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 بن علً الحجوري ٌحٍى

 سمٔم٣ملم هللاضمٖمٓمف 

 ھ    ھ ھ  ھ

أُمد ُمـ ؿم٤مء ُمـ قم٤ٌمده سمٛمٕمروم٦م احلؼ  ،ٔظمر واًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـإول وا هللاحلٛمد 

وطمده ٓ  هللوأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ ا ،ُمـ اًم٤ٌمـمؾ سمدٓئؾ احلج٩م وإؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر

قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ  هللوأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف صغم ا ،ذيؽ ًمف

 .شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم شمٌغم اًمنائر

 :أَم٣م زمٔمد

ٕظمٞمٜم٤م اًمٗم٤موؾ  شٞمقر ايمٔمٝمٛمكم زمٌٝم٣من أَمث٣مل ايمقضمٝمكم»ًا ُمـ يمت٤مب وم٘مد ىمرأت يمثػم

  :ومرأي٧م اًمٌح٨م هللا طمٗمٔمف فمدٞم٣من اظمِمٗمرياًمِمٞمخ 

ول قمغم ذيمر أُمثٚم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمع ذيمر شمٗمًػمه٤م وشمٞمًػم اؿمتٛمؾ ٟمّمٗمف إ -

 :وم٘مٝمٝم٤م

واؿمتٛمؾ ٟمّمٗمف إظمػم قمغم ذيمر أُمثٚم٦م يمثػم ُمـ صح٤مح اًمًٜم٦م ُمع ٟم٘مؾ  -

  .ذوطمٝم٤م

ف ظمػمًا وٟمٗمع ٗمُم١مًم هللٙمت٤مب اعمذيمقر سمذًمؽ ُمٗمٞمدًا وم٤مئدة قمٔمٞمٛم٦م، ضمزى اومّم٤مر اًم

 .سمف

 يحيى بن علي الحجىري/كتبه

 ه9241في جماد الثاوي 
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 ھ    ھ ھ  ھ

ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ  هللوٟمٕمقذ سم٤م ،ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره هللإن احلٛمد 

وأؿمٝمد أن ٓ  ،ومال ُمْمؾ ًمف وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف هللُمـ هيده ا ،ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م

وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف، وم٢من ظمػم اًمٙمالم  ،وطمده ٓ ذيؽ ًمف هللإًمف إٓ ا

 ،ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ،وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م ،طوظمػم اهلدي هدي حمٛمد  ،هلليمالم ا

 ويمؾ والًم٦م ذم اًمٜم٤مر. ،ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م

  
 آل] ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ژ 

  .[قمٛمران

پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ 

 ژٺ    ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹٹ ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ ڦ 
 

  .[اًمٜم٤ًمء]

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ﮲   ژ 

 .[إطمزاب] ژ﮳﮴ ﮵﮶  ﮷ ﮸  ﮹ ﮺ ﮻  ﮼ ﮽ 

 أَم٣م زمٔمد:

  ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ  ڻ ژ :شمٕم٤ممم هللومٞم٘مقل ا

 .]اًمٕمٜمٙمٌقت[ ژ ھ

 .٤من[]اًمٗمرىم ژ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ   گ   گ گ ژ :سمٔم٣ملم هللوم٣مل او
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 .]إسمراهٞمؿ[ ژ ڎ ڌ ڌ  ڍ ژ :سمٔم٣ملم هللوم٣مل او

قمغم اًمٕمٚمؿ سمف وُمدح اًمٕم٤معملم سمف وأيمثر ُمـ ذيمره ذم يمت٤مسمف وقمغم  هللومٛمام طم٨م ا

وهق ُمـ  ،هلق اعمثؾ اًمذي ي٘مرب اعمٕمٜمك ويٗمٝمؿ اعمراد وي١ميمد اعمٓمٚمقب ًم٤ًمن ٟمٌٞمف 

 .اعمٓمٚمقب ومٝمٛمف واؾمتٜم٤ٌمط اًمٗمقائد ُمٜمف

 ٝمؿ. ومٕمٚمؿ إُمث٤مل ُمـ قمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م اعم

 هلل٤م ؾم٠مل اًمّمح٤مسم٦م رؾمقل اعميم٤مًم٘مػماـملم  ،وسمٕمض إؿمٞم٤مء ٓ شمٕمرف إٓ سمٛمث٤مهل٤م

 قمٜمٝمام ىم٤مل: ُمثؾ اجلٌٚملم اًمٕمٔمٞمٛملم.ط 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ژ شمٕم٤ممم: هللوىمد ذيمر سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء أن ُمٕمٜمك ىمقل ا

 .[7]آل قمٛمران:  ژ ڻۀ ڻ  ڻ

 ٕن اعمحٙمامت إُمر واًمٜمٝمل واعمتِم٤مهب٤مت اًم٘مّمص وإُمث٤مل. 

ٚمٛمف واًمّمقاب أن اعمتِم٤مهب٤مت ُم٤م اؿمتٌف قمٚمٞمٜم٤م قمٚمٛمف ؾمقاء مم٤م قم ،سمٕمٞمد وهق ومٙم٦م:

 واعمحٙمؿ ُم٤م يم٤من ُمٕمٚمقُم٤ًم سمٞمٜم٤ًم. ،...ژ ٱ ژ و  ژ ٱ ژ ـاًمٕمٚمامء أو مم٤م مل يٕمٚمٛمقه يم

ؿ اصمٔمٙمٜم٣م فمٙمٝمٜمؿ يمٙمٜما» :طرسمف ودقم٤مه سمٛمث٤مل يم٘مقًمف ط  هللوىمد ظم٤مـم٥م رؾمقل ا

 . شؽمٛمكم ىمًٛمل يقؽمػ

 .شآل حمٚمد ىمام صٙمٝم٦م فمعم آل إزمراهٝمؿؿ صؾ فمعم حمٚمد وفمعم يمٙمٜما»ويم٘مقًمف: 

إن »قمـ إُم٤مم احلرُملم أٟمف ىم٤مل:  [شاًمٗمتح»( ُمـ 2/48ذم )]وىمد ٟم٘مؾ اسمـ ضمحر 

 .شإطمٙم٤مم ٓ شم١مظمذ ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل شم٠ميت ًميب إُمث٤مل
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وم٢من اًمٕمٚمامء ىمدياًم وطمديث٤ًم ٓ يزاًمقن يًتٜمٌٓمقن  ،واًمّمقاب ظمالومف ومٙم٦م:

وًمٞم٧ًم ُمـ ووع اًمٌنم وإٟمام هل ُمـ  ،إطمٙم٤مم واًمٗمقائد ُمـ أطم٤مدي٨م إُمث٤مل

 .]اًمٜمجؿ[  ژ ٿ ٿ  ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ژرؾمقل طمٙمٞمؿ 

Y  أرزمٔم٥م:وأرىم٣من اظمثؾ 

 اعمِم٤مهب٦م.  -1

 اعمِمٌف سمف. -2

 أداة اًمتِمٌٞمف. -3

 وضمف اًمِمٌف. -4

وإن طمذف  ،وإذا طمذوم٧م إداة يًٛمك ُمرؾماًل  ،ومال سمد ُمـ وىمقع إول واًمث٤مين

 وضمف اًمِمٌف يًٛمك جمٛماًل.

اعمثؾ يٕمد ُمـ أقمغم اًمٌالهم٦م  ذيمر قمٚمامء اًمٌالهم٦م ذم أول ُم٤ٌمطم٨م قمٚمؿ اًمٌٞم٤من أنوي

 :هت٤ماوأدو

 :أدوات إَمث٣مل -

 .َمثؾ .1

 . ٣مف٘مايم  .2

 ىمٚمثؾ. .3

إُمث٤مل طمٙمٛم٦م اًمٕمرب ذم اجل٤مهٚمٞم٦م » :[(1/153) شاعمزهر»يمام ذم ]ىم٤مل أسمق قمٌٞمد 
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اعمٜمٓمؼ واإلؾمالم، وهب٤م يم٤مٟم٧م شمٕم٤موض يمالُمٝم٤م ومتٌٚمغ هب٤م ُم٤م طم٤موًم٧م ُمـ طم٤مضم٤مهت٤م ذم 

إجي٤مز اًمٚمٗمظ، وإص٤مسم٦م اعمٕمٜمك،  :ٍميح، ومٞمجتٛمع هل٤م سمذًمؽ صمالث ظماللسمٙمٜم٤مي٦ٍم همػم شم

 .ش، ومتثؾ هب٤م هق وُمـ سمٕمده ُمـ اًمًٚمػطوطمًـ اًمتِمٌٞمف، وىمد ضهب٤م اًمٜمٌل 

اعمثؾ ُم٤م شمراو٤مه اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م ذم ًمٗمٔمف »: [شديقان إدب»ذم ]وىم٤مل اًمٗم٤مرايب 

قا سمف ذم اًمناء واًمياء، واؾمتدروا سمف اعمٛمتٜمع وُمٕمٜم٤مه طمتك اسمتذًمقه ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، ووم٤مه

ُمـ اًمدر، ووصٚمقا سمف إمم اعمٓم٤مًم٥م اًم٘مّمّٞم٦م، وشمٗمرضمقا سمف قمـ اًمٙمرب واعمٙمرسم٦م، وهق 

ُمـ أسمٚمغ احلٙمٛم٦م، ٕن اًمٜم٤مس ٓ جيتٛمتٕمقن قمغم ٟم٤مىمص أو ُم٘مٍم ذم اجلقدة، أو همػم 

 .ـاه ش٤مًمغ ذم سمٚمقغ اعمدى ذم اًمٜمٗم٤مؾم٦مُمٌ

ؾ دمري يمام ضم٤مءت: ىم٤مل اسمـ دريد ذم اجلٛمٝمرة واسمـ إُمث٤مل ٓ شمٖمػّم، سم :وم٣مفمدة 

ٞمف وي٤م ي٘مٚمـ: ي٤م ىمٌٚم٦م اىمٌٚم ،ظم٤مًمقيف: يم٤مٟم٧م ٟم٤ًمء إقمراب ي١مظمذن اًمرضم٤مل سمخرزة

هٙمذا ضم٤مء اًمٙمالم وإن يم٤من ُمٚمحقٟم٤ًم، ٕن اًمٕمرب  .يمرار يمريف أقمٞمذه سم٤مًمٞمٜمجٚم٥م

 شاعمزهر»اٟمٔمر ] دمري إُمث٤مل قمغم ُم٤م ضم٤مءت، وٓ شمًتٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م اإلقمراب.

(1/154)] . 

 إؿمٞم٤مء.واعمراد سم٤معمثؾ هٜم٤م: احلٙمؿ اًمتل شم٘م٤مس قمٚمٞمٝم٤م 

صمؿ ىمد يّمػم سمٛمٕمٜمك صقرة اًمٌمء  ،اعمثؾ اًمِمٌف ذم أصؾ اًمٚمٖم٦م» :وىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم

 .شصقرشمف ووصٗمتف :ُمثٚم٧م ًمؽ يمذا أي :ي٘م٤مل ،وصٗمتف

أُمث٤مل اًم٘مرآن ٓ يٕم٘مٚمٝم٤م »: [(9/)ص شذح إُمث٤مل»يمام ذم ]  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ

اعمحًقس أو  وشم٘مري٥م اعمٕم٘مقل ُمـ ،ذم طمٙمٛمف ءسمٌم رءهن٤م ؿمٌٞمف إو ،إٓ اًمٕم٤معمقن
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 .شواقمت٤ٌمر أطمدمه٤م سم٤مٔظمر ،ظمرأطمد اعمحًقؾملم ُمـ أ

 .وومٝمؿ إُمث٤مل يٕملم قمغم ىمقة اإليامن واًمتقطمٞمد

 ڍ ژ شمٕم٤ممم: هللقمٜمد ىمقل ا [(14/23ذم شمٗمًػمه )] اًم٘مرـمٌل  وًمذا ىم٤مل

 گ ک  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ  ڌ ڌ ڍ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ          ڳ ڳ گ گ گ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ژ :[م]اًمرو ژ  ں ں

 :ومٞم٘م٤مل هلؿ .ًمٞمس قمٌٞمدٟم٤م ذيم٤مءٟم٤م ومٞمام رزىمتٜم٤م :ومٞمج٥م أن ي٘مقًمقا ،أي٦م ژ ڑ

ومٙمٞمػ يتّمقر أن شمٜمزهقا ٟمٗمقؾمٙمؿ قمـ ُمِم٤مريم٦م قمٌٞمديمؿ ودمٕمٚمقا قمٌٞمدي ذيم٤مئل 

سملم اًمٕمٌٞمد وم٢مذا سمٓمٚم٧م اًمنميم٦م  ،ومٝمذا طمٙمؿ وم٤مؾمد وىمٚم٦م ٟمٔمر وقمٛمك ىمٚم٥م ؟ذم ظمٚم٘مل

ى ومٞمٌٓمؾ أن يٙمقن رء ،شمٕم٤مل هللواخلٚمؼ يمٚمٝمؿ قمٌٞمد  ،وؾم٤مداهتؿ ومٞمام يٛمٚمٙمف اًم٤ًمدة

ومٚمؿ يٌ٘مك إٓ أٟمف واطمد يًتحٞمؾ أن  ،شمٕم٤ممم ذم رء ُمـ أومٕم٤مًمف هللُمـ اًمٕم٤ممل ذيٙم٤م 

وٟمحـ ُمٗمت٘مرون إمم ُمٕم٤موٟم٦م سمٕمْمٜم٤م  ،إذ اًمنميم٦م شم٘متيض اعمٕم٤موٟم٦م :يٙمقن ًمف ذيؽ

وهذه اعم٠ًمًم٦م أومْمؾ ، يؿ إززم ُمٜمزه قمـ ذًمؽ ضمؾ وقمزواًم٘مد ،سمٕمْم٤م سم٤معم٤مل واًمٕمٛمؾ

ًمٚمٓم٤مًم٥م ُمـ طمٗمظ ديقان يم٤مُمؾ ذم اًمٗم٘مف ٕن مجٞمع اًمٕم٤ٌمدات اًمٌدٟمٞم٦م ٓ شمّمح إٓ 

 .ـاه شهذه اعم٠ًمًم٦م ذم اًم٘مٚم٥م وم٤مومٝمؿ ذًمؽ سمتّمحٞمح

سمٕمد أن ذيمر اعمثؾ ذم  [(1/61) شُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة»ذم ]   وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ

 :سمٔم٣ملم هللوم٣مل ا ،ذم هذا اعمثؾ اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ اًمٕمؼم واًمٕمٚمؿ ومٝمذا سمٕمض ُم٤م» :ؾمقرة اًمرقمد

  ژ ھ  ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ  ڻ ژ

 .ش]اًمٕمٜمٙمٌقت[
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وىمد شم٘مرر قمٜمد قمٚمامء اًمٌالهم٦م » :[(1/42) شومتح اًم٘مدير»ذم ]  وم٣مل ايمُمقىم٣مين

ورومع أؾمت٤مر حمج٤ٌمت  ،أن ًميب إُمث٤مل ؿم٠مٟم٤ًم قمٔمٞماًم ذم إسمراز ظمٗمٞم٤مت اعمٕم٤مين

يٙمثر ُمـ ط  هللويم٤من رؾمقل ا ،ُمـ ذًمؽ ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز هللوهلذا اؾمتٙمثر ا ،اًمدىم٤مئؼ

 .شوُمقاقمٔمف ،ذًمؽ ذم خم٤مـم٤ٌمشمف

 ۆ ۆ  ۇ ژ»: [(5/262) شومتح اًم٘مدير»ذم ]  وم٣مل ايمُمقىم٣مينو

ًمٞمتقصٚمقا هب٤م إمم شمٙمذيٌؽ، وإُمث٤مل هل: إىمقال ، [9]اًمٗمرىم٤من:   ژ ۈ ۈ

 .شاًمٜم٤مدرة

 .اًمٕمرب طمٙمؿ: وُمٕمٜمك إُمث٤مل هٜم٤م :ومٙم٦م

 :أي  ژ ۆۈ    ۆ ۇ ۇ ژ»: [(5/223) شومتح اًم٘مدير»ذم ] وىم٤مل 

ٕن  ،وٟمٔم٤مئره٤م شم٘مري٤ًٌم هل٤م إمم إومٝم٤مم وشمًٝمٞماًل إلدرايمٝم٤م ،يٌلم إؿمٞم٤مء سم٠مؿم٤ٌمهٝم٤م

 ۈ ژوشمّمقيره سمّمقرشمف يزيده ووقطم٤ًم وسمٞم٤مٟم٤ًم  ،إسمراز اعمٕم٘مقل ذم هٞمئ٦م اعمحًقس

ٓ يٖمٞم٥م قمٜمف رء ُمـ إؿمٞم٤مء ُمٕم٘مقًٓ يم٤من أو ، ]اًمٜمقر[ ژ حئ جئ ۋ ٴۇ

 .شأو سم٤مـمٜم٤مً  ،فم٤مهراً  ،حمًقؾم٤مً 

وذم ضب إُمث٤مل زي٤مدة شمذيمػم »: [(4/144) شومتح اًم٘مدير»ذم ] وىم٤مل 

  .شوشمٗمٝمٞمؿ وشمّمقير ًمٚمٛمٕم٤مين

     ﮴   ﮳   ﮲ ۓ ۓ ے ے ھھ  ھ ھ ہ   ہ  ہ  ہ ژيم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  

 . ]آل قمٛمران[ ژ﮶ ﮵ 
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 ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژيم٘مقًمف شمٕم٤ممم: و

 ژ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

  .]آل قمٛمران[

   وئ وئ ەئ ەئ ائ        ائ ى  ېى          ې ې ې ژوىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .]إسمراهٞمؿ[. ژ  ی ی  ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ    ۆئ ۇئۇئ

   .]اًم٘م٤مرقم٦م[ ژ ىم٣ميمٔمٜمـ اظمٛمٖمقش ژأو اًمٙم٤مف يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 ڑ ژذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ٟم٤مدًرا يمام أو سمدوهن٤م وهذا همػم ُمقضمقد ذم اًمقطمٞملم إٓ 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گگ ک ک ک ک       ڑ

  .]إٟمٕم٤مم[ ژ ں ڱ

 ژ گ ک ک ک ک       ڑ ڑ ژ ىمقًمف:و»:  وم٣مل ازمـ ىمثغم

وهق اًمذي ٓ  -أي: ُمثٚمٝمؿ ذم ضمٝمٚمٝمؿ وىمٚم٦م قمٚمٛمٝمؿ وقمدم ومٝمٛمٝمؿ يمٛمثؾ أصؿ 

وهق ُمع هذا ذم فمالم ٓ يٌٍم، ومٙمٞمػ  -وهق اًمذي ٓ يتٙمٚمؿ  -أسمٙمؿ  -يًٛمع 

    ٻ ٱ ژخيرج مم٤م هق ومٞمف؟ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم هيتدي ُمثؾ هذا إمم اًمٓمريؼ، أو 

 ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .ش[]اًمٌ٘مرة  ژ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ

 ٻ ٻ ٱ ژ :هلليم٘مقل ا .وٓ ُم٤مٟمع أن يٙمقن هذا طم٘مٞم٘م٦م وًمٞمس سمٛمثؾ ومٙم٦م:

 .]يقٟمس[ ژ ڀ ڀ ڀ             ڀ پ پ پ پ ٻٻ
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 ڇ ڇ ڇ   ڇ چ     چ چچ ڃ    ڃ   ڃ ڃ ڄ ژشمٕم٤ممم:  هللل اقىمو 

 .[]اًمٜمٛمؾ ژ ڌ ڍ ڍ

 ڳ ڳ        ڳ ڳ گ گ گ گ  ک ک ژشمٕم٤ممم:  هللىمقل او  

 .]اًمزظمرف[  ژ  ڱ ڱ

 .أي يم٤مًم٘مٛمر، وهق ٟم٤مدر يم٘مقهلؿ: ًمٞمغم ىمٛمر

وقمغم اًمْم٤مرب ًمألُمث٤مل أن ٓ يتٙمٚمؿ سمٛمثؾ إٓ وىمد قمٚمؿ ُمٓم٤مسم٘متف ًمٚمقاىمع 

 ويتحرى ومٞمف اًمّمدق وطمّمقل اعمِم٤مهب٦م سملم اعمثؾ واعمٛمثؾ ًمف واعمثؾ سمف.

 شصحٞمح ُمًٚمؿ»ذم ]ط يمام ىم٤مل ، وسمٕمض إؿمٞم٤مء ٓ يقاوم٘مٝم٤م ُمثؾ وٓ يامصمٚمٝم٤م رء

ـْ  [(814) ٦ٌَمَ  قَم ـِ  قُمْ٘م ْٝمَٙم٥مَ  ُأْٞمِزيَم٦ِم  آَي٣مٍت  سَمرَ  َأَلْ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  قَم٤مُِمٍر، سْم ْ  ايمٙمَّ  َل

َـّ  ُيرَ  ، َِمْثُٙمُٜم  .شايمٛم٣َّمسِ  َرب  زمِ  َأفُمقذُ  َووُمْؾ  ايْمَٖمَٙمِؼ، زمَِرب   َأفُمقذُ  وُمْؾ  وَمطُّ

Y: ومل أر ًمٚمذيـ يمتٌقا ذم إُمث٤مل  ،اًمٙم٤مف شم٠ميت سمٛمٕمٜمك اًمتٛمثٞمؾ واًمتِمٌٞمف

 .ذيمر ذًمؽ ُمع أهن٤م ُمـ اًم٤ٌمب ىمٓمٕم٤مً 

ُمع أٟمف ىمد  ،شٌتف ىم٣ميم٘مٙم٤م يٗملء شمؿ ئمقد دم ومٝمئفايمٔم٣مئد دم ه» :طيم٘مقل اًمرؾمقل 

 .شء شمؿ ئمقد دم ومٝمئفَمثؾ ايمٔم٣مئد دم هٌتف ىم٣ميم٘مٙم٤م يٗمل» :رواه٤م مج٤مقم٦م سمٚمٗمظ

ـَ قمـ  (1622)  يمام روى ُمًٚمؿ ٤ٌَّمٍس، اسْم  هللا َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : َيُ٘مقُل  قَم

اَم »: َيُ٘مقُل  ،ط ُق  ايمَِّذي ََمَثُؾ  إِٞمَّ  ايْمَ٘مْٙم٤ِم  ىَمَٚمَثؾِ  َصَدوَمتِِف، دِم  َئُمقدُ  شُمؿَّ  زمَِِمَدوَم٥ٍم، َيَتَِمدَّ

 .شوَمْٝمَئفُ  َيْٟمىُمُؾ  شُمؿَّ  َيِٗملُء،
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وسملم ىمقًمف: ، اًمذي يٕمٛمؾ يمذا يمٙمذا..ومام اًمٗمرق سملم ُمثؾ ، وروي سم٤مًمٚمٗمظ اًم٤ًمسمؼ 

 اًمذي يٕمٛمؾ يمذا يمٙمذا؟؟.

ذوح اًمٕمٚمامء قمٛماًل شمٗم٤مؾمػم وٛمٕم٤مين إُمث٤مل ُمـ سم اًمٕمٚمؿ ىمد هداين ريب عمح٦ٌمو

  ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ  ڻ ژ شمٕم٤ممم: هللسم٘مقل ا

 .]اًمٕمٜمٙمٌقت[  ژھ

ومجٛمٕم٧م  هللومٕمزُم٧م قمغم ذًمؽ سمتقومٞمؼ ا، ومرأي٧م أن أمجٕمٝم٤م ذم سمح٨م ُمًت٘مؾ 

وُمررت قمغم صحٞمح اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمّمحٞمح اعمًٜمد واًمًٚمًٚم٦م  أُمث٤مل اًم٘مرآن

، صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومجٛمٕم٧م ُم٤م رأيتف ذم اًم٤ٌمب، مجٞمًٕم٤م اًمّمحٞمح٦م ًمألًم٤ٌمين 

، ظمِمٞم٦م اإلـم٤مًم٦م صمؿ رهم٧ٌم قمـ يمثرة احلقار، وىمد يمٜم٧م ذطم٧م شمٚمؽ إُمث٤مل

وايمتٗمٞم٧م سم٠من أوٗم٧م يمالم اعمٗمنيـ واًمنماح واًمٕمٚمامء ، ومٕمٛمدت إمم آظمتّم٤مر

ًمٙمقن ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وُمـ ؾم٤مر قمغم ، أو احلدي٨م، ٔي٦مقمغم ا

، ُمٜم٤م سمؾ وأومٝمؿ ُمٜم٤م وأطمٙمؿ ُمٜم٤م ط وسمًٜم٦م رؾمقًمف  هللؾمػمهؿ أقمٚمؿ سمٙمت٤مب ا

أن يٜمٗمٕمٜمل سمف  هللوأرضمق أٟمف مل يًٌ٘مٜمل أطمد إمم ُمثؾ هذ اًمٕمٛمؾ ذم اًم٤ٌمب اًمذي أؾم٠مل ا

 .رب اًمٕم٤معملم هللػم وسمر، واحلٛمد واعمًٚمٛملم وأن يقوم٘مٜم٤م ومجٞمع اعمًٚمٛملم إمم يمؾ ظم

 أن يٕمٞمٜمٜم٤م قمغم اًمٕمٚمؿ سم٤محلؼ وومٝمٛمف واًمٕمٛمؾ سمف. هللوٟم٠ًمل ا

 ذكر تعض الكتة في الثاب ومن كتة في تاب األمثال التشثيهية والحكمية:

 حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب  هللقمٌد ا ٕيب، يمت٤مب إُمث٤مل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 .اًمزرقمل

 مجع همػمه ،ٓسمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م ،يمت٤مب إُمث٤مل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. 
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 ٚمجرسمقعًم، إُمث٤مل اًم٘مرآٟمٞم٦م اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م. 

 ًمٚمٛمٞمداين، يمت٤مب جمٛمع إُمث٤مل. 

 ًمٚمٛمٗمْمؾ اًمْمٌل، يمت٤مب إُمث٤مل. 

 عم١مرج اًمًدود، يمت٤مب إُمث٤مل. 

 قمٌٞمد اًمٌٙمري ٕيب ،يمت٤مب ومّمؾ اعم٘م٤مل ذم ذح يمت٤مب إُمث٤مل. 

 اًمْمٌل ًمٚمٛمٗمْمؾ سمـ حمٛمد سمـ يٕمغم سمـ ؾم٤ممل ،أُمث٤مل اًمٕمرب يمت٤مب. 

 ٕيب اًمِمٞمخ إصٌٝم٤مين ،يمت٤مب أُمث٤مل احلدي٨م. 

   احلًـ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ  ٕيب، طيمت٤مب أُمث٤مل احلدي٨م اعمروي٦م قمـ اًمٜمٌل

 .ظمالد اًمراُمٝمرُمزي

 سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ  هللٕيب حمٛمد قمٌدا، يمت٤مب إُمث٤مل ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي

 .طمٞم٤من

 سمـ قمكم احلٙمٞمؿ  حمٛمد هللٕيب قمٌد ا ،يمت٤مب إُمث٤مل ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

 .اًمؽمُمذي

 ٕيب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ حمٛمد اعمٞمداين ، أُمث٤مل يمت٤مب جمٛمع إُمث٤مل

 اًمٜمٞم٤ًمسمقري.

 ذيمر ذم شمرمجتف ًمٚمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين  ،إُمث٤مل اًمٜمٌقي٦م. 

 واطمذر ُمٜمف وم٢مٟمف ُمٕمتززم  :ًمٚمزخمنمي، يمت٤مب اعمًت٘مَم ذم أُمث٤مل اًمٕمرب

 .ضمٚمد

 ٕيب هالل اًمٕمًٙمري.، يمت٤مب مجٝمرة إُمث٤مل 
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  سمـ ؾمالم.ٕيب قمٌٞمد  ،إُمث٤مليمت٤مب 

 ًمٞمقد. ًمم ،يمت٤مب زهر إيمؿ ذم إُمث٤مل واحلٙمؿ 
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وأؿمٙمره اًمذي ووم٘مٜمل ًمٚمًٜم٦م  ريب  هللأمحد اوىمٌؾ اًمنموع ذم اعمقوقع 

ـّ قمٚمٞمٜم٤م سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًمذي ضمٕمؾ ًمٜم٤م قمٚمامء قمغم  هللواحلٛمد  ،واًمتٛمًؽ هب٤م واًمذي ُم

واًم٘مقال سم٤محلؼ ، خٜم٤م اًمقاًمد اًمٜم٤مصح إُملماعمٜمٝم٩م اًمّمحٞمح، وأؿمٙمر يمذًمؽ ؿمٞم

قمغم ، ظمػًما هللأسم٤م قمٌد اًمرمحـ حيٞمك احلجقري ضمزاه ا  هللاًمٖمٞمقر قمغم ديـ ا

ويمذًمؽ واًمدٟم٤م اعمٕمٚمؿ ًمٚمجٛمٞمع  ،سمذًمف ضمٝمده ذم اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة وضمٝم٤مد اًمٌدع وأهٚمٝم٤م

وأؾمٙمٜمف أقمغم  أسم٤م قمٌد اًمرمحـ ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل  اعمريب قمغم احلؼ

وأؿمٙمر أيًْم٤م واًمداي اًمٕمزيزيـ اًمٚمذيـ سمذٓ ضمٝمدمه٤م ذم ـمٚمٌل ، ضمٜم٤مشمف وأومْمؾ

وأؿمٙمر أظمل ، ودومٕم٤مين ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، ورسمٞم٤مين قمغم اًمًٜم٦م وسمٖمض اًمٌدقم٦م، ًمٚمٕمٚمؿ

 ٤مقمغم ضمٝمدمهوأظمتل أم قم٤مصؿ قمٌد احلٙمٞمؿ سمـ طمًلم اعمّم٘مري  زيمري٤مءاًمٕمزيز أسم٤م 

 ن قمغم اخلػم وٟمنمه.ا ويمؾ ُمـ أقم٤مظمػمً  هللومجزاهؿ ا، قمغم اجلٝم٤مزاًمٌح٨م يمت٤مسم٦م ذم 

 .رب العاملين هللوالحمد 

 .(ــه9241ربيع الثاوي  03وتم في )
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 الكريم هللأمثال القرآن كتاب ا :الفصل األول

  ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من ومقل ا

 ]ايم٘مٜمػ[ ژ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ

 ٚمٜم٤مسًم اًم٘مرآن هذا ذم ُمثٚمٜم٤م وًم٘مد» ( :18/48)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

 طمج٦م سمٙمؾ ومٞمف قمٚمٞمٝمؿ واطمتججٜم٤م قمٔم٦م، يمؾ ُمـ ومٞمف ووقمٔمٜم٤مهؿ ُمثؾ، يمؾ ُمـ

 اًمنمك ُمـ ُم٘مٞمٛمقن قمٚمٞمف هؿ قمام ويٜمزضمروا ومٞمتٕمٔمقا، ويٕمتؼموا ومٞمٜمٞمٌقا، ًمٞمتذيمروا

  .إوصم٤من وقم٤ٌمدة هللسم٤م

 ُمراء رء أيمثر اإلٟم٤ًمن ويم٤من: ي٘مقل ژ ٺ ٺ  ڀ ڀ  ڀ ژ

 .عمققمٔم٦م يٜمزضمر وٓ حلؼ، يٜمٞم٥م ٓ وظمّمقُم٦م،

  ڀ ژ: ىمقًمف ذم زيد، اسمـ ىم٤مل: ىم٤مل وه٥م، اسمـ أظمؼمٟم٤م: ىم٤مل يقٟمس، دصمٜملطم 

 إؽمٛم٣مده صحٝمح. ومٙم٦م: .شاخلّمقُم٦م: اجلدل: ىم٤مل ژ ٺ ٺ  ڀ ڀ

ي٘مقل شمٕم٤ممم: وًم٘مد سمٞمٜم٤م ًمٚمٜم٤مس ذم هذا » ( :5/171)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

اًم٘مرآن، وووحٜم٤م هلؿ إُمقر، وومّمٚمٜم٤مه٤م، يمٞمال يْمٚمقا قمـ احلؼ، وخيرضمقا قمـ 

. وُمع هذا اًمٌٞم٤من وهذا اًمٗمرىم٤من، اإلٟم٤ًمن يمثػم اعمج٤مدًم٦م واعمخ٤مصٛم٦م ـمريؼ اهلدى

 وسمٍمه ًمٓمريؼ اًمٜمج٤مة. هللواعمٕم٤مرو٦م ًمٚمحؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، إٓ ُمـ هدى ا

ط   هلل٦م سمٜم٧م رؾمقل اـمرىمف ووم٤مـمٛمط   هللقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أظمؼمه، أن رؾمقل ا

، وم٢مذا ؿم٤مء أن هلل، إٟمام أٟمٗمًٜم٤م سمٞمد اهللي٤م رؾمقل ا :وم٘مٚم٧م .ش؟أٓ سمِمٙمٝم٣من»ًمٞمٚم٦م، وم٘م٤مل: 

يٌٕمثٜم٤م سمٕمثٜم٤م. وم٤مٟمٍمف طملم ىمٚم٧م ذًمؽ، ومل يرضمع إزم ؿمٞمًئ٤م، صمؿ ؾمٛمٕمتف وهق ُمقّل 
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أظمرضم٤مه ذم  ژ ٺ ٺ  ڀ ڀ  ڀ ژ :وي٘مقل ،ييب ومخذه

 .أمحدرواه  .شاًمّمحٞمحلم

 ڃ ڃ     ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

  ]اإلهاء[ ژ ڇ چ    چ  چ چ

ي٘مقل ذيمره: وًم٘مد سمّٞمٜم٤م ًمٚمٜم٤مس » ( :17/548)  ايمْمػميوم٣مل ازمـ صمرير و

اطمتج٤مضم٤م سمذًمؽ يمٚمف قمٚمٞمٝمؿ، وشمذيمػما هلؿ، وشمٜمٌٞمٝم٤م قمغم  ،ذم هذا اًم٘مرآن ُمـ يمّؾ ُمثؾ

 . احلّؼ ًمٞمتٌٕمقه ويٕمٛمٚمقا سمف

ي٘مقل: وم٠مسمك أيمثر اًمٜم٤مس إٓ ضمحقدا ًمٚمحّؼ،  ژ چ    چ  چ چ ڃ ژ

 .شوأدًمتف هللوإٟمٙم٤مرا حلج٩م ا

 ىق يف ىف يث ىث نث   ژسمٔم٣ملم:  هللا زم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل
 ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق

  []احلمم ژ زن رن مم

ي٘مقل ضمّؾ صمٜم٤مؤه: ًمق أٟمزًمٜم٤م هذا اًم٘مرآن  » ( :23/300)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

قمغم ضمٌؾ، وهق طمجر، ًمرأيتف ي٤م حمٛمد ي٤م ظم٤مؿمًٕم٤م: ي٘مقل: ُمتذًمال ُمتّمّدقم٤م ُمـ ظمِمٞم٦م 

  .اعمٗمؽمض قمٚمٞمف ذم شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن هللقمغم ىم٤ًموشمف، طمذًرا ُمـ أن ٓ ي١مّدي طمّؼ ا هللا

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: وهذه إؿمٞم٤مء  ژمم ام يل ىلژ 

ٟمِمٌٝمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس، وذًمؽ شمٕمريٗمف ضمّؾ صمٜم٤مؤه إي٤مهؿ أن اجل٤ٌمل أؿمّد شمٕمٔمٞماًم حل٘مف ُمٜمٝمؿ ُمع 



18 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

 

 ىم٤ًموهت٤م وصالسمتٝم٤م.

هلؿ هذه إُمث٤مل ًمٞمتٗمٙمروا  هللي٘مقل: ييب ا ژ زن رنژ  وىمقًمف:

 .شومٞمٝم٤م، ومٞمٜمٞمٌقا، ويٜم٘م٤مدوا ًمٚمحؼ

ي٘مقل شمٕم٤ممم ُمٕمٔماًم ُٕمر اًم٘مرآن، وُمٌٞمٜم٤م قمٚمق » ( :8/78: ) وم٣مل ازمـ ىمثغمو

ىمدره، وأٟمف يٜمٌٖمل وأن ختِمع ًمف اًم٘مٚمقب، وشمتّمدع قمٜمد ؾمامقمف عم٤م ومٞمف ُمـ اًمققمد 

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ژواًمققمٞمد إيمٞمد: 
أي: وم٢من يم٤من اجلٌؾ ذم همٚمٔمتف وىم٤ًموشمف، ًمق ومٝمؿ هذا  ژيك ىك مك لك

، ومٙمٞمػ يٚمٞمؼ سمٙمؿ أهي٤م ، هللشمّمدع ُمـ ظمقف ااًم٘مرآن ومتدسمر ُم٤م ومٞمف، خلِمع و

أُمره  هلل، وىمد ومٝمٛمتؿ قمـ اهللاًمٌنم أٓ شمٚملم ىمٚمقسمٙمؿ وختِمع، وشمتّمدع ُمـ ظمِمٞم٦م ا

 رن مم ام يل ىلژوشمدسمرشمؿ يمت٤مسمف؟ وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
       .ژ زن

 ہ ہ ہہ ۀ ۀ  ڻ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

  ]ايمٔمٛم٘مٌقت[ ژ ھ  ھ ھ

 ۀ ۀ  ڻ ژصمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: » ( :6/279 )اسمـ يمثػم وم٣مل احل٣مهمظ

أي: وُم٤م يٗمٝمٛمٝم٤م ويتدسمره٤م إٓ اًمراؾمخقن ذم  ژ  ھ ھ ہ ہ ہہ

 .شاًمٕمٚمؿ اعمتْمٚمٕمقن ُمٜمف

 ۀ ۀ  ڻ ژ وىمقًمف:» ( :20/39) ايمْمػميوم٣مل ازمـ صمرير و
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 ۀ ژ ،إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: وهذه إُمث٤مل، وهل ژ ہہ

 ٤م ًمٚمٜم٤مس، يمام ىم٤مل إقمِمك:ي٘مقل: ٟمٛمثٚمٝم٤م وٟمِمٌٝمٝم٤م وٟمحت٩ّم هب ژ ہہ

َص إذْ  َهْؾ شَمْذيُمرُ  ـْ شَمـٜمَٛمَّ  اًمَٕمْٝمـَد ُِمـ
 

ـــ  ـــَثالـشَمْْم ـــ٤م َُم ـــًدا هِب  ِرُب زم ىم٤مقِم
 

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: وُم٤م يٕم٘مؾ أٟمف أصٞم٥م هبذه  ژ  ھ ھ ہ ہ ژ

 ھ ژ إُمث٤مل اًمتل ٟميهب٤م ًمٚمٜم٤مس ُمٜمٝمؿ اًمّمقاب واحلّؼ ومٞمام ضسم٧م ًمف ُمثال

 .شوآي٤مشمف هللسم٤م ژ  ھ

إؿم٤ٌمُه واعمََثُؾ: يمالم ؾم٤مئر  ژ ۀ  ڻ ژ» ( :6/243) ايمٌٕمقي وم٣ملو

يتْمٛمـ شمِمٌٞمف أظمر سم٤مٕول، يريد: أُمث٤مل اًم٘مرآن اًمتل ؿمٌف هب٤م أطمقال يمٗم٤مر هذه 

ىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ:  ژ ہ ژٟمٌٞمٜمٝم٤م،  ژ ۀ ژإُم٦م سم٠مطمقال يمٗم٤مر إُمؿ اعمت٘مدُم٦م، 

أي: ُم٤م يٕم٘مؾ إُمث٤مل إٓ اًمٕمٚمامء  ژ  ھ ھ ہ ہ ژًمٙمٗم٤مر ُمٙم٦م، 

 .شهللن قمـ ااًمذيـ يٕم٘مٚمق

أي  ژ ہ ۀ ۀ  ڻ ژ» ( :5/443)  وم٣مل ايمُمقىم٣مين

وشم٘مري٤ًٌم عم٤م  ،وهمػمه ُمـ إُمث٤مل اًمتل ذم اًم٘مرآن ٟميهب٤م ًمٚمٜم٤مس شمٜمٌٞمٝم٤ًم هلؿ ،هذا اعمثؾ

أي يٗمٝمٛمٝم٤م ويتٕم٘مؾ إُمر اًمذي ضسمٜم٤مه٤م  ژ ہ ہ ژسمٕمد ُمـ أومٝم٤مُمٝمؿ 

٤م يتغم اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ اعمتدسمرون اعمتٗمٙمرون عم هللسم٤م ژ  ھ ھ ژٕضمٚمف 

 .شقمٚمٞمٝمؿ وُم٤م يِم٤مهدوٟمف
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 ڳ ڳ ڳ گڳ   گ   گ گ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 ]ايمٖمروم٣من[ ژڱ

  ژ گ   گ    گ گ ژ: وىمقًمف» ( :19/272) : ايمْمػمي وم٣ملو

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: ويمؾ هذه إُمؿ اًمتل أهٚمٙمٜم٤مه٤م اًمتل ؾمٛمٞمٜم٤مه٤م ًمٙمؿ أو مل ٟمًٛمٝم٤م 

ُمث٤مل وٟمٌٝمٜم٤مه٤م قمغم طمججٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م، وأقمذرٟم٤م ضسمٜم٤م ًمف إُمث٤مل ي٘مقل: ُمثٚمٜم٤م ًمف إ

 .شإًمٞمٝم٤م سم٤مًمٕمؼم واعمقاقمظ، ومٚمؿ هنٚمؽ أُم٦م إٓ سمٕمد اإلسمالغ إًمٞمٝمؿ ذم اعمٕمذرة

أي: سمٞمٜم٤م هلؿ   ژ گ   گ   گ گ ژ» ( :6/112)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

حٜم٤م هلؿ إدًم٦م يمام ىم٤مل ىمت٤مدة: أزطمٜم٤م  قمٜمٝمؿ إقمذار  ڳ ڳ ژ احلج٩م، وووَّ

 ژ يئ ىئ مئ حئ   جئ ی ی ژ٤ًم، يم٘مقًمف: أي: أهٚمٙمٜم٤م إهاليم ژ ڳ

 .ش[17 :اإلهاء]

 مب خب حب جب يئ ىئ مئ  حئ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

  ]اإلهاء[ ژ  يب ىب

 .وُمٕمٜمك إُمث٤مل هٜم٤م إؿم٤ٌمه واًمتِمٌٞمف سمام ٓ يٚمٞمؼ

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: اٟمٔمر ي٤م حمٛمد سمٕملم ىمٚمٌؽ » ( :17/462)  وم٣مل ايمْمػمي

ُمث٤مل، وؿمٌٝمقا ًمؽ إؿم٤ٌمه، سم٘مقهلؿ: هق ُمًحقر، وهق وم٤مقمتؼم يمٞمػ ُمثَّٚمقا ًمؽ إ

 .ؿم٤مقمر، وهق جمٜمقن

 .ي٘مقل: ومج٤مروا قمـ ىمّمد اًمًٌٞمؾ سم٘مٞمٚمٝمؿ ُم٤م ىم٤مًمقا ژ حب ژ



21 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

    

ي٘مقل: ومال هيتدون ًمٓمريؼ احلّؼ ًمْمالهلؿ قمٜمف وسُمٕمدهؿ  ژ ىب مب خب ژ

ىمد ظمذهلؿ قمـ إص٤مسمتف، ومٝمؿ ٓ ي٘مدرون قمغم اعمَْخَرج مم٤م هؿ ومٞمف ُمـ  هللُمٜمف، وأن ا

  تقومُّ٘مٝمؿ إمم اإليامن سمف.يمٗمرهؿ سم

 ىئ مئ ژُمتٕمج٤ٌم  ژ  حئ ژىم٤مل شمٕم٤ممم: » ( :459)  وم٣مل ايمًٔمديو

ذم ذًمؽ أو  ژ حب ژاًمتل هل أوؾ إُمث٤مل وأسمٕمده٤م قمـ اًمّمقاب  ژ جب يئ

 ومّم٤مرت ؾم٤ٌٌم ًمْمالهلؿ ٕهنؿ سمٜمقا قمٚمٞمٝم٤م أُمرهؿ واعمٌٜمل قمغم وم٤مؾمد أومًد ُمٜمف.

أي: ٓ هيتدون أي اهتداء ومٜمّمٞمٌٝمؿ اًمْمالل اعمحض  ژ ىب مب خب ژ

 .شواًمٔمٚمؿ اًمٍمف

 ژ ڤ  ڤ ٹ  ٹ ٹ   ٹ  ٿٿ ٿ ٿ ٺ ژسمٔم٣ملم:  هللا زم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل

 ]ايمٛمحؾ[

ي٘مقل شمٕم٤ممم إظم٤ٌمرا قمـ اعمنميملم اًمذيـ » ( :4/588)  وم٣مل ازمـ ىمثغم

قمٌدوا ُمٕمف همػمه، ُمع أٟمف هق اعمٜمٕمؿ اعمتٗمْمؾ اخل٤مًمؼ اًمرازق وطمده ٓ ذيؽ ًمف، 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوُمع هذا يٕمٌدون ُمـ دوٟمف ُمـ إصٜم٤مم وإٟمداد وإوصم٤من 

أي: ٓ ي٘مدر قمغم إٟمزال ُمٓمر وٓ  ژ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ

إٟم٤ٌمت زرع وٓ ؿمجر، وٓ يٛمٚمٙمقن ذًمؽ، أي: ًمٞمس هلؿ ذًمؽ وٓ ي٘مدرون قمٚمٞمف ًمق 

أي: ٓ دمٕمٚمقا ًمف أٟمداًدا وأؿم٤ٌمه٤م  ژ  ٿٿ ٿ ٿ ٺ ژأرادوه، وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 وأٟمتؿ  هللأي: أٟمف يٕمٚمؿ ويِمٝمد أٟمف ٓ إًمف إٓ ا ژ ڤ  ڤ ٹ  ٹ ٹ   ٹ ژوأُمث٤مٓ 
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 .شسمجٝمٚمٙمؿ شمنميمقن سمف همػمه

 چ  چ چ چ ڃ ڃ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

  ]إزمراهٝمؿ[  ژ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ     ڇ ڇ ڇ

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: وؾمٙمٜمتؿ ذم اًمدٟمٞم٤م ذم » ( :17/37) : وم٣مل ايمْمػمي

 . ومٔمٚمٛمقا سمذًمؽ أٟمٗمًٝمؿ ُمـ إُمؿ اًمتل يم٤مٟم٧م ىمٌٚمٙمؿ ،هللُم٤ًميمـ اًمذيـ يمٗمروا سم٤م

ي٘مقل: وقمٚمٛمتؿ يمٞمػ أهٚمٙمٜم٤مهؿ طملم  ژ ڍ ڇ     ڇ ڇ ڇ ژ

 .قمتقا قمغم رهبؿ ومت٤مدوا ذم ـمٖمٞم٤مهنؿ ويمٗمرهؿ

 هللي٘مقل: وُمثَّٚمٜم٤م ًمٙمؿ ومٞمام يمٜمتؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمنمك سم٤م ژ ڌ ڌ  ڍ ژ

وم٤مٔن شم٠ًمًمقن اًمت٠مظمػم ًمٚمتقسم٦م  ،ومٚمؿ شمٜمٞمٌقا ومل شمتقسمقا ُمـ يمٗمريمؿ ،ُم٘مٞمٛملم إؿم٤ٌمه

  .شهمػم يم٤مئـ إن ذًمؽ ،طملم ٟمزل سمٙمؿ ُم٤م ىمد ٟمزل سمٙمؿ ُمـ اًمٕمذاب

 چ  چ چ چ ڃ ڃ ژ ( :4/516) ىمثغمازمـ وم٣مل و

أي: ىمد رأيتؿ  ژ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ

وسمٚمٖمٙمؿ ُم٤م أطمٚمٚمٜم٤م سم٤مُٕمؿ اعمٙمذسم٦م ىمٌٚمٙمؿ، وُمع هذا مل يٙمـ ًمٙمؿ ومٞمٝمؿ ُمٕمتؼم، ومل 

  ژ ۇئ     وئ وئ ەئ ائەئ ائ ژيٙمـ ومٞمام أوىمٕمٜم٤م هبؿ ُمزدضمر ًمٙمؿ  

      .ش[]اًم٘مٛمر
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 ڀ      پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ژ: سمٔم٣ملم هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 ڤڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀڀ

 چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ          ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦڦ  ڦ ڦ ڤ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڇڍ  ڇ  ڇ ڇ چ چ

 ]ايمٖمتح[ ژ  ڑ ڑ ژ

وُمـ ُمٕمف  - سم٠ميب هق وأُمل - شمٕم٤ممم حمٛمدًا رؾمقًمف  هللُمثؾ ا

 ڀ      پ پ پ ژ: ٘م٤ملوم أمجٕملم قمٚمٞمٝمؿ هللُمـ أصح٤مسمف اعم١مُمٜملم روقان ا

   ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀڀ

 .أي قمالُم٤مهتؿ ژڤڤ

يمام ىم٤مًمف  ،أي صٗمتٝمؿ وم٤معمثؾ هٜم٤م اًمّمٗم٦م ژ ڦڦ  ڦ ڦ ڤ ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم:

 .اًمِمقيم٤مين 

وىمٞمؾ اًمقو٤مءة وهق  ة،وىمٞمؾ اًمّمٗمر ،اًمٕمالُم٦م ذم اجلٌٝم٦م :واًمًٞمام ذم أي٦م ىمٞمؾ

 .اًمّمقاب

: ىمٞمؾ هذا اعمثؾ ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ژ          ڄ ڄ ڄ  ڄ ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم:

  .وهق اًمّمقاب ٦مومٞمٜم٤ماؾمتئوىمٞمؾ ذم اإلٟمجٞمؾ وم٘مط قمغم أن اًمقاو 

  .أي ـمرومف ژ ڃ ڃ          ڄ ژ

 اًمِمٓم٠م. يىمقي اًمزرع وىمٞمؾ اًمزرع ىمق ٓم٠مِمىمٞمؾ اًم ،أي ىمقاه وؿمده ژ ڃ ژ
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  .أي ص٤مر اًمزرع همٚمٞمٔم٤م ژ ڃ ژ :ىمقًمفو

  .اًمًقق مجع ؾم٤مقو ،قمقادهأأي وم٤مؾمت٘م٤مم قمغم  ژ چ چ  چ ژ

  .أي يٕمج٥م اًمزارع هذا ًم٘مقًمف ژ ...  ڇ ڇ چ ژ :وىمقًمف

 .يمٝمذه اًمّمٗم٦م ًمٞمٖمٞمظ هبؿ اًمٙمٗم٤مر هللأي ضمٕمٚمٝمؿ ا ژ ڇ  ڇ  ڇ ژ :وىمقًمف

 .[ششمٗمًػم اًمِمقيم٤مين»اٟمٔمر ]

وأهنؿ يٙمقٟمقن ذم آسمتداء  طٕصح٤مب اًمٜمٌل  هللا فوهذا ُمثؾ ضسم :ووم٣مل

يٙمقن ذم آسمتداء ىمٚمٞماًل طم٤مًٓ سمٕمد طم٤مل وم٢مٟمف  ،ىمٚمٞماًل صمؿ يزدادون ويٙمثرون يم٤مًمزرع

 .طمتك يٖمٚمظ ؾم٤مىمف

 َأمْ  َأَيِزيُدونَ : ىَم٤مَل »: هلؿ هرىمؾ وىمقل ،ؾمٗمٞم٤من يبأويدل هلذا اعمٕمٜمك طمدي٨م 

 َأنْ  سَمْٕمدَ  ًمِِديٜمِفِ  ؾَمْخَٓم٦مً  ُِمٜمُْٝمؿْ  َأطَمدٌ  َيْرشَمدُّ  وَمَٝمْؾ : ىَم٤مَل . َيِزيُدونَ  سَمْؾ  :وُمْٙم٦ُم  َيٜمُْ٘مُّمقَن؟

 .شَٓ  :٦ُم وُمٙمْ  ومِٞمِف؟ َيْدظُمَؾ 

ذم  هللواًمث٤مين ُمثؾ قمغم اؾمتٛمرار رؾمقل ا ،وم٤معمثؾ إول ذم أي٦م صٗم٦م :ومٙم٦م

ومٗمٞمف إؿم٤مرة إمم قمدم اًمتٕمجؾ ، وشمدرضمٝمؿ ذم اًمِمدة واًم٘مقة دقمقةأصح٤مسمف ذم اًم

 .واًمت٠مين وأن أهؾ احلؼ يزدادون ويِمتدون ذم احلؼ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

أٟمف  ،قمٚمٞمف هللٚمقات اخيؼم شمٕم٤ممم قمـ حمٛمد ص» ( :7/360)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

وهذا ُمٌتدأ وظمؼم، وهق  ، ژ ٻ ٻ ٱ ژرؾمقًمف طم٘م٤م سمال ؿمؽ وٓ ري٥م، وم٘م٤مل: 

 پ ٻ ژُمِمتٛمؾ قمغم يمؾ وصػ مجٞمؾ، صمؿ صمٜمك سم٤مًمثٜم٤مء قمغم أصح٤مسمف وم٘م٤مل: 
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 ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ ژيمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ، ژ ڀ ڀ      پ پ پ

وهذه صٗم٦م اعم١مُمٜملم أن يٙمقن أطمدهؿ  [54 :]اعم٤مئدة ژ ے ے ھ ھ ھ

ؿمديدا قمٜمٞمًٗم٤م قمغم اًمٙمٗم٤مر، رطمٞمام سمًرا سم٤مٕظمٞم٤مر، همْمقسًم٤م قمٌقؾًم٤م ذم وضمف اًمٙم٤مومر، 

 ٻ ٻ ٻ ٱ ژوحقيم٤م سمِمقؿًم٤م ذم وضمف أظمٞمف اعم١مُمـ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، وىم٤مل اًمٜمٌل  [123 :]اًمتقسم٦م ژ ڀ ڀ پ    پ پ پ ٻ

 َمٛمف إذا اؾمت٘مكَمثؾ اظم٠مَمٛمكم دم سمقادهؿ وسمرامحٜمؿ ىمٚمثؾ اجلًد ايمقاضمد، »ط: 

 .شوايمًٜمر زم٣محلٚمك اجلًد ؽم٣مئر يمف كسمدافم فمّمق

: سمٚمٖمٜمل أن اًمٜمّم٤مرى يم٤مٟمقا إذا رأوا اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ومتحقا وىم٤مل ُم٤مًمؽ، 

. وصدىمقا ذم ذًمؽ، وم٢من شهل١مٓء ظمػم ُمـ احلقاريلم ومٞمام سمٚمٖمٜم٤م هللوا»اًمِم٤مم ي٘مقًمقن: 

  هللهذه إُم٦م ُمٕمٔمٛم٦م ذم اًمٙمت٥م اعمت٘مدُم٦م، وأقمٔمٛمٝم٤م وأومْمٚمٝم٤م أصح٤مب رؾمقل ا

وهلذا ىم٤مل ه٤مهٜم٤م:  :سمذيمرهؿ ذم اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م وإظم٤ٌمر اعمتداوًم٦م هلل، وىمد ٟمقه اط

            .ژ ڦڦ  ڦ ڦ ڤ ژ

سمتٙمٗمػم اًمرواومض  -ذم رواي٦م قمٜمف - ُمـ هذه أي٦م اٟمتزع اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ و

اًمذيـ يٌٖمْمقن اًمّمح٤مسم٦م، ىم٤مل: ٕهنؿ يٖمٞمٔمقهنؿ، وُمـ هم٤مظ اًمّمح٤مسم٦م ومٝمق يم٤مومر 

ء قمغم ذًمؽ. وإطم٤مدي٨م ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م هلذه أي٦م. وواوم٘مف ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمام

 .شقمٚمٞمٝمؿ، ورو٤مه قمٜمٝمؿ هللويٙمٗمٞمٝمؿ صمٜم٤مء ا ،واًمٜمٝمل قمـ اًمتٕمرض هلؿ سمٛم٤ًمءة يمثػمة

وأصح٤مسمف ُمـ ط خيؼم شمٕم٤ممم قمـ رؾمقًمف » ( :1/795)  وم٣مل ايمًٔمدي

 پ پ ژاعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، أهنؿ سم٠ميمٛمؾ اًمّمٗم٤مت، وأضمؾ إطمقال، وأهنؿ 
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ذم قمداوهتؿ، وؾم٤مقمقن ذم ذًمؽ سمٖم٤مي٦م ضمٝمدهؿ، أي: ضم٤مدون وجمتٝمدون  ژپ

ومٚمؿ يروا ُمٜمٝمؿ إٓ اًمٖمٚمٔم٦م واًمِمدة، ومٚمذًمؽ ذل أقمداؤهؿ هلؿ، واٟمٙمنوا، وىمٝمرهؿ 

أي: ُمتح٤مسمقن ُمؽمامحقن ُمتٕم٤مـمٗمقن، يم٤مجلًد اًمقاطمد،  ژ ڀ ڀ ژاعمًٚمٛمقن، 

حي٥م أطمدهؿ ٕظمٞمف ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمًف، هذه ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ ُمع اخلٚمؼ، وأُم٤م ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ ُمع 

أي: وصٗمٝمؿ يمثرة اًمّمالة، اًمتل أضمؾ أريم٤مهن٤م  ژ ٺ ٺ ڀ ژ اخل٤مًمؼ وم٢مٟمؽ

 اًمريمقع واًمًجقد.

 ۇئ ژ ٘مقًمف:يٕمٜمل شمٕم٤ممم ذيمره سم» ( :22/260)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

اًمذي أرؾمؾ رؾمقًمف حمٛمدا   ،[28]اًمٗمتح:  ژ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 .اًمذي أرؾمٚمف داقمٞم٤م ظمٚم٘مف إًمٞمف :سم٤مًمٌٞم٤من اًمقاوح، وديـ احلؼ، وهق اإلؾمالمط 

ي٘مقل: ًمٞمٌٓمؾ سمف اعمٚمؾ يمٚمٝم٤م، طمتك ٓ  ،[28]اًمٗمتح:  ژ ىئ ىئ ېئ     ېئ ژ

يٙمقن ديـ ؾمقاه، وذًمؽ يم٤من يمذًمؽ طمتك يٜمزل قمٞمًك اسمـ ُمريؿ، ومٞم٘متؾ اًمدضم٤مل، 

، وئمٝمر اإلؾمالم طاًمذي سمٕم٨م سمف حمٛمدا   هللومحٞمٜمئذ شمٌٓمؾ إدي٤من يمٚمٝم٤م، همػم ديـ ا

 .شقمغم إدي٤من يمٚمٝم٤م

 ڳ ڳ ڳڳ گ گ  گ گ ک ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 ]اًمٜمحؾ[  ژ ں  ں ڱ ڱ ڱڱ

ضمّؾ صمٜم٤مؤه أن  هللوهذا ظمؼم ُمـ ا» ( :17/229)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

وأي٦م  ،]اًمٜمحؾ[  ژ چ              ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ژ :ىمقًمف

 :اًمٌٜم٤مت، ومٌلم سم٘مقًمف هللهل١مٓء اعمنميملم اًمذيـ ضمٕمٚمقا  هللاًمتل سمٕمده٤م ُمثؾ ضسمف ا
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  .أٟمف ُمثؾ ژ ڳ گ گ  گ گ کژ

ًمٚمذيـ ٓ يّمّدىمقن سم٤معمٕم٤مد  ژ گ  گ گ کژ :سم٘مقًمف ضمّؾ صمٜم٤مؤه لوقمٜم

وهق اًم٘مٌٞمح ُمـ اعمثؾ، وُم٤م يًقء  ژ ڳ گ ژ ،واًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ُمـ اعمنميملم

  .ُمـ ضب ًمف ذًمؽ اعمثؾ

اعمثؾ إقمغم، وهق إومْمؾ وإـمٞم٥م،  هللي٘مقل: و ژ ڱ ڳ ڳ ژ

       . شسم٠مٟمف ٓ إًمف همػمهوإطمًـ، وإمجؾ، وذًمؽ اًمتقطمٞمد واإلذقم٤من ًمف 

 ڱ ڱ      ڳ ڳژيمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: » ( :4/578)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

، وىم٤مل ه٤مهٜم٤م: ]اًمزظمرف[ ژ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ

 ڳ ڳ ژأي: اًمٜم٘مص إٟمام يٜم٥ًم إًمٞمٝمؿ،  ژ ڳ گ گ  گ گ ک ژ

 ڱ ڱ ژأي: اًمٙمامل اعمٓمٚمؼ ُمـ يمؾ وضمف، وهق ُمٜمًقب إًمٞمف،  ژ ڱ

 .شژں

 پ پپ ٻ ٻ ٻ    ٻ ٱ ژسمٔم٣ملم:  هللقل ازم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم وم

 ٹ ٹ ٿ  ٿٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پ

  ]احل٨م[ ژ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ

 ڀ ڀ   پ پ ژ صمؿ ىم٤مل: ،شمٕم٤ممم ُمثاًل هٜم٤م وأُمرٟم٤م سم٤مؾمتامقمف هللضب ا

 ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
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  .ژ ڦ ڦ ڦ  ڤ

ة إصٜم٤مم ي٘مقل شمٕم٤ممم ُمٜمٌٝم٤م قمغم طم٘م٤مر» ( :5/453)  وم٣مل ازمـ ىمثغم

 هللأي: عم٤م يٕمٌده اجل٤مهٚمقن سم٤م ژ ٻ ٻ    ٻ ٱ ژوؾمخ٤موم٦م قم٘مقل قم٤مسمدهي٤م: 

 ڀ   پ پ ژأي: أٟمّمتقا وشمٗمٝمٛمقا،  ژ پ ٻ ژاعمنميمقن سمف، 

أي: ًمق اضمتٛمع مجٞمع ُم٤م شمٕمٌدون ُمـ  ژ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .شإصٜم٤مم وإٟمداد قمغم أن ي٘مدروا

 ٱ ژذيمره:  ي٘مقل شمٕم٤ممم» ( :18/685)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػميو

 ُمثؾ وذيمر. هللضمٕمؾ  ژ    ٻ

ذم هذا اعمقوع: ضمٕمؾ ُمـ ىمقهلؿ: ضب اًمًٚمٓم٤من قمغم  ژ ٻ ژوُمٕمٜمك  

اًمٜم٤مس اًمٌٕم٨م، سمٛمٕمٜمك: ضمٕمؾ قمٚمٞمٝمؿ. وضب اجلزي٦م قمغم اًمٜمّم٤مرى، سمٛمٕمٜمك ضمٕمؾ 

واعمثؾ: اًمِّمٌف، ي٘مقل ضمّؾ صمٜم٤مؤه: ضمٕمؾ زم ؿمٌف أهي٤م اًمٜم٤مس، يٕمٜمل سم٤مًمِّمٌف  :ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ

٘مقل: ضمٕمؾ زم اعمنميمقن وإصٜم٤مم ؿمٌٝم٤م، ومٕمٌدوه٤م ُمٕمل، واعمثؾ: أهل٦م، ي

وأذيمقه٤م ذم قم٤ٌمديت. وم٤مؾمتٛمٕمقا ًمف: ي٘مقل: وم٤مؾمتٛمٕمقا طم٤مل ُم٤م ُمثٚمقه وضمٕمٚمقه زم ذم 

 . قم٤ٌمدهتؿ إي٤مه ؿمٌٝم٤م وصٗمتف

ي٘مقل: إن مجٞمع ُم٤م شمٕمٌدون  ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پ ژ

ٖمره وىمٚمتف، ٕهن٤م ٓ ُمـ أهل٦م وإصٜم٤مم ًمق مجٕم٧م مل خيٚم٘مقا ذسم٤مسم٤م ذم ص هللُمـ دون ا

شم٘مدر قمغم ذًمؽ وٓ شمٓمٞم٘مف، وًمق اضمتٛمع خلٚم٘مف مجٞمٕمٝم٤م.واًمذسم٤مب واطمد، ومجٕمف ذم 

 اًم٘مٚم٦م أذسم٦م وذم اًمٙمثػم ذسّم٤من همراب، جيٛمع ذم اًم٘مٚم٦م أهمرسم٦م، وذم اًمٙمثرة همرسم٤من.
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ي٘مقل: وإن يًٚم٥م أهل٦م وإوصم٤من  ژ ٹ ٹ ٹ ٿ ژ: وىمقًمف

: ژ ڤڤ ڤ ٹ ژء اًمذسم٤مب ؿمٞمئ٤م مم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ـمٞم٥م وُم٤م أؿمٌٝمف ُمـ ر

 ي٘مقل: ٓ شم٘مدر أهل٦م أن شمًتٜم٘مذ ذًمؽ ُمٜمف.

 ٱ ژىمقًمف شمٕم٤ممم: »: [(46ص ) شذح إُمث٤مل»يمام ذم ]  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ

  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پ پپ ٻ ٻ ٻ    ٻ

 ڦ ڦ  ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿٿ ٿ

 .ژ ڦ

طم٘مٞمؼ يمؾ قمٌد  ،]احل٩م[ ژ چ چ ڃ ڃ    ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ژ

ويتدسمره طمؼ شمدسمره وم٢مٟمف ي٘مٓمع ُمقارد اًمنمك ُمـ ىمٚمٌف، وذًمؽ أن  أن يًتٛمع هلذا اعمثؾ

  .اعمٕمٌقد أىمؾ درضم٤مشمف أن ي٘مدر قمغم إجي٤مد ُم٤م يٜمٗمع قم٤مسمده وإقمدام ُم٤م ييه

ًمـ شم٘مدر قمغم ظمٚمؼ ذسم٤مب وًمق  هللوأهل٦م اًمتل يٕمٌده٤م اعمنميمقن ُمـ دون ا

ُمـ وٓ ي٘مدرون قمغم آٟمتّم٤مر  ؟ومٙمٞمػ ُم٤م هق أيمؼم ُمٜمف ،اضمتٛمٕمقا يمٚمٝمؿ خلٚم٘مف

ومال هؿ  ،اًمذسم٤مب إذا ؾمٚمٌٝمؿ ؿمٞمئ٤م مم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ـمٞم٥م وٟمحقه ومٞمًتٜم٘مذوٟمف ُمٜمف

وٓ قمغم آٟمتّم٤مر ُمٜمف  ،ىم٤مدرون قمغم ظمٚمؼ اًمذسم٤مب اًمذي هق ُمـ أوٕمػ احلٞمقان

ومٙمٞمػ  :ومال أقمجز ُمـ هذه أهل٦م وٓ أوٕمػ ُمٜمٝم٤م ،واؾمؽمضم٤مع ُم٤م ؾمٚمٌٝمؿ إي٤مه

  ؟شمٕم٤ممم هللقم٤مىمؾ قم٤ٌمدهت٤م ُمـ دون ا يًتحًـ

ؾمٌح٤مٟمف ذم سمٓمالن اًمنمك ودمٝمٞمؾ أهٚمف وشم٘مٌٞمح  هللُمـ أسمٚمغ ُم٤م أٟمزل ا وهذا اعمثؾ

قم٘مقهلؿ واًمِمٝم٤مدة قمغم أن اًمِمٞم٤مـملم ىمد شمتالقم٥م هبؿ أقمٔمؿ ُمـ شمالقم٥م اًمّمٌٞم٤من 



30 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

 

طمٞم٨م أقمٓمقا اإلهلٞم٦م اًمتل ُمـ سمٕمض ًمقازُمٝم٤م اًم٘مدرة قمغم مجٞمع اعم٘مدورات  ،سم٤مًمٙمرة

يٕمٛمد إمم اًمرب ذم  واإلطم٤مـم٦م سمجٛمٞمع اعمٕمٚمقُم٤مت واًمٖمٜمك قمـ مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت وأن

وم٠مقمٓمقه٤م  ،ٗم٤مت وإضم٤مسم٦م اًمدقمقاتًمٚمٝممجٞمع احل٤مضم٤مت وشمٗمري٩م اًمٙمرسم٤مت وإهم٤مصم٦م ا

صقرا ومت٤مصمٞمؾ متتٜمع قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مدرة قمغم خمٚمقىم٤مت أهل٦م احلؼ وأذهل٤م وأصٖمره٤م 

قمجزهؿ واٟمتٗم٤مء  وأطم٘مره٤م وًمق اضمتٛمٕمقا ًمذًمؽ وشمٕم٤موٟمقا قمٚمٞمف، وأدل ُمـ ذًمؽ قمغم

ل اًمٕم٤مضمز اًمْمٕمٞمػ ًمق اظمتٓمػ ُمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤م آهلتٝمؿ أن هذا اخلٚمؼ إىمؾ إذ

  .واؾمتٚمٌف وم٤مضمتٛمٕمقا قمغم أن يًتٜم٘مذوه ُمٜمف ًمٕمجزوا قمـ ذًمؽ ومل ي٘مدروا قمٚمٞمف

 ڦ  ڤ ژصمؿ ؾمقى سملم اًمٕم٤مسمد واعمٕمٌقد ذم اًمْمٕمػ واًمٕمجز سم٘مقًمف: 

ىمٞمؾ: اًمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مسمد واعمٓمٚمقب اعمٕمٌقد ومٝمق قم٤مضمز ُمتٕمٚمؼ سمٕم٤مضمز،  ژ ڦ

ب وهق شمًقي٦م سملم اإلًمف واًمذسم٤مب ذم وىمٞمؾ: هق شمًقي٦م سملم اًم٤ًمًم٥م واعمًٚمق

وقمغم هذا وم٤مًمٓم٤مًم٥م اإلًمف اًم٤ٌمـمؾ واعمٓمٚمقب اًمذسم٤مب يٓمٚم٥م ُمٜمف  ،اًمْمٕمػ واًمٕمجز

ُم٤م اؾمتٜم٘مذه ُمٜمف، وىمٞمؾ اًمٓم٤مًم٥م اًمذسم٤مب واعمٓمٚمقب أهل٦م وم٤مًمذسم٤مب يٓمٚم٥م ُمٜمف ُم٤م 

ي٠مظمذه مم٤م قمٚمٞمف، واًمّمحٞمح أن اًمٚمٗمظ يتٜم٤مول اجلٛمٞمع ومْمٕمػ اًمٕم٤مسمد واعمٕمٌقد 

ومٛمـ ضمٕمؾ هذا أهل٦م ُمع اًم٘مقي اًمٕمزيز، ومام ىمدره طمؼ ىمدره  ،ٚم٥مواعمًتٚم٥م واعمًت

 .شوٓ قمرومف طمؼ ُمٕمرومتف وٓ قمٔمٛمف طمؼ قمٔمٛمتف

 ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ سمٔم٣ملم: هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 .[]احل٨م ژ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ

ىمٚمٌف ويٕمٚمؼ  هللشمٕم٤ممم اًمذي ينمك سم٤م هللوهذا ُمثؾ قمٔمٞمؿ اًم٘مدر واعمٜمٗمٕم٦م ُمثؾ ا

 :وهذا اظمثؾ همٝمف أَمقرأٟمف يم٤مًمذي خير ُمـ اًمًامء  هللسمٖمػمه ويتخذ اًمقؾم٤مئط سمٞمٜمف وسملم ا
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 .يمقٟمف ه٤مًمؽ ٓ حم٤مًم٦م 

 .يمقٟمف ذم أؿمد اخلقف واًمرقم٥م 

 هلليمقٟمف ٓ ٟمّمػم ًمف ُمـ دون ا. 

 .ومٙمذًمؽ اعمنمك ه٤مًمؽ ٓ حم٤مًم٦م 

 .وهق ذم أؿمد اخلقف واًمرقم٥م 

 شمٕم٤ممم. هللوُمـ ذا اًمذي يٜمٍمه ُمـ دون ا 

  هللوُمٜمّمقر سمٜمٍمة ا هللوُمٝمتد هبداي٦م ا هللاعمقطمد وم٢مٟمف ٟم٤مج سم٢مذن اسمخالف 

 ٟمّمػًما.  هللوًمًٞم٤م ويمٗمك سم٤م هللويمٗمك سم٤م

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: اضمتٜمٌقا أهي٤م » ( :18/620)  ايمْمػمي وم٣مل ازمـ صمريروًمذا 

قمغم إظمالص اًمتقطمٞمد ًمف،  هللاًمٜم٤مس قم٤ٌمدة إوصم٤من، وىمقل اًمنمك، ُمًت٘مٞمٛملم 

ة ًمف ظم٤مًمّم٤م دون إوصم٤من وإصٜم٤مم، همػم ُمنميملم سمف ؿمٞمئ٤م وإومراد اًمٓم٤مقم٦م واًمٕم٤ٌمد

ؿمٞمئ٤م ُمـ دوٟمف، ومٛمثٚمف ذم سمٕمده ُمـ اهلدى وإص٤مسم٦م احلّؼ  هللُمـ دوٟمف، وم٢مٟمف ُمـ ُينمك سم٤م

وهاليمف وذه٤مسمف قمـ رسمف، َُمثؾ ُمـ ظمّر ُمـ اًمًامء ومتخٓمٗمف اًمٓمػم ومٝمٚمؽ، أو هقت سمف 

 ..اًمريح ذم ُمٙم٤من ؾمحٞمؼ، يٕمٜمل ُمـ سمٕمٞمد، 

عمـ  هللىم٤مل: هذا ُمَثؾ ضسمف ا ژ ڀ  ڀ ڀ ڀژ ة:قمـ ىَمت٤مدصمؿ روى 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ژ ذم سمٕمده ُمـ اهلُدى وهاليمف هللأذك سم٤م

 إؽمٛم٣مده صحٝمح. .ژ  ٹ

إؽمٛم٣مده  .شىم٤مل: سمٕمٞمد ژ  ٹ ٿ ٿ ژ :هللقمـ جم٤مهد، ذم ىمقل اصمؿ روى قمـ 
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 صحٝمح.

 ژ ٻپ ٻ ٻ ژخمٚمّملم ًمف،  ژ ٻ ٱ ژ» ( :5/383) ايمٌٕمقي وم٣ملو

ات، ذم اًمنمك حيجقن، وحيرُمقن اًمٌٜم٤مت وإُمٝم٤مت وإظمقىم٤مل ىمت٤مدة: يم٤مٟمقا 

 هللأي: طمج٤مضم٤م  ژ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ ژويم٤مٟمقا يًٛمقن طمٜمٗم٤مء، ومٜمزًم٧م: 

 ُمًٚمٛملم ُمقطمديـ، يٕمٜمل: ُمـ أذك ٓ يٙمقن طمٜمٞمٗم٤م.

إمم إرض،  ژ ڀ  ڀ ژأي: ؾم٘مط،  ژ ڀ ڀ پ پ پ ژ

أي: شمًتٚمٌف اًمٓمػم وشمذه٥م سمف، واخلٓمػ وآظمتٓم٤مف: شمٜم٤مول  ژ ٺ ٺژ

سمنقم٦م. وىمرأ أهؾ اعمديٜم٦م: ومتخٓمٗمف سمٗمتح اخل٤مء وشمِمديد اًمٓم٤مء، أي: يتخٓمٗمف،  اًمٌمء

 .شژ  ٹ ٿ ٿ ژأي: متٞمؾ وشمذه٥م سمف،  ژ ٿ ٿ ٺ  ٺ ژ

ومٛمثٚمف  ژ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ژ» ( :538)  وم٣مل ايمًٔمدي

  ٺ ژسمنقم٦م  ژ ٺ ٺ ژأي: ؾم٘مط ُمٜمٝم٤م  ژ ڀ  ڀ ڀ ڀژ

ًم٦م اًمًامء، أي: سمٕمٞمد، يمذًمؽ اعمنمك، وم٤مإليامن سمٛمٜمز  ژ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 حمٗمقفم٦م ُمرومققم٦م.

وُمـ شمرك اإليامن، سمٛمٜمزًم٦م اًم٤ًمىمط ُمـ اًمًامء، قمرو٦م ًمموم٤مت واًمٌٚمٞم٤مت، وم٢مُم٤م أن 

ختٓمٗمف اًمٓمػم ومت٘مٓمٕمف أقمْم٤مء، يمذًمؽ اعمنمك إذا شمرك آقمتّم٤مم سم٤مإليامن ختٓمٗمتف 

 .شاًمِمٞم٤مـملم ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م، وُمزىمقه، وأذهٌقا قمٚمٞمف ديٜمف ودٟمٞم٤مه
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 ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى  ى ژ: سمٔم٣ملم هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 ی ی  ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ

  ]ايمٛمحؾ[ ژ جئ

وُمٕمٜم٤مه أن اعمرء  ،ذم ؾمقرة اًمروم هلليم٤معمثؾ اًمذي ذيمره ا هللوهذا اعمثؾ ًمٚمٛمنمك سم٤م

ومٙمٞمػ يٍمف اًمٕم٤ٌمدة  ،هللٓ يرى سم٠من يٙمقن ُم٤مًمف قمٜمد قمٌده اعمٛمٚمقك واًمٙمؾ قمٌد 

 شمٕم٤ممم.  هللًمٖمػم ا

أهي٤م   ژ  ى ژي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: » ( :17/251)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

اًمذي رزىمٙمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م، ومام اًمذيـ  ژ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ژاًمٜم٤مس 

  .قمغم همػمهؿ سمام رزىمٝمؿ هللومّْمٚمٝمؿ ا

ي٘مقل: سمٛمنميمل مم٤مًمٞمٙمٝمؿ ومٞمام رزىمٝمؿ  ژ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ژ

 ُمـ إُمقال وإزواج.

٤ممم ي٘مقل: طمتك يًتقوا هؿ ذم ذًمؽ وقمٌٞمدهؿ، ي٘مقل شمٕم ژ ىئی ىئ ىئ ژ

ذيمره: ومٝمؿ ٓ يروقن سم٠من يٙمقٟمقا هؿ ومم٤مًمٞمٙمٝمؿ ومٞمام رزىمتٝمؿ ؾمقاء، وىمد ضمٕمٚمقا 

شمٕم٤ممم ذيمره ًمٚمٛمنميملم  هللوهذا ُمثؾ ضسمف ا وؾمٚمٓم٤مين،قمٌٞمدي ذيم٤مئل ذم ُمٚمٙمل 

 ُمـ اًمٜمّم٤مرى.  هلل. وىمٞمؾ: إٟمام قمٜمك سمذًمؽ اًمذيـ ىم٤مًمقا: إن اعمًٞمح اسمـ اهللسم٤م

اًمتل أٟمٕمٛمٝم٤م  هللٛم٦م اي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: أومٌٜمٕم ژ ی ی  ی ژ: وىمقًمف

 هللقمغم ه١مٓء اعمنميملم ُمـ اًمرزق اًمذي رزىمٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م جيحدون سم٢مذايمٝمؿ همػم ا
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 . شىم٤مل أهؾ اًمت٠مويؾ ،وسمٜمحق اًمذي ىمٚمٜم٤م ذم ذًمؽ ؾمٚمٓم٤مٟمف وُمٚمٙمف؟ ،ُمـ ظمٚم٘مف ذم

يٌلم شمٕم٤ممم ًمٚمٛمنميملم ضمٝمٚمٝمؿ ويمٗمرهؿ ومٞمام » ( :4/585)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

ؽمومقن أهن٤م قمٌٞمد ًمف، يمام يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ذم شمٚمٌٞم٤مهتؿ ذم ُمـ اًمنميم٤مء، وهؿ يٕم هللزقمٛمقه 

. وم٘م٤مل شمٕم٤ممم شيمٌٝمؽ ٓ ذيؽ يمؽ، إٓ ذي٘م٣م هق يمؽ، متٙم٘مف وَم٣م َمٙمؽ»طمجٝمؿ: 

ُمٜمٙمرا قمٚمٞمٝمؿ: إٟمٙمؿ ٓ شمروقن أن شم٤ًمووا قمٌٞمديمؿ ومٞمام رزىمٜم٤ميمؿ، ومٙمٞمػ يرى هق 

 ڍ ژرى: شمٕم٤ممم سمٛم٤ًمواة قمٌٞمده ًمف ذم اإلهلٞم٦م واًمتٕمٔمٞمؿ، يمام ىم٤مل ذم أي٦م إظم

 گ ک  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ  ڌ ڌ ڍ

 . ش[28 :]اًمرومأي٦م  ژ ڳڳ          ڳ ڳ گ گ گ

أي٦م: هذا ُمثؾ أهل٦م  وىم٤مل جم٤مهد ذم هذه» ( :4/586)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

، ومٝمؾ ُمٜمٙمؿ ُمـ أطمد ؿم٤مرك ممٚمقيمف ذم هللوىم٤مل ىمت٤مدة: هذا ُمثؾ ضسمف ا اًم٤ٌمـمٚم٦م.

 هللٚم٘مف وقم٤ٌمده؟ وم٢من مل شمرض ًمٜمٗمًؽ هذا، وم٤مظم هللزوضمتف وذم ومراؿمف، ومتٕمدًمقن سم٤م

 أطمؼ أن يٜمزه ُمٜمؽ.

أفمٝمر اًمتٗمًػمات ذم هذه أي٦م »: [(3/40) شأوقاء اًمٌٞم٤من»ذم ] وم٣مل ايمُمٛمٗمٝمْمل

سم٠مٟمف ومْمؾ سمٕمض اًمٜم٤مس قمغم سمٕمض ذم  ،ضب ومٞمٝم٤م ُمثاًل ًمٚمٙمٗم٤مر هللأن ا :اًمٙمريٛم٦م

اعم٤مًمٙملم ٓ وأن  ،وُمـ ذًمؽ شمٗمْمٞمٚمف اعم٤مًمٙملم قمغم اعمٛمٚمقيملم ذم اًمرزق ،اًمرزق

ُمـ إُمقال  هلليروقن ٕٟمٗمًٝمؿ ان يٙمقن اعمٛمٚمقيمقن ذيم٤مءهؿ ومٞمام رزىمٝمؿ ا

ذم اعمٛمٚمقيمقن  هللوُمع هذا جيٕمٚمقن إصٜم٤مم ذيم٤مء  .هللواًمٜم٤ًمء ومجٞمع ٟمٕمؿ ا

وُمع هذا جيٕمٚمقن  .هللُمـ إُمقال واًمٜم٤ًمء ومجٞمع ٟمٕمؿ ا هللذيم٤مءهؿ ومٞمام رزىمٝمؿ ا

اي إذا  ،اًمذي هق إظمالص اًمٕم٤ٌمدة ًمف وطمده ،ذم طم٘مف قمغم ظمٚم٘مف هللإصٜم٤مم ذيم٤مء 
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وٟم٤ًمئٙمؿ ومٙمٞمػ شمنميمقن  أُمقاًمٙمؿيمٜمتؿ ٓ شمروقن سم٢مذاك قمٌٞمديمؿ ُمٕمٙمؿ ذم 

  .!؟ُمٕمل ذم ؾمٚمٓم٤مين

 ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ژويِمٝمد هلذا اعمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 ڳ گ گ گ گ ک  ک ک ک ڑ ڑ

 ۇئ ۇئ ژ :ذم وىمقًمفش ُم٤م»وي١ميده أن  .أي٦م [28 :اًمروم] ژ ڳڳ          ڳ

ي ًمٞمًقا سمرادي رزىمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ أ .ٟم٤مومٞمف ژ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ

 .ـاه شطمتك يًقوهؿ ُمع أٟمٗمًٝمؿ

ذم قم٤ٌمدشمف!  هللومٙمٞمػ ينميمقن إوصم٤من ُمع ا ،وم٢مذا يم٤مٟمقا يٙمرهقن هذا ٕٟمٗمًٝمؿ

إٓ  ،ًمٌٞمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ :يمام يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ذم شمٚمٌٞمتٝمؿ ،ُمع اقمؽماومٝمؿ سم٠مهن٤م ُمٚمٙمف

 .متٚمٙمف وُم٤م ُمٚمؽ ،ذيٙم٤ًم هق ًمؽ

سم٠مٟمف ٓ  :وهذا أي٦م اًمٙمريٛم٦م ٟمص سيح ذم إسمٓم٤مل ُمذه٥م آؿمؽمايمٞم٦م اًم٘م٤مئؾ

ذم شمٗمْمٞمؾ سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ذم اًمرزق  هللو ،يٙمقن أطمد أومْمؾ ُمـ أطمد ذم اًمرزق

 ى ې ې ېې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژىم٤مل شمٕم٤ممم:  .طمٙمٛم٦م

 ۅ ژ :وىم٤مل ،أي٦م [32 :اًمزظمرف] ژ وئوئ ەئ  ەئ ائ ائ ى

   ﮴ ﮳ ﮲         ۓ  ۓ ژ :وىم٤مل ،[26 :اًمرقمد] ژ ېې    ې   ې ۉ ۉ

 .إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت [236 :اًمٌ٘مرة] ژ﮵

 هللأن ا :ُمٕمٜمك أي٦م :وىمٞمؾ»: [(4/241) شومتح اًم٘مدير»ذم ]  وم٣مل ايمُمقىم٣مينو
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 ۆئ ۇئ ۇئ ژ :سمدًمٞمؾ ىمقًمف ،ؾمٌح٤مٟمف أقمٓمك اعمقازم أومْمؾ مم٤م أقمٓمك مم٤مًمٞمٙمٝمؿ

 سمًٕم٦م اًمرزق قمغم هللومام اًمذيـ ومْمٚمٝمؿ ا :أي ژ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ

إي٤مه قمغم ُم٤م ُمٚمٙم٧م أيامهنؿ ُمـ اعمامًمٞمؽ  هللهمػمهؿ سمراّدي رزىمٝمؿ اًمذي رزىمٝمؿ ا

ٓ يرّدوٟمف  :أي ژ ىئ ژذم اًمرزق  :أي ژ ىئ ژاعم٤مًمٙمقن واعمامًمٞمؽ  :أي ژ ىئژ

وم٤مًمٗم٤مء قمغم هذا ًمٚمدًٓم٦م قمغم أن اًمت٤ًموي ُمؽمشم٥م قمغم  ،قمٚمٞمٝمؿ سمحٞم٨م ي٤ًمووهنؿ

وإٟمام يرّدون قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم  ،ٚمت٤ًمويٓ يرّدوٟمف قمٚمٞمٝمؿ ردًا ُمًتتٌٕم٤ًم ًم :أي ،اًمؽمادّ 

إذا مل يٙمقٟمقا قمٌٞمديمؿ  :أي ،ؾمٌح٤مٟمف سمٕمٌدة إصٜم٤مم هللوهذا ُمثؾ ضسمف ا ،يًػماً 

 .شومٙمٞمػ دمٕمٚمقن قمٌٞمدي ُمٕمل ؾمقاء ،وٓ شمروقن سمذًمؽ ،ُمٕمٙمؿ ؾمقاء

 ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 ڳ گ گ گ گ ک  ک ک ک ڑ ڑ

  [22]ايمروم:  ژ ڳڳ          ڳ

ىم٤مل  ،اًمذيـ يٕمٌدون ُمٕمف همػمه هللسمٖمػم ا وهذا ُمثؾ قمٔمٞمؿ ًمًخ٤موم٦م قم٘مقل اعمتٕمٚم٘ملم

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ژ: ىمقًمفىمت٤مدة 

عمـ قمدل سمف ؿمٞمئ٤م  هللىم٤مل: ُمثؾ ضسمف ا ژ گ گ گ گ ک  ک ک

 هللُمـ ظمٚم٘مف، ي٘مقل: أيم٤من أطمديمؿ ُمِم٤مريم٤م ممٚمقيمف ذم ومراؿمف وزوضمتف؟! ومٙمذًمٙمؿ ا

  يرى أن يٕمدل سمف أطمد ُمـ ظمٚم٘مف. ٓ

  ڌ ڌ ڍ ڍ ژ: اسمـ زيد ذم ىمقًمف روى اسمـ ضمرير سمًٜمد صحٞمح قمـ

 گ گ گ ک  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ
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ىم٤مل: هؾ دمد أطمدا جيٕمؾ قمٌده هٙمذا ذم ُم٤مًمف، ومٙمٞمػ شمٕمٛمد أٟم٧م وأٟم٧م  ژ گ

شمِمٝمد أهنؿ قمٌٞمدي وظمٚم٘مل، ودمٕمؾ هلؿ ٟمّمٞم٤ٌم ذم قم٤ٌمديت، يمٞمػ يٙمقن هذا؟ ىم٤مل: 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ژ: هلؿ، وىمرأ هللضسمف ا وهذا ُمثؾ

 . ژں

 .واظمتٚمػ اعمٗمنون ذم ُمٕمٜمك خت٤مومقهنؿ يمخٞمٗمتٙمؿ

 .وًمٙمـ ؾمٜمده ومٞمف وٕمػ أن يرصمقيمؿ يمام يرث سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤م: ومٕمـ اسمـ قم٤ٌمس

وهق ُمروي قمـ أيب جمٚمز وصقسمف اسمـ  ،أي خت٤مومقن أن ي٘م٤مؾمٛمقيمؿ إُمقال :وىمٞمؾ

 .وم٣مل ازمـ ىمثغمضمرير وسمف 

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: ُمثؾ ًمٙمؿ أهي٤م اًم٘مقم » ( :21/50)  ايمْمػمي وم٣مل ازمـ صمرير

ي٘مقل: ُمـ مم٤مًمٞمٙمٙمؿ  ژ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژ رسمٙمؿ ُمثال ُمـ أٟمٗمًٙمؿ،

ُمـ ذيم٤مء، ومٞمام رزىمٜم٤ميمؿ ُمـ ُم٤مل، وم٠مٟمتؿ ومٞمف ؾمقاء وهؿ. ي٘مقل: وم٢مذا مل شمروقا 

سمذًمؽ ٕٟمٗمًٙمؿ ومٙمٞمػ روٞمتؿ أن شمٙمقن آهلتٙمؿ اًمتل شمٕمٌدوهن٤م زم ذيم٤مء ذم 

 .شوهؿ قمٌٞمدي ومم٤مًمٞمٙمل، وأٟم٤م ُم٤مًمؽ مجٞمٕمٙمؿ قم٤ٌمدشمٙمؿ إي٤مي، وأٟمتؿ

 أي٦م هذه: اًمٕمٚمامء سمٕمض ىم٤مل» :[(14/23) هشمٗمًػمذم ]  ايمٗمرؿمٌلووم٣مل 

 ؾمٌح٤مٟمف، هللا قمـ وٟمٗمٞمٝم٤م سمٕمض إمم سمٕمْمٝمؿ ٓومت٘م٤مر اعمخٚمقىملم سملم اًمنميم٦م ذم أصؾ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ژ : ىم٤مل عم٤م أٟمف وذًمؽ

: هلؿ ومٞم٘م٤مل! رزىمتٜم٤م ومٞمام ذيم٤مءٟم٤م ٟم٤مقمٌٞمد ًمٞمس: ي٘مقًمقا أن ومٞمج٥م أي٦م، ژ ڑ

 ذيم٤مئل قمٌٞمدي ودمٕمٚمقا قمٌٞمديمؿ ُمِم٤مريم٦م قمـ ٟمٗمقؾمٙمؿ شمٜمزهقا أن يتّمقر ومٙمٞمػ
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 ! ىمٚم٥م وقمٛمك ٟمٔمر وىمٚم٦م وم٤مؾمد طمٙمؿ ومٝمذا ظمٚم٘مل، ذم

 قمٌٞمد يمٚمٝمؿ واخلٚمؼ اًم٤ًمدة يٛمٚمٙمف ومٞمام وؾم٤مداهتؿ اًمٕمٌٞمد سملم اًمنميم٦م سمٓمٚم٧م وم٢مذا

 يٌؼ ومٚمؿ أومٕم٤مًمف، ُمـ ر ذم شمٕم٤ممم هلل ٙم٤مذي اًمٕم٤ممل ُمـ ر يٙمقن أن ومٞمٌٓمؾ شمٕم٤ممم هلل

 وٟمحـ اعمٕم٤موٟم٦م، شم٘متيض اًمنميم٦م إذ ذيؽ، ًمف يٙمقن أن يًتحٞمؾ واطمد أٟمف إٓ

 ذًمؽ قمـ ُمٜمزه إززم واًم٘مديؿ واًمٕمٛمؾ، سم٤معم٤مل سمٕمْم٤م سمٕمْمٜم٤م ُمٕم٤موٟم٦م إمم ُمٗمت٘مرون

 . 

 مجٞمع ٕن اًمٗم٘مف، ذم يم٤مُمؾ ديقان طمٗمظ ُمـ ًمٚمٓم٤مًم٥م أومْمؾ اعم٠ًمًم٦م وهذه

 ٟمتٝمكا شذًمؽ وم٤مومٝمؿ اًم٘مٚم٥م، ذم اعم٠ًمًم٦م هذه سمتّمحٞمح إٓ شمّمح ٓ دٟمٞم٦ماًمٌ اًمٕم٤ٌمدات

 .يمالُمف 

 ڍ ژىمقًمف شمٕم٤ممم: »: [(20ص ) شذح إُمث٤مل»يمام ذم ]  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ 

 گ ک  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ  ڌ ڌ ڍ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ          ڳ ڳ گ گ گ

ٞم٨م ضمٕمٚمقا ؾمٌح٤مٟمف سمف قمغم اعمنميملم طم هللا وهذا دًمٞمؾ ىمٞم٤مد اطمت٩م ژ  ں ں

ًمف ُمـ قمٌٞمده وُمٚمٙمف ذيم٤مء وم٠مىم٤مم قمٚمٞمٝمؿ طمج٦م يٕمرومقن صحتٝم٤م ُمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ وٓ 

  .حيت٤مضمقن ومٞمٝم٤م إمم همػمهؿ

وُمـ أسمٚمغ احلج٤مج أن ي٠مظمذ اإلٟم٤ًمن ُمـ ٟمٗمًف وحيت٩م قمٚمٞمف سمام هق ذم ٟمٗمًف ُم٘مرر 

قمٌٞمديمؿ وإُم٤مئٙمؿ  ژ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژ :وم٘م٤مل ،قمٜمدهؿ ُمٕمٚمقم هل٤م

يِم٤مريمٙمؿ قمٌٞمديمؿ ذم أُمقاًمٙمؿ أي هؾ  ،ذم اعم٤مل وإهؾ  ژک کژ
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وأهٚمٞمٙمؿ وم٠مٟمتؿ وهؿ ذم ذًمؽ ؾمقاء خت٤مومقن أن ي٘م٤مؾمٛمقيمؿ أُمقاًمٙمؿ ويِم٤مـمرويمؿ 

  .إي٤مه٤م، ويًت٠مصمرون سمٌٕمْمٝم٤م قمٚمٞمٙمؿ يمام خي٤مف اًمنميؽ ذيٙمف

واعمٕمٜمك هؾ ، شخت٤مومقن أن يرصمقيمؿ يمام يرث سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤م»وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: 

ٚمف طمتك ي٤ًمويف ذم اًمتٍمف ذم يرى أطمد ُمٜمٙمؿ أن يٙمقن قمٌده ذيٙمف ذم ُم٤مًمف وأه

ذًمؽ ومٝمق خي٤مف أن يٜمٗمرد ذم ُم٤مًمف سم٠مُمر يتٍمف ومٞمف يمام خي٤مف همػمه ُمـ اًمنميم٤مء 

وم٢مذا مل شمروقا ذًمؽ ٕٟمٗمًٙمؿ ومٚمؿ قمدًمتؿ يب ُمـ ظمٚم٘مل ُمـ هق ممٚمقك زم  ،وإطمرار

وم٢من يم٤من هذا احلٙمؿ سم٤مـمال ذم ومٓمريمؿ وقم٘مقًمٙمؿ ُمع أٟمف ضم٤مئز قمٚمٞمٙمؿ ممٙمـ ذم 

حت٧م  هللضمٕمٚمٝمؿ ا، ٚمٙم٤م ًمٙمؿ طم٘مٞم٘م٦م وإٟمام هؿ إظمقاٟمٙمؿطم٘مٙمؿ إذ ًمٞمس قمٌٞمديمؿ ُم

شمًتجٞمزون ُمثؾ هذا احلٙمؿ ذم طم٘مل ُمع أن ُمـ  ومٙمٞمػ :أيديٙمؿ وأٟمتؿ وهؿ قم٤ٌمدي

ضمٕمٚمتٛمقهؿ زم ذيم٤مء قمٌٞمدي وُمٚمٙمل وظمٚم٘مل ومٝمٙمذا يٙمقن شمٗمّمٞمؾ أي٤مت ٕوزم 

 .شاًمٕم٘مقل

 ڃ ڃ ڄ  ڄ   ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 ڈ  ڎڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ  چ چ ڃ ڃ

 گ    گ گ گ ک  ک ک ک ڑ ڑ ژ   ژ ڈ

 ۀ  ۀ  ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ  ڳ ڳ

 . ]ايمٛمحؾ[ ژ ھ ھ ھ ہ  ہ ہہ

ٌّف ًمٙمؿ » ( :17/260)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: وؿم

ؿمٌٝم٤م أهي٤م اًمٜم٤مس ًمٚمٙم٤مومر ُمـ قمٌٞمده، واعم١مُمـ سمف ُمٜمٝمؿ. وم٠مُم٤م ُمثؾ اًمٙم٤مومر: وم٢مٟمف ٓ 
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ُم٤مًمف ًمٖمٚم٦ٌم ظمذٓن  هلل، وٓ ي٠ميت ظمػما، وٓ يٜمٗمؼ ذم رء ُمـ ؾمٌٞمؾ اهلليٕمٛمؾ سمٓم٤مقم٦م ا

وم٢مٟمف  هللاًمذي ٓ ي٘مدر قمغم رء ومٞمٜمٗم٘مف. وأُم٤م اعم١مُمـ سم٤م ،قمٚمٞمف، يم٤مًمٕمٌد اعمٛمٚمقك هللا

 ڇ چ چ ژُم٤مٓ  هللويٜمٗمؼ ذم ؾمٌٞمٚمف ُم٤مًمف يم٤محلر اًمذي آشم٤مه ا ،هلليٕمٛمؾ سمٓم٤مقم٦م ا

 .وهمػم قمٚمؿ، ي٘مقل: سمٕمٚمؿ ُمـ اًمٜم٤مس  ژ ڇ ڇ

ي٘مقل هؾ يًتقي اًمٕمٌد اًمذي ٓ يٛمٚمؽ ؿمٞمئ٤م وٓ ي٘مدر  ژ ڍ ڍ ژ

ومٙمذًمؽ ٓ  ،رزىًم٤م طمًٜم٤ًم ومٝمق يٜمٗمؼ يمام وصػ هللقمٚمٞمف، وهذا احلّر اًمذي ىمد رزىمف ا

 واعم١مُمـ اًمٕم٤مُمؾ سمٓم٤مقمتف. ،اعمخ٤مًمػ أُمره هلليًتقي اًمٙم٤مومر اًمٕم٤مُمؾ سمٛمٕم٤ميص ا

 ڦ ڦ ژىمقًمف شمٕم٤ممم: »: [(21ص ) شذح إُمث٤مل»يمام ذم ]  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ 

 ڇ ڇ چ چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ   ڄ ڄ  ڦ ڦ

 :قم٤ٌمس ىم٤مل اسمـ .ژ ڑ ژ   ژ ڈ ڈ  ڎڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇڇ

، وُمثؾ اعم١مُمـ ذم اخلػم اًمذي قمٜمده صمؿ شسمٔم٣ملم يمٙمٚم٠مَمـ وايم٘م٣مهمر هللوهق َمثؾ رضزمف ا»

وضمٝمرا واًمٙمٗم٤مر رزىمف ُمٜمف رزىم٤م طمًٜم٤م ومٝمق يٜمٗمؼ ُمٜمف قمغم ٟمٗمًف وقمغم همػمه ها 

ٕٟمف ٓ ظمػم قمٜمده ومٝمؾ يًتقي اًمرضمالن رء ٓ ي٘مدر قمغم  ٚمقك قم٤مضمزسمٛمٜمزًم٦م قمٌد مم

  ؟قمٜمد أطمد ُمـ اًمٕم٘مالء

ٟمف أفمٝمر ذم سمٓمالن اًمنمك وأووح قمٜمد اعمخ٤مـم٥م ٢موم ،واًم٘مقل إول أؿمٌف سم٤معمراد

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوأقمٔمؿ ذم إىم٤مُم٦م احلج٦م وأىمرب ٟم٤ًٌم سم٘مقًمف: 

  ٹ ٹ   ٹ  ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ

  .]اًمٜمحؾ[ ژ ڤ ڤ  ڤ ٹ
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 :وُمـ ًمقازم هذا اعمثؾ وأطمٙم٤مُمف ژ  ڄ   ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ژصمؿ ىم٤مل: 

أن يٙمقن اعم١مُمـ اعمقطمد يمٛمـ رزىمف ُمٜمف رزىم٤م طمًٜم٤م واًمٙم٤مومر اعمنمك يم٤مًمٕمٌد اعمٛمٚمقك 

ومذيمره اسمـ قم٤ٌمس ُمٜمٌٝم٤م  ،ومٝمذا مم٤م ٟمٌف قمٚمٞمف اعمثؾ وأرؿمد إًمٞمف ،اًمذي ٓ ي٘مدر قمغم ؿمئ

ٚمف وم٢مٟمؽ دمده يمثػما ذم يمالم اسمـ قم٤ٌمس وهمػمه قمغم إرادشمف ٕن أي٦م اظمتّم٧م سمف ومت٠مُم

ُمـ اًمًٚمػ ذم ومٝمؿ اًم٘مرآن، ومٞمٔمـ اًمٔم٤من أن ذًمؽ ُمٕمٜمك أي٦م اًمتل ٓ ُمٕمٜمك هل٤م همػمه 

 ومٞمحٙمٞمف ىمقًمف.

ؾمٌح٤مٟمف ًمٜمٗمًف وعم٤م يٕمٌدون ُمـ دوٟمف  هللومٝمق ُمثؾ ضسمف ا :: وأُم٤م اعمثؾ اًمث٤مينهمِمؾ

يٕم٘مؾ وٓ يٜمٓمؼ سمؾ هق  ٜمزًم٦م رضمؾ أسمٙمؿ ٓٛمأيْم٤م، وم٤مًمّمٜمؿ اًمذي يٕمٌدون ُمـ دوٟمف سم

وُمع هذا ومٝمق قم٤مضمز ٓ ي٘مدر  واًمٚم٤ًمين لأسمٙمؿ اًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن ىمد قمدم اًمٜمٓمؼ اًم٘مٚمٌ

 هللوا :وُمع هذا وم٠ميٜمام أرؾمٚمتف ٓ ي٠مشمٞمؽ سمخػم وٓ ي٘ميض ًمؽ طم٤مضم٦م ،اًمٌت٦م ءقمغم ر

وهذا  ژ ھ ھ ھ ہ  ہ ہہ ۀ ژؾمٌح٤مٟمف طمل ىم٤مدر ُمتٙمٚمؿ 

ٕمدل وهق احلؼ يتْمٛمـ أٟمف ؾمٌح٤مٟمف وم٢من أُمره سم٤م ًم ،وصػ ًمف سمٖم٤مي٦م اًمٙمامل واحلٛمد

سمؾ يٜمزه قمـ وده  ،قم٤ممل سمف ُمٕمٚمؿ ًمف راض سمف آُمر ًمٕم٤ٌمده سمف حم٥م ٕهٚمف ٓ ي٠مُمر سمًقاه

وأهؾ اًمٕمدل ، سمؾ أُمره وذقمف قمدل يمٚمف ،اًمذي هق اجلقر واًمٔمٚمؿ واًمًٗمف واًم٤ٌمـمؾ

  .هؿ أوًمٞم٤مؤه وأطم٤ٌمؤه وهؿ اعمج٤موروه ومٞمف قمـ يٛمٞمٜمف قمغم ُمٜم٤مسمر ُمـ ٟمقر

يتٜم٤مول إُمر اًمنمقمل اًمديٜمل وإُمر اًم٘مدري اًمٙمقين ويمالمه٤م وأُمره سم٤مًمٕمدل 

ؿ اين فمٌدك ازمـ فمٌدك يمٙمٜما»سمقضمف ُم٤م يمام ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح:  قمدل ٓ ضمقر ومٞمف

وم٘مْم٤مؤه هق أُمره  :شل زمٝمدك َم٣مض دم ضم٘مٚمؽ فمدل دم ومّم٣مؤكازمـ أَمتؽ ٞم٣مصٝمت

 ،سمحؼ وقمدل إٓ وم٢مٟمام أُمره إذا أراد ؿمٞمئ٤م وم٢مٟمام ي٘مقل ًمف يمـ ومٞمٙمقن ومال ي٠مُمر :اًمٙمقين
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وىمْم٤مؤه وىمدره اًم٘م٤مئؿ سمف طمؼ وقمدل وإن يم٤من ذم اعم٘ميض اعم٘مدر ُم٤م هق ضمقر وفمٚمؿ 

  .وم٢من اًم٘مْم٤مء همػم اعم٘ميض واًم٘مدر همػم اعم٘مدر

وهذا ٟمٔمػم ىمقل ؿمٕمٞم٥م  ، ژ ھ ھ ہ ژ أٟمف صمؿ أظمؼم ؾمٌح٤مٟمف

: چ ڃچ ڃ ڃ    ڃ ڄ ڄ  ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ژ   

 ژ ڃ ڃ ڃ    ڃ ڄ ڄ  ڄ ژوم٘مقًمف:  ،]هقد[  ژ ڇ    ڇ ڇ چ چ

فمدل » :ٟمٔمػم ىمقًمف ژ    ڇ ڇ چ چ   چ ژوىمقًمف:  ،شٞم٣مصٝمتل زمٝمدك»ٟمٔمػم ىمقًمف: 

ومٝمق قمغم طمؼ ذم أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف ومال ي٘ميض  ،وم٤مٕول ُمٚمٙمف واًمث٤مين محده شدم ومّم٣مؤك

وٓ  ،قمغم اًمٕمٌد ُم٤م يٙمقن فم٤معم٤م ًمف سمف وٓ ي٠مظمذه سمٖمػم ذٟمٌف ويٜم٘مّمف ُمـ طمًٜم٤مشمف ؿمٞمئ٤م

تل مل يٕمٛمٚمٝم٤م ومل يت٥ًٌم إًمٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤م وٓ ي١ماظمذ أطمدا حيٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ ؾمٞمئ٤مت همػم اًم

ٓ حيٛمد قمٚمٞمف ويثٜمك سمف قمٚمٞمف ويٙمقن ًمف ومٞمف اًمٕمقاىم٥م  سمذٟم٥م همػمه وٓ يٗمٕمؾ ىمط ُم٤م

 .شاحلٛمٞمدة واًمٖم٤مي٤مت اعمٓمٚمقسم٦م وم٢من يمقٟمف قمغم ساط ُمًت٘مٞمؿ ي٠مسمك ذًمؽ يمٚمف

ي٘مقل إن ريب  ژ    ڇ ڇ چ چ   چ ژوىمقًمف: » :وم٣مل حمٚمد زمـ صمرير ايمْمػمي

سم٢مؾم٤مءشمف ٓ ئمٚمؿ أطمدا  ءي اعمحًـ ُمـ ظمٚم٘مف سم٢مطم٤ًمٟمف واعمزـمريؼ احلؼ جي٤مزقمغم 

صمؿ طمٙمك قمـ جم٤مهد ُمـ ـمريؼ  .ي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ إٓ اإلؾمالم واإليامنُمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤م وٓ 

ىم٤مل: احلؼ ويمذًمؽ رواه  ژ    ڇ ڇ چ چ   چ ژؿمٌؾ قمـ اسمـ أيب ٟمجٞمح قمٜمف: 

 ،]اًمٗمجر[ ژنَجِبنًِْشْصَبدِ  إٌَِّ سَثَّكَ ژ ىمقًمف:اسمـ ضمري٩م قمٜمف وىم٤مًم٧م ومرىم٦م: هل ُمثؾ 

وهذا اظمتالف قم٤ٌمرة وم٢من يمقٟمف سم٤معمرص٤مد هق جم٤مزاة اعمحًـ سم٢مطم٤ًمٟمف واعمًئ 

سم٢مؾم٤مءشمف، وىم٤مًم٧م ومرىم٦م: ذم اًمٙمالم طمذف شم٘مديره: إن ريب حيثٙمؿ قمغم ساط ُمًت٘مٞمؿ 
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أرادوا أن هذا ُمٕمٜمك أي٦م اًمتل أريد هب٤م ومٚمٞمس يمام  وه١مٓء إن ،وحيْمٙمؿ قمٚمٞمف

 غم هذا اعم٘مدر.زقمٛمقا وٓ دًمٞمؾ قم

وىمد ومرق ؾمٌح٤مٟمف سملم يمقٟمف آُمرا سم٤مًمٕمدل وسملم يمقٟمف قمغم ساط ُمًت٘مٞمؿ وإن 

أرادوا أن طمثف قمغم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ُمـ مجٚم٦م قمغم ساط ُمًت٘مٞمؿ وم٘مد أص٤مسمقا، 

وىم٤مًم٧م ومرىم٦م أظمرى ُمٕمٜمك يمقٟمف قمغم ساط ُمًت٘مٞمؿ أن ُمرد اًمٕم٤ٌمد وإُمقر يمٚمٝم٤م إمم 

ن أرادوا أن هذا ُمٕمٜمل أي٦م ومٚمٞمس يمذًمؽ وإن ُمٜمٝم٤م، وه١مٓء أرء ٓ يٗمقشمف  هللا

أرادوا ان هذا ُمـ ًمقازم يمقٟمف قمغم ساط ُمًت٘مٞمؿ وُمـ ُم٘متْم٤مه وُمقضمٌف ومٝمق طمؼ، 

حت٧م ىمدرشمف وىمٝمره وذم ُمٚمٙمف وىمٌْمتف وهذا رء وىم٤مًم٧م ومرىم٦م أظمرى: ُمٕمٜم٤مه يمؾ 

سملم ىمقًمف:  وإن يم٤من طم٘م٤م ومٚمٞمس هق ُمٕمٜمك أي٦م وىمد ومرق ؿمٕمٞم٥م 

ومٝمام  ژ    ڇ ڇ چ چ   چ ژوسملم ىمقًمف:  ژ ڃ ڃ ڃ    ڃ ڄ ڄ  ڄ ژ

ُمٕمٜمٞم٤من ُمًت٘مالن وم٤مًم٘مقل ىمقل جم٤مهد وهق ىمقل أئٛم٦م اًمتٗمًػم وٓ حتتٛمؾ اًمٕمرسمٞم٦م 

 .همػمه إٓ قمغم اؾمتٙمراه

 ىم٤مل ضمرير يٛمدح قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز:  

 أُمـــػم اعمـــ١مُمٜملم قمـــغم ساط
 

ــــت٘مٞمؿ  ــــقارد ُمً ــــقج اعم  إذا اقم
 

 ژ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ ژوىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

شمٕم٤ممم هق اًمذي ضمٕمؾ رؾمٚمف قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم  هللوإذا يم٤من ا ،]إٟمٕم٤مم[

وأشم٤ٌمقمٝمؿ قمغم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ذم أىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف أطمؼ أن يٙمقن 

قمغم ساط ُمًت٘مٞمؿ ذم ىمقًمف وومٕمٚمف وإن يم٤من ساط اًمرؾمؾ وأشم٤ٌمقمٝمؿ هق ُمقاوم٘م٦م 
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ده ويمامًمف وجمده ُمـ ىمقل أُمره ومٍماـمف اًمذي هق ؾمٌح٤مٟمف قمٚمٞمف هق ُم٤م ي٘متْمٞمف مح

 .شاًمتقومٞمؼ هللاحلؼ وومٕمٚمف وسم٤م

ي٘مقل شمٕم٤ممم إظم٤ٌمرا قمـ اعمنميملم اًمذيـ » ( :4/588)  وم٣مل ازمـ ىمثغم

قمٌدوا ُمٕمف همػمه، ُمع أٟمف هق اعمٜمٕمؿ اعمتٗمْمؾ اخل٤مًمؼ اًمرازق وطمده ٓ ذيؽ ًمف، 

 پ پ پ پ ٻ ژوُمع هذا يٕمٌدون ُمـ دوٟمف ُمـ إصٜم٤مم وإٟمداد وإوصم٤من 

أي: ٓ ي٘مدر قمغم إٟمزال ُمٓمر وٓ إٟم٤ٌمت زرع وٓ  ژ ڀ ڀ  ڀ ڀ

ؿمجر، وٓ يٛمٚمٙمقن ذًمؽ، أي: ًمٞمس هلؿ ذًمؽ وٓ ي٘مدرون قمٚمٞمف ًمق أرادوه، وهلذا 

   ٹ ژأي: ٓ دمٕمٚمقا ًمف أٟمداًدا وأؿم٤ٌمه٤م وأُمث٤مٓ  ژ  ٿٿ ٿ ٿ ٺ ژ :ىم٤مل شمٕم٤ممم

وأٟمتؿ سمجٝمٚمٙمؿ  هللأي: أٟمف يٕمٚمؿ ويِمٝمد أٟمف ٓ إًمف إٓ ا ژ ڤ  ڤ ٹ  ٹ ٹ

 .شمنميمقن سمف همػمه

عم٤م  ژ ڦ ڦ ڦ ژ :ىمقًمف»: [(4/245) شومتح اًم٘مدير»ذم ]  وم٣مل ايمُمقىم٣مين

سم٤معمٕمٚمقُم٤مت اًمتل ُمـ مجٚمتٝم٤م يمٞمػ ييب  :أي ژ  ٹ ٹ   ٹ ژ :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف

 :وم٘م٤مل ،قمٚمٛمٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف يمٞمػ شميب إُمث٤مل .ژ ڤ ڤ  ڤ ٹ ژ ،إُمث٤مل

ضمٜم٤مب اخل٤مًمؼ ذيمر ؿمٞمئ٤ًم يًتدّل سمف قمغم شم٤ٌميـ احل٤مل سملم  :أي ژ ڦ ڦ ڦژ

  .وسملم ُم٤م ضمٕمٚمقه ذيٙم٤ًم ًمف ُمـ إصٜم٤مم ،ؾمٌح٤مٟمف

واعمثؾ ذم احل٘مٞم٘م٦م هل طم٤مًم٦م ًمٚمٕمٌد قم٤مرو٦م  ژ ڄ  ڦ ژ :صمؿ ذيمر ذًمؽ وم٘م٤مل

 ڄ  ڄ   ڄ ڄ  ڦ ژ :وم٘مقًمف ،وهل اعمٛمٚمقيمٞم٦م واًمٕمجز قمـ اًمتٍمف ،ًمف

ووصٗمف سمٙمقٟمف ممٚمقيم٤ًم: ٕن اًمٕمٌد واحلّر ُمِمؽميم٤من  ،شمٗمًػم ًمٚمٛمثؾ وسمدل ُمٜمف ژڃ
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ووصٗمف سمٙمقٟمف ٓ ي٘مدر قمغم رء: ٕن  .ؾمٌح٤مٟمف هللن يمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمٌد اذم يمق

اعمٙم٤مشم٥م واعم٠مذون ي٘مدران قمغم سمٕمض اًمتٍموم٤مت. ومٝمذا اًمقصػ ًمتٛمٞمٞمزه قمٜمٝمام 

واًمذي  :أي ژ  ڦ ژوهل ُمٕمٓمقوم٦م قمغم  ،هل اعمقصقًم٦م شُمـ» ،ژ ڃ ڃژ

ُمـ إطمرار اًمذيـ يٛمٚمٙمقن  ژ  چ چ ژُمـ ضمٝمتٜم٤م  :أي ژ ڃ ژرزىمٜم٤مه 

أٟمف مم٤م حيًـ ذم  :واعمراد سمٙمقن اًمرزق طمًٜم٤مً  ،ل ويتٍمومقن هب٤م يمٞمػ ؿم٤مءواإُمقا

ًمٙمقٟمف رزىم٤ًم يمثػمًا ُمِمتٛماًل قمغم أؿمٞم٤مء ُمًتحًٜم٦م ٟمٗمٞم٦ًم شمروق  ،قمٞمقن اًمٜم٤مس

 ،ًمؽمشمٞم٥م اإلٟمٗم٤مق قمغم اًمرزق ژ ڇ چ چ ژ :واًمٗم٤مء ذم ىمقًمف .اًمٜم٤مفمريـ إًمٞمٝم٤م

واٟمتّم٤مب  ،واعمٕمروف يٜمٗمؼ ُمٜمف ذم وضمقه اخلػم ويٍمف ُمٜمف إمم أٟمقاع اًمؼمّ  :أي

  .يٜمٗمؼ ُمٜمف ذم طم٤مل اًمّن وطم٤مل اجلٝمر :أي ،قمغم احل٤مل ژ ڇ ڇژ

وشم٘مديؿ اًمّن قمغم اجلٝمر ُمِمٕمر سمٗمْمٞمٚمتف  ،سمٞم٤من قمٛمقم اإلٟمٗم٤مق ًمألوىم٤مت :واعمراد

يم٠مٟمف  ،ُمقصقوم٦م ژ ڃ ڃ ژذم ش ُمـ»إن  :وىمٞمؾ .وأن اًمثقاب ومٞمف أيمثر ،قمٚمٞمف

 .ًمٞمٓم٤مسمؼ قمٌداً  ،وطمّرًا رزىمٜم٤مه :ىمٞمؾ

ومجع  ،احلّر واًمٕمٌد اعمقصقوم٤من سم٤مًمّمٗم٤مت اعمت٘مّدُم٦م :يأ ژ ڍ ڍ ژ

ٕٟمف اؾمؿ ُمٌٝمؿ يًتقي ومٞمف اًمقاطمد وآصمٜم٤من واجلٛمع واعمذيمر  ،اًمْمٛمػم عمٙم٤من ُمـ

إٟمف أريد سم٤مًمٕمٌد واعمقصقل اًمذي هق قم٤ٌمرة قمـ احلّر اجلٜمس: أي  :وىمٞمؾ .واعم١مٟم٨م

ًتقي هؾ ي :أي ،وآؾمتٗمٝم٤مم ًمإلٟمٙم٤مر ،ُمـ اشمّمػ سمتٚمؽ إوص٤مف ُمـ اجلٜمًلم

 هللاًمٕمٌٞمد وإطمرار اعمقصقومقن سمتٚمؽ اًمّمٗم٤مت ُمع يمقن يمال اًمٗمري٘ملم خمٚمقىملم 

 هللومٙمٞمػ جيٕمٚمقن  ،وُمـ اعمٕمٚمقم أهنؿ ٓ يًتقون قمٜمدهؿ ،ؾمٌح٤مٟمف ُمـ مجٚم٦م اًمٌنم
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 هللوجيٕمٚمقهنؿ ُمًتح٘ملم ًمٚمٕم٤ٌمدة ُمع ا ،ؾمٌح٤مٟمف ذيم٤مء ٓ يٛمٚمٙمقن هلؿ ّضًا وٓ ٟمٗمٕم٤مً 

 ؾمٌح٤مٟمف؟ 

ٓ يًتقي قمٜمديمؿ قمٌد ممٚمقك ٓ ي٘مدر ُمـ أُمره قمغم رء أٟمف يمام  :وضم٣مصؾ اظمٔمٛمك

يمذًمؽ ٓ يًتقي اًمرّب اخل٤مًمؼ  ،ومٝمق يٜمٗمؼ ُمٜمف ،رزىم٤ًم طمًٜم٤مً  هللورضمؾ طمّر ىمد رزىمف ا

وهل ٓ شمٌٍم وٓ شمًٛمع وٓ شمّي  ،واجلامدات ُمـ إصٜم٤مم اًمتل شمٕمٌدوهن٤م ،اًمرازق

 هللاعمحروم ُمـ ـم٤مقم٦م ا هق اًمٙم٤مومر :اعمراد سم٤مًمٕمٌد اعمٛمٚمقك ذم أي٦م :وىمٞمؾ .وٓ شمٜمٗمع

 ،أهنام ٓ يًتقي٤من ذم اًمرشم٦ٌم واًمنمف :واًمٖمرض .هق اعم١مُمـ :وأظمر ،وقمٌقديتف

 .شهق اًمّمٜمؿ :اًمٕمٌد :وىمٞمؾ

        ائ ى  ېى          ې ې ې ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

  ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ    ۆئ ۇئۇئ   وئ وئ ەئ ەئ ائ

 . ]إزمراهٝمؿ[ ژ  ی ی

اظمتٚمػ أهؾ  :ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر» ( :16/552)  ايمْمػميوم٣مل ازمـ صمرير  

 .ژ ې ژاًمٕمرسمٞم٦م ذم راومع 

شمٕم٤ممم ٕقمامل اًمٙمٗم٤مر  هللهذا ُمثؾ ضسمف ا» ( :4/486)  وم٣مل ازمـ ىمثغم 

همػمه، ويمذسمقا رؾمٚمف، وسمٜمقا أقمامهلؿ قمغم همػم أؾم٤مس صحٞمح:  هللاًمذيـ قمٌدوا ُمع ا

          ې ې ې ژوم٤مهن٤مرت وقمدُمقه٤م أطمقج ُم٤م يم٤مٟمقا إًمٞمٝم٤م، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

 هللأي: ُمثؾ أقمامل اًمذيـ يمٗمروا يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إذا ـمٚمٌقا صمقاهب٤م ُمـ ا ژ ى  ېى

شمٕم٤ممم: ٕهنؿ يم٤مٟمقا حيًٌقن أهنؿ قمغم رء، ومٚمؿ جيدوا ؿمٞمًئ٤م، وٓ أًمٗمقا طم٤مصال إٓ 
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  .يمام يتحّّمؾ ُمـ اًمرُم٤مد إذا اؿمتدت سمف اًمريح اًمٕم٤مصٗم٦م

درون قمغم رء ُمـ أقمامهلؿ ]ي٘مأي: ذي ريح قم٤مصٗم٦م ىمقي٦م، ومال  ژ ۇئۇئ   وئ وئ ژ

ي٘مدرون قمغم مجع هذا اًمرُم٤مد ذم هذا اًمٞمقم، يمام ىم٤مل  اًمتل يمًٌقه٤م ذم اًمدٟمٞم٤م إٓ يمام[

، وىم٤مل [23]اًمٗمرىم٤من:  ژ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ     ڄ ڄ ژشمٕم٤ممم: 

 ڄ ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژشمٕم٤ممم: 

 ۉ ۉ ۅ ژ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [117]آل قمٛمران:  ژ ڃڃ ڄ ڄ

 ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ائ  ائ     ى ى ې ې  ې ې

 حئ  جئ ی   ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ ېئ       ۈئ ۈئ

 .[264]اًمٌ٘مرة:  ژ ىب مب خب حب جب ىئيئ مئ

أي: ؾمٕمٞمٝمؿ وقمٛمٚمٝمؿ قمغم  ژ ی  ىئ ىئ ىئ ژوىم٤مل ذم هذه أي٦م:  

  ىئ ىئ ىئ ژهمػم أؾم٤مس وٓ اؾمت٘م٤مُم٦م طمتك وم٘مدوا صمقاهبؿ أطمقج ُم٤م هؿ إًمٞمف، 

 . شژ ی

 ې ژىمقًمف شمٕم٤ممم: »: [(34ص ) شذح إُمث٤مل»يمام ذم ]  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ 

 ۈئ  ۆئ    ۆئ ۇئۇئ   وئ وئ ەئ ەئ ائ        ائ ى  ېى          ې ې

ومِمٌف شمٕم٤ممم أقمامل اًمٙمٗم٤مر ذم   ژ  ی ی  ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ

ومِمٌف  ،سمٓمالهن٤م وقمدم آٟمتٗم٤مع هب٤م سمرُم٤مد ُمرت قمٚمٞمف ريح ؿمديدة ذم يقم قم٤مصػ

هن٤م قمغم همػم أؾم٤مس ؾمٌح٤مٟمف أقمامهلؿ ذم طمٌقـمٝم٤م وذه٤مهب٤م سم٤مـمال يم٤مهل٤ٌمء اعمٜمثقر ًمٙمق
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وقمغم همػم أُمره سمرُم٤مد ـمػمشمف اًمريح   هللُمـ اإليامن واإلطم٤ًمن ويمقهن٤م ًمٖمػم ا

    ۆئ ژ :ومٚمذًمؽ ،ُمٜمف وىم٧م ؿمدة طم٤مضمتف إًمٞمفرء اًمٕم٤مصػ ومال ي٘مدر ص٤مطمٌف قمغم 

هلؿ قمغم ٓ ي٘مدرون يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م مم٤م يمًٌقا ُمـ أقمام :ژ ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ

ٓ ي٘مٌؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ إٓ ُم٤م  هللوم٢من ا ،ٟم٤مومٕم٦م ومال يرون هل٤م أصمرا ُمـ صمقاب وٓ وم٤مئدة ءر

يم٤من ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف ُمقاوم٘م٤م ًمنمقمف، وإقمامل أرسمٕم٦م ومقاطمد ُم٘مٌقل وصمالصم٦م ُمردودة، 

، واًمّمقاب أن يٙمقن هٓ ًمٖمػم هللوم٤معم٘مٌقل: اخل٤مًمص اًمّمقاب، وم٤مخل٤مًمص أن يٙمقن 

 ، واًمثالصم٦م اعمردودة: ُم٤م ظم٤مًمػ ذًمؽ.طمم٤م ذقمف قمغم ًم٤ًمن رؾمقًمف  

سم٤مًمرُم٤مد ه سمديع وذًمؽ ًمٚمتِم٤مسمف اًمذي سملم أقمامهلؿ وسملم اًمرُم٤مد ذم وذم شمِمٌٞمٝمٝم٤م 

اًمتل هل ظم٤مًمّم٦م ًمقضمٝمف ُمـ أقمامهلؿ ٟمٕمٞمام وروطم٤م وم٠مصمرت اًمٜم٤مر ذم أقمامل أوًمئؽ 

 .شوىمقد اًمٜم٤مر هللطمتك ضمٕمٚمتٝم٤م رُم٤مدا ومٝمؿ وُم٤م يٕمٌدون ُمـ دون ا

خيؼم شمٕم٤ممم قمـ أقمامل اًمٙمٗم٤مر اًمتل » ( :1/424)  وم٣مل ايمًٔمديو

، سم٠مهن٤م ذم ذه٤مهب٤م وسمٓمالهن٤م هللأن اعمراد هب٤م إقمامل اًمتل قمٛمٚمقه٤م  قمٛمٚمقه٤م: إُم٤م

واوٛمحالهل٤م يم٤موٛمحالل اًمرُم٤مد، اًمذي هق أدق إؿمٞم٤مء وأظمٗمٝم٤م، إذا اؿمتدت سمف 

اًمريح ذم يقم قم٤مصػ ؿمديد اهلٌقب، وم٢مٟمف ٓ يٌ٘مك ُمٜمف ؿمٞمئ٤م، وٓ ي٘مدر ُمٜمف قمغم 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ    ۆئ ژرء يذه٥م ويْمٛمحؾ، ومٙمذًمؽ أقمامل اًمٙمٗم٤مر 

 وٓ قمغم ُمث٘م٤مل ذرة ُمٜمف ٕٟمف ُمٌٜمل قمغم اًمٙمٗمر واًمتٙمذي٥م. ژ

طمٞم٨م سمٓمؾ ؾمٕمٞمٝمؿ واوٛمحؾ قمٛمٚمٝمؿ، وإُم٤م أن  ژ ی  ىئ ىئ ىئ ژ

اعمراد سمذًمؽ أقمامل اًمٙمٗم٤مر اًمتل قمٛمٚمقه٤م ًمٞمٙمٞمدوا هب٤م احلؼ، وم٢مهنؿ يًٕمقن ويٙمدطمقن 
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ورؾمٚمف وضمٜمده وُم٤م ُمٕمٝمؿ ُمـ احلؼ  هللذم ذًمؽ وُمٙمرهؿ قم٤مئد قمٚمٞمٝمؿ وًمـ ييوا ا

 .شؿمٞمئ٤م

 چ      چ                 ڃ  ڃ ڃ ڃ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا 

 ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ

 ڱڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک          ک   ک  ڑ ڑ

    ۓ  ے  ے ھ ھ  ھ ھ ہ  ہ ہ ۀہ ۀ     ڻ  ڻ ڻ   ڻ ں ں ڱ ڱ

  ]ايمٛمقر[ ژۓ

ٕقمامل أهؾ  هللُمثؾ ضسمف اوهذا » ( :19/195)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

اًمٙمٗمر سمف، وم٘م٤مل: واًمذيـ ضمحدوا شمقطمٞمد رهبؿ ويمّذسمقا هبذا اًم٘مرآن، وسمٛمـ ضم٤مء سمف 

ي٘مقل: ُمثؾ هاب، واًمناب ُم٤م ًمّمؼ  ژڃ ژ ُمثؾ أقمامهلؿ اًمتل قمٛمٚمقه٤م

سم٤مٕرض، وذًمؽ يٙمقن ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر، وطملم يِمتّد احلّر وأل، ُم٤م يم٤من يم٤معم٤مء سملم 

          ّول اًمٜمٝم٤مر، يرومع يمّؾ رء وحك.اًمًامء وإرض، وذًمؽ يٙمقن أ

وهل مجع ىم٤مع، يم٤مجلػمة مجع ضم٤مر، واًم٘م٤مع: ُم٤م اٟمًٌط ُمـ  ژچ ژ: وىمقًمف

ي٘مقل: ئمـ  ژ چ چ چ ژ: إرض واشمًع، وومٞمف يٙمقن اًمناب. وىمقًمف

واهل٤مء ُمـ ذيمر اًمناب،  ژ ڇ   ڇ ڇ ژ اًمٕمٓمِم٤من ُمـ اًمٜم٤مس اًمناب ُم٤مء

 ڇ ژ ُمٚمتٛم٤ًم ُم٤مًء، يًتٖمٞم٨م سمف ُمـ قمٓمِمفواعمٕمٜمك: طمتك إذا ضم٤مء اًمٔمٛمآن اًمناب 

ُمـ أقمامهلؿ اًمتل  هللي٘مقل: مل جيد اًمناب ؿمٞمئ٤م، ومٙمذًمؽ اًمٙم٤مومرون سم٤م ژ  ڍ ڍ
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ُمـ قمذاسمف، يمام طم٥ًم اًمٔمٛمآن  هللقمٛمٚمقه٤م ذم همرور، حيًٌقن أهن٤م ُمٜمجٞمتٝمؿ قمٜمد ا

اًمذي رأى اًمناب ومٔمٜمف ُم٤مء يرويف ُمـ فمٛمئف، طمتك إذا هٚمؽ وص٤مر إمم احل٤مضم٦م إمم 

ٕٟمف يم٤من قمٛمٚمف قمغم يمٗمر  :، مل جيده يٜمٗمٕمف ؿمٞمئ٤مهلليم٤من يرى أٟمف ٟم٤مومٕمف قمٜمد ا قمٛمٚمف اًمذي

، هذا اًمٙم٤مومر قمٜمد هاليمف سم٤معمرص٤مد، ومقوم٤مه يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طم٤ًمب أقمامًمف هلل، ووضمد اهللسم٤م

 اًمتل قمٛمٚمٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، وضم٤مزاه هب٤م ضمزاءه اًمذي يًتح٘مف قمٚمٞمف ُمٜمف.

ن مل يٙمـ اًمناب وم٢م ژ  ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ ژ: وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: ويمٞمػ ىمٞمؾ

ىمٞمؾ: إٟمف رء يرى ُمـ  ؟ ژ ڇ   ڇ ڇ ژ: ؿمٞمئ٤م، ومٕمالم أدظمٚم٧م اهل٤مء ذم ىمقًمف

سمٕمٞمد يم٤مًمْم٤ٌمب، اًمذي يرى يمثٞمٗم٤م ُمـ سمٕمٞمد، واهل٤ٌمء، وم٢مذا ىمرب ُمٜمف اعمرء، رّق وص٤مر 

يم٤مهلقاء. وىمد حيتٛمؾ أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه طمتك إذا ضم٤مء ُمقوع اًمناب: مل جيد اًمناب 

 .ُمـ ذيمر ُمقوٕمفوم٤ميمتٗمك سمذيمر اًمناب ؿمٞمئ٤م، 

ٕٟمف شمٕم٤ممم ذيمره ٓ حيت٤مج إمم  :هيع طم٤ًمسمف هللوا :ي٘مقل ژ ڑ ژ ژ ژ

قم٘مد أص٤مسمع، وٓ طمٗمظ سم٘مٚم٥م، وًمٙمٜمف قم٤ممل سمذًمؽ يمٚمف ىمٌؾ أن يٕمٛمٚمف اًمٕمٌد، وُمـ 

             . شسمٕمد ُم٤م قمٛمٚمف

 ڃ ژىمقًمف شمٕم٤ممم: »: [(15ص ) شذح إُمث٤مل»يمام ذم ]  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ 

 ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ چ      چ     ڃ  ڃ ڃ

 گ گ گ گ ک ک          ک   ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ

  ہ ہ ۀہ ۀ     ڻ  ڻ ڻ   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ

ُمثال سم٤مًمناب  :ذيمر ؾمٌح٤مٟمف ًمٚمٙم٤مومريـ ُمثٚملم ژ ۓ    ۓ  ے  ے ھ ھ  ھ ھ ہ
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 :وذًمؽ ٕن اعمٕمرولم قمـ اهلدى واحلؼ ٟمققم٤من ،وُمثال سم٤مًمٔمٚمامت اعمؽمايمٛم٦م

ومٞمتٌلم ًمف قمٜمد اٟمٙمِم٤مف احل٘م٤مئؼ ظمالف ُم٤م يم٤من رء ئمـ أٟمف قمغم  ُمـ :أضمدمه٣م 

وهذه طم٤مل أهؾ اجلٝمؾ وأهؾ اًمٌدع وإهقاء اًمذيـ ئمٜمقن أهنؿ قمغم هدى  ،ئمٜمف

وأن قم٘م٤مئدهؿ رء وم٢مذا اٟمٙمِمٗم٧م احل٘م٤مئؼ شمٌلم هلؿ أهنؿ مل يٙمقٟمقا قمغم  ،وقمٚمؿ

ُم٤مء وٓ طم٘مٞم٘م٦م وأقمامهلؿ اًمتل شمرشم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م يمناب يرى ذم أقملم اًمٜم٤مفمريـ 

وقمغم همػم أُمره حيًٌٝم٤م اًمٕم٤مُمؾ ٟم٤مومٕم٦م ًمف   هللوهٙمذا إقمامل اًمتل ًمٖمػم ا :ًمف

  .وًمٞم٧ًم يمذًمؽ

 ڃ ڃ ڄ ڄ     ڄ ڄ ژومٞمٝم٤م:   هللوهذه هل إقمامل اًمتل ىم٤مل ا

 :ؾمٌح٤مٟمف اًمناب سم٤مًم٘مٞمٕم٦م هللوشم٠مُمؾ ضمٕمؾ ا ،]اًمٗمرىم٤من[ ژ چ چ ڃ  ڃ

واًمٜم٤ٌمت واًمٕم٤ممل ومٛمحؾ اًمناب  وهل إرض اخل٤مًمٞم٦م اًم٘مٗمر ُمـ اًمٌٜم٤مء واًمِمجر

ؿ اًمتل وذًمؽ ُمٓم٤مسمؼ ٕقمامهلؿ وىمٚمقهب ،هب٤م واًمناب ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمفرء أرض ىمٗمر ٓ 

  .أىمٗمرت ُمـ اإليامن واهلدى

ًمذي اؿمتد ا  ژ چ ژ و ژ چ چ چ ژ :وشم٠مُمؾ ُم٤م حت٧م ىمقًمف

قمٓمِمف ومرأى اًمناب ومٔمٜمف ُم٤مء ومتٌٕمف ومٚمؿ جيده ؿمٞمئ٤م سمؾ ظم٤مٟمف أطمقج ُم٤م يم٤من إًمٞمف 

ء عم٤م يم٤مٟم٧م أقمامهلؿ قمغم همػم ـم٤مقم٦م اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم ومٙمذًمؽ ه١مٓ

ومرومٕم٧م هلؿ أفمٛم٠م ُم٤م يم٤مٟمقا إًمٞمٝم٤م ومٚمؿ جيدوا ؿمٞمئ٤م  ،ضمٕمٚم٧م يم٤مًمناب هللوًمٖمػم ا

  .ومج٤مزاهؿ سم٠مقمامهلؿ وووم٤مهؿ طم٤ًمهبؿ ؾمٌح٤مٟمف صمؿ هللووضمدوا ا

ذم طمدي٨م ط قمـ اًمٜمٌل   وذم اًمّمحٞمح ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 
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وَم٣م  :شمؿ ي٠مسمك زمجٜمٛمؿ سمٔمرض ىمٟمهن٣م ايمناب همٝمٗم٣مل يمٙمٝمٜمقد» :٤مُم٦ماًمتجكم يقم اًم٘مٞم

ص٣مضم٥ٌم  هللؿ ل ي٘مـ تهمٝمٗم٣مل: ىمذزم هللٞمٔمٌد فمزيرا ازمـ ا ىمٛم٣م :همٝمٗمقيمقن ؟ىمٛمتؿ سمٔمٌدون

اذزمقا همٝمت٣ًمومْمقن دم صمٜمٛمؿ شمؿ  :همٝمٗم٣مل .وم٣ميمقا: ٞمريد أن سمًٗمٝمٛم٣م ؟وٓ ويمد همام سمريدون

همٝمٗم٣مل:  .هللد اظمًٝمح ازمـ اىمٛم٣م ٞمٔمٌ :همٝمٗمقيمقن ؟يٗم٣مل يمٙمٛمِم٣مرى: َم٣م ىمٛمتؿ سمٔمٌدون

همٝمٗم٣مل هلؿ:  .همٝمٗمقيمقن: أن سمًٗمٝمٛم٣م ؟ص٣مضم٥ٌم وٓ ويمد، همام سمريدون هللىمذزمتؿ َم٣م ىم٣من 

 .وذيمر احلدي٨م شاذزمقا همٝمت٣ًمومْمقن

وم٢من اًم٤ٌمـمؾ  ،وهذه طم٤مل يمؾ ص٤مطم٥م سم٤مـمؾ وم٢مٟمف خيقٟمف سم٤مـمٚمف أطمقج ُم٤م يم٤من إًمٞمف 

وٓ طمؼ يم٤من ُمتٕمٚم٘مف  وم٢مذا يم٤من آقمت٘م٤مد همػم ُمٓم٤مسمؼ ،سم٤مـمؾ يم٤مؾمٛمفٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف وهق 

أو قمغم همػم   هللا ويمذًمؽ إذا يم٤مٟم٧م هم٤مي٦م اًمٕمٛمؾ سم٤مـمٚم٦م يم٤مًمٕمٛمؾ ًمٖمػم ا،سم٤مـمًؾ 

اًمٕمٛمؾ سمٌٓمالن هم٤ميتف وشمير قم٤مُمٚمف سمٌٓمالٟمف وسمحّمقل ود ُم٤م يم٤من ي١مُمٚمف  أُمره سمٓمؾ

ومٚمؿ يذه٥م قمٚمٞمف قمٛمٚمف واقمت٘م٤مده ٓ ًمف وٓ قمٚمٞمف سمؾ ص٤مر ُمٕمذسم٤م سمٗمقات ٟمٗمٕمف 

 ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژ :٤مممومٚمٝمذا ىم٤مل شمٕم ،وسمحّمقل ود اًمٜمٗمع

 ومٝمذا ُمثؾ اًمْم٤مل اًمذي حي٥ًم أٟمف قمغم هدى. ژ  ڑ ڑ

وهؿ اًمذيـ قمرومقا احلؼ  :همِمؾ: ايمٛمقع ايمث٣مين أصح٣مب َمثؾ ايمٓمٙمامت اظمؼماىمٚم٥م

واهلدى وآصمروا قمٚمٞمف فمٚمامت اًم٤ٌمـمؾ واًمْمالل ومؽمايمٛم٧م قمٚمٞمف فمٚمٛم٦م اًمٓمٌع وفمٚمٛم٦م 

وفمٚمٛم٦م اشم٤ٌمع  ،لماًمٜمٗمقس وفمٚمٛم٦م اجلٝمؾ طمٞم٨م مل يٕمٚمٛمقا سمٕمٚمٛمٝمؿ ومّم٤مروا ضم٤مهٚم

اًمٖمل واهلقى ومح٤مهلؿ يمح٤مل ُمـ يم٤من ذم سمحر جلل ٓ ؾم٤مطمؾ ًمف وىمد همِمٞمف ُمقج 

وُمـ ومقق ذًمؽ اعمقج ُمقج وُمـ ومقىمف ؾمح٤مب ُمٔمٚمؿ ومٝمق ذم فمٚمٛم٦م اًمٌحر وفمٚمٛم٦م 

ُمٜمٝم٤م  هللرضمف اوهذا ٟمٔمػم ُم٤م هق ومٞمف ُمـ اًمٔمٚمامت اًمتل مل خي :اعمقج وفمٚمٛم٦م اًمًح٤مب
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 .إمم ٟمقر اإليامن

واًمٔمٚمامت اعمْم٤مدة  ،ًمناب اًمذي فمٜمف ُم٤مدة احلٞم٤مة وهق اعم٤مءسم٤م :وهذان اعمثالن

واعمثؾ  ،اعمثؾ اعم٤مئل :ٟمٔمػم اعمثٚملم اًمٚمذيـ ضهبام ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم واعم١مُمٜملم ومه٤م ،ًمٚمٜمقر

ق وطمظ اعمٜم٤موم٘ملم ُمٜمٝمام اًمٔمٚمٛم٦م ،وضمٕمؾ طمظ اعم١مُمٜملم ُمٜمٝمام احلٞم٤مة واإلذا ،اًمٜم٤مري

ٗم٤مر ذم هذيـ اعمثٚملم طمٔمٝمؿ ُمـ ومٙمذًمؽ اًمٙم ،اعمْم٤مدة ًمٚمٜمقر واعمقت اعمْم٤مد ًمٚمحٞم٤مة

 :اعم٤مء اًمناب اًمذي يٖمرر اًمٜم٤مفمر ومٞمف وٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف وطمٔمٝمؿ اًمٔمٚمامت اعمؽمايمٛم٦م

وأهنؿ قمدُمقا  ،وهذا جيقز أن يٙمقن اعمراد سمف طم٤مل يمؾ ـم٤مئٗم٦م ُمـ ـمقائػ اًمٙمٗم٤مر

ومٞمٙمقن اعمثالن صٗمتلم عمقصقف  ،ُم٤مدة احلٞم٤مة واإلو٤مءة سم٢مقمراوٝمؿ قمـ اًمقطمل

  .واطمد

ن اعمراد سمف شمٜمقيع أطمقال اًمٙمٗم٤مر وأن أصح٤مب اعمثؾ إول هؿ وجيقز أن يٙمق

قمغم همػم قمٚمؿ وٓ سمّمػمة سمؾ قمغم ضمٝمؾ وطمًـ فمـ سم٤مٕؾمالف ومٙم٤مٟمقا  اًمذيـ قمٛمٚمقا

وأصح٤مب اعمثؾ اًمث٤مين هؿ اًمذيـ اؾمتحٌقا اًمْمالًم٦م  ،حيًٌقن أهنؿ حيًٜمقن صٜمٕم٤م

وه سمٕمد أن قمغم اهلدى وآصمروا اًم٤ٌمـمؾ قمغم احلؼ وقمٛمقا قمٜمف سمٕمد إذ أسمٍموه وضمحد

وطم٤مل اًمٓم٤مئٗمتلم خم٤مًمػ  :قمرومقه ومٝمذا طم٤مل اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ وإول طم٤مل اًمْم٤مًملم

 ے ے ھھ  ھ ھ ہ ژقمٚمٞمٝمؿ اعمذيمقريـ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: حل٤مل اعمٜمٕمؿ 

 ڤ ٹ ٹ ٹ       ٹ ژ :إمم ىمقًمف ژ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ

        .]اًمٜمقر[  ژ ڄ ڄ    ڄ  ڄ ڦ  ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ

 ،الصم٦م اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمٝمؿ وهؿ أهؾ اًمٜمقرومتْمٛمٜم٧م أي٤مت أوص٤مف اًمٗمرق اًمث
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واعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ وهؿ أهؾ اًمٔمٚمامت  ،واًمْم٤مًملم وهؿ أصح٤مب اًمناب

 أقمٚمؿ. هللوا ،اعمؽمايمٛم٦م

وم٤معمثؾ إول ُمـ اعمثٚملم ٕصح٤مب اًمٕمٛمؾ اًم٤ٌمـمؾ اًمذي ٓ يٜمٗمع، وم٠موًمئؽ 

أصح٤مب اًمٕمٛمؾ اًم٤ٌمـمؾ وه١مٓء أصح٤مب اًمٕمٛمؾ اًمذي ٓ يٜمٗمع وآقمت٘م٤مدات 

ؾ طم٤مل اًمٗمريؼ اًمث٤مين ذم شمالـمؿ وهلذا ُمثَّ  ،دى وديـ احلؼًمٚمٝم٤م ُمْم٤مد اًم٤ٌمـمٚم٦م ويمالمه

أُمقاج اًمِمٙمقك واًمِمٌٝم٤مت واًمٕمٚمقم اًمٗم٤مؾمدة ذم ىمٚمقهبؿ سمتالـمؿ أُمقاج اًمٌحر ومٞمف 

  .وأهن٤م أُمقاج ُمؽمايمٛم٦م ُمـ ومقىمٝم٤م ؾمح٤مب ُمٔمٚمؿ

وهٙمذا أُمقاج اًمِمٙمقك واًمِمٌف ذم ىمٚمقهبؿ اعمٔمٚمٛم٦م اًمتل ىمد شمرايمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م 

واًم٤ٌمـمؾ ومٚمٞمتدسمر اًمٚمٌٞم٥م أطمقال اًمٗمري٘ملم وًمٞمٓم٤مسمؼ سمٞمٜمٝمام وسملم ؾمح٥م اًمٖمل واهلقى 

 اعمثٚملم يٕمرف قمٔمٛم٦م اًم٘مرآن وضمالًمف وأٟمف شمٜمزيؾ ُمـ طمٙمٞمؿ محٞمد.

وأظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أن اعمقضم٥م ًمذًمؽ أٟمف مل جيٕمؾ هلؿ ٟمقرا سمؾ شمريمٝمؿ قمغم اًمٔمٚمٛم٦م 

رضمٝمؿ ٜمقا خيومٚمؿ خيرضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م إمم اًمٜمقر وم٢مٟمف ؾمٌح٤مٟمف وزم اًمذيـ آُم ،اًمتل ظمٚم٘مقا ومٞمٝم٤م

 .شُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر

شمٕم٤ممم ًمٜمققمل اًمٙمٗم٤مر،  هللهذان ُمثالن ضهبام ا» ( :6/70)  وم٣مل ازمـ ىمثغم

ُمثٚملم ٟم٤مرًي٤م وُم٤مئًٞم٤م، ويمام ضب عم٤م ي٘مر ذم  شاًمٌ٘مرة»يمام ضب ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ذم أول 

ُمثٚملم ُم٤مئًٞم٤م وٟم٤مرًي٤م، وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمغم  شاًمرقمد»اًم٘مٚمقب ُمـ اهلدى واًمٕمٚمؿ ذم ؾمقرة 

 احلٛمد واعمٜم٦م.  هللذم ُمقوٕمف سمام أهمٜمك قمـ إقم٤مدشمف، و يمؾ ُمٜمٝم٤م

واًم٘مٞمٕم٦م: مجع ىم٤مع، يمج٤مر وضمػمٍة. واًم٘م٤مع أيًْم٤م: واطمد اًم٘مٞمٕم٤من، يمام ي٘م٤مل: ضم٤مر 

وضمػمان. وهل: إرض اعمًتقي٦م اعمتًٕم٦م اعمٜمًٌٓم٦م، وومٞمف يٙمقن اًمناب، وإٟمام 
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٠مٟمف ُم٤مء سملم يٙمقن ذًمؽ سمٕمد ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر. وأُم٤م أل وم٢مٟمام يٙمقن أول اًمٜمٝم٤مر، يرى يم

اًمًامء وإرض، وم٢مذا رأى اًمناب ُمـ هق حمت٤مج إمم اعم٤مء، طمًٌف ُم٤مًء وم٘مّمده 

ومٙمذًمؽ اًمٙم٤مومر حي٥ًم أٟمف ىمد قمٛمؾ  ، ژ  ڍ ڍ ڇ ژًمٞمنمب ُمٜمف، ومٚمام اٟمتٝمك إًمٞمف 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وطم٤مؾمٌف قمٚمٞمٝم٤م، وٟمقىمش قمغم  هللقمٛمال وأٟمف ىمد طمّّمؾ ؿمٞمًئ٤م، وم٢مذا وارم ا

ٞم٦م ىمد ىمٌؾ، إُم٤م ًمٕمدم اإلظمالص، وإُم٤م ًمٕمدم ؾمٚمقك أومٕم٤مًمف، مل جيد ًمف ؿمٞمًئ٤م سم٤مًمٙمٚم

 ژ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژاًمنمع، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

      .[23]اًمٗمرىم٤من: 

وهذا اعمث٤مل  ژ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژ :وىم٤مل ه٤مهٜم٤م

ُمث٤مل ًمذوي اجلٝمؾ اعمريم٥م. وم٠مُم٤م أصح٤مب اجلٝمؾ اًمًٌٞمط، وهؿ اًمّٓمامـمؿ إهمِم٤مم 

   ک ژاًمذيـ ٓ يٕم٘مٚمقن، ومٛمثٚمٝمؿ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اعم٘مٚمدون ٕئٛم٦م اًمٙمٗمر، اًمّمؿ اًمٌٙمؿ

  ڳ ڳ ڳ گ گ گ ژىم٤مل ىمت٤مدة: وهق اًمٕمٛمٞمؼ.  :ژ گ ک ک          ک

أي: مل ي٘م٤مرب  ژ ۀ ۀ     ڻ  ڻ ڻ   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ

رؤيتٝم٤م ُمـ ؿمدة اًمٔمالم، ومٝمذا ُمثؾ ىمٚم٥م اًمٙم٤مومر اجل٤مهؾ اًمًٌٞمط اعم٘مٚمد اًمذي ٓ 

ـ ي٘مقده، سمؾ يمام ي٘م٤مل ذم اعمثؾ ًمٚمج٤مهؾ: يٕمرف طم٤مل ُم ]هق[يدري أيـ يذه٥م، وٓ 

 .شأيـ شمذه٥م؟ ىم٤مل: ُمٕمٝمؿ. ىمٞمؾ: وم٢ممم أيـ يذهٌقن؟ ىم٤مل: ٓ أدري

ٕقمامل اًمٙمٗم٤مر ذم  هللهذان ُمثالن، ضهبام ا» ( :1/569)  وم٣مل ايمًٔمدي 

سمرهبؿ  ژ ڃ ڃ ژسمٓمالهن٤م وذه٤مهب٤م ؾمدى وحتن قم٤مُمٚمٞمٝم٤م ُمٜمٝم٤م وم٘م٤مل: 

 أي: سم٘م٤مع، ٓ ؿمجر ومٞمف وٓ ٟم٧ٌم. ژ      چ                 ڃ  ڃ ژويمذسمقا رؾمٚمف 
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ؿمديد اًمٕمٓمش، اًمذي يتقهؿ ُم٤م ٓ يتقهؿ همػمه، سم٥ًٌم  ژ چ چ چ ژ

 ڇ ڇ   ڇ ڇ ژُم٤م ُمٕمف ُمـ اًمٕمٓمش، وهذا طم٤ًٌمن سم٤مـمؾ، ومٞم٘مّمده ًمٞمزيؾ فمٛم٠مه، 

ومٜمدم ٟمدُم٤م ؿمديدا، وازداد ُم٤م سمف ُمـ اًمٔمٛم٠م، سم٥ًٌم اٟم٘مٓم٤مع رضم٤مئف،  ژ  ڍ ڍ

اب، شمرى وئمٜمٝم٤م اجل٤مهؾ اًمذي ٓ يدري إُمقر، يمذًمؽ أقمامل اًمٙمٗم٤مر، سمٛمٜمزًم٦م اًمن

أقمامٓ ٟم٤مومٕم٦م، ومٞمٖمره صقرهت٤م، وخيٚمٌف ظمٞم٤مهل٤م، وحيًٌٝم٤م هق أيْم٤م أقمامٓ ٟم٤مومٕم٦م هلقاه، 

وهق أيْم٤م حمت٤مج إًمٞمٝم٤م سمؾ ُمْمٓمر إًمٞمٝم٤م، يم٤مطمتٞم٤مج اًمٔمٛمآن ًمٚمامء، طمتك إذ ىمدم قمغم 

يذه٥م، ٓ ًمف وٓ  أقمامًمف يقم اجلزاء، وضمده٤م و٤مئٕم٦م، ومل جيده٤م ؿمٞمئ٤م، واحل٤مل إٟمف مل

مل خيػ قمٚمٞمف ُمـ قمٛمٚمف ٟم٘مػم وٓ  ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژقمٚمٞمف، سمؾ 

ومال يًتٌٓمئ   ژ ڑ ژ ژ ژىمٓمٛمػم، وًمـ يٕمدم ُمٜمف ىمٚمٞمال وٓ يمثػما، 

سم٤مًمناب اًمذي سم٘مٞمٕم٦م، أي:  هللاجل٤مهٚمقن ذًمؽ اًمققمد، وم٢مٟمف ٓ سمد ُمـ إشمٞم٤مٟمف، وُمثٚمٝم٤م ا

٤م وٓ سمر، ومتزيمق ومٞمٝم٤م ٓ ؿمجر ومٞمف وٓ ٟم٤ٌمت، وهذا ُمث٤مل ًم٘مٚمقهبؿ، ٓ ظمػم ومٞمٝم

 إقمامل وذًمؽ ًمٚم٥ًٌم اعم٤مٟمع، وهق اًمٙمٗمر.

سمٕمٞمد ىمٕمره، ـمقيؾ  ژ گ ک ک          ک ژواعمثؾ اًمث٤مين، ًمٌٓمالن أقمامل اًمٙمٗم٤مر 

فمٚمٛم٦م  ژ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ ژُمداه 

اًمٌحر اًمٚمجل، صمؿ ومقىمف فمٚمٛم٦م إُمقاج اعمؽمايمٛم٦م، صمؿ ومقق ذًمؽ، فمٚمٛم٦م اًمًح٥م 

ذًمؽ فمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ اًمٌٝمٞمؿ، وم٤مؿمتدت اًمٔمٚمٛم٦م ضمدا، سمحٞم٨م أن اعمدهلٛم٦م، صمؿ ومقق 

ُمع ىمرهب٤م إًمٞمف، ومٙمٞمػ سمٖمػمه٤م،  ژ ۀہ ۀ     ڻ  ڻ ڻ   ڻ ژاًمٙم٤مئـ ذم شمٚمؽ احل٤مل 

يمذًمؽ اًمٙمٗم٤مر، شمرايمٛم٧م قمغم ىمٚمقهبؿ اًمٔمٚمامت، فمٚمٛم٦م اًمٓمٌٞمٕم٦م، اًمتل ٓ ظمػم ومٞمٝم٤م، 
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ل وومقىمٝم٤م فمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر، وومقق ذًمؽ، فمٚمٛم٦م اجلٝمؾ، وومقق ذًمؽ، فمٚمٛم٦م إقمام

اًمّم٤مدرة قمام ذيمر، ومٌ٘مقا ذم اًمٔمٚمٛم٦م ُمتحػميـ، وذم همٛمرهتؿ يٕمٛمٝمقن، وقمـ اًمٍماط 

شمٕم٤ممم ظمذهلؿ،  هللاعمًت٘مٞمؿ ُمدسمريـ، وذم ـمرق اًمٖمل واًمْمالل يؽمددون، وهذا ٕن ا

ٕن ٟمٗمًف فم٤معم٦م ضم٤مهٚم٦م،  ژ    ۓ  ے  ے ھ ھ  ھ ھ ہ  ہ ہ ژومٚمؿ يٕمٓمٝمؿ ُمـ ٟمقره، 

ٓم٤مه٤م ُمقٓه٤م، وُمٜمحٝم٤م رهب٤م. حيتٛمؾ أن هذيـ ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م ُمـ اخلػم واًمٜمقر، إٓ ُم٤م أقم

اعمث٤مًملم، ٕقمامل مجٞمع اًمٙمٗم٤مر، يمؾ ُمٜمٝمام، ُمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م، وقمددمه٤م ًمتٕمدد إوص٤مف، 

 هللوحيتٛمؾ أن يمؾ ُمث٤مل، ًمٓم٤مئٗم٦م وومرىم٦م. وم٤مٕول، ًمٚمٛمتٌققملم، واًمث٤مين، ًمٚمت٤مسمٕملم، وا

 .شأقمٚمؿ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 ک  کک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ    ڎ       ڎ

  [41]ايمٔمٛم٘مٌقت:   ژ گ گ

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: ُمثؾ اًمذيـ اختذوا أهل٦م » ( :20/38)  وم٣مل ايمْمػمي

أوًمٞم٤مء يرضمقن ٟمٍمه٤م وٟمٗمٕمٝم٤م قمٜمد طم٤مضمتٝمؿ إًمٞمٝم٤م ذم وٕمػ  هللوإوصم٤من ُمـ دون ا

 ژ    ڎ       ڎ ژ اطمتٞم٤مهلؿ، وىمٌح رواي٤مهتؿ، وؾمقء اظمتٞم٤مرهؿ ٕٟمٗمًٝمؿ،

يمٞمام يٙمٜمٝم٤م، ومٚمؿ يٖمـ  ،ًمٜمٗمًٝم٤م ژ ڈ ڈ ژ ٕمٗمٝم٤م، وىمٚم٦م اطمتٞم٤مهل٤م ًمٜمٗمًٝم٤م،ذم و

قمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م قمٜمد طم٤مضمتٝم٤م إًمٞمف، ومٙمذًمؽ ه١مٓء اعمنميمقن مل يٖمـ قمٜمٝمؿ طملم ٟمزل هبؿ 

ؿمٞمئ٤م، ومل يدومٕمقا  هلل، وطمّؾ هبؿ ؾمخٓمف أوًمٞم٤مؤهؿ اًمذيـ اختذوهؿ ُمـ دون اهللأُمر ا

 . شهبؿ ُمـ ؾمخٓمف سمٕم٤ٌمدهتؿ إي٤مهؿ هللقمٜمٝمؿ ُم٤م أطمّؾ ا
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 ڇ ژىمقًمف شمٕم٤ممم: »: [(13ص ) شذح إُمث٤مل»يمام ذم ]  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ 

هنؿ أومذيمر ؾمٌح٤مٟمف  ژ    ڎ       ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ

ومٝمؿ ذم وٕمٗمٝمؿ وُم٤م ىمّمدوه ُمـ  ،وٕمٗم٤مء وأن اًمذيـ اختذوهؿ أوًمٞم٤مء أوٕمػ ُمٜمٝمؿ

وحت٧م هذا ، اخت٤مذ إوًمٞم٤مء يم٤مًمٕمٜمٙمٌقت اختذت سمٞمت٤م وهق أوهـ اًمٌٞمقت وأوٕمٗمٝم٤م

أوًمٞم٤مء ومٚمؿ  هللثؾ أن ه١مٓء اعمنميملم أوٕمػ ُم٤م يم٤مٟمقا طمٞم٨م اختذوا ُمـ دون ااعم

 ڃ ڄ ڄ ڄ ژيًتٗمٞمدوا سمٛمـ اختذوهؿ أوًمٞم٤مء إٓ وٕمٗم٤م يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

  ژ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ  ڃ  ڃ

  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ژ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: ]ُمريؿ[

  .]يس[ ژ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

شمٕم٤ممم ًمٚمٛمنميملم ذم  هللُمثؾ ضسمف ا هذا» ( :6/279)  وم٣مل ازمـ ىمثغم

، يرضمقن ٟمٍمهؿ ورزىمٝمؿ، ويتٛمًٙمقن هبؿ ذم اًمِمدائد، هللاخت٤مذهؿ آهل٦م ُمـ دون ا

ومٝمؿ ذم ذًمؽ يمٌٞم٧م اًمٕمٜمٙمٌقت ذم وٕمٗمف ووهٜمف ومٚمٞمس ذم أيدي ه١مٓء ُمـ آهلتٝمؿ 

إٓ يمٛمـ يتٛمًؽ سمٌٞم٧م اًمٕمٜمٙمٌقت، وم٢مٟمف ٓ جيدي قمٜمف ؿمٞمئ٤م، ومٚمق قمٚمٛمقا هذا احل٤مل 

، وهق ُمع ذًمؽ هللأوًمٞم٤مء، وهذا سمخالف اعمًٚمؿ اعم١مُمـ ىمٚمٌف  هللـ دون اعم٤م اختذوا ُم

حيًـ اًمٕمٛمؾ ذم اشم٤ٌمع اًمنمع وم٢مٟمف ُمًتٛمًؽ سم٤مًمٕمروة اًمقصم٘مك ٓ اٟمٗمّم٤مم هل٤م، ًم٘مقهت٤م 

 وصم٤ٌمهت٤م.

صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم ُمتققمدا عمـ قمٌد همػمه وأذك سمف: إٟمف شمٕم٤ممم يٕمٚمؿ ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ 

 داد، وؾمٞمجزهيؿ وصٗمٝمؿ إٟمف طمٙمٞمؿ قمٚمٞمؿ.إقمامل، ويٕمٚمؿ ُم٤م ينميمقن سمف ُمـ إٟم
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  ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ  ڻ ژصمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .شأي: وُم٤م يٗمٝمٛمٝم٤م ويتدسمره٤م إٓ اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ اعمتْمٚمٕمقن ُمٜمف ژ ھ

 ۋ        ۋ ٴۇ ۈ ۈ  ۆ  ۆ ۇ ۇ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ی ی ی ی ىئىئ ىئ  ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 []ايمزَمر ژ جئ

 ۈ  ۆ  ۆ ۇ ۇ ژي٘مقل شمٕم٤ممم: » ( :7/96)  وم٣مل ازمـ ىمثغم

وم٢من  ، ژ ۅ ۅ ژأي: سمٞمٜم٤م ًمٚمٜم٤مس ومٞمف سميب إُمث٤مل،  ژ ۋ        ۋ ٴۇ ۈ

 ژ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ژاعمثؾ ي٘مّرب اعمٕمٜمك إمم إذه٤من، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ہہ ۀ ۀ  ڻ ژأي: شمٕمٚمٛمقٟمف ُمـ أٟمٗمًٙمؿ، وىم٤مل:  [28]اًمروم:

 .[43]اًمٕمٜمٙمٌقت: ژ  ھ ھ ہ ہ

أي: هق ىمرآن سمٚم٤ًمن قمريب ُمٌلم، ٓ  ژ ې ې ې  ې ۉ ژوىمقًمف: 

 هللاقمقضم٤مج ومٞمف وٓ اٟمحراف وٓ ًمٌس، سمؾ هق سمٞم٤من وووقح وسمره٤من، وإٟمام ضمٕمٚمف ا

[]  أي: حيذرون ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمققمٞمد،  ژ ى ى ژيمذًمؽ، وأٟمزًمف سمذًمؽ

 .ويٕمٛمٚمقن سمام ومٞمف ُمـ اًمققمد

أي: يتٜم٤مزقمقن ذم ذًمؽ  ژ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ژصمؿ ىم٤مل: 
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أي: ظم٤مًمّم٤م ًمرضمؾ، ٓ يٛمٚمٙمف أطمد  ژ ۈئ ۆئ ۆئ ژاًمٕمٌد اعمِمؽمك سمٞمٜمٝمؿ، 

أي: ٓ يًتقي هذا وهذا. يمذًمؽ ٓ يًتقي اعمنمك  ژ  ېئېئ ېئ ۈئ ژهمػمه، 

وطمده ٓ ذيؽ ًمف.  هلل، واعم١مُمـ اعمخٚمص اًمذي ٓ يٕمٌد إٓ اهللاًمذي يٕمٌد آهل٦م ُمع ا

 وم٠ميـ هذا ُمـ هذا؟

هد، وهمػم واطمد: هذه أي٦م ضسم٧م ُمثال ًمٚمٛمنمك ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس، وجم٤م

أي: قمغم إىم٤مُم٦م   ژ ىئ ىئ ژواعمخٚمص، وعم٤م يم٤من هذا اعمثؾ فم٤مهرا سمّٞمٜم٤م ضمٚمٞم٤م، ىم٤مل: 

 .شهللأي: ومٚمٝمذا ينميمقن سم٤م ژ ی ی ی ی ژاحلج٦م قمٚمٞمٝمؿ، 

 هللهذا ُمثؾ ضسمف ا»: [(54ص ) شذح إُمث٤مل»يمام ذم ]  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ

٤معمنمك سمٛمٜمزًم٦م قمٌد متٚمٙمف مج٤مقم٦م ُمِمؽميملم ذم ظمدُمتف ٓ ؾمٌح٤مٟمف ًمٚمٛمنمك واعمقطمد، وم

وطمده ومٛمثٚمف يمٛمثؾ قمٌد رضمؾ  هلليٛمٙمٜمف رو٤مهؿ أمجٕملم، واعمقطمد عم٤م يم٤من يٕمٌد ا

واطمد ىمد ؾمٚمؿ ًمف وقمٚمؿ ُم٘م٤مصده وقمرف اًمٓمريؼ إمم رو٤مه ومٝمق ذم راطم٦م ُمـ 

تف شمِم٤مطمـ اخلٚمٓم٤مء ومٞمف سمؾ هق ؾم٤ممل عم٤مًمٙمف ُمـ همػم ُمٜم٤مزع ومٞمف ُمع رأوم٦م ُم٤مًمٙمف سمف ورمح

ًمف وؿمٗم٘متف قمٚمٞمف وإطم٤ًمٟمف إًمٞمف وشمقًمٞمتف سمٛمّم٤محلف ومٝمؾ يًتقي هذان اًمٕمٌدان، وهذا 

ُمٜمف أسمٚمغ إُمث٤مل وم٢من اخل٤مًمص عم٤مًمؽ واطمد ُمًتحؼ ُمـ ُمٕمقٟمتف وإطم٤ًمٟمف واًمتٗم٤مشمف 

 ی ىئىئ ىئ ژإًمٞمف وىمٞم٤مُمف سمٛمّم٤محلف ُم٤م ٓ يًتح٘مف ص٤مطم٥م اًمنميم٤مء اعمتِم٤ميمًلم، 

 .ش ژ ی ی ی
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َفًَب نَهُىْ عٍَِ انزَّزْكِشَحِ يُعْشِضِنيَ كَأَََّهُىْ حًُُشٌ  ژ: ٣ملمسمٔم هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

  ]اظمدشمر[ ژ ( فَشَّدْ يٍِْ قَسْىَسَح05ٍيُسْزَنْفِشَحٌ )

ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم شمِمٌٞمف ُمـ »: [(26ص ) شذح إُمث٤مل»يمام ذم ]  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ

ضِنيَ كَأَََّهُىْ حًُُشٌ يُسْزَنْفِشَحٌ َفًَب نَهُىْ عٍَِ انزَّزْكِشَحِ يُعْشِ﴿أقمرض قمـ يمالُمف وشمدسمره:

وٟمٗمقرهؿ قمـ اًم٘مرآن سمحٛمر رأت  ؿمٌٝمٝمؿ ذم إقمراوٝمؿ ژ( فَشَّدْ يٍِْ قَسْىَسَحٍ 05)

إؾمد واًمرُم٤مة ومٗمرت ُمٜمف، وهذا ُمـ سمديع اًمتٛمثٞمؾ وم٢من اًم٘مقم ُمـ ضمٝمٚمٝمؿ سمام سمٕم٨م 

يم٤محلٛمر ومٝمل ٓ شمٕم٘مؾ ؿمٞمئ٤م وم٢مذا ؾمٛمٕم٧م صقت إؾمد أو ط ؾمٌح٤مٟمف رؾمقًمف   هللا

اًمراُمل ٟمٗمرت ُمٜمف أؿمد اًمٜمٗمقر وهذا هم٤مي٦م اًمذم هل١مٓء وم٢مهنؿ ٟمٗمروا قمـ اهلدى اًمذي 

 ومٞمف ؾمٕم٤مدهتؿ وطمٞم٤مهتؿ يمٜمٗمقر احلٛمر قمام هيٚمٙمٝم٤م ويٕم٘مره٤م.

وحت٧م اعمًتٜمٗمرة ُمٕمٜمك أسمٚمغ ُمـ اًمٜم٤مومرة وم٢مهن٤م ًمِمدة ٟمٗمقره٤م ىمد اؾمتٜمٗمر سمٕمْمٝم٤م 

غم اًمٗمٕمؾ سمٕمْم٤م وطمْمف قمغم اًمٜمٗمقر وم٢من ذم آؾمتٗمٕم٤مل ُمـ اًمٓمٚم٥م ىمدرا زائدا قم

اعمجرد ومٙم٠مهن٤م شمقاص٧م سم٤مًمٜمٗمقر وشمقاـم٠مت قمٚمٞمف، وُمـ ىمرأه٤م سمٗمتح اًمٗم٤مء وم٤معمٕمٜمك: أن 

 .شاًم٘مًقرة اؾمتٜمٗمره٤م ومحٚمٝم٤م قمغم اًمٜمٗمقر سم٠ٌمؾمف وؿمدشمف

أي: يم٠مهنؿ ذم ٟمٗم٤مرهؿ قمـ احلؼ، » ( :8/273)  وم٣مل ازمـ ىمثغم

ق وإقمراوٝمؿ قمٜمف محر ُمـ محر اًمقطمش إذا ومرت ممـ يريد صٞمده٤م ُمـ أؾمد، ىم٤مًمف أسم

قمٜمف وزيد سمـ أؾمٚمؿ، واسمٜمف قمٌد اًمرمحـ. أو: رام،  -ذم رواي٦م-هريرة، واسمـ قم٤ٌمس 

 .شوهق رواي٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس، وهق ىمقل اجلٛمٝمقر

ٟمّم٥م قمغم احل٤مل، وىمٞمؾ ص٤مروا ُمٕمرولم.  » ( :8/274)  وم٣مل ايمٌٕمقي
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وىمرأ اًم٤ٌمىمقن  مجع مح٤مر ىمرأ أهؾ اعمديٜم٦م واًمِم٤مم سمٗمتح اًمٗم٤مء، ژكَأَََّهُىْ حًُُشٌ يُسْزَنْفِشَحٌ  ژ

سمٙمنه٤م، ومٛمـ ىمرأ سم٤مًمٗمتح ومٛمٕمٜم٤مه٤م ُمٜمٗمرة ُمذقمقرة، وُمـ ىمرأ سم٤مًمٙمن ومٛمٕمٜم٤مه٤م ٟم٤مومرة، 

فَشَّدْ يٍِْ  ژي٘م٤مل: ٟمٗمر واؾمتٜمٗمر سمٛمٕمٜمك واطمد، يمام ي٘م٤مل قمج٥م واؾمتٕمج٥م. 

: اًمرُم٤مة، ٓ واطمد هل٤م ُمـ شاًم٘مًقرة»ىم٤مل جم٤مهد وىمت٤مدة واًمْمح٤مك:  ژ قَسْىَسَحٍ

ـ قم٤ٌمس، وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: هؿ اًم٘مٜم٤مص وهل ًمٗمٔمٝم٤م، وهل رواي٦م قمٓم٤مء قمـ اسم

 رواي٦م قمٓمٞم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس.

رضم٤مل أىمقي٤مء، ويمؾ وخؿ ؿمديد قمٜمد اًمٕمرب: ىمًقر  ]هؿ[وىم٤مل زيد سمـ أؾمٚمؿ: 

وىمًقرة. وقمـ أيب اعمتقيمؾ ىم٤مل: هل ًمٖمط اًم٘مقم وأصقاهتؿ. وروى قمٙمرُم٦م قمـ 

 اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: هل طم٤ٌمل اًمّمٞم٤مديـ.

ق ىمقل قمٓم٤مء واًمٙمٚمٌل، وذًمؽ أن احلٛمر وىم٤مل أسمق هريرة: هل إؾمد، وه

ط اًمٜمٌل   اًمقطمِمٞم٦م إذا قم٤ميٜم٧م إؾمد هرسم٧م، يمذًمؽ ه١مٓء اعمنميملم إذا ؾمٛمٕمقا

 .شي٘مرأ اًم٘مرآن هرسمقا ُمٜمف

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 ژ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ  ٺ      ٺ ٺ  ڀ ڀ

  ]ايمرفمد[

 ژ ڀ ڀ ڀ پ ژ: وىمقًمف» ( :16/399)  ْمػميوم٣مل ازمـ صمرير ايم

ي٘مقل: ٓ دمٞم٥م هذه أهل٦م اًمتل يدقمقه٤م ه١مٓء اعمنميمقن آهل٦ًم سمٌمء يريدوٟمف ُمـ 

  .ٟمٗمع أو دومع ضر 
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ي٘مقل: ٓ يٜمٗمع داقمل أهل٦م دقم٤مؤه إي٤مه٤م إٓ يمام يٜمٗمع  ، ژ ٺ  ٺ      ٺ ٺ  ڀ ژ

إًمٞمف ذم إٟم٤مء، وًمٙمـ ًمػمشمٗمع  سم٤مؾمط يمٗمٞمف إمم اعم٤مء سمًٓمف إي٤ممه٤م إًمٞمف ُمـ همػم أن يرومٕمف

 .إًمٞمف سمدقم٤مئف إي٤مه وإؿم٤مرشمف إًمٞمف وىمٌْمف قمٚمٞمف

 واًمٕمرب شميب عمـ ؾمٕمك ومٞمام ٓ يدريمف ُمثال سم٤مًم٘م٤مسمض قمغم اعم٤مء.

 ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: 

 ومــ٢ميّن وإّيــ٤ميمؿ وؿمــقىًم٤م إًمــٞمٙمؿ
 

ــف  ــ٘مف أٟم٤مُمٚم  مل شمً
ٍ
ــ٤مء ــ٤مسمض ُم  .شيم٘م

 

أي: وُمثؾ اًمذيـ  ژ پ پ پ ٻ ژ» ( :4/445)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: يمٛمثؾ   ژ ٿ  ٿ ٺ  ٺ      ٺ ٺ ژ  هللون آهل٦م همػم ايٕمٌد

 اًمذي يتٜم٤مول اعم٤مء ُمـ ـمرف اًمٌئر سمٞمده، وهق ٓ يٜم٤مًمف أسمدا سمٞمده، ومٙمٞمػ يٌٚمغ وم٤مه؟.

ومال ي٠مشمٞمف  ]سمٞمده[يدقمق اعم٤مء سمٚم٤ًمٟمف، ويِمػم إًمٞمف  ژ      ٺ ٺ ژوىم٤مل جم٤مهد: 

 أسمدا. 

أي: عمـ يدقمقه٤م  ژ ڀ ڀ پ ژ» ( :1/415)  وم٣مل ايمًٔمدي

 ٺ  ڀ ژويٕمٌده٤م سمٌمء ىمٚمٞمؾ وٓ يمثػم ٓ ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م وٓ ُمـ أُمقر أظمرة 

وم٢مٟمف  ژ ٿ ژسمًٌط يمٗمٞمف إمم اعم٤مء  ژ  ٿ ژاًمذي ٓ شمٜم٤مًمف يمٗم٤مه ًمٌٕمده،  ژ ٺ  ٺ      ٺ

قمٓمِم٤من وُمـ ؿمدة قمٓمِمف يتٜم٤مول سمٞمده، ويًٌٓمٝم٤م إمم اعم٤مء اعمٛمتٜمع وصقهل٤م إًمٞمف، ومال 

 يّمؾ إًمٞمف.

اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ يدقمقن ُمٕمف آهل٦م ٓ يًتجٞمٌقن هلؿ سمٌمء وٓ يٜمٗمٕمقهنؿ ذم يمذًمؽ 
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أؿمد إوىم٤مت إًمٞمٝمؿ طم٤مضم٦م ٕهنؿ وم٘مراء يمام أن ُمـ دقمقهؿ وم٘مراء، ٓ يٛمٚمٙمقن 

 ُمث٘م٤مل ذرة ذم إرض وٓ ذم اًمًامء، وُم٤م هلؿ ومٞمٝمام ُمـ ذك وُم٤م ًمف ُمٜمٝمؿ ُمـ فمٝمػم.

ومٌٓمٚم٧م قم٤ٌمداهتؿ ، هللًمٌٓمالن ُم٤م يدقمقن ُمـ دون ا  ژ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ژ

شمٕم٤ممم هق اعمٚمؽ احلؼ  هللودقم٤مؤهؿ: ٕن اًمقؾمٞمٚم٦م شمٌٓمؾ سمٌٓمالن هم٤ميتٝم٤م، وعم٤م يم٤من ا

٤م ُمتّمٚم٦م اًمٜمٗمع ًمّم٤مطمٌٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.  اعمٌلم، يم٤مٟم٧م قم٤ٌمدشمف طم٘مًّ

سم٤مًمذي يًٌط يمٗمٞمف إمم اعم٤مء ًمٞمٌٚمغ وم٤مه ُمـ أطمًـ  هللوشمِمٌٞمف دقم٤مء اًمٙم٤مومريـ ًمٖمػم ا

ر حم٤مل، ومٙمام أن هذا حم٤مل، وم٤معمِمٌف سمف حم٤مل، واًمتٕمٚمٞمؼ إُمثٚم٦م: وم٢من ذًمؽ شمِمٌٞمف سم٠مُم

 .شقمغم اعمح٤مل ُمـ أسمٚمغ ُم٤م يٙمقن ذم ٟمٗمل اًمٌمء

 ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا 

 ]ايمٌٗمرة[ ژ چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ

وأومم اًمت٠مويؾ قمٜمدي سم٤مٔي٦م، » ( :3/308)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

إول اًمذي ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس وُمـ واوم٘مف قمٚمٞمف. وهق أن ُمٕمٜمك أي٦م: وُمثؾ اًمت٠مويؾ 

وقمظ اًمٙم٤مومر وواقمٔمف، يمٛمثؾ اًمٜم٤مقمؼ سمٖمٜمٛمف وٟمٕمٞم٘مف، وم٢مٟمف يًٛمع ٟمٕم٘مف وٓ يٕم٘مؾ 

 يمالُمف، قمغم ُم٤م ىمد سمٞمٜم٤م ىمٌؾ.

ايمتٗم٤مء سم٤معمثؾ ُمٜمف، وم٘مد أشمٞمٜم٤م قمغم اًمٌٞم٤من قمٜمف ذم  شوقمظ» وم٠مُم٤م وضمف ضمقاز طمذف

، وذم همػمه ُمـ ٟمٔم٤مئره ُمـ [17اًمٌ٘مرة: ] ژ ٻ ٻ ٻ    ٻ ٱ ژ: ىمقًمف

 . شي٤مت، سمام ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م قمـ إقم٤مدشمفأ

صمؿ ضب هلؿ شمٕم٤ممم ُمثال يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: » ( :1/480)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو
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 ڤ ٹژوم٘م٤مل:  [60]اًمٜمحؾ:  ژڳ گ گ  گ گ کژ

أي: ومٞمام هؿ ومٞمف ُمـ اًمٖمل واًمْمالل واجلٝمؾ يم٤مًمدواب اًم٤ًمرطم٦م اًمتل  ژ ڤ

٤م، سمؾ إذا ٟمٕمؼ هب٤م راقمٞمٝم٤م، أي: دقم٤مه٤م إمم ُم٤م يرؿمده٤م، ٓ شمٗم٘مف ُم٤م ٓ شمٗم٘مف ُم٤م ي٘م٤مل هل

 ي٘مقل وٓ شمٗمٝمٛمف، سمؾ إٟمام شمًٛمع صقشمف وم٘مط. 

وىمٞمؾ: إٟمام هذا ُمثؾ ضب هلؿ ذم دقم٤مئٝمؿ إصٜم٤مم اًمتل ٓ شمًٛمع وٓ شمٌٍم وٓ 

شمٕم٘مؾ ؿمٞمًئ٤م، اظمت٤مره اسمـ ضمرير، وإول أومم: ٕن إصٜم٤مم ٓ شمًٛمع ؿمٞمًئ٤م وٓ شمٕم٘مٚمف 

أي: صؿٌّ قمـ  ژ ڃ ڃ ڃ ژٌٍمه، وٓ سمٓمش هل٤م وٓ طمٞم٤مة ومٞمٝم٤م. وىمقًمف: وٓ شم

 چ ڃ ژؾمامع احلؼ، سمٙمٌؿ ٓ يتٗمقهقن سمف، قمٛمٌل قمـ رؤي٦م ـمري٘مف وُمًٚمٙمف 

 ک       ڑ ڑ ژأي: ٓ يٕم٘مٚمقن ؿمٞمًئ٤م وٓ يٗمٝمٛمقٟمف، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ژچ

 ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گگ ک ک ک

 .ش[39]إٟمٕم٤مم: 

 ڦ  ڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹ ژىمقًمف شمٕم٤ممم: » : وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿو

 .ژ چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

سمف وهق اًمدواب  ك٤م صمٜمّ ٤م سم٤مًمٖمٜمؿ وهمػمه٤م وُمٜمٕمقىمً ُمّمقشمً  ٤م أيومتْمٛمـ هذا اعمثؾ ٟم٤مقم٘مً 

وإن طم٤مل  ،واًمّمٜمؿ هق اعمٜمٕمقق سمف اعمدقمق ،وم٘مٞمؾ: اًمٜم٤مقمؼ اًمٕم٤مسمد وهق اًمداقمل ًمٚمّمٜمؿ

هذا ىمقل ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ قمٌد اًمرمحـ  .اًمٙم٤مومر ذم دقم٤مئف يمح٤مل ُمـ يٜمٕمؼ سمام ٓ يًٛمٕمف

 .سمـ زيد وهمػمه
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عم٤م سملم شمٕم٤ممم قمدم اٟم٘مٞم٤مدهؿ عم٤م ضم٤مءت سمف » ( :1/81)  وم٣مل ايمًٔمدي

اًمرؾمؾ، وردهؿ ًمذًمؽ سم٤مًمت٘مٚمٞمد، قمٚمؿ ُمـ ذًمؽ أهنؿ همػم ىم٤مسمٚملم ًمٚمحؼ، وٓ 

ُمًتجٞمٌلم ًمف، سمؾ يم٤من ُمٕمٚمقُم٤م ًمٙمؾ أطمد أهنؿ ًمـ يزوًمقا قمـ قمٜم٤مدهؿ، أظمؼم شمٕم٤ممم، 

د دقم٤مء اًمداقمل هلؿ إمم اإليامن يمٛمثؾ اًمٌٝم٤مئؿ اًمتل يٜمٕمؼ هل٤م راقمٞمٝم٤م، أن ُمثٚمٝمؿ قمٜم

وًمٞمس هل٤م قمٚمؿ سمام ي٘مقل راقمٞمٝم٤م وُمٜم٤مدهي٤م، ومٝمؿ يًٛمٕمقن جمرد اًمّمقت، اًمذي شم٘مقم 

سمف قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م، وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٗم٘مٝمقٟمف وم٘مٝم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ، ومٚمٝمذا يم٤مٟمقا صام ٓ يًٛمٕمقن 

، سمٙمام ومال يٜمٓم٘مقن سمام ومٞمف ظمػم احلؼ ؾمامع ومٝمؿ وىمٌقل، قمٛمٞم٤م ٓ يٜمٔمرون ٟمٔمر اقمت٤ٌمر

 هلؿ.

واًم٥ًٌم اعمقضم٥م ًمذًمؽ يمٚمف، أٟمف ًمٞمس هلؿ قم٘مؾ صحٞمح، سمؾ هؿ أؾمٗمف اًمًٗمٝم٤مء، 

 وأضمٝمؾ اجلٝمالء.

ومٝمؾ يًؽمي٥م اًمٕم٤مىمؾ، أن ُمـ دقمل إمم اًمرؿم٤مد، وذيد قمـ اًمٗم٤ًمد، وهنل قمـ 

اىمتح٤مم اًمٕمذاب، وأُمر سمام ومٞمف صالطمف وومالطمف، وومقزه، وٟمٕمٞمٛمف ومٕمَم اًمٜم٤مصح، 

أن هذا  :ٌع اًم٤ٌمـمؾ، وٟمٌذ احلؼقمـ أُمر رسمف، واىمتحؿ اًمٜم٤مر قمغم سمّمػمة، واشموشمقمم 

ًمٞمس ًمف ُمًٙم٦م ُمـ قم٘مؾ، وأٟمف ًمق اشمّمػ سم٤معمٙمر واخلديٕم٦م واًمده٤مء، وم٢مٟمف ُمـ أؾمٗمف 

 .شاًمًٗمٝم٤مء

 پ پپ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 ڤ ڤ          ڤ ٹ ٹٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ

  [إفمراف] ژ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ

وٓ  طسم٤مٕٟمٕم٤مم اًمذيـ ٓ يٕم٘مٚمقن يمالُمف ويمالم رؾمقًمف   هللؾ اُمثَّ 
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ًمٙمـ  ،ا يٌٍمون اًمدٟمٞم٤م ويًٛمٕمقن ُم٤م ومٞمٝم٤من يم٤مٟمقإيٌٍمون احلؼ وٓ يًٛمٕمقٟمف و

ًمٞمس ذًمؽ اعمراد ومٞمٝمؿ ذم هذه اًمدٟمٞم٤م سمؾ اعمراد هق اًم٘مٌقل ًمٚمحؼ ومٛمثٚمٝمؿ سم٤مٕٟمٕم٤مم 

أوؾ ُمٜمٝم٤م  هللسمؾ ضمٕمٚمٝمؿ ا ،اًمدٟمٞمقي٦م واعمٕمٞمِم٦م ًمٙمقهنؿ ؿم٤مهبقه٤م ذم إيمؾ واًمنمب

وختْمع ًمف ؾمٌح٤مٟمف وأُم٤م  هللسمؾ إهن٤م شمًٌح ا مم٤م ظمٚم٘م٧م ًمف ًمٙمقهن٤م مل شم٘مٍم ذم رء

 .ژ ڤ ڤ ڤ ژ :وم٘م٤مل شمٕم٤ممم :ه١مٓء ومتٛمردوا قمام ظمٚم٘مقا ًمف

أي:  ژ          ڤ ٹ ژوىمقًمف شمٕم٤ممم: » ( :3/514)  وم٣مل ازمـ ىمثغم

 يٕمقٟمف وٓ يٌٍمون اهلدى، يم٤مٕٟمٕم٤مم اًم٤ًمرطم٦م ه١مٓء اًمذيـ ٓ يًٛمٕمقن احلؼ وٓ

اًمتل ٓ شمٜمتٗمع هبذه احلقاس ُمٜمٝم٤م إٓ ذم اًمذي يٕمٞمِمٝم٤م ُمـ فم٤مهر احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م يمام ىم٤مل 

 ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹ ژشمٕم٤ممم: 

يمٛمثؾ إٟمٕم٤مم إذا  -ذم طم٤مل دقم٤مئٝمؿ إمم اإليامن  -أي: وُمثٚمٝمؿ  [171]اًمٌ٘مرة: ژ

 ڤ ڤ ژ شمًٛمع إٓ صقشمف، وٓ شمٗم٘مف ُم٤م ي٘مقل: وهلذا ىم٤مل ذم ه١مٓء: دقم٤مه٤م راقمٞمٝم٤م ٓ

أي: ُمـ اًمدواب: ٕن اًمدواب ىمد شمًتجٞم٥م ُمع ذًمؽ ًمراقمٞمٝم٤م إذا أسمس هب٤م،  ژڤ

وإن مل شمٗم٘مف يمالُمف، سمخالف ه١مٓء: وٕن اًمدواب شمٗم٘مف ُم٤م ظمٚم٘م٧م ًمف إُم٤م سمٓمٌٕمٝم٤م 

 هللده، ومٙمٗمر سم٤مويقطم هللوإُم٤م سمتًخػمه٤م، سمخالف اًمٙم٤مومر وم٢مٟمف إٟمام ظمٚمؼ ًمٞمٕمٌد ا

ُمـ اًمٌنم يم٤من أذف ُمـ ُمثٚمف ُمـ اعمالئٙم٦م ذم  هللوأذك سمف: وهلذا ُمـ أـم٤مع ا

 ٹ ژُمٕم٤مده، وُمـ يمٗمر سمف ُمـ اًمٌنم، يم٤مٟم٧م اًمدواب أشمؿ ُمٜمف: وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .ش ژ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ          ڤ

 ٻ ٱ ژىمقًمف شمٕم٤ممم: »: [(19ص ) شذح إُمث٤مل»يمام ذم ]  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ 
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 ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ    ڀ ڀ  پ پپ پ ٻ ٻ ٻ

واجل٤مُمع سملم اًمٜمققملم اًمت٤ًموي ذم قمدم ىمٌقل  ومِمٌف أيمثر اًمٜم٤مس سم٤مٕٟمٕم٤مم ،]اًمٗمرىم٤من[

وضمٕمؾ إيمثريـ أوؾ ؾمٌٞمال ُمـ إٟمٕم٤مم ٕن اًمٌٝمٞمٛم٦م هيدهي٤م  ،اهلدى وآٟم٘مٞم٤مد ًمف

هنؿ وإيمثرون يدقمق ،ؾم٤مئ٘مٝم٤م ومتٝمتدي وشمتٌع اًمٓمريؼ ومال حتٞمد قمٜمٝم٤م يٛمٞمٜم٤م وٓ ؿمامٓ

يًتجٞمٌقن وٓ هيتدون وٓ يٗمرىمقن سملم ُم٤م ييهؿ  اًمرؾمؾ وهيدوهنؿ اًمًٌٞمؾ ومال

وإٟمٕم٤مم شمٗمرق سملم ُم٤م ييه٤م ُمـ اًمٜم٤ٌمت واًمٓمريؼ ومتجتٜمٌف وُم٤م  ،وسملم ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ

شمٕم٤ممم مل خيٚمؼ ًمألٟمٕم٤مم ىمٚمقسم٤م شمٕم٘مؾ هب٤م وٓ أًمًٜم٦م شمٜمٓمؼ هب٤م  هللوا ،يٜمٗمٕمٝم٤م ومت١مصمره

ام ضمٕمؾ هلؿ ُمـ اًمٕم٘مقل واًم٘مٚمقب وإًمًٜم٦م وأقمٓمك ذًمؽ هل١مٓء صمؿ مل يٜمتٗمٕمقا سم

وإؾمامع وإسمّم٤مر ومٝمؿ أوؾ ُمـ اًمٌٝم٤مئؿ وم٢من ُمـ ٓ هيتدي إمم اًمرؿمد وإمم 

 .شاًمٓمريؼ ُمع اًمدًمٞمؾ ًمف أوؾ وأؾمقأ طم٤مٓ ممـ ٓ هيتدي طمٞم٨م ٓ دًمٞمؾ ُمٕمف



69 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

    

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 ٹ ٿ ٿ   ٿ       ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ

        ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ   چ

 ڳ  ڳڳ گ گگ گ ک ک                ک ک ڑ  ڑ ژ ژ

 ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

  ﮴ ﮳﮲  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ       ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

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

 حئ جئ ی ی ی ی  ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

  ]يس[ ژ  جب يئ ىئ مئ

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: وُمثؾ ي٤م حمٛمد » ( :20/499)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

 ژ پ پ پ ژ، ذيمر أهن٤م أٟمٓم٤ميمٞم٦م ،عمنميمل ىمقُمؽ ُمثال أصح٤مب اًم٘مري٦م

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ه١مٓء اًمرؾمؾ، وومٞمٛمـ يم٤من أرؾمٚمٝمؿ إمم أصح٤مب اًم٘مري٦م

 . شا رؾمؾ قمٞمًك اسمـ ُمريؿ، وقمٞمًك اًمذي أرؾمٚمٝمؿ إًمٞمٝمؿوم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: يم٤مٟمق

 - ي٤م حمٛمد -ي٘مقل شمٕم٤ممم: واضب » ( :6/568)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

  .ش ژ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ژًم٘مقُمؽ اًمذيـ يمذسمقك 
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 ٻ ٻ ٱ ژ :ىمقًمف»: [(6/155) شومتح اًم٘مدير»ذم ]  وم٣مل ايمُمقىم٣مينو

 ،ة اًمٜمٛمؾوؾمقر ،ىمد شم٘مّدم اًمٙمالم قمغم ٟمٔمػم هذا ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة ژ ٻ ٻ

 ،أو اضب ٕضمؾ ٟمٗمًؽ أصح٤مب اًم٘مري٦م ُمثالً  ،اضب ٕضمٚمٝمؿ ُمثالً  :واعمٕمٜمك

 ڄ ڦ ژومٕمغم إّول عم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ُمثٚمٝمؿ قمٜمد ٟمٗمًؽ سم٠مصح٤مب اًم٘مري٦م :أي

  .[6 :يس] ژ   ڇ چ ژ :وىم٤مل [3 :يس] ژ ڄ

وم٢من ىمٌكم سم٘مٚمٞمؾ ضم٤مء أصح٤مب اًم٘مري٦م  ،ُم٤م أٟم٤م سمدقم٤م ُمـ اًمرؾمؾ :ىمؾ هلؿ :ىم٤مل

وسمنموا  ،وظمّقومقا سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م ،وذيمروا اًمتقطمٞمد ،أٟمذروهؿ سمام أٟمذرشمٙمؿو ،ُمرؾمٚمقن

ويمت٥م  ،هللإن اإلٟمذار ٓ يٜمٗمع ُمـ أوٚمف ا :وقمغم اًمث٤مين عم٤م ىم٤مل .سمٜمٕمٞمؿ دار اإلىم٤مُم٦م

ُمثؾ هلؿ  :أي :وًم٘مقُمؽ ُمثالً  ،اضب ًمٜمٗمًؽ :طىم٤مل ًمٚمٜمٌل   ،قمٚمٞمف أٟمف ٓ ي١مُمـ

وصؼم  ،ومل ي١مُمٜمقا ،ؾمؾقمٜمد ٟمٗمًؽ ُمثاًل سم٠مصح٤مب اًم٘مري٦م طمٞم٨م ضم٤مءهؿ صمالصم٦م ر

 ،وىمقُمؽ أيمثر ُمـ ىمقم اًمثالصم٦م ،وأٟم٧م ضمئ٧م إًمٞمٝمؿ واطمداً  ،اًمرؾمؾ قمغم اإليذاء

  .وأٟم٧م سمٕمثتؽ إمم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م ،وم٢مهنؿ ضم٤مءوا إمم أهؾ اًم٘مري٦م

اذيمر هلؿ ىمّم٦م قمجٞم٦ٌم ىمّم٦م  :أي :ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :واعمٕمٜمك

ٓ  :وىمٞمؾ .ابوأىمٞمؿ أصح٤مب اًم٘مري٦م ُم٘م٤مُمف ذم اإلقمر ،ومؽمك اعمثؾ ،أصح٤مب اًم٘مري٦م

اضمٕمؾ أصح٤مب اًم٘مري٦م هلؿ ُمثاًل قمغم أن يٙمقن  :سمؾ اعمٕمٜمك ،طم٤مضم٦م إمم اإلوامر

أو يٙمقن أصح٤مب اًم٘مري٦م سمدًٓ  ،ُمٗمٕمقًملم ٓضب ژ ٻ ٻ ژو  ژ ٻژ

 .شُمـ ُمثالً 
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 ے ے ھھ  ھ ھ ہ   ہ  ہ  ہ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

  ]آل فمٚمران[ ژ﮶  ﮵     ﮴   ﮳   ﮲ ۓ ۓ

يٕمٜمل ضمؾ صمٜم٤مؤه: إن ؿمٌف قمٞمًك ذم » ( :6/467)  ير ايمْمػميوم٣مل ازمـ صمر

ظمٚم٘مل إي٤مه ُمـ همػم ومحؾ  وم٠مظمؼم سمف، ي٤م حمٛمد، اًمقومد ُمـ ٟمّم٤مرى ٟمجران  قمٜمدي، 

، ومٙم٤من ُمـ همػم ومحؾ وٓ ذيمر شيمـ» يمِمٌف آدم اًمذي ظمٚم٘متف ُمـ شمراب صمؿ ىمٚم٧م ًمف:

وٓ أٟمثك. ي٘مقل: ومٚمٞمس ظمٚم٘مل قمٞمًك ُمـ أُمف ُمـ همػم ومحؾ، سم٠مقمج٥م ُمـ ظمٚم٘مل 

دم ُمـ همػم ذيمر وٓ أٟمثك، وأُمري إذ أُمرشمف أن يٙمقن ومٙم٤من حلاًم. ي٘مقل: ومٙمذًمؽ آ

 . شظمٚم٘مك قمٞمًك: أُمرشمف أن يٙمقن ومٙم٤من

شمِمٌٞمف قمٞمًك سمآدم ذم يمقٟمف »: [(1/474) شومتح اًم٘مدير»ذم ]  وم٣مل ايمُمقىم٣مين

وهق  ،وٓ ي٘مدح ذم اًمتِمٌٞمف اؿمتامل اعمِمٌف سمف قمغم زي٤مدة ،خمٚمقىم٤ًم ُمـ همػم أب يمآدم

وإن  ،ومذًمؽ أُمر ظم٤مرج قمـ إُمر اعمراد سم٤مًمتِمٌٞمف ،يمام أٟمف ٓ أب ًمف :ّم ًمفيمقٟمف ٓ أ

 :وىمقًمف .وأهمرب أؾمٚمقسم٤مً  ،وأقمٔمؿ قمج٤ٌمً  ،يم٤من اعمِمٌف سمف أؿمد همراسم٦م ُمـ اعمِمٌف

وٓ  ،ًمف أب يٙمـأن آدم مل  :أي ،مجٚم٦م ُمٗمنة عم٤م أهبؿ ذم اعمثؾ ژ ۓ ے ےژ

ٟمٙمر ظمٚمؼ قمٞمًك ُمـ همػم وذم ذًمؽ دومع إلٟمٙم٤مر ُمـ أ .ُمـ شمراب هللسمؾ ظمٚم٘مف ا ،أم

 :أي ژ﮵      ﮴   ﮳   ﮲ ۓ ژ :ىمقًمف .وأمّ  ،أب ُمع اقمؽماومف سم٠مّن آدم ظمٚمؼ ُمـ همػم أب

وىمد شم٘مّدم شمٗمًػم  ،طمٙم٤مي٦م طم٤مل ُم٤موٞم٦م ژ ﮵ ژ :وىمقًمف .ومٙم٤من سمنماً  ،يمـ سمنماً 

  .شهذا
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 گ گ  ک ک ک ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

  ]هقد[ ژ ڱ  ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گگ

ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر: ي٘مقل شمٕم٤ممم » ( :15/291)  ايمْمػمي وم٣مل ازمـ صمرير

وإصؿ  ،ذيمره: ُمثؾ ومري٘مل اًمٙمٗمر واإليامن يمٛمثؾ إقمٛمك اًمذي ٓ يرى سمٕمٞمٜمف ؿمٞمًئ٤م

ومٙمذًمؽ ومريؼ اًمٙمٗمر ٓ يٌٍم احلؼ ومٞمتٌٕمف ويٕمٛمؾ سمف، ًمِمٖمٚمف  ،اًمذي ٓ يًٛمع ؿمٞمًئ٤م

ؿم٤مد، ومٞمجٞمٌف إمم إمم اًمر هللقمٚمٞمف، ٓ يًٛمع داقمل ا هللوهمٚم٦ٌم ظمذٓن ا ،هللسمٙمٗمره سم٤م

اهلدى ومٞمٝمتدي سمف، ومٝمق ُم٘مٞمٌؿ ذم والًمتف، يؽمّدد ذم طمػمشمف. واًمًٛمٞمع واًمٌّمػم ومذًمؽ 

واًمؼماءة ُمـ  ،هلل، وأىمر سمام دًم٧م قمٚمٞمف ُمـ شمقطمٞمد اهللأسمٍم طمج٩م ا ،ومريؼ اإليامن

وم٠مضم٤مسمف وقمٛمؾ سمٓم٤مقم٦م  هللوؾمٛمع داقمل ا ،وٟمٌقة إٟمٌٞم٤مء  ،أهل٦م وإٟمداد

 .شهللا

عم٤م ذيمر شمٕم٤ممم طم٤مل إؿم٘مٞم٤مء صمٜمّك سمذيمر » ( :4/315)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

ٕمداء، وهؿ اًمذيـ آُمٜمقا وقمٛمٚمقا اًمّم٤محل٤مت، ومآُمٜم٧م ىمٚمقهبؿ وقمٛمٚم٧م  ًّ اًم

ضمقارطمٝمؿ إقمامل اًمّم٤محل٦م ىمقٓ وومٕمال ُمـ اإلشمٞم٤من سم٤مًمٓم٤مقم٤مت وشمرك اعمٜمٙمرات، 

وهبذا ورصمقا اجلٜم٤مت، اعمِمتٛمٚم٦م قمغم اًمٖمرف اًمٕم٤مًمٞم٤مت، واًمنر اعمّمٗمقوم٤مت، 

اًمداٟمٞم٤مت، واًمٗمرش اعمرشمٗمٕم٤مت، واحل٤ًمن اخلػمات، واًمٗمقايمف واًم٘مٓمقف 

اعمتٜمققم٤مت، واعمآيمؾ اعمِمتٝمٞم٤مت واعمِم٤مرب اعمًتٚمذات، واًمٜمٔمر إمم ظم٤مًمؼ إرض 

واًمًٛمقات، وهؿ ذم ذًمؽ ظم٤مًمدون، ٓ يٛمقشمقن وٓ هيرُمقن وٓ يٛمروقن، 

ويٜم٤مُمقن وٓ يتٖمّٓمقن، وٓ يٌّم٘مقن وٓ يتٛمخٓمقن، إن هق إٓ رؿمح ُمًؽ 

 .يٕمرىمقن
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أي:  ژ ک ک ژشمٕم٤ممم ُمثؾ اًمٙم٤مومريـ واعم١مُمٜملم، وم٘م٤مل:  [هلل]اصمؿ ضب 

ٕمداء، وم٠موًمئؽ يم٤مٕقمٛمك وإصؿ،  ًّ اًمذيـ وصٗمٝمؿ أوٓ سم٤مًمِم٘م٤مء واعم١مُمٜملم اًم

وه١مٓء يم٤مًمٌّمػم واًمًٛمٞمع. وم٤مًمٙم٤مومر أقمٛمك قمـ وضمف احلؼ ذم اًمدٟمٞم٤م، وذم أظمرة ٓ 

 ھ ژٛمع ُم٤م يٜمتٗمع سمف، هيتدي إمم ظمػم وٓ يٕمرومف، أصؿ قمـ ؾمامع احلج٩م، ومال يً

، وأُم٤م [23]إٟمٗم٤مل:  ژ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴  ﮲﮳ ۓ  ۓ ے ے

اعم١مُمـ ومٗمٓمـ ذيمل ًمٌٞم٥م، سمّمػم سم٤محلؼ، يٛمٞمز سمٞمٜمف وسملم اًم٤ٌمـمؾ، ومٞمتٌع اخلػم ويؽمك 

اًمنم، ؾمٛمٞمع ًمٚمحج٦م، يٗمرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمِمٌٝم٦م، ومال يروج قمٚمٞمف سم٤مـمؾ، ومٝمؾ يًتقي 

 هذا وهذا.

ه١مٓء وه١مٓء، يمام ىم٤مل ذم أي٦م أومال شمٕمتؼمون وشمٗمرىمقن سملم  ژ  ڱ ڱ ژ

]احلنم:  ژ زن رن مم ام يل ىل ژإظمرى: 

   ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوىم٤مل  ،[20

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ  ٿٿ ٿ     ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ

 ڍ ڍ      ڇ ڇ  ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ  ڄ ڄ     ڦ

 .ش[]وم٤مـمر ژ ڌ ڌ

 ک ژىمقًمف شمٕم٤ممم: »: [(13ص ) شذح إُمث٤مل»يمام ذم ]  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ

وم٢مٟمف  ژ  ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گگ گ گ  ک ک

  ذيمر اًمٙمٗم٤مر ووصٗمٝمؿ سم٠مهنؿ ُم٤م يم٤مٟمقا يًتٓمٞمٕمقن اًمًٛمع وُم٤م يم٤مٟمقا

صمؿ ذيمر اعم١مُمٜملم ووصٗمٝمؿ سم٤مإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح واإلظم٤ٌمت إمم رهبؿ  ،يٌٍمون
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  .ومقصٗمٝمؿ سمٕمٌقدي٦م اًمٔم٤مهر وسم٤مًم٤ٌمـمـ

يم٤من ىمٚمٌف أقمٛمك قمـ رؤي٦م  ضمٕمؾ أطمد اًمٗمري٘ملم يم٤مٕقمٛمك وإصؿ ُمـ طمٞم٨م

ومِمٌٝم٧م سمٛمـ سمٍمه أقمٛمك قمـ رؤي٦م أطمؼ إؿمٞم٤مء وؾمٛمٕمف  ،احلؼ أصؿ قمـ ؾمامقمف

واًمٗمريؼ أظمر سمّمػم اًم٘مٚم٥م ؾمٛمٞمٕمف يمٌّمػم اًمٕملم  :أصؿ قمـ ؾمامع إصقات

صمؿ ٟمٗمك اًمتًقي٦م قمـ  ،وؾمٛمٞمع إذن ومتْمٛمٜم٧م أي٦م ىمٞم٤مؾملم ومتثٞمٚملم ًمٚمٗمري٘ملم

 .ش ژ ڳ ڳ ڳ ژ :اًمٗمري٘ملم سم٘مقًمف

 ۓ        ۓ ے ے ھھ  ھ ھ ہ ژسمٔم٣ملم:  هلل٣من اظمثؾ دم ومقل ازم٣مب زمٝم

 ﯁ ﯀  ﮿ ﮾ ﮽ ﮼  ﮻  ﮺ ﮹﮸   ﮶﮷ ﮵﮴  ﮲﮳

 ڭ ڭ                   

 . [ايمٛمقر]  ژ حئ جئ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ    ۆ ۇ ۇ ڭڭ

  .هلليامن واًمٜمقر اًمذي سم٘مٚم٥م اعم١مُمـ اًمذي هق ُمـ اًمٜم٤م ُمثؾ اإل سمٔم٣ملم هللاييب 

أي ه٤مدي » :سمـ ضمريرا: ىم٤مل ژ ھھ  ھ ھ ہ ژ ه:ومٞم٘مقل شمٕم٤ممم ذيمر

 .شاًمًٛمقات وإرض

 هللواًمْمٛمػم ذم ٟمقره ىمٞمؾ قم٤مئد إمم ا :: أي يِمٌف ٟمقرهژ ے ے ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم:

 هللوىمٞمؾ ٟمق اعم١مُمـ وٓ شمٜم٤مذم وم٤معمراد اًمٜمقر اًمذي ذم ىمٚم٥م اعم١مُمـ وهق ُمـ ا هللأي ٟمقر ا

 .شمٕم٤ممم

سمـ قم٤ٌمس اقمـ جم٤مهد و ٗمتٞمٚم٦م: روي: وهق ُمقوع اًمژ        ۓ ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم: 
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قمـ ؾمٕمد سمـ  ، روياعمِمٙم٤مة اًمٜم٤مومذة :سمـ ضمرير. وىمٞمؾاسمـ يمثػم وىمٌٚمف اورضمحف 

 سمـ قمٛمر.اقمٞم٤مض وقمٓمٞم٦م قمـ 

وىم٤مل اسمـ  .سمـ يمثػماىم٤مًمف  : وهق اًمذسم٤مًم٦م اًمتل شميضء،ژ ﮲ ۓ ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم:

 .سمٛمٕمٜمكومه٤م  ،وهق اًمناج :ضمرير

 :ص٤مومٞم٦م ًمذا ىم٤مل زضم٤مضم٦م: أي اًمٜمقر ذم ژ ﮶ ﮵ ﮴ ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم:

 .هن٤م يمقيم٥م ُميضء ذم صٗم٤مهت٤م ووٞم٤مئٝم٤مأي يم٠م  ژ  ﮻  ﮺﮹ ﮸ ژ

: أن هذا اًمٜمقر ؾمتٛمد ٟمقره ُمـ زي٧م ژ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم:

 وهل زي٧م اًمزيتقن.: ژ ﮿ ﮾ ژ، زيتقن

 ،: ىمٞمؾ هذه اًمِمجرة ٓ يًؽمه٤م رءژ     ﯁  ﯀ ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم:

وشمٖمرب. ومٛمٕمٜم٤مه ٓ ذىمٞم٦م وم٘مط وٓ همرسمٞم٦م وم٤مًمِمٛمس قمٚمٞمٝم٤م ص٤ٌمح ُم٤ًمء شمٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م 

  .سمـ يمثػماسمـ ضمرير واسمـ زيد ورضمحف اوهق ىمقل قمٙمرُم٦م و ،وم٘مط

 :وىمٞمؾ ،سمـ قم٤ٌمساقمـ  . رويأهن٤م وؾمط اًمِمجر ٓ ذىمٞم٦م وٓ همرسمٞم٦م :وىمٞمؾ

روي قمـ احلًـ واًمّمقاب  ،ُمٕمٜم٤مه أهن٤م ًمٞم٧ًم ذم إرض ٓ ذىمٞم٦م وٓ همرسمٞم٦م

 .إول

: أي اًمزي٧م يٙم٤مد ييضء ژ          ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم:

 .سمدون ٟم٤مر ومٙمٞمػ واًمٜم٤مر شميضء ُمٜمف

 .: أي ٟمقر اًمزي٧م قمغم ٟمقر اًمٜم٤مرژ    ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم:
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 ،: أي هلدايتف واًم٘مرآن واإلؾمالمژ ڭ ڭ ڭ   ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم:

 .ويمٚمٝم٤م أىمقاهل٤م ُمت٘م٤مرسم٦م

ٓمقر ومِمٌف ىمٚم٥م اعم١مُمـ وُم٤م هق ُمٗم ،ىمٚم٥م اعم١مُمـ :وشم٠مويؾ اعمثؾ قمغم ىمقل ُمـ ىم٤مل

قمٚمٞمف ُمـ اهلدى وُم٤م يتٚم٘م٤مه ُمـ اًم٘مرآن اعمٓم٤مسمؼ عم٤م هق ُمٗمٓمقر قمٚمٞمف سم٤مًم٘مٜمديؾ ُمـ 

سمف ُمـ اًم٘مرآن واًمنمع سم٤مًمزي٧م اجلٞمد  يوُم٤م يًتٝمد ،اًمزضم٤مج اًمِمٗم٤مف اجلقهري

واعمّم٤ٌمح هق اإليامن  اًمّم٤مذم اعمنمف اعمٕمتدل اًمذي ٓ يمدر ومٞمف وٓ اٟمحراف.

  .سمـ ضمريراىم٤مًمف  .واًمٜمقر اًمذي ذم صدره وصدره يم٤مًمزضم٤مضم٦م

ُمـ يمؾ ري٥م  ٘م٤مءوأهن٤م شمّمػ صدره سم٤مًمٜم ،أي ذم صٗم٤مهت٤م :ژ  ﮺ ﮹ ژ

 ًمخ... إ.وؿمؽ

أي أن هذا  ژ     ﯁  ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم:

ومجٕمؾ ُمثٚمف وُمثؾ يمقٟمف ُمـ قمٜمده ُمثؾ اعمّم٤ٌمح  ،وأٟمف يمالم ،هللن ُمـ قمٜمد ااًم٘مرآ

 ،ٓ هيقدي وٓ ٟمٍماين ژ     ﯁ ژ :وىمٞمؾ ،اًمذي يقىمد ُمـ اًمِمجرة

أىمقى ُم٤م يٙمقن ٓ يٜم٘مٓمع قمٜمف  هللواًمّمقاب أٟمف اًمٜمقر ذم ىمقشمف واؾمتٛمداده ُمـ قمٜمد ا

 .يمام ذم ُمٕمٜمك اعمثؾ

شمٕم٤ممم ذيمره قمغم ظمٚم٘مف شمٙم٤مد  هلل: أي طمج٩م اژ    ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم:

 .ُمـ سمٞم٤مهن٤م وووقطمٝم٤م شميضء عمـ ومٙمر ومٞمٝم٤م وٟمٔمر أو أقمرض قمٜمٝم٤م وهل٤م

سمٞم٤مٟم٤ًم وووقطم٤ًم  هلله٤م اأي وًمق مل يزد ژ       ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم:

ًٓ هلؿ قمغم شمقطمٞمده ومٙمٞمػ إذا ٟمٌٝمٝمؿ وذيمرهؿ سمآي٤مشمف  سم٢مٟمزاًمف هذه اًم٘مرآن إًمٞمٝمؿ دا
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وٟمقر قمغم سمٞم٤من  هللومذًمؽ سمٞم٤من ُمـ ا ،ومزادهؿ سمف طمج٦م إمم طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ ىمٌؾ ذًمؽ

 .واًمٜمقر اًمذي يم٤من ىمد ووٕمف هلؿ ىمٌؾ ٟمزوًمف

ىم٤مًمف  :سمٕمْمف سمٕمْم٤م : ىمٞمؾ شم٠مويٚمف ٟمقر اًم٘مرآن ييضءژ    ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم:

ىمقل جم٤مهد ومٛمٕمٜم٤مه قمٜمده  :سمـ ضمرير أٟمف ٟمقر اًمٜم٤مر قمغم اًمزي٧ماورضمح  .زيد سمـ أؾمٚمؿ

 .احلج٩م واًمٌٞم٤من اًمذي ىمد ٟمّمٌف هلؿ ىمٌؾ جملء اًم٘مرآن :قمغم ٟمقر رهذا اًم٘مرآن ٟمق

  .: أي ًمٚم٘مرآن ُمـ يِم٤مءژ ڭ   ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم:

 أي قمٚمٞمؿ سم٤مُٕمث٤مل اًمالئ٘م٦م: ژ جئ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ    ۆ ۇ ۇ ژ

 ًمٚمٛمٕم٤مين اعمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمٛمثؾ سمف، وقمٚمٞمؿ سمٛمـ يًتحؼ ٟمقره.

 :همقائد اظمثؾ

 سمٕم٤ٌمده وضب إُمث٤مل هلؿ شم٘مري٤ًٌم ًمٚمٛمراد وشمٗمٝمٞماًم هلؿ هللرمح٦م ا. 

 هق اعمٜمٗمرد هبداي٦م ُمـ ؿم٤مء إمم ٟمقره هللأن ا. 

 ٟمقره، وًمق يمِمػ شمٕم٤ممم ٟمقر اًمًٛمقات وإرض وُم٤م ٟمقرمه٤م إٓ ُمـ  هللأن ا

 .ٝمف ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف سمٍمهوضم احلج٤مب ٕطمرىم٧م ؾمٌح٤مت

 وٓ  ،ًمٜمٗمًف وًممظمريـ عمّم٤ٌمح ذم قمٚمٛمف وهداه وشمقطمٞمده ييضءأن اعم١مُمـ يم٤م

 يتؿ هذا اعمثؾ إٓ عمـ ٟمٗمع همػمه سمٕمد اٟمتٗم٤مقمف يمام هق ُمٕمٚمقم.

  ًوُمـ  ،أن هداي٦م اعم١مُمـ وزي٤مدة ٟمقره ُمـ اًم٘مرآن قمٚماًم وومٝماًم ووم٘مٝم٤ًم وقمٛمال

 اهتدى سمٖمػم اًم٘مرآن ومٝمق ُمـ أهؾ اًمْمالل.

  د قمٚمٛمف سم٤مًمقطمل ومٙمٞمػ ًمق وىمع اًمٜمقر ػمه وًمق مل يزداعم١مُمـ يٙم٤مد ييضء ًمٖمأن
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 .قمغم اًمٜمقر

 دائاًم وأسمدًا ٓ يٜم٘مٓمع قمٜمف اخلػم  هللوسمريمتف ُمـ ا هللأن ٟمقر اًم٘مرآن ُمًتٛمد ُمـ ا

 .ژ    ﯁  ژ :واًمؼميم٦م ًم٘مقًمف

 پ ٻ ژ :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ،أن ٟمقر اعم١مُمـ يٜمجٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمٔمٚمامت 

 .[257٘مرة: ]اًمٌ ژ پ پ پ

 اعمًتٕم٤من. هللوا ،ويٜمجٞمف ذم أظمرة ُمـ فمٚمامت اعمقىمػ واحل٤ًمب واًمٍماط 

 هللأن اهلداي٦م شمٓمٚم٥م ُمـ ا. 

 ومٛمـ  ژ ڭڭ ڭ ڭ   ژ :ُم٤م ذم هذه أي٦م - أي اهلداي٦م - وأقمٔمٛمٝم٤م

 .اهتدى إمم اًم٘مرآن ومٝمل ظمػم هداي٦م واًمٜمٕمؿ يمٚمٝم٤م دون هذه اًمٜمٕمٛم٦م

 إُمث٤مل ًمٚمٜم٤مس سمٕمٚمٛمف وطمٙمٛمتف هللضب ا. 

 عمـ يًتحؼ اهلداي٦م وقمٚمٛمف سمح٘مٞم٘م٦م إُمث٤مل هللقمٚمؿ ا. 

  أن شمرومع هللذم اًمٌٞمقت اًمتل أذن ا يٚم٘مكوي١مظمذ أن ٟمقر اًم٘مرآن واًمٕمٚمؿ. 

 ًمف وهدايتف.  هللأن اعم١مُمـ ٓ يِمٖمٚمف دم٤مرشمف وٓ سمٞمٕمف قمـ ٟمقر ا 

 .ُمـ ومْمٚمف ومٝمذا خمتٍم ُمٕمٜمك هذا اعمثؾ اًمٕمٔمٞمؿ هللٟم٠ًمل ا   

 م أهؾ ايمٔمٙمؿ:ٝم٣من هذا اظمثؾ َمـ ىمالوإيمٝمؽ زم

 ہ ژ: يٕمٜمل شمٕم٤ممم ذيمره سم٘مقًمف» ( :19/177)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

ه٤مدي ُمـ ذم اًمًاموات وإرض، ومٝمؿ سمٜمقره إمم احلؼ  ژ ھھ  ھ ھ

 هيتدون، وهبداه ُمـ طمػمة اًمْمالًم٦م يٕمتّمٛمقن. 
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ًمٚم٘مرآن ذم  هللوأومم إىمقال ذم ذًمؽ سم٤مًمّمقاب ىمقل ُمـ ىم٤مل: ذًمؽ ُمثؾ ضسمف ا

اًمذي أٟم٤مر سمف ًمٕم٤ٌمده ؾمٌٞمؾ اًمرؿم٤مد، اًمذي  هللن سمف، وم٘م٤مل: ُمثؾ ٟمقر اىمٚم٥م أهؾ اإليام

أٟمزًمف إًمٞمٝمؿ ومآُمٜمقا سمف وصدىمقا سمام ومٞمف ذم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم ُمثؾ ُمِمٙم٤مة، وهل قمٛمقد 

اًم٘مٜمديؾ اًمذي ومٞمف اًمٗمتٞمٚم٦م، وذًمؽ هق ٟمٔمػم اًمٙمّقة اًمتل شمٙمقن ذم احلٞمٓم٤من اًمتل ٓ 

ػم ٟم٤مومذ، وهق أضمقف ُمٗمتقح ُمٜمٗمذ هل٤م، وإٟمام ضمٕمؾ ذًمؽ اًمٕمٛمقد ُمِمٙم٤مة: ٕٟمف هم

وهق  ژ ﮲﮳ ۓ ژ: إقمغم، ومٝمق يم٤مًمٙمّقة اًمتل ذم احل٤مئط اًمتل ٓ شمٜمٗمذ، صمؿ ىم٤مل

اًمناج، وضمٕمؾ اًمناج وهق اعمّم٤ٌمح ُمثال عم٤م ذم ىمٚم٥م اعم١مُمـ ُمـ اًم٘مرآن وأي٤مت 

يٕمٜمل: أن اًمناج اًمذي ذم اعمِمٙم٤مة: ذم  ژ ﮶ ﮵ ﮴ ژ: اعمٌٞمٜم٤مت، صمؿ ىم٤مل

ؽ ُمثؾ ًمٚم٘مرآن، ي٘مقل: اًم٘مرآن اًمذي ذم ىمٚم٥م اعم١مُمـ اًم٘مٜمديؾ، وهق اًمزضم٤مضم٦م، وذًم

واًمِمّؽ  هللىمٚمٌف ذم صدره، صمؿ ُمثؾ اًمّمدر ذم ظمٚمقصف ُمـ اًمٙمٗمر سم٤م هللاًمذي أٟم٤مر ا

ومٞمف، واؾمتٜم٤مرشمف سمٜمقر اًم٘مرآن، واؾمتْم٤مءشمف سمآي٤مت رسمف اعمٌٞمٜم٤مت، وُمقاقمٔمف ومٞمٝم٤م 

 ﮹ ژ وذًمؽ صدر اعم١مُمـ اًمذي ومٞمف ىمٚمٌف ژ ﮸ ژ: سم٤مًمٙمقيم٥م اًمدّرّي، وم٘م٤مل

 . ژ ﮻   ﮺

ٓشم٤ٌمع ٟمقره،  هللي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: يقومؼ ا ژ ڭ ڭ ڭ   ژ: وىمقًمف...

ي٘مقل:  ژ ۆ    ۆ ۇ ۇ ژ: وهق هذا اًم٘مرآن، ُمـ يِم٤مء ُمـ قم٤ٌمده. وىمقًمف

إُمث٤مل وإؿم٤ٌمه ًمٚمٜم٤مس، يمام ُمّثؾ هلؿ ُمثؾ هذا اًم٘مرآن ذم ىمٚم٥م اعم١مُمـ  هللويٛمثؾ ا

 إُمث٤مل.سم٤معمّم٤ٌمح ذم اعمِمٙم٤مة، وؾم٤مئر ُم٤م ذم هذه أي٦م ُمـ 

ييب إُمث٤مل، وهمػمه٤م ُمـ إؿمٞم٤مء  هللوا :ي٘مقل ژ جئ ۋ ٴۇ ۈ ژ
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 .شيمٚمٝم٤م، ذو قمٚمؿ

 ....واظمت٤مر هذا اًم٘مقل اسمـ ضمرير،  » ( :6/57)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

 ٟمقري هداي.أي: 

 ژ     ﯁  ﯀ ژاسمـ أيب طم٤مشمؿ: قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ىمقًمف: روى و

 إؽمٛم٣مده صحٝمح. ٓ همرسم٤م.ىم٤مل: هل وؾمط اًمِمجر، ٓ شمّمٞمٌٝم٤م اًمِمٛمس ذىم٤م و

  .شإمم هدايتف ُمـ خيت٤مره هلليرؿمد ا أي: ژ ڭ ڭ ڭ   ژوىمقًمف: 

  ىئ     ېئ ېئ ېئ ۈئ           ۈئ ۆئ ۆئ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 ٻ ٻ           ٻ ٻ ٱ  حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ

  ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ  ڀ پ پ پپ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڇ ڇ  چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ

  ]إزمراهٝمؿ[ ژ ڇ ڇ

  ىئ     ېئ ېئ ژ ،ُمثاًل ًمتقطمٞمده واإليامن سمفسمرمحتف ؾمٌح٤مٟمف  اهلل سمٔم٣ملم ييب

  .وهذا أقمؿ وأؿمٛمؾ ،هللاإليامن سم٤م :وىمٞمؾ ،هللٓ إًمف إٓ ا :ىمٞمؾ،  ژ

وهق إصقب  ،اًمٜمخٚم٦م :ؿمجرة :ىمٞمؾ  ژ ىئ ىئ ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم:

ؿمجرة ذم  :وىمٞمؾ ،أٟمس ُمـ ىمقًمف ًمٚمحدي٨م اًمّمحٞمح قمـ سمـ قمٛمر وعم٤م صم٧ٌم قمـ

 .اجلٜم٦م
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أي ذم اًمٕمٚمق   ژ جئ ی ی ژ ،ذم إرض :أي  ژ ی ی ژوُمٕمٜمك 

وىمٞمؾ همدوة وقمِمٞم٦م وهذا  ،وىمٞمؾ يمؾ ؾمٜم٦م ،يت أيمٚمٝم٤م يمؾ طملم ىمٞمؾ يمؾ ؾمت٦م أؿمٝمرشم١م

 .ْمجٝم٤مٟمشمقيت أيمٚمٝم٤م همدوة وقمِمٞم٦م ذم أي٤مم  وُمٕمٜم٤مه أهن٤م ،هق إىمرب

 ـْ ُمَ وَ  ، ژ ی ی ىئ ىئ ژوهذا ُمثؾ قمٔمٞمؿ وشم٠مويٚمف أن اعم١مُمـ 

 ،أي وهم٤ميتٝم٤م ذم اًمًامء  ژ جئ ی ی ژ ،شمقطمٞمده صم٤مسم٧م يم٤مُمؾ ٓ يتزقمزع

 ې ې ژ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،ومٙمذًمؽ اعم١مُمـ أصؾ قمٛمٚمف ذم إرض ويرشمٗمع إمم اًمًامء

  .[10]وم٤مـمر:   ژ ەئەئ ائ ائ ى ى

 هللا فقن ص٤محل٤ًم طمتك يٙمقن اعمراد سمف وضمويمذًمؽ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ٓ يٙم

 وُمرو٤مشمف.

أي قمٛمؾ اعم١مُمـ يمؾ طملم وذم يمؾ ؾم٤مقم٦م  ژ ٻ           ٻ ٻ ٱ ژوشم٠مويؾ 

 :واًمتقطمٞمد صمٛمرشمف يمؾ ؾم٤مقم٦م ،سم٢مذن ُمقٓه وشمقومٞم٘مف ورمحتف

سمـ اأٟمف طمدصمف رضمؾ ُمـ أهؾ اًمّمالح يم٤من جي٤مًمس اًمِمٞمخ  ،ويمام طمدصمٜم٤م أسمق قم٤مصؿ

ي٤م ؿمٞمخ أرأي٧م قمٛمٚمؽ ُمـ اًمّم٤ٌمح طمتك اعم٤ًمء ُمـ قمٛمؾ إمم  :وم٘م٤مل ًمف ،سم٤مز 

ي٤م سمٜمل اإلظمالص  :سمـ سم٤مزا وم٘م٤مل اًمِمٞمخ ؟ؼم ؾمٜمؽقمٛمؾ وُمـ درس إمم ُمٜمٗمٕم٦م ُمع يم

 .- أو ٟمحق هذا -هيقن اًمٕمٛمؾ ويًٝمٚمف  هلل

أو قمرومقه صمؿ أفمٝمروه  ،هذا ُمثؾ اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ قمرومقا احلؼ ومآُمٜمقا سمف صمؿ يمٗمروا

 .قا اًمٙمٗمرٜموأسمٓم
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  ڻ ژ :هللىم٤مل ا ،وىمٞمؾ واجلٛمع أُمث٤مل ،ي٘م٤مل ُمثؾ وُمثؾ» :زمـ ىمثغما همٗم٣مل

 .]اًمٕمٜمٙمٌقت[  ژ ھ  ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ

ْمالًم٦م سم٤مهلدى ٝمؿ ذم اؿمؽمائٝمؿ اًمٝمؾمٌح٤مٟمف ؿمٌ هللرير هذا اعمثؾ أن اوشم٘م

ُم٤م طمقًمف واٟمتٗمع  أو٤مءتام ٚمٟم٤مرًا وم سمٛمـ اؾمتقىمدة إمم اًمٕمٛمك ٍمتٌوصػمورهتؿ سمٕمد اًم

 .ش...هب٤م ُم٤م قمـ يٛمٞمٜمف وؿمامًمف وأسمٍمهب٤م 

 :ودم هذا اظمثؾ َمـ ايمٖمقائد :ومٙم٦م

هنؿ سملم أهؾ احلؼ ٤مر واعمٚمحديـ ٕأيمؼم ُمـ ظمٓمر اًمٙمٗم أن اعمٜم٤موم٘ملم ظمٓمرهؿ

 .قمغم قمقام اًمٜم٤مس وأُمرهؿ ظم٤مٍف 

ذيمرهؿ وأـم٤مل ذم وصٗمٝمؿ أيمثر ُمـ اًمٙمٗم٤مر وم٤مًمٙمٗم٤مر ذم آيتلم واعمٜم٤موم٘ملم  هللأن او

 .آي٦مصمالث قمنمة ذم 

 ېئ ۈئ           ۈئ ۆئ ۆئ ژ: وىمقًمف» ( :16/566)  ايمْمػميوم٣مل ازمـ صمرير 

ي٤م  ،أمل شمر :طحمٛمد ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره ًمٜمٌّٞمف  ، ژ ىئ ىئ  ىئ     ېئ ېئ

ًٌَٝم٤م  هللومتٕمٚمؿ يمٞمػ ُمثَّؾ ا ،سمٕملم ىمٚمٌؽ ،حمٛمد ٌَّف ؿم ويٕمٜمل  ، ژ  ىئ     ېئ ژُمَثال وؿم

اؾمتٖمٜم٤مء  شاًمثٛمرة»وشمرك ذيمر  ،يمِمجرة ـَمّٞم٦ٌم اًمثٛمرة ،سم٤مًمٓمٞم٦ٌم: اإليامَن سمف ضمؾ صمٜم٤مؤه

٤مُمٕملم قمـ ذيمره٤م سمذيمر  ًَّ جرة»سمٛمٕمروم٦م اًم  ی ی ی ی ژ: . وىمقًمفشاًمِمَّ

 ، ژ یژأصُؾ هذه اًمِمجرة صم٤مسم٧ٌم ذم إرض   ي٘مقل قمز ذيمره: ، ژ جئ

ا ٟمحَق اًمًامء. وىمقًمف ، ژ جئ ی ژ ،وهق أقماله٤م  ٱ ژ: ي٘مقل: ُمرشمٗمع قمُٚمقًّ
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ي٘مقل: شمٓمٕمؿ ُم٤م ي١ميمؾ ُمٜمٝم٤م ُمـ صمٛمره٤م يمّؾ طملم سم٠مُمِر  ، ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

ٌّف هلؿ  ،إُمث٤مل ًمٚمٜم٤مس هللي٘مقل: ويٛمثِّؾ ا ، ژ ڀ  ڀ پ پ ژرهب٤م  ويِم

٦م اي٘مقل ، ژ ڀ  ڀ ژإؿم٤ٌمَه  ومٞمٕمتؼموا  ،قمٚمٞمٝمؿ هلل: ًمٞمتذيمروا طُمجَّ

 .شومٞمٜمزضمروا قمام هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٗمر سمف إمم اإليامن ،هب٤م ويتٕمٔمقا

 .ف أهؾ اًمت٠مويؾ ذم اعمٕمٜمك سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌماظمتال ٟم٘مؾ اسمـ ضمرير وىمد

 وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: قُمٜمل هب٤م إيامُن اعم١مُمـ. »

ف.  ًُ  وىم٤مل آظمرون: سمؾ قُمٜمِل هب٤م اعم١مُمـ ٟمٗم

 .اًمتل ضمٕمٚم٧م ًمٚمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم ُمثال شاًمِمجرة»واظمتٚمٗمقا ذم هذه 

 وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: هل اًمٜمخٚم٦م. وىم٤مل آظمرون: سمؾ هل ؿمجرة ذم اجلٜم٦م. 

 ،شاًمٜمخٚم٦م»وأومم اًم٘مقًملم سم٤مًمّمقاب ذم ذًمؽ ىمقُل ُمـ ىم٤مل: هل  :ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر

٦م اخلؼم قمـ رؾمقل ا  .شط هللًمّمحَّ

ل اًمًٜم٦م ـمقا ثٛمرىمٚم٧م: وىمٞمؾ هل ضمقز اهلٜمد وهل يم٤مًمٜمخٚم٦م ذم صٗم٤مهت٤م همػم أهن٤م شم

 وصمٛمرهت٤م ًمٞمس مترا.

واًمٔم٤مهر ُمـ اًمًٞم٤مق: أن اعم١مُمـ ُمثٚمف يمٛمثؾ » ( :4/493)  وم٣مل ازمـ ىمثغم 

ؿمجرة، ٓ يزال يقضمد ُمٜمٝم٤م صمٛمر ذم يمؾ وىم٧م ُمـ صٞمػ أو ؿمت٤مء، أو ًمٞمؾ أو هن٤مر، 

يمذًمؽ اعم١مُمـ ٓ يزال يرومع ًمف قمٛمؾ ص٤مًمح آٟم٤مء اًمٚمٞمؾ وأـمراف اًمٜمٝم٤مر ذم يمؾ وىم٧م 

 وطملم.
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 ڀ  ڀ پ پ ژ طمًٜم٤م يمثػما ـمٞم٤ٌم، أي: يم٤مُمال ژ پ ٻ ژ

 .ژ ڀ  ڀ

هذا ُمثؾ يمٗمر اًمٙم٤مومر، ٓ أصؾ  ژ ٿ ٿ  ٺ   ٺ ٺ ژوىمقًمف: 

]رواه ؿمٕم٦ٌم، قمـ ُمٕم٤موي٦م . شاًمنمي٤من»ًمف وٓ صم٤ٌمت، وؿمٌف سمِمجرة احلٜمٔمؾ، وي٘م٤مل هل٤م: 

ة، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ: أهن٤م ؿمجرة احلٜمٔمؾ[   .سمـ ىُمرَّ

أي: ٓ  ژ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ژأي: اؾمت١مصٚم٧م  ژ ٿ ژوىمقًمف: 

أصؾ هل٤م وٓ صم٤ٌمت، يمذًمؽ اًمٙمٗمر ٓ أصؾ ًمف وٓ ومرع، وٓ يّمٕمد ًمٚمٙم٤مومر قمٛمؾ، 

 وٓ يت٘مٌؾ ُمٜمف رء.

 ڃڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژ

   .ش ژ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چچ چ ڃ

 ٻ ٻ           ٻ ژأي: صمٛمرهت٤م  ژ ٻ ٱ ژ» ( :425)  ايمًٔمدي وم٣مل

ٚمام واقمت٘م٤مدا. أصٚمٝم٤م صم٤مسم٧م ذم ىمٚم٥م اعم١مُمـ، قم ،ومٙمذًمؽ ؿمجرة اإليامن ژ پ

وومرقمٝم٤م ُمـ اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وإظمالق اعمروٞم٦م، وأداب احلًٜم٦م 

ُمٜمف ُمـ إقمامل وإىمقال اًمتل خترضمٝم٤م ؿمجرة اإليامن  هللذم اًمًامء دائام يّمٕمد إمم ا

  ڀ ڀ  ڀ پ پ ژُم٤م يٜمتٗمع سمف اعم١مُمـ ويٜمٗمع همػمه، 

ري٤ٌم ًمٚمٛمٕم٤مين ُم٤م أُمرهؿ سمف وهن٤مهؿ قمٜمف، وم٢من ذم ضب إُمث٤مل شم٘م ژ ڀ

هم٤مي٦م اًمٌٞم٤من، ويتْمح  هللاعمٕم٘مقًم٦م ُمـ إُمث٤مل اعمحًقؾم٦م، ويتٌلم اعمٕمٜمك اًمذي أراده ا

أشمؿ احلٛمد وأيمٛمٚمف وأقمٛمف،  ٚمٚمفهم٤مي٦م اًمقوقح، وهذا ُمـ رمحتف وطمًـ شمٕمٚمٞمٛمف. وم
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 ومٝمذه صٗم٦م يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد وصم٤ٌمهت٤م، ذم ىمٚم٥م اعم١مُمـ.

  ٺ   ٺ ٺ ژصمؿ ذيمر وده٤م وهل يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر وومروقمٝم٤م وم٘م٤مل: 

 ژ ٿ ژاعم٠ميمؾ واعمٓمٕمؿ وهل: ؿمجرة احلٜمٔمؾ وٟمحقه٤م،  ژ ٿ ٿ

أي: ُمـ صمٌقت ومال قمروق متًٙمٝم٤م،  ژ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ژهذه اًمِمجرة 

وٓ صمٛمرة ص٤محل٦م، شمٜمتجٝم٤م، سمؾ إن وضمد ومٞمٝم٤م صمٛمرة، ومٝمل صمٛمرة ظمٌٞمث٦م، يمذًمؽ يمٚمٛم٦م 

اًمٙمٗمر واعمٕم٤ميص، ًمٞمس هل٤م صمٌقت ٟم٤مومع ذم اًم٘مٚم٥م، وٓ شمثٛمر إٓ يمؾ ىمقل ظمٌٞم٨م 

ُمٜمف قمٛمؾ ص٤مًمح  هللٛمؾ ظمٌٞم٨م يًتي سمف ص٤مطمٌف، وٓ يٜمتٗمع، ومال يّمٕمد إمم اوقم

 .شوٓ يٜمٗمع ٟمٗمًف، وٓ يٜمتٗمع سمف همػمه

 ؿ احلدي٨م.ذم ىمً اعمثؾ واٟمٔمر ذح ٟمحق هذا

 يق ىق يف ىف يث ىث ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك

  ]اجلٚمٔم٥م[ ژ مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن

ُمثؾ اًمذيـ أوشمقا اًمتقراة ُمـ  » ( :23/377)  يوم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػم

 .اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، ومحٛمٚمقا اًمٕمٛمؾ هب٤م

، وىمد طي٘مقل: صمؿ مل يٕمٛمٚمقا سمام ومٞمٝم٤م، ويمّذسمقا سمٛمحٛمد   ژ اك يق ىق ژ

 .أُمروا سم٤مإليامن سمف ومٞمٝم٤م واشم٤ٌمقمف واًمتّمديؼ سمف
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ي٘مقل: يمٛمثؾ احلامر حيٛمؾ قمغم فمٝمره  ژيك مكىك لك ژ

٤ًٌم ُمـ يمت٥م اًمٕمٚمؿ، ٓ يٜمتٗمع هب ٤م، وٓ يٕم٘مؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م، ومٙمذًمؽ اًمذيـ أوشمقا اًمتقراة يمت

ُمثٚمٝمؿ إذا مل يٜمتٗمٕمقا سمام ومٞمٝم٤م، يمٛمثؾ احلامر اًمذي حيٛمؾ ط اًمتل ومٞمٝم٤م سمٞم٤من أُمر حمٛمد  

 . شأؾمٗم٤مًرا ومٞمٝم٤م قمٚمؿ، ومٝمق ٓ يٕم٘مٚمٝم٤م وٓ يٜمتٗمع هب٤م

٤م ًمٚمٞمٝمقد اًمذيـ أقمٓمقا » ( :8/117)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو ي٘مقل شمٕم٤ممم ذاُمًّ

 لك ژًمٚمٕمٛمؾ هب٤م، ومٚمؿ يٕمٛمٚمقا هب٤م، ُمثٚمٝمؿ ذم ذًمؽ  اًمتقراة ومحٚمقه٤م
، أي: يمٛمثؾ احلامر إذا محؾ يمت٤ٌم ٓ يدري ُم٤م ومٞمٝم٤م، ومٝمق  ژيك مكىك

حيٛمٚمٝم٤م محال طمًٞم٤م وٓ يدري ُم٤م قمٚمٞمف. ويمذًمؽ ه١مٓء ذم محٚمٝمؿ اًمٙمت٤مب اًمذي 

أوشمقه، طمٗمٔمقه ًمٗمٔم٤م ومل يٗمٝمٛمقه وٓ قمٛمٚمقا سمٛم٘متْم٤مه، سمؾ أوًمقه وطمرومقه وسمدًمقه، 

ُمـ احلٛمػم: ٕن احلامر ٓ ومٝمؿ ًمف، وه١مٓء هلؿ ومٝمقم مل يًتٕمٛمٚمقه٤م:  ومٝمؿ أؾمقأ طم٤مٓ

 ژ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ          ڤ ٹ ژوهلذا ىم٤مل ذم أي٦م إظمرى: 

  .ش ژيك مكىك لك ژوىم٤مل ه٤مهٜم٤م:  [179]إقمراف: 

وم٘م٤مس ؾمٌح٤مٟمف ُمـ محٚمف  : [(26ص ) شذح إُمث٤مل»يمام ذم ]  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ 

ٕمٛمؾ سمف ويدقمق إًمٞمف صمؿ ظم٤مًمػ ذًمؽ ومل حيٛمٚمف إٓ قمغم يمت٤مسمف ًمٞم١مُمـ سمف ويتدسمره وي

وقمٛمؾ سمٛمقضمٌف  ،حتٙمٞمؿ ًمف ٖمػم شمدسمر وٓ شمٗمٝمؿ وٓ اشم٤ٌمع ًمف وٓفمٝمر ىمٚم٥م وم٘مرأه سمف سم

وطمٔمف ُمٜمٝم٤م محٚمٝم٤م قمغم فمٝمره ًمٞمس  ،يمحامر قمغم فمٝمره زاُمٚم٦م أؾمٗم٤مر ٓ يدري ُم٤م ومٞمٝم٤م

  .يمحظ هذا احلامر ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل قمغم فمٝمره هللومحٔمف ُمـ يمت٤مب ا :إٓ

ومٝمذا اعمثؾ وإن يم٤من ىمد ضب ًمٚمٞمٝمقد ومٝمق ُمتٜم٤مول ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك عمـ محؾ 
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 .شاًم٘مرآن ومؽمك اًمٕمٛمؾ سمف ومل ي١مد طم٘مف ومل يرقمف طمؼ رقم٤ميتف

 ،ًمٚمٞمٝمقد هللهذا ُمثؾ ضسمف ا » :[(8/252) شأوقاء اًمٌٞم٤من»يمام ذم ]وم٣مل ايمُمٛمٗمٝمْمل و

٤م سم٠مؾمٗم٤مر أي يمت٥م وؿمٌف اًمتقراة اًمتل يمٚمٗمقا اًمٕمٛمؾ سمام ومٞمٝم ،وهق أٟمف ؿمٌٝمٝمؿ سمحامر

 ،سمحٛمؾ ذًمؽ احلامل ًمتٚمؽ إؾمٗم٤مر :وؿمٌف شمٙمٚمٞمٗمٝمؿ سم٤مًمتقراة ،ضم٤مُمٕم٦م ًمٚمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م

شمٚمؽ اًمٙمت٥م اعمحٛمقًم٦م قمغم  ومٙمام أن احلامر ٓ يٜمتٗمع سمتٚمؽ اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م اًمتل ذم

ومٙمذًمؽ اًمٞمٝمقد مل يٜمتٗمٕمقا سمام ذم اًمتقراة ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م ٕهنؿ يمٚمٗمقا سم٤مشم٤ٌمع  ،فمٝمره

إفمٝم٤مر صٗم٤مشمف ًمٚمٜم٤مس ومخ٤مٟمقا وطمرومقا وسمّدًمقا ومٚمؿ يٜمٗمٕمؿ ُم٤م ذم يمت٤مهبؿ وط حمٛمد 

  .ـاه: ُمـ اًمٕمٚمقم

  ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

    ے ے ھ ھ ھ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ﮽﮾  ﮼   ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵  ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ

                 ﯁ ﯀ ﮿

 ۆۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ                   

 .]إفمراف[ ژ  حئ جئ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

،  ژ  ڻ ڻ ژ: أُم٤م ىمقًمف» ( :13/259)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

 آشم٤مه٤م إي٤مه، ومتؼّمأ ُمٜمٝم٤م.  هللوم٢مٟمف يٕمٜمل: ظمرج ُمـ أي٤مت اًمتل يم٤من ا

، ي٘مقل: ومّمػّمه ًمٜمٗمًف شم٤مسمًٕم٤م يٜمتٝمل إمم أُمره ذم  ژ ۀ ڻ ژ: وىمقًمف
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 ٦م اًمِمٞمٓم٤من وـم٤مقم٦م اًمرمحـ. ، وخي٤مًمػ أُمر رسّمف ذم ُمٕمّمٞمهللُمٕمّمٞم٦م ا

، ي٘مقل: ومٙم٤من ُمـ اهل٤مًمٙملم، ًمْمالًمف وظمالومف  ژ ہ ہ ۀ ژ: ىمقًمف

 . شأُمر رسمف، وـم٤مقم٦م اًمِمٞمٓم٤من

 ﮵ ژ: قمـ جم٤مهد( 13/261)  ازمـ صمرير ايمْمػميصمؿ روى 

ىم٤مل: شمٓمرده، هق ُمثؾ اًمذي ي٘مرأ اًمٙمت٤مب وٓ  ژ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶

 إؽمٛم٣مده صحٝمح. يٕمٛمؾ سمف.

ىم٤مل: أسمق ضمٕمٗمر: وأومم اًمت٠مويٚملم » ( :13/273)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

اًمتل آشم٤مه٤م  هللذم ذًمؽ سم٤مًمّمقاب، شم٠مويؾ ُمـ ىم٤مل: إٟمام هق ُمثٌؾ ًمؽميمف اًمٕمٛمؾ سمآي٤مت ا

إي٤مه، وأّن ُمٕمٜم٤مه: ؾمقاء وقمظ أو مل يققمظ، ذم أٟمف ٓ يؽمك ُم٤م هق قمٚمٞمف ُمـ ظمالومف أُمر 

٨م ذم ًمٚمٝمدع ارسّمف، يمام ؾمقاٌء محؾ قمغم اًمٙمٚم٥م وـمرد أو شمرك ومٚمؿ يٓمرد، ذم أٟمف ٓ ي

 يمٚمت٤م طم٤مًمتٞمف.

صمؿ ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر: ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: هذا اعمثؾ اًمذي ضسمتف هلذا اًمذي آشمٞمٜم٤مه 

آي٤مشمٜم٤م وم٤مٟمًٚمخ ُمٜمٝم٤م، ُمثؾ اًم٘مقم اًمذيـ يمذسمقا سمحججٜم٤م وأقمالُمٜم٤م وأدًّمتٜم٤م، ومًٚمٙمقا ذم 

ذًمؽ ؾمٌٞمؾ هذا اعمٜمًٚمخ ُمـ آي٤مشمٜم٤م اًمذي آشمٞمٜم٤مه٤م إي٤مه، ذم شمريمف اًمٕمٛمؾ سمام آشمٞمٜم٤مه ُمـ 

 . شذًمؽ

 ڱ ژىمقًمف شمٕم٤ممم: »: [(27ص ) شذح إُمث٤مل»يمام ذم ]  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿو 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ

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

ومِمٌف ؾمٌح٤مٟمف ُمـ آشم٤مه يمت٤مسمف وقمٚمٛمف اًمٕمٚمؿ  ژ      

قمغم رو٤مه ودٟمٞم٤مه قمغم  هلله وآصمر ؾمخط ااًمذي ُمٜمٕمف همػمه ومؽمك اًمٕمٛمؾ سمف واشمٌع هقا

اًمذي هق ُمـ أظم٨ٌم احلٞمقاٟم٤مت وأووٕمٝم٤م  ،آظمرشمف واعمخٚمقق قمغم اخل٤مًمؼ سم٤مًمٙمٚم٥م

وُمـ طمرصف  ،وأؿمده٤م ذه٤م وطمرص٤م ،ومهتف ٓ شمتٕمدى سمٓمٜمف ،ىمدرا وأظمٌثٝم٤م ٟمٗم٤ًم

وٓ يزال يِمؿ  ،أٟمف ٓ يٛمٌم إٓ وظمٓمٛمف ذم إرض يتِمٛمؿ ويؽموح طمرص٤م وذه٤م

 ،وإذا رُمٞم٧م ًمف سمحجر رضمع إًمٞمف ًمٞمٕمْمف ُمـ ومرط هنٛمتف ،ضمزائفدسمره دون ؾم٤مئر أ

واجلٞمػ اعمروطم٦م  ،قان وأرو٤مه٤م سم٤مًمدٟم٤مي٤مًمٚمٝموهق ُمـ أُمٝمـ احلٞمقاٟم٤مت وأمحٚمٝم٤م 

وإذا فمٗمر سمٛمٞمت٦م شمٙمٗمل  ،أطم٥م إًمٞمف ُمـ اًمٚمحؿ اًمٓمري واًم٘مذرة أطم٥م إًمٞمف ُمـ احلٚمقى

حلرصف وسمخٚمف قمٚمٞمف وىمٝمره  إٓ هرّ  ئ٤مؿمٞمُم٤مئ٦م يمٚم٥م مل يدع يمٚم٤ٌم يتٜم٤مول ُمٕمف ُمٜمف 

وُمـ قمجٞم٥م أُمره وطمرصف أٟمف إذا رأى ذا هٞمئ٦م رصم٦م وصمٞم٤مب دٟمٞم٦م وطم٤مل زري٦م  ،وذه

وإذا رأى ذا هٞمئ٦م  ،ٟمٌحف ومحؾ قمٚمٞمف يم٠مٟمف يتّمقر ُمِم٤مريمتف ًمف وُمٜم٤مزقمتف ذم ىمقشمف

طمًٜم٦م وصمٞم٤مب مجٞمٚم٦م ورئ٤مؾم٦م ووع ًمف ظمٓمٛمف سم٤مٕرض وظمْمع ًمف ومل يرومع إًمٞمف 

  .رأؾمف

واًمدار أظمرة ُمع وومقر قمٚمٛمف  هللٝم٤م قمغم اوذم شمِمٌٞمف ُمـ آصمر اًمدٟمٞم٤م وقم٤مضمٚم

ُمـ اٟمًالظمف ُمـ آي٤مشمف  هللوهق أن اًمذي طم٤مًمف ُم٤م ذيمره ا :سم٤مًمٙمٚم٥م ذم هلثف ه سمديع

واًمدار أظمرة ومٝمق  هللواشم٤ٌمقمف هقاه إٟمام يم٤من ًمِمدة هلٗمف قمغم اًمدٟمٞم٤م ٟٓم٘مٓم٤مع ىمٚمٌف قمـ ا

  .شمريمفزقم٤مضمف وإف ٟمٔمػم هلػ اًمٙمٚم٥م اًمدائؿ ذم طم٤مل ػ قمٚمٞمٝم٤م، وهلٗمًمٚمٝمؿمديد ا

اًمٙمٚم٥م »ىم٤مل اسمـ ضمري٩م:  :٨م ؿم٘مٞم٘م٤من وأظمقان ذم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمكًمٚمٝمػ واًمٚمٝموا
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ومٝمق ُمثؾ ، [176]إقمراف:   ژ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ژ ،ُمٜم٘مٓمع اًمٗم١ماد ٓ وم١ماد ًمف

  .شدى ٓ وم١ماد ًمف إٟمام وم١ماده يٜم٘مٓمعاًمذي يؽمك اهل

 ﮷ ﮶ ﮵  ﮴ ژوىمقًمف شمٕم٤ممم: » ( :3/511)  وم٣مل ازمـ ىمثغم

ُمٕمٜم٤مه: ومّم٤مر ُمثٚمف ذم والًمف ىمٞمؾ:  ژ ﮽﮾  ﮼   ﮻ ﮺ ﮹ ﮸

واؾمتٛمراره ومٞمف، وقمدم اٟمتٗم٤مقمف سم٤مًمدقم٤مء إمم اإليامن وقمدم اًمدقم٤مء، يم٤مًمٙمٚم٥م ذم هلثف 

ذم طم٤مًمتٞمف، إن محٚم٧م قمٚمٞمف وإن شمريمتف، هق يٚمٝم٨م ذم احل٤مًملم، ومٙمذًمؽ هذا ٓ يٜمتٗمع 

 پ پ ٻ ٻژسم٤معمققمٔم٦م واًمدقمقة إمم اإليامن وٓ قمدُمف: يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ   ٱ ژ، [6]اًمٌ٘مرة: ژ ڀ  ڀ     پ   پ

 وٟمحق ذًمؽ. [80]اًمتقسم٦م: ژ ٺٺ ٺ   ڀ ڀ  ڀ

 ﮵  ﮴ ژ :ىمقًمف»: [(3/120) شومتح اًم٘مدير»ذم ]]  وم٣مل ايمُمقىم٣مينو

 ،ومّم٤مر عم٤م اٟمًٚمخ قمـ أي٤مت ومل يٕمٛمؾ هب٤م ُمٜمحٓم٤ًم إمم أؾمٗمؾ رشم٦ٌم :أي ژ ﮶

وهق أٟمف يٚمٝم٨م ذم  ،وص٤مومفُمِم٤مهب٤ًم ٕظمس احلٞمقاٟم٤مت ذم اًمدٟم٤مءة مم٤مصماًل ًمف ذم أىمٌح أ

ـمرد أو مل  ،ومٝمق ٓه٨م ؾمقاء زضمر أو شمرك .يمال طم٤مًمتل ىمّمد اإلٟم٤ًمن ًمف وشمريمف

ومجٚم٦م  ،وًمٞمس سمٕمد هذا ذم اخل٦ًم واًمدٟم٤مءة رء ،ؿمّد قمٚمٞمف أو مل يِمد قمٚمٞمف ،يٓمرد

أي ُمثٚمف  ،ذم حمؾ ٟمّم٥م قمغم احل٤مل ژ ﮽  ﮼   ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ژ

أن هذا اعمٜمًٚمخ قمـ أي٤مت  :ٕمٜمكواعم ،يمٛمثؾ اًمٙمٚم٥م طم٤مل يمقٟمف ُمتّمٗم٤ًم هبذه اًمّمٗم٦م

 ،وذيمره اعمذيمر ،ؾمقاء وقمٔمف اًمقاقمظ ،ٓ يرقمقى قمـ اعمٕمّمٞم٦م ذم مجٞمع أطمقاًمف

 .شأو مل ي٘مع رء ُمـ ذًمؽ ،وزضمره اًمزاضمر
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 ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 ڄ     ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ      ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ

  ]ايمٛمحؾ[ ژ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

هذا ُمثؾ أريد سمف أهؾ ُمٙم٦م، وم٢مهن٤م يم٤مٟم٧م آُمٜم٦م » ( :4/607)  وم٣مل ازمـ ىمثغم 

ُمٓمٛمئٜم٦م ُمًت٘مرة يتخّٓمػ اًمٜم٤مس ُمـ طمقهل٤م، وُمـ دظمٚمٝم٤م آُمـ ٓ خي٤مف، يمام ىم٤مل 

 ھ ھ   ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ    ں ں ژشمٕم٤ممم: 

 ٹ ژوهٙمذا ىم٤مل ه٤مهٜم٤م:  [57 :]اًم٘مّمص ژ ﮳   ﮲ ۓ ۓ         ے ے ھ ھ

أي:  ژ ڦ ڦ ڦ ڦ      ڤ ڤ ژ ،أي: هٜمٞمئٝم٤م ؾمٝمال ژ  ڤ ڤ

 ڌ ڍ ژإًمٞمٝمؿ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: ط قمٚمٞمٝم٤م وأقمٔمؿ ذًمؽ سمٕمث٦م حمٛمد   هللضمحدت آٓء ا

  گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ     ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

  .]إسمراهٞمؿ[ ژ گ گ

 ڄ     ڄ ڄ ڄ ژسمح٤مًمٞمٝمؿ إوًملم ظمالومٝمام، وم٘م٤مل:  هللوهلذا سمّدهلؿ ا

صمٛمرات يمؾ رء،  أي: أًمًٌٝم٤م وأذاىمٝم٤م اجلقع سمٕمد أن يم٤من جيٌك إًمٞمٝمؿ ژ ڃ

وأسمقا ط   هللوي٠مشمٞمٝم٤م رزىمٝم٤م رهمًدا ُمـ يمؾ ُمٙم٤من، وذًمؽ عم٤م اؾمتٕمّمقا قمغم رؾمقل ا

ذه٧ٌم يمؾ رء هلؿ، إٓ ظمالومف، ومدقم٤م قمٚمٞمٝمؿ سمًٌع يمًٌع يقؾمػ، وم٠مص٤مسمتٝمؿ ؾمٜم٦م أ

 . شوهق: وسمر اًمٌٕمػم، جيٕمؾ سمدُمف إذا ٟمحروهوم٠ميمٚمقا اًمٕمٚمٝمز 
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 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ     ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

  ]يمٗمامن[ ژ ىب مب  خب حب جب ىئيئ      مئ حئ جئ  ی ی ی ی

طمدصمٜمل يٕم٘مقب، ىم٤مل: صمٜم٤م اسمـ  ( :20/151)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

 ېئ     ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژ. قمٚمٞم٦م، قمـ أيب رضم٤مء، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م احلًـ قمـ هذه أي٦م

ىم٤مل: ًمق ضمٕمؾ ؿمجر إرض أىمالُم٤م، وضمٕمؾ اًمٌحقر ُمدادا، وىم٤مل  ژ ىئ ېئ

. شي يمذا، وُمـ أُمري يمذا، ًمٜمٗمد ُم٤مء اًمٌحقر، وشمٙمّنت إىمالم: إن ُمـ أُمرهللا

 إؽمٛم٣مده صحٝمح.

ي٘مقل شمٕم٤ممم خمؼًما قمـ قمٔمٛمتف ويمؼمي٤مئف » ( :6/348)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

وضمالًمف، وأؾمامئف احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمال ويمٚمامشمف اًمت٤مُم٦م اًمتل ٓ حيٞمط هب٤م أطمد، وٓ 

ٓ أضميص » وظم٤مشمؿ اًمرؾمؾ: اـمالع ًمٌنم قمغم يمٜمٝمٝم٤م وإطمّم٤مئٝم٤م، يمام ىم٤مل ؾمٞمد اًمٌنم

 ېئ     ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژوم٘م٤مل شمٕم٤ممم:  ،ششمٛم٣مء فمٙمٝمؽ، أٞم٦م ىمام أشمٛمٝم٦م فمعم ٞمٖمًؽ

]أي: وًمق أن  ژ ىئ      مئ حئ جئ  ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

ُمٕمف، ومٙمت٧ٌم هب٤م  مجٞمع أؿمج٤مر إرض ضمٕمٚم٧م أىمالُم٤م، وضمٕمؾ اًمٌحر ُمداًدا وُمده ؾمٌٕم٦م أسمحر[

نت إىمالم، وٟمٗمد ُم٤مء اًمٌحر، اًمداًم٦م قمغم قمٔمٛمتف وصٗم٤مشمف وضمالًمف ًمتٙم هلليمٚمامت ا

 وًمق ضم٤مء أُمث٤مهل٤م ُمددا.

صمؿ ؾمٌٕم٦م أسمحر  ]أن[قمغم وضمف اعم٤ٌمًمٖم٦م، ومل يرد احلٍم وٓ  شاًمًٌٕم٦م»وإٟمام ذيمرت 

ُمقضمقدة حتٞمط سم٤مًمٕم٤ممل، يمام ي٘مقًمف ُمـ شمٚم٘م٤مه ُمـ يمالم اإلهائٞمٚمٞملم اًمتل ٓ شمّمدق 

 ېئ   ېئ  ېئ ۈئ       ۈئ        ۆئ       ۆئ ۇئ ژوٓ شمٙمذب، سمؾ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم أي٦م إظمرى: 
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، ومٚمٞمس اعمراد سم٘مقًمف: [109]اًمٙمٝمػ:  ژ مئ      حئ جئ       ی ی        ی ی ىئ ىئ       ىئ

آظمر وم٘مط، سمؾ سمٛمثٚمف صمؿ سمٛمثٚمف صمؿ سمٛمثٚمف، صمؿ هٚمؿ ضمرا: ٕٟمف ٓ طمٍم  ژ      حئژ

 ويمٚمامشمف. هللٔي٤مت ا

 ژ يتجث ىت مت خت حت  جت يب ژ سمٔم٣ملم هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

  [22: ]يمٗمامن

شمٕم٤ممم سمٕم٨م اًمٜم٤مس سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ىمدشمف وىمقشمف وإرادشمف إٓ يمٌٕم٨م ٟمٗمس  هللُمثؾ ا

  .واطمدة

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: ُم٤م ظمٚم٘مٙمؿ أهي٤م اًمٜم٤مس » ( :20/153) ايمْمػمي وم٣مل ازمـ صمرير

ٓ يتٕمّذر قمٚمٞمف  هللإٓ يمخٚمؼ ٟمٗمس واطمدة وسمٕمثٝم٤م، وذًمؽ أن ا هللوٓ سمٕمثٙمؿ قمغم ا

             ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ    ەئ ائ   ائ ژ ؿم٤مءهرء أراده، وٓ يٛمتٜمع ُمٜمف رء 

  ومًقاء ظمٚمؼ واطمد وسمٕمثف، وظمٚمؼ اجلٛمٞمع وسمٕمثٝمؿ. ،]يس[ ژ  ۈئ ۆئ

طمدصمٜمل حمٛمد سمـ قمٛمرو، ىم٤مل: صمٜمل أسمق قم٤مصؿ، ىم٤مل: صمٜم٤م قمٞمًك، وطمدصمٜمل  ىم٤مل:و

احل٤مرث، ىم٤مل: صمٜم٤م احلًـ، ىم٤مل: صمٜم٤م ورىم٤مء، مجٞمٕم٤م قمـ اسمـ أيب ٟمجٞمح، قمـ جم٤مهد 

 إؽمٛم٣مده صحٝمح. : يمـ ومٞمٙمقن ًمٚم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم.ي٘مقل ژ يتجث ىت ژ: ىمقًمف

 ژ يتجث ىت مت خت حت  جت يب ژ: قمـ ىَمت٤مدة ىمقًمفصمؿ روى قمـ 

اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ وسمٕمثٝمؿ يمخٚمؼ ٟمٗمس واطمدة وسمٕمثٝم٤م، وإٟمام  هللىم٤مل: ي٘مقل: إٟمام ظمٚمؼ ا

صٚمح أن ي٘م٤مل: إٓ يمٜمٗمس واطمدة، واعمٕمٜمك: إٓ يمخٚمؼ ٟمٗمس واطمدة: ٕن 
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واًمٕمرب شمٗمٕمؾ ذًمؽ ذم  ژخت حت  جت يب ژ: اعمحذوف ومٕمؾ يدّل قمٚمٞمف ىمقًمف

واعمٕمٜمك:  ژ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ       ڳ گ ژ: هللاعمّم٤مدر، وُمٜمف ىمقل ا

 شيمدوران قملم اًمذي يٖمِمك قمٚمٞمف ُمـ اعمقت، ومٚمؿ يذيمر اًمدوران واًمٕملم عم٤م وصٗم٧م

 إؽمٛم٣مده صحٝمح.

 مت خت حت  جت يب ژ»: [(5/495) شومتح اًم٘مدير»ذم ] وم٣مل ايمُمقىم٣مين

 .شوسمٕمثٝم٤م ،أي إٓ يمخٚمؼ ٟمٗمس واطمدة ژ يتجث ىت

 مت خت حت  جت يب ژوىمقًمف: » ( :6/348)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

أي: ُم٤م ظَمْٚمُؼ مجٞمع اًمٜم٤مس وسمٕمثٝمؿ يقم اعمٕم٤مد سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ىمدرشمف  ژ يتجث ىت

 وئ وئ ەئ    ەئ ائ   ائ ژٟمٗمس واطمدة، اجلٛمٞمع هلم قمٚمٞمف و  ]ظمٚمؼ[إٓ يمٜم٦ًٌم 

 ژ پ پ    ٻ ٻ     ٻ ٻ ٱ ژ، []يس ژ  ۈئ ۆئ             ۆئ ۇئ ۇئ

سم٤مًمٌمء إٓ ُمرة واطمدة، ومٞمٙمقن ذًمؽ اًمٌمء ٓ حيت٤مج إمم شمٙمرره أي: ٓ ي٠مُمر  []اًم٘مٛمر

 .ش[]اًمٜم٤مزقم٤مت ژفَإًَََِّب هِيَ صَجْشَحٌ وَاحِذَحٌ  فَإِرَا هُىْ ثِبنسَّبهِشَحِ  ژوشمقيمده. 

 ک ک    ک ژىمقًمف شمٕم٤ممم: ذم » :[(1/49) شأوقاء اًمٌٞم٤من»ذم ] وم٣مل ايمُمٛمٗمٝمْمل

 .[73]اًمٌ٘مرة:  أي٦م ژ گ  گ ک

ٔي٦م إمم أن إطمٞم٤مء ىمتٞمؾ سمٜمل إهائٞمؾ دًمٞمؾ قمغم سمٕم٨م اًمٜم٤مس سمٕمد أؿم٤مر ذم هذه ا

وىمد  .ٕن ُمـ أطمٞم٤م ٟمٗم٤ًًم واطمدة سمٕمد ُمقهت٤م ىم٤مدر قمغم إطمٞم٤مء مجٞمع اًمٜمٗمقس .اعمقت

 .ش ژ يتجث ىت مت خت حت  جت يب ژ ىمقًمف:سح هبذا ذم 
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 يك ىك مك لك اك يق ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

]ايمتحريؿ[ ژ  مص خص حص مس خس حس  

ُمثال  هللي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: ُمّثؾ ا» ( :23/497)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

ًمٚمذيـ يمٗمروا ُمـ اًمٜم٤مس وؾم٤مئر اخلٚمؼ اُمرأة ٟمقح واُمرأة ًمقط، يم٤مٟمت٤م حت٧م قمٌديـ 

 ُمـ قم٤ٌمدٟم٤م، ومه٤م ٟمقح وًمقط ومخ٤مٟمت٤ممه٤م.

اُمرأة ٟمقح زوضمٝم٤م أهن٤م يم٤مٟم٧م يم٤مومرة، ويم٤مٟم٧م شم٘مقل ًمٚمٜم٤مس: إٟمف ذيمر أن ظمٞم٤مٟم٦م 

 جمٜمقن. وأن ظمٞم٤مٟم٦م اُمرأة ًمقط، أن ًمقـًم٤م يم٤من يّن اًمْمٞمػ، وشمدّل قمٚمٞمف. 

ي٘مقل: ومٚمؿ يٖمـ ٟمقح وًمقط  ژىي ني مي زي ري ٰى ژ: وىمقًمف

عم٤م قم٤مىمٌٝمام قمغم ظمٞم٤مٟمتٝمام أزواضمٝمام ؿمٞمًئ٤م، ومل يٜمٗمٕمٝمام أن يم٤مٟم٧م  هللقمـ اُمرأشمٞمٝمام ُمـ ا

 أٟمٌٞم٤مء. أزواضمٝمام

 هللووطمدوه، اُمرأة ومرقمقن اًمتل آُمٜم٧م سم٤م هللُمثال ًمٚمذيـ صدىمقا ا هللوضب ا 

يم٤مومر، ومٚمؿ  هللووطمدشمف، وصّدىم٧م رؾمقًمف ُمقؾمك، وهل حت٧م قمدّو ُمـ أقمداء ا
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ذم ظمٚم٘مف أن ٓ شمزر  هلل، ويم٤من ُمـ ىمْم٤مء اهلليّيه٤م يمٗمر زوضمٝم٤م، إذ يم٤مٟم٧م ُم١مُمٜم٦م سم٤م

 .وزر أظمرى، وأن ًمٙمّؾ ٟمٗمس ُم٤م يم٧ًٌموازرة 

ًمٚمٛم١مُمٜملم  هللوهذا ُمثٌؾ ضسمف ا» ( :8/172) ذم اعمثؾ اًمث٤مين  ٣مل ازمـ ىمثغموم

 ٴۇ ۈ ژأهنؿ ٓ شميهؿ خم٤مًمٓم٦م اًمٙم٤مومريـ إذا يم٤مٟمقا حمت٤مضملم إًمٞمٝمؿ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 وئ    ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې  ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .[28]آل قمٛمران:  ژ ۇئۆئ  ۇئ وئ

ُم٤م ض اُمرأشمف يمٗمر  هللىم٤مل: ىمت٤مدة يم٤من ومرقمقن أقمتك أهؾ إرض وأسمٕمده ومقا

 .شطمٙمٌؿ قمدل، ٓ ي١ماظمذ أطمًدا إٓ سمذٟمٌف هللزوضمٝم٤م طملم أـم٤مقم٧م رهب٤م ًمتٕمٚمٛمقا أن ا

هم٣مؾمتٚمٙم٦م هذه أي٣مت »: [(55ص ) شذح إُمث٤مل»يمام ذم ]  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ 

  َمثؾ يمٙم٘م٣مهمر وَمثٙمكم يمٙمٚم٠مَمٛمكم:: فمعم شمالشم٥م أَمث٣مل

شمٕم٤ممم ورؾمقًمف   هللف ومتْمٛمـ ُمثؾ اًمٙمٗم٤مر أن اًمٙم٤مومر يٕم٤مشم٥م قمغم يمٗمره وقمداوشم

، وأوًمٞم٤مئف وٓ يٜمٗمٕمف ُمع يمٗمره ُم٤م يم٤من سمٞمٜمف وسملم اعم١مُمٜملم ُمـ حلٛم٦م ٟم٥ًم أو ط

شمٜم٘مٓمع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  [يمٚمٝم٤م]ن إؾم٤ٌمب ٢موم ،وصٚم٦م صٝمر أو ؾم٥ٌم ُمـ ؾم٥ٌم آشمّم٤مل

وطمده قمغم أيدي رؾمٚمف قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم ومٚمق  هللإٓ ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ُمتّمال سم٤م

هرة واًمٜمٙم٤مح ُمع قمدم آيامن ًمٜمٗمٕم٧م اًمّمٚم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ٟمٗمٕم٧م وصٚم٦م اًم٘مراسم٦م واعمّم٤م

ؿمٞمئ٤م  هللسملم ٟمقح وًمقط قمٚمٞمٝمام اًمّمالة واًمًالم واُمرأشمٞمٝمام ومٚمام مل يٖمٜمٞم٤م قمٜمٝمام ُمـ ا

وم٘مٓمٕم٧م أي٦م طمٞمٜمئذ ـمٛمع ُمـ ارشمٙم٥م ُمٕمّمٞم٦م  ،وىمٞمؾ هلام ادظمال اًمٜم٤مر ُمع اًمداظمٚملم

٤من أضمٜمٌل وًمق يم شمٕم٤ممم وظم٤مًمػ أُمره ورضم٤م أن يٜمٗمٕمف صالح همػمه ُمـ ىمري٥م أو هللا

ومل  ،ومال اشمّم٤مل ومقق اشمّم٤مل اًمٜمٌقة وإسمقة واًمزوضمٞم٦م :سمٞمٜمٝمام ذم اًمدٟمٞم٤م أؿمد آشمّم٤مل
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وٓ  ،قمـ أسمٞمف وٓ إسمراهٞمؿ  ،قمـ اسمٜمف يٖمـ ٟمقح 

 ژ: سمٔم٣ملم هللوم٣مل اؿمٞمئ٤م،  هللٟمقح وًمقط قمٚمٞمٝمام اًمّمالة واًمًالم قمـ اُمرأشمٞمٝمام ُمـ ا

٤ممم: وىم٤مل شمٕم ،[3]اعمٛمتحٜم٦م:   ژ مم ام ىليل مل يك ىك مك

  ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،]آٟمٗمٓم٤مر[  ژيَىْوَ نَب رًَْهِكُ ََفْسٌ نِنَفْسٍ شَيْئًب  ژ

  ﮴ ﮳ ﮲  ۓ   ۓ ے                ے ھ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[48]اًمٌ٘مرة:   ژ ېئ ېئ ۈئ

وهذا يمٚمف شمٙمذي٥م ٕـمامع اعمنميملم  ،[33]ًم٘مامن:   ژ ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

ُمـ ىمراسم٦م أو صٝمر أو ٟمٙم٤مح أو صح٦ٌم شمٜمٗمٕمٝمؿ  هللاًم٤ٌمـمٚم٦م أن ُمـ شمٕمٚم٘مقا سمف ُمـ دون ا

شمٕم٤ممم وهذا  هللشمٕم٤ممم أو شمِمٗمع هلؿ قمٜمد ا هلليقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أو دمػمهؿ وٓ ُمـ قمذاب ا

، وهق اًمذي سمٕم٨م هللأصؾ والل سمٜمل آدم وذيمٝمؿ وهق اًمنمك اًمذي ٓ يٖمٗمره ا

٤مرسم٦م أهٚمف شمٕم٤ممم مجٞمع رؾمٚمف قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم وأٟمزل مجٞمع يمتٌف سم٢مسمٓم٤مًمف وحم هللا

 وُمٕم٤مداهتؿ.

  :وأَم٣م اظمثالن ايمٙمذان يمٙمٚم٠مَمٛمكم: همِمؾ

ووضمف اعمثؾ: أن اشمّم٤مل اعم١مُمـ سم٤مًمٙم٤مومر ٓ ييه ؿمٞمئ٤م  ،اُمرأة ومرقمقن :همٟمضمدمه٣م

ومٛمٕمّمٞم٦م اًمٕم٤ميص ٓ شمي اعمٓمٞمع ؿمٞمئ٤م ذم أظمرة وإن ، إذا وم٤مرىمف ذم يمٗمره وقمٛمٚمف

 هللأو٤مقمقا أُمر اشمير هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م سم٥ًٌم اًمٕم٘مقسم٦م اًمتل حتؾ سم٠مهؾ إرض إذا 

 ومل  ،ومٚمؿ يي اُمرأة ومرقمقن اشمّم٤مهل٤م سمف وهق ُمـ أيمٗمر اًمٙم٤مومريـ ،ومت٠ميت قم٤مُم٦م

 يٜمٗمع اُمرأة ٟمقح وًمقط اشمّم٤مهلام هبام ومه٤م رؾمقٓ رب اًمٕم٤معملم.

: ُمريؿ اًمتل ٓ زوج هل٤م، ٓ ُم١مُمـ وٓ يم٤مومر ومذيمر صمالصم٦م اظمثؾ ايمث٣مين يمٙمٚم٠مَمٛمكم
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وصٚم٦م سم٤مًمرضمؾ اًمّم٤مًمح واعمرأة اًمّم٤محل٦م اًمتل أصٜم٤مف اًمٜم٤ًمء: اعمرأة اًمٙم٤مومرة اًمتل هل٤م 

هل٤م وصٚم٦م سم٤مًمرضمؾ اًمٙم٤مومر واعمرأة اًمٕمزسم٦م اًمتل ٓ وصٚم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم أطمد، وم٤مٕومم ٓ 

شمٜمٗمٕمٝم٤م وصٚمتٝم٤م وؾمٌٌٝم٤م واًمث٤مٟمٞم٦م ٓ شميه٤م وصٚمتٝم٤م وؾمٌٌٝم٤م، واًمث٤مًمث٦م ٓ ييه٤م قمدم 

اًمًقرة وم٢مهن٤م اًمّمٚم٦م ؿمٞمئ٤م صمؿ ذم هذه إُمث٤مل ُمـ إهار اًمٌديٕم٦م ُم٤م يٜم٤مؾم٥م ؾمٞم٤مق 

واًمتحذير ُمـ شمٔم٤مهرهـ قمٚمٞمف وأهنـ إن مل يٓمٕمـ ط ؾمٞم٘م٧م ذم ذيمر أزواج اًمٜمٌل  

يمام مل ط   هللويردن اًمدار أظمرة مل يٜمٗمٕمٝمـ اشمّم٤مهلـ سمرؾمقل اط ورؾمقًمف   هللا

يٜمٗمع اُمرأة ٟمقح وًمقط اشمّم٤مهلام هبام، وهلذا ضب هلام ذم هذه اًمًقرة ُمثؾ اشمّم٤مل 

اعمثؾ إول حيذر قم٤مئِم٦م  هللضب ا»ك سمـ ؾمالم: اًمٜمٙم٤مح دون اًم٘مراسم٦م، ىم٤مل حيٞم

وذم ضب  .شصمؿ ضب هلام اعمثؾ اًمث٤مين حيروٝمام قمغم اًمتٛمًؽ سم٤مًمٓم٤مقم٦م ،وطمٗمّم٦م

 ؿمٞمئ٤م ىمذف هللأيْم٤م اقمت٤ٌمر آظمر وهق أهن٤م مل ييه٤م قمٜمد ا - سمٛمريؿ - اعمثؾ ًمٚمٛم١مُمٜملم

قمٜمف ُمع يمقهن٤م  هللُم٤م سمرأمه٤م ا وٟمًٌتٝمؿ إي٤مه٤م واسمٜمٝم٤م إممهل٤م  شمٕم٤ممم اًمٞمٝمقد هللأقمداء ا

اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح ىمذف  ييومال  ،اًمّمدي٘م٦م اًمٙمؼمى اعمّمٓمٗم٤مة قمغم ٟم٤ًمء اًمٕم٤معملم

وذم هذا شمًٚمٞم٦م ًمٕم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم إن يم٤مٟم٧م اًمًقرة ٟمزًم٧م  ،اًمٗمج٤مر واًمٗم٤ًمق ومٞمف

يمام ذم  .وشمقـملم ٟمٗمًٝم٤م قمغم ُم٤م ىم٤مل ومٞمٝم٤م اًمٙم٤مذسمقن إن يم٤مٟم٧م ىمٌٚمٝم٤م ،سمٕمد ىمّم٦م اإلومؽ

  .طذير هل٤م وحلٗمّم٦م مم٤م اقمتٛمدشم٤مه ذم طمؼ اًمٜمٌل  اًمتٛمثٞمؾ سم٤مُمرأة ٟمقح وًمقط حت

واًمتخقيػ واًمتحريض هلـ قمغم اًمٓم٤مقم٦م  ،ومتْمٛمٜم٧م هذه إُمث٤مل اًمتحذير هلـ

واًمتًٚمٞم٦م وشمقـملم اًمٜمٗمس عمـ أوذي ُمٜمٝمـ ويمذب قمٚمٞمف، وأهار اًمتٜمزيؾ  ،واًمتقطمٞمد

 .ش٤مل اًمتل ٓ يٕم٘مٚمٝم٤م إٓ اًمٕم٤معمقنومقق هذا وأضمؾ ُمٜمف وٓ ؾمٞمام أهار إُمث



99 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

    

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ژسمٔم٣ملم:  هللزمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا زم٣مب

 ى ى           ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ     ٴۇ ۈ

 ېئ   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ   وئ ەئ ەئ ائ ائ

   جب يئ  ىئ مئ  حئ جئ ی ی ی ی           ىئ ىئىئ   ېئ

  ]يقٞمس[ ژ  حت جت يب       ىب مب  خب حب

ٟمف احلٞم٤مة ؿمٌف ؾمٌح٤م »: [(12ص ) شذح إُمث٤مل»يمام ذم ]  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ

اًمدٟمٞم٤م ذم أهن٤م شمتزيـ ذم قملم اًمٜم٤مفمر ومؽموىمف سمزيٜمتٝم٤م وشمٕمجٌف ومٞمٛمٞمؾ إًمٞمٝم٤م وهيقاه٤م 

طمتك إذا فمـ أٟمف ُم٤مًمؽ هل٤م ىم٤مدر قمٚمٞمٝم٤م ؾمٚمٌٝم٤م سمٖمت٦م أطمقج ُم٤م يم٤من  ،اهمؽمارا ُمٜمف هب٤م

ومِمٌٝمٝم٤م سم٤مٕرض اًمذي يٜمزل اًمٖمٞم٨م قمٚمٞمٝم٤م ومتٕمِم٥م وحيًـ  ،إًمٞمٝم٤م وطمٞمؾ سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م

ومٞم٠مشمٞمٝم٤م أُمر  ،ٜم٤مفمر ومٞمٖمؽم سمف وئمـ أٟمف ىم٤مدر قمٚمٞمٝم٤م ُم٤مًمؽ هل٤مٟم٤ٌمهت٤م ويروق ُمٜمٔمره٤م ًمٚم

ومتدرك ٟم٤ٌمهت٤م أوم٦م سمٖمت٦م ومتّمٌح يم٠من مل شمٙمـ ىمٌؾ ومٞمخٞم٥م فمٜمف وشمّمٌح يداه صٗمرا  هللا

 ومٝمٙمذا طم٤مل اًمدٟمٞم٤م واًمقاصمؼ هب٤م ؾمقاء، وهذا ُمـ أسمٚمغ اًمتِمٌٞمف واًم٘مٞم٤مس. :ُمٜمٝمام

  حئ ژىم٤مل شمٕم٤ممم شمٕم٤ممم: ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م قمرو٦م هلذه أوم٤مت واجلٜم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م ُمٜمٝم٤م 

ومًامه٤م هٜم٤م دار اًمًالم ًمًالُمتٝم٤م ُمـ هذه أوم٤مت اًمتل ذيمره٤م  ژ   جب يئ  ىئ مئ

 .شومذًمؽ قمدًمف وهذا ومْمٚمف ،ومٕمؿ سم٤مًمدقمقة إًمٞمٝم٤م وظمص سم٤مهلداي٦م ُمـ ؿم٤مء ،ذم اًمدٟمٞم٤م

ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر: ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: » ( :15/55)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

ُمع ُم٤م ىمد ويّمؾ  ،وشمٗم٤مظمرون سمف ُمـ زيٜمتٝم٤م وأُمقاهل٤مإٟمام ُمثؾ ُم٤م شم٤ٌمهقن ذم اًمدٟمٞم٤م 

 أٟمزًمٜم٤مه ُمـ اًمًامء، 
ٍ
سمذًمؽ ُمـ اًمتٙمدير واًمتٜمٖمٞمص وزواًمف سم٤مًمٗمٜم٤مء واعمقت،  يمٛمثؾ ُم٤مء
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ي٘مقل:  ، ژ ۋ ۋ     ٴۇ ۈ ژي٘مقل: يمٛمٓمر أرؾمٚمٜم٤مه ُمـ اًمًامء إمم إرض 

          خمتٚمٌط سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض. ،ومٜم٧ٌم سمذًمؽ اعمٓمر أٟمقاٌع ُمـ اًمٜم٤ٌمت

يٕمٜمل: فمٝمر طمًٜمٝم٤م وهب٤مؤه٤م  ژ ى  ې ې ې ې ژ: وىمقًمف

 .شيٕمٜمل: أهؾ إرض ، ژ ائ ائ ژوشمزيٜم٧م  :ي٘مقل ، ژىژ

شمٕم٤ممم ُمثال ًمزهرة احلٞم٤مة  ]شم٤ٌمرك و[ضب » ( :4/260)  وم٣مل ازمـ ىمثغم

ُمـ إرض سمام  هللاًمدٟمٞم٤م وزيٜمتٝم٤م وهقم٦م اٟم٘مْم٤مئٝم٤م وزواهل٤م، سم٤مًمٜم٤ٌمت اًمذي أظمرضمف ا

٠ميمؾ اًمٜم٤مس ُمـ زرع وصمامر، قمغم اظمتالف أٟمقاقمٝم٤م أٟمزل ُمـ اًمًامء ُمـ اعم٤مء، مم٤م ي

           ې ې ې ې ژوأصٜم٤مومٝم٤م، وُم٤م شم٠ميمؾ إٟمٕم٤مم ُمـ أب وىمْم٥م وهمػم ذًمؽ، 

أي: طمًٜم٧م سمام ظمرج ُمـ رسم٤مه٤م ُمـ  ژ ى ژأي: زيٜمتٝم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م،  ژ ى

اًمذيـ زرقمقه٤م  ژ ائ ائ ژزهقر ٟمية خمتٚمٗم٦م إؿمٙم٤مل وإًمقان، 

اذه٤م وطمّم٤مده٤م ومٌٞمٜم٤مهؿ يمذًمؽ أي: قمغم ضمذ ژ   وئ ەئ ەئ ژوهمرؾمقه٤م 

إذ ضم٤مءهت٤م ص٤مقم٘م٦م، أو ريح سم٤مدرة، وم٠مي٧ًٌم أوراىمٝم٤م، وأشمٚمٗم٧م صمامره٤م: وهلذا ىم٤مل 

اخلية  ]شمٚمؽ[أي: ي٤ًٌم سمٕمد  ژ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژشمٕم٤ممم: 

 أي: يم٠مهن٤م ُم٤م يم٤مٟم٧م طمًٜم٤مء ىمٌؾ ذًمؽ. ژ ىئ   ېئ ېئ   ېئ ژواًمٜمْم٤مرة، 

 يم٠من مل شمٜمٕمؿ. ژ   ېئ ېئ   ېئ ژوىم٤مل ىمت٤مدة: 

ُمقر سمٕمد زواهل٤م يم٠مهن٤م مل شمٙمـ: وهلذا ضم٤مء ذم احلدي٨م ي١مشمك سم٠مٟمٕمؿ أهؾ وهٙمذا إ

]هؾ ُمر سمؽ ٟمٕمٞمؿ اًمدٟمٞم٤م، ومٞمٖمٛمس ذم اًمٜم٤مر همٛم٦ًم صمؿ ي٘م٤مل ًمف: هؾ رأي٧م ظمػًما ىمط؟ 
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ومٞم٘مقل: ٓ. وي١مشمك سم٠مؿمد اًمٜم٤مس قمذاسًم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ومٞمٖمٛمس ذم اًمٜمٕمٞمؿ همٛم٦ًم، صمؿ  ىمط؟[

ٕم٤ممم إظم٤ٌمًرا قمـ اعمٝمٚمٙملم: وىم٤مل شم. ي٘م٤مل ًمف: هؾ رأي٧م سم١مؾم٤م ىمط؟ ومٞم٘مقل: ٓ

 .[95 ،94 :هقد] ژ ې ې  ې       ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋژ

 ی ژأي: ٟمٌلم احلج٩م وإدًم٦م،  ژ ی ی           ىئ ژصمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ومٞمٕمتؼمون هبذا اعمثؾ ذم زوال اًمدٟمٞم٤م ُمـ أهٚمٝم٤م هيًٕم٤م ُمع اهمؽمارهؿ  ژ ی

ممـ ـمٚمٌٝم٤م، واًمٓمٚم٥م هب٤م، ومتٙمٜمٝمؿ سمٛمقاقمٞمده٤م وشمٗمّٚمتٝم٤م ُمٜمٝمؿ، وم٢من ُمـ ـمٌٕمٝم٤م اهلرب 

ُمثؾ احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م سمٜم٤ٌمت إرض، ذم همػم ُم٤م آي٦م ُمـ  هللعمـ هرب ُمٜمٝم٤م، وىمد ضب ا

 حب جب   يئ ىئ   مئ حئ جئ ی ژيمت٤مسمف اًمٕمزيز، وم٘م٤مل ذم ؾمقرة اًمٙمٝمػ: 

 حج  يث ىث مث جث ىتيت مت خت حت  جت يب ىب مب خب

، ويمذا ذم ؾمقرة اًمزُمر واحلديد ييب سمذًمؽ ُمثؾ احلٞم٤مة [45 :اًمٙمٝمػ] ژمج

 .شاًمدٟمٞم٤م يمامء

أي٦م:  ژ   جب يئ  ىئ مئ  حئ ژوىمقًمف: » ( :4/261)  وم٣مل ازمـ ىمثغم 

زواهل٤م، رهّم٥م ذم اجلٜم٦م ودقم٤م إًمٞمٝم٤م، وؾمامه٤م دار  ]قمٓمٌٝم٤م و[يمر شمٕم٤ممم اًمدٟمٞم٤م وهقم٦م عم٤م ذ

   جب يئ  ىئ مئ  حئ ژاًمًالم أي: ُمـ أوم٤مت، واًمٜم٘م٤مئص واًمٜمٙم٤ٌمت، وم٘م٤مل: 

 .ش ژ جت يب       ىب مب  خب حب
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 خب حب جب   يئ ىئ   مئ حئ جئ ی ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 ژ  جح مج حج  يث ىث مث جث ىتيت مت خت حت  جت يب ىب مب

  ]ايم٘مٜمػ[

ط: ي٘مقل قمّز ذيمره ًمٜمٌٞمف حمٛمد  » ( :18/30)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

واضب حلٞم٤مة ه١مٓء اعمًتٙمؼميـ اًمذيـ ىم٤مًمقا ًمؽ: اـمرد قمٜمؽ ه١مٓء اًمذيـ 

 . ٝمؿ ُمثال ي٘مقل: ؿمٌٝم٤ميدقمقن رهبؿ سم٤مًمٖمداة واًمٕمٌّم، إذا ٟمحـ ضمئٜم٤مك اًمدٟمٞم٤م ُمٜم

 .ي٘مقل: يمٛمٓمر أٟمزًمٜم٤مه ُمـ اًمًامء ژ خب حب جب   يئ ژ

 .ي٘مقل: وم٤مظمتٚمط سم٤معم٤مء ٟم٤ٌمت إرض ژ  جت يب ىب مب ژ

 .ي٘مقل: وم٠مصٌح ٟم٤ٌمت إرض ي٤مسم٤ًم ُمتٗمتت٤م ژ خت حت ژ

ي٘م٤مل ُمٜمف: ذرشمف اًمريح شمذروه  ،شمٓمػمه اًمري٤مح وشمٗمّرىمف :ي٘مقل ژ ىت مت ژ

 .شوذرشمف ذري٤م، وأذرشمف شمذريف إذراء ذرًوا،

ي٤م حمٛمد ًمٚمٜم٤مس  ژ ی ژي٘مقل شمٕم٤ممم: » ( :5/161)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

 مب خب حب جب   يئ ژذم زواهل٤م وومٜم٤مئٝم٤م واٟم٘مْم٤مئٝم٤م  ژ ىئ   مئ حئ ژ

أي: ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ احل٥ّم، ومِم٥م وطمًـ، وقماله اًمزهر واًمٜمقر  ژ  جت يب ىب

أي: شمٗمرىمف  ژ ىت مت ژي٤مسم٤ًم  ژ خت حت ژواًمٜمية صمؿ سمٕمد هذا يمٚمف 

أي: هق ىم٤مدر  ژ مج حج  يث ىث مث جث ژامل وشمٓمرطمف ذات اًمٞمٛملم وذات اًمِم

ُمثؾ احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م هبذا اعمثؾ يمام ذم  هللقمغم هذه احل٤مل، وهذه احل٤مل ويمثػًما ُم٤م ييب ا
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 ۋ ۋ     ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ژؾمقرة يقٟمس: 

 ،[24]يقٟمس:أي٦م  ژ ى ى           ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

  مب  خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی   ی ی ژوىم٤مل ذم ؾمقرة اًمزُمر: 

 جخ مح جح    مج يثحج   ىث  مث جث يت ىت مت   خت حت جت يب ىب

 ڤ      ڤ ٹ ٹ ژوىم٤مل ذم ؾمقرة احلديد:  ،[]اًمزُمر ژ  جس مخ حخ

 ڃ ڃ ڃ              ڃ ڄڄ     ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ژژ ڈ ڈ    ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ    چ چ چ چ

 .[]احلديد ژ  گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 .ششايمدٞمٝم٣م ضمٙمقة طمية»وذم احلدي٨م اًمّمحٞمح: 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ      ڤ ٹ ٹ ژسمٔم٣ملم:  هلل٣من اظمثؾ دم ومقل ازم٣مب زمٝم

 ڇ ڇ    چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ              ڃ ڄڄ     ڄ ڄ   ڦ ڦ

 ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ    ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ

  ]احلديد[ ژ  گ ک

سمٙمؾ رء  هللاًمدٟمٞم٤م وهيقهن٤م وييب ًمٚمٜم٤مس هل٤م ُمثاًل ًمٕمٚمٝمؿ يتذيمرون وا هللحي٘مر ا

 قمٚمٞمؿ.

اعمٕمج٥م ًمٚمزراع ًمٙمثرة ٟم٤ٌمشمف وطمًٜمف صمؿ هيٞم٩م ومؽماه ُمّمٗمرًا سم٤مًمزرع  هللٚمٝم٤م اثومٛم

 .ي٤مسم٤ًًم صمؿ يٙمقن طمٓم٤مُم٤مً 



104 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

 

اًمٜم٤مس  تويٛمق ،شمٙم٤مصمر وشمٗم٤مظمر صمؿ شمٜمتٝمل وشمزول إٓهل  ويمذًمؽ اًمدٟمٞم٤م ُم٤م

ومام  ،وُمـ أضمٚمف يٕمروقن ،وقمٚمٞمف يتخ٤مصٛمقن ،ويؽميمقن ُم٤م يم٤مٟمقا ومٞمف يتٜم٤مومًقن

أي قمذاب ؿمديد عمـ اهمؽم سم٤مًمدٟمٞم٤م  ،وإٟمام جيدون إقمامل اعمٗمْمٞم٦م ،جيؼمون ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً 

ُمـ ومتٜم٦م اًمدٟمٞم٤م  هللٟمٕمقذ سم٤م ،وُمٖمٗمرة وروقان عمـ قمٚمؿ هب٤م وقمٚمؿ سمح٤مهل٤م وطم٘مٞم٘متٝم٤م

  .وومتٜم٦م اعمحٞم٤م واعمامت وومتٜم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: اقمٚمٛمقا أهي٤م » ( :23/193)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػميو

ل إٓ ًمٕم٥م وهلق شمتٗمّٙمٝمقن سمف، وزيٜم٦م اًمٜم٤مس إن ُمت٤مع احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م اعمٕمجٚم٦م ًمٙمؿ، ُم٤م ه

 شمتزّيٜمقن هب٤م، وشمٗم٤مظمر سمٞمٜمٙمؿ، يٗمخر سمٕمْمٙمؿ قمغم سمٕمض سمام أومم ومٞمٝم٤م ُمـ ري٤مؿمٝم٤م.

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: وي٤ٌمهل سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤م سمٙمثرة  ژ ڄ     ڄ ڄ   ڦ ژ

 .إُمقال وإوٓد

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: صمؿ يٞمٌس ذًمؽ  ژ چ چ چ ڃ ڃ ڃ      ڃ ژ

 اًمٜم٤ٌمت.

 د أن يم٤من أظمي ٟميا.سمٕم ژ ڇ    چ ژ

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: صمؿ يٙمقن ذًمؽ اًمٜم٤ٌمت طمٓم٤مُم٤م،  ژ ڇ ڇ ڇ ژ: وىمقًمف

 يٕمٜمل سمف: أٟمف يٙمقن ٟمٌت٤م ي٤مسم٤ًم ُمتٝمِمام.

 ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: وذم أظمرة قمذاب ؿمديد ًمٚمٙمٗم٤مر. ژ ڎ ڌ ڌ ڍ ژ

 ورؾمقًمف. هللٕهؾ اإليامن سم٤م ژ ژ ڈ ڈ    ڎ ژ



105 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

    

.. أي٦م، ي٘مقل: .ژ ڤ ڤ ڤ      ڤ ٹ ٹ ژ: قمـ ىمت٤مدة، ىمقًمفصمؿ روى 

 إؽمٛم٣مده صحٝمح. ص٤مر اًمٜم٤مس إمم هذيـ احلروملم ذم أظمرة.

 ڈ ڈ    ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ژ: ويم٤من سمٕمض أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م ي٘مقل ذم ىمقًمف

ذيمر ُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، وأٟمف قمغم ُم٤م وصػ، وأُم٤م أظمرة وم٢مهن٤م إُم٤م قمذاب،  ژ ژ

 ىم٤مل: واًمقاو ومٞمف وأو سمٛمٜمزًم٦م واطمدة..وإُم٤م ضمٜم٦م

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: وُم٤م زيٜم٦م احلٞم٤مة  ژ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ وىمقًمف:

 اًمدٟمٞم٤م اعمٕمجٚم٦م ًمٙمؿ أهي٤م اًمٜم٤مس، إٓ ُمت٤مع اًمٖمرور.

ي٘مقل شمٕم٤ممم ُمقهٜم٤ًم أُمر احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وحم٘مرا هل٤م: » ( :8/24)  وم٣مل ازمـ ىمثغم 

أي: إٟمام  ژ ڄڄ     ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ      ڤ ٹ ژ

    ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژطم٤مصؾ أُمره٤م قمٜمد أهٚمٝم٤م هذا، يمام ىم٤مل: 

 ے ھ ھ   ھ ھ ہ  ہ ہ ہ

 .[14]آل قمٛمران:  ژ﮹  ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵   ﮳  ﮲ ۓ ےۓ

              ڃ ژصمؿ ضب شمٕم٤ممم ُمثؾ احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ذم أهن٤م زهرة وم٤مٟمٞم٦م وٟمٕمٛم٦م زائٚم٦م وم٘م٤مل: 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژوهق: اعمٓمر اًمذي ي٠ميت سمٕمد ىمٜمقط اًمٜم٤مس، يمام ىم٤مل:  ژ ڃ

  .[28اًمِمقرى: ] ژ ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ

أي: يٕمج٥م اًمزراع ٟم٤ٌمت ذًمؽ اًمزرع اًمذي  ژ چ ڃ ڃ ژوىمقًمف: 

ٟم٧ٌم سم٤مًمٖمٞم٨م: ويمام يٕمج٥م اًمزراع ذًمؽ يمذًمؽ شمٕمج٥م احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م اًمٙمٗم٤مر، وم٢مهنؿ 
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 ژ ڇ ڇ ڇ ڇ    چ چ چ ژأطمرص رء قمٚمٞمٝم٤م وأُمٞمؾ اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م، 

ا سمٕمد ُم٤م يم٤من ظمًيا ٟميا، صمؿ يٙمقن سمٕمد ذًمؽ  أي: هيٞم٩م ذًمؽ اًمزرع ومؽماه ُمّمٗمرًّ

٤م ُمتحٓماًم، هٙمذا احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م شمٙمقن أوٓ ؿم٤مسم٦م، صمؿ يمٚمف طمٓم٤مًُم٤م، أي: يّمػم  ًً يٌ

شمٙمتٝمؾ، صمؿ شمٙمقن قمجقًزا ؿمقه٤مء، واإلٟم٤ًمن يمذًمؽ ذم أول قمٛمره وقمٜمٗمقان ؿم٤ٌمسمف 

٤م ًملم إقمٓم٤مف، هبل اعمٜمٔمر، صمؿ إٟمف ينمع ذم اًمٙمٝمقًم٦م ومتتٖمػم ـم٤ٌمقمف ويٜمٗمد  همْم٤م ـمريًّ

حلريم٦م، يٕمجزه سمٕمض ىمقاه، صمؿ يٙمؼم ومٞمّمػم ؿمٞمًخ٤م يمٌػًما، وٕمٞمػ اًم٘مقى، ىمٚمٞمؾ ا

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ ژاًمٌمء اًمٞمًػم، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

. [54]اًمروم:  ژ  ک       ک ک ڑک ڑ ژ ڈژ ڈ   ڎ  ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ

وعم٤م يم٤من هذا اعمثؾ دآ قمغم زوال اًمدٟمٞم٤م واٟم٘مْم٤مئٝم٤م وومراهمٝم٤م ٓ حم٤مًم٦م، وأن أظمرة 

 ڌ ڌ ڍ ژوم٘م٤مل: يم٤مئٜم٦م ٓ حم٤مًم٦م، طمّذر ُمـ أُمره٤م ورهّم٥م ومٞمام ومٞمٝم٤م ُمـ اخلػم، 

أي: وًمٞمس ذم  ژ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ    ڎ ڎ

 هللأظمرة أشمٞم٦م اًم٘مري٦ٌم إٓ إُم٤م هذا وإُم٤م هذا: إُم٤م قمذاب ؿمديد، وإُم٤م ُمٖمٗمرة ُمـ ا

 وروقان.

أي: هل ُمت٤مع وم٤مٍن هم٤مرر عمـ ريمـ  ژ ک ک ک ک ڑ ڑ ژوىمقًمف: 

وراءه٤م، وهل إًمٞمف وم٢مٟمف يٖمؽم هب٤م وشمٕمجٌف طمتك يٕمت٘مد أٟمف ٓ دار ؾمقاه٤م وٓ ُمٕم٤مد 

 .شطم٘مػمة ىمٚمٞمٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمدار أظمرة
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 ائ ى  ى ېې    ې   ې ۉ ۉ ۅ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 .[]ايمرفمد ژ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ   ەئ ەئ ائ

 .يمٛمت٤مع اعم٤ًمومر :ىمٞمؾ

ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر: ي٘مقل شمٕم٤ممم » ( :16/430)  ايمْمػميوم٣مل ازمـ صمرير 

ف ذم رزىمف، ومٞمًٌط ًمف ُمٜمف ٕن ُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يقؾّمع قمغم ُمـ يِم٤مء ُمـ ظمٚم٘م هللذيمره: ا

ي٘مقل: وي٘مؽّم قمغم ُمـ يِم٤مء ُمٜمٝمؿ ذم رزىمف وقمٞمِمف،  ، ژ ې ژ يّمٚمحف إٓ ذًمؽ

  .ومٞمْمّٞم٘مف قمٚمٞمف، ٕٟمف ٓ يّمٚمحف إٓ اإلىمت٤مر

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: وومرح ه١مٓء اًمذيـ سمًط هلؿ ذم اًمدٟمٞم٤م  ، ژ ائ ى  ى ژ

 هللسمًط هلؿ ومٞمٝم٤م، وضمٝمٚمقا ُم٤م قمٜمد اوُمٕمّمٞمتٝمؿ إي٤مه سمام  هللُمـ اًمرزق قمغم يمٗمرهؿ سم٤م

 .ٕهؾ ـم٤مقمتف واإليامن سمف ذم أظمرة ُمـ اًمٙمراُم٦م واًمٜمٕمٞمؿ

صمؿ أظمؼم ضمّؾ صمٜم٤مؤه قمـ ىمدر ذًمؽ ذم اًمدٟمٞم٤م ومٞمام ٕهؾ اإليامن سمف قمٜمده ذم أظمرة 

ي٘مقل: وُم٤م مجٞمع ُم٤م  ، ژ ۇئ  ۇئ وئ وئ   ەئ ەئ ائ ژ وأقمٚمؿ قم٤ٌمده ىمّٚمتف، وم٘م٤مل:

ٕم ًّ ٦م وسمًط هلؿ ومٞمٝم٤م ُمـ اًمرزق ورهمد اًمٕمٞمش، ومٞمام قمٜمد أقمٓمك ه١مٓء ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًم

 يمام: .ىمٚمٞمؾ، ورء طم٘مػم ذاه٥م ژ ۇئ  ۇئ ژ ٕهؾ ـم٤مقمتف ذم أظمرة هللا

طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ حمٛمد، ىم٤مل، طمدصمٜم٤م ؿم٤ٌمسم٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ورىم٤مء، قمـ اسمـ أيب 

 إؽمٛم٣مده صحٝمح. .ىم٤مل: ىمٚمٞمٌؾ ذاه٥م ژ ۇئ  ۇئ ژ: ٟمجٞمح، قمـ جم٤مهد، ىمقًمف

، قمـ ورىم٤مء، قمـ اسمـ أيب ٟمجٞمح، قمـ هللصمٜم٤م قمٌد اوطمدصمٜم٤م إؾمح٤مق ىم٤مل: طمد
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 إؽمٛم٣مده صحٝمح. .شىم٤مل: ىمٚمٞمٌؾ ذاه٥م ، ژ ۇئ  ۇئ وئ وئ   ەئ ەئ ائ ژ: جم٤مهد

 ﮵ ﮴   ﮳ ﮲   ۓ ۓ ے ژيمام ىم٤مل: » ( :4/454)  ازمـ ىمثغموم٣مل و

 .[77]اًمٜم٤ًمء:  ژ﮹ ﮸   ﮷﮶ 

 َم٣م ايمدٞمٝم٣م دم أطمرة إٓ»ط:   هللقمـ اعمًتقرد أظمل سمٜمل ومٝمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل ا

وأؿم٤مر سم٤مًم٤ًٌمسم٦م.  شىمٚمثؾ َم٣م جئمؾ أضمدىمؿ أصٌٔمف هذه دم ايمٝمؿ، همٙمٝمٛمٓمر زمؿ سمرصمع

 .شأمحدو ورواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف

 ﮵ ﮴ ﮳﮲  ۓ ۓ  ے ے ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا 

                   ﯁﯀    ﮿ ﮾ ﮼﮽  ﮻﮺   ﮸﮹ ﮷ ﮶

 ۈ ۆ      ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ        

  فمد[]ايمر ژ  ٴۇ ۈ

ًمٚمحؼ  هللوهذا ُمثؾ ضسمف ا » ( :16/408)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

 واًم٤ٌمـمؾ، واإليامن سمف واًمٙمٗمر.

 هللي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: ُمثؾ احلؼ ذم صم٤ٌمشمف واًم٤ٌمـمؾ ذم اوٛمحالًمف، ُمثؾ ُم٤مء أٟمزًمف ا

 . ُمـ اًمًامء إمم إرض

ي٘مقل: وم٤مطمتٛمٚمتف إودي٦م سمٛمٚمئٝم٤م، اًمٙمٌػم سمٙمؼمه،  ، ژ ﮴ ﮳ ﮲ ژ

 . ّمٖمرهواًمّمٖمػم سم

ي٘مقل: وم٤مطمتٛمؾ اًمًٞمؾ اًمذي طمدث قمـ ذًمؽ اعم٤مء  ، ژ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ژ
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 .ُمـ اًمًامء، زسمًدا قم٤مًمًٞم٤م ومقق اًمًٞمؾ هللاًمذي أٟمزًمف ا

ُمـ اًمًامء،  هللومٝمذا أطمد ُمثكم احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ، وم٤محلؼ هق اعم٤مء اًم٤ٌمىمل اًمذي أٟمزًمف ا

 واًمزسمد اًمذي ٓ يٜمتٗمع سمف هق اًم٤ٌمـمؾ.

ي٘مقل ضمؾ صمٜم٤مؤه: وُمثٌؾ  ژ ﯀   ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ژ: واعمثؾ أظمر

آظمر ًمٚمحّؼ واًم٤ٌمـمؾ، ُمثؾ ومْم٦م أو ذه٥م يقىمد قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس ذم اًمٜم٤مر ـمٚم٥م طمٚمٞم٦م 

ىمد قمٚمٞمف ًمٞمتخذ ُمٜمف يتخذوهن٤م أو ُمت٤مع، وذًمؽ ُمـ اًمٜمح٤مس واًمرص٤مص واحلديد، يق

 .ُمت٤مع يٜمتٗمع سمف

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: ومم٤م يقىمدون قمٚمٞمف ُمـ هذه إؿمٞم٤مء زسمد ُمثٚمف،  ، ژ     ژ

ٞمؾ ويذه٥م يٕمٜمل:  ًّ ٞمؾ ٓ يٜمتٗمع سمف ويذه٥م سم٤مـمال يمام ٓ يٜمتٗمع سمزسمد اًم ًّ ُمثؾ زسمد اًم

 .سم٤مـمال

 .ژ﮾  ﮼﮽ ﮻ ﮺  ژ: سم٘مقًمف شاًمزسمد» ورومع

وُمٕمٜمك اًمٙمالم: ومم٤م يقىمدون قمٚمٞمف ذم اًمٜم٤مر زسمٌد ُمثؾ زسمد اًمًٞمؾ ذم سمٓمقل زسمده، 

        واًمٗمْم٦م.وسم٘م٤مء ظم٤مًمص اًمذه٥م 

ُمثؾ  هلليمام ُمّثؾ ا ي٘مقل: ، ژ       ژ: شمٕم٤ممم هللي٘مقل ا

، سم٤مًم٤ٌمىمل اًمٜم٤مومع ُمـ هللاإليامن واًمٙمٗمر، ذم سمٓمقل اًمٙمٗمر وظمٞم٦ٌم ص٤مطمٌف قمٜمد جم٤مزاة ا

  .احلؼ واًم٤ٌمـمؾ هللُم٤مء اًمًٞمؾ وظم٤مًمص اًمذه٥م واًمٗمْم٦م، يمذًمؽ يٛمثؾ ا

ي٘مقل: وم٠مُم٤م اًمزسمد اًمذي قمال اًمًٞمؾ واًمذه٥م  ژ     ژ
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ومع اًمري٤مح وىمذف واًمٗمْم٦م واًمٜمح٤مس واًمرص٤مص قمٜمد اًمقىمقد قمٚمٞمٝم٤م، ومٞمذه٥م سمد

 .اعم٤مء سمف، وشمٕمّٚم٘مف سم٤مٕؿمج٤مر وضمقاٟم٥م اًمقادي

ُمـ اعم٤مء واًمذه٥م واًمٗمْم٦م واًمرص٤مص واًمٜمح٤مس، وم٤معم٤مء  ژ ڭ ڭ    ژ

 .يٛمٙم٨م ذم إرض ومتنمسمف، واًمذه٥م واًمٗمْم٦م متٙم٨م ًمٚمٜم٤مس

ي٘مقل: يمام ُمّثؾ هذا اعمثؾ ًمإليامن واًمٙمٗمر، يمذًمؽ  ژ ۈ ۈ ۆ      ۆ ژ

 .شيٛمثؾ إُمث٤مل

 :ذم ذح ىمقًمف شمٕم٤ممم» :[(11ص ) شذح إُمث٤مل»يمام ذم ]  ؿوم٣مل ازمـ ايمٗمٝم 

وىمد ذيمر ؾمٌح٤مٟمف اعمثٚملم  :[17]اًمٌ٘مرة:  أي٦م ژ... ٻ ٻ    ٻ ٱژ

  ے ے ژاعم٤مئل واًمٜم٤مري ذم ؾمقرة اًمرقمد وًمٙمـ ذم طمؼ اعم١مُمٜملم وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

   ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺  ﮸﮹ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

 ڭ                           ﯁ ﯀

ؿمٌف اًمقطمل اًمذي أٟمزًمف حلٞم٤مة  ژ ۈ ۈ ۆ      ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ

  .اًم٘مٚمقب وإؾمامع وإسمّم٤مر سم٤معم٤مء اًمذي أٟمزًمف حلٞم٤مة إرض سم٤مًمٜم٤ٌمت

 ،وم٘مٚم٥م يمٌػم يًع قمٚمام قمٔمٞمام يمقاد يمٌػم يًع ُم٤مء يمثػما :وؿمٌف اًم٘مٚمقب سم٤مٕودي٦م

٤م واطمتٛمٚم٧م وم٤ًمًم٧م أودي٦م سم٘مدره .وىمٚم٥م صٖمػم إٟمام يًع سمحًٌف يم٤مًمقادي اًمّمٖمػم

يمام أن اًمًٞمؾ إذا ظم٤مًمط إرض وُمر قمٚمٞمٝم٤م  ،ىمٚمقب ُمـ اهلدى واًمٕمٚمؿ سم٘مدره٤م

ومٙمذًمؽ اهلدى واًمٕمٚمؿ إذا ظم٤مًمط اًم٘مٚمقب أصم٤مر ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ  ،اطمتٛمٚم٧م همث٤مء وزسمدا

اًمِمٝمقات واًمِمٌٝم٤مت ًمٞم٘مٚمٕمٝم٤م ويذهٌٝم٤م يمام يثػم اًمدواء وىم٧م ذسمف ُمـ اًمٌدن 
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ٟمف أصم٤مره٤م ًمٞمذه٥م هب٤م وم٢مٟمف ٢ماًمدواء وم ؿم٤مرسمف وهل ُمـ مت٤مم ٟمٗمع أظمالـمف ومتٙمرب قمٜمف هب٤م

  .ژ     ژوهٙمذا ، ٓ جي٤مُمٕمٝم٤م وٓ ي٤ًميمٜمٝم٤م

 ژ       ﯁ ﯀   ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ژصمؿ ذيمر اعمثؾ اًمٜم٤مري وم٘م٤مل: 

ومتخرضمف  ،وهق اخل٨ٌم اًمذي خيرج قمٜمد ؾمٌؽ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م واًمٜمح٤مس واحلديد

ح ويذه٥م ضمٗم٤مء اًمٜم٤مر ومتٞمزه وشمٗمّمٚمف قمـ اجلقهر اًمذي يٜمتٗمع سمف ومػمُمك ويٓمر

ومٙمذًمؽ اًمِمٝمقات واًمِمٌٝم٤مت يرُمٞمٝم٤م ىمٚم٥م اعم١مُمـ ويٓمرطمٝم٤م وجيٗمقه٤م يمام يٓمرح 

ويًت٘مر ذم ىمرار اًمقادي اعم٤مء اًمّم٤مذم  ،اًمًٞمؾ واًمٜم٤مر ذًمؽ اًمزسمد واًمٖمث٤مء واخل٨ٌم

يمذًمؽ يًت٘مر ذم ىمرار اًم٘مٚم٥م  ،اًمذي يً٘مل ُمٜمف اًمٜم٤مس ويزرقمقن ويً٘مقن أٟمٕم٤مُمٝمؿ

  .ٜمٗمع ص٤مطمٌف ويٜمتٗمع سمف همػمهوضمذره اإليامن اخل٤مًمص اًمّم٤مذم اًمذي ي

وَمـ ل يٖمٗمف هذيـ اظمثٙمكم ول يتدزمرمه٣م وئمرف َم٣م يراد َمٛمٜمام همٙمٝمس َمـ 

 . شاظمقهمؼ هللوا، أهٙمٜمام

اؿمتٛمٚم٧م هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم ُمثٚملم » ( :4/447)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

ُميوسملم ًمٚمحؼ ذم صم٤ٌمشمف وسم٘م٤مئف، واًم٤ٌمـمؾ ذم اوٛمحالًمف وومٜم٤مئف، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

أي: أظمذ يمؾ واد  ژ ﮴ ﮳ ﮲ ژأي: ُمٓمرا،  ژ ۓ ۓ  ے ےژ

سمحًٌف، ومٝمذا يمٌػم وؾمع يمثػما ُمـ اعم٤مء، وهذا صٖمػم ومقؾمع سم٘مدره، وهق إؿم٤مرة إمم 

اًم٘مٚمقب وشمٗم٤موهت٤م، ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م يًع قمٚمام يمثػما، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ يتًع ًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمقم سمؾ 

أي: ومج٤مء قمغم وضمف اعم٤مء اًمذي ؾم٤مل ذم  ژ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ژيْمٞمؼ قمٜمٝم٤م، 

هذا هق  ژ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ژودي٦م زسمٌد قم٤مل قمٚمٞمف، هذا ُمثؾ، وىمقًمف: هذه إ
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 .اعمثؾ اًمث٤مين، وهق ُم٤م يًٌؽ ذم اًمٜم٤مر ُمـ ذه٥م أو ومْم٦م

أي: ًمٞمجٕمؾ طمٚمٞم٦م أو ٟمح٤مؾم٤م أو طمديًدا، ومٞمجٕمؾ ُمت٤مقم٤م وم٢مٟمف يٕمٚمقه  ژ ﯀   ﮿ ژ

 زسمد ُمٜمف، يمام يٕمٚمق ذًمؽ زسمد ُمٜمف. 

٤مـمؾ وٓ دوام ًمف، أي: إذا اضمتٛمٕم٤م ٓ صم٤ٌمت ًمٚمٌ ژ              ژ

يمام أن اًمزسمد ٓ يث٧ٌم ُمع اعم٤مء، وٓ ُمع اًمذه٥م وٟمحقه مم٤م يًٌؽ ذم اًمٜم٤مر، سمؾ يذه٥م 

أي: ٓ يٜمتٗمع سمف، سمؾ يتٗمرق  ژ     ژويْمٛمحؾ: وهلذا ىم٤مل: 

ويتٛمزق ويذه٥م ذم ضم٤مٟمٌل اًمقادي، ويٕمٚمؼ سم٤مًمِمجر وشمٜمًٗمف اًمري٤مح. ويمذًمؽ 

 يرضمع ُمٜمف رء، وٓ يٌ٘مك ظم٨ٌم اًمذه٥م واًمٗمْم٦م واحلديد واًمٜمح٤مس يذه٥م، ٓ

 ڭ ڭ ڭ ڭ    ژإٓ اعم٤مء وذًمؽ اًمذه٥م وٟمحقه يٜمتٗمع سمف: وهلذا ىم٤مل: 

 ہہ ۀ ۀ  ڻ ژيمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ژ ۈ ۈ ۆ      ۆ ۇۇ

 .[43]اًمٕمٜمٙمٌقت:  ژ  ھ ھ ہ ہ

ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ: يمٜم٧م إذا ىمرأت ُمثال ُمـ اًم٘مرآن ومٚمؿ أومٝمٛمف سمٙمٞم٧م قمغم 

 .ژ ھ  ھ ھ ہ ہ ژشمٕم٤ممم ي٘مقل:  هللٟمٗمز: ٕن ا

 ۓ ۓ  ے ے ژىم٤مل قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس: ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .شژ﮴  ﮳﮲ 

، اطمتٛمٚم٧م ُمٜمف اًم٘مٚمقب هللهذا ُمثؾ ضسمف ا» ( :4/448)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

سمف  هللقمغم ىمدر ي٘مٞمٜمٝم٤م وؿمٙمٝم٤م، وم٠مُم٤م اًمِمؽ ومال يٜمٗمع ُمٕمف اًمٕمٛمؾ، وأُم٤م اًمٞم٘ملم ومٞمٜمٗمع ا
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 ڭ ڭ    ژ ،وهق اًمِمؽ ژ     ژأهٚمف. وهق ىمقًمف: 

وهق اًمٞم٘ملم، ويمام جيٕمؾ احلكم ذم اًمٜم٤مر ومٞم١مظمذ ظم٤مًمّمف ويؽمك  ژ ۇ ڭ ڭ

 اًمٞم٘ملم ويؽمك اًمِمؽ.  هللظمٌثف ذم اًمٜم٤مر: ومٙمذًمؽ ي٘مٌؾ ا

ومجٕمؾ ذاك ُمثؾ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح يٌ٘مك ٕهٚمف، واًمٕمٛمؾ اًمًٞمئ يْمٛمحؾ قمـ 

، ومٛمـ قمٛمؾ هللأهٚمف، يمام يذه٥م هذا اًمزسمد، ومٙمذًمؽ اهلدى واحلؼ ضم٤مءا ُمـ قمٜمد ا

سم٤محلؼ يم٤من ًمف، ويٌ٘مك يمام يٌ٘مك ُم٤م يٜمٗمع اًمٜم٤مس ذم إرض. ويمذًمؽ احلديد ٓ 

يًتٓم٤مع أن يٕمٛمؾ ُمٜمف ؾمٙملم وٓ ؾمٞمػ طمتك يدظمؾ ذم اًمٜم٤مر ومت٠ميمؾ ظمٌثف، وخيرج 

ضمٞمده ومٞمٜمتٗمع سمف. يمذًمؽ يْمٛمحؾ اًم٤ٌمـمؾ إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وأىمٞمؿ اًمٜم٤مس، 

 سم٤محلؼ.وقمرو٧م إقمامل، ومٞمزيغ اًم٤ٌمـمؾ وهيٚمؽ، ويٜمتٗمع أهؾ احلؼ 

ويمذًمؽ روي ذم شمٗمًػمه٤م قمـ جم٤مهد، واحلًـ اًمٌٍمي، وقمٓم٤مء، وىمت٤مدة، وهمػم 

 واطمد ُمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ.

ٌّف شمٕم٤ممم اهلدى اًمذي أٟمزًمف قمغم رؾمقًمف » ( :1/415)  وم٣مل ايمًٔمديو  ؿم

ٌّف ُم٤م ذم اهلدى ُمـ  حلٞم٤مة اًم٘مٚمقب وإرواح، سم٤معم٤مء اًمذي أٟمزًمف حلٞم٤مة إؿم٤ٌمح، وؿم

ًمذي يْمٓمر إًمٞمف اًمٕم٤ٌمد، سمام ذم اعمٓمر ُمـ اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم اًميوري، اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم اًمٙمثػم ا

دى وشمٗم٤موهت٤م سم٤مٕودي٦م اًمتل شمًٞمؾ ومٞمٝم٤م اًمًٞمقل، ومقاد يمٌػم ًمٚمٝموؿمٌف اًم٘مٚمقب احل٤مُمٚم٦م 

يًع ُم٤مء يمثػما، يم٘مٚم٥م يمٌػم يًع قمٚمام يمثػما، وواد صٖمػم ي٠مظمذ ُم٤مء ىمٚمٞمال يم٘مٚم٥م 

 صٖمػم، يًع قمٚمام ىمٚمٞمال وهٙمذا.

ب ُمـ اًمِمٝمقات واًمِمٌٝم٤مت قمٜمد وصقل احلؼ إًمٞمٝم٤م، وؿمٌف ُم٤م يٙمقن ذم اًم٘مٚمق
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سم٤مًمزسمد اًمذي يٕمٚمق اعم٤مء ويٕمٚمق ُم٤م يقىمد قمٚمٞمف اًمٜم٤مر ُمـ احلٚمٞم٦م اًمتل يراد ختٚمٞمّمٝم٤م 

وؾمٌٙمٝم٤م، وأهن٤م ٓ شمزال ومقق اعم٤مء ـم٤مومٞم٦م ُمٙمدرة ًمف طمتك شمذه٥م وشمْمٛمحؾ، ويٌ٘مك 

 ُم٤م يٜمٗمع اًمٜم٤مس ُمـ اعم٤مء اًمّم٤مذم واحلٚمٞم٦م اخل٤مًمّم٦م.

ت ٓ يزال اًم٘مٚم٥م يٙمرهٝم٤م، وجي٤مهده٤م سم٤مًمؼماهلم يمذًمؽ اًمِمٌٝم٤مت واًمِمٝمقا

اًمّم٤مدىم٦م، واإلرادات اجل٤مزُم٦م، طمتك شمذه٥م وشمْمٛمحؾ ويٌ٘مك اًم٘مٚم٥م ظم٤مًمّم٤م 

ص٤مومٞم٤م ًمٞمس ومٞمف إٓ ُم٤م يٜمٗمع اًمٜم٤مس ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤محلؼ وإيث٤مره، واًمرهم٦ٌم ومٞمف، وم٤مًم٤ٌمـمؾ 

      ۆ ژوىم٤مل هٜم٤م:  ،]اإلهاء[  ژ ڻ ڻ         ڻ ڻ ں ژيذه٥م ويٛمح٘مف احلؼ 

 .شًمٞمتْمح احلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ واهلدى واًمْمالل ژ ۈ ۈ ۆ

ٌّف »: [(1/189) يمام ذم جمٛمقع ومت٤موى]  وم٣مل ؾمٝمخ اإلؽمالم ازمـ سمٝمٚمٝم٥مو ومِم

امء ًّ ٌّف  :اًمٕمٚمؿ سم٤معم٤مء اعمٜمّزل ُمـ اًم ّٕن سمف طمٞم٤مة اًم٘مٚمقب يمام أّن سم٤معم٤مء طمٞم٤مة إسمدان وؿم

 ،وم٘مٚم٥ٌم يًع قمٚماًم يمثػًما ،اًم٘مٚمقب سم٤مٕودي٦م ٕهّن٤م حمّؾ اًمٕمٚمؿ يمام أّن إودي٦م حمّؾ اعم٤مء

وأظمؼم شمٕم٤ممم أّٟمف  ،وواٍد يًع ُم٤مًء ىمٚمٞماًل  ،وىمٚم٥ٌم يًع قمٚماًم ىمٚمٞماًل  ،وواٍد يًع ُم٤مًء يمثػًما

ٞمؾ ُمـ اًمّزسمد سم٥ًٌم خم٤مًمٓم٦م اعم٤مء وأّٟمف يذه٥م ضمٗم٤مًء أي ًّ يرُمك سمف  :يٕمٚمق قمغم اًم

ويمذًمؽ اًم٘مٚمقب خت٤مًمٓمٝم٤م  ،وخيٗمك واًّمذي يٜمٗمع اًمٜم٤ّمس يٛمٙم٨م ذم إرض ويًت٘مرّ 

ِّمٝمقات واًمِّمٌٝم٤مت وم٢مذا شمراسمك ومٞمٝم٤م احلّؼ صم٤مرت ومٞمٝم٤م شمٚمؽ اًمِّمٝمقات واًمِّمٌٝم٤مت اًم

  .صمّؿ شمذه٥م ضمٗم٤مًء ويًت٘مّر ومٞمٝم٤م اإليامن واًم٘مرآن اًّمذي يٜمٗمع ص٤مطمٌف واًمٜم٤ّمس

                   ﯁ ﯀   ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ژ :وىم٤مل

صمّؿ اًم٘مٚم٥م  .ّْمٞم٤مءومٝمذا اعمثؾ أظمر وهق اًمٜم٤ّمرّي وم٤مّٕول ًمٚمحٞم٤مة واًمّث٤مين ًمٚم ژ 
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ٞمؾ ،ًمٚمٕمٚمؿ يم٤مإلٟم٤مء ًمٚمامء ًّ   ے ے ژيمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،واًمققم٤مء ًمٚمٖمًؾ واًمقادي ًمٚم

 .شأي٦م ژ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

 ﮸  ﮷     ﮶ ﮵ ﮴﮳  ﮲ ۓ ۓ ے ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

              ﯁﯀ ﮿     ﮾ ﮽﮼ ﮻  ﮹﮺ 

 ۆ ۆ      ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ         

  احلديد[]  ژۈ

 ۆ ۆ      ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ       ژ :هللىمقل ا

أن  هللهذا ًمٞمس سمٛمثؾ سيح وًمٙمـ أؿم٤مر اعمٗمنون قمٚمٞمٝمؿ رمح٦م  ا ،]احلديد[  ژ ۈ

ومٞمف إؿم٤مرة وسمٕمض ُمثؾ إمم أن اًم٘م٤مدر قمغم إطمٞم٤مء إرض سمٕمد ُمقهت٤م ىم٤مدر ؾمٌح٤مٟمف 

  .٤مقمغم إطمٞم٤مء اًم٘مٚمقب اعمٞمت٦م واًم٘مٚمقب اًم٘م٤مؾمٞم٦م سمٕمد ُمقهت٤م وذه٤مب ٟمقره

 ڭ ڭڭ       ژوىمقًمف: » ( :8/21)  وم٣مل ازمـ ىمثغم

يٚملم اًم٘مٚمقب سمٕمد  ومٞمف إؿم٤مرة إمم أٟمف شمٕم٤ممم ژ ۈ ۆ ۆ      ۇ ۇ ڭ

ج اًمٙمروب سمٕمد ؿمدهت٤م، ومٙمام حيٞمل  ىمًقهت٤م، وهَيدي احلََٞم٤مرى سمٕمد َوٚمتٝم٤م، ويٗمرِّ

ب اًم٘م٤مؾمٞم٦م يمذًمؽ هيدي اًم٘مٚمق ]اًمقاسمؾ[إرض اعمٞمت٦م اعمجدسم٦م اهل٤مُمدة سم٤مًمٖمٞم٨م اهلت٤َّمن 

سمؼماهلم اًم٘مرآن واًمدٓئؾ، ويقًم٩م إًمٞمٝم٤م اًمٜمقر سمٕمد ُم٤م يم٤مٟم٧م ُم٘مٗمٚم٦م ٓ يّمؾ إًمٞمٝم٤م 

اًمقاصؾ، ومًٌح٤من اهل٤مدي عمـ يِم٤مء سمٕمد اإلوالل، واعمْمؾ عمـ أراد سمٕمد اًمٙمامل، 

اًمذي هق عم٤م يِم٤مء ومٕم٤مل، وهق احلٙمؿ اًمٕمدل ذم مجٞمع اًمٗمٕم٤مل، اًمٚمٓمٞمػ اخلٌػم اًمٙمٌػم 
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 .شاعمتٕم٤مل

 أهي٤م اًمٜم٤مس ژ  ژ ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره» ( :23/189) هشمٗمًػمذم  ايمْمػميوم٣مل 

يٕمٜمل: سمٕمد دصمقره٤م  ژ ڭ  ژ اعمٞمت٦م اًمتل ٓ شمٜم٧ٌم ؿمٞمئ٤م، ژ     ژ

ودروؾمٝم٤م، ي٘مقل: ويمام ٟمحٞمل هذه إرض اعمٞمت٦م سمٕمد دروؾمٝم٤م، يمذًمؽ هندي 

ده ًمإليامن طمتك يّمػم ُم١مُمٜم٤م ٤ملَّ قمـ احلّؼ إمم احلؼ، ومٜمقومِّ٘مف وٟمًدِّ ُمـ  اإلٟم٤ًمن اًمْمَّ

 ُمـ سمٕمد والًمف. سمٕمد يمٗمره، وُمٝمتدي٤م

ي٘مقل: ىمد سمٞمَّٜم٤م ًمٙمؿ إدًم٦م واحلج٩م  ژ ۆ ۆ      ۇ ۇ ڭ ڭ ژ: وىمقًمف

 .شًمتٕم٘مٚمقا

       ژ»: [(7/154) شومتح اًم٘مدير»ذم ] وم٣مل ايمُمقىم٣مين

ويٚملم اًم٘مٚمقب سمٕمد ىمًقهت٤م  ،ومٝمق ىم٤مدر قمغم أن يٌٕم٨م إضم٤ًمم سمٕمد ُمقهت٤م ژڭڭ

يمل  :أي ژ ۆ ۆ ژٚمتٝم٤م هذه أي٤مت اًمتل ُمـ مج ژ      ۇ ۇ ڭ ڭژ

 .شوشمٕمٛمٚمقا سمٛمقضم٥م ذًمؽ ،شمٕم٘مٚمقا ُم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ اعمقاقمظ

 ڭ ڭ ڭڭ       ژ» ( :1/840) هشمٗمًػمذم  ايمًٔمديوم٣مل 

وم٢من أي٤مت شمدل اًمٕم٘مقل قمغم اًمٕمٚمؿ سم٤معمٓم٤مًم٥م اإلهلٞم٦م،  ژ ۆ ۆ      ۇ ۇ

قهتؿ، ومٞمج٤مزهيؿ واًمذي أطمٞم٤م إرض سمٕمد ُمقهت٤م ىم٤مدر قمغم أن حيٞمل إُمقات سمٕمد ُم

سم٠مقمامهلؿ، واًمذي أطمٞم٤م إرض سمٕمد ُمقهت٤م سمامء اعمٓمر ىم٤مدر قمغم أن حيٞمل اًم٘مٚمقب اعمٞمت٦م 

 هللسمام أٟمزًمف ُمـ احلؼ قمغم رؾمقًمف، وهذه أي٦م شمدل قمغم أٟمف ٓ قم٘مؾ عمـ مل هيتد سمآي٤مت ا

 . شهلليٜم٘مد ًمنمائع ا ]مل[و
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 پ پ پ ٻ ٻ ٻ    ٻ ٱ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ

 ڃ    ڃ     ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڤ ڤ    ڤ ڤ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ    ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ

 ژ ڱ ڱ ڳ                ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک   ک  ڑڑ ژ ژ

  ]ايمٌٗمرة[

واجلٛمع  -أيْم٤م-ي٘م٤مل: ُمثؾ وُمثؾ وُمثٞمؾ » ( :1/186)  وم٣مل ازمـ ىمثغم

 ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ  ڻ ژ: سمٔم٣ملم هللوم٣مل اأُمث٤مل، 

 .[43]اًمٕمٜمٙمٌقت:   ژ  ھ

ٌّٝمٝمؿ ذم اؿمؽمائٝمؿ اًمْمالًم٦م سم٤مهلدى،  هللأن ا وسمٗمدير هذا اظمثؾ: ؾمٌح٤مٟمف، ؿم

وصػمورهتؿ سمٕمد اًمتٌٍمة إمم اًمٕمٛمك، سمٛمـ اؾمتقىمد ٟم٤مًرا، ومٚمام أو٤مءت ُم٤م طمقًمف 

ـمٗمئ٧م  واٟمتٗمع هب٤م وأسمٍم هب٤م ُم٤م قمـ يٛمٞمٜمف وؿمامًمف، وشم٠مّٟمس هب٤م ومٌٞمٜم٤م هق يمذًمؽ إذ

ٟم٤مره، وص٤مر ذم فمالم ؿمديد، ٓ يٌٍم وٓ هيتدي، وهق ُمع ذًمؽ أصؿ ٓ يًٛمع، 

أسمٙمؿ ٓ يٜمٓمؼ، أقمٛمك ًمق يم٤من وٞم٤مء عم٤م أسمٍم: ومٚمٝمذا ٓ يرضمع إمم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ىمٌؾ 

ذًمؽ، ومٙمذًمؽ ه١مٓء اعمٜم٤موم٘مقن ذم اؾمتٌداهلؿ اًمْمالًم٦م قمقًو٤م قمـ اهلدى، 

دًٓم٦م قمغم أهنؿ آُمٜمقا صمؿ يمٗمروا، يمام واؾمتح٤ٌمهبؿ اًمٖمّل قمغم اًمّرؿمد. وذم هذا اعمثؾ 

 أقمٚمؿ. هللأظمؼم قمٜمٝمؿ شمٕم٤ممم ذم همػم هذا اعمقوع، وا

وىمد طمٙمك هذا اًمذي ىمٚمٜم٤مه ومخر اًمديـ اًمرازي ذم شمٗمًػمه قمـ اًمًدي صمؿ ىم٤مل: 
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واًمتِمٌٞمف ه٤مهٜم٤م ذم هم٤مي٦م اًمّمح٦م: ٕهنؿ سم٢ميامهنؿ ايمتًٌقا أوٓ ٟمقرا صمؿ سمٜمٗم٤مىمٝمؿ صم٤مٟمًٞم٤م 

 طمػمة قمٔمٞمٛم٦م وم٢مٟمف ٓ طمػمة أقمٔمؿ ُمـ طمػمة اًمديـ. أسمٓمٚمقا ذًمؽ اًمٜمقر ومقىمٕمقا ذم

وزقمؿ اسمـ ضمرير أن اعميوب هلؿ اعمثؾ ه٤مهٜم٤م مل ي١مُمٜمقا ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت، 

 ژ ڃ ڄ ڄ    ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ     ڤ ڤ ژواطمت٩م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 .[8]اًمٌ٘مرة: 

واًمّمقاب: أن هذا إظم٤ٌمر قمٜمٝمؿ ذم طم٤مل ٟمٗم٤مىمٝمؿ ويمٗمرهؿ، وهذا ٓ يٜمٗمل أٟمف 

ؿ إيامن ىمٌؾ ذًمؽ، صمؿ ؾمٚمٌقه وـمٌع قمغم ىمٚمقهبؿ، ومل يًتحي اسمـ يم٤من طمّمؾ هل

 مت خت حت جت ژ، هذه أي٦م ه٤مهٜم٤م وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم: ضمرير، 
]اسمـ : ومٚمٝمذا وضمف [3]اعمٜم٤موم٘مقن:  ژجخ مح جح مج حج مث هت

هذا اعمثؾ سم٠مهنؿ اؾمتْم٤مؤوا سمام أفمٝمروه ُمـ يمٚمٛم٦م اإليامن، أي ذم اًمدٟمٞم٤م، صمؿ  ضمرير[

  أقم٘مٌٝمؿ فمٚمامت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

 گ گ گ گ ژىم٤مل: وصح ضب ُمثؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد، يمام ىم٤مل: 

أي: يمدوران قمٞمٜمل اًمذي يٖمِمك  [19]إطمزاب:  ژ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ       ڳ

]ًم٘مامن:  ژ يتجث ىت مت خت حت  جت يب ژقمٚمٞمف ُمـ اعمقت، وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ىن مننن زن رن مم ام يل ىل ژوىم٤مل شمٕم٤ممم:  [28
، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: شم٘مدير اًمٙمالم: [5]اجلٛمٕم٦م:  ژ زي ري ٰى ين

ؾ ىمّمتٝمؿ يم٘مّم٦م اًمذي اؾمتقىمد ٟم٤مرا. وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: اعمًتقىمد واطمد جلامقم٦م ُمٕمف. ُمث
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 وىم٤مل آظمرون: اًمذي ه٤مهٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمذيـ يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 وإن اًمذي طم٤مٟم٧م سمٗمٚم٩م دُمـ٤مؤهؿ
 

 هؿ اًم٘مقم يمـؾ اًم٘مـقم يـ٤م أم ظم٤مًمـد 
 

 پ ژوىمد اًمتٗم٧م ذم أصمٜم٤مء اعمثؾ ُمـ اًمقاطمد إمم اجلٛمع، ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ومٙم٦م:

 ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ

 ڀ ڀ ژوهذا أومّمح ذم اًمٙمالم، وأسمٚمغ ذم اًمٜمٔم٤مم، وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ژ ٹ ٹ

أي: ذه٥م قمٜمٝمؿ ُم٤م يٜمٗمٕمٝمؿ، وهق اًمٜمقر، وأسم٘مك هلؿ ُم٤م ييهؿ، وهق  ژ ڀ

وهق ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ اًمِمؽ واًمٙمٗمر  ژ ٺ ٺ ڀ ژاإلطمراق واًمدظم٤من 

ٕمرومقهن٤م، وهؿ ُمع ذًمؽ ٓ هيتدون إمم ؾمٌؾ ظمػم وٓ ي ژ ٺ  ٺ ژواًمٜمٗم٤مق، 

ذم والًم٦م  ژ ٿ ژٓ يتٙمٚمٛمقن سمام يٜمٗمٕمٝمؿ  ژ ٿ ژٓ يًٛمٕمقن ظمػما  ژ  ٿژ

 ىئ          ىئ      ېئ ېئ ېئ           ۈئ ۈئ  ۆئ   ۆئ ژوقمامي٦م اًمٌّمػمة، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ومٚمٝمذا ٓ يرضمٕمقن إمم ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ اهلداي٦م اًمتل سم٤مقمقه٤م  [46]احل٩م:  ژ ىئ

 سم٤مًمْمالًم٦م.

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڤ ڤ    ڤ ڤ ژ وىمقًمف شمٕم٤ممم:

 ڌ ڍڍ    ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ    ڃ     ڃ ڄ

 ڳ گ گگ گ ک ک ک   ک  ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

شمٕم٤ممم ًميب آظمر ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم،  هللوهذا ُمثؾ آظمر ضسمف ا،  ژ ڱ ڱ ڳ                ڳ ڳ

وهؿ ىمقم ئمٝمر هلؿ احلؼ شم٤مرة، ويِمّٙمقن شم٤مرة أظمرى، وم٘مٚمقهبؿ ذم طم٤مل ؿمٙمٝمؿ 
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واًمّمٞم٥م: اعمٓمر، ىم٤مًمف اسمـ ُمًٕمقد، واسمـ قم٤ٌمس،  ژ    ڤ ژويمٗمرهؿ وشمرددهؿ 

وٟم٤مس ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وأسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م، وجم٤مهد، وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، وقمٓم٤مء، وإؿمٝمر 

هق اعمٓمر ٟمزل ُمـ اًمًامء ذم طم٤مل فمٚمامت، وهل اًمِمٙمقك واًمٙمٗمر واًمٜمٗم٤مق. 

قف وهق ُم٤م يزقم٩م اًم٘مٚمقب ُمـ اخلقف، وم٢من ُمـ ؿم٠من اعمٜم٤موم٘ملم اخل ژڦژ

]اعمٜم٤موم٘مقن:  ژ حفخف جف مغ جغ ژاًمِمديد واًمٗمزع، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿژوىم٤مل:  [4

 .[]اًمتقسم٦م ژ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ    ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

واًمؼمق: هق ُم٤م يٚمٛمع ذم ىمٚمقب ه١مٓء اًميب ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم ذم سمٕمض إطمٞم٤من، 

 چ ڃچ ڃ    ڃ     ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژُمـ ٟمقر اإليامن: وهلذا ىم٤مل: 

 ]هبؿ[حمٞمط  هللأي: وٓ جيدي قمٜمٝمؿ طمذرهؿ ؿمٞمًئ٤م: ٕن ا ژ ڇ چ چ

 ائ  ائ  ائ  ائ ى ى ې ې      ې ې ۋ ٴۇ ۅ ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ژسم٘مدرشمف، وهؿ حت٧م ُمِمٞمئتف وإرادشمف، يمام ىم٤مل: 

 .[]اًمؼموج ژ

واًمّمقاقمؼ: مجع ص٤مقم٘م٦م، وهل ٟم٤مر شمٜمزل ُمـ اًمًامء وىم٧م اًمرقمد اًمِمديد، 

، وطمٙمك سمٕمْمٝمؿ ص٤مقم٘م٦م وصٕم٘م٦م وطمٙمك اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد قمـ سمٕمْمٝمؿ ص٤مقم٘م٦م

سمت٘مديؿ  ژڃ ڃ عِ اىمِ قَ اًمّمَّ  ڃ ژوص٤مىمٕم٦م، وٟم٘مؾ قمـ احلًـ اًمٌٍمي أٟمف: ىمرأ 

 اًم٘م٤مف وأٟمِمدوا ٕيب اًمٜمجؿ:

ـــع ـــ٦م اًم٘مقاـم ـــقك سم٤معمث٘مقًم  حيٙم
 

ـــقاىمع  ــــ اًمّم ـــؼمق قم ـــٗمؼ اًم  ؿم
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 .ىم٤مل اًمٜمح٤مس: وهل ًمٖم٦م سمٜمل متٞمؿ وسمٕمض سمٜمل رسمٞمٕم٦م، طمٙمك ذًمؽ

ىمقشمف ذم ٟمٗمًف، ووٕمػ أي: ًمِمدشمف و ژ ڍڍ    ڇ ڇ ڇ ژصمؿ ىم٤مل: 

 . شسمّم٤مئرهؿ، وقمدم صم٤ٌمهت٤م ًمإليامن

ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم طمؼ »: [(9ص ) شذح إُمث٤مل»يمام ذم ]  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ

 ڀ ژوؾمٚمؿ ُم٤م طمقًمف  ژ پ پ ٻ ٻ ٻ    ٻ ٱ ژاعمٜم٤موم٘ملم: 

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

 ڳ گ ژ -إمم ىمقًمف  - ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڤ ڤ

َمثال ٞم٣مري٣م وَمثال  :َمثٙمكم: وميب ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم سمح٥ًم طم٤مهلؿ .ژ ڱ ڱ ڳ                ڳ ڳ

عم٤م ذم اعم٤مء واًمٜم٤مر ُمـ اإلو٤مءة واإلذاق واحلٞم٤مة وم٢من اًمٜم٤مر ُم٤مدة اًمٜمقر واعم٤مء َم٣مئٝم٣م 

  .ُم٤مدة احلٞم٤مة

ؾمٌح٤مٟمف اًمقطمل اًمذي أٟمزل ُمـ اًمًامء ُمتْمٛمٜم٤م حلٞم٤مة اًم٘مٚمقب  هللوىمد ضمٕمؾ ا

يرومع سمف  وضمٕمؾ ىم٤مسمٚمٞمف أطمٞم٤مء ذم اًمٜمقر وُمـ مل ،طم٤م وٟمقًراواؾمتٜم٤مرهت٤م وهلذا ؾمامه رو

  .رأؾم٤م أُمقاشم٤م ذم اًمٔمٚمامت

أهنؿ سمٛمٜمزًم٦م ُمـ اؾمتقىمد  وأظمؼم قمـ طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم طمٔمٝمؿ ُمـ اًمقطمل

ًمف ويٜمتٗمع هب٤م وهذا ٕهنؿ دظمٚمقا ذم اإلؾمالم، وم٤مؾمتْم٤مءوا سمف واٟمتٗمٕمقا سمف  ءٟم٤مرا ًمتيض

ًمٚمٔمٚمٛم٦م واًمرقمد واًمؼمق وآُمٜمقا سمف وظم٤مًمٓمقا اعمًٚمٛملم شمِمٌٞمف اًمٙمٗم٤مر سم٤معمٓمر اعمّم٤مطم٥م 

وًمٙمـ عم٤م مل يٙمـ ًمّمحٌتٝمؿ ُم٤مدة ُمـ ىمٚمقهبؿ ُمـ ٟمقر اإلؾمالم ـمٖمك قمٜمٝمؿ وذه٥م 

 سمٜمقرهؿ. هللا
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سمام ومٞمٝم٤م ُمـ  هللومذه٥م ا ،ومل ي٘مؾ ٟم٤مرهؿ وم٢من اًمٜم٤مر ومٞمٝم٤م اإلو٤مءة واإلطمراق

ومٝمذا  ،يٌٍمون وشمريمٝمؿ ذم فمٚمامت ٓ، اإلو٤مءة وأسم٘مك قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اإلطمراق

طم٤مل ُمـ أسمٍم صمؿ قمٛمل وقمرف صمؿ أٟمٙمر ودظمؾ ذم اإلؾمالم صمؿ وم٤مرىمف سم٘مٚمٌف ٓ يرضمع 

 .ژ ٹ ٹ ٹ ٹ ژإًمٞمف وهلذا ىم٤مل: 

ومِمٌٝمٝمؿ سم٠مصح٤مب صٞم٥م وهق اعمٓمر  :شمؿ ذىمر ضم٣مهلؿ زم٣ميمٛم٥ًٌم إلم اظمثؾ اظم٣مئل

ومٚمْمٕمػ سمّم٤مئرهؿ  .اًمذي يّمقب أي يٜمزل ُمـ اًمًامء ومٞمف فمٚمامت ورقمد وسمرق

ت قمٚمٞمٝمؿ زواضمر اًم٘مرآن ووقمٞمده وهتديده وأواُمره وٟمقاهٞمف وظمٓم٤مسمف وقم٘مقهلؿ اؿمتد

 ،اًمذي يِمٌف اًمّمقاقمؼ ومح٤مهلؿ يمح٤مل ُمـ أص٤مسمف ُمٓمر ومٞمف فمٚمٛم٦م ورقمد وسمرق

وىمد ؿم٤مهدٟم٤م  ،ومٚمْمٕمٗمف وظمقومف ضمٕمؾ أصٌٕمٞمف ذم أذٟمٞمف ظمِمٞم٦م ُمـ ص٤مقم٘م٦م شمّمٞمٌف

آي٤مت  ٟمحـ وهمػمٟم٤م يمثػما ُمـ خم٤مٟمٞم٨م شمالُمٞمذ اجلٝمٛمٞم٦م واعمٌتدقم٦م إذا ؾمٛمٕمقا ؿمٞمئ٤م ُمـ

  ڀ ڀ ژاًمّمٗم٤مت وأطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت اعمٜم٤مومٞم٦م ًمٌدقمتٝمؿ رأيتٝمؿ قمٜمٝم٤م ُمٕمرولم 

وي٘مقل خمٜمثٝمؿ: ؾمدوا قمٜم٤م هذا اًم٤ٌمب،  ،]اعمدصمر[  ژ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

وشمرى ىمٚمقهبؿ ُمقًمٞم٦م وهؿ جيٛمحقن ًمث٘مؾ ُمٕمروم٦م اًمرب  .واىمرأوا ؿمٞمئ٤م همػم هذا

يمقن قمغم ويمذًمؽ اعمنم ،ؾمٌح٤مٟمف شمٕم٤ممم وأؾمامئف وصٗم٤مشمف قمغم قم٘مقهلؿ وىمٚمقهبؿ

اظمتالف ذيمٝمؿ إذا ضمرد هلؿ اًمتقطمٞمد وشمٚمٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ ٟمّمقصف اعمٌٓمٚم٦م ًمنميمٝمؿ 

ويمذًمؽ  ،اؿمٛم٠مزت ىمٚمقهبؿ وصم٘مؾ قمٚمٞمٝمؿ ًمق وضمدوا اًمًٌٞمؾ إمم ؾمد آذاهنؿ ًمٗمٕمٚمقا

وهذا  :صم٘مؾ ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ ضمدا وم٠مٟمٙمرشمف ىمٚمقهبؿط   هللٟمجد أقمداء أصح٤مب رؾمقل ا

هلؿ  هلل ذم اعمثؾ اًمذي ضسمف اظمقاهنؿ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملمإيمٚمف ؿمٌف فم٤مهر وُمثؾ حم٘مؼ ُمـ 

 .شسم٤معم٤مء وم٢مهنؿ عم٤م شمِم٤مهب٧م ىمٚمقهبؿ شمِم٤مهب٧م أقمامهلؿ
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أي: ُمثٚمٝمؿ اعمٓم٤مسمؼ عم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف يمٛمثؾ » ( :1/44)  وم٣مل ايمًٔمديو

اًمذي اؾمتقىمد ٟم٤مرا، أي: يم٤من ذم فمٚمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م، وطم٤مضم٦م إمم اًمٜم٤مر ؿمديدة وم٤مؾمتقىمده٤م 

، ومٚمام أو٤مءت اًمٜم٤مر ُم٤م طمقًمف، ُمـ همػمه، ومل شمٙمـ قمٜمده ُمٕمدة، سمؾ هل ظم٤مرضم٦م قمٜمف

وٟمٔمر اعمحؾ اًمذي هق ومٞمف، وُم٤م ومٞمف ُمـ اعمخ٤موف وأُمٜمٝم٤م، واٟمتٗمع سمتٚمؽ اًمٜم٤مر، وىمرت 

سمٜمقره، ومذه٥م قمٜمف  هللهب٤م قمٞمٜمف، وفمـ أٟمف ىم٤مدر قمٚمٞمٝم٤م، ومٌٞمٜمام هق يمذًمؽ، إذ ذه٥م ا

اًمٜمقر، وذه٥م ُمٕمف اًمنور، وسم٘مل ذم اًمٔمٚمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م واًمٜم٤مر اعمحرىم٦م، ومذه٥م ُم٤م 

اإلذاق، وسم٘مل ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اإلطمراق، ومٌ٘مل ذم فمٚمامت ُمتٕمددة: فمٚمٛم٦م ومٞمٝم٤م ُمـ 

اًمٚمٞمؾ، وفمٚمٛم٦م اًمًح٤مب، وفمٚمٛم٦م اعمٓمر، واًمٔمٚمٛم٦م احل٤مصٚم٦م سمٕمد اًمٜمقر، ومٙمٞمػ يٙمقن 

 طم٤مل هذا اعمقصقف؟ 

ومٙمذًمؽ ه١مٓء اعمٜم٤موم٘مقن، اؾمتقىمدوا ٟم٤مر اإليامن ُمـ اعم١مُمٜملم، ومل شمٙمـ صٗم٦م هلؿ، 

وؾمٚمٛم٧م أُمقاهلؿ، وطمّمؾ هلؿ ٟمقع ُمـ وم٤مٟمتٗمٕمقا هب٤م وطم٘مٜم٧م سمذًمؽ دُم٤مؤهؿ، 

إُمـ ذم اًمدٟمٞم٤م، ومٌٞمٜمام هؿ قمغم ذًمؽ إذ هجؿ قمٚمٞمٝمؿ اعمقت، ومًٚمٌٝمؿ آٟمتٗم٤مع سمذًمؽ 

اًمٜمقر، وطمّمؾ هلؿ يمؾ هؿ وهمؿ وقمذاب، وطمّمؾ هلؿ فمٚمٛم٦م اًم٘مؼم، وفمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر، 

وفمٚمٛم٦م اًمٜمٗم٤مق، وفمٚمؿ اعمٕم٤ميص قمغم اظمتالف أٟمقاقمٝم٤م، وسمٕمد ذًمؽ فمٚمٛم٦م اًمٜم٤مر 

 .]وسمئس اًم٘مرار[

: قمـ ]أي[ ژ ٿ ژأي: قمـ ؾمامع اخلػم،  ژ  ٿ ژ ]قمٜمٝمؿ[:ومٚمٝمذا ىم٤مل شمٕم٤ممم 

ٕهنؿ شمريمقا احلؼ سمٕمد أن  ژ ٹ ٹ ٹ ژقمـ رؤي٦م احلؼ،  ژ ٿ ژاًمٜمٓمؼ سمف، 

قمرومقه، ومال يرضمٕمقن إًمٞمف، سمخالف ُمـ شمرك احلؼ قمـ ضمٝمؾ ووالل، وم٢مٟمف ٓ يٕم٘مؾ، 

 وهق أىمرب رضمققم٤م ُمٜمٝمؿ.
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و ُمثٚمٝمؿ يمّمٞم٥م، أي: يٕمٜمل: أ ژ ڤ ڤ    ڤ ڤ ژصمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

    ڦ ژيمّم٤مطم٥م صٞم٥م ُمـ اًمًامء، وهق اعمٓمر اًمذي يّمقب، أي: يٜمزل سمٙمثرة، 

وهق اًمّمقت  ژ ڦ ژفمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ، وفمٚمٛم٦م اًمًح٤مب، وفمٚمامت اعمٓمر،  ژ ڦ

 اعمِم٤مهد ُمع اًمًح٤مب. ]اًمالُمع[وهق اًمْمقء  ژ ڦ ژاًمذي يًٛمع ُمـ اًمًح٤مب، 

 ژ  ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ژاًمؼمق ذم شمٚمؽ اًمٔمٚمامت  ژ ڎ ڌ ڌ ژ

 أي: وىمٗمقا.

ومٝمٙمذا طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم، إذا ؾمٛمٕمقا اًم٘مرآن وأواُمره وٟمقاهٞمف ووقمده ووقمٞمده، 

ضمٕمٚمقا أص٤مسمٕمٝمؿ ذم آذاهنؿ، وأقمروقا قمـ أُمره وهنٞمف ووقمده ووقمٞمده، ومػموقمٝمؿ 

وقمٞمده وشمزقمجٝمؿ وقمقده، ومٝمؿ يٕمروقن قمٜمٝم٤م هم٤مي٦م ُم٤م يٛمٙمٜمٝمؿ، ويٙمرهقهن٤م يمراه٦م 

ٕمف ذم أذٟمٞمف ظمِمٞم٦م اعمقت، ومٝمذا ص٤مطم٥م اًمّمٞم٥م اًمذي يًٛمع اًمرقمد، وجيٕمؾ أص٤مسم

متٙمـ ًمف اًمًالُم٦م. وأُم٤م اعمٜم٤موم٘مقن وم٠مٟمك هلؿ اًمًالُم٦م، وهق شمٕم٤ممم حمٞمط هبؿ، ىمدرة 

وقمٚمام ومال يٗمقشمقٟمف وٓ يٕمجزوٟمف، سمؾ حيٗمظ قمٚمٞمٝمؿ أقمامهلؿ، وجي٤مزهيؿ قمٚمٞمٝم٤م أشمؿ 

 اجلزاء.

وعم٤م يم٤مٟمقا ُمٌتٚملم سم٤مًمّمٛمؿ، واًمٌٙمؿ، واًمٕمٛمك اعمٕمٜمقي، وُمًدودة قمٚمٞمٝمؿ ـمرق 

أي: احلًٞم٦م، ومٗمٞمف  ژ گگ گ ک ک ک   ک ژيامن، ىم٤مل شمٕم٤ممم: اإل

حتذير هلؿ وختقيػ سم٤مًمٕم٘مقسم٦م اًمدٟمٞمقي٦م، ًمٞمحذروا، ومػمشمدقمقا قمـ سمٕمض ذهؿ 

ومال يٕمجزه رء، وُمـ ىمدرشمف أٟمف إذا ؿم٤مء  ژ ڱ ڳ                ڳ ڳ ڳ گ ژوٟمٗم٤مىمٝمؿ، 

 .شؿمٞمئ٤م ومٕمٚمف ُمـ همػم مم٤مٟمع وٓ ُمٕم٤مرض
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 مص حصخص مس خس حس ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 جف مغ جغ جعمع مظ حط خضمض حض جض

 ]اظمٛم٣مهمٗمقن[ ژجل مك خكلك حك مقجك حق مف حفخف

ط: ي٘مقل ضمّؾ ذيمره ًمٜمٌٞمف حمٛمد  » ( :23/395)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

وإذا رأي٧م ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم ي٤م حمٛمد شمٕمجٌؽ أضم٤ًمُمٝمؿ ٓؾمتقاء ظمٚم٘مٝم٤م وطمًـ 

  .صقره٤م

ع ي٘مقل ضمّؾ صمٜم٤مؤه: وإن يتٙمٚمٛمقا شمًٛم ژ خضمض حض جض مص ژ

 .يمالُمٝمؿ يِمٌف ُمٜمٓم٘مٝمؿ ُمٜمٓمؼ اًمٜم٤مس

يم٠من ه١مٓء اعمٜم٤موم٘ملم ظمِم٥م ُمًٜمّدة ٓ  :ي٘مقل ژجعمع مظ حط ژ

 ظمػم قمٜمدهؿ وٓ وم٘مف هلؿ وٓ قمٚمؿ، وإٟمام هؿ صقر سمال أطمالم، وأؿم٤ٌمح سمال قم٘مقل. 

أي: يم٤مٟمقا أؿمٙم٤مٓ طمًٜم٦م وذوي ومّم٤مطم٦م  » ( :8/126)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

ًمٌالهمتٝمؿ، وهؿ ُمع ذًمؽ ذم هم٤مي٦م  وأًمًٜم٦م، إذا ؾمٛمٕمٝمؿ اًم٤ًمُمع يّمٖمل إمم ىمقهلؿ

 جف مغ جغ ژاًمْمٕمػ واخلقر واهلٚمع واجلزع واجلٌـ: وهلذا ىم٤مل: 
أي: يمٚمام وىمع أُمر أو يم٤مئٜم٦م أو ظمقف، يٕمت٘مدون، جلٌٜمٝمؿ، أٟمف ٟم٤مزل هبؿ،  ژحفخف

 ڳ       ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک  ڑ ژيمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ
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ومٝمؿ ضمٝم٤مُم٤مت  [19 :إطمزاب] ژ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ  ھ ہ

أي: يمٞمػ  ژجل مك خكلك حك ژوصقر سمال ُمٕم٤مين. وهلذا ىم٤مل: 

 .شيٍمومقن قمـ اهلدى إمم اًمْمالل

 ژ ۓ   ۓ ے       ے ھ    ھ ھ ھ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

  ]ايمْمقر[

 ے       ے ھ    ھ ھ ھ ژوىمقًمف: » ( :7/435)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

ٛمٝمؿ ذم اجلٜم٦م يم٠مهنؿ اًمٚم١مًم١م اًمرـم٥م، اعمٙمٜمقن ذم إظم٤ٌمر قمـ ظمدُمٝمؿ وطمِم :ژ   ۓ

 ٻ ٻ ٻ ٱ ژطمًٜمٝمؿ وهب٤مئٝمؿ وٟمٔم٤مومتٝمؿ وطمًـ ُمالسمًٝمؿ، يمام ىم٤مل 

 .ش[اًمقاىمٕم٦م] ژ ڀ      ڀ پ پ پ پ ٻ

 ٱ ژىمقًمف شمٕم٤ممم: »: [(31ص ) شذح إُمث٤مل»يمام ذم ]  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ 

 أي ىمد ظمٚم٘مقا ًمٚمٌ٘م٤مء ًمذًمؽ ٓ يتٖمػمون وٓ يٙمؼمون وهؿ ژ ٻ ٻ ٻ ٻ

وىمٞمؾ اعم٘مرـمقن ذم آذاهنؿ واعمًقرون ذم أيدهيؿ وأصح٤مب  ،قمغم ؾمـ واطمد أسمدا

إمم اًمتخٚمٞمد قمغم ذًمؽ اًمًـ  هذا اًم٘مقل ومنوا اًمٚمٗمظ سمٌٕمض ًمقازُمف وذًمؽ إؿم٤مرة

 .شومال يٜم٤مذم اًم٘مقًملم
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 ھ   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا 

 ﮻ ﮺﮹ ﮸ ﮷      ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے

  ژ  ﯁ ﯀   ﮿ ﮾ ﮽﮼ 

٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: يم٠من ه١مٓء ي» ( :23/65)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػميو

ـّ اًمٞم٤مىمقت، اًمذي يرى  ـّ ذم ه٤مشملم اجلٜمتلم ذم صٗم٤مئٝم اًم٘م٤مسات اًمٓمرف، اًمٚمقايت ه

، وذم  ـّ ـّ ُمـ وراء أضم٤ًمُمٝم اًمًٚمؽ اًمذي ومٞمف ُمـ ورائف، ومٙمذًمؽ يرى ُمّخ ؾمقىمٝم

ـّ اًمٞم٤مىمقت واعمرضم٤من  . شطمًٜمٝم

     ﮶ ﮵ ژصمؿ ىم٤مل يٜمٕمتٝمـ ًمٚمخٓم٤مب: » ( :7/504)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

واسمـ زيد، وهمػمهؿ: ذم صٗم٤مء  ،]واًمًدي[ىم٤مل جم٤مهد، واحلًـ،  ، ژ ﮸ ﮷

 .شاًمٞم٤مىمقت وسمٞم٤مض اعمرضم٤من، ومجٕمٚمقا اعمرضم٤من ه٤مهٜم٤م اًمٚم١مًم١م

  ڀڀ ڀ  پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

  ]ايمرفمد[ ژ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ

ذيمر شمٕم٤ممم قم٘م٤مب اًمٙمٗم٤مر وصمقاب إسمرار: » ( :4/464)  ٣مل ازمـ ىمثغموم 

 حت ژوم٘م٤مل سمٕمد، إظم٤ٌمره قمـ طم٤مل اعمنميملم وُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٗمر واًمنمك: 

 يتجث  ىت مت خت حت ژأي: سم٠ميدي اعم١مُمٜملم ىمتال وأها،  ژ يت  ىت مت خت

أي: ُمـ  ژ يث ژُمع هذا اخلزي ذم اًمدٟمٞم٤م،  ]هلؿ[أي: اعمّدظمر  ژ ىث مث

إن فمذاب ايمدٞمٝم٣م أهقن َمـ فمذاب »ًمٚمٛمتالقمٜملم: ط   هلليمام ىم٤مل رؾمقل اهذا سمٙمثػم، 
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وؾمالُمف قمٚمٞمف، وم٢من قمذاب اًمدٟمٞم٤م ًمف اٟم٘مْم٤مء،  هللوهق يمام ىم٤مل، صٚمقات ا شأطمرة

وذاك دائؿ أسمدا ذم ٟم٤مر هل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم هذه ؾمٌٕمقن وٕمٗم٤م، ووصم٤مق ٓ يتّمقر يمث٤مومتف 

       ۈئ  ۈئ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم:  []اًمٗمجر ژ ٺ      ٺ ٺ ڀ   ڀ  ڀ   ڀ پ پ پ پ ژوؿمدشمف، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ی ی ىئ ىئ      ىئ ېئ ېئېئ

 ٹ ٹ ٿ  ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 .[]اًمٗمرىم٤من ژ چ چ چ ڃ               ڃ ڃڃ

أي: صٗمتٝم٤م  ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژوهلذا ىمرن هذا هبذا: وم٘م٤مل: 

: ؾم٤مرطم٦م ذم أرضم٤مئٝم٤م وضمقاٟمٌٝم٤م، وطمٞم٨م ؿم٤مء أي ژ ڀ ڀ  پ پ ژوٟمٕمتٝم٤م، 

أهٚمٝم٤م، يٗمجروهن٤م شمٗمجػًما، أي: يٍمومقهن٤م يمٞمػ ؿم٤مءوا وأيـ ؿم٤مءوا، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ڳ ڳ ڳ    ڳ  گ گ گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ      ڎ ڎ ژ

  ے    ھ ھ           ھ ہھ ہ  ہ ہ          ۀ  ۀ ڻ ڻ  ڻڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ  ڱ

 .ش[]حمٛمد ژ﮵ ﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ          ے

 ڑ  ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 ں ں ڱڱ    ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ   گ گ ک ک ک ک

  ]ايمتقزم٥م[ ژ ڻ ڻ ڻ  ڻ

ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر: ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره » ( :14/474)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

، ضاًرا ٓ شم٘مؿ، ي٤م حمٛمد، ذم اعمًجد اًمذي سمٜم٤مه ه١مٓء اعمٜم٤موم٘مقنط: ًمٜمٌٞمف حمٛمد  
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: ورؾمقًمف. صمؿ أىمًؿ ضمؾ صمٜم٤مؤه وم٘م٤مل هللوشمٗمريً٘م٤م سملم اعم١مُمٜملم، وإرص٤مًدا عمـ طم٤مرب ا

 . ش ژ چ ژ، أٟم٧م  ژ چ ڃ ڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ژ

ي٘مقل شمٕم٤ممم: ٓ يًتقي ُمـ أؾمس سمٜمٞم٤مٟمف » ( :4/217)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

لم، وروقان، وُمـ سمٜمك ُمًجدا ضارا ويمٗمرا وشمٗمري٘م٤م سملم اعم١مُمٜم هللقمغم شم٘مقى ا

 ڳ گ گ ژورؾمقًمف ُمـ ىمٌؾ، وم٢مٟمام سمٜمك ه١مٓء سمٜمٞم٤مهنؿ  هللوإرص٤مدا عمـ طم٤مرب ا

أي:  ژ ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱڱ    ڱ ڱ ژأي: ـمرف طمٗمػمة ُمث٤مًمف  ژ ڳ

 ٓ يّمٚمح قمٛمؾ اعمٗمًديـ.

: رأي٧م اعمًجد اًمذي سمٜمل ضاًرا خيرج ُمٜمف اًمدظم٤من قمغم هللىم٤مل ضم٤مسمر سمـ قمٌد ا

 ط.قمٝمد اًمٜمٌل  

شمٕم٤ممم ذم  هلل: رأي٧م ُمًجد اعمٜم٤موم٘ملم اًمذي ذيمره اوىم٤مل ظمٚمػ سمـ ي٤مؾملم اًمٙمقذم

 .اًم٘مرآن، وومٞمف ضمحر خيرج ُمٜمف اًمدظم٤من، وهق اًمٞمقم ُمزسمٚم٦م. رواه اسمـ ضمرير 

أي: ؿمٙم٤م وٟمٗم٤مىم٤م سم٥ًٌم  ژ ھ ھ  ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ژوىمقًمف: 

إىمداُمٝمؿ قمغم هذا اًمّمٜمٞمع اًمِمٜمٞمع، أورصمٝمؿ ٟمٗم٤مىم٤م ذم ىمٚمقهبؿ، يمام أذب قم٤مسمدو 

 اًمٕمجؾ طمٌف.

أي: سمٛمقهتؿ. ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس، وجم٤مهد،  ژ ے ے ھ    ھ ژوىمقًمف: 

وىمت٤مدة، وزيد سمـ أؾمٚمؿ، واًمًدي، وطمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م، واًمْمح٤مك، وقمٌد اًمرمحـ 

 سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ، وهمػم واطمد ُمـ قمٚمامء اًمًٚمػ.
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ذم جم٤مزاهتؿ قمٜمٝم٤م، ُمـ ظمػم  ژ ڭ ژأي: سم٠مقمامل ظمٚم٘مف،  ژ ڭ ۓ ژ

 . شوذ

                ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا 

 ]إفمراف[ ژ  ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ      ڀ

ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر: ي٘مقل شمٕم٤ممم » ( :12/495)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػميو

اًمٖمٞم٨م وأرؾمؾ  هللذيمره: واًمٌٚمد اًمٓمٞم٦ٌم شمرسمتف، اًمٕمذسم٦م ُمِم٤مرسمف، خيرج ٟم٤ٌمشمف إذا أٟمزل ا

٤ًٌم صمٛمره ذم طمٞمٜمف ووىمتف . واًمذي ظم٨ٌم ومردؤت شمرسمتف، وُمٚمح٧م قمٚمٞمف احلٞم٤م، سم٢مذٟمف، ـمٞم

 ي٘مقل: إٓ قمًنا ذم ؿمدة، يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر: ژ ڀٺ ڀ      ژٟم٤ٌمشمف      ژ      ڀ         ڀ ژُمِم٤مرسمف، 

 ٓ شمٜمجز اًمققمـد إن وقمـدت وإن
 

ــدا  ــ٤م ٟمٙم ــ٧م شم٤مومًٝم ــ٧م أقمٓمٞم  .شأقمٓمٞم
 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوىمقًمف: » ( :3/430)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

 ۇئ ۇئ ژ٤مهت٤م هيًٕم٤م طمًٜم٤م، يمام ىم٤مل: أي: وإرض اًمٓمٞم٦ٌم خيرج ٟمٌ ژ پپ

 .[37آل قمٛمران:]  ژ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ    ۆئ

إؽمٛم٣مده  ىم٤مل جم٤مهد وهمػمه: يم٤مًم٤ًٌمخ وٟمحقه٤م. ژ ڀٺ ڀ      ڀ                ڀ پ پ ژ

 صحٝمح.

ًمٚمٛم١مُمـ  هللوىم٤مل قمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم أي٦م: هذا ُمثؾ ضسمف ا

 واًمٙم٤مومر. 

زمف َمـ  هللَمثؾ َم٣م زمٔمثٛمل ا»ط:   هللا، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل قمـ أيب ُمقؾمك، 
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اهلدى وايمٔمٙمؿ، ىمٚمثؾ ايمٕمٝم٧م ايم٘مثغم أص٣مب أرًو٣م، هم٘م٣مٞم٦م َمٛمٜم٣م ٞمٗمٝم٥م ومٌٙم٦م اظم٣مء، 

هب٣م  هللهمٟمٞمٌت٦م ايم٘مأل وايمٔمُم٤م ايم٘مثغم. وىم٣مٞم٦م َمٛمٜم٣م أصم٣مدب أَمً٘م٦م اظم٣مء، همٛمٖمع ا

ايمٛم٣مس، همممزمقا وؽمٗمقا وزرفمقا. وأص٣مب َمٛمٜم٣م ؿم٣مئٖم٥م أطمرى، إٞمام هل ومٝمٔم٣من ٓ 

زمف، همٔمٙمؿ  هللوٞمٖمٔمف َم٣م زمٔمثٛمل ا هللٓ سمٛم٦ٌم همذيمؽ َمثؾ َمـ همٗمف دم ديـ امتًؽ َم٣مء و

رواه  .شايمذي أرؽمٙم٦م زمف هللوفمّٙمؿ، وَمثؾ َمـ ل يرهمع زمذيمؽ رأؽم٣م. ول يٗمٌؾ هدى ا

 .شُمًٚمؿ واًمٜم٤ًمئل ُمـ ـمرقو اًمٌخ٤مري رواه

صمؿ ذيمر شمٗم٤موت إرايض، اًمتل يٜمزل قمٚمٞمٝم٤م » ( :1/292)  وم٣مل ايمًٔمديو

أي: ـمٞم٥م اًمؽمسم٦م واعم٤مدة، إذا ٟمزل قمٚمٞمف ُمٓمر  ژ ٻ ٱ ژاعمٓمر، وم٘م٤مل: 

وُمِمٞمئتف،  هللأي: سم٢مرادة ا ژ پ ٻ ژاًمذي هق ُمًتٕمد ًمف  ژ ٻ ٻژ

 سمذًمؽ. هللومٚمٞم٧ًم إؾم٤ٌمب ُمًت٘مٚم٦م سمقضمقد إؿمٞم٤مء، طمتك ي٠مذن ا

أي: إٓ ٟم٤ٌمشم٤م ظم٤مؾم٤م ٓ ٟمٗمع  ژ ڀٺ ڀ      ڀ                ڀ ژُمـ إرايض  ژ پ پ ژ

 ومٞمف وٓ سمريم٦م.

أي: ٟمٜمققمٝم٤م وٟمٌٞمٜمٝم٤م وٟميب ومٞمٝم٤م  ژ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ژ

سم٤مٓقمؽماف سمٜمٕمٛمف، واإلىمرار هب٤م، وسومٝم٤م ذم  هللإُمث٤مل وٟمًقىمٝم٤م ًم٘مقم يِمٙمرون ا

ذم يمت٤مسمف ُمـ إطمٙم٤مم واعمٓم٤مًم٥م  هلل، ومٝمؿ اًمذيـ يٜمتٗمٕمقن سمام ومّمؾ اهللُمرو٤مة ا

ت٘مريـ اإلهلٞم٦م، ٕهنؿ يروهن٤م ُمـ أيمؼم اًمٜمٕمؿ اًمقاصٚم٦م إًمٞمٝمؿ ُمـ رهبؿ، ومٞمتٚم٘مقهن٤م ُمٗم

إًمٞمٝم٤م ومرطملم هب٤م، ومٞمتدسمروهن٤م ويت٠مُمٚمقهن٤م، ومٞمٌلم هلؿ ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م سمح٥ًم اؾمتٕمدادهؿ، 

وهذا ُمث٤مل ًمٚم٘مٚمقب طملم يٜمزل قمٚمٞمٝم٤م اًمقطمل اًمذي هق ُم٤مدة احلٞم٤مة، يمام أن اًمٖمٞم٨م 
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ُم٤مدة احلٞم٤مة، وم٢من اًم٘مٚمقب اًمٓمٞم٦ٌم طملم جيٞمئٝم٤م اًمقطمل، شم٘مٌٚمف وشمٕمٚمٛمف وشمٜم٧ٌم سمح٥ًم 

 ـمٞم٥م أصٚمٝم٤م، وطمًـ قمٜمٍمه٤م.

اًم٘مٚمقب اخلٌٞمث٦م اًمتل ٓ ظمػم ومٞمٝم٤م، وم٢مذا ضم٤مءه٤م اًمقطمل مل جيد حمال ىم٤مسمال سمؾ  وأُم٤م

جيده٤م هم٤مومٚم٦م ُمٕمرو٦م، أو ُمٕم٤مرو٦م، ومٞمٙمقن يم٤معمٓمر اًمذي يٛمر قمغم اًم٤ًٌمخ واًمرُم٤مل 

 ﮲ ۓ ۓ  ے ے ژواًمّمخقر، ومال ي١مصمر ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤م، وهذا يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 .شأي٤مت [17]اًمرقمد:  ژ...  ﮸﮹ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

 ائ ى ى ې  ې ې ې ژسمٔم٣ملم:  هللثؾ دم ومقل ازم٣مب زمٝم٣من اظم 

        ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ   ېئ ۈئ ۈئ      ۆئ ۆئ  ۇئ  ۇئ وئ  وئ ەئ ائەئ

  ]إفمراف[ ژ  ىئ مئ حئ جئ ی          ی یی

وم٢مٟمف ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: يمام » ( :12/493)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػميو

ج سمف ُمـ ٟمحٞمل هذا اًمٌٚمد اعمٞم٧م سمام ٟمٜمزل سمف ُمـ اعم٤مء اًمذي ٟمٜمزًمف ُمـ اًمًح٤مب، ومٜمخر

اًمثٛمرات سمٕمد ُمقشمف وضمدوسمتف وىمحقط أهٚمف، يمذًمؽ ٟمخرج اعمقشمك ُمـ ىمٌقرهؿ 

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره  ، ژ مئ حئ ژأطمٞم٤مًء سمٕمد ومٜم٤مئٝمؿ ودروس آصم٤مرهؿ 

ًمٚمٛمنميملم سمف ُمـ قمٌدة إصٜم٤مم، اعمٙمذسملم سم٤مًمٌٕم٨م سمٕمد اعمامت، اعمٜمٙمريـ ًمٚمثقاب 

: ُمـ إطمٞم٤مء اًمٌٚمد واًمٕم٘م٤مب: ضسم٧م ًمٙمؿ، أهي٤م اًم٘مقم، هذا اعمثؾ اًمذي ذيمرت ًمٙمؿ

اعمٞم٧م سم٘مٓمر اعمٓمر اًمذي ي٠ميت سمف اًمًح٤مب اًمذي شمٜمنمه اًمري٤مح اًمتل وصٗم٧م صٗمتٝم٤م، 

ًمتٕمتؼموا ومتذيمروا وشمٕمٚمٛمقا أن ُمـ يم٤من ذًمؽ ُمـ ىمدرشمف، ومٞمًػٌم ذم ىمدرشمف إطمٞم٤مء 

٤م سمٕمد دروؾمٝم٤م.  ....اعمقشمك سمٕمد ومٜم٤مئٝم٤م، وإقم٤مدهت٤م ظمٚمً٘م٤م ؾمقيًّ
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 .ًمٜمٗمخ٦م إومم، أُمٓمروىم٤مل أسمق هريرة: إن اًمٜم٤مس إذا ُم٤مشمقا ذم ا

أرسمٕملم ؾمٜم٦م، ومٞمٜمٌتقن يمام يٜم٧ٌم  شُم٤مء احلٞمقان» قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ُم٤مء حت٧م اًمٕمرش يدقمك

اًمزرع ُمـ اعم٤مء. طمتك إذا اؾمتٙمٛمٚم٧م أضم٤ًمدهؿ، ٟمٗمخ ومٞمٝمؿ اًمروح، صمؿ شمٚم٘مك قمٚمٞمٝمؿ 

ٟمقُم٦م، ومٞمٜم٤مُمقن ذم ىمٌقرهؿ. وم٢مذا ٟمٗمخ ذم اًمّمقر اًمث٤مٟمٞم٦م قم٤مؿمقا، وهؿ جيدون ـمٕمؿ 

ؿ، يمام جيد اًمٜم٤مئؿ طملم يًتٞم٘مظ ُمـ ٟمقُمف، ومٕمٜمد ذًمؽ اًمٜمقم ذم رؤوؾمٝمؿ وأقمٞمٜمٝم

  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ژ: ، ومٜم٤مداهؿ اعمٜم٤مدي ژ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ژ: ي٘مقًمقن

 . [52يس: ] ژ ۈئ ۈئ

طمدصمٜمل حمٛمد سمـ قمٛمرو ىم٤مل، طمدصمٜم٤م أسمق قم٤مصؿ ىم٤مل، طمدصمٜم٤م قمٞمًك، قمـ اسمـ أيب 

رج أن خي هللىم٤مل: إذا أراد ا ، ژ جئ ی          ی ژ :هللٟمجٞمح، قمـ جم٤مهد ذم ىمقل ا

اعمقشمك، أُمٓمر اًمًامء طمتك شمتِم٘مؼ قمٜمٝمؿ إرض، صمؿ يرؾمؾ إرواح، ومتٕمقد يمؾ 

 إؽمٛم٣مده صحٝمح.. شاعمقشمك سم٤معمٓمر يم٢مطمٞم٤مئف إرض هللروح إمم ضمًده٤م، ومٙمذًمؽ حيٞمل ا

 ی          ی ژ :ىمقًمف»: [(3/48) شومتح اًم٘مدير»ذم ]  وم٣مل ايمُمقىم٣مينو

اعمقشمك ُمـ اًم٘مٌقر وهق إظمراج اًمثٛمرات ٟمخرج  ،أي ُمثؾ ذًمؽ اإلظمراج ژجئ

 هللومتٕمٚمٛمقن سمٕمٔمٞمؿ ىمدرة ا ،أي شمتذيمرون ژ مئ حئ ژيقم طمنمهؿ 

وأٟمف ىم٤مدر قمغم سمٕمثٙمؿ يمام ىمدر قمغم إظمراج اًمثٛمرات اًمتل  ،وسمديع صٜمٕمتف

 .ششمِم٤مهدوهن٤م
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 ڎ ڎ  ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ژ :سمٔم٣ملم هللوومقل ا

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک    ک ک ڑک ڑ ژ      ژ ڈ ڈ

 ھ  ھ ھ ہ ہ  ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ

 ]ايمٌٗمرة[ ژ ۓ  ۓ ے ے ھ

 يٜمٗم٘مقن أُمقاهلؿ سم٤محل٦ٌم ُمـ اًمًٜمٌؾ. ـُمثاًل ًمٚمذي هللييب ا

 .ُمٜمف هذا اًمٕمدد اًمًٜمٌٚم٦مىمٞمؾ اعمراد سم٤مًمًٜم٤مسمؾ هٜم٤م ؾمٜم٤مسمؾ اًمدظمـ ومٝمق اًمذي يٙمقن 

دد إن ؾمٜمٌؾ اًمدظمـ جيئ ذم اًمًٜمٌٚم٦م ُمٜمف أيمثر ُمـ هذا اًمٕم» :ىم٤مل اًم٘مرـمٌل

 اهـ. شسمْمٕمٗملم وأيمثر قمغم ُم٤م ؿم٤مهدٟم٤م

 .شفوٗمريومٕمغم أن  وإُٓمٕمٜم٤مه إن وضمد ذًمؽ » :ىم٤مل اًم٘مرـمٌل

ذم إوٕم٤مف أو اًمزي٤مدة قمٚمٞمف وهذا اعمثؾ عمـ أٟمٗمؼ أن  :ژ گ ک    ک ک ژ

 جئ ی ی ی  ی ژ :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ،خيٚمػ ًمٚمٛمتّمدق ظمػمًا ُمـ ُم٤مًمف هللا

ًمف اًمذي سم٘مك وي٤ٌمرك ويْم٤مقمػ ذم ُم٤م ،]ؾم٠ٌم[ ژ  حب   جب       يئ ىئ حئمئ

  .ومٞمف

 ڇ ڇ ڇ چ ژ: ىم٤مل» ( :5/513)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

يٕمٜمل سمذًمؽ: ُمثؾ اًمذيـ يٜمٗم٘مقن أُمقاهلؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ ذم ضمٝم٤مد  ژ ڍ ڍ ڇ

ُمـ طم٤ٌمت احلٜمٓم٦م أو اًمِمٕمػم، أو همػم  ژ  ڌ   ڌ ژسم٠مٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ  هللأقمداء ا
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،  ژ ڎ ژ ومـارع. ذًمؽ ُمـ ٟم٤ٌمت إرض اًمتل شمًٜمٌؾ ريٕمٝم٤م ؾمٜمٌٚم٦م سمذره٤م ز

، ي٘مقل: ومٙمذًمؽ اعمٜمٗمؼ ُم٤مًمف  ژ ڑ ڑ ژ      ژ ڈ ڈ ڎ ژيٕمٜمل: وم٠مظمرضم٧م 

 .ش، ًمف أضمره ؾمٌٕمامئ٦م وٕمػ قمغم اًمقاطمد ُمـ ٟمٗم٘متفهللقمغم ٟمٗمًف ذم ؾمٌٞمؾ ا

شمٕم٤ممم ًمتْمٕمٞمػ اًمثقاب  هللهذا ُمثؾ ضسمف ا» ( :1/691)  وم٣مل ازمـ ىمثغم 

قمػ سمٕمنم أُمث٤مهل٤م إمم ؾمٌٕمامئ٦م عمـ أٟمٗمؼ ذم ؾمٌٞمٚمف واسمتٖم٤مء ُمرو٤مشمف، وأن احلًٜم٦م شمْم٤م

ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: ذم  ژ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ژوٕمػ، وم٘م٤مل: 

. وىم٤مل ُمٙمحقل: يٕمٜمل سمف: اإلٟمٗم٤مق ذم اجلٝم٤مد، ُمـ رسم٤مط اخلٞمؾ وإقمداد هللـم٤مقم٦م ا

اًمًالح وهمػم ذًمؽ، وىم٤مل ؿمٌٞم٥م سمـ سمنم، قمـ قمٙمرُم٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس: اجلٝم٤مد 

 .ٕمػ اًمدرهؿ ومٞمٝمام إمم ؾمٌٕمامئ٦م وٕمػواحل٩م، يْم

 .ژ ڑک ڑ ژ      ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ   ڌ ژ: سمٔم٣ملم هللوم٣مل اوهلذا 

وهذا اعمثؾ أسمٚمغ ذم اًمٜمٗمقس، ُمـ ذيمر قمدد اًمًٌٕمامئ٦م، وم٢من هذا ومٞمف إؿم٤مرة إمم أن 

، ٕصح٤مهب٤م، يمام يٜمٛمل اًمزرع عمـ سمذره ذم  هللإقمامل اًمّم٤محل٦م يٜمٛمٞمٝم٤م ا

 .شػإرض اًمٓمٞم٦ٌم، وىمد وردت اًمًٜم٦م سمتْمٕمٞمػ احلًٜم٦م إمم ؾمٌٕمامئ٦م وٕم

ٓ  ژ  ڌ   ڌ ژ :ىمقًمف»: [(1/385) شومتح اًم٘مدير»ذم ]  وم٣مل ايمُمقىم٣مين

ومال سمد ُمـ  ،ٓظمتالومٝمام ژ ڇ ڇ چ ژ :يّمح ضمٕمؾ هذا ظمؼمًا قمـ ىمقًمف

يمٛمثؾ  :أي :أو ذم اًمث٤مين ،ُمثؾ ٟمٗم٘م٦م اًمذيـ يٜمٗم٘مقن :شم٘مدير حمذوف إُم٤م ذم إّول أي

واطمد يتِمٕم٥م ُمٜمف ؾمٌع هل اًمتل خترج ذم ؾم٤مق  :واعمراد سم٤مًمًٌع اًمًٜم٤مسمؾ ،زارع طم٦ٌم

وُمٜمف ىمقل  ،واحل٦ٌم اؾمؿ ًمٙمؾ ُم٤م يزدرقمف اسمـ آدم ،ؿمٕم٥م ذم يمؾ ؿمٕم٦ٌم ؾمٜمٌٚم٦م
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 :اعمتٚمٛمس

 آًمٞم٧م طم٥ّم اًمٕمراق اًمّدهر أـمٕمٛمف
 

ـقس  ًّ  واحل٥ّم ي٠ميمٚمـف ذم اًم٘مريـ٦م اًم
 

ومٝمق اًمذي يٙمقن ذم اًمًٜمٌٚم٦م ُمٜمف هذا  ،اعمراد سم٤مًمًٜم٤مسمؾ هٜم٤م ؾمٜم٤مسمؾ اًمدظمـ :ىمٞمؾ

  .اًمٕمدد

اًمّدظمـ جيلء ذم اًمًٜمٌٚم٦م ُمٜمف أيمثر ُمـ هذا اًمٕمدد  إن ؾمٜمٌؾ :وىم٤مل اًم٘مرـمٌل

وىمد يقضمد ذم ؾمٜمٌؾ اًم٘مٛمح ُم٤م ومٞمف  :ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م .وأيمثر قمغم ُم٤م ؿم٤مهدٟم٤م ،سمْمٕمٗملم

وم٣مل و .وىمع هبذا اًم٘مدر ،وًمٙمـ اعمث٤مل ،وم٠ميمثر ،وأُم٤م ذم ؾم٤مئر احلٌقب ،ُم٤مئ٦م طم٦ٌم

وإٓ  ،ُمٕمٜم٤مه إن وضمد ذًمؽ ژ ڑ ڑ ژ      ژ ڈ ژ :: إن ىمقًمف ايمْمػمي

يْم٤مقمػ  :حيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد ژ گگ ک    ک ک ژ :ىمقًمف .أن شمٗمروف ومٕمغم

 ،ومٞمزيد قمٚمٞمف أوٕم٤مومف عمـ يِم٤مء ،أو يْم٤مقمػ هذا اًمٕمدد ،هذه اعمْم٤مقمٗم٦م عمـ يِم٤مء

واىمتْم٧م  ،وىمد ورد اًم٘مرآن سم٠من احلًٜم٦م سمٕمنم أُمث٤مهل٤م .وهذا هق اًمراضمح عم٤م ؾمٞم٠ميت

وهذا  ،ل اًمٕم٤مم قمغم اخل٤مصومٞمٌٜم ،هذه أي٦م سم٠من ٟمٗم٘م٦م اجلٝم٤مد طمًٜمتٝم٤م سمًٌٕمامئ٦م وٕمػ

ومٞمخص  ،وضمقه اخلػم :وأُم٤م إذا يم٤من اعمراد سمف ،هق اجلٝم٤مد وم٘مط هللسمٜم٤مء قمغم أن ؾمٌٞمؾ ا

وشمٙمقن اًمٕمنمة إُمث٤مل ومٞمام قمدا  ،هذا اًمتْمٕمٞمػ إمم ؾمٌٕمامئ٦م سمثقاب اًمٜمٗم٘م٤مت

 .شذًمؽ

 چ ژىمقًمف شمٕم٤ممم: »: [(50ص ) شذح إُمث٤مل»يمام ذم ]  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿو 

 ڑ ژ      ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ؿمٌف ؾمٌح٤مٟمف ٟمٗم٘م٦م اعمٜمٗمؼ ذم ؾمٌٞمٚمف  ژ ڳ ڳ گ گ گگ ک    ک ک ڑک
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ؾمقاء يم٤من اعمراد سمف اجلٝم٤مد أو مجٞمع ؾمٌؾ اخلػم ُمـ يمؾ سمر سمٛمـ سمذر سمذرا وم٠مٟمٌت٧م يمؾ 

يْم٤مقمػ سمح٥ًم طم٤مل  هللوا ،اؿمتٛمٚم٧م يمؾ ؾمٜمٌٚم٦م قمغم ُم٤مئ٦م طم٦ٌم ،طم٦ٌم ؾمٌع ؾمٜم٤مسمؾ

ن ٢موم ،ٟمٗمع ٟمٗم٘متف وىمدره٤م ووىمققمٝم٤م ُمقىمٕمٝم٤مو وإطم٤ًمٟمفاعمٜمٗمؼ وإيامٟمف وإظمالصف 

 واًمتث٧ٌم، واإلظمالص اإليامنيتٗم٤موت سمح٥ًم ُم٤م ي٘مقم سم٤مًم٘مٚم٥م ُمـ  اإلٟمٗم٤مقصمقاب 

وؾمٛمح٧م  سم٢مظمراضمفاعم٤مل سم٘مٚم٥م صم٤مسم٧م ىمد اٟمنمح صدره  إظمراجوهق  ،قمٜمد اًمٜمٗم٘م٦م

همػم  إظمراضمفومٝمق صم٤مسم٧م اًم٘مٚم٥م قمٜمد  ،سمف ٟمٗمًف وظمرج ُمـ ىمٚمٌف ىمٌؾ ظمروضمف ُمـ يده

ُمتٌٕمف ٟمٗمًف شمرضمػ يده ووم١ماده، ويتٗم٤موت سمح٥ًم ٟمٗمع اإلٟمٗم٤مق  ضمزع وٓ هٚمع وٓ

  .وسمح٥ًم ـمٞم٥م اعمٜمٗمؼ وذيم٤مئف ،وُمّم٤مرومف سمٛمقاىمٕمف

وم٤معمٜمٗمؼ ُم٤مًمف اًمٓمٞم٥م  ،سم٤مًمٌذر اإلٟمٗم٤مقوحت٧م هذا اعمثؾ ُمـ اًمٗم٘مف: أٟمف ؾمٌح٤مٟمف ؿمٌف 

وـمٞم٥م أروف وشمٕم٤مهد  هُم٤مًمف ذم أرض زيمٞم٦م ومٛمٖمٚم٦م سمح٥ًم سمذرٓ ًمٖمػمه سم٤مذر  هلل

  .ل اًمدهمؾ واًمٜم٤ٌمت اًمٖمري٥م قمٜمفاًمٌذر سم٤مًمً٘مل وٟمٗم

وم٢مذا اضمتٛمٕم٧م هذه إُمقر ومل حترق اًمزرع ٟم٤مر وٓ حل٘متف ضم٤مئح٦م ضم٤مء أُمث٤مل 

وهل اعمٙم٤من ومٞمف ٟمّم٥م اًمِمٛمس  ژ ڀ ڀ  ڀ ژويم٤من ُمثٚمف  ،اجل٤ٌمل

واًمري٤مح ومؽمسمك إؿمج٤مر هٜم٤مك أشمؿ شمرسمٞم٦م ومٜمزل قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمًامء ُمٓمر قمٔمٞمؿ اًم٘مٓمر 

  .وٕمٗمل ُم٤م شم١مشمٞمف همػمه٤م سم٥ًٌم ذًمؽ اًمقاسمؾ ومآشم٧م أيمٚمٝم٤م ،ُمتت٤مسمع ومرواه٤م وٟمامه٤م

ُمٓمر صٖمػم اًم٘مٓمر يٙمٗمٞمٝم٤م ًمٙمرم ُمٜمٌتٝم٤م شمزيمق قمغم  :ژ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژ

ُمع أن ذم ذيمر ٟمققمل اًمقاسمؾ واًمٓمؾ إؿم٤مرة إمم ٟمققمل اإلٟمٗم٤مق  ،اًمٓمؾ وشمٜمٛمل قمٚمٞمف

 ،ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ يٙمقن إٟمٗم٤مىمف واسمال وُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمقن إٟمٗم٤مىمف ـمال ،اًمٙمثػم واًم٘مٚمٞمؾ
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  .ث٘م٤مل ذرةٓ يْمٞمع ُم هللوا

وم٢من قمرض هلذا اًمٕم٤مُمؾ ُم٤م يٗمرق أقمامًمف ويٌٓمؾ هب٤م طمًٜم٤مشمف يم٤من سمٛمٜمزًم٦م رضمؾ 

 ڇ ڇ ڇ چ چ   چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄژ

وم٢مذا يم٤من يقم اؾمتٞمٗم٤مء   .ژ ڈژ   ڈ ڎ       ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ    ڇ

إقمامل وإطمراز إضمقر وضمد اًمٕم٤مُمؾ قمٛمٚمف ىمد أص٤مسمف ُم٤م أص٤مب ص٤مطم٥م هذه 

ؾمٌح٤مٟمف  هللومٝمذا ُمثؾ ضسمف ا ،ؿمد ُمـ طمنة هذا قمغم ضمٜمتفومحنشمف طمٞمٜمئذ أ ،اجلٜم٦م

واًمذي  ،ذم احلنة ًمًٚم٥م اًمٜمٕمٛم٦م قمٜمد ؿمدة احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ُمع قمٔمؿ ىمدره٤م وُمٜمٗمٕمتٝم٤م

وُمع هذا  ،ذه٧ٌم قمٜمف ىمد أص٤مسمف اًمٙمؼم واًمْمٕمػ ومٝمق أطمقج ُم٤م يم٤من إمم ٟمٕمٛمتف

سمؾ هؿ ذم قمٞم٤مًمف  ،ٓ ي٘مدرون قمغم ٟمٗمٕمف واًم٘مٞم٤مم سمٛمّم٤محلف ژ  ڌ ڍ ڍژ

ومٙمٞمػ يٙمقن طم٤مل  .إمم ٟمٕمٛمتف طمٞمٜمئذ أؿمد ُم٤م يم٤مٟم٧م ًمْمٕمٗمف ووٕمػ ذريتف ومح٤مضمتف

وؾمٚمٓم٤من صمٛمره أضمؾ  ،هذا إذا يم٤من ًمف سمًت٤من قمٔمٞمؿ ومٞمف ُمـ مجٞمع اًمٗمقايمف واًمثٛمر

ومٜمخٚمف ي٘مقم سمٙمٗم٤ميتف ويمٗم٤مي٦م ذريتف  ،اًمٗمقايمف وأٟمٗمٕمٝم٤م وهق صمٛمر اًمٜمخٞمؾ وإقمٜم٤مب

  ؟ؿ ُمـ طمنشمفوم٠مي طمنة أقمٔم ؟وم٠مصٌح يقُم٤م وىمد وضمده حمؽمىم٤م يمٚمف يم٤مًمٍميؿ

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: هذا ُمثؾ اًمذي خيتؿ ًمف سم٤مًمٗم٤ًمد ذم آظمر قمٛمره، وىم٤مل جم٤مهد: هذا 

 ،، وىم٤مل اًمني: هذا ُمثؾ ًمٚمٛمرائل ذم ٟمٗم٘متفطمتك يٛمقت هللثؾ اعمٗمرط ذم ـم٤مقم٦م اُم

وؾم٠مل قمٛمر سمـ  .ٓمع قمٜمف ٟمٗمٕمٝم٤م أطمقج ُم٤م يٙمقن إًمٞمٝم٤ميٜم٘م هللاًمذي يٜمٗمؼ ًمٖمػم ا

قمٛمر وىم٤مل: ومٖمْم٥م  .أقمٚمؿ هللي٦م وم٘م٤مًمقا: ايقُم٤م قمـ هذه أ اخلٓم٤مب اًمّمح٤مسم٦م 

ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ىم٤مل: رء وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ذم ٟمٗمز ُمٜمٝم٤م  .ىمقًمقا ٟمٕمٚمؿ أو ٓ ٟمٕمٚمؿ

 :ىم٤مل ؟، ىم٤مل: ٕي قمٛمؾي٤م اسمـ أظمل وٓ حتٍم ٟمٗمًؽ، ىم٤مل: ضب ُمثؾ ًمٕمٛمؾىمؾ 
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ًمف اًمِمٞمٓم٤من ومٕمٛمؾ سم٤معمٕم٤ميص طمتك أطمرق  هللًمرضمؾ همٜمك يٕمٛمؾ سم٤محلًٜم٤مت صمؿ سمٕم٨م ا

  .ف يمٚمٝم٤مأقمامًم

ُمـ يٕم٘مٚمف ُمـ اًمٜم٤مس ؿمٞمخ وٕمػ  -أقمٚمؿ  هللوا - وىم٤مل احلًـ: هذا ُمثؾ ىمّؾ 

إمم  أوم٘مر ُم٤م يٙمقن هللوإن أطمديمؿ وا ،ضمًٛمف ويمثر صٌٞم٤مٟمف أوم٘مر ُم٤م يم٤من إمم ضمٜمتف

 .قمٛمٚمف إذا اٟم٘مٓمٕم٧م قمٜمف اًمدٟمٞم٤م

: وم٢من قمرض هلذه إقمامل ُمـ اًمّمدىم٤مت ُم٤م يٌٓمٚمٝم٤م ُمـ اعمـ وإذى همِمؾ

واعمـ وإذى يٌٓمؾ اًمثقاب اًمذي  ،ع اٟمٕم٘م٤مده٤م ؾم٤ٌٌم ًمٚمثقابوم٤مًمري٤مء يٛمٜم ،واًمري٤مء

وهق احلجر  ژ ېئ   ۈئ ژومٛمثؾ ص٤مطمٌٝم٤م وسمٓمالن قمٛمٚمف  ،يم٤من ؾم٤ٌٌم ًمف

  .وهق اعمٓمر اًمِمديد ژ ىئ ىئ ېئ  ېئ ژ ،إُمٚمس

ضمزاء هذا اعمثؾ اًمٌٚمٞمغ واٟمٓم٤ٌمىمٝم٤م أوشم٠مُمؾ  ،قمٚمٞمفرء ٓ  ژ ی ىئ ژ

وم٢من احلجر ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ىمٚم٥م هذا  ،قمغم أضمزاء اعمٛمثؾ سمف شمٕمرف قمٔمٛم٦م اًم٘مرآن وضمالًمتف

سمٛمٜمزًم٦م  ف ذم ىمًقشمف قمـ اإليامن واإلظمالص واإلطم٤ًمنواعم١مذي وم٘مٚمٌ اعمرائل واعم٤منّ 

سمٛمٜمزًم٦م اًمؽماب اًمذي قمغم ذًمؽ احلجر وم٘مقة ُم٤م حتتف  هللاحلجر، واًمٕمٛمؾ اًمذي ًمٖمػم ا

ومٚمٞمس ًمف ُم٤مدة ُمتّمٚم٦م سم٤مًمذي  ،وصالسمتف متٜمٕمف ُمـ اًمث٤ٌمت واًمٜم٤ٌمت قمٜمد ٟمزول اًمقاسمؾ

ئل ًمٞمس ًمف صم٤ٌمت قمٜمد واسمؾ إُمر اويمذًمؽ ىمٚم٥م اعمر ،ؾ اعم٤مء ويٜم٧ٌم اًمٙمألي٘مٌ

وم٢مذا ٟمزل قمٚمٞمف واسمؾ اًمقطمل اٟمٙمِمػ قمٜمف ذًمؽ اًمؽماب  ،واًمٜمٝمل واًم٘مْم٤مء واًم٘مدر

 هللاًمٞمًػم اًمذي يم٤من قمٚمٞمف ومؼمز ُم٤م حتتف طمجرا صٚمدا ٓ ٟم٤ٌمت ومٞمف، وهذا ُمثؾ ضسمف ا

ُمٜمف أطمقج ُم٤م يم٤من رء ٦م قمغم صمقاب ئل وٟمٗم٘متف ٓ ي٘مدر يقم اًم٘مٞم٤مُماؾمٌح٤مٟمف ًمٕمٛمؾ اعمر
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 .شاًمتقومٞمؼ هللإًمٞمف وسم٤م

 ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 ېئ       ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ائ  ائ     ى ى

 حب جب ىئيئ مئ حئ  جئ ی   ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ

  ]ايمٌٗمرة[ ژ  يب ىب مب خب

 ذيمره ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر: يٕمٜمل شمٕم٤ممم» ( :5/521)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

،  ژ ې  ې ې ژورؾمقًمف  هلل، صّدىمقا ا ژ ۉ ۉ ۅ ژ: سمذًمؽ

ـّ وإذى، يمام أسمٓمؾ يمٗمر اًمذي يٜمٗمؼ ُم٤مًمف  ي٘مقل: ٓ شمٌٓمٚمقا أضمقر صدىم٤مشمٙمؿ سم٤معم

، وهق ُمراءاشمف إي٤مهؿ سمٕمٛمٚمف، وذًمؽ أن يٜمٗمؼ ُم٤مًمف ومٞمام يرى اًمٜم٤مس ذم  ژ  ەئ ەئژ

وٓ ـم٤مًم٥م  هللسمف ا ريدٍ شمٕم٤ممم ذيمره ومٞمحٛمدوٟمف قمٚمٞمف، وهق همػم ُم هللاًمٔم٤مهر أٟمف يريد ا

 وإٟمام يٜمٗم٘مف يمذًمؽ فم٤مهًرا. ُمٜمف اًمثقاب،

وىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر: يٕمٜمل شمٕم٤ممم ذيمره سمذًمؽ: ومٛمثؾ هذا اًمذي يٜمٗمؼ ُم٤مًمف رئ٤مء 

 قم٤مئدة قمغم ژ ۈئ ژ: ذم ىمقًمف شاهل٤مء»واًمٞمقم أظمر  و هللاًمٜم٤مس، وٓ ي١مُمـ سم٤م

 وم٤مًمقاطمدة واطمٌد ومجٌع، ومٛمـ ضمٕمٚمف مجًٕم٤م شاًمّمٗمقان»، و ژ ېئ       ۈئ ژ شاًمذي»

 . وُمـ ضمٕمٚمف واطمًدا، مجٕمفشٟمخٚم٦م وٟمخؾ»و شومتر مترة» ،. سمٛمٜمزًم٦مشصٗمقاٟم٦م»

 صٗمقان، وصٗمّل.

يٕمٜمل: أص٤مب  ژىئ ژ، يٕمٜمل: قمغم اًمّمٗمقان شمراٌب  ژ ېئ  ېئ ژ: وىمقًمف

 ، وهق اعمٓمر اًمِمديد اًمٕمٔمٞمؿ. ژ ىئ ژاًمّمٗمقان 



141 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

    

 ي٘مقل: ومؽمك اًمقاسمؾ اًمّمٗمقان صٚمًدا.  ژ ی ىئ ژ: وىمقًمف

ة: اًمّمٚم٥م اًمذي ٓ رء قمٚمٞمف ُمـ ٟم٤ٌمت وٓ همػمه، وهق ُمـ احلج٤مر شاًمّمٚمد»و

 .شُمـ إرولم ُم٤م ٓ يٜم٧ٌم ومٞمف رء، ويمذًمؽ ُمـ اًمرؤوس

 ەئ ائ  ائ     ى ژصمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: » ( :1/694)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

أي: ٓ شمٌٓمٚمقا صدىم٤مشمٙمؿ سم٤معمـ وإذى، يمام شمٌٓمؾ صدىم٦م ُمـ راءى هب٤م  ژەئ

ام ىمّمده ُمدح اًمٜم٤مس ًمف أو ؿمٝمرشمف وإٟم هللاًمٜم٤مس، وم٠مفمٝمر هلؿ أٟمف يريد وضمف ا

سم٤مًمّمٗم٤مت اجلٛمٞمٚم٦م، ًمٞمِمٙمر سملم اًمٜم٤مس، أو ي٘م٤مل: إٟمف يمريؿ وٟمحق ذًمؽ ُمـ اعم٘م٤مصد 

شمٕم٤ممم واسمتٖم٤مء ُمرو٤مشمف وضمزيؾ صمقاسمف: وهلذا  هللاًمدٟمٞمقي٦م، ُمع ىمٓمع ٟمٔمره قمـ ُمٕم٤مُمٚم٦م ا

 .ژ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ژىم٤مل: 

يتٌع ٟمٗم٘متف ُمٜم٤م ىم٤مل اًمْمح٤مك: واًمذي  -صمؿ ضب شمٕم٤ممم ُمثؾ ذًمؽ اعمرائل سم٢مٟمٗم٤مىمف 

وهق مجع صٗمقاٟم٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل:  ژ ېئ       ۈئ ۈئ ژوم٘م٤مل:  -أو أذى 

 ېئ  ېئ ژاًمّمٗمقان يًتٕمٛمؾ ُمٗمردا أيْم٤م، وهق اًمّمٗم٤م، وهق اًمّمخر إُمٚمس 

أي: ومؽمك اًمقاسمؾ ذًمؽ  ژ ی ىئ ژوهق اعمٓمر اًمِمديد  ژ ىئ ىئ

٤م، أي: ٓ رء قمٚمٞمف ُمـ ذًمؽ اًمؽماب، سمؾ  :اًمّمٗمقان صٚمًدا، أي ًً ىمد أُمٚمس ي٤مسم

وإن فمٝمر هلؿ  هللذه٥م يمٚمف، أي: ويمذًمؽ أقمامل اعمرائلم شمذه٥م وشمْمٛمحؾ قمٜمد ا

 ىئيئ مئ حئ  جئ ی   ی ژأقمامل ومٞمام يرى اًمٜم٤مس يم٤مًمؽماب: وهلذا ىم٤مل: 

  .ش ژ  يب ىب مب خب حب جب
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 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ          ڀ ڀ پ پ  پ

  ايمٌٗمرة[] ژ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹٹ ٹ ٿ ٿ

 ٻ ژوهذا ُمثؾ اعم١مُمٜملم اعمٜمٗم٘ملم » ( :1/695)  وم٣مل ازمـ ىمثغم

أي: وهؿ  ژ ڀ پ پ ژقمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ  ژپ پ ٻ

ؾمٞمجزهيؿ قمغم ذًمؽ أوومر اجلزاء، وٟمٔمػم هذا ذم اعمٕمٜمك،  هللُمتح٘م٘مقن ُمثٌتقن أن ا

َمـ ص٣مم رَمّم٣من إيامًٞم٣م »ذم احلدي٨م اعمتٗمؼ قمغم صحتف:  ىمقًمف 

   صمقاسمف. هللذقمف، وحيت٥ًم قمٜمد ا هللن اأي: ي١مُمـ أ ش..واضمت٣ًمزًم٣م.

أي: شمّمدي٘م٤م وي٘مٞمٜم٤م. ويمذا ىم٤مل ىمت٤مدة،  ژ ڀ پ پ ژىم٤مل اًمِمٕمٌل: 

وأسمق ص٤مًمح، واسمـ زيد. واظمت٤مره اسمـ ضمرير. وىم٤مل جم٤مهد واحلًـ: أي: يتثٌتقن أيـ 

 يْمٕمقن صدىم٤مهتؿ.

أي: يمٛمثؾ سمًت٤من سمرسمقة. وهق قمٜمد اجلٛمٝمقر:  ژ ڀ ڀ          ڀ ژوىمقًمف: 

اعمرشمٗمع اعمًتقي ُمـ إرض. وزاد اسمـ قم٤ٌمس واًمْمح٤مك: ودمري ومٞمف اعمٙم٤من 

 إهن٤مر.

ىم٤مل اسمـ ضمرير: وذم اًمرسمقة صمالث ًمٖم٤مت هـ صمالث ىمراءات: سمْمؿ اًمراء، وهب٤م ىمرأ 

قم٤مُم٦م أهؾ اعمديٜم٦م واحلج٤مز واًمٕمراق. وومتحٝم٤م، وهل ىمراءة سمٕمض أهؾ اًمِم٤مم 

 ٤م ىمراءة اسمـ قم٤ٌمس.واًمٙمقوم٦م، وي٘م٤مل: إهن٤م ًمٖم٦م متٞمؿ. ويمن اًمراء، ويذيمر أهن

 ژ ٺ ٺ ژوهق اعمٓمر اًمِمديد، يمام شم٘مدم،  ژ  ٺ ٺ ژوىمقًمف: 
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 ٹ ٿ ٿ ٿ ژأي: سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم همػمه٤م ُمـ اجلٜم٤من.  ژ ٿ ژأي: صمٛمرهت٤م 

ىم٤مل اًمْمح٤مك: هق اًمّرذاذ، وهق اًمٚملم ُمـ اعمٓمر. أي: هذه اجلٜم٦م هبذه  ژ ٹ

يم٤من ومٝمق يمٗم٤ميتٝم٤م، اًمرسمقة ٓ متحؾ أسمًدا: ٕهن٤م إن مل يّمٌٝم٤م واسمؾ ومٓمؾ، وأي٤م ُم٤م 

ويٙمثره ويٜمٛمٞمف، يمؾ قم٤مُمؾ سمحًٌف:  هللويمذًمؽ قمٛمؾ اعم١مُمـ ٓ يٌقر أسمًدا، سمؾ يت٘مٌٚمف ا

 .شأي: ٓ خيٗمك قمٚمٞمف ُمـ أقمامل قم٤ٌمده رء ژ ڤ ڤ ڤ ٹ ژوهلذا ىم٤مل: 

 ٱ ژ: يٕمٜمل سمذًمؽ ضمؾ صمٜم٤مؤه » ( :5/530)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػميو

، وي٘مّقون هللٞمؾ اومٞمّّمّدىمقن هب٤م، وحيٛمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م ذم ؾمٌ ژ ٻ ٻ ٻ

، وذم همػم ذًمؽ ُمـ ـم٤مقم٤مت هللهب٤م أهؾ احل٤مضم٦م ُمـ اًمٖمزاة واعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ ا

 .ش، ـمٚم٥م ُمرو٤مشمفهللا

يٕمٜمل  ژ ڀ پ پ ژ» ( :5/531)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

٧ٌّّم » وحت٘مٞمً٘م٤م، ُمـ ىمقل اًم٘م٤مئؾ: هلل٦م اسمذًمؽ: وشمثٌٞمًت٤م هلؿ قمغم إٟمٗم٤مق ذًمؽ ذم ـم٤مقم صم

أصمٌتف » -إذ صحح٧م قمزُمف، وطم٘م٘متف، وىمقي٧م ومٞمف رأيف  - شومالًٟم٤م ذم هذا إُمر

 ، يمام ىم٤مل اسمـ رواطم٦م:ششمثٌٞمًت٤م

ــ٧م ا ٌّ ـٍ   هللومث  ُمــ٤م آشمــ٤مك ُمـــ طمًــ
 

 ٍمواـشمثٌٞم٧م ُمقؾمك وٟمًٍما يم٤مًّمذي ٟم 
 

إي٤مه٤م  هللضمؾ وقمز سمذًمؽ: أن أٟمٗمًٝمؿ يم٤مٟم٧م ُمقىمٜم٦م ُمّمدىم٦م سمققمد ا هللوإٟمام قمٜمك ا

ـّ وٓ أذى، ومثٌتتٝمؿ ، هللذم إٟمٗم٤مق أُمقاهلؿ اسمتٖم٤مء ُمرو٤مة ا ومٞمام أٟمٗم٘م٧م ذم ـم٤مقمتف سمٖمػم ُم

إي٤مه٤م ُم٤م  هللوصحح٧م قمزُمٝمؿ وآراءهؿ،. ي٘مٞمٜم٤ًم ُمٜمٝم٤م سمذًمؽ،. وشمّمديً٘م٤م سمققمد ا
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، وشمّمديً٘م٤م   ژ پ ژ: وقمده٤م. وًمذًمؽ ىم٤مل ُمـ ىم٤مل ُمـ أهؾ اًمت٠مويؾ ذم ىمقًمف

إي٤مهؿ،.  هللوُمـ ىم٤مل ُمٜمٝمؿ: وي٘مٞمٜم٤ًم  ٕن شمثٌٞم٧م أٟمٗمس اعمٜمٗم٘ملم أُمقاهلؿ اسمتٖم٤مء ُمرو٤مة ا

 . شهلل يم٤من قمـ ي٘ملم ُمٜمٝم٤م وشمّمديؼ سمققمد اإٟمام

 ڄ ڄ ڄ   ڄ    ڦ ڦ ڦ ڦ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 ڍ ڍ    ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ   چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ک ک ک  ڑ ڑ         ژ ڈژ   ڈ ڎ       ڎ ڌ  ڌ

  ]ايمٌٗمرة[ ژ گ ک

، ژ ڦ ڦ ژ: وُمٕمٜمك ىمقًمف» ( :5/541)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژيٕمٜمل سمًت٤مًٟم٤م.  ژ ڄ   ڄ    ڦ ڦ ژأحي٥م أطمديمؿ، 

ذم  شاهل٤مء»، و ژ ڇ ڇ چ چ   چ ژ .، يٕمٜمل: ُمـ حت٧م اجلٜم٦م ژ   چ ڃ

 قمغم اجلٜم٦م، ژ چ ژ: ذم شإًمػ»و شاهل٤مء»، وشأطمد» قم٤مئدة قمغم ژ   چ ژ: ىمقًمف

 .ژ  ڌ ڍ ڍ    ڇ ژ، يٕمٜمل: وأص٤مب أطمديمؿ  ژ ڇژ

قمٜم٤مب  اًمذي ىم٤مل ضمؾ صمٜم٤مؤه وإٟمام ضمٕمؾ ضمؾ صمٜم٤مؤه اًمًٌت٤من ُمـ اًمٜمخٞمؾ وإ

ُمثال ًمٜمٗم٘م٦م اعمٜم٤مومؼ اًمتل يٜمٗم٘مٝم٤م ري٤مء  ژ   ڄ    ڦ ڦ ڦ ڦ ژًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم: 

سمام ئمٝمر هلؿ ُمـ صدىمتف، وإقمٓم٤مئف عم٤م يٕمٓمك  -، وم٤مًمٜم٤مس هللاًمٜم٤مس، ٓ اسمتٖم٤مء ُمرو٤مة ا

يثٜمقن قمٚمٞمف وحيٛمدوٟمف سمٕمٛمٚمف ذًمؽ أي٤مم طمٞم٤مشمف . ذم طمًٜمف يمحًـ  -وقمٛمٚمف اًمٔم٤مهر 

ًمٕمٛمٚمف ُمثال. ُمـ ٟمخٞمؾ وأقمٜم٤مب، ًمف ومٞمٝم٤م   هللاجلٜم٦م اًمتل ضهب٤م ا اًمًٌت٤من وهل

ُمـ يمؾ اًمثٛمرات، ٕن قمٛمٚمف ذًمؽ اًمذي يٕمٛمٚمف ذم اًمٔم٤مهر ذم اًمدٟمٞم٤م، ًمف ومٞمف ُمـ يمؾ 
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ظمػم ُمـ قم٤مضمؾ اًمدٟمٞم٤م، يدومع سمف قمـ ٟمٗمًف ودُمف وُم٤مًمف وذريتف، ويٙمت٥ًم سمف اعمحٛمدة 

أؿمٞم٤مء يمثػمة يٙمثر  وطمًـ اًمثٜم٤مء قمٜمد اًمٜم٤مس، وي٠مظمذ سمف ؾمٝمٛمف ُمـ اعمٖمٜمؿ ُمع

إطمّم٤مؤه٤م، ومٚمف ذم ذًمؽ ُمـ يمؾ ظمػم ذم اًمدٟمٞم٤م، يمام وصػ ضمؾ صمٜم٤مؤه اجلٜم٦م اًمتل 

 . شوصػ ُمثال ًمٕمٛمٚمف، سم٠من ومٞمٝم٤م ُمـ يمؾ اًمثٛمرات

 ڍ    ڇ ڇ ژ: صمؿ ىم٤مل ضمؾ صمٜم٤مؤه» ( :5/543) وم٣مل ازمـ صمرير و

صٖم٤مٌر  ژ  ڌ ڍ ڍ ژ، يٕمٜمل أّن ص٤مطم٥م اجلٜم٦م أص٤مسمف اًمٙمؼم  ژ  ڌ ڍ

، يٕمٜمل  ژ ڈژ   ڈ ڎ       ڎ ژٕمٜمل: وم٠مص٤مب اجلٜم٦م ي ژ ڌ ژ .أـمٗم٤مل

سمذًمؽ أّن ضمٜمتف شمٚمؽ أطمرىمتٝم٤م اًمريح اًمتل ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مر، ذم طم٤مل طم٤مضمتف إًمٞمٝم٤م، 

وضورشمف إمم صمٛمرهت٤م سمٙمؼمه، ووٕمٗمف قمـ قمامرهت٤م، وذم طم٤مل صٖمر وًمده وقمجزه 

قمـ إطمٞم٤مئٝم٤م واًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمٝم٤م. ومٌ٘مل ٓ رء ًمف، أطمقج ُم٤م يم٤من إمم ضمٜمتف وصمامره٤م، 

 وم٦م اًمتل أص٤مسمتٝم٤م ُمـ اإلقمّم٤مر اًمذي ومٞمف اًمٜم٤مر.سم٤مٔ

ٟمقره، وأذه٥م هب٤مء قمٛمٚمف،  هللي٘مقل: ومٙمذًمؽ اعمٜمٗمؼ ُم٤مًمف ري٤مء اًمٜم٤مس، أـمٗم٠م ا

وأطمٌط أضمره طمتك ًم٘مٞمف، وقم٤مد إًمٞمف أطمقج ُم٤م يم٤من إمم قمٛمٚمف، طملم ٓ ُمًتٕمت٥م ًمف،. 

وٓ إىم٤مًم٦م ُمـ ذٟمقسمف وٓ شمقسم٦م، واوٛمحؾ قمٛمٚمف يمام اطمؽمىم٧م اجلٜم٦م اًمتل وصػ ضمؾ 

ٜم٤مؤه صٗمتٝم٤م قمٜمد يمؼم ص٤مطمٌٝم٤م وـمٗمقًم٦م ذريتف أطمقج ُم٤م يم٤من إًمٞمٝم٤م ومٌٓمٚم٧م ُمٜم٤مومٕمٝم٤م صم

 قمٜمف.

ًمٚمٛمٜمٗم٘ملم أُمقاهلؿ ري٤مء اًمٜم٤مس ذم هذه أي٦م، ٟمٔمػم  هللوهذا اعمثؾ اًمذي ضسمف ا

 ىئ ىئ ېئ  ېئ ېئ       ۈئ ۈئ ژ: اعمثؾ أظمر اًمذي ضسمف هلؿ سم٘مقًمف
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 ـ.اه ش ژ ىئيئ مئ حئ  جئ ی   ی یی ىئ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژسمٔم٣ملم:  هللا زم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل

 چ چ چ ڃ  ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ   ڦ

  ]آل فمٚمران[ ژ ڇ چ

ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر: يٕمٜمل سمذًمؽ ضمؾ » ( :7/134)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

صمٜم٤مؤه: ؿمٌف ُم٤م يٜمٗمؼ اًمذيـ يمٗمروا، أي: ؿمٌف ُم٤م يتّمدق سمف اًمٙم٤مومر ُمـ ُم٤مًمف، ومٞمٕمٓمٞمف 

ُمٙمذب، ط ضم٤مطمد، وعمحٛمد   هللداٟمٞم٦م اُمـ يٕمٓمٞمف قمغم وضمف اًم٘مرسم٦م إمم رسّمف وهق ًمقطم

ذم أن ذًمؽ همػم ٟم٤مومٕمف ُمع يمٗمره، وأٟمف ُمْمٛمحّؾ قمٜمد طم٤مضمتف إًمٞمف، ذاه٥ٌم سمٕمد اًمذي 

يم٤من يرضمق ُمـ قم٤مئدة ٟمٗمٕمف قمٚمٞمف  يمِمٌف ريح ومٞمٝم٤م سمرد ؿمديد، أص٤مسم٧م هذه اًمريح 

، يٕمٜمل: زرع ىمقم ىمد أُّمٚمقا إدرايمف، ورضمقا  ژ ڄ ڄ ژاًمتل ومٞمٝم٤م اًمؼمد اًمِمديد 

، هلل، يٕمٜمل: أصح٤مب اًمزرع، قمّمقا ا ژ ڄ ڄ ژٟمٗمٕمف  ريٕمف وقم٤مئدة

، يٕمٜمل: وم٠مهٚمٙم٧م اًمريح اًمتل ومٞمٝم٤م اًمٍّم زرقمٝمؿ  ژ ڃ ژوشمٕمّدوا طمدوده 

 .شذًمؽ، سمٕمد اًمذي يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ إُمؾ ورضم٤مء قم٤مئدة ٟمٗمٕمف قمٚمٞمٝمؿ

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: ومٙمذًمؽ ومٕمؾ » ( :7/135)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

طمٞم٤مشمف، طملم يٚم٘م٤مه، يٌٓمؾ صمقاهب٤م وخيٞم٥م رضم٤مؤه ُمٜمٝم٤م. سمٜمٗم٘م٦م اًمٙم٤مومر وصدىمتف ذم  هللا

 سم٤مًمٜمٗم٘م٦م، ومٌلّم ذًمؽ ىمقًمف: هللصٜمٞمع ا شاعمثؾ»ـوظمرج اعمثؾ ًمٚمٜمٗم٘م٦م، واعمراد سم

 ٻ    ٻ ٱ ژ: ، ومٝمق يمام ىمد سمّٞمٜم٤م ذم ُمثٚمف ىمقًمف ژ ڦ   ڦ ڦ ڤژ

 وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ. [17]اًمٌ٘مرة:  ژ ٻ ٻ
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ضمر ُم٤م يٜمٗم٘مقن ذم هذه احلٞم٤مة أ هللىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر: ومت٠مويؾ اًمٙمالم،: ُمثؾ إسمٓم٤مل ا

، ًمدًٓم٦م أضمر ذًمؽ هللإسمٓم٤مل ا . وإٟمام ضم٤مز شمرك ذيمرژ ڦ   ڦ ڦ ڤ ژاًمدٟمٞم٤م، 

 .ش ژ ڦ   ڦ ڦ ڤ ژ ، وهق ىمقًمف:آظمر اًمٙمالم قمٚمٞمف

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ» ( :2/106)  وم٣مل ازمـ ىمثغم

أي: سمرد ؿمديد، ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس، وقمٙمرُم٦م، وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  ژ ڦ   ڦ ڦ ڤ

ـ، واًمّْمّح٤مك، واًمّرسمٞمع سمـ أٟمس، وهمػمهؿ. وىم٤مل قمٓم٤مء: سمرد وضمٚمٞمد. وىمت٤مدة واحلً

أي: ٟم٤مر. وهق يرضمع إمم إول، وم٢من  ژ ڦ   ڦ ژوقمـ اسمـ قم٤ٌمس أيًْم٤م وجم٤مهد 

حيرق اًمزروع واًمثامر، يمام حيرق اًمٌمء سم٤مًمٜم٤مر  -ؾمّٞمام اجلٚمٞمد  -اًمؼمد اًمِمديد 

ٗمٕم٦م  ژ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦژ ًّ أي: أطمرىمتف، يٕمٜمل سمذًمؽ اًم

٧م قمغم طمرث ىمد آن ضمداده أو طمّم٤مده ومدُّمرشمف وأقمدُم٧م ُم٤م ومٞمف ُمـ صمٛمر أو إذا ٟمزًم

زرع، ومذه٧ٌم سمف وأومًدشمف، ومٕمدُمف ص٤مطمٌف أطمقج ُم٤م يم٤من إًمٞمف. ومٙمذًمؽ اًمٙمٗم٤مر 

صمقاب أقمامهلؿ ذم هذه اًمدٟمٞم٤م وصمٛمرهت٤م يمام أذه٥م صمٛمرة هذا احلرث سمذٟمقب  هلليٛمحؼ ا

 چ ڃ  ڃ ژص٤مطمٌف. ويمذًمؽ ه١مٓء سمٜمقه٤م قمغم همػم أصؾ وقمغم همػم أؾم٤مس 

 .ش ژ چ چ چ

 ٱ ژذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: »: [(53ص ) شذح إُمث٤مل»ذم ]يمام   وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ 

 ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ       ٻ ٻ

 ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ
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 .ژ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ

ح٤مٟمف ُم٤م ومِمٌف ؾمٌ ،شمٕم٤ممم عمـ أٟمٗمؼ ُم٤مًمف ذم همػم ـم٤مقمتف وُمرو٤مشمف هللهذا ُمثؾ ضسمف ا

يٜمٗم٘مف ه١مٓء ُمـ أُمقاهلؿ ذم اعمٙم٤مرم واعمٗم٤مظمر ويم٥ًم اًمثٜم٤مء وطمًـ اًمذيمر ٓ يٌتٖمقن 

واشم٤ٌمع رؾمٚمف قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة  هللوُم٤م يٜمٗم٘مقٟمف ًمٞمّمدوا سمف قمـ ؾمٌٞمؾ ا هللسمف وضمف ا

وم٠مص٤مسمتف ريح ؿمديدة اًمؼمد  ،واًمًالم سم٤مًمزرع اًمذي زرقمف ص٤مطمٌف يرضمق ٟمٗمٕمف وظمػمه

  .وم٠مهٚمٙم٧م ذًمؽ اًمزرع وأيًٌتف ،ـ اًمزرع واًمثامرضمدا حيرق سمرده٤م ُم٤م يٛمر قمٚمٞمف ُم

وىم٤مل  .ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس :وىمٞمؾ: اًمٜم٤مر ،واظمتٚمػ ذم اًمٍم وم٘مٞمؾ: اًمؼمد اًمِمديد

إٟم٤ٌمري: وإٟمام وصٗم٧م اًمٜم٤مر أهن٤م س ًمتٍميتٝم٤م قمٜمد آًمتٝم٤مب، وىمٞمؾ: اًمٍم 

وإىمقال اًمثالصم٦م ُمتالزُم٦م ومٝمق سمرد  .اًمّمقت اًمذي يّمح٥م اًمريح ُمـ ؿمدة هٌقهب٤م

  .حمرق سمٞمًٌف ًمٚمحرث يمام حترق اًمٜم٤مر وومٞمف صقت ؿمديدؿمديد 

شمٜمٌٞمف قمغم أن ؾم٥ٌم إص٤مسمتٝم٤م  ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ژوذم ىمقًمف: 

حلرصمٝمؿ هق فمٚمٛمٝمؿ ومٝمق اًمذي ؾمٚمط قمٚمٞمٝمؿ اًمريح اعمذيمقرة طمتك أهٚمٙم٧م زرقمٝمؿ 

 وأيًٌتف، ومٔمٚمٛمٝمؿ هق اًمريح اًمتل أهٚمٙم٧م أقمامهلؿ وٟمٗم٘م٤مهتؿ وأشمٚمٗمتٝم٤م.

  ]ايمٗمٙمؿ[ ژ مي خي ژلم: سمٔم٣م هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: قمٜمل سمف اًمٚمٞمؾ » ( :23/544)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

إؾمقد، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ُمٕمٜمك ذًمؽ: وم٠مصٌح٧م ضمٜمّتٝمؿ حمؽمىم٦م ؾمقداء يمًقاد اًمٚمٞمؾ 

وىم٤مل آظمرون: سمؾ ُمٕمٜمك ذًمؽ: وم٠مصٌح٧م يم٠مرض شمدقمك اًمٍميؿ  اعمٔمٚمؿ اًمٌٝمٞمؿ.

 ُمٕمرووم٦م هبذا آؾمؿ. 
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ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس:  ژ            مي خي ژ» :( 8/196)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

أي يم٤مًمٚمٞمؾ إؾمقد. وىم٤مل اًمثقري، واًمًدي: ُمثؾ اًمزرع إذا طمّمد، أي هِمٞماًم 

٤م. ًً  يٌ

 ڀ ڀ پ پ          پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

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

  ]ايمٗمٚمر[ ژ ڤ ڤ

  .ٛمقد سمٕمد أن أهٚمٙمٝمؿ أهنؿ ص٤مروا يمٝمِمٞمؿ اعمحتييٛمثؾ شمٕم٤ممم ىمقم صم

 ڤ     ڤ ڤ ژ: وىمقًمف» ( :22/593)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

ومٙم٤مٟمقا هباليمٝمؿ سم٤مًمّمٞمح٦م سمٕمد ٟمْم٤مرهتؿ أطمٞم٤مء،  :ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره ، ژ ڤ

وطمًٜمٝمؿ ىمٌؾ سمقارهؿ يمٞمٌس اًمِمجر اًمذي طمٔمرشمف سمحٔمػم طمٔمرشمف سمٕمد طمًـ ٟم٤ٌمشمف، 

 وظمية ورىمف ىمٌؾ يًٌف.

وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ:  ، ژ ڤ     ڤ ژ :ظمتٚمػ أهؾ اًمت٠مويؾ ذم اعمٕمٜمّل سم٘مقًمفوىمد ا

قمٜمل سمذًمؽ: اًمٕمٔم٤مم اعمحؽمىم٦م، ويم٠مهنؿ وضمٝمقا ُمٕمٜم٤مه إمم أٟمف ُمّثؾ ه١مٓء اًم٘مقم سمٕمد 

 .شهاليمٝمؿ وسمالئٝمؿ سم٤مًمٌمء اًمذي أطمرىمف حمرق ذم طمٔمػمشمف

     ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ژ» ( :7/480)  وم٣مل ازمـ ىمثغم 

ؿ مل شمٌؼ ُمٜمٝمؿ سم٤مىمٞم٦م، ومخدوا ومهدوا يمام هيٛمد أي: وم٤ٌمدوا قمـ آظمره ژ ڤ

: - ىم٤مل اًمًدي -يٌٞمس اًمزرع واًمٜم٤ٌمت. ىم٤مًمف همػم واطمد ُمـ اعمٗمنيـ. واعمحتٔمر 
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 هق اعمرقمك سم٤مًمّمحراء طملم يٌٞمس وحترق وٟمًٗمتف اًمريح.

وىم٤مل اسمـ زيد: يم٤مٟم٧م اًمٕمرب جيٕمٚمقن طمٔم٤مًرا قمغم اإلسمؾ واعمقار ُمـ يٌٞمس 

 .ژ ڤ     ڤ ژاًمِمقك، ومٝمق اعمراد ُمـ ىمقًمف: 

هق اًمؽماب اعمتٜم٤مصمر ُمـ احل٤مئط. وهذا  :ژ ڤ     ڤ ژوىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: 

 أقمٚمؿ. هللهمري٥م، وإول أىمقى، وا ىمقل

وىمقشمف وؾمخٓمف قمغم ُمـ قمّم٤مه أٟمف ضمٕمٚمٝمؿ  هللهق ىمدرة ا :اًمٗم٤مئدة ُمـ اعمث٤مل ومٙم٦م:

  .شيمٝمِمٞمؿ اعمحتٔمر أي اًمذي ٓ يًقى ؿمٞمئ٤مً 

 ے ھ ھ  ھ ھ           ہ ہ ہ ہ ژلم: سمٔم٣م هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا 

             ﮿ ﮾ ﮽ ﮼﮻  ﮺     ﮹﮸                 ﮷ ﮶﮵  ﮴   ﮳ ﮲ ۓ ۓ  ے

  ]ايمٗمٚمر[ ژ               ﯁﯀ 

  ﮺    ﮹ ﮸                ﮷ ژ: وىمقًمف» ( :22/587)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

ؾمٝمؿ، ومتٜمدّق رىم٤مهبؿ، ي٘مقل: شم٘متٚمع اًمٜم٤مس صمؿ شمرُمل هبؿ قمغم رءو ژ ﮽ ﮼ ﮻

 . شوشمٌلم ُمـ أضم٤ًمُمٝمؿ

 ﮼ ﮻  ﮺    ﮹ ﮸                ﮷ ژوىمقًمف: » ( :7/479)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

وذًمؽ أن اًمريح يم٤مٟم٧م شم٠ميت أطمدهؿ ومؽمومٕمف طمتك شمٖمٞمٌف قمـ إسمّم٤مر، صمؿ شمٜمٙمًف  ژ

 ژقمغم أم رأؾمف، ومٞمً٘مط إمم إرض، ومتثٚمغ رأؾمف ومٞمٌ٘مك ضمث٦م سمال رأس: وهلذا ىم٤مل: 

  .ش ژ﮼  ﮻  ﮺    ﮹
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أي: يم٠من ضمثثٝمؿ  ژ ﮼ ﮻  ﮺    ﮹ ژ» ( :1/826)  وم٣مل ايمًٔمدي

سمٕمد هاليمٝمؿ ُمثؾ ضمذوع اًمٜمخؾ اخل٤موي اًمذي أص٤مسمتف اًمريح ومً٘مط قمغم إرض، 

 .شإذا قمّمقا أُمره هللومام أهقن اخلٚمؼ قمغم ا

 پ        پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا 

  ]ايمٗمٚمر[ ژ  پ پ

 يمثرة ظمروج اًمٜم٤مس ُمـ ىمٌقرهؿ يم٠مهنؿ اجلراد اًمٙمثػم اعمٜمتنم. شمٕم٤ممم هللُمثؾ ا

حينم اًمٜم٤مس إًمٞمف أوهلؿ آظمرهؿ وإٟمًٝمؿ وضمٜمٝمؿ  شمٕم٤ممم هللواعم٘مّمقد ُمـ اعمثؾ أن ا

 ُمٕم٤موم٤مشمف وُمٖمٗمرشمف. هللومٞمٛمِمقن إمم أرض اعمحنم يم٠مهنؿ اجلراد اعمٜمتنم ٟم٠ًمل ا

وهل  ژ  ٻ ٻ ٻ ژ» ( :22/573)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

ع ضمدث، وهل اًم٘مٌقر، وإٟمام وصػ ضمّؾ صمٜم٤مؤه سم٤مخلِمقع إسمّم٤مر دون ؾم٤مئر مج

أضم٤ًمُمٝمؿ، واعمراد سمف مجٞمع أضم٤ًمُمٝمؿ، ٕن أصمر ذًم٦م يمؾ ذًمٞمؾ، وقمّزة يمؾ قمزيز، شمتٌلم 

 ذم ٟم٤مفمريف دون ؾم٤مئر ضمًده، ومٚمذًمؽ ظمّص إسمّم٤مر سمقصٗمٝم٤م سم٤مخلِمقع.

يم٠مهنؿ ذم  ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: خيرضمقن ُمـ ىمٌقرهؿ ژ پ پ        پ ژ: وىمقًمف

 . شاٟمتِم٤مرهؿ وؾمٕمٞمٝمؿ إمم ُمقىمػ احل٤ًمب ضمراد ُمٜمتنم

وهل: اًم٘مٌقر،  ژ  ٻ ٻ ٻ ژ» ( :7/476)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

أي: يم٠مهنؿ ذم اٟمتِم٤مرهؿ وهقم٦م ؾمػمهؿ إمم ُمقىمػ احل٤ًمب  ژ پ پ   پژ

أي: ُمنقملم  ژ ڀ ژ﴾ ذم أوم٤مق: وهلذا ىم٤مل:  ژ پ پ ژإضم٤مسم٦م ًمٚمداقمل 
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 .ش يت٠مظمرونٓ خي٤مًمٗمقن وٓ ، ژ ڀ    ڀ ژ

  ]ايمٖمٝمؾ[ ژَجَعَهَهُىْ كَعَصْفٍ يَأْكُىلٍ  ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 شمٕم٤ممم أصح٤مب اًمٗمٞمؾ سمٕمد إهاليمٝمؿ يم٤مًمٕمّمػ اعم٠ميمقل. هللُمثؾ ا

  ڻ ژ ،شمٕم٤ممم ضمٕمٚمٝمؿ قمؼمة وُمثاًل عمـ اقمتؼم هللواعم٘مّمقد ُمـ اعمثؾ أن ا

أهنؿ عم٤م  ،]اًمٕمٜمٙمٌقت[  ژ ھ  ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ

 ژ ،قمؼمة وقمذهبؿ وىمتٚمٝمؿ ذ ىمتٚم٦م هللضمٕمٚمٝمؿ ا ماحلرا هللدوا ؾمقًءا سمٌٞم٧م اأرا

 هل ؿمتك ُمتت٤مسمٕم٦م جمتٛمٕم٦م. :دىم٤مل جم٤مه: ژوَأَسْسَمَ عَهَيْهِىْ طَيْشًا أَثَبثِيمَ 

يم٤مًمٕمّمػ اعم٠ميمقل اًمذي ىمد  هللومجٕمٚمٝمؿ ا قمـ ىمت٤مدة ىم٤مل: إسم٤مسمٞمؾ: اًمٙمثػمة. و

وروي قمـ  ،ورق اًمٌ٘مؾ :٤مل اسمـ زيدوىم .ورق احلٜمٓم٦م :ىم٤مل جم٤مهد. أيمؾ وهق اًمتٌـ

 ىمت٤مدة أٟمف ىم٤مل: اًمتٌـ.

 هلليٕمٜمل شمٕم٤ممم ذيمره: ومجٕمؾ ا» ( :24/615)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

ٌّف شم٘مّٓمع  :أصح٤مب اًمٗمٞمؾ يمزرع أيمٚمتف اًمدواب ومراصمتف، ومٞمٌس وشمٗمّرىم٧م أضمزاؤه ؿم

روث، أوص٤مهلؿ سم٤مًمٕم٘مقسم٦م اًمتل ٟمزًم٧م هبؿ، وشمٗمّرق آراب أسمداهنؿ هب٤م، سمتٗمّرق أضمزاء اًم

 .شاًمذي طمدث قمـ أيمؾ اًمزرع

أصح٤مب اًمٗمٞمؾ  هللضمٕمؾ ا :أي»: [(8/62) شومتح اًم٘مدير»ذم ]  وم٣مل ايمُمقىم٣مين

ؿمٌف شم٘مٓمع أوص٤مهلؿ سمتٗمّرق  ،يمقرق اًمزرع إذا أيمٚمتف اًمّدواب ومرُم٧م سمف ُمـ أؾمٗمؾ

أهنؿ ص٤مروا يمقرق زرع ىمد أيمٚم٧م ُمٜمف اًمّدواب وسم٘مل ُمٜمف  :وىمٞمؾ اعمٕمٜمك .أضمزائف
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 ،وقمّم٤موم٦م ،واًمٕمّمػ مجع قمّمٗم٦م .ومٌ٘مل سمدون طمٌف ،أو أيمٚم٧م طمٌف ،سم٘م٤مي٤م

 .شوقمّمٞمٗم٦م

 سمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 ژيَىْوَ يَكُىٌُ اننَّبسُ كَبنْفَشَاشِ انًَْجْثُىسِ وَرَكُىٌُ انْجِجَبلُ كَبنْعِهٍِْ انًَْنْفُىشِ  ژ

  ]ايمٗم٣مرفم٥م[

اًمذي هذا اًمٗمراش  :سمًٜمد صحٞمح إًمٞمف ىمت٤مدةىم٤مل  :شاًمٗمراش اعمٌثقث»وُمٕمٜمك 

كَبنْفَشَاشِ  ژ: ذم ىمقًمف ،سمًٜمد صحٞمح إًمٞمف ىم٤مل اسمـ زيدو رأيتؿ يتٝم٤موم٧م ذم اًمٜم٤مر.

ٌَف ؿمٌٝمف ا ، ژانًَْجْثُىسِ  ، ويم٤من سمٕمض أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م ي٘مقل: ُمٕمٜمك ذًمؽ: هللىم٤مل: هذا ؿَم

 يمٖمقهم٤مء اجلراد، يريم٥م سمٕمْمف سمٕمْم٤م، يمذًمؽ اًمٜم٤مس يقُمئذ، جيقل سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض. 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م حينمون أوهلؿ وآظمرهؿ وإٟمًٝمؿ  واعمراد أن يٕمٚمؿ اًمٜم٤مس أهنؿ

ُمٕم٤موم٤مشمف  هللٟم٠ًمل ا ،وضمٜمٝمؿ طمتك يٙمقٟمقا ُمـ يمثرهتؿ يم٤مجلراد اعمٌثقث اًمٙمثػم

 .وُمٖمٗمرشمف

 ، ژكَبنْفَشَاشِ انًَْجْثُىسِ ژ وىمقًمف:» ( :24/574)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

 اًمٜم٤مر ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: اًم٘م٤مرقم٦م يقم يٙمقن اًمٜم٤مس يم٤مًمٗمراش، وهق اًمذي يت٤ًمىمط ذم

 . شواًمناج، ًمٞمس سمٌٕمقض وٓ ذسم٤مب، ويٕمٜمل سم٤معمٌثقث: اعمٗمّرق

وَرَكُىٌُ انْجِجَبلُ كَبنْعِهٍِْ  » ( :24/574)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػميو

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: ويقم شمٙمقن اجل٤ٌمل يم٤مًمّمقف اعمٜمٗمقش: واًمِٕمْٝمـ: هق  انًَْنْفُىشِ
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 .شًٕمقان ُمـ اًمّمقفا

ُمـ أؾمامء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،  ژانْقَبسِعَخُ  ژ» ( :8/468)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو 

 يم٤محل٤مىم٦م، واًمٓم٤مُم٦م، واًمّم٤مظم٦م، واًمٖم٤مؿمٞم٦م، وهمػم ذًمؽ.

 ژصمؿ ومن ذًمؽ سم٘مقًمف:  ؟ ژ  يَب انْقَبسِعَخُ ژصمؿ ىم٤مل ُمٕمٔماًم أُمره٤م وُمٝمقٓ ًمِم٠مهن٤م: 

أي: ذم اٟمتِم٤مرهؿ وشمٗمرىمٝمؿ، وذه٤مهبؿ  ژيَىْوَ يَكُىٌُ اننَّبسُ كَبنْفَشَاشِ انًَْجْثُىسِ 

ؿ، ُمـ طمػمهتؿ مم٤م هؿ ومٞمف، يم٠مهنؿ ومراش ُمٌثقث يمام ىم٤مل ذم أي٦م إظمرى: وجمٞمئٝم

 .]اًم٘مٛمر[ ژ  پ پ پ        پ ژ

يٕمٜمل: ىمد ص٤مرت يم٠مهن٤م  ژوَرَكُىٌُ انْجِجَبلُ كَبنْعِهٍِْ انًَْنْفُىشِ  ژوىمقًمف: 

 اًمّمقف اعمٜمٗمقش، اًمذي ىمد ذع ذم اًمذه٤مب واًمتٛمزق.

ًـ، وىمت٤مدة، وقمٓم٤مء اخلراؾم٤مين، ىم٤مل جم٤مهد، وقمٙمرُم٦م، وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، واحل

 . شاًمّمقف شاًمٕمٝمـ»واًمْمح٤مك، واًمًدي: 

            ڦ ڤڦ ڤ         ڤ ڤ ٹ ٹ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

  ]إٞمٌٝم٣مء[ ژ چ  چ            ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ

 ڤ ٹ ٹ ژىمقًمف شمٕم٤ممم: » ( :18/542)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

 .ژ  چ            ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ            ڦ ڤڦ ڤ         ڤ

 ٹ ٹ ژ ،[103]إٟمٌٞم٤مء:   ژ  ٺ ٺ ڀ ڀ ژي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: 
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 ومٞمقم صٚم٦م ُمـ حيزهنؿ.  ، ژ ڤ

واظمتٚمػ أهؾ اًمت٠مويؾ ذم ُمٕمٜمك » ( :18/543)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

 . وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: هق اؾمؿ ُمٚمؽ ُمـ اعمالئٙم٦م ،ذم هذا اعمقوع هللاًمًجّؾ اًمذي ذيمره ا

 ط.   هللوىم٤مل آظمرون: اًمًجّؾ: رضمؾ يم٤من يٙمت٥م ًمرؾمقل ا

 .شوىم٤مل آظمرون: سمؾ هق اًمّمحٞمٗم٦م اًمتل يٙمت٥م ومٞمٝم٤م

وأومم إىمقال ذم ذًمؽ قمٜمدٟم٤م » ( :18/544)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػميصمؿ  

ٕن ذًمؽ هق اعمٕمروف  ،سم٤مًمّمقاب ىمقل ُمـ ىم٤مل: اًمًجؾ ذم هذا اعمقوع اًمّمحٞمٗم٦م

وٓ ذم اعمالئٙم٦م  ،يم٤مشم٥م يم٤من اؾمٛمف اًمًجّؾ ط ٜم٤م  وٓ يٕمرف ًمٜمٌٞم ،ذم يمالم اًمٕمرب

 .شُمٚمؽ ذًمؽ اؾمٛمف

 ٹ ژي٘مقل شمٕم٤ممم: هذا يم٤مئـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، » ( :5/382)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو 

  ائ ى ى ې ې ژيمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ژ ڤ ڤ         ڤ ڤ ٹ

 ۈئ ۆئۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

  .[67]اًمزُمر:  ژ ېئ ېئ ۈئ

يٗمٌض يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م إروكم،  هللإن ا»، ىم٤مل: ط  هللقمـ اسمـ قمٛمر، قمـ رؾمقل ا

 .وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري رواه .شوسم٘مقن ايمًٚمقات زمٝمٚمٝمٛمف
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 چ  چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

       ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ    ڇ چچ

  ]ايم٘مٜمػ[ ژ گ ک ک ک    ک ڑڑ ژ

وهذه إىمقال وإن اظمتٚمٗم٧م هب٤م » ( :18/13)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

ًمٗم٤مظ ىم٤مئٚمٞمٝم٤م، ومٛمت٘م٤مرسم٤مت اعمٕمٜمك، وذًمؽ أن يمؾ ُم٤م أذي٥م ُمـ رص٤مص أو ذه٥م أو أ

ومْم٦م وم٘مد اٟمتٝمك طمّره، وأن ُم٤م أوىمدت قمٚمٞمف ُمـ ذًمؽ اًمٜم٤مر طمتك ص٤مر يمدردي 

 . شاًمزي٧م، وم٘مد اٟمتٝمك أيْم٤م طمّره

       ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژوىمقًمف: » ( :5/154)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

ُم٤مء همٚمٞمظ  :شاعمٝمؾ»ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس:  ژ ک ک ک    ک ڑڑ ژ

 ُمثؾ دردي اًمزي٧م. 

وىم٤مل جم٤مهد: هق يم٤مًمدم واًم٘مٞمح. وىم٤مل قمٙمرُم٦م: هق اًمٌمء اًمذي اٟمتٝمك طمّره: 

 وىم٤مل آظمرون: هق يمؾ رء أذي٥م.

وىم٤مل ىمت٤مدة: أذاب اسمـ ُمًٕمقد ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمذه٥م ذم أظمدود، ومٚمام اٟمامع وأزسمد 

 ىم٤مل: هذا أؿمٌف رء سم٤معمٝمؾ.

 أهٚمٝم٤م ؾمقد.وىم٤مل اًمْمح٤مك: ُم٤مء ضمٝمٜمؿ أؾمقد، وهل ؾمقداء و

وهذه إىمقال ًمٞمس رء ُمٜمٝم٤م يٜمٗمل أظمر، وم٢من اعمٝمؾ جيٛمع هذه إوص٤مف 

أي: ُمـ  ژ ڑ ژ ژاًمرذيٚم٦م يمٚمٝم٤م، ومٝمق أؾمقد ُمٜمتـ همٚمٞمظ طم٤مر: وهلذا ىم٤مل: 

طمره، إذا أراد اًمٙم٤مومر أن ينمسمف وىمّرسمف ُمـ وضمٝمف، ؿمقاه طمتك يً٘مط ضمٚمد وضمٝمف 
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 .شومٞمف

 ڃ       ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

  ]ايمدطم٣من[ ژچ

 ڄ ڄ ڄ ژ: وىمقًمف» ( :22/43)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: إن ؿمجرة اًمزىمقم اًمتل ضمٕمؾ صمٛمرهت٤م ـمٕم٤مم اًمٙم٤مومر ذم  ژڃ

ضمٝمٜمؿ، يم٤مًمرص٤مص أو اًمٗمْم٦م، أو ُم٤م يذاب رم اًمٜم٤مر إذا أذي٥م هب٤م، ومتٜم٤مه٧م طمرارشمف، 

 . شوؿمّدت محٞمتف ذم ؿمّدة اًمًقاد

ىم٤مًمقا: يمٕمٙمر اًمزي٧م  ژ ڄ ژوىمقًمف: » ( :7/260)  غموم٣مل ازمـ ىمثو

 .شأي: ُمـ طمرارهت٤م ورداءهت٤م   ژ ڃ       ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ

هق دردي اًمزي٧م إؾمقد،  ژ ڄ ژ» ( :7/236)  وم٣مل ايمٌٕمقي 

يم٤معم٤مء  ژ ڃ       ڃ ژأي سمٓمقن اًمٙمٗم٤مر،  ژ ڃ ڄ ژ .. ژ ڃ ڄ ڄژ

 . شاحل٤مر إذا اؿمتد همٚمٞم٤مٟمف

دردّي  :وهق ژ ڄ ژ»: [(6/432) شاًم٘مدير ومتح»ذم ]  وم٣مل ايمُمقىم٣مينو

يمّؾ ُم٤م يذوب ذم اًمٜم٤مر  :هق اًمٜمح٤مس اعمذاب. وىمٞمؾ :وىمٞمؾ .وقمٙمر اًم٘مٓمران ،اًمزي٧م

سم٤مًمٗمقىمٞم٦م قمغم أن  ژشمٖمكم  ژ :ىمرأ اجلٛمٝمقر ژ ڃ       ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ

أو ظمؼم ُمٌتدأ  ،أو طم٤مل ،واجلٛمٚم٦م ظمؼم صم٤منٍ  ،اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم يٕمقد إمم اًمِمجرة

وىمرأ اسمـ  .اعم٤مء اًمِمديد احلرارة :وهق ،٤ًم ُمثؾ همكم احلٛمٞمؿشمٖمكم همٚمٞم :أي ،حمذوف
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سم٤مًمتحتٞم٦م قمغم أن  ژ ڄ ژ :قمـ يٕم٘مقب ،وورش ،واسمـ حمٞمّمـ ،وطمٗمص ،يمثػم

وٓ يّمح أن يٙمقن  ،ذم ُمٕمٜمك اًمِمجرة :اًمٗم٤مقمؾ وٛمػم يٕمقد إمم اًمٓمٕم٤مم وهق

       ڃ ژ :وىمقًمف ،وإٟمام يٖمكم ُم٤م يِمٌف سم٤معمٝمؾ ،اًمْمٛمػم قم٤مئدًا إمم اعمٝمؾ: ٕٟمف ُمِمٌف سمف

 .شهمٚمٞم٤ًم يمٖمكم احلٛمٞمؿ :أي ،صٗم٦م ُمّمدر حمذوف ژ ڃ

وَرَكُىٌُ انْجِجَبلُ  يَىْوَ رَكُىٌُ انسًََّبءُ كَبنًُْهْمِ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

  ]اظمٔم٣مرج[ ژكَبنْعِهٍِْ 

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: يقم شمٙمقن  » ( :23/604)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

وىمد سمٞمٜم٧م ُمٕمٜمك اعمٝمؾ ومٞمام ُم٣م سمِمقاهده، واظمتالف اًمًامء يم٤مًمٌمء اعمذاب، 

   اعمختٚمٗملم ومٞمف، وذيمرٟم٤م ُم٤م ىم٤مل ومٞمف اًمًٚمػ، وم٠مهمٜمك ذًمؽ قمـ إقم٤مدشمف ذم هذا اعمقوع.

 ىم٤مل: يمٕمٙمر اًمزي٧م. ژ يَىْوَ رَكُىٌُ انسًََّبءُ كَبنًُْهْمِ ژ: جم٤مهد، ىمقًمفصمؿ روى قمـ 

 إؽمٛم٣مده صحٝمح.

 إؽمٛم٣مده صحٝمح. ٤م آظمر إمم احلٛمرة.شمتحّقل يقُمئذ ًمقٟم: ىم٤مل ىمت٤مدة، صمؿ روى قمـ

 ي٘مقل: وشمٙمقن اجل٤ٌمل يم٤مًمّمقف. ژوَرَكُىٌُ انْجِجَبلُ كَبنْعِهٍِْ  ژ: وىمقًمف

 إؽمٛم٣مده صحٝمح. ىم٤مل: يم٤مًمّمقف. ژكَبنْعِهٍِْ  ژ جم٤مهد صمؿ روى قمـ

 إؽمٛم٣مده صحٝمح. .شيم٤مًمّمقف :ىمت٤مدة، ذم ىمقًمفصمؿ روى قمـ 

يَىْوَ  ژع سم٤مًمٙم٤مومريـ ي٘مقل شمٕم٤ممم: اًمٕمذاب واىم» ( :8/224)  وم٣مل ازمـ ىمثغم
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َبءُ كَبنًُْهْمِ ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس، وجم٤مهد، وقمٓم٤مء، وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم،  ژ رَكُىٌُ انسًَّ

وَرَكُىٌُ انْجِجَبلُ  ژوقمٙمرُم٦م، واًمًدي، وهمػم واطمد، يمدردّي اًمزي٧م، 

أي: يم٤مًمّمقف اعمٜمٗمقش، ىم٤مًمف جم٤مهد، وىمت٤مدة، واًمًدي. وهذه أي٦م  ژكَبنْعِهٍِْ 

 .[]اًم٘م٤مرقم٦م ژىٌُ انْجِجَبلُ كَبنْعِهٍِْ انًَْنْفُىشِ وَرَكُ ژيم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

: [(9/121)ذم شمٗمًػم  شأوقاء اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن»ذم ] وم٣مل ايمُمٛمٗمٝمْمل

إمم همػم  يم٤معمٝمؾ،صمؿ حتٛمر  سم٤مًمٖمامم،أهن٤م اًمًامء شمتٖمػم أطمقاهل٤م شمتِم٘مؼ  ُمًٕمقد:قمـ اسمـ »

 ذًمؽ.

  :إؾم٘م٣مل واجلقاب فمٙمٝمف

اجل٤ٌمل شمٙمقن يم٤مًمٕمٝمـ وذم آي٦م أظمرى ذيمر أٟم٤م شمٙمقن شمراسًم٤م شمٕم٤ممم هٜم٤م أن  هللذيمر ا

وًمٞمس سملم هذه أي٤مت شمٕم٤مرض وىمد أووحٝم٤م ، وذيمر ذم آي٤مت أظمر أهن٤م شمًػم ؾمػًما

 .شاًمِمٜم٘مٞمٓمل 

ىمقًمف شمٕم٤ممم: » :[(1/82) شدومع إهي٤مم آوٓمراب قمـ آي٤مت اًمٙمت٤مب» ذم]وم٘م٤مل 

٤ٌَمُل يَمثِٞم٤ًٌم َُمِٝمٞماًل﴾. ٓ يٕم٤مرض ىمق ـِ ﴿َويَم٤مَٟم٧ِم اجْلِ ٤ٌَمُل يَم٤مًْمِٕمْٝم ًمف: ﴿َوشَمُٙمقُن اجْلِ

اعمَْٜمُْٗمقِش﴾ ٕن ىمقًمف ويم٤مٟم٧م اجل٤ٌمل يمثٞم٤ٌم ُمٝمٞمال شمِمٌٞمف سمٚمٞمغ واجل٤ٌمل سمٕمد ـمحٜمٝم٤م 

اعمٜمّمقص قمٚمٞمف سم٘مقًمف وسم٧ًم اجل٤ٌمل سم٤ًم شمِمٌف اًمرُمؾ اعمتٝم٤ميؾ وشمِمٌف أيْم٤م اًمّمقف 

 .شاعمٜمٗمقش

وُم٤م ذيمره ُمـ » :[(3/349) شأوقاء اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن»ذم ] وىم٤مل 
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 ۈ ۈ ژ :يم٘مقًمف ،شمًٞمػم اجل٤ٌمل ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذيمره أيْم٤ًم ذم ُمقاوع أظمر

َبءُ  ژ :وىمقًمف ،[اًمٓمقر]  ژ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ      ٴۇ وَفُزِحَذِ انسًَّ

 :وىمقًمف ،[3 :اًمتٙمقير]  ژوَإِرَا انْجِجَبلُ سُيِّشَدْ  ژ :وىمقًمف ،[اًمٜم٠ٌم]  ژفَكَبََذْ أَثْىَاثًب 

 .أي٦م [88 :اًمٜمٛمؾ]  ژ  خبمب   حب         جب يئ   ىئ مئ حئ جئژ

 ،يٗمتتٝم٤م طمتك شمذه٥م صالسمتٝم٤م احلجري٦م وشمٚملم أٟمف  صمؿ ذيمر ذم ُمقاوع أظمر

يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ،ويم٤مًمرُمؾ اعمتٝم٤ميؾ ،ومتٙمقن ذم قمدم صالسمتٝم٤م وًمٞمٜمٝم٤م يم٤مًمٕمٝمـ اعمٜمٗمقش

جِجَبلُ وَرَكُىٌُ انْ ژوىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،[اعمٕم٤مرج] ژوَرَكُىٌُ انْجِجَبلُ كَبنْعِهٍِْ  ژ

يَىْوَ رَشْجُفُ  ژوىمقًمف شمٕم٤ممم:  .اًمّمقف :واًمٕمٝمـ [اًم٘م٤مرقم٦م]  ژكَبنْعِهٍِْ انًَْنْفُىشِ 

 ڱ ژوىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،[14 :اعمزُمؾ]  ژانْأَسْضُ وَانْجِجَبلُ وَكَبََذِ انْجِجَبلُ كَثِيجًب يَهِيهًب 

وهل دىمٞمؼ ُمتٚمقت  ،أي ومتت٧م طمتك ص٤مرت يم٤مًمًٌٞمٞم٦م [اًمقاىمٕم٦م]  ژ  ڻ ں ں

 .قمغم أؿمٝمر اًمتٗمًػمات ،سمًٛمـ

 ڻ  ڻ ں ں ڱ ژ :ىم٤مل .أٟمف جيٕمٚمٝم٤م ه٤ٌمء وهاسم٤مً  صمؿ ذيمر 

وسملم  ،]اًمٜم٠ٌم[ ژوَسُيِّشَدِ انْجِجَبلُ فَكَبََذْ سَشَاثًب  ژ :وىم٤مل، ]اًمقاىمٕم٦م[ ژ ۀ ڻ ڻ

  ڃ ڃ ڃ ژ :وهق ىمقًمف .أن اًمناب قم٤ٌمرة قمـ ٓ رء ذم ُمقوع آظمر

 .[39 :اًمٜمقر]  ژ  ڍ ڍ ڇ ژ :مم ىمقًمفإ [39 :اًمٜمقر]  ژ      چ                 ڃ

شمًػم »سمـ يمثػم وأسمق قمٛمرو ىمرأه اسمـ قم٤مُمر وا ژ ٿ ٺ ٺ ژ :وىمقًمف

 .ُمٌٜمٞم٤ًم ًمٚمٛمٗمٕمقلش شمًػم»ومتح اًمٞم٤مء اعمِمددة ُمٜم٘مقًمف سم٤مًمت٤مء اعمثٜم٤مة اًمٗمقىمٞم٦م وش اجل٤ٌمل
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 هللواًمٗم٤مقمؾ اعمحذوف وٛمػم يٕمقد إمم ا ژ ٺ ژ ،سم٤مًمرومع ٟم٤مئ٥م وم٤مقمؾ ژ٤مُل ٌَ اجلِ ژو

. اعمِمددة ُمٌٜمٞم٤ًم ًمٚمٗم٤مقمؾ ءسم٤مًمٜمقن ويمن اًمٞم٤م ژ ٺ ژًمًٌٕم٦م ا وىمرأه سم٤مىمل، 

 .شًمٚمتٕمٔمٞمؿ ژ ٺ ژواًمٜمقن ذم ىمقًمف  ،ُمٜمّمقب ُمٗمٕمقل سمف ژ ٿ ژو

واقمٚمؿ أٟمف »: [(4/168) شأوقاء اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن»ذم ] وىم٤مل 

 ومٌلم أٟمف  .سملم إطمقال اًمتل شمّمػم إًمٞمٝم٤م اجل٤ٌمل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم آي٤مت ُمـ يمت٤مسمف

وَحًُِهَذِ انْأَسْضُ  ژ :وذًمؽ ذم ىمقًمف .وحيٛمٚمٝم٤م ومٞمديمٝم٤م ديم٤مً  .يٜمزقمٝم٤م ُمـ أُم٤ميمٜمٝم٤م

 .ش[احل٤مىم٦م] ژوَانْجِجَبلُ فَذُكَّزَب دَكَّخً وَاحِذَحً 

 وئ ەئ ەئ ژوذًمؽ ذم ىمقًمف  .صمؿ سملم أٟمف يًػمه٤م ذم اهلقاء سملم اًمًامء وإرض

 جئ ی ی   ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ    وئ

 ىث مث جث يت متىت         خت حت    جت يب ىب  خبمب   حب         جب يئ   ىئ مئ حئ

 ،أي٦م [47 :اًمٙمٝمػ] ژ   ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ژ :وىمقًمف ،[اًمٜمٛمؾ] ژ  يث

وَسُيِّشَدِ انْجِجَبلُ فَكَبََذْ  ژوىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،[اًمتٙمقير] ژوَإِرَا انْجِجَبلُ سُيِّشَدْ  ژ :وىمقًمف

 ژۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ      ٴۇ ۈ ۈ ژوىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،[اًمٜم٠ٌم] ژسَشَاثًب 

 .[اًمٓمقر]

أي ومت٧م  [اًمقاىمٕم٦م] ژ  ڻ ں ں ڱ ژصمؿ سملم أٟمف يٗمتٜمٝم٤م ويدىمٝم٤م يم٘مقًمف 

 ،وهل دىمٞمؼ ُمٚمتقت سمًٛمـ أو ٟمحقه قمغم اًم٘مقل سمذًمؽ ،طمتك ص٤مرت يم٤مًمًٌٞم٦ًم

 .[احل٤مىم٦م] ژ وَاحِذَحً دَكَّخً فَذُكَّزَب وَانْجِجَبلُ انْأَسْضُ وحًُِهَذِ ژ :وىمقًمف



162 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

 

 يَىْوَ ژ :ويم٤مًمٕمٝمـ اعمٜمٗمقش؟ وذًمؽ ذم ىمقًمف ،صمؿ سملم أٟمف يّمػمه٤م يم٤مًمرُمؾ اعمتٝم٤ميؾ

يَىْوَ  ژوىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،[اعمزُمؾ] ژ يَهِيهًب كَثِيجًب انْجِجَبلُ وَكَبََذِ وَانْجِجَبلُ انْأَسْضُ رَشْجُفُ

َبءُ كَبنًُْهْمِ   اعمٕم٤مرجذم  [اعمٕم٤مرج] ژوَرَكُىٌُ انْجِجَبلُ كَبنْعِهٍِْ رَكُىٌُ انسًَّ

 ژ :صمؿ سملم أهن٤م شمّمػم يم٤مهل٤ٌمء اعمٜم٨ٌم ذم ىمقًمف .اعمّمٌقغ اًمّمقف :واًمٕمٝمـ .واًم٘م٤مرقم٦م

 ،صمؿ سملم أهن٤م شمّمػم هاسم٤مً  ،[اًمقاىمٕم٦م] ژ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱ

َِت اْْلَِباُل َفَكاَنْت َسَرابًاژ :وذًمؽ ذم ىمقًمف وىمد سملم ذم ُمقوع  ،]اًمٜم٠ٌم[ ژَوُسّيِّ

 ژ  ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ ژوذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  .أن اًمناب ٓ رء :آظمر

 گ گ گ  گ ک ک ژ :وسملم أٟمف يٜمًٗمٝم٤م ٟمًٗم٤ًم ذم ىمقًمف هٜم٤م [39 :اًمٜمقر]

   .ش]ـمف[  ژ ڳ ڳ

 ژ ېئ           ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

  ]ايمرمحـ[

وم٢مذا اٟمِمّ٘م٧م اًمًامء وشمٗمّٓمرت،  » ( :23/49)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

 محر. وذًمؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومٙم٤من ًمقهن٤م ًمقن اًمؼمذون اًمقرد إ

: هل ژ           ېئ ۈئ ژ: طمدصمٜم٤م سمنم، ىم٤مل: صمٜم٤م يزيد، ىم٤مل: صمٜم٤م ؾمٕمٞمد، قمـ ىمت٤مدة

 اًمٞمقم ظمياء يمام شمرون، وًمقهن٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمقن آظمر. 

، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: ُمٕمٜم٤مه  ژېئ ژ: واظمتٚمػ أهؾ اًمت٠مويؾ ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف

 يم٤مًمدهـ ص٤مومٞم٦م احلٛمرة ُمنمىم٦م.
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 إؽمٛم٣مده صحٝمح. .شىم٤مل: يم٤مًمدهـ ژ           ېئ ۈئ ژ: جم٤مهد، ىمقًمفصمؿ روى قمـ 

وأومم اًم٘مقًملم ذم ذًمؽ » ( :23/51)  وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػميصمؿ  

سم٤مًمّمقاب ىمقل ُمـ ىم٤مل: قمٜمل سمف اًمدهـ ذم إذاق ًمقٟمف، ٕن ذًمؽ هق اعمٕمروف ذم 

 . شيمالم اًمٕمرب

أي:  ژ    ېئ ۈئ ۈئ ژوىمقًمف: » ( :7/498)  وم٣مل ازمـ ىمثغمو

ؽ، وشمتٚمقن يمام شمتٚمقن إص٤ٌمغ اًمتل شمذوب يمام يذوب اًمّدردي واًمٗمْم٦م ذم اًمًٌ

يدهـ هب٤م، ومت٤مرة محراء وصٗمراء وزرىم٤مء وظمياء، وذًمؽ ُمـ ؿمدة إُمر وهقل 

 .شيقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٕمٔمٞمؿ

يَىْوَ يَخْشُجُىٌَ يٍَِ انْأَجْذَاسِ سِشَاعًب كَأَََّهُىْ  ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

  ھ ہ ہ ژ :سمٔم٣ملم هللل اوومق ،[اظمٔم٣مرج] ژ إِنَى َُصُتٍ يُىفِضُىٌَ 

 ]ق[ ژ﮲  ۓ ۓ ے ے ھھ ھ

، ىَم٤مَل: صمٜم٤م َيِزيُد، 23/284ىم٤مل اسمـ ضمرير رمحف اهلل:) أثر قتادة: صَمٜم٤َم سمنِْمٌ ( طَمدَّ

اقًم٤م﴾ ]اعمٕم٤مرج:  ضَْمَداِث ِهَ ْٕ ـَ ا ـْ ىَمَت٤مَدَة، ﴿َيْقَم خَيُْرضُمقَن ُِم [ 43ىَم٤مَل: صمٜم٤م ؾَمِٕمٞمٌد، قَم

اقًم٤م. طَم  ٌُقِر ِهَ ـَ اًْمُ٘م ـْ َأْي ُِم ـْ َُمْٕمَٛمٍر، قَم ـُ صَمْقٍر، قَم قَْمغَم، ىَم٤مَل: صمٜم٤م اسْم ْٕ ٌِْد ا ـُ قَم صَمٜم٤َم اسْم دَّ

 إؽمٛم٣مده صحٝمح. ش.ىَمَت٤مَدَة ُِمْثَٚمُف 
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ـْ ىَمَت٤مَدَة، ذِم ىَمْقًمِِف 3333ىم٤مل قمٌد اًمرزاق رمحف اهلل ذم شمٗمًػمه: )و ( قمـ َُمْٕمَٛمٍر، قَم

ضَْمَداِث﴾ ]اعمٕم٤مرج:  ْٕ ـَ ا ُْؿ إمَِم ُٟمُّم٥ٍم﴾ ُمِ  "[ ىَم٤مَل: 43شَمَٕم٤ممَم: ﴿ُِم ٌُقِر ﴿يَم٠َمهنَّ ـَ اًْمُ٘م

قُمقنَ 43[ ىَم٤مَل: إمَِم قِمْٚمٍؿ ﴿ُيقومُِْمقَن﴾ ]اعمٕم٤مرج: 43]اعمٕم٤مرج:  إؽمٛم٣مده  .[ ىَم٤مَل: ُيْنِ

 صحٝمح.

وطمدصمٜمل ٟم٤مومع سمـ أيب ٟمٕمٞمؿ اًم٘م٤مرئ ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م ُمًٚمؿ سمـ  ( :53) ىم٤مل اسمـ وه٥م

  .(1) ل: إمم هم٤مي٦ٍم.ضمٜمدب اهلذزم قمـ ىمقل اهلل: ﴿يم٠مهنؿ إمم ٟمّم٥ٍم يقومْمقن﴾ ، ىم٤م

ضم٤مء ُمقوح٤ًم ذم آي٤مت أظمر ُمـ » ( :7/498) أوقاء اًمٌٞم٤من وم٣مل ايمُمٛمٗمٝمْمل

 ژ :وىمقًمف [اعمٕم٤مرج] ژ كَأَََّهُىْ إِنَى َُصُتٍ يُىفِضُىٌَ ژ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم هلليمت٤مب ا

 پ        پ  ٻ ٻ ٻ ژوىمقًمف شمٕم٤ممم  ،أي ينقمقن ،]يس[ ژ ې     ې

أي  :ژ ٱ ژ :وم٘مقًمف ،ي٦مأ [8 ،7 :اًم٘مٛمر] ژ ڀ    ڀ ڀ  پ پ

 .ش[يس] ژ ې     ې ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ژُمنقملم ُم٤مدي أقمٜم٤مىمٝمؿ 

أي: ي٘مقُمقن ُمـ اًم٘مٌقر  ﴾يُىفِضُىٌَ﴿ » ( :8/230)  وم٣مل ازمـ ىمثغم

، عمقىمػ احل٤ًمب، يٜمٝمْمقن هاقًم٤م يم٠مهنؿ إمم ٟمّم٥م إذا دقم٤مهؿ اًمرب، 

 يقومْمقن.

                                                           

وٟم٤مومع سمـ أيب ٟمٕمٞمؿ، أسمق رويؿ. أطمد اًم٘مراء اًمًٌٕم٦م، وُم٘مرئ أهؾ اعمديٜم٦م. روى  إؽمٛم٣مده صحٝمح. . (1)

قمـ إقمرج، وقمـ ٟم٤مومع، وهمػمه واطمد. صم٧ٌم ذم اًم٘مراءة. وىمد وصم٘مف اسمـ ُمٕملم. وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل: 

 يم٤من قمٜمدٟم٤م ٓ سم٠مس سمف.
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ق اًمٕم٤مًمٞم٦م، وحيٞمك ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس، وجم٤مهد، واًمْمح٤مك: إمم قمٚمؿ يًٕمقن. وىم٤مل أسم

 سمـ أيب يمثػم: إمم هم٤مي٦م يًٕمقن إًمٞمٝم٤م.

ي١مُمقن وينقمقن  ]يم٠مهنؿ إمم قمٚمؿ[أي:  » ( :888ص )  وم٣مل ايمًٔمديو

أي: ومال يتٛمٙمٜمقن ُمـ آؾمتٕمّم٤مء ًمٚمداقمل، وآًمتقاء ًمٜمداء اعمٜم٤مدي، سمؾ ي٠مشمقن أذٓء 

 .شُم٘مٝمقريـ ًمٚم٘مٞم٤مم سملم يدي رب اًمٕم٤معملم

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: إٟم٤م » ( :22/383) ]ق[ي٦م ذم شمٗمًػم آ يايمْمػموم٣مل ازمـ صمرير 

 ہ ژ .ٟمحـ ٟمحٞمل اعمقشمك وٟمٛمٞم٧م إطمٞم٤مء، وإًمٞمٜم٤م ُمّمػم مجٞمٕمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ي٘مقل ضمّؾ صمٜم٤مؤه وإًمٞمٜم٤م ُمّمػمهؿ يقم شمِمّ٘مؼ إرض، وم٤مًمٞمقم  ژ ھ ھ  ھ

 ُمـ صٚم٦م ُمّمػم.

: ي٘مقل: شمّمّدع إرض قمٜمٝمؿ. وىمقًمف ژ ھ  ھ ہ ژ: وىمقًمف

ل ُمـ اهل٤مء واعمٞمؿ رم ىمقًمف قمٜمٝمؿ. واعمٕمٜمك: يقم وٟمّم٧ٌم هاقم٤م قمغم احل٤م ژ ھژ

 ہ ہ ژ: شمِمّ٘مؼ إرض قمٜمٝمؿ ومٞمخرضمقن ُمٜمٝم٤م هاقم٤م، وم٤ميمتٗمك سمدًٓم٦م ىمقًمف

 قمغم ذًمؽ ُمـ ذيمره. ژ ھ  ھ

ي٘مقل: مجٕمٝمؿ ذًمؽ مجع ذم ُمقىمػ احل٤ًمب،  ژ ۓ ۓ ے ے ژ: ىمقًمف

 .شقمٚمٞمٜم٤م يًػم ؾمٝمؾ

 :ژ ھ ھ  ھ ہ ہ ژوىمقًمف: » ( :7/411)  ازمـ ىمثغم وم٣مل

شمٕم٤ممم يٜمزل ُمٓمًرا ُمـ اًمًامء شمٜم٧ٌم سمف أضم٤ًمد اخلالئؼ ذم ىمٌقره٤م، يمام  هللأن ا وذًمؽ
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إهاومٞمؾ ومٞمٜمٗمخ ذم  هلليٜم٧ٌم احل٥م ذم اًمثرى سم٤معم٤مء، وم٢مذا شمٙم٤مُمٚم٧م إضم٤ًمد أُمر ا

اًمّمقر، وىمد أودقم٧م إرواح ذم صم٘م٥م ذم اًمّمقر، وم٢مذا ٟمٗمخ إهاومٞمؾ ومٞمف ظمرضم٧م 

: وقمزيت وضمالزم، ، هللإرواح شمتقه٩م سملم اًمًامء وإرض، ومٞم٘مقل ا

ًمؽمضمٕمـ يمؾ روح إمم اجلًد اًمذي يم٤مٟم٧م شمٕمٛمره، ومؽمضمع يمؾ روح إمم ضمًده٤م، 

ومتدب ومٞمف يمام يدب اًمًؿ ذم اًمٚمديغ وشمٜمِمؼ إرض قمٜمٝمؿ، ومٞم٘مقُمقن إمم ُمقىمػ 

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ    ڀ ڀ ژ، ، هللاحل٤ًمب هاقم٤م، ُم٤ٌمدريـ إمم أُمر ا

    ڃ ڃ ڃ ڃ ژ: سمٔم٣ملم هللوم٣مل ا، و[8اًم٘مٛمر: ] ژ ٿ ٺ

، وذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ أٟمس ىم٤مل: ىم٤مل [52اإلهاء: ] ژ ڇ چ چ   چ چ

 ۓ ۓ ے ے ژوىمقًمف:  .شأٞم٣م أول َمـ سمٛمُمؼ فمٛمف إرض»ط:   هللرؾمقل ا

 ٻ     ٻ ٻ ٱ ژأي: شمٚمؽ إقم٤مدة ؾمٝمٚم٦م قمٚمٞمٜم٤م، يًػمة ًمديٜم٤م، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ژ

 ىت مت خت حت  جت يب ژ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [اًم٘مٛمر] ژ پ پ    ٻ

 .ش[امنًم٘م] ژ  مج حج يث ىث مث يتجث

 ڀ پ                پ پ پ      ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

 ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ  ڀڀ

 ]احلجرات[ ژ ڄ ڄ  ڄ ڦ  ڦ ڦڦ ڤ ڤڤ

ًمٖمػم قمذر ذقمل ظم٤مل ُمـ  -وهذا ُمثؾ قمٔمٞمؿ ومٞمف متثٞمؾ ُمـ ي٠ميمؾ حلقم اعمًٚمٛملم 

 ،ٟمف يمٛمـ ي٠ميمؾ حلؿ اعمٞم٧م ُمـ اعمًٚمٛملمأ –احلٔمقظ اًمٜمٗمًٞم٦م واعمخ٤مصامت اًمدٟمٞمقي٦م 

   .اًمٕم٤مومٞم٦م هللوهذا ذم هم٤مي٦م اًمِمٜم٤مقم٦م وإذى ٟم٠ًمل ا
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وهذا ُمـ أطمًـ »: [(33ص ) شذح إُمث٤مل»يمام ذم ]  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ

وعم٤م يم٤من اعمٖمت٤مب يٛمزق  ،ٟمف ؿمٌف متزيؼ قمرض إخ سمتٛمزيؼ حلٛمف٢ماًم٘مٞم٤مس اًمتٛمثٞمكم وم

 ،حلٛمف ذم طم٤مل همٞم٦ٌم روطمف قمٜمف سم٤معمقت قمرض أظمٞمف ذم همٞمٌتف يم٤من سمٛمٜمزًم٦م ُمـ ي٘مٓمع

عم٤م يم٤من اعمٖمت٤مب قم٤مضمزا قمـ دومٕمف سمٜمٗمًف سمٙمقٟمف هم٤مئ٤ٌم قمـ ذُمف يم٤من سمٛمٜمزًم٦م اعمٞم٧م اًمذي 

  .حلٛمف وٓ يًتٓمٞمع أن يدومع قمـ ٟمٗمًفي٘مٓمع 

وعم٤م يم٤من ُم٘مت٣م إظمقة اًمؽماطمؿ واًمتقاصؾ واًمتٜم٤مس ومٕمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اعمٖمت٤مب ود 

وإظمقة  ،أظمٞمف ًمؽ ٟمٔمػم شم٘مٓمٞمٕمف حلؿواًمٓمٕمـ يم٤من ذ ُم٘متْم٤مه٤م ُمـ اًمذم واًمٕمٞم٥م

شم٘متيض طمٗمٔمف وصٞم٤مٟمتف واًمذب قمٜمف، وعم٤م يم٤من اعمٖمت٤مب ُمتٗمٙمٝم٤م سمٖمٞمٌتف وذُمف ُمتحٚمٞم٤م 

سمذًمؽ ؿمٌف سم٠ميمؾ حلؿ أظمٞمف سمٕمد شم٘مٓمٞمٕمف، وعم٤م يم٤من اعمٖمت٤مب حم٤ٌم ًمذًمؽ ُمٕمج٤ٌم سمف ؿمٌف 

يمام أن أيمٚمف  ،وحمٌتف ًمذًمؽ ىمدر زائد قمغم جمرد أيمٚمف ،سمٛمـ حي٥م أيمؾ حلؿ أظمٞمف ُمٞمت٤م

  .ىمدر زائد قمغم متزي٘مف

 ،ومت٠مُمؾ هذا اًمتِمٌٞمف واًمتٛمثٞمؾ وطمًـ ُمقىمٕمف وُمٓم٤مسم٘م٦م اعمٕم٘مقل ومٞمف ًمٚمٛمحًقس

 ،ظم٤ٌمره قمٜمٝمؿ سمٙمراه٦م أيمؾ حلؿ إخ ُمٞمت٤م، ووصٗمٝمؿ سمذًمؽ ذم آظمر أي٦مإوشم٠مُمؾ 

ومٙمام أن هذا ُمٙمروه ذم ـم٤ٌمقمٝمؿ  ،٥م أطمدهؿ ذًمؽواإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمٝمؿ ذم أوهل٤م أن حي

وؿمٌف  ،وم٤مطمت٩م قمٚمٞمٝمؿ سمام يمرهقه قمغم ُم٤م أطمٌقه ؟هومٙمٞمػ حيٌقن ُم٤م هق ُمثٚمف وٟمٔمػم

ًمٕم٘مؾ ومٚمٝمذا يقضم٥م ا ،ٟمٗمرة قمٜمفرء إًمٞمٝمؿ وهؿ أؿمد رء هلؿ ُم٤م حيٌقٟمف سمام هق أيمره 

 هللوسم٤م، ٟمٗمرة قمام هق ٟمٔمػمه وُمِمٌٝمفرء ؿمد أواًمٗمٓمرة واحلٙمٛم٦م أن يٙمقٟمقا 

 .شاًمتقومٞمؼ

Y: ٚمقن ـمٕمـ اًمٕمٚمامء وأهؾ احلدي٨م ذم سمٕمض اعمًٚمٛملم اعمٌتدقم٦م اًمذيـ يْم
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وهؿ  ،وإًمٞمؽ سمٞم٤من ذًمؽ سم٤مظمتّم٤مر ُمـ يمالم أئٛم٦م صمالصم٦م .اًمٜم٤مس واضم٥م قمغم اًمٕمٚمامء

وُمـ أراد اًمتقؾمع ومٚمٞمٜمٔمر إمم سمٞم٤من ذًمؽ ُمـ  ،اًمؽمُمذي واسمـ رضم٥م واًمٜمقوي

  .ُمّم٤مدره

أن اًمٖمٞم٦ٌم شم٤ٌمح ًمٖمرض  اقمٚمؿ» :[(279) شري٤مض اًمّم٤محللم»ذم ]  ايمٛمقوي وم٣مل

 :هق ؽمت٥م أؽم٣ٌمبو ،صحٞمح ذقمل ٓ يٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمف إٓ هب٤م

: اًمتٔمٚمؿ ومٞمجقز ًمٚمٛمٔمٚمقم أن يتٔمٚمؿ إمم اًمًٚمٓم٤من واًم٘م٤ميض وهمػممه٤م ممـ إول 

 ًمف وٓي٦م أو ىمدرة قمغم إٟمّم٤مومف ُمـ فم٤معمف ومٞم٘مقل فمٚمٛمٜمل ومالن سمٙمذا.

 ومٞم٘مقل عمـ يرضمق ،: آؾمتٕم٤مٟم٦م قمغم شمٖمٞمػم اعمٜمٙمر ورد اًمٕم٤ميص إمم اًمّمقابايمث٣مين

ويٙمقن ُم٘مّمقده  ،زضمره قمٜمف وٟمحق ذًمؽىمدرشمف قمغم إزاًم٦م اعمٜمٙمر ومالن يٕمٛمؾ يمذا وم٤م

 وم٢من مل ي٘مّمد ذًمؽ يم٤من طمراُم٤م. ،اًمتقصؾ إمم إزاًم٦م اعمٜمٙمر

ومٞم٘مقل ًمٚمٛمٗمتل فمٚمٛمٜمل أيب أو أظمل أو زوضمل أو ومالن سمٙمذا  ،:  آؾمتٗمت٤مءايمث٣ميم٧م 

 ،ومٝمؾ ًمف ذًمؽ وُم٤م ـمري٘مل ذم اخلالص ُمٜمف وحتّمٞمؾ طم٘مل ودومع اًمٔمٚمؿ وٟمحق ذًمؽ

ُم٤م شم٘مقل ذم رضمؾ أو  :ومْمؾ أن ي٘مقلوًمٙمـ إطمقط وإ .ومٝمذا ضم٤مئز ًمٚمح٤مضم٦م

وُمع ذًمؽ  ،لمؿمخص أو زوج يم٤من ُمـ أُمره يمذا وم٢مٟمف حيّمؾ سمف اًمٖمرض ُمـ همػم شمٕمٞم

 شمٕم٤ممم. هللوم٤مًمتٕمٞملم ضم٤مئز يمام ؾمٜمذيمره ذم طمدي٨م هٜمد إن ؿم٤مء ا

  :وذًمؽ ُمـ وضمقه ،: حتذير اعمًٚمٛملم ُمـ اًمنم وٟمّمٞمحتٝمؿايمرازمع 

ضم٤مئز سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم سمؾ  ضمرح اعمجروطملم ُمـ اًمرواة واًمِمٝمقد وذًمؽ ُمٜمٝم٤م -

  .واضم٥م ًمٚمح٤مضم٦م
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وُمٜمٝم٤م اعمِم٤مورة ذم ُمّم٤مهرة إٟم٤ًمن أو ُمِم٤مريمتف أو إيداقمف أو ُمٕم٤مُمٚمتف أو همػم  -

اعم٤ًمويء اًمتل ومٞمف  روجي٥م قمغم اعمِم٤مور أن ٓ خيٗمل طم٤مًمف سمؾ يذيم ،ذًمؽ أو حم٤مورشمف

  .سمٜمٞم٦م اًمٜمّمٞمح٦م

اًمٕمٚمؿ وظم٤مف أن  وُمٜمٝم٤م إذا رأى ُمتٗم٘مٝم٤م يؽمدد إمم ُمٌتدع أو وم٤مؾمؼ ي٠مظمذ قمٜمف -

وهذا مم٤م  ،يتير اعمتٗم٘مف سمذًمؽ ومٕمٚمٞمف ٟمّمٞمحتف سمٌٞم٤من طم٤مًمف سمنمط أن ي٘مّمد اًمٜمّمٞمح٦م

وىمد حيٛمؾ اعمتٙمٚمؿ سمذًمؽ احلًد ويٚمٌس اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف ذًمؽ وخيٞمؾ إًمٞمف  ،يٖمٚمط ومٞمف

  .ًمذًمؽ ٚمٞمتٗمٓمـأٟمف ٟمّمٞمح٦م وم

٤م إُم٤م سم٠مٓ يٙمقن ص٤محل٤م هل ،وُمٜمٝم٤م أن يٙمقن ًمف وٓي٦م ٓ ي٘مقم هب٤م قمغم وضمٝمٝم٤م -

ومٞمج٥م ذيمر ذًمؽ عمـ ًمف قمٚمٞمف وٓي٦م  ،وإُم٤م سم٠من يٙمقن وم٤مؾم٘م٤م أو ُمٖمٗمال وٟمحق ذًمؽ

أو يٕمٚمؿ ذًمؽ ُمٜمف ًمٞمٕم٤مُمٚمف سمٛم٘مت٣م طم٤مًمف وٓ يٖمؽم سمف  ،قم٤مُم٦م ًمٞمزيٚمف ويقزم ُمـ يّمٚمح

 أو يًتٌدل سمف. ٦موأن يًٕمك ذم أن حيثف قمغم آؾمت٘م٤مُم

ّم٤مدرة يم٤معمج٤مهر سمنمب اخلٛمر وُم ،: أن يٙمقن جم٤مهرا سمٗمً٘مف أو سمدقمتفاخل٣مَمس

ومٞمجقز ذيمره سمام  ،اًمٜم٤مس وأظمذ اعمٙمس وضم٤ٌمي٦م إُمقال فمٚمام وشمقزم إُمقر اًم٤ٌمـمٚم٦م

 وحيرم ذيمره سمٖمػمه ُمـ اًمٕمٞمقب إٓ أن يٙمقن جلقازه ؾم٥ٌم آظمر مم٤م ذيمرٟم٤مه. ،جي٤مهر سمف

وم٢مذا يم٤من اإلٟم٤ًمن ُمٕمرووم٤م سمٚم٘م٥م يم٤مٕقمٛمش وإقمرج  ،: اًمتٕمريػايم٣ًمدس

وحيرم إـمالىمف قمغم  ،ٗمٝمؿ سمذًمؽوإصؿ وإقمٛمك وإطمقل وهمػمهؿ ضم٤مز شمٕمري

  .وًمق أُمٙمـ شمٕمريٗمف سمٖمػم ذًمؽ يم٤من أومم ،ضمٝم٦م اًمتٜم٘مٞمص

ومٝمذه ؾمت٦م أؾم٤ٌمب ذيمره٤م اًمٕمٚمامء وأيمثره٤م جمٛمع قمٚمٞمف ودٓئٚمٝم٤م ُمـ إطم٤مدي٨م 
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 :ذًمؽ ٛمـاًمّمحٞمح٦م ُمِمٝمقرة وم

ائذٞمقا يمف زمئس أطمق » :وم٘م٤مل  طأن رضمال اؾمت٠مذن قمغم اًمٜمٌل   :قم٤مئِم٦م  قمـ

  .طمت٩م سمف اًمٌخ٤مري ذم ضمقاز همٞم٦ٌم أهؾ اًمٗم٤ًمد وأهؾ اًمري٥ما ،ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: شايمٔمُمغمة

: شَم٣م أـمـ همالٞم٣م وهمالٞم٣م ئمرهم٣من َمـ ديٛمٛم٣م ؾمٝمئ٣م» :ط  هللىم٤مل رؾمقل ا :ىم٤مًم٧م وقمٜمٝم٤م

هذان اًمرضمالن  :- أطمد رواة هذا احلدي٨م -ىم٤مل اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد  ،رواه اًمٌخ٤مري

 يم٤مٟم٤م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم.

إن أسم٤م اجلٝمؿ  :ومٙم٦مف  طأشمٞم٧م اًمٜمٌل   :ىم٤مًم٧م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىمٞمس  وقمـ

وأَم٣م أزمق  ،أَم٣م َمٔم٣موي٥م همِمٔمٙمقك ٓ َم٣مل يمف» :ط  هللوم٘م٤مل رؾمقل ا .وُمٕم٤موي٦م ظمٓم٤ٌمين

وأَم٣م أزمق اجلٜمؿ » :وذم رواي٦م عمًٚمؿ ،ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: شاجلٜمؿ همال يّمع ايمٔمِم٣م فمـ فم٣مسمٗمف

ُمٕمٜم٤مه  :وىمٞمؾ: شٓ يّمع ايمٔمِم٣م فمـ فم٣مسمٗمف» :وهق شمٗمًػم ًمرواي٦م، شهمياب يمٙمٛم٣ًمء

 يمثػم إؾمٗم٤مر. 

ذم ؾمٗمر أص٤مب   ط  هللىم٤مل: ظمرضمٜم٤م ُمع رؾمقل ا زيد سمـ أرىمؿ  وقمـ

طمتك  هللسمـ أيب: ٓ شمٜمٗم٘مقا قمغم ُمـ قمٜمد رؾمقل ا هللوم٘م٤مل قمٌد ا ،اًمٜم٤مس ومٞمف ؿمدة

وم٠مشمٞم٧م رؾمقل  .ًمئـ رضمٕمٜم٤م إمم اعمديٜم٦م ًمٞمخرضمـ إقمز ُمٜمٝم٤م إذل :وىم٤مل ،يٜمٗمْمقا

 :وم٘م٤مًمقا ،ٛمٞمٜمف ُم٤م ومٕمؾوم٤مضمتٝمد ي ،سمـ أيب هللوم٠مرؾمؾ إمم قمٌد ا .وم٠مظمؼمشمف سمذًمؽ  ط  هللا

شمٕم٤ممم  هللومقىمع ذم ٟمٗمز مم٤م ىم٤مًمقه ؿمدة طمتك أٟمزل ا .ط  هلليمذب زيد رؾمقل ا

ًمٞمًتٖمٗمر   طصمؿ دقم٤مهؿ اًمٜمٌل   ،[1]اعمٜم٤موم٘مقن:  ژ..مك لك اكژ  :شمّمدي٘مل

  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. :هلؿ ومٚمقوا رؤوؾمٝمؿ

إن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من  :طىم٤مًم٧م: ىم٤مًم٧م هٜمد اُمرأة أيب ؾمٗمٞم٤من ًمٚمٜمٌل   قم٤مئِم٦م  وقمـ
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 .وًمٞمس يٕمٓمٞمٜمل ُم٤م يٙمٗمٞمٜمل ووًمدي إٓ ُم٤م أظمذت ُمٜمف وهق ٓ يٕمٚمؿ رضمؾ ؿمحٞمح

 .شُمتٗمؼ قمٚمٞمف ش٘مٖمٝمؽ وويمدك زم٣مظمٔمروفطمذي َم٣م ي» :ىم٤مل

ؾ ذم اجلرح ومّم»» :[شذطمف قمٚمؾ اًمؽمُمذي»ذم ]  اإلَم٣مم ازمـ رصم٤م وم٣ملو

 :شواًمتٕمديؾ واًمتٗمتٞمش...

وىمد قم٤مب سمٕمض ُمـ ٓ يٗمٝمؿ قمغم أصح٤مب » :أسمق قمٞمًك اًمؽمُمذي   ىم٤مل

اًمٙمالم ذم اًمرضم٤مل، وىمد وضمدٟم٤م همػم واطمد ُمـ إئٛم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم ىمد احلدي٨م 

 ،ىمد شمٙمٚمام ذم ُمٕمٌد اجلٝمٜمل ،احلًـ اًمٌٍمي وـم٤موس :ُمٜمٝمؿ، شمٙمٚمٛمقا ذم اًمرضم٤مل

اًمٜمخٕمل وقم٤مُمر اًمِمٕمٌل  اهٞمؿوشمٙمٚمؿ إسمر ،وشمٙمٚمؿ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م

 .ذم احل٤مرث إقمقر

 ،وؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل ،سمـ قمقن هللوقمٌد ا ،روي قمـ أيقب اًمًختٞم٤مين وهٙمذا

سمـ  هللوقمٌد ا ،وإوزاقمل ،وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ،وؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،وؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج

 ،وقمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ،وويمٞمع سمـ اجلراح ،وحيل سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من ،اعم٤ٌمرك

ومام محٚمٝمؿ قمغم ذًمؽ قمٜمدٟم٤م  ٕمٗمقاوهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أهنؿ شمٙمٚمٛمقا ذم اًمرضم٤مل وو

ٓ ٟمٔمـ أهنؿ أرادوا  اًمٓمٕمـ قمغم اًمٜم٤مس أو  ،ًمٜمّمٞمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملمإٓ ا -أقمٚمؿ  هللوا -

ٕن سمٕمْمٝمؿ ُمـ  ،إٟمام أرادوا قمٜمدٟم٤م أن يٌٞمٜمقا وٕمػ ه١مٓء ًمٙمل يٕمرومقا ،اًمٖمٞم٦ٌم

وسمٕمْمٝمؿ  ،وسمٕمْمٝمؿ يم٤من ُمتٝماًم ذم احلدي٨م ،اًمذيـ وٕمٗمقا يمت٤مب ص٤مطم٥م سمدقم٦م

ؿمٗم٘م٦م قمغم وم٠مراد ه١مٓء إئٛم٦م أن يٌٞمٜمقا أطمقاهلؿ  ،يم٤مٟمقا أصح٤مب همٗمٚم٦م ويمثرة ظمٓم٠م

ٕن اًمِمٝم٤مدة ذم اًمديـ أطمؼ أن يث٧ٌم ومٞمٝم٤م ُمـ اًمِمٝم٤مدة ذم احل٘مقق  ،اًمديـ وشمٌٞمٞمٜم٤مً 

 .شوإُمقال
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أن يٌلم أن اًمٙمالم ذم اجلرح واًمتٕمديؾ  اسمـ رضم٥م: ُم٘مّمقد اًمؽمُمذي  ىم٤مل

عم٤م ومٞمف ُمـ متٞمٞمز ُم٤م جي٥م ىمٌقًمف ُمـ اًمًٜمـ  ،ضم٤مئز ىمد أمجع قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م

 .مم٤م ٓ جيقز ىمٌقًمف

وم٢من  ،وًمٞمس يمذًمؽ ،فمـ سمٕمض ُمـ ٓ قمٚمؿ قمٜمده أن ذًمؽ ُمـ سم٤مب اًمٖمٞم٦ٌم ىمدو

ذيمر قمٞم٥م اًمرضمؾ إذا يم٤من ومٞمف ُمّمٚمح٦م وًمق يم٤مٟم٧م ظم٤مص٦م يم٤مًم٘مدح ذم ؿمٝم٤مدة ؿم٤مهد 

 .ومام يم٤من ومٞمف ُمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم أومم ،اًمزور ضم٤مئز سمٖمػم ٟمزاع

ًمق أن ًمرضمؾ قمغم رضمؾ » :اسمـ أيب طم٤مشمؿ سم٢مؾمٜم٤مده قمـ هبز سمـ أؾمد ىم٤مل وروى

أطمؼ أن ي١مظمذ ومٞمف  هللاهؿ صمؿ ضمحده أظمذه٤م ُمٜمف إٓ سمِم٤مهديـ قمدًملم، ومديـ ادر

 .شسم٤مًمٕمدول

يمٛمـ يًتِمػم ذم ٟمٙم٤مح أو  ،جيقز ذيمر اًمٕمٞم٥م إذا يم٤من ومٞمف ُمّمٚمح٦م ظم٤مص٦م ويمذًمؽ

أَم٣م » :ًمٗم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىمٞمس  وىمد دل قمٚمٞمف ىمقل اًمٜمٌل ،ُمٕم٤مُمٚم٦م

  .شفأزمق صمٜمؿ همال يّمع ايمٔمِم٣م فمـ فم٣مسمٗم وأَم٣م ،َمٔم٣موي٥م همِمٔمٙمقك ٓ َم٣مل يمف

عم٤م ىم٤مل  ،قمٚمًٞم٤م وأؾم٤مُم٦م ذم ومراق أهٚمف ويمذًمؽ اؾمتِم٤مر اًمٜمٌل 

 .شؽم٣مفم٥م هللسمٔم٣ميمقا ضمتك ٞمٕمت٣مب دم ا» :وهلذا يم٤من ؿمٕم٦ٌم ي٘مقل ،أهؾ اإلومؽ ُم٤م ىم٤مًمقا

وم٘م٤مل ًمف  ،شي٘مذب» :وذيمر اسمـ اعم٤ٌمرك رضماًل وم٘م٤مل .يٕمٜمل ٟمذيمر اجلرح واًمتٕمديؾ

سمٌكم ىمٝمػ ئمرف احلؼ َمـ  إذ ل ،اؽم٘م٦م» :ىم٤مل ،ش!شمٖمت٤مب»سم٤م قمٌد اًمرمحـ ي٤م أ :رضمؾ

ش. ٕمٝم٥ٌمإن هذا أَم٣مٞم٥م يمٝمس زم» :ويمذا روي قمـ اسمـ قُمٚمٞم٦م أٟمف ىم٤مل ذم اجلرح .شايم٣ٌمؿمؾ

ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ُمًٝمر ي٠ًمل قمـ اًمرضمؾ يٖمٚمط وهيؿ »وىم٤مل أسمق زرقم٦م اًمدُمِم٘مل 

 .شٓ :ىم٤مل ؟أشمرى ذًمؽ همٞم٦ٌم :وم٘مٚم٧م ٕيب ُمًٝمر .سملم أُمره :وم٘م٤مل ؟ويّمحػ
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ضم٤مء أسمق شمراب  :سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل هللد اأمحد سمـ ُمروان اعم٤مًمٙمل صمٜم٤م قمٌ وروى

ي٤م » :ىم٤مل أسمق أيقب ،شومالن وٕمٞمػ وومالن صم٘م٦م» :ومجٕمؾ أيب ي٘مقل ،اًمٜمخِمٌل إمم أيب

ًمٞمس هذا  ،هذا ٟمّمٞمح٦م !وحيؽ» :وم٤مًمتٗم٧م أيب إًمٞمف ىم٤مل :ىم٤ملش ؿمٞمخ ٓ شمٖمت٥م اًمٕمٚمامء

 .شهمٞم٦ٌم

تد قمكم أن إٟمف ًمٞمِم :ىمٚم٧م ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ :حمٛمد سمـ سمٜمدار اًم٤ًٌمك اجلرضم٤مين وىم٤مل

تك إذا ؾمٙم٧مَّ أٟم٧م وؾمٙم٧مُّ أٟم٤م ومٛم» :ىم٤مل أمحد ؟ومالن وٕمٞمػ ومالن يمذاب :أىمقل

 .شيٕمرف اجل٤مهؾ اًمّمحٞمح ُمـ اًمً٘مٞمؿ

ُم٤م ي٘مقل ذم أصح٤مب » :سمـ أمحد ىمٚم٧م ٕيب هللصمٜم٤م قمٌد ا :إؾمامقمٞمؾ اخلٓمٌل وىم٤مل

 ،ُمـ ظمالف اًمًٜم٦مرء احلدي٨م ي٠مشمقن اًمِمٞمخ ًمٕمٚمف أن يٙمقن ُمرضمئ٤ًم أو ؿمٞمٕمٞم٤ًم أو ومٞمف 

إن يم٤من يدقمق إمم سمدقم٦م وهق إُم٤مم » :وم٘م٤مل أيب ؟ًٕمٜمل أن اؾمٙم٧م قمٜمف أم أطمذر قمٜمفأي

وىمد ظمرج ذًمؽ يمٚمف أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م ذم  .شقمٜمف رٟمٕمؿ حتذ :ىم٤مل ،ومٞمٝم٤م ويدقمق إًمٞمٝم٤م

 .ويمالم اًمًٚمػ ذم هذا يٓمقل ذيمره ضمداً  ،يمت٤مسمف اًمٙمٗم٤مي٦م، وهمػمه ُمـ أئٛم٦م احلٗم٤مظ

يٕمٜمل أمحد  هللؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد ا :اخلالل قمـ احلًـ سمـ قمكم آؾمٙم٤مذم ىم٤مل وذيمر

 :وم٤مًمرضمؾ ي٘مقل :ومٙم٦م ،شذا مل شمرد قمٞم٥م اًمرضمؾ» :ىم٤مل ؟سمـ طمٜمٌؾ قمـ ُمٕمٜمك اًمٖمٞم٦ٌم

ًمٜم٤مس هذا مل يٕمرف اًمّمحٞمح ُمـ ًمق شمرك ا» :ىم٤ملش ؟ومالن مل يًٛمع وومالن خيٓمئ»

 .شهمػمه

اعمٕمغم سمـ » :ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك :اًمٌٞمٝم٘مل ُمـ ـمريؼ احلًـ سمـ اًمرسمٞمع ىم٤مل وظمّرج

ي٤م أسم٤م قمٌد  :وم٘م٤مل ًمف سمٕمض اًمّمقومٞم٦مش  أٟمف إذا ضم٤مء احلدي٨م يٙمذبإٓ ،هالل هق

أو ٟمحق  ،!؟اؾمٙم٧م إذا مل ٟمٌلم يمٞمػ يٕمرف احلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ :ىم٤مل ،اًمرمحـ شمٖمت٤مب
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 .هذا

ُمـ شمٙمٚمؿ احلًـ ذم ُمٕمٌد وم٘مد روى ُمرطمقم سمـ قمٌد  ذيمره اًمؽمُمذي  وُم٤م

ف و٤مل إي٤ميمؿ وُمٕمٌد اجلٝمٜمل وم٢مٟم» :اًمٕمزيز قمـ أسمٞمف وقمٛمف ؾمٛمٕم٤م احلًـ ي٘مقل

 ش. ُمْمؾ

ٞمالن سمـ ضمرير ؾمٛمٕم٧م احلًـ أيْم٤ًم مح٤مد سمـ زيد قمـ أيب ـمٚمح٦م قمـ هم ورواه

... قمـ ـم٤موس .وروى ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد .شوم٢مٟمف و٤مل ُمْمؾ ،ٓ دم٤مًمًقا ُمٕمٌداً »ي٘مقل: 

 ؟.قمز  وضمؾ هللأٟم٧م اًمذي شمٗمؽمي قمغم ا :أٟمف ىم٤مل عمٕمٌد اجلٝمٜمل

 :قمـ أيقب ىم٤ملومٛمـ ـمريؼ مح٤مد سمـ زيد  :شمٙمٚمؿ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ـمٚمؼ وأُم٤م

ويم٤من  ،شٓ دم٤مًمًف !أمل أرك ُمع ـمٚمؼ» :رآين ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ُمع ـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م وم٘م٤مل

وأُم٤م شمٙمٚمؿ اًمِمٕمٌل واًمٜمخٕمل ذم .ـمٚمؼ رضماًل ص٤محل٤ًم ًمٙمٜمف يم٤من يرُمل سم٤مٓرضم٤مء

قمـ ُمٜمّمقر  ُمـ ـمريؼ زائدة سمفوم٘مد ذيمره ُمًٚمؿ ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤م :احل٤مرث إقمقر

 :وُمـ ـمريؼ ُمٖمػمة قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل .شأن احل٤مرث اهتؿ»واعمٖمػمة قمـ إسمراهٞمؿ 

 .شطمدصمٜمل احل٤مرث إقمقر ويم٤من يمذاسم٤مً »

ؾم٠مًم٧م  :ىم٤مل ،قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من  أسمق قمٞمًك اًمؽمُمذي  وروى

قمـ اًمرضمؾ يٙمقن ذم  ،وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ،وؿمٕم٦ٌم ،ؾمٗمٞم٤من اًمثقري

 .سملّم  :ىم٤مًمقا ؟هتٛم٦م أو وٕمػ أؾمٙم٧م أو أسملم

قب سمـ ؿمٞم٦ٌم صمٜم٤م ُمقؾمك سمـ ُمٜمّمقر طمدصمٜمل أسمق ؾمٚمٛم٦م اسمـ رضم٥م: وىم٤مل يٕم٘م ىم٤مل

ي٘مقًمقن  هللؾمٛمٕم٧م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس وذيؽ سمـ قمٌد ا :اخلزاقمل ىم٤مل

وصدىمف ُمـ يٕمٜمقن وٕمٗمف ُمـ ىمقشمف،  .شختؼم سم٠مُمره» :-أي يٌتدع  -ذم اًمرضمؾ حيدث 
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 ش.إذا مل ٟمخؼم سمف ييمٞمػ ٟمٕمرف اًمْمٕمٞمػ ُمـ اًم٘مق»يمذسمف. ىم٤مل وىم٤مل ذيؽ: 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ راومع اًمٜمٞم٤ًمسمقري صمٜم٤م حمٛمد سمـ حيٞمك  :اًمؽمُمذي وىم٤مل    

إن ٞم٣مؽم٣ًم جيٙمًقن وجيٙمس إيمٝمٜمؿ ايمٛم٣مس وٓ » :ىمٞمؾ ٕيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش :ىم٤مل

وص٣مضم٤م  ،ىمؾ َمـ صمٙمَس صمٙمَس ايمٛم٣مس إيمٝمف» :وم٘م٤مل أسمق سمٙمر :ىم٤ملش ؟يًتٟمهٙمقن

 .شيذىمر واظمٌتدع ٓ ،ذىمره هللايمًٛم٥م إذا َم٣مت أضمٝمك ا

ٟم٤م أسمق ص٤مًمح اعمروزي ؾمٛمٕم٧م راومع سمـ  :سمـ أيب اًمدٟمٞم٤ماسمـ رضم٥م: ىم٤مل ا ىم٤مل

ُمـ »: وأٟم٤م أىمقل، شَمـ فمٗمقزم٥م ايم٘مذاب أن ٓ يٗمٌؾ صدومف» :أذس ىم٤مل يم٤من ي٘م٤مل

 هـ.ا ششؼ اعمٌتدع أن ٓ شمذيمر حم٤مؾمٜمفقم٘مقسم٦م اًمٗم٤مؾم

ُم٤م يتٜمٙمر ًمٚمجرح واًمٜمّمٞمح٦م » :هللأطمًـ ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤مه ُمـ اًمِمٞمخ حيٞمك طمٗمٔمف ا وُم٤م

 .ٔصم٤مر ذم هذا يمثػمة ٓ يتًع هل٤م اعم٘م٤مموإطم٤مدي٨م وا .شإٓ جمروح

 ڀ پ پ پ             پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا

، وومقل ]ايمُمقرى[ ژ ٹ  ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ   ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ

 ژ ڇ چ چ چ چ ڃ            ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ سمٔم٣ملم: هللا

  ]ايمرمحـ[

ومٝمذا ُمـ آي٤مت  ،٤مٕقمالم وهل اجل٤ٌملوُمٕمٜم٤مه أن اًمًٗمـ وهل اجلقار ذم اًمٌحر يم

 .اًمٙمقٟمٞم٦م اًمداًم٦م قمغم ىمدرشمف وقمٔمٛمتف  هللا

ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره: وُمـ طمج٩م » ( :21/540: ) وم٣مل ازمـ صمرير ايمْمػمي

أهي٤م اًمٜم٤مس قمٚمٞمٙمؿ سم٠مٟمف اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ ُم٤م يِم٤مء، وأٟمف ٓ يتٕمّذر قمٚمٞمف ومٕمؾ رء  هللا
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 ضم٤مري٦م، وهل اًم٤ًمئرة ذم اًمٌحر.أراده، اًمًٗمـ اجل٤مري٦م ذم اًمٌحر. واجلقاري: مجع 

 ىم٤مل: اًمًٗمـ. ژ ٻ ٻ  ٻ ژ: جم٤مهد، ىمقًمفصمؿ روى سمًٜمد صحٞمح 

 وُمٜمف ىمقل اًمِم٤مقمر: :يٕمٜمل يم٤مجل٤ٌمل: واطمده٤م قمٚمؿ ژ             پ ژ: وىمقًمف

................................ 
 

ــــ٤مر  ــــف ٟم ــــٌؿ ذم رأؾم ــــف قمٚم  يم٠مّٟم
 

 ويؾ.يٕمٜمل: ضمٌؾ. وسمٜمحق اًمذي ىمٚمٜم٤م ذم ذًمؽ ىم٤مل أهؾ اًمت٠م

وطمدصمٜمل  :طمدصمٜمل حمٛمد سمـ قمٛمرو، ىم٤مل: صمٜم٤م أسمق قم٤مصؿ، ىم٤مل: صمٜم٤م قمٞمًك

: احل٤مرث، ىم٤مل: صمٜم٤م احلًـ، ىم٤مل: صمٜم٤م ورىم٤مء مجٞمٕم٤م، قمـ اسمـ أيب ٟمجٞمح، قمـ جم٤مهد

 إؽمٛم٣مده صحٝمح.. شىم٤مل: يم٤مجل٤ٌمل  ژ             پژ

ي٘مقل شمٕم٤ممم: وُمـ آي٤مشمف اًمداًم٦م قمغم ىمدرشمف » ( :7/209: ) وم٣مل ازمـ ىمثغم

ٟمف، شمًخػمه اًمٌحر ًمتجري ومٞمف اًمٗمٚمؽ سم٠مُمره، وهل اجلقاري ذم اًمٌحر وؾمٚمٓم٤م

أي: هل ذم يم٤مٕقمالم، أي: يم٤مجل٤ٌمل، ىم٤مًمف جم٤مهد، واحلًـ، واًمًدي، واًمْمح٤مك، 

 .شاًمٌحر يم٤مجل٤ٌمل ذم اًمؼم

وهل اجل٤ٌمل اًمٙم٤ٌمر، اًمتل  ژ پ ژ» ( :1/759: ) وم٣مل ايمًٔمدي

، وضمٕمٚمٝم٤م حتٛمٚمٙمؿ وحتٛمؾ ؾمخر هل٤م اًمٌحر اًمٕمج٤مج، وطمٗمٔمٝم٤م ُمـ اًمتٓم٤مم إُمقاج

أُمتٕمتٙمؿ اًمٙمثػمة إمم اًمٌٚمدان وإىمٓم٤مر اًمٌٕمٞمدة، وؾمخر هل٤م ُمـ إؾم٤ٌمب ُم٤م يم٤من 

 .شُمٕمقٟم٦م قمغم ذًمؽ
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 حت جت هب مب خب حب ژسمٔم٣ملم:  هللزم٣مب زمٝم٣من اظمثؾ دم ومقل ا
  ]ايمِمػ[ ژحج مث هت مت خت

 .وهذا ومٞمف ٟمدب إمم اضمتامع اًمٙمٚمٛم٦م واًمؽماص ذم اًم٘مت٤مل وذم همػمه أيًْم٤م

٤م  هللي٘مقل: ي٘م٤مشمٚمقن ذم ؾمٌٞمؾ ا » ( :23/357) ايمْمػمي وم٣مل ازمـ صمرير صٗمَّ

٤م، يم٠مهنؿ ذم اصٓمٗم٤مومٝمؿ هٜم٤مًمؽ طمٞمٓم٤من ُمٌٜمٞم٦م ىمد رّص، وم٠مطمٙمؿ وأشم٘مـ، ومال  ُمّمٓمٗمَّ

 .شيٖم٤مدر ُمٜمف ؿمٞمًئ٤م، ويم٤من سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل: سمٜمل سم٤مًمرص٤مص

ًمٕم٤ٌمده قمغم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف  هللهذا طم٨م ُمـ ا» ( :858)  وم٣مل ايمًٔمديو

ُمؽماص٤م  أن يّمٗمقا ذم اجلٝم٤مد صٗم٤م ]هلؿ[ن وأٟمف يٜمٌٖمل وشمٕمٚمٞمؿ هلؿ يمٞمػ يّمٜمٕمق

ذم اًمّمٗمقف، وشمٙمقن صٗمقومٝمؿ قمغم ٟمٔم٤مم وشمرشمٞم٥م سمف  ُمت٤ًموي٤م، ُمـ همػم ظمٚمؾ ي٘مع

حتّمؾ اعم٤ًمواة سملم اعمج٤مهديـ واًمتٕم٤مود وإره٤مب اًمٕمدو وشمٜمِمٞمط سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م، 

إذا طمي اًم٘مت٤مل، صػ أصح٤مسمف، ورشمٌٝمؿ ذم ُمقاىمٗمٝمؿ، سمحٞم٨م  طوهلذا يم٤من اًمٜمٌل 

حيّمؾ اشمٙم٤مل سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض، سمؾ شمٙمقن يمؾ ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ ُمٝمتٛم٦م سمٛمريمزه٤م  ٓ

 .شوىم٤مئٛم٦م سمقفمٞمٗمتٝم٤م، وهبذه اًمٓمري٘م٦م شمتؿ إقمامل وحيّمؾ اًمٙمامل
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 أمثال األحاديث  :الفصل الثاني

 ملسو هيلع هللا ىلص  هللزم٣مب َمثؾ ايمٔمٙمؿ ايمذي زمٔم٧م زمف رؽمقل ا   

ـْ  :  (79)  اإلَم٣مم ايمٌخ٣مري روى ـِ  ُُمقؾَمك، َأيِب  قَم ِلِّ ا قَم  ََمَثُؾ »: ىَم٤مَل  ط ًمٜمٌَّ

ـَ  زمِفِ  هللا زَمَٔمَثٛمِل ََم٣م  َِمٛمَْٜم٣م هَمَ٘م٣منَ  َأْرًو٣م، َأَص٣مَب  ايمَ٘مثغِمِ  ايمَٕمْٝم٧ِم  ىَمَٚمَثؾِ  َوايمِٔمْٙمِؿ، اهُلَدى َِم

ٌََت٦ِم  اظم٣َمَء، وَمٌَِٙم٦ِم  َٞمِٗمٝم٥ٌَّم، َ٘م٦ِم  َأصَم٣مِدُب، َِمٛمَْٜم٣م َوىَم٣مَٞم٦ْم  ايمَ٘مثغَِم، َوايمُٔمُْم٤َم  ايمَ٘مأَلَ  هَمَٟمْٞم ًَ  َأَْم

٣م هللا هَمٛمََٖمعَ  ،اظم٣َمءَ  زُمقا ايمٛم٣َّمَس، هِبَ اَم  ُأطْمَرى، ؿَم٣مئَِٖم٥مً  َِمٛمَْٜم٣م َوَأَص٣مزَم٦ْم  َوَزَرفُمقا، َوؽَمَٗمْقا هَممَمِ  إِٞمَّ

ُؽ  َٓ  وِمٝمَٔم٣منٌ  ِهلَ  ًِ
ْ ـْ  ََمَثُؾ  هَمَذيمَِؽ  ىَمأَلً، سُمٛم٦ٌُِْم  َوَٓ  ََم٣مءً  مُت ـِ  دِم  هَمُٗمفَ  ََم  ََم٣م َوَٞمَٖمَٔمفُ  ،هللا ِدي

ـْ  َوََمَثُؾ  َوفَمٙمََّؿ، هَمَٔمٙمِؿَ  زمِفِ  هللا زَمَٔمَثٛمِل ْ  ََم ْ  َرْأؽًم٣م، زمَِذيمَِؽ  َيْرهَمعْ  َل ٌَْؾ  َوَل  ايمَِّذي هللا ُهَدى َيْٗم

 .وُمًٚمؿاإلَم٣مم  رواه شزمِفِ  ُأْرؽِمْٙم٦ُم 

أُّم٤م ُمٕم٤مين احلدي٨م وُم٘مّمقده ومٝمق متثٞمؾ » (:7/483)  وم٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقوي

  .يمذًمؽ اًمٜم٤ّمسو ،وُمٕمٜم٤مه أّن إرض صمالصم٦م أٟمقاع ،سم٤مًمٖمٞم٨مط اهلدى اًّمذي ضم٤مء سمف 

 ،ويٜم٧ٌم اًمٙمأل ،يٜمتٗمع سم٤معمٓمر ومٞمحٞمك سمٕمد أن يم٤من ُمّٞمًت٤م :َمـ إرض هم٣ميمٛمّقع إّول

يٌٚمٖمف  ،ويمذا اًمٜمّقع إّول ُمـ اًمٜم٤ّمس ،ومتٜمتٗمع هب٤م اًمٜم٤ّمس واًمّدواّب واًمّزرع وهمػمه٤م

  .ومٞمٜمتٗمع ويٜمٗمع ،ويٕمّٚمٛمف همػمه ،ويٕمٛمؾ سمف ،اهلدى واًمٕمٚمؿ ومٞمحٗمٔمف ومٞمحٞم٤م ىمٚمٌف

وهل  ،ًمٙمـ ومٞمٝم٤م وم٤مئدة ،ُم٤م ٓ شم٘مٌؾ آٟمتٗم٤مع ذم ٟمٗمًٝم٤م :َمـ إرض وايمٛمّقع ايمّث٣مين

هلؿ  ،ويمذا اًمٜمّقع اًمّث٤مين ُمـ اًمٜم٤ّمس ،ومٞمٜمتٗمع هب٤م اًمٜم٤ّمس واًمّدواّب  ،إُم٤ًمك اعم٤مء ًمٖمػمه٤م

وٓ رؾمقخ هلؿ ذم اًمٕم٘مؾ يًتٜمٌٓمقن سمف  ،ًمٙمـ ًمٞم٧ًم هلؿ أومٝم٤مم صم٤مىم٦ٌم ،ىمٚمقب طم٤مومٔم٦م

ومٝمؿ حيٗمٔمقٟمف طمّتك  ،اًمّٓم٤مقم٦م واًمٕمٛمؾ سمف وًمٞمس قمٜمدهؿ اضمتٝم٤مٌد ذم ،اعمٕم٤مين وإطمٙم٤مم

ومٞم٠مظمذه  ،أهؾ ًمٚمٜمّٗمع وآٟمتٗم٤مع ،ي٠ميت ـم٤مًم٥ٌم حمت٤مٌج ُمتٕمّٓمٌش عم٤م قمٜمدهؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ
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  .ومٝم١مٓء ٟمٗمٕمقا سمام سمٚمٖمٝمؿ ،ومٞمٜمتٗمع سمف ،ُمٜمٝمؿ

٤ٌمخ اًّمتل ٓ شمٜم٧ٌم وٟمحقه٤م :وايمٛمّقع ايمّث٣ميم٧م َمـ إرض ًّ  ،ومٝمل ٓ شمٜمتٗمع سم٤معم٤مء ،اًم

ًمٞم٧ًم هلؿ ىمٚمقب  ،ويمذا اًمٜمّقع اًمّث٤مًم٨م ُمـ اًمٜم٤ّمس ،٤موٓ متًٙمف ًمٞمٜمتٗمع هب٤م همػمه

وٓ حيٗمٔمقٟمف ًمٜمٗمع  ،وم٢مذا ؾمٛمٕمقا اًمٕمٚمؿ ٓ يٜمتٗمٕمقن سمف ،وٓ أومٝم٤مم واقمٞم٦م ،طم٤مومٔم٦م

 .أقمٚمؿ هللوا .همػمهؿ

وُمٜمٝم٤م ومْمؾ اًمٕمٚمؿ  ،وذم هذا احلدي٨م أٟمقاع ُمـ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝم٤م ضب إُمث٤مل

 .شأقمٚمؿ هللوا .وذّم اإلقمراض قمـ اًمٕمٚمؿ ،واًمّتٕمٚمٞمؿ وؿمّدة احل٨ّم قمٚمٞمٝمام

 شأُمث٤مل احلدي٨م»ذم ]ىم٤مل أسمق احلًـ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ظمالد اًمراُمٝمرُمزي، 

 اًمٜمٗمع ُمقاىمع سمف ويّمٞم٥م قم٤ٌمده، سمف هللا يٖمٞم٨م ًمٚمٛمٓمر قم٤مم اؾمؿ اًمٖمٞم٨م» :[(1/33)

 ..ُمٖمٞمث٦م ومٝمل إرض همٞمث٧م: ُمٜمف شم٘مقل هلؿ،

 سمٕم٨م وأٟمف ؾمٌٞمٚمف، إمم ودقم٤مئف ، هللا قمـ إسمالهمف ذم ط ًمٚمٜمٌل ُمثؾ وهذا

 وُمثؾ ُمًت٘مٞمؿ، ساط إمم وهيدهيؿ اًمٜمقر، إمم اًمٔمٚمامت ُمـ ًمٞمخرضمٝمؿ ًمٚمٕم٤معملم مح٦مر

 واحلرث، إٟمٕم٤مم سمف وحيٞمل إرض ذم رمحتف سمف هللا يٜمنم اًمذي سم٤مًمٖمٞم٨م ذًمؽ

 سمٌ٘م٤مع وـمرائ٘مٝمؿ ُمذاهٌٝمؿ اظمتالف ذم أُمره وؿم٤مهدوا ىمقًمف اؾمتٛمٕمقا واًمذيـ

 يٙمثر اًمتل اًمٙمثٞمٗم٦م اعمٕمِم٦ٌم ضاًمري٤م ذات ومٛمٜمٝم٤م وأُم٤ميمٜمٝم٤م، شمرهب٤م خيتٚمػ اًمتل إرض

 واًم٘مالت، واًمٜم٘مر واًمٖمدران اًمٖمٞم٤مض ذات إُم٤ميمـ وُمٜمٝم٤م ٟمٗمٕمٝم٤م، ويٕمؿ ظمػمه٤م

 ُم٤م وُمٜمٝم٤م وإٟمٕم٤مم، اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م ومػمد اعم٤مء ومٞمٝم٤م يًتٜم٘مع اًمتل إُم٤ميمـ ُمـ ذًمؽ وهمػم

 أُمر عم٤م وشمٗم٘مف  هللا قمـ وم٘مف عمـ ُمثؾ وهق قمٚمٞمف، سمٛمروره إٓ اعمٓمر ُمـ يتٕمٚمؼ ٓ

 يمام ُمٜمف، أوقمك هق ُمـ إمم قمٚمٛمف ًمٚمح٤مُمؾ وُمثؾ وقمٛمؾ، وقمٚمؿ ومٕمٚمؿ ط ؾمقلاًمر سمف
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 ًمٚم٤ًمُمع وُمثؾ شَمٛمف أهمٗمف هق َمـ إلم همٗمف ضم٣مَمؾ همرب» أظمر احلدي٨م ذم ىم٤مل

 . اعمحروم اعمٕمرض

 ومٞمام - وهذا ٕضمدب، مجٕم٤م يٙمقن أو أضمداب، مجع - أطم٥ًم ومٞمام - وإضم٤مدب

 شمٜم٧ٌم مل إذا وأضمدسم٧م إرض ضمدسم٧م: ي٘مقل اًمزضم٤مج ؾمٛمٕم٧م - أطم٘مؼ وٓ أطم٥ًم

 . شاًمٜم٤ٌمت ىمٚمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا ضمدسم٦م أرض: ي٘مقل دريد اسمـ وؾمٛمٕم٧م ؿمٞمئ٤م

ضب اًمٜمٌّّل  :ىم٤مل اًم٘مرـمٌّل وهمػمه» ( :1/130)  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر

ويمذا  ،عم٤م ضم٤مء سمف ُمـ اًمّديـ ُمثاًل سم٤مًمٖمٞم٨م اًمٕم٤مّم اًّمذي ي٠ميت ذم طم٤مل طم٤مضمتٝمؿ إًمٞمفط 

ٖمٞم٨م حيٞمل اًمٌٚمد اعمّٞم٧م ومٙمذا قمٚمقم اًمّديـ حتٞمل ومٙمام أّن اًم ،يم٤من اًمٜم٤ّمس ىمٌؾ ُمٌٕمثف

  .اًم٘مٚم٥م اعمّٞم٧م

٤مُمٕملم ًمف سم٤مٕرض اعمختٚمٗم٦م اًّمتل يٜمزل هب٤م اًمٖمٞم٨م ًّ ٌّف اًم ومٛمٜمٝمؿ اًمٕم٤ممل  ،صمّؿ ؿم

ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م إرض اًمّٓمّٞم٦ٌم ذسم٧م وم٤مٟمتٗمٕم٧م ذم ٟمٗمًٝم٤م وأٟمٌت٧م  .اًمٕم٤مُمؾ اعمٕمّٚمؿ

ػم أّٟمف مل يٕمٛمؾ سمٜمقاومٚمف وُمٜمٝمؿ اجل٤مُمع ًمٚمٕمٚمؿ اعمًتٖمرق ًمزُم٤مٟمف ومٞمف هم .ومٜمٗمٕم٧م همػمه٤م

ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م إرض اًّمتل يًت٘مّر ومٞمٝم٤م اعم٤مء ومٞمٜمتٗمع  ،أو مل يتٗمّ٘مف ومٞمام مجع ًمٙمٜمّف أّداه ًمٖمػمه

 .شؽمٚمٔمٜم٣م اَمرًأ ؽمٚمع َمٗم٣ميمتل همٟمّداه٣م ىمام هللٞمّي ا» :وهق اعمِم٤مر إًمٞمف سم٘مقًمف ،اًمٜم٤ّمس سمف

ق سمٛمٜمزًم٦م ومٝم ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يًٛمع اًمٕمٚمؿ ومال حيٗمٔمف وٓ يٕمٛمؾ سمف وٓ يٜم٘مٚمف ًمٖمػمه

ٌخ٦م أو اعمٚم٤ًمء اًّمتل ٓ شم٘مٌؾ اعم٤مء أو شمٗمًده قمغم همػمه٤م ًّ   .إرض اًم

 ،وإّٟمام مجع اعمثؾ سملم اًمّٓم٤مئٗمتلم إوًمٞملم اعمحٛمقدشملم ٓؿمؽمايمٝمام ذم آٟمتٗم٤مع هبام

صمّؿ فمٝمر زم أّن ذم يمّؾ ُمثؾ  .أقمٚمؿ هللوا .وأومرد اًمّٓم٤مئٗم٦م اًمّث٤مًمث٦م اعمذُمقُم٦م ًمٕمدم اًمٜمّٗمع هب٤م

واًمّث٤مين إومم ُمٜمف ُمـ دظمؾ ذم اًمّديـ ومل يًٛمع  ،ّول ىمد أووحٜم٤مهوم٤مٕ ،ـم٤مئٗمتلم
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٤ٌمخ وأؿمػم إًمٞمٝم٤م  ،اًمٕمٚمؿ أو ؾمٛمٕمف ومٚمؿ يٕمٛمؾ سمف ومل يٕمّٚمٛمف ًّ وُمث٤مهل٤م ُمـ إرض اًم

 .أقمرض قمٜمف ومٚمؿ يٜمتٗمع ًمف وٓ ٟمٗمع :أي شَمـ ل يرهمع زمذيمؽ رأؽًم٣م» :طسم٘مقًمف 

وُمث٤مهل٤م ُمـ إرض  ،ومٙمٗمر سمفسمؾ سمٚمٖمف  ،واًمّث٤مٟمٞم٦م ُمٜمف ُمـ مل يدظمؾ ذم اًمّديـ أصاًل 

 :طوأؿمػم إًمٞمٝم٤م سم٘مقًمف  ،اًمّّماّمء اعمٚم٤ًمء اعمًتقي٦م اًّمتل يٛمّر قمٚمٞمٝم٤م اعم٤مء ومال يٜمتٗمع سمف

  .شايّمذي صمئ٦م زمف هللول يٗمٌؾ هدى ا»

  :زمٗمل َمـ أوم٣ًمم ايمٛم٣ّمس ومًامن :وىم٤مل اًمّٓمٞمٌّل 

ٜمتٗمع سمف ذم واًمّث٤مين ُمـ مل ي ،اًّمذي اٟمتٗمع سم٤مًمٕمٚمؿ ذم ٟمٗمًف ومل يٕمّٚمٛمف همػمه :أضمدمه٣م

وإّول داظمؾ ذم إّول ّٕن اًمٜمّٗمع طمّمؾ ذم اجلٛمٚم٦م وإن  :ومٙم٦م .ٟمٗمًف وقمّٚمٛمف همػمه

ومٛمٜمف ُم٤م يٜمتٗمع اًمٜم٤ّمس سمف وُمٜمف ُم٤م يّمػم  ،ويمذًمؽ ُم٤م شمٜمٌتف إرض ،شمٗم٤موشم٧م ُمراشمٌف

  .هِمٞماًم 

وم٢من يم٤من قمٛمؾ اًمٗمرائض وأمهؾ اًمٜمّقاومؾ وم٘مد دظمؾ ذم اًمّث٤مين يمام  :وأَّم٣م ايمّث٣مين

وًمٕمّٚمف يدظمؾ ذم  ،شمرك اًمٗمرائض أيًْم٤م ومٝمق وم٤مؾمؼ ٓ جيقز إظمذ قمٜمفوإن  ،ىمّررٟم٤مه

  .شأقمٚمؿ هللوا شَمـ ل يرهمع زمذيمؽ رأؽًم٣م» :قمٛمقم

 ملسو هيلع هللا ىلص  هللزم٣مب َمثؾ رؽمقل ا    

ـْ  ـِ  ىَمٌِٞمَّم٦مَ  قَم ـِ  َوُزَهػْمِ  اعمَُْخ٤مِرِق، سْم َٓ  قَمْٛمٍرو، سْم  ڇ ڇ ژ َٟمَزًَم٧ْم  عم٤ََّم: ىَم٤م

ـْ  َرْوَٛم٦مٍ  إمَِم  ط هللا َٟمٌِلُّ  اْٟمَٓمَٚمَؼ : ىَم٤مَل  ،[214: اًمِمٕمراء] ژ ڇ ٌٍَؾ، ُِم  وَمَٕماَل  ضَم

ٌْدِ  زَمٛمِل َي٣م» َٟم٤مَدى صُمؿَّ  طَمَجًرا، َأقْماَلَه٤م اَم  َٞمِذيٌر، إيِن   ََمٛم٣َمهَم٣مهْ  فَم  َرصُمؾٍ  ىَمَٚمَثؾِ  َوََمَثُٙمُ٘مؿْ  ََمَثقِم  إِٞمَّ

، َرَأى ٌُِٗمقُه، َأنْ  هَمَخًِمَ  َأْهَٙمُف، َيْرزَمٟمُ  هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ  ايْمَٔمُدوَّ ًْ ٣ٌَمضَم٣مهُ  َي٣م ََيْتُِػ، َؾ هَمَجٔمَ  َي رواه . شَص
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 .( 207) َمًٙمؿ

 ،حيٗمٔمٝمؿ ويتٓمّٚمع هلؿ :ٕمٜم٤مه..وُم شيرسم٠م» » ( :1/352)  وم٣مل ايمٛمقوي

وهق اًمٕملم واًمّٓمٚمٞمٕم٦م اًّمذي يٜمٔمر ًمٚم٘مقم ًمئاّل يدمهٝمؿ  شرسمٞمئ٦م»وي٘م٤مل ًمٗم٤مقمؾ ذًمؽ 

ّٓ قمغم ضمٌؾ أو ذف أو رء ُمرشمٗمع ًمٞمٜمٔمر إمم ،اًمٕمدوّ    .سمٕمد وٓ يٙمقن ذم اًمٖم٤مًم٥م إ

يمٚمٛم٦م يٕمت٤مدوهن٤م قمٜمد  شي٣م ص٣ٌمضم٣مه» :وىمقهلؿ ،يّمٞمح ويٍمخ :ُمٕمٜم٤مه شهيتػ»وأُّم٤م 

 .شأقمٚمؿ هللوا .وىمقع أُمر قمٔمٞمؿ ومٞم٘مقًمقهن٤م ًمٞمجتٛمٕمقا ويت٠مّهٌقا ًمف

 وأَمتفملسو هيلع هللا ىلص  هللزم٣مب أَمث٣مل رؽمقل ا   

ـْ  ـِ  ضَم٤مسمِرِ  قَم ٌْدِ  سْم ِلُّ  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، هللا قَم  ىَمَرصُمؾٍ  َٝم٣مءِ إَْٞمٌِ  َوََمَثُؾ  ََمَثقِم،»: ط اًمٜمٌَّ

َٛمَٜم٣م هَمَٟمىْمَٚمَٙمَٜم٣م َداًرا، زَمٛمَك ًَ َّٓ  َوَأضْم ٌُقنَ  َيْدطُمُٙمقهَن٣َم ايمٛم٣َّمُس  هَمَجَٔمَؾ  يَمٌِٛم٥ٍَم، ََمْقِوعَ  إِ  َوَيَتَٔمجَّ

ٌِٛم٥َمِ  ََمْقِوعُ  يَمْقَٓ : َوَيُٗمقيُمقنَ   .( 3534)رواه ايمٌخ٣مري  .شايمٙمَّ

ـْ  ـْ  إَْٞمٌَِٝم٣مءِ  َوََمَثَؾ  ََمَثقِم  نَّ إِ »: ىَم٤مَل  ،ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم ٌْقِم، َِم  وَم

ٛمَفُ  زَمْٝمًت٣م زَمٛمَك َرصُمؾٍ  ىَمَٚمَثؾِ  ًَ َٙمُف، هَمَٟمضْم َّٓ  َوَأْْجَ ـْ  يَمٌِٛم٥َمٍ  ََمْقِوعَ  إِ  ايمٛم٣َّمُس  هَمَجَٔمَؾ  َزاِوَي٥ٍم، َِم

ٌُقنَ  زمِِف، َيُْمقهُمقنَ  ٌِٛم٥َُم؟ َهِذهِ  ُوِؤَم٦ْم  َهالَّ  َوَيُٗمقيُمقنَ  يمَُف، َوَئْمَج ٌِٛم٥َمُ  هَمَٟمَٞم٣م: وَم٣مَل  ايمٙمَّ  َوَأَٞم٣م ايمٙمَّ

 .( 3535)رواه ايمٌخ٣مري  .شايمٛمٌَِّٝم كمَ  طَم٣مسمِؿُ 

َمثقم وَمثؾ » :ىمقًمف»: [(10/341) شومتح اًم٤ٌمري»ذم ]  ازمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ 

 ؟اعمِمٌف سمف واطمد واعمِمٌف مج٤مقم٦م ومٙمٞمػ صح اًمتِمٌٞمف :ىمٞمؾ .شإٞمٌٝم٣مء ىمرصمٍؾ زمٛمك داًرا

ٕٟمف ٓ يتؿ ُم٤م أراد ُمـ اًمتِمٌٞمف إٓ سم٤مقمت٤ٌمر  ،وضمقاسمف أٟمف ضمٕمؾ إٟمٌٞم٤مء يمرضمٍؾ واطمد

وحيتٛمؾ أن يٙمقن ُمـ اًمتِمٌٞمف  ،ويمذًمؽ اًمدار ٓ شمتؿ إٓ سم٤مضمتامع اًمٌٜمٞم٤من ،اًمٙمؾ

 ،اًمتٛمثٞمكم وهق أن يقضمد وصػ ُمـ أوص٤مف اعمِمٌف ويِمٌف سمٛمثٚمف ُمـ أطمقال اعمِمٌف سمف
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رومع سمٜمٞم٤مٟمف ومٙم٠مٟمف ؿمٌف إٟمٌٞم٤مء وُم٤م سمٕمثقا سمف ُمـ إرؿم٤مد اًمٜم٤مس سمٌٞم٧ٍم أؾم٧ًم ىمقاقمده و

وزقمؿ اسمـ اًمٕمريب أن اًمٚمٌٜم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م  ،وسم٘مل ُمٜمف ُمقوع سمف يتؿ صالح ذًمؽ اًمٌٞم٧م

وهبذا  :ىم٤مل ،يم٤مٟم٧م ذم أس اًمدار اعمذيمقرة وأهن٤م ًمقٓ ووٕمٝم٤م ٟٓم٘مْم٧م شمٚمؽ اًمدار

  .يتؿ اعمراد ُمـ اًمتِمٌٞمف اعمذيمقر اٟمتٝمك

ر قمغم ؾم٤مئط وذم احلدي٨م ضب إُمث٤مل ًمٚمت٘مري٥م ًمألومٝم٤مم وومْمؾ اًمٜمٌل 

  .شوأيمٛمؾ سمف ذائع اًمديـ ،ظمتؿ سمف اعمرؾمٚملم هللوأن ا ،اًمٜمٌٞملم

وضمقاز  ،وأٟمف ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم ،طومٞمف ومْمٞمٚمتف » ( :7/488)  وم٣مل ايمٛمقوي

 .شضب إُمث٤مل ذم اًمٕمٚمؿ وهمػمه

 َمثؾ آطمر 

ـْ َأيِب  فُ  ، ُهَرْيَرةَ قَم  ىَمَٚمَثؾِ  ايمٛم٣َّمِس، َوََمَثُؾ  ََمَثقِم »: َيُ٘مقُل  ،ط هللا َرؾُمقَل  ؾَمِٛمعَ  َأٟمَّ

َوا َوَهِذهِ  ايمَٖمَراُش  هَمَجَٔمَؾ  َٞم٣مًرا، اؽْمَتْقوَمَد  َرصُمؾٍ  رواه ايمٌخ٣مري  .شايمٛم٣َّمرِ  دِم  سَمَٗمعُ  بُّ ايمدَّ

(3426). 

أي  شَمثقم» :ىمقًمف» ( :10/224) ذم ومتح اًم٤ٌمري  زمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ ا

ذم دقم٤مئل اًمٜم٤مس إمم اإلؾمالم اعمٜم٘مذ هلؿ ُمـ اًمٜم٤مر وُمثؾ ُم٤م شمزيـ هلؿ أٟمٗمًٝمؿ ُمـ 

ومرد  واعمراد متثٞمؾ اجلٛمٚم٦م سم٤مجلٛمٚم٦م ٓ متثٞمؾ ،إًمخ شىمٚمثؾ رصمؾ»اًمتامدي قمغم اًم٤ٌمـمؾ 

 ...سمٗمرد

ؿمٌف اعمح٤مًمٗملم ًمف سم٤مًمٗمراش وشم٤ًمىمٓمٝمؿ ذم ط ُم٘مّمقد احلدي٨م أٟمف  :وم٣مل ايمٛمقوي

ٟم٤مر أظمرة سمت٤ًمىمط اًمٗمراش ذم ٟم٤مر اًمدٟمٞم٤م ُمع طمرصٝمؿ قمغم اًمقىمقع ذم ذًمؽ وُمٜمٕمف 
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واجل٤مُمع سمٞمٜمٝمام اشم٤ٌمع اهلقى ووٕمػ اًمتٛمٞمٞمز وطمرص يمؾ ُمـ اًمٓم٤مئٗمتلم قمغم  ،إي٤مهؿ

  .هالك ٟمٗمًف

واعم٘مّمقد أن اخلٚمؼ ٓ  ،هذا ُمثؾ يمثػم اعمٕم٤مين :سمـ اًمٕمريب وىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر

وإٟمام ي٠مشمقٟمف قمغم ىمّمد اعمٜمٗمٕم٦م واشم٤ٌمع  ،ي٠مشمقن ُم٤م جيرهؿ إمم اًمٜم٤مر قمغم ىمّمد اهلٚمٙم٦م

وىمد  .يمام أن اًمٗمراش ي٘متحؿ اًمٜم٤مر ٓ ًمٞمٝمٚمؽ ومٞمٝم٤م سمؾ عم٤م يٕمجٌف ُمـ اًمْمٞم٤مء ،اًمِمٝمقة

شمٙمقن ذم فمٚمٛم٦م وم٢مذا رأت اًمْمٞم٤مء وإٟمام ىمٞمؾ إهن٤م  ،إهن٤م ٓ شمٌٍم سمح٤مل وهق سمٕمٞمد :ىمٞمؾ

  .اقمت٘مدت أهن٤م يمقة ئمٝمر ُمٜمٝم٤م اًمٜمقر ومت٘مّمده ٕضمؾ ذًمؽ ومتحؽمق وهل ٓ شمِمٕمر

إن ذًمؽ ًمْمٕمػ سمٍمه٤م ومتٔمـ أهن٤م ذم سمٞم٧م ُمٔمٚمؿ وأن اًمناج ُمثاًل يمقة  :وىمٞمؾ

ومؽمُمل سمٜمٗمًٝم٤م إًمٞمف وهل ُمـ ؿمدة ـمػماهن٤م دم٤موزه ومت٘مع ذم اًمٔمٚمٛم٦م ومؽمضمع إمم أن 

تير سمِمدة اًمٜمقر ومت٘مّمد إـمٗم٤مءه ومٚمِمدة ضمٝمٚمٝم٤م شمقرط ٟمٗمًٝم٤م إهن٤م شم :وىمٞمؾ .حتؽمق

  .ذيمر ُمٖمٚمٓم٤مي أٟمف ؾمٛمع سمٕمض ُمِم٤ميخ اًمٓم٥م ي٘مقًمف ،ومٞمام ٓ ىمدرة هل٤م قمٚمٞمف

اًمتٛمثٞمؾ وىمع قمغم صقرة اإليم٤ٌمب قمغم اًمِمٝمقات ُمـ اإلٟم٤ًمن  :وىم٤مل اًمٖمزازم

 :وًمٙمـ ضمٝمؾ أدُمل أؿمد ُمـ ضمٝمؾ اًمٗمراش ،سم٢ميم٤ٌمب اًمٗمراش قمغم اًمتٝم٤موم٧م ذم اًمٜم٤مر

وأدُمل يٌ٘مك  ،هن٤م سم٤مهمؽماره٤م سمٔمقاهر اًمْمقء إذا اطمؽمىم٧م اٟمتٝمك قمذاهب٤م ذم احل٤ملٕ

 .شاعمًتٕم٤من هللذم اًمٜم٤مر ُمدة ـمقيٚم٦م أو أسمدا وا

 َمثؾ آطمر  

ـْ   َرصُمؾٍ  ىَمَٚمَثؾِ  ،هللا زَمَٔمَثٛمِل ََم٣م َوََمَثُؾ  ََمَثقِم »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُُمقؾَمك، َأيِب  قَم

، اجَلْٝمَش  ْي٦ُم َرأَ : هَمَٗم٣مَل  وَمْقًَم٣م َأسَمك  ايمٛمََّج٣مَء، هَم٣ميمٛمََّج٣م ايمُٔمْرَي٣مُن، ايمٛمَِّذيرُ  َأَٞم٣م َوإيِن   زمَِٔمْٝمٛمَلَّ

قا ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  هَمَٟمؿَم٣مفَمْتفُ  زَمْتفُ  هَمٛمََجْقا، ََمْٜمٙمِِٜمؿْ  فَمعَم  هَمَٟمْدجَلُ ٌََّحُٜمؿُ  ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  َوىَمذَّ  اجَلْٝمُش  هَمَِم
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 .(20/126) ايمٌخ٣مريرواه  .شهَم٣مصْمَت٣مضَمُٜمؿْ 

سمٗمتح  شَمثقم» :ىمقًمف» ( :18/310) ذم ومتح اًم٤ٌمري  ضمجر ـوم٣مل احل٣مهمظ ازم

واعمثؾ اًمّمٗم٦م اًمٕمجٞم٦ٌم اًمِم٠من يقرده٤م اًمٌٚمٞمغ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتِمٌٞمف إلرادة  ،اعمٞمؿ واعمثٚمث٦م

 ....اًمت٘مري٥م واًمتٗمٝمٞمؿ

اًمٜمذير اًمٕمري٤من رضمؾ ُمـ ظمثٕمؿ  :ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل ،شوإين أٞم٣م ايمٛمذير ايمٔمري٣من» :ىمقًمف

وم٤مٟمٍمف إمم ىمقُمف  ،ٓمع يده ويد اُمرأشمفمحؾ قمٚمٞمف رضمؾ يقم ذي اخلٚمّم٦م وم٘م

  .وميب سمف اعمثؾ ذم حت٘مٞمؼ اخلؼم ،ومحذرهؿ

إصؾ ومٞمف أن رضماًل ًم٘مل ضمٞمًِم٤م ومًٚمٌقه وأهوه وم٤مٟمٗمٚم٧م إمم ىمقُمف  :وىم٤مل همػمه

ٕهنؿ يم٤مٟمقا  ،ومرأوه قمري٤مًٟم٤م ومتح٘م٘مقا صدىمف ،إين رأي٧م اجلٞمش ومًٚمٌقين :وم٘م٤مل

وم٘مٓمٕمقا سمّمدىمف هلذه  ،شمف سم٤مًمتٕمرييٕمرومقٟمف وٓ يتٝمٛمقٟمف ذم اًمٜمّمٞمح٦م وٓ ضمرت قم٤مد

ًمٜمٗمًف وعم٤م ضم٤مء سمف ُمثاًل سمذًمؽ عم٤م أسمداه ُمـ اخلقارق ط وميب اًمٜمٌل  ،اًم٘مرائـ

٤ًٌم ٕومٝم٤مم اعمخ٤مـمٌلم سمام ي٠مًمٗمقٟمف ويٕمرومقٟمف   .واعمٕمجزات اًمداًم٦م قمغم اًم٘مٓمع سمّمدىمف شم٘مري

وهق قمٜمد أمحد أيًْم٤م سمًٜمٍد  شإُمث٤مل»وي١ميده ُم٤م أظمرضمف اًمراُمٝمرُمزي ذم  :ومٙم٦م

ذات يقم ومٜم٤مدى ط ظمرج اًمٜمٌل  :سمـ سمريدة قمـ أسمٞمف ىم٤مل هللُمـ طمدي٨م قمٌد ا ضمٞمد

أَي٣م ايمٛم٣مس َمثقم وَمثٙم٘مؿ َمثؾ ومقم طم٣مهمقا فمدوا أن يٟمسمٝمٜمؿ همٌٔمثقا رصماًل » :صمالث ُمرات

همٌٝمٛمام هؿ ىمذيمؽ إذ أزمٌم ايمٔمدو همٟمومٌؾ يمٝمٛمذر ومقَمف همخًم أن يدرىمف ايمٔمدو  ،يؼماي٣م هلؿ
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 .(1) شيمٛم٣مس أسمٝمتؿ شمالث َمراتثقزمف أَي٣م اومٌؾ أن يٛمذر ومقَمف همٟمهقى زم

وهذا يمٚمف يدل قمغم أن اًمٕمري٤من ُمـ  ،وأطمًـ ُم٤م ومن سمف احلدي٨م ُمـ احلدي٨م

وطمٙمك اخلٓم٤ميب أن حمٛمد سمـ ظم٤مًمد رواه سم٤معمقطمدة  ،اًمتٕمري وهق اعمٕمروف ذم اًمرواي٦م

ي٘م٤مل رضمؾ  ،وم٢من يم٤من حمٗمقفًم٤م ومٛمٕمٜم٤مه اًمٗمّمٞمح سم٤مإلٟمذار ٓ يٙمٜمك وٓ يقرى :ىم٤مل

 ن.قمري٤من أي ومّمٞمح اًمٚم٤ًم

قمؼم ذم اًمٗمرىم٦م إومم سم٤مًمٓم٤مقم٦م وذم اًمث٤مٟمٞم٦م  :ىم٤مل اًمٓمٞمٌل ،شوىمذزمتف ؿم٣مئٖم٥م» :ىمقًمف

سم٤مًمتٙمذي٥م ًمٞم١مذن سم٠من اًمٓم٤مقم٦م ُمًٌقىم٦م سم٤مًمتّمديؼ ويِمٕمر سم٠من اًمتٙمذي٥م ُمًتتٌع 

 .ًمٚمٕمّمٞم٤من

هذا أصٚمف صمؿ يمثر اؾمتٕمامًمف طمتك  ،أي أشم٤مهؿ ص٤ٌمطًم٤م ،شهمِمٌحٜمؿ اجلٝمش» :ىمقًمف

 .اؾمتٕمٛمؾ ومٞمٛمـ ـمرق سمٖمت٦م ذم أي وىم٧م يم٤من

سمجٞمٍؿ صمؿ طم٤مء ُمٝمٛمٚم٦م أي اؾمت٠مصٚمٝمؿ ُمـ ضمح٧م اًمٌمء  ،شهم٣مصمت٣مضمٜمؿ» :ىمقًمف

وأـمٚم٘م٧م قمغم أوم٦م ٕهن٤م  ،وآؾمؿ اجل٤مئح٦م وهل اهلالك ،أضمقطمف إذا اؾمت٠مصٚمتف

 .ُمٝمٚمٙم٦م

ٟمٗمًف سم٤مًمرضمؾ وإٟمذاره سم٤مًمٕمذاب اًم٘مري٥م سم٢مٟمذار اًمرضمؾ ط ؿمٌف  :ىم٤مل اًمٓمٞمٌل 

ه سمٛمـ يمذب اًمرضمؾ ذم ىمقُمف سم٤مجلٞمش اعمّمٌح وؿمٌف ُمـ أـم٤مقمف ُمـ أُمتف وُمـ قمّم٤م

 .شإٟمذاره وُمـ صدىمف

                                                           

(
1

 يمف وروى َمٔمكم ازمـ وشمٗمف اظُمٜم٣مصمر زمـ زمُمغم نمغم شمٗم٣مت ورصم٣ميمف يم٣ٌمبا دم ضمًـ: ومٙم٦م (

 .ايمٌخ٣مري ؽمقى ، اجلامفم٥م
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 َمثؾ آطمر  

ـْ  ُهَرْيَرَة، قمـ َأيب : ط اهللِ َرؾُمقُل  َوىَم٤مَل  ُِمٜمَْٝم٤م، َأطَم٤مِدي٨َم  وَمَذيَمرَ  ط اهللِ َرؾُمقلِ  قَم

٣م ََم٣م َأَو٣مَءْت  هَمَٙمامَّ  َٞم٣مًرا، اؽْمَتْقوَمَد  َرصُمؾٍ  ىَمَٚمَثؾِ  ََمَثقِم » َوابُّ  َوَهِذهِ  ايْمَٖمَراُش  صَمَٔمَؾ  ضَمْقهَلَ  ايمدَّ

ـَ  ايمٛم٣َّمرِ  دِم  ايمَّتِل َـّ  َوصَمَٔمَؾ  همِٝمَٜم٣م، َيَٗمْٔم ٌْٛمَفُ  حَيُْجُزُه
ـَ  َوَيْٕمٙمِ ْٚم  ََمَثقِم  هَمَذيمُِ٘مؿْ  وَم٣مَل  همِٝمَٜم٣م، هَمَٝمتََٗمحَّ

ـِ  زمُِحَجِزىُمؿْ  آطِمٌذ  َأَٞم٣م َوََمَثُٙمُ٘مْؿ، ـِ  َهُٙمؿَّ  ايمٛم٣َّمِر، فَم ـِ  َهُٙمؿَّ  ايمٛم٣َّمِر، فَم ٌُقيِن  ايمٛم٣َّمرِ  فَم
 هَمَتْٕمٙمِ

ُٚمقنَ   (.2284) ُمًٚمؿرواه  .شٝمَٜم٣مهمِ  سَمَٗمحَّ

اَم »: َيُ٘مقُل  ط هللا َرؾُمقَل  ؾَمِٛمعَ  َأٟمَّفُ :  ُهَرْيَرةَ  قمـ َأيب  ايمٛم٣َّمسِ  َوََمَثُؾ  ََمَثقِم  إِٞمَّ

َوابُّ  َوَهِذهِ  ايمَٖمَراُش  صَمَٔمَؾ  ضَمْقيَمفُ  ََم٣م َأَو٣مَءْت  هَمَٙمامَّ  َٞم٣مًرا، اؽْمَتْقوَمَد  َرصُمؾٍ  ىَمَٚمَثؾِ   ايمَّتِل ايمدَّ

ـَ  ايمٛم٣َّمرِ  دِم  سَمَٗمعُ  َـّ  هَمَجَٔمَؾ  همِٝمَٜم٣م، َيَٗمْٔم ٌْٛمَفُ  َيٛمِْزفُمُٜم
ـَ  َوَيْٕمٙمِ  زمُِحَجِزىُمؿْ  آطُمُذ  هَمَٟمَٞم٣م همِٝمَٜم٣م، هَمَٝمْٗمَتِحْٚم

ـِ   .(6483اًمٌخ٤مري ) رواه .شهمِٝمَٜم٣م َيْٗمَتِحُٚمقنَ  َوُهؿْ  ايمٛم٣َّمِر، فَم

يمام أن ُمـ أظمذ ذم   ( :18/311) ذم ومتح اًم٤ٌمري  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر

ي٦م وهق ُمِمتٖمؾ ذم رء يقرـمف ذم اهلالك جيد ًمِمدة طمرصف طمدي٨م ُمـ ًمف سمِم٠مٟمف قمٜم٤م

وومٞمف إؿم٤مرة إمم أن اإلٟم٤ًمن إمم اًمٜمذير أطمقج ُمٜمف إمم  ،قمغم ٟمج٤مشمف أٟمف طم٤مض قمٜمده

وذم احلدي٨م ُم٤م يم٤من  .ٕن ضمٌٚمتف ُم٤مئٚم٦م إمم احلظ اًمٕم٤مضمؾ دون احلظ أضمؾ :اًمٌِمػم

 .ُمـ اًمرأوم٦م واًمرمح٦م واحلرص قمغم ٟمج٤مة إُم٦مط ومٞمف 

 ژ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ ژ :ٕم٤ممميمام ىم٤مل شم 

 ...]اًمتقسم٦م[

وومٞمف  :ىم٤مل ،سمحجزشمف ٓ اىمتح٤مم ًمف ومٞمٝم٤مط  هللوومٞمف إؿم٤مرة إمم أن ُمـ أظمذ رؾمقل ا
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 .أيًْم٤م اطمؽماز قمـ ُمقاضمٝمتٝمؿ سمذًمؽ

وطم٤مصٚمف أٟمف ؿمٌف هت٤موم٧م أصح٤مب اًمِمٝمقات ذم  ،وىمد شم٘مدم سمٞم٤من هذا اًمتٛمثٞمؾ 

٤ًٌم ذم اًمقىمقع ذم اًمٜم٤مر سمتٝم٤موم٧م  اًمٗمراش سم٤مًمقىمقع ذم اًمٜم٤مر اشم٤ٌمقًم٤م اعمٕم٤ميص اًمتل شمٙمقن ؾمٌ

وؿمٌف ذسمف اًمٕمّم٤مة قمـ اعمٕم٤ميص سمام طمذرهؿ سمف وأٟمذرهؿ سمذب ص٤مطم٥م  ،ًمِمٝمقاهت٤م

ؿمٌف شم٤ًمىمط أهؾ اعمٕم٤ميص ذم ٟم٤مر أظمرة سمت٤ًمىمط  :وىم٤مل قمٞم٤مض .اًمٜم٤مر اًمٗمراش قمٜمٝم٤م

 .اًمٗمراش ذم ٟم٤مر اًمدٟمٞم٤م

ُمٕمٜمك  حت٘مٞمؼ اًمتِمٌٞمف اًمقاىمع ذم هذا احلدي٨م يتقىمػ قمغم ُمٕمروم٦م :ىم٤مل اًمٓمٞمٌل

 هللوذًمؽ أن طمدود ا ،]اًمٌ٘مرة[ ژ ىئ ىئ ېئ  ېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ ژ :ىمقًمف

ورأس اعمح٤مرم  شحم٣مرَمف هللأٓ إن محك ا»حم٤مرُمف وٟمقاهٞمف يمام ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح 

إفمٝم٤مر شمٚمؽ احلدود سمٌٞم٤مٟم٤مشمف ط ومِمٌف  ،طم٥م اًمدٟمٞم٤م وزيٜمتٝم٤م واؾمتٞمٗم٤مء ًمذهت٤م وؿمٝمقاهت٤م

وؿمٌف ومِمق ذًمؽ ذم  ،رضم٤مل ُمـ اًمٜم٤مراًمِم٤مومٞم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سم٤مؾمتٜم٘م٤مذ اًم

وؿمٌف اًمٜم٤مس وقمدم  .ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرهب٤م سم٢مو٤مءة شمٚمؽ اًمٜم٤مر ُم٤م طمقل اعمًتقىمد

وطمرصٝمؿ قمغم اؾمتٞمٗم٤مء شمٚمؽ  هللوشمٕمدهيؿ طمدود ا ،ُم٤ٌمٓهتؿ سمذًمؽ اًمٌٞم٤من واًمٙمِمػ

اًمٚمذات واًمِمٝمقات وُمٜمٕمف إي٤مهؿ قمـ ذًمؽ سم٠مظمذ طمجزهؿ سم٤مًمٗمراش اًمتل شم٘متحٛمـ 

يمام أن اعمًتقىمد يم٤من همروف ُمـ  ،ًتقىمد قمغم دومٕمٝمـ قمـ آىمتح٤ممذم اًمٜم٤مر وشمٖمٚمٌـ اعم

واًمٗمراش جلٝمٚمٝم٤م  ،ومٕمٚمف اٟمتٗم٤مع اخلٚمؼ سمف ُمـ آؾمتْم٤مءة وآؾمتدوم٤مء وهمػم ذًمؽ

٤ًٌم هلاليمٝم٤م ومٙمذًمؽ يم٤من اًم٘مّمد سمتٚمؽ اًمٌٞم٤مٟم٤مت اهتداء إُم٦م واضمتٜم٤مهب٤م ُم٤م  ،ضمٕمٚمتف ؾمٌ

 .شؿهق ؾم٥ٌم هاليمٝمؿ وهؿ ُمع ذًمؽ جلٝمٚمٝمؿ ضمٕمٚمقه٤م ُم٘متْمٞم٦م ًمؽمدهي
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 َمثؾ آطمر

ـْ  ـِ  ُُمقؾَمك، َأيِب  قَم ِلِّ  قَم اَم »: ىَم٤مَل  ،ط اًمٜمٌَّ  َرصُمؾٍ  ىَمَٚمَثؾِ  زمِِف، هللا زَمَٔمَثٛمِل ََم٣م َوََمَثُؾ  ََمَثقِم  إِٞمَّ

، اجَلْٝمَش  َرَأْي٦ُم  إيِن   وَمْقِم، َي٣م: هَمَٗم٣مَل  وَمْقًَم٣م َأسَمك  هَم٣ميمٛمََّج٣مَء، ايمُٔمْرَي٣مُن، ايمٛمَِّذيرُ  َأَٞم٣م َوإيِن   زمَِٔمْٝمٛمَلَّ

ـْ  ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  ؿَم٣مفَمفُ هَمٟمَ  قا، وَمْقَِمِف، َِم زَم٦ْم  هَمٛمََجْقا، ََمَٜمٙمِِٜمؿْ  فَمعَم  هَم٣مْٞمَْمَٙمُٗمقا هَمَٟمْدجَلُ  ؿَم٣مئَِٖم٥مٌ  َوىَمذَّ

ٌَُحقا َِمٛمُْٜمْؿ، ٌََّحُٜمؿُ  ََمَ٘م٣مهَنُْؿ، هَمَٟمْص ـْ  ََمَثُؾ  هَمَذيمَِؽ  َواصْمَت٣مضَمُٜمْؿ، هَمَٟمْهَٙمَ٘مُٜمؿْ  اجَلْٝمُش  هَمَِم  ََم

ٌَعَ  َأؿَم٣مفَمٛمِل ـْ  َوََمَثُؾ  ِف،زمِ  صِمْئ٦ُم  ََم٣م هَم٣مسمَّ َب  فَمَِم٣ميِن  ََم ـَ  زمِفِ  صِمْئ٦ُم  زماَِم  َوىَمذَّ رواه  .شاحَلؼ   َِم

 .َمًٙمؿو (7273) ايمٌخ٣مري

ـْ  ـِ  ىَمٌِٞمَّم٦مَ  قَم ـِ  َوُزَهػْمِ  اعمَُْخ٤مِرِق، سْم َٓ  قَمْٛمٍرو، سْم  ڇ ڇ ژ َٟمَزًَم٧ْم  عم٤ََّم: ىَم٤م

ـْ  َرْوَٛم٦مٍ  إِمَم  ط هللا َٟمٌِلُّ  اْٟمَٓمَٚمَؼ : ىَم٤مَل  ،[اًمِمٕمراء] ژ ڍ ڇ ٌٍَؾ، ُِم  وَمَٕماَل  ضَم

ٌْدِ  زَمٛمِل َي٣م» َٟم٤مَدى صُمؿَّ  طَمَجًرا، َأقْماَلَه٤م اَم  َٞمِذيٌر، إيِن   ََمٛم٣َمهَم٣مهْ  فَم  َرصُمؾٍ  ىَمَٚمَثؾِ  َوََمَثُٙمُ٘مؿْ  ََمَثقِم  إِٞمَّ

، َرَأى ٌُِٗمقُه، َأنْ  هَمَخًِمَ  َأْهَٙمُف، َيْرزَمٟمُ  هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ  ايْمَٔمُدوَّ ًْ ٣ٌَمضَم٣مهُ  َي٣م ََيْتُِػ، هَمَجَٔمَؾ  َي رواه . شَص

 (.207) َمًٙمؿ

  هللَمثؾ ضمٝم٣مء رؽمقل ا

ـْ  ِلُّ  يَم٤منَ : ىَم٤مَل  ، اخلُْدِريِّ  ؾَمِٕمٞمدٍ  َأيِب  قَم ـَ  ضَمَٝم٣مءً  َأؾَمدَّ » ط اًمٜمٌَّ  دِم  ايمَٔمْذَراءِ  َِم

 .وَمًٙمؿ (3562)رواه ايمٌخ٣مري  .شطِمْدِرَه٣م

وم٤مًمٔم٤مهر أن اعمراد » ( :10/370) ذم ومتح اًم٤ٌمري  زمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ ا

وحمؾ وضمقد احلٞم٤مء  ،قمٚمٞمٝم٤م ذم ظمدره٤م ٓ طمٞم٨م شمٙمقن ُمٜمٗمردة ومٞمف شم٘مٞمٞمده سمام إذا دظمؾ

وهلذا ىم٤مل ًمٚمذي اقمؽمف سم٤مًمزٟم٤م أٟمٙمتٝم٤م ٓ يٙمٜمل يمام ؾمٞم٠ميت  ،هللذم همػم طمدود اط ُمٜمف 
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  .سمٞم٤مٟمف ذم احلدود

وىم٣من يٗمقل احلٝم٣مء »وأظمرج اًمٌزار هذا احلدي٨م ُمـ طمدي٨م أٟمس وزاد ذم آظمره 

يٖمتًؾ ُمـ وراء ط  هلليم٤من رؾمقل ا :وأظمرج ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل شطمغم ىمٙمف

 .وإؾمٜم٤مده طمًـ ،وُم٤م رأى أطمد قمقرشمف ىمط ،احلجرات

وهل ضمٚمدة  ،ٕن قمذرهت٤م سم٤مىمٞم٦م ،اًمٕمذراء اًمٌٙمر » ( :8/27)  وم٣مل ايمٛمقوي 

  .واخلدر ؾمؽم جيٕمؾ ًمٚمٌٙمر ضمٜم٥م اًمٌٞم٧م .اًمٌٙم٤مرة

ؿ ومٜمٗمٝم ،سمؾ يتٖمػم وضمٝمف ،أي ٓ يتٙمٚمؿ سمف حلٞم٤مئف شقمرومٜم٤م اًمٙمراه٦م ذم وضمٝمف»وُمٕمٜمك 

وٓ ي٠ميت  ،وهق ظمػم يمٚمف ،وهق ُمـ ؿمٕم٥م اإليامن ،وومٞمف ومْمٞمٚم٦م احلٞم٤مء .ٟمحـ يمراهتف

وهق حمثقث قمٚمٞمف  ،وذطمٜم٤مه واوًح٤م ،وىمد ؾمٌؼ هذا يمٚمف ذم يمت٤مب اإليامن ،إٓ سمخػمٍ 

 .شُم٤م مل يٜمتف إمم اًمْمٕمػ واًمٜمخق يمام ؾمٌؼ

 ٥ماخلْمٌ دم َمثٙمف 

ـْ  ـِ  ضَم٤مسمِرِ  قَم ٌْدِ  سْم ْت  ظَمَٓم٥َم  إَِذا ط هللا َرؾُمقُل  يَم٤منَ : ىَم٤مَل  ،هللا قَم  َوقَماَل  قَمْٞمٜم٤َمُه، امْحَرَّ

ٌُُف، َواؿْمَتدَّ  َصْقشُمُف، فُ  طَمتَّك هَمَْم ٌََّحُ٘مؿْ »: َيُ٘مقُل  ضَمْٞمشٍ  ُُمٜمِْذرُ  يَم٠َمٟمَّ ٣مىُمؿْ  َص ًَّ : َوَيُ٘مقُل  ،شَوََم

٣مفَم٥مُ  َأَٞم٣م زُمِٔمْث٦ُم » ًَّ ٌََٕمْٞمفِ  سَملْمَ  َوَيْ٘مُرنُ  ،شىَمَٜم٣مسَمكْمِ  َوايم ٤ٌَّمسَم٦ِم، إِْص ًَّ ٣م»: َوَيُ٘مقُل  ُقؾْمَٓمك،َواًمْ  اًم  َأَمَّ

ِدي٧ِم  طَمغْمَ  هَم١مِنَّ  زَمْٔمُد، َدى َوطَمغْمُ  ،هللا ىمَِت٣مُب  احْلَ ٍد، ُهَدى اهْلُ َُُمقرِ  َوَذُّ  حُمَٚمَّ ْٕ ٣م، ا  حُمَْدشَم٣مُُتَ

ـٍ  زمُِ٘مؾ   َأْولَم  َأَٞم٣م»: َيُ٘مقُل  صُمؿَّ  شَواَليَم٥مٌ  زمِْدفَم٥مٍ  َوىُمؾُّ  ـْ  َُم٠ْمَِم ِف، َِم ًِ ـْ  َٞمْٖم ًٓ  سَمَركَ  ََم  هَمأِلَْهٙمِِف، ََم٣م

ـْ   (.867) رواه َمًٙمؿ .شَوفَمقَمَّ  هَم١مرَِمَّ  َوَٝم٣مفًم٣م َأوْ  َدْيٛم٣ًم سَمَركَ  َوََم

ذم هذا احلدي٨م مجؾ ُمـ اًمٗمقائد وُمٝمامت » ( :3/247)  وم٣مل ايمٛمقوي   

قم٤مئد قمغم ُمٜمذر  شيٗمقل صٌح٘مؿ وَم٣ًمىمؿ» :وم٤مًمْمٛمػم ذم ىمقًمف ،ُمـ اًم٘مقاقمد
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 ...ضمٞمش.

 اًمذي وهق واإلرؿم٤مد اًمدًٓم٦م سمٛمٕمٜمك :أضمدمه٣م :نُمٕمٜمٞم٤م ًمف اهلدي ًمٗمظ :اًمٕمٚمامء ىم٤مل

  ڤ ڤ    ڤ ڤ ٹ ژ :شمٕم٤ممم اهلل وىم٤مل واًمٕم٤ٌمد واًم٘مرآن اًمرؾمؾ إمم يْم٤مف

]اإلهاء:  ژ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژ ،]اًمِمقرى[ ژ ڦ

 .. اًمٓمريؼ هلؿ سمٞمٜم٤م أي ،[17]ومّمٚم٧م:  ژۋ ۋ ٴۇ ژ :شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمف ،[9

 وُمٜمف سمف اهلل شمٗمرد اًمذي وهق واًمت٠ميٞمد ٦مواًمٕمّمٛم واًمتقومٞمؼ اًمٚمٓمػ سمٛمٕمٜمك :وايمث٣مين

 ،[56]اًم٘مّمص:  ژ ڳڳ ڳ ڳ گ      گ گ گ ک ک ک ژ :شمٕم٤ممم ىمقًمف

 إٟمٙم٤مر ذم اًمٗم٤مؾمد أصٚمٝمؿ قمغم سمٜم٤مء ًمٚمٌٞم٤من ومٝمق اهلدى ضم٤مء طمٞم٨م :اًم٘مدري٦م وىم٤مًم٧م

 سم٘مقًمف شمٕم٤ممم هلل اًم٘مدر ُمثٌتل احلؼ أهؾ ُمـ وهمػمهؿ أصح٤مسمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ ورد :اًم٘مدر

 ومٗمرق ،]يقٟمس[ ژ  حت جت يب       ىب مب  خب حب   جب يئ  ىئ مئ  حئ ژ :شمٕم٤ممم

 هم٤مًم٥م واعمراد خمّمقص قم٤مم هذا والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ ط ىمقًمف واهلداي٦م اًمدقم٤مء سملم

 .شؾم٤مسمؼ ُمث٤مل همػم قمغم قمٛمؾ رء يمؾ هل اًمٚمٖم٦م أهؾ ىم٤مل اًمٌدع

  زمكم إٞمٌٝم٣مءملسو هيلع هللا ىلص  هللَمثؾ َم٘م٣مٞم٥م رؽمقل ا

ـْ  ـِ  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم ِلِّ  قَم َْٞمٌَِٝم٣مءِ  َوََمَثُؾ  ََمَثقِم »: ىَم٤مَل  ط اًمٜمٌَّ ْٕ  زُمٛمَْٝم٣مًٞم٣م زَمٛمَك َرصُمؾٍ  ىَمَٚمَثؾِ  ا

ٛمَفُ  ًَ َٙمُف، هَمَٟمضْم ـَ  زُمٛمَْٝم٣مًٞم٣م َرَأْيٛم٣َم ََم٣م: َيُٗمقيُمقنَ  زمِِف، ُيْمِٝمُٖمقنَ  ايمٛم٣َّمُس  هَمَجَٔمَؾ  َوَأْْجَ ًَ ـْ  َأضْم  َهَذا، َِم

 َّٓ ٌِٛم٥ََم، َهِذهِ  إِ ٌِٛم٥َمَ  سمِْٙمَؽ  َأَٞم٣م هَمُ٘مٛم٦ُْم  ايمٙمَّ  .(2286) رواه َمًٙمؿ .شايمٙمَّ

ـْ  ـْ  إَْٞمٌَِٝم٣مءِ  َوََمَثَؾ  ََمَثقِم  إِنَّ »: ىَم٤مَل  ،ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم ٌْقِم، َِم  وَم

ٛمَفُ  زَمْٝمًت٣م زَمٛمَك َرصُمؾٍ  ىَمَٚمَثؾِ  ًَ َٙمُف، هَمَٟمضْم َّٓ  َوَأْْجَ ـْ  يَمٌِٛم٥َمٍ  ََمْقِوعَ  إِ  ايمٛم٣َّمُس  هَمَجَٔمَؾ  َزاِوَي٥ٍم، َِم
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ٌُقنَ  زمِِف، َيُْمقهُمقنَ  ٌِٛم٥َُم؟ َهِذهِ  ُوِؤَم٦ْم  َهالَّ  َوَيُٗمقيُمقنَ  يَمُف، َوَئْمَج ٌِٛم٥َمُ  هَمَٟمَٞم٣م: وَم٣مَل  ايمٙمَّ  َوَأَٞم٣م ايمٙمَّ

 .(3535)  ايمٌخ٣مريرواه  .شايمٛمٌَِّٝم كمَ  طَم٣مسمِؿُ 

ـْ  ـِ  ضَم٤مسمِرِ  قَم ٌْدِ  سْم ِلُّ  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، هللا قَم  ىَمَرصُمؾٍ  إَْٞمٌَِٝم٣مءِ  َوََمَثُؾ  ََمَثقِم،»:  ط اًمٜمٌَّ

َٛمَٜم٣م َٟمىْمَٚمَٙمَٜم٣مهمَ  َداًرا، زَمٛمَك ًَ َّٓ  َوَأضْم ٌُقنَ  َيْدطُمُٙمقهَن٣َم ايمٛم٣َّمُس  هَمَجَٔمَؾ  يَمٌِٛم٥ٍَم، ََمْقِوعَ  إِ  َوَيَتَٔمجَّ

ٌِٛم٥َمِ  ََمْقِوعُ  يَمْقَٓ : َوَيُٗمقيُمقنَ   .(3534)  ايمٌخ٣مريرواه . شايمٙمَّ

ـْ  ـِ  ضَم٤مسمٍِر، قَم ِلِّ  قَم َْٞمٌَِٝم٣مِء، َوََمَثُؾ  ََمَثقِم »: ىَم٤مَل  ط اًمٜمٌَّ ْٕ ََّٜم٣م َداًرا زَمٛمَك ؾٍ َرصُم  ىَمَٚمَثؾِ  ا  هَمَٟممَت

َّٓ  َوَأىْمَٚمَٙمَٜم٣م ٌُقنَ  َيْدطُمُٙمقهَن٣َم ايمٛم٣َّمُس  هَمَجَٔمَؾ  يَمٌِٛم٥ٍَم، ََمْقِوعَ  إِ َٓ : َوَيُٗمقيُمقنَ  َِمٛمَْٜم٣م، َوَيَتَٔمجَّ  يَمْق

ٌِٛم٥َمِ  ََمْقِوعُ  ٌِٛم٥َِم، ََمْقِوعُ  هَمَٟمَٞم٣م»: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  شايمٙمَّ َْٞمٌَِٝم٣م هَمَخَتْٚم٦ُم  صِمْئ٦ُم  ايمٙمَّ ْٕ  .شءَ ا

 .(2287)  َمًٙمؿ وَمًٙمؿ

َمثقم وَمثؾ » :طذم اًم٤ٌمب ىمقًمف » ( :7/488)  وم٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقوي

وأّٟمف ظم٤مشمؿ  ،طومٞمف ومْمٞمٚمتف  شإٞمٌٝم٣مء َمـ ومٌقم إلم ومقيمف همٟمٞم٣م ايمّٙمٌٛم٥م وأٞم٣م طم٣مسمؿ ايمٛمٌّّٝمكم

 ،سمٗمتح اًماّلم ويمن اًم٤ٌمء شاًمّٚمٌٜم٦م»و .وضمقاز ضب إُمث٤مل ذم اًمٕمٚمؿ وهمػمه ،اًمٜمٌّّٞملم

 .شأقمٚمؿ هللوا .إؾمٙم٤من اًم٤ٌمء ُمع ومتح اًماّلم ويمنه٤م يمام ذم ٟمٔم٤مئره٤موجيقز 

وذم احلدي٨م ضب إُمث٤مل » ( :10/341)  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر

 ،ظمتؿ سمف اعمرؾمٚملم هللوأّن ا ،قمغم ؾم٤مئر اًمٜمٌّّٞملمط ًمٚمّت٘مري٥م ًمألومٝم٤مم وومْمؾ اًمٜمٌّّل 

 .شوأيمٛمؾ سمف ذائع اًمّديـ

  زم٣مب َمثؾ اظم٠مَمـ 

 ی ىئ ىئ  ىئ     ېئ ېئ ېئ ۈئ           ۈئ ۆئ ۆئ ژ: سمٔم٣ملم هللوم٣مل ا
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  .]إسمراهٞمؿ[  ژ  حئ جئ ی ی ی

ـْ  ٌْدِ  قَم ـِ  هللا قَم ـَ  إِنَّ »: ىَم٤مَل  ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ  قُمَٛمَر، سْم َجرِ  َِم ُٗمطُ  َٓ  ؾَمَجَرةً  ايمُمَّ ًْ  َي

ٙمِِؿ، ََمَثُؾ  َوِهلَ  َوَروُمَٜم٣م، ًْ شُمقيِن  اظمُ  َوَوىَمعَ  ٤ٌَمِدَي٦ِم،اًم ؿَمَجرِ  ذِم  اًمٜم٤َّمُس  وَمَقىَمعَ  شِهَل؟ ََم٣م ضَمد 

٤َم َٟمْٗمِز  ذِم  ٌْدُ  ىَم٤مَل  اًمٜمَّْخَٚم٦ُم، َأهنَّ َٟم٤م ،هللا َرؾُمقَل  َي٤م: وَمَ٘م٤مًُمقا وَم٤مؾْمَتْحَٞمْٞم٧ُم،: هللا قَم  هِب٤َم؟ َأظْمؼِمْ

ٌْدُ  ىَم٤مَل  شايمٛمَّْخَٙم٥مُ  ِهلَ »: ط هللا َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  صْم٧ُم : هللا قَم  َٟمْٗمِز، ذِم  َوىَمعَ  سماَِم  َأيِب  وَمَحدَّ

َ »: وَمَ٘م٤مَل  ـْ  إرَِمَّ  َأضَم٤مُّ  وُمْٙمَتَٜم٣م سَمُ٘مقنَ  نْ َٕ رواه ايمٌخ٣مري  .شَوىَمَذا ىَمَذا رِم  َيُ٘مقنَ  َأنْ  َِم

 .(2811)ًٚمؿ ُم( و131) 

 واعمراد هب٤م ذم أي٦م هل اًمٜمخٚم٦م يمام ٟم٘مؾ اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه.

 وهذا شمِمٌٞمف ُمرؾمؾ ًمذيمر إداة وُمٗمّمؾ. ومٙم٦م:

 هم٦م اًمٜم٤مسمٖم٦م ُمـ ُمِمٙم٤مة اًمٜمٌقة. واًمٌال، ف سم٤مًمٜمخٚم٦م ُمـ احلٙمٛم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦مٝمووضمف شمِمٌٞم 

 اجلقهري:ىم٤مل  ،شوإهن٣م َمثؾ اظمًٙمؿ ورومٜم٣م،ٓ يًٗمط » ىمقًمف:» ضمحر:سمـ اوم٘مد ىم٤مل 

واعمثؾ سم٤مًمتحريؽ أيًْم٤م  ىم٤مل: سمٛمٕمٜمًك،ُمثٚمف وُمثٚمف يمٚمٛم٦م شمًقي٦م يمام ي٘م٤مل ؿمٌٝمف وؿمٌٝمف 

 .اٟمتٝمك إُمث٤مل.ُم٤م ييب ُمـ 

ُمًتٛمرة ذم  ،ع أضمزائٝم٤موسمريم٦م اًمٜمخٚم٦م ُمقضمقدة ذم مجٞم ،وهذا أقمؿ ُمـ اًمذي ىمٌٚمف 

صمؿ سمٕمد ذًمؽ يٜمتٗمع سمجٛمٞمع  ،ومٛمـ طملم شمٓمٚمع إمم أن شمٞمٌس شم١ميمؾ أٟمقاقًم٤م ،مجٞمع أطمقاهل٤م

 ،طمتك اًمٜمقى ذم قمٚمػ اًمدواب واًمٚمٞمػ ذم احل٤ٌمل وهمػم ذًمؽ مم٤م ٓ خيٗمل ،أضمزائٝم٤م

وٟمٗمٕمف ُمًتٛمر ًمف وًمٖمػمه طمتك سمٕمد  ،ويمذًمؽ سمريم٦م اعمًٚمؿ قم٤مُم٦م ذم مجٞمع إطمقال

يمٜم٤م قمٜمد » :ّمٜمػ ذم اًمتٗمًػم ُمـ ـمريؼ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤ملووىمع قمٜمد اعم .ُمقشمف
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ًٙمؿ ٓ يتح٣مت ورومٜم٣م وٓ وٓ أطمػموين زمُمجرٍة ىم٣ميمرصمؾ اظم :وم٘م٤ملط  هللرؾمقل ا

وٓ يٜم٘مٓمع  :وم٘مٞمؾ ذم شمٗمًػمه ،يمذا ذيمر اًمٜمٗمل صمالث ُمرات قمغم ـمريؼ آيمتٗم٤مء شوٓ

  .صمٛمره٤م وٓ يٕمدم ومٞم١مه٤م وٓ يٌٓمؾ ٟمٗمٕمٝم٤م

  :وذم هذا احلدي٨م ومقائد» ( :9/189)  وم٣مل ايمٛمقويو

 ويرهمٌٝمؿ ذم أومٝمامهؿًمٞمختؼم  ،ُمٜمٝم٤م اؾمتح٤ٌمب إًم٘م٤مء اًمٕم٤ممل اعم٠ًمًم٦م قمغم أصح٤مسمف ،

 .اًمٗمٙمر وآقمتٜم٤مء

 ضب إُمث٤مل وإؿم٤ٌمه :وومٞمف. 

 :شمقىمػم اًمٙم٤ٌمر يمام ومٕمؾ اسمـ قمٛمر ًمٙمـ إذا مل يٕمرف اًمٙم٤ٌمر اعم٠ًمًم٦م ومٞمٜمٌٖمل  وومٞمف

 ي٘مقهل٤م.ًمٚمّمٖمػم اًمذي يٕمرومٝم٤م أن 

 :ٕن » :وىمقل قمٛمر  ومٝمٛمف،وطمًـ  وًمده،ور اإلٟم٤ًمن سمٜمج٤مسم٦م ه وومٞمف

 ،يم٤من يدقمق ٓسمٜمفط أراد سمذًمؽ أن اًمٜمٌل  ششمٙمقن ىمٚم٧م هل اًمٜمخٚم٦م أطم٥م إزم

 .ويٕمٚمؿ طمًـ ومٝمٛمف وٟمج٤مسمتف

 ومْمؾ اًمٜمخؾ :وومٞمف. 

 ،وـمٞم٥م صمٛمره٤م ،ودوام فمٚمٝم٤م ،وؿمٌف اًمٜمخٚم٦م سم٤معمًٚمؿ ذم يمثرة ظمػمه٤م :ىم٤مل اًمٕمٚمامء

 ،ـ طملم يٓمٚمع صمٛمره٤م ٓ يزال ي١ميمؾ ُمٜمف طمتك يٞمٌسوم٢مٟمف ُم ،ووضمقده قمغم اًمدوام

ومٞمًتٕمٛمؾ  ،وُمـ ظمِمٌٝم٤م وورىمٝم٤م وأهمّم٤مهن٤م ،وسمٕمد أن يٞمٌس يتخذ ُمٜمف ُمٜم٤مومع يمثػمة

ًٓ وأواين وهمػم ذًمؽ ٤ًٌم وقمّمٞم٤م وخم٤مس وطمًٍما وطم٤ٌم صمؿ آظمر رء  ،ضمذوقًم٤م وطمٓم

ُمٜم٤مومع ومٝمل  ،وطمًـ هٞمئ٦م صمٛمره٤م ،صمؿ مج٤مل ٟم٤ٌمهت٤م ،ويٜمتٗمع سمف قمٚمًٗم٤م ًمإلسمؾ ،ُمٜمٝم٤م ٟمقاه٤م

 ،ُمـ يمثرة ـم٤مقم٤مشمف وُمٙم٤مرم أظمالىمف ،يمام أن اعم١مُمـ ظمػم يمٚمف ،وظمػم ومج٤مل ،يمٚمٝم٤م
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 ،وؾم٤مئر اًمٓم٤مقم٤مت ،ويقافم٥م قمغم صالشمف وصٞم٤مُمف وىمراءشمف وذيمره واًمّمدىم٦م واًمّمٚم٦م

وضمف اًمِمٌف أٟمف إذا ىمٓمع  :ىمٞمؾ ،ومٝمذا هق اًمّمحٞمح ذم وضمف اًمتِمٌٞمف ،وهمػم ذًمؽ

 .أقمٚمؿ هللوا . حتٛمؾ طمتك شمٚم٘محٕهن٤م ٓ :وىمٞمؾ ،رأؾمٝم٤م ُم٤مشم٧م سمخالف سم٤مىمل اًمِمجر

ذه٧ٌم أومٙم٤مرهؿ إمم أؿمج٤مر  :أي شهمقومع ايمٛم٣مس دم ؾمجر ايمٌقادي» :ىمقًمف

ويم٤من يمؾ إٟم٤ًمن يٗمنه٤م سمٜمقٍع ُمـ أٟمقاع ؿمجر اًمٌقادي وذهٚمقا قمـ  ،اًمٌقادي

  .شاًمٜمخٚم٦م

وُمـ ىمٌٚمف اًمًٕمدي  ،قمٌد اًمرزاق اًمٕم٤ٌمد ذطم٤ًم هلذا اعمثؾ اًم٤ٌمطم٨م وىمد أظمرج

 .قمـ اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ظمػًما هللومجزاهؿ ا، هللرمحٝمام ا

 .وٟمٙمتٗمل هبذه اًمٗمقائد هلذا اعمثؾ اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ اًمٕمٚمامء إضمٚم٦م 

 َمثؾ اظم٠مَمٛمكم

ـَ  اًمٜمُّْٕماَمنَ  ِهؿْ  سَمَرامُحِِٜمؿْ  دِم  اظُم٠ْمَِمٛمكِمَ  سَمَرى»: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : َيُ٘مقُل  سَمِِمػٍم، سْم  َوسَمَقاد 

ِد، ىَمَٚمَثؾِ  َوسَمَٔم٣مؿُمِٖمِٜمْؿ، ًَ ِدهِ  ؽَم٣مئِرُ  يَمفُ  سَمَدافَمك فُمّْمًقا اؾْمَتَ٘مك إَِذا اجَل ًَ َٜمرِ  صَم ًَّ  زم٣ِميم

ك  (.2586)ُمًٚمؿ و (6011) رواه ايمٌخ٣مري  .شَواحُلٚمَّ

اًّمذي ئمٝمر أّن  :ىم٤مل اسمـ أيب مجرة ( :17/150)  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر

 ،اًمؽّماطمؿ واًمّتقادد واًمّتٕم٤مـمػ وإن يم٤مٟم٧م ُمت٘م٤مرسم٦م ذم اعمٕمٜمك ًمٙمـ سمٞمٜمٝم٤م ومرق ًمٓمٞمػ

 ،اًمؽّماطمؿ وم٤معمراد سمف أن يرطمؿ سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م سم٠مظمّقة اإليامن ٓ سم٥ًٌم رء آظمر وم٠مُّم٤م

٦ٌّم يم٤مًمّتزاور واًمّتٝم٤مدي وأُّم٤م اًمّتٕم٤مـمػ  ،وأُّم٤م اًمّتقادد وم٤معمراد سمف اًمّتقاصؾ اجل٤مًم٥م اعمح

  ...ُمٚمّخًّم٤م ـهيمام يٕمٓمػ اًمّثقب قمٚمٞمف ًمٞم٘مّقيف ا وم٤معمراد سمف إقم٤مٟم٦م سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م
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ٜمر واحلّٚمك» :ىمقًمفو ًّ ٝمر ومألّن إمل يٛمٜمع اًمٜمّقم شزم٣ميم ًّ وأُّم٤م احلّٛمك ومألّن  ،أُّم٤م اًم

 .وم٘مد اًمٜمّقم يثػمه٤م

وىمد قمّرف أهؾ احلذق احلّٛمك سم٠مهّن٤م طمرارة همريزّي٦م شمِمتٕمؾ ذم اًم٘مٚم٥م ومتِم٥ّم ُمٜمف 

ًٓ يّي سم٤مٕومٕم٤مل اًمّٓمٌٞمٕمّٞم٦م   .ذم مجٞمع اًمٌدن ومتِمتٕمؾ اؿمتٕم٤م

وومٞمف  ،ثٞمؾ صحٞمحومتِمٌٞمٝمف اعم١مُمٜملم سم٤مجلًد اًمقاطمد مت :ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

وومٞمف شمٕمٔمٞمؿ طم٘مقق اعمًٚمٛملم  ،شم٘مري٥م ًمٚمٗمٝمؿ وإفمٝم٤مر ًمٚمٛمٕم٤مين ذم اًمّّمقر اعمرئّٞم٦م

ٌّف اًمٜمٌّّل   :وىم٤مل اسمـ أيب مجرة .واحلّض قمغم شمٕم٤موهنؿ وُمالـمٗم٦م سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م ط ؿم

وم٢مذا أظمّؾ  ،ّٕن اإليامن أصؾ وومروقمف اًمّتٙم٤مًمٞمػ ،اإليامن سم٤مجلًد وأهٚمف سم٤مٕقمْم٤مء

 ُمـ اًمتّ 
ٍ
ويمذًمؽ اجلًد أصؾ  ،ٙم٤مًمٞمػ ؿم٠من ذًمؽ اإلظمالل إصؾاعمرء سمٌمء

وم٢مذا اؿمتٙمك قمْمق ُمـ إقمْم٤مء اؿمتٙم٧م  ،يم٤مًمِّمجرة وأقمْم٤مؤه يم٤مٕهمّم٤من

إقمْم٤مء يمّٚمٝم٤م يم٤مًمِّمجرة إذا ضب همّمـ ُمـ أهمّم٤مهن٤م اهتّزت إهمّم٤من يمّٚمٝم٤م 

 .شسم٤مًمّتحّرك وآوٓمراب

ـِ  ـِ  اًمٜمُّْٕماَمنِ  قَم ِهْؿ، دِم  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  ََمَثُؾ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  سَمِِمػٍم، سْم  سَمَقاد 

دِ  ََمَثُؾ  َوسَمَٔم٣مؿُمِٖمِٜمؿْ  َوسَمَرامُحِِٜمْؿ، ًَ دِ  ؽَم٣مئِرُ  يَمفُ  سَمَدافَمك فُمّْمقٌ  َِمٛمْفُ  اؾْمَتَ٘مك إَِذا اجْلَ ًَ  اجْلَ

َٜمرِ  ًَّ ك زم٣ِميم ٚمَّ  .(2586) ُمًٚمؿو (6011رواه اًمٌخ٤مري ) .شَواحْلُ

ٞمؿ طم٘مقق اعمًٚمٛملم سيح ذم شمٕمٔم» ( :8/395)  وم٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقوي

وطمثٝمؿ قمغم اًمؽماطمؿ واعمالـمٗم٦م واًمتٕم٤مود ذم همػم إصمؿ وٓ  ،سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض

 اهـ.شوومٞمف ضمقاز اًمتِمٌٞمف وضب إُمث٤مل ًمت٘مري٥م اعمٕم٤مين إمم إومٝم٤مم .ُمٙمروه

وهذا ُمثؾ ُمرؾمؾ ُمٗمّمؾ وُمٌلم أن اعم١مُمٜملم يم٤مًمٌٜمٞم٤من اًمذي يِمد سمٕمْمف سمٕمْم٤م  
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 .اله ويٛمٞمٜمف إمم ؿمامًمف وؿمامًمف إمم يٛمٞمٜمفوحيت٤مج أقماله إمم أؾم٤مؾمف وأؾم٤مؾمف إمم أقم

 َمثؾ اظم٠مَمـ ىمٚمثؾ ايمٗمْمٔم٥م َمـ ايمّذه٤م وىمٚمثؾ ايمٛمّحٙم٥م 

ـْ  ٌْدِ  قَم ـِ  هللا قَم ٌْدُ قمـ  سُمَرْيَدَة، سْم ـُ  هللا قَم ـِ  قَمْٛمِرو سْم  هللا َرؾُمقَل  ؾَمِٛمعَ  َأٟمَّفُ : اًْمَٕم٤مصِ  سْم

ٌِْٖمُض  هللا إِنَّ »: ىَم٤مَل  ط َش، اًْمُٗمْحَش  ُي ذِ  َواًمتََّٗمحُّ دٍ  َٟمْٗمُس  يَواًمَّ  شَمُ٘مقمُ  َٓ  سمَِٞمِدِه، حُمَٛمَّ

٤مقَم٦مُ  ًَّ نَ  طَمتَّك اًم َُِملُم، خُيَقَّ ْٕ ـَ  ا َ ، َوُي١ْممَت ـُ ُش، اًْمُٗمْحُش  َئْمَٝمرَ  طَمتَّك اخْل٤َمِئ  َواًمتََّٗمحُّ

َْرطَم٤مِم، َوىَمٓمِٞمَٕم٦مُ  ْٕ َقاِر، َوؾُمقءُ  ا دٍ  َٞمْٖمُس  َوايمَِّذي اجْلِ ـِ  ََمَثَؾ  إِنَّ  زمَِٝمِدِه، حُمَٚمَّ  يَمَ٘مَٚمَثؾِ  اظم٠ُْْمَِم

ـَ  ايْمِٗمْْمَٔم٥مِ  َه٤ِم، َِم ٌَُٜم٣م فَمَٙمْٝمَٜم٣م َٞمَٖمَخ  ايمذَّ ، هَمَٙمؿْ  َص٣مضِم ْ ْ  سَمَٕمغمَّ دٍ  َٞمْٖمُس  َوايمَِّذي سَمٛمُْٗمْص، َوَل  حُمَٚمَّ

ـِ  ََمَثَؾ  إِنَّ  زمَِٝمِدِه، ٣ًٌم، َأىَمَٙم٦ْم  ايمٛمَّْحَٙم٥ِم، يَمَ٘مَٚمَثؾِ  اظم٠ُْْمَِم ٣ًٌم، َوَوَؤَم٦ْم  ؿَمٝم   هَمَٙمؿْ  َوَووَمَٔم٦ْم  ؿَمٝم 

ْ وَ  سُمْ٘مَنْ  ْد  َل ًُ  .شسَمْٖم

َٓ »: َوىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ٥مَ  إلَِم  َأْيَٙم٥مَ  زَمكْمَ  ىَماَم  َٞم٣مضِمَٝمَتْٝمفِ  زَمكْمَ  ََم٣م ضَمْقًو٣م رِم  وإِنَّ  َأ : وَم٣مَل  َأوْ  - ََم٘مَّ

ـَ  همِٝمفِ  َوإِنَّ  - اظمَِْديٛم٥َمِ  إلَِم  َصٛمَْٔم٣مءَ  زََم٣مِريِؼ  َِم ْٕ ـَ  زَمَٝم٣مًو٣م َأؾَمدُّ  ُهقَ  ايْمَ٘مَقاىم٤ِِم، َِمْثَؾ  ا ، َِم ـِ ٌَ  ايمٙمَّ

ـَ  َوَأضْمعَم  ِؾ، َِم ًَ ـْ  ايْمَٔم َب  ََم ْ  َِمٛمْفُ  َذِ  .شَأزَمًدا زَمْٔمَدَه٣م َيْٓمَٚمٟمْ  َل

ةَ  َأسُمق ىَم٤مَل  ٌَْٞمدُ  وَم٠َمظَمذَ : ؾَمؼْمَ ـُ  هللا قُم ـُ  حَيَْٞمك وَمَٚمِ٘مَٞمٜمِل قَمَٚمْٞمِف، وَمَجِزقْم٧ُم  اًْمٙمَِت٤مَب، ِزَي٤مدٍ  سْم  سْم

َٟمَ  هللَوا: وَمَ٘م٤مَل  إًَِمْٞمِف، َذًمَِؽ  وَمَِمَٙمْقُت  َيْٕمَٛمَر، قَرةٍ  ُِمٜمِّل ًَمفُ  َأطْمَٗمظُ  ٤مَٕ ًُ
ـَ  ًمِ  اًْمُ٘مْرآِن، ُِم

صَمٜمِل  .(6872) أمحدرواه  .ؾَمَقاءً  اًْمِٙمَت٤مِب، ذِم  يَم٤منَ  يَماَم  سمِفِ  وَمَحدَّ

 : [(20852) شضم٤مُمع ُمٕمٛمر سمـ راؿمد»]ذم  فمٌد ايمرزاقرواه 

( 2/199)أظمرضمف أمحد  ( :5/360) شاًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»احلدي٨م ذم 

 .وهمػمهؿ (2 - 50/1) شإُمث٤مل»واًمراُمٝمرُمزي ذم 
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 َمثؾ اظم٠مَمـ وايمٌالء

ـْ  ـِ  ََمَثُؾ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم ـَ  اخَل٣مََم٥مِ  ىَمَٚمَثؾِ  اظم٠ُْمَِم  َِم

ْرِع، ـْ  ايمزَّ يُح  َأسَمْتَٜم٣م ضَمْٝم٧ُم  َِم ٣م، ايمر  ٟمُ  افْمَتَديَم٦ْم  هَم١مَِذا ىَمَٖمَٟمُْتَ ٌَاَلِء، سَمَ٘مٖمَّ  ِة،ىَم٣مَْٕرزَ  َوايمَٖم٣مصِمرُ  زم٣ِميْم

ءَ   .(5644)رواه ايمٌخ٣مري  .شؾَم٣مءَ  إَِذا هللا َيْٗمِِمَٚمَٜم٣م ضَمتَّك َُمْٔمَتِديَم٥ًم، َصامَّ

ـْ  ـِ  ََمَثُؾ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  يَمْٕم٥ٍم  َأسمِٞمفِ  قَم ٣مََم٥مِ  ىَمَٚمَثؾِ  اظم٠ُْْمَِم ـَ  اخْلَ ْرِع، َِم  ايمزَّ

يُح، سُمِٖمٝمُئَٜم٣م فُمَٜم٣م ايمر  ةً  سَمٌْمَ ٣م ََمرَّ َْرَزةِ  ىَمَٚمَثؾِ  ايْمَ٘م٣مهمِرِ  َوََمَثُؾ  َُتِٝم٨َم، تَّكضَم  ُأطْمَرى، َوسَمْٔمِدهُلَ ْٕ  ا

ٌء، ُيِٖمٝمُئَٜم٣م َٓ  َأْصٙمَِٜم٣م، فَمعَم  اظمُْْجِذَي٥مِ  ةً  اْٞمِجَٔم٣مهُمَٜم٣م َيُ٘مقنَ  ضَمتَّك َرْ  رواه َمًٙمؿ .شَواضِمَدةً  ََمرَّ

(2810). 

 :وىم٤مل اًمٙمرُم٤مين » ( :16/131ذم ومتح اًم٤ٌمري )  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر

ًمٙمـ  ،ي٘مقل وم٢مذا اقمتدًم٧م شمٙمٗم٠م سم٤مًمريح يمام يتٙمٗم٠م اعم١مُمـ سم٤مًمٌالء يم٤من اعمٜم٤مؾم٥م أن

أو ٕٟمف عم٤م ؿمٌف اعم١مُمـ سم٤مخل٤مُم٦م أصم٧ٌم ًمٚمٛمِمٌف سمف ُم٤م  ،اًمريح أيًْم٤م سمالء سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اخل٤مُم٦م

 :واًمت٘مدير .حمذووًم٤م شإذا»وحيتٛمؾ أن يٙمقن ضمقاب  :ومٙم٦م .هق ُمـ ظمقاص اعمِمٌف

سم٘مٖمٟم »ويٙمقن ىمقًمف سمٕمد ذًمؽ  ،٤مُم٦مأي وم٢مذا اقمتدًم٧م اًمريح اؾمت٘م٤مُم٧م اخل ،اؾمت٘م٤مُم٧م

سم٤مب اعمِمٞمئ٦م »وؾمٞم٤مق اعمّمٜمػ ذم  ،رضمققًم٤م إمم وصػ اعمًٚمؿ يمام ىم٤مل قمٞم٤مض شزم٣ميمٌالء

وم٢مٟمف أظمرضمف ومٞمف قمـ حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من قمـ  ،ُمـ يمت٤مب اًمتقطمٞمد ي١ميد ُم٤م ىمٚم٧م شواإلرادة

وىمذيمؽ اظم٠مَمـ ي٘مٖمٟم  ،هم١مذا ؽم٘مٛم٦م افمتديم٦م» :ومٚمٞمح قم٤مًمًٞم٤م سم٢مؾمٜم٤مده اًمذي هٜم٤م وىم٤مل ومٞمف

  .شٌالءزم٣ميم

َمثؾ اظم٠مَمـ َمثؾ ايمزرع ٓ سمزال » :طىمقًمف » ( :9/186)  وم٣مل ايمٛمقوي

وَمثؾ اظمٛم٣مهمؼ ىمٚمثؾ ؾمجرة إرز ٓ ُتتز  ،وٓ يزال اظم٠مَمـ يِمٝمٌف ايمٌالء ،ايمريح متٝمٙمف



199 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

    

َمثؾ اظم٠مَمـ ىمٚمثؾ اخل٣مَم٥م َمـ ايمزرع سمٖمٝمئٜم٣م ايمريح » :وذم رواي٦م .شضمتك سمًتحِمد

ثؾ ايم٘م٣مهمر ىمٚمثؾ إرزة اظمجذزم٥م فمعم وَم ،سمٌمفمٜم٣م َمرة وسمٔمدهل٣م أطمرى ضمتك ُتٝم٨م

  .شأصٙمٜم٣م ٓ يٖمٝمئٜم٣م رء ضمتك ي٘مقن اٞمجٔم٣مهمٜم٣م َمرة واضمدة

 .اًمٓم٤مىم٦م واًم٘مّم٦ٌم اًمٚمٞمٜم٦م ُمـ اًمزرع :وهل شاخل٤مُم٦م»أُم٤م 

 . أرزة سم٤معمد هل اًمث٤مسمت٦م :وىمد ىم٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦م

 وذًمؽ ،ُمٕمٜمك احلدي٨م أن اعم١مُمـ يمثػم أٓم ذم سمدٟمف أو أهٚمف أو ُم٤مًمف :اًمٕمٚمامء ىم٤مل

وإن وىمع سمف رء مل يٙمٗمر ؿمٞمًئ٤م  ،وأُم٤م اًمٙم٤مومر وم٘مٚمٞمٚمٝم٤م ،وراومع ًمدرضم٤مشمف ،ُمٙمٗمر ًمًٞمئ٤مشمف

 .شسمؾ ي٠ميت هب٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يم٤مُمٚم٦م ،ُمـ ؾمٞمئ٤مشمف

َمثؾ اظم٠مَمـ َمثؾ ايمًٛمٌٙم٥م سمًتٗمٝمؿ َمرة وختر َمرة » :قمـ ضم٤مسمر سمف ُمرومققم٤م سمٚمٗمظو

ذم ]محد رواه أ .شوَمثؾ ايم٘م٣مهمر َمثؾ إرزة ٓ سمزال َمًتٗمٝمٚم٥م ضمتك ختر وٓ سمُمٔمر

 .وهق ذم اًم٤ٌمب ،وٕمٞمػ، اسمـ هلٞمٕم٦مومٞمف  .[(14761ش )ُمًٜمده»

أظمرضمف  » ( :5/282) شاًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»ذم   وم٣مل ايمٔمالَم٥م إيم٣ٌمين

ُمـ ـمريؼ أيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش قمـ إقمٛمش قمـ قمٓم٤مء قمـ  (110/2ق )اًم٘مْم٤مقمل 

 .هذا إؾمٜم٤مد ضمٞمدو .شٓ سمزال وم٣مئٚم٥م ضمتك سمٛمٗمٔمر» :ىم٤ملو ،ضم٤مسمر ُمرومققم٤م سمف ٟمحقه

 َمثؾ أصمر ايمٗمرآن

، ُأَُم٤مَُم٦مَ  قمـ َأيب ٤ٌَمِهكِمُّ فُ  ايْمُٗمْرآنَ  اوْمَرُءوا»: َيُ٘مقُل  ،ط هللا َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : ىَم٤مَل  اًْم  هَم١مِٞمَّ

َْصَح٣مزمِِف، ؾَمِٖمٝمًٔم٣م ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  َيْٟمِت  ـِ  اوْمَرُءوا ِٕ ْهَراَوْي ٌََٗمَرَة، ايمزَّ  فِمْٚمَراَن، آلِ  َوؽُمقَرةَ  ايْم

اَُم  اَُم  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  سَمْٟمسمَِٝم٣منِ  هَم١مهِنَّ اَُم  َأوْ  نَماَمََمَت٣مِن، ىَمَٟمهنَّ اَُم  َأوْ  نَمَٝم٣مَيَت٣مِن، ىَمَٟمهنَّ ـْ  همِْروَم٣منِ  ىَمَٟمهنَّ  ؿَمغْمٍ  َِم
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، ٣منِ  َصَقافَّ ٣مصمَّ ـْ  ُُتَ ٌََٗمَرِة، ؽُمقَرةَ  اوْمَرُءوا َأْصَح٣مهِباَِم، فَم  َوسَمْرىَمَٜم٣م زَمَرىَم٥ٌم، َأطْمَذَه٣م هَم١مِنَّ  ايْم

ٌة، َٓ  ضَمْنَ َتْمِٝمُٔمَٜم٣م َو ًْ  . شايْمٌََْمَٙم٥مُ  سَم

ٌََٓمَٚم٦مَ  َأنَّ  سَمَٚمَٖمٜمِل: ُُمَٕم٤مِوَي٦مُ  ىَم٤مَل  َحَرةُ : اًْم ًَّ  .(804)رواه ُمًٚمؿ   .اًم

اومرءوا ايمزهراويـ ايمٌٗمرة وؽمقرة » :طىمقًمف » ( :3/159)  ٣مل ايمٛمقويوم

ضمقاز  :وومٞمف .ؾمٛمٞمت٤م اًمزهراويـ ًمٜمقرمه٤م وهدايتٝمام وقمٔمٞمؿ أضمرمه٤م :ىم٤مًمقا شآل فمٚمران

 ،وٓ يمراه٦م ذم ذًمؽ ،قرة اًمٜم٤ًمء وؾمقرة اعم٤مئدة وؿمٌٝمٝم٤مىمقل ؾمقرة آل قمٛمران وؾم

 ،إٟمام ي٘م٤مل اًمًقرة اًمتل يذيمر ومٞمٝم٤م آل قمٛمران :ويمرهف سمٕمض اعمت٘مدُملم وىم٤مل

 .ٕن اعمٕمٜمك ُمٕمٚمقم :وسمف ىم٤مل اجلٛمٝمقر ،واًمّمقاب إول

يمؾ رء أفمؾ اإلٟم٤ًمن ومقق رأؾمف  ،اًمٖمامُم٦م واًمٖمٞم٤مي٦م :ىم٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦م» :طىمقًمف 

 .اعمراد أن صمقاهبام ي٠ميت يمٖمامُمتلم :ىم٤مل اًمٕمٚمامء .ػممه٤مُمـ ؾمح٤مسم٦م وهمؼمة وهم

 ضمدي٧م آطمر دم ايم٣ٌمب ؤمٝمػ:* 

هم١من  ،إن ايمٗمرآن َمثٙمف ىمٚمثؾ صمراب همٝمف َمًؽ ومد رزمْم٦م هم٣مه» :قمـ قمثامن ُمرومققًم٤م

إن سمرىمتف ىم٣من َمً٘م٣م َمقوقفًم٣م َمثؾ ايمٗمرآن إن ومرأسمف و إٓ و ،همتحتف هم٣مح ريح اظمًؽ

 .شهمٜمق دم صدرك

وٕمٞمػ »ذم  (1517)اٟمٔمر طمدي٨م رىمؿ  :شوٕمٞمػ» : ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين

 .(احلٙمٞمؿ). شاجل٤مُمع

 زم٣مب َمثؾ ايمٛم٣مس وايمٗمرآن

ـْ   ، ُُمقؾَمك َأيِب  قَم ـِ  إؿَْمَٕمِريِّ ِلِّ  قَم : ايمُٗمْرآنَ  َيْٗمَرأُ  ايمَِّذي ََمَثُؾ »: ىَم٤مَل  ط اًمٜمٌَّ
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٥مِ   ؿَمْٔمُٚمَٜم٣م ىَم٣ميمتَّْٚمَرةِ : ُٗمْرآنَ ايم َيْٗمَرأُ  َٓ  َوايمَِّذي ؿَمٝم ٤ٌم، َوِرحُيَٜم٣م ؿَمٝم ٤ٌم، ؿَمْٔمُٚمَٜم٣م ىَم٣مٕسُْمُرصمَّ

٣م، ِريَح  َوَٓ  ؿَمٝم ٤ٌم  ٣مَٞم٥مِ  ىَمَٚمَثؾِ : ايمُٗمْرآنَ  َيْٗمَرأُ  ايمَِّذي ايمَٖم٣مصِمرِ  َوََمَثُؾ  هَلَ حْيَ  ؿَمٝم ٤ٌم، ِرحُيَٜم٣م ايمرَّ

، َوؿَمْٔمُٚمَٜم٣م  َوَٓ  ،َُمرٌّ  ؿَمْٔمُٚمَٜم٣م احَلٛمَْٓمَٙم٥مِ  ىَمَٚمَثؾِ : ايمُٗمْرآنَ  َيْٗمَرأُ  َٓ  ايمَِّذي ايمَٖم٣مصِمرِ  َوََمَثُؾ  َُمرٌّ

٣م ِريَح   (.797)ُمًٚمؿ و (5020) رواه اًمٌخ٤مري. شهَلَ

ىمٞمؾ ظمّص صٗم٦م اإليامن سم٤مًمّٓمٕمؿ  » ( :14/235)  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر

وصٗم٦م اًمّتالوة سم٤مًمّريح ّٕن اإليامن أًمزم ًمٚمٛم١مُمـ ُمـ اًم٘مرآن إذ يٛمٙمـ طمّمقل 

 ويمذًمؽ اًمّٓمٕمؿ أًمزم ًمٚمجقهر ُمـ اًمّريح وم٘مد يذه٥م ريح ،اإليامن سمدون اًم٘مراءة

احلٙمٛم٦م ذم ختّمٞمص إشمرضّم٦م سم٤مًمّتٛمثٞمؾ دون همػمه٤م  :صمّؿ ىمٞمؾ ،اجلقهر ويٌ٘مك ـمٕمٛمف

ُمـ اًمٗم٤ميمٝم٦م اًّمتل دمٛمع ـمٞم٥م اًمّٓمٕمؿ واًمّريح يم٤مًمّتّٗم٤مطم٦م ّٕٟمف يتداوى سم٘منمه٤م وهق 

ـّ ٓ شم٘مرب اًمٌٞم٧م  ،ُمٗمرح سم٤مخل٤مّصّٞم٦م ٌّٝم٤م دهـ ًمف ُمٜم٤مومع وىمٞمؾ إّن اجل ويًتخرج ُمـ طم

ٌّف  ،ؾ سمف اًم٘مرآن اًّمذي ٓ شم٘مرسمف اًمِّمٞم٤مـملماًّمذي ومٞمف إشمرّج ومٜم٤مؾم٥م أن يٛمثّ  وهمالف طم

وومٞمٝم٤م أيًْم٤م ُمـ اعمزاي٤م يمؼم ضمرُمٝم٤م وطمًـ ُمٜمٔمره٤م  ،أسمٞمض ومٞمٜم٤مؾم٥م ىمٚم٥م اعم١مُمـ

وذم أيمٚمٝم٤م ُمع آًمتذاذ ـمٞم٥م ٟمٙمٝم٦م ودسم٤مغ ُمٕمدة  ،وشمٗمريح ًمقهن٤م وًملم ُمٚمٛمًٝم٤م

 ..وهل٤م ُمٜم٤مومع أظمرى ُمذيمقرة ذم اعمٗمردات ،وضمقدة هْمؿٍ 

وأّن  ،وضب اعمثؾ ًمٚمّت٘مري٥م ًمٚمٗمٝمؿ ،ْمٞمٚم٦م طم٤مُمكم اًم٘مرآنوذم احلدي٨م ومصمؿ ىم٤مل: 

 .شاعم٘مّمقد ُمـ شمالوة اًم٘مرآن اًمٕمٛمؾ سمام دّل قمٚمٞمف

 همٝمف هللهمٝمف وايمذي ٓ يذىمر ا هللزم٣مب َمثؾ ايمٌٝم٦م ايمذي يذىمر ا

ـْ  ِلُّ  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، ُُمقؾَمك َأيِب  قَم فُ  َيْذىُمرُ  ايمَِّذي ََمَثُؾ »: ط اًمٜمٌَّ  َٓ  َوايمَِّذي َرزمَّ

ُف، َيْذىُمرُ   .(779)ُمًٚمؿ و (6407)رواه ايمٌخ٣مري . شَواظمَٝم ٦ِم  احَلل   ََمَثُؾ  َرزمَّ
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وهق أن اًمذي يقصػ سم٤محلٞم٤مة واعمقت طم٘مٞم٘م٦م هق » ( :11/210) وم٣مل ازمـ ضمجر

وأن إـمالق احلل واعمٞم٧م ذم وصػ اًمٌٞم٧م إٟمام يراد سمف ؾم٤ميمـ  ،اًم٤ًميمـ ٓ اًمًٙمـ

ٞم٤مة وسم٤مـمٜمف سمٜمقر اعمٕمروم٦م ومِمٌف اًمذايمر سم٤محلل اًمذي فم٤مهره ُمتزيـ سمٜمقر احل ،اًمٌٞم٧م

وىمٞمؾ ُمقىمع اًمتِمٌٞمف سم٤محلل  ،وهمػم اًمذايمر سم٤مًمٌٞم٧م اًمذي فم٤مهره قم٤مـمؾ وسم٤مـمٜمف سم٤مـمؾ

 .شواعمٞم٧م عم٤م ذم احلل ُمـ اًمٜمٗمع عمـ يقإًمٞمف واًمي عمـ يٕم٤مديف وًمٞمس ذًمؽ ذم اعمٞم٧م

وأٟمف  ،شمٕم٤ممم ذم اًمٌٞم٧م هللاًمٜمدب إمم ذيمر ا :ومٞمف» ( :3/130)  وم٣مل ايمٛمقوي

  .رٓ خيغم ُمـ اًمذيم

  .ضمقاز اًمتٛمثٞمؾ :وومٞمف

ٕن  ،وإن يم٤من اعمٞم٧م يٜمت٘مؾ إمم ظمػم ،أن ـمقل اًمٕمٛمر ذم اًمٓم٤مقم٦م ومْمٞمٚم٦م :وومٞمف

 .شاحلل يٚمتحؼ سمف ويزيد قمٚمٞمف سمام يٗمٕمٚمف ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت

 زم٣مب َمثؾ ص٣مضم٤م ايمٗمرآن

ـْ  ٌْدِ  قَم ِلُّ  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ،هللا قَم ضََمِدِهؿْ  ََم٣م زمِْئَس »: ط اًمٜمٌَّ ٝم٦ُم  َيُٗمقَل  َأنْ  ِٕ ًِ  ىَمْٝم٦َم  ٥مَ آيَ  َٞم

َ  زَمْؾ  َوىَمْٝم٦َم، فُ  ايمُٗمْرآَن، َواؽْمَتْذىمُِروا ُٞمز  ًٝم٣م َأؾَمدُّ  هَم١مِٞمَّ ـْ  سَمَٖمِم  صَم٣ملِ  ُصُدورِ  َِم ـَ  ايمر   َِم

  (5031) رواه ايمٌخ٣مري  .شايمٛمََّٔمؿِ 

ـِ  ـِ  قَم اَم »: ىَم٤مَل  ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ :  قُمَٛمرَ  اسْم  ىَمَٚمَثؾِ  ايمُٗمْرآِن، َص٣مضِم٤ِم  ََمَثُؾ  إِٞمَّ

َٙم٥ِم، إِلزمِؾِ ا َص٣مضِم٤ِم  َ٘مَٜم٣م، فَمَٙمْٝمَٜم٣م فَم٣مَهَد  إِنْ  اظمَُٔمٗمَّ ًَ ٦ٌَْم  َأؿْمَٙمَٗمَٜم٣م َوإِنْ  َأَْم رواه  .شَذَه

 .(5032) ايمٌخ٣مري 

واحل٤مصؾ شمِمٌٞمف ُمـ يتٗمٚم٧م ُمٜمف » ( :14/252)  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر
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واًمتحرير أن  ،يمذا ىم٤مل ،اًم٘مرآن سم٤مًمٜم٤مىم٦م اًمتل شمٗمٚمت٧م ُمـ قم٘م٤مهل٤م وسم٘مٞم٧م ُمتٕمٚم٘م٦م سمف

 ،واًم٘مرآن سم٤مًمٜم٤مىم٦م ،ومح٤مُمؾ اًم٘مرآن ؿمٌف سمّم٤مطم٥م اًمٜم٤مىم٦م :ع سملم صمالصم٦م سمثالصم٦ماًمتِمٌٞمف وىم

  .واحلٗمظ سم٤مًمرسمط

 ،وذم هذه إطم٤مدي٨م احلض قمغم حم٤مومٔم٦م اًم٘مرآن سمدوام دراؾمتف وشمٙمرار شمالوشمف

وذم إظمػم اًم٘مًؿ قمٜمد اخلؼم اعم٘مٓمقع سمّمدىمف  ،وضب إُمث٤مل إليْم٤مح اعم٘م٤مصد

  .ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم شمثٌٞمتف ذم صدور ؾم٤مُمٕمٞمف

اؽمتذىمروا ايمٗمرآن همٙمٜمق أؾمد » :ىمقًمف» ( :3/142)  وم٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقوي

 ،آٟمٗمّم٤مل :اًمتٗميص :ىم٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦م شسمٖمِمًٝم٣م َمـ صدور ايمرصم٣مل َمـ ايمٛمٔمؿ زمٔمٗمٙمٜم٣م

  .وهق سمٛمٕمٜمك اًمرواي٦م إظمرى أؿمد شمٗمٚمًت٤م

ٕهن٤م اًمتل  :واعمراد هٜم٤م اإلسمؾ ظم٤مص٦م ،أصٚمٝم٤م اإلسمؾ واًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ :شاًمٜمٕمؿ»

وهق مجع  ،وجيقز إؾمٙم٤من اًم٘م٤مف وهق يمٜمٔم٤مئره ،سمْمؿ اًمٕملم واًم٘م٤مف واًمٕم٘مؾ ،شمٕم٘مؾ

 .شواًمٜمٕمؿ شمذيمر وشم١مٟم٨م ،قم٘م٤مل يمٙمت٤مٍب ويمت٥م

 ملسو هيلع هللا ىلص َمثؾ ايمٗمرآن وايمٛمٌل 

ـَ  ضَم٤مسمِرَ قمـ  ٌْدِ  سْم  هَمَٗم٣مَل  َٞم٣مئٌِؿ، َوُهقَ  ملسو هيلع هللا ىلص ايمٛمٌَِّل   إلَِم  ََماَلئَِ٘م٥مٌ  صَم٣مَءْت »: َيُ٘مقُل  ،هللا قَم

فُ : زَمْٔمُّمُٜمؿْ   إِنَّ : هَمَٗم٣ميُمقا َيْٗمَٓم٣مُن، َوايمَٗمْٙم٤َم  َٞم٣مئَِٚم٥ٌم، ايمَٔمكْمَ  إِنَّ : زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َووَم٣مَل  َٞم٣مِئٌؿ، إِٞمَّ

زُمقا ََمَثاًل، َهَذا يمَِِم٣مضِمٌُِ٘مؿْ  فُ : زَمْٔمُّمُٜمؿْ  هَمَٗم٣مَل  ََمَثاًل، يَمفُ  هَم٣مرْضِ  إِنَّ : زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َووَم٣مَل  َٞم٣مئٌِؿ، إِٞمَّ

 ََمْٟمُدزَم٥مً  همِٝمَٜم٣م َوصَمَٔمَؾ  َداًرا، زَمٛمَك َرصُمؾٍ  ىَمَٚمَثؾِ  ََمَثُٙمفُ : هَمَٗم٣ميُمقا َيْٗمَٓم٣مُن، َوايمَٗمْٙم٤َم  َٞم٣مئَِٚم٥ٌم، ايمَٔمكْمَ 

ـْ  َدافِمًٝم٣م، َوزَمَٔم٧َم  افِملَ  َأصَم٣مَب  هَمَٚم ارَ  َدطَمَؾ  ايمدَّ ـَ  َوَأىَمَؾ  ايمدَّ ـْ  اظمَْٟمُدزَم٥ِم، َِم ْ  َوََم افِملَ  جُي٤ِِم  َل  ايمدَّ
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 ْ ارَ  َيْدطُمؾِ  َل ْ  ايمدَّ ـَ  َيْٟمىُمْؾ  َوَل يُمقهَ : هَمَٗم٣ميُمقا اظمَْٟمُدزَم٥ِم، َِم فُ : زَمْٔمُّمُٜمؿْ  هَمَٗم٣مَل  َيْٖمَٗمْٜمَٜم٣م، يَمفُ  ٣مَأو   إِٞمَّ

ارُ : هَمَٗم٣ميُمقا َيْٗمَٓم٣مُن، َوايمَٗمْٙم٤َم  َٞم٣مئَِٚم٥ٌم، ايمَٔمكْمَ  إِنَّ : زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َووَم٣مَل  َٞم٣مئٌِؿ، افِمل اجَلٛم٥َُّم، هَم٣ميمدَّ  َوايمدَّ

ٌد  ـْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص حُمَٚمَّ ًدا َأؿَم٣معَ  هَمَٚم ـْ  ،هللا َأؿَم٣معَ  هَمَٗمْد  ملسو هيلع هللا ىلص حُمَٚمَّ ًدا فَمٍَم  َوََم  ،هللا فَمٍَم  هَمَٗمْد  ملسو هيلع هللا ىلص حُمَٚمَّ

ٌد    .(7281) رواه اًمٌخ٤مري .شايمٛم٣َّمسِ  زَمكْمَ  هَمْرٌق  ملسو هيلع هللا ىلص َوحُمَٚمَّ

ووىمع ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد قمٜمد »: [(20/333) شومتح اًم٤ٌمري»ذم ] وم٣مل احل٣مهمظ

ٜمف وصّححف اسمـ ظمزيٛم٦م ًّ ويم٤من إذا  ،شمقؾّمد ومخذه ومرىمدط أّن اًمٜمٌّّل   :اًمؽّمُمذّي وطم

أقمٚمؿ سمام هبؿ ُمـ  هللا ،ذ أٟم٤م سمرضم٤مٍل قمٚمٞمٝمؿ صمٞم٤مب سمٞمضىم٤مل ومٌٞمٜم٤م أٟم٤م ىم٤مقمد إ :ٟم٤مم ٟمٗمخ

 .وـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ قمٜمد رضمٚمٞمف ،ط  هللومجٚم٧ًم ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ قمٜمد رأس رؾمقل ا ،اجلامل

أي ّٕٟمف رؾمقل ص٤مطم٥م اعم٠مدسم٦م ومٛمـ  شهللهمٚمـ أؿم٣مع حمّٚمًدا همٗمد أؿم٣مع ا» :ىمقًمف

سمٞم٤من ذًمؽ وهق يمٜم٤مي٦م قمـ دظمقل اجلٜم٦ّم ووىمع  ،أضم٤مسمف ودظمؾ ذم دقمقشمف أيمؾ ُمـ اعم٠مدسم٦م

وَمـ  ،همٚمـ أصم٣مزمؽ دطمؾ اإلؽمالم هللوأٞم٦م ي٣م حمّٚمد رؽمقل ا» :ذم رواي٦م ؾمٕمٞمد وًمٗمٔمف

 ..شوَمـ دطمؾ اجلٛم٥ّم أىمؾ َم٣م همٝمٜم٣م ،دطمؾ اإلؽمالم دطمؾ اجلٛم٥ّم

 َمثؾ ايمٌماط اظمًتٗمٝمؿ

ـْ  اسِ  قَم ـِ  اًمٜمَّقَّ ، ؾَمْٛمَٕم٤منَ  سْم َْٟمَّم٤مِريِّ ْٕ ـْ  ا َب »: ىَم٤مَل  ط هللا َرؾُمقلِ  قَم  ََمَثاًل  هللا رَضَ

َتِٗمٝماًم، اؿًم٣مِسَ  ًْ ٌََتلْ  َوفَمعَم  َُم اطِ  صَمٛمْ َ زَْمَقاِب  َوفَمعَم  َُمَٖمتََّح٥ٌم، َأزْمَقاٌب  همِٝمِٜماَم  ؽُمقَراِن، ايمٌم  ْٕ  ا

اطِ  َوفَمعَم  َُمْرطَم٣مٌة، ؽُمُتقرٌ  َ ٣م: َيُٗمقُل  َداعٍ  زَم٣مِب ايمٌم  َ اطَ  اْدطُمُٙمقا ايمٛم٣َّمُس، َأَيُّ َ  َْجِٝمًٔم٣م، ايمٌم 

 َٓ صُمقا، َو ـْ  قَيْدفمُ  َوَداعٍ  سَمَتَٔمرَّ اِط، هَمْقِق  َِم َ ـْ  ؾَمْٝمًئ٣م َيْٖمَتُح  َأَرادَ  هَم١مَِذا ايمٌم  زَْمَقاِب، سمِْٙمَؽ  َِم ْٕ  ا

اطُ  سَمٙمِْجُف، سَمْٖمَتْحفُ  إِنْ  هَم١مِٞمََّؽ  سَمْٖمَتْحُف، َٓ  َوحْيََؽ : وَم٣مَل  َ ؽْماَلُم، َوايمٌم  قَرانِ  اإْلِ ًُّ : َوايم

زَْمَقاُب  ،هللا ضُمُدودُ  ْٕ افِمل َوَذيمَِؽ  ،هللا حَم٣َمِرمُ : اظمَُْٖمتََّح٥مُ  َوا اطِ  َرْأسِ  فَمعَم  ايمدَّ َ  ىمَِت٣مُب : ايمٌم 
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افِمل ،هللا ـِ  َوايمدَّ اطِ  هَمْقَق  َِم َ ٙمِؿٍ  ىُمؾ   وَمْٙم٤ِم  دِم  هللا َوافِمظُ : ايمٌم  ًْ  اإلَم٣مم أمحدرواه : شَُم

 (17634). 

 :وهذا ُمثؾ ُمٗمّمؾ

قمغم ضمٜمٌتل  ،ضب ُمثاًل ًمٕم٤ٌمده ًمٞمٗمٝمٛمقا ساـمف اعمًت٘مٞمؿ هللوُمٕمٜم٤مه: أن ا

 ان.اًمٍماط ؾمقر

سمدل ُمـ ُمثال ٓ  :ىم٤مل اًمٓمٞمٌل » :[(5211) شومٞمض اًم٘مدير»ذم ]  وم٣مل اظمٛم٣موي

إذ ًمقٓ أؾم٘مط همالُمف مل  ،زيد رأي٧م همالُمف رضمال ص٤محل٤م :يم٘مقًمف ،قمغم إهدار اعمٌدل

  .يتٌلم

اب هذا يدل قمغم أن ىمقل أسمق :ىم٤مل اًمٓمٞمٌل ،هللأي شمدظمؾ اًم٤ٌمب وشم٘مع ذم حم٤مرم ا »

سمٔم٣ملم  هللهم٣ميمٌماط اإلؽمالم وايمًقران ضمدود ا»ُمٗمتح٦م أهن٤م ُمردودة همػم ُمٖمٚم٘م٦م 

وايمدافمل  هللوذيمؽ ايمدافمل فمعم رأس ايمٌماط ىمت٣مب ا هللوإزمقاب اظمٖمتح٥م حم٣مرم ا

 چ چ چ چ ژ :ىم٤مل شمٕم٤ممم شدم ومٙم٤م ىمؾ َمًٙمؿ هللَمـ همقق وافمظ ا

 أي٦م. [153]إٟمٕم٤مم:   ژ ڇ

دم  هللأٓ إن يم٘مؾ َمٙمؽ محك أٓ وإن محك ا»وٟمٔمػم هذا طمدي٨م  :ىم٤مل اًمٓمٞمٌل

وم٤مًمًقر سمٛمٜمزًم٦م احلٛمك ، شهمٚمـ رسمع ضمقل احلٚمك يقؾمؽ أن يٗمع همٝمف ،إرض حم٣مرَمف

 ،هللاحلد اًمٗم٤مصؾ سملم اًمٕمٌد وحم٤مرم ا ،هللواًمًتقر طمدود ا ،وطمقهل٤م سمٛمٜمزًم٦م اًم٤ٌمب

وإٟمام ضمٕمؾ عم٦م  ،هق عم٦م اعمٚمؽ ذم ىمٚم٥م اعم١مُمـ وإظمرى عم٦م اًمِمٞمٓم٤من هللوواقمظ ا

ل اًم٘مرآن ٕٟمف إٟمام يٜمتٗمع سمف إذا يم٤من اعمحؾ ىم٤مسمال ومقق داقم هللاعمٚمؽ اًمتل هل واقمظ ا
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  .]اًمٌ٘مرة[ ژ ڀ ڀ  ڀ ژ :وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم

إٟمام ضب اعمثؾ سمذًمؽ زي٤مدة ذم اًمتقوٞمح واًمت٘مري٥م ًمٞمّمػم اعمٕم٘مقل حمًقؾم٤م 

واعمتخٞمؾ ُمتح٘م٘م٤م وم٢من اًمتٛمثٞمؾ إٟمام يّم٤مر إًمٞمف ًمٙمِمػ اعمٕمٜمك اعمٛمثؾ ورومع احلج٤مب 

وم٢من اعمٕمٜمك اًمٍمف إٟمام  ،ًمٞم٤ًمقمد ومٞمف اًمقهؿ اًمٕم٘مؾ وإسمرازه ذم صقرة اعمِم٤مهد ،قمٜمف

يدريمف اًمٕم٘مؾ ُمع ُمٜم٤مزقم٦م اًمقهؿ ٕن ـمٌٕمف اعمٞمؾ إمم احلس وطم٥م اعمح٤ميم٤مة وًمذًمؽ 

  .ؿم٤مقم٧م إُمث٤مل ذم اًمٙمت٥م اإلهلٞم٦م وومِم٧م ذم قم٤ٌمرات اًمٌٚمٖم٤مء وإؿم٤مرات احلٙمامء

 ه هذا احلدي٨م أٟمف أىم٤مم اًمٍماط ُمٕمٜمك ًمإلؾمالم وأىم٤مم اًمداقمل :وم٣مل ايمٛمقوي

وم٠مٟم٧م قمغم اًمٍماط  ،ُمٕمٜمك ًمٚمٙمت٤مب واًمداقمل أظمر ُمٕمٜمك ًمٚمٕمٔم٦م ذم ىمٚم٥م يمؾ ُم١مُمـ

وم٢من أٟم٧م أىمٛم٧م طمريم٤مشمؽ  ،اًمدائؿ وهق اإلؾمالم وؾم٤مُمع اًمٜمداء اًم٘م٤مئؿ وهق اًم٘مرآن

وؾمٙمٜم٤مشمؽ سمٛمدسمرك وظم٤مًم٘مؽ سمً٘مقط ُمـ ؾمقاه أىم٤مُمؽ إًمٞمف سمف وىمٛم٧م سمف إًمٞمف 

  .ـ ىمّمده سمفسمً٘مقـمؽ قمٜمؽ ومحٞمٜمئذ يٙمِمػ ًمؽ اؾمٛمف إقمٔمؿ اًمذي ٓ خيٞم٥م ُم

قمغم ٌمء وضب اعمثؾ اطمتامًمف ُمـ ضب اخل٤مشمؿ وأصٚمف وىمع اًم :ىم٤مل اًم٘م٤ميض

 .شءاًمٌم

 زم٣مب َمثؾ ايمٛم٣مس   

ٌْدَ قمـ  ـَ  هللا قَم اَم »: َيُ٘مقُل  ط هللا َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : ىَم٤مَل  ، قُمَٛمرَ  سْم  ايمٛم٣َّمُس  إِٞمَّ

 .(2547)ُمًٚمؿ و (6498)اًمٌخ٤مريرواه . شَراضِمَٙم٥مً  همِٝمَٜم٣م ََتُِد  سَمَ٘م٣مدُ  َٓ  اظم٣ِمَئ٥ِم، ىَم٣مإِلزمِؾِ 

ىمقًمف وم٤معمٕمٜمك ٓ دمد ذم ُم٤مئ٦م إسمٍؾ » ( :18/335ذم ومتح اًم٤ٌمري ) وم٣مل ازمـ ضمجر

ٕن اًمذي يّمٚمح ًمٚمريمقب يٜمٌٖمل أن يٙمقن وـمٞمًئ٤م ؾمٝمؾ  ،راطمٚم٦ًم شمّمٚمح ًمٚمريمقب
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ويمذا ٓ دمد ذم ُم٤مئ٦ٍم ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يّمٚمح ًمٚمّمح٦ٌم سم٠من يٕم٤مون رومٞم٘مف  ،آٟم٘مٞم٤مد

 ..ويٚملم ضم٤مٟمٌف

  :فمعم وصمٜمكمشم٠موًمقا هذا احلدي٨م  :خلٓم٤ميبىم٤مل ا

أن اًمٜم٤مس ذم أطمٙم٤مم اًمديـ ؾمقاٌء ٓ ومْمؾ ومٞمٝم٤م ًمنميٍػ قمغم ُمنموٍف  :أضمدمه٣م

وٓ ًمرومٞمٍع قمغم ووٞمٍع يم٤مإلسمؾ اعم٤مئ٦م اًمتل ٓ يٙمقن ومٞمٝم٤م راطمٚم٦ٌم وهل اًمتل شمرطمؾ 

واًمراطمٚم٦م وم٤مقمٚم٦ٌم سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقًم٦ٍم أي يمٚمٝم٤م محقًم٦ٌم شمّمٚمح ًمٚمحٛمؾ وٓ شمّمٚمح  ،ًمؽميم٥م

  .ؾ واًمريمقب قمٚمٞمٝم٤مًمٚمرطم

ومٝمؿ  ،وأُم٤م أهؾ اًمٗمْمؾ ومٕمددهؿ ىمٚمٞمٌؾ ضمدا :أن أيمثر اًمٜم٤مس أهؾ ٟم٘مصٍ  :وايمث٣مين

 جخ   مح جح     مج حج ژ :ٕم٤ممموُمٜمف ىمقًمف شم ،سمٛمٜمزًم٦م اًمراطمٚم٦م ذم اإلسمؾ احلٛمقًم٦م

 .]إقمراف[ ژحخ

 ىم٤مل أسمق اًمٞمامن: وهذا هق إىمرب ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف.

إن اعمريض إطمقال ُمـ  وأضمقد ُمٜمٝمام ىمقل آظمريـ ،هذا أضمقد .وم٣مل ايمٛمقويو

وإومم  ،إٓ أٟمف ظمّمّمف سم٤مًمزاهد ،هق اًمث٤مين :ومٙم٦م .اًمٜم٤مس اًمٙم٤مُمؾ إوص٤مف ىمٚمٞمٌؾ 

  .شمٕمٛمٞمٛمف يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ

اًمذي يٜم٤مؾم٥م اًمتٛمثٞمؾ أن اًمرضمؾ اجلقاد اًمذي حيٛمؾ أصم٘م٤مل  :وىم٤مل اًم٘مرـمٌل

  .اًمٜم٤مس واحلامٓت قمٜمٝمؿ ويٙمِمػ يمرهبؿ قمزيز اًمقضمقد يم٤مًمراطمٚم٦م ذم اإلسمؾ اًمٙمثػمة

وإمم هذا  ،ُمٕمٜمك احلدي٨م أن اًمٜم٤مس يمثػٌم واعمريض ُمٜمٝمؿ ىمٚمٞمٌؾ  :وىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل

ٕن ُمـ يم٤مٟم٧م هذه صٗمتف  شسم٤مب رومع إُم٤مٟم٦م»اعمٕمٜمك أوُم٠م اًمٌخ٤مري سم٢مدظم٤مًمف ذم 
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وأؿم٤مر اسمـ سمٓم٤مل إمم أن اعمراد سم٤مًمٜم٤مس ذم احلدي٨م ُمـ ي٠ميت  .وم٤مٓظمتٞم٤مر قمدم ُمٕم٤مذشمف

وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ طمٞم٨م يّمػمون وخيقٟمقن وٓ سمٕمد اًم٘مرون اًمثالصم٦م اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم 

  .ي١ممتٜمقن

اًمٜمجٞم٦ٌم اعمخت٤مرة ُمـ  اًمراطمٚم٦م :ىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم» ( :8/330)  وم٣مل ايمٛمقوي

  .ومٝمل يم٤مُمٚم٦م إوص٤مف وم٢مذا يم٤مٟم٧م ذم إسمؾ قمروم٧م ،اإلسمؾ ًمٚمريمقب وهمػمه

 ،وُمٕمٜمك احلدي٨م أن اًمٜم٤مس ُمت٤ًموون ًمٞمس ٕطمٍد ُمٜمٝمؿ ومْمؾ ذم اًمٜم٥ًم :ىم٤مل

  .٤مئ٦مسمؾ هؿ أؿم٤ٌمه يم٤مإلسمؾ اعم

اعمراد هبذا أن اًمٜم٤مس يمثػم قمددهؿ وٓ دمد ُمـ شمرى ديٜمف وظمٚم٘مف إٓ  ومٙم٦م:

أن اًمٜم٤مس ذم أطمٙم٤مم اًمديـ ؾمقاء ٓ ومْمؾ ومٞمٝم٤م ًمنميػ  -اًمٜم٤مدر وىمٞمؾ اعمراد هبذا 

 .شسمؾ اعم٤مئ٦مغم ُمنموف وٓ ًمرومٞمع قمغم ووٞمع يم٤مإلقم

 َمثؾ آطمر يمٙمٛم٣مس 

ـْ  ٥مِ  ىَمَٚمَٔم٣مِدنِ  ََمَٔم٣مِدنُ  ايمٛم٣َّمُس »: َل ىَم٤م َيْروَمُٕمُف، سمَِحِدي٨ٍم  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم َه٤ِم، ايْمِٖمّمَّ  َوايمذَّ

٣مِهٙمِٝم٥َّمِ  دِم  طِمَٝم٣مُرُهؿْ  ؽْماَلمِ  دِم  طِمَٝم٣مُرُهؿْ  اجْلَ  .(2638) رواه ُمًٚمؿ .شهَمُٗمُٜمقا،... إَِذا اإْلِ

 وهذا اًمتٛمثٞمؾ ُمرؾمؾ ُمٗمّمؾ.

 شطمٝم٣مرهؿ دم اجل٣مهٙمٝم٥م طمٝم٣مرهؿ دم اإلؽمالم» :ىمقًمف» ( :6/529) وىم٤مل 

ِمٌٞمف أن اعمٕمدن عم٤م يم٤من إذا اؾمتخرج فمٝمر ُم٤م اظمتٗمل ُمٜمف وٓ شمتٖمػم صٗمتف وضمف اًمت

ومٙمذًمؽ صٗم٦م اًمنمف ٓ شمتٖمػم ذم ذاهت٤م سمؾ ُمـ يم٤من ذيًٗم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ومٝمق سم٤مًمٜم٦ًٌم 

إمم أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م رأس وم٢من أؾمٚمؿ اؾمتٛمر ذومف ويم٤من أذف ممـ أؾمٚمؿ ُمـ 
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ة إمم أن اًمنمف اإلؾمالُمل ٓ وأُم٤م ىمقًمف إذا وم٘مٝمقا ومٗمٞمف إؿم٤مر ،اعمنمووملم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م

 :وفمعم هذا همتٛمٗمًؿ ايمٛم٣مس أرزمٔم٥م أوم٣ًمم َمع َم٣م يٗم٣مزمٙمٜم٣م ،يتؿ إٓ سم٤مًمتٗم٘مف ذم اًمديـ

وي٘م٤مسمٚمف ُمنموف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م مل يًٚمؿ  ،ذيػ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م أؾمٚمؿ وشمٗم٘مف :إول

 .ومل يتٗم٘مف

ؿ وي٘م٤مسمٚمف ُمنموف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م مل يًٚم ،ذيػ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م أؾمٚمؿ ومل يتٗم٘مف :ايمث٣مين

 ،وشمٗم٘مف

وي٘م٤مسمٚمف ُمنموف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م  ،ذيػ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م مل يًٚمؿ ومل يتٗم٘مف :ايمث٣ميم٧م

 .أؾمٚمؿ صمؿ شمٗم٘مف

ذيػ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م مل يًٚمؿ وشمٗم٘مف وي٘م٤مسمٚمف ُمنموف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م أؾمٚمؿ ومل  :ايمرازمع

  .يتٗم٘مف

ويٚمٞمف ُمـ يم٤من ُمنمووًم٤م صمؿ  ،وم٠مرومع إىم٤ًمم ُمـ ذف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م صمؿ أؾمٚمؿ وشمٗم٘مف

ويٚمٞمف ُمـ يم٤من  ،ويٚمٞمف ُمـ يم٤من ذيًٗم٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م صمؿ أؾمٚمؿ ومل يتٗم٘مف ،فأؾمٚمؿ وشمٗم٘م

  .ُمنمووًم٤م صمؿ أؾمٚمؿ ومل يتٗم٘مف

وأُم٤م ُمـ مل يًٚمؿ ومال اقمت٤ٌمر سمف ؾمقاء يم٤من ذيًٗم٤م أو ُمنمووًم٤م ؾمقاء شمٗم٘مف أو مل يتٗم٘مف 

واعمراد سم٤مخلٞم٤مر واًمنمف وهمػم ذًمؽ ُمـ يم٤من ُمتّمًٗم٤م سمٛمح٤مؾمـ  .أقمٚمؿ هللوا

ُمتقىمًٞم٤م عم٤ًموهي٤م يم٤مًمٌخؾ واًمٗمجقر  ،اًمٕمٗم٦م واحلٚمؿ وهمػمه٤ميم٤مًمٙمرم و ،إظمالق

 .شواًمٔمٚمؿ وهمػمه٤م
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 زم٣مب َمثؾ اجلٙمٝمس ايمِم٣ميمح واجلٙمٝمس ايمًقء

ـْ  ـِ  ، ُُمقؾَمك َأيِب  قَم ِلِّ  قَم ٣ميمِِح  اجَلٙمِٝمسِ  ََمَثُؾ »: ىَم٤مَل  ط اًمٜمٌَّ ْقِء، ايمِمَّ ًَّ  َوايم

ِؽ  ىَمَح٣مَِمؾِ  ًْ
ِؽ  هَمَح٣مَِمُؾ  ايم٘مغِِم، َوَٞم٣مهمِِخ  اظمِ ًْ

٣م حُيِْذَيَؽ، َأنْ  ٣مإَِمَّ : اظمِ ٌَْت٣معَ  َأنْ  َوإَِمَّ  َِمٛمُْف، سَم

٣م ٥ًٌَم، ِرحًي٣م َِمٛمْفُ  ََتَِد  َأنْ  َوإَِمَّ ٣م: ايم٘مغِمِ  َوَٞم٣مهمُِخ  ؿَمٝم  ِرَق  َأنْ  إَِمَّ ٣م شمَِٝم٣مزَمَؽ، حُيْ  ِرحًي٣م ََتَِد  َأنْ  َوإَِمَّ

 .وَمًٙمؿ (5534)رواه ايمٌخ٣مري  .شطَمٌِٝمَث٥مً 

احلدي٨م اًمٜمٝمل قمـ جم٤مًم٦ًم ُمـ وذم » ( :6/421ذم ومتح اًم٤ٌمري ) وم٣مل ازمـ ضمجر

يت٠مذى سمٛمج٤مًمًتف ذم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، واًمؽمهمٞم٥م ذم جم٤مًم٦ًم ُمـ يٜمتٗمع سمٛمج٤مًمًتف ومٞمٝمام، 

ُمدطمف ورهم٥م ومٞمف ومٗمٞمف اًمرد قمغم ط وومٞمف ضمقاز سمٞمع اعمًؽ واحلٙمؿ سمٓمٝم٤مرشمف ٕٟمف 

 وهمػممه٤م، صمؿ اٟم٘مرض هذا 
ٍ
ُمـ يمرهف وهق ُمٜم٘مقٌل قمـ احلًـ اًمٌٍمي وقمٓم٤مء

٤مع قمغم ـمٝم٤مرة اعمًؽ وضمقاز سمٞمٕمف، وؾمٞم٠ميت ًمذًمؽ ُمزيد سمٞم٤مٍن اخلالف واؾمت٘مر اإلمج

ذم يمت٤مب اًمذسم٤مئح، ومل يؽمضمؿ اعمّمٜمػ ًمٚمحداد ٕٟمف شم٘مدم ذيمره، وومٞمف ضب اعمثؾ 

 ش. واًمٕمٛمؾ ذم احلٙمؿ سم٤مٕؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر

اجلٚمٞمس اًمّم٤مًمح سمح٤مُمؾ ط ومٞمف متثٞمٚمف » ( :8/468)  وم٣مل ايمٛمقويو

 اعمًؽ، واجلٚمٞمس اًمًقء سمٜم٤مومخ اًمٙمػم. 

وومٞمف ومْمٞمٚم٦م جم٤مًم٦ًم اًمّم٤محللم وأهؾ اخلػم واعمروءة وُمٙم٤مرم إظمالق واًمقرع 

واًمٕمٚمؿ وإدب، واًمٜمٝمل قمـ جم٤مًم٦ًم أهؾ اًمنم وأهؾ اًمٌدع، وُمـ يٖمت٤مب اًمٜم٤مس، 

 أو يٙمثر ومجره وسمٓم٤مًمتف. وٟمحق ذًمؽ ُمـ إٟمقاع اعمذُمقُم٦م

د يٕمٓمٞمؽ... وومٞمف ـمٝم٤مرة اعمًؽ واؾمتح٤ٌمسمف، وضمقاز سمٞمٕمف، وىم شحيذيؽ»وُمٕمٜمك: 

أمجع اًمٕمٚمامء قمغم مجٞمع هذا، ومل خي٤مًمػ ومٞمف ُمـ يٕمتد سمف، وٟم٘مؾ قمـ اًمِمٞمٕم٦م ٟمج٤مؾمتف 
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واًمِمٞمٕم٦م ٓ يٕمتد هبؿ ذم اإلمج٤مع وُمـ اًمدٓئؾ قمغم ـمٝم٤مرشمف اإلمج٤مع وهذا احلدي٨م، 

يم٤من ط واًمٜمجس ٓ يّمح سمٞمٕمف. وٕٟمف  شوإَم٣م أن سمٌت٣مع َمٛمف»ط: وهق ىمقًمف 

ٟمف أـمٞم٥م اًمٓمٞم٥م، مل يزل اعمًٚمٛمقن قمغم يًتٕمٛمٚمف ذم سمدٟمف ورأؾمف، ويّمكم سمف، وخيؼم أ

 ش. اؾمتٕمامًمف وضمقاز سمٞمٕمف

 طمدي٨م آظمر: 

٤مًمِِح  اجْلَٚمِٞمسِ  َُمَثُؾ قمـ أٟمس ُمرومققًم٤م:  (7749أظمرج احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك )  اًمّمَّ

ْ  إِنْ  اًْمَٕمٓم٤َّمرِ  َُمَثُؾ  ـْ  ُيْٕمٓمَِؽ  مَل ْ  إِنْ : ىَم٤مَل  َأوْ  - قِمْٓمِرهِ  ُِم ـْ  شُمِّم٥ْم  مَل  ـْ ُمِ  َأَص٤مسَمَؽ  - قِمْٓمِرهِ  ُِم

 . ِرحيِفِ 

ورُمز ًمف   (5828)شصحٞمح اجل٤مُمع»ذم  :شصحٞمح»:  وم٣مل ايمُمٝمخ إيم٣ٌمين

   .(د ك)ـسم

وي٤مًمف ُمـ ُمثؾ قمٔمٞمؿ ًمٚمؽمهمٞم٥م ذم جم٤مًم٦ًم اًمّم٤محللم واًمتحذير ُمـ جم٤مًم٦ًم 

وأُم٤م  ،ومال سمد ُمـ أصمر ذم اعمج٤مًم٦ًم ومٕمغم اعمرء احلرص قمغم جم٤مًم٦ًم اًمّم٤محللم، إذار

٤م اًمٜمّمح واًمث٤ٌمت قمغم ٚمٚمٝموم٤معمخ٤مًمٓم٦م ىمد يتخ ،همػم اعمج٤مًم٦ًم ٝملومخم٤مًمٓم٦م اًمٜم٤مس 

ـُ » اسمـ قمٛمر:وقمٚمٞمف حيٛمؾ طمدي٨م  :اًمديـ  فَمعَم  َوَيِْمػِمُ  ايمٛم٣َّمَس  ُُي٣َميمِطُ  ايمَِّذي اظم٠ُْْمَِم

ـَ  َأصْمًرا َأفْمَٓمؿُ  َأَذاُهْؿ، َٓ  ايمٛم٣َّمَس  ُُي٣َميمِطُ  َٓ  ايمَِّذي َِم  .شَأَذاُهؿْ  فَمعَم  َيِْمػِمُ  َو

 دم ايم٣ٌمب وَمثؾ ايمٗمٙم٤مضمدي٧م آطمر 

ـْ   هَماَلةٍ  زمَِٟمْرضِ  ِريَُم٥مٍ  ىَمَٚمَثؾِ  ايْمَٗمْٙم٤ِم  ََمَثُؾ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُُمقؾَمك، َأيِب  قَم

ٌَُٜم٣م يُح  سُمَٗمٙم  ـٍ  ـَمْٜمًرا ايمر  ٌَْْم
 (227سمـ أيب قم٤مصؿ ذم يمت٤مب اًمًٜم٦م )ارواه  . شيمِ
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ه صحٞمح رضم٤مًمف إؾمٜم٤مد»: [(1/85) شفمالل اجلٜم٦م»ذم ]  وم٣مل ايمٔمالَم٥م إيم٣ٌمين 

، صمٜم٤م يزيد ىم٤مل أٟم٤م اجلريري سمف :واحلدي٨م أظمرضمف أمحد، يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت قمغم ذط ُمًٚمؿ

 .شوشم٤مسمٕمف يزيد اًمرىم٤مر قمـ همٜمٞمؿ سمـ ىمٞمس سمف، وًمف قمٜمده إؾمٜم٤مد آظمر صحٞمح

 زم٣مب َمثؾ اظمٛم٣مهمؼ   

 مف حفخف جف مغ جغ جعمع مظ حط ژ :سمٔم٣ملم هللوم٣مل ا
 .]اعمٜم٤موم٘مقن[ ژ  جل مك خكلك حك مقجك حق

 ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ    ٻ ٱ ژ :سمٔم٣ملم هللوم٣مل او

 .]اًمٌ٘مرة[ ژ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 اٟمٔمر شمٗمًػم اعمث٤مًملم ذم اًمٗمّمؾ إول. 

ـِ  ـِ  قَم ـِ  قُمَٛمَر، اسْم ِلِّ  قَم ٣مةِ  ىَمَٚمَثؾِ  اظمُْٛم٣َمهمِِؼ، ََمَثُؾ »: ىَم٤مَل  ،ط اًمٜمٌَّ  زَمكْمَ  ايْمَٔم٣مئَِرةِ  ايمُمَّ

ةً  َهِذهِ  إلَِم  سَمِٔمغمُ  ايْمَٕمٛمََٚمكْمِ   . (2784) رواه َمًٙمؿ. شةً ََمرَّ  َهِذهِ  َوإلَِم  ََمرَّ

ٌَْٞمد ـَ  قمـ قُم ، سْم  ىَمَٚمَثؾِ  اظمُْٛم٣َمهمِِؼ  ََمَثُؾ »: ط هللا َرؾُمقُل  َيُ٘مقُل : َيُ٘مقُل  َيُ٘مصُّ  َوُهقَ  قُمَٛمػْمٍ

٣مةِ  ازمَِّم٥مِ  ايمُمَّ  .(5610)  أمحدرواه  .شايْمَٕمٛمََٚمكْمِ  زَمكْمَ  ايمرَّ

ؽمددة احل٤مئرة اعم :شاًمٕم٤مئرة» » :طىمقًمف » ( :9/163)  وم٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقوي

  .شمردد وشمذه٥م :وُمٕمٜمك شمٕمػم أي ،ٓ شمدري ٕهيام شمتٌع

ٕهن٤م  شٓ سمدري أَيام سمتٌع»: [(8158(  شومٞمض اًم٘مدير»ذم ]  وم٣مل اظمٛم٣موي

ومٙمذا اعمٜم٤مومؼ ٓ يًت٘مر سم٤معمًٚمٛملم وٓ سم٤مًمٙم٤مومريـ سمؾ ي٘مقل ًمٙمؾ  ،همري٦ٌم ًمٞم٧ًم ُمٜمٝمام
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  .ُمٜمٝمؿ أٟم٤م ُمٜمٙمؿ

لم واًمٙم٤مومريـ شمٌٕم٤م هلقاه وىمّمدا ٕهمراوف ؿمٌف شمردده سملم اعم١مُمٜم :ىم٤مل اًمٓمٞمٌل

اًمٗم٤مؾمدة يمؽمدد اًمِم٤مة اًمٓم٤مًم٦ٌم ًمٚمٗمحؾ ومال شمًت٘مر قمغم طم٤مل وًمذًمؽ وصٗمقا ذم 

 .[143]اًمٜم٤ًمء:  ژ  گگ  گ  گ ک    ک  ک ک ڑ ڑ ژ :اًمتٜمزيؾ

 زم٣مب َمثؾ اظمٛمٖمؼ

 ڎ ڎ  ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ژ: سمٔم٣ملم هللوم٣مل ا

 .]اًمٌ٘مرة[  ژ ڳ ڳ گ گ گگ ک    ک ک ڑک ڑ ژ      ژ ڈ ڈ

     ى ى ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ژ: سمٔم٣ملم هللوم٣مل او

 ىئ ېئ  ېئ ېئ       ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ائ  ائ

 ىب مب خب حب جب ىئيئ مئ حئ  جئ ی   ی یی ىئ ىئ

 .]اًمٌ٘مرة[ ژ  يب

 پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: سمٔم٣ملم هللوم٣مل او

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ          ڀ ڀ پ

 .]اًمٌ٘مرة[ ژ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹٹ ٹ

 . نح أُمث٤مل اًم٘مرآذ/اًم٘مًؿ إولتلم ذم واٟمٔمر ذح أي

فُ  ، ُهَرْيَرةَ  قمـ َأيب ٌَِخٝمؾِ  ََمَثُؾ »: َيُ٘مقُل  ط هللا َرؾُمقَل  ؾَمِٛمعَ  َأٟمَّ  َواظمُٛمِْٖمِؼ  ايم

ٌََّت٣منِ  فَمَٙمْٝمِٜماَم  َرصُمَٙمكْمِ  ىَمَٚمَثؾِ  ـْ  صُم ـْ  ضَمِديدٍ  َِم اَِم  َِم ٣م سَمَراوِمٝمِٜماَم، إلَِم  شُمِدَي   ُؼ ُيٛمْٖمِ  هَمالَ  اظمُٛمِْٖمُؼ  هَمَٟمَمَّ
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 َّٓ ٌََٕم٦ْم  إِ ِٖملَ  ضَمتَّك صِمْٙمِدِه، فَمعَم  َوهَمَرْت  َأوْ  ؽَم ٣م َأشَمَرُه، َوسَمْٔمُٖمقَ  زَمٛم٣َمَٞمفُ  خُتْ ٌَِخٝمُؾ  َوَأَمَّ  ُيِريدُ  هَمالَ  ايم

َّٓ  ؾَمْٝمًئ٣م ُيٛمِْٖمَؼ  َأنْ  ُٔمَٜم٣م هَمُٜمقَ  ََمَ٘م٣مهَن٣َم، ضَمْٙمَٗم٥مٍ  ىُمؾُّ  يَمِزوَم٦ْم  إِ عُ  َوَٓ  ُيَقؽم  ًِ ـُ  شَم٤مسَمَٕمفُ  .شسَمتَّ ًَ  احَل

ـُ  ٚمٍِؿ، سْم ًْ ـْ  ُُم ٌََّتلْمِ  ذِم  ـَم٤مُوٍس، قَم  .(1021) ُمًٚمؿو (1443)رواه ايمٌخ٣مري و. اجلُ

وهذا ُمثٌؾ ضسمف  :ىم٤مل اخلٓم٤ميب وهمػمه» ( :5/49) ذم ومتح اًم٤ٌمري وم٣مل ازمـ ضمجر

ومِمٌٝمٝمام سمرضمٚملم أراد يمؾ واطمد ُمٜمٝمام أن يٚمٌس درقًم٤م  ،ًمٚمٌخٞمؾ واعمتّمدقط اًمٜمٌل 

واًمدروع أول ُم٤م شم٘مع قمغم  ،أؾمف ًمٞمٚمًٌٝم٤مومّمٌٝم٤م قمغم ر ،يًتؽم سمف ُمـ ؾمالح قمدوه

ومجٕمؾ اعمٜمٗمؼ يمٛمـ ًمٌس  ،اًمّمدر واًمثديلم إمم أن يدظمؾ اإلٟم٤ًمن يديف ذم يمٛمٞمٝم٤م

ضمتك » :وهق ُمٕمٜمك ىمقًمف ،درقًم٤م ؾم٤مسمٖم٦م وم٤مؾمؽمؾمٚم٧م قمٚمٞمف طمتك ؾمؽمت مجٞمع سمدٟمف

  .شمًؽم مجٞمع سمدٟمف :أي شسمٔمٖمق أشمره

ًٌٝم٤م اضمتٛمٕم٧م ذم يمٚمام أراد ًم ،وضمٕمؾ اًمٌخٞمؾ يمٛمثؾ رضمٍؾ همٚم٧م يداه إمم قمٜم٘مف

 ،شمْم٤مُمٜم٧م واضمتٛمٕم٧م :أي شِم٦مومٙم» :وهق ُمٕمٜمك ىمقًمف ،قمٜم٘مف ومٚمزُم٧م شمرىمقشمف

واعمراد أن اجلقاد إذا هؿ سم٤مًمّمدىم٦م اٟمٗمًح هل٤م صدره وـم٤مسم٧م ٟمٗمًف ومتقؾمٕم٧م ذم 

واًمٌخٞمؾ إذا طمدث ٟمٗمًف سم٤مًمّمدىم٦م ؿمح٧م ٟمٗمًف ومْم٤مق صدره واٟم٘مٌْم٧م  ،اإلٟمٗم٤مق

  .ًمتٖم٤مسمـ[]ا ژ املفلحون هم فأولئك نفسه شح يوق من وژيداه 

سمخالف اًمٌخٞمؾ وم٢مٟمف  ،يًؽم اعمٜمٗمؼ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة هللاعمراد أن ا :وىم٤مل اعمٝمٚم٥م

وشمٕم٘مٌف قمٞم٤مض سم٠من اخلؼم ضم٤مء قمغم  .وُمٕمٜمك شمٕمٗمق أصمره متحق ظمٓم٢مي٤مه .يٗمْمحف

  .اًمتٛمثٞمؾ ٓ قمغم اإلظم٤ٌمر قمـ يم٤مئـ

ة وىمٞمؾ متثٞمٌؾ ًمٙمثر .واًمٌخؾ سمْمده ،وىمٞمؾ هق متثٞمٌؾ ًمٜمامء اعم٤مل سم٤مًمّمدىم٦م :ىم٤مل

وإذا  ،وأن اعمٕمٓمل إذا أقمٓمك اٟمًٌٓم٧م يداه سم٤مًمٕمٓم٤مء وشمٕمقد ذًمؽ ،اجلقد واًمٌخؾ
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 .ش أُمًؽ ص٤مر ذًمؽ قم٤مدة

وهق متثٞمؾ ًمٜمامء اعم٤مل سم٤مًمّمدىم٦م » ( :3/465)ذم ذطمف قمغم ُمًٚمؿ  وم٣مل ايمٛمقوي

وأن اعمٕمٓمل  ،هق متثٞمؾ ًمٙمثرة اجلقد واًمٌخؾ :وىمٞمؾ ،واًمٌخؾ سمْمد ذًمؽ ،واإلٟمٗم٤مق

 ،إذا أُمًؽ ص٤مر ذًمؽ قم٤مدة ًمف ،٤مًمٕمٓم٤مء وشمٕمقد ذًمؽإذا أقمٓمك اٟمًٌٓم٧م يداه سم

  .ُمٕمٜمك يٛمحق أصمره أي يذه٥م سمخٓم٢مي٤مه ويٛمحقه٤م :وىمٞمؾ

أي حيٛمك قمٚمٞمف يقم  شىمٚمّم٧م وًمزُم٧م يمؾ طمٚم٘م٦م ُمٙم٤مهن٤م»ذم اًمٌخٞمؾ  :وىمٞمؾ

واحلدي٨م ضم٤مء قمغم اًمتٛمثٞمؾ ٓ قمغم اخلؼم قمـ  ،واًمّمقاب إول ،اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞمٙمقى هب٤م

ويًؽم قمقراشمف ذم  ،شمٕم٤ممم سمٜمٗم٘متف هللن اعمٜمٗمؼ يًؽمه إ :ضب اعمثؾ هبام :وىمٞمؾ ،يم٤مئـ

واًمٌخٞمؾ يمٛمـ ًمٌس ضم٦ٌم إمم صمديٞمف ومٞمٌ٘مك  ،اًمدٟمٞم٤م وأظمرة يمًؽم هذه اجلٜم٦م ٓسمًٝم٤م

هذا آظمر يمالم اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض  .ُمٙمِمقوًم٤م سم٤مدي اًمٕمقرة ُمٗمتْمًح٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

 .ششمٕم٤ممم 

 زم٣مب َمثؾ اظمًٙمٚمكم وايمٝمٜمقد وايمٛمِم٣مرى

ـْ  ـِ  ك،ُُمقؾَم  َأيِب  قَم ِلِّ  قَم ٙمِِٚمكمَ  ََمَثُؾ »: ط اًمٜمٌَّ ًْ  َرصُمؾٍ  ىَمَٚمَثؾِ  َوايمٛمََِّم٣مَرى، َوايمَٝمُٜمقدِ  اظمُ

ْٝمِؾ، إلَِم  فَمَٚماًل  يَمفُ  َئْمَٚمُٙمقنَ  وَمْقًَم٣م، اؽْمَتْٟمصَمرَ   َٓ : هَمَٗم٣ميُمقا ايمٛمََّٜم٣مرِ  ٞمِِْمِػ  إلَِم  هَمَٔمِٚمُٙمقا ايمٙمَّ

، هَم٣مؽْمَتْٟمصَمرَ  َأصْمِرَك، إلَِم  يَمٛم٣َم ضَم٣مصَم٥مَ  ـَ  ايمَِّذي َويَمُ٘مؿُ  َيْقَِمُ٘مؿْ  زَمِٗمٝم٥َّمَ  َأىْمِٚمُٙمقا: َٗم٣مَل همَ  آطَمِري

ؿْم٦ُم، ، َصاَلةِ  ضِمكمَ  ىَم٣منَ  إَِذا ضَمتَّك هَمَٔمِٚمُٙمقا َذَ  هَم٣مؽْمَتْٟمصَمرَ  فَمِٚمْٙمٛم٣َم، ََم٣م يَمَؽ : وَم٣ميُمقا ايمَٔمٌْمِ

ْٚمُس، نَم٣مزَم٦ِم  ضَمتَّك َيْقَِمِٜمؿْ  زَمِٗمٝم٥َّمَ  هَمَٔمِٚمُٙمقا وَمْقًَم٣م، رواه  .شِريَٗمكْمِ ايمٖمَ  َأصْمرَ  َواؽْمَتْ٘مَٚمُٙمقا ايمُمَّ

 .( 558) ايمٌخ٣مري 
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ـْ  ، ٌْدِ  قَم اَم »: َيُ٘مقُل  ،ط هللا َرؾُمقَل  ؾَمِٛمعَ  سمـ قمٛمر هللا قَم  ؽَمَٙمَػ  همِٝماَم  زَمَٗم٣مُؤىُمؿْ  إِٞمَّ

ٌَْٙمُ٘مؿْ  ـَ  وَم ْٚمِس، نُمُروِب  إلَِم  ايمَٔمٌْمِ  َصاَلةِ  زَمكْمَ  ىَماَم  إََُمؿِ  َِم  ايمتَّْقَراةِ  َأْهُؾ  ُأوِتَ  ايمُمَّ

 ُأوِتَ  شُمؿَّ  وِمغَماؿًم٣م، وِمغَماؿًم٣م هَمُٟمفْمُْمقا فَمَجُزوا، ايمٛمََّٜم٣مرُ  اْٞمَتَِمَػ  إَِذا ضَمتَّك هَمَٔمِٚمُٙمقا َة،ايمتَّْقَرا

، َصاَلةِ  إلَِم  هَمَٔمِٚمُٙمقا اإِلْٞمِجٝمَؾ، اإِلْٞمِجٝمؾِ  َأْهُؾ   وِمغَماؿًم٣م هَمُٟمفْمُْمقا فَمَجُزوا، شُمؿَّ  ايمَٔمٌْمِ

ْٚمِس، نُمُروِب  إلَِم  ٣مهَمَٔمِٚمْٙمٛمَ  ايمُٗمْرآَن، ُأوسمِٝمٛم٣َم شُمؿَّ  وِمغَماؿًم٣م، ، وِمغَماؿَمكْمِ  هَمُٟمفْمْمِٝمٛم٣َم ايمُمَّ  وِمغَماؿَمكْمِ

ٛم٣َم، َأيْ : ايم٘مَِت٣مزَمكْمِ  َأْهُؾ : هَمَٗم٣مَل  ، وِمغَماؿَمكْمِ  َه٠ُمَٓءِ  َأفْمَْمْٝم٦َم  َرزمَّ  وِمغَماؿًم٣م َوَأفْمَْمْٝمَتٛم٣َم وِمغَماؿَمكْمِ

ـُ  وِمغَماؿًم٣م، ـْ  ـَمَٙمْٚمُتُ٘مؿْ  ْؾ هَ :  هللا وَم٣مَل : وَم٣مَل  فَمَٚماًل؟ َأىْمَثرَ  ىُمٛم٣َّم َوَٞمْح ـْ  َأصْمِرىُمؿْ  َِم  َِم

ٍء؟ ـْ  ُأوسمِٝمفِ  هَمّْمقِم  هَمُٜمقَ : وَم٣مَل  َٓ،: وَم٣ميُمقا َرْ  .(557: )رواه ايمٌخ٣مري  .شَأؾَم٣مءُ  ََم

ومم٤م ي١ميد يمقن اعمراد يمثرة اًمٕمٛمؾ » ( :2/332)  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر

قمغم أن اعمدة يمقن أهؾ إظم٤ٌمر ُمتٗم٘ملم  ،وىمٚمتف ٓ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ـمقل اًمزُم٤من وىمٍمه

ٕن مجٝمقر  ،وىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦مط دون اعمدة اًمتل سملم ٟمٌٞمٜم٤م ط اًمتل سملم قمٞمًك وٟمٌٞمٜم٤م 

  .ؾمتامئ٦م ؾمٜم٦مٍ ط إن ُمدة اًمٗمؽمة سملم قمٞمًك وٟمٌٞمٜم٤م  :أهؾ اعمٕمروم٦م سم٤مٕظم٤ٌمر ىم٤مًمقا

وىمٞمؾ إهن٤م دون ذًمؽ طمتك ضم٤مء  ،اًمٌخ٤مري قمـ ؾمٚمٞمامنصحٞمح  وصم٧ٌم ذًمؽ ذم

وهذه ُمدة اعمًٚمٛملم سم٤معمِم٤مهدة أيمثر  ،ؾمٜم٦مً قمـ سمٕمْمٝمؿ أهن٤م ُم٤مئ٦ٌم ومخٌس وقمنمون 

ومٚمق متًٙمٜم٤م سم٠من اعمراد اًمتٛمثٞمؾ سمٓمقل اًمزُم٤مٟملم وىمٍممه٤م ًمٚمزم أن يٙمقن  ،ُمـ ذًمؽ

ومدل قمغم أن اعمراد يمثرة اًمٕمٛمؾ  ،وىم٧م اًمٕمٍم أـمقل ُمـ وىم٧م اًمٔمٝمر وٓ ىم٤مئؾ سمف

 .شأقمٚمؿ  هللوا ،وىمٚمتف

 زم٣مب َمثؾ ايمقاومع دم ايمُمٌٜم٣مت

ـِ  ـِ  اًمٜمُّْٕماَمنِ  قَم  -: َيُ٘مقُل  ،ط هللا َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : َيُ٘مقُل  ؾَمِٛمْٕمُتفُ : ىَم٤مَل  ػٍم،سَمِِم  سْم
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ٌََٕمْٞمفِ  اًمٜمُّْٕماَمنُ  َوَأْهَقى اَلَل  إِنَّ » - ُأُذَٟمْٞمفِ  إِمَم  سم٢ِمِْص ، احْلَ ٌ َرامَ  َوإِنَّ  زَمكم  ، احْلَ ٌ  َوزَمْٝمَٛمُٜماَم  زَمكم 

َـّ  َٓ  َُمُْمَتٌَِٜم٣مٌت  ـَ  ىَمثغِمٌ  َئْمَٙمُٚمُٜم ـِ  ايمٛم٣َّمِس، َِم ٌَُٜم٣مِت  اسمََّٗمك هَمَٚم أَ  ايمُمُّ  َوفِمْرِوِف، يمِِديٛمِِف، اؽْمَتػْمَ

ـْ  ٌَُٜم٣مِت  دِم  َووَمعَ  َوََم َراِم، دِم  َووَمعَ  ايمُمُّ افِمل احْلَ َٚمك، ضَمْقَل  َيْرفَمك ىَم٣ميمرَّ  َأنْ  ُيقؾِمُؽ  احْلِ

َٓ  همِٝمِف، َيْرسَمعَ  َٓ  مِحًك، ََمٙمٍِؽ  يمُِ٘مؾ   َوإِنَّ  َأ َٓ  حَم٣َمِرَُمُف، هللا مِحَك َوإِنَّ  َأ دِ  دِم  َوإِنَّ  َأ ًَ  اجْلَ

ُد  َصَٙمَح  َصَٙمَح٦ْم، إَِذا َُمّْمَٕم٥ًم، ًَ ُف، اجْلَ َدْت، َوإَِذا ىُمٙمُّ ًَ َد  هَم ًَ ُد  هَم ًَ ُف، اجْلَ َٓ  ىُمٙمُّ  َوِهلَ  َأ

  ( :1599) َمًٙمؿوايمٌخ٣مري رواه  .شايْمَٗمْٙم٤ُم 

أمجع اًمٕمٚمامء قمغم قمٔمؿ وىمع هذا  »: [(5/469) شذطمف قمغم ُمًٚمؿ»ذم ] ٣مل ايمٛمقويوم

  .وأٟمف أطمد إطم٤مدي٨م اًمتل قمٚمٞمٝم٤م ُمدار اإلؾمالم ،دهويمثرة ومقائ ،احلدي٨م

 :وقمغم طمدي٨م ،وأن اإلؾمالم يدور قمٚمٞمف ،هق صمٚم٨م اإلؾمالم :ىم٤مل مج٤مقم٦م

 .شَمـ ضمًـ إؽمالم اظمرء سمرىمف َم٣م ٓ ئمٛمٝمف» :وطمدي٨م ،ش٥مإفمامل زم٣ميمٛمٝم»

 :وطمدي٨م ،هذه اًمثالصم٦م :يدور قمغم أرسمٕم٦م أطم٤مدي٨م :وىم٤مل أسمق داود اًمًختٞم٤مين

ازهد دم ايمدٞمٝم٣م »طمدي٨م  :وىمٞمؾ ،شضمتك حي٤م ٕطمٝمف َم٣م حي٤م يمٛمٖمًفضمدىمؿ ٓ ي٠مَمـ أ»

  .شزهد َم٣م دم أيدي ايمٛم٣مس حيٌؽ ايمٛم٣مسوا ،هللحيٌؽ ا

ٟمٌف ومٞمف قمغم إصالح اعمٓمٕمؿ واعمنمب ط وؾم٥ٌم قمٔمؿ ُمقىمٕمف أٟمف  :ىم٤مل اًمٕمالء

 ،وم٢مٟمف ؾم٥ٌم حلامي٦م ديٜمف وقمروف ،وأٟمف يٜمٌٖمل شمرك اعمِمتٌٝم٤مت ،واعمٚمٌس وهمػمه٤م

صمؿ سملم أهؿ  ،وأووح ذًمؽ سميب اعمثؾ سم٤محلٛمك ،اًمِمٌٝم٤مت وطمذًرا ُمـ ُمقاىمٕم٦م

، إمم آظمره ش...أٓ وإن دم اجلًد َمّمٕم٥م» :طوهق ُمراقم٤مة اًم٘مٚم٥م وم٘م٤مل  ،إُمقر

  .وسمٗم٤ًمده يٗمًد سم٤مىمٞمف ،أن سمّمالح اًم٘مٚم٥م يّمٚمح سم٤مىمل اجلًدط ومٌلم 
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 :أن إؿمٞم٤مء صمالصم٦م أىم٤ًمم :ومٛمٕمٜم٤مه شاحلالل زمكم واحلرام زمكم» :طوأُم٤م ىمقًمف 

يم٤مخلٌز واًمٗمقايمف واًمزي٧م واًمٕمًؾ واًمًٛمـ وًمٌـ  ،لم واوح ٓ خيٗمل طمٚمفطمالل سم

ويمذًمؽ اًمٙمالم واًمٜمٔمر واعمٌم  ،ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ وسمٞمْمف وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٓمٕمقُم٤مت

 .ومٞمٝم٤م طمالل سملم واوح ٓ ؿمؽ ذم طمٚمف ،وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمتٍموم٤مت

 ويمذًمؽ ،وأُم٤م احلرام اًمٌلم ومٙم٤مخلٛمر واخلٜمزير واعمٞمت٦م واًمٌقل واًمدم اعمًٗمقح

 .اًمزٟم٤م واًمٙمذب واًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م واًمٜمٔمر إمم إضمٜمٌٞم٦م وأؿم٤ٌمه ذًمؽ

ومٚمٝمذا ٓ يٕمرومٝم٤م  ،وأُم٤م اعمِمتٌٝم٤مت ومٛمٕمٜم٤مه أهن٤م ًمٞم٧ًم سمقاوح٦م احلؾ وٓ احلرُم٦م

وأُم٤م اًمٕمٚمامء ومٞمٕمرومقن طمٙمٛمٝم٤م سمٜمص أو  ،وٓ يٕمٚمٛمقن طمٙمٛمٝم٤م ،يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس

ومل يٙمـ  ،احلرُم٦موم٢مذا شمردد اًمٌمء سملم احلؾ و ،ىمٞم٤مس أو اؾمتّمح٤مب أو همػم ذًمؽ

وم٠محل٘مف سم٠مطمدمه٤م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمنمقمل وم٢مذا  ،اضمتٝمد ومٞمف اعمجتٝمد ،ومٞمف ٟمص وٓ إمج٤مع

 ًٓ  ،ومٞمٙمقن اًمقرع شمريمف ،وىمد يٙمقن همػم ظم٤مل قمـ آطمتامل اًمٌلم ،أحل٘مف سمف ص٤مر طمال

وُم٤م مل  شهمٚمـ اسمٗمك ايمُمٌٜم٣مت همٗمد اؽمتػمأ يمديٛمف وفمروف» :طويٙمقن داظماًل ذم ىمقًمف 

ومٞمف  ،وهق ُمِمتٌف ومٝمؾ ي١مظمذ سمحٚمف أم سمحرُمتف أم يتقىمػ ئمٝمر ًمٚمٛمجتٝمد ومٞمف رء

واًمٔم٤مهر أهن٤م خمرضم٦م قمغم اخلالف  ،طمٙم٤مه٤م اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض وهمػمه ،صمالصم٦م ُمذاه٥م

 :وهمٝمف أرزمٔم٥م َمذاه٤م ،اعمذيمقر ذم إؿمٞم٤مء ىمٌؾ ورود اًمنمع

ٕن اًمتٙمٚمٞمػ قمٜمد  ،أٟمف ٓ حيٙمؿ سمحؾ وٓ طمرُم٦م وٓ إسم٤مطم٦م وٓ همػمه٤م :إصح

 .إٓ سم٤مًمنمعأهؾ احلؼ ٓ يث٧ٌم 

 .أن طمٙمٛمٝم٤م اًمتحريؿ :وايمث٣مين

 .اإلسم٤مطم٦م :وايمث٣ميم٧م
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 .أقمٚمؿ هللوا .اًمتقىمػ :وايمرازمع

طمّمؾ ًمف اًمؼماءة ًمديٜمف ُمـ اًمذم  :أي شهمٗمد اؽمتػمأ يمديٛمف وفمروف» :طىمقًمف 

 .وص٤من قمروف قمـ يمالم اًمٜم٤مس ومٞمف ،اًمنمقمل

ٕمرب أن اعمٚمقك ُمـ اًم :ُمٕمٜم٤مه شحم٣مرَمف هللإن يم٘مؾ َمٙمؽ محك وإن محك ا» :طىمقًمف 

ومٛمـ  ،ويٛمٜمٕمٝمؿ دظمقًمف ،وهمػمهؿ يٙمقن ًمٙمؾ ُمٚمؽ ُمٜمٝمؿ محك حيٛمٞمف قمـ اًمٜم٤مس

وُمـ اطمت٤مط ًمٜمٗمًف ٓ ي٘م٤مرب ذًمؽ احلٛمك ظمقوًم٤م ُمـ اًمقىمقع  ،دظمٚمف أوىمع سمف اًمٕم٘مقسم٦م

يم٤مًم٘متؾ  ،هللاعمٕم٤ميص اًمتل طمرُمٝم٤م ا :أي ،شمٕم٤ممم أيًْم٤م محك وهل حم٤مرُمف هللو ،ومٞمف

 ،وأيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ ،٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦مواًمزٟم٤م واًمنىم٦م واًم٘مذف واخلٛمر واًمٙمذب واًمٖمٞم

شمٕم٤ممم ُمـ دظمٚمف سم٤مرشمٙم٤مسمف ؿمٞمًئ٤م ُمـ اعمٕم٤ميص اؾمتحؼ  هللومٙمؾ هذا محك ا ،وأؿم٤ٌمه ذًمؽ

وٓ يتٕمٚمؼ  ،ومٛمـ اطمت٤مط ًمٜمٗمًف مل ي٘م٤مرسمف ،وُمـ ىم٤مرسمف يقؿمؽ أن ي٘مع ومٞمف ،اًمٕم٘مقسم٦م

 ي٘مرسمف ُمـ اعمٕمّمٞم٦م
ٍ
 .ومال يدظمؾ ذم رء ُمـ اًمِمٌٝم٤مت ،سمٌمء

 .غم اًمًٕمل ذم صالح اًم٘مٚم٥م ومح٤ميتف ُمـ اًمٗم٤ًمدشم٠ميمٞمد قم :وذم هذا احلدي٨م

 .واطمت٩م هبذا احلدي٨م قمغم أن اًمٕم٘مؾ ذم اًم٘مٚم٥م ٓ ذم اًمرأس وومٞمف ظمالف ُمِمٝمقر

هق ذم  :وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ،وُمذه٥م أصح٤مسمٜم٤م ومج٤مهػم اعمتٙمٚمٛملم أٟمف ذم اًم٘مٚم٥م

واًمث٤مين قمـ  ،وطمٙمقا إول أيًْم٤م قمـ اًمٗمالؾمٗم٦م ،وىمد ي٘م٤مل ذم اًمرأس ،اًمدُم٤مغ

  .إـم٤ٌمء

 ې ې ې ژسم٠مٟمف ذم اًم٘مٚم٥م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  :واطمت٩م اًم٘م٤مئٚمقن :ىم٤مل اعم٤مزري

 ٿ ٿ ٺ ژوىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،[46]احل٩م:  ژ ەئ ائ ائ ى ى   ې
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ضمٕمؾ صالح اجلًد ط وم٢مٟمف  ،وهبذا احلدي٨م ،[37]ق:  ژ ٹ ٹ       ٹ ٿ ٿ

ومٞمٙمقن صالطمف ووم٤ًمده شم٤مسمًٕم٤م  ،ُمع أن اًمدُم٤مغ ُمـ مجٚم٦م اجلًد ،ووم٤ًمده شم٤مسمًٕم٤م ًمٚم٘مٚم٥م

واطمت٩م اًم٘م٤مئٚمقن سم٠مٟمف ذم اًمدُم٤مغ سم٠مٟمف إذا ومًد  .ومٕمٚمؿ أٟمف ًمٞمس حمال ًمٚمٕم٘مؾ ،ٚم٥مًمٚم٘م

وٓ طمج٦م هلؿ ذم  ،ويٙمقن ُمـ وم٤ًمد اًمدُم٤مغ اًمٍمع ذم زقمٛمٝمؿ ،اًمدُم٤مغ ومًد اًمٕم٘مؾ

أضمرى اًمٕم٤مدة سمٗم٤ًمد اًمٕم٘مؾ قمٜمد وم٤ًمد اًمدُم٤مغ ُمع أن   هللٕن ا :ذًمؽ

  .وٓ اُمتٜم٤مع ُمـ ذًمؽ ،اًمٕم٘مؾ ًمٞمس ومٞمف

ٞمام قمغم أصقهلؿ ذم آؿمؽماك اًمذي يذيمروٟمف سملم اًمدُم٤مغ ٓ ؾم :ىم٤مل اعم٤مزري

 .شأقمٚمؿ هللوا .وهؿ جيٕمٚمقن سملم اًمرأس واعمٕمدة واًمدُم٤مغ اؿمؽمايًم٤م ،واًم٘مٚم٥م

ادقمك سمٕمْمٝمؿ أن اًمتٛمثٞمؾ  :Y» ( :1/82)  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر

ومل أىمػ  ،طمٙمك ذًمؽ أسمق قمٛمرو اًمداين ،وأٟمف ُمدرج ذم احلدي٨م ،ُمـ يمالم اًمِمٕمٌل

ٓ ُم٤م وىمع قمٜمد اسمـ اجل٤مرود واإلؾمامقمٞمكم ُمـ رواي٦م اسمـ قمقن قمـ قمغم دًمٞمٚمف إ

أو ُمـ ط ٓ أدري اعمثؾ ُمـ ىمقل اًمٜمٌل  :ىم٤مل اسمـ قمقن ذم آظمر احلدي٨م ،اًمِمٕمٌل

ٕن إصم٤ٌمت  :وشمردد اسمـ قمقن ذم رومٕمف ٓ يًتٚمزم يمقٟمف ُمدرضًم٤م :ومٙم٦م .ىمقل اًمِمٕمٌل

٘مقط اعمثؾ ُمـ ويمذًمؽ ؾم .ومال ي٘مدح ؿمؽ سمٕمْمٝمؿ ومٞمف ،ىمد ضمزُمقا سم٤مشمّم٤مًمف ورومٕمف

 .ٕهنؿ طمٗم٤مظ :ٓ ي٘مدح ومٞمٛمـ أصمٌتف -يم٠ميب ومروة قمـ اًمِمٕمٌل  -رواي٦م سمٕمض اًمرواة 

ًمٞمّمػم ُم٤م ىمٌؾ اعمثؾ  شوومع دم احلرام»وًمٕمؾ هذا هق اًمن ذم طمذف اًمٌخ٤مري ىمقًمف 

ومم٤م ي٘مقي قمدم اإلدراج رواي٦م اسمـ طم٤ٌمن  .ُمرشمًٌٓم٤م سمف ومٞمًٚمؿ ُمـ دقمقى اإلدراج

 .ومققًم٤م ذم رواي٦م اسمـ قم٤ٌمس وقمامر سمـ ي٤مه أيًْم٤مويمذا صمٌقت اعمثؾ ُمر ،اعم٤موٞم٦م

 ،ُمـ رواي٦م اعمًتٛمكم شدم أروف»ؾم٘مط  شدم أروف حم٣مرَمف هللأٓ إن محك ا» :ىمقًمف
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واعمراد سم٤معمح٤مرم ومٕمؾ  ،ذم رواي٦م همػم أيب ذر شهللأٓ وإن محك ا» :وصمٌت٧م اًمقاو ذم ىمقًمف

يب ومروة اًمتٕمٌػم وهلذا وىمع ذم رواي٦م أ ،اعمٜمٝمل اعمحرم أو شمرك اعم٠مُمقر اًمقاضم٥م

وذم إقم٤مدهت٤م  ،ًمٚمتٜمٌٞمف قمغم صح٦م ُم٤م سمٕمده٤م شأٓ» :وىمقًمف .سم٤معمٕم٤ميص سمدل اعمح٤مرم

 .وشمٙمريره٤م دًمٞمؾ قمغم قمٔمؿ ؿم٠من ُمدًمقهل٤م

 ،وقمؼم هب٤م هٜم٤م قمـ ُم٘مدار اًم٘مٚم٥م ذم اًمرؤي٦م ،ىمدر ُم٤م يٛمْمغ :أي شَمّمٕم٥م»ىمقًمف 

٤ًٌم ًمت٘مٚمٌف ذم إُمقر ًمص يمؾ وظم٤م ،أو ٕٟمف ظم٤مًمص ُم٤م ذم اًمٌدن ،وؾمٛمل اًم٘مٚم٥م ىمٚم

 شإذا همًدت»و شإذا صٙمح٦م» :وىمقًمف .أو ٕٟمف ووع ذم اجلًد ُم٘مٚمقسًم٤م ،رء ىمٚمٌف

وهق  ،وطمٙمك اًمٗمراء اًمْمؿ ذم ُم٤ميض صٚمح ،هق سمٗمتح قمٞمٜمٝمام وشمْمؿ ذم اعمْم٤مرع

واًمتٕمٌػم سم٢مذا ًمتح٘مؼ  ،يْمؿ ووم٤مىًم٤م إذا ص٤مر ًمف اًمّمالح هٞمئ٦م ٓزُم٦م ًمنمٍف وٟمحقه

٤ًٌم  ،وظمص اًم٘مٚم٥م سمذًمؽ ٕٟمف أُمػم اًمٌدن .وىمد شم٠ميت سمٛمٕمٜمك إن يمام هٜم٤م ،اًمقىمقع هم٤مًم

  .وسمٗم٤ًمده شمٗمًد ،وسمّمالح إُمػم شمّمٚمح اًمرقمٞم٦م

واإلؿم٤مرة إمم أن ًمٓمٞم٥م  ،واحل٨م قمغم صالطمف ،وومٞمف شمٜمٌٞمف قمغم شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًم٘مٚم٥م

ويًتدل سمف قمغم  .ومٞمف هللواعمراد اعمتٕمٚمؼ سمف ُمـ اًمٗمٝمؿ اًمذي ريمٌف ا .اًمٙم٥ًم أصمًرا ومٞمف

 .[46]احل٩م:  ژ ەئ ائ ائ ى ى ژ :مموُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤م ،أن اًمٕم٘مؾ ذم اًم٘مٚم٥م

 :ىم٤مل اعمٗمنون .[37]ق:   ژ ٹ ٹ       ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ژ :وىمقًمف شمٕم٤ممم

 .شوقمؼم قمٜمف سم٤مًم٘مٚم٥م ٕٟمف حمؾ اؾمت٘مراره .قم٘مؾ :أي

 سمٔم٣ملم واظمّدهـ همٝمٜم٣م هللَمثؾ ايمٗم٣مئؿ فمعم ضمدود ا

ـِ  ـِ  اًمٜمُّْٕماَمنِ  قَم  ،هللا ضُمُدودِ  فَمعَم  ٣مئِؿِ ايْمٗمَ  ََمَثُؾ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  سَمِِمػٍم، سْم
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ـِ  ِه ٌَْحِر، دِم  ؽَمِٖمٝمٛم٥َمٍ  فَمعَم  اؽْمَتَٜمُٚمقا وَمْقمٍ  ىَمَٚمَثؾِ  همِٝمَٜم٣م، َواظمُْدَّ  َأؽْمَٖمَٙمَٜم٣م، زَمْٔمُّمُٜمؿْ  هَمَٟمَص٣مَب  ايْم

ـَ  هَمَ٘م٣منَ  َأفْماَلَه٣م، زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َوَأَص٣مَب  َتُٗمقنَ  َيِْمَٔمُدوَن، َأؽْمَٖمٙمَِٜم٣م دِم  ايمَِّذي ًْ  اظم٣َْمَء، هَمَٝم

 ٌُّ ـَ  فَمعَم  قنَ هَمَٝمُِم ـَ  هَمَٗم٣مَل  َأفْماَلَه٣م، دِم  ايمَِّذي  سَمِْمَٔمُدوَن، َٞمَدفُمُ٘مؿْ  َٓ : َأفْماَلَه٣م دِم  ايمَِّذي

ـَ  هَمَٗم٣مَل  هَمُت٠ْمُذوَٞمٛم٣َم، ٛم٣َم: َأؽْمَٖمٙمَِٜم٣م دِم  ايمَِّذي ٌَُٜم٣م هَم١مِٞمَّ ـْ  َٞمٛمُْٗم َتِٗمل َأؽْمَٖمٙمَِٜم٣م، َِم ًْ  هَم١مِنْ » :ىَم٤مَل  .شهَمٛمَ

رواه  .شَْجِٝمًٔم٣م نَمِروُمقا سَمَرىُمقُهؿْ  َوإِنْ  َْجِٝمًٔم٣م، َٞمَجْقا ُهْؿ،هَمَٚمٛمَُٔمق َأْيِدَيِْؿ، فَمعَم  َأطَمُذوا

 .(18361)  اإلَم٣مم أمحد

ـَ  اًمٜمُّْٕماَمنَ  قمـ (2361) رواه ايمٌخ٣مري و ـِ  ، سَمِِمػمٍ  سْم ِلِّ  قَم  ط اًمٜمٌَّ

 ؽَمِٖمٝمَٛم٥ٍم، فَمعَم  اؽْمَتَٜمُٚمقا وَمْقمٍ  ىَمَٚمثَؾِ  همِٝمَٜم٣م، َوايمَقاوِمعِ  هللا ضُمُدودِ  فَمعَم  ايمَٗم٣مئِؿِ  ََمَثُؾ »: ىَم٤مَل 

ـَ  هَمَ٘م٣منَ  َأؽْمَٖمَٙمَٜم٣م، َوزَمْٔمُّمُٜمؿْ  َأفْماَلَه٣م زَمْٔمُّمُٜمؿْ  هَمَٟمَص٣مَب  ـَ  اؽْمَتَٗمْقا إَِذا َأؽْمَٖمٙمَِٜم٣م دِم  ايمَِّذي  َِم

وا اظم٣َمءِ  ـْ  فَمعَم  ََمرُّ ٣م يَمقْ : هَمَٗم٣ميُمقا هَمْقوَمُٜمْؿ، ََم ْ  طَمْروًم٣م َٞمِِمٝمٌِٛم٣َم دِم  طَمَروْمٛم٣َم َأٞمَّ ـْ  ُٞم٠ْمذِ  َوَل  هَمْقوَمٛم٣َم، ََم

ىُمقُهؿْ  هَم١مِنْ   َوَٞمَجْقا َٞمَجْقا، َأْيِدَيِؿْ  فَمعَم  َأطَمُذوا َوإِنْ  َْجِٝمًٔم٣م، َهَٙمُ٘مقا َأَراُدوا َوََم٣م َيؼْمُ

  .شَْجِٝمًٔم٣م

: ([2489) و (8/213ذم ذح طمدي٨م اًمٜمٕمامن ) شومتح اًم٤ٌمري»ذم ] وم٣مل ازمـ ضمجر

ق اًمٜم٤ّمهل وه :وهذا يِمٛمؾ اًمٗمرق اًمّثالث شايمقاومع همٝمٜم٣مو هللَمثؾ ايمٗم٣مئؿ فمعم ضمدود ا»

َمثؾ »ووىمع قمٜمد اإلؾمامقمٞمكّم أيًْم٤م هٜم٤م  ،قمـ اعمٕمّمٞم٦م واًمقاىمع ومٞمٝم٤م واعمرائل ذم ذًمؽ

وهق اعمٓم٤مسمؼ ًمٚمٛمثؾ اعميوب وم٢مّٟمف مل ي٘مع  شسمٔم٣ملم وايمٛم٣ّمهل فمٛمٜم٣م هللايمقاومع دم ضمدود ا

ّٓ ذيمر ومرىمتلم وم٘مط ًمٙمـ إذا يم٤من اعمداهـ ُمِمؽميًم٤م ذم اًمّذّم ُمع اًمقاىمع ص٤مرا  ومٞمف إ

وسمٞم٤من وضمقد اًمٗمرق اًمّثالث ذم اعمثؾ اعميوب أّن اًّمذيـ  ،واطمدةسمٛمٜمزًم٦م ومرىم٦م 

ٗمٞمٜم٦م سمٛمٜمزًم٦م اًمقاىمع ذم طمدود ا ًّ صمّؿ ُمـ قمداهؿ إُّم٤م ُمٜمٙمر وهق  ،هللأرادوا ظمرق اًم
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  ...وإُّم٤م ؾم٤ميم٧م وهق اعمدهـ ،اًم٘م٤مئؿ

وومٞمف ٟمٔمر  ،ذم هذا احلدي٨م شمٕمذي٥م اًمٕم٤مُّم٦م سمذٟم٥م اخل٤مّص٦م :ىم٤مل اعمٝمّٚم٥م وهمػمه

ذيمقر إذا وىمع ذم اًمّدٟمٞم٤م قمغم ُمـ ٓ يًتحّ٘مف وم٢مّٟمف يٙمّٗمر ُمـ ذٟمقب ّٕن اًمّتٕمذي٥م اعم

 ،وومٞمف اؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘مقسم٦م سمؽمك إُمر سم٤معمٕمروف .ُمـ وىمع سمف أو يرومع ُمـ درضمتف

ووضمقب اًمّّمؼم قمغم أذى اجل٤مر إذا ظمٌم وىمقع  ،وشمٌٞملم اًمٕم٤ممل احلٙمؿ سميب اعمثؾ

ٗمؾ أن حيدث قمغم ،ُم٤م هق أؿمّد ضًرا ًّ ص٤مطم٥م اًمٕمٚمق ُم٤م  وأّٟمف ًمٞمس ًمّم٤مطم٥م اًم

وأّن ًمّم٤مطم٥م اًمٕمٚمق ُمٜمٕمف ُمـ  ،وأّٟمف إن أطمدث قمٚمٞمف ضًرا ًمزُمف إصالطمف ،يّي سمف

 .وومٞمف ضمقاز ىمًٛم٦م اًمٕم٘م٤مر اعمتٗم٤موت سم٤مًم٘مرقم٦م وإن يم٤من ومٞمف قمٚمق وؾمٗمؾ .اًمّير

 زم٣مب َمثؾ اظمرأة

ـْ  َٙمِع، اظمَْْرَأةَ  إِنَّ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم ٦ٌَْم  َذاإِ  ىَم٣ميمّم   سُمِٗمٝمُٚمَٜم٣م َذَه

٣م، َُتَ ٣م اؽْمَتْٚمَتْٔم٦َم  سَمَرىْمَتَٜم٣م َوإِنْ  ىَمَنْ  (5184) ورواه اًمٌخ٤مري .شفِمَقٌج  َوهمِٝمَٜم٣م هِبَ

 .(3717) وُمًٚمؿ

وومٞمف دًمٞمؾ عم٤م ي٘مقًمف »: ([10/57) شذطمف قمغم ُمًٚمؿ»ذم ]  وم٣مل ايمٛمقوي

 پ پ پ ژ: سمٔم٣ملم هللوم٣مل ا ،اًمٗم٘مٝم٤مء أو سمٕمْمٝمؿ أن طمقاء ظمٚم٘م٧م ُمـ وٚمع آدم

أهن٤م ظمٚم٘م٧م ُمـ وٚمع وذم هذا ط وسملم اًمٜمٌل  ،[1]اًمٜم٤ًمء:  ژ ڀ   ڀ ڀ پ

احلدي٨م ُمالـمٗم٦م اًمٜم٤ًمء واإلطم٤ًمن إًمٞمٝمـ واًمّمؼم قمغم قمقج أظمالىمٝمـ واطمتامل 

 . شأقمٚمؿ هللويمراه٦م ـمالىمٝمـ سمال ؾم٥ٌم وأٟمف ٓ يٓمٛمع سم٤مؾمت٘م٤مُمتٝم٤م وا ،وٕمػ قم٘مقهلـ

يؽميمٝم٤م قمغم  ومٞم١مظمذ ُمٜمف أن ٓ» ( :14/476)  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر
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آقمقضم٤مج إذا شمٕمدت ُم٤م ـمٌٕم٧م قمٚمٞمف ُمـ اًمٜم٘مص إمم شمٕم٤مـمل اعمٕمّمٞم٦م سمٛم٤ٌمذهت٤م أو 

  .وإٟمام اعمراد أن يؽميمٝم٤م قمغم اقمقضم٤مضمٝم٤م ذم إُمقر اعم٤ٌمطم٦م ،شمرك اًمقاضم٥م

وومٞمف ؾمٞم٤مؾم٦م  .وذم احلدي٨م اًمٜمدب إمم اعمداراة ٓؾمتامًم٦م اًمٜمٗمقس وشم٠مًمػ اًم٘مٚمقب

وأن ُمـ رام شم٘مقيٛمٝمـ وم٢مٟمف آٟمتٗم٤مع  ،قمقضمٝمـاًمٜم٤ًمء سم٠مظمذ اًمٕمٗمق ُمٜمٝمـ واًمّمؼم قمغم 

ومٙم٠مٟمف  ،هبـ ُمع أٟمف ٓ همٜمك ًمإلٟم٤ًمن قمـ اُمرأة يًٙمـ إًمٞمٝم٤م ويًتٕملم هب٤م قمغم ُمٕم٤مؿمف

 ...آؾمتٛمت٤مع هب٤م ٓ يتؿ إٓ سم٤مًمّمؼم قمٚمٞمٝم٤م :ىم٤مل

 هللوم٣مل ا ،وومٞمف دًمٞمؾ عم٤م ي٘مقًمف اًمٗم٘مٝم٤مء أو سمٕمْمٝمؿ أن طمقاء ظمٚم٘م٧م ُمـ وٚمع آدم

أهن٤م ط وسملم اًمٜمٌل  ،[1]اًمٜم٤ًمء:  ژ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ژ: سمٔم٣ملم

ظمٚم٘م٧م ُمـ وٚمع وذم هذا احلدي٨م ُمالـمٗم٦م اًمٜم٤ًمء واإلطم٤ًمن إًمٞمٝمـ واًمّمؼم قمغم 

ويمراه٦م ـمالىمٝمـ سمال ؾم٥ٌم وأٟمف ٓ يٓمٛمع  ،قمقج أظمالىمٝمـ واطمتامل وٕمػ قم٘مقهلـ

 .شأقمٚمؿ هللسم٤مؾمت٘م٤مُمتٝم٤م وا

 َمثؾ اإلٞم٣ًمن وأصمٙمف

ـْ  ِلُّ  ظَمطَّ : ىَم٤مَل  َأَٟمٍس، قَم ٌَْٝمٛمَاَم  َأصَمُٙمُف، َوَهَذا إَََمُؾ  َهَذا: »وَمَ٘م٤مَل  ٤م،ظُمُٓمقـمً  ط اًمٜمٌَّ  ُهقَ  هَم

 (6418)رواه ايمٌخ٣مري  .شإوَْمَرُب  اخَلطُّ  صَم٣مَءهُ  إِذْ  ىَمَذيمَِؽ 

 ،وإول اعمٕمتٛمد :ىمٞمؾ هذه صٗم٦م اخلط» :ىمقًمف» ( :11/237) وم٣مل ازمـ ضمجر

 ،اًمداظمٚم٦مإمم اًمٜم٘مٓم٦م  شهذا اإلٞم٣ًمن»وم٤مإلؿم٤مرة سم٘مقًمف  ،وؾمٞم٤مق احلدي٨م يتٜمزل قمٚمٞمف

إمم  شوهذا ايمذي هق طم٣مرج أَمٙمف» وسم٘مقًمف ،إمم اعمرسمع شوهذا أصمٙمف حمٝمط زمف»وسم٘مقًمف 

وهل ُمذيمقرة قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل  شوهذه إلم اخلْمقط»وسم٘مقًمف  ،اخلط اعمًتٓمٞمؾ اعمٜمٗمرد

إذ صم٣مءه »وي١ميده ىمقًمف ذم طمدي٨م أٟمس سمٕمده  ،ٓ أن اعمراد اٟمحّم٤مره٤م ذم قمدد ُمٕملم
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وٓ ؿمؽ أن اًمذي حيٞمط سمف أىمرب  ،ف إمم اخلط اعمحٞمط سمفوم٢مٟمف أؿم٤مر سم شاخلط إومرب

سمْمؿ اعمٕمجٛم٦م واًمٓم٤مء إومم ًمأليمثر وجيقز   شطمْمًْم٣م»وىمقًمف  ،إًمٞمف ُمـ اخل٤مرج قمٜمف

 .ُمٌتدأ وظمؼم أي هذا اخلط هق اإلٟم٤ًمن قمغم اًمتٛمثٞمؾ شهذا إٞم٣ًمن»وىمقًمف  ،ومتح اًمٓم٤مء

وهذه »واًمنظمز  وذم رواي٦م اعمًتٛمكم ،سم٤مًمْمؿ ومٞمٝمام أيًْم٤م شوهذه اخلْمط» :ىمقًمف

 .شاخلْمقط

مجع قمرض سمٗمتحتلم وهق ُم٤م يٜمتٗمع سمف ذم اًمدٟمٞم٤م ذم اخلػم وذم  شإفمراض» :ىمقًمف

ويٓمٚمؼ قمغم ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اًمٜم٘مديـ واعمراد هٜم٤م  ،واًمٕمرض سم٤مًمًٙمقن ود اًمٓمقيؾ ،اًمنم

 .إول

واؾمتِمٙمٚم٧م هذه اإلؿم٤مرات إرسمع ُمع أن اخلٓمقط صمالصم٦م وم٘مط وأضم٤مب » :ىمقًمف

وم٤معم٘مدار اًمداظمؾ ُمٜمف هق اإلٟم٤ًمن واخل٤مرج  :اًمداظمؾ اقمت٤ٌمريـ اًمٙمرُم٤مين سم٠من ًمٚمخط

واعمراد سم٤مٕقمراض أوم٤مت اًمٕم٤مرو٦م ًمف وم٢من ؾمٚمؿ ُمـ هذا مل يًٚمؿ ُمـ هذا  ،أُمٚمف

 .وإن ؾمٚمؿ ُمـ اجلٛمٞمع ومل شمّمٌف آوم٦م ُمـ ُمرض أو وم٘مد ُم٤مل أو همػم ذًمؽ سمٖمتف إضمؾ

إمم احلض  وذم احلدي٨م إؿم٤مرة .واحل٤مصؾ أن ُمـ مل يٛم٧م سم٤مًمًٞمػ ُم٤مت سم٤مٕضمؾ

وقمؼم سم٤مًمٜمٝمش وهق ًمدغ ذات اًمًؿ  .قمغم ىمٍم إُمؾ وآؾمتٕمداد ًمٌٖمت٦م إضمؾ

 .شُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اإلص٤مسم٦م واإلهالك

 َمثؾ ازمـ آدم وَمثؾ اظمقت 

ـِ  ـِ  اًمٜمُّْٕماَمنِ  قَم ـِ  ََمَثُؾ »: َيُ٘مقُل  ؾَمِٛمْٕمُتفُ : ىَم٤مَل  سَمِِمػٍم، سْم  َرصُمؾٍ  ََمَثُؾ  اظمَْْقِت  َوََمَثُؾ  آَدمَ  ازْم

ءٍ  شَم٥مُ شَماَل  يَمفُ  ىَم٣منَ  ضََمِدِهؿْ  هَمَٗم٣مَل  َأطِمالَّ  ََم٣م َِمٛمْفُ  هَمُخْذ  ََم٣ميُمَؽ  فِمٛمِْدي: هَمَٗم٣مَل  فِمٛمَْدَك؟ ََم٣م: ِٕ
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ْ  َوََم٣م ؾِمْئ٦َم،  َِم٦مَّ  هَم١مَِذا فَمَٙمْٝمَؽ  َأوُمقمُ : وَم٣مَل  فِمٛمَْدَك؟ ََم٣م: يمِْمطَمرِ  وَم٣مَل  شُمؿَّ  يَمَؽ، هَمَٙمْٝمَس  سَمْٟمطُمْذ  َل

ْٝمُتَؽ، َدهَمٛمُْتَؽ  ٣م: وَم٣مَل  ىُمٛم٦َْم، ضَمْٝمُثاَم  ََمَٔمَؽ  َأَٞم٣م: هَمَٗم٣مَل  فِمٛمَْدَك؟ ََم٣م: ث٣َّميم٧ِِم يمِٙم وَم٣مَل  شُمؿَّ  َوطَمٙمَّ  هَمَٟمَمَّ

ُل  َوَّ ْٕ ْ  َوََم٣م هَمَٙمُف، َأطَمَذ  ََم٣م هَماَميُمُف، ا ٣م يَمُف، هَمَٙمْٝمَس  َيْٟمطُمْذ  َل  وَم٣مَُمقا ََم٣مَت  إَِذا هَمَٔمُِمغَمسُمُف، ايمث٣َّميِن  َوَأَمَّ

ْقُه، شُمؿَّ  فَمَٙمْٝمفِ  ٣م طَمٙمَّ ذم ] ازمـ أيب ؾمٝم٥ٌمرواه  .شََمَٔمفُ  َدطَمَؾ  َدطَمَؾ  ضَمْٝمُثاَم  هَمَٔمَٚمُٙمفُ  ايمث٣َّميم٧ُِم  َوَأَمَّ

 . ([34723) شاعمّمٜمػ»

ـْ  ـِ  ؾَمُٛمَرةَ  قَم ضََمِدىُمؿْ  إِنَّ »: ًَمٜم٤َم َيُ٘مقُل  يَم٤منَ  ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ ،  ضُمٜمُْدٍب  سْم  َيْقمَ  ِٕ

ءَ  شَماَلشَم٥مَ  َيُٚمقُت  ـْ  َِمٛمُْٜمؿْ : َأطِمالَّ ٣َّم َيْٚمٛمَُٔمفُ  ََم َٟمُل  ِِم ًْ  َيٛمَْْمٙمُِؼ  طَمٙمِٝمٌؾ  َوَِمٛمُْٜمؿْ  ََم٣ميُمُف، هَمَذيمَِؽ  ،َي

، َيٙم٨َِم  ضَمتَّك ََمَٔمفُ  َٓ  ايْمَٗمػْمَ َٓ  ؾَمْٝمًئ٣م، ُئْمْمِٝمفِ  َو ٌُفُ  َو  َوَِمٛمُْٜمؿْ  وَمَرازَمُتُف، هَمُٟمويَمئَِؽ  َذيمَِؽ، زَمْٔمَد  َيِْمَح

٦ٌَْم، ضَمْٝم٧ُم  ََمَٔمَؽ  َذاِه٤ٌم  هللَوا َأَٞم٣م: َيُٗمقُل  طَمٙمِٝمٌؾ  ٦ُم  َذَه ًْ  هَمَذيمَِؽ  َأزَمًدا، َُمَٖم٣مِروَمَؽ  َويَم

ا ىَم٣منَ  إِنْ  فَمَٚمُٙمُف، ا ىَم٣منَ  َوإِنْ ، طَمغْمً  .[(7075ش )ًمٙمٌػماعمٕمجؿ ا»ذم ] ايمْمػماينرواه  .شَذًّ

ـْ  ـِ  ََمَثُؾ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم  َرصُمؾٍ  ََمَثُؾ  َوفَمَٚمٙمِفِ  َوََم٣ميمِفِ  آَدمَ  ازْم

ءَ  شَماَلشَم٥مُ  يَمفُ  ٦َم  َُم٦مُّ  هَم١مَِذا، ضَمٝم٣ًّم ُدَْم٦َم  ََم٣م ََمَٔمَؽ  َأَٞم٣م: َأضَمُدُهؿْ  فُ يمَ  وَم٣مَل ، َأطِمالَّ ًْ َٓ  َِمٛم ل هَمَٙم  َأَٞم٣م َو

طَمرُ  َووَم٣مَل ، ََم٣ميُمفُ  هَمَذيمَِؽ ، َِمٛمَْؽ  ْٔ كَ  إلَِم  زَمَٙمْٕم٦َم  هَم١مَِذا، ََمَٔمَؽ  َأَٞم٣م: ا ٦َم  وَمػْمِ ًْ ٦ُم  َِمٛم ل هَمَٙم ًْ  َويَم

طَمرُ  َووَم٣مَل  َويَمُدهُ  هَمَذيمَِؽ ، يَمَؽ  ْٔ ذم ] رواه اًمٌٞمٝم٘مل .شفَمَٚمُٙمفُ  هَمَذيمَِؽ  َوََمٝم ًت٣م ضَمٝم٣ًّم َؽ ََمٔمَ  َأَٞم٣م: ا

 .[(9993ش )ؿمٕم٥م اإليامن»

ـْ  ٣منٍ  يمُِ٘مؾ  »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  َأَٟمٍس، قَم ًَ َء، شَماَلشَم٥مُ  إِْٞم ٣م َأطِمالَّ  طَمٙمِٝمٌؾ  هَمَٟمَمَّ

ْ٘م٦َم  َوََم٣م هَمَٙمَؽ، َأْٞمَٖمْٗم٦َم  ََم٣م: هَمَٝمُٗمقُل  ًَ ٣م ََم٣ميَمُف، هَمَذيمَِؽ  يَمَؽ، هَمَٙمْٝمَس  َأَْم : هَمَٝمُٗمقُل  طَمٙمِٝمٌؾ  َوَأَمَّ

٣م َوضَمَُمُٚمُف، َأْهُٙمفُ  هَمَذاكَ  َوَرصَمْٔم٦ُم، سَمَرىْمُتَؽ  اظْمَٙمِِؽ  زَم٣مَب  َأسَمْٝم٦َم  هَم١مَِذا ََمَٔمَؽ، َأَٞم٣م  طَمٙمِٝمٌؾ  َوَأَمَّ

 ىُمٛم٦َْم  إِنْ : هَمَٝمُٗمقُل  فَمَٚمُٙمُف، هَمَذيمَِؽ  طَمَرصْم٦َم، َوضَمْٝم٧ُم  َدطَمْٙم٦َم  ضَمْٝم٧ُم  ََمَٔمَؽ  َأَٞم٣م: هَمَٝمُٗمقُل 
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 َ ش ُمًٜمده»ذم ] رواه أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز .شفَمَٙمْٝمَؽ »: ىَم٤مَل  َأوْ  شفَمقَمَّ  ايمثَّاَلشَم٥مِ  ْهَقنَ َٕ

(2125)]. 

رضم٤مًمف صم٘م٤مت رضم٤مل  ،هذا إؾمٜم٤مد طمًـو ( :5/628) شاًمًٚمًٚم٦م»ذم  وم٣مل إيم٣ٌمين

  .ُمًٚمؿ

ـَ  َأَٟمَس أصح ُم٤م ذم اًم٤ٌمب  ك ُم٤م ؾمٌؼ وهقٜمي١ميد ُمٕم :ىمٚم٧م  ىَم٤مَل : َيُ٘مقُل  َُم٤مًمٍِؽ، سْم

ٌَعُ »: ط اهللَِّ  َرؾُمقُل  صِمعُ  شَماَلشَم٥ٌم، اظمَٝم ٦َم  َيْت ٌَْٗمك اشْمٛم٣َمنِ  هَمغَمْ ٌَُٔمفُ : َواضِمٌد  ََمَٔمفُ  َوَي  َوََم٣ميُمفُ  َأْهُٙمفُ  َيْت

صِمعُ  َوفَمَٚمُٙمُف، ٌَْٗمك َوََم٣ميُمفُ  َأْهُٙمفُ  هَمغَمْ   ُمًٚمؿو( 6514) اًمٌخ٤مريرواه  شفَمَٚمُٙمفُ  َوَي

(2960) 

 َمثؾ ايمٔم٣مل ايّمذي ئمّٙمؿ ايمٛم٣ّمس اخلغم ويٛمًك ٞمٖمًف 

ـْ  ـِ  ضُمٜمُْدِب  قَم ٌْدِ  سْم َ  هللا قَم ْٕ ِلِّ  َص٤مطِم٥ِم  ْزِديِّ ا  إِمَم  َوُهقَ  َأَٟم٤م اْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم : ىَم٤مَل  ،ط اًمٜمٌَّ

ةِ  ٌٍَْمَ ٙملِِم، سَمْٞم٧ُم  ًَمفُ  ُيَ٘م٤مُل  َُمَٙم٤مًٟم٤م َأشَمْٞمٜم٤َم طَمتَّك اًْم ًْ
ِ ـَ  َوُهقَ  اعمْ ةِ  ُِم ٌٍَْمَ ٦مِ  ُِمْثُؾ  اًْم ـَ  اًمثَِّقيَّ  ُِم

 َأشَمْٞمٜم٤َم وَم٢مَِذا: ىَم٤مَل  َٟمَٕمْؿ، :وُمْٙم٦ُم َف  اًْمُ٘مْرآَن؟ َأطَمًدا شُمَداِرُس  يُمٜم٧َْم  َهْؾ : وَمَ٘م٤مَل  اًْمُٙمقوَم٦ِم،

ةَ  ٌٍَْمَ ـِ  سمَِّم٤مًمِِح  وَم٠َمشَمْٞمُتفُ  هِبِؿْ  ومآشمِٜمِل اًْم ٍح  سْم ـِ  َوَٟم٤مومِعِ  َوَٟمْجَدةَ  سماَِللٍ  َوسم٠َِميِب  ُُمَنِّ َْزَرِق  سْم ْٕ  ا

ـْ  َيْقَُمِئذٍ  َٟمْٗمِز  ذِم  َوُهؿْ  ةِ  َأْهؾِ  َأوَم٤مِوؾِ  ُِم ٌٍَْمَ صُمٜمِل وَم٠َمْٟمَِم٠مَ  اًْم ـْ  حُيَدِّ  ،ط هللا ؾُمقلِ رَ  قَم

غْمَ  ايمٛم٣َّمَس  ُئَمٙم ؿُ  ايمَِّذي ايْمَٔم٣مِلِ  ََمَثُؾ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  ضُمٜمُْدٌب، وَمَ٘م٤مَل  ك اخْلَ ًَ فُ  وَيٛمْ ًَ  َٞمْٖم

اِج  ىَمَٚمَثؾِ  َ فُ  وحَيِْرُق  يمِٙمٛم٣َّمسِ  ُيِِضءُ  ايمن  ًَ ش اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم»ذم ] وم٣مل ايمْمػماين. شَٞمْٖم

ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم  متٞمٛم٦م اهلجٞمٛمك اًمٌٍمي.أسمق  ،ـمريػ سمـ جم٤مًمد اًمًٚمٛمل .[(1681)

 .شورضم٤مًمف ُمقصم٘مقن» :جمٛمع اًمزوائد
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   .(5831)شصحٞمح اجل٤مُمع»ذم   ::شصحٞمح» : وم٣مل ايمُمٝمخ إيم٣ٌمين

 َمثؾ ايمذي يتٔمٙمؿ وٓ حيدث زمٔمٙمٚمف 

ـْ  ُث  َٓ  شُمؿَّ  ،ايْمِٔمْٙمؿَ  َيَتَٔمٙمَّؿُ  ايمَِّذي ََمَثُؾ »: ىَم٤مَل  ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم  حُيَد 

ش إوؾمطاعمٕمجؿ »ذم ] وم٣مل ايمْمػماين .شَِمٛمْفُ  ُيٛمِْٖمُؼ  هَماَل  ايْمَ٘مٛمَْز، َيْ٘مٛمِزُ  ايمَِّذي ىَمَٚمَثؾِ  زمِِف،

ـْ  احْلَِدي٨ُم  َهَذا ُيْرَوى َٓ  .[(689) َّٓ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم َذا إِ ؾْمٜم٤َمِد، هِبَ دَ  اإْلِ ـُ  سمِفِ  شَمَٗمرَّ ٞمَٕم٦مَ  اسْم  .هَلِ

ـِ : [(778) شضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف»ذم ] ايمػمازمـ فمٌد رواه  ـِ  قَم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  قُمَٛمرَ  اسْم

 .شَِمٛمْفُ  ُيٛمَْٖمُؼ  َٓ  ىَمَ٘مٛمْزٍ  زمِفِ  ُيَٗم٣مُل  َٓ  فِمْٙمؿٌ »: ط هللا َرؾُمقُل 

ـِ  ـِ  قَم ٤ٌَّمسٍ  اسْم ٌُفُ  ُيْٓمِٜمُرهُ  َٓ  فِمْٙمؿٍ  ََمَثُؾ »: ىَم٤مَل  قَم  َِمٛمْفُ  ُيٛمِْٖمُؼ  َٓ  ىَمٛمْزٍ  ىَمَٚمَثؾِ  َص٣مضِم

ٌُفُ   .[(775ش )ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف»ذم ] وم٣مل ازمـ فمٌد ايمػمو .شَص٣مضِم

 .صمؿ أورده ُمقىمقوًم٤م قمـ ؾمٚمامن

ـْ   َٓ  ىَمٛمْزٍ  ىَمَٚمَثؾِ  زمِفِ  ُيٛمَْتَٖمعُ  َٓ  فِمْٙمؿٍ  ََمَثُؾ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم

 .شهللا ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  َِمٛمْفُ  ُيٛمَْٖمُؼ 

 اإلَم٣مم ايمدارَمل رواه ًٚمؿ اهلجري.ًمْمٕمػ إسمراهٞمؿ سمـ ُم، وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ

 (597 ). 

ذم  (5835) :اٟمٔمر طمدي٨م رىمؿ :شصحٞمح»:  وم٣مل ايمُمٝمخ إيم٣ٌمين

 .شصحٞمح اجل٤مُمع»

 .وم٤محلدي٨م سمٛمجٛمقع ـمرىمف طمًـ ًمٖمػمه ومٙم٦م:

ؾمٛمل  شفمٙمؿ ٓ يٛمٖمع ىم٘مٛمز ٓ يٛمٖمؼ َمٛمف»: [(5471) شومٞمض اًم٘مدير»ذم ] وم٣مل اظمٛم٣موي



229 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

    

 ژ ٻ ٻ ٱ ژالُم٦م قمٚمٞمف وُمٜمف وقمٌمء اًمٕمٚمؿ قمٚمام ًمٙمقٟمف دًٓم٦م قمغم اًم

ومل يًتٕمـ  ،أي دًٓم٦م قمغم جمٞمئٝم٤م ومٛمـ مل يٜمٗمع سمٕمٚمٛمف ذم اعمٝمامت ،[61]اًمزظمرف: 

ص٤مر قمٚمٛمف وسم٤مٓ قمٚمٞمف ويالم قمغم شمريمف اإلٟمٗم٤مق  ،سمٜمقره ذم فمٚمامت اجلٝمؾ واعمٚمامت

وىمد  ،شأؽمٟميمؽ فمٙمام ٞم٣مهمٔم٣م» :طوىمد يم٤من ُمـ دقم٤مء اعمّمٓمٗمك   .ُمٜمف قمغم ٟمٗمًف وهمػمه

صمؿ هق  ،اًمٕمٚمؿ اًمذي هق أظمص صٗم٤مشمف ومجٕمٚمف يم٤مخل٤مزن ٕٟمٗمس ظمزائٜمف أودع اًمٕم٤ممل

ومٛمـ ُمٜمٕمف ُمـ ُمًتح٘مف وم٘مد اقمتدى وؾمٚمؽ  ،ُم٠مذون ًمف ذم اإلٟمٗم٤مق قمغم يمؾ حمت٤مج

 .شؾمٌٞمؾ اًمردى

ثؾ َمثؾ ايمذي يتٔمٙمؿ ايمٔمٙمؿ شمؿ ٓ حيدث زمف ىمٚم»» ( :8137)  اظمٛم٣مويوىم٤مل 

ن وسم٤مٓ قمغم ص٤مطمٌف يٕمذب ذم يمقن يمؾ ُمٜمٝمام يٙمق ،شايمذي ي٘مٛمز ايم٘مٛمز همال يٛمٖمؼ َمٛمف

شمٕم٤ممم وٓ  هللومٕمغم اًمٕم٤ممل أي يٗمٞمض ُمـ اًمٕمٚمؿ قمغم ُمًتح٘مف ًمقضمف ا ،قمٚمٞمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

يرى ٟمٗمًف قمٚمٞمٝمؿ ُمٜم٦م وإن ًمزُمتٝمؿ سمؾ يرى اًمٗمْمؾ هلؿ إذ هذسمقا ىمٚمقهبؿ ٕن شمت٘مرب 

وًمقٓ  ،يمٛمـ يٕمػم أرو٤م ًمٞمزرع ومٞمٝم٤م ًمٜمٗمًف ويٜمٗمٕمف ،سمزراقم٦م اًمٕمٚمقم ومٞمٝم٤م هللإمم ا

  .ُم٤م ٟم٤مل ذًمؽ اعمٕمٚمؿاعمتٕمٚمؿ 

اًمٜمحق ذم اًمٙمالم يم٤معمٚمح ذم اًمٓمٕم٤مم ذم  :هذا قمغم اًمتِمٌٞمف ٟمحق ىمقهلؿ :ىم٤مل اًمٓمٞمٌل

ومتِمٌٞمف اعمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمٜمز وارد  ،ٓ ذم اًم٘مٚم٦م واًمٙمثرة ،إصالطمف سم٤مؾمتٕمامًمف واًمٗم٤ًمد سم٢ممه٤مًمف

 ،يمٞمػ ٓ واًمٕمٚمؿ يزيد سم٤مإلٟمٗم٤مق واًمٙمٜمز يٜم٘مص ،ذم جمرد قمٛمقم اًمٜمٗمع ٓ ذم أُمر آظمر

 ؿ سم٤مق واًمٙمٜمز وم٤من.واًمٕمٚم

ــ٥م ـــ ىمري ــك قم ــ٤مل يٗمٜم ــ٢من اعم  وم
 

ــــزال  ــــ٤مق ٓ ي ــــؿ سم  .شوإن اًمٕمٚم
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 ش...ٓ يٛمتٖمع زمف»مم٤م ؿم٠مٟمف آٟمتٗم٤مع سمف  شإن فمٙماًم »» ( :2299)  اظمٛم٣مويوىم٤مل 

ذم  شهللىم٘مٛمز ٓ يٛمٖمؼ َمٛمف دم ؽمٌٝمؾ ا»سمف اًمٜم٤مس أو ٓ يٜمتٗمع سمف ص٤مطمٌف  أي ٓ يٜمتٗمع

اًمٜم٤مومع طمج٦م قمغم ص٤مطمٌف وهلذا اؾمتٕم٤مذ  يمقن يمؾ ُمٜمٝمام وسم٤مٓ قمغم ص٤مطمٌف ٕن همػم

 .شذم همػم ُم٤م طمدي٨مط ُمٜمف اعمّمٓمٗمك  

 زم٣مب ايمتٚمثٝمؾ دم ايمدفم٣مء 

ـْ  ِلَّ  َأنَّ : ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم ـَ  َرْأؾَمفُ  َروَمعَ  إَِذا يَم٤منَ  ط اًمٜمٌَّ يْمَٕم٦مِ  ُِم : َيُ٘مقُل  أظِمَرِة، اًمرَّ

ـَ  فَمٝم٣َّمَش  َأْٞم٨ِم  ؿَّ يمٙمٜما» ـَ  ؽَمَٙمَٚم٥مَ  ٨ِم َأٞمْ  ؿَّ يمٙمٜما َرزمِٝمَٔم٥َم، َأيِب  زْم ـَ  ايمَقيمِٝمَد  َأْٞم٨ِم  ؿَّ يمٙمٜما ِهَُم٣مٍم، زْم  زْم

َتّْمَٔمِٖمكمَ  َأْٞم٨ِم  ؿَّ يمٙمٜما ايمَقيمِٝمِد، ًْ ـَ  اظمُ ، فَمعَم  َوؿْمَٟمسَمَؽ  اؾْمُددْ  ؿَّ يمٙمٜما اظم٠ُْمَِمٛمكَِم، َِم  ؿَّ يمٙمٜما َُمَيَ

ٛمِل ؽِمٛمكِمَ  اصْمَٔمْٙمَٜم٣م ًِ  ؽَم٣مظمَََٜم٣م َوَأؽْمَٙمؿُ  ٣مهلََ  هللا نَمَٖمرَ  نِمَٖم٣مرُ : وَم٣مَل  ملسو هيلع هللا ىلص ايمٛمٌَِّلَّ  َوَأنَّ : ُيقؽُمَػ  ىَم

 (.675ورواه ُمًٚمؿ ) .(1006) رواه ايمٌخ٣مري  .شهللا

ـُ  ىَم٤مَل  َٟم٤مدِ  َأيِب  اسْم ـْ : اًمزِّ ٌِْح  ذِم  يُمٚمُّفُ  َهَذا َأسمِٞمِف، قَم  . اًمّمُّ

صُمُؾ  صَمَٔمَؾ  ضَمتَّك َوصَمْٜمٌد، وَمْحطٌ  هَمَٟمَص٣مهَبُؿْ » ( :2798) رواه َمًٙمؿ  إلَِم  َيٛمُْٓمرُ  ايمرَّ

اَمءِ  ًَّ ى ايم طَم٣منِ  ىَمَٜمْٝمَئ٥مِ  َوزَمْٝمٛمََٜم٣م زَمْٝمٛمَفُ  هَمغَمَ ـَ  ايمدُّ ْٜمِد، َِم  . شايْمِٔمَٓم٣ممَ  َأىَمُٙمقا َوضَمتَّك اجْلَ

واعمراد سمًٜمل يقؾمػ ُم٤م وىمع ذم » ( :3/438)  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر

وىمد سملم ذًمؽ ذم  ،ُمـ اًم٘محط ذم اًمًٜملم اًمًٌع يمام وىمع ذم اًمتٜمزيؾ زُم٤مٟمف 

وأوٞمٗم٧م إًمٞمف ًمٙمقٟمف اًمذي أٟمذر  شؽمػىمًٌع يقؽمًٌٔم٣م »احلدي٨م اًمث٤مين طمٞم٨م ىم٤مل 

 .شأو ًمٙمقٟمف اًمذي ىم٤مم سم٠مُمقر اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م ،هب٤م
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  هللزم٣مب َمثؾ ايمِمدوم٥م ايمتل يٚمٛمٝمٜم٣م ا     

ـْ  ـْ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم َق  ََم ـْ  مَتَْرةٍ  زمَِٔمْدلِ  سَمَِمدَّ  َِم

٤ٍم  ًْ ٌَُؾ  َوَٓ  ؿَمٝم ٤ٍم، ىَم َّٓ  هللا َيْٗم ٌَُّٙمَٜم٣م هللا َوإِنَّ  ٤َم،ايمْمَّٝم   إِ ٝمَٜم٣م شُمؿَّ  زمَِٝمِٚمٝمٛمِِف، َيَتَٗم  يمَِِم٣مضِمٌِِف، ُيَرزم 

ُه، َأضَمُدىُمؿْ  ُيَريب   ىَماَم  ٌَؾِ  َِمْثَؾ  سَمُ٘مقنَ  ضَمتَّك هَمُٙمقَّ  .(1410) رواه ايمٌخ٣مري  .شاجَل

 ،شضمتك سم٘مقن َمثؾ اجلٌؾ» :ىمقًمف» ( :5/1)  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر

 شضمتك سم٘مقن أفمٓمؿ َمـ اجلٌؾ»ـ أيب هريرة وعمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ ي٤ًمر قم

هب٣م يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م وهل أفمٓمؿ َمـ ضمتك يقادم »وٓسمـ ضمرير ُمـ وضمٍف آظمر قمـ اًم٘م٤مؾمؿ 

ضمتك إن ايمٙمٗمٚم٥م »وهل ذم رواي٦م اًم٘م٤مؾمؿ قمٜمد اًمؽمُمذي سمٚمٗمظ  .يٕمٜمل اًمتٛمرة شأضمد

  .شيمتِمغم َمثؾ أضمد

]اًمٌ٘مرة:  ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ژ :هللوشمّمديؼ ذًمؽ ذم يمت٤مب ا :ىم٤مل

وحيتٛمؾ أن  ،واًمٔم٤مهر أن اعمراد سمٕمٔمٛمٝم٤م أن قمٞمٜمٝم٤م شمٕمٔمؿ ًمتث٘مؾ ذم اعمٞمزان .[276

 .شيٙمقن ذًمؽ ُمٕمؼًما سمف قمـ صمقاهب٤م

َق  ََم٣م»: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : َيُ٘مقُل  ُهَرْيَرَة، َأيب قمـ ـْ  زمَِِمَدوَم٥مٍ  َأضَمٌد  سَمَِمدَّ  ؿَمٝم ٤ٍم، َِم

 َٓ ٌَُؾ  َو َّٓ  هللا َيْٗم َّٓ  ايمْمَّٝم ٤َم، إِ ـُ ايمرَّ  َأطَمَذَه٣م إِ زُمق مَتَْرًة، ىَم٣مَٞم٦ْم  َوإِنْ  زمَِٝمِٚمٝمٛمِِف، مْحَ  ىَمػ   دِم  هَمؼَمْ

ـِ  مْحَ ـَ  َأفْمَٓمؿَ  سَمُ٘مقنَ  ضَمتَّك ايمرَّ ٌَِؾ، َِم هُ  َأضَمُدىُمؿْ  ُيَريب   ىَماَم  اجْلَ  رواه َمًٙمؿ .شهَمِِمٝمَٙمفُ  َأوْ  هَمُٙمقَّ

(2389). 

 .وًمد اًمٜم٤مىم٦م إذا ومّمؾ قمـ أُمف :اًمٗمّمٞمؾ

 .اعمٝمر اًمّمٖمػم إذا ومٓمؿ :اًمٗمٚمق



232 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

 

ىمام يريب أضمدىمؿ همٙمقه أو » :طوىمقًمف » ( :3/455)  وم٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقوي

ومّمؾ  :أي ،ٕٟمف ومكم قمـ أُمف :اعمٝمر ؾمٛمل سمذًمؽ شاًمٗمٚمق» :ىم٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦م ،شهمِمٝمٙمف

 ،ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل ،وًمد اًمٜم٤مىم٦م إذا ومّمؾ ُمـ إرو٤مع أُمف :واًمٗمّمٞمؾ .وقمزل

 .سمٛمٕمٜمك جمروح وُم٘متقل :وىمتٞمؾ ،يمجريٍح 

  ٧م احل٣مرث إؾمٔمريأَمث٣مل فمٓمٝمٚم٥م دم ضمدي 

ـِ  ، احْل٤َمِرِث  قَم ؿَْمَٕمِريِّ ْٕ ـَ  حَيَْٝمك َأََمرَ  هللا إِنَّ »: ىَم٤مَل  ط هللا َٟمٌِلَّ  َأنَّ  ا ٣م زْم  زمَِخْٚمسِ  َزىَمِريَّ

، َئْمَٚمَؾ  َأنْ : ىَمٙماَِمٍت  َـّ ائِٝمَؾ  زَمٛمِل َيْٟمَُمرَ  َوَأنْ  هِبِ ، َئْمَٚمُٙمقا َأنْ  إِْهَ َـّ ٌْْمَِئ، َأنْ  هَمَ٘م٣مدَ  هِبِ  هَمَٗم٣مَل  ُي

ك فُ يمَ  ًَ ، سَمْٔمَٚمَؾ  َأنْ  ىَمٙمِاَمٍت، زمَِخْٚمسِ  ُأَِمْرَت  وَمْد  إِٞمََّؽ : فِمٝم َـّ ائِٝمَؾ، زَمٛمِل سَمْٟمَُمرَ  َوَأنْ  هِبِ  إِْهَ

، َئْمَٚمُٙمقا َأنْ  َـّ ٣م هِبِ ، َأنْ  هَم١مَِمَّ َـّ َٕمُٜم ٌَٙم  ٣م سُم ، َوإَِمَّ َـّ َٕمُٜم  إِنْ  َأطْمَُمك إيِن   َأطِمل، َي٣م: يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  ُأزَمٙم 

ٌَْٗمَتٛمِل َب،أُ  َأنْ  ؽَم َػ  َأوْ  فَمذَّ ًَ ائِٝمَؾ  زَمٛمِل حَيَْٝمك هَمَجَٚمعَ : وَم٣مَل  يِب، ُُيْ  اظمَْْٗمِدِس، زَمْٝم٦ِم  دِم  إِْهَ

ِجُد، اَْمَتأَلَ  ضَمتَّك ًْ ِف، فَمعَم  َووُمِٔمَد  اظمَْ َ  هللا إِنَّ : وَم٣مَل  شُمؿَّ  فَمَٙمْٝمِف، َوَأشْمٛمَك ،هللا هَمَحِٚمَد  ايمممُّ

َـّ  سَمْٔمَٚمُٙمقا َأنْ  َوآَُمَرىُمؿْ  َـّ هِبِ  َأفْمَٚمَؾ  َأنْ  ىَمٙماَِمٍت، زمَِخْٚمسِ  َأََمَريِن  َـّ : هِبِ هُلُ ٌُُدوا َأنْ : َأوَّ  هللا سَمْٔم

 َٓ ىُمقا َو ًٌْدا اؾْمؼَمَى َرصُمؾٍ  ََمَثُؾ  َذيمَِؽ  ََمَثَؾ  هَم١مِنَّ  ؾَمْٝمًئ٣م، زمِفِ  سُممْمِ ـْ  فَم  زمَِقِرٍق، ََم٣ميمِفِ  طَم٣ميمِصِ  َِم

ُ٘مؿْ  ؽَمٝم ِدِه، نَمغْمِ  إلَِم  فَمَٚمَٙمفُ  َوُي٠َمد ي َئْمَٚمُؾ  هَمَجَٔمَؾ  َذَه٤ٍم، َأوْ  ُه، هَمَٟميُّ ٌُْدهُ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  َيُنُّ  فَم

ٌُُدوهُ  َوَرَزوَمُ٘مْؿ، طَمَٙمَٗمُ٘مؿْ  هللا َوإِنَّ  ىَمَذيمَِؽ، َٓ  هَم٣مفْم ىُمقا َو  َوَأََمَرىُمؿْ  ؾَمْٝمًئ٣م، زمِفِ  سُممْمِ

اَلِة، ٌِْدهِ  يمَِقصْمفِ  َوصْمَٜمفُ  َيٛمِِْم٤ُم  هللا هَم١مِنَّ  زم٣ِميمِمَّ ْ  ََم٣م فَم ْٝمُتؿْ َص  هَم١مَِذا َيْٙمَتِٖم٦ْم، َل  سَمْٙمَتِٖمُتقا، هَماَل  ٙمَّ

َٝم٣مِم، َوَأََمَرىُمؿْ  ةٌ  ََمَٔمفُ  َرصُمؾٍ  ىَمَٚمَثؾِ  َذيمَِؽ  ََمَثَؾ  هَم١مِنَّ  زم٣ِميمِم  ٍؽ  ُسَّ ًْ ـْ َِم ُٜمؿْ  فِمَِم٣مزَم٥ٍم، دِم  َِم  ىُمٙمُّ

ِؽ، ِريَح  جَيُِد  ًْ
ِ ٣مئِؿِ  هَمؿِ  طُمُٙمقَف  َوإِنَّ  اظمْ ـْ  هللا فِمٛمَْد  َأؿْمَٝم٤ُم  ايمِمَّ ِؽ، ِريِح  َِم ًْ

ِ  ؿْ َوَأََمَرىمُ  اظمْ

َدوَم٥ِم، هُ  َرصُمؾٍ  ىَمَٚمَثؾِ  َذيمَِؽ  ََمَثَؾ  هَم١مِنَّ  زم٣ِميمِمَّ ، َأَهَ وا ايْمَٔمُدوُّ زُمقهُ  فُمٛمُِٗمِف، إلَِم  َيَدْيفِ  هَمَُمدُّ  َووَمرَّ
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زُمقا فُ  َيْٖمَتِدي هَمَجَٔمَؾ  َِمٛمُْ٘مْؿ، َٞمْٖمِز  َأهْمَتِديَ  َأنْ  يَمُ٘مؿْ  َهْؾ : هَمَٗم٣مَل  فُمٛمَُٗمُف، يمَِٝمْيِ ًَ  َِمْٛمُٜمؿْ  َٞمْٖم

ُف، هَمؽَّ  ضَمتَّك ايْمَ٘مثغِِم،وَ  زم٣ِميْمَٗمٙمِٝمِؾ، ًَ  ىَمَٚمَثؾِ  َذيمَِؽ  ََمَثَؾ  َوإِنَّ  ىَمثغًِما، هللا زمِِذىْمرِ  َوَأََمَرىُمؿْ  َٞمْٖم

ٌَفُ  َرصُمؾٍ  افًم٣م ايْمَٔمُدوُّ  ؿَمَٙم ـَ  ضَمِِمٝمٛم٣ًم، ضِمِْمٛم٣ًم هَمَٟمسَمك َأشَمِرِه، دِم  ِهَ  ايْمَٔمٌْدَ  َوإِنَّ  همِٝمِف، هَمَتَحِمَّ

ـَ  ـَ  َيُ٘مقنُ  ََم٣م َأضْمَِم ْٝمَْم٣منِ  َِم  َأَٞم٣م»: ط هللا َرؾُمقُل  َوىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ،شهللا ِذىْمرِ  دِم  ىَم٣منَ  إَِذا ايمُمَّ

َـّ  َأََمَريِن  هللا زمَِخْٚمسٍ  آَُمُرىُمؿْ  اَمفَم٥ِم، هِبِ ْٚمِع، زم٣ِمجْلَ ًَّ ْجَرِة، َوايمْم٣َّمفَم٥ِم، َوايم َٜم٣مدِ  َواهْلِ  دِم  َواجْلِ

فُ  ،هللا ؽَمٌِٝمؾِ  ـْ  هَم١مِٞمَّ ـَ  طَمَرَج  ََم اَمفَم٥مِ  َِم ، وِمٝمَد  اجْلَ ؽْماَلمِ  ِرزْمَؼ  طَمَٙمعَ  ْد هَمٗمَ  ؾِمػْمٍ ـْ  اإْلِ  إلَِم  فُمٛمُِٗمِف، َِم

ـْ  َيْرصِمَع، َأنْ  ٣مِهٙمِٝم٥َّمِ  زمَِدفْمَقى َدفَم٣م َوََم ـْ  هَمُٜمقَ  اجْلَ  ،هللا َرؾُمقَل  َي٤م: ىَم٤مًُمقا ،شصَمَٜمٛمَّؿَ  صُمَث٣م َِم

؟ َص٤ممَ  َوإِنْ  ، َص٣ممَ  َوإِنْ »: ىَم٤مَل  َوَصغمَّ فُ  َوَزفَمؿَ  َوَصعمَّ ٙمٌِؿ، َأٞمَّ ًْ ٙمِِٚمكمَ  هَم٣مْدفُمقا َُم ًْ  زماَِم  اظمُْ

ُهؿُ  ٙمِِٚمكمَ : هللا ؽَمامَّ ًْ ٣ٌَمدَ  اظم٠ُْْمَِمٛمكِمَ  اظمُْ إؽمٛم٣مده و .(17800)  أمحدرواه  .شهللا فِم

 صحٝمح.

 :وومد سمّمٚمـ احلدي٧م أرزمٔم٥م أَمث٣مل

وم٢مّن ُمثؾ ذًمؽ ُمثؾ رضمٍؾ اؿمؽمى قمًٌدا ُمـ  ،وٓ شمنميمقا سمف ؿمٞمًئ٤م هللأن شمٕمٌدوا ا -

 همػم ؾمّٞمده وم٠مّيٙمؿ يّنه ظم٤مًمص ُم٤مًمف سمقرٍق أو ذه٥ٍم ومجٕمؾ يٕمٛمؾ وي١مّدي قمٛمٚمف إمم

ظمٚم٘مٙمؿ ورزىمٙمؿ وم٤مقمٌدوه وٓ شمنميمقا سمف   هللوإّن ا ،أن يٙمقن قمٌده يمذًمؽ

 ؿمٞمًئ٤م.

وم٢مّن ُمثؾ ذًمؽ يمٛمثؾ رضمٍؾ ُمٕمف ّسٌة ُمـ ُمًٍؽ ذم قمّم٤مسم٦ٍم  ،وأُمريمؿ سم٤مًمّّمٞم٤مم -

 يمّٚمٝمؿ جيد ريح اعمًؽ.

مم وم٢مّن ُمثؾ ذًمؽ يمٛمثؾ رضمٍؾ أهه اًمٕمدّو ومِمّدوا يديف إ ،وأُمريمؿ سم٤مًمّّمدىم٦م -

ومجٕمؾ يٗمتدي  ،هؾ ًمٙمؿ أن أومتدي ٟمٗمز ُمٜمٙمؿ :قمٜم٘مف وىمّرسمقه ًمٞميسمقا قمٜم٘مف وم٘م٤مل
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 ٟمٗمًف ُمٜمٝمؿ سم٤مًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم طمّتك ومّؽ ٟمٗمًف.

وإّن ُمثؾ ذًمؽ يمٛمثؾ رضمٍؾ ـمٚمٌف اًمٕمدّو هاقًم٤م ذم  ،يمثػًما هللوأُمريمؿ سمذيمر ا -

إذا  وإّن اًمٕمٌد أطمّمـ ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمِّمٞمٓم٤من ،أصمره وم٠مشمك طمّمٜم٤ًم طمّمٞمٜم٤ًم ومتحّّمـ ومٞمف

 . هلليم٤من ذم ذيمر ا

  يرضمع إًمٞمف.، وىمد ذح هذا احلدي٨م سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م

 زم٣مب َمثؾ ايمذي يًتممف يمٙمامل ىم٣ميمذي يٟمىمؾ وٓ يُمٌع

ُث  ، اخلُْدِريَّ  ؾَمِٕمٞمدٍ  قمـ َأيب ِلَّ  َأنَّ : حُيَدِّ  اعمِٜمؼَْمِ  قَمغَم  َيْقمٍ  َذاَت  ضَمَٚمَس  ط اًمٜمٌَّ

ٜم٤َم ًْ َّ  إيِن  »: وَمَ٘م٤مَل  طَمْقًَمُف، َوضَمَٚم ـْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َأطَم٣مُف  ٣مِِم ـْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ُيْٖمَتُح  ََم٣م زَمْٔمِدي، َِم  َزْهَرةِ  َِم

ْٞمَٝم٣م ؟ اخلػَْمُ  َأَوَي٠ْميِت  ،هللا َرؾُمقَل  َي٤م: َرضُمٌؾ  وَمَ٘م٤مَل  شَوِزيٛمَتَِٜم٣م ايمدُّ ِّ َٙم٧َم  سم٤ِمًمنمَّ ًَ ِلُّ  وَم  ،ط اًمٜمٌَّ

ِلَّ  شُمَٙمٚمِّؿُ  ؿَم٠ْمُٟمَؽ؟ َُم٤م: ًَمفُ  وَمِ٘مٞمَؾ  : ىَم٤مَل  قَمَٚمْٞمِف؟ ُيٜمَْزُل  َأٟمَّفُ  وَمَرَأْيٜم٤َم ؟ُيَٙمٚمُِّٛمَؽ  َوَٓ  ط اًمٜمٌَّ

َح  ًَ طَمَْم٤مَء، قَمٜمْفُ  وَمَٛم ـَ »: وَمَ٘م٤مَل  اًمرُّ ٣مئُِؾ؟ َأْي ًَّ فُ »: وَمَ٘م٤مَل  مَحَِدُه، َويَم٠َمٟمَّفُ  شايم  اخَلغْمُ  َيْٟمِت  َٓ  إِٞمَّ

، ٣َّم َوإِنَّ  زم٣ِميمممَّ  زمِٝمعُ  ُيٛم٦ٌُِْم  ِِم ، َأوْ  َيْٗمُتُؾ  ايمرَّ َّٓ  ُيٙمِؿُّ اِء،اخَل  آىمَِٙم٥مَ  إِ ْت  إَِذا ضَمتَّك َأىَمَٙم٦ْم  ْيَ  اَْمَتدَّ

سَم٣مَه٣م ٌََٙم٦ْم  طَم٣مِسَ ْٚمِس، فَمكْمَ  اؽْمَتْٗم ةٌ  اظم٣َمَل  َهَذا َوإِنَّ  َوَرسَمَٔم٦ْم، َوزَم٣ميَم٦ْم، هَمَثَٙمَْم٦ْم  ايمُمَّ  طَمِيَ

ٙمِؿِ  َص٣مضِم٤ُم  هَمٛمِْٔمؿَ  ضُمْٙمَقٌة، ًْ ٘مكِمَ  َِمٛمْفُ  َأفْمَْمك ََم٣م اظمُ ًْ
ـَ  َوايمَٝمتِٝمؿَ  اظمِ ٌِٝمؾِ  َوازْم ًَّ  ىَماَم  َأوْ  - ايم

ِلُّ  ىَم٤مَل  فُ » :ط اًمٜمٌَّ ـْ  َوإِٞمَّ ِف، زمَِٕمغْمِ  َيْٟمطُمُذهُ  ََم ٌَُع، َوَٓ  َيْٟمىُمُؾ  ىَم٣ميمَِّذي ضَمٗم   ؾَمِٜمٝمًدا َوَيُ٘مقنُ  َيُْم

 (.1052ورواه ُمًٚمؿ ) (1465)رواه ايمٌخ٣مري . شايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  فَمَٙمْٝمفِ 

ـَ  قمـ طَمِٙمٞمؿ  ؾَم٠َمًْمُتُف، صُمؿَّ  وَم٠َمقْمَٓم٤ميِن، ،ط هللا َرؾُمقَل  ؾَم٠َمًْم٧ُم : ىَم٤مَل  ، طِمَزامٍ  سْم

ةٌ  اظم٣َمَل  َهَذا إِنَّ  ضَم٘مِٝمُؿ، َي٣م»: ىَم٤مَل  صُمؿَّ  وَم٠َمقْمَٓم٤ميِن  ؾَم٠َمًْمُتُف، صُمؿَّ  وَم٠َمقْمَٓم٤ميِن، ـْ  ضُمْٙمَقٌة، طَمِيَ  هَمَٚم

َخ٣مَوةِ  َأطَمَذهُ  ًَ ـْ  همِٝمِف، يَمفُ  زُمقِركَ  َٞمْٖمسٍ  زمِ اِف  َأطَمَذهُ  َوََم ْ  َٞمْٖمسٍ  زم١ِمِْذَ ٣ٌَمَركْ  َل  ىَم٣ميمَِّذي ٝمِف،همِ  يَمفُ  ُي
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ٌَُع، َوَٓ  َيْٟمىُمُؾ  ـَ  طَمغْمٌ  ايمُٔمْٙمَٝم٣م ايمَٝمُد  َيُْم ْٖمعَم  ايمَٝمدِ  َِم ًُّ  َرؾُمقَل  َي٤م :وُمْٙم٦ُم َف : طَمٙمِٞمؿٌ  ىَم٤مَل  ،شايم

ْٟمَٞم٤م، ُأوَم٤مِرَق  طَمتَّك ؿَمْٞمًئ٤م سَمْٕمَدكَ  َأطَمًدا َأْرَزأُ  َٓ  سم٤ِمحلَؼِّ  سَمَٕمَثَؽ  َواًمَِّذي ،هللا  سَمْٙمرٍ  َأسُمق وَمَٙم٤منَ  اًمدُّ

، إمَِم  طَمِٙمٞماًم  قُمقَيدْ  ،
ِ
ٌََٚمفُ  َأنْ  وَمَٞم٠ْمسَمك اًمَٕمَٓم٤مء  ًمُِٞمْٕمِٓمَٞمفُ  َدقَم٤مهُ   قُمَٛمرَ  إِنَّ  صُمؿَّ  ُِمٜمُْف، َيْ٘م

ٌََؾ  َأنْ  وَم٠َمسَمك ٚمِِٛملمَ  َُمْٕمنَمَ  َي٤م ُأؿْمِٝمُديُمؿْ  إِينِّ : قُمَٛمرُ  وَمَ٘م٤مَل  ؿَمْٞمًئ٤م، ُِمٜمْفُ  َيْ٘م ًْ  َأينِّ  طَمِٙمٞمٍؿ، قَمغَم  اعمُ

فُ  قَمَٚمْٞمفِ  َأقْمِرُض  ـْ  طَم٘مَّ   َهَذا ُِم
ِ
ـَ  َأطَمًدا طَمِٙمٞمؿٌ  َيْرَزأْ  وَمَٚمؿْ  َي٠ْمظُمَذُه، َأنْ  وَمَٞم٠ْمسَمك اًمَٗمْلء  اًمٜم٤َّمسِ  ُِم

َ  طَمتَّك ط هللا َرؾُمقلِ  سَمْٕمدَ   و َمًٙمؿ  (1472) رواه ايمٌخ٣مري . شُمُقذمِّ

٤ميُمؿْ : »ىم٤مل ُُمَٕم٤مِوَي٦َم،وقمـ  َّٓ  َوَأطَم٤مِدي٨َم، إِيَّ  رَ قُمٛمَ  وَم٢مِنَّ  قُمَٛمَر، قَمْٝمدِ  ذِم  يَم٤منَ  طَمِديًث٤م إِ

 .(1037) رواه َمًٙمؿ .ش هللا ذِم  اًمٜم٤َّمَس  خُيِٞمُػ  يَم٤منَ 

ـْ »: َيُ٘مقُل  َوُهقَ  ط هللا َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  ا زمِفِ  هللا ُيِردِ  ََم ْٜمفُ  طَمغْمً ـِ  دِم  ُيَٖمٗم  ي  .شايمد 

اَم »: َيُ٘مقُل  ،ط هللا َرؾُمقَل  َوؾَمِٛمْٕم٧ُم  ـْ  طَم٣مِزٌن، َأَٞم٣م إِٞمَّ ـْ  َأفْمَْمْٝمُتفُ  هَمَٚم  ،َٞمْٖمسٍ  ؿمِٝم٤ِم  فَم

٣ٌَمَركُ  ـْ  همِٝمِف، يَمفُ  هَمُٝم ـْ  َأفْمَْمْٝمُتفُ  َوََم َٟميَم٥مٍ  فَم ًْ ٍه، ََم َٓ  َيْٟمىُمُؾ  ىَم٣ميمَِّذي ىَم٣منَ  َوَذَ ٌَعُ  َو  .شَيُْم

ـْ  ، ؾَمِٕمٞمدٍ  قَم  ،هللَوا َٓ »: وَمَ٘م٤مَل  اًمٜم٤َّمَس  وَمَخَٓم٥َم  ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤ممَ : َيُ٘مقُل  اخْلُْدِريَّ

٣َم فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ، َأطْمَُمك ََم٣م ِرُج  ََم٣م َّٓ إِ  ايمٛم٣َّمُس، َأَيُّ ـْ  يَمُ٘مؿْ  هللا ُُيْ ْٞمَٝم٣م َزْهَرةِ  َِم  َي٤م: َرضُمٌؾ  وَمَ٘م٤مَل  شايمدُّ

؟ اخْلػَْمُ  َأَي٠ْميِت  ،هللا َرؾُمقَل  ِّ  ىَمْٝمَػ »: ىَم٤مَل  صُمؿَّ  ؾَم٤مقَم٦ًم، ط هللا َرؾُمقُل  وَمَّمَٛم٧َم  سم٤ِمًمنمَّ

؟ اخْلػَْمُ  َأَي٠ْميِت  ،هللا َرؾُمقَل  َي٤م :وُمْٙم٦ُم : ىَم٤مَل  شوُمْٙم٦َم؟ ِّ  إِنَّ »: ط هللا َرؾُمقُل  ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل  سم٤ِمًمنمَّ

غْمَ  َّٓ  َيْٟمِت  َٓ  اخْلَ ، إِ زمِٝمعُ  ُيٛم٦ٌُِْم  ََم٣م ىُمؾَّ  إِنَّ  ُهَق، طَمغْمٌ  َأوَ  زمَِخغْمٍ ًٌَْم٣م َيْٗمُتُؾ  ايمرَّ ، َأوْ  ضَم َّٓ  ُيٙمِؿُّ  إِ

، آىمَِٙم٥مَ  ِيِ سَم٣مَه٣م اَْمَتأَلَْت  إَِذا ضَمتَّك َأىَمَٙم٦ْم، اخْلَ ٌََٙم٦ِم  طَم٣مِسَ ْٚمَس، اؽْمَتْٗم  َأوْ  َٙمَْم٦ْم شمَ  ايمُمَّ

ْت، شُمؿَّ  زَم٣ميَم٦ْم، ـْ  هَمَٟمىَمَٙم٦ْم  هَمَٔم٣مَدْت  اصْمؼَمَّ ًٓ  َيْٟمطُمْذ  هَمَٚم فِ  ََم٣م ٣ٌَمَركْ  زمَِحٗم  ـْ  همِٝمِف، يَمفُ  ُي  َيٟمطُْمْذ  َوََم

 ًٓ فِ  زمَِٕمغْمِ  ََم٣م َٓ  َيْٟمىُمُؾ  ايمَِّذي ىَمَٚمَثؾِ  هَمَٚمَثُٙمُف، ضَمٗم  ٌَعُ  َو  َمًٙمؿوايمٌخ٣مري  رواه. شَيُْم
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(1052). 

وي١ميده  ،وومٞمف شمًٛمٞم٦م اعم٤مل ظمػًما» ( :18/238)  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر

 ې ۉ ژ :وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم، ]اًمٕم٤مدي٤مت[ ژوَإََِّهُ نِحُتِّ انْخَيْشِ نَشَذِيذٌ ژ :ىمقًمف شمٕم٤ممم

وومٞمف ضب اعمثؾ سم٤محلٙمٛم٦م وإن وىمع ذم اًمٚمٗمظ ذيمر ُم٤م  .[180]اًمٌ٘مرة:   ژې

  .ذًمؽ يٖمتٗمر عم٤م يؽمشم٥م قمغم ذيمره ُمـ اعمٕم٤مين اًمالئ٘م٦م سم٤معم٘م٤مم يًتٝمجـ يم٤مًمٌقل وم٢من

وهذا قمغم ُم٤م  ،يم٤من يٜمتٔمر اًمقطمل قمٜمد إرادة اجلقاب قمام ي٠ًمل قمٜمفط وومٞمف أٟمف 

 .وجيقز أن يٙمقن ؾمٙمقشمف ًمٞم٠ميت سم٤مًمٕم٤ٌمرة اًمقضمٞمزة اجل٤مُمٕم٦م اعمٗمٝمٛم٦م ،فمٜمف اًمّمح٤مسم٦م

 شٝمع يٗمتؾ ضمًٌْم٣م أو يٙمؿ٣م يٛم٦ٌم ايمرزمإن ِم»وىمد قمد اسمـ دريٍد هذا احلدي٨م وهق ىمقًمف 

ويمؾ ُمـ وىمع رء ُمٜمف ذم  ،إمم ُمٕمٜم٤مهط ُمـ اًمٙمالم اعمٗمرد اًمقضمٞمز اًمذي مل يًٌؼ 

ويًتٗم٤مد ُمٜمف شمرك اًمٕمجٚم٦م ذم اجلقاب إذا يم٤من حيت٤مج إمم  .يمالُمف وم٢مٟمام أظمذه ُمٜمف

  .اًمت٠مُمؾ

وي١ميد أٟمف ُمـ اًمقطمل  ،وومٞمف ًمقم ُمـ فمـ سمف شمٕمٜم٧م ذم اًم١ًمال ومحد ُمـ أضم٤مد ومٞمف

اًمٕمرق وم٢مهن٤م يم٤مٟم٧م قم٤مدشمف قمٜمد ٟمزول اًمقطمل يمام شم٘مدم ذم سمدء اًمقطمل ىمقًمف يٛمًح 

  .شوإن صمٌٝمٛمف يمٝمتٖمِمد فمروًم٣م»

وٓ طمج٦م ومٞمف ٕٟمف يٛمٙمـ اًمتٛمًؽ سمف عمـ مل  ،وومٞمف شمٗمْمٞمؾ اًمٖمٜمل قمغم اًمٗم٘مػم

ومٞمف طمج٦م عمـ رضمح اًمٖمٜمل  :واًمٕمج٥م أن اًمٜمقوي ىم٤مل .يرضمح أطمدمه٤م قمغم أظمر

قمغم أن اعمراد أن  شغمٓ يٟمت اخلغم إٓ زم٣مخل»ويم٤من ىمٌؾ ذًمؽ ذح ىمقًمف  ،قمغم اًمٗم٘مػم

ًمٙمـ هذه اًمزهرة ًمٞم٧ًم ظمػًما طم٘مٞم٘مٞم٤م عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ  ،اخلػم احل٘مٞم٘مل ٓ ي٠ميت إٓ سم٤مخلػم

  .اًمٗمتٜم٦م واعمٜم٤موم٦ًم وآؿمتٖم٤مل قمـ يمامل اإلىم٤ٌمل قمغم أظمرة
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ومٕمغم هذا يٙمقن طمج٦م عمـ يٗمْمؾ اًمٗم٘مر قمغم اًمٖمٜمك واًمتح٘مٞمؼ أن ٓ طمج٦م  :ومٙم٦م

  .وومٞمف احلض قمغم إقمٓم٤مء اعمًٙملم واًمٞمتٞمؿ واسمـ اًمًٌٞمؾ .ًم٘مقًملمومٞمف ٕطمد ا

أن اعمٙمت٥ًم ًمٚمامل ُمـ همػم طمٚمف ٓ ي٤ٌمرك ًمف ومٞمف ًمتِمٌٞمٝمف سم٤مًمذي ي٠ميمؾ وٓ  :ومٞمف

  .يِمٌع

وأن ايمت٤ًمب اعم٤مل ُمـ همػم طمٚمف  ،وومٞمف ذم اإلهاف ويمثرة إيمؾ واًمٜمٝمؿ ومٞمف

 :٤ٌمرك يمام ىم٤مل شمٕم٤مممويمذا إُم٤ًميمف قمـ إظمراج احلؼ ُمٜمف ؾم٥ٌم عمح٘مف ومٞمّمػم همػم ُم

 .ش ژڈڈ ڎ ڎ ڌ  ڌژ

 شإن هذا اظم٣مل طمية ضمٙمقة» :طىمقًمف » ( :3/486)  وم٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقوي

ؿمٌٝمف ذم اًمرهم٦ٌم ومٞمف واعمٞمؾ إًمٞمف وطمرص اًمٜمٗمقس قمٚمٞمف سم٤مًمٗم٤ميمٝم٦م اخلياء احلٚمقة 

واحلٚمق يمذًمؽ قمغم اٟمٗمراده  ،وم٢من إظمي ُمرهمقب ومٞمف قمغم اٟمٗمراده ،اعمًتٚمذة

 .وم٤مضمتامقمٝمام أؿمد

 هللوا .ٕن اخلياوات ٓ شمٌ٘مك وٓ شمراد ًمٚمٌ٘م٤مء :وومٞمف إؿم٤مرة إمم قمدم سم٘م٤مئف

 أقمٚمؿ.

وَمـ أطمذه زم١مذاف ٞمٖمس ل  ،همٚمـ أطمذه زمْمٝم٤م ٞمٖمس زمقرك يمف همٝمف» :طىمقًمف 

إذاف اًمٜمٗمس شمٓمٚمٕمٝم٤م  :ىم٤مل اًمٕمٚمامء شوىم٣من ىم٣ميمذي يٟمىمؾ وٓ يُمٌع ،ي٣ٌمرك يمف همٝمف

  .إًمٞمف وشمٕمروٝم٤م ًمف وـمٛمٕمٝم٤م ومٞمف

 ،أٟمف قم٤مئد قمغم أظمذ :ومذيمر اًم٘م٤ميض ومٞمف اطمتامًملم أفمٝمرمه٤م وأُم٤م ـمٞم٥م اًمٜمٗمس

أٟمف قم٤مئد  :واًمث٤مين .ُمـ أظمذه سمٖمػم ؾم١مال وٓ إذاف وشمٓمٚمٍع سمقرك ًمف ومٞمف :وُمٕمٜم٤مه



238 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

 

ُمـ أظمذه ممـ يدومع ُمٜمنمطًم٤م سمدومٕمف إًمٞمف ـمٞم٥م اًمٜمٗمس ٓ سم١ًماٍل  :وُمٕمٜم٤مه ،إمم اًمداومع

  .اوٓمره إًمٞمف أو ٟمحقه مم٤م ٓ شمٓمٞم٥م ُمٕمف ٟمٗمس اًمداومع

 ،هق اًمذي سمف داء ٓ يِمٌع سمًٌٌف :وم٘مٞمؾ شىم٣ميمذي يٟمىمؾ وٓ يُمٌع» :ط٤م ىمقًمف وأُم

 .حيتٛمؾ أن اعمراد اًمتِمٌٞمف سم٤مًمٌٝمٞمٛم٦م اًمراقمٞم٦م :وىمٞمؾ

احل٨م قمغم اًمتٕمٗمػ واًم٘مٜم٤مقم٦م واًمرو٤م  -وُم٤م ىمٌٚمف وُم٤م سمٕمده  -وذم هذا احلدي٨م 

ن وأٟمف ٓ يٖمؽم اإلٟم٤ًم ،واإلمج٤مل ذم اًمٙم٥ًم ،سمام شمٞمن ذم قمٗم٤مف وإن يم٤من ىمٚمٞماًل 

 هللوهق ىمري٥م ُمـ ىمقل ا ،سمٙمثرة ُم٤م حيّمؾ ًمف سم٢مذاٍف وٟمحقه وم٢مٟمف ٓ ي٤ٌمرك ًمف ومٞمف

 .ش[276]اًمٌ٘مرة:   ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ژ شمٕم٤ممم:

 زم٣مب َمثؾ ايمذي يِمػم فمعم أذى َمـ حيًـ إيمٝمف  

ـْ   ُٕمقيِن،َوَيْ٘مٓمَ  َأِصُٚمُٝمؿْ  ىَمَراسَم٦مً  زِم  إِنَّ  هللا َرؾُمقَل  َي٤م: ىَم٤مَل  َرضُماًل  َأنَّ  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم

ـُ  ًِ ٞمُئقنَ  إًَِمْٞمِٝمؿْ  َوُأطْم ًِ ، َوُي ، َوجَيَْٝمُٚمقنَ  قَمٜمُْٝمؿْ  َوَأطْمُٚمؿُ  إِزَمَّ ـْ »: وَمَ٘م٤مَل  قَمكَمَّ  ىَماَم  ىُمٛم٦َْم  يَمئِ

اَم  وُمْٙم٦َم، ُٜمؿُ  هَمَ٘مَٟمٞمَّ ٖمُّ ًِ َٓ  اظمَْؾَّ  سُم ـَ  ََمَٔمَؽ  َيَزاُل  َو  .شَذيمَِؽ  فَمعَم  ُدَْم٦َم  ََم٣م فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ـَمِٜمغمٌ  هللا َِم

 .(2558) رواه َمًٙمؿ

 .اعمٕملم اًمداومع ٕذاهؿ :اًمٔمٝمػم

 .اًمرُم٤مد احل٤مر اًمذي حيٛمك ًمٞمدومـ ومٞمف اًمٓمٕم٤مم ًمٞمٜمْم٩م :اعمّؾ 

وشمٗمّمٞمٚمف أن ُم٘م٤ميٚمتؽ إي٤مهؿ سم٤مإلطم٤ًمن ُمع إؾم٤مئتٝمؿ  ،وهذا ُمث٤مل ُمرؾمؾ وجمٛمؾ

 يم٤مًمذي يًٗمٝمٝمؿ اعمؾ وهق اًمرُم٤مد.

وُمٕمٜم٤مه  ،واجلٝمؾ هٜم٤م اًم٘مٌٞمح ُمـ اًم٘مقل» ( :8/351)  وم٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقوي
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وهق شمِمٌٞمف عم٤م يٚمح٘مٝمؿ ُمـ إمل سمام يٚمحؼ آيمؾ اًمرُم٤مد  ،٠مٟمام شمٓمٕمٛمٝمؿ اًمرُم٤مد احل٤مريم

 ،سمؾ يٜم٤مهلؿ اإلصمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ذم ىمٓمٞمٕمتف ،وٓ رء قمغم هذا اعمحًـ ،احل٤مر ُمـ إمل

  .وإدظم٤مهلؿ إذى قمٚمٞمف

ُمٕمٜم٤مه إٟمؽ سم٤مإلطم٤ًمن إًمٞمٝمؿ ختزهيؿ وحت٘مرهؿ ذم أٟمٗمًٝمؿ ًمٙمثرة إطم٤ًمٟمؽ  :وىمٞمؾ

ذًمؽ اًمذي  :وىمٞمؾ .اخلزي واحل٘م٤مرة قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ يمٛمـ يًػ اعمؾوىمٌٞمح ومٕمٚمٝمؿ ُمـ 

 .شأقمٚمؿ هللوا .ي٠ميمٚمقٟمف ُمـ إطم٤ًمٟمؽ يم٤معمؾ حيرق أطمِم٤مءهؿ

 ملسو هيلع هللا ىلص  هللزم٣مب َمثؾ صقت ايمقضمل فمعم رؽمقل ا   

ـْ  ـَ  احَل٤مِرَث  َأنَّ  ، اعم١ُْمُِمٜملِمَ  ُأمِّ  قَم٤مِئَِم٦مَ  قَم  ط هللا َرؾُمقَل  ؾَم٠َمَل   ِهَِم٤ممٍ  سْم

 َِمثَْؾ  َيْٟمسمِٝمٛمِل َأضْمَٝم٣مًٞم٣م»: ط هللا َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  اًمَقطْمُل؟ َي٠ْمشمِٞمَؽ  يَمْٞمَػ  ،هللا َرؾُمقَل  َي٤م: وَمَ٘م٤مَل 

هُ  َوُهقَ  اجَلَرِس، َصْٙمَِمَٙم٥مِ  ، َأؾَمدُّ  َوَأضْمَٝم٣مًٞم٣م وَم٣مَل، ََم٣م فَمٛمْفُ  َوفَمْٝم٦ُم  َووَمْد  فَمٛم ل هَمُٝمْٖمَِمؿُ  فَمقَمَّ

ُٚمٛمِل َرصُماًل  اظمََٙمُؽ  رِمَ  َيَتَٚمثَُّؾ    .شَيُٗمقُل  ََم٣م هَمَٟمفِمل هَمُٝمَ٘مٙم 

ِديدِ  اًمَٞمْقمِ  ذِم  اًمَقطْمُل  قَمَٚمْٞمفِ  َيٜمِْزُل  َرَأْيُتفُ  َوًَمَ٘مدْ :  قَم٤مِئَِم٦مُ  ىَم٤مًَم٧ْم  ِد، اًمِمَّ  اًمؼَمْ

دُ  ضَمٌِٞمٜمَفُ  َوإِنَّ  قَمٜمْفُ  وَمَٞمْٗمِّمؿُ  ُمًٚمؿ .و(2)  رواه اًمٌخ٤مري. قَمَرىًم٤م ًَمَٞمَتَٗمّمَّ

(3215.) 

ذم رواي٦م  شاجلرسَمثؾ صٙمِمٙم٥م » :ىمقًمف» ( :1/3)  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر

واًمّمٚمّمٚم٦م سمٛمٝمٛمٚمتلم ُمٗمتقطمتلم سمٞمٜمٝمام ٓم  شدم َمثؾ صٙمِمٙم٥م اجلرس»ُمًٚمؿ 

صمؿ أـمٚمؼ قمغم يمؾ  ،ذم إصؾ صقت وىمقع احلديد سمٕمْمف قمغم سمٕمض :ؾم٤ميمٜم٦م

واجلرس  ،هق صقت ُمتدارك ٓ يدرك ذم أول وهٚم٦م :وىمٞمؾ ،صقت ًمف ـمٜملم
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ٙم٤من اًمراء وهق واؿمت٘م٤مىمف ُمـ اجلرس سم٢مؾم ،اجلٚمجؾ اًمذي يٕمٚمؼ ذم رءوس اًمدواب

  .احلس

اجلرس ٟم٤مىمقس صٖمػم أو ؾمٓمؾ ذم داظمٚمف ىمٓمٕم٦م ٟمح٤مس يٕمٚمؼ  :وىم٤مل اًمٙمرُم٤مين

وم٢مذا حترك حتريم٧م اًمٜمح٤مؾم٦م وم٠مص٤مسم٧م اًمًٓمؾ ومحّمٚم٧م  ،ُمٜمٙمقؾًم٤م قمغم اًمٌٕمػم

  .ـهٚم٦م ااًمّمٚمّم

وىمقًمف ىمٓمٕم٦م ٟمح٤مس ُمٕمؽمض ٓ خيتص  .وهق شمٓمقيؾ ًمٚمتٕمريػ سمام ٓ ـم٤مئؾ حتتف

ٕن شمٕمٚمٞم٘مف قمغم شمٚمؽ اًمّمقرة هق ووٕمف  :ؾًم٤مسمف ويمذا اًمٌٕمػم ويمذا ىمقًمف ُمٜمٙمق

  .اعمًت٘مٞمؿ ًمف

 ،إذ طم٘مٞم٘م٦م اًمتِمٌٞمف إحل٤مق ٟم٤مىمص سمٙم٤مُمؾٍ  ،اعمحٛمقد ٓ يِمٌف سم٤معمذُمقم :وم٢من ىمٞمؾ

واعمِمٌف سمف صقت اجلرس وهق ُمذُمقم ًمّمح٦م اًمٜمٝمل  ،واعمِمٌف اًمقطمل وهق حمٛمقد

الئٙم٦م يمام قمٜمف واًمتٜمٗمػم ُمـ ُمراوم٘م٦م ُم٤م هق ُمٕمٚمؼ ومٞمف واإلقمالم سم٠مٟمف ٓ شمّمحٌٝمؿ اعم

ومٙمٞمػ يِمٌف ُم٤م ومٕمٚمف اعمٚمؽ سم٠مُمر شمٜمٗمر ُمٜمف  ،أظمرضمف ُمًٚمؿ وأسمق داود وهمػممه٤م

  .؟اعمالئٙم٦م

سمؾ  ،واجلقاب أٟمف ٓ يٚمزم ذم اًمتِمٌٞمف شم٤ًموي اعمِمٌف سم٤معمِمٌف سمف ذم اًمّمٗم٤مت يمٚمٝم٤م

وم٤معم٘مّمقد هٜم٤م سمٞم٤من  ،سمؾ يٙمٗمل اؿمؽمايمٝمام ذم صٗم٦م ُم٤م ،وٓ ذم أظمص وصػ ًمف

٤ًٌم ٕومٝم٤مُمٝمؿومذيمر ُم٤م أًمػ اًم٤ًمُمٕمق ،اجلٜمس   .ن ؾمامقمف شم٘مري

ومٛمـ طمٞم٨م اًم٘مقة وىمع  ،ضمٝم٦م ىمقة وضمٝم٦م ـمٜملم :واحل٤مصؾ أن اًمّمقت ًمف ضمٝمت٤من

 ،وُمـ طمٞم٨م اًمٓمرب وىمع اًمتٜمٗمػم قمٜمف وقمٚمؾ سمٙمقٟمف ُمزُم٤مر اًمِمٞمٓم٤من ،اًمتِمٌٞمف سمف

واًمّمٚمّمٚم٦م  :ىمٞمؾ .وحيتٛمؾ أن يٙمقن اًمٜمٝمل قمٜمف وىمع سمٕمد اًم١ًمال اعمذيمقر وومٞمف ٟمٔمر
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  .اعمذيمقرة صقت اعمٚمؽ سم٤مًمقطمل

يريد أٟمف صقت ُمتدارك يًٛمٕمف وٓ يتٌٞمٜمف أول ُم٤م يًٛمٕمف طمتك  :ىم٤مل اخلٓم٤ميب

واحلٙمٛم٦م ذم شم٘مدُمف أن  :سمؾ هق صقت طمٗمٞمػ أضمٜمح٦م اعمٚمؽ :وىمٞمؾ ،يٗمٝمٛمف سمٕمد

وعم٤م يم٤من اجلرس ٓ حتّمؾ صٚمّمٚمتف  ،ي٘مرع ؾمٛمٕمف اًمقطمل ومال يٌ٘مك ومٞمف ُمٙم٤من ًمٖمػمه

  .إٓ ُمتداريم٦م وىمع اًمتِمٌٞمف سمف دون همػمه ُمـ أٓت

إذا وم٢م »ٞم٠ميت يمالم اسمـ سمٓم٤مل ذم هذا اعم٘م٤مم ذم اًمٙمالم قمغم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وؾم

 ڀ ڀ ژ :احلدي٨م قمٜمد شمٗمًػم ىمقًمف ش ايمًامء رضزم٦م اظمالئ٘م٥م زمٟمصمٛمحتٜم٣مإَمر دم هللا

 .ششمٕم٤ممم هللذم شمٗمًػم ؾمقرة ؾم٠ٌم إن ؿم٤مء ا، [23]ؾم٠ٌم:  ژ ٺ  ڀ ڀ

ٚمّمٚم٦م اجلرس وشمٗمّمٞمٚمف أن اًمقطمل أطمٞم٤مٟم٤ًم يٙمقن يمّم ،وهذا ُمث٤مل ُمرؾمؾ وجمٛمؾ

 يٕمٞمٜمف طمتك يٗمٝمؿ قمٜمف ُم٤م ىم٤مل. هللذم ىمقشمف وؿمدشمف وًمٙمـ ا

 فمعم ايمٛم٣ًمء  زم٣مب َمثؾ همّمؾ فم٣مئُم٥م 

ـْ   ـَ  ىَمَٚمَؾ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، ُُمقؾَمك َأيِب  قَم صَم٣ملِ  َِم ْ  ىَمثغٌِم، ايمر   َوَل

ـَ  َيْ٘مُٚمْؾ  ٣مءِ  َِم ًَ َّٓ : ايمٛم   فَم٣مئَُِم٥مَ  هَمّْمَؾ  َوإِنَّ  فِمْٚمَراَن، زمِٛم٦ُْم  ؿُ َوََمْريَ  همِْرفَمْقَن، اَْمَرَأةُ  آؽِمَٝم٥مُ  إِ

٣مءِ  فَمعَم  ًَ  ( :3411)  رواه اًمٌخ٤مري .شايمْمََّٔم٣ممِ  ؽَم٣مئِرِ  فَمعَم  ايمثَِّريدِ  ىَمَٖمّْمؾِ  ايمٛم 

 (.2431ُمًٚمؿ )و

وًمٞمس ومٞمف شمٍميح سم٠مومْمٚمٞم٦م » ( :10/209)  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر

إٟمام هق عم٤م ومٞمف ُمـ قمغم همػمه٤م ٕن ومْمؾ اًمثريد قمغم همػمه ُمـ اًمٓمٕم٤مم  قم٤مئِم٦م 

ويمؾ هذه اخلّم٤مل ٓ  ،ويم٤من أضمؾ أـمٕمٛمتٝمؿ يقُمئذٍ  ،شمٞمًػم اعم١مٟم٦م وؾمٝمقًم٦م اإلؾم٤مهم٦م



242 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

 

ًٓ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٖمػمه ُمـ  ،شمًتٚمزم صمٌقت إومْمٚمٞم٦م ًمف ُمـ يمؾ ضمٝم٦م وم٘مد يٙمقن ُمٗمْمق

 .ضمٝم٤مت أظمرى

وىمد أؿم٤مر اسمـ  ،ٓ يًتٚمزم صمٌقت إومْمٚمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ،إًمخ شوهمّمؾ فم٣مئُم٥م»وىم٤مل: 

ط ٚمٞمتٝم٤م اًمتل يدل قمٚمٞمٝم٤م هذا احلدي٨م وهمػمه ُم٘مٞمدة سمٜم٤ًمء اًمٜمٌل طم٤ٌمن إمم أن أومْم

مجًٕم٤م سملم هذا احلدي٨م وسملم طمدي٨م  طمتك ٓ يدظمؾ ومٞمٝم٤م ُمثؾ وم٤مـمٛم٦م 

  .ششهمّمؾ ٞم٣ًمء أهؾ اجلٛم٥م طمدجي٥م وهم٣مؿمٚم٥مأ»

 وىمد يٙمقن ُمٗمّماًل إن ىمّمد سمٞم٤من صٗم٦م اًمثريد. ،وهذا ُمث٤مل ُمرؾمؾ وجمٛمؾ

 زم٣مب َمثؾ ايمٖمتـ       

ـْ  فَْماَملِ  زَم٣مِدُروا»: ىَم٤مَل  ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ  َرةَ ُهَريْ  َأيِب  قَم ْٕ ْٝمؾِ  ىَمِٗمَْمعِ  همَِتٛم٣ًم زم٣ِم  اظمُْْٓمٙمِِؿ، ايمٙمَّ

صُمُؾ  ُيِْمٌُِح   ِديٛمَفُ  َيٌِٝمعُ  ىَم٣مهمًِرا، َوُيِْمٌُِح  َُم٠ْمَِمٛم٣ًم ُيْٚمِز  َأوْ  ىَم٣مهمًِرا، َوُيْٚمِز  َُم٠ْمَِمٛم٣ًم ايمرَّ

ـَ  زمَِٔمَرضٍ  ْٞمَٝم٣م َِم  .(118) رواه َمًٙمؿ .شايمدُّ

ُمٕمٜمك احلدي٨م احل٨م قمغم اعم٤ٌمدرة إمم » ( :1/232)  ٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقويوم 

إقمامل اًمّم٤محل٦م ىمٌؾ شمٕمذره٤م وآؿمتٖم٤مل قمٜمٝم٤م سمام حيدث ُمـ اًمٗمتـ اًمِم٤مهمٚم٦م 

ٟمققًم٤م ُمـ ط ووصػ  .اعمتٙم٤مصمرة اعمؽمايمٛم٦م يمؽمايمؿ فمالم اًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمؿ ٓ اعم٘مٛمر

ؿمؽ اًمراوي  .أو قمٙمًفوهق أٟمف يٛمز ُم١مُمٜم٤ًم صمؿ يّمٌح يم٤مومًرا  ،ؿمدائد شمٚمؽ اًمٗمتـ

 .شأقمٚمؿ هللوا .وهذا ًمٕمٔمؿ اًمٗمتـ يٜم٘مٚم٥م اإلٟم٤ًمن ذم اًمٞمقم اًمقاطمد هذا آٟم٘مالب

 وهذا ُمث٤مل ُمرؾمؾ ًمذيمر إداة وُمٗمّمؾ ًمذيمر وضمف اًمِمٌف. ومٙم٦م:
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  (وفمروف وىمٝمزاٞمف ويمقٞمف)ؿمقيمف  زم٣مب َمثؾ احلقض  

ـْ  ِلَّ  ؾَمِٛمعَ  َأٟمَّفُ  طَم٤مِرصَم٦َم، قَم  ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل  شَواظمَِْديٛم٥َمِ  َصٛمَْٔم٣مءَ  كْمَ زمَ  ََم٣م ضَمْقُوفُ »: ىَم٤مَل  ط اًمٜمٌَّ

َتْقِردُ  ًْ ْ : اعمُْ َٛمْٕمفُ  َأمَل ًْ ََوايِن : »ىَم٤مَل  شَم ْٕ ،: ىَم٤مَل  ؟شا َتْقِردُ  وَمَ٘م٤مَل  َٓ ًْ ٞمَِٝم٥مُ  همِٝمفِ  سُمَرى»: اعمُْ ْٔ  َِمثَْؾ  ا

 .(2298) رواه َمًٙمؿ .شايْمَ٘مَقاىم٤ِِم 

ـِ  ـِ  قَم ـِ  قُمَٛمَر، اسْم ِلِّ  قَم  شَوَأْذُرَح  صَمْرزَم٣مءَ  زَمكْمَ  ىَماَم  ضَمْقًو٣م َأََم٣مََمُ٘مؿْ  إِنَّ »: ىَم٤مَل  ط اًمٜمٌَّ

ـِ  ِرَواَي٦مِ  َوذِم   .(6125) رواه َمًٙمؿ .شضَمْقِض » اعمَُْثٜمَّك اسْم

ـْ  َْهؾِ  ايمٛم٣َّمَس  َأُذودُ  ضَمْقِض  يَمٌُِٔمْٗمرِ  إيِن  »: ىَم٤مَل  ط هللا َٟمٌِلَّ  َأنَّ  صَمْقسَم٤مَن، قَم ـِ  ِٕ  ايْمَٝمَٚم

ُب  ِئَؾ . شفَمَٙمْٝمِٜمؿْ  هَمضَّ َيرْ  ضَمتَّك زمَِٔمَِم٣ميَ  َأرْضِ ًُ ـْ  وَم ـْ »: وَمَ٘م٤مَل  قَمْرِوفِ  قَم  إلَِم  ََمَٗم٣مَِمل َِم

نَ  ـْ  َوؾُمِئَؾ  شفَمامَّ اسمِفِ  قَم ـَ  زَمَٝم٣مًو٣م َأؾَمدُّ »: وَمَ٘م٤مَل  َذَ ، َِم ـِ ٌَ ـَ  َوَأضْمعَم  ايمٙمَّ ِؾ، َِم ًَ  همِٝمفِ  َيُٕم٦مُّ  ايْمَٔم

اٞمِفِ  َِمٝمَزازَم٣منِ  ـَ  َيُٚمدَّ ٛم٥َِّم، َِم ٣م اجْلَ ـْ  َأضَمُدمُهَ طَمرُ  َذَه٤ٍم، َِم ْٔ ـْ  َوا  رواه َمًٙمؿ .شَوِرٍق  َِم

(2301.) 

 .يدومؼ ومٞمف دوم٘م٤م دائام ُمتت٤مسمٕم٤م :وُمٕمٜمك يٖم٧م

 أٟمٌقسم٦م شمريم٥م ذم ضم٤مٟم٥م اًمٌٞم٧م ُمـ أقماله ًمٞمٜمٍمف ُمٜمٝم٤م ُم٤مء اعمٓمر. :واعمٞمزاب

 :اجلٚمع زمكم اطمتالف إضم٣مدي٧م دم سمُمٌٝمف اظم٣ًمهم٥م دم فمرض احلقض وؿمقيمف* 

وهذا  :ل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مضىم٤م» ( :8/4) ذم ذح ُمًٚمؿ  وم٣مل ايمٛمقوي 

٤ًٌم ًمالوٓمراب وم٢مّٟمف مل ي٠مت ذم طمدي٨م  ،آظمتالف ذم ىمدر قمرض احلقض ًمٞمس ُمقضم

قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م ؾمٛمٕمقه٤م ذم ُمقاـمـ  ،سمؾ ذم أطم٤مدي٨م خمتٚمٗم٦م اًمّرواة ،واطمد

 ،وؾمٕمتف ،ذم يمّؾ واطمد ُمٜمٝم٤م ُمثاًل ًمٌٕمد أىمٓم٤مر احلقضط خمتٚمٗم٦م ضهب٤م اًمٜمٌّّل 
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ُم٤م سملم اًمٌالد اعمذيمقرة ٓ قمغم اًمّت٘مدير اعمقوقع  وىمّرب ذًمؽ ُمـ إومٝم٤مم ًمٌٕمد

هذا يمالم  .ومٌٝمذا دمٛمع اًمّرواي٤مت ،سمؾ ًمإلقمالم سمٕمٔمؿ هذه اعم٤ًموم٦م ،ًمٚمّتحديد

  .اًم٘م٤ميض

 ،واًمٙمثػم صم٤مسم٧م قمغم فم٤مهر احلدي٨م ،وًمٞمس ذم اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ هذه ُمٜمع اًمٙمثػم :ومٙم٦م

 .شأقمٚمؿ هللوا .وٓ ُمٕم٤مرو٦م

ـْ  ـْ  َأزْمَٔمُد  ضَمْقِض  إِنَّ »: ىَم٤مَل  ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم ـْ  َأْيَٙم٥مَ  َِم قَ  فَمَدنٍ  َِم  هَلُ

ـَ  زَمَٝم٣مًو٣م َأؾَمدُّ  ـَ  َوَأضْمعَم  ايمثَّْٙم٨ِم، َِم ؾِ  َِم ًَ ، ايْمَٔم ـِ ٌَ ٞمَِٝمُتفُ  زم٣ِميمٙمَّ َٔ ـْ  َأىْمَثرُ  َو  َوإيِن   ايمٛمُُّجقمِ  فَمَددِ  َِم

َُصدُّ  صُمُؾ  َيُِمدُّ  ىَماَم  فَمٛمُْف، ايمٛم٣َّمَس  َٕ ـْ  ايمٛم٣َّمسِ  إزِمَِؾ  ايمرَّ  هللا َرؾُمقَل  َي٤م: ىَم٤مًُمقا شضَمْقِوفِ  فَم

٦ْم  ؽِمٝماَم  يَمُ٘مؿْ  َٞمَٔمؿْ »: ىَم٤مَل  َيْقَُمِئٍذ؟ َأشَمْٕمِروُمٜم٤َم ًَ ضََمدٍ  يَمْٝم ـَ  ِٕ ََُمؿِ  َِم ْٕ ا، فَمقَمَّ  سَمِرُدونَ  ا  نُمرًّ

ٙمكِمَ  ـْ  حُمَجَّ  .(247) رواه َمًٙمؿ .شايْمُقُوقءِ  َأشَمرِ  َِم

ـْ  زَْمَٔمُد  ضَمْقِض  إِنَّ »: ط هللا ُل َرؾُمق ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  طُمَذْيَٗم٦َم، قَم ـْ  َٕ ـْ  َأْيَٙم٥مَ  َِم  فَمَدنٍ  َِم

َُذودُ  إيِن   زمَِٝمِدِه، َٞمْٖمِز  َوايمَِّذي صَم٣مَل  فَمٛمْفُ  َٕ صُمُؾ  َيُذودُ  ىَماَم  ايمر  زمَِؾ  ايمرَّ ٥ٌَمَ  اإْلِ ـْ  ايْمَٕمِري  فَم

ا قَمَّ فمَ  سَمِرُدونَ  َٞمَٔمؿْ »: ىَم٤مَل  َوشَمْٕمِروُمٜم٤َم؟ هللا َرؾُمقَل  َي٤م: ىَم٤مًُمقا شضَمْقِوفِ  ٙمكِمَ  نُمرًّ ـْ  حُمَجَّ  آشَم٣مرِ  َِم

٦ْم  ايْمُقُوقءِ  ًَ ضََمدٍ  يَمْٝم ىُمؿْ  ِٕ  .(248) رواه َمًٙمؿ .شنَمغْمِ

ٌْدُ قمـ  ـُ  هللا قَم ـِ  قَمْٛمِرو سْم غَمةُ  ضَمْقِض »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : اًْمَٕم٤مصِ  سْم ًِ  ؾَمْٜمٍر، ََم

ـَ  َأزْمَٝمُض  َوََم٣مُؤهُ  ؽَمَقاٌء، َوَزَواَي٣مهُ  ـَ  َأؿْمَٝم٤ُم  َوِرحُيفُ  ايْمَقِرِق، َِم ِؽ، َِم ًْ
ِ  ىَمٛمُُجقمِ  َوىمِٝمَزاُٞمفُ  اظمْ

اَمِء، ًَّ ـْ  ايم َب  هَمَٚم  .(2292) رواه َمًٙمؿ .شَأزَمًدا زَمْٔمَدهُ  َيْٓمَٚمٟمُ  هَماَل  َِمٛمْفُ  َذِ

ـَ  طَم٤مِرصَم٦مَ قمـ و ِلَّ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : َيُ٘مقُل  َوْه٥ٍم، سْم  زَمكْمَ  ىَماَم »: وَمَ٘م٤مَل  احلَْقَض  َوَذيَمرَ  ط اًمٜمٌَّ

 .(6591)رواه ايمٌخ٣مري  .شَوَصٛمَْٔم٣مءَ  اظمَِديٛم٥َمِ 
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ـْ  ٌْدِ  قَم ـِ  هللا قَم ٤مُِم٧ِم، سْم ـْ  اًمّمَّ ، َأيِب  قَم  احْلَْقضِ  آٟمَِٞم٦مُ  َُم٤م هللا َرؾُمقَل  َي٤م :وُمْٙم٦ُم : ىَم٤مَل  َذرر

دٍ  َٞمْٖمُس  َوايمَِّذي»: ىَم٤مَل  ٞمَِٝمُتفُ  زمَِٝمِدهِ  حُمَٚمَّ ـْ  َأىْمَثرُ  َٔ اَمءِ  ُٞمُجقمِ  فَمَددِ  َِم ًَّ َٓ  َوىَمَقاىمٌَِِٜم٣م، ايم  دِم  َأ

ٛم٥َّمِ  آٞمَِٝم٥مُ  اظمُِْْمِحَٝم٥ِم، اظمُْْٓمٙمَِٚم٥مِ  ْٝمَٙم٥مِ ايمٙمَّ  ـْ  اجْلَ َب  ََم ْ  َِمٛمَْٜم٣م َذِ  همِٝمفِ  َيُْمَخ٤ُم  فَمَٙمْٝمِف، ََم٣م آطِمرَ  َيْٓمَٚمٟمْ  َل

ـَ  َِمٝمَزازَم٣منِ  ٛم٥َِّم، َِم ـْ  اجْلَ َب  ََم ْ  َِمٛمْفُ  َذِ نَ  زَمكْمَ  ََم٣م ؿُمقيمِِف، َِمثُْؾ  فَمْرُوفُ  َيْٓمَٚمْٟم، َل  َأْيَٙم٥َم، إلَِم  فَمامَّ

ـَ  زَمَٝم٣مًو٣م َأؾَمدُّ  ََم٣مُؤهُ  ، َِم ـِ ٌَ ـَ  َوَأضْمعَم  ايمٙمَّ ؾِ  َِم ًَ  .(2300) رواه ُمًٚمؿ .شايْمَٔم

ـْ   ـِ  ضَم٤مسمِرِ  قَم ـْ  ؾَمُٛمَرَة، سْم َٓ »: ىَم٤مَل  ط هللا َرؾُمقلِ  قَم ْقِض، فَمعَم  يَمُ٘مؿْ  هَمَرطٌ  إيِن   َأ  احْلَ

زََم٣مِريَؼ  نَّ ىَمٟمَ  َوَأْيَٙم٥َم، َصٛمَْٔم٣مءَ  زَمكْمَ  ىَماَم  ؿَمَرهَمْٝمفِ  زَمكْمَ  ََم٣م زُمْٔمَد  َوإِنَّ  ْٕ  رواه ُمًٚمؿ .شايمٛمُُّجقمُ  همِٝمفِ  ا

(2305). 

ـْ  ِلَّ  َأنَّ  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم َُذوَدنَّ »: ىَم٤مَل  ط اًمٜمٌَّ ـْ  َٕ ًٓ  ضَمْقِض  فَم  ايْمَٕمِري٥ٌَمُ  سُمَذادُ  ىَماَم  ِرصَم٣م

ـَ  زمِؾِ  َِم  .(2302) رواه ُمًٚمؿ .شاإْلِ

 :ٚمؿٕمأهؾ اًموإًمٞمؽ ذيمر ذوح إطم٤مدي٨م ُمـ يمالم * 

 :وإٟمام اؾمتدل سم٘مقًمف»: [(7/229ش )ومتح اًم٤ٌمري»ذم ]  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر

ومام ضم٤مز ًمّم٤مطم٥م احلقض ـمرد إسمؾ همػمه قمـ طمقوف  شىمام سمذاد ايمٕمري٥ٌم َمـ اإلزمؾ»

  ش.إٓ وهق أطمؼ سمحقوف

ضمقض » :ىمقًمف»: [(18/425ش )ومتح اًم٤ٌمري»ذم ]  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر

واإلؾمامقمٞمكم واسمـ طم٤ٌمن ذم روايتٝمؿ ُمـ هذا اًمقضمف زاد ُمًٚمؿ  شَمًغمة ؾمٜمر

وهذه اًمزي٤مدة شمدومع شم٠مويؾ ُمـ مجع سملم خمتٚمػ إطم٤مدي٨م ذم شم٘مدير  شي٣مه ؽمقاءاوزو»

  .ُم٤ًموم٦م احلقض قمغم اظمتالف اًمٕمرض واًمٓمقل
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ىمام زمكم »وىمد اظمتٚمػ ذم ذًمؽ اظمتالوًم٤م يمثػًما ومقىمع ذم طمدي٨م أٟمس اًمذي سمٕمده 

ديٜم٦م يم٤مٟم٧م قم٤مُمرة وهل سمٓمرف سمحر اًم٘مٚمزم ُمـ وأيٚم٦م ُم شأيٙم٥م وصٛمٔم٣مء َمـ ايمٝمٚمـ

ًمٞمٝمؿ ويٛمر هب٤م ب يٛمر هب٤م احل٤مج ُمـ ُمٍم ومتٙمقن ؿمامـمرف اًمِم٤مم وهل أن ظمرا

وجيٚمٌقن إًمٞمٝم٤م اعمػمة ُمـ اًمٙمرك واًمِمقسمؽ  ،احل٤مج ُمـ همزة وهمػمه٤م ومتٙمقن أُم٤مُمٝمؿ

وإًمٞمٝم٤م شمٜم٥ًم اًمٕم٘م٦ٌم اعمِمٝمقرة قمٜمد  ،وهمػممه٤م يتٚم٘مقن هب٤م احل٤مج ذه٤مسًم٤م وإي٤مسًم٤م

وسمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ٟمحق اًمِمٝمر سمًػم إصم٘م٤مل إن اىمتٍموا يمؾ يقٍم  ،يلماعمٍم

ومل  ،وهل ُمـ ُمٍم قمغم أيمثر ُمـ اًمٜمّمػ ُمـ ذًمؽ ،قمغم ُمرطمٚم٦م وإٓ ومدون ذًمؽ

يّم٥م ُمـ ىم٤مل ُمـ اعمت٘مدُملم إهن٤م قمغم اًمٜمّمػ مم٤م سملم ُمٍم وُمٙم٦م سمؾ هل دون اًمثٚم٨م 

  .وم٢مهن٤م أىمرب إمم ُمٍم

اًمٕمٚمؿ أن أيٚم٦م ؿمٕم٥م ُمـ ضمٌؾ روقى اًمذي ذم وٟم٘مؾ قمٞم٤مض قمـ سمٕمض أهؾ 

 ،واعمراد سم٠ميٚم٦م ذم اخلؼم هل اعمديٜم٦م اعمقصقوم٦م آٟمًٗم٤م ،وشمٕم٘م٥م سم٠مٟمف اؾمٌؿ واومؼ اؾماًم  ،يٜمٌع

أن ص٣مضم٤م أيٙم٥م صم٣مء »وىمد صم٧ٌم ذيمره٤م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ذم ىمّم٦م همزوة شمٌقك وومٞمف 

ٕم٤مء وم٢مٟمام وأُم٤م صٜم .وشم٘مدم هل٤م ذيمر أيًْم٤م ذم يمت٤مب اجلٛمٕم٦م شوص٣محلفملسو هيلع هللا ىلص إلم رؽمقل اهلل 

وإصؾ ومٞمٝم٤م صٜمٕم٤مء  ،ىمٞمدت ذم هذه اًمرواي٦م سم٤مًمٞمٛمـ اطمؽماًزا ُمـ صٜمٕم٤مء اًمتل سم٤مًمِم٤مم

اًمٞمٛمـ عم٤م ه٤مضمر أهؾ اًمٞمٛمـ ذم زُمـ قمٛمر قمٜمد ومتقح اًمِم٤مم ٟمزل أهؾ صٜمٕم٤مء ذم ُمٙم٤من 

 شَمـ ايمٝمٚمـ»ومٕمغم هذا ومٛمـ ذم ىمقًمف ذم هذه اًمرواي٦م  ،ُمـ دُمِمؼ ومًٛمل سم٤مؾمؿ سمٚمدهؿ

ذا اًمٚمٗمظ ُمرومققًم٤م وإن يم٤مٟم٧م سمٞم٤مٟمٞم٦م ومٞمٙمقن ُمدرضًم٤م ُمـ إن يم٤مٟم٧م اسمتدائٞم٦ًم ومٞمٙمقن ه

  .ىمقل سمٕمض اًمرواة واًمٔم٤مهر أٟمف اًمزهري

وذم طمدي٨م طمذيٗم٦م  شىمام زمكم صٛمٔم٣مء وأيٙم٥م»ووىمع ذم طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة أيًْم٤م 
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 شأزمٔمد َمـ أيٙم٥م إلم فمدن»وذم طمدي٨م أيب هريرة  ،سمدل صٜمٕم٤مء شفمدن»ُمثٚمف ًمٙمـ ىم٤مل 

ؾ اًمٌحر ذم أواظمر ؾمقاطمؾ اًمٞمٛمـ وأوائؾ وقمدن سمٗمتحتلم سمٚمد ُمِمٝمقر قمغم ؾم٤مطم

َم٣م »وذم طمدي٨م أيب ذر  ،ؾمقاطمؾ اهلٜمد وهل شم٤ًمُم٧م صٜمٕم٤مء وصٜمٕم٤مء ذم ضمٝم٦م اجل٤ٌمل

وقمامن سمْمؿ اعمٝمٛمٚم٦م وختٗمٞمػ اًمٜمقن سمٚمد قمغم ؾم٤مطمؾ اًمٌحر ُمـ  شزمكم فمامن إلم أيٙم٥م

َم٣م زمكم ٞم٣مضمٝمتل ضمقض ىمام زمكم »وذم طمدي٨م أيب سمردة قمٜمد اسمـ طم٤ٌمن  ،ضمٝم٦م اًمٌحريـ

وهذه اًمرواي٤مت ُمت٘م٤مرسم٦م ٕهن٤م يمٚمٝم٤م ٟمحق ؿمٝمر أو شمزيد أو  شصٛمٔم٣مء َمًغمة ؾمٜمرأيٙم٥م و

  .شمٜم٘مص

وهذه اعم٤ًموم٤مت ُمت٘م٤مرسم٦م ويمٚمٝم٤م شمرضمع إمم ٟمحق ٟمّمػ ؿمٝمر أو شمزيد قمغم ذًمؽ 

وأىمؾ ُم٤م ورد ذم ذًمؽ ُم٤م وىمع ذم رواي٦ٍم عمًٚمؿ ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر  ،ىمٚمٞماًل أو شمٜم٘مص

ىم٤مل قمٌٞمد  :ًٜمده يمام شم٘مدم وزاد ىم٤ملسمـ قمٛمر سم هللُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ سمنم قمـ قمٌٞمد ا

سمـ  هللوٟمحقه ًمف ذم رواي٦م قمٌد ا ،وم٠ًمًمتف ىم٤مل ىمريت٤من سم٤مًمِم٤مم سمٞمٜمٝمام ُمًػمة صمالصم٦م أي٤مم هللا

  .ششمالث يمٝم٣ملٍ »سمـ قمٛمر ًمٙمـ ىم٤مل  هللٟمٛمػم قمـ قمٌٞمد ا

هذا ُمـ اظمتالف اًمت٘مدير ٕن  :وم٘م٤مل قمٞم٤مض ،وىمد مجع اًمٕمٚمامء سملم هذا آظمتالف

واطمد ومٞمٕمد اوٓمراسًم٤م ُمـ اًمرواة وإٟمام ضم٤مء ذم أطم٤مدي٨م خمتٚمٗم٦ٍم ذًمؽ مل ي٘مع ذم طمدي٨م 

ييب ذم ط ويم٤من اًمٜمٌل  ،قمـ همػم واطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ؾمٛمٕمقه ذم ُمقاـمـ خمتٚمٗم٦مٍ 

يمؾ ُمٜمٝمام ُمثاًل ًمٌٕمد أىمٓم٤مر احلقض وؾمٕمتف سمام يًٜمح ًمف ُمـ اًمٕم٤ٌمرة وسم٘مرب ذًمؽ 

ىم٤مل  ،٤موم٦م اعمح٘م٘م٦مًمٚمٕمٚمؿ سمٌٕمد سملم اًمٌالد اًمٜم٤مئٞم٦م سمٕمْمٝم٤م ُمـ سمٕمض ٓ قمغم إرادة اعمً

وومٞمف ٟمٔمٌر ُمـ ضمٝم٦م  ،ومٌٝمذا جيٛمع سملم إًمٗم٤مظ اعمختٚمٗم٦م ُمـ ضمٝم٦م اعمٕمٜمك اٟمتٝمك ُمٚمخًّم٤م

وأُم٤م هذا آظمتالف اعمت٤ٌمقمد اًمذي  ،أن ضب اعمثؾ واًمت٘مدير إٟمام يٙمقن ومٞمام يت٘م٤مرب
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  ش.يزيد شم٤مرة قمغم صمالصملم يقًُم٤م ويٜم٘مص إمم صمالصم٦م أي٤مم 

ي٣مه اضمقض َمًغمة ؾمٜمر وزو» :طىمقًمف » ( :7/497)  وم٣مل ايمٛمقوي

ُمٕمٜم٤مه ـمقًمف يمٕمروف يمام ىم٤مل ذم طمدي٨م أيب ذر اعمذيمقر ذم  :ىم٤مل اًمٕمٚمامء ،شؽمقاء

 ش.فمروف َمثؾ ؿمقيمف»اًمٙمت٤مب 

 زم٣مب َمثؾ أزم٣مريؼ احلقض   

ـْ  ٌْدِ  قَم  َوَأْذُرَح، صَمْرزَم٣مءَ  زَمكْمَ  ىَماَم  ضَمْقًو٣م َأََم٣مََمُ٘مؿْ  إِنَّ »: ىَم٤مَل  ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ  ،هللا قَم

اَمءِ  ىَمُٛمُجقمِ  َأزَم٣مِريُؼ  همِٝمفِ  ًَّ ـْ  ايم َب  َوَرَدهُ  ََم ْ  َِمٛمْفُ  هَممَمِ  رواه َمًٙمؿ .شَأزَمًدا زَمْٔمَدَه٣م َيْٓمَٚمٟمْ  َل

(2299 ). 

همٝمف أزم٣مريؼ »وذم رواي٦م » ( :7/497) ذم ذح ُمًٚمؿ  وم٣مل ايمٛمقوي 

امء ًّ وايّمذي ٞمٖمس حمّٚمد زمٝمده ٔٞمٝمتف أىمثر َمـ فمدد ٞمجقم »وذم رواي٦م  ،شىمٛمجقم ايم

امء ًّ امء»وذم رواي٦م  ،شوىمقاىمٌٜم٣م ايم ًّ وذم  ،شوأّن همٝمف َمـ إزم٣مريؼ ىمٔمدد ٞمجقم ايم

سمرى همٝمف أزم٣مريؼ ايمّذه٤م وايمٖمّّم٥م ىمٔمدد »وذم رواي٦م  ،شآٞمٝمتف فمدد ايمٛمّجقم» :رواي٦م

امء ًّ   .شىمٟمّن إزم٣مريؼ همٝمف ايمٛمّجقم»وذم رواي٦م  ،شٞمجقم ايم

قمدًدا ُمـ ٟمجقم  وأهّن٤م أيمثر ،اعمخت٤مر اًمّّمقاب أّن هذا اًمٕمدد ًممٟمٞم٦م قمغم فم٤مهره

امء ًّ سمؾ ورد اًمنّمع سمف ُم١ميّمًدا يمام ىم٤مل  ،وٓ ُم٤مٟمع قم٘مكّم وٓ ذقمّل يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ ،اًم

امء» :ط ًّ   .شوايّمذي ٞمٖمس حمّٚمد زمٝمده ٔٞمٝمتف أىمثر َمـ ٞمجقم ايم

هذا إؿم٤مرة إمم يمثرة اًمٕمدد وهم٤ميتف اًمٙمثرة ُمـ سم٤مب ىمقًمف  :وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

 ،ـ اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمٕمروف ذم اًمنّمع واًمّٚمٖم٦موهق سم٤مب ُم شٓ يّمع ايمٔمِم٣م فمـ فم٣مسمٗمف»ط 

 ،وٓ يٕمّد يمذسًم٤م إذا يم٤من اعمخؼم قمٜمف ذم طمّٞمز اًمٙمثرة واًمٕمٔمؿ وُمٌٚمغ اًمٖم٤مي٦م ذم سم٤مسمف
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  .سمخالف ُم٤م إذا مل يٙمـ يمذًمؽ

ّٓ  ،ومٝمذا ضم٤مئز إذا يم٤من يمثػًما ،وًم٘مٞمتف ُم٤مئ٦م يمّرة ،وُمثٚمف يمّٚمٛمتف أًمػ ُمّرة :ىم٤مل وإ

 .شواًمّّمقاب إّول ،هذا يمالم اًم٘م٤ميض .ومال

 زم٣مب َمثؾ َمـ يذاد َمـ احلقض  

ـْ  ـِ  ، ُهَرْيَرةَ  َأسَم٤م قَم ِلِّ  قَم َُذوَدنَّ  زمَِٝمِدِه، َٞمْٖمِز  َوايمَِّذي»: ىَم٤مَل  ط اًمٜمٌَّ َٕ  ًٓ ـْ  ِرصَم٣م  فَم

٥ٌَمُ  سُمَذادُ  ىَماَم  ضَمْقِض، ـَ  ايمَٕمِري ـِ  اإِلزمِؾِ  َِم ( 2367) رواه اًمٌخ٤مري  .شاحَلْقضِ  فَم

 .(2302رواه ُمًٚمؿ )و :

ُمٕمٜم٤مه يمام يذود اًم٤ًمىمل اًمٜم٤مىم٦م اًمٖمري٦ٌم قمـ » ( :8/6)  ايمٛمقويوم٣مل اإلَم٣مم  

 .إسمٚمف إذا أرادت اًمنمب ُمع إسمٚمف

وهذا ُمث٤مل ُمرؾمؾ وومٞمف سمٕمض اًمتٗمّمٞمؾ ويمامًمف أي يمام شمذاد اًمٖمري٦ٌم إٟمٙم٤مرًا  ومٙم٦م:

ومٞمذاد ُمـ احلقض إٟمٙم٤مرًا ًمف ًمٙمقٟمف اشمّمػ  هللهل٤م ومٙمذًمؽ ُمـ يٖمػم ويٌدل ذم ديـ ا

 .شواًمٌدقم٦م سمريد اًمٙمٗمر سمّمٗم٤مت همػم صٗم٤مت اًمّم٤محللم

ـْ  زَْمَٔمُد  ضَمْقِض  إِنَّ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  طُمَذْيَٗم٦َم، قَم ـْ  َٕ ـْ  َأْيَٙم٥مَ  َِم  فَمَدنٍ  َِم

َُذودُ  إيِن   زمَِٝمِدِه، َٞمْٖمِز  َوايمَِّذي صَم٣مَل  فَمٛمْفُ  َٕ صُمُؾ  َيُذودُ  ىَماَم  ايمر  زمَِؾ  ايمرَّ ٥ٌَمَ  اإْلِ ـْ  ايْمَٕمِري  فَم

ا فَمقَمَّ  سَمِرُدونَ  َٞمَٔمؿْ »: ىَم٤مَل  َوشَمْٕمِروُمٜم٤َم؟ هللا َرؾُمقَل  ٤ميَ : ىَم٤مًُمقا شضَمْقِوفِ  ٙمكِمَ  نُمرًّ ـْ  حُمَجَّ  آشَم٣مرِ  َِم

٦ْم  ايْمُقُوقءِ  ًَ ضََمدٍ  يَمْٝم ىُمؿْ  ِٕ  .(248) رواه َمًٙمؿو .شنَمغْمِ

أـمرد  :مه٤م سمٛمٕمٜمك شوأٞم٣م أذود ايمٛم٣مس فمٛمف»» :( ىمقًمف8/6: ) وم٣مل ايمٛمقوي

سم٤مًم٤ٌمء  شهمٝمجٝمٌٛمل»هق ذم مجٞمع إصقل هٙمذا  شهمٝمجٝمٌٛمل َمٙمؽ» :طىمقًمف  .وأُمٜمع
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ويمذا ٟم٘مٚمف اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض قمـ مجٞمع اًمرواة إٓ اسمـ أيب ضمٕمٗمر  ،اعمقطمدة ُمـ اجلقاب

 .واًمث٤مين وضمف ،سم٤مهلٛمز ُمـ اعمجلء وإول أفمٝمر شهمٝمجٝمئٛمل»ُمـ رواهتؿ وم٢مٟمف قمٜمده 

 .أقمٚمؿ هللوا

ٔمدك، ومد زمديمقا زم» :وذم اًمرواي٦م إظمرى شوهؾ سمدري َم٣م أضمدشمقا زمٔمدك» :ىمقًمف

  :هذا مم٤م اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اعمراد سمف قمغم أىمقال شهمٟمومقل ؽمحًٗم٣م ؽمحًٗم٣م

أن اعمراد سمف اعمٜم٤موم٘مقن واعمرشمدون ومٞمجقز أن حينموا سم٤مًمٖمرة واًمتحجٞمؾ  :أضمده٣م

ًمٞمس ه١مٓء مم٤م وقمدت هبؿ إن ه١مٓء  :ًمٚمًٞمام اًمتل قمٚمٞمٝمؿ ومٞم٘م٤ملط ومٞمٜم٤مدهيؿ اًمٜمٌل 

  .إؾمالُمٝمؿ مل يٛمقشمقا قمغم ُم٤م فمٝمر ُمـ :أي ،سمدًمقا سمٕمدك

ط ومٞمٜم٤مدهيؿ اًمٜمٌل  ،صمؿ ارشمد سمٕمدهط أن اعمراد ُمـ يم٤من ذم زُمـ اًمٜمٌل  :وايمث٣مين

 :ذم طمٞم٤مشمف ُمـ إؾمالُمٝمؿ ومٞم٘م٤ملط وإن مل يٙمـ قمٚمٞمٝمؿ ؾمٞمام اًمقوقء عم٤م يم٤من يٕمرومف 

  .ارشمدوا سمٕمدك

أن اعمراد سمف أصح٤مب اعمٕم٤ميص واًمٙم٤ٌمئر اًمذيـ ُم٤مشمقا قمغم اًمتقطمٞمد  :وايمث٣ميم٧م

وقمغم هذا اًم٘مقل ٓ ي٘مع  ،مل خيرضمقا سمٌدقمتٝمؿ قمـ اإلؾمالم وأصح٤مب اًمٌدع اًمذيـ

 هللسمؾ جيقز أن يذادوا قم٘مقسم٦م هلؿ صمؿ يرمحٝمؿ ا ،هل١مٓء اًمذيـ يذادون سم٤مًمٜم٤مر

 ومٞمدظمٚمٝمؿ اجلٜم٦م سمٖمػم قمذاب.  

وحيتٛمؾ أن  ،وٓ يٛمتٜمع أن يٙمقن هلؿ همرة وحتجٞمؾ :ىم٤مل أصح٤مب هذا اًم٘مقل

  .ٝمؿ سم٤مًمًٞماموسمٕمده ًمٙمـ قمرومط يٙمقن يم٤مٟمقا ذم زُمـ اًمٜمٌل 

يمؾ ُمـ أطمدث ذم اًمديـ ومٝمق ُمـ  :وىم٤مل اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق قمٛمرو سمـ قمٌد اًمؼم
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 :ىم٤مل ،اعمٓمروديـ قمـ احلقض يم٤مخلقارج واًمرواومض وؾم٤مئر أصح٤مب إهقاء

ويمؾ  :ىم٤مل ،ويمذًمؽ اًمٔمٚمٛم٦م اعمنومقن ذم اجلقر وـمٛمس احلؼ واعمٕمٚمٜمقن سم٤مًمٙم٤ٌمئر

  ش.أقمٚمؿ هللوا .خلؼمه١مٓء خي٤مف قمٚمٞمٝمؿ أن يٙمقٟمقا ممـ قمٜمقا هبذا ا

 شٕذودن» :وىمقًمف»: [(7/229ش )ومتح اًم٤ٌمري»ذم ]  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر

أن ص٤مطم٥م ط وُمٜم٤مؾمٌتف ًمٚمؽممج٦م ُمـ ذيمره  ،سمٛمٕمجٛم٦ٍم صمؿ ُمٝمٛمٚم٦م أي ٕـمردن

وىمد ظمٗمل قمغم  ،احلقض يٓمرد إسمؾ همػمه قمـ طمقوف ومل يٜمٙمر ذًمؽ ومٞمدل قمغم اجلقاز

 ،ويم٤من أطمؼ سمفط إو٤موم٦م احلقض إمم اًمٜمٌل إن اعمٜم٤مؾم٦ٌم ُمـ ضمٝم٦م  :اعمٝمٚم٥م أيًْم٤م وم٘م٤مل

وإٟمام اؾمتدل  ،وشمٕم٘مٌف اسمـ اعمٜمػم سم٠من أطمٙم٤مم اًمتٙم٤مًمٞمػ ٓ شمٜمزل قمغم وىم٤مئع أظمرة

ومام ضم٤مز ًمّم٤مطم٥م احلقض ـمرد إسمؾ همػمه قمـ  شىمام سمذاد ايمٕمري٥ٌم َمـ اإلزمؾ» :سم٘مقًمف

 .طمقوف إٓ وهق أطمؼ سمحقوف

ًٓ ىمام سمذاد ايمٕمري٥ٌم َم» :طىمقًمف  ُمٕمٜم٤مه يمام يذود  شـ اإلزمؾٕذودن فمـ ضمقض رصم٣م

 ش.اًم٤ًمىمل اًمٜم٤مىم٦م اًمٖمري٦ٌم قمـ إسمٚمف إذا أرادت اًمنمب ُمع إسمٚمف

 همٝمف هللهمٝمف وايمذي ٓ يذىمر ا هللزم٣مب َمثؾ ايمٌٝم٦م ايمذي يذىمر ا

ـْ  ـِ  ُُمقؾَمك، َأيِب  قَم ِلِّ  قَم ٌَْٝم٦ِم  ََمَثُؾ »: ىَم٤مَل  ،ط اًمٜمٌَّ ٌَٝم٦ِْم  همِٝمِف، هللا ُيْذىَمرُ  ايمَِّذي ايْم  َوايْم

ل   ََمَثُؾ  همِٝمِف، هللا ىَمرُ ُيْذ  َٓ  ايمَِّذي  (.779) رواه َمًٙمؿ .شَواظمَْٝم ٦ِم  احْلَ

ـْ  (6407) رواه ايمٌخ٣مري و ِلُّ  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، ُُمقؾَمك َأيِب  قَم : ط اًمٜمٌَّ

فُ  َيْذىُمرُ  ايمَِّذي ََمَثُؾ » ُف، َيْذىُمرُ  َٓ  َوايمَِّذي َرزمَّ   .شَواظمَٝم ٦ِم  احَلل   ََمَثُؾ  َرزمَّ

واٟمٗمراد اًمٌخ٤مري سم٤مًمٚمٗمظ اعمذيمقر  » ( :18/211)ري ذم ومتح اًم٤ٌم وم٣مل ازمـ ضمجر
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دون سم٘مٞم٦م أصح٤مب أيب يمري٥م وأصح٤مب أيب أؾم٤مُم٦م يِمٕمر سم٠مٟمف رواه ُمـ طمٗمٔمف أو 

دمقز ذم روايتف سم٤معمٕمٜمك اًمذي وىمع ًمف وهق أن اًمذي يقصػ سم٤محلٞم٤مة واعمقت طم٘مٞم٘م٦م 

وأن إـمالق احلل واعمٞم٧م ذم وصػ اًمٌٞم٧م إٟمام يراد سمف  ،هق اًم٤ًميمـ ٓ اًمًٙمـ

ومِمٌف اًمذايمر سم٤محلل اًمذي فم٤مهره ُمتزيـ سمٜمقر احلٞم٤مة وسم٤مـمٜمف سمٜمقر  ،٤ميمـ اًمٌٞم٧مؾم

وىمٞمؾ ُمقىمع اًمتِمٌٞمف  ،اعمٕمروم٦م وهمػم اًمذايمر سم٤مًمٌٞم٧م اًمذي فم٤مهره قم٤مـمؾ وسم٤مـمٜمف سم٤مـمؾ

سم٤محلل واعمٞم٧م عم٤م ذم احلل ُمـ اًمٜمٗمع عمـ يقإًمٞمف واًمي عمـ يٕم٤مديف وًمٞمس ذًمؽ ذم 

 .شاعمٞم٧م

شمٕم٤ممم ذم  هللاًمٜمدب إمم ذيمر ا :ومٞمف» ( :3/130)  وم٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقوي 

أن ـمقل اًمٕمٛمر ذم  :وومٞمف .ضمقاز اًمتٛمثٞمؾ :وومٞمف ،وأٟمف ٓ خيغم ُمـ اًمذيمر ،اًمٌٞم٧م

ٕن احلل يٚمتحؼ سمف ويزيد قمٚمٞمف سمام  ،وإن يم٤من اعمٞم٧م يٜمت٘مؾ إمم ظمػم ،اًمٓم٤مقم٦م ومْمٞمٚم٦م

 .شيٗمٕمٚمف ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت

 ضمقل ايمٔمرش  هللزم٣مب دوي ذىمر ا  

ـْ  ـِ  اًمٜمُّْٕماَمنِ  قَم ٣َّم إِنَّ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ِِمػٍم،سمَ  سْم ـْ  سَمْذىُمُرونَ  ِِم  ،هللا صَماَللِ  َِم

ٌِٝمَح  ًْ ـَ  َوايمتَّْحِٚمٝمَد، َوايمتَّْٜمٙمِٝمَؾ  ايمتَّ َـّ  ايْمَٔمْرشِ  ضَمْقَل  َيٛمَْٔمْمِْٖم رُ  ايمٛمَّْحِؾ، ىَمَدِوي   َدِويٌّ  هَلُ  سُمَذىم 

ـْ  -يَمفُ  َيَزاَل  َٓ  َأوْ - فُ يمَ  َيُ٘مقنَ  َأنْ  َأضَمُدىُمؿْ  حُي٤ِمُّ  َأََم٣م زمَِِم٣مضِمٌَِٜم٣م، رُ  ََم ازمـ رواه  .شزمِِف؟ ُيَذىم 

 ،هذا طمدي٨م صحٞمح» : وم٣مل ؾمٝمخٛم٣م ايمٔمالَم٥م ايمقادفمل .(3809) َم٣مصمف

 .شرضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

 اًمّمقت. :وُمٕمٜمك اًمدوي
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 ؽمٌح٣مٞمف  هللزم٣مب َمثؾ رمح٥م ا    

ـْ   ـِ  قُمَٛمرَ  قَم ِلِّ  قَمغَم  ىَمِدمَ :  اخلَٓم٤َّمِب  سْم ٌٌْل، ط اًمٜمٌَّ ـَ  اُْمَرَأةٌ  ٢مَِذاومَ  ؾَم ٌِْل  ُِم ًَّ  ىَمدْ  اًم

ُٚم٥ُم  ِ٘مل، صَمْدهَي٤َم حَتْ ًْ ٌِْل  ذِم  َصٌِٞم٤ًّم َوضَمَدْت  إَِذا شَم ًَّ ٌَْٓمٜمَِٝم٤م وَم٠َمًْمَّمَ٘مْتفُ  َأظَمَذشْمُف، اًم  َوَأْرَوَٕمْتُف، سمِ

ِلُّ  ًَمٜم٤َم وَمَ٘م٤مَل   قَمغَم  شَمْ٘مِدرُ  َل َوهِ  َٓ،: ىُمْٚمٜم٤َم شايمٛم٣َّمرِ  دِم  َويَمَدَه٣م ؿَم٣مِرضَم٥مً  َهِذهِ  َأسُمَرْونَ »: ط اًمٜمٌَّ

٣ٌَمِدهِ  َأْرضَمؿُ  هلل»: وَمَ٘م٤مَل  شَمْٓمَرطَمُف، َٓ  َأنْ  ـْ  زمِِٔم  رواه ايمٌخ٣مري  .شزمَِقيَمِدَه٣م َهِذهِ  َِم

 .(2754) ُمًٚمؿو ( :5999)

ووصٗمف سم٤مًمرمح٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م اًمتل وؾمٕم٧م  هلليدل قمغم رمح٦م ا ذا ُمث٤مل سمٚمٞمغ ُم١ميمد.وه

   ڃ     ڃ ڃ       ڃ ژ: ٟمٗمًف ذم اًم٘مرآن هب٤م وم٘م٤مل هللوىمد وصػ ا ،يمؾ رء

  ٿ ژ: وىم٤مل ،]يقؾمػ[  ژ ٿ ٿ ٿ   ٺ ژ: وىم٤مل ،]يقؾمػ[  ژچ

  .[156]إقمراف:   ژ ٹ          ٹ ٹ

   ڤ ڤ ژ: وم٘م٤مل  ،وسملم شمٕم٤ممم أن رمحتف ُمٙمتقسم٦م ًمٚمٛمت٘ملم

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ: وىم٤مل ،[156]إقمراف:  ژڤ

 ﮵ ﮴ ﮳  ﮲ ۓ ۓ ے ژ: وىم٤مل ،[53]اًمزُمر:   ژ ے ھ   ھ

 .[218]اًمٌ٘مرة:   ژ ﮻  ﮺ ﮹﮸ ﮷ ﮶ 

وومٞمف ضب اعمثؾ سمام يدرك » ( :17/131)  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر

وإن يم٤من اًمذي ضب  ،سم٤محلقاس عم٤م ٓ يدرك هب٤م ًمتحّمٞمؾ ُمٕمروم٦م اًمٌمء قمغم وضمٝمف

ط وُمع ذًمؽ وم٘مرهب٤م اًمٜمٌل  ،ٓ شمدرك سم٤مًمٕم٘مؾ هللسمف اعمثؾ ٓ حي٤مط سمح٘مٞم٘متف ٕن رمح٦م ا

  .قرةًمٚم٤ًمُمٕملم سمح٤مل اعمرأة اعمذيم
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مل يٜمف اعمرأة قمـ إرو٤مع ًمألـمٗم٤مل ط ٕٟمف  ،وومٞمف ضمقاز ارشمٙم٤مب أظمػ اًميريـ

 ،اًمذيـ أروٕمتٝمؿ ُمع اطمتامل أن يٙمؼم سمٕمْمٝمؿ ومٞمتزوج سمٕمض ُمـ أروٕمتف اعمرأة ُمٕمف

  .وُم٤م خيِمك ُمـ اعمحرُمٞم٦م ُمتقهؿ اهمتٗمر ،ًمٙمـ عم٤م يم٤مٟم٧م طم٤مًم٦م اإلرو٤مع ٟم٤مضمزة

 ذًمؽ.وًمٗمظ اًمّمٌل سم٤مًمتذيمػم ذم اخلؼم يٜم٤مزع ذم  :ومٙم٦م

وي١ميده ُم٤م  ،يم٠من اعمراد سم٤مًمٕم٤ٌمد هٜم٤م ُمـ ُم٤مت قمغم اإلؾمالم شزمٔم٣ٌمده» :ىمقًمف وىم٤مل:

ذم ٟمٗمر ُمـ أصح٤مسمف ط ُمر اًمٜمٌل » :أظمرضمف أمحد واحل٤ميمؿ ُمـ طمدي٨م أٟمس ىم٤مل

ومٚمام رأت أُمف اًم٘مقم ظمِمٞم٧م قمغم وًمده٤م أن يقـم٠م وم٠مىمٌٚم٧م  ،وصٌل قمغم اًمٓمريؼ

ُم٤م يم٤مٟم٧م ط  هللي٤م رؾمقل ا :وم٘م٤مل اًم٘مقم ،وؾمٕم٧م وم٠مظمذشمف ،اسمٜمل اسمٜمل :شمًٕمك وشم٘مقل

وم٤مًمتٕمٌػم سمحٌٞمٌف خيرج  شزمْم٣مرٍح ضمٌٝمٌف دم ايمٛم٣مر هللوٓ ا :وم٘م٤مل ،هذه ًمتٚم٘مل اسمٜمٝم٤م ذم اًمٜم٤مر

  .ويمذا ُمـ ؿم٤مء إدظم٤مًمف ممـ مل يت٥م ُمـ ُمرشمٙمٌل اًمٙم٤ٌمئر .اًمٙم٤مومر

 ،ًمٗمظ اًمٕمٌد قمٚمؿ وُمٕمٜم٤مه ظم٤مص سم٤معم١مُمٜملم :وىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق حمٛمد سمـ أيب مجرة

ومٝمل  ژ ڤ   ڤ ڤ ٹٹ          ٹ ٹ  ٿ ژوهق يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

وحيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد أن  :قم٤مُم٦م ُمـ ضمٝم٦م اًمّمالطمٞم٦م وظم٤مص٦م سمٛمـ يمت٧ٌم ًمف ىم٤مل

ٓ يِمٌٝمٝم٤م رء عمـ ؾمٌؼ ًمف ُمٜمٝم٤م ٟمّمٞم٥م ُمـ أي اًمٕم٤ٌمد يم٤من طمتك  هللرمح٦م ا

  .احلٞمقاٟم٤مت

وأن  ،وطمده هللوومٞمف إؿم٤مرة إمم أٟمف يٜمٌٖمل ًمٚمٛمرء أن جيٕمؾ شمٕمٚم٘مف ذم مجٞمع أُمقره سم٤م

 ،أرطمؿ ُمٜمف  هللؾ ُمـ ومرض أن ومٞمف رمح٦م ُم٤م طمتك ي٘مّمد ٕضمٚمٝم٤م وم٤ميم

  .ومٚمٞم٘مّمد اًمٕم٤مىمؾ حل٤مضمتف ُمـ هق أؿمد ًمف رمح٦م

مل يٜمف قمـ اًمٜمٔمر إمم اعمرأة ط ٕٟمف  ،وذم احلدي٨م ضمقاز ٟمٔمر اًمٜم٤ًمء اعمًٌٞم٤مت :ىم٤مل
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 .شسمؾ ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م ُم٤م ي٘متيض إذٟمف ذم اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ،اعمذيمقرة

 ؾ اجلٛم٥م زم٣مب َمثؾ أومقام ِمـ يدطم 

ـْ   ـِ  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم ِلِّ  قَم ٛم٥َّمَ  َيْدطُمُؾ »: ىَم٤مَل  ،ط اًمٜمٌَّ  َأهْمئَِدةِ  َِمْثُؾ  َأهْمئَِدُُتُؿْ  َأوْمَقاٌم، اجْلَ

 .(2840) رواه َمًٙمؿ. شايمْمَّغْمِ 

وُمٕمروف أن  :يٌلم رىم٦م ىمٚمقب ه١مٓء اًم٘مقم، ُمرؾمؾ  جمٛمؾوهذا ُمث٤مل  ومٙم٦م:

 .اًمٓمػم رىمٞمؼ اًمٗم١ماد

 ،ُمثٚمٝم٤م ذم رىمتٝم٤م ووٕمٗمٝم٤م :ىمٞمؾ» ( :9/223)  وم٣مل اإلَم٣مم ايمٛمقوي

ذم اخلقف  :وىمٞمؾ .شهؾ ايمٝمٚمـ أرق ومٙمقزًم٣م وأؤمػ أهمئدةأ» :يم٤محلدي٨م أظمر

 ۅ ۅ ۋ ۋ ژ: سمٔم٣ملم هللوم٣مل ايمام  ،واًمٓمػم أيمثر احلٞمقان ظمقوًم٤م وومزقًم٤م ،واهلٞم٦ٌم

ويم٠من اعمراد ىمقم همٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ اخلقف يمام ضم٤مء قمـ  .[28]وم٤مـمر:  ژ  ۉې ۉ

 .شأقمٚمؿ هللوا .اعمراد ُمتقيمٚمقن :وىمٞمؾ ،ٚمػ ذم ؿمدة ظمقومٝمؿمج٤مقم٤مت ُمـ اًمً

 زمتقزم٥م فمٌده هللزم٣مب َمثؾ همرح ا    

ـْ  ـْ  َأضَمِدىُمْؿ، زمَِتْقزَم٥مِ  هَمَرضًم٣م َأؾَمدُّ  هلل»: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم  َِم

 .(2675) رواه ُمًٚمؿ .شَوصَمَدَه٣م إَِذا زمَِّم٣ميمَّتِِف، َأضَمِدىُمؿْ 

ـِ و ـِ  ٤مِرِث احْلَ  قَم ٌْدِ  قَمغَم  َدظَمْٚم٧ُم : ىَم٤مَل  ؾُمَقْيٍد، سْم صَمٜم٤َم َُمِريٌض، َوُهقَ  َأقُمقُدهُ  هللا قَم  وَمَحدَّ

ـْ  طَمِديًث٤م: سمَِحِديَثلْمِ  ِف، قَم ًِ ـْ  َوطَمِديًث٤م َٟمْٗم  هللا َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : ىَم٤مَل  ط هللا َرؾُمقلِ  قَم

ٌِْدهِ  زمَِتْقزَم٥مِ  هَمَرضًم٣م َأؾَمدُّ  هلل»: َيُ٘مقُل  ،ط ،اظم٠ُْمْ  فَم ـِ ـْ  َِم ٥مٍ  َأْرضٍ  دِم  َرصُمؾٍ  َِم يَّ  ََمَٔمفُ  ََمْٜمٙمَِ٘م٥ٍم، َدو 

ازُمُف، ؿَمَٔم٣مَُمفُ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َراضِمَٙمُتُف، ٦ٌَْم، َووَمْد  هَم٣مؽْمَتْٝمَٗمظَ  هَمٛم٣َممَ  َوَذَ ٌََٜم٣م َذَه  َأْدَرىَمفُ  ضَمتَّك هَمَْمَٙم
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 َرْأؽَمفُ  هَمَقَوعَ  َأَُمقَت، تَّكضَم  هَمَٟمَٞم٣ممُ  همِٝمِف، ىُمٛم٦ُْم  ايمَِّذي ََمَ٘م٣ميِنَ  إلَِم  َأْرصِمعُ : وَم٣مَل  شُمؿَّ  ايْمَٔمَْمُش،

ازُمُف، َوؿَمَٔم٣مَُمفُ  َزاُدهُ  َوفَمَٙمْٝمَٜم٣م َراضِمَٙمُتفُ  َوفِمٛمَْدهُ  هَم٣مؽْمَتْٝمَٗمظَ  يمَِٝمُٚمقَت، ؽَم٣مفِمِدهِ  فَمعَم   هللهَم٣م َوَذَ

ٌْدِ  زمَِتْقزَم٥مِ  هَمَرضًم٣م َأؾَمدُّ  ـِ  ايْمَٔم ـْ  اظم٠ُْْمَِم  (2744) رواه َمًٙمؿ .شَوَزاِدهِ  زمَِراضِمَٙمتِفِ  َهَذا َِم

  .اًمّمحراء اًمتل ٓ ٟم٤ٌمت هب٤م :دوي٦ماًم

ـْ  ـُ  اًمٜمُّْٕماَمنُ  ظَمَٓم٥َم : ىَم٤مَل  ؾِماَمٍك، قَم ٌِْدهِ  زمَِتْقزَم٥مِ  هَمَرضًم٣م َأؾَمدُّ  هلل»: وَمَ٘م٤مَل  سَمِِمػٍم، سْم ـْ  فَم  َِم

َؾ  َرصُمؾٍ  ـَ  سمَِٗماَلةٍ  يَم٤منَ  طَمتَّك ؾَم٤مرَ  صُمؿَّ  ،شزَمِٔمغمٍ  فَمعَم  َوََمَزاَدهُ  َزاَدهُ  مَحَ َْرِض، ُِم ْٕ  فُ وَم٠َمْدَريَمتْ  ا

٧َم : وَمَ٘م٤مَل  وَمٜمََزَل، اًْمَ٘م٤مِئَٚم٦ُم، ٌَْتفُ  ؿَمَجَرٍة، حَتْ ؾَّ  قَمْٞمٜمُُف، وَمَٖمَٚم ًَ َٕمك وَم٤مؾْمَتْٞمَ٘مظَ  سَمِٕمػُمُه، َواْٟم ًَ  وَم

وًم٤م وًم٤م ؾَمَٕمك صُمؿَّ  ؿَمْٞمًئ٤م، َيرَ  وَمَٚمؿْ  َذَ وًم٤م ؾَمَٕمك صُمؿَّ  ؿَمْٞمًئ٤م، َيرَ  وَمَٚمؿْ  صَم٤مٟمًِٞم٤م َذَ  َيرَ  وَمَٚمؿْ  صَم٤مًمًِث٤م َذَ

ٌَ  ؿَمْٞمًئ٤م، ٌَْٞمٜماََم  ومِٞمِف، ىَم٤مَل  اًمَِّذي َُمَٙم٤مَٟمفُ  َأشَمك طَمتَّك َؾ وَم٠َمىْم  َيْٛمٌِم، سَمِٕمػُمهُ  ضَم٤مَءهُ  إِذْ  ىَم٤مقِمدٌ  ُهقَ  وَم

ٌِْد، سمَِتْقسَم٦مِ  وَمَرطًم٤م َأؿَمدُّ  ٚمٚمفومَ  َيِدِه، ذِم  ظِمَٓم٤مَُمفُ  َوَوعَ  طَمتَّك ـْ  اًْمَٕم  سَمِٕمػَمهُ  َوضَمدَ  طِملمَ  َهَذا ُِم

، وَمَزقَمؿَ : ؾِماَمكٌ  ىَم٤مَل  طَم٤مًمِفِ  قَمغَم  ْٕمٌِلُّ ِلِّ  إِمَم  احْلَِدي٨َم  َهَذا َروَمعَ  اًمٜمُّْٕماَمنَ  َأنَّ  اًمِمَّ  ،ط اًمٜمٌَّ

٤م  .(2745) رواه َمًٙمؿ. َأؾْمَٛمْٕمفُ  وَمَٚمؿْ  َأَٟم٤م َوَأُمَّ

 .اًمِمقط :اًمنمف .اعمزادة وهك وقم٤مء يمٌػم ُمـ اجلٚمد :اعمزاد

ـُ  قمـ َأَٟمس ٌِْدهِ  زمَِتْقزَم٥مِ  هَمَرضًم٣م َأؾَمدُّ  هلل»: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ،َُم٤مًمٍِؽ  سْم  ضِمكمَ  فَم

ـْ  إيَِمْٝمِف، َيُتقُب   ؿَمَٔم٣مَُمفُ  َوفَمَٙمْٝمَٜم٣م َِمٛمْفُ  هَم٣مْٞمَٖمَٙمَت٦ْم  هَماَلٍة، زمَِٟمْرضِ  َراضِمَٙمتِفِ  فَمعَم  ىَم٣منَ  َأضَمِدىُمؿْ  َِم

ازُمُف، َٜم٣م، دِم  هَم٣مْوَْمَجعَ  ؾَمَجَرًة، هَمَٟمسَمك َِمٛمَْٜم٣م، هَمَٟميَِس  َوَذَ ـْ  َأيَِس  وَمْد  ـمِٙم  ٌَْٝمٛم٣َم اضِمَٙمتِِف،رَ  َِم  هَم

٣م، ُهقَ  إَِذا ىَمَذيمَِؽ  ُهقَ  ـْ  وَم٣مَل  شُمؿَّ  زمِِخَْم٣مَِمَٜم٣م، هَمَٟمطَمَذ  فِمٛمَْدُه، وَم٣مئَِٚم٥مً  هِبَ ةِ  َِم  ؿَّ يمٙمٜما: ايْمَٖمَرِح  ؾِمدَّ

ٌِْدي َأْٞم٦َم  ـْ  َأطْمَْمٟمَ  َرزمَُّؽ، َوَأَٞم٣م فَم ةِ  َِم  .(2747) رواه َمًٙمؿ.شايْمَٖمَرِح  ؾِمدَّ

ـِ  ـِ  احل٤َمِرِث  قَم صَمٜم٤َم ؾُمَقْيٍد، سْم ٌْدُ  طَمدَّ ـُ  هللا قَم ُٕمقٍد، سْم ًْ ٤م: طَمِديَثلْمِ  َُم ـِ  َأطَمُدمُهَ ِلِّ  قَم  اًمٜمٌَّ
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ـْ  َوأظَمرُ  ،ط ِف، قَم ًِ ـَ  إِنَّ »: ىَم٤مَل  َٟمْٗم فُ  ُذُٞمقزَمفُ  َيَرى اظم٠ُْمَِم ٦َم  وَم٣مفِمٌد  ىَمَٟمٞمَّ ٌَؾٍ  َُتْ  َأنْ  َُي٣َمُف  صَم

 َأسُمق ىَم٤مَل  َهَٙمَذا، سمِفِ  وَمَ٘م٤مَل  شَأْٞمِٖمفِ  فَمعَم  رَّ َمَ  ىَمُذزَم٣مٍب  ُذُٞمقزَمفُ  َيَرى ايمَٖم٣مصِمرَ  َوإِنَّ  فَمَٙمْٝمِف، َيَٗمعَ 

ٌِْدهِ  زمَِتْقزَم٥مِ  َأهْمَرُح  هلل»: ىَم٤مَل  صُمؿَّ  َأْٟمِٗمفِ  وَمْقَق  سمَِٞمِدهِ : ؿِمَٝم٤مٍب  ـْ  فَم ًٓ  َٞمَزَل  َرصُمؾٍ  َِم  َوزمِفِ  ََمٛمِْز

ازُمُف، ؿَمَٔم٣مَُمفُ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َراضِمَٙمُتُف، َوََمَٔمفُ  ََمْٜمَٙمَ٘م٥ٌم،  َووَمْد  هَم٣مؽْمَتْٝمَٗمظَ  َٞمْقََم٥ًم، هَمٛم٣َممَ  َرْأؽَمفُ  هَمَقَوعَ  َوَذَ

٦ٌَْم   إلَِم  َأْرصِمعُ : وَم٣مَل  ،هللا ؾَم٣مءَ  ََم٣م َأوْ  َوايمَٔمَْمُش  احَلرُّ  فَمَٙمْٝمفِ  اؾْمَتدَّ  إَِذا ضَمتَّك َراضِمَٙمُتُف، َذَه

  ريرواه اًمٌخ٤م .شفِمٛمَْدهُ  َراضِمَٙمُتفُ  هَم١مَِذا َرْأؽَمُف، َرهَمعَ  شُمؿَّ  َٞمْقََم٥ًم، هَمٛم٣َممَ  هَمَرصَمعَ  ََمَ٘م٣ميِن،

(6308) 

 .وىمٞمؾ ىمّم٦م طمّمٚم٧م ُمثؾ قمغم اًمّمحٞمح قهو، وهذا ُمثؾ ُم١ميمد وُمٗمّمؾ ومٙم٦م:

ًمٙمـ  :شاعمٗمٝمؿ»وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم » ( :18/64)  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر

هذا اًمٗمرح ًمف قمٜمدٟم٤م صمٛمرة ووم٤مئدة وهق اإلىم٤ٌمل قمغم اًمٌمء اعمٗمروح سمف وإطمالًمف 

ومٕمؼم قمـ صمٛمرة اًمٗمرح سم٤مًمٗمرح  ،وهذا هق اًمذي يّمح ذم طم٘مف شمٕم٤ممم ،اعمحؾ إقمغم

وهذا  ،ضم٤موره أو يم٤من ُمٜمف سم٥ًٌٍم قمغم ـمري٘م٦م اًمٕمرب ذم شمًٛمٞم٦م اًمٌمء سم٤مؾمؿ ُم٤م 

 ،شمٕم٤ممم قمغم صٗم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمتل ٓ شمٚمٞمؼ سمف هللاًم٘م٤مٟمقن ضم٤مٍر ذم مجٞمع ُم٤م أـمٚم٘مف ا

 .(1) .شط هللويمذا ُم٤م صم٧ٌم سمذًمؽ قمـ رؾمقل ا

 زم٣مب َمثؾ اإليامن واهلداي٥م آطمر ايمزَمـ   

ـِ  ـِ  قَم ـِ  قُمَٛمَر، اسْم ؽْماَلمَ  إِنَّ »: ىَم٤مَل  ط ٌِلِّ اًمٜمَّ  قَم ٣ًٌم زَمَدأَ  اإْلِ ٣ًٌم َوؽَمَٝمُٔمقدُ  نَمِري  زَمَدَأ، ىَماَم  نَمِري

                                                           

ذم سم٤مب اًمّمٗم٤مت ومٝمق هٜم٤م أول  وٓ خيٗمل قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ زٓت احل٤مومظ  :ىمٚم٧م » (1)

 وهل صٗم٦م صم٤مسمت٦م هلل شمٕم٤ممم يمام يٚمٞمؼ سمجالًمف. ،صٗم٦م اًمٗمرح هلل
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، زَمكْمَ  َيْٟمِرزُ  َوُهقَ  ـِ ِجَدْي ًْ ٝم٥َّمُ  سَمْٟمِرزُ  ىَماَم  اظمَْ  .(146) رواه َمًٙمؿ .شصُمْحِرَه٣م دِم  احْلَ

وأُم٤م ُمٕمٜمك احلدي٨م وم٘م٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض » ( :1/270)  وم٣مل ايمٛمقويو

٣ًٌم»ف ذم ىمقًم : أن ُمٕمٜم٤مه ذم اعمديٜم٦م  روى اسمـ أيب أويس قمـ ُم٤مًمؽ  شنمري

٤ًٌم وؾمٞمٕمقد إًمٞمٝم٤م   .وأن اإلؾمالم سمدأ هب٤م همري

وفم٤مهر احلدي٨م اًمٕمٛمقم وأن اإلؾمالم سمدأ ذم آطم٤مد ُمـ اًمٜم٤مس وىمٚم٦م  :ىم٤مل اًم٘م٤ميض

صمؿ اٟمتنم وفمٝمر صمؿ ؾمٞمٚمح٘مف اًمٜم٘مص واإلظمالل طمتك ٓ يٌ٘مك إٓ ذم آطم٤مد وىمٚم٦م أيًْم٤م 

  .وهؿ اًمٜمزاع ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ شاًمٖمرسم٤مء»ء ذم احلدي٨م شمٗمًػم وضم٤م .يمام سمدأ

 َمثؾ َمـ ي٘مٝمد اظمديٛم٥م 

ـْ  ٌْدِ  َأيِب  قَم اِظ، هللا قَم فُ  اًْمَ٘مرَّ فُ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَمغَم  َأؿْمَٝمدُ : ىَم٤مَل  َأٟمَّ  اًْمَ٘م٤مؾِمؿِ  َأسُمق ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  َأٟمَّ

ـْ »: ط ٌَْٙمَدةِ  َهِذهِ  َأْهَؾ  َأَرادَ  ََم قءٍ  ايْم ًُ  دِم  اظمِْْٙمُح  َيُذوُب  ىَماَم  هللا َأَذازَمفُ  - ظمَِْديٛم٥َمَ ا َئْمٛمِل - زمِ

 (1386) رواه َمًٙمؿ .شاظم٣َْمءِ 

ـَ  ؾَمْٕمد قمـ ـْ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : َيُ٘مقُل  َوىم٤َّمٍص، َأيِب  سْم قٍء، اظمَِْديٛم٥َمِ  َأْهَؾ  َأَرادَ  ََم ًُ  زمِ

 .(1387) رواه َمًٙمؿ .شاظم٣َْمءِ  دِم  اظمِْْٙمُح  َيُذوُب  ىَماَم  هللا َأَذازَمفُ 

 وهذ ُمثؾ ُمرؾمؾ جمٛمؾ.

وٓ يريد أضمد أهؾ » :طىمقًمف »: [(5/28) شذطمف قمغم ُمًٚمؿ»ذم ] وم٣مل ايمٛمقوي

  .شدم ايمٛم٣مر ذوب ايمرص٣مص أو ذوب اظمٙمح دم اظم٣مء هللاظمديٛم٥م زمًقٍء إٓ أذازمف ا

ويٙمقن ذًمؽ عمـ أراده٤م ذم  ،ذوب اًمرص٤مص ذم اًمٜم٤مر هللأي أذاسمف ا :ىم٤مل اًم٘م٤ميض

سمؾ يذهٌف قمـ ىمرب يمام اٟم٘م٣م ؿم٠من ُمـ  ،وٓ يٛمٙمـ ًمف ؾمٚمٓم٤من ،هللف ااًمدٟمٞم٤م ومال يٛمٝمٚم
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صمؿ هٚمؽ يزيد  ،ُمثؾ ُمًٚمؿ سمـ قم٘م٦ٌم وم٢مٟمف هٚمؽ ذم ُمٜمٍمومف قمٜمٝم٤م ،طم٤مرهب٤م أي٤مم سمٜمل أُمٞم٦م

 .شوهمػممه٤م ممـ صٜمع صٜمٞمٕمٝمام ،سمـ ُمٕم٤موي٦م ُمرؾمٚمف قمغم أصمر ذًمؽ

 ومرب ايم٣ًمفم٥م زمٟمصٌٔمٝمف  هللَمثؾ رؽمقل ا

ـِ  ؾَمْٝمؾِ قمـ  ٤مقمِ  ؾَمْٕمدٍ  سْم ًَّ ،اًم  هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : َيُ٘مقُل  ،ط هللا َرؾُمقلِ  َص٤مطِم٥ِم  ِديِّ

٣مفَم٥مَ  َأَٞم٣م زُمِٔمْث٦ُم »: ط ًَّ ـْ  ىَمَٜمِذهِ  َوايم ٤ٌَّمسَم٦مِ  سَملْمَ  َوىَمَرنَ  شىَمَٜم٣مسَمكْمِ : َأوْ  َهِذِه، َِم ًَّ  .َواًمُقؾْمَٓمك اًم

 .( 5301)رواه ايمٌخ٣مري 

ـُ  َأَٟمسقمـ و ٣مفَم٥مُ  َأَٞم٣م ٦ُم زُمِٔمثْ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  َُم٤مًمٍِؽ، سْم ًَّ  .شىَمَٜم٣مسَمكْمِ  َوايم

 .( 2951) رواه َمًٙمؿو

ىمٜم٣مسمكم »ىمقًمف » ( :18/346) ذم ومتح اًم٤ٌمري  زمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ ا 

واعمراد سم٤مًم٤ًٌمسم٦م وهل سمٗمتح اعمٝمٛمٚم٦م وشمِمديد اعمقطمدة إصٌع اًمتل  ش...ئمٛمل أصٌٔمكم

٤مر هب٤م قمٜمد سملم اإلهب٤مم واًمقؾمٓمك وهل اعمراد سم٤معمًٌح٦م ؾمٛمٞم٧م ُمًٌح٦ًم ٕهن٤م يِم

وؾمٛمٞم٧م ؾم٤ٌمسم٦م ٕهنؿ  ،اًمتًٌٞمح وحترك ذم اًمتِمٝمد قمٜمد اًمتٝمٚمٞمؾ إؿم٤مرًة إمم اًمتقطمٞمد

 .شيم٤مٟمقا إذا شم٤ًمسمقا أؿم٤مروا هب٤م

وذم  شزمٔمث٦م أٞم٣م وايم٣ًمفم٥م ه٘مذا» :طىمقًمف » ( :9/340)  وم٣مل ايمٛمقوي 

  .شومرن زمٝمٛمٜمام» :وذم رواي٦م ،شووؿ ايم٣ًٌمزم٥م وايمقؽمْمك ،ىمٜم٣مسمكم» :رواي٦م

وأُم٤م  .روي سمٜمّم٥م اًم٤ًمقم٦م ورومٕمٝم٤م .إطمدامه٤م قمغم إظمرىيمٗمْمؾ  :ىم٤مل ىمت٤مدة

هق إؿم٤مرة  ،وىمٞمؾ ،اعمراد سمٞمٜمٝمام رء يًػم يمام سملم إصٌٕملم ذم اًمٓمقل :ُمٕمٜم٤مه وم٘مٞمؾ

 .شإمم ىمرب اعمج٤موزة
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 ملسو هيلع هللا ىلص  هللسمُمٌٝمف َمـ ضم٣ًمن زمكم يدي رؽمقل ا

ـْ  ٤منُ  اؾْمَت٠ْمَذنَ : ىَم٤مًَم٧ْم  ، قَم٤مِئَِم٦مَ  قَم ًَّ ِلَّ  طَم   ذِم  ط اًمٜمٌَّ
ِ
يملِمَ اعمُ  ِهَج٤مء : ىَم٤مَل  نْمِ

ٌِل ىَمْٝمَػ » ًَ ٤منُ  وَمَ٘م٤مَل  شزمِٛمَ ًَّ ؾَُمٚمَّٜمََّؽ : طَم ؾُّ  يَماَم  ُِمٜمُْٝمؿْ  َٕ ًَ َٕمَرةُ  شُم ـَ  اًمِمَّ رواه  اًمَٕمِجلِم. ُِم

 ( .3531)ايمٌخ٣مري 

ـْ  ٧ٌُْم : ىَم٤مَل  َأسمِٞمفِ  َوقَم ٤منَ  َأؾُم٥مُّ  َذَه ًَّ ٌَّفُ  َٓ »: وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  قَم٤مِئَِم٦َم، قِمٜمْدَ  طَم ًُ فُ  سَم  همُِح ُيٛم٣َم ىَم٣منَ  هَم١مِٞمَّ

ـِ   .شملسو هيلع هللا ىلص ايمٛمٌَِّل   فَم

ٕؽمٙمٛمؽ » :ىمقًمف» ( :10/336) ذم ومتح اًم٤ٌمري  ازمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ  

وذم رواي٦م  ،أي ٕظمٚمّمـ ٟمًٌؽ ُمـ ٟمًٌٝمؿ سمحٞم٨م خيتص اهلجق هبؿ دوٟمؽ شَمٛمٜمؿ

ومريش زمٟمٞم٣ًمهب٣م ضمتك ُيٙمص يمؽ  ائ٦م أزم٣م زم٘مر هم١مٞمف أفمٙمؿ :همٗم٣مل» :أيب ؾمٚمٛم٦م اعمذيمقر

 .ىمد حمض زم ٟمًٌؽ :صمؿ رضمع وم٘م٤مل ،وم٠مشم٤مه طم٤ًمن شٞمًٌل

أؿم٤مر سمذًمؽ إمم أن اًمِمٕمرة إذا أظمرضم٧م ُمـ  شىمام سمًؾ ايمُمٔمرة َمـ ايمٔمجكم» :ىمقًمف

سمخالف ُم٤م إذا ؾمٚم٧م ُمـ اًمٕمًؾ ُمثاًل وم٢مهن٤م  ،اًمٕمجلم ٓ يتٕمٚمؼ هب٤م ُمٜمف رء ًمٜمٕمقُمتٝم٤م

 .شوأُم٤م إذا ؾمٚم٧م ُمـ اخلٌز وم٢مهن٤م ىمد شمٜم٘مٓمع ىمٌؾ أن ختٚمص ،ىمد يٕمٚمؼ هب٤م ُمٜمف رء

 يمٔمٌمَمثؾ ايمذي سمٖمقسمف صالة ا

ـْ  ٌْدِ  قَم ـِ  هللا قَم ، َصاَلةُ  سَمُٖمقسُمفُ  ايمَِّذي»: ىَم٤مَل  ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ  قُمَٛمَر، سْم اَم  ايمَٔمٌْمِ  ىَمَٟمٞمَّ

ٌْدِ  َأسُمق ىَم٤مَل  شَوََم٣ميَمفُ  َأْهَٙمفُ  ُوسمِرَ  ضُمَؾ  َوشَمْرُت » [35: حمٛمد] ژ  ۀ ژ: هللا قَم  ًَمفُ  ىَمَتْٚم٧َم  إَِذا اًمرَّ

ًٓ  ًَمفُ  َأظَمْذَت  َأوْ  ىَمتِٞماًل   .( 519)رواه ايمٌخ٣مري  .شَُم٤م

اعمٕمٜمك أصٞم٥م سم٠مهٚمف  »  ( :2/325) اًم٤ٌمريذم ومتح   وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر 
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]حمٛمد:  ژ ہ  ۀ ۀ ژ :وُمثٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم .وهق ُمتٕمد إمم ُمٗمٕمقًملم .وُم٤مًمف

 ژ :هللىم٤مل أسمق قمٌد ا :وإمم هذا أؿم٤مر اعمّمٜمػ ومٞمام وىمع ذم رواي٦م اعمًتٛمكم ىم٤مل .[35

  .اٟمتٝمك .ژ  ۀ

حيتٛمؾ أن يٙمقن هذا احلدي٨م ظمرج ضمقاسًم٤م ًم٤ًمئٍؾ ؾم٠مل قمـ  :فمٌد ايمػموم٣مل ازمـ و

وشمٕم٘مٌف  .ومال يٛمٜمع ذًمؽ إحل٤مق همػمه٤م ُمـ اًمّمٚمقات هب٤م ،صالة اًمٕمٍم وم٠مضمٞم٥م

 .اًمٜمقوي سم٠مٟمف إٟمام يٚمحؼ همػم اعمٜمّمقص سم٤معمٜمّمقص إذا قمروم٧م اًمٕمٚم٦م واؿمؽميم٤م ومٞمٝم٤م

وهذا ٓ  .اٟمتٝمك .واًمٕمٚم٦م ذم هذا احلٙمؿ مل شمتح٘مؼ ومال يٚمتحؼ همػم اًمٕمٍم هب٤م :ىم٤مل

 ...يدومع آطمتامل

إٟمام أراد ومقاهت٤م ذم اجلامقم٦م ٓ  :وىم٤مل اعمٝمٚم٥م وُمـ شمٌٕمف ُمـ اًمنماح :صمؿ ىم٤مل 

وًمق يم٤من ًمٗمقات وىمتٝم٤م يمٚمف ًمٌٓمؾ  :ىم٤مل .ومقاهت٤م سم٤مصٗمرار اًمِمٛمس أو سمٛمٖمٞمٌٝم٤م

ٕن ذه٤مب اًمقىم٧م ُمقضمقٌد ذم يمؾ صالٍة وٟمقىمض سمٕملم ُم٤م  ،اظمتّم٤مص اًمٕمٍم

قم٦م ُمقضمقٌد ذم يمؾ صالٍة ًمٙمـ ذم صدر يمالُمف أن اًمٕمٍم ٕن ومقات اجلام ،ادقم٤مه

وشمٕم٘مٌف اسمـ اعمٜمػم سم٠من اًمٗمجر  ،اظمتّم٧م سمذًمؽ ٓضمتامع اعمتٕم٤مىمٌلم ُمـ اعمالئٙم٦م ومٞمٝم٤م

شمٕم٤ممم  هللواحلؼ أن ا :ىم٤مل .أيًْم٤م ومٞمٝم٤م اضمتامع اعمتٕم٤مىمٌلم ومال خيتص اًمٕمٍم سمذًمؽ

  .اٟمتٝمك .خيتص ُم٤م ؿم٤مء ُمـ اًمّمٚمقات سمام ؿم٤مء ُمـ اًمٗمْمٞمٚم٦م

ومحٛمٚمف  شُم٤م ضم٤مء ذم اًمًٝمق قمـ وىم٧م اًمٕمٍم»ًمؽمُمذي قمغم طمدي٨م اًم٤ٌمب وسمقب ا

وقمغم هذا وم٤معمراد سم٤محلدي٨م أٟمف يٚمح٘مف ُمـ إؾمػ قمٜمد ُمٕم٤ميٜم٦م اًمثقاب  ،قمغم اًم٤ًمهل

وىمد روي سمٛمٕمٜمك ذًمؽ قمـ ؾم٤ممل سمـ  ،عمـ صغم ُم٤م يٚمحؼ ُمـ ذه٥م ُمٜمف أهٚمف وُم٤مًمف
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ٓضمتامع وم٘مد اًمثقاب  ،دوي١مظمذ ُمٜمف اًمتٜمٌٞمف قمغم أن أؾمػ اًمٕم٤مُمد أؿم ،سمـ قمٛمر هللقمٌد ا

  .وطمّمقل اإلصمؿ

ذم هذا احلدي٨م إؿم٤مرٌة إمم حت٘مػم اًمدٟمٞم٤م وأن ىمٚمٞمؾ اًمٕمٛمؾ ظمػٌم  :وم٣مل ازمـ فمٌد ايمػم

 هللٕن ا ،ٓ يقضمد طمدي٨ٌم ي٘مقم ُم٘م٤مم هذا احلدي٨م :وىم٤مل اسمـ سمٓم٤ملٍ  .ُمـ يمثػٍم ُمٜمٝم٤م

وٓ يقضمد طمدي٨ٌم ومٞمف  :وىم٤مل ،[238]اًمٌ٘مرة:  ژ ٻ ٻ ٱ ژ :شمٕم٤ممم ىم٤مل

 .شعمح٤مومٔم٦م همػم هذا احلدي٨مشمٙمٞمٞمػ ا

ُمٕمٜم٤مه ٟم٘مص هق أهٚمف  :ىم٤مل اخلٓم٤ميب وهمػمه» ( :2/415)  وم٣مل ايمٛمقوي 

ومٚمٞمحذر ُمـ شمٗمقيتٝم٤م يمحذره ُمـ ذه٤مب أهٚمف  ،ومٌ٘مل سمال أهؾ وٓ ُم٤مل ،وُم٤مًمف وؾمٚمٌف

  .وُم٤مًمف

ُمٕمٜم٤مه قمٜمد أهؾ اًمٚمٖم٦م واًمٗم٘مف أٟمف يم٤مًمذي يّم٤مب سم٠مهٚمف  :وىم٤مل أسمق قمٛمر سمـ قمٌد اًمؼم

 :واًمقشمر اجلٜم٤مي٦م اًمتل يٓمٚم٥م صم٠مره٤م ومٞمجتٛمع قمٚمٞمف همامن ،٥م هب٤م وشمًراوُم٤مًمف إص٤مسم٦م يٓمٚم

  .همؿ اعمّمٞم٦ٌم وهمؿ ُم٘م٤مؾم٤مة ـمٚم٥م اًمث٠مر

واظمتٚمٗمقا ذم اعمراد سمٗمقات اًمٕمٍم ذم هذا  :-شمٕم٤ممم   -ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض 

وىم٤مل  ،هق ومٞمٛمـ مل يّمٚمٝم٤م ذم وىمتٝم٤م اعمخت٤مر :وم٘م٤مل اسمـ وه٥م وهمػمه ،احلدي٨م

هق شمٗمقيتٝم٤م إمم أن شمّمٗمر  :وىمٞمؾ ،شمف سمٖمروب اًمِمٛمسهق أن شمٗمق :ؾمحٜمقن وإصٞمكم

  .وىمد ورد ُمٗمًنا ُمـ رواي٦م إوزاقمل ذم هذا احلدي٨م ،اًمِمٛمس

 َمثؾ َمـ يٛمٗمر دم ؽمجقده

إمم رضمؾ يّمكم ٓ ط  هللٟمٔمر رؾمقل ا :إؿمٕمري أٟمف طمدصمف ىم٤مل هللقمـ أيب قمٌد ا
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 نمغم يمق َم٣مت هذا فمعم هذه احل٣مل َم٣مت فمعم» :وم٘م٤مل ،يتؿ ريمققمف ويٜم٘مر ذم ؾمجقده

إذا صعم أضمدىمؿ همٙمٝمتؿ رىمقفمف وٓ يٛمٗمر دم » :ط هللصمؿ ىم٤مل رؾمقل ا، شَمٙم٥م حمٚمد

وىمٚمثؾ ايمديؽ يٛمٗمر  ،هم١مٞمام َمثؾ ذيمؽ ىمٚمثؾ اجل٣مئع يٟمىمؾ ايمتٚمرة وايمتٚمرسمكم ،ؽمجقده

 . :[(53/41)ش شم٤مريخ دُمِمؼ»ذم ] اسمـ قم٤ًميمررواه  .شدم ايمدم همامذا يٕمٛمٝم٣من فمٛمف

ذم صحٞمح  (649)ي٨م رىمؿ اٟمٔمر طمد :شطمًـ» : وم٣مل ايمُمٝمخ إيم٣ٌمين

 اجل٤مُمع.

 َمثؾ ايّمذي يِمقّم ورأؽمف َمٔمٗمقٌص 

ٌْد قمـ  ـَ  هللقَم ٤ٌَّمسٍ  سْم ٌْدَ  َرَأى قَم ـَ  هللا قَم ، احْل٤َمِرِث  سْم ـْ  َُمْٕمُ٘مقٌص  َوَرْأؾُمفُ  ُيَّمكمِّ  ُِم

ٚمُّفُ  وَمَجَٕمَؾ  َوَراَءُه، وَمَ٘م٤ممَ  َوَراِئِف، ظَمرُ  ًَمفُ   َوَأىَمرَّ  حَيُ ْٔ َف  وَمَٚمامَّ  ا ٌََؾ  اْٟمٍَمَ ـِ  إمَِم  َأىْم ٤ٌَّمٍس، اسْم  قَم

اَم »: َيُ٘مقُل  ،ط هللا َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  إيِنِّ : ىَم٤مَل  َوَرْأِد، ًَمَؽ  َُم٤م: وَمَ٘م٤مَل   ََمَثُؾ  َهَذا ََمَثُؾ  إِٞمَّ

 .( 647)  أزمق داودرواه  .شََمْ٘مُتقٌف  َوُهقَ  ُيَِمقم   ايمَِّذي

ـِ  ـِ  قَم ٤ٌَّمٍس، اسْم  َوَرْأؽُمفُ  ُيَِمقم   ايمَِّذي ُؾ ََمثَ »: َيُ٘مقُل  ط هللا َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : ىَم٤مَل  قَم

 .( 2903) : اإلَم٣مم أمحدرواه  .شََمْ٘مُتقٌف  َوُهقَ  ُيَِمقم   ايمَِّذي ىَمَٚمَثؾِ  ََمْٔمُٗمقٌص،

 .دي٨م طمًـ سمِمقاهدهاسمـ هلٞمٕم٦م وٕمٞمػ وًمٙمـ احلومٞمف و

وصحٞمح أيب  ،اٟمٔمر صٗم٦م اًمّمالة .شصحٞمح» : وم٣مل ايمٔمالَم٥م إيم٣ٌمينو 

 .ش(654)داود 

 ( :5/500) شاًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»ذم   وم٣مل ايمٔمالَم٥م إيم٣ٌمينويمام 

 :ي٘مقلط  هللٟمف ؾمٛمع رؾمقل اوًمٚمحدي٨م ـمريؼ أظمرى وومٞمف أ .صحٞمح سمِمقاهده»
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وهق ذم صحٞمح أيب  .ٗمرهفميٕمٜمل ُم٘مٕمد اًمِمٞمٓم٤من يٕمٜمل ُمٖمرز  :ذًمؽ يمٗمؾ اًمِمٞمٓم٤من

هنك أن ط أن اًمٜمٌل  :وًمٚمحدي٨م ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م .(653)داود سمرىمؿ 

  .شصحٞمح» .يّمكم اًمرضمؾ ورأؾمف ُمٕم٘مقص

وهذا عمـ يم٤من  ،ٗمقرٔمأي جمٛمقع سمٕمْمف إمم سمٕمض يم٤معم :شوومقيمف َمٔمٗمقص ايمُمٔمر»

ومٜمٝمك قمـ ذًمؽ وأُمر سمٜمنمه ًمٞمٙمقن ؾمجقده  .ًمف ؿمٕمر ـمقيؾ قمغم قم٤مدة اًمٕمرب ىمديام

 .اٟمٔمر صٗم٦م اًمّمالة .أشمؿ

 َمثؾ حمّٗمرات ايمّذٞمقب

ـْ  ٌْدِ  قَم ـِ  هللا قَم ُٕمقٍد، سْم ًْ ٣مىُمؿْ »: ىَم٤مَل  ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ  َُم َراِت  إِيَّ ُٞمقِب، َوحُمَٗمَّ  ايمذُّ

َـّ  ُ ـَ  هَم١مهِنَّ َتِٚمْٔم صُمؾِ  فَمعَم  جَيْ َب  ط هللا َرؾُمقَل  َوإِنَّ  شَُيْٙمِْ٘مٛمَفُ  ضَمتَّك ايمرَّ َـّ  َضَ ُ : َُمَثاًل  هَل

ضُمُؾ  وَمَجَٕمَؾ  اًْمَ٘مْقِم، َصٜمِٞمعُ  وَمَحَيَ  وَماَلٍة، َأْرَض  َٟمَزًُمقا ىَمْقمٍ  يَمَٛمَثؾِ   وَمَٞمِجلءُ  َيٜمَْٓمٚمُِؼ، اًمرَّ

ضُمُؾ  ِد،سم٤ِمًْمُٕمق  ( .3818)  أمحدرواه  .َواًمرَّ

 .و ي٘م٤مل قمٌد رب ،و ي٘م٤مل اسمـ يزيد ،قمٌد رسمف سمـ أسمك يزيد ومٙم٦م:

 .جمٝمقل :وىم٤مل اًمذهٌل، ُمًتقر :وم٣مل ازمـ ضمجر

( 5/331)أظمرضمف أمحد  ( :1/674) شاًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»ذم  وم٣مل إيم٣ٌمين

ىم٤مل  :ؾ سمـ ؾمٕمد ىم٤ملطمدصمٜم٤م أٟمس سمـ قمٞم٤مض طمدصمٜمل أسمق طم٤مزم ٓ أقمٚمٛمف إٓ قمـ ؾمٝم

 ...ط هللرؾمقل ا

 (198 - 29/197) شُمًٜمده»اًمقضمف أظمرضمف اًمروي٤مين أيْم٤م ذم  وُمـ هذا

 .(ُمّمقرة اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل 2/384/1) شاًمِمٕم٥م»واًمٌٞمٝم٘مل ذم 
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 .و هق قمٜمد أمحد صمالصمل ،و هذا إؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم :ومٙم٦م

رواه و ،ّمحٞمحرواه أمحد و رضم٤مًمف رضم٤مل اًم» ( :10/190)ىم٤مل اهلٞمثٛمل و

ٌد اًمقه٤مب رضم٤مل أطمدمه٤م رضم٤مل اًمّمحٞمح همػم قمو ،اًمٓمؼماين ذم اًمثالصم٦م ُمـ ـمري٘ملم

 .شسمـ قمٌد احلٙمؿ و هق صم٘م٦م

وهذا يدل قمغم قمٔمؿ ظمٓمر اعمٕم٤ميص اًمتل ئمـ اًمٜم٤مس أهن٤م صٖمػمة وأهن٤م ؾم٥ٌم 

 وؾمخٓمف. هللًمٖمْم٥م ا

 َمثؾ سم٘مٖمغم ايمذٞمقب

ـِ  ـِ  احل٤َمِرِث  قَم ـْ  ؾُمَقْيٍد، سْم ٌْدِ  قَم  َوُهقَ  ط هللا َرؾُمقلِ  قَمغَم  َدظَمْٚم٧ُم : ٤مَل ىمَ  ،هللا قَم

 ُأوفَمُؽ  إيِن   َأصَمْؾ،»: ىَم٤مَل  ؿَمِديًدا؟ َوقْمًٙم٤م ًَمُتققَمُؽ  إِٟمََّؽ  ،هللا َرؾُمقَل  َي٤م :وُمْٙم٦ُم َف  ُيققَمُؽ،

؟ ًَمَؽ  َأنَّ  َذًمَِؽ  :وُمْٙم٦ُم  شَِمٛمُْ٘مؿْ  َرصُماَلنِ  ُيقفَمُؽ  ىَماَم  ـِ  ََم٣م ىَمَذيمَِؽ، َذيمَِؽ  َأصَمْؾ،»: ىَم٤مَل  َأضْمَرْي

ٙمِؿٍ  ـْ َمِ  ًْ ٌُفُ  َُم َّٓ  هَمْقوَمَٜم٣م، هَماَم  ؾَمْقىَم٥مٌ  َأًذى، ُيِِمٝم رَ  إِ ٣م هللا ىَمٖمَّ طُّ  ىَماَم  ؽَمٝم َئ٣مسمِِف، هِبَ َجَرةُ  َُتُ  ايمُمَّ

 ( .5216) رواه اًمٌخ٤مري .شَوَروَمَٜم٣م

واحل٤مصؾ أٟمف أصم٧ٌم » ( :16/137) ذم ومتح اًم٤ٌمري  زمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ ا 

د قمٚمٞمف سمٕمد ذًمؽ أن اعمْم٤مقمٗم٦م شمٜمتٝمل إمم أن صمؿ زا ،أن اعمرض إذا اؿمتد و٤مقمػ إضمر

ىم٤مل ٟمٕمؿ ؿمدة اعمرض شمرومع اًمدرضم٤مت وحتط  :أو اعمٕمٜمك ،حتط اًمًٞمئ٤مت يمٚمٝم٤م

ويِمػم إمم ذًمؽ طمدي٨م ؾمٕمد اًمذي ذيمرشمف  ،اخلٓمٞمئ٤مت أيًْم٤م طمتك ٓ يٌ٘مك ُمٜمٝم٤م رء

  .شك يٚمًم فمعم إرض وَم٣م فمٙمٝمف طمْمٝمئ٥مضمت»ىمٌؾ 

ٓ يزال ايمٌالء زم٣مظم٠مَمـ »ؿمٞم٦ٌم سمٚمٗمظ  وُمثٚمف طمدي٨م أيب هريرة قمٜمد أمحد واسمـ أيب
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َم٣م َمـ وصمع يِمٝمٌٛمل أضم٤م إرم  :وم٣مل أزمق هريرة .ويمٝمس فمٙمٝمف طمْمٝمئ٥م هللضمتك يٙمٗمك ا

ئمْمل ىمؾ َمٖمِمؾ ومًْمف َمـ  هللوا ،إهن٣م سمدطمؾ دم ىمؾ َمٖمِمؾ َمـ ازمـ آدم ،َمـ احلٚمك

  .شإصمر

ووضمف دًٓم٦م طمدي٨م اًم٤ٌمب قمغم اًمؽممج٦م ُمـ ضمٝم٦م ىمٞم٤مس إٟمٌٞم٤مء قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

واًمن ومٞمف  ،وإحل٤مق إوًمٞم٤مء هبؿ ًم٘مرهبؿ ُمٜمٝمؿ وإن يم٤مٟم٧م درضمتٝمؿ ُمٜمحٓم٦م قمٜمٝمؿ ط

وُمـ صمؿ  ،قمٚمٞمف أيمثر يم٤من سمالؤه أؿمد هللومٛمـ يم٤مٟم٧م ٟمٕمٛم٦م ا ،أن اًمٌالء ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٜمٕمٛم٦م

  ۇئ وئ وئ ەئ ژ :وىمٞمؾ ُٕمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ،وققمػ طمد احلر قمغم اًمٕمٌد

  [.30]إطمزاب:  ژ ېئۈئ   ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ

واًمْمٕمٞمػ  ، احلدي٨م دًٓم٦م قمغم أن اًم٘مقي حيٛمؾ ُم٤م محؾذم :وم٣مل ازمـ اجلقزي

وُمٜمٝمؿ ُمـ يٜمٔمر إمم أضمر  ،يرومؼ سمف إٓ أٟمف يمٚمام ىمقي٧م اعمٕمروم٦م سم٤معمٌتغم ه٤من قمٚمٞمف اًمٌالء

وأقمغم ُمـ ذًمؽ درضم٦م ُمـ يرى أن هذا شمٍمف اعم٤مًمؽ ذم  ،اًمٌالء ومٞمٝمقن قمٚمٞمف اًمٌالء

وأهنك  ،ٚم٥م رومع اًمٌالءوأرومع ُمٜمف ُمـ ؿمٖمٚمتف اعمح٦ٌم قمـ ـم ،ُمٚمٙمف ومٞمًٚمؿ وٓ يٕمؽمض

 .شأقمٚمؿ هللوا ،اعمراشم٥م ُمـ يتٚمذذ سمف ٕٟمف قمـ اظمتٞم٤مره ٟمِم٠م

ـْ  ـْ  سُمْرَدَة، َأيِب  قَم ـِ  َأسمِٞمِف، قَم ِلِّ  قَم ـَ  َٞم٣مٌس  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  جَيِلءُ »: ىَم٤مَل  ط اًمٜمٌَّ ٙمِِٚمكمَ  َِم ًْ  اظمُْ

٣ٌَمِل، َأَْمَث٣ملِ  زمُِذُٞمقٍب  ؿْ  هللا هَمَٝمْٕمِٖمُرَه٣م اجْلِ  رواه ُمًٚمؿ .شَوايمٛمََِّم٣مَرى ايْمَٝمُٜمقدِ  فَمعَم  َٜم٣مَوَيَّمٔمُ  هَلُ

(2767) . 

جيلء يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م ٞم٣مس َمـ اظمًٙمٚمكم » :ىمقًمف» ( :9/147)  ٣مل ايمٛمقويوم

 ،ويً٘مٓمٝم٤م قمٜمٝمؿ ،شمٕم٤ممم يٖمٗمر شمٚمؽ اًمذٟمقب ًمٚمٛمًٚمٛملم هللومٛمٕمٜم٤مه: أن ا شزمذٞمقٍب 

هلؿ ٓ ومٞمدظمٚمف اًمٜم٤مر سم٠مقمام ،ويْمع قمغم إًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمثٚمٝم٤م سمٙمٗمرهؿ وذٟمقهبؿ
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 ژ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ژوٓ سمد ُمـ هذا اًمت٠مويؾ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  سمذٟمقب اعمًٚمٛملم،

 .[164]إٟمٕم٤مم: 

يْمع قمٚمٞمٝمؿ ُمثٚمٝم٤م سمذٟمقهبؿ يمام ذيمرٟم٤مه ًمٙمـ عم٤م  :جم٤مز واعمراد شويّمٔمٜم٣م» :وىمقًمف

ص٤مروا ذم  ،وأسم٘مك قمغم اًمٙمٗم٤مر ؾمٞمئ٤مهتؿ ،قمـ اعمًٚمٛملم ؾمٞمئ٤مهتؿ أؾم٘مط 

وحيتٛمؾ أن  ،وهق إصمٛمٝمؿ ،محٚمقا اإلصمؿ اًم٤ٌمىمل ُمٕمٜمك ُمـ محؾ إصمؿ اًمٗمري٘ملم ًمٙمقهنؿ

 هللسم٠من ؾمٜمقه٤م ومتً٘مط قمـ اعمًٚمٛملم سمٕمٗمق ا ،يٙمقن اعمراد آصم٤مًُم٤م يم٤من ًمٚمٙمٗم٤مر ؾم٥ٌم ومٞمٝم٤م

وُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م يم٤من قمٚمٞمف  ،ًمٙمقهنؿ ؾمٜمقه٤م ،ويقوع قمغم اًمٙمٗم٤مر ُمثٚمٝم٤م ،شمٕم٤ممم

 .شؿأقمٚم هللوا .ُمثؾ وزر يمؾ ُمـ يٕمٛمؾ هب٤م

٠مَمـ ضمكم يِمٝمٌف ايمقفمؽ أو احلٚمك ىمٚمثؾ ضمديدة إٞمام َمثؾ ايمٔمٌد اظم» :ضمدي٧م آطمر

 .شيٌٗمك ؿمٝمٌٜم٣موهمٝمذه٤م طمٌثٜم٣م  ،سمدطمؾ ايمٛم٣مر

 (1/348)أظمرضمف احل٤ميمؿ » ( :4/290) شًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦ما»ذم  وم٣مل إيم٣ٌمين

  .ومذيمره :ىم٤ملط   هللأن رؾمقل ا :قمـ أسمٞمف قمٌد اًمرمحـ سمـ أزهر ..

  .واوم٘مف اًمذهٌلو .شُمٍميقنورواشمف ُمدٟمٞمقن  ،صحٞمح اإلؾمٜم٤مد» :ىم٤مل احل٤ميمؿو

  .شاحلدي٨م صحٞمح سمام ًمف ُمـ ؿمقاهد ُمٕمرووم٦مو ،وم٤مإلؾمٜم٤مد طمًـ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللَمـ رؽمقل ا َمثؾ فمقم 

ـْ   ِلُّ  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، ؾَمْٕمٍد، قَم  َه٣مُروَن، زمَِٚمٛمِْزيَم٥مِ  َِمٛم ل سَمُ٘مقنَ  َأنْ  سَمْرَى  َأََم٣م»: ًمَِٕمكِمر  ط اًمٜمٌَّ

ـْ   . (2404) و َمًٙمؿ  (3706)رواه ايمٌخ٣مري  .شَُمقؽَمك َِم

هذا احلدي٨م مم٤م شمٕمٚم٘م٧م سمف  :ىم٤مل اًم٘م٤ميض» ( :8/145)  ٣مل ايمٛمقويوم
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وأٟمف وص  ،اًمرواومض واإلُم٤مُمٞم٦م وؾم٤مئر ومرق اًمِمٞمٕم٦م ذم أن اخلالوم٦م يم٤مٟم٧م طم٘م٤م ًمٕمكم

ومٙمٗمرت اًمرواومض ؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م ذم شم٘مديٛمٝمؿ  ،صمؿ اظمتٚمػ ه١مٓء :ىم٤مل .ًمف هب٤م

وه١مٓء أؾمخػ  ،سمزقمٛمٝمؿ وزاد سمٕمْمٝمؿ ومٙمٗمر قمٚمٞم٤م ٕٟمف مل ي٘مؿ ذم ـمٚم٥م طم٘مف ،همػمه

٤ًٌم وأومًد قم٘ماًل ُمـ أن يرد ىمقهلؿ   .أو يٜم٤مفمر ،ُمذه

ٕن ُمـ يمٗمر إُم٦م يمٚمٝم٤م واًمّمدر  :وٓ ؿمؽ ذم يمٗمر ُمـ ىم٤مل هذا :وىم٤مل اًم٘م٤ميض

وأُم٤م ُمـ قمدا ه١مٓء اًمٖمالة وم٢مهنؿ ٓ  ،وهدم اإلؾمالم ،إول وم٘مد أسمٓمؾ ٟم٘مؾ اًمنميٕم٦م

هؿ خمٓمئقن ذم شم٘مديؿ  :ًم٦م ومٞم٘مقًمقنوم٠مُم٤م اإلُم٤مُمٞم٦م وسمٕمض اعمٕمتز .يًٚمٙمقن هذا اعمًٚمؽ

  .وسمٕمض اعمٕمتزًم٦م ٓ ي٘مقل سم٤مًمتخٓمئ٦م جلقاز شم٘مديؿ اعمٗمْمقل قمٜمدهؿ .همػمه ٓ يمٗم٤مر

وٓ شمٕمرض  ،سمؾ ومٞمف إصم٤ٌمت ومْمٞمٚم٦م ًمٕمكم ،وهذا احلدي٨م ٓ طمج٦م ومٞمف ٕطمٍد ُمٜمٝمؿ

ٕن اًمٜمٌل  ،وًمٞمس ومٞمف دًٓم٦م ٓؾمتخالومف سمٕمده ،ومٞمف ًمٙمقٟمف أومْمؾ ُمـ همػمه أو ُمثٚمف

وي١ميد هذا أن ه٤مرون  ،هذا ًمٕمكم طملم اؾمتخٚمٗمف ذم اعمديٜم٦م ذم همزوة شمٌقك إٟمام ىم٤ملط 

وىمٌؾ ووم٤مة ُمقؾمك  ،سمؾ شمقذم ذم طمٞم٤مة ُمقؾمك ،اعمِمٌف سمف مل يٙمـ ظمٚمٞمٗم٦م سمٕمد ُمقؾمك

وإٟمام  :ىم٤مًمقا .سمٜمحق أرسمٕملم ؾمٜم٦م قمغم ُم٤م هق ُمِمٝمقر قمٜمد أهؾ إظم٤ٌمر واًم٘مّمص

 .أقمٚمؿ هللوا .اؾمتخٚمٗمف طملم ذه٥م عمٞم٘م٤مت رسمف ًمٚمٛمٜم٤مضم٤مة

إذا ٟمزل ذم آظمر ط وذم هذا احلدي٨م دًمٞمؾ قمغم أن قمٞمًك سمـ ُمريؿ  :ل اًمٕمٚمامءىم٤م

 ،وٓ يٜمزل ٟمٌٞم٤م ،طحيٙمؿ سمنميٕم٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد  ،اًمزُم٤من ٟمزل طمٙماًم ُمـ طمٙم٤مم هذه إُم٦م

  .شوىمد ؾمٌ٘م٧م إطم٤مدي٨م اعمٍمطم٦م سمام ذيمرٟم٤مه ذم يمت٤مب اإليامن

 َمثؾ ْج٣مل صمرير

ٟمزل اًمٙمقوم٦م صمّؿ  .كّم ويمٜمٞمتف أسمق قمٛمٍروسمـ ضم٤مسمر سمـ ُم٤مًمٍؽ اًمٌج هللهق ضمرير سمـ قمٌد ا
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ًٓ سمديع  ،ٟمزل ىمرىمٞمًٞم٤م وهب٤م ُم٤مت ؾمٜم٦م إطمدى ومخًلم ويم٤من ؾمّٞمًدا ُمٓم٤مقًم٤م ُمٚمٞمًح٤م ـمقا

وقمـ قمٛمر  ،شفمعم وصمٜمف َمًح٥م َمٙمٍؽ » :طىم٤مل  .اجلامل صحٞمح اإلؾمالم يمٌػم اًم٘مدر

 .[(9/247) شحتٗم٦م إطمقذي» :اٟمٔمر] .ىم٤مل أّٟمف يقؾمػ هذه إُّم٦م 

ـَ  َدَٟمْقُت  عم٤ََّم: َل ىَم٤م ضَمِريرٌ قمـ  ٌَتِل، طَمَٚمْٚم٧ُم  صُمؿَّ  َراطِمَٚمتِل، َأَٟمْخ٧ُم  اعمَِْديٜم٦َمِ  ُِم ٧ُم  صُمؿَّ  قَمْٞم ًْ  ًَمٌِ

 وَمُ٘مْٚم٧ُم  سم٤ِمحْلََدِق، اًمٜم٤َّمُس  وَمَرَُم٤ميِن  خَيُْٓم٥ُم، ط هللا َرؾُمقُل  وَم٢مَِذا َدظَمْٚم٧ُم، صُمؿَّ  طُمٚمَّتِل،

ٌْدَ  َي٤م: جِلَٚمِٞمِز  ـِ  آٟمًِٗم٤م َذيَمَركَ  َٟمَٕمْؿ،: ىَم٤مَل  ؟ط هللا َرؾُمقُل  َذيَمَريِن  ،هللا قَم ًَ ٌَْٞمٜم٤َم ِذيْمٍر، سم٠َِمطْم  وَم

ٌَتِفِ  ذِم  ًَمفُ  قَمَرَض  إِذْ  خَيُْٓم٥ُم  ُهقَ  ـْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َيْدطُمُؾ »: َوىَم٤مَل  ظُمْٓم ٣ٌَمِب، َهَذا َِم ـْ  َأوْ  ايْم  َهَذا َِم

، ـْ  ايْمَٖم٨م  ، ِذي طَمغْمِ  َِم ـٍ َّٓ  َيَٚم َح٥مَ  َوصْمِٜمفِ  فَمعَم  َأنَّ  إِ ًْ  هللا هَمَحِٚمْدُت »: ضَمِريرٌ  ىَم٤مَل  شََمَٙمٍؽ  ََم

  ـٍ  َأسُمق وىَم٤مَل  ،شَأزْماَليِن  ََم٣م فَمعَم ـَ  ؾَمِٛمْٕمَتفُ  َأوْ  ُِمٜمْفُ  ؾَمِٛمْٕمَتفُ : ًَمفُ  وَمُ٘مْٚم٧ُم : ىَمَٓم  اعْمُِٖمػَمةِ  ُِم

ـِ  ٌْؾٍ  سْم  ..(19180) ذم ُمًٜمده  أمحدرواه  إؽمٛم٣مده صحٝمح .شَٞمَٔمؿْ »: ىَم٤مَل  ؿِم

 َمثؾ اظمج٣مهد

ـْ  َٟم٤م ،هللا ؾُمقَل رَ  َي٤م: ىَم٤مًُمقا: ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم َٝم٤مدَ  َيْٕمِدُل  سمَِٕمَٛمؾٍ  َأظْمؼِمْ  ؾَمٌِٞمؾِ  ذِم  اجْلِ

شَملْمِ  شسُمْمِٝمُٗمقَٞمفُ  َٓ »: ىَم٤مَل  ،هللا َٟم٤م: ىَم٤مًُمقا: ىَم٤مَل  صَماَلصًم٤م، َأوْ  َُمرَّ ٜم٤َم َأظْمؼِمْ  ََمَثُؾ »: ىَم٤مَل  ُٟمٓمِٞمُ٘مُف، وَمَٚمَٕمٚمَّ

٣مئِؿِ  ىَمَٚمَثؾِ  هللا ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  اظمَُْج٣مِهدِ  ـْ  َيْٖمؼُمُ  َٓ  ،هللا زمِآَي٣مِت  َٗم٣مٞم٦ِِم ايمْ  ايْمَٗم٣مئِِؿ، ايمِمَّ َٓ  ِصَٝم٣ممٍ  َِم  َو

  أمحدو .(1878) ُمًٚمؿ . ورواهشَأْهٙمِفِ  إلَِم  اظمَُْج٣مِهُد  َيْرصِمعَ  ضَمتَّك َصاَلٍة،

 وهذا ًمٗمٔمف. (9481)

 وفمٝمُمٜمؿ َمثؾ وصمقه أول زَمرة يدطمٙمقن اجلٛم٥م

ـْ  ُل »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم  ُصقَرُُتُؿْ  اجَلٛم٥َّمَ  سَمٙم٨ُِم  ُزَْمَرةٍ  َأوَّ
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ٌُِْمُٗمقنَ  َٓ  ايمٌَْدِر، يَمْٝمَٙم٥مَ  ايمَٗمَٚمرِ  ُصقَرةِ  فَمعَم  ؿُمقَن، َوَٓ  َيْٚمَتِخُْمقَن، َوَٓ  همِٝمَٜم٣م، َي  َيَتَٕمقَّ

َه٤ُم، همِٝمَٜم٣م آٞمَِٝمُتُٜمؿْ  ـَ  َأَْمَُم٣مؿُمُٜمؿْ  ايمذَّ َه٤ِم  َِم ٥ِم، ايمذَّ ُة، َوََم٣َمَِمُرُهؿُ  َوايمِٖمّمَّ  ُٜمؿُ َوَرؾْمُح  إيَُمقَّ

ُؽ، ًْ
ـْ  ؽُمقوِمِٜماَم  َُمخُّ  ُيَرى َزْوصَمَت٣مِن، َِمٛمُْٜمؿْ  َواضِمدٍ  َويمُِ٘مؾ   اظمِ ـَ  ايمٙمَّْحؿِ  َوَراءِ  َِم ، َِم ـِ ًْ  احُل

٣ٌَمنُمَض، َوَٓ  زَمْٝمٛمَُٜمؿْ  اطْمتاَِلَف  َٓ  ٌ ُحقنَ  َواضِمٌد، وَمْٙم٤ٌم  وُمُٙمقهُبُؿْ  سَم ًَ  .شَوفَمُِمٝم٣ًّم زُمْ٘مَرةً  هللا ُي

 .(3245)رواه ايمٌخ٣مري 

يٙمٜمٚمقن ايمتًٌٝمح وايمت٘مٌغم ىمام يٙمٜمٚمقن »قمٜمد ُمًٚمؿ سم٘مقًمف:  ضم٤مسمر ذم طمدي٨م

 شايمٛمٖمس

ـَ  ضَم٤مسمِرقمـ  ٌْدِ  سْم ٠َمُل  ،هللا قَم ًْ ـِ  ُي ـُ  َٟمِجلءُ : وَمَ٘م٤مَل  اًْمُقُروِد، قَم ـْ  اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمَ  َٟمْح  يَمَذا قَم

َُُمؿُ  وَمُتْدقَمك: ىَم٤مَل  اًمٜم٤َّمِس؟ وَمْقَق  َذًمَِؽ  َأْي  اْٟمُٔمرْ  َويَمَذا، ْٕ ٌُُد، يَم٤مَٟم٧ْم  َوَُم٤م هِن٤َم،سم٠َِمْوصَم٤م ا  شَمْٕم

ُل  َوَّ ْٕ ُل، ا َوَّ ْٕ ٜم٤َم َي٠ْمشمِٞمٜم٤َم صُمؿَّ  وَم٤م ـْ : وَمَٞمُ٘مقُل  َذًمَِؽ، سَمْٕمدَ  َرسمُّ ٜم٤َم، َٟمٜمُْٔمرُ : وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  شَمٜمُْٔمُروَن؟ َُم  َرسمَّ

 وَمَٞمٜمَْٓمٚمُِؼ : ىَم٤مَل  َيْْمَحُؽ، هَلُؿْ  وَمَٞمَتَجغمَّ  إًَِمْٞمَؽ، َٟمٜمُْٔمرَ  طَمتَّك: وَمَٞمُ٘مقًُمقنَ  َرسمُُّٙمْؿ، َأَٟم٤م: وَمَٞمُ٘مقُل 

٤منٍ  يُمؾُّ  َوُيْٕمَٓمك َوَيتٌَُِّٕمقَٟمُف، هِبِؿْ  ًَ  َوقَمغَم  َيتٌَُِّٕمقَٟمفُ  صُمؿَّ  ُٟمقًرا، ُُم١ْمُِمٜم٤ًم َأوْ  ُُمٜم٤َمومًِ٘م٤م، ُِمٜمُْٝمؿْ  إِْٟم

ٌؽ، يَماَلًمِٞم٥ُم  ضَمَٝمٜمَّؿَ  ضِمْنِ  ًَ ـْ  شَم٠ْمظُمذُ  َوطَم  ُجقَيٜمْ  صُمؿَّ  اعمُْٜم٤َمومِِ٘ملَم، ُٟمقرُ  ُيْٓمَٗم٠مُ  صُمؿَّ  ،هللا ؿَم٤مءَ  َُم

ُل  وَمَتٜمُْجق اعم١ُْْمُِمٜمُقَن، ٌَْدرِ  ًَمْٞمَٚم٦مَ  يَم٤مًْمَ٘مَٛمرِ  ُوضُمقُهُٝمؿْ  ُزُْمَرةٍ  َأوَّ ٌُْٕمقنَ  اًْم ٌُقَن، َٓ  َأًْمًٗم٤م ؾَم ٤مؾَم  صُمؿَّ  حُيَ

ـَ  ِذي ، ذِم  َٟمْجؿٍ  يَم٠َمْوَقأِ  َيُٚمقهَنُؿْ  اًمَّ
ِ
اَمء ًَّ َٗم٤مقَم٦ُم، حَتِؾُّ  صُمؿَّ  يَمَذًمَِؽ  صُمؿَّ  اًم  طَمتَّك َوَيِْمَٗمُٕمقنَ  اًمِمَّ

ـَ  ُرَج خَيْ  ـْ  اًمٜم٤َّمرِ  ُِم َّٓ  إًَِمفَ  َٓ : ىَم٤مَل  ُِم ـَ  ىَمْٚمٌِفِ  ذِم  َويَم٤منَ  هللا إِ  ؿَمِٕمػَمًة، َيِزنُ  َُم٤م اخْلػَْمِ  ُِم

  وَمُٞمْجَٕمُٚمقنَ 
ِ
َٕمُؾ  اجْلَٜم٦َِّم، سمِِٗمٜم٤َمء قنَ  اجْلَٜم٦َّمِ  َأْهُؾ  َوجَيْ ٌُُتقا طَمتَّك اعم٤َْمءَ  قَمَٚمْٞمِٝمؿُ  َيُرؿمُّ ٤ٌَمَت  َيٜمْ   َٟم

ِ
ء ْ  اًمٌمَّ

ٞمْ  ذِم  ًَّ ٠َمُل  صُمؿَّ  طُمَراىُمُف، َوَيْذَه٥ُم  ِؾ،اًم ًْ َٕمَؾ  طَمتَّك َي ْٟمَٞم٤م ًَمفُ  دُمْ ةُ  اًمدُّ رواه  .شَُمَٕمَٝم٤م َأُْمَث٤مهِل٤َم َوقَمنَمَ

 .( 191) َمًٙمؿ
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ُمذه٥م  :وم٣مل ايمٛمقوي» ( :10/30) ذم ومتح اًم٤ٌمري  زمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ ا 

 ُمـ اًمتٗم٤موؾ ذم أهؾ اًمًٜم٦م أن شمٜمٕمؿ أهؾ اجلٜم٦م قمغم هٞمئ٦م شمٜمٕمؿ أهؾ اًمدٟمٞم٤م إٓ ُم٤م سمٞمٜمٝمام

 .ودل اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم أن ٟمٕمٞمٛمٝمؿ ٓ اٟم٘مٓم٤مع ًمف ،اًمٚمذة

ًمٞمس ذم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م زي٤مدة قمغم زوضمتلم ؾمقى ُم٤م ذم  :وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿو

يم٠ميم٠مة يمف همٝمٜم٣م أهٙمقن يْمقف  إن دم اجلٛم٥م يمٙمٚم٠مَمـ خلٝمٚم٥م َمـ»طمدي٨م أيب ُمقؾمك 

  .شفمٙمٝمٜمؿ

ي٨م أيب ؾمٕمٞمد قمٜمد ُمًٚمؿ ذم وذم طمد .(1) .احلدي٨م إظمػم صححف اًمْمٞم٤مء :ومٙم٦م

واًمذي ئمٝمر أن اعمراد أن أىمؾ ُم٤م  ،صٗم٦م أدٟمك أهؾ اجلٜم٦م صمؿ يدظمؾ قمٚمٞمف زوضمت٤مه

وىمد أضم٤مب سمٕمْمٝمؿ سم٤مطمتامل أن شمٙمقن اًمتثٜمٞم٦م شمٜمٔمػًما  ،ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ زوضمت٤من

                                                           

  شصحٞمح ُمًٚمؿ»(، و4879)  شصحٞمح اًمٌخ٤مري» زمؾ هق دم ايمِمحٝمحكم ومٙم٦م: (1)

ـْ  (.2838) ٌْدِ  قَم ـِ  اهللِ  قَم ـِ  ىَمْٞمٍس، سْم ـِ  إِنَّ : »ىَم٤مَل  ،ط اًمٜمٌَِّلِّ  قَم ٛم٥َّمِ  دِم  يمِْٙمُٚم٠ْمَِم ْٝمَٚم٥مً  اجْلَ ـْ  خَلَ  يُم٠ْميم٠َُمةٍ  َِم

هَم٥ٍم، َواضِمَدةٍ  ٣م َُمَقَّ ـِ  َِمٝماًل، ؽِمتُّقنَ  ؿُمقهُلَ  زَمْٔمُّمُٜمؿْ  َيَرى هَماَل  ـُ اظْم٠ُْمَمِ  فَمَٙمْٝمِٜمؿِ  َيْمُقُف  َأْهُٙمقَن، همِٝمَٜم٣م يمِْٙمُٚم٠ْمَِم

 .شزَمْٔمًّم٣م

ـْ  طَمْٝمَٚم٥مً  اجَلٛم٥َّمِ  دِم  إِنَّ » اًمٌخ٤مري وًمٗمظ  هَم٥ٍم، يُم٠ْميُم٠َمةٍ  َِم  َِمٛمَْٜم٣م َزاِوَي٥مٍ  ىُمؾ   دِم  َِمٝماًل، ؽِمتُّقنَ  فَمْرُوَٜم٣م َُمَقَّ

، َيَرْونَ  ََم٣م َأْهٌؾ  ـَ ـْ  َوصَمٛمََّت٣منِ  اظم٠ُْمَِمٛمُقَن، فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  َيُْمقُف  أطَمِري ٥مٍ  َِم ـْ  َوصَمٛمََّت٣منِ  همِٝمِٜماَم، َوََم٣م آٞمَِٝمتُُٜماَم  ،همِّمَّ  َِم

ِؿْ  إلَِم  َيٛمُْٓمُروا َأنْ  َوزَمكْمَ  ايمَٗمْقمِ  زَمكْمَ  َوََم٣م همِٝمِٜماَم، َوََم٣م آٞمَِٝمتُُٜماَم  ىَمَذا، َّٓ  َرهب   صَمٛم٥َّمِ  دِم  َوصْمِٜمفِ  فَمعَم  ايم٘مػِْمِ  ِرَداءُ  إِ

 .شفَمْدنٍ 
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أو اعمراد شمثٜمٞم٦م اًمتٙمثػم واًمتٕمٔمٞمؿ ٟمحق ًمٌٞمؽ  ،ًم٘مقًمف ضمٜمت٤من وقمٞمٜم٤من وٟمحق ذًمؽ

  .ٞمفوٓ خيٗمل ُم٤م وم ،وؾمٕمديؽ

واؾمتدل أسمق هريرة هبذا احلدي٨م قمغم أن اًمٜم٤ًمء ذم اجلٜم٦م أيمثر ُمـ اًمرضم٤مل يمام 

ذم ط وهق واوح ًمٙمـ يٕم٤مروف ىمقًمف  ،أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ اسمـ ؾمػميـ قمٜمف

وجي٤مب سم٠مٟمف ٓ يٚمزم ُمـ أيمثريتٝمـ  شرأيت٘مـ أىمثر أهؾ ايمٛم٣مر»طمدي٨م اًمٙمًقف اعمت٘مدم 

 ...ذم اًمٜم٤مر ٟمٗمل أيمثريتٝمـ ذم اجلٜم٦م

وهق ُمـ اًمتِمٌٞمف اًمذي طمذوم٧م أداشمف أي يم٘مٚم٥م رضمؾ ..  شومٙم٤م واضمد» :ىمقًمف

أي أن ىمٚمقهبؿ ـمٝمرت قمـ  شٓ ُت٣مؽمد زمٝمٛمٜمؿ وٓ اطمتالف» :وىمد ومنه سم٘مقًمف ،واطمد

 ُمذُمقم إظمالق.

هذا اًمتًٌٞمح ًمٞمس  :ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ،أي ىمدرمه٤م شزم٘مرة وفمُمٝم٣م هلليًٌحقن ا» :ىمقًمف

تًٌٝمح يٙمٜمٚمقن ايم» :ُمًٚمؿ سم٘مقًمف وىمد ومنه ضم٤مسمر ذم طمديثف قمٜمد ،قمـ شمٙمٚمٞمػ وإًمزام

ووضمف اًمتِمٌٞمف أن شمٜمٗمس اإلٟم٤ًمن ٓ يمٚمٗم٦م قمٚمٞمف ومٞمف وٓ  شوايمت٘مٌغم ىمام يٙمٜمٚمقن ايمٛمٖمس

وؾمٌٌف أن ىمٚمقهبؿ شمٜمقرت سمٛمٕمروم٦م اًمرب ؾمٌح٤مٟمف  ،ومجٕمؾ شمٜمٗمًٝمؿ شمًٌٞمًح٤م ،سمد ًمف ُمٜمف

إن ُت٦م »وىمد وىمع ذم ظمؼم وٕمٞمػ  .وُمـ أطم٥م ؿمٞمًئ٤م أيمثر ُمـ ذيمره ،واُمتألت سمحٌف

قي٦م وإذا ؿم ،هم١مذا ٞمممت ىم٣مٞم٦م فمالَم٥م ايمٌ٘مقر ،ت٣مرة َمٔمٙمٗم٥م همٝمف شمؿ سمْمقىايمٔمرش ؽم

 .ششىم٣مٞم٦م فمالَم٥م ايمٔمًم

 يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م هللزم٣مب َمثؾ رؤي٥م ا  

٤م ُهَرْيَرَة، َأيب قمـ مُهَ ٜم٤َم َٟمَرى َهْؾ  هللا َرؾُمقَل  َي٤م: ىَم٤مًُمقا اًمٜم٤َّمَس  َأنَّ : َأظْمؼَمَ  َيْقمَ  َرسمَّ

ٌَْدرِ  يَمْٝمَٙم٥مَ  ايمَٗمَٚمرِ  دِم  مُت٣َمُرونَ  َهْؾ »: ىَم٤مَل  اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم؟  َي٤م َٓ : ىَم٤مًُمقا شؽَمَح٣مٌب  ُدوَٞمفُ  يمَٝمَْس  ايم
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ْٚمسِ  دِم  مُت٣َمُرونَ  هَمَٜمْؾ »: ىَم٤مَل  ،هللا َرؾُمقَل  : ىَم٤مَل  َٓ،: ىَم٤مًُمقا شؽَمَح٣مٌب  ُدوهَن٣َم يَمْٝمَس  ايمُمَّ

ٌُُد  ىَم٣منَ  ـْ َمَ : هَمٝمَُٗمقُل  ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم، َيْقمَ  ايمٛم٣َّمُس  حُيْمَمُ  ىَمَذيمَِؽ، سَمَرْوَٞمفُ  هَم١مِٞمَُّ٘مؿْ »  هَمْٙمَٝمتٌَِّْع، ؾَمْٝمًئ٣م َئْم

ـْ  هَمِٚمٛمُْٜمؿْ  ْٚمَس، َيتٌَِّعُ  ََم ـْ  َوَِمٛمُْٜمؿْ  ايمُمَّ ـْ  َوَِمٛمُْٜمؿْ  ايمَٗمَٚمَر، َيتٌَِّعُ  ََم ٌَْٗمك ايمْمََّقانِمٝم٦َم، َيتٌَِّعُ  ََم  َوسَم

٥مُ  َهِذهِ  ُ٘مْؿ، َأَٞم٣م: هَمَٝمُٗمقُل  هللا هَمَٝمْٟمسمِٝمِٜمؿُ  َُمٛم٣َمهمُِٗمقَه٣م، همِٝمَٜم٣م إَُمَّ  ضَمتَّك ََمَ٘م٣مُٞمٛم٣َم َهَذا قيُمقنَ هَمَٝمٗمُ  َرزمُّ

ٛم٣َم، َيْٟمسمَِٝمٛم٣َم ٛم٣َم صَم٣مءَ  هَم١مَِذا َرزمُّ ُ٘مْؿ، َأَٞم٣م: هَمَٝمُٗمقُل  هللا هَمَٝمْٟمسمِٝمِٜمؿُ  فَمَرهْمٛم٣َمُه، َرزمُّ ٛم٣َم، َأْٞم٦َم : هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  َرزمُّ  َرزمُّ

ُب  هَمَٝمْدفُمقُهؿْ  اطُ  هَمُٝمْيَ َ َل  هَمَٟمىُمقنُ  صَمَٜمٛمََّؿ، ـَمْٜمَرايَنْ  زَمكْمَ  ايمٌم  ـْ  َأوَّ ـَ  جَيُقزُ  ََم ؽُمؾِ  َِم  ايمرُّ

تِِف، َّٓ  َأضَمٌد  َيْقََمئِذٍ  َيَتَ٘مٙمَّؿُ  َوَٓ  زمُِٟمَمَّ ؽُمُؾ، إِ ؽُمؾِ  َوىَماَلمُ  ايمرُّ ْؿ، ؽَمٙم ؿْ  ؿَّ يمٙمٜما: َيْقََمئِذٍ  ايمرُّ  ؽَمٙم 

 .(182) ُمًٚمؿو( 806) رواه اًمٌخ٤مري. شىَماَليمِٝم٤ُم... صَمَٜمٛمَّؿَ  َودِم 

 فمٗمٝمدة أهؾ ايمًٛم٥م دم هذا اظمثؾ

ون رزم٘مؿ ىمام إٞم٘مؿ ؽمؼم» :ىم٤مل»: [(1/442) شاعمجٛمقع»يمام ذم ] مؾمٝمخ اإلؽمال وم٣مل

واًمٜمٗم٤مة ٓ ي٘مقًمقن  .ٓ اعمرئل سم٤معمرئل :ومِمٌف اًمرؤي٦م سم٤مًمرؤي٦م، شسمرون ايمُمٚمس وايمٗمٚمر

سمؾ ىمقهلؿ احل٘مٞم٘مل أٟمف ٓ يرى سمح٤مل وُمـ ىم٤مل يرى  :يرى يمام شمرى اًمِمٛمس واًم٘مٛمر

يد قمٚمٍؿ ومال شمٙمقن يمرؤي٦م ومن اًمرؤي٦م سمٛمز :ُمقاوم٘م٦ًم ٕهؾ اإلصم٤ٌمت وُمٜم٤موم٘م٦ًم هلؿ

أهنؿ ٓ سمد أن ي٠ًمًمقه قمـ رهبؿ اًمذي يٕمٌدوٟمف وإذا  :واعم٘مّمقد هٜم٤م .اًمِمٛمس واًم٘مٛمر

  .ؾم٠مًمقه ومال سمد أن جيٞمٌٝمؿ

وُمـ اعمٕمٚمقم سم٤مٓوٓمرار أن ُم٤م شم٘مقًمف اجلٝمٛمٞم٦م اًمٜمٗم٤مة مل يٜم٘مؾ قمـ أطمٍد ُمـ أهؾ 

 .شاًمتٌٚمٞمغ قمٜمف وإٟمام ٟم٘مٚمقا قمٜمف ُم٤م يقاومؼ ىمقل أهؾ اإلصم٤ٌمت

وىمد ضب اًمٜمٌل »: [(1/431) شجمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م»]يمام ذم  خ اإلؽمالمؾمٝم وم٣مل
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اعمثؾ إقمغم وًمٙمـ اعم٘مّمقد سم٤مًمتٛمثٞمؾ سمٞم٤من ضمقاز هذا  هللو -اعمثؾ سمذًمؽ ط 

َم٣م َمٛم٘مؿ َمـ أضمٍد إٓ » :طوم٘م٤مل اًمٜمٌل  -اخل٤مًمؼ سم٤معمخٚمقق ٓ شمِمٌٞمف  :وإُمٙم٤مٟمف

ـٍ اًمٕم٘مٞمكم .ؽمغمى رزمف خمٙمًٝم٣م زمف وهق واطمٌد ط  هللػ ي٤م رؾمقل ايمٞم :وم٘م٤مل ًمف أسمق رزي

هذا ايمٗمٚمر ىمٙم٘مؿ يراه  هللؽمٟمٞمٌئؽ زمٚمثؾ ذيمؽ دم آٓء ا :طوم٘م٤مل اًمٜمٌل  ؟وٟمحـ مجٞمعٌ 

  .طأو يمام ىم٤مل اًمٜمٌل ، شأىمػم هللهم٣م ؛هللخمٙمًٝم٣م زمف وهق آي٥ٌم َمـ آي٣مت ا

ومِمٌف اًمرؤي٦م سم٤مًمرؤي٦م  ،شإٞم٘مؿ ؽمؼمون رزم٘مؿ ىمام سمرون ايمُمٚمس وايمٗمٚمر» :وىم٤مل

٤مهًب٤م ًمٚمٛمرئل وم٤معم١مُمٜمقن إذا رأوا رهبؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وٟم٤مضمقه يمؾ وإن مل يٙمـ اعمرئل ُمِم

وُمـ يم٤من ًمف  .يمام يرى اًمِمٛمس واًم٘مٛمر وٓ ُمٜم٤موم٤مة أصاًل  :يراه ومقىمف ىمٌؾ وضمٝمف

يٙمقن إىمراره ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم  :هللواًمرؾمقخ ذم اًمٕمٚمؿ سم٤م هللٟمّمٞم٥ٌم ُمـ اعمٕمروم٦م سم٤م

  .شُم٤م مه٤م قمٚمٞمف أويمد

وًمٚمٔمٝمقر »: [(3/301) شىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملمإقمالم اعمق»ذم ] وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿو

ُمراشم٥م شمٜمتٝمل إمم اًمٞم٘ملم واًم٘مٓمع سمٛمراد اعمتٙمٚمؿ سمح٥ًم اًمٙمالم ذم ٟمٗمًف وُم٤م ي٘مؽمن 

يمام إذا ؾمٛمع اًمٕم٤مىمؾ  ،سمف ُمـ اًم٘مرائـ احل٤مًمٞم٦م واًمٚمٗمٔمٞم٦م وطم٤مل اعمتٙمٚمؿ سمف وهمػم ذًمؽ

وم٢مهن٤م ٓ  ش..ىمام سمرون ايمٗمٚمر  ،إٞم٘مؿ ؽمؼمون رزم٘مؿ فمٝم٣مًٞم٣م» :طواًمٕم٤مرف سم٤مًمٚمٖم٦م ىمقًمف 

وًمٞمس ذم اعمٛمٙمـ  ،يًؽمي٥م وٓ يِمؽ ذم ُمراد اعمتٙمٚمؿ وأٟمف رؤي٦م اًمٌٍم طم٘مٞم٘م٦مً 

 .قم٤ٌمرٌة أووح وٓ أٟمص ُمـ هذه

وًمق اىمؽمح قمغم أسمٚمغ اًمٜم٤مس أن يٕمؼم قمـ هذا اعمٕمٜمك سمٕم٤ٌمرٍة ٓ حتتٛمؾ همػمه مل ي٘مدر 

 :ورؾمقًمف ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ هللوقم٤مُم٦م يمالم ا ،قمغم قم٤ٌمرٍة أووح وٓ أٟمص ُمـ هذه

 .ش٢مٟمف ُمًتقٍل قمغم إُمد إىمَم ُمـ اًمٌٞم٤منوم
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 َمثؾ َم٣م زمكم َمٌمافمل اجلٛم٥م

ـْ  َراُع، إًَِمْٞمفِ  وَمُرومِعَ  سمَِٚمْحؿٍ  ُأيِتَ  ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ :  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم  َويَم٤مَٟم٧ْم  اًمذِّ

ٌُفُ   َِمؿَّ  سَمْدُرونَ  َوَهْؾ  ٥ِم،ايمِٗمَٝم٣مَمَ  َيْقمَ  ايمٛم٣َّمسِ  ؽَمٝم ُد  َأَٞم٣م»: ىَم٤مَل  صُمؿَّ  هَنَِْم٦ًم، ُِمٜمَْٝم٤م وَمٜمََٝمَش  شُمْٕمِج

يمكِمَ  ايمٛم٣َّمَس  هللا جَيَْٚمعُ  َذيمَِؽ؟ ـَ  إَوَّ ِٚمُٔمُٜمؿُ  َواضِمٍد، َصِٔمٝمدٍ  دِم  َوأطِمِري ًْ افِمل ُي  ايمدَّ

، َوَيٛمُْٖمُذُهؿُ  ٌٌََمُ ْٚمُس، َوسَمْدُٞمق ايم ٌُْٙمغُ  ايمُمَّ ـَ  ايمٛم٣َّمَس  هَمَٝم  َوَٓ  ُيْمِٝمُٗمقنَ  َٓ  ََم٣م َوايمَ٘مْرِب  ايمَٕمؿ   َِم

َتِٚمُٙمقنَ  ْـ  سَمٛمُْٓمُرونَ  َأَٓ  زَمَٙمَٕمُ٘مْؿ، وَمْد  ََم٣م سَمَرْونَ  َأَٓ : ايمٛم٣َّمُس  هَمَٝمُٗمقُل  ،حَيْ  إلَِم  يَمُ٘مؿْ  َيُْمَٖمعُ  ََم

ُ٘مْؿ؟ ٌَْٔمضٍ  ايمٛم٣َّمسِ  زَمْٔمُض  هَمَٝمُٗمقُل  َرزم 
: يَمفُ  هَمَٝمُٗمقيُمقنَ   آَدمَ  هَمَٝمْٟمسُمقنَ  زمِآَدَم، فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ : يمِ

، َأزُمق َأْٞم٦َم  ٌَمَمِ ـْ  همِٝمَؽ  َوَٞمَٖمَخ  زمَِٝمِدِه، هللا طَمَٙمَٗمَؽ  ايم َجُدوا اظماََلئَِ٘م٥مَ  َوَأََمرَ  ُروضِمِف، َِم ًَ  يَمَؽ، هَم

ـُ  ََم٣م إلَِم  سَمَرى َأَٓ  َرزم َؽ، إلَِم  يَمٛم٣َم اؾْمَٖمعْ   إِنَّ : آَدمُ  هَمَٝمُٗمقُل  زَمَٙمَٕمٛم٣َم؟ وَمْد  ََم٣م إلَِم  سَمَرى َأَٓ  همِٝمِف، َٞمْح

٣ًٌم ايمَٝمْقمَ  نَمِّم٤َم  وَمْد  َريب   ْ  نَمَّم ٌَْٙمفُ  َيْٕمَّم٤ْم  َل ـْ  ْثَٙمُف،َمِ  وَم فُ  َِمْثَٙمُف، زَمْٔمَدهُ  َيْٕمَّم٤َم  َويَم  وَمْد  َوإِٞمَّ

ـِ  هَن٣َميِن  َجَرةِ  فَم ٌُقا َٞمْٖمِز، َٞمْٖمِز  َٞمْٖمِز  هَمَٔمَِمْٝمُتُف، ايمُمَّ ي، إلَِم  اْذَه ٌُقا نَمغْمِ  ُٞمقٍح، إلَِم  اْذَه

ُل  َأْٞم٦َم  إِٞمََّؽ  ُٞمقُح، َي٣م: هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  ُٞمقضًم٣م هَمَٝمْٟمسُمقنَ  ؽُمؾِ  َأوَّ كَ  َووَمْد  إَْرِض، ْهؾِ أَ  إلَِم  ايمرُّ  ؽَمامَّ

ًٌْدا هللا ـُ  ََم٣م إلَِم  سَمَرى َأَٓ  َرزم َؽ، إلَِم  يَمٛم٣َم اؾْمَٖمعْ  ؾَمُ٘مقًرا، فَم   َريب   إِنَّ : هَمَٝمُٗمقُل  همِٝمِف؟ َٞمْح

٣ًٌم ايمَٝمْقمَ  نَمِّم٤َم  وَمْد  ْ  نَمَّم ٌَْٙمفُ  َيْٕمَّم٤ْم  َل ـْ  َِمْثَٙمُف، وَم فُ  َِمْثَٙمُف، زَمْٔمَدهُ  َيْٕمَّم٤َم  َويَم  ىَم٣مَٞم٦ْم  وَمْد  َوإِٞمَّ

٣م َدفْمَقةٌ  رِم  ٌُقا َٞمْٖمِز، َٞمْٖمِز  َٞمْٖمِز  وَمْقَِمل، فَمعَم  َدفَمْقُُتَ ي، إلَِم  اْذَه ٌُقا نَمغْمِ  إلَِم  اْذَه

ـْ  َوطَمٙمِٝمُٙمفُ  هللا َٞمٌِلُّ  َأْٞم٦َم  إزِْمَراِهٝمؿُ  َي٣م: هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  إزِْمَراِهٝمؿَ  هَمَٝمْٟمسُمقنَ  إزِْمَراِهٝمَؿ،  إَْرِض، َأْهؾِ  َِم

ـُ  ََم٣م إلَِم  سَمَرى َأَٓ  َرزم َؽ  لَم إِ  يَمٛم٣َم اؾْمَٖمعْ  ؿْ  هَمَٝمُٗمقُل  همِٝمِف، َٞمْح  ايمَٝمْقمَ  نَمِّم٤َم  وَمْد  َريب   إِنَّ : هَلُ

٣ًٌم ْ  نَمَّم ٌَْٙمفُ  َيْٕمَّم٤ْم  َل ـْ  َِمْثَٙمُف، وَم  شَماَلَث  ىَمَذزْم٦ُم  ىُمٛم٦ُْم  وَمْد  َوإيِن   َِمْثَٙمُف، زَمْٔمَدهُ  َيْٕمَّم٤َم  َويَم

ٌُقا َٞمْٖمِز، َٞمْٖمِز  َٞمْٖمِز  ىَمِذزَم٣مٍت  ي، إلَِم  اْذَه ٌُقا نَمغْمِ  َُمقؽَمك هَمَٝمْٟمسُمقَن، َُمقؽَمك إلَِم  اْذَه
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َٙمَؽ  ،هللا َرؽُمقُل  َأْٞم٦َم  َُمقؽَمك َي٣م: هَمَٝمُٗمقيُمقنَ   اؾْمَٖمعْ  ايمٛم٣َّمِس، فَمعَم  َوزمَِ٘ماَلَِمفِ  زمِِرؽَم٣ميَمتِفِ  هللا هَمّمَّ

ـُ  ََم٣م لَم إِ  سَمَرى َأَٓ  َرزم َؽ، إلَِم  يَمٛم٣َم ٣ًٌم ايمَٝمْقمَ  نَمِّم٤َم  وَمْد  َريب   إِنَّ : هَمَٝمُٗمقُل  همِٝمِف؟ َٞمْح ْ  نَمَّم  َل

ٌَْٙمفُ  َيْٕمَّم٤ْم  ـْ  َِمْثَٙمُف، وَم ٣م وَمَتْٙم٦ُم  وَمْد  َوإيِن   َِمْثَٙمُف، زَمْٔمَدهُ  َيْٕمَّم٤َم  َويَم ًً ْ  َٞمْٖم  َٞمْٖمِز  زمَِٗمْتٙمَِٜم٣م، ُأوََمرْ  َل

ٌُقا َٞمْٖمِز، َٞمْٖمِز  ي، إلَِم  اْذَه ٌُ  نَمغْمِ ك إلَِم  قااْذَه ًَ ـِ  فِمٝم ك، هَمَٝمْٟمسُمقنَ  ََمْرَيَؿ، ازْم ًَ  فِمٝم

ك َي٣م: هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  ًَ ْٚم٦َم  َِمٛمُْف، َوُروٌح  ََمْرَيؿَ  إلَِم  َأيْمَٗم٣مَه٣م َوىَمٙمَِٚمُتفُ  ،هللا َرؽُمقُل  َأْٞم٦َم  فِمٝم  َوىَمٙمَّ

َؽ  إلَِم  يَمٛم٣َم اؾْمَٖمعْ  َصٌِٝم٣ًّم، اظمَْٜمدِ  دِم  ايمٛم٣َّمَس  ـُ  ََم٣م إلَِم  سَمَرى َأَٓ  َرزم  ك هَمَٝمُٗمقُل  ٝمِف؟همِ  َٞمْح ًَ  إِنَّ : فِمٝم

٣ًٌم ايمَٝمْقمَ  نَمِّم٤َم  وَمْد  َريب   ْ  نَمَّم ٌَْٙمفُ  َيْٕمَّم٤ْم  َل ، َِمْثَٙمفُ  وَم ـْ  وَمطُّ ْ  َِمْثَٙمُف، زَمْٔمَدهُ  َيْٕمَّم٤َم  َويَم  َوَل

٣ًٌم، َيْذىُمرْ  ٌُقا َٞمْٖمِز  َٞمْٖمِز  َٞمْٖمِز  َذْٞم ي إلَِم  اْذَه ٌُقا نَمغْمِ ٍد، إلَِم  اْذَه ًداحُمَ  هَمَٝمْٟمسُمقنَ  حُمَٚمَّ  ٚمَّ

ُد  َي٣م: هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  مَ  ََم٣م يَمَؽ  هللا نَمَٖمرَ  َووَمْد  إَْٞمٌَِٝم٣مِء، َوطَم٣مسمِؿُ  هللا َرؽُمقُل  َأْٞم٦َم  حُمَٚمَّ ـْ  سَمَٗمدَّ  َِم

َر، َوََم٣م َذْٞمٌَِؽ  ـُ  ََم٣م إلَِم  سَمَرى َأَٓ  َرزم َؽ  إلَِم  يَمٛم٣َم اؾْمَٖمعْ  سَمَٟمطمَّ ٦َم  هَمآِت  هَمَٟمْٞمَْمٙمُِؼ  همِٝمِف، َٞمْح  َُتْ

ـْ  فَمقَمَّ  هللا َيْٖمَتُح  شُمؿَّ  ، يمَِريب   ؽَم٣مصِمًدا عُ هَمَٟمومَ  ايمَٔمْرِش، ـِ  حَم٣َمَِمِدهِ  َِم ًْ  فَمَٙمْٝمفِ  ايمثَّٛم٣َمءِ  َوضُم

ْ  ؾَمْٝمًئ٣م، ٌْقِم، َأضَمدٍ  فَمعَم  َيْٖمَتْحفُ  َل ُد  َي٣م: ُيَٗم٣مُل  شُمؿَّ  وَم  َواؾْمَٖمعْ  سُمْٔمَْمْف، ؽَمْؾ  َرْأؽَمَؽ  اْرهَمعْ  حُمَٚمَّ

عْ  تِل :هَمَٟموُمقُل  َرْأِد، هَمَٟمْرهَمعُ  سُمَُمٖمَّ ، َي٣م ُأَمَّ تِل َرب  ، َي٣م ُأَمَّ تِل َرب  ، َي٣م ُأَمَّ ُد  َي٣م: هَمُٝمَٗم٣مُل  َرب   حُمَٚمَّ

ـْ  َأْدطِمْؾ  تَِؽ  َِم ـْ  ُأَمَّ ٣مَب  َٓ  ََم ًَ ـَ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  ضِم ٣ٌَمِب  َِم ـِ  ايم ـْ  إَْيَٚم  َوُهؿْ  اجَلٛم٥َِّم، َأزْمَقاِب  َِم

ىَم٣مءُ  ـَ  َذيمَِؽ  ؽِمَقى همِٝماَم  ايمٛم٣َّمسِ  ُذَ  زَمكْمَ  ََم٣م إِنَّ  زمَِٝمِدِه، َٞمْٖمِز  َوايمَِّذي: وَم٣مَل  شُمؿَّ  إزَْمَقاِب، َِم

افَمكْمِ  ـْ  اظمٌِْمَ ٥مَ  زَمكْمَ  ىَماَم  اجَلٛم٥َِّم، ََمَِم٣مِريعِ  َِم ٥مَ  زَمكْمَ  ىَماَم  َأوْ  - َومِحْغَمَ  ََم٘مَّ ى ََم٘مَّ  .ش- َوزُمٌْمَ

 .( 4712)رواه ايمٌخ٣مري 

ٛم٥م إن َم٣م زمكم اظمٌمافمكم َمـ َمِم٣مريع اجل» :ىمقًمف» ( :3/69)  وم٣مل ايمٛمقوي

 ،سمٙمن اعمٞمؿ ضم٤مٟم٤ٌم اًم٤ٌمب شاعمٍماقم٤من» ،شىمام زمكم َم٘م٥م وهجر أو ىمام زمكم َم٘م٥م وزمٌمى

 ..سمٗمتح اهل٤مء واجلٞمؿ وهل ُمديٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م هل ىم٤مقمدة سمالد اًمٌحريـ شوهجر»
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ومٌْمؿ اًم٤ٌمء وهل ُمديٜم٦م ُمٕمرووم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم دُمِمؼ ٟمحق صمالث  شزمٌمى»وأُم٤م 

 .وهل ُمديٜم٦م طمقران سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُمٙم٦م ؿمٝمر ،ُمراطمؾ

 إَمراء َمع ايمٛم٣مسَمثؾ 

ـْ  ـِ  قَمْقِف  قَم ـْ  َرضُمٌؾ  ىَمَتَؾ : ىَم٤مَل  َُم٤مًمٍِؽ، سْم ـَ  َرضُماًل  مِحْػَمَ  ُِم ، ُِم ٌَُف، وَم٠َمَرادَ  اًْمَٕمُدوِّ  ؾَمَٚم

ـُ  ظَم٤مًمِدُ  وَمَٛمٜمََٕمفُ  ـُ  قَمْقُف  ط هللا َرؾُمقَل  وَم٠َمشَمك قَمَٚمْٞمِٝمْؿ، َواًمًِٞم٤م َويَم٤منَ  اًْمَقًمِٞمِد، سْم  َُم٤مًمٍِؽ، سْم

ُه، ٌَُف؟ سُمْٔمْمَِٝمفُ  َأنْ  ََمٛمََٔمَؽ  ََم٣م»: ٤مًمِدٍ خِلَ  وَمَ٘م٤مَل  وَم٠َمظْمؼَمَ  ،هللا َرؾُمقَل  َي٤م اؾْمَتْٙمَثْرشُمفُ : ىَم٤مَل  شؽَمَٙم

 َُم٤م ًَمَؽ  َأْٟمَجْزُت  َهْؾ : ىَم٤مَل  صُمؿَّ  سمِِرَداِئِف، وَمَجرَّ  سمَِٕمْقٍف، ظَم٤مًمِدٌ  وَمَٛمرَّ  ،شإيَِمْٝمفِ  اْدهَمْٔمفُ »: ىَم٤مَل 

ـْ  ًَمَؽ  َذيَمْرُت  ِٛمَٕمفُ  ،ط هللا َرؾُمقلِ  ُِم ًَ  سُمْٔمْمِفِ  َٓ »: وَمَ٘م٤مَل  وَم٤مؾْمُتْٖمِْم٥َم، ط هللا ُل َرؾُمق وَم

اَم  ُأََمَراِئل؟ رِم  سَم٣مِرىُمقنَ  َأْٞمُتؿْ  َهْؾ  طَم٣ميمُِد، َي٣م سُمْٔمْمِفِ  َٓ  طَم٣ميمُِد، َي٣م  ىَمَٚمثَؾِ  َوََمَثُٙمُٜمؿْ  ََمَثُٙمُ٘مؿْ  إِٞمَّ

فِملَ  َرصُمؾٍ  َ  شُمؿَّ  هَمَرفَم٣مَه٣م، نَمٛمَاًم، َأوْ  إزِماًِل، اؽْمؼُمْ كمَّ فَم٦ْم  ضَمْقًو٣م، َرَدَه٣مهَمَٟموْ  ؽَمْٗمَٝمَٜم٣م، َُتَ  همِٝمفِ  هَممَمَ

زَم٦ْم   رواه َمًٙمؿ .شفَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َوىَمْدُرهُ  يَمُ٘مْؿ، هَمَِمْٖمُقهُ  ىَمْدَرُه، َوسَمَرىَم٦ْم  َصْٖمَقُه، هَممَمِ

(1753). 

 شويمدره قمٚمٞمٝمؿ»يٕمٜمل اًمّرقمّٞم٦م  شومّمٗمقه ًمٙمؿ»» ( :6/202)  وم٣مل ايمٛمقوي

 ..قمغم إُمراء :يٕمٜمل

 ،ومتّمٚمٝمؿ أقمٓمٞم٤مهتؿ سمٖمػم ٟمٙمد ،ن صٗمق إُمقرأّن اًمّرقمّٞم٦م ي٠مظمذو :وُمٕمٜمك احلدي٨م

 ،وسومٝم٤م ذم وضمقهٝم٤م ،ومجع إُمقال قمغم وضمقهٝم٤م ،وشمٌتغم اًمقٓة سمٛم٘م٤مؾم٤مة إُمقر

صمّؿ  ،وإٟمّم٤مف سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض ،واًمّذّب قمٜمٝمؿ ،وطمٗمظ اًمّرقمّٞم٦م واًمِّمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ

 .ششمقضّمف قمغم إُمراء دون اًمٜم٤ّمس :ُمتك وىمع قمٚم٘م٦م أو قمت٥م ذم سمٕمض ذًمؽ
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 ٚمقاومع ايمٗمْمرَمثؾ ايمٖمتـ ىم

َف : ىَم٤مَل  ، ؾَم٤مَُم٦مَ أقمـ  ِلُّ  َأْذَ ـْ  ُأـُمٍؿ، قَمغَم  ط اًمٜمٌَّ  َهْؾ »: وَمَ٘م٤مَل  اعمَِديٜم٦َِم، آـَم٤ممِ  ُِم

ََرى إيِن   َأَرى، ََم٣م سَمَرْونَ  ـِ  ََمَقاوِمعَ  َٕ   .شايمَٗمْْمرِ  ىَمَٚمَقاوِمعِ  زُمُٝمقسمُِ٘مؿْ  طِماَلَل  ايمِٖمَت

 (.2885) ُمًٚمؿو( 1779) رواه ايمٌخ٣مري 

وإّٟمام اظمتّّم٧م اعمديٜم٦م » ( :20/65) ذم ومتح اًم٤ٌمري  ـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ ازم 

وم٤مًم٘مت٤مل  ،صمّؿ اٟمتنمت اًمٗمتـ ذم اًمٌالد سمٕمد ذًمؽ ،يم٤من هب٤م سمذًمؽ ّٕن ىمتؾ قمثامن 

واًم٘مت٤مل سم٤مًمٜمّٝمروان يم٤من سم٥ًٌم اًمّتحٙمٞمؿ  ،سم٤مجلٛمؾ وسمّمّٗملم يم٤من سم٥ًٌم ىمتؾ قمثامن

ـ ذًمؽ أو قمـ رء شمقًّمد سمّمّٗملم ويمّؾ ىمت٤مل وىمع ذم ذًمؽ اًمٕمٍم إّٟمام شمقًّمد قمـ رء ُم

وطمًـ اًمّتِمٌٞمف سم٤معمٓمر إلرادة اًمّتٕمٛمٞمؿ ّٕٟمف إذا وىمع ذم أرض ُمٕمّٞمٜم٦م قمّٛمٝم٤م وًمق ...قمٜمف

  .ذم سمٕمض ضمٝم٤مهت٤م

وهذا هم٤مي٦م ذم اًمّتحذير ُمـ اًمٗمتـ واخلقض ومٞمٝم٤م طمٞم٨م ضمٕمؾ اعمقت ظمػًما ُمـ  :ىم٤مل

٤م ومال وأظمؼم ذم طمدي٨م أؾم٤مُم٦م سمقىمقع اًمٗمتـ ظمالل اًمٌٞمقت ًمٞمت٠مّهٌقا هل ،ُم٤ٌمذهت٤م

 .شاًمّّمؼم واًمٜمّج٤مة ُمـ ّذه٤م هللخيقوقا ومٞمٝم٤م وي٠ًمًمقا ا

أذف ط إّن اًمٜمٌّّل  :ىمقًمف» ( :9/262) ذم ذح ُمًٚمؿ  وم٣مل ايمٛمقوي 

إيّن ٕرى َمقاومع ايمٖمتـ طمالل  ؟هؾ سمرون َم٣م أرى» :صمّؿ ىم٤مل ،قمغم أـمؿ ُمـ آـم٤مم اعمديٜم٦م

ٌٞمف سمٛمقاىمع اًم٘مٓمر واًمّتِم..هق اًم٘مٍم واحلّمـ .. شؿـمُ إُ » ،شزمٝمقسم٘مؿ ىمٚمقاومع ايمٗمْمر

وهذا إؿم٤مرة إمم  ،وشمٕمّؿ اًمٜم٤ّمس ٓ ختتّص هب٤م ـم٤مئٗم٦م ،أي إهّن٤م يمثػمة ،ذم اًمٙمثرة واًمٕمٛمقم

وُم٘متؾ  ،وُم٘متؾ قمثامن ،واحلّرة ،وصّٗملم ،يمقىمٕم٦م اجلٛمؾ ،احلروب اجل٤مري٦م سمٞمٜمٝمؿ

 .شطوهمػم ذًمؽ وومٞمف ُمٕمجزة فم٤مهرة ًمف  ،احلًلم 
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 جٛم٥مـَمثؾ اإلَم٣مم ىم٣ميم

ـْ » :َيُ٘مقُل  ،ط هللا َرؾُمقَل  ؾَمِٛمعَ  َأٟمَُّف، ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب قمـ   َأؿَم٣معَ  هَمَٗمْد  َأؿَم٣مفَمٛمِل ََم

ـْ  اهلل، ـْ  اهلل، فَمٍَم  هَمَٗمْد  فَمَِم٣ميِن  َوََم ـْ  َأؿَم٣مفَمٛمِل، هَمَٗمْد  إََِمغمَ  ُيْمِعِ  َوََم  إََِمغمَ  َئْمصِ  َوََم

اَم  فَمَِم٣ميِن، هَمَٗمْد  ـْ  ُيَٗم٣مسَمُؾ  صُمٛم٥َّمٌ  اإِلََم٣ممُ  َوإِٞمَّ  َوفَمَدَل، اهلل زمَِتْٗمَقى َأََمرَ  هَم١مِنْ  زمِِف، تََّٗمكَويُ  َوَرائِفِ  َِم

هِ  وَم٣مَل  َوإِنْ  َأصْمًرا زمَِذيمَِؽ  يَمفُ  هَم١مِنَّ   وَمًٙمؿ( 2957)رواه ايمٌخ٣مري  .شَِمٛمْفُ  فَمَٙمْٝمفِ  هَم١مِنَّ  زمَِٕمغْمِ

(1841. ) 

ّٕٟمف يٛمٜمع  ،أي ؾمؽمة » ( :9/134) ذم ومتح اًم٤ٌمري  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر 

واعمراد سم٤مإلُم٤مم يمّؾ ىم٤مئؿ  ، ويٙمّػ أذى سمٕمْمٝمؿ قمـ سمٕمضاًمٕمدّو ُمـ أذى اعمًٚمٛملم

 ش.وؾمٞم٠ميت سم٘مّٞم٦م ذطمف ذم يمت٤مب إطمٙم٤مم .أقمٚمؿ هللسم٠مُمقر اًمٜم٤ّمس وا

أي  شإّٞمام اإلَم٣مم صمٛم٥ّم» :طوىمقًمف »: [(627ش )ذح ُمًٚمؿ»ذم ]  وم٣مل ايمٛمقوي 

أي يم٤مجلٜم٦ّم وهل  ،وُم٤مٟمع ُمـ ظمٚمؾ يٕمرض ًمّمالهتؿ سمًٝمٍق أو ُمرور ،ؾم٤مشمر عمـ ظمٚمٗمف

 ش.س اًّمذي يًؽم ُمـ وراءه ويٛمٜمع وصقل ُمٙمروه إًمٞمفاًمؽّم 

ؽم :أي» :[(6/315ش )ذح ُمًٚمؿ»ذم ]  وم٣مل ايمٛمقوي  ًّ ّٕٟمف يٛمٜمع اًمٕمدّو  :يم٤مًم

ويّت٘مٞمف  ،وحيٛمل سمٞمْم٦م اإلؾمالم ،ويٛمٜمع اًمٜم٤ّمس سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض ،ُمـ أذى اعمًٚمٛملم

واًمٌٖم٤مة ي٘م٤مشمؾ ُمٕمف اًمٙمّٗم٤مر  :وُمٕمٜمك ي٘م٤مشمؾ ُمـ ورائف أي ،اًمٜم٤ّمس وخي٤مومقن ؾمٓمقشمف

ُمٌدًم٦م ُمـ اًمقاو ّٕن  شيّتٗمك»واًمّت٤مء ذم  ،واخلقارج وؾم٤مئر أهؾ اًمٗم٤ًمد واًمّٔمٚمؿ ُمٓمٚمً٘م٤م

 ش.أصٚمٝم٤م ُمـ اًمقىم٤مي٦م
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 َمثؾ ايمٔم٣ٌمدة دم اهلرج

ـْ  ـِ  َُمْٕمِ٘مؾِ  قَم ٤مٍر، سْم ًَ ٣ٌَمَدةُ »: ىَم٤مَل  ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ  َي ْرِج  دِم  ايْمِٔم رواه  .شإرَِمَّ  ىَمِٜمْجَرةٍ  اهْلَ

 .(2948) َمًٙمؿ

اعمراد  شايمٔم٣ٌمدة دم اهلرج ىمٜمجرة إرم» :طىمقًمف » ( :9/339)  ل ايمٛمقوي٣موم

وؾم٥ٌم يمثرة ومْمؾ اًمٕم٤ٌمدة ومٞمف أن اًمٜم٤مس  .سم٤مهلرج هٜم٤م اًمٗمتٜم٦م واظمتالط أُمقر اًمٜم٤مس

 .شوٓ يتٗمرغ هل٤م إٓ أومراد ،ويِمتٖمٚمقن قمٜمٝم٤م ،يٖمٗمٚمقن قمٜمٝم٤م

 َمثؾ َمـ يٌٗمك زمٔمد ذه٣مب ايمِم٣محلكم

ـْ  ، ُِمْرَداسٍ  قَم ِلُّ  ىَم٤مَل : َل ىَم٤م إؾَْمَٚمِٛملِّ قَن، َيْذَه٤ُم »: ط اًمٜمٌَّ ٣محِلُ ُل  ايمِمَّ ُل، إَوَّ  هَم٣مَٕوَّ

ٌَْٗمك ِٔمغِم، ىَمُحَٖم٣ميَم٥مِ  ضُمَٖم٣ميَم٥مٌ  َوَي ٣ٌَميمِٝمِٜمؿُ  َٓ  ايمتَّْٚمِر، َأوِ  ايمُمَّ   .شزَم٣ميَم٥مً  هللا ُي

ٌْدِ  َأسُمق ىَم٤مَل   .(6434)رواه ايمٌخ٣مري  .شَوضُمَث٣ميَم٥مٌ  ضُمَٖم٣ميَم٥مٌ  ُيَٗم٣مُل »: هللا قَم

ويٌٗمك » :ىمقًمف » ( :18/247) ذم ومتح اًم٤ٌمري  زمـ ضمجراوم٣مل احل٣مهمظ  

 .. شضمث٣ميم٥م أو ضمٖم٣ميم٥م

وأصٚمٝم٤م ُم٤م يت٤ًمىمط ُمـ ىمِمقر اًمتٛمر  ،احلث٤مًم٦م ؾم٘مط اًمٜم٤مس :ىم٤مل اسمـ اًمتلم 

  .واًمِمٕمػم وهمػممه٤م

  ..أي ٓ يرومع هلؿ ىمدًرا وٓ ي٘مٞمؿ هلؿ وزًٟم٤م :شيمٝمٜمؿ اهلل زم٣ميم٥م٣مٓ يٌ»ىم٤مل اخلٓم٤ميب

وومٞمف اًمٜمدب  .ن ُمقت اًمّم٤محللم ُمـ أذاط اًم٤ًمقم٦مذم احلدي٨م أ :ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل

واًمتحذير ُمـ خم٤مًمٗمتٝمؿ ظمِمٞم٦م أن يّمػم ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ممـ ٓ  ،إمم آىمتداء سم٠مهؾ اخلػم

وومٞمف أٟمف جيقز اٟم٘مراض أهؾ اخلػم ذم آظمر اًمزُم٤من طمتك ٓ يٌ٘مك إٓ أهؾ  .سمف هلليٕم٠ٌم ا
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أهؾ اجلٝمؾ  واؾمتدل سمف قمغم ضمقاز ظمٚمق إرض ُمـ قم٤ممل طمتك ٓ يٌ٘مك إٓ ،اًمنم

  .شسوًم٤م

 َمثؾ ايمذي يٟمت اجلٚمٔم٥م 

ـْ  ـِ  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم ِلِّ  قَم ُٚمَٔم٥ِم، َيْقمُ  ىَم٣منَ  إَِذا»: ىَم٤مَل  ط اًمٜمٌَّ  فَمعَم  اظماََْلئَِ٘م٥مُ  َووَمَٖم٦ِم  اجْلُ

ِجِد، َأزْمَقاِب  ًْ ٌُقنَ  اظمَْ َل  هَمَٝمْ٘مُت َوَّ ْٕ َل، ا َوَّ ْٕ رِ  هَمَٚمَثُؾ  هَم٣م ُٚمَٔم٥ِم، إلَِم  اظمَُْٜمج   َُيِْدي ايمَِّذي ىَمَٚمَثؾِ  اجْلُ

ًٌُْم٣م، َُيِْدي ىَم٣ميمَِّذي شُمؿَّ  زَمَٗمَرًة، َُيِْدي ىَم٣ميمَِّذي شُمؿَّ  زَمَدَٞم٥ًم،  شُمؿَّ  َدصَم٣مصَم٥ًم، َُيِْدي ىَم٣ميمَِّذي شُمؿَّ  ىَم

ََم٣ممُ  طَمَرَج  هَم١مَِذا زَمْٝمَّم٥ًم، َُيِْدي ىَم٣ميمَِّذي ، فَمعَم  َووَمَٔمَد  اإْلِ قا ُصُحَٖمُٜمْؿ، ؿَمَقْوا اظمِْْٛمػَمِ ًُ  َوصَمَٙم

َتِٚمُٔمقنَ  ًْ ىْمرَ  َي  ( .10568)  أمحدرواه  إؽمٛم٣مده صحٝمح. .شايمذ 

ـْ ًمٗمظ اعمثؾ  سمٖمػموأصٚمف  ـِ »: ىَم٤مَل  ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ :  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم َؾ  ََم ًَ  انْمَت

َؾ  اجُلُٚمَٔم٥مِ  َيْقمَ  ًْ اَم  َراَح، شُمؿَّ  اجَلٛم٣َمزَم٥مِ  نُم َب  هَمَ٘مَٟمٞمَّ ـْ  زَمَدَٞم٥ًم، وَمرَّ ٣مفَم٥مِ  دِم  َراَح  َوََم ًَّ  ايمث٣َّمٞمَِٝم٥ِم، ايم

اَم  ـْ  زَمَٗمَرًة، َب وَمرَّ  هَمَ٘مَٟمٞمَّ ٣مفَم٥مِ  دِم  َراَح  َوََم ًَّ اَم  ايمث٣َّميمَِث٥ِم، ايم َب  هَمَ٘مَٟمٞمَّ ًٌُْم٣م وَمرَّ ـْ  َأوْمَرَن، ىَم  دِم  َراَح  َوََم

٣مفَم٥مِ  ًَّ ازمَِٔم٥ِم، ايم اَم  ايمرَّ َب  هَمَ٘مَٟمٞمَّ ـْ  َدصَم٣مصَم٥ًم، وَمرَّ ٣مفَم٥مِ  دِم  َراَح  َوََم ًَّ ٥ِم، ايم ًَ اَم  اخَل٣مَِم َب  هَمَ٘مَٟمٞمَّ  وَمرَّ

ِت  اإِلََم٣ممُ  طَمَرَج  هَم١مَِذا زَمْٝمَّم٥ًم، َتِٚمُٔمقنَ  اظماََلئَِ٘م٥مُ  ضَمَيَ ًْ ىْمرَ  َي  رواه اًمٌخ٤مري .شايمذ 

(881). 

 :ىمقًمف» ( :3/285) ذم ذح هذا احلدي٨م سمتقؾمع  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر

 .يدظمؾ ومٞمف يمؾ ُمـ يّمح اًمت٘مرب ُمٜمف ُمـ ذيمر أو أٟمثك طمر أو قمٌد شَمـ انمتًؾ»

         جب يئ ژ :وهق يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،أي همًاًل يمٖمًؾ اجلٜم٤مسم٦م .. شنمًؾ اجلٛم٣مزم٥م» :ىمقًمف

وىمٞمؾ ومٞمف إؿم٤مرة إمم اجلامع يقم اجلٛمٕم٦م ًمٞمٖمتًؾ ومٞمف ُمـ ..  ،[88]اًمٜمٛمؾ:   ژ  خبمب   حب
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واحلٙمٛم٦م ومٞمف أن شمًٙمـ ٟمٗمًف ذم اًمرواح إمم اًمّمالة وٓ متتد قمٞمٜمف إمم رء  ،اجلٜم٤مسم٦م

طمدي٨م  وقمٚمٞمف محؾ ىم٤مئؾ ذًمؽ ،وومٞمف محؾ اعمرأة أيًْم٤م قمغم آهمت٤ًمل ذًمؽ اًمٞمقم ،يراه

  .. شَمـ نمًؾ وانمتًؾ»

وىمٞمؾ اعمراد أن ًمٚمٛم٤ٌمدر ذم  ،هللأي شمّمدق هب٤م ُمت٘مرسًم٤م إمم ا شهم٘مٟمٞمام ومرب زمدٞم٥م» :ىمقًمف

ٕن اًم٘مرسم٤من مل  ،أول ؾم٤مقم٦م ٟمٔمػم ُم٤م ًمّم٤مطم٥م اًمٌدٟم٦م ُمـ اًمثقاب ممـ ذع ًمف اًم٘مرسم٤من

  ..ينمع هلذه إُم٦م قمغم اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ًمألُمؿ اًم٤ًمًمٗم٦م

 . ،اًمٜم٤مىم٦م سمال ظمالفواعمراد سم٤مًمٌدٟم٦م هٜم٤م 

اؾمتٜمٌط ُمٜمف اعم٤موردي أن اًمتٌٙمػم ٓ  شهم١مذا طمرج اإلَم٣مم ضميت اظمالئ٘م٥م» :ىمقًمف

وُم٤م ىم٤مًمف همػم  ،ويدظمؾ ًمٚمٛمًجد ُمـ أىمرب أسمقاسمف إمم اعمٜمؼم :ىم٤مل ،يًتح٥م ًمإلُم٤مم

فم٤مهٍر إلُمٙم٤من أن جيٛمع إُمريـ سم٠من يٌٙمر وٓ خيرج ُمـ اعمٙم٤من اعمٕمد ًمف ذم اجل٤مُمع إٓ 

 .أو حيٛمؾ قمغم ُمـ ًمٞمس ًمف ُمٙم٤من ُمٕمد ،إذا طمي اًمقىم٧م

احلض قمغم آهمت٤ًمل يقم اجلٛمٕم٦م  :وذم هذا احلدي٨م ُمـ اًمٗمقائد همػم ُم٤م شم٘مدم

وقمٚمٞمف  .وأن اًمٗمْمؾ اعمذيمقر إٟمام حيّمؾ عمـ مجٕمٝمام ،وومْمؾ اًمتٌٙمػم إًمٞمٝم٤م ،وومْمٚمف

حيٛمؾ ُم٤م أـمٚمؼ ذم سم٤مىمل اًمرواي٤مت ُمـ شمرشم٥م اًمٗمْمؾ قمغم اًمتٌٙمػم ُمـ همػم شم٘مٞمٞمد 

وأن اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمّمدىم٦م  ،أن ُمراشم٥م اًمٜم٤مس ذم اًمٗمْمؾ سمح٥ًم أقمامهلؿ وومٞمف .سم٤مًمٖمًؾ

وأن اًمت٘مرب سم٤مإلسمؾ أومْمؾ ُمـ اًمت٘مرب سم٤مًمٌ٘مر وهق سم٤مٓشمٗم٤مق ذم  ،همػم حمت٘مر ذم اًمنمع

واطمت٩م ُمـ يمره اًمتٌٙمػم  ...واجلٛمٝمقر قمغم أهن٤م يمذًمؽ ،واظمتٚمػ ذم اًمْمح٤مي٤م ،اهلدي

٧م ًمف طم٤مضم٦م ومخرج هل٤م صمؿ أيًْم٤م سم٠مٟمف يًتٚمزم ختٓمل اًمرىم٤مب ذم اًمرضمقع عمـ قمرو

وإٟمام  .وشمٕم٘م٥م سم٠مٟمف ٓ طمرج قمٚمٞمف ذم هذه احل٤مًم٦م ٕٟمف ىم٤مصد ًمٚمقصقل حل٘مف ،رضمع
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  .شأقمٚمؿ  هللوا ،احلرج قمغم ُمـ شم٠مظمر قمـ اعمجلء صمؿ ضم٤مء ومتخٓمك

 َمثؾ ايمذي يِمقم شمالشم٥م أي٣مم َمـ ايمُمٜمر

ـْ  ٌْدِ  قَم ـِ  هللا قَم ـِ  قَمْٛمِرو سْم ْ : »ط هللا َرؾُمقُل  زِم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  اًمَٕم٤مِص، سْم ٠ٌَّمْ  َأمَل  َأٟمََّؽ  ُأَٟم

ْٞمَؾ  شَمُ٘مقمُ   َهَجَٚم٦ِم  َذيمَِؽ  هَمَٔمْٙم٦َم  إَِذا هَم١مِٞمََّؽ »: وَمَ٘م٤مَل  َٟمَٕمْؿ، :هَمُٗمْٙم٦ُم  شاًمٜمََّٝم٤مرَ  َوشَمُّمقمُ  اًمٚمَّ

، ـْ  ُصؿْ  ايمٛمَّْٖمُس، َوَٞمِٖمَٜم٦ِم  ايمَٔمكْمُ ٣مٍم، شَماَلشَم٥مَ  ؾَمْٜمرٍ  ىُمؾ   َِم ْهِر، َصْقمُ  هَمَذيمَِؽ  َأيَّ  ىَمَِمْقمِ  َأوْ  ايمدَّ

ْهرِ  َٕمرٌ  ىَم٤مَل  - يِب، َأضِمدُ  إيِنِّ  :وُمْٙم٦ُم  شايمدَّ ًْ ةً  َيْٕمٜمِل ُِم  َداُودَ  َصْقمَ  هَمُِمؿْ »: ىَم٤مَل  - ىُمقَّ

،  َرواه ايمٌخ٣مري  .شٓوََمك إَِذا َيِٖمرُّ  َوَٓ  َيْقًَم٣م، َوُيْٖمْمِرُ  َيْقًَم٣م َيُِمقمُ  َوىَم٣من

  .وَمًٙمؿ( 3419) :

 .ذًمؽ ذم سمٕمض اًمرواي٤متوذًمؽ ٕن احلًٜم٦م سمٕمنم أُمث٤مهل٤م وىمد ضم٤مء ُمٍمطًم٤م سم

ٌْدَ  قمـ( 1976) رواه ايمٌخ٣مري  ـَ  هللا قَم  َأينِّ  ،ط هللا َرؾُمقُل  ُأظْمؼِمَ : ىَم٤مَل  قَمْٛمٍرو، سْم

َـّ  هللَوا: َأىُمقُل  َُصقَُم َـّ  اًمٜمََّٝم٤مَر، َٕ ىَُمقَُم َٕ ْٞمَؾ  َو  َأْٟم٧َم  سم٠َِميِب  ىُمْٚمُتفُ  ىَمدْ : ًَمفُ  وَمُ٘مْٚم٧ُم  قِمِْم٧ُم، َُم٤م اًمٚمَّ

ل َتْمِٝمعُ  َٓ  َؽ هَم١مِٞمَّ »: ىَم٤مَل  َوُأُمِّ ًْ ـَ  َوُصؿْ  َوَٞمْؿ، َووُمؿْ  َوَأهْمْمِْر، هَمُِمؿْ  َذيمَِؽ، سَم ْٜمرِ  َِم  شَماَلشَم٥مَ  ايمُمَّ

٣مٍم، ٛم٥َمَ  هَم١مِنَّ  َأيَّ ًَ ٣م، زمَِٔممْمِ  احَل ْهرِ  ِصَٝم٣ممِ  َِمْثُؾ  َوَذيمَِؽ  َأَْمَث٣مهِلَ  .شايمدَّ

 جٛم٥مـَمثؾ ايمِمٝم٣مم ىم٣ميم

ـْ  َٝم٣ممُ ا»: ىَم٤مَل  ،ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم  جَيَْٜمْؾ، َوَٓ  َيْرهُم٧ْم  هَمالَ  صُمٛم٥َّمٌ  يمِم 

سَمكْمِ  َص٣مئِؿٌ  إيِن  : هَمْٙمَٝمُٗمْؾ  ؾَم٣ممَتَفُ  َأوْ  وَم٣مسَمَٙمفُ  اَْمُرؤٌ  َوإِنِ  ُٙمقُف  زمَِٝمِدهِ  َٞمْٖمِز  َوايمَِّذي ََمرَّ  هَمؿِ  خَلُ

٣مئِؿِ  ـْ  سَمَٔم٣ملَم  اهلل فِمٛمَْد  َأؿْمَٝم٤ُم  ايمِمَّ ِؽ  ِريِح  َِم ًْ
كُ  اظمِ ـْ  َوؾَمْٜمَقسَمفُ  ازَمفُ َوَذَ  ؿَمَٔم٣مََمفُ  َيؼْمُ  َأصْمقِم  َِم

َٝم٣ممُ  ٛم٥َمُ  زمِفِ  َأصْمِزي َوَأَٞم٣م رِم، ايمِم  ًَ ٣م زمَِٔممْمِ  َواحَل  . (1894)رواه ايمٌخ٣مري  .شَأَْمَث٣مهِلَ
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ضمٜم٦م  :وىم٤مل اًم٘مرـمٌل » ( :6/129) ذم ومتح اًم٤ٌمري  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر

يٜم٘مص ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمّم٤مئؿ أن يّمقٟمف مم٤م يٗمًده و ،يٕمٜمل سمح٥ًم ُمنموقمٞمتف ،أي ؾمؽمة

 ...وإًمٞمف اإلؿم٤مرة  ،صمقاسمف

وم٤محل٤مصؾ أٟمف إذا يمػ ٟمٗمًف قمـ اًمِمٝمقات ذم اًمدٟمٞم٤م يم٤من ذًمؽ ؾم٤مشمًرا ًمف ُمـ اًمٜم٤مر 

وىمد  ،وذم زي٤مدة أيب قمٌٞمدة سمـ اجلراح إؿم٤مرة إمم أن اًمٖمٞم٦ٌم شمي سم٤مًمّمٞم٤مم .ذم أظمرة

إن اًمٖمٞم٦ٌم شمٗمٓمر اًمّم٤مئؿ وشمقضم٥م قمٚمٞمف ىمْم٤مء  :وسمف ىم٤مل إوزاقمل ،طمٙمل قمـ قم٤مئِم٦م

  .ٞمقمذًمؽ اًم

وعم٤ّم يم٤من اًمّّمقم يًّد قمٚمٞمف سم٤مب » ( :10/431ش )فمقن اظمٔمٌقد»وم٣مل ص٣مضم٤م 

 ،اًمٗمؿ واًمٗمرج :وٓ ؾمّٞمام سم٤مب إظمقوملم :ويْمّٞمؼ جم٤مري اًمِّمٞمٓم٤من ،اًمِّمٝمقات

وم٢مّٟمف يتؽّمس سمف ُمـ ؾمٝم٤مم  ،يم٤من يم٤مجلٜم٦ّم ُمـ اًمٜم٤ّمر :اًمّٚمذيـ يٜمِم٠م قمٜمٝمام ُمٕمٔمؿ اًمِّمٝمقات

 ش.إسمٚمٞمس

ٚمػ»: [(29/8ش )ٚمقم واحلٙمؿضم٤مُمع اًمٕم»ذم ] وم٣مل ازمـ رصم٤م ًّ اًمٖمٞم٦ٌم  :وىم٤مل سمٕمض اًم

ومٛمـ اؾمتٓم٤مع ُمٜمٙمؿ أن ٓ ي٠ميت سمّمقم خمّرٍق  ،وآؾمتٖمٗم٤مر يرىمٕمف ،خترق اًمّّمٞم٤مم

 ش.وإذا اؾمتٖمٗمر رىمع ،اًمّم٤مئؿ إذا اهمت٤مب ظمرق :وىم٤مل اسمـ اعمٜمٙمدر..شومٚمٞمٗمٕمؾ

 َمثؾ ايمِمقم ىم٣مجلٛم٥م وَمثؾ إؿمٖم٣مء ايمِمدوم٥م اخلْمٝمئ٥م

ـْ  ـِ  ُُمَٕم٤مذِ  قَم ٌٍَؾ، سْم ِلِّ  َُمعَ  يُمٜم٧ُْم : َل ىَم٤م ضَم ٌَْح٧ُم  ؾَمَٗمٍر، ذِم  ط اًمٜمٌَّ ٤ًٌم َيْقًُم٤م وَم٠َمْص  ُِمٜمْفُ  ىَمِري

ـُ  ػُم، َوَٟمْح ًِ يِن  هللا َرؾُمقَل  َي٤م :هَمُٗمْٙم٦ُم  َٟم ٤ٌَمقِمُديِن  اجلَٜم٦َّمَ  ُيْدظِمُٚمٜمِل سمَِٕمَٛمؾٍ  َأظْمؼِمْ ـِ  َوُي  اًمٜم٤َّمِر، قَم

ـْ  ؾَم٠َمًْمَتٜمِل ًَمَ٘مدْ : ىَم٤مَل  ػمٌ  َوإِٟمَّفُ  قَمِٔمٞمٍؿ، قَم ًِ ـْ  قَمغَم  ًَمَٞم هُ  َُم َ ٌُدُ  قَمَٚمْٞمِف، هللا َينَّ كْ  َوَٓ  هللا شَمْٕم  شُمنْمِ

اَلَة، َوشُمِ٘مٞمؿُ  ؿَمْٞمًئ٤م، سمِفِ  يَم٤مَة، َوشُم١ْميِت  اًمّمَّ ٌَْٞم٧َم  َوحَت٩ُمُّ  َرَُمَْم٤مَن، َوشَمُّمقمُ  اًمزَّ  َأَٓ : ىَم٤مَل  صُمؿَّ ، اًم
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َؽ  ْقمُ : اخلػَْمِ  َأسْمَقاِب  قَمغَم  َأُدًمُّ َدىَم٦مُ  ضُمٜم٦ٌَّم، اًمّمَّ  اًمٜم٤َّمَر، اعم٤َْمءُ  ُيْٓمِٗمُئ  يَماَم  اخلَٓمِٞمَئ٦مَ  ِٗمُئ شُمٓمْ  َواًمّمَّ

ضُمؾِ  َوَصاَلةُ  ـْ  اًمرَّ  ، ژ ڳ ڳ  گ گ ژ شَمالَ  صُمؿَّ : ىَم٤مَل  اًمٚمَّْٞمؾِ  ضَمْقِف  ُِم

كَ  َأَٓ : ىَم٤مَل  صُمؿَّ ، [17، 16]اًمًجدة:   ژ ھ ژ سَمَٚمغَ  طَمتَّك  يُمٚمِّفِ  إَُْمرِ  سمَِرْأسِ  ُأظْمؼِمُ

 اإِلؾْماَلُم، إَُْمرِ  َرْأُس : ىَم٤مَل  ،هللا َرؾُمقَل  َي٤م سَمغَم  :وُمْٙم٦ُم  ؾَمٜم٤َمُِمِف؟ َوِذْرَوةِ  َوقَمُٛمقِدِه،

اَلُة، َوقَمُٛمقُدهُ  كَ  َأَٓ : ىَم٤مَل  صُمؿَّ ، اجِلَٝم٤مدُ  ؾَمٜم٤َمُِمفِ  َوِذْرَوةُ  اًمّمَّ  يُمٚمِِّف؟ َذًمَِؽ  سمَِٛماَلكِ  ُأظْمؼِمُ

٤مٟمِفِ  وَم٠َمظَمذَ  ،هللا َٟمٌِلَّ  َي٤م سَمغَم  :وُمْٙم٦ُم  ًَ
 َوإِٟم٤َّم ،هللا َٟمٌِلَّ  َي٤م :وُمْٙم٦ُم َف  َهَذا، قَمَٚمْٞمَؽ  يُمػَّ : ىَم٤مَل  سمِٚمِ

َؽ  صَمٙمَِٚمْتَؽ : وَمَ٘م٤مَل  سمِِف؟ َٟمَتَٙمٚمَّؿُ  سماَِم  عم١ََُماظَمُذونَ   قَمغَم  اًمٜم٤َّمرِ  ذِم  اًمٜم٤َّمَس  َيُٙم٥مُّ  َوَهْؾ  ُُمَٕم٤مُذ، َي٤م ُأُمُّ

ٜمَتِِٝمؿْ  طَمَّم٤مِئدُ  إَِّٓ  َُمٜم٤َمظِمِرِهؿْ  قَمغَم  َأوْ  ُوضُمقِهِٝمؿْ  ًِ  .َأًْم

ـٌ  طَمِدي٨ٌم  َهَذا( 2616)  وم٣مل اإلَم٣مم ايمؼمَمذي ًَ  وم٣مل إيم٣ٌمين...َصِحٞمٌح  طَم

 : صحٞمح.

 ،شايمِّمٝم٣مم صمٛم٥ّم َم٣م ل ُيرومٜم٣م»»: [(29/8) شضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»ذم ]ىم٤مل اسمـ رضم٥م 

وهلذا ذم طمدي٨م أيب هريرة  ،سم٤مًمٙمالم اًمزء وٟمحقه :يٕمٜمل ،شَم٣م ل ُيرومٜم٣م» :وىمقًمف

 ،هم١مذا ىم٣من يقم صقم أضمدىمؿ ،صمٛم٥ّمايمِمٝم٣مم » :ط قمـ اًمٜمٌّّل  شاًمّمحٞمحلم»خرج ذم اعم

 .شإين اَمرؤ ص٣مئؿ :هم١من اَمرٌؤ ؽم٣مزّمف همٙمٝمٗمؾ ،وٓ جيٜمؾ ،همال يرهم٧م

ٚمػ ًّ ومٛمـ اؾمتٓم٤مع  ،وآؾمتٖمٗم٤مر يرىمٕمف ،اًمٖمٞم٦ٌم خترق اًمّّمٞم٤مم :وىم٤مل سمٕمض اًم

 .ُمٜمٙمؿ أن ٓ ي٠ميت سمّمقم خمّرٍق ومٚمٞمٗمٕمؾ

 .وإذا اؾمتٖمٗمر رىمع ،اًمّم٤مئؿ إذا اهمت٤مب ظمرق :وىم٤مل اسمـ اعمٜمٙمدر

 ٹ ٹٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ژ : هللوىمد ىم٤مل ا :وىم٤مل 
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  ژ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦڦ ڤ ڤ    ڤ ڤ ٹ

أو صدىم٦م  ،إُم٤م ُمٓمٚم٘م٤مً  :ومدّل قمغم أّن اًمّمدىم٦م يٙمّٗمر هب٤م ُمـ اًمًٞمئ٤مت ،[271]اًمٌ٘مرة: 

 .شاًمن

 شوايمِّمدوم٥م سمْمٖمئ اخلْمٝمئ٥م»»: [(2/148) شحتٗم٦م إطمقذي»ذم ]ىم٤مل اعم٤ٌمريمٗمقري 

 .شأصمره٤ميٕمٜمل شمذهٌٝم٤م ومتحق  ،اًّمتل دمّر إمم اًمٜم٤ّمر

 َمثؾ طمٙمقف همؿ ايمِم٣مئؿ

ـْ  َٝم٣ممُ »: ىَم٤مَل  ،ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم  جَيَْٜمْؾ، َوَٓ  َيْرهُم٧ْم  هَمالَ  صُمٛم٥َّمٌ  ايمِم 

، َص٣مئِؿٌ  إيِن  : هَمْٙمَٝمُٗمْؾ  ؾَم٣ممَتَفُ  َأوْ  وَم٣مسَمَٙمفُ  اَْمُرؤٌ  َوإِنِ  سَمكْمِ ُٙمقُف  زمَِٝمِدهِ  َٞمْٖمِز  َوايمَِّذي ََمرَّ  هَمؿِ  خَلُ

٣مئِؿِ ايم ـْ  سَمَٔم٣ملَم  هللا فِمٛمَْد  َأؿْمَٝم٤ُم  ِمَّ ِؽ. ِريِح  َِم ًْ
كُ  اظمِ ازَمفُ  ؿَمَٔم٣مََمفُ  َيؼْمُ ـْ  َوؾَمْٜمَقسَمفُ  َوَذَ  َأصْمقِم  َِم

َٝم٣ممُ  ٛم٥َمُ  زمِفِ  َأصْمِزي َوَأَٞم٣م رِم، ايمِم  ًَ ٣م زمَِٔممْمِ  َواحَل  ( .1894)رواه ايمٌخ٣مري  .شَأَْمَث٣مهِلَ

وأمجع اًمٜم٤مس قمغم أن اًمّم٤مئؿ »: [(4/293) شزاد اعمٕم٤مد»ذم ]  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ

همرض ذم  هللواعمْمٛمْم٦م أسمٚمغ ُمـ اًمًقاك وًمٞمس  .يتٛمْمٛمض وضمقسم٤م واؾمتح٤ٌمسم٤م

وإٟمام ذيمر ـمٞم٥م  ،اًمت٘مرب إًمٞمف سم٤مًمرائح٦م اًمٙمرهي٦م وٓ هل ُمـ ضمٜمس ُم٤م ذع اًمتٕمٌد سمف

ٓ طمث٤م قمغم إسم٘م٤مء اًمرائح٦م سمؾ  ،يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمث٤م ُمٜمف قمغم اًمّمقم هللاخلٚمقف قمٜمد ا

 .اًمًقاك ُمـ اعمٗمٓمر اًمّم٤مئؿ أطمقج إمم

 .أيمؼم ُمـ اؾمتٓم٤مسمتف خلٚمقف ومؿ اًمّم٤مئؿ هللوأيْم٤م وم٢من روقان ا 

 .وأيْم٤م وم٢من حمٌتف ًمٚمًقاك أقمٔمؿ ُمـ حمٌتف ًمٌ٘م٤مء ظمٚمقف ومؿ اًمّم٤مئؿ 

يقم  هللوأيْم٤م وم٢من اًمًقاك ٓ يٛمٜمع ـمٞم٥م اخلٚمقف اًمذي يزيٚمف اًمًقاك قمٜمد ا      
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ٞم٥م ُمـ اعمًؽ قمالُم٦م قمغم سمؾ ي٠ميت اًمّم٤مئؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وظمٚمقف ومٛمف أـم ،اًم٘مٞم٤مُم٦م

يمام أن اجلريح ي٠ميت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وًمقن دم ضمرطمف ًمقن اًمدم  ،صٞم٤مُمف وًمق أزاًمف سم٤مًمًقاك

 اًمدٟمٞم٤م. ورحيف ريح اعمًؽ وهق ُم٠مُمقر سم٢مزاًمتف ذم

وأيْم٤م وم٢من اخلٚمقف ٓ يزول سم٤مًمًقاك وم٢من ؾمٌٌف ىم٤مئؿ وهق ظمٚمق اعمٕمدة قمـ  

 ٤من واًمٚمث٦م. وإٟمام يزول أصمره وهق اعمٜمٕم٘مد قمغم إؾمٜم ،اًمٓمٕم٤مم

ومل  ،قمٚمؿ أُمتف ُم٤م يًتح٥م هلؿ ذم اًمّمٞم٤مم وُم٤م يٙمره هلؿط وأيْم٤م وم٢من اًمٜمٌل  

وىمد طمْمٝمؿ قمٚمٞمف سم٠مسمٚمغ  ،جيٕمؾ اًمًقاك ُمـ اًم٘مًؿ اعمٙمروه وهق يٕمٚمؿ أهنؿ يٗمٕمٚمقٟمف

وهؿ يِم٤مهدوٟمف يًت٤مك وهق ص٤مئؿ ُمرارا يمثػمة شمٗمقت  ،أًمٗم٤مظ اًمٕمٛمقم واًمِمٛمقل

ٓ شمًت٤ميمقا سمٕمد  :هلؿ يقُم٤م ُمـ اًمدهر اإلطمّم٤مء ويٕمٚمؿ أهنؿ ي٘متدون سمف ومل ي٘مؾ

 .شأقمٚمؿ هللوشم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م ممتٜمع. وا :اًمزوال

 هللَمثؾ اظمج٣مهد دم ؽمٌٝمؾ ا

ـِ  ـِ  اًمٜمُّْٕماَمنِ  قَم  ،هللا ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  اظمَُْج٣مِهدِ  ََمَثُؾ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  سَمِِمػٍم، سْم

٣مِئؿِ  ىَمَٚمَثؾِ    اإلَم٣مم أمحدرواه  .شَرصَمعَ  ََمَتك َيْرصِمعَ  ضَمتَّك يَمْٝمَٙمُف، ايْمَٗم٣مئِؿِ  هَن٣َمَرهُ  ايمِمَّ

 إؽمٛم٣مده صحٝمح. . [(18401ش )ُمًٜمده»ذم ]

 َمثؾ ضمرَم٥م اظمًٙمؿ وفمروف

ـْ  ِلَّ  َذيَمرَ  ، سَمْٙمَرَة، َأيِب  قَم َؽ  سَمِٕمػِمِه، قَمغَم  ىَمَٕمدَ  ط اًمٜمٌَّ ًَ ٤منٌ  َوَأُْم ًَ  َأوْ  - سمِِخَٓم٤مُِمفِ  إِْٟم

َٙمْتٜم٤َم ،شَهَذا ْقمٍ يَ  َأيُّ »: ىَم٤مَل  - سمِِزَُم٤مُِمفِ  ًَ فُ  فَمٜمَٜم٤َّم طَمتَّك وَم ٞمفِ  َأٟمَّ ٛمِّ ًَ : ىَم٤مَل  اؾْمِٛمِف، ؾِمَقى ؾَمُٞم

َٙمْتٜم٤َم شَهَذا ؾَمْٜمرٍ  هَمَٟميُّ »: ىَم٤مَل  سَمغَم،: ىُمْٚمٜم٤َم شايمٛمَّْحرِ  َيْقمَ  َأيَمْٝمَس » ًَ ٞمفِ  َأٟمَّفُ  فَمٜمَٜم٤َّم طَمتَّك وَم ٛمِّ ًَ  ؾَمُٞم
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 َوَأَْمَقايَمُ٘مْؿ، ِدََم٣مَءىُمْؿ، هَم١مِنَّ »: ىَم٤مَل  سَمغَم،: ىُمْٚمٜم٤َم ش٥مِ احِلجَّ  زمِِذي َأيَمْٝمَس »: وَمَ٘م٤مَل  اؾْمِٛمِف، سمَِٖمػْمِ 

 َهَذا، زَمَٙمِدىُمؿْ  دِم  َهَذا، ؾَمْٜمِرىُمؿْ  دِم  َهَذا، َيْقَِمُ٘مؿْ  ىَمُحْرََم٥مِ  ضَمَراٌم، زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  َوَأفْمَراَوُ٘مْؿ،

ٌَٙم غِ  ٣مِهُد  يمُِٝم ٣مِهَد  هَم١مِنَّ  ايمَٕم٣مئ٤َِم، ايمُمَّ ك ايمُمَّ ًَ ٌَٙم غَ  َأنْ  فَم ـْ  ُي رواه  .شَِمٛمْفُ  يَمفُ  َأْوفَمك ُهقَ  ََم

 (1679)ُمًٚمؿ و ( 67)ايمٌخ٣مري 

 :ىم٤مل اًم٘مرـمٌل» ( :1/107) ذم ومتح اًم٤ٌمري  زمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ ا 

قمـ اًمثالصم٦م وؾمٙمقشمف سمٕمد يمؾ ؾم١مال ُمٜمٝم٤م يم٤من ٓؾمتحْم٤مر ومٝمق ُمٝمؿ ط ؾم١ماًمف 

 :وًمذًمؽ ىم٤مل سمٕمد هذا ،وًمٞمًتِمٕمروا قمٔمٛم٦م ُم٤م خيؼمهؿ قمٜمف ،وًمٞم٘مٌٚمقا قمٚمٞمف سمٙمٚمٞمتٝمؿ

  .اٟمتٝمك .ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم سمٞم٤من حتريؿ هذه إؿمٞم٤مء ،ًمخوم٢من دُم٤مءيمؿ إ

ٕن  :وُم٤م سمٕمده فمٝمقره قمٜمد اًم٤ًمُمٕملم شىمحرَم٥م يقَم٘مؿ» :وُمٜم٤مط اًمتِمٌٞمف ذم ىمقًمف

سمخالف إٟمٗمس  ،ُم٘مرًرا قمٜمدهؿ ِمٝمر واًمٞمقم يم٤من صم٤مسمًت٤م ذم ٟمٗمقؾمٝمؿحتريؿ اًمٌٚمد واًم

سم٠من ومٓمرأ اًمنمع قمٚمٞمٝمؿ  ،وإُمقال وإقمراض ومٙم٤مٟمقا ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يًتٌٞمحقهن٤م

ومال يرد يمقن  ،حتريؿ دم اعمًٚمؿ وُم٤مًمف وقمروف أقمٔمؿ ُمـ حتريؿ اًمٌٚمد واًمِمٝمر واًمٞمقم

ٕن اخلٓم٤مب إٟمام وىمع سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤م اقمت٤مده اعمخ٤مـمٌقن  :اعمِمٌف سمف أظمٗمض رشم٦ٌم ُمـ اعمِمٌف

 .شىمٌؾ شم٘مرير اًمنمع

ـِ  ـِ  قَم ٤ٌَّمسٍ  اسْم ٣َم َي٣م»: َ٘م٤مَل ومَ  اًمٜمَّْحرِ  َيْقمَ  اًمٜم٤َّمَس  ظَمَٓم٥َم  ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ  ، قَم  َأَيُّ

 طَمَراٌم، سَمَٚمدٌ : ىَم٤مًُمقا ،شَهَذا؟ زَمَٙمدٍ  هَمَٟميُّ »: ىَم٤مَل  طَمَراٌم، َيْقمٌ : ىَم٤مًُمقا ،شَهَذا؟ َيْقمٍ  َأيُّ  ايمٛم٣َّمُس 

 َوَأَْمَقايَمُ٘مؿْ  ِدََم٣مَءىُمؿْ  هَم١مِنَّ »: ىَم٤مَل  طَمَراٌم، ؿَمْٝمرٌ : ىَم٤مًُمقا ،شَهَذا؟ ؾَمْٜمرٍ  هَمَٟميُّ »: ىَم٤مَل 

 ،شَهَذا ؾَمْٜمِرىُمؿْ  دِم  َهَذا، زَمَٙمِدىُمؿْ  دِم  َهَذا، َيْقَِمُ٘مؿْ  ىَمُحْرََم٥مِ  ضَمَراٌم، ُ٘مؿْ فَمَٙمٝمْ  َوَأفْمَراَوُ٘مؿْ 

ْٕم٦ُم، َهْؾ  ؿَّ يمٙمٜما»: وَمَ٘م٤مَل  َرْأؾَمفُ  َروَمعَ  صُمؿَّ  ُِمَراًرا، وَم٠َمقَم٤مَدَه٤م ْٕم٦ُم  َهْؾ  ؿَّ يمٙمٜما زَمٙمَّ ـُ  ىَم٤مَل  - ؟زَمٙمَّ  اسْم
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٤ٌَّمسٍ  ٤َم سمَِٞمِدِه، َٟمْٗمِز  وَمَقاًمَِّذي:  قَم تِِف، إمَِم  ًَمَقِصٞمَُّتفُ  إهِنَّ ٌْٙمِغِ  - ُأُمَّ ٣مِهُد  هَمْٙمُٝم  ايمَٕم٣مئ٤َِم، ايمُمَّ

٣مًرا، زَمْٔمِدي سَمْرصِمُٔمقا َٓ  ُب  ىُمٖمَّ  ( .1739) رواه اًمٌخ٤مري .شزَمْٔمضٍ  ِروَم٣مَب  زَمْٔمُّمُ٘مؿْ  َيْيِ

ودم هذا احلدي٧م َمـ » ( :1/107) ذم ومتح اًم٤ٌمري  زمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ ا 

وضمقاز اًمتحٛمؾ ىمٌؾ يمامل  ،قمغم شمٌٚمٞمغ اًمٕمٚمؿ احل٨م :-نمغم َم٣م سمٗمدم  -ايمٖمقائد 

وأٟمف ىمد ي٠ميت ذم أظمر ُمـ يٙمقن أومٝمؿ ممـ  ،وأن اًمٗمٝمؿ ًمٞمس ذـًم٤م ذم إداء ،إهٚمٞم٦م

واؾمتٜمٌط اسمـ اعمٜمػم ُمـ شمٕمٚمٞمؾ يمقن اعمت٠مظمر أرضمح ٟمٔمًرا ُمـ اعمت٘مدم  ،شم٘مدُمف ًمٙمـ سم٘مٚم٦مٍ 

  .أن شمٗمًػم اًمراوي أرضمح ُمـ شمٗمًػم همػمه

ومحؾ  ،فمٝمر اًمدواب وهل واىمٗم٦م إذا اطمتٞم٩م إمم ذًمؽوومٞمف ضمقاز اًم٘مٕمقد قمغم 

وومٞمف اخلٓم٦ٌم قمغم ُمقوع قم٤مٍل  .اًمٜمٝمل اًمقارد ذم ذًمؽ قمغم ُم٤م إذا يم٤من ًمٖمػم ضورة

  .شًمٞمٙمقن أسمٚمغ ذم إؾمامقمف ًمٚمٜم٤مس ورؤيتٝمؿ إي٤مه

ـِ  ـِ  قَم ِلُّ  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، قُمَٛمرَ  اسْم : قاىَم٤مًمُ  ،شَهَذا؟ َيْقمٍ  َأيُّ  َأسَمْدُرونَ »: سمِِٛمٜمًك ط اًمٜمٌَّ

 هللا ىَم٤مًُمقا ،شَهَذا؟ زَمَٙمدٍ  َأيُّ  َأهَمَتْدُرونَ  ضَمَراٌم، َيْقمٌ  َهَذا هَم١مِنَّ »: وَمَ٘م٤مَل  َأقْمَٚمُؿ، َوَرؾُمقًُمفُ  هللا

 َوَرؾُمقًُمفُ  هللا: ىَم٤مًُمقا ،شَهَذا؟ ؾَمْٜمرٍ  َأيُّ  َأهَمَتْدُرونَ  ضَمَراٌم، زَمَٙمٌد »: ىَم٤مَل  َأقْمَٚمُؿ، َوَرؾُمقًُمفُ 

مَ  هللا هَم١مِنَّ »: ىَم٤مَل  ،شَرامٌ ضَم  ؾَمْٜمرٌ »: ىَم٤مَل  َأقْمَٚمُؿ،  َوَأَْمَقايَمُ٘مْؿ، ِدََم٣مَءىُمْؿ، فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ضَمرَّ

 رواه اًمٌخ٤مري .شَهَذا زَمَٙمِدىُمؿْ  دِم  َهَذا، ؾَمْٜمِرىُمؿْ  دِم  َهَذا، َيْقَِمُ٘مؿْ  ىَمُحْرََم٥مِ  َوَأفْمَراَوُ٘مؿْ 

(1742. ) 

ـْ   ـِ  قَم ِلُّ  َوىَمَػ  ، قُمَٛمرَ  اسْم ٦مِ  ذِم  اجلََٛمَراِت  سَملْمَ  اًمٜمَّْحرِ  َيْقمَ  ط اًمٜمٌَّ تِل احلَجَّ  اًمَّ

 شاؾْمَٜمْد  ؿَّ يمٙمٜما»: َيُ٘مقُل  ط اًمٜمٌَِّلُّ  وَمَٓمِٗمَؼ  شإىَْمػَمِ  احَل٨م   َيْقمُ  َهَذا»: َوىَم٤مَل  هِبََذا، طَم٩مَّ 

عَ  ٦مُ  َهِذهِ : وَمَ٘م٤مًُمقا اًمٜم٤َّمَس، َوَودَّ   ( :4403، 4402) رواه اًمٌخ٤مري .اًمَقَداعِ  طَمجَّ
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ـِ  ـِ  قَم ُث  ٜم٤َّميمُ : ىَم٤مَل  ، قُمَٛمرَ  اسْم ٦مِ  َٟمَتَحدَّ ِلُّ  اًمَقَداِع، سمَِحجَّ  َأفْمُٝمِرَٟم٤م، سَملْمَ  ط َواًمٜمٌَّ

٦مُ  َُم٤م َٟمْدِري َوَٓ  ٞمَح  َذيَمرَ  صُمؿَّ  قَمَٚمْٞمِف، َوَأصْمٜمَك هللا وَمَحِٛمدَ  اًمَقَداِع، طَمجَّ ًِ ٤مَل  اعمَ ضمَّ  وَم٠َمـْمٜم٥ََم  اًمدَّ

ـْ  هللا زَمَٔم٧َم  ََم٣م»: َوىَم٤مَل  ِذيْمِرِه، ذِم  َّٓ  َٞمٌِل   َِم َتُف، رَ َأْٞمَذ  إِ ـْ  َوايمٛمٌَِّٝمُّقنَ  ُٞمقٌح  َأْٞمَذَرهُ  ُأَمَّ  زَمْٔمِدِه، َِم

فُ  ُرُج  َوإِٞمَّ ـْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  طَمِٖملَ  هَماَم  همِٝمُ٘مْؿ، َُيْ َٖمك هَمَٙمْٝمَس  ؾَمْٟمٞمِفِ  َِم ُ٘مؿْ  َأنَّ : فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َُيْ  فَمعَم  يَمْٝمَس  َرزمَّ

ُ٘مؿْ  إِنَّ  شَماَلشًم٣م، فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َُيَْٖمك ََم٣م فُ  زمَِٟمفْمَقَر،  يَمْٝمَس  َرزمَّ ٥ٌَمٌ  فَمْٝمٛمَفُ  ىَمَٟمنَّ  ايمُٝمْٚمٛمَك، فَمكْمِ  َأفْمَقرُ  َوإِٞمَّ  فِمٛمَ

مَ  هللا إِنَّ  ؿَم٣مهمَِٝم٥ٌم، َأَٓ   زَمَٙمِدىُمؿْ  دِم  َهَذا، َيْقَِمُ٘مؿْ  ىَمُحْرََم٥مِ  َوَأَْمَقايَمُ٘مْؿ، ِدََم٣مَءىُمؿْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ضَمرَّ

ْٕم٦ُم  َهْؾ  َأَٓ  َهَذا، ؾَمْٜمِرىُمؿْ  دِم  َهَذا،  - شَماَلشًم٣م - اؾْمَٜمْد  ؿَّ يمٙمٜما»: َل ىَم٤م َٟمَٕمْؿ،: ىَم٤مًُمقا .ش؟زَمٙمَّ

٣مًرا، زَمْٔمِدي سَمْرصِمُٔمقا َٓ  اْٞمُٓمُروا، َوحْيَُ٘مْؿ، َأوْ  َوْيَٙمُ٘مْؿ، ُب  ىُمٖمَّ  ِروَم٣مَب  زَمْٔمُّمُ٘مؿْ  َيْيِ

  . (4402) اًمٌخ٤مريرواه  .شزَمْٔمضٍ 

ـْ  ـِ  ؾُمَٚمْٞماَمنَ  قَم ـِ  قَمْٛمِرو سْم صَمٜم٤َم: ىَم٤مَل  إطَْمَقِص، سْم ٦مَ  ؿَمِٝمدَ  َأٟمَّفُ  َأيِب، طَمدَّ  َُمعَ  اًمَقَداعِ  طَمجَّ

رَ  قَمَٚمْٞمفِ  َوَأصْمٜمَك هللا وَمَحِٛمدَ  ط هللا َرؾُمقلِ   َيْقمٍ  َأيُّ  َأضْمَرُم، َيْقمٍ  َأيُّ »: ىَم٤مَل  صُمؿَّ  َوَوقَمظَ  َوَذيمَّ

: ىَم٤مَل  ،هللا َرؾُمقَل  َي٤م إيَْمؼَمِ  احَل٩مِّ  َيْقمُ : اًمٜم٤َّمُس  وَمَ٘م٤مَل : ىَم٤مَل  .شَأضْمَرُم؟ َيْقمٍ  َأيُّ  َأضْمَرُم،

 زَمَٙمِدىُمؿْ  دِم  َهَذا َيْقَِمُ٘مؿْ  ىَمُحْرََم٥مِ  ضَمَرامٌ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َوَأفْمَراَوُ٘مؿْ  َقايَمُ٘مؿْ َوَأَمْ  ِدََم٣مَءىُمؿْ  هَم١مِنَّ »

  .(3087)  اًمؽمُمذيرواه  .شَهَذا ؾَمْٜمِرىُمؿْ  دِم  َهَذا

 َمثؾ ضمرَم٥م ٞم٣ًمء اظمٜم٣مصمريـ

ـْ  ـِ  ؾُمَٚمْٞماَمنَ  قَم ـْ  سُمَرْيَدَة، سْم ًَ  ضُمْرََم٥مُ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  َأسمِٞمِف، قَم
 ٣مءِ ٞمِ

ـَ  ـَ  فَمعَم  اظمَُْج٣مِهِدي َٜم٣مُِتِْؿ، ىَمُحْرََم٥مِ  ايْمَٗم٣مفِمِدي ـْ  َوََم٣م ُأَمَّ ـَ  َرصُمؾٍ  َِم ـَ  َِم  َرصُماًل  َُيُْٙمُػ  ايْمَٗم٣مفِمِدي

ـَ  ـَ  َِم َّٓ  همِٝمِٜمْؿ، هَمَٝمُخقُٞمفُ  َأْهٙمِفِ  دِم  اظمَُْج٣مِهِدي ـْ  هَمَٝمْٟمطُمُذ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم، َيْقمَ  يَمفُ  ُووِمَػ  إِ  ََم٣م فَمَٚمٙمِفِ  َِم

 . (1897) رواه ُمًٚمؿ .شـَمٛمُُّ٘مْؿ؟ هَماَم  ؾَم٣مَء،



291 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

    

ضمرَم٥م ٞم٣ًمء اظمج٣مهديـ فمعم » :طىمقًمف » ( :6/374)  ٣مل ايمٛمقويوم

حتريؿ اًمتٕمرض هلـ سمري٦ٌٍم ُمـ  :أطمدمه٤م :هذا ذم ؿمٞمئلم شايمٗم٣مفمديـ ىمحرَم٥م أَمٜم٣مُتؿ

 ،ذم سمرهـ واإلطم٤ًمن إًمٞمٝمـ :واًمث٤مين .وهمػم ذًمؽ ،وطمدي٨م حمرم ،وظمٚمقة ،ٟمٔمر حمرم

 .وٓ يتقصؾ هب٤م إمم ري٦ٌم وٟمحقه٤م ،ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمٗمًدة وىمْم٤مء طمقائجٝمـ اًمتل

إن اظمج٣مهد يٟمطمذ يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م َمـ » :ذم اًمذي خيقن اعمج٤مهد ذم أهٚمفط ىمقًمف 

 ،ُم٤م شمٔمٜمقن ذم رهمٌتف ذم أظمذ طمًٜم٤مشمف :ُمٕمٜم٤مه .ش؟ضمًٛم٣مسمف َم٣م ؾم٣مء همام ـمٛم٘مؿ

 .شأقمٚمؿ هللوا .ٓ يٌ٘مل ُمٜمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م إن أُمٙمٜمف :أي ،وآؾمتٙمث٤مر ُمٜمٝم٤م ذم ذًمؽ اعم٘م٤مم

 َمثؾ دطمقل ايمٔمٚمرة دم احل٨م

ـْ  ـِ  ضَم٤مسمِرِ  قَمغَم  َدظَمْٚمٜم٤َم: ىَم٤مَل  َأسمِٞمِف، قَم ٌْدِ  سْم ٠َمَل  ،هللا قَم ًَ ـِ  وَم ، اْٟمَتَٝمك طَمتَّك اًْمَ٘مْقمِ  قَم  إزَِمَّ

دُ  َأَٟم٤م :هَمُٗمْٙم٦ُم  ـُ  حُمَٛمَّ ـِ  قَمكِمِّ  سْم ، سْم لْمٍ ًَ ي وَمٜمََزعَ  َرْأِد  إِمَم  سمَِٞمِدهِ  وَم٠َمْهَقى طُم قَمْ  ِزرِّ ْٕ  صُمؿَّ  غَم،ا

ي َٟمَزعَ  ؾَْمَٗمَؾ، ِزرِّ ْٕ فُ  َوَوعَ  صُمؿَّ  ا ، هُماَلمٌ  َيْقَُمِئذٍ  َوَأَٟم٤م صَمْدَيلَّ  سَملْمَ  يَمٗمَّ ٤ًٌم: وَمَ٘م٤مَل  ؿَم٤مبٌّ  َُمْرطَم

ـَ  َي٤م سمَِؽ، ٠َمًْمُتُف، ؿِمْئ٧َم، قَمامَّ  ؾَمْؾ  َأظِمل، اسْم ًَ اَلِة، َوىْم٧ُم  َوطَمَيَ  َأقْمَٛمك، َوُهقَ  وَم  وَمَ٘م٤ممَ  اًمّمَّ

٤مضَم٦مٍ  ذِم  ًَ
٤م، َتِحًٗم٤مُُمٚمْ  ٟمِ اَم  هِبَ ـْ  إًَِمْٞمفِ  ـَمَروَم٤مَه٤م َرضَمعَ  َُمٜمِْٙمٌِفِ  قَمغَم  َوَوَٕمَٝم٤م يُمٚمَّ  ِصَٖمِرَه٤م، ُِم

يِن  :هَمُٗمْٙم٦ُم  سمِٜم٤َم، وَمَّمغمَّ  اعمِِْْمَج٥ِم، قَمغَم  ضَمٜمٌِِْف، إمَِم  َوِرَداُؤهُ  ـْ  َأظْمؼِمْ ٦مِ  قَم  هللا َرؾُمقلِ  طَمجَّ

ًٕم٤م، وَمَٕمَ٘مدَ  سمَِٞمِدهِ : وَمَ٘م٤مَل  ،ط ًْ
عَ  َُمَٙم٨َم  ط هللا َرؾُمقَل  نَّ إِ : وَمَ٘م٤مَل  شمِ ًْ

ْ  ؾِمٜملِمَ  شمِ ، مَل  صُمؿَّ  حَي٩ُمَّ

نَ  ِة، ذِم  اًمٜم٤َّمسِ  ذِم  َأذَّ ، ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ  اًْمَٕم٤مِذَ  يُمٚمُُّٝمؿْ  يَمثػٌِم، سَمنَمٌ  اعمَِْديٜم٦َمَ  وَمَ٘مِدمَ  طَم٤مجٌّ

 إَِذا طَمتَّك...  َُمَٕمُف، ٜم٤َموَمَخَرضْم  قَمَٛمٚمِِف، ُِمْثَؾ  َوَيْٕمَٛمَؾ  ،ط هللا سمَِرؾُمقلِ  َي٠ْمشَمؿَّ  َأنْ  َيْٚمَتِٛمُس 

٧ٌَّْم  ـِ  ذِم  ىَمَدَُم٤مهُ  اْٟمَّم  وَمَٗمَٕمَؾ  اعمَْْرَوَة، َأشَمك طَمتَّك َُمَِمك، َصِٕمَدشَم٤م إَِذا طَمتَّك ؾَمَٕمك، اًْمَقاِدي سَمْٓم

َٗم٤م، قَمغَم  وَمَٕمَؾ  يَماَم  اعمَْْرَوةِ  قَمغَم   َأين   قْ يمَ »: وَمَ٘م٤مَل  اعمَْْرَوِة، قَمغَم  ـَمَقاومِفِ  آظِمرُ  يَم٤منَ  إَِذا طَمتَّك اًمّمَّ
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ٌَْٙم٦ُم  ـْ  اؽْمَتْٗم ْ  اؽْمَتْدزَمْرُت  ََم٣م َأَْمِري َِم ْدَي، َأؽُمِؼ  َل ـْ  فُمْٚمَرًة، َوصَمَٔمْٙمُتَٜم٣م اهْلَ  َِمْٛمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  هَمَٚم

، َهْديٌ  ََمَٔمفُ  يَمْٝمَس  اىَم٦مُ  وَمَ٘م٤ممَ  ،شفُمْٚمَرةً  َويْمَٝمْجَٔمْٙمَٜم٣م هَمْٙمَٝمِحؾَّ ـُ  ُهَ ـِ  َُم٤مًمِِؽ  سْم : وَمَ٘م٤مَل  ضُمْٕمُِمٍؿ، سْم

سََمٍد؟ َأمْ  َهَذا َأًمَِٕم٤مُِمٜم٤َم ،هللا َرؾُمقَل  َي٤م ٌََّؽ  ِٕ  ذِم  َواطِمَدةً  َأَص٤مسمَِٕمفُ  ط هللا َرؾُمقُل  وَمَِم

ظُْمَرى، ْٕ ٨م   دِم  ايْمُٔمْٚمَرةُ  َدطَمَٙم٦ِم »: َوىَم٤مَل  ا شَملْمِ  شاحْلَ زََمدِ  زَمْؾ  َٓ » َُمرَّ  رواه َمًٙمؿ .شَأزَمدٍ  ِٕ

(1218. ) 

 َمثؾ ايمٔمٚمرة دم رَمّم٣من

ـِ  ـَ  قَم ٤ٌَّمٍس، اسْم ُْمَرَأةٍ : ط هللا ؾُمقُل رَ  ىَم٤مَل : قَم ـَ  ِٓ َْٟمَّم٤مرِ  ُِم ْٕ َه٤م ا ـُ  ؾَمامَّ ٤ٌَّمسٍ  اسْم  قَم

ٞم٧ُم  ًِ ل َأنْ  ََمٛمََٔمِؽ  ََم٣م» اؾْمَٛمَٝم٤م وَمٜمَ ْ : ىَم٤مًَم٧ْم  شََمَٔمٛم٣َم؟ َُتُج  ـْ  مَل َّٓ  ًَمٜم٤َم َيُٙم  َأسُمق وَمَح٩مَّ  َٟم٤مِوَح٤منِ  إِ

 َرََمَّم٣منُ  صَم٣مءَ  هَم١مَِذا»: ىَم٤مَل  ْٞمِف،قَمٚمَ  َٟمٜمِْْمُح  َٟم٤مِوًح٤م ًَمٜم٤َم َوشَمَركَ  َٟم٤مِوٍح  قَمغَم  َواسْمٜمَُٝم٤م َوًَمِدَه٤م

٥مً  سَمْٔمِدُل  همِٝمفِ  فُمْٚمَرةً  هَم١مِنَّ  هَم٣مفْمَتِٚمِري،  ( .1256) رواه ُمًٚمؿ .شضَمجَّ

أي ذم رُمْم٤من  شهم١من فمٚمرة همٝمف» :طىمقًمف » ( :4/358)  وم٣مل ايمٛمقوي 

ٓ  ،أي شم٘مقم ُم٘م٤مُمٝم٤م ذم اًمثقاب شسمٗمِض ضمج٥م» :وذم اًمرواي٦م إظمرى ،شسمٔمدل ضمج٥م»

وم٢مٟمف ًمق يم٤من قمٚمٞمف طمج٦م وم٤مقمتٛمر ذم رُمْم٤من ٓ دمزئف قمـ  ،هل٤م ذم يمؾ رءأهن٤م شمٕمد

 .شاحلج٦م

 َمثؾ ايّمذي ئمكم ومقَمف فمعم نمغم احلؼ

ـْ  ٌْدِ  قَم ِلِّ  إِمَم  اْٟمَتَٝمْٞم٧ُم : ىَم٤مَل  ،هللا قَم ٦ٌَّمٍ  ذِم  َوُهقَ  ط اًمٜمٌَّ ٌْدُ  ىَم٤مَل  -. مَحَْراءَ  ىُم ـْ : اعمَْٚمِِؽ  قَم  ُِم

ـْ  َٟمْحقٍ  ذِم  - َأَدمٍ  ُ٘مؿْ »: وَمَ٘م٤مَل  َرضُماًل، َأْرسَمِٕملمَ  ُِم  ََمٛمُِْمقُروَن، فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ، ََمْٖمُتقٌح  إِٞمَّ

ٌُقَن، ـْ  َوَُمِِمٝم ـِ  َويْمَٝمٛمْفَ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف، َويْمَٝمْٟمَُمرْ  ،هللا هَمْٙمَٝمتَِّؼ  َِمٛمُْ٘مْؿ، َذيمَِؽ  َأْدَركَ  هَمَٚم  اظمُْٛمَْ٘مِر، فَم

ُف، َويْمَٝمِِمْؾ  ـْ  َرمِحَ ًدا، فَمقَمَّ  ىَمَذَب  ََم ٌَ  َُمَتَٔمٚم  أْ هَمْٙمَٝمَت ـَ  ََمْٗمَٔمَدهُ  قَّ  ُئِمكمُ  ايمَِّذي َوََمَثُؾ  ايمٛم٣َّمِر، َِم
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، نَمغْمِ  فَمعَم  وَمْقََمفُ  ؼ  يَ  زَمِٔمغمٍ  ىَمَٚمَثؾِ  احْلَ  أمحدرواه  .شزمَِذَٞمٌِفِ  َِمٛمَْٜم٣م َيٛمِْزعُ  هَمُٜمقَ  زمِْئٍر، دِم  ُرد 

 (3801. )  

 .(1383) شاًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»احلدي٨م ذم 

( 1/436)أظمرضمف أمحد  » ( :3/371) شاًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»ذم  وم٣مل إيم٣ٌمين

وم٢من  ،هق يمام ىم٤ملو :ومٙم٦م شصحٞمح طمدي٨م طمًـ» :ىم٤ملو (2258رىمؿ )اًمؽمُمذي و

 .ش . !ُمـ اىمتٍم قمغم حتًٞمٜمف ومٝمق شم٘مّمػمو ،رضم٤مًمف صم٘م٤مت ،إؾمٜم٤مده صحٞمح

 َمثؾ ايمذي يٚمًم فمعم ومػم َمًٙمؿ

ـْ  َنْ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم َرةٍ  فَمعَم  ُدىُمؿْ َأضَم  جَيْٙمَِس  َٕ  هَمُتْحِرَق  َْجْ

ـْ  يَمفُ  طَمغْمٌ  صِمْٙمِدِه، إلَِم  هَمَتْخُٙمَص  شمَِٝم٣مزَمُف،  ( .971) رواه َمًٙمؿ .شوَمػْمٍ  فَمعَم  جَيْٙمَِس  َأنْ  َِم

َنْ »» ( :3/391)  ٣مل ايمٛمقويوم ٙمَِس  َٕ َرةٍ  فَمعَم  َأضَمُدىُمؿْ  جَيْ  شمَِٝم٣مزَمُف، هَمُتْحِرَق  َْجْ

ـْ  يَمفُ  طَمغْمٌ  صِمْٙمِدِه، إلَِم  هَمَتْخُٙمَص  دمّمٞمص اًم٘مؼم  :ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م: شوَمػْمٍ  فَمعَم  جَيْٙمَِس  َأنْ  َِم

 .ويمذا آؾمتٜم٤مد إًمٞمف وآشمٙم٤مء قمٚمٞمف ،واًم٘مٕمقد قمٚمٞمف طمرام ،ُمٙمروه

، وإن يم٤من ذم ُم٘مؼمة ُمًٌٚم٦م وأُم٤م اًمٌٜم٤مء قمٚمٞمف وم٢من يم٤من ذم ُمٚمؽ اًم٤ٌمين ومٛمٙمروه

  .ٟمص قمٚمٞمف اًمِم٤مومٕمل وإصح٤مب ومحرام.

وي١ميد اهلدم  ،ي٧م إئٛم٦م سمٛمٙم٦م ي٠مُمرون هبدم ُم٤م يٌٜمكورأ :ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ذم إم

  .ششوٓ ومػًما َمممهًم٣م إٓ ؽمقيتف» :ىمقًمف
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 َمثؾ ومٙم٥م اظمًٙمٚمكم دم إَمؿ

ـْ  ـِ  ، اخلُْدِريِّ  ؾَمِٕمٞمدٍ  َأيِب  قَم ِلِّ  قَم  آَدُم، َي٣م»: شَمَٕم٤ممَم  هللا َيُ٘مقُل :  ىَم٤مَل  ،ط اًمٜمٌَّ

ٌَّْٝمَؽ : هَمَٝمُٗمقُل   زَمْٔم٧ُم  َوََم٣م: وَم٣مَل  ايمٛم٣َّمِر، زَمْٔم٧َم  َأطْمِرْج : هَمَٝمُٗمقُل  َيَدْيَؽ، دِم  َواخَلغْمُ  َوؽَمْٔمَدْيَؽ، يَم

ـْ : وَم٣مَل  ايمٛم٣َّمِر؟، عَ  َأيْمٍػ  ىُمؾ   َِم ًْ
َٔم٥مً  َِم٣مَئ٥مٍ  سمِ ًْ

ِٔمكَم، َوسمِ ًْ
ِٕمغُم، َيُِمٝم٤ُم  هَمِٔمٛمَْدهُ  َوسمِ  َوسَمَّمعُ  ايمِمَّ

َٙمَٜم٣م، مَحْؾٍ  َذاِت  ىُمؾُّ  ٘مَ  ُهؿْ  َوََم٣م ؽُمَ٘م٣مَرى ايمٛم٣َّمَس  َوسَمَرى مَحْ ًُ َـّ  ٣مَرى،زمِ
 هللا فَمَذاَب  َويَم٘مِ

ٜم٤َم ،هللا َرؾُمقَل  َي٤م: ىَم٤مًُمقا شؾَمِديٌد  وا،»: ىَم٤مَل  اًمَقاطِمُد؟ َذًمَِؽ  َوَأيُّ  َرصُماًل  َِمٛمُْ٘مؿْ  هَم١مِنَّ  َأزْممِمُ

ـْ   ُرزُمعَ  سَمُ٘مقُٞمقا َأنْ  َأْرصُمق إيِن   زمَِٝمِدِه، َٞمْٖمِز  َوايمَِّذي: وَم٣مَل  شُمؿَّ . َأيْمًٖم٣م َوََمْٟمصُمقَج  َيْٟمصُمقَج  َوَِم

َٟم٤م، شاجَلٛم٥َّمِ  َأْهؾِ  ْ َٟم٤م، شاجَلٛم٥َّمِ  َأْهؾِ  شُمُٙم٧َم  سَمُ٘مقُٞمقا َأنْ  َأْرصُمق»: وَمَ٘م٤مَل  وَمَٙمؼمَّ ْ  َأْرصُمق»: وَمَ٘م٤مَل  وَمَٙمؼمَّ

َٟم٤م، شاجَلٛم٥َّمِ  َأْهؾِ  ٞمِِْمَػ  سَمُ٘مقُٞمقا َأنْ  ْ َّٓ  ايمٛم٣َّمسِ  دِم  َأْٞمُتؿْ  ََم٣م»: وَمَ٘م٤مَل  وَمَٙمؼمَّ َٔمَرةِ  إِ ْقَداءِ  ىَم٣ميمُمَّ ًَّ  ايم

( 3348)رواه ايمٌخ٣مري  .شَأؽْمَقدَ  شَمْقرٍ  صِمْٙمدِ  دِم  زَمْٝمَّم٣مءَ  ىَمَُمَٔمَرةٍ  َأوْ  َأزْمَٝمَض، شَمْقرٍ  صِمْٙمدِ  دِم 

 .(1679) وَمًٙمؿ

ـْ  ٌْدِ  قَم ٦ٌَّمٍ  ذِم  ط هللا َرؾُمقلِ  َُمعَ  يُمٜم٤َّم: ىَم٤مَل  ،هللا قَم ـْ  َٟمْحًقا ىُم : وَمَ٘م٤مَل  َرضُماًل، َأْرسَمِٕملمَ  ُِم

ٛمَّ  َأْهؾِ  ُرزُمعَ  سَمُ٘مقُٞمقا َأنْ  َأسَمْرَوْقنَ »  سَمُ٘مقُٞمقا َأنْ  َأسَمْرَوْقنَ »: وَمَ٘م٤مَل  َٟمَٕمْؿ،: ىُمْٚمٜم٤َم: ىَم٤مَل  ش٥ِم؟اجْلَ

ٛم٥َِّم؟ َأْهؾِ  شُمُٙم٧َم  َْرصُمق إيِن   زمَِٝمِدِه، َٞمْٖمِز  َوايمَِّذي»: وَمَ٘م٤مَل  َٟمَٕمْؿ،: وَمُ٘مْٚمٜم٤َم شاجْلَ  سَمُ٘مقُٞمقا َأنْ  َٕ

ٛم٥َِّم، َأْهؾِ  ٞمِِْمَػ  ٛم٥َّمَ  َأنَّ  َوَذاكَ  اجْلَ َّٓ  َيْدطُمُٙمَٜم٣م َٓ  اجْلَ ٙمَِٚم٥ٌم، َٞمْٖمٌس  إِ ًْ  َأْهؾِ  دِم  َأْٞمُتؿْ  َوََم٣م َُم

كِ  ْ َّٓ  ايممم  ْٔمَرةِ  إِ ٌَْٝمَّم٣مءِ  ىَم٣ميمُمَّ ؽَْمَقِد، ايمثَّْقرِ  صِمْٙمدِ  دِم  ايْم ْٕ ْٔمَرةِ  َأوْ  ا ْقَداءِ  ىَم٣ميمُمَّ ًَّ  صِمْٙمدِ  دِم  ايم

مَْحَرِ  ايمثَّْقرِ  ْٕ  . (221) رواه َمًٙمؿ .شا

هل  شذراع احلامر ىم٣ميمرومٚم٥م دم» :طىمقًمف » ( :1/369)  وم٣مل ايمٛمقوي 

اًمرىمٛمت٤من ذم احلامر مه٤م إصمران ذم سم٤مـمـ  :ىم٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦م ،سمٗمتح اًمراء وإؾمٙم٤من اًم٘م٤مف
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هل اهلٜم٦م اًمٜم٤مشمئ٦م ذم ذراع اًمداسم٦م ُمـ  :وىمٞمؾ ،هل اًمدائرة ذم ذراقمٞمف :وىمٞمؾ ،قمْمديف

 .شأقمٚمؿ هللوا .داظمؾ

 َمثؾ ايمذي حي٨م همٙمؿ يرهم٧م ول يٖمًؼ

ـْ َأيِب  ِلَّ  ِٛمْٕم٧ُم ؾَم : ىَم٤مَل  ، ُهَرْيَرةَ قَم ـْ »: َيُ٘مقُل  ط اًمٜمٌَّ ْ  َيْرهُم٧ْم، هَمَٙمؿْ  هلل ضَم٨مَّ  ََم  َوَل

ْؼ، ًُ فُ  َويَمَدسْمفُ  ىَمَٝمْقمِ  َرصَمعَ  َيْٖم  . (1350)ُمًٚمؿ و  (1424)رواه ايمٌخ٣مري  .شُأَمُّ

رصمع » :ىمقًمف» :ىمقًمف» ( :5/157) ذم ومتح اًم٤ٌمري  زمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ ا 

 .ش ،ر واًمٙم٤ٌمئر واًمتٌٕم٤متوفم٤مهره همٗمران اًمّمٖم٤مئ ،أي سمٖمػم ذٟم٥م شىمٝمقم ويمدسمف أَمف

َمـ أسمك هذا ايمٌٝم٦م همٙمؿ يرهم٧م ول » :طىمقًمف » ( :5/13)  وم٣مل ايمٛمقوي 

 ڀ  ڀ پ ژهذا ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  :ىم٤مل اًم٘م٤ميض ،شيٖمًؼ رصمع ىمام ويمدسمف أَمف

 ،هق اجلامع :وىمٞمؾ ،اؾمؿ ًمٚمٗمحش ُمـ اًم٘مقل :واًمروم٨م ،[197]اًمٌ٘مرة:  ژ ڀ

   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: سمٔم٣ملم هللوم٣مل ا ،وهذا ىمقل اجلٛمٝمقر ذم أي٦م

 ...[187]اًمٌ٘مرة:  ژ پپ

ويم٤من اسمـ قم٤ٌمس  ،هل ضم٤مُمٕم٦م ًمٙمؾ ُم٤م يريده اًمرضمؾ ُمـ اعمرأة :ىم٤مل إزهري 

وأُم٤م  .أي سمٖمػم ذٟم٥م :شىمٝمقم ويمدسمف أَمف»وُمٕمٜمك  :ىم٤مل ،خيّمّمف سمام ظمقـم٥م سمف اًمٜم٤ًمء

 .شأقمٚمؿ هللوا .اًمٗمًقق وم٤معمٕمّمٞم٦م

 َمثؾ اظمتُمٌع زمام ل ئمط

ـْ  ًة، زِم  إِنَّ  ،هللا َرؾُمقَل  َي٤م: ىَم٤مًَم٧ْم  اُْمَرَأةً  َأنَّ  َأؾْماَمَء، قَم ٌَّْٕم٧ُم  إِنْ  ضُمٜم٤َمٌح  قَمكَمَّ  وَمَٝمْؾ  َضَّ  شَمَِم
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ـْ  ٌ عُ »: ط هللا َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  ُيْٕمِٓمٞمٜمِل؟ اًمَِّذي هَمػْمَ  َزْوضِمل ُِم ْ  زماَِم  اظمَُتَُم  ىَماَلزمِسِ  ُئْمطَ  َل

  .(5219) رواه اًمٌخ٤مري .شُزورٍ  شَمْقيَبْ 

ـْ   ْ  َُم٤م َأقْمَٓم٤ميِن  َزْوضِمل إِنَّ  َأىُمقُل  هللا َرؾُمقَل  َي٤م: ىَم٤مًَم٧ْم  اُْمَرَأةً  َأنَّ  ٦َم،قَم٤مِئَِم  قَم  ُيْٕمٓمِٜمِل مَل

ٌ عُ »: ط هللا َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  ْ  زماَِم  اظمَُْتَُم  .(2129) رواه ُمًٚمؿ .شُزورٍ  شَمْقيَبْ  ىَماَلزمِسِ  ُئْمَط، َل

ُمٕمٜم٤مه اعمتٙمثر سمام ًمٞمس قمٜمده سم٠من  :ىم٤مل اًمٕمٚمامء» ( :7/245)  ٣مل ايمٛمقويوم

ومٝمق ُمذُمقم  ،تزيـ سم٤مًم٤ٌمـمؾوي ،يتٙمثر سمذًمؽ قمٜمد اًمٜم٤مس ،ئمٝمر أن قمٜمده ُم٤م ًمٞمس قمٜمده

 .يمام يذم ُمـ ًمٌس صمقيب زور

 ،هق اًمذي يٚمٌس صمٞم٤مب أهؾ اًمزهد واًمٕم٤ٌمدة واًمقرع :ىم٤مل أسمق قمٌٞمد وآظمرون 

وئمٝمر ُمـ اًمتخِمع واًمزهد  ،وُم٘مّمقده أن ئمٝمر ًمٚمٜم٤مس أٟمف ُمتّمػ سمتٚمؽ اًمّمٗم٦م

  .ومٝمذه صمٞم٤مب زور وري٤مء ،أيمثر مم٤م ذم ىمٚمٌف

  .ؿ أهنام ًمفوأوه ،هق يمٛمـ ًمٌس صمقسملم ًمٖمػمه :وىمٞمؾ

ومٞمٔمٝمر أن قمٚمٞمف  ،هق ُمـ يٚمٌس ىمٛمٞمًّم٤م واطمًدا ويّمؾ سمٙمٛمٞمف يمٛملم آظمريـ :وىمٞمؾ

  .ىمٛمٞمّملم

ًٓ آظمر أن اعمراد هٜم٤م سم٤مًمثقاب احل٤مًم٦م واعمذه٥م واًمٕمرب شمٙمٜمل  ،وطمٙمك اخلٓم٤ميب ىمق

ًٓ آظمر أن  .وُمٕمٜم٤مه أٟمف يم٤مًمٙم٤مذب اًم٘م٤مئؾ ُم٤م مل يٙمـ ،سم٤مًمثقب قمـ طم٤مل ٓسمًف وىمق

ومال شمرد  ،ومٞمٚمٌس صمقسملم يتجٛمؾ هبام ،٥م ُمٜمف ؿمٝم٤مدة زوراعمراد اًمرضمؾ اًمذي شمٓمٚم

 .شأقمٚمؿ هللوا .ؿمٝم٤مدشمف حلًـ هٞمئتف
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 همٔمؾ أصح٣مزمف زم٣مخلٝمؾملسو هيلع هللا ىلص  هللمتثٝمؾ رؽمقل ا

ـْ  ـِ  ضَم٤مسمِرِ  قَم  َراهمِِٔمل َأَراىُمؿْ  رِم  ََم٣م»: وَمَ٘م٤مَل  ط هللا َرؾُمقُل  قَمَٚمْٞمٜم٤َم ظَمَرَج : ىَم٤مَل  ؾَمُٛمَرَة، سْم

٣َم َأْيِديُ٘مؿْ  اَلةِ  دِم  اؽْمُ٘مٛمُقا ؾُمْٚمٍس؟ ْٝمؾٍ طَم  َأْذَٞم٣مُب  ىَمَٟمهنَّ  وَمَرآَٟم٤م قَمَٚمْٞمٜم٤َم ظَمَرَج  صُمؿَّ : ىَم٤مَل  شايمِمَّ

ـَ  َأَراىُمؿْ  ََم٣مرِم »: وَمَ٘م٤مَل  طَمَٚمً٘م٤م َٓ »: وَمَ٘م٤مَل  قَمَٚمْٞمٜم٤َم ظَمَرَج  صُمؿَّ : ىَم٤مَل  شفِمِزي قنَ  َأ  سَمُِمػُّ  ىَماَم  سَمُِمٖمُّ

٣َم؟ فِمٛمَْد  اظماََْلئَِ٘م٥مُ  ٤َم؟ قِمٜمْدَ  اعمَْاَلِئَٙم٦مُ  شَمُّمػُّ  يَمْٞمَػ وَ  ،هللا َرؾُمقَل  َي٤م وَمُ٘مْٚمٜم٤َم شَرهب  : ىَم٤مَل  َرهبِّ

قنَ » ُٖمقَف  ُيتِٚمُّ َُوَل  ايمِمُّ ْٕ قنَ  ا اصُّ ػ   دِم  َوَيؼَمَ  ( .430) رواه َمًٙمؿ .شايمِمَّ

٣َم» :طىمقًمف » ( :2/172)  ٣مل ايمٛمقويوم هق  شؾُمْٚمسٍ  طَمْٝمؾٍ  َأْذَٞم٣مُب  ىَمَٟمهنَّ

 ،سمؾ شمْمٓمرب وشمتحرك سم٠مذٟم٤مهب٤م وأرضمٚمٝم٤م ،اعمٞمؿ ووٛمٝم٤م وهل اًمتل ٓ شمًت٘مرسم٢مؾمٙم٤من 

واعمراد سم٤مًمرومع اعمٜمٝمل قمٜمف هٜم٤م رومٕمٝمؿ أيدهيؿ قمٜمد اًمًالم ُمِمػميـ إمم اًمًالم ُمـ 

 .شاجل٤مٟمٌلم يمام سح سمف ذم اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 َمثؾ ايمذي يٚمدح ويْمري دم َمدضمف

ـْ  ٌْدِ  قَم ـِ  قَم مْحَ ـِ  اًمرَّ ِلِّ  قِمٜمْدَ  َرضُمؾٍ  قَمغَم  َرضُمٌؾ  َأصْمٜمَك: ىَم٤مَل  َأسمِٞمِف، ـْ قمَ  سَمْٙمَرَة، َأيِب  سْم  اًمٜمٌَّ

: ىَم٤مَل  صُمؿَّ  ُِمَراًرا، شَص٣مضِمٌَِؽ  فُمُٛمَؼ  وَمَْمْٔم٦َم  َص٣مضِمٌَِؽ، فُمٛمَُؼ  وَمَْمْٔم٦َم  َوْيَٙمَؽ »: وَمَ٘م٤مَل  ،ط

ـْ » ٤ُم  هَمْٙمَٝمُٗمْؾ  حَم٣َميَم٥َم، َٓ  َأطَم٣مهُ  ََم٣مِدضًم٣م َِمٛمُْ٘مؿْ  ىَم٣منَ  ََم ًِ ٌُُف،ضَم  هللَوا هُماَلًٞم٣م، َأضْم ٝم
ل َوَٓ  ًِ  ُأَزىم 

ٌُفُ  َأضَمًدا هللا فَمعَم 
ًِ  ( .2662)رواه ايمٌخ٣مري  .شَِمٛمْفُ  َذيمَِؽ  َئْمَٙمؿُ  ىَم٣منَ  إِنْ  َوىَمَذا، ىَمَذا َأضْم

واعمٕمٜمك ومٚمٞم٘مؾ  »: [(17/225) شومتح اًم٤ٌمري»ذم ]  زمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ ا 

 ،اًمذي جي٤مزيفيٕمٚمؿ هه ٕٟمف هق  هللوا ،أطم٥ًم أن ومالًٟم٤م يمذا إن يم٤من حي٥ًم ذًمؽ ُمٜمف

 .وٓ ي٘مؾ أشمٞم٘مـ وٓ أحت٘مؼ ضم٤مزًُم٤م سمذًمؽ
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أي ٓ أىمٓمع قمغم قم٤مىم٦ٌم  شوٓ أزىمل»وذم رواي٦م  شأضمد هللوٓ يزىمك فمعم ا» :ىمقًمف

٤ًٌم قمٜمف  .أطمد وٓ قمغم ُم٤م ذم وٛمػمه ًمٙمقن ذًمؽ ُمٖمٞم

طم٤مصؾ اًمٜمٝمل أن ُمـ أومرط ذم ُمدح آظمر سمام ًمٞمس ومٞمف مل ي٠مُمـ قمغم  :ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل

ًٓ  ،أٟمف سمتٚمؽ اعمٜمزًم٦م اعمٛمدوح اًمٕمج٥م ًمٔمٜمف ومرسمام وٞمع اًمٕمٛمؾ وآزدي٤مد ُمـ اخلػم اشمٙم٤م

اضمثقا دم وصمقه اظمداضمكم »وًمذًمؽ شم٠مول اًمٕمٚمامء ذم احلدي٨م أظمر  ،قمغم ُم٤م وصػ سمف

اعمدح هق  :وىم٤مل قمٛمر ،أن اعمراد ُمـ يٛمدح اًمٜم٤مس ذم وضمقهٝمؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ شايمؼماب

ذم اًمِمٕمر ط وم٘مد ُمدح  ،وأُم٤م ُمـ ُمدح سمام ومٞمف ومال يدظمؾ ذم اًمٜمٝمل :ىم٤مل .اًمذسمح

  .اٟمتٝمك ُمٚمخًّم٤م .واخلٓم٥م واعمخ٤مـم٦ٌم ومل حي٨م ذم وضمف ُم٤مدطمف شمراسًم٤م

وًمٚمٕمٚمامء ومٞمف مخ٦ًم  ،وم٠مُم٤م احلدي٨م اعمِم٤مر إًمٞمف وم٠مظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م اعم٘مداد

  :أىمقال

  .هذا وهق محٚمف قمغم فم٤مهره واؾمتٕمٛمٚمف اعم٘مداد راوي احلدي٨م :أضمده٣م

٤ًٌم رضمع ويمٗمف ممٚمقءة شمراسًم٤م اخلٞم٦ٌم واحلرُم٤من يم٘مقهلؿ عمـ :وايمث٣مين   .رضمع ظم٤مئ

  .واًمٕمرب شمًتٕمٛمؾ ذًمؽ عمـ شمٙمره ىمقًمف ،ىمقًمقا ًمف سمٗمٞمؽ اًمؽماب :وايمث٣ميم٧م

أن ذًمؽ يتٕمٚمؼ سم٤معمٛمدوح يم٠من ي٠مظمذ شمراسًم٤م ومٞمٌذره سملم يديف يتذيمر سمذًمؽ  :وايمرازمع

 ُمّمػمه إًمٞمف ومال يٓمٖمك سم٤معمدح اًمذي ؾمٛمٕمف. 

إقمٓم٤مؤه ُم٤م ـمٚم٥م ٕن يمؾ اًمذي  اعمراد سمحثق اًمؽماب ذم وضمف اعم٤مدح :واخل٣مَمس

  ،ومقق اًمؽماب شمراب

وم٢مٟمف ٓ ي٠مُمـ أن حيدث ومٞمف اعمدح يمؼًما أو إقمج٤مسًم٤م  ،وًمٙمـ شمٌ٘مك أوم٦م قمغم اعمٛمدوح
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٤ًٌم  :أو يٙمٚمف قمغم ُم٤م ؿمٝمره سمف اعم٤مدح ومٞمٗمؽم قمـ اًمٕمٛمؾ ٕن اًمذي يًتٛمر ذم اًمٕمٛمؾ هم٤مًم

ورسمام  ،ٙمـ سمف سم٠مسوم٢من ؾمٚمؿ اعمدح ُمـ هذه إُمقر مل ي ،هق اًمذي يٕمد ٟمٗمًف ُم٘مًٍما

 :وىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ ،ُمـ قمرف ٟمٗمًف مل ييه اعمدح :ىم٤مل اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ،يم٤من ُمًتح٤ٌم

وٓ شم١ماظمذين سمام  ،ؿ اهمٗمر زم ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمقنًمٚمٝما :إذا ُمدح اًمرضمؾ ذم وضمٝمف ومٚمٞم٘مؾ

 .ششاًمِمٕم٥م»أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم  ،واضمٕمٚمٜمل ظمػًما مم٤م ئمٜمقن ،ي٘مقًمقن

وذم  شٔم٦م فمٛمؼ ص٣مضمٌؽومْم» :طىمقًمف » ( :9/384)  وم٣مل ايمٛمقوي 

وهذه اؾمتٕم٤مرة ُمـ ىمٓمع اًمٕمٜمؼ اًمذي  ،ُمٕمٜم٤مه أهٚمٙمتٛمقه شومْمٔمتؿ ـمٜمر ايمرصمؾ» :رواي٦م

وىمد يٙمقن ُمـ  ،ًمٙمـ هالك هذا اعمٛمدوح ذم ديٜمف ،هق اًم٘متؾ ٓؿمؽمايمٝمام ذم اهلالك

 .شضمٝم٦م اًمدٟمٞم٤م عم٤م يِمتٌف قمٚمٞمف ُمـ طم٤مًمف سم٤مإلقمج٤مب

 ايمٗمغماؿمكم زم٣مجلٌٙمكم ايمٔمٓمٝمٚمكمملسو هيلع هللا ىلص  هللمتثٝمؾ رؽمقل ا

ـْ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، ُهَرْيَرةَ ـْ َأيِب قمَ  ، ضَمتَّك اجَلٛم٣َمَزةَ  ؾَمِٜمَد  ََم َ  ُيَِمقم 

ـْ  وِمغَماٌط، هَمَٙمفُ  ـَ  ضَمتَّك ؾَمِٜمَد  َوََم : ىَم٤مَل  اًمِ٘مػَماـَم٤مِن؟ َوَُم٤م: ىِمٞمَؾ  ،شوِمغَماؿَم٣منِ  يَمفُ  ىَم٣منَ  سُمْدهَم

ٌََٙمكْمِ  َِمْثُؾ »   .(945)وُمًٚمؿ  (1325)رواه ايمٌخ٣مري  .شايمَٔمٓمِٝمَٚمكْمِ  اجَل

وذم طمدي٨م اًم٤ٌمب » ( :4/384) ذم ومتح اًم٤ٌمري  زمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ ا 

واحلض قمغم  ،واًم٘مٞم٤مم سم٠مُمره ،ُمـ اًمٗمقائد همػم ُم٤م شم٘مدم اًمؽمهمٞم٥م ذم ؿمٝمقد اعمٞم٧م

وشمٙمريٛمف ًمٚمٛمًٚمؿ ذم شمٙمثػم اًمثقاب عمـ  هللواًمتٜمٌٞمف قمغم قمٔمٞمؿ ومْمؾ ا ،آضمتامع ًمف

٤ًٌم ًمألومٝم٤مم وإُم٤م قمغم وومٞمف شم٘مدير إ ،يتقمم أُمره سمٕمد ُمقشمف قمامل سمٜم٦ًٌم إوزان إُم٤م شم٘مري

  .شأقمٚمؿ هللوا .طم٘مٞم٘متف



300 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

 

 هللُم٘مدار ُمـ اًمثقاب ُمٕمٚمقم قمٜمد ا :اًم٘مػماط» ( :3/363)  وم٣مل ايمٛمقوي

وٓ يٚمزم ُمـ هذا أن  ،وهذا احلدي٨م يدل قمغم قمٔمؿ ُم٘مداره ذم هذا اعمقوع ،شمٕم٤ممم

٤ًٌم إٓ  يمٚم٥م صٞمد أو زرع أو ُم٤مؿمٞم٦م يٙمقن هذا هق اًم٘مػماط اعمذيمقر ومٞمٛمـ اىمتٜمك يمٚم

  .شٟم٘مص ُمـ أضمره يمؾ يقم ىمػماط

 َمثؾ نمدو ايمٛم٣مس وؽمٔمٝمٜمؿ 

ـْ  ؿَْمَٕمِريِّ  َُم٤مًمٍِؽ  َأيِب  قَم ْٕ ياَمنِ  ؾَمْْمرُ  ايمْمُُّٜمقرُ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ا ْٚمُد  اإْلِ  َواحْلَ

ٌَْح٣منَ  اظمِْٝمَزاَن، مَتأَْلُ  هلل ْٚمُد  هللا َوؽُم اَمَواِت  زَمكْمَ  ََم٣م - مَتأَْلُ  َأوْ  - مَتَْمَنِ  هلل َواحْلَ ًَّ َْرِض، ايم ْٕ  َوا

اَلةُ  َدوَم٥مُ  ُٞمقٌر، َوايمِمَّ ػْمُ  زُمْرَه٣منٌ  َوايمِمَّ ٥مٌ  َوايْمُٗمْرآنُ  ِوَٝم٣مٌء، َوايمِمَّ  ىُمؾُّ  فَمَٙمْٝمَؽ، َأوْ  يَمَؽ  ضُمجَّ

٣ٌَميِعٌ  َيْٕمُدو ايمٛم٣َّمسِ  فُ  هَم ًَ  .(223) رواه ُمًٚمؿ .شَُمقزمُِٗمَٜم٣م َأوْ  هَمُٚمْٔمتُِٗمَٜم٣م َٞمْٖم

ُمٕمٜم٤مه يمّؾ  :وم٣مل ايمٛمّقوي»: [(1/259) شاسمـ ُم٤مضمف ؾمٜمـ قمغم طم٤مؿمٞمتف»]ذم  ٛمديوم٣مل ايمً

شمٕم٤ممم سمٓم٤مقمتف ومٞمٕمت٘مٝم٤م ُمـ اًمٕمذاب وُمٜمٝمؿ  هللإٟم٤ًمن يًٕمك سمٜمٗمًف ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٌٞمٕمٝم٤م 

  .ُمـ يٌٞمٕمٝم٤م ًمٚمِّمٞمٓم٤من واهلقى سم٤مشّم٤ٌمقمٝمام ومٞمقسم٘مٝم٤م أي هيٚمٙمٝم٤م

 ش٦مذح إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م ذم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمٜمٌقي» ص٣مضم٤موم٣مل 

ُمٕمٜم٤مه أن يمؾ  ش٣م أو َمقزمٗمٜم٣مىمؾ ايمٛم٣مس يٕمدو هم٣ٌمئع ٞمٖمًف همٚمٔمتٗمٜم»وىمقًمف: » ( :1/22)

سمٓم٤مقمتف ًمف ومٞمٕمت٘مٝم٤م ُمـ اًمٕمذاب يمام ىم٤مل  هللإٟم٤ًمن يًٕمك ًمٜمٗمًف ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٌٞمٕمٝم٤م 

 ژ ۅۅ   ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژشمٕم٤ممم: 

ؿ ٝمًمٚموُمـ يٌٞمٕمٝم٤م ًمٚمِمٞمٓم٤من واهلقى سم٢مشم٤ٌمقمٝم٤م ومٞمقسم٘مٝم٤م أي هيٚمٙمٝم٤م ا[، 111]اًمتقسم٦م: 

 .شووم٘مٜم٤م ًمٚمٕمٛمؾ سمٓم٤مقمتؽ وضمٜمٌٜم٤م أن ٟمقسمؼ أٟمٗمًٜم٤م سمٛمخ٤مًمٗمتؽ
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 َمثؾ ايمذي يِمقم رَمّم٣من ويتٌٔمف ؽمًت٣م َمـ ؾمقال ىمٚمـ ص٣مم ايمدهر

ـْ  َْٟمَّم٤مِريِّ  َأيُّقَب  َأيِب  قَم ْٕ صَمُف، َأٟمَّفُ  ، ا ـْ »: ىَم٤مَل  ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ  طَمدَّ  َص٣ممَ  ََم

ٌََٔمفُ  شُمؿَّ  َرََمَّم٣منَ  ـْ  ؽِمت٣ًّم َأسْم اٍل، َِم ْهرِ  ىَمِِمَٝم٣ممِ  ىَم٣منَ  ؾَمقَّ  .(1164) رواه َمًٙمؿ .شايمدَّ

 َمثؾ اخلْم٥ٌم ايمتل يمٝمس همٝمٜم٣م سمُمٜمد

ـْ  ـِ  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم ِلِّ  قَم ٥ٌَمٍ  ىُمؾُّ »: ىَم٤مَل  ،ط اًمٜمٌَّ ٌد، همِٝمَٜم٣م يَمْٝمَس  طُمْْم  ىَم٣ميْمٝمَدِ  هَمِٜملَ  سَمَُمٜمُّ

ْذََم٣مءِ   ( .4841)  أزمق داودرواه  .شاجْلَ

ـْ َأيِب  ٥ٌَمُ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  :َيُ٘مقُل  ُهَرْيَرَة،قَم ْْم  ىَم٣ميْمٝمَدِ  ؾَمَٜم٣مَدٌة، همِٝمَٜم٣م يَمْٝمَس  ايمَّتِل اخْلُ

ْذََم٣مءِ   ( .8018) ذم ُمًٜمده  أمحدرواه  .شاجْلَ

أي اعم٘مٓمققم٦م  شهمٜمل ىم٣ميمٝمد اجلذَم٣مء»»: [(5/24) شومٞمض اًم٘مدير»]ذم  وم٣مل اظمٛم٣موي

قمكم ومٝمل يم٤مًمٞمد  يٕمٜمل أن يمؾ ظمٓم٦ٌم مل ي١مت ومٞمٝم٤م سم٤محلٛمد واًمثٜم٤مء ،واجلذم هقم٦م اًم٘مٓمع

  .اعم٘مٓمققم٦م اًمتل ٓ وم٤مئدة هب٤م ًمّم٤مطمٌٝم٤م

أصؾ اًمتِمٝمد اإلشمٞم٤من سمٙمٚمٛم٦م اًمِمٝم٤مدة وؾمٛمك اًمتِمٝمد شمِمٝمدا  :ىم٤مل اًم٘م٤ميض

 .ششمٕم٤ممم واحلٛمد ًمف هللًمتْمٛمٜمف إي٤ممه٤م صمؿ اشمًع ومٞمف وم٤مؾمتٕمٛمؾ ذم اًمثٜم٤مء قمغم ا

دٌة ىمّؾ طمْم٥ٌٍم يمٝمس همٝمٜم٣م ؾمٜم٣م»»: [(3/173) شحتٗم٦م إطمقذي»ذم ] وم٣مل اظم٣ٌمرىمٖمقري 

أصدق  هللواًمّثٜم٤مء قمغم ا ،اخلؼم اعم٘مٓمقع سمف :: واًمِّمٝم٤مدةشهمٜمل ىم٣ميمٝمد اجلذَم٣مء

 .شاًمِّمٝم٤مدات وأقمٔمٛمٝم٤م

: أي اعم٘مٓمققم٦م شهمٜمل ىم٣ميمٝمد اجلذَم٣مء»» ( :10/363) شفمقن اظمٔمٌقد»وم٣مل ص٣مضم٤م 

وىمٞمؾ اجلذُم٤مء ُمـ اجلذام وهق  ،واجلذم هقم٦م اًم٘مٓمع .اًّمتل ٓ وم٤مئدة ومٞمٝم٤م ًمّم٤مطمٌٝم٤م
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 .شف اًمّٓم٤ٌمعداء ُمٕمروف شمٜمٗمر قمٜم

 َمثؾ ٞمٗمض اإلؽمالم

ـِ  ـِ  قَم وزَ  اسْم ، وَمػْمُ ْيَٚمِٛملِّ ـْ  اًمدَّ َـّ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  َأسمِٞمِف، قَم ؽْماَلمُ  يَمُٝمٛمَْٗمَّم  اإْلِ

ٌُْؾ  ُيٛمَْٗمُض  ىَماَم  فُمْرَوًة، فُمْرَوةً  ًة، احْلَ ةً  وُمقَّ  ( .18039) أمحد رواه .شوُمقَّ

ـْ  ، ُأَُم٤مَُم٦مَ  َأيِب  قَم ٤ٌَمِهكِمِّ ـْ  اًْم َـّ »: ىَم٤مَل  ط هللا َرؾُمقلِ  قَم ؽْماَلمِ  فُمَرى يَمُتٛمَْٗمَّم  فُمْرَوةً  اإْلِ

اَم  فُمْرَوًة، ٧ٌََّم  فُمْرَوةٌ  اْٞمَتَٗمَّم٦ْم  هَمُ٘مٙمَّ َـّ  سَمٙمِٝمَٜم٣م، زم٣ِميمَّتِل ايمٛم٣َّمُس  سَمَُم هُلُ ْ٘مؿُ  َٞمْٗمًّم٣م َوَأوَّ  احْلُ

َـّ  اَلةُ  َوآطِمُرُه  ( .22160) أمحد رواه .شايمِمَّ

وىمقًمف قمرى اإلؾمالم » :ىم٤مل ذم اعمّم٤ٌمح: [(2/441) شومٞمض اًم٘مدير»]ذم  وم٣مل اظمٛم٣موي

قمغم اًمتِمٌٞمف سم٤مًمٕمروة اًمتل يًتٛمًؽ هب٤م وىم٤مل اًمزخمنمي شمًتٕم٤مر اًمٕمروة عم٤م يقصمؼ سمف 

 .شويٕمقل قمٚمٞمف

 همتٛم٥م ايمٗمػم ىمٖمتٛم٥م ايمدصم٣مل

ـْ  ٦مً  َأنَّ  قَمْٛمَرَة، قَم ٠َمهُل٤َم قَم٤مِئَِم٦مَ  َأشَم٧ْم  هَيُقِديَّ ًْ ـْ  هللا َأقَم٤مَذكِ : وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،شَم ، قَمَذاِب  ُِم  اًْمَ٘مؼْمِ

ُب  هللا َرؾُمقَل  َي٤م :ُٗمْٙم٦ُم همَ : قَم٤مِئَِم٦مُ  ىَم٤مًَم٧ْم  ٌُقِر؟ ذِم  اًمٜم٤َّمُس  ُيَٕمذَّ  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم : قَمْٛمَرةُ  ىَم٤مًَم٧ْم  اًْمُ٘م

 هَمَداةٍ  َذاَت  ط هللا َرؾُمقُل  َريِم٥َم  صُمؿَّ . شهللزم٣ِم فَم٣مئًِذا»: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : قَم٤مِئَِم٦مُ 

٤ًٌم،ُمَ  َٗم٧ِم  ْريَم ًَ ْٛمُس، وَمَخ َقةٍ  ذِم  وَمَخَرضْم٧ُم : قَم٤مِئَِم٦مُ  ىَم٤مًَم٧ْم  اًمِمَّ ًْ
 ذِم  احْلَُجرِ  فَمْٝمَرِي  سَملْمَ  ٟمِ

ِجِد، ًْ ـْ  ط هللا َرؾُمقُل  وَم٠َمشَمك اعمَْ هُ  إمَِم  اْٟمَتَٝمك طَمتَّك َُمْريَمٌِِف، ُِم  ُيَّمكمِّ  يَم٤منَ  اًمَِّذي ُُمَّمالَّ

 وَمَريَمعَ  َريَمَع، صُمؿَّ  ـَمِقياًل، ىِمَٞم٤مًُم٤م وَمَ٘م٤ممَ : قَم٤مِئَِم٦مُ  ىَم٤مًَم٧ْم  َوَراَءُه، اًمٜم٤َّمُس  َوىَم٤ممَ  وَمَ٘م٤ممَ  ومِٞمِف،

ِل، اًْمِ٘مَٞم٤ممِ  ُدونَ  َوُهقَ  ـَمِقياًل  ىِمَٞم٤مًُم٤م وَمَ٘م٤ممَ  َروَمَع، صُمؿَّ  ـَمِقياًل، ُريُمققًم٤م َوَّ ْٕ  وَمَريَمعَ  َريَمَع، صُمؿَّ  ا

يُمقِع، َذًمَِؽ  ُدونَ  َوُهقَ  ـَمِقياًل، ُريُمققًم٤م ٚم٧َِّم  دْ َوىمَ  َروَمعَ  صُمؿَّ  اًمرُّ ْٛمُس، دَمَ  وَمْد  إيِن  »: وَمَ٘م٤مَل  اًمِمَّ
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ٌُقرِ  دِم  سُمْٖمَتٛمُقنَ  َرَأْيُتُ٘مؿْ  ٣ملِ  ىَمِٖمْتٛم٥َمِ  ايْمُٗم صمَّ ِٛمْٕم٧ُم : قَمْٛمَرةُ  ىَم٤مًَم٧ْم  شايمدَّ ًَ : شَمُ٘مقُل  قَم٤مِئَِم٦َم، وَم

ذُ  َذًمَِؽ، سَمْٕمدَ  ط هللا َرؾُمقَل  َأؾْمَٛمعُ  وَمُٙمٜم٧ُْم  ـْ  َيَتَٕمقَّ رواه  .ؼْمِ اًْم٘مَ  َوقَمَذاِب  اًمٜم٤َّمِر، قَمَذاِب  ُِم

  .(903) ُمًٚمؿ( و1044اًمٌخ٤مري )

أي ومتٜم٦م ؿمديدة  شىمٖمتٛم٥م ايمدصم٣مل» :طىمقًمف » ( :3/314)  ٣مل ايمٛمقويوم

 .شاًمذيـ آُمٜمقا سم٤مًم٘مقل اًمث٤مسم٧م هللوًمٙمـ يث٧ٌم ا ،ضمدا واُمتح٤مًٟم٤م ه٤مئاًل 

 َمثؾ َمروق اخلقارج َمـ ايمديـ

ـْ َأيِب  ـُ  سَمْٞمٜماََم : ىَم٤مَل  ، اخلُْدِريَّ  ؾَمِٕمٞمدٍ قَم ؿُ  َوُهقَ  ط هللا َرؾُمقلِ  قِمٜمْدَ  َٟمْح ًِ  َيْ٘م

اًم، ًْ ِة، ُذو َأشَم٤مهُ  ىِم ـْ  َرضُمٌؾ  َوُهقَ  اخلَُقْيٍِمَ : وَمَ٘م٤مَل  اقْمِدْل، هللا َرؾُمقَل  َي٤م: وَمَ٘م٤مَل  مَتِٞمٍؿ، سَمٜمِل ُِم

ـْ  َوْيَٙمَؽ،» ْ  إَِذا َئْمِدُل  َوََم ٦ٌَْم  وَمْد  َأفْمِدْل، َل َت  طِم ْ  إِنْ  َوطَمِنْ ـْ  َل : قُمَٛمرُ  وَمَ٘م٤مَل . شَأفْمِدُل  َأىُم

َب  ومِٞمفِ  زِم  اْئَذنْ  ،هللا قَل َرؾُم  َي٤م  َأضَمُدىُمؿْ  حَيِْٗمرُ  َأْصَح٣مزًم٣م يَمفُ  هَم١مِنَّ  َدفْمُف،»: وَمَ٘م٤مَل  قُمٜمَُ٘مُف؟ وَم٠َمْضِ

 سَمَراوِمَٝمُٜمْؿ، جُي٣َمِوزُ  َٓ  ايمُٗمْرآنَ  َيْٗمَرُءونَ  ِصَٝم٣مَِمِٜمْؿ، ََمعَ  َوِصَٝم٣مََمفُ  َصاَلُِتِْؿ، ََمعَ  َصاَلسَمفُ 

ـَ  َيْٚمُروُمقنَ  ـِ  َِم ي ْٜمؿُ  ُرُق َيٚمْ  ىَماَم  ايمد  ًَّ ـَ  ايم َِمٝم٥َِّم، َِم ٌء، همِٝمفِ  ُيقصَمُد  هَمالَ  َٞمِْمٙمِفِ  إلَِم  ُيٛمَْٓمرُ  ايمرَّ  َرْ

ٌء، همِٝمفِ  ُيقصَمُد  هَماَم  ِرَص٣مهمِفِ  إلَِم  ُيٛمَْٓمرُ  شُمؿَّ   هَمالَ  ،- وِمْدضُمفُ  َوُهقَ  - َٞمِّمٝم ِف، إلَِم  ُيٛمَْٓمرُ  شُمؿَّ  َرْ

ٌء، همِٝمفِ  ُيقصَمُد  ٌء، همِٝمفِ  ُيقصَمُد  هَمالَ  وُمَذِذهِ  إلَِم  ُيٛمَْٓمرُ  شُمؿَّ  َرْ ٌََؼ  وَمْد  َرْ َم، ايمَٖمْرَث  ؽَم  آَيُتُٜمؿْ  َوايمدَّ

ٌَّْمَٔم٥مِ  َِمْثُؾ  َأوْ  اظمَْرَأِة، شَمْدِي  َِمْثُؾ  فَمُّمَدْيفِ  إضِْمَدى َأؽْمَقُد، َرصُمٌؾ   فَمعَم  َوَُيُْرصُمقنَ  سَمَدْرَدُر، ايم

ـَ  هُمْروَم٥مٍ  ضِمكمِ  ـْ  احلَِدي٨َم  َهَذا ؾَمِٛمْٕم٧ُم  َأينِّ  وَم٠َمؿْمَٝمدُ : ؾَمِٕمٞمدٍ  َأسُمق ىَم٤مَل  شايمٛم٣َّمسِ  َِم  َرؾُمقلِ  ُِم

ـَ  قَمكِمَّ  َأنَّ  َوَأؿْمَٝمدُ  ،ط هللا ضُمؾِ  سمَِذًمَِؽ  وَم٠َمَُمرَ  َُمَٕمُف، َوَأَٟم٤م ىَم٤مشَمَٚمُٝمؿْ  ـَم٤مًم٥ٍِم  َأيِب  سْم  وَم٤مًْمُتِٛمَس  اًمرَّ

ِلِّ  َٟمْٕم٧ِم  قَمغَم  إًَِمْٞمفِ  َٟمَٔمْرُت  طَمتَّك سمِِف، وَم٠ُميِتَ  ( 3610) رواه اًمٌخ٤مري. َٟمَٕمَتفُ  اًمَِّذي ط اًمٜمٌَّ

 .(1064) وُمًٚمؿ
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ـْ  صْمُتُٙمؿْ  إَِذا: قَمكِمّ قَم ـْ  طَمدَّ ـَ  َأظِمرَّ  وَمأَلَنْ  ،ط هللا َرؾُمقلِ  قَم   ُِم
ِ
اَمء ًَّ  إِزَمَّ  َأطَم٥مُّ  اًم

ـْ  صْمُتُٙمؿْ  َوإَِذا قَمَٚمْٞمِف، َأيْمِذَب  َأنْ  ُِم  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  ظَمْدقَم٦ٌم، احلَْرَب  وَم٢مِنَّ  َوسَمْٞمٜمَُٙمْؿ، سَمْٞمٜمِل ومِٞماَم  طَمدَّ

ََم٣منِ  آطِمرِ  دِم  َيْٟمِت »: َيُ٘مقُل  ،ط هللا َرؾُمقَل   إضَْماَلِم، ؽُمَٖمَٜم٣مءُ  ضُمَدشَم٣مُء إؽَْمٛم٣َمِن، وَمْقٌم، ايمزَّ

ـْ  َيُٗمقيُمقنَ  ٥ِم، وَمْقلِ  طَمغْمِ  َِم يَّ ـَ  َيْٚمُروُمقنَ  ايمػَمِ ْٜمؿُ  َيْٚمُرُق  ىَماَم  اإِلؽْماَلمِ  َِم ًَّ ـَ  ايم َِمٝم٥َِّم، َِم  َٓ  ايمرَّ

ـْ  َأصْمرٌ  وَمْتَٙمُٜمؿْ  هَم١مِنَّ  هَم٣موْمُتُٙمقُهْؿ، ٝمُتُٚمقُهؿْ يَمٗمِ  هَمَٟمْيٛمَاَم  ضَمٛم٣َمصِمَرُهْؿ، إِياَمهُنُؿْ  جُي٣َمِوزُ   َيْقمَ  وَمَتَٙمُٜمؿْ  ظمَِ

 . (1066) وُمًٚمؿ (3611)رواه ايمٌخ٣مري  .شايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ 

وومٞمف رد قمغم ُمـ  » ( :12/162) ذم ومتح اًم٤ٌمري  زمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ ا

إن اعمراد أهنؿ خيرضمقن ُمـ ـم٤مقم٦م اإلُم٤مم يمام خيرج  :وىم٤مل ،أول اًمديـ هٜم٤م سم٤مًمٓم٤مقم٦م

  .وهذه صٗم٦م اخلقارج اًمذيـ يم٤مٟمقا ٓ يٓمٞمٕمقن اخلٚمٗم٤مء ،ٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦ماًمً

وظمرج  ،واًمذي ئمٝمر أن اعمراد سم٤مًمديـ اإلؾمالم يمام ومنشمف اًمرواي٦م إظمرى

 .شاًمٙمالم خمرج اًمزضمر وأهنؿ سمٗمٕمٚمٝمؿ ذًمؽ خيرضمقن ُمـ اإلؾمالم اًمٙم٤مُمؾ

خيرضمقن ُمٜمف  :ُمٕمٜم٤مه :ىم٤مل اًم٘م٤ميض » :طىمقًمف » ( :4/19)  وم٣مل ايمٛمقوي 

 .ومل يتٕمٚمؼ سمف رء ُمٜمف ،ظمروج اًمًٝمؿ إذا ٟمٗمذ اًمّمٞمد ُمـ ضمٝم٦م أظمرى

  .وهل ومٕمٞمٚم٦م سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقًم٦م ،هل اًمّمٞمد اعمرُمل شايمرَمٝم٥م»و

 چ  چ ڃ ڃ ژ: يمام ىم٤مل  ،هٜم٤م هق اإلؾمالم شايمديـ»و :ىم٤مل

وذم  ،هق اًمٓم٤مقم٦م أي ُمـ ـم٤مقم٦م اإلُم٤مم :وىم٤مل اخلٓم٤ميب .[19]آل قمٛمران:  ژ چچ

 .. .ٗمر اخلقارجهذه إطم٤مدي٨م دًمٞمؾ عمـ يٙم

ويمذًمؽ  ،ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ومج٤مهػم أصح٤مسمف اًمٕمٚمامء أن اخلقارج ٓ يٙمٗمرون
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أىمٌؾ  :-شمٕم٤ممم   -ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل  ،اًم٘مدري٦م ومج٤مهػم اعمٕمتزًم٦م وؾم٤مئر أهؾ إهقاء

وهؿ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمراومْم٦م يِمٝمدون عمقاوم٘مٞمٝمؿ ذم  ،ؿمٝم٤مدة أهؾ إهقاء إٓ اخلٓم٤مسمٞم٦م

 .شأقمٚمؿ هللوا .ؿ هلذا ٓ ًمٌدقمتٝمؿومرد ؿمٝم٤مدهت ،اعمذه٥م سمٛمجرد ىمقهلؿ

 َمثؾ همتـ آطمر ايمزَم٣من

ـُ  طُمَذْيَٗم٦مُ  قَْمَٚمؿُ  إِينِّ  هللَوا: اًْمَٞماَمنِ  سْم  َوسَملْمَ  سَمْٞمٜمِل ومِٞماَم  يَم٤مِئٜم٦ٌَم، ِهَل  ومِْتٜم٦َمٍ  سمُِٙمؾِّ  اًمٜم٤َّمسِ  َٕ

٤مقَم٦ِم، ًَّ َّٓ  يِب  َوَُم٤م اًم ْ  ْٞمًئ٤م،ؿَم  َذًمَِؽ  ذِم  إِزَمَّ  َأَهَّ  ط هللا َرؾُمقُل  َيُٙمقنَ  َأنْ  إِ صْمفُ  مَل ي، حُيَدِّ  هَمػْمِ

ـْ  ُث  َوُهقَ : ىَم٤مَل  ،ط هللا َرؾُمقُل  َوًَمٙمِ ٤م حُيَدِّ ًً
ـِ  ومِٞمفِ  َأَٟم٤م جَمْٚمِ ، قَم ـِ  هللا َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  اًْمِٗمَت

ـَ  َيُٕمدُّ  َوُهقَ : ط َـّ »: اًْمِٗمَت َـّ  ؾَمْٝمًئ٣م، َيَذْرنَ  َيَ٘مْدنَ  َٓ  شَماَلٌث  َِمٛمُْٜم ـٌ  َوَِمٛمُْٜم ٝمْ  ىَمِرَي٣مِح  همَِت  ِػ ايمِمَّ

٣ٌَمرٌ  َوَِمٛمَْٜم٣م ِصَٕم٣مرٌ  َِمٛمَْٜم٣م
  .شىمِ

ْهطُ  ُأوًَمِئَؽ  وَمَذَه٥َم : طُمَذْيَٗم٦مُ  ىَم٤مَل  ي يُمٚمُُّٝمؿْ  اًمرَّ  .( 2891) رواه َمًٙمؿ .هَمػْمِ

 َمثؾ همتـ آطمر ايمزَم٣من ىمٗمْمع ايمٙمٝمؾ اظمٓمٙمؿ

ـْ  فَْماَملِ  زَم٣مِدُروا»: ىَم٤مَل  ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم ْٕ ْٝمؾِ  ىَمِٗمَْمعِ  همَِتٛم٣ًم زم٣ِم  اظمُْْٓمٙمِِؿ، ايمٙمَّ

صُمُؾ  ُيِْمٌُِح   زمَِٔمَرضٍ  ِديٛمَفُ  َيٌِٝمعُ  ىَم٣مهمًِرا، َوُيِْمٌُِح  َُم٠ْمَِمٛم٣ًم ُيْٚمِز  َأوْ  ىَم٣مهمًِرا، َوُيْٚمِز  َُم٠ْمَِمٛم٣ًم ايمرَّ

ـَ  ْٞمَٝم٣م َِم   ( .118) رواه ُمًٚمؿ .شايمدُّ

ُمٕمٜمك احلدي٨م احل٨م قمغم اعم٤ٌمدرة إمم إقمامل  » ( :1/232)  وم٣مل ايمٛمقوي 

وآؿمتٖم٤مل قمٜمٝم٤م سمام حيدث ُمـ اًمٗمتـ اًمِم٤مهمٚم٦م اعمتٙم٤مصمرة  ،ىمٌؾ شمٕمذره٤م اًمّم٤محل٦م

  .اعمؽمايمٛم٦م يمؽمايمؿ فمالم اًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمؿ ٓ اعم٘مٛمر

ٟمققًم٤م ُمـ ؿمدائد شمٚمؽ اًمٗمتـ، وهق أٟمف يٛمز ُم١مُمٜم٤ًم صمؿ يّمٌح يم٤مومًرا ط ووصػ 
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أو قمٙمًف. ؿمؽ اًمراوي وهذا ًمٕمٔمؿ اًمٗمتـ يٜم٘مٚم٥م اإلٟم٤ًمن ذم اًمٞمقم اًمقاطمد هذا 

 .شأقمٚمؿ هلل. واآٟم٘مالب

 َمثؾ فمرض ايمٖمتـ فمعم ايمٗمٙمقب

ـْ  ُٙمؿْ : وَمَ٘م٤مَل  قُمَٛمَر، قِمٜمْدَ  يُمٜم٤َّم: ىَم٤مَل  طُمَذْيَٗم٦َم، قَم ؟ َيْذيُمرُ  ط هللا َرؾُمقَل  ؾَمِٛمعَ  َأيُّ ـَ  اًْمِٗمَت

ـُ : ىمْقمٌ  وَمَ٘م٤مَل  ضُمؾِ  ومِْتٜم٦َمَ  شَمْٕمٜمُقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ : وَمَ٘م٤مَل  ؾَمِٛمْٕمٜم٤َمُه، َٟمْح : ىَم٤مًُمقا َوضَم٤مِرِه؟ َأْهٚمِفِ  ذِم  اًمرَّ

ُرَه٤م شمِْٚمَؽ : ىَم٤مَل  َأضَمْؾ، اَلةُ  شُمَٙمٗمِّ َٞم٤ممُ  اًمّمَّ َدىَم٦ُم، َواًمّمِّ ـْ  َواًمّمَّ ُٙمؿْ  َوًَمٙمِ ِلَّ  ؾَمِٛمعَ  َأيُّ  ط اًمٜمٌَّ

تِل َيْذيُمرُ  ٌَْحِر؟ َُمْقَج  مَتُقُج  اًمَّ  َأْٟم٧َم : ىَم٤مَل  َأَٟم٤م، :وُمْٙم٦ُم َف  اًْمَ٘مْقُم، وَم٠َمؾْمَٙم٧َم : طُمَذْيَٗم٦مُ  ىَم٤مَل  اًْم

ـُ  سُمْٔمَرُض »: َيُ٘مقُل  ط هللا َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم : َذْيَٗم٦مُ طُم  ىَم٤مَل  َأسُمقكَ  هلل  ايْمُٗمُٙمقِب  فَمعَم  ايْمِٖمَت

ِِمغمِ  ٣م، وَمْٙم٤ٍم  هَمَٟميُّ  فُمقًدا، فُمقًدا ىَم٣محْلَ هَبَ  َأْٞمَ٘مَرَه٣م، وَمْٙم٤ٍم  َوَأيُّ  ؽَمْقَداُء، ُٞمْ٘مَت٥مٌ  همِٝمفِ  ُٞم٘م٦َِم  ُأْذِ

ٌَ  فَمعَم  سَمِِمغمَ  ضَمتَّك زَمْٝمَّم٣مُء، ُٞمْ٘مَت٥مٌ  همِٝمفِ  ُٞم٘م٦َِم  ،وَمْٙم َٖم٣م َِمْثؾِ  َأزْمَٝمَض  فَمعَم  كْمِ هُ  هَماَل  ايمِمَّ  همِْتٛم٥َمٌ  سَمُيُّ

اَمَواُت  َداََم٦ِم  ََم٣م ًَّ َْرُض، ايم ْٕ طَمرُ  َوا ْٔ ا َأؽْمَقدُ  َوا ًٝم٣م ىَم٣ميْمُ٘مقِز، َُمْرزَم٣مدًّ  َئْمِرُف  َٓ  َُمَخ 

َٓ  ََمْٔمُروهًم٣م، َّٓ  َُمٛمَْ٘مًرا، ُيٛمْ٘مِرُ  َو َب  ََم٣م إِ ـْ  ُأْذِ صْمُتُف،: ٦مُ طُمَذْيٗمَ  ىَم٤مَل  ،شَهَقاهُ  َِم  زَمْٝمٛمََؽ  َأنَّ » َوطَمدَّ

ا: قُمَٛمرُ  ىَم٤مَل  ،شُيْ٘مَنَ  َأنْ  ُيقؾِمُؽ  َُمْٕمَٙمًٗم٣م زَم٣مزًم٣م َوزَمْٝمٛمََٜم٣م  ًَمَٕمٚمَّفُ  وُمتَِح  َأٟمَّفُ  وَمَٚمقْ  ًَمَؽ؟ َأسَم٤م َٓ  َأيَمْنً

صْمُتفُ  ،شُيْ٘مَنُ  زَمْؾ  َٓ » :وُمْٙم٦ُم  ُيَٕم٤مُد، يَم٤منَ  ٣ٌَمَب  َذيمَِؽ  َأنَّ » َوطَمدَّ  َيُٚمقُت  َأوْ  ُيْٗمَتُؾ  َرصُمٌؾ  ايْم

نََم٣ميمِٝمطِ  يَمْٝمَس  ضَمِديًث٣م ْٕ ْٕمدٍ  وَمُ٘مْٚم٧ُم : ظَم٤مًمِدٍ  َأسُمق ىَم٤مَل  شزم٣ِم ًَ
؟ َأؾْمَقدُ  َُم٤م َُم٤مًمٍِؽ، َأسَم٤م َي٤م: ًمِ  ُُمْرسَم٤مدٌّ

ةُ »: ىَم٤مَل  ٌََٝم٣مضِ  ؾِمدَّ ًٞم٤م؟ اًْمُٙمقزُ  وَماَم  :وُمْٙم٦ُم : ىَم٤مَل  ،شؽَمَقادٍ  دِم  ايْم رواه  .شََمٛمُْ٘مقؽًم٣م»: ىَم٤مَل  جُمَخِّ

 .( 144) َمًٙمؿ

أي يمام يٜم٩ًم احلّمػم  شىم٣محلِمغم» :وىمقًمف» ( :1/268)  ٣مل ايمٛمقويوم

وقمغم هذا يؽمضمح رواي٦م وؿ اًمٕملم  :ىم٤مل اًم٘م٤ميض .قمقًدا قمقًدا وؿمٔمٞم٦م سمٕمد أظمرى
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وذًمؽ أن ٟم٤مؾم٩م احلّمػم قمٜمد اًمٕمرب يمٚمام صٜمع قمقًدا أظمذ آظمر وٟمًجف ومِمٌف قمرض 

ٝم٤م واطمًدا اًمٗمتـ قمغم اًم٘مٚمقب واطمدة سمٕمد أظمرى سمٕمرض ىمْم٤ٌمن احلّمػم قمغم ص٤مٟمٕم

  .سمٕمد واطمد

ىم٤مل اًم٘م٤ميض: وهذا ُمٕمٜمك احلدي٨م قمٜمدي وهق اًمذي يدل قمٚمٞمف ؾمٞم٤مق ًمٗمٔمف 

 .أقمٚمؿ هللوصح٦م شمِمٌٞمٝمف. وا

وأي ومٙم٤م أٞم٘مره٣م ٞم٘م٦م همٝمف  ،همٟمي ومٙم٤م أذهب٣م ٞم٘م٦م همٝمف ٞم٘مت٥م ؽمقداء» :طىمقًمف 

ًٓ شم٤مُم٤م وأًمزُمٝم٤م وطمٚم٧م ُمٜمف حمؾ  شأذهب٣م»ُمٕمٜمك  شٞم٘مت٥م زمٝمّم٣مء دظمٚم٧م ومٞمف دظمق

أي  [93]اًمٌ٘مرة:  ژ ائ ائ ى ى ژىمقًمف شمٕم٤ممم: وُمٜمف  .اًمنماب

أي ظم٤مًمٓمتف احلٛمرة خم٤مًمٓم٦م ٓ  :صمقب ُمنمب سمحٛمرةٍ  :وُمٜمف ىمقهلؿ ،طم٥م اًمٕمجؾ

 .وُمٕمٜمك ٟمٙم٧م ٟمٙمت٦م ٟم٘مط ٟم٘مٓم٦م وهل سم٤مًمت٤مء اعمثٜم٤مة ذم آظمره .اٟمٗمٙم٤مك هل٤م

  .يمؾ ٟم٘مٓم٦م ذم رء سمخالف ًمقٟمف ومٝمق ٟمٙم٧م :اسمـ دريٍد وهمػمه :ىم٤مل 

 .أقمٚمؿ هللوا .رده٤م شأٞم٘مره٣م»وُمٕمٜمك 

 .ش..ضمتك سمِمغم فمعم ومٙمٌكم فمعم أزمٝمض َمثؾ ايمِمٖم٣م» :طوىمقًمف 

: ًمٞمس شمِمٌٞمٝمف سم٤مًمّمٗم٤م سمٞم٤مًٟم٤م ًمٌٞم٤موف ًمٙمـ صٗم٦م أظمرى ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض 

ومل شم١مصمر ومٞمف  ،وأن اًمٗمتـ مل شمٚمّمؼ سمف ،ًمِمدشمف قمغم قم٘مد اإليامن وؾمالُمتف ُمـ اخلٚمؾ

 ...يم٤مًمّمٗم٤م وهق احلجر إُمٚمس اًمذي ٓ يٕمٚمؼ سمف رء

ًمٞمس ىمقًمف يم٤مًمٙمقز جمخًٞم٤م شمِمٌٞمًٝم٤م عم٤م شم٘مدم  :ىم٤مل زم اسمـ هاج :ٞم٤مضىم٤مل اًم٘م٤ميض قم

ُمـ ؾمقاده سمؾ هق وصػ آظمر ُمـ أوص٤مومف سم٠مٟمف ىمٚم٥م وٟمٙمس طمتك ٓ يٕمٚمؼ سمف ظمػم 
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 .وُمثٚمف سم٤مًمٙمقز اعمجخل وسمٞمٜمف سم٘مقًمف ٓ يٕمرف ُمٕمرووًم٤م وٓ يٜمٙمر ُمٜمٙمًرا .وٓ طمٙمٛم٦م

حرف اًمذي ٓ ؿمٌف اًم٘مٚم٥م اًمذي ٓ يٕمل ظمػًما سم٤مًمٙمقز اعمٜم :ىم٤مل اًم٘م٤ميض 

  .يث٧ٌم اعم٤مء ومٞمف

ُمٕمٜمك احلدي٨م أن اًمرضمؾ إذا شمٌع هقاه وارشمٙم٥م اعمٕم٤ميص  :وىم٤مل ص٤مطم٥م اًمتحرير

وإذا ص٤مر يمذًمؽ اومتتـ وزال قمٜمف ٟمقر  ،دظمؾ ىمٚمٌف سمٙمؾ ُمٕمّمٞم٦م يتٕم٤مـم٤مه٤م فمٚمٛم٦م

 .شواًم٘مٚم٥م ُمثؾ اًمٙمقز وم٢مذا اٟمٙم٥م اٟمّم٥م ُم٤م ومٞمف ومل يدظمٚمف رء سمٕمد ذًمؽ .اإلؾمالم

 أَمث٣مل دم ضمدي٧م ايمدصم٣مل

اسقمـ  ـَ  اًمٜمَّقَّ ، ؾَمْٛمَٕم٤منَ  سْم ٤مَل  ط هللا َرؾُمقُل  َذيَمرَ : ىَم٤مَل  اًْمٙماَِليِبَّ ضمَّ  هَمَداٍة، َذاَت  اًمدَّ

َض  َع، ومِٞمفِ  وَمَخٗمَّ  ومِٞمٜم٤َم، َذًمَِؽ  قَمَرَف  إًَِمْٞمفِ  ُرطْمٜم٤َم وَمَٚمامَّ  اًمٜمَّْخِؾ، ـَم٤مِئَٗم٦مِ  ذِم  فَمٜمَٜم٤َّمهُ  طَمتَّك َوَرومَّ

٤مَل  َذيَمْرَت  هللا َرؾُمقَل  ٤ميَ : ىُمْٚمٜم٤َم شؾَمْٟمُٞمُ٘مْؿ؟ ََم٣م»: وَمَ٘م٤مَل  ضمَّ ْْم٧َم  هَمَداًة، اًمدَّ  ومِٞمفِ  وَمَخٗمَّ

٣ملِ  نَمغْمُ »: وَمَ٘م٤مَل  اًمٜمَّْخِؾ، ـَم٤مِئَٗم٦مِ  ذِم  فَمٜمَٜم٤َّمهُ  طَمتَّك َوَرومَّْٕم٧َم، صمَّ  إِنْ  فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ، َأطْمَقهُمٛمِل ايمدَّ

٦ُم  َُيُْرْج  َوإِنْ  ُدوَٞمُ٘مْؿ، ضَمِجٝمُجفُ  هَمَٟمَٞم٣م همِٝمُ٘مْؿ، َوَأَٞم٣م َُيُْرْج  ًْ فِ  ضَمِجٝم٨ُم  هَم٣مَْمُرؤٌ  همِٝمُ٘مْؿ، َويَم ًِ  َٞمْٖم

ٙمٍِؿ، ىُمؾ   فَمعَم  طَمٙمِٝمَٖمتِل هللَوا ًْ فُ  َُم ٌ ُٜمفُ  ىَمَٟمين   ؿَم٣مهمَِئ٥ٌم، فَمْٝمٛمُفُ  وَمَْمٌط، ؾَم٣مبٌّ  إِٞمَّ ٌْدِ  ُأؾَم ى زمَِٔم  ايْمُٔمزَّ

ـِ  ، زْم ـٍ ـْ  وَمَْم ٥مً  طَم٣مِرٌج  فُ إِٞمَّ  ايْمَ٘مْٜمِػ، ؽُمقَرةِ  هَمَقاسمَِح  فَمَٙمْٝمفِ  هَمْٙمَٝمْٗمَرأْ  َِمٛمُْ٘مْؿ، َأْدَرىَمفُ  هَمَٚم  زَمكْمَ  طَمٙمَّ

ْٟممِ  ، َوفَم٣مَث  َيِٚمٝمٛم٣ًم هَمَٔم٣مَث  َوايْمِٔمَراِق، ايمُمَّ ًٓ ٣ٌَمدَ  َي٣م ؾِماَم ٌُُتقا هللا فِم  َوَُم٤م هللا َرؾُمقَل  َي٤م: ىُمْٚمٜم٤َم شهَم٣مشْم

ٌُْثفُ  َْرِض؟ ذِم  ًَم ْٕ ٛم٥ٍَم، َيْقمٌ  َيْقًَم٣م، َأْرزَمُٔمقنَ »: ىَم٤مَل  ا ًَ  ،ىَمُجُٚمَٔم٥مٍ  َوَيْقمٌ  ىَمَُمْٜمٍر، َوَيْقمٌ  ىَم

٣مَِمفِ  َوؽَم٣مئِرُ  ٣مَِمُ٘مؿْ  َأيَّ ٜم٦ٍَم، اًمَِّذي اًْمَٞمْقمُ  وَمَذًمَِؽ  هللا َرؾُمقَل  َي٤م: ىُمْٚمٜم٤َم شىَمَٟميَّ ًَ  ومِٞمفِ  َأشَمْٙمِٗمٞمٜم٤َم يَم

،»: ىَم٤مَل  َيْقٍم؟ َصاَلةُ  اقُمفُ  َوَُم٤م هللا َرؾُمقَل  َي٤م: ىُمْٚمٜم٤َم شوَمْدَرهُ  يَمفُ  اوْمُدُروا َٓ ْهَ
َْرِض؟ ذِم  إِ ْٕ  ا

يُح، ؽْمَتْدزَمَرسْمفُ ا ىَم٣ميْمَٕمْٝم٧ِم »: ىَم٤مَل  َتِجٝمٌُقنَ  زمِفِ  هَمُٝم٠ْمَِمٛمُقنَ  هَمَٝمْدفُمقُهْؿ، ايْمَٗمْقمِ  فَمعَم  هَمَٝمْٟمِت  ايمر  ًْ  َوَي
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اَمءَ  هَمَٝمْٟمَُمرُ  يَمُف، ًَّ َْرَض  هَمُتْٚمْمُِر، ايم ْٕ وُح  هَمُتٛم٦ٌُِْم، َوا  ىَم٣مَٞم٦ْم  ََم٣م َأؿْمَقَل  ؽَم٣مِرضَمُتُٜمْؿ، فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  هَمؼَمُ

ٌََٕمفُ  ُذًرا، وفًم٣م، َوَأؽْم هُ َوأَ  رُضُ ، ََمدَّ ونَ  هَمَٝمْدفُمقُهؿْ  ايْمَٗمْقَم، َيْٟمِت  شُمؿَّ  طَمَقاِسَ دُّ  وَمْقيَمُف، فَمَٙمْٝمفِ  هَمغَمُ

ُف  ءٌ  زمَِٟمْيِدَيِؿْ  يَمْٝمَس  ُِمِْحٙمِكمَ  هَمُٝمِْمٌُِحقنَ  فَمٛمُْٜمْؿ، هَمَٝمٛمٌَْمِ ـْ  َرْ ْؿ، َِم ِرزَم٥ِم، َوَيُٚمرُّ  َأَْمَقاهِلِ  زم٣ِمخْلَ

٣م هَمَٝمُٗمقُل   ُِمَْتٙمًِئ٣م َرصُماًل  َيْدفُمق شُمؿَّ  ايمٛمَّْحِؾ، ىَمَٝمَٔم٣مؽِمٝم٤ِم  ىُمٛمُقُزَه٣م ٌَُٔمفُ هَمَتتْ  ىُمٛمُقَزِك، َأطْمِرصِمل: هَلَ

٣ٌَمزًم٣م، زُمفُ  ؾَم ْٝمِػ  هَمَٝمْيِ ًَّ ُؾ  هَمُٝمْٗمٌُِؾ  َيْدفُمقهُ  شُمؿَّ  ايمَْٕمَرِض، َرَْمَٝم٥مَ  صَمْزيَمَتكْمِ  هَمَٝمْٗمَْمُٔمفُ  زم٣ِميم  َوَيتََٜمٙمَّ

ٌَْٝمٛماََم  َيّْمَحُؽ، َوصْمُٜمُف، ٝمَح  هللا زَمَٔم٧َم  إِذْ  ىَمَذيمَِؽ  ُهقَ  هَم ًِ ـَ  اظمَْ  اظمَْٛم٣َمَرةِ  فِمٛمَْد  هَمَٝمٛمِْزُل  ََمْرَيَؿ، ازْم

ٌَْٝمَّم٣مءِ  وِملَّ  ايْم ، زَمكْمَ  ِدََمُْمَؼ، َذْ ْٝمفِ  َواِؤًم٣م ََمْٜمُروَدسَمكْمِ ، َأصْمٛمَِح٥مِ  فَمعَم  ىَمٖمَّ  ؿَمْٟمؿَمٟمَ  إَِذا ََمَٙمَ٘مكْمِ

رَ  َرهَمَٔمفُ  َوإَِذا وَمَْمَر، َرْأؽَمفُ  دَّ ٠ْميُم٠مِ  ُْج٣َمنٌ  َِمٛمْفُ  َُتَ فِ  ِريَح  جَيُِد  يمَِ٘م٣مهمِرٍ  حَيِؾُّ  هَماَل  ،ىَم٣ميمٙمُّ ًِ َّٓ  َٞمَٖم  إِ

فُ  ََم٣مَت، ًُ ٣ٌَمِب  ُيْدِرىَمفُ  ضَمتَّك هَمَٝمْْمُٙمٌُفُ  ؿَمْرهُمُف، َيٛمَْتِٜمل ضَمْٝم٧ُم  َيٛمَْتِٜمل َوَٞمَٖم ، زمِ  َيْٟمِت  شُمؿَّ  هَمَٝمْٗمُتُٙمُف، يُمد 

ك ًَ ـَ  فِمٝم ُح  َِمٛمُْف، هللا فَمَِمَٚمُٜمؿُ  وَمْد  وَمْقمٌ  ََمْرَيؿَ  ازْم ًَ ـْ  هَمَٝمْٚم شُمُٜمؿْ  ُوصُمقِهِٜمؿْ  فَم  َوحُيَد 

ٛم٥َِّم، دِم  زمَِدَرصَم٣مُِتِؿْ  ٌَْٝمٛمَاَم  اجْلَ ك إلَِم  هللا َأْوضَمك إِذْ  ىَمَذيمَِؽ  ُهقَ  هَم ًَ ٣ٌَمًدا َأطْمَرصْم٦ُم  وَمْد  إيِن  : فِمٝم  فِم

ضََمدٍ  َيَدانِ  َٓ  رِم، ْؿ، ِٕ زْ  زمِِٗمَت٣مهِلِ ٣ٌَمِدي هَمَحر  ٌَْٔم٧ُم  ايمْمُّقرِ  إلَِم  فِم  ْٟمصُمقَج،َوَمَ  َيْٟمصُمقَج  هللا َوَي

ـْ  َوُهؿْ  ُٙمقَن، ضَمَدٍب  ىُمؾ   َِم ًِ ةِ  فَمعَم  َأَوائُِٙمُٜمؿْ  هَمَٝمُٚمرُّ  َيٛمْ ٥مَ  زُمَحغْمَ يَّ زُمقنَ  ؿَمػَمِ  همِٝمَٜم٣م، ََم٣م هَمَٝممْمَ

ِذهِ  ىَم٣منَ  يَمَٗمْد : هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  آطِمُرُهؿْ  َوَيُٚمرُّ  ةً  هِبَ ك هللا َٞمٌِلُّ  َوحُيٌَْمُ  ََم٣مٌء، ََمرَّ ًَ  َوَأْصَح٣مزُمُف، فِمٝم

ضََمِدِهؿْ  ايمثَّْقرِ  َرْأُس  نَ َيُ٘مق ضَمتَّك ا ِٕ ـْ  طَمغْمً ضََمِدىُمؿُ  ِديٛم٣َمرٍ  َِم٣مَئ٥مِ  َِم نَم٤ُم  ايْمَٝمْقَم، ِٕ  َٞمٌِلُّ  هَمغَمْ

ك هللا ًَ ؽِمُؾ  َوَأْصَح٣مزُمُف، فِمٝم  هَمْرؽَمك هَمُٝمِْمٌُِحقنَ  ِروَم٣مهِبِْؿ، دِم  ايمٛمََّٕمَػ  فَمَٙمْٝمِٜمؿُ  هللا هَمغُمْ

ٌِطُ  شُمؿَّ  َواضِمَدٍة، َٞمْٖمسٍ  ىَمَٚمْقِت  ك هللا َٞمٌِلُّ  ََيْ ًَ َْرِض، إلَِم  َوَأْصَح٣مزُمفُ  فِمٝم ْٕ  دِم  جَيُِدونَ  هَماَل  ا

َْرضِ  ْٕ َّٓ  ؾِمػْمٍ  ََمْقِوعَ  ا ُٜمؿْ  ََمأَلَهُ  إِ نَم٤ُم  َوَٞمْتٛمُُٜمْؿ، َزمَهُ ك هللا َٞمٌِلُّ  هَمغَمْ ًَ  إلَِم  َوَأْصَح٣مزُمفُ  فِمٝم

ؽِمُؾ  ،هللا ا هللا هَمغُمْ ٌُْخ٦ِم  ىَمَٟمفْمٛم٣َمِق  ؿَمغْمً  ُيْرؽِمُؾ  شُمؿَّ  ،هللا ؾَم٣مءَ  ضَمْٝم٧ُم  َرضُمُٜمؿْ هَمَتْمْ  هَمَتْحِٚمُٙمُٜمؿْ  ايْم
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ُـّ  َٓ  ََمَْمًرا هللا َٓ  ََمَدرٍ  زَمْٝم٦ُم  َِمٛمْفُ  َيُ٘م ُؾ  َوزَمٍر، َو ًِ َْرَض  هَمَٝمْٕم ْٕ ىَمَٜم٣م ضَمتَّك ا يَمَٖم٥ِم، َيؼْمُ  شُمؿَّ  ىَم٣ميمزَّ

ـَ  ٣مزَم٥مُ ايْمِٔمَِم  سَمْٟمىُمُؾ  هَمَٝمْقََمئِذٍ  زَمَرىَمَتِؽ، َوُرد ي شَمَٚمَرسَمِؽ، َأْٞمٌِتِل: يمأِْلَْرضِ  ُيَٗم٣مُل  ٣مَٞم٥ِم، َِم َمَّ  ايمرُّ

َتٓمِٙمُّقنَ  ًْ ٣ٌَمَركُ  زمِِٗمْحِٖمَٜم٣م، َوَي ؽْمِؾ، دِم  َوُي ْٗمَح٥مَ  َأنَّ  ضَمتَّك ايمر  ـَ  ايمٙم  زمِؾِ  َِم ـَ  ايْمِٖمَئ٣ممَ  يَمَتْ٘مِٖمل اإْلِ  َِم

ْٗمَح٥مَ  ايمٛم٣َّمِس، ـَ  َوايمٙم  ٌََٗمرِ  َِم ـَ  ايْمَٗمٌِٝمَٙم٥مَ  يَمَتْ٘مِٖمل ايْم ْٗمَح٥مَ  ايمٛم٣َّمسِ  َِم ـَ  َوايمٙم   ايْمَٖمِخَذ  َتْ٘مِٖمليمَ  ايْمَٕمٛمَؿِ  َِم

ـَ  ٌَْٝمٛمَاَم  ايمٛم٣َّمِس، َِم ٥ًٌَم، ِرحًي٣م هللا زَمَٔم٧َم  إِذْ  ىَمَذيمَِؽ  ُهؿْ  هَم ٦َم  هَمَتْٟمطُمُذُهؿْ  ؿَمٝم   هَمَتْٗمٌُِض  آزَم٣مؿمِِٜمْؿ، َُتْ

ـٍ  ىُمؾ   ُروَح  ٙمٍِؿ، َوىُمؾ   َُم٠ْمَِم ًْ ٌَْٗمك َُم ارُ  َوَي ٣مُرَج  همِٝمَٜم٣م َيَتَٜم٣مَرصُمقنَ  ايمٛم٣َّمِس، ِذَ ُٚمِر، َُتَ  احْلُ

٣مفَم٥مُ  سَمُٗمقمُ  ْٝمِٜمؿْ هَمَٔمٙمَ  ًَّ  ( .2937) رواه َمًٙمؿ .شايم

 وذم هذا احلدي٨م قمدة أُمث٤مل:

 . شيقٌم ىمًٛم٥ٍم ويقٌم ىمُمٜمٍر ويقٌم ىمجٚمٔم٥ٍم وؽم٣مئر أي٣مَمف ىمٟمي٣مَم٘مؿ» :طىمقًمف  .1

 .شهمتتٌٔمف ىمٛمقزه٣م ىمٝمٔم٣مؽمٝم٤م ايمٛمحؾ» :طىمقًمف  .2

همتتٌٔمف ىمٛمقزه٣م » :طىمقًمف »: [(9/327) شذح ُمًٚمؿ»ذم ]  وم٣مل ايمٛمقوي 

 :ىم٤مل اًم٘م٤ميض .هٙمذا ومّنه اسمـ ىمتٞم٦ٌم وآظمرون ،هل ذيمقر اًمٜمّحؾ: شحؾىمٝمٔم٣مؽمٝم٤م ايمٛمّ 

وهق  ،ًمٙمٜمّف يمٜمّك قمـ اجلامقم٦م سم٤مًمٞمٕمًقب ،اعمراد مج٤مقم٦م اًمٜمّحؾ ٓ ذيمقره٤م ظم٤مّص٦م

  .شأقمٚمؿ هللوا .ّٕٟمف ُمتك ـم٤مر شمٌٕمتف مج٤مقمتف ،أُمػمه٤م

 .شؿمغًما ىمٟمفمٛم٣مق ايمٌخ٦م هللهمغمؽمؾ ا» :طىمقًمف  .3

 :وىم٤مل اًم٘مرـمٌّل »: [(17/35) شح اًم٤ٌمريومت»ذم ]  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر 

وهل ضب ُمـ اإلسمؾ قمٔم٤مم إؾمٜمٛم٦م وإؾمٜمٛم٦م سم٤مًمٜمّقن مجع ؾمٜم٤مم وهق  ...اًمٌخ٧م 

ـّ قمغم أوؾم٤مط  ـّ هب٤م عم٤م رومٕمـ ُمـ وٗم٤مئر ؿمٕمقره أقمغم ُم٤م ذم فمٝمر اجلٛمؾ ؿمٌف رءوؾمٝم

ـّ شمزيٞمٜم٤ًم وشمّمٜمًّٕم٤م ـّ  ،رءوؾمٝم  .شوىمد يٗمٕمٚمـ ذًمؽ سمام يٙمثرن سمف ؿمٕمقره
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َمْمًرا ٓ ي٘مـ َمٛمف زمٝم٦م َمدٍر وٓ وزمٍر همٝمٕمًؾ  هللؽمؾ اشمؿ ير» :طىمقًمف  .4

 .شإرض ضمتك يؼمىمٜم٣م ىم٣ميمزيمٖم٥م

 .شيتٜم٣مرصمقن ُت٣مرج احلٚمر» :طىمقًمف  .5

أي  شيتٜم٣مرصمقن ُت٣مرج احلٚمر» :طىمقًمف » ( :9/327)  وم٣مل ايمٛمقوي

 :وٓ يٙمؽمصمقن ًمذًمؽ ،جي٤مُمع اًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء سمحية اًمٜم٤مس يمام يٗمٕمؾ احلٛمػم

سمٗمتح اًمراء  ،هرج زوضمتف أي ضم٤مُمٕمٝم٤م هيرضمٝم٤م :ي٘م٤مل ،جلامعسم٢مؾمٙم٤من اًمراء ا شواهلرج»

 .شووٛمٝم٤م ويمنه٤م

 َمثؾ نمرزم٥م اإلؽمالم دم آطمره ىمٕمرزمتف دم أويمف

ـْ  ؽْماَلمُ  زَمَدأَ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم ٣ًٌم، اإْلِ  زَمَدأَ  ىَماَم  َوؽَمَٝمُٔمقدُ  نَمِري

٣ًٌم،   ( .145) رواه َمًٙمؿ .شيمِْٙمُٕمَرزَم٣مءِ  هَمُْمقزَمك نَمِري

ـِ   ـِ  قَم ـِ  قُمَٛمَر، اسْم ِلِّ  قَم ؽْماَلمَ  إِنَّ »: ىَم٤مَل  ط اًمٜمٌَّ ٣ًٌم زَمَدأَ  اإْلِ ٣ًٌم َوؽَمَٝمُٔمقدُ  نَمِري  زَمَدَأ، ىَماَم  نَمِري

، زَمكْمَ  َيْٟمِرزُ  َوُهقَ  ـِ ِجَدْي ًْ ٝم٥َّمُ  سَمْٟمِرزُ  ىَماَم  اظمَْ   ( .146) رواه َمًٙمؿ .شصُمْحِرَه٣م دِم  احْلَ

  :طوىمقًمف  :ىم٤مل اًم٘م٤ميض» ( :2/177) ًٚمؿذم ذح ُم  وم٣مل ايمٛمقوي 

 اإلؾمالمف ذم أول ُمٕمٜم٤مه أن آيامن أوٓ وآظمرا هبذه اًمّمٗم٦م ٕٟم شوهق يٟمرز إلم اظمديٛم٥م»

 وإُم٤م ُمًتقـمٜم٤م ُمٝم٤مضمرا إُم٤م اعمديٜم٦م أشمك إؾمالُمف وصح إيامٟمف ظمٚمص ُمـ يمؾ يم٤من

 زُمـ ذم هٙمذا سمٕمده صمؿ :وُمت٘مرسم٤م ُمٜمف وُمتٕمٚمام ط هللا رؾمقل رؤي٦م إمم ُمتِمقىم٤م

 هللا روقان اًمّمح٤مسم٦م سمجٛمٝمقر وآىمتداء ُمٜمٝمؿ اًمٕمدل ؾمػمة وٕظمذ يمذًمؽ ،اخلٚمٗم٤مء

 ٕظمذ اهلدى وأئٛم٦م اًمقىم٧م هج يم٤مٟمقا اًمذيـ اًمٕمٚمامء ُمـ سمٕمدهؿ ُمـ صمؿ ،ومٞمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ
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  .قمٜمٝمؿ هب٤م اعمٜمتنمة اًمًٜمـ

 وىم٧م يمؾ ذم ذًمؽ سمٕمد صمؿ ،إًمٞمٝم٤م يرطمؾ سمف اًمّمدر ُمٜمنمح اإليامن صم٤مسم٧م يمؾ ومٙم٤من

 ومال اًمٙمرام أصح٤مسمف وآصم٤مر وآصم٤مره سمٛمِم٤مهده واًمتؼمك ط اًمٜمٌل ىمؼم رةًمزي٤م زُم٤مٟمٜم٤م إمم

 .شسم٤مًمّمقاب أقمٚمؿ هللوا ،اًم٘م٤ميض يمالم هذا .(1)ُم١مُمـ إٓ ي٠مشمٞمٝم٤م

واعمراد أن أهؾ  :ىم٤مل اًم٘م٤مرىء »: [(7/319) شحتٗم٦م إطمقذي»ذم ] وم٣مل اظم٣ٌمرىمٖمقري

ـمٜمف اًمذي فمٝمر وىمقي أو ٕهن٤م و ،اإليامن يٗمرون سم٢ميامهنؿ إمم اعمديٜم٦م وىم٤مي٦م هب٤م قمٚمٞمف

  .ؾمالم اٟمتٝمكإظم٤ٌمر قمـ آظمر اًمزُم٤من طملم ي٘مؾ اإل وهذا ،هب٤م

  .سمْمؿ اجلٞمؿ وؾمٙمقن احل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م أي صم٘مٌٝم٤م شىمام سمٟمرز احلٝم٥م إلم صمحره٣م»

ًمٞمٕمتّمٛمـ قمٓمػ قمغم ًمٞم٠مرز أو قمغم إن  هللضمقاب ىمًؿ حمذوف أي وا شويمٝمٔمٗمٙمـ»

  .وُمٕمٛمقهل٤م أي ًمٞمتحّمـ ويٜمْمؿ ويٚمتجل

 .شوامر إقمالُم٤م سمٕمٔمٞمؿ ذومف وُمزيد ومخ٤مُمتف٘مف اإلأسمرزه وطم شايمديـ»

 هللَمثؾ أل ايمٗمتؾ دم ؽمٌٝمؾ ا

ـْ  ِٜمٝمُد  جَيُِد  ََم٣م»: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم ـْ  ايمُمَّ  ىَماَم  إَِّٓ  ايمَٗمْتؾِ  ََمس   َِم

ـْ  َأضَمُدىُمؿْ  جَيُِد    ( .1668)  ايمؼمَمذيرواه  .شايمَٗمْرَص٥مِ  ََمس   َِم

هل اعمّرة .. ،شَمـ َمّس ايمٗمرص٥م»: [(4/343) شحتٗم٦م إطمقذي»ذم ] ٣ٌمرىمٖمقريوم٣مل اظم

  .ُمـ اًم٘مرص

                                                           

واًمتؼمك سمآصم٤مر اًمّم٤محللم ًمٞمس ُمـ هدي اًمًٚمػ وٓ ُمـ وىمّمد ىمؼمه سمًٗمر وزي٤مرة  طاًمتؼمك سم٘مؼم ٟمٌٞمٜم٤م   (1)

 حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد وهذه زًم٦م ُمـ اًم٘م٤ميض واًمٜمقوي رمحٝم٤م اهلل.
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اًم٘مرص أظمذك حلؿ إٟم٤ًمٍن سم٠مصٌٕمٞمؽ طمّتك شم١معمف وًمًع  :ىم٤مل ذم اًم٘م٤مُمقس

 .شذا شمًٚمٞم٦ٌم هلؿ قمـ هذا اخلٓم٥م اعمٝمقلهو .اًمؼماهمٞم٨م اٟمتٝمك

 َمثؾ ايمذيـ يٗم٣مسمٙمٜمؿ اظمًٙمٚمقن َمـ ايمؼمك

ـْ َأيِب  ٣مفَم٥مُ  سَمُٗمقمُ  َٓ »: ط هللا َرؾُمقُل  ٤مَل ىمَ :  ُهَرْيَرةَ قَم ًَّ َك، سُمَٗم٣مسمُِٙمقا ضَمتَّك ايم ْ  ايمؼمُّ

، ِصَٕم٣مرَ   سَمُٗمقمُ  َوَٓ  اظمُْْمَروَم٥ُم، اظمََج٣منُّ  ُوصُمقَهُٜمؿُ  ىَمَٟمنَّ  إُُٞمقِف، ُذيْمَػ  ايمُقصُمقِه، مُحْرَ  إفَْمكُمِ

٣مفَم٥مُ  ًَّ ؿُ  وَمْقًَم٣م سُمَٗم٣مسمُِٙمقا ضَمتَّك ايم َٔمرُ  ٞمَِٔم٣مهُلُ  وُمًٚمؿ (2928)ايمٌخ٣مري  رواه .شايمُمَّ

(2912) . 

 : اؽمٚمٔمقا وأؿمٝمٔمقا وإن اؽمتٔمٚمؾ ضمًٌم ىمٟمن رأؽمف ززمٝم٥ٌٌم ومقل 

ـْ  ـِ  َأَٟمسِ  قَم ـِ  َُم٤مًمٍِؽ، سْم ِلِّ  قَم ًٌَِمٌّ  اؽْمُتْٔمِٚمَؾ  َوإِنِ  َوَأؿمِٝمُٔمقا اؽْمَٚمُٔمقا»: ىَم٤مَل  ط اًمٜمٌَّ  ضَم

٥ٌَمٌ  َرْأؽَمفُ  ىَمَٟمنَّ    ( .693)رواه ايمٌخ٣مري  .شَززمِٝم

ىمٟمن رأؽمف » :ىمقًمف»: [(3/32) شاًم٤ٌمري ومتح»ذم ]  زمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ ا

 ،وىمٞمؾ ًمًقاده ،وذًمؽ ُمٕمروف ذم احلٌِم٦م ،ىمٞمؾ ؿمٌٝمف سمذًمؽ ًمّمٖمر رأؾمف شززمٝم٥ٌمٌ 

 ...وىمٞمؾ ًم٘مٍم ؿمٕمر رأؾمف وشمٗمٚمٗمٚمف

وحيتٛمؾ أن يٙمقن ُم٠مظمقًذا ُمـ ضمٝم٦م ُم٤م ضمرت سمف قم٤مدهتؿ أن إُمػم هق اًمذي يتقمم  

٤مم قمغم اًمًالـملم وإن ضم٤مروا واؾمتدل سمف قمغم اعمٜمع ُمـ اًم٘مٞم ،اإلُم٤مُم٦م سمٜمٗمًف أو ٟم٤مئٌف

٤ًٌم إمم أؿمد مم٤م يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ   .ٕن اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمٝمؿ يٗم٣م هم٤مًم

ووضمف اًمدًٓم٦م ُمٜمف أٟمف أُمر سمٓم٤مقم٦م اًمٕمٌد احلٌٌم واإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك إٟمام شمٙمقن 

٤ًٌم وم٢مذا أُمر سمٓم٤مقمتف اؾمتٚمزم اًمٜمٝمل قمـ  ،سم٤مٓؾمتح٘م٤مق ذم ىمريٍش ومٞمٙمقن همػمهؿ ُمتٖمٚم
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  .خم٤مًمٗمتف واًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف

وم٘مد وضمد ُمـ وزم اإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك ُمـ همػم  ،ـ محٚمف قمغم أقمؿ ُمـ ذًمؽوٓ ُم٤مٟمع ُم

٤ًٌم   ... ،ىمريش ُمـ ذوى اًمِمقيم٦م ُمتٖمٚم

 ،وهق ُمتٕم٘م٥ٌم  ،وىمد قمٙمًف سمٕمْمٝمؿ وم٤مؾمتدل سمف قمغم ضمقاز اإلُم٤مُم٦م ذم همػم ىمريش

 .شأقمٚمؿ هللوا ،إذ ٓ شمالزم سملم اإلضمزاء واجلقاز

 َمثؾ اهلدى وايمًداد

ـْ  ، قَم ْديِن، اْهِديِن  ؿَّ يمٙمٜما وُمؾِ »: ط هللا ؾُمقُل رَ  زِم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  قَمكِمر َدى َواْذىُمْر، َوؽَمد   زم٣ِمهْلُ

َداِد، ايمْمَِّريَؼ، ِهَداَيَتَؽ  ًَّ ْٜمؿِ  ؽَمَدادَ  َوايم ًَّ   . (4904) رواه ُمًٚمؿ .شايم

اذيمر سم٤مهلدى هدايتؽ اًمٓمريؼ واًمًداد ؾمداد »وُمٕمٜمك » : وم٣مل ايمٛمقوي

 ،ٕن ه٤مدي اًمٓمريؼ ٓ يزيغ قمٜمف ،شمذيمر ذم طم٤مل دقم٤مئؽ هبذيـ اًمٚمٗمٔملم :أي شاًمًٝمؿ

ويمذا اًمداقمل  ،وٓ يًت٘مٞمؿ رُمٞمف طمتك ي٘مقُمف ،وُمًدد اًمًٝمؿ حيرص قمغم شم٘مقيٛمف

ًمٞمتذيمر هبذا  :وىمٞمؾ ،وًمزوُمف اًمًٜم٦م ،يٜمٌٖمل أن حيرص قمغم شمًديد قمٚمٛمف وشم٘مقيٛمف

 .شًمٗمظ اًمًداد واهلدى ًمئال يٜم٤ًمه

  هللَمثؾ َمـ هٙمؾ ا

ـْ  ـِ  قَمْٛمِرو قَم ـْ  َُمْٞمُٛمقنٍ  سْم َْٟمَّم٤مِريِّ  َأيُّقَب  َأيِب  قَم ْٕ ـْ »: ىَم٤مَل  ، ا َّٓ  إيَِمفَ  َٓ : وَم٣مَل  ََم  هللا إِ

يَؽ  َٓ  َوضْمَدهُ  ْٚمُد  َويَمفُ  اظمُْْٙمُؽ  يَمفُ  يَمُف، َذِ ءٍ  ىُمؾ   فَمعَم  َوُهقَ  احْلَ  ىَم٣منَ  َِمَرارٍ  فَممْمَ  وَمِديٌر، َرْ

ـْ  ـْ  َأْٞمُٖمسٍ  َأْرزَمَٔم٥مَ  َأفْمَتَؼ  ىَمَٚم وُمًٚمؿ  (6404) ٌخ٤مرياًمرواه  .شإؽِْماَمفِمٝمَؾ  َويَمدِ  َِم

(2693) .  
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ويًتٗم٤مد ُمٜمف ضمقاز  » ( :18/206) ذم ومتح اًم٤ٌمري  زمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ ا

ذيمر هذا اًمٕمدد ُمـ اعم٤مئ٦م دًمٞمؾ  :ىم٤مل قمٞم٤مض ،اؾمؽمىم٤مق اًمٕمرب ظمالوًم٤م عمـ ُمٜمع ذًمؽ

  .قمغم أهن٤م هم٤مي٦م ًمٚمثقاب اعمذيمقر

دة قمغم هذا اًمٕمدد ومٞمحتٛمؾ أن شمراد اًمزي٤م شإٓ أضمد فمٚمؾ أىمثر َمـ ذيمؽ»وأُم٤م ىمقًمف 

ومٞمٙمقن ًم٘م٤مئٚمف ُمـ اًمٗمْمؾ سمح٤ًمسمف ًمئال ئمـ أهن٤م ُمـ احلدود اًمتل هنل قمـ اقمتدائٝم٤م 

 ،وأٟمف ٓ ومْمؾ ذم اًمزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م يمام ذم ريمٕم٤مت اًمًٜمـ اعمحدودة وأقمداد اًمٓمٝم٤مرة

وحيتٛمؾ أن شمراد اًمزي٤مدة ُمـ همػم هذا اجلٜمس ُمـ اًمذيمر أو همػمه إٓ أن يزيد أطمد 

  .ل اًمّم٤محل٦مقمٛماًل آظمر ُمـ إقمام

حيتٛمؾ أن يٙمقن اعمراد ُمٓمٚمؼ اًمزي٤مدة ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمـ اًمتٝمٚمٞمؾ أو  :وم٣مل ايمٛمقويو

وي١ميده ُم٤م شم٘مدم أن قمٜمد  ،يِمػم إمم أن ذًمؽ خيتص سم٤مًمذيمر ،همػمه وهق إفمٝمر

  .شإٓ َمـ وم٣مل أهمّمؾ َمـ ذيمؽ»اًمٜم٤ًمئل ُمـ رواي٦م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م 

ا اًمتٝمٚمٞمؾ ذم اًمٞمقم وفم٤مهر إـمالق احلدي٨م أن إضمر حيّمؾ عمـ ىم٤مل هذ :ىم٤مل

ًمٙمـ إومْمؾ أن ي٠ميت  ،ُمتقاًمًٞم٤م أو ُمتٗمرىًم٤م ذم جمٚمس أو جم٤مًمس ذم أول اًمٜمٝم٤مر أو آظمره

ويمذا ذم أول اًمٚمٞمؾ ًمٞمٙمقن ًمف  ،سمف أول اًمٜمٝم٤مر ُمتقاًمًٞم٤م ًمٞمٙمقن ًمف طمرًزا ذم مجٞمع هن٤مره

 .شطمرًزا ذم مجٞمع ًمٞمٚمف

 َمثؾ َمـ جيٙمس زمٔمد ايمٖمجر ضمتك سمْمٙمع ايمُمٚمس

ـْ  ـْ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  َأَٟمٍس، قَم  هللا َيْذىُمرُ  وَمَٔمَد  شُمؿَّ  َْج٣َمفَم٥مٍ  دِم  ايمَٕمَداةَ  َصعمَّ  ََم

ْٚمُس، سَمْْمُٙمعَ  ضَمتَّك ٥مٍ  ىَمَٟمصْمرِ  يَمفُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  َرىْمَٔمَتكْمِ  َصعمَّ  شُمؿَّ  ايمُمَّ  وَم٣مَل : وَم٣مَل  َوفُمْٚمَرٍة، ضَمجَّ
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٥مٍ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرؽُمقُل  ٥مٍ  سَم٣مَمَّ ٥مٍ  سَم٣مَمَّ  .( 586) ايمؼمَمذيرواه  .شسَم٣مَمَّ

 .شصحٞمح» : وم٣مل إيم٣ٌمين

ـْ و ـِ  َأَٟمسِ  قَم َنْ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  َُم٤مًمٍِؽ، سْم  هللا َيْذىُمُرونَ  وَمْقمٍ  ََمعَ  َأوْمُٔمَد  َٕ

ـْ  سَمَٔم٣ملَم  ْٚمُس  سَمْْمُٙمعَ  ضَمتَّك ايْمَٕمَداِة، َصاَلةِ  َِم ، َأضَم٤مُّ  ايمُمَّ ـْ  إرَِمَّ ـْ  َأْرزَمَٔم٥مً  َأفْمتَِؼ  َأنْ  َِم  َويَمدِ  َِم

َنْ  ٝمَؾ إؽِْماَمفمِ  َٕ ـْ  هللا َيْذىُمُرونَ  وَمْقمٍ  ََمعَ  َأوْمُٔمَد  َو ْٚمُس  سَمْٕمُرَب  َأنْ  إلَِم، ايْمَٔمٌْمِ  َصاَلةِ  َِم  ايمُمَّ

ـْ  إرَِمَّ  َأضَم٤مُّ   ( .3667) أسمق داودرواه  .شَأْرزَمَٔم٥مً  َأفْمتَِؼ  َأنْ  ََم

 هللل طم٣مسمؿ رؽمقل ا٣مَمثأ

  :اظمثؾ إول

ـَ  ضَم٤مسمِرَ قمـ  فُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرؽُمقلِ  ـَمْٜمرِ  دِم  طَم٣ممَت٣ًم َرَأْي٦ُم »: ىَم٤مَل  ؾَمُٛمَرَة، سْم  .شمَح٣َممٍ  زَمْٝمَّم٥مُ  ىَمَٟمٞمَّ

 ( .2344) رواه َمًٙمؿ

 .شومٝمق سمٞمْمتٝم٤م اعمٕمرووم٦م شسمٞمْم٦م احلامُم٦م»أُم٤م » ( :8/63)  ٣مل ايمٛمقويوم

  :اظمثؾ ايمث٣مين

٤مِئ٥مقمـ  ًَّ ـَ  اًم ٧ٌَْم : َيُ٘مقُل  َيِزيَد، سْم ِلِّ  إمَِم  ظَم٤مًَمتِل يِب  َذَه  َرؾُمقَل  ٤ميَ : وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ط اًمٜمٌَّ

ـَ  إِنَّ  ،هللا َح » َوضِمعٌ  ُأظْمتِل اسْم ًَ ىَم٥ِم، رِم  َوَدفَم٣م َرْأِد  هَمَٚم َٟم، شُمؿَّ  زم٣ِميْمػَمَ زْم٦ُم  سَمَقوَّ ـْ  هَممَمِ  َِم

ةِ  طَم٣مسَمؿِ  إلَِم  هَمٛمََٓمْرُت  ـَمْٜمِرِه، طَمْٙمَػ  وُمْٚم٦ُم  شُمؿَّ  َوُوقئِِف، ٌُقَّ  ِزر   َِمثَْؾ  ىَمتَِٖمْٝمِف، زَمكْمَ  ايمٛمُّ

 .(2345) ُمًٚمؿو( 190)ي رواه ايمٌخ٣مر .شاحَلَجَٙم٥مِ 

أُم٤م زر  ،شزمكم ىمتٖمٝمف َمثؾ زر احلجٙم٥م» :ىمقًمف» ( :8/64)  وم٣مل ايمٛمقوي

 
ٍ
 ،هذا هق اًمّمحٞمح اعمِمٝمقر ،واحلجٚم٦م سمٗمتح احل٤مء واجلٞمؿ .احلجٚم٦م ومٌزاٍي صمؿ راء
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هذا هق  ،وهل سمٞم٧ٌم يم٤مًم٘م٦ٌم هل٤م أزرار يم٤ٌمر وقمرى ،واعمراد سم٤محلجٚم٦م واطمدة احلج٤مل

  .اجلٛمٝمقر اًمّمقاب اعمِمٝمقر اًمذي ىم٤مًمف

وأؿم٤مر إًمٞمف  ،وزره٤م سمٞمْمتٝم٤م ،اعمراد سم٤محلجٚم٦م اًمٓم٤مئر اعمٕمروف :وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

 ،روي أيًْم٤م سمت٘مديؿ اًمراء قمغم اًمزاي :وىم٤مل اخلٓم٤ميب .وأٟمٙمره قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ،اًمؽمُمذي

 ...ويٙمقن اعمراد اًمٌٞمض

 .شأي ُمرشمٗمٕم٦م قمغم ضمًده :: يم٤مٟم٧م سمْمٕم٦م ٟم٤مؿمزةايمٌخ٣مري رواي٥موضم٤مء ذم 

 شزر احلجٙم٥م» :ىمقًمف» ( :1/302) ذم ومتح اًم٤ٌمري  ازمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ 

وهل  ،واحلجٚم٦م سمٗمتح اعمٝمٛمٚم٦م واجلٞمؿ واطمدة احلج٤مل ،سمٙمن اًمزاي وشمِمديد اًمراء

وىمٞمؾ اعمراد سم٤محلجٚم٦م اًمٓمػم  ،سمٞمقت شمزيـ سم٤مًمثٞم٤مب وإهة واًمًتقر هل٤م قمًرى وأزرار

وي١ميده أن  ،٤م سمٞمْمتٝم٤موقمغم هذا وم٤معمراد سمزره ،وهق اًمٞمٕم٘مقب ي٘م٤مل ًمألٟمثك ُمٜمف طمجٚم٦م

 .شُمثؾ سمٞمْم٦م احلامُم٦م»ذم طمدي٨م آظمر 

  :اظمثؾ ايمث٣ميم٧م 

ـْ  ٌْدِ  قَم ـِ  هللا قَم ضِمَس، سْم ِلَّ  َرَأْي٧ُم : ىَم٤مَل  َهْ ًٌْزا َُمَٕمفُ  َوَأيَمْٚم٧ُم  ط اًمٜمٌَّ  ىَم٤مَل  َأوْ  َوحَلْاًم، ظُم

ِلُّ  ًَمَؽ  َأؾْمَتْٖمَٗمرَ : ًَمفُ  وَمُ٘مْٚم٧ُم  ىَم٤مَل  صَمِريًدا، َي٦مَ  َهِذهِ  شَماَل  صُمؿَّ  َوًَمَؽ، َٟمَٕمْؿ،: ىَم٤مَل  ؟ط اًمٜمٌَّ ْٔ  ژ ا

  .[19: حمٛمد] ژ ىثيث مث      جث يت

ةِ  طَم٣مسَمؿِ  إلَِم  هَمَٛمَٓمْرُت » ظَمْٚمَٗمفُ  ُدْرُت  صُمؿَّ : ىَم٤مَل  ٌُقَّ  ىَمتِِٖمفِ  َٞم٣منِمضِ  فِمٛمَْد . ىَمتَِٖمْٝمفِ  زَمكْمَ  ايمٛمُّ

ى ًٔم٣م. ايْمُٝمْنَ  . (2346) رواه َمًٙمؿ .شايمثَّآيمِٝمؾِ  ىَمَٟمَْمَث٣ملِ  طِمٝماَلنٌ  فَمَٙمْٝمفِ  ُْجْ

ـْ  [(20780) شُمًٜمده»ذم ]  اإلَم٣مم أمحدرواه  ٌْدِ  قَم ـِ  هللا قَم ضِمَس، سْم : ىَم٤مَل  َهْ
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ـْ  َوَأىَمْٙم٦ُم  فَمَٙمْٝمِف، َوَدطَمْٙم٦ُم  ،ملسو هيلع هللا ىلص ايمٛمٌَِّلَّ  َرَأْي٦ُم » زْم٦ُم  ؿَمَٔم٣مَِمِف، َِم ـْ  َوَذِ ازمِِف، َِم  َوَرَأْي٦ُم  َذَ

ِة، طَم٣مسَمؿَ  ٌُقَّ ى،ايمْ  ىَمتِِٖمفِ  ُٞمْٕمضِ  دِم : َه٣مؾِمؿٌ  وَم٣مَل  ايمٛمُّ فُ  ُٝمْنَ ٣َم ؽُمقٌد، طِمٝماَلنٌ  همِٝمَٜم٣م ُْجْعٌ  ىَمَٟمٞمَّ  ىَمَٟمهنَّ

 .شايمثَّآيمِٝمُؾ 

همٛمٓمرت إلم طم٣مسمؿ ايمٛمٌقة زمكم ىمتٖمٝمف فمٛمد » :ىمقًمف» ( :8/65)  ٣مل ايمٛمقويوم

وم٤ٌمًمٜمقن  شٞم٣منمض ىمتٖمف»وأُم٤م  ،شٞم٣منمض ىمتٖمف ايمٝمنى ْجًٔم٣م فمٙمٝمف طمٝمالن ىمٟمَمث٣مل ايمثآيمٝمؾ

  .واًمٖملم ُمٙمًقرة ،واًمٖملم واًمْم٤مد اعمٕمجٛمتلم

هق اًمٕمٔمؿ  :وىمٞمؾ ،اًمٜمٖمض واًمٜمٖمض واًمٜم٤مهمض أقمغم اًمٙمتػ :وىم٤مل اجلٛمٝمقر

 .ُم٤م ئمٝمر ُمٜمف قمٜمد اًمتحرك :وىمٞمؾ ،اًمرىمٞمؼ اًمذي أقمغم ـمرومف

وهق  ،ومٌْمؿ اجلٞمؿ وإؾمٙم٤من اعمٞمؿ وُمٕمٜم٤مه أٟمف يمجٛمع اًمٙمػ شْجًٔم٣م» :ىمقًمف وأُم٤م

 .صقرشمف سمٕمد أن دمٛمع إص٤مسمع وشمْمٛمٝم٤م

وهق اًمِم٤مُم٦م ذم  ،شظم٤مل»ؾمٙم٤من اًمٞم٤مء مجع ومٌٙمن اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م وإ شاخلٝمالن»وأُم٤م 

  .أقمٚمؿ هللوا .اجلًد

وهذه اًمرواي٤مت ُمت٘م٤مرسم٦م ُمتٗم٘م٦م قمغم أهن٤م ؿم٤مظمص ذم ضمًده ىمدر  :ىم٤مل اًم٘م٤ميض

  .وزر احلجٚم٦م ،وهق ٟمحق سمٞمْم٦م احلجٚم٦م ،سمٞمْم٦م احلامُم٦م

ومت١مول قمغم وومؼ اًمرواي٤مت  ،ومٔم٤مهره٤م اعمخ٤مًمٗم٦م شمجع اًمٙمػ وٟم٤مؿمز»وأُم٤م رواي٦م 

  .ًمٙمٜمف أصٖمر ُمٜمف ذم ىمدر سمٞمْم٦م احلامُم٦م ،ٜم٤مه قمغم هٞمئ٦م مجع اًمٙمػويٙمقن ُمٕم ،اًمٙمثػمة

وهذا اًمذي ىم٤مًمف  ،وهذا اخل٤مشمؿ هق أصمر ؿمؼ اعمٚمٙملم سملم اًمٙمتٗملم :ىم٤مل اًم٘م٤ميض

 .شأقمٚمؿ هللوا .ٕن ؿمؼ اعمٚمٙملم إٟمام يم٤من ذم صدره وسمٓمٜمف ،سمؾ سم٤مـمؾ ،وٕمٞمػ
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  :وصػ رازمع

ـْ َأيِب  ْب »: ط هللا َرؾُمقُل  زِم  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  َزْيٍد،قَم سْم٧ُم  ،شَِمٛم ل اوْمؼَمِ : وَمَ٘م٤مَل  ُِمٜمُْف، وَم٤مىْمؽَمَ

ْح  َيَدكَ  َأْدطِمْؾ » ًَ ْح٧ُم  ىَمِٛمٞمِّمِف، ذِم  َيِدي وَم٠َمْدظَمْٚم٧ُم : ىَم٤مَل  ،شـَمْٜمِري هَم٣مَْم ًَ  فَمْٝمَرُه، وَمَٛم

ةِ  ظَم٤مشَمؿُ  وَمَقىَمعَ  ٌُقَّ ، سَملْمَ  اًمٜمُّ ٌََٕملَّ ِئَؾ : ىَم٤مَل  إِْص ًُ ـْ  وَم ِة، ظَم٤مشَمؿِ  قَم ٌُقَّ  زَمكْمَ  ؾَمَٔمَراٌت »: وَمَ٘م٤مَل  اًمٜمُّ

 . [(20723ش )ُمًٜمده»ذم ]  أمحدرواه  .شىَمتَِٖمْٝمفِ 

 :طم٣مَمس وصػ

ـْ   ـْ  يُمٜم٧ُْم : ىَم٤مَل ، ؾَمْٚماَمنَ  قَم   ُِم
ِ
، هُماَلَُم٤منِ  َوَُمِٕمل يُمت٤َّمٍب  ذِم  َويُمٜم٧ُْم  وَم٤مِرَس  َأؾَم٤مِوَرةِ  َأسْمٜم٤َمء

ـْ  َرضَمَٕم٤م إَِذا َويَم٤مَٟم٤م ِٛمِٝماَم  ُِم ٤م َأشَمَٞم٤م ُُمَٕمٚمِّ ًًّ ْ : وَمَ٘م٤مَل ، َُمَٕمُٝماَم  وَمَدظَمْٚم٧ُم  قَمَٚمْٞمفِ  وَمَدظَماَل  ىَم  َأهْنَُٙماَم  َأمَل

 وَمَ٘م٤مَل  ىَم٤مَل ، ُِمٜمُْٝماَم  إًَِمْٞمفِ  َأطَم٥مَّ  يُمٜم٧ُْم  طَمتَّك إًَِمْٞمفِ  َأظْمَتٚمُِػ  وَمَجَٕمْٚم٧ُم : ىَم٤مَل ، سم٠َِمطَمدٍ  شَم٠ْمشمَِٞم٤ميِن  َأنْ 

ـْ  َأْهُٚمَؽ  ؾَم٠َمًَمَؽ  إَِذا: زِم  َؽ؟ َُم ًَ ٌَ ـْ : ُُمَٕمٚمُِّٛمَؽ  ٠َمًَمَؽ ؾَم  َوإَِذا، ُُمَٕمٚمِِّٛمل: وَمُ٘مْؾ  طَم  َُم

َؽ؟ ًَ ٌَ فُ  صُمؿَّ ، َأْهكِم : وَمُ٘مْؾ  طَم َل  َأنْ  َأَرادَ  إِٟمَّ ُل  َأَٟم٤م: ًَمفُ  وَمُ٘مْٚم٧ُم ، َيَتَحقَّ قَّ ًْم٧ُم ، َُمَٕمَؽ  َأحَتَ  وَمَتَحقَّ

 قِمٜمْدَ  اطْمُٗمرْ »: ؾَمْٚماَمنُ  َي٤م: زِم  ىَم٤مَل  طَمَيَ  وَمَٚمامَّ ، شَم٠ْمشمِٞمفِ  اُْمَرَأةٌ  وَمَٙم٤مَٟم٧ِم ، ىَمْرَي٦مً  وَمٜمََزًْمٜم٤َم َُمَٕمفُ 

ةً  وَم٤مؾْمَتْخَرضْم٧ُم  َرْأؾِمفِ  قِمٜمْدَ  وَمَحَٗمْرُت ، َرْأِد  ـْ  ضَمرَّ ٌََّٝم٤م: زِم  وَمَ٘م٤مَل ، َدَراِهؿَ  ُِم  قَمغَم  ُص

ٌُْتَٝم٤م، َصْدِري ٌَ ىْمتِٜم٤َمِئل َوْيٌؾ : َيُ٘مقُل  وَمَٙم٤منَ ، َصْدِرهِ  قَمغَم  وَمَّم فُ  صُمؿَّ ، ِٓ  وَمَٝمَٛمْٛم٧ُم  َُم٤مَت  إِٟمَّ

َراِهؿِ  يْمُتَٝم٤م َذيَمْرُت  إِينِّ  صُمؿَّ ، آظُمَذَه٤م َأنْ  سم٤ِمًمدَّ لمَ  آَذْٟم٧ُم  إيِنِّ  صُمؿَّ ، وَمؽَمَ ًِ ٞم ًِّ ٤ٌَمنَ  اًْمِ٘م ْه  سمِفِ  َواًمرُّ

وهُ  ًٓ  شَمَركَ  ىَمدْ  إِٟمَّفُ : هَلُؿْ  وَمُ٘مْٚم٧ُم  وَمَحَيُ ٤ٌَمٌب  وَمَ٘م٤ممَ : ىَم٤مَل ، َُم٤م  َُم٤مُل  َهَذا: وَمَ٘م٤مًُمقا اًْمَ٘مْرَي٦مِ  ذِم  ؿَم

ٌَ  وَمُ٘مْٚم٧ُم : ىَم٤مَل ، وَم٠َمظَمُذوهُ ، َأسمِٞمٜم٤َم ْه ويِن : ٤منِ ًمِٚمرُّ ٌَُٕمفُ  قَم٤ممِلٍ  سمَِرضُمؾٍ  َأظْمؼِمُ  ذِم  َٟمْٕمَٚمؿُ  َُم٤م: ىَم٤مًُمقا، َأشْم

َْرضِ  ْٕ ـْ  َأقْمَٚمؿَ  َرضُماًل  ا  قَمَٚمْٞمفِ  وَمَ٘مَّمّْم٧ُم  وَمَٚمِ٘مٞمُتفُ  إًَِمْٞمفِ  وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم ، سمِِحْٛمَص  َرضُمؾٍ  ُِم

٦مَ  َّٓ  سمَِؽ  ضَم٤مءَ  َأَوَُم٤م: وَمَ٘م٤مَل : ىَم٤مَل ، اًْمِ٘مّمَّ َّٓ  يِب  ضَم٤مءَ  َُم٤م :وُمْٙم٦ُم ، اًْمِٕمْٚمؿِ  ـَمَٚم٥ُم  إِ  ـَمَٚم٥ُم  إِ
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َْرضِ  ذِم  اًْمَٞمْقمَ  َأقْمَٚمؿُ  َٓ  وَم٢ميِنِّ : ىَم٤مَل ، اًْمِٕمْٚمؿِ  ْٕ ـْ  َأقْمَٚمؿَ  ا  يُمؾَّ  اعمَْْ٘مِدسِ  سَمْٞم٧َم  َي٠ْميِت  َرضُمؾٍ  ُِم

نَ  اْٟمَٓمَٚمْ٘م٧َم  إِنِ ، ؾَمٜم٦َمٍ  ْٔ  سَمْٞم٧ِم  ِب سَم٤م قَمغَم  سمِِحاَمِرهِ  َأَٟم٤م وَم٢مَِذا وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم : ىَم٤مَل ، مِح٤َمَرهُ  َوضَمْدَت  ا

٧ُم ، اعمَْْ٘مِدسِ  ًْ ٌْدَ  َي٤م: ًَمفُ  وَمُ٘مْٚم٧ُم  وَمَج٤مءَ ، احْلَْقلِ  طَمتَّك َأَرهُ  وَمَٚمؿْ ، َواْٟمَٓمَٚمَؼ  قِمٜمَْدهُ  وَمَجَٚم ، هللا قَم

 َرضُماًل  اًْمَٞمْقمَ  َأقْمَٚمؿُ  َُم٤م هللَوا وَم٢مِينِّ : ىَم٤مَل ، َٟمَٕمؿْ  :وُمْٙم٦ُم ، ُهٜم٤َم هَل٤َم َوَأٟمََّؽ : ىَم٤مَل  يِب؟ َصٜمَْٕم٧َم  َُم٤م

نَ  شَمٜمَْٓمٚمِِؼ  َوإِنْ ، شَمْٞماَمءَ  سم٠َِمْرضِ  ظَمَرَج  َرضُمؾٍ  ـْ ُمِ  َأقْمَٚمؿَ  ْٔ : آَي٤مٍت  صَماَلُث  َوومِٞمفِ ، شُمَقاومِْ٘مفُ  ا

٦مَ  َي٠ْميُمُؾ  َٓ  اهْلَِديَّ َدىَم٦مَ  َي٠ْميُمُؾ  َو وِف  َوقِمٜمْدَ ، اًمّمَّ ةِ  ظَم٤مشَمؿُ  اًْمُٞمْٛمٜمَك يَمتِِٗمفِ  هُمْيُ ٌُقَّ  سَمْٞمَْم٦مِ  ُِمْثُؾ  اًمٜمُّ

 طَمتَّك ُأظْمَرى َوخَتِْٗمُْمٜمِل َأْرٌض  شَمْروَمُٕمٜمِل وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم : ىَم٤مَل ، ضِمْٚمِدهِ  ًَمْقنُ  ًَمْقهُن٤َم احْلاََمَُم٦مِ 

ـَ  سمَِ٘مْقمٍ  َُمَرْرُت  قَْمَراِب  ُِم ْٕ ٌَُدويِن  ا ٤ٌَمقُمقيِن  وَم٤مؾْمَتْٕم شْمٜمِل طَمتَّك وَم ، سم٤ِمعْمَِديٜم٦َمِ  اُْمَرَأةٌ  اؿْمؽَمَ

ِٛمْٕمُتُٝمؿْ  ًَ ِلَّ  َيْذيُمُرونَ  وَم ، َيْقًُم٤م زِم  َهٌِل، هَل٤َم وَمُ٘مْٚم٧ُم  قَمِزيًزا َويَم٤منَ   اًمٜمٌَّ

٧ٌُْم  وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم ، َٟمَٕمؿْ : ىَم٤مًَم٧ْم  ٤ًٌم وَم٤مطْمَتَٓم ِلَّ  سمِفِ  وَم٠َمشَمْٞم٧ُم  ـَمَٕم٤مًُم٤م َوَصٜمَْٕم٧ُم ، وَمٌِْٕمُتفُ  طَمَٓم  ط اًمٜمٌَّ

ػًما َويَم٤منَ  ًِ  وَمَ٘م٤مَل : ىَم٤مَل ، َصَدىَم٦مٌ  :وُمْٙم٦ُم  ؟شَهَذا ََم٣م»: وَمَ٘م٤مَل ، َيَدْيفِ  سَملْمَ  وَمَقَوْٕمُتفُ  َي

َْصَح٤مسمِفِ  ْ ، شىُمُٙمقا»: ِٕ ـْ  َهَذا :وُمْٙم٦ُم : ىَم٤مَل ، َي٠ْميُمْؾ  َومَل  هللا ؿَم٤مءَ  َُم٤م َُمَٙمْث٧ُم  صُمؿَّ ، قَماَلَُمتِفِ  ُِم

يِت  ىُمْٚم٧ُم  صُمؿَّ  َأُْمُٙم٨َم  َأنْ  َٓ ٧ٌُْم  وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘م٧ُم ، َٟمَٕمؿْ : ىَم٤مًَم٧ْم ، َيْقًُم٤م زِم  َهٌِل: عمَِْق ٤ًٌم وَم٤مطْمَتَٓم  طَمَٓم

ـْ  سم٠َِميْمَثرَ  وَمٌِْٕمُتفُ   سَملْمَ  ضَم٤مًمٌِس  َوُهقَ   اًمٜمٌَِّلَّ  سمِفِ  وَم٠َمشَمْٞم٧ُم ، ـَمَٕم٤مًُم٤م سمِفِ  َوَصٜمَْٕم٧ُم  َذًمَِؽ  ُِم

٦مٌ  ىُمْٚم٧ُم  شَهَذا؟ ََم٣م»: ىَم٤مَل ، َيَدْيفِ  سَملْمَ  وَمَقَوْٕمُتفُ  َأْصَح٤مسمِفِ   َوىَم٤مَل  َيَدهُ  وَمَقَوعَ ، َهِديَّ

َْصَح٤مسمِفِ  ةِ  ؿُ ظَم٤مشمَ  وَم٢مَِذا ِرَداَءهُ  وَمَقَوعَ ، ظَمْٚمَٗمفُ  َوىُمْٛم٧ُم ، هللا سم٤ِمؾْمؿِ  ظُمُذوا: ِٕ ٌُقَّ  :وُمْٙم٦ُم َف  اًمٜمُّ

صْمُتفُ  َذاَك؟ َوَُم٤م: ىَم٤مَل ، هللا َرؾُمقُل  َأٟمََّؽ  َأؿْمَٝمدُ  ـِ  وَمَحدَّ ضُمؾِ  قَم  اجْلَٜم٦َّمَ  َأَيْدظُمُؾ  :وُمْٙم٦ُم  صُمؿَّ  اًمرَّ

صَمٜمِل وَم٢مِٟمَّفُ  :هللا َرؾُمقَل  َي٤م ؟ َأٟمََّؽ  طَمدَّ ـْ : ىَم٤مَل  َٟمٌِلٌّ َّٓ  اجْلَٜم٦َّمَ  َيْدظُمَؾ  ًَم ٚمَِٛم٦م َٟمْٗمٌس  إِ ًْ رواه  .شُُم

  . [(36605ش )ُمّمٜمٗمف»ذم ] ازمـ أيب ؾمٝم٥ٌم

ـْ   ـِ  ُُمَٕم٤مِوَي٦مَ  قَم َة، سْم ـْ  ىُمرَّ ِلَّ  َأشَمْٞم٧ُم : ىَم٤مَل  َأسمِٞمفِ  قَم  َيِدي ُأْدظِمَؾ  َأنْ  وَم٤مؾْمَت٠ْمَذَٟمْتفُ  ،ط اًمٜمٌَّ
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فُ  صُمْرزَم٣مٞمِِف، دِم  َيِدي هَمَٟمْدطَمْٙم٦ُم »: ىَم٤مَل  اخْل٤َمشَمؿَ  وَم٠َمُِمسَّ  فُ  َوَأَٞم٣م ََمٛمََٔمُف، هَماَم  يَمَٝمْدفُمق َوإِٞمَّ ًَ  َأنْ  َأظمَْ

ْٙمَٔم٥مِ  َِمْثَؾ  ىَمتِِٖمفِ  ُٞمْٕمضِ  فَمعَم  هَمَقصَمْدُت »: ىَم٤مَل  شرِم  َدفَم٣م  ً ةِ  طَم٣مسَمؿَ  ايم ٌُقَّ  رواه اًمٜم٤ًمئل .شايمٛمُّ

 . [(5/83ش )اًمًٜمـ اًمٙمؼمى»ذم ]

ـْ  ـَ  ضَم٤مسمِرَ  ؾَمِٛمعَ  َأٟمَّفُ : ؾمامك قَم  َوضْمُٝمفُ : ط ،هللا َرؾُمقُل  يَم٤منَ  :َيُ٘مقُل  ؾَمُٛمَرَة، سْم

تَ  ًْ ْٛمسِ  ُِمْثَؾ  ِديًراُُم ةِ  ظَم٤مشَمؿَ  َوَرَأْي٧ُم  َواًْمَ٘مَٛمِر، اًمِمَّ ٌُقَّ رواه  .احْلاََممِ  سَمْٞمَْم٦مِ  ُِمْثَؾ  يَمتَِٗمْٞمفِ  سَملْمَ  اًمٜمُّ

 . [(1/248ش )دٓئؾ اًمٜمٌقة»ذم ] ايمٌٝمٜمٗمل

ـِ  ـِ  قَم ةِ  طَم٣مسَمؿُ  ىَم٣منَ »: ىَم٤مَل  قُمَٛمَر، اسْم ٌُقَّ ٌُٛمُْدومَ  َِمْثَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرؽُمقلِ  ـَمْٜمرِ  دِم  ايمٛمُّ ـْ  ٥مِ ايْم ؿٍ  َِم  حَلْ

ُد  ََمْ٘مُتقٌب  فَمَٙمْٝمِف،  . [(6408ش )صحٞمحف»ذم ]اسمـ طم٤ٌمن  رواه .شهللا َرؽُمقلِ  حُمَٚمَّ

 .ٟمٍم سمـ اًمٗمتح سمـ ؾم٤ممل مل أضمد ًمف شمرمجف ومٙم٦م:

يمق ؽمٙم٘مقا صمحر و٤م يمًٙم٘متٚمقه وَمثؾ اسم٣ٌمع ؽمٛمـ إيمٝمٜمقد ملسو هيلع هللا ىلص ومقل ايمٛمٌل 

 وايمٛمِم٣مرى

ـْ  ِلَّ  َأنَّ  ، ؾَمِٕمٞمدٍ  َأيِب  قَم َـّ » :ىَم٤مَل  ،ط اًمٜمٌَّ ـَ  يَمَتتٌَُِّٔم ـْ  ؽَمٛمَ ٌَْٙمُ٘مؿْ  ََم ا وَم ، ؾِمػْمً  زمُِِمػْمٍ

َٙمْ٘مُتُٚمقهُ  َو٤م   صُمْحرَ  ؽَمَٙمُ٘مقا يَمقْ  ضَمتَّك زمِِذَراٍع، َوِذَرافًم٣م ًَ  اًمَٞمُٝمقَد،: هللا َرؾُمقَل  َي٤م ىُمْٚمٜم٤َم ،شيَم

ـْ »: ىَم٤مَل  َواًمٜمََّّم٤مَرى  ( .3456)رواه ايمٌخ٣مري  .شهَمَٚم

 شو٤م» :ىمقًمف» ( :10/256) ذم ومتح اًم٤ٌمري  زمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ ا

  .دوي٦ٌم ُمٕمرووم٦م ي٘م٤مل ظمّم٧م سم٤مًمذيمر ٕن اًمْم٥م ي٘م٤مل ًمف ىم٤ميض اًمٌٝم٤مئؿ

وُمع  ،واًمذي ئمٝمر أن اًمتخّمٞمص إٟمام وىمع جلحر اًمْم٥م ًمِمدة وٞم٘مف ورداءشمف

ذًمؽ وم٢مهنؿ ٓىمتٗم٤مئٝمؿ آصم٤مرهؿ واشم٤ٌمقمٝمؿ ـمرائ٘مٝمؿ ًمق دظمٚمقا ذم ُمثؾ هذا اًمْمٞمؼ 
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 .اًمرديء ًمتٌٕمقهؿ

 ،أي ًمٞمس اعمراد همػمهؿ ،هق اؾمتٗمٝم٤مم إٟمٙم٤مري ؟شٚمـهم :طىم٤مل اًمٜمٌل » :ىمقًمف

  .شوؾمٞم٠ميت سم٘مٞم٦م اًمٙمالم قمغم هذا احلدي٨م ذم يمت٤مب آقمتّم٤مم

ـْ  ، ؾَمِٕمٞمدٍ  َأيِب  قَم ـِ  اخلُْدِريِّ ِلِّ  قَم َـّ »: ىَم٤مَل  ،ط اًمٜمٌَّ ٌَُٔم ـَ  يَمَتْت ـْ  ؽَمٛمَ ٌَْٙمُ٘مْؿ، ىَم٣منَ  ََم ا وَم  ؾِمػْمً

ا  ،هللا َرؾُمقَل  َي٤م: ىُمْٚمٜم٤َم ،شسَمٌِْٔمُتُٚمقُهؿْ  َو٤م   صُمْحرَ  ُٙمقاَدطَم  يَمقْ  ضَمتَّك زمِِذَراٍع، َوِذَرافًم٣م ؾِمػْمً

ـْ »: ىَم٤مَل  َواًمٜمََّّم٤مَرى؟ اًمَٞمُٝمقدُ   ( .7320)رواه ايمٌخ٣مري  .شهَمَٚم

 :ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل» ( :20/378) ذم ومتح اًم٤ٌمري  زمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ ا

ؿ أن أُمتف ؾمتتٌع اعمحدصم٤مت ُمـ إُمقر واًمٌدع وإهقاء يمام وىمع ًمألُمط أقمٚمؿ 

واًم٤ًمقم٦م ٓ شم٘مقم إٓ قمغم ذار  ،وىمد أٟمذر ذم أطم٤مدي٨م يمثػمة سم٠من أظمر ذ ،ىمٌٚمٝمؿ

 ...وأن اًمديـ إٟمام يٌ٘مك ىم٤مئاًم قمٜمد ظم٤مص٦م ُمـ اًمٜم٤مس ،اًمٜم٤مس

وم٤ًمد اًمديـ إذا ضم٤مء اًمٕمٚمؿ »وذم ُمّمٜمػ ىم٤مؾمؿ سمـ أصٌغ سمًٜمٍد صحٞمح قمـ قمٛمر 

ُمـ ىمٌؾ اًمٙمٌػم ؿ وصالح اًمٜم٤مس إذا ضم٤مء اًمٕمٚم ،ُمـ ىمٌؾ اًمّمٖمػم اؾمتٕمَم قمٚمٞمف اًمٙمٌػم

  ... ششم٤مسمٕمف قمٚمٞمف اًمّمٖمػم

يمتتٌٔمـ ؽمٛمـ ايمذيـ َمـ ومٌٙم٘مؿ ؾمػًما » :طىمقًمف » ( :9/25)  وم٣مل ايمٛمقوي 

واعمراد سم٤مًمِمؼم  ،اًمًٜمـ سمٗمتح اًمًلم واًمٜمقن وهق اًمٓمريؼ ،إًمخ شزمُمػٍم وذرافًم٣م زمذراعٍ 

  .واًمذراع وضمحر اًمْم٥م اًمتٛمثٞمؾ سمِمدة اعمقاوم٘م٦م هلؿ

وذم هذا ُمٕمجزة فم٤مهرة ل  .ٓ ذم اًمٙمٗمر ،واعمخ٤مًمٗم٤مت واعمراد اعمقاوم٘م٦م ذم اعمٕم٤ميص

 .شطوم٘مد وىمع ُم٤م أظمؼم سمف  ،ط هللرؾمقل ا
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 َمثؾ ايمذي يٟمىمؾ َمـ آٞمٝم٥م ايمذه٤م وايمٖمّم٥م

ـْ  ِلِّ  َزْوِج  ؾَمَٚمَٛم٦َم، ُأمِّ  قَم ُب  ايمَِّذي»: ىَم٤مَل  ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ : ط اًمٜمٌَّ  إَِٞم٣مءِ  دِم  َيمْمَ

٥مِ  اَم  ايمِٖمّمَّ ْرصِمرُ  إِٞمَّ   .(2065) وُمًٚمؿ( 5634)رواه ايمٌخ٣مري  .شصَمَٜمٛمَّؿَ  َٞم٣مرَ  ٛمِفِ زَمْمْ  دِم  جُيَ

دم » :ىمقًمف :صمؿ ىم٤مل» :[(16/117) شومتح اًم٤ٌمري»ذم ]  ازمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ 

وىمع ًمأليمثر سمٜمّم٥م ٟم٤مر قمغم أن اجلرضمرة سمٛمٕمٜمك اًمّم٥م أو اًمتجرع  شزمْمٛمف ٞم٣مر صمٜمٛمؿ

وضم٤مء  ،ٟمّم٥م قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م واًمٗم٤مقمؾ اًمِم٤مرب أي يّم٥م أو يتجرع شٞم٣مر»ومٞمٙمقن 

 .شومع قمغم أن اجلرضمرة هل اًمتل شمّمقت ذم اًمٌٓمـاًمر

 َمثؾ ايمذي ي٘مثر َمـ ايمُمٔمر اظم٘مروه

ـْ  ، ؾَمِٕمٞمدٍ  َأيِب  قَم ـُ  سَمْٞمٜم٤َم: ىَم٤مَل  اخْلُْدِريِّ ػمُ  َٟمْح ًِ  قَمَرَض  إِذْ  سم٤ِمًْمَٕمْرِج  ط هللا َرؾُمقلِ  َُمعَ  َٟم

ْٝمَْم٣مَن، طُمُذوا»: ط هللا َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  ُيٜمِِْمُد، ؿَم٤مقِمرٌ  ٘مُ  َأوْ  ايمُمَّ ًِ ْٝمَْم٣منَ  قاَأَْم َنْ  ايمُمَّ  َيْٚمتَٙمِئَ  َٕ

ـْ  يَمفُ  طَمغْمٌ  وَمْٝمًح٣م َرصُمؾٍ  صَمْقُف   . (2259) رواه َمًٙمؿ .شؾِمْٔمًرا َيْٚمَتٙمِئَ  َأنْ  َِم

ـْ  ـِ  ؾَمْٕمٍد، قَم ِلِّ  قَم َنْ »: ىَم٤مَل  ط اًمٜمٌَّ ـْ  طَمغْمٌ  َيِريِف، وَمْٝمًح٣م َأضَمِدىُمؿْ  صَمْقُف  َيْٚمَتٙمِئَ  َٕ  َأنْ  َِم

 . (2258) رواه َمًٙمؿ .شؾِمْٔمًرا َيْٚمَتٙمِئَ 

 :هذا شمٗمًػم وم٤مؾمد :ىم٤مل أسمق قمٌٞمد واًمٕمٚمامء يم٤موم٦م» ( :7/443)  ٣مل ايمٛمقويوم

وىمد أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم  ،ٕٟمف ي٘متيض أن اعمذُمقم ُمـ اهلج٤مء أن يٛمتٚمئ ُمٜمف دون ىمٚمٞمٚمف

  .ُمقضم٦ٌم ًمٚمٙمٗمرط أن اًمٙمٚمٛم٦م اًمقاطمدة ُمـ هج٤مء اًمٜمٌل 

ُمًتقًمًٞم٤م قمٚمٞمف سمحٞم٨م  ،٤م قمٚمٞمفسمؾ اًمّمقاب أن اعمراد أن يٙمقن اًمِمٕمر هم٤مًمًٌ  :ىم٤مًمقا

وهذا ُمذُمقم ُمـ أي  ،شمٕم٤ممم هلليِمٖمٚمف قمـ اًم٘مرآن وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م وذيمر ا
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  .ؿمٕمر يم٤من

وم٠مُم٤م إذا يم٤من اًم٘مرآن واحلدي٨م وهمػممه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م هق اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمف ومال 

 .أقمٚمؿ هللوا .ؿمٕمًرا .يي طمٗمظ اًمٞمًػم ُمـ اًمِمٕمر ُمع هذا ٕن ضمقومف ًمٞمس ممتٚمًئ٤م

وإن يم٤من  ،واؾمتدل سمٕمض اًمٕمٚمامء هبذا احلدي٨م قمغم يمراه٦م اًمِمٕمر ُمٓمٚمً٘م٤م ىمٚمٞمٚمف ويمثػمه

  .شطمذوا ايمُمٝمْم٣من» :طوشمٕمٚمؼ سم٘مقًمف  ،ٓ ومحش ومٞمف

  .هق ُم٤ٌمح ُم٤م مل يٙمـ ومٞمف ومحش وٟمحقه :وىم٤مل اًمٕمٚمامء يم٤موم٦م

وم٘مد ؾمٛمع  :وهذا هق اًمّمقاب .وىمٌٞمحف ىمٌٞمح ،طمًٜمف طمًـ ،وهق يمالم :ىم٤مًمقا

وأٟمِمده أصح٤مسمف  ،وأُمر سمف طم٤ًمن ذم هج٤مء اعمنميملم ،ٜمِمدهواؾمت ،اًمِمٕمرط اًمٜمٌل 

ومل  ،وأٟمِمده اخلٚمٗم٤مء وأئٛم٦م اًمّمح٤مسم٦م وومْمالء اًمًٚمػ ،سمحيشمف ذم إؾمٗم٤مر وهمػمه٤م

 .شوهق اًمٗمحش وٟمحقه ،وإٟمام أٟمٙمروا اعمذُمقم ُمٜمف ،يٜمٙمره أطمد ُمٜمٝمؿ قمغم إـمالىمف

 دم ايمِمالة هللَمثؾ ايمِمالة فمعم رؽمقل ا

ـْ َأيِب  ًَّ  مُحَْٞمدٍ قَم ُؿْ  ، ٤مقِمِديُّ اًم  وَمَ٘م٤مَل  قَمَٚمْٞمَؽ؟ ُٟمَّمكمِّ  يَمْٞمَػ  هللا َرؾُمقَل  َي٤م: ىَم٤مًُمقا َأهنَّ

دٍ  فَمعَم  َصؾ   ؿَّ يمٙمٜما: وُمقيُمقا»: ط هللا َرؾُمقُل  تِِف، َوَأْزَواصِمفِ  حُمَٚمَّ يَّ ْٝم٦َم  ىَماَم  َوُذر   آلِ  فَمعَم  َصٙمَّ

دٍ  فَمعَم  َوزَم٣مِركْ  إزِْمَراِهٝمَؿ، يَّ  َوَأْزَواصِمفِ  حُمَٚمَّ  مَحِٝمدٌ  إِٞمََّؽ  إزِْمَراِهٝمؿَ  آلِ  فَمعَم  زَم٣مَرىْم٦َم  ىَماَم  تِِف،َوُذر 

ٝمٌد   .(405) وَمًٙمؿ (3369)رواه ايمٌخ٣مري  .شََمِ

ىمام صٙمٝم٦م »ىمقًمف »: [(18/137) شومتح اًم٤ٌمري»ذم ]  زمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ ا

اؿمتٝمر اًم١ًمال قمـ ُمقىمع اًمتِمٌٞمف ُمع أن اعم٘مرر أن اعمِمٌف دون اعمِمٌف  شفمعم آل إزمراهٝمؿ

وطمده أومْمؾ ُمـ آل إسمراهٞمؿ وُمـ إسمراهٞمؿ ط هٜم٤م قمٙمًف ٕن حمٛمًدا  واًمقاىمع ،سمف

وىمْمٞم٦م يمقٟمف أومْمؾ أن شمٙمقن اًمّمالة اعمٓمٚمقسم٦م  ،وٓ ؾمٞمام ىمد أوٞمػ إًمٞمف آل حمٛمد
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... :وأضمٞم٥م قمـ ذًمؽ سم٠مضمقسم٦م ،أومْمؾ ُمـ يمؾ صالة طمّمٚم٧م أو حتّمؾ ًمٖمػمه

 وذيمره٤م..

ٟم٥ًم إمم  أطمًٜمٝم٤م ُم٤م :سمٕمد أن ذيمر سمٕمض هذه إضمقسم٦م وم٣مل ايمٛمقويوصمؿ ىم٤مل: 

وم٣مل ازمـ و .اًمِم٤مومٕمل واًمتِمٌٞمف ٕصؾ اًمّمالة سم٠مصؾ اًمّمالة أو ًمٚمٛمجٛمقع سم٤معمجٛمقع

وأطمًـ ُمٜمف أن ي٘م٤مل  :سمٕمد أن زيػ أيمثر إضمقسم٦م إٓ شمِمٌٞمف اعمجٛمقع سم٤معمجٛمقع ايمٗمٝمؿ

 ڑ ژ :وىمد صم٧ٌم ذًمؽ قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ُمـ آل إسمراهٞمؿط هق 

  .آل قمٛمران[] ژ ڳ ڳ گ گ گ       گ ک ک ک ک ڑ

ؿ ًمٚمٝمواظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم احلٙمٛم٦م ذم ىمقًمف ا» ( :2/143)  وم٣مل ايمٛمقوي

ط أومْمؾ ُمـ إسمراهٞمؿ ط صؾ قمغم حمٛمد يمام صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ ُمع أن حمٛمًدا 

ؾم٠مل ذًمؽ ًمٜمٗمًف وٕهؾ سمٞمتف ط أفمٝمر إىمقال أن ٟمٌٞمٜم٤م  :ىم٤مل:اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض 

  .فًمٞمتؿ اًمٜمٕمٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ يمام أمتٝم٤م قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آًم

وجيٕمؾ  ،سمؾ ًمٞمٌ٘مك ذًمؽ ًمف دائاًم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :وىمٞمؾ ،سمؾ ؾم٠مل ذًمؽ ُٕمتف :وىمٞمؾ

يم٤من ذًمؽ ىمٌؾ أن يٕمٚمؿ أٟمف  :وىمٞمؾ ،طًمف سمف ًم٤ًمن صدق ذم أظمريـ يم٢مسمراهٞمؿ 

  .طأومْمؾ ُمـ إسمراهٞمؿ 

 .هذا يمالم اًم٘م٤ميض .ؾم٠مل صالة يتخذه هب٤م ظمٚمٞماًل يمام اختذ إسمراهٞمؿ :وىمٞمؾ

  :الصم٦م أىمقالواعمخت٤مر ذم ذًمؽ أطمد صم

شمٕم٤ممم أن ُمٕمٜم٤مه صؾ قمغم  طمٙم٤مه سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م قمـ اًمِم٤مومٕمل  :أضمده٣م

وقمغم آل حمٛمد أي وصؾ قمغم آل حمٛمد يمام  :صمؿ اؾمت٠مٟمػ ،حمٛمد وشمؿ اًمٙمالم هٜم٤م
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ٓ ط وم٤معمًئقل ًمف ُمثؾ إسمراهٞمؿ وآًمف هؿ آل حمٛمد  ،صٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ وآل إسمراهٞمؿ

  .ٟمٗمًف

ًمف صالة ُمٜمؽ يمام ضمٕمٚمتٝم٤م إلسمراهٞمؿ وآًمف ُمٕمٜم٤مه اضمٕمؾ عمحٛمٍد وآ :ايمٗمقل ايمث٣مين

  .وم٤معمًئقل اعمِم٤مريم٦م ذم أصؾ اًمّمالة ٓ ىمدره٤م

أٟمف قمغم فم٤مهره واعمراد اضمٕمؾ عمحٛمٍد وآًمف صالة سمٛم٘مدار اًمّمالة  :ايمٗمقل ايمث٣ميم٧م

اًمتل إلسمراهٞمؿ وآًمف واعمًئقل ُم٘م٤مسمٚم٦م اجلٛمٚم٦م وم٢من اعمخت٤مر ذم أل يمام ىمدُمٜم٤مه أهنؿ مجٞمع 

وٓ يدظمؾ ذم آل  ،سمراهٞمؿ ظمالئؼ ٓ حيّمقن ُمـ إٟمٌٞم٤مءإشم٤ٌمع ويدظمؾ ذم آل إ

ٟمٌل ومٓمٚم٥م إحل٤مق هذه اجلٛمٚم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ٟمٌل واطمد سمتٚمؽ اجلٛمٚم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ط حمٛمد 

 .شأقمٚمؿ هللوا .ظمالئؼ ُمـ إٟمٌٞم٤مء

 َمثؾ إٞمِم٣مر

ـْ  ـِ  َأَٟمسِ  قَم ـِ  ، َُم٤مًمٍِؽ  سْم ِلِّ  قَم ٌَتِل ىَمِرِر، إَْٞمَِم٣مرُ »: ىَم٤مَل  ،ط اًمٜمٌَّ  َوفَمْٝم

ٌَُٙمقا َوَيِٗمٙمُّقنَ  ؽَمَٝمْ٘مُثُروَن، َوايمٛم٣َّمُس  ـْ  هَم٣موْم ٛمِِٜمْؿ، َِم ًِ ٣مَوُزوا حُمْ ـْ  َوََتَ ٝمئِِٜمؿْ  فَم ًِ رواه  .شَُم

 .(2510) وُمًٚمؿ (3801: )ايمٌخ٣مري

وومٞمف إؿم٤مرة إمم  »: [(11/110) شومتح اًم٤ٌمري»ذم ]  ازمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ 

 ،ٟمّم٤مردظمقل ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب واًمٕمجؿ ذم اإلؾمالم وهؿ أوٕم٤مف أوٕم٤مف ىمٌٞمٚم٦م إ

ومٝمؿ  ،ومٛمٝمام ومرض ذم إٟمّم٤مر ُمـ اًمٙمثرة يم٤مًمتٜم٤مؾمؾ ومرض ذم يمؾ ـم٤مئٗم٦م ُمـ أوًمئؽ

  .أسمدا سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم همػمهؿ ىمٚمٞمؾ

اـمٚمع قمغم أهنؿ ي٘مٚمقن ُمٓمٚمً٘م٤م وم٠مظمؼم سمذًمؽ ومٙم٤من يمام أظمؼم ط وحيتٛمؾ أن يٙمقن 

ٕن اعمقضمقديـ أن ُمـ ذري٦م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ممـ يتح٘مؼ ٟمًٌف إًمٞمف أوٕم٤مف ُمـ 
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وٓ اًمتٗم٤مت  ،ىمٌٞمٚمتل إوس واخلزرج ممـ يتح٘مؼ ٟمًٌف وىمس قمغم ذًمؽيقضمد ُمـ 

  .إمم يمثرة ُمـ يدقمل أٟمف ُمٜمٝمؿ سمٖمػم سمره٤من

اظمٙمح دم زمٚمٛمزيم٥م »ذم قمالُم٤مت اًمٜمٌقة  شضمتك ي٘مقٞمقا ىم٣مظمٙمح دم ايمْمٔم٣مم» :وىمقًمف

واعمٚمح سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم  ،ٕٟمف ضمٕمؾ هم٤مي٦م ىمٚمتٝمؿ آٟمتٝم٤مء إمم ذًمؽ ،أي ذم اًم٘مٚم٦م شايمْمٔم٣مم

  .شٕم٤مم ضمزء يًػم ُمٜمف واعمراد سمذًمؽ اعمٕمتدلمجٚم٦م اًمٓم

ـْ و ٌْدِ  قَم ـِ  هللا قَم ـِ  َزْيدِ  سْم ، َيْقمَ  ط َرؾُمقًمِفِ  قَمغَم  هللا َأوَم٤مءَ  عم٤ََّم: ىَم٤مَل  قَم٤مِصٍؿ، سْم  طُمٜملَْمٍ

ؿَ  ًَ َٗم٦مِ  ذِم  اًمٜم٤َّمسِ  ذِم  ىَم ْ  ىُمُٚمقهُبُْؿ، اعُم١َمًمَّ ُؿْ  ؿَمْٞمًئ٤م، إَْٟمَّم٤مرَ  ُيْٕمطِ  َومَل ْ  إِذْ  َوضَمُدوا وَمَٙم٠َمهنَّ  مَل

ٌُْٝمؿْ  ٌَُٝمؿْ  اًمٜم٤َّمَس، َأَص٤مَب  َُم٤م ُيِّم ْ  إَْٞمَِم٣مِر، ََمْٔممَمَ  َي٣م»: وَمَ٘م٤مَل  وَمَخَٓم ًٓ  َأصِمْدىُمؿْ  َأَل  ُوالَّ

وِمكمَ  َوىُمٛمُْتؿْ  يِب، هللا هَمَٜمَداىُمؿُ  اَم  شيِب  هللا هَمَٟمنْمٛم٣َمىُمؿُ  َوفَم٣ميَم٥مً  يِب، هللا هَمَٟميمََّٖمُ٘مؿُ  َُمَتَٖمر   ؿَمْٞمًئ٤م ىَم٤مَل  يُمٚمَّ

، َوَرؾُمقًُمفُ  هللا: ىَم٤مًُمقا ُـّ ٌُقا َأنْ  َيْٚمٛمَُٔمُ٘مؿْ  ََم٣م»: ىَم٤مَل  َأَُم  ىَم٤مَل  يُمٚمَّاَم : ىَم٤مَل . شملسو هيلع هللا ىلص هللا َرؽُمقَل  َُتِٝم

، َوَرؾُمقًُمفُ  هللا: ىَم٤مًُمقا ؿَمْٞمًئ٤م، ُـّ  َأنْ  َأسَمْرَوْقنَ  َوىَمَذا، ىَمَذا صِمْئَتٛم٣َم: وُمْٙمُتؿْ  ؾِمْئُتؿْ  يَمقْ »: ىَم٤مَل  َأَُم

٣مةِ  ايمٛم٣َّمُس  َيْذَه٤َم  ٌَِٔمغِم،وَ  زم٣ِميمُمَّ ٌُقنَ  ايم  يَمُ٘مٛم٦ُْم  اهِلْجَرةُ  يَمْقَٓ  ِرضَم٣ميمُِ٘مْؿ، إلَِم  ملسو هيلع هللا ىلص زم٣ِميمٛمٌَِّل   َوسَمْذَه

ـَ  اَْمَرأً  ٣ًٌم َواِدًي٣م ايمٛم٣َّمُس  ؽَمَٙمَؽ  َويَمقْ  إَْٞمَِم٣مِر، َِم َٙمْ٘م٦ُم  َوؾِمْٔم ًَ ٌََٜم٣م، إَْٞمَِم٣مرِ  َواِديَ  يَم  َوؾِمْٔم

ُ٘مؿْ  ِدشَم٣مٌر، َوايمٛم٣َّمُس  ؾِمَٔم٣مرٌ  إَْٞمَِم٣مرُ  وا ُأشْمَرًة، زَمْٔمِدي َٗمْقنَ ؽَمَتٙمْ  إِٞمَّ  فَمعَم  سَمْٙمَٗمْقيِن  ضَمتَّك هَم٣مْصػِمُ

 .(1061) وُمًٚمؿ( 4330) رواه اًمٌخ٤مري .شاحَلْقضِ 

إٞمِم٣مر » :ىمقًمف»: [(12/139) شومتح اًم٤ٌمري»ذم ]  زمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ ا

اًمثقب اًمذي يكم  :اًمِمٕم٤مر سمٙمن اعمٕمجٛم٦م سمٕمده٤م ُمٝمٛمٚم٦م ظمٗمٞمٗم٦م شؾمٔم٣مر وايمٛم٣مس دشم٣مر

وهل اؾمتٕم٤مرة  .سمٙمن اعمٝمٛمٚم٦م وُمثٚمث٦م ظمٗمٞمٗم٦م اًمذي ومقىمفواًمدصم٤مر  .اجلٚمد ُمـ اجلًد

  .ًمٓمٞمٗم٦م ًمٗمرط ىمرهبؿ ُمٜمف
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  .وأراد أيًْم٤م أهنؿ سمٓم٤مٟمتف وظم٤مصتف وأهنؿ أًمّمؼ سمف وأىمرب إًمٞمف ُمـ همػمهؿ

ؿ ارضمؿ إٞمِم٣مر وأزمٛم٣مء إٞمِم٣مر وأزمٛم٣مء أزمٛم٣مء يمٙمٜما»زاد ذم طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد 

ط  هللرؾمقل اروٞمٜم٤م سم :اوىم٤مًمق .ومٌٙمك اًم٘مقم طمتك أظمْمٚمقا حل٤مهؿ :ىم٤مل .إٞمِم٣مر

  .شىمًام وطمٔم٤م

ىم٤مل  ،شإٞمِم٣مر ؾمٔم٣مر وايمٛم٣مس دشم٣مر» :طىمقًمف » ( :4/17)  وم٣مل ايمٛمقوي

  .ومقىمف شاًمدصم٤مر»و ،اًمثقب اًمذي يكم اجلًد ،شايمُمٔم٣مر» :أهؾ اًمٚمٖم٦م

إٟمّم٤مر هؿ اًمٌٓم٤مٟم٦م واخل٤مص٦م وإصٗمٞم٤مء وأًمّمؼ يب ُمـ ؾم٤مئر  :وُمٕمٜمك احلدي٨م

 .شوومْم٤مئٚمٝمؿ اًم٤ٌمهرة وهذا ُمـ ُمٜم٤مىمٌٝمؿ اًمٔم٤مهرة ،اًمٜم٤مس

 َمثؾ احلغمة

ـْ  ـِ  قَمِديِّ  قَم غَمةُ  إرَِمَّ  َُمث َٙم٦ْم »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل   طَم٤مشمِؿٍ  سْم  ىَمَٟمْٞمَٝم٣مِب  احْلِ

 .سُمَ٘مْٞمَٚم٦مَ  سمِٜم٧َْم  زِم  َه٥ْم  هللا َرؾُمقَل  َي٤م: وَمَ٘م٤مَل  َرضُمٌؾ  وَمَ٘م٤ممَ  شؽَمَتْٖمَتُحقهَن٣م َوإِٞمَُّ٘مؿْ  ايْم٘ماَِلِب 

٣مَه٣م هَمَٟمفْمُْمقهُ  يَمَؽ  ِهلَ : وَمَ٘م٤مَل  : ىَم٤مَل  ؟سمَِٙمؿْ : ىَم٤مَل  .َٟمَٕمؿْ : ىَم٤مَل  ؟شَمٌِٞمُٕمَٝم٤م: وَمَ٘م٤مَل  َأسُمقَه٤م وَمَج٤مءَ  .إِيَّ

٤م ىَمدْ : ىَم٤مَل  .ِدْرَهؿٍ  َأًْمُػ : ىَم٤مَل  .ؿِمْئ٧َم  َُم٤م اطْمُٙمؿْ   صَماَلصملِمَ  ىُمْٚم٧َم  ًَمقْ : ًَمفُ  وَمَ٘م٤مًُمقا .سمِفِ  َأظَمْذهُتَ

دَ  َهْؾ : ىَم٤مَل  .َأًْمًٗم٤م ـْ  َأيْمَثرَ  قَمدَّ ش أطم٤مد واعمث٤مين»ذم ] ازمـ أيب فم٣مصؿرواه  .شَأًْمٍػ؟ ُِم

(2490)]. 

 .ًمِمٞمخٜم٤م ُم٘مٌؾ  شاًمّمحٞمح اعمًٜمد مم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم»واحلدي٨م ذم 

 شاحلغمة» :ىمقًمف»: [(10/398) شومتح اًم٤ٌمري»ذم ]  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر 

 .شيم٤مٟم٧م سمٚمد ُمٚمقك اًمٕمرب اًّمذيـ حت٧م طمٙمؿ آل وم٤مرس
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  .شسمٚمد ُمٕمروف سم٤مًمٕمراق» :[(8/209) شاًم٤ٌمريومتح »ذم ] وم٣مل احل٣مهمظ و 

: سمٙمن احل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م شأسمٝم٦م احلغمة»» ( :5/25) شفمقن اظمٔمٌقد»وم٣مل ص٣مضم٤م و

 .شسمٚمدة ىمديٛم٦م سمٔمٝمر اًمٙمقوم٦م

 َمثؾ ايمًٛم٥م وايمٝمقم وايمُمٜمر فمٛمد ومرب ايم٣ًمفم٥م

ـْ  ٣مفَم٥مُ  سَمُٗمقمُ  َٓ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم ًَّ ََم٣مُن، َتَٗم٣مَرَب يَ  ضَمتَّك ايم  ايمزَّ

ٛم٥َمُ  هَمَتُ٘مقنَ  ًَّ ْٜمِر، ايم ْٜمرُ  َوَيُ٘مقنَ  ىَم٣ميمُمَّ ُٚمَٔم٥ِم، ايمُمَّ ُٚمَٔم٥مُ  َوسَمُ٘مقنَ  ىَم٣مجْلُ  َوَيُ٘مقنَ  ىَم٣ميْمَٝمْقِم، اجْلُ

٣مفَم٥ِم، ايْمَٝمْقمُ  ًَّ ٣مفَم٥مُ  َوسَمُ٘مقنَ  ىَم٣ميم ًَّ اِق  ايم َٔمَٖم٥مِ  ىَم٣مضْمؼِمَ ًَّ قَص٥مُ  ايم ذم   أمحدرواه  .شاخْلُ

 .(10943) ُمًٜمده

 أضمؼ زم٣ميمقهم٣مء هللىمديـ زمٛمل آدم وا هللَمثؾ ديـ ا

ـِ  ـِ  قَم ٤ٌَّمسٍ  اسْم ـْ  اُْمَرَأةً  َأنَّ  ، قَم ِلِّ  إمَِم  ضَم٤مَءْت  ضُمَٝمْٞمٜم٦ََم، ُِم  إِنَّ : وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ،ط اًمٜمٌَّ

ل ٩مَّ  َأنْ  َٟمَذَرْت  ُأُمِّ ٩مَّ  وَمَٚمؿْ  حَتُ ل َٞمَٔمؿْ »: ىَم٤مَل  قَمٜمَْٝم٤م؟ َأوَم٠َمطُم٩مُّ  َُم٤مشَم٧ْم، طَمتَّك حَتُ  فَمٛمَْٜم٣م، ضُمج 

ِؽ  فَمعَم  ىَم٣منَ  يَمقْ  َأَرَأْي٦ِم  ـٌ  ُأَم  رواه  .شزم٣ِميمَقهَم٣مءِ  َأضَمؼُّ  هللهَم٣م هللا اوْمُّمقا وَم٣مِوَٝم٥ًم؟ َأىُمٛم٦ِْم  َدْي

 .(1852)ايمٌخ٣مري 

 إًمخ شأرأي٦م» :ىمقًمف»: [(6/75) شومتح اًم٤ٌمري»ذم ]  زمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ ا

٤ًمُمع وأىمرب ومٞمف ُمنموقمٞم٦م اًم٘مٞم٤مس وضب اعمثؾ ًمٞمٙمقن أووح وأوىمع ذم ٟمٗمس اًم

  .وومٞمف شمِمٌٞمف ُم٤م اظمتٚمػ ومٞمف وأؿمٙمؾ سمام اشمٗمؼ قمٚمٞمف .إمم هقم٦م ومٝمٛمف

وومٞمف أٟمف يًتح٥م ًمٚمٛمٗمتل اًمتٜمٌٞمف قمغم وضمف اًمدًمٞمؾ إذا شمرشم٧ٌم قمغم ذًمؽ ُمّمٚمح٦م 

  .وهق أـمٞم٥م ًمٜمٗمس اعمًتٗمتل وأدقمك إلذقم٤مٟمف
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وومٞمف أن ووم٤مء اًمديـ اعم٤مزم قمـ اعمٞم٧م يم٤من ُمٕمٚمقًُم٤م قمٜمدهؿ ُم٘مرًرا وهلذا طمًـ 

 .شوومٞمف إضمزاء احل٩م قمـ اعمٞم٧م .ق سمفاإلحل٤م

 َمثؾ َمـ ضمٙم٤م َم٣مؾمٝم٥م نمغمه

ـْ  ٌْدِ  قَم ـِ  هللا قَم َـّ  َٓ »: ىَم٤مَل  ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ :  قُمَٛمرَ  سْم ٌَ ُٙم  اَْمِرئٍ  ََم٣مؾِمَٝم٥مَ  َأضَمٌد  حَيْ

زَمُتُف، سُم٠ْمسَمك َأنْ  َأضَمُدىُمؿْ  َأحُي٤ِمُّ  إِْذٞمِِف، زمَِٕمغْمِ  اَم  ؿَمَٔم٣مَُمُف، َٗمَؾ هَمُٝمٛمْتَ  طِمَزاَٞمُتُف، هَمُتْ٘مَنَ  ََممْمُ ُزنُ  هَم١مِٞمَّ  خَتْ

ؿْ  وعُ  هَلُ َـّ  هَمالَ  َأؿْمِٔماَمُِتِْؿ، ََمَقاؾِمٝمِٜمؿْ  رُضُ ٌَ ُٙم َّٓ  َأضَمدٍ  ََم٣مؾِمَٝم٥مَ  َأضَمٌد  حَيْ رواه  .شزم١ِمِْذٞمِفِ  إِ

 .(1726)وُمًٚمؿ ( 2435) اًمٌخ٤مري

أي  »: [(7/334) شومتح اًم٤ٌمري»ذم ]  زمـ ضمجروم٣مل احل٣مهمظ ا شَمممزمتف» :ىمقًمف

 .ٙم٤من اًمنمب سمٗمتح اًمراء ظم٤مص٦م واعمنمسم٦م سم٤مًمٙمن إٟم٤مء اًمنمبواعمنمسم٦م ُم ،همرومتف

ذم احلدي٨م اًمٜمٝمل قمـ أن ي٠مظمذ اعمًٚمؿ ًمٚمٛمًٚمؿ ؿمٞمًئ٤م إٓ سم٢مذٟمف وإٟمام ظمص اًمٚمٌـ 

ًمٙمـ  ،وهبذا أظمذ اجلٛمٝمقر ،سم٤مًمذيمر ًمت٤ًمهؾ اًمٜم٤مس ومٞمف ومٜمٌف سمف قمغم ُم٤م هق أومم ُمٜمف

٤م إذا قمٚمؿ سمٓمٞم٥م واؾمتثٜمك يمثػم ُمـ اًمًٚمػ ُم ،ؾمقاء يم٤من سم٢مذٍن ظم٤مص أو إذٍن قم٤مم

وذه٥م يمثػٌم ُمٜمٝمؿ إمم اجلقاز  ،وإن مل ي٘مع ُمٜمف إذن ظم٤مص وٓ قم٤مم ،ٟمٗمس ص٤مطمٌف

 .شُمٓمٚمً٘م٤م ذم إيمؾ واًمنمب ؾمقاء قمٚمؿ سمٓمٞم٥م ٟمٗمًف أو مل يٕمٚمؿ

ؿمٌف اًمٚمٌـ ذم اًميع ط وُمٕمٜمك احلدي٨م أٟمف » ( :6/161)  وم٣مل ايمٛمقوي

 .شسمٖمػم إذٟمفسم٤مًمٓمٕم٤مم اعمخزون اعمحٗمقظ ذم اخلزاٟم٦م ذم أٟمف ٓ حيؾ أظمذه 

 َمثؾ ايمذي يٕم٣مرم دم اظمٜمقر

ـْ  ِلِّ  إمَِم  َرضُمٌؾ  ضَم٤مءَ : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم ضْم٧ُم  إيِنِّ : وَمَ٘م٤مَل  ،ط اًمٜمٌَّ ـَ  اُْمَرَأةً  شَمَزوَّ  ُِم
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َْٟمَّم٤مِر، ْٕ ِلُّ  ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل  ا َْٞمَِم٣مرِ  فُمُٝمقنِ  دِم  هَم١مِنَّ  إيَِمْٝمَٜم٣م؟ َٞمَٓمْرَت  َهْؾ »: ط اًمٜمٌَّ ْٕ : ىَم٤مَل  شؾَمْٝمًئ٣م ا

صْمَتَٜم٣م؟ ىَمؿْ  فَمعَم »: ىَم٤مَل  إًَِمْٞمَٝم٤م، َٟمَٔمْرُت  ىَمدْ  ِلُّ  ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل  َأَواٍق، َأْرسَمعِ  قَمغَم : ىَم٤مَل  شسَمَزوَّ  اًمٜمٌَّ

اَم  َأَواٍق؟ َأْرزَمعِ  فَمعَم »: ط ٥مَ  سَمٛمِْحُتقنَ  ىَمَٟمٞمَّ ـْ  ايْمِٖمّمَّ ٌَِؾ، َهَذا فُمْرضِ  َِم  ََم٣م فِمٛمَْدَٞم٣م ََم٣م اجْلَ

ـْ  ُٞمْٔمْمِٝمَؽ، ك َويَم٘مِ ًَ ٌَْٔمَثَؽ  نْ أَ  فَم ٌََٕم٨َم : ىَم٤مَل  ،شَِمٛمْفُ  سُمِِمٝم٤ُم  زَمْٔم٧ٍم  دِم  َٞم ٌْسٍ  سَمٜمِل إمَِم  سَمْٕمًث٤م وَم  قَم

ضُمَؾ  َذًمَِؽ  سَمَٕم٨َم   ( .1424) رواه ُمًٚمؿ .ومِٞمِٝمؿْ  اًمرَّ

 ق ذم اعمٝمر يم٠مهنؿ يٜمحتقن اًمٗمْم٦م ُمـٚموميب هلؿ ُمثاًل سم٥ًٌم ُم٤م وىمع ُمـ اًمٖم

اعمٗم٤مؾمد اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمغم اًمٗمرد  وٓ جيقز اعمٖم٤مٓة ذم اعمٝمقر عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ، قمرض اجلٌؾ

أن يّمٚمح إُمقر  هللواعمجتٛمع وقمغم اًمِم٤ٌمب واًمِم٤مسم٤مت واًمقاًمديـ وإسمٜم٤مء ٟم٠ًمل ا

 .ووٓة إُمقر وأوًمٞم٤مء إُمقر

ىمٟمٞمام سمٛمحتقن ايمٖمّم٥م َمـ فمرض » :طىمقًمف » ( :5/133)  وم٣مل ايمٛمقوي

 ،سمْمؿ اًمٕملم وإؾمٙم٤من اًمراء هق اجل٤مٟم٥م واًمٜم٤مطمٞم٦م شاًمٕمرض» ،شهذا اجلٌؾ

  .سمٙمن احل٤مء أي شم٘منمون وشم٘مٓمٕمقن شحتقنوشمٜم»

 .شوُمٕمٜمك هذا اًمٙمالم يمراه٦م إيمث٤مر اعمٝمر سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم طم٤مل اًمزوج

 َمثؾ دوران اظمخ٣ميمػ يمٗمقيمف دم ايمٛم٣مر ىمام يدور احلامر زم٣ميمرضمك

ـْ  ـِ  ُأؾَم٤مَُم٦مَ  قَم َٓ : ًَمفُ  ىِمٞمَؾ : ىَم٤مَل  َزْيٍد، سْم  َأينِّ  شَمَرْونَ أَ : وَمَ٘م٤مَل  وَمُتَٙمٚمَِّٛمُف؟ قُمْثاَمنَ  قَمغَم  شَمْدظُمُؾ  َأ

َّٓ  ُأيَمٚمُِّٛمفُ  َٓ  ْٛمُتفُ  ًَمَ٘مدْ  هللَوا ُأؾْمِٛمُٕمُٙمْؿ؟ إِ  َٓ  َأُْمًرا َأوْمَتتَِح  َأنْ  ُدونَ  َُم٤م َوسَمْٞمٜمَُف، سَمْٞمٜمِل ومِٞماَم  يَمٚمَّ

َل  َأيُمقنَ  َأنْ  ُأطِم٥مُّ  ـْ  َأوَّ َٓ  وَمَتَحُف، َُم طََمٍد، َأىُمقُل  َو  ٤مسِ اًمٜمَّ  ظَمػْمُ  إِٟمَّفُ : َأُِمػًما قَمكَمَّ  َيُٙمقنُ  ِٕ

صُمؾِ  ُي٠ْمسَمك»: َيُ٘مقُل  ط هللا َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  َُم٤م سَمْٕمدَ   ايمٛم٣َّمِر، دِم  هَمُٝمْٙمَٗمك ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم، َيْقمَ  زم٣ِميمرَّ
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٣م هَمَٝمُدورُ  زَمْْمٛمِِف، َأوْمَت٣مُب  هَمَتٛمَْديمُِؼ  اَمرُ  َيُدورُ  ىَماَم  هِبَ ضَمك، احْلِ  ايمٛم٣َّمِر، َأْهُؾ  إيَِمْٝمفِ  هَمَٝمْجَتِٚمعُ  زم٣ِميمرَّ

ْ  يَمَؽ؟ ََم٣م هُماَلنُ  ٣ميَ : هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  ـْ  َأَل ـِ  َوسَمٛمَْٜمك زم٣ِمظمَْْٔمُروِف، سَمْٟمَُمرُ  سَمُ٘م  زَمعَم،: هَمَٝمُٗمقُل  اظمُْٛمَْ٘مِر؟ فَم

َٓ  زم٣ِمظمَْْٔمُروِف  آَُمرُ  ىُمٛم٦ُْم  وَمْد  ـِ  َوَأهْنَك آسمِٝمِف، َو  (3267)اًمٌخ٤مري رواه  .شَوآسمِٝمفِ  اظمُْٛمَْ٘مرِ  فَم

 ( .2989) ُمًٚمؿو

  أضم٤م أن أىمقن أول َمـح أَمًرا ٓأهمتت» :ىمقًمف» ( :9/374)  ٣مل ايمٛمقويوم

 .يٕمٜمل اعمج٤مهرة سم٤مإلٟمٙم٤مر قمغم إُمراء ذم اعمأل يمام ضمرى ًم٘متٚم٦م قمثامن  شتحفهم

وشمٌٚمٞمٖمٝمؿ ُم٤م ي٘مقل اًمٜم٤مس  ،ووقمٔمٝمؿ ها ،واًمٚمٓمػ هبؿ ،وومٞمف إدب ُمع إُمراء

وم٢من مل يٛمٙمـ اًمققمظ ها  ،وم٢من ذًمؽ ،وهذا يمٚمف إذا أُمٙمـ ذًمؽ ،ومٞمٝمؿ ًمٞمٜمٙمٗمقا قمٜمف

 .ٟمٞم٦م ًمئال يْمٞمع أصؾ احلؼواإلٟمٙم٤مر ومٚمٞمٗمٕمٚمف قمال

إىمت٤مب  :ىم٤مل أسمق قمٌٞمد .هق سم٤مًمدال اعمٝمٛمٚم٦م شهمتٛمديمؼ أومت٣مب زمْمٛمف» :طىمقًمف 

هل ُم٤م  :وىم٤مل اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ،وىم٤مل همػمه ىمت٥م ،واطمده٤م ىمت٦ٌم :ىم٤مل إصٛمٕمل .إُمٕم٤مء

 .واطمده٤م ىمّم٥م ،وهل إىمّم٤مب ،وهل احلقاي٤م وإُمٕم٤مء ،اؾمتدار ذم اًمٌٓمـ

 .شٟمفوآٟمدٓق ظمروج اًمٌمء ُمـ ُمٙم٤م

 َمثؾ ايم٣ًمفمل فمعم إرَمٙم٥م واظمً٘مكم

ـْ  ِلُّ  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم ٣مفِمل»: ط اًمٜمٌَّ ًَّ ٘مكِِم، إَْرََمَٙم٥مِ  فَمعَم  ايم ًْ
 ىَم٣مظمَُْج٣مِهدِ  َواظمِ

ْٝمَؾ  ايمَٗم٣مئِؿِ  َأوِ  ،هللا ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  ٣مئِؿِ  ايمٙمَّ وُمًٚمؿ ( 5353)رواه ايمٌخ٣مري  .شايمٛمََّٜم٣مرَ  ايمِمَّ

(2982). 

ايم٣ًمفمل فمعم إرَمٙم٥م واظمً٘مكم » :طىمقًمف » ( :9/366)  وم٣مل ايمٛمقوي 

وإرُمٚم٦م ُمـ  .اًمٕم٤مُمؾ عمئقٟمتٝمام :اعمراد سم٤مًم٤ًمقمل اًمٙم٤مؾم٥م هلام شهللىم٣مظمج٣مهد دم ؽمٌٝمؾ ا
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  .هل اًمتل وم٤مرىم٧م زوضمٝم٤م :وىمٞمؾ ،ؾمقاء يم٤مٟم٧م شمزوضم٧م أم ٓ ،ٓ زوج هل٤م

اد وهق اًمٗم٘مر وذه٤مب اًمز ،ؾمٛمٞم٧م أرُمٚم٦م عم٤م حيّمؾ هل٤م ُمـ اإلرُم٤مل :ىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم

 .شي٘م٤مل أرُمؾ اًمرضمؾ إذا ومٜمل زاده ،سمٗم٘مد اًمزوج

 َمثؾ إٞم٣ٌمت إرض ٕصم٣ًمم اخلالئؼ

ـْ  : ىَم٤مَل  شَأْرزَمُٔمقنَ  ايمٛمَّْٖمَخَتكْمِ  زَمكْمَ  ََم٣م»: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم

 ؾَمٜم٦ًَم؟ َأْرسَمُٕمقنَ : ىَم٤مَل  ْٞم٧ُم،َأسمَ : ىَم٤مَل  ؿَمْٝمًرا؟ َأْرسَمُٕمقنَ : ىَم٤مَل  َأسَمْٞم٧ُم،: ىَم٤مَل  َيْقًُم٤م؟ َأْرسَمُٕمقنَ 

ـَ  هللا ُيٛمِْزُل  شُمؿَّ »: ىَم٤مَل  َأسَمْٞم٧ُم،: ىَم٤مَل  اَمءِ  َِم ًَّ ٌُتُقنَ  ََم٣مءً  ايم ٦ٌُُم  ىَماَم  هَمَٝمٛمْ ٌَْٗمُؾ، َيٛمْ ـَ  يمَْٝمَس  ايم  َِم

٣منِ  ًَ ءٌ  اإِلْٞم َّٓ  َرْ
ٌْعَم، إِ َّٓ  َي َٞم٤ِم، فَمْج٤ُم  َوُهقَ  َواضِمًدا فَمْٓماًم  إِ ٤ُم  َوَِمٛمْفُ  ايمذَّ  َيْقمَ  ْٙمُؼ اخلَ  ُيَرىمَّ

  .(2955) وُمًٚمؿ (4554)رواه ايمٌخ٣مري  .شايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ 

هق سمٗمتح اًمٕملم  شفمج٤م ايمذٞم٤م» :ىمقًمف» ( :9/343)  ٣مل ايمٛمقويوم

 ،وهق رأس اًمٕمّمٕمص ،وإؾمٙم٤من اجلٞمؿ أي اًمٕمٔمؿ اًمٚمٓمٞمػ اًمذي ذم أؾمٗمؾ اًمّمٚم٥م

وهق اًمذي يٌ٘مك ُمٜمف ًمٞمٕم٤مد  ،وهق أول ُم٤م خيٚمؼ ُمـ أدُمل ،سم٤معمٞمؿ شقمجؿ»وي٘م٤مل ًمف 

 .شقمٚمٞمف شمريمٞم٥م اخلٚمؼ

 َمثؾ إٞم٣ٌمت َمـ ُيرج َمـ ايمٛم٣مر

ـْ  ـِ  ، اخلُْدِريِّ  ؾَمِٕمٞمدٍ  َأيِب  قَم ِلِّ  قَم  َوَأْهُؾ  اجَلٛم٥ََّم، اجَلٛم٥َّمِ  َأْهُؾ  َيْدطُمُؾ »: ىَم٤مَل  ط اًمٜمٌَّ

ـَ  َأطْمِرصُمقا»: شَمَٕم٤ممَم  هللا َيُ٘مقُل  صُمؿَّ  ،شايمٛم٣َّمرَ  ايمٛم٣َّمرِ  ـْ  ايمٛم٣َّمرِ  َِم ٥ٌَّمٍ  َِمْثَٗم٣مُل  وَمْٙمٌِفِ  دِم  ىَم٣منَ  ََم ـْ  ضَم  َِم

ـْ  طَمْرَدلٍ  وا، وَمدِ  َِمٛمَْٜم٣م هَمُٝمْخَرصُمقنَ . إِياَمنٍ  َِم  ؾَمؽَّ  - احَلَٝم٣مةِ  َأوِ  احَلَٝم٣م، هَنَرِ  دِم  هَمُٝمْٙمَٗمْقنَ  اؽْمَقدُّ

ٌُُتقنَ  - ََم٣ميمٌِؽ  ٦ٌُُم  ىَماَم  هَمَٝمٛمْ ٥ٌَّمُ  سَمٛمْ ْٝمِؾ، صَم٣مٞم٤ِِم  دِم  احِل ًَّ ْ  ايم ٣َم سَمرَ  َأَل ُرُج  َأهنَّ  .شَُمْٙمَتِقَي٥مً  َصْٖمَراءَ  خَتْ
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 .(184) وُمًٚمؿ( 22)ه ايمٌخ٣مري روا

ىم٤مل أسمق  ،سمٙمن أوًمف شاحل٥ٌم» :ىمقًمف»: [(1/36) شومتح اًم٤ٌمري»ذم ] وم٣مل ازمـ ضمجر 

وأُم٤م احل٥م ومٝمق  ،احل٦ٌم مجع سمزور اًمٜم٤ٌمت واطمدهت٤م طم٦ٌم سم٤مًمٗمتح :طمٜمٞمٗم٦م اًمديٜمقري

 .ش وإٟمام اومؽمىم٤م ذم اجلٛمع ،واطمدهت٤م طم٦ٌم سم٤مًمٗمتح أيًْم٤م ،احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم

ـْ َأيِب و  ٜم٤َم َٟمَرى َهْؾ  هللا َرؾُمقَل  َي٤م: ىَم٤مًُمقا اًمٜم٤َّمَس  َأنَّ : ُهَرْيَرَة،قَم : ىَم٤مَل  اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم؟ َيْقمَ  َرسمَّ

ٌَْدرِ  يَمْٝمَٙم٥مَ  ايمَٗمَٚمرِ  دِم  مُت٣َمُرونَ  َهْؾ » : ىَم٤مَل  ،هللا َرؾُمقَل  َي٤م َٓ : ىَم٤مًُمقا شؽَمَح٣مٌب  ُدوَٞمفُ  يَمْٝمَس  ايم

ْٚمسِ  دِم  مُت٣َمُرونَ  هَمَٜمْؾ »  ىَمَذيمَِؽ، سَمَرْوَٞمفُ  هَم١مِٞمَُّ٘مؿْ »: ىَم٤مَل  َٓ،: ىَم٤مًُمقا شؽَمَح٣مٌب  ٣مُدوهَنَ  يَمْٝمَس  ايمُمَّ

ـْ : هَمَٝمُٗمقُل  ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم، َيْقمَ  ايمٛم٣َّمُس  حُيْمَمُ  ٌُُد  ىَم٣منَ  ََم ـْ  هَمِٚمٛمُْٜمؿْ  هَمْٙمَٝمتٌَِّْع، ؾَمْٝمًئ٣م َئْم  َيتٌَِّعُ  ََم

ْٚمَس، ـْ  َوَِمٛمُْٜمؿْ  ايمُمَّ ـْ  َوَِمٛمُْٜمؿْ  ايمَٗمَٚمَر، َيتٌَِّعُ  ََم ٌَْٗمك ايمْمََّقانِمٝم٦َم، عُ َيتٌَِّ  ََم ٥مُ  َهِذهِ  َوسَم  همِٝمَٜم٣م إَُمَّ

ُ٘مْؿ، َأَٞم٣م: هَمَٝمُٗمقُل  هللا هَمَٝمْٟمسمِٝمِٜمؿُ  َُمٛم٣َمهمُِٗمقَه٣م، ٛم٣َم، َيْٟمسمَِٝمٛم٣َم ضَمتَّك ََمَ٘م٣مُٞمٛم٣َم َهَذا هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  َرزمُّ  هَم١مَِذا َرزمُّ

ٛم٣َم صَم٣مءَ  ُ٘مْؿ، َأَٞم٣م: هَمَٝمُٗمقُل  هللا هَمَٝمْٟمسمِٝمِٜمؿُ  فَمَرهْمٛم٣َمُه، َرزمُّ ٛم٣َم، َأْٞم٦َم : هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  َرزمُّ  هَمَٝمْدفُمقُهؿْ  َرزمُّ

ُب  اطُ  هَمُٝمْيَ َ َل  هَمَٟمىُمقنُ  صَمَٜمٛمََّؿ، ـَمْٜمَرايَنْ  زَمكْمَ  ايمٌم  ـْ  َأوَّ ـَ  جَيُقزُ  ََم ؽُمؾِ  َِم تِِف، ايمرُّ  َوَٓ  زمُِٟمَمَّ

َّٓ  َأضَمٌد  َيْقََمئِذٍ  َيَتَ٘مٙمَّؿُ  ؽُمُؾ، إِ ؽُمؾِ  َوىَماَلمُ  ايمرُّ ْؿ، ؽَمٙم ؿْ  ؿَّ يمٙمٜما: َيْقََمئِذٍ  ايمرُّ  صَمَٜمٛمَّؿَ  َودِم  ؽَمٙم 

ْٔمَداِن، ؾَمْقكِ  َِمْثُؾ  ىَماَليمِٝم٤ُم  ًَّ ْٔمَداِن؟ ؾَمْقكَ  َرَأْيُتؿْ  َهْؾ  ايم ًَّ ٣َم»: ىَم٤مَل  َٟمَٕمْؿ،: ىَم٤مًُمقا شايم  هَم١مهِنَّ

ْٔمَدانِ  ؾَمْقكِ  َِمْثُؾ  ًَّ فُ  نَمغْمَ  ايم َّٓ  فِمَٓمِٚمَٜم٣م وَمْدرَ  َئْمَٙمؿُ  َٓ  َأٞمَّ َْمُػ  ،هللا إِ  ْؿ،زمَِٟمفْماَمهلِِ  ايمٛم٣َّمَس  خَتْ

ـْ  هَمِٚمٛمُْٜمؿْ  ـْ  َوَِمٛمُْٜمؿْ  زمَِٔمَٚمٙمِِف، ُيقزَمُؼ  ََم ْرَدُل  ََم ـْ  َرمْح٥َمَ  هللا َأَرادَ  إَِذا ضَمتَّك َيٛمُْجق، شُمؿَّ  ُُيَ  َأَرادَ  ََم

ـْ  ـْ  ُُيِْرصُمقا َأنْ : اظماََلئَِ٘م٥مَ  هللا َأََمرَ  ايمٛم٣َّمِر، َأْهؾِ  َِم ٌُُد  ىَم٣منَ  ََم  هَمُٝمْخِرصُمقهَنُؿْ  ،هللا َئْم

ُجقِد، زمِآشَم٣مرِ  َوَئْمِرهُمقهَنُؿْ  ًُّ مَ  ايم ُجقِد، َأشَمرَ  سَمْٟمىُمَؾ  َأنْ  ايمٛم٣َّمرِ  فَمعَم  هللا َوضَمرَّ ًُّ ـَ  هَمَٝمْخُرصُمقنَ  ايم  َِم

ـِ  هَمُ٘مؾُّ  ايمٛم٣َّمِر، َّٓ  ايمٛم٣َّمرُ  سَمْٟمىُمُٙمفُ  آَدمَ  ازْم ُجقِد، َأشَمرَ  إِ ًُّ ـَ  هَمَٝمْخُرصُمقنَ  ايم  اَْمَتَحُُمقا وَمْد  ايمٛم٣َّمِر، َِم



335 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

    

٦ٌُُم  ىَماَم  هَمَٝمٛمٌُُْتقنَ  َٝم٣مِة،احلَ  ََم٣مءُ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  هَمُٝمَِم٤مُّ  ٥ٌَّمُ  سَمٛمْ ْٝمِؾ، مَحِٝمؾِ  دِم  احِل ًَّ ـَ  هللا َيْٖمُرغُ  شُمؿَّ  ايم  َِم

٣ٌَمدِ  زَمكْمَ  ايمَٗمَّم٣مءِ  ٌَْٗمك ايمِٔم ًٓ  ايمٛم٣َّمرِ  َأْهؾِ  آطِمرُ  َوُهقَ  َوايمٛم٣َّمرِ  اجَلٛم٥َّمِ  زَمكْمَ  َرصُمٌؾ  َوَي  اجَلٛم٥َّمَ  ُدطُمق

ٌََؾ  زمَِقصْمِٜمفِ  َُمْٗمٌٌِؾ  ْف  َرب   َي٣م: ُٗمقُل هَمٝمَ  ايمٛم٣َّمِر، وِم ـِ  َوصْمِٜمل اْسِ ٌَٛمِل وَمْد  ايمٛم٣َّمِر، فَم  ِرحُيَٜم٣م وَمَُم

ْٝم٦َم  َهْؾ : هَمَٝمُٗمقُل  َذىَم٣مُؤَه٣م، َوَأضْمَروَمٛمِل ًَ َٟمَل  َأنْ  زمَِؽ  َذيمَِؽ  هُمِٔمَؾ  إِنْ  فَم ًْ  َذيمَِؽ؟ نَمغْمَ  سَم

سمَِؽ، َٓ : هَمَٝمُٗمقُل  ـْ  َيَُم٣مءُ  ََم٣م هللا هَمُٝمْٔمْمِل َوفِمزَّ ُف همَ  َوَِمٝمَث٣مٍق، فَمْٜمدٍ  َِم ـِ  َوصْمَٜمفُ  هللا َٝمٌْمِ  فَم

ٌََؾ  هَم١مَِذا ايمٛم٣َّمِر، َجَتَٜم٣م َرَأى اجَلٛم٥َِّم، فَمعَم  زمِفِ  َأوْم ُ٘م٦َم، َأنْ  هللا ؾَم٣مءَ  ََم٣م ؽَمَ٘م٦َم  هَبْ ًْ  َي٣م: وَم٣مَل  شُمؿَّ  َي

َْمٛمِل َرب    َٓ  َأنْ  ٣مَق،َواظمِٝمثَ  ايمُٔمُٜمقدَ  َأفْمَْمْٝم٦َم  وَمْد  َأيَمْٝمَس : يَمفُ  هللا هَمَٝمُٗمقُل  اجَلٛم٥َِّم، زَم٣مِب  فِمٛمَْد  وَمد 

َٟمَل  ًْ  هَماَم : هَمَٝمُٗمقُل  طَمْٙمِٗمَؽ، َأؾْمَٗمك َأىُمقنُ  َٓ  َرب   َي٣م: هَمَٝمُٗمقُل  ؽَمَٟميْم٦َم؟ ىُمٛم٦َْم  ايمَِّذي نَمغْمَ  سَم

ْٝم٦َم  ًَ َٟمَل  َٓ  َأنْ  َذيمَِؽ  ُأفْمْمِٝم٦َم  إِنْ  فَم ًْ ُه؟ سَم سمَِؽ، َٓ : هَمَٝمُٗمقُل  نَمغْمَ  َذيمَِؽ، نَمغْمَ  َأؽْمَٟمُل  َٓ  َوفِمزَّ

فُ  هَمُٝمْٔمْمِل ـْ  ؾَم٣مءَ  ََم٣م َرزمَّ َُمفُ  َوَِمٝمَث٣مٍق، فَمْٜمدٍ  َِم ٣م، زَمَٙمغَ  هَم١مَِذا اجَلٛم٥َِّم، زَم٣مِب  إلَِم  هَمُٝمَٗمد   هَمَرَأى زَم٣مهَبَ

٣م، ـَ  همِٝمَٜم٣م َوََم٣م َزْهَرَُتَ ةِ  َِم وِر، ايمٛمَّْيَ ُ ُ٘م٦ُم  َوايمنُّ ًْ ُ٘م٦َم، َأنْ  هللا ؾَم٣مءَ  ََم٣م هَمَٝم ًْ  َي٣م: هَمَٝمُٗمقُل  َي

ـَ  َي٣م َوحْيََؽ : هللا هَمَٝمُٗمقُل  اجَلٛم٥ََّم، َأْدطِمْٙمٛمِل َرب    َأفْمَْمْٝم٦َم  وَمْد  َأيَمْٝمَس  َأنْمَدَرَك، ََم٣م آَدَم، ازْم

َٟمَل  َٓ  َأنْ  َواظمِٝمَث٣مَق، ايمُٔمُٜمقدَ  ًْ َٔمْٙمٛمِل َٓ  َرب   َي٣م: هَمَٝمُٗمقُل  ُأفْمْمِٝم٦َم؟ ايمَِّذي نَمغْمَ  سَم  َأؾْمَٗمك ََتْ

،: هَمَٝمُٗمقُل  ٛم٥َِّم،اجلَ  ُدطُمقلِ  دِم  يَمفُ  َيْٟمَذنُ  شُمؿَّ  َِمٛمُْف،  هللا هَمَٝمّْمَحُؽ  طَمْٙمِٗمَؽ، َـّ َ  هَمَٝمَتَٚمٛمَّك مَت

ـْ :  هللا وَم٣مَل  ُأَْمٛمِٝمَُّتُف، اْٞمَٗمَْمعَ  إَِذا ضَمتَّك ٌََؾ  َوىَمَذا، ىَمَذا َِم ُرهُ  َأوْم ُف، ُيَذىم   إَِذا ضَمتَّك َرزمُّ

، زمِفِ  اْٞمَتَٜم٦ْم  ( 806)رواه ايمٌخ٣مري  .شََمَٔمفُ  َوَِمْثُٙمفُ  َذيمَِؽ  يَمَؽ : سَمَٔم٣ملَم  هللا وَم٣مَل  إَََم٣ميِنُّ

 .(182) وَمًٙمؿ

يَِب  اخلُْدِريُّ  ؾَمِٕمٞمدٍ  َأسُمق ىَم٤مَل   يَمَؽ : هللا وَم٣مَل »: ىَم٤مَل  ط هللا َرؾُمقَل  إِنَّ :  ُهَرْيَرةَ  ِٕ

ةُ  َذيمَِؽ  ْ : ُهَرْيَرةَ  َأسُمق ىَم٤مَل  ،شَأَْمَث٣ميمِفِ  َوفَممَمَ ـْ  َأطْمَٗمظْ  مَل َّٓ  ط هللا َرؾُمقلِ  ُِم  يَمَؽ »: ىَمْقًَمفُ  إِ
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ةُ  يَمَؽ  َذيمَِؽ »: َيُ٘مقُل  ؾَمِٛمْٕمُتفُ  إيِنِّ : ؾَمِٕمٞمدٍ  سُمقأَ  ىَم٤مَل  شََمَٔمفُ  َوَِمْثُٙمفُ  َذيمَِؽ   .شَأَْمَث٣ميمِفِ  َوفَممَمَ

همٝمٛمٌتقن َمٛمف ىمام سمٛم٦ٌم احل٥ٌم دم » :طىمقًمف » ( :1/323)  وم٣مل ايمٛمقوي

وهق صحٞمح  ،سم٤معمٞمؿ واًمٜمقن شهمٝمٛمٌتقن َمٛمف»هٙمذا هق ذم إصقل  شمحٝمؾ ايمًٝمؾ

وهل سمزر اًمٌ٘مقل واًمٕمِم٥م شمٜم٧ٌم ذم  ومٌٙمن احل٤مء شاحل٥ٌم»وأُم٤م  .يٜمٌتقن سمًٌٌف :وُمٕمٜم٤مه

وأُم٤م  .سمٙمن احل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م وومتح اًم٤ٌمء شطم٥ٌم»اًمؼماري وضمقاٟم٥م اًمًٞمقل ومجٕمٝم٤م 

وهق ُم٤م ضم٤مء سمف اًمًٞمؾ ُمـ ـملم أو همث٤مء  ،ومٌٗمتح احل٤مء ويمن اعمٞمؿ شمحٝمؾ ايمًٝمؾ»

 .شواعمراد اًمتِمٌٞمف ذم هقم٦م اًمٜم٤ٌمت وطمًٜمف وـمراوشمف ،حمٛمقل اًمًٞمؾ :وُمٕمٜم٤مه

 هٌتفَمثؾ ايمٔم٣مئد دم 

ـِ  ـِ  قَم ٤ٌَّمسٍ  اسْم ِلُّ  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ، قَم ٌَتِفِ  ذِم  اًمَٕم٤مِئدُ : »ط اًمٜمٌَّ  صُمؿَّ  َيِ٘ملءُ  يَم٤مًمَٙمْٚم٥ِم  ِه

 .(1622) وَمًٙمؿ (2589)رواه ايمٌخ٣مري . شىَمْٞمِئفِ  ذِم  َيُٕمقدُ 

ايمٔم٣مئد دم هٌتف ىم٣ميمٔم٣مئد دم » :ىمقًمف» ( :8/118) ذم ومتح اًم٤ٌمري ٣مل ازمـ ضمجروم

  .شوٓ أقمٚمؿ اًم٘ملء إٓ طمراًُم٤م :ل مه٤مم ىم٤مل ىمت٤مدةىم٤م :زاد أسمق داود ذم آظمره ،شومٝمئف

وإن  شىم٣ميمٔم٣مئد دم ومٝمئف» :وىمقًمف» ( :8/119) تح اًم٤ٌمريذم وم وم٣مل ازمـ ضمجر

 :ًمٙمـ اًمزي٤مدة ذم اًمرواي٦م إظمرى وهل ىمقًمف ،اىمت٣م اًمتحريؿ ًمٙمقن اًم٘ملء طمراًُم٤م

 ،ٞمفشمدل قمغم قمدم اًمتحريؿ ٕن اًمٙمٚم٥م همػم ُمتٕمٌٍد وم٤مًم٘ملء ًمٞمس طمراًُم٤م قمٚم شىم٣ميم٘مٙم٤م»

 .شواعمراد اًمتٜمزيف قمـ ومٕمٍؾ يِمٌف ومٕمؾ اًمٙمٚم٥م

 واًمّمقاب أٟمف طمرام. ومٙم٦م:

هذا فم٤مهر ذم حتريؿ اًمرضمقع ذم اهل٦ٌم واًمّمدىم٦م » ( :6/5)  وم٣مل ايمٛمقوي
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ومٚمف  ،أُم٤م إذا وه٥م ًمقًمده وإن ؾمٗمؾ، وهق حمٛمقل قمغم ه٦ٌم إضمٜمٌل ،سمٕمد إىم٤ٌموٝمام

ضمقع ذم ه٦ٌم اإلظمقة وٓ ر ،اًمرضمقع ومٞمف يمام سح سمف ذم طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم

وسمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ  ،هذا ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل .وإقمامم وهمػمهؿ ُمـ ذوي إرطم٤مم

 .ش وإوزاقمل

 َمثؾ ومٌض إَم٣مٞم٥م

صَمٜم٤َم: ىَم٤مَل  ،طُمَذْيَٗم٦مقمـ  ، ط هللا َرؾُمقُل  طَمدَّ ٤م َرَأْي٧ُم  طَمِديَثلْمِ  َأْٟمَتٔمِرُ  َوَأَٟم٤م َأطَمَدمُهَ

صَمٜم٤َم: أظَمرَ  صَم٣مِل، وُمُٙمقِب  صَمْذرِ  دِم  ٦ْم َٞمَزيمَ  إَََم٣مَٞم٥مَ  َأنَّ »: طَمدَّ ـَ  فَمٙمُِٚمقا شُمؿَّ  ايمر   شُمؿَّ  ايمُٗمْرآِن، َِم

ـَ  فَمٙمُِٚمقا ٛم٥َّمِ  َِم ًُّ صَمٜم٤َم شايم ـْ  َوطَمدَّ صُمُؾ  َيٛم٣َممُ »: ىَم٤مَل  َروْمِٕمَٝم٤م قَم ٌَُض  ايمٛمَّْقََم٥َم، ايمرَّ ـْ  إَََم٣مَٞم٥مُ  هَمُتْٗم  َِم

ٌَْٗمك هَمُتْٗمٌَُض  ايمٛمَّْقََم٥مَ  ٣ممُ َيٛمَ  شُمؿَّ  ايمَقىْم٦ِم، َأشَمرِ  َِمْثَؾ  َأشَمُرَه٣م هَمَٝمَٓمؾُّ  وَمْٙمٌِِف،  اظمَْجِؾ، َِمْثَؾ  َأشَمُرَه٣م هَمَٝم

اهُ  هَمٛمَِٖمَط، ِرصْمٙمَِؽ  فَمعَم  َدضْمَرصْمَتفُ  ىَمَجْٚمرٍ  ا هَمؼَمَ ٌء، همِٝمفِ  َويَمْٝمَس  َُمٛمَْتػِمً  ايمٛم٣َّمُس  هَمُٝمِْمٌُِح  َرْ

٣ٌَمَئُمقَن،  َوُيَٗم٣مُل  َأَِمٝمٛم٣ًم، َرصُماًل  هُماَلنٍ  زَمٛمِل دِم  إِنَّ : هَمُٝمَٗم٣مُل  إَََم٣مَٞم٥َم، ُي٠َمد ي َأضَمٌد  َيَ٘م٣مدُ  هَمالَ  َيَت

صُمؾِ  ٥ٌَّمِ  َِمْثَٗم٣مُل  وَمْٙمٌِفِ  دِم  َوََم٣م َأصْمَٙمَدُه، َوََم٣م َأـْمَرهَمفُ  َوََم٣م َأفْمَٗمَٙمفُ  ََم٣م: يمِٙمرَّ ـْ  طَمْرَدلٍ  ضَم  شإِياَمنٍ  َِم

ُٙمؿْ  ُأسَم٤مزِم  َوَُم٤م َزَُم٤منٌ  قَمكَمَّ  َأشَمك َوًَمَ٘مدْ  ـْ  سَم٤مَيْٕم٧ُم، َأيَّ ٚماًِم  يَم٤منَ  ًَمِئ ًْ هُ رَ  ُُم  َوإِنْ  اإِلؾْماَلُم، قَمكَمَّ  دَّ

اٟمِٞم٤ًّم يَم٤منَ  هُ  َٟمٍْمَ ٤م ؾَم٤مقِمٞمِف، قَمكَمَّ  َردَّ َّٓ  ُأسَم٤مِيعُ  يُمٜم٧ُْم  وَماَم : اًمَٞمْقمَ  وَم٠َمُمَّ رواه  .َووُماَلًٟم٤م وُماَلًٟم٤م إِ

 .(143) وُمًٚمؿ( 6497)ايمٌخ٣مري 

اجلذر إصؾ ُمـ يمؾ » :ىمقًمف»: [(18/334) شومتح اًم٤ٌمري»ذم ] ٣مل ازمـ ضمجروم

 
ٍ
وًمٙمـ قمٜمد أيب قمٛمٍرو أن اجلذر سمٙمن اجلٞمؿ وقمٜمد  ،ًمتٗمًػماشمٗم٘مقا قمغم ا شرء

 .إصٛمٕمل سمٗمتحٝم٤م

هذا ُمـ يمالم أيب قمٌٞمٍد أيًْم٤م وهق أظمص  شواًمقيم٧م أصمر اًمٌمء اًمٞمًػم ُمٜمف» :ىمقًمف
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 .شمم٤م شم٘مدم ًمت٘مٞمٞمده سم٤مًمٞمًػم

ىمجٚمٍر دضمرصمتف فمعم رصمٙمؽ » :وأُم٤م ىمقًمف» ( :1/267)  وم٣مل ايمٛمقوي 

وم٤مجلٛمر واًمدطمرضم٦م ُمٕمرووم٤من وٟمٗمط سمٗمتح اًمٜمقن  شءهمٛمٖمط همؼماه َمٛمتػًما ويمٝمس همٝمف ر

وُمٜمف  ،وأصؾ هذه اًمٚمٗمٔم٦م آرشمٗم٤مع .ويمن اًمٗم٤مء وي٘م٤مل شمٜمٗمط سمٛمٕمٜم٤مه وُمٜمتؼًما ُمرشمٗمًٕم٤م

 .وارشمٗم٤مع اخلٓمٞم٥م قمٚمٞمف ،اعمٜمؼم ٓرشمٗم٤مقمف

ٟمٗمط ومل ي٘مؾ ٟمٗمٓم٧م ُمع أن اًمرضمؾ ُم١مٟمث٦م إُم٤م أن يٙمقن ذيمر ٟمٗمط اشم٤ٌمقًم٤م  :وىمقًمف 

 .شم٤ٌمقًم٤م عمٕمٜمك اًمرضمؾ وهق اًمٕمْمقوإُم٤م أن يٙمقن إ ،ًمٚمٗمظ اًمرضمؾ

وهق صحٞمح أيًْم٤م ويٙمقن ُمٕمٜم٤مه  .. ششمؿ أطمذ ضمِم٣مة همدضمرصمف» :وأُم٤م ىمقًمف

  .أقمٚمؿ هللدطمرج ذًمؽ اعم٠مظمقذ أو اًمٌمء وهق احلّم٤مة وا

ُمٕمٜمك احلدي٨م أن إُم٤مٟم٦م شمزول قمـ اًم٘مٚمقب ؿمٞمًئ٤م ومِمٞمًئ٤م  :ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمتحرير

٤مًمقيم٧م وهق اقمؽماض ًمقن وم٢مذا زال أول ضمزء ُمٜمٝم٤م زال ٟمقره٤م وظمٚمٗمتف فمٚمٛم٦م يم

خم٤مًمػ ًمٚمقن اًمذي ىمٌٚمف وم٢مذا زال رء آظمر ص٤مر يم٤معمجؾ وهق أصمر حمٙمؿ ٓ يٙم٤مد 

صمؿ ؿمٌف زوال ذًمؽ اًمٜمقر سمٕمد  ،يزول إٓ سمٕمد ُمدة وهذه اًمٔمٚمٛم٦م ومقق اًمتل ىمٌٚمٝم٤م

وىمققمف ذم اًم٘مٚم٥م وظمروضمف سمٕمد اؾمت٘مراره ومٞمف واقمت٘م٤مب اًمٔمٚمٛم٦م إي٤مه سمجٛمٍر يدطمرضمف 

صمؿ يزول اجلٛمر ويٌ٘مك اًمتٜمٗمط وأظمذه احلّم٤مة ودطمرضمتف  قمغم رضمٚمف طمتك ي١مصمر ومٞمٝم٤م

 .شأقمٚمؿ هللوا .إي٤مه٤م أراد هب٤م زي٤مدة اًمٌٞم٤من وإيْم٤مح اعمذيمقر

ذم  أسمق احلًـ اًمقاطمدي  ىم٤مل اإلُم٤مم» ( :1/267)  وم٣مل ايمٛمقوي

 .[22]إضمزاب:  ژ      ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ژشمٕم٤ممم:  هللىمقل ا

وىم٤مل  .شمٕم٤ممم قمغم اًمٕم٤ٌمد هللهل اًمٗمرائض اًمتل اومؽموٝم٤م ا :ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 
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  .واًمديـ يمٚمف أُم٤مٟم٦م ،هق اًمديـ :احلًـ

 .إُم٤مٟم٦م اًمٓم٤مقم٦م :وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ .إُم٤مٟم٦م ُم٤م أُمروا سمف وُم٤م هنقا قمٜمف :وىم٤مل أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م

وم٤مُٕم٤مٟم٦م ذم ىمقل مجٞمٕمٝمؿ اًمٓم٤مقم٦م  :ىم٤مل .وهذا ىمقل أيمثر اعمٗمنيـ :ىم٤مل اًمقاطمدي

 .أقمٚمؿ هللوا .ٕمٝم٤م اًمٕم٘م٤مبواًمٗمرائض اًمتل يتٕمٚمؼ سم٠مدائٝم٤م اًمثقاب وسمتْمٞمٞم

إُم٤مٟم٦م ذم احلدي٨م هل إُم٤مٟم٦م اعمذيمقرة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  :وىم٤مل ص٤مطم٥م اًمتحرير

وهل قملم اإليامن وم٢مذا اؾمتٛمٙمٜم٧م إُم٤مٟم٦م ُمـ ىمٚم٥م اًمٕمٌد ىم٤مم  ژ ﯀ ﮿ ﮾ ژ

 .شأقمٚمؿ هللواهمتٜمؿ ُم٤م يرد قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م وضمد ذم إىم٤مُمتٝم٤م وا ،طمٞمٜمئٍذ سم٠مداء اًمتٙم٤مًمٞمػ

 ن اإلؽمالمَمثؾ أهمئدة أومقام يدطمٙمق

ـْ  ـِ  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم ِلِّ  قَم ٛم٥َّمَ  َيْدطُمُؾ »: ىَم٤مَل  ،ط اًمٜمٌَّ  َأهْمئَِدةِ  َِمْثُؾ  َأهْمئَِدُُتُؿْ  َأوْمَقاٌم، اجْلَ

 ( .2840) رواه َمًٙمؿ. شايمْمَّغْمِ 

يدطمؾ اجلٛم٥م أومقام أهمئدُتؿ َمثؾ » :طىمقًمف » ( :9/223)  ٣مل ايمٛمقويوم

أرق أهؾ ايمٝمٚمـ » :يم٤محلدي٨م أظمر ،ٝم٤مُمثٚمٝم٤م ذم رىمتٝم٤م ووٕمٗم :ىمٞمؾ شأهمئدة ايمْمغم

  .شومٙمقزًم٣م وأؤمػ أهمئدة

: سمٔم٣ملم هللوم٣مل ايمام  ،واًمٓمػم أيمثر احلٞمقان ظمقوًم٤م وومزقًم٤م ،ذم اخلقف واهلٞم٦ٌم :وىمٞمؾ

ويم٠من اعمراد ىمقم همٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ  ،[28]وم٤مـمر:   ژ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ

 .اعمراد ُمتقيمٚمقن :وىمٞمؾ ،اخلقف يمام ضم٤مء قمـ مج٤مقم٤مت ُمـ اًمًٚمػ ذم ؿمدة ظمقومٝمؿ

 .شأقمٚمؿ هللوا
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 ٙمٔم٤م زم٣ميمٛمردؾمغميَمثؾ َمـ 

ـْ  ِلَّ  َأنَّ  ،سُمَرْيَدَة  قَم ـْ »: ىَم٤مَل  ط اًمٜمٌَّ اَم  زم٣ِميمٛمَّْرَدؾِمغِم، يَمِٔم٤َم  ََم ٌَغَ  هَمَ٘مَٟمٞمَّ ؿِ  دِم  َيَدهُ  َص  حَلْ

 ( .2260) رواه َمًٙمؿ .شَوَدَِمفِ  طِمٛمِْزيرٍ 

ـْ » :طىمقًمف » ( :7/446)  ٣مل ايمٛمقويوم اَم همَ  زم٣ِميمٛمَّْرَدؾِمغِم، يَمِٔم٤َم  ََم ٌَغَ  َ٘مَٟمٞمَّ  َص

ؿِ  دِم  َيَدهُ     .شَوَدَِمفِ  طِمٛمِْزيرٍ  حَلْ

  .ُمٕمٜم٤مه طمٚمق شؿمػم»و ،وم٤مًمٜمرد قمجٛمل ُمٕمرب ،اًمٜمردؿمػم هق اًمٜمرد :ىم٤مل اًمٕمٚمامء

   .وهذا احلدي٨م طمج٦م ًمٚمِم٤مومٕمل واجلٛمٝمقر ذم حتريؿ اًمٚمٕم٥م سم٤مًمٜمرد

وهق ُمروي قمـ مج٤مقم٦م ُمـ  ،وأُم٤م اًمِمٓمرٟم٩م ومٛمذهٌٜم٤م أٟمف ُمٙمروه ًمٞمس سمحرام

 ،وأهلك قمـ اخلػم ،هق ذ ُمـ اًمٜمرد :ىم٤مل ُم٤مًمؽ. طمرام :وىم٤مل ُم٤مًمؽ وأمحد .لماًمت٤مسمٕم

  .هق دوٟمف :وي٘مقًمقن ،وأصح٤مسمٜم٤م يٛمٜمٕمقن اًم٘مٞم٤مس .وىم٤مؾمقه قمغم اًمٜمرد

وهق شمِمٌٞمف ًمتحريٛمف  شصٌغ يده دم حلؿ اخلٛمزير ودَمف دم ضم٣مل أىمٙمف َمٛمٜمام»وُمٕمٜمك 

 .شأقمٚمؿ هللوا .سمتحريؿ أيمٚمٝمام

 ايمًؼمة َمثؾ َم٠مطمرة ايمرضمؾ

ـْ  ـِ  ُُمقؾَمك قَم ـْ  ـَمْٚمَح٦َم، سْم  زَمكْمَ  َأضَمُدىُمؿْ  َوَوعَ  إَِذا»: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  َأسمِٞمِف، قَم

ضْمؾِ  َُم٠ْمطِمَرةِ  َِمْثَؾ  َيَدْيفِ  ، ايمرَّ َٓ  هَمْٙمُٝمَِمؾ  ٣ٌَملِ  َو ـْ  ُي  ( .499) َمًٙمؿ رواه .شَذيمَِؽ  َوَراءَ  ََمرَّ  ََم

إمم اًمًؽمة سملم يدي وذم هذا احلدي٨م اًمٜمدب » ( :2/251)  ٣مل ايمٛمقويوم

هق ٟمحق صمٚمثل  ،اعمّمكم وسمٞم٤من أن أىمؾ اًمًؽمة ُم١مظمرة اًمرطمؾ وهل ىمدر قمٔمؿ اًمذراع

شمٕم٤ممم أن يٙمقن  وحيّمؾ سم٠مي رء أىم٤مُمف سملم يديف هٙمذا وذط ُم٤مًمؽ  ،ذراع
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  .ذم همٚمظ اًمرُمح

 ،وُمٜمع ُمـ جيت٤مز سم٘مرسمف ،واحلٙمٛم٦م ذم اًمًؽمة يمػ اًمٌٍم قمام وراءه :ىم٤مل اًمٕمٚمامء

شمٕم٤ممم هبذا احلدي٨م قمغم أن اخلط سملم يدي اعمّمكم  قمٞم٤مض  واؾمتدل اًم٘م٤ميض

شمٕم٤ممم  وإن يم٤من ىمد ضم٤مء سمف طمدي٨م وأظمذ سمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ  :ٓ يٙمٗمل ىم٤مل

وىمٞمؾ ىم٤مئاًم سملم  ،يٙمقن ُم٘مقؾًم٤م يمٝمٞمئ٦م اعمحراب :وم٘مٞمؾ ،ومٝمق وٕمٞمػ واظمتٚمػ ومٞمف

  ومل ير ُم٤مًمؽ :ىم٤مل ،وىمٞمؾ ُمـ ضمٝم٦م يٛمٞمٜمف إمم ؿمامًمف ،يدي اعمّمكم إمم اًم٘مٌٚم٦م

وطمدي٨م اخلط رواه أسمق داود  ،هذا يمالم اًم٘م٤ميض .شمٕم٤ممم وٓ قم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء اخلط

 . ش(1) وومٞمف وٕمػ واوٓمراب

 .أقمٚمؿ هللوا ،إدًم٦م اًمتل شمدل قمغم ضمٕمٚمٝم٤م أُم٤مُمف أصح وأيمثر ومٙم٦م:

 َمثؾ ٞمٖمل اظمديٛم٥م اخلٌث٣مء واظمٛم٣مهمٗمكم َمٛمٜم٣م

ـْ َأيِب   ايمُٗمَرى، سَمْٟمىُمُؾ  زمَِٗمْرَي٥مٍ  َِمْرُت أُ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : َيُ٘مقُل  ، ُهَرْيَرةَ قَم

٧ٌََم  ايم٘مغِمُ  َيٛمِْٖمل ىَماَم  ايمٛم٣َّمَس  سَمٛمِْٖمل اظمَِديٛم٥َُم، َوِهلَ  َيْثِرُب، َيُٗمقيُمقنَ  رواه  .شاحَلِديدِ  طَم

 . (1382) وُمًٚمؿ (1871) اًمٌخ٤مري

ـَ  َزْيدَ قمـ  ِلُّ  ظَمَرَج  عم٤ََّم: َيُ٘مقُل  ، صَم٤مسم٧ٍِم  سْم ـْ  َٟم٤مٌس  َرضَمعَ  ُأطُمدٍ  إمَِم  ط اًمٜمٌَّ  ُِم

 ٹ ٹ ٹ ژ وَمٜمََزًَم٧ْم  َٟمْ٘مُتُٚمُٝمْؿ، َٓ : ومِْرىَم٦مٌ  َوىَم٤مًَم٧ْم  َٟمْ٘مُتُٚمُٝمْؿ،: ومِْرىَم٦مٌ  وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ٤مسمِفِ َأْصحَ 

                                                           

 سمـ حمٛمد أيب راويف وضمٝم٤مًم٦م ٓوٓمراسمف وٕمٞمػ وإؾمٜم٤مده ،(690ش  )داود  أيبؾمٜمـ  » (1)

 .طمري٨م سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمد أيب راويف وضمٝم٤مًم٦م ٓوٓمراسمف وٕمٞمػ طمري٨م ٟم٤مده سمـ قمٛمرو
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ِلُّ  َوىَم٤مَل  [88: اًمٜم٤ًمء] ژ ڤ     ٹ ٣َم»: ط اًمٜمٌَّ صَم٣مَل  سَمٛمِْٖمل إهِنَّ  ايمٛم٣َّمرُ  سَمٛمِْٖمل ىَماَم  ايمر 

٧ٌََم   ( .1884)رواه ايمٌخ٣مري  .شاحَلِديدِ  طَم

ـْ   صُمُؾ  َيْدفُمق َزََم٣منٌ  ايمٛم٣َّمسِ  فَمعَم  َيْٟمِت »: ىَم٤مَل  ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ  َة،ُهَرْيرَ  َأيِب  قَم ـَ  ايمرَّ  ازْم

فِ  ٌَفُ  فَمٚم  طَم٣مِء، إلَِم  َهُٙمؿَّ : َووَمِري طَم٣مِء، إلَِم  َهُٙمؿَّ  ايمرَّ ؿْ  طَمغْمٌ  َواظمَِْديٛم٥َمُ  ايمرَّ  َئْمَٙمُٚمقَن، ىَم٣مُٞمقا يَمقْ  هَلُ

ُرُج  َٓ  زمَِٝمِدِه، َٞمْٖمِز  َوايمَِّذي ٥ٌَمً  َأضَمٌد  َِمٛمُْٜمؿْ  َُيْ َّٓ  فَمٛمَْٜم٣م َرنْم ا همِٝمَٜم٣م هللا َأطْمَٙمَػ  إِ َٓ  َِمٛمُْف، طَمغْمً  َأ

ِرُج  ىَم٣ميْم٘مغِِم، اظمَِْديٛم٥َمَ  إِنَّ  ٌِٝم٧َم، خُتْ ٣مفَم٥مُ  سَمُٗمقمُ  َٓ  اخْلَ ًَّ اَرَه٣م، اظمَِْديٛم٥َمُ  سَمٛمِْٖملَ  ضَمتَّك ايم  ىَماَم  ِذَ

٧ٌََم  ايْم٘مغِمُ  َيٛمِْٖمل ِديدِ  طَم  . (1381) َمًٙمؿو (1225ايمٌخ٣مري )رواه  .شاحْلَ

 :ىم٤مل قمٞم٤مض شسمٛمٖمل ايمٛم٣مس» :ىمقًمف»: [(6/100ش )ومتح اًم٤ٌمري»ذم ] وم٣مل ازمـ ضمجر 

ويم٠من هذا خمتص سمزُمٜمف ٕٟمف مل يٙمـ يّمؼم قمغم اهلجرة واعم٘م٤مم ُمٕمف هب٤م إٓ ُمـ صم٧ٌم 

  .إيامٟمف

ظم٨ٌم احلديد واًمٗمْم٦م هق وؾمخٝمام  :ىم٤مل اًمٕمٚمامء» ( :5/45)  وم٣مل ايمٛمقوي

  .وىمذرمه٤م اًمذي خترضمف اًمٜم٤مر ُمٜمٝمام

ٕٟمف مل يٙمـ يّمؼم قمغم ط إفمٝمر أن هذا خمتص سمزُمـ اًمٜمٌل  :ىم٤مل اًم٘م٤ميض

وأُم٤م اعمٜم٤موم٘مقن وضمٝمٚم٦م إقمراب ومال يّمؼمون  ،اهلجرة واعم٘م٤مم ُمٕمف إٓ ُمـ صم٧ٌم إيامٟمف

وٓ حيتًٌقن إضمر ذم ذًمؽ يمام ىم٤مل ذًمؽ إقمرايب اًمذي أص٤مسمف  ،قمغم ؿمدة اعمديٜم٦م

 .٘م٤ميضهذا يمالم اًم .. اهـأىمٚمٜمل سمٞمٕمتل :اًمققمؽ

ٕن هذا احلدي٨م إول ذم صحٞمح  :وهذا اًمذي ادقمك أٟمف إفمٝمر ًمٞمس سم٤مٕفمٝمر 

ٓ سمٗمقم ايم٣ًمفم٥م ضمتك سمٛمٖمل اظمديٛم٥م ذاره٣م ىمام يٛمٖمل ايم٘مغم طم٧ٌم »ىم٤مل: ط ُمًٚمؿ أٟمف 

يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح اًمذي  ،أقمٚمؿ ذم زُمـ اًمدضم٤مل هللوهذا وا ،شاحلديد
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أٞمف يٗمِمد اظمديٛم٥م همؼمصمػ اظمديٛم٥م »اًمدضم٤مل ذيمره ُمًٚمؿ ذم أواظمر اًمٙمت٤مب ذم أطم٤مدي٨م 

ومٞمحتٛمؾ أٟمف خمتص سمزُمـ  شهب٣م َمٛمٜم٣م ىمؾ ىم٣مهمر وَمٛم٣مهمؼ هللشمالث رصمٖم٣مت ُيرج ا

 .شأقمٚمؿ هللوحيتٛمؾ أٟمف ذم أزُم٤من ُمتٗمرىم٦م وا ،اًمدضم٤مل

ـْ  ٌْدِ  قَم  دِم  سَمُٗمقيُمقنَ  ََم٣م»: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  سَمْدٍر، َيْقمُ  يَم٤منَ  عم٤ََّم: ىَم٤مَل  ،هللا قَم

ءِ  َٓ ى؟ َه٠ُم َْهَ ْٕ ٌِْ٘مِٝمْؿ، َوَأْهُٚمَؽ، ىَمْقُُمَؽ  ،هللا َرؾُمقَل  َي٤م: سَمْٙمرٍ  َأسُمق وَمَ٘م٤مَل : ىَم٤مَل  شا  اؾْمَت

 َأظْمَرضُمقكَ  ،هللا َرؾُمقَل  َي٤م: قُمَٛمرُ  َوىَم٤مَل : ىَم٤مَل  قَمَٚمْٞمِٝمْؿ، َيُتقَب  َأنْ  هللا ًَمَٕمؾَّ  هِبِْؿ، َواؾْمَت٠ْمنِ 

سُمقَك، هْبُؿْ  َويَمذَّ ْب  ىَمرِّ ٌْدُ  َوىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ٜم٤َمىَمُٝمْؿ،َأقمْ  وَم٤مْضِ ـُ  هللا قَم  ،هللا َرؾُمقَل  َي٤م: َرَواطَم٦مَ  سْم

مْ  صُمؿَّ  ومِٞمِف، وَم٠َمْدظِمْٚمُٝمؿْ  احْلََٓم٥ِم، يَمثػِمَ  َواِدًي٤م اْٟمُٔمرْ  ٤ٌَّمُس  وَمَ٘م٤مَل : ىَم٤مَل  َٟم٤مًرا قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  َأْضِ : اًْمَٕم

ْ  ،ط هللا َرؾُمقُل  وَمَدظَمَؾ : ىَم٤مَل  َرمِحََؽ، ىَمَٓمْٕم٧َم  : َٟم٤مٌس  وَمَ٘م٤مَل : ىَم٤مَل  ؿَمْٞمًئ٤م، قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  َيُردَّ  َومَل

ٌْدِ  سمَِ٘مْقلِ  َي٠ْمظُمذُ : َٟم٤مٌس  َوىَم٤مَل  قُمَٛمَر، سمَِ٘مْقلِ  َي٠ْمظُمذُ : َٟم٤مٌس  َوىَم٤مَل  سَمْٙمٍر، َأيِب  سمَِ٘مْقلِ  َي٠ْمظُمذُ   هللا قَم

ـِ   ِرصَم٣ملٍ  قَب وُمٙمُ  يَمُٝمٙمكِمُ  هللا إِنَّ »: وَمَ٘م٤مَل  ،ط هللا َرؾُمقُل  قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  وَمَخَرَج : ىَم٤مَل  َرَواطَم٦َم، سْم

ـَ  َأيْمكَمَ  سَمُ٘مقنَ  ضَمتَّك همِٝمِف، ، َِم ـِ ٌَ ـَ  َأؾَمدَّ  سَمُ٘مقنَ  ضَمتَّك همِٝمِف، ِرصَم٣ملٍ  وُمُٙمقَب  يَمَٝمُُمدُّ  هللا َوإِنَّ  ايمٙمَّ  َِم

َج٣مَرِة،  چچ چ ڃ ڃ ژ: وَم٣مَل  ، إزِْمَراِهٝمؿَ  ىَمَٚمَثؾِ  زَمْ٘مرٍ  َأزَم٣م َي٣م ََمَثَٙمَؽ  َوإِنَّ  احْلِ

ك ىَمَٚمَثؾِ  زَمْ٘مرٍ  َأزَم٣م َي٣م َٙمَؽ َوََمثَ  ،]إسمراهٞمؿ[  ژ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ًَ : وَم٣مَل  فِمٝم

 َوإِنَّ  ، [اعم٤مئدة] ژ ىئ ىئ  ىئ ېئ ېئ ېئ     ۈئ ۈئ  ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ

وَقَبلَ َُىحٌ سَةِّ نَب رَزَسْ عَهَى انْأَسْضِ يٍَِ انْكَبفِشِيٍَ   ژ: وَم٣مَل  ىَمَٚمَثِؾ ُٞمقٍح  فُمَٚمرُ  َي٣م ََمَثَٙمَؽ 

 جئ ی ی ی ژ َرب  : وَم٣مَل  َُمقؽَمك، ىَمَٚمَثؾِ  رُ فُمٚمَ  َي٣م َِمْثَٙمَؽ  َوإِنَّ  ، [ٟمقح] ژ دَيَّبسًا

َـّ  هَماَل  فَم٣ميَم٥ٌم، َأْٞمُتؿْ  ، [يقٟمس] ژ  حب  جب يئ ىئ مئ   حئ َّٓ  َأضَمٌد  َِمٛمُْٜمؿْ  َيٛمَْٖمٙمَِت  إِ



344 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

 

زَم٥مِ  َأوْ  زمِِٖمَداٍء، ٌْدُ  ىَم٤مَل  ش ٍفُمٛمُؼ رَضْ َّٓ  ،هللا َرؾُمقَل  َي٤م :وَمُ٘مْٚم٧ُم : هللا قَم ـُ  ؾُمَٝمْٞمُؾ  إِ  سَمْٞمَْم٤مَء، اسْم

ؾْماَلَم، َيْذيُمرُ  ؾَمِٛمْٕمُتفُ  دْ ىمَ  وَم٢ميِنِّ  َٙم٧َم،: ىَم٤مَل  اإْلِ ًَ  َأنْ  َأظْمَقَف  َيْقٍم، ذِم  َرَأْيُتٜمِل وَماَم : ىَم٤مَل  وَم

ـَ  طِمَج٤مَرةٌ  قَمكَمَّ  شَمَ٘معَ    ُِم
ِ
اَمء ًَّ َّٓ »: ىَم٤مَل  طَمتَّك اًْمَٞمْقمِ  َذًمَِؽ  ذِم  اًم ـُ  ؾُمَٝمْٞمُؾ  إِ : ىَم٤مَل  شسَمْٞمَْم٤مءَ  اسْم

 ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ  ٴۇ          ۈ ۈ ژ:  هللا وَم٠َمْٟمَزَل 

 ۆئ ژ :ىَمْقًمِفِ  إمَِم  ، [إٟمٗم٤مل] ژ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ  ى ى

  .[إٟمٗم٤مل] ژ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ   ۈئ            ۆئ

 .( 3632) اإلَم٣مم أمحدرواه  إؽمٛم٣مده صحٝمح.

 سمُمٌٝمف فمرق اإلٞم٣ًمن زمٔمرق احلٝمقان

ـْ  ِلَّ  َأشَمك َرضُماًل  َأنَّ  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم  َأؾْمَقُد، هُماَلمٌ  زِم  ُوًمِدَ  ،هللا َل َرؾُمق َي٤م: وَمَ٘م٤مَل  ،ط اًمٜمٌَّ

ـْ  يَمَؽ  َهْؾ »: وَمَ٘م٤مَل   همِٝمَٜم٣م َهْؾ »: ىَم٤مَل  مُحٌْر،: ىَم٤مَل  شَأيْمَقاهُن٣َم؟ ََم٣م»: ىَم٤مَل  َٟمَٕمْؿ،: ىَم٤مَل  شإزِمٍِؾ؟ َِم

ـْ   ازْمَٛمَؽ  هَمَٙمَٔمؾَّ »: ىَم٤مَل  قِمْرٌق، َٟمَزقَمفُ  ًَمَٕمٚمَّفُ : ىَم٤مَل  شَذيمَِؽ؟ هَمَٟمٞمَّك»: ىَم٤مَل  َٟمَٕمْؿ،: ىَم٤مَل  شَأْوَرَق؟ َِم

 . (1500) وُمًٚمؿ (5305: )ايمٌخ٣مريرواه  .شَٞمَزفَمفُ  َهَذا

 ،وومٞمف إصم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مس وآقمت٤ٌمر سم٤مٕؿم٤ٌمه» ( :5/269)  وم٣مل ايمٛمقوي 

 .شوضب إُمث٤مل

سمقزن  شهمٜمؾ همٝمٜم٣م َمـ أورق» :ىمقًمف» ( :15/142) ذم ومتح اًم٤ٌمري وم٣مل ازمـ ضمجر

ي ومٞمف ؾمقاد ًمٞمس وإورق اًمذ ،سمْمؿ اًمقاو سمقزن محر شإن همٝمٜم٣م يمقروًم٣م» :ىمقًمف .أمحر

 ..وُمٜمف ىمٞمؾ ًمٚمحامُم٦م ورىم٤مء ،سمح٤مًمؽ سمؾ يٛمٞمؾ إمم اًمٖمؼمة

٤ًٌم ًمٗمٝمؿ اًم٤ًمئؾ ،وذم احلدي٨م ضب اعمثؾ  ،وشمِمٌٞمف اعمجٝمقل سم٤معمٕمٚمقم شم٘مري
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  .هق أصؾ ذم ىمٞم٤مس اًمِمٌف :ىم٤مل اخلٓم٤ميب ،واؾمتدل سمف ًمّمح٦م اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مٞم٤مس

اًمقًمد يٚمحؼ سمف  وأن ،وومٞمف أن اًمزوج ٓ جيقز ًمف آٟمتٗم٤مء ُمـ وًمده سمٛمجرد اًمٔمـ

  .وًمق ظم٤مًمػ ًمقٟمف ًمقن أُمف

ٓ ظمالف ذم أٟمف ٓ حيؾ ٟمٗمل اًمقًمد سم٤مظمتالف  :وىم٤مل اًم٘مرـمٌل شمًٌٕم٤م ٓسمـ رؿمد

وٓ ذم اًمٌٞم٤مض واًمًقاد إذا يم٤من ىمد أىمر سم٤مًمقطء  ،إًمقان اعمت٘م٤مرسم٦م يم٤مٕدُم٦م واًمًٛمرة

٤مومٕمٞم٦م وإٓ وم٤مخلالف صم٤مسم٧م قمٜمد اًمِم ،ويم٠مٟمف أراد ذم ُمذهٌف ،ومل متض ُمدة آؾمتؼماء

وم٢من اهتٛمٝم٤م وم٠مشم٧م سمقًمٍد قمغم  ،إن مل يٜمْمؿ إًمٞمف ىمريٜم٦م زًٟم٤م مل جيز اًمٜمٗمل :سمتٗمّمٞمؾ وم٘م٤مًمقا

وذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس أيت  ،ًمقن اًمرضمؾ اًمذي اهتٛمٝم٤م سمف ضم٤مز اًمٜمٗمل قمغم اًمّمحٞمح

  .ذم اًمٚمٕم٤من ُم٤م ي٘مقيف

وهق  ،واخلالف إٟمام هق قمٜمد قمدُمٝم٤م ،وقمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م جيقز اًمٜمٗمل ُمع اًم٘مريٜم٦م ُمٓمٚمً٘م٤م

وومٞمف شم٘مديؿ طمٙمؿ اًمٗمراش قمغم ُم٤م يِمٕمر سمف  .ٙمس شمرشمٞم٥م اخلالف قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦مقم

واًمزضمر قمـ حت٘مٞمؼ  ،وومٞمف آطمتٞم٤مط ًمألٟم٤ًمب وإسم٘م٤مئٝم٤م ُمع اإلُمٙم٤من .خم٤مًمٗم٦م اًمِمٌف

 .شفمـ اًمًقء

واعمراد سم٤مًمٕمرق هٜم٤م إصؾ ُمـ اًمٜم٥ًم شمِمٌٞمًٝم٤م » ( :5/269)  وم٣مل ايمٛمقوي 

 ،اًمٜم٥ًم واحل٥ًم وذم اًمٚم١مم واًمٙمرمومالن ُمٕمرق ذم  :وُمٜمف ىمقهلؿ ،سمٕمرق اًمثٛمرة

  .أؿمٌٝمف واضمتذسمف إًمٞمف وأفمٝمر ًمقٟمف قمٚمٞمف شٞمزفمف»وُمٕمٜمك 

ٟمزع اًمقًمد ٕسمٞمف وإمم  :ي٘م٤مل ُمٜمف ،ومٙم٠مٟمف ضمذسمف إًمٞمف ًمِمٌٝمف ،وأصؾ اًمٜمزع اجلذب

 .وٟمزقمف أسمقه ٟمزقمف إًمٞمف ،أسمٞمف
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طمتك ًمق يم٤من إب  ،وذم هذا احلدي٨م أن اًمقًمد يٚمحؼ اًمزوج إن ظم٤مًمػ ًمقٟمف ًمقٟمف

 :وٓ حيؾ ًمف ٟمٗمٞمف سمٛمجرد اعمخ٤مًمٗم٦م ذم اًمٚمقن ،واًمقًمد أؾمقد أو قمٙمًف حل٘مفأسمٞمض 

ويمذا ًمق يم٤من اًمزوضم٤من أسمٞمْملم ومج٤مء اًمقًمد أؾمقد أو قمٙمًف ٓطمتامل أٟمف ٟمزقمف قمرق 

 .ُمـ أؾمالومف

وأن اًمتٕمريض سم٤مًم٘مذف  ،وذم هذا احلدي٨م أن اًمتٕمريض سمٜمٗمل اًمقًمد ًمٞمس ٟمٗمًٞم٤م

 .وهق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وُمقاوم٘مٞمف .ًمٞمس ىمذوًم٤م

 .وضب إُمث٤مل ،ومٞمف إصم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مس وآقمت٤ٌمر سم٤مٕؿم٤ٌمهو

 .شوإحل٤مىمٝم٤م سمٛمجرد اإلُمٙم٤من ،آطمتٞم٤مط ًمألٟم٤ًمب :وومٞمف

  هللَمثؾ َم٣م يٛمٗمص َمـ همّمؾ ا

ـْ  ، َأيِب  قَم ـِ  َذرر ِلِّ  قَم ـِ  َرَوى ومِٞماَم  ،ط اًمٜمٌَّ ٣ٌَمِدي َي٣م»: ىَم٤مَل  َأٟمَّفُ   هللا قَم  إيِن   فِم

َْم٦ُم  ًَم٣م، زَمْٝمٛمَُ٘مؿْ  َوصَمَٔمْٙمُتفُ  ،َٞمْٖمِز  فَمعَم  ايمٓمُّْٙمؿَ  ضَمرَّ ٣ٌَمِدي َي٣م سَمَٓم٣مظمَُقا، هَماَل  حُمَرَّ ُ٘مؿْ  فِم  َو٣ملٌّ  ىُمٙمُّ

 َّٓ ـْ  إِ ٣ٌَمِدي َي٣م َأْهِدىُمْؿ، هَم٣مؽْمَتْٜمُدويِن  َهَدْيُتُف، ََم ُ٘مؿْ  فِم َّٓ  صَم٣مئٌِع، ىُمٙمُّ ـْ  إِ  َأؿْمَٔمْٚمُتُف، ََم

٣ٌَمِدي َي٣م ُأؿْمِٔمْٚمُ٘مْؿ، هَم٣مؽْمَتْْمِٔمُٚمقيِن  ُ٘مؿْ  فِم َّٓ  ،فَم٣مرٍ  ىُمٙمُّ ـْ  إِ ْقسُمُف، ََم ًَ قيِن  ىَم ًُ ُ٘مْؿ، هَم٣مؽْمَتْ٘م ًُ  َأىْم

٣ٌَمِدي َي٣م ُ٘مؿْ  فِم ْمُِئقنَ  إِٞمَّ ْٝمؾِ  خُتْ ُٞمقَب  َأنْمِٖمرُ  َوَأَٞم٣م َوايمٛمََّٜم٣مِر، زم٣ِميمٙمَّ  َأنْمِٖمرْ  هَم٣مؽْمَتْٕمِٖمُرويِن  َْجِٝمًٔم٣م، ايمذُّ

٣ٌَمِدي َي٣م يَمُ٘مْؿ، ُ٘مؿْ  فِم ـْ  إِٞمَّ ٌُْٙمُٕمقا يَم ي سَم ويِن  رَض  ـْ  هَمَتُيُّ ٌُْٙمُٕمقا َويَم  َي٣م هَمَتٛمَْٖمُٔمقيِن، َٞمْٖمِٔمل، سَم

٣ٌَمِدي يَمُ٘مؿْ  َأنَّ  يَمقْ  فِم ُ٘مؿْ  َوآطِمَرىُمؿْ  َأوَّ ًَ  َواضِمدٍ  َرصُمؾٍ  وَمْٙم٤ِم  َأسْمَٗمك فَمعَم  ىَم٣مُٞمقا َوصِمٛمَُّ٘مؿْ  َوإِْٞم

٣ٌَمِدي َي٣م ؾَمْٝمًئ٣م، َُمْٙم٘مِل دِم  َذيمَِؽ  َزادَ  ََم٣م َِمٛمُْ٘مْؿ، يمَُ٘مؿْ  َأنَّ  يَمقْ  فِم ًَ  َوآطِمَرىُمؿْ  َأوَّ  َوصِمٛمَُّ٘مؿْ  ُ٘مؿْ َوإِْٞم

ـْ  َذيمَِؽ  َٞمَٗمَص  ََم٣م َواضِمٍد، َرصُمؾٍ  وَمْٙم٤ِم  َأهْمَجرِ  فَمعَم  ىَم٣مُٞمقا ٣ٌَمِدي َي٣م ؾَمْٝمًئ٣م، َُمْٙم٘مِل َِم  َأنَّ  يَمقْ  فِم

يَمُ٘مؿْ  ُ٘مؿْ  َوآطِمَرىُمؿْ  َأوَّ ًَ َٟميُمقيِن  َواضِمدٍ  َصِٔمٝمدٍ  دِم  وَم٣مَُمقا َوصِمٛمَُّ٘مؿْ  َوإِْٞم ًَ  ىُمؾَّ  هَمَٟمفْمَْمْٝم٦ُم  هَم
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٣منٍ  ًَ َٟميَمتَ  إِْٞم ًْ ٣َّم َذيمَِؽ  َٞمَٗمَص  ََم٣م ُف،ََم َّٓ  فِمٛمِْدي ِِم ٌَْحَر، ُأْدطِمَؾ  إَِذا اظمِْْخَٝمطُ  َيٛمُْٗمُص  ىَماَم  إِ  َي٣م ايْم

٣ٌَمِدي اَم  فِم ٝمُ٘مؿْ  شُمؿَّ  يَمُ٘مْؿ، ُأضْمِِمٝمَٜم٣م َأفْماَميُمُ٘مؿْ  ِهلَ  إِٞمَّ ٣مَه٣م، ُأَوهم  ـْ  إِيَّ ا، َوصَمَد  هَمَٚم  هَمْٙمَٝمْحَٚمدِ  طَمغْمً

ـْ  هللا َـّ  هَماَل  ،َذيمَِؽ  نَمغْمَ  َوصَمَد  َوََم َّٓ  َيُٙمقََم فُ  إِ ًَ  إِْدِريَس  َأسُمق يَم٤منَ : ؾَمِٕمٞمدٌ  ىَم٤مَل  شَٞمْٖم

، يِنُّ َٓ َث  إَِذا اخْلَْق ٌََتْٞمفِ  قَمغَم  ضَمَث٤م احْلَِدي٨ِم، هِبََذا طَمدَّ  .(2577) رواه َمًٙمؿ .ُريْم

قمغم اًمدقم٤مء واإليمث٤مر ُمٜمف وقمغم طمًـ  وهذا احلدي٨م ومٞمف احل٨م ُمـ رسمٜم٤م 

 اعمًتٕم٤من. هللوا، احلًٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمغم هللشمٕمٚمؿ أؾمامء ا وقمغم، شمٕم٤ممم هللاًمٔمـ سم٤م

وُمٕمٜم٤مه  ،هذا شم٘مري٥م إمم إومٝم٤مم :ىم٤مل اًمٕمٚمامء » ( :8/384)  وم٣مل ايمٛمقوي

أي ٓ يٜم٘مّمٝم٤م  شٓ يٕمٝمّمٜم٣م ٞمٖمٗم٥م» :ٓ يٜم٘مص ؿمٞمًئ٤م أصاًل يمام ىم٤مل ذم احلدي٨م أظمر

وقمٓم٤مء  ،د اًمٗم٤مينوإٟمام يدظمؾ اًمٜم٘مص اعمحدو ،ٓ يدظمٚمف ٟم٘مص هللٕن ُم٤م قمٜمد ا :ٟمٗم٘م٦م

وميب  ،ومه٤م صٗمت٤من ىمديٛمت٤من ٓ يتٓمرق إًمٞمٝمام ٟم٘مص ،شمٕم٤ممم ُمـ رمحتف ويمرُمف هللا

واعم٘مّمقد اًمت٘مري٥م إمم  ،ٕٟمف هم٤مي٦م ُم٤م ييب سمف اعمثؾ ذم اًم٘مٚم٦م ،اعمثؾ سم٤معمخٞمط ذم اًمٌحر

واإلسمرة ُمـ  ،وأيمؼمه٤م ،وم٢من اًمٌحر ُمـ أقمٔمؿ اعمرئٞم٤مت قمٞم٤مًٟم٤م :اإلومٝم٤مم سمام ؿم٤مهدوه

 .أقمٚمؿ هللوا .ُمع أهن٤م ص٘مٞمٚم٦م ٓ يتٕمٚمؼ هب٤م ُم٤مء ،داتأصٖمر اعمقضمق

 ايمُمٜمقة ىمٛمٌٝم٤م ايمتٝمسملسو هيلع هللا ىلص  هللسمُمٌٝمف رؽمقل ا

ـْ  ـِ  ضَم٤مسمِرِ  قَم ـَ  َُم٤مقِمزَ  َرَأْي٧ُم : ىَم٤مَل  ؾَمُٛمَرَة، سْم ِلِّ  إمَِم  سمِفِ  ضِملءَ  طِملمَ  َُم٤مًمٍِؽ  سْم  َرضُمٌؾ  ط اًمٜمٌَّ

فِ َٟمٗمْ  قَمغَم  وَمَِمِٝمدَ  ِرَداٌء، قَمَٚمْٞمفِ  ًَمْٞمَس  َأقْمَْمُؾ، ىَمِّمػٌم، اٍت  َأْرسَمعَ  ًِ فُ  َُمرَّ  َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  َزَٟمك، َأٟمَّ

،: ىَم٤مَل  شهَمَٙمَٔمٙمََّؽ؟»: ط هللا ظَِمُر، َزَٟمك ىَمدْ  إِٟمَّفُ  هللَوا َٓ ْٕ  ظَمَٓم٥َم، صُمؿَّ  وَمَرمَجَُف،: ىَم٤مَل  ا

َٓ »: وَمَ٘م٤مَل  اَم  َأ ـَ  َٞمَٖمْرَٞم٣م ىُمٙمَّ  ايمتَّْٝمِس، ٌِٝم٤ِم ىَمٛمَ  َٞمٌِٝم٤ٌم  يَمفُ  َأضَمُدُهؿْ  طَمَٙمَػ  ،هللا ؽَمٌِٝمؾِ  دِم  نَم٣مِزي

٥ٌََم، َأضَمُدُهؿُ  َيْٚمٛمَُح  ـْ  ُيْٚم٘مِٛم ل إِنْ  ،هللَوا َأََم٣م ايْمُ٘مْث َٙمٛمَّفُ  َأضَمِدِهؿْ  َِم َُٞم٘م   رواه َمًٙمؿ .شفَمٛمْفُ  َٕ
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(1692. ) 

طمٙمػ  هللأٓ ىمٙمام ٞمٖمرٞم٣م دم ؽمٌٝمؾ ا» :طىمقًمف » ( :6/113)  ٣مل ايمٛمقويوم

 شإضمداهـ»ذم سمٕمض اًمٜمًخ و ،شأضمدهؿ يمف ٞمٌٝم٤م ىمٛمٌٝم٤م ايمتٝمس يٚمٛمح أضمدهؿ ايم٘مث٥ٌم

  .سمدل أطمدهؿ

 :واًمٙمث٦ٌم ،ويٛمٜمح سمٗمتح اًمٞم٤مء واًمٜمقن أي يٕمٓمل ،صقشمف قمٜمد اًمًٗم٤مد :وٟمٌٞم٥م اًمتٞمس

 .شاًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٚمٌـ وهمػمه ،سمْمؿ اًمٙم٤مف وإؾمٙم٤من اعمثٚمث٦م

 َمثؾ ايمٖمْمرة ىمٛمت٣مج ايمٌٜمٝمٚم٥م

ـُ  ىَم٤مَل ( 1358)ايمٌخ٣مري  ىرو ،َُمتَ  ََمْقيُمقدٍ  ىُمؾ   فَمعَم  ُيَِمعمَّ »: ؿِمَٝم٤مٍب  اسْم  َوإِنْ  َقذمًّ

ـْ  يمَِٕمٝم٥ٍَّم، ىَم٣منَ  فُ  َأصْمؾِ  َِم فِمل اإِلؽْماَلِم، همِْْمَرةِ  فَمعَم  ُويمَِد  َأٞمَّ  َأزُمقهُ  َأوْ  اإِلؽْماَلَم، َأزَمَقاهُ  َيدَّ

٥ًم، فُ  ىَم٣مَٞم٦ْم  َوإِنْ  طَم٣مصَّ َ  َص٣مِرطًم٣م اؽْمَتَٜمؾَّ  إَِذا اإِلؽْماَلِم، نَمغْمِ  فَمعَم  ُأَمُّ  ُيَِمعمَّ  َوَٓ  فَمَٙمْٝمِف، ُصقم 

ـْ  فَمعَم  َتِٜمؾُّ  َٓ  ََم ًْ ـْ  َي فُ  َأصْمؾِ  َِم ُث، يَم٤منَ  ، ُهَرْيَرةَ  َأسَم٤م وَم٢مِنَّ  شؽِمْٗمطٌ  َأٞمَّ ِلُّ  ىَم٤مَل  حُيَدِّ  اًمٜمٌَّ

ـْ  ََم٣م»: ط َّٓ  ََمْقيُمقدٍ  َِم َداٞمِفِ  هَمَٟمزَمَقاهُ  ايمِٖمْْمَرِة، فَمعَم  ُيقيَمُد  إِ ق  اٞمِِف، َأوْ  َُيَ َ ٣مٞمِِف، َأوْ  ُيٛمٌَم  ًَ  ُيَٚمج 

ٌَ  سُمٛمَْت٨ُم  ىَماَم  قنَ  َهْؾ  َْجَْٔم٣مَء، هَبِٝمَٚم٥مً  ِٜمٝمَٚم٥مُ ايم ًُّ
ـْ  همِٝمَٜم٣م ُُتِ  ُهَرْيَرةَ  َأسُمق َيُ٘مقُل  صُمؿَّ  ،شصَمْدفَم٣مءَ  َِم

 ُمًٚمؿ أظمرضمفو أَي٦م. [30: اًمروم] ژ ۋۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆ ژ: 

(2658) . 

طم٤مل ُمـ  شيمام»ىمقًمف  :ىم٤مل اًمٓمٞمٌل» ( :4/465) ذم ومتح اًم٤ٌمري ٣مل ازمـ ضمجروم

د أن ظمٚمؼ قمغم اًمٗمٓمرة شمِمٌٞمًٝم٤م أي هيقدان اعمقًمقد سمٕم شهيقداٟمف»اًمْمٛمػم اعمٜمّمقب ذم 

أو هق صٗم٦م ُمّمدر حمذوف أي  ،سم٤مًمٌٝمٞمٛم٦م اًمتل ضمدقم٧م سمٕمد أن ظمٚم٘م٧م ؾمٚمٞمٛم٦م

وىمد شمٜم٤مزقم٧م إومٕم٤مل اًمثالصم٦م ذم  :ىم٤مل ،يٖمػماٟمف شمٖمٞمػًما ُمثؾ شمٖمٞمػمهؿ اًمٌٝمٞمٛم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م
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  .قمغم اًمت٘مديريـ شيمام»

ؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ٓضمتامع  ،أي مل يذه٥م ُمـ سمدهن٤م رء شهبٝمٚم٥م ْجٔم٣مء» :ىمقًمف

هق ذم ُمقوع احل٤مل أي  :ىم٤مل اًمٓمٞمٌل: شهؾ سمرى همٝمٜم٣م صمدفم٣مء؟» :ىمقًمف .قمْم٤مئٝم٤مأ

ًٓ ذم طم٘مٝم٤م ذًمؽ وومٞمف ٟمقع اًمت٠ميمٞمد أي إن يمؾ ُمـ ٟمٔمر إًمٞمٝم٤م ىم٤مل ذًمؽ  ،ؾمٚمٞمٛم٦م ُم٘مق

ومٗمٞمف إيامء إمم أن شمّمٛمٞمٛمٝمؿ قمغم اًمٙمٗمر  .واجلدقم٤مء اعم٘مٓمققم٦م إذن .ًمٔمٝمقر ؾمالُمتٝم٤م

  .يم٤من سم٥ًٌم صٛمٛمٝمؿ قمـ احلؼ

وهق ُمـ  .شهؾ ُتًقن همٝمٜم٣م َمـ صمدفم٣مء»٦م اعمت٘مدُم٦م سمٚمٗمظ ووىمع ذم اًمرواي

يريد أهن٤م شمقًمد ٓ ضمدع ومٞمٝم٤م وإٟمام جيدقمٝم٤م أهٚمٝم٤م  ،اإلطم٤ًمس واعمراد سمف اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٌمء

 .شهللأي ًمديـ ا شهللٓ سمٌديؾ خلٙمؼ ا» :ىمقًمف ...سمٕمد ذًمؽ

 ايمِمٙمقات اخلٚمس زم٣ميمٛمٜمر اجل٣مريملسو هيلع هللا ىلص  هللمتثٝمؾ رؽمقل ا

ـْ  ـُ  َوُهقَ  ضَم٤مسمِرٍ  قَم ٌْ  اسْم َٙمَقاِت  ََمَثُؾ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ،هللا دِ قَم ْٚمسِ  ايمِمَّ  اخْلَ

ُؾ  َأضَمِدىُمْؿ، زَم٣مِب  فَمعَم  نَمْٚمرٍ  صَم٣مٍر، هَنْرٍ  ىَمَٚمَثؾِ  ًِ اٍت  ََخَْس  َيْقمٍ  ىُمؾَّ  َِمٛمْفُ  َيْٕمَت  . شََمرَّ

ـُ  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ًَ ٌِْٗمل َوََم٣م»: احْلَ ـَ  َذيمَِؽ  ُي َرِن؟ َِم  .( 668) رواه َمًٙمؿ .شايمدَّ

ات وأهن٤م ؾم٥ٌم قمٔمٞمؿ عمٖمٗمرة وهذا احلدي٨م اًمٕمٔمٞمؿ يدل قمغم قمٔمؿ ىمدر اًمّمٚمق

 وذم احلدي٨م ُمـ اًمٗمقائد:اًمذٟمقب، 

 ٓ ًمٚمٕمٌد ُمـ ظمٓم٤مي٤م وُمٕم٤مصٍ  سمدّ أٟمف.  

 ذو ومْمؾ قمٔمٞمؿ هللوا ،وأن اًمّمالة شمٙمٗمر اًمذٟمقب اًمّمٖم٤مئر. 

 .وأن اًمقاضم٥م ُمـ اًمّمٚمقات مخس صٚمقات ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م 
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 أقمٚمؿ هللوا، س ُمرات ُمـ هنر ضم٤مر ٓ رء قمٚمٞمفوأن ُمـ اهمتًؾ ذم يقُمف مخ. 

اًمٖمٛمر سمٗمتح اًمٖملم اعمٕمجٛم٦م  شنمٚمر  » :طىمقًمف » ( :2/471)  ٣مل ايمٛمقويوم

إؿم٤مرة إمم ؾمٝمقًمتف وىمرب  شفمعم زم٣مب أضمدىمؿ» :ىمقًمف .وإؾمٙم٤من اعمٞمؿ وهق اًمٙمثػم

 .ششمٜم٤موًمف

 َمثؾ ايمذي سمٖمقسمف صالة ايمٔمٌم ىم٣ميمذي وسمر أهٙمف وَم٣ميمف

ـْ  ٌْدِ  قَم ـِ  هللا قَم ، َصاَلةُ  سَمُٖمقسُمفُ  ايمَِّذي»: ىَم٤مَل  ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ  َٛمَر،قمُ  سْم اَم  ايمَٔمٌْمِ  ىَمَٟمٞمَّ

 .(626) وَمًٙمؿ (552: )ايمٌخ٣مريرواه  .شَوََم٣ميَمفُ  َأْهَٙمفُ  ُوسمِرَ 

ٌْدِ  َأسُمق ىَم٤مَل  ضُمَؾ  َوشَمْرُت » ،[35: حمٛمد] ژ  ۀ ژ: هللا قَم  َأوْ  ىَمتِٞماًل  ًَمفُ  ىَمَتْٚم٧َم  إَِذا اًمرَّ

ًٓ  ًَمفُ  َأظَمْذَت   .شَُم٤م

هق سم٤مًمٜمّم٥م قمٜمد  شوسمر أهٙمف» :ىمقًمف» :[(2/325) شومتح اًم٤ٌمري»ذم ] ٣مل ازمـ ضمجروم

وأوٛمر ذم وشمر ُمٗمٕمقٌل مل يًؿ وم٤مقمٚمف وهق قم٤مئٌد  ،اجلٛمٝمقر قمغم أٟمف ُمٗمٕمقٌل صم٤مٍن ًمقشمر

 :وُمثٚمف ىمقًمف .وهق ُمتٕمد إمم ُمٗمٕمقًملم .وم٤معمٕمٜمك أصٞم٥م سم٠مهٚمف وُم٤مًمف ،قمغم اًمذي وم٤مشمتف

  .ژ ہ  ۀ ۀ ژ :شمٕم٤ممم

 :هللىم٤مل أسمق قمٌد ا :مم هذا أؿم٤مر اعمّمٜمػ ومٞمام وىمع ذم رواي٦م اعمًتٛمكم ىم٤ملوإ

  .اٟمتٝمك .ژۀژ

ٕن ُمـ رد اًمٜم٘مص إمم  ،ومٕمغم هذا جيقز ٟمّمٌف ورومٕمف ،وىمٞمؾ وشمر هٜم٤م سمٛمٕمٜمك ٟم٘مص

  ...وُمـ رده إمم إهؾ رومع ،اًمرضمؾ ٟمّم٥م وأوٛمر ُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مم اًمٗم٤مقمؾ

  .وأن ذًمؽ خمتص هب٤م ،وفم٤مهر احلدي٨م اًمتٖمٚمٞمظ قمغم ُمـ شمٗمقشمف اًمٕمٍم
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حيتٛمؾ أن يٙمقن هذا احلدي٨م ظمرج ضمقاسًم٤م ًم٤ًمئٍؾ ؾم٠مل قمـ  :وم٣مل ازمـ فمٌد ايمػمو

وشمٕم٘مٌف  .ومال يٛمٜمع ذًمؽ إحل٤مق همػمه٤م ُمـ اًمّمٚمقات هب٤م ،صالة اًمٕمٍم وم٠مضمٞم٥م

 .اًمٜمقوي سم٠مٟمف إٟمام يٚمحؼ همػم اعمٜمّمقص سم٤معمٜمّمقص إذا قمروم٧م اًمٕمٚم٦م واؿمؽميم٤م ومٞمٝم٤م

  .اٟمتٝمك .ح٘مؼ ومال يٚمتحؼ همػم اًمٕمٍم هب٤مواًمٕمٚم٦م ذم هذا احلٙمؿ مل شمت :ىم٤مل

وىمد اطمت٩م اسمـ قمٌد اًمؼم سمام رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وهمػمه ُمـ  .وهذا ٓ يدومع آطمتامل

 شَمـ سمرك صالًة َم٘متقزم٥ًم ضمتك سمٖمقسمف»ـمريؼ أيب ىمالسم٦م قمـ أيب اًمدرداء ُمرومققًم٤م 

 .شاحلدي٨م

هؾ ُمٕمٜم٤مه قمٜمد أ :وىم٤مل أسمق قمٛمر سمـ قمٌد اًمؼم » ( :2/415)  وم٣مل ايمٛمقوي 

واًمقشمر اجلٜم٤مي٦م  ،اًمٚمٖم٦م واًمٗم٘مف أٟمف يم٤مًمذي يّم٤مب سم٠مهٚمف وُم٤مًمف إص٤مسم٦م يٓمٚم٥م هب٤م وشمًرا

  .همؿ اعمّمٞم٦ٌم وهمؿ ُم٘م٤مؾم٤مة ـمٚم٥م اًمث٠مر :اًمتل يٓمٚم٥م صم٠مره٤م ومٞمجتٛمع قمٚمٞمف همامن

ُمٕمٜم٤مه يتقضمف قمٚمٞمف ُمـ آؾمؽمضم٤مع ُم٤م يتقضمف قمغم ُمـ  :وىم٤مل اًمداودي ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م

ُمٕمٜم٤مه وم٤مشمف ُمـ  :وىمٞمؾ ،ٕؾمػ ًمتٗمقيتف اًمّمالةومٞمتقضمف قمٚمٞمف اًمٜمدم وا ،وم٘مد أهٚمف وُم٤مًمف

ىم٤مل اًم٘م٤ميض  .اًمثقاب ُم٤م يٚمح٘مف ُمـ إؾمػ قمٚمٞمف يمام يٚمحؼ ُمـ ذه٥م أهٚمف وُم٤مًمف

وم٘م٤مل  ،واظمتٚمٗمقا ذم اعمراد سمٗمقات اًمٕمٍم ذم هذا احلدي٨م :-شمٕم٤ممم   -قمٞم٤مض 

 :وىم٤مل ؾمحٜمقن وإصٞمكم ،هق ومٞمٛمـ مل يّمٚمٝم٤م ذم وىمتٝم٤م اعمخت٤مر :اسمـ وه٥م وهمػمه

وىمد ورد  ،هق شمٗمقيتٝم٤م إمم أن شمّمٗمر اًمِمٛمس :وىمٞمؾ ،شمٗمقشمف سمٖمروب اًمِمٛمسهق أن 

  .ُمٗمًنا ُمـ رواي٦م إوزاقمل ذم هذا احلدي٨م

وروي قمـ ؾم٤ممل أٟمف ىم٤مل هذا ومٞمٛمـ  ،وومقاهت٤م أن يدظمؾ اًمِمٛمس صٗمرة :ىم٤مل ومٞمف

وي١ميده طمدي٨م  ،وهذا هق إفمٝمر ،وقمغم ىمقل اًمداودي هق ذم اًمٕم٤مُمد ،وم٤مشمتف ٟم٤مؾمًٞم٤م
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وهذا إٟمام يٙمقن ذم  شَمـ سمرك صالة ايمٔمٌم ضمٌط فمٚمٙمف» :حٞمحفاًمٌخ٤مري ذم ص

  .اًمٕم٤مُمد

ويٙمقن ٟمٌف سم٤مًمٕمٍم  :وحيتٛمؾ أن يٚمحؼ سم٤مًمٕمٍم سم٤مىمل اًمّمٚمقات :وم٣مل ازمـ فمٌد ايمػم

وإٟمام ظمّمٝم٤م سم٤مًمذيمر ٕهن٤م شم٠ميت وىم٧م شمٕم٥م اًمٜم٤مس ُمـ ُم٘م٤مؾم٤مة أقمامهلؿ  ،قمغم همػمه٤م

  .ئٗمٝمؿوطمرصٝمؿ قمغم ىمْم٤مء أؿمٖم٤مهلؿ وشمًقيٗمٝمؿ هب٤م إمم اٟم٘مْم٤مء وفم٤م

ومل شمتح٘مؼ اًمٕمٚم٦م ذم هذا احلٙمؿ ومال  ،ٕن اًمنمع ورد ذم اًمٕمٍم :وومٞمام ىم٤مًمف ٟمٔمر

وإٟمام يٚمحؼ همػم اعمٜمّمقص سم٤معمٜمّمقص إذا قمرومٜم٤م  ،يٚمحؼ هب٤م همػمه٤م سم٤مًمِمؽ واًمتقهؿ

 .شأقمٚمؿ هللوا .اًمٕمٚم٦م واؿمؽميم٤م ومٞمٝم٤م

 ايمٛمٜمل فمـ اهمؼماش ىم٣مهمؼماش ايمًٌع 

ـْ  َتْٗمتُِح » ط هللا َرؾُمقُل  يَم٤منَ : ىَم٤مًَم٧ْم  قَم٤مِئَِم٦َم، قَم ًْ اَلةَ  َي  َواًْمِ٘مَراَءِة،. سم٤ِمًمتَّْٙمٌػِمِ  اًمّمَّ

ْ  َريَمعَ  إَِذا َويَم٤منَ  اًْمَٕم٤معَملَِم، َربِّ  هلل سم٤ِمحْلَْٛمدُ  ْ  َرْأؾَمُف، ُيِْمِخْص  مَل سْمفُ  َومَل ـْ  ُيَّمقِّ  سَملْمَ  َوًَمٙمِ

ـَ  َرْأؾَمفُ  َروَمعَ  إَِذا َويَم٤منَ  َذًمَِؽ، يُمقعِ  ُِم ْ  اًمرُّ ُجْد، مَل ًْ َتِقَي  طَمتَّك َي ًْ  َروَمعَ  إَِذا َويَم٤منَ  ىَم٤مِئاًم، َي

ـَ  َرْأؾَمفُ  ْجَدِة، ُِم ًَّ ْ  اًم ُجدْ  مَل ًْ َتِقَي  طَمتَّك َي ًْ ٤م، َي ًً
 َريْمَٕمَتلْمِ  يُمؾِّ  ذِم  َيُ٘مقُل  َويَم٤منَ  ضَم٤مًمِ

ى ِرضْمَٚمفُ  َيْٗمِرُش  َويَم٤منَ  اًمتَِّحٞم٦ََّم، ـْ  َيٜمَْٝمك َويَم٤منَ  اًْمُٞمْٛمٜمَك، ِرضْمَٚمفُ  َوَيٜمِّْم٥ُم  اًْمُٞمْنَ ٦ٌَمِ قمُ  قَم  ْ٘م

ْٞمَٓم٤منِ  َش  َأنْ  َوَيٜمَْٝمك. اًمِمَّ ضُمُؾ  َيْٗمؽَمِ اَش  ِذَراقَمْٞمفِ  اًمرَّ ٌُِع، اوْمؽِمَ ًَّ تِؿُ  َويَم٤منَ  اًم اَلةَ  خَيْ  اًمّمَّ

ٚمِٞمؿِ  ًْ ـِ  ِرَواَي٦مِ  َوذِم  شسم٤ِمًمتَّ ، اسْم ـْ  ُٟمَٛمػْمٍ ـْ  َيٜمَْٝمك َويَم٤منَ  ظَم٤مًمٍِد، َأيِب  قَم ْٞمَٓم٤منِ  قَمِ٘م٥ِم  قَم رواه  .اًمِمَّ

 .(498) َمًٙمؿ

هق  شويم٤من يٜمٝمك قمـ قم٘م٦ٌم اًمِمٞمٓم٤من» :ىمقهل٤م» ( :2/250)  ل ايمٛمقوي٣موم

  .اإلىمٕم٤مء اًمذي ومنٟم٤مه وهق ُمٙمروه سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء هبذا اًمتٗمًػم اًمذي ذيمرٟم٤مه
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وأُم٤م اإلىمٕم٤مء اًمذي ذيمره ُمًٚمؿ سمٕمد هذا ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس أٟمف ؾمٜم٦م ومٝمق همػم 

 .ششمٕم٤ممم هللهذا يمام ؾمٜمٗمنه ذم ُمقوٕمف إن ؿم٤مء ا

 كم ىم٣ميمٕمر اظمحجٙم٥مَمثؾ اظمتقوئ

ـْ  ِجِد، فَمْٝمرِ  قَمغَم  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َُمعَ  َرىِمٞم٧ُم : ىَم٤مَل  اعمُْجِٛمِر، ُٟمَٕمْٞمؿٍ  قَم ًْ ٠َم، اعمَ  إيِنِّ : وَمَ٘م٤مَل  وَمَتَقوَّ

ِلَّ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  تِل إِنَّ » َيُ٘مقُل  ط اًمٜمٌَّ ا ايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  ُيْدفَمْقنَ  ُأَمَّ ٙمكِمَ  نُمرًّ ـْ  حُمَجَّ  ايمُقُوقِء، آشَم٣مرِ  َِم

سَمفُ  ُيْمِٝمَؾ  َأنْ  َِمٛمُْ٘مؿْ  اؽْمَتَْم٣معَ  ـِ هَمٚمَ   وُمًٚمؿ (136)رواه ايمٌخ٣مري  .شهَمْٙمَٝمْٖمَٔمْؾ  نُمرَّ

(246).  

وأصؾ اًمٖمرة عمٕم٦م سمٞمْم٤مء شمٙمقن ذم » ( :1/218) ذم ومتح اًم٤ٌمري ٣مل ازمـ ضمجروم

واعمراد هب٤م هٜم٤م اًمٜمقر  ،صمؿ اؾمتٕمٛمٚم٧م ذم اجلامل واًمِمٝمرة وـمٞم٥م اًمذيمر ،ضمٌٝم٦م اًمٗمرس

 ،ُمٜمّمقب قمغم اعمٗمٕمقًمٞم٦م ًمٞمدقمقن أو قمغم احل٤مل وهمرا ،طاًمٙم٤مئـ ذم وضمقه أُم٦م حمٛمد 

أهنؿ إذا دقمقا قمغم رءوس إؿمٝم٤مد ٟمقدوا هبذا اًمقصػ ويم٤مٟمقا قمغم هذه  :أي

  .اًمّمٗم٦م

وومٞمف  ،واؾمتدل احلٚمٞمٛمل هبذا احلدي٨م قمغم أن اًمقوقء ُمـ ظمّم٤مئص هذه إُم٦م

ُمع اعمٚمؽ اًمذي أقمٓم٤مه٤م ه٤مضمر أن  ٟمٔمر ٕٟمف صم٧ٌم قمٜمد اعمّمٜمػ ذم ىمّم٦م ؾم٤مرة 

وذم ىمّم٦م ضمري٩ٍم اًمراه٥م أيًْم٤م  ،٤م هؿ اعمٚمؽ سم٤مًمدٟمق ُمٜمٝم٤م ىم٤مُم٧م شمتقو٠م وشمّمكمؾم٤مرة عم

  .أٟمف ىم٤مم ومتقو٠م وصغم صمؿ يمٚمؿ اًمٖمالم

 ،وم٤مًمٔم٤مهر أن اًمذي اظمتّم٧م سمف هذه إُم٦م هق اًمٖمرة واًمتحجٞمؾ ٓ أصؾ اًمقوقء

ؽمٝمام يمٝم٦ًم » :وىمد سح سمذًمؽ ذم رواي٦م عمًٚمؿ قمـ أيب هريرة أيًْم٤م ُمرومققًم٤م ىم٤مل
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 .شقمالُم٦م :أي.. شؽمٝمام»و .وًمف ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م ٟمحقه شٕضمٍد نمغمىمؿ

ومٝمل اًمٕمالُم٦م وهل ُم٘مّمقرة  شاًمًٞمام»أُم٤م » (:1/401)  وم٣مل ايمٛمقوي

 سمٕمد اعمٞمؿ ُمع اعمد شاًمًٞمٛمٞم٤م» :وي٘م٤مل ،وممدودة ًمٖمت٤من
ٍ
وىمد اؾمتدل مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ  ،سمٞم٤مء

شمٕم٤ممم  هللزاده٤م ا -اًمٕمٚمؿ هبذا احلدي٨م قمغم أن اًمقوقء ُمـ ظمّم٤مئص هذه إُم٦م 

  .-وًم٤م ذ

ًمٞمس اًمقوقء خمتّم٤م هب٤م وإٟمام اًمذي اظمتّم٧م سمف هذه إُم٦م اًمٖمرة  :وىم٤مل آظمرون

 ،شهذا ووقئل وووقء إٞمٌٝم٣مء ومٌقم» :واطمتجقا سم٤محلدي٨م أظمر ،واًمتحجٞمؾ

  :وأضم٤مب إوًمقن قمـ هذا سمجقاسملم

  ،أٟمف طمدي٨م وٕمٞمػ ُمٕمروف اًمْمٕمػ :أضمدمه٣م

٤مًمقوقء دون أممٝمؿ إٓ هذه ًمق صح اطمتٛمؾ أن يٙمقن إٟمٌٞم٤مء اظمتّم٧م سم :وايمث٣مين

 .شأقمٚمؿ هللوا .إُم٦م

 َمثؾ ورق ؽمدرة اظمٛمتٜمك

ـْ  ـِ  َأَٟمسِ  قَم ـْ  َُم٤مًمٍِؽ، سْم ـِ  َُم٤مًمِِؽ  قَم صَمُٝمؿْ  ط هللا َٟمٌِلَّ  َأنَّ  ، َصْٕمَّمَٕم٦مَ  سْم ـْ  طَمدَّ  قَم

َي  ًَمْٞمَٚم٦مِ  اَم  - احَلْمِٝمِؿ، دِم  َأَٞم٣م زَمْٝمٛمَاَم »: سمِفِ  ُأْهِ  آٍت، َأسَم٣ميِن  إِذْ  َْمِجًٔم٣مَُمّْم  - احِلْجرِ  دِم : وَم٣مَل  َوُرزمَّ

 إلَِم  َوُهقَ  يمِْٙمَج٣مُرودِ  هَمُٗمْٙم٦ُم  - َهِذهِ  إلَِم  َهِذهِ  زَمكْمَ  ََم٣م هَمَُمؼَّ : َيُٗمقُل  َوؽَمِٚمْٔمُتفُ : وَم٣مَل : هَمَٗمدَّ 

ـْ : وَم٣مَل  زمِِف؟ َئْمٛمِل ََم٣م: صَمٛمٌِْل ـْ : َيُٗمقُل  َوؽَمِٚمْٔمُتفُ  ؾِمْٔمَرسمِِف، إلَِم  َٞمْحِرهِ  شُمْٕمَرةِ  َِم فِ  َِم  إلَِم  وَمِم 

٦ٍم  ُأسمِٝم٦ُم  شُمؿَّ  وَمْٙمٌِل، هَم٣مؽْمَتْخَرَج  - ؾِمْٔمَرسمِفِ  ًْ ـْ  زمَِْم َؾ  إِياَمًٞم٣م، َِمُْٙمقَءةٍ  َذَه٤ٍم  َِم ًِ  شُمؿَّ  وَمْٙمٌِل، هَمُٕم

٥مٍ  ُأسمِٝم٦ُم  شُمؿَّ  ُأفِمٝمَد، شُمؿَّ  ضُمًِمَ  ٌَْٕمِؾ، ُدونَ  زمَِدازمَّ : اجَل٣مُرودُ  يَمفُ  هَمَٗم٣مَل  - َأزْمَٝمَض، احِلاَمرِ  َوهَمْقَق  ايم

اُق  ُهقَ  َزَة؟ َأزَم٣م ٣ميَ  ايمػُمَ  هَمُحِٚمْٙم٦ُم  ؿَمْرهمِِف، َأوْمٍَم  فِمٛمَْد  طَمْْمَقهُ  َيَّمعُ  - َٞمَٔمؿْ : َأَٞمٌس  وَم٣مَل  مَحْ



355 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

    

يُؾ  يِب  هَم٣مْٞمَْمَٙمَؼ  فَمَٙمْٝمِف، اَمءَ  َأسَمك ضَمتَّك صِمػْمِ ًَّ ْٞمَٝم٣م ايم ـْ  هَمِٗمٝمَؾ  هَم٣مؽْمَتْٖمَتَح، ايمدُّ : وَم٣مَل  َهَذا؟ ََم

يُؾ، ـْ : وِمٝمَؾ  صِمػْمِ ٌد،: وَم٣مَل  ََمَٔمَؽ؟ َوََم : وِمٝمَؾ  َٞمَٔمْؿ،: وَم٣مَل  إيَِمْٝمِف؟ ُأْرؽِمَؾ  َووَمْد : وِمٝمَؾ  حُمَٚمَّ

٣ًٌم  آَدمُ  َأزُمقكَ  َهَذا: هَمَٗم٣مَل  آَدُم، همِٝمَٜم٣م هَم١مَِذا طَمَٙمِْم٦ُم  هَمَٙمامَّ  هَمَٖمَتَح، صَم٣مءَ  اظمَِجلءُ  هَمٛمِْٔمؿَ  زمِفِ  ََمْرضَم

ٙم ؿْ  ًَ ٙمَّْٚم٦ُم  فَمَٙمْٝمِف، هَم ًَ اَلَم، هَمَردَّ  فَمَٙمْٝمِف، هَم ًَّ ـِ  ٣ًٌمََمْرضَم : وَم٣مَل  شُمؿَّ  ايم زْم ِٓ ٣ميمِِح، زم٣ِم  َوايمٛمٌَِّل   ايمِمَّ

٣ميمِِح، اَمءَ  َأسَمك ضَمتَّك يِب  َصِٔمَد  شُمؿَّ  ايمِمَّ ًَّ ـْ : وِمٝمَؾ  هَم٣مؽْمَتْٖمَتَح  ايمث٣َّمٞمَِٝم٥َم، ايم يُؾ،: وَم٣مَل  َهَذا؟ ََم  صِمػْمِ

ـْ : وِمٝمَؾ  ٌد،: وَم٣مَل  ََمَٔمَؽ؟ َوََم ٣ًٌمََمرْ : وِمٝمَؾ  َٞمَٔمْؿ،: وَم٣مَل  إيَِمْٝمِف؟ ُأْرؽِمَؾ  َووَمْد : وِمٝمَؾ  حُمَٚمَّ  هَمٛمِْٔمؿَ  زمِفِ  ضَم

ك، حَيَْٝمك إَِذا طَمَٙمِْم٦ُم  هَمَٙمامَّ  هَمَٖمَتَح، صَم٣مءَ  اظمَِجلءُ  ًَ ٣م َوفِمٝم َٝمك َهَذا: وَم٣مَل  اخَل٣ميَم٥ِم، ازْمٛم٣َم َومُهَ  حَيْ

ك ًَ ٙم ؿْ  َوفِمٝم ًَ ٙمَّْٚم٦ُم  فَمَٙمْٝمِٜماَم، هَم ًَ ا، هَم ٣ًٌم: وَم٣مَٓ  شُمؿَّ  هَمَردَّ ٣ميمِِح، زم٣ِمَٕخِ  ََمْرضَم  َوايمٛمٌَِّل   ايمِمَّ

٣ميمِ  اَمءِ  إلَِم  يِب  َصِٔمَد  شُمؿَّ  ِح،ايمِمَّ ًَّ ـْ : وِمٝمَؾ  هَم٣مؽْمَتْٖمَتَح، ايمث٣َّميمَِث٥ِم، ايم يُؾ،: وَم٣مَل  َهَذا؟ ََم : وِمٝمَؾ  صِمػْمِ

ـْ  ٌد،: وَم٣مَل  ََمَٔمَؽ؟ َوََم ٣ًٌم: وِمٝمَؾ  َٞمَٔمْؿ،: وَم٣مَل  إيَِمْٝمِف؟ ُأْرؽِمَؾ  َووَمْد : وِمٝمَؾ  حُمَٚمَّ  هَمٛمِْٔمؿَ  زمِفِ  ََمْرضَم

ٙم ؿْ  ُيقؽُمُػ  َهَذا: وَم٣مَل  ُيقؽُمُػ، إَِذا طَمَٙمِْم٦ُم  هَمَٙمامَّ  هَمُٖمتَِح، صَم٣مءَ  اظمَِجلءُ  ًَ ْٚم٦ُم  فَمَٙمْٝمِف، هَم ٙمَّ ًَ  هَم

٣ًٌم: وَم٣مَل  شُمؿَّ  هَمَردَّ  فَمَٙمْٝمِف، ٣ميمِِح  زم٣ِمَٕخِ  ََمْرضَم ٣ميمِِح، َوايمٛمٌَِّل   ايمِمَّ  َأسَمك ضَمتَّك يِب  َصِٔمَد  شُمؿَّ  ايمِمَّ

اَمءَ  ًَّ ازمَِٔم٥مَ  ايم ـْ : وِمٝمَؾ  هَم٣مؽْمَتْٖمَتَح، ايمرَّ يُؾ،: َل وَم٣م َهَذا؟ ََم ـْ : وِمٝمَؾ  صِمػْمِ ٌد،: وَم٣مَل  ََمَٔمَؽ؟ َوََم  حُمَٚمَّ

٣ًٌم: وِمٝمَؾ  َٞمَٔمْؿ،: وَم٣مَل  إيَِمْٝمِف؟ ُأْرؽِمَؾ  َأَووَمْد : وِمٝمَؾ   هَمَٙمامَّ  هَمُٖمتَِح، صَم٣مءَ  اظمَِجلءُ  هَمٛمِْٔمؿَ  زمِِف، ََمْرضَم

ٙم ؿْ  إِْدِريُس  َهَذا: وَم٣مَل  إِْدِريَس، إلَِم  طَمَٙمِْم٦ُم  ًَ ٙمَّْٚم٦ُم  فَمَٙمْٝمفِ  هَم ًَ : وَم٣مَل  شُمؿَّ  هَمَردَّ  ْٝمِف،فَمٙمَ  هَم

٣ًٌم ٣ميمِِح  زم٣ِمَٕخِ  ََمْرضَم ٣ميمِِح، َوايمٛمٌَِّل   ايمِمَّ اَمءَ  َأسَمك ضَمتَّك يِب، َصِٔمَد  شُمؿَّ  ايمِمَّ ًَّ ٥مَ  ايم ًَ  اخَل٣مَِم

ـْ : وِمٝمَؾ  هَم٣مؽْمَتْٖمَتَح، يُؾ،: وَم٣مَل  َهَذا؟ ََم ـْ : وِمٝمَؾ  صِمػْمِ ٌد،: وَم٣مَل  ََمَٔمَؽ؟ َوََم  َووَمْد : وِمٝمَؾ  حُمَٚمَّ

٣ًٌم: وِمٝمَؾ  َٞمَٔمْؿ،: وَم٣مَل  ِف؟إيَِمٝمْ  ُأْرؽِمَؾ   َه٣مُروُن، هَم١مَِذا طَمَٙمِْم٦ُم  هَمَٙمامَّ  صَم٣مَء، اظمَِجلءُ  هَمٛمِْٔمؿَ  زمِِف، ََمْرضَم

ٙم ؿْ  َه٣مُرونُ  َهَذا: وَم٣مَل  ًَ ٙمَّْٚم٦ُم  فَمَٙمْٝمِف، هَم ًَ ٣ًٌم: وَم٣مَل  شُمؿَّ  هَمَردَّ  فَمَٙمْٝمِف، هَم ٣ميمِِح، زم٣ِمَٕخِ  ََمْرضَم  ايمِمَّ
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٣ميمِِح، َوايمٛمٌَِّل   اَمءَ  َأسَمك ضَمتَّك يِب  َد َصٔمِ  شُمؿَّ  ايمِمَّ ًَّ ٣مِدؽَم٥مَ  ايم ًَّ ـْ : وِمٝمَؾ  هَم٣مؽْمَتْٖمَتَح، ايم  َهَذا؟ ََم

يُؾ،: وَم٣مَل  ـْ : وِمٝمَؾ  صِمػْمِ ٌد،: وَم٣مَل  ََمَٔمَؽ؟ ََم : وَم٣مَل  َٞمَٔمْؿ،: وَم٣مَل  إيَِمْٝمِف؟ ُأْرؽِمَؾ  َووَمْد : وِمٝمَؾ  حُمَٚمَّ

٣ًٌم ؿْ  َُمقؽَمك َهَذا: وَم٣مَل  َُمقؽَمك، هَم١مَِذا طَمَٙمِْم٦ُم  هَمَٙمامَّ  صَم٣مَء، اظمَِجلءُ  هَمٛمِْٔمؿَ  زمِِف، ََمْرضَم ٙم  ًَ  فَمَٙمْٝمفِ  هَم

ٙمَّْٚم٦ُم  ًَ ٣ًٌم: وَم٣مَل  شُمؿَّ  هَمَردَّ  فَمَٙمْٝمِف، هَم ٣ميمِِح، زم٣ِمَٕخِ  ََمْرضَم ٣ميمِِح، َوايمٛمٌَِّل   ايمِمَّ ٣مَوْزُت  هَمَٙمامَّ  ايمِمَّ  ََتَ

ٌْ٘مِٝمَؽ؟ ََم٣م: يَمفُ  وِمٝمَؾ  زَمَ٘مك، َنَّ  َأزْم٘مِل: وَم٣مَل  ُي
ـْ  اجَلٛم٥َّمَ  َيْدطُمُؾ  زَمْٔمِدي زُمِٔم٧َم  نُماَلًَم٣م ِٕ تِفِ  َِم  ُأَمَّ

ـْ  َأىْمَثرُ  َّ ـْ  َيْدطُمُٙمَٜم٣م ِِم تِل، َِم اَمءِ  إلَِم  يِب  َصِٔمَد  شُمؿَّ  ُأَمَّ ًَّ ٣مزمَِٔم٥مِ  ايم ًَّ يُؾ، هَم٣مؽْمَتْٖمَتَح  ايم : وِمٝمَؾ  صِمػْمِ

ـْ  يُؾ،: وَم٣مَل  َهَذا؟ ََم ـْ : وِمٝمَؾ  صِمػْمِ ٌد،: وَم٣مَل  ََمَٔمَؽ؟ َوََم : وَم٣مَل  إيَِمْٝمِف؟ زُمِٔم٧َم  َووَمْد : وِمٝمَؾ  حُمَٚمَّ

٣ًٌم: وَم٣مَل  َٞمَٔمْؿ،  َأزُمقكَ  َهَذا: وَم٣مَل  إزِْمَراِهٝمؿُ  هَم١مَِذا طَمَٙمِْم٦ُم  هَمَٙمامَّ  صَم٣مَء، اظمَِجلءُ  هَمٛمِْٔمؿَ  زمِِف، ََمْرضَم

ٙم ؿْ  ًَ ٙمَّْٚم٦ُم : وَم٣مَل  فَمَٙمْٝمِف، هَم ًَ اَلَم، هَمَردَّ  فَمَٙمْٝمفِ  هَم ًَّ ٣ًٌم: وَم٣مَل  ايم ـِ  ََمْرضَم زْم ِٓ ٣ميمِِح  زم٣ِم  َوايمٛمٌَِّل   ايمِمَّ

٣ميمِِح، ٌُْٗمَٜم٣م هَم١مَِذا اظمُٛمَْتَٜمك، ؽِمْدَرةُ  إرَِمَّ  ُرهمَِٔم٦ْم  شُمؿَّ  ايمِمَّ  َِمْثُؾ  َوَروُمَٜم٣م َوإَِذا َهَجَر، وِماَللِ  َِمْثُؾ  َٞم

 َوهَنَْرانِ  زَم٣مؿمِٛم٣َمنِ  هَنَْرانِ : َأهْن٣َمرٍ  َأْرزَمَٔم٥مُ  َوإَِذا اظمُٛمَْتَٜمك، ؽِمْدَرةُ  َهِذهِ : وَم٣مَل  ايمِٖمَٝمَٙم٥ِم، آَذانِ 

يُؾ؟ َي٣م َهَذانِ  ََم٣م :ُٗمْٙم٦ُم همَ  ـَم٣مِهَراِن، ٣م: وَم٣مَل  صِمػْمِ ٣ٌَمؿمِٛم٣َمنِ  َأَمَّ ٣م اجَلٛم٥َِّم، دِم  هَمٛمَْٜمَرانِ  ايم  َوَأَمَّ

ٌَْٝم٦ُم  رِم  ُرهمِعَ  شُمؿَّ  َوايمُٖمَراُت، هَم٣ميمٛم ٝمُؾ  ايمٓم٣َّمِهَرانِ  ـْ  زم١ِمَِٞم٣مءٍ  ُأسمِٝم٦ُم  شُمؿَّ  اظمَْٔمُٚمقُر، ايم ٍر، َِم  َوإَِٞم٣مءٍ  ََخْ

ـْ  ، َِم ـٍ ٌَ ـْ  َوإَِٞم٣مءٍ  يَم ٍؾ، َِم ًَ ـَ ايمٙمَّ  هَمَٟمطَمْذُت  فَم ُتَؽ، فَمَٙمْٝمَٜم٣م َأْٞم٦َم  ايمَّتِل ايمِٖمْْمَرةُ  ِهلَ : هَمَٗم٣مَل  ٌَ  َوُأَمَّ

َٙمَقاُت  فَمقَمَّ  هُمِرَو٦ْم  شُمؿَّ  كمَ  ايمِمَّ ًِ  َُمقؽَمك، فَمعَم  هَمَٚمَرْرُت  هَمَرصَمْٔم٦ُم  َيْقٍم، ىُمؾَّ  َصاَلةً  ََخْ

كمَ  ُأَِمْرُت : وَم٣مَل  ُأَِمْرَت؟ زماَِم : هَمَٗم٣مَل  ًِ َتَؽ  نَّ إِ : وَم٣مَل  َيْقٍم، ىُمؾَّ  َصاَلةً  زمَِخْٚم َتْمِٝمعُ  َٓ  ُأَمَّ ًْ  سَم

كمَ  ًِ زْم٦ُم  وَمْد  هللَوا َوإيِن   َيْقٍم، ىُمؾَّ  َصاَلةً  ََخْ ٌَْٙمَؽ، ايمٛم٣َّمَس  صَمرَّ ٦ُم  وَم ائِٝمَؾ  زَمٛمِل َوفَم٣مجَلْ  إِْهَ

٥ِم، َأؾَمدَّ  تَِؽ، ايمتَّْخِٖمٝمَػ  هَم٣مؽْمَٟميْمفُ  َرزم َؽ  إلَِم  هَم٣مْرصِمعْ  اظمَُٔم٣مجَلَ َُمَّ
 فَمٛم ل هَمَقَوعَ  هَمَرصَمْٔم٦ُم  ِٕ

ا،فمَ  ا، فَمٛم ل هَمَقَوعَ  هَمَرصَمْٔم٦ُم  َِمْثَٙمُف، هَمَٗم٣مَل  َُمقؽَمك إلَِم  هَمَرصَمْٔم٦ُم  مْمً  إلَِم  هَمَرصَمْٔم٦ُم  فَممْمً

ا، فَمٛم ل هَمَقَوعَ  هَمَرصَمْٔم٦ُم  َِمْثَٙمُف، هَمَٗم٣مَل  َُمقؽَمك  َِمْثَٙمُف، هَمَٗم٣مَل  َُمقؽَمك إلَِم  هَمَرصَمْٔم٦ُم  فَممْمً
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 هَمُٟمَِمْرُت  هَمَرصَمْٔم٦ُم  َِمْثَٙمُف، هَمَٗم٣مَل  هَمَرصَمْٔم٦ُم  ٍم،َيقْ  ىُمؾَّ  َصَٙمَقاٍت  زمَِٔممْمِ  هَمُٟمَِمْرُت  هَمَرصَمْٔم٦ُم 

 ُأَِمْرُت  :وُمْٙم٦ُم  ُأَِمْرَت؟ زمِؿَ : هَمَٗم٣مَل  َُمقؽَمك، إلَِم  هَمَرصَمْٔم٦ُم  َيْقٍم، ىُمؾَّ  َصَٙمَقاٍت  زمَِخْٚمسِ 

َتَؽ  إِنَّ : وَم٣مَل  َيْقٍم، ىُمؾَّ  َصَٙمَقاٍت  زمَِخْٚمسِ  َتْمِٝمعُ  َٓ  ُأَمَّ ًْ  َوإيِن   ،َيْقمٍ  ىُمؾَّ  َصَٙمَقاٍت  ََخَْس  سَم

زْم٦ُم  وَمْد  ٌَْٙمَؽ  ايمٛم٣َّمَس  صَمرَّ ٦ُم  وَم ائِٝمَؾ  زَمٛمِل َوفَم٣مجَلْ ٥ِم، َأؾَمدَّ  إِْهَ  هَم٣مؽْمَٟميْمفُ  َرزم َؽ  إلَِم  هَم٣مْرصِمعْ  اظُمَٔم٣مجَلَ

تَِؽ، ايمتَّْخِٖمٝمَػ  َُمَّ
ُؿ، َأْرَى  َويَم٘مِٛم ل اؽْمَتْحَٝمْٝم٦ُم، ضَمتَّك َريب   ؽَمَٟميْم٦ُم : وَم٣مَل  ِٕ : وَم٣مَل  َوُأؽَمٙم 

ْٖم٦ُم  هَمِريَّمتِل، َأَْمَّمْٝم٦ُم : َُمٛم٣َمدٍ  َٞم٣مَدى َوْزُت صَم٣م هَمَٙمامَّ  ـْ  َوطَمٖمَّ ٣ٌَمِدي فَم رواه ايمٌخ٣مري  .شفِم

 .(164) وَمًٙمؿ( 3887)

مجع ىمٚم٦ٍم  » ( :1/291)  ٣مل ايمٛمقويوم شوإذا شمٚمره٣م ىم٣ميمٗمالل» :طىمقًمف 

 .شواًم٘مٚم٦م ضمرٌة قمٔمٞمٛم٦ٌم شمًع ىمرسمتلم أو أيمثر

سمٗمتح اًمٜمقن  شٌ٘مٝم٤موم٢مذا ٟم» :ىمقًمف» ( :11/216) ذم ومتح اًم٤ٌمري وم٣مل ازمـ ضمجر

 ،وإول هق اًمذي صم٧ٌم ذم اًمرواي٦م :ىم٤مل اسمـ دطمٞم٦م ،ويمن اعمقطمدة وؾمٙمقهن٤م أيًْم٤م

 .واًمٜمٌؼ ُمٕمروف وهق صمٛمر اًمًدر ،أي اًمتحريؽ

اًم٘مالل سم٤مًمٙمن مجع ىمٚم٦م سم٤مًمْمؿ هل  :ىم٤مل اخلٓم٤ميب شُمثؾ ىمالل هجر» :ىمقًمف

عمخ٤مـمٌلم ومٚمذًمؽ ويم٤مٟم٧م ُمٕمرووم٦م قمٜمد ا ،يريد أن صمٛمره٤م ذم اًمٙمؼم ُمثؾ اًم٘مالل ،اجلرار

إذا سمٚمغ اعم٤مء » :وهل اًمتل وىمع حتديد اعم٤مء اًمٙمثػم هب٤م ذم ىمقًمف :ىم٤مل ،وىمع اًمتٛمثٞمؾ هب٤م

 ،سمٗمتح اهل٤مء واجلٞمؿ سمٚمدة ٓ شمٜمٍمف ًمٚمت٠مٟمٞم٨م واًمٕمٚمٛمٞم٦م شهجر» :وىمقًمف ،شىمٚمتلم

 .وجيقز اًمٍمف

سمٙمن اًمٗم٤مء وومتح اًمتحت٤مٟمٞم٦م سمٕمده٤م ٓم مجع  شوإذا ورىمٝم٤م ُمثؾ آذان اًمٗمٞمٚم٦م» :ىمقًمف

 :وهق مجع ومٞمؾ أيًْم٤م ىم٤مل اسمـ دطمٞم٦م شثؾ آذان اًمٗمٞمقلُم»ووىمع ذم سمدء اخلٚمؼ  ،ومٞمؾ
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 ،وـمٕم٤مم ًمذيذ ،فمؾ ممدود :اظمتػمت اًمًدرة دون همػمه٤م ٕن ومٞمٝم٤م صمالصم٦م أوص٤مف

واًمٔمؾ  ،ومٙم٤مٟم٧م سمٛمٜمزًم٦م اإليامن اًمذي جيٛمع اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ واًمٜمٞم٦م :ورائح٦م زيمٞم٦م

 .شسمٛمٜمزًم٦م اًم٘مقلواًمرائح٦م  ،واًمٓمٕمؿ سمٛمٜمزًم٦م اًمٜمٞم٦م ،سمٛمٜمزًم٦م اًمٕمٛمؾ

 َمثؾ فمٝمًك واظمًٝمح ايمدصم٣مل

ٌْدقمـ  ِلُّ  َذيَمرَ : هللا قَم ٞمَح  اًمٜم٤َّمسِ  فَمْٝمَرِي  سَملْمَ  َيْقًُم٤م ،ط اًمٜمٌَّ ًِ ٤مَل، اعمَ ضمَّ  إِنَّ »: وَمَ٘م٤مَل  اًمدَّ

ٝمَح  إِنَّ  َأَٓ  زمَِٟمفْمَقَر، يَمْٝمَس  هللا ًِ ٣مَل  اظَم صمَّ ٌَ  فَمْٝمٛمَفُ  ىَمَٟمنَّ  ايمُٝمْٚمٛمَك، ايمَٔمكْمِ  َأفْمَقرُ  ايمدَّ ؿَم٣مهمَِٝم٥ٌم،  ٥مٌ فِمٛمَ

ْٝمَٙم٥مَ  َوَأَرايِن  ٥ٌَمِ  فِمٛمَْد  ايمٙمَّ ـِ  آَدُم، َرصُمٌؾ  هَم١مَِذا اظمَٛم٣َمِم، دِم  ايمَ٘مْٔم ًَ ـْ  ُيَرى ََم٣م ىَمَٟمضْم صَم٣ملِ  ُأْدمِ  َِم  ايمر 

ُب  ٌَْٝمِف، زَمكْمَ  ظمَُِّتفُ  سَمْيِ
َٔمِر، َرصِمُؾ  ََمٛمْ٘مِ  ََمٛمْ٘مٌَِلْ  فَمعَم  َيَدْيفِ  َواِؤًم٣م ََم٣مًء، َرْأؽُمفُ  َيْٗمُْمرُ  ايمُمَّ

ٌَْٝم٦ِم، َيُْمقُف  َوُهقَ  صُمَٙمكْمِ رَ  ـْ  :ُٗمْٙم٦ُم همَ  زم٣ِميْم ٝمُح  َهَذا: هَمَٗم٣ميُمقا َهَذا؟ ََم ًِ ـُ  اظمَ  شُمؿَّ  ََمْرَيَؿ، ازْم

ٌَفِ  ايمُٝمْٚمٛمَك، ايمَٔمكْمِ  َأفْمَقرَ  وَمْمًِْم٣م صَمْٔمًدا َوَراَءهُ  َرصُماًل  َرَأْي٦ُم  ـْ  ىَمَٟمؾْم ـِ  َرَأْي٦ُم  ََم ، زم٣ِمزْم ـٍ  وَمَْم

ٌَلْ  فَمعَم  َيَدْيفِ  َواِؤًم٣م
ٌَْٝم٦ِم، َيُْمقُف  َرصُمؾٍ  ََمٛمْ٘مِ ـْ  :ُٗمْٙم٦ُم همَ  زم٣ِميْم ٝمُح : وَم٣ميُمقا َهَذا؟ ََم ًِ  اظمَ

٣مُل  صمَّ  . (169) وُمًٚمؿ (3440، 3439)رواه ايمٌخ٣مري  .شايمدَّ

 .سم٤معمد أي أؾمٛمر شآدم» :ىمقًمف» ( :10/242) ذم ومتح اًم٤ٌمري ٣مل ازمـ ضمجروم

 قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ىم٤مل شُم٤مء ي٘مٓمر» :ط ىمقًمف أُم٤م» ( :1/303)  وم٣مل ايمٛمقوي

 هذا وإمم ،شمرضمٞمٚمف ًم٘مرب سمف رضمٚمٝم٤م اًمذي سم٤معم٤مء ي٘مٓمر أي فم٤مهره قمغم يٙمقن أن حيتٛمؾ

 قمـ قم٤ٌمرة ذًمؽ يٙمقن أن قمٜمدي وُمٕمٜم٤مه :قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ىم٤مل .اًم٤ٌمضمل اًم٘م٤ميض ٟمح٤م

  .جلامًمف واؾمتٕم٤مرة وطمًٜمف ٟمْم٤مرشمف

 اًمٕمٚمامء وم٤مظمتٚمػ قمٞمًك وم٠مُم٤م ،ًمٚمدضم٤مل وصٗم٦م ط ًمٕمٞمًك صٗم٦م ومٝمق اظمًٝمح وأَم٣م

 أصٚمف أن إمم واًمٚمٞم٨م قمٌٞمد أسمق ذه٥م :ياًمقاطمد ىم٤مل ،ُمًٞمح٤م شمًٛمٞمتف ؾم٥ٌم ذم
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 أو ُمقؿمك وأصٚمف ُمقؾمك ىم٤مًمقا يمام ًمٗمٔمف وهمػمت اًمٕمرب ومٕمرسمتف ُمِمٞمح٤م سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م

  .ًمف اؿمت٘م٤مق ٓ هذا ومٕمغم :همػموه قمرسمقه ومٚمام سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م ُمٞمِم٤م

 ىمقل قمغم ُمِمتؼ إٟمف همػمه ىم٤مل ويمذا ُمِمتؼ أٟمف إمم اًمٕمٚمامء أيمثر وذه٥م :ىم٤مل

 ذا يٛمًح مل ٕٟمف :ىم٤مل أٟمف  قم٤ٌمس سمـ قمـ لومحٙم ه١مٓء اظمتٚمػ صمؿ اجلٛمٝمقر

 ممًقح ًمٙمقٟمف :وىمٞمؾ اًمّمديؼ اعمًٞمح إقمرايب سمـاو اهٞمؿاسمر وىم٤مل .سمريء ٓإ قم٤مه٦م

 أي إرض عمًحف :وىمٞمؾ :إي٤مه زيمري٤م عمًح :وىمٞمؾ :ًمف أمخص ٓ اًم٘مدُملم أؾمٗمؾ

 سم٤مًمؼميم٦م ُمًح ٕٟمف :وىمٞمؾ :سم٤مًمدهـ ممًقطم٤م أُمف سمٓمـ ُمـ ظمرج ٕٟمف :وىمٞمؾ :ىمٓمٕمٝم٤م

 واهلل ذًمؽ همػم :وىمٞمؾ :طمًٜم٤م ظمٚم٘م٤م ظمٚم٘مف أي ُمًحف شمٕم٤ممم اهلل ٕن :وىمٞمؾ :وًمد طملم

   .أقمٚمؿ

 وإقمقر أقمقر ٕٟمف :وىمٞمؾ :اًمٕملم ممًقح ٕٟمف سمذًمؽ ؾمٛمل :وم٘مٞمؾ :ايمدصم٣مل وأَم٣م

  .ذًمؽ همػم :وىمٞمؾ :ظمروضمف طملم إرض عمًحف :وىمٞمؾ :ُمًٞمح٤م يًٛمك

 ويمن اعمٞمؿ سمٗمتح أٟمف ٞمًكقم اؾمؿ ذم اًمرواة ُمـ أطمد قمٜمد ظمالف وٓ :اًم٘م٤ميض ىم٤مل

 اًمٚمٗمظ ذم سمٞمٜمٝمام ومرق وٓ ُمثٚمف ي٘مقًمف وم٠ميمثرهؿ اًمدضم٤مل ذم واظمتٚمػ خمٗمٗم٦م اًمًلم

     .واليم٥م َمًٝمح وايمدصم٣مل هدى َمًٝمح ط فمٝمًك وًمٙمـ

   .ش اجلٕمقدة ؿمديد وهق :قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ىم٤مل شومْمط صمٔمد» :اًمدضم٤مل صٗم٦م ذم

 َمثؾ فمكم اظمًٝمح ايمدصم٣مل

ـْ  ٌْد قَم ِلُّ  َذيَمرَ : سمـ قمٛمر هللا قَم ٞمَح  اًمٜم٤َّمسِ  فَمْٝمَرِي  سَملْمَ  َيْقًُم٤م ،ط اًمٜمٌَّ ًِ ٤مَل، اعمَ ضمَّ  اًمدَّ

ٝمَح  إِنَّ  َأَٓ  زمَِٟمفْمَقَر، يَمْٝمَس  هللا إِنَّ »: وَمَ٘م٤مَل  ًِ ٣مَل  اظمَ صمَّ ٥ٌَمٌ  فَمٝمْٛمَفُ  ىَمَٟمنَّ  ايمُٝمْٚمٛمَك، ايمَٔمكْمِ  َأفْمَقرُ  ايمدَّ  فِمٛمَ
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ْٝمَٙم٥مَ  ؿَم٣مهمَِٝم٥ٌم، َوَأَرايِن  ٥ٌَمِ  فِمٛمَْد  ايمٙمَّ ـِ  آَدُم، َرصُمٌؾ  هَم١مَِذا اظمَٛم٣َمِم، دِم  ايمَ٘مْٔم ًَ ـْ  ُيَرى ََم٣م ىَمَٟمضْم  ُأْدمِ  َِم

صَم٣ملِ  ُب  ايمر  ٌَْٝمِف، زَمكْمَ  ظمَُِّتفُ  سَمْيِ
َٔمِر، َرصِمُؾ  ََمٛمْ٘مِ  فَمعَم  َيَدْيفِ  َواِؤًم٣م ََم٣مًء، َرْأؽُمفُ  َيْٗمُْمرُ  ايمُمَّ

ٌَلْ 
ٌَْٝم٦ِم، َيُْمقُف  َوُهقَ  َرصُمَٙمكْمِ  ََمٛمْ٘مِ ـْ  :ُٗمْٙم٦ُم همَ  زم٣ِميْم ٝمُح  َهَذا: هَمَٗم٣ميُمقا َهَذا؟ ََم ًِ ـُ  اظمَ  ََمْرَيَؿ، ازْم

ٌَفِ  ايمُٝمْٚمٛمَك، ايمَٔمكْمِ  َأفْمَقرَ  وَمْمًِْم٣م صَمْٔمًدا َوَراَءهُ  َرصُماًل  َرَأْي٦ُم  شُمؿَّ  ـْ  ىَمَٟمؾْم ـِ  َرَأْي٦ُم  ََم ، زم٣ِمزْم ـٍ  وَمَْم

ٌَلْ  فَمعَم  َيَدْيفِ  َواِؤًم٣م
ٌَْٝم٦ِم، َيُْمقُف  َرصُمؾٍ  ََمٛمْ٘مِ ـْ  :ُٗمْٙم٦ُم همَ  زم٣ِميْم ٝمُح  :وَم٣ميُمقا َهَذا؟ ََم ًِ  اظمَ

٣مُل  صمَّ   . (169) وُمًٚمؿ (3440، 3439)رواه ايمٌخ٣مري  .شايمدَّ

أفمقر ايمٔمكم ايمٝمٚمٛمك ىمٟمهن٣م » :طوأُم٤م ىمقًمف » ( :1/303)  ٣مل ايمٛمقويوم

وُمـ مل هيٛمز  ،ومروي سم٤مهلٛمز وسمٖمػم مهز ومٛمـ مهز ُمٕمٜم٤مه ذه٥م وقءه٤م شفمٛم٥ٌم ؿم٣مهمٝم٥م

 .ش..ُمٕمٜم٤مه ٟم٤مشمئ٦م سم٤مرزة

 َمثؾ َمقؽمك 

ـْ  ٤ٌَّمسٍ  اسْمـ قَم ـِ  ، قَم ِلِّ  قَم يَ  يَمْٝمَٙم٥مَ  َرَأْي٦ُم »:  ىَم٤مَل  ط اًمٜمٌَّ  َرصُماًل  َُمقؽَمك يِب  ُأْهِ

ًٓ  آَدمَ  فُ  صَمْٔمًدا، ؿُمَقا ـْ  ىَمَٟمٞمَّ ك َوَرَأْي٦ُم  ؾَمٛمُقَءَة، ِرصَم٣ملِ  َِم ًَ  ََمْرزُمقعَ  ََمْرزُمقفًم٣م، َرصُماًل  فِمٝم

ٌََٝم٣مِض، احُلْٚمَرةِ  إلَِم  اخَلْٙمِؼ  ْأِس، ؽَمٌِطَ  َوايم ٣مَل  ِر،ايمٛم٣َّم طَم٣مِزنَ  ََم٣ميمًِ٘م٣م َوَرَأْي٦ُم  ايمرَّ صمَّ  دِم  َوايمدَّ

َـّ  آَي٣مٍت  ٣مهُ  هللا َأَراُه   .[23: اًمًجدة] ژ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ: إِيَّ

ـِ : سَمْٙمَرةَ  َوَأسُمق َأَٟمٌس، ىَم٤مَل  ِلِّ  قَم ُرُس »: ط اًمٜمٌَّ ـَ  اظمَِديٛم٥َمَ  اظماََلئَِ٘م٥مُ  َُتْ ٣ملِ  َِم صمَّ رواه  .شايمدَّ

 . (165) وُمًٚمؿ (3000)ايمٌخ٣مري 

 » ( :10/189) ومتح اًم٤ٌمري ذم ٣مل ازمـ ضمجروم شىمٟمٞمف َمـ رصم٣مل ؾمٛمقءة» :ىمقًمف

طمل ُمـ اًمٞمٛمـ  :سمٗمتح اعمٕمجٛم٦م ووؿ اًمٜمقن وؾمٙمقن اًمقاو سمٕمده٤م مهزٌة صمؿ ه٤مء شم٠مٟمٞم٨ٍم 

 .سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٍم سمـ إزد هللسمـ يمٕم٥م سمـ قمٌد ا هلليٜمًٌقن إمم ؿمٜمقءة وهق قمٌد ا
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واًمت٘مزز سم٘م٤مٍف  ،ؾمٛمل سمذًمؽ ُمـ ىمقًمؽ رضمٌؾ ومٞمف ؿمٜمقءٌة أي شم٘مززٌ  :ىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم

  .٤مقمد ُمـ إدٟم٤مسوزايلم اًمتٌ

ووىمع ذم طمدي٨م اسمـ قمٛمر  .ىم٤مل اًمداودي رضم٤مل إزد ُمٕمروومقن سم٤مًمٓمقل اٟمتٝمك

  .شوهؿ ُمٕمروومقن سم٤مًمٓمقل وإدُم٦م شىمٟمٞمف َمـ رصم٣مل ايمزط»قمٜمد اعمّمٜمػ سمٕمد 

وهؿ طمل ُمـ اًمٞمٛمـ يٜم٥ًم  شؾمٛمقءة»وأُم٤م » ( :1/296)  وم٣مل ايمٛمقوي

سم٤مًمتِمديد همػم ُمٝمٛمقز  شؾمٛمقة أزد» :رسمام ىم٤مًمقا :ىم٤مل اسمـ اًمًٙمٞم٧م :ىم٤مل شؿمٜمئل»إًمٞمٝمؿ 

 .ششؿمٜمقي»ويٜم٥ًم إًمٞمٝم٤م 

 َمثؾ َمرور ايمٛم٣مس فمعم ايمٌماط

ـْ  ـْ  َُم٤مًمٍِؽ، َوَأسُمق ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم ، قَم ـْ  ِرسْمِٕملر َٓ  طُمَذْيَٗم٦َم، قَم : ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤م

ؿُ  سُمْزيَمَػ  ضَمتَّك اظم٠ُْْمَِمٛمُقنَ  هَمَٝمُٗمقمُ  ايمٛم٣َّمَس،  هللا جَيَْٚمعُ »  آَدَم، هَمَٝمْٟمسُمقنَ  ٛم٥َُّم،اجلَْ  هَلُ

ٛم٥ََّم، يَمٛم٣َم اؽْمَتْٖمتِْح  َأزَم٣مَٞم٣م، َي٣م: هَمَٝمُٗمقيُمقنَ  ـَ  َأطْمَرصَمُ٘مؿْ  َوَهْؾ : هَمَٝمُٗمقُل  اجْلَ ٛم٥َّمِ  َِم َّٓ  اجْلَ  طَمْمِٝمئ٥َمُ  إِ

٦ُم  آَدَم، َأزمِٝمُ٘مؿْ  ًْ ٌُقا َذيمَِؽ، زمَِِم٣مضِم٤ِم  يَم  ُل هَمَٝمُٗمق»: ىَم٤مَل  ،شهللا طَمٙمِٝمؾِ  إزِْمَراِهٝمؿَ  ازْمٛمِل إلَِم  اْذَه

٦ُم : إزِْمَراِهٝمؿُ  ًْ اَم  َذيمَِؽ، زمَِِم٣مضِم٤ِم  يَم ـْ  طَمٙمِٝماًل  ىُمٛم٦ُْم  إِٞمَّ  َُمقؽَمك إلَِم  افْمِٚمُدوا َوَراَء، َوَراءَ  َِم

َٚمفُ  ايمَِّذي ملسو هيلع هللا ىلص ٦ُم : هَمَٝمُٗمقُل  ،ملسو هيلع هللا ىلص َُمقؽَمك هَمَٝمْٟمسُمقنَ  سَمْ٘مٙمِٝماًم، هللا ىَمٙمَّ ًْ ٌُقا َذيمَِؽ، زمَِِم٣مضِم٤ِم  يَم  اْذَه

ك إلَِم  ًَ ك َٝمُٗمقُل همَ  َوُروضِمِف، هللا ىَمٙمَِٚم٥مِ  فِمٝم ًَ ٦ُم : ملسو هيلع هللا ىلص فِمٝم ًْ ًدا هَمَٝمْٟمسُمقنَ  َذيمَِؽ، زمَِِم٣مضِم٤ِم  يَم  حُمَٚمَّ

َََم٣مَٞم٥مُ  َوسُمْرؽَمُؾ  يَمُف، هَمُٝم٠ْمَذنُ  هَمَٝمُٗمقمُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ْٕ ضِمُؿ، ا ٌََتِل  هَمَتُٗمقََم٣منِ  َوايمرَّ اطِ  صَمٛمَ َ  َيِٚمٝمٛم٣ًم ايمٌم 

، ًٓ يُمُ٘مؿْ  هَمَٝمُٚمرُّ  َوؾِماَم ِق  َأوَّ لوَ  َأْٟم٧َم  سم٠َِميِب  :وُمْٙم٦ُم : ىَم٤مَل  شىَم٣ميْمػَمْ   َأيُّ  ُأُمِّ
ٍ
ء ِق؟ يَمَٛمرِّ  َرْ  اًْمؼَمْ

ْ »: ىَم٤مَل  ِق  إلَِم  سَمَرْوا َأَل ؟ ؿَمْرهَم٥مِ  دِم  َوَيْرصِمعُ  َيُٚمرُّ  ىَمْٝمَػ  ايْمػَمْ يِح، ىَمَٚمر   شُمؿَّ  فَمكْمٍ  ىَمَٚمر   شُمؿَّ  ايمر 

، صَم٣مِل، َوؾَمد   ايمْمَّغْمِ ِري ايمر  ؿْ  هِبِؿْ  ََتْ َ  فَمعَم  وَم٣مئِؿٌ  َوَٞمٌِٝمُُّ٘مؿْ  َأفْماَمهُلُ  ؽَمٙم ؿْ  َرب  : َيُٗمقُل  اطِ ايمٌم 
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٣ٌَمِد، َأفْماَمُل  سَمْٔمِجزَ  ضَمتَّك ؽَمٙم ْؿ، صُمُؾ  جَيِلءَ  ضَمتَّك ايْمِٔم َتْمِٝمعُ  هَماَل  ايمرَّ ًْ غْمَ  َي ًَّ َّٓ  ايم  ،شَزضْمًٖم٣م إِ

اطِ  ضَم٣مهَمَتِل  َودِم »: ىَم٤مَل  َ َٗم٥مٌ  ىَماَليمِٝم٤ُم  ايمٌم  ـِ  زمَِٟمطْمذِ  ََمْٟمَُمقَرةٌ  َُمَٔمٙمَّ  هَمَٚمْخُدوٌش  زمِِف، ُاَِمَرْت  ََم

ٌُْٕمقنَ  ضَمَٝمٜمَّؿَ  ىَمْٕمرَ  إِنَّ  سمَِٞمِدهِ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َٟمْٗمُس  َواًمَِّذي شايمٛم٣َّمرِ  دِم  َوََمْ٘مُدوٌس  َٞم٣مٍج، ًَ  ًَم

 .( 195) رواه َمًٙمؿ .ظَمِريًٗم٤م

ومه٤م  :ىم٤مل اًم٘م٤ميض» ( :1/342)  ٣مل ايمٛمقويوم شؾمد ايمرصم٣مل» :طىمقًمف 

َتري هبؿ » :طقًمف وأُم٤م ىم .ُمت٘م٤مرسم٤من ذم اعمٕمٜمك وؿمده٤م قمدوه٤م اًم٤ٌمًمغ وضمرهي٤م

إمم  ...همٝمٚمر أويم٘مؿ ىم٣ميمػمق شمؿ ىمٚمر ايمريح» :طومٝمق يم٤مًمتٗمًػم ًم٘مقًمف  شأفمامهلؿ

 .ُمٕمٜم٤مه أهنؿ يٙمقٟمقن ذم هقم٦م اعمرور قمغم طم٥ًم ُمراشمٌٝمؿ وأقمامهلؿ ،شآظمره

 ضمدي٧م آطمر: 

ي َيْٙمَتِٗمُط »قمـ طمٌٌم سمـ ضمٜم٤مدة ُمرومققًم٤م:  ـْ نَمغْمِ ضَم٣مصَم٥ٍم ىَمَٚمَثِؾ ايمذ  َٟمُل َِم ًْ ي َي ايمذ 

 .شاجَلْٚمرَ 

صحٞمح »( ذم 5495: اٟمٔمر طمدي٨م رىمؿ )شصحٞمح: » وم٣مل ايمُمٝمخ إيم٣ٌمين

ـْ َأيِب 1041ي١ميده احلدي٨م اًمذي رواه ُمًٚمؿ ) ومٙم٦م:)ه٥م(. ش. اجل٤مُمع ( :قَم

ـْ ؾَم٠َمَل ط: »ُهَرْيَرَة، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل  ٠َمُل مَجًْرا َُم ًْ اَم َي اًمٜم٤َّمَس َأُْمَقاهَلُْؿ شَمَٙمثًُّرا، وَم٢مِٟمَّ

َتْٙمثِرْ  ًْ َتِ٘مؾَّ َأْو ًمَِٞم ًْ  ش.وَمْٚمَٞم

 أَمث٣مل ايمدٞمٝم٣م    

ـْ  ـِ  ضَم٤مسمِرِ  قَم ٌْدِ  سْم قِق، َُمرَّ  ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ  ،هللا قَم ًُّ ـْ  َداظِماًل  سم٤ِمًم  اًْمَٕم٤مًمَِٞم٦ِم، ْٕمضِ سمَ  ُِم

ُ٘مؿْ »: ىَم٤مَل  صُمؿَّ  سم٠ُِمُذٟمِِف، وَم٠َمظَمذَ  وَمَتٜم٤َمَوًَمفُ  َُمٞم٧ٍِّم، َأؾَمؽَّ  سمَِجْدٍي  وَمَٛمرَّ  يَمٜمََٗمَتُف، َواًمٜم٤َّمُس   َأنَّ  حُي٤ِمُّ  َأيُّ

، ًَمٜم٤َم َأٟمَّفُ  ُٟمِح٥مُّ  َُم٤م: وَمَ٘م٤مًُمقا شزمِِدْرَهٍؿ؟ يَمفُ  َهَذا
ٍ
ء ٌُّ »: ىَم٤مَل  سمِِف؟ َٟمّْمٜمَعُ  َوَُم٤م سمٌَِمْ

فُ  قنَ َأُُتِ  َأٞمَّ
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٤ًٌم يَم٤منَ  طَمٞم٤ًّم، يَم٤منَ  ًَمقْ  هللَوا: ىَم٤مًُمقا شيَمُ٘مْؿ؟ َٟمَّفُ  ومِٞمِف، قَمْٞم
ِٕ ، : وَمَ٘م٤مَل  َُمٞم٧ٌِّم؟ َوُهقَ  وَمَٙمْٞمَػ  َأؾَمؽُّ

ْٞمَٝم٣م هللهَمَقا» ـْ  ،هللا فَمعَم  َأْهَقنُ  يَمٙمدُّ  .شفَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َهَذا َِم

َ٘مُؽ  َهَذا ىَم٣منَ  ضَمٝم٣ًّم ىَم٣منَ  هَمَٙمقْ » :وذم رواي٦م ًَّ ٣ًٌم زمِفِ  ايم  .( 2957) رواه َمًٙمؿ .شفَمْٝم

وذم سمٕمض اًمٜمًخ  ،شوايمٛم٣مس ىمٛمٖمتف» :ىمقًمف» ( :9/346)  وم٣مل ايمٛمقوي

 .واًمث٤مين ضم٤مٟمٌٞمف ،ُمٕمٜمك إول ضم٤مٟمٌف .شىمٛمٖمتٝمف»

 .شأي صٖمػم إذٟملم شصمدي أؽمؽ» :ىمقًمف

 طمر يمٙمدٞمٝم٣مأأَمث٣مل 

ـْ  ـِ  ُأيَبِّ  قَم ـِ  ؿَ ََمْْمٔمَ  إِنَّ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  يَمْٕم٥ٍم، سْم  ََمَثاًل  صُمِٔمَؾ  آَدمَ  ازْم

ْٞمَٝم٣م، ضَمُف، َوإِنْ  يمِٙمدُّ َحفُ  وَمزَّ  ذم ُمًٜمده  أمحدرواه  .شَيِِمغمُ  ََم٣م إلَِم  هَم٣مْٞمُٓمُروا َوََمٙمَّ

(21239 ). 

ـْ َأيِب  ُث  ، اخلُْدِريَّ  ؾَمِٕمٞمدٍ قَم ِلَّ  َأنَّ : حُيَدِّ  اعمِٜمؼَْمِ  قَمغَم  َيْقمٍ  َذاَت  ضَمَٚمَس  ط اًمٜمٌَّ

ٜم٤َم ًْ ٣َّم إيِن  »: وَمَ٘م٤مَل  ْقًَمُف،طَم  َوضَمَٚم ـْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  َأطَم٣مُف  ِِم ـْ  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ُيْٖمَتُح  ََم٣م زَمْٔمِدي، َِم  َزْهَرةِ  َِم

ْٞمَٝم٣م ؟ اخلػَْمُ  َأَوَي٠ْميِت  ،هللا َرؾُمقَل  َي٤م: َرضُمٌؾ  وَمَ٘م٤مَل  شَوِزيٛمَتَِٜم٣م ايمدُّ ِّ َٙم٧َم  سم٤ِمًمنمَّ ًَ ِلُّ  وَم  ،ط اًمٜمٌَّ

ِلَّ  شُمَٙمٚمِّؿُ  ؿَم٠ْمُٟمَؽ؟ َُم٤م: ًَمفُ  وَمِ٘مٞمَؾ  : ىَم٤مَل  قَمَٚمْٞمِف؟ ُيٜمَْزُل  َأٟمَّفُ  وَمَرَأْيٜم٤َم ُيَٙمٚمُِّٛمَؽ؟ َوَٓ  ط اًمٜمٌَّ

َح  ًَ طَمَْم٤مَء، قَمٜمْفُ  وَمَٛم ـَ »: وَمَ٘م٤مَل  اًمرُّ ٣مئُِؾ؟ َأْي ًَّ فُ »: وَمَ٘م٤مَل  مَحَِدُه، َويَم٠َمٟمَّفُ  شايم  اخَلغْمُ  َيْٟمِت  َٓ  إِٞمَّ

، ٣َّم َوإِنَّ  زم٣ِميمممَّ  زمِٝمعُ  ُيٛم٦ٌُِْم  ِِم ، َأوْ  َيْٗمُتُؾ  ايمرَّ َّٓ  ُيٙمِؿُّ اِء، آىمَِٙم٥مَ  إِ ْت  إَِذا ضَمتَّك َأىَمَٙم٦ْم  اخَلْيَ  اَْمَتدَّ

سَم٣مَه٣م ٌََٙم٦ْم  طَم٣مِسَ ْٚمِس، فَمكْمَ  اؽْمَتْٗم ةٌ  اظم٣َمَل  َهَذا َوإِنَّ  َوَرسَمَٔم٦ْم، َوزَم٣ميَم٦ْم، هَمَثَٙمَْم٦ْم  ايمُمَّ  طَمِيَ

ٙمِؿِ  َص٣مضِم٤ُم  هَمٛمِْٔمؿَ  ضُمْٙمَقٌة، ًْ ٘مكِمَ  َِمٛمْفُ  َأفْمَْمك ََم٣م اظمُ ًْ
ـَ  ايمَٝمتِٝمؿَ وَ  اظمِ ٌِٝمؾِ  َوازْم ًَّ  ىَماَم  َأوْ  - ايم
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فُ  - ملسو هيلع هللا ىلص ايمٛمٌَِّلُّ  وَم٣مَل  ـْ  َوإِٞمَّ ِف، زمَِٕمغْمِ  َيْٟمطُمُذهُ  ََم ٌَُع، َوَٓ  َيْٟمىُمُؾ  ىَم٣ميمَِّذي ضَمٗم   ؾَمِٜمٝمًدا َوَيُ٘مقنُ  َيُْم

 .(1052) وُمًٚمؿ( 1372) رواه اًمٌخ٤مري .شايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  فَمَٙمْٝمفِ 

 َمثؾ آطمر 

ـِ  ـِ  قَم ٤ٌَّمسٍ  اسْم ِلِّ  قَمغَم  قُمَٛمرُ  َدظَمَؾ »: ىَم٤مَل  قَم رَ  ىَمدْ  طَمِّمػمٍ  قَمغَم  َوُهقَ  ط اًمٜمٌَّ  ضَمٜمٌِْفِ  ذِم  َأصمَّ

َْذَت  ًَمقِ  ،هللا َرؾُمقَل  َي٤م: وَمَ٘م٤مَل  ـْ  َأْوصَمرَ  ومَِراؿًم٤م اختَّ ،»: وَمَ٘م٤مَل  َهَذا، ُِم ْٞمَٝم٣م؛ رِم  ََم٣م َٓ  َوََم٣م َويمِٙمدُّ

ْٞمَٝم٣م ْٞمَٝم٣م ََمَثُؾ وَ  ََمَثقِم  ََم٣م زمَِٝمِدهِ  َٞمْٖمِز  َوايمَِّذي رِم؟ َوََم٣م يمِٙمدُّ َّٓ  ايمدُّ  َص٣مئٍِػ  َيْقمٍ  دِم  ؽَم٣مرَ  ىَمَراىم٤ٍِم  إِ

٦َم  هَم٣مؽْمَتَٓمؾَّ  ـْ  ؽَم٣مفَم٥مً  ؾَمَجَرةٍ  َُتْ طمٚمٞم٦م »ذم ] أسمق ٟمٕمٞمؿرواه  .شَوسَمَرىَمَٜم٣م َراَح  شُمؿَّ  هَن٣َمرٍ  َِم

   .[(3/342ش )إوًمٞم٤مء

أي ًمٞمس زم  شَم٣م رم ويمٙمدٞمٝم٣م»»: [(7976) شومٞمض اًم٘مدير»ذم ]  وم٣مل اظمٛم٣موي

وهذا  ؟٦ٌم ُمٕمٝم٤م وٓ أهن٤م ُمٕمل طمتك أرهم٥م ومٞمٝم٤م أو أًمٗم٦م وصح٦ٌم زم ُمع اًمدٟمٞم٤مأًمٗم٦م وحم

  .؟ىم٤مًمف عم٤م ىمٞمؾ ًمف أٓ ٟمًٌط ًمؽ ومراؿم٤م ًمٞمٜم٤م وٟمٕمٛمؾ ًمؽ صمقسم٤م طمًٜم٤م

أي ًمٞمس طم٤مزم  شَم٣م أٞم٣م دم ايمدٞمٝم٣م إٓ ىمراىم٤م اؽمتٓمؾ ُت٦م ؾمجرة شمؿ راح وسمرىمٜم٣م»

وضمف اًمِمٌف هقم٦م وهذا شمِمٌٞمف متثٞمكم و :ُمٕمٝم٤م إٓ يمح٤مل رايم٥م ُمًتٔمؾ ىم٤مل اًمٓمٞمٌل

 اًمرطمٞمؾ وىمٚم٦م اعمٙم٨م وُمـ صمؿ ظمص اًمرايم٥م.

وُم٘مّمقده أن اًمدٟمٞم٤م زيٜم٧م ًمٚمٕمٞمقن واًمٜمٗمقس وم٠مظمذت هبام اؾمتح٤ًمٟم٤م وحم٦ٌم وًمق 

سم٤مذ اًم٘مٚم٥م ُمٕمروم٦م طم٘مٞم٘متٝم٤م وُمٕمتؼمه٤م ٕسمٖمْمٝم٤م وعم٤م آصمره٤م قمغم أضمؾ اًمدائؿ ىم٤مل 

ي٤م ُمٕمنم احلقاريلم أيٙمؿ يًتٓمٞمع أن يٌٜمل قمغم ُمقج اًمٌحر  :قمٞمًك 

  ؟وُمـ ي٘مدر هللي٤م روح ا :ىم٤مًمقا ؟ادار

 .شاإي٤ميمؿ واًمدٟمٞم٤م ومال شمتخذوه٤م ىمرازً  :ىم٤مل
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 َمثؾ آطمر

ٌْدقمـ  ٠َمًَمٜمِل َرضُمٌؾ، اًمَٞمْقمَ  َأشَم٤ميِن  ًَمَ٘مدْ :  سمـ ُمًٕمقد هللا قَم ًَ ـْ  وَم  َدَرْي٧ُم  َُم٤م َأُْمرٍ  قَم

ُرُج  َٟمِِمٞمًٓم٤م، ُُم١ْمِدًي٤م َرضُماًل  َأَرَأْي٧َم : وَمَ٘م٤مَل  قَمَٚمْٞمِف، َأُردُّ  َُم٤م  وَمَٞمْٕمِزمُ  اعمََٖم٤مِزي، ذِم  ُأَُمَراِئٜم٤َم عَ ُمَ  خَيْ

َّٓ  ًَمَؽ، َأىُمقُل  َُم٤م َأْدِري َُم٤م هللَوا: ًَمفُ  وَمُ٘مْٚم٧ُم  ُٟمْحِّمٞمَٝم٤م؟ َٓ  َأؿْمَٞم٤مءَ  ذِم  قَمَٚمْٞمٜم٤َم  ََمعَ  ىُمٛم٣َّم» َأٟم٤َّم إِ

ك ،ملسو هيلع هللا ىلص ايمٛمٌَِّل   ًَ َّٓ  َأَْمرٍ  دِم  فَمَٙمْٝمٛم٣َم َئْمِزمَ  َٓ  َأنْ  هَمَٔم ةً  إِ ـْ  َأضَمَدىُمؿْ  َوإِنَّ  ،َٞمْٖمَٔمَٙمفُ  ضَمتَّك ََمرَّ  َيَزاَل  يَم

فِ  دِم  ؾَمؽَّ  َوإَِذا ،هللا اسمََّٗمك ََم٣م زمَِخغْمٍ  ًِ ءٌ  َٞمْٖم  َٓ  َأنْ  َوَأْوؾَمَؽ  َِمٛمُْف، هَمَُمَٖم٣مهُ  َرصُماًل، ؽَمَٟمَل  َرْ

َّٓ  إيَِمفَ  َٓ  َوايمَِّذي ََتُِدوُه، ـَ  نَمػَمَ  ََم٣م َأْذىُمرُ  ََم٣م ُهقَ  إِ ْٞمَٝم٣م َِم َّٓ  ايمدُّ  َصْٖمُقهُ  َب،ُذِ  ىَم٣ميمثَّْٕم٤ِم  إِ

 .( 2963: )ايمٌخ٣مريرواه  .شىَمَدُرهُ  َوزَمِٗملَ 

 :ىم٤مل اخلّٓم٤ميبّ  »: [(7/483) شذح ُمًٚمؿ»ذم ]  وم٣مل ايمٛمقوييمام  ،شواًمثٖم٥م»

ىم٤مل  .ومجٕمف صمٖم٤ٌمن ،وهق اًمّثٖم٥م أيًْم٤م ،هق ُمًتٜم٘مع اعم٤مء ذم اجل٤ٌمل واًمّّمخقر

وإطم٤مًم٦م وشمّمحٞمػ  ،هذه اًمّرواي٦م همٚمط ُمـ اًمٜم٤ّمىمٚملم :اًم٘م٤ميض وص٤مطم٥م اعمٓم٤مًمع

   .شواًمّثٖم٦ٌم ٓ شمٜم٧ٌم ،ّٕٟمف إّٟمام ضمٕمٚم٧م هذه اًمّٓم٤مئٗم٦م إومم ُمثاًل عم٤م يٜم٧ٌم ،ًمٚمٛمٕمٜمك

 َمثؾ آطمر

ـْ  ٌْدِ  قَم ـِ  هللا قَم ـْ »: وَمَ٘م٤مَل  سمَِٛمٜمْٙمٌِِل، ط هللا َرؾُمقُل  َأظَمذَ : ىَم٤مَل  ، قُمَٛمرَ  سْم  دِم  ىُم

ْٞمَٝم٣م َؽ  ايمدُّ ـُ  َويَم٤منَ  .شؽَمٌِٝمؾٍ  فَم٣مزمِرُ  َأوْ  نَمِري٤ٌم  ىَمَٟمٞمَّ ْٝم٦َم  إَِذا»: َيُ٘مقُل  قُمَٛمَر، اسْم ًَ  سَمٛمَْتٓمِرِ  هَمالَ  َأَْم

٣ٌَمَح، ٌَْح٦َم  َوإَِذا ايمِمَّ ٣مَء، سَمٛمَْتٓمِرِ  هَمالَ  َأْص ًَ ـْ  َوطُمْذ  اظمَ تَِؽ  َِم ـْ  ظمََِرِوَؽ، ِصحَّ  ضَمَٝم٣مسمَِؽ  َوَِم

   .( 6416)رواه ايمٌخ٣مري .شظمَِْقسمَِؽ 

ومتح »ذم ]  وم٣مل احل٣مهمظ ازمـ ضمجر .شىمٟمّٞمؽ نمري٤م أو فم٣مزمر ؽمٌٝمؾ» ىمقًمف 
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 ،ًمٞم٧ًم أو ًمٚمِّمّؽ سمؾ ًمٚمّتخٞمػم واإلسم٤مطم٦م :ىم٤مل اًمّٓمٞمٌّل »: [(18/224) شاًم٤ٌمري

٤مًمؽ سم٤مًمٖمري٥م اًّمذي ًمٞمس ًمف  ،وإطمًـ أن شمٙمقن سمٛمٕمٜمك سمؾ ًّ ٌّف اًمٜم٤ّمؾمؽ اًم ومِم

ٌٞمؾ ّٕن  ،ُمًٙمـ ي٠مويف وٓ ُمًٙمـ يًٙمٜمف ًّ صمّؿ شمرىّمك وأضب قمٜمف إمم قم٤مسمر اًم

ٌٞمؾ اًم٘م٤مصد ًمٌٚمٍد ؿم٤مؾمع وسمٞمٜمٝمام اًمٖمري٥م ىمد يًٙمـ ذم سمٚمد اًمٖمرسم٦م سمخالف قم٤مسمر اًم ًّ

أودي٦م ُمردي٦م وُمٗم٤موز ُمٝمٚمٙم٦م وىمّٓم٤مع ـمريؼ وم٢مّن ُمـ ؿم٠مٟمف أن ٓ ي٘مٞمؿ حلٔم٦م وٓ 

 :وسم٘مقًمف ،إًمخ  شإذا أَمًٝم٦م همال سمٛمتٓمر ايمِّم٣ٌمح» :وُمـ صمّؿ قمّ٘مٌف سم٘مقًمف ،يًٙمـ عمح٦م

  .شوفمّد ٞمٖمًؽ دم أهؾ ايمٗمٌقر»

شمّتخذه٤م وـمٜم٤ًم وٓ حتّدث ُمٕمٜمك احلدي٨م ٓ شمريمـ إمم اًمّدٟمٞم٤م وٓ  :وم٣مل ايمٛمّقويو

وىم٤مل  .ٟمٗمًؽ سم٤مًمٌ٘م٤مء ومٞمٝم٤م وٓ شمتٕمّٚمؼ ُمٜمٝم٤م سمام ٓ يتٕمّٚمؼ سمف اًمٖمري٥م ذم همػم وـمٜمف

٤ًٌم وـمٜمف :همػمه ٌٞمؾ هق اعم٤مّر قمغم اًمّٓمريؼ ـم٤مًم ًّ وم٤معمرء ذم اًمّدٟمٞم٤م يمٕمٌٍد أرؾمٚمف  ،قم٤مسمر اًم

وـمٜمف  ومِم٠مٟمف أن ي٤ٌمدر سمٗمٕمؾ ُم٤م أرؾمؾ ومٞمف صمّؿ يٕمقد إمم ،ؾمّٞمده ذم طم٤مضم٦م إمم همػم سمٚمده

 همػم ُم٤م هق ومٞمف
ٍ
 .شوٓ يتٕمّٚمؼ سمٌمء

 َمثؾ آطمر

 وئ   ەئ ەئ ائ ائ ى  ى ېې    ې   ې ۉ ۉ ۅ ژ: سمٔم٣ملم هللوم٣مل ا

 .[]اًمرقمد ژ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ

ـْ  ٌْدِ  قَم ـِ  هللا قَم ْٞمَٝم٣م»: ىَم٤مَل  ،ط هللا َرؾُمقَل  َأنَّ  قَمْٛمٍرو، سْم ْٞمَٝم٣م ََمَت٣معِ  َوطَمغْمُ  ََمَت٣مٌع، ايمدُّ  ايمدُّ

٥مُ  اظمَْْرَأةُ  ٣محِلَ  (1467) رواه َمًٙمؿ يمٛمت٤مع اعم٤ًمومر. :أي .شايمِمَّ
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 َمثؾ آطمر

َتْقِردقمـ  ًْ ْٞمَٝم٣م ََم٣م هللَوا»: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : َيُ٘مقُل  ومِْٝمٍر، سَمٜمِل َأظَم٤م ،ُُم  دِم  ايمدُّ

طِمَرةِ  ْٔ َّٓ  ا َٔمُؾ  ََم٣م َِمْثُؾ  إِ ٌََٔمفُ  َأضَمُدىُمؿْ  جَيْ ٣ٌَّمزَم٥مِ  حَيَْٝمك َوَأؾَم٣مرَ  - َهِذهِ  إِْص ًَّ  ،ايْمَٝمؿ   دِم  - زم٣ِميم

 .( 2858) رواه َمًٙمؿ .شسَمْرصِمُع؟ زمِؿَ  هَمْٙمَٝمٛمُْٓمرْ 

َم٣م ايمدٞمٝم٣م دم أطمرة إٓ َمثؾ  هللوا» :طىمقًمف » ( :9/241)  ٣مل ايمٛمقويوم

 .شهمٙمٝمٛمٓمر زمؿ سمرصمع -حيٝمك زم٣ميم٣ًٌمزم٥م  وأؾم٣مر -َم٣م جئمؾ أضمدىمؿ إصٌٔمف هذه 

 ،وومٜم٤مء ًمذاهت٤م ،ُم٤م اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أظمرة ذم ىمٍم ُمدهت٤م :وَمٔمٛمك احلدي٧م

إٓ يمٜم٦ًٌم اعم٤مء اًمذي يٕمٚمؼ سم٤مٕصٌع إمم سم٤مىمل  ،ودوام ًمذاهت٤م وٟمٕمٞمٛمٝم٤م ،ودوام أظمرة

 .شاًمٌحر

 َمثؾ آطمر

ـْ  ـِ  ظَم٤مًمِدِ  قَم ، قُمَٛمػْمٍ  سْم ٌَٜم٤َم: ىَم٤مَل  اًْمَٕمَدِويِّ ٦ٌَمُ  ظَمَٓم ـُ  قُمْت  َوَأصْمٜمَك هللا وَمَحِٛمدَ  هَمْزَواَن، سْم

٤م: ىَم٤مَل  صُمؿَّ  قَمَٚمْٞمِف، ٞمْ  هَم١مِنَّ » سَمْٕمُد، َأُمَّ مٍ  آَذَٞم٦ْم  وَمْد  َٝم٣مايمدُّ اَء، َوَويم٦َّْم  زمٌَِمْ ْ  ضَمذَّ ٌَْؼ  َوَل َّٓ  َِمٛمَْٜم٣م َي  إِ

٣ٌَمزَم٥مٌ  ٣ٌَمزَم٥مِ  ُص َٞم٣مِء، ىَمُِم ٣م اإْلِ َ ٌَُٜم٣م، َيَتَِم٣مهبُّ ُ٘مؿْ  َص٣مضِم ٣م، َزَواَل  َٓ  َدارٍ  إلَِم  َِمٛمَْٜم٣م َُمٛمَْتِٗمُٙمقنَ  َوإِٞمَّ  هَلَ

سمُِ٘مْؿ، ََم٣م زمَِخغْمِ  هَم٣مْٞمَتِٗمُٙمقا فُ  زمَِحْيَ َجرَ  َأنَّ  يَمٛم٣َم ُذىمِرَ  ْد ومَ  هَم١مِٞمَّ ـْ  ُيْٙمَٗمك احْلَ  صَمَٜمٛمََّؿ، ؾَمَٖم٥مِ  َِم

ٌِْٔمكمَ  همِٝمَٜم٣م هَمَٝمْٜمِقي ٣م ُيْدِركُ  َٓ  فَم٣مًَم٣م، ؽَم ، هللَوَوا وَمْٔمًرا، هَلَ ٌُْتْؿ؟ يَمُتْٚمأَلَنَّ  يَمٛم٣َم ُذىمِرَ  َويَمَٗمْد  َأهَمَٔمِج

افَمكْمِ  زَمكْمَ  ََم٣م َأنَّ  ـْ  َِمٌْمَ ٛم٥َّمِ  ََمَِم٣مِريعِ  َِم غَمةُ  اجْلَ ًِ  َوُهقَ  َيْقمٌ  فَمَٙمْٝمَٜم٣م َويَمَٝمْٟمسمكَِمَّ  ؽَمٛم٥ًَم، َأْرزَمِٔمكمَ  ََم

ـَ  ىَمٓمِٝمظٌ  ضَم٣مِم، َِم ٌَْٔم٥مٍ  ؽَم٣مزمِعَ  َرَأْيُتٛمِل َويَمَٗمْد  ايمز  َّٓ  ؿَمَٔم٣ممٌ  يَمٛم٣َم ََم٣م ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرؽُمقلِ  ََمعَ  ؽَم  إِ

َجِر، َوَرُق  ـِ  ؽَمْٔمدِ  َوزَمكْمَ  ْٝمٛمِلزمَ  هَمَُمَٗمْٗمُتَٜم٣م زُمْرَدةً  هَم٣ميْمَتَٗمْْم٦ُم  َأؾْمَداوُمٛم٣َم، وَمِرضَم٦ْم  ضَمتَّك ايمُمَّ  زْم
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َزْرُت  ََم٣ميمٍِؽ، َزرَ  زمِٛمِِْمِٖمَٜم٣م هَم٣مسمَّ ٌََح  هَماَم  زمِٛمِِْمِٖمَٜم٣م، ؽَمْٔمٌد  َواسمَّ َّٓ  َأضَمٌد  َِمٛم٣َّم ايْمَٝمْقمَ  َأْص ٌََح  إِ  َأْص

ـَ  َِمٌْمٍ  فَمعَم  َأَِمغًما ََْمَِم٣مِر، َِم ْٕ  هللا َوفِمٛمَْد  فَمٓمِٝماًم، َٞمْٖمِز  دِم  َأىُمقنَ  َأنْ  هللزم٣ِم َأفُمقذُ  َوإيِن   ا

٣َم َصِٕمغًما، ْ  َوإهِنَّ ـْ  َل ةٌ  سَمُ٘م ٌُقَّ َّٓ  وَمطُّ  ُٞم ٌَتَِٜم٣م آطِمرُ  َيُ٘مقنَ  ضَمتَّك سَمٛم٣َمؽَمَخ٦ْم، إِ  َُمْٙمً٘م٣م، فَم٣موِم

ونَ  َتْخػُمُ ًَ زُمقنَ  هَم ر  ََُمَراءَ  َوَُتَ ْٕ  .(2967) رواه ُمًٚمؿ .شزَمْٔمَدَٞم٣م ا

وويم٦م  ،إن ايمدٞمٝم٣م ومد آذٞم٦م زمٌمم» :ىمقًمف» ( :9/353)  ٣مل ايمٛمقويوم

 شآذٞم٦م»أُم٤م  :شول يٌؼ َمٛمٜم٣م إٓ ص٣ٌمزم٥م ىمِم٣ٌمزم٥م اإلٞم٣مء يتِم٣مهب٣م ص٣مضمٌٜم٣م ،ءضمذا

  .ومٌٝمٛمزٍة ممدودة وومتح اًمذال أي أقمٚمٛم٧م

 .سم٤مًمْمؿ أي آٟم٘مٓم٤مع واًمذه٤مب شاًمٍمم»و

 ُمٝمٛمٚم٦م ُمٗمتقطم٦م صمؿ ذال ُمٕمجٛم٦م ُمِمددة وأًمػ ممدودة أي  شطمذاء» :وىمقًمف
ٍ
سمح٤مء

 .ُمنقم٦م آٟم٘مٓم٤مع

 .ػمة ُمـ اًمنماب شمٌ٘مك ذم أؾمٗمؾ اإلٟم٤مءسمْمؿ اًمّم٤مد اًمٌ٘مٞم٦م اًمٞمً شاًمّم٤ٌمسم٦م»و

 .شواًمٙمٔمٞمظ اعمٛمتٚمئ .وىمٕمر اًمٌمء أؾمٗمٚمف .أي ينمهب٤م شيتّم٤مهب٤م» :وىمقًمف

 َمثؾ آطمر فمـ وه٤م زمـ َمٛمٌف

ـَ  َوْه٥َم  ٌٍِّف، سْم ْٞمَٝم٣م ََمَثُؾ »: َيُ٘مقُل  ُُمٜمَ طِمَرةِ  ايمدُّ ْٔ ، ََمَثُؾ  َوا سَمكْمِ ٣م َأْرَوْٝم٦َم  إِنْ  رَضَّ  إضِْمَدامُهَ

طُْمَرى َأؽْمَخْْم٦َم  ْٕ  .[(4/51ش )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء»ذم ] أزمق ٞمٔمٝمؿرواه  .شا

هِم٤مم سمـ يقؾمػ وؾمئؾ قمـ قمٌد  :ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ومٙم٦م:

هؾ صٜمٕم٤مء روى قمـ وه٥م سمـ ُمٜمٌف وم٘م٤مل: يم٤من وٕمٞمٗم٤م أسمـ طمقران ؿمٞمخ ُمـ اًمٕمزيز 

 .وىمد ؾمٛمع ُمـ وه٥م سمـ ُمٜمٌف ،ًم٘مّم٤مصيِمٌف ا
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 َمثؾ آطمر فمـ ؽمٖمٝم٣من

اَم »: ِريُّ اًمثَّقْ  ؾُمْٗمَٞم٤منُ  ىَم٤مَل  ْٞمَٝم٣م ََمَثُؾ  إِٞمَّ ٌؾ  فَمَٙمْٝمفِ  َرنِمٝمٍػ  ََمَثُؾ  ايمدُّ ًَ  هَمَٗمَْمعَ  ُذزَم٣مٌب  زمِفِ  ََمرَّ  فَم

 .شؽَمٙمِٝماًم  زمِفِ  ََمرَّ  َي٣مزمِسٍ  زمَِرنِمٝمٍػ  ََمرَّ  َوإَِذا، صَمٛم٣َمضَمْٝمفِ 

 . :[(3/173ش )طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء»ذم ] أزمق ٞمٔمٝمؿرواه  .ؾمٜمده طمًـ

 َمثؾ آطمر

ـْ  ٌَِْم٦مَ  َأيِب  قَم َْٟماَم  يَم ْٕ ،ا َب »: ىَم٤مَل  ِريِّ ْٞمَٝم٣م ََمَثَؾ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرؽُمقُل  يَمٛم٣َم رَضَ  َأْرزَمَٔم٥مٍ  ََمَثَؾ  ايمدُّ

ًٓ  َوآسَم٣مهُ  فِمْٙماًم  هللا آسَم٣مهُ  َرصُمٌؾ  َِمٛم٣َّم، ْ  فِمْٙماًم  هللا آسَم٣مهُ  َوَرصُمٌؾ  ََم٣ميمِِف، دِم  زمِِٔمْٙمِٚمفِ  َئْمَٚمُؾ  هَمُٜمقَ  ََم٣م  َوَل

ًٓ  ُي٠ْمسمِفِ   َيْٖمَٔمُؾ، ََم٣م َِمْثَؾ  همِٝمفِ  يَمَٖمَٔمْٙم٦ُم  هُماَلنٌ  ُأوِتَ  ََم٣م َِمْثَؾ   هللا آسَم٣ميِنَ  يَمقْ : َيُٗمقُل  هَمُٜمقَ  ََم٣م

صَْمرِ  دِم  هَمُٜماَم  ْٕ ًٓ  هللا آسَم٣مهُ  َوَرصُمٌؾ  ؽَمَقاٌء، ا ْ  ََم٣م ـْ  َيْٚمٛمَُٔمفُ  هَمُٜمقَ  فِمْٙماًم، ُي٠ْمسمِفِ  َوَل فِ  َِم  َوُيٛمِْٖمُٗمفُ  ضَمٗم 

٣ٌَمؿمِِؾ، دِم  ْ  َوَرصُمٌؾ  ايْم َٓ  فِمْٙماًم  هللا ُي٠ْمسمِفِ  َل ،َمَ  َو ًٓ  ُأوِتَ  ََم٣م َِمْثَؾ  آسَم٣ميِن  هللا َأنَّ  يَمقْ : َيُٗمقُل  هَمُٜمقَ  ٣م

 .شؽَمَقاءٌ  ايْمِقْزرِ  دِم  هَمُٜماَم  َيْٖمَٔمُؾ، ََم٣م َِمْثَؾ  همِٝمفِ  يَمَٖمَٔمْٙم٦ُم  هُماَلنٌ 

 ( .7828) :[شاًمًٜمـ»ذم ] اًمٌٞمٝم٘ملرواه طمًـ  

 أقمٚمؿ. هللوًمٙمٜمف ذم اًم٤ٌمب سمام ًمف ُمـ ؿمقاهد وا ،سمٕمْمٝمؿ هذا احلدي٨م وٕمػوىمد 

 آطمر َمثؾ

  : [(194/)ص شقمدة اًمّم٤مسمريـ»ذم ]  وم٣مل ازمـ ايمٗمٝمؿ

طم٤مًم٦م مل يٙمـ ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤م وهك ُم٤م ىمٌؾ أن  - :ًمٚمٕمٌد صمالصم٦م أطمقال اظمث٣مل إول: 

  .يقضمد
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 ،ٓ هن٤مي٦م ًمف ذم اًمٌ٘م٤مء اًمنُمدي وطم٤مًم٦م أظمرى وهك ُمـ ؾم٤مقم٦م ُمقشمف إمم ُم٤م -

صمؿ شمٕم٤مد إمم سمدٟمف  ،ُم٤م ذم اًمٜم٤مرإُمـ اًمٌدن إُم٤م ذم اجلٜم٦م و٤م ومٚمٜمٗمًف وضمقد سمٕمد ظمروضمٝم

 .ومٞمج٤مزى سمٕمٛمٚمف ويًٙمـ إطمدى اًمداريـ ذم ظمٚمقد دائؿ

وهك  ٦مد وضمقده وُم٤م ىمٌؾ ُمقشمف طم٤مًم٦م ُمتقؾمٓمُم٤م سمٕم لصمؿ سملم ه٤مشملم احل٤مًمتلم وه -

ومٚمٞمٜمٔمر إمم ُم٘مدار زُم٤مهن٤م وأٟمًٌف إمم احل٤مًمتلم يٕمٚمؿ أٟمف أىمؾ ُمـ ـمروم٦م قملم  ،أي٤مم طمٞم٤مشمف

  .ُم٘مدار قمٛمر اًمدٟمٞم٤مذم 

٧م أي٤مُمف ومٞمٝم٤م ذم وُمـ رأى اًمدٟمٞم٤م هبذه اًمٕملم مل يريمـ إًمٞمٝم٤م ومل ي٤ٌمل يمٞمػ شم٘مْم

ًمٌٜمف قمغم ًمٌٜمف وٓ ط  هللوهلذا مل يْمع رؾمقل ا ،وروم٤مهٞم٦م ٕم٦مض ووٞمؼ أو ذم ؾم

َم٣مرم ويمٙمدٞمٝم٣م إٞمام َمثعم وَمثؾ ايمدٞمٝم٣م إٓ ىمراىم٤م وم٣مل دم ـمؾ » :وىم٤مل ،ىمّمٌف قمغم ىمّمٌف

َم٣م ايمدٞمٝم٣م دم أطمرة إٓ ىمام جئمؾ أضمدىمؿ إصٌٔمف » :وىم٤مل. شؾمجرة شمؿ راح وسمرىمٜم٣م

 . .شدم ايمٝمؿ همٙمٝمٛمٓمر زمؿ يرصمع

وهذا ُمثؾ صحٞمح وم٢من احلٞم٤مة ُمٕمؼم إمم أظمرة واعمٝمد هق اًمريمـ إول قمغم أول 

وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ىمٓمع ٟمّمػ اًم٘مٜمٓمرة  ،ظمره٤مواًمٚمحد هق اًمريمـ اًمث٤مين قمغم آ ،اًم٘مٜمٓمرة

 :وُمٜمٝمؿ ُمـ ىمٓمع صمٚمثٞمٝم٤م وُمٜمٝمؿ ُمـ مل يٌؼ ًمف إٓ ظمٓمقة واطمدة وهق هم٤مومؾ قمٜمٝم٤م

ويمٞمٗمام يم٤من ومال سمد ُمـ اًمٕمٌقر ومٛمـ وىمػ يٌٜمك قمغم اًم٘مٜمٓمرة ويزيٜمٝم٤م سم٠مصٜم٤مف اًمزيٜم٦م 

 وهق يًتح٨م اًمٕمٌقر ومٝمق ذم هم٤مي٦م اجلٝمؾ واحلٛمؼ. 

ذم اًم٘مٚم٥م يمِمٝمقات إـمٕمٛم٦م ذم اعمٕمدة وؾمقف جيد  ؿمٝمقات اًمدٟمٞم٤م اظمث٣مل ايمث٣مين: 

اًمٕمٌد قمٜمد اعمقت ًمِمٝمقات اًمدٟمٞم٤م ذم ىمٚمٌف ُمـ اًمٙمراه٦م واًمٜمتـ واًم٘مٌح ُم٤م جيده 
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  .ًمألـمٕمٛم٦م اًمٚمذيذة إذا اٟمتٝم٧م ذم اعمٕمدة هم٤ميتٝم٤م

ويمام أن إـمٕمٛم٦م يمٚمام يم٤مٟم٧م أًمذ ـمٕمام وأيمثر دؾمام وأيمثر طمالوة يم٤من رضمٞمٕمٝم٤م 

 ،اًمٜمٗمس أًمذ وأىمقى وم٤مًمت٠مذي هب٤م قمٜمد اعمقت أؿمد ومٙمذًمؽ يمؾ ؿمٝمقة يم٤مٟم٧م ذم ،أىمذر

 يمام أن شمٗمجع اإلٟم٤ًمن سمٛمحٌقسمف إذا وم٘مده ي٘مقى سم٘مدر حم٦ٌم اعمحٌقب. 

ىم٤مل: ًمٚمْمح٤مك سمـ ؾمٗمٞم٤من أًم٧ًم شم١مشمك سمٓمٕم٤مُمؽ وىمد  وذم اعمًٜمد أن اًمٜمٌل  

إمم ُم٤م  :ىم٤مل ؟يّمػم ٤موم٢ممم ُم :ىم٤مل .سمغم :ىم٤مل ؟ُمٚمح وىمزح صمؿ شمنمب قمٚمٞمف اعم٤مء واًمٚمٌـ

يم٤من  .ضب ُمثؾ اًمدٟمٞم٤م عم٤م يّمػم إًمٞمف ـمٕم٤مم اسمـ آدم  هللوم٢من ا :ىم٤مل ؟ىمد قمٚمٛم٧م

ومٞمذه٥م هبؿ إمم ُمزسمٚم٦م  ،سمٕمض اًمًٚمػ ي٘مقل ٕصح٤مسمف اٟمٓمٚم٘مقا طمتك أريٙمؿ اًمدٟمٞم٤م

 اٟمٔمروا إمم صمامرهؿ ودضم٤مضمٝمؿ وقمًٚمٝمؿ وؾمٛمٜمٝمؿ. :ومٞم٘مقل

ـ هل٤م وٕهٚمٝم٤م ذم اؿمتٖم٤مهلؿ سمٜمٕمٞمٛمٝم٤م قمـ أظمرة وُم٤م يٕم٘مٌٝمؿ ُم اظمث٣مل ايمث٣ميم٧م: 

أهٚمٝم٤م ذم همٗمٚمتٝمؿ ُمثؾ ىمقم ريمٌقا ؾمٗمٞمٜم٦م وم٤مٟمتٝم٧م هبؿ إمم ضمزيرة  ُؾ ثَ ُمَ  .احلنات

 ،وم٠مُمرهؿ اعمالح سم٤مخلروج ًم٘مْم٤مء احل٤مضم٦م وطمذرهؿ اإلسمٓم٤مء وظمقومٝمؿ ُمرور اًمًٗمٞمٜم٦م

  :ومتٗمرىمقا ذم ٟمقاطمل اجلزيرة

وم٘م٣م سمٕمْمٝمؿ طم٤مضمتف وسم٤مدر إمم اًمًٗمٞمٜم٦م ومّم٤مدف اعمٙم٤من ظم٤مًمٞم٤م وم٠مظمذ أوؾمع  -

  .أووم٘مٝم٤م عمرادهإُم٤ميمـ وأًمٞمٜمٝم٤م و

ووىمػ سمٕمْمٝمؿ ذم اجلزيرة يٜمٔمر إمم أزه٤مره٤م وأٟمقاره٤م اًمٕمجٞم٦ٌم ويًٛمع ٟمٖمامت  -

صمؿ طمدصمتف ٟمٗمًف سمٗمقت اًمًٗمٞمٜم٦م وهقم٦م ُمروره٤م  ،ـمٞمقره٤م ويٕمجٌف طمًـ أطمج٤مره٤م
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  .ومٚمؿ يّم٤مدف إٓ ُمٙم٤مٟم٤م وٞم٘م٤م ومجٚمس ومٞمف ،وظمٓمر ذه٤مهب٤م

٦م ومحٛمؾ ُمٜمٝم٤م وأيم٥م سمٕمْمٝمؿ قمغم شمٚمؽ احلج٤مرة اعمًتحًٜم٦م وإزه٤مر اًمٗم٤مئ٘م -

 فوزاده محٚمف وٞم٘م٤م ومّم٤مر حمٛمقًم ،ومٚمام ضم٤مء مل جيد ذم اًمًٗمٞمٜم٦م إٓ ُمٙم٤مٟم٤م وٕمٞمٗم٤م ،محٚمف

ومل جيد ًمف ذم اًمًٗمٞمٜم٦م  ،سمؾ مل جيد ُمـ محٚمف سمدا ،صم٘مال قمٚمٞمف ووسم٤مٓ ومل ي٘مدر قمغم ٟمٌذه

صمؿ ذسمٚم٧م إزه٤مر  ،وٟمدم قمغم أظمذه ومٚمؿ شمٜمٗمٕمف اًمٜمداُم٦م ،ُمقوٕم٤م ومحٛمٚمف قمغم قمت٘مف

  .٤م وآذاه ٟمتٜمٝم٤موشمٖمػمت أرايٞمجٝم

طمتك أن  ،وشمقًم٩م سمٕمْمٝمؿ ذم شمٚمؽ اًمٖمٞم٤مض وٟمًك اًمًٗمٞمٜم٦م وأسمٕمد ذم ٟمزهتف -

ومٝمق شم٤مرة  ،اعمالح ٟم٤مدي سم٤مًمٜم٤مس قمٜمد دومع اًمًٗمٞمٜم٦م ومٚمؿ يٌٚمٖمف صقشمف ٓؿمتٖم٤مًمف سمٛمالهٞمف

 ،وشم٤مرة يٕمج٥م ُمـ طمًـ إؿمج٤مر ،وشم٤مرة يِمؿ شمٚمؽ إٟمقار ،يتٜم٤مول ُمـ اًمثٛمر

همػم ُمٜمٗمؽ ُمـ ؿمقك يتِم٨ٌم ذم صمٞم٤مسمف  ،فوهق قمغم ذًمؽ ظم٤مئػ ُمـ ؾمٌع خيرج قمٚمٞم

أو همّمـ جيرح سمدٟمف أو قمقؾم٩م خيرق صمٞم٤مسمف وهيتؽ قمقرشمف أو  ،ويدظمؾ ذم ىمدُمٞمف

  .صقت ه٤مئؾ يٗمزقمف

  .ومامت قمغم اًم٤ًمطمؾ ،صمؿ ُمـ ه١مٓء ُمـ حلؼ اًمًٗمٞمٜم٦م ومل يٌؼ ومٞمٝم٤م ُمقوع -

  .وُمٜمٝمؿ ُمـ ؿمٖمٚمف هلقه وم٤مومؽمؾمتف اًم٤ًٌمع وهنِمتف احلٞم٤مت -

  .قمغم وضمٝمف طمتك هٚمؽ وُمٜمٝمؿ ُمـ شم٤مه ومٝم٤مم -

وٟمًٞم٤مهنؿ ُمقردهؿ  ،ومٝمذا ُمث٤مل أهؾ اًمدٟمٞم٤م ذم اؿمتٖم٤مهلؿ سمحٔمقفمٝمؿ اًمٕم٤مضمٚم٦م

ىمد ؿمٖمؾ  ،وُم٤م أىمٌح سم٤مًمٕم٤مىمؾ أن شمٖمره أطمج٤مر وٟم٤ٌمت يّمػم هِمٞمام ،وقم٤مىم٦ٌم أُمرهؿ

 .سم٤مًمف وقمقىمف قمـ ٟمج٤مشمف ومل يّمحٌف
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  .(1) .٤م ووٕمػ إيامهنؿ سم٤مٔظمرةٞمٟمٓهمؽمار اًمٜم٤مس سم٤مًمد اظمث٣مل ايمرازمع: 

 

واعمرء ُم٤ًمومر  ،يمٔمؾ ؿمجرةط ًمٚمدٟمٞم٤م وأهٚمٝم٤م ُم٤م ُمثٚمٝم٤م سمف اًمٜمٌل  اظمث٣مل اخل٣مَمس: 

  .وم٤مؾمتٔمؾ ذم فمؾ شمٚمؽ اًمِمجرة ذم يقم ص٤مئػ صمؿ راح وشمريمٝم٤م ،هللومٞمٝم٤م إمم ا

وذم  ،ومت٠مُمؾ طمًـ هذا اعمث٤مل وُمٓم٤مسم٘متف ًمٚمقاىمع ؾمقاء وم٢مهن٤م ذم ظميهت٤م يمِمجرة

واعم٤ًمومر إذا  ،واًمٕمٌد ُم٤ًمومرا إمم رسمف ،هقم٦م اٟم٘مْم٤مئٝم٤م وىمٌْمٝم٤م ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م يم٤مًمٔمؾ

رأى ؿمجرة ذم يقم ص٤مئػ ٓ حيًـ سمف أن يٌٜمك حتتٝم٤م دارا وٓ يتخذه٤م ىمرارا سمؾ 

 يًتٔمؾ هب٤م سم٘مدر احل٤مضم٦م وُمتك زاد قمغم ذًمؽ اٟم٘مٓمع قمـ اًمروم٤مق.

وم٤مًمذي يرضمع سمف أصٌٕمف ُمـ  ،متثٞمٚمف هل٤م سمٛمدظمؾ أصٌٕمف ذم اًمٞمؿ :اظمث٣مل ايم٣ًمدس 

وهذا أيْم٤م ُمـ أطمًـ إُمث٤مل وم٢من اًمدٟمٞم٤م  ،ٟمٞم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أظمرةاًمٌحر هق ُمثؾ اًمد

وٓ ٟم٦ًٌم  :وأظمرة أسمدي٦م ٓ اٟم٘مٓم٤مع هل٤م ،ُمٜم٘مٓمٕم٦م وم٤مٟمٞم٦م وًمق يم٤مٟم٧م ُمدهت٤م أيمثر مم٤م هل

ًمٚمٛمحّمقر إمم همػم اعمحّمقر سمؾ ًمق ومرض أن اًمًٛمقات وإرض ممٚمقءشم٤من ظمردٓ 

ومٜم٦ًٌم اًمدٟمٞم٤م  ،ظمرة ٓ شمٗمٜمكوأ .وسمٕمد يمؾ أًمػ ؾمٜم٦م ـم٤مئر يٜم٘مؾ ظمردًم٦م ًمٗمٜمل اخلردل

وهلذا ًمق أن اًمٌحر  ،إمم أظمرة ذم اًمتٛمثٞمؾ يمٜم٦ًٌم ظمردًم٦م واطمدة إمم ذًمؽ اخلردل

ًمٜمٗمذت  هلليٛمده ُمـ سمٕمده ؾمٌٕم٦م أسمحر وأؿمج٤مر إرض يمٚمٝم٤م أىمالم يٙمت٥م هب٤م يمالم ا

ٕهن٤م ٓ سمداي٦م هل٤م وٓ هن٤مي٦م هل٤م وإسمحر  هللإسمحر وإىمالم ومل شمٜمٗمد يمٚمامت ا

                                                           

 .ديث٤م اؾمٜم٤مده وٕمٞمػذيمر طم (1)
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 م ُمتٜم٤مهٞم٦م. وإىمال

ويمامًمف اعم٘مدس ُم٘متض  ،ُمتٙمٚمام إذا ؿم٤مء هللمل يزل ا :وهمػمه أمحد وم٣مل اإلَم٣مم 

 ،ومال يٙمقن إٓ يم٤مُمال واعمتٙمٚمؿ أيمٛمؾ ممـ ٓ يتٙمٚمؿ ،ويمامًمف ُمـ ًمقازم ذاشمف ،ًمٙمالُمف

وهق خيٚمؼ ويدسمر ظمٚم٘مف  ،وهق ؾمٌح٤مٟمف مل يٚمح٘مف يمٚمؾ وٓ شمٕم٥م وٓ ؾمآُم٦م ُمـ اًمٙمالم

وذًمؽ طم٘مٞم٘م٦م ُمٚمٙمف ورسمقسمٞمتف  ،أوضمد هب٤م ظمٚم٘مف وأُمرهسمٙمٚمامشمف ومٙمٚمامشمف هل اًمتل 

وهق ٓ يٙمقن إٓ رسم٤م ُمٚمٙم٤م إهل٤م ٓ إًمف إٓ هق واعم٘مّمقد أن اًمدٟمٞم٤م ٟمٗمس ُمـ  ،وإهلٞمتف

 .أٟمٗم٤مس أظمرة وؾم٤مقم٦م ُمـ ؾم٤مقم٤مهت٤م

ذم احلدي٨م اعمتٗمؼ قمغم صحتف ُمـ طمدي٨م أسمك ط ُم٤م ُمثٚمٝم٤م سمف  اظمث٣مل ايم٣ًمزمع:

َم٣م  هللٓ وا» :ومخٓم٥م اًمٜم٤مس وم٘م٤ملط  هللا ىم٤مم رؾمقل :ىم٤مل ؾمٕمٞمد اخلدري 

ط  هللي٤م رؾمقل ا :وم٘م٤مل رضمؾ .شيم٘مؿ َمـ زهرة ايمدٞمٝم٣م هللأطمُمك فمٙمٝم٘مؿ إٓ َم٣م ُيرج ا

ي٤م  :ىم٤مل .ش؟ىمٝمػ ومٙم٦م» :صمؿ ىم٤ملط  هللومّمٛم٧م رؾمقل ا ؟أو ي٠ميت اخلػم سم٤مًمنم

إن اخلغم ٓ يٟمت إٓ » :ط هللوم٘م٤مل رؾمقل ا ؟أو ي٠ميت اخلػم سم٤مًمنمط  هللرؾمقل ا

اخلي أىمٙم٦م ضمتك إذا  ٥مزمٝمع َم٣م يٗمتؾ ضمٌْم٣م أو يٙمؿ إٓ آىمٙموإن ِم٣م يٛم٦ٌم ايمر ،زم٣مخلغم

 .شمؿ اصمؼمت همٔم٣مدت همٟمىمٙم٦م ،٦م وزم٣ميم٦مْمٙمَمتألت طم٣مسسم٣مه٣م اؽمتٗمٌٙم٦م ايمُمٚمس همثا

وَمـ أطمذ َم٣مٓ زمٕمغم ضمٗمف همٚمثٙمف ىمٚمثؾ ايمذي يٟمىمؾ  ،ٚمـ أطمذ َم٣مٓ زمحٗمف زمقرك يمف همٝمفهم

  .شوٓ يُمٌع

ه٤م زهرة ومِمٌٝمٝم٤م سم٤مًمزهر ذم ـمٞم٥م رائحتف وؾماّم  ،ٟمام خي٤مف قمٚمٞمٝمؿ اًمدٟمٞم٤مإوم٠مظمؼم أٟمف 

  .سم٘مك ُمٜمفأىمٚمف سم٘م٤مئف وأن وراءه صمٛمرا ظمػما ووطمًـ ُمٜمٔمره و
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هذا ُمـ أطمًـ اًمتٛمثٞمؾ ، شن ِم٣م يٛم٦ٌم ايمرزمٝمع َم٣م يٗمتؾ ضمٌْم٣م أو يٙمؿإ» :وىمقًمف

يروىمٝم٤م  ٦موذًمؽ أن اعم٤مؿمٞم ،اعمتْمٛمـ ًمٚمتحذير ُمـ اًمدٟمٞم٤م وآهنامك قمٚمٞمٝم٤م واعمنة ومٞمٝم٤م

ُمـ  ٦مواحلٌط اٟمتٗم٤مخ سمٓمـ اًمداسم ،ومرسمام هٚمٙم٧م طمٌٓم٤م ،٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م سم٠مقمٞمٜمٝم٤مٟم٧ٌم اًمرسمٞمع ومت

وعم٤م  .ذا أص٤مسمف ذًمؽإحتٌط طمٌٓم٤م  ٦مي٘م٤مل طمٌط اًمرضمؾ واًمداسم ،آُمتالء أو ُمـ اعمرض

ًمؽ ذم ؾمٗمره ومامت طمٌٓم٤م ومٜم٥ًم أص٤مب احل٤مرث سمـ ُم٤مزن سمـ قمٛمرو سمـ متٞمؿ ذ

وم٢من مل  ،وطمرصف ذم اعم٤مل ي٘متٚمف ذهف ومٙمذًمؽ اًمنمه ل،يمام ي٘م٤مل اًمًٚمٛم لاحلٌٓم

ٟمام ىمتٚمتٝمؿ إرسم٤مب إُمقال أويمثػم ُمـ ، شأو يٙمؿ» :وهق ىمقًمف ،ي٘متٚمف ىم٤مرب أن ي٘متٚمف

ٞمٝم٤م إٓ سم٘متٚمٝمؿ هنؿ ذهقا ذم مجٕمٝم٤م واطمت٤مج إًمٞمٝم٤م همػمهؿ ومٚمؿ يّمٚمقا إًم٢موم ،أُمقاهلؿ

هذا متثٞمؾ عمـ أظمذ ُمـ  ،ٓ آيمٚم٦م اخليإ :وىمقًمف ،ذٓهلؿ وىمٝمرهؿإأو ُم٤م ي٘م٤مرسمف ُمـ 

أيمٚم٧م طمتك اذا اُمتألت  ،ٚمف سم٤مًمِم٤مة أيمٚم٦م ُمـ اخلي سم٘مدر طم٤مضمتٝم٤مُمثَّ  ،اًمدٟمٞم٤م طم٤مضمتف

ٟمام متتد ُمـ اُمتالئٝم٤م ُمـ إو، شاَمتدت طم٣مسسم٣مه٣م» :وذم ًمٗمظ آظمر ،ظم٤مسشم٤مه٤م

  .وصمٜمك اخل٤مسشملم ٕهنام ضم٤مٟم٤ٌم اًمٌٓمـ ،اًمٓمٕم٤مم

  :صمالث ومقائد شٙمْم٦م وزم٣ميم٦مثاؽمتٗمٌٙم٦م فمكم ايمُمٚمس هم» :وذم ىمقًمف

اًمِمٛمس  ٦م٘مٌٚمضمتٝم٤م ُمـ اعمرقمك شمريمتف وسمريم٧م ُمًتهن٤م عم٤م أظمذت طم٤مأ :ضمداه٣مإ -

  .ًمتًتٛمرئ سمذًمؽ ُم٤م أيمٚمتف

وأىمٌٚم٧م قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمٝم٤م  ،هن٤م أقمرو٧م قمام ييه٤م ُمـ اًمنمه ذم اعمرقمكأ :ايمث٣مٞمٝم٥م -

  .ظمراضمفإوٟمْم٤مج ُم٤م أيمٚمتف إل اًمِمٛمس اًمتل حيّمؾ هل٤م سمحرارهت٤م ُمـ اؾمت٘م٤ٌم

رقمك ذم سمٓمٜمٝم٤م هن٤م اؾمتٗمرهم٧م سم٤مًمٌقل واًمثٚمط ُم٤م مجٕمتف ُمـ اعمأ :ايمث٣ميمث٥م -

ومٙمذًمؽ ضم٤مُمع اعم٤مل ُمّمٚمحتف أن يٗمٕمؾ  ،وًمق سم٘مك ومٞمٝم٤م ًم٘متٚمٝم٤م ،وم٤مؾمؽماطم٧م سم٢مظمراضمف



376 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

 

 .سمف يمام ومٕمٚم٧م هذه اًمِم٤مة

ُمث٤مل  :ومٛمث٤مًمف ،وأول احلدي٨م ُمثؾ اًمنمه ذم مجع اًمدٟمٞم٤م احلريص قمغم حتّمٞمٚمٝم٤م 

وم٢من اًمنمه  ،اًمداسم٦م اًمتل محٚمٝم٤م ذه إيمؾ قمغم أن ي٘متٚمٝم٤م طمٌٓم٤م أو يٚمؿ إذا مل ي٘متٚمٝم٤م

وم٢من اًمرسمٞمع يٜم٧ٌم أٟمقاع اًمٌ٘مقل  ،إُم٤م ه٤مًمؽ وإُم٤م ىمري٥م ُمـ اهلالك ،احلريص

ومتٜمِمؼ  ،واًمٕمِم٥م ومتًتٙمثر ُمٜمف اًمداسم٦م طمتك يٜمتٗمخ سمٓمٜمٝم٤م عم٤م ضم٤موزت طمد آطمتامل

يمذًمؽ اًمذي جيٛمع اًمدٟمٞم٤م ُمـ همػم طمٚمٝم٤م وحيًٌٝم٤م أو يٍمومٝم٤م ذم  :أُمٕم٤مؤه٤م وهتٚمؽ

  .همػم طم٘مٝم٤م

ومل حيٛمٚمٝم٤م  ،ًمذي شمٜمتٗمع اًمداسم٦م سم٠ميمٚمفوآظمر احلدي٨م ُمثؾ ًمٚمٛم٘متّمد سمآيمٚم٦م اخلي ا

سمؾ أيمٚم٧م سم٘مدر طم٤مضمتٝم٤م وهٙمذا  ،ذهٝم٤م وطمرصٝم٤م قمغم شمٜم٤موهل٤م ُمٜمف ومقق ُم٤م حتتٛمٚمف

وضب سمقل اًمداسم٦م وصمٚمٓمٝم٤م ُمثال  .هذا أظمذ ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف صمؿ أىمٌؾ قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمف

ومٜمج٤م ُمـ وسم٤مل مجٕمف  ،وإُم٤ًميمف ُميا سمف ،إلظمراضمف اعم٤مل ذم طم٘مف طمٞم٨م يٙمقن طمًٌف

يمام ٟمج٧م اًمداسم٦م ُمـ  ،وٟمج٤م ُمـ وسم٤مل إُم٤ًميمف سم٢مظمراضمف ،طم٤مضمتف ُمٜمف سم٠مظمذ ىمدر

 .اًمثٚمطواهلالك سم٤مًمٌقل 

وذم هذا احلدي٨م إؿم٤مرة إمم آقمتدال واًمتقؾمط سملم اًمنمه ذم اعمرقمك اًم٘م٤مشمؾ  

  .ومتٝمٚمؽ ضمققم٤م ،وسملم اإلقمراض قمٜمف وشمريمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،سمٙمثرشمف

ٚمٞمف ىمقشمف وصحتف ذم وشمْمٛمـ اخلؼم أيْم٤م إرؿم٤مد اعمٙمثر ُمـ اعم٤مل إمم ُم٤م حيٗمظ قم

 اًمتقومٞمؼ. هللوسم٤م ،وهق اإلظمراج ُمٜمف وإٟمٗم٤مىمف وٓ حيًٌف ومٞميه طمًٌف ،سمدٟمف وىمٚمٌف
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ُم٤م رواه قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمر قمـ ُمٞمٛمقٟم٦م  :اظمث٣مل ايمث٣مَمـ 

 هللهمٚمـ اسمٗمك ا ،ايمدٞمٝم٣م طمية ضمٙمقة» :ًمٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مصط  هللىم٤مل رؾمقل ا :ىم٤مًم٧م

وزمكم ايمٛم٣مس دم ذيمؽ ىمٌٔمد ايم٘مقىمٌكم  . همٜمق ىم٣مٔىمؾ وٓ يُمٌعوإٓ ،همٝمٜم٣م وأصٙمح

  .(1) .شأضمدمه٣م يْمٙمع دم اظمممق وأطمر يٕمٝم٤م دم اظمٕمرب

وسمحالوهت٤م قمغم اؾمتجالء اًمّمدور  ،ومٜمٌف سمخيهت٤م قمغم اؾمتح٤ًمن اًمٕمٞمقن هل٤م 

وسمتٚمؽ اخلية واحلالوة زيٜم٧م ٕهٚمٝم٤م وطم٧ٌٌم إًمٞمٝمؿ ٓ ؾمٞمام وهؿ خمٚمقىمقن  ،هل٤م

  :ؾيمام ىمٞم ،ُمٜمٝم٤م وومٞمٝم٤م

 وٟمحـ سمٜمـق اًمـدٟمٞم٤م وُمٜمٝمـ٤م ٟم٤ٌمشمٜمـ٤م
 

 .وُمــ٤م أٟمــ٧م ُمٜمــف ومٝمــق رء حمٌــ٥م 
 

  :وضمٕمؾ اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م ىمًٛملم

ومٝمذا شم٘مقاه وإصالطمف ٓ يدقم٤مٟمف يٜمٝمٛمؽ قمٚمٞمٝم٤م وينمه  ل،ُمّمٚمح ُمت٘م :أضمدمه٣م -

  .ومٞمٝم٤م وي٠مظمذه٤م ُمـ همػم طمٚمٝم٤م ويْمٕمٝم٤م ذم همػم طم٘مٝم٤م

ٙم٤من يم٤مًمذي وم ،ن مل يتؼ ويّمٚمح سف هنٛمتف وىمقاه وطمرصف إمم حتّمٞمٚمٝم٤م٢موم -

  .ي٠ميمؾ وٓ يِمٌع

ن اعم٘مّمقد ُمـ إيمؾ طمٗمظ اًمّمح٦م واًم٘مقة وذًمؽ ٢موم ،وهذا ُمـ أطمًـ إُمثٚم٦م

ومٛمـ ضمٕمؾ هنٛمتف ومقق ُم٘مّمقده  ،وًمٞمس اعم٘مّمقد ُمٜمف ذاشمف وٟمٗمًف ،شم٤مسمع ًم٘مدر احل٤مضم٦م

                                                           

 .مل أضمده (1)



378 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

 

  ئ.ويمثػمه٤م ٓ جيز ئاًمدٟمٞم٤م ىمٚمٞمٚمٝم٤م جيز :أمحد وم٣مل اإلَم٣مموهلذا  ،مل يِمٌع

وُمٜمزًم٦م  ،أقمٜمك ُمٜمزًم٦م اًمت٘مقى واإلصالح - اعمٜمزًمتلموأظمؼم قمـ شمٗم٤موت اًمٜم٤مس ذم 

وأن سملم اًمرضمٚملم ذم ذًمؽ يمام سملم اًمٙمقيمٌلم اًمٖم٤مرب ذم إومؼ  - إيمؾ واًمنمه

 .وسملم ذًمؽ ُمٜم٤مزل ُمتٗم٤موشم٦م ،واًمٓم٤مًمع ُمٜمف

ُم٤م شم٘مدم ُمـ طمدي٨م اعمًتقرد سمـ ؿمداد ىم٤مل: يمٜم٧م ُمع اًمريم٥م اًمذيـ  اظمث٣مل ايمت٣مؽمع: 

أسمرون هذه » :ط هللوم٘م٤مل رؾمقل ا . اًمًخٚم٦م اعمٞمت٦مقمغمط  هللوىمٗمقا ُمع رؾمقل ا

 ىم٤مل: ؟ط هللوُمـ هقاهن٤م أًم٘مقه٤م ي٤م رؾمقل ا :ىم٤مًمقا .شه٣مٞم٦م فمعم أهٙمٜم٣م ضمتك أيمٗمقه٣م

 . (1) شَمـ هذه فمعم أهٙمٜم٣م هللدٞمٝم٣م أهقن فمعم اٙمهمقايمذي ٞمٖمس حمٚمد زمٝمده يم»

ومٚمؿ ي٘متٍم قمغم متثٞمٚمٝم٤م سم٤مًمًخٚم٦م اعمٞمت٦م سمؾ  .طمدي٨م طمًـ صحٞمح :ىم٤مل اًمؽمُمذي

 ُمٜمٝم٤م. هللٕمٚمٝم٤م أهقن قمغم اضم

 هللهمق ايمذي ٞمٖمز زمٝمده يمٙمدٞمٝم٣م فمٛمد ا» :وذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد ذم هذا احلدي٨م 

وم٠ميمد ذًمؽ سم٤مًم٘مًؿ اًمّم٤مدق وم٢مذا يم٤من . شأهقن فمٙمٝمف َمـ سمٙمؽ ايمًخٙم٥م فمعم أهٙمٜم٣م

أهقن وأطم٘مر ُمـ ؾمخٚم٦م ُمٞمت٦م قمغم أهٚمٝم٤م ومٛمحٌٝم٤م وقم٤مؿم٘مٝم٤م أهقن قمغم  هللُمثٚمٝم٤م قمٜمد ا

ويمقهن٤م ؾمخٚم٦م أهقن قمٚمٞمٝمؿ ُمـ يمقهن٤م ؿم٤مة يمٌػمة ٕن شمٚمؽ  ،ُمـ شمٚمؽ اًمًخٚم٦م هللا

وأُم٤م وًمد ؿم٤مة صٖمػمة ُمٞم٧م ومٗمل هم٤مي٦م اهلقان  ،رسمام اٟمتٗمٕمقا سمّمقومٝم٤م أو دسمٖمقا ضمٚمده٤م

 .اعمًتٕم٤من هللوا

                                                           

 ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف ؾمٕمٞمد، سمـ جم٤مًمد ًمْمٕمػ وٕمٞمػ هإؾمٜم٤مد وهذا ًمٖمػمه، صحٞمح (1)

(4111.) 
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ُمثٚمٝم٤م ُمثؾ اًمٌحر اًمذي ٓ سمدل ًمٚمخٚمؼ يمٚمٝمؿ ُمـ ريمقسمف ًمٞم٘مٓمٕمقه  :اظمث٣مل ايمٔم٣مذ 

وٓ يٛمٙمـ ىمٓمٕمف إٓ ذم ؾمٗمٞمٜم٦م  ،وُمًت٘مرهؿإمم اًم٤ًمطمؾ اًمذي ومٞمف دورهؿ وأوـم٤مهنؿ 

رؾمٚمف ًمتٕمرف إُمؿ اخت٤مذ ؾمٗمـ اًمٜمج٤مة وشم٠مُمرهؿ سمٕمٛمٚمٝم٤م  هللوم٠مرؾمؾ ا ،اًمٜمج٤مة

 ،وهك ـم٤مقمتف وـم٤مقم٦م رؾمٚمف وقم٤ٌمدشمف وطمده وإظمالص اًمٕمٛمؾ ًمف ،وريمقهب٤م

ومٜمٝمض اعمقوم٘مقن وريمٌقا اًمًٗمٞمٜم٦م  ،واًمتِمٛمػم ًممظمرة وإرادهت٤م واًمًٕمل هل٤م ؾمٕمٞمٝم٤م

  ٦م.قمٚمٛمقا أٟمف ٓ ي٘مٓمع ظمقو٤م وٓ ؾم٤ٌمطمعم٤م  ورهمٌقا قمـ ظمقض اًمٌحر

وىم٤مًمقا ٟمخقض  ،وم٤مؾمتّمٕمٌقا قمٛمؾ اًمًٗمٞمٜم٦م وآٓهت٤م واًمريمقب ومٞمٝم٤م كوأُم٤م احلٛم٘م

وهؿ أيمثر أهؾ اًمدٟمٞم٤م ومخ٤موقه ومٚمام قمجزوا قمـ  ،ؾم٤ٌمطم٦م ىمٓمٕمٜم٤مهاًمٌحر وم٢مذا قمجزٟم٤م 

وٟمج٤م أصح٤مب اًمًٗمٞمٜم٦م يمام ٟمجقا  ،اخلقض أظمذوا ذم اًم٤ًٌمطم٦م طمتك أدريمٝمؿ اًمٖمرق

  .وهمرق أهؾ إرض ،ُمع ٟمقح 

وىمد ضب  ،ومت٠مُمؾ هذا اعمثؾ وطم٤مل أهؾ اًمدٟمٞم٤م ومٞمٝم٤م يتٌلم ًمؽ ُمٓم٤مسم٘متف ًمٚمقاىمع

وم٢من اًم٘مدر سمحر وإُمر ومٞمف ؾمٗمٞمٜم٦م ٓ يٜمجق  ،هذا اعمثؾ ًمٚمدٟمٞم٤م وأظمرة واًم٘مدر وإُمر

  .إٓ ُمـ ريمٌٝم٤م

  :قهىمٌؾ ٟمح٠م٤مل إٟم٤مء ممٚمقء قمًال رآه اًمذسم٤مب ومُمث٤مهل٤م ُمث :اظمث٣مل احل٣مدي فممم 

ٟم٤مء وضمٕمؾ يتٜم٤مول ُمـ اًمٕمًؾ طمتك أظمذ طم٤مضمتف صمؿ ومٌٕمْمف ىمٕمد قمغم طم٤موم٦م اإل -

  .ـم٤مر
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ٟم٤مء ووؾمٓمف ومٚمؿ يدقمف ًمنمه قمغم أن رُمك سمٜمٗمًف ذم جل٦م اإلوسمٕمْمف محٚمف ا -

  .ٓ ىمٚمٞمال طمتك هٚمؽ ذم وؾمٓمفإؾمف ومٞمف أن يتٝمٜم٠م سمف اٟمٖمام

 ،طم٦ٌم ذم ومخ ُمث٤مل طم٥م ىمد ٟمثر قمغم وضمف إرض وضمٕمٚم٧م يمؾ :اظمث٣مل ايمث٣مين فممم 

  :ومج٤مءت اًمٓمػم ،وضمٕمؾ طمقل ذًمؽ احل٥م طم٥م ًمٞمس ذم ومخ٤مخ

  .وم٠مظمذ طم٤مضمتف وُم٣م ،ومٛمٜمٝم٤م ُمـ ىمٜمع سم٤مجلقاٟم٥م ومل يرم ٟمٗمًف ذم وؾمط احل٥م -

ومام اؾمتتؿ اًمٚم٘م٤مط إٓ وهق  ،وُمٜمٝم٤م ُمـ محٚمف اًمنمه قمغم اىمتح٤مم ُمٕمٔمؿ احل٥م -

 .يّمٞمح ُمـ أظمذة اًمٗمخ ًمف

د ٟم٤مرا قمٔمٞمٛم٦م ومجٕمٚم٧م اًمٗمراش واجلٜم٤مدب يمٛمثؾ رضمؾ أوىم اظمث٣مل ايمث٣ميم٧م فممم: 

وُمـ ًمف قمٚمؿ سمح٤مهل٤م ضمٕمؾ يًتيضء  ،يرون وقءه٤م ومٞم٘مّمدوهن٤م ويتٝم٤مومتقن ومٞمٝم٤م

  .ويًتدومئ هب٤م ُمـ سمٕمٞمد

إمم هذا اعمثؾ سمٕمٞمٜمف ذم احلدي٨م اًمذي رواه ُم٤مًمؽ سمـ إؾمامقمٞمؾ ط وىمد أؿم٤مر اًمٜمٌل 

قمـ اًمٜمٌل  قمـ قمٛمر  قمـ طمٗمص سمـ محٞمد قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

ٞمك ِمًؽ زمحجزىمؿ فمـ ايمٛم٣مر وسمتٗم٣ممحقن همٝمٜم٣م سمٗم٣مضمؿ ايمٖمراش إ»ل: ىم٤مط 

وَمثٙم٘مؿ ىمٚمثؾ  َمثقم»وذم ًمٗمظ آظمر:  .شويقؾمؽ أن أرؽمؾ زمحجزىمؿ ،واجلٛم٣مدب
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 ،رصمؾ اؽمتقومد ٞم٣مرا همٙمام أو٣مءت َم٣م ضمقيمف صمٔمٙم٦م ايمٖمراش واجلٛم٣مدب يتٗم٣ممحـ همٝمٜم٣م

 .(1)  .شهمٟمٞم٣م آطمذ زمحجزىمؿ فمـ ايمٛم٣مر وأٞمتؿ سمٕمٙمٌقين وسمتٗم٣ممحقن همٝمٜم٣م

وم٤مًمرؾمؾ شمدقمقهؿ إمم أظمرة  ،ا اعمث٤مل ُمٓمٌؼ قمغم أهؾ اًمدٟمٞم٤م اعمٜمٝمٛمٙملم ومٞمٝم٤موهذ

 وهؿ يت٘م٤ممحقن ذم اًمدٟمٞم٤م شم٘م٤مطمؿ اًمٗمراش.

ُمثؾ ىمقم ظمرضمقا ذم ؾمٗمر سم٠مُمقاهلؿ وأهٚمٞمٝمؿ ومٛمروا سمقاد  :اظمث٣مل ايمرازمع فممم 

ُمِمٕم٥م يمثػم اعمٞم٤مه واًمٗمقايمف ومٜمزًمقا سمف وضسمقا ظمٞمٛمٝمؿ وسمٜمقا هٜم٤مًمؽ اًمدور 

إٟمك رأي٧م سمٕمٞمٜمل  :ومٛمر هبؿ رضمؾ يٕمرومقن ٟمّمحف وصدىمف وأُم٤مٟمتف وم٘م٤مل ،واًم٘مّمقر

ه٤مشملم اجلٞمش ظمٚمػ هذا اًمقادي وهق ىم٤مصديمؿ وم٤مشمٌٕمقين أؾمٚمؽ سمٙمؿ قمغم همػم 

  .ـمريؼ اًمٕمدو ومتٜمجقا ُمٜمف

وص٤مح  .أشمٞمتؿ أشمٞمتؿ ،ي٤م ىمقم اًمٜمج٤مة اًمٜمج٤مة :ومّم٤مح ومٞمٝمؿ ،وم٠مـم٤مقمتف ـم٤مئٗم٦م ىمٚمٞمٚم٦م

يمٞمػ ٟمرطمؾ ُمـ هذا اًمقادي  :وم٘م٤مًمقا ،هؿاًم٤ًمُمٕمقن ًمف سم٠مهٚمٞمٝمؿ وأوٓدهؿ وقمِم٤مئر

ًمٞمٜم٩م يمؾ واطمد  :وم٘م٤مل هلؿ اًمٜم٤مصح ؟وومٞمف ُمقاؿمٞمٜم٤م وأُمقاًمٜم٤م ودورٟم٤م وىمد اؾمتقـمٜم٤مه

  .وإٓ ومٝمق ُم٠مظمقذ وُم٤مًمف جمت٤مح ،ُمٜمٙمؿ سمٜمٗمًف مم٤م ظمػ قمٚمٞمف ُمـ ُمت٤مقمف

ومث٘مؾ قمغم أصح٤مب اجلد وإُمقال ورؤؾم٤مء اًم٘مقم اًمٜم٘مٚم٦م وُمٗم٤مرىم٦م ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ 

ُم٤مٓ  لمم أؾمقة سم٤مًم٘م٤مقمديـ ومٝمؿ أيمثر ُمٜم :وىم٤مل يمؾ أمحؼ .واًمدقم٦م اًمٜمٕمٞمؿ واًمروم٤مهٞم٦م

 .وهنض إىمٚمقن ُمع اًمٜم٤مصح ومٗم٤مزوا سم٤مًمٜمج٤مة .ومام أص٤مهبؿ أص٤مسمٜمل ُمٕمٝمؿ ،وأهال

                                                           

 (.2285) وُمًٚمؿ (2626) اًمٌخ٤مري أظمرضمف (1)
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 وصٌح اجلٞمش أهؾ اًمقادي وم٘متٚمٝمؿ واضمت٤مح أُمقاهلؿ. 

إمم هذا اعمثؾ سمٕمٞمٜمف ذم احلدي٨م اعمتٗمؼ قمغم صحتف ُمـ طمدي٨م ط وىمد أؿم٤مر اًمٜمٌل 

زمف ىمٚمثؾ  هللوَمثؾ َم٣م زمٔمثٛمل ا إٞمام َمثقم» ىم٤مل:ط ـ أسمك ُمقؾمك قمـ اًمٜمٌل أسمك سمردة قم

رأي٦م اجلٝمش زمٔمٝمٛمل وأٞم٣م ايمٛمذير ايمٔمري٣من هم٣ميمٛمج٣مة  ي٣م ومقم إين :رصمؾ أسمك ومقَمف همٗم٣مل

زم٦م وىمّذ  .اٞمْمٙمٗمقا فمعم َمٜمٙمٜمؿ همٛمجقاهمٟمؿم٣مفمف ؿم٣مئٖم٥م َمـ ومقَمف همٟمدجلقا و .ايمٛمج٣مة

همذيمؽ َمثؾ  ،واصمت٣مضمٜمؿ ؿم٣مئٖم٥م َمٛمٜمؿ همٟمصٌحقا َم٘م٣مهنؿ همِمٌحٜمؿ اجلٝمش همٟمهٙم٘مٜمؿ

  .(1) شب زمام صمئ٦م زمف َمـ احلؼوَمثؾ َمـ فمِم٣مين وىمّذ  ،َمـ أؿم٣مفمٛمل واسمٌع َم٣م صمئ٦م زمف

رضمؾ هٞم٠م دارا وزيٜمٝم٤م وووع ومٞمٝم٤م ُمـ مجٞمع أٓت ودقمك  اظمث٣مل اخل٣مَمس فممم: 

وىمدم إًمٞمف ـمٌ٘م٤م ُمـ ذه٥م  ،ومٙمٚمام دظمؾ داظمؾ أضمٚمًف قمغم ومراش وصمػم ،اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م

وأظمدُمف قمٌٞمده  ،يف أوان ُمٗمتخرة ومٞمٝم٤م ُمـ يمؾ ُم٤م حيت٤مج إًمٞمفوووع سملم يد ،قمٚمٞمف حلؿ

وم٤مؾمتٛمتع  ،ومٕمرف اًمٕم٤مىمؾ أن ذًمؽ يمٚمف ُمت٤مع ص٤مطم٥م اًمدار وُمٚمٙمف وقمٌٞمده ،ومم٤مًمٞمٙمف

سمتٚمؽ أٓت واًمْمٞم٤موم٦م ُمدة ُم٘م٤مُمف ذم اًمدار ومل يٕمٚمؼ ىمٚمٌف هب٤م وٓ طمدث ٟمٗمًف 

ٚمًف جيٚمس طمٞم٨م أضم ،سمؾ اقمتٛمد ُمع ص٤مطم٥م اًمدار ُم٤م يٕمتٛمده اًمْمٞمػ ،سمتٛمٚمٙمٝم٤م

وي٠ميمؾ ُم٤م ىمدُمف ًمف وٓ ي٠ًمل قمام وراء ذًمؽ ايمتٗم٤مء ُمٜمف سمٕمٚمؿ ص٤مطم٥م اًمدار ويمرُمف 

ومدظمؾ اًمدار يمريام ومتتع ومٞمٝم٤م يمريام ووم٤مرىمٝم٤م يمريام ورب  :وُم٤م يٗمٕمٚمف ُمع وٞمقومف

  .اًمدار همػم ذام ًمف

                                                           

 .ؾمٌؼ ذطمف (1)
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وأُم٤م إمحؼ ومحدث ٟمٗمًف سمًٙمٜمك اًمدار وطمقز شمٚمؽ أٓت إمم ُمٚمٙمف وشمٍمومف 

وضمٕمؾ يٜم٘مؾ شمٚمؽ أٓت إمم  ،ومتخػم اعمجٚمس ًمٜمٗمًف ومٞمٝم٤م سمح٥ًم ؿمٝمقشمف وإرادشمف

ويمٚمام ىمدم إًمٞمف رهب٤م ؿمٞمئ٤م أو آًم٦م طمدث ٟمٗمًف سمٛمٚمٙمف  ،ُمٙم٤من ذم اًمدار خي١ٌمه٤م ومٞمف

ورب اًمدار يِم٤مهد ُم٤م يّمٜمع ويمرُمف يٛمٜمٕمف ُمـ  ،واظمتّم٤مصف سمف قمـ ؾم٤مئر إوٞم٤مف

٤م طمتك إذا فمـ اٟمف اؾمتٌد سمتٚمؽ أٓت وُمٚمؽ اًمدار وشمٍمف ومٞمٝم ،إظمراضمف ُمـ داره

أرؾمؾ إًمٞمف ُم٤مًمٙمٝم٤م  ،وذم آٓهت٤م شمٍمف اعم٤مًمؽ احل٘مٞم٘مل واؾمتقـمٜمٝم٤م واختذه٤م دارا ًمف

ومل يّمحٌف ُمـ شمٚمؽ  ،قمٌٞمده وم٠مظمرضمقه ُمٜمٝم٤م إظمراضم٤م قمٜمٞمٗم٤م وؾمٚمٌقه يمؾ ُم٤م هق ومٞمف

وطمّمؾ قمغم ُم٘م٧م رب اًمدار واومتْم٤مطمف قمٜمده وسملم مم٤مًمٞمٙمف وطمِمٛمف  ،أٓت رء

 وظمدُمف. 

 اعمًتٕم٤من. هللُمؾ وم٢مٟمف ُمٓم٤مسمؼ ًمٚمح٘مٞم٘م٦م واومٚمٞمت٠مُمؾ اًمٚمٌٞم٥م هذا اعمث٤مل طمؼ اًمت٠م 

 ،يمؾ أطمد ذم هذه اًمدٟمٞم٤م وٞمػ وُم٤م ًمف قم٤مري٦م :سمـ ُمًٕمقد  هللىم٤مل قمٌد ا 

 .وم٤مًمْمٞمػ ُمرحتؾ واًمٕم٤مري٦م ُم١مداة

ُم٤مت اسمـ ٕسمك ـمٚمح٦م ُمـ  :قمٜمف ىم٤مل هللوذم اًمّمحٞمحلم قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ رى ا 

ومج٤مء وم٘مرسم٧م  ،دصمفٓ حتدصمقا أسم٤م ـمٚمح٦م طمتك أيمقن أٟم٤م أطم :أم ؾمٚمٞمؿ وم٘م٤مًم٧م ٕهٚمٝم٤م

 ،صمؿ شمّمٜمٕم٧م ًمف أطمًـ ُم٤م يم٤مٟم٧م شمّمٜمع ىمٌؾ ذًمؽ :وىم٤مل .إًمٞمف قمِم٤مء وم٠ميمؾ وذب

ي٤م أسم٤م ـمٚمح٦م أرأي٧م ًمق أن  :ىم٤مًم٧م ،ومٚمام رأت أٟمف ىمد ؿمٌع وأص٤مب ُمٜمٝم٤م .ومقىمع هب٤م

 .ٓ :ىم٤مل ؟ىمقُم٤م أقم٤مروا قم٤مريتٝمؿ أهؾ سمٞم٧م ومٓمٚمٌقا قم٤مريتٝمؿ أهلؿ أن يٛمٜمٕمقهؿ

 .: شمريمتٞمٜمل شمٚمٓمخ٧م صمؿ أظمؼمشمٞمٜمل سم٤مسمٜملىم٤مل .ومٖمْم٥م :ىم٤مل .وم٤مطمت٥ًم اسمٜمؽ :ىم٤مًم٧م
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زم٣مرك » :ط هللوم٘م٤مل رؾمقل ا .وم٠مظمؼمه سمام يم٤من ُمٜمٝم٤مط  هللوم٤مٟمٓمٚمؼ طمتك أشمك رؾمقل ا

 .وذيمر احلدي٨م، (1) شيم٘مام دم يمٝمٙمت٘مام هللا

وم٤مٟمتٝمقا إمم اًمٌحر  ،ىمقم ؾمٚمٙمقا ُمٗم٤مزة وم٤مضم٠مهؿ اًمٕمٓمش :اظمث٣مل ايم٣ًمدس فممم 

وا ُمرارشمف وُمٚمقطمتف ومنمسمقا ُمٜمف ومٚمؿ ومٚمِمدة قمٓمِمٝمؿ مل جيد ،وُم٤مؤه أُمر رء وأُمٚمحف

وضمٕمٚمقا يمٚمام ازدادوا ذسم٤م ازدادوا فمٛم٠م طمتك شم٘مٓمٕم٧م أُمٕم٤مؤهؿ وُم٤مشمقا  ،يرووا

 ،وأٟمف يمٚمام ازداد اًمِم٤مرب ُمٜمف ازداد فمٛم٠مه ،وقمٚمؿ قم٘مالؤهؿ أٟمف ُمر ُم٤مًمح .قمٓمِم٤م

ومٜمٌع هلؿ ُم٤مء  ،ومت٤ٌمقمدوا قمٜمف ُم٤ًموم٦م طمتك وضمدوا أرو٤م طمٚمقة ومحٗمروا ومٞمٝم٤م ىمٚمٞم٤م

قا وقمجٜمقا وـمٌخقا وٟم٤مدوا إظمقاهنؿ اًمذيـ قمغم طم٤موم٦م اًمٌحر قمذب ومرات ومنمسم

 ،ويم٤من ُمٜمٝمؿ اعمًتٝمزئ وُمٜمٝمؿ اعمٕمرض اًمرايض سمام هق ومٞمف ،هٚمٛمقا إمم اعم٤مء اًمٗمرات

  .ويم٤من اعمجٞم٥م واطمدا سمٕمد واطمد

َمثؾ ؿم٣ميم٤م ايمدٞمٝم٣م ىمٚمثؾ » :وم٘م٤مل وهذا اعمثؾ سمٕمٞمٜمف ىمد ضسمف اعمًٞمح 

 .شفمْمُم٣م ضمتك يٗمتٙمف ىمٙمام ازداد ذزم٣م ازداد ،ؾم٣مرب َم٣مء ايمٌحر

: ُمثؾ اإلٟم٤ًمن وُمثؾ ُم٤مًمف وقمٛمٚمف وقمِمػمشمف ُمثؾ رضمؾ ًمف اظمث٣مل ايم٣ًمزمع فممم 

ىمد  :وم٘م٣م ًمف ؾمٗمر سمٕمٞمد ـمقيؾ ٓ سمد ًمف ُمٜمف ومدقم٤م إظمقشمف اًمثالصم٦م وىم٤مل ،صمالصم٦م إظمقة

  .طمي ُم٤م شمرون ُمـ هذا اًمًٗمر اًمٓمقيؾ وأطمقج ُم٤م يمٜم٧م إًمٞمٙمؿ أن

وُمـ أن ومٚم٧ًم سم٠مخ وٓ  ،احل٤ملأٟم٤م يمٜم٧م أظم٤مك إمم هذه  :وم٘م٤مل أطمدهؿ

                                                           

 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)
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  .مل شمٖمـ قمٜمك ؿمٞمئ٤م :وم٘م٤مل ًمف .وُم٤م قمٜمدي همػم هذا ،ص٤مطم٥م

وأٟم٤م ُمٕمؽ طمتك  ،يمٜم٧م أظم٤مك وص٤مطمٌؽ إمم أن :وم٘م٤مل ؟ُم٤م قمٜمدك :وم٘م٤مل ًممظمر

 :وم٘م٤مل ًمف .وُمـ هٜم٤مًمؽ ًم٧ًم ًمؽ سمّم٤مطم٥م ،أضمٝمزك إمم ؾمٗمرك وشمريم٥م راطمٚمتؽ

مل شمٖمـ قمٜمك  :وم٘م٤مل .إمم ذًمؽ ٓ ؾمٌٞمؾ ًمؽ :وم٘م٤مل .أٟم٤م حمت٤مج إمم ُمراوم٘متؽ ذم ُمًػمي

  .ؿمٞمئ٤م

وأٟم٤م  ،يمٜم٧م ص٤مطمٌؽ ذم صحتؽ وُمروؽ :وم٘م٤مل ؟ُم٤م قمٜمدك أٟم٧م :وم٘م٤مل ًمٚمث٤مًم٨م

وم٢من هت  ،وص٤مطمٌؽ ذم ُمًػمك ،وص٤مطمٌؽ إذا ريم٧ٌم راطمٚمتؽ ،ص٤مطمٌؽ أن

وإذا وصٚم٧م إمم سمٚمدك يمٜم٧م ص٤مطمٌؽ ومٞمٝم٤م ٓ  ،ن ٟمزًم٧م ٟمزًم٧م ُمٕمؽإهت ُمٕمؽ و

 ،ويمٜم٧م أوصمر قمٚمٞمؽ ص٤مطمٌٞمؽ صح٤مب قمكمن إإن يمٜم٧م ٕهق :وم٘م٤مل .أوم٤مرىمؽ أسمدا

 .ومٚمٞمتٜمل قمروم٧م طم٘مؽ وآصمرشمؽ قمٚمٞمٝمام

  .واًمث٤مًم٨م قمٛمٚمف ،واًمث٤مين أىم٤مرسمف وقمِمػمشمف وأصح٤مسمف ،وم٤مٕول ُم٤مًمف 

رواه أسمق ضمٕمٗمر  ،وىمد روى ذم هذا اعمثؾ سمٕمٞمٜمف طمدي٨م ُمرومقع ًمٙمٜمف ٓ يث٧ٌم

ـ ُمـ طمدي٨م اسمـ ؿمٝم٤مب قمـ قمروة قمـ قم٤مئِم٦م وقمـ اسم شيمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء»اًمٕم٘مٞمكم ذم 

 .قمـ قم٤مئِم٦م ُمرومققم٤م وهق ُمثؾ صحٞمح ذم ٟمٗمًف ُمٓم٤مسمؼ ًمٚمقاىمع ،اعمًٞم٥م

 .وهق ُمـ أطمًـ إُمثٚم٦م اظمث٣مل ايمث٣مَمـ فممم: 

ُمٚمؽ سمٜمك داًرا مل ير اًمراءون ومل يًٛمع اًم٤ًمُمٕمقن أطمًـ وٓ أوؾمع وٓ أمجع 

وأىمٕمد  ،وسمٕم٨م داقمٞم٤م يدقمق اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م ،وٟمّم٥م هل٤م ـمري٘م٤م ،اًمٜمٗمقس ُمٜمٝم٤م ًمٙمؾ ُمالذّ 
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ٓمريؼ اُمرأة مجٞمٚم٦م ىمد زيٜم٧م سم٠مٟمقاع اًمزيٜم٦م وأًم٧ًٌم أٟمقاع احلغم واحلٚمؾ وممر قمغم اًم

وضمٕمؾ حت٧م يده٤م ويد أقمقاهن٤م زادا  ،وضمٕمؾ هل٤م أقمقاٟم٤م وظمدُم٤م ،اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م

ُمـ همض ـمرومف  :وىم٤مل هل٤م وٕقمقاهن٤م ،ًمٚمامريـ اًم٤ًمئريـ إمم اعمٚمؽ ذم شمٚمؽ اًمٓمريؼ

ٞمف وزوديف وٓ وم٤مظمدُم ف إزمواسمتٖمك ُمٜمؽ زادا يقصٚم لقمٜمؽ ومل يِمتٖمؾ سمؽ قمٜم

  .سمؾ أقمٞمٜمٞمف سمٙمؾ ُم٤م يٌٚمٖمف ذم ؾمٗمره شمٕمقىمٞمف قمـ ؾمٗمره إزم

ومًقُمٞمف ؾمقء  ،وـمٚم٥م وص٤مًمؽ ُمد إًمٞمؽ قمٞمٜمٞمف وريض سمؽ وآصمرك قمكم وُمـ

  .وأوًمٞمف هم٤مي٦م اهلقان واؾمتخدُمٞمف واضمٕمٚمٞمف يريمض ظمٚمٗمؽ ريمض اًمقطمش ،اًمٕمذاب

وؾمٚمٓمل  ،إي٤مه يمٚمفوُمـ ي٠ميمؾ ُمٜمؽ وم٤مظمدقمٞمف سمف ىمٚمٞمال صمؿ اؾمؽمديف ُمٜمف واؾمٚمٌٞمف 

ويمٚمام سم٤مًمغ ذم حمٌتؽ وشمٕمٔمٞمٛمؽ وإيمراُمؽ وم٘م٤مسمٚمٞمف سم٠مُمث٤مًمف  ،قمٚمٞمف أشم٤ٌمقمؽ وقمٌٞمدك

  .ىمغم وإه٤مٟم٦م وهجرا طمتك شمت٘مٓمع ٟمٗمًف قمٚمٞمؽ طمنات

  .اعمًتٕم٤من هللوا ،ومت٠مُمؾ هذا اعمث٤مل وطم٤مل ظمٓم٤مب اًمدٟمٞم٤م وظمٓم٤مب أظمرة

ٝم٤م هقاء وأيمثره٤م ٜمُمٚمؽ ظمط ُمديٜم٦م ذم أصح اعمقاوع وأطمً اظمث٣مل ايمت٣مؽمع فممم: 

شم٤ًمسم٘مقا إمم أطمًـ إُم٤ميمـ  :وىم٤مل ًمرقمٞمتف ،وؿمؼ أهن٤مره٤م وهمرس أؿمج٤مره٤م ،ُمٞم٤مه٤م

وم٠مظمذوا  ومٛمـ ؾمٌؼ إمم ُمٙم٤من ومٝمق ًمف وُمـ ختٚمػ ؾمٌ٘مف اًمٜم٤مس إمم اعمديٜم٦م ،ومٞمٝم٤م

  .ُمـ أصح٤مب احلنات لؿ وشمٌقؤا ُم٤ًميمٜمٝمؿ ومٞمٝم٤م وسم٘مُمٜم٤مزهل

وحتتٝم٤م  ،وٟمّم٥م هلؿ ُمٞمدان اًم٤ًٌمق وضمٕمؾ قمغم اعمٞمدان ؿمجرة يمٌػمة هل٤م فمؾ ُمديد

 ،وقمٚمٞمٝم٤م ـمٞمقر قمجٞم٦ٌم إصقات ،وذم اًمِمجرة ُمـ يمؾ أٟمقاع اًمٗمقايمف ،ُمٞم٤مه ضم٤مري٦م

ومٕمـ ىمٚمٞمؾ دمت٨م ُمـ أصٚمٝم٤م ويذه٥م  ،ٓ شمٖمؽموا هبذه اًمِمجرة وفمٚمٝم٤م :وىم٤مل هلؿ
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  .ٝم٤م ويٜم٘مٓمع صمٛمره٤م ومتقت أـمٞم٤مره٤مٚمفم

وومٞمٝم٤م ُم٤مٓ قملم  ،وأُم٤م ُمديٜم٦م اعمٚمؽ وم٠ميمٚمٝم٤م دائؿ وفمٚمٝم٤م ُمديد وٟمٕمٞمٛمٝم٤م هُمدي

رأت وٓ أذن ؾمٛمٕم٧م وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم ومًٛمع اًمٜم٤مس هب٤م ومخرضمقا ذم ـمٚمٌٝم٤م 

ومٜمزًمقا  ،صمر شمٕم٥م وٟمّم٥م وطمر وفمٛم٠مإومٛمروا سمتٚمؽ اًمِمجرة قمغم  ،قمغم وضمقهٝمؿ

وم٘مٞمؾ  ،ٔمٚمٝم٤م وذاىمقا طمالوة صمٛمره٤م وؾمٛمٕمقا ٟمٖمامت أـمٞم٤مره٤ميمٚمٝمؿ حتتٝم٤م واؾمتٔمٚمقا سم

إٟمام ٟمزًمتؿ حتتٝم٤م ًمتحٛمقا أٟمٗمًٙمؿ وشمْمٛمروا ُمرايمٌٙمؿ ًمٚم٤ًٌمق ومتٝمٞمئقا ًمٚمريمقب  :هلؿ

  .وم٢مذا ص٤مح اًمٜمٗمػم اؾمتدريمتؿ طمٚم٦ٌم اًم٤ًٌمق ،ويمقٟمقا قمغم أه٦ٌم

يمٞمػ ٟمدع هذا اًمٔمؾ اًمٔمٚمٞمؾ واعم٤مء اًمًٚمًٌٞمؾ واًمٗم٤ميمٝم٦م اًمٜمْمج٦م  :وم٘م٤مل إيمثرون

قم٦م واًمراطم٦م وٟم٘متحؿ هذه احلٚم٦ٌم ذم احلر واًمٖم٤ٌمر واًمتٕم٥م واًمٜمّم٥م واًمًٗمر واًمد

ويمٞمػ ٟمٌٞمع اًمٜم٘مد احل٤مض  ؟اًمٌٕمٞمد واعمٗم٤موز اعمٕمٓمِم٦م اًمتل شمٜم٘مٓمع ومٞمٝم٤م إُمٕم٤مء

ٓ ٟمراه وذرة ُمٜم٘مقدة ذم اًمٞمد  سم٤مًمٜمًٞمئ٦م اًمٖم٤مئ٦ٌم إمم إضمؾ اًمٌٕمٞمد وٟمؽمك ُم٤م ٟمراه إمم ُم٤م

وٟمحـ سمٜمق اًمٞمقم  !اه ودع ؿمٞمئ٤م ؾمٛمٕم٧م سمفظمذ ُم٤م شمر ،أومم ُمـ ذرة ُمققمقدة سمٕمد همد

 ؟ُمتك ٟمّمؾ إًمٞمف ييمف ًمٕمٞمش هم٤مئ٥م ذم سمٚمد سمٕمٞمد ٓ ٟمدروهذا قمٞمش طم٤مض يمٞمػ ٟمؽم

ُم٤م ُم٘م٤مُمٜم٤م هذا ذم فمؾ زائؾ حت٧م ؿمجرة ىمد  هللوا :وهنض ُمـ يمؾ أًمػ واطمد وىم٤مًمقا

دٟمك ىمٚمٕمٝم٤م واٟم٘مٓم٤مع صمٛمره٤م وُمقت أـمٞم٤مره٤م وٟمؽمك اعم٤ًمسم٘م٦م إمم اًمٔمؾ اًمٔمٚمٞمؾ اًمذي 

وهؾ يٚمٞمؼ سم٤معم٤ًمومر  .واًمٕمٞمش اهلٜملء اًمذي ٓ يٜم٘مٓمع إٓ ُمـ أقمجز اًمٕمجزٓ يزول 

إذا اؾمؽماح حت٧م فمؾ أن ييب ظم٤ٌمءه قمٚمٞمف ويتخذ وـمٜمف ظمِمٞم٦م اًمت٠مذي سم٤محلر 

 .وم٤مًم٤ًٌمق اًم٤ًٌمق واًمٌدار اًمٌدار ؟وهؾ هذا إٓ أؾمٗمف اًمًٗمف ؟وسم٤مًمؼمد
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ــ٤مرى ــ٦م ضم ــ٦م ذم اًمؼمي ــؿ اعمٜمٞم  طمٙم

 اىمْمــقا ُمــآرسمٙمؿ هاقًمــ٤م إٟمــام

 ٞمؾ اًم٤ًٌمق وسم٤مدرواوشمرايمْمقا ظم

 ودقمقا اإلىم٤مُم٦م حتـ٧م فمـؾ زائـؾ

 ُمـ يرضمق ـمٞم٥م اًمٕمٞمش ومٞمٝمـ٤م إٟمـام

 واًمٕمٞمش يمؾ اًمٕمٞمش سمٕمـد ومراىمٝمـ٤م
 

ـــرار  ـــدار ىم ـــدٟمٞم٤م سم ـــذه اًم ـــ٤م ه  ُم

 أقمامريمـــؿ ؾمـــٗمر ُمــــ إؾمـــٗم٤مر

ــــقاري ــــ٢مهنـ قم ــــؽمد وم  أن شمً

 أٟمــتؿ قمــغم ؾمــٗمر هبــذي اًمــدار

ــ ــ٤مر ليٌٜم ــٗمػم ه ــغم ؿم ــ٤مء قم  اًمرضم

ـــرم دار ـــٌؼ أيم ـــؾ اًمً  ذم دار أه
 

وؾم٤مروا ذم فمٝمقر  ،ٚم٘م٦م اًم٤ًٌمق ومل يًتقطمِمقا ُمـ ىمٚم٦م اًمروم٤مقوم٤مىمتحٛمقا طم

 هللومقا ،واعمتخٚمػ ذم فمؾ اًمِمجرة ٟم٤مئؿ .اًمٕمزائؿ ومل شم٠مظمذهؿ ذم ؾمػمهؿ ًمقُم٦م ٓئؿ

واٟم٘مٓمع  ،وشم٤ًمىمٓم٧م أوراىمٝم٤م ،ُم٤م يم٤من إٓ ىمٚمٞمؾ طمتك ذوت أهمّم٤من شمٚمؽ اًمِمجرة

ٌح أهٚمٝم٤م وم٠مص ،وم٘مٚمٕمٝم٤م ىمٞمٛمٝم٤م ُمـ أصٚمٝم٤م .واٟم٘مٓمع ُمنمهب٤م ،وي٧ًٌم ومروقمٝم٤م ،صمٛمره٤م

أطمرىمٝم٤م  ،وقمغم ُم٤م وم٤مهتؿ ُمـ اًمٕمٞمش ذم فمٚمٝم٤م يتحنون ،ذم طمر اًمًٛمقم يت٘مٚمٌقن

وأطم٤مـم٧م اًمٜم٤مر سمٛمـ حتتٝم٤م ومٚمؿ يًتٓمع  ،وُم٤م طمقهل٤م ٟم٤مرا شمٚمٔمك لىمٞمٛمٝم٤م ومّم٤مرت ه

أيـ اًمريم٥م اًمذيـ اؾمتٔمٚمقا ُمٕمٜم٤م حت٧م فمٚمٝم٤م صمؿ  :وم٘م٤مًمقا .أطمد ُمٜمٝمؿ اخلروج ُمٜمٝم٤م

ومرأوهؿ ُمـ اًمٌٕمد ذم  .شمروا ُمٜم٤مزهلؿ ارومٕمقا أسمّم٤مريمؿ :وم٘مٞمؾ هلؿ ؟راطمقا وشمريمقه

ومتْم٤مقمٗم٧م قمٚمٞمٝمؿ احلنات  ،ىمّمقر ُمديٜم٦م اعمٚمؽ وهمرومٝم٤م يتٛمتٕمقن سم٠مٟمقاع اًمٚمذات

هذا  :وىمٞمؾ ،وزاد شمْم٤مقمٗمٝم٤م سم٠من طمٞمؾ سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُم٤م يِمتٝمقن ،أٓ يٙمقٟمقا ُمٕمٝمؿ

 ..ٛمٜم٤مهؿ وًمٙمـ يم٤مٟمقا أٟمٗمًٝمؿ ئمٚمٛمقن.ضمزاء اعمتخٚمٗملم وُم٤م فمٚم

  .واعمقت سم٤مًمٞم٘مٔم٦م ،واًمٕمٞمش ومٞمٝم٤م سم٤محلٚمؿ ،وىمد ُمثٚم٧م اًمدٟمٞم٤م سمٛمٜم٤مم 
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  .واحلّم٤مد يقم اعمٕم٤مد ،واًمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م سم٤مًمٌذر ،وُمثٚم٧م سمٛمزرقم٦م

  .وسم٤مب خيرضمقن ُمٜمف ،سم٤مب يدظمؾ ُمٜمف اًمٜم٤مس :وُمثٚم٧م سمدار هل٤م سم٤مسم٤من

  .وضسمتٝم٤م اعمقت ،طمًٜم٦م اًمٚمقن ،وُمثٚم٧م سمحٞم٦م ٟم٤مقمٛم٦م اعمٚمٛمس

ل ُمٜمف سم٘مدر طم٤مضمتف ُمـ شمٜم٤مو ،ًمذيذ اًمٓمٕمؿ ـمٞم٥م اًمرائح٦م ،وُمثٚم٨م سمٓمٕم٤مم ُمًٛمقم

  .وُمـ زاد قمغم طم٤مضمتف يم٤من ومٞمف طمتٗمف ،يم٤من ومٞمف ؿمٗم٤مؤه

إذا أظمذت إقمْم٤مء ُمٜمف طم٤مضمتٝم٤م ومحًٌف ىم٤مشمؾ أو  ،وُمثٚم٧م سم٤مًمٓمٕم٤مم ذم اعمٕمدة

وىمد  ،يمام أؿم٤مر إًمٞمف اًمٜمٌل ذم آيمٚم٦م اخلي :وٓ راطم٦م ًمّم٤مطمٌف إٓ ذم ظمروضمف ،ُم١مذ

  .شم٘مدم

وهك  ،ٞمٜملم ومتٜم٧م هبام اًمٜم٤مس٧م قمغم قم٧ٌم سم٤مُمرأة ُمـ أىمٌح اًمٜم٤ًمء ىمد اٟمت٘موُمثٚم

وم٢مذا أضم٤مسمقه٤م يمِمٗم٧م هلؿ قمـ ُمٜمٔمره٤م وذسمحتٝمؿ  ،شمدقمق اًمٜم٤مس إمم ُمٜمزهل٤م

وىمد ؾمٚمٓم٧م قمغم قمِم٤مىمٝم٤م شمٗمٕمؾ هبؿ ذًمؽ ىمديام  ،وأًم٘متٝمؿ ذم احلٗمر ،سمًٙم٤ميمٞمٜمٝم٤م

 .شوطمديث٤م

 . اسمـ اًم٘مٞمؿ ماٟمتٝمك يمال

 

ـْ  َٛمعُ  جَيْٚمُِس  اًمَِّذي َُمَثُؾ »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ُهَرْيَرَة، َأيِب  قَم ًْ ْٙمَٛم٦َم، وَمَٞم  صُمؿَّ  احْلِ

ُث  َٓ  ـْ  حُيَدِّ َّٓ  َص٤مطِمٌِِف، قَم  َراقِمَل، َي٤م: وَمَ٘م٤مَل  َراقِمًٞم٤م، َأشَمك َرضُمؾٍ  يَمَٛمَثؾِ  َع،ؾَمٛمِ  َُم٤م سمنَِمِّ  إِ

ـْ  ؿَم٤مةً  أضمزرين َه٤م، سم٠ُِمُذنِ  وَمُخذْ  اْذَه٥ْم : ىَم٤مَل  هَمٜمَِٛمَؽ، ُِم  يَمْٚم٥ِم  سم٠ُِمُذنِ  وَم٠َمظَمذَ  وَمَذَه٥َم  ظَمػْمِ
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 .اًْمَٖمٜمَؿِ 

 .قمكّم سمـ زيٍد وٕمٞمػ :وم٣مل ازمـ ضمجر ( 8639)  اإلَم٣مم أمحدرواه 

 جمٝمقل. :وىم٤مل ذم أوس سمـ أيب أوس

اٟمٔمر طمدي٨م  :شوٕمٞمػ» :شاجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف»ذم  وم٣مل ايمُمٝمخ إيم٣ٌمينو

 .شوٕمٞمػ اجل٤مُمع»ذم  (5239)رىمؿ 

 ضمدي٧م آطمر

ـْ   ُِمْثُؾ  ومِٞمفِ  َأضْمَردُ  ىَمْٚم٥ٌم : َأْرسَمَٕم٦مٌ  اًْمُ٘مُٚمقُب »: ط هللا َرؾُمقُل  ىَم٤مَل : ىَم٤مَل  ؾَمِٕمٞمٍد، َأيِب  قَم

اِج  َ  ُُمّْمَٗمٌح، َوىَمْٚم٥ٌم  َُمٜمُْٙمقٌس، َوىَمْٚم٥ٌم  هِماَلومِِف، قَمغَم  سُمقطٌ َُمرْ  َأهْمَٚمُػ  َوىَمْٚم٥ٌم  َيْزَهُر، اًمنِّ

٤م ضَْمَردُ  اًْمَ٘مْٚم٥ُم  وَم٠َمُمَّ ْٕ ـِ  وَمَ٘مْٚم٥ُم : ا اضُمفُ  اعم١ُْْمُِم ٤م ُٟمقُرُه، ومِٞمفِ  ِهَ هَْمَٚمُػ  اًْمَ٘مْٚم٥ُم  َوَأُمَّ ْٕ  وَمَ٘مْٚم٥ُم : ا

٤م اًْمَٙم٤مومِِر، ٤م َأْٟمَٙمَر، صُمؿَّ  قَمَرَف، اعمُْٜم٤َمومِِؼ  وَمَ٘مْٚم٥ُم : اعمَْٜمُْٙمقُس  اًْمَ٘مْٚم٥ُم  َوَأُمَّ : اعمُّْْمَٗمُح  اًْمَ٘مْٚم٥ُم  َوَأُمَّ

ياَمنِ  وَمَٛمَثُؾ  َوٟمَِٗم٤مٌق، إِياَمنٌ  ومِٞمفِ  وَمَ٘مْٚم٥ٌم  ٌَْ٘مَٚم٦مِ  يَمَٛمَثؾِ  ومِٞمفِ  اإْلِ َه٤م اًْم  َوَُمَثُؾ  اًمٓمَّٞم٥ُِّم، اعم٤َْمءُ  َيُٛمدُّ

َه٤م اًْمُ٘مْرطَم٦مِ  يَمَٛمَثؾِ  ومِٞمفِ  اًمٜمَِّٗم٤مِق  ُم، اًْمَ٘مْٞمُح  َيُٛمدُّ شَملْمِ اعمَْ  وَم٠َميُّ  َواًمدَّ ٧ٌَْم  دَّ ظُْمَرى قَمغَم  هَمَٚم ْٕ  ا

٧ٌَْم   .(11129)  أمحدرواه  .شقَمَٚمْٞمفِ  هَمَٚم

: ([5158) (11/162) شاًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م»ذم ]  وم٣مل ايمٔمالَم٥م إيم٣ٌمين

 .شوٕمٞمػ»

 ضمدي٧م آطمر

ـْ  ، ؾَمِٕمٞمدٍ  َأيِب  قَم ـِ  اخْلُْدِريِّ ِلِّ  قَم ـِ  َُمَثُؾ »: ىَم٤مَل  َأٟمَّفُ  ط اًمٜمٌَّ  يَمَٛمَثؾِ   ياَمنِ اإْلِ  َوَُمَثُؾ  اعم١ُْْمُِم

ـَ  َوإِنَّ  آظِمٞمَّتِِف، إمَِم  َيْرضِمعُ  صُمؿَّ  جَيُقُل، آظِمٞمَّتِفِ  قَمغَم  اًْمَٗمَرِس، ُٝمق، اعم١ُْْمُِم ًْ  إمَِم  َيْرضِمعُ  صُمؿَّ  َي
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ياَمنِ   .( 11335) أمحدرواه  .شاإْلِ

 سمـ اًمقًمٞمد سمـ ىمٞمس سمـ إظمرم اًمتجٞمٌل اعمٍمي. روى ًمف أسمق داود هللقمٌد ا

 وؿمٞمخف ؾمٚمٞمامن مل أىمػ ًمف قمغم شمرمج٦م. .ًملم احلدي٨م :وم٣مل ازمـ ضمجر .اًمٜم٤ًمئلو

، وذم جمٛمع اًمزوائد ًمٚمح٤مومظ اهلٞمثٛمل ىم٤مل: أسمق ؾمٚمٞمامن اًمٚمٞمثل .وُمدار احلدي٨م قمٚمٞمٝمام

 .وهق وهؿ ُمٜمف .سمـ اًمقًمٞمد اًمتٛمٞمٛمل يمالمه٤م صم٘م٦م هللوقمٌد ا

 أي يٌٕمد قمـ رسمف سم٤مًمذٟمقب وأصؾ إيامٟمف صم٤مسم٧م. :وأظمٞم٦م

 . شوٕمٞمػ» :[(2/159) شاًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»ذم ] وم٣مل ايمُمٝمخ إيم٣ٌمين

 ضمدي٧م آطمر

ـَ  َأَٟمَس قمـ  ِلُّ  ىَم٤مَل : َيُ٘مقُل  َُم٤مًمٍِؽ  سْم   َُمَثَؾ  إِنَّ »: ط اًمٜمٌَّ
ِ
َْرِض، ذِم  اًْمُٕمَٚماَمء ْٕ  يَمَٛمَثؾِ  ا

، ذِم  اًمٜمُُّجقمِ 
ِ
اَمء ًَّ ٌَْحِر، اًْمؼَمِّ  فُمُٚماَمِت  ذِم  هِب٤َم هُيَْتَدى اًم ٧ِم  وَم٢مَِذا َواًْم ًَ  ًمٜمُُّجقُم،ا اْٟمَٓمَٛم

 .شاهْلَُداةُ  شَمِْمؾَّ  َأنْ  َأْوؿَمَؽ 

دء  :ىم٤مل اًمذهٌل .وٕمٞمػ ،ورؿمديـ سمـ ؾمٕمد ( :12600)  أمحدرواه 

وٕمٞمػ »ذم  وهق وٕمٞمػ. :ىم٤مل أسمق زرقم٦م ،و يم٤من ص٤محل٤م قم٤مسمدا حمدصم٤م ،احلٗمظ

 .( 1973) شاجل٤مُمع

 ضمدي٧م آطمر

ـْ    َأيِب  قَم
ِ
ْرَداء ٌْدُ  ىَم٤مَل  - اًمدَّ ـِ  قَم مْحَ   َأسَم٤م: وَمَٚمِ٘مٞم٧ُم : ثِفِ طَمِدي ذِم  اًمرَّ

ِ
ْرَداء : وَمَ٘م٤مَل  - اًمدَّ

 إَِذا هُيِْدي اًمَِّذي يَمَٛمَثؾِ  اعمَْْقِت  قِمٜمْدَ  ُيْٕمتُِؼ  اًمَِّذي َُمَثُؾ »: َيُ٘مقُل  ط هللا َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم 

 ( .27533) : أمحدرواه  .شؿَمٌِعَ 
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 جمٝمقل. :أي ،: ُم٘مٌقلوم٣مل ازمـ ضمجر، وأسمق طمٌٞم٦ٌم اًمّٓم٤مئّل 

أظمرضمف أسمق ، وٕمٞمػ» :[(3/490) شواعمقوققم٦مًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ا»ذم ] وم٣مل إيم٣ٌمين

ومتحًلم احل٤مومظ ..  (2/17)اًمؽمُمذي و (2/125)اًمٜم٤ًمئل و (3968)داود 

و  ،و إن واوم٘مف اعمٜم٤موي وىمٚمده اًمٖمامري ،همػم طمًـ (5/374) شاًمٗمتح»إلؾمٜم٤مده ذم 

 .شاعمًتٕم٤من هللوا .(6/172) شذح اًمًٜم٦م»أىمره اعمٕمٚمؼ قمغم 

 ضمدي٧م آطمر

شم٤ٌمرك و شمٕم٤ممم: إٟمام  هللىم٤مل ا» :قمـ ـم٤مووس قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمرومققم٤م :ضمدي٧م 

مل ي٧ٌم ُمٍما قمغم و ،مل يًتٓمؾ قمغم ظمٚم٘ملو ،أشم٘مٌؾ اًمّمالة ممـ شمقاوع هب٤م ًمٕمٔمٛمتل

رطمؿ و ،إرُمٚم٦مو اسمـ اًمًٌٞمؾورطمؿ اعمًٙملم و ،ىمٓمع هن٤مره ذم ذيمريو ،ُمٕمّمٞمتل

أضمٕمؾ ًمف و ،تلأؾمتحٗمٔمف ُمالئٙمو ،أيمٚم١مه سمٕمزيت ،ذًمؽ ٟمقره يمٜمقر اًمِمٛمس ،اعمّم٤مب

 .شف ذم ظمٚم٘مل يمٛمثؾ اًمٗمردوس ذم اجلٜم٦مُمثٚمو ،ذم اجلٝم٤مًم٦م طمٚمامو ،ذم اًمٔمٚمٛم٦م ٟمقرا

رواه اًمٌزار  .وٕمٞمػ» :[(2/365) شواعمقوققم٦ماًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م »ذم ] وم٣مل إيم٣ٌمين

سمـ واىمد  هللقمـ قمٌد ا (2/35) شاعمجروطملم»و اسمـ طم٤ٌمن ذم  (زوائده - 65ص )

 .شن قمـ ـم٤مووس قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمرومققم٤ماحلراين قمـ طمٜمٔمٚم٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤م

 ضمدي٧م آطمر

ٌْغَم  يَمَٛمَثؾِ  َصاَلشَمفُ  ُيتِؿُّ  َٓ  اًمَِّذي َُمَثُؾ  قَمكِمُّ  َي٤م»: ضمدي٧م  ٟمَِٗم٤مؾُمَٝم٤م َدَٟم٤م وَمَٚمامَّ  مَحََٚم٧ْم، طُم

َٓ  َوًَمدٍ  َذاُت  ِهَل  وَماَل  َأؾْمَ٘مَٓم٧ْم   ُٚمُص خَيْ  َٓ  اًمت٤َّمضِمرِ  يَمَٛمَثؾِ  اعْمَُّمكمِّ  َوَُمَثُؾ  مَحْؾٍ  َذاُت  ِهَل  َو

ُٚمَص  طَمتَّك ِرسْمُحفُ  ًَمفُ  ٌَُؾ  َٓ  اعمَُّْمكمِّ  يَمَذًمَِؽ  َُم٤مًمِفِ  َرْأُس  ًَمفُ  خَيْ  ُي١َمدِّي طَمتَّك َٟم٤مومَِٚمُتفُ  شُمْ٘م

 .شاًْمَٗمِريَْم٦مَ 



393 
 هىر العيىين ببيان أمثال الىحيين

    

وٕمٞمػ أظمرضمف » :[(3/413) شواعمقوققم٦ماًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م »ذم ] وم٣مل إيم٣ٌمين

 ..ٞمدة اًمرسمذي ُمـ ـمريؼ ُمقؾمك سمـ قمٌ .. (2/387) شاًمًٜمـ اًمٙمؼمى»اًمٌٞمٝم٘مل ذم 

 .شُمقؾمك سمـ قمٌٞمدة ٓ حيت٩م سمف :وم٣مل ايمٌٝمٜمٗملو

 ضمدي٧م آطمر

ـْ  ٦ٌَمَ  َأيِب  قَم ـْ  سمَِٓم٤مِئَٗم٦مٍ  َأظِمل إِزَمَّ  َأْوَص : ىَم٤مَل  اًمٓم٤َّمِئلِّ  طَمٌِٞم   َأسَم٤م وَمَٚمِ٘مٞم٧ُم  َُم٤مًمِِف، ُِم
ِ
ْرَداء  اًمدَّ

ـْ  سمَِٓم٤مِئَٗم٦مٍ  إِزَمَّ  َأْوَص  َأظِمل إِنَّ  :هَمُٗمْٙم٦ُم  ـَ  َُم٤مًمِِف، ُِم ، ذِم  َوْوَٕمُف، زِم  َرىشمَ  وَم٠َمْي
ِ
 َأوِ  اًمُٗمَ٘مَراء

٤ميِملِم، ًَ ـَ  َأوِ  اعمَْ ٤م: وَمَ٘م٤مَل  ؟هللا ؾَمٌِٞمؾِ  ذِم  اعمَُْج٤مِهِدي ْ  يُمٜم٧ُْم  وَمَٚمقْ  َأَٟم٤م َأُمَّ ، َأقْمِدْل  مَل ـَ  سم٤ِمعمَُج٤مِهِدي

 إَِذا ِديهُيْ  اًمَِّذي يَمَٛمَثؾِ  اعمَْْقِت  قِمٜمْدَ  َيْٕمتُِؼ  اًمَِّذي َُمَثُؾ »: َيُ٘مقُل  ط هللا َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم 

  .شؿَمٌِعَ 

 .وٕمٞمػ :[(3/490) ] وم٣مل إيم٣ٌمين ش واعمقوققم٦ماًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م »ذم وهق 

 .(2/17)اًمؽمُمذي و (2/125)اًمٜم٤ًمئل و (3968)أظمرضمف أسمق داود 

 ضمدي٧م آطمر

ِٚمُس  اًمَِّذي َُمَثُؾ »ُمرومققم٤م:  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ضمدي٧م  َٛمعُ  جَيْ ًْ ْٙمَٛم٦َم، َي ُث  َٓ  صُمؿَّ  احْلِ ـْ  حُيَدِّ  قَم

َّٓ  َص٤مطِمٌِفِ  ـْ  ؿَم٤مةً  َأضْمِزْريِن  َراقِمل َي٤م: وَمَ٘م٤مَل  َراقِمًٞم٤م، َأشَمك َرضُمؾٍ  يَمَٛمَثؾِ  ؾَمِٛمَع، َُم٤م سمنَِمِّ  إِ  ُِم

َه٤م، سم٠ُِمُذنِ  وَمُخذْ  اْذَه٥ْم : ىَم٤مَل  هَمٜمَِٛمَؽ،  .شاًْمَٖمٜمَؿِ  يَمْٚم٥ِم  سم٠ُِمُذنِ  وَم٠َمظَمذَ  وَمَذَه٥َم  ظَمػْمِ

رواه اسمـ  .وٕمٞمػ»: ([4/244) شواعمقوققم٦ماًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م »ذم ] وم٣مل إيم٣ٌمين

 .شو هق اسمـ ضمدقم٤من ،قمكم سمـ زيد وٕمٞمػو (2/353)أمحد و (4172)ُم٤مضم٦م 
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 ضمدي٧م آطمر

ـَ  شَم٠ْميُمُؾ  هَمَدْت  َٟمْحَٚم٦مٍ  يَمَٛمَثؾِ  سماَِللٍ  َُمَثُؾ »أيب هريرة رومٕمف:  ضمدي٧م  ، احْلُْٚمقِ  ُِم  َواعمُْرِّ

 .شيُمٚمُّفُ  طُمْٚمقٌ  ُهقَ  صُمؿَّ 

رواه  .وٕمٞمػ» :[(5/13) شواعمقوققم٦م اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م»ذم ] وم٣مل إيم٣ٌمين

ُمـ ـمري٘مف  ،(ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف - 1/147/181) شاعمٕمجؿ إوؾمط»اًمٓمؼماين ذم 

 .شقمـ أيب اهلٞمثؿ قمـ اسمـ طمجػمة قمـ أيب هريرة رومٕمف ،دراج أيب اًمًٛمح

و سمخ٤مص٦م  ،وم٢مٟمف ص٤مطم٥م ُمٜم٤ميمػم ،و هذا ؾمٜمد وٕمٞمػ ُمـ أضمؾ أيب اًمًٛمح :ومٙم٦م

  .ذم روايتف قمـ أيب اهلٞمثؿ

 آطمر ضمدي٧م

ـِ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  ضمدي٧م ِلِّ  قَم ـِ  َُمَثُؾ » :ىَم٤مَل  ط اًمٜمٌَّ ٌَْٞم٧ِم  اعم١ُْْمُِم  اًمٔم٤َّمِهِر، ذِم  اخْلَِرِب  يَم٤مًْم

ِق  يَم٤مًْمَ٘مؼْمِ  اًْمَٗم٤مضِمرِ  َوَُمَثُؾ  ُُمَقٟمًَّ٘م٤م، َوضَمْدشَمفُ  َدظَمْٚم٧َم  وَم٢مَِذا صِ  اعمُْنْمِ ـْ  ُيْٕمَج٥ُم  اعمَُْجّمَّ  َرآهُ  َُم

 .شَٟمَتٜم٤ًم مُمَْتٚمٌِئ  َوضَمْقوُمفُ 

 .وٕمٞمػ ضمدا» :[(5/255) شواعمقوققم٦ماًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م »ذم ] وم٣مل إيم٣ٌمين

طمدصمٜم٤م  :قمـ إسمراهٞمؿ سمـ أيب حيٞمك (2/332/1) شاًمِمٕم٥م»أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم 

 .ش.. ومذيمره:.ىم٤ملط ذيؽ اسمـ أيب ٟمٛمر قمـ أيب قمٛمرة قمـ أيب هريرة قمـ اًمٜمٌل  

ـ أيب حيٞمك إسمراهٞمؿ هذا هق اسمـ حمٛمد سم ،و هذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمدا :ومٙم٦م

 .و هق ُمؽموك ،إؾمٚمٛمل
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 ضمدي٧م آطمر

إن اًم٘مرآن ُمثٚمف يمٛمثؾ ضمراب ومٞمف ُمًؽ ىمد رسمٓم٧م وم٤مه وم٢من » :قمـ قمثامن ُمرومققًم٤م 

٘مرآن إن ىمرأشمف و إٓ ومتحتف وم٤مح ريح اعمًؽ و إن شمريمتف يم٤من ُمًٙم٤م ُمقوققًم٤م ُمثؾ اًم

 . شومٝمق ذم صدرك

ٞمػ وٕم»ذم  (1517)اٟمٔمر طمدي٨م رىمؿ  :شوٕمٞمػ» : وم٣مل ايمُمٝمخ إيم٣ٌمين

 .(احلٙمٞمؿ). شاجل٤مُمع

 ضمدي٧م آطمر

  َُمَثَؾ  إِنَّ » :قمـ أٟمس ُمرومققًم٤م 
ِ
َْرِض، ذِم  اًْمُٕمَٚماَمء ْٕ ، ذِم  اًمٜمُُّجقمِ  يَمَٛمَثؾِ  ا

ِ
اَمء ًَّ  هُيَْتَدى اًم

ٌَْحِر، اًْمؼَمِّ  فُمُٚماَمِت  ذِم  هِب٤َم ٧ِم  وَم٢مَِذا َواًْم ًَ  . شاهْلَُداةُ  شَمِْمؾَّ  َأنْ  َأْوؿَمَؽ  اًمٜمُُّجقُم، اْٟمَٓمَٛم

ذم  (1973) :اٟمٔمر طمدي٨م رىمؿ :شوٕمٞمػ» : إيم٣ٌمينوم٣مل ايمُمٝمخ 

 .(طمؿ). شوٕمٞمػ اجل٤مُمع»

 ضمدي٧م آطمر

 اًْمُ٘مْرآنِ  َُمَثَؾ  وَم٢مِنَّ  َواْرىُمُدوا، واىْمرأوهُ  اًْمُ٘مْرآَن، شَمَٕمٚمَُّٛمقا» :قمـ أيب هريرة ُمرومققًم٤م

ـْ  ًٙم٤م حَمُِْمقر  ضِمَراٍب  يَمَٛمَثؾِ  سمِفِ  وَمَ٘م٤ممَ  شَمَٕمٚمََّٛمفُ  َوَُم ًْ ـْ  َوَُمَثُؾ  َُمَٙم٤مٍن، ؾَّ يمُ  ِرحُيفُ  َيُٗمقُح  ُِم  َُم

ٍؽ  قَمغَم  ُأويِمَل  ضِمَراٍب، يَمَٛمَثؾِ  ضَمْقومِفِ  ذِم  َوُهقَ  وَمَرىَمدَ  شَمَٕمٚمََّٛمفُ  ًْ  . شُِم

وٕمٞمػ »ذم  (2452)اٟمٔمر طمدي٨م رىمؿ  :شوٕمٞمػ» : وم٣مل ايمُمٝمخ إيم٣ٌمين

 .(طم٥م -ت ن ه) .شاجل٤مُمع
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 ضمدي٧م آطمر

شمؾ قمـ اًمٗم٤مريـ و ذم اًمٖم٤مومٚملم ُمثؾ اًمذي ي٘م٤م هللذايمر ا» :قمـ اسمـ قمٛمر ُمرومققًم٤م

ذم اًمٖم٤مومٚملم يمٛمثؾ  هللو ذايمر ا، ذم اًمٖم٤مومٚملم يم٤معمّم٤ٌمح ذم اًمٌٞم٧م اعمٔمٚمؿ هللذايمر ا

ذم  هللاًمِمجرة اخلياء ذم وؾمط اًمِمجر اًمذي ىمد حت٤مت ُمـ اًمٍميد و ذايمر ا

ًمف سمٕمدد يمؾ  هللذم اًمٖم٤مومٚملم يٖمٗمر ا هللُم٘مٕمده ُمـ اجلٜم٦م و ذايمر ا هللاًمٖم٤مومٚملم يٕمرومف ا

 . شومّمٞمح و أقمجؿ

وٕمٞمػ »ذم  (3037)اٟمٔمر طمدي٨م رىمؿ  :شوٕمٞمػ» : ل ايمُمٝمخ إيم٣ٌمينوم٣م

 .(طمؾ). شاجل٤مُمع

 ضمدي٧م آطمر

ًمٕمٚمؿ ذم صٖمره يم٤مًمٜم٘مش قمغم ُمثؾ اًمذي يتٕمٚمؿ ا»أيب اًمدرداء ُمرومققًم٤م:  ضمدي٧م

 .شُمثؾ اًمذي يتٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ ذم يمؼمه يم٤مًمذي يٙمت٥م قمغم اعم٤مءاحلجر و

وٕمٞمػ »ذم  (5237)اٟمٔمر طمدي٨م رىمؿ  :شُمقوقع» :وم٣مل ايمُمٝمخ إيم٣ٌمين

 .شاجل٤مُمع

 ضمدي٧م آطمر

ـْ  اومَِٚم٦مِ  َُمَثُؾ »ُمرومققًم٤م:  ؾَمْٕمدٍ  سمِٜم٧ِْم  َُمْٞمُٛمقَٟم٦مَ  قَم يٜم٦َمِ  ذِم  اًمرَّ  فُمْٚمَٛم٦مِ  يَمَٛمَثؾِ  َأْهِٚمَٝم٤م هَمػْمِ  ذِم  اًمزِّ

  .شهَل٤َم ُٟمقرَ  َٓ  اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  َيْقمِ 

وٕمٞمػ »ذم  (5236)اٟمٔمر طمدي٨م رىمؿ  :شوٕمٞمػ»:  وم٣مل ايمُمٝمخ إيم٣ٌمين

 .شاجل٤مُمع
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أي  شُمثؾ اًمراومٚم٦م ذم اًمزيٜم٦م»»: [(5/647) شرومٞمض اًم٘مدي»ذم ]  ظمٛم٣مويوم٣مل ا

أي ومٞمٛمـ حيرم ٟمٔمره  شذم همػم أهٚمٝم٤م» .رومؾ إزاره إذا أرظم٤مه :ي٘م٤مل .اعمتٌخؽمة ومٞمٝم٤م

  .أي اعمرأة شٛمثؾ فمٚمٛم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ ٟمقر هل٤ميم» .إًمٞمٝم٤م

اطم٦م ُمٕمٜم٤مه صحٞمح فم٤مهر وم٢من اًمٚمذة ذم اعمٕمّمٞم٦م قمذاب واًمر :ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب

وقمٙمًف اًمٓم٤مقم٤مت  ،ٟمّم٥م واًمِمٌع ضمقع واًمؼميم٦م حمؼ واًمٜمقر فمٚمٛم٦م واًمٓمٞم٥م ٟمتـ

ودم اًمِمٝمٞمد اًمٚمقن ًمقن دم  ،ُمـ ريح اعمًؽ هلليمخٚمقف ومؿ اًمّم٤مئؿ أـمٞم٥م قمٜمد ا

 .شواًمريح ريح اعمًؽ

 ضمدي٧م آطمر

ُمثؾ اعم١مُمـ إذا ًم٘مل اعم١مُمـ ومًٚمؿ قمٚمٞمف يمٛمثؾ اًمٌٜمٞم٤من » :قمـ أيب ُمقؾمك ُمرومققًم٤م 

  .شيِمد سمٕمْمف سمٕمًْم٤م

وٕمٞمػ »ذم  (5242) اٟمٔمر طمدي٨م رىمؿ :شوٕمٞمػ»:  ٣مل ايمُمٝمخ إيم٣ٌمينوم

 .(ظمط). شاجل٤مُمع

 ضمدي٧م آطمر

٤محِل٦َمِ  اعمَْْرَأةِ  َُمَثُؾ » :قمـ أيب أُم٤مُم٦م ُمرومققًم٤م    ذِم  اًمّمَّ
ِ
٤مء ًَ قَْمَّمؿِ  اًْمُٖمَراِب  يَمَٛمَثؾِ  اًمٜمِّ ْٕ  ا

 .شسَمْٞمَْم٤مءُ  ِرضْمَٚمْٞمفِ  إطِْمَدى اًمَِّذي

وٕمٞمػ »ذم  (5246)ٟمٔمر طمدي٨م رىمؿ ا :شوٕمٞمػ» : وم٣مل ايمُمٝمخ إيم٣ٌمين

 ـم٥م(.). شاجل٤مُمع
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 ضمدي٧م آطمر

٤مقَم٦مِ  َوَُمَثُؾ  َُمَثكِم قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ُمرومققًم٤م:   ًَّ   َوَُمَثُؾ  َثكِم ُم .ِرَه٤منٍ  يَمَٗمَرَدْ  اًم

٤مقَم٦مِ  ًَّ ٌَِؼ  َأنْ  ظَمٌِمَ  وَمَٚمامَّ ،  ـَمٚمِٞمَٕم٦مً  ىَمْقمٌ  سَمَٕمَثفُ  َرضُمؾٍ  يَمَٛمَثؾِ  اًم ًْ َُخ  َي ْٕ  َأَٟم٤م. ُأشمِٞمُتؿْ  ُأشمِٞمُتؿْ  سمَِثْقسمِفِ  ا

 . (ه٥م). َذاكَ  َأَٟم٤م،  َذاكَ 

وٕمٞمػ »ذم  (5252)اٟمٔمر طمدي٨م رىمؿ  :شوٕمٞمػ» : وم٣مل ايمُمٝمخ إيم٣ٌمين

 .شاجل٤مُمع

 ضمدي٧م آطمر

 .شإن ُمثؾ إؿمٕمريلم ذم اًمٜم٤مس يمٍمار اعمًؽ» :ضمدي٧م

 (.4/414) شاًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م»واٟمٔمر  :شوٕمٞمػ»
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ُمع اقمؽماذم  ،ريب وُمٜمتف ويمرُمف وإطم٤ًمٟمف هللاٟمتٝمك ُم٤م أردت مجٕمف سمحٛمد ا 

وًمٙمـ طمًٌل أين سمنم طم٘مػم أؾمتٕملم  ،واخلٓم٠م همػم اًمٞمًػم ،سم٤مًمت٘مّمػم همػم اًم٘مّمػم

ُمـ زم ؾمقاه ٟم٤مًسا وُمٕمٞمٜم٤ًم وُمقومً٘م٤م وه٤مدًي٤م  ،هق اعمقمم ٟمٕمؿ اًمٜمّمػم ،سمٛمقٓي اًم٘مدير

ومٝمق  ،ومٝمق اًمذي هدى واضمتٌك وُمـ يمؾ اًمِمٌٝم٤مت واًمِمٝمقات قم٤مرم، وٟمّمػًما

 وإي٤مه ٟمرضمق وإًمٞمف ُمت٤مب. ،وإًمٞمف اعمرضمع واعمئ٤مب اًمقه٤مب

 9241ربيع آخر  03

 بدار السنة مبركز شرقني

 اليمن - صنعاء

 وحده هللواحلمد 
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 71 ....... [  ژ ڎ       ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 73 ...................... [ايمزَمر] ژ ۋ        ۋ ٴۇ ۈ ۈ  ۆ  ۆ ۇ ۇ ژ: ٣ملمسمٔم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 80 [ايمرفمد] ژ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 86 .......... [ايمٌٗمرة] ژ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 88 .................... [إفمراف] ژ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 83 ................ [يس] ژ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 11 ........ [فمٚمران آل] ژ ﮶ ۓ ے ے ھھ  ھ ھ ہ   ہ  ہ  ہ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

[هقد] ژ ڳڳ ڳ ڳ گگ گ گ  ک ک ک ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 ............................................................................................................................. 10 

 16 ..................... [.ايمٛمقر]  ژ    ۓ ے ے ھھ  ھ ھ ہ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 12 ........ [إزمراهٝمؿ] ژ ىئ ىئ  ىئ     ېئ ېئ ېئ ۈئ           ۈئ ۆئ ۆئ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 17 . [اجلٚمٔم٥م] ژ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 11 ......... [.إفمراف] ژ  حئ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 31 ............................... [ايمٛمحؾ] ژ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب
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 30 ......... [يمٗمامن] ژ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ     ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 32 ....................... [22: نيمٗمام] ژ يتجث ىت مت خت حت  جت يب ژ سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 33 .................................... [يقٞمس] ژ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

  جت يب ىب مب خب حب جب   يئ ىئ   مئ حئ جئ ی ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 120 ............................................... [ايم٘مٜمػ] ژ  جح مج حج  يث ىث مث جث ىتيت مت خت حت

 122 ................. [احلديد] ژ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ      ڤ ٹ ٹ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 121 ............................ [.ايمرفمد] ژ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ   ەئ ەئ ائ  ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم ظمثؾا زمٝم٣من زم٣مب

 121 .......................... [ايمرفمد] ژ ﮳﮴ ﮲  ۓ ۓ  ے ے ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 117   ژۈ ۆ ۆ      ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ        ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 111 .........................   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ    ٻ ٱ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 107 ....... [اظمٛم٣مهمٗمقن] ژ حض جض مص حصخص مس خس حس ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 108 ................... [ايمْمقر] ژ ۓ   ۓ ے       ے ھ    ھ ھ ھ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 101 .................... ژ ے ے ھ   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 101 ...... [ايمرفمد] ژ ڀ  ڀڀ ڀ  پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 101 ............. [ايمتقزم٥م] ژ ک ڑ  ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 ٺ ڀٺ ڀ      ڀ                ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 122 ..................................................................... [إفمراف] ژ  ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ

 120 ............ [إفمراف] ژ  ائەئ ائ ى ى ې  ې ې ې ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 ..........................................................  
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 126 ....................... [ايمٌٗمرة] ژ ڎ  ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ژ: سمٔم٣ملم اهلل وومقل

[ايمٌٗمرة] ژ ائ  ائ     ى ى ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 .......................................................................................................................... 162 

 160 ........................... [ايمٌٗمرة] ژ  ٺ ٺ ڀ ڀ          ڀ ٱ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 166 .................................. [ايمٌٗمرة] ژ ڄ   ڄ    ڦ ڦ ڦ ڦ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 168 ............ [فمٚمران آل] ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 161 .................................................. [ايمٗمٙمؿ] ژ مي خي ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 163 .......................................... [ايمٗمٚمر] ژ ڤ ڤ     ڤ ڤ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 172 .......................................... [ايمٗمٚمر] ژ﮽ ﮼ ﮻   ﮺    ﮹ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 171 .......... [ايمٗمٚمر] ژ  پ پ پ        پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 170 .................................................. [ايمٖمٝمؾ] ژ أْكُىلٍيَ كَعَصْفٍ َجَعَهَهُىْ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 172 ...................................................................................... :سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 172 .............................. [ايمٗم٣مرفم٥م] ژ انًَْنْفُىشِ كَبنْعِهٍِْ لُانْجِجَب وَرَكُىٌُ انًَْجْثُىسِ كَبنْفَشَاشِ اننَّبسُ يَكُىٌُ يَىْوَ ژ

 ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ            ڦ ڤڦ ڤ         ڤ ڤ ٹ ٹ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 176 ............................................................................. [إٞمٌٝم٣مء] ژ چ  چ            ڃ ڃ ڃڃ

 ڍ ڇ ڇ ڇ    ڇ چچ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 178 . [ايم٘مٜمػ] ژ گ ک ک ک    ک ڑڑ ژ       ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌڌ ڍ

 171 ............... [ايمدطم٣من] ژچ ڃ       ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

َبءُ رَكُىٌُ يَىْوَ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب  171 ........... [اظمٔم٣مرج] ژ كَبنْعِهٍِْ انْجِجَبلُ وَرَكُىٌُ كَبنًُْهْمِ انسًَّ
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 180 ................. [ايمرمحـ] ژ ېئ           ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 ،[اظمٔم٣مرج] ژ  يُىفِضُىٌَ َُصُتٍ إِنَى ََّهُىْكَأَ سِشَاعًب انْأَجْذَاسِ يٍَِ يَخْشُجُىٌَ يَىْوَ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 182 ............................. [ق] ژ﮲  ۓ ۓ ے ے ھھ ھ  ھ ہ ہ ژ: سمٔم٣ملم اهلل وومقل

 188 ... [احلجرات] ژ ڄ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 117 ................................ [ايمرمحـ] ژ              پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ژ: سمٔم٣ملم اهلل ومقل دم اظمثؾ زمٝم٣من زم٣مب

 111 ................................................................................................ [ايمِمػ] ژحج

  ........................................................ األحاديث أمثال: الثاني الفصل

 111 ......................................................................... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؽمقل زمف زمٔم٧م ايمذي ايمٔمٙمؿ َمثؾ زم٣مب

 111 ............................................................................................... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؽمقل َمثؾ زم٣مب

 110 ....................................................................................... وأَمتف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؽمقل أَمث٣مل زم٣مب

 112 ................................................................................................................ آطمر َمثؾ

 116 ................................................................................................................ آطمر َمثؾ

 111 ................................................................................................................ آطمر َمثؾ

 113 ................................................................................................................ آطمر َمثؾ

  .............................................................................................. 113 اهلل رؽمقل ضمٝم٣مء َمثؾ

 132 ..................................................................................................... اخلْم٥ٌم دم  َمثٙمف

 131 ................................................................................. إٞمٌٝم٣مء زمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؽمقل َم٘م٣مٞم٥م َمثؾ

 130 ........................................................................................................ ٠مَمـاظم َمثؾ زم٣مب

 137 ............................................................................................................ اظم٠مَمٛمكم َمثؾ
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 131 ................................................................ ايمٛمّحٙم٥م وىمٚمثؾ ايمّذه٤م َمـ ايمٗمْمٔم٥م ىمٚمثؾ اظم٠مَمـ َمثؾ

 131 ..................................................................................................... وايمٌالء اظم٠مَمـ َمثؾ

 133 ........................................................................................................ ايمٗمرآن أصمر َمثؾ

 022 ............................................................................................... وايمٗمرآن ايمٛم٣مس َمثؾ زم٣مب

 021 .......................................................... همٝمف اهلل يذىمر ٓ وايمذي همٝمف اهلل يذىمر ايمذي ايمٌٝم٦م َمثؾ زم٣مب

 020 .............................................................................................. ايمٗمرآن ص٣مضم٤م َمثؾ زم٣مب

 022 ................................................................................................. ملسو هيلع هللا ىلص وايمٛمٌل ايمٗمرآن َمثؾ

 026 .................................................................................................. اظمًتٗمٝمؿ ايمٌماط َمثؾ

 028 ........................................................................................................ ايمٛم٣مس َمثؾ زم٣مب

 021 ........................................................................................................ يمٙمٛم٣مس آطمر َمثؾ

 012 .......................................................................... ايمًقء واجلٙمٝمس ايمِم٣ميمح اجلٙمٝمس َمثؾ زم٣مب

 011 ....................................................................................ايمٗمٙم٤م وَمثؾ ايم٣ٌمب دم آطمر ضمدي٧م

 010 ........................................................................................................ همؼاظمٛم٣م َمثؾ زم٣مب

 012 ......................................................................................................... اظمٛمٖمؼ َمثؾ زم٣مب

 017 ............................................................................... وايمٛمِم٣مرى وايمٝمٜمقد اظمًٙمٚمكم َمثؾ زم٣مب

 018 .......................................................................................... ايمُمٌٜم٣مت دم ايمقاومع َمثؾ زم٣مب

 001 ........................................................................ همٝمٜم٣م واظمّدهـ سمٔم٣ملم اهلل ضمدود فمعم ايمٗم٣مئؿ َمثؾ

 002 .......................................................................................................... اظمرأة َمثؾ زم٣مب

 006 .................................................................................................... وأصمٙمف اإلٞم٣ًمن َمثؾ
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 007 ...............................................................................................اظمقت وَمثؾ آدم ازمـ َمثؾ

 001 ...................................................................... ٞمٖمًف ويٛمًك اخلغم ايمٛم٣ّمس ئمّٙمؿ ايّمذي ايمٔم٣مل َمثؾ

 001 .................................................................................... زمٔمٙمٚمف حيدث وٓ يتٔمٙمؿ ايمذي َمثؾ

 022 ................................................................................................. ايمدفم٣مء دم ايمتٚمثٝمؾ زم٣مب

 021 ...................................................................................... اهلل يٚمٛمٝمٜم٣م ايمتل يمِمدوم٥ما َمثؾ زم٣مب

 020 ........................................................................... إؾمٔمري احل٣مرث ضمدي٧م دم فمٓمٝمٚم٥م أَمث٣مل

 026 .............................................................. يُمٌع وٓ يٟمىمؾ ىم٣ميمذي يمٙمامل يًتممف ايمذي َمثؾ زم٣مب

 021 ........................................................................ إيمٝمف حيًـ َمـ أذى فمعم يِمػم ايمذي َمثؾ زم٣مب

 023 ..........................................................................ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؽمقل فمعم ايمقضمل صقت َمثؾ زم٣مب

 061 ............................................................................. ايمٛم٣ًمء فمعم  فم٣مئُم٥م همّمؾ َمثؾ زم٣مب

 060 ......................................................................................................... ايمٖمتـ َمثؾ زم٣مب

 062 ................................................................... (ويمقٞمف وىمٝمزاٞمف وفمروف ؿمقيمف) احلقض َمثؾ زم٣مب

 061 .............................................................................................. احلقض أزم٣مريؼ َمثؾ زم٣مب

 063 ........................................................................................ احلقض َمـ يذاد َمـ َمثؾ زم٣مب

 071 .......................................................... همٝمف اهلل ريذىم ٓ وايمذي همٝمف اهلل يذىمر ايمذي ايمٌٝم٦م َمثؾ زم٣مب

 070 ...................................................................................... ايمٔمرش ضمقل اهلل ذىمر دوي زم٣مب

 072 ............................................................................................. ؽمٌح٣مٞمف اهلل رمح٥م َمثؾ زم٣مب

 077 ....................................................................................... اجلٛم٥م يدطمؾ ِمـ أومقام َمثؾ زم٣مب

 077 .......................................................................................... فمٌده زمتقزم٥م اهلل همرح َمثؾ زم٣مب

 071 .................................................................................. ايمزَمـ آطمر واهلداي٥م اإليامن َمثؾ زم٣مب
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 071 ....................................................................................................اظمديٛم٥م ي٘مٝمد َمـ َمثؾ

 073 ............................................................................ زمٟمصٌٔمٝمف ايم٣ًمفم٥م ومرب اهلل رؽمقل َمثؾ

 082 ............................................................................. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ؽمقلر يدي زمكم ضم٣ًمن َمـ سمُمٌٝمف

 082 ......................................................................................... ايمٔمٌم صالة سمٖمقسمف ايمذي َمثؾ

 080 ............................................................................................... ؽمجقده دم يٛمٗمر َمـ َمثؾ

 082 ..................................................................................... َمٔمٗمقٌص  ورأؽمف يِمقّم  ايّمذي َمثؾ

 086 .................................................................................................. ايمّذٞمقب حمّٗمرات َمثؾ

 087 .................................................................................................... ايمذٞمقب سم٘مٖمغم َمثؾ

 081 ..................................................................................... ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؽمقل َمـ  فمقم َمثؾ

 081 ........................................................................................................ صمرير ْج٣مل َمثؾ

 083 ............................................................................................................ اظمج٣مهد َمثؾ

 083 ........................................................................ وفمٝمُمٜمؿ اجلٛم٥م يدطمٙمقن زَمرة أول وصمقه َمثؾ

 010 ......................................................................................... ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم اهلل رؤي٥م َمثؾ زم٣مب

 012 ......................................................................................... اظمثؾ هذا دم ايمًٛم٥م أهؾ فمٗمٝمدة

 017 ............................................................................................. اجلٛم٥م َمٌمافمل زمكم َم٣م َمثؾ

 011 ................................................................................................. ايمٛم٣مس َمع إَمراء َمثؾ

 011 .............................................................................................. ايمٗمْمر ىمٚمقاومع ايمٖمتـ َمثؾ

 013 .................................................................................................... ىم٣ميمـجٛم٥م اإلَم٣مم َمثؾ

 012 ................................................................................................... اهلرج دم ايمٔم٣ٌمدة َمثؾ
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 012 ................................................................................... ايمِم٣محلكم ه٣مبذ زمٔمد يٌٗمك َمـ َمثؾ

 011 ................................................................................................. اجلٚمٔم٥م يٟمت ايمذي َمثؾ

 012 ................................................................................. ايمُمٜمر َمـ أي٣مم شمالشم٥م يِمقم ايمذي َمثؾ

 012 ................................................................................................... ىم٣ميمـجٛم٥م ايمِمٝم٣مم َمثؾ

 016 ..................................................................... اخلْمٝمئ٥م ايمِمدوم٥م إؿمٖم٣مء وَمثؾ ىم٣مجلٛم٥م ايمِمقم َمثؾ

 018 ................................................................................................ ايمِم٣مئؿ همؿ طمٙمقف َمثؾ

 011 .............................................................................................. اهلل ؽمٌٝمؾ دم اظمج٣مهد َمثؾ

 011 ............................................................................................. وفمروف اظمًٙمؿ ضمرَم٥م َمثؾ

 032 ............................................................................................ اظمٜم٣مصمريـ ٞم٣ًمء ضمرَم٥م َمثؾ

 031 ............................................................................................ احل٨م دم ايمٔمٚمرة دطمقل َمثؾ

 030 ................................................................................... احلؼ نمغم فمعم ومقَمف ئمكم ايّمذي َمثؾ

 032 ....................................................................................... َمًٙمؿ ومػم فمعم ٚمًمي ايمذي َمثؾ

 036 ............................................................................................. إَمؿ دم اظمًٙمٚمكم ومٙم٥م َمثؾ

 037 .................................................................................. يٖمًؼ ول يرهم٧م همٙمؿ حي٨م ايمذي َمثؾ

 037 .................................................................................................. ئمط ل زمام اظمتُمٌع َمثؾ

 031 ............................................................................ زم٣مخلٝمؾ أصح٣مزمف همٔمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؽمقل متثٝمؾ

 031 .................................................................................... َمدضمف دم ويْمري يٚمدح ايمذي َمثؾ

 033 ................................................................... ايمٔمٓمٝمٚمكم زم٣مجلٌٙمكم ايمٗمغماؿمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؽمقل متثٝمؾ

 222 ............................................................................................. وؽمٔمٝمٜمؿ ايمٛم٣مس نمدو َمثؾ

 221 ................................................... ايمدهر ص٣مم ىمٚمـ ؾمقال َمـ ؽمًت٣م ويتٌٔمف رَمّم٣من يِمقم ايمذي َمثؾ
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 220 ..................................................................................................... اإلؽمالم ٞمٗمض َمثؾ

 220 ................................................................................................ايمدصم٣مل ىمٖمتٛم٥م ايمٗمػم همتٛم٥م

 222 ......................................................................................... ايمديـ َمـ اخلقارج َمروق َمثؾ

 227 ................................................................................................... ايمزَم٣من آطمر همتـ َمثؾ

 227 .............................................................................. اظمٓمٙمؿ ايمٙمٝمؾ ىمٗمْمع ايمزَم٣من آطمر همتـ َمثؾ

 228 ........................................................................................ ايمٗمٙمقب فمعم ايمٖمتـ فمرض َمثؾ

 221 ............................................................................................... ايمدصم٣مل ضمدي٧م دم أَمث٣مل

 211 ........................................................................... أويمف دم ىمٕمرزمتف آطمره دم ماإلؽمال نمرزم٥م َمثؾ

 210 .............................................................................................. اهلل ؽمٌٝمؾ دم ايمٗمتؾ أل َمثؾ

 212 ............................................................................... ايمؼمك َمـ اظمًٙمٚمقن يٗم٣مسمٙمٜمؿ ايمذيـ َمثؾ

 212 ................................................... ززمٝم٥ٌمٌ  رأؽمف ىمٟمن ضمًٌم اؽمتٔمٚمؾ وإن وأؿمٝمٔمقا اؽمٚمٔمقا:  ومقل

 216 .................................................................................................... وايمًداد اهلدى َمثؾ

 216 ....................................................................................................... اهلل هٙمؾ َمـ َمثؾ

 217 ....................................................................... ايمُمٚمس سمْمٙمع ضمتك ايمٖمجر زمٔمد جيٙمس َمـ َمثؾ

 218 ................................................................................................. اهلل رؽمقل طم٣مسمؿ أَمث٣مل

 201 ............................. وايمٛمِم٣مرى إيمٝمٜمقد ؽمٛمـ اسم٣ٌمع وَمثؾ يمًٙم٘متٚمقه و٤م صمحر ؽمٙم٘مقا يمق ملسو هيلع هللا ىلص ايمٛمٌل ومقل

 202 ............................................................................. وايمٖمّم٥م ايمذه٤م آٞمٝم٥م َمـ يٟمىمؾ ايمذي َمثؾ

 202 .................................................................................... اظم٘مروه ايمُمٔمر َمـ ي٘مثر ايمذي َمثؾ

 206 ............................................................................ ايمِمالة دم اهلل رؽمقل فمعم ايمِمالة َمثؾ
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 208 ........................................................................................................... إٞمِم٣مر َمثؾ

 201 .............................................................................................................. احلغمة َمثؾ

 203 .......................................................................... ايم٣ًمفم٥م ومرب فمٛمد وايمُمٜمر وايمٝمقم ايمًٛم٥م َمثؾ

 203 ........................................................................ زم٣ميمقهم٣مء أضمؼ واهلل آدم زمٛمل ىمديـ اهلل ديـ َمثؾ

 222 ............................................................................................. نمغمه َم٣مؾمٝم٥م ضمٙم٤م َمـ َمثؾ

 222 .............................................................................................. اظمٜمقر دم يٕم٣مرم ايمذي َمثؾ

 221 ......................................................... زم٣ميمرضمك احلامر يدور ىمام يمٛم٣مرا دم يمٗمقيمف اظمخ٣ميمػ دوران َمثؾ

 220 ................................................................................... واظمً٘مكم إرَمٙم٥م فمعم ايم٣ًمفمل َمثؾ

 222 .................................................................................. اخلالئؼ ٕصم٣ًمم إرض إٞم٣ٌمت َمثؾ

 222 ......................................................................................... ايمٛم٣مر َمـ ُيرج َمـ إٞم٣ٌمت َمثؾ

 228 ..................................................................................................... هٌتف دم ايمٔم٣مئد َمثؾ

 221 ...................................................................................................... إَم٣مٞم٥م ومٌض َمثؾ

 223 ..................................................................................... اإلؽمالم يدطمٙمقن أومقام أهمئدة َمثؾ

 262 .............................................................................................. زم٣ميمٛمردؾمغم يٙمٔم٤م َمـ َمثؾ

 262 ............................................................................................ ايمرضمؾ َم٠مطمرة َمثؾ ايمًؼمة

 261 ................................................................................ َمٛمٜم٣م واظمٛم٣مهمٗمكم اخلٌث٣مء اظمديٛم٥م ٞمٖمل َمثؾ

 266 .................................................................................... احلٝمقان زمٔمرق اإلٞم٣ًمن فمرق سمُمٌٝمف

 268 ........................................................................................... اهلل همّمؾ َمـ يٛمٗمص َم٣م َمثؾ

 261 .......................................................................... ايمتٝمس ىمٛمٌٝم٤م ايمُمٜمقة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؽمقل سمُمٌٝمف

 261 ............................................................................................. ايمٌٜمٝمٚم٥م ىمٛمت٣مج ايمٖمْمرة َمثؾ
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 263 ............................................................... اجل٣مري زم٣ميمٛمٜمر اخلٚمس ايمِمٙمقات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؽمقل متثٝمؾ

 272 ............................................................... وَم٣ميمف أهٙمف وسمر ىم٣ميمذي ايمٔمٌم صالة سمٖمقسمف ايمذي َمثؾ

 270 ................................................................................... ايمًٌع ىم٣مهمؼماش اهمؼماش فمـ ايمٛمٜمل

 272 ........................................................................................ اظمحجٙم٥م ىم٣ميمٕمر اظمتقوئكم َمثؾ

 276 ................................................................................................ اظمٛمتٜمك ؽمدرة ورق َمثؾ

 271 ........................................................................................... ايمدصم٣مل واظمًٝمح فمٝمًك َمثؾ

 273 ............................................................................................... ايمدصم٣مل اظمًٝمح فمكم َمثؾ

  .................................................................................................. 282 َمقؽمك َمثؾ

 281 ........................................................................................ ايمٌماط فمعم ايمٛم٣مس َمرور َمثؾ

 280 ............................................................................................................. ايمدٞمٝم٣م أَمث٣مل

 282 ....................................................................................................... يمٙمدٞمٝم٣م أطمر أَمث٣مل

 281 ................................................................................................................ آطمر َمثؾ

 281 ........................................................................................... َمٛمٌف زمـ وه٤م فمـ آطمر َمثؾ

 283 ................................................................................................... ؽمٖمٝم٣من فمـ آطمر َمثؾ

 283 ................................................................................................................ آطمر َمثؾ

 283 ................................................................................................................ آطمر َمثؾ

 280 ........................................................................................................... :آطمر ضمدي٧م

 ...................................................  

 232 ............................................................................................................ آطمر ضمدي٧م

 ...........................................................................  
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