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ؿِ  ًْ ـِ  اهلل زمِ ْْحَ ضِمٝمؿِ  ايمرَّ  ايمرَّ
 

 ِـْ ىُمؾِّ هم َٓ َٞمَٖمَر َِم ْروَم٥ٍم َِمٛمُْٜمْؿ ؿَم٣مئَِٖم٥ٌم هَمَٙمْق

ـِ َويمُِٝمٛمِْذُروا وَمْقََمُٜمؿْ  ي ُٜمقا دِم ايمدِّ  يمَِٝمَتَٖمٗمَّ

َذُروَن   ُٜمْؿ ََيْ  إَِذا َرصَمُٔمقا إيَِمْٝمِٜمْؿ يَمَٔمٙمَّ

                                         

(211ايمتقزم٥م : )                                             
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 رسحيه ارسنمً ابسه اهلل
 

 ةــــــدمــمك
 

 ؽمٝمدٞم٣م ورؽمٙمف أٞمٌٝم٣مئف طم٣مسمؿ فمعم وايمًالم وايمِمالة ، ايمٔم٣مظمكم رب هلل احلٚمد

 فمعم وؽم٣مر هداه سمٌع وَمـ وصحٌف آيمف وفمعم ، ( وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم ) حمٚمد

  . ايمديـ يقم إلم هنجف

   :دـــوبع

 فمعم ايمٗمدرة هق ايمٖمٗمف ، شمٗم٥م َمـ رطمِم٥م ايمٖمٗمف ، زمديمٝمؾ ايمتٝمًغم هق ٣ميمٖمٗمفهم

 اجلزئٝم٥م إضم٘م٣مم َمٔمرهم٥م هق ايمٖمٗمف ، ايمممع زمّمقازمط اظمٛمّمٌط ايمتجديد

 وَمراَمٝمٜم٣م وأزمٔم٣مده٣م ايمٛمِمقص َمٗم٣مصد همٜمؿ ايمٖمٗمف ، ايم٘مٙمٝم٥م أديمتٜم٣م َمـ اظمًتٛمٌْم٥م

 هق ايمٖمٗمف ، ايمٛمِمقص زمٔمض ـمقاهر فمٛمد ايمتحجر أو ايمقومقف دون وَمآٓهت٣م

 . ايمٛمص صحٝمح همٜمؿ دم ايمٔمٗمؾ إفمامل

 ٣مت وووع ىمؾ َمٛمٜم٣م دم َمقؤمف ، ايمٖمٗمفايمٖمٗمف هق َمرافم٣مة سمرسمٝم٤م إويمقي 

 ايمتحِمٝمؾ وىمثرة اظمامرؽم٥م وؿمقل رزم٥موايمد   اخلػمة فمعم ٌٛمكسمُ  فمٓمٝمٚم٥م َمٙم٘م٥م

 ضمتك اظم٣ًمئؾ يمٌٔمض إضم٘م٣مم زمٔمض ضمٖمظ جمرد ويمٝمس ، وايمٖمٜمؿ وايمدرس

 ايمٖمٗمٜمٝم٥م ايمٗمقافمد وٓ،  اؽمتٛم٣ٌمؿمٜم٣م وصمقه وٓ َمٛمتٜم٣مه٣م وٓ َمٌتداه٣م َمٔمرهم٥م دون

ؽمٟمل رصمؾ  وفمٛمدَم٣م ، ايمٖمٗمٜم٣مء أومقال فمٙمٝمٜم٣م ٛمٝم٦مزم أو خترصم٦م ايمتل إصقيمٝم٥م أو

، إٞمام ايمٗمّم٣مء  ن ايمٗمّم٣مء ٓ ئمٙمؿإ: وم٣مل يمف  إي٣مس زمـ َمٔم٣موي٥م أن ئمٙمٚمف ايمٗمّم٣مء

 ََمـ ":  (وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم) ٞمٌٝمٛم٣م ويٗمقل ، فمٙمٚمٛمل ايمٔمٙمؿ : ، ويم٘مـ ومؾ همٜمؿ

ا زمف اهلل ُيِردِ  ْٜمفُ  طَمغْمً ـِ ، دم ُيَٖمٗمِّ ي ـْ  ُئْمْمِل ، واهلل وم٣مؽِمؿٌ  أٞم٣م وإٞمَّام ايمدِّ  هِذه سَمزاَل  ويَم

٥مُ  ُهؿْ  ٓ اهلل ، أَْمرِ  فمعَم  وم٣مئَِٚم٥مً  إَُمَّ  "اهلل أَْمرُ  َيْٟمِتَ  ضمتَّك طم٣ميَمَٖمُٜمْؿ ، ََمـ َيُي 

َ اهللُ اَمرأً  "ويٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( :  ،)صحٝمح ايمٌخ٣مري(   َٞميَّ
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ٌَٙمَّ  َٕمُف ىمام ؽمِٚمَٔمُف ، همُربَّ َُم ؽمٛمـ ) "ٍغ أْوفَمك َمـ ؽم٣مَِمعٍ ؽمِٚمَع َمٛم٣َّم ؾمٝمًئ٣م همٌٙمَّ

وُربَّ ، همُربَّ ضم٣مَمِؾ همٗمٍف يمٝمَس زمَٖمٗمٝمٍف  ": ف ايمؼمَمذي( ، ودم ؽمٛمـ ازمـ َم٣مصم

     ." ضم٣مَمِؾ همٗمٍف إلم َمـ هَق أهمَٗمُف َمٛمفُ 

ايمٖمٗمف هق ووع ىمؾ رء دم َمقؤمف وَم٣ًمره ايمِمحٝمح وحتٗمٝمؼ َمٛم٣مؿمف ، 

ٕمغم ، وزمكم وهق ايمتٚمٝمٝمز ايمدومٝمؼ زمكم ايمٖمرائض وايمٛمقاهمؾ ، وزمكم ايمث٣مزم٦م واظمت

اظم٘مروه وطمالف إولم ، وه٘مذا دم ؽم٣مئر إَمقر وإضمقال ، َمع ووع ىمؾ 

 رء َمـ ذيمؽ دم َمقؤمف دون َمقوع نمغمه .

ايمٖمٗمف هق َمرافم٣مة ـمروف ايمزَم٣من واظم٘م٣من وأضمقال اظمًتٖمتكم وفم٣مداهتؿ 

أو وزَم٣مهن٣م ٞم٣مؽم٦ٌم فمٌمه٣م  إٞمام أن زمٔمض ايمٖمت٣موى وإدراكُ  ، وومرائـ أضمقاهلؿ

ال اظمًتٖمتكم، وأن َم٣م ىم٣من راصمًح٣م دم فمٌم وهمؼ َم٣م اومتّمتف َم٘م٣مهن٣م، أو أضمق

سمٕمغمت ـمروف َمرصمقضًم٣م دم فمٌم آطمر إذا  يِمغماظمِمٙمح٥م دم ذيمؽ ايمٔمٌم ومد 

، ودم زمٝمئ٥م  ك زمف دم فمٌم َمٔمكمٖمتَ ، وأن اظمُ  سمٕمغم وصمف اظمِمٙمح٥م همٝمفهذا ايمٔمٌم و

سمٕمغّم  ، ومد يِمٌح نمغمه أولم َمٛمف دم اإلهمت٣مء زمف إذا ، ودم ـمؾ ـمروف َمٔمٝمٛم٥م َمٔمٝمٛم٥م

 اظمًتجدات ؽمٝمام وٓ،  ، أو سمٕمغّمت ايمٓمروف ، أو سمٕمغّمت ايمٌٝمئ٥م رـايمٔمِم

َم٣م دام ذيمؽ ىمٙمف دم وقء ايمديمٝمؾ ،  اظمت٣ًمرفم٥م زمؾ اظمتت٣مزمٔم٥م واحلٝم٣مسمٝم٥م ايمٔمٌمي٥م

: وَم٣م دام إَمر ص٣مدًرا فمـ َمـ هق  ، واظمٗم٣مصد ايمٔم٣مَم٥م يمٙمممئم٥م ايمممفمل اظمٔمتػم

ـ شمٚم٥م ىم٣مٞم٦م ضمتٚمٝم٥م ايمتجديد ، وَمر ـأهؾ يمالصمتٜم٣مد وايمٛمٓم - أو َمـ هؿ -

 ايمٖمٗمٜمل .

 ،،، واظمًتٔم٣من اظمقهمؼ وهق ، وايمٗمٌقل وايمرو٣م ، وايمتقهمٝمؼ ايمًداد أؽمٟمل واهلل

  

 

 أ.د/ ذلند رلتاز مجعة مربوك
 وشيس األوقاف

 زئيس اجمللس األعلى رلصئوٌ اإلسالمية
 عضو دلنع اربحوخ اإلسالمية  
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 املبحح األول
 حتنية ارتذديد ارفكَي

 

ايمٗمّم٣مي٣م ايمٖمٗمٜمٝم٥م، همٜمؿ وفمرض مم٣م ٓ ؾمؽ همٝمف أن اإلومدام فمعم ايمتجديد دم 

، َيت٣مج  ايمٗم٣مزمٙم٥م يمالصمتٜم٣مد ، ودم زمٔمض ايمٗمّم٣مي٣م وايمٛمٓمر دم اظمًتجدات ايمٔمٌمي٥م

وؾمج٣مفم٥م وصمرأة حمًقزم٥م ، وضمًـ سمٗمدير ، إلم رؤي٥م ودراي٥م وهمٜمؿ فمٚمٝمؼ 

 . يمألَمقر دم آن واضمد

زمام ئمٝمٛمف فمعم )فمز وصمؾ( ىمام أٞمف َيت٣مج َمـ ص٣مضمٌف إلم إطمالص ايمٛمّٝم٥م هلل 

،  ضمًـ ايمٖمٜمؿ وفمعم حتٚمؾ ايمٛمٗمد وايمًٜم٣مم ايمالذفم٥م ممـ أنمٙمٗمقا زم٣مب آصمتٜم٣مد

، وأهن٣م فمٗمٚم٦م فمٗماًم ٓ  امهنؿ أن إَم٥م مل ويمـ سمٙمد جمتٜمًدا زمٔمدوأومًٚمقا صمٜمد أي

زم٣ميمٔمٙمؿ وٓ  ، َمتٛم٣مؽمكم أو َمتج٣مهٙمكم أن اهلل )فمز وصمؾ( مل خيّص  زمراء َمٛمف

حمٚمد ؽمٝمدٞم٣م ، أو زَم٣مًٞم٣م دون زَم٣من ، وأن اخلغم دم أَم٥م  زم٣ميمٖمٗمف ومقًَم٣م دون ومقم

 )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م.

سمريد ايمٛمٝمؾ َمـ هم٘مرة ايمتجديد أو   أي َمزايداتويم٘مل ٞمٗمْمع ايمْمريؼ فمعم

 ، هم١مٞمٛمل أؤىمد فمعم ايمثقازم٦م وإَمقر ايمت٣ميمٝم٥م:ايمٔمٚمؾ فمعم فمرومٙمتٜم٣م 

َم٣م شم٦ٌم زمديمٝمؾ ومْمٔمل ايمثٌقت وايمدٓيم٥م، وَم٣م أمجٔم٦م فمٙمٝمف إَم٥م  أنَّ  -2

وص٣مر َمٔمٙمقًَم٣م َمـ ايمديـ زم٣ميميورة ىمٟمصقل ايمٔمٗم٣مئد وهمرائض اإلؽمالم َمـ 

، وضم٨م ايمٌٝم٦م ظمـ اؽمتْم٣مع إيمٝمف ؽمٌٝمال،  يمزىم٣مة، وا ، وايمِمٝم٣مم وصمقب ايمِمالة

سمقومٝمٖمٝم٥م ٓ سمتٕمغم زمتٕمغّم ايمزَم٣من  ، همٜمل أَمقر ىمؾ ذيمؽ ٓ جم٣مل يمٙمخالف همٝمف

، همٚمج٣مل آصمتٜم٣مد هق ىمؾ ضم٘مؿ ذفمل  وإؾمخ٣مص واظم٘م٣من وإضمقال
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لـزايمـــد ايمٕمـ٣مَمـق ضمـ٣مم أزمـ، يٗمقل اإلَم يمٝمس همٝمف ديمٝمؾ ومْمٔمل
)رْحف اهلل(  (1)

ووصمقب ايمِمٙمقات اخلٚمس وايمزىمقات وَم٣م اسمٖمٗم٦م  ك:٣مزمف اظمًتِمٖمـدم ىمت

، همٙمٝمس ذيمؽ  فمٙمٝمف إَم٥م َمـ صمٙمٝم٣مت ايمممع همٝمف أديم٥م ومْمٔمٝم٥م يٟمشمؿ همٝمٜم٣م اظمخ٣ميمػ

 حمؾ آصمتٜم٣مد
(2)
. 

أٞمٛم٣م ٞمٛمٓمر زم٘مؾ ايمتٗمدير وآضمؼمام ٔراء إئٚم٥م اظمجتٜمديـ: اإلَم٣مم  -1

وَمـ ىم٣من فمعم ،  ، واإلَم٣مم أْحد ، واإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل ، واإلَم٣مم َم٣ميمؽ أيب ضمٛمٝمٖم٥م

، ٞمرى أهنؿ مجٝمًٔم٣م أهؾ  اظمٔمتػميـ دم اصمتٜم٣مدهؿ ؾم٣مىمٙمتٜمؿ َمـ ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء

دم وقء َمٛمٜمؿ وؽمٔمف دم آصمتٜم٣مد وآؽمتٛم٣ٌمط  زمذل ىمؾ  همٗمد ،  فمٙمؿ وهمّمؾ

 ، وسمٙمٗم٦م إَم٥م َمذاهٌٜمؿ زم٣ميمرو٣م وايمٗمٌقل . َمٔمْمٝم٣مت فمٌمه

،  ٣مأو َم٘م٣مهنوزَم٣مهن٣م ٞم٠مَمـ أيًّم٣م أن زمٔمض ايمٖمت٣موى ٞم٣مؽم٦ٌم فمٌمه٣م  -3

َم٣م ىم٣من راصمًح٣م دم فمٌم وهمؼ َم٣م اومتّمتف اظمِمٙمح٥م دم  ، وأنَّ  أو أضمقال اظمًتٖمتكم

سمٕمغمت ـمروف هذا ايمٔمٌم ذيمؽ ايمٔمٌم ومد ي٘مقن َمرصمقضًم٣م دم فمٌم آطمر إذا 

، ودم  ، ودم زمٝمئ٥م َمٔمٝمٛم٥م ك زمف دم فمٌم َمٔمكمتَ ، وأن اظمٖمْ  سمٕمغم وصمف اظمِمٙمح٥م همٝمفو

إلهمت٣مء زمف إذا سمٕمغّم ايمٔمٌم، أو ، ومد يِمٌح نمغمه أولم َمٛمف دم ا ـمؾ ـمروف َمٔمٝمٛم٥م

                                                
يمف ٞمحق ،  هـ054ىم٣من َمقيمده ؽمٛم٥م ،  َمتِمقف يمٕمزارم ، همٝمٙمًقفأزمق ضم٣مَمد حمٚمد زمـ حمٚمد اهق : (2) 

، آومتِم٣مد دم  : إضمٝم٣مء فمٙمقم ايمديـ َمـ أهؿ َم٠ميمٖم٣مسمف ،"ضمّج٥م اإلؽمالم"َمئتل َمِمٛمػ ، يُمّٗم٤م زمـ 

 .(7/11يمٙمزرىمقم إفمالم ) .هـ 545سمقدم ؽمٛم٥م ،  آفمتٗم٣مد

، حتٗمٝمؼ: حمٚمد فمٌد ايمًالم فمٌد ايمُم٣مدم ، ط: دار ايم٘مت٤م  305اظمًتِمٖمك ٕيب ضم٣مَمد ايمٕمزارم ص (1) 

 ايمٔمٙمٚمٝم٥م .
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، َم٣م دام ذيمؽ ىمٙمف دم وقء ايمديمٝمؾ  ، أو سمٕمغّمت ايمٓمروف سمٕمغّمت ايمٌٝمئ٥م

َم٣م دام إَمر ص٣مدًرا فمـ َمـ و:  ، واظمٗم٣مصد ايمٔم٣مَم٥م يمٙمممئم٥م ايمممفمل اظمٔمتػم

 .أهؾ يمالصمتٜم٣مد وايمٛمٓمر  -أو َمـ هؿ -هق

وومد ذىمر اإلَم٣مم ايمٗمرادم
(1)
ٌَِٕمل"  دم ىمت٣مزمف اإلضم٘م٣مم :)رْحف اهلل(    َوَيٛمْ

َتْٖم٦ٍم  فَمَٙمْٝمفِ  َوَردَ  إَذا يمِْٙمُٚمْٖمتِل ًْ فُ  َئْمَٙمؿُ  َٓ  َُم ـْ  َأٞمَّ ٌََٙمدِ  َأْهؾِ  َِم  هَماَل  اظمُْْٖمتِل همِٝمفِ  ايمَِّذي ايْم

َٟميَمفُ  ضَمتَّك زمِفِ  ُيْٖمتِل فَم٣مَدسُمفُ  زماَِم  ُيْٖمتِٝمفِ  ًْ ـْ  َي  َذيمَِؽ  دِم  فُمْرٌف  يَمفُ  ضَمَدَث  َوَهْؾ  ، زَمَٙمِدهِ  فَم

ٌََٙمدِ  ْٖمظِ  َذيمَِؽ  دِم  ايْم َٕمِقيِّ  ايمٙمَّ ْٖمظُ  ىَم٣منَ  َوإِنْ  ؟ َٓ  َأمْ  ايمٙم   َذيمَِؽ  فُمْرُف  هَمَٜمْؾ  ، فُمْرهمِٝم٣ًّم ايمٙمَّ

ٌََٙمدِ  َذا َُمَقاهمٌِؼ  ايْم ٌََٙمدِ  هِلَ ـٌ  َأَْمرٌ  َوَهَذا ؟ َٓ  َأمْ  فُمْرهمِفِ  دِم  ايْم َتٙمُِػ  َٓ  َواصِم٤ٌم  َُمَتَٝمٗمَّ  همِٝمفِ  خَيْ

"ايْمُٔمَٙماَمءُ 
(2)
. 

، وزم١مَم٘م٣مٞمٝم٥م سمٔمدد ايمِمقاب دم  وايمرأي أطمرأٞمٛم٣م ٞم٠مَمـ زم٣ميمرأي  -0 

دم وقء سمٔمدد ـمروف ايمٖمتقى وَمالزم٣ًمهت٣م ،  زمٔمض ايمٗمّم٣مي٣م اخلالهمّٝم٥م

: رأيل صقاب َيتٚمؾ  ، وإذا ىم٣من زمٔمض ؽمٙمٖمٛم٣م ايمِم٣ميمح ومد وم٣مل وَمٗمدَم٣مهت٣م

، هم١مٞمٛم٣م ٞمذه٤م أزمٔمد َمـ ذيمؽ  اخلْمٟم ورأي نمغمي طمْمٟم َيتٚمؾ ايمِمقاب

                                                
َمـ فمٙمامء هـ ، 480اظمتقذم ايمُمٜمغم زم٣ميمٗمرادم ، ، : ؾمٜم٣مب ايمديـ أْحد زمـ إدريس اظم٣ميم٘مل  أزمق ايمٔم٣ٌمس(2) 

ٕمرب( وإلم ايمٗمراهم٥م )اظمحٙم٥م اظمج٣مورة يمٗمػم اإلَم٣مم ٞمًٌتف إلم ومٌٝمٙم٥م صٛمٜم٣مصم٥م )َمـ زمرازمرة اظم، اظم٣ميم٘مٝم٥م 

،  صقلصمٙمٝمٙم٥م دم ايمٖمٗمف وإ. يمف َمِمٛمٖم٣مت  ايمُم٣مهمٔمل( زم٣ميمٗم٣مهرة. وهق َمٌمي اظمقيمد واظمٛمُمٟم وايمقهم٣مة

ضم٘م٣مم وسمٌمف ضم٘م٣مم دم متٝمٝمز ايمٖمت٣موي فمـ إر ايمػموق دم أٞمقاء ايمٖمروق( و )اإل)أٞمقا: َمٛمٜم٣م 

 (.2/95ايمٗم٣ميض واإلَم٣مم( . )إفمالم يمٙمزرىمقم 

، دار ايمٌُم٣مئر اإلؽمالَمٝم٥م 131، ص  راصمع : اإلضم٘م٣مم دم متٝمٝمز ايمٖمت٣موى فمـ إضم٘م٣مم يمإلَم٣مم ايمٗمرادم(1) 

 يمٌٛم٣من.  –، زمغموت  يمٙمْم٣ٌمفم٥م وايمٛممم وايمتقزيع
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، نمغم أن أضمدمه٣م راصمح  صقابهمٛمٗمقل: إن ىمال ايمرأيكم ومد ي٘مقٞم٣من فمعم 

 ، ، همٛمٟمطمذ زمام ٞمراه راصمًح٣م َمع فمدم ختْمئتٛم٣م ظم٣م ٞمراه َمرصمقضًم٣م وأطمر َمرصمقح

، ويمرأيف ضمظ َمـ ايمٛمٓمر وايمديمٝمؾ ايمممفمل  َم٣م دام ص٣مضمٌف أهال يمالصمتٜم٣مد

، وإومقال اظمرصمقضم٥م يمٝم٦ًم  اظمٔمتػم، هم٣مٕومقال ايمراصمح٥م يمٝم٦ًم َمٔمِمقَم٥م

 . َمٜمدرة وٓ َمٜمدوَم٥م

 ، ٥مـايمٔمٙمٚمٝم قاٞم٤مـري٥م دم ؾمتك اجلـوسمغمة احلٝم٣مة ايمٔمِمسم٣ًمرع  أنَّ  -5

ايمتٗمٙم٣ٌمت وايمت٘متالت وايمتح٣ميمٖم٣مت  ، إو٣مهم٥م إلم وايمت٘مٛمقيمقصمٝم٥م ، وآومتِم٣مدي٥م

، ىمؾ ذيمؽ َيتؿ فمعم  وآومتِم٣مدي٥م واحلٝم٣مسمٝم٥م وآصمتامفمٝم٥م واظمتٕمغّمات ايمًٝم٣مؽمٝم٥م

 : يمٙمخروج َمـ ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء إفم٣مدة ايمٛمٓمر دم وقء ىمؾ هذه اظمتٕمغّمات

َمـ طمالل  -دوائر اجلٚمقد ايمتل حت٣مول زمٔمض ايمتٝم٣مرات اظمتُمددة همروٜم٣م 

 فمعم اظمجتٚمع . -همرض رؤيتٜم٣م اجل٣مَمدة اظمٛمٕمٙمٗم٥م 

، همٗمد أومر ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف  أن اإلؽمالم همتح زم٣مب آصمتٜم٣مد واؽمًٔم٣م -4

وؽمٙمؿ( َمٌدأ آصمتٜم٣مد ضمتك دم ضمٝم٣مسمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(، همٔمٛمدَم٣م زمٔم٧م 

ـِ وَم٣مَل  )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ؽمٝمدٞم٣م َُمَٔم٣مذ زمـ صمٌؾ )ريض اهلل فمٛمف( إلَِم ايْمَٝمَٚم

، وَم٣مَل:  ، وَم٣مَل: َأوْمِِض زمِ٘مَِت٣مِب اهلل(ىَمْٝمَػ سَمْٗمِِض إَِذا فَمَرَض يَمَؽ وَمَّم٣مٌء؟ )يَمُف: 

ْ ََتِْدُه دم ىمَِت٣مِب اهلل؟) ٛم٥َِّم َرؽُمقِل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف  ، وَم٣مَل (هَم١مِْن مَل ًُ : َأوْمِِض زمِ

َٓ (؟هَم١مِْن مَلْ ََتِْدُه دم ؽُمٛم٥َِّم َرؽُمقِل اهلل)وَم٣مَل:  وؽمٙمؿ(، آيُمق،  ، وَم٣مَل: َأصْمَتِٜمُد رأيل و

َب زمَِٝمِدِه دم صدري َووَم٣مَل  َؼ َرؽُمقَل َرؽُمقِل اهلل ):  وَم٣مَل: هَمَيَ ْٚمُد هلل ايمَِّذى َوهمَّ احْلَ
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(ظم٣َِم ُيْريِض َرؽُمقَل اهلل
(1)

دم أي : ٓ أومٌم  "وٓ آيمق"، واظمراد زمٗمقيمف: 

 آصمتٜم٣مد وايمٛمٓمر دم اظمًٟميم٥م .

فمٚمدة دم همتح زم٣مب  د  ٔمَ وٓ ؾمؽ أن هذا احلدي٧م ايمٛمٌقي ايممميػ يُ 

، ضمٝم٧م زمدأ ؽمٝمدٞم٣م َمٔم٣مذ زمـ صمٌؾ  آصمتٜم٣مد وإفمامل ايمٔمٗمؾ إلم يقم ايمٗمٝم٣مَم٥م

، هم١من وصمد دم اظمًٟميم٥م َمٛم٣مط ايمٖمتقى ضُم٘ماًم  )ريض اهلل فمٛمف( زم٣ميمٛمٓمر دم ىمت٣مب اهلل

،  فمٙمٝمٜم٣م واومًٔم٣م ضَمَ٘مَؿ همٝمٜم٣م زمام ورد دم ىمت٣مب اهلل َمـ ىمت٣مب اهلل سمٔم٣ملم يٛمْمٌؼ

، أم ىم٣من ضم٘ماًم ومْمٔمل ايمثٌقت ـمٛمل  ؽمقاء أىم٣من ضم٘ماًم ومْمٔمل ايمثٌقت وايمدٓيم٥م

، َمع حتٗمؼ اظمٛم٣مط  ، أي مم٣م َيت٣مج إلم إفمامل ايمٔمٗمؾ دم اؽمتخالص احل٘مؿ ايمدٓيم٥م

٣م ومرآٞمٝمًّ  ، هم١من واٞمْم٣ٌمق ايمٛمص فمعم ايمقاومع ومْمٔمل ايمدٓيم٥م ٣م ٓ مل جيد دم اظمًٟميم٥م ٞمِمَّ

رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(: ؽمقاء ؽمٝمدٞم٣م وٓ ـمٛمٝمٜم٣م اٞمتٗمؾ إلم ؽمٛم٥م 

 م، أ سمٗمٝمٝمد َمْمٙمٗمف م، أ زمٝم٣من جمٚمٙمف م، أ أىم٣من آٞمتٗم٣مل يمتٖمًغم ايمٛمص ايمٗمرآين

، أم ىم٣من ضمديًث٣م َمٛمُمًئ٣م حل٘مؿ سمٖمِمٝمقم دم وقء اظمٗم٣مصد  ختِمٝمص فمٚمقَمف

مل جيد ضمديًث٣م وم٣مؿمًٔم٣م زم٣محل٘مؿ دم  ، هم١من ايمٔم٣مَم٥م يمٙمتمميع اظمتّمٚمٛم٥م دم ىمت٣مب اهلل

، فمٚمد إلم إفمامل ايمٔمٗمؾ وومٝم٣مس إؾم٣ٌمه  ًٟميم٥م أو مل جيد همٝمٜم٣م ضمديًث٣م أصاًل اظم

 وايمٛمٓم٣مئر، واصمتٜمد رأيف دون سمٗمِمغم.

 :   ويمٛم٣م دم ذيمؽ وومٖم٣مت 

إولم: أن ؽمـٝمدٞمـ٣م َمٔم٣مذ زمـ صمٌـؾ )ريض اهلل فمٛمف( ىم٣من ومد زمٔمثف ايمٛمٌل 

دم ضمٝم٣مسمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(، ومل يٗمؾ يمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( إلم ايمٝمٚمـ 

                                                
 (. 3591( ؽمٛمـ أيب داود ، ىمت٣مب إومّمٝم٥م ، زم٣مب اصمتٜم٣مد ايمرأي دم ايمٗمّم٣مء ، ضمدي٧م رومؿ )2)
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، وٓ دم ؽمٛم٥م  مل أصمد ضم٘ماًم دم اظمًٟميم٥م دم ىمت٣مب اهلل سمٔم٣ملم : إن ؽمٝمدٞم٣م َمٔم٣مذ

ك أرصمع إيمٝمؽ أو أٞمتٓمر أو أسمقومػ ضمت )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(رؽمقل اهلل 

 ًٓ ،  ، ومل يْمٙم٤م ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( َمٛمف ذيمؽؽمٟمرؽمؾ إيمٝمؽ رؽمق

ي٥م آصمتٜم٣مد دم ضمٝم٣مسمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(، ومل يْمٙم٤م َمٛمف زمؾ أؿمٙمؼ يمف ضمر

، زمؾ سمرك يمف َم٣ًمضم٥م واؽمٔمــ٥م  ضمتك َمراصمٔمتف وفمرض َم٣م يٗمِض زمف فمٙمٝمف

ْٚمُد  ":   يمف، وم٣مئاًل  يمالصمتٜمـــ٣مد وايمٛمٓمــر َؼ  ايمَِّذى هلل احْلَ  ظم٣َِم اهلل َرؽُمقلِ  َرؽُمقَل  َوهمَّ

 ." اهلل َرؽُمقَل  ُيْريِض 

ٌَْٔم٧ُم )فمز وصمؾ( إِنَّ اهلل "وم٣مل:  اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ()صعم ايمث٣مٞمٝم٥م: أن ايمٛمٌل  َي

٣م ِديٛمََٜم٣م ُد هَلَ ـْ جُيَدِّ ٥ِم فَمعَم َرْأِس ىُمؾِّ َِم٣مَئ٥ِم ؽَمٛم٥ٍَم ََم َُمَّ ْٕ ِذِه ا أن هذا  ، وؿمٌٔملّ (1)"هِلَ

ايمتجديد ٓ ي٘مقن إٓ زم٣مٓصمتٜم٣مد وايمٛمٓمر وَمرافم٣مة ـمروف ايمٔمٌم وَمًتجداسمف، 

 ٗم٣مصد ايمٔم٣مَم٥م يمٙمتمميع.وومراءة ايمقاومع ومراءة صمديدة دم وقء اظم

٣مر ايمِمح٣مزم٥م )روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ( فمعم هن٨م ايمٛمٌل )صعم ؽمايمث٣ميمث٥م: يمٗمد 

، همٜمذا ؽمٝمدٞم٣م فمٚمر زمـ اخلْم٣مب )ريض اهلل فمٛمف(  اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( َمـ زمٔمده

ئٌم٧م زمرؽم٣ميمتف ايمت٣مرخيٝم٥م دم ايمٗمّم٣مء إلم ؽمٝمدٞم٣م أيب َمقؽمك إؾمٔمري )ريض اهلل 

أَمغم اظم٠مَمٛمكم إلم زمـ اخلْم٣مب هلل فمٚمر َمـ فمٌد ا": فمٛمف(، وىم٣من مم٣م ورد همٝمٜم٣م 

٣م :أيب َمقؽمك إؾمٔمري ٌََٔم٥مٌ  َوؽُمٛم٥َّمٌ  حُمَْ٘مَٚم٥مٌ  هَمِريَّم٥مٌ  ايْمَٗمَّم٣مءَ  هَم١مِنَّ  زَمْٔمُد  َأَمَّ  هَم٣مهْمَٜمؿْ ،  َُمتَّ

٥مٍ  إيَِمْٝمَؽ  ُأْدرِمَ  إَِذا ؼَّ  َوَأْٞمِٖمذِ ،  زمُِحجَّ فُ ،  َوَوَح  إَِذا احْلَ  َٞمَٖم٣مذَ  َٓ  زمَِحؼ   سَمَ٘مٙم ؿٌ  َيٛمَْٖمعُ  َٓ  هَم١مِٞمَّ

                                                
 (.0193ِؿ ، زَم٣مُب ََم٣م ُيْذىَمُر دِم وَمْرِن اظم٣ِْمَئ٥ِم ، ضمدي٧م رومؿ )( ؽمٛمـ أيب داود ، ىمَِت٣مب اظمَْاَلضمِ 2)
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َؽ  َوصْمِٜمَؽ  دِم  ايمٛم٣َّمسِ  زَمكْمَ  َوآسِ ،  يَمفُ  ًِ ِٔمٝمُػ  َيْٝمَٟمَس  َٓ  ضَمتَّك َوفَمْديمَِؽ  َوجَمْٙمِ  ايمّمَّ

ـْ  َتَٙم٨ُم  همِٝماَم  ايْمَٖمْٜمؿَ  ايْمَٖمْٜمؿَ  ...فَمْديمَِؽ  َِم ٣َّم َصْدِركَ  دِم  خُيْ ْ  مِم ٌُْٙمْٕمَؽ  مَل  َأوِ  ايْم٘مَِت٣مِب  دِم  َي

ٛم٥َّمِ   ً ََْمَث٣مَل  افْمرف،  ايم ْٕ َ  ا ْٕ ٣ٌَمهَ َوا َُُمقرَ  وِمسِ  شُمؿَّ  ؾْم ْٕ ٌَِّٜم٣م إلَِم  هَم٣مفْمَٚمْد  َذيمَِؽ  فِمٛمَْد  ا  َأضَم

ؼِّ  اهلل فِمٛمَْد  ٌَِٜمَٜم٣م زم٣ِمحْلَ  .(1) "سَمَرى.. همِٝماَم  َوَأؾْم

ومل يْمٙم٤م فمٚمر )ريض اهلل فمٛمف( َمـ أيب َمقؽمك إؾمٔمري )ريض اهلل 

َع ايمٛم٣م فمٛمف( ايمتقومػ ضمتك يرصمع إيمٝمف أيّم٣م س ، ىمام أٞمف مل يْمٙم٤م َمٛمف ضمتك مَجْ

،  ، وإن ىم٣من ذيمؽ مم٣م هق َمًتح٤م وَمٛمدوب همٝمام َيت٣مج إلم ذيمؽ فمعم اظمًٟميم٥م

، َمع سمٟمىمٝمدٞم٣م فمعم  نمغم أن ورم إَمر أو اظمجتٜمد إٞمام يٖمٔمؾ ذيمؽ َمتك اضمت٣مج إيمٝمف

أن رأي احل٣مىمؿ يٗمْمع اخلالف دم اظمختٙمػ همٝمف يمٙمٚمِمٙمح٥م اظمٔمتػمة دم وقء 

 اظمٗم٣مصد ايمٔم٣مَم٥م يمٙمممع احلٛمٝمػ.

أن أي سمٕمٝمغم أو َتديد دم سمٛم٣مول ومّم٣مي٣م افمت٣ٌمرٞم٣م ٓ زمد أن ٞمّمع دم  -7

اخلْم٣مب ايمديٛمل فمػم سم٣مريخ ايمٌممي٥م ٓ يٚم٘مـ أن ي٘مقن َمقوع إمج٣مع أو اسمٖم٣مق 

ومٌؾ آطمت٣ٌمر ظمدد أو همؼمات زَمٛمٝم٥م سمْمقل وسمٗمٌم وهمؼ ومٛم٣مفم٣مت اظمجدديـ 

، وأن  وصٚمقدهؿ واصمتٜم٣مدهؿ وومدرهتؿ فمعم اإلومٛم٣مع زمرؤاهؿ ايمٖم٘مري٥م اجلديدة

اظمح٣مهمٓمكم واظمًتٖمٝمديـ َمـ إوو٣مع اظمًتٗمرة ٓ يٚم٘مـ أن ايمتٗمٙمٝمديكم و

، وزمٚمٗمدار فمٗمالٞمٝم٥م  ٚمقا زم٣ميمنفم٥م وايمًٜمقيم٥م ايمتل يْمٚمح إيمٝمٜم٣م اظمجددونيًٙمِّ 

اظمجدديـ وفمدم ؾمْمط اظمحًقزمكم فمٙمٝمٜمؿ دم ايمذه٣مب إلم أومٍم ايمْمرف 

                                                
ؽمٛمـ ايمدارومْمٛمل، ىمت٣مب دم إومّمٝم٥م وإضم٘م٣مم ونمغم ذيمؽ ، ىمت٣مب فمٚمر )ريض اهلل فمٛمف( إلم أيب ( 2)

 .، يمٌٛم٣من  ( . ط:  دار اظمٔمرهم٥م ، زمغموت0072َمقؽمك ، ضمدي٧م رومؿ )
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أطمر ي٘مقن اؽمتٔمداد اظمجتٚمع يمتٗمٌؾ أهم٘م٣مرهؿ، زمٗمْمٔمٜمؿ ايمْمريؼ فمعم 

 .٣مَمد واظمتحجر َمـ ؿمٔمٛمٜمؿ دم َمٗمتؾأصح٣مب ايمٖم٘مر اجل

يٛمّمٌط زمٚمٝمزاين أن  ايمذي ٞمًٔمك إيمٝمف جي٤مأن ايمتجديد ٞم٠مىمد فمعم  -8

٣ًٌم يمٕمغم اظم٠مهٙمكم ونمغم اظمتخِمِمكم أو اظمتْم٣مويمكم ايمممع وايمٔمٗمؾ، وأٓ يُ  ؼمك هن

،  ؼـزان دومٝمـ، هم٣مظمٝم دايمذيـ يريدون هدم ايمثقازم٦م حت٦م دفمقى ايمتجدي

ظم٣م ي٘متٛمٖمٜم٣م َمـ حتدي٣مت دم ايمداطمؾ  : واخلْمقرة٥م ـ٣مي٥م ايمدومـــ٥م دم نمـرضمٙمــواظم

، وإن اصمتٜمد  ، هم٣مظمتخِمص اظم٠مهؾ إذا اصمتٜمد همٟمطمْمٟم يمف أصمر واخل٣مرج

، أَم٣م َمـ َترأ فمعم  همٟمص٣مب همٙمف أصمران، إول ٓصمتٜم٣مده وأطمر إلص٣مزمتف

، إول  ، وإن أطمْمٟم همٔمٙمٝمف وزران ، هم١من أص٣مب همٔمٙمٝمف وزر ايمٖمتقى زمٕمغم فمٙمؿ

زمٟمهؾ ، وأطمر ظم٣م يؼمسم٤م فمعم طمْمئف َمـ آشم٣مر ىم٣من ٓومتح٣مَمف َم٣م يمٝمس يمف 

، دم ـمؾ أووم٣مت حتت٣مج إلم َمـ يٌٛمل ٓ َمـ  اظمجتٚمع وايمديـ َمًٔم٣م دم نمٛمك فمٛمٜم٣م

 هيدم.

ٞم٠مىمد أن اظم٣ًمس زمثقازم٦م ايمٔمٗمٝمدة وايمتجرؤ فمٙمٝمٜم٣م وإٞم٘م٣مر َم٣م اؽمتٗمر ىمام 

َمٛمٜم٣م دم وصمدان إَم٥م ٓ خيدم ؽمقى ومقى ايمتْمرف واإلره٣مب وطم٣مص٥م دم ـمؾ 

، ٕن اجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م سمًتٕمؾ َمثؾ هذه ايمًٗمْم٣مت  ايمتل ٞمٚمر هب٣مايمٓمروف 

مم٣م يٛمٌٕمل ايمتٛمٌف يمف واحلذر َمٛمف ، هم١مذا : يمؼموي٨م ؾم٣مئٔم٣مت ايمتٖمريط دم ايمثقازم٦م 

زمد أن ٞمٗمِض فمعم ايمتًٝم٤م َمـ  أردٞم٣م أن ٞمٗمِض فمعم ايمتُمدد َمـ صمذوره همال

،  َت٣مهوَمّم٣مد يمف دم آ اظمٗمداريمف دم  همٔمؾ َم٣ًموٍ  ردّ  ، همٙم٘مؾ همٔمؾٍ  صمذوره

هم١من أٞم٦م أَمً٘م٦م زمٟمضمد ايمْمرهمكم َم٣مل  ، يم٘مؾ رء ؿمرهم٣من ووؽمط : ويٗمقيمقن

، همٛمحـ َمع ايمتٝمًغم  أطمر، وإن أٞم٦م أَمً٘م٦م زم٣ميمقؽمط اؽمتٗم٣مم يمؽ ايمْمرهم٣من
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، وَمع آيمتزام ايمديٛمل  ، وَمع ايمًامضم٥م ٓ ايمتٖمريط ايمتًٝم٤م ايمتٔمًغم وٓ ٓ َمع

، همٌكم  ٕمالقوايمٗمٝمٚمل وإطمالومل دون أي سمُمدد أو سمْمرف أو مجقد أو اٞم

 ، دومٝمؼ ، وزمكم ايمتٝمًغم وايمتًٝم٤م طمٝمط صمّد  دومٝمؼ ايمتُمدد وآيمتزام طمٝمط صمّد 

نمغم  ، ٣م هل٣مٜمً ٣مومِ ، ويٗمػ فمٛمد ضمدوده٣م همَ  وايمٔم٣مومؾ َمـ يدرك هذه ايمٖمروق ايمدومٝمٗم٥م

، (1) ايمٗمرآن فمٙمقم دم ٞمٗمؾ اإلَم٣مم ايمًٝمقؿمل دم ىمت٣مزمف اإلسمٗم٣من، وومد  نم٣مهمؾ فمٛمٜم٣م

ـَ  إزِْمَراِهٝمؿَ  إؽِْمَح٣مَق  زَم٣مأَ  فمـ اظم٣موردي أٞمف وم٣مل : ؽَمِٚمْٔم٦ُم  ـِ  َُمَّم٣مِرِب  زْم  إزِْمَراِهٝمؿَ  زْم

كْمَ  ؽَمَٟميْم٦ُم : َيُٗمقُل  َأيِب  ؽَمِٚمْٔم٦ُم : َيُٗمقُل  ًَ ـَ  احْلُ ِرُج  إِٞمََّؽ : هَمُٗمْٙم٦ُم  ايْمَٖمّْمؾِ  زْم  َأَْمَث٣مَل  خُتْ

ـَ  َوايْمَٔمَجؿِ  ايْمَٔمَرِب  َُُمقرِ  طَمغْمُ  "اهلل ىمَِت٣مِب  دِم  ََتُِد  هَمَٜمْؾ  ايْمُٗمْرآنِ  َِم ْٕ  ؟"ْوؽَم٣مؿُمَٜم٣مأَ  ا

َٓ هَم٣مِرٌض }: سمٔم٣ملم ومقيمف: ََمَقاِوَع  َأْرزَمَٔم٥مِ  دِم  َٞمَٔمؿْ : وَم٣مَل  ٣َم زَمَٗمَرٌة  ُف َيُٗمقُل إهِنَّ وَم٣مَل إِٞمَّ

َٓ زمِْ٘مٌر فَمَقاٌن زَمكْمَ َذيمَِؽ هَم٣مهْمَٔمُٙمقا ََم٣م سُم٠ْمََمُرونَ  ـَ إَِذا }: وومقيمف سمٔم٣ملم، (2) {َو َوايمَِّذي

ْ يَ  هُمقا َومَل ْ ُيْنِ وا َوىَم٣مَن زَمكْمَ َذيمَِؽ وَمَقاًَم٣مَأْٞمَٖمُٗمقا مَل  {ْٗمؼُمُ

َٓ }: ومقيمف سمٔم٣ملم، و(3) َو

ِط هَمَتْٗمُٔمَد ََمُٙمقًَم٣م  ًْ ٌَ ْْمَٜم٣م ىُمؾَّ ايْم ًُ ٌْ َٓ سَم َٔمْؾ َيَدَك ََمْٕمُٙمقيَم٥ًم إلَِم فُمٛمُِٗمَؽ َو ََتْ

قًرا ًُ ٣م َوازْمَتِغ زَمكْمَ }، وومقيمف سمٔم٣ملم:(4){حَمْ ٣مهم٦ِْم هِبَ َٓ خُتَ َٜمْر زمَِِماَلسمَِؽ َو َٓ ََتْ  َذيمَِؽ َو

 .(5){ؽَمٌِٝماًل 

                                                
، حتٗمٝمؼ: حمٚمد أزمق ايمٖمّمؾ إزمراهٝمؿ ، ٞممم:  0/08قؿمل دم فمٙمقم ايمٗمرآن يمإلَم٣مم ايمًٝماإلسمٗم٣من اٞمٓمر :  (2)

 م .2970هـ/2390اهلٝمئ٥م اظمٌمي٥م ايمٔم٣مَم٥م يمٙم٘مت٣مب ، 

 . 48ايمٌٗمرة: ( 1)

 . 47ايمٖمروم٣من: ( 3)

 . 19( اإلهاء: 0)

 .224اإلهاء: ( 5)
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ٞم٠مىمد فمعم أمهٝم٥م شمٗم٣مهم٥م ايمتٖم٘مغم دم ؽم٣مئر صمقاٞم٤م احلٝم٣مة ايمٖم٘مري٥م  -9

وايمًٝم٣مؽمٝم٥م وآومتِم٣مدي٥م واإلداري٥م، واخلروج َمـ دائرة ايمٗمقايم٤م اجل٣مهزة 

وفمٙمٝمٛم٣م مجٝمًٔم٣م أن ٞمٔمٚمؾ ، وإٞمامط اجل٣مَمدة إلم رؤي٥م سمتًؿ زم٣ميمٖم٘مر وإفمامل ايمٔمٗمؾ

ٔمٚمؾ فمعم ٞممم شمٗم٣مهم٥م ايمتٖم٘مغم َمـ طمالل فمعم حتريؽ هذا اجلٚمقد َمـ طمالل ايم

جمرد  ، هم١من هٛم٣مك َمـ ئمتػمواظمٛمتدي٣مت واحلٙمٗم٣مت ايمٛمٗم٣مؾمٝم٥م ايمثٗم٣مهمٝم٥م ايمِم٣ميمقٞم٣مت

ضمتك وإن مل ي٘مـ  :ايمتٖم٘مغم دم ايمتجديد هق طمروج فمعم ايمثقازم٦م وهدم هل٣م

أو زمام هق َمٔمٙمقم َمـ ايمديـ زم٣ميميورة  ، د همٝمف أدٞمك صٙم٥م زم٣ميمثقازم٦ميمألَمر اظمجتٜمَ 

وايمت٘مٖمغم  -قد ـد سمٌٛمك َمٛمٜم٨م اجلٚمـ، همٗم يمثٌقت ومْمٔمل ايمدٓيم٥موَم٣م هق ومْمٔمل ا

َمـ  ؿْ ، وٓ هُ  أٞم٣مس ٓ فمٙمؿ هلؿ وٓ همٗمف -وايمتخقيـ واإلطمراج َمـ ايمديـ

أو دارد ايمٔمٙمقم ايمممفمٝم٥م َمـ  -اظمجتٜمديـ وٓ ضمتك َمـ أهؾ آطمتِم٣مص 

، َمنفمكم دم رَمل اظمجتٚمــع زم٣ميمتٌديع، شمؿ ايمتجٜمٝمؾ، - رةــ٣م اظمٔمتٌـــَمٓم٣مهن

يمت٘مٖمغم، ضمتك وصــؾ إَمر زمٕمالهتؿ إلم ايمتٖمجغم واؽمت٣ٌمضم٥م ايمدَم٣مء : مم٣م هم٣م

يتْمٙم٤م ضمرىم٥م هئم٥م وومقي٥م ونمغم هّٝم٣مزم٥م ظمقاصمٜم٥م اجلٚمقد وايمٖم٘مر اظمتْمرف 

ص اظمجتٚمع واإلٞم٣ًمٞمٝم٥م َمـ طمْمر ايمتْمرف ايمٖم٘مري وَم٣م يتٌٔمف َمًٔم٣م، ضمتك ٞمخٙمِّ 

 َمـ سمٌٛمل اإلره٣مب َمٛمٜمًج٣م وؽمٙمقىًم٣م .

 

* * *
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 املبحح ارجاىي
 ة فَه املكاصد حتني

 

وهق َم٣م ئمٛمل رضورة ايمقومقف فمعم همٗمف ايمٛمص ، وَمٕمزاه ، وَمرَم٣مه ، 

وفمدم ايمتحجر فمٛمد ـم٣مهر ايمٛمص دون همٜمؿ َمٗم٣مصده وأزمٔم٣مده وضِمَ٘مٚمف 

 وَمراَمٝمف.

همٗمد أىمد ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء وإصقيمٝمقن فمعم أمهٝم٥م همٜمؿ اظمٗم٣مصد ايمٔم٣مَم٥م 

احل٘مؿ فمعم يمٙمتمميع ، همٜمل اظمٝمزان ايمدومٝمؼ ايمذي سمٛمّمٌط زمف ايمٖمتقى و

 َمًتجدات وَمتٕمغمات إزَمٛم٥م وإَم٘مٛم٥م وإضمقال .

أٞمٚمقذج  :وَمـ ايمٛمامذج ؾمديدة ايمقوقح يمٖمٜمؿ َمٗم٣مصد ايمٛمِمقص 

سمٔم٣مَمؾ ايمِمح٣مزم٥م )روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ( َمع ؽمٜمؿ اظم٠ميمٖم٥م ومٙمقهبؿ ، ضمٝم٧م صمٔمؾ 

َدوَم٣مُت يمِْٙمُٖمَٗمرَ }ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ؽمٜماًم يمٙمٚم٠ميمٖم٥م ومٙمقهبؿ دم ومقيمف سمٔم٣ملم :  اَم ايمِمَّ اِء إِٞمَّ

وَم٣مِب َوايْمَٕم٣مِرَِمكَم َودِم ؽَمٌِٝمِؾ اظمْ وَ  ْؿ َودِم ايمرِّ ٣مىمكِِم َوايْمَٔم٣مَِمٙمكَِم فَمَٙمْٝمَٜم٣م َواظم٠َُْميمََّٖم٥ِم وُمُٙمقهُبُ ًَ

ـَ  اهلل ٌِٝمِؾ هَمِريَّم٥ًم َِم ًَّ ـِ ايم وأفمْم٣مهؿ رؽمقل اهلل ،  (1) {فَمٙمِٝمٌؿ ضَم٘مِٝمؿٌ  اهللوَ  اهللَوازِْم

همٙمام  ، وسمٟميمٖمٜمؿ فمْم٣مئٜمؿإ دم اظمِمٙمح٥م ىم٣مٞم٦م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ضمكم

صم٣مءت طمالهم٥م أيب زم٘مر )ريض اهلل فمٛمف( وسمٕمغم واومع اظمًٙمٚمكم صم٣مء زمٔمض 

 اظم٠ميمٖم٥م ومٙمقهبؿ إلم ؽمٝمدٞم٣م أيب زم٘مر )ريض اهلل فمٛمف( همٟمَمر هلؿ زمٔمْم٣مء وىَمَت٤َم 

رهمض  ايم٘مَِت٣مِب  )ريض اهلل فمٛمف( يمٝمُمٜمد فمعم فُمَٚمرَ  ٙمام أسمقا ؽمٝمدٞم٣مهمَ ،  ىمَِت٣مزًم٣م زمذيمؽ

                                                
 . 44( ايمتقزم٥م : (2
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ؿَ )َرؽُمقُل اهلل  ٣مهُ ٜمؿ إيَّ ٌء ىَم٣مَن ُئْمْمِٝمَووَم٣مَل: َهَذا َرْ ذيمؽ ،   (َصعمَّ اهلل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ

ؽْماَلَم َوُأنْمٛمَِل فَمٛمْ  ؿْ سَمْٟميمِٝمًٖم٣م هلَُ  ٣م ايْمَٝمْقَم هَمَٗمْد َأفَمزَّ اهللُ اإْلِ ، همال ضم٣مصم٥م يمٛم٣م دم  ؿْ ٜمُ ، هَمَٟمَمَّ

ْ فمعم ذيمؽ اخلٙمٝمٖم٥م أزمق زم٘مر )ريض اهلل فمٛمف( ، َقاهَمَٗمُف همَ ، إفمْم٣مئٜمؿ  ُيٛمْ٘مِْر َذيمَِؽ  َومَل

َح٣مزَم٥مِ  ـَ ايمِمَّ  .(1) َأضَمٌد َِم

همٗمد همٜمؿ ايمِمح٣مزم٥م )روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ( َمٗمِمد ايمٛمص وَمرَم٣مه ، وأن 

هم١مذا اومتّم٦م اظمِمٙمح٥م  إفمْم٣مء اظم٠ميمٖم٥م ومٙمقهبؿ َمرسمٌط زم٣محل٣مصم٥م إلم سمٟميمٖمٜمؿ ،

إفمْم٣مءهؿ ُأفمْمقا ، وإن زايم٦م احل٣مصم٥م إلم إفمْم٣مئٜمؿ همٗمد زايم٦م ايمٔمٙم٥م دم هذا 

 يدور َمع ايمٔمٙم٥م وصمقًدا وفمدًَم٣م .اإلفمْم٣مء ، واحل٘مؿ 

 زمتٔمْمٝمٙمف ٕضمد ؿم٣موم٥م ٓ شم٣مزمت٥م صحٝمح٥م أو ؽمٛم٥م ىم٣من ٣مومرآٞمً  اظمٗمدس هم٣ميمٛمص

 يٗمقل ايمًٌٝمْم٥م  ـمٜمر فمعم فم٣مومؾ َمًٙمؿ يقصمد وٓ ، زمذيمؽ ايمٗمقل جمرد ضمتك أو

 يٛمْمٌؼ همٝمام همٝمْمٌؼ ، سمْمٌٝمؼ وَمٛم٣مط َمٗمِمًدا ايمٛمص زمٖمٜمؿ يتٔمٙمؼ إَمر إٞمام ، زمف

 سمْمٌٝمٗمف . َمٛم٣مط نمغم فمعم ومًنا َيٚمؾ وٓ ، فمٙمٝمف

وضمكم ٞمٛمٓمر دم همٜمؿ زمٔمض أضم٣مدي٧م ؽمٝمدٞم٣م رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف 

٥م إلم همٜمؿ َمٗم٣مصده٣م ، همٚمثاًل دم أضم٣مدي٧م ٙمّح وؽمٙمؿ( ٞمجد أٞمٛم٣م دم ضم٣مصم٥م َمُ 

ايمؼمنمٝم٤م دم ايمًقاك واحل٧م فمٙمٝمف ٞمجد أن ايمٗمِمد َمـ ايمًقاك هق ؿمٜم٣مرة ايمٖمؿ 

ي آشم٣مر ٕي٥م رائح٥م ىمرهي٥م واحلٖم٣مظ فمعم صحتف ، وفمعم رائحتف ايمْمٝم٥ٌم ، وإزايم٥م أ

                                                
: دار ايمٖم٘مر ، ؽمٛم٥م  ط ، 0/110يمٙمح٣مهمظ صمالل ايمديـ ايمًٝمقؿمل  ( ايمدر اظمٛمثقر دم ايمتٖمًغم زم٣مظمٟمشمقر(2

 . (44)، سمٖمًغم ؽمقرة ايمتقزم٥م ، آي٥م رومؿ  2993ايمٛممم 
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زم٣ميمٖمؿ ، َمع ْح٣مي٥م إؽمٛم٣من وسمٗمقي٥م ايمٙمث٥م ، وهذا اظمٗمِمد ىمام يتحٗمؼ زمٔمقد 

ايمًقاك اظمٟمطمقذ َمـ ؾمجر إراك يتحٗمؼ زم٘مؾ َم٣م َيٗمؼ هذه ايمٕم٣مي٥م ، همال ضمرج 

َِمـ همِْٔمِؾ ذيمؽ زمٔمقد إراك أو نمغمه ، ىم٣مظمٔمجقن وهمرؾم٣مة إؽمٛم٣من وٞمحقمه٣م ، 

حٌم إَمر ضمًٌما وٞمٗمٌمه ومًٌما فمعم فمقد أَم٣م أن ٞمتٚمًؽ زمٓم٣مهر ايمٛمص وٞم

ايمًقاك دون ؽمقاه ، وٞمجٔمؾ َمـ هذا ايمٔمقد فمالَم٥م يمٙمتٗمك وايمِمالح: زمقوع 

فمقد أو فمقديـ أو شمالشم٥م َمٛمف دم اجلٝم٤م إصٕمر إفمعم يمٙمثقب ، َمع اضمتامل 

سمٔمروف يمٙمٕم٣ٌمر وإسمرزم٥م وايمتٟمشمغمات اجلقي٥م ، وٞمٓمـ أٞمٛم٣م زمذيمؽ همٗمط دون ؽمقاه 

ـ  هب٣م : همٜمذا فمكم  إٞمام ٞمِمٝم٤م فمكم ايمًٛم٥م ، وَمـ يٗمقم زمٕمغم ذيمؽ نمغم َمًت

اجلٚمقد وايمتحجر ووٝمؼ إهمؼ ظمـ جيٚمد فمٛمد ـم٣مهر ايمٛمص دون همٜمؿ أزمٔم٣مده 

وَمراَمٝمف وَمٗم٣مصده ، همٗمد اؽمتخدم رؽمقيمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( وأصح٣مزمف 

)روقان اهلل فمٙمٝمٜمؿ( َم٣م ىم٣من َمتٝمًنا دم زَم٣مهنؿ ، ويمق فم٣مؾمقا إلم زَم٣مٞمٛم٣م 

 ؾ وأٞمٖمع وأضمدث َم٣م سمقصؾ إيمٝمف ايمٔمٙمؿ دم ؽم٣مئر اظمج٣مٓت . ٓؽمتخدَمقا أهمّم

 ًٓ  آطمر همٙمٛمٛمٓمر دم همٗمف َمٗم٣مصد إضم٣مدي٧م ايمقاردة دم ؾمٟمن وإذا أردٞم٣م َمث٣م

ٞمٓم٣مهم٥م ايمٖمراش ومٌؾ ايمٛمقم فمٙمٝمف ، وٞمتٟمَمؾ ومقل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : 

٣م همَِراؾَمفُ  َزاِرهِ ، هَمْٙمَٝمْٟمطُمْذ َداطِمَٙم٥َم إِ  إَِذا َأَوى َأضَمُدىُمْؿ إلَِم همَِراؾِمفِ ) ،  ، هَمْٙمَٝمٛمُْٖمْض هِبَ

ؿِّ اهللَ ًَ َٓ َئْمَٙمُؿ ََم٣م طَمَٙمَٖمُف زَمْٔمَدُه فَمعَم همَِراؾِمفِ  َويْمُٝم ُف  ،  ، هَم١مَِذا َأَراَد َأْن َيّْمَْمِجعَ  ، هَم١مِٞمَّ

ـِ  َْيَٚم ْٕ ِف ا ٌَْح٣مَٞمَؽ ايمٙمُٜمؿَّ َريبِّ زمَِؽ َوَؤْم٦ُم  هَمْٙمَٝمّْمَْمِجْع فَمعَم ؾِمٗمِّ ، َويْمَٝمُٗمْؾ: ؽُم

ْ٘م٦َم َٞمْٖمِز  ، َوزمَِؽ َأْرهَمُٔمفُ  ٛمٌِْلصَم  ًَ ٣م ـٜمَ ـ، َوإِْن َأْرؽَمْٙمتَ  ٣مـهَم٣منْمِٖمْر هلََ  ، إِْن َأَْم
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ٖمَ ـٜمَ ـهَم٣مضْمَٖمٓمْ  ٌَ ـُظ زمِ ـ٣م زماَِم حَتْ كمَ ـِف فِم ٣محِلِ ، ٞمجد أن اظمٗمِمد إؽمٚمك هق  (1)(٣مَدَك ايمِمَّ

ِه مم٣م يٚم٘مـ أن ي٤ًٌم يمإلٞم٣ًمن أي أذى  سمٛمٓمٝمػ َم٘م٣من ايمٛمقم وايمتٟمىمد َمـ طُمٙمقِّ

َمـ ضمممة أو ٞمحقه٣م، وَمٔمٙمقم أن اإلٞم٣ًمن يٚم٘مـ أن يٖمٔمؾ ذيمؽ زمْمرف شمقزمف ، 

أو زمٟمي٥م آيم٥م فمٌمي٥م حتٗمؼ اظمٗمِمد وسمٖمل زم٣ميمٕمرض َمـ َمٛمٖمّم٥م أو َم٘مٛم٥ًم أو 

ٞمحقمه٣م ، هم٣ميمٔمػمة يمٝم٦ًم زم١مَم٣ًمك ؿمرف ايمثقب ، وإٞمام زمام يتحٗمؼ زمف ٞمٓم٣مهم٥م 

ِه مم٣م يٚم٘مـ أن ي٤ًٌم إذى يمإلٞم٣ًمن ، زمؾ إن ذيمؽ ومد  اظم٘م٣من وايمتٟمىمد َمـ طُمٙمقِّ

يتحٗمؼ زمٚمٛمٖمّم٥م أو ٞمحقه٣م أىمثر مم٣م يتحٗمؼ زمْمرف ايمثقب ، يم٘مـ ايمٛمٌل )صعم 

اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( طم٣مؿم٤م ومقَمف زمام هق َمـ فم٣مداهتؿ ، وَم٣م هق َمتٝمن دم أي٣مَمٜمؿ ، 

ضمتك ٓ يُمؼ فمٙمٝمٜمؿ دم وقء َمٔمْمٝم٣مت وَمٗمقَم٣مت ضمٝم٣مهتؿ ايمًٌٝمْم٥م ، وىمٟمٞمف 

٘مؿ ومٌؾ أن سمٟمووا إيمٝمٜم٣م زمام )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( يٗمقل هلؿ ٞمٓمِّٖمقا أَم٣مىمـ ٞمقَم

 سمٝمن ويمق زمْمرف شمٝم٣مزم٘مؿ. 

وومد فمٙمؾ زمٔمض ذاح احلدي٧م ايمتقصمٝمف زم٣مٕطمذ زمْمرف ايمثقب زمٟمٞمف 

ف زمذيمؽ ضمتك ٓ سمِم٣مب ايمٝمد زمٟمذى َمـ آيم٥م ضم٣مدة أو  )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( وصمَّ

 نمغممه٣م أو فمٗمرب أو هقام ، أو ضمٝم٥م أو ومذاة أو ؿمرف طمُم٥ٌم َمدزم٥ٌم ، أو سمراب

يُمٔمر ، أو ٞمحق ذيمؽ يمق  ٓ ايمٛم٣مئؿ وهق ي٠مذي صٕمغم فمقد واظم٠مذي٣مت ، أ َمـ

                                                
ِذ َوايمِٗمَراَءةِ فِمٛمَْد اظمَٛم٣َممِ  (2) فَمَقاِت ، زَم٣مُب ايمتََّٔمق  ، ضمدي٧م رومؿ َمتٖمؼ فمٙمٝمف: صحٝمح ايمٌخ٣مري ، ىمَِت٣مب ايمدَّ

ؽْمتِْٕمَٖم٣م (4314) ِٓ فَم٣مِء َوايمتَّْقزَم٥ِم َوا ىْمِر َوايمد  ِر ، زَم٣مب ََم٣م َيُٗمقُل فِمٛمَْد ايمٛمَّْقِم ، وصحٝمح َمًٙمؿ، ىمت٣مب ايمذِّ

  .(1720، ضمدي٧م رومؿ ) َوَأطْمِذ اظمَّْْمَجعِ 
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، وهق َم٣م ي٠مىمد اظمٔمٛمك ايمذي (1)فمٚمـد اإلٞم٣ًمن إلم ٞمٓمـ٣مهمـ٥م َم٘م٣من ٞمقَمف زمٝمده 

 ذهٌٛم٣م إيمٝمف.

وَمع ذيمؽ همٚمـ ؾم٣مهب٦م ضمٝم٣مسمف ضمٝم٣مهتؿ همال ضمرج فمٙمٝمف إن أطمذ زمٓم٣مهر 

 ايمٛمص همٛمٓمَّػ َم٘م٣من ٞمقَمف زمْمرف شمقزمف ، نمغم أن حم٣مويم٥م ْحؾ ايمٛم٣مس مجٝمًٔم٣م فمعم

إطمذ زمٓم٣مهر ايمٛمص دون ؽمقاه ئمد َمـ زم٣مب وٝمؼ إهمؼ دم همٜمؿ َمٗمِمد 

 ايمٛمص ، وايمتٔمًغم فمعم ايمٛم٣مس دم ؾمئقن ضمٝم٣مهتؿ. 

َمع سمٟمىمٝمدٞم٣م أن حم٣مويم٥م ْحؾ ايمٛم٣مس فمعم ـمقاهر ايمٛمِمقص وافمت٣ٌمر اظمٔمٛمك 

ايمٓم٣مهري هل٣م هق اظمقاهمؼ يمًٛم٥م احلٌٝم٤م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( وَم٣م ؽمقاه نمغم 

ٌ يمًٛم٥م احلٌٝم٤م )صعم  -قرات ضمٝم٣مسمٛم٣م ايمٔمٌمي٥مَمع ىمؾ سمْم -َمقاهمؼ هل٣م  ـمٙمٌؿ زمكمِّ

اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ، وهمٜمٌؿ طم٣مؿمئ ٓ يتًؼ واظمٗم٣مصد ايمٔمٙمٝم٣م يمٙمتمميع ، َمـ 

احلرص فمعم أفمعم درصم٣مت ايمٛمٓم٣مهم٥م واجلامل ، وإطمذ زم٘مؾ ؽمٌؾ ايمتحي 

وايمرومل ، َم٣م داَم٦م دم إؿم٣مر اظم٣ٌمح ايمذي ٓ ضمرَم٥م همٝمف ، َمـ َمٛمْمٙمؼ وم٣مفمدة أن 

ـْ إصؾ دم ا ٥ٌَمَ  َأيِب  َٕمقر اإلزم٣مضم٥م َم٣م مل يرد ٞمص زم٣ميمتحريؿ ، همَٔم َُمٛمِلِّ  شَمْٔمَٙم اخْلُ

 َوصَمؾَّ  فَمزَّ  اهلل )إِنَّ : َوؽَمٙمََّؿ(  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل )َصعمَّ  ايمٛمٌَِّل   وَم٣مَل : وَم٣مَل  )ريض اهلل فمٛمف(

مَ  سُمَّمٝمُِّٔمقَه٣م هَمالَ  هَمَرائَِض  هَمَرَض   هَمالَ  ضُمُدوًدا دَّ َوضَم  سَمٛمَْتِٜمُ٘مقَه٣م هَمالَ  ضُمُرََم٣مٍت  َوضَمرَّ

ـْ  َوؽَمَ٘م٦َم  سَمْٔمَتُدوَه٣م ـْ  َأؾْمَٝم٣مءَ  فَم َٝم٣منٍ  نَمغْمِ  َِم ًْ
ٌَْحُثقا هَمالَ  ٞمِ ـِ ، و(2)فَمٛمَْٜم٣م( سَم ـِ ازْم فَم

٣ٌَّمسٍ  ٣مِهٙمِٝم٥َّمِ  َأْهُؾ  ىَم٣منَ  )ريض اهلل فمٛمٜمام( أٞمف وم٣مل: فَم ىُمقنَ  َأؾْمَٝم٣مءَ  َيْٟمىُمُٙمقنَ  اجْلَ  َوَيؼْمُ

                                                
، ، ط: دار إضمٝم٣مء  ايمؼماث ايمٔمريب ، زمغموت  007/ 2( اٞمٓمر: ذح ايمٛمقوي فمعم صحٝمح َمًٙمؿ 2)

 .ط: دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م ، زمغموت ،  010/ 9وحتٖم٥م إضمقذي زمُمـرح صم٣مَمع ايمؼمَمذي  

 (. 0005ىمت٣مب ايمرو٣مع ، ضمدي٧م رومؿ )( ؽمٛمـ ايمدارومْمٛمل ، 1)
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ًرا َأؾْمَٝم٣مءَ  ٌََٔم٧َم  سَمَٗمذ  مَ  ضَماَليَمفُ  َوَأضَمؾَّ  ىمَِت٣مزَمفُ  َوَأْٞمَزَل  َٞمٌِٝمَّفُ  سَمَٔم٣ملَم  اهلل ، هَم ،  ضَمَراََمفُ  َوضَمرَّ

مَ  ، َوََم٣م ضَماَلٌل  هَمُٜمقَ  َأضَمؾَّ  هَماَم   ، وسَماَل  فَمْٖمقٌ  هَمُٜمقَ  فَمٛمْفُ  ؽَمَ٘م٦َم  ، َوََم٣م ضَمَرامٌ  هَمُٜمقَ  ضَمرَّ

َي٥َم : َهِذهِ  ْٔ َٓ َأصِمُد دِم ََم٣م ُأوضِمَل إرَِمَّ حُمَرَّ  } ا َّٓ َأْن وُمْؾ  ًَم٣م فَمعَم ؿَم٣مفِمٍؿ َيْْمَٔمُٚمُف إِ

ًٗم٣م ُأِهؾَّ يمَِٕمغْمِ  ًْ
ُف ِرصْمٌس َأْو همِ َؿ طِمٛمِْزيٍر هَم١مِٞمَّ ُٖمقضًم٣م َأْو حَلْ ًْ  اهللَيُ٘مقَن ََمْٝمَت٥ًم َأْو َدًَم٣م ََم

َٓ فَم٣مٍد هَم١مِنَّ َرزمََّؽ نَمُٖمقٌر َرضِمٝمؿٌ  ـِ اْوُْمرَّ نَمغْمَ زَم٣مٍغ َو  .(1) {زمِِف هَمَٚم

َم٣م ورد فمـ ؽمٝمدٞم٣م  –أيًّم٣م  –إلم همٜمؿ اظمٗمِمد  ومم٣م جي٤م ايمٛمٓمر همٝمف

رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( دم أضم٣مدي٧م ايمٛمٜمل فمـ اإلؽم٣ٌمل ، وٞمذىمر 

 َمٛمٜم٣م : 

ـِ  -2 ـِ  فَم َؿ( فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ )َصعمَّ  اهلل َرؽُمقَل  َأنَّ : فَمْٛمُٜماَم( اهلل )َريِضَ  فُمَٚمرَ  ازْم  َوؽَمٙمَّ

ـْ  إلَِم  اهلل َيٛمُْٓمرُ  )َٓ :  وَم٣مَل   .  (2)طُمَٝماَلَء(  شَمْقزَمفُ  صَمرَّ  ََم

ٌْدِ  -1  اهللُ  )َصعمَّ  اهلل َرؽُمقُل  وَم٣مَل : َيُٗمقُل  فَمٛمُْٜماَم( اهلل )َريِضَ  فُمَٚمرَ  زْمـ اهلل فمـ فَم

َؿ( فَمَٙمْٝمفِ  ـْ : َوؽَمٙمَّ ٝمَٙم٥مً  شَمْقزَمفُ  صَمرَّ  )ََم ْ  خَمِ  ، هَمُٗمْٙم٦ُم  ايمِٗمَٝم٣مََم٥ِم( َيْقمَ  إيَِمْٝمفِ  اهلل َيٛمُْٓمرِ  مَل

 . (3) وَمِٚمٝمًِم٣م َوَٓ  إَِزاًرا طَمـصَّ  ََمـ٣م: وَمـ٣مَل  إَِزاَرُه ؟ َأَذىَمـرَ :  ظمَُِحــ٣مِرٍب 

ـْ  -3 ٌْدِ  فَم ـِ  اهلل فَم  َصعمَّ ) اهلل َرؽُمقُل  وَم٣مَل : وَم٣مَل  ،(فَمٛمُْٜماَم  اهلل َريِضَ ) فُمَٚمرَ  زْم

ـْ : ) (َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ ْ  شَمْقزَمفُ  صَمرَّ  ََم ، هَمَٗم٣مَل ( ايمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  َيْقمَ  إيَِمْٝمفِ  اهلل َيٛمُْٓمرِ  طُمَٝماَلَء مَل

                                                
ِريُٚمُف ، ضمدي٧م رومؿ ؽمٛمـ أيب داود ، ىمت٣مب إؿمٔمٚم٥م (2) ( 205، وأي٥م ) (3841) ،  زم٣مب ََم٣م مَلْ ُيْذىَمْر حَتْ

 َمـ ؽمقرة إٞمٔم٣مم .

٣ٌَمِس ، زَم٣مب وَمْقِل اهلل سَمَٔم٣ملَم: 1) َم ِزيٛم٥َمَ }( َمتٖمؼ فمٙمٝمف:  صحٝمح ايمٌخ٣مري ، ىمَِت٣مُب ايمٙمِّ ـْ ضَمرَّ اهلل ايمَّتِل  وُمْؾ ََم

٣ٌَمِدهِ  ِريِؿ صَمرِّ (5783، ضمدي٧م رومؿ ){َأطْمَرَج يمِِٔم يٛم٥َِم ، زَم٣مُب حَتْ ٣ٌَمِس َوايمزِّ ، وصحٝمح َمًٙمؿ ، ىمت٣مب ايمٙمِّ

َتَح٤م   ايمثَّْقِب طُمَٝماَلءَ  ًْ  (.1485، ضمدي٧م رومؿ ) ، َوزَمَٝم٣مِن ضَمدِّ ََم٣م جَيُقُز إِْرطَم٣مُؤُه إيَِمْٝمِف َوََم٣م ُي

 . (5792، ضمدي٧م رومؿ )٣ٌمس ، زم٣مب َمـ صمر شمقزمف َمـ اخلٝمالء ( صحٝمح ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب ايمٙم3)
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طِمل ، شَمْقيِب  ؾِمٗمَّلْ  َأضَمَد  إِنَّ : زَمْ٘مٍر  َأزُمق ؼَمْ ًْ َّٓ  َي  هَمَٗم٣مَل  َِمٛمُْف ؟ َذيمَِؽ  َأسَمَٔم٣مَهَد  َأنْ  إِ

َؿ(  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ )َصعمَّ  اهلل َرؽُمقُل  ٦َم  إِٞمََّؽ : )َوؽَمٙمَّ ًْ  وَمـ٣مَل  (طُمَٝماَلءَ  َذيمَِؽ  سَمِْمَٛمعُ  يَم

ـ٣ممِلٍ  هَمُٗمْٙم٦ُم : َُمقؽَمك  ًَ
ٌُْد  : َأَذىَمرَ  يمِ ـْ  اهلل فَم ْ : وَمـ٣مَل  إَِزاَرُه ؟ صَمـرَّ  ََم   َأؽْمَٚمْٔمفُ  مَل

َّٓ  َذىَمرَ   .(1) شَمْقزَمفُ  إِ

ـِ  -0 ـِ  فَم فُ  فُمَٚمَر )ريض اهلل فمٛمٜمام( ازْم : هَمَٗم٣مَل  إَِزاَرُه ، جَيُر   َرصُماًل  َرَأى َأٞمَّ

ـْ  َّ ٤َم  َأْٞم٦َم ؟ مِم ًَ ـْ  َرصُمٌؾ  هَم١مَِذا يَمُف ، هَم٣مْٞمَت ـُ  فُ هَمَٔمَرهمَ  يَمْٝم٧ٍم ، زَمٛمِل َِم : وَم٣مَل  فُمَٚمَر ، ازْم

ـْ : َيُٗمقُل  َه٣مسَمكْمِ ، زمُِٟمُذيَنَّ  َوؽَمٙمََّؿ( فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ )َصعمَّ  اهلل َرؽُمقَل  ؽَمِٚمْٔم٦ُم   صَمرَّ  )ََم

َّٓ  زمَِذيمَِؽ  ُيِريُد  َٓ  إَِزاَرهُ  ـَِخٝمَٙم٥َم ، إِ  (.2)ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم( َيْقمَ  إيَِمْٝمفِ  َيٛمُْٓمرُ  َٓ  اهللَ هَم١مِنَّ  اظمْ

ـْ  -5 ـِ  ر  )ريض اهلل فمٛمف(ذَ  َأيِب  فَم َؿ( فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ )َصعمَّ  ايمٛمٌَِّلِّ  فَم : وَم٣مَل  َوؽَمٙمَّ

ُٚمُٜمؿُ  َٓ  شَماَلشَم٥مٌ ) َٓ  ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم ، َيْقمَ  اهللُ  ُيَ٘مٙمِّ َٓ  إيَِمْٝمِٜمؿْ  َيٛمُْٓمرُ  َو ٝمِٜمؿْ  َو ؿْ  ُيَزىمِّ  فَمَذاٌب  َوهَلُ

َؿ( ْٝمفِ فَمٙمَ  اهللُ )َصعمَّ  اهلل َرؽُمقُل  هَمَٗمَرَأَه٣م: وَم٣مَل ( َأيمِٝمؿٌ   َأزُمق وَم٣مَل  ، شَماَلَث َِمَراًرا َوؽَمٙمَّ

وا ، طَم٣مزُمقا: َذر   ـْ  َوطَمِنُ ٌُِؾ ، : ) وَم٣مَل  اهلل؟ َرؽُمقَل  َي٣م ُهؿْ  ََم ًْ  ، َواظمْـَٛم٣َّمنُ  اظمْـُ

ٙمِِػ  ؽِمْٙمَٔمَتفُ  َواظمْـُٛمٖمُؼ   .(3) (ايْمَ٘م٣مِذِب  زم٣ِمحْلَ

                                                
ِلِّ )َصعمَّ 2) ( صحٝمح ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب همّم٣مئؾ أصح٣مب ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ، زَم٣مُب وَمْقِل ايمٛمٌَّ

 .(3445، ضمدي٧م رومؿ ): ) يَمْق ىُمٛم٦ُْم َُمتَِّخًذا طَمٙمِٝماًل ( اهللُ فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ(

ِريِؿ صَمرِّ ايمثَّْقِب طُمَٝماَلءَ ( صحٝمح َمًٙمؿ ، ىمت٣مب ايمٙمِّ 1) يٛم٥َِم ، زم٣مب حَتْ ، َوزَمَٝم٣مِن ضَمدِّ ََم٣م جَيُقُز  ٣ٌَمِس َوايمزِّ

َتَح٤م   ًْ  (.1485، ضمدي٧م رومؿ ) إِْرطَم٣مُؤُه إيَِمْٝمِف َوََم٣م ُي

َزارِ 3) ٣ٌَمِل اإْلِ ِريِؿ إؽِْم ياَمَن ، زَم٣مُب زَمَٝم٣مِن نِمَٙمِظ حَتْ ِـّ زم٣ِم ( صحٝمح َمًٙمؿ ، ىمَِت٣مُب اإْلِ ، َوسَمٛمِْٖمٝمِؼ  يْمَٔمْمِٝم٥َّمِ ، َواظمَْ

ٙمِِػ  ْٙمَٔم٥ِم زم٣ِمحْلَ ًِّ ُٚمُٜمُؿ اهللُ َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥مِ  ايم َٓ ُيَ٘مٙمِّ ـَ  َٓ َيٛمُْٓمُر إيَِمْٝمِٜمؿْ  ، َوزَمَٝم٣مِن ايمثَّاَلشَم٥ِم ايمَِّذي ٝمِٜمْؿ  ، َو َٓ ُيَزىمِّ ، َو

ْؿ فَمَذاٌب َأيمِٝمٌؿ(  .(244، ضمدي٧م رومؿ ) َوهَلُ
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ـْ  -4 ـِ  فَمٛمُْف( اهلل )َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  وفَم  َوؽَمٙمََّؿ( فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  )َصعمَّ  ايمٛمٌَِّلِّ  فَم

ـَ  َأؽْمَٖمَؾ  ََم٣م: )وَم٣مَل  ٌَكْمِ  َِم ـَ  ايمَ٘مْٔم   (1) (.ايمٛم٣َّمرِ  هَمِٖمل اإِلَزارِ  َِم

 فمـ ايمٛمٜمل فمٙمٝمٜم٣م زُمٛمل ايمتل ايمٔمٙم٥م أن يتٟمىمد يمٛم٣م إضم٣مدي٧م وزم٣ميمٛمٓمر دم هذه

 فمعم وايمت٘مػم وآؽمتٔمالء وايمٌْمر ايم٘مػم سمٔمٛمل ايمتل اخلٝمالء ، هل ايمثٝم٣مب ؿمقل

 آٞمذاك ئمد ىم٣من ايمذي ايمثٝم٣مب زمْمقل وَمٖم٣مطمرة ، َم٣ٌمه٣مة( وصمؾ فمز) هللا طمٙمؼ

 " اظمخٝمٙم٥م إٓ زمذيمؽ يريد ٓ " رواي٥م إن زمؾ ، وايمًٔم٥م ايمثراء َمٓم٣مهر َمـ َمٓمٜمًرا

 ايمٛمٜمل ىم٣من اخلٝمالء وصمدت همٚمتك ، وايمٌْمر ايم٘مػم دم ايمٛمٜمل ضمٌمت ومد

 هذه ذىمرت وومد، وايمتحريؿ ايمٛمٜمل فمٙم٥م زايم٦م اخلٝمالء زايم٦م وَمتك وايمتحريؿ،

 .وايمرازمع وايمث٣ميم٧م وايمث٣مين إول:  إضم٣مدي٧م دم ساضم٥م ايمٔمٙم٥م

ـَ  َأؽْمَٖمَؾ  ََم٣م ) ضمدي٧م أَم٣م ٌَكْمِ  َِم ـَ  ايمَ٘مْٔم  وضمدي٧م ،(ايمٛم٣َّمرِ  هَمِٖمل اإِلَزارِ  َِم

ًْ  ذىمر  هم٘مؾ،  ايمٗمٝم٣مَم٥م يقم إيمٝمٜمؿ يٛمٓمر وٓ اهلل ي٘مٙمٚمٜمؿ ٓ ايمذيـ ايمثالشم٥م دم ؾٌِ اظم

 .اظمٗمٝمد فمعم اظمْمٙمؼ َيٚمؾ اظمٗمٝمد عَم اظمْمٙمؼ اصمتٚمع وإذا،  َمْمٙمؼ ضمدي٧م َمٛمٜمام

 اإلؽم٣ٌمل فمـ ايمٛمٜمل أن سم٠مىمد أطمرى أضم٣مدي٧م دم ورد ومد ايمتٗمٝمٝمد دام وَم٣م

 .ايمثٝم٣مب ؿمقل جمرد ، ٓ واإلشمؿ ايمٛمٜمل فمٙم٥م هل هذه ، ىم٣مٞم٦م زم٣مخلٝمالء  َمتٔمٙمؼ

ص طمٝمالء زم٣مجلرِّ  ايمتَّٗمٝمٝمد أن( اهلل رْحف)ايمٛمقوي  اإلَم٣مم وذىمر  فمٚمقم خيِمِّ

ص وومد طمٝمالء ، صمّره ََمـ زم٣ميمقفمٝمد اظمراد أنَّ  فمعم ويدل   إزاره ، اظمًٌؾ  رطمَّ

                                                
(2 ٌَ ٌَكْمِ هَمُٜمَق دِم ايمٛم٣َّمرِ ( صحٝمح ايمٌخ٣مري ، ىِمَت٣مُب ايمٙمِّ ـَ ايمَ٘مْٔم ، ( 5787، ضمدي٧م رومؿ )٣مِس ، زَم٣مُب ََم٣م َأؽْمَٖمَؾ َِم

 .(5332، ضمدي٧م رومؿ )وؽمٛمـ ايمٛم٣ًمئل ، ىمت٣مب ايمزيٛم٥م ، زم٣مب َم٣م حت٦م ايم٘مٔمٌكم َمـ اإلزار 
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يؼ زم٘مر ٕيب ذيمؽ دم( وؽَمٙمَّؿ فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ  َصعمَّ ) ايمٛمٌَّل   دِّ ( فَمٛمْفُ  اهللُ  َريِضَ ) ايمِمِّ

 .(1)اخلٝمالء يمٕمغم صمّره ىم٣من ، إذ زم٘مر أزم٣م ي٣م َمٛمٜمؿ يم٦ًم: ٣ملـووم

 دي٧مإضم٣م هـذه دم زم٣ميمتٗمٝمٝمد اؽمتدل:  (اهلل رْحف)ضمجر  ازمـ ووم٣مل

 اظمٗمٝمـد فمعم حمٚمقل اإلؽم٣ٌمل ذم دم ايمقارد ايمزصمر دم اإلؿمالق أنفمعم  زم٣مخلٝمـالء

 . (2)اخلٝمالء َمـ ؽمٙمؿ إذا واإلؽم٣ٌمل اجلر َيرم همال هٛمـ٣م ،

 َم٣م زمٟمن اظمْمٙمٗمـ٥م إضمـ٣مدي٧م وأَم٣م(: اهلل رْحـف)ايمٔمـراومل  احل٣مهمـظ ووم٣مل

 ْحٙمف همقصم٤م ، َمْمٙمؼ ٕٞمف ; يمٙمخٝمالء ىم٣من َم٣م زمف هم٣مظمراد ايمٛم٣مر دم ايم٘مٔمٌكم حت٦م

 . (3)اظمٗمٝمد فمعم

 دم "اظمخٝمٙم٥م هم١مهن٣م" ومقيمف ْحؾ َمـ زمد همال( : اهلل رْحف) ايمُمقىم٣مين ووم٣مل

 دم اظمذىمقر ايمقفمٝمد همٝم٘مقن، ايمٕم٣ميم٤م  خمرج طمرج أٞمف فمعم (4)صم٣مزمر ضمدي٧م

ًٓ  ذيمؽ همٔمؾ َمـ إلم َمتقصمًٜم٣م ايم٣ٌمب ضمدي٧م  َمـ إؽم٣ٌمل ىمؾ زمٟمن وايمٗمقل،  اطمتٝم٣م

 فمٙمٝمف اهلل صعم) ومقيمف هويرد  ،  ايميورة سمرده صم٣مزمر ضمدي٧م زمٓم٣مهر أطمًذا اظمخٝمٙم٥م

                                                
 . 1/224(  ذح ايمٛمقوي فمعم صحٝمح َمًٙمؿ 2)

 .24/143( همتح ايم٣ٌمري ذح صحٝمح ايمٌخ٣مري ٓ زمـ ضمجر ايمٔمًٗمالين 1)

ؿمرح ايمتثري٤م دم ذح ايمتٗمري٤م يمزيـ ايمديـ ايمٔمراومل أزمق ايمٖمّمؾ زيـ ايمديـ فمٌد ايمرضمٝمؿ زمـ  (3)

هـ( ، أىمٚمٙمف ازمٛمف ورم ايمديـ 844احلًكم زمـ فمٌد ايمرْحـ زمـ أيب زم٘مر زمـ إزمراهٝمؿ ايمٔمراومل )اظمتقذم: 

 ايمٗمديٚم٥م. ، ايمْمٌٔم٥م اظمٌمي٥م8/270هـ(  814ايمرضمٝمؿ ، ازمـ ايمٔمراومل )اظمتقذم: فم٥م أْحد زمـ فمٌدرأزمقز

اإلزار ،  إؽم٣ٌمل دم صم٣مء َم٣م ايمّٙم٣ٌمس ، زم٣مب ىمت٣مب، دم ؽمٛمٛمف  داود أزمق رواه ، ؽمٙمٝمؿ زمـ صم٣مزمر ضمدي٧م( 0)

 وإي٣مك ايم٘مٔمٌكم ، هم١ملم أزمٝم٦م هم١من ايم٣ًمق ، ٞمِمػ إلم إزارك وارهمع "همٝمف :( ، و0480)ضمدي٧م رومؿ 

 ." اظمخٝمٙم٥م َي٤م ٓ اهلل وإن اظمخٝمٙم٥م َمـ هم١مهن٣م اإلزار وإؽم٣ٌمل
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 َيِمؾ وهبذا ،" طمٝمالء ذيمؽ يٖمٔمؾ ممـ يم٦ًم إٞمؽ":  زم٘مر ٕيب( وؽمٙمؿ

 .(1)ايمِمحٝمحكم دم زمف اظمٌمح اخلٝمالء ومٝمد إهدار وفمدم إضم٣مدي٧م زمكم اجلٚمع

 أرزمٔمامئ٥م ومٝمٚمتـف شمٚمٝمٛمًــ٣م رداءً  ارسمدى( اهلل رْحف) ضمٛمٝمٖم٥م أزم٣م أن وروي

 إٞمام:  همٗم٣مل ؟ هذا فمـ ٝمٛم٣مهُن  أويمًٛم٣م:  يمف ، همٗمٝمؾ إرض فمعم جيره ديٛمـ٣مر وىم٣من

 .(2)َمٛمٜمؿ  ويمًٛم٣م اخلٝمالء يمذوي ذيمؽ

 َمـ ويمٝمس ايمٔم٣مدات ومٌٝمؾ َمـ ايمٙم٣ٌمس أَمر أن ٞم٠مىمد زيمٛم٣م وَم٣م أىمدٞم٣م أٞمٛم٣م وزمام

 همٚمتك، واخلٝمالء  وايمٌْمر ايم٘مػم فمعم َمٌٛمٝم٥م ايمٛمٜمل دم هم٣ميمٔمٙم٥م،  ايمٔم٣ٌمدات ومٌٝمؾ

٣ًٌّم ايمٛمٜمل ىم٣من َمٛمٜم٣م أي وصمد ،  ايمٛمٜمل زال ايمٔمٙمؾ هذه زايم٦م وَمتك،  فمٙمٝمف َمٛمِم

 ٞمٓم٣مهم٥م فمعم ، واحلٖم٣مظ ايمٔم٣مم ايمذوق يٗمتّمٝمف َم٣م َمرافم٣مة رضورة فمعم سمٟمىمٝمدٞم٣م َمع

ه ي٠مدي أن َمـ ايمثقب  .وٞمحقه٣م ايمٛمج٣مؽم٣مت ْحؾ إلم صَمر 

 سَمُٗمقمُ  ىمام سَمُٗمقَُمقا ٓ):  وفمٛمدَم٣م ٞمتٟمَمؾ ومقيمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(

ـْ (: )وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم)، وومقيمف  (3)(٣مزمٔمًّم  زمٔمُّمٜم٣م ُئَمٓمؿُ  إفَم٣مصمُؿ،  ََم

صَم٣مُل  يمف َيْٚمُثَؾ  أن أضَم٤م أ وِمٝم٣مًَم٣م ايمرِّ  ايمٗمٝم٣مم ٞمجد أن ،(4)(ايمٛم٣َّمرِ  َِمـ َمٗمٔمَده هَمْٙمَٝمَتٌقَّ

                                                
ؿم٣مر َمـ أضم٣مدي٧م ؽمٝمد إطمٝم٣مر ذح َمٛمتٗمك إطم٣ٌمر ظمحٚمد زمـ فمقم زمـ حمٚمد ايمُمقىم٣مين  ٞمٝمؾ إو (2)

 ، ط: إدارة ايمْم٣ٌمفم٥م اظمٛمغمي٥م ، َمٌم. 1/211

صُمِؾ وَ 1) ٙمرَّ
ُيقِل ( أداب ايمممفمٝم٥م ٓزمـ َمٖمٙمح اظمٗمدد ، هَمِْمٌؾ  دِم َِمْٗمَداِر ؿُمقِل ايمثَّْقِب يمِ   اظمَْْرَأِة َوصَمر  ايمذ 

:  ايمْمٌٔم٥م ،زمغموت  ، ايمرؽم٣ميم٥م َم٠مؽم٥ًم: ايمٗمٝم٣مم ، ط وفمٚمر إرٞم٣مؤوط ٔمٝم٤مؾم: حتٗمٝمؼ ، 512/ 3

 .ايمث٣ميمث٥م

 (.5134، ضمدي٧م رومؿ ) ؽمٛمـ أيب داود ، ىمت٣مب إدب ، زم٣مب دم ومٝم٣مم ايمرصمؾ يمٙمرصمؾ (3)

 (.5119، ضمدي٧م رومؿ )ؽمٛمـ أيب داود ، ىمت٣مب إدب ، زم٣مب دم ومٝم٣مم ايمرصمؾ يمٙمرصمؾ  (0)
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 صعم) ، ي٠مىمد ذيمؽ ومقل ٞمٌٝمٛم٣م ايمٗمٝم٣مم َمْمٙمؼ ويمٝمس ايمتٔمٓمٝمؿ ومٝم٣مم هق فمٛمف اظمٛمٜمل

 ئمٛمل ،(1)( ؽَمٝمِِّدىُمؿْ  إلَِم  وُمقَُمقا):  ٕصح٣مزمف َمـ إٞمِم٣مر يقًَم٣م (وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل

 وم٣مل ظم٣م إؿمالومف فمعم فمٛمف َمٛمٜمٝم٣ًّم ايمٗمٝم٣مم ىم٣من همٙمق(، فمٛمف اهلل ريض) َمٔم٣مذ زمـ ؽمٔمد

 زمٗمقيمف ايمتٔمٌغم إن شمؿ،  " ؽَمٝمِِّدىُمؿْ  إلَِم  وُمقَُمقا ":  (وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم) ايمٛمٌل

ـْ ): (َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمَّ ) هُ  ََم صَم٣مُل ا يَمفُ  َيَتَٚمثََّؾ  َأنْ  َهَّ أْ  وِمَٝم٣مًَم٣م يمرِّ ٌَقَّ  ََمْٗمَٔمَدهُ  هَمْٙمَٝمَت

ـَ   ومٝم٣مم يًتقصم٤م َم٣م ايمٔمٓمٚم٥م َمـ ٞمٖمًف دم يرى ىم٣من َمـ إلم ، يُمغم(2)(ايمٛم٣َّمرِ  َِم

٣ًٌّم يمف ايمٛم٣مس ومٝم٣مم صم٣مء إن يم٘مـ،  ًٓ وإصمال سمٔمٓمٝماًم  يمف ايمٛم٣مس  يٗم٣مزمٙمف وسمٗمديًرا ضم

 .(3)همٝمف  ضمرج همال( وصمؾ فمز) هلل واٞم٘م٣ًمر وطمُمقع سمقاوع

ي٠مىمد أٞمٛم٣م دم ضم٣مصم٥م إلم إفمامل ايمٔمٗمؾ وايمتٖم٘مغم دم  ودم ىمؾ هذا َم٣م

 َمٗم٣مصد ايمٛمِمقص ، َمع َمرافم٣مة ايمزَم٣من واظم٘م٣من وإضمقال .

 

   *      *       * 

                                                
 (.3403، ضمدي٧م رومؿ ) َرصُمؾٍ  ضُمْ٘مؿِ  فَمعَم  ايْمَٔمُدو   َٞمَزَل  إَِذا زم٣مبايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب اجلٜم٣مد ،  صحٝمح (2)

صُمؾِ  ومَِٝم٣ممِ  ىَمَراِهَٝم٥مِ  دِم  صَم٣مءَ  ََم٣م ، زَم٣مُب  ، ىمت٣مب إدب ايمؼمَمذي ؽمٛمـ (1) صُمؾِ  ايمرَّ ، ضمدي٧م رومؿ  يمِٙمرَّ

(1755) .  

ٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م ايمْمٌ ،وَم٣م زمٔمده٣م  74ص ( راصمع دم ذيمؽ : ىمت٣مزمٛم٣م )ايمٖمٜمؿ اظمٗم٣مصدي يمٙمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م(3)

 م .1428
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 املبحح ارجارح
 واريواشل فكُ ارطوازئ

 

، وايمْم٣مَم٥م ايم٘مػمى دم  ، ويمٙمٛمقازل أضم٘م٣مَمٜم٣م همٙمألضمقال ايمٔم٣مدي٥م أضم٘م٣مَمٜم٣م

، ممـ مجدت فمٗمقهلؿ فمٛمد ضمٖمظ  ايمٛم٣مهمع اٞمًداد أهمؼ َمـ ٓ ضمظَّ هلؿ َمـ ايمٔمٙمؿ

اظم٣ًمئؾ أو إضم٘م٣مم اجلزئٝم٥م دون أن يٙمٚمقا زمًمء َمـ همٗمف إويمقي٣مت  زمٔمض 

، أو  ، ومل يٖمٗمٜمقا ؾمٝمًئ٣م َمـ ومّم٣مي٣م آؽمتح٣ًمن وآؽمتِمح٣مب أو همٗمف ايمٛمقازل

، دون أن يٖمرومقا زمكم ايم٘مٙمٝم٣مت  ، أو َم٣م فمٚم٦م زمف ايمٌٙمقى اظمِم٣ميمح اظمرؽمٙم٥م

، ومل  َيًٛمقا سمرسمٝم٤م ايم٘مٙمٝم٣مت أو اظمٗم٣مصد ايميوري٥م، ودون أن  واجلزئٝم٣مت

، إٞمام صمٔمٙمقا فمٚمدهتؿ ورائدهؿ دم ىمؾ رء زمٔمض  يٖمٗمٜمقا َمراد ايمُم٣مرع َمٛمٜم٣م

يد ىمٌغمهؿ دم اجلامفم٥م أو  َم٣م ضمٖمٓمقه َمـ زمْمقن ايم٘مت٤م أو َم٣م أطمذوه فمعم

ايمتٛمٓمٝمؿ، همٝمحٖمٓمقٞمف وىمٟمٞمف ايمٗمرآن ايم٘مريؿ ايمذي ٓ يٟمسمٝمف ايم٣ٌمؿمؾ َمـ زمكم يديف 

، زمؾ إن أضمدهؿ جي٣مديمؽ دم همٜمؿ ايمٛمص ايمٗمرآين اظمٗمدس وٓ  ٖمفوٓ َمـ طمٙم

ضمتك يمق ىم٣من هق  ، يًٚمح يمؽ أن سمراصمٔمف أو سمٛم٣مومُمف دم ىمالم ؾمٝمخف وَمرصمٔمف

ٕن ايمقٓءات ايمؼماسمٌٝم٥م دم  : ٞمٗمؾ فمٛمف فمعم وصمف صحٝمح ـْ أيًّم٣م مل يٖمٜمؿ ىمالم َمَ 

 . هذه اجلامفم٣مت ٓ سمًٚمح زم٣ميمٛمٗم٣مش أو اظمراصمٔم٥م أو احلقار ايمٔمٗمقم

ؽمػ ايمُمديد ٓ يزال هٛم٣مك َمتحجرون يٗمٖمقن فمٛمد ـمقاهر ايمٛمِمقص ويمأل

، همٝمٗمٔمقن دم  ٓ يتج٣موزون ايمٓم٣مهر احلردم هل٣م إلم همٜمؿ َمٗم٣مصده٣م وَمراَمٝمٜم٣مو

ايمٔمٛم٦م واظمُمٗم٥م فمعم أٞمٖمًٜمؿ وفمعم َمـ َي٣مويمقن ْحٙمٜمؿ فمعم هذا ايمٖمٜمؿ 

اظمتحجر، دون أن يٗمٖمقا فمعم همٗمف وهمٜمؿ َمٗم٣مصد ايمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م اظمْمٜمرة اظمممهم٥م 



- 31 - 

 

 حتٚمٙمف َمـ وصمقه احل٘مٚم٥م وايمٝمن، وَم٣م يمق أضمًٛم٣م همٜمٚمف وفمروف فمعم ايمٛم٣مس زمام

يمٕمغمٞم٣م سمٙمؽ ايمِمقرة ايمًٙمٌٝم٥م ايمتل ؽمٌٌتٜم٣م أو ؽمقومتٜم٣م إهمٜم٣مم وايمتٖمًغمات 

اخل٣مؿمئ٥م يمٙمجامفم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م واظمتْمرهم٥م واظمتُمددة ورؤى أصح٣مب إهمٜم٣مم 

ٌمي ضمكم ايمًٗمٝمٚم٥م اجل٣مَمدة اظمتحجرة فمعم ضمد ؽمقاء ، ورضمؿ اهلل احلًـ ايمٌ

٣ٌَمَدَة َوسَمَرىُمقا ايْمِٔمْٙمَؿ ضَمتَّك طَمَرصُمقا زمَِٟمؽْمَٝم٣مهمِِٜمْؿ فَمعَم "وم٣مل:  ٌُقا ايْمِٔم .. هَم١مِنَّ وَمْقًَم٣م ؿَمَٙم

ْؿ فَمعَم ََم٣م هَمَٔمُٙمقا ٌُقا ايْمِٔمْٙمَؿ مَلْ َيُدهلَُّ َؿ( َويَمْق ؿَمَٙم ٍد )َصعمَّ اهلل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّ ٥ِم حُمَٚمَّ ، (1)" ُأَمَّ

يٛمل َمًتٛمغم يرسم٘مز فمعم همٜمؿ اظمٗم٣مصد ايمٔم٣مَم٥م همٛمحـ دم ضم٣مصم٥م إلم طمْم٣مب د

  . يمٙمممع احلٛمٝمػ

َم٣م زيمٛم٣م دم ضم٣مصم٥م إلم ٞمٗمٙم٥م ٞمقفمٝم٥م دم همٜمؿ اخلْم٣مب ايمديٛمل ودم وأؤىمد أٞمٛم٣م 

سمرافمل َمًتجدات  ، ضمًـ فمروف وومراءة ايمقاومع ايمذي ٞمٔمٝمُمف ومراءة وافمٝم٥م

، رؤي٥م سمرافمل زمدوم٥م زم٣ميمٕم٥م سمرسمٝم٤م  ايمٔمٌم دم وقء ضمرصٛم٣م فمعم شمقازم٦م ايمممع

، وهمٗمف وايمْمقارئ  ، وهمٗمف ايمٛمقازل ، وهمٗمف ايمقاومع واظمت٣مح ي٣متإويمق

، وإلم  اظمقازٞم٣مت، همٛمحـ دم ضم٣مصم٥م إلم سمديـ َمٌٛمل فمعم ايمٔمٙمؿ وايمٔمٗمؾ

َمٛمْمٙمٗم٣مت أفمٚمؼ دم همٜمؿ اخلْم٣مب ايمديٛمل ايمٔمٓمٝمؿ سمٛمْمٙمؼ َمـ همٜمؿ واع يمٙمٗمقافمد 

وَمٙم٘م٥م آصمتٜم٣مد اظمٌٛمل  ، ، وأؽمس آؽمتدٓل وآؽمتٛم٣ٌمط ايمٖمٗمٜمٝم٥م وإصقيمٝم٥م

، ايمٗم٣مدر فمعم اإلومٛم٣مع وخم٣مؿم٥ٌم ايمٔمٗمؾ  يمٔمٙمؿ واَمتالك أدواسمفا عم صحٝمحفم

، ايمذي يدرك أن درء اظمٖمًدة َمٗمدم فمعم صمٙم٤م  اظمٔم٣مس زم٣محلج٥م وايمػمه٣من

وأن اظمِمٙمح٥م ايمٔم٣مَم٥م ،  ، وأن اظمتٔمدي ايمٛمٖمع َمٗمدم فمعم وم٣مس ايمٛمٖمع اظمِمٙمح٥م

                                                
 َمٌم . ، ايم٘مػمى ايمتج٣مري٥م اظم٘مت٥ٌم: ، ط 1/275 ليمٙمُم٣مؿمٌ  آفمتِم٣مم (2)
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حٗمٝمؼ ، وأن اظمٖمًدة ايمٝمًغمة ومد حُتتٚمؾ يمت َمٗمدَم٥م فمعم اظمِمٙمح٥م اخل٣مص٥م

، هم١من سم٘م٣مهمٟمت اظمِمٙمح٥م واظمٖمًدة وُمّدم درء اظمٖمًدة فمعم  اظمِمٙمح٥م ايمٔمٓمٝمٚم٥م

، وأن حتديد درصم٥م اظمٖمًدة واظمِمٙمح٥م وسمرصمٝمح صم٣مٞم٤م درء  صمٙم٤م اظمِمٙمح٥م

سمٗمديؿ صم٣مٞم٤م صمٙم٤م  اظمٖمًدة فمعم صم٣مٞم٤م صمٙم٤م اظمِمٙمح٥م أو ايمٔم٘مس )

اظمِمٙمح٥م فمعم درء اظمٖمًدة( هق اطمتِم٣مص أهؾ ايمذىمر وآطمتِم٣مص دم ىمؾ 

، ودِم صم٣مٞم٤م إَمـ  همٖمل صم٣مٞم٤م ايمِمح٥م سم٘مقن ايمٔمػمة زمرأي أهؾ ايمْم٤م ، رء

، ودم ىمثغم َمٛمٜم٣م ُيٌٛمك  ، وه٘مذا دم ؽم٣مئر إَمقر وايمًالَم٥م سم٘مقن زمرأي أهٙمٜمام

، وسمٙمؽ أَمقر دومٝمٗم٥م  ايمرأي ايمممفمل فمعم ايمرأي ايمٔمٙمٚمل ايمتخِميص وٓ يًٌٗمف

٣م ازمتٙمٝمٛم٣م ، نمغم أٞمٛم ٓ يدرىمٜم٣م ؽمقى أهؾ ايمٔمٙمؿ احلٗمٝمٗمل وآطمتِم٣مص احلٗمٝمٗمل

، همّمٙمقا  زمٟمٞم٣مس خيقوقن دم ىمؾ رء ويتجرأون فمعم ايمٖمتقى زمٕمغم فمٙمؿ

 . وأوٙمقا وضم٣مدوا فمـ ؽمقاء ايمًٌٝمؾ

، وإٞمٛم٣م يمٖمل ضم٣مصم٥م  هم٣ميمتديـ اظمٌٛمل فمعم صمٜمؾ أو أهقاء َمـ أطمْمر إدواء 

وإلم َمٛمْمٙمٗم٣مت أفمٚمؼ دم همٜمؿ اخلْم٣مب ،  إلم سمديـ َمٌٛمل فمعم ايمٔمٙمؿ وايمٔمٗمؾ

هَمِٗمٝمٌف ) : ، وومد وم٣مل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ا٣م َمًتٛمغمً  وافمٝمً ايمديٛمل ايمٔمٓمٝمؿ همٜماًم 

ـْ َأيْمِػ فَم٣مزمٍِد  ْٝمَْم٣مِن َِم ودم همٜمؿ زمٔمض َم٣م يتٔمٙمؼ زم٣مإلصمراءات ،  (1)(َأؾَمد  فَمعَم ايمُمَّ

 .اظمًتجد ايمتل اختذهت٣م أىمثر دول ايمٔم٣ممل دم َمقاصمٜم٥م همغموس ىمقروٞم٣م 

؟ ومٙم٦م  يمٔم٣مَم٥مؽمٟميمٛمل ؽم٣مئؾ: ظم٣مذا ٞمٕمٙمؼ اظم٣ًمصمد وٞمؼمك وؽم٣مئؾ ايمٛمٗمؾ ا وومد

يمف: احل٣مىمؿ دم هذا وذاك هق اظمِمٙمح٥م اظمٔمتػمة ايمتل يٗمدره٣م أهؾ ايمٔمٙمؿ 

                                                
٣ٌَمَدِة ، ضمدي٧م رومؿ ) (2)  (.1482ؽمٛمـ ايمؼمَمذي ، أزمقاب ايمٔمٙمؿ ، زَم٣مُب ََم٣م صَم٣مَء دِم هَمّْمِؾ ايمِٖمْٗمِف فَمقَم ايمِٔم
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، همتٔمٙمٝمؼ اجلٚمع واجلامفم٣مت زم٣مظم٣ًمصمد يتؿ ظمِمٙمح٥م َمٔمتػمة  وآطمتِم٣مص َمًٔم٣م

٣م مجٝمع اظم٠مؽم٣ًمت ايمديٛمٝم٥م زمٛم٣مء فمعم رأي أهؾ ايمْم٤م َمـ أن هْت رَ دَّ ذفًم٣م ومَ 

يمذي ي٠مدي زمٌٔمض ايمتجٚمٔم٣مت هل أطمْمر ؿمرق ٞمٗمؾ فمدوى همغموس ىمقروٞم٣م ا

، وديٛمٛم٣م فمٙمَّٚمٛم٣م  ايمٛم٣مس إلم ايمقهم٣مة ىمام هق ضم٣مصؾ وَمٔم٣ميـ زمٚمختٙمػ دول ايمٔم٣ممل

ٌَْٝم٦ِم َأْو إلَِم  أن ضمٝم٣مة ايم٣ًمصمد ومٌؾ فمامرة اظم٣ًمصمد ـُ فُمَٚمَر َيْقًَم٣م إلَِم ايم ، وومدَ َٞمَٓمَر ازْم

٥ٌَِم هَمَٗم٣مَل  ـُ َأفمْ  ََم٣م َأفْمَٓمَٚمِؽ َوَأفْمَٓمَؿ ضُمْرََمَتِؽ ":  ايمَ٘مْٔم َٓمُؿ ضُمْرََم٥ًم فِمٛمَْد اهلل ، َواظم٠ُْمَِم

ا ، وَمـ رْح٥م اهلل )فمز وصمؾ( زمِٛم٣َم أن صمٔمؾ يمٛم٣م إرض َمًجًد ( 1)"َِمٛمِْؽ 

 . اوؿمٜمقرً 

هم٣ميمديـ ايمذي أَمرٞم٣م زمٔمامرة اظم٣ًمصمد هق ايمذي أَمرٞم٣م زم٣ميمِمالة دم زمٝمقسمٛم٣م أو  

رضم٣ميمٛم٣م إذا ىم٣من دم ذه٣مزمٛم٣م إلم اظم٣ًمصمد طمْمر فمعم ايمٛمٖمس وطمُمٝم٥م فمٙمٝمٜم٣م َمـ 

، وفمٚمؾ وؽم٣مئؾ ايمٛمٗمؾ ايمٔم٣مم  فمعم َمرافم٣مة اظمِمٙمح٥م اظمٔمتػمة ، همٜمذا وم٣مئؿ اهلالك

٣م أو حتديًدا َمـ أهؾ دم ايمٓمرف ايمراهـ سمٗمدر همٝمف اظمِمٙمح٥م زمٗمدره٣م اسم٣ًمفمً 

، وَم٣م دام ايمقزم٣مء مل يًتمم هم١من َمِم٣ميمح ايمٛم٣مس سمٗمتِض رضورة  آطمتِم٣مص

 ، وىمذيمؽ ايمِمٝم٣مديم٥م ،ذه٣مب إؿمٗمؿ وايم٘مقادر ايمْمٌٝم٥م إلم أَم٣مىمـ فمٚمٙمٜمؿ

ٙمقن زم٣مظمخ٣مزمز واظمْم٣مفمؿ وحمالت اخلي وايمٖمقاىمف وايمٌٗم٣ميم٥م وىمذيمؽ ايمٔم٣مَم

وىمثغم َمـ إفمامل ايمتل ٓ سمًغم  ، وحمالت زمٝمع اظمًتٙمزَم٣مت ايمْمٌٝم٥م واحلٝم٣مسمٝم٥م

،  ، وذيمؽ ىمٙمف وم٣مئؿ فمعم سمٗمدير اظمِمٙمح٥م وَمٌٛمل فمٙمٝمٜم٣م ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس زمدوهن٣م

                                                
(، زم٣مب َم٣م صم٣مء دم سمٔمٓمٝمؿ ، ىمت٣مب ايمػم وايمِمٙم٥م فمـ رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ؽمٛمـ ايمؼمَمذي (2)

 (. 1431اظم٠مَمـ ، ضمدي٧م رومؿ ) 
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ـ وإَمر دم ذيمؽ ىمٙمف يرصمع إلم َم٣م يٗمدره ويٗمرره ورم إَمر أو َمـ يٛمٝمٌف َم

وهق َم٣م يٚم٘مـ أن ٞمْمٙمؼ فمٙمٝمف همٗمف َم٠مؽم٣ًمت ايمدويم٥م ىمؾ دم جم٣مل اطمتِم٣مصف، 

ايمٛمقازل وايمْمقارئ ، وايميورة همٝمف سمٗمدر زمٗمدره٣م ، وؿم٣مفم٥م ورم إَمر دم ذيمؽ 

 .  واصم٥ٌم وخم٣ميمٖمتف إشمؿ وَمٔمِمٝم٥م

 

*    *    * 
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 املبحح ارسابع
 دازة اردول وارصئوٌ ارعامةإمً فكُ 

 

٣مدات إٞمام اسمًٔم٦م يمتُمٚمؾ ضمٝم٣مة مل سمٗمػ فمٚمٙمٝم٥م ايمٖمٗمف وايمٖمٜمؿ فمٛمد ضمدود ايمٔمٌ

 ونمغممه٣م . وايمُمئقن ايمٔم٣مَم٥مايمٛم٣مس دم اظمٔم٣مَمالت 

ويمٛمٟمطمذ أٞمٚمقذصًم٣م يمذيمؽ زمتٌمهم٣مت ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( دم إدارة 

ؾمئقن ايمدويم٥م ، ذيمؽ أن سمٌمهم٣مسمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( مل سم٘مـ ص٣مدرة فمٛمف 

، زمؾ ىم٣من زمٔمّمٜم٣م  همح٤ًم )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ىمٙمٜم٣م زم٣مفمت٣ٌمره ٞمٌٝم٣م ورؽمقٓ

٣م عم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( زم٣مفمت٣ٌمره ٞمٌٝمًّ ىمذيمؽ ، وزمٔمّمٜم٣م ىم٣من ص٣مدًرا فمٛمف )ص

 ًٓ ٣م ، همام سم ووم٣مئًد  وضم٣مىماًم ورؽمق ًٓ ا فمً٘مريًّ همٝمام  ٌمف همٝمف زم٣مفمت٣ٌمره ٞمٌٝم٣ًّم ورؽمق

يتِمؾ زمُمئقن ايمٔمٗم٣مئد وايمٔم٣ٌمدات وايمٗمٝمؿ وإطمالق وصح ٞمًٌتف إيمٝمف )صعم 

، ٛمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ٕصح٣مزمفيمذي زمٝماهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ُأطمذ فمعم ايمٛمحق ا

، وٓ خيتٙمػ أَمر ايمٌٝم٣من همٝمف زم٣مطمتالف ايمزَم٣من أو اظم٘م٣من ىمقٞمف َمـ إَمقر ايمث٣مزمت٥م 

ؽمقاء اسمِمؾ زمٟمَمر ايمٖمرائض ىمِمقم رَمّم٣من ، وايمِمالة ، وايمزىم٣مة ، واحل٨م ، أم 

اسمِمؾ زمٟمَمر ايمًٛمـ ايمث٣مزمت٥م فمٛمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ىمِمقم فمرهم٥م أو صقم 

 فم٣مؾمقراء .

أَم٣م َم٣م سمٌمف همٝمف ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( زمِمٖمتف ٞمٌٝم٣ًّم وضم٣مىماًم أو 

٣م ، أو زمِمٖمتف ٞمٌٝم٣ًّم ووم٣موًٝم٣م ، همٜمق سمٌمف زم٣مفمت٣ٌمريـ :  زمِمٖمتف ٞمٌٝم٣ًّم ووم٣مئًدا فمً٘مريًّ

 ٣مره )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ضم٣مىماًم ـوافمتٌ، زم٣مفمت٣ٌمره )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ٞمٌٝم٣ًّم 
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 . (1)أو وم٣مئًدا أو وم٣موًٝم٣م 

ٌد َأزَم٣م }ىم٣من أَمر ايمٛمٌقة وايمرؽم٣ميم٥م ومد طمتؿ زمٗمقل اهلل سمٔم٣ملم: وإذا  ََم٣م ىَم٣مَن حُمَٚمَّ

ـْ رَّ 
ـْ ِرصَم٣ميمُِ٘مْؿ َويَم٘مِ ٍء  اهللَوطَم٣مسَمَؿ ايمٛمٌَِّٝمِّكَم َوىَم٣مَن  اهللؽُمقَل َأضَمٍد َِم زمُِ٘مؾِّ َرْ

٦م  (2){فَمٙمِٝماًم 
ًِ َْٞمٌَِٝم٣مِء زمِ ْٕ ْٙم٦ُم فَمعَم ا :  ، وومقيمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : ) هُمّمِّ

فْم٤ِم ، َوُأضِمٙم٦َّْم رِمَ ايْمَٕمٛم٣َمئُِؿ، َوصُمِٔمَٙم٦ْم رِمَ  ُت زم٣ِميمر  ُأفْمْمِٝم٦ُم صَمَقاَِمَع ايْمَ٘مٙمِِؿ ، َوُٞمٌِمْ

٥ًم ، َوطُمتَِؿ يِبَ ايمٛمٌَِّٝم قَن( ْٙمِؼ ىَم٣مهمَّ
ِجًدا ، َوُأْرؽِمْٙم٦ُم إلَِم اخْلَ ًْ َْرُض ؿَمُٜمقًرا َوََم ْٕ ، (3)ا

زم٣مفمت٣ٌمره ضم٣مىماًم أو وم٣مئًدا  هم١من َم٣م سمٌمف همٝمف ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(

٣م أو وم٣موًٝم٣م زمٗمل َمـ ذوط ورضورات ايمتٌمف همٝمف سمقهمر ايمِمٖم٥م  فمً٘مريًّ

٣م أو وم٣موًٝم٣م زمح٤ًم  إطمرى ، وهل ىمقن اظمتٌمف ضم٣مىماًم أو وم٣مئًدا فمً٘مريًّ

 إضمقال ، ويمٛمٟمطمذ أٞمٚمقذصًم٣م يم٘مؾ صٖم٥م َمـ هذه ايمِمٖم٣مت :

٣م وضم٣مىماًم َمٔمً  ًٓ اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( زم٣مفمت٣ٌمره رؽمق مم٣م سمٌمف همٝمف ايمٛمٌل )صعم

ـْ َأضْمَٝم٣م َأْرًو٣م ََمْٝمَت٥ًم هَمِٜمَل يَمُف(  ومقيمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : ) ََم
، يٗمقل اإلَم٣مم (4)

 -هذا َمٛمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( سمٌمف زم٣مإلَم٣مَم٥م "أزمق ضمٛمٝمٖم٥م )رْحف اهلل( : 

، همال جيقز ٕضمد أن َيٝمل أرًو٣م إٓ زم١مذن اإلَم٣مم ، ٕن همٝمف -أي زمِمٖمتف ضم٣مىماًم 

                                                
( راصمع دم ذيمؽ : اإلضم٘م٣مم دم متٝمٝمز ايمٖمت٣موى فمـ إضم٘م٣مم وسمٌمهم٣مت ايمٗم٣ميض واإلَم٣مم يمٙمٗمرادم ص 2)

 وَم٣م زمٔمده٣م . 99

 . 04إضمزاب :  (1)

اَلَة ، زم٣مب صُمٔمٙم٦م رم إرض َمًجًدا3) ٣مصِمِد َوََمَقاِوِع ايمِمَّ ًَ وؿمٜمقًرا ،  ( صحٝمح َمًٙمؿ ، ىمت٣مب اظمَْ

 (.513ضمدي٧م رومؿ )

 (.3475ىمت٣مب اخلراج ، زم٣مب دم إضِْمَٝم٣مِء اظمََْقاِت ، ضمدي٧م رومؿ )، ( ؽمٛمـ أيب داود 0)
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٣م ، همٟمؾمٌف اإلومْم٣مفم٣مت ، واإلومْم٣مع يتقومػ فمعم إذن اإلَم٣مم هم٘مذيمؽ متٙمٝم٘مً 

 . (1) "اإلضمٝم٣مء

وفمٙمٝمف همال جيقز ٕضمد أن يّمـع يده فمعم ومْمٔمـ٥م َمـ إرض ويٗمقل 

أضمٝمٝمتٜمــ٣م همٜمل رم وزمٝمٛمل وزمٝمٛم٘مؿ ضمدي٧م رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(، 

٣مىماًم ، همال ٞمٗمقل يمف : إن ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( سمٌمف دم ذيمؽ زمِمٖمتف ضم

جيقز يمٕمغم احل٣مىمؿ إصدار َمثؾ هذا ايمٗمرار اظمتٔمٙمؼ زم٣محلؼ ايمٔم٣مم ، أو اظم٣مل ايمٔم٣مم 

أو اظمٙمؽ ايمٔم٣مم ، وإٓ يمِم٣مرت إَمقر إلم ايمٖمقى وهمتح أزمقاب ٓ سمًد َمـ 

ايمٖمتـ وآفمتداء فمعم اظمٙمؽ ايمٔم٣مم ، ورزمام آضمؼماب وآومتت٣مل زمكم ايمٛم٣مس ، إٞمام 

ٓمٚمف ايمدؽم٣مسمغم وايمٗمقاٞمكم ايمتل سمٛمٓمؿ ؾمئقن ايمٌالد جي٤م أن يٙمتزم دم ذيمؽ زمام سمٛم

 وايمٔم٣ٌمد .

٣م  ومم٣م سمٌمف همٝمف ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( زم٣مفمت٣ٌمره وم٣مئًدا فمً٘مريًّ

ٌُُف( ـْ وَمَتَؾ وَمتِٝماًل يَمُف فَمَٙمْٝمِف زَمٝمِّٛم٥ٌَم هَمَٙمُف ؽَمَٙم ومقيمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : )ََم
، همال  (2) 

ومتؾ إره٣مزمٝم٣ًّم دم َمقاصمٜم٥م إره٣مزمٝم٥م همال جيقز ٕضمد أن أن يٖمٔمؾ ذيمؽ ، هم١مذا 

جيقز يمف أن يٗمقل : أٞم٣م أولم زمًالضمف أو ؽمٝم٣مرسمف وه٣مسمٖمف وَم٣م ىم٣من َمٔمف َمـ 

أَمقال، ٕن سمٌمف ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ىم٣من زمِمٖمتف ضم٣مىماًم ووم٣مئًدا 

٣م، إٞمام يٙمتزم دم ذيمؽ زمام سمٛمٓمٚمف ايمٗمقاٞمكم وايمدؽم٣مسمغم ايمٔمٌمي٥م وٞمٓم٣مم  فمً٘مريًّ

 اظمًٙمح٥م.ايمدويم٥م وومقاهت٣م 

                                                
 . 222( اإلضم٘م٣مم دم متٝمٝمز ايمٖمت٣موى فمـ إضم٘م٣مم وسمٌمهم٣مت ايمٗم٣ميض واإلَم٣مم يمٙمٗمرادم ص 2)

ِس ا1) ـْ مَلْ خُيَٚمِّ ٌُُف ( صحٝمح ايمٌخ٣مري ، ىمَِت٣مب هَمْرِض اخُلُٚمِس ، زَم٣مب ََم ـْ وَمَتَؾ وَمتِٝماًل هَمَٙمُف ؽَمَٙم ٕؽَْمالََب ، َوََم

َس، َوضُمْ٘مِؿ اإِلََم٣مِم همِٝمِف  ، ضمدي٧م رومؿ ) ـْ نَمغْمِ َأْن خُيَٚمِّ  (.                      3201َِم
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دم  َم٣م وردومم٣م سمٌمف همٝمف ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( زم٣مفمت٣ٌمره وم٣موًٝم٣م 

ضمٝم٧م أسم٦م اَمرأة شم٣مزم٦م زمـ ومٝمس ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ، ومّمٝم٥م اخلٙمع 

همٗم٣ميم٦م : ي٣م رؽمقل اهلل ، شم٣مزم٦م زمـ ومٝمس َم٣م أفمت٤م فمٙمٝمف دم طمٙمؼ وٓ ديـ ، 

اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( :  ل اهلل )صعم، همٗم٣مل رؽمق ويم٘مٛمل أىمره ايم٘مٖمر دم اإلؽمالم

( ، وم٣ميم٦م: ٞمٔمؿ ، وم٣مل رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف ؟أسمرديـ فمٙمٝمف ضمديٗمتف)

، همٗمد سمٌمف )صعم اهلل فمٙمٝمف (1)وؽمٙمؿ( : )اومٌؾ احلديٗم٥م وؿمٙمٗمٜم٣م سمْمٙمٝمٗم٥م(

وؽمٙمؿ( زم٣مفمت٣ٌمره ٞمٌٝم٣ًّم ووم٣موٝم٣ًم ، وهق أيًّم٣م َمـ إَمقر ايمتل يٛمٓمٚمٜم٣م ايمٗم٣مٞمقن دم 

ٛمٓمٚمف ايمٗم٣مٞمقن ، وهق َم٣م ئمرف دم ايمٖمٗمف ، وجي٤م آيمتزام همٝمٜم٣م زمام ي فمٌمٞم٣م

 . ، ويمف وقازمْمف ايمممفمٝم٥م وايمٗم٣مٞمقٞمٝم٥ماإلؽمالَمل زمتْمٙمٝمؼ ايمٗم٣ميض 

 

    *    *         * 

                                                
 (.0994صحٝمح ايمٌخ٣مري ،ىمت٣مب ايمْمالق ، زم٣مب اخلٙمع وىمٝمػ ايمْمالق همٝمف ، ضمدي٧م رومؿ )( 2)
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 املبحح اخلامس
 فَه دوٍس اإلسالو

 

،  ، إٞم٣ًمٞمٝم٥م ىمٙمف ، سمٝمًغم ىمٙمف ، ؽمامضم٥م ىمٙمف ، رْح٥م ىمٙمف اإلؽمالم فمدل ىمٙمف

ٗمؼ هذه ايمٕم٣مي٣مت ايم٘مػمى هق َمـ وأهؾ ايمٔمٙمؿ ومدياًم وضمديًث٣م فمعم أن ىمؾ َم٣م َي

، وَم٣م يِمْمدم هب٣م أو يتِم٣مدم َمٔمٜم٣م إٞمام يتِم٣مدم َمع اإلؽمالم  صٚمٝمؿ اإلؽمالم

، هم٣مإلؽمالم ديـ َم٘م٣مرم إطمالق ، ورؽم٣ميمتف أسم٦م إلمت٣مم  ونم٣مي٣مسمف وَمٗم٣مصده

اَم )هذه اظم٘م٣مرم ، ضمٝم٧م يٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(:  ِّؿَ  زُمِٔمْث٦ُم  إِٞمَّ  ٕمَُت

،  ، وايمػم   ، وإَم٣مٞم٥مُ  ، وايمقهم٣مءُ  ، همحٝم٧م ي٘مقن ايمِمدُق (1)(طْماَلِق إَ  ََمَ٘م٣مِرمَ 

، وىمػ   ، واظمروءةُ  ، وايمُمٜم٣مَم٥مُ  ، وايمٛمجدةُ  ، وايم٘مرمُ  ، واجلقدُ  وصٙم٥ُم ايمرضمؿ

، وٞمجدُة  ، وإنم٣مشم٥ُم اظمٙمٜمقف ، وإَم٣مؿم٥ُم إذى فمـ ايمْمريؼ إذى فمـ ايمٛم٣مس

،  إلؽمالم وَمٗمِمَده، ي٘مقن صحٝمَح ا ، وسمٖمري٨ُم ىمروب اظم٘مروزمكم اظمًتٕمٝم٧م

،  ، وومْمٝمٔم٥َم إرضم٣مم ايمقفمد ، وطمٙمَػ  ، واخلٝم٣مٞم٥مَ  وضمٝم٧م َتد ايم٘مذَب وايمٕمدرَ 

، هم٣مٞمٖمض يدك  ، ووٝمَؼ ايمِمدر ، وإشمرَة ، وإٞم٣مٞمٝم٥مَ  وايمٖمجقَر دم اخلِمقَم٥م

ٛمٜمؿ ايمُم٘مقم ، وافمٙمؿ أهنؿ فم٤مٌء شمٗمٝمؾ فمعم  ممـ يتِمػ هبذه ايمِمٖم٣مت وَمـ سمدي 

ؿ هبذه إطمالق وسمٙمؽ ايمِمٖم٣مت ٕهن ، ايمديـ ايمذي َيًٌقن أٞمٖمًٜمؿ فمٙمٝمف

، وإن زفمٚمقا  رون نمغُم َمٌمميـ ، ص٣مد ون فمـ ديـ احلؼ ٓ دفم٣مة إيمٝمفَمٛمٖمِّ 

، وإن  ؿٜمِ ٚمِ ًَ ، وٓ وزن يمٗمَ  ، همال طمغم همٝمٜمؿ فم٘مس ذيمؽ وأومًٚمقا واصمتٜمدوا

ـْ } :  أفمجٌؽ ومقهلؿ وأدهُمتؽ زمالنمتٜمؿ همتذىمر ومقل اهلل سمٔم٣ملم ـَ ايمٛم٣َّمِس ََم َوَِم

                                                
 دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م ، زمغموت ، يمٌٛم٣من.، ( 14781ضمدي٧م رومؿ ) 24/313ايمًٛمـ ايم٘مػمى يمٙمٌٝمٜمٗمل ( 2)
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ٌَُؽ وَمقْ  ْٞمَٝم٣م َوُيُْمِٜمُد ُئْمِج َٝم٣مِة ايمد  َِم٣مِم  اهلليُمُف دِم احْلَ  *فَمعَم ََم٣م دِم وَمْٙمٌِِف َوُهَق َأيَمد  اخْلِ

َؾ وَ  ًْ ْرَث َوايمٛمَّ َؽ احْلَ
َد همِٝمَٜم٣م َوهُيْٙمِ

ًِ َْرِض يمُِٝمْٖم ْٕ َٓ َُي٤ِم   اهللَوإَِذا سَمَقلمَّ ؽَمَٔمك دِم ا

٣مَد  ًَ ٌُُف صَمَٜمٛمَُّؿ َويَمٌِْئَس َأطَمَذسمْ  اهللَوإَِذا وِمٝمَؾ يَمُف اسمَِّؼ  *ايْمَٖم ًْ شْمِؿ هَمَح ُة زم٣ِمإْلِ ُف ايْمِٔمزَّ

َؽ  َٞمُْمَٜمُد  وَم٣ميُمقا اظمُْٛم٣َمهمُِٗمقنَ  صَم٣مَءكَ  إَِذا }: ، وومقيمف ؽمٌح٣مٞمف(1) {اظمَِْٜم٣مدُ   اهلل يَمَرؽُمقُل  إِٞمَّ

َ  * يَمَ٘م٣مِذزُمقنَ  اظمُْٛم٣َمهمِِٗمكمَ  إِنَّ  َيُْمَٜمُد  اهللوَ  يَمَرؽُمقيُمفُ  إِٞمََّؽ  َئْمَٙمؿُ  اهللوَ   صُمٛم٥َّمً  َأْياَمهَنُؿْ  ُذوااختَّ

وا ـْ  هَمَِمد  ُؿْ  اهلل ؽَمٌِٝمؾِ  فَم ُؿْ  َذيمَِؽ  * َئْمَٚمُٙمقنَ  ىَم٣مُٞمقا ََم٣م ؽَم٣مءَ  إهِنَّ  شُمؿَّ  َآََمٛمُقا زمَِٟمهنَّ

ٌَُؽ  َرَأْيَتُٜمؿْ  َوإَِذا * َيْٖمَٗمُٜمقنَ  َٓ  هَمُٜمؿْ  وُمُٙمقهِبِؿْ  فَمعَم  هَمُْمٌِعَ  ىَمَٖمُروا ٣مَُمُٜمؿْ  سُمْٔمِج ًَ  َأصْم

َٚمعْ  َيُٗمقيُمقا َوإِنْ  ًْ ؿْ  سَم ُؿْ  يمَِٗمْقهِلِ ٛمََّدةٌ  طُمُُم٤ٌم  ىَمَٟمهنَّ ًَ ٌُقنَ  َُم ًَ  فَمَٙمْٝمِٜمؿْ  َصْٝمَح٥مٍ  ىُمؾَّ  ََيْ

 . (2)  {ُي٠ْمهَمُ٘مقنَ  َأٞمَّك اهلل وَم٣مسَمَٙمُٜمؿُ  هَم٣مضْمَذْرُهؿْ  ايْمَٔمُدو   ُهؿُ 

، همحٝم٧م ي٘مقن  إن اإلؽمالم ديـ ايمٔمٚمؾ واإلٞمت٣مج واإلسمٗم٣من وٞمٖمع ايمٌممي٥م

ع ايمٌممي٥م ي٘مقن ايمتْمٌٝمؼ ايمٔمٚمقم ظمٛمٜم٨م اإلؽمالم، ايمٔمٚمؾ واإلٞمت٣مج واإلسمٗم٣من وٞمٖم

ْ وضمٝم٧م سم٘مقن ايمٌْم٣ميم٥م وايم  فمعم َمـ ٘مًؾ وايمتخٙمػ فمـ رىم٤م احلّم٣مرة هم٘مػمِّ

ك زمٟمؽمامء اظمًٙمٚمكم وضم٤ًم ٞمٖمًف فمٙمٝمٜمؿ يتِمػ زمذيمؽ أرزمًٔم٣م ،  ، وإن سمًٚمَّ

 همٜمق فم٤مء فمعم ديـ اهلل )فمز وصمؾ( وفم٣ميم٥م فمعم طمٙمٗمف.

 أن اظمٗم٣مصد ايمٔمٙمٝم٣م وأهؾ ايمٔمٙمؿ وايمٖمٗمف دم ايمٗمديؿ واحلدي٧م فمعم

، همحٝم٧م سم٘مقن اظمِمٙمح٥م  يمٙمممئم٥م سمدور دم مجٙمتٜم٣م ضمقل حتٗمٝمؼ َمِم٣ميمح ايمٔم٣ٌمد

: َٞمْٔمٛمِل  يٗمقل اإلَم٣مم أزمق ضم٣مَمد ايمٕمزارم )رْحف اهلل(همثٚم٥م ذع اهلل )فمز وصمؾ(، 

                                                
 . 144-140( ايمٌٗمرة : 2)

 . 0-2( اظمٛم٣مهمٗمقن : 1)
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زم٣مظمِمٙمح٥م : اظمح٣مهمٓم٥م فمعم َمٗمِمقد ايمممع ، وَمٗمِمقد ايمممع َمـ اخلٙمؼ مخ٥ًم، 

ؿ وفمٗمٙمٜمؿ وٞمًٙمٜمؿ وَم٣مهلؿ ، هم٘مؾ َم٣م وهق أن َيٖمظ فمٙمٝمٜمؿ ديٛمٜمؿ وٞمٖمًٜم

يتّمٚمـ ضمٖمظ هذه إصقل اخلٚم٥ًم همٜمق َمِمٙمح٥م ، وىمؾ َم٣م يٖمقت هذه 

 .(1)إصقل اخلٚم٥ًم همٜمق َمٖمًدة ، ودهمٔمف َمِمٙمح٥م 

اظمٔمٙمقم َمـ ايمُمـرئم٥م أهن٣م ذفم٦م  : )رْحف اهلل( (2)ويٗمقل ايمُم٣مؿمٌل

أو ،  : هم٣ميمت٘مٙمٝمػ ىمٙمف إَم٣م يمدرء َمٖمًدة ، وإَم٣م جلٙم٤م َمِمٙمح٥م ظمِم٣ميمح ايمٔم٣ٌمد

، همال خم٣ميمٖم٥م دم ذيمؽ يمٗمِمد  هلام َمًٔم٣م: هم٣ميمداطمؾ حتتف َمٗمتض ظم٣م وؤم٦م يمف

 .(3)ايمُم٣مرع، واظمحٓمقر إٞمام هق أن يٗمِمد طمالف َم٣م ومِمده 

ويٗمقل: إن ايمممائع إٞمام صملء هب٣م ظمِم٣ميمح ايمٔم٣ٌمد: هم٣مَٕمر وايمٛمٜمل 

: ٕن اهلل )فمز وصمؾ(  ـػ وَمِمـ٣محلفوايمتخٝمغم مجٝمٔمـ٣م راصمٔمـ٥م إلم ضمظِّ اظم٘مٙمَّ 

 . (4)، َمٛمزه فمـ إنمراض  ــ احلٓمقظنمٛمل فم

ويٗمقل )أيًّم٣م(: ايمممئم٥م ىمٙمٜم٣م سمرصمع إلم ضمٖمظ َمِم٣ميمح ايمٔم٣ٌمد ودرء 

فمعم ذيمؽ  ، دلَّ  ٣م٣م وطمِمقًص ، وفمعم ذيمؽ ديم٦م أديمتٜم٣م فمٚمقَمً  َمٖم٣مؽمدهؿ

 .(5)٣م ٣م همٙمٝمس زمٚمٔمتػم ذفمً ، هم٘مؾ همرد صم٣مء خم٣ميمٖمً  آؽمتٗمراء

                                                
 م.2993هـ/2023، دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م ، ط إولم270 ( اظمًتِمٖمك َمـ فمٙمؿ إصقل يمٙمٕمزارم ص2)

ـِ فَمقِم  1) َد زم ـِ َأْْحَ ـُ فَمقِمِّ زم ٌُْد اهلل زم ٍد فَم ٣مؿمٌِِل  ( هق: َأزُمق حُمَٚمَّ ، ايمُمَّ ، إَْٞمَديُمِزّ ْخِٚمل  هـ ، 003، ويمد دم ؽمٛم٥م  ايمٙمَّ

 ،زمُم٣مؿم٥ٌم ، َمـ إٞمديمس ، وومرأ زمٌٙمده ايمٗمراءات ، وأسمٗمٛمٜم٣م فمعم أيب فمٌد اهلل حمٚمد زمـ أيب ايمٔم٣مص ايمٛمٖمزي 

 (. 14/91هـ. )ؽمغم أفمالم ايمٛمٌالء 531سمقدم ؽمٛم٥م 

 م. 2997ط إولم  دار ازمـ فمٖم٣من ، ، 2/328( اظمقاهمٗم٣مت يمإلَم٣مم ايمُم٣مؿمٌل 3)

 .  2/130( اظمِمدر ايم٣ًمزمؼ 0)

 .5/134( اظمِمدر ايم٣ًمزمؼ 5)
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ه٣م وأؽم٣مؽمٜم٣م فمعم احل٘مؿ )رْحف اهلل( : إن ايمممئم٥م َمٌٛم٣م (1)ويٗمقل ازمـ ايمٗمٝمؿ

وَمِم٣ميمح ايمٔم٣ٌمد دم اظمٔم٣مش واظمٔم٣مد، وهل فمدل ىمٙمٜم٣م، ورْح٥م ىمٙمٜم٣م، وَمِم٣ميمح 

ىمٙمٜم٣م، وضم٘مٚم٥م ىمٙمٜم٣م، هم٘مؾ َمًٟميم٥م طمرصم٦م فمـ ايمٔمدل إلم اجلقر، وفمـ ايمرْح٥م 

إلم وده٣م، وفمـ اظمِمٙمح٥م إلم اظمٖمًدة، وفمـ احل٘مٚم٥م إلم ايمٔم٧ٌم، همٙمٝم٦ًم َمـ 

ٔم٥م فمدل اهلل سمٔم٣ملم زمكم فم٣ٌمده، ايمممئم٥م وإن أدطمٙم٦م همٝمٜم٣م زم٣ميمتٟمويؾ، هم٣ميمممي

ورْحتف زمكم طمٙمٗمف، وـمٙمف دم أروف، وضم٘مٚمتف ايمدايم٥م فمٙمٝمف وفمعم صدق رؽمقيمف 

 . (2))صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(

ىمٙمٜم٣م راصمٔم٥م إلم  )رْحف اهلل(: ايمت٘م٣ميمٝمػ (3)ويٗمقل ايمٔمز زمـ فمٌد ايمًالم

نمٛمل فمـ فم٣ٌمدة ايم٘مؾ،  (وصمؾ فمز)َمِم٣ميمح ايمٔم٣ٌمد دم دٞمٝم٣مهؿ وأطمراهؿ، واهلل 

ٛمٖمٔمف ؿم٣مفم٥م ايمْم٣مئٔمكم، وٓ سميه َمٔمِمٝم٥م ايمٔم٣مصكم، زمؾ يمق ىم٣مٞمقا ىمٙمٜمؿ وٓ سم

                                                
( هق: أزمق فمٌد اهلل ؾمٚمس ايمديـ حمٚمد زمـ أيب زم٘مر زمـ أيقب زمـ ؽمٔمد زمـ ضمريز ايمزرفمل ايمدَمُمٗمّل ، 2)

هـ ، همٗمٝمف وحمدث وَمٖمن ، َمـ 492، ويمد ؽمٛم٥م "ازمـ ايمٗمٝمؿ"أو  "ازمـ ومٝمؿ اجلقزي٥م"اظمُمٜمقر زم٣مؽمؿ 

هـ . 752إفمالم اظمقومٔمكم ، وايمْمرق احل٘مٚمٝم٥م دم ايمًٝم٣مؽم٥م ايمممفمٝم٥م، سمقدم ؽمٛم٥م أهؿ َم٠ميمٖم٣مسمف :

 (.54/ 4)إفمالم يمٙمزرىمقم 

 فمٌد ؿمف:  حتٗمٝمؼ ، 3/ 3 ايمٗمٝمؿ ازمـ اهلل فمٌد أزمق ايمزرفمل أيقب زم٘مر أيب زمـ ظمحٚمد( إفمالم اظمقومٔمكم 1)

 م .2973 ، زمغموت اجلٝمؾ دار ؽمٔمد. ط: ايمرءوف

الم ، اإلَم٣مم ايمٔماّلَم٥م، وضمٝمد فمٌمه، ( هق: فمّز ايمّديـ ؾمٝمخ اإلؽمال3) ًّ م أزمق حمٚمد فمٌد ايمٔمزيز زمـ فمٌد ايم

هـ ، ومجع زمكم همٛمقن ايمٔمٙمؿ، َمـ ايمتٖمًغم، واحلدي٧م، وايمٖمٗمف، 578اظمٙمٗم٤م زمًٙمْم٣من ايمٔمٙمامء، ويمد ؽمٛم٥م 

هـ. )ؾمذرات ايمذه٤م دم 444واطمتالف أومقال ايمٛم٣مس، وَمآطمذهؿ. وزمٙمغ رسم٥ٌم آصمتٜم٣مد، سمقدم ؽمٛم٥م 

 ،: دار ازمـ ىمثغم، دَمُمؼ ط،  7/511هـ( 2489ايمٔمامد احلٛمٌقم )اظمتقذم:  أطم٣ٌمر َمـ ذه٤م ٓزمـ

 م.2984 -هـ 2044، ايمْمٌٔم٥م إولم  زمغموت
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٣م، ويمق ىم٣مٞمقا فمعم أهمجر ومٙم٤م رصمؾ واضمد َمٛمٜمؿ مل يٛمٗمص ذيمؽ َمـ َمٙم٘مف ؾمٝمئً 

٣م، ومل يٌٙمٕمقا ىمٙمٜمؿ فمعم أسمٗمك ومٙم٤م رصمؾ واضمد َمٛمٜمؿ مل يزد ذيمؽ دم َمٙم٘مف ؾمٝمئً 

ئٌع إٓ َمـ ، وصم٣م رضه همٝميوه وٓ ٞمٖمٔمف همٝمٛمٖمٔمقه، وىمؾ  و٣مٌل إٓ َمـ هداه اهلل

 .(1)أؿمٔمٚمف اهلل، وفم٣مٍر إٓ َمـ ىم٣ًمه

 اظمٖم٣مؽمد ودرء اظمحّم٥م، اظمِم٣ميمح حتِمٝمؾ أن فم٣مومؾ فمعم خيٖمك ويٗمقل : ٓ

 أرصمح سمٗمديؿ وأن ضمًـ، حمٚمقد نمغمه وفمـ اإلٞم٣ًمن ٞمٖمس فمـ اظمحّم٥م

 حمٚمقد همٟمهمًده٣م اظمٖم٣مؽمد أهمًد درء وأن ضمًـ، حمٚمقد همٟمرصمحٜم٣م اظمِم٣ميمح

 درء وأن ضمًـ، حمٚمقد اظمرصمقضم٥م فمعم ٥ماظمِم٣ميمح ايمراصمح سمٗمديؿ وأن ضمًـ،

 فمعم احل٘مامء واسمٖمؼ ضمًـ، حمٚمقد اظمرصمقضم٥م اظمِم٣ميمح فمعم ايمراصمح٥م اظمٖم٣مؽمد

 وفمعم وإَمقال، وإفمراض ايمدَم٣مء، حتريؿ فمعم ايمممائع وىمذيمؽ ٣م،ذيمؽ أيًّم 

 .(2)َمـ إومــقال وإفمٚمــــ٣مل هم٣مٕهمّمــؾ إهمّمـؾ حتِمٝمــؾ

 رؽم٣ميمتف أهار وَمٔمرهم٥م،  ماإلؽمال صمقهر همٜمؿ هم١من اجلٚمٙم٥م : وفمعم

 دم ىمٙمف ذيمؽ وسمْمٌٝمؼ،  ايم٣ًمَمٝم٥م ونم٣مي٣مسمف َمٗم٣مصده فمعم وايمقومقف، ايمًٚمح٥م

 ايمتحدي٣مت ظمقاصمٜم٥م َمٙمح٥م رضورة ئمد،  وَمتْمٙم٣ٌمسمف ايمٔمٌم َمًتجدات وقء

 ايمٖم٘مر وحم٣مسة،  واظمتْمرهم٥م اإلره٣مزمٝم٥م اجلامفم٣مت مج٣مح وىمٌح،  اظمٔم٣مسة

                                                
 زمـ حتٗمٝمؼ: حمٚمقد،   43/ 1( ومقافمد إضم٘م٣مم دم َمِم٣ميمح إٞم٣مم ٕيب حمٚمد فمز ايمديـ زمـ فمٌد ايمًالم 2)

 : دار اظمٔم٣مرف ، زمغموت.ط،  ايمُمٛمٗمٝمْمل ايمتالَمٝمد

 . 2/0زمؼ اظمِمدر ايم٣ًم(  1)
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 ووٝمؼ ايمٖمٜمؿ وؽمقء ٕمالقوآٞم واجلٚمقد ايمتحجر دوائر وىمن،  اظمتْمرف

 وأىمثر، وأين وأوؽمع أرضم٤م فم٣ممل إلم ايمّمٝمؼ هذا َمـ واخلروج،  إهمؼ

 ايمٗمٝمؿ وٞممم،  وايمٔم٣ٌمد ايمٌالد ظمِم٣ميمح ٣موحتٗمٝمٗمً ،  وزمِمغمة وزمًٌما،  ووفمًٝم٣م ٞمّمًج٣م

 اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م وؽمٔم٣مدة واؽمتٗمرار وؽمالم وأَم٣من أَمـ حتٗمؼ ايمتل ايمراومٝم٥م اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

 .يمٛمٖمًف فم٣مش َمـ يقيمد أن اؽمتحؼ وَم٣م،  ٛم٣مسيمٙم أٞمٖمٔمٜمؿ ايمٛم٣مس همخغم،  مجٔم٣مء

 

    *   *      * 
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 سداساملبحح ار
 هــــــُ وارفَـــارفك

 

ف ايمرصمؾ زمٖمتح ايمٗم٣مف إذا همٜمؿ ، وهمِٗمف زم٘من ايمٗم٣مف إذا ؽمٌؼ يٗم٣مل : همٗمَ 

  . (1)نمغمه دم ايمٖمٜمؿ ، وهمُٗمف زم٣ميمّمؿ إذا ص٣مر ايمٖمٗمف يمف ٓزَم٥م وَمٙم٘م٥م وؽمجٝم٥م

ـْ ُيِرِد ) ؽمٙمؿ( : ويٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف و ْٜمُف دِم  اهللََم ا ُيَٖمٗمِّ زمِِف طَمغْمً

اَم َأَٞم٣م وَم٣مؽِمٌؿ َوُئْمْمِل  ـِ َوإِٞمَّ ي َتِٗمٝماًم ضَمتَّك سَمُٗمقَم  اهللايمدِّ ًْ ٥ِم َُم ـْ َيَزاَل َأَْمُر َهِذِه إَُمَّ ، َويَم

٣مفَم٥ُم ، َأْو ضَمتَّك َيْٟمِتَ َأَْمُر اهللِ ًَّ (2)(ايم

ايمٖمٗمف أي وئمْمل اهلل )فمز وصمؾ( ايمٔمٙمؿ و،  

فمٙمؿ َم٣ممل ي٘مـ  وايمٖمٜمؿ ، وومد وم٣ميمقا : َمـ فمٚمؾ زمام فمٙمؿ ورشمف اهلل )فمز وصمؾ(

ْٚمٛم٣َمُه  } ئمٙمؿ ، ضمٝم٧م يٗمقل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف دم ؾمٟمن اخلي )فمٙمٝمف ايمًالم (: َوفَمٙمَّ

(3){ ٣م فِمْٙماًم َِمـ يمَُّدٞمَّ 

ْرِث } ويٗمقل ؽمٌح٣مٞمف : ،  َوَداُووَد َوؽُمَٙمْٝماَمَن إِْذ ََيُْ٘ماَمِن دِم احْلَ

ْٚمٛم٣َمَه٣م ؽُمَٙمْٝماَمَن َوىمُ إِْذ ٞمَ  ـَ * هَمَٖمٜمَّ ْ٘مِٚمِٜمْؿ ؾَم٣مِهِدي الًّ َٖمَُم٦ْم همِٝمِف نَمٛمَُؿ ايْمَٗمْقِم َوىُمٛم٣َّم حِلُ

ـَ َوايمْمَّغْمَ َوىُمٛم٣َّم هَم٣مفِمٙمكِمَ  آسَمْٝمٛم٣َم ضُمْ٘ماًم َوفِمْٙماًم  ٌِّْح ًَ ٣ٌَمَل ُي
ْرَٞم٣م ََمَع َداُووَد اجْلِ (4){َوؽَمخَّ

، 

ٕن  :ومل يٗمؾ فمٙمٚمٛم٣مه٣م  "ه٣م همٖمٜمٚمٛم٣م" ضمٝم٧م فمػم احلؼ ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم زمٙمٖمظ 

 . آطمر ءوايمٖمٜمؿ ر ءايمٔمٙمؿ ر

                                                
 . "همٗمف"، َم٣مدة ، واظمٔمجؿ ايمقؽمٝمط يم٣ًمن ايمٔمرب ،  وهتذي٤م ايمٙمٕم٥م اٞمٓمر:  (2)

ٌَْؾ ايْمَٗمْقِل َوايْمَٔمَٚمِؾ ، أطمرصمف َمٔمٙمًٗم٣م زمِمٝمٕم٥م اجلزم زمٔمد  صحٝمح ايمٌخ٣مري (1) ، ىمت٣مب ايمٔمٙمؿ، زم٣مب ايْمِٔمْٙمُؿ وَم

 . (2437 ) وصحٝمح َمًٙمؿ ، ىمت٣مب ايمزىم٣مة ، زم٣مب ايمٛمٜمل فمـ اظمًٟميم٥م ، ضمدي٧م رومؿ ، سمرمج٥م ايم٣ٌمب

 . 45ايم٘مٜمػ : (3)

 . 79،  78إٞمٌٝم٣مء:  (0)
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ـِ ىَمَذيمَِؽ ىمِْدَٞم٣م يمُِٝمقؽُمَػ ََم٣م ىَم٣مَن يمَِٝمْٟمطُمَذ أَ  }ويٗمقل ؽمٌح٣مٞمف :  طَم٣مُه دِم ِدي

 َّٓ (1) {ـ ٞمََُّم٣مء َوهَمْقَق ىُمؾِّ ِذي فِمْٙمٍؿ فَمٙمِٝمٌؿ اهلل َٞمْرهَمُع َدَرصَم٣مٍت َمَأن َيَُم٣مَء  اظمَْٙمِِؽ إِ

 ،

َّٓ َٓ َيْٟمسمِٝمُ٘ماَم  }يم٣ًمن يقؽمػ )فمٙمٝمف ايمًالم( :  ووم٣مل سمٔم٣ملم فمعم   ؿَمَٔم٣مٌم سُمْرَزوَم٣مٞمِِف إِ

 َّٓ ٥َم وَمْقٍم  َٚمٛمِل َريبِّ إيِنِّ سَمَرىْم٦ُم َِمٙمَّ ٣َّم فَمٙمَّ ٌَْؾ َأن َيْٟمسمِٝمُ٘ماَم َذيمُِ٘ماَم مِم ٌَّْٟمسُمُ٘ماَم زمَِتْٟمِويٙمِِف وَم  َٞم

(2){َوُهؿ زم٣ِمٔطِمَرِة ُهْؿ ىَم٣مهمُِروَن  زم٣مهللُي٠ْمَِمٛمُقَن 

: َمٔم٣موي٥م زمـ إلي٣مس رصمؾ ووم٣مل ،

: ومؾ ويم٘مـ ، هَمْٜمؿ ايمٗمّم٣مء إٞمام ، ئمّٙمؿ ٓ ايمٗمّم٣مء إن: همٗم٣مل. ايمٗمّم٣مء فمٙمٚمٛمل

 (3) ايمٔمٙمؿ َمـ فمٙمٚمٛمل

. 

، فمٝم٥م وايمٗمقافمد ايمٖمٗمٜمٝم٥م وإصقيمٝم٥مهمٜمؿ ايمٛمِمقص ايممم هم٣ميمٖمٗمف َمٌٛمل فمعم

ت٣مج ايمٖمٗمٝمف واظمٖمتل إلم همٜمؿ َمع همٜمؿ ايمقاومع ، وزمٔم٣ٌمرة ايمٖمٗمٜم٣مء واظمٖمتكم َي

يٛم٣مؽمٌف َمـ ايمقاومع ، ٓ فمعم نمغم َم٣م وهمٜمؿ ايمقاومع ، وإٞمزال ايمٛمص فمعم  ،ايمٛمص

 َمٛم٣مؿمف َمٛمف
(4). 

وٓ يٓمـ َمـ ضمٖمظ زمٔمض اظم٣ًمئؾ َمـ زمٔمض ايم٘مت٤م أٞمف ومد ص٣مر ضمج٥م 

رصمع إيمٝمف ويٛمزل فمعم ومقيمف أو رأيف ، هم٣مَٕمر أزمٔمد وأفمٚمؼ ، أو همٗمٝمًٜم٣م أو َمرصمًٔم٣م يُ 

٘م٣مم اجلزئٝم٥م زمٚمٔمزل فمـ إذ يمق ىم٣من إَمر واومًٖم٣م فمٛمد ضمدود َمٔمرهم٥م زمٔمض إضم

                                                
 . 74يقؽمػ :  (2)

  . 37 يقؽمػ : (1)

ايمْمرق احل٘مٚمٝم٥م دم ايمًٝم٣مؽم٥م ايمممفمٝم٥م ٕيب فمٌد اهلل حمٚمد زمـ أيب زم٘مر زمـ أيقب ازمـ ومٝمؿ اجلقزي٥م ،  (3)

 هـ . 2018ايمْمٌٔم٥م: إولم ، َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م  ،، ط: دار فم٣ممل ايمٖمقائد  88 /2

ط: ايم٘مٙمٝم٣مت إزهري٥م ، ،  203/  1ومقافمد إضم٘م٣مم دم َمِم٣ميمح إٞم٣مم يمٙمٔمز زمـ فمٌد ايمًالم  اٞمٓمر: (0)

 . 94،  2/95وفمٛمٜم٣م دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م . زمغموت .وإفمالم اظمقومٔمكم ٓزمـ ايمٗمٝمؿ 
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أصقهل٣م وؽمٝم٣مومٜم٣م وزَم٣مهن٣م وَم٘م٣مهن٣م وومقافمده٣م ايم٘مٙمٝم٥م وإصقيمٝم٥م يم٘م٣من اخلْم٤م 

 فمقم دطمؾ همٔمٛمدَم٣مهٝمٛم٣ًم وإَمر صمد يًغم ، نمغم أن إَمر أزمٔمد َمـ ذيمؽ وأدق ، 

:  وم٣ميمقا ؟ هذا َم٣م:  همٗم٣مل ، ايمٛم٣مس خيقف رصمؾ هم١مذا اظمًجد (فمٛمف اهلل ريض)

 همالن أٞم٣م يٗمقل يم٘مٛمف!  ايمٛم٣مس ريذىمّ  زمرصمؾ يمٝمس:  همٗم٣مل ، ايمٛم٣مس ريذىمّ  رصمؾ

! ؟ اظمٛمًقخ َمـ ايمٛم٣مؽمخ أسمٔمرف:  همٗم٣مل إيمٝمف همٟمرؽمؾ ، هم٣مفمرهمقين همالن ازمـ

 همٝمف سمذىمر وٓ َمًجدٞم٣م َمـ هم٣مطمرج:  وم٣مل ، ٓ: همٗم٣مل
(1)

. 

همثٚم٥م إلم صم٣مٞم٤م َمٔمرهم٥م ايمٗمقافمد إصقيمٝم٥م ، وومقافمد ايمٖمٗمف ايم٘مٙمٝم٥م ، وفمٙمؿ 

َم٣م يتٖمرع فمٛمٜم٣م ويدور ضمقهل٣م َمـ احلدي٧م رواي٥م ودراي٥م ، وفمٙمقم ايمٗمرآن و

دراؽم٣مت ومرآٞمٝم٥م وأهار زمٝم٣مٞمٝم٥م وزمالنمٝم٥م ، هٛم٣مك همٗمف ايمقاومع ، وهمٗمف إويمقي٣مت ، 

وهمٗمف اظمٗم٣مصد ، وهمٗمف ايمٛمقازل ، وهمٗمف اظمت٣مح ، وهمٗمف اظمقازٞم٣مت ، مم٣م ٓ نمٛمك فمٛمف 

يمٙمٚمٖمتل همّمال فمـ اظمجتٜمد ، نمغم أٞمٛم٣م ازمتٙمٝمٛم٣م دم زَم٣مٞمٛم٣م هذا زمرويٌّم٣مت ٓ هؿ 

 وٓ دم ايمٛمٖمغم يريدون أن يتِمدروا جم٣ميمس ايمٔمٙمؿ فمٛمقة ، وأن ئمتٙمقا دم ايمٔمغم

اظمٛم٣مزمر اومتت٣مًٓ ، وأن ي٘مقٞمقا دم ايمِمدارة زوًرا وهبت٣مًٞم٣م ، يٌح٧م زمٔمّمٜمؿ فمـ ىمؾ 

ؾم٣مذ أو نمري٤م ، ٓ ئمٛمٝمف أول َم٣م ئمٛمٝمف إٓ أن جي٣مري ايمًٖمٜم٣مء ، أو جي٣مدل 

ٔم٣مَم٥م وايمدمه٣مء ، أو ايمٔمٙمامء ، أو يامري إَمراء ، أو يٌمف إيمٝمف ومٙمقب ايم

يًقق ٞمٖمًف يمدى ايم٣ٌمضمثكم فمـ ؿم٣ميمٌل ايمُمٜمرة وضم٤م ايمٓمٜمقر إلضمداث يمقن 

َمـ اإلشم٣مرة أو اجلدل ، يمٔمٙمف َيٓمك يمدهيؿ زمٚمٕمٛمؿ أي َمٕمٛمؿ ، ويمق ىم٣من فمعم 

                                                
 ايمري٣مض، ، ايم٘مت٤م فم٣ممل ط: دار ( ،244)سمٖمًغم ؽمقرة ايمٌٗمرة ، آي٥م رومؿ  ،1/41سمٖمًغم ايمٗمرؿمٌل (2)

 . ايمًٔمقدي٥م ايمٔمرزمٝم٥م اظمٚمٙم٘م٥م
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َم٣م ضم٣ًمب ديٛمف أو وؿمٛمف أو ىمراَمتف أو َمروءسمف ٓ يٙمقي فمعم رء ، فمعم فم٘مس 

ف وايمؼمهمع فمـ ايمدٞم٣مي٣م فمعم يٛمٌٕمل أن ي٘مقن فمٙمٝمف ايمٔم٣ممل َمـ اإلطمالص وايمٔمٖم٣م

 :َم٣م يِمقره ايمٔم٣ممل إدي٤م ايمٗم٣ميض فمقم زمـ فمٌد ايمٔمزيز اجلرصم٣مين إدي٤م  ٞمحق

 :(1) ضمٝم٧م يٗمقل

 إذا وِمٝمَؾ: هذا ََممْمٌب ، وُمْٙم٦ُم : وَمْد َأَرى
 

َتِٚمــُؾ ايمٓمَّــاَم  َـّ َٞمْٖمــَس احُلــرِّ حَتْ  ويَم٘مِــ
 

ــاَم  ــ٣مَن ىُمٙمَّ ــِؿ إِْن ىَم  ومَلْ َأوْمــِض ضَمــؼَّ ايمِٔمْٙم
 

ــــَد  اَم زَم ــــٙمَّ سُمُف رِمَ ؽُم ْ ــــغمَّ ــــٌع َص  ا ؿَمَٚم
 

ـــِف نَمرْ  ـــ٥مً  ٣مؽًمـــَأَأؾْمـــَٗمك زمِ ـــِف ِذيمَّ  وَأصْمٛمِٝم
 

ــ٣م ــ٣مَن َأضمزََم ــْد ىَم ــِؾ وَم ــ٣مُع اجَلْٜم ٌَ  إَِذْن هَم٣مسمِّ
 

 ويَمــْق أنَّ َأْهــَؾ ايمِٔمْٙمــِؿ َصــ٣مُٞمقُه َصــ٣مهَنُؿ
 

ـــاَم   ويَمـــْق فَمٓمَُّٚمـــقُه دِمْ ايمٛم ُٖمـــقِس يمُٔمٓمِّ
 

َم٣م ىمت٤م ، يٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف َمع ايمتٟمىمٝمد فمعم أن يمٝمس يمإلٞم٣ًمن إٓ 

ـْ )وؽمٙمؿ( :  ْٞمَٝم٣م ىَم٣مَٞم٦ِم  ََم فُ  ايمد  َق  ، مَهَّ  فَمْٝمٛمَْٝمِف، زَمكْمَ  هَمْٗمَرهُ  َوصَمَٔمَؾ  ، َأَْمَرهُ  فَمَٙمْٝمفِ  اهلل هَمرَّ

 ْ ـَ  َيْٟمسمِفِ  َومَل ْٞمَٝم٣م َِم ـْ  ، يَمفُ  ىُمت٤َِم  ََم٣م إَِّٓ  ايمد   َأَْمَرُه، فُ يمَ  اهلل مَجَعَ  ، ٞمِٝمََّتفُ  أطِمَرةُ  ىَم٣مَٞم٦ِم  َوََم

                                                
دار  ط:  54/ 2 حمٚمد زمـ أْحد أيب ايمٖمتح إزمُمٝمٜملاظمًتْمرف دم ىمؾ همـ َمًتٓمرف يمُمٜم٣مب ايمديـ  (2)

، خ إدب ايمٔمريب يمٙمدىمتقر ؾمقومل وٝمػوسم٣مري ،2984ايمْمٌٔم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م  ،زمغموت  ،ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م 

، 575/ 5 ٞمكايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م: ٞمُم٣مط ايمُمٔمر وايمُمٔمراء، ؾمٔمراء اظمديح ، فمعم  زمـ فمٌد ايمٔمزيز اجلرصم٣م

 م.2995 - 2944 ايمْمٌٔم٥م: إولم ،َمٌم  ،ط: دار اظمٔم٣مرف 
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ْٞمَٝم٣م َوَأسَمتْفُ  ، وَمْٙمٌِفِ  دِم  نِمٛم٣َمهُ  َوصَمَٔمَؾ  (1)(َرانِمَٚم٥مٌ  َوِهلَ  ايمد 

 :، ويٗمقل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف  

ِف هَمْٙمَٝمْٔمَٚمْؾ } ِف  ٣مًح ـ َص٣ميمِ فَمَٚماًل  هَمَٚمـ ىَم٣مَن َيْرصُمق يمَِٗم٣مء َرزمِّ ٣ٌَمَدِة َرزمِّ ْك زمِِٔم َوٓ ُيمْمِ

(2){اَأضَمًد 

 . 

* * * 

                                                
ْٞمَٝم٣م ، ضمدي٧م رومؿ ( 2) ؿِّ زم٣ِميمد   . (0245 ) ؽمٛمـ ازمـ َم٣مصمف ، ىمت٣مب ايمزهد ، زَم٣مُب اهْلَ

 .224ايم٘مٜمػ :  ( 1)
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 بعاملبحح ارسا
 رزـــواملتع سـاملتيس

 

، ايمْم٣موم٥م وايمقؽمع فمعم وم٣مئٚم٥م اإلؽمالم ؾمٔم٣مئر أن( وصمؾ فمز) اهلل رْح٥م َمـ

ُػ  َٓ  }: ؽمٌح٣مٞمف احلؼ يٗمقل ضمٝم٧م ٣م اهلل ُيَ٘مٙمِّ ًً َّٓ  َٞمْٖم  سمٔم٣ملم ويٗمقل،  (1){ُوؽْمَٔمَٜم٣م إِ

ٌَْٝم٦ِم  ضِم٨م   ايمٛم٣َّمسِ  وهلل فَمعَم }:احل٨م  ؾمٟمن دم ـِ  ايْم ،  (2){ؽَمٌِٝماًل  إيَِمْٝمفِ  اؽْمَتَْم٣معَ  ََم

ـْ  }: ايمِمقم  ؾمٟمن دم ؽمٌح٣مٞمف ٗمقلوي ةٌ  ؽَمَٖمرٍ  فَمعَم  َأوْ  ََمِريًّم٣م َِمٛمُْ٘مؿْ  ىَم٣منَ  هَمَٚم  هَمِٔمدَّ

ـْ  ٣ممٍ  َِم ـَ  َوفَمعَم }:  )فمز وصمؾ( ويٗمقل،  (3){ُأطَمرَ  َأيَّ  ؿَمَٔم٣ممُ  همِْدَي٥مٌ  ُيْمِٝمُٗمقَٞمفُ  ايمَِّذي

٘مكِمٍ  ًْ  همدي٥م ايمِمٝم٣مم يْمٝمٗمقن ٓ ايمذيـ فمعم أي: اظمٖمنيـ زمٔمض وم٣مل ، (4){َِم

 نمغم أو زم٣ميمٕم٥م زمٚمُمٗم٥م يْمٝمٗمقٞمف ايمذيـ فمعم: اظمراد  زمٔمّمٜمؿ ووم٣مل،  ٘مكمَمً ؿمٔم٣مم

ـ ؽَمَٔم٥مٍ  ُذو يمُِٝمٛمِٖمْؼ  }: اإلٞمٖم٣مق ؾمٟمن دم ؽمٌح٣مٞمف ويٗمقل،  حمتٚمٙم٥م  َوََمـ ؽَمَٔمتِفِ  َمِّ

٣َّم هَمْٙمٝمُٛمِٖمْؼ  ِرْزوُمفُ  فَمَٙمْٝمفِ  وُمِدرَ  ٣م اهلل ُيَ٘مٙمُِّػ  َٓ  اهلل آسَم٣مهُ  مِم ًً َّٓ  َٞمْٖم  اهلل ؽَمَٝمْجَٔمُؾ  آسَم٣مَه٣م ََم٣م إِ

ا فُمْنٍ  زَمْٔمَد   احلؼ يٗمقل ضمٝم٧م،  احلرج ورهمع ايمٝمن فمعم وم٣مئؿ هم٣ميمديـ ، (5){ ُيْنً

َٓ  ايْمُٝمْنَ  زمُِ٘مؿُ  اهلل ُيِريُد  }: ؽمٌح٣مٞمف : ؽمٌح٣مٞمف ويٗمقل،  (6){ايْمُٔمْنَ  زمُِ٘مؿُ  ُيِريُد  َو

ـِ  دِم  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  صَمَٔمَؾ  َوََم٣م} ي ـْ  ايمدِّ  ؽمٗمط فمٛمف ، همٚمـ أدى اظمتٝمّن  (7){ضَمَرٍج  َِم

                                                
 .184:  ( ايمٌٗمرة2) 

 .97 : ( آل فمٚمران1) 

 .280:  ( ايمٌٗمرة3) 

 .280:  ( ايمٌٗمرة0) 

 .7 : ( ايمْمالق5) 

 .285:  ( ايمٌٗمرة4) 

 .78( احل٨م : 7) 
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اظمتٔمذر ىمٚمـ سمٝمٚمؿ فمٛمد همٗمد اظم٣مء هم١مٞمف ي٘مٖمٝمف ، وَمـ فمجز فمـ ايمِمالة وم٣مئاًم 

صعم وم٣مفمًدا وؽمٗمط فمٛمف ايمٗمٝم٣مم اظمتٔمذر ، زمؾ إن ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( 

يمٝمٌمم َمـ سمٔمذر فمٙمٝمف َم٣م ىم٣من ي٠مديف َمـ ايمْم٣مفم٣مت زمٖمّمؾ اهلل )فمز وصمؾ( 

ٝمف وؽمٙمؿ( : وىمرَمف دم إصمراء شمقاب َم٣م ىم٣من ئمٚمؾ ، ضمٝم٧م يٗمقل )صعم اهلل فمٙم

ٌُْد  ََمِرَض  إَِذا)  .(1)( َصِحٝمًح٣م َُمِٗمٝماًم  َئْمَٚمُؾ  ىَم٣منَ  ََم٣م َِمْثُؾ  يَمفُ  ىُمت٤َِم  ، ؽَم٣مهَمرَ  َأوْ  ايْمَٔم

 اظمت٣مح ي٠مدي أندون  ايمٛم٣مس زمٔمض أن نمغم،  زم٣ميمٕم٥م ؽمٔم٥م واظم٣ٌمح اظمت٣مح ودم

ر إٓ يتٔمٙمؼ ٓ واظم٣ٌمح ، سمٗمِمغمه فمٙمٝمٜم٣م يمٝمٔمٙمؼ ؾمامفم٥م فمـ يٌح٧م وىمٟمٞمف،  زم٣مظمتٔمذَّ

 هؾ ذفًم٣م اظمٔمتػمة واظمِمٙمح٥م يمٙميورة واجلامفم٣مت اجلٚمع سمٔمٙمٝمؼ ضم٣ميم٥م همٖمل

 َمـ ضمرص وهؾ َمٛم٣مزيمٛم٣م؟ دم وومتٜم٣م دم ايمٖمجر صالة فمعم مجٝمًٔم٣م واـمٌٛم٣م

 ايمممفمٝم٥م يمٙمٚمِمٙمح٥م زم٣مظمخ٣ميمٖم٥م – اجلامفم٥م يمِمالة ايمْمروم٣مت زمٔمض يٖمؼمؾمقن

 صمزء ومٝم٣مم فمعم  – ايمٔمدوى اٞمتُم٣مر خلْمر ونمغمهؿ أٞمٖمًٜمؿ وئمروقن واظمٔمتػمة

 فمعم ضمرصقا وهؾ وايمٔم٣ٌمد؟ ايمٌالد فمـ ايمٌالء زمرهمع اهلل إلم وايمتيع ايمٙمٝمؾ َمـ

 . ؟ فم٣ٌمدة أن وهل اظمْمٙمقزم٥م وايمٛمٓم٣مهم٥م ايمقوم٣مي٥م زمٟمؽم٣ميمٝم٤م إطمذ

 وايمٛمٚمٝمٚم٥م وايمٕمٝم٥ٌم ايم٘مذب َمـ ايمًٙمٌٝم٥م ايمِمٖم٣مت ىمؾ فمـ مجٝمٔمٛم٣م ختٙمٝمٛم٣م وهؾ

،  زمحؼ يمإلٞم٣ًمن يمٝمس َم٣م وأطمذ ايمرزم٣م وأىمؾ ايمزور وؾمٜم٣مدة ايمقفمد وطمٙمػ

 . ؟ زم٣مٕزَم٣مت واظمت٣مصمرة وآؽمتٕمالل آضمت٘م٣مر ٛمٌٛم٣موَت

 ،رضمؿـوصٙم٥م ايم ٣مٞم٥مـوإَم ايمِمدق َمـ دةـاحلٚمٝم ايمِمٖم٣مت زم٘مؾ حتٙمٝمٛم٣م وهؾ

                                                
٣مهمِرِ  ُيْ٘مَت٤ُم  ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب اجلٜم٣مد ، زم٣مب صحٝمح (2)  ًَ اإِلوَم٣مََم٥ِم ، ضمدي٧م  ذِم  َئْمَٚمُؾ  ىَم٣منَ  ََم٣م َِمْثُؾ  يمِْٙمُٚم

 . (1994 ) رومؿ
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 وؽم٣مئر،  اظمحت٣مصمكم وَم٣ًمفمدة ايمِمدوم٣مت َمـ واإلىمث٣مر واإليث٣مر وايمت٘م٣مهمؾ

ٛمُقا):  (وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم) ٞمٌٝمٛم٣م زمٗمقل وأطمذٞم٣م،  اإلؽمالم أطمالق  ضَمِمِّ

ىَم٣مةِ  َأَْمَقايَمُ٘مؿْ  َدوَم٥مِ  ََمْرَو٣مىُمؿْ  َوَداُووا،  زم٣ِميمزَّ وا،  زم٣ِميمِمَّ ٌَالءِ  َوَأفِمد  فَم٣مءَ  يمِْٙم  .(1) ( ايمد 

،  يمٙمٚمِمٙمح٥م أو يمٙميورة يٗمٝمده أن إَمر همٙمقرم اظم٣ٌمح أَم٣م،  اظمت٣مح فمـ هذا

 واحلجر،  ايمذات احلجر ذيمؽ ويُمٚمؾ،  زم٣ميمٗمٝمد آيمتزام وصم٤م ومٝمده هم١من

 . ذيمؽ وٞمحق واحل٨م وايمٔمٚمرة،  واجلامفم٣مت اجلٚمع وسمٔمٙمٝمؼ، ايمِمحل

،  هق هقاه وهمؼ اهلل ئمٌد َمـ وزمكم اهلل َمراد وهمؼ اهلل ئمٌد َمـ زمكم همُمت٣من

٣مهًم٣م ىم٣من ورؽمقيمف هلل ٞمٝمتف ىم٣مٞم٦م همٚمـ  طم٣ميمػ وإن( وصمؾ فمز) اهلل ضمدود فمٛمد وومَّ

 فمٛمده ايمقومقف ي٘مقن ايمممفمل احل٘مؿ ي٘مقن همحٝم٧م،  وهقاه ٞمٖمًف ذيمؽ

 . فمٙمٝمف وايمٛمزول

 ؽمقاء،  اهلل ذع ي٘مقن وضمٝم٧م،  اهلل َمراد وهمؼ هللا ئمٌد َمـ هم٣مظم٠مَمـ

،  زمٝمتف دم يِمقم أن ايميورة اومتّم٦م أم اظمًجد دم يِمقم أن اظمِمٙمح٥م اومتّم٦م

 ي٘مقن ضمٝم٧م زم٣ميمٔمزيٚم٥م ويٟمطمذ،  هب٣م إطمذ إَمر يتْمٙم٤م ضمٝم٧م زم٣ميمرطمِم٥م يٟمطمذ

 يٟمطمذ أو،  ايمٔمزيٚم٥م إَمر يتْمٙم٤م ضمٝم٧م زم٣ميمرطمِم٥م يٟمطمذ َمـ أَم٣م،  هل٣م اظمٗم٣مم

 ورزمام، إويمقي٣مت يمؼمسمٝم٤م همٚمٖمتٗمد،  ايمرطمِم٥م إَمر يتْمٙم٤م ٧مضمٝم زم٣ميمٔمزيٚم٥م

 .واظمٔمِمٝم٥م اإلشمؿ أو احلرج دم هقاه أوومٔمف

                                                
 (. 24400، ضمدي٧م رومؿ ) 8/040  ( اظمٔمجؿ ايم٘مٌغم يمٙمْمػماين2)

 



- 54 - 

 

ايمٔمٙمامء همٝمام يتِمؾ زمٕمٙمؼ اظم٣ًمصمد فمٛمد اٞمتُم٣مر  ىم٣ٌمر هٝمئ٥م زمٝم٣من أىمد وومد

 ذيمؽ ىم٣من ؽمقاء اظم٣ًمصمد نمٙمؼ ومرار خم٣ميمٖم٥م ٕضمد جيقز ٓ أٞمف صم٣مئح٥م ىمقروٞم٣م :

 أو اجلٚمٔم٥م يِمٙمقن شمؿ ، أزمقازمف فإنمالوم دزمٔم اظمًجد داطمؾ ومٙمٝمؾ فمدد زمحّمقر

 دم أو ، اظمًجد أَم٣مم ايمِمالة أو ، اظمٕمٙمٗم٥م إزمقاب هذه وراء َمـ اجلامفم٣مت

 اهلل أواَمر فمعم سيح طمروج ذيمؽ هم٘مؾ ، ايمٌٛم٣مي٣مت أؽمْمح فمعم أو ، ايم٣ًمضم٣مت

 اظمختِم٥م ايمًٙمْم٣مت داَم٦م همام،  وومقافمده٣م ايمممئم٥م فمعم وطمروج ، وأضم٘م٣مَمف

 ايمٗمرار هذا خم٣ميمٖم٥م َتقز همال يمٙمٚم٣ًمصمد اظم٠موم٦م نمالقزم٣مإل ومراًرا أصدرت ومد

 . اظمخ٣ميمٖم٥م فمعم اظمؼمسم٥ٌم يمٙمٚمٖم٣مؽمد درًءا

 

*     *     * 
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 ارجامًاملبحح 
 رفكيُعدة ا

 

، ووصٖمف زمام  ٓ ؾمؽ أن احل٘مٚم٥م سمٗمتِض ووع ىمؾ رء دم َمقؤمف

، هم١مؿمالق ىمٙمٚم٥م ايمٖمٗمٝمف أو اظمٖمتل فمعم َمـ هق نمغم  يٛم٣مؽمٌف ٓ زمقصػ نمغمه

ؾ طمْمًرا صمًٝماًم فمعم إَمـ ايمٖم٘مري يمٙمدول واظمجتٚمٔم٣متصمدير هب٣م يُ  ،  َُم٘مِّ

، دم َمٗمدَمتٜم٣م:  ىمثغمة هم٘مؾ  َمـ ايمٖمٗمف وايمٖمتقى صٛم٣مفم٥م شمٗمٝمٙم٥م سمتْمٙم٤م أدواٍت 

: إذ  ، وزمخ٣مص٥م ايمتٖمًغم وفمٙمقم ايمٗمرآن دراؽم٥م ايمٔمٙمقم اظمتٔمٙمٗم٥م زم٣ميمٗمرآن ايم٘مريؿ

٣مؽمخ َمـ ٓ يٚم٘مـ أن سُمْمٙمؼ فمعم إٞم٣ًمن صٖم٥م همٗمٝمف أو َمٖم٦ٍم وهق ٓ ئمرف ايمٛم

ؾ ، وٓ اظمْمٙمؼ َمـ اظمٗمٝمد اظمٛمًقخ ، وٓ اظمح٘مؿ َمـ  ، وٓ اظمجٚمؾ َمـ اظمٖمِمَّ

 ، وٓ ايمٔمالوم٥م زمكم ايمٙمٖمظ وايم٤ًٌم. اظمتُم٣مزمف

ىمام يٛمٌٕمل أن ي٘مقن ايمٖمٗمٝمف فم٣مظم٣ًم زمًٛم٥م ؽمٝمدٞم٣م رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف 

، وَم٣مذا يٛمٌٕمل أن يِمٛمع َمـ ايمؼمصمٝمح أو  وؽمٙمؿ( ودرصم٥م احل٘مؿ فمعم احلدي٧م

قهمٝمؼ فمٛمد سمٔم٣مرض ـم٣مهر زمٔمض إيمٖم٣مظ ، هم٘مٝمػ إذا ىم٣من ٓ يٚمٝمز زمكم ايمت

 ايمث٣مزم٦م واظمتٕمغم، وزمكم ؽمٛمـ ايمٔم٣ٌمدات وأفمامل ايمٔم٣مدات؟!

، همال همٜمَؿ صحٝمًح٣م يمٙم٘مت٣مب  وٓ زمد يمٙمٖمٗمٝمف َمـ إسمٗم٣من فمٙمقم ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م

، وَمٔمرهم٥م  ، وٓ نمٛمك يمف أيًّم٣م فمـ فمٙمؿ أصقل ايمٖمٗمف وايمًٛم٥م إٓ زم٣ميمػمافم٥م همٝمٜم٣م

، وآراء إصقيمٝمكم وايمٖمٗمٜم٣مء دم  ، وإديم٥م اظمختٙمػ همٝمٜم٣م اظمتٖمؼ فمٙمٝمٜم٣مإديم٥م 

 ، وؿمرق آؽمتٛم٣ٌمط َمٛمٜم٣م.  ىمؾ ديمٝمؾ َمـ إديم٥م اظمختٙمػ همٝمٜم٣م

ىمام أٞمف ٓ يٚم٘مـ يمٙمٖمٗمٝمف أن يِمٗمؾ َمقاهٌف دون دراؽم٥م دومٝمٗم٥م ٔراء 

، وأصح٣مب  ، وسم٣مزمٔمل ايمت٣مزمٔمكم ، وايمت٣مزمٔمكم ايمٖمٗمٜم٣مء اظمتٗمدَمكم َمـ ايمِمح٣مزم٥م
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، وىم٣ٌمر  ، وازمـ ضمٛمٌؾ ، وايمُم٣مهمٔمل ، وَم٣ميمؽ : أيب ضمٛمٝمٖم٥م إرزمٔم٥م اظمذاه٤م

 . همٗمٜم٣مء اظمذاه٤م

٣م زمَِٚمْٔمِرهَم٥م َأِديم٥َّم ـٚمً ومٝمِّ اظمٖمتل َأن ي٘مقن : جي٤م  َأزُمق فَمْٚمرو ازْمـ ايمِّمالح يٗمقل

مْج٣َمع َوايْمِٗمَٝم٣مس َوََم٣م ايْمتحؼ هَب٣م ٛم٥م َواإْلِ ًّ فِمٝم٥َّم َمـ ايْم٘مت٣مب َوايم ْ ضَْمَ٘م٣مم ايمممَّ ْٕ َوَأن ، ا

ضَْمَ٘م٣مم ي٘مق ْٕ َِديم٥َّم ووصمقه دٓيمتٜم٣م وزم٘مٝمٖمٝم٥م اومت٣ٌمس ا ْٕ ن فَم٣مظم٣م زماَِم يُْمؼَمط دِم ا

َتَٖم٣مد َمـ أُصقل ايْمِٖمْٗمف ،َِمٛمَْٜم٣م ًْ ِدي٧م  ، َوَهَذا ُي فَم٣مِرهًم٣م َمـ فُمُٙمقم ايْمُٗمْرآن واحْلَ

وايمٛم٣مؽمخ واظمٛمًقخ وايمٛمحق وايمٙمٕم٥م وايمتٌميػ َواطْمتاَِلف ايْمٔمٙماَمء واسمٖم٣مومٜمؿ 

َِديم٥َّم وآومت٣ٌمس َِمٛمَْٜم٣م زم٣ِميْمٗمدِر ايمَِّذي ْٕ وط ا ـ ََمَٔمف َمـ ايْمَقهَم٣مء زممُِمُ َذا درزم٥م  ،يَتَٚم٘مَّ

٣مئِٙمف وسمٖم٣مرئمف٣م زم٣ميمٖمٗمف و٣مزمْمً فَم٣مظمً  ،وارسمٝم٣مض دِم اؽْمتِْٔماَمل َذيمِؽ ًَ ٣م َٕمٜم٣مت َم

ويٗمقل ايمُمقىم٣مين: واحلؼ ايمذي ٓ ؾمؽ همٝمف وٓ ؾمٌٜم٥م أن ايمٖمٗمٝمف ٓزمد أن 

٣مَمٝمع ايمًٛم٥م ايمتل صٛمٖمٜم٣م أهؾ ايمٖمـ ىم٣مَٕمٜم٣مت ي٘مقن فم٣مظم٣ًم زمام اؾمتٚمٙم٦م فمٙمٝمف جم

 يٙمحؼ هب٣مايم٦ًم وَم٣م

هق ايمٖمٗمٝمف اظمًتٖمرغ يمقؽمٔمف يمتحِمٝمؾ ـمـ زمح٘مؿ ويٗمقل أيًّم٣م: اظمجتٜمد 

٣م فم٣مومال ، ومد شمٌت٦م يمف َمٙم٘م٥م يٗمتدر هب٣م فمعم ذفمل ، وٓ زمد أن ي٘مقن زم٣ميمٕمً 

 اؽمتخراج إضم٘م٣مم َمـ َمآطمذه٣م ، وإٞمام يتٚم٘مـ َمـ ذيمؽ زممموط :

                                                
، 13 -11، ص  ىمري٣م حمٝمل ايمديـ َيٝمك زمـ ذف ايمٛمقوي( آداب ايمٖمتقى واظمٖمتل واظمًتٖمتل ٕيب ز2)

 .  هـ2048 ،2:  ط ، دَمُمؼ ،، دار ايمٖم٘مر حتٗمٝمؼ: زم٣ًمم فمٌد ايمقه٣مب اجل٣ميب

، 152، ص  ، ظمحٚمد زمـ فمـقم ايمُمـقىم٣مين ( اٞمٓمر: إرؾم٣مد ايمٖمحقل إلم حتٗمٝمؼ احلؼ َمـ فمٙمؿ إصقل1)

 .  م1444-هـ2012،  ، دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م حتٗمٝمؼ: ؽم٣مَمل زمـ ايمٔمريب إشمري
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  . ٣م زمٛمِمقص ايم٘مت٣مب وايمًٛم٥مي٘مقن فم٣مظمً إول: أن 

 . اإلمج٣مع ٣م زمٚم٣ًمئؾايمث٣مين: أن ي٘مقن فم٣مرهمً 

 . ٣م زمٙم٣ًمن ايمٔمربايمث٣ميم٧م: أن ي٘مقن فم٣مظمً 

 . ٣م زمٔمٙمؿ أصقل ايمٖمٗمفايمرازمع: أن ي٘مقن فم٣مظمً 

٣م زم٣ميمٛم٣مؽمخ واظمٛمًقخاخل٣مَمس: أن ي٘مقن فم٣مرهمً 

 -فوايمٗم٣ميض آٞمذاك هق ايمٖمٗمٝم -دم صٖم٥م ايمٗم٣ميض وومد ذىمر ازمـ ايمٗم٣مص

ٛم٥م وإمج٣مع  فم٣مرهًم٣م أٞمف يٙمزم دم ايمٗم٣ميض أن ي٘مقن ًُ ، َيٚمؾ فمٙمؿ ايم٘مت٣مب وايم

، ئمٗمؾ وصمقه ايمٗمٝم٣مس إذا ورد،  ، همٗمٝمف ايمٛمٖمس واطمتالف أئٚم٥م ايمًٙمػ ،إَم٥م

٣م زمتخري٨م إطم٣ٌمر إذا اطمتٙمٖم٦م، وسمرصمٝمح أوم٣مويؾ ، فم٣مظمً  وئمرف ايمٙمٕم٥م إذا ؽمٚمع

، ٓ  وسمٝمٗمظ ٥مٛمْم، ذا هم ضمٙمٝماًم  ، ، َمثًٌت٣م ٣م، واهمر ايمٔمٗمؾ، أَمٝمٛمً  إئٚم٥م إذا اؾمتٌٜم٦م

، فم٣مرهًم٣م  ، صحٝمح ضمقاس ايمًٚمع وايمٌٌم ي٠مسمك َمـ نمٖمٙم٥ٍم وٓ خيدع زمٕمغمه

، رؾمٝمًدا زمريًئ٣م  ، ٞمزهًي٣م زمٔمٝمًدا َمـ ايمْمٚمع ، صم٣مَمًٔم٣م يمٙمٔمٖم٣مف زمٙمٕم٣مت ومّم٣مئف ًٓ ، فمد

، ٓ سمٟمطمذه دم اهلل  صدوق ايمٙمٜمج٥م،  َمـ ايمُمحٛم٣مء واظمامـم٥م واحلٝمػ وايمٔمِمٌٝم٥م

٥م وأٞم٣مة وؽم٘مٝمٛم٥م وووم٣مر، ذا هٝمٌ يمقَم٥م ٓئؿٍ 

                                                
 . 155-151، ص  إصقل فمٙمؿ َمـ احلؼ حتٗمٝمؼ إلم ايمٖمحقل إرؾم٣مد( اٞمٓمر: 2)

، ؾمٝمخ ايمُم٣مهمٔمٝم٥م دم ؿمػمؽمت٣من،  ، اظمٔمروف زم٣مزمـ ايمٗم٣مص ( هق: أزمق ايمٔم٣ٌمس أْحد زمـ أيب أْحد ايمْمػمي1)

 ، دار ص٣مدر ، زمغموت(.2/48 إفمٝم٣من وهمٝم٣مت) هـ.335، وسمقدم زمْمرؽمقس  ؽم٘مـ زمٕمداد

، دراؽم٥م وحتٗمٝمؼ: د/ضمًـكم طمٙمـػ 2/98يب ايمٔم٣ٌمس أْحد زمـ أيب أْحد ايمْمػمي ( أدب ايمٗم٣ميض 3ٕ)

 م. 2989 -هـ  2049، 2: ، ط ايمْم٣مئػ ،اظمٚمٙم٘م٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمًٔمقدي٥م  ،اجلٌقري، َم٘مت٥ٌم ايمِمديؼ 
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: يمٝم٘مقن ومدوة  وذيمؽ يمٝمجٚمع ايمٖمٗمٝمف زمكم ايمٔمٙمؿ وايمٖمٗمف وصالح احل٣مل

يٙمزم ايمٖمٗمٝمف أن يتخغم َمـ ، يٗمقل اخلْمٝم٤م ايمٌٕمدادي:  زمٔمٚمٙمف ومٌؾ ومقيمف

، وَمـ أداب أهمّمٙمٜم٣م، همٝمًتٔمٚمؾ ذيمؽ َمع ايمٌٔمٝمد وايمٗمري٤م،  إطمالق أمجٙمٜم٣م

طمالئؼ ايمٔمقام وإرذال، ويتجٛم٤م ؿمرائؼ اجلٜم٣مل، و وإصمٛمٌل وايمٛمًٝم٤م

*       *       * 

                                                
،  ، دار ازمــ اجلـقزي1/112( ايمٖمٗمٝمف واظمتٖمٗمف ٕيب زم٘مر أْحد زمـ فمقم زمـ شم٣مزم٦م اخلْمٝم٤م ايمٌٕمـدادي 2)

 .  م2994 -هـ2024، 2، ط ًٔمقدي٥ماظمٚمٙم٘م٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايم



- 59 - 

 

 ارتاسعاملبحح 
 بياء ارفكُ على ارسناحة وارتيسري

 

ايمًامضم٥م طُمٙمؼ أصٝمؾ دم ديٛمٛم٣م ودم شمٗم٣مهمتٛم٣م ودم سم٘مقيٛمٛم٣م وهمْمرسمٛم٣م ، وصمٝمٛم٣مسمٛم٣م 

  . ايمقراشمٝم٥م

اإلؽمالم ىمٙمف وم٣مئؿ فمعم ايمتٝمًغم ورهمع احلرج ، ضمٝم٧م يٗمقل احلؼ و

، ويٗمقل ؽمٌح٣مٞمف: (1){َوَٓ ُيِريُد زمُِ٘مُؿ ايْمُٔمْنَ  ُ٘مُؿ ايْمُٝمْنَ زمِ  اهللُيِريُد  } ؽمٌح٣مٞمف:

ـْ ضَمَرٍج } ـِ َِم ي ٥َم َأزمِٝمُ٘مْؿ إزِْمَراِهٝمؿَ َمِ َوََم٣م صَمَٔمَؾ فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ دِم ايمدِّ ، وضمٝم٧م يٗمقل (2){ٙمَّ

ـْ ُيَُم٣مدَّ  )ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( :  ـَ ُيْنٌ ، َويَم ي َّٓ  إِنَّ ايمدِّ ـَ َأضَمٌد إِ ي ايمدِّ

ـَ  ٍء َِم ْوضَم٥ِم َوَرْ وا َواؽْمَتِٔمٝمٛمُقا زم٣ِميْمَٕمْدَوِة َوايمرَّ ُدوا َووَم٣مِرزُمقا َوَأزْممِمُ دِّ ًَ ٌَُف ، هَم نَمَٙم

٥مِ  جْلَ ، ويٗمقيمقن : ايمٖمٗمف رطمِم٥م َمـ شمٗم٥م ، وايمٖمٗمف فمٛمد أهؾ ايمٔمٙمؿ هق  (3) (ايمد 

ايمتٝمًغم زمديمٝمؾ، ومل يٗمؾ أضمد َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ إن ايمٖمٗمف هق ايمتُمدد ، ضمٝم٧م يٗمقل 

وُمْؾ ََم٣م َأؽْمَٟميُمُ٘مْؿ فَمَٙمْٝمِف  }٣مٞمف فمعم يم٣ًمن ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : احلؼ ؽمٌح

ِٖمكَم  ـَ اظمَُْتَ٘مٙمِّ ـْ َأصْمٍر َوََم٣م َأَٞم٣م َِم ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( :  ، ويٗمقل (4){َِم

َٓ ُيٛمْزَ ) َّٓ َزاَٞمُف ، َو ٍء إِ َٓ َيُ٘مقُن دِم َرْ هْمَؼ  هْمِؼ ، هَم١مِنَّ ايمرِّ َّٓ فَمَٙمْٝمؽ زم٣ِميمرِّ ٍء إِ ـْ َرْ ُع َِم

ـِ إَِّٓ اطْمَت٣مَر  " ، و(5) (ؾَم٣مَٞمُف  َ ايمٛمٌَِّل  )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( زَمكْمَ َأَْمَرْي ََم٣م طُمغمِّ

                                                
 . 285ايمٌٗمرة :   (2)

 . 78احل٨م :   (1)

ـُ  ، ايمٌخ٣مري صحٝمح (3) ي  .( 39ُيْنٌ ، ضمدي٧م رومؿ )  ىمت٣مب اإليامن ، زم٣مب  ايمدِّ

 . 84ص:  (0)

هْمِؼ  هَمّْمؾِ  زم٣مب ، وأداب وايمِمٙم٥م ايمػم ىمت٣مب ، َمًٙمؿ صحٝمح (5)  . (4747 ) رومؿ ضمدي٧م ، ايمرِّ
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٣م َِمٛمْفُ  ْ َيْٟمشَمْؿ هَم١مَِذا ىَم٣مَن اإِلشْمُؿ ىَم٣مَن َأزْمَٔمَدمُهَ ٣م ََم٣م مَل مُهَ ، هم٣ميمٖمٗمف َمٌٛمل فمعم (1)(َأْيَنَ

  ايمًامضم٥م وايمتٝمًغم .

 ايمذي ٞمًٔمك إيمٝمف هق ايمتٝمًغم اظمٛمّمٌط زمّمقازمط ايمممع ، نمغم أن ايمتٝمًغم

اظمٗمرون زمٚمدى ايمٗمدرة وآؽمتْم٣مفم٥م ، إذ يٛمٌٕمل أن َيرص اظمًتْمٝمع فمعم أداء 

ايمٔم٣ٌمدة فمعم وصمٜمٜم٣م إىمٚمؾ وإهمّمؾ ايمذي َيٗمؼ يمِم٣مضمٌف أفمعم درصم٣مت 

ايمٖمّمؾ وايمثقاب ، وزمام ٓ يِمؾ إلم ضمد ايمتٜم٣مون ايمذي ُيٖمرغ ايمٔم٣ٌمدة َمـ 

تٔمٌدي٥م إصٝمٙم٥م ايم٣ًمَمٝم٥م ، وزمحٝم٧م ٓ سمٛمحٌم مه٥م اإلٞم٣ًمن دم سمتٌع َمّم٣مَمٝمٛمٜم٣م ايم

ىمؾ ايمرطمص دم ىمؾ إرىم٣من وفمعم ىمؾ اظمذاه٤م ، إٞمام يٟمطمذ َمـ ايمرطمص َم٣م 

 يٗمتّمٝمف واصم٤م ايمقوم٦م وـمروف أداء ايمُمٔمغمة وَمقصم٣ٌمت ايمتٝمًغم.

َمع سمٟمىمٝمدٞم٣م فمعم أن حتديد اظمِمْمٙمح٣مت وزمٝم٣من َمٖمٜمقَمٜم٣م زمٚمٛمتٜمك ايمدوم٥م 

٥م ، إذ يٛمٌٕمل أن سم٘مقن ايمتٔمريٖم٣مت صم٣مَمٔم٥م َم٣مٞمٔم٥م ىم٣مؾمٖم٥م دهمًٔم٣م أَمر دم نم٣مي٥م إمهٝم

يمٙمقهؿ وآيمت٣ٌمس ، همتح٦م َمًٚمك آيمتزام وإضمقط وآضمتٝم٣مط همتح٦م 

أزمقاب ايمتُمدد ايمتل ؽم٣موم٦م وصمرهم٦م ايم٘مثغميـ دم ؿمريؼ ايمتْمرف ، ضمتك ـمـ 

اجل٣مهٙمقن أن ايمتحقط دم ايمتديـ يٗمتِض إطمذ زم٣مٕؾمد ، وأن َمـ يتُمدد أىمثر 

ديٛم٣ًم وطمقهًم٣م َمـ اهلل )فمز وصمؾ( ، َمع أن اإلهاع دم ايمتحريؿ دون هق إىمثر سم

ـٍ  ، وحت٦م َمًٚمك ايمتٝمًغم  وم٣مؿمع أَمر َيًٛمف اجل٣مهٙمقن واظمتْمرهمقن وديمٝمؾٍ  سمٝمٗم

                                                
ِكِّ  ِصَٖم٥م زم٣مب ، اظمٛم٣موم٤م ىمت٣مب ، ايمٌخ٣مرى صحٝمح (2)  رومؿ ضمدي٧م ،( وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم) ايمٛمٌَّ

ـْ :  ويمٖمٓمف( 3544) ٣َم( فمٛمٜم٣م اهلل رى) فَم٣مئَُِم٥مَ  فَم َ  ََم٣م"  : وَم٣ميَم٦ْم  َأهنَّ  فمٙمٝمف اهلل صعم) اهلل َرؽُمقُل  طُمغمِّ

ـِ  زَمكْمَ ( وؽمٙمؿ ٣م َأطَمَذ  إَِّٓ  َأَْمَرْي مُهَ ْ  ََم٣م ، َأْيَنَ ـْ  مَل  اْٞمَتَٗمؿَ  َوََم٣م ، َِمٛمْفُ  ايمٛم٣َّمسِ  َأزْمَٔمَد  ىَم٣منَ  إشِْماًم  ىَم٣منَ  هَم١مِنْ  ، إشِْماًم  َيُ٘م

فِ ( وؽمٙمؿ فمٙمٝمف اهلل صعم) اهلل َرؽُمقُل  ًِ  ." هِب٣َم هلل هَمَٝمٛمَْتِٗمؿَ  اهلل ضُمْرََم٥مُ  سُمٛمَْتَٜمَؽ  َأنْ  إَِّٓ  ، يمِٛمَْٖم
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هُمتح٦م أيًّم٣م زمٔمض أزمقاب ايمتًٝم٤م وآٞمحراف فمـ صم٣مدة ايمِمقاب ، وهق َم٣م 

يمممع يٛمٌٕمل ايمتٛمٌف يمف وايمتٖمروم٥م زمقوقح ؾمديد زمكم ايمتٝمًغم اظمٛمّمٌط زمّمقازمط ا

، إذ إٞمٛم٣م يمـ ٞمًتْمٝمع  وايمتًٝم٤م وآٞمحراف وايمٖمقى ايمتل ٓ و٣مزمط هل٣م

٣م ايمتًٝم٤م ـذوره إٓ إذا واصمٜمٛمـالفمف َمـ صمـ٣مء فمعم ايمتُمدد واومتـايمٗمّم

، همديٛمٛم٣م وم٣مئؿ فمعم ايمقؽمْمٝم٥م احلٗمٝمٗمٝم٥م ايمتل ٓ إهمراط همٝمٜم٣م وٓ  وآٞمحراف

د ، وومد وم٣ميمقا : يم٘مؾ رء ؿمرهم٣من ووؽمط ، هم١من أٞم٦م سمُمٌث٦م زمٟمضم سمٖمريط

ايمْمرهمكم َم٣مل أطمر ، وإن أٞم٦م أَمً٘م٦م زم٣ميمقؽمط اؽمتٗم٣مم يمؽ ايمْمرهم٣من ، وومد 

 ومٝمؾ يمًٝمدٞم٣م فمٌد اهلل زمـ فم٣ٌمس )ريض اهلل فمٛمٜمام( : 

 ايمقؽمط إَمقر وطمغم         ؾمْمط ايمتٛم٣مهل ضم٤م  

دم أرزمٔم٥م : همٜمؾ ٞمجد هذا اظمٔمٛمك دم ىمت٣مب اهلل )فمز وصمؾ( همٗم٣مل هلؿ 

َٔمْؾ  َوَٓ }ومقيمف سمٔم٣ملم : ، َمقاوع  ْْمَٜم٣م َوَٓ  فُمٛمُِٗمَؽ  إلَِم  ََمْٕمُٙمقيَم٥مً  َيَدكَ  ََتْ ًُ ٌْ  ىُمؾَّ  سَم

طِ  ًْ ٌَ قرً  هَمَتْٗمُٔمَد  ايْم ًُ ْ ـَ  }وومقيمف سمٔم٣ملم : ، (1){ اََمُٙمقَم٣ًم حمَّ ْ  َأٞمَٖمُٗمقا إَِذا َوايمَِّذي هُمقا مَل  ُيْنِ

 ْ وا َومَل َٜمرْ  َوَٓ  } وومقيمف سمٔم٣ملم :، (2){ ٣موَمَقاَمً  َذيمَِؽ  زَمكْمَ  َوىَم٣منَ  َيْٗمؼُمُ  َوَٓ  اَلسمَِؽ زمَِِم  ََتْ

٣مهم٦ِْم  ٣م خُتَ فُ  وَم٣مَل  }، وومقيمف سمٔم٣ملم : (3){ؽَمٌِٝماًل  َذيمَِؽ  زَمكْمَ  َوازْمَتغِ  هِبَ ٣َم َيُٗمقُل  إِٞمَّ  زَمَٗمَرةٌ  إهِنَّ

  . (4){سُم٠ْمََمرونَ  ََم٣م هَم٣مهْمَٔمُٙمقاْ  َذيمَِؽ  زَمكْمَ  فَمَقانٌ  زمِْ٘مرٌ  َوَٓ  هَم٣مِرٌض  َّٓ 

                                                
 .19 : اإلهاء( 2)

 . 47:  ايمٖمروم٣من( 1)

 .224:  اإلهاء( 3)

 . 48( ايمٌٗمرة : 0)
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ّٓ  زمف اهلل أََمرَ  رٍ أَمْ  َمـ َم٣م":  )رْحف اهلل( (1)اإلَم٣مم إوزافمل ويٗمقل  إ

 .(2)"ايمّتٗمِمغم أو ايمٕمٙمقّ : أص٣مب أهّيام ي٣ٌمرم وٓ زمخِمٙمتكم همٝمف ايمُّمٝمْم٣من فم٣مرض

 

*       *       * 

                                                
، ، إَم٣مم أهؾ ايمُم٣مم دم زَم٣مٞمف هق: اإلَم٣مم احل٣مهمظ أزمق فمٚمرو فمٌُد ايمرْٰحـ زمـ فمٚمرو زمـ َُيٚمد إوزافمل (2)

ٛم٥َّم ايمٛمٌقي٥َّم88ُويمد دم زمٔمٙمٌؽ ؽمٛم٥م  ًُ ٥م اظمُداهمٔمكم فمـ اإلؽمالم وايم ، سمقدم دم  هـ ، وىم٣من َمـ ىم٣ٌمر إئٚمَّ

 َم٠مؽم٥ًم ايمرؽم٣ميم٥م( . ط:23/215هـ. )ؽمغم أفمالم ايمٛمٌالء 257زمغموت ؽمٛم٥م 

 فمٌد زمـ حمٚمد ايمديـ يمُمٚمس ، إيمًٛم٥م فمعم اظمُمتٜمرة إضم٣مدي٧م َمـ ىمثغم زمٝم٣من دم احلًٛم٥م اظمٗم٣مصد (1)

 ، ايمٔمريب ايم٘مت٣مب دار :ط ، اخلُم٦م فمثامن حمٚمد : حتٗمٝمؼ ، 2/331 ، هـ941 ت ايمًخ٣موي ايمرْحـ

  . م2985 - هـ 2045  إولم : ايمْمٌٔم٥م ، زمغموت
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 ارعاشساملبحح 
 االدتَاد اجلناعي املؤسسي

 
 

َم٣م أنمٛم٣مٞم٣م دم إووم٣مت ايمِمٔم٥ٌم فمـ إشم٣مرة اجلدل ، وَم٣م أضمقصمٛم٣م إلم ايمٔمٚمؾ ، 

ؽمقى وضمدة ايمِمػ ، دم وقء  ءفمعم ر وآصمتامع فمعم ىمٙمٚم٥م ؽمقاء ٓ سمٟميمق

احلٖم٣مظ فمعم شمقازمتٛم٣م ايمممفمٝم٥م ايمتل ٓ ٞمٗمٌؾ اظم٣ًمس هب٣م ، زمؾ إن َمٜمٚمتٛم٣م هل 

احلٖم٣مظ فمٙمٝمٜم٣م ، وٞممم صحٝمح إدي٣من ايمتل ٓ نمٛمك يمإلٞم٣ًمن فمٛمٜم٣م ، َم٠مىمديـ 

أن ايمٖمٜمؿ ايمِمحٝمح ايمقافمل يمألدي٣من هق دائاًم صمزء َمـ احلؾ وٓ يٚم٘مـ أن 

ُم٘مٙم٥م ، إٞمام اظمُم٣مىمؾ هل دم ؽمقء ايمٖمٜمؿ ، أو ايمتقـمٝمػ ي٘مقن أزمًدا صمزًءا َمـ اظم

ايمٛمٖمٔمل يمٙمديـ ، واخلروج زمف فمـ وـمٝمٖمتف ايمتل أٞمزل وذع ٕصمٙمٜم٣م وهل 

 . هداي٥م ايمٛم٣مس وطمغم ايمٌممي٥م ، همحٝم٧م سم٘مقن اظمِمٙمح٥م همثٚم٥م ذع اهلل سمٔم٣ملم

أن أَمر ايمٖمتقى صمٙمؾ ، وؾمٟمهن٣م طمْمغم ، وأن أصح٣مب ايمٛمٌل وٓ ؾمؽ 

 . ىم٣من ىمؾ واضمد َمٛمٜمؿ يتٚمٛمك يمق أن نمغمه ىمٖم٣مه أَمره٣م)صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( 

وىم٣من ؽمٝمدٞم٣م فمٚمر زمـ اخلْم٣مب )ريض اهلل فمٛمف( إذا فمرض يمف أَمر فم٣مم َمـ 

ؾمئقن ايمدويم٥م مجع أهؾ ايمٔمٙمؿ َمـ أصح٣مب رؽمقل اهلل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( 

 .يمغموا همٝمف رأهيؿ ، شمؿ خيت٣مر هق َمـ زمكم هذه أراء َم٣م يراه حمٗمًٗم٣م يمٙمِم٣ميمح ايمٔم٣مم

فم٣مٞم٦م جمتٚمٔم٣مسمٛم٣م َمـ ايمٖمت٣موى ايمُم٣مذة وأراء ايمُم٣مذة ، وهل٧م زمٔمض وومد 

 اظمحًقزمكم فمعم ايمٔمٙمامء َمـ نمغم اظم٠مهٙمكم ونمغم اظمتخِمِمكم وَمـ زمٔمض

ؤم٣مف ايمٛمٖمقس اظمتْمٙمٔمكم يمٙمُمٜمرة أو اجل٣مه أو ضم٤م ايمٓمٜمقر طمٙمػ ىمؾ ؾم٣مذ 

ونمري٤م َمـ أراء ، يمٝمجذزمقا زمذيمؽ إٞمٓم٣مر إيمٝمٜمؿ ، أو يمٝمخدَمقا زمف َمِم٣ميمح 

 .  وسمٛمٓمٝمامهتؿ مج٣مفمتٜمؿ
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وٞمٓمًرا يم٘مثرة ايمٗمّم٣مي٣م واظمًتجدات ايمٔمٌمي٥م وسمُمٔمٌٜم٣م وسمداطمٙمٜم٣م 

يمٌٔمض ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء  وضم٣ًمؽمٝم٥م ىمثغم َمٛمٜم٣م ، وسمِم٣مدم زمٔمّمٜم٣م َمع آراءٍ 

اظمتٗمدَمكم ايمذيـ أهمتقا زمام يٛم٣مؽم٤م فمٌمهؿ وزَم٣مهنؿ وَم٘م٣مهنؿ ، َمع صمٜمؾ نمغم 

وسمٛمٗمٝمحف ، اظمتخِمِمكم ونمغم اظم٠مهٙمكم وأٞمِم٣مف ايمٔمٙمامء زمتحٗمٝمؼ اظمٛم٣مط 

وإؽمٗم٣مط زمٔمض إضم٘م٣مم فمعم نمغم َمثٝمٙمٜم٣م ، ٞمتٝمج٥م اجلٜمؾ زم٣ميمقاومع واجلٜمؾ 

زممموط ايمٗمٝم٣مس ايمِمحٝمح ، هم١من إَمر ومد زم٣مت أىمثر إحل٣مضًم٣م ورضورة هلذا 

 آصمتٜم٣مد اجلامفمل اظم٠مؽمز. 

هٛم٣مك َم٣ًمئؾ حتت٣مج إلم اصمتٜم٣مد مج٣مفمل َم٠مؽمز ٓ إلم رؤى  همال ؾمؽ أن

همٝمف احل٣مىمؿ رأيف دم آطمتٝم٣مر َمـ زمكم أراء همردي٥م ، هم١مذا َم٣م ضمًؿ إَمر ورأى 

اظمتٔمددة ايمتل ئمروٜم٣م أهؾ ايمٔمٙمؿ ، همِم٣مرت دم فمٌمٞم٣م احلدي٧م وم٣مٞمقًٞم٣م ، ومٝمؾ 

، همتِمغم فمٙمٝمف ايمٖمتقى  هٛم٣م : إن اطمتٝم٣مر احل٣مىمؿ يٗمْمع اخلالف دم اظمختٙمػ همٝمف

 . وَي٣مؽم٤م َمـ خيرج فمٙمٝمٜم٣م وإٓ يمِم٣مرت همقى وهمتٛم٥م، دم هذا ايمٗمْمر 

ٓصمتٜم٣مد اجلامفمل اظم٠مؽمز ؽمٝمًٜمؿ زمُم٘مؾ ىمٌغم وٓ ؾمؽ أن هذا ا

وواوح وزمٛم٣ّمء دم ايمٗمّم٣مء فمعم أراء ايمُم٣مذة ، وفمعم إزايم٥م أؽم٣ٌمب ايمتْمرف 

ايمذي فمٗمد زم٣ميمٗم٣مهرة  - ايمتل خلِمٜم٣م َم٠ممتر اظمجٙمس إفمعم يمٙمُمئقن اإلؽمالَمٝم٥م

رؤي٥م إئٚم٥م  "زمٚمديٛم٥م إومٌم حت٦م فمٛمقان : م 22/1425/ 25،  20يقَمل 

دم ٞمٗم٣مط َمـ  -"ْم٣مب ايمديٛمل وسمٖم٘مٝمؽ ايمٖم٘مر اظمتْمرفوايمٔمٙمامء يمتجديد اخل

 أمهٜم٣م : 

ٓٞمٕمالق ، واجلٚمقد ، وايمتٗمٙمٝمد إفمٚمك ، وؽمقء ايمٖمٜمؿ ، وايمقومقف ا -2

، وآزمتٔم٣مد فمـ همٗمف اظمٗم٣مصد واظمآٓت ، وفمدم همٜمؿ  فمٛمد ضمرهمٝم٥م ايمٛمّص 
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ايمٗمقافمد ايم٘مٙمٝم٥م يمٙمتمميع ، وإسم٣مضم٥م ايمٖمرص٥م يمتِمدر نمغم اظم٠مهٙمكم ونمغم 

 صمقاٞم٤م اظمُمٜمد ايمدفمقي .اظمتخِمِمكم يمٌٔمض 

 يمتحٗمٝمؼ َمْمّٝم٥م واخت٣مذه،  زم٣ميمديـ وايمتٛمٓمٝمامت اجلامفم٣مت زمٔمض َمت٣مصمرة -1

 وايمتٛمٓمٝمامت اجلامفم٣مت َمِم٣ميمح إيث٣مر َمع ، وضمززمٝم٥م ؽمٝم٣مؽمٝم٥م َمِم٣ميمح

 وايمتديـ ايمُم٘مقم ايمتديـ ونمٙم٥ٌم،  وايمقؿمـ يمٙمديـ ايمٔمٙمٝم٣م اظمِم٣ميمح فمعم

 ( .وصمؾ فمز) هلل اخل٣ميمص ايمتديـ فمعم ايمًٝم٣مد

 َمـ ىمثغم دم هل٣م فمٚمالء اؽمتٗمْم٣مب دم آؽمتٔمامري٥م ىايمٗمق زمٔمض ٞمج٣مح -3

،  اظمت٣ٌمديم٥م اظمِم٣ميمح وصمف فمعم ؽمقاء ، واإلؽمالَمٝم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمدول

 ايمذَمؿ ذاء ؿمريؼ فمـ أم ، اجلامفم٣مت يمٌٔمض ايمقمهٝم٥م وايمقفمقد

 . وايمقٓءات

فمعم أن هذا آصمتٜم٣مد اجلامفمل يٚم٘مـ أن ي٠مدي إلم حتٗمٝمؼ صم٣مٞم٤م ىمٌغم َمـ 

 –ويزيؾ ىمثغًما َمـ أؽم٣ٌمب ايمُٖمْروَم٥م واخلالف ، مم٣م يًٜمؿ  ايمتٗم٣مرب زمكم ايمٔمٙمامء،

دم وضمدة صػ إَم٥م ، وٓ ؽمٝمام دم َمقاصمٜم٥م إهم٘م٣مر ايمُم٣مذة  –وزمال ؾمؽ 

 واظمٛمحرهم٥م وايمّم٣ميم٥م واظمتْمرهم٥م .

أن ٞمتخذ مجٝمًٔم٣م ىمؾ احلذر ، وٞمتٔم٣مون أومٍم درصم٣مت ايمتٔم٣مون ظمٛمع وفمٙمٝمٛم٣م 

ٗمقل اظمجتٚمع فمػم سمًٙمؾ سمًٙمؾ فمٛم٣مس اجلامفم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م اظمتْمرهم٥م إلم فم

زمٔمض فمٛم٣مسه٣م إلم وؽم٣مئؾ اإلفمالم  ، وإذا ىم٣من سمًٙمؾ زمٔمض فمٛم٣مس اجلامفم٥م 

إلم وؽم٣مئؾ اإلفمالم فمعم إؿمالومف أَمًرا طمْمغًما هم١من سمًٙمؾ هذه ايمٔمٛم٣مس إلم 

زمٔمض زمراَم٨م اخلْم٣مب ايمديٛمل هق اخلْمقرة ٞمٖمًٜم٣م ، ٕن زمّم٣مفم٥م هذه 
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ًقح اظمتديٛمكم ، وخم٣مدفم٥م اجلامفم٣مت اإلره٣مزمٝم٥م هل اظمت٣مصمرة زم٣ميمديـ ، ويمٌس َم

َمًتٕمٙمكم فمٚمٙمٝم٥م ايمتديـ ، اظمجتٚمع زمتًقيؼ أٞمٖمًٜمؿ أهنؿ ْح٣مة ايمديـ وايمٖمّمٝمٙم٥م 

ايمٖمْمري وضم٤م ايمٛم٣مس يمديٛمٜمؿ ، همتجد يمٌٔمّمٜمؿ نمٚمًزا هٛم٣م وظمًزا هٛم٣مك اٞمتٓم٣مًرا 

٣ًٌم وحتٝمٛم٣ًم يمٖمرص٥م آٞمٗمّم٣مض فمعم ايمدويم٥م ، ٕن هذه اجلامفم٣مت رزّم٦م  أو سمروم

ل ٓ سم٠مَمـ  زمقؿمـ وٓ زمدويم٥م زم٣ميمقؿمـ ، همٜم فمٛم٣مسه٣م اظمجرَم٥م فمعم ايم٘مٖمر

٣م ، يمتٛمتٗمؾ َمـ ايمتجٜمٝمؾ إلم ايمت٘مٖمغم إلم  صم٣مهٙمٝمًّ وؿمٛمٝم٥م، وسمرى اظمجتٚمع صم٣مهاًل 

٣م َمٛمٜم٣م أن هذا هق ايمْمريؼ إلم ايمًٙمْم٥م ايمتل سمًٔمك إيمٝمٜم٣م ضمتك يمق  ايمتٖمجغم ، ومْهً

ىم٣من ذيمؽ فمعم ضم٣ًمب ايمديـ وايمقؿمـ أو دَم٣مء اخلٙمؼ ، وهق َم٣م جي٤م أن ٞمحذر 

٘مقن ؽمٙمٌٝمكم َت٣مه سمنب زمٔمض فمٛم٣مس اجلامفم٥م اظمتْمرهم٥م إلم ٞمن ٓ َمٛمف ، وأ

 . وؽم٣مئؾ اإلفمالم فمػم َمٛمِم٣مت اإلهمت٣مء أو َتديد اخلْم٣مب ايمديٛمل

 

*     *     * 
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 عصساد  احلاملبحح 
 ارعالقة بني اإلمياٌ وارعله وبني ارفكُ وارطب

 
فمعم  ايمٔمالوم٥م زمكم اإليامن وايمٔمٙمؿ فمالوم٥م سم٘م٣مَمؾ ٓ سمّم٣مد همٝمٜم٣م وٓ سمٛم٣مومض

، واإليامن يدفمقٞم٣م إلم إطمذ  ، هم٣ميمٔمٙمؿ وم٣مئؿ فمعم إطمذ زم٣مٕؽم٣ٌمب اإلؿمالق

: ٓ  زمٟمومٍم إؽم٣ٌمب، وىم٣من ؽمٝمدٞم٣م فمٚمر زمـ اخلْم٣مب )ريض اهلل فمٛمف( يٗمقل

، وومد فمٙمٚمتؿ أن  : ايمٙمٜمؿ ارزومٛمل يٗمٔمدن أضمدىمؿ فمـ ؿمٙم٤م ايمرزق ويٗمقل

٣ًٌم وٓ همّم٥م ايمًامء ٓ متْمر ذه
 اهلل فمٙمٝمف ، وضمتك دم ضمدي٧م ٞمٌٝمٛم٣م )صعم(1) 

،  )وؽمٙمؿ(:  ٙمِِف يَمَرَزوَمُ٘مْؿ ىَماَم َيْرُزُق ايمْمَّغْمَ ْٙمُتْؿ فَمعَم اهلل ضَمؼَّ سَمَقىم  ُ٘مْؿ سَمَقىمَّ يَمْق َأٞمَّ

، وم٣مل أهؾ ايمٔمٙمؿ وذاح احلدي٧م: إن ايمْمغم (2)(٣م٣م َوسَمُرْوُح زمَِْم٣مٞمً سَمْٕمُدوا مِخ٣َمًص 

 . ؿ ارزومٛملسمٟمطمذ زم٣مٕؽم٣ٌمب، همتٕمدو وسمروح، وٓ سمٗمٔمد دم َم٘م٣مهن٣م وسمٗمقل: ايمٙمٜم

أن أضمد ايمٛم٣مس طمرج دم َت٣مرة همٙمجٟم إلم ضم٣مئط زمًت٣من : وٞمٗمؾ زمٔمض ايمرواة 

َم٣م هلذا ، ، همٗم٣مل: ؽمٌح٣من اهلل  ، همقصمد ؿم٣مئًرا ىمًغم اجلٛم٣مح يمالؽمؼماضم٥م همٝمف

ايمْم٣مئر ايم٘مًغم ىمٝمػ يٟمىمؾ؟ وىمٝمػ يممب؟ وزمٝمٛمام هق فمعم هذه احل٣مل إذا 

،  ٣مئر ىمًغم اجلٛم٣محزمْم٣مئر آطمر يٟمت زمًمء يًغم َمـ ايمْمٔم٣مم همٝمّمٔمف أَم٣مم ايمْم

، همٗم٣مل يمف ص٣مضمٌف: ىمٝمػ روٝم٦م  ، ؽمٝمٟمسمٝمٛمل َم٣م ومًٚمف اهلل رم همٗم٣مل: ؽمٌح٣من اهلل

يمٛمٖمًؽ أن سم٘مقن ايمْم٣مئر اظمً٘مكم ايم٘مًغم َمٜمٝمض اجلٛم٣مح ؟ ومل سمًع ٕن 

                                                
هـ( ، ىمت٣مب آداب 545زمـ حمٚمد ايمٕمزارم ، اظمتقذم ؽمٛم٥م )( إضمٝم٣مء فمٙمقم ايمديـ ، ٕيب ضم٣مَمد حمٚمد 2) 

 . دار اظمٔمرهم٥م ، زمغموت :ط .1/308،  ايم٘م٤ًم واظمٔم٣مش

ِؾ فَمقَم اهلل،  ؽمٛمـ ايمؼمَمذي( 1)  ـْ َرؽُمقِل اهلل )َصعمَّ اهلل فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمََّؿ(، زَم٣مٌب دِم ايمتََّقىم  ْهِد فَم ، َأزْمَقاُب ايمز 

 (.1300ضمدي٧م رومؿ )
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سم٘مقن ايمْم٣مئر أطمر ايمٗمقي ايمذي ئًمك فمعم رزومف وي٣ًمفمد أطمريـ َمـ زمٛمل 

أن خيٖمػ ْحٙمؽ ، ويم٘مـ اؽمٟميمف : ٓ سمًٟمل اهلل  صمٛمًف ، وومد وم٣مل أضمد احل٘مامء

هَم٣مَْمُُمقا دِم ََمٛم٣َمىمٌَِِٜم٣م َوىُمُٙمقا } : يٗمقل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف،  ؽمٌح٣مٞمف أن يٗمقي ـمٜمرك

ْزوِمفِ   .ومل يٗمؾ اومٔمدوا وؽمٝمٟمسمٝم٘مؿ ايمرزق ضمٝم٧م ىمٛمتؿ (1){َوإيَِمْٝمِف ايمٛم ُُمقرُ   َِمـ رِّ

مَلْ َيَّمْع َداًء  سَمَداَوْوا هَم١مِنَّ اهلل فَمزَّ َوصَمؾَّ  )ويٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ(: 

َرمُ  ، ومل يٗمؾ أضمد فمعم اإلؿمالق إن (2)(إَِّٓ َوَوَع يَمُف َدَواًء نَمغْمَ َداٍء َواضِمٍد اهْلَ

، إٞمام هق سميع إلم اهلل )فمز وصمؾ( زم١مفمامل إؽم٣ٌمب ايمتل  ايمدفم٣مء زمديؾ ايمدواء

 . أَمرٞم٣م ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم زم٣مٕطمذ هب٣م يمٛمت٣مئجٜم٣م

ايمٔمٙمؿ إن ايمٖمٗمف زمديؾ ايمْم٤م زمؾ إن ومل يٗمؾ أضمد فمعم اإلؿمالق َمـ أهؾ 

، وومد يرومك دم  ايمٖمٗمف ايمِمحٝمح ي٠مىمد أن سمٔمٙمؿ ايمْم٤م َمـ همروض ايم٘مٖم٣مي٣مت

 . زمٔمض إضمقال إلم درصم٥م همرض ايمٔمكم فمعم ايمٌٔمض

وومد أىمدٞم٣م دم أىمثر َمـ ىمت٣مب وَمٗم٣مل أن شمقاب سمٔمٙمؿ ايمْم٤م ٓ يٗمؾ فمـ 

ح٥م إيمٝمف، شمقاب سمٔمٙمؿ ايمٖمٗمف، وأن إويمقي٥م ٕضمدمه٣م سمرسمٌط زمٚمدى احل٣مصم٥م اظمٙم

همحٝم٧م سم٘مقن ضم٣مصم٥م إَم٥م ي٘مقن ايمثقاب أفمعم وأهمّمؾ َم٣م صدوم٦م ايمٛمٝم٥م هلل 

، وفمعم اجلٚمٙم٥م همٛمحـ دم ضم٣مصم٥م إلم ايمٖمٗمف وايمْم٤م يمٝمت٘م٣مَمال دم  (ؾ)فمز وصم

 .طمدَم٥م اإلٞم٣ًمن وحتٗمٝمؼ َمِم٣ميمح ايمٌالد وايمٔم٣ٌمد

                                                
 .25:  اظمٙمؽ (2) 

صُمِؾ َيَتَداوَ  ؽمٛمـ أيب داود ، ىمت٣مب ايمْم٤م( 1)  (، وؽمٛمـ ايمؼمَمذي، 3857، ضمدي٧م رومؿ )ى ، زم٣مب دِم ايمرَّ

 (.1438، ضمدي٧م رومؿ ) ، َم٣م صم٣مء دم ايمدواء واحل٧م فمٙمٝمف ىمت٣مب ايمْم٤م
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أن إؽم٣ٌمب ٓ سم٠مدي إلم اظم٣ًٌٌمت زمْمٌٝمٔمتٜم٣م إٞمام زم١مفمامل  ذيمؽ َمع سمٟمىمٝمدٞم٣م

ؾ( هل٣م ، وإصمرائف ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم اظم٣ًٌٌمت فمعم أؽم٣ٌمهب٣م ، وإٓ هم١من اهلل )فمز وصم

يم٘مٛمٜم٣م مل سمذزمح ؽمٝمدٞم٣م إؽمامفمٝمؾ )فمٙمٝمف ايمًالم(، َمـ ؾمٟمن ايمً٘مكم أن سمذزمح 

وَمـ طم٣مصٝم٥م ايمٛم٣مر أن حترق يم٘مٛمٜم٣م مل حترق ؽمٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿ )فمٙمٝمف ايمًالم( ، 

 وَمـ ؾمٟمن احلقت أن هيّمؿ َم٣م يٌتٙمع يم٘مٛمف مل هيّمؿ ؽمٝمدٞم٣م يقٞمس )فمٙمٝمف

ايمًالم( ، ٕن إَمر دم إفمامل إؽم٣ٌمب دم َم٣ًٌٌمهت٣م فمٛمد َمـ أَمره إذا أراد ؾمٝمئ٣م 

 .أن يٗمقل يمف ىمـ همٝم٘مقن َمرهقن زمٚمُمٝمئتف سمٔم٣ملم

أٓ ٞمٛمًك طم٣ميمؼ إؽم٣ٌمب ٞمحـ ٞمٟمطمذ زمٟمومٍم إؽم٣ٌمب همٝمٛمٌٕمل و

ـْ أَمره إذا أراد ؾمٝمًئ٣م أن يٗمقل يمف ىمـ همٝم٘مقن واظم٣ًٌٌمت ، همٛمجٚمع زمكم  ، ََم

زمؾ اخلغم ، ، َم٠مىمديـ أٞمف ٓ سمٛم٣مومض زمٝمٛمٜمام  ب اإليامن َمًٔم٣مأؽم٣ٌمب ايمٔمٙمؿ وأؽم٣ٌم

 . ىمؾ اخلغم وايمٛمج٣مء ىمؾ ايمٛمج٣مء أن ٞمحًـ اجلٚمع زمٝمٛمٜمام وإطمذ هبام َمًٔم٣م

 

*     *     * 
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  عصس يىاجار املبحح
  األورويات فكُ

 أمنوذًدا ارياس حوائر وقضاء اريافلة حر
 

 

 يمٙمٔمٚمؾ ظمتِمدريـا زمٔمض فمٛمد ايمٖمٗمٜمٝم٥م ايمرؤي٥م سمٗمػ ايمُمديد يمألؽمػ

 أو ايمتٙمٗمكم ؽمٌٝمؾ فمعم إضم٘م٣مم همٗمف ضمدود فمٛمد إيمٝمف اظمٛمتًٌكم أو ايمدفمقي

 : اظمت٣مح أو ايمقاومع أو إويمقي٣مت أو اظمٗم٣مصد يمٖمٗمف إدراكٍ  أو نمقصٍ  دون ايمتٙمٗمل

 جئمؾ ىمام زمٔمّمٜمؿ فمٛمد واوح٥م نمغم ايمتمميع ظمٗم٣مصد إؽمٚمك ايمٕم٣مي٥م جئمؾ مم٣م

 وايمٓمروف همٝمف ئمٝمش ايمذي وايمٔم٣ممل وواومٔمف ضم٣مرضه فمـ اًل َمٛمٖمِم آطمر ٣مهمريٗمً 

  . زمف حتٝمط ايمتل

 : ارفسيضة حر : أوال

 إؽمـالم ي٘متٚمـؾ ٓ ايمتـل اخلٚمًـ٥م اإلؽمالم أرىم٣من أضمد احل٨م أن ؾمؽ ٓ

ٌَْٝمـ٦ِم  ضِم٨م   ايمٛم٣َّمسِ  فَمعَم  وهلل} : سمٔم٣ملم يمٗمقيمف ، هب٣م إٓ وَم٣ميمٝم٣ًّم زمدٞمٝم٣ًّم اظمًتْمٝمع اظمرء  ايْم

ـِ  ){ؽَمـٌِٝماًل  إيَِمْٝمفِ  اؽْمَتَْم٣معَ  ََم
1)

 زمــ فمٚمـر زمــ اهلل فمٌـد ايمـرْحـ فمٌـد أيب وفمــ ، 

ــ٣مب ــٛمٜمام( اهلل )ريض اخلْم ــ٣مل فم ــٚمٔم٦م : وم ــف اهلل )صــعم اهلل رؽمــقل ؽم  فمٙمٝم

َّٓ  إيَِمـفَ  َٓ  َأنْ  ؾَمَٜم٣مَدةِ  مَخٍْس: فَمعَم  اإِلؽْماَلمُ  زُمٛمِلَ ) : يٗمقل وؽمٙمؿ( ـًدا َوَأنَّ  اهلل إِ  حُمَٚمَّ

اَلةِ  َوإوَِم٣ممِ  ، اهلل َرؽُمقُل  ىَمـ٣مةِ ايم َوإِيَت٣مءِ  ، ايمِمَّ )(َرََمَّمـ٣من َوَصـْقمِ  ، َواحَلـ٨مِّ  ، زَّ
2)

 ، 

 .همٙمٝمٔمجؾ ايمٖمريّم٥م ضم٨م َي٨م ومل احل٨م اؽمتْم٣مع همٚمـ

                                                
 .97:  آل فمٚمران (2)

، ( 8) رومؿ: صحٝمح ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب اإليامن ، زم٣مب ُدفَم٣مُؤىُمْؿ إِياَمُٞمُ٘مْؿ ، ضمدي٧م  َمتٖمؼ فمٙمٝمف (1)

 . (24) وصحٝمح َمًٙمؿ ، ىمت٣مب اإليامن ، زم٣مب زمٝم٣من أرىم٣من اإلؽمالم ودفم٣مئٚمف ايمٔمٓم٣مم ، ضمدي٧م رومؿ
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 زم٣مٓؽمتـْم٣مفم٥م احل٨م ٦مـرزمْم ٣مدهـزمٔمٌ وصمّؾ( )فمزّ  اهلل ٥مـرْح أن غمـنم

 أو ايمٌدين فمجزه زمف وومٔمد احل٨م فمعم وم٣مئٚم٥م ٞمٝمتف ىم٣مٞم٦م همٚمـ ، واظم٣ميمٝم٥م ايمٌدٞمٝم٥م

 ونمغم يمٙمّمٔمٖم٣مء اهلل صمٔمؾ وومد ، ايمِم٣مدوم٥م فزمٛمٝمت احلجٝم٨م درصم٥م اهلل زمّٙمٕمف اظم٣مرم

 هبؿ يًٚمق َم٣م وايمٛمقاهمؾ ايمٗمرزم٣مت وؽم٣مئر وايمٗمٝم٣مم وايمِمالة ايمذىمر دم ايمٗم٣مدريـ

  .َمٛمف َم٘مٛمٜمؿ همٝمام هلل وأطمٙمِمقا ٞمٝم٣مهتؿ صدوم٦م َم٣م ، وأؽمٚمك ٨ماحلجٝم درصم٥م إلم

 ٞمٌٝمٛم٣م وم٣مل وفمٛمدَم٣م ، واضمدة َمرة احل٨م همريّم٥م صمٔمؾ وصمّؾ( )فمزّ  اهلل وأن

٣َم ) : ٙمؿ(وؽم فمٙمٝمف اهلل )صعم ، فَمَٙمْٝمُ٘مؿُ  اهللُ هَمَرَض  وَمْد  ايمٛم٣َّمُس  َأهي  ٨مَّ قا احْلَ  ،( هَمُحج 

َ٘م٦َم  اهللِ؟ َرؽُمقَل  َي٣م فَم٣ممٍ  َأىُمؾَّ  :َرصُمٌؾ  هَمَٗم٣مَل  ًَ ٣م ضَمتَّك هَم  اهللِ  َرؽُمقُل  هَمَٗم٣مَل  شَماَلشًم٣م، وَم٣مهَلَ

٦ٌَْم، َٞمَٔمؿْ  :وُمْٙم٦ُم  يَمقْ  ) :(َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  اهللُ َصعمَّ )  :وَم٣مَل  شُمؿَّ  ،( اؽْمَتَْمْٔمُتؿْ  ٣مَوظمََ  يَمَقصَم

اَم  سَمَرىْمُتُ٘مْؿ، ََم٣م َذُرويِن ) ـْ  َهَٙمَؽ  هَم١مِٞمَّ ٌَْٙمُ٘مؿْ  ىَم٣منَ  ََم ؿْ  زمَِ٘مْثَرةِ  وَم  فَمعَم  َواطْمتاَِلهمِِٜمؿْ  ؽُم٠َماهِلِ

ءٍ  َأََمْرسُمُ٘مؿْ  هَم١مَِذا َأْٞمٌَِٝم٣مئِِٜمْؿ، ـْ  هَنَْٝمُتُ٘مؿْ  َوإَِذا اؽْمَتَْمْٔمُتْؿ، ََم٣م َِمٛمْفُ  هَمْٟمسُمقا زمًَِمْ ءٍ  فَم  َرْ

 )( هَمَدفُمقهُ 
1). 

 اإلؽمالم أرىم٣من آطمر احل٨م ي٘مقن أن وصمّؾ( )فمزّ  اهلل ضم٘مٚم٥م اومتّم٦م وومد

 : اهلجرة َمـ ايمت٣مؽمٔم٥م ايمًٛم٥م دم زم٣ميمٛم٣مس زم٘مر أزمق همح٨م ، اظمًٙمٚمكم فمعم ٣مهمرًو 

 فمدد دم ومريش زي٣مدة زم٤ًٌم همٝمف اهلل ومدره ايمذي يقَمف دم ي٘مـ مل فمرهم٥م يقم ٕن

 هم٘م٣من يقًَم٣م فمُمـر واشمٛمل ؾمٜمًرا فمُمـر لاشمٛم ٣مجئمٙمقهن ىم٣مٞمقا ضمٝم٧م ، ايمًٛم٥م أي٣مم

 ايمًٛمكم دورة وهمـؼ وؾمقال ورَمّم٣من وصٖمر واظمحرم احلج٥م ذي دم يٗمع احل٨م

 .  وإي٣مم

                                                
ًة دِم ايْمُٔمُٚمِر ، ضمدي٧م رومؿ (2) ٨مِّ ََمرَّ  .( 2337 ) صحٝمح َمًٙمؿ ، ىمت٣مب احل٨م ،  زَم٣مُب هَمْرِض احْلَ
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 اهلل ومدره ايمذي ايمٝمقم واهمؼ ومد فمرهم٥م يقم ىم٣من يمٙمٜمجرة ايمٔم٣مذ ايمٔم٣مم ودم

ََم٣منَ  إِنَّ  ) : وؽمٙمؿ( فمٙمٝمف اهلل )صعم ٞمٌٝمٛم٣م همٗم٣مل همٝمف،  َيْقمَ  َٜمْٝمَئتِفِ ىمَ  اؽْمَتَدارَ  وَمدِ  ايمزَّ

َٚمَقاِت  اهلل طَمَٙمَؼ  ًَّ ٛم٥َمُ  ، َوإَْرَض  ايم ًَّ  ،(1)(.. ضُمُرمٌ  َأْرزَمَٔم٥مٌ  َِمٛمَْٜم٣م ؾَمْٜمًرا فَممَمَ  اشْمٛم٣َم ايم

 همح٨م ، فمٙمٝمٜم٣م اهلل طمٙمٗمف ايمتل هٝمئتف إلم وفم٣مد دورسمف أطمذ ومد ايمزَم٣من أن :أي

  . ايمقداع ضمج٥م هل واضمدة ضمج٥م وؽمٙمؿ( فمٙمٝمف اهلل )صعم ٞمٌٝمٛم٣م

 فمٙمٝمف اهلل )صعم اهلل رؽمقل زمحدي٧م يذىمرٞم٣م ايمٛم٣مس ٔمضزم ىم٣من وإذا

اَُم  ، َوايمُٔمْٚمَرةِ  احَل٨مِّ  زَمكْمَ  سَم٣مزمُِٔمقا) :وؽمٙمؿ( ُٞمقَب  ايمَٖمْٗمرَ  َيٛمِْٖمَٝم٣منِ  هَم١مهِنَّ  َيٛمِْٖمل ىَماَم  َوايمذ 

٧ٌََم  ايم٘مغِمُ  َه٤ِم  ، احَلِديدِ  طَم ٥مِ  ، َوايمذَّ  )(َوايمِٖمّمَّ
 إَم٥م زمح٣مل َمرسمٌط ذيمؽ هم١من ، (2

 دم يمٝمس َمتٝمٛم٣ًم ٣مومقيًّ  ايمقؿمٛمل آومتِم٣مد ىم٣من هم١مذا ، تِم٣مده٣ماوم وووع وي٣ًمره٣م

 أو ، فمقرسمف يًؼم َم٣م جيد ٓ فم٣مر أو ، صمقفمتف يًد َم٣م جيد ٓ صم٣مئع ايمقؿمـ أزمٛم٣مء

  .ؾم٣مءوا َم٣م يمٝمٔمتٚمروا أو ؾم٣مءوا َم٣م ايمٛم٣مس همٙمٝمح٨م زمف، يتداوى َم٣م جيد ٓ َمريض

  : اريافلة حر ثاىًيا:

 إٓ يقَمف ومقت جيد ي٘م٣مد ٓ همٗمغم ايمقؿمـ أو إَم٥م دم ىم٣من إذا ويم٘مـ      

 ، إٞمٖمس زمُمؼ إٓ زمف يتداوى َم٣م جيد ي٘م٣مد ٓ وَمريض ، ؾمديدة زمٚمُمٗم٥م

 ٞمًــد أن يٗمتِض إويمقي٣مت همٗمف إن همٛمٗمقل ، ٞمٖمًف زمف ئمػ َم٣م جيد ٓ وؾم٣مب

                                                
ُٜمقِر فِمٛمَْد َمتٖمؼ فمٙمٝمف: صحٝمح ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب ايمتٖمًغم ، زم٣مب وَمْقيمِِف ) إِنَّ فمِ  (2) َة ايمُم  اشْمٛم٣َم فَممَمَ  اهللدَّ

َٚمَقاِت َوإَْرَض َِمٛمَْٜم٣م َأْرزَمَٔم٥ٌم ضُمُرٌم  اهللؾَمْٜمًرا ذِم ىمَِت٣مِب  ًَّ  . (0441) ، ضمدي٧م رومؿ( َيْقَم طَمَٙمَؼ ايم

، زم٣مب سمٕمٙمٝمظ حتريؿ ايمدَم٣مء  صحٝمح َمًٙمؿ، ىمت٣مب ايمٗم٣ًمَم٥م واظمح٣مرزمكم وايمٗمِم٣مص وايمدي٣متو

 . (2479) رومؿوإفمراض وإَمقال ، ضمدي٧م 

 . (824) ؽمٛمـ ايمؼمَمذي ، ىمت٣مب احل٨م ، زَم٣مُب ََم٣م صَم٣مَء دِم شَمَقاِب احَل٨مِّ َوايمُٔمْٚمَرِة ، ضمدي٧م رومؿ (1)
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 ، َمريض ىمؾ وٞمٔم٣ميم٨م ، فم٣مرٍ  ىمــؾ فمــقرة وٞمًؼم ، صم٣مئع ىمؾ صمقفمــ٥م أوًٓ 

 واظمً٘مـ واظمٙمٌس اظمْمٔمؿ َمـ ىمريٚم٥م ٥مآدَمٝم ضمٝم٣مة يمٙمٛم٣مس َيٗمؼ َم٣م ٞمقهمر وأن

 ، وايم٘مٜمرزم٣مء ، واظمٝم٣مه ، وايم٘م٣ٌمري ىم٣ميمْمرق ايمتحتٝم٥م وايمٌٛمٝم٥م وايمتٔمٙمٝمؿ وايمدواء

 ، وايمتٗمدم  ايمرومل ؽمٌؾ هلؿ ويقهمر ىمراَمتٜمؿ هلؿ َيٖمظ زمام ، ايمِمحل وايمٌمف

  . ايمٛم٣مهمٙم٥م وفمٚمرة ايمٛم٣مهمٙم٥م ضم٨م فمعم َمٗمدم ذيمؽ هم٘مؾ

 ؽمالح َمـ أَمٛمٜم٣م وؽم٣مئؾ أو ، ئٜم٣مدوا ىم٣مَمؾ أو ، ومقهت٣م ىم٣مَمؾ متٙمؽ ٓ همٟمَم٥م

 ايمٛم٣مهمٙم٥م ضم٨م دم ايمتٖم٘مغم ومٌؾ اجلقاٞم٤م هذه ؽمّد  إلم سمتقصمف أن هب٣م أولم وفمت٣مد

  . ايمٛم٣مهمٙم٥م وفمٚمرة

 احلج٣مج راضم٥م فمعم احل٨م دم ايمُمديد ايمزضم٣مم أشمر ٞمٙمٚمس أٞمٛم٣م ىمام

 ايمٖمرص٥م ايمٖمريّم٥م أدى َمـ يؼمك أن يٗمتّمٝم٣من وايمٖمٗمف هم٣محل٘مٚم٥م وؽمالَمتٜمؿ،

 صمٙم٤م فمعم َمٗمدم ايمزضم٣مم ىمثرة َمـ اظمتقومٔم٥م اظمٖمًدة همدرء ، ي٠مده٣م مل ممـ يمٕمغمه

 . ايمٛمقاهمؾ فمعم اظمؼمسم٥ٌم اظمٛمٖمٔم٥م

 :اريفع اركاصس ارعنل على مكدو اريفع املتعد  ارعنل

 صدوم٥م ي٘مقن وومد ، وَمتٔمدد َمتًع احلقائ٨م ومّم٣مء ٞمٖمع أن ؾمؽ وٓ

 اهلل )صعم وٞمٌٝمٛم٣م ، َمدرؽم٥م أو َمُمٖمك أو صمن  زمٛم٣مء أو ؿمريؼ إصالح دم صم٣مري٥م

٣منُ  ََم٣مَت  إَِذا) يٗمقل: وؽمٙمؿ( ٝمففمٙم ًَ َّٓ  فَمَٚمُٙمفُ  اْٞمَٗمَْمعَ  اإِلْٞم ـْ  إِ  َصَدوَم٥مٌ  :شَماَلٍث  َِم

 )( يَمفُ  َيْدفُمق َص٣ميمٌِح  َوَويَمٌد  ، زمِفِ  ُيٛمَْتَٖمعُ  َوفِمْٙمؿٌ  صَم٣مِرَي٥ٌم،
 فمٙمٝمف اهلل )صعم ويٗمقل ، (1

َقائ٨ِِم  طَمَٙمَٗمُٜمؿْ  طَمْٙمًٗم٣م َوصَمؾَّ  فَمزَّ  هلل إِنَّ  ) وؽمٙمؿ(:  دِم  إيَِمْٝمِٜمؿْ  ايمٛم٣َّمُس  َيْٖمَزعُ  سِ ايمٛم٣َّم حِلَ

                                                
  .(2374) ٘م٣مم ،  زَم٣مٌب دِم ايمَقوْمِػ ، ضمدي٧م رومؿضمؽمٛمـ ايمؼمَمذي ، ىمت٣مب إ ) 2)
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ـْ  أَِمٛمُقنَ  ُأويَمئَِؽ  ضَمَقائِِجِٜمؿْ  )(اهلل فَمَذاِب  َِم
 فمٙمٝمف اهلل )صعم ويٗمقل ،(1

ـْ  ) وؽمٙمؿ(: َج  ََم ـْ  هَمرَّ ٙمِؿٍ  فَم ًْ ـْ  ىُمْرزَم٥مً  َُم ْٞمَٝم٣م ىُمَرِب  َِم َج  ايمد  ـْ  ىُمْرزَم٥مً  فَمٛمْفُ  اهللُ  هَمرَّ  َِم

طِمَرِة، ىُمَرِب  ْٔ ـْ  ا ـَ  هُ َأطَم٣م ؽَمؼَمَ  َوََم ْٞمَٝم٣م دِم  اظم٠ُْْمَِم هُ  ايمد  طِمَرةِ  دِم  اهللُ ؽَمؼَمَ ْٔ  دِم  َواهللُ ا

ٌْدِ  فَمْقنِ  ٌُْد  ىَم٣منَ  ََم٣م ايْمَٔم )(َأطِمٝمفِ  فَمْقنِ  دِم  ايْمَٔم
 أوؽمع َمتٔمدد ٞمٖمع ىمٙمف همٜمذا ،(2

  .ايمٛم٣مهمٙم٥م وفمٚمرة ايمٛم٣مهمٙم٥م ضم٨م َمـ وأرضم٤م

 

  : اركفايات وفسوض اريافلة حر بني

 صالة ؽمقى ايم٘مٖم٣مي٣مت همروض فمٙمؿ َمـ ايمٛم٣مس زمٔمض يدرك ٓ رزمام

  . ذيمؽ وٞمحق .. ايمٔم٣مؿمس وسمُمٚمٝم٦م ، ايمًالم وردّ  ، اجلٛم٣مزة

 وىم٣ًمء ، صم٣مئعٍ  ىمؾ إؿمٔم٣مم سمُمٚمؾ ايم٘مٖم٣مي٣مت همروض أن ٞمقوح أٞمٛم٣م نمغم

 إؽم٣مؽمٝم٥م زم٣مظمِم٣ميمح ايمٗمٝم٣مم سمُمٚمؾ ىمام ، َمريضٍ  ىمؾ وَمداواة ، فم٣مرٍ  ىمؾ

 ايمؼماضمؿ فمٙمٚمٛم٣م واإلؽمالم ، هب٣م إٓ ايمٛم٣مس ضمٝم٣مة سمًتٗمر ٓ ايمتل يمٙمٚمجتٚمع

ـْ ) : وؽمٙمؿ( فمٙمٝمف اهلل )صعم ٞمٌٝمٛم٣م وم٣مل وومد ، وايمت٘م٣مهمؾ  ـَمْٜمٍر، هَمّْمُؾ  ََمَٔمفُ  ىَم٣منَ  ََم

ـْ  فَمعَم  زمِفِ  هَمْٙمَٝمُٔمْد  ـْ  ، يَمفُ  ـَمْٜمرَ  َٓ  ََم ـْ  هَمّْمٌؾ  يَمفُ  ىَم٣منَ  َوََم ـْ  فَمعَم  زمِفِ  هَمْٙمَٝمُٔمْد  ، َزادٍ  َِم  َٓ  ََم

ـْ  وؽمٙمؿ( فمٙمٝمف اهلل )صعم ايمٛمٌل  هَمَذىَمرَ  : ايمراوي وَم٣مَل  ،(يَمفُ  َزادَ   اظم٣َْملِ  َأْصٛم٣َمِف  َِم

فُ  َرَأْيٛم٣َم ضَمتَّك َذىَمرَ  ََم٣م ضََمدٍ  ضَمؼَّ  َٓ  َأٞمَّ ) ( هَمّْمؾٍ  دِم  َِمٛم٣َّم ِٕ
3) . 

                                                
 .(23253 )، ضمدي٧م رومؿ  24/092اظمٔمجؿ ايم٘مٌغم يمٙمْمػماين  ) 2)

طْمتاَِلِف فَمعَم ايمًٛمـ ايم٘مػم 1)) ِٓ نِمٝم٤ُم دِم ؽَمؼْمِ ايْمَٔمْقَرِة َوِذىْمُر ا ْ ى يمٙمٛم٣ًمئل ، ىمت٣مب ايمرصمؿ ، زم٣مب دم ايمؼمَّ

٥ٌََم دِم َذيمَِؽ ، ضمدي٧م رومؿ ـِ َٞمُِمٝمٍط دِم طَمػَمِ فُمْٗم  .(  7104) إزِْمَراِهٝمَؿ زْم

 .( 2718 ) صحٝمح َمًٙمؿ ، ىمت٣مب ايمٙمٗمْم٥م ، زم٣مب اؽمتح٣ٌمب اظم٠ماؽم٣مة زمٖمّمقل اظم٣مل ، ضمدي٧م رومؿ (3)
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 زمٔمض زمف وم٣مم إذا ىمٖم٣مئل واصم٤م آضمتٝم٣مصم٣مت هبذه ايمقهم٣مء أن ؾمؽ وٓ

 .. اجلٚمٝمع أشمؿ أضمد زمف يٗمؿ مل وإن ، اجلٚمٝمع فمـ اإلشمؿ ؽمٗمط اظمًٙمٚمكم

 َمًئقيمٝم٥م إٞمف شمؿ ، ُيٗم٢م ضمتك ايمٛمقاهمؾ فمعم ؾمؽ زمال َمٗمدم ايم٘مٖم٣مئل وايمقاصم٤م

 ورهمع ايمثٕمرات ؽمد فمعم ايمٗم٣مدريـ َمـ ٣ممجٝمٔمً  اظمجتٚمع أزمٛم٣مء زمكم سمّم٣مَمٛمٝم٥م

   . وايمقؿمـ ايمٛم٣مس فمـ ايم٘مروب

   اريعنة: شكس
 زمحؼ وايمقهم٣مء ، وؿمٛمٜمؿ طمدَم٥م دم يمألنمٛمٝم٣مء ايمقؿمٛمل ايمدور يػمز وهٛم٣م

 احلؼ يٗمقل ، زم٣ميمُم٘مر إٓ ي٘مقن ٓ وهذا ، إي٣مه٣م اهلل َمٛمحٜمؿ ايمتل ايمٛمٔمٚم٥م

نَ  َوإِذْ } : ؽمٌح٣مٞمف ُ٘مؿْ  سَمَٟمذَّ ـْ  َرزم  ُ٘مؿْ  ؾَمَ٘مْرسُمؿْ  يَمئِ َِزيَدٞمَّ ـْ  َٕ  فَمَذايِب  إِنَّ  ىَمَٖمْرسُمؿْ  َويَمئِ

){يَمَُمِديٌد 
 ي٘مقن إٞمام وزم٣مؿمٛم٣ًم ًراـم٣مه ايمٝمد وسمٗمٌٝمؾ زم٣ميم٘مالم ي٘مقن ٓ وايمُم٘مر ، (1

){ ؾُمْ٘مًرا اُوودَ دَ  آَل  افْمَٚمُٙمقا }: ؽمٌح٣مٞمف احلؼ يٗمقل ، زم٣ميمٔمٚمؾ
2). 

 ؽمٌٝمؾ دم زم١مٞمٖمـ٣مومـف ي٘مقن اظمـ٣مل همُم٘مر ، صمٛمًٜم٣م َمـ ي٘مقن ايمٛمٔمٚم٥م وؾم٘مر

  . احلقائ٨م وومّم٣مء ايمػم  وصمقه رـ٣مئـوؽم ، وصمّؾ( )فمزّ  اهلل

ًٓ  ايمٕمٛمل همالًٞم٣م إن : احل٣مدم يمٌمم ومٝمؾ وومد  : همٗم٣مل ، وصالسمف صقَمف ىمثر َم٣م

 ايمْمٔم٣مم إؿمٔم٣مم واصمٌف إن ، نمغمه ضم٣مل دم ودطمؾ ضم٣ميمف سمرك يمٗمد ، ظمً٘مكم إٞمف

 فوَمٛمٔم يمٙمدٞمٝم٣م مجٔمف وَمـ ، يمٛمٖمًف َتقئمف َمـ أهمّمؾ همٜمذا ، اخلٝم٣مم وزمٛم٣مء

 إنمٛمٝم٣مء َمـ اظمتديٛمكم زمٔمض فمعم ايمٕمزارم ضم٣مَمد أزمق اإلَم٣مم فم٣مب وومد . يمٙمٖمٗمراء

 ، ايمٔمٚمرة زمٔمد وايمٔمٚمرة ، احل٨م زمٔمد احل٨م دم اظم٣مل إٞمٖم٣مق فمعم َيرصقن ايمذيـ

                                                
  . 7 : إزمراهٝمؿ (2)

 . 23ؽمٌٟم :  (1)
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 صمٝم٣مفًم٣م صمغماهنؿ سمرىمقا همرزمام ، ٣مصم٣متاحل وأصح٣مب ايمٖمٗمراء زمحؼ يقهمقن وٓ

 سم٘مرار دم ايمٛمٖمًٝم٥م رنم٣ٌمهتؿ إلؾم٣ٌمع ايمقاؽمٔم٥م زمٛمٖمٗم٣مهتؿ وذهٌقا هلؿ ؿمٔم٣مم ٓ

 صم٣مء رصماًل  أن يورو ، ايم٘مػمى اإلؽمالم ظمٗم٣مصد هم٣ممهكم نمغم وايمٔمٚمرة احل٨م

 يمف: همٗم٣مل ؟ زمًمء همتٟمَمرين احل٨م فمعم فمزَم٦م ومد : ووم٣مل احل٣مرث زمـ زممم يقدع

 سمٌتٕمك رء همٟمي : رـزمُم وم٣مل .درهؿ أيمٖمل : لهمٗم٣م يمٙمٛمٖمٗم٥م؟ أفمددت ىمؿ

 ازمتٕم٣مء : وم٣مل ؟ اهلل َمرو٣مة وازمتٕم٣مء ايمٌٝم٦م إلم اؾمتٝم٣موًم٣م أو سمزهًدا زمحجؽ؟

 دم وأٞم٦م ، سمٔم٣ملم اهلل َمرو٣مة أص٦ٌم هم١من زممم: وم٣مل : ٞمٔمؿ وم٣مل ، اهلل َمرو٣مة

 أسمٖمٔمؾ : سمٔم٣ملم اهلل َمرو٣مة َمـ يٗمكم فمعم وسم٘مقن ، درهؿ أيمٖمل وسمٛمٖمؼ َمٛمزيمؽ

 وهمٗمغم ، ديٛمف يٗمِض َمديقن : رةـيمٔمُم همٟمفمْمٜم٣م اذه٤م وم٣مل: .ؿٞمٔم وم٣مل: ذيمؽ؟

 سمٔمْمٝمٜم٣م ومٙمٌؽ ومقى وإن ، يٖمرضمف يتٝمؿ وَمريب ، فمٝم٣ميمف ليٕمٛم وَمٔمٝمؾ ، ؾمٔمثف يرم

 ، ايمٙمٜمٖم٣من وإنم٣مشم٥م ، اظمًٙمؿ ومٙم٤م فمعم ايمنور إدطم٣ميمؽ هم١من ، همٟمهمٔمؾ واضمًدا

 ضمج٥م زمٔمد ضمج٥م َم٣مئ٥م َمـ أهمّمؾ ... ايمّمٔمٝمػ وإفم٣مٞم٥م ر،ـايمّم وىمُمػ

 أزم٣م ي٣م همٗم٣مل: .ومٙمٌؽ؟ دم َم٣م يمٛم٣م همٗمؾ وإٓ ، َمرٞم٣مكأ ىمام همٟمطمرصمٜم٣م ومؿ !اإلؽمالم

 يمف: ووم٣مل ، فمٙمٝمف وأومٌؾ (اهلل رْحف) رـزمُم همتًٌؿ .لومٙمٌ دم أومقى ؽمٖمري ر!ـٞمِم

 زمف سمٗمِض أن ايمٛمٖمس اومتّم٦م وايمُمٌٜم٣مت ايمتج٣مرات وؽمخ َمـ مجع إذا اظم٣مل

 إٓ ؾيٗمٌ ٓ أن ٞمٖمًف فمعم اهلل آل وومد ، ايمِم٣محل٣مت إفمامل همٟمـمٜمرت ، وؿمًرا

) اظمتٗمكم فمٚمؾ
1

.) 

*       *       * 

                                                
 . 5/158َم٣مم ايمٕمزارم وَمٔمف ختري٨م احل٣مهمظ ايمٔمراومل إضمٝم٣مء فمٙمقم ايمديـ يمإل (2)
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 عصس ارجارحاملبحح 
 وفَه مكاصدٍا ارسامية األضحية فكُ

 

هل: َم٣م يذزمحف اظمًٙمؿ َمـ هبٝمٚم٥م إٞمٔم٣مم دم يقم ايمٛمحر وأي٣مم إوحٝم٥م 

 فمٛمد إضمٛم٣مف ، وواصم٥ٌم  (1)  اجلٚمٜمقر فمٛمدؽمٛم٥م َم٠مىمدة وهل  ، ايمتمميؼ ايمثالشم٥م

 .(2) وزمٔمض ايمٖمٗمٜم٣مء

٥م َمٗم٣مصد ؽم٣مَمٝم٥م ، همٜمل َمـ صمٜم٥م ؿمٜمرة يمٙمامل وص٣مضمٌف ، وَمـ يمألوحٝمو

صمٜم٥م أطمرى إنمٛم٣مء يمٙمٖمٗمراء ، وسمقؽمٔم٥م فمعم إهؾ وإصدوم٣مء واجلغمان 

 وإضم٣ٌمب .

ٌَُْمكْمِ َأوْمَرَٞمكْمِ ّأَْمَٙمَحكْمِ  ٞمٌٝمٛم٣م ومد وّحكو وظم٣م (، 3))صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( زمَِ٘م

الُم(ؽمٛم٥َُّم أزمِْٝمُ٘مْؿ إزِْمَراِهٝمْ )ؽمئؾ فمـ إو٣مضمل وم٣مل:  ًَّ  (.4)َؿ )فَمَٙمْٝمِف ايم

                                                
دةٌ  ؽُمٛم٥َّمٌ  إْوِحٝم٥َّم (2) : اٞمٓمر وايمُم٣مهمٔمٝم٥م واحلٛم٣مزمٙم٥م ، اظمُمٜمقر دم : اظم٣ميمِ٘مٝم٥َّم اجُلْٚمٜمقرِ  وهق ََمذَه٤ُم  ، َم٠مىمَّ

ٌْدِ  ٓزمـ ايم٘م٣مدم ط: ،  22/90 وُمداَم٥م ٓزمـ واظمٕمٛمل ، 381/ 8 يمٙمٛمقوي اظمجٚمقعو ، 2/028 ايمػَمِّ  فَم

 . دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م

سم٘مٚمٙم٥م ذح همتح و ،ط: دار ايم٘مت٣مب اإلؽمالَمل ،  4/1 ايمدوم٣مئؼ يمٙمزيٙمٔمل زذح ىمٛم سمٌكم احلٗم٣مئؼ (1)

 . : دار ايمٖم٘مر ط،  549/ 9 يمٙمٗم٣ميض زادة  ايمٗمدير

،  (2721) ـْ َٞمَحَر زمَِٝمِدِه ، ضمدي٧م رومؿ: صحٝمح ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب احل٨م ، زم٣مب َمَ  َمتٖمؼ فمٙمٝمف ( 3)

وصحٝمح َمًٙمؿ ، ىمت٣مب إو٣مضمل ، زم٣مب اؽمتح٣ٌمب ايمّمحٝم٥م وذزمحٜم٣م َم٣ٌمذة زمال سمقىمٝمؾ وايمتًٚمٝم٥م 

 . (2944 ) وايمت٘مٌغم ، ضمدي٧م رومؿ

ؽمٛمـ ايمٌٝمٜمٗمل ايم٘مػمى ، ىمت٣مب إو٣مضمل ، زم٣مب إوحٝم٥م ؽمٛم٥م ٞمح٤م يمزوَمٜم٣م وٞم٘مره سمرىمٜم٣م،  (0)

َم٘م٥م اظم٘مرَم٥م ،  ،حمٚمد فمٌد ايمٗم٣مدر فمْم٣م ، ط : َم٘مت٥ٌم دار ايم٣ٌمز  حتٗمٝمؼ : ، (28795) ضمدي٧م رومؿ

2020 – 2990. 
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ـْ فَمَٚمٍؾ َيْقَم ايمٛمَّْحِر )ويٗمقل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( :  ََم٣م فَمِٚمَؾ آَدَِمك  َِم

٣َم يَمَتْٟمِت َيْقَم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم زمُِٗمُروهِن٣َم ، َوَأؾْمَٔم٣مِرَه٣م ،  اهللَأضَم٤مَّ إلَِم  ِم ، إهِنَّ ـْ إِْهَراِق ايمدَّ َِم

َم يمَ  ـَ َوَأـْماَلهمَِٜم٣م ، َوإِنَّ ايمدَّ ٌُقا  اهللَٝمَٗمـُع َِم ـَ إَْرِض ، هَمْمِٝم ٌَْؾ َأْن َيَٗمَع َِم زمَِٚمَ٘م٣مٍن وَم

٣م ًً ٣م َٞمْٖم )(هِبَ
1

. ) 

وأىمثر ايمٛم٣مس إٞمام َيٖمٓمقن أو يٖمٜمٚمقن أو يٗمٖمقن فمٛمد ومقل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل 

طِمُروا َوَأؿْمِٔمُٚمقا ىُمُٙمقا)فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( :   صَمْٜمٌد  زم٣ِميمٛم٣َّمسِ  ىَم٣منَ  ايْمَٔم٣ممَ  َذيمَِؽ  هَم١مِنَّ  َوادَّ

ويٛمٓمرون زمام يُمٌف ايمتٗمديس إلم أومقال زمٔمض  ( ،2)(همِٝمَٜم٣م سُمِٔمٝمٛمُقا َأنْ  هَمَٟمَرْدُت 

ايمٖمٗمٜم٣مء زمتٗمًٝمؿ إوحٝم٥م إلم شمالشم٥م أوم٣ًمم : شمٙم٧م يمٙمٖمٗمراء ، وشمٙم٧م يمإلهداء ، 

وشمٙم٧م يمإلٞم٣ًمن وأهٙمف ، فمعم أن هذا ايمتٗمًٝمؿ هق فمٚمٙمٝم٥م سمٗمريٌٝم٥م يمٙمتٌمف ، 

ٖمٗمراء ، وأن خيِمٜمؿ فمعم وىم٣من ايمٗمِمد َمٛمف أٓ جيقر اظمّمحل فمعم ٞمِمٝم٤م ايم

 .أوحٝمتف ، همٚمـ زاد زاده اهلل همّماًل أومؾ سمٗمدير زم٣ميمثٙم٧م دم 

ويٕمٖمؾ ىمثغم َمـ ايمٛم٣مس فمـ أن ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ظم٣م رأى زم٣ميمٛم٣مس 

ـْ ) هم٣موم٥م وم٣مل هلؿ:  ك ََم َـّ  هَمالَ  َِمٛمُْ٘مؿْ  َوحَّ  َِمٛمْفُ  زَمْٝمتِفِ  دِم  َوزَمِٗملَ  شَم٣ميمَِث٥مٍ  زَمْٔمَد  ُيِْمٌَِح

ءٌ   فَم٣ممَ  هَمَٔمْٙمٛم٣َم ىَماَم  َٞمْٖمَٔمُؾ  ، اهلل َرؽُمقَل  َي٣م:  وَم٣ميُمقا ، اظمُْٗمٌُِؾ  ايمَٔم٣ممُ  ىَم٣منَ  امَّ هَمٙمَ  (َرْ

طِمُروا، َوَأؿْمِٔمُٚمقا ىُمُٙمقا): وَم٣مَل  اظم٣َميِض؟  صَمْٜمٌد، زم٣ِميمٛم٣َّمسِ  ىَم٣منَ  ايمَٔم٣ممَ  َذيمَِؽ  هَم١مِنَّ  َوادَّ

(  همِٝمَٜم٣م سُمِٔمٝمٛمُقا َأنْ  هَمَٟمَرْدُت 
(3)

. 

                                                
 .( 2093) ؽمٛمـ ايمؼمَمذي ، ىمت٣مب إو٣مضمل ، زَم٣مُب ََم٣م صَم٣مَء دِم هَمّْمِؾ إُْوِحٝم٥َِّم ، ضمدي٧م رومؿ (2)

قِم إََو٣مضِمكِّ َوََم٣م ُيَتَزوَّ  (1) ـْ حُلُ ُد َِمٛمَْٜم٣م ، ضمدي٧م صحٝمح ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب إو٣مضمل ، زم٣مب ََم٣م ُي٠ْمىَمُؾ َِم

 .( 5549) رومؿ

ُد َِمٛمَْٜم٣م ، ضمدي٧م  (3) قِم إََو٣مضِمكِّ َوََم٣م ُيَتَزوَّ ـْ حُلُ صحٝمح ايمٌخ٣مري ، ىمت٣مب إو٣مضمل ، زم٣مب ََم٣م ُي٠ْمىَمُؾ َِم

 . (5549 ) رومؿ
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ي٘مقن ايمٔمٚمؾ زمٗمقيمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( :  همحٝم٧م ي٘مقن ايمرطم٣مء وايمًٔم٥م

، وضمٝم٧م ي٘مقن زم٣ميمٛم٣مس صمٜمد وضم٣مصم٥م أو ؾمدة ( ىمٙمقا وسمِمدومقا وادطمروا)

َمـ وحك َمٛم٘مؿ همال )وهم٣موم٥م ي٘مقن ايمٔمٚمؾ زمٗمقيمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : 

 .( يِمٌحـ زمٔمد شم٣ميمث٥م ودم زمٝمتف َمٛمف رء

دَم٣م ؽمٟمل فمعم أن إصمر فمعم ومدر ايمتقؽمٔم٥م فمعم ايمٖمٗمراء واظمحت٣مصمكم ، همٔمٛم

ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ايمًٝمدة فم٣مئُم٥م )ريض اهلل فمٛمٜم٣م( ضمكم ذزمحقا ؾم٣مة، 

، وم٣ميم٦م : ََم٣م زَمِٗمَل َِمٛمَْٜم٣م إَِّٓ ىَمتُِٖمٜم٣م ، وَم٣مَل )صعم اهلل (ََم٣م زَمِٗمَل َِمٛمَْٜم٣م؟)همٗم٣مل هل٣م : 

َٜم٣م نَمغْمُ ىَمتِِٖمَٜم٣م)فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( :  هم٣ميمذي ئمْمل ويتِمدق زمف هق ( ، 1)(زَمِٗمَل ىُمٙم 

ََم٣م فِمٛمَدىُمْؿ }دطمر يمإلٞم٣ًمن وجيده ، ضمٝم٧م يٗمقل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم:ايمذي ي

 (.2){زَم٣مٍق  اهللَيٛمَٖمُد َوََم٣م فِمٛمَد 

وومد ضمثٛم٣م ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( فمعم ايمتقؽمٔم٥م فمعم ايمٖمٗمراء واظم٣ًمىمكم 

َهَذا  فمـ ؿمقاف َأنْمٛمُقُهؿْ )دم أي٣مم ايمٔمٝمد ، همٗم٣مل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : 

ي أفمْمقهؿ ووؽمٔمقا فمٙمٝمٜمؿ وٓ حُتقصمقا أضمًدا َمٛمٜمؿ إلم ايم٠ًمال أ ،(3)(ايْمَٝمْقمِ 

 دم هذا ايمٝمقم .

ويٛمٌٕمل أن يّمع اظمٔمْمل ٞمٖمًف َمقوع أطمذ ، ويٗمدر َم٣مذا ىم٣من يتٚمٛمك يمق 

ىم٣من َم٘م٣من أطمذ يمٝمٖمٔمؾ َمٔمف ؟ ، ضمٝم٧م يٗمقل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز : 

                                                
ـْ َرؽُمقِل  ؽمٛمـ ايمؼمَمذي ،(  2) وَم٣مئِِؼ َوايْمَقَرِع فَم ( ،  فَمَٙمْٝمِف َوؽَمٙمَّؿَ اهللَصعمَّ ) اهللىمت٣مب ِصَٖم٥ِم ايْمِٗمَٝم٣مََم٥ِم َوايمرَّ

 .(  1074) زَم٣مُب ََم٣م صَم٣مَء دِم ِصَٖم٥ِم َأَوايِن احَلْقِض ، زم٣مب َمٛمف ، ضمدي٧م رومؿ

 . 94 ايمٛمحؾ: ( 1)

 .(1074)، ىمت٣مب ايمزىم٣مة ،  زم٣مب ووم٦م إطمراج زىم٣مة ايمٖمْمر ، ضمدي٧م رومؿ  ؽمٛمـ ايمٌٝمٜمٗمل ايم٘مػمى ( 3)
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{ ًْ ٌِٝم٧َم َِمٛمُْف سُمٛمِْٖمُٗمقَن َويَم ُٚمقا اخْلَ ُتْؿ زمَِآطِمِذيِف إَِٓ َأْن سُمْٕمِٚمُّمقا همِٝمِف َوافْمَٙمُٚمقا َوَٓ سَمَٝمٚمَّ

 .  (1){نَمٛمِل  َْحِٝمٌد  اهللَأنَّ 

وىمام سمتحٗمؼ إوحٝم٥م زم٣ميمذزمح سمتحٗمؼ زم٣ميمِمؽ ، همال ؾمؽ أٞمف ئمٓمؿ َمـ 

وزمخ٣مص٥م ظمـ ٓ يٚمٙمؽ آيمٝم٥م يمتقزئمٜم٣م فمعم ايمقصمف إَمثؾ ، مم٣م  ،ٞمٖمع إوحٝم٥م 

ًتحٗمٝمٜم٣م احلٗمٝمٗمٝمكم ، وهق َم٣م يزيد جئمٙمٜمـ٣م سمِمؾ فمػم َمٛمٓمقَم٥م ايمِم٘مقك إلم َم

َمـ ٞمٖمع إوحٝم٥م وشمقاهبـ٣م دم آن واضمد ، ىمام أٞمف َيٗمؼ إيِم٣مل اخلغم إلم 

 َمًتحٗمٝمف زمٔمزة وىمراَم٥م وآيمٝم٥م ٓ متتٜمـ آدَمٝم٥م اإلٞم٣ًمن أو سمٛم٣مل َمٛمٜم٣م . 

ر زمكم ذزمح إوحٝم٥م سمقؽمٔم٥ًم فمعم أهٙمف ـوَم٣م أمجؾ أن جيٚمع اظمًتْمٝمع اظمقؽم

فمعم فم٣مَم٥م ايمٖمٗمراء دم اظمٛم٣مؿمؼ إىمثر وذويف ، وذاء ايمِم٘مقك سمقؽمٔم٥م 

 اضمتٝم٣مصًم٣م.

*        *        * 

                                                
 . 147 : ايمٌٗمرة (2)
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 عصس ارسابعاملبحح 
 اخلالف ارفكَي واخلالف ارسياسي

 

يٛمٌٕمل أن ٞمٖمرق زمقوقح زمكم َم٣م هق ديٛمل ذفمل ومْمٔمل ايمثٌقت 

وايمدٓيم٥م ، وزمكم َم٣م هق ـمٛمل ايمدٓيم٥م َيتٚمؾ ايمرأي وايمرأي أطمر ، وُئمد 

وؽمٔم٥م فمٙمٝمٜم٣م ، وىمام وم٣مل ؽمٝمدٞم٣م فمٚمر زمـ فمٌد ايمٔمزيز  اخلالف همٝمف ؽمٔم٥م يمألَم٥م ،

 خيتٙمٖمقا مل أي - خيتٙمٖمقا مل اهلل رؽمقل أصح٣مب أن أضم٤م َم٣م")ريض اهلل فمٛمف( :

ًٓ  ىم٣من يمق ٕٞمف -ايمٛمص  وهمٜمؿ ايمرأي دم  وإٞمام ، وٝمؼ دم ايمٛم٣مس ىم٣من واضمًدا ومق

، إذ إن (1)"ؽمٔم٥م دم ىم٣من َمٛمٜمؿ رصمؾ زمٗمقل أضمد أطمذ همٙمق هبؿ: يٗمتدى أئٚم٥م

َم٣م يتِمؾ زم٣مظمٔم٣مَمالت وسمٛمٓمٝمؿ ؾمئقن ايمٛم٣مس وٞمٓم٣مم ضمٝم٣مهتؿ مم٣م همٝمف َمتًع  أىمثر

 ىمٌغم يمٙمرأي وايمرأي أطمر .

همدور ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء واظمٖم٘مريـ دم ىمؾ زَم٣من وَم٘م٣من أن ي٘مقٞمقا دفم٣مة 

ئمٙمقن َمِمٙمح٥م أوؿم٣مهنؿ همقق أي َمِمٙمح٥م ضمززمٝم٥م أو ؾمخِمٝم٥م ، زمٛم٣مء ٓ هدم 

ء ايمتقاهمؼ ٓ أن يٗمقدوا اخلالف ، أو أيديمقصمٝم٥م ٞمٖمٔمٝم٥م ، هم٣مٕصؾ أن يٗمقد ايمٔمٙمام

وٓ أن ُيزىمقا صمذوة ايمُمٗم٣مق ، ويم٘مـ ؾمْمط زمٔمض ايمٔمٙمامء واظمٖم٘مريـ دم 

 ، وزمح٧م زمٔمّمٜمؿ فمـ ايمُم٣مذ َمـ أراء ، أضمٝم٣مًٞم٣مايمذه٣مب إلم أومٍم ايمْمرف 

أضمٝم٣مٞم٣م أطمرى ،  ٜمؿّمديمقصمٝم٥م يمٌٔميايمتقصمٜم٣مت إأو نمٙم٥ٌم ورزمام ضم٤م ايمٓمٜمقر ، 

ديـ اهلل  ، ورزمام سمٟمصمٝم٨م ايمٖمتـ فمعم ضم٣ًمبإٞمام يًٜمؿ دم زم٧م ايمٖمروم٥م  ىمؾ ذيمؽ

مجع ايمُمٚمؾ ايمذي ٓ نمٛمك فمٛمف يمألَم٥م يمتحٗمٝمؼ أَمـ  )فمز وصمؾ( وضم٣ًمب

                                                
 . 48/ 5 يمإلَم٣مم ايمُم٣مؿمٌل اظمقاهمٗم٣مت (2)



- 84 - 

 

وؽمالم ايمٌممي٥م ، إن ىمٛم٣م صم٣مديـ دم ايمٌح٧م فمـ هذا ايمًالم وايمٔمٚمؾ فمعم 

 حتٗمٝمٗمف . 

همٌدل أن ي٘مقن صقت ايمٔمٙمامء هق صقت احل٘مٚم٥م وايمٔمٗمؾ ووضمدة 

َمٛمٜمؿ صقت همروم٥م  ٠مدجلكمايمِمػ وٞمٌذ ايمُمٗم٣مق دائام ، ص٣مر صقت اظم

، ورزمام ىم٣مٞم٦م ايمرنم٥ٌم دم إرو٣مء إهؾ وايمٔمُمغم ، وأٞمِم٣مر اجلامفم٥م وؾمٗم٣مق

إيمٝمٜم٣م وراء ايمتُم٧ٌم زمٌٔمض أراء نمغم اظمٛمّمٌْم٥م زمٚمٝمزان ايمممع ،  قنايمتل يٛمتٚم

ٞمٓمًرا إلفمالء ايمٖمٗمٝمف اظم٠مديم٨م ظمِمٙمح٥م اجلامفم٥م ايمتل يٛمتٚمل إيمٝمٜم٣م فمعم َمِمٙمح٥م 

همقق َمِمٙمح٥م ايمدويم٥م ، وَمِمٙمح٥م ايمتٛمٓمٝمؿ ايمقؿمـ ، همٚمِمٙمح٥م اجلامفم٥م فمٛمدهؿ 

همقق َمِمٙمح٥م إَم٥م ، مم٣م يتْمٙم٤م ختٙمٝمص ايمديٛمل َمـ ايمًٝم٣مد ، وايمٖمٗمٜمل َمـ 

إيديمقصمل ، وأن ٓ ٞمٗمحؿ اخلالف ايمًٝم٣مد أو احلزيب دم اظمج٣مل ايمٖمٗمٜمل أو 

 اإلهمت٣مئل   .

هم٣مخلْمر ىمؾ اخلْمر دم ايمتديـ ايمُم٘مقم وايمتديـ ايمًٝم٣مد ، همٜمام َمـ أطمْمر 

ايمتل سمقاصمف اظمجتٚمٔم٣مت ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م ، ؽمقاء ه٠مٓء  ٥م٘مريإدواء ايمٖم

ايمذيـ يرىمزون فمعم ايمُم٘مؾ واظمٓمٜمر ويمق ىم٣من فمعم ضم٣ًمب ايمٙم٣ٌمب واجلقهر ، 

وإفمْم٣مء اظمٓمٜمر ايمُم٘مقم إويمقي٥م اظمْمٙمٗم٥م ، ضمتك يمق مل ي٘مـ ص٣مضم٤م هذا اظمٓمٜمر 

ؽ أن فمعم اظمًتقى اإلٞم٣ًمين وإطمالومل ايمذي جئمؾ َمٛمف ايمٗمدوة واظمثؾ ، ذيم

ص٣مضم٤م اظمٓمٜمر ايمُم٘مقم ايمذي ٓ ي٘مقن ؽمٙمقىمف َمتًًٗم٣م َمع سمٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم ُئمد 

أضمد أهؿ َمٔم٣ممل اهلدم وايمتٛمٖمغم ، هم١مذا ىم٣من اظمٓمٜمر َمٓمٜمر اظمتديٛمكم َمع َم٣م 

يِم٣مضمٌف َمـ ؽمقء اظمٔم٣مَمالت ، أو ايم٘مذب ، أو ايمٕمدر ، أو اخلٝم٣مٞم٥م ، أو أىمؾ 
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ؾ إن ص٣مضمٌف يًٙمؽ دم أَمقال ايمٛم٣مس زم٣ميم٣ٌمؿمؾ ، هم١من إَمر هٛم٣م صمد طمْمغم ، زم

 إَِذا شَماَلٌث  اظمُْٛم٣َمهمِِؼ  آَي٥مُ  )فمداد اظمٛم٣مهمٗمكم ، يٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : 

َث  ـَ  َوإَِذا ، َأطْمَٙمَػ  َوفَمَد  َوإَِذا ، ىَمَذَب  ضَمدَّ ِ  .(1)(طَم٣منَ  اْؤمُت

وىمذيمؽ َمـ َيٌم ايمتديـ دم زم٣مب ايمٔم٣ٌمدات وآصمتٜم٣مد همٝمٜم٣م َمع ؽمقء 

دم ايمت٘مٖمغم وْحؾ ايمًالح واخلروج فمعم ايمٛم٣مس زمف ىمام  ايمٖمٜمؿ يمٙمديـ واإلهاف

ضمدث َمـ اخلقارج ايمذيـ ىم٣مٞمقا َمـ أىمثر ايمٛم٣مس صالة وصٝم٣مًَم٣م وومٝم٣مًَم٣م نمغم 

أهنؿ مل يٟمطمذوا أٞمٖمًٜمؿ زم٣ميمٔمٙمؿ ايمممفمل ايم٘م٣مدم ايمذي َيجزهؿ فمـ ايمقيمقغ دم 

ايمدَم٣مء همخرصمقا فمعم ايمٛم٣مس زمًٝمقهمٜمؿ ، ويمق ؿمٙمٌقا ايمٔمٙمؿ ايمِمحٝمح َمـ ايمٔمٙمامء 

ظمٛمٔمٜمؿ وضمجزهؿ فمـ نمٝمٜمؿ ووالهلؿ وؽمٖم٘مٜمؿ  ، ٜم٣مء نمغم اظم٠مدجلكموايمٖمٗم

 يمٙمدَم٣مء.

زم٦م ؽمٙمقك  وٞم٠مىمد أن ايمٔم٣ٌمدات ىمٙمٜم٣م ٓ سم٠مسمك شمٚمرهت٣م إٓ إذا هذَّ

وأطمالق ص٣مضمٌٜم٣م ، همٚمـ مل سمٛمٜمف صالسمف فمـ ايمٖمحُم٣مء واظمٛم٘مر همال صالة يمف ، 

ـِ ايْمَٖمْحَُم  }يٗمقل احلؼ ؽمٌح٣مٞمف وسمٔم٣ملم :  اَلَة سَمٛمَْٜمك فَم ٣مِء َواظمُْٛمَْ٘مِر َويَمِذىْمُر إِنَّ ايمِمَّ

، وَمـ مل يٛمٜمف صٝم٣مَمف فمـ ومقل ايمزور همال {َئْمَٙمُؿ ََم٣م سَمِْمَٛمُٔمقَن  اهللَأىْمػَمُ وَ  اهلل

ـْ )صٝم٣مم يمف ، يٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( :  ْ  ََم ورِ  وَمْقَل  َيَدعْ  مَل  َوايْمَٔمَٚمَؾ  ايمز 

ازَمفُ  فُ ؿَمَٔم٣مَمَ  َيَدعَ  َأنْ  ذِم  ضَم٣مصَم٥مٌ  هلل هَمَٙمْٝمَس  زمِفِ  فمز وصمؾ  -، وٓ يٗمٌؾ اهلل ( َوَذَ

                                                
. (33 ) رومـؿ ضمـدي٧م ، اظمُْٛمَـ٣مهمِِؼ  فَماَلََمـ٥مِ  زمـ٣مب ، اإليـامن ىمتـ٣مب ، ايمٌخـ٣مري صـحٝمح: فمٙمٝمف َمتٖمؼ (2)

 .( 247) رومؿ ضمدي٧م ، اظمُْٛم٣َمهمِِؼ  طِمَِم٣ملِ  زَمَٝم٣منِ  زم٣مب ، اإليامن ىمت٣مب ، َمًٙمؿ وصحٝمح

 . 05:  ايمٔمٛم٘مٌقت( 1)

ـْ  زم٣مب ، ايمِمقم ىمت٣مب ، ايمٌخ٣مري صحٝمح (3) ْ  ََم  .(2943)رومؿ ضمدي٧م ، زمِفِ  َوايْمَٔمَٚمَؾ  ورِ ايمز   وَمْقَل  َيَدعْ  مَل
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دم ايمزىم٣مة وايمِمدوم٣مت إٓ اظم٣مل ايمْمٝم٤م ايمْم٣مهر ، يٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م )صعم اهلل فمٙمٝمف  -

٣ًٌم اهللإِنَّ  )وؽمٙمؿ( :  ٌَُؾ إَِّٓ ؿَمٝمِّ : ، ويٗمقل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ((ؿَمٝم٤ٌِّم َٓ َيْٗم

ٌَُؾ َصاَلٌة زمَِٕمغْمِ ؿُمُٜمقٍر َوَٓ َصَد ) ـْ نُمُٙمقلٍ َٓ سُمْٗم ، وومٌقل احل٨م َمرهقن (وَم٥ٌم َِم

ـْ )زم٣ميمٛمٖمٗم٥م احلالل وضمًـ ايمًٙمقك ،  ْ  َيْرهُم٧ْم  هَمَٙمؿْ  هلل ضَم٨مَّ  ََم ْؼ  َومَل ًُ  َرصَمعَ  َيْٖم

فُ  َويَمَدسْمفُ  ىَمَٝمْقمِ  َٖمَر  )، وذىمر )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( :  ( ُأَم  ًَّ صُمَؾ ُيْمِٝمُؾ ايم ايمرَّ

زُمُف َأؾْمَٔم٧َم َأنْمػَمَ ، َيُٚمد  َيَدْيِف إِ  اَمِء َي٣م َربِّ َي٣م َربِّ ، َوََمْْمَٔمُٚمُف ضَمَراٌم َوََممْمَ ًَّ لَم ايم

َتَج٣مُب يمَِذيمَِؽ  ًْ َراِم هَمَٟمٞمَّك ُي ُف ضَمَراٌم َونُمِذَي زم٣ِمحْلَ ًُ ٌَ  . (ضَمَراٌم َوََمْٙم

وأطمْمر َمـ هذا ايمتديـ ايمُم٘مقم ايمتديـ ايمًٝم٣مد وٞمٔمٛمل زمف هذا ايمِمٛمػ 

لم ايمًٙمْم٥م َمـ طمالل اؽمتٕمالل ايمذي يتخذ ايمديـ وؽمٝمٙم٥م وَمْمٝم٥م يمٙمقصقل إ

يمديٛمٜمؿ ، وإهي٣مَمٜمؿ زمٟمن  - وزمخ٣مص٥م ايمٔم٣مَم٥م -ايمٔمقاؿمػ ايمديٛمٝم٥م وضم٤م ايمٛم٣مس

فمز )هدف اجلامفم٥م َمـ ايمقصقل إلم ايمًٙمْم٥م إٞمام همٗمط هق طمدَم٥م ديـ اهلل 

وايمٔمٚمؾ فمعم ٞمٌمسمف وايمتٚم٘مكم يمف ، وَمع أٞمٛم٣م ٓ ٞمح٘مؿ فمعم ايمٛمقاي٣م وٓ  (وصمؾ

وٞمٝمتف ، هم١من ايمتجرزم٥م  ٔمٌد وطم٣ميمٗمف ، وىمؾ  ٞمتدطمؾ دم أَمر ايمٛمٝم٣مت همٜمل َم٣م زمكم ايم

ايمتل فمُمٛم٣مه٣م وايمقاومع ايمذي صمرزمٛم٣مه َمع مج٣مفم٥م اإلطمقان اإلره٣مزمٝم٥م وَمـ دار دم 

                                                
ٌُقلِ  زم٣مب ، ايمزىم٣مة ىمت٣مب ، َمًٙمؿ صحٝمح (2) َدوَم٥مِ  وَم ـَ  ايمِمَّ ٤ِم  َِم ًْ  . (2425) رومؿ ضمدي٧م ، ايمْمَّٝم٤ِِّم  ايْمَ٘م

 .(110) رومؿ ضمدي٧م،  يمٙمِمالة ايمْمٜم٣مرة وصمقب زم٣مب،  ايمْمٜم٣مرة ىمت٣مب ، َمًٙمؿ صحٝمح (1)

 ،( 2512) رومـؿ ضمدي٧م اظمػمور، احل٨م همّمؾ زم٣مب ، احل٨م ىمت٣مب ، ايمٌخ٣مري صحٝمح :  فمٙمٝمف َمتٖمؼ (3)

 .(2354) رومؿ ضمدي٧م ، فمرهم٥م ويقم وايمٔمٚمرة احل٨م همّمؾ دم زم٣مب ، احل٨م ىمت٣مب ، َمًٙمؿ وصحٝمح

ٌُقلِ  زم٣مب،  ايمزىم٣مة ىمت٣مب، َمًٙمؿ صحٝمح (0) َدوَم٥مِ  وَم ـَ  ايمِمَّ ٤ِم  َِم ًْ  رومـؿ ضمـدي٧م ، َوسَمْرزمَِٝمتَِٜمـ٣م ايمْمَّٝمِّـ٤ِم  ايْمَ٘م

(2425). 
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همٙم٘مٜم٣م أو حت٣ميمػ َمٔمٜم٣م َمـ اجلامفم٣مت اظمتُمددة واظمتْمرهم٥م أشمٌت٦م زمام ٓ يدع جم٣مٓ 

يمٙمُمؽ أَمريـ أؽم٣مؽمكم ، إول : أن ايمٗمّمٝم٥م فمٛمد هذه اجلامفم٣مت مل سم٘مـ ومّمٝم٥م 

ٍه وهَنٍَؿ مل ٞمٔمرف ديـ فمعم  اإلؿمالق إٞمام ىم٣مٞم٦م ومّمٝم٥م ساع فمعم ايمًٙمْم٥م زممَمَ

هلام َمثٝمال وإومِم٣مء يممطمريـ دم فمٛمجٜمٝم٥م وسف ونمرور وسم٘مػم واؽمتٔمالء ، زمام 

ٞمٖمر ايمٛم٣مس َمٛمٜمؿ وَمـ ؽمٙمقىمٜمؿ ايمذي ص٣مر فمٌئ٣م ىمٌغما فمعم ايمديـ ، وأصٌحٛم٣م 

٦م دم أذه٣من دم ضم٣مصم٥م إلم صمٜمقد ىمٌغمة ظمحق هذه ايمِمقرة ايمًٙمٌٝم٥م ايمتل ارسمًٚم

ىمثغم َمـ ايمٛم٣مس رازمْم٥م زمكم ؽمٙمقك ه٠مٓء إدفمٝم٣مء وزمكم ايمديـ ، إَمر أطمر : 

أهنؿ أؽم٣مءوا يمديٛمٜمؿ وؾمقهقا ايمقصمف ايمٛمٗمل حلّم٣مرسمف ايمراومٝم٥م ايمًٚمح٥م ، وأشمٌتقا 

أهنؿ ٓ أهؾ ديـ وٓ أهؾ فمٙمؿ وٓ همٗمف وٓ ىمٖم٣مءة دم إدارة ؾمئقن ايمدول ، زمؾ 

ع أفمداء ايمقؿمـ دم ؽمٌٝمؾ اضمتٖم٣مـمٜمؿ إهنؿ ىم٣مٞمقا فمعم اؽمتٔمداد يمٙمتح٣ميمػ َم

 واٞمٖمرادهؿ زم٣ميمًٙمْم٥م دون َمٛم٣مزع أو َمُم٣مرك .

 

 *       *       * 
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 عصس اخلامساملبحح 
 واملفتني ارفكَاء أدجلةرلاطس 

 

سمٔمٚمؾ اجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م فمعم همرض أيديقيمقصمٝمتٜم٣م ايمٔمٗمدي٥م أو ايمٖم٘مري٥م 

إٓ َمـ  طمالل حم٣مويم٥م  أو اظمذهٌٝم٥م فمعم اظمجتٚمع ، وٓ يٚم٘مـ أن يتٟمسمك هل٣م ذيمؽ

، وطم٣مص٥م  وايمٖمٗمٜم٣مء واظمٖمتكم اؽمتٗمْم٣مب ٞمخ٥ٌم َمـ ايمٔمٙمامء واظمٖم٘مريـ واظمثٗمٖمكم

 ، يمٝم٘مقٞمقا دم َمٗمدَم٥م أدواهت٣م يمٛممم أهم٘م٣مره٣م اظمّمٙمٙم٥م ، كمـ أو ايمٛم٣مزمٕمياظمُمٜمقر

وايمٔمٚمؾ فمعم اؽمتٗمْم٣مب ووؿ ايمٔمديد َمـ ايمٔمٛم٣مس اجلديدة إيمٝمٜم٣م ، وسمّمع 

ر ىمؾ مج٣مفم٥م َمـ هذه اجلامفم٣مت أن ومقهت٣م ذيمؽ دم َمٗمدَم٥م أويمقي٣مهت٣م ، إذ سمٗمد

سُمٗم٣مس زمٔمدد فمٛم٣مسه٣م ، وومدرهت٣م فمعم احلُمد وآؽمتٗمْم٣مب وايمتجٛمٝمد ، 

وَمًتقي٣مت ايمقٓء ، هم٘مٙمام ىم٣من ايمقٓء يمٗمٝم٣مداهت٣م أفمٚمك رأت ذيمؽ َمِمدر ومقة 

هل٣م ، وٓ ؽمٝمام سمٙمؽ اجلامفم٣مت ايمت٘مٖمغمي٥م ايمتل َتٛمد اإلره٣مزمٝمكم يمٙمٗمٝم٣مم 

جغمي٥م ، هم١مهن٣م سمريد َمًًخ٣م زمال فمٗمؾ ، ٓ يٛم٣مومش زم٣ميمٔمٚمٙمٝم٣مت آٞمتح٣مري٥م وايمتٖم

 ويتٙمٗمك ويٛمٖمذ . يًٙمؿ ايمٗمٝم٣مدوٓ يراصمع وٓ يٖم٘مر ، إٞمام 

ودم ؽمٌٝمؾ ايمقصقل إلم ذيمؽ سمٕمٙمػ اجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م أفمامهل٣م زمًٝم٣مصم٣مت 

َمتٔمددة َمـ ايمني٥م وايم٘متامن ، وسمٔمٚمؾ دم فم٣ممل اخلٖم٣مء ، همٜمؿ ىم٣مخلٖم٣مهمٝمش ايمتل 

 يمٓمالم .ٓ سمًتْمٝمع أن حتٝم٣م إٓ دم ا

واظمحًقزمكم  وسمتخذ هذه اجلامفم٣مت َمـ أدجل٥م زمٔمض ايمٔمٙمامء واظمثٗمٖمكم

وؽمٝمٙم٥م ٕدجل٥م اظمجتٚمع أو أوؽمع ومْم٣مع مم٘مـ َمٛمف ، وؿمٌٔمف  فمعم ايمٖمٗمف وايمٖمتقى

زمْم٣مزمٔمٜم٣م ، أو إيامٞمف زمٟمهم٘م٣مره٣م ، وفمعم أومؾ سمٗمدير سمٔم٣مؿمٖمف َمٔمٜم٣م ، ودم ؽمٌٝمؾ ذيمؽ 
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ؽم٤م واظمِم٣ميمح واظمٛم٣مهمع َم٣م سمٌذل هل٠مٓء َمـ أدفمٝم٣مء ايمٔمٙمؿ وايمثٗم٣مهم٥م َمـ اظم٘م٣م

يرزمْمٜمؿ هب٣م زمرزم٣مط وشمٝمؼ ، َمع َم٣م ئمٙمٚمف ه٠مٓء َمـ ايمٔمٗم٣مب اظمٛمتٓمر ظمـ يٖم٘مر دم 

 اخلروج فمعم هذه اجلامفم٣مت.

ودم ؽمٌٝمؾ ايمقصقل ٕنمراوٜم٣م سمتخذ ىمؾ مج٣مفم٥م زمٔمض ايمرءوس اجلٜم٣مل 

اظم٠مدجلكم َمٖمتكم هل٣م ، فم٣مَمدة إلم سمُمقيف ايمٔمٙمامء وايمٖمٗمٜم٣مء واظمٖمتكم ايمذيـ ٓ 

٣م ، يمتٌمف ايمٛم٣مس فمٛمٜمؿ إلم اظمٖمتكم ايمذيـ سمِمٛمٔمٜمؿ صٛم٣مفم٥م وحت٣مول هلن يٛمحٛمق

 صم٣مهدة سمًقيٗمٜمؿ ىمٌديؾ يمٙمٚم٠مؽم٣ًمت ايمٔمٙمٚمٝم٥م وايمديٛمٝم٥م واإلهمت٣مئٝم٥م اظمٔمتػمة.

وَمـ شمٚم٥م ىم٣من ٓ زمد َمـ احلدي٧م فمـ طمْمقرة إدجل٥م أو ايمقومقع دم 

 ذاىمٜم٣م ، وٞمٙمخص ذيمؽ دم ٞمٗم٣مط:

ٗمٖمكم ايمذيـ وومٔمقا دم زمراشمـ واظمٖم٘مريـ واظمثٜم٣مء ٗموايمٖمأن أىمثر ايمٔمٙمامء  -2

٣ًٌم ، نمغم أهنؿ ومد  ٣ًٌم أو ره هذه اجلامفم٣مت مل يًتْمٝمٔمقا ايمٖم٘م٣مك َمٛمٜم٣م رنم

ريؼ ايمالفمقدة ـومقا إلم ؿم٣مـواٞمً،  ؿـروا أٞمٖمًٜمؿ وضمريتٜمـطمً

، ويمق فمعم ضم٣ًمب ديٛمٜمؿ أو زمٙمدهؿ أو إٞم٣ًمٞمٝمتٜمؿ ، أو أي وايمالرصمٔم٥م

ْح٥م زمٚمـ يٖم٘مر رء آطمر نمغم ايمقٓء هلذه ايمتٛمٓمٝمامت ايمتل ٓ سمٔمرف ايمر

 دم اخلروج فمٛمٜم٣م أو فمٙمٝمٜم٣م.

أن أي فم٣ممل أو َمٖم٘مر أو َمثٗمػ يٚم٘مـ أن سُمُمؼمى ذَمتف فمعم ضم٣ًمب  -1

ومّم٣مي٣م ديٛمف أو وؿمٛمف خل٣مئـ يمٙمديـ وايمقؿمـ ، ىمام أن فمعم ايمقؿمـ أيًّم٣م 

، ويٌٌمهؿ زم٣ميمتحدي٣مت وٓ ؽمٝمام ايمُم٣ٌمب َمٛمٜمؿ  أن َيتّمـ فمٙمامءه

زم٣مت وحتدي٣مت : ايمتل سمقاصمٜمف ، وزمام ومد ٓ يٗمٖمقن فمٙمٝمف َمـ صٔمق
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يمٝمدرىمقا َم٣م يٚم٘مـ أن يٕمٝم٤م فمٛمٜمؿ َمـ همٗمـف ايمقاومـع وحتدي٣مت ايمٓمرف 

ايمراهــ : يمتٛمّمٌط رؤاهؿ وهمت٣مواهؿ َمع َم٣م يتْمٙمٌف همٗمف هذا ايمقاومع 

 دون إهمراط أو سمٖمريط .

٣م ، وزمٔم٣ٌمرة أىمثر ووقضًم٣م  أو ايمٖمٗمٝمف أن ايمٔم٣مملِ  -3 نمغم اظم٠مديم٨م هم٘مريًّ

٣م أو سمٛمٓمٝمٚمٝمًّ  ٣م ٕي مج٣مفم٥م ىم٣مٞم٦م ، هلق ؽمٜمؾ وَم٣ٌمذة : نمغم اظمٛمتٚمل هم٘مريًّ

ايمرصمقع إلم احلؼ وآيمتٗم٣مء َمٔمؽ دم َمٛمْمٗم٥م وؽمط، ووم٣مزمؾ ٕن يًٚمع 

ايمرأي أطمر، وأٓ جي٣مدل إٓ زم٣محلؼ وزم٣ميمتل هل أضمًـ ، وأٓ يدفمق 

إٓ زم٣محل٘مٚم٥م واظمقفمٓم٥م احلًٛم٥م، وَمتك سمٌكم يمف وصمف احلؼ فم٣مد إيمٝمف ، 

ا مجٝمالً  أو اظمٖم٘مر أو اظمثٗمػ  ايمٖمٗمٝمفأو  أَم٣م ايمٔم٣مملِ ،  ؾم٣مىمًرا َمـ رده إيمٝمف ردًّ

٣م أو سمٛمٓمٝمٚمٝم٣ًّم ٕي مج٣مفم٥م أو سمٝم٣مر همٜمق إَم٣م نمغم وم٣مزمؾ  اظم٠مديم٨م اظمٛمتٚمل هم٘مريًّ

، أو نمغم وم٣مزمؾ إٓ يمٙمحقار اجلدرم ايمٔمٗمٝمؿ فمعم ؿمريٗمتف  يمٙمحقار أصال

هق ايمتل ٓ يٚم٘مـ أن سم٠مدي إٓ إلم ؿمريؼ واضمد هق َم٣م يريد زمؽ 

هم٘مرسمف ويمق زم٣ميم٣ٌمؿمؾ، وزم٘مؾ ايمقصقل إيمٝمف وْحٙمؽ فمٙمٝمف وإرنم٣مَمؽ فمعم 

 . َم٣م خي٣ميمػ ايمٔمٗمؾ واظمٛمْمؼ

إذا ىم٣من آٞمتامء هلذه اجلامفم٣مت ُيُم٘مؾ طمْمًرا دامًه٣م فمعم ايمٛمًٝم٨م  -0

ايمقؿمٛمل ودم ىمؾ َمٖم٣مصؾ احلٝم٣مة ، هم١من إَمر هلق أىمثر طمْمًرا وأؾمد زمالء 

فمٛمدَم٣م يتٔمٙمؼ إَمر زم٣ميمديـ وايمٖم٘مر وايمؼمزمٝم٥م واهلقي٥م ، ويمذا هم١مين أؤىمد 

دم مت٘مكم أي َمـ اظمٛمتٚمكم يمٙمجامفم٣مت اظمتُمددة وؽمٟمـمؾ أؤىمد فمعم فم

واظمتْمرهم٥م ٓ َمـ صٛمع ايمٗمرار ايمديٛمل وٓ ايمٖم٘مري وٓ ايمثٗم٣مدم وٓ 
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ايمتٔمٙمٝمٚمل وٓ ايمؼمزمقي، وٓ ضمتك جمرد ايمتٚم٘مـ َمـ سمُم٘مٝمؾ ايمٔمٗمقل 

 وزمخ٣مص٥م فمٗمقل ايمٛمشء وايمُمٌـ٣مب .

أن َم٣م سمٗمقم زمف هذه اجلامفم٣مت اظمتْمرهم٥م هق فمكم اجلٛم٣مي٥م فمعم اإلؽمالم ،  -5

يمؽ أن َم٣م أص٣مب اإلؽمالم َمـ سمُمقيف يمِمقرسمف فمعم أيدي ه٠مٓء ذ

اظمجرَمكم زم٤ًٌم ْح٣موم٣مهتؿ مل يِمٌف فمػم سم٣مرخيف فمعم أيدي أفمدائف َمـ 

ايمتت٣مر ونمغمهؿ زمام ارسم٘مٌقه َمـ جم٣مزر دم اظم٣ميض وَم٣م يِمٝمٌف فمعم أيدي 

 دافمش ، وايمٗم٣مفمدة ، وايمٛمٌمة ، وزمقىمق ضمرام ، وأرضاهبؿ دم احل٣مرض.

٥م ؾمقىم٥م ايمدويم٥م ايمقؿمٛمٝم٥م َمْمٙم٤م ذفمل ووؿمٛمل ، أن ايمٔمٚمؾ فمعم سمٗمقي -4

وأن ىمؾ َمـ ئمٚمؾ فمعم سمٗمقيض زمٛمٝم٣من ايمدويم٥م أو سمٔمْمٝمؾ َمًغمهت٣م ، أو 

أو صمّر زمٔمض أزمٛم٣مئٜم٣م إلم سمدَمغم زمٛم٣مه٣م ايمتحتٝم٥م، أو سمرويع أَمٛمكم هب٣م 

، إٞمام هق جمرم دم ضمؼ ؿمريؼ اهل٣موي٥م ، َمتذرفم٣م زمًالح ايمٖمٗمف وايمٔمٙمؿ 

 ديٛمف ووؿمٛمف َمًٔم٣م .

*     * * 
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 املبحح ارسادس عصس
  ارفكُ عله ذو طبيعة خاصة

 
 

ٝمؾ طم٣مص وإفمداد فمٙمٚمل هايمٖمٗمف فمٙمؿ ذو ؿمٌٝمٔم٥م طم٣مص٥م َيت٣مج إلم سمٟم

ذفمل ويمٕمقي َمٌ٘مر ، يًٜمؿ دم صٛمع وصٗمؾ َمقه٥ٌم ايمٖمٗمٝمف واظمٖمتل ، ويمٝمس 

جمرد هقاي٥م أو شمٗم٣مهم٥م فم٣مَم٥م ، وٓ ىمأل َم٣ٌمضًم٣م يمٕمغم اظم٠مهٙمكم ، وإذا ىم٣من ٞمٌٝمٛم٣م 

َد إََْمُر إلَِم نَمغْمِ َأْهٙمِِف هَم٣مْٞمَتٓمِِر )يٗمقل :  )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( إَِذا ُوؽمِّ

٣مفَم٥مَ  ًَّ ، وأي طمْمر أؾمد َمـ إومح٣مم نمغم اظم٠مهٙمكم ونمغم اظمتخِمِمكم (1)(ايم

 ٕٞمٖمًٜمؿ دم جم٣مل اإلهمت٣مء أو ايمًامح هلؿ زمذيمؽ ؟! 

هم١مذا ىم٣من اجلٜمؾ َمـ أىمثر إدواء همتً٘م٣م زم٣مظمجتٚمٔم٣مت ، هم١من اومتح٣مم 

تقى هق إؾمد طمْمقرة فمعم أَمـ اظمجتٚمٔم٣مت وؽمالَمٜم٣م ، َم٣م اجلٜمالء ظمج٣مل ايمٖم

زمكم إٞمزال ايمٌٔمض يمٙمٛمقاهمؾ واظمًتح٣ٌمت َمٛمزيم٥م ايمٖمرائض ، وإٞمزال اظم٘مروه أو 

َم٣م هق طمالف إولم َمٛمزيم٥م اظمحرم واحل٘مؿ فمٙمٝمف زم٣ميمتحريؿ ، وإؿمالق ىمٙمٚم٥م 

ايمٌدفم٥م أو َمِمْمٙمح ايمتحريؿ فمعم أي خم٣ميمٖم٥م ؽمقاء أىم٣مٞم٦م َم٘مروه٥م أو فمعم 

ولم أو ضمتك َمـ اظم٣ٌمضم٣مت ، إذ ئمد زمٔمّمٜمؿ ايمٌدفم٥م ؾم٣مَمٙم٥م يم٘مؾ أَمر طمالف إ

مل ي٘مـ فمعم فمٜمد ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ضمتك يمق ىم٣من هذا إَمر َمـ 

ومٌٝمؾ اظم٣ٌمضم٣مت أو ايمٔم٣مدات ، ومل يدرىمقا أن ايمٌدفم٥م هل: اؽمتحداث أَمر دم 

ايمديـ مل ي٘مـ َمقصمقًدا فمعم فمٜمد ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( َمع وصمقد 

                                                
ِدي٧َم شُمؿَّ  ، ب ايمٔمٙمؿىمت٣م،  ( صحٝمح ايمٌخ٣مري2) ـْ ؽُمئَِؾ فِمْٙماًم َوُهَق َُمُْمَتِٕمٌؾ ذِم ضَمِديثِِف هَمَٟمسَمؿَّ احْلَ زم٣مب ََم

٣مئَِؾ ، ضمدي٧م رومؿ ًَّ   .( 59) َأصَم٣مَب ايم
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اظمٗمت٢م واٞمتٖم٣مء اظمٛم٣مهمع ، ىمٚمـ يْمٙم٤م رهمع آذان ايمِمٙمقات اظمٖمروو٥م يمِمالة 

ذان أَمر سمٔمٌدي ، وصالة ايمٔمٝمد ىم٣مٞم٦م َمقصمقدة فمعم فمٜمد ايمٔمٝمد ، ذيمؽ ٕن إ

ذان َمْمٙمقزًم٣م هل٣م يمٖمٔمٙمف ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( : إذ مل ايمٛمٌل ويمق ىم٣من إ

٣ٌمومل ايمِمٙمقات ، ذان يرهمع يمي٘مـ هٛم٣مك َم٣م َيقل دون ذيمؽ ، ضمٝم٧م ىم٣من إ

وىم٣من ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( خيص ايمٔمٝمد زمٟمن يٛم٣مدي اظم٠مذن ايمِمالة 

صم٣مَمٔم٥م ، ايمِمالة صم٣مَمٔم٥م ، همٚمـ طم٣ميمػ دم هذا إَمر ايمتٔمٌدي طمرج َمـ ايمًٛم٥م 

 إلم ايمٌدفم٥م . 

أَم٣م أن ٞمجري أو ٞمْمٙمؼ يمٖمظ ايمٌدفم٥م فمعم ىمؾ َمًتحدث فمعم إؿمالومف 

ؽمٛمـ ايمٔم٣ٌمدات وأفمامل ايمٔم٣مدات ، دون أن ٞمٖمرق زمكم ايمث٣مزم٦م واظمتٕمغم ، وزمكم 

 همٜمذا صمٜمؾ حمض وطمروج فمعم ؿمريؼ اجل٣مدة دم ايمٔمٙمؿ وايمٖمٗمف . 

، هم٣ميمٛمص اظمٗمدس شم٣مزم٦موجي٤م أن ٞمٖمرق وزمقوقح زمكم ايمث٣مزم٦م واظمتٕمغم ، 

وايممموح واحلقار وأراء ايمتل ىمت٦ٌم أو ومٝمٙم٦م ضمقل ايمٛمص اصمتٜم٣مدات 

يم٥م أطمر ، هم١مٞمزال ايمث٣مزم٦م وم٣مزمٙم٥م يمٙمتٕمغم ، وَمـ اخلْمٟم ايمٖم٣مدح إٞمزال أي َمٛمٜمام َمٛمز

َمٛمزيم٥م اظمتٕمغم هدم يمٙمثقازم٦م ، وإٞمزال اظمتٕمغم َمٛمزيم٥م ايمث٣مزم٦م فمكم اجلٚمقد 

 وايمتحجر وآٞمجراف إلم ضم٣مهم٥م اهل٣موي٥م . 

وإذا ىم٣مٞم٦م ايمٔم٣ٌمدات دم مجٙمتٜم٣م سمدطمؾ دم ٞمْم٣مق ايمث٣مزم٦م همٜمل فمالوم٥م 

ٝم٥م سمتِمؾ زمخ٣مص٥م ايمٔمٌد همٝمام زمٝمٛمف وزمكم اهلل )فمز وصمؾ( ، هم١من ايمممئم٥م اإلؽمالَم

وينه٣م ومد همتح٦م أزمقاب اظمروٞم٥م وايمًٔم٥م واؽمٔم٥م أَم٣مم َمٔم٣مجل٥م اظمتٕمغمات همٝمام 

يتِمؾ زمٚمٔم٣مَمالت ايمٛم٣مس زمٔمّمٜمؿ َمع زمٔمض زمٝمًٔم٣م وذاًء ، وإوم٣مَم٥م جمتٚمع، 
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وٞمٓم٣مم ضم٘مؿ ، زمام َيٗمؼ اظمِمٙمح٥م ايمممفمٝم٥م اظمٔمتػمة ، وٓ يتج٣موز ايمثقازم٦م ، 

يمٔمٙمامء ذيْم٥م أن يٗمقم زمٔمٚمٙمٝم٥م آصمتٜم٣مد وايمتجديد أهؾ ايمٛمٓمر َمـ ا

 اظمتخِمِمكم اظمًتٛمغميـ نمغم اظمٛمٔمزيمكم فمـ واومٔمٜمؿ .

ىمام أن َمـ اخلْمٟم ايمٖم٣مدح اخلٙمَط زمكم ؽمٛمـ ايمٔم٣ٌمدات وأفمامل ايمٔم٣مدات، 

وإيم٣ٌمَس أفمامل ايمٔم٣مدات شمقب ؽمٛمـ ايمٔم٣ٌمدات ، زمؾ إدهك وإَمر  َمـ ذيمؽ 

هق آٞمٕمالق وايمتحجر واإلسار نمغم اظمػمر فمعم ذيمؽ ، َمع أن إصؾ دم 

ن َمـ همٔمٙمٜم٣م همٙمف أصمره٣م وشمقاهب٣م ، وَمـ مل يٖمٔمٙمٜم٣م هم٣مسمف هذا إصمر ايمًٛم٥م أ

 َرؽُمقُل  ، هَمَٗم٣مَل  وايمثقاب ، همٗمد ؽُمئَِؾ ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( فمـ اإلؽمالم

ْٝمَٙم٥مِ  ايْمَٝمْقمِ  ذِم  َصَٙمَقاٍت  مَخُْس )  وؽمٙمؿ(: فمٙمٝمف اهلل )صعم اهلل  َهْؾ :  هَمَٗم٣مَل  (، َوايمٙمَّ

َه٣م فَمقَمَّ  عَ  َأنْ  إَِّٓ  ، َٓ ) : وَم٣مَل ؟  نَمغْمُ  فمٙمٝمف اهلل )صعم اهلل َرؽُمقُل  وَم٣مَل  ، (سَمَْمقَّ

هُ  فَمعَمَّ  َهْؾ  :وَم٣مَل . (َرََمَّم٣منَ  َوِصَٝم٣ممُ : ) وؽمٙمؿ( عَ  َأنْ  إَِّٓ  ، َٓ : )وَم٣مَل  ؟ نَمغْمُ  (، سَمَْمقَّ

ىَم٣مةَ  وؽمٙمؿ( فمٙمٝمف اهلل )صعم اهلل َرؽُمقُل  يَمفُ  َوَذىَمرَ :  وَم٣مَل   فَمعَمَّ  َهْؾ  : وَم٣مَل ،  ايمزَّ

َه٣م عَ  َأنْ  إَِّٓ  ، َٓ : ) وَم٣مَل ؟  نَمغْمُ صُمُؾ  هَمَٟمْدزَمرَ  : وَم٣مَل ،  (سَمَْمقَّ  َٓ  اهللوَ :  َيُٗمقُل  َوُهقَ  ايمرَّ

 إِنْ  َأهْمَٙمَح : ) وؽمٙمؿ( فمٙمٝمف اهلل صعم) اهلل َرؽُمقُل  وَم٣مَل  ، َأْٞمُٗمُص  َوَٓ  َهَذا فَمعَم  َأِزيُد 

 .( َصَدَق 

 أؽمئٙم٥م َمـ ىم٣مٞمقا يًٟميمقن فمـ وأىمثر إصم٣مزم٣مسمف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( فمعم

، واصمتٛم٣مب ايم٘م٣ٌمئر ، واحلرص  دطمقل اجلٛم٥م ىم٣مٞم٦م سمدور ضمقل أداء ايمٖمرائض

فمعم َم٘م٣مرم إطمالق ، وىمؾ َم٣م يٛمٖمع ايمٛم٣مس ، همٔمٛمدَم٣م ؽمٟميمف )صعم اهلل فمٙمٝمف 

                                                
ياَمِن ، زم٣مب ايمزىم٣مة َمـ اإلؽمالم ، ضمدي٧م رومؿ ) ،( صحٝمح ايمٌخ٣مري 2)  (. 04ىمت٣مب اإْلِ
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وؽمٙمؿ( أضمد ايمٛم٣مس أن يديمف فمعم فمٚمؾ يدطمٙمف اجلٛم٥م أصم٣مزمف )صعم اهلل فمٙمٝمف 

، ويٗمقل )صعم اهلل فمٙمٝمف (ايمٛم٣َّمسِ  ؿَمِريِؼ  ـْ فمَ  إََذى َأَِمطِ  )وؽمٙمؿ( زمٗمقيمف: 

ـِ  إَذى .. ومُتٝمطُ )وؽمٙمؿ(:  ، ذيمؽ أن اإلؽمالم صم٣مء  (َصَدوَم٥ٌم  ايمْمَّريِؼ  فَم

يمتحٗمٝمؼ َمِم٣ميمح ايمٌالد وايمٔم٣ٌمد وٞممم ىمؾ َم٣م َيٗمؼ إَمـ وايمًالم آصمتامفمل 

 وؽمٔم٣مدة ايمٌممي٥م دم آن واضمد.

قي٥م رنم٥ٌم دم فمٓمٝمؿ إصمر وَمـع سمٟمىمٝمـدٞم٣م فمعم آيمتزام زم٣ميمًـٛم٥م ايمٛمٌ

وايمثقاب ، هم١مٞمٛم٣م جي٤م أن ٞمٖمرق زمقوقح زمكم َم٣م هق َمـ ؽمٛمـ ايمٔم٣ٌمدات وَم٣م 

، همحثف )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( فمعم صٝم٣مم يقم فمرهم٥م  يٛمدرج دم أفمامل ايمٔم٣مدات

، وىمذيمؽ زمدؤه )صعم  أو يقم فم٣مؾمقراء أَمر سمٔمٌدي يدطمؾ دم ؽمٛمـ ايمٔم٣ٌمدات

متّمٚمّمف واؽمتٛمُم٣مومف همٜمق أيًّم٣م ؽمٛم٥م اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( ايمقوقء زمٕمًؾ يديف شمؿ 

، أَم٣م َم٣م يتِمؾ  ، ٕن ذيمؽ ىمٙمف َمـ ؾمئقن ايمٔم٣ٌمدات َمـ ؽمٛمـ ايمٔم٣ٌمدات

، وَم٣م يراه ايمٛم٣مس َمالئاًم يمٔمٌمهؿ  زم٣ميمٔم٣مدات همٚمرصمٔمف إلم ايمٔمرف وايمٔم٣مدة

، َم٣م مل خي٣ميمػ شم٣مزم٦م ايمممع احلٛمٝمػ ، إذ ٓ يٚم٘مـ  وزمٝمئ٣مهتؿ وؿمٌٝمٔم٥م فمٚمٙمٜمؿ

أو ايمْم٣مئرة ايمٝمقم وؽمٟمؽم٣مهمر زم٣مجلٚمؾ ىمام  : يمـ أرىم٤م ايمًٝم٣مرة يمٔم٣مومؾ أن يٗمقل

ىم٣من ايمٛمٌل )صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ( يٖمٔمؾ ، هم١مٞمف يمٝمس َمـ اظمٔمٗمقل أيًّم٣م ايمٗمقل 

، َم٣م دام هذا ايمثقب  زمٟمن هذا ايمٙم٣ٌمس أو ذاك نمغم َمقاهمؼ يمٙمًٛم٥م ايمٛمٌقي٥م اظمممهم٥م

 يًؼم ايمٔمقرة .

                                                
: حمٚمد هم٠ماد فمٌد  ( حتٗمٝمؼ118ضمدي٧م رومؿ ) ذى ،إ إَم٣مؿم٥م زم٣مب،  إدب اظمٖمرد يمإلَم٣مم ايمٌخ٣مري (2)

 ايم٣ٌمومل ، دار ايمٌُم٣مئر اإلؽمالَمٝم٥م ، زمغموت.

ـَ اظمَْْٔمُروِف  ،صحٝمح َمًٙمؿ ( 1) َدوَم٥ِم َيَٗمُع فَمعَم ىُمؾِّ َٞمْقٍع َِم ىَم٣مِة ، زَم٣مب زَمَٝم٣مِن َأنَّ اؽْمَؿ ايمِمَّ ، ضمدي٧م  ىمت٣مب ايمزَّ

 (.2449رومؿ )
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وجي٤م أن ٞمٖمٜمؿ َم٣م ورد َمـ آراء زمٔمض ايمٔمٙمامء دم وقء فم٣مدات ومقَمٜمؿ 

٣مهنؿ وَم٘م٣مهنؿ، هم١مذا ىم٣من اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل )رْحف اهلل( ومد فمدَّ نمْم٣مء رأس وزَم

هم١مٞمف إٞمام رافمك ـمروف زمٝمئتف وفمٌمه، وومد رأيٛم٣م  ايمرصمؾ َمـ يمقازم َمروءسمف

دم فمٗمقد َم٣موٝم٥م وفم٣ميٛم٣م دم زمٔمض ايمٌٝمئ٣مت اظمٔم٣مسة َمـ ئُمد  فمدم نمْم٣مء ايمرأس 

ؾ ذيمؽ ديٛم٣ًم وفمالَم٥م َمـ ، أَم٣م أن ٞمجٔم خمالًّ زم٣مظمروءة، ٕن فم٣مدة ايمٗمقم صمرت زمف

فمالَم٣مت ايمِمالح وايمتٗمقى وَمـ خي٣ميمػ ذيمؽ يتٜمؿ دم ديٛمف، أو أن ٞمح٣مول ْحؾ 

: همٜمذا فمكم  ايمٛم٣مس فمعم ذيمؽ زم٣مفمت٣ٌمره ديٛم٣ًم أو ؽمٛم٥م أو ىمالم همٗمٝمف واصم٤م آسم٣ٌمع

 . اجلٜمؾ وايمتحجر واجلٚمقد

ومم٣م ي٠مىمد أن إَمر يتِمؾ زم٣ميمٔم٣مدة وايمٌٝمئ٥م وايمٔمٌم َم٣م ذىمره اإلَم٣مم 

 زمح٤ًم رْحف اهلل( دم َمقاهمٗم٣مسمف همٗم٣مل: ىمُمػ رأس ايمرصمؾ خيتٙمػايمُم٣مؿمٌل )

 دم ومٌٝمح ونمغم اظمممومٝم٥م ايمٌالد دم ومٌٝمح اظمروءات يمذوى ، همٜمق ايمقاومع دم ايمٌٗم٣مع

 أهؾ فمٛمد همٝم٘مقن ذيمؽ زم٣مطمتالف خيتٙمػ ايمممفمل هم٣محل٘مؿ اظمٕمرزمٝم٥م ، ايمٌالد

 .وم٣مدح  نمغم اظمٕمرب أهؾ وفمٛمد ايمٔمدايم٥م دم وم٣مدضم٣م اظمممق

ومد رافمك ـمروف  -أيًّم٣م -اإلَم٣مم ايمُم٣مؿمٌل )رْحف اهلل(وٓ ؾمؽ أن 

فمٌمه ٓ ـمروف فمٌمٞم٣م ، وومد أىمد هق فمعم ذيمؽ ، ضمٝم٧م وم٣مل : إن إصؾ دم 

                                                
 سمٗمٌـؾ وٓ ، همِمـؾ(074يب إؽمح٣مق ايمُمغمازي )اظمتـقذم : اٞمٓمر: اظمٜمذب دم همٗمف اإلَم٣مم ايمُم٣مهمٔمل ٕ (2)

 ، ط : دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م ، زمغموت. 3/038 َمروءة  ٓ َمـ ؾمٜم٣مدة

،  (هـ794:  اظمتقذم) زم٣ميمُم٣مؿمٌل ايمُمٜمغم ايمٕمرٞم٣مؿمل ايمٙمخٚمل حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ إلزمراهٝمؿاظمقاهمٗم٣مت  (1)

 إولم ايمْمٌٔم٥م فمٖم٣من ، زمـا دار:  ؽمٙمامن ، ط آل ضمًـ زمـ َمُمٜمقر فمٌٝمدة أزمق:  حتٗمٝمؼ، 1/089

 . م2997/ هـ2027
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ايمٔم٣مدات آيمتٖم٣مت إلم اظمٔم٣مين ، وزم٣مٓؽمتٗمراء وصمدٞم٣م ايمُم٣مرع وم٣مصًدا ظمِم٣ميمح 

ايمٔم٣ٌمد وإضم٘م٣مم ايمٔم٣مدي٥م سمدور فمٙمٝمف ضمٝمثام دار ، همؼمى ايمًمء ايمقاضمد ُيٚمٛمَع دم 

 .ضم٣مل ٓ سم٘مقن همٝمف َمِمٙمح٥م ، هم١مذا ىم٣من همٝمف َمِمٙمح٥م صم٣مز 

 َُمْدَرىُمٜم٣م ايمتل إضم٘م٣مم إصِمراءَ  أن ( :اهلل رْحف)ويٗمرر اإلَم٣مم ايمٗمرادم 

ِ  َمع ايمٔمقائُد   يمق ايمّديـ ... زمؾ دم وصمٜم٣ميم٥مٌ  اإِلمج٣مع طمالُف  ايمٔمقائد همٜمق سمٙمؽ سمٕمغم 

 ايمٌٙمد فم٣مدةِ  ِف طمال فمعم فمقائُدهؿ آطمر، زمَٙمدٍ  إلِم ايمٌٙمد ذيمؽ َمـ ٞمحـ طمرصمٛم٣م

 همٝمف، ىمٛم٣م ايمذي ايمٌٙمد فم٣مدةَ  ٞمٔمتػم ومل زمٙمدهؿ، زمٔم٣مدةِ  أهمتٝمٛم٣مهؿ همٝمف ىمٛم٣م ايمذي

ةٌ  فم٣مَدسُمف زمٙمدِ  َمـ أضمٌد  فمٙمٝمٛم٣م وَمِدمَ  إِذا وىمذيمؽ  ُٞمٖمتِف مل همٝمف ٞمحـ ايمذي يمٙمٌٙمد َُمَّم٣مدَّ

 َّٓ   . زمٙمدٞم٣م فم٣مدةِ  دون زمٙمِده زمٔم٣مدةِ  إِ

ـْ (اهلل رْحف) ويٗمقل ازمـ ايمٗمٝمؿ دِ  ايمٛم٣َّمَس  كَأهْمتَ  : َوََم  ايْمُ٘مُت٤ِم  دِم  اظمَْٛمُْٗمقلِ  زمُِٚمَجرَّ

ؿْ  َوَأَْم٘مِٛمَتِِٜمؿْ  َوَأْزَِمٛمَتِِٜمؿْ  َوفَمَقائِِدِهؿْ  فُمْرهمِِٜمؿْ  اطْمتاَِلِف  فَمعَم  ـِ  َوَأضْمَقاهِلِ  َووَمَرائِ

ؿْ   .َوَأَوؾَّ  َوؾَّ  هَمَٗمْد  َأضْمَقاهِلِ

ن سم٘مقن شم٣مزمتف : إن اظم٣ًمئؾ ايمٖمٗمٜمٝم٥م إَم٣م أ(اهلل رْحف)ويٗمقل ازمـ فم٣مزمديـ

زمٌميح ايمٛمص وإَم٣م أن سم٘مقن شم٣مزمتف زميب َمـ آصمتٜم٣مد وايمرأي ، وىمثغم َمٛمٜم٣م 

                                                
 .514/ 1 ٙمُم٣مؿمٌليم اظمقاهمٗم٣مت (2)

 ايمديـ ؾمٜم٣مب ايمٔم٣ٌمس ٕيب واإلَم٣مم ايمٗم٣ميض وسمٌمهم٣مت إضم٘م٣مم فمـ ايمٖمت٣موى متٝمٝمز دم اإلضم٘م٣مم (1)

: ، حتٗمٝمؼ 128، ص (هـ 480: اظمتقذم) زم٣ميمٗمرادم ايمُمٜمغم اظم٣ميم٘مل ايمرْحـ فمٌد زمـ إدريس زمـ أْحد

يمٌٛم٣من ،  ، زمغموت وايمتقزيع، وايمٛممم يمٙمْم٣ٌمفم٥م اإلؽمالَمٝم٥م ايمٌُم٣مئر دار: نمدة ، ط أزمق ايمٖمت٣مح فمٌد

 .   2995 - هـ 2024 ، ايمث٣مٞمٝم٥م: ايمْمٌٔم٥م

 .3/24إفمالم اظمقومٔمكم ٓزمـ ايمٗمٝمؿ  (3)
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يٌٛمٝمف اظمجتٜمد فمعم َم٣م ىم٣من دم فمرف زَم٣مٞمف زمحٝم٧م يمق ىم٣من دم زَم٣من ايمٔمرف 

احل٣مدث يمٗم٣مل زمخالف َم٣م وم٣ميمف أوٓ وهلذا وم٣ميمقا دم ذوط آصمتٜم٣مد : إٞمف ٓ زمد 

ختتٙمػ زم٣مطمتالف ايمزَم٣من يمتٕمغم َمـ َمٔمرهم٥م فم٣مدات ايمٛم٣مس ، هم٘مثغم َمـ إضم٘م٣مم 

 .فمرف  أهٙمف 

 -َمـ ايمٔم٣مدات واظمٔم٣مَمالت   –وفمٙمٝمٛم٣م أن ٞمدرك أن إصؾ دم إَمقر 

اإلزم٣مضم٥م ، وأن ايمتحريؿ ٓ يث٦ٌم إٓ زمديمٝمؾ ، هم٣مإلزم٣مضم٥م ٓ حتت٣مج إلم ديمٝمؾ ىمقهن٣م 

إصؾ ، وايمتحريؿ هق ايمذي َيت٣مج إلم ديمٝمؾ ىمقٞمف آؽمتثٛم٣مء ، يٗمقل احلؼ 

َّٓ َأْن َيُ٘مقَن } ؽمٌح٣مٞمف :  ًَم٣م فَمعَم ؿَم٣مفِمٍؿ َيْْمَٔمُٚمُف إِ َٓ َأصِمُد دِم ََم٣م ُأوضِمَل إرَِمَّ حُمَرَّ وُمْؾ 

ًٗم٣م ُأِهؾَّ يمَِٕمغْمِ  ًْ
ُف ِرصْمٌس َأْو همِ َؿ طِمٛمِْزيٍر هَم١مِٞمَّ ُٖمقضًم٣م َأْو حَلْ ًْ ـِ  اهللََمْٝمَت٥ًم َأْو َدًَم٣م ََم زمِِف هَمَٚم

َٓ فَم٣مٍد هَم١مِنَّ رَ   اهلل صعم)،  ويٗمقل ٞمٌٝمٛم٣م {زمََّؽ نَمُٖمقٌر َرضِمٝمؿٌ اْوُْمرَّ نَمغْمَ زَم٣مٍغ َو

َد  ، سُمَّمٝمُِّٔمقَه٣م هَمال هَمَرائَِض  هَمَرَض  اهلل إِنَّ )(: وؽمٙمؿ فمٙمٝمف  هَمال ضُمُدوًدا َوضمَّ

ـْ  َوؽَمَ٘م٦َم  سَمْٔمَتُدوَه٣م، ـْ  ىَمثغِمٍ  فَم َٝم٣منٍ  نَمغْمِ  َِم ًْ
٥مً  سَمَتَ٘مٙمَُّٖمقَه٣م هَمال ٞمِ ـَ  َرْْحَ  اهللِ  َِم

ٌَُٙمقَه٣م  اهلل َصعمَّ ) اهلل َرؽُمقُل  ؽُمئَِؾ : وَم٣مَل  ؽَمْٙماَمَن )ريض اهلل فمٛمف( ـْ ، وفمَ (هَم٣موْم

                                                                                                               
 دم احلٛمٖمٝمـ٥م وإَمـ٣مم ايمُم٣مَمٝم٥م ايمدي٣مر همٗمٝمف ، ايمدَمُمٗمل فم٣مزمديـ ايمٔمزيز فمٌد زمـ فمٚمر زمـ أَمكم حمٚمد:  هق (2)

 ورهمـع ، فم٣مزمـديـ ازمــ زمح٣مؾمـٝم٥م اظمٔمـروف اظمختـ٣مر ايمدر فمعم اظمحت٣مر ردّ :  يمٖم٣مسمفَم٠م أهؿ َمـ ، فمٌمه

 إفمـالم) .(هــ2151سمـقدم . )رؽمـ٣مئؾ وجمٚمقفمـ٥م ، اظمختـ٣مر ايمـدر فمعم احلٙمٌل أورده فمام إٞمٓم٣مر

 . (4/01 يمٙمزرىمقم

 . : دار ايم٘مت٤م ايمٔمٙمٚمٝم٥م ، ط1/271 "رؽم٣ميم٥م ايمٔمرف "رؽم٣مئؾ ازمـ فم٣مزمديـ  (1)

 .205إٞمٔم٣مم :  (3)

 ، 93/ 24  ايم٘مٌـغم اظمٔمجؿ دم ويمف ، (2222 ) رومؿ ضمدي٧م ، 109/ 1  يمٙمْمػماين ايمِمٕمغم اظمٔمجؿ (0)

ـْ  َونَمَٖمَؾ  ": زمٙمٖمظ (28435 ) رومؿ ضمدي٧م ـْ  َأؾْمَٝم٣مءَ  فَم َٝم٣منٍ  نَمغْمِ  َِم ًْ
ٌَْحُثقا هَمال ٞمِ   ." فَمٛمَْٜم٣م سَم
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ـِ  (َوؽَمٙمَّؿَ  فَمَٙمْٝمفِ  ـِ  فَم ْٚم ًَّ ـِ  ايم ٌْ  دِم  اهلل َأضَمؾَّ  ََم٣م احَلاَلُل ) :  هَمَٗم٣مَل  َوايمِٖمَراِء؟ َواجُل

مَ  ََم٣م َواحَلَرامُ  ، ىمَِت٣مزمِفِ  َّ  هَمُٜمقَ  فَمٛمْفُ  ؽَمَ٘م٦َم  َوََم٣م ، ىمَِت٣مزمِفِ  دِم  اهلل ضَمرَّ  .(فَمٛمْفُ  فَمَٖم٣م ٣ممِم

إن اهلل )فمز وصمؾ( ومد أرؽمؾ رؽمقيمف وأٞمزل ىمت٣مزمف وأضمؾ ضماليمف وضمرم 

 ضمراَمف ، همام أضمؾ همٜمق ضمالل وَم٣م ضمرم همٜمق ضمرام ، وَم٣م ؽم٘م٦م فمٛمف همٜمق فمٖمق .

 

     *        *       * 

                                                
ٌْسِ  دِم  صَم٣مءَ  ََم٣م ، ىمت٣مب ايمٙم٣ٌمس ،  زَم٣مُب  ايمؼمَمذي ؽمٛمـ (2)  .( 2714)  ، ضمدي٧م رومؿايمِٖمَراِء  يُم
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