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 اهللحفظْ  الػٗخ حيٜٗ بَ عم٘ احلجٕزٙقدوٛ و

احلٛمد اهلل رب اًمٕم٤معملم  وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل اعمٚمؽ احلؼ اعمبلم  وأن حمٛمد 

 :قمبده ورؾمقًمف ق وُمـ اهتدى هبديف إمم اًمٞمقم اًمديـ أُم٤م سمٕمد 

ٕظمٞمٜم٤م  اًمِمٞمخ أيب حمٛمد قمبد احلٛمٞمد سمـ حيٞمك سمـ  ـىمرأت هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمٓمٞمب٦م  

زيد احلجقري طمٗمٔمف اهلل ومرأيتٝم٤م شمْمٛمٜم٧م ٟمّمًح٤م ُمٝمًًم ًمٚمجقاؾمٞمس وسمٞم٤من طمٙمؿ 

" : ُمـ دمسس قمغم اعمسٚمٛملم  ورًدا قمغم يمت٤مب ؾمٞمئ صٜمػ ذم هذا اعمٜمقال سمٕمٜمقان 

جمد يم٤مشمبف  , يمرُمل ومرطم٤مت /إقمداد  "شم٤مريخ اعمخ٤مسمرات اإلؾمالُمٞم٦م قمؼم اًمٕمّمقر

ادقمك أهن٤م ُمـ اإلؾمالم وأيده٤م اًم٘مرآن واًمسٜم٦م وطمِمد أؾمًمء قمدد ُمـ اعمخ٤مسمرات و

اًمّمح٤مسم٦م  أهنؿ خم٤مسمرات  وم٠مؾم٤مء ذم ذًمؽ إؾم٤مءة قمٔمٞمٛم٦م جي٥م قمٚمٞمف اًمتقسم٦م ُمٜمٝم٤م  

واًمتحذير ُمـ آهمؽمار ُمٜمٝم٤م وم٢من ُم٤م صٜمٕمف يٕمتؼم ُمـ اجلٜم٤مي٦م قمغم اًمديـ  واًمٓمٕمـ 

  مهلماًمٗم٤مػميـ  ٦م واحل٘م٤مئؼ قمغم همػم اًمبّمإدًم شم٘مٚمٞم٥م ذم ظمٞم٤مر اعم١مُمٜملم و

وسمٞم٤من احلٙمؿ واًمرد قمغم   حمٛمد ظمػًما قمغم هذا اًمٜمّمح ٤مومجزى اهلل أظم٤مٟم٤م أسم

 ,,,وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ .اعمذيمقر

                               .هـ   2543/ رضم٥م /34يمتبف حيٞمك سمـ قمكم احلجقري  ذم  
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم, ُم٤مًمؽ يقم اًمديـ, واًمّمالة واًمسالم قمغم إُم٤مم :وقدوٛ

عمت٘ملم, وصٗمقة اخلٚمؼ أمجٕملم حمٛمد سمـ قمبد اهلل اًمّم٤مدق إُملم صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم ا

 :أُم٤م سمٕمدوُمـ شمبٕمٝمؿ سم٢مطمس٤من إمم يقم اًمديـ,  آًمف وؾمٚمؿ

﴿َوإِْذ أََخَذ اهلل ِمقثَاَق الَِّذيَن ُأوُتوا الؽِتَاَب لَتُبَقِّـُـَُّه : ومٛمـ سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم

ؾـَّاِس َوََل َتْؽتُُؿوَكُه فَ 
وَن ﴾لِ ْوا بِِه َثَؿـًا َقؾِقًًل َفبِئَْس َما َيْشََتُ  ـَبَُذوُه َوَراَء ُضُفوِرِهْم َواْشََتَ

ذم سمٞم٤من  أطمبب٧م أن أيمت٥م هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمٗمٞمدة ذم سم٤مهب٤م إن ؿم٤مء اهلل ,[298: آل قمٛمران]

 :, ويم٤من اًمداومع قمغم يمتبتٝم٤م أُمقرطمٙمؿ اًمتجسس قمغم اعمسٚمٛملم

, وم٤معمسٚمؿ يٜمبٖمل ًمف أن يتحغم إظمالق ئحتذير اعمسٚمٛملم ُمـ ُمس٤مو: إول

إٟمًم »: , وذم طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمفسمٛمٙم٤مرم إظمالق, وجيتٜم٥م ُمس٤موئٝم٤م

الؾفم » وُمـ صحٞمح دقم٤مء اًمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  شسمٕمث٧م ٕمتؿ ص٤مًمح إظمالق

 .« جـبـي مـؽرات األخًلق ، واألهواء ، واألدواء 

 اعمٜمٙمر ومٞمٚمزم اًمٓمريؼٕمرو  واعموم٦م ٕطمٙم٤مم أن يٙمقن اعمرء قمغم ُمٕمر: اًمث٤مين

اعمقصؾ إمم ُمرض٤مت رب اًمٕم٤معملم, واعمقاومؼ ًمسٜم٦م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم, اعمتٛمثؾ ذم إظمذ 

 .وجيتٜم٥م ُم٤م قمداه سمٛمٜمٝم٩م اًمسٚمػ اًمّم٤محللم

رضار قمغم أُمـ حيّمؾ سمسب٥م اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ ردع أصح٤مب اجلقؾمس٦م عم٤م : اًمث٤مًم٨م

 .هذه إي٤مم سمّمقرة يمبػمة ذم سمسب٥م اٟمتِم٤مر اًمتجسس ٤متد واعمجتٛمٕماومرإ

 .اعمًمت إٟمف قمغم ذًمؽ ىم٤مدرسمٕمد و ةٞم٤موم٤مهلل أؾم٠مل أن يٜمٗمع هبذه اًمٜمّمٞمح٦م ذم احل

 أسمقحمٛمد اًمزقمٙمري قمبداحلٛمٞمد سمـ حيٞمك سمـ زيد احلجقري : يمتبف

 هـ2539/ذو اًم٘مٕمدة/8دار احلدي٨م سمدُم٤مج 

 .واحلٛمد هلل  هـ 2543ويم٤مٟم٧م ُمراضمٕمتٝم٤م ذم ؿمٝمر رضم٥م 
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 تعسٖف اجلاضٕع

ُس : (ضمس)ُم٤مدة  شاًمٕمرب ًمس٤من» ىم٤مل ذم  إُُمقر سمقاـمـ قمـ اًمتٗمتٞمش سم٤مجلٞمؿ اًمتََّجسُّ

 وىمٞمؾ اخلػم سر  ص٤مطم٥م واًمٜم٤مُمقُس  اًمنمَّ  ِسر  ص٤مطم٥م واجل٤مؾُمقُس  اًمنم ذم ي٘م٤مل ُم٤م وَأيمثر

ُس   قمـ اًمبح٨م سم٤مجلٞمؿ وىمٞمؾ ًمٜمٗمسف يٓمٚمبف َأن وسم٤محل٤مء ًمٖمػمه يٓمٚمبف َأن سم٤مجلٞمؿ اًمتََّجسُّ

 اهـ .إظَمب٤مر ُمٕمروم٦م شمٓمٚم٥م ذم واطمد ُمٕمٜم٤ممه٤م وىمٞمؾ عآؾمتًم وسم٤محل٤مء اًمٕمقرات

 .سس, واًمٕملم, وآؾمتخب٤مروًمف أؾمًمء ُمٜمٝم٤م اًمٕم

 أَي وقَمّس٤مً  قَمَسس٤مً  َيُٕمسُّ  قمسَّ : (قمس)ُم٤مدة  شاًمٕمرب ًمس٤من»وأُم٤م اًمٕمسس ىم٤مل ذم 

 حيرس سم٤مًمٚمٞمؾ يٓمق  أَي سم٤معمديٜم٦م َيُٕمسُّ  يم٤من َأٟمف»  قمٛمر طمدي٨م وُمٜمف سم٤مًمٚمٞمؾ ـم٤م 

يب٦َم هؾأَ  ويٙمِمػ اًمٜم٤مَس   ًمٕم٤مس   مجٕم٤مً  يٙمقن وىمد يم٤مًمٓمََّٚم٥م ُمٜمف اؾمؿ واًمَٕمَسُس  ,شاًمرر

 اهـ .اًمريب٦م َأهؾ ُمـ اًمٚمٞمؾ َٟمْ٘مُض  واًمَٕمسُّ  وطَمَرسٍ  يمح٤مِرسٍ 

 واًمَٕملْمُ : (قملم)ُم٤مدة  شاًمٕمرب ًمس٤من»ذم  رمحف اهللوأُم٤م اًمٕملم وم٘مد ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر 

س ُيبْٕم٨م اًمذي  اهـ .اًمٕمٞمٜملم ذا اًمٕمرب سٛمٞمفشم وي٘م٤مل اًمَٕمٞمْٜملَم ذا ويسٛمك اخلؼمَ  ًمٞمَتجسَّ

ُ  وآؾْمتِْخب٤مرُ : (ظمؼم)ُم٤مدة  شاًمٕمرب ًمس٤من»وُمٜمف آؾمتخب٤مر ىم٤مل ذم   قمـ اًمس١مال واًمتََّخؼمُّ

ُ   َأي ىمريش ظَمؼَمَ  ًمف َيَتَخؼمَّ  ظُمَزاقَم٦مَ  ُمـ قَمْٞمٜم٤مً  سمٕم٨م َأٟمف احلديبٞم٦م طمدي٨م وذم اخلَؼَم   اهـ .َيَتَٕمرَّ

 (:2681)طمدي٨م رىمؿ  شّم٤محللمذح ري٤مض اًم»ذم  رمحف اهللىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم 

واًمتجسس هق أن يتبع اإلٟمس٤من أظم٤مه ًمٞمٓمٚمع قمغم قمقراشمف ؾمقاء يم٤من ذًمؽ قمـ ـمريؼ 

أو يم٤من قمـ ـمريؼ  ٗمسف يتجسس ًمٕمٚمف جيد قمثرة أو قمقرةُمب٤مذ سم٠من يذه٥م هق سمٜم

أٓت اعمستخدُم٦م ذم طمٗمظ اًمّمقت أو يم٤من قمـ ـمريؼ اهل٤مشمػ, ومٙمؾ رء يقصؾ 

 اهـ .ف وم٢من ذًمؽ ُمـ اًمتجسس وهق حمرمباإلٟمس٤من إمم قمقرات أظمٞمف وُمث٤مًم
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اًمتجسس قمغم اعمسٚمٛملم ُمـ اًمٙمب٤مئر اًمٕمٔم٤مم اًمتل دل قمغم حتريٛمٝم٤م اًمٙمت٤مب 

 .واًمسٜم٦م واإلمج٤مع يمًم ؾمٜمراه إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

ُسوا َوَل﴿: شمٕم٤ممماهلل ىم٤مل   .[23:احلجرات]﴾ََتَسَّ

اًمبخ٤مري قمٜمد  طمدي٨م أيب هريرة  يمًم ذم صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿوىم٤مل 

 .شوٓ حتسسقا وٓ دمسسقا» (:3674)ُمسٚمؿ و( 7175)

 .وُمٕمٚمقم أن اًمٜمٝمل ًمٚمتحريؿ

 قمغم ضمس ُمـ): واًمستقن اًمت٤مؾمٕم٦م اًمٙمبػمة: شاًمٙمب٤مئر»ذم  رمحف اهللىم٤مل اًمذهبل 

 .(قمقرهتؿ قمغم اعمسٚمٛملم ودل

 ىمتٚمف أرادقمٜمف ريض اهلل  قمٛمر وأنريض اهلل قمٜمف,  سمٚمتٕم٦م أيب سمـ طم٤مـم٥م طمدي٨م ومٞمف

 شمرشم٥م إذاو ,سمدراً  ؿمٝمد ًمٙمقٟمف ىمتٚمف ُمـ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقل ومٛمٜمٕمف ومٕمؾ سمًم

 ممـ ومٝمذا ذًمؽ ُمـ رء أو هن٥م أو ؾمبك أو وىمتؾ وأهٚمف اإلؾمالم قمغم وهـ ضمسف قمغم

. اًمٕمذاب قمٚمٞمف وطمؼ ىمتٚمف ومٞمتٕملم واًمٜمسؾ احلرث وأهٚمؽ ومس٤مداً  إرض ذم ؾمٕمك

 ُمـ يم٤مٟم٧م إذا اًمٜمٛمٞمٛم٦م أن ضمس ذي يمؾ يدري وسم٤مًمرضورة. ٦مواًمٕم٤مومٞم اًمٕمٗمق اهلل ومٜمس٠مل

 اًمٕمٗمق وٟمس٠مًمف ذًمؽ ُمـ سم٤مهلل ٟمٕمقذ .وأقمٔمؿ أيمؼم اجل٤مؾمقس ومٜمٛمٞمٛم٦م اعمحرُم٤مت أيمؼم

 اهـ .يمريؿ ضمقاد ظمبػم ًمٓمٞمػ إٟمف واًمٕم٤مومٞم٦م

 َٙمبِػَمةُ اًم: شاًمٙمب٤مئر اىمؽما  قمـ اًمزواضمر»ذم  رمحف اهللوىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمثٛمل 

ًَٓم٦مُ ): ْرسَمِٕمًِمَئ٦مِ إَ  سَمْٕمدَ  ٤مُِمَس٦مُ اخلَ  ِحٞمُح  ِدي٨ُم احلَ  , َدًمِٞمُٚمفُ (ْسِٚمِٛملمَ اعمُ  قَمْقَرةِ  قَمغَم  اًمدَّ  َأنَّ »: اًمّمَّ

ـَ  طَم٤مـم٥َِم  ٦مَ  َأْهؾِ  إمَم  يَمت٥ََم  قَمٜمْفُ   سَمْٚمتََٕم٦مَ  َأيِب  سْم ُهؿْ  َُمٙمَّ ؼِمُ صغم اهلل قمٚمٞمف  اًمٜمَّبِلر  سمَِٛمِسػمِ  ُُيْ
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 ْ٘مَدادَ اعمِ وَ  قَمِٚمٞم٤ًّم ِٙمت٤َمِب اًم طَم٤مُِمَٚم٦مِ  إمَم  وَم٠َمْرؾَمَؾ  سمَِذًمَِؽ, بِٞمَّفُ ٟمَ  اهللُ  وَم٠َمقْمَٚمؿَ  إًَمٞمِْٝمؿْ  وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

 إمَم  سمِفِ  ضَم٤مَءا وَمَٚمًمَّ  َوإِظْمَٗم٤مِئِف, إْٟمَٙم٤مِرهِ  ذِم  سَم٤مًَمَٖم٧ْم  َأنْ  سَمْٕمدَ  ىَمْٝمًرا ُِمٜمَْٝم٤م وَم٠َمظَمَذاهُ  قَمٜمُْٝمًَم  اهللُ  َريِضَ 

 َدقْمٜمِل اهللِ َرؾُمقَل  َي٤م: قُمَٛمرُ  ىَم٤مَل  .َٚمٞمْفِ قمَ  َوىُمِرَئ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اًمٜمَّبِلر 

ُب  ـْ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ وَمَٛمٜمََٕمفُ  قُمٜمَُ٘مُف, َأرْضِ  .شسَمْدًرا ؿَمِٝمدَ  ًمَِٙمْقٟمِفِ  ىَمتِْٚمفِ  ُِم

ـْ  شَمَرشم٥ََّم  وَم٢مِنْ  ًَم٦مِ  ُِم َٓ ـٌ  َذًمَِؽ  قَمغَم  اًمدَّ  َأوْ  ؾَمبٌْل  أَوْ  ىَمتٌْؾ  َأوْ  َْٕهِٚمِف, أَوْ  ًمإِِلؾْمالمِ  َوْه

ـْ  َذًمَِؽ  يَم٤منَ  هَن٥ٌْم   َوَأْهَٚمَؽ  وَمَس٤مًدا إَْرضِ  ذِم  ؾَمَٕمك َٕٟمَّفُ  َوأىَْمبَِحَٝم٤م َٙمب٤َمئِرِ اًم َأقْمَٔمؿِ  ُِم

 اهـ .َٝم٤مدُ اعمِ  َوسمِئَْس  ضَمَٝمٜمَّؿُ  وَمَٛم٠مَْواهُ  َواًمٜمَّْسَؾ  ْرَث احلَ 

أن اجل٤مؾمقس ٓ يرشمٙم٥م يمبػمة واطمدة ومحس٥م, سمؾ ي٘مع وؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل سمٞم٤من 

قمز وضمؾ اجلب٤مر ذا ر قمٔم٤مم وُمّم٤مئ٥م ضمس٤مم وُمٕم٤ميص وإضمرام, ومٜمس٠مل اهلل ذم يمب٤مئ

 .هيدهيؿ إن قمٚمٛمٝمؿ أهالً ًمٚمٝمداي٦م, وجيٜمبٜم٤م ذورهؿأن  اًمسٚمٓم٤من
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 :تفطري قٕه اهلل تعاىل
 ﴾ٖا أّٖا الرَٖ آوٍٕا اجتٍبٕا كجريا وَ الظَ إُ بعض الظَ إثي ٔال جتططٕا﴿

ؾمقء رات هم٤مًمب٤م ُم٤م ي٘مع سمسب٥م تبع اًمٕمقاقمٚمؿ ووم٘مؽ اهلل ًمٓم٤مقمتف أن اًمتجسس وشم

 .اًمٔمـ, وًمذًمؽ صمٜمك اهلل قمز وضمؾ سم٤مًمتجسس سمٕمد ذيمر اًمٜمٝمل قمـ ؾمقء اًمٔمـ

 يمثػم قمـ اعم١مُمٜملم قمب٤مده ٟم٤مهٞم٤م شمٕم٤ممم ي٘مقل :ششمٗمسػمه»ذم  رمحف اهللىم٤مل اسمـ يمثػم 

 سمٕمض ٕن حمٚمف; همػم ذم واًمٜم٤مس وإىم٤مرب ًمألهؾ واًمتخقن اًمتٝمٛم٦م وهق اًمٔمـ, ُمـ

 سمـ قمٛمر اعم١مُمٜملم أُمػم قمـ ورويٜم٤م اطمتٞم٤مـم٤م, ُمٜمف يمثػم ومٚمٞمجتٜم٥م حمْم٤م, إصمًم يٙمقن ذًمؽ

 وأٟم٧م ظمػما, إٓ اعمسٚمؿ أظمٞمؽ ُمـ ظمرضم٧م سمٙمٚمٛم٦م شمٔمٜمـ وٓ: ىم٤مل أٟمف , اخلٓم٤مب

حمٛمال اخلػم ذم هل٤م دمد
(1)

 اهـ .

 أظمؼمٟم٤م اهلل قمبد أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ سمنم طمدصمٜم٤م (:7175) رمحف اهللىم٤مل اًمبخ٤مري 

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف  اًمٜمبل قمـ ريض اهلل قمٜمف هريرة أيب قمـ ُمٜمبف سمـ مه٤مم قمـ ُمٕمٛمر

 ,دمسسقا وٓ ,حتسسقا وٓ ,احلدي٨م أيمذب اًمٔمـ وم٢من ,واًمٔمـ إي٤ميمؿ» :ىم٤مل وؾمٚمؿ

 .شإظمقاٟم٤م اهلل قمب٤مد ويمقٟمقا ,شمب٤مهمْمقا وٓ ,شمداسمروا وٓ ,حت٤مؾمدوا وٓ

 .ششمٜم٤مضمِمقا وٓ»: زاد ذم رواي٦م

وٓ »: ومٞمف ُمـ اًمزي٤مداتو ,(3674)رىمؿ  رمحف اهللاحلدي٨م أظمرضمف ُمسٚمؿ 

يمًم  ,ويمقٟمقا قمب٤مد اهلل إظمقاٟم٤م ,سمٕمضسمٞمع وٓ يبع سمٕمْمٙمؿ قمغم  ,وٓ شمٜم٤مومسقا ,هت٤مضمروا

 .شأُمريمؿ اهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سٚمؿ اًمّم٤مًمح وهق أصمر ضٕمٞمػ وًمٙمـ إصؾ ذم اعم (8/676) اعمٜمثقر اًمدر ذم يمًم اًمزهد ذم أمحد رواه 2

يمًم أسم٤مٟمف اًمٕمالُم٦م اسمـ ُمٗمٚمح ذم أداب اًمنمقمٞم٦م  وؾمٞم٠ميت  طمسـ اًمٔمـ طمتك يٜم٘مؾ قمـ ذًمؽ ٟم٤مىمؾ صحٞمح

 .إن ؿم٤مء اهلل ىمريب٤م
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ومٝمذا احلدي٨م مجع إطمدى قمنم هنٞم٤م ومٞمًم ي١مدي إمم زقمزقم٦م اًمث٘م٦م سملم اعمسٚمٛملم 

 وإفمٝم٤مر قمقرات اعمسٚمٛملم ٕن اهلل قمز وضمؾ أُمر اعمسٚمٛملم أن يٙمقٟمقا إظمقة سم٘مقًمف

 .[21: احلجرات] ﴿إِكَََّم ادُْْمِمـُوَن إِْخَوٌة ﴾: ٤مممشمٕم

وٓ هيجره وٓ حيسده إمم همػم  ٓ ئمـ سمف ؾمقء وإخ ٕظمٞمف يم٤مًمٞمد ًمألظمرى

أطمديمؿ  ٓ ي١مُمـ»: ُمبٞمٜم٤م قمٔمؿ إظمقة صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿذًمؽ, وم٘مد ىم٤مل 

 ,(24)ي اًمبخ٤مرأظمرضمف  ,احلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شطمتك حي٥م ٕظمٞمف ُم٤م حي٥م ًمٜمٗمسف

 .قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف (56)ُمسٚمؿ 

 وشمرامحٝمؿ شمقادهؿ ذم اعم١مُمٜملم ُمثؾ»: صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿوىم٤مل 

. شواحلٛمك سم٤مًمسٝمر اجلسد ؾم٤مئر ًمف شمداقمك قمْمق ُمٜمف اؿمتٙمك إذا اجلسد ُمثؾ وشمٕم٤مـمٗمٝمؿ

 ,(6776)سمرىمؿ اًمبخ٤مري أظمرضمف . احلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ اًمٜمٕمًمن سمـ سمِمػم 

 .(3697) ُمسٚمؿ

اعم١مُمـ ًمٚمٛم١مُمـ يم٤مًمبٜمٞم٤من يِمد »: وىم٤مل يمًم ذم طمدي٨م أيب ُمقؾمك اعمتٗمؼ قمٚمٞمف

 ,(6791, 3425, 578)سمرىمؿ اًمبخ٤مري أظمرضمف . شسمٕمْمف سمٕمْم٤م وؿمبؽ سملم أص٤مسمٕمف

  (.3696)ُمسٚمؿ 

سمسٓمٝم٤م, ؿم٤مهدٟم٤م أن اعم١مُمـ ٓ يٜمبٖمل  ـمـذم أطم٤مدي٨م أظمرى يمثػمة ًمٞمس هذا ُمق

 ؾمؽم ُمـ»: ي٘مقل اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ صغمأن يتتبع قمقرة اعمسٚمٛملم وم٢من رؾمقل اهلل 

قمـ أيب هريرة ( ::37)ش ُمسٚمؿصحٞمح »احلدي٨م ذم . شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل ؾمؽمه ُمسٚمًم

 .ريض اهلل قمٜمف



 ﴿ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا اضمتٜمبقا يمثػما ُمـ اًمٔمـ إن سمٕمض اًمٔمـ إصمؿ وٓ دمسسقا﴾
9 

 
ومسؽمه, ومٙمٞمػ سمٛمـ يتتبع اًمٕمقرات إلفمٝم٤مره٤م وإؿمٝم٤مره٤م, هذا إن قمٚمؿ ُمٜمف ًذا 

احل٤مل أن إٓ ومًم سم٤مًمؽ إذا أض٤م  إًمٞمٝم٤م اًمٙمذب واًمٗمجقر واًمبٝمت٤من واًمزور, يمًم هق 

 .ممـ رطمؿ ريب قمز وضمؾ

إن وؾمٞم٠ميت  ريض اهلل قمٜمٝمًم ٟمحقه, قمٛمر سمـ اهلل قمـ قمبد (3421)وذم اًمبخ٤مري 

ُمـ شمتبع قمقرة ُمسٚمؿ شمتبع اهلل قمقرشمف وُمـ شمتبع اهلل قمقرشمف يٗمْمحف »: طمدي٨مؿم٤مء اهلل 

 .شاهلل وًمق ذم ضمق  رطمٚمف

ذم ذيمره ًمٚمٙمب٤مئر اًم٘مٚمبٞم٦م  شىمؽما  اًمٙمب٤مئرااًمزواضمر قمـ »ذم  رمحف اهللىم٤مل اهلٞمتٛمل 

ـر  ؾُمقءُ : َوُِمٜمَْٝم٤م َا َيا﴿: شَمَٕم٤ممَم  اهلل ىَم٤مَل  .ْسِٚمِٛملمَ ٤معمُ سمِ  اًمٔمَّ  ِمنْ  َكثًِرا اْجتَـِبُوا آَمـُوا الَِّذينَ  َأُّيه

ـْ  ﴾الظَّنِّ  هِ  قَمغَم  سمنَِم   طَمَٙمؿَ  َوَُم دِ  هَمػْمِ ـر  سمُِٛمَجرَّ ٞمَْٓم٤منُ  مَحََٚمفُ  اًمٔمَّ  قَمَدمِ وَ  اطْمتَِ٘م٤مِرهِ  قَمغَم  اًمِمَّ

 .ُُمْٝمِٚمَٙم٤مٌت  َهِذهِ  َويُمؾُّ  قِمْرِضفِ  ذِم  اًمٚمرَس٤منِ  َوإِـَم٤مًَم٦مِ  إيْمَراُِمِف, ذِم  تََقايِن اًموَ  سمُِحُ٘مقىِمفِ  ِ٘مٞم٤َممِ اًم

ـْ  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ٤مَل ىمَ  َوىَمدْ  هُ  عمَِ ٤َم»: َصِٗمٞم٦َّمَ  َزْوضَمتَفُ  ُيَٙمٚمرؿُ  َأسْمٍَمَ  إهنَّ

ُٙمًَم  َرا ُأُمُّ ٞمْٓم٤َمنَ  إنَّ »: وَمَ٘م٤مَل  ,شًمَِذًمَِؽ  وَمتََٓمقَّ ـْ  ًَمٞمَْجِري اًمِمَّ ـِ  ُِم ِم, جَمَْرى آَدمَ  اسْم  َوإيِنر  اًمدَّ

شؿَمٞمْئ٤ًم ىُمُٚمقسمُِٙمًَم  ذِم  َيْ٘مِذَ   َأنْ  ظَمِِمٞم٧ُم 
(1)

تِفِ  َوقَمغَم  وَمَحَرؾَمُٝمًَم  قَمَٚمٞمِْٝمًَم  وَم٠َمؿْمَٗمَؼ  ,  وَمَٕمٚمََّٛمُٝمؿْ  ُأُمَّ

ازِ آ ـَمِريَؼ  ـْ  طْمؽِمَ ُ اًم َس٤مَهَؾ َيتَ  ٓ طَمتَّك اًمتُّْٝمَٛم٦مِ  ُِم ُـّ  ٓ َأٟمَّفُ  ُِمٜمْفُ  فَمٜم٤ًّم َأطْمَقاًمِفِ  ذِم  َقِرعُ اًم َٕم٤مِل  ُئمَ

 َوَأقْمَٚمُٛمُٝمؿْ  َوَأشْمَ٘م٤مُهؿْ  اًمٜم٤َّمسِ  أَْوَرعُ  إذْ  ; قَمٔمِٞمَٛم٦مٌ  َزًم٦َّمٌ  َوِهَل  سمِٜمَْٗمِسِف, ُِمٜمْفُ  إقْمَج٤مسًم٤م ػْمُ اخلَ  إَّٓ  سمِفِ 

ـْ  ًَمفُ  سُمدَّ  ٓ َ  َوُُمبِْٖمٍض, ُُمٜمِْ٘مصٍ  ُِم ازُ ٓا وَمتََٕملمَّ ـْ  طْمؽِمَ  إَ  هُتَْٛم٦مِ  قَم
ِ
ارِ َوإَ  قْمَداء ُؿْ  ْذَ  ٓ وَم٢مهِنَّ

, إَّٓ  يُمٚمرِٝمؿْ  سم٤ِمًمٜم٤َّمسِ  َئُمٜمُّقنَ  َّ ـْ  َويُمؾُّ  اًمنمَّ ـر  ؾَمٞمرَئ  َرَأْيتَفُ  َُم  فْمَٝم٤مرِ إلِ  ـَم٤مًمِب٤ًم سم٤ِمًمٜم٤َّمسِ  اًمٔمَّ

 .َُمَٕم٤مِيبِِٝمؿْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3286), وُمسٚمؿ (3146)أظمرضمف اًمبخ٤مري  2
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  سَم٤مـمِٜمِفِ  خِلُب٨ِْم  َذًمَِؽ  َأنَّ  وَم٤مقْمَٚمؿْ 
ِ
تِِف,ـَمقِ  َوؾُمقء ـَ اعمُ  وَم٢مِنَّ  يَّ  ًمَِساَلَُم٦مِ  َٕم٤مِذيرَ اعمَ  َيْٓمُٚم٥ُم  ١ْمُِم

ٞمْٓم٤َمنِ  َُمَداظِمؾِ  سَمْٕمُض  وَمَٝمِذهِ  سَم٤مـمِٜمِِف, خِلُب٨ِْم  ُٕمٞمُقَب اًم َيٓمْٚم٥ُُم  ٜم٤َمومُِؼ اعمُ وَ  سَم٤مـمِٜمِِف,  َ٘مْٚم٥ِم اًم إمَم  اًمِمَّ

 .سَم٤مىِمٞمَٝم٤م قَمغَم  شَمٜمْبِٞمفٌ  َوومِٞمَٝم٤م

ٞمْٓم٤َمِن, ُح ؾِمال َوِهَل  إَّٓ  َُمْذُُمقَُم٦مٌ  َٗم٦مٌ ِص  َدُِملر أ ذِم  وَمَٚمٞمَْس : ْٛمَٚم٦مِ ٤مجلُ َوسمِ   َوهِب٤َم اًمِمَّ

ـْ  إًَمٞمْفِ  َوومِرَّ  اهلل إمَم  ٠مْ ٤مجلَ ومَ  َوإهِْمَقاِئفِ  ًمِِف,إْضال قَمغَم  َيْستَِٕملمُ   ُِمٜمَْٝم٤م ُيٜمِْجٞمَؽ َأنْ  فًَمَٕمٚمَّ  َُمَٙم٤مِئِدهِ  ُِم

ِذْ  سمَِرمْحَتِِف, يْمرَ  َواَِّتَّ رْ  ؾَمِٛمػًما اًمذر  إنْ - حُتَْٗمظُ  َذًمَِؽ  قَمغَم  َوُدمْ  َوفَمِٝمػًما, ِٕمٞمٜم٤ًمُمُ  ظِمَرةَ أ َوشَمَذيمَّ

ـْ  -اهلل ؿَم٤مءَ   اهـ .َٝم٤مًمِِؽ اعمَ  شمِْٚمَؽ  ؾَم٤مِئرِ  ُِم

وطمسـ اًمٔمـ يٙمقن سم٠مهؾ اًمديـ, أُم٤م همػمهؿ ُمـ أهؾ اًمري٥م, وم٤مٕصؾ : ىمٚم٧م

 .ومٞمٝمؿ ؾمقء اًمٔمـ

ـِ  ذِم  وَمّْمٌؾ (: 2/83)شأداب اًمنمقمٞم٦م»ذم  رمحف اهللىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح  ـر  طُمْس  اًمٔمَّ

ـِ  سم٠َِمْهؾِ  ي ـُ : شبْتَِدِئلمَ اعمُ  هِن٤َمَي٦مِ » ذِم  ىَم٤مَل  ,اًمدر ـر  طُمْس ـِ  سم٠َِمْهؾِ  اًمٔمَّ ي , اًمدر ـٌ  َأٟمَّفُ  َهَذا فم٤َمِهرُ  طَمَس

ـَ  َأنَّ  َأْيًْم٤م فَم٤مِهُرهُ  جَي٥ُِم, ٓ ـر  طُمْس ر  سم٠َِمْهؾِ  اًمٔمَّ , ًَمٞمَْس  اًمنمَّ ـٍ ُرُم, ٓ وَمَٔم٤مِهُرهُ  سمَِحَس  حَيْ

ال ٞمْفِ قَمٚمَ  ىَمْقًمِفِ  َوفَم٤مِهرُ  َـّ  إي٤َّميُمؿْ » مُ اًمسَّ َـّ  وَم٢مِنَّ  َواًمٔمَّ ـر  اؾْمتِْٛمَراءَ  َأنَّ  شِدي٨ِم احلَ  َأيْمَذُب  اًمٔمَّ  فَم

 
ِ
قء ِ٘مٞمَ٘مفُ  اًمسُّ ًَمفُ  جَيُقُز, ٓ َوحَتْ  اًم سَمْٕمُض  َوَأوَّ

ِ
عِ  ذِم  ْٙمؿِ احلُ  قَمغَم  ُٕمَٚمًَمء ْ ـ   اًمنمَّ دٍ  سمَِٔم  َدًمِٞمؾٍ  سماِل جُمَرَّ

 .سمُِٛمتَِّجفٍ  َوًَمٞمَْس 

ُسوا َوَل﴿ :وىمقًمف: ششمٗمسػمه»ذم  رمحف اهلليمثػم ىم٤مل اسمـ   سمٕمْمٙمؿ قمغم: أي ﴾ََتَسَّ

 هم٤مًمب٤م ومٞمٙمقن اًمتحسس وأُم٤م. اجل٤مؾمقس وُمٜمف اًمنم, ذم يٓمٚمؼ هم٤مًمب٤م واًمتجسس. سمٕمْم٤م

ُسوا اْذَهبُوا َبـِيَّ  َيا﴿: ىم٤مل أٟمف  يٕم٘مقب قمـ إظمب٤مرا شمٕم٤ممم ىم٤مل يمًم اخلػم, ذم  َفتََحسَّ

 ذم ُمٜمٝمًم يمؾ يستٕمٛمؾ وىمد ,[98:يقؾمػ]﴾اهللِ َرْوِح  ِمنْ  َتقْلَُسوا َوَل َوَأِخقهِ  ُيوُسَف  ِمنْ 



 ﴿ي٤م أهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا اضمتٜمبقا يمثػما ُمـ اًمٔمـ إن سمٕمض اًمٔمـ إصمؿ وٓ دمسسقا﴾
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 ٓ»: ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهلل رؾمقل أن اًمّمحٞمح ذم صمب٧م يمًم اًمنم,

شإظمقاٟم٤م اهلل قمب٤مد ويمقٟمقا شمداسمروا, وٓ شمب٤مهمْمقا, وٓ دمسسقا, وٓ حتسسقا,
(1)

 اهـ .

ُسوا َوَل﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف: ششمٗمسػمه»ذم  رمحف اهللوىم٤مل اًم٘مرـمبل   ىمرأ ,﴾ََتَسَّ

  .سم٤محل٤مء ﴾حتسسوا وَل﴿ وهمػممه٤م سم٤مظمتال  واحلسـ أسمقرضم٤مء

 إطمدامه٤م ًمٞمس شمبٕمد: ظمٗمشإ وم٘م٤مل سمٛمٕمٜمٞملم, أو واطمد سمٛمٕمٜمك مه٤م هؾ واظمتٚمػ

  .قمٜمؽ يٙمتؿ قمًم اًمبح٨م اًمتجسس ٓن ظمرى,إ ُمـ

 ٞمؿ,سم٤مجل اًمتجسس إن: وىمٞمؾ .قمٜمٝم٤م واًمبح٨م اإلظمب٤مر ـمٚم٥م سم٤محل٤مء, واًمتحسس

 ُم٤م هق: وسم٤محل٤مء .إُمقر قمـ يبح٨م يم٤من إذا ضم٤مؾمقس رضمؾ: ىمٞمؾ وُمٜمف اًمبح٨م, هق

  .طمقاؾمف سمبٕمض اإلٟمس٤من أدريمف

 ًمٖمػمه, رؾمقٓ يٙمقن أن وسم٤مجلٞمؿ ًمٜمٗمسف, شمٓمٚمبف سم٤محل٤مء أٟمف: اًمٗمرق ذم صم٤من وىمقل

 اهـ .أقمر  وإول .صمٕمٚم٥م ىم٤مًمف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .قمـ أيب هريرة  (7835)رمحف اهلل  اًمبخ٤مري واحلدي٨م أظمرضمف 2
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 العىن بالظاِسأِىٗٛ الٍّ٘ عَ التجطظ ٔ

 أسمقُمٕم٤موي٦م صمٜم٤م ؿمٞمب٦م أيب سمـ أسمقسمٙمر طمدصمٜم٤م (:59:1) رمحف اهلل داودىم٤مل اإلُم٤مم أسمق

 حلٞمتف شم٘مٓمر ومالن هذا :ًمف وم٘مٞمؾ ُمسٕمقد اسمـ شمكأُ : ىم٤مل وه٥م سمـ زيد قمـ إقمٛمش قمـ

 . سمف ٟم٠مظمذ رء ًمٜم٤م ئمٝمر إن وًمٙمـ اًمتجسس قمـ هنٞمٜم٤م ىمد إٟم٤م اهلل قمبد :وم٘م٤مل ,امخرً 

ُم٤مم اًمقادقمل رمحف اهلل ًمإل شمم٤م ًمٞمس ذم اًمّمحٞمحلم ّمحٞمح اعمسٜمداًم»ذم احلدي٨م 

(945). 

 قمـ ؿمٕمٞم٥م أظمؼمٟم٤م ٟم٤مومع سمـ احلٙمؿ طمدصمٜم٤م (:3752) رمحف اهللىم٤مل اًمبخ٤مري 

 ؾمٛمٕم٧م :ىم٤مل قمتب٦م سمـ اهلل قمبد أن قمق  سمـ اًمرمحـ قمبد سمـ محٞمد طمدصمٜمل ىم٤مل اًمزهري

 اهلل رؾمقل قمٝمد ذم سم٤مًمقطمل ي١مظمذون يم٤مٟمقا أٟم٤مؾم٤م إن: ي٘مقل  اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 ًمٜم٤م فمٝمر سمًم أن ٟم٠مظمذيمؿ وإٟمًم اٟم٘مٓمع ىمد اًمقطمل وإن ف وؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًم

 حي٤مؾمبف اهلل رء, سيرشمف ُمـ إًمٞمٜم٤م وًمٞمس وىمرسمٜم٤مه أُمٜم٤مه ظمػما ًمٜم٤م أفمٝمر ومٛمـ أقمًمًمٙمؿ ُمـ

 .طمسٜم٦م سيرشمف إن ىم٤مل وإن ٟمّمدىمف ول ٟم٠مُمٜمف ل ؾمقءا ًمٜم٤م أفمٝمر وُمـ سيرشمف ذم

شمقضمد ُمٜمف اًمريب٦م,  ٕمدل ُمـ لوي١مظمذ ُمٜمف أن اًم: شاًمٗمتح»ذم  رمحف اهللىم٤مل احل٤مومظ 

 اهـ .وهذا ىمقل أمحد وإؾمح٤مق وهذا إٟمًم هق ذم طمؼ اعمٕمرووملم ٓ ُمـ ٓ يٕمر  طم٤مًمف أصال



 اًمٜمٝمل قمـ شمتبع اًمٕمقرات وقم٘مقسم٦م اجل٤مؾمقس
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 عقٕبٛ اجلاضٕعٔالٍّ٘ عَ تتبع العٕزات 

 ُمٕم٤مذ سمـ واجل٤مرود أيمثؿ سمـ حيٞمك طمدصمٜم٤م (:3143) رمحف اهللىم٤مل اإلُم٤مم اًمؽمُمذي 

 قمـ ٟم٤مومع قمـ دهلؿ سمـ أورم قمـ واىمد ـسم احلسلم طمدصمٜم٤م ُمقؾمك سمـ اًمٗمْمؾ طمدصمٜم٤م ىم٤مٓ

 سمّمقت ومٜم٤مدى اعمٜمؼم صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهلل رؾمقل صٕمد: ىم٤مل قمٛمر اسمـ

 شم١مذوا ٓ ,ىمٚمبف إمم اإليًمن يٗمض ول سمٚمس٤مٟمف أؾمٚمؿ ىمد ُمـ ُمٕمنم ي٤م» :وم٘م٤مل رومٞمع

 اهلل عشمتب اعمسٚمؿ أظمٞمف قمقرة شمتبع ُمـ وم٢مٟمف ,قمقراهتؿ شمتبٕمقا وٓ ,شمٕمػموهؿ وٓ ,اعمسٚمٛملم

  .شرطمٚم٦م ضمق  ذم وًمق يٗمْمحف قمقرشمف اهلل شمتبع وُمـ قمقرشمف

 وأقمٔمؿ أقمٔمٛمؽ ُم٤م :وم٘م٤مل اًمٙمٕمب٦م إمم أو اًمبٞم٧م إمم يقُم٤م قمٛمر اسمـ وٟمٔمر :ىم٤مل

 .ُمٜمؽ اهلل قمٜمد طمرُم٦م أقمٔمؿ واعم١مُمـ طمرُمتؽ

 (.836) رمحف اهللًمٚمٕمالُم٦م اًمقادقمل  شّمحٞمح اعمسٜمداًم»احلدي٨م ذم 

 سمـ إؾمقد صمٜم٤م ؿمٞمب٦م أيب سمـ قمثًمن دصمٜم٤مطم (:5991) رمحف اهللوىم٤مل أسمق داود 

 سمرزة أيب قمـ ضمري٩م سمـ اهلل قمبد سمـ ؾمٕمٞمد قمـ إقمٛمش قمـ قمٞم٤مش سمـ سمٙمر أسمق صمٜم٤م قم٤مُمر

 آُمـ ُمـ ُمٕمنم ي٤م» :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل إؾمٚمٛمل

 اشمبع ُمـ وم٢مٟمف قمقراهتؿ شمتبٕمقا وٓ اعمسٚمٛملم شمٖمت٤مسمقا ٓ ىمٚمبف اإليًمن يدظمؾ ول سمٚمس٤مٟمف

 . شسمٞمتف ذم يٗمْمحف قمقرشمف اهلل يتبع وُمـ قمقرشمف اهلل يتبع قمقراهتؿ

 .صحٞمح طمسـ: رمحف اهللإًمب٤مين  اًمِمٞمخ ىم٤مل

ومٞمف شمٜمبٞمف قمغم أن همٞمب٦م اعمسٚمؿ ُمـ (: 24/264)شقمقن اعمٕمبقد» ص٤مطم٥مىم٤مل 

ُسقا ٓ َأْي : , شٓ شمتبٕمقا قمقرهتٝمؿ»: ىمقًمف. ؿمٕم٤مر اعمٜم٤مومؼ ٓ اعم١مُمـ  قُمٞمُقهبؿْ  دَمَسَّ

٠ْمن أَْي : شوَم٢مِٟمَّفُ ». َوَُمَس٤مِوهيِؿْ   َأْي  َِم٤ميَمَٚم٦ماعمُ  ؾَمبِٞمؾ قَمغَم  َذيَمَرهُ : شقَمْقَرشمف اهلل َيتَّبِع». اًمِمَّ
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  جُي٤َمِزيف َُمْٕمٜم٤َمهُ  َوىِمٞمَؾ . ظِمَرةأ ذِم  َوَهَذا قُمٞمُقسمف َيْٙمِِمػ
ِ
ـْ : شَيْٗمَْمحفُ ». َصٜمِٞمٕمف سمُِسقء  ُِم

ـْ  خَمِْٗمٞم٤ًّم سَمٞمْتف ذِم  يَم٤منَ  َوًَمقْ  َأْي : شسَمٞمْتف ذِم ». َُمَس٤مِويفِ  َيْٙمِِمػ أَْي  يَمَٛمٜمَعَ  وَمَْمَح   .اًمٜم٤َّمس ُِم

 املطمىني ٔاجلٕضطٛ عمّٗي وَ أفعاه وَ مل حيقق اإلمياُ تتبع عٕزات

 ُمّمٕم٥م طمدصمٜم٤م ديٜم٤مر سمـ إسمراهٞمؿ طمدصمٜم٤م (:2786) رمحف اهللىم٤مل اإلُم٤مم أسمق يٕمغم 

 ظمٓمبٜم٤م: ىم٤مل ًمؼماءا قمـ اًمسبٞمٕمل إؾمح٤مق أيب قمـ ٤متاًمزي طمبٞم٥م سمـ محزة قمـ ؾمالم سمـ

 ذم: ىم٤مل أو- سمٞمقهت٤م ذم اًمٕمقاشمؼ أؾمٛمع طمتك صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهلل رؾمقل

 قمقراهتؿ شمتبٕمقا وٓ اعمسٚمٛملم شمٖمت٤مسمقا ٓ سمٚمس٤مٟمف آُمـ ُمـ ُمٕمنم ي٤م»: وم٘م٤مل -ظمدوره٤م

 .شسمٞمتف ضمق  ذم يٗمْمحف قمقرشمف اهلل شمتبع وُمـ قمقرشمف اهلل شمتبع أظمٞمف قمقرة شمتبع ُمـ وم٢مٟمف

٤مت ل يسٛمع ُمـ أيب إؾمح٤مق ٨م فم٤مهره اًمّمح٦م ًمٙمـ محزة اًمزيا طمديهذ

 .ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم واحلدي٨م صحٞمح ًمٖمػمه يمًم شم٘مدم

 املطمىني إفطاد هلي تتبع عٕزات

 واسمـ اًمرُمكم حمٛمد سمـ قمٞمسك طمدصمٜم٤م (:5999) رمحف اهللىم٤مل اإلُم٤مم أسمق داود 

 ُمٕم٤موي٦م قمـ ؾمٕمد سمـ راؿمد قمـ رصمق قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ اًمٗمري٤ميب صمٜم٤م ىم٤مٓ ًمٗمٔمف وهذا قمق 

 اشمبٕم٧م إن إٟمؽ» :ي٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل

 ؾمٛمٕمٝم٤م يمٚمٛم٦م اًمدرداء أسمق وم٘م٤مل ,ششمٗمسدهؿ أن يمدت أو أومسدهتؿ اًمٜم٤مس قمقرات

 . هب٤م شمٕم٤ممم اهلل ٟمٗمٕمف صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهلل رؾمقل ُمـ ُمٕم٤موي٦م

 .(2227)شاًمّمحٞمح اعمسٜمد»ذم احلدي٨م 



 سٚمٛملم ُمـ أضمؾ اًمدٟمٞم٤موقمٞمد ؿمديد عمـ يتجسس قمغم اعم
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, أي شومتح اًمقدود»ىم٤مل ذم (: :24/26)رمحف اهلل ش قمقن اعمٕمبقد»ىم٤مل ص٤مطم٥م 

إذا سمحث٧م قمـ ُمٕم٤مئبٝمؿ وضم٤مهرهتؿ سمذًمؽ وم٢مٟمف ي١مدي إمم ىمٚم٦م طمٞم٤مئٝمؿ قمٜمؽ ومٞمجؽمؤن 

  اهـ .قمغم ارشمٙم٤مب أُمث٤مهل٤م جم٤مهرة

, أي ـمٚم٥م اًمريب٦م سم٤مًمٙمرس: ش إذا اسمتٖمك اًمريب٦مػمإن إُم»: ذم ىمقًمف رمحف اهللوىم٤مل 

 . ن يٕم٤مُمٚمٝمؿ سم٤مًمتٝمٛم٦م واًمٔمـ سمسقء ويتج٤مهرهؿ سمذًمؽأ

أي إذا اسمتٝمٝمؿ وضم٤مهرهؿ سمسقء اًمٔمـ ومٞمٝمؿ أداهؿ ذًمؽ إمم : شاًمٜمٝم٤مي٦م»وىم٤مل ذم 

 ..ارشمٙم٤مب ُم٤م فمـ هبؿ ومٗمسدوا

وُم٘مّمقد احلدي٨م طم٨م اإلُم٤مم قمغم اًمتٖم٤مومؾ وقمدم شمتبع : ىم٤مل اعمٜم٤موي: وىم٤مل

 اهـ .اًمٕمقرات

 صمٜم٤م احلرضُمل قمٛمرو سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م (::599) رمحف اهللوىم٤مل اإلُم٤مم أسمق داود 

 ويمثػم ٟمٗمػم سمـ ضمبػم قمـ قمبٞمد سمـ ذيح قمـ زرقم٦م سمـ ضٛمْمؿ صمٜم٤م قمٞم٤مش سمـ إؾمًمقمٞمؾ

صغم اهلل  اًمٜمبل قمـ: أُم٤مُم٦م وأيب يٙمرب ُمٕمد سمـ واعم٘مدام إؾمقد سمـ وقمٛمرو ُمرة سمـ

 .شأومسدهؿ اًمٜم٤مس ذم اًمريب٦م اسمتٖمك إذا إُمػم إن» :ىم٤مل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

 .٨م صحٞمح ًمٖمػمه يِمٝمد ًمف ُم٤م ىمبٚمفهذا طمدي

 ملَ ٖتجطظ عمٜ املطمىني وَ أجن الدٌٗا ٔعٗد غدٖد

صَمٜم٤َم: (29122) رمحف اهللىم٤مل اإلُم٤مم أمحد  صَمٜم٤َم ىَم٤مَل  َرْوٌح  طَمدَّ ـُ  طَمدَّ  ىَم٤مَل  ضُمَرْي٩ٍم  اسْم

صَمٜم٤َم ؾُمَٚمٞمًَْمنُ  ىَم٤مَل  ـُ  َوىم٤َّمُص  طَمدَّ صَمُٝمؿْ  ْستَْقِردَ اعمُ  َأنَّ  َرسمِٞمَٕم٦مَ  سْم صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم  اًمٜمَّبِلَّ  نَّ أَ  طَمدَّ

ـْ » :ىَم٤مَل  آًمف وؾمٚمؿ ةً  َوىَم٤مَل  َأيْمَٚم٦مً  ُُمْسِٚمؿٍ  سمَِرضُمؾٍ  َأيَمَؾ  َُم  ُيْٓمِٕمُٛمفُ  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  اهللَ وَم٢مِنَّ  ُأيْمَٚم٦مً  َُمرَّ

ـْ  ُِمثَْٚمَٝم٤م ـْ  ضَمَٝمٜمَّؿَ  ُِم ـْ  ُِمثَْٚمفُ  هُ َيْٙمُسق َوضَمؾَّ  قَمزَّ  اهللَ وَم٢مِنَّ  صَمْقسًم٤م ُُمْسِٚمؿٍ  سمَِرضُمؾٍ  ايْمتََسك َوَُم  ُِم
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ـْ  ضَمَٝمٜمَّؿَ   ؾُمْٛمَٕم٦مٍ  َُمَ٘م٤ممَ  سمِفِ  َيُ٘مقمُ  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  اهللَ وَم٢مِنَّ  ؾُمْٛمَٕم٦مٍ  َُمَ٘م٤ممَ  ُُمْسِٚمؿٍ  سمَِرضُمؾٍ  ىَم٤ممَ  َوَُم

 .شِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ اًم َيْقمَ 

هذا طمدي٨م ضٕمٞمػ هبذا اًمسٜمد ومٞمف وىم٤مص سمـ رسمٞمٕم٦م جمٝمقل طم٤مل, ًمٙمـ ًمف 

وآظمر  ,وؾمٜمده صحٞمح (818)شزهداًم»اسمـ اعمب٤مرك ذم  دؿم٤مهد ُمرؾمؾ قمـ احلسـ قمٜم

  (.2328)ُمـ طمدي٨م أٟمس  شاًمزهد»ذم 

 (.45:)شاًمّمحٞمح٦م»ذم  رمحف اهللواحلدي٨م طمسٜمف اًمِمٞمخ إًمب٤مين 

 اجلاضٕع وَ أغد الٍىاوني

 .ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمٜمٛمٞمٛم٦م هل ٟم٘مؾ احلدي٨م ُمـ ىمقم إمم ىمقم ًمإلومس٤مد سمٞمٜمٝمؿ

 وَروْمع واإلهْمراءُ  اًمتقريُش  اًمٜمَّؿُّ شاًمٕمرب ًمس٤من» ذم رمحف اهللىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر 

 َيٜمِؿُّ  َٟمؿَّ  واًمٗمٕمُؾ  سم٤مًمٙمذب اًمٙمالم شَمْزيلمُ  وىمٞمؾ واإلوْمس٤مدِ  اإلؿم٤مقم٦مِ  وضمف قمغم احلدي٨ِم 

 أن سمٕمدَ  ٟمٛمٞمٛم٦مٍ  مجعُ  اًمٜمَِّٛمٞمؿُ  وىمٞمؾ وٟمٛمٞمًمً  وَٟمٛمٞمٛم٦مً  َٟمًّمً  وقمٚمٞمف سمف وَٟمؿَّ  اًمْمؿ وإصؾ وَيٜمُؿُّ 

م وي٘م٤مل...  اؾمًمً  يٙمقن  ىَمّس٤مٌس  ًمٚمٜمًَّّمم وي٘م٤مل سم٤مًمٜمَّٛمٞمٛم٦م ُمِمك إذا ىَم٧مَّ  ي٘م٤مل اًمَ٘مت٤ّمُت  ًمٚمٜمًَّمَّ

اٌج  ٤مزٌ  وهَمًّمزٌ  وَدرَّ  اهـ .ومِمْآٌس  وُم٤مئٌس  ومَهّ

 ُمع يتحدث اًمذي هق اًمٜمًمم(: 378)شاًمتٕمريٗم٤مت»ذم  رمحف اهللىم٤مل اجلرضم٤مين 

 أو إًمٞمف اعمٜم٘مقل أو قمٜمف اعمٜم٘مقل يمرهف ؾمقاء يمِمٗمف يٙمره ُم٤م ومٞمٙمِمػ قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٜمؿ اًم٘مقم

 اهـ .سمٖمػممه٤م أو سم٤مإلؿم٤مرة أو سم٤مًمٕمب٤مرة اًمٙمِمػ يم٤من ءوؾمقا .اًمث٤مًم٨م

 اًمث٤مًمث٦م اًمٙمبػمة: شاًمٙمب٤مئر» رمحف اهللواًمٜمٛمٞمٛم٦م ُمـ يمب٤مئر اًمذٟمقب, ىم٤مل اًمذهبل 

 هذا سمٞمٜمٝمؿ اإلومس٤مد ضمٝم٦م قمغم اًمٜم٤مس سملم احلدي٨م يٜم٘مؾ ُمـ وهق اًمٜمًمم: وإرسمٕمقن



 إومس٤مد ذات اًمبلم طم٤مىم٦م اًمديـ وأيمثر ُم٤م ي١مضمجٝم٤م اًمٜمٛمٞمٛم٦م
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 اًمدٓئؾ حتريٛمٝم٤م قمغم شمٔم٤مهرت وىمد اعمسٚمٛملم سم٢ممج٤مع طمرام ومٝمل أطمٙم٤مُمٝم٤م وأُم٤م: سمٞم٤مهن٤م

ٍف َمِفنٍي : شمٕم٤ممم اهلل واًمسٜم٦م, ىم٤مل اًمٙمت٤مب ُمـ اًمنمقمٞم٦م اٍز ( 11)﴿َوََل ُتطِْع ُكلَّ َحًلَّ ََهَّ

اٍء بِـَِؿقٍم ﴾  اهـ .[22, 21: اًم٘مٚمؿ] َمشَّ

اءٍ ﴿: ششمٗمسػمه»ذم  رمحف اهللىم٤مل اسمـ يمثػم   سملم يٛمٌم اًمذي: يٕمٜمل ﴾بِـَِؿقمٍ  َمشَّ

 اهـ .احل٤مًم٘م٦م وهل اًمبلم ذات ًمٗمس٤مد دي٨ماحل ويٜم٘مؾ سمٞمٜمٝمؿ وحيرش اًمٜم٤مس,

 ٔأكجس وا ٖؤججّا الٍىٗىٛإفطاد ذات البني حاقٛ الدَٖ 

 صمٜم٤م اًمٕمالء سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م: ىم٤مل (:5:2) شؾمٜمٜمف»ذم  رمحف اهللأظمرج أسمق داود 

 اًمدرداء أيب قمـ اًمدرداء أم قمـ ؾم٤مل قمـ ُمرة سمـ قمٛمرو قمـ إقمٛمش قمـ ُمٕم٤موي٦م أسمق

 درضم٦م ُمـ سم٠مومْمؾ أظمؼميمؿ أٓ» :اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿصغم  اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل

 اًمبلم ذات إصالح»: ىم٤مل .اهلل ي٤م رؾمقل سمغم ىم٤مًمقا ,ش؟ واًمّمدىم٦م واًمّمالة اًمّمٞم٤مم

 . شاحل٤مًم٘م٦م اًمبٞم٧م ذات وومس٤مد

 .(2161)شاًمّمحٞمح اعمسٜمد»ذم احلدي٨م 

 ِهَل  أَْي : شوومس٤مد ذات اًمبلم احل٤مًم٘م٦م»: صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿىمقًمف 

تِل ّْمَٚم٦مخلَ ا ـْ  اًمَّ ِٚمؼ َأنْ  ؿَم٠ْمهن٤َم ُِم يـ حَتْ ْٕمر قؾَمكاعمُ  َيْست٠َْمِصؾ يَمًَم  َوشَمْست٠َْمِصٚمفُ  اًمدر  َوذِم . اًمِمَّ

ـْ  َواضْمتِٜم٤َمب بلَْم اًم َذات حإِْصال ذِم  َوشَمْرهِمٞم٥م طَم٨م   ِدي٨ماحلَ   نَّ َٕ  , ومِٞمَٝم٤م وْمَس٤مداإلِ  قَم

ق مَوقَمدَ  اهلل سمَِحبْؾِ  قْمتَِّم٤ممِ ًماِل ؾَمب٥َم حاإِلْصال  بلَْم اًم َذات َووَمَس٤مد ْسِٚمِٛملَم,اعمُ  سَملْم  اًمتََّٗمرُّ

يـ ذِم  صُمْٚمَٛم٦م ـْ  اًمدر ٤مئِؿ َيٜم٤َمًمفُ  َُم٤م وَمْقق َدَرضَم٦م َٟم٤مَل  وَمَس٤مدَه٤م َوَروَمعَ  طمَٝم٤مإِْصال شَمَٕم٤مـمَك وَمَٛم  اًمّمَّ

 (.24/289)شقمقن اعمٕمبقد»ُمـ  اهـ .َٟمْٗمسف سمُِخَقْيَّم٦مَ  ِْمتَِٖمؾاعمُ  َ٘م٤مِئؿاًم
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 ني وتٕعد بعراب القربعمٜ املطمىاجلاضٕع 

صَمٜم٤َم (:329) رمحف اهللىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري  دُ  طَمدَّ ـُ  حُمَٛمَّ صَمٜم٤َم ىَم٤مَل  ثَٜمَّكاعمُ  سْم  طَمدَّ

دُ  ـُ  حُمَٛمَّ صَمٜم٤َم ىَم٤مَل  ظَم٤مِزمٍ  سْم ـْ  إقَْمَٛمُش  طَمدَّ ـْ  جُم٤َمِهدٍ  قَم ـِ  ـم٤َمُوسٍ  قَم ـِ  قَم ريض اهلل  قَمب٤َّمسٍ  اسْم

ـِ   قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿصغم اهلل اًمٜمَّبِكُّ  َُمرَّ  :ىَم٤مَل قمٜمٝمًم  ْي ًَُم » :وَمَ٘م٤مَل  سمَِ٘مؼْمَ سَم٤مِن, إهِنَّ  َوَُم٤م ًَمٞمَُٕمذَّ

سَم٤منِ  ٤م يَمبِػمٍ  رِم  ُيَٕمذَّ ٤م َأُمَّ ـَ  َيْستؽَِمُ  َٓ  وَمَٙم٤منَ  َأطَمُدمُهَ ٤م بَْقِل,اًم ُِم  وَمَٙم٤منَ  أظَمرُ  َوَأُمَّ

 .شسم٤ِمًمٜمَِّٛمٞمَٛم٦مِ  َيْٛمِِمك

  (.3:3) رمحف اهللاحلدي٨م أظمرضمف ُمسٚمؿ 

 رؾمقل ُمع ٟمٛمٌم يمٜم٤م: ىم٤مل: قمـ أيب هريرة  (3/217)طمب٤من وأظمرضمف اسمـ 

 ًمقٟمف ومجٕمؾ ُمٕمف, وم٘مٛمٜم٤م وم٘م٤مم, ىمؼميـ, قمغم ومٛمررٟم٤م ,صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهلل

 أؾمٛمع ُم٤م شمسٛمٕمقن ُم٤م»: ىم٤مل اهلل؟, ٟمبل ي٤م ًمؽ ُم٤م: وم٘مٚمٜم٤م ىمٛمٞمّمف, يمؿ رقمد طمتك يتٖمػم

 ؿمديدا قمذاسم٤م ىمبقرمه٤م ذم ذسم٤منيٕم رضمالن هذان»: ىم٤مل ؟, اهلل ٟمبل ي٤م ذاك وُم٤م: ىمٚمٜم٤م ش؟

 اًمبقل, ُمـ يستٜمزه ٓ أطمدمه٤م يم٤من»: ىم٤مل اهلل؟, ٟمبل ي٤م ذًمؽ ُمؿ: ىمٚمٜم٤م ,شهلم ذٟم٥م ذم

 ضمرائد ُمـ سمجريدشملم ومدقم٤م شسم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م سمٞمٜمٝمؿ ويٛمٌم سمٚمس٤مٟمف, اًمٜم٤مس ي١مذي أظمر ويم٤من

 ٟمٕمؿ,»: ىم٤مل اهلل؟, رؾمقل ي٤م ذًمؽ يٜمٗمٕمٝمًم وهؾ: ىمٚمٜم٤م. واطمدة ىمؼم يمؾ ذم ومجٕمؾ اًمٜمخؾ,

 .شرـمبتلم داُم٤م ُم٤م قمٜمٝمًم ُيٗمػ

 .(2486)شاًمّمحٞمح اعمسٜمد»ذم احلدي٨م 



 اجل٤مؾمقس قمغم اعمسٚمٛملم ُمتققمد سمٕمدم دظمقل اجلٜم٦م
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 وتٕعد بعدً دخٕه اجلٍٛعمٜ املطمىني اجلاضٕع 

صَمٜم٤َم (:7167) رمحف اهللىم٤مل اًمبخ٤مري  صَمٜم٤َم ُٟمَٕمٞمْؿٍ  َأسُمق طَمدَّ ـْ  ؾُمْٗمٞم٤َمنُ  طَمدَّ ـْ  َُمٜمُّْمقرٍ  قَم  قَم

ـْ  إسِْمَراِهٞمؿَ   وَمَ٘م٤مَل . قُمثًَْمنَ  إمَِم  ِدي٨َم احلَ  َيْروَمعُ  َرضُمالً  إِنَّ  ًَمفُ  وَمِ٘مٞمَؾ  ٦مَ طُمَذْيٗمَ  َُمعَ  يُمٜم٤َّم ىَم٤مَل  مَه٤َّممٍ  قَم

 .شىَمت٤َّمٌت  ٜم٦َّمَ اجلَ  َيْدظُمُؾ  َٓ » :َيُ٘مقُل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اًمٜمَّبِكَّ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  طُمَذْيَٗم٦مُ 

 (.216) رمحف اهللاحلدي٨م أظمرضمف ُمسٚمؿ 

 .شمٓ يدظمؾ اجلٜم٦م ٟمًم»: رمحف اهللو ذم ًمٗمظ عمسٚمؿ 

 ضمٚمس طمتك رضمؾ ومج٤مء اعمسجد ذم طمذيٗم٦م ُمع ضمٚمقؾم٤م يمٜم٤م: وذم رواي٦م ىم٤مل مه٤مم

 يسٛمٕمف أن أراد طمذيٗم٦م :وم٘م٤مل أؿمٞم٤مء اًمسٚمٓم٤من إمم يرومع هذا إن حلذيٗم٦م وم٘مٞمؾ إًمٞمٜم٤م

 .شىمت٤مت اجلٜم٦م يدظمؾ ٓ» :ي٘مقل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م

 َوسَمْٕمد صَمِ٘مٞمَٚم٦م َوُُمثَٜم٤َّمة سمَِ٘م٤مٍ  (: ىمت٤مت) :ىمقًمف: ذم ذح احلدي٨م رمحف اهللىم٤مل احل٤مومظ 

م, ُهقَ  ُأظْمَرى ُُمثَٜم٤َّمة ًمِػإَ  م" سمَِٚمْٗمظِ  َوَوىَمعَ  اًمٜمًَّمَّ ـْ  َوائِؾ َأيِب  ِرَواَي٦م ذِم  "َٟمًمَّ  قِمٜمْدَ  طُمَذْيَٗم٦م قَم

م َ٘مت٤َّمتاًم سَملْمَ  َٗمْرقاًم: َوىِمٞمَؾ  ُُمْسِٚمؿ, م َأنَّ  َواًمٜمًَّمَّ  اًمَِّذي َ٘مت٤َّمتاًموَ  ٞمَٜمُْ٘مٚمَٝم٤مومَ  حَيْرُض  اًمَِّذي اًمٜمًَّمَّ

ع ـْ  َيتََسٛمَّ ّمف َُم٤م َٖمَزازِمّ اًم ىَم٤مَل . ؾَمِٛمَٕمفُ  َُم٤م َيٜمُْ٘مؾ صُمؿَّ  سمِفِ  َيْٕمَٚمؿ ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ـْ  َيٜمْبَِٖمل: ُُمَٚمخَّ  عمَِ

ق ٓ َأنْ  َٟمِٛمٞمَٛم٦م إًَِمٞمْفِ  مُحَِٚم٧ْم  ـْ  ُيَّمدر ـّ  َوٓ ًَمفُ  َٟمؿَّ  َُم ـْ  َئُم  َيبَْح٨م َوٓ قَمٜمْفُ  ُٟمِ٘مَؾ  َُم٤م قَمٜمْفُ  ُٟمؿَّ  سمَِٛم

ـْ  ِ٘مٞمؼ قَم ْ  إِنْ  َيبُْٖمْمفُ  َوَأنْ  ومِْٕمٚمف ًَمفُ  َوُيَ٘مبرح َيٜمَْٝم٤مهُ  َوَأنْ  ًَمفُ  ُذيمِرَ  َُم٤م حَتْ  َيْرَض  ٓ َوَأنْ  َيٜمَْزضِمر َل

م هُنَِل  َُم٤م ًمِٜمَْٗمِسفِ  م قَمغَم  ُهقَ  وَمٞمَٜمِؿّ  قَمٜمْفُ  اًمٜمًَّمَّ ًُم٤م, وَمٞمَِّمػم اًمٜمًَّمَّ ْ  إَِذا يُمّٚمف اَوَهذَ : اًمٜمََّقِوّي  ىَم٤مَل  َٟمًمَّ  َل

ـْ  قِمٞم٦َّم َُمّْمَٚمَح٦م اًمٜمَّْ٘مؾ ذِم  َيُٙم ـْ  َواضِمب٦َم, أَوْ  ُُمْستََحب٦َّم وَمِٝمَل  َوإَِّٓ  َذْ ـْ  اـِمََّٚمعَ  يَمَٛم  ؿَمْخص ُِم

َرهُ  فُمْٚمًًم  ؿَمْخًّم٤م ُي١ْمِذي َأنْ  ُيِريد َأٟمَّفُ  ـْ  َويَمَذا ُِمٜمُْف, وَمَحذَّ ـْ  أَوْ  َُم٤مماإلِ  َأظْمؼَمَ  َُم  َي٦مِوٓ ًَمفُ  َُم

ـْ  َُمٜمْع وَمال َُمثاَل َٟم٤مِئبف ةِ سمِِسػمَ  ّمف َُم٤م َٖمَزازِمّ اًم َوىَم٤مَل  َذًمَِؽ, ُِم  َٟمْ٘مؾ ْصؾإَ  ذِم  اًمٜمَِّٛمٞمَٛم٦م: ُُمَٚمخَّ

 يَمِْمٗمف ُيْٙمَره َُم٤م يَمِْمػ َض٤مسمِٓمَٝم٤م سَمْؾ  سمَِذًمَِؽ  هَل٤َم اِظْمتَِّم٤مص َوٓ ومِٞمِف, ُ٘مقلاعمَ  إمَِم  َ٘مْقلاًم
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 ,ومِْٕمال َأمْ  ىَمْقٓ ٜمُْ٘مقلاعمَ  يَم٤منَ  َوؾَمَقاء هَمػْممَه٤م, َأوْ  إًَِمٞمْفِ  قلٜمْ٘مُ اعمَ  َأوْ  قَمٜمْفُ  ٜمُْ٘مقلاعمَ  يَمِرَهفُ  ؾَمَقاء

 َواظْمتُٚمَِػ . َٟمِٛمٞمَٛم٦م يَم٤منَ  وَم٠َموْمَِمك ًَمفُ  َُم٤م ُُيِْٗمل ؿَمْخًّم٤م َرأَى ًَمقْ  طَمتَّك ,ٓ َأمْ  قَمٞمْب٤ًم يَم٤منَ  َوؾَمَقاء

٤م َهْؾ  َواًمٜمَِّٛمٞمَٛم٦م ِٖمٞمب٦َماًم ذِم  اضِمح شَم٤مِن,ُُمتَِّحدَ  أَوْ  ُُمتََٖم٤ميَِرشَم٤منِ  مُهَ  سَمٞمْٜمَٝمًَم  َوَأنَّ  اًمتََّٖم٤مُير, َواًمرَّ

ْخص طَم٤مل َٟمْ٘مؾ اًمٜمَِّٛمٞمَٛم٦م نَّ َٕ  َوَذًمَِؽ  َوضْمِٝمٞم٤ًّم, َوظُمُّمقًص٤م قُمُٛمقًُم٤م هِ  اًمِمَّ  ضِمَٝم٦م قَمغَم  ًمَِٖمػْمِ

 ٓ سمًَِم  فهِمٞمبَت ذِم  ِذيْمره ِٖمٞمب٦َماًموَ  قِمْٚمٛمف, سمَِٖمػْمِ  َأمْ  سمِِٕمْٚمِٛمفِ  يَم٤منَ  ؾَمَقاء ِرَض٤مهُ  سمَِٖمػْمِ  وْمَس٤مداإلِ 

 ِٖمٞمب٦َماًم َواُْمت٤َمَزْت  ِٖمٞمب٦َم,اًم ذِم  َذًمَِؽ  ُيِْمؽَمَط َوٓ وْمَس٤مد,اإلِ  سمَِ٘مّْمدِ  اًمٜمَِّٛمٞمَٛم٦م وَم٤مُْمت٤َمَزْت  ُيْرِضٞمف,

يَمت٤َم ومِٞمِف, ُ٘مقلاعمَ  هِمٞمب٦َم ذِم  سمَِٙمْقهِن٤َم ـْ . َذًمَِؽ  قَمَدا ومِٞمًَم  َواؿْمؽَمَ ـْ  ُٕمَٚمًَمءاًم َوَُم ط َُم  ِٖمٞمب٦َماًم ذِم  َيِْمؽَمِ

 اهـ .َأقْمَٚمؿُ  اهللوَ  هَم٤مِئب٤ًم, ومِٞمفِ  ُ٘مقلاعمَ  نَيُٙمق َأنْ 

 اجلاضٕع مناً بّات

 ىم٤مٓ سمِم٤مر واسمـ اعمثٜمك سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م(: 3717)رمحف اهلل  ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ

 قمـ إطمقص أيب قمـ حيدث إؾمح٤مق أسم٤م ؾمٛمٕم٧م ؿمٕمب٦م طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م

 ُم٤م أٟمبئٙمؿ أٓ» :ىم٤مل ف وؾمٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًم حمٛمدا إن: ىم٤مل ُمسٕمقد سمـ قمبد اهلل

 .شاًمٜم٤مس سملم اًم٘م٤مًم٦م اًمٜمٛمٞمٛم٦م هل ؟ اًمٕمْم٦م

صغم اهلل  هل اًمٙمذب واًمبٝمت٤من ومجٕمٝم٤م قمْمقن, وىمد ومرس رؾمقل اهلل: واًمٕمْم٦م

اًمٕمْم٦م سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م ٕن اًمٜمٛمٞمٛم٦م ٓ شمٜمٗمؽ قمـ اًمٙمذب واًمبٝمت٤من قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ 

 (.7/6:1) شاعمٗمٝمؿ»ُمـ  اهـ .هم٤مًمب٤م
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 جلاضٕع ٔغريٓعسض املطمي حمسً عمٜ ا 

 ىمٕمٜم٥م سمـ ُمسٚمٛم٦م سمـ قمبد اهلل طمدصمٜم٤م (:3675)رمحف اهلل  ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ

: ىم٤مل هريرة أيب قمـ يمريز سمـ قم٤مُمر ُمقمم ؾمٕمٞمد أيب قمـ( ىمٞمس اسمـ يٕمٜمل) داود طمدصمٜم٤م

 وٓ شمٜم٤مضمِمقا وٓ حت٤مؾمدوا ٓ» :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهلل رؾمقل ىم٤مل

 اعمسٚمؿ إظمقاٟم٤م اهلل قمب٤مد ويمقٟمقا سمٕمض سمٞمع قمغم ؿسمٕمْمٙم يبع وٓ شمداسمروا وٓ شمب٤مهمْمقا

 ُمرات صمالث صدره إمم ويِمػم هٝمٜم٤م اًمت٘مقى حي٘مره وٓ ُيذًمف وٓ ئمٚمٛمف ٓ اعمسٚمؿ أظمق

 دُمف طمرام اعمسٚمؿ قمغم اعمسٚمؿ يمؾ اعمسٚمؿ أظم٤مه حي٘مر أن اًمنم ُمـ اُمرئ سمحس٥م

 .شوقمرضف وُم٤مًمف

 ؿمٝمريمؿ ذم اهذ يقُمٙمؿ يمحرُم٦م طمرام قمٚمٞمٙمؿ وأُمقاًمٙمؿ دُم٤مءيمؿ وم٢من»: وضم٤مء

. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمـ أيب سمٙمرة . شسمٚمٖم٧م هؾ أٓ رسمٙمؿ شمٚم٘مقن يقم إمم هذا سمٚمديمؿ ذم هذا

 (.:278), ُمسٚمؿ (78)اًمبخ٤مري 

هذا ذم طمؼ ذيمرك أظم٤مك سمًم يٙمره ومٙمٞمػ سمؽ إذا وىمٕم٧م ذم قمرض اعمسٚمؿ ورسمًم 

وم٤مشم٘مقا اهلل أهي٤م اجلقاؾمٞمس ذم إقمراض . ًمسجٜمف ورضسمف وىمتٚمف ٤ميم٤مٟم٧م وىمٞمٕمتؽ ومٞمف ؾمبب

 .بٍمون سٚمٛملم وم٢من ضمزاء ُمـ ظم٤مض ومٞمٝم٤م سم٤مًمب٤مـمؾ ؿمديد يمًم شمرون وشمُ اعم

 عقٕبٛ اجلاضٕع الرٙ ٖقع يف إعساض املطمىني

صَمٜم٤َم (:3/335)رمحف اهلل  ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد صَمٜم٤َم ِٖمػَمةِ اعمُ  َأسُمق طَمدَّ صَمٜمِل َصْٗمَقانُ  طَمدَّ  طَمدَّ

ـُ  َراؿِمدُ  ـِ  َوقَمبْدُ  ؾَمْٕمدٍ  سْم مْحَ ـُ  اًمرَّ ـْ  ضُمبػَْمٍ  سْم ـِ  أََٟمسِ  قَم صغم  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  َُم٤مًمٍِؽ  سْم

ـْ  َأفْمَٗم٤مرٌ  هَلُؿْ  سمَِ٘مْقمٍ  َُمَرْرُت  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  َريبر  يِب  قَمَرَج  عم٤ََّم» :اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ُِم
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ـْ  وَمُ٘مْٚم٧ُم  َوُصُدوَرُهؿْ  ُوضُمقَهُٝمؿْ  َُيُْٛمُِمقنَ  ُٟمَح٤مسٍ    َُم
ِ
يُؾ  َي٤م َه١ُمٓء   ىَم٤مَل  ضِمؼْمِ

ِ
ـَ  َه١ُمٓء ِذي  اًمَّ

 .شأقَْمَراِضِٝمؿْ  ذِم  َوَيَ٘مُٕمقنَ  اًمٜم٤َّمسِ  حُلُقمَ  َي٠ْميُمُٚمقنَ 

 .(223)شاًمّمحٞمح اعمسٜمد»ذم احلدي٨م 

 اجلاضٕع ِالك بطبب ٔقٕعْ يف أعسض املطمىني ظمىا

 قمـ ضمرير صمٜم٤م ؿمٞمب٦م أيب سمـ قمثًمن طمدصمٜم٤م (:3126)رمحف اهلل  ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق داود

صغم اهلل  اًمٜمبل ُمع ظمرضم٧م: ىم٤مل ذيؽ سمـ ٦مأؾم٤مُم قمـ قمالىم٦م سمـ زي٤مد قمـ اًمِمٞمب٤مين

 أن ىمبؾ ؾمٕمٞم٧م اهلل ي٤م رؾمقل ىم٤مل ومٛمـ ي٠مشمقٟمف اًمٜم٤مس ومٙم٤من طم٤مضم٤م قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

 رضمؾ قمغم إٓ طمرج ٓ طمرج ٓ» ي٘مقل ومٙم٤من ؿمٞمئ٤م أظمرت أو ؿمٞمئ٤م ىمدُم٧م أو أـمق 

 . شوهٚمؽ طمرج اًمذي ومذًمؽ فم٤مل وهق ُمسٚمؿ رضمؾ قمرض اىمؽمض

 .(31)شاًمّمحٞمح اعمسٜمد»ذم احلدي٨م 

هنك قمٜمف يمًم ذم طمدي٨م أيب  -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم–واًمٔمٚمؿ ظمٓمره قمٔمٞمؿ طمتك أن اهلل 

 وضمٕمٚمتف ٟمٗمز قمغم اًمٔمٚمؿ طمرُم٧م إين قمب٤مدي ي٤م»: رمحف اهلل  ذر قمٜمد ُمسٚمؿ

 ي٤م .أهديمؿ وم٤مؾمتٝمدوين هديتف ُمـ إٓ ض٤مل يمٚمٙمؿ قمب٤مدي ي٤م .شمٔم٤معمقا ومال حمرُم٤م سمٞمٜمٙمؿ

 إٓ قم٤مر يمٚمٙمؿ قمب٤مدي ي٤م .أـمٕمٛمٙمؿ ٓمٕمٛمقينوم٤مؾمت أـمٕمٛمتف ُمـ إٓ ضم٤مئع يمٚمٙمؿ قمب٤مدي

 أهمٗمر وأٟم٤م واًمٜمٝم٤مر سم٤مًمٚمٞمؾ َّتٓمئقن إٟمٙمؿ قمب٤مدي ي٤م .أيمسٙمؿ وم٤مؾمتٙمسقين يمسقشمف ُمـ

 وًمـ ومترضوين رضي شمبٚمٖمقا ًمـ إٟمٙمؿ قمب٤مدي ي٤م .ًمٙمؿ أهمٗمر وم٤مؾمتٖمٗمروين مجٞمٕم٤م اًمذٟمقب

 قمغم يم٤مٟمقا وضمٜمٙمؿ وإٟمسٙمؿ وآظمريمؿ أوًمٙمؿ أن ًمق قمب٤مدي ي٤م .ومتٜمٗمٕمقين ٟمٗمٕمل شمبٚمٖمقا

 أوًمٙمؿ أن ًمق قمب٤مدي ي٤م .ؿمٞمئ٤م ُمٚمٙمل ذم ذًمؽ زاد ُم٤م ُمٜمٙمؿ واطمد رضمؾ ىمٚم٥م أشم٘مك



 اجل٤مؾمقس ذم ٟم٘مؾ أظمب٤مر اعمسٚمٛملم دائر سملم اًمٖمٞمب٦م واًمبٝم٧م
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 ُمٚمٙمل ُمـ ذًمؽ ٟم٘مص ُم٤م واطمد رضمؾ ىمٚم٥م أومجر قمغم يم٤مٟمقا وضمٜمٙمؿ وإٟمسٙمؿ وآظمريمؿ

 واطمد صٕمٞمد ذم ىم٤مُمقا وضمٜمٙمؿ وإٟمسٙمؿ وآظمريمؿ أوًمٙمؿ أن ًمق قمب٤مدي ي٤م .ؿمٞمئ٤م

 اعمخٞمط يٜم٘مص يمًم إٓ ,قمٜمدي مم٤م ذًمؽ ٟم٘مص ُم٤م ُمس٠مًمتف إٟمس٤من يمؾ وم٠مقمٓمٞم٧م ومس٠مًمقين

 ومٛمـ إي٤مه٤م أوومٞمٙمؿ صمؿ ,ًمٙمؿ أطمّمٞمٝم٤م أقمًمًمٙمؿ هل إٟمًم قمب٤مدي ي٤م .اًمبحر أدظمؾ إذا

 . شٟمٗمسف إٓ يٚمقُمـ ومال ذًمؽ همػم وضمد وُمـ اهلل ومٚمٞمحٛمد ,ظمػما وضمد

–قمـ اسمـ قمٛمر ( 3691)رمحف اهلل  وُمسٚمؿ( 3553)رمحف اهلل  وأظمرج اًمبخ٤مري

 اعمسٚمؿ»: صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهلل ىم٤مل رؾمقل: ىم٤مل -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمًم

 وُمـ .طم٤مضمتف ذم اهلل يم٤من أظمٞمف طم٤مضم٦م ذم يم٤من ُمـ .يسٚمٛمف وٓ ئمٚمٛمف ٓ ,اعمسٚمؿ أظمق

 ُمسٚمًم ؾمؽم وُمـ .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يمرب ُمـ يمرسم٦م هب٤م قمٜمف اهلل ومرج يمرسم٦م ُمسٚمؿ قمـ ومرج

 . شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل ؾمؽمه

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف  ىم٤مل رؾمقل اهلل: ىم٤مل قمـ ضم٤مسمر  (3689)وذم ُمسٚمؿ 

 أهٚمؽ اًمِمح وم٢من اًمِمح واشم٘مقا ,اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم فمٚمًمت اًمٔمٚمؿ وم٢من اًمٔمٚمؿ اشم٘مقا»: وؾمٚمؿ

 .شحم٤مرُمٝمؿ واؾمتحٚمقا دُم٤مءهؿ ؾمٗمٙمقا أن قمغم محٚمٝمؿ ىمبٚمٙمؿ يم٤من ُمـ

 اجلاضٕع يف ٌقن أخباز املطمىني دائس بني الػٗبٛ ٔالبّت

 طمجر واسمـ وىمتٞمب٦م أيقب سمـ حيٞمك طمدصمٜم٤م (::369)رمحف اهلل  ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ

صغم اهلل قمٚمٞمف  اهلل رؾمقل أن: هريرة أيب قمـ أسمٞمف قمـ اًمٕمالء قمـ إؾمًمقمٞمؾ طمدصمٜم٤م ىم٤مًمقا

 ذيمرك» :ىم٤مل أقمٚمؿ ورؾمقًمف اهلل :ىم٤مًمقا ش؟ اًمٖمٞمب٦م ُم٤م أشمدرون» :ىم٤مل وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

 شم٘مقل ُم٤م ومٞمف يم٤من إن»: ىم٤مل ؟ أىمقل ُم٤م أظمل ذم يم٤من إن أومرأي٧م :ىمٞمؾ شيٙمره سمًم أظم٤مك

.شهبتف وم٘مد ومٞمف يٙمـ ل وإن اهمتبتف وم٘مد
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 اجلاضٕع وَ ذٔٙ الٕجّني

 وه٥م اسمـ أظمؼمٟم٤م حيٞمك سمـ طمرُمٚم٦م طمدصمٜمل (:3637)رمحف اهلل  ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ

صغم اهلل  أن: هريرة أيب قمـ اعمسٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜمل ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ يقٟمس أظمؼمٟم٤م

 ذم ظمٞم٤مرهؿ ٞم٦ماجل٤مهٚم ذم ومخٞم٤مرهؿ ُمٕم٤مدن اًمٜم٤مس دمدون» :ىم٤مل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

 ومٞمف ي٘مع أن ىمبؾ ًمف أيمرهٝمؿ إُمر هذا ذم اًمٜم٤مس ظمػم ُمـ ودمدون وم٘مٝمقا إذا اإلؾمالم

 .شسمقضمف وه١مٓء سمقضمف ه١مٓء ي٠ميت اًمذي اًمقضمٝملم ذا اًمٜم٤مس ذار ُمـ ودمدون

يٕمٜمل سمف اًمذي يدظمؾ سملم اًمٜم٤مس  (::3/69)شاعمٗمٝمؿ»ذم رمحف اهلل  ىم٤مل اًم٘مرـمبل

سمًم يتقضمف سمف قمٜمده٤م مم٤م يرضٞمٝم٤م ُمـ اًمنم وم٢من رومع سم٤مًمنم واًمٗمس٤مد ويقاضمف يمؾ ـم٤مئٗم٦م 

وأُم٤م ُمـ يم٤من ذا . طمدي٨م أطمدمه٤م إمم أظمر قمغم ضمٝم٦م اًمنم ومٝمق ذو اًمقضمٝملم اًمٜمًمم

وضمٝملم ذم اإلصالح سملم اًمٜم٤مس ومٞمقاضمف يمؾ ـم٤مئٗم٦م سمقضمف ظمػم وىم٤مل واطمدة ُمٜمٝمًم ُمـ 

 اهـ .اخلػم سمخال  ُم٤م ي٘مقل ًمألظمرى ومٝمق اًمذي يسٛمك سم٤معمّمٚمح

ُمع اعمجتٛمع وم٢مذا  يتٙمٞمٗمقند أهنؿ جيال ضمقاؾمٞمس هذا اًمزُم٤من قطمواعمت٠مُمؾ ٕ

وم٢ممم  دظمؾ سملم أهؾ اًمسٜم٦م شمٔم٤مهر سمحٗمظ اًم٘مرآن ومحؾ اًمٙمت٥م ورسمًم اًمبح٨م وهمػم ذًمؽ,

 . اهلل اعمِمتٙمك

 :ويٜمٓمبؼ قمغم ه١مٓء ىمقل اًمِم٤مقمر

 يدور ُمع اًمزضم٤مضمـ٦م طمٞمـ٨م دارت

 

ــبس ًم  ــبسٚمويٚم ــػ ًم ــ٦م أًم  سٞم٤مؾم

ـــٜمٝمؿ  ـــد ُم ـــز يٕم ـــد آٟمجٚمٞم  ومٕمٜم

 

 ريس حمســـقب ومرٟمســـكوذم سمـــ٤م 

ـــٜمٝمؿ  ـــد اعمســـٚمٛملم يٕمـــد ُم  وقمٜم

 

ــؾ مخــس  ـــ يم  وي٠مظمــذ ؾمــٝمٛمف ُم

 وقمـ ُم٤مريمس حيٗمظ يمؾ درس  وقمٜمد اعمٚمحديـ ُيٕمد ُمٜمٝمؿ  



 اجل٤مؾمقس ُمـ ذوي اًمقضمٝملم
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 : ىم٤مل سمِم٤مر سمـ اًمؼمد

ــػمُ  ــَؽ  ظم ــ٤مرك إظمقاٟمِ ــرر  ذم اعمُِم  اعم

 

ـَ   ـــ ـــيُؽ  وأي ـــر ذم اًمنمَّ ـــ٤م اعم  أْيٜمَ

ك ؿَمــِٝمْدَت  إن اًمــذي   احلــلر  ذم َسَّ

 

ـــ٧َم  وإن  ـــ٤منَ  هِمبْ ـــ٤مً  يم ـــ٤م أذٟم  وقَمٞمٜم

ــُؾ   ــ٤مىمقِت  سر  ُمث ــف إن اًمٞم ــ٤م ُمسَّ  اًمٜمَّ

 

ـــالهُ  ر  ـــبالءُ  ضَم ـــ٤مزدادَ  اًم ـــ٤م وم  َزيٜمَ

ــ٧م  ــ ذم أٟم ــ٧َم  إِذا َُمٕمنٍم ــٜمٝمؿ همب  قم

 

ًمقا   ؿمــٞمْٜم٤َم يزيٜمُــَؽ  ُمــ٤م يمــؾ سَمــدَّ

 مَجٞمٕمــــ٤مً  ىمــــ٤مًمقا رَأْوكَ  ُمــــ٤م وإذا 

 

ــ٧م  ـــ أٟم ــَرم ُم ــ٤م أيْم اي ــ٤م اًمؼَمَ  قَمَٚمٞمٜم

 

 اجلٕضطٛ عمٜ املطمىني أذٖٛ هلي

 اْحتََؿُؾوا َفَؼدِ  اْكتََسبُوا َما بَِغْرِ  َوادُْمِمـَاِت  ادُْمِمـنِيَ  ُيْمُذونَ  َوالَِّذينَ ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم

تَاًكا  .[69:إطمزاب]﴾ُمبِقـًا َوإِْثًَم  ُُبْ

 طمدي٨م رىمؿ شذح ري٤مض اًمّم٤محللم»ذم رمحف اهلل  ىم٤مل اًمِمٞمخ سمـ قمثٞمٛملم

ي إمم اًمبٖمْم٤مء ٕن اًمتجسس أذي٦م, يت٠مذى سمف اعمتجسس قمٚمٞمف, وي١مد (:2681)

واًمٕمداوة وي١مدي إمم شمٙمٚمٞمػ اإلٟمس٤من ٟمٗمسف ُم٤م ل يٚمزُمف, وم٢مٟمؽ دمد اعمتجسس واًمٕمٞم٤مذ 

سم٤مهلل, ُمرة هٜم٤م, وُمرة هٜم٤م, وُمرة يٜمٔمر إمم هذا وُمرة يٜمٔمر إمم هذا, وم٘مد أشمٕم٥م ٟمٗمسف ذم 

 اهـ .أذي٦م قمب٤مد اهلل, ٟمس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م

 ً القٗاوٛ ٖٕ ْصب اآلٌك يف أذٌاملتجطظ عمٜ املطمىني وتٕعد ب

ـِ  ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس  (:8153)رمحف اهلل  أظمرج اًمبخ٤مري صغم  اًمٜمَّبِكر  قَم

ـْ » :ىَم٤مَل اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ٚمَّؿَ  َُم ْ  سمُِحُٚمؿٍ  حَتَ , سَملْمَ  َيْٕمِ٘مدَ  َأنْ  يُمٚمرَػ  َيَرُه, َل  ؿَمِٕمػَمشَملْمِ



 الس اًمقاىمٕملم ذم إقمراض اعمسٚمٛملم ُمـ ضمقاؾمٞمس وهمػمهؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مإوم
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ـْ  ـِ  َيْٗمَٕمَؾ, َوًَم ونَ  أَوْ  يَم٤مِرُهقنَ  ًَمفُ  َوُهؿْ  ىَمْقمٍ  طَمِدي٨ِم  إمَِم  اؾْمتََٛمعَ  َوَُم  ُأُذٟمِفِ  رِم  ُص٥مَّ  ُِمٜمُْف, َيِٗمرُّ

 .شِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ اًم َيْقمَ  أُٟمُؽ 

 يف إعساض املطمىني وَ جٕاضٗظ ٔغريِي ًٖٕ القٗاوٛ الٕاقعنيإفالع 

صغم اهلل قمٚمٞمف  أن رؾمقل اهلل قمـ أيب هريرة  (3692)رمحف اهلل  أظمرج ُمسٚمؿ

 وٓ ًمف درهؿ ٓ ُمـ ومٞمٜم٤م اعمٗمٚمس ىم٤مًمقا ش؟اعمٗمٚمس ُم٤م أشمدرون»: ىم٤ملوقمغم آًمف وؾمٚمؿ 

 ىمد وي٠ميت ,وزيم٤مة وصٞم٤مم سمّمالة اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ي٠ميت أُمتل ُمـ اعمٗمٚمس إن» :وم٘م٤مل ,ُمت٤مع

 ُمـ هذا ومٞمٕمٓمك ,هذا ورضب هذا دم وؾمٗمؽ هذا ُم٤مل وأيمؾ هذا وىمذ  هذا ؿمتؿ

 ُمـ أظمذ قمٚمٞمف ُم٤م ي٘م٣م أن ىمبؾ طمسٜم٤مشمف ومٜمٞم٧م وم٢من ,طمسٜم٤مشمف ُمـ وهذا طمسٜم٤مشمف

 .شاًمٜم٤مر ذم ـمرح صمؿ قمٚمٞمف طم٧مومٓمر ظمٓم٤مي٤مهؿ

 اجلاضٕع ال ٖؤوَ غسٓ

صغم اهلل  اًمٜمَّبِلَّ  َأنَّ : ُمـ طمدي٨م أيب هريرة  (3/479)رمحف اهلل  أظمرج أمحد

يُمؿْ  َأٓ» :وَمَ٘م٤مَل  ضُمُٚمقسٍ  َٟم٤مسٍ  قَمغَم  َوىَمَػ قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  يُمؿْ  ُأظْمؼِمُ ـْ  سمَِخػْمِ يُمؿْ  ُِم  شَذر

اٍت  الَث صمَ  وَم٠َمقَم٤مَدَه٤م َ٘مْقمُ اًم وَمَسَٙم٧َم  ـْ  َرضُمٌؾ  وَمَ٘م٤مَل  َُمرَّ  :ىَم٤مَل  اهللِ  َرؾُمقَل  َي٤م سَمغَم  َ٘مْقمِ اًم ُِم

يُمؿْ » ـْ  ظَمػْمُ هُ  ُيْرضَمك َُم ـُ  ظَمػْمُ هُ  َوُي١ْمَُم يُمؿْ  َذُّ ـْ  َوَذُّ هُ  ُيْرضَمك ٓ َُم ـُ  َوٓ ظَمػْمُ هُ  ُي١ْمَُم  .شَذُّ

 .(2534)شاًمّمحٞمح اعمسٜمد»ذم احلدي٨م 

وهمقائٚمف وًمق يم٤من ُمـ أىمرب اًمٜم٤مس  ُمـ ُمـ ذوره٠موم٤مجل٤مؾمقس ُمـ ضم٤مًمسف ٓ ي

ف سمٕمدم ُمب٤مٓة اجلقاؾمٞمس سم٤محل٘مقق اًمتل سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٕمب٤مد ومٕمغم هذا ٛمإًمٞمف, ًمٕمٚم

 .صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿوم٤مجلقاؾمٞمس ُمـ إذار سمٜمص طمدي٨م اًمٜمبل 
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 اجلاضٕع ٖؤدٙ إىل الٍاع وا ال حيب أُ ٖؤدٙ إلْٗ

طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمر ُمـ  (2955) شصحٞمحف»ذم رمحف اهلل  أظمرج ُمسٚمؿ

 ومٛمٜم٤م ُمٜمزٓ ومٜمزًمٜم٤م ؾمٗمر ذمصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهلل رؾمقل ُمع يمٜم٤م: ىم٤مل 

 اهلل رؾمقل ُمٜم٤مدي ٟم٤مدى إذ ضمنمه ذم هق ُمـ وُمٜم٤م يٜمتْمؾ ُمـ وُمٜم٤م ظمب٤مءه يّمٚمح ُمـ

صغم اهلل قمٚمٞمف  اهلل رؾمقل إمم وم٤مضمتٛمٕمٜم٤م ضم٤مُمٕم٦م اًمّمالةصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ 

 ُم٤م ظمػم قمغم أُمتف يدل أن قمٚمٞمف طم٘م٤م يم٤من إٓ ىمبكم ٟمبل يٙمـ ل إٟمف» :وم٘م٤ملوؾمٚمؿ وقمغم آًمف 

 أوهل٤م ذم قم٤مومٞمتٝم٤م ضمٕمؾ هذه أُمتٙمؿ وإن هلؿ يٕمٚمٛمف ُم٤م ذ ويٜمذرهؿ هلؿ يٕمٚمٛمف

 ودملء سمٕمْمٝم٤م سمٕمْمٝم٤م ومػمىمؼ ومتٜم٦م ودملء شمٜمٙمروهن٤م وأُمقر سمالء آظمره٤م وؾمٞمّمٞم٥م

 هذه هذه اعم١مُمـ ومٞم٘مقل ًمٗمتٜم٦ما ودملء شمٜمٙمِمػ صمؿ ُمٝمٚمٙمتل هذه اعم١مُمـ ومٞم٘مقل اًمٗمتٜم٦م

 واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ وهق ُمٜمٞمتف ومٚمت٠مشمف اجلٜم٦م ويدظمؾ اًمٜم٤مر قمـ يزطمزح أن أطم٥م ومٛمـ

 يده صٗم٘م٦م وم٠مقمٓم٤مه إُم٤مُم٤م سم٤ميع وُمـ إًمٞمف ي١مشمك أن حي٥م اًمذي اًمٜم٤مس إمم وًمٞم٠مت أظمر

 .شأظمر قمٜمؼ وم٤مرضسمقا يٜم٤مزقمف آظمر ضم٤مء وم٢من اؾمتٓم٤مع إن ومٚمٞمٓمٕمف ىمٚمبف وصمٛمرة

 ُمٜمٞمتف ومٚمت٠مشمف اجلٜم٦م ويدظمؾ اًمٜم٤مر قمـ يزطمزح أن أطم٥م ومٛمـ»: ًمفىمقواًمِم٤مهد ُمٜمف 

 .شإًمٞمف ي١مشمك أن حي٥م اًمذي اًمٜم٤مس إمم وًمٞم٠مت أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ وهق

واجل٤مؾمقس ٓ حي٥م أن يتجسس قمٚمٞمف وٓ حي٥م أن شمتبع قمقراشمف وٓ يٜمؿ قمٚمٞمف 

 .إٓ ومٚمٞمتؼ اهلل هق



 اجل٤مؾمقس ُمٕمرض ًمٕمدم اًمسؽم ذم أظمرة
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 اجلاضٕع وعسض لعدً الطرت يف اآلخسٚ 

 قمٗم٤من طمدصمٜم٤م ؿمٞمب٦م أيب سمـ سمٙمر أسمق طمدصمٜم٤م (:36:1)ف اهلل رمح أظمرج ُمسٚمؿ

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف  اًمٜمبل قمـ: هريرة أيب قمـ أسمٞمف قمـ ؾمٝمٞمؾ طمدصمٜم٤م وهٞم٥م طمدصمٜم٤م

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل ؾمؽمه إٓ اًمدٟمٞم٤م ذم قمبدا قمبد يسؽم ٓ» :ىم٤ملوؾمٚمؿ 

يٗمْمح واجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ ومٚمًم يم٤من اجل٤مؾمقس حي٤مول اًمٗمْمح دائًم ومٚمٕمٚمف 

 .ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة, ومٕمٚمٞمف أن يت٘مل اهلل ذم ٟمٗمسف وأن يراىم٥م رسمف دائًم, وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ

 اجلاضٕع ٔاجملاِسٚ

شم٘مدم اإلؿم٤مرة إمم أن ضمقاؾمٞمس هذا اًمزُم٤من يٕمتؼمون صٜمٞمٕمٝمؿ هذا ُمـ اعمٙم٤مرم, 

ورسمًم وضمدت أطمدهؿ يتبجح سمّمٜمٞمٕمف ذًمؽ وىمد أظمرج اًمِمٞمخ٤من ُمـ طمدي٨م زيد سمـ 

تِك يُمؾُّ »: ىم٤ملصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  أن اًمٜمبل ظم٤مًمد   إَِّٓ  ُُمَٕم٤مرًم  ُأُمَّ

,اعمُ  ـَ ـَ  َوإِنَّ  َج٤مِهِري ضُمُؾ  َيْٕمَٛمَؾ  َأنْ  َج٤مَٟم٦مِ اعمَ  ُِم ٞمْؾِ  اًمرَّ هُ  َوىَمدْ  ُيّْمبَِح  صُمؿَّ  قَمَٛمالً, سم٤ِمًمٚمَّ  اهللُ, ؾَمؽَمَ

هُ  ٤مَت سمَ  َوىَمدْ  َويَمَذا, يَمَذا ب٤َمِرطَم٦مَ اًم قَمِٛمْٚم٧ُم  وُمالَنُ  َي٤م وَمٞمَُ٘مقَل   ؾِمؽْمَ  َيْٙمِِمُػ  َوُيّْمبُِح  َرسمُّفُ  َيْسؽُمُ

 (.1::3), ُمسٚمؿ (:717)اًمبخ٤مري  .شقَمٜمْفُ  اهللُ

 اجلاضٕع خائَ خمادع 

 مج٤مر سمـ ُمـ طمدي٨م قمٞم٤مض (:3976) شصحٞمحف»ذم رمحف اهلل  أظمرج ُمسٚمؿ

 أٓ» :ظمٓمبتف ذم يقم ذات ىم٤ملصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهلل رؾمقل أن: اعمج٤مؿمٕمل

 طمالل قمبدا ٟمحٚمتف ُم٤مل يمؾ هذا يقُمل قمٚمٛمٜمل مم٤م ضمٝمٚمتؿ ُم٤م أقمٚمٛمٙمؿ أن أُمرين ريب إن

 ديٜمٝمؿ قمـ وم٤مطمت٤مًمتٝمؿ اًمِمٞم٤مـملم أشمتٝمؿ وإهنؿ يمٚمٝمؿ طمٜمٗم٤مء قمب٤مدي ظمٚم٘م٧م وإين
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 اهلل وإن ؾمٚمٓم٤مٟم٤م سمف أٟمزل ل ُم٤م يب ينميمقا أن وأُمرهتؿ هلؿ أطمٚمٚم٧م ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ وطمرُم٧م

 إٟمًم وىم٤مل اًمٙمت٤مب أهؾ ُمـ سم٘م٤مي٤م إٓ وقمجٛمٝمؿ قمرهبؿ ومٛم٘متٝمؿ إرض أهؾ إمم ٟمٔمر

 وإن وي٘مٔم٤من ٟم٤مئًم شم٘مرؤه اعم٤مء يٖمسٚمف ٓ يمت٤مسم٤م قمٚمٞمؽ وأٟمزًم٧م سمؽ وأسمتكم ٕسمتٚمٞمؽ سمٕمثتؽ

 اؾمتخرضمٝمؿ ىم٤مل ظمبزة ومٞمدقمقه رأد يثٚمٖمقا إذا رب وم٘مٚم٧م ىمريِم٤م أطمرق أن أُمرين اهلل

 ُمثٚمف مخس٦م ٟمبٕم٨م ضمٞمِم٤م واسمٕم٨م قمٚمٞمؽ ومسٜمٜمٗمؼ وأٟمٗمؼ ٟمٖمزك واهمزهؿ اؾمتخرضمقك يمًم

 ُمتّمدق ُم٘مسط ؾمٚمٓم٤من ذو صمالصم٦م اجلٜم٦م وأهؾ ىم٤مل قمّم٤مك ُمـ أـم٤مقمؽ سمٛمـ شمؾوىم٤م

 قمٞم٤مل ذو ُمتٕمٗمػ وقمٗمٞمػ وُمسٚمؿ ىمرسمك ذي ًمٙمؾ اًم٘مٚم٥م رىمٞمؼ رطمٞمؿ ورضمؾ ُمقومؼ

 أهال يتبٕمقن ٓ شمبٕم٤م ومٞمٙمؿ هؿ اًمذيـ ًمف زسمر ٓ اًمذي اًمْمٕمٞمػ مخس٦م اًمٜم٤مر وأهؾ ىم٤مل

 يٛمز وٓ يّمبح ٓ رضمؾو ظم٤مٟمف إٓ دق وإن ـمٛمع ًمف ُيٗمك ٓ اًمذي واخل٤مئـ ُم٤مٓ وٓ

 ول اًمٗمح٤مش واًمِمٜمٔمػم اًمٙمذب أو اًمبخؾ وذيمر وُم٤مًمؽ أهٚمؽ قمـ ُي٤مدقمؽ وهق إٓ

 .شقمٚمٞمؽ ومسٜمٜمٗمؼ وأٟمٗمؼ طمديثف ذم همس٤من أسمق يذيمر

واخل٤مئـ اًمذي ٓ »: صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿوم٤مٟمٔمر أظمل اعمسٚمؿ إمم ىمقًمف 

ويمٚمًمت وهمػم ذًمؽ ومٝمق يٓمٛمع ذم وضمقد زٓت ش ُيٗمك ًمف ـمٛمع وإن دق إٓ ظم٤مٟمؽ

طمتك يٜم٘مٚمٝم٤م, وهق أيْم٤م خم٤مدع طمٞم٨م ئمٝمر ًمؽ اعمقدة وهق يريد أن يقىمع سمؽ ويٙمٚمٛمؽ 

 .وهق يريد أن َّترج ُمٜمؽ يمٚمٛم٦م طمتك يٓمػم هب٤م ومرطم٤م

 اجلاضٕع وتعد حلدٔد اهلل 

 ُهمُ  َفلُولَئَِك  اهللِ ُحُدودَ  َيتََعدَّ  َوَمنْ  َتْعتَُدوَها َفًل اهللِ ُحُدودُ  تِْؾَك ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[:33:اًمب٘مرة]﴾الظَّادُِونَ 

 .[2:1:اًمب٘مرة]﴾ادُْعتَِدينَ  حُيِبه  َل اهللَ  إِنَّ ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم
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 .[:22:إٟمٕم٤مم]﴾بِادُْعتَِدينَ  َأْطَؾمُ  ُهوَ  َربََّك  إِنَّ ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم

ائِقَل  َبـِي ِمنْ  َكَػُروا الَِّذينَ  لُِعنَ ﴿: ؾمب٥م ًمٚمٕمٜمف ىم٤مل شمٕم٤ممم وآقمتداء  َطَذ  إِْْسَ

  .[89:اعم٤مئدة]﴾َيْعتَُدونَ  َوَكاُكوا َطَصْوا بََِم  َذلَِك  َمْرَيمَ  اْبنِ  َوِطقَسى َداُوودَ  َسانِ لِ 

 :واجل٤مؾمقس ُمتٕمد حلدود اهلل قمز وضمؾ ُمـ أوضمف يمثػمة

 .ُمـ فمٜمف اًمسٞمئ وىمد هنك اهلل قمز وضمؾ قمٜمف: إول

آًمف  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم ُمـ شمتبع قمثرات اعمسٚمٛملم وىمد هنك رؾمقل اهلل: اًمث٤مين

 .قمٜمفوؾمٚمؿ 

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف  ُمـ اخلقض ذم اًمٕمرض وىمد طمرم رؾمقل اهلل: اًمث٤مًم٨م

 .ذًمؽوؾمٚمؿ 

د عم٤م طمرم اهلل قمز وضمؾ واىمع ذم اًمٖمٞمب٦م واًمٜمٛمٞمٛم٦م واًمبٝم٧م وؾمًمع ٕمتُم: اًمراسمع

 .اًمٙمالم سمدون أذن وهٚمؿ ضمر

 اجلاضٕع ال ٖقٗن العجسات ٔالصالت

ُمـ  (5486)وأسمق داود ( 576) شردإدب اعمٗم»ذم رمحف اهلل  أظمرج اًمبخ٤مري

 .شأىمٞمٚمقا ذوي اهلئٞم٤مت قمثراهتؿ»: أهن٤م ىم٤مًم٧م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

صحٞمح إدب »ذم رمحف اهلل  صححف اإلُم٤مم إًمب٤مين ,واحلدي٨م صحٞمح

ذم رمحف اهلل  , وصححف اإلُم٤مم اًمقادقملشصحٞمح ؾمٜمـ أيب داود» , وذمشاعمٗمرد

 .شاًمّمحٞمح اعمسٜمد»
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 -إٓ إٟمبٞم٤مء-ويمؾ سمنم . ن اجل٤مؾمقس يتبع اًمزٓت واًمٕمثراتوُمـ اعمٕمٚمقم أ

سمٕمدم صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ُمـ اًمزًمؾ واخلٓم٠م وىمد أُمر رؾمقل اهلل همػم ُمٕمّمقم

ح قمٜمٝمؿ سمٞمٜمًم ٗمُم١ماظمذة أصح٤مب اهلٞمئ٤مت احلسٜم٦م سم٠مظمٓم٤مئٝمؿ سمؾ يٕمذرون ويّم

 .فاجل٤مؾمقس إذا ُم٤م طمّمؾ قمغم يمٚمٛم٦م وًمق حمتٛمٚم٦م أو ومٕمؾ إٓ وٟم٘مٚمف وقمٔمٛم

 اجلاضٕع ٔاحملاكاٚ

أطمقاهلؿ وأىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ  ذمُمـ اعمٕمٚمقم أن سمٕمض اجلقاؾمٞمس حي٤ميمقن اعمج٤مٟملم 

 (:5986)رمحف اهلل  وم٘مد أظمرج أسمق داود ,وهذه ذم طمد ذاهت٤م يمبػمة ُمـ اًمٙمب٤مئر اًمٕمٔم٤مم

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ًمٚمٜمبل ىمٚم٧م :-ريض اهلل قمٜمٝم٤م-ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

 ًمق يمٚمٛم٦م ىمٚم٧م ًم٘مد» :وم٘م٤مل ىمّمػمة شمٕمٜمل ُمسدد همػم ىم٤مل ويمذا يمذا صٗمٞم٦م ُمـ طمسبؽ

 طمٙمٞم٧م أين أطم٥م ُم٤م» :ىم٤مل إٟمس٤مٟم٤م ًمف وطمٙمٞم٧م :ىم٤مًم٧م شعمزضمتف اًمبحر سمًمء ُمزضم٧م

 . شويمذ يمذا زم وأن إٟمس٤مٟم٤م

 .صحٞمح: رمحف اهللإًمب٤مين  اًمِمٞمخ ىم٤مل

ُم٤م يرسين أن : شقمقن اعمٕمبقد»ىم٤مل ذم ش ٟمس٤مٟم٤مإأين طمٙمٞم٧م  ُم٤م أطم٥م»: وُمٕمٜمك 

ٕمٞمبف أو ُم٤م يرسين أن أطم٤ميمٞمف سم٠من أومٕمؾ ُمثؾ ومٕمٚمف أو أىمقل ُمثؾ ىمقًمف قمغم وضمف أحتدث سم

 اهـ .اًمتٜم٘مٞمص

ُمٜمٝمؿ يؽميمقن اًمّمالة ويتٚمٗمٔمقن  ؽ هؿ قمٜمدُم٤م حي٤ميمقن اعمج٤مٟملم يمثػموُمع ذًم

اًمبقل وإذى يتٜم٤مصمر ذم ُمالسمسٝمؿ ودمد سمٕمْمٝمؿ  ٤مظ اعمٜمٙمرة اًم٘مبٞمح٦م, ورسمًم يؽمكسم٤مًٕمٗم

إن اهلل »: ي٘مقلصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  رؾمقل اهللهٞمئ٤مهتؿ ذم هم٤مي٦م ُمـ اًمبذاءة و
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أٓ حت٥م »: وي٘مقلأظمرضمف ُمسٚمؿ قمـ اسمـ ُمسٕمقد ريض اهلل قمٜمف, ش حي٥م اجلًملمجٞمؾ 

 .شرى ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمؽأن شمُ 

. أُم٤م إذا ُم٤مت ذم هذه اًمٗمؽمة وهق شم٤مرك ًمٚمّمالة وم٘مد ُم٤مت قمغم اًمٙمٗمر واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

ًمبٞم٧م ُم٤مل ٤مسمر اعمسٚمٛملم وٓ يقرث, وُم٤مًمف ومال يٖمسؾ وٓ يٙمٗمـ وٓ ي٘مؼم ذم ُم٘م

 اًمنمك وسملم اًمرضمؾ سملم إن»: قمـ ضم٤مسمر رمحف اهلل  (93)ُمسٚمؿ عم٤م أظمرج , اعمسٚمٛملم

 . شاًمّمالة شمرك واًمٙمٗمر

 وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمٜم٤م اًمذي اًمٕمٝمد»: قمـ سمريدة رمحف اهلل  (3732)وذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي 

 .شيمٗمر وم٘مد شمريمٝم٤م ومٛمـ اًمّمالة

 هذا قمٞمسك أسمق ىم٤مل قمب٤مس اسمـ و أٟمس قمـ اًمب٤مب ذمو :رمحف اهلل وىم٤مل اًمؽمُمذي

 . همري٥م صحٞمح طمسـ طمدي٨م

ن إن ىمدر اهلل وُم٤مت واًمده وهق شم٤مرك ًمٚمّمالة ومال يرث ُمـ واًمده ؿمٞمئ٤م وإصمؿ 

 َوَل﴿: إن يم٤مٟم٧م ُمّمٚمٞم٦م ٕن اهلل ي٘مقلويٗمرق سمٞمٜمٝمًم سخ قم٘مده٤م ٞمٗميم٤مٟم٧م ًمف زوضم٦م وم

كنِيَ  ُتـْؽُِحوا وشم٤مرك اًمّمالة ُمنمك يم٤مومر سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ  .[332:اًمب٘مرة]﴾ُيْمِمـُوا َحتَّى ادُْْشِ

 .ٟمس٠مل اهلل اًمسالُم٦م

ويمذًمؽ إن وصؾ اجل٤مؾمقس سملم اًمسٚمٗمٞملم طم٤ميم٤مهؿ ذم ًمب٤مؾمٝمؿ وأىمقاهلؿ 

وأومٕم٤مهلؿ, وشمٙمقن أقمًمًمف هذه ُمـ سم٤مب اًمٜمٗم٤مق ومٝمق ئمٝمر اخلػم ويبٓمـ اًمنم واًمٕمٞم٤مذ 

ٛمال أذك ُمٕمل ُمـ قمٛمؾ قم»: رمحف اهلل  قمٜمد ُمسٚمؿ أيب هريرة وقمـ . سم٤مهلل

 .شومٞمف همػمي شمريمتف وذيمف
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 ىم٤مل: ىم٤مل ضمٜمدبقمـ (: 3:98)وُمسٚمؿ ( ::75)وذم اًمّمحٞمح اًمبخ٤مري 

 يرائل يرائل وُمـ ,سمف اهلل ؾمٛمع ؾمٛمع ُمـ» :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهلل رؾمقل

 .شسمف اهلل

 .قمـ اسمـ قمب٤مس  (3:97)ُمسٚمؿ وأظمرضمف 

قمغم ـمري٘متٝمؿ ورسمًم ؾم٥م  وإن وصؾ سملم آؿمؽمايمٞملم اًمٙمٗمرة اعم٤مرىملم ص٤مر

اًمرب شمٕم٤ممم واؾمتٝمزئ سم٤مًمديـ وذب اخلٛمر وأيد اًمسٗمقر وارشمٙم٥م اًمٗمقاطمش 

 .واًمبالي٤م واًمرزاي٤م وطمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م وًمبس اًمبٜمٓم٤مل, وم٤مًمٚمٝمؿ ؾمٚمؿ

ومح٤مل اجل٤مؾمقس ذم مجٞمع أطمقاًمف وأوىم٤مشمف ُمع يمب٤مئر اًمذٟمقب وُمع اًمرذائؾ 

 ﴿َوَقؾِقٌل َما ُهْم ﴾وضمؾ, إٓ ُمـ رطمؿ اهلل قمز  واًمٕمٞمقب دون ظمق  ُمـ قمالم اًمٖمٞمقب

 .[35: ص]

ذم رمحف اهلل  وُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ أن اًمتِمبف سم٤مًمٙم٤مومريـ ٓ جيقز ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمب٤مين

عم٤م شم٘مرر ذم اًمنمع أٟمف ٓ جيقز ًمٚمٛمسٚمٛملم اًمتِمبف  (:272)ضمٚمب٤مب اعمرأة اعمسٚمٛم٦م 

ه ىم٤مقمدة سم٤مًمٙمٗم٤مر ؾمقاء ذم قمب٤مدهتؿ أو زيٜمتٝمؿ أو أقمٞم٤مدهؿ أو أزي٤مئٝمؿ اخل٤مص٦م هبؿ وهذ

 اهـ .قمٔمٞمٛم٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 اْكظُْرَكا َوُقولُوا َراِطـَا َتُؼولُوا َل﴿: ذم شمٗمسػم ىمقًمف شمٕم٤مممرمحف اهلل  ىم٤مل اسمـ يمثػم

 يتِمبٝمقا أن اعم١مُمٜملم شمٕم٤ممم اهلل هنك :[215:اًمب٘مرة]﴾َألِقمٌ  َطَذاٌب  َولِْؾَؽافِِرينَ  َواْسَؿُعوا

 اهـ .وومٕم٤مهلؿ ُم٘م٤مهلؿ ذم سم٤مًمٙم٤مومريـ
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قمـ  (6778-6226-6225)رمحف اهلل  ذم احلدي٨م اًمذي أظمرج أمحدو

 :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ رؾمقل اهلل ىم٤مل: ىم٤مل ريض اهلل قمٜمٝمًمسمـ قمٛمر  اهللقمبد

 .شوُمـ شمِمبف سم٘مقم ومٝمق ُمٜمٝمؿ»

اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ خم٤مًمٗم٦م »وُمـ أراد اًمتزود ُمـ هذا اًمب٤مب ومٚمػماضمع 

ضمٚمب٤مب اعمرأة », ورومع ىمدره, ورمحف اهللـ شمٞمٛمٞم٦م ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسم شأصح٤مب اجلحٞمؿ

 (.289-272)رمحف اهلل  ًمٚمٕمالُم٦م إًمب٤مين شاعمسٚمٛم٦م

 كبائس ٖقع فّٗا اجلاضٕع

شم٘مدم ُمٕمٜم٤م وقمٞمد ُمـ دمسس قمغم اعمسٚمٛملم وسمٞم٤من أن اجل٤مؾمقس يدظمؾ ذم 

 .اًمٜمًمُملم دظمقٓ أوًمٞم٤م وذم اعمٖمت٤مسملم وذم اًمبٝم٤مشمٞملم

ّمٚمح٦م إُم٦م  طم٤مٓت ظم٤مص٦م شمٙمقن ُموإصؾ ذم اًمتجسس احلرُم٦م, إٓ ذم

 .واعمسٚمٛملم ومٞمٝم٤م ُمؽمضمح٦م قمغم ُم٤م ي٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

عمّمٚمح٦م اعمسٚمٛملم أن ي٘مع ذم يمب٤مئر ىم٤مم هبذا إُمر إٓ أٟمف يٕمٚمؿ أٟمف ٓ جيقز عمـ 

 .اًمدٟمٞم٤م ٞمٛم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة سمسب٥م ًمٕم٤مقم٦ماًمذٟمقب اًمتل ُيِمك قمٚمٞمف ُمـ قمقاىمبٝم٤م اًمقظم

شمٙم٥م رٕن اجل٤مؾمقس ي ,ؿ أن اًمٕمٛمؾ ذم هذه اعمٝمٜم٦م حمرم ذقم٤مويٜمبٖمل أن يٕمٚم

عم٤م جير ُمـ اًمقيالت واًمبالي٤م قمغم يمثػم ُمـ اعمست٘مٞمٛملم واعمسٚمٛملم ُمـ اًمٙمب٤مئر, و ايمثػمً 

إٓ ذم فمرو  ظم٤مص٦م شمٙمقن ُمّمٚمح٦م سمح٤مل ُمـ إطمقال وٓ جيقز اًمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م 

 .اهتؿُمـ احلرب ُمع اًمٙمٗم٤مر واًمبٖم٤مة وشمتبع قمقراعمسٚمٛملم ُمؽمضمح٦م ومٞمٝم٤م 
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 الكبائس اليت ٖقع فّٗا اجلٕاضٗظ

 :اًمٙمب٤مئر اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م اجلقاؾمٞمس أهؿوُمـ 

 الكرب 

يمثػم ُمـ اجلقاؾمٞمس, إن ل يٙمـ يمٚمٝمؿ, ي٘مٕمقن ذم هذه اًمٙمبػمة اًمبِمٕم٦م اًمتل هل 

هب٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  أطمد صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم اًمتل وؾمٛمٝمؿ رؾمقل اهلل

َث  إَِذا ٌث صَمالَ  ٜم٤َمومِِؼ اعمُ  آَي٦مُ »: وم٘م٤مل ـَ  َوإَِذا َأظْمَٚمَػ, َوقَمدَ  َوإَِذا يَمَذَب, طَمدَّ ِ ُمتٗمؼ . شظَم٤منَ  اْؤمُت

 (.:6), ُمسٚمؿ (71:6)اًمبخ٤مري . قمٚمٞمف ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 

ىم٤مل : ىم٤مل وضم٤مء قمٜمدمه٤م ٟمحقه ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

ـْ  َأْرسَمعٌ » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ رؾمقل اهلل َـّ  َُم ـْ  ظَم٤مًمًِّم٤م, ُُمٜم٤َمومًِ٘م٤م يَم٤منَ  ومِٞمفِ  يُم  َوَُم

َـّ  ظَمّْمَٚم٦مٌ  ومِٞمفِ  يَم٤مَٟم٧ْم  ـَ  ظَمّْمَٚم٦مٌ  ومِٞمفِ  يَم٤مَٟم٧ْم  ُِمٜمُْٝم ـَ  إَِذا َيَدقَمَٝم٤م طَمتَّك اًمٜمرَٗم٤مِق  ُِم ِ  َوإَِذا ظَم٤منَ  اْؤمُت

َث   (. 69)ُمسٚمؿ  ,(45)اًمبخ٤مري . شوَمَجرَ  ظَم٤مَصؿَ  َوإَِذا هَمَدَر, قَم٤مَهدَ  َوإَِذا يَمَذَب  طَمدَّ

 :ـ قمدة أوضمفٚمقن ذم هذه اًمٙمبػمة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُموهؿ يدظم

يٙمذسمقن ذم أظمب٤مرهؿ ومال شمٓم٤مسمؼ واىمع اًمِمخص اعمخؼم قمٜمف, ويزيدون : إول

ويٜم٘مّمقن إمم همػم ذًمؽ, وهم٤مًمب٤م ُم٤م دمد قمغم اجلقاؾمٞمس أُم٤مرات اًمٙمذب ومؽماه ُمتخبٓم٤م 

 .اًمقضمقه ُمراي٤م شمريؽ أسار اًمبالي٤م: ذم وضمٝمف ويمًم ىمٞمؾ فذم أظمب٤مره وأىمقاًمف ودًمٞمٚم

ب إُم٤م أن يٙمقن ُمٗمؽمي٤م, ذًمؽ اًمذي ُيؽمع اًم٘مّم٦م اظمؽماقم٤م ُمـ قمٜمد ٟمٗمسف اواًمٙمذ

وَن َطَذ اهللَِّ الَْؽِذَب ََل ُيْػؾُِحوَن ﴾: وىمد ىم٤مل اهلل قمٜمٝمؿ  .[:7: يقٟمس] ﴿إِنَّ الَِّذيَن َيْػََتُ
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ؿ زي٤مدة أو ٟم٘مّم٤من وهذا يسٛمك ُملم ويمؾ ُمـ أورد يمذسم٤م ذم هبوإُم٤م أن يٙمقن يمذ

ي٘مقًمف ذم طمرضة اعم٘مقل ومٞمف أو ذم همٞمبتف, وم٢من يم٤من اظمؽماقم٤م ذم طمرضة همػمه, ومٝمق إُم٤م أن 

اعم٘مقل ومٞمف ومٝمق هبت٤من, وإن يم٤من ذم همٞمبتف ومٝمق يمذب
(1)

. 

يمًم ذم صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ٤مًمٜم٤مر يمًم أظمؼم رؾمقل اهللُمتققمد سمواًمٙمذاب 

 (.3976)رمحف اهلل  قمٜمد ُمسٚمؿ طمدي٨م قمٞم٤مض سمـ مح٤مر 

يمًم ذم صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  رؾمقل اهلل واًمٙمذب ريب٦م ؾمًمه سمذًمؽ

 .وهمػمه( 3629)اًمؽمُمذي  قمٜمد طمدي٨م احلسـ سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمًم

اعم١مُمٜملم أهنؿ ٓ قمـ اهلل قمز وضمؾ  ظمؼمواًمٙمذاب واىمع ذم ىمقل اًمزور وىمد أ

وَر َوإَِذا : , ىم٤مل شمٕم٤ممميِمٝمدون اًمزور, وٓ ي٘مقًمقٟمف وا ﴿َوالَِّذيَن ََل َيْشَفُدوَن الزه َمره

وا كَِراًما ﴾  .[83: اًمٗمرىم٤من] بِالؾَّْغِو َمره

أٓ »: أن ىمقل اًمزور ُمـ اًمٙمب٤مئر وم٘م٤ملصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اًمٜمبل ظمؼموأ

ومًم زال يٙمرره٤م ش أٟمبئٙمؿ سم٠ميمؼم اًمٙمب٤مئر اًمنمك سم٤مهلل وقم٘مقق اًمقاًمديـ أٓ وىمقل اًمزور

 (.98), ُمسٚمؿ (3765)ي اًمبخ٤مر. قمٚمٞمف قمـ أيب سمٙمرةُمتٗمؼ . طمتك ىمٚمٜم٤م ًمٞمتف ؾمٙم٧م

ظمٚم٘مف قمٜمد ة واعمٕمرو  ُمبٖمض مم٘مقت قمٜمد اهلل قمز وضمؾ وواًمٙمذاب ىمٚمٞمؾ اعمرو

 :وصدق ُمـ ىم٤مل

 وُمــــ٤م ر إذا ومٙمــــرت ومٞمــــف

 

ــــًمل  ــــروة واجل ــــ٥م ًمٚمٛم  سمآذه

 ُمـــ اًمٙمــذب اًمــذي ٓ ظمــػم ومٞمــف 

 

 وأسمٕمـــد سم٤مًمبٝمـــ٤مء ُمــــ اًمرضمـــ٤مل 

 
هلل قمٚمٞمف صغم ا يمًم ىم٤مل رؾمقل اهلل ًمٙمذب أؾم٤مس اًمٗمجقر وي١مدي إمم اًمٜم٤مروا

وإي٤ميمؿ واًمٙمذب وم٢من اًمٙمذب هيدي إمم اًمٗمجقر وإن اًمٗمجقر هيدي » :وقمغم آًمف وؾمٚمؿ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٟمٔمره اًمٜمٕمٞمؿ ُم٤مدة اًمٙمذب 2
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ُمتٗمؼ . شإمم اًمٜم٤مر وٓ يزال اًمرضمؾ يٙمذب ويتحرى اًمٙمذب طمتك يٙمت٥م قمٜمد اهلل يمذاسم٤م

 .(3718-214), ُمسٚمؿ (71:5)اًمبخ٤مري . قمٚمٞمف قمـ اسمـ ُمسٕمقد

 .٤مىمقومً ٤م وُمقُمرومققمً  سمٙمر  قمٜمد أيب( 27)وضم٤مء ٟمحقه قمٜمد أمحد 

يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس قمغم اًمٙمذب وُمٜمٝمؿ اجلقاؾمٞمس وىمد ىم٤مل  أوُمع ذًمؽ يتجر

يمًم ذم طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  رؾمقل اهلل

ـْ » (:6496)قمٜمد أمحد  قمٜمٝمًم ـٍ  ذِم  ىَم٤مَل  َوَُم  ب٤َملِ اخلَ  َرْدهَم٦مَ  اهللُ  َأؾْمَٙمٜمَفُ  ومِٞمفِ  ًَمٞمَْس  َُم٤م ُُم١ْمُِم

٤َّم ُرَج َُيْ  طَمتَّك  .شىَم٤مَل  مِم

ينمذ ؿمدىمف إمم ىمٗم٤مه وُمٜمخره إمم ىمٗم٤مه وقمٞمده أن واحلدي٨م صحٞمح, واًمٙمذاب 

رمحف  (8158)قمٜمد اًمبخ٤مري  ذم ىمؼمه طمتك شم٘مقم اًمس٤مقم٦م حلدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة 

 ُمـ سمٙمٚمقب قمٚمٞمف ىم٤مئؿ آظمر وإذا ًم٘مٗم٤مه ُمستٚمؼ رضمؾ قمغم وم٠مشمٞمٜم٤م وم٤مٟمٓمٚم٘مٜم٤م :ىم٤ملوومٞمف  :اهلل

 وقمٞمٜمف ىمٗم٤مه إمم وُمٜمخره ىمٗم٤مه إمم ؿمدىمف ومٞمنمذ وضمٝمف ؿم٘مل طمدأ ي٠ميت هق وإذا طمديد

 يٗمرغ ومًم إول سم٤مجل٤مٟم٥م ومٕمؾ ُم٤م ُمثؾ سمف ومٞمٗمٕمؾ أظمر اجل٤مٟم٥م إمم يتحقل صمؿ ىمٗم٤مه إمم

 ومٕمؾ ُمؾ ُمثؾ ومٞمٗمٕمؾ قمٚمٞمف يٕمقد صمؿ يم٤من يمًم اجل٤مٟم٥م ذًمؽ يّمح طمتك اجل٤مٟم٥م ذًمؽ ُمـ

 ينمذ قمٚمٞمف أشمٞم٧م اًمذي اًمرضمؾ وأُم٤م ؟ هذان ُم٤م اهلل ؾمبح٤من ىمٚم٧م ىم٤مل إومم اعمرة

 ومٞمٙمذب سمٞمتف ُمـ يٖمدو اًمرضمؾ وم٢مٟمف ىمٗم٤مه إمم وقمٞمٜمف ىمٗم٤مه إمم وُمٜمخره ىمٗم٤مه إمم ؿمدىمف

 .ش أوم٤مق شمبٚمغ اًمٙمذسم٦م

ومٚمٞمتؼ اهلل اجلقاؾمٞمس ذم أٟمٗمسٝمؿ وًمػماىمبقا اهلل قمز وضمؾ ذم أىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ 

يمذهبؿ قمغم وم٢مهنؿ حمِمقرون إمم رهبؿ طمٗم٤مة قم٤مرة همرٓ ومًم ضمقاهبؿ وُم٤م اقمتذارهؿ ذم 

 .اعمسٚمٛملم واعمست٘مٞمٛملم, اًمٚمٝمؿ ؾمٚمؿ
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قمٜمدهؿ يمؼم سمٔمٜمٝمؿ أهنؿ ُي٘مٕمقن اًمٜم٤مس ذم ُمٓمب٤مت وهؿ ٓ يِمٕمرون اجلقاؾمٞمس 

 (4/331)قمٜمد أمحد اًم٘م٤مئؾ يمًم صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  وصدق رؾمقل اهلل 

٤ملِ  َأَُم٤ممَ  إِنَّ »ُمرومققم٤م  قمـ أٟمس  ضمَّ اقَم٦مً  ؾِمٜملِمَ  اًمدَّ ٤مِدُق  ومِٞمَٝم٤م ُب ُيَٙمذَّ  ظَمدَّ ُق  اًمّمَّ  َوُيَّمدَّ

نُ  َٙم٤مِذُب اًم ومِٞمَٝم٤م ـُ  ُِملمُ إَ  ومِٞمَٝم٤م َوُُيَقَّ َ ـُ اخلَ  ومِٞمَٝم٤م َوُي١ْممَت َوْيبَِْم٦مُ  ومِٞمَٝم٤م َوَيتََٙمٚمَّؿُ  ٤مِئ  َوَُم٤م ىِمٞمَؾ  اًمرُّ

َوْيبَِْم٦مُ  ٦مِ اًم َأُْمرِ  ذِم  َيتََٙمٚمَّؿُ  ُٗمَقْيِسُؼ اًم ىَم٤مَل  اًمرُّ أُمر  واًمرويبْم٦م هل اًمسٗمٞمف يتٙمٚمؿ ذمش َٕم٤مُمَّ

 . اًمٕم٤مُم٦م

صغم  اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل  ُهَرْيَرةَ  قمـ أيِب  (8:23)أيْم٤م رمحف اهلل  شُمسٜمده»ذم و

٤َم» :اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اقَم٦مٌ  ؾِمٜمُقنَ  اًمٜم٤َّمسِ  قَمغَم  ؾَمت٠َميِْت  إهِنَّ ُق  ظَمدَّ  َٙم٤مِذُب اًم ومِٞمَٝم٤م ُيَّمدَّ

ُب  ٤مِدُق  ومِٞمَٝم٤م َوُيَٙمذَّ ـُ  اًمّمَّ َ ـُ اخلَ  ومِٞمَٝم٤م َوُي١ْممَت نُ  ٤مِئ َوْيبَِْم٦مُ  ومِٞمَٝم٤م َوَيٜمْٓمُِؼ  ُِملمُ إَ  ومِٞمَٝم٤م َوُُيَقَّ  شاًمرُّ

َوْيبَِْم٦ُم, َوَُم٤م :ىِمٞمَؾ  ِٗمٞمفُ » :ىَم٤مَل  اًمرُّ ٦مِ اًم َأُْمرِ  ذِم  َيتََٙمٚمَّؿُ  اًمسَّ  .شَٕم٤مُمَّ

ـْ  (::956)أيْم٤م و  :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم

٤م ىَمبَْؾ » اقَم٦مٌ  ؾِمٜمُقنَ  قَم٦مِ اًمسَّ ُب  ظَمدَّ ٤مِدُق  ومِٞمَٝم٤م ُيَٙمذَّ ُق  اًمّمَّ نُ  َٙم٤مذُِب اًم ومِٞمَٝم٤م َوُيَّمدَّ  ومِٞمَٝم٤م َوُُيَقَّ

ـُ  إَُِملمُ  َ ـُ اخلَ  ومِٞمَٝم٤م َوُي١ْممَت َوْيبَِْم٦مُ  ومِٞمَٝم٤م َوَيٜمْٓمُِؼ  ٤مِئ   .شاًمرُّ

ْي٩ٌم  ىَم٤مَل  َوْيبَِْم٦مُ  ومِٞمَٝم٤م َوَيٜمْٔمُرُ » :ُسَ  .شاًمرُّ

رمحف اهلل  هلقان يمًم ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ وٟم٘مٚمف قمٜمف اعم٤مورديوطم٤مل اعمتٙمؼميـ ذم اًمذًم٦م وا

  (:344)شأداب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ»ذم 

 سمُِّمـقَرشمِفِ  إقْمَج٤مسًمـ٤م اًمِٙمـؼْمِ  ُُمْٔمِٝمرَ  َي٤م

 

ـَ  وَمـ٢مِنَّ  َؽ ًمـاَل طَم  ُاْٟمُٔمرْ   تْ  شَمثِْريـ٥ُم  اًمٜمَـّ

ــرَ  ًَمــقْ   ــٞمًَم  اًمٜمَّــ٤مُس  وَمٙمَّ  سُمُٓمــقهِنِؿْ  ذِم  ومِ

 

 ؿِمٞم٥ُم  َٓ وَ  ؿُمب٤َّمنٌ  اًمِٙمؼْمَ  اؾْمتَِْمَٕمرَ  َُم٤م 

ـِ  ذِم  َهْؾ   ْأسِ  ُِمثُْؾ  آَدمَ  اسْم  َُمْٙمُرَُم٦مً  اًمرَّ

 

ـْ  سمَِخْٛمسٍ  َوُهقَ   وُب  إىَْمَذارِ  ُِم  َُمرْضُ
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ــٌػ   ؾَمــِٝمٌؽ  ِرحُيَٝمــ٤م َوُأْذنٌ  َيِســٞمُؾ  َأْٟم

 

ـ٦مٌ  َواًمَٕملْمُ    َُمْٚمُٕمـقُب  َواًمثَّْٖمـرُ  ُُمْروَمْمَّ

ـَ  َي٤م  اِب  اسْم َ اِب  َوَُم٠ْميُمقَل  اًمؽمُّ َ  هَمًدا اًمؽمُّ

 

ــ  ــؽ أىَْمٍِمْ ــوُب  َُمــ٠ْميُمقٌل  وَم٢مِٟمَّ  َوَُمنْمُ

 
وصػ اًمٙمؼم  , ذم(342)شأدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ»ذم رمحف اهلل  ىم٤مل اعم٤مورديو

َذاِئَؾ  َوُيْٙمِسب٤َمنِ  َٗمَْم٤مِئَؾ,اًم َيْسُٚمب٤َمنِ : واًمٕمج٥م ـْ  َوًَمٞمَْس  .اًمرَّ  إْصَٖم٤مءٌ  قَمَٚمٞمْفِ  اؾْمتَْقًَمٞم٤َم عمَِ

 .َٗمِْمٞمَٚم٦مِ ٤مًمسمِ  َيُٙمقنُ  ُٕمْج٥َم اًموَ  ٜمِْزًَم٦ِم,٤معمَ سمِ  َيُٙمقنُ  ِٙمؼْمَ اًم َٕنَّ  ًمِت٠َمِْدي٥ٍم ; ىَمبُقٌل  َوٓ ًمِٜمُّْمٍح,

 :وىم٤مل اسمـ قمق : صمؿ ىم٤مل

ــ٧ُم  ـْ  قَمِجبْ ــ ــ٥ٍم  ُِم ــقَرشمِفِ  ُُمْٕمَج  سمُِّم

 

ـــ٤مَُْٕمسِ  َويَمـــ٤منَ    َُمـــِذَرهْ  ُٟمْٓمَٗمـــ٦مً  سمِ

ـِ  سَمْٕمــدَ  هَمــدٍ  َوذِم    ُصــقَرشمِفِ  طُمْســ

 

 ىَمــِذَرهْ  ضِمٞمَٗمــ٦مً  اًمٚمَّْحــدِ  ذِم  َيِّمــػمُ  

 َوَٟمْخَقشمِـــفِ  ٞمِٝمـــفِ شمِ  قَمـــغَم  َوُهـــقَ  

 

ــ٤م  ــلْمَ  َُم ــفِ  سَم ــُؾ  صَمْقسَمٞمْ ِٛم ــِذَرْه  حَيْ  اًمَٕم

 
صغم اهلل قمٚمٞمف  أُم٤م وقمٞمد اعمتٙمبػم قمـ ىمبقل احلؼ وقمغم اخلٚمؼ وم٘مد أظمؼم اًمٜمبل

صَمٜم٤َم: ىم٤مل (7788) شُمسٜمد أمحد»يمًم ذم وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ـِ  حَيْٞمَك طَمدَّ ـِ  قَم ـْ  قَمْجالنَ  اسْم  قَم

ـِ  قَمْٛمِرو ـْ  ؿُمَٕمٞم٥ٍْم  سْم ـْ  ٞمفِ َأسمِ  قَم هِ  قَم  :ىَم٤مَل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اًمٜمَّبِلَّ  َأنَّ  ضَمدر

ونَ اعمُ  حُيْنَمُ » ُ رر  َأُْمث٤َمَل  ِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ اًم َيْقمَ  تََٙمؼمر   يُمؾُّ  َيْٕمُٚمقُهؿْ  اًمٜم٤َّمسِ  ُصَقرِ  ذِم  اًمذَّ
ٍ
ء ـْ  َرْ َٖم٤مرِ  ُِم  اًمّمَّ

ـْ  ُيْسَ٘مْقنَ  إَْٟمٞم٤َمرِ  َٟم٤مرُ  وَمتَْٕمُٚمَقُهؿْ  سُمقًَمُس  ًَمفُ  ُيَ٘م٤مُل  ضَمَٝمٜمَّؿَ  ذِم  ؾِمْجٜم٤ًم َيْدظُمُٚمقا طَمتَّك  ـمِٞمٜم٦َمِ  ُِم

 .وهذا طمدي٨م طمسـ .شاًمٜم٤َّمر َأْهؾِ  قُمَّم٤مَرةِ  ب٤َملِ اخلَ 

قمٜمد ُمسٚمؿ  , يمًم ذم طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد شواًمٙمؼم هق سمٓمر احلؼ وهمٛمط اًمٜم٤مس»

 .رمحف اهلل

سمف  وسمٓمر احلؼ رده سمٕمد اًمٕمٚمؿ» :رمحف اهللوضم٤مء قمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمرو قمٜمد أمحد 

 .شقمٜم٤مدا قمتقا وهمٛمط اًمٜم٤مس اطمت٘م٤مرهؿ
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, ُمـ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿتٙمؼم ُمـ أهؾ اًمٜم٤مر يمًم ىم٤مل رؾمقل اهلل واعم

 يمؾ ىم٤مل سمغم ىم٤مًمقا ؟ اًمٜم٤مر سم٠مهؾ أظمؼميمؿ أٓ»: اعمتٗمؼ قمٚمٞمف وه٥م  سمـ طمدي٨م طم٤مرصم٦م

 (.3964), ُمسٚمؿ (7182)اًمبخ٤مري . شُمستٙمؼم ضمقاظ قمتؾ

أن ُمـ أسمٕمد اًمٜم٤مس ُمٜمف ُمٜمزًم٦م يقم وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  غم اهلل قمٚمٞمفص وأظمؼم اًمٜمبل

 . ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر (3129)اًمؽمُمذي يمًم قمٜمد ش تٙمؼموناعم»: اًم٘مٞم٤مُم٦م

 :رمحف اهلل يمًم ذم طمدي٨م صمقاسم٤من قمٜمد أمحدصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  وىم٤مل

 . شوهق سمرئ ُمـ اًمٙمؼم واًمٖمٚمقل واًمديـ دظمؾ اجلٜم٦م وم٤مرق اًمروح اجلسدُمـ »

, (:328)شاعمستدرك», واحل٤ميمؿ ذم (2683) شؾمٜمٜمف»ذي ذم وأظمرضمف اًمؽمُم

  (.6651)شؿمٕم٥م اإليًمن»ذم و شؾمٜمٜمف»واًمبٞمٝم٘مل ذم 

 .(2:3)شح اعمسٜمداًمّمحٞم»ذم واحلدي٨م 

 واًمٙمؼمي٤مء إزاره اًمٕمز: ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم» :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ىم٤ملو

 . ة قمـ أيب هرير (3731)أظمرضمف ُمسٚمؿ  .شقمذسمتف يٜم٤مزقمٜمل ومٛمـ رداؤه

 وهق وضمؾ قمز اهلل ًم٘مل ُمِمٞمتف, ذم اظمت٤مل أو ٟمٗمسف, ذم فمؿ٤مشمٕم ُمـ»: وذم احلدي٨م

, (6::6), وأمحد (:65)شإدب اعمٗمرد»أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم . شهمْمب٤من قمٚمٞمف

  .قمـ اسمـ قمٛمر  (312)واحل٤ميمؿ 

 .(829)شاًمّمحٞمح اعمسٜمد»ذم وهق 

ققمٞمد اًمِمديد ومبٕمد هذه إدًم٦م هؾ جيقز ًمؽ أهي٤م اعمسٚمؿ أن شمتٙمؼم ُمع هذا اًم

قمٜمد  ىمدر ٟمٗمسف أٟمف ضم٤مؾمقس ويمٗمك هب٤م ُمذُم٦م وطمؼ ًمٚمج٤مؾمقس أن ُيٜمس وأن يٕمر 

٤مهلل اًمٕمج٥م يمٞمػ يتٙمؼمون وي .اهلل قمز وضمؾ وقمٜمد اًمٜم٤مس أن ي٘م٤مل ومالن ضم٤مؾمقس
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قن اًمٙمالم ذم ذًم٦م ٕمٛميتسويتبجحقن وهؿ إن دظمٚمقا جمٚمس دظمٚمقه ظمٗمٞمف, وضمٚمسقا 

ٙمٚمٛمقن وٓ ٚمقات ٓ يُ س إمم اًمٗموا وأن ُيرضمقا ُمـ اعمج٤مًموهقان وطم٘مٝمؿ أن يٓمرد

وٟم٘مقل  يٕم٤مُمٚمقن طمتك يتقسمقا ويت٠مدسمقا مم٤م هؿ ومٞمف ُمـ اًمنم واًمتتبع ًمٕمقرات اعمسٚمٛملم

ًمٚمجقاؾمٞمس اقمٚمًم أن ٟمقاصٞمٙمؿ سمٞمد اهلل شمٕم٤ممم ٓ شم٘مدُمقن وٓ شم١مظمرون إٓ سم٢مذٟمف ومٝمقٟمقا 

 .قمغم أٟمٗمسٙمؿ هذا اًمٙمؼم واًمتب٤مهل سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل قمز وضمؾ

 التخسٖؼ

ٞم٦م ٓ ي٘مقم هب٤م إسمٚمٞمس اًمٚمٕملم واًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ, وهل صٗم٦م ذُم اًمتحريش وفمٞمٗمف

ريض اهلل قمٜمف اٟمف وظمالٟمف ُمـ اًمبنم ُمّم٤مدق ذًمؽ طمدي٨م ضم٤مسمر إٓ ُمـ يم٤من ُمـ أقمق

 اًمٕمرب ضمزيرة ذم اعمّمٚمقن يٕمبده أن أيس ىمد اًمِمٞمٓم٤من إن» (:3923)قمٜمد ُمسٚمؿ 

 .شسمٞمٜمٝمؿ اًمتحريش ذم وًمٙمـ

صغم اهلل قمٚمٞمف  ـ واحلسٜم٤مت ىم٤ملوهؿ سمٕمٛمؾ هذا اًمدور ي٘مٕمقن ذم طم٤مًم٘م٦م اًمدي

وهق ذم ( :5:2)داود أظمرضمف أسمق. شوومس٤مد ذات اًمبلم احل٤مًم٘م٦م» :وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

 (.2161)ًمٚمقادقمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم  شاًمّمحٞمح اعمسٜمد»

واًمتحريش . ٧م اًمٜمٛمٞمٛم٦م إٓ عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمتحريش وومس٤مد ذات اًمبلموُم٤م طمرُم

ر وىمد هنٞمٜم٤م قمـ هذا يمٚمف وىمد شم٘مدم ي١مدي إمم اًمتب٤مهمض واًمتح٤مؾمد واًمت٘م٤مـمع واًمتداسم

 .طمدي٨م أيب هريرة وُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٗمقائد

ٕمد ُمـ ة اعمسٚمٛملم سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض يُ وشمٗمريؼ مج٤مقم٦م اعمسٚمٛملم واًمتسب٥م ذم ٟمٗمر

شم١مدي إمم اًمتٝم٤مضمر,  اًمٙمب٤مئر اًمتل يٜمبٖمل ًمٚمٕمبد أن يبتٕمد قمٜمٝم٤م طمٞم٨م وهذه اًمٜمٗمرة
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اهلجر ومقق صمالث يمًم ذم  ىمد هنك قمـصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ورؾمقل اهلل

, 7188-7184)اًمبخ٤مري . طمدي٨م أيب أيقب وأيب هريرة وأٟمس ذم اًمّمحٞمح

 (.3173-3671), ُمسٚمؿ (7348

ُمـ هجر أظم٤مه ؾمٜمف ومٝمق يمسٗمؽ » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ سمؾ ىمد ىم٤مل

, قمٜمد إؾمٚمٛمل  ظمراش وي٘م٤مل ,اًمسٚمٛمل طمدرد طمدرد سمـ أيب يمًم ذم طمدي٨مش دُمف

 ,(5:26) داود وأسمق ,(515)شاعمٗمرد إدب» ذم واًمبخ٤مري , أمحد

 .(83:3) واحل٤ميمؿ ,(:88) واًمٓمؼماين

واجلقاؾمٞمس ذم هذا اًمزُمـ ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس شمٗمري٘م٤م جلًمقم٦م اعمسٚمٛملم, سمؾ إن 

سملم  اًمِمٕمقب واًمتحريشلم اًمٙمٗمرة اًمدور إيمؼم ذم شمٗمريؼ ًمٚمجقاؾمٞمس إُمريٙمٞم

ٜم٘مٞمض ىمّمدهؿ ومٕمغم اجلقاؾمٞمس أن يتقسمقا سمٝمؿ اهلل اًمدول وظمّمقص٤م اإلؾمالُمٞم٦م قم٤مىمب

ديٜمٝمؿ ىمبؾ ومقات إوان وم٢مهنؿ ىم٤مدُمقن  إمم اهلل قمز وضمؾ ُمـ هذا اجلرم وأن يراضمٕمقا

 . قمغم رب ىمقى قمٚمٞمؿ ٓ شمٗمقشمف ُمث٤مىمٞمؾ اًمذر, ومٙمٞمػ سمٙمب٤مئر اًمذٟمقب

ةٍ  ِمثَْؼاَل  َيْعَؿْل  َفَؿنْ ﴿: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ا َذرَّ ةٍ  ثَْؼاَل مِ  َيْعَؿْل  َوَمنْ  * َيَرهُ  َخْرً ا َذرَّ  ََشًّ

ا َخْرٍ  ِمنْ  َطِؿَؾْت  َما َكْػسٍ  ُكله  ََتِدُ  َيْومَ ﴿ ,[9, 8:اًمزًمزًم٦م]﴾َيَرهُ   ِمنْ  َطِؿَؾْت  َوَما حُمََْضً

ُرُكمُ  َبِعقًدا أََمًدا َوَبقْـَهُ  َبقْـََفا َأنَّ  لَوْ  َتَوده  ُسوءٍ    .[41:قمٛمران آل]﴾َكْػَسهُ  اهلل َوحُيَذِّ

َّا ُمْشِػِؼنيَ  ادُْجِرِمنيَ  َفََتَى ؽِتَاُب ال َوُوِضعَ ﴿: وىم٤مل  َمالِ  َوْيَؾتَـَا َيا َوَيُؼولُونَ  فِقهِ  ِِم

ا َطِؿُؾوا َما َوَوَجُدوا َأْحَصاَها إَِل َكبَِرةً  َوَل َصِغَرةً  ُيَغادِرُ  َل الؽِتَاِب  َهَذا  َوَل َحاِِضً

 .[:5:اًمٙمٝمػ]﴾أََحًدا َربهَك  َيظْؾِمُ 

قمٜمد أن ٟمزًم٧م إمم ُمٍم ؾم٠مًم٧م أظم٤م ُم٤م ؾمب٥م يمثرة  رمحف اهلل ىم٤مل اًمقادقمل

إمم  فُمـ اعمخ٤مسمرات وٟمحـ ٓ ٟمدري وي٘مٍم صمقسم يدظمؾ سمٞمٜمٜم٤م أٟم٤مس: اجلًمقم٤مت, وم٘م٤مل زم
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ٟمّمػ اًمس٤مق ويٕمٗمق حلٞمتف ويؼمم اًمٕمًمُم٦م صمؿ سمٕمد ذًمؽ إذا أصبح رأؾم٤م ذم اجلًمقم٦م 

يريدون ومًم ي١مُمٜمٜم٤م أن يقضمد أٟم٤مس ُمـ اعمخ٤مسمرات . ويمٚمٛمتف ُم٘مبقًم٦م ؾمٕمك ذم اًمتٗمرق

 .شاعمجروطملم قمٜمد اإلُم٤مم اًمقادقمل»راضمع رؾم٤مًم٦م . شمٗمرىم٦م اعمسٚمٛملم

 تقمٗد الكافسَٖ

 وُمـ اًمٙمب٤مئر اًمتل ي٘مٕمقن ومٞمٝم٤م شم٘مٚمٞمدهؿ ًمٚمٙمٗم٤مر ذم ًمب٤مؾمٝمؿ, وىمد ىم٤مل رؾمقل اهلل

ًمٕمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص طملم رأى قمٚمٞمف صمقسملم صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ 

 .(3188)ُمسٚمؿ أظمرضمف . ششمٚمبسٝم٤م ومال ٤مراًمٙمٗم صمٞم٤مب ُمـ هذه إن»: ُمٕمّمٗمريـ

ومٝمؿ يٚمبسقن اًمبٜم٤مـمٞمؾ وحيٚم٘مقن اًمٚمحك ُمع أن طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م ُمـ يمب٤مئر اًمذٟمقب 

ـَ »وذًمؽ عم٤م ومٞمف ُمـ اًمتِمبف سم٤مًمٜمس٤مء وىمد  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهللِ َرؾُمقُل  ًَمَٕم

ـَ  تََِمبرِٝملمَ اعمُ  ضَم٤ملِ  ُِم   اًمرر
ِ
 (.6996)اًمبخ٤مري ذم  يمًم ذم طمدي٨م أٟمس . شسم٤ِمًمٜمرَس٤مء

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم  ل اهللوهؿ يتِمبٝمقن سم٤مًمٙمٗم٤مر أيْم٤م ذم ذًمؽ, وىمد ىم٤مل رؾمق

ٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ ُمتش اًمٚمحك وأوومقا اًمِمقارب أطمٗمقا اعمنميملم, ظم٤مًمٗمقا» :آًمف وؾمٚمؿ

 (.65), ُمسٚمؿ (69:3)اًمبخ٤مري . طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمًم

صغم  اهلل رؾمقل ىم٤مل(: 371) رمحف اهلل قمٜمد ُمسٚمؿ وذم طمدي٨م أيب هريرة 

 .شاعمجقس ظم٤مًمٗمقا اًمٚمحك وأرظمقا اًمِمقارب ضمزوا» :اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

ذم رمحف اهلل  وطمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م وىمّمٝم٤م ؾمقاء ذم ُمِم٤مهب٦م اًمٙمٗم٤مر, ىم٤مل احل٤مومظ

يِملمَ اعمُ  ظَم٤مًَمُٗمقا»: ىَمْقًمف (::2/45)شاًمٗمتح»  ُُمْسِٚمؿ قِمٜمْد ُهَرْيَرة َأيِب  طَمِدي٨م وذِم ش نْمِ
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ُؿْ  قُمَٛمر اسِْمـ طَمِدي٨م ذِم  َراداعمُ  َوُهقَ  شُجقساعمَ  ٤مًَمُٗمقاظَم » قنَ  يَم٤مُٟمقا وَم٢مهِنَّ  َوُِمٜمُْٝمؿْ  حِل٤َمُهؿْ  َيُ٘مّمُّ

ـْ   .حَيِْٚم٘مَٝم٤م يَم٤منَ  َُم

 إؿم٤مرة ومٞمف و: ىمٚم٧م (:6/236)شاًمْمٕمٞمٗم٦م»ذم رمحف اهلل  وىم٤مل اًمِمٞمخ إًمب٤مين

 اًمتِمبف, طمٞم٨م ُمـيمحٚم٘مٝم٤م  هق -اجلًمقم٤مت سمٕمض شمٗمٕمؾ يمًم- اًمٚمحٞم٦م ىمص أن إمم ىمقي٦م

 إقمٗم٤مؤه٤م اًمّمح٤مسم٦م وهمػمهؿ ُمـ اًمسٚمػ قمٚمٞمٝم٤م ضمرى اًمتل اًمسٜم٦م و. جيقز ٓ ذًمؽ أن و

 شمٗمّمٞمال, ُمقضع همػم ُم٤م ذم هذا ومّمٚم٧م ىمد و. اًمزي٤مدة ومت٘مص ; اًم٘مبْم٦م قمغم زاد ُم٤م إٓ

 ,(3466) أيت احلدي٨م حت٧م أن ُمٜمف حيرضين ىمقي٤م اؾمتدٓٓ ًمف واؾمتدًمٚم٧م

 اهـ (.7314) واحلدي٨م

ًمٞمس سمّمقاب سمؾ ل يرد طمر  واطمد أن  شإٓ ُم٤م زاد قمغم اًم٘مبْم٦م» :محف اهللر ىمقًمف

يم٤من ي٠مظمذ ُمـ حلٞمتف, وإٟمًم صح هذا قمـ اسمـ قمٛمر صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اًمٜمبل

وظم٤مًمػ ومٞمف اًمٜمص وم٤مًمٕمقدة ذم ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م إمم ُم٤م  ضمتٝم٤مداريض اهلل قمٜمٝمًم, وهق 

ُسوِل إِْن ُكـْتُْم ﴿َفنِْن : أُمرٟم٤م اهلل سم٤مًمرد إًمٞمف, ٟم٘مقًمف ٍء َفُردهوُه إََِل اهللَِّ َوالرَّ َتـَاَزْطتُْم ِِف ََشْ

 .[:6: اًمٜمس٤مء] ُتْمِمـُوَن بِاهللَِّ َوالْقَْوِم اْْلِخِر ﴾

أسمق ـم٤مًم٥م : )ىم٤مل أي (:69:4)طمدي٨م رىمؿ  شاًمٗمتح»ذم رمحف اهلل  ىم٤مل احل٤مومظ

 َٝم٤مد,اجلِ  ًمَِٖمػْمِ سقاد ظمْمبٝم٤م سم٤مًم: يٙمره ذم اًمٚمحٞم٦م قمنم ظمّم٤مل(: شاًم٘مقت»اعمٙمل ذم 

َقاد َوسمَِٖمػْمِ  ال إهَِي٤مًُم٤م اًمسَّ ٞمُْخقظَم٦مِ  اؾِْمتِْٕمَج٤مٓ َوشَمبِْٞمٞمْمَٝم٤م شمرب٤َمع,آ ًمَِ٘مّْمدِ  ٓ ِح ًمِٚمّمَّ  ًمِٚمِمَّ

ِذيٗمَٝم٤م َويَمَذا ًمِْٚمُٛمُروَدةِ  إسِْمَ٘م٤مء َوَٟمتْٗمَٝم٤م ىْمَران,إَ  قَمغَم  اًمتََّٕم٤مفمُؿ ًمَِ٘مّْمدِ  ٞم٥ْم َوَٟمتْػ حَتْ . اًمِمَّ

َح  ِريٛمف ًمٜمََّقِوّي ا َوَرضمَّ ضْمر ًمِثُبُقِت  حَتْ  ـَم٤مىَم٦م ـم٤َمىَم٦م َوشَمّْمِٗمٞمٗمَٝم٤م ىَمِريب٤ًم, ؾَمٞم٠َميِْت  يَمًَم  قَمٜمْفُ  اًمزَّ

ٞمَٚم٦م, شَمَّمٜمًُّٕم٤م ض شَمْرضِمٞمٚمَٝم٤م َويَمَذا َوخَمِ ـْ  ومِٞمفِ  َُم٤م قَمغَم  َوقَمْرًض٤م ـمُقٓ هَل٤َم َواًمتََّٕمرُّ   ,اِظْمتاِل ُِم
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ْهدِ  إهَِي٤مًُم٤م ؿَمِٕمث٦َم َوشَمَريَمَٝم٤م  حِلَِدي٨ِم  َوقَمَ٘مَدَه٤م,: اًمٜمََّقِوّي  َوَزادَ  إقِْمَج٤مسًم٤م, إًَِمٞمَْٝم٤م اًمٜمَّٔمَروَ  , ًمِٚمزُّ

ـْ » َروَمَٕمفُ  ُرَوْيِٗمع ًدا وَم٢مِنَّ  حِلْٞمَتف قَمَ٘مدَ  َُم  .َداُودَ  َأيِب  َأظْمَرضَمفُ  ِدي٨ماحلَ  .شسَمِريء ُِمٜمْفُ  حُمَٛمَّ

ـْ  َوُهقَ  ْرباحلَ  ذِم  قَمْ٘مدَه٤م َراداعمُ  ىِمٞمَؾ : ٓم٤َّميِبُّ اخلَ  ىَم٤مَل   َراداعمُ  َوىِمٞمَؾ  قَم٤مضِمؿ,إَ  ِزّي  ُِم

ْٕمر ُُمَٕم٤مجَل٦َم ـْ  َوَذًمَِؽ  ًمِٞمَٜمَْٕمِ٘مد, اًمِمَّ  .اًمت٠َّْمٟمِٞم٨م َأْهؾ ومِْٕمؾ ُِم

 :(شَمٜمْبِٞمف)

ـْ  ُٟمِ٘مَؾ  َُم٤م فَم٤مِهر اًمترلم اسِْمـ َأْٟمَٙمرَ   قَمغَم  َيْ٘متٍَِم  يَم٤منَ  َأٟمَّفُ  َراداعمُ  ًَمٞمَْس : وَمَ٘م٤مَل  قُمَٛمر اسِْمـ قَم

ـْ  َ٘مبَْْم٦ماًم ىَمْدر ـْ  وَمٞمُْٛمِسؽ ُِمٜمَْٝم٤م, ؿَمذَّ  َُم٤م وَمٞمُِزيؾ قَمَٚمٞمَْٝم٤م ُيْٛمِسؽ يَم٤منَ  سَمْؾ  ٞمَتف,حِلْ  ُِم  َأؾْمَٗمؾ ُِم

ـْ  ؾَمَٗمَؾ  َُم٤م وَمٞم٠َْمظُمذ ُُمْٚمتَِّمَ٘م٦م ْرسَمَٕم٦مإَ  سم٠َِمَص٤مسمِِٕمفِ  َذىْمٜمف  . حِلْٞمَتف ـُمقل ًمِٞمَتََس٤مَوى َذًمَِؽ  قَم

َث  َوىَمدْ : َأسُمقؿَم٤مَُم٦م ىَم٤مَل  ٤َّم أؿََمدّ  َوُهقَ  حِل٤َمُهْؿ, حَيِْٚمُ٘مقنَ  ىَمْقم طَمدَّ ـْ  ُٟمِ٘مَؾ  مِم  ُجقساعمَ  قَم

ُؿْ  قهَن٤َم يَم٤مُٟمقا َأهنَّ ـْ  ُيْستَثْٜمَك: اًمٜمََّقِوّي  َوىَم٤مَل . َيُ٘مّمُّ   ُْمرإَ  ُِم
ِ
 َٟمبَت٧َْم  ًَمقْ  َُم٤م اًمٚمرَحك سم٢ِمقِْمَٗم٤مء

 َوؾَمٞم٠َْميِت  قَمٜمَْٗمَ٘م٦م, أَوْ  ؿَم٤مِرب هَل٤َم َٟمب٧ََم  ًَمقْ  َويَمَذا طَمْٚم٘مَٝم٤م, هَل٤َم ُيْستََح٥ّم  وَم٢مِٟمَّفُ  حِلْٞم٦َم ًمِْٚمَٛمْرَأةِ 

َّم٤متاعمُ  سَم٤مب» ذِم  ومِٞمفِ  بَْح٨ماًم  اهـ .شتَٜمَٛمر

 تكمي كجري وَ اجلٕاضٗظ بالكمىٛ اليت تطخط اهلل عص ٔجن

ريض اهلل  ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ,(3:99), وُمسٚمؿ (7588)أظمرج اًمبخ٤مري 

 َُم٤م سم٤ِمًمَٙمِٚمَٛم٦مِ  َٙمٚمَّؿُ ًَمٞمَتَ  اًمَٕمبْدَ  إِنَّ »: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ: ىم٤ملقمٜمف 

 ُ ٤َّم َأسْمَٕمدَ  اًمٜم٤َّمرِ  رِم  هِب٤َم َيِزلُّ  ومِٞمَٝم٤م, َيتَبلَمَّ ِق  سَملْمَ  مِم  .شاعمنَْمِ

قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ ىم٤مص اًمٚمٞمثل أن (: 24:5)شاًمزهد»وأظمرج اسمـ اعمب٤مرك رمحف اهلل ذم 

 ُم٤مذا وم٤مٟمٔمر وشمٖمِم٤مهؿ إُمراء ه١مٓء قمغم شمدظمؾ رأيتؽ إين :سمالل سمـ احل٤مرث وم٤مل ًمف
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 اًمرضمؾ إن»: ي٘مقلصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م وم٢مين , سمف حت٤مرضهؿ

 وإن يٚم٘م٤مه, يقم إمم رضقاٟمف ًمف اهلل يٙمت٥م ُمبٚمٖمٝم٤م, يٕمٚمؿ ُم٤م اخلػم ُمـ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ًمٞمتٙمٚمؿ

 يقم إمم ؾمخٓمف هب٤م قمٚمٞمف اهلل يٙمت٥م , ُمبٚمٖمٝم٤م يٕمٚمؿ ُم٤م اًمنم ُمـ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ًمٞمتٙمٚمؿ اًمرضمؾ

 اهـ. سمالل ُمـ ؾمٛمٕم٧م ُم٤م وسمٞمٜمف سمٞمٜمل طم٤مل ىمد طمدي٨م رب: لي٘مق قمٚم٘مٛم٦م ويم٤من ,شيٚم٘م٤مه

 (.294)شاًمّمحٞمح اعمسٜمد»احلدي٨م ذم 

 قِمٜمْدَ  يَم٤مًمَٙمالمِ  َوَهَذا» (::2/29)شاًمزواضمر»ىم٤مل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل رمحف اهلل ذم 

٤َّم اًمُقٓةِ  َأوْ  اعمُُٚمقكِ  , َذ   َأوْ  قَم٤مم   ظَمػْمٌ  سمِفِ  حَيُّْمُؾ  مِم ٜم٧َْم  يَمِٚمَٛم٦مٌ  َوُِمٜمْفُ  قَم٤مم  ٦مَ  شَمَْمٛمَّ  أَوْ  ؾُمٜم٦َّمٍ  َُمَذُمَّ

ِ٘مٞمَؼ  أَوْ  طَمؼ   إسْمَٓم٤مَل  َأوْ  سمِْدقَم٦مٍ  إىَم٤مَُم٦مَ   َأوْ  َُم٤مٍل, أَوْ  وَمْرٍج  اؾْمتِْحالَل  َأوْ  َدمٍ  ؾَمْٗمَؽ  َأوْ  سَم٤مـمِؾٍ  حَتْ

 َأوْ  َزْوضَم٦مٍ  ومَِراَق  أَوْ  اعمُْسِٚمِٛملمَ  سَملْمَ  هَمْدَرةٍ  ُوىُمقعَ  أَوْ  َرطِمؿٍ  ىَمْٓمعَ  َأوْ  قِمْرضٍ  َهتَْؽ 

 .شَذًمَِؽ  َٟمْحقَ 

 فصن
 اإذا كاُ وطمًىلمكافسَٖ احلكي يف اجلاضٕع 

صَمٜم٤َم (:4118)رمحف اهلل  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري ـُ  قَمغِمُّ  طَمدَّ صَمٜم٤َم اهلل قَمبْدِ  سْم  ؾُمْٗمٞم٤َمنُ  طَمدَّ

صَمٜم٤َم ـُ  قَمْٛمُرو طَمدَّ شملَْمِ  ُِمٜمْفُ  ؾَمِٛمْٕمتُفُ  ِديٜم٤َمرٍ  سْم ٟمِك ىَم٤مَل  َُمرَّ ـُ  َأظْمؼَمَ ـُ  طَمَس ٟمِك ىَم٤مَل  دٍ حُمَٛمَّ  سْم  َأظْمؼَمَ

ـُ  اهللِ  قُمبَٞمْدُ  صغم اهلل قمٚمٞمف  اهللِ  َرؾُمقُل  سَمَٕمثَٜمِك َيُ٘مقُل   قَمِٚمٞم٤ًّم ؾَمِٛمْٕم٧ُم  ىَم٤مَل  َراومِعٍ  َأسمِك سْم

سَمػْمَ  َأَٟم٤موقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ـَ  ْ٘مَدادَ اعمِ وَ  َواًمزُّ  ظَم٤مٍخ, َرْوَض٦مَ  شَم٠ْمشُمقا طَمتَّك اْٟمَٓمِٚمُ٘مقا» :ىَم٤مَل  إؾَْمَقدِ  سْم

 .شُِمٜمَْٝم٤م وَمُخُذوهُ  يِمت٤َمٌب, َوَُمَٕمَٝم٤م فَمِٕمٞمٜم٦َمً  هِب٤َم وَم٢مِنَّ 

ْوَض٦ِم, إمَِم  اْٟمتََٝمٞمْٜم٤َم طَمتَّك ظَمٞمُْٚمٜم٤َم سمِٜم٤َم شَمَٕم٤مَدى وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم ـُ  وَم٢مَِذا اًمرَّ  وَمُ٘مْٚمٜم٤َم سم٤ِمًمٔمَِّٕمٞمٜم٦َمِ  َٟمْح

ـْ  َُمِٕمك َُم٤م وَمَ٘م٤مًَم٧ْم . ِٙمت٤َمَب اًم َأظْمِرضِمك ت٤َمٍب  ُِم
َـّ  وَمُ٘مْٚمٜم٤َم. يمِ  ًَمٜمُْٚمِ٘ملَمَّ  َأوْ  ِٙمت٤َمَب اًم ًَمتُْخِرضِم
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ـْ  وَم٠َمظْمَرضَمتْفُ . اًمثرٞم٤َمَب   وَم٢مَِذا صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللِ َرؾُمقَل  سمِفِ  وَم٠َمشَمٞمْٜم٤َم قِمَ٘م٤مِصَٝم٤م, ُِم

ـْ  ومِٞمفِ  ـِ  طَم٤مـم٥ِِم  ُِم ـَ  ُأَٟم٤مسٍ  إمَِم  سَمْٚمتََٕم٦مَ  َأسمِك سْم يِملمَ اعمُ  ُِم ـْ  نْمِ ٦َم, َأْهؾِ  ُِم ُهؿْ  َُمٙمَّ ؼِمُ  َأُْمرِ  سمِبَْٕمضِ  ُُيْ

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف  اهللِ َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللِ َرؾُمقلِ 

, شَمْٕمَجْؾ  َٓ  اهللِ, َرؾُمقَل  َي٤م ىَم٤مَل . شَهَذا َُم٤م , طَم٤مـم٥ُِم  َي٤م» :وؾمٚمؿ  ُُمْٚمَّمً٘م٤م اُْمَرأً  يُمٜم٧ُْم  إِٟمرك قَمغَمَّ

ْ  ىُمَرْيٍش, رِم  ـْ  َوَل ـْ  َأيُم ـْ  َويَم٤منَ  َأْٟمُٗمِسَٝم٤م, ُِم ـَ  َُمَٕمَؽ  َُم ـَ اعمُ  ُِم ٦َم, ىَمَراسَم٤مٌت  هَلُؿْ  َٝم٤مضِمِري  سمَِٛمٙمَّ

ـَ  َذًمَِؽ  وَم٤مشَمٜمِك إِذْ  وَم٠َمطْمبَب٧ُْم  َوَأُْمَقاهَلُْؿ, َأْهِٚمٞمِٝمؿْ  هِب٤َم حَيُْٛمقنَ  ِذَ  َأنْ  ومِٞمِٝمؿْ  اًمٜمََّس٥ِم  ُِم  قِمٜمَْدُهؿْ  َأَّتَّ

. اإِلؾْمالَمِ  سَمْٕمدَ  ُٙمْٗمرِ ٤مًمسمِ  ِرًض٤م َوَٓ  اًدااْرشمِدَ  َوَٓ  يُمْٗمًرا وَمَٕمْٚم٧ُم  َوَُم٤م ىَمَراسَمتِك, هِب٤َم حَيُْٛمقنَ  َيًدا

  .شَصَدىَمُٙمؿْ  ًَمَ٘مدْ » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل 

ْب  َدقْمٜمِك اهللِ  َرؾُمقَل  َي٤م قُمَٛمرُ  ىَم٤مَل   سَمْدًرا, ؿَمِٝمدَ  ىَمدْ  إِٟمَّفُ » :ىَم٤مَل . ٜم٤َمومِِؼ اعمُ  َهَذا قُمٜمَُؼ  َأرْضِ

 وَمَ٘مدْ  ؿِمئْتُْؿ, َُم٤م اقْمَٛمُٚمقا وَمَ٘م٤مَل  سَمْدرٍ  َأْهؾِ  قَمغَم  اـمََّٚمعَ  ىَمدِ  َيُٙمقنَ  َأنْ  اهلل ًَمَٕمؾَّ  ُيْدِريَؽ  َوَُم٤م

 .شًَمُٙمؿْ  هَمَٗمْرُت 

 (.35:5)رمحف اهلل  احلدي٨م أظمرضمف ُمسٚمؿ

 وىمد ًمٕمٛمر ىمقًمف وشم٠مُمؾ (:5/239)شسمدائع اًمٗمقائد»ذم رمحف اهلل  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

 اقمٛمٚمقا»: وم٘م٤مل سمدر أهؾ قمغم اـمٚمع اهلل أن يدريؽ وُم٤م: وم٘م٤مل طم٤مـم٥م, ىمتؾ ذم اؾمت٠مذٟمف

 . شًمٙمؿ همٗمرت وم٘مد ؿمئتؿ ُم٤م

 اجلدل أرسم٤مب ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ اًمتل اًم٘م٤مقمدة حلٙمؿ ُمتْمٛمٜم٤م دمده يمٞمػ

 اًمٜمبلُّ  ومٕمٚمؾ ؟ اعم٘متيض ىمٞم٤مم إمم يٗمت٘مر هؾ سم٤معم٤مٟمع اًمتٕمٚمٞمؾ أن: وهل, وإصقًمٞمقن

 ُوضِمد ىمد يم٤من فىمتٚم ُم٘مت٣م أن قمغم ومدل ; اًمٕم٤مم اإلؾمالم دون سمدًرا سمِمٝمقده دُمف قمّمٛم٦م

ـْ  اهلل, رؾمقل قمغم اجلس وهق اًمٕمّمٛم٦م, ؾمب٥م وقم٤مرَض   ُم٤مٟمعٌ  اعم٘متيض هذا قم٤مرَض  ًمٙم
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 هذا وقمغم. ؿمٝمده٤م عمـ ُمٖمٗمرشمف اهلل ُمـ ؾمبؼ وىمد سمدًرا ؿمٝمقده وهق شم٠مصمػمه ُمـ ُمٜمع

 ىمتؾ اُمتٜمع وإٟمًم سمدًرا ؿمٝمد ممـ ًمٞمس ; ٕٟمف اجل٤مؾمقس ىمتؾ رأى عمـ طمج٦مٌ  وم٤محلدي٨م

 اهـ .سمدًرا ًمِمٝمقده طم٤مـم٥م

هذا اًمتقضمٞمف اًمذي ذيمره هذا اإلُم٤مم ىم٤مض قمغم اظمتال  اًمٗم٘مٝم٤مء ذم  :ىمٚم٧م

 .اعمس٠مًم٦م هذه

 اإذا كاُ كافًسعمٜ املطمىني احلكي يف اجلاضٕع 

 سمـ قمٛمر طمدصمٜم٤م طمرب سمـ زهػم طمدصمٜم٤م (:2865)رمحف اهلل  ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ

 سمـ ؾمٚمٛم٦م أيب طمدصمٜمل ؾمٚمٛم٦م سمـ إي٤مس طمدصمٜمل قمًمر سمـ قمٙمرُم٦م طمدصمٜم٤م احلٜمٗمل يقٟمس

 ٟمحـ ومبٞمٜم٤م هقازنصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهلل رؾمقل ُمع همزوٟم٤م: ىم٤مل إيمقع

 أمحر مجؾ قمغم رضمؾ ضم٤مء إذصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهلل رؾمقل ُمع ٟمتْمحك

 يٜمٔمر وضمٕمؾ اًم٘مقم ُمع يتٖمدى شم٘مدم صمؿ اجلٛمؾ سمف وم٘مٞمد طم٘مبف ُمـ ـمٚم٘م٤م اٟمتزع صمؿ وم٠مٟم٤مظمف

 صمؿ ىمٞمده وم٠مـمٚمؼ مجٚمف وم٠مشمك يِمتد ظمرج إذ ِم٤مةُم وسمٕمْمٜم٤م اًمٔمٝمر ذم ورىم٦م ضٕمٗم٦م وومٞمٜم٤م

 .ورىم٤مء ٟم٤مىم٦م قمغم رضمؾ وم٤مشمبٕمف اجلٛمؾ سمف وم٤مؿمتد وم٠مصم٤مره قمٚمٞمف وىمٕمد أٟم٤مخ

 قمٜمد يمٜم٧م طمتك شم٘مدُم٧م صمؿ اًمٜم٤مىم٦م ورك قمٜمد ومٙمٜم٧م أؿمتد وظمرضم٧م ؾمٚمٛم٦م ىم٤مل 

 ذم ريمبتف وضع ومٚمًم وم٠مٟمختف اجلٛمؾ سمخٓم٤مم أظمذت طمتك شم٘مدُم٧م صمؿ اجلٛمؾ ورك

 قمٚمٞمف أىمقده سم٤مجلٛمؾ ضمئ٧م صمؿ ومٜمدر اًمرضمؾ أسر ومرضسم٧م ؾمٞمٗمل اظمؽمـم٧م إرض

 ُمٕمف واًمٜم٤مسصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهلل رؾمقل وم٤مؾمت٘مبٚمٜمل وؾمالطمف رطمٚمف

 .شأمجع ؾمٚمبف ًمف» :ىم٤مل إيمقع اسمـ ىم٤مل ش؟ اًمرضمؾ ىمتؾ ُمـ» :وم٘م٤مل
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صغم اهلل  اًمٜمَّبِكَّ  َأشَمك: سمٚمٗمظ (4162)اًمبخ٤مري رىمؿ  ُمٜمف ٤مـمرومً  احلدي٨م أظمرج

ـَ  قَملْمٌ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف وقمغم آًمف  يملِمَ اعمُ  ُِم ُث  َأْصَح٤مسمِفِ  قِمٜمْدَ  وَمَجَٚمَس  ؾَمَٗمٍر, رِم  َوْهقَ  نْمِ  َيتََحدَّ

 وَمَ٘متََٚمفُ . شَواىْمتُُٚمقهُ  اـْمُٚمبُقهُ » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اًمٜمَّبِكُّ  وَمَ٘م٤مَل  اْٟمَٗمتََؾ, صُمؿَّ 

َٚمفُ   .ؾَمَٚمبَفُ  وَمٜمَٗمَّ

,احلَ  َٙم٤مومِراًم ٤مؾُمقساجلَ  تْؾىمَ : َوومِٞمفِ  (:23/33)اهلل رمحف  ىم٤مل اًمٜمقوي  َوُهقَ  ْريِبّ

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اًمٜمَّبِّل  َأنَّ : اًمٜمََّس٤مِئلر  ِرَواَي٦م َوذِم . ْسِٚمِٛملمَ اعمُ  سم٢ِمِمْج٤َمعِ  يَمَذًمَِؽ 

٤م َوىَمتْٚمف, سمَِٓمَٚمبِفِ  َأَُمَرُهؿْ  يَم٤منَ  ّل  َٕم٤مَهداعمُ  ٤مؾُمقساجلَ  َوَأُمَّ ُمر : َزاقِملُّ وْ إَ وَ  َُم٤مًمِؽ وَمَ٘م٤مَل  َواًمذر

ىَم٤مىمف َرَأى وَم٢مِنْ  ًمِْٚمَٕمْٝمِد, َٟم٤مىِمًْم٤م َيِّمػم ُف, اؾِْمؽِمْ  .ىَمتْٚمف َوجَيُقز َأَرىمَّ

 ىَمدْ  َيُٙمقن َأنْ  إِٓ: َأْصَح٤مسمٜم٤َم ىَم٤مَل  سمَِذًمَِؽ, قَمْٝمده ُيٜمْتََ٘مض ٓ: ُٕمَٚمًَمءاًم مَج٤َمِهػم َوىَم٤مَل 

طَ  ٤م سمَِذًمَِؽ, َٕمْٝمداًم اِْٟمتَِ٘م٤مض قَمَٚمٞمْفِ  ُذِ ٤مومِِٕمّل  وَمَ٘م٤مَل  ْسٚمِؿاعمُ  س٤مؾُمقاجلَ  َوَأُمَّ  َوإَْوَزاقِملُّ  اًمِمَّ

رهُ : شَمَٕم٤ممَم  اهلل َرمِحَُٝمؿْ  ُٕمَٚمًَمءاًم َومَج٤َمِهػم ٤مًمِِٙمٞم٦َّماعمَ  َوسَمْٕمض طَمٜمِٞمَٗم٦م َوَأسُمق ـْ  َيَرى سمًَِم  اإِلَُم٤مم ُيَٕمزر  ُِم

ب تَٝمِ  :رمحف اهلل َُم٤مًمِؽ َوىَم٤مَل  ىَمتْٚمف, جَيُقز َوٓ , َوَٟمْحقمَه٤م َوطَمبْس رَضْ ْ  اإِلَُم٤مم, ومِٞمفِ  دجَيْ  َوَل

ضْمتَِٝم٤مد, ُيَٗمرسر  ِٓ  اهـ .ُيْ٘متَؾ أَْصَح٤مسمف يِمب٤َمر ىَم٤مَل  :رمحف اهلل قِمٞم٤َمض َ٘م٤ميِض اًم َوىَم٤مَل  ا

أُمر اجل٤مؾمقس إمم اإلُم٤مم ُمٓمٚم٘م٤م إن ؿم٤مء ىمتٚمف وأن ؿم٤مء طمبسف وأن ؿم٤مء  :ىمٚم٧م

 .قمزره سمًم يرى واهلل أقمٚمؿ

 إذا كاُ ذوٗاعمٜ املطمىني احلكي يف اجلاضٕع 

 سمـ حمٛمد صمٜم٤م ىم٤مل سمِم٤مر سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م (:3763)رمحف اهلل  ٤مل اإلُم٤مم أسمق داودىم

 ُمرضب سمـ طم٤مرصم٦م قمـ إؾمح٤مق أيب قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٗمٞم٤من صمٜم٤م ىم٤مل اًمدٓل مه٤مم أسمق حمب٥م
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 قمٞمٜم٤م ويم٤من سم٘متٚمف أُمرصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهلل رؾمقل أن: طمٞم٤من سمـ ومرات قمـ

 ُمسٚمؿ إين وم٘م٤مل إٟمّم٤مر ُمـ سمحٚم٘م٦م ومٛمر ٟمّم٤مرإ ُمـ ًمرضمؾ طمٚمٞمٗم٤م ويم٤من ؾمٗمٞم٤من ٕيب

صغم اهلل  اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ُمسٚمؿ إين ي٘مقل إٟمف اهلل ي٤م رؾمقل إٟمّم٤مر ُمـ رضمؾ وم٘م٤مل

 . شطمٞم٤من سمـ ومرات ُمٜمٝمؿ أيًمهنؿ إمم ٟمٙمٚمٝمؿ رضم٤مٓ ُمٜمٙمؿ إن» :قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

 .صحٞمح :رمحف اهلل إًمب٤مين اًمِمٞمخ ىم٤مل

سمسب٥م حمٛمد سمـ حمب٥م اًمدٓل ًمٙمـ احلدي٨م احلدي٨م هبذا اًمسٜمد ضٕمٗمف اعمٜمذري 

ُمـ ـمريؼ سمنم سمـ اًمرسى قمـ ؾمٗمٞم٤من سمف وسمنم  (5/437)رمحف اهلل  ىمد أظمرضمف أمحد

 .ُمـ رضم٤مل اًمِمٞمخلم وم٤محلدي٨م صحٞمح

 َيُدّل  ِدي٨ماحلَ وَ  (:8/336)شقمقن اعمٕمبقد»ذم رمحف اهلل  ىم٤مل ؿمٛمس احلؼ آسم٤مدي

ّل  ٤مؾُمقساجلَ  ىَمتْؾ ضَمَقاز قَمغَم  ُمر  اهـ .اًمذر

 وٓ :ىمقهلؿ (:825-3/824)ش٦مأطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم»ذم رمحف اهلل  اسمـ اًم٘مٞمؿ ىم٤مل

 وىمد اعمسٚمٛملم, اعمنميملم وأقمداء قملم ضم٤مؾمقؾم٤مً, اجل٤مؾمقس ُمٜم٤مزًمٜم٤م ذم ومٞمٝم٤م وٓ ٟم١موي

 قمٝمدهؿ اٟمت٘مض ومٕمٚمقا وم٢من وُمٜم٤مزهلؿ, يمٜم٤مئسٝمؿ ذم ي١مووه أٓ اًمذُم٦م أهؾ قمغم ذط

 .وأُمقاهلؿ دُم٤مؤهؿ وطمٚم٧م

 يٙمٗمل أو اًمذُم٦م, أهؾ قمغم ًمف اًمٕمٍم إُم٤مم اؿمؽماط إمم ذًمؽ صمبقت حيت٤مج وهؾ

 ذط ُمـ سمد ٓ أٟمف: أطمدمه٤م: ًمٚمٗم٘مٝم٤مء ُمٕمرووملم ىمقًملم قمغم قمٜمف؟ اهلل ريض قمٛمر ذط

 يٙمـ ول اًمقىم٧م, ذًمؽ ذم اًمذُم٦م أهؾقمغم  يم٤من قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ذط أن إذ ًمف اإلُم٤مم

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم ًمإلُم٤مُم٦م ؿم٤مُمالً  ذـم٤مً 

 :شرواي٦م اعمزين واًمرسمٞمع» يدل قمغم هذا وم٢مٟمف ىم٤مل ذم ويمالم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل

أو حمٛمدا رؾمقل اهلل أو ديـ اهلل سمًم ٓ  يٕمٜمل اإلُم٤مم, أن ُمـ ذيمر يمت٤مب اهلل ويِمؽمط قمٚمٞمف
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يٜمبٖمل أو زٟمك سمٛمسٚمٛم٦م أو اص٤مهب٤م سمٜمٙم٤مح, أو ومتـ ُمسٚمًم قمـ ديٜمف أو ىمٓمع قمٚمٞمف اًمٓمريؼ 

أو أقم٤من أهؾ احلرب سمدًٓم٦م قمغم اعمسٚمٛملم أو آوى قمٞمٜم٤م هلؿ وم٘مد ٟم٘مض قمٝمده وأطمؾ 

 .دُمف وسمرئ٧م ُمٜمف ذُم٦م اهلل وذُم٦م رؾمقًمف

وهق ُمستٛمر  ريض اهلل قمٜمف,ٗمل ذط قمٛمر ٓ يِمؽمط ذًمؽ سمؾ يٙم: واًم٘مقل اًمث٤مين

 .قمٚمٞمٝمؿ أسمدا ىمرٟم٤م سمٕمد ىمرن

وهذا هق اًمّمحٞمح اًمذي قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ ُمـ أىمقال أئٛم٦م اإلؾمالم وًمق يم٤من دمديد 

اؿمؽماط اإلُم٤مم ذـم٤م ذم ذًمؽ عم٤م ضم٤مز إىمرار أهؾ اًمذُم٦م اًمٞمقم وُمٜم٤ميمحتٝمؿ وٓ أظمذ 

وقمٍما سمٕمد قمٍم, ايمتٗم٤مء  وذم اشمٗم٤مق إُم٦م دًٓم٦م قمغم ذًمؽ ىمرٟم٤م سمٕمد ىمرن. اجلزي٦م ُمٜمٝمؿ

 .ريض اهلل قمٜمفسمنمط قمٛمر 

 عمٜ املطمىني احلكي يف اجلاضٕع املطتأوَ

صَمٜم٤َم (:4162)رمحف اهلل  ىم٤مل اًمبخ٤مري صَمٜم٤َم ُٟمَٕمٞمْؿٍ  َأسُمق طَمدَّ ـْ  ُٕمَٛمٞمْسِ اًم أسَُمق طَمدَّ  إَِي٤مسِ  قَم

ـِ  ـِ  ؾَمَٚمَٛم٦مَ  سْم ـْ  إيَْمَقعِ  سْم ـَ  قَملْمٌ قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  صغم اهلل اًمٜمَّبِكَّ  َأشَمك ىَم٤مَل  َأسمِٞمفِ  قَم  ُِم

يِملمَ اعمُ  ُث  َأْصَح٤مسمِفِ  قِمٜمْدَ  وَمَجَٚمَس  ؾَمَٗمٍر, رِم  َوْهقَ  نْمِ صغم اهلل  اًمٜمَّبِكُّ  وَمَ٘م٤مَل  اْٟمَٗمتََؾ, صُمؿَّ  َيتََحدَّ

 .شَواىْمتُُٚمقهُ  اـْمُٚمبُقهُ » :قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

دار اإلؾمالم سم٤مب احلريب إذا دظمؾ : وم٘م٤ملرمحف اهلل  احلدي٨م سمقب قمٚمٞمف اًمبخ٤مري

 .سم٤مب ذم اجل٤مؾمقس اعمست٠مُمـ: وسمقب قمٚمٞمف أسمق داود وم٘م٤مل .سمٖمػم أُم٤من

 َٙم٤مومِراًم َأنَّ  ١َمًمرػاعمُ  َوَُمْ٘مُّمقد (:8/337)شقمقن اعمٕمبقد»ذم رمحف اهلل  ىم٤مل آسم٤مدي

ـِ  ـَم٤مًمِب٤ًم ْريِبّ احلَ   ضَم٤مؾُمقس َأٟمَّفُ  َذًمَِؽ  سَمْٕمد وَمٔمََٝمرَ  إَُْمـ طَم٤مًَم٦م اإِلؾْمالم َدار َدظَمَؾ  إَِذا ًمأِلَُْم
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وهذا اجل٤مؾمقس طملم دظمؾ سملم اعمسٚمٛملم وطم٤مدصمٝمؿ أوهؿ أن  اهـ .َأقْمَٚمؿ َواهلَل ىَمتْٚمف حَيِّؾ 

 .ًمف أُم٤مٟم٦م ومٚمًم ىم٣م طم٤مضمتف أٟمسؾ ومٗمٓمٜمقا ًمف وم٘متٚمقه

ٓسمـ  شُمِم٤مرع إؿمقاق»يمًم ضم٤مء ذم رمحف اهلل  ىم٤مل اسمـ قمبد اًمسالم اعم٤مًمٙمل

ٝمؿ ًمٚمتج٤مرة صمؿ شمبلم أن ىمدوُمف جيقز ىمتؾ ُمـ ىمدم ُمٜم (:2173ص )رمحف اهلل  اًمٜمح٤مس

ٕهؾ احلرب وًمٞمس٘مط ُم٤م يم٤من ًمف ُمـ إُم٤مٟم٦م ويٙمقن  طنيإٟمًم يم٤من ًمٚمتجسس وأٟمف 

  اهـ .سَتقاقَلاواإلُم٤مم ومٞمف خمػم سملم اًم٘متؾ 

 حكي املسأٚ إذا كاٌت جاضٕضٛ

اًمٙم٤مومر احلري قمغم اعمسٚمٛملم وظمٚمّمٜم٤م ي٘متٚمف شمؿ طمٙمؿ  شم٘مدم ُمٕمٜم٤م طمٙمؿ اجل٤مؾمقس

 .سم٘متٚمف ّمٜم٤ماجل٤مؾمقس اعمست٠مُمـ وظمٚم

 .صمؿ طمٙمؿ اجل٤مؾمقس اًمذُمل وظمٚمّمٜم٤م سم٘متٚمف وسم٤مٟمت٘م٤مض قمٝمده

وهذا ُمٜمتنم ذم هذه إي٤مم أيمثر ُمـ همػمه٤م . سم٘مل ُمٕمٜم٤م إذا يم٤من اجل٤مؾمقس اُمرأة

وُمسٚمؿ ( 4125)ُمع قمٚمٛمٜم٤م سمٛمثؾ طمدي٨م ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ذم اًمّمحٞمحلم اًمبخ٤مري 

س٤مء ىمتؾ اًمٜم هنك قمـصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  أن اًمٜمبل: , وومٞمف(2855)

 .واًمّمبٞم٤من

 َٕمَٛمؾاًم قَمغَم  ُٕمَٚمًَمءاًم َأمْجَعَ (: 23/58)ذم ذح احلدي٨م رمحف اهلل  ىم٤مل اًمٜمقوي

ِريؿ ِدي٨م,احلَ  هِبََذا بْٞم٤َمن اًمٜمرَس٤مء ىَمتْؾ َوحَتْ ْ  إَِذا َواًمّمر  مَج٤َمِهػم ىَم٤مَل  ىَم٤مشَمُٚمقا وَم٢مِنْ  ُيَ٘م٤مشمُِٚمقا, َل

 اهـ .ُيْ٘متَُٚمقنَ : ُٕمَٚمًَمءاًم

ٝمل قمـ ىمتؾ اًمٜمس٤مء ذم اعمٕمريم٦م ومٛمـ سم٤مب أومم همػمه٤م, ًمٙمـ ىمد شم٘مدم وُمع هذا اًمٜم

, وسمقب قمٚمٞمف سمجقاز شًمتٕمٓملم اًمٙمت٤مب أو ًمتٜمزقمـ اًمثٞم٤مب»: وومٞمف ُمٕمٜم٤م طمدي٨م قمكم 
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هتؽ اجل٤مؾمقس, ومٕمغم هذا إن رأى إُم٤مم اعمسٚمٛملم أن هذه اجل٤مؾمقؾم٦م ىمد أطمدصم٧م 

 . وشمٕمزر سمًم يرى ُمـ اًم٘متؾ ومًم دوٟمف ومٚمف ذًمؽ

, (7/388)قمٜمد أمحد  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-اًمب٤مب سمحدي٨م قم٤مئِم٦م ويستدل ذم هذا 

ـْ  (29684)ش اًمٙمؼمى»واًمبٞمٝم٘مل ذم  ٤َم -ريض اهلل قمٜمٝم٤م- قَم٤مِئَِم٦مَ  قَم  ىَمتََؾ  َُم٤م: ىَم٤مًَم٧ْم  َأهنَّ

ـْ  اُْمَرَأةً صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهللِ  َرؾُمقُل   َواهللِ َواطِمَدةً  اُْمَرَأةً  إَِّٓ  ىُمَرْئَم٦مَ  سَمٜمِك ُِم

 َ ـٍ  فَمْٝمًرا شَمْْمَحُؽ  ًَمِٕمٜمِْدى ٤مإهِنَّ  ًَمٞمَْ٘متُُؾ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهللِ  َرؾُمقَل  َوإِنَّ  ًمِبَٓمْ

قِق  ِرضَم٤مهَلُؿْ  ـَ  سم٤ِمؾْمِٛمَٝم٤م َه٤مشمٌِػ  َهتََػ  إِذْ  سم٤ِمًمسُّ  َُم٤م َوْيَٚمِؽ : وَمُ٘مْٚم٧ُم . َواهللِ َأَٟم٤م: وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  وُمالََٟم٦ُم؟ َأْي

سَم٧ْم  هِب٤َم وَم٤مْٟمُٓمِٚمَؼ  َأطْمَدصْمتُفُ  حِلََدٍث : ىَم٤مًَم٧ْم  َوِلَ؟: ىُمْٚم٧ُم  َواهللِ؟ أىُْمتَُؾ : وَمَ٘م٤مًَم٧ْم  ًَمِؽ؟  وَمرُضِ

٤َم قَمَروَم٧ْم  َوىَمدْ  َضِحِٙمَٝم٤م َويَمثَْرةَ  َٟمْٗمِسَٝم٤م ـمِٞمب٦َمَ  ُِمٜمَْٝم٤م قَمَجب٤ًم َأْٟمَسك وَمًَم  قُمٜمُُ٘مَٝم٤م  .شُمْ٘متَُؾ  َأهنَّ

( 2668)رمحف اهلل  احلدي٨م طمسـ وهق ذم اًمّمحٞمح اعمسٜمد ًمِمٞمخٜم٤م اًمقادقمل

اًم٘م٤مشمٚم٦م  ٙمقن طمدي٨م اًمٜمٝمل قم٤مم خمّمقص سم٠مطم٤مدي٨م رضمؿ اًمزاٟمٞم٦م اعمحّمٜم٦م وىمتؾومٞم

( 4128)أظمرضمف اًمبخ٤مري . شُمـ سمدل ديٜمف وم٤مىمتٚمقا»: رشمدة قمغم اًمّمحٞمح حلدي٨مواعم

 .قمب٤مس قمـ اسمـ 

 حكي الصيب إذا كاُ جاضٕضا

 قمـ ضمرير صمٜم٤م ؿمٞمب٦م أيب سمـ قمثًمن طمدصمٜم٤م(: ::54)رمحف اهلل  ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق داود

 ومٞمٝم٤م وم٤مؾمتِم٤مر زٟم٧م ىمد سمٛمجٜمقٟم٦م قمٛمر أيت: ىم٤مل سقمب٤م اسمـ قمـ فمبٞم٤من أيب قمـ شإقمٛم

 ُم٤م وم٘م٤مل قمٚمٞمف اهلل رضقان ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم قمغم هب٤م ومٛمر شمرضمؿ أن قمٛمر هب٤م وم٠مُمر أٟم٤مؾم٤م

 هب٤م ارضمٕمقا وم٘م٤مل ىم٤مل شمرضمؿ أن قمٛمر هب٤م وم٠مُمر زٟم٧م ومالن سمٜمل جمٜمقٟم٦م ىم٤مًمقا ؟ هذه ؿم٠من

 طمتك اعمجٜمقن قمـ صمالصم٦م قمـ رومع ىمد اًم٘مٚمؿ أن قمٚمٛم٧م ٤مأُم اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م وم٘م٤مل أشم٤مه صمؿ
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 هذه سم٤مل ومًم ىم٤مل سمغم ىم٤مل ؟ يٕم٘مؾ طمتك اًمّمبل وقمـ يستٞم٘مظ طمتك اًمٜم٤مئؿ وقمـ يؼمأ

 . يٙمؼم ومجٕمؾ ىم٤مل وم٠مرؾمٚمٝم٤م ىم٤مل وم٠مرؾمٚمٝم٤م ىم٤مل رء ٓ ىم٤مل ؟ شمرضمؿ

صحٞمح قمغم ذط : ًمٚمقادقمل رمحف اهلل, وىمد ىم٤ملش اًمّمحٞمح اعمسٜمد»احلدي٨م ذم 

 ,٤م وهق ُمقىمق  ًمف طمٙمؿ اًمرومعُمٕمٚم٘مً ( 23/231)أظمرضمف اًمبخ٤مري  وىمداًمِمٞمخلم, 

اسمـ قمب٤مس وًمٙمٜمف ُمـ ـمريؼ ضمرير سمـ طم٤مزم ىم٤مل وىمد ضم٤مء ُمرومققم٤م سحي٤م ُمـ طمدي٨م 

احل٤مومظ ذم اًمٗمتح وًمٙمـ أقمٚمف اًمٜمس٤مئل سم٠من ضمرير سمـ طم٤مزم طمدث سمٛمٍم سم٠مطم٤مدي٨م 

 اهـ .ومٞمٝم٤م همٚمط

٤م وىمع مم٤م يقضم٥م احلد د وإن وىمع ُمٜمف ُموىمد ىم٤مم اإلمج٤مع قمغم أن اًمّمبل ٓ حُي 

ًمٙمٜمف يٕمزر شمٕمزيرا سمٚمٞمٖم٤م سم٤مًمرضب واحلبس وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ دون اًم٘متؾ سمسب٥م ُمٕم٤موٟم٦م 

 .اعمنميملم أقمداء اًمديـ

 ٌطاء ِتك ضرت اجلٕاضٗظ زجاال كإٌا أٔ

اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ذم ىمّم٦م طم٤مـم٥م ومٞمف أهنؿ ىم٤مًمقا  شم٘مدم طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

اًمبخ٤مري أظمرضمف . وم٠مظمرشمف ُمـ قم٘م٤مصٝم٤م ًمتخرضمـ اًمٙمت٤مب أو ًمٜمٚم٘ملم اًمثٞم٤مب: ًمٚمٛمرأة

 (.272), ُمسٚمؿ (4118)

 ؾَمَقاء يُمتُبِِٝمؿْ  سمِِ٘مَراَءةِ  َقاؾِمٞمساجلَ  َأؾْمت٤َمرِ  َهتْؽ(: 27/66)رمحف اهلل  ىم٤مل اًمٜمقوي

 .اُِْمَرَأة أَوْ  َرضُماًل  يَم٤منَ 

ؽْم  َوَأُم٤َّم(: 27/245)رمحف اهلل  وىم٤مل ؽْم  سمِفِ  َراد٤معمُ ومَ  ُهٜم٤َم إًَِمٞمْفِ  ٜمُْدوباعمَ  اًمسَّ  قَمغَم  اًمسَّ

ـْ  ؿْ َوَٟمْحقه ٞمْئ٤َمتاهلَ  َذِوي َّ ٤م. َٗمَس٤مداًموَ  َذىسم٤ِمَٕ  َُمْٕمُرووًم٤م ُهقَ  ًَمٞمَْس  مِم  سمَِذًمَِؽ  ْٕمُرو اعمَ  وَم٠َمُمَّ

ْ  إِنْ  ُْمرإَ  َوزِمّ  إِمَم  ىَمِْمٞمَّتف شُمْروَمع سَمْؾ  قَمَٚمٞمِْف, ُيْسؽَم  َأَّٓ  وَمٞمُْستََح٥ّم  ـْ  َُيَْػ  َل  ; َُمْٗمَسَدة َذًمَِؽ  ُِم
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ؽْم ا نَّ َٕ   قَمغَم  هَمػْمه َوضَمَس٤مَرة ُرَُم٤مت,احلُ  َواْٟمتََٝم٤مك َٗمَس٤مد,اًموَ  يَذاءاإلِ  ذِم  ُيْٓمِٛمٕمفُ  َهَذا قَمغَم  ًمسَّ

٤م َواْٟمَ٘مَْم٧ْم, َوىَمَٕم٧ْم  َُمْٕمِّمٞم٦َم ؾَمؽْم  ذِم  يُمّٚمف َهَذا. ومِْٕمٚمف ُِمثْؾ  َوُهقَ  قَمَٚمٞمَْٝم٤م, َرآهُ  َُمْٕمِّمٞم٦َم َوأَُمَّ

ـْ  قَمغَم  ُِمٜمَْٝم٤م َوَُمٜمْٕمف قَمَٚمٞمِْف, سم٢ِمِْٟمَٙم٤مِرَه٤م َرةب٤َمدَ اعمُ  وَمتَِج٥م هِب٤َم, ُُمتََٚمبرس سَمْٕمد  َذًمَِؽ, قَمغَم  ىَمَدرَ  َُم

ْ  إَِذا ُْمرإَ  َوزِمّ  إمَِم  َروْمٕمَٝم٤م ًَمِزَُمفُ  قَمَجزَ  وَم٢مِنْ  شَم٠ْمظِمػمَه٤م حَيِّؾ  َوٓ شم٥َّم َل . َُمْٗمَسَدة َذًمَِؽ  قَمغَم  شَمؽَمَ

٤م َواة ضُمْرح َوَأُمَّ ُٝمقد اًمرُّ َدىَم٤مت قَمغَم  َُمٜم٤َمءَوإُ  َواًمِمُّ  َوَٟمْحقهؿْ  ْيت٤َممَوإَ  ْوىَم٤م َوإَ  اًمّمَّ

ؽْم  حَيِّؾ  َوٓ ٤مضَم٦م,احلَ  قِمٜمْد ضُمْرطمٝمؿْ  وَمٞمَِج٥م  ذِم  َيْ٘مَدح َُم٤م ُِمٜمُْٝمؿْ  َرَأى إَِذا قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اًمسَّ

ـْ  َهَذا َوًَمٞمَْس  َأْهِٚمٞمَّتٝمْؿ, َُم٦م,اعمُ  ِٖمٞمب٦َماًم ُِم ـْ  سَمْؾ  َحرَّ ْ  َوَهَذا َقاضِمب٦َم,اًم اًمٜمَِّّمٞمَح٦م ُِم . قَمَٚمٞمْفِ  َٛمعجُم

لإَ  ِ٘مْسؿاًم ذِم  ُٕمَٚمًَمءاًم ىَم٤مَل  ؽْم  َهَذا: ومِٞمفِ  ُيْسؽَم  اًمَِّذي وَّ  إِمَم  َروَمَٕمفُ  وَمَٚمقْ  َُمٜمُْدوب, اًمسَّ

ْٚمَٓم٤من ْ  َوَٟمْحقه اًمسُّ ـْ  مْج٤َمِع,سم٤ِمإلِ  َي٠ْمصَمؿ َل  سَمْٕمض ذِم  َيُٙمقن َوىَمدْ  ْومَم,إَ   ظِمال َهَذا ًَمِٙم

 .َأقْمَٚمؿ اهللوَ . َُمْٙمُروه ُهقَ  َُم٤م ُصَقره

 فصن
 ٔتتبع عٕزاتّي جٕاش التجطظ عمٜ الكافسَٖ ٔأِن السٖب

 سمـ وإؾمح٤مق طمرب سمـ زهػم طمدصمٜم٤م(: 2899)رمحف اهلل  ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ

 قمـ اًمتٞمٛمل إسمراهٞمؿ قمـ إقمٛمش قمـ ضمرير طمدصمٜم٤م زهػم ىم٤مل ضمرير قمـ مجٞمٕم٤م إسمراهٞمؿ

اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف صغم  اهلل رؾمقل أدريم٧م ًمق رضمؾ وم٘م٤مل طمذيٗم٦م قمٜمد يمٜم٤م: ىم٤مل أسمٞمف

 رؾمقل ُمع رأيتٜم٤م ًم٘مد ذًمؽ؟ شمٗمٕمؾ يمٜم٧م أٟم٧م طمذيٗم٦م وم٘م٤مل وأسمٚمٞم٧م ُمٕمف ىم٤مشمٚم٧موؾمٚمؿ 

 وم٘م٤مل وىمر ؿمديدة ريح وأظمذشمٜم٤م إطمزاب ًمٞمٚم٦مصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهلل

 اهلل ضمٕمٚمف اًم٘مقم سمخؼم ي٠مشمٞمٜمل رضمؾ أٓ» :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهلل رؾمقل

 اًم٘مقم سمخؼم ي٠مشمٞمٜم٤م سمرضمؾ أٓ» :ىم٤مل صمؿ أطمد ُمٜم٤م جيبف ومٚمؿ ومسٙمتٜم٤م ش؟ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ُمٕمل
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 سمخؼم ي٠مشمٞمٜم٤م سمرضمؾ أٓ» :ىم٤مل صمؿ أطمد ُمٜم٤م جيبف ومٚمؿ ومسٙمتٜم٤م ش؟ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ُمٕمل اهلل ضمٕمٚمف

 طمذيٗم٦م ي٤م ىمؿ» :وم٘م٤مل أطمد ُمٜم٤م جيبف ومٚمؿ ومسٙمتٜم٤م ش؟ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ُمٕمل اهلل ضمٕمٚمف اًم٘مقم

 سمخؼم وم٠مشمٜمل اذه٥م» :ىم٤مل أىمقم أن سم٤مؾمٛمل قم٤ميند إذ سمدا أضمد ومٚمؿ شاًم٘مقم سمخؼم وم٠مشمٜم٤م

 أشمٞمتٝمؿ طمتك مح٤مم ذم أُمٌم يم٠مٟمًم ضمٕمٚم٧م قمٜمده ُمـ وًمٞم٧م ومٚمًمش قمكم شمذقمرهؿ وٓ اًم٘مقم

 أرُمٞمف أن وم٠مردت اًم٘مقس يمبد ذم ؾمٝمًم ومقضٕم٧م سم٤مًمٜم٤مر فمٝمره يّمغم ؾمٗمٞم٤من أسم٤م ومرأي٧م

 ذم أُمٌم وأٟم٤م ومرضمٕم٧م ٕصبتف رُمٞمتف وًمقش قمكم شمذقمرهؿ وٓ» اهلل رؾمقل ىمقل ومذيمرت

صغم اهلل  اهلل رؾمقل وم٠مًمبسٜمل ىمررت وومرهم٧م اًم٘مقم سمخؼم وم٠مظمؼمشمف أشمٞمتف ومٚمًم احلًمم ُمثؾ

 طمتك ٟم٤مئًم أزل ومٚمؿ ومٞمٝم٤م يّمكم قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م قمب٤مءة ومْمؾ ُمـقمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ 

 .شٟمقُم٤من ي٤م ىمؿ» :ىم٤مل أصبح٧م ومٚمًم أصبح٧م

ش سمٕم٨م ذم احلدي٨م أٟمف يٜمبٖمل ًمإلُم٤مم أُمر اجلٞم(: 23/57)رمحف اهلل  ىم٤مل اًمٜمقوي

 اهـ .ظمؼم اًمٕمدو واهلل أقمٚمؿاجلقاؾمٞمس واًمٓمالئع ًمٙمػ 

وذًمؽ ذم طم٤مًم٦م احلرب, أو َّتق  اًمٕمدو, أُم٤م أن جيٕمؾ اًمتجسس ديدًٟم٤م : ىمٚم٧م

وديٜم٤ًم ًمّم٤مطمبف ومال, ًمٙمـ ذم طم٤مًم٦م احلروب عمٕمروم٦م طم٤مًم٦م اًمٕمدو ُمـ آؾمتٕمداد وهمػمه 

ٝمؿ ومٞمٙمقن ويمِمػ ُمقاـمـ اًمْمٕمػ ومٞمٝمؿ, أو طم٤مًم٦م اًمتخق  ُمـ ظمٞم٤مٟم٦م اًمٙمٗم٤مر وُمـ إًمٞم

 .اعمسٚمٛمقن قمغم أشمؿ آؾمتٕمداد ًمّمد قمدواهنؿ ورد سمٖمٞمٝمؿ

 ملصمخٛ غسعٗٛكػف أفعاه أِن السٖب جٕاش 

صَمٜم٤َم(: 5:13)رمحف اهلل  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمبخ٤مري صَمٜم٤َم آَدمُ  طَمدَّ ـِ  ؿُمْٕمب٦َمُ  طَمدَّ  ىَم٤مَل  َٙمؿِ احلَ  قَم

دَ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  ـَ  حُمَٛمَّ ـَ  َزْيدَ  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  ىَم٤مَل  ُ٘مَرفمِكَّ اًم يَمْٕم٥ٍم  سْم ـُ  اهللِ  قَمبْدُ  ىَم٤مَل  عم٤ََّم ىَم٤مَل   َأْرىَمؿَ  سْم  سْم

ـْ  قَمغَم  شُمٜمِْٗمُ٘مقا َٓ  ُأسَمك   ـْ  َأْيًْم٤م َوىَم٤مَل . اهللِ َرؾُمقلِ  قِمٜمْدَ  َُم  سمِفِ  َأظْمؼَمُْت . ِديٜم٦َمِ اعمَ  إمَِم  َرضَمْٕمٜم٤َم ًَمِئ

ـُ  اهللِ  قَمبْدُ  َوطَمَٚمَػ  إَْٟمَّم٤مُر, وَمالََُمٜمِكصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اًمٜمَّبِكَّ   ىَم٤مَل  َُم٤م ُأسَمك   سْم
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صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهللِ َرؾُمقُل  وَمَدقَم٤مٟمِك وَمٜمِْٛم٧ُم  ٜمِْزلِ اعمَ  إِمَم  وَمَرضَمْٕم٧ُم  َذًمَِؽ,

ىَمَؽ  ىَمدْ  اهلل إِنَّ » :وَمَ٘م٤مَل  وَم٠َمشَمٞمْتُفُ   .أَي٦مَ  ﴾ُتـِْػُؼوا َلَ  َيُؼولُونَ  الَِّذينَ  ُهمُ ﴿ :َوَٟمَزَل . شَصدَّ

 (.3889)رمحف اهلل  ؿاحلدي٨م أظمرضمف ُمسٚم

 سْمـ َزْيد طَمِدي٨م َوذِم (: :28/22)ذم اًمنمح احلدي٨م رمحف اهلل  ىم٤مل اًمٜمقوي

ـْ  َيٜمْبَِٖمل َأٟمَّفُ  َهَذا َأْرىَمؿَ  ـْ  َٟمْحقه َأوْ  سم٤ِمإِلَُم٤ممِ  َيتََٕمٚمَّؼ َأُْمًرا ؾَمِٛمعَ  عمَِ  إُُُمقر, ُوٓة يِمب٤َمر ُِم

ره َوُُي٤َم  ز إِي٤َّمهُ  ٖمفُ ُيبَٚمر  َأنْ  ْسِٚمِٛملَم,اعمُ  قَمغَم  رَضَ  اهـ .ُِمٜمْفُ  ًمِٞمَْحؽَمِ

: شٓ يدظمؾ اجلٜم٦م ىمت٤مت»وذم ذح طمدي٨م (: 3/224)رمحف اهلل  وىم٤مل اًمٜمقوي

ْ  إَِذا اًمٜمَِّٛمٞمَٛم٦م ذِم  ْذيُمقراعمَ  َهَذا َويُمّؾ  ـْ  َل قِمٞم٦َّم َُمّْمَٚمَح٦م ومِٞمَٝم٤م َيُٙم  إًَِمٞمَْٝم٤م طَم٤مضَم٦مٌ  َدقَم٧ْم  وَم٢مِنْ  َذْ

هُ  إَِذا يَمًَم  َوَذًمَِؽ  ; ُِمٜمَْٝم٤م َُمٜمْع وَمال  َأوْ  سمًَِمًمِِف, َأوْ  سم٠َِمْهِٚمِف, أَوْ  , سمِفِ  َٗمتْؽاًم ُيِريد إِْٟمَس٤مًٟم٤م سم٠َِمنَّ  َأظْمؼَمَ

ـْ  َأوْ  اإِلَُم٤مم, َأظْمؼَمَ   .َُمْٗمَسَدة ومِٞمفِ  سمًَِم  َوَيْسَٕمك يَمَذا, َيْٗمَٕمؾ إِْٟمَس٤مًٟم٤م سم٠َِمنَّ  ِوَٓي٦مٌ  ًَمفُ  َُم

ـْ  َٙمِْمػاًم ِقَٓي٦مِ اًم َص٤مطِم٥م قَمغَم  َوجَي٥ِم  ًَمٞمَْس  َأؿْمبَفَ  َوَُم٤م َهَذا وَمُٙمّؾ . َوإَِزاًَمتف َؽ َذًمِ  قَم

 اهـ .َقاـمِـاعمَ  طَمَس٥م قَمغَم  ُُمْستََحب٤ًّم َوسَمْٕمْمف َواضِمب٤ًم, سَمْٕمْمف َيُٙمقن َوىَمدْ  سمَِحَراٍم,

ُم٤م ىم٤مًمف اًمٜمقوي طمسـ وهذا ُمـ سم٤مب طمٗمظ إُمـ وطمٗمظ ُمّم٤مًمح  :ىمٚم٧م

ٞمٛملم ويٜم٘مٚمقن قمٜمٝمؿ اعمسٚمٛملم ًمٙمـ دمد أن يمثػما ُمـ اجلقاؾمٞمس يريمزون قمغم اعمست٘م

, سمٞمٜمًم أهؾ اًمري٥م واعمٙمر ُمـ راومْم٦م وُمٙم٤مرُم٦م وهمػمهؿ ىمد شُمرك هلؿ إظمب٤مر اًمٙم٤مذسم٦م

احلبؾ قمغم اًمٖم٤مًم٥م, يٕمٞمثقن ذم إرض سم٤مًمٗمس٤مد, وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل 

 .اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكم
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٤م, ومٙمٞمػ إذا وصؾ احل٤مل وشمٕم٤مـمٞمٝم شم٘مدُم٧م إدًم٦م واًمؽمهٞم٥م ُمـ اجلقؾمس٦م

وأهؾ إٓ أٟمف جيقز سم٨م اجلقاؾمٞمس قمغم أهؾ اًمٙمٗمر  سم٤مًمبٕمض أن يٙمقن ُمقفمًٗم٤م ومٞمٝم٤م,

 . عمسٚمٛملمسم٤مواًمري٥م طمتك يٙمقن إُم٤مم اعمسٚمٛملم قمغم طمٞمٓم٦م وطمذر مم٤م يدسمر ويٙم٤مد اًمبدع 

ًمٙمـ يٜمبٖمل ذم هذه احل٤مًم٦م أن يٙمقن قملم اعمسٚمٛملم ُمـ أصح٤مب اًمّمدق طمتك ٓ 

, وٓ ي٠ميت سم٤مًمت٘م٤مرير اًمٙم٤مذسم٦م, ورسمًم يٙمقن قمرض٦م عم١ماظمذةئمٚمؿ ُمـ ٓ يستحؼ ا

, يمًم هق طم٤مل يمثػم ُمـ اجلقاؾمٞمس اعمزدوضملم, اًمذي يٕمٛمؾ ُمع أيمثر ُمـ ضمٝم٦م, ًمٚمرؿمقة

 .وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل

سمٞم٤مٟمف أن هذا اًمب٨م يٙمقن ذم طم٤مٓت ظم٤مص٦م, وًمٞمس قمغم اًمدوام, وقمغم ُم٤م شم٘مدم 

  .ؾمتٛمر اًمنم اؾمتٛمر اًمٙمِمػ هلؿوم٢من زال اًمنم اٟم٘مٓمع هذا اًمٕمٛمؾ, وإن ا

 َأسُمق َ٘م٤ميِض اًم َوَذيَمرَ (: 2/3:9)شأداب اًمنمقمٞم٦م»ذم رمحف اهلل  ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح

ْٚمَٓم٤مٟمِٞم٦َّمِ  إطَْمَٙم٤ممِ  ذِم  َيْٕمغَم  ـر  قَمغَم  هَمَٚم٥َم  إنْ : اًمسُّ ا اًمٔمَّ  َدًم٧َّْم, َُم٤مَرةٍ َٕ  ْٕمِّمٞم٦َمِ ٤معمَ سمِ  ىَمْقمٍ  رُ اؾْمترِْسَ

هُ  َأنْ  ُِمثُْؾ  اؾْمتِْدَرايُمَٝم٤م, َيُٗمقُت  طُمْرَُم٦مٍ  اْٟمتَِٝم٤مكِ  ذِم  نَ يَم٤م وَم٢مِنْ  فَمَٝمَرْت, َوآصَم٤مرِ  ـْ  ُُيْؼِمَ  َيثُِؼ  َُم

َس, َأنْ  ضَم٤مزَ  هِب٤َم ًمِٞمَْزيِنَ  سم٤ِمُْمَرَأةٍ  َأوْ  ًمِٞمَْ٘متَُٚمفُ  سمَِرضُمؾٍ  ظَمال َرضُمال َأنَّ  سمِِّمْدىِمفِ   قَمغَم  َوُيْ٘مِدمُ  َيتََجسَّ

ـْ  ىَمْقمٌ  َذًمَِؽ  قَمَرَ   ًَمقْ  َوَهَٙمَذا ْحتَِس٥ِم اعمُ  ذِم  َهَذا َٙمِْمِػ اًموَ  بَْح٨ِم اًم قَم٦مِ اعمُ  ُِم  هَلُؿْ  ضَم٤مزَ  تََٓمقر

ـْ  يَم٤منَ  يَم٤مًَمَِّذي ْٟمَٙم٤مرِ َواإلِ  َٙمِْمِػ,اًم قَمغَم  ىْمَدامُ اإلِ  ـِ  ِٖمػَمةَ اعمُ  ؿَم٠ْمنِ  ُِم ْ  َوؿُمُٝمقِدِه, ؿُمْٕمب٦َمَ  سْم  َوَل

ُهؿْ  َوإِنْ  ُهُجقَُمُٝمْؿ,  قُمَٛمرُ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  ُيٜمِْٙمرْ  َٝم٤مَدةِ  ىُمُّمقرِ  قِمٜمْدَ  ًمِْٚمَ٘مْذِ   طَمدَّ  .اًمِمَّ

يب٦َمِ  ذِم  َذًمَِؽ  ُدونَ  يَم٤منَ  َوإِنْ  ْ  اًمرر ُس  جَيُزْ  َل  قَمٜمُْف, ؾْمت٤َمرِ إَ  يَمِْمُػ  َوٓ قَمَٚمٞمِْف, اًمتََّجسُّ

ْٚمَٓم٤مٟمِٞم٦َِّم, طْمَٙم٤ممِ إَ  ذِم  ٤مَوْرِديُّ اعمَ  َذيَمرَ  َويَمَذا  يَمًَم  ضَمَقاُزهُ  َُمْقِضعٍ  ذِم  َأمْحَدَ  مِ يَمال َوفم٤َمِهرُ  اًمسُّ
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, َوقَمَٛمال ٤مًَملْمِ احلَ  سَملْمَ  شَمْسِقَيتِفِ  ذِم  ؾَمٞم٠َْميِت  ـر ,اعمُ  سَمْٕمضِ  َرأُْي  َوُهقَ  سم٤ِمًمٔمَّ ـَ ِري فُ  ت٠ََمظمر  َأنْ  َوُيتََقضمَّ

ـر  ذِم  َٗمّْمؾِ اًم َهَذا ذِم  أمَْحَدَ  َٟمصُّ : ُيَ٘م٤مَل  فُ  َُمْستُقٍر, ُُمٜمَْٙمرٍ  ُوىُمقعِ  فَم  ذِم  سَمْٕمَدهُ  َٗمّْمؾِ اًم ذِم  َوَٟمّمُّ

ـر   اهـ .ْستُقرَ اعمَ  ٓ اًمٔم٤َّمِهرَ  وَمٞمُٜمِْٙمرُ  فم٤َمِهٍر, ُُمٜمَْٙمرٍ  ُوىُمقعِ  فَم

وأهؿ ُم٤م يٜمبٖمل (: 2186ص )شُمِم٤مرع إؿمقاق»ذم رمحف اهلل  ىم٤مل اسمـ اًمٜمح٤مس

ث٘م٤مت قمٜمده ذم قمسٙمر قمدوه ًمّم٤مطم٥م اجلٞمش ىمبؾ اًم٘مت٤مل أن يب٨م اجلقاؾمٞمس اًم

دهؿ ًمٞمتٕمر  أظمب٤مرهؿ ُمع اًمس٤مقم٤مت وُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ اًمٕمدد وأٓت وحيرز أقمدا

ُمـ اعمٙم٤ميد ويبح٨م قمـ أؾمًمء رؤؾم٤مئٝمؿ وؿمجٕم٤مهنؿ ويس٠مل قمـ  دسمروهُم٤م  ويتٜمسؿ

أطمقاهلؿ قمٜمد ُمٚمٙمٝمؿ وُمٜمزًمتٝمؿ ُمٜمف ويدس إًمٞمٝمؿ ويٕمدهؿ وُيدقمٝمؿ سمًم متٞمؾ إًمٞمف 

سمّم٤مطمبٝمؿ أو يٕمزًمقه وىم٧م اًم٘مت٤مل وُيذًمقه ويٜمِمئ  ًمٞمٖمدروـمب٤مقمٝمؿ إن أُمٙمٜمف ذًمؽ 

ُمزورة إًمٞمف وئمٝمره٤م ذم قمسٙمره  تقمغم أًمسٜم٦م يمب٤مرئٝمؿ وسمٓم٤مرىمتٝمؿ وىمسقؾمٝمؿ يمت٤مسم٤م

ًمت٘مقى هب٤م اًم٘مٚمقب وشمٜمٓمٚمؼ سمٛمْمٛمقهن٤م إًمسٜم٦م ويتبع ومٞمٝم٤م اًمٙمالم ومال سمد, وأن يبٚمغ 

اًمٕمدو ذًمؽ ومٞمققمز ىمٚمبف قمغم أصح٤مسمف وطمبذه وٟمخ٤م  أن يٙمقن ذًمؽ طم٘م٤م وإن يم٤من 

 اهـ. يٕمٚمؿ أن ذًمؽ يمذب ومال سمد, وأن ي١مصمر ذم ىمٚمبف أصمرا

 ىنيحكي التجطظ عمٜ طالب العمي املطتقٗ

شم٘مدُم٧م ذم اًمٗمّمؾ إول إدًم٦م اعمتقاشمرة قمغم طمرُم٦م قمرض اعمسٚمؿ واًمققمٞمد 

اًمِمديد عمـ ي٘مع ذم همٞمب٦م هذا اًمّمٜمػ ويٜمؿ قمٚمٞمف وشم٘مدم اًمٜمٝمل قمـ اًمتجسس قمٛمقُم٤م إٓ 

عمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م وسمْمقاسمط ُمٕمرووم٦م ويمًم شم٘مدم أن اًمتجسس جيقز قمغم اًمٙم٤مومريـ وأهؾ 

يم٤مًمراومْم٦م واخلقارج اًمذيـ يرون اخلروج اًمري٥م ُمـ اعمسٚمٛملم ُمـ أهؾ اًمبدع اعم٤مرىملم 

أقمراضٝمؿ وجيقز يمذًمؽ قمغم ُمـ دُم٤مئٝمؿ وقمغم وٓة أُمر اعمسٚمٛملم ويستبٞمحقن 
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ًمنمهؿ ودطمرا ًمب٤مـمٚمٝمؿ ويِمؽمط ذم اجل٤مؾمقس قمٚمٞمٝمؿ أن يٙمقن ص٤مدق  يمبح٤مؿم٤مهبٝمؿ 

اًمٚمس٤من وم٢من اًمٖم٤مًم٥م قمغم ضمقاؾمٞمس هذا اًمزُمـ اًمٙمذب واًمبٝمت٤من واًمٗمسقق واًمٕمّمٞم٤من 

 .; ٕهن٤م ٓ شُم١مُمـ هم٤مئٚمتفٖمل أن ٓ يستٕم٤من سمفوهذا اًمّمٜمػ يٜمب

يتقب إمم قمالم اًمٖمٞمقب واهلل قمز  ويزضمر ويٕمزر ويٜمٝمر طمتك وجي٥م أن ي٘مَم

َا َيا﴿: وضمؾ ي٘مقل ٍ  َفاِسٌق  َجاَءُكمْ  إِنْ  َآَمـُوا الَِّذينَ  َأُّيه ُوا بِـَبَن  بَِجَفالَةٍ  َقْوًما ُتِصقبُوا َأنْ  َفتَبَقَـّ

 .[7:احلجرات]﴾َكاِدِمنيَ  َعْؾتُمْ فَ  َما َطَذ  َفتُْصبُِحوا

اهلل قمز وضمؾ ذم أومٕم٤مهلؿ وأىمقاهلؿ ويمٗمك هب٤م ُمذُم٦م أن ومٕمغم اجلقاؾمٞمس أن يت٘مقا 

 .ومالن ضم٤مؾمقس: ي٘م٤مل

سمٕمٚمٛمٝمؿ اًمٜم٤مذيـ ًمديـ رهبؿ ومٙمٞمػ سمٛمـ يتجسسقن قمغم أهؾ اًمسٜم٦م اًمٕم٤مُمٚملم 

يِمقهقن احلؼ  اعمزيٗم٦مويرومٕمقن اًمت٘م٤مرير اًمٙم٤مذسم٦م واحل٘م٤مئؼ واعمداومٕملم قمـ ؾمٜم٦م ٟمبٞمٝمؿ, 

اُصونَ  ُقتَِل ﴿: وسم٤مًمتخرص أظمرى واهلل قمز وضمؾ ي٘مقل وأهٚمف سم٤مًمؽماه٤مت ﴾اخَلرَّ

 .٤م ذم هذه أي٦م وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤مأوًمٞمً  اجلقاؾمٞمس داظمٚمقن دظمقًٓ و [21:اًمذاري٤مت]

وـمالب اًمٕمٚمؿ اعمست٘مٞمٛملم واًمدقم٤مة اًمٕم٤مُمٚملم ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م واجلًمقم٦م هؿ ردئ 

٥م أن شمٜمنم حم٤مؾمٜمٝمؿ وشمٓمقى ُمس٤موهيؿ طمتك ًمألُم٦م وطمراس هل٤م ٓ ُمٕم٤مول هدم وجي

ىم٤مل اهلل . رهبؿ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤مممًميستٗمٞمد ُمٜمٝمؿ اًمٕمب٤مد واًمبالد ومٝمؿ أؿمد اًمٜم٤مس ظمِمٞم٦م 

 . [39:وم٤مـمر]﴾الُعَؾََمءُ  ِطبَادِهِ  ِمنْ  اهللَ  ََيَْشى إِكَََّم ﴿: شمٕم٤ممم

 يمًم ِمٞم٦مواخل اخلق  يٙمقن واعمٕمروم٦م اًمٕمٚمؿ سم٘مدر: ورطمؿ اهلل اسمـ اًم٘مٞمؿ إذا ي٘مقل

 ًمف وأؿمديمؿ سم٤مهلل ٕقمٚمٛمٙمؿ إين» :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اًمٜمبل ٤ملىم

شظمِمٞم٦م
(1)

 اهـ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/624) ُمدارج اًمس٤مًمٙملم 2
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ـ اًم٘مالىمؾ واًمٗمتـ وم٘مد ُمتبٕملم وحمذريـ ُموهؿ ُمِمتٖمٚمقن سم٤مًمٕمٚمؿ اقمت٘م٤مدا وقمٛمال 

هذسمقا أظمالىمٝمؿ سم٤مًمٕمٚمؿ وصٗمقه٤م ُمـ اعمٕمت٘مدان اًمب٤مئرة واًمٓمرىم٦م اعمبتدقم٦م اعمٜمحروم٦م 

ومقضمقدهؿ طمٞم٤مة . ئريـ وًمسبٞمؾ اعمبٓمٚملم خم٤مًمٗملموأصبحقا قمغم اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ ؾم٤م

ًمألُمؿ واًمِمٕمقب وإسمدان واًم٘مٚمقب وهم٤ميبٝمؿ ؾمب٥م ًمتقًمد اًمنمور وفمٝمقر أهؾ 

 قمقار قمرومتؿ هلؿ ىمدرهؿ وأٟمزًمتٛمقهؿ ُمٜم٤مزهلؿ ومٛمـ سملمَّ ٓ اًمٗمسؼ واًمٗمجقر, ومٝمؾ 

 صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف اخلقارج إٓ هؿ ُمـ زُمـ سمٕمٞمد, ومٝمذا ىم٤مئدهؿ وىمدوهتؿ حمٛمد

 ُمـ ي٘مقًمقن إطمالم, ؾمٗمٝم٤مء إؾمٜم٤من, أطمداث اًمزُم٤من آظمر ذم ؾمٞمٙمقن»: ي٘مقلوؾمٚمؿ 

 . شاًمرُمٞم٦م ُمـ اًمسٝمؿ يٛمرق يمًم اًمديـ ُمـ يٛمرىمقن ,ظمػم ىمقل اًمؼمي٦م

 .قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف (2177), وُمسٚمؿ (7:41) اًمبخ٤مريأظمرضمف 

أئٛم٦م اهلدى  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿه وشمٜم٤مىمؾ هذا احلدي٨م ُمـ سمٕمد

عم٤م فمٝمر اخلقارج طمذر ُمٜمٝمؿ وضم٤مهدهؿ سم٤محلج٦م  ومٝم٤م هق قمكم . ّم٤مسمٞمح اًمدضمكوُم

 . واًمسٜم٤من واًمسٞمػ واًمٚمس٤من, طمتك دطمرهؿ اهلل قمز وضمؾ

وهٙمذا ذم يمؾ قمٍم وطملم وذم قمٍمٟم٤م اًمراهـ ُمـ اًمذي ومْمح مج٤مقم٦م اجلٝم٤مد 

وأحل٘مٝمؿ سم٠مهؾ اًمٗمس٤مد رهمؿ اٟمخداع اًمٕم٤مُم٦م هبؿ أًمٞمس أهؾ اًمٕمٚمؿ واحلٚمؿ, أل يّمدع هب٤م 

ذم حم٤مرضاشمف وظمٓمبف طمتك اٟمٓمٚم٘م٧م ذم اًمدٟمٞم٤م ُمدوي٦م ؾمٛمع هب٤م رمحف اهلل  ٞمخٜم٤م ُم٘مبؾؿم

ِمبف أو س٤مد ٕهنؿ يسٗمٙمقن اًمدم اعمٕمّمقم سماًم٘م٤ميص واًمداين وهق يسٛمٞمٝمؿ مج٤مقم٦م اًمٗم

هل ُمـ ظمٞمط اًمٕمٜمٙمبقت ي٘متٚمقن أهؾ اإلؾمالم ويؽميمقن أهؾ إوصم٤من وهذا ُمّمداق 

 .وُمـ شمبٕمف سم٢مطمس٤منغم آًمف وؾمٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وقم ُم٤م ىم٤مًمف رؾمقل إٟم٤مم حمٛمد
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دوا إمم رب اًمٕم٤معملم ظم٤مئٗملم قلم وقمِما أهي٤م اجلقاؾمٞمس قمـ ومٕمٚمٙمؿ اعموإٓ وم٤مرقمق

ومزقملم, ومٙمؿ ُمـ ُمست٘مٞمؿ فمٚمٛمتٛمقه ويمؿ ُمـ طم٤مومظ ًمٚم٘مرآن أهٜمتٛمقه سمسب٥م شم٘م٤مرير 

. ب٤مدروايرومٕمٝم٤م سمٕمض اًمٗمس٘م٦م اعم٤مئٕملم واعمخذوًملم اًمْم٤مئٕملم, وسم٤مدروا ىمبؾ أن شمُ  ةسم٤مئر

َا ََجِقًعا اهللِ  إََِل  َوُتوُبوا﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم  .[42:اًمٜمقر]﴾ُتْػؾُِحونَ  لََعؾَُّؽمْ  ادُْمِمـُونَ  َأُّيه

وإُمقال وىمد شم٘مدم  واقمٚمٛمقا أن إصؾ ذم اعمسٚمٛملم طمرُم٦م اًمدُم٤مء وإقمراض

إن »: طملم ىم٤ملصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ ُمـ ىمقل اعمٕمّمقم

, وُمسٚمؿ (8189)ي أظمرضمف اًمبخ٤مر. شقمٚمٞمٙمؿ طمرام دُم٤مئٙمؿ وأُمقاًمؽ وأقمراضٙمؿ

 .سمٙمرة  , قمـ أيب(:278)

 ُمسٚمؿأظمرضمف  .شوقمرضف وُم٤مًمف دُمف طمرام اعمسٚمؿ قمغم اعمسٚمؿ يمؾ»: وىم٤مل

 .قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف (3675)

رص٤مد وٟمخِمك قمٚمٞمٙمؿ ُمـ ؾمقء وم٢من أسمٞمتؿ إٓ اإلقمراض وم٢من اهلل ًمٙمؿ سم٤معم

 أََخاُف  إِّنِّ  َقْومِ  َوَيا﴿: يمًم ىم٤مل ُم١مُمـ آل ومرقمقناًمٕم٘م٤مب, ذم يقم اًمتٜم٤مد وأىمقل ًمٙمؿ 

َادِ  َيْومَ  َطَؾقُْؽمْ   َفََم  اهلل ُيْضؾِلِ  َوَمنْ  َطاِصمٍ  ِمنْ  اهلل ِمنَ  لَُؽمْ  َما ُمْدبِِرينَ  ُتَولهونَ  َيْومَ  * التَـّ

 .[44 ,43:هم٤مومر]﴾َهادٍ  ِمنْ  لَهُ 
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 فصن
 ِن جيٕش تأوني اجلاضٕع: وطألٛ

ص )شُمِم٤مرع إؿمقاق وُمّم٤مرع اًمٕمِم٤مق»ذم ف اهلل رمح ىم٤مل اسمـ اًمٜمح٤مس

 .ًمق أُمـ ضم٤مؾمقؾم٤م أو ـمٚمٞمٕم٦م ل يٕم٘مد إُم٤من(: 2173

ىم٤مل اإلُم٤مم ويٜمبٖمل أن ٓ يستحؼ اًمتبٚمٞمغ ًمٚمٛم٠مُمـ ٕٟمف دظمقل ُمثٚمف ظمٞم٤مٟم٦م ومح٘مف 

 .أن يٖمت٤مل

جيقز ىمتؾ ُمـ ىمدم ُمٜمٝمؿ ًمٚمتج٤مرة صمؿ » :رمحف اهلل وىم٤مل اسمـ قمبد اًمسالم اعم٤مًمٙمل

ٕهؾ احلرب وًمٞمس٘مط ُم٤م يم٤من ًمف ُمـ  قملمإٟمًم يم٤من ًمٚمتجسس وأٟمف ُمف وشمبلم أن ىمد

واًم٘متؾ وُمثؾ هذه اعمس٠مًم٦م إذا قمٚمؿ أٟمف  آؾمؽمىم٤مقإُم٤من ويٙمقن اإلُم٤مم خمػما ومٞمف سملم 

 اهـ .شقملم ٕهؾ احلرب

ومٕمغم هذا ومٛمـ دظمؾ ذم آُم٤من اإلُم٤مم ُمـ اًمسٗم٤مرات واًمتج٤مر واًمسٞم٤مح وهمػمهؿ 

ًمٚمٙمٗم٤مر شمٕملم ىمتٚمف إن أُمٜم٧م اعمٗمسدة ُمـ ىمتٚمف أو  صمؿ شمبلم إلُم٤مم اعمسٚمٛملم أٟمف ضم٤مؾمقس

ًمٞمٙمقن ردقم٤م ًمف وُٕمث٤مًمف وٕٟمف هبذه  , أو ُمٕم٤مىمبتف سمًم يراه ٟم٤مومًٕم٤م ًمإلؾمالم وأهٚمفاهمتٞم٤مًمف

 .ًمف ُمـ اًمٕمٝمد وإُم٤من واهلل أقمٚمؿ اًمٓمري٘م٦م ىمد ٟم٘مض ُم٤م

 ب اجلاضٕع ملعسفٛ أخباز عدٔ املطمىني وٍْضس

صَمٜم٤َم(: 2/228)رمحف اهلل  ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ٤مٌج  طَمدَّ صَمٜم٤َم طَمجَّ اِئٞمُؾ  طَمدَّ ْسَ
ـْ  إِ  َأيِب  قَم

ـْ  إؾِْمَح٤مَق  ـِ  طَم٤مِرصَم٦مَ  قَم ٍب  سْم ـْ  ُُمرَضر ـْ  َأَصبْٜم٤َم ِديٜم٦َمَ اعمَ  ىَمِدُْمٜم٤َم عم٤ََّم :ىَم٤مَل  قَمٜمْفُ  اهللُ  َريِضَ  قَمكِم   قَم  ُِم
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ُ اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  صغم اًمٜمَّبِلُّ  َويَم٤منَ  َوقْمٌؽ  هِب٤َم َوَأَص٤مسَمٜم٤َم وَم٤مضْمتََقْيٜم٤َمَه٤م صمًَِمِرَه٤م  َيتََخؼمَّ

ـْ  يملِمَ اعمُ  َأنَّ  سَمَٚمَٖمٜم٤َم وَمَٚمًمَّ  سَمْدرٍ  قَم صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهللِ َرؾُمقُل  ؾَم٤مرَ  أىَْمبَُٚمقا ىَمدْ  نْمِ

يُمقنَ اعمُ  وَمَسبََ٘مٜم٤َم سمِئْرٌ  َوسَمْدرٌ  سَمْدرٍ  إِمَم  ـْ  َرضُمال ُِمٜمُْٝمؿْ  َرضُمَٚملْمِ  ومِٞمَٝم٤م وَمَقضَمْدَٟم٤م إًَِمٞمَْٝم٤م نْمِ  ىُمَرْيشٍ  ُِم

ـِ  ًمُِٕمْ٘مب٦َمَ  َوَُمْقمًم  ٤م ُُمَٕمٞمْطٍ  أيَِب  سْم ٤م وَم٤مْٟمَٗمَٚم٧َم  ُ٘مَرِرُّ اًم وَم٠َمُمَّ  َٟمُ٘مقُل  وَمَجَٕمْٚمٜم٤َم وَم٠َمظَمْذَٟم٤مهُ  قُمْ٘مب٦َمَ  َُمْقمَم  َوَأُمَّ

 َذًمَِؽ  ىَم٤مَل  إِذْ  ْسِٚمُٛمقنَ اعمُ  وَمَجَٕمَؾ  سَم٠ْمؾُمُٝمؿْ  ؿَمِديدٌ  قَمَدُدُهؿْ  يَمثػِمٌ  َواهللِ ُهؿْ  وَمٞمَُ٘مقُل  َ٘مْقمُ اًم يَمؿْ  ًَمفُ 

سُمقهُ   ,شَ٘مْقمُ اًم يَمؿْ » :ًَمفُ  وَمَ٘م٤مَل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اًمٜمَّبِلر  إمَِم  سمِفِ  اْٟمتََٝمْقا طَمتَّك رَضَ

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اًمٜمَّبِلُّ  وَمَجَٝمدَ  سَم٠ْمؾُمُٝمْؿ, ؿَمِديدٌ  قَمَدُدُهؿْ  يَمثِػمٌ  َواهللِ ُهؿْ  :ىَم٤مَل 

هُ  َأنْ   َيٜمَْحُرونَ  يَمؿْ » :ؾَم٠َمًَمفُ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اًمٜمَّبِلَّ  إِنَّ  صُمؿَّ  وَم٠َمسَمك, ُهؿْ  يَمؿْ  ُُيْؼِمَ

ـْ  ا :وَمَ٘م٤مَل  شُزرِ اجلُ  ُِم  :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  َيْقٍم, يُمؾَّ  قَمنْمً

  .شَوشَمبَِٕمَٝم٤م عم٤ِِمَئ٦مٍ  ضَمُزورٍ  يُمؾُّ  ٌػ اًم َ٘مْقمُ اًم»

ـْ  َأَص٤مسَمٜم٤َم فُ إِٟمَّ  صُمؿَّ  ٞمْؾِ  ُِم ـْ  ـمَش   اًمٚمَّ ٧َم  وَم٤مْٟمَٓمَٚمْ٘مٜم٤َم َُمَٓمرٍ  ُِم َجرِ  حَتْ  َٟمْستَٔمِؾُّ  َجِػ احلَ وَ  اًمِمَّ

تََٝم٤م ـْ  حَتْ  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  َرسمَّفُ  َيْدقُمقصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهللِ  َرؾُمقُل  َوسَم٤مَت  َٓمرِ اعمَ  ُِم

 َٟم٤مَدى َٗمْجرُ اًم ـَمَٚمعَ  َأنْ  وَمَٚمًمَّ  :ىَم٤مَل  .ششُمْٕمبَدْ  ٓ ِٗمئ٦َمَ اًمَهِذِه٤م  هُتِْٚمْؽ  إِنْ  إِٟمََّؽ  ؿَّ اًمٚمٝم» :َوَيُ٘مقُل 

الةَ  ـْ  اًمٜم٤َّمُس  وَمَج٤مءَ  اهللِ  قِمب٤َمدَ  اًمّمَّ َجرِ  حَت٧ِْم  ُِم صغم اهلل  اهللِ  َرؾُمقُل  سمِٜم٤َم وَمَّمغمَّ  َجِػ احلَ وَ  اًمِمَّ

َض قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   .ِ٘مت٤َملِ اًم قَمغَم  َوطَمرَّ

َٚمعِ  َهِذهِ  حَت٧َْم  ْيشٍ ىُمرَ  مَجْعَ  إِنَّ » :ىَم٤مَل  صُمؿَّ   احلَ  اًمْمر
ِ
ـْ  ْٛمَراء  ُِمٜم٤َّم َ٘مْقمُ اًم َدَٟم٤م وَمَٚمًمَّ  .شبَؾِ اجلَ  ُِم

صغم اهلل  اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  َ٘مْقمِ اًم ذِم  َيِسػمُ  أمَْحَرَ  ًَمفُ  مَجَؾٍ  قَمغَم  ُِمٜمُْٝمؿْ  َرضُمٌؾ  إَِذا َوَص٤موَمْٗمٜم٤َمُهؿْ 

ـْ  أىَْمَرهَبُؿْ  َويَم٤منَ  .شمَحَْزةَ  زِم  َٟم٤مدِ  قَمكِمُّ  َي٤م» :قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ يملِمَ اعمُ  ُِم ـْ  نْمِ  َص٤مطِم٥ُم  َُم

 إِنْ » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهللِ  َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  صُمؿَّ  هَلُؿْ  َيُ٘مقُل  َوَُم٤مَذا إمَْحَرِ  َٛمؾِ اجلَ 

ـْ    .شإمَْحَرِ  َٛمؾِ اجلَ  َص٤مطِم٥َم  َيُٙمقنَ  َأنْ  وَمَٕمَسك سمَِخػْمٍ  َي٠ْمُُمرُ  َأطَمدٌ  َ٘مْقمِ اًم ذِم  َيُٙم



 حؽم التجسس طذ ادسؾؿني

 

66 

 

ـُ  قُمتْب٦َمُ  ُهقَ  :وَمَ٘م٤مَل  مَحَْزةُ  وَمَج٤مءَ  ـْ  َيٜمَْٝمك َوُهقَ  َرسمِٞمَٕم٦مَ  سْم  إيِنر  ىَمْقمُ  َي٤م هَلُؿْ  َوَيُ٘مقُل  ِ٘مت٤َملِ اًم قَم

 سمَِرْأِد  ٞمَْقمَ اًم اقْمِّمبُقَه٤م ىَمْقمُ  َي٤م ظَمػْمٌ  َوومِٞمُٙمؿْ  إًَِمٞمِْٝمؿْ  شَمِّمُٚمقنَ  ٓ ُُمْستَِٛمٞمتلِمَ  ىَمْقًُم٤م َأَرى

ـَ  َوىُمقًُمقا ـُ  ب٦َمُ قُمتْ  ضَمبُ  وَمَ٘م٤مَل  ضَمْٝمؾٍ  َأسُمق َذًمَِؽ  وَمَسِٛمعَ  سم٠َِمضْمبَٜمُِٙمؿْ  ًَمْس٧ُم  أيَنر  قَمِٚمْٛمتُؿْ  َوىَمدْ  َرسمِٞمَٕم٦مَ  سْم

كَ  ًَمقْ  َواهللِ َهَذا شَمُ٘مقُل  َأْٟم٧َم   ُرقْمب٤ًم ضَمْقوَمَؽ  ِرَئتَُؽ  َُمألَْت  ىَمدْ  ٕقَْمَْمْْمتُفُ  َهَذا َيُ٘مقُل  هَمػْمُ

ُ  إِي٤َّمَي  :قُمتْب٦َمُ  وَمَ٘م٤مَل  رَ ُمُ  َي٤م شُمَٕمػمر ٜم٤َم ٞمَْقمَ اًم ؾَمتَْٕمَٚمؿُ  اؾْمتِفِ  َّمٗمر زَ  ىَم٤مَل  ب٤َمنُ اجلَ  َأيُّ  َوَأظُمقهُ  قُمتْب٦َمُ  وَمؼَمَ

ٞم٦َّمً  َقًمِٞمدُ اًم َواسْمٜمُفُ  ؿَمٞمْب٦َمُ 
ـْ  وَمَ٘م٤مًُمقا مَحِ ـْ  ومِتْٞم٦َمٌ  وَمَخَرَج  ُيب٤َمِرزُ  َُم  ُٟمِريدُ  ٓ قُمتْب٦َمُ  وَمَ٘م٤مَل  ؾِمت٦َّمٌ  ْٟمَّم٤مرِ إَ  ُِم

 
ِ
ـْ  َه١ُمٓء ـْ  ُيب٤َمِرُزَٟم٤م َوًَمِٙم ٜم٤َم سَمٜمِل ُِم ـْ  قَمٛمر صغم اهلل قمٚمٞمف  اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَ٘م٤مَل  ٓمَّٚم٥ِِم اعمُ  قَمبْدِ  سَمٜمِلُِم

ـَ  قُمبَٞمَْدةُ  َي٤م َوىُمؿْ  مَحَْزةُ  َي٤م َوىُمؿْ  قَمكِمُّ  َي٤م ىُمؿْ » :وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ـِ  ٤مِرِث احلَ  سْم   .شٓمَِّٚم٥ِم اعمُ  قَمبْدِ  سْم

ـَ  َقًمِٞمدَ اًموَ  سمِٞمَٕم٦مَ رَ  اسْمٜمَْل  َوؿَمٞمْب٦َمَ  قُمتْب٦َمَ  شَمَٕم٤ممَم  اهللُ وَمَ٘متََؾ   وَمَ٘متَْٚمٜم٤َم قُمبَٞمَْدةُ  َوضُمِرَح  قُمتْب٦َمَ  سْم

َٟم٤م ؾَمبِْٕملمَ  ُِمٜمُْٝمؿْ  ـْ  َرضُمٌؾ  وَمَج٤مءَ  ؾَمبِْٕملمَ  َوأََسْ ـِ  َٕمب٤َّمسِ ٤مًمسمِ  ىَمِّمػمٌ  إَْٟمَّم٤مرِ  ُِم  ٓمَِّٚم٥ِم اعمُ  قَمبْدِ  سْم

يِن أَ  َُم٤م َواهللِ َهَذا إِنَّ  اهللِ َرؾُمقَل  َي٤م َٕمب٤َّمُس اًم وَمَ٘م٤مَل  َأؾِمػًما يِن  ًَمَ٘مدْ  َسَ ـْ  َأضْمَٚمُح  َرضُمٌؾ  أََسَ  ُِم

ـِ  شُمفُ  َأَٟم٤م إَْٟمَّم٤مِريُّ  وَمَ٘م٤مَل  َ٘مْقمِ اًم ذِم  ُأَراهُ  َُم٤م َأسْمَٚمَؼ  وَمَرسٍ  قَمغَم  َوضْمًٝم٤م اًمٜم٤َّمسِ  َأطْمَس  َي٤م أََسْ

  َريِضَ  قَمكِم   وَمَ٘م٤مَل   .شيَمِريؿٍ  سمَِٛمَٚمٍؽ  شَمَٕم٤ممَم  اهللُ  َأيََّدكَ  وَمَ٘مدْ  اؾْمُٙم٧ْم » :وَمَ٘م٤مَل  اهللِ َرؾُمقَل 

َٟم٤م َٟم٤م وَم٠َمَسْ ـْ  َوَأَسْ ـَ  َوَٟمْقوَمَؾ  وقَمِ٘مٞمال َٕمب٤َّمَس اًم ٓمَّٚم٥ِِم اعمُ  قَمبْدِ  سَمٜمِل ُِم  . ٤مِرِث احلَ  سْم

 .رمحف اهللًمِمٞمخٜم٤م اًمقادقمل  شاعمسٜمد اًمّمحٞمح»هذا احلدي٨م صحٞمح وهق ذم 

 قمٗم٤من طمدصمٜم٤م ؿمٞمب٦م أيب سمـ سمٙمر أسمق طمدصمٜم٤م(: :288)رمحف اهلل  ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهلل رؾمقل أن: أٟمس قمـ صم٤مسم٧م قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد دصمٜم٤مطم

 قمٛمر شمٙمٚمؿ صمؿ قمٜمف وم٠مقمرض سمٙمر أسمق ومتٙمٚمؿ :ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من أيب إىمب٤مل سمٚمٖمف طملم ؿم٤مور

 سمٞمده ٟمٗمز واًمذي اهلل رؾمقل ي٤م ؟ شمريد إي٤مٟم٤م :وم٘م٤مل قمب٤مدة اسمـ ؾمٕمد وم٘م٤مم قمٜمف وم٠مقمرض
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 اًمٖمًمد سمرك إمم أيمب٤مده٤م ٟمرضب أن أُمرشمٜم٤م وًمق ٤مٕظمْمٜم٤مه اًمبحر ٟمخٞمْمٝم٤م أن أُمرشمٜم٤م ًمق

 ٟمزًمقا طمتك وم٤مٟمٓمٚم٘مقا اًمٜم٤مسصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهلل رؾمقل ومٜمدب ىم٤مل ًمٗمٕمٚمٜم٤م

 ومٙم٤من وم٠مظمذوه احلج٤مج ًمبٜمل أؾمقد همالم وومٞمٝمؿ ىمريش رواي٤م قمٚمٞمٝمؿ ووردت سمدرا

 وأصح٤مسمف ؾمٗمٞم٤من أيب قمـ يس٠مًمقٟمفصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهلل رؾمقل أصح٤مب

 ظمٚمػ سمـ وأُمٞم٦م وؿمٞمب٦م وقمتب٦م ضمٝمؾ أسمق هذا وًمٙمـ ؾمٗمٞم٤من سم٠ميب قمٚمٛمؽ زم ُم٤م ومٞم٘مقل ؟

 ُم٤م وم٘م٤مل ومس٠مًمقه شمريمقه وم٢مذا ؾمٗمٞم٤من أسمق هذا أظمؼميمؿ أٟم٤م ٟمٕمؿ وم٘م٤مل رضسمقه ذًمؽ ىم٤مل وم٢مذا

 وم٢مذا اًمٜم٤مس ذم ظمٚمػ سمـ وأُمٞم٦م وؿمٞمب٦م وقمتب٦م ضمٝمؾ أسمق هذا وًمٙمـ قمٚمؿ ؾمٗمٞم٤من سم٠ميب زم

 رأى ومٚمًم يّمكم ىم٤مئؿصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهلل لورؾمق رضسمقه أيْم٤م هذا ىم٤مل

 .شيمذسمٙمؿ إذا وشمؽميمقه صدىمٙمؿ إذا ًمترضسمقه سمٞمده ٟمٗمز واًمذي» :وىم٤مل اٟمٍم  ذًمؽ

 ىم٤مل شومالن ُمٍمع هذا» :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهلل رؾمقل وم٘م٤مل :ىم٤مل 

 رؾمقل يد ُمقضع قمـ أطمدهؿ أُم٤مط ومًم ىم٤مل هٜم٤م وه٤م هٜم٤م ه٤م إرض قمغم يده ويْمع

 .صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهلل

ب ضَمَقاز َوومِٞمفِ (: 23/236)رمحف اهلل  ىم٤مل اًمٜمقوي  ًَمُف, قَمْٝمد ٓ اًمَِّذي َٙم٤مومِراًم رَضْ

 .َأؾِمػًما يَم٤منَ  َوإِنْ 

ل يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ اًمرضب صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  وسمًم أن اًمٜمبل :ىمٚم٧م

ُم٤م أظمذ ُمـ  سمحجؿ  سمٛمـ ُمٕمف أو وم٢مٟمف جيقز رضب اجل٤مؾمقس طمتك يٕمؽم ٓؾمتجقاسمف

 .واهلل أقمٚمؿ ,اعمٕمٚمقُم٤مت

وذم رضب (: 7/238)شيمًمل اعمٕمٚمؿإ»ذم رمحف اهلل  ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

س٠مًمقه ضمقاز هتديد اعمتٝمؿ ًمٖمالم ىمرر ًمٞمصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  أصح٤مب اًمٜمبل



 حؽم التجسس طذ ادسؾؿني

 

68 

 

وَّتقيٗمف ًمٞمّمدق وضمقاز رضب إؾمػم ُمـ اًمٕمدو عمٕمٜمك يقضم٥م ذًمؽ ويستخؼم ُم٤م 

 اهـ .ده ُمـ س اًمٕمدوقمٜم

 تسك اجلاضٕع إذا أضمي أٔ كاُ يف إبقائْ وصمخٛ لمىطمىني

صَمٜم٤َم(: 5391)رمحف اهلل  ىم٤مل اًمبخ٤مري ـُ  قُمبَٞمْدُ  طَمدَّ صَمٜم٤َم إؾِْمًَمقِمٞمَؾ  سْم ـْ  ُأؾَم٤مَُم٦مَ  َأسُمق طَمدَّ  قَم

ـْ  ِهَِم٤ممٍ   وَمبََٚمغَ  َٗمتِْح اًم ٤ممَ قمَ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهللِ قُل َرؾُم  ؾَم٤مرَ  عم٤ََّم ىَم٤مَل  َأسمِٞمفِ  قَم

ـُ  ؾُمْٗمٞم٤َمنَ  َأسُمق ظَمَرَج  ىُمَرْيًِم٤م, َذًمَِؽ  ـُ  َوطَمِٙمٞمؿُ  طَمْرٍب  سْم ـُ  َوسُمَدْيُؾ  طِمَزامٍ  سْم  َيْٚمتَِٛمُسقنَ  َوْرىَم٤مءَ  سْم

ـْ  ؼَمَ اخلَ   َُمرَّ  َأشَمْقا طَمتَّك َيِسػُمونَ  وَم٠َمىْمبَُٚمقاصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهللِ  َرؾُمقلِ  قَم

٤َم سمِٜمػَِمانٍ  ُهؿْ  ٢مَِذاومَ  اًمٔمَّْٝمَراِن, ٤َم َهِذهِ  َُم٤م ؾُمْٗمٞم٤َمنَ  َأسُمق وَمَ٘م٤مَل  قَمَروَم٦َم, ٟمػَِمانُ  يَم٠مهَنَّ  ٟمػَِمانُ  ًَمَٙم٠َمهنَّ

ـُ  سُمَدْيُؾ  وَمَ٘م٤مَل . قَمَروَم٦مَ   . قَمْٛمٍرو سَمٜمِك ٟمػَِمانُ  َوْرىَم٤مءَ  سْم

ـْ  أىََمؾُّ  قَمْٛمٌرو ؾُمْٗمٞم٤َمنَ  َأسُمق وَمَ٘م٤مَل  ـْ  َٟم٤مٌس  وَمَرآُهؿْ . َذًمَِؽ  ُِم صغم  اهللِ َرؾُمقلِ  طَمَرسِ  ُِم

صغم اهلل قمٚمٞمف  اهللِ  َرؾُمقَل  هِبِؿْ  وَم٠َمشَمْقا وَم٠َمظَمُذوُهْؿ, وَم٠َمْدَريُمقُهؿْ اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ 

 قِمٜمْدَ  ؾُمْٗمٞم٤َمنَ  َأسَم٤م اطْمبِْس » ًمِْٚمَٕمب٤َّمسِ  ىَم٤مَل  ؾَم٤مرَ  وَمَٚمًمَّ  ؾُمْٗمٞم٤َمَن, َأسُمق وَم٠َمؾْمَٚمؿَ وقمغم آًمف وؾمٚمؿ 

 . شْسِٚمِٛملمَ اعمُ  إمَِم  رَ َيٜمْٔمُ  طَمتَّك ٞمْؾِ اخلَ  طَمْٓمؿِ 

 مَتُرُّ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اًمٜمَّبِكر  َُمعَ  مَتُرُّ  َ٘مب٤َمِئُؾ اًم وَمَجَٕمَٚم٧ِم  َٕمب٤َّمُس,اًم وَمَحبََسفُ 

ٞمب٦َمً 
ْت  ؾُمْٗمٞم٤َمَن, َأسمِك قَمغَم  يَمتِٞمب٦َمً  يَمتِ ـْ  قَمب٤َّمُس  َي٤م :ىَم٤مَل  يَمتِٞمب٦َمٌ  وَمَٛمرَّ . هِمَٗم٤مرُ  َهِذهِ  :ىَم٤مَل  َهِذِه, َُم

ْت  صُمؿَّ  َوًمِِٖمَٗم٤مَر, مِم  َُم٤م :ىَم٤مَل  ْت  صُمؿَّ  َذًمَِؽ, ُِمثَْؾ  :ىَم٤مَل  ضُمَٝمٞمْٜم٦َُم, َُمرَّ ـُ  ؾَمْٕمدُ  َُمرَّ  :وَمَ٘م٤مَل  ُهَذْيٍؿ, سْم

ْت  َذًمَِؽ, ُِمثَْؾ  ْ  يَمتِٞمب٦َمٌ  أىَْمبََٚم٧ْم  طَمتَّك َذًمَِؽ, ُِمثَْؾ  :وَمَ٘م٤مَل  ؾُمَٚمٞمُْؿ, َوَُمرَّ ـْ  :َىَم٤مل ُِمثَْٚمَٝم٤م, َيرَ  َل  َُم

 َه١ُمَٓ  :ىَم٤مَل  َهِذِه,
ِ
ـُ  ؾَمْٕمدُ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  إَْٟمَّم٤مرُ  ء اَي٦مُ  َُمَٕمفُ  قُمب٤َمَدةَ  سْم ـُ  ؾَمْٕمدُ  وَمَ٘م٤مَل . اًمرَّ  َي٤م :قُمب٤َمَدةَ  سْم

 . َٙمْٕمب٦َمُ اًم شُمْستََحؾُّ  ٞمَْقمَ اًم ْٚمَحَٛم٦ِم,اعمَ  َيْقمُ  ٞمَْقمُ اًم ؾُمْٗمٞم٤َمنَ  َأسَم٤م
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َُم٤مرِ  َيْقمُ  طَمبََّذا قَمب٤َّمُس  َي٤م :ؾُمْٗمٞم٤َمنَ  َأسُمق وَمَ٘م٤مَل   أىََمؾُّ  َوْهَك  يَمتِٞمب٦ٌَم, ضَم٤مَءْت  صُمؿَّ . اًمذر

صغم  اًمٜمَّبِكر  َوَراَي٦مُ  َوَأْصَح٤مسُمُف,صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهللِ َرؾُمقُل  ومِٞمِٝمؿْ  َٙمت٤َمِئ٥ِم,اًم

سَمػْمِ  َُمعَ اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ـِ  اًمزُّ اِم,اًم سْم صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم  اهللِ َرؾُمقُل  َُمرَّ  وَمَٚمًمَّ  َٕمقَّ

ْ  :ىَم٤مَل  ؾُمْٗمٞم٤َمنَ  سمِكسم٠ِمَ آًمف وؾمٚمؿ  ـُ  ؾَمْٕمدُ  ىَم٤مَل  َُم٤م شَمْٕمَٚمؿْ  َأَل  يَمَذا :ىَم٤مَل . شىَم٤مَل  َُم٤م» :َىَم٤مل قُمب٤َمَدَة ؟ سْم

ـْ  ؾَمْٕمٌد, يَمَذَب » :وَمَ٘م٤مَل . َويَمَذا  ومِٞمفِ  شُمْٙمَسك َوَيْقمٌ  َٙمْٕمب٦ََم,اًم ومِٞمفِ  اهللُ  ُيَٕمٔمرؿُ  َيْقمٌ  َهَذا َوًَمِٙم

 . ُجقنِ ٤محلَ سمِ  َراَيتُفُ  شُمْريَمزَ  َأنْ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهللِ َرؾُمقُل  َوَأَُمرَ  :ىَم٤مَل . شَٙمْٕمب٦َمُ اًم

ٟمِك :قُمْرَوةُ  ىَم٤مَل  ـُ  َٟم٤مومِعُ  َوَأظْمؼَمَ ـِ  ضُمبػَْمِ  سْم سَمػْمِ  َيُ٘مقُل  َٕمب٤َّمَس اًم ؾَمِٛمْٕم٧ُم  ىَم٤مَل  ُُمْٓمِٕمؿٍ  سْم  ًمِٚمزُّ

ـِ  امِ اًم سْم  َأنْ غم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ ص اهلل َرؾُمقُل  َأَُمَركَ  ُهٜم٤َم َه٤م اهللِ, قَمبْدِ  َأسَم٤م َي٤م َٕمقَّ

اَي٦َم, شَمْريُمزَ  ـَ  ظَم٤مًمِدَ  َيْقَُمِئذٍ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهللِ  َرؾُمقُل  َوَأَُمرَ  :ىَم٤مَل  اًمرَّ  سْم

ـْ  َيْدظُمَؾ  َأنْ  َقًمِٞمدِ اًم ٦مَ  َأقْمغَم  ُِم ـْ  َُمٙمَّ   ُِم
ٍ
 .يَمَداء

ـْ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اًمٜمَّبِكُّ  َوَدظَمَؾ  ـْ  ُ٘متَِؾ ومَ  يُمَدا, ُِم  َيْقَُمِئذٍ  ظَم٤مًمِدٍ  ظَمٞمْؾِ  ُِم

ـُ  طُمبَٞمُْش  َرضُمالَنِ  ـُ  َويُمْرزُ  إؿَْمَٕمرِ  سْم  .ِٗمْٝمِرىُّ اًم ضَم٤مسمِرٍ  سْم

 لْ األوٕز ٔلْ أُ ٖبخح عٍّا بٍفطْ ٘اإلواً وَ ٖطتقص بعح

 سمـ قمبد اهلل سمـ حيٞمك سمـ طمرُمٚم٦م طمدصمٜمل(: 3:42)رمحف اهلل  ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ

 ؾم٤مل قمـ ؿمٝم٤مب اسمـ قمـ يقٟمس أظمؼمين وه٥م اسمـ ؼمينأظم اًمتجٞمبل قمٛمران سمـ طمرُمٚم٦م

صغم اهلل  اهلل رؾمقل ذًمؽ سمٕمد اٟمٓمٚمؼ: ي٘مقل قمٛمر سمـ قمبد اهلل ؾمٛمٕم٧م: قمبد اهلل ىم٤مل سمـ

 إذا طمتك صٞم٤مد اسمـ ومٞمٝم٤م اًمتل اًمٜمخؾ إمم إٟمّم٤مري يمٕم٥م سمـ وأيبقمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ 

 وهق اًمٜمخؾ سمجذوع يت٘مل ـمٗمؼ اًمٜمخؾصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهلل رؾمقل دظمؾ

صغم اهلل قمٚمٞمف  اهلل رؾمقل ومرآه صٞم٤مد اسمـ يراه أن ىمبؾ ؿمٞمئ٤م صٞم٤مد اسمـ ُمـ يسٛمع أن ُيتؾ

 صٞم٤مد اسمـ أم ومرأت زُمزُم٦م ومٞمٝم٤م ًمف ىمٓمٞمٗم٦م ذم ومراش قمغم ُمْمٓمجع وهقوقمغم آًمف وؾمٚمؿ 
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 صٞم٤مد ٓسمـ وم٘م٤مًم٧م اًمٜمخؾ سمجذوع يت٘مل وهقصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهلل رؾمقل

صغم اهلل  اهلل رؾمقل وم٘م٤مل صٞم٤مد اسمـ ومث٤مر حمٛمد هذا( صٞم٤مد اسمـ اؾمؿ وهق) ص٤م  ي٤م

 .شسملم شمريمتف ًمق» :قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

ـْ  َأطْمَقال يَمِْمػ َوومِٞمفِ (: 29/65)رمحف اهلل  ىم٤مل اًمٜمقوي  َوومِٞمفِ  .َُمْٗمَسَدشمف َُّت٤َم  َُم

٦ماعمُ  ُُمقرإُ  َُم٤مماإلِ  يَمِْمػ  اهـ .سمِٜمَْٗمِسفِ  ِٝمٛمَّ

صَمٜم٤َم (:3957)رمحف اهلل  ىم٤مل اًمبخ٤مري صَمٜم٤َم ُٟمَٕمٞمْؿٍ  َأسُمق طَمدَّ ـْ  ؾُمْٗمٞم٤َمنُ  طَمدَّ دِ  قَم ـِ  حُمَٛمَّ  سْم

ـْ  ٜمَْٙمِدرِ اعمُ  ـْ » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اًمٜمَّبِكُّ  ىَم٤مَل  :ىَم٤مَل   ضَم٤مسمِرٍ  قَم  َي٠ْمشمِٞمٜمِك َُم

سَمػْمُ  ىَم٤مَل . شإطَْمَزاِب  َيْقمَ  َ٘مْقمِ اًم سمَِخؼَمِ  ـْ »: ىَم٤مَل  صُمؿَّ . َأَٟم٤م اًمزُّ  :ىَم٤مَل . شَ٘مْقمِ اًم سمَِخؼَمِ  ٠ْمشمِٞمٜمِكيَ  َُم

سَمػْمُ  سَمػْمُ  َوطَمَقاِرىَّ  , اِري٤ًّمطَمقَ  َٟمبِك   ًمُِٙمؾر  إِنَّ » :اًمٜمَّبِكُّ  وَمَ٘م٤مَل . َأَٟم٤م اًمزُّ   .شاًمزُّ

صَمٜم٤َم(: 4156)رمحف اهلل  ىم٤مل َٟم٤م ٞمًََمنِ اًم َأسُمق طَمدَّ ـِ  ؿُمَٕمٞم٥ٌْم  َأظْمؼَمَ ْهِرىر  قَم  ىَم٤مَل  اًمزُّ

ٟمِك ـِ  ؾُمْٗمٞم٤َمنَ  َأسمِك ـُ سمْ  قَمْٛمُرو َأظْمؼَمَ ـِ  َأؾِمٞمدِ  سْم  ُزْهَرةَ  ًمِبَٜمِك طَمِٚمٞمٌػ  َوْهقَ  - اًمثََّ٘مِٗمكُّ  ضَم٤مِرَي٦مَ  سْم

ـْ  َويَم٤منَ  صغم اهلل  اهللِ  َرؾُمقُل  سَمَٕم٨َم  :ىَم٤مَل   ُهَرْيَرةَ  َأسَم٤م َأنَّ  - ُهَرْيَرةَ  َأسمِك َأْصَح٤مِب  ُِم

ةَ قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ي٦َّمً  َرْهطٍ  قَمنَمَ رَ َوأَ  قَمٞمْٜم٤ًم, َسِ ـَ  قَم٤مِصؿَ  قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  ُمَّ  إَْٟمَّم٤مِرىَّ  صَم٤مسم٧ٍِم  سْم

ـِ  قَم٤مِصؿِ  ضَمدَّ  ٦مَ  قُمْسَٗم٤منَ  سَملْمَ  َوْهقَ  َدَأةِ ٤مهلَ سمِ  يَم٤مُٟمقا إَِذا طَمتَّك وَم٤مْٟمَٓمَٚمُ٘مقا قُمَٛمَر, سْم  ُذيمُِروا َوَُمٙمَّ

ـْ  حِلَك   ـْ  ىَمِريب٤ًم هَلُؿْ  وَمٜمََٗمُروا حِلْٞم٤َمَن, سَمٜمُق هَلُؿْ  ُيَ٘م٤مُل  ُهَذْيؾٍ  ُِم  , َرامٍ  يُمٚمُُّٝمؿْ  َرضُمٍؾ, ُِم٤مَئتَْك  ُِم

قا ُدوهُ  مَتًْرا َُم٠ْميَمَٚمُٝمؿْ  َوضَمُدوا طَمتَّك آصَم٤مَرُهؿْ  وَم٤مىْمتَّمُّ ـَ  شَمَزوَّ  . َيثِْرَب  مَتْرُ  َهَذا وَمَ٘م٤مًُمقا ِديٜم٦َمِ اعمَ  ُِم

قا  َ٘مْقمُ اًم هِبِؿُ  طَم٤مطَ َوأَ  وَمْدوَمٍد, إمَِم  جَلَئُقا َوَأْصَح٤مسُمفُ  قَم٤مِصؿٌ  َرآُهؿْ  وَمَٚمًمَّ  آصَم٤مَرُهْؿ, وَم٤مىْمتَّمُّ

 ىَم٤مَل . َأطَمًدا ُِمٜمُْٙمؿْ  َٟمْ٘متُُؾ  َوَٓ  ٞمث٤َمُق,اعمِ وَ  َٕمْٝمدُ اًم َوًَمُٙمؿُ  سم٠َِمْيِديُٙمْؿ, َوَأقْمُٓمقَٟم٤م اْٟمِزًُمقا هَلُؿُ  وَمَ٘م٤مًُمقا
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ـُ  قَم٤مِصؿُ  ي٦َّمِ  َأُِمػمُ  صَم٤مسم٧ٍِم  سْم ِ ٤م اًمرسَّ ٦مِ  رِم  ٞمَْقمَ اًم َأْٟمِزُل  َٓ  وَمَقاهللِ  َأَٟم٤م َأُمَّ  قَمٜم٤َّم َأظْمؼِمْ  ؿَّ اًمٚمٝم يَم٤مومٍِر, ِذُمَّ

 .ؾَمبَْٕم٦مٍ  رِم  قَم٤مِصًًم  وَمَ٘متَُٚمقا سم٤ِمًمٜمَّبِْؾ, وَمَرَُمْقُهؿْ . َٟمبِٞمََّؽ 

ـُ  إَْٟمَّم٤مِرىُّ  ظُمبَٞم٥ٌْم  ُِمٜمُْٝمؿْ  ٞمث٤َمِق,اعمِ وَ  َٕمْٝمدِ ٤مًمسمِ  َرْهطٍ  صَمالصََم٦مُ  إًَِمٞمِْٝمؿْ  وَمٜمََزَل   َدصمِٜم٦َمَ  َواسْم

ضُمُؾ  وَمَ٘م٤مَل  وَم٠مَْوصَمُ٘مقُهؿْ  ىِمِسٞمرِٝمؿْ  أَْوشَم٤مرَ  ـْمَٚمُ٘مقاأَ  ُِمٜمُْٝمؿْ  اؾْمتَْٛمَٙمٜمُقا وَمَٚمًمَّ  آظَمُر, َوَرضُمٌؾ   اًمث٤َّمًم٨ُِم  اًمرَّ

ُل  َهَذا   رِم  إِنَّ  َأْصَحبُُٙمْؿ, َٓ  َواهللِ َٖمْدِر,اًم َأوَّ
ِ
ُروهُ  َ٘متغَْم,اًم ُيِريدُ . ٕؾُْمَقةً  َه١ُمَٓء  وَمَجرَّ

ـِ  سمُِخبَٞم٥ٍْم  ُ٘مقاوَم٤مْٟمَٓمٚمَ  وَمَ٘متَُٚمقُه, وَم٠َمسَمك َيّْمَحبَُٝمؿْ  َأنْ  قَمغَم  َوقَم٤مجَلُقهُ  ٤م طَمتَّك َدصمِٜم٦َمَ  َواسْم  سَم٤مقُمقمُهَ

٦مَ  ـِ  ٤مِرِث احلَ  سَمٜمُق ظُمبَٞمْب٤ًم وَم٤مسْمت٤َمعَ  سَمْدٍر, َوىْمَٕم٦مِ  سَمْٕمدَ  سمَِٛمٙمَّ ـِ  قَم٤مُِمرِ  سْم ـِ  َٟمْقوَمؾِ  سْم  َويَم٤منَ  َُمٜم٤َمٍ , قَمبْدِ  سْم

ـَ  ٤مِرَث احلَ  ىَمتََؾ  ُهقَ  ظُمبَٞم٥ٌْم   .َأؾِمػًما قِمٜمَْدُهؿْ  ظُمبَٞم٥ٌْم  وَمَٚمب٨َِم  سَمْدٍر, َيْقمَ  قَم٤مُِمرٍ  سْم

ٟمِك ـُ  اهللِ  قُمبَٞمْدُ  وَم٠َمظْمؼَمَ شْمفُ  ٤مِرِث احلَ  سمِٜم٧َْم  َأنَّ  قِمٞم٤َمضٍ  سْم ُؿْ  َأظْمؼَمَ  اضْمتََٛمُٕمقا طِملمَ  َأهنَّ

 ىَم٤مًَم٧ْم  َأشَم٤مهُ  طِملمَ  هَم٤مومَِٚم٦مٌ  َوَأَٟم٤م مِم  اسْمٜم٤ًم وَم٠َمظَمذَ  وَم٠َمقَم٤مَرشْمُف, هِب٤َم َيْستَِحدُّ  ُُمقؾَمك ُِمٜمَْٝم٤م اؾْمتََٕم٤مرَ 

 وَمَ٘م٤مَل  َوضْمِٝمك رِم  ظُمبَٞم٥ٌْم  قَمَروَمَٝم٤م وَمْزقَم٦مً  وَمَٗمِزقْم٧ُم  سمِٞمَِدِه, قؾَمكاعمُ وَ  وَمِخِذهِ  قَمغَم  جُمِْٚمَسفُ  فُ وَمَقضَمْدشمُ 

 .َذًمَِؽ  ٕوَْمَٕمَؾ  يُمٜم٧ُْم  َُم٤م أىَْمتَُٚمفُ  َأنْ  ََّتَِْملْمَ 

ا ىَمطُّ  َأؾِمػًما َرَأْي٧ُم  َُم٤م َواهللِ  ـْ  ظَمػْمً ـْ  َي٠ْميُمُؾ  ٤مَيْقُمً  َوضَمْدشُمفُ  ًَمَ٘مدْ  َواهللِ  ظُمبَٞم٥ٍْم, ُِم  ىِمْٓمِػ  ُِم

٦مَ  َوَُم٤م ِديِد,احلَ  رِم  عمَُقصَمٌؼ  َوإِٟمَّفُ  َيِدهِ, رِم  قِمٜم٥ٍَم  ـْ  سمَِٛمٙمَّ ـَ  ًَمِرْزٌق  إِٟمَّفُ  شَمُ٘مقُل  َويَم٤مَٟم٧ْم  صَمَٛمرٍ  ُِم  اهللِ ُِم

ـَ  ظَمَرضُمقا وَمَٚمًمَّ  ظُمبَٞمْب٤ًم, َرَزىَمفُ  ,احلِ  رِم  ًمِٞمَْ٘متُُٚمقهُ  َرمِ احلَ  ُِم  َأْريَمعْ  وٟمِكَذرُ  ظُمبَٞم٥ٌْم  هَلُؿْ  ىَم٤مَل  ؾر

يُمقُه,. َريْمَٕمتلَْمِ  ًْمتَُٝم٤م ضَمَزعٌ  سمِك َُم٤م َأنَّ  شَمُٔمٜمُّقا َأنْ  ًَمْقَٓ  ىَم٤مَل  صُمؿَّ  َريْمَٕمتلَْمِ  وَمَريَمعَ  وَمؽَمَ  ؿَّ اًمٚمٝم ًَمَٓمقَّ

 . قَمَدًدا َأطْمِّمِٝمؿْ 

ــُؾ  طِمــلمَ  ُأسَمــ٤ممِم  َوًَمْســ٧ُم   ُُمْســِٚمًًم  أىُْمتَ

 

ــغَم   ــؼ   َأىر  قَم ــ٤منَ  ؿِم ــقِمك هللِ يَم  َُمٍْمَ

ــ   َيَِمــ٠مْ  َوإِنْ  اإِلًَمــفِ  َذاِت  رِم  َؽ َوَذًمِ

 

ــ٤مِركْ   عِ  ؿِمــْٚمقٍ  َأْوَصــ٤ملِ  قَمــغَم  ُيبَ َــزَّ  مُم
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ـُ  وَمَ٘متََٚمفُ  َـّ  ُهقَ  ظُمبَٞم٥ٌْم  وَمَٙم٤منَ  ٤مِرِث,احلَ  اسْم يْمَٕمتلَْمِ  ؾَم ا, ىُمتَِؾ  ُُمْسِٚمؿٍ  اُْمِرئٍ  ًمُِٙمؾر  اًمرَّ  َصؼْمً

ـِ  ًمَِٕم٤مِصؿِ  اهللُ وَم٤مؾْمتََج٤مَب  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف  اًمٜمَّبِكُّ  ٠َمظْمؼَمَ ومَ  ُأِصٞم٥َم, َيْقمَ  صَم٤مسم٧ٍِم  سْم

ُهؿْ  َأْصَح٤مسَمفُ وؾمٚمؿ  ـْ  َٟم٤مٌس  َوسَمَٕم٨َم  ُأِصٞمبُقا, َوَُم٤م ظَمؼَمَ ٤مرِ  ُِم  طِملمَ  قَم٤مِصؿٍ  إِمَم  ىُمَرْيشٍ  يُمٗمَّ

صُمقا   ًمِٞم١ُْمشَمْقا ىُمتَِؾ  َأٟمَّفُ  طُمدر
ٍ
ـْ  َرضُمالً  ىَمتََؾ  ىَمدْ  َويَم٤منَ  ُيْٕمَرُ , ُِمٜمْفُ  سمَِِمْكء  سَمْدٍر, َيْقمَ  قُمَٔمًَمِئِٝمؿْ  ُِم

ـَ  اًمٔمُّٚم٦َّمِ  ُِمثُْؾ  قَم٤مِصؿٍ  قَمغَم  وَمبُِٕم٨َم  سْمِر, ُِم ـْ  وَمَحَٛمتْفُ  اًمدَّ ْؿ, ُِم  َأنْ  قَمغَم  َيْ٘مِدُروا وَمَٚمؿْ  َرؾُمقهِلِ

ـْ  َيْ٘مَٓمعَ   .ؿَمٞمْئ٤ًم حَلِْٛمفِ  ُِم

 اًمٜمرض أيب سمـ اًمٜمرض سمـ سمٙمر أسمق طمدصمٜم٤م(: 2:12)رمحف اهلل  ىم٤مل اإلُم٤مم ُمسٚمؿ

 طمدصمٜم٤م ىم٤مًمقا ُمت٘م٤مرسم٦م وأًمٗم٤مفمٝمؿ محٞمد سمـ وقمبد اومعر سمـ وحمٛمد قمبد اهلل سمـ وه٤مرون

: ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ صم٤مسم٧م قمـ( اعمٖمػمة اسمـ وهق) ؾمٚمٞمًمن طمدصمٜم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ه٤مؿمؿ

 أيب قمػم صٜمٕم٧م ُم٤م يٜمٔمر قمٞمٜم٤م سمسٞمس٦مصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهلل رؾمقل سمٕم٨م

قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ صغم اهلل  اهلل رؾمقل وهمػم همػمي أطمد اًمبٞم٧م ذم وُم٤م ومج٤مء ؾمٗمٞم٤من

 .(ٟمس٤مئف سمٕمض اؾمتثٜمك ُم٤م أدري ٓ :ىم٤مل)

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهلل رؾمقل ومخرج ىم٤مل احلدي٨م ومحدصمف :ىم٤مل

 رضم٤مل ومجٕمؾ ,شُمٕمٜم٤م ومٚمػميم٥م طم٤مرضا فمٝمره يم٤من ومٛمـ ـمٚمب٦م ًمٜم٤م إن» :وم٘م٤مل ومتٙمٚمؿ

 وم٤مٟمٓمٚمؼ شطم٤مرضا فمٝمره يم٤من ُمـ إٓ ٓ» :وم٘م٤مل اعمديٜم٦م قمٚمق ذم فمٝمراهنؿ ذم يست٠مذٟمقٟمف

 سمدر إمم اعمنميملم ؾمب٘مقا طمتك وأصح٤مسمفصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهلل رؾمقل

 أطمد ي٘مدُمـ ٓ» :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهلل رؾمقل وم٘م٤مل اعمنميمقن وضم٤مء

 .شدوٟمف أٟم٤م أيمقن طمتك رء إمم ُمٜمٙمؿ
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 ضمٜم٦م إمم ىمقُمقا» :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهلل رؾمقل وم٘م٤مل اعمنميمقن, ومدٟم٤م

 اهلل رؾمقل ي٤م إٟمّم٤مري احلًمم سمـ قمٛمػم ي٘مقل :ىم٤مل ,شوإرض اًمسًموات قمرضٝم٤م

صغم اهلل  اهلل رؾمقل وم٘م٤مل سمخ سمخ ىم٤مل ,شٟمٕمؿ» :ىم٤مل ؟ وإرض اًمسًموات قمرضٝم٤م ضمٜم٦م

 إمم اهلل رؾمقل ي٤م واهلل ٓ :ىم٤مل ,شسمخ سمخ ىمقًمؽ قمغم حيٛمٚمؽ ُم٤م» :قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ

 ومجٕمؾ ىمرٟمف ُمـ مترات وم٠مظمرج ,شأهٚمٝم٤م ُمـ وم٢مٟمؽ» :ىم٤مل أهٚمٝم٤م ُمـ أيمقن أن رضم٤مءة

 ومرُمك :ىم٤مل ـمقيٚم٦م, حلٞم٤مة إهن٤م هذه مترايت آيمؾ طمتك طمٞمٞم٧م أٟم٤م ًمئـ :ىم٤مل صمؿ ُمٜمٝمـ ي٠ميمؾ

 .ىمتؾ طمتك ىم٤مشمؾ صمؿ اًمتٛمر ُمـ ُمٕمف يم٤من سمًم

صَمٜم٤َم(: 5/434)رمحف اهلل  ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ـُ  ؾُمْٗمٞم٤َمنُ  طَمدَّ ـِ  قُمٞمَٞمْٜم٦َمَ  سْم ْهِرير  قَم ـْ  اًمزُّ  قَم

ـْ  َوةَ قُمرْ  ـِ  ْسَقرِ اعمِ وَ  َُمْرَوانَ  قَم ٤م َيِزيدُ  َُم٦مَ خَمْرَ  سْم  َصغمَّ  اهلل َرؾُمقُل  ظَمَرَج  َص٤مطِمبِفِ  قَمغَم  َأطَمُدمُهَ

ةَ  سمِْْمعَ  ذِم  َدْيبِٞم٦َمِ احلُ  قَم٤ممَ  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهلل ـْ  ُِم٤مَئ٦مً  قَمنْمَ  َٚمٞمَْٗم٦مِ احلُ  سمِِذي يَم٤منَ  وَمَٚمًمَّ  أَْصَح٤مسمِفِ  ُِم

 قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَس٠مََل  َيَدْيفِ  سَملْمَ  ًَمفُ  قَمٞمْٜم٤ًم َوسَمَٕم٨َم  ُِمٜمَْٝم٤م َوَأطْمَرمَ  ؿْمَٕمرَ َوأَ  ْدَي اهلَ  ىَمٚمَّدَ 

ـَ  ظَم٤مًمِدَ  إِنَّ »: َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمَّبِلُّ  ىَم٤مَل  اًمٓمَِّريِؼ, سمِبَْٕمضِ  يَم٤مُٟمقا إَِذا طَمتَّك َوؾَمٚمَّؿَ   سْم

 ظَم٤مًمِدٌ  هِبِؿْ  ؿَمَٕمرَ  َُم٤م وَمَقاهللَِّ شاًمٞمَِٛملمِ  َذاَت  وَمُخُذوا ـَمِٚمٞمَٕم٦ٌم, ًمُِ٘مَرْيشٍ  ظَمٞمْؾٍ  ذِم  سم٤ِمًْمَٖمِٛمٞمؿِ  اًمَقًمِٞمدِ 

ةِ  ُهؿْ  إَِذا طَمتَّك  قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ  َصغمَّ  اًمٜمَّبِلُّ  َوؾَم٤مرَ  ًمُِ٘مَرْيٍش, َٟمِذيًرا َيْريُمُض  وَم٤مْٟمَٓمَٚمَؼ  اجلَٞمِْش, سمَِ٘مؽَمَ

تِل ٞم٦َّمِ سم٤ِمًمثَّٜمِ  يَم٤منَ  إَِذا طَمتَّك َوؾَمٚمَّؿَ   طَمْؾ : اًمٜم٤َّمُس  وَمَ٘م٤مَل  َراطِمَٚمتُُف, سمِفِ  سَمَريَم٧ْم  ُِمٜمَْٝم٤م قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  هُيْبَطُ  اًمَّ

 قَمَٚمٞمْفِ  اهللُ َصغمَّ  اًمٜمَّبِلُّ  وَمَ٘م٤مَل  اًمَ٘مّْمَقاُء, ظَمأَلَْت  اًمَ٘مّْمَقاُء, ظَمأَلَْت : وَمَ٘م٤مًُمقا وَم٠َمحَل٧َّْم, طَمْؾ 

ـْ  سمُِخُٚمٍؼ, هَل٤َم َذاكَ  َوَُم٤م اًمَ٘مّْمَقاُء, ظَمأَلَْت  َُم٤م»: َوؾَمٚمَّؿَ   , شاًمِٗمٞمؾِ  طَم٤مسمُِس  طَمبََسَٝم٤م َوًَمٙمِ

 .احلدي٨م

 سمٕم٨م رؾمقل اهلل:  (54/24)أٟمس ذم ذح طمدي٨م رمحف اهلل  ىم٤مل اًمٜمقوي

ًس٤م قَمٞمْٜم٤ًم َأْي  سُمَسٞمَْس٦مصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ   اهـ .َوَرىِمٞمب٤ًم ُُمتََجسر
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اٟمتداب اًمزسمػم ذم  (:3958)رىمؿ  ذم طمدي٨م ضم٤مسمر رمحف اهلل  وىم٤مل احل٤مومظ

 هـا .وذم احلدي٨م ضمقاز اؾمتٕمًمل اًمتجسس ًمٚمجٝم٤مد

 عُٕٗ املػسكني عمٜ املطمىني

صَمٜم٤َم(: :5/22)رمحف اهلل  اإلُم٤مم أمحدىم٤مل  ـُ  حَيْٞمَك طَمدَّ ٤م سْم ـِ  َزيَمِريَّ  َزائَِدةَ  أيَِب  سْم

صَمٜمِل ـْ  َأيِب  طَمدَّ  َٕمب٤َّمُس اًم َوَُمَٕمفُ وؾمٚمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف  اًمٜمَّبِلُّ  اْٟمَٓمَٚمَؼ  :ىَم٤مَل  ُِمرٍ قَم٤م قَم

فُ  بِْٕملمَ  إمَِم  قَمٛمُّ ـْ  اًمسَّ َجَرةِ  حَت٧َْم  َٕمَ٘مب٦َمِ اًم قِمٜمْدَ  إَْٟمَّم٤مرِ  ُِم  َوٓ ُُمتََٙمٚمرُٛمُٙمؿْ  ًمِٞمَتََٙمٚمَّؿْ » :وَمَ٘م٤مَل  اًمِمَّ

ـْ  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  وَم٢مِنَّ  ْٓمب٦َمَ اخلُ  ُيٓمِٞمُؾ  يملِمَ اعمُ  ُِم   .شَيْٗمَْمُحقيُمؿْ  سمُِٙمؿْ  َيْٕمَٚمُٛمقا َوإِنْ  قَمٞمْٜم٤ًم نْمِ

دُ  َي٤م ؾَمْؾ  ُأَُم٤مَُم٦مَ  َأسُمق َوُهقَ  ىَم٤مِئُٚمُٝمؿْ  :وَمَ٘م٤مَل   ًمِٜمَْٗمِسَؽ  ؾَمْؾ  صُمؿَّ  ؿِمئ٧َْم  َُم٤م ًمَِرسمرَؽ  حُمَٛمَّ

َٟم٤م صُمؿَّ  ؿِمئ٧َْم  َُم٤م َوَْٕصَح٤مسمَِؽ  ـْ  ًَمٜم٤َم َُم٤م َأظْمؼِمْ  وَمَٕمْٚمٜم٤َم إَِذا َوقَمَٚمٞمُْٙمؿْ  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  اهللِ  قَمغَم  اًمثََّقاِب  ُِم

يُمقا َوٓ شَمْٕمبُُدوهُ  َأنْ  َوضَمؾَّ  قَمزَّ  ًمَِريبر  َأؾْم٠َمًُمُٙمؿْ » :وَمَ٘م٤مَل  :ىَم٤مَل  .َذًمَِؽ   َوَأؾْم٠َمًُمُٙمؿْ  ؿَمٞمْئ٤ًم سمِفِ  شُمنْمِ

وَٟم٤م شُم١ْمُووَٟم٤م َأنْ  َوَْٕصَح٤ميِب  ًمِٜمَْٗمِز  ٤َّم َومَتْٜمَُٕمقَٟم٤م َوشَمٜمٍُْمُ  ًَمٜم٤َم وَمًَم  ىَم٤مًُمقا .شَأْٟمُٗمَسُٙمؿْ  ُِمٜمْفُ  َُمٜمَْٕمتُؿْ  مِم

 .َذًمَِؽ  وَمَٚمَؽ  :ىَم٤مًُمقا ,شٜم٦َّمُ اجلَ  ُمسٜمد ًَمُٙمؿْ » :َل ىَم٤م َذًمَِؽ, وَمَٕمْٚمٜم٤َم إَِذا

 . هذا ُمرؾمؾ صحٞمح وًمف ؿمقاهد

ؾ احلرص يمطمريّمقن  ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ظمّمقًص٤م وهمػمهؿ قمٛمقًُم٤م اعمنميمقنو

وظمّمقص٤م ذم هذا اًمزُمـ قمغم ُمٕمروم٦م أطمقال اعمسٚمٛملم وًمذًمؽ ومٝمؿ يبٕمثقن اجلقاؾمٞمس 

٤مرات واعمٚمح٘م٤مت اًمٕمسٙمري٦م, وشم٤مرة سمّمقرة ُمستٛمرة إمم سمٚمدان اعمسٚمٛملم, شم٤مرة ُمع اًمسٗم

سم٤مؾمؿ اًمسٞم٤مطم٦م, وأظمرى ُمع اًمبٕمث٤مت اًمٓمبٞم٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م, وهمػم ذًمؽ, ومٞمٜمبٖمل ٕهؾ 



 ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمـ قمٚمؿ أٟمف ضم٤مؾمقس وشم١ميمد ُمـ ذًمؽ
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 ِِف  َيْرُقبُونَ  َل﴿: اإلؾمالم أن حيذروا اًمٙم٤مومريـ ومال قمٝمد هلؿ وٓ ذُم٦م, يمًم ىم٤مل اهلل شمٕم٤مل

ةً  َوَل إَِلَّ  ُمْمِمنٍ   .[٦:21ماًمتقسم]﴾ادُْعتَُدونَ  ُهمُ  َوُأولَئَِك  ِذمَّ

 وعاومٛ وَ عمي أٌْ جاضٕع ٔتؤكد وَ ذلك

ُمـ طمدي٨م أيب ( 3739)رمحف اهلل  وُمسٚمؿ( 3212)رمحف اهلل  أظمرج اًمبخ٤مري

٤مًمِِح  ِٚمٞمسِ اجلَ  َُمثَُؾ »: ىم٤مل رؾمقل اهلل: ىم٤مل  ُمقؾمك   ِٚمٞمسِ اجلَ وَ  اًمّمَّ
ِ
ْقء  يَمَٛمثَؾِ  اًمسَّ

اِد,احلَ  َويِمػمِ  ْسِؽ,اعمِ  َص٤مطِم٥ِم  ـْ  َيْٕمَدُُمَؽ  َٓ  دَّ ٤م ْسِؽ اعمِ  ٤مطِم٥ِم َص  ُِم يِف, إُِمَّ  دَمِدُ  أَوْ  شَمِْمؽَمِ

ادِ احلَ  َويِمػمُ  ِرحَيُف, ِرُق  دَّ  .شظَمبِٞمث٦َمً  ِرحًي٤م ُِمٜمْفُ  دَمِدُ  َأوْ  صَمْقسَمَؽ  أَوْ  سَمَدَٟمَؽ  حُيْ

وىمد قمٚمؿ أن اعمتجسس قمغم اعمسٚمؿ ُمـ أصح٤مب اًمٙمب٤مئر وُمـ اًمٗمس٘م٦م ومٝمق 

ن ومٞمٗمسد قمٚمٞمؽ ديٜمؽ وإُم٤م أن يم٤مًمٙمػم إُم٤م أن دمد ُمٜمف شم٘م٤مرير يم٤مذسم٦م قمٜمؽ إمم اًمسٚمٓم٤م

ي٠مزك أزا طمتك شم٠مظمذ سم٠مىمقاًمف ُمـ أضمؾ اًمتٗمريؼ واًمتٛمزيؼ وإن ؾمٚمٛم٧م ُمـ هذا وهذا 

 :سمجٚمقؾمؽ ُمٕمف ويمًم ىمٞمؾ وًُمقصم٧َم ؾمٛمٕمتؽ  ُدٟمس٧م

 قمـ اعمرء ٓ شمس٠مل وؾمؾ قمـ ىمريٜمف

 

ــ٤مرن يٜمســ٥م  ــريـ إمم اعم٘م ــ٢من اًم٘م  وم

 
ـْ  ومِرَّ »: وذم احلدي٨م قمـ أيب هريرة  ـْ  َركَ ومَِرا ْجُذومِ اعمَ  ُِم أظمرضمف . شؾَمدِ إَ  ُِم

أظمرضمف ش ٓ يقرد ممرض قمغم ُمّمح»: , وهٜم٤مك أصح ُمٜمف طمدي٨م(833:)أمحد 

 .قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف( 3332)وُمسٚمؿ ( 6882)اًمبخ٤مري 

قمٚمٞمؽ وقمغم ديٜمؽ ُمـ اعمجذوم وُيِمك قمغم ُمـ يٙمثر  اواجل٤مؾمقس أؿمد ظمٓمرً 

 .ضم٤مًمس ضم٤مٟمسُمـ : ُمـ جم٤مًمس٦م ُمـ قمٚمؿ أٟمف ضم٤مؾمقس أن جي٤مٟمسف وم٘مد ىمٞمؾ

 يٚمزم اًمٕم٤مىمؾ(: 233)شروض٦م اًمٕم٘مالء»ذم رمحف اهلل  ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اسمـ طمب٤من

 سمٓمئ اشمّم٤مهل٤م, سيعٌ  ٤مرإظمٞم ُمَقدَّة ٕن إذار ; صحب٦م ويٗم٤مرق إظمب٤مر, صحبف
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ة. اٟم٘مٓم٤مقمٝم٤م  شمقرث إذار وصحب٦م. اشمّم٤مهل٤م سمٓمئ اٟم٘مٓم٤مقمٝم٤م, سيع إذار وَُمَقدَّ

ـْ  سم٤مٕظمٞم٤مر, اًمٔمـ ؾمقء  .مجٚمتٝمؿ ذم اًمدظمقل ُمـ يسٚمؿ ل إذار دنظم٤م وَُم

 صحبف أن ومٙمًم. ُمريب٤مً  يٙمقن ًمئال اًمري٥م, أهؾ جيتٜم٥م أن اًمٕم٤مىمؾ قمغم وم٤مًمقاضم٥م

 .اًمنم شمقرث إذار صحبف يمذًمؽ اخلػم, شمقرث إظمٞم٤مر

 :اًمبٖمدادي زٟمجل اهلل قمبد سمـ حمٛمد وأٟمِمدين

ــؽ ــ٢مظمقان قمٚمٞم ــ٤مت سم ــ٢مهنؿ اًمث٘م  وم

 

ــؾ  ــْٚمُٝمؿ ىمٚمٞم ـــ دون وَمِّم ــ٧م ُم  يمٜم

 شمّمــــــــــــــــــــــــــح٥ُم 

 
 وم٢مهنــ٤م وُصــٜمْٝم٤م; أيمرُمٝمــ٤م وٟمٗمســؽ

 

ــك  ــ٤م ُمت ــ٤مًمس ُم ــْٗمٚم٦مَ  دم ــ٤مس ؾِم  اًمٜم

 شمٖمْمـــــــــــــــــــــــــــ٥م

 
 .اواجل٤مؾمقس ُمـ ضم٤مًمسف ٓ يستٗمٞمد ُمٜمف ظمػمً 

 يمؾ (:235)شروض٦م اًمٕم٘مالء»ذم رمحف اهلل  طم٤مشمؿ اسمـ طمب٤منومٕمغم هذا ىم٤مل أسمق

 يّمح٥م وُمـ قمنمشمف, ُمـ ظمػماً  اًمٙمٚم٥م جم٤مًمس٦م شمٙمقن ظمػما ُمٜمف اعمرء يستٗمٞمد ٓ ضمٚمٞمس

 إٓ إذار صحب٦م أؿمبف وُم٤م يتٝمؿ اًمسقء ُمداظمؾ يدظمؾ ُمـ أن يمًم يسٚمؿ, ٓ اًمسقء

 :اًمٙمريزي حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر أٟمِمدين سمًم

 ذه يمـ٤من إذ اخلـػم ُمٜمـف يمـ٤من ومٚمق

 

 اًمنمـ ُمـع يقًُمـ٤م اخلػم رضسم٧م قمتٞمداً  

 قمٜمـده ذ وٓ ظمـػماً  ٓ يمـ٤من وًمق 

 

 إضمر ُمع سم٤مًمٙمٗم٤م  ًَمٕمٛمري رضٞم٧ُم  

ـــف  , وًمٙمٜم  قمٜمـــده ظمـــػمَ  وٓ ذ 

 

 صـؼم ُمــ ـمـ٤مل إذا َذّ  قمـغم ٞمسوًم 

 
أظمرضمف أمحد . شاعمرء قمغم ديـ ظمٚمٞمٚم٦م ومٚمٞمٜمٔمر أطمديمؿ ُمـ ُي٤مًمؾ»: وذم احلدي٨م

 .  ُمـ طمدي٨م أيب هريرة وهمػمه (9528)

يمٞمػ شمريمـ إًمٞمف وهق يرشم٘م٥م قمثراشمؽ ويتٚمٛمس قمقراشمؽ وزٓشمؽ ومخػمه و

 ُمرء ُمتٛمٚمؼٓ ظمػم ذم ود ا: يِم٤مء اهلل وطم٤مًمف يمًم ىمٞمؾأن ُمٜمف وذه طم٤مصؾ إٓ  ُمٞم١مس
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 يٕمٓمٞمؽ ُمـ ـمر  اًمٚمس٤من طمـالوة 

 

 .ويروغ قمٜمؽ يمـًم يـروغ اًمثٕمٚمـ٥م 

 
روض٦م »ذم رمحف اهلل  واجل٤مؾمقس ٟمًمم يمًم شم٘مدم وهلذا ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ سمـ طمب٤من

 ُمـ حُيؽمس أن ُمـ ُم٘م٤مرومتٝم٤م إمم وٟمس٥م هب٤م قمر  عمـ سمد ٓ صمؿ(: 325)شاًمٕم٘مالء

 .ُمٕم٤مذشمفو ُمقاصٚمتف ذم يزهد وأن سمٛمقدشمف, يقصمؼ ٓ وأن تف,جم٤مًمس

 :رسمٞمٕم٦م أظمق ي٘مقل وًمذًمؽ

ـــٞم٧َم  ـــ٤م متِمَّ ـــ٤مًمٜمٛمٞمؿ ومٞمٜم ـــًم سم  وإٟم

 

 اًمــٜمًمئؿُ  إصــٗمٞم٤مء سمــلم شُمٗمــّرق 

ــ٤م  ــ٧م وُم ــ٦م يمــؾ إمم ُمٜمســقسم٤م زًم  آوم

 

ــ٤م  ــقسم٤م زال وُم ــؽ ُمٜمس ــؿ إًمٞم  اعمالئ

ـــؽ  ـــدم ل ٕٟم ـــ شمٜم ـــف ًمنم   ومٕمٚمت

 

 ٟمــ٤مدم وم٢مٟمـؽ ظمــػم ُمــ شمــ٠مت وُمـ٤م 

 

 أخباز الفطقٛالصجس عَ قبٕه 

َ  َيا﴿: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  َقْوًما ُتِصقبُوا َأنْ  َفتَبَقَّـُوا بِـَبَنٍ  َفاِسٌق  َجاَءُكمْ  إِنْ  َآَمـُوا الَِّذينَ  اَأُّيه

 .[7:احلجرات]﴾َكادِِمنيَ  َفَعْؾتُمْ  َما َطَذ  َفتُْصبُِحوا بَِجَفالَةٍ 

ومٞمج٥م  , ويٜم٘مٚمقن اًمٙمالم قمغم همػم وضمٝمف,سؼيتٕم٤مـمقن اًمٗمس ٞماؾمقاجلهم٤مًم٥م و

 .ّمدق ذم اعمسٚمٛملمٓ يُ إن ا شم٘مريرً  ؾمٛمع ُمٜمف ىمقٓ أو وضمد ًمف قمغم ُمـ

 ؾمٕم٤مي٦م ي٘مبؾ وٓ(: 324)شروض٦م اًمٕم٘مالء»ذم رمحف اهلل  ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اسمـ طمب٤من

. ذًمؽ ٗمٕمٚمفسم اًمٕم٘مبك ذم اإلصمؿ ُمـ اًمقار يرشمٙم٥م سمًم ًمٕمٚمٛمف احلٞمؾ, ُمـ سمحٞمٚم٦م اًمقار

 :اًمٙمريزي وأٟمِمدين: صمؿ ىم٤مل

 قم٘م٤مرسمـف شمـ١مُمـ ل اًمٜم٤مس ذم َٟمؿَّ  ُمـ

 

 أوم٤مقمٞمــف شمـ١مُمـ ول اًمّمـديؼ, قمـغم 

 أطمـد سمف يدري ٓ سم٤مًمٚمٞمؾ, يم٤مًمسٞمؾ 

 

 ي٠مشمٞمـف أيــ ُمــ وٓ ضمـ٤مء أيـ ُمـ 

 يٜم٘مْمـف يمٞمـػ ُمٜمف, ًمٚمٕمٝمد وم٤مًمقيؾ 

 

 يٗمتٞمــف يمٞمــػ ُمٜمــف, ًمٚمــقد واًمقيــؾ 
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ووؿم٤مي٦م اجل٤مؾمقس قمٛمـ دمسس قمٚمٞمف إُم٤م إلقمٓم٤مسمف سم٢مفمٝم٤مر ُمٕم٤ميبف إن وضمدت 

 :  وصٗمٝمؿشمقضمد ضم٤مء سم٤مًمٙمذب اًمٍماح وهلل دار اسمـ زٟمجل إذ ي٘مقل ذم وم٢من ل

 يٛمِمقن ذم اًمٜم٤مس يبٖمقن اًمٕمٞمقب عمـ

 

 ٓ قمٞم٥م ومٞمف ًمٙمـ يستنم  اًمٕمٓم٥م 

 أن يٕمٚمٛمقا اخلػم ُيٗمقه وإن قمٛمٚمقا 

 

 ذا أذاقمقا وإن ل يٛمٕمٚمـقا يمـذسمقا 

 
خؼمه هذا هيتؽ سمويمـ أهي٤م اًمٕم٤مىمؾ قمغم طمذر ُمـ ىمبقل ظمؼم اًمٜمًمم اجل٤مؾمقس ٕٟمف 

 دويبد ,اًمٕمداوة زرعوي ,اعمقدة ويرومع ,ويقرث اًمْمٖم٤مئـ ,سارويٗمٌم إ ,ؾمت٤مرإ

 .احل٘مد ٞم٩موهي ,اجلًمقم٦م

واًمقاضم٥م قمغم أوًمٞم٤مء أُمقر اعمسٚمٛملم اًمتثب٧م ذم ظمؼم اجلقاؾمٞمس ومرسمًم يٙمقن هذا 

اًمٗم٤مؾمد اعمٗمسد ُمتجسس ُمع أيمثر ُمـ ضمٝم٦م يٙمذب هل٤م ويٙمذب هلذا وهق إن يم٤من ظم٤مئٜم٤م 

 .اعم٤مل عمج٤مًمس٦م وصدي٘مف وُمـ يرس إًمٞمف سم٠مُمره ومٛمـ سم٤مب أومم أن ُيقن ُمـ أضمؾ

ي٘مقل يمًم ذم صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  وًمٞمٕمٚمؿ أوًمٞم٤مء إُمقر أن رؾمقل اهلل

صغم اهلل  أن رؾمقل اهلل -ريض اهلل قمٜمٝم٤م-ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ( 2939)صحٞمح ُمسٚمؿ 

 وم٤مؿم٘مؼ قمٚمٞمٝمؿ ومِمؼ ؿمٞمئ٤م أُمتل أُمر ُمـ ومم ُمـ اًمٚمٝمؿ»: ىم٤ملوؾمٚمؿ  قمٚمٞمف وقمغم آًمف

 .شسمف وم٤مرومؼ هبؿ ؼومروم ؿمٞمئ٤م أُمتل أُمر ُمـ ومم وُمـ ,قمٚمٞمف

قمثراهتؿ وشمتبع زٓهتؿ واًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمؿ ُمـ أضمؾ اًمتًمس وسم٨م اجلقاؾمٞمس سمٞمٜمٝمؿ 

 .ٔمؿ اعمِم٘م٦ميٕمتؼم ُمـ أقم
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 حكي شٔاج اجلاضٕع

ؾم٠مًم٧م اًمِمٞمخ حيل طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم قمـ طمٙمؿ زواج اجل٤مؾمقس وم٠مضم٤مب طمٗمٔمف 

ُمـ زوج اجل٤مؾمقس وم٘مد أؾم٤مء ووضع ُمـ يكم (: 28/7/2539)اهلل ًمٞمٚم٦م آصمٜملم 

ؾمٞمس ومس٘مف يسٕمقن سم٤مًمٗمرىم٦م سملم اعمسٚمٛملم ويٜم٘مٚمقن اًمزور ُمره٤م قمٜمد ومقيسؼ واجلقاأ

 .واًمٙمذب واًمبٝمت٤من

واجلقاؾمٞمس ُمرشمٙمبقن ًمٙمبػمة وشمٚمؽ اًمٙمبػمة شم٘محٛمف ذم ُمٕم٤ميص يمثػمة شمدظمٚمف 

 اهـ .ومٞمٝم٤م يمبػمة اًمتجسس قمغم اعمسٚمٛملم

ًمسٗمٚم٦م اجلقاؾمٞمس  اًمٜمّمح واًمتٝمجلم»طمٗمٔمف اهلل ذيط سمٕمٜمقان حيٞمك وًمٚمِمٞمخ 

 .شًمّمحٗمٞملموا

 كطب اجلاضٕع

رمحف اهلل  وم٘م٤مل ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر  شُمسٜمده»ذم رمحف اهلل  أظمرج اإلُم٤مم أمحد

صَمٜم٤َم(: 4/432) اِق  قَمبْدُ  طَمدَّ زَّ َٟم٤م اًمرَّ ـِ  َُمْٕمَٛمرٌ  َأظْمؼَمَ ـِ  قَم ـْ  ظُمثَٞمْؿٍ  اسْم ـِ  قَمبْدِ  قَم مْحَ ـِ  اًمرَّ  سْم

ؾَم٤مسمِطٍ 
(1)

ـْ   ـِ  ضَم٤مسمِرِ  قَم ـِ  ًمَِٙمْٕم٥ِم  ىَم٤مَل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اًمٜمَّبِلَّ  َأنَّ  اهللِ قَمبْدِ  سْم  سْم

ـْ  اهللُ  أقََم٤مَذكَ » :قُمْجَرةَ    إَُِم٤مَرةِ  ُِم
ِ
َٗمَٝم٤مء , إَُِم٤مَرةُ  َوَُم٤م :ىَم٤مَل  ,شاًمسُّ

ِ
َٗمَٝم٤مء  ُأَُمَراءُ » :ىَم٤مَل  اًمسُّ

ـْ  سمُِسٜمَّتِل َيْستَٜمُّقنَ  َوٓ هِبَْدِيل َيْ٘متَُدونَ  ٓ سَمْٕمِدي َيُٙمقُٟمقنَ  ىَمُٝمؿْ  وَمَٛم  َوَأقَم٤مهَنُؿْ  َٙمِذهِبِؿْ سمِ  َصدَّ

ـْ  طَمْقيِض  قَمكَمَّ  َيِرُدوا َوٓ ُِمٜمُْٝمؿْ  َوًَمْس٧ُم  ُِمٜمرل ًَمٞمُْسقا وَم٠ُموًَمئَِؽ  فُمْٚمِٛمِٝمؿْ  قَمغَم  ْ  َوَُم ىْمُٝمؿْ  َل  ُيَّمدر

ْ  سمَِٙمِذهِبِؿْ  ُدوا ُِمٜمُْٝمؿْ  َوَأَٟم٤م ُِمٜمرل وَم٠مُوًَمئَِؽ  فُمْٚمِٛمِٝمؿْ  قَمغَم  ُيِٕمٜمُْٝمؿْ  َوَل  يَمْٕم٥ُم  َي٤م طَمْقيِض  قَمكَمَّ  َوؾَمػَمِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ذم إصؾ صم٤مسم٧م وهذا هق اًمّمقاب 2
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ـَ  ْقمُ  قُمْجَرةَ  سْم َدىَم٦مُ  ضُمٜم٦َّمٌ  اًمّمَّ الةُ  ٓمِٞمئ٦َمَ اخلَ  شُمْٓمِٗمُئ  َواًمّمَّ  َي٤م سُمْرَه٤منٌ » :ىَم٤مَل  َأوْ  شىُمْرسَم٤منٌ  َواًمّمَّ

ـَ  يَمْٕم٥ُم  ـْ  َٟمب٧ََم  حَلْؿٌ  ٜم٦َّمَ اجلَ  َيْدظُمُؾ  ٓ إِٟمَّفُ  قُمْجَرةَ  سْم  .شسمِفِ  أَْومَم  اًمٜم٤َّمرُ  ؾُمْح٧ٍم  ُِم

طمدي٨م طمسـ وإن يم٤من اسمـ ُمٕملم ي٘مقل إن طمدي٨م  هذا :رمحف اهلل ىم٤مل اًمقادقمل

٧م ًمف اسمـ أيب بوم٘مد أصم شهتذي٥م اًمتٝمذي٥م»قمبد اًمرمحـ سمـ ؾم٤مسمط قمـ ضم٤مسمر ُمرؾمؾ يمًم ذم 

 اهـ .طم٤مشمؿ اًمسًمع ُمـ ضم٤مسمر واعمثب٧م ُم٘مدم قمغم اًمٜم٤مذم

واًمِم٤مهد ُمـ احلدي٨م أن يمس٥م اجل٤مؾمقس حمرم ٕٟمف يت٘م٤مض٤مه قمغم  :ىمٚم٧م

 .حمرم قمٛمؾ

 التّىٛ باجلاضٕضٗٛ

 .ه٤م ُمـ اًمتٝمؿ ٓ جيقز إصمب٤مهت٤م أو اهت٤مم اًمٗمرد هب٤م إٓ سم٢مىمرارهيمٖمػم

وىمٚمٜم٤م قمدل واطمد ٕن  ُمستٜمده إفمٝم٤مرأو سم٢مظمب٤مر قمدل قمٜمف أٟمف ضم٤مؾمقس ُمع 

قمغم اًمّمحٞمح وًمق يم٤من اًمتٝمٛم٦م سم٤مجل٤مؾمقؾمٞم٦م ُمـ سم٤مب اجلرح واجلرح ي٘مبؾ ُمـ واطمد 

 .ُمقٓ أو اُمرأة

هٜم٤م أن اجلقؾمس٦م ُمـ واعمس٠مًم٦م ُمبسقـم٦م ذم يمت٥م اعمّمٓمٚمح واًمذي أريد سمٞم٤مٟمف 

صغم اهلل قمٚمٞمف  يمب٤مئر اًمذٟمقب واهت٤مم اًمِمخص هب٤م ُمـ همػم دًمٞمؾ ٓ جيقز ومرؾمقل اهلل

ـْ »: ي٘مقلوقمغم آًمف وؾمٚمؿ  ـٍ  ذِم  ىَم٤مَل  َوَُم  طَمتَّك ب٤َملِ اخلَ  َرْدهَم٦مَ  اهللُ  أؾَْمَٙمٜمَفُ  ومِٞمفِ  ًَمٞمَْس  َُم٤م ُُم١ْمُِم

٤َّم َُيُْرَج  وهق (. 6496) قمٜمد أمحد ٝمًمريض اهلل قمٜمطمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمر . شىَم٤مَل  مِم

إن يم٤من ومٞمف وم٘مد »: ي٘مقلصغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  أيْم٤م ُمـ اًمبٝم٧م ورؾمقل اهلل
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وهمػمه ُمـ طمدي٨م أيب ( 3825)أظمرضمف ُمسٚمؿ ش اهمتبتف وإن ل يٙمـ ومٞمف وم٘مد هبتف

 .وىمد شم٘مدم احلدي٨م. هريرة

َاأَ  َيا﴿: وأيْم٤م قمغم اعمرء اعمسٚمؿ اًمبٕمد قمـ ؾمقء اًمٔمـ ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم  الَِّذينَ  ُّيه

 وىم٤مل رؾمقل اهلل. [23:احلجرات]﴾إِْثمٌ  الظَّنِّ  َبْعَض  إِنَّ  الظَّنِّ  ِمنَ  َكثًِرا اْجتَـِبُوا َآَمـُوا

, إِي٤َّميُمؿْ » :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ َـّ َـّ  وَم٢مِنَّ  َواًمٔمَّ أظمرضمف . شِدي٨ِم احلَ  َأيْمَذُب  اًمٔمَّ

 .يب هريرة , ُمـ طمدي٨م أ, وُمسٚمؿ اًمبخ٤مري 

أٓ  قمٚمٞمٜم٤مويمًم أٟمٜم٤م ٟمِمٙمقا إمم اهلل قمز وضمؾ ُمـ فمٚمؿ اجلقاؾمٞمس وسمٖمٞمٝمؿ ومٙمذًمؽ 

 لََك  لَقَْس  َما َتْؼُف  َوَل﴿: قمز وضمؾ ي٘مقل واهللذم اًمٔمٚمؿ واًمت٘مقل سمٖمػم قمٚمؿ وسمٞمٜم٦م, ع ٘مٟم

ْؿعَ  إِنَّ  ِطْؾمٌ  بِهِ  , وىم٤مل [47:اإلساء]﴾َمْسئُوَلً  َطـْهُ  َكانَ  أُولَئَِك  ُكله  َوالُػَمادَ  َوالبََصَ  السَّ

مَ  إِكَََّم  ُقْل ﴿: شمٕم٤ممم َ  َحرَّ  احَلقِّ  بَِغْرِ  َوالبَْغيَ  َواإِلْثمَ  َبطَنَ  َوَما ِمـَْفا َضَفرَ  َما الَػَواِحَش  َريبِّ

ُكوا َوَأنْ  ْ  َما بِاهلل ُتْْشِ ْل  َل  َل َما اهلل َطَذ  َتُؼولُوا َوأَنْ  ُسْؾطَاًكا بِهِ  ُيـَزِّ

 .[44:ا إقمر]﴾َتْعَؾُؿونَ 

اًمزواضمر قمـ اىمؽما  »يمًم ذم اًمٙمب٤مئر قمّد ؾمقء اًمٔمـ اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ُمـ  وىمد

وُمٜمٝم٤م ؾمقء اًمٔمـ سم٤معمسٚمٛملم وُمـ طمٙمؿ سمنم قمغم همػمه سمٛمجرد : وم٘م٤مل( 254) شٙمب٤مئراًم

ٔمـ محٚمف اًمِمٞمٓم٤من قمغم اطمت٘م٤مره وقمدم اًم٘مٞم٤مم سمح٘مقىمف واًمتقاين ذم إيمراُمف وإـم٤مًم٦م اًم

 اهـ .ٚمٙم٤متاًمٙمالم ذم قمرضف ويمؾ هذه ُمـ اعمٝم

 .ومٞمج٥م أن يٚمزم اعم١مُمـ اًمٕمدل ًمف وقمٚمٞمف
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 التٕبٛ لمجاضٕع

َا ََجِقًعا اهللِ إََِل  َوُتوُبوا﴿: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ﴾ُتْػؾُِحونَ  لََعؾَُّؽمْ  ادُْمِمـُونَ  َأُّيه

 .[42:اًمٜمقر]

 ﴾َرِحقمٌ  َغُػورٌ  َواهللُ َوَيْستَْغِػُروَكهُ  اهللِ إََِل  َيتُوُبونَ  َأَفًل﴿: مم٤موىم٤مل شمٕم

 .[85:اعم٤مئدة]

ا َوَطِؿَل  َوَآَمنَ  َتاَب  َمنْ  إَِل﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم  َوَل اجَلـَّةَ  َيْدُخُؾونَ  َفلُولَئَِك  َصاحِلً

 .[71:ُمريؿ]﴾َشقْئًا ُيظَْؾُؿونَ 

 اًمؽمُمذيٓمٚمقسم٦م ُمـ مجٞمع اًمٜم٤مس وذم طمدي٨م صٗمقان سمـ قمس٤مل قمٜمد وم٤مًمتقسم٦م ُم

 .شًمِمٛمس ُمٜمفسم٤مسم٤م سم٤معمنمق ُمٗمتقح ًمٚمتقسم٦م طمتك شمٓمٚمع ا» :وومٞمف 

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ  اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل: وضم٤مء قمـ ُمٕم٤موي٦م

 ُمـ اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمتقسم٦م وٓشمٜم٘مٓمع ,اًمتقسم٦م شمٜم٘مٓمع طمتك اهلجرة شمٜم٘مٓمع ٓ» :ي٘مقل

 .صحٞمح :رمحف اهلل إًمب٤مين اًمِمٞمخ ىم٤مل. شُمٖمرهب٤م

 ٓشم٘مقم» :صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل: وقمـ أيب هريرة

 ومذاك قمٚمٞمٝم٤م ُمـ آُمـ اًمٜم٤مس ورآه٤م ـمٚمٕم٧م وم٢مذا ُمٖمرهب٤م ُمـ اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمس٤مقم٦م

ا﴾ طملم : إٟمٕم٤مم] ﴿ََل َيـَْػُع َكْػًسا إِيََمُُنَا َلْ َتُؽْن آَمـَْت ِمْن َقبُْل َأْو َكَسبَْت ِِف إِيََمُِنَا َخْرً

 .(268)أظمرضمف ُمسٚمؿ . [269

. شاًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م شم٤مب اهلل قمٚمٞمف ىمبؾ أن شمٓمٚمع ُمـ شم٤مب»: وذم احلدي٨م

 .٨م أيب هريرة ُمـ طمدي( 3814)أظمرضمف ُمسٚمؿ 
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رمحف اهلل  أظمرضمف اًمؽمُمذي. شإن اهلل ي٘مبؾ شمقسم٦م اًمٕمبد ُم٤م ل يٖمرهمر» :وذم احلدي٨م

 .طمسـ :رمحف اهلل ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمب٤مين. اسمـ قمٛمر ُمـ طمدي٨م ( 4848)

ضمقع إمم اهلل قمز رواًموم٤مجل٤مؾمقس يمٖمػمه ُمـ ُمرشمٙم٥م اًمٙمب٤مئر جي٥م قمٚمٞمف اًمتقسم٦م 

ومالس واإلسمالس إلوضمؾ ىمبؾ أن ي٠ميت يقم ٓ سمٞمع ومٞمف وٓ ظمالل وىمبؾ أن حيّمؾ ًمف ا

 : وًمٚمتقسم٦م ذوط وم٢من يم٤مٟم٧م اعمٕمّمٞم٦م سملم اعمذٟم٥م وسملم اهلل قمز وضمؾ ًمف صمالصم٦م ذوط

ـِ  ُي٘مِٚمعَ  أنْ : أطَمُده٤م  .اعمَٕمِّمٞم٦َمِ  قَم

 .ومِْٕمِٚمَٝم٤م قَمغَم  َيٜمَْدمَ  َأنْ : واًمث٤َّميِن 

ْ  اًمثَّالصَم٦مِ  َأطَمدُ  وُمِ٘مدَ  وَم٢مِنْ . َأسَمداً  إًَِمٞمَْٝم٤م يُٕمقدَ  ٓ َأنْ  َيْٕمِزمَ  أنْ : ًم٨ُم واًمث٤َّم  .شَمقسَمتُفُ  شَمِّمحَّ  َل

وـُمَٝم٤م سمآَدُِمل   شَمتََٕمٚمُؼ  اعمَْٕمِّمٞم٦مُ  يَم٤مَٟم٧ِم  وإنْ  أ وأنْ  اًمثَّالصَم٦ُم, هِذهِ : أْرسَمَٕم٦مٌ  وَمنُمُ ـْ  َيؼْمَ  ُِم

هُ  َٟمْحَقهُ  أَوْ  ُم٤مًٓ  يَم٤مَٟم٧ْم  وَم٢مِنْ  َص٤مطِمبِٝم٤م, طَمّؼ  ٜمَفُ  وَٟمْحَقهُ  ىَمْذٍ   طَمدَّ  يَم٤مَٟم٧م وإنْ  إًَِمٞمْف, َردَّ  َُمٙمَّ

 شري٤مض اًمّم٤محللم»ذم رمحف اهلل  ُمـ يمالم اًمٜمقوي اهـ .قَمْٗمَقهُ  ـَمَٚم٥َم  أَوْ  ُِمٜمْفُ 

 .(اًمتقسم٦م) :سم٤مب

 شمقؾمٕمٜم٤م ذم ٟم٘مؾ أدًمتٝم٤م شذوط اًمتقسم٦م»وًمٜم٤م سمحٛمد اهلل قمز وضمؾ رؾم٤مًم٦م ذم 

 .ُمٓمبقع وهق

اجل٤مؾمقس وىمع ذم ضمرائؿ قمٔم٤مم ومرسمًم ؾمجـ اًمرضمؾ سمسب٥م وُمـ اعمٕمرو  أن 

ًمف واهلم ذم قمرضف إمم همػم ذًمؽ ومٞمج٥م قمٚمٞمف اًمتقسم٦م إمم ظمذ ُم٤موؿم٤ميتف سمؾ رسمًم ىمتؾ وأُ 

ؿ اًمتخٚمص مم٤م اؾمتٓم٤مع ُمـ اهلل قمز وضمؾ سمنموـمٝم٤م اعمٕمرووم٦م اًمس٤مًمٗم٦م سمّمدق وقمزيٛم٦م صم

 .اهلل قمز وضمؾ أن يٕمٗمق قمـ ضمرُمف وفمٚمٛمف ُمٔم٤مل قمؾَّ 
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ـْ »: أيب هريرة  وذم احلدي٨م قمـ ـْ  ٕطََمدٍ  َُمٔمَْٚمَٛم٦مٌ  ًَمفُ قمٜمده  يَم٤مَٟم٧ْم  َُم  قِمْرِضفِ  ُِم

  َأوْ 
ٍ
 َص٤مًمٌِح  قَمَٛمٌؾ  ًَمفُ  يَم٤منَ  إِنْ  ِدْرَهٌؿ, َوَٓ  ِديٜم٤َمرٌ  َيُٙمقنَ  َٓ  َأنْ  ىَمبَْؾ  ٞمَْقَم,اًم ُِمٜمْفُ  وَمْٚمٞمَتََحٚمَّْٚمفُ  ؿَمْكء

ْ  َوإِنْ  َُمٔمَْٚمَٛمتِِف, سمَِ٘مْدرِ  ُِمٜمْفُ  ُأظِمذَ  ـْ  َل ـْ  ُأظِمذَ  طَمَسٜم٤َمٌت  فُ ًمَ  شَمُٙم  وَمُحِٛمَؾ  َص٤مطِمبِفِ  ؾَمٞمرئ٤َمِت  ُِم

 (.:355)أظمرضمف اًمبخ٤مري . شقَمَٚمٞمْفِ 

وإٟمًم هل احلسٜم٤مت واًمسٞمئ٤مت, ٟمس٠مل اهلل اًمسالُم٦م, ومٗمل طمدي٨م أيب هريرة ريض 

ـْ  ومِٞمٜم٤َم اعمُْْٗمٚمُِس : ىَم٤مًُمقا شاعمُْْٗمِٚمُس؟ َُم٤م َأشَمْدُرونَ »(: 3692)اهلل قمٜمف قمٜمد ُمسٚمؿ   ؿَ ِدْرهَ  َٓ  َُم

َٓ  ًَمفُ  ـْ  اعمُْْٗمٚمَِس  إِنَّ »: وَمَ٘م٤مَل  َُمت٤َمَع, َو تِل ُِم  َوَزيَم٤مٍة, َوِصٞم٤َمٍم, سمَِّماَلٍة, اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َيْقمَ  َي٠ْميِت  ُأُمَّ

َب  َهَذا, َدمَ  َوؾَمَٗمَؽ  َهَذا, َُم٤مَل  َوَأيَمَؾ  َهَذا, َوىَمَذَ   َهَذا, ؿَمتَؿَ  ىَمدْ  َوَي٠ْميِت   َهَذا, َورَضَ

ـْ  َهَذا وَمٞمُْٕمَٓمك ـْ  َوَهَذا ٜم٤َمشمِِف,طَمَس  ُِم  قَمَٚمٞمْفِ  َُم٤م ُيْ٘م٣َم  َأنْ  ىَمبَْؾ  طَمَسٜم٤َمشُمفُ  وَمٜمِٞم٧َْم  وَم٢مِنْ  طَمَسٜم٤َمشمِِف, ُِم

ـْ  ُأظِمذَ   .شاًمٜم٤َّمرِ  ذِم  ـمُِرَح  صُمؿَّ  قَمَٚمٞمِْف, وَمٓمُِرطَم٧ْم  ظَمَٓم٤مَي٤مُهؿْ  ُِم

 ظ عمٜ املطمىني لمكافسَٖ وَ أعىاه املٍافقنيطجتال

يمٗم٤مر ىمريش وومٞمف يم٤مشم٥م ذم ىمّم٦م طم٤مـم٥م طملم  دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م قمكم 

احلدي٨م أظمرضمف . ي٤م رؾمقل اهلل دقمٜمل أرضب قمٜمؼ هذا اعمٜم٤مومؼ: ىمقل قمٛمر

 (.35:5)وُمسٚمؿ ( 5385)ري اًمبخ٤م

واًمِم٤مهد ُمـ احلدي٨م أن قمٛمر ريض اهلل قمٜمف وصٗمف سم٤مًمٜمٗم٤مق, وإٟمًم اقمتذر ًمف 

سمِمٝمقده سمدر, وطم٤مـم٥م صح٤ميب ضمٚمٞمؾ, وىمد  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿرؾمقل اهلل 

 .صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿذًرا, وقُمذر ُمـ اهلل قمز وضمؾ, وُمـ رؾمقًمف ىمدم قم
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صغم  اًمٜمبل أن: ُمـ طمدي٨م متٞمؿ اًمداري  شصحٞمحف»ذم  (66)أظمرج ُمسٚمؿ 

 وًمرؾمقًمف وًمٙمت٤مسمف هلل ىم٤مل عمـ؟ ىمٚمٜم٤م اًمٜمّمٞمح٦م اًمديـ» :ىم٤ملاهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمٚمؿ 

 .شوقم٤مُم٤مهؿ اعمسٚمٛملم وٕئٛم٦م

٤مؾمقس اعمسٚمؿ يمٖمػمه ُمـ اعمسٚمٛملم يٜمّمح ويزضمر قمـ ذه وُيق  سم٤مهلل واجل

 .ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمّؾ اهلل قمز وضمؾ أن ي٘مذ  ذم ىمٚمبف اهلداي٦م وأن يٜمٗمٕمف سمًم يسٛمع

 وطألٛ ضرت اجلاضٕع

وُمـ ؾمؽم ُمسٚمًم »(: ::37)رمحف اهلل  ُمسٚمؿقمٜمد  ذم طمدي٨م أيب هريرة 

 .شؾمؽمه اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

 ذم قمبدا قمبد يسؽم ٓ»: أيْم٤م أيب هريرة  قمـ( 36:1)أظمر وذم احلدي٨م 

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل ؾمؽمه إٓ اًمدٟمٞم٤م

ُمـ ؾمؽم ُمسٚمًم ؾمؽمه اهلل »: ىمقًمف (:7/669)شاعمٜمٕمؿ»ذم رمحف اهلل  ىم٤مل اًم٘مرـمبل

قمغم ؾمؽم ُمـ ؾمؽم ٟمٗمسف ول شمدع احل٤مضم٦م اًمديٜمٞم٦م إمم يمِمٗمف وم٠مُم٤م  طمّض هذا ش يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ف قمًّم هنل قمٜمف ومقاضم٥م رومٕمف ًمإلُم٤مم ًمػمشمدع  ول يب٤مزم سمٗمٕمٚمٝم٤م ول يٜمتعمٕم٤ميصُمـ اؿمتٝمر سم٤م

طملم وسمذًمؽ أُمث٤مًمف ويمذًمؽ ُمـ شمدقمق احل٤مضم٦م إمم يمِمػ طم٤مهلؿ ُمـ اًمِمٝمقد واعمجر

ومٞمج٥م أن يٙمِمػ ُمٜمٝمؿ ُم٤م ي٘متيض دمرحيٝمؿ وحيرم ؾمؽمهؿ خم٤موم٦م شمٖمٞمػم اًمنمع وإسمٓم٤مل 

 اهـ .احل٘مقق
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٤م(: 27/246)شُمسٚمؿذح »ذم رمحف اهلل  وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ؽْم  َوَأُمَّ  اًمسَّ

ؽْم  سمِفِ  َراد٤معمُ ومَ  ُهٜم٤َم إًَِمٞمْفِ  ٜمُْدوباعمَ  ـْ  َوَٟمْحقهؿْ  ٞمْئ٤َمتاهلَ  َذِوي قَمغَم  اًمسَّ َّ  َُمْٕمُرووًم٤م ُهقَ  ًَمٞمَْس  مِم

٤م. َٗمَس٤مداًموَ  َذىسم٤ِمَٕ   إمَِم  ٞمَّتفىَمِْم  شُمْروَمع سَمْؾ  , قَمَٚمٞمْفِ  ُيْسؽَم  َأَّٓ  وَمٞمُْستََح٥ّم  سمَِذًمَِؽ  ْٕمُرو اعمَ  وَم٠َمُمَّ

ْ  إِنْ  ُْمرإَ  َوزِمّ  ـْ  َُيَْػ  َل ؽْم  نَّ َٕ  ; َُمْٗمَسَدة َذًمَِؽ  ُِم  يَذاءاإلِ  ذِم  ُيٓمِْٛمٕمفُ  َهَذا قَمغَم  اًمسَّ

 اهـ .َٗمَس٤مداًموَ 

ومٕمغم هذا وم٤مجل٤مؾمقس ُمـ ذوي اإلومس٤مد واًمٗمس٤مد, ومٞمٜمبٖمل أن ٓ يسؽم قمٚمٞمف : ىمٚم٧م

 .ئ٘مفسمقا بلم ًمٚمٜم٤مس طمتك يٙمقٟمقا قمغم طمذر ُمـسمؾ يٙمِمػ طم٤مًمف وي
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 اخلامتٛ

وُم٤م يٚمحؼ أصح٤مهب٤م ُمـ اًمٕمٔم٤مئؿ, أظمتؿ هبذه هذا اًمب٤مب وسمٕمد هذه اجلقًم٦م ذم 

إٟمف دٟمٞم٤م وأظمرى اًمٜمّمٞمح٦م زم وًمٖمػمه ُمـ اعمسٚمٛملم ًمٕمؾ اًمب٤مري أن يٜمٗمٕمٜم٤م هب٤م ؾمبح٤مٟمف ذم 

 .وزم ذًمؽ واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف

ؾ وُمراىمبتف ذم اًمرس واًمٕمٚمـ وم٠مٟمّمح ٟمٗمز ومجٞمع اعمسٚمٛملم سمت٘مقى اهلل قمز وضم

 .وهب٤م ٟمدظمؾ اجلٜم٤من ٤منيّمٚمح اجلٜمَ  ومبٝم٤م

 َمؾِقٍك  ِطـْدَ  ِصْدٍق  َمْؼَعدِ  ِِف  * َوَُنَرٍ  َجـَّاٍت  ِِف  ادُتَِّؼنيَ  إِنَّ ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[66 ,65:اًم٘مٛمر]﴾ُمْؼتَِدرٍ 

 َوَكلًْسا * َأْتَراًبا َوَكَواِطَب  * َوَأْطـَاًبا َحَدائَِق  * َمَػاًزا لِْؾُؿتَِّؼنيَ  إِنَّ ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[45-42:اًمٜمب٠م]﴾َهاًقادِ 

َؿَواُت  َطْرُضَفا َوَجـَّةٍ  َربُِّؽمْ  ِمنْ  َمْغِػَرةٍ  إََِل  َوَساِرُطوا﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم  َواألَْرُض  السَّ

ْت  اءِ  ِِف  ُيـِْػُؼونَ  الَِّذينَ ﴿: صمؿ ذيمر صٗم٤مهتؿ وم٘م٤مل ,[244:قمٛمران آل]﴾لِْؾُؿتَِّؼنيَ  ُأِطدَّ َّ  الَّسَّ

اءِ  َّ  آل]﴾ادُْحِسـنِيَ  حُيِبه  َواهللُ  الـَّاسِ  َطنِ  َوالَعافنِيَ  قْظَ الغَ  َوالَؽاضِِؿنيَ  َوالَضَّ

 .أي٤مت [245:قمٛمران

٤م أن اعمت٘ملم هؿ اًمذيـ يٜمتٗمٕمقن سم٤معمقاقمظ ويراضمٕمقن ديٜمٝمؿ وىم٤مل شمٕم٤ممم ُمبٞمٜمً 

 الَِّذينَ  * لِْؾُؿتَِّؼنيَ  ُهًدى فِقهِ  َرْيَب  َل الؽِتَاُب  َذلَِك  * ال﴿: وهيتدون سم٤مًمذيمر احلٙمٞمؿ

ًلةَ  َوُيِؼقُؿونَ  بِالَغقِْب  ـُونَ ُيْممِ  َّا الصَّ  ُأْكِزَل  بََِم  ُيْمِمـُونَ  َوالَِّذينَ  * ُيـِْػُؼونَ  َرَزْقـَاُهمْ  َوِِم

ِمْ  ِمنْ  ُهًدى َطَذ  ُأولَئَِك  * ُيوقِـُونَ  ُهمْ  َوبِاْلَِخَرةِ  َقبْؾَِك  ِمنْ  ُأْكِزَل  َوَما إِلَقَْك   َوأُولَئَِك  َرُبِّ

 .[6-2:اًمب٘مرة]﴾ادُْػؾُِحونَ  ُهمُ 
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َؼْوا الَِّذينَ  إِنَّ ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم ُفمْ  إَِذا اتَّ قْطَانِ  ِمنَ  َصائٌِف  َمسَّ ُروا الشَّ  ُهمْ  َفنَِذا َتَذكَّ

ونَ  ٞمبتٕمدون وم يبٍمون احلؼ طم٘م٤م ومٞم٠مظمذون سمف واًمب٤مـمؾ سم٤مـمالً [312:إقمرا ]﴾ُمبِْصُ

 .قمٜمف

اهلل قمز وضمؾ جيٕمٚمٝم٤م  وًمق ل يٙمـ ُمـ ومْم٤مئؾ هذه اًمِمٕمػمة اجلٚمٞمٚم٦م وٟمت٤مضمٝم٤م إٓ أن

ؾمبب٤م ًمتٗمري٩م اًمٙمرسم٤مت وخمرضم٤م ُمـ اًمٗمتـ واعمّم٤مئ٥م واًمزًم٘م٤مت ًمٙم٤مٟم٧م اًمدواقمل إمم 

 لَهُ  ََيَْعْل  اهللَ  َيتَِّق  َوَمنْ ﴿: ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممضمٚمٞمٚم٦م حتّمٞمٚمٝم٤م قمٔمٞمٛم٦م واهلٛمؿ إمم حت٘مٞم٘مٝم٤م 

ايُ  َأْمِرهِ  ِمنْ  لَهُ  ََيَْعْل  اهللَ  َيتَِّق  َوَمنْ ﴿ ,[3:اًمٓمالق]﴾ََمَْرًجا  َأْمرُ  َذلَِك ﴿ ,[5:اًمٓمالق]﴾َّْسً

رْ  اهللَ َيتَِّق  َوَمنْ  إِلَقُْؽمْ  َأْكَزلَهُ  اهللِ  .[6:اًمٓمالق]﴾أَْجًرا لَهُ  َوُيْعظِمْ  َسقِّئَاتِهِ  َطـْهُ  ُيَؽػِّ

ُمـ ٓزم ُمراىمب٦م اهلل قمز وضمؾ طمّمؾ قمغم إضمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م وٟمجل ُمـ اًمنمور و

َ  َيا﴿: وأوم٤مت اجلسٞمٛم٦م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ُفْرَقاًكا لَُؽمْ  ََيَْعْل  اهللَ  َتتَُّؼوا إِنْ  َآَمـُوا الَِّذينَ  اَأُّيه

رْ   .[:3:إٟمٗم٤مل]﴾الَعظِقمِ  الَػْضلِ  ُذو َواهللُ  لَُؽمْ  َوَيْغِػرْ  َسقِّئَاتُِؽمْ  َطـُْؽمْ  َوُيَؽػِّ

 اًمٜم٤مس وظم٤مًمؼ متحٝم٤م احلسٜم٦م اًمسٞمئ٦م وأشمبع يمٜم٧م طمٞمثًم اهلل اشمؼ»: وذم احلدي٨م

وهق  وأيب ذر  قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ  ف اًمؽمُمذي أظمرضم. شطمسـ سمخٚمؼ

 .طمسـ :رمحف اهلل إًمب٤مين اًمِمٞمخ ىم٤مل. طمسـ سمِمقاهده

وواهلل ًمق طم٘م٘مٜم٤م هذه اًمِمٕمػمة عم٤م وىمٕمٜم٤م ذم اًمٖمٞمب٦م واًمٜمٛمٞمٛم٦م واًمتجسس 

واًمتحسس واًمتح٤مؾمد واًمت٘م٤مـمع واًمنمور وأصم٤مم ًمٕمٚمٛمٜم٤م أن اهلل ُمٓمٚمع قمغم سائرٟم٤م 

ةٍ  ِمثَْؼاَل  َيْعَؿْل  َفَؿنْ ﴿: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم وسمقاـمٜمٜم٤م وظمػمٟم٤م وذٟم٤م ا َذرَّ  َيْعَؿْل  َوَمنْ  | َيَرهُ  َخْرً

ةٍ  ِمثَْؼاَل  ا َذرَّ  .[9 ,8:اًمزًمزًم٦م]﴾َيَرهُ  ََشًّ
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 َكانَ  َوإِنْ  َشقْئًا َكْػٌس  ُتظَْؾمُ  َفًل الِؼقَاَمةِ  لِقَْومِ  الِؼْسطَ  ادََواِزينَ  َوَكَضعُ ﴿: وىم٤مل

 .[58:إٟمبٞم٤مء]﴾َحاِسبنِيَ  بِـَا َوَكَػى ُِبَا َأَتقْـَا َخْرَدلٍ  ِمنْ  َحبَّةٍ  ِمثَْؼاَل 

تَاُب  َوُوِضعَ ﴿: ل شمٕم٤ممموىم٤م
َّا ُمْشِػِؼنيَ  ادُْجِرِمنيَ  َفََتَى الؽِ  َوْيَؾتَـَا َيا َوَيُؼولُونَ  فِقهِ  ِِم

ا َطِؿُؾوا َما ُدواَوَوَج  َأْحَصاَها إَِل َكبَِرةً  َوَل َصِغَرةً  ُيَغادِرُ  َل الؽِتَاِب  َهَذا َمالِ   َحاِِضً

 .[:5:اًمٙمٝمػ]﴾أََحًدا َربهَك  َيظْؾِمُ  َوَل

صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم  رؾمقل اهلل: ىم٤مل: دي سمـ طم٤مشمؿ ىم٤ملوأظمرج اًمِمٞمخ٤من قمـ قم

ـْ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َُم٤م» :آًمف وؾمٚمؿ  َوسَمٞمْٜمَفُ  اهللِ سَملْمَ  ًَمٞمَْس  ِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم,اًم َيْقمَ  اهللُ َوؾَمٞمَُٙمٚمرُٛمفُ  إَِّٓ  َأطَمدٍ  ُِم

اَُمُف, ؿَمٞمْئ٤ًم َيَرى وَمالَ  َيٜمُْٔمرُ  صُمؿَّ  مُج٤َمٌن,شُمرْ  ـِ  اًمٜم٤َّمُر, وَمتَْستَْ٘مبُِٚمفُ  َيَدْيفِ  سَملْمَ  َيٜمْٔمُرُ  صُمؿَّ  ىُمدَّ  اؾْمتََٓم٤معَ  وَمَٛم

ْ  سمِِِمؼر  َوًَمقْ  اًمٜم٤َّمرَ  َيتَِّ٘مَك  َأنْ  ُِمٜمُْٙمؿْ   (.2127), وُمسٚمؿ (:764)اًمبخ٤مري . شَرةٍ مَت

رة ُمـ أضمؾ ُمٓمٕمؿ وُمنمب وُمسٙمـ واحلذر احلذر أن ٟمِمؽمي اًمدٟمٞم٤م سم٤مٔظم

ْكقَا احَلقَاةَ  ُيِريُد  َكانَ  َمنْ ﴿: تحٛمؾ إوزار اًمث٘م٤ملٟم مْ  إِلَقِْفمْ  ُكَوفِّ  َوِزيـَتََفا الده  فِقَفا َأْطََمََلُ

مْ  لَقَْس  الَِّذينَ  أُولَئَِك  * ُيبَْخُسونَ  َل فِقَفا َوُهمْ   واَصـَعُ  َما َوَحبِطَ  الـَّارُ  إَِل اْلَِخَرةِ  ِِف  ََلُ

 .[27 ,26:هقد]﴾َيْعَؿُؾونَ  َكاُكوا َما َوَباصٌِل  فِقَفا

ئس٧م ضٝم٤م اًمسًموات وإرض ومبئس اًمبٞمع سمٞمٕمؽ و سمشمِمؽمى اًمدٟمٞم٤م سمجٜم٦م قمر

 َحْرثِهِ  ِِف  لَهُ  َكِزدْ  اْلَِخَرةِ  َحْرَث  ُيِريدُ  َكانَ  َمنْ ﴿: صٗم٘متؽ أهي٤م اعمٖمبقن اعمحروم اًمّمٗم٘م٦م

ْكقَ  َحْرَث  ُيِريدُ  َكانَ  َوَمنْ   .[31:اًمِمقرى]﴾َكِصقٍب  ِمنْ  اْلَِخَرةِ  ِِف  لَهُ  َوَما ِمـَْفا ُكْمتِهِ  االده

قمٜمؽ اًمٖمٗمٚم٦م وم٢مهن٤م ي٤م ؾم٤مئرا ٟمحق اًمرساب متٝمؾ وي٤م ٓهث٤م وراء اًمدٟمٞم٤م شمٕم٘مؾ ودع 

 .ؾمتقرصمؽ اًمذًم٦م

شمذيمر يمؿ ُمـ سمٞم٧م أدظمٚم٧م قمٚمٞمف اًمِم٘م٤مء, ويمؿ ُمـ إظمقة ضمٕمٚم٧م سمٞمٜمٝمؿ اًمِمحٜم٤مء, 

ُمـ ُمست٘مٞمؿ أودقمتف اًمسجقن, وأطمرُمتف ُمـ  ويمؿ ُمـ ؾمٕمٞمد أحل٘م٧م سمف اًمبالء, ويمؿ
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شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن وشمٚم٘مل اًمٕمٚمقم وسمٕمد ذًمؽ شم٠مُمـ قمغم ٟمٗمسؽ ُمـ همْم٥م اجلب٤مر وسمٓمِمف 

 َألِقمٌ  أَْخَذهُ  إِنَّ  َضادَِةٌ  َوِهيَ  الُؼَرى أََخذَ  إَِذا َربَِّك  أَْخذُ  َوَكَذلَِك ﴿وُمـ ىمقشمف وومتٙمف, 

 .[213:هقد]﴾َشِديٌد 

َب ﴿ا قم شمرومؾ ذم صحتؽ وُم٤مًمؽ وهمداًمٞم  َآِمـَةً  َكاَكْت  َقْرَيةً  َمثًَلً  اهللُ َوَِضَ

ـَّةً 
بَاَس  اهللُ  َفلََذاَقَفا اهللِ بِلَْكُعمِ  َفَؽَػَرْت  َمَؽانٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َرَغًدا ِرْزُقَفا َيلْتِقَفا ُمطَْؿئِ

 اجُلوعِ  لِ

 .[223:اًمٜمحؾ]﴾َيْصـَُعونَ  َكاُكوا بََِم  َواخَلْوِف 

ُمؾ قمغم اًمتجسس واًمٖمٞمب٦م واًمٜمٛمٞمٛم٦م واًمبٝم٧م تف أن احل٤مإقمٚمؿ ووم٘مؽ اهلل ًمٓم٤مقم

 .واًمٙمذب وهمػمه٤م هق ؾمقء اخلٚمؼ

 شمِْٚمَؽ  مَجِٞمعَ  َأنَّ : َوُِمٜمَْٝم٤م(: 2/254/255)شاًمزواضمر»ذم رمحف اهلل  ىم٤مل اهلٞمتٛمل

  إمَم  ومِْٕمُٚمَٝم٤م َيْرضِمعُ  َٙمب٤َمِئرِ اًم
ِ
ـِ طُم  إمَم  َوشَمْريُمَٝم٤م ُٚمِؼ,اخلُ  ؾُمقء  إمَم  َيْرضِمعُ  َوطُمْسٜمُفُ  ُٚمِؼ,اخلُ  ْس

ةِ  اقْمتَِدالِ  ةِ اًم اقْمتَِدالِ  َوإمَِم  ْٙمَٛم٦ِم,احلِ  سمَِٙمًَملِ  َٕمْ٘مؾِ اًم ىُمقَّ ٦ِم, َٖمَْمبِٞم٦َّمِ اًم ُ٘مقَّ َٝمِقيَّ  يُمؾ   َوإِـَم٤مقَم٦مِ  َواًمِمَّ

ِع, َُمعَ  ًمِْٚمَٕمْ٘مؾِ  ُِمٜمَْٝم٤م ْ ٤م قْمتَِداُل آ َهَذا صُمؿَّ  اًمنمَّ ل   سمُِجقدٍ  َيُٙمقنَ  َأنْ  إُمَّ
, َويَمًَملٍ  إهَلِ ٤م ومِْٓمِري   َوإُِمَّ

ـْ  َأؾْمب٤َمسمِفِ  سم٤ِميْمتَِس٤مِب  َيُٙمقنَ  نْ أَ  َي٤مَض٦مِ  َج٤مَهَدةِ اعمُ  ُِم  قَمَٛمؾٍ  يُمؾر  قَمغَم  َٟمْٗمَسفُ  حَيِْٛمَؾ  سم٠َِمنْ  َواًمرر

ـَ  ُيقضِم٥ُم  تَِٝم٤م ؾُمقءَ  َوُيَْم٤مدُّ  ظُمُٚمِ٘مَٝم٤م طُمْس ٤َم شَم٠ْمًَمُػ  ٓ ِهَل  إذْ  ـمَِقيَّ  إَذا إَّٓ  سمِِذيْمِرهِ  شَم٠ْمَٟمُس  َوٓ َرهبَّ

ـْ  وُمٓمَِٛم٧ْم  ـْ  َوطُمِٗمٔم٧َْم  ٤مقَم٤مَدهِتَ  قَم ٓ ُٕمْزًَم٦مِ اًموَ  ْٚمَقةِ ٤مخلَ سمِ  ؿَمَٝمَقاهِت٤َم قَم ْٛمعُ  ًمِٞمُْحَٗمظَ  أَوَّ  اًمسَّ

ـْ  بٍََمُ اًموَ  يْمرِ  سم٢ِمِْدَُم٤منِ  صُمؿَّ  ٠ْمًُمقوَم٤مِت,اعمَ  قَم   اًمذر
ِ
قَم٤مء  قَمَٚمٞمْفِ  َيْٖمٚم٥َِم  َأنْ  إمَم  ْٚمَقةِ اخلَ  شمِْٚمَؽ  ذِم  َواًمدُّ

ؿُ يَ  وَمِحٞمٜمَئِذٍ  َوسمِِذيْمِرِه, ٤مهللسمِ  ْٟمُس إُ  َـّ  َوُرسمًََّم  سمَِداَيتِِف, ذِم  قَمَٚمٞمْفِ  ؿَمؼَّ  َوإِنْ  هِن٤َمَيتِِف, ذِم  سمِفِ  تَٜمَٕمَّ ـْ  فَم  َُم

كِ  جُم٤َمَهَدةٍ  َأْدَٟمك َٟمْٗمَسفُ  ضَم٤مَهدَ  هَب٤َم ىَمدْ  َأٟمَّفُ  َٕم٤ميِص اعمَ  وَمَقاطِمشِ  سمؽَِمْ ـَ  َهذَّ  ًَمفُ  َوَأٟمَّك ظُمُٚمَ٘مَٝم٤م, َوطَمسَّ

ْ  سمَِذًمَِؽ   إكَََّم ﴿: شَمَٕم٤ممَم  اهلل ىَم٤مَل  ١ْمُِمٜملَِم,اعمُ  ُق َأظْمال َوٓ َٙم٤مُِمٚملِمَ اًم ِصَٗم٤مُت  ومِٞمفِ  شُمقضَمدْ  َوَل
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 إمَم  ﴾إيََمًكا َزاَدْْتُمْ  آَياُتهُ  َطَؾقِْفمْ  ُتؾِقَْت  َوإَِذا ُقُؾوُُبُمْ  َوِجَؾْت  اهلل ُذكِرَ  إَذا الَِّذينَ  ادُْمِمـُونَ 

ا ادُْمِمـُونَ  ُهمْ  أُولَئَِك ﴿ :ىَم٤مَل  َأنْ   .﴾َحؼًّ

 :ىَم٤مَل  َأنْ  إمَم  ﴾َخاِشُعونَ  َصًلِْتِمْ  ِِف  ُهمْ  الَِّذينَ  ادُْمِمـُونَ  َأْفَؾَح  َقدْ ﴿: شَمَٕم٤ممَم  َوىَم٤مَل 

 .﴾َخالُِدونَ  فِقَفا ُهمْ  َيِرُثوَن الِػْرَدْوَس  الَِّذينَ  الَواِرُثونَ  ُهمْ  ُأولَئَِك ﴿

ْ ﴿ إمَم  ﴾الَعابُِدونَ  التَّائِبُونَ ﴿: شَمَٕم٤ممَم  َوىَم٤مَل  : -َوضَمؾَّ  قَمزَّ - َوىَم٤مَل  ﴾ِمـنِيَ ادُمْ  َوَبْشِّ

ْْحَنِ  َوِطبَادُ ﴿ قَرةِ  آظِمرِ  إمَم  ﴾َهْوًكا األَْرضِ  َطَذ  َيْؿُشونَ  الَِّذينَ  الرَّ  .اًمسُّ

ـْ   وَمُقضُمقدُ  َوَٟمَٔم٤مئِِرَه٤م, َي٤مِت أ َهِذهِ  قَمغَم  وَمْٚمٞمَْٕمِرْضَٝم٤م َٟمْٗمِسفِ  طَم٤مُل  قَمَٚمٞمْفِ  َأؿْمَٙمَؾ  وَمَٛم

َٗم٤مِت  َهِذهِ  مَجِٞمعِ  ـِ  َُم٦مُ القمَ  اًمّمر   َُم٦مُ قَمال مَجِٞمِٕمَٝم٤م َووَمْ٘مدُ  ُٚمِؼ,اخلُ  طُمْس
ِ
 َوُوضُمقدُ  ُٚمِؼ اخلُ  ؾُمقء

 .بَْٕمضِ اًم قَمغَم  َيُدلُّ  بَْٕمضِ اًم

ـِ  جَم٤َمُِمعِ  إمَم  َوؾَمٚمَّؿَ  قَمَٚمٞمْفِ  اهلل َصغمَّ  َأؿَم٤مرَ  َوىَمدْ   حُيِبه  ادُْمِمنُ ﴿: سمَِ٘مْقًمِفِ  ِق إظَْمال حَم٤َمؾِم

ـَْػِسهِ  حُيِبه  َما ألَِخقهِ 
ٞمِْػ  سم٢ِميِْمَرامِ  َوَي٠ْمُُمُرهُ  ﴾لِ ـَ اعمُ  َوسم٠َِمنَّ  ٤مِر,اجلَ وَ  اًمْمَّ ٤م ١ْمُِم ا َيُ٘مقَل  َأنْ  إُمَّ  ظَمػْمً

 .َيّْمُٛم٧َم  َأوْ 

ـِ  قَماَلَُم٤مِت  سَمْٕمُْمُٝمؿْ  َومَجَعَ  ,احلَ  يَمثػِمَ  َيُٙمقنَ  َأنْ : وَمَ٘م٤مَل  ُٚمِؼ اخلُ  طُمْس
ِ
 َذى,إَ  ىَمِٚمٞمَؾ  ٞم٤َمء

ال يَمثِػمَ   ىَمِٚمٞمَؾ  ُٗمُْمقِل,اًم ىَمِٚمٞمَؾ  َٕمَٛمِؾ,اًم يَمثػِمَ  ِم,َٙمالاًم ِٚمٞمَؾ ىمَ  اًمٚمرَس٤مِن, َصُدوَق  ِح,اًمّمَّ

ًَمِؾ,  عم٤ََّمزٌ  ٓ ؿَمِٗمٞمٌؼ  قَمِٗمٞمٌػ  َرومِٞمٌؼ  طَمِٚمٞمٌؿ, ؿَمُٙمقرٌ  َريِض   َصبُقرٌ  َوىُمقرٌ  َوُصقٌل  سَمر   َوُهقَ  اًمزَّ

مٌ  َوٓ ؾَمب٤َّمٌب  َوٓ ٤مٌش  طَمُسقٌد, َوٓ سَمِخٞمٌؾ  َوٓ طَمُ٘مقدٌ  َوٓ قَمُجقٌل  َوٓ ُُمْٖمت٤َمٌب  َوٓ َٟمًمَّ  َهِمَّ

٤مٌش, ٥مُّ  سَمِمَّ
ـُ  ُهقَ  وَمَٝمَذا ; اهلل ذِم  َوَيْٖمَْم٥ُم  اهلل ذِم  َوَيْرَض  اهلل ذِم  َوُيبِْٖمُض  اهلل ذِم  حُيِ  طُمْس

َ٘مٜم٤َم .ُٚمِؼ اخلُ   ىُمَرسمِفِ  َوَُمَقاٟمَِح  َأوْمَْم٤مًمِفِ  ؾَمَقاسمِغَ  قَمَٚمٞمْٜم٤َم َوَأَدامَ  سمَِٛمَٕم٤مًمِٞمفِ  ًمِٚمتََّحكمر  شَمَٕم٤ممَم  اهلل َوومَّ

 اهـ .آُِملمَ  َوَُمَقاًمِٞمفِ  َوَأطِمب٤َّمِئفِ  َأْوًمِٞم٤َمِئفِ  ؾِمْٚمِؽ  ذِم  ْٟمِدَراَج َوآ
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أوًٓ وآظمًرا وفم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم, وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم, 

 هـ2543/رضم٥م/26ضحك اجلٛمٕم٦م . اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ



 اًمٗمٝمرس
93 

 

 الفّسع
 المقدمة         

 5 .......................................................... اجل٤مؾمقس شمٕمريػ

 6 ............................................... اعمسٚمٛملم قمغم اًمتجسس طمٙمؿ

 8 ....................................................... :شمٕم٤ممم اهلل ىمقل شمٗمسػم

 8 ... ﴾َتسسوا وَل إثم الظن بعض إن الظن من كثرا اجتـبوا آمـوا الذين أُّيا يا﴿

 23................................. سم٤مًمٔم٤مهر اًمٕمٛمؾ وأمهٞم٦م ساًمتجس قمـ اًمٜمٝمل

 24................................. اجل٤مؾمقس وقم٘مقسم٦م اًمٕمقرات شمتبع قمـ اًمٜمٝمل

 25....... اإليًمن حي٘مؼ ل ُمـ أومٕم٤مل ُمـ قمٚمٞمٝمؿ واجلقؾمس٦م اعمسٚمٛملم قمقرات شمتبع

 25............................................ هلؿ إومس٤مد اعمسٚمٛملم قمقرات شمتبع

 26...................... اًمدٟمٞم٤م أضمؾ ُمـ اعمسٚمٛملم قمغم يتجسس عمـ ؿمديد وقمٞمد

 27................................................ اًمٜمًمُملم أؿمد ُمـ اجل٤مؾمقس

 28..................... اًمٜمٛمٞمٛم٦م ي١مضمجٝم٤م ُم٤م وأيمثر اًمديـ طم٤مىم٦م اًمبلم ذات إومس٤مد

 29................................ اًم٘مؼم سمٕمذاب ُمتققمد اعمسٚمٛملم قمغم ساجل٤مؾمق

 :2........................... اجلٜم٦م دظمقل سمٕمدم ُمتققمد اعمسٚمٛملم قمغم اجل٤مؾمقس

 31....................................................... هب٤مت ٟمًمم اجل٤مؾمقس

 32................................... وهمػمه اجل٤مؾمقس قمغم حمرم اعمسٚمؿ قمرض

 32............................ اعمسٚمٛملم إقمراض ذم ي٘مع اًمذي اجل٤مؾمقس قم٘مقسم٦م

 33.................... فمٚمًم اعمسٚمٛملم أقمرض ذم وىمققمف سمسب٥م ه٤مًمؽ اجل٤مؾمقس



 حؽم التجسس طذ ادسؾؿني

 

94 

 

 34.................... واًمبٝم٧م اًمٖمٞمب٦م سملم دائر اعمسٚمٛملم أظمب٤مر ٟم٘مؾ ذم اجل٤مؾمقس

 35.............................................. اًمقضمٝملم يذو ُمـ اجل٤مؾمقس

 37............................................ هلؿ أذي٦م اعمسٚمٛملم قمغم اجلقؾمس٦م

 37............. اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم أذٟمف ذم أٟمؽ سمّم٥م ُمتققمد اعمسٚمٛملم قمغم اعمتجسس
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