ
إل َيام ُن زمنشمبات ايمصػات اخلػمية ومـفا إشمبات صػة ايمقد هلل فمزوصمل 
(وومد يـؽر اْلـفؿي أيضـــ ًا يؿقـه

وىمـؾتا يديه زمايمػواضل سمـػح ُ )

ايػسح

ذم هذا اًمٌٞم٧م إصمٌ٤مت هذه اًمّمٗم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م وهل ":صٗم٦م اًمٞمديـ َّلل شمٕم٤ممم قمغم
وضمف اًمذي يٚمٞمؼ سمجالًمف"،وهل ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمذاشمٞم٦م اخلؼمي٦م .
واًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦مُ ،مرؾ :اًمٞمديـ ،واًمقضمف ،واًمٕمٞمٜملم  ...وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ مم٤م
ُمًامه ،أسمٕم٤مض وأضمزاءًمٚمٛمخٚمقق.
ومٝمذه اًمّمٗم٤مت ٓيٛمٙمـ ًمٚمٕم٘مؾ أن يرٌتٝم٤م َّلل ،سمؾ يٕمتٛمد ومٞمٝم٤م قمغم اخلؼم
اعمحض،سمٕمٙمس صٗم٦م اًمٕمٚمؿ واًم٘مقة واًم٘مدرة وم٤مًمٕم٘مؾ سم٤مًمٜمٔمر ذم ُمٚمٙمقت اَّلل
يرٌتٝم٤م َّلل ُمع أن اًمٕمٛمدة ذم إصمٌ٤مت صٗم٤مت اَّلل اًمٜم٘مؾ ٓ اًمٕم٘مؾ.
وم٤مَّلل شمٕم٤ممم  م يزل ًمف يدان ووضمف وقمٞمٜم٤من  م حيدث ًمف رء ُمـ ذًمؽ سمٕمد أن  م
يٙمـ.
ٚق ٍٛايٓاظِ

ٚ( (:قد ٜٓهس اجلُٗ) ٞ

أؿم٤مر اًمٜم٤مفمؿ امم أن اجلٛمٝمٞم٦م سمؾ وؾم٤مئر اعمٕمٓمٚم٦م يٜمٙمرون صٗم٦م اًمٞمد َّلل ؾمٌح٤مٟمف
وشمٕم٤ممم .

58

تيسيرالحميد الودود شرح حائية ابن أبي داود

 مســليمة :
أوموال ايمطوائف دم صػة ايمقدين :
قن صٗم٦م اًمٞمد ومٛمذهٌٝمؿ ٟمٗمل مجٞمع ْإَؾمامء واًمّم َٗم ِ
 -2اجلٝمٛم هٞم٦مَ :يٜمْ ُٗم َ
٤مت .
ْ َ َ َ ِّ
 -1ا ُْعم ْٕمت َِز ًَم ُ٦م :واوم٘مقا اجلٝمٛمٞم٦م ذم ٟمٗمل صٗم٦م اًمٞمد َّلل قمزوضمؾ  ٕ.ههنُ ْؿ َيٜمْ ُٗم َ
قن
َمجِٞمع اًمّم َٗم ِ
٤متَ ،و ُي ْرٌِت َ
ُقن ْإَ ْؾم َام َء.
َ ِّ
 3ـ ْإَ ْؿم َٕم ِر هي ُ٦م و َُمـ شمٌَِ َٕم ُٝم ْؿ يئقًمقن صٗم٦م اًمٞمد  :ي٘مقًمقن اًمٞمد " سمٛمٕمٜمك
اًمٜمٕمٛم٦م أو ا ًْم ُ٘مدْ َر ِة":
ِ ٍ
قهت٤م سمِ٤م ًْم َٕم ْ٘م ِؾَ ،و ِه َل:
ومٝمؿ يٜمٗمقن مجٞمع اًمّمٗم٤مت إٓ َؾم ٌْ ِع ص َٗم٤مت ويده قمقن ُصم ٌُ َ َ

احل َٞم٤مةَُ ،وا ًْم ِٕم ْٚم ُؿَ ،وا ًْم ُ٘مدْ َرةَُ ،و ْ ِ
ٍمَ ،وا ًْمٙم ََال ُم.
اإل َرا َدةَُ ،و ه
َْ
اًمً ْٛم ُعَ ،وا ًْم ٌَ َ ُ

٤مت صٗم٦م اًمٞمد َّلل قمزوضمؾ ،وأن ًمف يدي٤من
4ـ ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م :إِ ْصم ٌَ ُ
طم٘مٞم٘مت٤من شمٚمٞمؼ سم٤مَّلل قمزوضمؾ َٓت٤مصمؾ يد اعمخٚمقق.
ٞمؾ واًمتهح ِر ِ
لم اًم هت ْٕم ِٓم ِ
يػ  :سمٞمٜمٝمام قمٛمقم وظمّمقص ُمٓمٚمؼ
ا ًْم َٗم ْر ُق َسم ْ َ
ْ
وم٤مًم هت ْٕمٓمِٞمؾ  :قمدم اصمٌ٤مت اًمّمٗم٤مت َّلل قمغم اًمقضمف اًمالئؼ سمف ؾمقاء يم٤من ٟمٗمٞم٤م
يمٕم٘مٞمدة اجلٝمٛمٞم٦م أوحتريٗم ً٤م يمٕم٘مٞمداعم١موًم٦م أو َترٞمال يمٕم٘مٞمدة اعمٛمرٚم٦م أو إٟمٙم٤مر
عمٕم٤مين اًمّمٗم٤مت يمٕم٘مٞمدة اعمٗمقو٦م.ومٝمق يٕمؿ يمؾ قم٘م٤مئد أهؾ اًمٌ٤مـمؾ ذم سم٤مب
اًمّمٗم٤مت.
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يػَ :وم ُٝم َق ٟمٗمل اًمّمٗم٦م سمٍمف اًمٜم ُهّم ِ
قص ُمـ اعمٕمٜمك احلؼ إمم ُم َٕمٜمك
َو َأ هُم٤م اًمت ْهح ِر ُ
َسم٤مـمِؾ َٓ ه
شمدل َقم َٚم ْٞم َف ،وهق إُم٤م ًمٗمٔمل وإُم٤م ُمٕمٜمقي:
وم٤مًمتحريػ اًمٚمٗمٔمل :
إُم٤م سمتٖمٞمػم اًمِمٙمؾ ،ومٛمرالً" :ويمٚمؿ اَّللُ "حيرومقهن٤م إمم "ويمٚمؿ اَّللَ "
أو زي٤مد ة طمرف ،ومٛمرالً" :اؾمتقى " حيرومقهن٤م إمم "اؽمتولم "
أو زي٤مدة يمٚمٛم٦م ومٛمرالً":وضمآء رسمؽ" حيرومقهن٤م إمم "وضمآء أمر رسمؽ "
وأُم٤م اًمتحريػ اعمٕمٜمقي :
ي٘مقًمقن اًمٞمد  ":سمٛمٕمٜمك اًمٜمٕمٛم٦م أو ا ًْم ُ٘مدْ َر ِة، ":واًمقضمف ":سمٛمٕمٜمك اًمرقاب"
ٞمػ :ذيمر يمٞمٗمٞم٦م همػم ُم٘مروٟم٦م سمٛمامصمؾ ،وهق َأ ْن َي ْٕمت َِ٘مدَ َأ هن ِص َٗم٤مشمِ ِف َشم َٕم َ٤ممم
وم٤مًم هتٙم ِْٞم َ
ػ.
َقم َغم َيم ْٞم ِٗم هٞم ِ٦م َيم َذاَ ،أ ْو َي ًْ َ٠م ُل َقمٜم َْٝم٤م سمِ َٙم ْٞم َ
و َأُم٤م اًمتهٛمرِ ُٞمؾ :ذيمر مم٤مصمؾ ًمٚمٌمء  ،و ُهق ا ْقمتِ َ٘م٤مد َأ هن صٗم٤مت اَّلل َت٤مصمؾ ِص َٗم ِ
٤مت
ُ
َ
َ ه ْ
ا َْعم ْخ ُٚم ِ
لم ( .راضمع ذح اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمٚمٝمراس ( )67وًمٚمٕمرٞمٛملم (.)86 /2
قىم َ
ٚق ٍٛايٓاظِ

( :مي )٘ٓٝأؿم٤مر اًمٜم٤مفمؿ امم  " :أن يمال يدي اَّلل يٛملم" .

واًمٞمٛملم صم٤مسمت٦م َّلل قمزوضمؾ ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱹ َو َُم٤م َىمدَ ُروا اَّللهَ َطم هؼ
ِ ِ
ِ
ِ
٤مت سمِ َٞم ِٛمٞمٜم ِ ِف ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف
ات َُم ْٓم ِق هي ٌ
اًمً َام َو ُ
َىمدْ ِره َو ْإَ ْر ُض َمجٞمٕم ً٤م َىم ٌْ َْم ُت ُف َي ْق َم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َو ه
َو َشم َٕم َ٤ممم َقم هام ُي ْ ِ
نميم َ
ُقنﱸ (اًمزُمر، )67:
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واًمدًمٞمؾ ُمـ اًمًٜم٦م :
َ قم ْـ َقم ٌْ ِد اَّللِ ْسم ِـ َقم ْٛم ٍرو¶ َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
لم
قل اَّللِ « :إِ هن ا ُْعم ْ٘م ًِٓمِ َ
ُقرَ ،قم ْـ َي ِٛم ِ
ِقمٜمْدَ اَّللِ َقم َغم َُمٜمَ٤مسمِ َر ُِم ْـ ٟم ٍ
لم]
مح ِـ َقم هز َو َضم هؾَ [ ،ويمِ ْٚمتَ٤م َيدَ ْي ِف َي ِٛم ٌ
اًمر ْ َ
لم ه
قن ِذم ُطمٙم ِْٛم ِٝم ْؿ َو َأ ْهٚمِ ِ
ا هًم ِذي َـ َي ْٕم ِد ًُم َ
ٞمٝم ْؿ َو َُم٤م َو ًُمقاشرواه ُمًٚمؿ .
َ ،قم ِـ اًمٜمهٌِ ِّل

َ :ىم َ٤مل"« :إِ هن

ُ م٤م ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم :قمـ َأ ُيب ُه َر ْي َر َة
لم اَّللهِ َُم ْ َ
ٞمْم َٝم٤م َٟم َٗم َ٘م ٌ٦مَ ،ؾم هح٤م ُء اًم هٚم ْٞم َؾ َواًمٜم َهٝم َ٤مرَ ،أ َر َأ ْيت ُْؿ َُم٤م َأ ْٟم َٗم َؼ ُُمٜم ُْذ
ألى" َٓ َي ِٖم ُ
َي ِٛم َ
ات وإَرضَ ،وم٢مِ هٟمف َ م يٜمْ ُ٘مص ُم٤م ِذم ي ِٛمٞمٜم ِ ِف ،وقمر ُؿمف قم َغم ا َعم ِ
٤مء،
َ َْ ُ َ
اًمً َٛم َق ِ َ ْ َ
ُ َْ ْ َ َ
َظم َٚم َؼ ه
َوسمِ َٞم ِد ِه إُ ْظم َرى اًم َٗم ْٞم ُض َ -أ ِو اًم َ٘م ٌْ ُض َ -ي ْر َوم ُع َو َخي ِْٗم ُضش ".

 وهذه اًمٞمد اًمتل أصمٌتٝم٤م اَّلل ًمٜمٗمًف وصٗم٧م سمّمٗم٤مت ُمتٜمققم٦م ومٞمٛمتٜمع أن يراد
هب٤م اًمٜمٕمٛم٦م أو اًم٘مقة ،ويدظمؾ حت٧م إصمٌ٤مت صٗم٦م اًمٞمد َّلل قمزوضمؾ إصمٌ٤مت
[األصازمع وايمؼبض وايمبسط ]،وديمقل ذيمك:
ُ م٤مضم٤مء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ َ :قم ْـ ُقم ٌَ ْٞم ِد اَّللِ ْسم ِـ ُِم ْ٘م ًَ ٍؿَ ،أ هٟم ُف َٟم َٔم َر إِ َمم َقم ٌْ ِد اَّللِ ْسم ِـ
حي ِٙمل َر ُؾم َ
َىم َ٤ملَ ( :ي ْ٠م ُظم ُذ اَّللُ َقم هز َو َضم هؾ َؾم َام َواشمِ ِف
قل اَّللِ
ُقم َٛم َر ¶ َيم ْٞم َ
ػ َْ
و َأر ِو ِ
ٞمف سمِ َٞمدَ ْي ِفَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :أٟمَ٤م اَّللُ َ -و َي ْ٘مٌِ ُض َأ َص٤مسمِ َٕم ُف َو َي ٌْ ًُ ُٓم َٝم٤م َ -أٟمَ٤م ا َْعمٚمِ ُؽ "
َ َ
قلَ :أؾم ِ
طمتهك َٟم َٔمر ُت إِ َمم ا ْعمِٜم ِْؼم يتَحر ُك ُِمـ َأؾم َٗم ِؾ َ ٍ ِ
٤مىم ٌط
َ
رء ُمٜمْ ُفَ ،طمتهك إِ ِّين ََٕ ُىم ُ َ
ْ ْ
َ َ َه
ْ
ْ

ُه َق سمِرؾم ِ
قل اَّللِ
َ ُ

؟)).
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" وإصمٌ٤مت اخلط ":يمام ضم٤مء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري :قمـ َأ َيب ُه َر ْي َر َة
اص َٓم َٗم َ
٤مك اَّللهُ سمِ َٙمال َُِم ِفَ ،و َظم هط ًَم َؽ
قؾمك ْ
ُ،مرومققم٤م وومٞمف َ .. ( :ىم َ٤مل آ َد ُمَ :ي٤م ُُم َ
سمِ َٞم ِد ِه)...،
" وإصمٌ٤مت اًمٙمػ" يمام ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم :قمـ َأ َيب ُه َر ْي َر َة
َُ « :م٤م شم ََّمده َق َأ َطمدٌ سمِ َّمدَ َىم ٍ٦م ُِم ْـ َـم ِّٞم ٍ
َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
٥مَ ،و َٓ َي ْ٘م ٌَ ُؾ اَّللُ إِ هٓ
قل اَّللِ
مح ِـ
ؽم ُسمق ِذم يم ِّ
اًمر ْ َ
مح ُـ سمِ َٞم ِٛمٞمٜم ِ ِفَ ،وإِ ْن يمَ٤مٟم ْ
اًمر ْ َ
اًم هٓم ِّٞم َ
َػ ه
َ٧م ََت ْ َرةًَ ،وم َ ْ
٥م ،إِ هٓ َأ َظم َذ َه٤م ه

َ ،ي ُ٘م ُ
قل:

ِ
َطمتهك َشمٙم َ
اجل ٌَ ِؾ ،يم ََام ُي َر ِّيب َأ َطمدُ يم ُْؿ َوم ُٚم هق ُه َأ ْو َوم ِّمٞم َٚم ُفش.
ُقن َأ ْقم َٔم َؿ ُم َـ ْ َ

" وإصمٌ٤مت إٟم٤مُمؾ":
َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ٟ" :مٕمً٧م ومرأي٧م َر ِّيب
قل اَّللِ
وم َٕم هـ ُُم َٕم٤م َذ ْسم َـ َضم ٌَ ٍؾ
ِذم َأطمً ِـ صقر ٍة"  ..وومِ ِ
لم يمَتِ َٗم هل َطمتهك َو َضمدْ ُت َسم ْر َد
ٞمفَ )) :وم َر َأ ْي ُت ُف َو َو َع َيم هٗم ُف َسم ْ َ
َ
ْ َ ُ َ
َأٟم ِ
لم َصدْ ِري))رواه اًمؽمُمذي وأمحد وهمػممه٤م وؾمٜمده صحٞمح .
َ٤مُمٚمِ ِف َسم ْ َ
" وإصمٌ٤مت اًمٓمل"
ىم٤مل شمٕم٤ممم  :ﱹ َو َُم٤م َىمدَ ُروا اَّللهَ َطم هؼ َىمدْ ِر ِه َو ْإَ ْر ُض َمجِٞم ًٕم٤م َىم ٌْ َْم ُت ُف َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م
٤مت سمِ َٞم ِٛمٞمٜم ِ ِف ُؾم ٌْ َح٤م َٟم ُف َو َشم َٕم َ٤ممم َقم هام ُي ْ ِ
نميم َ
ُقنﱸ(اًمزُمر)67:
ات َُم ْٓم ِق هي ٌ
اًمً َام َو ُ
َو ه
َىم َ٤ملَ " :ي ْ٘مٌِ ُض اَّللهُ إَ ْر َضَ ،و َي ْٓم ِقي

َ ،قم ِـ اًمٜمهٌِ ِّل
و َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
قك إَ ْر ِ
قلَ :أٟمَ٤م ا َعمٚمِ ُؽَ ،أ ْي َـ ُُم ُٚم ُ
اًمً َام َء سمِ َٞم ِٛمٞمٜم ِ ِفُ ،صم هؿ َي ُ٘م ُ
ض "ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
ه
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سمـبقـــه :
 ومال اإلمام ايمبقفؼي

دم األؽمامء وايمصػات (:)139 /2

ضم٤مء قمٜمد اإلُم٤مم ُمًٚمؿ :قمـ َقم ٌْدُ اَّللِ ْسم ُـ ُقم َٛم َر َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل
اَّللِ  (( :ي ْٓم ِقي اَّللُ َقم هز وضم هؾ اًمًامو ِ
ات َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مُ ،صم هؿ َي ْ٠م ُظم ُذ ُه هـ سمِ َٞم ِد ِه
هَ َ
َ َ
َ
ِ
ا ًْم ُٞم ْٛمٜمَكُ ،صم هؿ َي ُ٘م ُ
َؼم َ
اجل هٌ ُ٤مر َ
ونُ .صم هؿ َي ْٓم ِقي
ون؟ َأ ْي َـ ا ُْعم َتٙم ِّ ُ
قلَ :أٟمَ٤م ا َْعمٚم ُؽَ ،أ ْي َـ ْ َ
لم سمِ ِِم َامًم ِ ِفُ ،صم هؿ َي ُ٘م ُ
َؼم َ
اجلَ هٌ ُ٤مر َ
قلَ :أٟمَ٤م ا َْعمٚمِ ُؽ َأ ْي َـ ْ
ون؟ ))
ْإَ َر ِو َ
ون؟ َأ ْي َـ ا ُْعم َتٙم ِّ ُ
اًمِمام ِل ومِ ِ
ِ
مح َز َة َقمـ ؾم ِ
٤م مٍ]
ٞمف َشم َٗم هر َد سمِ ِف ُ [ :قم َٛم ُر ْسم ُـ َ ْ
ْ َ
َوذيم ُْر ِّ َ
احلَ ِد َ
َ و َىمدْ َر َوى َه َذا ْ
ي٨م ٟمَ٤مومِ ٌع َو ُقم ٌَ ْٞمدُ اَّللهِ ْسم ُـ ُِم ْ٘م ًَ ٍؿ َقم ِـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر َ ،م ْ َي ْذيم َُرا
ومِ ِ
ٞمف ِّ
اًمِم َام َل،
َ و َر َوا ُه َأ ُسمق ُه َر ْي َر َة

َو َهم ْ ُػم ُه َقم ِـ اًمٜمهٌِ ِّل

ِّ
اًمِم َام َل،

َ ،وم َٚمؿ ي ْذيمُر ومِ ِ
ٞمف َأ َطمدٌ ُِمٜم ُْٝم ُؿ
ْ َ ْ

اًمِمام ِل " ِذم طم ِد ٍ
ِ
ي٨م َ
ٞمػ
آظم َر ِذم َهم ْ ِػم َه ِذ ِه ا ًْم ِ٘م هّم ِ٦م ،إِ هٓ َأ هٟم ُف َو ِٕم ٌ
َ
َ و ُر ِو َي "ذيم ُْر ِّ َ
ِ
ِ ِ
ٍ
مه٤م
مه٤م َضم ْٕم َٗم ُر ْسم ُـ ه
٤مرَ ،و ُ َ
اًمز َسم ْ ِػمَ ،وسمِ ْ٤مٔ َظم ِر َي ِزيدُ ه
سمِ َٛم هرةَ :شم َٗم هر َد سمِ َ٠م َطمد َ
اًمر َىم ه
ِ
ِ
ِ
َ٤من ،و َيمٞم َ ِ
َأ هٟم ُف َؾم هٛمك يمِ ْٚمت َْل َيدَ ْي ِف
ٞمح َقم ِـ اًمٜمهٌِ ِّل
؟و َصح ٌ
ػ َيّم هح َذًم َؽ َ
ؽمويم َ ْ
َُم ْ ُ
َي ِٛمٞمٜمً٤م.اهـ

مح َز َة] وٕمٞمػ يمام ذم اًمت٘مري٥م.
و [ ُقم َٛم ُر ْسم ُـ َ ْ
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ٚ( :نًتا ٜد ٜ٘بايفٛاضٌ تٓفح)

اًمٗمقاوؾ :مجع وم٤موٚم٦م ،وهق اخلػم واجلقد واًمٙمرم واًمٕمٓم٤مء ،ىم٤مل اَّلل شمٕم٤ممم:
{سم ْؾ يدَ اه ُمًٌق َـمت ِ
ػ َي َِم٤م ُء} (اعم٤مئدةُ :مـ أي٦م)64
َ٤من ُيٜم ِْٗم ُؼ َيم ْٞم َ
َ َ ُ َْ ُ
(تٓفح) واًمٜمٗمح اًمٕمٓم٤مء ،وذم سمٕمض اًمٜمًخ (شمٜمْمح)  ،واًمٜمْمح هق اًمرش
واًمً٘مل ،واعم٘مّمقد أٟمف يٕمٓمل اجلزيؾ ويٙمرم قمٌ٤مده ويٕمٓمٞمٝمؿ اًمٕمٓم٤مء
اًمقاؾمع ،يمام ذم احلدي٨م" :يٛملم اَّلل ُمألى ٓ يٖمٞمْمٝم٤م ٟمٗم٘م٦م ؾمح٤مء اًمٚمٞمؾ
واًمٜمٝم٤مر " ...
سمـبـقــة :
 صٗم٦م اًمٞمد،وردت ذم يمت٤مب اَّلل قمز وضمؾ سمّمٞمٖم٦م اإلومراد ،واًمترٜمٞم٦م،
واجلٛمع:
2ـ صٞمٖم٦م اإلومراد :ذم ىمقًمفَ :ﱹ َشم ٌَ َ٤مر َك ا هًم ِذي سمِ َٞم ِد ِه ا ُْعم ْٚم ُؽ ﱸ (اعمٚمؽ،)2:
1ـ وصٞمٖم٦م اًمترٜمٞم٦م  :ذم ىمقًمف :ﱹ َُم٤م َُمٜمَ َٕم َؽ َأن شم ًَْ ُجدَ َعمِ٤م َظم َٚم ْ٘م ُ٧م سمِ َٞمدَ هي ﱸ ،
3ـ صٞمٖم٦م اجلٛمع  :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ ِممه٤م َقم ِٛم َٚم ْ٧م َأ ْي ِديٜمَ٤م ﱸ [يس: ]72:
اْلـواب :
ٓ إؿمٙم٤مل ذم ذًمؽ" ،ومٚمٖم٦م اًمٕمرب ُمتٜمققم٦م ذم إومراد اعمْم٤مف ،وشمرٜمٞمتف ،ومجٕمف
سمحً٥م أطمقال اعمْم٤مف إًمٞمف" ،ومال شمٕم٤مرض سملم ذًمؽ:
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 وم٢من صٞمٖم٦م اعمٗمرد اعمْم٤مف  :يراد سمف ُم٤م هق أيمرر ُمـ واطمد ،ومٞمتٜم٤مول ؾمقاء
يم٤من واطمد ًا ،أو اصمٜملم ،أو صمالصم٦م" ،ومال يٕم٤مرض اإلومراد اًمترٜمٞم٦م.
 أُم٤م صٞمٖم٦م اجلٛمع :وم٢من "صٞمٖم٦م اجلٛمع شم٘متيض اًمتٕمٔمٞمؿ اًمذي يًتح٘مف
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ".
 وأُم٤م صٞمٖم٦م اًمترٜمٞم٦م :وم٢مهن٤م ٟمص ذم ُمًامه٤م ،وهذا ُم٤م ذه٥م إًمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م
واجلامقم٦م ُمـ إصمٌ٤مت صٗم٦م اًمٞمديـ َّلل – ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.-
ومال ؾمقخ اإلؽمالم

" :وإصمٌ٤مت اًمٞمديـ ًمف ُمقضمقد ذم اًمتقراة ،وؾم٤مئر

اًمٜمٌقات يمام هق ُمقضمقد ذم اًم٘مرآن" ،وأهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم إصمٌ٤مهت٤م.
(راضمع اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م ( . )156،168/2سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م ()13/3
جمٛمقع اًمٗمت٤موى (. )45/3
ومال ايمشخ ايمعثقؿكم

:

وًمٖم٦م اًمٕمرب شمتًع ًمألظمٌ٤مر قمـ اعمرٜمك سم٤مجلٛمع أو اعمٗمرد ،وىمد ورد ذًمؽ ذم
اًم٘مرآن يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ َوم َ٘مدْ َص َٖم ْ٧م ُىم ُٚمق ُسمٙم َُام ﱸ (اًمتحريؿُ :مـ أي٦م)4
قمٞمٜمل
،وُم٤م زال اًمٕمرب ي٘مقًمقن رأيتؽ سمٕمٞمٜمل ،وؾمٛمٕمتؽ سم٠مذين ،واعمراد ه
وأذين ،ومال شمٕم٤مرض إذ ًَا سملم إًمٗم٤مظ اًمقاردة.
ه
( راضمع ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمٚمٕمرٞمٛملم (. )78 /2
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 األصل ايمسادس 

إشمبات صػة ايمـزول هلل  دم ايمثؾث اآلطمر من ايمؾقل 
(وىمؾ يٜمزل اجلٌ٤مر ذم يمؾ ٍ
اعمتٛمدح)
سمال يمٞمػ ضمؾ اًمقاطمد
ًمٞمٚم٦م
ُ
(إمم ـمٌؼ اًمدٟمٞم٤م يٛمـ سمٗمْمـٚمف

وشمٗمتح)
ومـتٗمرج أسمقاب اًمًـامء
ُ

ُمًتٖمٗمر يٚم٘مك هم٤مومر ًا
(ي٘مقل أٓ
ٌ

ٜمح)
وُمًتٛمٜمح ظمػم ًا ورزىم ً٤م ومٞمٛمـ ُ

(روى ذاك ىمق ٌم ٓ يرد طمديرٝمؿ

أٓ ظم٤مب ىمقم يمذسمقهؿ وىمٌحقا)

ايػسح :

ِ
ُقن سمِ٤مًمٜم ُهز ِ
ذم هذا إسمٞم٤مت إصمٌ٤مت صٗم٦م اًمٜم ُهز َ
اجل َام َقم ِ٦م ُي ْ١م ُِمٜم َ
ول
اًمًٜمه٦م َو ْ َ
ول َ ،وم َ٠م ْه ُؾ ه
ُقن اًمٜم ُهز َ
ول يم ََام ُي ْرٌِت َ
ِص َٗم ً٦م َطم ِ٘م ِٞم٘م هٞم ً٦م َّللهِ َقم هز َو َضم هؾَ ،قم َغم ا ًْم َٙم ْٞم ِٗم هٞم ِ٦م ا هًمتِل َي َِم٤م ُءَ ،وم ُٞم ْرٌِت َ
ُقن
َمجِٞمع اًمّم َٗم ِ
َ٧م ِذم ا ًْمٙمِت ِ
اًمًٜم ِه٦مَ .و َي ِ٘م ُٗم َ
قن ِقمٜمْدَ َذًم ِ َؽَ ،وم َال
٤مت ا هًمتِل َصم ٌَت ْ
َ ِّ
َ٤مب َو ه
اًمر ُؾم َ
قن َو َٓ يٕم ِّٓمٚمقنَ ،و َي ُ٘مق ًُم َ
يٙم ِّٞمٗمقن َو َٓ يٛم ِّرٚمقن َو َٓ َيٜمْ ُٗم َ
ؼمٟمَ٤م
قل َأ ْظم َ َ
قن :إِ هن ه
ِ
ػ َيٜم ِْز ُلَ ،و َىمدْ َقمٚمِ ْٛمٜمَ٤م َأ هٟم ُف وم هٕم٤مل َعمِ٤م ُي ِريدُ َ ،و َأ هٟم ُف َقم َغم
ْؼمٟمَ٤م َيم ْٞم َ
َأ هٟم ُف َيٜم ِْز ُلَ ،و ًَمٙمٜمه ُف َ م ْ ُخي ِ ْ
ر ٍء َىم ِد ٌير.اهـ
يم ُِّؾ َ ْ
(راضمع ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمٚمٝمراس (ص.)265 :
ٚق ٍٛايٓاظِ

ٚ( :قٌ ٜٓصٍ اجلباز)

(قٌ ٜٓصٍ) اخلٓم٤مب ًمّم٤مطم٥م اًمًٜم٦م واًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م أي ىمؾ ذًمؽ همػم
ُمؽمدد وٓ ُمرشم٤مب،سمٜمزول اَّلل ذم اًمرٚم٨م أظمر ُمـ اًمٚمٞمؾ.
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يمام صمٌ٧م ذًمؽ قمٜمف :-
اًمً َام ِء
ـ ىم٤مل َ ((:يٜم ِْز ُل َر هسمٜمَ٤م َإمم ه

وم َٕمـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
طملم يٌ َ٘مك ُصم ُٚم ُ٨م اًم هٚمٞم ِؾ ِ
ٍ
قين َوم٠مؾمت ِ
أظم ُرَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
ٞم٥م
َج َ
ْ
اًمده ْٟم َٞم٤م يم هُؾ ًَم ْٞم َٚم٦م َ َ ْ
قلَُ :م ْـ َيدْ ُقم ِ ْ
ًَم ُف؟ َُم ْـ َي ًْ َ٠م ًُمٜمِل َوم ُ٠م ْقمٓمِ َٞم ُفَُ ،م ْـ َي ًْ َت ْٖم ِٗم ُر ِين َوم َ٠م ْهم ِٗم َر ًَم ُف؟)) ُُ .م هت َٗم ٌؼ َقم َٚم ْٞم ِف
(اجلباز) :اؾمؿ ُمـ أؾمامئف يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤مممُ { :ه َق اَّللهُ ا هًم ِذي ٓ إِ ًَم َف إِ هٓ ُه َق
ِ
ِ
ِ
َؼم ُؾم ٌْ َح َ
٤من اَّللهِ َقم هام
ا َْعمٚم ُؽ ا ًْم ُ٘مده ُ
اجل هٌ ُ٤مر ا ُْعم َتٙم ِّ ُ
اًمًال ُم ا ُْعم ْ١مُم ُـ ا ُْعم َٝم ْٞمٛم ُـ ا ًْم َٕم ِز ُيز ْ َ
وس ه
َ :أ هن َر ُؾم َ
قل اَّللهِ ـ

ُي ْ ِ
نميم َ
ُقن} (احلنم. )13:
 ومال اإلمام ايمسعدي

:

ُمٕمٜمك اجلٌ٤مر ً :مف صمالصم٦م ُمٕم٤من يتْمٛمٜمٝم٤م اؾمٛمف اجلٌ٤مر:
اظمعـى األول  :اًمذي جيػم اًمْمٕمٞمػ ،ويمؾ ىمٚم٥م ُمٜمٙمن ٕضمٚمف ،ومٞمجؼم
اًمٙمًػم ويٖمٜمل اًمٗم٘مػم و ُي ّٞمن قمغم اعمٕمن يمؾ قمًػم ،وجيؼم اعمّم٤مب سمتقومٞم٘مف
ًمٚمرٌ٤مت ،واًمّمؼم ،ويٕمٞمْمف قمغم ُمّم٤مسمف أقمٔمؿ إضمر إذا ىم٤مم سمقاضمٌٝم٤م ،وجيؼم
ضمؼم ًا ظم٤مص ً٤م ىمٚمقب اخل٤موٕملم ًمٕمٔمٛمتف وضمالًمف ،وىمٚمقب اعمحٌلم سمام يٗمٞمض
قمٚمٞمٝم٤م ُمـ أٟمقاع يمراُم٤مشمف،
واظمعـى ايمثاين :أٟمف اًم٘مٝم٤مر ًمٙمؾ رء ،اًمذي دان ًمف يمؾ رء ،وظمْمع ًمف يمؾ
رء.
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واظمعـى ايمثايمث :أٟمف اًمٕمكم قمغم يمؾ رء ،ومّم٤مر اجلٌ٤مر ُمتْمٛمٜم ً٤م عمٕمٜمك اًمرؤوف
اًم٘مٝم٤مر اًمٕمكم ،وىمد يراد سمف ُمٕمٜمك راسمع وهق اعمتٙمؼم قمـ يمؾ ؾمقء ،وٟم٘مص،
وقمـ مم٤مصمٚم٦م أطمد.اهـ :
(راضمع شمٗمًػم أؾمامء اَّلل احلًٜمك ًمٚمًٕمدي (ص)277 :
(بال نٝف):
أي :سمال يمٞمٗمٞم٦م ُمٕمٚمقم ًمٜم٤م ،وهذا ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وىمد ضم٤مء ذًمؽ:
"قمـ َحيٞمك سمـ َحيٞمكُ ،ىم٤ملُ :يمٜمه٤م ِقمٜمْدَ ُم٤مًم ِ ِ
ؽ ْسم ِـ َأٟم ٍ
َس َوم َج٤م َء َر ُضم ٌؾ َوم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م َأ َسم٤م
َْ ْ َ َْ
َ
ِ
مح ُـ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
اؾمت ََقى؟
اؾمت ََقى} [ـمفَ ]5 :وم َٙم ْٞم َ
اًمر ْ َ
ػ ْ
ش ْ
َقم ٌْد اَّللهِ { ،ه
َىم َ٤ملَ :وم َ٠م ْـمر َق ُم٤مًم ِ ٌؽ سمِر ْأ ِؾم ِف طمتهك َقم َاله اًمرطم َْم٤مء ُصمؿ َىم َ٤ملِ ( :
آ ْؾمتِ َقا ُء َهم ْ ُػم
َ
ُ ه َ ُ ه
َ
َ َ
اإليام ُن سمِ ِف َو ِ
ٍ
َجم ْ ُٝم ٍ
اًمً َ١م ُال َقمٜمْ ُف سمِدْ َقم ٌ٦م)،
قلَ ،وا ًْم َٙم ْٞم ُ
اضم ٌ
٥مَ ،و ه
ػ َهم ْ ُػم َُم ْٕم ُ٘مقلَ ،و ْ ِ َ

َو َُم٤م َأ َر َ
اك إِ هٓ ُُم ٌْت َِد ًقم٤مَ .وم َ٠م َُم َر سمِ ِف َأ ْن ُخي َْر َج .
ؽ سم ِـ َأٟم ٍ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِض
اًمر ْ َ
مح ِـ َأ ْؾمتَ٤مذ َُم٤مًم ْ
َ و ُر ِو َي َأ ْي ًْم٤م َ :قم ْـ َرسمِٞم َٕم َ٦م ْسم ِـ َأ ِيب َقم ٌْد ه
َس َر َ
اَّللهُ َشم َٕم َ٤ممم َقمٜم ُْٝم َام ،أظمرضمف اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل ذم إؾمامء واًمّمٗم٤مت (.)305 /1
ٚق ٍٛايٓاظِ

( :جٌ ايٛاحد املتُدح)

أي قمٔمؿ ىمدره قمـ اًمتٙمٞمٞمػ ،واًمقاطمد :هق اؾمؿ ُمـ أؾمامئف يمام ذم ىمقًمف
شمٕم٤ممم{ :ؾمٌح٤م َٟمف ُهق اَّللهُ ا ًْمق ِ
اطمدُ ا ًْم َ٘م هٝم ُ٤مر} [اًمزُمر]4 :
َ
ُ ْ َ ُ َ
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 ومال اإلمام ايمسعدي

شمٗمًػم أؾمامء اَّلل احلًٜمك(ص:)267 :

وشمٗمرد سمٙمؾ يمامل،
"ايمواضمد األضمد"  :هق اًمذي ّ
شمقطمد سمجٛمٞمع اًمٙمامٓتّ ،
وجمد وضمالل ،ومج٤مل ،ومحد ،وطمٙمٛم٦م ،ورمح٦م ،وهمػمه٤م ُمـ صٗم٤مت اًمٙمامل
ومٚمٞمس ًمف ومٞمٝم٤م ُمرٞمؾ وٓ ٟمٔمػم .اهـ
ٚق ٍٛايٓاظِ

( :املتُدح) صٗم٦م ًمٚمقاطمد ،أي اًمذي يٛمدطمف اعم١مُمٜمقن

ويرٜمقن قمٚمٞمف .وهق ضمؾ وقمال ٓ حييص أطمد اًمرٜم٤مء قمٚمٞمف ،وهق ؾمٌح٤مٟمف يرٜمل
قمٚمٞمف ويٛمدح قمغم أؽمامئه احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمغم ،وقمغم ٟمٕمٛمف وقمٓم٤مي٤مه اًمتل ٓ
شمٕمد وٓ حتَم.
ٚق ٍٛايٓاظِ

:

(إلم ؿمبق ايمدكقا يؿن زمػضؾه

همتػرج أزمواب ايمسامء وسمػتح)

( إىل طبل ايدْٝا )

ىم٤مل اسمـ إصمػم ذم اًمٜمٝم٤مي٦م (".)223 /3اًمٓمٌؼ يمؾ همٓم٤مء ٓزم قمغم اًمٌمء"
وٓ ؿمؽ أن اًمًامء همٓم٤مء ًمألرض ،ويمؾ ؾمامء ومٝمل همٓم٤مء عم٤م حتتٝم٤م.
ٚق ٍٛايٓاظِ

( :مئ بفضً٘) :اعمـ هق اًمٌذل واًمٕمٓم٤مء ومٞمٜمزل ؾمٌح٤مٟمف

ًمٞمٕمٓمل ويتٗمْمؾ قمغم اًمٕمٌ٤مد سم٤مخلػمات وأٟمقاع اهلٌ٤مت.
وُمـ أؾمامئف شمٕم٤ممم اعمٜم٤من وهق اعمٜمٕمؿ اعمٕمٓمل ُمـ اعمـ وهق اًمٕمٓم٤مء.
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 ومال ايمشقخ ايمعثقؿكم

:

يٜمزل ر هسمٜم٤م إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م ،وهل أىمرب اًمًاموات إمم إرض ،واًمًاموات
قمز ه
وضمؾ ذم هذا اًمقىم٧م ُمـ اًمٚمٞمؾ ًمٚم٘مرب ُمـ قمٌ٤مده ضمؾ
ؾمٌع ،وإٟمام يٜمزل ه
وقمال:
* "طملم يٌ٘مك صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ أظمر" واًمٚمٞمؾ يٌتدئ ُمـ همروب اًمِمٛمس اشمٗم٤م ًىم٤م
ًمٙمـ طمّمؾ اخلالف ذم اٟمتٝم٤مئف هؾ يٙمقن سمٓمٚمقع اًمٗمجر أو سمٓمٚمقع اًمِمٛمس
واًمٔم٤مهر أن اًمٚمٞمؾ اًمنمقمل يٜمتٝمل سمٓمٚمقع اًمٗمجر واًمٚمٞمؾ اًمٗمٚمٙمل يٜمتٝمل
سمٓمٚمقع اًمِمٛمس.
يمام ي٘مرب ُمٜمٝمؿ قمِمٞم٦م قمروم٦م :طمٞم٨م يٌ٤مهل سم٤مًمقاىمٗملم اعمالئٙم٦م ،يمام ضم٤مء ذًمؽ
ذم "صحٞمح ُمًٚمؿ" :قمـ قم٤مئِم٦م ’  ،قمـ اًمٜمٌل -

 -أٟمف ىم٤ملُ( :م٤م

ُمـ يقم أيمرر ُمـ أن يٕمتؼ اَّلل ومٞمف قمٌدً ا ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ يقم قمروم٦م ،وإٟمف ًمٞمدٟمق صمؿ
يٌ٤مهل هبؿ اعمالئٙم٦م ،ومٞم٘مقلُ :م٤م أراد ه١مٓء؟ "..
( راضمع ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمٚمٕمرٞمٛملم ()24 /1
(فتفسج أبٛاب ايطُاٚ ٤تفتح)  :أي شمٜمِمؼ وشمٜمٗمتح أسمقاب اًمًامء واًمًامء هل٤م
أسمقاب يمام دل قمغم ذًمؽ ٟمّمقص يمرػمةُ ،مٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤مممُ ٓ{ :شم َٗمت ُهح َهل ُ ْؿ
اًمً َام ِء} (ٕقمرافُ :مـ أي٦م. )40
َأ ْسم َق ُ
اب ه
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ٚق ٍٛايٓاظِ

:

ُمًتٖمٗمر يٚم٘مك هم٤مومر ًا
(ي٘مقل أٓ
ٌ

ٜمح)
وُمًتٛمٜمح ظمػم ًا ورزىم ً٤م ومٞمٛمـ ُ

(ٜك :)ٍٛاًم٘م٤مئؾ اَّلل هق ومٝمق يٜمزل ٟمزوٓ طم٘مٞم٘مٞم٤م سمذاشمف.
وذم هذا اًمٌٞم٧م رد قمغم ىمقل اجلٝمٛمٞم٦م وهمػمهؿ ذم إٟمٙم٤مر صٗم٦م اًمٜمزول .
 ومال ايمشقخ ايمعثقؿكم

:

طمرومقا احلدي٨م وىم٤مًمقا :اًمذي يٜمزل أُمر اَّلل! وىم٤مل آظمرون :سمؾ
ٕن هٜم٤مك ُمـ ه
اًمذي يٜمزل رمح٦م اَّلل! وىم٤مل آظمرون :سمؾ اًمذي يٜمزل َُم َٚم ٌؽ ُمـ ُمالئٙم٦م اَّلل!
دائام وأسمدً ا ،وٓ خيتص ٟمزوًمف ذم
ويرد قمٚمٞمٝمؿ  :هذا سم٤مـمؾ :وم٢من ٟمزول أُمر اَّلل ً
اًمرٚم٨م إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ :ىم٤مل اَّلل شمٕم٤مممَ { :وإِ ًَم ْٞم ِف ُي ْر َضم ُع ْإَ ُْم ُر ُيم هٚم ُف} [هقد:
.]213
وأُم٤م ىمقهلؿ" :شمٜمزل رمح٦م اَّلل" :إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م طملم يٌ٘مك صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ أظمر!
ومًٌح٤من اَّلل! اًمرمح٦م ٓ شمٜمزل إٓ ذم هذا اًمقىم٧م! ىم٤مل اَّلل شمٕم٤مممَ { :و َُم٤م سمِٙم ُْؿ
ُِم ْـ ٟمِ ْٕم َٛم ٍ٦م َوم ِٛم َـ اَّللهِ} [اًمٜمحؾ :]53 :يمؾ اًمٜمٕمؿ ُمـ اَّلل ،وهل ُمـ آصم٤مر رمحتف،
وهل شمؽمى يمؾ وىم٧م!!
صمؿ ٟم٘مقل :أي وم٤مئدة ًمٜم٤م سمٜمزول اًمرمح٦م إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م؟!
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وأُم٤م "ىمقهلؿ إٟمف ُم َٚمؽ ُمـ ُمالئٙمتف" :هؾ ُمـ اعمٕم٘مقل ه
أن اعم َٚمؽ ُمالئٙم٦م اَّلل
ي٘مقلَُ :مـ يدقمقين وم٠مؾمتجٞم٥م ًمف ُ"...مـ يًتٖمٗمرين ُ،مـ يً٠مًمٜمل ُمـ
يدقمقين" إًمخ؟!
ومال يّمح ٕٟمف ًمق يم٤من اًمذي يٜمزل هق اعمٚمؽ ًم٘م٤مل " :إن اَّلل يٖمٗمر اًمذٟمقب
ومتٌلم هبذا أن هذه إىمقال حتريػ سم٤مـمؾ يٌٓمٚمف احلدي٨م.
ومٛمـ يًتٖمٗمره" ،ه
وواَّللً :مٞمًقا أقمٚمؿ سم٤مَّلل ُمـ رؾمقل اَّلل ،وًمٞمًقا أٟمّمح ًمٕمٌ٤مد اَّلل ُمـ رؾمقل
اَّلل ،وًمٞمًقا أومّمح ذم ىمقهلؿ ُمـ رؾمقل اَّلل -

!!-اهـ

( راضمع ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمٚمٕمرٞمٛملم (.)25 /1
ٚق ٍٛايٓاظِ

( :أال َطتػفسٌ ًٜل غافساً) ( ،أٓ) أداة حتْمٞمض ،ومٝمق حيض

ُ":مـ يًتٖمٗمرين" .واعمٖمٗمرة :هل ؾمؽم اًمذٟم٥م
قمغم آؾمتٖمٗم٤مر يمام ىم٤مل
واًمتج٤موز قمٜمف وحمق أصمراًمذٟم٥م.واًمٖم٤مومر  :هق اَّلل يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم { َو َُم ْـ َي ْٖم ِٗم ُر
ه
ُقب إِ هٓ اَّللهُ} (آل قمٛمرانُ :مـ أي٦م. )235
اًمذٟم َ
ٚق ٍٛايٓاظِ

َ( :طتُٓح خرياً ٚزشقاً فُٓٝح) :

وإٓ (ُمًتٛمٜمح) أي ُمًتٕمط ظمػم ًاواخلػم ُمٕمروف ومجٕمف ظمٞمقر .

ومٛمـ يٓمٚم٥م اعمٜمح وهق اًمٕمٓم٤مء ،ومٞمٛمٜمحف اَّلل طم٤مضمتف ويٕمٓمٞمف ؾم١مًمف ،وم٢من
ظمزائٜمف ُمألى ٓ يٖمٞمْمٝم٤م ٟمٗم٘م٦م ،ي٘مقل شمٕم٤ممم ذم احلدي٨م اًم٘مدد" :
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 ،ومِ َٞمام َر َوى َقم ِـ
 يمام ذم صحٞمح ُمًٚمؿَ :قم ْـ َأ ِيب َذ ّر ٍَ ،قم ِـ اًمٜمهٌِ ِّل
٤مدي ًَمق َأ هن َأو ًَمٙمُؿ و ِ
اَّللِ َشمٌ٤مر َك و َشمٕم َ٤ممم َأ هٟمف َىم َ٤مل .... « :ي٤م ِقمٌ ِ
آظم َريم ُْؿ َوإِٟم ًَْٙم ُْؿ
ه ْ َ
ْ
َ َ
ُ
َ َ َ َ
ٞمد و ِ
ِ ٍ
قين َوم َ٠م ْقم َٓمٞم ُ٧م يم هُؾ إِٟمًْ ٍ
اطم ٍد َوم ًَ َ٠م ًُم ِ
٤من َُم ًْ َ٠م ًَم َت ُفَُ ،م٤م
ْ
َو ِضمٜمهٙم ُْؿ َىم٤م ُُمقا ِذم َصٕم َ
َ
ِ ِ ِ ِ
ص ا ْعمِ ْخ َٞم ُط إِ َذا ُأ ْد ِظم َؾ ا ًْم ٌَ ْح َر.)..
ص َذًم َؽ ممه٤م قمٜمْدي إِ هٓ يم ََام َيٜمْ ُ٘م ُ
َٟم َ٘م َ
ٞمؾ َِٕ ًْم َٓم ِ
ِ
اجل ِٚم ِ
٤مف َر ِّهبِ ْؿ
َو ِهل َ َذا شم ََرى
ظمقاص ا ُْعم ْ١م ُِمٜم ِ َ
ه
يتٕمروقن ِذم َه َذا ا ًْم َق ْىم٧م ْ َ
لم ه

لم ،د ِ
٤مو ِٕم َ ِ ِ
اهٌِ ِفَ ،ومٞم ُ٘مقُم َ ِ ِ
قديتِ ِفَ :ظم ِ
وُمق ِ
ُمتيقملمَ ،ي ْر ُضم َ
قن
لم
اقم َ
لم َظم٤مؿمٕم َ َ
قن ًم ُٕم ٌُ ه
َ ََ
َ ُ
ِّ
ِ
قل ُم َٓم٤مًمٌِِ ِٝمؿ ا هًمتِل و َقمدَ ُهؿ ِهب٤م َقم َغم ًمًِ ِ
.اهـ٤من َر ُؾمقًم ِ ِف -
َ
َ
ْ َ
ُ
ُمٜمْ ُف ُطم ُّم َ َ
(راضمع ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمٚمٝمراس (ص.)265 :
ٚق ٍٛايٓاظِ

:

(روى ذاك ىمق ٌم ٓ يرد طمديرٝمؿ

أٓ ظم٤مب ىمقم يمذسمقهؿ وىمٌحقا)

(ق ٌّ ٛال ٜسد حدٜجِٗ)

أي :اًمذيـ رووا طمدي٨م اًمٜمزول صم٘م٤مت أصمٌ٤مت ومال يرد طمديرٝمؿ وٓ يٓمٕمـ ذم
ظمؼمهؿ اًمذي ذيمروه ،وذًمؽ ًمر٘متٝمؿ وقمداًمتٝمؿ وطمٗمٔمٝمؿ ووٌٓمٝمؿ.سمؾ

يتٚم٘مك سم٤مًم٘مٌقل ،وأطم٤مدي٨م اًمٜمزول ُمتقاشمرة :رواه٤م مجع قمـ مجع يًتحٞمؾ
إضمتامقمٝمؿ قمغم اًمٙمذب ٟ.مص قمغم ذًمؽ همػم واطمد ُمـ إئٛم٦م ُمٜمٝمؿ :ؿمٞمخ
اإلؾمالم ذم (ذح طمدي٨م اًمٜمزول)  ،واسمـ اًم٘مٞمؿ ذم (اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م) ،
واًمذهٌل ذم (اًمٕمٚمق)  ،واًمًٞمقـمل ذم (إزه٤مر اعمتٜم٤مصمرة) .
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ٚق ٍٛايٓاظِ

( :أال خاب ق ّٛنرب: )ِٖٛ

(أٓ) أداة اؾمتٗمت٤مح وشمٜمٌٞمف ،أي ظمن اًمذيـ يمذسمقا ه١مٓء اًمرواة إصمٌ٤مت
اًمذيـ ٟم٘مٚمقا اًمٜمزول قمـ اًمٜمٌل

ـ ُمع أن طمدي٨م اًمٜمزول ُمتقاشمر.

سمـبقــه:
 م يذيمر اًمٜم٤مفمؿ -

ُ -مً٠مًم٦م آؾمتقاء :

ُمع أهن٤م ُمـ أقمٔمؿ ُمً٤مئؾ اعمٕمؽمك سملم أهؾ اًمًٜم٦م وأهؾ اًمٌدع ،سمؾ وسملم قمٚمامء
اًمًٚمػ وقمٚمامء اخلٚمػ .وًمٙمٜمف أؿم٤مر سم٤مًمتجكم وسم٤مًمٜمزول وسم٘مقًمف ومٞمام ي٠ميت
(ومٙمٚمٝمؿ يٕميص وذو اًمٕمرش يّمٗمح) إمم ُم٤م يٕمٚمؿ ُمٜمف إؾمتقاء،
 ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة -

:-

"وهذا يمت٤مب اَّلله ُمـ أوًمف إمم آظمره ،وؾمٜم٦م رؾمقًمف -صغم اَّلله قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
وقم٤مُم٦م يمالم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ويمالم ؾم٤مئر إئٛم٦م ممٚم١م سمام هق ٟمص أو فم٤مهر
ذم أن اَّلله ؾمٌح٤مٟمف ومقق يمؾ رء ،وأٟمف ومقق قمرؿمف ُمًتق قمٚمٞمف اؾمتقاء يٚمٞمؼ
مح ُـ َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
اؾمت ََقىﱸ [ـمف]5 :
اًمر ْ َ
ش ْ
سمذاشمف اعم٘مدؾم٦م يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﱹ ه
اؾمت ََقى َقم َغم ا ًْم َٕم ْر ِ
شﱸ [إقمراف .]54 :وهذا ُمذيمقر ذم ؾمٌع
وىمقًمف :ﱹ ُصم هؿ ْ
آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن .اهـ
(اٟمٔمر اًمٗمتقى احلٛمقي٦م اًمٙمؼمى (ُ )23 - 21 /5مـ جمٛمقع اًمٗمت٤موى).
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 األصل ايمسازمع 

فمؼقدة أهل ايمسـة واْلامفمة دم ايمصحازمة ريض اهلل فمـفم 
(وىمؾ :إن ظمػم اًمٜم٤مس سمٕمد ٍ
إرضمح)
وزيراه ىمدُم ً٤م صمؿ قمرامن
حمٛمد
ُ
(وراسمٕمٝمؿ ظمػم اًمؼمي٦م سمٕمدهؿ

ُمٜمجح)
قمكم طمٚمٞمػ اخلـػم سم٤مخلـػم
ُ
ٌ

(وإهنؿ ًمٚمرهط ٓ ري٥م ومٞمٝمؿ

شمنح)
قمغم ٟمج٥م اًمٗمردوس سم٤مًمٜمقر
ُ

(ؾمٕمٞمدٌ وؾمٕمدُ واسمـ قمـــقف

وـمٚمح٦م وقم٤مُمر ٍ
اعمٛمدح)
ومٝمر واًمزسمػم
ُ

(وىمؾ ظمػم ىمقل ذم اًمّمـح٤مسم٦م

ودمرح)
يمٚمٝمؿ وٓ شمؽ ـمٕم٤مٟم ً٤م شمٕمٞم٥م
ُ

(وم٘مد ٟمٓمؼ اًمقطمل اعمٌلم سمٗمْمٚمٝمؿ

آي ًمٚمّمحـــ٤مسم٦م َتدح ُ)
وذم اًمٗمــتح ٌ

ايػسح :

ِ
اجل َام َقم ِ٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م
اًمًٜمه٦م َو ْ َ
ذم هذه أسمٞم٤مت سمٞم٤من قم٘مٞمدة َأ ْه ِؾ ه
اخل َٚم َٗم٤مء ِ ِ
يـ وأن شم َْرشمِٞم ٌَٝمؿ ِذم ا ًْم َٗم ْْم ِؾ َقم َغم َطم ًَ ِ
٥م شم َْرشمِٞمٌِ ِٝم ْؿ ِذم
اًمراؿمد َ
أومْمٚمٝمؿ ْ ُ ُ ه
ا ْ ِخل َال َوم ِ٦م .
و ه
أن

واًمّمح٤ميب:هقُمـ ًم٘مل اًمٜمٌل
ٚق ٍٛايٓاظِ

ُم١مُمٜم٤مسمف وُم٤مت قمغم ذًمؽ وًمق ختٚمٚمتف رده .

ٚ( :قٌ إٕ خري ايٓاع بعد حمُدٍ )

أي أومْمؾ اًمٜم٤مس وأزيم٤مهؿ سمٕمد حمٛمد
َأ ُسمق َسمٙم ٍْر اًمّمديؼ
اًم هت ْٞم ِٛم هل".

 ،وظمػم هذه إُم٦م مه٤م :

 ":وهق َقم ٌْدُ اَّللهِ ْسم ُـ َأ ِيب ُىم َح٤م َوم َ٦م ُقم ْرامن سمـ قم٤مُمر
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اخلَ هٓم ِ
وق ْسم ُـ ْ
" ُقم َٛم ُر ا ًْم َٗم ُ٤مر ُ
٤مب ْسم ِـ ُٟم َٗم ْٞم ِؾ ْسم ِـ َقم ٌْ ِد ا ًْم ُٕم هزى سمـ

وأسمق طمٗمص
ًُم١مي اًمٕمدوي ".

(ٚشٜسا ٙقدَاً) :اًمقزير ذم اًمٚمٖم٦م  :هق اًمٕمقيـ ًمٚمٛمٚمؽ واًمذي حيٛمؾ قمٜمف أصم٘م٤مًمف
ويِمػم قمٚمٞمف ويٕمٞمٜمف ،وًمذا وصػ اًمٜم٤مفمؿ أسم٤م سمٙمر وقمٛمر¶ سم٠مهنام
وزيران ًمف

.أي مه٤م وزيران ًمف ُمٜمذ سمداي٦م اًمدقمقة.

وشمٗمْمٞمؾ أيب سمٙمر وقمٛمر ¶ قمغم اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ حمؾ اشمٗم٤مق سملم أهؾ
اًمٕمٚمؿ ،واًمٜمّمقص اًمقاردة ذم شمٗمْمٞمؾ أيب سمٙمر وقمٛمر يمرػمة ضمد ًا.
ايمصدِّ َيق
من همضائــل َأ َزما َزمؽ ٍْر ِّ
 قمـ َأٟمَس سمـ ُم٤مًمِ ٍ
اًمّمدِّ َيؼَ ،طمده َصم ُف َىم َ٤ملَٟ :م َٔم ْر ُت إِ َمم
ؽ
َ ،أ هن َأ َسم٤م َسمٙم ٍْر ِّ
ُ ْ ُ َ
لم َقم َغم رء ِ
وؾمٜمَ٤م َوٟم َْح ُـ ِذم ا ًْم َٖم ِ
َأ ْىمدَ ا ِم ا ُْعم ْ ِ
٤مرَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :ي٤م َر ُؾم َ
قل اَّللِ ًَم ْق َأ هن
نميمِ َ
ُ ُ
ِ
ِ
َ « :ي٤م َأ َسم٤م َسمٙم ٍْر َُم٤م َفمٜم َهؽ
ٍمٟمَ٤م َ ْحت َ٧م َىمدَ َُم ْٞم ِفَ ،وم َ٘م َ٤مل
َأ َطمدَ ُه ْؿ َٟم َٔم َر إ َمم َىمدَ َُم ْٞمف َأ ْسم َ َ
سمِ٤م ْصمٜم ْ ِ
َلم اَّللُ َصم٤مًم ِ ُر ُٝم َامشُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
:

ش َذ ِ
 قمـ َقم ْٛم ُرو ْسم ُـ ا ًْم َٕم ِ
َ ،سم َٕم َر ُف َقم َغم َضم ْٞم ِ
َ ،أ هن َر ُؾم َ
ات
قل اَّللِ
٤مص
اًمً َال ِؾم ِؾَ ،وم َ٠م َشم ْٞم ُت ُف َوم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :أ هي اًمٜم ِ
٥م إِ ًَم ْٞم َؽ؟ َىم َ٤ملَ « :قم ِ٤مئ َِم ُ٦مش ُىم ْٚم ُ٧مُِ :م َـ
ه٤مس َأ َطم ه
ه
اًمر َضم ِ
قه٤مش .
٤مل؟ َىم َ٤مل « َأ ُسم َ
ِّ
ُىم ْٚم ُ٧مُ :صم هؿ َُم ْـ؟ َىم َ٤ملُ « :قم َٛم ُرش ُ.متٗمؼ قمٚمٞمف.
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َ قمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
َوم َ٘م َ٤مل« :إِ هن اَّللهَ َظم ه َػم
٥م اًمٜمهٌِ هل
ٞمد اخلُدْ ِر ِّي
َ ،ىم َ٤ملَ :ظم َٓم َ
ْ
َ
ِ
لم َُم٤م ِقمٜمْدَ ُه َوم ْ
اًمّمدِّ ُيؼ
لم اًمده ْٟم َٞم٤م َو َسم ْ َ
َقم ٌْدً ا َسم ْ َ
٤مظمت ََ٤مر َُم٤م قمٜمْدَ اَّللهِشَ ،وم ٌَٙمَك َأ ُسمق َسمٙم ٍْر ِّ

ِ
اًمِم ْٞم َخ؟ إِ ْن َيٙم ِ
ِض اَّللهُ َقمٜمْ ُفَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م ِذم َٟم ْٗم ِز َُم٤م ُي ٌْٙمِل َه َذا ه
ُـ اَّللهُ َظم ه َػم َقم ٌْدً ا
َر َ
َ٤من َر ُؾم ُ
٤مظمت ََ٤مر َُم٤م ِقمٜمْدَ اَّللهَِ ،ومٙم َ
لم َُم٤م ِقمٜمْدَ ُهَ ،وم ْ
ُه َق اًم َٕم ٌْدَ ،
قل اَّللهِ
لم اًمده ْٟم َٞم٤م َو َسم ْ َ
َسم ْ َ
َ٤من َأسمق سمٙم ٍْر َأ ْقم َٚمٛمٜمَ٤مَ ،ىم َ٤مل« :ي٤م َأسم٤م سمٙم ٍْر َٓ َشمٌ ِ
ؽ ،إِ هن َأ َُم هـ اًمٜم ِ
ه٤مس َقم َ هكم ِذم
ْ
َ َ َ
َويم َ ُ َ
َ
صحٌتِ ِف وُم٤مًم ِ ِف َأسمق سمٙم ٍْر ،و ًَمق ُيمٜم ُْ٧م ُمت ِ
هخ ًذا َظمٚمِ ًٞمال ُِم ْـ ُأ هُمتِل َٓ هخت َْذ ُت َأ َسم٤م َسمٙم ٍْر،
َ ْ
ُ َْ َ َ ُ َ
ُ
ِ
َو ًَمٙمِ ْـ ُأ ُظم هق ُة ِ
اإل ْؾم َ
٤مب َأ ِيب
ال ِم َو َُم َق هد ُشم ُفَ َٓ ،ي ٌْ َ٘م َ ه
٤مب إِ هٓ ُؾمده  ،إِ هٓ َسم ُ
لم ِذم ا َعم ًْ ِجد َسم ٌ

َسمٙم ٍْرشُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
َ قم ْـ َقم ِ٤مئ َِم َ٦م ’َ ،ىم٤م ًَم ْ٧مَ :ىم َ٤مل ِزم َر ُؾم ُ
ِ :ذم َُم َر ِو ِف " ا ْد ِقمل ِزم
قل اَّللِ
ِ
ِ
٤مف َأ ْن َيت ََٛمٜمهك ُُمت ََٛم ٍّـ َو َي ُ٘م ُ
قل
ُ٥م يمِتَ٤م ًسم٤مَ ،وم٢مِ ِّين َأ َظم ُ
َأ َسم٤م َسمٙم ٍْرَ ،أ َسم٤مكَ ،و َأ َظم٤مكَ ،طمتهك َأ ْيمت َ
َىم ِ٤مئ ٌؾَ :أٟمَ٤م َأ ْو َممَ ،و َي ْ٠م َسمك اَّللُ َوا ُْعم ْ١م ُِمٜم َ
ُقن إِ هٓ َأ َسم٤م َسمٙم ٍْر "ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
َُ « :م ْـ َأ ْص ٌَ َح ُِمٜمْٙم ُُؿ ا ًْم َٞم ْق َم
قل اَّللِ
َ قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
َص ِ٤مئ ًام؟ش َىم َ٤مل َأ ُسمق َسمٙم ٍْرَ :أٟمَ٤مَ ،ىم َ٤ملَ « :وم َٛم ْـ شمٌَِ َع ُِمٜمْٙم ُُؿ ا ًْم َٞم ْق َم َضمٜم ََ٤مزةً؟ش َىم َ٤مل َأ ُسمق َسمٙم ٍْر:
َأٟمَ٤مَ ،ىم َ٤ملَ « :وم َٛم ْـ َأ ْـم َٕم َؿ ُِمٜمْٙم ُُؿ ا ًْم َٞم ْق َم ُِم ًْٙمِٞمٜمً٤مش َىم َ٤مل َأ ُسمق َسمٙم ٍْرَ :أٟمَ٤مَ ،ىم َ٤ملَ « :وم َٛم ْـ َقم٤م َد
يْم٤مش َىم َ٤مل َأ ُسمق َسمٙم ٍْرَ :أٟمَ٤مَ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
اضمت ََٛم ْٕم َـ
قل اَّللِ
ُِمٜمْٙم ُُؿ ا ًْم َٞم ْق َم َُم ِر ً
َُ « :م٤م ْ
جلٜمه َ٦مش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
ِذم ا ُْم ِر ٍئ إِ هٓ َد َظم َؾ ا ْ َ
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:

من همضائــل فمؿر زمن اخلطاب
َ ،قمـ َأسمِ ِ
ٞمفَ ،قم ْـ رؾم ِ
اخلَ هٓم ِ
 قمـ َقم ٌْ ِد اَّللِ ْسم ِـ ُقم َٛم َر ْسم ِـ ْ
،
قل اَّللِ
٤مب
ْ
َ ُ
ٞم٧م سمِ ِف ومِ ِ
ٞمف ًَم ٌَ ٌـَ ،وم َ ِ
نم ْسم ُ٧م ُِمٜمْ ُف َطمتهك إِ ِّين
َىم َ٤ملَ « :سم ْٞمٜمَ٤م َأٟمَ٤م ٟم َِ٤مئ ٌؿ ،إِ ْذ َر َأ ْي ُ٧م َىمدَ ًطم٤م ُأشمِ ُ
جي ِري ِذم َأ ْفم َٗم ِ
اخلَ هٓم ِ
٤مريُ ،صم هؿ َأ ْقم َٓم ْٞم ُ٧م َوم ْْم ِكم ُقم َٛم َر ْسم َـ ْ
٤مبش َىم٤م ًُمقا:
اًمر هي َ ْ
ََٕ َرى ِّ
َوم َام َأ هو ًْم َ٧م َذًم ِ َؽ؟ َي٤م َر ُؾم َ
قل اَّللِ َىم َ٤مل« :ا ًْم ِٕم ْٚم َؿشُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

َ قم ْـ َضم٤مسمِ ٍر

َ ،قم ِـ اًمٜمهٌِ ِّل

ِ
ٞمٝم٤م َدا ًرا
اجلٜمه َ٦م َوم َر َأ ْي ُ٧م وم َ
َ ،ىم َ٤ملَ " :د َظم ْٚم ُ٧م ْ َ

اخلَ هٓم ِ
ٍماَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :عمِ ْـ َه َذا؟ َوم َ٘م٤م ًُمقاً :م ِ ُٕم َٛم َر ْسم ِـ ْ
٤مبَ ،وم َ٠م َر ْد ُت َأ ْن َأ ْد ُظم َؾ،
َأ ْو َىم ْ ً

َؽ " َوم ٌَٙمَك ُقم َٛم ُر َو َىم َ٤ملَ :أ ْي َر ُؾم َ
َوم َذيم َْر ُت َهم ْ َػمشم َ
قل اَّللِ َأ َو َقم َٚم ْٞم َؽ ُي َٖم ُ٤مر؟
رواه ُمًٚمؿ .
 قمـ َؾم ْٕم ِد ْسم ِـ َأ ِيب َو هىم ٍ
٤مص
اًمِم ْٞم َٓم ُ
َُم٤م ًَم ِ٘م َٞم َؽ ه
٤من َىم هط َؾم٤مًمِٙمً٤م َوم ًّج٤م إِ هٓ َؾم َٚم َؽ َوم ًّج٤م َهم ْ َػم َوم ِّج َؽش رواه ُمًٚمؿ .
َ٤من َي ُ٘م ُ
َ ،أ هٟم ُف يم َ
َ ،قم ْـ َقم ِ٤مئ َِم َ٦مَ ،قم ِـ اًمٜمهٌِ ِّل
َ قم ْـ َأ ِيب َؾم َٚم َٛم َ٦م
قلَ « :ىمدْ
ُقن ِذم ْإُ َُم ِؿ َىم ٌْ َٚمٙم ُْؿ ُحم َده ُصم َ
َ٤من َيٙم ُ
يم َ
ُـ ِذم ُأ هُمتِل ُِمٜم ُْٝم ْؿ َأ َطمدٌ َ ،وم٢مِ هن ُقم َٛم َر
قنَ ،وم٢مِ ْن َيٙم ْ
َ .ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اَّللِ

َ « :وا هًم ِذي َٟم ْٗم ِز سمِ َٞم ِد ِه

٤مب ُِمٜم ُْٝم ْؿش َىم َ٤مل ا ْسم ُـ َو ْه ٍ
اخلَ هٓم ِ
قنُُ :م ْٚم َٝم ُٛم َ
٥مَ :شم ْٗم ًِ ُػم ُحم َده ُصم َ
ْسم َـ ْ
قنُ.متٗمؼ قمٚمٞمف .
« :وا َوم ْ٘م ُ٧م ريب ِذم َصم َال ٍ
ثِ ،ذم
َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل ُقم َٛم ُر
َ قم ِـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر
َ ِّ
َ
اهٞمؿ ،و ِذم ِْ
ِ
احل َج ِ
٤مبَ ،و ِذم ُأ َؾم َ٤مرى َسمدْ ٍرشرواه ُمًٚمؿ .
َُم َ٘م٤م ِم إِ ْسم َر َ َ
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ومال ؾمقخ اإلؽمالم

(دم جمؿوع ايمػتاوى (.: )421/4
 ،وهمػمه

وي٘مرون سمام شمقاشمر سمف اًمٜم٘مؾ قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ُمـ أن ظمػم هذه إُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م" :أسمق سمٙمر ،صمؿ قمٛمر،سم٢مٓمج٤مع يمام دًم٧م قمٚمٞمف
أصم٤مر.
ق ٍٛايٓاظِ

(ثِ عجُإ األزجحُ):

هقر ْي ِـ
اؾمٛمفُ :قم ْر َام ُن ُذو اًمٜم َ

٤من سمـ َأ ِيب اًمٕم٤مص ُ ِ
:وهق ُقم ْر َام َن ْسم ِـ َقم هٗم َ
ر.
اًم٘م َر ِّ

ىمديام قمغم يد اًمّمديؼ وه٤مضمر اهلجرشملم إمم احلٌِم٦م،
يمٜمٞمتف َ [ :أ ِيب َقم ْٛم ٍر]وأؾمٚمؿ ً
(األزجح) :أومٕمؾ شمٗمْمٞمؾ ،أي إرضمح ذم إومْمٚمٞم٦م ،قمرامن

هق صم٤مًمرٝمؿ ذم

اًمٗمْمؾ قمغم إرضمح،ويم٠من اًمٜم٤مفمؿ يِمػم إمم ظمالف اًمذي وىمع سملم اًمًٚمػ .
يمام ذم اًمّمحٞمحلم َ :قم ِـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر ¶ َ ،ىم َ٤ملُ « :يمٜمه٤م ِذم َز َُم ِـ اًمٜمهٌِ ِّل
ِ
َؽم ُك َأ ْص َح٤م َب اًمٜمهٌِ ِّل
َٟم ْٕمد ُل سمِ َ٠م ِيب َسمٙم ٍْر َأ َطمدً اُ ،صم هؿ ُقم َٛم َرُ ،صم هؿ ُقم ْر َام َنُ ،صم هؿ ٟم ْ ُ

َٓ
َٓ ،

ُٟم َٗم ِ
٤مو ُؾ َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿش

 ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة

دم ايمػتاوى (ص:)186 :وأُم٤م شم٘مديؿ

قمرامن قمغم قمكم ¶ وم٘مد أمجع قمٚمٞمف اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر يمام ىم٤مل همػم
واطمد ُمـ إئٛم٦م ُمٜمٝمؿ أيقب اًمًختٞم٤مين ،وهمػمه  ،واًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمف أُمر
أهؾ اًمًٜم٦م :أن شمرشمٞمٌٝمؿ ذم اًمٗمْمؾ هق يمؽمشمٞمٌٝمؿ ذم اخلالوم٦م .اهـ
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من همضائــل فمثامن زمن فمػان

:

ِذم طم ِ٤مئ ٍ
ط ُِمـ ِطمٞم َٓم ِ
٤من
َ ،ىم َ٤ملُ :يمٜم ُْ٧م َُم َع اًمٜمهٌِ ِّل
قؾمك
ْ
َ
َ قم ْـ َأ ِيب ُُم َ
ِ ِ
٤مجلٜم ِه٦مش
نم ُه سمِ ْ َ
ا َعمديٜمَ٦م َوم َج٤م َء َر ُضم ٌؾ َوم ْ
٤مؾم َت ْٗمت ََحَ ،وم َ٘م َ٤مل اًمٜمهٌِ هل « :ا ْومت َْح ًَم ُف َو َسم ِّ ْ
ِ
َوم َح ِٛمدَ اَّللهَُ ،صم هؿ َضم٤م َء َر ُضم ٌؾ
نم ُشم ُف سمِ َام َىم َ٤مل اًمٜمهٌِ هل
َوم َٗمت َْح ُ٧م ًَم ُفَ ،وم٢م َذا َأ ُسمق َسمٙم ٍْرَ ،وم ٌَ ه ْ
٤مجلٜم ِه٦مشَ ،وم َٗمت َْح ُ٧م ًَم ُف َوم٢مِ َذا ُه َق
٤مؾم َت ْٗمت ََحَ ،وم َ٘م َ٤مل اًمٜمهٌِ هل
نم ُه سمِ ْ َ
َوم ْ
« :ا ْومت َْح ًَم ُف َو َسم ِّ ْ
ِ
اؾم َت ْٗمت ََح َر ُضم ٌؾَ ،وم َ٘م َ٤مل ِزم:
ؼم ُشم ُف سمِ َام َىم َ٤مل اًمٜمهٌِ هل
َ ،وم َحٛمدَ اَّللهَُ ،صم هؿ ْ
ُقم َٛم ُرَ ،وم َ٠م ْظم َ ْ
«ا ْومتَح ًَمف وسم ِّنمه سمِ ْ ِ
ِ
ؼم ُشم ُف سمِ َام َىم َ٤مل
٤مجلٜمه٦مَ ،قم َغم َسم ْٚم َقى شمُّمٞم ٌُ ُفشَ ،وم٢مِ َذا ُقم ْر َام ُنَ ،وم َ٠م ْظم َ ْ
ْ ُ ََ ْ ُ َ
َر ُؾم ُ
َوم َح ِٛمدَ اَّللهَُ ،صم هؿ َىم َ٤مل :اَّللهُ ا ُعم ًْ َت َٕم ُ
٤من) ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
قل اَّللهِ
ِ
حي ِٗم ْر سمِ ْئ َر
ىم٤مل َ :ىم َ٤مل اًمٜمهٌِ هل
مح ِـ
اًمر ْ َ
َُ « :م ْـ َ ْ
َ قم ْـ َأ ِيب َؾم َٚم َٛم َ٦م ْسم ِـ َقم ٌْد ه
ن ِة َوم َٚم ُف
جلٜمه ُ٦مشَ .وم َح َٗم َر َه٤م ُقم ْر َام ُن
ُرو َُم َ٦م َوم َٚم ُف ا َ
َ ،و َىم َ٤ملَُ « :م ْـ َضم هٝم َز َضم ْٞم َش اًم ُٕم ْ َ
جلٜمه ُ٦مش َوم َج هٝم َز ُه ُقم ْر َام ُن.رواه اًمٌخ٤مري .
ا َ
َ ،طمده َصم ُٝم ْؿ َىم َ٤ملَ :ص ِٕمدَ اًمٜمهٌِ هل
َ أ هن َأٟم ًًَ٤م

ُأ ُطمدً ا َو َُم َٕم ُف َأ ُسمق َسمٙم ٍْر،
ض َسم ُف سمِ ِر ْضمٚمِ ِف َ ،-وم َٚم ْٞم َس
َو ُقم َٛم ُرَ ،و ُقم ْر َام ُنَ ،وم َر َضم َ
ػَ ،و َىم َ٤ملْ « :
اؾم ُٙم ْـ ُأ ُطمدُ َ -أ ُفمٜمه ُف َ َ
َقم َٚمٞم َؽ إِ هٓ ٟمٌَِل ،و ِصدِّ ٌيؼ ،و َؿم ِٝمٞمدَ ِ
انش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
َ
َ
ْ
اسمٜمتَف رىمٞم٦م ،وُم٤مشم٧م قمٜمده أي٤م َم ٍ
سمدر ،ومزوضمف سمٕمده٤م أظمتٝم٤م
َ ز هوضمف اًمٜمٌل
أ هم يمٚمرق ٍم ،ومٚمذًمؽ يم٤من ُيٚم٘م٥م ذا اًمٜمقريـ.
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قاٍ ايٓاظِ

:

(ٚزابعِٗ خري ايرب ١ٜبعدِٖ

عً ٢حًٝف اخلري باخلري َٓجح)

أي راسمع اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٗمْمؾ هق :قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ
ه٤مؿمؿ اًم٘مرر

،
وزوج اسمٜمتف وأسمق اًمًٌٓملم ص٤مطم٥م اعمٜم٤مىم٥م

وهق اسمـ قمؿ رؾمقل اَّلل

اًمٙمرػمة واًمٗمْم٤مئؾ اًمِمٝمػمة ،وىمد أؿم٤مر اًمٜم٤مفمؿ إمم سمٕمض ومْم٤مئٚمف.
( ٚايربُ )١ٜمـ :سمرأ اَّلل اخلٚمؼ يؼمؤهؿ أي أن قمكم
أيب سمٙمر وقمٛمر وقمرامن

ظمػمهذه إُم٦م سمٕمد

.

(حًٝف اخلري ) أي أٟمف دائ ًام ُمالزم ًمٚمخػم.أي أٟمف يٕمٓمل اًمٜم٤مس ويٛمٜمحٝمؿ،
ومٗمٞمف وصٗمف سم٤مًمًخ٤مء واجلقد واًمٙمرم.
:

ومن همضائل فمقم زمن أيب ؿمايمب
َ ،أ هن َر ُؾم َ
اًمرا َي َ٦م
قل اَّللهِ
َ قم ْـ َؾم ْٝم ِؾ ْسم ِـ َؾم ْٕم ٍد
َ ،ىم َ٤ملْ َُٕ « :قمٓمِ َ ه
لم ه
٤مس َيدُ ويم َ
ُقن ًَم ْٞم َٚمت َُٝم ْؿ َأ ه ُهي ْؿ
َهمدً ا َر ُضم ًال َي ْٗمت َُح اَّللهُ َقم َغم َيدَ ْي ِفشَ ،ىم َ٤ملَ :وم ٌَ َ
٤مت اًمٜمه ُ
ه٤مس َهمدَ ْوا َقم َغم رؾم ِ
ُ ،يم هٚم ُٝم ْؿ َي ْر ُضمق َأ ْن
قل اَّللهِ
ُي ْٕم َٓم َ
٤مه٤مَ ،وم َٚم هام َأ ْص ٌَ َح اًمٜم ُ
َ ُ
٤مه٤مَ ،وم َ٘م َ٤ملَ « :أ ْي َـ َقم ِ هكم ْسم ُـ َأ ِيب َـم٤مًم ِ ٍ
٥مشَ .وم َ٘م٤م ًُمقاَ :ي ِْمتَٙمِل َقم ْٞمٜمَ ْٞم ِف َي٤م َر ُؾم َ
قل اَّللهِ،
ُي ْٕم َٓم َ
ِ
َىم َ٤ملَ « :وم َ٠مر ِؾم ُٚمقا إِ ًَمٞم ِف َوم ْ٠مشم ِ ِ
ؼم َأ َطمتهك
ْ
ُقين سمِفشَ .وم َٚم هام َضم٤م َء َسم َّم َؼ ِذم َقم ْٞمٜمَ ْٞمف َو َد َقم٤م ًَم ُفَ ،وم َ َ
ْ
يم ََ٠م ْن َ م يٙم ِ
اًمرا َي َ٦مَ ،وم َٗمت ََح اَّللُ َقم َٚم ْٞم ِف.
َْ ْ
ُـ سمِف َو َضم ٌعَ ،وم َ٠م ْقم َٓم٤م ُه ه
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َ و َهعم٤م ٟم ََز ًَم ْ٧م َه ِذ ِه ْأ َي ُ٦مَ { :وم ُ٘م ْؾ َشم َٕم٤م ًَم ْقا ٟمَدْ ُع َأ ْسمٜمَ٤م َءٟمَ٤م َو َأ ْسمٜمَ٤م َءيم ُْؿ} [آل قمٛمران:
ِ
ِ
َ ]62د َقم٤م َر ُؾم ُ
اًمٚمٝم هؿ َه ُ١م َٓ ِء
قل اَّللِ
َقمٚم ًّٞم٤م َو َوم٤مـم َٛم َ٦م َو َطم ًَٜمً٤م َو ُطم ًَ ْٞمٜمً٤م َوم َ٘م َ٤ملُ « :
َأ ْه ِكمشُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
 قمـ ؾمٕم ٍدَ ،قمـ َأسمِ ِ
ٞمف
ْ
َ ْ
ُقن ُِمٜمِّل سمِٛمٜم ِْز ًَم ِ٦م َه٤مر َ ِ
َشمٙم َ
قؾمكش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ونُ ،م ْـ ُُم َ
ُ
َ
اًمؼم ِاء ْسم ِـ َقم ِ
٤مز ٍ
ْ٧م ُِمٜمِّل َو َأٟمَ٤م ُِمٜم َْؽش
َىم َ٤مل اًمٜمهٌِ هل
ب
ًم ِ َٕم ِ ٍّكمَ « :أٟم َ
َ قم ِـ َ َ
َ ،،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل اًمٜمهٌِ هل

ًم ِ َٕم ِ ٍّكمَ « :أ َُم٤م شم َْر َى َأ ْن

َو ُه َق َقمٜمْ ُف َر ٍ
« :،شم ُُق ِّ َذم َر ُؾم ُ
اضشرواه اًمٌخ٤مري .
قل اَّللهِ
َو َىم َ٤مل ُقم َٛم ُر
َىم َ٤ملَ :د َظم َؾ َقم ِكم َقم َغم َوم٤مـمِ َٛم َ٦م ُصم هؿ
 قمـ َأ َيب اًم َٕم هٌ٤مس َؾم ْٝم ِؾ ْسم ِـ َؾم ْٕمد،
َ " :أيـ اسمـ َقمٛم ِ
ؽَ ،ىم٤م ًَم ْ٧مِ :ذم
٤مو َٓم َج َع ِذم ا َعم ًْ ِج ِدَ ،وم َ٘م َ٤مل اًمٜمهٌِ هل
َظم َر َج َوم ْ
ْ َ ْ ُ ِّ
ِ
ِ
ِ
اب إِ َمم
اًمؽم ُ
ا َعم ًْ ِجدَ ،وم َخ َر َج إِ ًَم ْٞمف َوم َق َضمدَ ِر َدا َء ُه َىمدْ َؾم َ٘م َط َقم ْـ َفم ْٝم ِره َ ،و َظم َٚم َ
ص هَ
ِ
اضمٚمِ ْس َي٤م َأ َسم٤م شم َُر ٍ
اب َقم ْـ َفم ْٝم ِر ِه " َوم َٞم ُ٘م ُ
اب
قلْ « :
اًمؽم َ
َفم ْٝم ِرهَ ،وم َج َٕم َؾ َي ْٛم ًَ ُح ه َ
َُم هرشم ْ ِ
َلمشرواه اًمٌخ٤مري.

ِ
احل هٌ َ٦مَ ،و َسم َر َأ اًمٜم َهً َٛم َ٦م ،إِ هٟم ُف
َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َقم ِكم
َ قم ْـ ِز ٍّر
َ (:وا هًمذي َوم َٚم َؼ ْ َ
ًَم َٕم ْٝمدُ اًمٜمهٌِ ِّل ْإُ ُِّم ِّل َص هغم اَّللُ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم هٚم َؿ إِ َ هزمَ « :أ ْن َٓ ُحيِ هٌٜمِل إِ هٓ ُُم ْ١م ُِم ٌـَ ،و َٓ
ُي ٌْ ِٖم َْمٜمِل إِ هٓ ُُمٜمَ٤مومِ ٌؼشرواه ُمًٚمؿ .
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ٚق ٍٛايٓاظِ

:

(وإهنؿ ًمٚمرهط ٓ ري٥م ومٞمٝمؿ

شمنح)
قمغم ٟمج٥م اًمٗمردوس سم٤مًمٜمقر
ُ

ايػسح:

(ٚإِْٗ) حيتٛمؾ أن اًمْمٛمػم يٕمقد قمغم اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م اًمً٤مسمؼ ذيمرهؿ

،وحيتٛمؾ أٟمف يٕمقد قمغم اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م اعمذيمقريـ ؾم٤مسم٘م ً٤م واًمًت٦م اعمذيمقريـ ذم
اًمٌٞم٧م اًمذي سمٕمده ،وىمدضم٤مء ذم سمٕمض اًمٜمًخ (وإهنؿ واًمرهط) وًمٕمٚمف
إىمرب ،ويٙمقن اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف (وإهنؿ) قم٤مئد ًا قمغم إرسمٕم٦م واًمرهط
ُمٕمٓمقف قمٚمٞمف ،واعم٘مّمقد هبؿ اًمًت٦م اعمذيمقرون ذم اًمٌٞم٧م اًمذي سمٕمده.
(ايسٖط) سمٗمتح اًمراء ُمِمددة وؾمٙمقن اهل٤مء وحترك:
ىم٤مل اسمـ إصمػمذم اًمٜمٝم٤مي٦م :واًمر ْه ُط ُِم َـ اًمر َضم ِ
٤مل َُم٤م ُدون اًم َٕم ِنمةَ .و ِىم َٞمؾ إِ َمم
ِّ
ه
شمٙمقن ومِ ِ
ُ
ٞمٝم ُؿ اُمرأةٌَ ،و َٓ واطمدَ ًَم ُف ُِم ْـ ًَم ْٗمٔمِ ِف.اهـ
إرسمٕملم َو َٓ
ْ
(ال زٜب ف ٓ )ِٗٝهتٛم٦م وٓ ؿمؽ ذم أهنؿ ُمـ أهؾ اجلٜم٦م وومٞمام ؾمٞمٜم٤مًمقٟمف ُمـ
اَّلل ُمـ اًمٗمْمؾ وٓ ؿمؽ ذم ُمٜمزًمتٝمؿ قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م.
(عً ٢دمب) مجع ٟمجٞم٥م هق اًمٙمريؿ احلًٞم٥م.
وذم اًمٜمٝم٤مي٦م" :اًمٜمجٞم٥م اًمٗم٤موؾ ُمـ يمؾ طمقي٤من.اهـ
واعمراد أهنؿ ينطمقن ذم اجلٜم٦م قمغم ٟمج٥م اًمٗمردوس وهل اًمٜمقق اًمٙمريٛم٦م
واخلٞمؾ اًمٙمريٛم٦م يروطمقن قمٚمٞمٝم٤م ويٖمدون ذم اجلٜم٦م،
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يمام ضم٤مء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ َ :قمـ َأ ِيب ُمًٕم ٍ
قد ْإَٟم َّْم ِ
٤مر ِّي
َ ْ ُ
ْ
َر ُضم ٌؾ سمِٜمَ٤م َىم ٍ٦م َخم ْ ُٓمق َُم ٍ٦مَ ،وم َ٘م َ٤ملَ :ه ِذ ِه ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اَّللَِ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اَّللِ
ِ َهب٤م َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َؾم ٌْ ُع ُِم٤مئ َِ٦م ٟمَ٤م َىم ٍ٦م ُيم هٚم َٝم٤م َخم ْ ُٓمق َُم ٌ٦مش

َ ،ىم َ٤ملَ :ضم٤م َء

ق ٍٛايٓاظِ

ًَ « :م َؽ

( :ايفسدٚع) اؾمؿ ُمـ أؾمامء اجلٜم٦م ،وهق اؾمؿ ٕقمغم اجلٜم٦م

وأوؾمٓمٝم٤م (،واًمٗمردوس) هق اًمًٌت٤من اًمذي جيٛمع ُم٤م ذم اًمًٌ٤مشملم يمٚمٝم٤م.
 ومال ازمن ايمؼقم دم ىمتازمه "ضمادي األرواح إلم مـازل األهمراح":
"اًمٗمردوس اؾمؿ ي٘م٤مل قمغم مجٞمع اجلٜم٦م وي٘م٤مل قمغم أومْمٚمٝم٤م وأقماله٤م يم٠مٟمف أطمؼ
هبذا آؾمؿ ُمـ همػمه ُمـ اجلٜم٤من".
َ ،قم ِـ اًمٜمهٌِ ِّل
 وضمآء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مريَ :قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
ِ ِ
ِ
ٍ
َىم َ٤مل«:إِ هن ِذم ا ِ ِ
يـ ِذم َؾمٌِٞمٚمِ ِف ،يم هُؾ َد َر َضمت ْ ِ
َلم
جلٜمه٦م ُم٤م َئ َ٦م َد َر َضم٦مَ ،أ َقمده َه٤م اَّللهُ ًم ْٚم ُٛم َج٤مهد َ
َ
ضَ ،وم٢مِ َذا ؾم َ٠م ًْمتُؿ اَّللهَ َومً ُٚمقه ِ
اًمً َام ِء َوإَ ْر ِ
اًمٗم ْر َد ْو َسَ ،وم٢مِ هٟم ُف
َُم٤م َسم ْٞمٜم َُٝم َام يم ََام َسم ْ َ
َ ُ
َ ُ
لم ه
ِ
َأوؾم ُط اجلٜم ِه٦م ،و َأ ْقم َغم ا ِ
جلٜم ِه٦مش.
اًمر ْ َ
َ َ
مح ِـَ ،وُمٜمْ ُف َشم َٗم هج ُر َأ ْهنَ ُ٤مر ا َ
جلٜمه٦مَ ،و َوم ْق َىم ُف َقم ْر ُش ه
َ
ْ َ
،

(بايٓٛز) :يٛمـ اَّلل قمٚمٞمٝمؿ سمٜمقر وهب٤مء ،وشمذه٥م هبؿ اًمٜمج٤مئ٥م طمٞم٨م ؿم٤مء
رايمٌٝم٤م (.تطسح ) أي شمرؾمؾ طمٞم٨م ؿم٤مء رايمٌٝم٤م ،وومٕمٚمٝم٤م "هح" واحل٤مصؾ
أن ه١مٓء اًمٕمنمة ُم٘مٓمقع هلؿ سم٤مجلٜم٦م يتزاورون ويتٜم٘مٚمقن قمغم اًمٜمج٥م ذم ضمٜم٦م
اًمٗمردوس.
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ق ٍٛايٓاظِ

:

(ؽمعقدٌ وؽمعدُ وازمن فمـــوف

وؿمؾحة وفمامر ٍ
اظمؿدح)
همفر وايمززمغم
ُ

ايػسح :

ذم هذا اًمٌٞم٧م ذيمراًمًت٦م سمٕمد ذيمر إرسمٕم٦م اخلٚمٗم٤مء وهؿ اًمٕمنمة اعمٌنمون

سم٤مجلٜم٦م يمام ضمآء ذم احلدي٨م :
مح ِـ سم ِـ َقمق ٍ
ِ
 َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم َُ "( :أ ُسمققل اَّللِ -
ف-
اًمر ْ َ ْ ْ
َوم َٕم ْـ َقم ٌْد ه
ِ
اجلٜم ِه٦م  ،و ُقم ْرام ُن ِذم ْ ِ
سمٙم ٍْر ِذم ْ ِ
اجلٜم ِه٦م َ ،و َـم ْٚم َح ُ٦م ِذم
َ
اجلٜمه٦م َ ،و َقمكم ِذم ْ َ
َ
اجلٜمه٦م َ ،و ُقم َٛم ُر ِذم ْ َ َ َ
َ
ٍ
اجلٜم ِه٦م  ،واًمز ُّسمػم ِذم ْ ِ
اجلٜم ِه٦م َ ،و َؾم ْٕمدُ ْسم ُـ َأ ِيب
اًمر ْ َ
مح ِـ ْسم ُـ َقم ْقف ِذم ْ َ
اجلٜمه٦م َ ،و َقم ٌْدُ ه
َ
َْ َ َ ْ ُ
ِ
ِ
٤مص ِذم ْ ِ
َو هىم ٍ
اجلٜم ِه٦م َ ،و َأ ُسمق ُقم ٌَ ْٞمدَ َة ْسم ُـ
اجلٜمه٦م َ ،و َؾمٕمٞمدُ ْسم ُـ َز ْيد ْسم ِـ َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ ُٟم َٗم ْٞم ٍؾ ِذم ْ َ
َ
اجل هر ِ
اجلٜم ِه٦م سمنمهؿ سمذًمؽ اًمٜمٌل
اح ِذم ْ َ
َْ

) .أظمرضمف اًمؽمُمذي وهمػمه وإؾمٜم٤مده

صحٞمح صححف اًمٕمالُم٦م إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع رىمؿ ()50
أيْم٤م -قمـ ؾمٕمٞمد سمـ زيد
وأظمرج أسمق داود واًمؽمُمذي ً -
رؾمقل اَّلله

ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م

ي٘مقل" :أسمق سمٙمر ذم اجلٜم٦م وقمٛمر ذم اجلٜم٦م " . ...احلدي٨م،

وؾمٙم٧م قمـ اًمٕم٤مذ وم٘م٤مًمقا :وُمـ هق اًمٕم٤مذ؟ ومتٚمٙم٠م ُهٜمَ ّٞم٦م صمؿ ىم٤مل :أٟم٤م.
وىمد شمؿ ٟمٔمؿ اًمٕمنمة اعمٌنميـ :
(ًمٚمٛمّمٓمٗمك ظمػم صح٥م ٟمص أهنؿ



ذم ضمٜم٦م اخلٚمد ٟمّم ً٤م زادهؿ ذوم ً٤م)

(هؿ ـمٚمح٦م ،واسمـ قمقف ،واًمزسمػم ُمع  أيب قمٌٞمدة ،واًمًٕمديـ ،واخلٚمٗم٤مء)
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همضائل ايمستة اظمبممين زماْلـة
ق ٍٛايٓاظِ

(:ضعٝدٌ )

اؾمٛمف  :ؾمٕمٞمد سمـ زيد سمـ َقم ْٛمرو سمـ ٟم َٗم ْٞمؾ ا ًْم َٕمدوي ،أسمق إقمقر ،وإول
وزوج أظمتف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اخلٓم٤مب ،وم٘مد
اسمـ قمؿ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب،
َ
أؿمٝمر ،يم٤من َ
قمٛمر سم٠مظم٧م ؾمٕمٞمد سمـ زيد قم٤مشمٙم٦م سمٕمد ِ
ُم٘متؾ زوضمٝم٤م قمٌد اَّلل سمـ أيب سمٙمر
شمزوج ُ
سم٤مًمٓم٤مئػ.وىمد أؾمٚمؿ ىمدي ًام َ
ىمٌؾ قمٛمر هق وزوضمتف وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م اخلٓم٤مب ،وقمغم
َي ِده٤م أؾمٚمؿ قمٛمر.

ُ
رؾمقل
ٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م ،ه٤مضمر ،وآظمك
 ومن همضائؾه َ :و ُه َق أطمد ا ًْم ْ َ
سمٞمٜمف وسملم أيب سمـ يمٕم٥م.و م يِمٝمد سمدر ًا قمغم اًمّمحٞمحٟٕ ،مف يم٤من هق
اَّلل
ِ
أظمٌ٤مر اًم ِٕمػم،
َحًً٤من
وـمٚمح٦م ىمد َسم َٕم َرٝمام رؾمقل اَّلل
َ
إمم ٟم٤مطمٞم٦م اًمِم٤مم يت ه
وأضمرمه٤م ،وؿمٝمد ُم٤م سمٕمده٤م،
ومقىمٕم٧م اًمقىمٕم ُ٦م ذم همٞمٌتٝمام ،وميب هلام ؾمٝمٛمٝمام ْ
َ
واًمػمُمقكًَ .م ُف َصم َامٟمِ َٞم٦م َو َصم َال ُصم َ
قن طمدي٨م .
ودُمِمؼ ،
ويم٤من ممـ اومتتح اًمِم٤م َم
َ
وزم َهم ًْ َٚمف
وهماسمـه :شمقذم ؾمٜم َ٦م مخًلم ،وىمٞمؾ :صمامن ومخًلم ،وهق سمٕمٞمدَ .و ِ َ
وشم َٙم َٗمٞمٜمَف قمٌد اَّلل سمـ قمٛمر ،وًمف ُمـ اًمٕمٛمر إذ ذاك ومقق اًمًٌٕملم ،و ُدومِ َـ
سم٤مًمٕم٘مٞمؼ ،وىمٞمؾ سم٤معمديٜم٦م .ومرمحف اَّلل و

.

(راضمع ظمالص٦م شمذهٞم٥م هتذي٥م اًمٙمامل (ص)224 :
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وق ٍٛايٓاظِ

(:ضعدٌ )

اؾمٛمف :ؾمٕمد سمـ أيب َوىم٤مص َُم٤مًمؽ سمـ أهٞم٥م سمـ قمٌد ُمٜمَ٤مف ا ْعم ِ
دين  .سمٜمقه
إِسمر ِ
َ٤من َؾم٤مسمِع َؾم ٌْ َٕم٦م ِذم ْ ِ
اهٞمؿ وقم٤مُمر َوقمٛمر َو ُحم َ ّٛمد َوظمٚمؼ َويم َ
اإل ْؾم َالم .
َْ
آظمرهؿ ُمقشم٤م،
ٕمنمة َو
ْ
وُمـ ومْم٤مئٚمف :ؿمٝمد َسمدْ ًرا واعمِم٤مهدَ ،و ُه َق أطمد ا ًْم ْ َ
َو َوم ِ
اإل ْؾم َالمَ ،وأطمد ِؾمته٦م اًمِمقرى ،وُم٘مدم ضمٞمقش ْ ِ
٤مرس ْ ِ
اإل ْؾم َالم ِذم ومتح
ويمقف ا ًْمٙمُق َوم٦م وـمرد ْإَ َقم ِ
٤مضمؿ واومتتح َُمدَ ِائـ
ٕمراق،وطمرس اًمٜمهٌِل
ا ًْم َ
مخ ًَ٦م قمنم َطم ِدير٤م ،
٤مضمر ىمٌؾ اًمٜمهٌِل
ًَ ،م ُف ُِم٤م َئتَ٤م َطم ِدي٨م َو َ ْ
َوم٤مرس َو َه َ
َ وأول من رمى ِدم َؽمبِقل اهلل :

يمام ضمآء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري َ :قم ْـ َىم ْٞم ٍ
سَ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َؾم ْٕمدً ا

َ ،ي ُ٘م ُ
قل:

" إِ ِّين ََٕ هو ُل اًم َٕم َر ِ
ب َر َُمك سمِ ًَ ْٝم ٍؿ ِذم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ اَّللهَِ ،و ُيمٜمه٤م َٟم ْٖم ُزو َُم َع اًمٜمهٌِ ِّل
اًمِم َج ِرَ ،طمتهك إِ هن َأ َطمدَ ٟمَ٤م ًَم َٞم َْم ُع يم ََام َي َْم ُع اًم ٌَ ِٕم ُػم َأ ِو ه
ًَمٜمَ٤م َـم َٕم٤م ٌم إِ هٓ َو َر ُق ه
اًمِم٤مةَُُ ،م٤م
ًَم ُف ِظم ْٚم ٌط ُصم هؿ َأ ْص ٌَ َح ْ٧م َسمٜمُق َأ َؾم ٍد ُشم َٕم ِّز ُر ِين َقم َغم ِ
اإل ْؾم َ
ال ِمًَ ،م َ٘مدْ ِظم ٌْ ُ٧م إِ ًذا َو َو هؾ
َ ،و َُم٤م

ِ
ِ
حي ًِ ُـ ُي َّم ِّكم ".
َقم َٛمكمَ ،و َيم٤مٟمُقا َو َؿم ْقا سمِف إِ َمم ُقم َٛم َرَ ،ىم٤م ًُمقاْ ُ َٓ :

همداك أيب وأمي.
 ومال يمه ايمـَّبِي
يمام ضمآء ذم اًمّمحٞمحلم :قمـ َؾم ِٕمٞمدَ ْسم َـ ا ُعم ًَ ِّٞم ِ
٥مَ ،ي ُ٘م ُ
قلَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َؾم ْٕمدَ ْسم َـ َأ ِيب
َو هىم ٍ
َ ،ي ُ٘م ُ
َأ َسم َق ْي ِف َي ْق َم ُأ ُطم ٍدش
مج َع ِزم اًمٜمهٌِ هل
٤مص
قلَ َ « :
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«وُم٤م َأؾم َٚمؿ َأطمدٌ إِ هٓ ِذم اًمٞمق ِم ا هًم ِذي َأؾم َٚمٛم ُ٧م ومِ ِ
ٞمفَ ،و ًَم َ٘مدْ َُم َٙم ْر ُ٧م َؾم ٌْ َٕم َ٦م َأ هي٤م ٍم،
َْ
َ ْ َ َ
ْ ْ
َوإِ ِّين ًَم ُر ُٚم ُ٨م ِ
اإل ْؾم َ
ال ِمش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

ووم٤مشمـف َُ :م َ ِ
قمنمة َأ ُْم َٞم٤مل ُمـ ا َْعم ِديٜمَ٦م َومحؾ إِ َمم اًمٌ٘مٞمع
٤مت ذم ىمٍمه سم٤مًمٕم٘مٞمؼ قمغم َ
ِذم ؾمٜم٦م مخس َومخًلم َوىمٞمؾ ؾمٜم٦م ِؾم ّ٧م .
(راضمع ظمالص٦م شمذهٞم٥م هتذي٥م اًمٙمامل (ص)235 :
ق ٍٛايٓاظِ

ٚ(:ابٔ عـــٛف)

زهرة ا ْسمـ
اًمر ْ َ
احل ْرث سمـ َ
محـ سمـ َقم ْقف سمـ قمٌد َقم ْقف سمـ قمٌد ْ َ
اؾمٛمـف :قمٌد ه
ِ
اًمز ْه ِر ّي َأ ُسمق ُحم َ هٛمد ا ْعم ِ
ٚمٛم٦م
ُمرة ه
دين  .سمٜمقه إِ ْسم َراهٞمؿ َومحٞمد َو َأ ُسمق َؾم َ
يمالب سمـ ّ
ُمّم َٕم٥م َو َهمػمهؿ
َو ْ
ومْم٤مئـٚمف :
مخ ًَ٦م َو ِؾمت َ
هقن
ويم٤من أطمدَ اًمٕمنمة اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مجلٜم٦م ،ؿمٝمد َسمدْ ًرا واعمِم٤مهد ًَم ُف َ ْ
ٍ
صمامٟمٞم٦م سمف ،ويم٤من إؾمالُمف
َطم ِدير٤م  ،أؾمٚمؿ ىمدي ًام ،طمٞم٨م  م يٙمـ اعم١مُمٜمقن ؾمقى
قمغم ِ
يد أيب سمٙمر ىمٌؾ دار آرىمؿ سمـ أيب إرىمؿ.وه٤مضمر إمم احلٌِم٦م ،صمؿ إمم
ُمٙم٦م ،صمؿ إمم اعمديٜم٦م.
وؿمٝمد سمدر ًا وأطمد ًا وُم٤م سمٕمد ذًمؽ ُِمـ اعمِم٤مهد يمُٚمٝم٤م.
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 وأسمغم يقم أطمد سمالء طمًٜم ً٤م ،وضمرح يقُمئذ قمنميـ ضمراطم٦مُ ،مٜمٝم٤م واطمد ذم
رضمٚمف ومٕمرج ُمٜمٝم٤م وهتؿ ذم صمٜمٞمتف ومً٘مٓمت٤م وىمد يم٤مٟمت٤م ىمٌؾ ذًمؽ جيرطم٤من ؿمٗمتٞمف
ُمـ ـمقهلام.
ويم٤من أطمدَ اًمرامٟمٞم٦م اًمذيـ  م يٙمـ أؾمٚمؿ أطمد ىمٌ َٚمٝمؿ.
وأطمدَ اًمًت٦م أصح٤مب اًمِمقرى ،صمؿ ظمٚمص إُمر إمم صمالصم٦م ُمٜمٝمؿ ،ومٙم٤من
أطمدهؿ ،صمؿ ومقض إًمٞمف قمرامن وقمكم ًمٞمٜمٔمر أص َٚم َحٝمام ًمالُم٦م ،ومٛمٙم٨م صمالث
ًمٞم٤مل سم٠مي٤مُمٝم٤م يِم٤مور اًمٜم٤مس ويًتِمػمهؿ ،ومٚمؿ يرهؿ ِ
يٕمدًمقن سمٕمرامن أطمد ًا،
َ
ُ
وقمٜمٝمؿ.

ومٌ٤ميٕمف وىمدُمف قمغم قمكم ،ومٌ٤ميٕمف اعمًٚمٛمقن أمجٕمقن وقمكم ُمٕمٝمؿ،
سم٠مرسمٕملم أًمػ ديٜم٤مر ،وذم ٍ
وىمد شمّمدق ذم ٍ
وىم٧م سم٠مرسمع ُمئ٦م راطمٚم٦م سمام
وىم٧م
َ
قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اعمت٤مضمر واًمٌْم٤مئع ،وضمٝمز مخس ُمئ٦م وم٤مرس ذم ؾمٌٞمؾ اَّلل،
ووم٤مشمـف :ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ؾمٜم٦م صمٜمتلم وصمالصملم قمـ مخس وؾمٌٕملم ؾمٜم٦م.
(راضمع ُمًٜمد أمحد ط اًمرؾم٤مًم٦م ()291 /3
( راضمع ظمالص٦م شمذهٞم٥م هتذي٥م اًمٙمامل (ص)280 :
ق ٍٛايٓاظِ

ٚ(:طًخ)١

ُمرة
اؾمٛمـف َ :ـم ْٚم َح٦م سمـ قمٌٞمد اَّلل سمـ ُقم ْر َامن سمـ َقم ْٛمرو سمـ َيم ْٕم٥م سمـ شمٞمؿ سمـ ّ
اًم هت ْٞم ِٛم ّل َأ ُسمق ُحم َ هٛمد ا ْعم ِ
دين.
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همضائؾه:
ٕمنمة واًمًت٦م اًمِمقرى َوأطمد اًم هر َامٟمِٞم٦م ا هًمذيـ ؾمٌ٘مقا إِ َمم ْ ِ
اإل ْؾم َالم ًَم ُف َصم َامٟمِ َٞم٦م
أطمد ا ًْم ْ َ
َو َصم َال ُصم َ
قن َطم ِدير٤م َ ،وضب ًَم ُف اًمٜمهٌِل سمِ ًَ ْٝمؿ َي ْقم سمدر وأسمغم َي ْقم أطمد َسمالء
َؿم ِديدا:
َ ،ىم َ٤مل َ « :م ْ َي ٌْ َؼ َُم َع اًمٜمهٌِ ِّل

روى اًمٌخ٤مري َ :قم ْـ َأ ِيب ُقم ْر َام َن
شمِ ْٚم َؽ إَ هي٤م ِم ا هًمتِل َىم٤مشم ََؾ ومِ ِ
ٞمٝم هـ َر ُؾم ُ
قل اَّللهِ
س ْسم ِـ َأ ِيب َطم ِ
روى اًمٌخ٤مري َ :قم ْـ َىم ْٞم ِ
٤مز ٍم
َو َىمك ِ َهب٤م اًمٜمهٌِ هل
و َقمـ َقم ِ٤مئ َِم٦م ’ يم َ
َ٤من َأ ُسمق سمٙمر

ش َهم ْ ُػم َـم ْٚم َح َ٦مَ ،و َؾم ْٕم ٍد

ِ ،ذم َسم ْٕم ِ
ض

َ ،ىم َ٤ملَ « :ر َأ ْي ُ٧م َيدَ َـم ْٚم َح َ٦م ا هًمتِل

َىمدْ َؿم هٚم ْ٧مش.

( :إِذا ذيمر َي ْقم أطمد َىم َ٤مل َذًمِؽ َي ْقم يمُٚمف

ًمٓم ْٚم َح٦م) .
َو َؾمام ُه اًمٜمهٌِل

َ ":ـم ْٚم َح٦م ْ
اجلقد َو َـم ْٚم َح٦م ا ًْم َٗم هٞم٤مض" َىم َ٤مل ىمٞمس
اخلَ ْػم َو َـم ْٚم َح٦م ْ ُ

سمـ أيب َطم ِ
٤مزم َر َأ ْي٧م يد َـم ْٚم َح٦م ؿمالء وىمك َهب٤م اًمٜمهٌِل َي ْقم أطمد .
ِ
اؾم ْ
تِمٝمد َي ْقم
ووم٤مشمـف :وروى ُمـ ُو ُضمقه َقمـ اًمٜمهٌِل َىم َ٤مل َـم ْٚم َح٦م ممهـ ىم٣م ٟمحٌف ْ
ْ
لم أًمػ أًمػ ِد ْر َهؿ َوُمـ ا ًْمٕملم أًمٗمل
لم َوظمٚمػ َصم َالصمِ َ
اجلٛمؾ ؾمٜم٦م ِؾم ّ٧م َو َصم َالصمِ َ
.
أًمػ وُم٤مئتل أًمػ ِديٜمَ٤مر
( واٟمٔمر"ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء" .40)-13/2
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ق ٍٛايٓاظِ

ٚ(:عاَس فٗسا)

اجلراح سمـ ِه َالل ِ
اؾمٛمـف َ :قم٤مُمر سمـ قمٌد اَّلل سمـ ْ
اًمٗمٝمري َأ ُسمق ُقم ٌَ ْٞمدَ ة ْإُملم.
ٕمنمة ؿمٝمد َسمدْ ًرا ًَم ُف َأ ْر َسم َٕم٦م قمنم َطم ِدير٤م .
ومْم٤مئـٚمف  :أطمد ا ًْم ْ َ
ِ
اعمِم٤مهدَ يمُٚمٝم٤م ،وىمتؾ أسم٤مه يق َم ٍ
أؾمٚمؿ ىمدي ًام َ
سمدر سمٞمده ،وٟمزع احلٚم٘متلم ُمـ
وؿم ِٝمدَ
وضمٜمتل رؾمقل اَّلل

يقم أطمدَ ،أزم قمغم يمؾ واطمدة ُمٜمٝمام سم٠مؾمٜم٤مٟمف طمتك ٓ

َ
 ،ومً٘مٓم٧م صمٜمٞمتف ،ومٙم٤من أطمً َـ اًمٜم٤مس هت ًام .وأؾمٚمٛم٧م
رؾمقل اَّلل
ي١مذي
ِ
ُيً :مق يم٤من أسمق
أُمف أُمٞمٛم٦م سمٜم٧م همٜمؿ سمـ ضم٤مسمر.وىم٤مل قمٛمر
طملم اطمت َ
قمٌٞمدة طمٞم ً٤م ًمٌ٤ميٕمتُف،وزم ه
اًمِم٤مم واومتتح اًمػمُمقك ودُمِمؼ صٚمح٤م .
أُملم هذه إُم٦م يمامضمآء ذم اًمّمحٞمحلم :
قمـ أ َٟمَس سمـ ُم٤مًمِ ٍ
َ ،أ هن َر ُؾم َ
َىم َ٤مل« :إِ هن ًمِٙم ُِّؾ ُأ هُم ٍ٦م َأ ُِمٞمٜمً٤م،
قل اَّللهِ
ؽ
ُ ْ ُ َ
ِ
جل هراحِ شُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
َوإِ هن َأُمٞمٜمَٜمَ٤م َأ هيت َُٝم٤م إُ هُم ُ٦م َأ ُسمق ُقم ٌَ ْٞمدَ َة ْسم ُـ ا َ
َِٕ ْه ِؾ ٟم َْج َر َ
انْ ََٕ « :سم َٕم َر هـَ ،ي ْٕمٜمِل
َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل اًمٜمهٌِ هل
 و َقم ْـ ُطم َذ ْي َٗم َ٦م
ِ ِ
ِ ٍ
)
ف َأ ْص َح٤م ُسم ُفَ ،وم ٌَ َٕم َ٨م َأ َسم٤م ُقم ٌَ ْٞمدَ َة
ذ َ
َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿَ ،ي ْٕمٜمل َأُمٞمٜمً٤م َطم هؼ َأُملمش َوم َ٠م ْ َ
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
ِ
ووم٤مشمـفَُ :م َ ِ
قمنمة ،وًمف صمامن ومخًقن ؾمٜم٦م
٤مت ذم ـم٤مقمقن قمٛمقاس ؾمٜم٦م َصم َامين َ
 " .واٟمٔمر "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء" ."13-5/2
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وق ٍٛايٓاظِ

ٚ(:ايصبري املُدحُ)

اؾمٛمـف :اًمزسمػم ا ْسمـ ا ًْم َٕمقام سمـ ظمقيٚمد سمـ َأؾمد سمـ قمٌد ا ًْم ُٕم هزى سمـ ىميص سمـ
يمالب ْإَؾمدي اًم٘مرر  ،زوضمتف :أؾمامء سمٜم٧م اًمّمديؼ ’،
لم َوأول ُمـ ؾمؾ َؾم ْٞمٗم٤م ِذم
اًمً٤مسمِ٘ملم َوأطمد ا ًْم ٌَدْ ِر ِّي َ
ٕمنمة ه
ومْم٤مئـٚمف َ :أطمد ا ًْم ْ َ
يمٚمٝم٤مًَ .م ُف َصم َامٟمِ َٞم٦م َو َصم َال ُصم َ
قن َطم ِدير٤م.
َؾمٌِٞمؾ اَّلل َه٤مضمر اهلجرشملم َوؿمٝمد ا ْعم َِم٤مهد َ
َ ىم َ٤مل اًمزسمػم مجع زم َر ُؾمقل اَّلل أسمقسمف َي ْقم أطمد .
 روى اًمٌخ٤مري َ :قم ْـ َضم٤مسمِ ٍر

َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل اًمٜمهٌِ هل

« :إِ هن ًمِٙم ُِّؾ ٟمٌَِ ٍّل

اًمز َسم ْ ُػم ْسم ُـ اًم َٕم هقا ِمش
َطم َق ِار ًّي٤مَ ،وإِ هن َطم َق ِار هي ه
 ومال ايمػراء [ :احلقاريقن] هؿ ظم٤مص٦م أصح٤مب إٟمٌٞم٤مء ،وُمـ ذًمؽ ىمقل
اًمٜمٌل

(اًمزسمػم اسمـ قمٛمتل وطمقاريل ُمـ أُمتل) ،ومٛمٕمٜم٤مه ُمـ ظم٤مص٦م

أصح٤ميب.
٤مب ُقم ْر َام َن ْسم َـ َقم هٗم َ
روى اًمٌخ٤مري  :قمـ َُم ْر َو ُ
٤من
حل َٙم ِؿَ ،ىم َ٤ملَ :أ َص َ
ان ْسم ُـ ا َ
ِ
ر َقم ٌ ِ
حل ِّ٩مَ ،و َأ ْو َصَ ،ومدَ َظم َؾ
اًمر َقم٤مفَ ،طمتهك َطم ٌَ ًَ ُف َقم ِـ ا َ
٤مف َؿمديدٌ َؾمٜمَ َ٦م ه
ُ
َقم َٚم ْٞم ِف َر ُضم ٌؾ ُِم ْـ ُىم َر ْي ٍ
ػَ ،ىم َ٤ملَ :و َىم٤م ًُمق ُه؟ َىم َ٤ملَٟ :م َٕم ْؿَ ،ىم َ٤ملَ :و َُم ْـ؟
اؾمت َْخٚمِ ْ
ش َىم َ٤ملْ :
اًمز َسم ْ َػمَ ،ىم َ٤ملَٟ :م َٕم ْؿَ ،ىم َ٤ملَ :أ َُم٤م َوا هًم ِذي َٟم ْٗم ِز سمِ َٞم ِد ِه
َ٧مَ ، ..ىم َ٤ملَ :وم َٚم َٕم هٚم ُٝم ْؿ َىم٤م ًُمقا ه
َوم ًَٙم َ
َ٤من ََٕ َطم هٌ ُٝمؿ إِ َمم رؾم ِ
«إِ هٟم ُف َخلَ ْ ُػم ُه ْؿ َُم٤م َقم ِٚم ْٛم ُ٧مَ ،وإِ ْن يم َ
قل اَّللهِ
ْ َ ُ

ش.
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وقمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر

ُ( :م٤م رأي٧م ُمّمٚمٞم ً٤م أطمًـ صالة ُمٜمف ،وضم٤مء أٟمف

إذا ىم٤مم ًمٚمّمالة يم٠مٟمف قمٛمقد).
لم سمٕمد ُُمٜم ٍَْمومف ُمـ و ْىم َٕم٦م ْ
ووم٤مشمـفّ :
اجلٛمؾ وىمؼمه سمقادي
شمقذم ؾمٜم٦م ِؾم ّ٧م َو َصم َالصمِ َ
ٍمة
اًمً ٌَ٤مع ُمـ ٟمَ٤مطم َٞم٦م ا ًْم ٌَ ْ َ

.

همـائدة:
وم٤مقمٚمؿ أن أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمتٗم٘مقن قمغم أن أومْمؾ هذه إُم٦م :أسمق سمٙمر
اًمّمديؼ صمؿ قمٛمر اًمٗم٤مروق صمؿ قمرامن ذو اًمٜمقريـ صمؿ قمكم أُمػم اعم١مُملم ،صمؿ
ه١مٓء اًمًت٦م شمٙمٛمٚم٦م اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م ُمـ ؾمٞمد اًمٕم٤معملم وظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم،
وم٠مهؾ سمدر ،وم٠مهؾ سمٞمٕم٦م اًمروقان ،وم٠مهؾ أطمد ،ومٌ٤مىمل اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام

.

( راضمع ًمقائح إٟمقار اًمًٜمٞم٦م وًمقاىمح إومٙم٤مر اًمًٜمٞم٦م ()67 /1
ٚقاٍ ايٓاظِ

:

(وومل طمغم ومول دم ايمصـحــازمة

وجترح)
ىمؾفم وال سمك ؿمعاك ًا سمعقب
ُ

(ٚقٌ خري ق)..ٍٛ

ِ
ِ
ال َُم ُ٦م ُىم ُٚم ِ
اجل َام َقم ِ٦م وهق َؾم َ
هذا اًمٌٞم٧م شمْمٛمـ أص ً
قهبِ ْؿ
اًمًٜمه٦م َو ْ َ
ال ُمـ ُأ ُصقل َأ ْه ِؾ ه
ِ ِ
٤مب رؾم ِ
 ،يم ََام َو َص َٗم ُٝم ُؿ اَّللُ سمِ ِف ذمقل اَّللِ -
َو َأ ًْمًٜمَت ِٝم ْؿ َٕ ْص َح ِ َ ُ

ِ
ِِ
اهم ِٗم ْر ًَمٜمَ٤م َو ِ
٤مؤو ُِمـ َسم ْٕم ِد ِه ْؿ َي ُ٘مق ًُم َ
قن َر هسمٜمَ٤م ْ
إل ْظم َقاٟمِٜمَ٤م
يـ َضم ُ
َىم ْقًمف َشم َٕم َ٤مممَ { :وا هًمذ َ
٤مإليام ِن وٓ َ ْدمٕم ْؾ ِذم ُىم ُٚمقسمِٜمَ٤م ِهم ًّ ِ
ِ
وف]
يـ آ َُمٜمُقا َر هسمٜمَ٤م إِٟم َهؽ َر ُؤ ٌ
ال ًِّم هٚمذ َ
َ
يـ َؾم ٌَ ُ٘مقٟمَ٤م سمِ ِ َ َ
ا هًمذ َ
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ٚق ٍٛايٓاظِ

(نًِٗ ):

وذم هذا اًمِمٓمر ُمـ اًمٌٞم٧م رد قمغم ُمذه٥م اًمرواومض واًمٜمقاص٥م واخلقارج
وشم٘مرير ًمٕم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م حمٌ٦م مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م

.

واهمؼمق ايمـاس دم ايمصحازمة فمعم أومسام :
اًم٘مًؿ إول[ :اًمراومْم٦م].
وهؿ اًمذيـ يٌٖمْمقن اًمّمح٤مسم٦م ويٗمً٘مقهنؿ ويٙمٗمرون مجٚم٦م ُمٜمٝمؿ،ومٚمؿ يٕمرومقا
هلؿ ىمدرهؿ،وـمٕمٜمقا ومٞمٝمؿ،وزقمٛمقا حمٌ٦م آل اًمٌٞم٧م وهمٚمقا ذم حمٌتٝمؿ طمتك
أذيمقهؿ ُمع اَّلل ذم اًمٕمٌ٤مدة طمتك ىم٤مًمقا إن قمٚمٞم٤م

هق اَّلل ،ومحرىمٝمؿ قمكم

هلذا اًم٘مقل .
اًم٘مًؿ اًمر٤مين[ :اًمٜمقاص٥م] اًمذيـ يٜمّمٌقن اًمٕمداء ٕهؾ اًمٌٞم٧م.
 اًم٘مًؿ صم٤مًم٨م [ :أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وُمذهٌٝمؿ ]:
دم ايمعؼقدة ايمواؽمطقة :
 ومال ؾمقخ اإلؽمالم
ون ُِمـ َـم ِري َ٘م ِ٦م اًمرواومِ ِ ِ
يـ ُي ٌْ ِٖم ُْم َ
قهنُ ْؿ.
قن ه
ض  :ا هًمذ َ
ه َ
َؼم ُؤ َ ْ
اًمّم َح٤م َسم َ٦م َو َي ًُ هٌ َ
َو َيت َ ه
ون َأ ْه َؾ ا ًْمٌٞم ِ
ِ
و َـم ِري َ٘م ِ٦م اًمٜمهق ِ
اص ِ
٧م سمِ َ٘م ْق ٍل َأ ْو َقم َٛم ٍؾَ .و ُي ْٛم ًِٙم َ
يـ ُي ْ١م ُذ َ
ُقن َقم هام
َْ
٥م  :ا هًمذ َ
َ
َ
اًمّم َح٤م َسم ِ٦مَ ،و َي ُ٘مق ًُم َ
قن:
َؿم َج َر َسم ْ َ
لم ه
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 إ هِن َه ِذ ِه أ َصم َ٤مر ا َْعم ْر ِو هي َ٦م ِذم َُم ًَ ِ
٤موهيِ ْؿ ُِمٜم َْٝم٤م َُم٤م ُه َق يم َِذ ٌبَ ،و َُمٜم َْٝم٤م َُم٤م َىمدْ ِزيدَ
ِ ِ
ٞمف وٟم ُِ٘مص و ُهمػم َقمـ وضم ِٝم ِف ،واًمّم ِح ِ
ِ ِ
ون :إِ هُم٤م ُجمْت َِٝمدُ َ
ور َ
ون
َ ه ُ
وم َ َ َ ِّ َ ْ َ ْ
ٞمح ُمٜمْ ُف ُه ْؿ ومٞمف َُم ْٕم ُذ ُ
ون ُخمْٓمِ ُئ َ
قنَ ،وإِ هُم٤م ُجمْت َِٝمدُ َ
ُُم ِّمٞم ٌُ َ
قن.
ِ ٍ ِ
َ و ُهؿ هُم َع َذًم ِ َؽ َٓ َي ْٕمت َِ٘مدُ َ
اًمّم َح٤م َسم ِ٦م َُم ْٕم ُّمق ٌم َقم ْـ َيم ٌَ ِ٤مئ ِر
ون َأ هن يم هُؾ َواطمد ُم َـ ه
اًمذٟمُقب ِذم ْ ِ
ِ ِ
ِ
اًمً َقاسمِ ِؼ
جي ُ
قز َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ ه ُ
اجل ْٛم َٚم٦مَ .و َهلُؿ ُِّم َـ ه
ُ
اإل ْصم ِؿ َو َص َٖم٤مئ ِرهَ :سم ْؾ َ ُ
َوا ًْم َٗم َْم ِ٤مئ ِؾ ُم٤م ُي ِ
٥م َُم ْٖم ِٗم َر َة َُم٤م َي ّْمدُ ُر ُِمٜم ُْٝم ْؿ ـ إِ ْن َصدَ َر َ ،طمتهك هإهنُ ْؿ ُي ْٖم َٗم ُر َهلُؿ
قضم ُ
َ
ُمـ اًمًٞم َئ ِ
٤مت َُم٤م َٓ ُي ْٖم َٗم ُر َعمِ ْـ َسم ْٕمدَ ُه ْؿ.اهـ
ِّ َ ه ِّ
ٚق ٍٛايٓاظِ

(ٚال تو طعاْاًتعٝب ٚجتسح):

أؿم٤مر اًمٜم٤مفمؿ إمم اًمتحذير ُمـ اًمٓمٕمـ ذم اًمّمح٤مسم٦م وسمٖمْمٝمؿ واًمتجريح ٕي
أطمد ُمٜمٝمؿ( ،طعاْاً) أي يمرػم اًمٓمٕمـ،
(جتسح) :اجلرح هق اًم ُٙمٚمؿ ،وم٤مخلقض ومٞمام ؿمجر سملم اًمّمح٤مسم٦م واًمٜمٞمؾ ُمٜمٝمؿ
ًمٞمس دأب أهؾ اًمًٜم٦م وٓ ُمـ ُمٜمٝمجٝمؿ ،سمؾ هق ؿم٠من أهؾ إهقاء وؾمٌٞمؾ
أهؾ اًمْمالل.
مســليمة :
•طمٙمؿ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م؟
 2ـ إذا يمٗمر اًمّمح٤مسم٦م أو أهمٚمٌٝمؿ ،أو ومًؼ اًمّمح٤مسم٦م أو أهمٚمٌٝمؿ وم٢مٟمف يٙمٗمر.
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 ومال ؾمقخ اإلؽمالم

دم ايمصارم اظمسؾول (ص:)586 :

ُمـ زقمؿ أهنؿ ارشمدوا سمٕمد رؾمقل اَّلل صغم اَّلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ ٟمٗمرا ىمٚمٞمال ٓ
يٌٚمٖمقن سمْمٕم٦م قمنم ٟمٗمً٤م أو أهنؿ ومً٘مقا قم٤مُمتٝمؿ ومٝمذا ٓ ري٥م أيْم٤م ذم يمٗمره
وم٢مٟمف ُمٙمذب عم٤م ٟمّمف اًم٘مرآن ذم همػم ُمقوعُ :مـ اًمرى قمٜمٝمؿ.اهـ
1ـ إذا ـمٕمـ ذم أوُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ،أوطمد اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م ُمـ ضمٝم٦م ديٜمف سمتٙمٗمػم
أو شمٗمًٞمؼ وم٢مٟمف يٙمٗمر ٕن ذم ذًمؽ شمٙمذي٥م ًمنمع اَّلل.
 ومال ؾمقخ اإلؽمالم
وم٠مُم٤م ُمـ ؾم٥م أزواج اًمٜمٌل

:
ىم٤مل اًم٘م٤مِض أسمق يٕمغم ُ :مـ ىمذف قم٤مئِم٦م

’ سمام سمرأهـ٤م اَّلل ُمٜمف يمٗمر سمال ظمالف و ىمد طمٙمك اإلمج٤مع قمغم هذا همػم
واطمد و سح همػم واطمد ُمـ إئٛم٦م هبذا احلٙمؿ.
(راضمع اًمّم٤مرم اعمًٚمقل ( ،) 590 /2وراضمع جمٛمقع ومت٤موى اسمـ قمرٞمٛملم(
.)626/8
3ــ إن اؾمتحؾ اًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ يمٗمر.
 ومال ؾمقخ اإلؽمالم

 :ومال ايمؼايض أزمو يععم:

اًمذي قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م  :إن يم٤من ُمًتحال ًمذًمؽ يمٗمر.
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 4ــ و أُم٤م ُمـ ؾمٌٝمؿ ؾمٌ٤م ٓ ي٘مدح ذم قمداًمتٝمؿ و ٓ ذم ديٜمٝمؿ وم٢مٟمف ٓ يٙمٗمر
ًمٙمٜمف ومًؼ وقمالُم٦م اًمٌدقم٦م واًمزيغ.
ومال اظمال فمقم ايمؼاري ؾمم ايمعوارض (ص.)128 :
ومًؼ سم٤مإلمج٤مع .اهـ
اًمّم ِح٤مسم٦م ٌ
ُسمٖمض َ

:

(راضمع ذح أصقل اًمًٜم٦م ٕيب قم٤مُمر احلٙمٛمل )
ق ٍٛايٓاظِ

:

(وم٘مد ٟمٓمؼ اًمقطمل اعمٌلم سمٗمْمٚمٝمؿ

آي ًمٚمّمحـــ٤مسم٦م َتدح ُ)
وذم اًمٗمــتح ٌ

ايػسح:

ذم هذا اًمٌٞم٧م إؿم٤مرة إلصمٌ٤مت ُمٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م وذًمؽ
سم٤مٕدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.
قاٍ ايٓاظِ

ْ(:طل ايٛح ٞاملبني):اًمقطمل :هق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمالم

اَّلل،اعمٌلم اًمقاوح اًمٌلم اًمذي ٓ ًمٌس ومٞمف وٓ همٛمقض ،واعمٌلم ًمٚمنمائع
وإطمٙم٤مم ،واعمقوح ًمٓمريؼ احلؼ واهلدى ُمـ اًمٌ٤مـمؾ واًمْمالل.
قاٍ ايٓاظِ

ٚ(:يف ايفــتح آ ٌٟيًضخـــاب)١

يِمػم اًمٜم٤مفمؿ إمم أن اًمقطمل ُمكمء سم٤مٕدًم٦م اًمداًم٦م قمغم ومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م ،ويٜمٌف
ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف قمغم يمررة أي٤مت ذم ؾمقرة اًمٗمتح اًمتل َتدح اًمّمح٤مسم٦م وشمٌلم
ومْم٤مئٚمٝمؿ،
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وهذه اًمًقرة ٟمجد ُمقاوع يمرػمة ومٞمٝم٤م ُمِمتٛمٚم٦م قمغم ُمدح اًمّمح٤مسم٦م:
ِ
اًمًٙمِٞمٜمَ َ٦م ِذم ُىم ُٚم ِ
قب
ومٗمل أول ؾمقرةاًمٗمتح  :ىم٤مل شمٕم٤ممم  :ﱹ ُه َق ا هًمذي َأٟم َْز َل ه
لم ًمِ َٞم ْز َدا ُدوا إِ َيامٟم ً٤م َُم َع إِ َيام ِ ِهن ْؿ ..ﱸ (اًمٗمتح، )4:
ا ُْعم ْ١م ُِمٜم ِ َ
ِ
يـ ُي ٌَ ِ٤مي ُٕمقٟم ََؽ إِٟم َهام ُي ٌَ ِ٤مي ُٕم َ
قن اَّللهَ َيدُ اَّللهِ َوم ْق َق َأ ْي ِدهيِ ْؿ َوم َٛم ْـ
صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم { :إِ هن ا هًمذ َ
َ٨م َوم٢مِٟم َهام َيٜمْٙم ُ
َٟمٙم َ
ُ٨م َقم َغم َٟم ْٗم ًِ ِف } (اًمٗمتح. )20:

ِ
لم إِ ْذ ُي ٌَ ِ٤مي ُٕمقٟم ََؽ َ ْحت َ٧م ه
اًمِم َج َر ِة َوم َٕمٚمِ َؿ
ِض اَّللهُ َقم ِـ ا ُْعم ْ١م ُِمٜم ِ َ
صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم ًَ { :م َ٘مدْ َر َ
ِ
َُم٤م ِذم ُىم ُٚم ِ ِ
٤مهب ْؿ َومتْح ً٤م َىم ِريٌ ً٤م} (اًمٗمتح، )28:
اًمًٙمٞمٜمَ َ٦م َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َو َأ َصم َ ُ
قهب ْؿ َوم َ٠مٟم َْز َل ه

قهبؿ ْ ِ ِ
ِ
اجل ِ
٤مهٚمِ هٞم ِ٦م َوم َ٠مٟم َْز َل
صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم  :ﱹإِ ْذ َضم َٕم َؾ ا هًمذ َ
احلٛم هٞم َ٦م َمح هٞم َ٦م ْ َ
يـ َيم َٗم ُروا ِذم ُىم ُٚم ِ ِ ُ َ
لم َو َأ ًْم َز َُم ُٝم ْؿ يمَٚمِ َٛم َ٦م اًم هت ْ٘م َقى َويمَ٤مٟمُقا َأ َطم هؼ ِ َهب٤م
اَّللهُ َؾمٙمِٞمٜمَ َت ُف َقم َغم َر ُؾمقًم ِ ِف َو َقم َغم ا ُْعم ْ١م ُِمٜم ِ َ
َو َأ ْه َٚم َٝم٤م َويم َ
ر ٍء َقمٚمِٞم ًامﱸ (اًمٗمتح. )16:
َ٤من اَّللهُ سمِٙم ُِّؾ َ ْ
ِ
صمؿ ظمتؿ اًمًقرة سم٘مقًمف شمٕم٤مممُ { :حم َ هٛمدٌ َر ُؾم ُ
يـ َُم َٕم ُف َأ ِؿمده ا ُء َقم َغم
قل اَّللهِ َوا هًمذ َ

ا ًْم ُٙم هٗم ِ
مح٤م ُء َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ شم ََر ُاه ْؿ ُريمهٕم ً٤م ُؾم هجد ًا َي ٌْ َت ُٖم َ
قن َوم ْْم ً
ال ُِم َـ اَّللهِ َو ِر ْو َقاٟم ً٤م
٤مر ُر َ َ
قه ِٝمؿ ُِمـ َأ َصم ِر اًمًج ِ
ِؾمٞمام ُهؿ ِذم وضم ِ
قد َذًم ِ َؽ َُم َر ُٚم ُٝم ْؿ ِذم اًمت ْهق َر ِاة َو َُم َر ُٚم ُٝم ْؿ ِذم
ه ُ
ْ ْ
َ ْ ُ ُ
ِِ
ِْ
إٟم ِ
ْج ِ
٥م
٤مؾمت ََقى َقم َغم ُؾمقىمف ُي ْٕم ِج ُ
٤مؾم َت ْٖم َٚم َظ َوم ْ
ٞمؾ يم ََز ْر ٍع َأ ْظم َر َج َؿم ْٓم َ٠م ُه َوم َآز َر ُه َوم ْ
٤محل ِ
ِ
ِ
ِ
اع ًم ِ َٞم ِٖم َ
٤مت ُِمٜم ُْٝم ْؿ
ه
يـ آ َُمٜمُقا َو َقمٛم ُٚمقا ه
ٞمظ ِهبِ ُؿ ا ًْم ُٙم هٗم َ٤مر َو َقمدَ اَّللهُ ا هًمذ َ
اًمز هر َ
اًمّم َ
َُم ْٖم ِٗم َر ًة َو َأ ْضمر ًا َقمٔمِٞم ًام} (اًمٗمتح :أي٦م. )19
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ـ ُم٤ميكم :

ومم٤م ضمآء ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ؾمٜم٦م اًمرؾمقل ـ
َ :أ هي اًمٜم ِ
َ ،ىم َ٤ملُ :ؾم ِئ َؾ َر ُؾم ُ
ه٤مس َظم ْ ٌػم؟ َىم َ٤مل:
قل اَّللِ
َ قم ْـ َقم ٌْ ِد اَّللِ
ِ
ِ
قهنُ ْؿُ ،صم هؿ َجيِل ُء َىم ْق ٌم َشم ٌْدُ ُر َؿم َٝم٤م َد ُة
قهنُ ْؿُ ،صم هؿ ا هًمذ َ
« َىم ْر ِينُ ،صم هؿ ا هًمذ َ
يـ َي ُٚم َ
يـ َي ُٚم َ
َأ َطم ِد ِه ْؿ َي ِٛمٞمٜمَ ُفَ ،و َشم ٌْدُ ُر َي ِٛمٞمٜمُ ُف َؿم َٝم٤م َد َشم ُفش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.

َ قمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
 َٓ« :شم ًَُ هٌقا
َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل اًمٜمهٌِ هل
ٞمد اخلُدْ ِر ِّي
ْ
َ
َأ ْص َح ِ٤ميبَ ،وم َٚم ْق َأ هن َأ َطمدَ يم ُْؿ َأ ْٟم َٗم َؼ ُِم ْر َؾ ُأ ُطم ٍدَ ،ذ َه ًٌ٤م َُم٤م َسم َٚم َغ ُُمده َأ َطم ِد ِه ْؿَ ،وَٓ
ٟم َِّمٞم َٗم ُفشُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
َ ،قمـ َأسمِ ِ
ٞمفَ ،ىم َ٤ملَ :ص هٚم ْٞمٜمَ٤م ا َْعم ْٖم ِر َب ُم َع رؾم ِ
،
قل اَّللِ
َ قم ْـ َأ ِيب ُسم ْر َد َة
ْ
َ َ ُ
ُصم هؿ ُىم ْٚمٜمَ٤مًَ :م ْق َضم َٚم ًْٜمَ٤م َطمتهك ٟم َُّم ِّ َكم َُم َٕم ُف ا ًْم ِٕم َِم٤م َء َىم َ٤مل َوم َج َٚم ًْٜمَ٤مَ ،وم َخ َر َج َقم َٚم ْٞمٜمَ٤مَ ،وم َ٘م َ٤مل:
٤مهٜمَ٤م؟ش ُىم ْٚمٜمَ٤مَ :ي٤م َر ُؾم َ
قل اَّللِ َص هٚم ْٞمٜمَ٤م َُم َٕم َؽ ا َْعم ْٖم ِر َبُ ،صم هؿ ُىم ْٚمٜمَ٤مٟ :م َْج ِٚم ُس
« َُم٤م ِز ًْمت ُْؿ َه ُ

َطمتهك ٟم َُّم ِّ َكم َُم َٕم َؽ ا ًْم ِٕم َِم٤م َءَ ،ىم َ٤مل « َأ ْطم ًَٜمْت ُْؿ َأ ْو َأ َص ٌْت ُْؿش َىم َ٤مل َوم َر َوم َع َر ْأ َؾم ُف إِ َمم
ِ
ِ
اًمًام ِء ،ويم َ ِ ِ
ٚمً َام ِء،
هَ َ
اًمً َامءَ ،وم َ٘م َ٤مل« :اًمٜم ُهجق ُم َأ َُمٜمَ ٌ٦م ًم ه
َ٤من يمَر ًػما ممه٤م َي ْر َوم ُع َر ْأ َؾم ُف إِ َمم ه
ِ
ُققمدُ َ ،و َأٟمَ٤م َأ َُمٜم ٌَ٦م َِٕ ْص َح ِ٤ميبَ ،وم٢مِ َذا َذ َه ٌْ ُ٧م َأشمَك
اًمً َام َء َُم٤م شم َ
َوم٢مِ َذا َذ َه ٌَ٧م اًمٜم ُهجق ُم َأشمَك ه
ِ ِ
ققمدُ َ
٥م َأ ْص َح ِ٤ميب َأشمَك ُأ هُمتِل
َأ ْص َح ِ٤ميب َُم٤م ُي َ
ونَ ،و َأ ْص َح ِ٤ميب َأ َُمٜمَ ٌ٦م ُٕ هُمتلَ ،وم٢مِ َذا َذ َه َ

ققمدُ َ
ونش رواه ُمًٚمؿ .
َُم٤م ُي َ
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 األصل ايمثامن 

 قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم اإليامن سم٤مًم٘مدر
وسم٤مًم٘مدر اعم٘مدور أي٘مـ وم٢مٟمف

أومٞمح
دقم٤مُم٦م قم٘مد اًمديـ ،واًمديـ ُ

ايػسح :

ذم هذا اًمٌٞم٧م أصؾ ُمـ ٌأصقل اًمًٜم٦م وريمـ ُمـ أريم٤من اإليامن وهق:
« اإليامن سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذهشواإليامن سمٛمراشم٥م اًم٘مدر.
ٚقاٍ ايٓاظِ

(:بايكدز املكدٚز)

شمٕمريػ اًم٘مدر ًمٖم٦مُ :مّمدر ىمدرت اًمٌمء إذا أطمٓم٧م سمٛم٘مداره.
قمرومف أهـؾ اًمٕمٚمؿ سمتٕم٤مريػ ُمت٘م٤مرسم٦م ُمـ أمجٕمٝم٤م:
شمٕمريػ اًم٘مدر ذقم ً٤م :ه
أن اًم٘مدر هق قمٚمؿ اَّلل اًمً٤مسمؼ سم٤مٕؿمٞم٤مء ىمٌؾ وىمققمٝم٤م ،ويمت٤مسمتف ًمذًمؽ ذم اًمٚمقح
اعمحٗمقظ ىمٌؾ ظمٚم٘مٝم٤م وإجي٤مده٤م ،وُمِمٞمئتف اًمٜم٤مومدة اًمِم٤مُمٚم٦م ،وظمٚم٘مف قمز وضمؾ
ًمٙمؾ ُم٤م ىمدر .اهـ راضمع «ذح اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمٚمٗمقزانش.
• إدًم٦م قمغم اإليامن سم٤مًم٘مدر :
ِ
ر ٍء َظم َٚم ْ٘مٜمَ٤مه سمِ َ٘مدَ ٍر ﱸ (اًم٘مٛمر.)49:
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱹ إٟمه٤م يم هُؾ َ ْ
ىم٤مل شمٕم٤ممم  :ﱹ َوا هًم ِذي َىمده َر َوم َٝمدَ ى ﱸ [إقمغم]3 :
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قلَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
َ ،ي ُ٘م ُ
اطمت هَ٩م آ َد ُم
قل اَّللِ
وقمـ أ َيب ُه َر ْي َر َة
ْ ":
ْ٧م َأ ُسمقٟمَ٤م َظم هٞم ٌْ َتٜمَ٤م َو َأ ْظم َر ْضم َتٜمَ٤م ُِم َـ ْ
اجلَٜم ِه٦مَ ،وم َ٘م َ٤مل ًَم ُف
قؾمكَ :ي٤م آ َد ُم َأٟم َ
قؾمكَ ،وم َ٘م َ٤مل ُُم َ
َو ُُم َ
اص َٓم َٗم َ
٤مك اَّللُ سمِٙم ََال ُِم ِفَ ،و َظم هط ًَم َؽ سمِ َٞم ِد ِهَ ،أ َشم ُٚمق ُُمٜمِل َقم َغم َأ ُْم ٍر
آ َد ُمَ :أٟم َ
قؾمكْ ،
ْ٧م ُُم َ
َ « :وم َح ه٩م آ َد ُم
لم َؾمٜمَ ً٦م؟ " َوم َ٘م َ٤مل اًمٜمهٌِ هل
َىمده َر ُه اَّللُ َقم َ هكم َىم ٌْ َؾ َأ ْن َ ْ
خي ُٚم َ٘مٜمِل سمِ َ٠م ْر َسم ِٕم َ
قؾمكش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
قؾمكَ ،وم َح ه٩م آ َد ُم ُُم َ
ُُم َ
ُ:مٕمٚمـ٘م٤م قمغم هذا احلدي٨م :

 ومال ازمن فمبد ايمػم
احل ِد ُ
ي٨م ُِم ْـ َأ ْو َوحِ َُم٤م ُر ِو َي َقم ِـ اًمٜمهٌِ ِّل
َه َذا ْ َ
ا ًْم َ٘مدَ ِر هي ِ٦م.اهـ راضمع اًمتٛمٝمٞمد (،)27 /28

ِذم إِ ْصمٌ ِ
٤مت ا ًْم َ٘مدَ ِر َو َد ْوم ِع َىم ْق ِل
َ

• اإليامن سم٤مًم٘مدر يٜم٘مًؿ إمم جمٛمؾ وُمٗمّمؾ:
أ) اإليامن اعمجٛمؾ:اإليامن سم٠من اَّلل قمٚمؿ ويمت٥م وىمدر وظمٚمؼ يمؾ ُم٤م يٙمقن
قمغم وضمف اًمٙمقن ُمـ ظمػم و ذ.
ب) اإليامن اعمٗمّمؾٟ :مٚمخّمف ذم ُمً٤مئؾ :
اعمً٠مًم٦م إومم :أن اإليامن سم٤مًم٘مدر ريمـ ُمـ أريم٤من اإليامن اًمًت٦م اًمتل ٓ يّمح
إيامن اًمٕمٌد إٓ إذا أىمر سمف يمام دل قمغم ذًمؽ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع إُم٦م وأن
ُمـ أٟمٙمر ذًمؽ يمٗمر.
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ومال ؾمقخ اإلؽمالم

ذم جمؿوع ايمػتاوى(:)432/8يمٗمر إئٛم٦م يمامًمؽ

واًمِم٤مومٕمل وأمحد ُمـ ىم٤مل إن اَّلل  م يٕمٚمؿ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد طمتك يٕمٛمٚمقه٤م.اهـ
اعمً٠مًم٦م اًمر٤مٟمٞم٦م :أن اإليامن سم٤مًم٘مدر أرسمٕم٦م ُمراشم٥م :
اًمـٛمرشمٌ٦م إوًمـك( :ايمـعؾم) :
أن اَّلل قمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن ُمـ أومٕم٤مًمف أو أومٕم٤مل ظمٚم٘مف.وأدًم٦م ذًمؽ ذم
اًمٙمت٤مب يمرػمة ُمٜمٝم٤م :ىمقًمف شمٕم٤ممم:ﱹ َو ِقمٜمدَ ُه َُم َٗم٤مشمِ ُح ا ًْم َٖم ْٞم ِ
٥م َٓ َي ْٕم َٚم ُٛم َٝم٤م إِٓه ُه َق
ؼم َوا ًْم ٌَ ْح ِر َو َُم٤م شم ًَْ ُ٘م ُط ُِمـ َو َر َىم ٍ٦م إِٓه َي ْٕم َٚم ُٛم َٝم٤م ...ﱸ
َو َي ْٕم َٚم ُؿ َُم٤م ِذم ا ًْم َ ِّ
(إٟمٕم٤مم)59:
اعمرشمٌ٦م اًمـر٤مٟمـٞم٦م (:ايمؽتـازمة):
وهل أن اَّلل يمت٥م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ُم٘م٤مدير اخلٚمؼ،ومام حيدث رء ذم اًمٙمقن
إٓ وىمد قمٚمٛمف اَّلل ويمتٌف ىمٌؾ طمدوصمف.
ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  :ﱹ ويم هُؾ َ ٍ
أطم َّم ْٞمٜمَ٤مه ِذم إِ َُم٤م ٍم ُُمٌِ ٍ
لم ﱸ (يس )21:
رء ْ
َ
ْ
وُمـ أدًم٦م اًمًٜم٦م قمغم ذًمؽ :
َقم ْـ َقم ٌْ ِد اَّللِ ْسم ِـ َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ ا ًْم َٕم ِ
٤مص¶ َ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
،
قل اَّللِ
خي ُٚم َؼ اًمًامو ِ
قلَ ( :يمتَ٥م اَّللُ ُم َ٘م ِ
َي ُ٘م ُ
٤مد َير ْ
لم
اخلَ َال ِئ ِؼ َىم ٌْ َؾ َأ ْن َ ْ
ات َو ْإَ ْر َض سمِ َخ ْٛم ًِ َ
هَ َ
َ
َ
ػ ؾمٜم ٍَ٦مَ ،ىم َ٤مل :وقمر ُؿمف قم َغم ا َْعم ِ
٤مء ) ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َ َْ ُ َ
َأ ًْم َ َ
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ومال ازمن ايمؼقم

ؾمػاء ايمعؾقل (:) 122/ 1

أمجع اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن ومجٞمع أهـؾ اًمًٜم٦م واحلدي٨م أن يمؾ يم٤مئـ إمم يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٙمتقب ذم أم اًمٙمت٤مب.اهـ
اعمرشمٌ٦م اًمر٤مًمـر٦م( :اظمشـقئة):
ىمد أصمٌ٧م اَّلل شمٕم٤ممم ُمِمٞمئتف ذم ومٕمٚمف  ،وُمِمٞمئتف ذم ومٕمؾ اًمٕمٌ٤مد وم٘م٤مل اَّلل شمٕم٤ممم:
ِ
ِ
ِ
ٞمؿ َو َُم٤م شم ََِم٤م ُء َ
لم ﱸ
ون إِ هٓ َأ ْن َي َِم٤م َء اَّللهُ َر هب ا ًْم َٕم٤م َعمِ َ
ﱹ َعم ْـ َؿم٤م َء ُمٜمْٙم ُْؿ َأ ْن َي ًْتَ٘م َ
(اًمتٙمقير.)19 /18 :
ومٌلم اَّلل شمٕم٤ممم أن ومٕمؾ اًمٜم٤مس يم٤مئـ سمٛمِمٞمئتف وأُم٤م ومٕمٚمف شمٕم٤ممم ومٙمرػموىم٤مل
شمٕم٤ممم :ﱹ َو ًَم ْق ِؿم ْئٜمَ٤م َٔ َشم ْٞمٜمَ٤م يم هُؾ َٟم ْٗم ٍ
س ُهدَ اهـ٤م ﱸ (إٟمٕم٤مم)23 :
ومال ازمن ايمؼقم

ؾمػاء ايمعؾقل (:) 122/ 1

سمٕمد أن ذيمر أيمرر ُمـ ؾمتلم آي٦م ُمـ يمت٤مب اَّلل قمغم إصمٌ٤مت هذه اعمرشمٌ٦م ىمد دل
قمٚمٞمٝم٤م إمج٤مع اًمرؾمؾ ُمـ أوهلؿ إمم آظمرهؿ،ومجٞمع اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م ُمـ قمٜمد اَّلل
واعمًٚمٛمقن ُمـ أوهلؿ إمم آظمرهؿ قمغم أٟمف ُم٤م ؿم٤مء اَّلل يم٤من وُم٤م م يِم٠م  م يٙمـ .

تيسيرالحميد الودود شرح حائية ابن أبي داود

123

اعمرشمـٌ٦م اًمـراسمٕم٦م (:ايمـخـؾـق):
أن اعمقضمد اخل٤مًمؼ ًمألؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م هق اَّلل  ي٘مقل اَّلل شمٕم٤ممم :ﱹاَّللهُ َظم٤مًم ِ ُؼ يم ُِّؾ
ر ٍء َويمِ ٌٞمؾ ﱸ (اًمزُمر، )61:
ر ٍء َو ُه َق َقم َغم يم ُِّؾ َْ
َ ْ
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱹ َواَّللهُ َظم َٚم َ٘مٙم ُْؿ َو َُم٤م َشم ْٕم َٛم ُٚم َ
قن ﱸ (اًمّم٤موم٤مت )96:ومٙمؾ ُم٤م حيدث
هلذه اعمخٚمقىم٤مت ُمـ صٗم٤مت وشم٘مٚمٌ٤مت وأطمقال يمٚمٝم٤م أيْم ً٤م خمٚمقىم٦م َّلل .
همــــائدة:
ويمؾ ُمرشمٌ٦م ُمـ ُمراشم٥م اًم٘مدر قمٚمٞمٝم٤م قمنمات إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م،
مجٕمٝم٤م أطمدهؿ ذم سمٞم٧م واطمد وم٘م٤مل:
وظمٚم٘مف وهق إجي٤م ٌد وشمٙمقي ٌـ
قمٚمؿ يمت٤مسم٦م ُمقٟٓم٤م ُمِمٞمئتف
ٌ 
ٍ
وسمالء هق
وُمـ اإليامن سم٤مًم٘مدر اإليامن سم٠من ُم٤م ي٘مع ذم اًمٙمقن ُمـ ذ
سمت٘مدير اَّلل وظمٚم٘مف.
ِ
ِ
ذ َُم٤م َظم َٚم َؼ ﱸ (اًمٗمٚمؼ 2ـ)1
وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱹ ُىم ْؾ َأ ُقمق ُذ سمِ َر ِّب ا ًْم َٗم َٚمؼ ُ مـ َ ِّ
وىم٤مل رؾمقل
و أُم٤م ىمقًمف

ذم طمدي٨م ضمؼميؾ « :واًم٘مدر ظمػمه وذه ش
«:واًمنم ًمٞمس إًمٞمؽ ش أي :إن اًمنم ٓ يْم٤مف إمم اَّلل وصٗم ً٤م

و ٓ ومٕم ً
ال و ٓ ىمقًٓ،إٟمام أومٕم٤مل اَّلل ٟم٤مؿمئ٦م قمـ طمٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م،
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ؼم
وإٟمام هل ذ سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اعمخٚمقىملم ُمرؾ :ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ َفم َٝم َر ا ًْم َٗم ًَ٤م ُد ِذم ا ًْم َ ِّ
َوا ًْم ٌَ ْح ِر سمِ َام يم ًََ ٌَ ْ٧م َأ ْي ِدي اًمٜم ِ
ه٤مس ﱸ (اًمروم )42:وم٤مًمٗمً٤مد سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٛمخٚمقىملم
ً،مٙمـ اَّلل أوضمده وظمٚم٘مف حلٙمٛم٦م قمٔمٞمٛمف .
• إُم٦م اٟم٘مًٛم٧م ذم اًم٘مدر إمم صمالصم٦م أىمً٤مم:
ايمـؼـسـم األول:
وهؿ اجلٝمٛمٞم٦م وإؿم٤مقمرة ويًٛمٞمٝمؿ اًمٕمٚمامء ـ اجلؼمي٦م ـ:
همٚمقا ذم إصمٌ٤مت اًم٘مدر وؾمٚمٌقا اًمٕمٌد ىمدرشمف واظمتٞم٤مره وىم٤مًمقا :إن اًمٕمٌد ًمٞمس ًمف
ىمدرة وٓ اظمتٞم٤مر وإٟمام هق ُمًػم ٓ خمػم "يم٤مًمِمجرة ذم ُمٝم٥م اًمريح" ،و م
يٗمرىمقا سملم اًمٗمٕمؾ اًمقاىمع سم٤مظمتٞم٤مره وسملم ومٕمٚمف اًمقاىمع سمٖمػم اظمتٞم٤مره  .وٓ ؿمؽ
أن ه١مٓء و٤مًمقن ٕٟمف مم٤م يٕمٚمؿ سم٤مًميورة ُمـ اًمديـ واًمٕم٘مؾ واًمٕم٤مدة أن
اإلٟمً٤من يٗمرق سملم اًمٗمٕمؾ آظمتٞم٤مري واًمٗمٕمؾ اإلضمٌ٤مري.
اًمـ٘مًؿ اًمر٤مٟمـل :وهؿ اعمٕمتزًم٦م.
همٚمقا ذم إصمٌ٤مت ىمدرة اًمٕمٌد واظمتٞم٤مره طمتك ٟمٗمقا أن يٙمقن َّلل شمٕم٤ممم ُمِمٞمئ٦م أو
اظمتٞم٤مر أو ظمٚمؼ ومٞمام يٗمٕمٚمف اًمٕمٌد ،وزقمٛمقا أن اًمٕمٌد ُمًت٘مؾ سمٕمٛمٚمف.
وهمال ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ وم٘م٤مًمقا  :إن اَّلل شمٕم٤ممم ٓ يٕمٚمؿ سمام يٗمٕمٚمف اًمٕمٌ٤مد إٓ سمٕمد أن
ي٘مع ُمٜمٝمؿ.
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اًمـ٘مًؿ اًمر٤مًمـ٨م :وهؿ أهـؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.
وهؿ اًمذيـ آُمٜمقا ومٝمداهـؿ اَّلل عم٤م اظمتٚمػ ومٞمف ُمـ احلؼ ؾمٚمٙمقا ذم ذًمؽ
ُمًٚمٙم ً٤م وؾمٓم ً٤م ىم٤مئ ًام قمغم اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل وقمغم اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم وىم٤مًمقا:
إن إومٕم٤مل اًمتل حيدصمٝم٤م اَّلل شمٕم٤ممم ذم اًمٙمقن شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم:
ٍ
ٕطمد
إولُ :م٤م جيريف اَّلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ُمـ ومٕمٚمف ذم خمٚمقىم٤مشمف ومٝمذا ٓ اظمتٞم٤مر
ومٞمف يم٢مٟمزال اعمٓمر وإٟمٌ٤مت اًمزرع وإطمٞم٤مء واإلُم٤مشم٦م واعمرض واًمّمح٦م وهمػم
ذًمؽ ُمـ إُمقر اًمٙمرػمة اًمتل شمِم٤مهد ذم خمٚمقىم٤مت اَّلل شمٕم٤ممم،وهذه سمال ؿمؽ
ٍ
ٍ
ٕطمد ومٞمٝم٤م ُمِمٞمئ٦م ؾمقى اَّلل اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر.
ٕطمد ومٞمٝم٤م اظمتٞم٤مر وًمٞمس
ًمٞمس
اًمر٤مينُ :م٤م شمٗمٕمٚمف اخلالئؼ يمٚمٝم٤م ُمـ ذوات اإلرادة ومٝمذه إومٕم٤مل شمٙمقن سم٤مظمتٞم٤مر
وم٤مقمٚمٞمٝم٤م و إرادهتؿٕ:ن اَّلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ ذًمؽ إًمٞمٝمؿ ىم٤مل اَّلل شمٕم٤ممم :ﱹ َوم َٛم ْـ َؿم٤م َء
َوم ْٚم ُٞم ْ١م ُِم ْـ َو َُم ْـ َؿم٤م َء َوم ْٚم َٞم ْٙم ُٗم ْرﱸ (اًمٙمٝمػ )19 :واإلٟمً٤من يٕمرف اًمٗمرق سملم ُم٤م
ي٘مع ُمٜمف سم٤مظمتٞم٤مره وسملم ُم٤م ي٘مع ُمٜمف سم٤موٓمرار وإضمٌ٤مر،
٤مًمً هٚمؿ ٟمزوًٓ اظمتٞم٤مري ً٤م َيٕمرف أ هٟمف خمت٤مر وًمٙمٜمف
وم٤مإلٟمً٤من يٜمزل ُمـ اًمًٓمح سمِ ه
اًمً ْٓمح يٕمرف أ هٟمف ًمٞمس خمت٤مر ًا ًمذًمؽ ويٕمرف اًمٗمرق سملم
يً٘مط ه٤موي ً٤م ُمـ ه
اًمٗمٕمٚملم وأن اًمر٤مين إضمٌ٤مر وإول اظمتٞم٤مر ويمؾ إٟمً٤من يٕمرف ذًمؽ .
راضمع (رؾم٤مًم٦م اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر) ًمٚمٕمرٞمٛملم .
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 ومال األوزافمي

ايممميعة يمًصمري :)117 / 2( -

أول ُمـ ٟمٓمؼ سم٤مًم٘مدر  :رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٕمراق ي٘م٤مل ًمف  :ؾمقؾمـ  ،ويم٤من
ٟمٍماٟمٞم٤م وم٠مؾمٚمؿ  ،صمؿ شمٜمٍم  ،وم٠مظمذ قمٜمف ُمٕمٌد اجلٝمٜمل  ،وأظمذ همٞمالن قمـ
ُمٕمٌد.اهـ وؾمٜمده طمًـ.
•ايمؼدر يـؼسم إلم ىموين وذفمي.
اًمٙمقين :هق يمؾ ُم٤م وضمد ذم اًمٙمقن .ويتٛمٞمز سم٠مُمقر ُمٜمٝم٤م:
إول  :أٟمف ٓسمد أن ي٘مع .
ّ
اًمر٤مين :أٟمف ىمد يٙمقن مم٤م حيٌف اَّلل ًمذاشمف وىمد يٙمقن مم٤م حيٌف اَّلل ًمٖمػمهُ ،مرؾ ظمٚمؼ
ّادم ومٝمذا أراده اَّلل يمقٟم٤مٟٕ:مف وىمع وهق مم٤م حيٌف اَّلل ،وظمٚمؼ إسمٚمٞمس أرادة اَّلل
يمقٟم٤مٟٕ:مف وىمع وهق ٓحيٌف اَّلل ًمذاشمفٟٕ:مف ذ ًمٙمـ ظمٚم٘مف اَّلل حلٙمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م
أراده٤م اَّلل ضمؾ وقمال.
ىمدر ذقمل  :وهق يمؾ ُم٤م حي٥م اَّلل أن ي٘مع ذم هذا اًمٙمقن .ويتٛمٞمز هذا
اًم٘مًؿ سم٠مُمقر ُمٜمٝم٤م :
إول  :أٟمف ىمد ي٘مع وىمد ٓ ي٘مع .
ّ
اًمر٤مين:أٟمف ٓ يٙمقن إّٓ مم٤م حيٌف اَّلل شمٕم٤ممم ًمذاشمفُ .مر٤مل ذًمؽ ظمٚمؼ ّادم ومٝمق ىمدر
ذقمل ٟٕ:مف مم٤م حيٌف اَّلل ،وهق ىمدر يمقين ٕٟمف وىمع.
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ُمــًـ٠مًم٦مُ :متك جيتٛمع اًم٘مدر اًمٙمقين واًمنمقمل ؟
إذا وىمع إُمر مم٤م حيٌف اَّلل ومٝمق ىمدر يمقين وذقمل  .يمقين ٕٟمف وىمع وذقمل
ٕٟمف مم٤م حيٌف.
راضمع ًمٚمتقؾمع ذم ُمً٤مئؾ اًم٘مدر اًمٙمقين واًمنمقمل ( ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ)ٓسمـ اًم٘مٞمؿ
،و(ذح اًمقؾمٓمٞم٦م واًمًٗم٤مريٜمٞم٦م) ًمٚمٕمرٞمٛملم.
• أكواع ايمتؼدير  :ايمتؼدير كوفمان :
 )2شم٘مدير قم٤مم ؿم٤مُمؾ ًمٙمؾ يم٤مئـ :وهق اعمٙمتقب ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ :وم٘مد
يمت٥م اَّلل ومٞمف ُم٘م٤مدير يمؾ رء إمم أن شم٘مقم اًمً٤مقم٦م،
ي٘مقل َُ ( :م٤م
ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اَّلل
ومٕمـ قمٌ٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م
َظم َٚم َؼ اَّللُ ا ًْم َ٘م َٚمؿ َ ،ىم َ٤مل ًَمف :ا ْيمتُ٥مَ .ىم َ٤ملُ :م٤م َأ ْيمتُ٥م؟ َىم َ٤مل :ا ْيمتُ٥م ُم٤م ُهق يم ِ
َ٤مئ ٌـ إِ َمم
ْ َ َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َي ْق ِم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م) .رواه أسمق داوود ذم ؾمٜمٜمف ( )4700ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إًمٌ٤مين احلدي٨م
صحٞمح ًمٖمػمه.وهذا اًمت٘مدير يٕمؿ مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت .
 )1وشم٘مدير ُمٗمّمؾ ًمٚمت٘مدير اًمٕم٤مم ،وهق أٟمقاع :
:ىم٤مل

اًمٜمـقع إول (:ايمتؼدير ايمعؿري)::يمام ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد
ِ ٍ
ُ٥م َقم َٛم َٚم ُف،
ُ .. (:صم هؿ َي ٌْ َٕم ُ٨م اَّللهُ َُم َٚمٙمً٤م َوم ُٞم ْ١م َُم ُر سمِ َ٠م ْر َسم ِع يمَٚم َامتَ ،و ُي َ٘م ُ٤مل ًَم ُف :ا ْيمت ْ
ِ ِ
ِ
ِ
وحُ،)...متٗمؼ قمٚمٞمف.
اًمر ُ
َو ِر ْز َىم ُفَ ،و َأ َضم َٚم ُفَ ،و َؿم٘مل َأ ْو َؾمٕمٞمدٌ ُ ،صم هؿ ُيٜمْ َٗم ُخ ومٞمف ه
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اًمٜمـقع اًمـر٤مٟمـل (:ايمتؼدير احلورم) :وهق ُم٤م ي٘مدر ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُمـ وىم٤مئع
ِ
ٞمٝم٤م ُي ْٗم َر ُق يم هُؾ َأ ُْم ٍر َطمٙمِٞم ٍؿ ﱸ(اًمدظم٤من)4:
اًمٕم٤مم :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم  :ﱹوم َ
اًمٜمـقع اًمـر٤مًم٨م (:ايمتؼدير ايمقومي) وهق ُم٤م ي٘مدر ُمـ طمقادث اًمٞمقم ُمـ طمٞم٤مة
وُمقت وقمز وذل إمم همػم ذًمؽ:يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  :ﱹيم هُؾ َي ْق ٍم ُه َق ِذم َؿم ْ٠م ٍن ﱸ

(اًمرمحـ(. )19:راضمع ؿمٗم٤مء اًمٕمٚمٞمؾ ٓسمـ اًم٘مٞمؿ (ص) 8:وُم٤مسمٕمده٤م).
ٚقاٍ ايٓاظِ

( :فإْ٘ دعاَ )١ىم٤مل ذم اًم٘م٤مُمقس" :اًمدقمٛم٦م واًمدقم٤مُم٦م

سمٙمنشملم :قمامد اًمٌٞم٧م ،واخلِم٥م اعمٜمّمقب ًمٚمٕمريش واًمدقم٤مُم٦م سم٤مًمٗمتح:
اًمنمط" أي قمٛمقد .
(عكد ايد )ٜٔاًمذي يٜمٌٜمل قمٚمٞمف ،أي ديـ اَّلله اًمذي سمٕم٨م اَّلله سمف رؾمقًمف حمٛمدً ا
وأٟمزل سمف يمت٤مسمف.
ٚقاٍ ايٓاظِ

ٚ(:ايد ٜٔأفٝح)

ديـ اإلؾمالم واؾمع ٓ طمرج ومٞمف ،ومٞمف أقمامل يمرػمة ،وـم٤مقم٤مت قمديدة،

وقمٌ٤مدات ُمتٜمققم٦م وأطمٙم٤مم ضمٚمٞمٚم٦م ،وًمٙمٜمف ي٘مقم قمغم أقمٛمدة راؾمخ٦م وأؾمس
ُمتٞمٜم٦م ،وُمـ شمٚمؽ إقمٛمدة اإليامن سم٤مًم٘مدر.
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سمـبقــــــة:
ويٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ أٟمف ٓ يتٜم٤مرم ُمع اإليامن سم٤مًم٘مدر ومٕمؾ إؾمٌ٤مب سمؾ إن ُمـ
َت٤مم اإليامن سم٤مًم٘مدر ومٕمؾ إؾمٌ٤مب ،ويقوحف طمدي٨م:
َوم َ٘م َٕمدَ َو َىم َٕمدْ ٟمَ٤م
َ ،ىم َ٤ملُ :يمٜمه٤م ِذم َضمٜم ََ٤مز ٍة ِذم َسم ِ٘مٞم ِع اًم َٖم ْر َىم ِدَ ،وم َ٠مشمَ٤مٟمَ٤م اًمٜمهٌِ هل
َقم ِ ٍّكم
طمق ًَمف ،وُمٕمف ِخمٍْمةٌَ ،ومٜمَٙمهس َومجٕم َؾ يٜمْٙم ُ ِ
ٍمشمِ ِفُ ،صم هؿ َىم َ٤ملَُ « :م٤م ُِمٜمْٙم ُْؿ
َ َ َ َ
ُ٧م سمِٛم ْخ َ َ
َ ْ ُ َ ََُ َ َ
س ُمٜمْ ُٗمقؾم ٍ٦م إِ هٓ يمُتِ٥م ُمٙم ِ
ِ
ٍ
ِ
جلٜم ِه٦م َواًمٜم ِه٤مرَ ،وإِ هٓ َىمدْ
َ٤مهنَ٤م ُم َـ ا َ
َ َ ُ
ُم ْـ َأ َطمدَُ ،م٤م ُم ْـ َٟم ْٗم ٍ َ َ
ِ
٥م َؿم ِ٘م هٞم ً٦م َأ ْو َؾم ِٕمٞمدَ ًةش
يمُت َ
َوم َ٘م َ٤مل َر ُضم ٌؾَ :ي٤م َر ُؾم َ
ال َٟمتهٙمِ ُؾ َقم َغم يمِتَ٤مسمِٜمَ٤م َوٟمَدَ ُع اًم َٕم َٛم َؾ؟ َوم َٛم ْـ يم َ
قل اَّللهَِ ،أ َوم َ
َ٤من ُِمٜمه٤م
ِ
ِ
ِ
اًمً َٕم٤م َد ِةَ ،و َأ هُم٤م َُم ْـ يم َ
َ٤من ُِمٜمه٤م ُِم ْـ َأ ْه ِؾ
اًمً َٕم٤م َدة َوم ًَ َٞمّم ُػم إِ َمم َقم َٛم ِؾ َأ ْه ِؾ ه
ُم ْـ َأ ْه ِؾ ه
ِ
اًمِم َ٘م ِ
اًمِم َ٘م ِ
ِ
ن َ
ون
٤موة َوم ًَ َٞمّم ُػم إِ َمم َقم َٛم ِؾ َأ ْه ِؾ ه َ
ه َ
٤موةَ ،ىم َ٤ملَ « :أ هُم٤م َأ ْه ُؾ ه
اًمً َٕم٤م َدة َوم ُٞم َٞم ه ُ
اًمِم َ٘م ِ
ِ
ِ
ن َ
ون ًم ِ َٕم َٛم ِؾ ه
٤مو ِةش ُصم هؿ َىم َر َأ :ﱹ َوم َ٠م هُم٤م
اًمِم َ٘م َ
اًمً َٕم٤م َدةَ ،و َأ هُم٤م َأ ْه ُؾ ه َ
٤موة َوم ُٞم َٞم ُه
ًم َٕم َٛم ِؾ ه
حل ًْٜمَكﱸ [اًمٚمٞمؾ ]6 :أ َي َ٦مُ.متٗمؼ قمٚمٞمف.
َُم ْـ َأ ْقم َٓمك َوا هشم َ٘مك َو َصده َق سمِ٤م ُ
ومال ايمشقخ ايمعثقؿكم

(دم ذح ايمعؼقدة ايمواؽمطقة (:)444 /1

وم٢مذا رأي٧م ُمـ ٟمٗمًؽ أن اَّلل  ىمد ُمـ قمٚمٞمؽ سم٤مهلداي٦م ،واًمتقومٞمؼ واًمٕمٛمؾ
اًمّم٤مًمح وحمٌ٦م اخلػم وأهؾ اخلػم :وم٠مسمنم :وم٢من ذم هذا دًمٞم ً
ال قمغم أٟمؽ ُمـ أهؾ
اًمٞمنى ،اًمذيـ يمتٌ٧م هلؿ اًمًٕم٤مدة.
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 األصل ايمتاؽمع 

 فمؼقدة أهل ايمسـة واْلامفمة دم اإليامن زمايمقوم اآلطمر
وٓ شمٜمٙمرن ضمٝم ً
ال ٟمٙمػم ًا وُمٜمٙمر ًا

وٓ احلقض واعمٞمزان إٟمؽ شمٜمّمح

وىمؾ خيرج اَّلل اًمٕمٔمٞمؿ سمٗمْمٚمف

ُمـ اًمٜم٤مر أضمً٤مد ًا ُمـ اًمٗمحؿ شمٓمرح

قمغم اًمٜمٝمر ذم اًمٗمردوس حتٞم٤م سمامئف

يمح٥م محٞمؾ اًمًٞمؾ إذ ضم٤مء يٓمٗمح

ؿم٤مومع
وإن رؾمقل اَّلل ًمٚمخٚمؼ
ٌ

طمؼ ُمقوح
وىمؾ ذم قمذاب اًم٘مؼم ٌ

ايػسح :

ذم هذا ٕسمٞم٤مت أصؾ ُمـ ٌأصقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وريمـ ُمـ أريم٤من
اإليامن وهق":اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر اًمذي هق أطمد أريم٤من اإليامن اًمًت٦م ،
 واإليامن زمايمقوم اآلطمر يتضؿن أمور وهي :
2ـ اإليامن سمٗمتٜم٦م اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف وقمذاسمف.
1ـ اإليامن سمٕمالُم٤مت اًمً٤مقم٦م اًمّمٖمرى واًمٙمؼمى .
3ـ اإليامن سمام يٙمقن ذم قمرص٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وُمٜمٝم٤م (:احلقض ،واعمٞمزان ،
وقمرض اًمٙمت٥م ،وٟمنم اًمدواويـ ،واًمِمٗم٤مقم٦م ،اًمٍماط ،واًم٘مٜمٓمرة ،واجلٜم٦م
واًمٜم٤مر ).وؾمٞم٠ميت احلدي٨م قمـ هذه إُمقر سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ،وٟمٌدأ سمام سمدأ سمف
اًمٜم٤مفمؿ

اًمٙمالم (:قمـ ومتٜم٦م اًم٘مؼم وقمذاسمف وٟمٕمٞمٛمف)
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من أصول أهل ايمسـة واْلامفمة اإليامن زمػتـة ايمؼػم
ٚق ٍٛايٓاظِ

:

( وال سمـؽرن صمف ً
ال كؽغم ًا ومـؽر ًا

).....................

ايػسح:

ذم هذا اًمٌٞم٧م أؿم٤مر اًمٜم٤مفمؿ إمم اإليامن سمٗمتٜم٦م اًم٘مؼم وهقؾم١مال اعمٚمٙملم .

مسليمة  :ماهي همتـة ايمؼػم؟
 ؽمئل ؾمقخ اإلؽمالم  :فمـن ايمـػـتــة ؟
آ ْظمتٌِ٤مر ًم ِ ْٚمٛمٞم ِ
٤من و ِ
ِ ِ
هملصماب َ ::و َأ هُم٤م ا ًْم ِٗم ْتٜمَ ُ٦م ِذم ا ًْم ُ٘م ٌُ ِ
لم
٧م ِطم َ
َ ُ َ ِّ
قر َوم ِٝم َل آ ُْمت َح ُ َ
يً َ٠م ًُمف ا َْعم َٚمٙم ِ
قٓ ِن ًَم ُفَُ :م٤م ُيمٜمْ٧م َشم ُ٘م ُ
َ٤من َوم َٞم ُ٘م َ
اًمر ُضم ِؾ ا هًم ِذي ُسم ِٕم َ٨م ومِٞمٙم ُْؿ "
َْ ُ
قل ِذم َه َذا ه
ُحمَٛمدٌ "؟ َومٞم َرٌ ُ٧م اَّللهُ ا هًم ِذيـ آُمٜمُقا سمِ٤م ًْم َ٘مق ِل اًم هر٤مسمِ ِ
٧م َوم َٞم ُ٘م ُ
َّلل َر ِّيب
قل ا ُْعم ْ١م ُِم ُـ :ا هُ
ْ
ُ ِّ
َ َ
ه
َو ْ ِ
اإل ْؾم َال ُم ِديٜمِل َو ُحم َ هٛمدٌ ٟمٌَِ ِّٞمل...
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
و َىمدْ شمَقاشمَر ْت ْإَطم ِ
٤مد ُ
ؼم ِاء ْسم ِـ
ي٨م َقم ْـ اًمٜمهٌِ ِّل
َ
َ
ِذم َهذه ا ًْمٗم ْتٜمَ٦م ُم ْـ َطمدي٨م ا ًْم َ َ
َ َ
ِ ِ ِ
ِ ٍ
َقم ِ
٤مز ٍ
ب َو َأٟم ِ
ِض اَّللهُ َقمٜم ُْٝم ْؿ .اهـ
َس ْسم ِـ َُم٤مًمؽ َو َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َو َهم ْػمه ْؿ َر َ

( راضمع جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)157 /4
•ومن األديمة فمعم ايمػتـة وؽممال اظمؾؽكم :
احلٞم ِ
ِ
ِ
٤مة اًمده ْٟم َٞم٤م َو ِذم ْأ ِظم َر ِة
يـ آ َُمٜمُقا سمِ٤م ًْم َ٘م ْق ِل اًم هر٤مسمِ٧م ِذم ْ َ َ
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱹ ُي َر ٌِّ ُ٧م اَّللهُ ا هًمذ َ
ﱸ [إسمراهٞمؿ. ]17 :
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ومن ايمسـة :
ؼم ِاء ْسم ِـ َقم ِ
٤مز ٍ
ب
َقم ِـ ا ًْم َ َ

َىم َ٤ملَ :ىم َ٤ملٟ " :م ََز ًَم ْ٧م ِذم َقم َذ ِ
اب
َ ،قم ِـ اًمٜمهٌِ ِّل
ا ًْم َ٘م ْ ِؼمَ ،وم ُٞم َ٘م ُ٤مل ًَم ُفَُ :م ْـ َر هسم َؽ؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
ُحم َ هٛمدٌ َوم َذًم ِ َؽ َىم ْق ًُم ُف
يب اَّللَُ ،وٟمٌَِ ِّٞمل
قلَ :ر ِّ َ
احلٞم ِ
ِ
ِ
٤مة اًمده ْٟم َٞم٤مَ ،و ِذم
يـ آ َُمٜمُقا سمِ٤م ًْم َ٘م ْق ِل اًم هر٤مسمِ٧م ِذم ْ َ َ
َقم هز َو َضم هؾ :ﱹ ُي َر ٌِّ ُ٧م اَّللُ ا هًمذ َ
ْأ ِظم َر ِة ﱸُ.متٗمؼ قمٚمٞمف.
ٚق ٍٛايٓاظِ

ْ( :هريًا َٓٚهساً)

هذان اؾمؿ اعمٚمٙملم اعمقيمٚملم سم٤مًمً١مال واًمدًمٞمؾ طمدي٨م :
ؼم َأ َطمدُ يم ُْؿ َأ ِو ْ ِ
َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
اإلٟم ًَْ ُ
٤من
ومٕمـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
قل اَّللهِ ( :إِ َذا ُىم ِ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
مه٤م" :ا ُْعمٜمْٙم َُر َو ْأ َظم ُر :اًمٜمهٙمِ ُػم"
َأشمَ٤م ُه َُم َٚمٙمَ٤من َأ ْؾم َق َدان َأ ْز َر َىم٤من ُي َ٘م ُ٤مل َٕ َطمد َ
َ٤من َي ُ٘م ُ
قٓ ِن ًَم ُفَُ :م٤م ُيمٜم َْ٧م َشم ُ٘م ُ
َوم َٞم ُ٘م َ
اًمر ُضم ِؾ ُحم َ هٛم ٍد؟ َوم ُٝم َق َىم ِ٤مئ ٌؾ َُم٤م يم َ
قل
قل ِذم َه َذا ه
َوم٢مِ ْن يم َ
َ٤من ُُم ْ١م ُِمٜمً٤م َىم َ٤ملُ :ه َق َقم ٌْدُ اَّللهِ َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ ْؿم َٝمدُ َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ هٓ اَّللهُ َو َأ هن ُحم َ هٛمدً ا
قٓ ِن ًَم ُف :إِ ْن ُيمٜمه٤م ًمِٜمَ ْٕم َٚم ُؿ إِٟم َهؽ ًَم َت ُ٘م ُ
َقم ٌْدُ ُه َو َر ُؾمق ًُم ُف َوم َٞم ُ٘م َ
قل َذًم ِ َؽ صمؿ يٗمًح ًمف ذم
اقم٤م ويٜمَقر ًَمف ومِ ِ
ىمؼمه ؾمٌٕمقن ذراقم٤م ِذم ؾمٌ ِٕم َ ِ
ٞمف َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل ًَم ُفٟ :م َْؿ َوم َٞمٜمَ٤م ُم َيمٜم َْق َُم ِ٦م
لم ذ َر ً ُ ه ُ
َ ْ

ِ
ا ًْمٕمر ِ ِ
٥م َأ ْهٚمِ ِف إِ ًَم ْٞم ِف َطمتهك َي ٌْ َٕم َر ُف اَّللهُ ُِم ْـ َُم ْْم َج ِٕم ِف
وس ا هًمذي َٓ ُيقىم ُٔم ُف إِ هٓ َأ َطم ه
َُ
َذًم ِ َؽ.
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وإِ ْن يم َ ِ
ه٤مس َي ُ٘مق ًُم َ
قن َؿم ْٞم ًئ٤م َوم ُٙمٜم ُْ٧م َأ ُىمق ًُم ُف
َ٤من ُُمٜمَ٤موم ً٘م٤م َىم َ٤ملَ َٓ :أ ْد ِري ُيمٜم ُْ٧م َأ ْؾم َٛم ُع اًمٜم َ
َ
ضِ :
أل ْر ِ
قل َذًم ِ َؽ ُصم هؿ ُي َ٘م ُ٤مل ًم ِ ْ َ
قٓ ِن ًَم ُف :إِ ْن ُيمٜمه٤م ًَمٜمَ ْٕم َٚم ُؿ َأٟم َهؽ َشم ُ٘م ُ
َوم َٞم ُ٘م َ
اًمتئٛمل َقم َٚم ْٞم ِف
ختت َِٚم َ ِ
َوم َت ْٚمت َِئ ُؿ َقم َٚم ْٞم ِف َطمتهك َ ْ
ٞمٝم٤م َأ ْو َال ُقم ُف َوم َال َي َز ُال ُُم َٕم هذ ًسم٤م َطمتهك َي ٌْ َٕم َر ُف اَّللهُ ُمـ
ػ وم َ
ُمْمجٕمف ذًمؽ) أظمرضمف اًمؽمُمذي .
وصححف اًمٕمالُم٦م إًمٌ٤مين ذم ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م سمرىمؿ]2392 [ :
مسـليمة :من ايمذي يـجوا من همتـة ايمؼػم؟
ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أصٜم٤مف يًترٜمقن ُمـ ومتٜم٦م اًم٘مؼم ُمٜمٝمؿ:
األكبقاء:
ٕهنؿ يً٠مل قمٜمٝمؿ ومال يً٠مًمقن ،وٕٟمف ىمد دل اًمدًمٞمؾ قمغم أن ُمـ هق أدٟمك
ُمٜمٝمؿ ٓيٗمتـ ومٝمؿ ُمـ سم٤مب أومم.
 ومال ؾمقخ اإلؽمالم ذم (جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) :
ػ ومِ ِ
ٞمٝم ْؿ.اهـ
لم َوم َ٘مدْ ُا ْظمتُٚمِ َ
لم :هإٓ اًمٜمهٌِ ِّٞم َ
َو ِه َل َقم٤م هُم ٌ٦م ًم ِ ْٚم ُٛم َٙم هٚم ِٗم َ
ايمصديق :
ىم٤مل سمٕمض أهـؾ اًمٕمٚمؿ إهنؿ ٓيٗمتقن ٟٕ،مف ىمد دل اًمدًمٞمؾ قمغم أن ُمـ هق أدٟمك
ُمٜمف ٓيٗمتـ ومٝمق ُمـ سم٤مب أومم.
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 ومال ازمن ايمؼقم  :إِذا يم َ
َ٤من ه
اًمِم ِٝمٞمد َٓ يٗمتـ وم٤مًمّمديؼ أضمؾ ظمٓمر ًا
َوأقمٔمؿ أضمر ًا َأن َٓ يٗمتـ  َِٕ :هٟم ُف ُم٘مدم ذيمره ِذم اًم هتٜم ِْزيؾ قمغم ه
اًمِم َٝمدَ اءَ ،وىمد َص هح
اًمِم ِٝمٞمد َأٟمف َٓ يٗمتـ َومٙمٞمػ سمِٛمـ ُه َق َأ َ
ِذم اعمراسمط اًمذى ُه َق دون ه
قمغم ُر ْشم ٌَ٦م ُِمٜمْ ُف
َوُمـ ه
اًمِم ِٝمٞمد .اهـ ( راضمع اًمروح (ص.)82 :
ايمشفقد:
وم٘مد روى اًمٜمً٤مئل

 :قمـ راؿمد سمـ ؾمٕمد قمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل

أن رضمال ىم٤مل :ي٤م رؾمقل اَّلل ُم٤م سم٤مل اعم١مُمٜملم يٗمتٜمقن ذم ىمٌقرهؿ إٓ
اًمِمٝمٞمد ىم٤مل :ي٤م رؾمقل اَّلل! ُم٤م سم٤مل اعم١مُمٜملم ُيٗمتٜمقن ذم ىمٌقرهؿ إٓ اًمِمٝمٞمد؟
ِ
ِ
ايمسقوف فمعم رأؽمه همتـ ًة".
زمبارومة
ىم٤مل":ىمػى
وصححف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين يمام ذم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م (.)2380
 ومال ازمن ايمؼقم

:

ىمقًمف «يمٗمل سمٌ٤مرىم٦م اًمًٞمقف قمغم رأؾمف ومتٜم٦مش ُ،مٕمٜم٤مه واَّلل أقمٚمؿ :ىمد اُمتحـ
ٟمٗم٤مىمف ُمـ إيامٟمف سمٌ٤مرىم٦م اًمًٞمػ قمغم رأؾمف ومٚمؿ يٗمر ومٚمق يم٤من ُمٜم٤موم٘م٤م عم٤م صؼم
سمٌ٤مرىم٦م اًمًٞمػ قمغم رأؾمف ومدل قمغم أن إيامٟمف ..،وم٤مؾمتٖمٜمك سمذًمؽ قمـ
آُمتح٤من ذم ىمؼمه.اهـ
( راضمع اًمروح (.)82 / 2
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اظمرازمط دم ؽمبقل اهلل :
ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اَّلل
عم٤م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ :قمـ ومْم٤مًم٦م سمـ قمٌٞمد
ي٘مقلِ « :ر َسم ُ
٤مت َضم َرى َقم َٚم ْٞم ِف
٤مط َي ْق ٍم َو ًَم ْٞم َٚم ٍ٦م َظم ْ ٌػم ُِم ْـ ِص َٞم٤م ِم َؿم ْٝم ٍر َو ِىم َٞم ِ٤مُم ِفَ ،وإِ ْن َُم َ
َ٤من َي ْٕم َٛم ُٚم ُفَ ،و ُأ ْضم ِر َي َقم َٚم ْٞم ِف ِر ْز ُىم ُفَ ،و َأ ُِم َـ ا ًْم َٗمت َ
َقم َٛم ُٚم ُف ا هًم ِذي يم َ
ه٤منش.
قل " :يم هُؾ ُمٞم ٍ
َي ُ٘م ُ
قلَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
وقمـ ُقم ْ٘م ٌَ َ٦م ْسم َـ َقم ِ٤مُم ٍر َ ،ي ُ٘م ُ
٧م
قل اَّللِ
َ ِّ

خيت َُؿ َقم َغم َقم َٛمٚمِ ِف ،إِ هٓ ا ُْعم َراسمِ َط ِذم َؾمٌِ ِ
جي َرى ًَم ُف َأ ْضم ُر َقم َٛمٚمِ ِف َطمتهك ُي ٌْ َٕم َ٨م
ُْ
ٞمؾ اَّللَِ ،وم٢مِ هٟم ُف ُ ْ
" وي َ١مُمـ ُِمـ َومت ِ
ه٤من ا ًْم َ٘م ْ ِؼم ")أظمرضمف أمحد ط اًمرؾم٤مًم٦م (وإؾمٜم٤مده صحٞمح)
َُ ه ُ ْ
مســليمة :فمذاب ايمؼػم وكعقؿة دائم أو مـؼطع ؟
 ومال ازمن ايمؼقم

:

اجلقاب َ :أٟمف ٟمَق َقم ِ
٤منٟ(:مقع َد ِائؿ) :
ْ
٤مق سمِ ِ
آل ومِ ْر َقم ْق َن ُؾمق ُء ا ًْم َٕم َذ ِ
َويدل قمغم َد َواُمف ىمقل اَّلل شمٕم٤ممم :ﱹ َو َطم َ
اب |اًمٜم ُه٤مر
ِ
ُي ْٕم َر ُو َ
٤مقم ُ٦م َأ ْد ِظم ُٚمقا َآل ومِ ْر َقم ْق َن َأ َؿمده
اًمً َ
قن َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ُهمدُ ًّوا َو َقمِم ًّٞم٤م َو َي ْق َم َشم ُ٘مق ُم ه
ا ًْم َٕم َذ ِ
اب ﱸ (هم٤مومر )46 ، 45 :
وومال احلاهمظ ازمن ىمثغم

دم سمػسغماآلية :وهذه أي٦م أصؾ يمٌػم ذم

اؾمتدٓل أهؾ اًمًٜم٦م قمغم قمذاب اًمؼمزخ ذم اًم٘مٌقر .اهـ
ومٝمؿ أن يٕمذسمقن ذم اًم٘مؼم يقُمٞم ً٤م إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م وهذا طم٤مل يمؾ يم٤مومر سم٤مَّلل.،
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ا هًم ِذي َر َوا ُه اًم ٌُ َخ ِ
٤مر ّي ِذم ُر ْؤي٤م اًمٜمهٌِل
وُمـ اًمًٜم٦مَ :طم ِدي٨م َؾم ُٛم َرة
َ :وومِٞمف َُ (( :ه َو يػعل زمِ ِه َذيمِك إِ َلم َي ْوم ا ْيم ِؼ َق َامة))،
وأيْم ً٤مُ :م٤مضمآء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ َ :قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
ػ اَّللُ
ؽمَ ،ي ْٛم ٌِم ِذم ُسم ْر َد ْي ِف َىمدْ َأ ْقم َج ٌَ ْت ُف َٟم ْٗم ًُ ُفَ ،وم َخ ًَ َ
َىم َ٤ملَ « :سم ْٞمٜم ََام َر ُضم ٌؾ َي َت ٌَ ْخ َ ُ
سمِ ِف ْإَ ْر َضَ ،هم ُف َو َيت ََج ْؾ َج ُل همِ َقفا إِ َلم َي ْو ِم ا ْيم ِؼ َق َام ِةش
ِ
َ و ِذم َطم ِدي٨م ا ًْم َؼماء سمـ َقم ِ
صمؿ يٗمتح ًَم ُف َسم٤مب إِ َمم
٤مزب
ِذم ه
ىمّم٦م ا ًْمٙمَ٤مومر (( :ه
ِ
٤مقم٦م )) َر َوا ُه ِ
اإل َُم٤مم َأ ْمحد .
اًمً َ
اًمٜمه٤مر َومٞمٜمْٔمر إِ َمم َُم ْ٘م َٕمده وم َ
ٞمٝم٤م َطمتهك شم٘مقم ه
شمم َيـْ َؼطِع:
ايمـ َّْوع ايم َّث ِاين  :إِ َلم ُمدَّ ة َّ
َ ،أ هن َر ُؾم َ
قل اَّللِ

 ومال ازمن ايمؼقم

ذم اًمروح (ص:)89 :

صمؿ
َو ُه َق َقم َذاب سمٕمض اًمٕمّم٤مة ا هًمذيـ ظمٗم٧م ضمرائٛمٝمؿ ومٞمٕمذب سمِ َحً٥م ضمرُمف ه
صمؿ َي ُزول َقمٜم ُف ا ًْم َٕم َذاب َوىمد َيٜمْ َ٘م ِٓمع َقمٜم ُف
ُخيَٗمػ َقمٜم ُف يم ََام يٕمذب ِذم اًمٜمه٤مر ُُمده ة ه
اؾمتِ ْٖم َٗم٤مر َأو َصم َقاب طم٩م .اهـ
ا ًْم َٕم َذاب سمِدُ َقم٤مء َأو َصدَ َىم٦م َأو ْ

واًمدًمٞمؾ :
َ ،أ هن َر ُؾم َ
اسمـ آد َم
قل اَّللِ
طمدي٨م َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
َىم َ٤مل":« :إذا ُم٤مت ُ
ضم٤مري٦م ،أو قمٚم ٍؿ يٜمتٗمع سمف ،أو ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ص٤مًمح
وًمد
صدىم٦م
صمالث:
اٟم٘مٓمع قمٛم ُٚمف إٓ ُمـ
ُ
َ
يدقمق ًمف") .رواه ُمًٚمؿ.اهـ
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مسـليمة :
هل فمذاب ايمؼبـر وكعـقـؿه فمعم ايمروح همؼط أم فمعم ايمروح وايمبدن ؟
ومال ؾمقخ اإلؽمالم

 :دم جمؿوع ايمػتاوى ()91/1

احلٛمد َّللّ رب اًمٕم٤معملم  .سمؾ اًمٕمذاب واًمٜمٕمٞمؿ قمغم اًمٜمٗمس واًمٌدن مجٞمٕم ً٤م سم٤مشمٗم٤مق
أهـؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،شمٜمٕمؿ اًمٜمٗمس وشمٕمذب ُمٜمٗمردة قمـ اًمٌدن ،وشمٕمذب
ُمتّمٚم٦م سم٤مًمٌدن واًمٌدن ُمتّمؾ هب٤م ،ومٞمٙمقن اًمٜمٕمٞمؿ واًمٕمذاب قمٚمٞمٝمام ذم هذه
احل٤مل جمتٛمٕمتلم ،يمام يٙمقن ًمٚمروح ُمٜمٗمردة قمـ اًمٌدن .اهـ
وومال

 :وم٘مد سح احلدي٨م سم٢مقم٤مدة اًمروح إمم اجلًد وسم٤مظمتالف أوالقمف

وهذا سملم ذم أن اًمٕمذاب قمغم اًمروح واًمٌدن جمتٛمٕملم .اهـ
مسـليمة :
إكؼسم ايمـاس دم اإليامن زمعذاب ايمؼػم إلم أومسام:
ايمؼسم األول :اًمٗمالؾمٗم٦م واعمالطمدة وضمٝمؿ سمـ صٗمقان وهمالة اعمٕمتزًم٦م
يميار سمـ قمٛمرو ،وسمنم اعمريز ،وسمٕمض اخلقارج واًمرواومض أٟمٙمروا
قمذاب اًم٘مؼم ُمٓمٚم٘م ً٤موىم٤مًمقا:
ًمٞمس ًمف طم٘مٞم٘م٦م ،واطمتجقا ًمذًمؽ سم٠مهنؿ يٗمتحقن اًم٘مٌقر ومال يرون ؿمٞمئ ً٤م مم٤م
أظمؼمت سمف اًمٜمّمقص.
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ايمؼسم ايمثاين :سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ظمّمقه سم٤مًمروح دون اًمٌدن يم٤مسمـ ُمٞمنة
واسمـ طمزم .
 ايمؼسم ايمثايمث :أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م :
ُقن سمٕمدَ ا َْعمق ِ
ِ
تَ ،وم ُٞم ْ١م ُِمٜم َ
ُقن سمِ ِٗم ْتٜم َِ٦م ا ًْم َ٘م ْ ِؼم،
ؼم سمِ ِف اًمٜمهٌِ هل
ممه٤م َيٙم ُ َ ْ ْ
اإليام ُن سمِٙم ُِّؾ َُم٤م َأ ْظم َ َ
َ
ِ
ِ ِِ
ُقن ِذم ُىم ٌُ ِ
َوسمِ َٕم َذ ِ
ه٤مس ُي ْٛمت ََحٜم َ
قر ِه ْؿَ ،وم ُٞم َ٘م ُ٤مل
اب ا ًْم َ٘م ْ ِؼم َوٟمَٕمٞمٛمفَ .وم َ٠م هُم٤م ا ًْمٗم ْتٜمَ ُ٦مَ :وم٢مِ هن اًمٜم َ
ًمٚمر ُضم ِؾَُ :مـ هر ُسم َؽ؟ َو َُم٤م ِديٜم َُؽ؟ َو َُمـ ٟمهٌِ هٞمؽ؟
ِّ

ِ
ِ ِ ِ ِ
اب ،إِ َمم َأ ْن َشم ُ٘مق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ُ٦م ا ًْمٙم ُْؼمىَ ،وم ُت َٕم٤م ُد
ٞمؿ َوإِ هُم٤م َقم َذ ٌ
ُصم هؿ َسم ْٕمدَ ّهذه ا ًْمٗم ْتٜمَ٦م إ هُم٤م ٟمَٕم ٌ
إَرواح إِ َمم إضمً ِ
٤مد وي٘مع قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمذاب واًمٜمٕمٞمؿ .اهـ
ْ َ ُ
ْ َ
واإليامن سمف  ،وٓ شمتٙمٚمؿ ذم يمٞمٗمٞمتف  ،إذ ًمٞمس ًمٚمٕم٘مؾ وىمقف قمغم يمٞمٗمٞمتف ً ،مٙمقٟمف
ٓ قمٝمد ًمف سمف ذم هذا اًمدار ،اهـ
(راضمع اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ـ ذح اًمٓمح٤موي٦م ٓسمــ أيب اًمٕمز (.)329/ 2
وأدًم٦م قمذاب اًم٘مؼم ُمتقاشمرة ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمٜمٝم٤م :
 ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ َؾمٜمُ َٕم ِّذ ُ ُهب ْؿ َُم هرشم ْ ِ
ون إِ َمم َقم َذ ٍ
َلم ُصم هؿ ُي َر هد َ
اب َقمٔمِٞم ٍؿ ﱸ
(اًمتقسم٦م . )202 :وم٘مد اؾمتدل هب٤م يمرػم ُمـ اًمًٚمػ قمغم قمذاب اًم٘مؼم .
 ومال ومتادة

 :قمذاب اًمدٟمٞم٤م وقمذاب اًم٘مؼم صمؿ يردون إمم قمذاب

قمٔمٞمؿ.اهـ( راضمع شمٗمًػم اسمـ يمرػم )
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ت وا َْعم َال ِئ َٙم ُ٦م سم ِ
ِ
ِ
٤معمِ َ
وىمقًمف شمٕم٤ممم  :ﱹ َو ًَم ْق شم ََرى إِ ِذ اًم هٔم ُ
٤مؾم ُٓمق
َ
قن ِذم َهم َٛم َرات ا َْعم ْق َ
َأي ِدهيِؿ َأ ْظم ِرضمقا َأ ْٟم ُٗمًٙمُؿ ا ًْمٞمقم ُ ْدم َزو َن َقم َذاب ْاهل ِ
قن ﱸ [إٟمٕم٤مم.]93:
َ ُ َْ َ ْ
ُ
ْ ْ
َ ُ
ومال ازمن ايمؼقم

دم ايمروح (ص:)84 :

ِ
ِ
يً َ٠مل ُمـ َرسمؽ َو َُم٤م
َوىمد َصمٌ٧م ِذم ه
اًمّمحٞمح َأ ههنَ٤م ٟمزًم٧م ِذم َقم َذاب ا ًْم َ٘م ْؼم طملم ْ
ديٜمؽ َوُمـ ٟمٌٞمؽ.اهـ
وومد صمآءت ايمسـة زمذىمر أؽمباب فمذاب ايمؼػم مـفا:
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمٛم ِ٦م:
قمدم اًمتٜمزه ُم َـ اًم ٌَ ْقل.وا ْعمٌم سمِ٤مًمٜمهٛم َ

سمِ َ٘مؼمي ِـَ ،وم َ٘م َ٤مل« :إِهنام ًَمٞمٕم هذسم ِ
َحلدي٨م ا ْسم ِـ َقم هٌ ٍ
٤من،
َىم َ٤ملَُ :م هر اًمٜمهٌِ هل
٤مس
ه َُ ُ َ َ
َْْ
ِ
ِ
أظم ُر َومٙم َ
مه٤م َومٙم َ
َؽم ُِم َـ اًم ٌَ ْق ِلَ ،و َأ هُم٤م َ
َ٤من
َ٤من َٓ َي ًْت ُ
َو َُم٤م ُي َٕم هذ َسم٤من ِذم يمٌَِ ٍػمَ ،أ هُم٤م َأ َطمدُ ُ َ
ِ
ِ
ٞمٛم ِ٦مشُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
َي ْٛمٌم سمِ٤مًمٜمهٛم َ
 اًمتٙمؼم واًمٙمؼم قمغم اًمٜم٤مس:
َ ،أ هن َر ُؾم َ
ؽم،
قل اَّللِ
حلدي٨م َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
َىم َ٤ملَ « :سم ْٞمٜم ََام َر ُضم ٌؾ َي َت ٌَ ْخ َ ُ
ػ اَّللُ سمِ ِف ْإَ ْر َضَ ،هم ُف َو َيت ََج ْؾ َج ُل همِ َقفا
َي ْٛم ٌِم ِذم ُسم ْر َد ْي ِف َىمدْ َأ ْقم َج ٌَ ْت ُف َٟم ْٗم ًُ ُفَ ،وم َخ ًَ َ
إِ َلم َي ْو ِم ا ْيم ِؼ َق َام ِةش رواه ُمًٚمؿ.
وومد مجع ضمديث ؽمؿرة
وهي ىمام يقم :

أفمامل سمؽون ؽمبب من أؽمباب فمذاب ايمؼػم
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اإلفمراض ايمؼرآن  ،وايمـوم فمن ايمصالة اظمؽتوزمة ،
ا هًم ِذي َر َوا ُه اًم ٌُ َخ ِ
 :ذم أطمقال ُمـ
٤مر ّي ِذم ُر ْؤي٤م اًمٜمهٌِل
حلَ ِدي٨م َؾم ُٛم َرة
ِ
َ٤مين اًم هٚمٞم َٚم َ٦م آشمِٞم ِ
٤منَ ،وإِ ههنُ َام ا ْسم َت َٕم َر ِ٤مينَ ،وإِ ههنُ َام َىم٤مَٓ ِزم
يٕمذب ذم اًمؼمزخ َوومٞمف « :إِ هٟم ُف َأشم ِ ْ َ
ا ْٟم َٓمٚمِ ْؼَ ،وإِ ِّين ا ْٟم َٓم َٚم ْ٘م ُ٧م َُم َٕم ُٝم َام) ...
اًمر ُضم ُؾ ا هًم ِذي َأ َشم ْٞم َ٧م َقم َٚم ْٞم ِف ُ " :ي ْر َٚم ُغ َر ْأ ُؾم ُف
وومٞمف أن رؾمقل اَّلل
ىم٤مل َ ":أ هُم٤م ه
اًمر ُضم ُؾ َي ْ٠م ُظم ُذ اًم ُ٘م ْر َ
آن َوم َ ْػم ُوم ُْم ُف َو َيٜمَ٤م ُم َقم ِـ اًم هّمال َِة ا َعم ْٙمتُق َسم ِ٦م.
سمِ٤محلَ َج ِر"َ ،وم٢مِ هٟم ُف ه
ايمؽذب .
اًمر ُضم ُؾ ا هًم ِذي َأ َشم ْٞم َ٧م َقم َٚم ْٞم ِف،
يمام ذم طمدي٨م ؾمٛمرة
اعمت٘مدم وومٞمف َ " :و َأ هُم٤م ه
ِ
"ي َنم َ ِ
اًمر ُضم ُؾ
ذ ؿمدْ ُىم ُف إِ َمم َىم َٗم٤م ُهَ ،و َُمٜمْخ ُر ُه إِ َمم َىم َٗم٤م ُهَ ،و َقم ْٞمٜمُ ُف إِ َمم َىم َٗم٤م ُه"َ ،وم٢مِ هٟم ُف ه
ُ ْ ُ
َي ْٖمدُ و ُِم ْـ َسم ْٞمتِ ِفَ ،وم َٞم ْٙم ِذ ُب اًمٙم َْذ َسم َ٦م َشم ٌْ ُٚم ُغ أ َوم َ
٤مق".
ايمزكا.
اًمر َضم ُ٤مل َواًمٜم ًَِّ٤م ُء اًم ُٕم َرا ُة ا هًم ِذي َـ
يمام ذم طمدي٨م ؾمٛمرة
اعمت٘مدم وومٞمف َ " :و َأ هُم٤م ِّ
ِ
اًمز َو ِاين".
اًمزٟمَ٤م ُة َو ه
" ِذم ُِم ْر ِؾ سمِٜمَ٤مء اًم هتٜمهقر" َوم٢مِ ههنُ ُؿ ه
أىمل ايمرزما.
اًمر ُضم ُؾ ا هًم ِذي " َأ َشم ْٞم َ٧م َقم َٚم ْٞم ِف
يمام ذم طمدي٨م ؾمٛمرة
اعمت٘مدم وومٞمف َ " :و َأ هُم٤م ه
ِ
اًمر َسم٤م".
حل َج َر" َوم٢مِ هٟم ُف آيم ُؾ ِّ
َي ًْ ٌَ ُح ِذم اًمٜم َهٝم ِر َو ُي ْٚم َ٘م ُؿ ا َ
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همائـــدة :
ومن أؽمباب ايمـجاة ِم ْن َفم َذ ِ
اب ا ْيم َؼ ْ ِػم:
أن َي َت َع َّو ُذ مـه ِدم ايم َص َال ٍة ومبل ايمسالم:
ان ُِمـ ُقمج ِز هي ِ
قز ِ
قد اعمَْ ِديٜم َِ٦م،
حلدي٨م َقم ِ٤مئ َِم َ٦م ’َ ،ىم٤م ًَم ْ٧مَ :د َظم َٚم ْ٧م َقم َ هكم َقم ُج َ
ْ ُ َُ
قن ِذم ُىم ٌُ ِ
َوم َ٘م٤م ًَمتَ٤م :إِ هن َأ ْه َؾ ا ًْم ُ٘م ٌُ ِ
قر ُي َٕم هذ ُسم َ
قر ِه ْؿَ ،ىم٤م ًَم ْ٧مَ :ومٙم هَذ ْسمت ُُٝم َام َو َ م ْ ُأٟم ِْٕم ْؿ َأ ْن

َ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م ًَم ُفَ :ي٤م َر ُؾم َ
قل اَّللِ إِ هن

ُأ َصدِّ َىم ُٝم َامَ ،وم َخ َر َضمتَ٤م َو َد َظم َؾ َقم َ هكم َر ُؾم ُ
قل اَّللِ
قزي ِـ ُِمـ ُقمج ِز هي ِ
قد ا َْعم ِديٜم َِ٦م َد َظم َٚمتَ٤م َقم َكمَ ،وم َز َقم َٛمتَ٤م َأ هن َأ ْه َؾ ا ًْم ُ٘م ٌُ ِ
قر ُي َٕم هذ ُسم َ
قن
َقم ُج َ ْ
ه
ْ ُ َُ
ِذم ُىم ٌُ ِ
قر ِه ْؿ،

َوم َ٘م َ٤ملَ « :صدَ َىمتَ٤م ،إِ ههنُ ْؿ ُي َٕم هذ ُسم َ
قن َقم َذا ًسم٤م شم ًَْ َٛم ُٕم ُف ا ًْم ٌَ َٝم ِ٤مئ ُؿش .
َىم٤م ًَم ْ٧مَ « :وم َام َر َأ ْي ُت ُفَ ،سم ْٕمدُ ِذم َص َال ٍة إِ هٓ َي َت َٕم هق ُذ ُِم ْـ َقم َذ ِ
اب ا ًْم َ٘م ْ ِؼمش رواه ُمًٚمؿ .
 وطمدي٨م َزي ِد سم ِـ َصم٤مسمِ ٍ
٧م َ ،ىم َ٤مل اًمٜمهٌِ هل « :إِ هن َه ِذ ِه ْإُ هُم َ٦م ُشم ٌْت ََغم ِذم
ْ ْ
ُىم ٌُ ِ
قر َه٤مَ ،وم َٚم ْق َٓ َأ ْن َٓ شمَدَ ا َومٜمُقاًَ ،مدَ َقم ْق ُت اَّللَ َأ ْن ُي ًْ ِٛم َٕمٙم ُْؿ ُِم ْـ َقم َذ ِ
اب ا ًْم َ٘م ْ ِؼم
ا هًم ِذي َأ ْؾم َٛم ُع ُِمٜمْ ُفش ُصم هؿ َأ ْىم ٌَ َؾ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م سمِ َق ْضم ِٝم ِف..،
اب ا ًْم َ٘م ْ ِؼمش َىم٤م ًُمقاَٟ :م ُٕمق ُذ سمِ٤مَّللِ ُِم ْـ َقم َذ ِ
َوم َ٘م َ٤ملَ « :شم َٕم هق ُذوا سمِ٤مَّللِ ُِم ْـ َقم َذ ِ
اب ا ًْم َ٘م ْؼم).
رواه ُمًٚمؿ .
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من اإليامن زمايمقوم اآلطمر اإليامن زمعالمات ايمسافمة ايمصغرى وايمؽػمى
"ومن فمالمات ايمسافمة ايمصغرى" :
َ
ه
رؾمقل اَّلل
أن

َىم َ٤ملَ :
(ٓ

قمـ أيب ُه َر ْي َر َة
ُ م٤مضم٤مء" ذم اًمّمحٞمحلم"ْ :
ِ ِ ِ
ٔمٞمٛمت٤من َشمٙم ُ
ُقن َسم ْٞمٜم َُٝمام َُم ْ٘متَٚم ٌ٦م َقمٔمِٞمٛم ٌ٦مَ ،د ْقم َق ُ ُهتام
اًمً َ
٤مقم ُ٦م طمتهك َشم ْ٘متَت َؾ وم َئت٤من َقم َ
َشم ُ٘مق ُم ه
قن يم َّذا ُسم َ
واطمدَ ةٌ ،وطمتهك ُي ٌْ َٕم َ٨م َد هضم٤م ًُم َ
َصملم ُيم هٚم ُٝم ْؿ َي ْز ُقم ُؿ أ ّٟم ُف
ي٥م ُِم ْـ َصمال َ
قن َىم ِر ٌ
َ
رؾمقل اَّلل ،وطمتهك ي ْ٘مٌ َض ِ
اًمز ِ
ُ
اًمز ُ
ُم٤من ،و َشم ْٔم َٝم َر
َ٘م٤مر َب ه
اًمٕم ْٚم ُؿ ،و َشم ْٙم ُر َر ه
َ َ ُ َ
ٓز ُل ،و َيت َ
ِ
وه َق اًم َ٘مت ُْؾ ،وطمتهك َي ْٙم ُر َر ومِٞمٙم ُُؿ ُ
ٞمض طمتهك ُهيِ هؿ
اعم٤ملَ ،وم َٞم ِٗم َ
اًمٗم َت ُـ ،و َي ْٙم ُر َر اهل َ ْر ُج ْ
رب ِ
اعم٤مل َُم ْـ ي ْ٘مٌ ُؾ َصدَ َىم َت ُف ،وطمتهك َي ْٕم ِر َو ُف َومٞم ُ٘م ُ
قل ا ًّم ِذي َي ْٕم ِر ُو ُف َقمٚم ْٞم ِفَٓ :
ه
ِ
ِ
اًمر ُضم ِؾ
َٓم٤مو َل اًمٜم ُ
َأر َب زم سمِف ،وطمتهك َيت َ
اًمر ُضم ُؾ سمِ َ٘م ْ ِؼم ه
ه٤مس ِذم اًم ٌُٜمْٞم٤من ،وطمتهك َي ُٛم هر ه
َوم َٞم ُ٘م َ
قل َي٤م ًَم ْٞمتَٜمِل َُمٙم٤مٟم ُف.))...،

َس سم ِـ ُم٤مًم ِ ٍ
ؽ
"وُم٤م ضم٤مء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مريَ :قم ْـ َأٟم ِ ْ َ
ِ
َي ُ٘م ُ
حيدِّ ُصمٙم ُْؿ َأ َطمدٌ َسم ْٕم ِديَ ،ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل" :
قل اَّللهِ
َُٕ َطمدِّ َصمٜمهٙم ُْؿ َطمدي ًر٤م َٓ ُ َ
ِ
ِ
اط اًمً َ ِ
ُِمـ َأ ْذ ِ
اًمزٟمَ٤مَ ،و َشم ْٙم ُر َر
جل ْٝم ُؾَ ،و َي ْٔم َٝم َر ِّ
٤مقم٦مَ :أ ْن َي٘م هؾ اًمٕم ْٚم ُؿَ ،و َي ْٔم َٝم َر ا َ
ه
ْ َ
لم اُمر َأ ًة اًم َ٘مٞمؿ اًمق ِ
اًمٜمًِّ٤مء ،وي ِ٘م هؾ اًمرضم ُ٤مل ،طمتهك يٙم َ ِ ِ
اطمدُ "
ِّ ُ َ
َ َ
ِّ َ
َ ُ ََ
ُقن خلَ ْٛمً َ ْ َ
َ ،ىم َ٤مل:

صحٞمح اًمٌخ٤مري ()204 /8
"وُم٤م ضم٤مء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري:
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وُم٤م ضم٤مء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مريَ :قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
ِ
ِ
٤مقمت َُٝم٤م َي٤م َر ُؾم َ
قل اَّللهِ؟
٤مقم َ٦مش َىم َ٤ملَ :يم ْٞم َ
ػ إِ َو َ
اًمً َ
« :إِ َذا ُو ِّٞم َٕم٧م إَ َُم٤م َٟم ُ٦م َوم٤م ْٟمتَٔم ِر ه
ِ
ِِ
ِ
اًمً٤م َقم َ٦مش
َىم َ٤مل« :إِ َذا ُأ ْؾمٜمدَ إَ ُْم ُر إِ َمم َهم ْ ِػم َأ ْهٚمف َوم٤م ْٟمتَٔم ِر ه
ف سمـ ُم٤مًم ِ ٍ
َ ،ىم َ٤ملَ :أ َشم ْٞم ُ٧م
ؽ
"وُم٤م ضم٤مء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ":قمـ َقم ْق َ ْ َ َ
ِذم َهم ْز َو ِة َشم ٌُ َ
لم َيدَ ِي
اًمٜمهٌِ هل
قك َو ُه َق ِذم ُىم هٌ ٍ٦م ُِم ْـ َأ َد ٍمَ ،وم َ٘م٤م َل" :ا ْقمدُ ْد ِؾمتًّ٤م َسم ْ َ
َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اَّللهِ

٤مقم ِ٦مُ :مق ِيتُ ،صمؿ َومتْح سمٞم ِ
َ٤من َي ْ٠م ُظم ُذ ومِٞمٙم ُْؿ َيم ُ٘م َٕم ِ
٧م ا َعم ْ٘م ِد ِ
سُ ،صم هؿ ُُم ْقشم ٌ
٤مص اًم َٖمٜمَ ِؿ،
ه ُ َْ
اًمً َ َ ْ
ه
٤مل طمتهك يٕم َٓمك اًمرضم ُؾ ُِم٤م َئ َ٦م ِديٜم ٍَ٤مر َومٞم َٔم هؾ ؾم ِ
٤مظم ًٓم٤مُ ،صم هؿ ومِ ْتٜمَ ٌ٦م َٓ
اؾمتِ َٗم َ
َ
ه ُ
٤مو ُ٦م ا َعم ِ َ ُ ْ
َ
ُصم هؿ ْ
َي ٌْ َ٘مك َسم ْٞم ٌ٧م ُِم َـ اًم َٕم َر ِ
ب إِ هٓ َد َظم َٚم ْت ُفُ ،صم هؿ ُهدْ َٟم ٌ٦م َشمٙم ُ
لم َسمٜمِل إَ ْص َٗم ِر،
ُقن َسم ْٞمٜمَٙم ُْؿ َو َسم ْ َ
ٍ
َوم َٞم ْٖم ِد ُر َ
نم َأ ًْم ًٗم٤م ).
ون َوم َٞم ْ٠مشمُق َٟمٙم ُْؿ َ ْحت َ٧م َصم َامٟمِ َ
لم َهم٤م َي ً٦مْ َ ،حت َ٧م يم ُِّؾ َهم٤م َي٦م ا ْصمٜمَ٤م َقم َ َ

ذح احلديث:
(ىمٌ٦م) يمؾ سمٜم٤مء ُمدور( .أدم) ضمٚمد ُمدسمقغ( .اقمدد ؾمت٤م) ُمـ اًمٕمالُم٤مت( .سملم
يدي اًمً٤مقم٦م) ىمدام ىمٞم٤مُمٝم٤م وُمـ أذاـمٝم٤م اًم٘مريٌ٦م ُمٜمٝم٤مُ( .مقشم٤من) ُمقت يمرػم
اًمقىمقع سمًٌ٥م ـم٤مقمقن أو ٟمحقه ويم٤م ذم قمٝمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ( .يم٘مٕم٤مص
اًمٖمٜمؿ) داء يّمٞم٥م اًمٖمٜمؿ ومٞمًٞمؾ ُمـ أٟمقومٝم٤م رء ومتٛمقت ومج٠مة( .اؾمتٗم٤مو٦م
اعم٤مل) يمررشمف وزي٤مدشمف قمـ احلد اعمٕمت٤مد .اهـ
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فمالمات ايمسافمة ايمؽػمى
 وأما ايمعالمات ايمؽػمى همؼد صماء دم األضماديث ايمصحقحة أهنا فممم
فمالمات :
روى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ َ :قمـ طم َذي َٗم َ٦م سم ِـ َأ ِؾم ٍ
ٞمد ا ًْم ِٖم َٗم ِ
٤مر ِّى
ْ ُ ْ ْ

َىم َ٤مل ا هـم َٚم َع اًمٜمهٌِ هك -

 َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َوٟم َْح ُـ َٟمت ََذا َيم ُر َوم َ٘م َ٤مل « َُم٤م شم ََذايم َُر َاًمً٤م َقم َ٦مَ .ىم َ٤مل «إِ ههنَ٤م
ونشَ .ىم٤م ًُمقا ٟم َْذيم ُُر ه
ًَمـ َشم ُ٘مقم طمتهك شمَرو َن َىمٌ َٚمٝم٤م َقم ْنم آي ٍ
٤متش.
َ َ
َ ْ ْ َ
َ َ
ْ
س ُِمـ ُم ْٖم ِر ِهب٤م وٟم ُُز َ ِ
َوم َذيم ََر اًمده َظم َ
قع ه
ٞمًك
اًمِم ْٛم ِ ْ َ َ َ
٤من َواًمده هضم َ٤مل َواًمده ا هسم َ٦م َو ُـم ُٚم َ
ول قم َ

ال َصم َ٦م ُظمً ٍ
ػ سمِ٤م َْعم ْ ِ
قج َو َصم َ
نم ِق
قف َظم ًْ ٌ
قج َو َُم ْ٠م ُضم َ
ا ْسم ِـ َُم ْر َي َؿ َ - -و َي ْ٠م ُضم َ
ُ
ػ سمِج ِزير ِة ا ًْمٕمر ِ ِ ِ
ػ سمِ٤م َْعم ْٖم ِر ِ
َ٤مر َخت ُْر ُج ُِم َـ ا ًْم َٞم َٛم ِـ
َو َظم ًْ ٌ
ب َوآظم ُر َذًم َؽ ٟم ٌ
ب َو َظم ًْ ٌ َ َ َ َ
ه٤مس إِ َمم َحم ْ َ ِ
نم ِه ْؿ)).
َشم ْٓم ُر ُد اًمٜم َ
 وسمؾخؾقص هذه ايمعالمات ىمام يقم :
)2طمروج اظمفدي :
واؾمٛمف ":حمٛمد سمـ قمٌداَّلل اهل٤مؿمٛمل اًم٘مرر ُمـ آل سمٞم٧م رؾمقل اَّلل
حلدي٨م قمٌد اَّلل سمـ قمٛمر ¶ ،أٟمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اَّلل

".

 ٓ( :شم٘مقم

اًمً٤مقم٦م طمتك يٛمٚمؽ رضمؾ ُمـ أهؾ سمٞمتل يقاـمئ اؾمٛمف اؾمٛمل ،يٛمأل إرض
قمدًٓ وىمًٓم ً٤م ،يمام ُمٚمئ٧م فمٚم ًام وضمقر ًا) .صححف إًمٌ٤مين .
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سمـبقـــــه :
ظمروج اعمٝمدي  م يذيمر ذم طمدي٨م قمالُم٤مت اًمً٤مقم٦م اًمٕمنم اًمٙمؼمى ً،مٙمـ ذيمر
سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف ُمـ اًمٕمالُم٤مت وإذاط اًمٙمؼمى.
)2طمروج ايمدصمال:
َىم َ٤ملَ :ذيم ََر َر ُؾم ُ
اس ْسم َـ َؾم ْٛم َٕم َ
قل
٤من
يمام ضمآء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ :قمـ اًمٜم ههق َ
اَّللِ  :اًمدضم٤مل وم َ٘م َ٤مل ..« :إِ هٟم ُف َؿم٤مب َىم َٓم ٌطَ ،قم ْٞمٜمُ ُف َـم٤مومِ َئ ٌ٦م ،يم ََ٠م ِّين ُأ َؿم ٌِّ ُٝم ُف سمِ َٕم ٌْ ِد
ا ًْمٕم هزى سم ِـ َىم َٓم ٍـَ ،ومٛمـ َأدر َيمف ُِمٜمْٙمُؿَ ،وم ْٚمٞم ْ٘مر ْأ َقم َٚمٞم ِف َومقاشمِح ؾمقر ِة ا ًْمٙمَٝم ِ
ػ ،إِ هٟم ُف
ْ
َ ْ َْ ُ
ُ ْ
ْ َ َ ْ َ َ ُ َ
اًمِم ْ٠م ِم َوا ًْم ِٕمر ِ
َظم ِ
٤مث َي ِٛمٞمٜمً٤م َو َقم َ
اقَ ،وم َٕم َ
لم ه
٤مث ِؿم َام ًَٓ ،ي٤م ِقم ٌَ٤م َد اَّللِ
٤مر ٌج َظم هٚم ً٦م َسم ْ َ
َ
قل اَّللِ َو َُم٤م ًَم ٌْ ُر ُف ِذم ْإَ ْر ِ
َوم٤م ْصم ٌُ ُتقاش ُىم ْٚمٜمَ٤مَ :ي٤م َر ُؾم َ
ض؟
ٍ
َىم َ٤ملَ « :أ ْر َسم ُٕم َ
َج ُٛم َٕم ٍ٦مَ ،و َؾم ِ٤مئ ُر َأ هي ِ٤مُم ِف
قن َي ْق ًُم٤مَ ،ي ْق ٌم يم ًََٜمَ٦مَ ،و َي ْق ٌم يم ََِم ْٝم ٍرَ ،و َي ْق ٌم يم ُ
قل اَّللِ َوم َذًم ِ َؽ ا ًْمٞمقم ا هًم ِذي يمًَٜم ٍَ٦مَ ،أ َشم ْٙم ِٗمٞمٜمَ٤م ومِ ِ
يم ََ٠م هي ِ٤مُمٙم ُْؿش ُىم ْٚمٜمَ٤مَ :ي٤م َر ُؾم َ
ٞمف َص َال ُة
َ
َْ ُ
َي ْق ٍم؟ َىم َ٤مل ،َٓ « :ا ْىمدُ ُروا ًَم ُف َىمدْ َر ُهش.

ِ
ِ
ها ُقم ُف ِذم ْإَ ْر ِ
ُ ىم ْٚمٜمَ٤مَ :ي٤م َر ُؾم َ
اؾمتَدْ َسم َر ْشم ُف
ض؟ َىم َ٤مل " :يمَ٤م ًْم َٖم ْٞم٨م ْ
قل اَّللِ َو َُم٤م إ ْ َ
ُقن سمِ ِف َو َيًت ِ
َجٞم ٌُ َ
قه ْؿَ ،وم ُٞم ْ١م ُِمٜم َ
اًمً َام َء
يحَ ،وم َٞم ْ٠م ِيت َقم َغم ا ًْم َ٘م ْق ِم َوم َٞمدْ ُقم ُ
اًمر ُ
قن ًَم ُفَ ،وم َٞم ْ٠م ُُم ُر ه
ْ
ِّ
ِ
وح َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َؾم ِ
َ٧م ُذ ًرا،
٤مر َطمت ُُٝم ْؿَ ،أ ْـم َق َل َُم٤م يمَ٤مٟم ْ
ؽم ُ
َومت ُْٛمٓم ُرَ ،و ْإَ ْر َض َوم ُتٜمٌِْ ُ٧مَ ،وم َ ُ
ِ
قه ْؿ َوم َ ُػم هد َ
ون َقم َٚم ْٞم ِف
ض ً
اسُ ،صم هؿ َي ْ٠م ِيت ا ًْم َ٘م ْق َمَ ،وم َٞمدْ ُقم ُ
وقم٤مَ ،و َأ َُمده ُه َظم َق َ
َو َأ ْؾم ٌَ َٖم ُف ُ ُ
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لم ًَمٞمس سمِ َ٠مي ِدهيِؿ َرء ُِمـ َأُمق ِ
ف َقمٜمْٝمؿَ ،ومٞمّمٌِح َ ِ ِ
َىم ْق ًَم ُفَ ،وم َٞمٜم َ ِ
اهل ْؿ،
قن ُممْحٚم َ ْ َ ْ ْ ْ ٌ ْ ْ َ
ٍْم ُ ُ ْ ُ ْ ُ
ُقز َه٤م َيمٞمٕم ِ
٤مؾم ِ
٤مخلَ ِر َسم ِ٦مَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
َو َي ُٛم هر سمِ ْ
ٞم٥م اًمٜم ْهح ِؾ،
ُقز ِكَ ،وم َت ْت ٌَ ُٕم ُف ُيمٜم ُ
قل َهلَ٤مَ :أ ْظم ِر ِضمل ُيمٜم َ
ََ
يسمف سمِ٤مًمًٞم ِ
ِ
ػ َوم َٞم ْ٘م َٓم ُٕم ُف َضم ْز ًَمت ْ ِ
َلم َر ُْم َٞم َ٦م ا ًْم َٖم َر ِ
ض،
ُصم هؿ َيدْ ُقمق َر ُضم ًال ُممْتَٚم ًئ٤م َؿم ٌَ٤م ًسم٤مَ ،وم َٞم ْ ِ ُ ُ ه ْ
ُصم هؿ َيدْ ُقمق ُه َوم ُٞم ْ٘مٌِ ُؾ َو َيت ََٝم هٚم ُؾ َو ْضم ُٝم ُفَ ،ي ْْم َح ُؽ))...،
اقم َ٦م َه َٚم َؽ ِذم
اًمز ْه ِر هيُ " :أ َؿم ٌِّ ُٝم ُف سمِ َٕم ٌْ ِد ا ًْم ُٕم هزى ْسم ِـ َىم َٓم ٍـ"َ :ر ُضم ٌؾ ُِم ْـ ُظم َز َ
َىم َ٤مل ه
اجل ِ
٤مهٚمِ هٞم ِ٦م.
َْ
)3كزول فمقسى زمن مريم فمؾقه ايمسالم:
عم٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمً٤مسمؼ وومٞمف(َ ...وم ٌَ ْٞمٜم ََام ُه َق يم ََذًم ِ َؽ ـ أي اًمدضم٤مل ـ إِ ْذ َسم َٕم َ٨م
ِ
ِ
ِ
ِ
لم
ذ ِىم هل ِد َُم ِْم َؼَ ،سم ْ َ
اَّللُ ا َْعمً َ
ٞمح ا ْسم َـ َُم ْر َي َؿَ ،وم َٞمٜم ِْز ُل قمٜمْدَ ا َْعمٜم ََ٤مرة ا ًْم ٌَ ْٞم َْم٤مء َ ْ
َلم ،و ِ
او ًٕم٤م َيم هٗم ْٞم ِف َقم َغم َأ ْضمٜم ِ َح ِ٦م َُم َٚمٙم ْ ِ
َلم ،إِ َذا َـم ْ٠م َـم َ٠م َر ْأ َؾم ُف َىم َٓم َرَ ،وإِ َذا َر َوم َٕم ُف
َُم ْٝم ُرو َدشم ْ ِ َ

مج ٌ
٤من يمَ٤مًم هٚم ْ١م ًُم ِ١م،
َحتَده َر ُِمٜمْ ُف ُ َ
ِ ِ ِ
٤متَ ،و َٟم َٗم ًُ ُف َيٜمْت َِٝمل َطم ْٞم ُ٨م َيٜمْت َِٝمل
يح َٟم َٗم ًِ ِف إِ هٓ َُم َ
َ وم َال َحي هؾ ًمٙمَ٤موم ٍر َجيِدُ ِر َ
ِ
َـم ْر ُوم ُفَ ،وم َٞم ْٓم ُٚم ٌُ ُف َطمتهك ُيدْ ِر َيم ُف سمِ ٌَ ِ
ٞمًك ا ْسم َـ َُم ْر َي َؿ َىم ْق ٌم َىمدْ
٤مب ًُمدٍّ َ ،وم َٞم ْ٘م ُت ُٚم ُفُ ،صم هؿ َي ْ٠م ِيت قم َ
ِ
ِ
حيدِّ ُصم ُٝم ْؿ سمِدَ َر َضم ِ٤مهتِ ْؿ ِذم
َقم َّم َٛم ُٝم ُؿ اَّللُ ُمٜمْ ُفَ ،وم َٞم ْٛم ًَ ُح َقم ْـ ُو ُضمقه ِٝم ْؿ َو ُ َ
اجلٜم ِه٦م.)..رواه ُمًٚمؿ .
َْ
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 وأيْم ً٤م ُم٤م ضمآء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري :قمـ َأ َسم٤م ُه َر ْي َر َة

َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل

َر ُؾم ُ
قل وأيْم ً٤م ُم٤م ضمآء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري :قمـ َأ َسم٤م ُه َر ْي َر َة
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َر ُؾم ُ
َـ َأ ْن َيٜم ِْز َل ومِٞمٙم ُْؿ ا ْسم ُـ َُم ْر َي َؿ َطمٙم ًَام
قل اَّللهِ َ « :وا هًمذي َٟم ْٗمز سمِ َٞمدهًَ ،م ُٞمقؿمٙم ه
َقمدْ ًَٓ ،ومٞمٙم ِْن اًمّمٚمِٞم٥م ،وي ْ٘مت َُؾ ِ
اخلٜم ِْز َيرَ ،و َي َْم َع ِ
ٞمض ا َعم ُ٤مل َطمتهك
اجل ْز َي َ٦مَ ،و َي ِٗم َ
َ َ ه َ ََ
ِ
ِ
ِ
َٓ َي ْ٘م ٌَ َٚم ُف َأ َطمدٌ َ ،طمتهك َشمٙم َ
ٞمٝم٤مش.
اًمقاطمدَ ُة َظم ْ ًػما ُم َـ اًمده ْٟم َٞم٤م َو َُم٤م وم َ
اًمً ْجدَ ُة َ
ُقن ه
َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل

)4طمروج وموم يلصموج وملصموج :
اًمً٤مسمؼ وومٞمف (( َ ...وم ٌَ ْٞمٜم ََام ُه َق
عم٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمٜمقاس سمـ ؾمٛمٕم٤من
يم ََذًم ِ َؽ إِ ْذ َأوطمك اَّللُ إِ َمم ِقمٞمًك :إِ ِّين َىمدْ َأ ْظمرضم ُ٧م ِقمٌ٤مدا ِزم َٓ ،يدَ ِ
ان َِٕ َطم ٍد
َ
َ ً
َ ْ
ْ َ
َ
َ٤مهلؿَ ،ومحر ْز ِقمٌ ِ
ِ ِ
٤مدي إِ َمم اًم هٓم ِ
قر .
سمِ٘مت ْ َ ِّ َ

قجَ " ،و ُه ْؿ ُِم ْـ يم ُِّؾ َطمدَ ٍ
ب َيٜم ًِْ ُٚم َ
قنَ ،وم َٞم ُٛم هر
قج َو َُم ْ٠م ُضم َ
َ و َي ٌْ َٕم ُ٨م اَّللُ َي ْ٠م ُضم َ
قن ُم٤م ومِٞمٝم٤م ،ويٛمر ِ
ِ
ِ ِ
قنًَ :م َ٘مدْ يم َ
آظم ُر ُه ْؿ َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
َ٤من
نم ُسم َ َ َ َ َ ُ ه
َأ َوائ ُٚم ُٝم ْؿ َقم َغم ُسم َح ْ َػمة َـم َؼم هي َ٦م َوم َٞم ْ َ
ِ َهب ِذ ِه َُم هر ًة َُم٤م ٌء"

ِ
ٞمًك َو َأ ْص َح٤م ُسم ُفَ ،طمتهك َيٙم َ
ُقن َر ْأ ُس اًم هر ْق ِر َِٕ َطم ِد ِه ْؿ َظم ْ ًػما
ٍم ٟمٌَِ هل اَّللِ قم َ
َ و ُ ْ
حي َ ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ٞمًك َو َأ ْص َح٤م ُسم ُف،
ُم ْـ ُم٤مئَ٦م ديٜم ٍَ٤مر َٕ َطمديم ُُؿ ا ًْم َٞم ْق َمَ ،وم َ ْػم َهم ُ
٥م ٟمٌَِ هل اَّللِ قم َ
قن َومرؾمك يمَٛمق ِ
ت َٟم ْٗم ٍ
س
َ وم ُ ْػم ِؾم ُؾ اَّللُ َقم َٚم ْٞم ِٝم ُؿ اًمٜمه َٖم َ
َْ
ػ ِذم ِر َىم ِ٤مهبِ ْؿَ " ،وم ُٞم ّْمٌِ ُح َ ْ َ

و ِ
اطمدَ ٍة،
َ
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ِ
ون ِذم ْإَ ْر ِ
ٞمًك َو َأ ْص َح٤م ُسم ُف إِ َمم ْإَ ْر ِ
ضَ ،وم َال َجيِدُ َ
ض
ُ صم هؿ َ ْهيٌِ ُط ٟمٌَِ هل اَّللِ قم َ
َُم ْق ِو َع ِؿم ْ ٍؼم إِ هٓ َُم َ َ
مه ُٝم ْؿ َو َٟم ْتٜم ُُٝم ْؿ،
أل ُه َز َ ُ
٥م ٟمٌَِل اَّللِ ِقمٞمًك َو َأ ْص َح٤م ُسم ُف إِ َمم اَّللِ"َ ،ومػم ِؾم ُؾ اَّللُ َـمػما يم ََ٠م ْقمٜم ِ
َ٤مق
َ
َ "وم َ ْػم َهم ُ ه
ًْ
ُْ

ا ًْمٌ ْخ ِ
٧م َومت َْح ِٛم ُٚم ُٝم ْؿ َوم َت ْٓم َر ُطم ُٝم ْؿ َطم ْٞم ُ٨م َؿم٤م َء اَّللُُ ،صم هؿ ُي ْر ِؾم ُؾ اَّللُ َُم َٓم ًرا َٓ َي ُٙم هـ ُِمٜمْ ُف
ُ
ِ
َ٤مًمز ًَم َٗم ِ٦م،
ؽميم ََٝم٤م يم ه
َسم ْٞم ُ٧م َُمدَ ٍر َو َٓ َو َسم ٍرَ ،وم َٞم ْٖمً ُؾ ْإَ ْر َض َطمتهك َي ْ ُ

َؽ ،وردي سمر َيمت ِ
ض"َ :أٟمٌِْتِل َصمٛمرشم ِ
أل ْر ِ
ُ "صم هؿ ُي َ٘م ُ٤مل ًم ِ ْ َ
َؽَ ،وم َٞم ْق َُم ِئ ٍذ شم َْ٠ميم ُُؾ ا ًْم ِٕم َّم٤م َسم ُ٦م
َ ُ ِّ َ َ
ََ
ُِمـ اًمرُم٤مٟم َِ٦م ،ويًتَٔمِ هٚم َ ِ ِ
اًمر ْؾم ِؾَ ،طمتهك َأ هن اًم ِّٚم ْ٘م َح َ٦م ُِم َـ
قن سمِ٘م ْحٗم َٝم٤مَ ،و ُي ٌَ َ٤مر ُك ِذم ِّ
ََْ
َ ه ه
ِْ
ه٤مسَ ،واًم ِّٚم ْ٘م َح َ٦م ُِم َـ ا ًْم ٌَ َ٘م ِر ًَم َتٙم ِْٗمل ا ًْم َ٘مٌِٞم َٚم َ٦م ُِم َـ اًمٜم ِ
اإلسمِ ِؾ ًَم َتٙم ِْٗمل ا ًْم ِٗم َئ٤م َم ُِم َـ اًمٜم ِ
ه٤مس
واًم ِّٚم ْ٘مح َ٦م ُِمـ ا ًْم َٖمٜمَ ِؿ ًَم َتٙم ِْٗمل ا ًْم َٗم ِ
خ َذ ُِم َـ اًمٜم ِ
ه٤مس،
َ َ
َ
ِ
حي٤م َـم ِّٞم ٌَ ً٦م"َ ،ومت َْ٠م ُظم ُذ ُه ْؿ َ ْحت َ٧م آ َسم٤مـمِ ِٝم ْؿ،
َ "وم ٌَ ْٞمٜم ََام ُه ْؿ يم ََذًم َؽ إِ ْذ َسم َٕم َ٨م اَّللُ ِر ً
ه٤مس ،يتَٝم٤مرضم َ ِ
ِ
ِ
ِ
ٞمٝم٤م
قن وم َ
ذ ُار اًمٜم ِ َ َ َ ُ
َوم َت ْ٘مٌِ ُض ُر َ
وح يم ُِّؾ ُُم ْ١مُم ٍـ َويم ُِّؾ ُُم ًْٚم ٍؿَ ،و َي ٌْ َ٘مك َ
٤مقم ُ٦م )) رواه ُمًٚمؿ .
اًمً َ
احل ُٛم ِرَ ،وم َٕم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ شم َُ٘مق ُم ه
َ َهت ُ٤مر َج ْ ُ

 شمم يؿؽث ما ؾماء اهلل أن يؿؽث فمقسى فمؾقه ايمسالم شمم يؿوت ويصعم
فمؾقه ويدهمن.
َلم ُصمؿ َوم ٍ
ٍ
َف ) :سمِٜم ٍ
ُقن َو َهم ْ ٍ
٤مء َو ُه َق ُدو ٌد َيٙم ُ
ومويمه (:ايمـَّغ ُ
ُقن
لم ُُم ْٕم َج َٛم٦م َُم ْٗمت َ
ُقطمت ْ ِ ه
اإلسمِ ِؾ وا ًْم َٖمٜمَ ِؿ ا ًْمق ِ
ِ
اطمدَ ُة ٟمٖمٗم٦م.
َ
ِذم ُأٟمُقف ْ ِ َ
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 )5طمسف دم اظمممق)6،طمسف زماظمغرب)7،طمسف دم صمزيرة ايمعرب.
حلدي٨م طم َذي َٗم َ٦م سم ِـ َأ ِؾم ٍ
ٞمد ا ًْم ِٖم َٗم ِ
َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َوٟم َْح ُـ
َ ،ىم َ٤مل :ا هـم َٚم َع اًمٜمهٌِ هل
٤مر ِّي
ُ ْ ْ
َٟمت ََذايم َُرَ ،وم َ٘م َ٤ملَُ « :م٤م شم ََذايم َُر َ
٤مقم َ٦مَ ،ىم َ٤مل " :إِ ههنَ٤م ًَم ْـ َشم ُ٘مق َم
اًمً َ
ون؟ش َىم٤م ًُمقاٟ :م َْذيم ُُر ه
٤مت َ -وم َذيمَر .. -و َصم َال َصم َ٦م ُظمًق ٍ
طمتهك شمَرو َن َىمٌ َٚمٝم٤م َقم ْنم آي ٍ
ػ سمِ٤م َْعم ْ ِ
نم ِق،
فَ :ظم ًْ ٌ
َ
َ َ
َ ْ ْ َ
َ
ُ
َ
ػ سمِ َج ِز َير ِة ا ًْم َٕم َر ِ
ػ سمِ٤م َْعم ْٖم ِر ِ
بُ ))،متٗمؼ قمٚمٞمف .
بَ ،و َظم ًْ ٌ
َو َظم ًْ ٌ
ومٝمذه اخلًقوم٤مت اًمرالصم٦م ُمـ إذاط اًمٙمؼمى اًمتل ٓ شمٔمٝمر إٓ ذم آظمر
اًمزُم٤من.
 )8ؿمؾوع ايمشؿس من مغرهبا:
َ ،أ هن َر ُؾم َ
قل اَّللِ
حلدي٨م َ :أ ِيب ُه َر ْي َر َة
ِ
ِ
مج ُٕم َ
َشم ْٓم ُٚم َع ه
قن
ه٤مس ُيم هٚم ُٝم ْؿ َأ ْ َ
اًمِم ْٛم ُس ُم ْـ َُم ْٖم ِر ِ َهب٤مَ ،وم٢مِ َذا َـم َٚم َٕم ْ٧م ُم ْـ َُم ْٖم ِر ِ َهب٤م آ َُم َـ اًمٜم ُ
ٍِ
ُـ آ َُمٜم َْ٧م ُِم ْـ ىم ٌْ ُؾ َأ ْو يم ًََ ٌَ ْ٧م ِذم إِ َيام ِهنَ٤م
َوم َٞم ْق َُمئذ { َٓ َيٜمْ َٗم ُع َٟم ْٗم ًً٤م إِ َيام ُهنَ٤م َ م ْ َشمٙم ْ
اًمً٤م َقم ُ٦م َطمتهك
َىم َ٤ملَ َٓ " :شم ُ٘مق ُم ه

َظم ْ ًػما} [إٟمٕم٤ممُ،" ]258 :متٗمؼ قمٚمٞمف .
)9طمروج ايمدازمة :
وإدًم٦م قمغم ظمروضمٝم٤م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱹ َوإِ َذا َو َىم َع ا ًْم َ٘م ْق ُل
َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َأ ْظم َر ْضمٜمَ٤م َهل ُ ْؿ َدا هسم ً٦م ُِم َـ ْإَ ْر ِ
ه٤مس يمَ٤مٟمُقا سمِآ َي٤مشمِٜمَ٤م َٓ
ض ُشم َٙم ِّٚم ُٛم ُٝم ْؿ َأ هن اًمٜم َ
ي ِ
قىمٜم َ
ُقنﱸ[ .اًمٜمٛمؾ. ]81:
ُ

تيسيرالحميد الودود شرح حائية ابن أبي داود

132

وطمدي٨م َ :قم ٌْ ِد اَّللِ ْسم ِـ َقمٛم ٍرو¶َ ،ىم َ٤ملَ :طم ِٗم ْٔم ُ٧م ُِم ْـ رؾم ِ
قل اَّللِ
َ ُ
ْ
ِ
َي ُ٘م ُ
َطم ِدي ًر٤م َ م ْ َأٟم ًَْ ُف َسم ْٕمدُ َ ،ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
وضم٤م،
قل اَّللِ
قل« :إِ هن َأ هو َل ْأ َي٤مت ُظم ُر ً
اًمِمٛم ِ ِ
وج اًمده ا هسم ِ٦م َقم َغم اًمٜم ِ
ه٤مس ُو ًحكَ ،و َأ ه ُهي َام َُم٤م
س ُم ْـ َُم ْٖم ِر ِ َهب٤مَ ،و ُظم ُر ُ
ُـم ُٚم ُ
قع ه ْ
َ٧م َىمٌ َؾ ص ِ
٤مطم ٌَتِ َٝم٤مَ ،وم ْ٤مُٕ ْظم َرى َقم َغم إِ ْصم ِر َه٤م َىم ِري ًٌ٤مشرواه ُمًٚمؿ .
يمَ٤مٟم ْ ْ َ
َ ،ي ْر َوم ُٕم ُف إِ َمم اًمٜمهٌِ ِّل

َىم َ٤ملَ ( :خت ُْر ُج اًمده ا هسم ُ٦م َومت ًَِ ُؿ

وطمدي٨مَ :أ ِيب ُأ َُم٤م َُم َ٦م
اًمٜمه٤مس َقم َغم َظمراـمِ ِ
ٞمٛم ِٝم ْؿ")).. ،أظمرضمف أمحد ط اًمرؾم٤مًم٦م سمًٜمد صحٞمح.
َ
َ
 ومال األيمباين

 :وإؾمٜم٤مده صحٞمح ومجٞمع إدًم٦م اًمتل ضم٤مءت ذم وصػ

اًمدآسم٦م وٕمٞمٗم٦م .
ىمقًمف  :ضم٤مء ذم ىمراءة{ َشمٙمْٚمِ ُٛم ُٝم ْؿ} :أي أهن٤م َشمٙمْٚمِ ْؿ اًمٜم٤مس سمٛمٕمٜمك هأهنَ٤م شم ًَِ ُؿ
واًمقؾم ُؿ َؾم هام ُه اَّلل  -قمز وضمؾ  -هٜم٤م َيم ْٚم ًام ٕٟمف يٙمقن ُمٕمف َيم ْٚم ُؿ اجلٚمد
اًمٜم٤مس،
ْ
وؾم ِؿ اًمدواب وم٢مٟمف ٓ سمد ومٞمف ُمـ ُضم ْرحٍ ومٞمٝم٤م أو
واًمت٠مصمػم ذم اجلٚمد يمام حيّمؾ ذم ْ
ُمـ ٍ
أصمر ومٞمٝم٤م ،ومت ًَِ ُؿ اًمٜم٤مس هذا ُم١مُمـ وهذا يم٤مومر ،وهذه هل أي٦م اًمر٤مُمٜم٦م.
صمؿ سمٕمد ذًمؽ شم٠ميت وًمٞمً٧م ُمـ أي٤مت شم٠ميت ريح يرؾمٚمٝم٤م اَّلل  -قمز وضمؾ -
ظمٗمٞمٗم٦م ذم ًمٞمٚم٦م ومت٘مٌض أرواح أهؾ اإليامن أو يٛمقت ُمٕمٝم٤م أهؾ اإليامن،
حل ُٛم ْر ومال
ومٞمٌ٘مك أهؾ اًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق واًمنمك يتٝم٤مرضمقن ذم إرض يمتٝم٤مرج ا ُ
ي٘م٤مل ذم إرض (اَّلل اَّلل) .
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يمام ضم٤مء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ َ :قم ْـ َأٟم ٍ
َس
٤مقم ُ٦م َقم َغم َأ َطم ٍد َي ُ٘م ُ
قل :اَّللُ ،اَّللُ ).
اًمً َ
( َٓ َشم ُ٘مق ُم ه

َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اَّللِ

:

 )20ايمدطمــــان :
وإدًم٦م قمٚمٞمف ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱹ َوم٤مرشم َِ٘م٥م يقم شم َْ٠م ِيت اًمًامء سمِدُ َظم ٍ
٤من ُُمٌِ ٍ
لم َ -ي ْٖم َِمك
هَ ُ
ْ ْ َْ َ
ِ
ٞمؿﱸ.
ه٤مس َه َذا َقم َذ ٌ
اًمٜم َ
اب َأًم ٌ
 )22طمروج كار حتمم ايمـاس إلم أرض ايمشام وهي أرض اظمحمم واظمـمم :

حلدي٨م طم َذي َٗم َ٦م سم ِـ َأ ِؾم ٍ
ٞمد ا ًْم ِٖم َٗم ِ
َ ،ىم َ٤مل :ىم٤مل َر ُؾم ُ
قل اَّللهِ
٤مر ِّي
ُ ْ ْ
ٍ
َ٤مر َخت ُْر ُج ُِم ْـ َىم ْٕم ِر َقمدَ ٍن شم ًَُ ُ
ققَ -أ ْو
نم آ َي٤مت...:و ٟم ٌ
َشم ُ٘مق ُم ه
اًمً٤م َقم ُ٦م َطمتهك شم ََر ْوا َقم ْ َ
ٞم٧م َُم َٕم ُٝم ْؿ َطم ْٞم ُ٨م َسم٤مشمُقاَ ،وشم َِ٘م ُٞمؾ َُم َٕم ُٝم ْؿ َطم ْٞم ُ٨م َىم٤م ًُمقاش َر َوا ُه
ه٤مس شمٌَِ ُ
نم -اًمٜم َ
َ ْحت ُ ُ
َٓ ( :

ُُم ًْٚمِؿ .

ٍ
ه٤مس إِ َمم ا َْعم ْح َ ِ
َ٤مر َخت ُْر ُج ُِم ْـ َىم ْٕم ِر َقمدَ َن شم ًَُ ُ
نمش
قق اًمٜم َ
َو ِذم ِر َوا َي٦مٟ« :م ٌ

ه٤مس إِ َمم ا َْعم ْح َ ِ
َشمً ُ
نموهل أرض اًمِم٤مم :
قق اًمٜم َ
 خترج هذه اًمٜم٤مر ُ
واًمدًمٞمؾ :طمدي٨م هبز سمـ طمٞمٙمؿ سمـ ُمٕم٤موي٦م اًم٘مِمػمي ،قمـ أسمٞمف ،قمـ ضمده
َىم َ٤ملُ " :ىم ْٚم ُ٧مَ :ي٤م َر ُؾم َ
قل اَّللهِ! أيـ شم٠مُمرين؟ وم٘م٤مل :ه٤م هٜم٤م ،وأوُم٠م سمٞمده ٟمحق
ِ
ً
وضمقهٙمؿ".
وجم ْ َرون قمغم
اًمِم٤م ِم ،ىم٤مل :إٟمٙمؿ حمِمقرون
رضم٤مٓ وريمٌ٤مٟمً٤مُ ،
( أظمرضمف أمحد صححف اًمٕمالُم٦م آًمٌ٤مين )
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 َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل رؾم ِقل اَّللهِ –
َ ُ

ـ":اًمِم٤مم أرض

اعمحنم واعمٜمنم".ش(صححف اًمٕمالُم٦م آًمٌ٤مين )
ومما صماء من األضماديث دم زمقان ك يػقة ضممم هذه ايمـار يمؾـاس:
َ ،قم ِـ اًمٜمهٌِ ِّل
ُم٤م ضمآء ذم اًمّمحٞمحلم َ :قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
َث َـمر ِائ َؼ :ر ِ
اًمٜمه٤مس َقم َغم َصمال ِ
لم ،وا ْصمٜم ِ
اهمٌِ َ ِ
َ٤من َقم َغم َسم ِٕم ٍػمَ ،و َصم َ
ال َصم ٌ٦م َقم َغم َسم ِٕم ٍػم،
لم َراهٌِ َ َ
ُ
َ
َ
ِ
ِ ٍ
نم َسم ِ٘م هٞمت َُٝم ُؿ اًمٜم ُه٤مر ،شم َِ٘م ُٞمؾ َُم َٕم ُٝم ْؿ َطم ْٞم ُ٨م
نم ٌة َقم َغم َسمٕم ٍػمَ ،و َ ْ
حي ُ ُ
َو َأ ْر َسم َٕم ٌ٦م َقم َغم َسمٕمػمَ ،و َقم َ َ
ٞم٧م َُم َٕم ُٝم ْؿ َطم ْٞم ُ٨م َسم٤مشمُقاَ ،وشم ُّْمٌِ ُح َُم َٕم ُٝم ْؿ َطم ْٞم ُ٨م َأ ْص ٌَ ُحقاَ ،و َُت ْ ِز
َىم٤م ًُمقاَ ،وشمٌَِ ُ
نم
َىم َ٤ملْ ُ " :
حي َ ُ

َُم َٕم ُٝم ْؿ َطم ْٞم ُ٨م َأ ُْم ًَ ْقا "ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
وذه٥م مج٤مهػم اًمٕمٚمامء :إمم أن هذا احلنم يٙمقن ذم اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ اًمٜمٗمخ ذم
اًمّمقر.
شمم زمعد ذيمك ايمـػح دم ايمصور.
اطمتؾف اهل ايمعؾم دم فمدد ايمـػخ دم ايمصور إلم ومويمكم :
اًم٘مقل إول :أٟمف يٜمٗمخ إهاومٞمؾ ذم اًمّمقر "صمالث ٟمٗمخ٤مت ":
ايمـػخة األولم ٟ" :مٗمخ٦م اًمٗمزع" :وإٟمام حيّمؾ اًمٗمزع سمِمدة ُم٤م ي٘مع ُمـ هقل
شمٚمؽ اًمٜمٗمخ٦م .
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ايمـػخة ايمثاكقةٟ" :مٗمخ٦م اًمّمٕمؼ" :وومٞمٝم٤م هالك يمؾ رء ،وىمد ومن اًمّمٕمؼ
سم٤معمقت .
ايمـػخة ايمثايمثة ٟ" :مٗمخ٦م اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر" :وهق اخلروج ُمـ اًم٘مٌقر .
 اًم٘مقل اًمر٤مين  :أهن٤م ٟمٗمختلم :

األولم  :حيّمؾ هب٤م اًمٗمزع صمؿ اًمّمٕمؼ.
وايمثاكقة  :حيّمؾ هب٤م اًمٌٕم٨م ،واخلروج ُمـ اًم٘مٌقر .
 ورضمح هذا اًم٘مقل مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وُمـ أدًمتٝمؿ قمغم هذا اًم٘مقل :
قر َومّم ِٕم َؼ ُمـ ِذم اًمًامو ِ
ِ
ات َو َُمـ ِذم ْإَ ْر ِ
ض إِ هٓ
هَ َ
اًمّم ِ َ
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱹ َوٟمُٗم َخ ِذم ه
َ
ُمـ َؿم٤مء اَّللهُ ُصمؿ ٟم ُِٗم َخ ومِ ِ
ٞمف ُأ ْظم َرى َوم٢مِ َذا ُهؿ ِىم َٞم٤م ٌم َيٜم ُٔم ُر َ
ون ﱸ [اًمزُمر. ]68 :
ه
َ
وىمد ؾمٛمك اًم٘مرآن اًمٜمٗمخ٦م إومم سم٤مًمراضمٗم٦م ،واًمٜمٗمخ٦م اًمر٤مٟمٞم٦م سم٤مًمرادوم٦م ،ىم٤مل
اضم َٗم ُ٦م َ شم ْتٌٕمٝم٤م اًمر ِ
ػ اًمر ِ
اد َوم ُ٦م ﱸ [اًمٜم٤مزقم٤مت. ]7-6 :
ََُ ه
شمٕم٤ممم :ﱹ َي ْق َم شم َْر ُضم ُ ه
ومن ايمسـة:
ُم٤م ضمآء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ َ :قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة

َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اَّللِ

لم اًمٜمه ْٗم َخت ْ ِ
قنش َىم٤م ًُمقاَ :ي٤م َأ َسم٤م ُه َر ْي َر َة َأ ْر َسم ُٕم َ
َلم َأ ْر َسم ُٕم َ
قن َي ْق ًُم٤م؟ َىم َ٤ملَ :أ َسم ْٞم ُ٧م،
« َُم٤م َسم ْ َ
قن َؿم ْٝم ًرا؟ َىم َ٤ملَ :أ َسم ْٞم ُ٧مَ ،ىم٤م ًُمقاَ :أ ْر َسم ُٕم َ
َىم٤م ًُمقاَ :أ ْر َسم ُٕم َ
قن َؾمٜمَ ً٦م؟ َىم َ٤ملَ :أ َسم ْٞم ُ٧م)
ومويمه ( :أسمٞم٧م) :ومقلٟمًٞم٧م  ،إي ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اَّللٟٕ :مف ُمـ أهار اًمرسمقسمٞم٦م.

:
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ومن اإليامن زمايمقوم اآلطمر اإليامن زمؼقام ايمسافمة وزمام زمؽون زمعد ايمـػخة
ايمثاكقة من زمعث ايمـاس وطمروصمفم من ايمؼبور إرم أرض اظمحمم وهي
فمرصات يوم ايمؼقامة ويتؾخص ايمؽالم فمؾقه دم مسلئل :
مسـليمة  :ىمقػقة أرض اظمحمم ؟
خيرج ُمـ ىمٌقرهؿ إمم أرض اعمحنم ،وهذه إرض أرض سمٞمْم٤مء ٟم٘مٞم٦م
َي ُ٘م ُ
ه٤مس
َ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م اًمٜمهٌِ هل
حلدي٨م َؾم ْٝم َؾ ْسم َـ َؾم ْٕم ٍد
نم اًمٜم ُ
قلْ ُ « :
حي َ ُ
يقم ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َقم َغم َأ ْر ٍ
ض َسم ْٞم َْم٤م َء َقم ْٗم َرا َءَ ،يم ُ٘م ْر َص ِ٦م ٟم َِ٘م ٍّلش َىم َ٤مل َؾم ْٝم ٌؾ َأ ْو َهم ْ ُػم ُه:
َْ َ
ِ
ٞمٝم٤م َُم ْٕم َٚم ٌؿ َِٕ َطم ٍدش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
« ًَم ْٞم َس وم َ

(قمٗمراء) سمٞمْم٤مء ُمِمقسم٦م سمحٛمرة( .يم٘مرص٦م ٟم٘مل) يمرهمٞمػ ُمّمٜمقع ُمـ دىمٞمؼ
ظم٤مًمص ُمـ اًمٖمش واًمٜمخ٤مًم٦م.
(ُمٕمٚمؿ) قمالُم٦م يًتدل هب٤م أي ُمًتقي٦م ٓ طمدب ومٞمٝم٤م وٓ سمٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م وٓ رء
ؾمقاه(.راضمع ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ (.)234 /27
ويمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱹ َي ْق َم ُشم ٌَده ُل إَ ْر ُض َهم ْ َػم إَ ْر ِ
ات َو َسم َر ُزو ْا َّللِ
اًمً َام َو ُ
ض َو ه

ا ًْمق ِ
اطم ِد ا ًْم َ٘م هٝم ِ
٤مر ﱸ [إسمراهٞمؿ. ]48 :
َ

سمـبـقة:اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طمدوث اًمتٖمػمات اًمٙمقٟمٞم٦م ُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل حتدث
سملم اًمٜمٗمختلم وىمٞمؾ حتدث سمٕمد اًمٜمٗمخ٦م اًمر٤مٟمٞم٦م وشمٌدل إرض .واَّلل أقمٚمؿ
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مسـليمة  :ىمقػقة زمعثفم من ايمؼبور؟
ُم٤م ضمآء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ َ :قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
ِ
اًمً َام ِء َُم٤م ًء َوم َٞمٜمْ ٌُت َ
ُقن ،يم ََام َيٜمْ ٌُ ُ٧م ا ًْم ٌَ ْ٘م ُؾش .
« ُصم هؿ ُيٜم ِْز ُل اَّللُ ُم َـ ه
ِ
َىم َ٤مل « :و ًَمٞمس ُِمـ ْ ِ ِ
٥م
ر ٌء إِ هٓ َي ٌْ َغم ،إِ هٓ َقم ْٔم ًام َواطمدً اَ ،و ُه َق َقم ْج ُ
َ ْ َ َ
اإلٟم ًَْ٤من َ ْ
اًمذٟم ِ ِ
ه٥م ْ
ه
اخلَ ْٚم ُؼ َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مش
َ٥مَ ،وُمٜمْ ُف ُي َريم ُ
لم وإِؾمٙم ِ
َ٤من ِْ
اًمذٟم ِ
٥م ه
ٞمػ
اجلٞم ِؿ َأ ِي ا ًْم َٕم ْٔم ُؿ اًم هٚمٓمِ ُ
ىمقًمف َ (:قم ْج ُ
َ٥م) ُ :ه َق سمِ َٗمت ِْح ا ًْم َٕم ْ ِ َ ْ
ِ
٥م َو ُه َق َر ْأ ُس ا ًْم ُٕم ّْم ُٕم ِ
اًمّم ْٚم ِ
ص.
ا هًمذي ِذم َأ ْؾم َٗم ِؾ ه
َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اَّللِ

ايمر ُؽم ُ
ول
مسـليمة :أول من يـشق فمـه ايمؼػم َ

:

؟

َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اَّللِ
عم٤م ضمآء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ  :قمـ َأ ُيب ُه َر ْي َر َة
ِ ِ
ِ
ؼمَ ،و َأ هو ُل َؿم٤مومِ ٍع َو َأ هو ُل
« َأٟمَ٤م َؾم ِّٞمدُ َو ًَمد آ َد َم َي ْق َم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦مَ ،و َأ هو ُل َُم ْـ َيٜم َِْم هؼ َقمٜمْ ُف ا ًْم َ٘م ْ ُ
:

ُُم َِم هٗم ٍعش.
قل اَّللهِ ُ َٓ« :خت َِّػم ِ
ىم٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
وين َقم َغم
وحلدي٨م َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
ُ
قن يقم ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦مَ ،وم َ٠ميم ُ
ُقن ِذم َأ هو ِل َُم ْـ ُي ِٗم ُٞمؼ،
قؾمكَ ،وم٢مِ هن اًمٜم َ
ه٤مس َي ّْم َٕم ُ٘م َ َ ْ َ
ُُم َ
ِ
قؾمك َسم٤مـمِ ٌش سمِ َج٤مٟمِ ِ
٥م اًم َٕم ْر ِ
ال َأ ْد ِري َأيم َ
شَ ،وم َ
ٞمٛم ْـ َص ِٕم َؼ
قؾمك وم َ
َ٤من ُُم َ
َوم٢مِ َذا ُُم َ
٤مق َىمٌ ِكمَ ،أو يم َ ِ
اؾم َت ْرٜمَك اَّللهُش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
ْ
َوم َ٠م َوم َ ْ
َ٤من مم ه ِـ ْ
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مسـليمة :ىمقػقة ضممم ايمـاس فمعم هذي األرض ؟
ِ
ٞمؿ
صمؿ حينم اًمٜم ُ
ه٤مس ُقم َرا ًة ُطم َٗم٤م ًة ُهم ْر ًَٓ ،وم َ٠م هو ُل َُم ْـ ُيٙم ًَْك إِ ْسم َراه ُ
ا ْسم ِـ َقم هٌ ٍ
ه٤مس ُقم َرا ًة ُطم َٗم٤م ًة ُهم ْر ًَٓ ،وم َ٠م هو ُل َُم ْـ
نم اًمٜم ُ
٤مس َ ،قم ِـ اًمٜمهٌِ ِّل ْ ُ (:
حي َ ُ

:حلدي٨م َقم ِـ

ِ
ٞمؿ
ُيٙم ًَْك إِ ْسم َراه ُ

"ُ ،صم هؿ َىم َر َأ :ﱹيم ََام َسمدَ ْأٟمَ٤م َأ هو َل َظم ْٚم ٍؼ ٟم ُِٕمٞمدُ ُهﱸ ُ.متٗمؼ قمٚمٞمف

 ومما يؽون دم فمرصات يوم ايمؼقامة من أمور مـفا  :احلوض’ واظمقزان
’وايمشػافمة ’ايمعرض واحلساب ’وايمرصاط’ واْلـة وايمـار 

دم ايمواؽمطقة (ص:)122 :
 ومال ؾمقخ اإلؽمالم
و َشم ُ٘مقم ا ًْم ِ٘مٞم٤مُم ُ٦م ا هًمتِل َأ ْظمؼم اَّللُ ِهب٤م ِذم يمِتَ٤مسمِ ِف ،و َقم َغم ًمًِ ِ
مج َع َقم َٚم ْٞم َٝم٤م
٤من َر ُؾمقًم ِ ُفَ ،و َأ ْ َ
َ
َ
َ
ََ
َ ُ َ َ
ه٤مس ُِم ْـ ُىم ٌُ ِ
ا ُْعم ًْٚمِ ُٛم َ
لم ُطم َٗم٤م ًة ُقم َرا ًة ُهم ْرًَٓ ،وشمَدْ ٟمُق
قر ِه ْؿ ًم ِ َر ِّب ا ًْم َٕم٤م َعمِ َ
قنَ .وم َٞم ُ٘مق ُم اًمٜم ُ
ُِمٜم ُْٝم ُؿ ه
ْنم اًمده َو ِاوي ُـ،
٥م ا َْعم َق ِاز ُ
اًمِم ْٛم ُسَ ،و ُي ْٚم ِج ُٛم ُٝم ُؿ ا ًْم َٕم َر ُقَ .وم ُتٜم َّْم ُ
يـَ ..،و ُشمٜم َ ُ
ِ
قض ا َْعم ْق ُرو ُد ًمِٚمٜمهٌِ ِّل .اهـ
َو ِه َل َص َح ِ٤مئ ُ
احل ُ
ػ إَ ْقم َامل .. ،و ْ َ
 ومال ؾمقخ اإلؽمالم دم االمقة :
ِ
ِ ِ
احلــ ِ
قض ا هًم ِذي
و ُأىمــ ُر سم٤م ْعم َٞمزان َو ْ َ

رضمق َسم٠م ِّين ُِمٜمْ ُف َر ّي ً٤م َأ ْهنَـــــ ُؾ
َأ ُ

اًمٍم ُ
اط ُي َٛمده َوم ْق َق َضم َٝمٜمهـــ ٍؿ
َويم ََذا ِّ
واًمـــٜم ُه٤مر َي ّْمال ََه٤م ه
اًمِم ِ٘م هل سمِ ِحٙم َْٛم ٍ٦م
وًم ِ ُٙمـــــ ِّؾ طمل َقمـــــ ِ
٤مىم ٍؾ ذم َىم ْ ِؼم ِه
َ ٍّ

َوم ُٛمـ ًَ هٚم ٌؿ َٟم٤مجٍ َو َ
آظم َر ُُم ْٝمــــ َٛم ُؾ
اجلٜم ِ
َويم ََذا اًمت ِه٘م هل إِمم ِ
َ٤من َؾم َٞمدْ ُظم ُؾ
َقمـــ َٛم ٌؾ ُي٘مــ ِ
٤مر ُٟم ُف ُهٜم َ
َ٤مك َو ُي ًْ َ٠م ُل
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من أصول أهل ايمسـة واْلامفمة اإليامن زماحلوض
ٚق ٍٛايٓاظِ

:

(وٓ شمٜمٙمرن ً
ٟمٙمػما وُمٜمٙمرا
ضمٝمال ً

شمٜمّمح)
وٓ احلقض واعمٞمزان إٟمؽ
ُ

ايػسح:

قٛي٘ (ٚال احلٛض) أؿم٤مر اًمٜم٤مفمؿ إمم اإليامن سم٤محلقض وهق ُمـ إُمقر اًمٖمٞمٌٞم٦م
اًمتل جي٥م اإليامن هب٤م ويتٚمخص اًمٙمالم قمغم احلقض ذم ُمًـ٤مئؾ ُمٜمٝم٤م :
مسليمة  :سمعريف احلوض :
احلقض ًمٖم ً٦م ً :جمٛمع اعم٤مء (وؾمٛمل طمقو ً٤م ٓضمتامع اعم٤مء ومٞمف).
احلقض ذقم ً٤م :
هق ُم٤م ضم٤مء سمف اخلؼم ُ ،مـ أن ًمٜمٌٞمٜم٤م حمٛمد

طمقو ً٤م قمٔمٞم ًام  ،شمرد قمٚمٞمف أُمتف

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ،ضمٕمٚمف اَّلل همٞم٤مصم ً٤م هلؿ ،وإيمراُم٤م ًمٜمٌٞمٜم٤م حمٛمد

.

( راضمع اًمٜمٝم٤مي٦م (.)) 109/ 2
 ومال احلاهمظ ازمن ضمجر

:

وسمٚمٖمٜمل أن سمٕمض اعمت٠مظمريـ وصٚمٝم٤م إمم رواي٦م صمامٟملم صح٤مسمٞم ً٤م.اهـ
(راضمع ومتح اًمٌ٤مري( . )572/22
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مسليمة  :صػــــة احلـــوض .
ٌ
خمؾوق اآلن:
1ـ أكه موصمو ٌد
َظم َر َج َي ْق ًُم٤مَ ،وم َّم هغم َقم َغم َأ ْه ِؾ ُأ ُطم ٍد
وم َٕم ْـ ُقم ْ٘م ٌَ َ٦م ْسم ِـ َقم ِ٤مُم ٍر َ :أ هن اًمٜمهٌِ هل
ِ
َص َ
ٍْم َ
ف إِ َمم اعمِٜم َ ِْؼمَ ،وم َ٘م َ٤مل« :إِ ِّين َوم َر ٌط ًَمٙم ُْؿَ ،و َأٟمَ٤م َؿم ِٝمٞمدٌ
ال َشم ُف َقم َغم ا َعم ِّٞم٧مُ ،صم هؿ اٟم َ َ
َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿَ ،وإِ ِّين َواَّللهِ ََٕ ْٟم ُٔم ُر إِ َمم َطم ْق ِِض َ
أن ...شُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
2ـ أكه يؿد من هنر ايمؽوشمر دم اْلـة :
َىم َ٤مل...( :ي ُٖم ه٧م ومِ ِ
ٞمف ُِم َٞمزاسم ِ
وم َٕم ْـ َصم ْق َسم َ
٤من َي ُٛمده اٟمِ ِف ُِم َـ
٤من َ ،أ هن ٟمٌَِ هل اَّللِ
َ
َ
ْ ِ
مه٤م ُِم ْـ َذ َه ٍ
٥مَ ،و ْأ َظم ُر ُِم ْـ َو ِر ٍقشرواه ُمًٚمؿ .
اجلٜمه٦مَ ،أ َطمدُ ُ َ
َ
ومال ايمشقخ ايمعثقؿكم دم ايمسػاريـقة (.)411/ 2
اًمٗمرق سملم اًمٙمقصمر واحلقض:
هنر ذم اجلٜم٦م أقمٓم٤مه اَّلل شمٕم٤ممم ٟمٌٞمف
اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أن اًمٙمقصمر ٌ

.

وأُم٤م احلقض وم٢مٟمف ذم قمرص٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م يّم٥م قمٚمٞمف ُمٞمزاسم٤من ُمـ اًمٙمقصمر .اهـ
3ـ ؿمويمه وصػة ماؤه وآكقته:
ُم٤م ضمآء ذم اًمّمحٞمحلم :قمـ َقم ٌْدُ اَّللِ ْسم ُـ َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ ا ًْم َٕم ِ
٤مص ¶ َ :ىم َ٤مل
َر ُؾم ُ
٤مؤ ُه َأ ْسم َٞم ُض ُِم َـ
قل اَّللِ َ « :طم ْق ِِض َُم ًِ َػم ُة َؿم ْٝم ٍرَ ،و َز َوا َي٤م ُه َؾم َقا ٌءَ ،و َُم ُ
ِ
ا ًْمق ِر ِق ،و ِرحيف َأ ْـمٞم ِ ِ ِ
اًمً َام ِءَ ،وم َٛم ْـ َ ِ
ذ َب ُِمٜمْ ُف َوم َال
َ ُُ َ ُ
َ
٥م ُم َـ ا ْعم ًْؽَ ،ويم َٞمزا ُٟم ُف َيمٜم ُُجق ِم ه
َي ْٔم َٛم ُ٠م َسم ْٕمدَ ُه َأ َسمدً اش.
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ِ
احل ْق ِ
َىم َ٤ملُ " :ىم ْٚم ُ٧مَ :ي٤م َر ُؾم َ
ض
آٟمِ َٞم ُتــــ ُفَ :قم ْـ َأ ِيب َذ ٍّر
قل اَّللهِ َُم٤م آٟم َٞم ُ٦م ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اًمً َام ِء َويم ََقايمٌِِ َٝم٤م ِذم اًم هٚم ْٞم َٚم ِ٦م
َىم َ٤ملَ « :و َا هًمذي َٟم ْٗمز سمِ َٞمده َٟٓم َٞم ُت ُف َأ ْيم َر ُر ُم ْـ َقمدَ د ٟم ُُجق ِم ه
ا ُْعم ْٔمٚمِ َٛم ِ٦م ا ُْعم ّْم ِح َٞم ِ٦م َُم ْـ َ ِ
ذ َب ُِمٜمْ ُف َ م ْ َي ْٔم َٛم ْ٠م)) رواه ُمًٚمؿ.
 ومال ايمشقخ ازمن فمثقؿكم

دم ايمسػاركقة:

وم٤مًمٕملم شمٚمتذ سمف سمرؤيتف هذا احلقض اًمّم٤مذم إسمٞمض أسمٞمض ُمـ اًمٚمٌـ،
وإٟمػ سمرائحتف أـمٞم٥م ُمـ ريح اعمًؽ ،واًمٗمؿ سمٛمذاىمف أطمغم ُمـ اًمٕمًؾ ومام
أطمًـ اًمٓمٕمؿ وُم٤م أًمذ اًمِمؿ أو اًمرائح٦م وُم٤م أطمًـ اعمٜمٔمر .اهـ
4ـ ؿمويمه وفمظم ؽمعته:
ومد اطمتؾػت ايمروايات دم حتديد مساهمة احلوض همؿن ذيمك:
 طمدي٨م اسمـ قمٛمرو

"( ُـمق ًُم ُف َؿم ْٝم ٌرَ ،و َقم ْر ُو ُف َؿم ْٝم ٌر وزواي٤مه ؾمقاء)

ضم٤مء ُمـ طمدي٨م طم٤مرصم٦م سمـ وه٥م
لم َصٜمْ َٕم٤م َء َوا َْعم ِديٜم َِ٦مش رواه ُمًٚمؿ .
« َطم ْق ُو ُف َُم٤م َسم ْ َ

أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل

ىم٤مل :

« :إِ هن َأ َُم٤م َُمٙم ُْؿ

 وضمآء َقم ِـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر
لم ٟم ِ
لم َضم ْر َسم٤م َء َو َأ ْذ ُر َحشرواه ُمًٚمؿ .
َ٤مطم َٞم َت ْٞم ِف يم ََام َسم ْ َ
َطم ْق ًو٤مَُ ،م٤م َسم ْ َ
َ أ هن َأٟمَس سمـ ُم٤مًم ِ ٍ
َ ،طمده َصم ُف َأ هن َر ُؾم َ
َىم َ٤ملَ « :ىمدْ ُر َطم ْق ِِض
قل اَّللِ
ؽ
َ ْ َ َ
لم َأ ْي َٚم َ٦م َو َصٜمْ َٕم٤م َء ُِم َـ ا ًْم َٞم َٛم ِـ) رواه ُمًٚمؿ .
يم ََام َسم ْ َ
َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اَّللِ
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ىم٤مل َ ( :قم ْر ُو ُف ُِم ْر ُؾ

أن اًمٜمٌل

وضم٤مء ُمـ طمدي٨م قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر
لم َقم هام َن إِ َمم َأ ْي َٚم َ٦م ،)..رواه ُمًٚمؿ.
ُـمقًم ِ ِفَُ ،م٤م َسم ْ َ
 ومال ايمؼرؿمبي

دم ايمتذىمرة( :) 371-372/1

فمـ سمٕمض اًمٜم٤مس أن هذه اًمتحديدات ذم أطم٤مدي٨م احلقض اوٓمراب
سمحدي٨م احلقض ُمرات

واظمتالف وًمٞمس يمذًمؽ  ،وإٟمام حتدث اًمٜمٌل

قمديدة  ،وذيمر ومٞمٝم٤م شمٚمؽ إًمٗم٤مظ اعمختٚمٗم٦م خم٤مـمٌ ً٤م ًمٙمؾ ـم٤مئٗم٦م سمام يم٤مٟم٧م شمٕمرف
ُمـ ُمً٤موم٤مت ُمقاوٕمٝم٤م  ،ومٞم٘مقل ٕهؾ اًمِم٤مم ُ " :م٤م سملم ضمرسم٤مء وأذرح " ،
وي٘مقل ٕهؾ اًمٞمٛمـ ُ " :مـ صٜمٕم٤مء إمم قمدن "  ،وهٙمذا شم٤مرة أظمرى ي٘مدر
سم٤مًمزُم٤من واًمزواي٤م  ،ومخ٤مـم٥م يمؾ ىمقم سم٤مجلٝم٦م اًمتل يٕمرومقهن٤م.اهـ
 مســليمة :أول ايمواردين فمعم احلوض :
ّ
ٟمٌل اَّلل
أن ّ

ىم٤مل«:إِ ِّين ًَمٌِ ُٕم ْ٘م ِر َطم ْق ِِض َأ ُذو ُد

ضمآء ُمـ طمدي٨م صمقسم٤من
ه٤مس َِٕ ْه ِؾ ا ًْم َٞم َٛم ِـ َأ ْ ِ
٤مي َطمتهك َي ْر َوم هض َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿش .رواه ُمًٚمؿ .
ض ُب سمِ َٕم َّم َ
اًمٜم َ
 ومال ؾمقخـا مؼبل

 :دم ايمشػافمة (: )27/1

ومٝمذه ومْمٞمٚم٦م ًمٚمٞمٛمٜمٞملم جي٥م أن ٟمحٛمد اَّلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م ،وأن ٟمً٤مرع
إمم ؾمٜم٦م رؾمقل اَّلل
قمـ اعمٜمٙمر .اهـ

واًمٕمٛمؾ هب٤م واًمدقمقة إًمٞمٝم٤م وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل
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 مسليمة :صماء دم ايمسـة أكه يذاذ ُأكاس فمن احلوض همؿن سمؾك األديمة:
َىم َ٤ملًَ " :م َ ِػم َد هن َقم َ هكم ْ
احلَ ْق َض ِر َضم ٌ٤مل
وقمـ َأٟم َُس ْسم ُـ َُم٤مًم ِ ٍؽ َ ،أ هن اًمٜمهٌِ هل
ِ
اظمتُٚمِ ُجقا ُد ِ
وينَ ،وم َ َ
٤مطم ٌَٜمِلَ ،طمتهك إِ َذا َر َأ ْيت ُُٝم ْؿ َو ُرومِ ُٕمقا إِ َ هزم ْ
أل ُىمق ًَم هـَ :أ ْي
مم ه ْـ َص َ
َر ِّب ُأ َص ْٞم َح ِ٤ميبُ ،أ َص ْٞم َح ِ٤ميبَ ،وم ُٞم َ٘م٤مل َ ِزم :إِٟم َهؽ َٓ شمَدْ ِري َُم٤م َأ ْطمدَ ُصمقا َسم ْٕمدَ َك ".
ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
وذم رواي٦م ًمٚمٌخ٤مري ( :إِ ههن ُؿ ْارشمَده وا َقم َغم َأ ْد َسم ِ
٤مر ِه ْؿ اًم َ٘م ْٝم َ٘م َرى )
ُ
 و ىمد اظمـتٚمػ أهـــؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمــ ُيـذاد قمـ احلـقض قمغم أىمـقال:
ىم٤مل اًمٜمقوي

 :هذا مم٤م أظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعمراد ُمٜمف قمغم أىمقال:

أطمده٤م  :أن اعمراد سمف اعمٜم٤موم٘مقن واعمرشمدون .
واًمر٤مين :أن اعمراد ُمـ يم٤من ذم زُمـ اًمٜمٌل

صمؿ ارشمد سمٕمده.

واًمر٤مًم٨م  :أن اعمراد أصح٤مب اعمٕم٤ميص اًمٙمٌ٤مئر اًمذيـ ُم٤مشمقا قمغم اًمتقطمٞمد
وأصح٤مب اًمٌدع اًمذيـ  م خيرضمقا سمٌدقمتٝمؿ قمـ اإلؾمالم.
واًمراسمع :يمؾ ُمـ أطمدث ذم اًمديـ ومٝمق ُمـ اعمٓمروديـ قمـ احلقض يم٤مخلقارج
واًمرواومض وؾم٤مئر أصح٤مب اهلقى.
واخل٤مُمس  :ويمذًمؽ اًمٔمٚمٛم٦م اعمؽمومقن ذم اجلقر وـمٛمس احلؼ واعمٕم٤مدون
سم٤مًمٙمٌ٤مئر.
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وايمراصمح :
أن يمؾ ه١مٓء خي٤مف قمٚمٞمٝمؿ أن يٙمقٟمقا ممـ قمٜمقا هبذا ٍ
اخلؼم.
وأؿمدهؿ ـمردا ُمـ ظم٤مًمػ مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم ووم٤مرق ؾمٌٞمٚمٝمؿ ُمرؾ اخلقارج قمغم
اظمتالف ومرىمٝم٤م واًمرواومض قمغم شمٌ٤ميـ والهل٤م واعمٕمتزًم٦م قمغم أصٜم٤مف أهـقائٝم٤م
ومجٞمع أهـؾ اًمزيغ واًمٌدع ومٝم١مٓء يمٚمٝمؿ ُمٌدًمقن.
.اهـ (راضمع ذح أصقل اًمًٜم٦م ًمٕمٌد اَّلل احلٙمٛمل )
ومال ايمشقخ ايمعثقؿكم

ذم اًمًٗم٤مرٟمٞم٦م (:)113

اعمٛمٜمقع ُمـ اًمنمب ُمـ طمقض اًمٜمٌل
ديـ اَّلل ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ٕن اًمٜمٌل

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمؾ ُمـ أطمدث ذم

ي٘م٤مل ًمف  ٓ :شمدري ُم٤مذا أطمدصمقا سمٕمدك

ويمٚمام يم٤من اإلٟمً٤من أىمقى ذم اشمٌ٤مع اًمرؾمقل

يم٤من وروده أوٛمـ.اهـ

• همائدة  :اظمخايمػون ألهل ايمسـة دم اإليامن زماحلوض :
ظم٤مًمػ ذم احلقض ـمقائػ ُمـ أهؾ اًمٌدع ،ظم٤مًمػ ومٞمف اعمٕمتزًم٦م واخلقارج،
َس سم ِـ ُم٤مًم ِ ٍ
احل َس ْ ِ
حم َّؿدُ ْزم ُن ُْ
٥م
ؽ
َ وم َال ُ َ
َ :ي َت َٕم هج ُ
كم َ :أ َٓ شم ََر ْو َن إِ َمم َأٟم ِ ْ َ
ض إِ ْذ يم َ ِ
ِ
احل ْق ِ
احل ْق َض ِممه٤م ُي ْ١م ُِم ُـ سمِ ِف ْ
٤مص ُ٦م َوا ًْم َٕم٤م هُم ُ٦م
اخلَ ه
َ٤من قمٜمْدَ ُه َأ هن ْ َ
مم ه ْـ َي ُِم هؽ ِذم ْ َ

َطمتهك إِ هن ا ًْم َٕم َج ِ٤مئ َز َي ًْ َ٠م ًْم َـ اَّللهَ َقم هز َو َضم هؾ َأ ْن َي ًْ ِ٘م َٞم ُٝم هـ ُِم ْـ َطم ْق ِو ِف
ِ
ِ
٤محل ْق ِ
ب سمِ ِف .اهـ(ؾمٜمده صحٞمح راضمع اًمنميٕم٦م 3ـ)216
ض َ ،و ُيٙم َِّذ ُ
مم ه ْـ َٓ ُي ْ١مُم ُـ سمِ ْ َ

َومٜمَ ُٕمق ُذ سمِ٤مَّللهِ

تيسيرالحميد الودود شرح حائية ابن أبي داود

143

من أصول أهل ايمسـة واْلامفمة اإليامن زماظمقزان
ق ٍٛايٓاظِ

ٚ( :املٝصإ)

ايػسح:

أؿم٤مر اًمٜم٤مفمؿ إمم اإليامن سم٤معمٞمزان  ،وٟمٚمخص اًمٙمالم قمغم اعمٞمزان ذم ُمً٠مئؾ :
مسليمة  :سمعريف اظمـقـزان :

اعمٞمزان ًمٖم ً٦م ً :أًم٦م اًمتل يقزن هب٤م إؿمٞم٤مء ،ومجٕمف ُمقازيـ .
اعمٞمزان ذقم ً٤م:هق اعمخٚمقق اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي يقوع ًمقزن أقمامل اًمٕمٌ٤مد يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م .
مسليمة:األديمة فمعم إشمبات اظمقزان:
أدًم٦م اعمٞمزان ُمتٙم٤مصمرة ذم اًمٙمت٤مب وُمتقاشمرة ذم اًمًٜم٦م وأمجٕم٧م قمغم ذًمؽ إُم٦م.
ومال ايمعالمة ايمسػاريـي  :دم يموامع األكوار ايمبفقة (.)185 /2
َىمدْ سم َٚم َٖم ْ٧م َأطم ِ
لم
احل ِّؼ ُِم َـ ا ُْعم ًْٚمِ ِٛم َ
٤مدي ُر ُف َُم ٌْ َٚم َغ اًمت َهقاشم ُِرَ ،وا ْٟم َٕم َ٘مدَ إِ ْ َ
مج ُ
َ
َ
٤مع َأ ْه ِؾ ْ َ
َقم َٚم ْٞم ِف.اهـ
همؿن أديمة ايمؽتاب وايمسـة:
َىم ْقًمف َشم َٕم َ٤ممم  :ﱹ َوم َٛم ْـ َصم ُ٘م َٚم ْ٧م َُم َق ِازيٜمُ ُف ﱸ  ،ﱹ َو َُم ْـ َظم هٗم ْ٧م َُم َق ِازيٜمُ ُف ﱸ ،
َو َىم ْقًم ِ ِف  :ﱹ َوٟم ََْم ُع ا َْعم َق ِازي َـ ا ًْم ِ٘م ًْ َط ًم ِ َٞم ْق ِم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ﱸ .
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ومن ايمسـة:
ِ
٤من َظم ِٗمٞم َٗمت ِ
َأ هٟمف َىم َ٤مل  { :يمَٚمِٛم َت ِ
ٞمح ْ ِ
َ٤من َقم َغم
لم َ :قم ْـ اًمٜمهٌِ ِّل
ُ
اًمّمح َ
ُم٤مضمآء ِذم ه
َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
٤من اَّللهِ َوسمِ َح ْٛم ِد ِه ُؾم ٌْ َح َ
مح ِـ ُ :ؾم ٌْ َح َ
٤من
اًمر ْ َ
اًم ِّٚم ًَ٤من َصم٘مٞم َٚمتَ٤من ِذم ا ْعم َٞمزان َطمٌِٞم ٌَتَ٤من َإمم ه
اَّللهِ ا ًْم َٕمٔمِٞم ِؿ }
•إمجاع أهل ايمسـة فمعم اإليامن زمه:
ىم٤مل آُم٤مم اسمـ سمٓم٦م

ذم اإلسم٤مٟم٦م ٓسمـ سمٓم٦م(ص:)97:

اشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مٕظمٌ٤مر،واًمٕمٚمامء واًمزه٤مد ذم مجٞمع إُمّم٤مر،أن اإليامن
سم٤معمٞمزان واضم٥م ٓزم0اهـ
مسليمة  :صػـة اظمقـزان :
اعمٞمزان ُمـ إُمقر اًمٖمٞمٌٞم٦م اًمتل ٓجيقز اخلقض ومٞمٝم٤م إٓ سمدًمٞمؾ وصٗمتف :
 1ـ أكه مقزان ضمؼقؼي ضميس  :يمألديمة اظمتؼدمة
ومال ازمن ضمجر

:وأٟمٙمرت اعمٕمتزًم٦م اعمٞمزان وىم٤مًمقا هق قمٌ٤مرة قمـ اًمٕمدل

ومخ٤مًمٗمقا اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٕ،ن اَّلل أظمؼم أٟمف يْمع اعمقازيـ ًمقزن إقمامل
ًمػمى اًمٕمٌ٤مد أقمامهلؿ ممرٚم٦م ًمٞمٙمقٟمقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ ؿم٤مهديـ0اهـ
( راضمع ومتح اًمٌ٤مري حت٧م طمدي٨م رىمؿ.)7561(:

145

تيسيرالحميد الودود شرح حائية ابن أبي داود

 2ـ أن يمه ىمػـتان ويمسـان:
اًمدًمٞمؾ قمغم أن ًمف يمٗمت٤من طمدي٨م َ :قم ٌْ ِد اَّللهِ ْسم ِـ َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ ا ًْم َٕم ِ
٤مص ¶

ِ
َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ص َر ُضم ًال ُِم ْـ ُأ هُمتِل َقم َغم
قل اَّللهِ " :إن اَّلل َقم هز َو َضم هؾ َي ًْت َْخٚم ُ
ِ ِ
وس ْ ِ ِ
ُر ُء ِ
لم ِؾم ِج ًّال يم هُؾ ِؾم ِج ٍّؾ َُمده
ْنم َقم َٚم ْٞم ِف شمِ ًْ َٕم ً٦م َوشمِ ًْ ِٕم َ
اخلَ َالئؼ َي ْق َم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦مَ ،وم َٞمٜم ُ ُ
ا ًْم ٌَ َ ِ
ٍمُ ،صم هؿ ي٘مقل أشمٜمٙمر ُمـ هذا ؿمٞم ًئ٤م؟
ِ
احل٤مومِ ُٔم َ
قن؟ َىم َ٤ملَ َٓ :ي٤م َر ِّبَ ،ىم َ٤ملَ :أ َوم َٚم َؽ ُقم ْذ ٌرَ ،أ ْو َطم ًَٜمَ ٌ٦م؟ "
َأ ْفم َٚم َٛمت َْؽ َيم َت ٌَتل ْ َ
قلَ َٓ :ي٤م َر ِّبَ .وم َٞم ُ٘م ُ
اًمر ُضم ُؾ َوم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :سم َغم ،إِ هن ًَم َؽ ِقمٜمْدَ ٟمَ٤م َطم ًَٜمَ ً٦م
َىم َ٤ملَ :وم ُٞم ٌْ َٝم ُ٧م ه
ِ
ِ
ٞمٝم٤مَ " :أ ْؿم َٝمدُ َأ ْن َٓ إِ ًَم َف إِ هٓ
َواطمدَ ةًُ َٓ ،فم ْٚم َؿ ا ًْم َٞم ْق َم َقم َٚم ْٞم َؽَ .وم ُٞم ْخ ِر ُج ًَم ُف سمِ َٓم٤م َىم ً٦م وم َ
ِ
يو ُهَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
اَّللهَُ ،و َأ هن ُحم َ هٛمدً ا َقم ٌْدُ ُه َو َر ُؾمق ًُم ُف" َوم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :ي٤م َر ِّبَُ ،م٤م َه ِذ ِه
قلَ :أ ْطم ُ
ا ًْمٌِ َٓم٤م َىم ُ٦م ُمع َه ِذ ِه اًمً ِج هال ِ
ت؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
قل :إِٟم َهؽ َٓ ُشم ْٔم َٚم ُؿ،
َ َ
ِّ
٤مؿم ِ
ِ ٍ
[وا ًْمٌِ َٓم٤م َىم ُ٦م ِذم يمِ هٗم ٍ٦م] َ ،ىم َ٤ملَ " :وم َٓم َ
٧م
َىم َ٤ملَ " :ومت َ
اًمً ِج هال ُت ِذم يم هٗم٦م َ
ُقو ُع ِّ
اًمً ِج هال ُت و َصم ُ٘م َٚم ِ
٧م ا ًْمٌِ َٓم٤م َىم ُ٦م).
َ
ِّ
ورواه ِّ ِ ِ
٤مضم ْف وصححف اًمٕمالُم٦م إًمٌ٤مين ذم اًمّمحٞمح٦مسمرىمؿ
اًمؽمُمذ هي َوا ْسم ُـ َُم َ
ََ َ ُ ْ
(، )235وؿمٞمخٜم٤م اًمقادقمل ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد رىمؿ(.)787
 سمــــبقه :ضم٤مء ذم يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ًمف ًمً٤من :و م يّمح ذم ذًمؽ
طمدي٨م ُمرومقعً ،مٙمـ ٟم٘مؾ اإلمج٤مع قمغم إصمٌ٤مشمف .
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ومال ازمن ومدامة

 :واعمٞمزان ًمف يمٗمت٤من وًمً٤من شمقزن سمف إقمامل0اهـ

(راضمع عمٕم٦م آقمت٘م٤مد(ص.)33:
 ومال ازمن ضمجر

:ىم٤مل أسمق إؾمح٤مق اًمزضم٤مج امجع أهؾ اًمًٜم٦م قمغم اإليامن

سم٤معمٞمزان وأن أقمامل اًمٕمٌ٤مد شمقزن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وان اعمٞمزان ًمف ًمً٤من ويمٗمت٤من
ويٛمٞمؾ سم٤مٕقمامل0اهـ (راضمع ومتح اًمٌ٤مري(.)538/23
[واًمٚمً٤من] هل اًمِمقيم٦م اًمتل يٕمرف هب٤م رضمح٤من إطمدى اًمٙمٗمتلم قمغم
إظمرى.
 ومال ايمشقخ ايمعثقؿكم

دم ايمممح اظمؿتع(.)223/5

ومٝمق ُمٞمزان ًمف يمٗمت٤من ،وًمٙمـ ه٤مشملم اًمٙمٗمتلم ٓ ٟمٕمٚمؿ يمٞمٗمٞمتٝمامٕ :ن ذًمؽ ُمـ
أُمقر اًمٖمٞم٥م اًمتل  م ٟمٕمٚمؿ قمٜمٝم٤م.اهـ
مسليمة :األمور ايمتي سموزن دم اظمقزان :
يمؾعؾامء دم هذه اظمسليمة أرزمعة أوموال :
اًمـ٘مقل إول:إن اًمذي ُيقزن اًمٕمٛمؾ ،واؾمتدل ه١مٓء :سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ

ٍ
ِ
ٍ
ِ
ذ ًا َي َر ُه ﱸ
َوم َٛمـ َي ْٕم َٛم ْؾ ُم ْر َ٘م َ٤مل َذ هرة َظم ْػم ًا َي َر ُه َ و َُمـ َي ْٕم َٛم ْؾ ُم ْر َ٘م َ٤مل َذ هرة َ ّ
( اًمزًمزًم٦م ) 8 /7
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حلدي٨م َأ ِيب اًمده ْر َد ِاء
ُِم ْـ ُطم ًْ ِـ ْ
اخلُ ُٚم ِؼ) .رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل إًمٌ٤مين  :طمدي٨م "طمًـ صحٞمح"
َىم َ٤مل  :ىم٤مل

وطمدي٨م َأيب ؾمٚمٛمك
رؾمقل اَّلل

ُ( :م٤م ُِمـ َر ٍء َأ ْصم َ٘م ُؾ ِذم ا ْعمِ َٞمز ِ
ان
َ ْ ْ

 ،راقمل اًمٜمٌل

ؾمٛمٕم٧م
رؾمقل  ،ىم٤مل:
ُ

ي٘مقلٍ "(:
صم٘مٚمٝمـ ذم
وأؿم٤مر سمٞمده سمخٛمس ُ -م٤م َأ
سمخ سمخٍ ! -
ّ
َ

اًمّم٤مًمح:
اعمٞمزان :ؾمٌح٤من اَّلل ،واحلٛمد َّلل ،وٓ إًِمف إِ هٓ اَّلل ،واَّلل َأيمؼم ،واًمقًمدُ
ُ
ِ
ّ
ًمٚمٛمرء اعمًٚم ِؿ ،ومٞمحتًٌف").
يتقرم
صححف إاًمٌ٤مين ذم " -اًمّمحٞمح٦م" (.)2104
اًمـ٘مقل اًمر٤مٟمـل  :إن اًمذي ُيقزن صح٤مئػ اًمٕمٛمؾ ،وأن هذه اًمّمح٤مئػ
شمرـ٘مؾ وختػ سمحً٥م ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ إقمامل ،واؾمتدًمقا سمحدي٨م ص٤مطم٥م
ىم٤مل َ :ىم َ٤مل
اًمؽم ُِم ِذ ِّي َو َهم ْ ِػم ِه قمـ قمٌد اَّلل سمـ قمٛمرو
اًمٌٓم٤مىم٦م ضمآء قمٜمد ِّ ْ
ِ
ِ
ْنم ًَم ُف شمِ ًْ َٕم ٌ٦م َوشمِ ًْ ُٕم َ
قن ِؾم ِج ًّال يم هُؾ
اًمٜمهٌِ هل ِ { :ذم ه
اًمر ُضم ِؾ ا هًمذي ُي ْ١مشمَك سمِف َوم ُٞمٜم َ ُ

ِ ِ
ِ ٍ
ِؾم ِج ٍّؾ ُِمٜم َْٝم٤م َُمده ا ًْم ٌَ َ ِ
ٞمٝم٤م َؿم َٝم٤م َد ُة َأ ْن َٓ إ ًَم َف
ٍم َوم ُٞم َ
قو ُع ِذم يم هٗم٦م َو ُي ْ١مشمَك ًَم ُف سمٌِِ َٓم٤م َىم٦م وم َ
َوم َٓم َ
اًمً ِج هال ُت َو َصم ُ٘م َٚم ْ٧م ا ًْمٌِ َٓم٤م َىم ُ٦م
قو ُع ِذم يمِ هٗم ٍ٦مَ .ىم َ٤مل اًمٜمهٌِ هل
هإٓ اَّللهُ َومت َ
٤مؿم ْ٧م ِّ

}.اهـ رواه اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف واحل٤ميمؿ وأمحد،وصححف اًمٕمالُم٦م إًمٌ٤مين
ذم اًمّمحٞمح٦مسمرىمؿ (، )235وؿمٞمخٜم٤م اًمقادقمل ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد
رىمؿ(.)787
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اًمـ٘مقل اًمرـ٤مًم٨م  :إن اًمذي ُيقزن ص٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ،

ِ
ٞمؿ
قمـ رؾمقل اَّلل
حلدي٨م أيب هريرة
اًمر ُضم ُؾ اًم َٕمٔم ُ
ىم٤مل « :إِ هٟم ُف ًَم َٞم ْ٠م ِيت ه
ِ
ِ ِ
قو ٍ٦مَ ،و َىم َ٤مل :ا ْىم َر ُءوا ،ﱹ َوم َ
ال
َ٤مح َسم ُٕم َ
اًمً ِٛم ُ
لم َي ْق َم اًم٘م َٞم٤م َُم٦مَ َٓ ،ي ِز ُن قمٜمْدَ اَّللهِ َضمٜم َ
ه
ٟم ُِ٘مٞمؿ َهلؿ يقم ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َو ْزٟمً٤م ﱸ ش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ُ ُْ َْ َ
َقمـ ؾم٤م َىمل َقمٌ ِد اَّللهِ سم ِـ ُمًٕم ٍ
َ {:هلام ِذم ا ْعمِ َٞمز ِ
ان َأ ْصم َ٘م ُؾ ُِم ْـ
قد
َو َىم َ٤مل
ْ َ ْ ُ
ْ َ ْ ْ
َُ
ُأ ُطم ٍد } .رواه أمحد وصححف إًمٌ٤مين ذم اًمّمحٞمح٦م سمرىمؿ (،)1750وطمًٜمف
ؿمٞمخٜم٤م اًمقادقمل ذم اًمّمحٞمح اعمًٜمد سمرىمؿ(.)837
اًمـ٘مقل اًمراسمع  :مجٞمع هذه إُمقر شمقزن :
 ومال ازمن ىمثغم

 :ذم سمػسغمه()222/2

وىمد يٛمٙمـ اجلٛمع سملم هذه أصم٤مر سم٠من يٙمقن ذًمؽ يمٚمف صحٞمح ً٤م  ،ومت٤مرة شمقزن
إقمامل  ،وشم٤مرة شمقزن حم٤مهل٤م ،وشم٤مرة يقزن وم٤مقمٚمٝم٤م.اهـ
ومال ازمن زماز

ذم "اًمتٜمٌٞمٝم٤مت قمغم اًمقاؾمٓمٞم٦م":

اجلٛمٞمع يقزن ً:مٙمـ آقمتٌ٤مر ذم اًمر٘مؾ واخلٗم٦م يٙمقن سم٤مًمٕمٛمؾ ٟمٗمًف.اهـ
مسليمة :هل اظمقزان واضمد أم هي موازين؟
 ومال ايمشقخ ايمعثقؿكم

ذم ذح عمٕم٦م آقمت٘م٤مد ص:)212 :

واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء هؾ هق ُمٞمزان واطمد أو ُمتٕمدد؟
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اْلواب :
ومال زمعضفمُ :متٕمدد سمحً٥م إُمؿ أو إومراد أو إقماملٟٕ :مف  م يرد ذم
جمٛمققم٤م ،وأُم٤م إومراده ذم احلدي٨م ومٌ٤مقمتٌ٤مر اجلٜمس.
اًم٘مرآن إٓ
ً
وومال زمعضفم :هق ُمٞمزان واطمدٟٕ :مف ورد احلدي٨م ُمٗمر ًدا ،وأُم٤م مجٕمف ذم
اًم٘مرآن ومٌ٤مقمتٌ٤مر اعمقزون ،ويمال إُمريـ حمتٛمؾ واَّلل أقمٚمؿ.اهـ
ومال ايمشـؼقطي (دم أضواء ايمبقان (: )159 /4
٤مهر ا ًْم ُ٘مر ِ
و َىمق ًُمف ِذم َه ِذ ِه ْأي ِ٦م ا ًْمٙم َِريٛم ِ٦م :وٟم ََْمع ا َْعمق ِازيـ َ ْ ِ ٍ
ِ
آن
َ َ ُ َ َ
َ
َ ْ ُ
مج ُع ُم َٞمزانَ .و َفم ُ ْ
يـ ًمِٙم ُِّؾ َؿم ْخ ٍ
َشم َٕمده ُد ا ُْعم َق ِاز ِ
صً :م ِ َ٘م ْقًم ِ ِف :ﱹ َوم َٛم ْـ َصم ُ٘م َٚم ْ٧م َُم َق ِازيٜمُ ُفﱸ َو َىم ْقًم ِ ِف :ﱹ َو َُم ْـ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
قز ُن
يـ ُي َ
َظم هٗم ْ٧م َُم َق ِازيٜمُ ُف ﱸ َوم َٔم٤مه ُر ا ًْم ُ٘م ْرآن َيدُ هل َقم َغم َأ هن ًم ْٚم َٕم٤مُم ِؾ ا ًْم َقاطمد َُم َق ِاز َ
سمِٙم ُِّؾ و ِ
ْػ ُِم ْـ َأ ْقم َامًم ِ ِف،
اطم ٍد ُِمٜم َْٝم٤م ِصٜم ٌ
َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ول َقمٜمْ ُف إِ هٓ سمِدَ ًم ِ ٍ
قز ا ًْم ُٕمدُ ُ
ٞمؾ
جي ُ
َوا ْيم َؼافمدَ ُة ا ُْظم َؼ َّر َر ُة ِدم ْاألُ ُصولَ :أ هن َفم٤مه َر ا ًْم ُ٘م ْرآن َٓ َ ُ
قع إِ ًَم ْٞم ِف.اهـ
اًمر ُضم ُ
َجيِ ُ
٥م ه
طمٙمؿ قمٔمٞمٛم٦م ُمٜمٝم٤م:
مسليمة:احلؽؿة من وضع اظموازين
ٌ
زمقان فمظؿة اهلل وؽمعة فمؾؿه ىم٤مل شمٕم٤ممم  :ﱹ َي ْق َم َي ٌْ َٕم ُر ُٝم ُؿ اَّللهُ َمجِٞم ًٕم٤م َوم ُٞمٜمَ ٌِّ ُئ ُٝمؿ سمِ َام
قم ِٛم ُٚمقا َأطمّم٤مه اَّللهُ وٟمًَقه واَّللهُ قم َغم يم ُِّؾ َ ٍ
رء َؿم ِٝمٞمدٌ ﱸ
ْ َ ُ َ ُ ُ َ َ
َ
ْ
[اعمج٤مدًم٦م] 6:
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إـمفار فمدل اهلل فمز وصمل إومامة احلجة فمعم ايمعباد :
ِ ِ
ِ
ِ
س َؿم ْٞم ًئ٤مﱸ
يـ ا ًْم٘م ًْ َط ًم َٞم ْق ِم ا ًْم٘م َٞم٤م َُم٦م َومال ُشم ْٔم َٚم ُؿ َٟم ْٗم ٌ
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱹ َوٟم ََْم ُع ا َْعم َق ِاز َ
[إٟمٌٞم٤مء .]46:
 زمقان همضقؾة اظمممـكم،وفمؾو مـزيمتفم،وإدظم٤مل اًمٗمرح واًمنور ذم ىمٚمقهبؿ
وإذالل ايمؽػرة وايمػجرة ،وومْمٞمحتٝمؿ سم٘مٌح أقمامهلؿ أُم٤مم اخلالئؼ .
ٍِ
احل هؼ َوم َٛم ْـ َصم ُ٘م َٚم ْ٧م َُم َق ِازيٜمُ ُف َوم ُ٠مو ًَم ِئ َؽ ُه ُؿ ا ُْعم ْٗمٚمِ ُح َ
قن
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱹ َوا ًْم َق ْز ُن َي ْق َُمئذ ْ َ
ِ
ِ
ِ
نوا َأ ْٟم ُٗم ًَ ُٝم ْؿ سمِ َام يمَ٤مٟمُقا سمِآ َي٤مشمِٜمَ٤م
(َ )8و َُم ْـ َظم هٗم ْ٧م َُم َق ِازيٜمُ ُف َوم ُ٠مو ًَمئ َؽ ا هًمذ َ
يـ َظم ُ
َي ْٔمٚمِ ُٛم َ
قن ﱸ [إقمراف.]9 ،8 :اهـ سم٢مظمتّم٤مر وشمٍمف.
(ُمـ زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم ٓسمـ اجلقزي (.)203 /1
•شمؿرة اإليامن زماظمقزان:
2ـ آٟمدوم٤مع إمم ـم٤مقم٦م اَّلل طمتك شمر٘مؾ يمٗم٦م احلًٜم٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞمًٕمد
ويٙمرم ،
1ـ اخلقف واًمرهٌف ُمـ اًمقىمقع ذم ُمٕمّمٞم٦م اَّلل طمتك ٓ شمرضمح يمٗم٦م اًمًٞمئ٤مت
وم ُٞمخزى ويٜمدم.
3ـ اًمتخٚمؼ سم٤مٕقمامل اًمتل شمٙمقن ؾمٌ٥م ذم صم٘مؾ اعمٞمزان واًمٕمٛمؾ هبذه إقمامل
اًمّم٤محل٦م ُمـ اًمذيمر وطمًـ اخلٚمؼ .
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 سمتؿــة:
ومما يؽون دم فمرصات يوم ايمؼقامة ،ومل يشغم ايمـاـمم

دم األزمقات هلذه

األمور ( :دكو ايمشؿس ـ واظمرور فمعم ايمرصاط ـ واظمـاومشة وأكواع احلساب )
 ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة دم ايمواؽمطقة (ص:)241 :
ِ ِ
" َو ُهٜم َ
اخل َال ِئ ِؼ ،و ُي ْٚم ِج ُٛمٝمؿ ا ًْم َٕم َر ُق،
َ٤مك ِذم ا َْعم ْقىمػ شمَدْ ٟمُق اًمِمٛمس ُمـ رؤوس ْ َ
َوم ِٛمٜم ُْٝم ْؿ َُمـ َي ٌْ ُٚم ُغ َيم ْٕم ٌَ ْٞم ِفَ ،و ُِمٜم ُْٝم ْؿ َُم ْـ َي ٌْ ُٚم ُغ ُر ْيم ٌَ َت ْٞم ِفَ ،و ُِمٜم ُْٝم ْؿ َُمـ َي ٌْ ُٚم ُغ َصمدْ َي ْٞم ِفَ ،و ُِمٜم ُْٝم ْؿ
أٟم٤مس ِذم ِّ
َُم ْـ َي ٌْ ُٚم ُغ شم َْر ُىم َق َشم ُف :يمؾ َقم َغم َىمدْ ِر َقم َٛمٚمِ ِفَ ،و َيٙم ُ
فمؾ اَّللهِ َقم هز َو َضم هؾ.اهـ
ُقن ٌ
 دًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤مضمآء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ :
َ ،ي ُ٘م ُ
َ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل:
قل اَّللِ
َطمده َصمٜمِل ا ْعمِ ْ٘مدَ ا ُد ْسم ُـ ْإَ ْؾم َق ِد
ُقن ُِمٜم ُْٝم ْؿ يم َِٛم ْ٘مدَ ِار ُِم ٍ
اخلَ ْٚم ِؼَ ،طمتهك َشمٙم َ
اًمِم ْٛم ُس َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ُِم َـ ْ
«شمُدْ ٟمَك ه
ٞمؾش -

ٞمؾ؟ َأ َُم ًَ٤م َوم َ٦م ْإَ ْر ِ
َىم َ٤مل ُؾم َٚم ْٞم ُؿ ْسم ُـ َقم ِ٤مُم ٍرَ :وم َقاَّللِ َُم٤م َأ ْد ِري َُم٤م َي ْٕمٜمِل سمِ٤م ْعمِ ِ
ضَ ،أ ِم ا ْعمِ َٞمؾ
لم َ -ىم َ٤ملَ « :وم َٞمٙم ُ
ه٤مس َقم َغم َىمدْ ِر َأ ْقم َام ِهل ْؿ ِذم ا ًْم َٕم َر ِق،
ا هًم ِذي ُشم ْٙمت ََح ُؾ سمِ ِف ا ًْم َٕم ْ ُ
ُقن اًمٜم ُ
ُقن إِ َمم ُر ْيم ٌَ َت ْٞم ِفَ ،و ُِمٜم ُْٝم ْؿ َُم ْـ َيٙم ُ
ُقن إِ َمم َيم ْٕم ٌَ ْٞم ِفَ ،و ُِمٜم ُْٝم ْؿ َُم ْـ َيٙم ُ
َوم ِٛمٜم ُْٝم ْؿ َُم ْـ َيٙم ُ
ُقن
ِ ِ
ِ
جل٤م ًُم٤مش َىم َ٤ملَ :و َأ َؿم َ٤مر َر ُؾم ُ
قل اَّللِ
إِ َمم َطم ْ٘م َق ْيفَ ،وُمٜم ُْٝم ْؿ َُم ْـ ُي ْٚمج ُٛم ُف ا ًْم َٕم َر ُق إِ ْ َ
سمِٞم ِد ِه إِ َمم ومِ ِ
ٞمف".
َ
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ومم٤م يٙمقن ذم اًمٕمرص٤مت وجي٥م اإليامن سمف

" احلً٤مب وٟمنم اًمدواويـ"
 ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة دم ايمواؽمطقة:
آظم ٌذ يمِتَ٤مسمف سمِٞم ِٛمٞمٜم ِ ِفِ ،
ػ إَ ْقمام ِلَ ،وم ِ
وآظم ٌذ يمِتَ٤م َسم ُف
يـَ ،و ِه َل َص َح ِ٤مئ ُ
َُ َ
ْنم اًمده َو ِاو ُ
َ
َو ُشمٜم َ ُ
سمِ ِِمامًم ِ ِف َأو ُِمـ و ِ
راء َفمٝم ِر ِه :يمَام َىم َ٤مل ؾمٌح٤م َٟمف و َشمٕم َ٤ممم :ﱹويم هُؾ إِٟمً ٍ
٤من َأ ًْم َز ُْمٜمَ٤م ُه
َ
ُ ْ َ ُ َ َ
ْ
َ ْ ْ ه
َ
َ
َـم ِآئ َر ُه ِذم ُقمٜم ُِ٘م ِف َوٟم ْ
ُخ ِر ُج ًَم ُف َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م يمِتَ٤م ًسم٤م َي ْٚم َ٘م٤م ُه َُم ُ
قرا  -ا ْىم َر ْأ َيمتَ٤م َسم َؽ َيم َٗمك
ٜمِم ً
سمِٜمَ ْٗم ًِ َؽ ا ًْم َٞم ْق َم َقم َٚم ْٞم َؽ َطم ًِٞم ًٌ٤مﱸ .
٤مؾم٥م اَّللُ اخل ِ
وُ ِ
ػ َذًم ِ َؽ
الئ َؼَ ،و َ ْ
خي ُٚمق سمِ َٕم ٌْ ِد ِه ا ُْعم ْ١م ُِم ِـَ ،وم ُٞم َ٘م ِّر ُر ُه سمِ ُذٟمُقسمِ ِف :يم ََام ُو ِص َ
َ
حي ُ
َ َ
ِذم ا ًْمٙمِت ِ
اًمًٜم ِه٦م .اهـ
َ٤مب َو ه
واَّلل -

 -حي٤مؾم٥م اخلٚمؼ ذم ؾم٤مقم٦م واطمدة ٓ يِمٖمٚمف طمً٤مب هذا قمـ

طمً٤مب هذا" ،وهذا حلً٤مب :يراد سمف اعمقازٟم٦م سملم احلًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت،
وهذا يتْمٛمـ :
2ـ اعمٜم٤مىمِم٦م1 ،ـ ويراد سمف قمرض إقمامل قمغم اًمٕم٤مُمؾ وشمٕمريٗمف هب٤م"اهـ
( راضمع درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ()219/4
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مسـليمة :أكواع احلساب واظمـاومشة :
همايمـوع األول [ :يرهمع فمـفم احلساب واظمـاومشة]
َ ،ىم َ٤ملُ :يمٜم ُْ٧م ِقمٜمْدَ ؾم ِٕم ِ
ٞمد ْسم ِـ
َ

عم٤م ضمآء ذم اًمّمحٞمحلم َ :قم ْـ ُطم َّم ْ ٍ
لم
ُضم ٌَ ْ ٍػم َ ،وم َ٘م َ٤ملَ :طمده َصمٜمِل ا ْسم ُـ َقم هٌ ٍ
٤مس ¶ َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل اًمٜمهٌِ هل

:

(( ُقم ِر َو ْ٧م َقم َ هكم إُ َُم ُؿَ ،وم َ٠م َظم َذ اًمٜمهٌِ هل َي ُٛم هر َُم َٕم ُف إُ هُم ُ٦مَ ،واًمٜمهٌِ هل َي ُٛم هر َُم َٕم ُف اًمٜمه َٗم ُر،
نمةَُ ،واًمٜمهٌِ هل َي ُٛم هر َُم َٕم ُف اخلَ ْٛم ًَ ُ٦مَ ،واًمٜمهٌِ هل َي ُٛم هر َو ْطمدَ ُه،
َواًمٜمهٌِ هل َي ُٛم هر َُم َٕم ُف اًم َٕم َ َ
َومٜمَ َٔم ْر ُت َوم٢مِ َذا َؾم َقا ٌد يمَرِ ٌػمُ ،ىم ْٚم ُ٧مَ :ي٤م ِضم ْ ِؼم ُيؾَ ،ه ُ١مَٓ ِء ُأ هُمتِل؟ َىم َ٤ملَ ،َٓ :و ًَمٙمِ ِـ ا ْٟم ُٔم ْر
إِ َمم إُ ُوم ِؼَ ،ومٜمَ َٔم ْر ُت َوم٢مِ َذا َؾم َقا ٌد يمَرِ ٌػمَ ،ىم َ٤ملَ :ه ُ١مَٓ ِء ُأ هُمت َُؽ،
ِ
َو َه ُ١مَٓ ِء َؾم ٌْ ُٕم َ
ابُ ،ىم ْٚم ُ٧مَ :و ِ مَ؟
٤مب َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ َوَٓ َقم َذ َ
قن َأ ًْم ًٗم٤م ُىمده ا َُم ُٝم ْؿ َٓ طم ًَ َ
ون َ ،و َقم َغم َر ِّهبِ ْؿ َيت ََق هيم ُٚم َ
قنَ ،وَٓ َي َت َٓم ه ُػم َ
ؽم ُىم َ
َىم َ٤مل :يمَ٤مٟمُقا َٓ َي ْٙمت َُق َ
قن "
ونَ ،وَٓ َي ًْ َ ْ

ِ
َوم َ٘م٤م َم إِ ًَم ْٞم ِف ُقمٙم َ
جي َٕم َٚمٜمِل ُِمٜم ُْٝم ْؿَ ،ىم َ٤مل« :اًم هٚم ُٝم هؿ
ه٤مؿم ُ٦م ْسم ُـ حم ْ َّم ٍـَ ،وم َ٘م َ٤مل :ا ْد ُع اَّللهَ َأ ْن َ ْ
اضم َٕم ْٚم ُف ُِمٜم ُْٝم ْؿش ُصم هؿ َىم٤م َم إِ ًَم ْٞم ِف َر ُضم ٌؾ َ
جي َٕم َٚمٜمِل ُِمٜم ُْٝم ْؿَ ،ىم َ٤مل:
ْ
آظم ُر َىم َ٤مل :ا ْد ُع اَّللهَ َأ ْن َ ْ
« َؾم ٌَ َ٘م َؽ ِ َهب٤م ُقمٙم َ
ه٤مؿم ُ٦مشُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
 ايمـوع ايمثاين  [:ايمعــرض]:
٥م ِطم ًَ٤م ًسم٤م َي ًِ ًػما
ويت يمِتَ٤م َسم ُف سمِ َٞم ِٛمٞمٜم ِ ِفَ وم ًَ ْق َ
٤مؾم ُ
ىم٤مل شمٕم٤ممم ﱹ َوم َ٠م هُم٤م َُم ْـ ُأ ِ َ
حي َ
ف َُ

ﱸ

154

تيسيرالحميد الودود شرح حائية ابن أبي داود

ومال ازمن ضمجر دم همتح ايمباري (:)422 /11
َأ هن ا ُْعمراد سمِ ِْ
٤محل ًَ ِ
ف
٤مب ِذم ْأ َي ِ٦م ا ًْم َٕم ْر ُض َ :و ُه َق إِ ْسم َر ُاز ْإَ ْقم َام ِل َوإِ ْفم َٝم ُ٤مر َه٤م َوم ُٞم َٕم ِّر ُ
َ َ
ِ
ِ
٤مو ُز َقمٜمْ ُف،
َص٤مطم ٌَ َٝم٤م سمِ ُذٟمُقسمِف ُصم هؿ َيت ََج َ
َو ُي َ١م ِّيدُ ُه:

طمدي٨م َقم ِ٤مئ َِم َ٦م ’َ ،ىم٤م ًَم ْ٧مَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل اَّللهِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ف ُىم ْٚم ُ٧م َي٤م َر ُؾم َ
قل اَّللهِ َُم٤م
ٍْم َ
َص َالشمف«:اًم هٚم ُٝم هؿ َطم٤مؾم ٌْٜمل طم ًَ٤م ًسم٤م َيً ًػماش َوم َٚم هام اٟم َ َ
ِْ
٤مب ا ًْم َٞم ًِ ُػم؟
احل ًَ ُ
ُقىم َش ِْ
َىم َ٤ملَ « :أ ْن يٜمْ ُٔمر ِذم يمِتَ٤مسمِ ِف َومٞمتَج٤مو ُز ًَمف َقمٜمْف إِ هٟمف ُمـ ٟم ِ
٤مب َي٤م َقم ِ٤مئ َِم ُ٦م
احل ًَ َ
َ َ َ ُ ُ ُ َ ْ
َ َ
قل ِذم َسم ْٕم ِ
َي ُ٘م ُ
ض

َي ْق َُم ِئ ٍذ َه َٚم َؽش صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ.
ِ
وطم ِد ِ
ِ
٤مًمر ُضم ِؾ َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َوم ُٞم َ٘م ُ٤مل
ي٨م َأ ِيب َذ ٍّر
َ َ
قمٜمْدَ ُُم ًْٚم ٍؿُ ( :ي ْ١مشمَك سمِ ه
ِ
ِ ِ
احل ِد َ
ي٨م.اهـ
ا ْقم ِر ُوقا َقم َٚم ْٞمف ص َٖم َ٤مر ُذٟمُقسمِف) ْ َ

ومق َىمدْ َو َر َد َقم ِـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر ¶ ىم٤مل  :ىم٤مل رؾمقل اَّلل
يدين ُِمٜمْف َقمٌدَ ه ا ُْعم ْ١م ُِمـَ ،ومٞم َْمع َقم َٚمٞم ِف َيمٜمَ َٗمف ،و ُ ِ ِ
وي٘مرره
َ َ ُ ْ
ُ ْ ُ
ُ
حي٤مؾم ٌُ ُف وم َٞمام َسم ْٞمٜمَ ُف َو َسم ْٞمٜمَ ُفِّ ،
َ َ
سمِ ُذٟمُقسمِ ِفَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
قلَ :أ َ م ْ َشم ْٗم َٕم ْؾ يم ََذا َي ْق َم يم ََذا؟ َأ َ م ْ َشم ْٗم َٕم ْؾ يم ََذا َي ْق َم يم ََذا؟
ؾمؽمهت٤م َقم َٚم ْٞم َؽ ِذم اًمدِّ ٟمٞم٤م
ىمرره سمِ ُذٟمُقسمِ ِفَ ،و َأ َي ْ٘م َـ َأ هٟم ُف َىمدْ َه َٚم َؽَ :ىم َ٤مل ًَم ُف:
ُ
َطمتهك إِ َذا ه

َأ هن اَّللهَ َقم هز َو َضم هؾ

َو َأٟمَ٤م َأ ْهم ِٗم ُر َه٤م ًَم َؽ ا ًْم َٞم ْق َم ) رواه اًمٌخ٤مري .
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 ايمـوع ايمثايمث[ :اظمــاومشة]:
ٟمقىم َش ِْ
ي٨م َقم ِ٤مئ َِم ُ٦م ’ ((ُمـ ِ
ْحل ِد ِ
٤مب ُقم ِّذب))
احل ًَ َ
َ
َ
قل اَّللهِ! َأ َو ًَم ْٞم َس اَّللهُ َي ُ٘م ُ
َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧م َقم ِ٤مئ َِم ُ٦م ’ َ :ي٤م َر ُؾم َ
٥م
قل :ﱹ َوم ًَ ْق َ
٤مؾم ُ
حي َ
ف َُ
ِطم ًَ٤م ًسم٤م َي ًِ ًػما ﱸ ؟
ُقىم َش ِْ
َوم َ٘م َ٤مل(( :إٟمهام َذًم ِ َؽ ا ًْمٕمر ُض ،و ًَمٙمِـ ُمـ ٟم ِ
٤مب َ ْهيٚمِ ْؽ)) ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
احل ًَ َ
َ ْ َ
َْ
ومال ازمن ضمجر دم همتح ايمباري (:)422 /11
٤من َأطمدُ ُمه٤مَ :أ هن َٟم ْٗمس ُمٜمَ٤م َىم َِم ِ٦م ِْ
ِ
٤مب َو َقم ْر ِ
احل ًَ ِ
ض
َ ُ
َىم ْق ًُم ُف ُ [ :قم ِّذ َب] ًَم ُف َُم ْٕمٜمَ َٞم َ َ
ِ
ُقب واًمتهق ِىم ِ
ه
ٞمػ َقم َغم َىمٌِ ِ
ي٥م .
ٞمح َُم٤م َؾم َٚم َ
ػ َواًمت ْهقسمِٞمخِ َشم ْٕمذ ٌ
اًمذٟم ِ َ ْ
َواًم هر ِ٤مين َ :أ هٟم ُف ُي ْٗم ِيض إِ َمم اؾمتِ ْح َ٘م ِ
٤مق ا ًْم َٕم َذ ِ
اب إِ ْذ َٓ َطم ًَٜمَ َ٦م ًم ِ ْٚم َٕم ٌْ ِد إِ هٓ ُِم ْـ ِقمٜمْد
ْ
اَّلل.اهـ
مسـليمة:هل حياؽمب ايمؽـاهمر؟
 ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة

دم جمؿوع ايمػتاوى (:)326 - 325/4

وىمد "شمٜم٤مزع أهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمٙمٗم٤مر هؾ حي٤مؾمٌقن أم ٓ؟
شمؿ ىم٤مل ":وومّمؾ اخلٓم٤مب إصمٌ٤مت احلً٤مب ،سمٛمٕمٜمك قمد إقمامل ،وإطمّم٤مئٝم٤م،
وقمروٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ ٓ سمٛمٕمٜمك إصمٌ٤مت طمًٜم٤مت ٟم٤مومٕم٦م هلؿ ذم صمقاب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
شم٘م٤مسمؾ ؾمٞمئ٤مهتؿ".
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"ووم٤مئدة طمً٤مهبؿ:
زي٤مدة قمغم ُم٤م شم٘مدم سمٞم٤من شمٗم٤موهتؿ ذم "اًمٕم٘م٤مب ،ومٕم٘م٤مب ُمـ يمررت ؾمٞمئ٤مشمف
أقمٔمؿ ُمـ قم٘م٤مب ُمـ ىمٚم٧م ؾمٞمئ٤مشمف ،وُمـ يم٤من ًمف طمًٜم٤مت ظمٗمػ قمٜمف اًمٕمذاب
يمام أن أسم٤م ـم٤مًم٥م أظمػ قمذاسم ً٤م ُمـ أيب هل٥م ،وىم٤مل شمٕم٤ممم  :-ﱹا هًم ِذي َـ َيم َٗم ُرو ْا
َ٤مه ْؿ َقم َذا ًسم٤م َوم ْق َق ا ًْم َٕم َذ ِ
َو َصده و ْا َقمـ َؾمٌِ ِ
اب ﱸ [اًمٜمحؾ ، ]88 :وىم٤مل
ٞمؾ اَّللِ ِز ْدٟم ُ
 -شمٕم٤ممم  :-ﱹ إِٟم َهام اًمٜم ِهز ُء ِز َي٤م َد ٌة ِذم ا ًْم ُٙم ْٗمر ﱸ

[اًمتقسم٦م ، ]37 :واًمٜم٤مر دريم٤مت ،وم٢مذا يم٤من سمٕمض اًمٙمٗم٤مر قمذاسمف أؿمد قمذاسم ً٤م ُمـ
سمٕمضً ،مٙمررة ؾمٞمئ٤مشمف ،وىمٚم٦م طمًٜم٤مشمف يم٤من احلً٤مب ًمٌٞم٤من ُمراشم٥م اًمٕمذابٓ ،
ٕضمؾ ٕضمؾ دظمقل اجلٜم٦م".اهـ
مسليمة  :هل ايموزن ومبل احلساب أو زمعده ؟.
:

 ومال ازمن ىمثغم
َىم َ٤مل َأسمق َقمٌ ِد اَّللهِ ا ًْم ُ٘مر ُـمٌِلَ :ىم َ٤مل ا ًْمٕم َٚمامء :إِذا ا ْٟم َ٘م َ٣م ِْ
٤مب ،يم َ
َ٤من َسم ْٕمدَ ُه َو ْز ُن
احل ًَ ُ
ُ ْ
ُ َ ُ
ْ ه
ْإَ ْقم َام ِل َِٕ ،هن ا ًْم َق ْز َن ًمِ ْٚم َج َز ِاءَ ،وم َٞمٜمْ ٌَ ِٖمل َأ ْن َيٙم َ
ُقن َسم ْٕمدَ اعمح٤مؾمٌ٦م ،وم٢مِن اعمح٤مؾمٌ٦م
ًمٜمٗمس إقمامل ،واًمقزن ِ
إلفمٝم٤مر ُم٘م٤مديره٤م ،ومٞمٙمقن اجلزاء سمحًٌٝمام.اهـ
(راضمع اًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًمٗمتـ واعمالطمؿ (.)11 /1
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ومم٤م يٙمقن ذم قمرص٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م وجي٥م اإليامن سمف

" اظمرورفمعم ايمرصاط"
وكؾخص ايمؽالم فمؾقه دم مسائل:
مسليمة :سمعريف ايمرصاط :
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اًمً٤مسمِ َٚم َ٦مَ :أ ْي:
اًمٍماط اًم هٓم ِر ُيؼ ا ًْم َقاؾم ُع :ىم َٞمؾُ :ؾم ِّٛم َل سمِ َذًم َؽ َٕ هٟم ُف َي ًْ َ ِؽم ُط ه
َأ ْص ُؾ ِّ َ
َي ٌْتَٚمِ ُٕم ُٝم ْؿ إِ َذا َؾم َٚمٙمُق ُهَ ،و َىمدْ ُي ًْ َت ْٕم َٛم ُؾ ِذم اًم هٓم ِر ِيؼ ا َْعم ْٕمٜم َِق ِّي :يم ََام ِذم َىم ْقًم ِ ِف َشم َٕم َ٤ممم:
ِ
ساـمِل ُُم ًْت َِ٘م ًٞمام َوم٤مشمهٌِ ُٕمق ُهﱸ.
ﱹ َو َأ هن َه َذا َ
اط ْإُ ْظم َر ِو هي :ا هًم ِذي ُه َق ِْ
اًمٍم ُ
اجلٜم ِه٦م
ن ا َْعم ْٛمدُ و ُد َقم َغم َفم ْٝم ِر ضمٝمٜمهؿ َسم ْ َ
لم ْ َ
اجل ْ ُ
َ و ِّ َ
ِِ ِ
ِ
واًمٜم ِه٤مر .وهق طمؼ َٓ ري ِ ِ ِ
اؾم َت َ٘م٤م َم َقم َغم
٥م ومٞمفً :م ُق ُرود َظم َ ِؼم ه
َْ َ
َ
اًمّم٤مدق سمِف ،و َُمـ ْ
احل هؼ ِذم اًمده ْٟمٞم٤م اؾم َت َ٘م٤مم َقم َغم َه َذا اًمٍم ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اط ِذم
َ ْ َ
ساط اَّللهِ ا هًمذي ُه َق ديٜمُ ُف ْ َ
ِّ َ
َ
ْأ ِظم َر ِة.اهـ(راضمع ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمٚمٝمراس (ص)121 :
مسليمة :صػة ايمرصاط :
2ـ أٟمف ضمن قمغم ضمٝمٜمؿ ُمدطمْم٦م ُمزًم٦م:
واًمدًمٞمؾ ُ :م٤مضمآء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مريَ :ىم َ٤مل

٤مجل ْ ِ
ن
ُ (( :صم هؿ ُي ْ١مشمَك سمِ ْ َ

لم َفم ْٝم َر ْي َضم َٝمٜم َهؿ "ُ ،ىم ْٚمٜمَ٤مَ :ي٤م َر ُؾم َ
ن؟
َوم ُٞم ْج َٕم ُؾ َسم ْ َ
قل اَّللهَِ ،و َُم٤م ا َ
جل ْ ُ
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 ضمآء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري َ :قمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
ٞمد اخلُدْ ِر ِّي
ْ
َ
ِ
ٞم٥مَ ،و َطم ًَ َٙم ٌ٦م ُُم َٗم ْٚم َٓم َح ٌ٦م َهلَ٤م َؿم ْق َيم ٌ٦م
(( َُمدْ َطم َْم ٌ٦م َُم ِز هًم ٌ٦مَ ،قم َٚم ْٞم ِف َظم َٓم٤مـمِ ُ
ٞمػ َو َيمالًَم ُ
ٍ
اًمً ْٕمدَ ُ
ُقم َ٘م ْٞم َٗم٤م ُءَ ،شمٙم ُ
ان ))
ُقن سمِٜم َْجدُ ،ي َ٘م ُ٤مل َهلَ٤م :ه
ِ
ن
 وضمآء َقم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
ي ُب ضم ْ ُ
،ىم٤مل َ :ىم َ٤مل رؾمقل اَّلل َ (( :و ُي ْ َ
َضم َٝمٜم َهؿ َ ،وم َ٠ميم ُ
اًمر ُؾم ِؾ َي ْق َُم ِئ ٍذ :اًم هٚم ُٝم هؿ َؾم ِّٚم ْؿ َؾم ِّٚم ْؿَ .وسمِ ِف
ُقن َأ هو َل َُم ْـ ُجيِ ُٞمزَ ،و ُد َقم٤م ُء ه
َىم َ٤مل

:

انَ ،أُم٤م ر َأيتُؿ َؿمق َك اًمًٕمدَ ِ
يمَالًمِٞم٥م ُِم ْر ُؾ َؿمق ِك اًمًٕمدَ ِ
ان؟ " َىم٤م ًُمقاَ :سم َغم َي٤م
ه ْ
َ َ ْ ْ ْ
ه ْ
ْ
ُ
قل اَّللهَِ ،ىم َ٤ملَ " :وم٢مِهن٤م ُِم ْر ُؾ َؿمق ِك اًمًٕمدَ ِ
َر ُؾم َ
انَ ،هم ْ َػم َأ ههنَ٤م َٓ َي ْٕم َٚم ُؿ َىمدْ َر ِقم َٔم ِٛم َٝم٤م
ه ْ
ْ
هَ
ه٤مس سمِ َ٠م ْقم َام ِهل ْؿ)..،رواه اًمٌخ٤مري.
إِ هٓ اَّللهَُ ،ومت َْخ َٓم ُ
ػ اًمٜم َ

1ـ أدق ُمـ اًمِمٕمرةوأطمد ُمـ اًمًٞمػ:
يمامضمآء ذم صحٞمح ُمًٚمؿَ :ىم َ٤مل َأسمق ؾم ِٕم ٍ
ٞمد
ُ َ
اًمِمٕمر ِة ،و َأطمده ُِمـ اًمًٞم ِ
ػ ))ِ ،
َ ه ْ
ه َْ َ َ

َسم َٚم َٖمٜمِلَ (( :أ هن ِْ
ن َأ َد هق ُِم َـ
اجل ْ َ

مسليمة :ىمقػقة اظمرور فمعم ايمرصاط:
ضمآء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري َ :قمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
َىم َ٤مل :ىم٤مل رؾمقل
ٞمد اخلُدْ ِر ِّي
ْ
َ
٤مو ِ
(( :ا ُعم ْ١م ُِمـ َقم َٚمٞمٝم٤م يمَ٤مًم هٓمر ِ
ف َويمَ٤م ًْم ِ
َ٤مًمريحِ َ ،ويم ََ٠م َضم ِ
يد اخلَ ْٞم ِؾ
َْ
ُ
ؼمق َويم ِّ
َْ
ْ
وس ِذم ٟم ِ
اًمريم ِ
َ٤مج َخم ْدُ ٌ
َ٤مج ُُم ًَ هٚم ٌؿَ ،وٟم ٍ
َ٤مبَ ،ومٜم ٍ
َ٤مر َضم َٝمٜم َهؿَ ،طمتهك َي ُٛم هر
وشَ ،و َُم ْٙمدُ ٌ
َو ِّ
ِ
٥م َؾم ْح ًٌ٤م))..
آظم ُر ُه ْؿ ُي ًْ َح ُ
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 ومال ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة دم ايمواؽمطقة :
ه٤مس َقم َٚم ْٞم ِف َقم َغم َىمدْ ِر َأ ْقم َام ِهلؿ َْ ،وم ِٛمٜم ُْٝم ْؿ َُم ْـ َي ُٛم هر َيم َٚم ْٛمحِ ا ًْم ٌَ َ ِ
ٍمَ ،و ُِمٜم ُْٝمؿ َُمـ
[ َي ُٛم هر اًمٜم ُ
اجلق ِ
يٛمر يمَ٤م ًْمؼم ِق ،و ُِمٜمْٝمؿ ُمـ يٛمر يمَ٤مًمريحِ ِ ،
وُمٜم ُْٝمؿ َُمـ َي ُٛم هر يمَ٤م ًْم َٗم َر ِ
اد،
س َْ َ
ِّ
َ ُ َ َُه
َْ
َُه
اإلسمِ ِؾِ ،
َ٤مب ِ
َو ُِمٜم ُْٝمؿ َُمـ َي ُٛم هر يم َِريم ِ
وُمٜم ُْٝمؿ َُمـ َي ْٕمدُ و َقمدْ ًواَ ،و ُِمٜم ُْٝمؿ َُمـ َي ْٛم ٌِم
ػ َظم ْٓم ًٗم٤م َو ُي ْٚم َ٘مك ِذم َضم َٝمٜم َهؿ.
ػ َز ْطم ًٗم٤مَ ،و َُمٜم ُْٝمؿ َُمـ ُ ْ
خي َٓم ُ
َُم ِْم ًٞم٤مَ ،و ُِمٜم ُْٝمؿ َُمـ َي ْز َطم ُ
َومٛمـ ُمر َقم َغم اًمٍم ِ
اطَ :د َظم َؾ ْ
ؼموا َقم َغم اًمٍماط َ :و َىم ُٗمقا َقم َغم
اجلَٜمه َ٦مَ .وم٢مِ َذا َقم َ ُ
َ ْ َه
ِّ َ
لم ْ ِ
ٍ
َص ًم ِ ٌَ ْٕم ِْم ِٝمؿ ُِّمـ َسم ْٕم ٍ
ضَ ،وم٢مِ َذا ُه ِّذ ُسمقا َو ُٟم ه٘مقاُ :أ ِذ َن
اجلٜمه٦م َواًمٜم ِه٤مرَ ،وم ُٞم ْ٘مت ه
َىمٜمْ َٓم َرة َسم ْ َ َ
ِ
اجلٜمه ِ٦م]اهـ
َهل ُ ْؿ ِذم ُد ُظمقل ْ َ

مسليمة  :اإليامن سم٤مًمقىمقف قمغم اًم٘مٜمٓمرة :
"واظمتٚمػ ذم اًم٘مٜمٓمرة اعمذيمقرة  :وم٘مٞمؾ :إهن٤م ساط آظمر .وىمٞمؾ :هل ُمـ شمتٛم٦م
اًمٍماط وهل ـمرومف اًمذي يكم اجلٜم٦م (.راضمع ومتح اًمٌ٤مري ()406 /22
 ايمديمقل فمعم ايمؼـطرة ُ:م٤مضمآء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري :قمـ َأيب ؾم ِٕم ٍ
ٞمد
َ َ
َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ص ا ُعم ْ١م ُِمٜم َ
ُقن ُِم َـ اًمٜم ِه٤مر،
َْ« :
قل اَّللهِ
اخلُدْ ِر هي
خي ُٚم ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
جلٜم ِه٦م َواًمٜم ِ
ٍ
َوم ُٞم ْح ٌَ ًُ َ
قن َقم َغم َىمٜمْ َٓم َر ٍة َسم ْ َ
ه٤مرَ ،وم ُٞم َ٘م ه
لم ا َ
ص ًم ٌَ ْٕمْمٝم ْؿ ُم ْـ َسم ْٕمض َُم َٔم٤م م ُ
ِ
ِ
جلٜم ِه٦مَ ،وم َقا هًم ِذي
يمَ٤مٟم ْ
َ٧م َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ ِذم اًمده ْٟم َٞم٤مَ ،طمتهك إِ َذا ُه ِّذ ُسمقا َو ُٟم ه٘مقا ُأذ َن َهل ُ ْؿ ِذم ُد ُظمقل ا َ
ِِ
ٍ ِ ِ
جلٜم ِه٦م ُِمٜمْ ُف سمِ َٛمٜم ِْزًم ِ ِف يم َ
َ٤من ِذم اًمده ْٟم َٞم٤مش.
َٟم ْٗم ُس ُحم َ هٛمد سمِ َٞمدهَ ََٕ ،طمدُ ُه ْؿ َأ ْهدَ ى سمِ َٛمٜم ِْزًمف ِذم ا َ
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ومم٤م يٙمقن ذم قمرص٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م وجي٥م اإليامن سمف

"اإليامن زموصمود اْلـة وايمـار وطمروج ايمعصاة من ايمـاريمؾجـة"
قاٍ ايٓاظِ

:

( وومل خيرج اهلل ايمعظقم زمػضؾه

من ايمـار أصمساد ًا من ايمػحم سمطرح)

(فمعم ايمـفر دم ايمػردوس حتقا زمامئه

ىمحب محقل ايمسقل إذ صماء يطػــح)

ايػسح :

ذم هذان اًمٌٞمت٤من أيْم ً٤م اإليامن سمام يٙمقن قمرص٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م .
وذيمر اًمٜم٤مفمؿ

ومٞمٝمام أهؾ اًمٙمٌ٤مئر ُمـ قمّم٤مة اعمقطمديـ اًمذيـ أدظمٚمقا اًمٜم٤مر

سمًٌ٥م يمٌ٤مئرهؿ وذٟمقهبؿ ،وأهنؿ خيرضمقن قمغم هذه اهلٞمئ٦م اًمتل ذيمر وأهنؿ
يٓمرطمقن قمغم أهن٤مر اجلٜم٦م ومٞمحٞمقن سمامئف وشمٕمقد هلؿ احلٞم٤مة.
ٚق ٍٛايٓاظِ

ٚ (:قٌ خيسج اهلل ايعظ ِٝبفضً٘ َٔ ايٓاز)

 دًمٞمؾ ذًمؽ:
طمدي٨م َأٟم ٍ
َىم٤م َلَ « :خي ُْر ُج ُِم َـ اًمٜم ِه٤مر َُم ْـ َىم َ٤مل َٓ إِ ًَم َف إِ هٓ
َ ،قم ِـ اًمٜمهٌِ ِّل
َس
اَّللهَُ ،و ِذم َىم ْٚمٌِ ِف َو ْز ُن َؿم ِٕم َػم ٍة ُِم ْـ َظم ْ ٍػمَ ،و َخي ُْر ُج ُِم َـ اًمٜم ِه٤مر َُم ْـ َىم َ٤مل َٓ إِ ًَم َف إِ هٓ اَّللهُ،
َو ِذم َىم ْٚمٌِ ِف َو ْز ُن ُسم هر ٍة ُِم ْـ َظم ْ ٍػمَ ،و َخي ُْر ُج ُِم َـ اًمٜم ِه٤مر َُم ْـ َىم َ٤مل َٓ إِ ًَم َف إِ هٓ اَّللهَُ ،و ِذم َىم ْٚمٌِ ِف

َو ْز ُن َذ هر ٍة ُِم ْـ َظم ْ ٍػمشُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
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( :عً ٢ايٓٗس يف ايفسدٚع حتٝا مبا ٘٥نخب مح ٌٝايط)ٌٝ

،ىم٤مل َ :ىم َ٤مل رؾمقل اَّلل
 ىمد ضمآء ذم اًمّمحٞمحلم َ :قم ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
ِ
لم ِقمٌ ِ
ِ
٤مد ِهَ ،و َأ َرا َد َأ ْن ُخي ِْر َج ُِم َـ اًمٜم ِه٤مر َُم ْـ
((َ ..طمتهك إِ َذا َوم َر َغ اَّللهُ ُم َـ اًم َ٘م َْم٤مء َسم ْ َ َ
َ٤من ي ِْمٝمدُ َأ ْن َٓ إِ ًَمف إِ هٓ اَّللهَُ ،أُمر ا َعم ِ
ِ
قه ْؿ،
الئ َٙم َ٦م َأ ْن ُخي ِْر ُضم ُ
َ
َأ َرا َد َأ ْن ُخي ِْر َج ،مم ه ْـ يم َ َ َ
ََ
٤مر اًمًج ِ
ِ
قدَ ،و َطم هر َم اَّللهُ َقم َغم اًمٜم ِه٤مر َأ ْن شم َْ٠ميم َُؾ ُِم َـ ا ْسم ِـ آ َد َم َأ َصم َر
قهنُ ْؿ سمِ َٕمال َُم٦م آ َصم ِ ه ُ
َوم َٞم ْٕم ِر ُوم َ
:

ُح ُِمقاَ ،ومٞمّم٥م َقم َٚمٞم ِٝمؿ ُم٤مء ي َ٘م ُ٤مل ًَمف ُم٤مء احلٞم ِ
قدَ " ،ومٞم ْخ ِرضمقهنؿ َىمدْ اُمت ِ
اًمًج ِ
٤مة،
ُ َ ُ ََ
ُ َ ه ْ ْ َ ٌ ُ
ه ُ
ْ
ُ ُ َُْ
٤مت ِ
احل هٌ ِ٦م ِذم َمحِ ِ
َوم َٞمٜمْ ٌُت َ
اًمً ْٞم ِؾ"))
ُقن َٟم ٌَ َ
ٞمؾ ه
وم٤مئــدة :

"آطمر من خيرج من ايمــار ويدطمل اْلــة ":
صماء فمن َقمٌ ِد اَّللِ سم ِـ ُمًٕم ٍ
َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اَّللِ  (( :إِ ِّين ََٕ ْقم َٚم ُؿ
قد
ْ َ ْ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
اجلٜم ِه٦م ُد ُظم ً
اجلٜمه َ٦مَ ،ر ُضم ٌؾ َخي ُْر ُج ُِم َـ
آظم َر َأ ْه ِؾ اًمٜم ِه٤مر ُظم ُر ً
قٓ ْ َ
وضم٤م ُمٜم َْٝم٤مَ ،وآظم َر َأ ْه ِؾ ْ َ
ِ
اًمٜم ِ
ه٤مر َطم ٌْ ًقاَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
ٞمٝم٤م َوم ُٞم َخ هٞم ُؾ
اجلٜمه َ٦مَ ،وم َٞم ْ٠مشم َ
قل اَّللُ َشم ٌَ َ٤مر َك َو َشم َٕم٤م َمم ًَم ُف :ا ْذ َه ْ
٥م َوم٤م ْد ُظم ْؾ ْ َ
قلَ :ي٤م َر ِّبَ ،و َضمدْ ُ َهت٤م َُم ْ َ
إِ ًَم ْٞم ِف َأ ههنَ٤م َُم ْ َ
ألىَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
ألىَ ،وم َ ْػم ِضم ُع َوم َٞم ُ٘م ُ
قل اَّللُ َشم ٌَ َ٤مر َك
ِ
ٞمٝم٤مَ ،وم ُٞم َخ هٞم ُؾ إِ ًَم ْٞم ِف َأ ههنَ٤م َُم ْ َ
ألى،
اجلٜمه َ٦م "َ ،ىم َ٤ملَ " :وم َٞم ْ٠مشم َ
َو َشم َٕم َ٤ممم ًَم ُف :ا ْذ َه ْ
٥م َوم٤م ْد ُظم ِؾ ْ َ
قلَ :ي٤م َر ِّبَ ،و َضمدْ ُ َهت٤م َُم ْ َ
ألىَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
َوم َ ْػم ِضم ُع َوم َٞم ُ٘م ُ
اجلٜمه َ٦م،
قل اَّللُ ًَم ُف :ا ْذ َه ْ
٥م َوم٤م ْد ُظم ْؾ ْ َ
ِ
ِ
٤مهل٤م َ -أ ْو إِ هن ًَم َؽ َقم َنم َة َأُم َر ِ
ِ
٤مل اًمده ْٟم َٞم٤م ،" -
َ ْ
نم َة َأ ُْم َر َ
َوم٢م هن ًَم َؽ ُم ْر َؾ اًمده ْٟم َٞم٤م َو َقم َ َ
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َىم َ٤ملَ " :وم َٞم ُ٘م ُ
ْ٧م ا َْعمٚمِ ُؽ؟ "َ ،ىم َ٤ملًَ :م َ٘مدْ
قلَ :أشم ًَْ َخ ُر ِيب َ -أ ْو َأشم َْْم َح ُؽ ِيب َ -و َأٟم َ
َو ِح َؽ َطمتهك َسمدَ ْت ٟم ََق ِ
َ٤من ُي َ٘م ُ٤ملَ :ذ َ
َر َأ ْي ُ٧م َر ُؾم َ
اضم ُذ ُهَ ،ىم َ٤ملَ " :ومٙم َ
اك
قل اَّللِ
اجلٜم ِه٦م َُمٜم ِْز ًَم ً٦م "))ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
َأ ْدٟمَك َأ ْه ِؾ ْ َ
ٚق ٍٛايٓاظِ

(عً ٢ايٓٗس يف ايفسدٚع)

٤محل ِ
ِ
ِ
ِ
ه٤مت
َ٧م َهل ُ ْؿ َضمٜم ُ
٤مت يمَ٤مٟم ْ
يـ آ َُمٜمُقا َو َقمٛم ُٚمقا ه
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱹإِ هن ا هًمذ َ
اًمّم َ

ا ًْم ِٗم ْر َد ْو ِ
سﱸ [اًمٙمٝمػ]207:

( :إِ َذا

ىم٤مل رؾمقل
َ و َىمدْ روى اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م أيب هريرة
اجلَٜم ِه٦م َو َأ ْو َؾم ُط ْ
٤مؾم َ٠م ًُمق ُه ا ًْم ِٗم ْر َد ْو َسَ ،وم٢مِ هٟم ُف َأ ْقم َغم ْ
َؾم َ٠م ًْمت ُُؿ اَّللهَ ْ
اجلَٜم ِه٦م َو ُِمٜمْ ُف َشم َٗم هج ُر
اجلَٜمه َ٦م َوم ْ
َأهن٤مر ْ ِ
مح ِـ )).
اًمر ْ َ
اجلٜمه٦مَ ،و َؾم ْ٘م ُٗم َٝم٤م َقم ْر ُش ه
َْ ُ َ
وىمد شم٘مدم أن اًمٗمردوس أقمغم اجلٜم٦م وأوؾمط اجلٜم٦م وأن ؾم٘مٗمٝم٤م قمرش اًمرمحـ.
 سمتــؿة:
ودم هذان ايمبقتان إؾمارة إلم اإليامن زموصمود اْلـة وايمـارواألديمة فمعم ذيمك :
ىم٤مل اَّلل شمٕم٤ممم ذم اجلٜم٦م:ﱹ َو َؾم ِ
٤مر ُقمقا إِ َمم َُم ْٖم ِٗم َر ٍة ُِم ْـ َر ِّسمٙم ُْؿ َو َضمٜم ٍه٦م َقم ْر ُو َٝم٤م
لمﱸ [آل قمٛمران]233 :
إر ُض ُأ ِقمده ْت ًم ِ ْٚم ُٛمت ِه٘م َ
اًمً َام َو ُ
ات َو ْ
ه
وىم٤مل اَّلل شمٕم٤ممم ذم اًمٜم٤مر :ﱹ َوم٢مِ ْن َ م ْ َشم ْٗم َٕم ُٚمقا َو ًَم ْـ َشم ْٗم َٕم ُٚمقا َوم٤م هشم ُ٘مقا اًمٜم َه٤مر ا هًمتِل
ِ ِ
ِ
و ُىمقد َه٤م اًمٜمه٤مس و ِْ
يـﱸ [ا ًْم ٌَ َ٘م َر ِة]14 :
احل َج َ٤مر ُة ُأقمده ْت ًم ْٚمٙمَ٤موم ِر َ
ُ َ
َ ُ

تيسيرالحميد الودود شرح حائية ابن أبي داود

163

 ومال ازمن ىمثغم دم سمػسغمه
ِ ِ ِ ِ
ِ
اًمًٜم ِه٦م ِ َهب ِذ ِه ْأ َي ِ٦م َقم َغم َأ هن اًمٜم َه٤مر َُم ْق ُضمق َد ٌة ْأ َن ًم ِ َ٘م ْقًم ِ ِف:
اؾمتَدَ هل يمَر ٌػم ُم ْـ َأئ هٛم٦م ه
َو َىمد ْ
{ ُأ ِقمده ْت} َأ ْيَ :أ ُر ِصدَ ْت َو ُه ِّٞم َئ ْ٧م .
:

ي٨م يمَرِػم ٌة ِذم َذًم ِ َؽ ُِمٜمْٝم٤مَ َ " :حت ِ
و َىمدْ ورد ْت َأطم ِ
٤مد ُ
اجلٜمه ُ٦م َواًمٜم ُه٤مر" .
ه
َ
َ
َ ََ َ
٤مضم٧م ْ َ
َ
و ُِمٜمْٝم٤م" :اؾمت َْ٠م َذٟم ِ
َ٧م اًمٜم ُه٤مر َر ه َهب٤م َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧مَ :ر ِّب َأيم ََؾ َسم ْٕم ِيض َسم ْٕم ًْم٤م َوم َ٠م ِذ َن َهل٤م سمِٜمَ َٗم ًَ ْ ِ
لم
َ َ
ْ
َ
َٟم َٗمس ِذم ِّ ِ
ي٨م اسم ِـ ُمًٕم ٍ
ِ
ِ
قد َؾم ِٛم ْٕمٜمَ٤م َو ْضم ٌَ ً٦م َوم ُ٘م ْٚمٜمَ٤م
اًمّم ْٞمػ"َ ،و َطمد ُ ْ َ ْ ُ
اًمِمتَ٤مء َو َٟم َٗم ٌس ِذم ه
ٌ
َُم٤م َه ِذ ِه؟ َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
َ " :ه َذا َطم َج ٌر ُأ ًْم ِ٘م َل سمِ ِف ُِم ْـ َؿم ِٗم ِػم َضم َٝمٜم َهؿ ُُمٜم ُْذ
قل اَّللهِ
لم َؾمٜمَ ً٦م ْأ َن َو َص َؾ إِ َمم َىم ْٕم ِر َه٤م" َو ُه َق ِقمٜمْدَ ُُم ًْٚمِ ٍؿ  .اهـ
َؾم ٌْ ِٕم َ
دم أصول ايمسـة:

 ومال اإلمام أمحد زمن ضمـبل
"واجلٜمه ُ٦م واًمٜمه٤مر َخم ْ ُٚمق َىمت ِ
َ٤من َىمدْ ُظمٚمِ َ٘متَ٤م يمَام َضم٤مء َقم ْـ رؾم ِ
.
قل اَّللِ
َ ُ
َ
َ
َ َ َ ُ
ِ
ي٨م رؾم ِ
َوم َٛم ْـ َز َقم َؿ َأ ههنُ َام  م ْ ُ ْ
قل اَّللِ
خت َٚم َ٘م٤م َوم ُٝم َق ُُمٙم َِّذ ٌب سمِ٤مًم٘مرآن َ
،و َأ َطم٤مد ُ َ ُ
ِ
جلٜم ِه٦م َواًمٜم ِه٤مر.اهـ
َوٓ َأ ْطم ًَ ٌُ ُف ُي ْ١مُم ُـ سمِ٤م َ
وومال ازمن ايمؼقم

،

دم مػتاح دار ايمسعادة (.)17 /1

اجل َام َقم٦م قمغم ان ْ
اجلٜمه٦م َواًمٜمه٤مر خمٚمقىمت٤من َوىمد
اًمًٜم٦م َو ْ َ
ىمد اشمّٗمؼ اهؾ ّ
سمذًمؽ .اهـ
ت آطم٤مدي٨م َقمـ اًمٜمهٌِل
شم ََقاشم ََر ْ
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ومم٤م يٙمقن ذم قمرص٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م وجي٥م اإليامن سمف
"ايمشػـــافمـــة"
قاٍ ايٓاظِ

:

ؿم٤مومع
(وإن رؾمقل اَّلل ًمٚمخٚمؼ
ٌ
ايػسح :

ذم هذا اًمٌٞم٧م أؿم٤مر اًمٜم٤مفمؿ

طمؼ ُمقوح)
وىمؾ ذم قمذاب اًم٘مؼم ٌ

أيْم ً٤م إمم أصؾ ُمـ أصقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م

مم٤م يٙمقن ذم قمرص٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهقاإليامن سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م،وٟمٚمخص اًمٙمالم
قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمً٤مئؾ:
مسـليمة  :سمعريف ايمشػافمة يمغ ًة واصطالضما :
اًمِمٗم٤مقم٦م ًمٖم٦م  :ىم٤مل إصٗمٝم٤مين

 :اًمِمٗمع وؿ اًمِمئ إمم ُمرٚمف .

(راضمع ُمٗمردات اًم٘مرآن ًمألصٗمٝم٤مين).
اًمِمٗم٤مقم٦م إصٓمالطم ً٤م  :اًمتقؾمط ًمٚمٖمػم سمجٚم٥م ُمٜمٗمٕم٦م أو دومع ُمية
ُمر٤مل ضمٚم٥م اعمٜمٗمٕم٦م  :ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل
ُمر٤مل دومع اعمية  :ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل

ٕهؾ اجلٜم٦م سمدظمقهل٤م .
عمـ دظمؾ اًمٜم٤مر أن خيرج ُمٜمٝم٤م .

(راضمع اًم٘مقل اعمٗمٞمد (. )330/2
مسـليمة  :أىمً٤مم اًمِمٗم٤مقم٦م  :شمـٜمـ٘مًؿ اًمِمـٗم٤مقم٦م إمم ىمًٛملم:
ؿمٗم٤مقم٦م دٟمٞمقي٦م ـ ؿمٗم٤مقم٦م أظمروي٦م .
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اًمِمٗم٤مقم٦م اًمدٟمٞمقي٦م :أي اًمتل شمٙمقن قمٜمد اخلٚمؼ  ،ويِمؽمط ومٞمٝم٤م أن شمٓمٚم٥م ذم
أُمر ينمع اًمِمٗم٤مقم٦م ومٞمف ُمـ طمل،طم٤مض ،ومٞمام ي٘مدر قمٚمٞمف .
اًمِمٗم٤مقم٦م اًمدٟمٞمقي٦م شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم :طمًٜم٦م وؾمٞمئ٦م:
 ومال ؾمقخ اإلؽمالم

دم جمؿوع ايمػتاوى (:)65/7

ِ
ٞم٥م ُِمٜم َْٝم٤م َو َُم ْـ َي ِْم َٗم ْع
َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم :ﱹ َُم ْـ َي ِْم َٗم ْع َؿم َٗم َ
ُـ ًَم ُف ٟمَّم ٌ
٤مقم ً٦م َطم ًَٜمَ ً٦م َيٙم ْ
ُـ ًَم ُف يمِ ْٗم ٌؾ ُِمٜم َْٝم٤مﱸ
َؿم َٗم َ
٤مقم ً٦م َؾم ِّٞم َئ ً٦م َيٙم ْ

 ه
إقم٤م َٟم ٌ٦م َقم َغم َظم ْ ٍػم ُحيِ هٌ ُف اَّللهُ َو َر ُؾمق ًُم ُف :...
احل ًَٜمَ ُ٦م  :هل َ
اًمِم َٗم َ
٤مقم ُ٦م ْ َ

ِ ِ ِ
إقم٤م َٟم ُت ُف َقم َغم َُم٤م َيٙم َْر ُه ُف اَّللهُ َو َر ُؾمق ًُم ُف يم ه
َ و ه
ٞمٝم٤م
اًمً ِّٞم َئ ُ٦م َ :
اًمِم َٗم َ
َ٤مًمِم َٗم٤م َقم٦م ا هًمتل وم َ
٤مقم ُ٦م ه
٤من ا هًم ِذي يًت ِ
اإلطمً ِ
ُفم ْٚمؿ ْ ِ ِ
َح ه٘م ُف .اهـ
َ ْ
اإلٟم ًَْ٤من َأ ْو َُمٜم ُْع ْ ِ ْ َ
ُ
ؾمػافمة أطمــروية  :هل قمغم ٟمققملم :
2ـ ظم٤مص٦م سم٤مًمٜمٌل

1 ،ـ وقم٤مُم٦م يِمؽمك ومٞمٝم٤م إٟمٌٞم٤مء واعمالئٙم٦م واًمِمٝمداء .

ايمشػافمة اخلاصة زمايمـبي

فمعم أكواع 

2ـ اًمِمٗم٤مقم٦م ذم قمٛمف أيب ـم٤مًم٥م سمتخٗمٞمػ اًمٕمذاب قمٜمف .
حلدي٨م َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
َ ،و ُذيمِ َر ِقمٜمْدَ ُه َقم هٛم ُف،
َ ،أ هٟم ُف َؾم ِٛم َع اًمٜمهٌِ هل
ٞمد اخلُدْ ِر ِّي
َ
٤مقمتِل يقم ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦مَ ،وم ُٞم ْج َٕم ُؾ ِذم َو ْح َْم٤محٍ ُِم َـ اًمٜم ِه٤مر َي ٌْ ُٚم ُغ
َوم َ٘م َ٤ملًَ « :م َٕم هٚم ُف َشمٜمْ َٗم ُٕم ُف َؿم َٗم َ َ ْ َ
َيم ْٕم ٌَ ْٞم ِفَ ،ي ْٖم ِكم ُِمٜمْ ُف ِد َُم ُ
٤مهم ُفشُ.متٗمؼ قمٚمٞمف.

166

تيسيرالحميد الودود شرح حائية ابن أبي داود

1ـ اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٕمٔمٛمك :
يت َر ُؾم ُ
قل اَّللِ
وديمقؾفا :طمدي٨م َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
َ ،ىم َ٤ملُ :أ ِ َ
َ٧م ُشم ْٕم ِج ٌُ ُف َومٜم ََٝم َس ُِمٜم َْٝم٤م َهنْ ًَ ً٦م َوم َ٘م َ٤ملَ " :أٟمَ٤م َؾم ِّٞمدُ اًمٜم ِ
َوم ُرومِ َع إِ ًَم ْٞم ِف ِّ
ه٤مس
اعَ ،ويمَ٤مٟم ْ
اًمذ َر ُ
ون سمِ َؿ َذ َ
َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مَ ،و َه ْؾ شمَدْ ُر َ
لم َو ْأ ِظم ِري َـ
جي َٛم ُع اَّللُ َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م ْإَ هوًم ِ َ
اك؟ َ ْ
َي ْق ًُم٤م سمِ َٚم ْح ٍؿ،

ِ
ِ
ِ ٍ ِ ٍ
ِ
ٍمَ ،وشمَدْ ٟمُق ه
اًمِم ْٛم ُس َوم َٞم ٌْ ُٚم ُغ
ذم َصٕمٞمد َواطمدَ ،وم ُٞم ًْٛم ُٕم ُٝم ُؿ اًمده اقملَ ،و َيٜمْ ُٗم ُذ ُه ُؿ ا ًْم ٌَ َ ُ
ه٤مس ُِم َـ ا ًْم َٖم ِّؿ َوا ًْمٙم َْر ِ
قنَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
حيت َِٛم ُٚم َ
ب َُم٤م َٓ ُيٓمِٞم ُ٘م َ
قل َسم ْٕم ُض
اًمٜم َ
قنَ ،و َُم٤م َٓ َ ْ
ضَ :أ َٓ شمَرو َن ُم٤م َأ ْٟمتُؿ ومِ ِ
ه٤مس ًم ِ ٌَ ْٕم ٍ
اًمٜم ِ
ٞمف؟ َأ َٓ شم ََر ْو َن َُم٤م َىمدْ َسم َٚم َٖمٙم ُْؿ؟ َأ َٓ َشمٜمْ ُٔم ُر َ
ون
ْ
َ ْ َ
ه٤مس ًم ِ ٌَ ْٕم ٍ
قل َسم ْٕم ُض اًمٜم ِ
َُم ْـ َي ِْم َٗم ُع ًَمٙم ُْؿ إِ َمم َر ِّسمٙم ُْؿ؟ َوم َٞم ُ٘م ُ
ض:
ْ٧م َأ ُسمق ا ًْم ٌَ َ ِ
َ ،وم َٞم ُ٘مق ًُم َ
ا ْئتُقا آ َد َمَ ،وم َٞم ْ٠مشم َ
نمَ ،ظم َٚم َ٘م َؽ اَّللُ
ُقن آ َد َم
قنَ :ي٤م آ َد ُمَ ،أٟم َ
ٞمؽ ُِمـ ر ِ
ِ
ِ ِ
وطم ِفَ ،و َأ َُم َر ا َْعم َالئِ َٙم َ٦م َوم ًَ َجدُ وا ًَم َؽْ ،اؿم َٗم ْع ًَمٜمَ٤م إِ َمم َر ِّسم َؽ،
سمِ َٞمدهَ ،و َٟم َٗم َخ وم َ ْ ُ
َأ َٓ شمَرى إِ َمم ُم٤م ٟمَحـ ومِ ِ
ٞمف؟ َأ َٓ شم ََرى إِ َمم َُم٤م َىمدْ َسم َٚم َٖمٜمَ٤م؟
َ ْ ُ
َ
ِ
ِ
َوم َٞم ُ٘م ُ
ب
ب َوم ْب َؾ ُه م ْث َؾ ُهَ ،و َيم ْن َيغ َْض َ
ب ا ْيم َق ْو َم َنم َض ًبا َمل ْ َيغ َْض ْ
قل آ َد ُم" :إِ َّن َر ِّيب َنمض َ
َزم ْعدَ ُه ِم ْث َؾ ُه"َ ،وإِ هٟم ُف َهنَ ِ٤مين َقم ِـ ه
اًمِم َج َر ِة َوم َٕم َّم ْٞم ُت ُف َٟم ْٗم ِز َٟم ْٗم ِز ،ا ْذ َه ٌُقا إِ َمم َهم ْ ِػمي،
اًمر ُؾم ِؾ إِ َمم ْإَ ْر ِ
َ ،وم َٞم ُ٘مق ًُم َ
َ وم َٞم ْ٠مشم َ
ض،
ُقطم٤م
ُقحَ ،أٟم َ
قنَ :ي٤م ٟم ُ
ُقن ٟم ً
ْ٧م َأ هو ُل ه
وؾمام َك اَّللُ َقمٌدً ا َؿمٙمُقراْ ،اؿم َٗمع ًَمٜمَ٤م إِ َمم رسم َؽَ ،أ َٓ شمَرى ُم٤م ٟمَحـ ومِ ِ
ٞمف؟
َ َ ْ ُ
َ ِّ
ْ
ْ
ً
َ َه
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ِ
ِ
َوم َٞم ُ٘م ُ
ب
ب َوم ْب َؾ ُه م ْث َؾ ُهَ ،و َيم ْن َيغ َْض َ
ب ا ْيم َق ْو َم َنم َض ًبا َمل ْ َيغ َْض ْ
قل َهل ُ ْؿ" :إِ َّن َر ِّيب َومدْ َنمض َ
َ٧م ِزم َد ْقم َق ٌة َد َقم ْق ُت ِ َهب٤م َقم َغم َىم ْق ُِملَٟ ،م ْٗم ِز َٟم ْٗم ِز،
َزم ْعدَ ُه ِم ْث َؾ ُه"َ ،وإِ هٟم ُف َىمدْ يمَ٤مٟم ْ
ِ
ِ
ٞمؿَ ،وم َٞم ُ٘مق ًُم َ
َ ،وم َٞم ْ٠مشم َ
ْ٧م ٟمٌَِ هل اَّللِ َو َظمٚمِٞم ُٚم ُف
ٞمؿ
قنَ :أٟم َ
ُقن إِ ْسم َراه َ
ا ْذ َه ٌُقا إِ َمم إِ ْسم َراه َ
ْ ،اؿم َٗمع ًَمٜمَ٤م إِ َمم رسم َؽَ ،أ َٓ شمَرى إِ َمم ُم٤م ٟمَحـ ومِ ِ
ٞمف؟ َأ َٓ شم ََرى إِ َمم َُم٤م َىمدْ َسم َٚم َٖمٜمَ٤م؟
َ ْ ُ
َ ِّ
ْ
َ
ِ
َوم َٞم ُ٘م ُ
ب َوم ْب َؾ ُه ِم ْث َؾ ُهَ ،و َال
ب ا ْيم َق ْو َم َنم َض ًبا َمل ْ َيغ َْض ْ
قل َهل ُ ْؿ " :إِ َّن َر ِّيب َومدْ َنمض َ
ب َزم ْعدَ ُه ِم ْث َؾ ُه"َ ،و َذيم ََر يم ََذ َسم٤مشمِ ِفَٟ ،م ْٗم ِز َٟم ْٗم ِز ،ا ْذ َه ٌُقا إِ َمم َهم ْ ِػمي،
َيغ َْض ُ
ْ٧م َر ُؾم ُ
َ ،وم َٞم ُ٘مق ًُم َ
َ وم َٞم ْ٠مشم َ
قل اَّللِ َوم هْم َٚم َؽ اَّللُ
قؾمك
قؾمكَ ،أٟم َ
قنَ :ي٤م ُُم َ
ُقن ُُم َ

سمِ ِرؾم٤م َٓشمِ ِف ،وسمِ َتٙمْٚمِ ِ
ٞمٛم ِف َقم َغم اًمٜم ِ
ه٤مسْ ،اؿم َٗم ْع ًَمٜمَ٤م إِ َمم َر ِّسم َؽَ ،أ َٓ شم ََرى إِ َمم َُم٤م ٟم َْح ُـ
َ
َ
ومِ ِ
ٞمف؟ َأ َٓ شم ََرى َُم٤م َىمدْ َسم َٚم َٖمٜمَ٤م؟
ِ
َوم َٞم ُ٘م ُ
ب َوم ْب َؾ ُه
قؾمك
ب ا ْيم َق ْو َم َنم َض ًبا َمل ْ َيغ َْض ْ
" :إِ َّن َر ِّيب َومدْ َنمض َ
قل َهل ُ ْؿ ُُم َ
ِ
ب َزم ْعدَ ُه ِم ْث َؾ ُه"َ ،وإِ ِّين َىم َت ْٚم ُ٧م َٟم ْٗم ًً٤م َ م ْ ُأو َُم ْر سمِ َ٘متْٚمِ َٝم٤مَٟ ،م ْٗم ِز َٟم ْٗم ِز،
م ْث َؾ ُهَ ،و َيم ْن َيغ َْض َ
ِ
َ ،ومٞم ْ٠مشم َ ِ
ِ
ْ٧م َر ُؾم ُ
ٞمًكَ ،وم َٞم ُ٘مق ًُم َ
قل
ٞمًك
ٞمًك َأٟم َ
َ
قنَ :ي٤م قم َ
ُقن قم َ
ا ْذ َه ٌُقا إِ َمم قم َ
وح ُِمٜمْ ُفَ ،وم ْ
٤مؿم َٗم ْع
ه٤مس ِذم ا َْعم ْٝم ِدَ ،ويمَٚمِ َٛم ٌ٦م ُِمٜمْ ُف َأ ًْم َ٘م َ
٤مه٤م إِ َمم َُم ْر َي َؿَ ،و ُر ٌ
اَّللَِ ،و َيم هٚم ْٛم َ٧م اًمٜم َ
ًَمٜمَ٤م إِ َمم رسم َؽَ ،أ َٓ شمَرى ُم٤م ٟمَحـ ومِ ِ
ٞمف؟ َأ َٓ شم ََرى َُم٤م َىمدْ َسم َٚم َٖمٜمَ٤م؟
َ َ ْ ُ
َ ِّ
ِ
ِ
َوم َٞم ُ٘م ُ
ب َوم ْب َؾ ُه ِم ْث َؾ ُه،
ٞمًك
ب ا ْيم َق ْو َم َنم َض ًبا َمل ْ َيغ َْض ْ
" :إِ َّن َر ِّيب َومدْ َنمض َ
قل َهل ُ ْؿ قم َ
ب َزم ْعدَ ُه ِم ْث َؾ ُه"َ ،و َ م ْ َي ْذيم ُْر ًَم ُف َذ ْٟم ًٌ٤مَٟ ،م ْٗم ِز َٟم ْٗم ِز ،ا ْذ َه ٌُقا إِ َمم َهم ْ ِػمي،
َو َيم ْن َيغ َْض َ
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ْ٧م َر ُؾم ُ
ُقين َوم َٞم ُ٘مق ًُم َ
قل اَّللِ،
ا ْذ َه ٌُقا إِ َمم ُحم َ هٛم ٍد
قنَ :ي٤م ُحم َ هٛمدُ َ ،أٟم َ
َ ،وم َٞم ْ٠مشم ِّ
و َظم٤مشمَؿ ْإَٟمٌِْٞم ِ
٤مءَ ،و َهم َٗم َر اَّللُ ًَم َؽ َُم٤م َشم َ٘مده َم ُِم ْـ َذٟمٌِْ َؽَ ،و َُم٤م َشم َ٠م هظم َرْ ،اؿم َٗم ْع ًَمٜمَ٤م إِ َمم
َ
َ
ُ

رسم َؽَ ،أ َٓ شمَرى ُم٤م ٟمَحـ ومِ ِ
ٞمف؟ َأ َٓ شم ََرى َُم٤م َىمدْ َسم َٚم َٖمٜمَ٤م؟
َ َ ْ ُ
َ ِّ
شَ ،وم َ٠م َىم ُع ؾم ِ
َوم َ٠م ْٟم َٓمٚمِ ُؼَ ،وم ِآيت َ ْحت َ٧م ا ًْم َٕم ْر ِ
٤مضمدً ا ًم ِ َر ِّيبُ ،صم هؿ َي ْٗمت َُح اَّللُ َقم َ هكم َو ُي ْٚم ِٝم ُٛمٜمِل
َ
ُِمـ حم ِ٤مُم ِد ِه ،وطمً ِـ اًم هرٜم ِ
َ٤مء َقم َٚم ْٞم ِف َؿم ْٞم ًئ٤م َ م ْ َي ْٗمت َْح ُف َِٕ َطم ٍد َىم ٌْ ِكم،
ْ ََ
َ ُ ْ
ُ صم هؿ ُي َ٘م ُ٤ملَ :ي٤م ُحم َ هٛمدُ ْ " ،ار َهم ْع َر ْأ َؽم َ
كَ ،ؽم ْل ُسم ْع َط ْهْ ،اؾم َػ ْع سم َُش َّػ ْعَ ،هم َل ْر َهم ُع َر ْأ ِد،
حم َّؿدُ َ ،أ ْد ِطم ْل َْ
َهم َل ُوم ُ
اْلـَّ َة ِم ْن ُأ َّمتِ َك َم ْن َال
ولَ :يا َر ِّبُ ،أ َّمتِي ُأ َّمتِيَ ،هم ُق َؼ ُالَ :يا ُ َ
ِ
اب ْاألَ ْي َؿ ِن ِم ْن َأ ْزم َو ِ
اب َْ
اْلـ َِّة")ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
اب َفم َؾ ْق ِه ِم َن ا ْيم َب ُ ِ
ضم َس َ
3ـ ايمشػافمة دم أن يدطمل أكاس من أمته اْلـة زمغغم ضمساب :
ُ " :قم ِر َو ْ٧م َقم َ هكم إُ َُم ُؿ،

حلدي٨م :ا ْسم ُـ َقم هٌ ٍ
٤مس ¶ َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل اًمٜمهٌِ هل
نمةُ،
َوم َ٠م َظم َذ اًمٜمهٌِ هل َي ُٛم هر َُم َٕم ُف إُ هُم ُ٦مَ ،واًمٜمهٌِ هل َي ُٛم هر َُم َٕم ُف اًمٜمه َٗم ُرَ ،واًمٜمهٌِ هل َي ُٛم هر َُم َٕم ُف اًم َٕم َ َ
َواًمٜمهٌِ هل َي ُٛم هر َُم َٕم ُف اخلَ ْٛم ًَ ُ٦مَ ،واًمٜمهٌِ هل َي ُٛم هر َو ْطمدَ ُهَ ،ومٜمَ َٔم ْر ُت َوم٢مِ َذا َؾم َقا ٌد يمَرِ ٌػمُ ،ىم ْٚم ُ٧م:
َي٤م ِضم ْ ِؼم ُيؾَ ،ه ُ١مَٓ ِء ُأ هُمتِل؟ َىم َ٤ملَ ،َٓ :و ًَمٙمِ ِـ ا ْٟم ُٔم ْر إِ َمم إُ ُوم ِؼَ ،ومٜمَ َٔم ْر ُت َوم٢مِ َذا َؾم َقا ٌد
ِ
يمَرِ ٌػمَ ،ىم َ٤ملَ :ه ُ١مَٓ ِء ُأ هُمت َُؽَ " ،و َه ُ١مَٓ ِء َؾم ٌْ ُٕم َ
٤مب َقم َٚم ْٞم ِٝم ْؿ
قن َأ ًْم ًٗم٤م ُىمده ا َُم ُٝم ْؿ َٓ طم ًَ َ

قنَ ،وَٓ
ؽم ُىم َ
اب"ُ ،ىم ْٚم ُ٧مَ :و ِ مَ؟ َىم َ٤مل :يمَ٤مٟمُقا َٓ َي ْٙمت َُق َ
َوَٓ َقم َذ َ
ونَ ،وَٓ َي ًْ َ ْ
ون َو َقم َغم َر ِّهبِ ْؿ َيت ََق هيم ُٚم َ
َي َت َٓم ه ُػم َ
قن "ُ.متٗمؼ قمٚمٞمف.
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4ـ ؾمػافمته دم همتح زماب اْلـة :
َس سم ِـ ُم٤مًم ِ ٍ
َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
اجلٜم ِه٦م
قل اَّللِ
ؽ
ِ " :آيت َسم َ
٤مب ْ َ
حلدي٨م َأٟم ِ ْ َ
اخلَ ِ
قلُ :حم َ هٛمدٌ َ ،وم َٞم ُ٘م ُ
ْ٧م؟ َوم َ٠م ُىم ُ
َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َوم َ٠م ْؾمت ْٗمتِ ُحَ ،وم َٞم ُ٘م ُ
قل ْ
قل :سمِ َؽ
٤مز ُنَُ :م ْـ َأٟم َ
ُأ ُِم ْر ُت َٓ َأ ْومت َُح َِٕ َطم ٍد َىم ٌْ َٚم َؽ "رواه ُمًٚمؿ .
ايمش َفدَ ِ
كم َو ُّ
اء وهي فمعم أكواع 
ايمشػافمة ايمعامة يمِ ْؾ َؿ َالئِؽ َِة َوايمـَّبِ ِّق َ
1ـ ايمشػافمة همقؿن دطمل ايمـار أن خيرج مـفا :
َقم ِـ اًمٜمهٌِ ِّل

َىم َ٤مل:

ماصمآء دم صحقح مسؾم ُ :مـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد
قل اَّللُ َقم هز وضم هؾَ (:ؿم َٗمٕم ِ
َوم َٞم ُ٘م ُ
قنَ ،و َؿم َٗم َع ا ُْعم ْ١م ُِمٜم َ
٧م ا َْعم َال ِئ َٙم ُ٦مَ ،و َؿم َٗم َع اًمٜمهٌِ هٞم َ
َ
َ َ
ُقنَ ،و َ م ْ
يٌ َؼ إِ هٓ َأرطمؿ اًمر ِ
لمَ ،وم َٞم ْ٘مٌِ ُض َىم ٌْ َْم ً٦م ُِم َـ اًمٜم ِ
ه٤مرَ ،وم ُٞم ْخ ِر ُج ُِمٜم َْٝم٤م َىم ْق ًُم٤م َ م ْ َي ْٕم َٛم ُٚمقا
امحِ َ
َْ
ْ َ ُ ه
احلٞم ِ
ٞمٝمؿ ِذم هن ٍر ِذم َأ ْومق ِاه ْ ِ
ِ
٤مة،
َظم ْ ًػما َىم هط َىمدْ َقم٤م ُدوا ُ َ
اجلٜمه٦م ُي َ٘م ُ٤مل ًَم ُفَ :هنَ ُر ْ َ َ
َ
َ
مح ًامَ ،وم ُٞم ْٚم٘م ِ ْ َ َ
قن يم ََام َخت ُْر ُج ا ِْحل هٌ ُ٦م ِذم َمحِ ِ
َوم َٞم ْخ ُر ُضم َ
اًمً ْٞم ِؾ)
ٞمؾ ه
ه٤مس َقم َغم
َ ،قم ِـ اًمٜمهٌِ ِّل
 و حلدي٨م َأ َسم٤م َسمٙم َْر َة
حي َٛم ُؾ اًمٜم ُ
َىم َ٤ملْ ُ ( :
اط يقم ا ًْم ِ٘مٞم٤مُم ِ٦مَ ،وم َت َ٘م٤مدع ِهبِؿ ضمٜمٌَتَ٤م اًمٍم ِ
ِ
اط َشم َ٘م٤م ُد َع ا ًْم َٗم َر ِ
اش ِذم اًمٜم ِه٤مر "،
اًمٍم َ ْ َ َ َ
َ ُ ْ َ َ ِّ َ
ِّ َ
لم
محتِ ِف َُم ْـ َي َِم٤م ُء "َ ،ىم َ٤ملُ ( :صم هؿ ُي ْ١م َذ ُن ًم ِ ْٚم َٛم َال ِئٙم َِ٦م َواًمٜمهٌِ ِّٞم َ
َىم َ٤ملَ " :وم ُٞمٜم ِْجل اَّللُ سمِ َر ْ َ
قنَ ،و ُخي ِْر ُضم َ
قن َو َي ِْم َٗم ُٕم َ
قنَ ،و ُخي ِْر ُضم َ
اًمِم َٝمدَ ِاء َأ ْن َي ِْم َٗم ُٕمقا َوم َٞم ِْم َٗم ُٕم َ
َو ه
قن

َو َي ِْم َٗم ُٕمق َنَ ،و ُخي ِْر ُضم َ
قن ) رواه أمحد،وصححف ؾمقخـا ايموادفمي

،
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 ومال ايمعالمة ايموادفمي

دم يمت٤مب ايمشػافمة :

إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم ظمروج اعمقطمديـ ُمـ اًمٜم٤مر ُمتقاشمرة.اهـ
2ـ ايمشػافمة همقؿن اؽمتحق ايمـار أن ال يدطمؾفا :
حلدي٨م َقم ٌْ ِد اَّللِ ْسم ِـ َقم هٌ ٍ
َ ،ي ُ٘م ُ
٤مس¶َ ،ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قلَُ « :م٤م
قل اَّللِ
قن َر ُضم ًالُ َٓ ،ي ْ ِ
نميم َ
قتَ ،وم َٞم ُ٘مق ُم َقم َغم َضمٜم ََ٤مزشمِ ِف َأ ْر َسم ُٕم َ
ُقن سمِ٤مَّللِ
ُِم ْـ َر ُضم ٍؾ ُُم ًْٚمِ ٍؿ َي ُٛم ُ
َؿمٞم ًئ٤م ،إِ هٓ َؿم هٗمٕمٝمؿ اَّللُ ومِ ِ
ٞمفش ،رواه ُمًٚمؿ .
ْ
َُ ُ
هذه ؿمٗم٤مقم٦مىمٌؾ أن يدظمؾ اًمٜم٤مر ومٞمِمٗمٕمٝمؿ اَّلل ذم ذًمؽ.اهـ
3ـ ايمشػافمة دم رهمع درصمات اظمممـكم :
حلديث ُ :أ ِّم َؾم َٚم َٛم َ٦م ’َ ،ىم٤م ًَم ْ٧مَ :د َظم َؾ َر ُؾم ُ
قل اَّللِ

َقم َغم َأ ِيب َؾم َٚم َٛم َ٦م َو َىمدْ

اًمر َ ِ
ٍمشَ ،وم َْم ه٩م
ٍم ُهَ ،وم َ٠م ْهم َٛم َْم ُفُ ،صم هؿ َىم َ٤مل« :إِ هن ه
وح إ َذا ُىمٌِ َض شمٌَِ َٕم ُف ا ًْم ٌَ َ ُ
َؿم هؼ َسم َ ُ
َ٤مس ُِم ْـ َأ ْهٚمِ ِفَ ،وم َ٘م َ٤مل َٓ « :شمَدْ ُقمقا َقم َغم َأ ْٟم ُٗم ًِٙم ُْؿ إِ هٓ سمِ َخ ْ ٍػمَ ،وم٢مِ هن ا َْعم َال ِئ َٙم َ٦م ُي َ١م ُِّمٜم َ
ُقن
ٟم ٌ
َقم َغم َُم٤م َشم ُ٘مق ًُم َ
اًمٚمٝم هؿ ْ
لم،
اهم ِٗم ْر َِٕ ِيب َؾم َٚم َٛم َ٦م َو ْار َوم ْع َد َر َضم َت ُف ِذم ا َْعم ْٝم ِد ِّي َ
قنشُ ،صم هؿ َىم َ٤ملُ « :
ِ ِ
َو ْ
يـَ ،و ْ
لمَ ،وا ْوم ًَ ْح ًَم ُف ِذم
اهم ِٗم ْر ًَمٜمَ٤م َو ًَم ُف َي٤م َر هب ا ًْم َٕم٤م َعمِ َ
اظم ُٚم ْٗم ُف ِذم َقم٘مٌِف ِذم ا ًْم َٖم٤مسمِ ِر َ
َىم ِؼم ِه ،وٟمَقر ًَمف ومِ ِ
ٞمف».رواه ُمًٚمؿ .
ْ َ ِّ ْ ُ
ومال صاضمب همتح اظمجقد

 :هذه اًمِمٗم٤مقم٦م  م يٜم٤مزع ومٞمٝم٤م أطمد .اهـ

(راضمع ومتح اعمجٞمد سم٤مب اًمِمٗم٤مقم٦م ص )287( :
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مسـليمة :ؾمــروط ايمشــػافمة:
اًمِمٗم٤مقم٦م إظمروي٦م اًمتل شمٙمقن قمٜمد اَّلل ضمؾ وقمال هل٤م ذوط :
أ ـ رى اَّلل قمـ اعمِمٗمقع ًمف:ىم٤مل شمٕم٤مممَ :و َٓ َي ِْم َٗم ُٕم َ
قن إِ هٓ َعمِ ِـ ْارشم ََ٣م 
ؽ ِذم اًمًامو ِ
ب ـ رى اَّلل قمـ اًمِم٤مومع  :ىم٤مل شمٕم٤ممم  ويمَؿ ُمـ ُم َٚم ٍ
ات َٓ ُشم ْٖمٜمِل
هَ َ
َ ِّ ه
٤مقمت ُُٝم ْؿ َؿم ْٞمئ ً٤م إِ هٓ ُِمـ َسم ْٕم ِد َأن َي ْ٠م َذ َن اَّللهُ َعمِـ َي َِم٤م ُء َو َي ْر َى [ اًمٜمجؿ .]16 :
َؿم َٗم َ
ج ـ اإلذن ًمٚمِم٤مومع  :ىم٤مل شمٕم٤مممَُ  :مـ َذا ا هًم ِذي َي ِْم َٗم ُع ِقمٜمْدَ ُه إِٓه سمِ٢مِ ْذٟمِ ِف
مسـليمة :

األؽمباب ايمتي يستحق ايمعبد هبا ايمشػافمة :

2ـ ايمسبب األفمظم يمؾشػافمة هو اإلؽمالم وايمتوضمقد واظموت فمؾقه.
َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اَّللِ ً« :مِٙم ُِّؾ ٟمٌَِ ٍّل َد ْقم َق ٌة ُُم ًْت ََج٤م َسم ٌ٦م،
ومٕمـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
َوم َت َٕم هج َؾ يم هُؾ ٟمٌَِ ٍّل َد ْقم َق َشم ُفَ ،وإِ ِّين ْ
اظم َت ٌَ ْ٠م ُت َد ْقم َق ِيت َؿم َٗم٤م َقم ً٦م ُِٕ هُمتِل َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مَ ،وم ِٝم َل

٤مت ُِم ْـ ُأ هُمتِل َٓ ُي ْ ِ
نم ُك سمِ٤مَّللِ َؿم ْٞم ًئ٤مش ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .
ٟم َِ٤مئ َٚم ٌ٦م إِ ْن َؿم٤م َء اَّللُ َُم ْـ َُم َ
1ـ ٟمٍمة هذا اًمديـ سم٠مي ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمٜمٍمة:

قل اَّللِ ،إِ هن َأ َسم٤م َـم٤مًمِ ٍ
،أٟمف ىم٤مل ُ :ىم ْٚم ُ٧مَ :ي٤م َر ُؾم َ
٥م يم َ
َ٤من
٤مس
وم٘مد ضم٤مء قمـ ا ًْم َٕم هٌ َ
َحيق ُـم َؽ ويٜمٍْم َك َومٝم ْؾ َٟم َٗمٕمف َذًم ِ َؽ؟ َىم َ٤ملَٟ « :مٕمؿ ،وضمدْ ُشمف ِذم َهمٛمر ٍ
ات ُِم َـ اًمٜم ِه٤مر،
َ ْ َ َ ُ
َُ
َ
ََ
ُ
ََ ُ ُ
َوم َ٠م ْظم َر ْضم ُت ُف إِ َمم َو ْح َْم ٍ
٤محشُ.متٗمؼ قمٚمٞمف .
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3ـ اإلطمالص  :حلدي٨م َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
ه٤مس سمِ َِم َٗم٤م َقمتِ َؽ يقم ِ
َُم ْـ َأ ْؾم َٕمدُ اًمٜم ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م؟ َوم َ٘م َ٤ملًَ " :م َ٘مدْ َفمٜمَٜم ُْ٧مَ ،ي٤م َأ َسم٤م ُه َر ْي َرةَ،
َْ َ
َأ ْن َٓ يً َ٠م ًَمٜمِل َقمـ َه َذا احل ِد ِ
ي٨م َأ َطمدٌ َأ هو ُل ُِمٜم َْؽَ ،عمِ٤م َر َأ ْي ُ٧م ُِم ْـ ِطم ْر ِص َؽ َقم َغم
ْ
َ
َ ْ
٤مقمتِل يقم ِ
احل ِد ِ
ي٨مَ ،أ ْؾم َٕمدُ اًمٜم ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م َُم ْـ َىم َ٤مل َٓ :إِ ًَم َف إِ هٓ اَّللهَُ ،ظم٤مًمِ ًّم٤م
ه٤مس سمِ َِم َٗم َ َ ْ َ
َ
ُِم ْـ ِىم ٌَ ِؾ َٟم ْٗم ًِ ِف " رواه اًمٌخ٤مري.
َ ،أ هٟم ُف َىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧مَ :ي٤م َر ُؾم َ
قل اَّللهِ،

:

4ـ شمرديد ُم٤م ي٘مقًمف اعم١مذن صمؿ ؾم١مال اًمقؾمٞمٚم٦م ًمرؾمقل اَّلل
حلدي٨م َضم٤مسمِ ِر ْسم ِـ َقم ٌْ ِد اَّللهِ¶ َ :أ هن َر ُؾم َ
لم
قل اَّللهِ
َىم َ٤ملَُ ( :م ْـ َىم َ٤مل ِطم َ
يًٛمع اًمٜمِّدَ اء :اًم هٚمٝمؿ رب َه ِذ ِه اًمده ْقمق ِة اًمته٤مُم ِ٦م ،واًمّمال َِة اًم َ٘م ِ٤مئٛم ِ٦م ِ
آت ُحم َ هٛمدً ا
ه َ ه
َ
ُ ه َ ه
َ ْ َ ُ
َ
َ
اًمق ِؾمٞم َٚم َ٦م َواًم َٗم ِْمٞم َٚم َ٦مَ ،وا ْسم َٕم ْر ُف َُم َ٘م٤م ًُم٤م َحم ْ ُٛمق ًدا ا هًم ِذي َو َقمدْ َشم ُفَ ،طم هٚم ْ٧م ًَم ُف َؿم َٗم٤م َقمتِل
َ
يقم ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م))ُ.متٗمؼ قمٚمٞمف
َْ َ
5 ـ يمررة اًمًجقد :
َقمـ َظم ِ
ِممه٤م َي ُ٘م ُ
َ ،ر ُضم ٍؾ َأ ْو ا ُْم َر َأ ٍةَ ،ىم َ٤مل :يم َ
قل
َ٤من اًمٜمهٌِ هل
٤مد ٍم ًمِٚمٜمهٌِ ِّل
ْ
ِ ِ
ات َي ْق ٍم َوم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م َر ُؾم َ
٤مضم ٌ٦م؟ " َىم َ٤ملَ :طمتهك يم َ
قل اَّللِ،
َ٤من َذ َ
ًم ْٚم َخ٤مد ِمَ " :أ ًَم َؽ َطم َ
طم ِ
٤مضمتِل َأ ْن شم َِْم َٗم َع ِزم َي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦مَ ،ىم َ٤مل:
٤مضمت َُؽ؟ " َىم َ٤ملَ :طم َ
٤مضمتل َىم َ٤ملَ " :و َُم٤م َطم َ
َ َ
" َو َُم ْـ َد هًم َؽ َقم َغم َه َذا؟ " َىم َ٤ملَ :ر ِّيب َىم َ٤مل " :إِ هُم٤م ََٓ ،وم َ٠م ِقمٜمِّل

سمِ َٙم ْرر ِة اًمًج ِ
قد )) رواه أمحد وصححف ؿمٞمخٜم٤م اًمقادقمل
َ ه ُ

.
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6ـ ؾمٙمٜمك اعمديٜم٦م واعمقت هب٤م:
ًَمٞم ِ٤مزم ْ ِ
حلدي٨م َ :أيب ؾم ِٕم ٍ
ٞمد ْ
اجل َال ِء ُِم َـ
اخلُدْ ِر هي
َ
٤مؾمت ََِم َ٤مر ُه ِذم ْ َ
احل هرةَ ،وم ْ
َ
َ َ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ؼم ًَم ُف َقم َغم َضم ْٝم ِد
ؼم ُه َأ ْن َٓ َص ْ َ
ا َْعمديٜمَ٦مَ ،و َؿمٙمَ٤م إِ ًَم ْٞمف َأ ْؾم َٕم َ٤مر َه٤م َو َيم ْر َر َة قم َٞم٤مًمفَ ،و َأ ْظم َ َ
ِ
ِ ِ
حي َؽ َٓ آ ُُم ُر َك سمِ َذًم ِ َؽ ،إِ ِّين َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل اَّللِ
ا َْعمديٜمَ٦م َو َْٕ َوائ َٝم٤مَ ،وم َ٘م َ٤مل ًَم ُفَ :و ْ َ
َي ُ٘م ُ
قت ،إِ هٓ ُيمٜم ُْ٧م ًَم ُف َؿم ِٗمٞم ًٕم٤م َ -أ ْو
ؼم َأ َطمدٌ َقم َغم َْٕ َو ِائ َٝم٤مَ ،وم َٞم ُٛم َ
قلَ َٓ « :ي ّْم ِ ُ
َؿم ِٝمٞمدً ا َ -ي ْق َم ا ًْم ِ٘م َٞم٤م َُم ِ٦م إِ َذا يم َ
َ٤من ُُم ًْٚمِ ًامشرواه ُمًٚمؿ.
مسـليمة :مواكع ايمشػافمة :
ِ
اًمنمك سم٤مَّلل ضمؾ وقمال :ىم٤مل شمٕم٤ممم ُ :م٤م ًمِٚم هٔم٤معمِ َ ِ ِ
٤مع 
لم ُم ْـ َمحٞم ٍؿ َو َٓ َؿمٗمٞم ٍع ُي َٓم ُ
َ
[هم٤مومر .]28 :
وىم٤مل شمٕم٤ممم َ :وم َام شمَٜم َٗم ُٕم ُٝم ْؿ َؿم َٗم٤م َقم ُ٦م ه
لم [ اعمدصمر .] 48 :
اًمِم٤مومِ ِٕم َ
ومال ايمشقخ ايمعثقؿكم دم ذح ايمعؼقدة ايمواؽمطقة (:)176 /2
أسمق ـم٤مًم٥م أذن اَّلل ًمرؾمقًمف -

 -أن يِمٗمع ومٞمفُ ،مع أٟمف يم٤مومر،

٤مقم ُ٦م ه
لم ﱸ
ومٞمٙمقن هذا
اًمِم٤مومِ ِٕم َ
خمّمقص٤م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ َوم َام َشمٜمْ َٗم ُٕم ُٝم ْؿ َؿم َٗم َ
ً
وًمٙمٜمٝم٤م ؿمٗم٤مقم٦م  م خترضمف ُمـ اًمٜم٤مر ،سمؾ سمتخٗمٞمػ اًمٕمذاب ُمـ اًمٜم٤مر ،وًمٞمس
هذاُمـ أضمؾ ؿمخّمٞم٦م أيب ـم٤مًم٥مً ،مٙمـ ُمـ أضمؾ ُم٤م طمّمؾ ُمـ دوم٤مقمف قمـ
اًمٜمٌل

وقمـ أصح٤مسمف.
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مسـليمة :اهمؼماق ايمـاس دم ايمشػافمة ؟:
ومال ؾمقخ اإلؽمالم

 :ايمـاس دم ذيمك شمالث همرق ؿمرهمان ووؽمط:

أـ اعمنميمقن وُمـ واوم٘مٝمؿ ُمـ ُمٌتدقم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب وُمٌتدقم٦م هذه إُم٦م أصمٌتقا
اًمِمٗم٤مقم٦ماًمتل ٟمٗم٤مه٤م اًم٘مران .
ب ـ اخلقارج واعمٕمتزًم٦م وهمػمهؿ ممـ أٟمٙمروا ؿمٗم٤مقم٦م ٟمٌٞمٜم٤م

ذم أهؾ

اًمٙمٌ٤مئر ُمـ أُمتف  ،سمؾ أٟمٙمر ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٌدع اٟمتٗم٤مع اإلٟمً٤من سمِمٗم٤مقم٦م همػمه
صمـ ـ ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م أصمٌتقا ُم٤مضم٤مءت سمف اًمًٜم٦م قمٜمف

ذم ؿمٗم٤مقمتف

ٕهؾ اًمٙمٌ٤مئر وهمػمه ذًمؽ ُمـ أٟمقاع ؿمٗم٤مقم٤مشمف وؿمٗم٤مقم٦م همػمه.اهـ
(راضمع اىمتْم٤مء اًمٍماط(ص.)443:
:

 طمٙمؿ ُمـ أٟمٙمر ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل
ِ
ِ
َس سم ِـ ُم٤مًم ِ ٍ
َىم َ٤ملَُ « :م ْـ يم هَذ َب سمِ ه
ٞمٝم٤م
ؽ
٤مًمِم َٗم٤م َقم٦م َوم َٚم ْٞم َس ًَم ُف وم َ
ضمآء َقم ْـ َأٟم ِ ْ َ
ِ
ٞم٥مش أظمرضمف أضمري ذم اًمنميٕم٦م وؾمٜمده صحٞمح .
ٟمَّم ٌ
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 األصل ايمعاذ 

 فمؼقدة أهل ايمسـة واْلامفمة دم مرسمؽب ايمؽبغمة 
"وايمتحذير من مذهب اخلوارج واظمرصمئة"
يّمٗمح)
(وٓ شمٙمٗمرن أهؾ اًمّمالة وإن قمّمقا ومٙمٚمٝمؿ يٕميص وذو اًمٕمرش
ُ
(وٓ شمٕمت٘مد رأي اخلقارج إٟمف

ٌ
ويٗمْمح)
ُم٘م٤مل عمـ هيقاه يردي
ُ

(وٓ شمٙمـ ُمرضم ًٞم٤م ًمٕمقسم ً٤م سمديٜمف

يٛمزح)
أٓ إٟمام اعمرضمل سم٤مًمديـ
ُ

ايػسح :

هذه إسمٞم٤مت شمِمتٛمؾ قمغم سمٞم٤من طمٙمؿ ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ،وهل أول اعمً٤مئؾ

اًمتل ٟمِم٥م ومٞمٝم٤م اخلالف سملم ومرق إُم٦م.ومٜمِم٠مُمذه٥م اخلقارج واعمٕمتزًم٦م
واعمرضمئ٦م ،واًمٜم٤مفمؿ

ذم هذه إسمٞم٤مت سملم أوًٓ ىمقل أهؾ اًمًٜم٦م وهق

اًم٘مقل احلؼ ،صمؿ ذيمر ىمقل اخلقارج واعمرضمئ٦م حمذر ًا ُمٜمف.
ٚق ٍٛايٓاظِ

ٚ( :ال تهفسٕ أٌٖ ايضال)٠

(ٚالتهفسٕ) الٟ:م٤مهٞم٦م .واعمٕمٜمك ٓ :شمٕمت٘مد يمٗمر أهؾ اًمّمالة وإن قمّمقا يمام
َس سم ِـ ُم٤مًم ِ ٍ
َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اَّللهِ َُ « :م ْـ َص هغم
ؽ
ذم طمدي٨مَ :أٟم ِ ْ َ
ِ
َص َ
ٞمح َتٜمَ٤م َوم َذًم ِ َؽ اعمُ ًْٚمِ ُؿ ا هًم ِذي ًَم ُف ِذ هُم ُ٦م اَّللهِ َو ِذ هُم ُ٦م
اؾم َت ْ٘م ٌَ َؾ ىم ٌْ َٚم َتٜمَ٤مَ ،و َأيم ََؾ َذسمِ َ
ال َشمٜمَ٤م َو ْ
َر ُؾمقًم ِ ِفَ ،وم َ
ال ُخت ِْٗم ُروا اَّللهَ ِذم ِذ هُمتِ ِفشرواه اًمٌخ٤مري.
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(أٌٖ ايضال :)٠إؿم٤مرة إمم يمٗمر شم٤مرك اًمّمالة وأن ُمـ ٓ يّمكم ومٝمق يم٤مومر قمغم
اًمّمحٞمح وًمٞمس سمٛمًٚمؿ ،وإدًم٦م قمغم يمٗمر شم٤مرك اًمّمالة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م
يمرػمة ضمد ًا ُمٜمٝم٤م :
اًمزيمَ٤م َة َوم٢مِ ْظم َقا ُٟمٙم ُْؿ ِذم
اًمّمال َة َوآشم َُقا ه
ىمقل اَّلل شمٕم٤ممم :ﱹ َوم٢مِ ْن شمَ٤م ُسمقا َو َأ َىم٤م ُُمقا ه
اًمدِّ ِ
يـﱸ (اًمتقسم٦م . )22 :وىم٤مل شمٕم٤ممم خمؼم ًا قمـ أصح٤مب اجلحٞمؿ :ﱹ َُم٤م
لمﱸ (اعمدصمر. )41،43:
َؾم َٚم َٙمٙم ُْؿ ِذم َؾم َ٘م َرَ .ىم٤م ًُمقا َ م ْ ٟم َُؽ ُِم َـ ا ُْعم َّم ِّٚم َ
 وُمـ اًمًٜم٦م:
َ ،ي ُ٘م ُ
قلَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م اًمٜمهٌِ هل
ُم٤مضمآء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ  :قمـ َضم٤مسمِ ًرا
لم ِّ ِ
َي ُ٘م ُ
اًمّم َال ِةش.
قلَ « :سم ْ َ
اًمنمك َوا ًْم ُٙم ْٗم ِر شم َْر َك ه
لم ه
اًمر ُضم ِؾ َو َسم ْ َ ْ
َ ،قمـ َأسمِ ِ
ٞمف َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
(( :
قل اَّللِ
 وقمـ َقم ٌْدُ اَّللِ ْسم ُـ ُسم َر ْيدَ َة
ْ
اًمّم َال ِةَ ،وم َٛم ْـ شم ََريم ََٝم٤م َوم َ٘مدْ َيم َٗم َر)).أظمرضمف أمحد
اًمٕمٝمد اًمذي َسم ْٞمٜمَٜمَ٤م َو َسم ْٞمٜم َُٝم ْؿ شم َْر ُك ه
واًمؽمُمذي وهمػمه .وصححف اًمٕمالُم٦م إًمٌ٤مين واًمقادقمل رمح٦م اَّلل قمٚمٞمٝمؿ .
 وقمـ قمٌد اَّلل سمـ ؿم٘مٞمؼ اًمٕم٘مٞمكم -وهق شم٤مسمٕمل -أٟمف ىم٤مل (:يم٤من أصح٤مب
حمٛمد

ٓ يرون ؿمٞمئ ً٤م ُمـ إقمامل شمريمف يمٗمر همػم اًمّمالة) .أظمرضمف

اًمؽمُمذي ورضم٤مًمف صم٘م٤مت.
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(ٚإٕ عضٛا) :ؾمقاء ارشمٙمٌقا يمٌ٤مئر أو صٖم٤مئرُم٤مداُم٧م ٓشمّمؾ إمم طمد اًمنمك
أو اًمٙمٗمر إيمؼم ومال جيقز شمٙمٗمػمهؿ سمذًمؽ.
وُمـ إدًمـ٦م قمغم ذًمؽ :
ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ َي٤م َأ ه َهي٤م ا هًم ِذي َـ آ َُمٜمُقا شمُق ُسمقا إِ َمم اَّللهِ شم َْق َسم ً٦م ٟم َُّمقطم ً٤مﱸ (اًمتحريؿ:
)8واخلٓم٤مب ًمٚمٛمٓمٞمع واًمٕم٤ميص وٟم٤مداهؿ مجٞمٕم ً٤م سم٤مؾمؿ اإليامن ،وذم هذا دًمٞمؾ
قمغم أن ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ًمٞمس سمٙم٤مومر.
ويمذًمؽ ىمقًمف :ﱹوإِ ْن َـم ِ٤مئ َٗمت ِ
لم ا ْىم َت َت ُٚمقا ﱸ (احلجرات)9 :
َ٤من ُِم َـ ا ُْعم ْ١م ُِمٜم ِ َ
َ
وآىمتت٤مل ُمـ يمٌ٤مئر اًمذٟمقب .وُمع ذًمؽ ؾمامهؿ ُم١مُمٜملم ومدل ذًمؽ قمغم أن
إرشمٙم٤مب اًمٙمٌ٤مئر ٓ خيرج ُمـ اعمٚم٦م.
(فهًِٗ ٜعض)ٞ

يِمػماًمٜم٤مفمؿ

إمم أن اًمٜم٤مس يٕمّمقن اَّلل وٓ يًٚمؿ أطمد ُمـ اًمقىمقع ذم

إظمٓم٤مء :ويدل قمغم ذًمؽ ُم٤مضمآء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ :
َ
َ ،ي ُ٘م ُ
َ ،أ هٟم ُف َىم َ٤مل َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
قل اَّللِ
قب
َقم ْـ َأ ِيب َأ هي َ
قلًَ « :م ْق أ هٟمٙم ُْؿ َ م ْ
ِ
ُقبَ ،ي ْٖم ِٗم ُر َه٤م َهل ُ ْؿش
جل٤م َء اَّللُ سمِ َ٘م ْق ٍم َهل ُ ْؿ ُذٟم ٌ
ُـ ًَمٙم ُْؿ ُذٟم ٌ
َشمٙم ْ
ُقبَ ،ي ْٖمٗم ُر َه٤م اَّللُ ًَمٙم ُْؿَ َ ،
قن َخلَ َٚم َؼ اَّللُ َظم ْٚم ً٘م٤م ُي ْذٟمِ ٌُ َ
وذم رواي٦م ًَ «:م ْق َٓ َأ هٟمٙم ُْؿ شم ُْذٟمِ ٌُ َ
قن َي ْٖم ِٗم ُر َهل ُ ْؿش
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(ٚذ ٚايعسش) واًمٕمرش ذم اًمٚمٖم٦م ":هق هير اعمٚمؽ " واًمٕمرش خمٚمقق ُمـ
خمٚمقىم٤مت اَّلل وهذه اإلو٤موم٦م شم٘متيض اًمتنميػ واًمتٙمريؿ.هق أيمؼم
اعمخٚمقىم٤مت ،وهق ؾم٘مػ اجلٜم٦م وأقمغم اعمخٚمقىم٤مت .
 اًمٕمرش وصٗمف اَّلل سمّمٗم٤مت قمٔمٞمٛم٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم :
ﱹ َو َر هب ا ًْم َٕم ْر ِ
ش ا ًْم َٕمٔمِ ِ
ٞمؿﱸ [اعم١مُمٜمقن]86 :
ﱹ َر هب ا ًْم َٕم ْر ِ
ش ا ًْمٙم َِريؿﱸ} [اعم١مُمٜمقن]226 :
ﱹ ُذو ا ًْم َٕم ْر ِ
ش ا َْعم ِجٞمدُ ﱸ [اًمؼموج]25 :
(ٜضفحُ)أي ص٤مطم٥م اًمٕمرش يٕمٗمقا ويٖمٗمر اًمذٟمقب .

ِ
ِ ِ
ه ُومقا َقم َغم َأ ْٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ ٓ َشم ْ٘مٜمَ ُٓمقا ُِم ْـ
يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ ُىم ْؾ َي٤م قم ٌَ٤مد َي ا هًمذي َـ َأ ْ َ
اًمذٟمُقب َمجِٞمٕم ً٤م إِ هٟمف ُهق ا ًْم َٖم ُٗمقر ِ
ِ
رَِْ
ٞمؿﱸ (اًمزُمر. )53:
ُ َ
مح٦م اَّللهِ إِ هن اَّللهَ َي ْٖمٗم ُر ه َ
اًمرطم ُ
ُ ه
َ
وضمآء ُمـ طمدي٨م أٟمس

ىم٤مل  :ىم٤مل رؾمقل اَّلل

ي٘مقل :ىم٤مل اَّلل

همٗمرت ًمؽ
سمٚمٖم٧م ُذٟمُقسمؽ َقمٜم٤من اًمًامء صمؿ اؾمتٖمٗمرشمَٜمل
شمٕم٤ممم ((:ي٤م اسمـ آدم ًمق
ُ
ْ
وٓ أسم٤مزم ،ي٤م اسمـ آدم إٟمّؽ ًمق أشمٞمتٜمل سم ُ٘مراب إرض ظمٓم٤مي٤م صمؿ ِ
ًم٘مٞمتٜمل ٓ
شم ِ
ُنم ُك يب ؿمٞمئ ً٤م ٕشمٞمتؽ ُسم٘مراهب٤م ُمٖمٗمرة)) .رواه اًمؽمُمذي.
وهذا ومٞمف دًٓم٦م قمغم قمٔمٞمؿ قمٗمق اَّلل ،ومجٞمؾ صٗمحف ،وؾمٕم٦م ُمٖمٗمرشمف ،ويمامل
ذٟم٥م أن يٖمٗمره ،ومٛمـ شم٤مب شم٤مب اَّلل قمٚمٞمف،
رمحتف ،وأٟمف ؾمٌح٤مٟمف ٓ يتٕم٤مفمٛمف ٌ
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 ايمتحذير من فمؼقـــدة اخلوارج واظمرصمئة 

ق ٍٛايٓاظِ

:

(وٓ شمٕمت٘مد رأي اخلقارج إٟمف

ٌ
ويٗمْمح)
ُم٘م٤مل عمـ هيقاه يردي
ُ

ايػسح:

وم٤مًمٜم٤مفمؿ حيذر ُمـ رأي اخلقارج ،وُمـ رأهيؿ ذم ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ظمّمقص ً٤م.

(ٚال تعتكد زأ ٟاخلٛازج)

مسـليمة  :من هم اخلوارج ومن ممؽمسفم؟

 ومال ايمشقخ ايمعثقؿكم

دم ذح ايمواؽمطقة ()29 /1

وأول سمدقم٦م طمدث ذم هذه إُم٦م هل سمدقم٦م اخلقارجٕ ،ن زقمٞمٛمٝمؿ ظمرج
طملم ىمًؿ ذهٌٞم٦م ضم٤مءت وم٘مًٛمٝم٤م سملم اًمٜم٤مس،ومٕمـ َضم٤مسمِ ِر ْسم ِـ
قمغم اًمٜمٌل
ِ
ِ
ٞمٛم ً٦م سمِ ِْ
َقم ٌْ ِد اَّللهِ ¶ َ ،ىم َ٤ملَ :سم ْٞمٜم ََام َر ُؾم ُ
٤مجل ْٕم َراٟم َِ٦م ،إِ ْذ
قل اَّللهِ
َ ( :ي ْ٘مً ُؿ َهمٜم َ
ٞم٧م إِ ْن َ م ْ َأ ْقم ِد ْلش رواه اًمٌخ٤مري.
َىم َ٤مل ًَم ُف َر ُضم ٌؾ :ا ْقم ِد ْلَ ،وم َ٘م َ٤مل ًَم ُفًَ « :م َ٘مدْ َؿم ِ٘م ُ
! ومٙم٤من هذا أول ظمروج ُظم ِرج سمف قمغم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،صمؿ قمٔمٛم٧م
ومتٜمتٝمؿ ذم أواظمر ظمالوم٦م قمرامن وذم اًمٗمتٜم٦م سملم قمكم وُمٕم٤موي٦م ،ومٙمٗمروا
اعمًٚمٛملم واؾمتحٚمقا دُم٤مءهؿ.
وزفمقؿفم ":هو ذو اخلويرصة من زمـي متقم"
اؾمٛمف :طمرىمقص سمـ زهػم رأس اخلقارج ىمتؾ ُمع ُمـ ىمتؾ ُمٜمٝمؿ يقم اًمٜمٝمر.
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ق ٍٛايٓاظِ

َ( :كاٌٍ ملٔ ٜٛٗاٜ ٙسدٜٚ ٟفضحُ)

(َكاٍ ملٔ ٜٛٗا :)ٙيٕمٜمل عمـ حي٥م هذا اعمذه٥م ويتٌٕمف وهذا شمٕمٌػم دىمٞمؼ:
ٕن هذه اًمٗمرق واعمذاه٥م ذم طم٘مٞم٘م٦م أُمره٤م جمرد هقى يتٌٕمقٟمف ويؽميمقن
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م .
(ٜسدٜٚ ٟفضح) :ومٛمآل ُمـ يتٌع هقى اخلقارج وم٢مٟمف هيٚمؽ ويٗمْمح ذم
اًمدٟمٞم٤م وأظمرةٟٓ .مف ُمذه٥م ظمٓمػم ومٞمف شمٙمٗمػم اعمًٚمٛملم وىمد طمذر اًمٜمٌل
ُمـ شمٙمٗمػم اعمًٚمؿ وضمٕمؾ قم٤مىمٌ٦م هذا إُمر أن حيٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر
َىم َ٤مل« :إِ َذا َىم َ٤مل اًمرضم ُؾ َِٕ ِظم ِ
َأ هن َر ُؾم َ
ٞمف َي٤م
قل اَّللهِ
حلدي٨م َ :أ ِيب ُه َر ْي َر َة
ه ُ
ِ
ِ
مه٤مش ،رواه اًمٌخ٤مري .
يمَ٤موم ُرَ ،وم َ٘مدْ َسم٤م َء سمِف َأ َطمدُ ُ َ
ق ٍٛايٓاظِ

:

(وال سمؽن مرصم ًقا يمعوزم ًا زمديـه

يؿزح)
أال إكام اظمرصمي زمايمدين
ُ

ذم هذا اًمٌٞم٧م اٟمت٘مؾ اًمٜم٤مفمؿ

إمم ُمذه٥م اعمرضمئ٦م وهق ُمذه٥م خم٤مًمػ

ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م،وهق ُم٘م٤مسمؾ عمذه٥م اخلقارج .
( ٚال تهٔ َسجًٝا)
اإلرضم ِ
ِ
ِ
٤مءَ :أ ِي اًمت ْه٠م ِظم ِػم َِٕ :ههنُ ْؿ َأ هظم ُروا ْإَ ْقم َام َل َقم ِـ
وؾم هٛمقا سمِ َذًم َؽٟ :م ًْ ٌَ ً٦م إِ َمم ْ ِ ْ َ
ُ
ِْ
اإل َيام ِن.
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وُمذه٥م ا ُْعمر ِضم َئ ِ٦مَ " :ىم٤م ًُمقا َٓ يي ُمع ْ ِ ِ
ذٟم٥م ،يم ََام َٓ َشمٜمْ َٗم ُع َُم َع ا ًْم ُٙم ْٗم ِر
اإل َيامن ٌ
ه َ َ
ْ
٤مقم ٌ٦م"َ .و َز َقم ُٛمقا َأ هن ْ ِ
جمرد اًمت ْهّم ِد ِيؼ سمِ٤م ًْم َ٘م ْٚم ِ
٥مَ ،وإِ ْن َ م ْ َيٜمْٓمِ ْؼ سمِ ِف،
َـم َ
اإل َيام َن ه
ومٕمٜمدهؿ إقمامل ًمٞمً٧م داظمٚم٦م ذم ُمًٛمك اإليامن ،وأن اإليامن ٓ يزيد وٓ
ٕمرض ًمٚمققمٞمد،
يٜم٘مص ،وأن ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة يم٤مُمؾ اإليامن همػم ُُم ه
ِ
ؿمؽ َأ هن ْ ِ
َو َٓ ه
ص٤مطم ٌَ ُف َقم ِـ اعم هٚم٦م .اهـ
خيرج
ٗمر ُ
اإل ْر َضم٤م َء ِ َهب َذا ا َْعم ْٕمٜمَك يم ٌ
( راضمع ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمٚمٝمراس (ص)288 :
ق ٍٛايٓاظِ

( :أال إمنا املسج ٞبايد ٜٔميصحُ)

وم٤معمرضمل اختذ اًمديـ هلق ًا وًمٕم٥م ضمٕمؾ إيامن اًمٗم٤مؾمؼ مم٤مصمؾ إليامن اًمٜمٌل
وهذا ىمقل ذم هم٤مي٦م اخلٌ٨م واًمٗمً٤مد ،ومٝمق ُم١مُمـ يم٤مُمؾ اإليامن قمٜمدهؿ

وًمقشمرك اًمّمٚمقات ،وُمٜمع اًمزيم٤مة ،وشمرك اًمّمٞم٤مم ،واحل٩م ،وهمػم ذًمؽ ُمـ
اًمٓم٤مقم٤مت وومٕمؾ اًمٗمقاطمش واعمٜمٙمرات  ،وٓ يرشم٤مب قم٤مىمؾ أن هذا ًمٕم٥م
سم٤مًمديـ ،وأي قمٌ٨م أومٔمع وأؿمد ُمـ هذا اًمٕمٌ٨م.
َ

مسـليمة :أومسام ايمـاس دم مرسمؽب ايمؽبغمة:

[2ـ ْ
اخلَ َق ِار ُج] :
ِ
٥م ا ًْمٙمٌَِ َػم ِة أٟمف يم٤مومر ذم اًمدٟمٞم٤م ظم٤مرج ُمـ اعمٚم٦م ويًتح ِّٚمقن َد َُم ُف
َُم ْذ َهٌِ ِٝم ْؿُُ :م ْرشمَٙم َ
َو َُم٤م ًَمف وهق يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ اعمخٚمديـ ذم اًمٜم٤مر أسمد أسم٤مد).
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[1ـ ا ُْعم ْٕمت َِز ًَم ُ٦م ] :

َُم ْذ َهٌِ ِٝم ْؿ :أٟمف َظم َر َج ُِم َـ ْ ِ
لم
اإل َيام ِن َو َ م ْ َيدْ ُظم ْؾ ِذم ا ًْم ُٙم ْٗم ِرَ " :وم ُٝم َق سم َٛمٜم ِْز ًَم ٍ٦م َسم ْ َ
قل ا هًمتِل َىم٤مم َقم َٚمٞمٝم٤م ُم ْذ َه٥م ِ
آ ْقمتِ َز ِ
َلم"َ ،و َه َذا َأ َطمدُ ْإُ ُص ِ
ا َْعمٜم ِْز ًَمت ْ ِ
ال.واشمهٗمؼ
َ َْ َ ُ
ٍ
ا ًْم َٗم ِري َ٘م ِ
٥م ُِمٜم َْٝم٤م َوم ُٝم َق خم هٚمد ِذم اًمٜم ِ
ه٤مر.
٤من َأ ْي ًْم٤م َقم َغم َأ هن َُمـ َُم َ
٤مت َقم َغم يمٌَِ َػمة َو َ م ْ َي ُت ْ
[3ـ ا ُْعم ْر ِضم َئ ُ٦م]:
ُم ْذ َهٌِ ِٝمؿُ :،مرشمَٙمِ٥م ا ًْمٙمٌَِػم ِة ِقمٜمْدَ ُهؿ ُم١مُمـ يم ِ
َ٤مُم ُؾ ْ ِ
يًتحؼ
اإل َيام ِنَ ،و َٓ
ه
ٌ
ْ ُْ ُ
ْ
َ
َ
ِ
ي َُم َع ْ ِ
ُد ُظم َ
اإل َيام ِن َُم ْٕم ِّم َٞم ٌ٦م .يمام ٓ يٜمٗمع ُمع اًمٙمٗمر ـم٤مقم٦م.
قل اًمٜمه٤مرَ .و َأ هٟم ُف َٓ َي ُ ه
اًمًٜم ِه٦م َو ْ
اجلَ َام َقم ِ٦م]:
[4ـ َأ ْه ِؾ ه
ِ
ِ
لم َه َذ ْي ِـ ا َْعم ْذ َه ٌَ ْ ِ
ص ِْ
ٌ
اإل َيام ِن،
٥م ا ًْمٙمٌَِ َػم ِة ِقمٜمْدَ ُه ْؿ
وؾمط َسم ْ َ
ُم١مُمـ ٟمَ٤مىم ُ
ٌ
لمَ :وم ُٛم ْرشمَٙم ُ
وم٤مؾمؼَ ،وم َال َيٜمْ ُٗم َ
قن َقمٜمْ ُف
ُم١مُمـ
ص ُِم ْـ إِ َيامٟمِ ِف سمِ َ٘مدْ ِر َُم ْٕم ِّم َٞمتِ ِفَ ،أ ْو ُه َق
ٌ
ٌ
َىمدْ َٟم َ٘م َ

قن سمِ َ٠م هٟمف يم ِ
ِ
َ٤مُم ُؾ ْ ِ
ِْ
اإل َيام ِن :يمَ٤م ُْعم ْر ِضم َئ ِ٦م
٤مخل َق ِار ِج َوا ُْعم ْٕمت َِز ًَم٦مَ ،و َٓ َي ُ٘مق ًُم َ ُ
اإل َيام َن َأ ْص ًالَ :يم ْ َ
اجل ْٝم ِٛم هٞم ِ٦م.
َو ْ َ
ِ ِ ِ
اجلٜمه َ٦م
َُطمٙم ُْٛم ُف ِذم ْأظم َرة قمٜمْدَ ُه ْؿ َ :أ هٟم ُف َىمدْ َي ْٕم ُٗمق اَّللهُ َقم هز َو َضم هؾ َقمٜمْ ُف َوم َٞمدْ ُظم ُؾ ْ َ
ِ
ِ ِِ
ا ْسمتِدَ ا ًءَ ،أ ْو ِّ
احلٙم ُْؿ
اجلٜمه َ٦م َ ،و َه َذا ْ ُ
يٕمذسمف سمِ َ٘مدْ ِر َُم ْٕمّم َٞمتفُ ،صم هؿ ُخي ِْر ُضم ُف َو ُيدْ ظم ُٚم ُف ْ َ
قل :إِ هٟمف َٓ يًت ِ
قل سمِ ُخ ُٚم ِ
لم َُمـ َي ُ٘م ُ
َح هؼ
قد ِه ِذم اًمٜم ِه٤مر َ ،و َسم ْ َ
َأ ْي ًْم٤م َو َؾم ٌط َسم ْ َ
لم َُمـ َي ُ٘م ُ ُ َ ْ
َقم َغم ا َْعم ْٕم ِّم َٞم ِ٦م ِقم َ٘م٤م ًسم٤م.اهـ (راضمع اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م (ص.)135 :
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 األصل احلادي فممم 
ُ مـ قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ واقمت٘م٤مد 

"يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ويٜم٘مص سم٤مًمٕمّمٞم٤من "
وىمؾ :إٟمام اإليامن :ىمقل وٟمٞم ٌ٦م

ٌ
ُمٍمح
وومٕمؾ قمغم ىمقل اًمٜمٌل
ُ

ويٜم٘مص ـمقر ًا سم٤معمٕم٤ميص وشم٤مر ًة

يرضمح
سمٓم٤مقمتف يٜمٛمل وذم اًمقزن
ُ

ايػسح :

ذم هذه إسمٞم٤مت قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم اإليامن وزي٤مدشمف وٟم٘مّم٤مٟمف.
قاٍ ايٓاظِ

ٚ ١فعٌٌ)
ٚ( :قٌ :إمنا اإلميإ :قٌ ْٝٚ ٍٛ

اإليامن يمغ ًة  :اؿمتٝمر قمٜمد يمرػم ُمـ أهـؾ اًمٕمٚمؿ أن اإليامن ًمٖم٦م( :اًمتّمديؼ).
وىمد رد ؿمٞمخ اإلؾمالم

هذا اًمتٕمريػ وأٟمف ىمقل اعمرضمئ٦م وأن اًمّمحٞمح أن

اإليامن ًمٖم٦م( :اإلىمرار)
ومال ؾمقخ اإلؽمالم

دم جمؿوع ايمػتاوى(ُ: )638/7مٕمٚمقم أن اإليامن

هق اإلىمرار ٓ جمرد اًمتـّمديـؼ .اهـ
واإليامن ذفم ًا :ىمقل وقمٛمؾ و اقمت٘م٤مد يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م  .وهذا
اًمتٕمريػ أمجع قمٚمٞمف اًمًٚمػ.
 ومال ؾمقخ اإلؽمالم

:وهلذا يم٤من اًم٘مقل  :إن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ ،قمٜمد

أهـؾ اًمًٜم٦م ُمـ ؿمٕم٤مئر اًمًٜم٦م ،و طمٙمك همػم واطمد اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ.اهـ
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ٚق ٍٛايٓاظِ

( :عً ٢ق ٍٛايٓيب َضسح)

يِمػم اًمٜم٤مفمؿ سم٠من شمٕمريػ اإليامن ضمآء ُمٍمح سمف ذم ىمقل اًمٜمٌل

ذم

أطم٤مدي٨م يمرػمة  ،وُمـ إطم٤مدي٨م اجل٤مُمٕم٦م هلذه إُمقر اًمرالصم٦م طمدي٨م:
َ ،قم ِـ اًمٜمهٌِ ِّل

َ ،ىم َ٤ملِ ْ « :
اإل َيام ُن سمِ ْْم ٌع َو َؾم ٌْ ُٕم َ
قن َ -أ ْو سمِ ْْم ٌع

َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
َو ِؾمت َ
َ٤مه٤م إِ َُم٤م َـم ُ٦م ْإَ َذى َقم ِـ
هقن ُ -ؿم ْٕم ٌَ ً٦مَ ،وم َ٠م ْوم َْم ُٚم َٝم٤م َىم ْق ُل َٓ إِ ًَم َف إِ هٓ اَّللَُ ،و َأ ْدٟم َ
احل َٞم٤م ُء ُؿم ْٕم ٌَ ٌ٦م ُِم َـ ْ ِ
اإل َيام ِنشرواه ُمًٚمؿ.
اًم هٓم ِر ِيؼَ ،و ْ َ
(ىمقل ٓ إًمف إٓ اَّلل)" :ىمقل اًمٚمً٤من".
(وإُم٤مـم٦م إذى قمـ اًمٓمريؼ) ":قمٛمؾ اجلقارح".
(واحلٞم٤مء) " :قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م" ..اهـ
(راضمع ومتح رب اًمؼمي٦م سمتٚمخٞمـص احلٛمقي٦م(ص. )229:
ٚق ٍٛايٓاظِ

ٜٓٚ( :كط طٛزاً باملعاصٚ ٞتاز ً٠بطاعت٘)

يِمػماًمٜم٤مفمؿ إمم أن اإليامن يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م.
 األديمة فمعم زيادة اإليامن وكؼصاكه:
قل َأيٙمُؿ َزاد ْشمف َه ِ
ِ
ـذ ِه إِ َيامٟم ً٤م
قر ٌة َومٛمٜم ُْٝمؿ هُمـ َي ُ٘م ُ ه ْ َ ُ
ىم٤مل شمٕم٤ممم:ﱹ َوإِ َذا َُم٤م ُأ ِٟمز ًَم ْ٧م ُؾم َ
ِ
ِ
ِ
نم َ
ون ﱸ [ اًمتقسم٦م.]214:
َوم َ٠م هُم٤م ا هًمذ َ
يـ آ َُمٜمُق ْا َوم َزا َد ْ ُهت ْؿ إ َيامٟم ً٤م َو ُه ْؿ َي ًْ َت ٌْ ُ
ِ
يـ آ َُمٜمُقا إِ َيامٟمً٤م ﱸ [اعمدصمر]32 :
َو َىم ْق ِل اَّللهِ َشم َٕم َ٤ممم  :ﱹ َو َي ْز َدا َد ا هًمذ َ
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و ايمـديمـقـل من ايمسـة فمعم كـؼـصه :
ُم٤مضمآء ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري َ :قم ْـ َأٟم ٍ
َىم َ٤ملَ « :خي ُْر ُج ُِم َـ
َ ،قم ِـ اًمٜمهٌِ ِّل
َس
اًمٜم ِه٤مر َُم ْـ َىم َ٤مل َٓ إِ ًَم َف إِ هٓ اَّللهَُ ،و ِذم َىم ْٚمٌِ ِف َو ْز ُن َؿم ِٕم َػم ٍة ُِم ْـ َظم ْ ٍػمَ ،و َخي ُْر ُج ُِم َـ اًمٜم ِه٤مر
َُم ْـ َىم َ٤مل َٓ إِ ًَم َف إِ هٓ اَّللهَُ ،و ِذم َىم ْٚمٌِ ِف َو ْز ُن ُسم هر ٍة ُِم ْـ َظم ْ ٍػمَ ،و َخي ُْر ُج ُِم َـ اًمٜم ِه٤مر َُم ْـ َىم َ٤مل َٓ
إِ ًَم َف إِ هٓ اَّللهَُ ،و ِذم َىم ْٚمٌِ ِف َو ْز ُن َذ هر ٍة ُِم ْـ َظم ْ ٍػمش
 ودم روايةُِ « :م ْـ إِ َيام ٍنش َُمٙم َ
َ٤من « ُِم ْـ َظم ْ ٍػمشَ " .و ِذم َىم ْٚمٌِ ِف َو ْز ُن َؿم ِٕم َػم ٍة ُِم ْـ
إِ َيام ٍن"....

•إمجاع أهل ايمسـة فمعم أن اإليامن يزيد ويـؼص :
 :ؾم َ٠م ًْم ُ٧م َأ ِيب و َأسم٤م ُزر َقم َ٦م َقمـ ُم َذ ِ
اه ِ
اًمًٜم ِه٦م ِذم
َ وم َال ا ْزم ُن َأ ِيب َضماسمِ ٍم
٥م َأ ْه ِؾ ه
ْ َ
َ َ ْ
َ
ِ
ِ
٤مر  ،وُم٤م يٕمت َِ٘مدَ ِ
ُأ ُص ِ
قل اًمدِّ ِ
ان ُِم ْـ
يـ َ ،و َُم٤م َأ ْد َريمَ٤م َقم َٚم ْٞمف ا ًْم ُٕم َٚم َام َء ِذم َمجٞم ِع ْإَ ُْم َّم ِ َ َ َ ْ
َذًم ِ َؽ َ ،وم َ٘م َ٤مَٓ " :أ ْد َر ْيمٜمَ٤م ا ًْم ُٕم َٚم َام َء ِذم َمجِٞم ِع ْإَ ُْم َّم ِ
٤مر ِطم َج ً٤مزا َو ِقم َرا ًىم٤م َو َؿم٤م ًُم٤م َو َي َٛمٜمً٤م
َ٤من ُِم ْـ َُم ْذ َهٌِ ِٝم ُؿِ ْ :
َومٙم َ
ص" .،اهـ
اإل َيام ُن َىم ْق ٌل َو َقم َٛم ٌؾ َ ،ي ِزيدُ َو َيٜمْ ُ٘م ُ
( راضمع ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ًمالًمٙم٤مئل (.)298 /2
(ٚيف ايٛشٕ ٜسجحُ):يِمػم اًمٜم٤مفمؿ أن هٜم٤مك أؾمٌ٤مب شمزيد اإليامن وشمٜم٘مّمف ،وم٢مذا
سم٤مذ إؾمٌ٤مب اًمتل شم٘مقي اإليامن وشمزيد ذم اإليامن رضمح هذا اإليامن،
ومٞمج٥م قمغم اًمٕمٌد ُمٕمروم٦م هذه إؾمٌ٤مب وُمٜمٝم٤م :
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من أؽمـباب زيـادة اإليـامن:
2ـ ُمٕمروم٦م أؾمامء اَّلل وصٗم٤مشمف وم٢من اًمٕمٌد يمٚمام ازداد ُمٕمروم٦م هب٤م وسمٛم٘متْمٞم٤مهت٤م،
وآصم٤مره٤م ازداد إيامٟم ً٤م سمرسمف وطمٌ ً٤م ًمف وشمٕمٔمٞم ًام.
1ـ اًمٜمٔمر ذم آي٤مت اَّلل اًمٙمقٟمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م،
3ـ ومٕمؾ اًمٓم٤مقم٦م ،وم٢من اإليامن يزداد سمف سمحً٥م طمًـ اًمٕمٛمؾ وضمٜمًف ويمررشمف،
4ـ شمرك اعمٕمّمٞم٦م ظمقوم ً٤م ُمـ اَّلل قمز وضمؾ ويمٚمام ىمقي اًمداقمل إمم ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م
يم٤مٟم٧م زي٤مدة اإليامن سمؽميمٝم٤م أقمٔمؿ.
من أؽمـباب كـؼـص اإليـامن:
2ـ اجلٝمؾ سم٤مَّلل شمٕم٤ممم وأؾمامئف وصٗم٤مشمف.
1ـ اًمٖمٗمٚم٦م واإلقمراض قمـ اًمٜمٔمر ذم آي٤مت اَّلل وأطمٙم٤مُمف اًمٙمقٟمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م.
3ـ شمرك اًمٓم٤مقم٦م وم٢من اإليامن يٜم٘مص سمف واًمٜم٘مص سمف قمغم طمً٥م شم٠ميمد اًمٓم٤مقم٦م .
4ـ ومٕمؾ اعمٕمّمٞم٦م ومٞمٜم٘مص اإليامن سمحً٥م ضمٜمًٝم٤م ،وىمدره٤م ،واًمتٝم٤مون هب٤م .
وم٠مُم٤م ضمٜمًٝم٤م وىمدره٤م وم٢من ٟم٘مص اإليامن سم٤مًمٙمٌ٤مئر أقمٔمؿ ُمـ ٟم٘مّمف سم٤مًمّمٖم٤مئر،
وٟم٘مص اإليامن سم٘متؾ اًمٜمٗمس اعمحرُم٦م أقمٔمؿ ُمـ ٟم٘مّمف سم٠مظمذ ُم٤مل حمؽمم،
وٟم٘مّمف سمٛمٕمّمٞمتلم أيمرر ُمـ ٟم٘مّمف سمٛمٕمّمٞم٦م واطمدة وهٙمذا.
واَّلل أقمٚمؿ( .راضمع ذح اًمًٗم٤مريٜمٞم٦م(ص403:ـ ومام سمٕمده٤م)،
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•مسـليمة :اظمخايمػون ألهل ايمسـة واْلامفمة دم اإليامن؟:
1ـ اْلـفـؿقة ":ي٘مقًمقن اإليامن هق اعمٕمروم٦م".
 ومال ؾمقخ اإلؽمالم َ :ه َذا ا ًْم َ٘م ْق ُل َُم َع َأ هٟم ُف َأ ْوم ًَدُ َىم ْق ٍل ِىم َٞمؾ ِذم " ْ ِ
اإل َيام ِن "
ِ ِ
ِ ِ ِ
ػ  -يم ََقيمِٞم ِع
اًمً َٚم ُ
َوم َ٘مدْ َذ َه َ
٥م إ ًَم ْٞمف يمَر ٌػم ُم ْـ " َأ ْه ِؾ ا ًْمٙم ََال ِم ا ُْعم ْرضم َئ٦م "َ .و َىمدْ َيم هٗم َر ه
محد ْسم ِـ َطمٜمْ ٌَ ٍؾ َو َأ ِيب ُقم ٌَ ْٞم ٍد َو َهم ْ ِػم ِه ْؿ َُ -م ْـ َي ُ٘م ُ
قل ِ َهب َذا ا ًْم َ٘م ْق ِل.اهـ
اجل هراحِ َو َأ ْ َ
ْسم ِـ ْ َ
( راضمع جمٛمقع اًمٗمت٤موى ()289/7
ويم٤من ُمـ أومًد إىمقال وأىمٌحٝم٤م ٕٟمف يٚمزم ُمٜمف إيامن يمؾ ُمـ قمرف اَّلل
يم٢مسمٚمٞمس واًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وومرقمقن وهمػمهؿ.
 2ـ ايمؽرامقة ":يؼويمون اإليامن جمرد ايمؼول".
ومال ؾمقخ اإلؽمالم :واًمٙم هَر ِاُم َٞم٦م َىم ْق ُهل ُ ْؿ ِذم ْ ِ
اإل َيام ِن َىم ْق ٌل ُُمٜمْٙم ٌَر َ م ْ َي ًٌِْ ْ٘م ُٝم ْؿ
ِ
اإليام َن َىمق َل اًم ِّٚمً ِ
َ٤من َُم َع َقمدَ ِم شم َّْم ِد ِيؼ ا ًْم َ٘م ْٚم ِ
٤من َوإِ ْن يم َ
٥م
إ ًَم ْٞمف َأ َطمدٌ َطم ْٞم ُ٨م َضم َٕم ُٚمقا ْ ِ َ ْ
َ
اجلام َقم َ٦م ِذم ِ
خي ُٚمدُ ِذم اًمٜم ِ
آ ْؾم ِؿ ُد َ
َوم َٞم ْج َٕم ُٚم َ
ون
قن ا ُْعمٜمَ٤مومِ َؼ ُُم ْ١م ُِمٜمً٤مًَ :مٙمِٜمه ُف َ ْ
ه٤مر َوم َخ٤م ًَم ُٗمقا ْ َ َ

احل ْٙم ِؿ .اهـ
ُْ
( راضمع جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)203 /3
 3ـ األؾمافمرة واظمرصمئة" :يؼويمون اإليامن جمرد ايمتصديق زمايمؼؾب".
وم٠مظمرضمقا إقمامل قمـ ُمًٛمك اإليامن وأٟمف ٓيزيد وٓ يٜم٘مص.
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ومال ايمػوزان ضمػظه اهلل :
وقمغم ىمقل إؿم٤مقمرة :إٟمف اًمتّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م ،يٙمقن أسمق هل٥م وأسمق ـم٤مًم٥م وأسمق
ضمٝمؾ وؾم٤مئر اعمنميملم يٙمقٟمقن ُم١مُمٜملمٕ :هنؿ ُمقىمٜمقن سم٘مٚمقهبؿ وُمّمدىمقن،
يّمدىمقن اًمٜمٌل

ذم ىمٚمقهبؿ ،وًمٙمـ ُمٜمٕمٝمؿ اًمٙمؼم واحلًد ُمـ اشمٌ٤مقمف

( .راضمع ذطمف قمغم اًمٓمح٤موي٦م ).
4ـ مرصمئة ايمػؼفاء :يؼويمون أن اإليامن ومول وافمتؼاد اليزيد وال يـؼص
،وم٠مظمرضمقا إقمامل قمـ ُمًٛمك اإليامن  ،ومٛمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة قمٜمدهؿ ُم١مُمـ.
وهؿ اسمـ يمالب ،ومح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن،وشمٚمٛمٞمذه أسمق طمٜمٞمٗم٦م،وهق اعمِمٝمقر قمـ
إطمٜم٤مف.
ِ
َ٤مر ُه ْؿ َقم َغم َه ُ١م َٓ ِء
اًمً َٚم َ
ػ َو ْإَئ هٛم َ٦م " ْاؿمتَده إ ْٟمٙم ُ
ومال ؾمقخ اإلؽمالم  " :ه
ٞمظ ا ًْم َ٘م ْق ِل ومِ ِ
َو َشم ٌْ ِدي ُٕم ُٝم ْؿ َو َشم ْٖمٚمِ ُ
ٞمٝم ْؿَ :و َ م ْ َأ ْقم َٚم ِؿ َأ َطمدً ا ُِمٜم ُْٝم ْؿ َٟم َٓم َؼ سمِ َتٙم ِْٗم ِػم ِه ْؿ :سمؾ ُه ْؿ
ِ
قن َقم َغم َأ ههنُ ْؿ َٓ ُي َٙم هٗم ُر َ
ُُمت ِهٗم ُ٘م َ
محد َو َهم ْ ُػم ُه ُِم ْـ ْإَ ِئ هٛم ِ٦مَ :قم َغم
َص َأ ْ َ
ون ِذم َذًم َؽَ :و َىمدْ ٟم ه
َقمدَ ِم َشمٙم ِْٗم ِػم َه ُ١م َٓ ِء ا ُْعم ْر ِضم َئ ِ٦م.اهـ( راضمع جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)507 /7
5ـ ومول اخلوارج واظمعتزيمة :أٟمف ىمقل وقمٛمؾ واقمت٘م٤مد ٓيزيد وٓ يٜم٘مص.وأن
ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة يم٤مومر .اهـ
(راضمع أىمقال اًمٓمقائػ ذم اإليامن ذم يمت٤مب( اإليامن) ًمِمٞمخ اإلؾمالم

).
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 األصل ايمثاين فممم 

 قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم اًمتحذير ُمـ أراء اًمٗم٤مؾمدة واًمت٘مٚمٞمد
ق ٍٛايٓاظِ

:

(ودع قمٜمؽ آراء اًمرضم٤مل وىمقهلــؿ
ايػسح :

ذم هذا اًمٌٞم٧م حيذر اًمٜم٤مفمؿ
أىمقاهلؿ وشمرك ىمقل رؾمقل اَّلل

وأذح)
وم٘مقل رؾمقل اَّلل أزيمك
ُ

ُمـ إظمذ سمآراء اًمرضم٤مل،واإلقمتامد قمغم
،اًمذي أُمرٟم٤م سم٤م اًمٕمٛمؾ سمف .

(ٚدع عٓو آزا ٤ايسجاٍ)

أي :اشمرك ،واطمذر ،واضمتٜم٥م.أن شمٌٜمل ديٜمؽ وقم٘مٞمدشمؽ قمغم أراء اعمتٙمٚمٗم٦م
وإىمقال اعمحدصم٦م سمؾ اسمٜمٝم٤م قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٗمٞمٝمام اًمًالُم٦م واًمٕمّمٛم٦م،
 وُمـ إدًم٦م قمغم وضمقب إظمذ سمٙمالم اَّلل ورؾمقًمف

وحتريؿ

إقمراض قمٜمٝم٤م يمرػمة ُمٜمٝم٤م :
ِ
ِ
اًمر ُؾم َ
مح َؾ
قل َوم٢مِ ْن شم ََق هًم ْقا َوم٢مِٟم َهام َقم َٚم ْٞم ِف َُم٤م ُ ِّ
ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ ُىم ْؾ َأـمٞم ُٕمقا اَّللهَ َو َأـمٞم ُٕمقا ه
مح ْٚمتُؿ َوإِ ْن شمُٓمِٞم ُٕمق ُه َهتتَدُ وا َوُم٤م َقم َغم اًمرؾم ِ
لم ﱸ
قل إِ هٓ ا ًْم ٌَ َال ُغ ا ُْعمٌِ ُ
ه ُ
َ
ْ
َو َقم َٚم ْٞمٙم ُْؿ َُم٤م ُ ِّ ْ
[اًمٜمقر]54 :
ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱹ َوم ْٚم َٞم ْح َذ ِر ا هًم ِذي َـ ُخيَ٤مًم ِ ُٗم َ
قن َقم ْـ َأ ُْم ِر ِه َأ ْن شم ُِّمٞم ٌَ ُٝم ْؿ ومِ ْتٜمَ ٌ٦م َأ ْو ُي ِّمٞم ٌَ ُٝم ْؿ
اب َأًمِٞمؿ ﱸ [اًمٜمقر]63 :
َقم َذ ٌ
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 وُم٤مضمآء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ َ :أ هن َقم ٌْدَ اَّللِ ْسم َـ ُقم َٛم َر¶ َىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م
ِ
ِ
َي ُ٘م ُ
َر ُؾم َ
اؾمت َْ٠م َذ هٟمٙم ُْؿ إِ ًَم ْٞم َٝم٤مش َىم َ٤مل:
قل اَّللِ
قلََ َٓ « :تْٜمَ ُٕمقا ٟم ًَ٤م َءيم ُُؿ ا َْعم ًَ٤مضمدَ إِ َذا ْ
َوم َ٘م َ٤مل سمِ َال ُل ْسم ُـ َقم ٌْ ِد اَّللَِ :واَّللِ ًَمٜم َْٛمٜمَ ُٕم ُٝم هـَ ،ىم َ٤ملَ :وم َ٠م ْىم ٌَ َؾ َقم َٚم ْٞم ِف َقم ٌْدُ اَّللَِ :وم ًَ هٌ ُف َؾم ًٌّ٤م
ؾم ِّٞم ًئ٤م ُم٤م ؾم ِٛم ْٕم ُت ُف ؾم هٌ ُف ُِم ْر َٚم ُف َىم هط َو َىم َ٤ملُ " :أ ْظم ِؼم َك َقم ْـ رؾم ِ
َو َشم ُ٘م ُ
قل:
قل اَّللِ
َ ُ
ُ
َ
َ َ َ

َواَّللِ ًَمٜم َْٛمٜمَ ُٕم ُٝم هـ "
وذم رواي٦م قمٜمد اإلُم٤مم أمحد َ :ىم َ٤مل َقم ٌْدُ اَّللِ ْسم ُـ ُقم َٛم َر¶َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اَّللِ
 " :ائ َْذٟمُقا ًمِٚمٜمًِّ ِ
٤مء ِذم ا َْعمً ِ
٤مضم ِد سمِ٤مًم هٚم ْٞم ِؾ "َ ،وم َ٘م َ٤مل ا ْسم ٌـ ًم ِ َٕم ٌْ ِد اَّللِ ْسم ِـ ُقم َٛم َرَ :واَّللِ
َ
َ
ِ
ِ
حل َق ِائ ِج ِٝم هـ َوم َ٘م َ٤ملَ " :وم َٕم َؾ اَّللُ سمِ َؽ َو َوم َٕم َؾَ ،أ ُىم ُ
قلَ :ىم َ٤مل
ًَمٜم َْٛمٜمَ ُٕم ُٝم هـَ ،يتهخ ْذ َٟم ُف َد َهم ًال َ
َ ،و َشم ُ٘م ُ
َر ُؾم ُ
قلٟ َٓ :مَدَ ُقم ُٝم هـ؟!وإؾمٜم٤مده صحٞمح.
قل اَّللِ
َي ُ٘م ُ
َوم ًَ ِٛم ْٕم ُت ُف َي ُ٘م ُ
قل« :إِ هن
قلَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م اًمٜمهٌِ هل
َ قم ٌْدُ اَّللهِ ْسم ُـ َقم ْٛم ٍرو
اَّللهَ َٓ يٜم ِْزع ِ
اًمٕم ْٚم َؿ َسم ْٕمدَ َأ ْن َأ ْقم َٓم٤ميم ُُٛمق ُه اٟمْتِ َزا ًقم٤مَ ،و ًَمٙمِ ْـ َيٜمْت َِز ُقم ُف ُِمٜمْ ُٝم ْؿ َُم َع َىم ٌْ ِ
ض
َ ُ
ِ ِ ِ
ُقن سمِ َر ْأ ِهيِ ْؿَ ،وم ُٞم ِْم هٚم َ
َ٤مس ُضم هٝم ٌ٤ملُ ،ي ًْ َت ْٗمت َْق َن َوم ُٞم ْٗمت َ
قن
اًم ُٕم َٚم َامء سمِٕم ْٚمٛم ِٝم ْؿَ ،وم َٞم ٌْ َ٘مك ٟم ٌ
َو َي ِْم هٚم َ
قنشُمتٗمؼ قمٚمٞمف.
وىم٤مل قمكم -

ً( :-مق يم٤من اًمديـ ي٠مظمذ سم٤مًمرأي ًمٙم٤من ُمًح سم٤مـمـ

اخلػ أومم ُمـ ُمًح فم٤مهره) .أظمرضمف أسمق داود  ،وصححف إًمٌ٤مين ذم
صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود.
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 ىم٤مل ْإَو َز ِ
اقم هل
ْ
٤مك َوآر ِاء اًمر َضم ِ
٤ملَ ،وإِ ْن َز ْظم َر ُومقا ًَم َؽ سمِ٤م ًْم َ٘م ْق ِل )اهـ "ؾمٜمده صحٞمح"
َوإِ هي َ َ ِّ

َ ( :قم َٚم ْٞم َؽ سمِآ َصم ِ
ه٤مس،
٤مر َُم ْـ َؾم َٚم َ
ػَ ،وإِ ْن َر َوم َْم َؽ اًمٜم ُ

أظمرضمف أضمري ذم اًمنميٕم٦م (.)445 /2
 ومال ازمن ايمؼقم

دم ايمـوكقة:

ًمٙمـ ظمقذم أن يزيغ اًم٘مٚم٥م قمـ

ِ
واًمٖمٗمران
ًمٕمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٗمق
ِ
واًم٘مرآن
حتٙمٞمؿ هذا اًمقطمل

ورو ً٤م سمآراء اًمرضم٤مل وظمرصٝم٤م

ٓ يم٤من ذاك سمٛمٜم٦م اًمرمحــــ ِـ

واَّلل ُم٤م ظمقذم اًمذٟمقب وإهن٤م

فك ٍٛايٓاظِ

( :فك ٍٛزض ٍٛاهلل أشنٚ ٢أغسحُ)

(أشن )٢أي ىمقل رؾمقل

أـمٝمر وأٟم٘مك وأظمٚمص ،وذم سمٕمض اًمٜمًخ

(أومم) أي :سم٤مٕظمذ واًمت٘مديؿ.
(ٚأغسح) أي ًمٚمّمدر وًمٚمٗم١ماد واًم٘مٚم٥م وأدقمك ًمٚمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م .واًمٜم٤مس يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ يً٠مًمقن قمـ آراء اًمرضم٤مل وأىمقاهلؿ سمؾ يً٠مًمقن قمـ ىمقل اًمرؾمؾ يمام
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱹويقم يٜم ِ
َ٤مدهيِ ْؿ َوم َٞم ُ٘م ُ
لمﱸ (اًم٘مّمص. )65:
قل َُم٤م َذا َأ َضم ٌْت ُُؿ ا ُْعم ْر َؾمٚمِ َ
ََْ َ ُ

ومال اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ
هذا اًم٘مؼم،

( :يمؾ أطمد ي١مظمذ ُمـ ىمقًمف ،و ُيؽمك إٓ ص٤مطم٥م

)" .ؾمٜمده صحٞمح" (راضمع ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ()152 /2

ويمالم إئٛم٦م ذم هذا اعمٕمٜمك يمرػم.
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 األصل ايمثايمث فممم 

ُ مـ أصقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م إضمالل أهؾ احلدي٨م واًمًٜم٦م 
"واًمتحذيرُمـ اًمٓمٕمـ واًم٘مدح ومٞمٝمؿ"
ق ٍٛايٓاظِ

:

(وٓ شمؽ ُمـ ىمق ٍم شمٚمٝمقا سمديٜمٝمــــؿ
ايػسح :

طمذراًمٜم٤مفمؿ

وشم٘مدح )
ومتٓمٕمـ ذم أهؾ احلدي٨م
ُ

ذم هذا اًمٌٞم٧م ُمـ ـمري٘م٦م أهؾ اًمٚمٝمق واًمٌ٤مـمؾ اًمذيـ يٓمٕمٜمقن

ذم إئٛم٦م واًمٕمٚمامء وأهؾ احلؼ .
(ٚال تو َٔ ق ّٛتًٗٛا بد ) ...ِٜٗٓإخل

أي اطمذر أن شمٙمقن ي٤م ص٤مطم٥م اًمًٜم٦م ُمـ ىمقم اختذوا ديٜمٝمؿ هلق ًا وًمٕمٌ ً٤م .وهذا
ؿم٤مُمؾ ٕهؾ اًمٌدع وأهؾ اًمٗمًؼ واًمٗمجقر :وىمد أُمر اَّلل سم٤مًمٌٕمد وإقمراض
قمـ أهؾ إهقاء يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:ﱹ َوم َ٠م ْقم ِر ْض َقم ْـ َُم ْـ شم ََق همم َقم ْـ ِذيم ِْرٟمَ٤م َو َ م ْ ُي ِر ْد إِ هٓ
احل َٞم٤م َة اًمده ْٟم َٞم٤مﱸ [اًمٜمجؿ]19 :
َْ
ِ
ِ
ِ
احل َٞم٤م ُة اًمده ْٟم َٞم٤م ﱸ
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱹ َو َذ ِر ا هًمذ َ
يـ هاخت َُذوا ديٜم َُٝم ْؿ ًَمٕم ًٌ٤م َو َهل ْ ًقا َو َهم هر ْ ُهت ُؿ ْ َ
[إٟمٕم٤مم]70 :
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 يم٤من حمٛمد سمـ ؾمػميـ

 " :يرى أن أهع اًمٜم٤مس ردة هؿ أهؾ إهقاء،

ِ
ُقو َ
قن ِذم
يـ َخي ُ
ويم٤من يرى أن هذه أي٦م أٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ :ﱹ َوإِ َذا َر َأ ْي َ٧م ا هًمذ َ
آ َي٤مشمِٜمَ٤م َوم َ٠م ْقم ِر ْض َقمٜم ُْٝم ْؿ ﱸ [إٟمٕم٤مم.]68:أظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمتٗمًػم.
ق ٍٛايٓاظِ

( :فتطعٔ يف أٌٖ احلدٜح ٚتكدح)

أؿم٤مر اًمٜم٤مفمؿ إمم قمالُم٦م ُمـ قمالُم٤مت أهؾ اًمٌدع وهل اًمٓمٕمـ واًمقىمٕمٞم٦م ذم
أهؾ اخلػم واًمٗمْمؾ واًم٘مدح ومٞمٝمؿ وهؿ أهؾ احلدي٨م اعمتٛمًٙملم سم٤مًمًٜم٦م .
وىمد يم٤من اًمًٚمػ يرون اًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ ُمـ قمالُم٤مت أهؾ اًمْمالل واًمٌدع سمؾ
يٕمتؼمون اًمرضمؾ ُمٌتدقم ً٤م سمٛمجرد ـمٕمٜمف ذم أهؾ اًمًٜم٦م .
وىمد ضمآء قمـ اًمًٚمػ رمحٝمؿ اَّلل اًمتحذير اًمِمديد ُمـ أهؾ إهقاء ومٛمـ
شمٚمؽ اًمتحذيرات:
ومال فمبد ايمرمحن زمن أيب ضماسمم ايمرازي

" :قمالُم٦م أهؾ اًمٌدع اًمقىمٞمٕم٦م ذم

أهؾ إصمر ،وقمالُم٦م اًمزٟم٤مدىم٦م شمًٛمٞمتٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م طمِمقي٦م".
(راضمع ذم اًمٙمالم ()175
ومال اإلمام أمحد زمن ضمـبل

" :إذا رأي٧م اًمرضمؾ يٖمٛمز مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م،

وم٤مهتٛمف قمغم اإلؾمالم ،وم٢مٟمف يم٤من ؿمديدا قمغم اعمٌتدقم٦م".
(راضمع ؾمػمأقمالم اًمٜمٌالء (.)450 /7
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دم فمؼقدة ايمسؾف وأصحاب احلديث :

ومال اإلمام ايمصازموين

[وقمالُم٤مت اًمٌدع قمغم أهٚمٝم٤م فم٤مهرة سم٤مدي٦م ،وأفمٝمر آي٤مهتؿ وقمالُم٤مهتؿ ؿمدة
ُمٕم٤مداهتؿ حلٛمٚم٦م أظمٌ٤مر اًمٜمٌل

 ،واطمت٘م٤مرهؿ هلؿ ،وشمًٛمٞمتٝمؿ إي٤مهؿ

طمِمقي٦م وضمٝمٚم٦م وفم٤مهري٦م وُمِمٌٝم٦م].
دم ىمتاب اْلرح وايمتعديل(:)256

ومال ازمن أيب ضماسمم

ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ه٤مرون اعمخرُمل اعمٕمروف سم٤مًمٗمالس ي٘مقل" :إذا
رأي٧م اًمرضمؾ ي٘مع ذم أمحد سمـ طمٜمٌؾ وم٤مقمٚمؿ أٟمف ُمٌتدع و٤مل".
دم أصول االفمتؼاد (:)59/74 /1

ومال ومتقبة زمن ؽمعقد

"ىم٤مل إذا رأي٧م اًمرضمؾ حي٥م أهؾ احلدي٨م ُمرؾ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من وقمٌد
اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي وأمحد سمـ طمٜمٌؾ وإؾمح٤مق سمـ راهقيف -وذيمر ىمقُم٤م
آظمريـ -وم٢مٟمف قمغم اًمًٜم٦م ،وُمـ ظم٤مًمػ هذا وم٤مقمٚمؿ أٟمف ُمٌتدع".
ىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل

:

وًمًٜم٤م سمّمدد ذيمر ُمٜم٤مىم٥م أهؾ احلدي٨م وم٢من ُمٜم٤مىمٌٝمؿ ؿمٝمػمة ،وُمآصمرهؿ يمرػمة،
وومْم٤مئٚمٝمؿ همزيرة ،ومٛمـ اٟمت٘مّمٝمؿ ومٝمق ظمًٞمس ٟم٤مىمص ،وُمـ سمٖمْمٝمؿ ومٝمق
ُمـ طمزب إسمٚمٞمس ٟم٤ميمص.
( راضمع ًمقائح إٟمقار اًمًٜمٞم٦م وًمقاىمح إومٙم٤مر اًمًٜمٞم٦م (.)355 /1

تيسيرالحميد الودود شرح حائية ابن أبي داود

195

 طمــامتة اظمـظومـة 
ق ٍٛايٓاظِ

:

(إذا ُم٤م اقمت٘مدت اًمدهر ي٤م ص٤مح هذه

وم٠مٟم٧م قمغم ٍ
ظمػم شمٌٞم٧م وشمّمٌــ ُح)

ايػسح :

عم٤م أهنك اًمٜم٤مفمؿ ُمٜمٔمقُمتف وىمد مجع ومٞمٝم٤م أهؿ أصقل قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م

واجلامقم٦م ،ظمتؿ هبذا اًمٌٞم٧مً :مٞم١ميمد ومٞمف قمغم أمهٞم٦م هذا اعمٕمت٘مد ،وأمهٞم٦م
اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف.
(إذا َا اعتكدت ايدٖس ) إذا يمٜم٧م ي٤م ص٤مطمٌل قمغم هذه اًمٕم٘مٞمدة اعم٠مظمقذة ُمـ
يمت٤مب اَّلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف

 ،وُمـ أهٚمٝم٤م اعمتٛمًٙملم هب٤م ،اعمح٤مومٔملم قمٚمٞمٝم٤م

وم٠مٟم٧م قمغم ظمػم ُم٤م سم٘مٞم٧م قمغم هذا اعمٕمت٘مد.
(اعتكدت) :اإلقمت٘م٤مد ًمٖم٦م ُ :م٠مظمقذ ُمـ اًمٕم٘مد ،وهق اًمرسمط:
ِ
ِ ِ ِ
اجل ِ
٤مز ُمَ ،وم٢مِ ْن يم َ
ذقم٤مُ :طمٙم ُْؿ ِّ
ٞمحَ ،وإِ هٓ َوم ُٝم َق
َ٤من ُُم َقاوم ً٘م٤م ًم ْٚم َقاىم ِع َوم ُٝم َق َصح ٌ
اًمذ ْه ِـ ْ َ
َوم ِ
٤مؾمدٌ  .اهـ ( راضمع ًمقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م ()60 /2
(ايدٖس) أي ٓشمٜمٗمع اًمٕمٌد هذه اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م إٓ إذا سم٘مك قمٚمٞمٝم٤م ـمقال
طمٞم٤مشمف طمتك يتقوم٤مه اَّلل  .يمامل ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱹ َي٤م َأ ه َهي٤م ا هًم ِذي َـ آ َُمٜمُقا ا هشم ُ٘مقا اَّللهَ َطم هؼ

ُشم َ٘م٤مشمِ ِف َوٓ ََتُقشم هُـ إِ هٓ َو َأ ْٟمت ُْؿ ُُم ًْٚمِ ُٛم َ
قنﱸ (آل قمٛمران، )201:
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(ٜا صاح) ُمرظمؿ ص٤مطم٥م ،أي :ي٤م ص٤مطمٌل ،وهذا ُمـ ًمٓمػ اًمٜم٤مفمؿ
وطمًـ شمقدده ويمريؿ ٟمّمحف .
(ٖر )ٙاإلؿم٤مرة هٜم٤م إمم إصقل اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمذيمقرة ذم هذه اعمٜمٔمقُم٦م ،وهل
أصقل ضمٚمٞمٚم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وهذه إصقل ذيمرت ذم مجٞمع
يمت٥م اًمٕم٘مٞمدة،يم٤مًمقاؾمٓمٞم٦م،أو اًمٓمح٤موي٦م،او أصقل اًمًٜم٦م إلُم٤مم أمحد ،أو
قم٘مٞمدة اًمًٚمػ وأصح٤مب احلدي٨م ًمٚمّم٤مسمقين ،أو ُٓمٞم٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم أو
اًمنميٕم٦م  ،أواإلسم٤مٟم٦م  ،أو ُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل وهمػمه٤م ُمـ يمت٥م اًمٕم٘مٞمدة :
وهذه األصول ايمتي ذىمرت ىمام يقم:
2ـ إصؾ إول :اًمت َهٛم هً ُؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًمتحذير ُمـ اًمٌدقم٦م وأهٚمٝم٤م.
1ـ إصؾ اًمر٤مين :اًم٘مرآن يمالم اَّلل ًمٞمس سمٛمخٚمقق وُمـ ىم٤مل خمٚمقق وم٘مد يمٗمر.
3ـ إصؾ اًمر٤مًم٨مِ :
اإل َيام ُن سمِ هر ْؤ َي ِ٦م اَّلل ذم اًمــدار أظمرة.

4ـ إصؾ اًمراسمعٟ :مٗمل صٗم٤مت اًمًٚم٥م واًمٜم٘مص قمـ اَّلل ضمؾ وقمال.
5ـ إصؾ اخل٤مُمسِ :
اإل َيام ُن سم٢مصمٌ٤مت اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م وُمٜمٝم٤م صٗم٦م اًمٞمد َّلل .

6ـ إصؾ اًمً٤مدس :إصمٌ٤مت صٗم٦م اًمٜمزول َّلل  ذم اًمرٚم٨م أظمر ُمـ اًمٚمٞمؾ.
7ـ إصؾ اًمً٤مسمع :قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم اًمّمح٤مسم٦م

.

8ـ إصؾ اًمر٤مُمـ :قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم اإليامن سم٤مًم٘مدر.
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9ـ إصؾ اًمت٤مؾمع :قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر.
20ـ إصؾ اًمٕم٤مذ :قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة.
22ـ إصؾ احل٤مدي قمنم :قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م أن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ واقمت٘م٤مد
22ـ إصؾ اًمر٤مين قمنم :قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمتحذير ُمـ أراء واًمت٘مٚمٞمد
22ـ إصؾ احل٤مدي قمنم :قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م ومٞم٢مضمالل أهؾ احلدي٨م واًمًٜم٦م
واًمتحذيرُمـ اًمٓمٕمـ واًم٘مدح ومٞمٝمؿ.
ٚق ٍٛايٓاظِ

( :فأْت عً ٢خريا تبٝت ٚتضبــحُ)

أي ُم٤م دُم٧م قمغم هذه إصقل ُم٘مٞم ًام ،وهب٤م ُمتٛمًٙم ً٤م ومّمٌ٤مطمؽ وُمً٤مؤك
وٟمقُمؽ واؾمتٞم٘م٤مفمؽ يمٚمف ذم ظمػم وقمغم ظمػم .وذم هذا إؿم٤مرة إمم أن اعمٕمت٘مد
اًمّمحٞمح يقرث اًمًالُم٦م واخلػم ذم يمؾ طم٤مل،وىمد سمنم سمذًمؽ ظمػم اًمٌنم
يمام ضمآء ذم اًمّمحٞمحلم :قمـ ُُم َٕم ِ
َ ،ظمٓمِٞم ًٌ٤م َي ُ٘م ُ
قل َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م اًمٜمهٌِ هل
٤مو َي َ٦م
يـ ،وإِٟمهام َأٟمَ٤م َىم ِ
ِ
ِ
َي ُ٘م ُ
٤مؾم ٌؿ َواَّللهُ ُي ْٕمٓمِلَ ،و ًَم ْـ
قلَُ « :م ْـ ُي ِرد اَّللهُ سمِف َظم ْ ًػما ُي َٗم ِّ٘م ْٝم ُف ِذم اًمدِّ ِ َ َ
ِ
ِ ِ
يت َأ ُْم ُر
ي ُه ْؿ َُم ْـ َظم٤م ًَم َٗم ُٝم ْؿَ ،طمتهك َي ْ٠م ِ َ
شم ََز َال َهذه إُ هُم ُ٦م َىم٤مئ َٛم ً٦م َقم َغم َأ ُْم ِر اَّللهَِ َٓ ،ي ُ ه

اَّللهِش وهبذا أهنك رمحف اَّلل هذه اعمٜمٔمقُم٦م ،وهل قمغم وضم٤مزهت٤م طمقت أصقل
اعمٕمت٘مد ،وأؾمس اإليامن ،وُم٤م  م يذيمر ومٞمٝم٤م يدل قمٚمٞمف ُم٤م ذيمر ،واَّلل أقمٚمؿ،
وصغم اَّلل قمغم حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ شمًٚمٞم ًام ُمزيد ًا.
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اخلامتـــــــة
وىمد آن أن أصمٜمل قمٜم٤من اًم٘مٚمؿ ،وأؾمتٖمٗمر اَّلل مم٤م ز ًّم٧م سمف اًم٘مدم ،ووىمع زم ذم هذا
ُمٚمتٛمً٤م ممـ وىمػ قمٚمٞمف ُمـ اًمٗمْمالء أن يًدّ سمًداد
اعم٘متٓمٗم٤مت ُمـ اًمزًمؾ
ً
ومْمٚمف ُم٤م قمرر قمٚمٞمف ُمـ اخلٚمؾ ،وم٤معمتّمدي ًمٚمت٠مًمٞمػ  ،وًمق سمٚمغ اًمًٝم٤م ذم اًمٜمٝمك
در سمٕمض إيمٞم٤مس
إذا صٜمػ وم٘مد اؾمتٝمدف ،وُمـ أٟمّمػ أؾمٕمػ ،وَّلل ّ
طمٞم٨م ىم٤ملُ( :مـ صٜمػ وم٘مد ووع قم٘مٚمف ذم ـمٌؼ وقمروف قمغم اًمٜم٤مس)،
ٓ ؾمٞمام ُمـ يم٤من ُمركم ىمٚمٞمؾ اًمٌْم٤مقم٦م ذم يمؾ قمٚمؿ وصٜم٤مقم٦م،وم٢من شمّمٗمح اًمٜم٤مفمر
ومٞمف اًمٖمٚمط ومٚمٞمّمٗمح وٓ يٙمـ ُمـ أٟم٤مس سم٤مٕهم٤مًمٞمط يٗمرح وًمٞمّمٚمح ُم٤م جيده ُمـ
ض َو ََل
ظمٓم٠م ،وم٢من اَّلل شمٕم٤ممم ذم ره ًٓم٤م ىم٤مل ومٞمٝمؿ { :الَّذِينَ يُ ْف ِسدُونَ فِي ْاْل َ ْر ِ
ص ِل ُحونَ } .ؾم٠مئٚم٦م ُمـ اَّلل أن جيٕمؾ هذا اًمنمح وؾمٞمٚم٦م إمم رو٤مه واجلٜم٦م،
يُ ْ
وحيقل سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمٜم٤مر ويرزىمٜم٤م اإلظمالص واًم٘مٌقل)2( .
وومد همرنمت من مجعه وىمتازمته :
ذم ًمٞمٚم٦م إطمد ُ 15مـ مج٤مد أظمر ًمٕم٤مم 2441هـ اًمً٤مقم٦م اًمر٤مُمٜم٦م ًمٞم ً
ال .
وَّلل احلٛمد واعمٜم٦م وأصكم وأؾمٚمؿ قمغم ظمػم اًمٌنمصٚمقات اَّلل وؾمالُمف قمٚمٞمف
وقمغم يمؾ ُمـ ؾم٤مر هبديف واهتدى إمم يقم اًمديـ .ﱹ

ﱸ.

) 1اؽمتػدت هذه اخلامتة من طمامتة ذح ايمعالمة ايمؼسطالين فمعم صحقح ايمبخاري اظمسؿى "إرؾماد ايمساري يمممح
صحقح ايمبخاري "(.)488 /12
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إصؾ اًمً٤مدس :إصمٌ٤مت صٗم٦م اًمٜمزول َّلل 65 . .................. 
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