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ِّ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱِمۡسِب   لرَِضي

رِيُد إََِّل 
ُ
ۡصَلَٰصَ ٱإِۡن أ ا  ۡۡلِ ا  ۡشَخَػۡفُج  ٱَْ َْ َو

 ِ ٚۡذِيِِقٓ إََِّل ة جِيُب  ّلَلِ  ٱحَ
ُ
ََّكُۡج ِإَوََلِۡٗ أ َٚ َِۡيِٗ حَ   ـَ

  [88]هقد: 
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 ةــــــدمـــمؼ   

 

احلؿد هلل رب ايمعاظمكم، وايمصالة وايمسالم فمعم طماسمؿ أكبقائف ورؽمؾف ؽمقدكا 

 حمؿد زمـ فمبد اهلل، وفمعم آيمف وصحبف ومـ سمبع هداه إلم يقم ايمديـ.

 ،،،ًثعــذ

هبذه ُمـ أرض ُمٍم اًمٙمٜم٤مٟم٦م ٢ممم يمؾ حمٌل اًمًالم ذم اًمٕم٤ممل ٟمٌٕم٨م وم

اًمراومْم٦م ًمٙمؾ أًمقان اًمتِمدد رؾم٤مًم٦م اًمت٤ًمُمح واًمًالم، اًمرؾم٤مًم٦م 

ُمـ ُمقضم٤مت اًمتِمدد سم٤مؾمؿ اًمديـ،  طمٞم٨م يٕم٤مين اًمٕم٤ممل سم٠مههواًمتٓمرف، 

واىمتح٤مم همػم اعمتخّمّملم ًم٤ًمطم٤مت اًمدقمقة واًمٗمتقى، وشمقفمٞمػ اًمديـ 

مم٤م ضمٕمٚمٜم٤م ٟم٘مرر وسم٘مقة اًمٜم٠مي سم٤مًمدقمقة واًمٗمتقى ُمًٕم٤م قمـ أي  ،ٕهمراض ؾمٞم٤مؾمٞم٦م

سم٤مؾمؿ اًمديـ أو شمًتٖمؾ شمقفمٞمػ ؾمٞم٤مد أو ساقم٤مت طمزسمٞم٦م أو ُمذهٌٞم٦م شمت٤مضمر 

طمتك ًمق يم٤من ذًمؽ قمغم طم٤ًمب  ،قم٤مـمٗم٦م اًمتديـ ًمتح٘مٞمؼ ُمّم٤مًمح ظم٤مص٦م

 .اًمديـ وؾم٤مئر اًم٘مٞمؿ إظمالىمٞم٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

واًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف أن أي ُمقضم٤مت ًمٚمتِمدد أو اًمٕمٜمػ أو اإلره٤مب أو 

اإلهاع ذم اًمتٙمٗمػم إٟمام شمٜمٕمٙمس ؾمٚم٤ًٌم قمغم ىمْم٤مي٤م اًمقـمـ وأُمٜمف واؾمت٘مراره 
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ُمـ ضمٝم٦م، وقمغم قمالىم٤مشمف اًمدوًمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، طمٞم٨م  وُمّم٤محلف اًمٕمٚمٞم٤م

٤م يمٌػًما ًمدى إوـم٤من  ًً يّمٌح اخلقف ُمـ اٟمت٘م٤مل قمدوى اًمتِمدد ه٤مضم

ُم٤م حيدث ذم  ،واًمدول أُمٜم٦م اعمًت٘مرة، ذم وىم٧م ص٤مر اًمٕم٤ممل ومٞمف ىمري٦م واطمدة

ؿمامًمف ي١مصمر ذم ضمٜمقسمف، وُم٤م يٙمقن ذم ذىمف دمد صداه ذم همرسمف، سمؾ إن شم٠مصمػم 

يتداظمؾ ويتقازى ويت٘م٤مـمع سمِمدة ذم فمؾ ُمٕمٓمٞم٤مت اًمتقاصؾ  اجلٝم٤مت إرسمع

اًمٕمٍمي قمؼم ؿمٌٙم٤مت اًمتقاصؾ اعمتٕمددة اًمتل مل يٕمد سمقؾمع أطمد شمٗم٤مدي 

 .أصدائٝم٤م وشم٠مصمػماهت٤م

وىمد طمذر اًمٕمٚمامء ُمـ ظمٓمقرة إـمالق اًمتٙمٗمػم دون دًمٞمؾ ىم٤مـمع، وم٘م٤مل 

اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين )رمحف اهلل(: إن احلٙمؿ قمغم اًمرضمؾ اعمًٚمؿ سمخروضمف ُمـ 

يٜمف ودظمقًمف ذم اًمٙمٗمر ٓ يٜمٌٖمل عمًٚمؿ ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر أن ي٘مدم د

 .قمٚمٞمف إٓ سمؼمه٤من أووَح ُمـ ؿمٛمس اًمٜمٝم٤مر

وذم اًمت٠ميمٞمد قمغم ظمٓمقرة اًمتٙمٗمػم واًمتحذير ُمـ إـمالىمف سمدون طمؼ 

ا إِْن :]طي٘مقل ٟمٌٞمٜم٤م  ا َأضَمُدُُهَ ََم اْمِرٍئ وَماَل ٕطَِمقِف َيا ىَماهمُِر. هَمَؼْد زَماَء ِِبَ ىَماَن َأيُّ

 )أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ(.[ىَمََم وَماَل َوإَِّٓ َرصَمَعْت فَمَؾقْفِ 

واًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف أيًْم٤م أن روح اًمت٤ًمُمح واًمققمل سمٛم٘متْمٞم٤مت وم٘مف 

اًمتٕم٤ميش ُمـ ظمالل اعمِمؽميم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمتقاصؾ احلْم٤مري ذم وقء 

اعمجتٛمع اًمقاطمد  أسمٜم٤مءآطمؽمام اعمت٤ٌمدل سملم إُمؿ واًمِمٕمقب ُمـ ضمٝم٦م، وسملم 
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ـ ضمٝم٦م أظمرى، إٟمام شمٜمٕمٙمس إجي٤مسًم٤م قمغم اعمّم٤مًمح اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمقـمـ ُمـ طمٞم٨م ُم

إُمـ وآؾمت٘مرار، واًمت٘مدم واًمرظم٤مء، سمام ي١مدي إمم ُمًت٘مٌؾ أومْمؾ، واًمرىمل 

: وم٠ميمثر اًمدول إيامًٟم٤م سم٤مًمتٜمقع هل أيمثره٤م أُمٜم٤ًم وأُم٤مًٟم٤م إمم ُمّم٤مف إُمؿ اعمت٘مدُم٦م

٧م ذم ومقى آطمؽماب واؾمت٘مراًرا ورىمٞم٤ًّم وازده٤مًرا، أُم٤م اًمدول اًمتل وىمٕم

وآىمتت٤مل اًمديٜمل أو اًمٕمرىمل أو اعمذهٌل دظمٚم٧م ذم دوائر ُمرقم٦ٌم ُمـ اًمٗمقى 

 واًمدُم٤مر.

همػم أن اىمتح٤مم همػم اعمتخّمّملم ًمٕم٤ممل اًمدقمقة، وشمّمدرهؿ سمٖمػم طمؼ 

عمج٤مل اًمٗمتقى أدى إمم يمثػم ُمـ اًمْمالل واإلوالل وآٟمحراف، وصدق 

ـْ ٓ َيْؼبُِض هلل ]إِنَّ ا:إذ ي٘مقل:طٟمٌٞمٜم٤م 
ـَ ايْمِعَباِد، َويَمؽِ ايْمِعْؾَؿ اْكتَِزافًما َيـَْتِزفُمُف ِم

آ هَمُسئُِؾقا  زمَِؼْبِض ايْمُعَؾََمِء، ضمتك إذا مل جيد ايمـاس فماظمًا اختذوا ُرُءوؽًما صُمفَّ

 )صحٞمح اًمٌخ٤مري(. هَمَلهْمَتْقا زمَِغغْمِ فِمْؾٍؿ هَمَضؾُّقا َوَأَضؾُّقا[

واًمٗمتقى سمدون  ياًمتٙمٗمػماًمٗمٙمر ظمٓمقرة "هلذا يمٚمف يم٤من اظمتٞم٤مرٟم٤م ًم٘مْمٞم٦م:

 ٚمٛم١ممترًمُمقوققًم٤م "وأصمره قمغم اعمّم٤مًمح اًمقـمٜمٞم٦م واًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م قمٚمؿ

ٚمٛمجٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، ًمواًمٕمنميـ  ث٤مًم٨ماًمدوزم اًم

ىمّمَد شمّمحٞمح اعمٗم٤مهٞمؿ اخل٤مـمئ٦م ًمدى يمثػم ُمـ اًمِم٤ٌمب واجلامقم٤مت اعمتٓمروم٦م 

هت٤مُمف ذم ديٜمف أو وـمٜمٞمتف وؾمٞمٚم٦م اًمتل اختذت ُمـ شمٙمٗمػم أظمر أو ختقيٜمف أو ا

وآقمتداء قمغم أُمٜملم أو طمراس اًمقـمـ  ،ٓؾمت٤ٌمطم٦م اًمدُم٤مء وإُمقال
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﴿ إرض:واإلوم٤ًمد ذم  ،ومح٤مشمف          ﴾ :يمام ، (205)اًمٌ٘مرة

ًمٚمٛم١ممتر  قمٜمقاًٟم٤م "قمٔمٛم٦م اإلؾمالم وأظمٓم٤مء سمٕمض اعمٜمتًٌلم إًمٞمف" :اظمؽمٟم٤م قمٜمقان

ىمّمد سمٞم٤من  ،اًمدوزم اًمراسمع واًمٕمنميـ ًمٚمٛمجٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م

اء أظمٓم٤مء سمٕمض اعمٜمتًٌلم  سمٕمض أوضمف اًمٕمٔمٛم٦م ذم ديٜمٜم٤م احلٜمٞمػ، وُم٤م ٟم٤مًمف ضمرَّ

 .إًمٞمف، وطمتٛمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اجل٤مد قمغم شمّمقي٥م هذه إظمٓم٤مء

 يـوينٟم٤م أن ٟم٘مدم ذم هذا اًمٙمت٤مب ٟمخ٦ٌم خمت٤مرة ُمـ أسمح٤مث هذ

ًٓ  ذًمؽ ٘مدمٟمأن ، آُمٚملم امشمقصٞم٤مهت٠مهؿ ىمدُمٜم٤م هل٤م سم، يـاعم١ممتر ُمٜمٓم٘مٞم٦م  طمٚمق

ٌذ يمؾ أًمقان اًمٕمٜمػ ٟما ذم اًم٘مْم٤مء قمغم اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي، ووإؾمٝم٤مًُم٤م ضم٤مدًّ 

سمٖمػم قمٚمؿ أو اظمتّم٤مص، يمام ٟم١مُمؾ أن يًٝمؿ ذًمؽ  وومقى اًمٗمت٤موى واًمتِمدد

١مؾمس ٓقمتامد ذم شمٕمزيز روح اًمت٤ًمُمح اًمديٜمل واإلٟم٤ًمين، وأن ي –أيًْم٤م  –

وأن  احلٙمٛم٦م واًمٕم٘مؾ واًمًامطم٦م واًمتٞمًػم ُمٜمٝمًج٤م ًمٚمدقمقة واًمٗمتقى، صقت

ذم ًمٚمٛمٙمت٦ٌم اًمديٜمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يِمٙمؾ هذا وذاك إو٤موم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م 

 .ُمقوقع ظمٓمقرة اًمتٙمٗمػم واًمٗمتقى سمدون قمٚمؿ

 واهلل مـ وراء ايمؼصد وهق ضمسبـا وكعؿ ايمقىمقؾ

  

  

 

 

وك مرب ة  ع ر مج ب ت د خم م / حم د .  أ
بف  ق و األ ر  ي  وز

يس  ئ ون ر ئ لش ل لى  األع لس  اجمل
ة ي م  اإلسال

ةو ي م اإلسال وث  بح ل ا ع  م و جم  عض
يف لشر ا هر  بألز  ب
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 ثبلثاليه توصيبت املؤمترأهم 

 والرابع والعشريه والعشريه

 اإلسالمية للمجلس األعلى للشئون
 

ٓ إىمراه ذم "أن اإلؽمالم ديـ يؽػؾ ضمرية آفمتؼاد: همـ  ايمتلىمقد فمعم  

، وأكف يسقي زمكم ايمـاس دم اظمقاؿمـة واحلؼقق وايمقاصمبات "ايمديـ

فمعم اطمتالف معتؼداهتؿ دون متققز، وأن فمَمده ايمعدل وايمرمحة وصقاكة 

ا مـ أرسار فمَمرة  ايمؼقؿ وايمدهماع فمـفا، وومبقل ايمتـقع وافمتباره رسًّ

 ايمؽقن .

اإلؽمالم ايمؽػمى: ضمػظ ايمـػس، همقحرم آفمتداء فمعم أن مـ مؼاصد 

ا يمعدواِن ـماهٍر فمعم ايمدويمة،  ايمدماء وإفمراض وإمقال إٓ ردًّ

ووهمؼ ما يؼره رئقسفا واجلفات اظمختصة زمذيمؽ همقفا، إذ إن إفمالن 

احلرب دهمافًما فمـ إوؿمان إكَم هق ضمؼ يمؾدويمة وهمؼ ما يؼرره 

ا يمألهمراد، أو ايمؼبائؾ، أو إضمزاب ، أو  دؽمتقرها ورئقسفا ويمقس ضمؼًّ

 اجلَمفمات .

ايمتلىمقد فمعم أن اإلؽمالم ديـ حيؼمم ايمعؼؾ أداًة يمؾػؽر ايمصحقح، وُيشبع 

ايمقصمدان، وُيغّذى اظمشافمر، وُيقازن زمكم أمقر ايمدكقا وأطمرة، وىمؾ 
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 سمٌمف فمعم نمغم ذيمؽ جماف يمصحقح اإلؽمالم .

ـ افمتداء فمعم مشافمر اسمػؼ اظمجتؿعقن فمعم حتريؿ ازدراء إديان ظما همقف م

أسمبافمفا وظما يـشل فمـف مـ سمؽدير ايمسؾؿ آصمتَمفمل واإلكساين ايمعام، 

 وما يؼمسمب فمؾقف مـ إؾمافمة ايمػتـة وايمعـػ وصدام احلضارات.

رضورة إضمقاء ايمتعارف زمكم أزمـاء ايمقؿمـ وأزمـاء إمة وزمكم اإلكساكقة 

َيا ومقيمف سمعالم: ﴿ ىمؾفا: زمافمتباره مبدًأ ومرآكقًّا دفما إيمقف ايمؼرآن ايمؽريؿ دم

ا طَمَؾْؼـَاىُمؿْ  ا ايمـَّاُس إِكَّ َ ـْ َذىَمٍر َوُأْكثَك َوصَمَعْؾـَاىُمْؿ ؾُمُعقزًما َووَمبَائَِؾ  َأُّيُّ ِم

تََعاَرهُمقا
َوَما ﴿ملسو هيلع هللا ىلص: [، وومال ؽمبحاكف وسمعالم يمـبقـا 31احلجرات: ﴾ ]يمِ

ًة يمِّْؾَعاظمَكِمَ  طرح [.وهذا اظمبدأ ي307﴾ ]إكبقاء: َأْرؽَمْؾـَاَك إِٓ َرمْحَ

كظرية إكساكقة ؽمؾؿقة زمدياًل فمـ رصاع احلضارات، وهناية ايمتاريخ، 

وؽمؼقط احلضارات، ونمغم ذيمؽ مـ ايمثـائقات ايمتل سمرض زمحقاة 

اإلكسان اظمعارص وأمـف واؽمتؼراره، دم ضقء آضمؼمام اظمتبادل زمكم 

 إمؿ وايمشعقب. 

ايمتؽػغم،  ايمتلىمقد فمعم أن اإلؽمالم زمريء مما يرسمؽبف زمعض اظمـتسبكم إيمقف مـ

أو ايمػتقى زمدون فمؾؿ، وأكف ٓ يصح أن حيتج فمعم اإلؽمالم زملطمطاء 

زمعض اظمـتسبكم إيمقف، وٓ زمسقء همفؿفؿ يمف، أو اكحراهمفؿ فمـ مـفجف، 

ىمَم ٓ يصح أن حيتج فمعم إديان إطمرى زملطمطاء زمعض اظمـتسبكم 
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 إيمقفا.

ت همتح إزمقاب يمؾػؽر ايمقؽمطل ايمسؾقؿ زمَم يسد إزمقاب أمام سمقَّارا

ايمِػؽر ايمتؽػغمي، وسمـبقف اظمجتؿعات اإلؽمالمقة فمعم أنَّ ايمتؽػغم ضمؽٌؿ 

ه إلم اهلل ورؽمقيمِف، وٓ جيقز احلؽؿ زمف إٓ زمؽػر رصاح  ذفمل َمَردُّ

يرهمع ايمرأي زمف أهؾ ايمعؾؿ وآطمتصاص مـ اظمجامع ايمعؾؿقة 

وايمػؼفقة اظمتخصصة إلم ايمؼضاء ايمعادل يمؾحؽؿ ايمبات همقف، ويمقس 

 اد أو اجلَمفمات آهمتئات دم ذيمؽ.مـ ضمؼِّ إهمر

سملصقؾ وجتديد ايمػفِؿ ايمممفملِّ ايمصحقح يمؾُؿصَطؾحات ايمشائعة دم 

اظمجتؿع اإلؽمالمل: مثؾ: اجلفاد، واحِلْسَبة، وايمقٓء وايمػماء، ودار 

احلرب، ودار اإلؽمالم، وؿمبقعة ايمعالومة زمقـفَم، واحُلؽؿ زمَم أكزل اهلل، 

اسمف ودم ضقء ايمثقازمت زمَم يتـاؽمب مع معطقات ايمعٌم ومستجد

ايمراؽمخة، وسمصحقح اظمػاهقؿ اخلاؿمئة همقَم يتعؾؼ ِبا: ضمتك ٓ حتُدث 

 زمؾبؾٌة دم اظمجتؿع.

ايمعؿؾ اظمشؼمك فمعم حمق إمقة ايمديـقة وايمػؽرية جلؿقع أزمـاء ايمعامل 

اإلؽمالمل دم ؽمبقؾ حتصكم ؾمبازمـا مـ أن سمتخطػفؿ أهمؽار اجلَمفمات 

دم ديـ اهلل أو اظمؾحدة أو اظمضؾؾة، همنذا  اظمتطرهمة أو اظمتشددة أو ايمغايمقة

أردكا أن كؼيض فمعم ايمتشدد مـ صمذوره ٓزمد أن كؼيض فمعم ايمتسقب 
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 مـ صمذوره.

رضورة همتح أزمقاب احلقار وايمتقاصؾ زمكم ايمعؾَمء وايمشباب، مع ايمتلىمقد 

فمعم زمـاء صمسقر ايمثؼة زمقـفَم مـ طمالل ايمعؾَمء زمافمتبارهؿ ايمؼدوة، 

 اظمستؼبؾ.وايمشباب زمافمتبارهؿ فمدة 

ايمعؿؾ فمعم إفمادةِ َدْوِر ايمُعؾَمِء اظمتخصصكم دم حتريِر ايمُعؼقل مـ ىمؾ 

 أيمقاِن ايمّزيِغ وايمّضالِل وآكحراِف.

ايمعؿؾ فمعم صَمْعِؾ ايمتَّعريِػ زمحؼائؼ اإلؽمالِم ومؼاصده وَوؽَمطقَّتِِف وسمػـقد 

ًرا صماِمعقًّا جُيـُِّب ايمطُّالَب حماذيَر  ايمتؽػغِم، ضالٓت اإلرهازمقكم ُمَؼرَّ

هَمة. راِت إهمؽاِر اظمتطرِّ  وُيبِعُدُهؿ فمـ ممشمِّ

ايمتقصقة زمقضع اظمساصمد دم مجقع ايمدول ايمعرزمقة واإلؽمالمقة حتت إذاف 

 وزارات إووماف وما دم ضمؽؿفا ضمتك ٓ سمتخطػفا أيدي ايمعازمثكم.

رضورة آؽمتػادة مـ ايمتؼـقات احلديثة ووؽمائؾ آسمِّصال اظمختؾِػة يمؾردِّ 

تاوى وآؽمتِػسارات مـ اظمقاؿمـكم، فمعم أْن يؼقم زمذيمؽ فمعم ايمػ

صقن دم هذا ايمشلن، إذ إن أهؾ ايمباؿمؾ ٓ يعؿؾقن إٓ  ايمعؾَمُء اظمتخصِّ

دم نمقاب أهؾ احلؼ، همنذا همرط أصحاب احلؼ دم ضمؼفؿ متسؽ 

 أصحاب ايمباؿمؾ زمباؿمؾفؿ.
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ؾة يمؾرد فمعم ايمشبفات وآهمؼماءات وسمػـقد ايمػتاوى  إفمداد ىمقادر ُممهَّ

يمتل سمصدر فمـ نمغم فمؾؿ أو فمـ زمعض ايمعؾَمء اظممدجلكم، مع ايمعؿؾ ا

 ايمدءوب فمعم إـمفار ايمقصمف ايمسؿح هلذا ايمديـ ايمؼقيؿ.

ايمتلىمقد فمعم أن جمرد ايمػتقى زمغغم فمؾؿ إشمؿ فمظقؿ ومػسدة ىمبغمة، وأن مـ 

جترأ فمعم ايمػتقى زمغغم فمؾؿ هملصاب همعؾقف وزر، همنن أطمطل همعؾقف 

 أسمف فمعم ايمػتقى.وزران: وزر خلطئف وأطمر جلر

ـَ ايمُعؾقِم اإلكساكقَِّة دم ىمؾقاِت خَتريِج إئؿة  ايمعؿؾ فمعم آؽمتػادةِ م

واخلطباء واظمػتكم: ضمتك يؽقكقا فمعم زَمصغمةٍ وَوفْمٍل زملضمؽاِم ِديـِِفؿ 

ؿ دم ايمعامَلِ اخلاِرصِمل.  وواومِِع جمتَؿِعِفؿ وما َيدوُر ضمقهَلُ

وايمتعؾقؿ، وايمتَّعؾقِؿ ايمعارم،  ايمتعاون زمكَم َوزاراِت: إووماِف وايمؼمزمقة

ياضِة، وايمثؼاهمة، مـ أصمؾ هتقئة ايمؽقادِِر ايمؼاِدَرةِ فمعم  باِب وايمرِّ وايمشَّ

ايمُقصقِل زمرؽمايمَِة اإلؽمالم دم ؽمَمضمتف ووؽمطقّتِِف إلم أزمـاء ايمقؿمـ 

 مجقًعا.

زمَم  إومامة صُمسقِر ايمتعاوِن مَع اجلاِمعاِت يمؾتقاهُمِؼ فمعم هِذِه إهداف

شمؼاهمة ايمتسامح، وسمؽقيـ ايمعؼؾ زمَم جيعؾف ومادًرا فمعم يمدى إلم كمم 

ايمتػؽغم وإكزال إضمؽام ايمممفمقة فمعم اظمستجدات وايمـقازل مـ نمغم 

جماهماة يمؾقاومع أو ايمتضارب معف، وايمعؿُؾ فمعم مرافماة ذيمؽ دم مـاهِج 

 ايمتَّعؾقِؿ ضمَسَب ـمروِف ىمؾِّ دويمة.
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وِل ايمعرزمقَّة، إجياد ومـقاٍت يمؾتعاوِن مَع إصمفزةِ اظمَمشمؾِة دم صم امعِة ايمدُّ

وُمـظؿِة اظمممتِر اإلؽمالمّل: ٕنَّ ومضقَة ايمتَّؽػغِم ومضقُة ايمعاملِ اإلؽمالملِّ 

ؾبقُة سممشمر فمعم صقرةِ اإلؽمالِم وايمعاملِ  ف، واكعؽاؽماهُتا ايمسَّ ىمؾِّ

 اإلؽمالِمّل.

خماؿمبة ممؽمسات اإلفمالم اظمؼروء واظمسؿقع واظمرئل، ووؽمائؾ ايمتقاصؾ 

ها: زمنجياد مساضمة مـاؽمبة يمـمم ايمػؽر ايمقؽمطل آصمتَمفمل ونمغم

د.  زمعقًدا فمـ ىمؾ مظاهِر ايمغؾقِّ وايمتشدُّ

وزارات إووماف وممؽمسات اإلهمتاء واظمجامع ايمعؾؿقة ايمتـسقؼ زمكم 

ة فمعم مستقى ايمعامل إمَّ  ػمى ايمتل هتؿُّ دم ايمؼضايا ايمؽُ وايمػؼفقة 

زمعقًدا فمـ أيِّ ، وآيمتزاُم زمايمقؽمطقَّة وايمضقازمط ايمممفمقَّة اإلؽمالمل

 ممشمرات أطمرى.

 واهلل اظمقهمؼ واهلادي إلم ؽمقاء ايمسبقؾ

* * * 
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األسجبة الوؤدّخ لظبىزح التكفْز
(*)

 

احلٛمد هلل اًمذي هداٟم٤م إمم اإلؾمالم، واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ذومف رسمف 

سمحٛمؾ رؾم٤مًمتف إمم إٟم٤مم، ًمتٙمقن رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم سمِمػًما وٟمذيًرا، ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم 

 وأصح٤مسمف وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ.آًمف 

 وسمٕمد،،،

وم٢من ظمٓمقرة اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي واًمٗمتقى سمدون قمٚمؿ قمغم اعمّم٤مًمح اًمقـمٜمٞم٦م 

واًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من، وحتت٤مج إمم شمِمخٞمص وحتديد ًمألؾم٤ٌمب 

اعم١مدي٦م ٟٓمتِم٤مر فم٤مهرة اًمتٙمٗمػم: ًمٞمتٛمٙمـ ُمـ يٕم٤مًم٩م ويداوي هذا اًمداء ُمـ ووع 

اًمًديد عمح٤مرسم٦م هذه اًمٔم٤مهرة اًمتٙمٗمػمي٦م سم٤مًمٗمٙمر: ًمّمٞم٤مٟم٦م ومح٤مي٦م اعمجتٛمع اعمٜمٝم٩م 

اسمتداء ُمـ إومٙم٤مر اخلٓمػمة واعمًٛمقُم٦م ًمٚمتٙمٗمػم: ٕن اًمتٙمٗمػم ٓ حيٛمؾ ذم ُمٕمت٘مده 

 وهقيتف إٓ ومٙمر اًم٘متؾ واًمتدُمػم ًمٙمؾ خم٤مًمػ.

وإذا يم٤من احلٙمؿ قمغم اًمٌمء ومرع قمـ شمّمقره، وم٢مٟمٜمل ؾم٠مقمرض عمقوقع هذا 

 صم٦م ُم٤ٌمطم٨م:اًمٌح٨م ذم صمال

 اعمٌح٨م إول: ُمٗمٝمقم اًمتٙمٗمػم ًمٖم٦م واصٓمالطًم٤م ذم اًمٗم٘مف اًمؽماصمل واعمٕم٤مس.

                                                           

واًمٕمرسمٞم٦م أ.د/ُمّمٓمٗمك حمٛمد قمرضم٤موي، قمٛمٞمد يمٚمٞم٦م اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م يمت٥م هذا اًمٌح٨م: )*(  

 ًمٚمٌٜم٤مت، ضم٤مُمٕم٦م إزهر، سم٤مًم٘مٚمٞمقسمٞم٦م.
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اعمٌح٨م اًمث٤مين: إؾم٤ٌمب اًمٕم٤مُم٦م اعم١مدي٦م ًمٔم٤مهرة اًمتٙمٗمػم ذم اًمٗم٘مف اًمؽماصمل 

 واعمٕم٤مس.

 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: إؾم٤ٌمب اخل٤مص٦م اعم١مدي٦م ًمٔم٤مهرة اًمتٙمٗمػم ىمدياًم وطمديًث٤م.

شمريمٞمز قمٜم٤مس اعمقوقع دون شم٠مصمػم قمغم هذا وؾم٠مطم٤مول ىمدر آؾمتٓم٤مقم٦م 

ُمْمٛمقٟمف، ُمع احلرص قمغم آظمتّم٤مر همػم اعمخؾ، هبدف حت٘مٞمؼ اهلدف اعمٜمِمقد، 

واًمٖم٤مي٦م اعمًتٝمدوم٦م ُمـ اًمٌح٨م اعمٝمؿ ذم ُمقوققمف: ٕن أومْمؾ وؾمٞمٚم٦م ًمٚم٘مْم٤مء قمغم 

إره٤مب اًمتٙمٗمػم، وفمالُمٞم٦م اًمتْمٚمٞمؾ: اعمقاضمٝم٦م اعمًتٜمػمة سمْمٞم٤مء اًمتٗمٙمػم، وذًمؽ سمال 

ٗمريط، وآهتداء وآىمتداء سمخ٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، صٚمقات اهلل إومراط أو شم

 وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم.

* * * 
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 اظمبحث إول

 مػفقم ايمتؽػغم يمغة واصطالضًما دم ايمػؼف ايمؼماشمل واظمعارص

إذا يم٤من احلٙمؿ دائاًم قمغم اًمٌمء هق ومرع قمـ شمّمقره، ومال ُمٜم٤مص ُمـ اًمتٕمرف 

وآصٓمالح، ؾمقاء ذم اًمٗم٘مف اًمؽماصمل ًمٕمٚمامء  قمغم ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م اًمتٙمٗمػم ذم اًمٚمٖم٦م

اًمًٚمػ أو اًمٗم٘مف اعمٕم٤مس، وعم٤م يم٤مٟم٧م يمٚمٛم٦م اًمتٙمٗمػم ًمدى اجلامقم٤مت اًمتل شمتٌٜمك هذا 

اًمٗمٙمر اعمٜمحرف ٓ شمٕمرف ؾمقى هقي٦م اًم٘متؾ واًمتدُمػم: وًمذًمؽ حيت٤مج إُمر إمم 

طمٙمٛم٦م ذم اًمٕمرض واًمتٜم٤مول هبدف حت٘مٞمؼ اعمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل اًمًٛمح، اًمٌٕمٞمد يمؾ 

 د قمـ هذا اًمتٗمٙمػم اًمٕمٚمٞمؾ.اًمٌٕم

 اظمطؾب إول

 سمعريػ ايمتؽػغم يمغة

اًمتٙمٗمػم ُمٜمًقب ًمٚمٙمٗمر، واًمَٙمٗمر سم٤مًمٗمتح: اًمًؽم واًمتٖمٓمٞم٦م، ي٘م٤مل: يمٗمر اًمزارع 

اًمٌذر ذم إرض: إذا همٓم٤مه سم٤مًمؽماب، وسم٤مًمْمؿ: ود اإليامن، وهق ُم٤م ٟمرُمل إًمٞمف 

وؾمؽمه٤م، ويم٤مومره  ،هٜم٤م، ويمٗمر ٟمٕمٛم٦م اهلل ـ شمٕم٤ممم ـ وهب٤م يمٗمقًرا ويمٗمراًٟم٤م: ضمحده٤م

طم٘مف: ضمحده، واعمٙمٗمر يمٛمٕمٔمؿ: اعمجحقد اًمٜمٕمٛم٦م ُمع إطم٤ًمٟمف، ويم٤مومر أي: ضم٤مطمد 

 .(1)ٕٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم

                                                           

ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُمٕمجؿ اعمٕم٤مين اجل٤مُمع، واعمٕمجؿ اًمرائد، واعمٕمجؿ اًمٗمٜمل، واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط،  (3)

اٟمٔمر: اعمٕمجؿ اًمقضمٞمز، ـمٌٕم٦م ظم٤مص٦م سمقزارة اًمؽمسمٞم٦م وُم٤مدة: يمٗمر ، اعمٕمجؿ: يمٚمامت اًم٘مرآن،  :اعمٕم٤مس

 .537، 536م، ص 2006-هـ7427واًمتٕمٚمٞمؿ اعمٍمي٦م، ـمٌٕم٦م 
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وم٤مًمٙمٗمر: هق اًمًؽم، وضمحقد احلؼ وإٟمٙم٤مره، واًمٙم٤مومر: ود اعمًٚمؿ، ويمٗمر اهلل 

﴿قمٜمف اًمذٟم٥م: همٗمره ًمف، أي حم٤مه ومل يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف، ي٘مقل شمٕم٤ممم:          

           ﴾ (1). 

واًمٙمٗمر: اًمٗمري٦م اًمّمٖمػمة، واًمٙمٗمر: وقم٤مء ـمٚمع اًمٜمخؾ، واًمٙمٗمقر: يمثػم 

﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممماجلحقد واًمٙمٗمران ًمٚمٜمٕمؿ، وضم٤مء ذم اًمذيمر احلٙمٞمؿ          

        ﴾
  ﴿، وىمقًمف شمٕم٤ممم: (2)       ﴾

، وىمقًمف (3) 

   ﴿شمٕم٤ممم:      ﴾
 ، ورضمؾ يمٗمقر: يم٤مومر.(4) 

 اظمطؾب ايمثاين

 سمعريػ ايمتؽػغم اصطالضًما دم ايمػؼف ايمؼماشمل

 مؼدمة متفقدية:

ىمٌؾ أن أقمرض عمٗمٝمقم اًمتٙمٗمػم ذم آصٓمالح قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء إوائؾ ذم شمراصمٝمؿ 

اًمذي يٗمقح سمٕمٌؼ اًمٕمٚمؿ اًمرصلم، واًمٗمٝمؿ اًمٕمٛمٞمؼ، يٜمٌٖمل أن أؿمػم إمم ظمٓمقرة 

ُمًٚمؽ اًمتٙمٗمػم اإلضمراُمل اًمذي يٓمٚمؼ قمٜم٤من هذا اًمتٙمٗمػم ذم وضمف اعمخ٤مًمػ، ؾمقاء 

قم٦م، ومٕمٜمد رجرد وىمقع اعمخ٤مًمٗم٦م أيم٤مٟم٧م هذه اعمخ٤مًمٗم٦م ذم اًمٗمٙمر أو اعمٜمٝم٩م، أم ذم اجلام

                                                           

 .793آل قمٛمران:  (3)

 .3اإلٟم٤ًمن:  (2)

 .24اإلٟم٤ًمن:  (1)

 .38احل٩م:  (4)
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يّمدر ص٤مطم٥م اعمٜمٝم٩م اًمتٙمٗمػمي طمٙمٛمف سم٤مًمٙمٗمر واًمردة قمغم خم٤مًمٗمف، أو عمجرد 

ارشمٙم٤مب هذا اعمخ٤مًمػ ًمٚمٛمٕم٤ميص، سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ يمقهن٤م ُمـ اًمّمٖم٤مئر أو اًمٙم٤ٌمئر، 

ومػمُمٞمف سم٤مًمٙمٗمر اًمٌقاح، ويٜمٍمف همػم ُم٤ٌمل سمام ًمٗمظ سمف، ُمع أٟمف جيرده ُمـ اإلؾمالم 

 ٝماًل وزوًرا.وخيرضمف ُمـ اعمٚم٦م ضم

سم٘مقًمف:]أيام رضمؾ ىم٤مل ط وخلٓمقرة هذا اعمًٚمؽ اعمٜمٌقذ طمذر ُمٜمف اًمرؾمقل 

سم٤مب ظمٓمػم ٓ يٚمجف  –سمال ري٥م  –، وم٤مًمتٙمٗمػم (1)ٕظمٞمف ي٤م يم٤مومر وم٘مد سم٤مء هب٤م أطمدمه٤م[

قمغم اإلـمالق ُمـ يتٛمتع سمذرة ُمـ ورع اًمديـ اإلؾمالُمل احلٜمٞمػ، أو ؿمذرة ُمـ 

٤م و -اًمٕمٚمؿ واًمٞم٘ملم: ٕن اًمتٙمٗمػم  قم٤مىمٌتف وسمٞمٚم٦م: عم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ  -صدىًم٤م طم٘مًّ

 أطمٙم٤مم قمديدة، ووضمقه ُمـ اًمققمٞمد ؿمديدة.

إن إظمراج اعمًٚمؿ ُمـ ُمٚمتف إمم اًمٙمٗمر ضمٜم٤مي٦م ٓ شمٕمدهل٤م ضمٜم٤مي٦م، ويٙمٗمل ذم هذا  

، وىمقًمف قمٚمٞمف (2)ؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ ومًقق، وىمت٤مًمف يمٗمر[ط:]اًمِم٠من ىمقل اًمرؾمقل 

 يرُمٞمف سم٤مًمٙمٗمر إٓ ارشمدت اًمّمالة واًمًالم:]ٓ يرُمل رضمؾ رضماًل سم٤مًمٗمًقق وٓ

أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل  ، وقمـ أيب ذر اًمٖمٗم٤مري (3)قمٚمٞمف إن مل يٙمـ ص٤مطمٌف يمذًمؽ[

ي٘مقل:]ُمـ دقم٤م رضماًل سم٤مًمٙمٗمر، أو ىم٤مل: قمدو اهلل، وًمٞمس يمذًمؽ إٓ طم٤مر ط 

                                                           

سم٤مب ظمقف اعم١مُمـ ُمـ أن حيٌط قمٛمٚمف ، إدب، يمت٤مب وُمًٚمؿ، واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري رواه اًمٌخ٤مري (3)

 .5753وهق ٓ يِمٕمر، طمدي٨م رىمؿ 

، 48ط قمٛمٚمف وهق ٓ يِمٕمر، طمدي٨م رىمؿ سم٤مب ظمقف اعم١مُمـ أن حيٌرواه اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اإليامن،  (2)

 .230، طمدي٨م رىمؿ ]ؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ ومًقق وىمت٤مًمف يمٗمر[ط: وُمًٚمؿ، سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل 

 .6045، طمدي٨م رىمؿ يمت٤مب إدب، سم٤مب ُم٤م يٜمٝمك قمٜمف ُمـ اًم٤ًٌمب واًمٚمٕمـ :اًمٌخ٤مري صحٞمح (1)
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 أي: رضمع قمٚمٞمف ُم٤م ىم٤مًمف سمٖمػم طمؼ. (1)قمٚمٞمف[

 ايمتؽػغم اصطالضًما فمـد ايمػؼفاء إوائؾ:

ًم٘مد أمجع اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُمذاهٌٝمؿ قمغم أن شمٕمريػ اًمٙمٗمر سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م هق: 

ضمحد عمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة، أو ضمحد ًمٌٕمْمف، ُمثؾ ضمحد ُم٤م ضم٤مء سمف 

ُمـ أُمقر اًمٕم٘مٞمدة أو اًمٕم٤ٌمدة أو همػمه٤م ُمـ إُمقر اًم٘مٓمٕمٞم٦م ط اًمرؾمقل 

اًمثٌقت: ذم اجلٜم٤مي٤مت يمحرُم٦ماًمدُم٤مء، وذم اًمٜمٙم٤مح يمتحريؿ ٟمٙم٤مح إُمٝم٤مت 

واًمٙمٗمر: هق أول ُم٤م ذيمر ُمـ اعمٕم٤ميص ذم اًمذيمر ، (2)ٜم٤مئٝمـ طمرُم٦م ُم١مسمدة قمغم أسم

 ﴿: احلٙمٞمؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم                   

  ﴾ 
(3). 

 مـ كصقص ايمؼماث ايمػؼفل اظمذهبل دم ؾملن ايمتؽػغم:

ًمٚمِمقيم٤مين ىمقًمف: اقمٚمؿ أن احلٙمؿ قمغم اًمرضمؾ اعمًٚمؿ  ضم٤مء ذم اًمًٞمؾ اجلرار -7

سمخروضمف ُمـ ديـ اإلؾمالم ودظمقًمف ذم اًمٙمٗمر، ٓ يٜمٌٖمل عمًٚمؿ ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم 

 .(4)أظمر أن ي٘مدم قمٚمٞمف إٓ سمؼمه٤من أووح ُمـ ؿمٛمس اًمٜمٝم٤مر

                                                           

أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ، اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إدب، سم٤مب ُمـ يمٗمر أظم٤مه سمٖمػم شم٠مويؾ ومٝمقيمام ىم٤مل،  (3)

 .226، طمدي٨م رىمؿ يٕمٚمؿ وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن، سم٤مب سمٞم٤من طم٤مل ُمـ رهم٥م قمـ أسمٞمف وهق

 –اٟمٔمر ذم هذا اعمٕمٜمك: اًمتٕمريٗم٤مت ًمٕمكم سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت  (2)

 .709-708 /7، هـ7405، اًمٓمٌٕم٦م إومم ًمٌٜم٤من

 .6اًمٌ٘مرة:  (1)

 .578 /4 ،ًمٌٜم٤من -هـ، سمػموت 7405دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ، 7طاًمًٞمؾ اجلرار، ًمٚمِمقيم٤مين،  (4)
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ضم٤مء ذم ومتح اعمٕملم سمنمح ىمرة اًمٕملم ًمٚمٛمٚمٞم٤ٌمري ىمقًمف: يٜمٌٖمل ًمٚمٛمٗمتل أن -2

ُم٤م أُمٙمٜمف: وذًمؽ ًمٕمٔمؿ ظمٓمره، وهمٚم٦ٌم قمدم ىمّمده، ؾمٞمام ُمـ حيت٤مط ذم اًمتٙمٗمػم 

 .(1)اًمٕمقام، وُم٤م زال أئٛمتٜم٤م قمغم ذًمؽ ىمدياًم وطمديًث٤م

إن قمٚمامء اًمًٚمػ ـ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ـ ي١ميمدون قمغم طم٘مٞم٘م٦م ُمًٚمٛم٦م ًمدهيؿ 

ُمٗمٝمقُمٝم٤م أن اعمًٚمؿ ٓ خيرج ُمـ اإلؾمالم إٓ سم٠مُمر يتٞم٘مـ ُمـ ظمالًمف ساطم٦م يمٗمر 

ص٤مطمٌف، ومال ُم٤ًمرقم٦م إمم شمٙمٗمػم سم٥ًٌم ُمٕمّمٞم٦م صٖمػمة أو يمٌػمة ـم٤معم٤م أن ُمـ 

   ﴿ ىم٤مل:  ارشمٙمٌٝم٤م ٓ يٜمٙمر طمرُمتٝم٤م، وٓ يًتحؾ ومٕمٚمٝم٤م: ٕن اهلل شمٕم٤ممم   

                 ﴾
 (2). 

 اظمطؾب ايمثايمث

 سمعريػ ايمتؽػغم اصطالضًما دم ايمػؼف اظمعارص

شمتٕمدد أؾم٤مًمٞم٥م اًمتٕمريػ سمٛمّمٓمٚمح اًمتٙمٗمػم قمٜمد اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ، ومٝمٜم٤مك 

ُمـ يٜم٘مؾ قمـ اًمًٚمػ ُمع اًمتٕمديؾ ذم اًمٕم٤ٌمرات، وهٜم٤مك ُمـ ييب إُمثٚم٦م 

ويًقق اًمّمقر ًمٌٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اًمتٙمٗمػم، ويمٞمػ يٛمٙمـ اًمقىمقف قمٚمٞمف ذم زُم٤مٟمٜم٤م سمال 

ضمحد ُم٤م  إومراط أو شمٗمريط، وذًمؽ ذم وقء اعمًتجدات، وُمـ ذًمؽ شمٕمريٗمف سم٠مٟمف:

، أو ضمحد سمٕمْمف، يمام أن اإليامن: اقمت٘م٤مد ُم٤م ضم٤مء سمف رؾمقل اهلل طضم٤مء سمف اًمرؾمقل 

                                                           

ومتح اعمٕملم سمنمح ىمرة اًمٕملم، ًمزيـ اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز اعمٚمٞم٤ٌمري، ـمٌٕم٦م دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م،  (3)

 .728 -727قمٞمًك احلٚمٌل سمٛمٍم، ص 

 .48اًمٜم٤ًمء:   (2)
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 واًمتزاُمف واًمٕمٛمؾ سمف مجٚم٦م وشمٗمّمٞماًل.ط 

وهذا اًمتٕمريػ مل خيرج قمـ شمٕمريػ وم٘مٝم٤مء اًمًٚمػ ًمٚمٙمٗمر، ومٛمـ ومٕمؾ هذا 

 سم٤مًمٙمٗمر، وم٤مًمتٙمٗمػم ٓ يتؿ قمًٌث٤م، وٓ خيْمع -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم  -اًمٗمٕمؾ أحلؼ ٟمٗمًف

ًمٚمٝمقى، وإٟمام ًمٚمدًمٞمؾ اًمنمقمل اًم٘مٓمٕمل، وم٘مد اشمٗمؼ قمٚمامء اإلؾمالم قمغم ُمٜمع اًمتٙمٗمػم 

إٓ سمدًمٞمؾ ؾم٤مـمع ىم٤مـمع وواوح ٓ ؿمٌٝم٦م ومٞمف: ٕن اإلؾمالم اًمث٤مسم٧م اًمراؾمخ ٓ 

 يزول قمـ اعمًٚمؿ سمِمؽ.

ومٕمغم اًمٕم٤ممل آطمؽماز ُمـ اًمتٙمٗمػم ُم٤م وضمد ًمذًمؽ ؾمٌٞماًل، وم٤مًمتنع ذم احلٙمؿ 

ظمٓم٠م ضمٚمؾ وضمرم يمٌػم وإصمؿ قمٔمٞمؿ، وشمرك وصػ  سمتٙمٗمػم اعمًٚمٛملم سم٤مًمِمٌٝم٤مت

أًمػ يم٤مومر سم٤مًمٙمٗمر أهقن سمٙمثػم ُمـ اخلٓم٠م ذم شمٙمٗمػم ُمـ ٓ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف اًمقصػ 

سم٤مًمٙمٗمر، ىم٤مل رؾمقل اهلل قمٚمٞمف أومْمؾ اًمّمالة وأزيمك اًمًالم: ]أيام رضمؾ ىم٤مل ٕظمٞمف 

 .(1)ي٤م يم٤مومر وم٘مد سم٤مء هب٤م أطمدمه٤م[

إٓ سمقضمقد أؾم٤ٌمسمف  وىمد دًم٧م اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م قمغم أن اًمتٙمٗمػم ٓ يتؿ

واٟمتٗم٤مء ُمقاٟمٕمف، وًمذا ىمد يرد ذم اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة ُم٤م ىمد يٗمٝمؿ ُمٜمف أن 

وُمع ذًمؽ ٓ يتؿ شمٙمٗمػم ُمـ  ،اًم٘مقل أو اًمٗمٕمؾ اًمّم٤مدر ُمـ آطم٤مد اًمٜم٤مس يمٗمر سمقاح

اشمّمػ سمف ًمقضمقد ُم٤مٟمع ذقمل يٛمٜمع ُمـ إي٘م٤مع هذا احلٙمؿ قمٚمٞمف ٟمٔمًرا ًمقىمققمف حت٧م 

، دومٕمف ًم٘مقل أو ومٕمؾ أو اقمت٘م٤مد هق ُمٜمف سمراء، ومال سمد ُمـ ُمراقم٤مة (2)إيمراه ُم٤مدي

                                                           

 .6704طمدي٨م  ،إدب، سم٤مب ُمـ يمٗمر أظم٤مه سمٖمػم شم٠مويؾ ومٝمق يمام ىم٤ملرواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب  (3)

ًمّم٤مقمدي، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، اُمٜم٤مل سمٜم٧م ؾمٚمٞمؿ  د.إؾم٤ٌمب اًمٗمٙمري٦م اعم١مدي٦م ًمٔم٤مهرة اًمتٙمٗمػم،  (2)

 ، سمح٨م همػم ُمٜمِمقر.9ص
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 ُم٘مت٣م احل٤مل: ٕن ُمـ أؾم٤ٌمب اًمقىمقع ذم اخلٓم٠م: اًمتنع ذم احلٙمؿ.

وىمد ىمٞمؾ ذم ؿم٠من خم٤مـمر اًمتٙمٗمػم وُمث٤مًمٌف: إن ُم٠ًمًم٦م اًمتٙمٗمػم قمٛمقًُم٤م ومتٜم٦م 

قمٔمٞمٛم٦م ىمديٛم٦م، شمٌٜمتٝم٤م ومرىم٦م ُمـ اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م، وهل اعمٕمرووم٦م 

قارج، وُمع إؾمػ اًمِمديد وم٢من سمٕمض إدقمٞم٤مء أو اعمتحٛمًلم سمجٝم٤مًم٦م ىمد ي٘مع سم٤مخل

ذم اخلروج قمـ اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م زاقماًم ومًه٤م وشمْمٚمٞماًل اشم٤ٌمقمف هلام، وأٟمف يٜمتٍم هلام 

 .(1)سمٙمؾ ُم٤م أويت ُمـ ىمقة 

واحلؼ إن ُمـ يٕمتّمؿ سم٤مهلل وم٘مد هدي إمم ساط ُمًت٘مٞمؿ، ومال ي٤ًمرع إٓ إمم  

اعمٜمٙمرات، وٓ جيٕمؾ ُمـ اًمتٙمٗمػم ًمٚمٛمًٚمٛملم وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٜمٞمؾ ومٕمؾ اخلػمات وشمرك 

هل٤م سم٘مقًمف ط ُمٜمٝمؿ أو ُمـ أُمقاهلؿ أو أقمراوٝمؿ، ومٙمٚمٝم٤م حمرُم٦م سمتحريؿ رؾمقل اهلل 

ذم طمج٦م اًمقداع: ]إن دُم٤مءيمؿ وأُمقاًمٙمؿ وأقمراوٙمؿ طمرام، يمحرُم٦م يقُمٙمؿ هذا 

 .(2)ذم ؿمٝمريمؿ هذا ذم سمٚمديمؿ هذا[

ًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ طمرام: دُمف وُم٤مًمف وي٘مقل صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف:]يمؾ اعم

أؾمقة طمًٜم٦م، ومٚمٜمٚمتزم سم٠مىمقاًمف وٟمت٠مؾمك ط وًمٜم٤م مجٞمًٕم٤م ذم رؾمقل اهلل  ،(3)[وقمروف

 سم٠مومٕم٤مًمف، وٟمٛميض قمغم درسمف.

***

                                                           

 .3ومتٜم٦م اًمتٙمٗمػم، ًمٜم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، ص (3)

 .7278: يمت٤مب احل٩م، سم٤مب طمج٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، طمدي٨م رىمؿ ُمًٚمؿٞمح صح (2)

 .2564: يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب، سم٤مب حتريؿ فمٚمؿ اعمًٚمؿ، طمدي٨م رىمؿ ُمًٚمؿصحٞمح  (1)
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 اظمبحث ايمثاين

 إؽمباب ايمعامة اظممدية يمظاهرة ايمتؽػغم دم ايمػؼف ايمؼماشمل واظمعارص

إن فم٤مهرة اًمتٙمٗمػم اعمّمحقسم٦م سم٤مًمٖمٚمق واًمٕمٜمػ واإلره٤مب هل٤م أؾم٤ٌمهب٤م اًمتل يٚمزم 

ُمقاضمٝمتٝم٤م ُمـ ضمذوره٤م وُمـ ُمٜمٌٕمٝم٤م، سمٌٞم٤من اًمقضمف اعمنمق ًمٚمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

اًمٖمراء سمٗم٘مٝمٝم٤م اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمتٓمٌٞمؼ ذم يمؾ زُم٤من وذم يمؾ ُمٙم٤من سمال إومراط أو شمٗمريط، أو 

 اإلؾمالم، وإٟمام سم٤مٓضمتٝم٤مد ذم ومٝمؿ شمٖمٞمػم أو شمٕمديؾ ًمألطمٙم٤مم واًم٘مقاقمد اعمًت٘مرة ذم

اًمٜمص ُمـ ظمالل إدوات اًمنمقمٞم٦م اعم٘مررة ذم هذا اًمِم٠من، واعمٕمتٛمدة ُمـ اًمًٚمػ 

واخلٚمػ إمم يقم اًمٜم٤مس هذا، وًمٜمؽمك إُمر ٕهؾ اًمذيمر ُمّمداىًم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

﴿                        ﴾ (1)  :وىمقًمف قمز وضمؾ ، ﴿         

     ﴾ (2)  :وىمقًمف ضمؾ ذم قماله ،﴿                 ﴾ (3) ومٛمـ يٕمٛمؾ ،

سمام يٕمٚمؿ ؾمٞمقرصمف احلؼ ضمؾ ضمالًمف قمٚمؿ ُم٤م مل يٕمٚمؿ: ٕن آوم٦م اًمتٙمٗمػم اجلٝمؾ واًمٖمٚمق 

ؾمقى وآٟمٖمالق وؾمقء اًمٔمـ، وٓ دواء هلذه اًمٔم٤مهرة اًمتٙمٗمػمي٦م اًمنـم٤مٟمٞم٦م 

سم٤مًمٕمقدة ًمرطم٤مب اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل اعمًت٘مك ُمـ ُمقارده اًمٕمذسم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم 

قمٚمامء اًمًٚمػ واخلٚمػ: ًمؽمؾمٞمخ ىمقاقمد اًمقؾمٓمٞم٦م، وٟمنم ىمٞمؿ اإلؾمالم اعمث٤مًمٞم٦م ذم 

 رسمقع اًمٕم٤ممل.

                                                           

 .43اًمٜمحؾ:  (3)

 .76يقؾمػ:  (2)

 .282اًمٌ٘مرة:  (1)
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 اظمطؾب إول

 إؽمباب ايمتؼؾقدية اظمباذة يمظاهرة ايمتؽػغم دم ايمػؼف ايمؼماشمل

اعم٤ٌمذة ًمٔم٤مهرة اًمتٙمٗمػم ذم اًمٗم٘مف اًمؽماصمل  شمتٛمثؾ أهؿ إؾم٤ٌمب اًمت٘مٚمٞمدي٦م

 اإلؾمالُمل ومٞمام يكم:

 آهمتؼار إلم ايمتػؼف دم ايمؼقافمد ايمممفمقة ومؼاصدها: -3 

ُمـ اًمٌدهيل أن وم٤مىمد اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمف، وأن همػم اعمتٗم٘مف ذم اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م 

سم٤مقمت٤ٌمره٤م إؾم٤مس واعمٜمٓمٚمؼ اًمًديد ًمٚمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م -واعمتٕمٛمؼ ومٞمٝم٤م 

، ومْماًل قمـ ؾمؼم أهمقار اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ذم وقء أطمٙم٤مم اًمٙمت٤مب اًمّمحٞمح٦م

ًمـ ي٘مػ قمغم ُمٕم٤ممل هذه  -واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة، وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح 

اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٖمراء، اعمتٛمثٚم٦م ذم اًمًامطم٦م واًمتٞمًػم ورومع احلرج، 

ي١مدي إمم ط وإطم٤ًمن اًمٔمـ سم٤معمًٚمٛملم: إذ إن اجلٝمؾ سمام ضم٤مء سمف رؾمقل اهلل 

﴿آسمتٕم٤مد قمـ ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم، ُمّمداىًم٤م ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:              

                                                         

        ﴾ (1). 

وم٤مشم٤ٌمع ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم هق طمٌؾ اًمٜمج٤مة اعمٛمدود ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٚمٗمقز سم٤مجلٜم٦م 

واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر ذم أظمرة، واحلٞمــ٤مة اًمًقي٦م ذم فمالل اهلدى اًمٜمٌقي ذم اًمدٟمٞم٤م، 

 ﴿ًم٘مقًمف قمز وضمؾ:                             

                                                           

 .775اًمٜم٤ًمء:    (3)
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              ﴾
(1). 

ًمذًمؽ وؾَّ ُمـ وؾَّ ُمـ اًمٗمئ٤مت اعمتٕمّم٦ٌم واعمتٓمروم٦م ـ ىمدياًم وطمديًث٤م ـ ٕهنؿ  

شمٜمٙمٌقا ـمريؼ اعم١مُمٜملم، سمؾ اشمٌٕمقا أهقاءهؿ وىم٤مُمقا سمتٗمًػم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م 

قمغم ٟمحق سمٕمٞمد قمـ ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم، ويتٜم٤مرم مت٤مُم٤م ُمع اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م واعم٘م٤مصد 

ه سمٖمػم قمٚمؿ وم٘مد وؾ وأوؾ وهقى إمم ىم٤مع اعمتقظم٤مة ُمـ أطمٙم٤مُمٝمام، وُمـ اشمٌع هقا

ؾمحٞمؼ: ٕن اًمتٗمًػم سم٤مهلقى مل ي٘متٍم قمغم رجرد اًمرأي، سمؾ ىم٤مم ه١مٓء اًمذيـ 

طمٙمٛمقا إهقاء سمتٓمٌٞمؼ ُم٤م اٟمتٝمقا إًمٞمف ُمـ ٟمت٤مئ٩م ظم٤مـمئ٦م، ظمرضمقا هب٤م قمـ يمؾ ُم٤م 

يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح وهؿ حيًٌقن أهنؿ يٜمٍمون اًمديـ وخيدُمقٟمف 

طمٝمؿ، وٟمًقا أو شمٜم٤مؾمقا أن ُم٤م سمٜمل قمغم سم٤مـمؾ ومٝمق سم٤مـمؾ، ويْمحقن ُمـ أضمٚمف سم٠مروا

وهمِمٞم٧م أقمٞمٜمٝمؿ اًمْمالًم٦م ومٚمؿ يًتققمٌقا أو يتٗم٘مٝمقا ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم قمـ أُمث٤مهلؿ: 

َٔ ٱ ّۡ ِِف  ََّلِي ُٙ ََ َشۡفُي ةِ ٱَط َٰٚ َي ۡجَياٱ ۡۡلَ ًٖۡفا دلُّ َُٖٚن ُص ّۡ َُيِۡص ُٙ َج
َ
ّۡ ََيَۡصُتَٚن أ ُ٘  .(2)َو

وٓ دمد ضًرا أؿمد وأظمٓمر ومداطم٦م ُمـ ومرد أو قمّم٦ٌم ُمـ اًمٜم٤مس دمٛمٕمقا قمغم 

اًم٤ٌمـمؾ، وأظمذوا يٕمٞمثقن ذم إرض وم٤ًمًدا، وهؿ يقىمٜمقن ذم ذاهتؿ أن ُم٤م ي٘مقُمقن 

سمف هق ٟمٍمة ًمإلؾمالم وأهٚمف ممـ هؿ قمغم ؿم٤ميمٚمتٝمؿ، وشمٚمؽ ُمّمٞم٦ٌم يمؼمى حتت٤مج إمم 

ٝملم ذم أُمقر اًمديـ واعمٚمتزُملم ُمقاضمٝم٦م ومٙمري٦م قم٤مضمٚم٦م ُمـ أوزم إُمر واًمٕمٚمامء اعمتٗم٘م

سمف ؿمٙماًل وُمقوققًم٤م ، وم٠مهؾ اًمذيمر واًمٕمٚمؿ اًمنمقمل سمحؼ هؿ اًم٘مدوة احلًٜم٦م، 

                                                           

 .97اًمٜمحؾ:    (3)

 .704اًمٙمٝمػ:  (2)
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   ﴿يٛمْمقن اؾمتج٤مسم٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ط ٕهنؿ قمغم هن٩م اًمرؾمقل   

                  ﴾ (1) وُمـ ؾم٤مر قمغم اًمدرب ،

 .(2)وصؾ

 ضحايمة ايمعؾؿ وومؾة اظمعرهمة زمػـقن ايمتخصص ايمممفمل: -2 

إن اطمؽمام اًمتخّمص ذم يمؾ اعمج٤مٓت اًمٌحثٞم٦م: اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمٕمٛمٚمٞم٦م  

ومٚمٙمؾ قمٚمؿ أؾمًف وأصقًمف، ويمؾ ُمٞمن عم٤م ظمٚمؼ  ،واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م هق أؾم٤مس اًمٜمج٤مح

ًمف، وم٤مًمٕمٚمؿ اًمنمقمل سمٗمٜمقٟمف اعمتٕمددة، وقمٚمقُمف اًمٕمديدة ُمـ شمٗم٘مف ذم اًمٚمٖم٦م واًمتٗمًػم 

واحلدي٨م واًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م واًم٘مقاقمد وإصقل.... حيت٤مج إمم قمٛمر ُمديد، 

واٟم٘مٓم٤مع ًمٚمتٚم٘مل، ُمع اًمٌح٨م واًمتٕمٛمؼ ذم قمٚمقم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: ٕن احلٙمؿ 

اًمٌمء ومرع قمـ شمّمقره، ووم٤مىمد اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمف، ومٛمـ ٓ يٛمٚمؽ وؾم٤مئؾ ؾمؼم  قمغم

أهمقار اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل اعمؽماُمٞم٦م، ويٗمت٘مر ٕسمًط اًم٘مقاقمد ذم هذا اًمِم٠من، ٓ يٛمٙمٜمف 

سمح٤مل ُمـ إطمقال أن يتّمدى ًمٚمٗمتٞم٤م، وم٢مذا ومٕمؾ وؾ وأوؾ ُمّمداىًم٤م ًم٘مقل 

ٕم٤ٌمد، وًمٙمـ ي٘مٌض ]إن اهلل ٓ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ اٟمتزاقًم٤م يٜمتزقمف ُمـ اًمط: اًمرؾمقل 

، وم٠ًمًمقا  ًٓ اًمٕمٚمؿ سم٘مٌض اًمٕمٚمامء، طمتك إذا مل يٌؼ قم٤معم٤ًم اختذ اًمٜم٤مس رءوؾًم٤م ضمٝم٤م

                                                           

 .27إطمزاب:  (3)

وُم٤م سمٕمده٤م، واًمروض اعمرسمع ذح زاد  3ًٕم٤ٌمين، صٜم٤مس اراضمع ذم هذا اعمٕمٜمك: ومتٜم٦م اًمتٙمٗمػم ًم (2)

، وإؾم٤ٌمب اًمٗمٙمري٦م اعم١ميدة ًمٔم٤مهرة اًمتٙمٗمػم، ًمٚمديمتقرة ُمٜم٤مل سمٜم٧م ؾمٚمٞمؿ 46 /3اعمًت٘مٜمع ًمٚمٌٝمقيت 

 ظمٚمٞمؾ ، وضمقاهر اإليمٚمٞمؾ ذح خمتٍم438 /4، اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمدؾمقىمل 4ًمّم٤مقمدي ص ا

 .2/278ًمٚمخرر 
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 . (1)وم٠مومتقا سمٖمػم قمٚمؿ، ومْمٚمقا وأوٚمقا[

وأرو٤مه قمٜمدُم٤م طمذر إُم٦م ُمـ  وىمد صدق أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ذور أدقمٞم٤مء اًمٕمٚمؿ، وم٘م٤مل: ُم٤م أظم٤مف قمغم هذه إُم٦م ُمـ ُم١مُمـ يٜمٝم٤مه إيامٟمف، وٓ ُمـ 

وم٤مؾمؼ سملم ومً٘مف، وًمٙمٜمل أظم٤مف قمٚمٞمٝم٤م رضماًل ىمد ىمرأ اًم٘مرآن طمتك أذًم٘مف سمٚم٤ًمٟمف صمؿ 

 ، وهذا هق ؿم٠من اجلٝمٚم٦م ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من إٓ ُمـ رطمؿ ريب.(2)شم٠موًمف قمغم همػم شم٠مويٚمف

يت٠مُمؾ اًمؽماث اًمٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل قمٜمد قمٚمامء اًمًٚمػ واخلٚمػ ؾمٞمٚمٛمس وُمـ 

، واًمت٠مويؾ اخل٤مـمئ ًمٚمٜمّمقص، (3)طم٘مٞم٘م٦م أن اجلٝمؾ سم٤مًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م، واشم٤ٌمع اهلقى

واًمتٕمٚمٞمؿ همػم اًمًقي اًمٌٕمٞمد قمـ ُمٜمٝم٩م اًمقؾمٓمٞم٦م، هل اًمقؾم٤مئؾ اعم٤ٌمذة واًمرئٞم٦ًم 

عمتٛمثٚم٦م ذم اإلره٤مب ٟٓمتِم٤مر فم٤مهرة اًمتٙمٗمػم سمتداقمٞم٤مشمف اًمًٚمٌٞم٦م قمغم إُمؿ، وا

اإلضمراُمل واًمٗمٙمري ًمِمتك سم٘م٤مع إرض، ومٚمؿ يًٚمؿ ُمٜمف ُمًٚمؿ أو همػم ُمًٚمؿ: ٕن 

                                                           

 .700طمدي٨م رىمؿ ، سم٤مب يمٞمػ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ، اًمٕمٚمؿيمت٤مب  :اًمٌخ٤مري صحٞمح  (3)

: )اًمٚمٝمؿ وم٘مٝمف ذم اًمديـ وقمٚمٛمف  اهلل قمٜمٝمامريضذم دقم٤مئف ٓسمـ قم٤ٌمس ط وًمذًمؽ ىم٤مل رؾمقل اهلل  (2)

، ىم٤مل احل٤ميمؿ طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، اٟمٔمر: 537 /75اًمت٠مويؾ( ، رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف، 

 .675 / 3اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، 

، واًمروض 770 /7 راضمع ذم هذا اًمِم٠من ُمـ يمت٥م اًمؽماث: اعمٖمٜمل ُمع اًمنمح اًمٙمٌػم ٓسمـ ىمداُمف (1)

، واًمنمح 46 / 3، وطم٤مؿمٞم٦م اًمروض اعمرسمع ًمٚمٕمٜم٘مري 46 / 3اعمرسمع ذح زاد اعمًت٘مٜمع ًمٚمٌٝمقيت 

، 278 -277 /2ًمٚمخرر ، وضمقاهر اإليمٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ 433 / 4ل اًمٙمٌػم ًمٚمدؾمقىم

، وطم٤مؿمٞم٦م 25 -24 /3اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج عمحٛمد اًمنمسمٞمٜمل اخلٓمٞم٥م  لوُمٖمٜم

، واعمحغم ٓسمـ طمزم 348 / 7، واإلٟمّم٤مف ًمٚمٛمرداوي 72 /2اًم٤ٌمضمقري قمكم اسمـ ىم٤مؾمؿ اًمٖمزي 

5/ 489. 
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اًمتٙمٗمػم ُمثؾ اإلره٤مب ٓ ديـ ًمف، ؾمقى ديـ اًمٖمٚمق واًمِمٓمط واشم٤ٌمع اهلقى، سمٖمػم 

 ط.قمٚمؿ صحٞمح ُمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

 اظمطؾب ايمثاين

 دم ايمػؼف ايمؼماشملإؽمباب ايمتؼؾقدية نمغم اظمباذة يمظاهرة ايمتؽػغم 

هٜم٤مك أؾم٤ٌمب شم٘مٚمٞمدي٦م همػم ُم٤ٌمذة ٟٓمتِم٤مر فم٤مهرة اًمتٙمٗمػم ذم اًمٗم٘مف اًمؽماصمل 

اعمذهٌل، طمٞم٨م يًقد اًمتٕمّم٥م ًمٚمٓم٤مئٗم٦م أو ًمٚمجامقم٦م أو ًمٚمرأي، وذًمؽ سم٥ًٌم 

ؾمٝمقًم٦م اٟم٘مٞم٤مد سمٕمض اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ًمألومٙم٤مر اًمٖمري٦ٌم أو اًمِم٤مذة، ُمع هقم٦م 

 إمج٤مل هذه إؾم٤ٌمب ذم أيت: آؾمتج٤مسم٦م هل٤م أو اًمت٠مصمر هب٤م، ويٛمٙمـ

 ـ ايمتعصب اظمؼقت يمؾجَمفمة أو ايمطائػة أو اظمذهب:3

يمؾ ُمـ ي٘مٌؾ سمرهـ إرادشمف ويْمع ٟمٗمًف ذم ىمٞمقد اعمذهٌٞم٦م أو اًمٕمّمٌٞم٦م أو همػممه٤م 

ُمـ اجلامقم٤مت اعمتٓمروم٦م، وم٢مٟمف ٓ ي٘مٌؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ وٓ ُمـ اًمديـ وٓ ُمـ آضمتٝم٤مد أو 

ٜمٓمؼ سم٤محلؼ، وشمّمدع سم٤مًمؼمه٤من اًم٤ًمـمع، اًمرأي أي وضمٝم٦م ٟمٔمر، طمتك وإن يم٤مٟم٧م شم

إٓ ُم٤م ضم٤مء وم٘مط قمـ ـمريؼ ُمـ يٜمتٛمل إًمٞمٝمؿ، ومٙم٠مٟمف رجرد دُمٞم٦م حيريمٝم٤م ىم٤مئد 

اجلامقم٦م وأضاسمف، وجيٚمس سملم يديف ٓ طمقل ًمف وٓ ىمقة، إٓ طمقل وىمقة ُمـ ي٘مقد 

اجلامقم٦م، وُمثؾ هذا اًمتٕمّم٥م اعمرذول يدظمؾ وٛمـ اًمتٗمرق اًمذي ذُمف اهلل شمٕم٤ممم 

﴿  ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:                       ﴾
(1) . 

                                                           

 .703آل قمٛمران:  (3)
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وشمٚمؽ اًمٗمرىم٦م شمدظمؾ وٛمـ إـم٤مر أومٕم٤مل أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م: ٕن يمؾ إٟم٤ًمن 

ُمًٚمؿ ؾمقاء أيم٤من ومرًدا أم مج٤مقم٦م، همػم ُمٕمّمقم ُمـ اخلٓم٠م، ومٙمؾ ي١مظمذ ُمـ 

، ويمؾ ىمقل أو رأي أو اضمتٝم٤مد طىمقًمف ويرد قمٚمٞمف إٓ اعمٕمّمقم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد 

ُمٝمام سمٚمٖم٧م ُمٙم٤مٟم٦م ُمّمدره اًمٌنمي ُمـ أومراد اًمٜم٤مس أو ُمـ مج٤مقمتٝمؿ، شمٕمرض 

أىمقاًمف قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومام واوم٘مٝمام شمؿ ىمٌقًمف وإظمذ سمف، وُم٤م خي٤مًمٗمٝمام 

يرد قمغم ىم٤مئٚمف، وم٤محلؼ يٕمٚمق وٓ يٕمغم قمٚمٞمف، واحلؼ صم٘مٞمؾ وًمٙمٜمف ظمػم ُم٤م ىمٞمؾ، 

اًم٤ًمـمٕم٦م اًمٜم٤مصٕم٦م  وٓ طمؼ إٓ ُم٤م شم٘مرره أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٠مدًمتٝم٤م

 اًم٘م٤مـمٕم٦م ًمٙمؾ ؿمؽ وري٦ٌم.

ا ووم٤ًمًدا، ومٝمق جير قمغم   وُمـ اعم٘مرر ذقًم٤م أن اًمتٕمّم٥م ُمـ أقمٔمؿ إُمقر ذًّ

إُمؿ اًمٕمديد ُمـ اعمّم٤مئ٥م واًمٙمقارث واًمقيالت: ٕٟمف يٕمٛمل ويّمؿ قمـ ؾمامع 

 .(1)احلؼ ومْمال قمـ اإلىمرار سمف أو ىمٌقًمف قمٜمد آىمتْم٤مء

 دم زمعض اظمستجدات: ايمتؼصغم فمـ زمقان احلؽؿ ايمممفمل -2

إن شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م ومٞمف ذ ُمًتٓمػم، وإضار سم٤مًمٜم٤مس أمجٕملم، 

ًمذًمؽ يٜمٌٖمل اعم٤ًمرقم٦م إمم سمٞم٤من سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمنمقمٞم٦م اعمٝمٛم٦م، ُمثؾ ىمْمٞم٦م: 

اًمتٙمٗمػم، واًمقٓء واًمؼماء، واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ووقاسمٓمف، وٓ ؾمٞمام ذم وقء 

ض إُمر اًمقاىمع شمًٚمط سمٕمض اجلامقم٤مت اعمتٓمروم٦م قمغم سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ هبدف ومر

                                                           

راضمع ذم هذا اًمّمدد: أدب اًمٓمٚم٥م وُمٜمتٝمك إرب ًمٚمِمقيم٤مين، سمتح٘مٞمؼ: حمٛمد قمثامن اخلِم٧م،  (3)

 .92ـمٌٕم٦م ُمٙمت٦ٌم اًم٘مرآن ًمٚمٓمٌع واًمٜمنم واًمتقزيع سم٤مًم٘م٤مهرة، ص 
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سمحج٦م شمٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م، ُمٝمام شمرشم٥م قمغم أقمامهلؿ ُمـ ختري٥م أو شمدُمػم أو 

ؾمٗمؽ ًمٚمدُم٤مء، وؾمٗمح ًمٚمامل، وهتؽ ًمألقمراض: ٕن اًمٖم٤مي٦م قمٜمدهؿ شمؼمر اًمقؾمٞمٚم٦م، 

وهذا خي٤مًمػ ُم٤م أمجع قمٚمٞمف اًمًٚمػ واخلٚمػ، ومال ُيزال اعمٜمٙمر سمام هق أؿمد ُمٜمف، سمؾ 

 وٓ سمام ي٤ًمويف.

 ن اظمعردم ايمممفمل مع ضمداشمة ايمسـ:ضعػ اظمخزو -1

إن وٕمػ اعمخزون اعمٕمرذم اًمنمقمل ًمدى اًمِم٤ٌمب ضمٕمٚمٝمؿ ي٠مظمذون سمٌٕمض  

اًمٜمّمقص دون سمٕمض، أو ي٠مظمذون سم٤معمتِم٤مهب٤مت، ويٜمًقن اعمحٙمامت، أو ي٠مظمذون 

سم٤مجلزئٞم٤مت ويٖمٗمٚمقن اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م، ًم٘مٚم٦م سمْم٤مقم٦م سمٕمض اًمِم٤ٌمب ُمـ وم٘مف اإلؾمالم 

ًمٜمّمقص ومٝماًم ؾمٓمحٞم٤ًّم وهيًٕم٤م، ٕهنؿ همػم وأصقًمف: ًمذا ىمد يٗمٝمٛمقن سمٕمض ا

ُم١مهٚملم سمدرضم٦م يم٤مومٞم٦م ًمٚمتّمدر ًمٚمٗمتقى ذم إُمقر اخلٓمػمة، وُمـ اعمٕمٚمقم أن 

اإلظمالص وطمده ٓ يٙمٗمل، ُم٤م مل يًٜمده وم٘مف قمٛمٞمؼ ًمنميٕم٦م اهلل وأطمٙم٤مُمف، وإٓ 

وىمع ذم اخلٚمط اعم١مدي ًمٚمتٙمٗمػم، وهلذا يم٤من أئٛم٦م اًمًٚمػ يقصقن سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ىمٌؾ 

 ٝم٤مد، طمتك ٓ يٜمحرف اًمِم٤ٌمب قمـ ـمريؼ اهلل ُمـ طمٞم٨م ٓ يدري.اًمتٕمٌد واجل

إن آوم٦م اًمتٙمٗمػم ىمد وىمػ قمغم ُم٤ًٌٌمهت٤م اًمًٚمػ، وشمّمدوا هل٤م سم٤مًمٗمٙمر اًمًديد 

واًمرأي اًمّم٤مئ٥م، سمال إومراط وٓ شمٗمريط، وىمد اؾمتٓم٤مقمقا ٟم٘مؾ )وم٤مء( اًمتٙمٗمػم ُمـ 

ُمٙمٛمٜمٝم٤م ظمٚمػ طمرف )اًمٙم٤مف(، ًمتٜمت٘مؾ سمٗمْمؾ ضمٝمقدهؿ إمم ُمقىمع ُمت٘مدم ًمتّمػم 

شمٗمٙمػًما ٓ شمٙمٗمػًما، سمٗمْمؾ اًمتٛمًؽ سم٠مهداب اهلدي اًمٜمٌقي اًمنميػ، وإقمامل 

إطمٙم٤مم واًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم يم٤موم٦م ُمقاضمٝم٤مهتؿ اًمٗمٙمري٦م ُمع 



   

  - 32 - 

 

 ُمـ ظمدقمقا سم٤مًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي اًمٔمالُمل.

 اظمطؾب ايمثايمث

 إؽمباب احلديثة يمظاهرة ايمتؽػغم دم ايمػؼف اظمعارص

اًمٕمٚمؿ ذم اًمٙمت٥م، وإٟمام يٌح٨م قمٜمف قمؼم اعم١مًمٗم٤مت مل يٕمد اًمِم٤ٌمب يٌح٨م قمـ 

اعمٌثقصم٦م ذم سمٕمض اعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م )اإلٟمؽمٟم٧م(، وهل 

ُمقاىمع رجٝمقًم٦م اعمّمدر وٓ حيرص اًمِم٤ٌمب قمغم اًمتث٧ٌم ُمـ طم٘مٞم٘متٝم٤م أو ُمّمدره٤م، 

٤ًٌم حي٤مول اًمتٓمرف اؾمت٘مٓم٤مب اًمِم٤ٌمب ُمـ  ومٚمرسمام يتؿ دس اًمًؿ ذم اًمٕمًؾ، وهم٤مًم

الل ُمقاىمع اًمتقاصؾ آضمتامقمل هبدف دومٕمٝمؿ إمم اًمتٓمرف اًمٗمٙمري، اًمذي ظم

ي١مدي ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف إمم شمٙمٗمػم ُمـ ٓ ي١مُمـ سمام ي١مُمٜمقن سمف: ٕن سمٕمض اًمِم٤ٌمب ىمد 

أصٌحقا أهى ًمتٚمؽ اعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمتل شم٨ٌم سمقؾم٤مئؾ اًمت٘مٜمٞم٦م احلديث٦م، وٓ 

اعمقوققمٞم٦م واًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ختْمع ًمٚمرىم٤مسم٦م قمغم ُمقاده٤م، ُمع اٟمٕمدام اعمٕم٤ميػم 

ٓؾمتخدام هذه اعمقاىمع، وذم همٛمرة شمٕمدد اعمقاىمع شمتًٚمؾ يمثػم ُمـ اعمقاىمع اعمْمٚمٚم٦م 

إمم ـم٤مئٗم٦م اًمِم٤ٌمب ًمالؾمتٞمالء قمغم قم٘مقهلؿ وحتريٙمٝمؿ إمم طمٞم٨م يِم٤مءون، وذم هذا 

 ُم٤م ومٞمف ُمـ ضر سم٠مومٙم٤مرهؿ وإضار سم٠موـم٤مهنؿ.

اٟمتِم٤مر فم٤مهرة اًمتٙمٗمػم  إن ُمـ يدىمؼ ذم إؾم٤ٌمب احلديث٦م اًمتل شم١مدي إمم 

وي٘مٚم٥م اًمٌٍم ومٞمام طمقًمف ؾمٞمت٠ميمد ُمـ أن اعمِمٙمٚم٦م اًمرئٞم٦ًم ًمٗمتٜم٦م اًمتٙمٗمػم ؾمٌٌٝم٤م 

همٞم٤مب اًمٕم٘مؾ، سم٥ًٌم ؾمٞمٓمرة اعمِم٤مقمر وإطم٤مؾمٞمس أو اهلقى قمغم ُمـ يًٚمؽ هذا 

اًمًٌٞمؾ، ومٞمتحٙمؿ ومٞمف ُمـ ي٘مقده يم٤مًمداسم٦م ُمـ طمٞم٨م ٓ يدري إمم دروب اًمتٓمرف 
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اًمنمور، وٓ يًٛمع ؾمقى قمـ اعمٜمٙمرات وٓ اعمحقـم٦م سم٤معمٝم٤مًمؽ، ومال يرى ؾمقى 

يتٕمرف ؾمقى قمغم اعمٗم٤مؾمد واًمِمٌٝم٤مت: ٕن ُمـ يتحٙمؿ ذم قم٘مٚمف اًمٗم٤مرغ يريده 

٤م ٓ ي١مُمـ ؾمقى سمام يٚم٘مٜمف إي٤مه، دون إقمامل ًمٕم٘مؾ أو ُمراضمٕم٦م ًمرأي أو شمٗم٤مقمؾ  شمٙمٗمػميًّ

ُمع أي طمدث خيرج قمـ اًمٜمٓم٤مق اعمحدد ًمف، ومٞمّمٌح قمًٌدا عمـ يدومٕمف إمم اًمتٓمرف 

واًمٖمٚمق، وذًمؽ سم٥ًٌم شمٖمٞمٞم٥م اًمٕم٘مؾ، وظمرس احلقار سملم أومراد سمٕمض  واًمتٕمّم٥م

إه، ويم٠من اًمٌٞم٧م ص٤مر هلؿ سمٛمث٤مسم٦م ومٜمدق، وًمٞمس ُمًٙمٜم٤ًم يًٙمـ ومٞمف اًمراقمل إمم 

٤م طمتك ٓ ي٘مٕمقا ذم سمراصمـ اًمتٓمرف  ٤م يمام يرقم٤مهؿ ضمًديًّ أهٚمف ووًمده، ويرقم٤مهؿ ومٙمريًّ

 واإلره٤مب.

دي٦م إمم اٟمتِم٤مر فم٤مهرة اًمتٙمٗمػم ذم إن يمؾ إؾم٤ٌمب احلديث٦م همػم اعم٤ٌمذة واعم١م 

اعمجتٛمع ختتٍم ذم ؾم٥ٌم واطمد ووطمٞمد وومريد، أٓ وهق شمٖمٞمٞم٥م اًمٕم٘مؾ، وم٤مإلٟم٤ًمن 

قمٜمدُم٤م يٗم٘مد قم٘مٚمف طم٘مٞم٘م٦م سم٤مجلٜمقن أو طمٙماًم سمًٞمٓمرة اًمٗمٙمر اعمتٓمرف قمٚمٞمف، يتحقل 

إمم رجرد يم٤مئـ ٓ يتٛمتع سمام طم٤ٌمه اهلل ـ قمز وضمؾ ـ ُمـ شمٙمريؿ سم٤مًمٕم٘مؾ، ومٞمٜمحدر سمٜمٗمًف 

دارك احلٞمقاٟمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م يدري أو ٓ يدري، وسمٛمٜمتٝمك اًمًٝمقًم٦م واًمٞمن إمم ُم

يٛمٙمـ حتقيٚمف إمم آًم٦م شمٙمٗمػمي٦م أو ؾمالح ذم يد اإلره٤مب: ٕٟمف قمٓمؾ قم٘مٚمف وأصٌح 

 رجرد ظمٞم٤مل ُمتحرك ذم صقرة إٟم٤ًمن.

واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اعمٕم٤مس يٜم٤مس اًمٕم٘مؾ ؿم٠مٟمف ذم ذًمؽ يمِم٠من اًمٗم٘مف اًمؽماصمل، 

 شمقاومرت اعمّمٚمح٦م ومثؿ ذع اهلل قمز وضمؾ، وٓ يقضمد اًمذي يٕمتٛمد اعمّمٚمح٦م، ومٙمٚمام

وم٘مف شمراصمل أو ُمٕم٤مس حيجر قمغم اًمٕم٘مؾ أو يٛمٜمٕمف ُمـ اًمتٗمٙمر أو اًمتٗمٙمػم اًمًقي، 
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إلقمامل إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم ؾم٤مئر ؿمئقن احلٞم٤مة، قمغم إىمؾ قمغم اعمًتقى 

اًمِمخيص: ٕن وم٤مىمد اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمف، وطمتك ٓ يتحقل إمم رجرد سمٖمٌٖم٤مء يردد 

قال وٓ ي٘مرهن٤م سم٤مٕومٕم٤مل: ٕن ذًمؽ ُمذُمقم ومم٘مقت، ُمّمداىًم٤م ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  إىم

﴿                                 

                       

 ﴾
، ومال ُمٗمر ُمـ ُمقاضمٝم٦م فمقاهر اًمتٙمٗمػم يمّمٍػ واطمٍد، وسمٚمٖم٦م طمقاري٦م (1)

 ُم٘مٜمٕم٦م، ًمتح٘مٞمؼ آؾمت٘مرار ذم رسمقع إوـم٤من.

* * * 

  

                                                           

 .4- 2اًمّمػ:  (3)
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 اظمبحث ايمثايمث

 إؽمباب اخلاصة اظممدية يمظاهرة ايمتؽػغم ومديًَم وضمديثًا

فم٤مهرة اًمتٙمٗمػم ىمدياًم وطمديث٤ًم،  ًمٚمقىمقف قمغم إؾم٤ٌمب اخل٤مص٦م ٟٓمتِم٤مر

يٜمٌٖمل أن ٟم١ميمد قمغم أن ًمٙمؾ داء دواء، وًمٙمل يتؿ اًمقىمقف قمغم طمجؿ اًمداء 

وٟمققمٞمتف يٜمٌٖمل أن يتؿ اًمٗمحص سمدىم٦م، ًمٜمٜمتٝمل إمم ؾمالُم٦م اًمتِمخٞمص ًمٜمققمٞم٦م 

اًمداء ودرضم٦م آسمتالء سمف: طمتك ٟمتٛمٙمـ ُمـ وصػ اًمٕمالج اًمٜم٤مضمع، واًمدواء 

ه أو ًمٚم٘مْم٤مء قمٚمٞمف ىمْم٤مء ُمؼمًُم٤م، ًمذا يٜمٌٖمل اًمالزم ٓضمتث٤مث اًمتٙمٗمػم ُمـ ضمذور

قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٕمرف قمغم أؾم٤ٌمسمف ُمـ حلٔم٦م اًمٔمٝمقر اًمنـم٤مين ًمف ذم اًمٜمّمػ إول 

ُمـ وم٤محت٦م اًم٘مرون اهلجري٦م ذم ظمػم اًمٕمّمقر، قمٍم اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل 

قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم، وًمٜمتٕمرف قمغم يمٞمٗمٞم٦م ُمقاضمٝمتٝمؿ ًمف، واحلٚمقل اًمنمقمٞم٦م ذم هذا 

٤مؾمٛم٦م ًمٗمتٜم٦م اًمتٙمٗمػم اًمتل أظمذت خترج يم٤مٕوم٤مقمل ُمـ اًمِم٠من ًمقوع هن٤مي٦م طم

ضمحقره٤م، وشمٜمٓمٚمؼ ُمـ يمؾ طمدب وصقب ًمتًٛمٞمؿ طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم ذم 

 دي٤مرهؿ.

ًمذًمؽ ٓ ُمٜم٤مص وٓ ُمٝمرب وٓ ُمٗمر ُمـ ُمقاضمٝم٦م اًمتٙمٗمػم سمّمقرة  

طم٤مؾمٛم٦م سم٤محلقار اًمٕم٘مالين اًمٌٜم٤مء، وسم٢مفمٝم٤مر وضمف اًمنميٕم٦م اًمٖمراء سمًامطمتٝم٤م 

إلٟم٤ًمٟمٞم٦م، سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمٕم٘مٞمدة أو اًمٚمقن أو وسم٤ًمـمتٝم٤م ورقم٤ميتٝم٤م ًمٚمح٘مقق ا

اًمٚمٖم٦م أو اًمٜمقع أو اًم٘مقُمٞم٦م أو اعمذه٥م.. وم٤مًمٙمؾ ؾمقاؾمٞم٦م ذم احل٘مقق 

واًمقاضم٤ٌمت، وٓ أومْمٚمٞم٦م ٕطمد قمغم أظمر ؾمقى سم٤مًمت٘مقى، وٓ شمٙمٗمػم عمًٚمؿ 
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 يٚمٝم٩م ًم٤ًمٟمف سم٤مًمِمٝم٤مدشملم. ـم٤معم٤م

اًمت٤مرخيٞم٦م  أن احلؼ أطمؼ أن يتٌع، وأن احل٘م٤مئؼ اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمقىم٤مئعوٓ ؾمؽ 

يٜمٌٖمل اًمقىمقف قمغم ُمالسم٤ًمهت٤م سمٛمٜمتٝمك اًمِمٗم٤مومٞم٦م واعمّمداىمٞم٦م، ًمٜمتٛمٙمـ ُمـ اًمقصقل 

ًمألؾم٤ٌمب احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمتٗمٌم فم٤مهرة اًمتٙمٗمػم ذم اعمجتٛمع ىمدياًم وطمديًث٤م، وقمٜمدُم٤م 

ٟمًتٜمٓمؼ اًمت٤مريخ ًمٜمتٕمرف ُمٜمف قمغم سمداي٦م فمٝمقر ُمٜمٝم٩م اًمتٙمٗمػم، وم٢مٟمف ي١ميمد ًمٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م 

اًمتٙمٗمػم ىمد ارشمٌط سمٔمٝمقر اخلقارج ذم قمٝمد ُمًٚمٛم٦م ُمْمٛمقهن٤م أن فمٝمقر ُمٜمٝم٩م 

 . ..اخلٚمٞمٗمتلم: قمثامن سمـ قمٗم٤من، وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

وُمـ احل٘م٤مئؼ اعمًٚمٛم٦م أن ُمـ يٛميض ذم ـمريؼ اًمتٓمرف اًمٗمٙمري يٜمتٝمل سمف إمم 

اًمتٙمٗمػم واإلره٤مب، وًمـ يتٖمػم ؾمٚمقيمف إٓ إذا ذع ذم شمٖمٞمػم ٟمٗمًف، سمتٚم٘مل اًمٕمٚمؿ 

اًمنمقمل ُمـ ُمّم٤مدره إصٞمٚم٦م، ومال شمٖمٞمػم حيدث ٕي ىمقم إٓ إذا ذقمقا هؿ ومٞمف 

   ﴿سم٠مٟمٗمًٝمؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:                   ﴾
(1). 

إن يمؾ ُمـ يٕمرف اًمثٛمرات اعمرة ًمٚمتٓمرف وأؾم٤ٌمسمف وشمداقمٞم٤مشمف وأهمراوف  

وأهداومف، ؾمٞم٤ًمرع قمٜمد حتٙمٞمؿ اًمٕم٘مؾ اًمًقي واعمٜمٓمؼ اًمرؿمٞمد إمم ـمريؼ اًمّمقاب، 

وُمـ  -يمام ي٘مقل اًمٕمٚمامء–وإمحؼ ُمـ اشمٕمظ سمٜمٗمًف  ،واًمٕم٤مىمؾ ُمـ اشمٕمظ سمٖمػمه

يتٕمرف قمغم أؾم٤ٌمب اًمنم ي٠مظمذ طمذره ويتقىم٤مه٤م: ٕن اجلٝمؾ سم٤معمخ٤مـمر ي٘مقد إمم 

اعمٝم٤مًمؽ، وهذا ُمـ إُمقر اًمٌدهيٞم٦م واعمًٚمامت اعمٕمرووم٦م، ًمٙمـ شمٚمٌٞمس ؿمٞم٤مـملم 

٤ًٌم وؿم٤ٌمًٟم٤م وسمخ٤مص٦م ضمٞمؾ اًمِم٤ٌمب إمم اقمتٜم٤مق  اإلٟمس يدومع سمٕمض اًمٜم٤مس ؿمٞم

                                                           

 .77اًمرقمد:  (3)
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ًٓ حلداصم٦م ؾمٜمٝمؿ،  وسم٤مًمذات طمٞمٜمام ختتٗمل اًمرىم٤مسم٦م إهي٦م، ومٞم٤ًمرع اًمتٓمرف، اؾمتٖمال

ه١مٓء اًمِمٞم٤مـملم ًمِمٖمؾ ومراغ اًمقىم٧م واًمٕم٘مؾ قمٜمد ؿم٤ٌمب إُم٦م، ومٞمقطمقن إًمٞمٝمؿ 

﴿سمزظمرف اًم٘مقل، وىمد طمذرٟم٤م احلؼ ذم اًمذيمر احلٙمٞمؿ ُمٜمٝمؿ، سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:    

                   ﴾ (1). 

 ًمذا وم٢من ُمـ أهؿ إؾم٤ٌمب اعم١مدي٦م ٟٓمتِم٤مر وشمٗمٌم فم٤مهرة اًمتٙمٗمػم طمديث٤ًم ُم٤م يكم:

 ـ اجلفؾ اظمرىمب زمظاهرة ايمتؽػغم:3 

اجل٤مهؾ هق اًمٕمدو إول ًمٜمٗمًف، ومال يًتقي قمغم اإلـمالق اًمذيـ يٕمٚمٛمقن  

واًمذيـ ٓ يٕمٚمٛمقن، وم٘مٚم٦م اًمٕمٚمؿ وقمدم اًمتٕمرف قمغم ُمقارد اًمٙمٗمر ُمـ اعمّم٤مدر 

اًمنمقمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م، أو اًمقىمقف قمغم ومٝمؿ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح عم٤م ورد سمّمدد اًمتٙمٗمػم 

ٙمٗمػم اعمذُمقم، ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، يدومع سمٌٕمض اًمِمٞم٥م واًمِم٤ٌمب إمم ؾم٤مطم٦م اًمت

سمٕمٞمًدا قمـ اعمٕمروم٦م اًمّمحٞمح٦م حل٤مل ُمـ يتؿ شمٙمٗمػمه، واًمتٗمرىم٦م سملم اًمٙمٗمر إيمؼم، 

 واًمٙمٗمر إصٖمر، واًمٙمٗمر اعمٓمٚمؼ، واًمٙمٗمر اعمٕملم.

 اجلفقد اظمؽثػة يمؾجَمفمات وايمتـظقَمت اإلرهازمقة: – 2

مم٤م ٓ خيٗمك قمغم أطمٍد أن اجلامقم٤مت اإلره٤مسمٞم٦م هل٤م شم٠مصمػم يمٌػم ذم ٟمنم اًمتٙمٗمػم: 

                                                           

ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة ؾمٞم٘مػ سمٜمٗمًف قمغم  75إمم  8. هذا وُمـ يت٠مُمؾ ذم أي٤مت ُمـ 772إٟمٕم٤مم:  (3)

ٞم٥م اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م اًمتل يتٌٕمٝم٤م ؿمٞم٤مـملم اإلٟمس ذم إهمقاء اًمٜم٤مس ودومٕمٝمؿ إمم اإلوم٤ًمد ذم إرض، إؾم٤مًم

وٓ وم٤ًمد ذم زُمٜمٜم٤م أقمتل وأؿمد ُمـ إوم٤ًمد اًمٕم٘مقل وإشمالف اًمٜمٗمقس، وٟمنم ومٙمر اًمتٕمّم٥م واًمٖمٚمق 

 واًمتٙمٗمػم اعمٜمتٝمل سم٤مإلره٤مب واؾمتحالل اًمدُم٤مء وإٟمٗمس وإقمراض وإُمقال ًمٚمٛمًٚمٛملم أو

 ؾمٜمد ذقمل صحٞمح.أي ًمٖمػمهؿ، سمال 
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ًمٞمٙمقن ُمًقهًم٤م ًمالٟمت٘م٤مم ُمـ يمؾ ُم٤م خي٤مًمػ أومٙم٤مره٤م، ومٝمؿ ي١مُمٜمقن سمٛم٘مقًم٦م إُم٤م أن 

 شمٙمقن ُمٕمٜم٤م أو شمّمٌح يم٤مومًرا.

طمتك وًمق يم٤من ُمًٚماًم  -وهذا اًمتّمٜمٞمػ اعم١مدي إمم اًمتٙمٗمػم ًمٙمؾ ُمـ خي٤مًمٗمٝمؿ 

يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمًدا رؾمقل اهلل، ومْماًل قمـ أن يٙمقن ُمـ أهؾ 

ذي يًتٛمد ُمٜمف أوًمئؽ اإلره٤مسمٞمقن ؾمٜمد ُمٝمٛمتٝمؿ هق إؾم٤مس اًم -اًمٙمت٤مب 

اًمتدُمػمي٦م ًمٚمديـ واحلٞم٤مة، يمام أٟمف هق اعمدظمؾ اًمذي ي٘مٜمع إهمرار وصٖم٤مر اًمٕم٘مقل 

ًمٞمٗمروا إًمٞمٝمؿ طمتك ٓ يٙمقن ُمـ اًمٙم٤مومريـ، ومٞمخنوا دٟمٞم٤مهؿ، وحيرُمقا ُمـ احلقر 

 اًمٕملم ذم أظمراهؿ .

ٞمامت وعم٤م يم٤من هذا اًمتّمٜمٞمػ يٛمثؾ وؾمٞمٚم٦م وهم٤مي٦م ًمٕمٛمؾ شمٚمؽ اًمتٜمٔم

اإلره٤مسمٞم٦م مل شمدظمر ضمٝمًدا ذم ٟمنمه وشمرؾمٞمخ ُمٗمٝمقُمف ًمدى أشم٤ٌمقمٝمؿ وُمـ يريدون 

وٛمٝمؿ ُمـ اًمِم٤ٌمب إمم صٗمقومٝمؿ، وٕضمؾ شمروجيف ريمزوا قمغم اًمقؾم٤مئؾ 

اإلقمالُمٞم٦م، وأضم٤مدوا ومٞمٝم٤م أيام إضم٤مدة طمتك أصٌح صقهتؿ قم٤مزم اًمٜمٗمػم ُمـ 

 ظمالهل٤م.

 ـ ايمتؼؾقد إفمؿك وافمتَمد اظمذاهب ايمشاذة زماهلقى:1 

وذًمؽ قمٜمدُم٤م يٚمٖمل اًمٗمرد قم٘مٚمف، ويًػم ظمٚمػ هقاه ومٞم٘مٚمد إص٤مهمر ذم اًمٕمٚمؿ  

واًمديـ، وذم إـمالق اًمتٙمٗمػم قمغم اًمدول واعمجتٛمٕم٤مت وإومراد سمال شمٌٍم، ىم٤مل 

ِٔ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  َٓ  ِم
َُّ َط
َ
ٔۡ أ َْ َٔ  َتَتؿَ ٱَو ِ ّْ ٗدى  ُ٘ ُٗ ةَِلۡۡيِ  َٰ ى َٚ ِدي  ّلَلَ ٱإَِن  ّلَلِ  ٱَ٘ ۡٙ ٚۡ ٱََّل َح  مَ َُۡي

ِٓيَ ٱ ِ اعمرة ٓشّم٤ٌمع اهلقى شم١مدي إمم شمٙمٗمػم اعمخ٤مًمػ وذُمف واًم٘مدح  واًمثٛمرة، (1)َُظَِٰ

                                                           

 .50اًم٘مّمص: (3)
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ذم قمروف، دون ؾمٜمد ذقمل، وسمال أدين شمٌٍم أو سمّمػمة، سمؾ سمٛمجرد اهلقى سمٖمػم 

 هدى أو ومٝمؿ صحٞمح ًمألطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.

إمم همػم ذًمؽ ُمـ أؾم٤ٌمب شم١مدي ٟٓمتِم٤مر فم٤مهرة اًمتٙمٗمػم طمديث٤ًم ذم 

اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اٟمٗمت٤مطمٝم٤م أو اٟمٖمالىمٝم٤م، شم٘مدُمٝم٤م أو 

شم٠مظمره٤م: ٕن اًمٕمؼمة سمدرضم٦م اًمققمل واًمتققمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ٕطمٙم٤مم اإلؾمالم سمّمقرة 

اًمقؾمٓمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م، وذم اعمرايمز واجل٤مُمٕم٤مت اعمتخّمّم٦م سمال إومراط أو شمٗمريط: ٕن 

ٗث هل ُمـ اإلؾمالم احلؼ ُمّمداىًم٤م ًم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  َْ
ُ
ّۡ أ َِۡجَُٰس ًَ َسَف ِ َٰل َوَكَذ

َدآَء لََعَ  َٙ ْ ُط ُٕٚٚا ٍُ َ ِٙيٗدا   لَرُشُٚل ٱَويَُسَٚن  نلَاِس ٱوََشٗػا ّّلِ ّۡ َط َِۡيُس ، وقمٜمد اومت٘م٤مد (1)ـَ

سمقضمٝمف اًمقؾمٓمٞم٦م ووٞم٤مقمٝم٤م سملم اإلومراط واًمتٗمريط ئمٝمر اًمتٙمٗمػم واًمتِمدد 

 اًم٘مٌٞمح، واًمٕمٙمس صحٞمح.

* * * 

  

                                                           

 .743اًمٌ٘مرة:  (3)
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 الٌسبئل ًاألسبلْت الونبسجخ

لعالج ظبىزح التكفْز
)*( 

 احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم اعمٌٕمقث رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم.. 

 ،وسمٕمد،،

خمتٚمػ اًم٘م٤مرات، شمتجف إُمؿ واًمِمٕمقب إمم  قمغم اًمٜمٓم٤مق اًمٕم٤معمل، وذموم٢مٟمف  

اًمت٘م٤مرب، واًمت٤ًمُمح، واًمت٤ًمٟمد، واًمتْم٤مُمـ، وآحت٤مد، اؾمتج٤مسم٦م ًمٚمح٤مضم٤مت اعم٤مدي٦م 

اًمتل شمًتٚمزم شمٙم٤مُمؾ اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت واًمثروات وُمنموقم٤مت اًمتٜمٛمٞم٦م رهمؿ ُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ 

 وًمٖمقي٦م، وىمقُمٞم٦م.  ،وصم٘م٤مومٞم٦م ،اظمتالوم٤مت وشم٤ٌميٜم٤مت ديٜمٞم٦م

اإلؾمالُمٞم٦م، وم٤معمًٚمٛمقن أُم٦م واطمدة، ىمرر  ٦مإُم وىمد يم٤من احل٤مل يمذًمؽ ُمع

ذًمؽ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي حيٗمٔمقٟمف ويتٚمقٟمف ذم صٚمقاهتؿ سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر، طمٞم٨م 

ّۡ نَ  ۦٓ ِإَوَن َهَِٰذهِ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َٕا۠ َربُُّس
َ
ٗث َنَِٰضَدٗة َوأ َْ

ُ
ّۡ أ ُخُس َْ

ُ
(1)َتُيٚنِ ٱأ

يمام أن شم٤مريخ ، 

يٕمٚمـ سمٙمؾ أًمًٜم٦م احل٤مل واعم٘م٤مل ىمٝمره٤م ىمقى هذه إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ؿم٤مهد صدق 

 واًم٤ٌمـمؾ. اًمنم

اذ أوم٤مق، وىمد قمٚمٛمٜم٤م يهق اًمذي  إن متزق هذه إُم٦م ٛمٙمـ ُمٜمٝم٤م إقمداء وؿُمذًّ

                                                           

يمت٥م هذا اًمٌح٨م: أ. د/قمٌد اعم٘مّمقد قمٌد احلٛمٞمد سم٤مؿم٤م، أؾمت٤مذ ورئٞمس ىمًؿ اًمت٤مريخ واحلْم٤مرة،  )*( 

 ضم٤مُمٕم٦م إزهر، ُمّمـر.

 . 52اعم١مُمٜمقن:   (3)
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ُمٕمٜمك اًمتداول، وهذا هق ظمط ؾمػم اًمت٤مريخ ي٠مظمذ ؿمٙمؾ  طاًمرؾمقل اًمٙمريؿ 

ل اًمدورات، ومٙمام يتؿ اًمتداول سملم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر، يمذًمؽ يتؿ اًمتداول سملم اًمٕمد

 طوصدق اًمرؾمقل ، واجلقر، وسملم اًمّمٕمقد واهلٌقط، وسملم اًمت٘مدم واًمتخٚمػ

ومٙمٚمام ـمٚمع ُمٜمف رء ذه٥م  ،إٓ ىمٚمٞماًل طمتك يٓمٚمع يطملم ىم٤مل: ]ٓ يٚم٨ٌم اجلقر سمٕمد

ُمـ اًمٕمدل ُمثٚمف، طمتك يقًمد ذم اجلقر ُمـ ٓ يٕمرف همػمه، صمؿ ي٠ميت اهلل ـ شم٤ٌمرك 

وشمٕم٤ممم ـ سم٤مًمٕمدل، ومٙمٚمام ضم٤مء ُمـ اًمٕمدل رء ذه٥م ُمـ اجلقر ُمثٚمف طمتك يقًمد ذم 

.(1)اًمٕمدل ُمـ ٓ يٕمرف همػمه[ 

اًمٕم٘مٞمدة  ويم٤من اًمتاميز وآظمتالف ذم إـم٤مر وطمدة ،إذا يم٤مٟم٧م اًمتٕمددي٦مو

وم٢من اًمٜم٘مٛم٦م إٟمام ، هل ٟمٕمٛم٦م ُمـ ٟمٕمؿ اهلل اًمتل ضم٤مء هب٤م اإلؾمالم واحلْم٤مرة وإُم٦م

ُم٘مدُم٦م أؾم٤ٌمب  ذمو ا،شمتجًد ذم اخلالف اًمذي جيٕمؾ سم٠مس اعمًٚمٛملم سمٞمٜمٝمؿ ؿمديدً 

ؿ اًمٕمرى واًمقؿم٤مئ٩م اًمتل ٗمّموشم ،هذه اًمٜم٘مٛم٦م ٟمزقم٦م اًمتٙمٗمػم اًمتل شم٘مًؿ وطمدة إُم٦م

أًّمػ هب٤م اإلؾمالم سملم ىمٚمقب اعمًٚمٛملم.

هذه إُم٦م يمام أراده٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ةرؾمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ صقرًم٘مد 

ٞد رَُشُٚل قمز وضمؾ:  قمٜمدُم٤م ىم٤مل َٓ َ َٔ ٱوَ  ّلَلِ  ٱُّمُّ ُٗ  ََّلِي َف ِطَدآُء لََعَ  ۥٓ َْ
َ
َهارِ ٱأ

ٍُ رََُحَآُء  ُۡ

  ّۡ ُٙ َٖ ومٕمٜمدُم٤م ختؽمق ٟمزقم٦م اًمتٙمٗمػم سملم ومرق إُم٦م وشمٞم٤مراهت٤م وطمدة اإلؾمالم ، (2)ةَۡي

طمٞم٨م إن ىمْمٞم٦م اًمتٙمٗمػم يم٤مٟم٧م ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل ؿمٖمٚم٧م : شمدُمره٤م وشمٗمٙمٙمٝم٤م لومٝم

                                                           

 . 20308ُمًٜمد أمحد: طمدي٨م رىمؿ  (3)

 . 29اًمٗمتح:  (2)
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ودار طمقهل٤م واظمتّمؿ طمقهل٤م اًمٗمرىم٤مء  ،اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل قمغم ُمدى شم٤مرخيف اًمٓمقيؾ

رهمؿ دقم٤موى  ،قم٤مًمٞم٦مشمٌ٘مك واوح٦م يمٚمٛم٦م احلؼ  اجلدال واًمٜم٘م٤مش، وُمع ذًمؽ وم٢من

 ٕهن٤م يمٚمٛم٦م اهلل اعمٚمؽ احلؼ اعمٌلم. ء:اًم٘مقم واًمٖمٚمقا

 :رهمؿ ُمذُمتف مل يّمؾ ذم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إمم ُمرشم٦ٌم أن ي٘م٤مل شمّم٤مرع أراءإن 

ويتحٚم٘مقن طمقل  ،وم٤معمًٚمٛمقن دمٛمٕمٝمؿ يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد، "وذًمؽ ُم١مُمـ ،هذا يم٤مومر"

ويٚمتزُمقن سم٠مريم٤من اإلؾمالم. ،وختِمع ىمٚمقهبؿ ًمٚم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ،اًمٙمٕم٦ٌم اعمنموم٦م

قمغم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع يمام أن اإلؾمالم مل يٕمزل هذه إُم٦م قمٛمـ ؾمقاه٤م: سمؾ طم٨مَّ 

ًمٞمٜم٤م إواًمتٕم٤مون ُمع يمؾ ُمـ أًم٘مك  مجٞمع اًمٜم٤مس قمغم اظمتالف ُمِم٤مرهبؿ وقم٘م٤مئدهؿ،

شم١ميمد  ط ووىم٤مئع ؾمػمشمف ،وم٢من ؿمقاهد اًم٘مرآن ا،ومل ئم٤مهر قمٚمٞمٜم٤م أطمدً  ،اًمًٚمؿ

إـم٤مر  وذم اًمٕم٤مُم٦م،ٛمّمٚمح٦م ٚموم٤مإلؾمالم يدقمق إمم اًمتٕم٤مون اعمِمؽمك ًم، ؾمامطمتف

 .اًمتٕم٤مرف اًمٌنمى ويمراُم٦م اإلٟم٤ًمن

 :ايمتؽػغم مػفقم

َر )سم٤مًمتْمٕمٞمػ( ،َيَمَٗمر :ٗمٕمؾاًمُمـ  (اًمتٙمٗمػم)يِمتؼ ُمّمدر  لويٕمٜم ،ويَمٗمَّ

وظم٤مص٦م إذا يم٤من هذا  ،واعمروق واجلحقد ،أظمر سم٤مإلحل٤مد واًمزٟمدىم٦م اهت٤مم :اًمتٙمٗمػم

ًٓ أو ومٕماًل ومل يتٛمثؾ  ،رشمد قمـ اإلؾمالماو ،أظمر ىمد أذك سم٤مهلل أو مل ي١مُمـ سمف ىمق

ا،أو ضمٕمؾ ُمع اهلل ٟم ،ؾمالم اخلٛم٦ًمُم٤م أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف ُمـ أريم٤من اإل يم٠من يٙمقن  دًّ

هذا اًمّمدد ي٘مقل اسمـ ُمٜمٔمقر ذم )ًم٤ًمن اًمٕمرب(  وذم ،ذم إًمقهٞم٦م ٤مأو ذيٙمً  اوًمدً 

 ،ويمٗمرٟم٤م سم٤مًمٓم٤مهمقت، يمٗمر سم٤مهلل يٙمٗمر، آُمٜم٤م سم٤مهلل ،ذم ُم٤مدة يَمَٗمَر: يَمّٗمَر، ٟم٘مٞمض اإليامن
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  .اويمٗمقرً ا، يمٗمرً 

، واًمتل طمذر ُمٜمٝم٤م اعمّمٓمٗمك "اًمتٙمٗمػمٟمزقم٦م "ًم٘مد شمٙمٚمؿ يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء قمغم و

ُمـ دقم٤م رضماًل سم٤مًمٙمٗمر أو ىم٤مل قمدو اهلل : ]طمٞم٨م ي٘مقل: وهق اعمٕمٚمؿ إول، ط

 ،دقم٤مه٤م قمغم أظمٞمفا لرشمدت قمٚمٞمف دقمقاه اًمتي اأ، (1) طم٤مر قمٚمٞمف[وًمٞمس يمذًمؽ إٓ 

ًٓ و اًمدُم٤مء إن اؾمت٤ٌمطم٦م ": ٘مقل ومٞمفي   قمٔمٞمؿ اًمدًٓم٦م ًمإلُم٤مم اًمٖمزازم هٜم٤م ٟمذيمر ىمق

، "ظمٓم٠م ،اهلل ٘مقل ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقلسموإُمقال ًمٚمٛمّمٚملم إمم اًم٘مٌٚم٦م اعمٍمطملم 

شمرك وصػ أًمػ يم٤مومر سم٤مًمٙمٗمر أهقن سمٙمثػم ُمـ اخلٓم٠م ذم شمٙمٗمػم ُمـ ٓ  اخلٓم٠م ذمو

 .اًمٚمٝمؿ قمٗمقك وهمٗمراٟمؽ ورمحتؽ،  يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف اًمقصػ سم٤مًمٙمٗمر

 :أؽمباب ايمتؽػغم

شمدومع اإلٟم٤ًمن إمم شمٙمٗمػم ىمد  لاًمتل رجٛمققم٦م ُمـ إؾم٤ٌمب واًمدواقمشمقضمد 

 ُمٜمٝم٤م:همػمه، و

 ُم٘م٤مصده اًم٘مري٦ٌم واًمٌٕمٞمدة. صحٞمًح٤م ُمع ُمٕمروم٦م قمدم ومٝمؿ اًمديـ ومٝماًم  -7

 اًمتالقم٥م سم٤مًمٜمص اًمنمقمل قمـ ىمّمد  أو ضمٝمؾ أو هقى. -2

 ،وشمٜم٤مىمض ُمّم٤محلٝم٤م ،اًمٗمرق واجلامقم٤متسمٕمض  ًمدىاًمًٞم٤مؾمٞم٦م  إـمامع  -3

.٦مإيديقًمقضمٞموشمْم٤مرب أهقائٝم٤م 

، ٞم٤ًّمؾمٓمح ومٝماًم ومٝماًم ظم٤مـمًئ٤م أو  ،واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ،واًمقاىمٕمٞم٦م ،ومٝمؿ إُمقر اًمديٜمٞم٦م  -4

.دون اًمتٕمٛمؼ ذم طمٞمثٞم٤مهت٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م

                                                           

 .226، طمدي٨م رىمؿ سم٤مب سمٞم٤من طم٤مل إيامن ُمـ رهم٥م قمـ أسمٞمف ، يمت٤مب اإليامنصحٞمح ُمًٚمؿ:  (3)
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، وآًمت٤ٌمس ًمٚمٛمٗم٤مهٞمؿ ،اإلهاف ذم اًمتحريؿو ،اًمٖمٚمق واًمتٓمرف ذم اًمديـ -5

 ًٓ .هتامم سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمؼمىُمـ آ وآؿمتٖم٤مل سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اجل٤مٟمٌٞم٦م سمد

ووٕمػ  ذًمؽ، ذم ياًمؽموإطمٙم٤مم اًمديٜمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م وقمدم  اًمتنع ذم -6

 .واشم٤ٌمع اهلقى ،وآسمتداع ،ٟم٤مهٞمؽ قمـ اجلٝمؾ، اًمٌّمػمة سم٤مًمديـ

 مـ ومضقة ايمتؽػغم: لمقومػ ايمممع اإلؽمالم

ُمـ ىم٤مل ط: ]وم٘مد ىم٤مل اًمرؾمقل  قمـ شمٙمٗمػم اًمٜم٤مس، اًمنمع اإلؾمالُملهنك 

 ،أظمر سم٤مًمٙمٗمر يرُمل ين اًمذأوُمٕمٜمك هذا ، (1) [أطمدمه٤م ٤موم٘مد سم٤مء هب ،ٕظمٞمف ي٤م يم٤مومر

 ومٞمٕمقد قمٚمٞمف ذًمؽ آهت٤مم. ٤مإن يم٤من يم٤مذسمً 

: ذر  وم٘مد ىم٤مل أسمق ،إـمالق إطمٙم٤مم قمغم أظمريـ طمؽماس ذموٓسمد ُمـ آ

وًمٞمس  ،أو ىم٤مل قمدو اهلل ،ُمـ دقم٤م رضماًل سم٤مًمٙمٗمر] :ي٘مقلط ٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل إ

، وٕن اًمٙمٗمر ُمـ اجلرائؿ اًمتل مل شمِمٛمؾ سمٕمٗمق اهلل: ٕن اهلل (2) طم٤مر قمٚمٞمف[ ، إٓيمذًمؽ

َك ةِِٗ  ََّل  ّلَلَ ٱإَِن يٖمٗمر مجٞمع اًمذٟمقب إٓ اًمنمك سمف ُمّمداىًم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ن يُۡۡشَ
َ
 ۦَحۡلِهُر أ

َٓٔ يََظآُء   ِ ًَ ل ِ َٰل ا ُدوَن َذ َْ  .(3)َوَيۡلهُِر 

وقمغم اًمٕمٛمقم وم٢من  ،حيذر اًمٜم٤مس ُمـ قم٤مىم٦ٌم اًمتٙمٗمػمجي٥م أن قمٚمٞمف و

٤م وؾمٜم٦م، يٜمٝمك قمـ اًمٖمٚمق ذم اًمديـ، وحيذر ُمـ ُمٖم٦ٌم اًمتٙمٗمػم،  اإلؾمالم، ىمرآٟمً

﴿٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ويدقمق إمم اًمقؾمٓمٞم٦م، وآقمتدال، ُمّمداىمً            

                                                           

 .6704ُمـ يمٗمر أظم٤مه سمٖمػم شم٠مويؾ ومٝمق يمام ىم٤مل، طمدي٨م رىمؿ سم٤مب ٕدب، يمت٤مب اصحٞمح اًمٌخ٤مري:  (3)

 .226، طمدي٨م رىمؿ سم٤مب سمٞم٤من طم٤مل إيامن ُمـ رهم٥م قمـ أسمٞمف وهق يٕمٚمؿ، يمت٤مب اإليامنصحٞمح ُمًٚمؿ:  (2)

 . 48: اًمٜم٤ًمء( 1)
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                                        ﴾ (1) ، يمام

ُمـ يرد ] :طاًمٜمٌك  ىًم٤م ًم٘مقلاُمّمديدقمق إمم اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ، شمٗم٘مًٝم٤م قمٛمٞمً٘م٤م، 

، وٓ شمزال هذه إُم٦م لاًمديـ وإٟمام أٟم٤م ىم٤مؾمؿ واهلل يٕمٓم اهلل سمف ظمػًما يٗم٘مٝمف ذم

، طمٞم٨م ٓ (2) [أُمر اهلل ىم٤مئٛم٦م قمغم أُمر اهلل ٓ ييهؿ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ طمتك ي٠ميت

خيٗمك ُم٤م ذم هذا احلدي٨م ُمـ ُمٕم٤مين اًمؽمهمٞم٥م واحل٨م قمغم ـمٚم٥م اًمتٗم٘مف ذم 

 اًمديـ.

 ضمة يمؾحد مـ ـماهرة ايمتؽػغم:احلؾقل اظمؼؼم

ذم رجتٛمٕمٜم٤م اًمٕمرسمك اإلؾمالُمل  يراد هل٤م اًمتقاضمديٌدو أن اًمتٙمٗمػم فم٤مهرة 

هت٤مم ُمًٚمؿ سم٤مًمٙمٗمر، ااعمٕم٤مس، شَمٜمُؿُّ قمـ همٚمق وشمٓمرف، ومجقد ومٙمرى ومٙمٞمػ يٕم٘مؾ 

وهق ي١مُمـ سم٤مهلل وٓ ينمك سمف أطمًدا وي٘مٞمؿ ومرائض اإلؾمالم: ًمذا ٓ سمد ُمـ 

ذم إصدار إطمٙم٤مم اخلٓمػمة يم٤مًمتٙمٗمػم، وأن صمٛم٦م  يآطمؽماز، واًمؽمي٨م، واًمؽمو

 ويٛمٙمـ طمٍمه٤م ومٞمام يكم: ،رجٛمققم٦م ُمـ احلٚمقل ًمٚمحد ُمـ فم٤مهرة اًمتٙمٗمػم

إي٤ميمؿ ] :طاًمديـ، ُمّمداىًم٤م ًم٘مقًمف  آسمتٕم٤مد قمـ اًمٖمٚمق واًمتٓمرف ذم -7

هٚمؽ ]وىم٤مل أيًْم٤م:  [،اًمديـ اًمديـ وم٢مٟمام هٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ سم٤مًمٖمٚمق ذم واًمٖمٚمق ذم

 .(3) [اعمتٜمٓمٕمقن، هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقناعمتٜمٓمٕمقن، هٚمؽ 

                                                           

 . 743: اًمٌ٘مرة (3)

، 77طمدي٨م  رىمؿ ا يٗم٘مٝمف ذم اًمديـ، يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، سم٤مب ُمـ يرد اهلل سمف ظمػمً  :اًمٌخ٤مري صحٞمح (2)

 .2436، طمدي٨م رىمؿ ٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اعم٠ًمًم٦م، يمتسمٜمحقه وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف

 .6955، طمدي٨م رىمؿ سم٤مب هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقنٕمٚمؿ، يمت٤مب اًمصحٞمح ُمًٚمؿ:  (1)
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٘مقًمف ًمأو ومٙمرة آقمتدال وٟمٌذ اًمتِمدد ُمّمداىًم٤م  لاًمتٛمًؽ سم٤معمٜمٝم٩م اًمقؾمٓم -2

َدآَء لََعَ شمٕم٤ممم:  َٙ ْ ُط ٚا ُٕٚ ٍُ َ ٗث وََشٗػا ّّلِ َْ
ُ
ّۡ أ َِۡجَُٰس ًَ َسَف ِ َٰل  لَرُشُٚل ٱَوَيُسَٚن  نلَاِس ٱَوَكَذ

ِٙيٗدا   ّۡ َط َِۡيُس  .(1)ـَ

، واًمٌٕمد يمؾ لوآضمتامقم لواًمديٜم لإظمالىماًمتٛمًؽ سمٛمٜمٝم٩م اًمًٚمؿ  -3

ا اًمٌٕمد قمـ اًمٕمٜمػ واًمتٓمرف، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:   َٙ حُّ
َ
أ َٔ ٱَيَٰٓ ْ  ََّلِي ٚا ُٖ َْ ْ ٱَءا ٚا ِِف  ۡدُخُِ

ِّ ٱ ِۡ َِٰت  لّصِ ٚاْ ُخُػَن ٓاَنٗث َوََّل حََتتُِف ِٔ  ٱٌَ ُٗ  لَظۡيَطَٰ تِيٞ  ۥإَِٕ ُّْ ُدّوٞ  ـَ  ّۡ  .(2)َُُس

اًمت٤ًمُمح، واًمتٗم٤مهؿ، واًمٕمٗمق، واًمتٕم٤ميش، واًمتٕم٤مون، آٟمٓمالق ذم ذيٕم٦م  -4

واًمتٙم٤مُمؾ ُمع أظمريـ، واًمدوم٤مع قمـ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ىم٤مـم٦ٌم، وآسمتٕم٤مد قمـ ؾمٞم٤مؾم٦م 

 واًمٙمراهٞم٦م، واًمتٙمٗمػم. ،اإلىمّم٤مء، واًمتٖمري٥م

آٟمٗمت٤مح قمغم مجٞمع اًمِمٕمقب إظمرى، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ىمقي٦م، أم وٕمٞمٗم٦م،  -5

ت٤ًمُمح، ُمّمداىًم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: قمغم أؾم٤مس اًمتٕم٤مرف، واًمتٙم٤مُمؾ، واًمتٗم٤مهؿ، واًم

ا  َٙ حُّ
َ
ْ  إَِن  نلَاُس ٱَيَٰٓأ ٚٓا ََ ِّلََفاَرنُ ِ ّۡ ُطُفٚٗبا َوَرَتآن َِۡجَُٰس ََٕثَٰ وََسَف

ُ
رٖ َوأ

ٌَ ِٔ َذ ّْ إَِٕا َخَِۡيَجَُٰسّ 
ـَِٖد   ّۡ ُس َْ ۡزَر

َ
ّۡ  إَِن  ّلَلِ ٱأ َُٰس ۡتَيى

َ
ٌّ َختِۡيٞ  ّلَلَ ٱأ ِِي  .(3)ـَ

 إصدار احلٙمؿ سم٤مًمتٙمٗمػمي: ٕن وُمٜمٓمؼ اًمؽمومتثؾ اًمقاىمٕمٞم٦م واًمٕم٘مالٟمٞم٦م  -6

اقمتداء قمغم ُمٕمت٘مد أظمر، ُمٝمام اظمتٚمٗمٜم٤م ُمٕمف ذم إومٙم٤مر، واعمٕمت٘مدات، 

                                                           

 . 743اًمٌ٘مرة:  (3)

 . 208: اًمٌ٘مرة (2)

 . 73: احلجرات (1)



   

  - 47 - 

 

 ﴿واًمتّمقرات، ُمّمداىًم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:            ﴾ (1). 

ومٝمؿ اإلؾمالم ومٝماًم صحٞمًح٤م وقمٛمٞمً٘م٤م، سمٛمراقم٤مة ُمّم٤محلف وواىمٕمٞمتف،  -7

 ،وُم٘م٤مصده اًمنمقمٞم٦م اًم٘مري٦ٌم واًمٌٕمٞمدة، وُمراقم٤مة اًمٔمروف، وإطمقال، واًمٕم٤مدات

 ٝم٤م.اؾمتٜم٤ٌمـم ضمتٝم٤مد ذمواًمت٘م٤مًمٞمد، وإقمراف، واًمتدرج ذم إصدار إطمٙم٤مم وآ

آسمتٕم٤مد قمـ طمٙمؿ اهلقى، ودمٜم٥م اعمٜمٓمٚم٘م٤مت إيديقًمقضمٞم٦م، واًمًٞم٤مؾمٞم٦م،  -8

 واحلزسمٞم٦م، وقمدم آرشمٙم٤من قمغم اعمّم٤مًمح اًمِمخّمٞم٦م.

يتٌلم ًمٜم٤م مم٤م ؾمٌؼ ذيمره أن اجلامقم٤مت واحلريم٤مت اعمتٓمروم٦م  ايمؼقل:وطمالصة 

زُمـ اًمتٗمٙمػم واًمٕم٘مالٟمٞم٦م،  اعمٕم٤مسة ىمد اؾمتخدُم٧م ُمٌدأ اًمتٙمٗمػم ؾمالطًم٤م ذم

مم٤م ٟمت٩م قمـ ذًمؽ همٚمق أو  يمؾ ُمـ خي٤مًمٗمٝم٤م ذم اًمرأي أواًمتٜمٔمٞمؿ:ومقضمٝمتف إمم 

، وإره٤مب يشمٓمرف، يمام حتقل هذا اًمٖمٚمق ذم سمٕمض إطمٞم٤من إمم قمٜمػ ُمٕمٜمق

وصمٛم٦م أؾم٤ٌمب يمثػمة وراء اؾمتخدام هذا اًمًالح شمٕمقد إمم اجلٝمؾ وإُمٞم٦م، ي، دُمق

ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، وقمدم ومٝمؿ ُم٘م٤مصد اًم٘مرآن ومٝماًم  ل أواعمٖمرضواًمٗمٝمؿ اًمًٓمح

وقمدم واهلقى، اًمديـ سم٥ًٌم اًمتقىمػ قمٜمد فم٤مهر اًمٜمص،  صحٞمًح٤م، واًمٖمٚمق ذم

 .دٓٓت اًمٜمص شمٕمٛمً٘م٤م طم٘مٞم٘مٞم٤ًّم اًمتٕمٛمؼ ذم

*** 
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 التكفْزهفيٌم 

زه علَ ًالع الجبلْبد الوسلوخــًأث
)*(

 

إن فم٤مهرة اًمتٙمٗمػم ُمـ اًمٔمقاهر اخلٓمػمة اًمتل اٟمتنمت سملم أسمٜم٤مء إُم٦م 

سمؾ هك فم٤مهرة همػم ُمًٌقىم٦م ٕٟمقاع اًمٌدع اًمتل ُزرقم٧م سملم صٗمقف ، اإلؾمالُمٞم٦م

إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وأظمٓمره٤م، ومٙم٤مٟم٧م قم٤مُماًل ُم١مصمًرا ذم شم٠ميمٞمد اًمٗمرىم٦م وآظمتالف 

وآوٓمراب سملم اعمجتٛمٕم٤مت اعمًٚمٛم٦م، وم٠مٟمتج٧م فمٝمقر طمريم٤مت ُمتٓمروم٦م واًمتقشمر 

وقمّرو٧م اعمجتٛمٕم٤مت أُمٜم٦م إمم  ،شمٕمتٛمد اإلره٤مب واًمتٓمرف أداة ًمتٜمٗمٞمذ ُمآرهب٤م

 ،آقمتداء قمغم يمراُمتٝمؿ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وقمغم طم٘مقىمٝمؿ اًمقـمٜمٞم٦م وقمغم ُم٘مدؾم٤مهتؿ اًمديٜمٞم٦م

كء ًمف واًمتٛمًؽ وُمـ ُمٜمٓمٚمؼ اًمٗمٝمؿ اخل٤مـم ،سم٤مؾمؿ اًمديـضمٝماًل وزوًرا ويمؾ ذًمؽ 

أي٤مت  ل ومٝمؿوآًمتٗم٤مف قمغم اًمتٗمًػم اًمّمحٞمح سمثٜم ،سمٔمقاهر شمٗمًػم اًمٜمّمقص

ويمذًمؽ  ،سمتٙمٗمػم ُمـ مل يٙمـ ُمٕمٝمؿاًمْم٤مًم٦م م ُمع ُمآرهبؿ تتقاءوإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ًم

رائٝمؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م وشمرك اًم٤ٌمىمك ًمٞمًت٘مٞمؿ اعمٕمٜمك آظمذ ُمـ ٤مٕاضمتزاء أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء سم

يلم أقمٓمقا أٟمٗمًٝمؿ احلؼ سمتٜمّمٞم٥م ُمـ يِم٤مءون ـمًٌ٘م٤م عم٤م يريدون، يمام أن اًمتٙمٗمػم

  .أُمر إُم٦م سمام يقايم٥م سمدقمٝمؿذم  لأُمر اعمًٚمٛملم وإُم٤مُمٝمؿ طمتك يٗمت ًمٞمٙمقن وزم

                                                           

 أُملم قم٤مم اعم١ممتر، ُمٕمٝمد اسمـ ؾمٞمٜم٤م ًمٚمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م قمٛمٞمد  ي،حمٛمد سمِم٤مر يمت٥م هذا اًمٌح٨م: أ.د/  )*( 

 .إورويباإلؾمالُمل 
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أومٙم٤مر ه١مٓء  يٌٞمٜمقاوُمـ هٜم٤م جي٥م قمغم اًم٤ٌمطمثلم ُمـ قمٚمامء إُم٦م وأئٛمتٝم٤م أن 

وحترير اعم٘مقٓت اًمتل أؾم٤مء  ،وحتديد اعمٗم٤مهٞمؿ اًمّمحٞمح٦م ًمٚمتٙمٗمػم ،وُمٕم٤مجلتٝم٤م

اعمتٓمرومقن شمقفمٞمٗمٝم٤م ذم قمٛمٚمٞم٤مهتؿ اإلره٤مسمٞم٦م، وأن يرومع اًمّمقت اإلؾمالُمل قم٤مًمًٞم٤م 

وود اإلره٤مب سم٠مؿمٙم٤مًمف  ،ود اًمتٓمرف واًمٖمٚمق وإومٙم٤مر اًمداقمٞم٦م إمم اًمتٙمٗمػم

 وأٟمقاقمف يم٤موم٦م.

وُمٕمٚمقم أن إومٙم٤مر اًمتٙمٗمػمي٦م مل شمٜمتف سم٤مٟم٘مراض اًمٗمرق واًمٓمقائػ اًمتل يم٤مٟم٧م 

سمؾ  ،وًمٞمس اعمٜمٝم٩م اًمقؾمٓمل ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أظمريـ ،ٝم٩م اًمٖمٚمق ؾم٤مسمً٘م٤محتٛمؾ ُمٜم

جيده٤م اعمرء ُمٜمتنمة ذم يمثػم ُمـ اجلامقم٤مت واعمذاه٥م اًمديٜمٞم٦م اعمٕم٤مسة اًمتل ُم٤م زاًم٧م 

سمؾ وُمٜمٝمجٝم٤م أيمثر  ،ًمدى اًمٓمقائػ اًم٘مديٛم٦م يشمتٌٜمك ٟمٗمس اعمٜمٝم٩م واًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػم

وقمغم اعمجتٛمٕم٤مت  ل،ٕم٤ممل اإلؾمالُموأؿمد قمٜمًٗم٤م، يمام ٟمِم٤مهد آصم٤مره٤م طم٤مًمًٞم٤م ذم سمالد اًم

، وهق ُم٤م ٟمح٤مول إًم٘م٤مء اًمْمقء قمٚمٞمف ُمـ ظمالل اعم٤ٌمطم٨م واجل٤مًمٞم٤مت اعمًٚمٛم٦م ذم اًمٕم٤ممل

 اًمت٤مًمٞم٦م.

 * * * 
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 اظمبحث إول

 مػفقم ايمؽػر يمغة واصطالضًما

هق اًمتٖمٓمٞم٦م واًمًؽم واًمٔمالم، ويمؾ رء همٓمك ؿمٞمًئ٤م وم٘مد يمٗمره،  ايمؽػر يمغة:

،ىم٤مل اسمـ وم٤مرس: (1)قد اًمٜمٕمٛم٦م وود اًمِمٙمروهق ود اإليامن، ويٓمٚمؼ قمغم ضمح

، (2)اًمٙم٤مف واًمٗم٤مء واًمراء أصؾ صحٞمح يدل قمغم ُمٕمٜمك واطمد وهق اًمًؽم واًمتٖمٓمٞم٦م

وم٤مًمٙم٤مومر ُمـ ضمحد وأظمٗمك آقمؽماف سم٤مًمٜمٕمٛم٦م، وُم٘م٤مسمٚمف اًمِم٤ميمر، وهق ُمـ أقمٚمـ 

ف سمٛمٕمٜمك اعم٘م٤مسمؾ ًمإليامن،  آقمؽماف هب٤م، وىم٤مًمقا: يمٗمران قمغم وزن ؿمٙمران، صمؿ قُمرِّ

 ذم قمرف يُمت٤َّمب قمٍمٟم٤م قمغم اعمالطمدة واعمٜمٙمريـ ًمقضمقد اهلل قمز وضمؾ. صمؿ همٚم٥م

 يٜم٘مًؿ اًمٙمٗمر إمم ىمًٛملم:  واصطالضًما:

إول: يمٗمر اقمت٘م٤مدي، وهق اًمٙمٗمر سم٤مهلل وسمرؾمقًمف وسم٤مًمٞمقم أظمر، وهق 

ٟم٘مٞمض اإلؾمالم ويًٛمك اًمٙمٗمر إيمؼم اًمذي هق اقمت٘م٤مد أو ىمقل  أو ومٕمؾ طَمَٙمؿ 

هق ٟم٘مٞمض اإليامن، يمجحد اًمرسمقسمٞم٦م "عمٚم٦َّم، ىم٤مل اًمٚمٞم٨م: اًمنمع سم٠مٟمف يُمْٗمر خمرج ُمـ ا

أو ضمحد سمٕمْمف، وُمٜمف اًمنمك إيمؼم ط أو اًمٜمٌقة، أو ضمحد ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌك 

اًمديـ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، وضمحد ىمٓمٕمل عم٤م صم٧ٌم ذم اًمٜمّمقص أو ُمٕمٚمقم ُمـ  واإلقمراض قمـ

 . (3)"اًمديـ سم٤مًميورة

                                                           

 .سمػموت –دار ص٤مدر )ك.ف.ر(، ُم٤مدة  ،اسمـ ُمٜمٔمقر: ًم٤ًمن اًمٕمرب  (3)

دار  ،قمٌد اًمًالم ه٤مرون :، حت٘مٞمؼ5/797أسمق احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس: ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  (2)

 . م7997 -هـ 7477 ،7ط ،سمػموت –اجلٌؾ 

 .م7964 اًمٕم٤مُم٦م، اًمدار اعمٍمي٦م ،قمٌد اًمًالم ه٤مرون :، حت٘مٞمؼ4/3762إزهرى: هتذي٥م اًمٚمٖم٦م  (1)
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اومؽمض اهلل شمٕم٤ممم وهق ذم اًمديـ: صٗم٦م ُمـ ضمحد ؿمٞمًئ٤م مم٤م "وىم٤مل اسمـ طمزم: 

اإليامن سمف سمٕمد ىمٞم٤مم احلج٦م قمٚمٞمف سمٌٚمقغ احلؼ إًمٞمف سم٘مٚمٌف دون ًم٤ًمٟمف أو سمٚم٤ًمٟمف دون 

ىمٚمٌف أو هبام ُمًٕم٤م أو قمٛمؾ قمٛماًل ضم٤مء اًمٜمص سم٠مٟمف خمرج ًمف سمذًمؽ قمـ اؾمؿ 

 . (1)"اإليامن

اًمتٙمٗمػم طمٙمؿ ذقمك ؾمٌٌف ضمحد اًمرسمقسمٞم٦م واًمرؾم٤مًم٦م، أو "وىم٤مل اًمًٌٙمل: 

 . (2)"رع سم٠مٟمف يمٗمر وإن مل يٙمـ ضمحًداىمقل أو ومٕمؾ طَمَٙمؿ اًمِم٤م

اًمث٤مين: اًمٙمٗمر إصٖمر أو اًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم: وهق اًمٙمٗمر ذم ُمٜمٝم٩م وؾمٚمقك 

إؿمخ٤مص ومل يّمؾ إمم طَمْد اًمٙمٗمر إيمؼم اعمخرج ُمـ اعمٚم٦َّم، وهذا اًمٜمقع يِمٛمؾ 

اعمٕم٤ميص اًمتل خي٤مًمػ هب٤م أُمر اهلل شمٕم٤ممم أو يرشمٙم٥م هب٤م ُم٤م هنك قمٜمف، وهق ٓ يتٜم٤مرم ُمع 

 م: ٕن اإلٟم٤ًمن إُم٤م ؿم٤ميمًرا ًمٚمٜمٕمٛم٦م أو يم٤مومًرا هل٤م.اإلؾمال

ويالطمظ هٜم٤م أن قمٚمامءٟم٤م إضمالء طملم قمرومقا اًمٙمٗمر ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م أو 

آصٓمالطمٞم٦م طمٍموه سم٤مًمٙمٗمر آقمت٘م٤مدى أو اًمٙمٗمر إيمؼم، وهق اًمٙمٗمر اعمٓمٚمؼ 

واعمخرج ُمـ اعمّٚم٦م، أُم٤م اًمٙمٗمر إصٖمر ومّم٤مطمٌف ًمٞمس يم٤مومًرا سمؾ هق سم٤مق قمغم أصؾ 

 اإلؾمالم، ويٕمّد ارشمٙم٤مسمف ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م ضمريٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم اإلؾمالم.

   * * * 

                                                           

اًمٜم٤مذ: دار  – 7/49أصقل إطمٙم٤مم ذم  : اإلطمٙم٤ممسمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز قمكم (3)

 . أوم٤مق اجلديدة

 .ًمٌٜم٤من –سمػموت  –ٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م ، اًم2/586 ل: ومت٤موى اًمًٌٙملاًمديـ اًمًٌٙم لاحلًـ شم٘م قأسم (2)
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 اظمبحث ايمثاين

 مػفقم ايمتؽػغم

يٛمٙمـ شمٚمخٞمص اًم٘مقل اًمّمحٞمح واعمٜمٝم٩م اًمٗمٙمري اعمٕمتدل واًمقؾمٓمل ذم 

 ُمٗمٝمقم اًمتٙمٗمػم سمٕمدة ٟم٘م٤مط أمهٝم٤م:

ـ إصؾ ذم اًمديـ اإلؾمالُمل هق أن ُمـ ىم٤مل: ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل 7

ومٝمق ُمًٚمؿ، طمٞم٨م يتْمٛمـ اًمِمٓمر إول ُمـ هذه اًمٙمٚمٛم٦م إًمٖم٤مء يمؾ ؾمٞم٤مدة  ؛اهلل

وطم٤ميمٛمٞم٦م قمغم وضمف إرض ذم مجٞمع أٟمح٤مء طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن ُمـ شمنميع وشمٜمٗمٞمذ 

وىمْم٤مء ) ٓ إًمف ( ويتْمٛمـ أيًْم٤م طمٍم احل٤ميمٛمٞم٦م واًمًٞم٤مدة واًمًٚمٓم٦م ذم طمٞم٤مة 

 اإلٟم٤ًمن ذم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ) ٓ إًمف إٓ اهلل (.

ومٛمـ ىم٤مهل٤م ومٝمق ط وسمٕمد اإلىمرار سم٤مًمرسمقسمٞم٦م ي٠ميت اإلىمرار سمٜمٌقة ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد 

  ُمًٚمؿ، وُمـ أىم٤مم أريم٤من اإلؾمالم ومال جيقز شمٙمٗمػمه، ىم٤مل شمٕم٤ممم:    

                            
(1) ،

ويٚمٙمؿ أو وحيٙمؿ اٟمٔمروا ٓ شمرضمٕمقا سمٕمدى يمٗم٤مًرا ييب ط: ] رؾمقل اهلل وىم٤مل 

ومٛمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل: ط: ] ، ويمذًمؽ ىم٤مل رؾمقل اهلل (2) سمٕمْمٙمؿ رىم٤مب سمٕمض[

 .(3)وم٘مد قمّمؿ ُمٜمك ٟمٗمًف وُم٤مًمف إٓ سمح٘مف وطم٤ًمسمف قمغم اهلل [ 

                                                           

 . 5اًمتقسم٦م: (3)

 .4403ي، سم٤مب طمج٦م اًمقداع، طمدي٨م رىمؿ يمت٤مب اعمٖم٤مز ي:صحٞمح اًمٌخ٤مر (2)

 .2946 إمم اإلؾمالم، طمدي٨م رىمؿط ، سم٤مب دقم٤مء اًمٜمٌل : يمت٤مب اجلٝم٤مديصحٞمح اًمٌخ٤مر (1)
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ٓ شمٙمٗمػم ٕهؾ  "ويمذًمؽ ىمقل اسمـ قمٛمر واًمًٞمدة قم٤مئِم٦م رى اهلل قمٜمٝمام: 

 . (1)"٘مٌٚم٦م اًم

ـ يٕمتؼم اًمتٙمٗمػم ُمـ أظمٓمر اعم٤ًمئؾ اًمتل فمٝمرت طمديًث٤م سملم اعمجتٛمٕم٤مت 2

اعمًٚمٛم٦م واجل٤مًمٞم٤مت اعمًٚمٛم٦م ذم اًمٕم٤ممل، ويٕمتؼم اًمتٗمًػم اخل٤مـمكء عمٗمٝمقم هذه اًمٔم٤مهرة 

أؿمد ظمٓمًرا، ٕن ومٞمٝم٤م اؾمتحالًٓ ًمدُم٤مء اعمًٚمٛملم وطمٞم٤مهتؿ واٟمتٝم٤مك طمرُمتٝمؿ 

 وأُمقاهلؿ وطم٘مقىمٝمؿ: وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم:                    

                                 
(2) ،

 . (3) أيام رضمؾ ىم٤مل ٕظمٞمف ي٤م يم٤مومر وم٘مد سم٤مء هب٤م أطمدمه٤م[ط: ] وىم٤مل اًمرؾمقل اًمٙمريؿ 

َ قمـ إؾمالُمف  واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد طمذر حتذيًرا ؿمديًدا ُمـ ىمتؾ ُمـ قمؼمَّ

   :ٟمٓمً٘م٤م                           

    
ُمـ رُمل اجل٤مر سم٤مًمنمك واًمًٕمل قمٚمٞمف ط ، وىمد طمذر اًمٜمٌك (4)

قمٚمٞمٙمؿ رضمؾ ىمرأ اًم٘مرآن ... وم٤مٟمًٚمخ ُمٜمف وٟمٌذه  سم٤مًمًٞمػ وم٘م٤مل : ] إن ُم٤م أختقف

 . (5)وراء فمٝمره وؾمٕمك قمغم ضم٤مره سم٤مًمًٞمػ ورُم٤مه سم٤مًمنمك[

                                                           

 .م7988سمػموت ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 706 /7د : رجٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائ لسمٙمر اهلٞمثٛمأسمق  (3)

 .93اًمٜم٤ًمء:  (2)

 .6704 ي، يمت٤مب إدب، سم٤مب ُمـ أيمٗمر أظم٤مه سمٖمػم شم٠مويؾ، طمدي٨م رىمؿصحٞمح اًمٌخ٤مر (1)

 .90اًمٜم٤ًمء:  (4)

 . اًمٜم٤مذ: دار اعمٕم٤مرف ،7/282ن اسمـ طم٤ٌمن: صحٞمح اسمـ طم٤ٌم (5)
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         وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 

          

            

           
(1) ،

أي اؾم٠مًمقهؿ هؾ هؿ ُمًٚمٛمقن؟ وهٜم٤م ي١مظمذ    وُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ُمًٚمؿ سم٤مًمٔم٤مهر، وٓ يٓمٚم٥م أن يٛمتحـ إيامهنؿ ومال جيقز ىمتؾ ُمًٚمؿ سمؾ أى إٟم٤ًمن همػم 

همػم ُم٘م٤مشمؾ، وىمد ضم٤مء ذم ىمّم٦م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد قمٜمدُم٤م ىمتؾ رضماًل ىم٤مل: ٓ إًمف إٓ اهلل، 

ىم٤مهل٤م   إٟمامأىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل وىمتٚمتف؟[.ىمٚم٧م : ي٤م رؾمقل اهللط: ] وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل 

 . (2)ظمقوًم٤م ُمـ اًمًالح، ىم٤مل : ] أومال ؿم٘م٘م٧م قمـ ىمٚمٌف طمتك شمٕمٚمؿ أىم٤مهل٤م أم ٓ [ 

وُم٤م ٟمِم٤مهده وٟمًٛمع قمٜمف ُمـ أصح٤مب اًمٗمرق اًمتٙمٗمػمي٦م اعمًٚمح٦م واًمتك شم٘مقم 

سم٢مي٘م٤مف اعمدٟمٞملم همػم اعمًٚمحلم وي٠ًمًمقهنؿ قمـ ديٜمٝمؿ ومٞم٘مرون هلؿ سم٤مإلؾمالم وسمٜمٓمؼ 

ـ سمٕمض اًمّمٚمقات وقمدده٤م وـمري٘م٦م أدائٝم٤م اًمِمٝم٤مدشملم، صمؿ ي٘مقُمقن سم١ًماهلؿ قم

ومٞمخٓمئقن ومٞم٘مقُمقن سم٘متٚمٝمؿ، ومٝمذا قمٛمؾ ُمٜم٤مٍف ًمٚمديـ، وضمريٛم٦م ُمٜمٙمرة شمرشمٙم٥م 

 سم٤مؾمؿ اًمديـ وهق ُمٜمٝم٤م سمراء. 

                                                           

 .94اًمٜم٤ًمء:  (3)

. 96 ، سم٤مب حتريؿ ىمتؾ اًمٙم٤مومر سمٕمد أن ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل، طمدي٨م رىمؿيمت٤مب اإليامن صحٞمح ُمًٚمؿ، (2)

يم٤من ُمتٕمقًذا . ومام زال يٙمرره٤م . رواه  :ىمٚم٧م "أىمتٚمتف سمٕمد ُم٤م ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل؟  "رواي٦م أظمرى:  وذم

 .4369 ي، طمدي٨م رىمؿيمت٤مب اعمٖم٤مزذم  ياًمٌخ٤مر
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اًمٜمٞم٦م هل٤م دور يمٌػم ذم اًمٗمٕمؾ، وم٠مومٕم٤مل اإلٟم٤ًمن ُمرشمٌٓم٦م سمٜمٞمتف، وىمد ىم٤مل  -3

، وىم٤مل شم٤ٌمرك (1) إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت وإٟمام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى[ط: ] رؾمقل اهلل 

 وشمٕم٤ممم:                                 

                    
وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ،(2)

وهق ىمقل وصػ ط سم٠مهنؿ يِمٝمدون سمرؾم٤مًم٦م اًمرؾمقل  -وصػ ىمقل اعمٜم٤موم٘ملم 

سم٠مهن٤م يمذب : ٕهن٤م ىمٞمٚم٧م  سمٜمٞم٦م يمذب وًمق يم٤من ُمْمٛمقهن٤م طمً٘م٤م،  –طم٘مٞم٘م٦م ىم٤مـمٕم٦م 

 ومٛمحؾ شمٙمذيٌٝمؿ أهنؿ ىم٤مًمقا سم٠مًمًٜمتٝمؿ سمام يٕمٚمؿ اهلل أن ىمٚمقهبؿ شمٜمٙمره. 

ومٝمذا يٕمٜمل أن اًمٙمٗمر يتٓمٚم٥م ٟمٞم٦م اًمٙمٗمر، وًمٞمس رجرد ىمقل ؾمٝمق أو قمٛمؾ 

هم٤مومؾ، ومال جيقز احلٙمؿ قمغم أى ؿمخص سم٤مًمٙمٗمر دون أن شمث٧ٌم قمٚمٞمف ٟمٞم٦م اًمٙمٗمر وٓ 

جيقز اًمتٙمٗمػم سمدون اًمت٠ميمد ُمـ هذه اًمٜمٞم٦م، وم٘مد يٙمقن ُمٙمرًه٤م، أو همػم ىم٤مصد، أو 

  ، ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: ضم٤مهاًل، أو رجٜمقًٟم٤م، وىمد يٙمقن ىمد أظمٓم٠م ذم ومٝمٛمف ُم٠ًمًم٦م ُم٤م

            

            (3) . 

 وٓ جيقز أن يٗمن ُم٘مت٣م قمٛمؾ سمتٗمًػم همػم ص٤مطم٥م هذا اًمٕمٛمؾ إذا يم٤من 

                                                           

، طمدي٨م ط ل، سم٤مب يمٞمػ يم٤من سمدء اًمقطمل إمم رؾمقل اهلل يمت٤مب سمدء اًمقطم ي:صحٞمح اًمٌخ٤مر (3)

 .7رىمؿ 

 .63اعمٜم٤موم٘مقن:  (2)

 .706 اًمٜمحؾ: (1)
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قمٛماًل قمٚمٞمف اظمتالف سملم اعمًٚمٛملم، وٓ جيقز اًمتٙمٗمػم سم٠مى ُم٠ًمًم٦م قمٚمٞمٝم٤م اظمتالف 

سملم قمٚمامء اعمًٚمٛملم، يمام ٓ جيقز اًمتٙمٗمػم سم٤مجلٛمٚم٦م ٕٟم٤مس ُمٕمٞمٜملم، وم٤مًمتٙمٗمػم هق 

  ًمٚمِمخص طم٥ًم قمٛمٚمف هق وٟمٞمتف، ورم ذًمؽ ي٘مقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:   

      
(1).  

وقمغم ذًمؽ وم٢من اجلرائؿ اًمتل شمرشمٙم٥م سم٤مؾمؿ اإلؾمالم ٓ شمتٕم٤مرض ُمع صحٞمح 

اًمديـ ومح٥ًم وًمٙمٜمٝم٤م شمزء إمم اًمديـ اًمذي هق ديـ اًمًالم واًمًٚمؿ واًمقطمدة، 

وديـ اًمٕمدل واإلطم٤ًمن واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وُمٕمٚمقم أن اعمًٚمؿ ٓ يٙمٗمر سم٤معمٕم٤ميص يمام ىم٤مل 

  اهلل شمٕم٤ممم:                           

          
، ٟمٕمؿ اًمقاضم٥م أن  ٓ يٞم٠مؾمقا ُمـ رمحتف ٕٟمف شمٕم٤ممم (2)

    يٖمٗمر اًمذٟمقب مجٞمًٕم٤م ُم٤م قمدا اًمنمك ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:           

              
(3). 

* * * 

 

  

                                                           

 .7 اًمزُمر: (3)

 .53اًمزُمر:  (2)

 .48اًمٜم٤ًمء:  (1)
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 اظمبحث ايمثايمث

 مػفقم ايمتؽػغم فمـد اظمذاهب ايمػؼفقة

يرى وم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م إن إـمالىم٤مت اًمٙمٗمر ٓ شمٙمقن إٓ سمؼمه٤من واوح 

وٟمٞم٦م ُمٌٞمت٦م وساطم٦م ضمٚمٞم٦َّم، وٓ جيقز شمٙمٗمػم اعمًٚمؿ سمذٟم٥م ومٕمٚمف أو سم٠مًمٗم٤مظ ٟمٓم٘مٝم٤م أو 

سم٤مًمِمٝم٤مدشملم وم٘مد قمّمؿ دُمف وُم٤مًمف، وؾم٠مورد هٜم٤م آراء قمدد سمخٓم٠م ارشمٙمٌف، ومٛمـ أىمر 

ُمـ وم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٌٕمض اعمت٘مدُملم ُمٜمٝمؿ وسمٕمض اعمت٠مظمريـ ذم شمٙمٗمػم 

 اعمًٚمؿ قمغم اًمٜمحق اًمت٤ممم:

ٓ خيرج  ": -ٟم٘ماًل قمـ اًمٓمح٤موى وهمػمه  -ي٘مقل اسمـ قم٤مسمديـ  فمـد إضمـاف:

شمٞم٘مـ أٟمف ردة حيٙمؿ هب٤م، وُم٤م  اًمرضمؾ ُمـ اإليامن إٓ ضمحقد ُم٤م أدظمٚمف ومٞمف، صمؿ ُم٤م

يِمؽ أٟمف ردة ٓ حيٙمؿ هب٤م: إذ اإلؾمالم اًمث٤مسم٧م ٓ يزول سم٤مًمِمؽ ... وم٢مذا يم٤من ذم 

اعم٠ًمًم٦م وضمقه شمقضم٥م اًمتٙمٗمػم ووضمف واطمد يٛمٜمٕمف : ومٕمغم اعمٗمتل أن يٛمٞمؾ إمم اًمقضمف 

٤ًٌم ًمٚمٔمـ سم٤معمًٚمؿ... ٕن اًمٙمٗمر هن٤مي٦م ذم اًمٕم٘مقسم٦م:  اًمذي يٛمٜمع اًمتٙمٗمػم: حتً

 .(1)"ي٦م ذم اجلٜم٤مي٦م، وُمع اًمِمؽ وآطمتامل ٓ هن٤مي٦مومٞمًتدقمل هن٤م

ىمد اظمتٚمٗم٧م إُم٦م ذم شمٙمٗمػم ه١مٓء اًمٗمرق "ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل:  فمـد اظمايمؽقة:

أصح٤مب اًمٌدع اًمٕمٔمٛمك، وًمٙمـ اًمذي ي٘مقى ذم اًمٜمٔمر وسمح٥ًم إصمر قمدم اًم٘مٓمع 

ذم  سمتٙمٗمػمهؿ، واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف قمٛمؾ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ومٞمٝمؿ، أٓ شمرى صٜمع قمكم 

                                                           

 ،ـمٌٕم٦م اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م ،408 /4، سمـ قم٤مسمديـ حمٛمد أُملم سمـ قمٛمر: رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مرا (3)

 .م7996ُمٙم٦م  ،ُمّمٓمٗمك أمحد اًم٤ٌمز 
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ويمقٟمف قم٤مُمٚمٝمؿ ذم ىمت٤مهلؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م أهؾ اإلؾمالم، قمغم ُم٘مت٣م ىمقل اهلل اخلقارج 

  شمٕم٤ممم:                            
، وم٢مٟمف عم٤م (1)

اضمتٛمٕم٧م احلروري٦م ووم٤مرىم٧م اجلامقم٦م مل هي٤ممجٝمؿ قمكم وٓ ىم٤مشمٚمٝمؿ، وًمق يم٤مٟمقا 

يؽميمٝمؿ: ٕن أسم٤م سمٙمر ظمرج ًم٘مت٤مل أهؾ اًمردة ومل يؽميمٝمؿ، سمخروضمٝمؿ ُمرشمديـ مل 

 . (2)"ومدل ذًمؽ قمغم اظمتالف ُم٤م سملم اعم٠ًمًمتلم

ٓ يٙمٗمر اعمًٚمؿ سمام يٌدر ُمٜمف ُمـ أًمٗم٤مظ  "قمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل: فمـد ايمشاهمعقة: 

 .(3)"اًمٙمٗمر إٓ أن يٕمٚمؿ اعمتٚمٗمظ هب٤م أهن٤م يمٗمر

ٓ جيقز شمٙمٗمػم اعمًٚمؿ سمذٟم٥م ومٕمٚمف وٓ سمخٓم٠م أظمٓم٠م ومٞمف،  فمـد احلـازمؾة:

يم٤معم٤ًمئؾ اًمتل شمٜم٤مزع ومٞمٝم٤م أهؾ اًم٘مٌٚم٦م، واخلقارج اعم٤مرىمقن اًمذيـ ىم٤مشمٚمٝمؿ أُمػم 

اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أسمك ـم٤مًم٥م أطمد اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ، واشمٗمؼ قمغم ىمت٤مهلؿ أئٛم٦م اًمديـ 

٥م وؾمٕمد سمـ أيب ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وَُمـ سمٕمدهؿ، مل يٙمٗمرهؿ قمكم سمـ أسمك ـم٤مًم

وىم٤مص وهمػممه٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، سمؾ ضمٕمٚمقهؿ ُمًٚمٛملم ُمع ىمت٤مهلؿ، ومل ي٘م٤مشمٚمٝمؿ قمكم 

ريض اهلل قمٜمف طمتك ؾمٗمٙمقا اًمدم احلرام، وأهم٤مروا قمغم أُمقال اعمًٚمٛملم وم٘م٤مشمٚمٝمؿ: 

 ًمرومع فمٚمٛمٝمؿ ويٖمٞمٝمؿ ٓ ٕهنؿ يمٗم٤مر.

                                                           

 .9احلجرات:  (3)

 . م7992 -هـ 7472 ،دار اسمـ قمٗم٤من ،35 /3: آقمتّم٤مم لاًمِم٤مـمٌ (2)

رد اخلالوم٤مت إمم ُمذه٥م احلؼ ُمـ أصقل ذم  : إيث٤مر احلؼ قمغم اخلٚمؼحمٛمد سمـ اعمرشم٣م اًمٞمامين (1)

 .م7987 -هــ 7407 ،اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،294 – 292اًمتقطمٞمد، ص 
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 وإذا يم٤من ه١مٓء اًمذيـ صم٧ٌم والهلؿ سم٤مًمٜمص واإلمج٤مع مل يٙمٗمروا ُمع أُمر اهلل

ورؾمقًمف سم٘مت٤مهلؿ، ومٙمٞمػ سم٤مًمٓمقائػ اعمختٚمٗملم اًمذيـ اؿمتٌف قمٚمٞمٝمؿ احلؼ ذم ُم٤ًمئؾ همٚمط 

ومٞمٝم٤م ُمـ هق أقمٚمؿ ُمٜمٝمؿ! ومال حيؾ إلطمدى هذه اًمٓمقائػ أن شمٙمّٗمر إظمرى أيًْم٤م، 

 وإصؾ أن دُم٤مء اعمًٚمٛملم وأُمقاهلؿ وأقمراوٝمؿ حمرُم٦م ُمـ سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض.

ة، وهذا ىمقل أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء: وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: شمرضمٞمح قمدم شمٙمٗمػم شم٤مرك اًمّمال

ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل، واؾمتدل سم٤مٕطم٤مدي٨م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمتل حترم 

قمغم اًمٜم٤مر ُمـ ىم٤مل: ٓ إًمف إٓ اهلل، واًمتل خترج ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ ىم٤مهل٤م، يمام اؾمتدل سمآصم٤مر 

اًمّمح٤مسم٦م وإمج٤مع اعمًٚمٛملم، ىم٤مل: ٓ ٟمٕمٚمؿ ذم قمٍم ُمـ إقمّم٤مر أطمًدا ُمـ شم٤مريمل 

رك شمٖمًٞمٚمف واًمّمالة قمٚمٞمف ودومٜمف ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم، وٓ ُمٜمع ورصمتف اًمّمالة شم

ق زوضملم ًمؽمك اًمّمالة ُمـ أطمدمه٤م قمغم  ُمػماصمف وٓ ُمٜمع هق ُمػماث ُمقرصمف، وٓ ومرَّ

 . (1)يمثرة شم٤مريمل اًمّمالة، وًمق يم٤من يم٤مومًرا ًمثٌت٧م هذه إطمٙم٤مم يمٚمٝم٤م

ؼ ُمًٚمؿ سم٘مقل ىم٤مل اسمـ طمزم: ذه٧ٌم ـم٤مئٗم٦م إمم أٟمف ٓ يٙمٗمر وٓ ي فمـد ايمظاهرية: ًّ ٗم

ىم٤مًمف ذم اقمت٘م٤مد، وأن يمؾ رجتٝمد ذم رء ُمـ ذًمؽ ومدان سمام رأى أٟمف احلؼ، وم٢مٟمف ُم٠مضمقر 

قمغم يمؾ طم٤مل: إن أص٤مب احلؼ وم٠مضمران وإن أظمٓم٠م وم٠مضمر واطمد، وهذا ىمقل اسمـ أيب ًمٞمغم 

 وأيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل وؾمٗمٞم٤من اًمثقري وداود سمـ قمكم، وهق ىمقل يمؾ ُمـ قمرومٜم٤م ًمف ىمقًٓ 

ـ اًمّمح٤مسم٦م ذم هذه اعم٠ًمًم  .(2)،ٓ  ٟمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ظمالوًم٤م ذم ذًمؽ أصاًل ٦م ُم

                                                           

 م.7983 ،سمػموت ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،72/68لاسمـ ىمداُم٦م: اعمٖمٜم (3)

 .3/297 ،اعمٚمؾ وإهقاء واًمٜمحؾ وهب٤مُمِمف اعمٚمؾ واًمٜمحؾذم  : اًمٗمّمؾيسمـ طمزم اًمٔم٤مهرا (2)
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قمٚمؿ أن احلٙمؿ قمغم اُمـ أقمالم اًمزيدي٦م :  ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين فمـد ايمزيدية :

عمًٚمؿ ي١مُمـ  لاًمرضمؾ اعمًٚمؿ سمخروضمف ُمـ ديـ اإلؾمالم ودظمقًمف ذم اًمٙمٗمر ٓ يٜمٌٖم

وم٢مٟمف ىمد ، سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر أن ي٘مدم قمٚمٞمف إٓ سمؼمه٤من أووح ُمـ ؿمٛمس اًمٜمٝم٤مر

إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اعمروي٦م ُمـ ـمريؼ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أن ُمـ ىم٤مل  صم٧ٌم ذم

هذه إطم٤مدي٨م وُم٤م ورد ُمقرده٤م أقمٔمؿ  لومٗم ،ي٤م يم٤مومر، وم٘مد سم٤مء هب٤م أطمدهؿ :ٕظمٞمف

  وىمد ىم٤مل قمز وضمؾ: ،اإلهاع ذم اًمتٙمٗمػمقمدم زاضمر وأيمؼم واقمظ قمـ   

         
ومالسمد ُمـ ذح اًمّمدر سم٤مًمٙمٗمر وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًم٘مٚم٥م سمف ، (1)

ومال اقمت٤ٌمر سمام ي٘مع ُمـ ـمقارق قم٘م٤مئد اًمنمك ٓ ؾمٞمام ُمع  :وؾمٙمقن اًمٜمٗمس إًمٞمف

يرد سمف وم٤مقمٚمف  مل ياجلٝمؾ سمٛمخ٤مًمٗمتٝم٤م ًمٓمري٘م٦م اإلؾمالم، وٓ اقمت٤ٌمر سمّمدور ومٕمؾ يمٗمر

قمغم سمف اعمًٚمؿ يدل ًمٗمظ اخلروج قمـ اإلؾمالم إمم ُمٚم٦م اًمٙمٗمر، وٓ اقمت٤ٌمر سمٚمٗمظ 

  .(2)اًمٙمٗمر وٓ يٕمت٘مد ُمٕمٜم٤مه 

ٕن  ل:ٓ إيمٗم٤مر وٓ شمٗمًٞمؼ إٓ سمدًمٞمؾ ؾمٛمٕم :وىم٤مل ص٤مطم٥م إؾم٤مس

٤م ٓؾمتٚمزاُمٝم٤م اًمذم واًم٘مٓمع سمتخٚمٞمد إٓ سم٤مًمًٛمع إمج٤مقًم٤م ىمٓمٕمٞمًّ  يث٧ٌم شمٕمريٗمٝمام مل

 .(3)ص٤مطمٌٝمام ذم اًمٜم٤مر إن مل يت٥م

                                                           

 .706اًمٜمحؾ:  (3)

 .، اًمٜم٤مذ : دار اسمـ طمزم 578 /4 ،: اًمًٞمؾ اجلراراًمِمقيم٤مين (2)

: إؾم٤مس ًمٕم٘م٤مئد إيمٞم٤مس ذم ُمٕمروم٦م رب اًمٕم٤معملم ياًمٕمٚمق ياًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اًمزيداعمٜمّمقر سم٤مهلل  (1)

 .اًمٜم٤مذ: دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، 70وقمدًمف ذم اعمخٚمقىملم وُم٤م يتّمؾ سمذًمؽ ُمـ أصقل اًمديـ ص
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ـ رمحف اهلل ـ  يي٘مقل اًمِمٞمخ حمٛمد ؾمٞمد ـمٜمٓم٤مو فمـد ايمػؼفاء اظمعارصيـ:

هؾ جيقز أن شمٕمتؼم اعمذاه٥م اًمتل  ل:ؿمٞمخ إزهر اًم٤ًمسمؼ ًمإلضم٤مسم٦م قمـ ؾم١ما

ضمزًءا ُمـ اإلؾمالم ؟ أو سمٛمٕمٜمك آظمر هؾ يمؾ ُمـ يتٌع  لًمٞم٧ًم ُمـ اإلؾمالم اًمًٜم

اعمذاه٥م اًمًٜمٞم٦م إرسمٕم٦م  لواطمد ُمـ اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م ـ يٕمٜم يويامرس أ

ـ جيقز أن  واإلسم٤ميض يزيدواعمذه٥م اًم يواعمذه٥م اجلٕمٗمر يواعمذه٥م اًمٔم٤مهر

  يٕمد ُمًٚماًم ؟

ـ ومٞمام ٟمٕمٚمؿ ُمـ فمقاهر أطمقاهلؿ ـ يمٚمٝمؿ  ىم٤مل: أصح٤مب هذه اعمذاه٥م

ويٕمؽمومقن سم٤مٕريم٤من اخلٛم٦ًم  ،يِمٝمدون أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمًدا رؾمقل اهلل

أداء هذه إريم٤من ومٝمق ظمالف ذم اًمٗمروع ٓ  وي١مدوهن٤م، وإذا وضمد ظمالف سمٞمٜمٝمؿ ذم

وسمذًمؽ ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل إن أصح٤مب هذه اعمذاه٥م : ذم إريم٤من وإصقل

وذيٕم٦م اإلؾمالم شم٠مُمر أشم٤ٌمقمٝم٤م أن حيٙمٛمقا قمغم اًمٜم٤مس قمغم طم٥ًم  ،همػم ُمًٚمٛملم

  .(1)فمقاهرهؿ أُم٤م سمقاـمٜمٝمؿ وم٤مهلل شمٕم٤ممم وطمده هق اًمٕمٚمٞمؿ هب٤م

 اًمٕم٤مم ًمًٚمٓمٜم٦م قمامن: ل، اعمٗمتاخلٚمٞمكم محد ي٘مقل ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ أمحد سمـو

قمٚمٞمٝم٤م إمج٤مًٓ ؿمٝم٤مدة  ييـ يتٛمثؾ ذم اعمٕمت٘مدات احلّ٘م٦م اًمتل شمٜمٓمقدإن اإلؾمالم "

رؾمقل اهلل، وجيًده٤م شمٓمٌٞمؼ اإلؾمالم ذم احلٞم٤مة  طأن ٓ إًمف إٓ اهلل وأّن حمٛمًدا 

                                                           

 ػمي٦مٙمٗماعمتٓمروم٦م واًمت اتطمقل آراء قمٚمامء اإلؾمالم ذم اًمتٞم٤مر لاعم١ممتر اًمٕم٤معم ؾمٞمد ضمالل اًمديـ: ُمقىمع (3)

(WWW.MAKHATERALKFIR.COM): اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م اًمتٕمددي٦م اعمذهٌٞم٦م ذم اإلؾمالم وآراء ،

 .702ص 
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ومٙمؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م سم٢مىم٤مم اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة وصقم رُمْم٤من وطم٩م سمٞم٧م اهلل احلرام، 

ٝمام سم٢مٟمٙم٤مر ُم٤م قمٚمؿ ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة وم٢مٟمف يٕمد ْمُمـ أشمك سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ومل يٜم٘م

ًمتٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم، ؾمقاء يم٤من  ُمًٚماًم، ومم٤مرؾمتف ًمألريم٤من اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمذيمقرة شمٕمد شمٓمٌٞمً٘م٤م 

ومال يٕمد ُمنميًم٤م وٓ يم٤مومًرا قمغم أي ُمذه٥م ُمـ اعمذاه٥م اًمتل شمٜمتٛمل إمم هذا اًمديـ، 

ُمـ احل٘مقق ُم٤م ًمٕم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم ذم  فوٓ ُمقارصمتف، وًم ُمٜم٤ميمحتفيمٗمر ُمّٚم٦م، وٓ متٜمع 

وصقن دُمف  ،ويمّػ إذى قمٜمف، يم٤مًمتًٚمٞمؿ قمٚمٞمف، ورّد ؾمالُمف ،طمٞم٤مشمف وسمٕمد ووم٤مشمف

 .(1)"وُم٤مًمف وقمروف، وقمقٟمف إن اطمت٤مج إمم اًمٕمقن سم٘مدر اإلُمٙم٤من 

أُم٤م ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد طمٌٞم٥م سمـ اخلقضم٦م إُملم اًمٕم٤مم عمجٛمع اًمٗم٘مف 

يمت٤مهبؿ  ،ًٚمٛمقن أُم٦م واطمدة ي١مُمٜمقن سم٤مهلل اًمقاطمداعمىم٤مل:   وم٘مد ٤مسمؼاًمً لاإلؾمالُم

واًمّمالة،  ،وأصقل ديٜمٝمؿ مخ٦ًم: اًمِمٝم٤مدة ،ىمٌٚمتٝمؿ واطمدة ،اعمٜمزل إًمٞمٝمؿ اًم٘مرآن

ومٛمـ أظمذ هبذه إصقل واًمتزُمٝم٤م ومٝمق ُم١مُمـ ُمٝمام يم٤من  ،واحل٩م ،واًمّمقم ،واًمزيم٤مة

وًمٞم٧ًم اعمذاه٥م ذم واىمع إُمر إٓ اضمتٝم٤مًدا ذم ومٝمؿ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب  ،ُمذهٌف

أو اظمتٚمػ أئٛمتٝم٤م  ،ُمّم٤مدر هذا اًمديـ وإن مت٤ميزت ـمرىمٝم٤م ذم ذًمؽ لواًمًٜم٦م اًمتل ه

ذم اًمتٗمًػم واًمت٠مويؾ وإصقل واًم٘مقاقمد واًمؽمضمٞم٩م سملم إىمقال ذم قمدد ُمـ 

  .(2)"اعم٤ًمئؾ 

واًمت٤ًمهؾ ذم إـمالىم٤مهت٤م ، هللموهٙمذا ٟمرى أن اًمتٙمٗمػم ُم٠ًمًم٦م ًمٞم٧ًم سم٤مُٕمر ا

                                                           

 .244ص ، اإلؾمالم وآراء اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤مذم  ؾمٞمد ضمالل اًمديـ : اًمتٕمددي٦م اعمذهٌٞم٦م (3)

 .اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ  (2)
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ن اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًمٗمروع إٟمام هق ًمٚمتٞمًػم قمغم أو ،ظمروج قمـ صحٞمح اًمديـ

  احلرج قمٜمٝمؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: اًمٜم٤مس ورومع           

    
(1) . 

تٙمٗمػم اًموئمٝمر ًمٜم٤م مم٤م شم٘مدم ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء أن اًمٜم٤مس ٓ سمد هلؿ أن جيتٜمٌقا 

أو يًتٕمٛمؾ  ن ُمـ يتخذوإٔن إصؾ سم٘م٤مء اعمًٚمؿ قمغم إؾمالُمف،  :ويٛمتٜمٕمقا قمٜمف

أومٕم٤مًمف ُمـ  ٧ماًمٕمٜمػ واإلره٤مب ذم وضمف أسمٜم٤مء إُم٦م يٕمتؼم آصماًم وقم٤مصًٞم٤م وًمٞمً

 ،ومؽمويع أُمٜملم وىمتؾ اًمٜم٤مس أو طمرىمٝمؿ أو ذسمحٝمؿ ،ءاإلؾمالم اًمّمحٞمح ذم ر

آقمتداء قمغم أو  ،واٟمتٝم٤مك اعم٘مدؾم٤مت اًمديٜمٞم٦م ،وآقمتداء قمغم إقمراض وإُمقال

ضمرائؿ ود اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يديٜمٝم٤م اإلؾمالم  له ،ُم١مؾم٤ًمت اًمدوًم٦م سم٤مؾمؿ اإلؾمالم

ُمِمقه٦م يمرهي٦م قمـ ظم٤مـمئ٦م ؿمٙماًل وُمقوققًم٤م، وُمثؾ هذه إومٕم٤مل شم٘مدم صقرة 

 واعمًٚمٛملم. اإلؾمالم

* * * 

 

  

                                                           

 .785اًمٌ٘مرة:  (3)
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 اظمبحث ايمرازمع

 أشمر اظمػاهقؿ اخلاؿمئة يمؾتؽػغم فمعم اظمجتؿعات واجلايمقات اظمسؾؿة

إمم ٟمت٤مئ٩م ؾمٚمٌٞم٦م  يشم١مد ،ٓ ؿمؽ أن اعمٗم٤مهٞمؿ اعمٖمٚمقـم٦م شمٜمت٩م أومٙم٤مًرا ُمٜمحروم٦م

 يت٠مصمر هب٤م اعمجتٛمع، وُمٜمٝم٤م : 

وُمـ اعمٕمٚمقم أٟمف ُمـ  ،يٕمتؼم اًمتٙمٗمػم سمٖمػم وضمف طمؼ إهداًرا ًمٚمدم اعمٕمّمقم -7

وهذا ي١مصمر شم٠مصمػًما ُم٤ٌمًذا  ،ُم٘م٤مصد اإلؾمالم اًمٕمٚمٞم٤م صٞم٤مٟم٦م اًمٜمٗمقس ُمـ إهدار دُمٝم٤م

 قمغم اًمٗمرد واجلامقم٦م.

ٙمقن ذم إسمٓم٤مل شمقمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع  يآصم٤مر اًمتٙمٗمػم اخلٓمػمة اًمتل دمر -2

 لىمقاقمد اًمزواج واًمتقارث واًمؽماطمؿ قمغم ُمقشمك اعمًٚمٛملم، وٓ خيٗمك قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م ه

اًمٜمت٤مئ٩م اًمقظمٞمٛم٦م اًمتل ؾمقف شمؽمشم٥م قمغم إسمٓم٤مل وإًمٖم٤مء ُمثؾ هذه اًم٘مقاقمد اًمٕمٔمٞمٛم٦م 

ُمـ اًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمدًٓم٦م ذم إطمٙم٤مم  له لواًمت ،ذم طمٞم٤مة إُم٦م اعمًٚمٛم٦م

 اًمنمقمٞم٦م.

ُمـ أظمٓم٤مر اعمٗمٝمقم اخل٤مـمئ ًمٚمتٙمٗمػم قمغم اإلؾمالم واعمجتٛمٕم٤مت  -3

قم٘مٞمدة وذيٕم٦م، وشمِمقيف  واجل٤مًمٞم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ومِمق اجلٝمؾ وظمٗم٤مء اًمٕمٚمؿ سم٤مًمديـ :

 ؾمامطم٦م اإلؾمالم ووؾمٓمٞمتف وقم٤معمٞمتف.

ي١مصمر قمغم اظمتالل إُمـ اًمٕم٤مم ًمٚمٛمًٚمٛملم واعمجتٛمٕم٤مت واجل٤مًمٞم٤مت  -4

، وإُمـ لوإُمـ آضمتامقم ل،وإُمـ اًمديٜم ي،واًمٗمٙمر يوهمػمهؿ: إُمـ اًمٕم٘مد

، وٓ ؾمٞمام قمغم اًمٕم٘مؾ ، وإُمـ اًمٜمٗمزي، وإُمـ إهيواًمٕمًٙمر اًمًٞم٤مد
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ضمتٛمٕم٧م قمغم ااًميورات اًمتل  ل، وهواًمقـمـ واًمٕمرض واًمٜمٗمس واعم٤ملواًمديـ 

 طمٗمٔمٝم٤م ذائع اهلل.

ًم٘مد أصمرت إومٙم٤مر اًمتٙمٗمػمي٦م قمغم يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم واجل٤مًمٞم٤مت اعمًٚمٛم٦م  -5

وقم٤مٟم٧م يمثػم ُمـ اعمجتٛمٕم٤مت وإومراد وإه ُمـ ويالت هذا اًمٜمٝم٩م  ،ملذم اًمٕم٤م

 ،هلؿ سمحج٦م إًمّم٤مق اًمٙمٗمر هبؿومُرّوع أُمٜمقن واؾمُتحٚم٧م دُم٤مؤهؿ وأُمقا :اخل٤مـمئ

ومِمقهقا زوًرا وهبت٤مًٟم٤م،  ومال طمرُم٦م هلؿ وٓ ُٕمقاهلؿ أو أقمراوٝمؿ سم٤مؾمؿ اًمديـ

وٟمٗمروا همػم اعمًٚمٛملم ُمٜمف، وم٠مصمر ذًمؽ قمغم ُمٕم٤مُمالت اجل٤مًمٞم٤مت، ومتِمقه٧م  ،اًمديـ

صقرة اإلؾمالم اًمّمحٞمح ذم ٟمٔمر همػم اعمًٚمٛملم سمدقمقى اىمتت٤مل اعمًٚمٛملم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ 

 .وإُمقالواؾمتحالل اًمدُم٤مء 

واؾمتٖمّؾ هذا إُمر أقمداء اإلؾمالم طمٞم٨م صقروا ًمٖمػم اعمًٚمٛملم أن ديـ 

ُمًتٖمٚملم هذا اعمًٚمؽ ، اإلؾمالم ديـ إره٤مب وىمتؾ وهق وهن٥م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ

فمٚماًم وقمدواًٟم٤م واومؽماء قمغم  اًمتٙمٗمػميلمسمٕمض  رشمٙمٌفاًمذي ي اعمتٓمرف اإلره٤ميب

غ سمٌٕمض اًمتٙمٗمػميلم ، وىمد سمٚماويمٞمػ أصٌح سم٠مؾمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ ؿمديدً صحٞمح اًمديـ، 

وؾمٕمقا إمم  ،أن اؾمتحٚمقا إُمقال اًمٕم٤مُم٦م سمحج٦م يمٗمر احلٙمقُم٤مت واًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م

وحم٤موًم٦م زقمزقم٦م إُمـ وإظم٤موم٦م  ،إشمالف ُم٤م أُمٙمـ إشمالومف وُمّم٤مدرة ُم٤م أُمٙمـ

اًمتٙمٗمػم ضمٝمٚمٝمؿ وهمٞمٝمؿ اًمذي ؾم٤مىمٝمؿ إمم وذًمؽ سم٥ًٌم  ،أُمٜملم وإيذائٝمؿ

 واؾمت٤ٌمطم٦م اًمدُم٤مء وإُمقال.

 * * * 



   

  - 66 - 

 

 

 التطـــزُّف

التشخْص ًالعــالج
)*(

 

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف اعمرؾمٚملم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد 

 وقمغم آًمف وصحٌف، وأؿمٞم٤مقمف وطمزسمف، ٟمجقم اعمٝمتديـ ورضمقم اعمٕمتديـ .

 وسمٕمـد،،،

وم٘مْمٞم٦م اًمتٓمرف واًمٕمٜمػ، أو ُم٤م يًٛمك سم٤مإلره٤مب، ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل اسمتٚمٞم٧م 

هب٤م إُمؿ ذم ؾم٤مئر إزُم٤من، وهل ذم قمٍمٟم٤م ُمـ أهؿ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل شمِمٖمؾ سم٤مل 

اعمجتٛمع اإلٟم٤ًمين سمجٛمٞمع أضمٜم٤مؾمف، ودي٤مٟم٤مشمف، وـمقائٗمف، سمؾ وُمـ أهؿ اًمتحدي٤مت 

ذُره٤م اًمٙمثػَم ُمـ  اًمتل شمقاضمٝمف سم٥ًٌم ُم٤م يٜمت٩م قمٜمٝم٤م ُمـ ىمتؾ وشمدُمػم، وم٘مد ـم٤مل

اًمدول، وُمّس ضُره٤م اًمٕمديَد ُمـ إومراد واعمجتٛمٕم٤مت، وؾُمٛمٕم٧م أصداؤه٤م 

 سمجٛمٞمع دول اًمٕم٤ممل، وص٤مرت طمدي٨م اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م . 

وُمـ دواقمل إؾمك واحلزن أن اًمتٓمرف واإلره٤مب يامرؾم٤من ُمـ ىمٌؾ ؿم٤ٌمب 

ؾ هذه يٜمتٛمل إمم اإلؾمالم، ومل ٟمجد ُمـ اعمث٘مٗملم واًمدقم٤مة اعمخٚمّملم ُمـ حُيٚمّ 

 اًمٔم٤مهرة حتٚمٞماًل دىمٞمً٘م٤م: ًمٞم٘ميض قمغم دوائر اًمّمدام واًم٘متؾ واًمتدُمػم . 

إن ُمًئقًمٞم٦م يمؼمى ذم هذه اعم٠مؾم٤مة شم٘مع قمغم قم٤مشمؼ اًمٕمٚمامء واًم٤ٌمطمثلم: ٕهنؿ مل 

يٕم٤مجلقا أؾم٤ٌمب اًمتٓمرف طملم سمدأ ذم اًمٔمٝمقر، سمؾ يم٤من اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ يٜمٔمر إمم 

                                                           

/ حمٛمد إسمراهٞمؿ احلٗمٜم٤موي، أؾمت٤مذ أصقل اًمٗم٘مف سمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن سمٓمٜمٓم٤م، يمت٥م هذا اًمٌح٨م: أ.د )*(

 ُمٍم.
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روم٦م، إُمر اًمذي أّدى إمم اًمِم٤ٌمب ٟمٔمرة اؾمتخٗم٤مف، يّمٗمٝمؿ سم٤مجلٝمؾ وقمدم اعمٕم

اًم٘مْم٤مء قمغم اًمث٘م٦م سملم اًمِم٤ٌمب واًمدقم٤مة، واٟمتِم٤مر اإلره٤مب اًمذي هق ٟمتٞمج٦م 

 اًمتٓمرف ذم أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل. 

إن ًمٚمٛم٠مؾم٤مة قمغم اظمتالف طمٚم٘م٤مهت٤م اعمتٙمررة أؾم٤ٌمسًم٤م ُمِمؽميم٦م، سمٕمْمٝم٤م ٟمٗمز، 

وسمٕمْمٝم٤م ومٙمري، وسمٕمْمٝم٤م يتداظمؾ ومٞمف اعمزاج اًمِمخيص ًم٘م٤مدة شمٚمؽ اجلامقم٤مت، 

 وهل: 

آٟمٗمراد سمتٕمريٗم٤مت ظم٤مص٦م ًمٕمدد ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت اًمديٜمٞم٦م،  يمسبب إول:ا

وهل شمٕمريٗم٤مت شمتجف يمٚمٝم٤م إمم اًمٗمّمؾ اًمٜمٗمز واًمٕم٘مكم اًمٙم٤مُمؾ سملم اعمًٚمٛملم 

وهمػمهؿ، وذم ُم٘مدُم٦م هذه اعمّمٓمٚمح٤مت: اإليامن، واًمٙمٗمر، واجل٤مهٚمٞم٦م، 

 واًمٓم٤مهمقت، واحل٤ميمٛمٞم٦م . 

ف اعمقصمؼ اعمٕمروف ذم واحلدي٨م ذم هذه اعمّمٓمٚمح٤مت طمدي٨م ىمديؿ ًمف شم٤مرخي

شم٤مريخ اإلؾمالم، وآراء أهؾ اًمًٜم٦م، واًمِمٞمٕم٦م، واخلقارج، واعمٕمتزًم٦م، ومٞمف ُمدوٟم٦م 

 وُمتقاشمرة . 

يم٤مُمـ ذم اًمٙمت٥م واعم١مًمٗم٤مت، طمتك ضم٤مء  "شمراث"وىمد فمٚم٧م ىمروًٟم٤م ـمقيٚم٦م رجرد 

سمٕمض ُمـ اعمتٓمروملم ومتٜم٤موًمقه٤م ُمـ ضمديد سم٤مًمٌح٨م واًمتحٚمٞمؾ، وشم٤مسمٕمٝمؿ يمثػمون 

٤مٟم٧م هذه اعمت٤مسمٕم٦م ُمدظماًل ُمـ ُمداظمؾ اًمٕمقج وآٟمحراف، ومل ومٞمام ذهٌقا إًمٞمف، ومٙم

شمٙمـ هذه اعمت٤مسمٕم٦م وطمده٤م ؾمٌٞماًل إمم اًمتٓمرف، وإٟمام ازداد إُمر ؾمقًءا سمتٕم٤مُمؾ 

اًمِم٤ٌمب اعم٤ٌمذ ُمع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ دون أن يٙمقن ًمدهيؿ احلد إدٟمك ُمـ أدوات 

ن سمٖمػم قمٚمؿ وٓ هدى: آضمتٝم٤مد، وم٠مومتقا ذم يمؼمي٤مت اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٙمٗمر واإليام
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 ومْمّٚم٧م أومٝم٤مم يمثػم ُمٜمٝمؿ، وزًّم٧م أىمدام آظمريـ. 

شمٙمٗمػم اعمجتٛمٕم٤مت اعمٕم٤مسة، ووصٗمٝم٤م سم٤مجل٤مهٚمٞم٦م، وأؾم٤مس  ايمسبب ايمثاين:

هذا اًمتٙمٗمػم قمٜمدهؿ ُم٤م ومٝمٛمقه رمًج٤م سم٤مًمٔمٜمقن ُمـ ٟمّمقص شمٕم٤مُمٚمقا ُمٕمٝم٤م شمٕم٤مُماًل 

قمغم همػمهؿ  ُم٤ٌمًذا سم٤مخلقاـمر اًم٤ًمٟمح٦م اًمتل ٓ شمٖمٜمل ُمـ احلؼ ؿمٞمًئ٤م، ومحٙمٛمقا

سم٤مًمٙمٗمر ُمع ٟمٓم٘مٝمؿ سم٤مًمِمٝم٤مدة: ٕهنؿ يٜمٓم٘مقن هب٤م وٓ يٕمرومقن ُمٕمٜم٤مه٤م، وٓ يٕمٛمٚمقن 

سمٛمْمٛمقهن٤م وُم٘متْم٤مه٤م، وُمٝمام صّٚمقا وص٤مُمقا وطمّجقا وزقمٛمقا أهنؿ ُمًٚمٛمقن ومٚمـ 

 يٖمػّم ذًمؽ ُمـ يمٗمرهؿ ؿمٞمًئ٤م . 

واعمجتٛمٕم٤مت اعمٕم٤مسة ذم ٟمٔمرهؿ ٓ شمًػم قمغم اإلؾمالم، وم٠مقمامهل٤م وشمٍموم٤مهت٤م 

اًمًٞم٤مد وآىمتّم٤مدي ًمٞم٧ًم إؾمالُمٞم٦م، ومٝمل ـ ُمـ صمؿ ـ رجتٛمٕم٤مت  وٟمٔم٤مُمٝم٤م

زاقمٛملم أن  "احل٤ميمٛمٞم٦م  "ضم٤مهٚمٞم٦م يم٤مومرة، واؾمتٕمٛمؾ سمٕمْمٝمؿ ذم ذًمؽ ُمّمٓمٚمح 

إظمذ ذم رء ُمـ أُمقر اعمجتٛمع سم٠مطمٙم٤مم همػم ُمًتٛمدة ُمـ ذيٕم٦م اإلؾمالم، 

ُمزامح٦م هلل شمٕم٤ممم ذم اًمتنميع اًمذي هق صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف، واعمٔمٝمر إؾم٤مد 

ٞمتف، وسم٤مًمت٤مزم وم٢من وم٤مقمؾ هذا خيرج ُمـ اإليامن إمم اًمٙمٗمر، وًمٕمؾ ُمـ اًمٙمٚمامت حل٤ميمٛم

اًمتل ؾم٤مقمدت قمغم اًمتقؾمع ذم إـمالق وصػ اجل٤مهٚمٞم٦م قمغم اعمجتٛمٕم٤مت اعمٕم٤مسة، 

ُم٤م ذه٥م إًمٞمف سمٕمْمٝمؿ ُمـ أن اجل٤مهٚمٞم٦م ًمٞم٧ًم ومؽمة زُمٜمٞم٦م ُمٕمّٞمٜم٦م ُمـ اًمزُم٤من، إٟمام هل 

ة، ويٛمٙمـ أن شمقضمد هذه احل٤مًم٦م طم٤مًم٦م اضمتامقمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، ذات شمّمقرات ُمٕمٞمٜم٦م ًمٚمحٞم٤م

وأن يقضمد هذا اًمتّمقر ذم أي زُم٤من وُمٙم٤من، وىمد ٟمت٩م قمـ هذا اًمٗمٙمر أيًْم٤م 

زقمٛمٝمؿ أن ُمـ طمؼ إومراد شمٖمٞمػَم اعمٜمٙمر سم٤مًمٞمد: ٕن اًمًٚمٓم٦م اًمتل حتٙمؿ اًمدوًم٦م همػُم 
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 ُمٕمؽمف هب٤م، سمؾ جي٥م شمٖمٞمػمه٤م سم٘مقة اًمًالح . 

ذم شم٤مريخ اإلؾمالم، وُمٜمٝم٩م  ويٌدو اًمتِم٤مسمف اًمٙمٌػم سملم ُمٜمٝم٩م اخلقارج اعمٕمروف

 ه١مٓء اًمِم٤ٌمب اجلدد: 

وم٤مخلقارج رومٕمقا ـ يمام يرومع ه١مٓء اًمٞمقم ـ ؿمٕم٤مر طمؼ أرادوا سمف سم٤مـماًل، وم٘م٤مًمقا: 

: ٟمٕمؿ ٓ طمٙمؿ إٓ هلل، وًمٙمـ ٓسمد ٓ طمٙمؿ إٓ هلل، ومرّد قمٚمٞمٝمؿ اإلُم٤مم قمكم 

 . (1)ًمٚمٜم٤مس ُمـ أُمػم

ام ذهٌقا إمم شمٙمٗمػم ويمذًمؽ ذه٥م اخلقارج إمم شمٙمٗمػم ُمـ ريض سم٤مًمتحٙمٞمؿ، يم

 ُمرشمٙم٥م اعمٕمّمٞم٦م.

ويمٚمٝم٤م أطمٙم٤مم ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م وٓ سمره٤من، وًمٙمٜمٝم٤م صمٛمرة اًمتٕم٤مُمؾ اعم٤ٌمذ ُمع اًم٘مرآن 

اًمٙمريؿ شمٕم٤مُماًل ٓ يًتٜمد إمم قمٚمؿ: وهلذا ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مرر أن ومٙمر اخلقارج يم٤من وٓ 

 يزال أطمد اًمٞمٜم٤مسمٞمع اًمتل يًتٛمد ُمٜمٝم٤م يمثػم ُمـ آراء اعمتٓمروملم اجلدد ُمـ اًمِم٤ٌمب. 

امقم٦م( اًمتل أوضم٥م اإلؾمالم ًمزوُمٝم٤م شمٗمًػم ُمٕمٜمك )اجلايمسبب ايمثايمث: 

وآرشم٤ٌمط هب٤م شمٗمًػًما ي٘مٍمه٤م قمٚمٞمٝمؿ، وجيٕمؾ ُمٗم٤مرىمتٝم٤م واخلروج ُمٜمٝم٤م ٟمققًم٤م ُمـ 

اًمردة واًمٙمٗمر، ومتٕم٤مُمٚمقا ُمع اًمٜمّمقص شمٕم٤مُماًل ُم٤ٌمًذا سمٖمػم سمره٤من حمتجلم سمحدي٨م 

]ُمـ وم٤مرق اجلامقم٦م ؿمؼًما ومامت إٓ ُم٤مت ُمٞمت٦م ط: اًمٌخ٤مري ىم٤مل رؾمقل اهلل 

                                                           

القىم ٌظهرون رأي الخىارج، لن ٌحل  اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل، يمت٤مب ىمت٤مل أهؾ اًمٌٖمل، سم٤مب (3)

 .61761به قتالهن، رقن 
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]ُمـ ُم٤مت وًمٞمس ذم قمٜم٘مف سمٞمٕم٦م ط: وطمدي٨م ُمًٚمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل ، (1) ضم٤مهٚمٞم٦م[

 . (2) ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م[

إن اجلامقم٦م قمٜمدهؿ ُمرشمٌٓم٦م سم٤مُٕمػم أو اًمزقمٞمؿ، ومٛمـ مل يرشمٌط سمف، وي١مُمـ سمام 

يدقمق إًمٞمف ومٝمق و٤مّل ُمرشمد، يمام أن ومٙمرهؿ ىم٤مئؿ قمغم اخلْمقع اًمت٤مم واًمٓم٤مقم٦م 

 وم٦م. اًمٕمٛمٞم٤مء، وذًمؽ سم٥ًٌم ىمّمقر ذم اًمٗمٝمؿ وقمدم ُمٕمر

اقمتزال اعمجتٛمع وُم١مؾم٤ًمشمف، ورومض اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أٟمٔمٛمتف،  ايمسبب ايمرازمع:

وم٤مقمتؼموا اعمِم٤مريم٦م ذم آٟمتخ٤مسم٤مت يمٗمًرا، ودقمقا أسمٜم٤مءهؿ إمم اقمتزال اعم٤ًمضمد: ٕهن٤م 

ذم زقمٛمٝمؿ ُمٕم٤مسمد اجل٤مهٚمٞم٦م، وٕن اًمذيـ يّمٚمقن ومٞمٝم٤م ىمد ارشمدوا قمـ اإلؾمالم، 

                                                           

ؾمؽمون سمٕمدي أُمقًرا شمٜمٙمروهن٤م، طمدي٨م رىمؿ  ط صحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اًمٗمتـ، سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل  (3)

آؾمتثٜم٤مء هٜم٤م سمٛمٕمٜمك آؾمتٗمٝم٤مم  :هذا احلدي٨م، وم٘م٤مل اًمٙمرُم٤مين ذمشمٙمٚمؿ اًمٕمٚمامء وىمد ، 7054

 "إٓ  "ومٝمك ُم٘مدرة، أو  "ُم٤م  " :ُم٤م وم٤مرق اجلامقم٦م أطمد إٓ ضمرى ًمف يمذا، أو طمذوم٧م :ياإلٟمٙم٤مري، أ

 اًمٙمقومٞملم .  يزائدة،  أو قم٤مـمٗم٦م قمغم رأ

سم٤معمٞمت٦م اجل٤مهٚمٞم٦م وهك ـ سمٙمن اعمٞمؿ ـ طم٤مًم٦م اعمقت، يمٛمقت أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م قمغم والل، وًمٞمس واعمراد 

٤م، ، سمؾ يٛمقت قم٤مصٞمً اًمف إُم٤مم ُمٓم٤مع: ٕهنؿ يم٤مٟمقا ٓ يٕمرومقن ذًمؽ، وًمٞمس اعمراد أٟمف يٛمقت يم٤مومرً 

أٟمف يٛمقت ُمثؾ ُمقت اجل٤مهكم، وإن مل يٙمـ هق  :وحيتٛمؾ أن يٙمقن اًمتِمٌٞمف قمغم فم٤مهره، وُمٕمٜم٤مه

 ، أو أن ذًمؽ ورد ُمقرد اًمزضمر واًمتٜمٗمػم وفم٤مهره همػم ُمراد . ٤مضم٤مهٚمٞمًّ 

شمرك اخلروج قمغم اًمًٚمٓم٤من وًمق ضم٤مر، وىمد أمجع اًمٗم٘مٝم٤مء  ذمهذا احلدي٨م طمج٦م  ذم :ىم٤مل اسمـ سمٓم٤ملو     

ذًمؽ  ذمقمغم وضمقب ـم٤مقم٦م اًمًٚمٓم٤من اعمتٖمٚم٥م واجلٝم٤مد ُمٕمف، وأن ـم٤مقمتف ظمػم ُمـ اخلروج قمٚمٞمف: عم٤م 

 .( 7/  27 ي، وومتح اًم٤ٌمر482/  6قمغم ُمًٚمؿ  يوُمـ طم٘مـ اًمدُم٤مء . ) ذح اًمٜمق

  .7857حذٌث رقن : يمت٤مب اإلُم٤مرة، سم٤مب إُمر سمٚمزوم اجلامقم٦م قمٜمد فمٝمقر اًمٗمتـ، ُمًٚمؿصحٞمح  (2)
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 يمٗم٤مر . واًمّمالة ُمٕمٝمؿ ؿمٝم٤مدة هلؿ سم٤مإليامن ُمع أهنؿ 

ويتٕمٚمؼ ه١مٓء اًمِم٤ٌمب ذم دقمقهتؿ هذه سمتٗمًػم أطمدهؿ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة 

 يقٟمس:                          

                   
طمٞم٨م ىم٤مل ذم شمٗمًػمه٤م: إن  (1)

 اهلل يرؿمدهؿ ذم هذه أي٦م إمم أُمقر: 

اقمتزال اجل٤مهٚمٞم٦م سمٗمتٜمتٝم٤م ووم٤ًمده٤م وّذه٤م، ُم٤م أُمٙمـ ذم ذًمؽ، ودمٛمع   

اًمٕمّم٦ٌم اعم١مُمٜم٦م اخلػمة اًمٜمٔمٞمٗم٦م قمغم ٟمٗمًٝم٤م ًمتٓمٝمره٤م وشمزيّمٞمٝم٤م، وشمدّرهب٤م 

 وشمٜمّٔمٛمٝم٤م طمتك ي٠ميت وقمد اهلل. 

اقمتزال ُمٕم٤مسمد اجل٤مهٚمٞم٦م واخت٤مذ سمٞمقت اًمٕمّم٦ٌم اعمًٚمٛم٦م ُم٤ًمضمد، حتس   

ومٞمٝم٤م سم٤مٟٓمٕمزال قمـ اعمجتٛمع اجل٤مهكم، وشمزاول ومٞمٝم٤م قم٤ٌمدات ًمرهب٤م قمغم هن٩م 

 صحٞمح.

إن اإلىمدام ذم ضمرأة قمغم اًمتٕم٤مُمؾ اعم٤ٌمذ ُمع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق اًمذي ومّقت 

قا أهؾ اًمذيمر ًمٕمرومقا أن قمغم ه١مٓء اًمِم٤ٌمب شمدسمر أي٦م اًمٙمريٛم٦م، وًمق شمدسمروا وؾم٠مًم

اإلذن ًمٌٜمل إهائٞمؾ سم٤مًمّمالة ذم اًمٌٞمقت يم٤من اشم٘م٤مء ًم٘متٚمٝمؿ ذم اعم٤ًمضمد، أو يم٤من 

 سم٥ًٌم ختري٥م ومرقمقن ًمٚمٛم٤ًمضمد، وُمٜمٕمف سمٜمل إهائٞمؾ ُمـ اًمّمالة ومٞمٝم٤م . 

اقمتامد اًمِم٤ٌمب قمغم سمٕمْمٝمؿ دون اًمرضمقع إمم اًمٕمٚمامء، ي٘مقل  ايمسبب اخلامس:

ُم٤م أظمذوا اًمٕمٚمؿ قمـ أيم٤مسمرهؿ وقمـ أُمٜم٤مئٝمؿ  : ٓ يزال اًمٜم٤مس سمخػماسمـ ُمًٕمقد 

                                                           

 . 87يقٟمس:  (3)
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 . (1)وقمٚمامئٝمؿ: وم٢مذا أظمذوه قمـ صٖم٤مرهؿ وذارهؿ هٚمٙمقا

وىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم: ٓ يزال اًمٜم٤مس سمخػم ُم٤م يم٤من قمٚمامؤهؿ اعمِم٤ميخ، ومل يٙمـ 

قمٚمامؤهؿ إطمداث: ٕن اًمِمٞمخ ىمد زاًم٧م قمٜمف طمدة اًمِم٤ٌمب وُمٜمٕمتف، 

قمٚمٛمف اًمِمٌف، وٓ يًتٛمٞمٚمف  واؾمتّمح٥م اًمتجرسم٦م ذم أُمقره، ومال شمدظمؾ قمٚمٞمف ذم

اهلقى، وٓ يًتزًّمف اًمِمٞمٓم٤من، واحلدث ىمد شمدظمؾ قمٚمٞمف هذه إُمقر اًمتل أُمٜم٧م 

 . (2)قمغم اًمِمٞمخ

ويدظمؾ ذم هذا: آقمتامد قمغم اًمٙمت٥م دون اًم٘مراءة قمغم اًمٕمٚمامء، ىمـ٤مل 

 ، وىمٞمؾ: (3): ُمـ شمٗمّ٘مف ُمـ سمٓمقن اًمٙمت٥م وّٞمع إطمٙم٤مماًمِم٤مومٕمل 

 وَمِٕمْٚمٛمف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مًمٕمدم       وُمـ يٙمـ آظمًذا  اًمِٕمْٚمؿ ُمـ يمت٥م 

اإلظمٗم٤مق احلٞم٤ميت واًمٗمِمؾ اعمٕمٞمٌم، وىمد يٙمقن إظمٗم٤مىًم٤م ذم  ايمسبب ايمسادس:

احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م، أو اعمًػمة آضمتامقمٞم٦م، أو اًمٜمقاطمل اًمقفمٞمٗمٞم٦م، أو اًمتج٤مرب 

اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م، ومٞمجد اًمِم٤ٌمب ذم هذه اًمٓمقائػ واجلامقم٤مت ُم٤م ئمـ أٟمف يٖمٓمل ومٞمف 

 .(4)إظمٗم٤مىمف، ويًتٕمٞمد سمف ٟمج٤مطمف

ٜمٔمر إًمٞمٝمؿ ُمـ ظمالل ُمٜمٔم٤مر أؾمقد، ؾمقء اًمٔمـ سم٤مٔظمريـ، واًم ايمسبب ايمسازمع:

                                                           

ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف، ٓسمـ قمٌد اًمؼم، سم٤مب طم٤مل اًمٕمٚمؿ إذ يم٤من قمٜمد اًمٗم٤ًمق وإرذال، رىمؿ  (3)

7054.  

 . 7/59اعم٤ًمئؾ وإضمقسم٦م ذم احلدي٨م واًمتٗمًػم، ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم،  (2)

 . 7/38اعمجٛمقع ذم ذح اعمٝمذب،  (1)

  .284، ص لؾمٚمقك اإلٟم٤ًمن سملم اجلريٛم٦م واإلره٤مب، قمٌد اعمجٞمد ُمٜمّمقر، وزيمري٤م اًمنمسمٞمٜم (4)
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خيٗمل طمًٜم٤مهتؿ، ويْمّخؿ ؾمٞمئ٤مهتؿ، وم٤معمتٓمرف يٗمتش قمـ قمٞمقب ُمـ خي٤مًمٗمف 

 ًمٞمٜمت٘مّمف ويزء إًمٞمف، وٓ يٚمتٛمس ًمف إقمذار.

ىم٤مل أطمد قمٚمامء اًمًٚمػ: إين ًٕمتٛمس ٕظمل اعمٕم٤مذير، ُمـ قمذٍر إمم ؾمٌٕملم، صمؿ 

 ي٘مقل: ًمٕمّؾ ًمف قمذًرا  آظمر ٓ أقمرومف . 

ٖمٚمٔم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػمهؿ، واخلِمقٟم٦م ذم إؾمٚمقب، اًم ايمسبب ايمثامـ:

واًمٗمٔم٤مفم٦م ذم اًمدقمقة، وٓ ؿمؽ أن هذا خم٤مًمػ هلدي اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وؾمٜم٦م 

 ط.رؾمقًمف 

٤ًٌم ٓ يٕمؽمف ُمٕمف ًممظمريـ سمقضمقد،  ايمسبب ايمتاؽمع: اًمتٕمّم٥م ًمٚمرأي شمٕمّم

 وهق آوم٦م يمٌػمة اسمتٚمٞمٜم٤م هب٤م.

، وذم اًمّمٗمح٤مت (1)هذه هل أؾم٤ٌمب اعم٠مؾم٤مة اًمتل طمّٚم٧م سمٌٕمض اًمِم٤ٌمب

اًمت٤مًمٞم٦م يٙمقن طمديثٜم٤م قمـ ـمرق مح٤مي٦م اًمِم٤ٌمب ُمـ هذه اًمٔم٤مهرة أو اعم٠مؾم٤مة اًمتل 

 أؾم٤مءت إمم ديٜمٜم٤م ديـ اًمرمح٦م واًمٕمدل:

ومٝمؿ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ومٝماًم صحٞمًح٤م يتٗمؼ ُمع ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م  ايمطريؼ إول:

 واًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ومٞمٝم٤م: وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ يدقمق إمم اًمدظمقل ذم اًمًٚمؿ يم٤موم٦م،

]ٓ ط: واإلقمراض قمٛمـ شمقمم قمـ اًمدظمقل ومٞمف، وىمد ىم٤مل ُمـ ٟمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن 

                                                           

، د/ قم٤مدل طمرب، سمح٨م اإلره٤ميب اًمٗمٙمر ُمـ اًمِم٤ٌمب وىم٤مي٦م ذم اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م أصمراٟمٔمر:  (3)

 .78رجٚم٦م يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م سمتٗمٝمٜم٤م إذاف، اًمٕمدد رىمؿ  ذمُمٜمِمقر 
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، ومآي٤مت اًم٘مت٤مل ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمٜمد (1)شمتٛمٜمقا ًم٘م٤مء اًمٕمدو وؾمٚمقا اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م[

 شمدسمره٤م ٟمجده٤م يمٚمٝم٤م ُمٜمدرضم٦م حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم:           

                      
، وم٤مًم٘مت٤مل ذع عمـ (2)

ي٘م٤مشمؾ اعمًٚمٛملم، أو يريد ومتٜمتٝمؿ قمـ ديٜمٝمؿ، ومٝمق ىمت٤مل ًمرّد اًمٕمدوان، وإذا اوٓمر 

أشم٤ٌمع اًم٘مرآن إمم اًم٘مت٤مل اًمتزُمقا سمآداب اًم٘مرآن وأظمالىمف، ومال ي٘م٤مشمٚمقن إٓ ُمـ 

٤ًٌم ذم صقُمٕمتف، وٓ ي٘م٤مشمٚمٝمؿ، ٓ ي٘متٚمقن اُمرأة وٓ وًمٞمًدا، وٓ  ؿمٞمًخ٤م وم٤مٟمًٞم٤م، وٓ راه

 خيّرسمقن قم٤مُمًرا، وٓ ي٘مٓمٕمقن ؿمجًرا، وٓ يٗمًدون ذم إرض .

إن ديـ اإلؾمالم ؾمالح دقمقشمف اًمٗمٙمر واًمٜمٔمر، وؾمٚمٓم٤مٟمف ؾمٚمٓم٤من احلج٦م 

 واًمؼمه٤من، ومال إيمراه ذم اًمديـ .

إٟمف ُمع ووقح أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػمٟم٤م ٟمجد سمٕمض 

ـ واًمدقم٤مة ـ يمام ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمٖمزازم ـ ٓ يدرون ٟمٗم٤مؾم٦م ُم٤م قمٜمدهؿ، سمؾ رسمام اعمٗمني

يم٤مٟم٧م ىمدرهتؿ قمغم اإلُم٤مشم٦م أفمٝمر ُمـ ىمدرهتؿ قمغم اإلطمٞم٤مء، وم٤مإلؾمالم ىمْمٞم٦م قم٤مدًم٦م 

سمٞمد أهن٤م وىمٕم٧م ذم أيدي حم٤مُملم وم٤مؿمٚملم، ٓ حيًٜمقن قمرض اإلؾمالم: ٕهنؿ مل 

ُمٔم٤مهر اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وُمٕم٤مين اًمرمح٦م  يٗمٝمٛمقا ُم٘م٤مصده: إْذ ؾمّقى سملم ُمّتٌٕمٞمف وراومْمٞمف ذم

واًمقوم٤مء، روى اًمٌٞمٝم٘مل ذم يمت٤مب )ؿمٕم٥م اإليامن( قمـ ُمٞمٛمقن سمـ ُمٝمران ىم٤مل: 

                                                           

صحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب يم٤من اًمٜمٌل إذا مل ي٘م٤مشمؾ أول اًمٜمٝم٤مر أظمر اًم٘مت٤مل طمتك  (3)

  .2966حذٌث رقن شمزول اًمِمٛمس، 

 .790 :اًمٌ٘مرة (2)
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صمالصم٦م اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر ومٞمٝمـ ؾمقاء: ُمـ قم٤مهدشمف ومقفِّ سمٕمٝمده ُمًٚماًم يم٤من أو يم٤مومًرا: "

وم٢مٟمام اًمٕمٝمد هلل، وُمـ يم٤مٟم٧م سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف رطمؿ ومّمْٚمٝم٤م ُمًٚماًم يم٤من أو يم٤مومًرا، وُمـ 

، هذه هل ومْم٤مئؾ اإلؾمالم (1)"غم أُم٤مٟم٦م وم٠مدِّه٤م إًمٞمف ُمًٚماًم يم٤من أو يم٤مومًرا ائتٛمٜمؽ قم

 ط .وُمزاي٤مه، وهل اًمتل أرؾمؾ هب٤م اًمٜمٌل  

إن ومٝمٛمٜم٤م اًمٙمٚمٞمؾ وقمجزٟم٤م قمـ ومٝمؿ أؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقة هق اًمذي ضمٕمٚمٜم٤م ٟمٕمٚمـ 

ًمٚمٌنمي٦م يمٚمٝم٤م أن اعمًٚمؿ إن ىمتؾ ذُمٞم٤ًّم ٓ ُيْ٘متؾ سمف اؾمتدًٓٓ سمحدي٨م اًمٌخ٤مري: ]ٓ 

، وإذا يم٤من هذا اًم٘مقل ـ وهق ىمقل اجلٛمٝمقر ـ ؾم٤مئًٖم٤م ومٞمام ؾمٌؼ (2) ًٚمؿ سمٙم٤مومر[ي٘متؾ ُم

وم٤مٔن جي٥م قمغم اًمدقم٤مة اعمتحدصملم سم٤مؾمؿ اإلؾمالم أن يٕمٚمٜمقا ًمٚمٌنمي٦م يمٚمٝم٤م أن اعمًٚمؿ 

 ي٘متؾ سم٤مًمذُمل، وهذا ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف وؾمٗمٞم٤من اًمثقري.

 ي٘متؾ اعمًٚمؿ سم٤مًمذُمل ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:                 

     
 ، وىمقًمف شمٕم٤ممم: (3)             

ومٚمؿ  ،(4)

ق أيت٤من سملم ٟمٗمس وٟمٗمس، وم٤مًمذُمل ُمع اعمًٚمؿ ُمت٤ًموي٤من ذم احلرُم٦م اًمتل شمٙمٗمل  شمٗمرِّ

ذم اًم٘مّم٤مص وهل طمرُم٦م اًمدم اًمث٤مسمت٦م قمغم اًمت٠مسمٞمد: وم٢من اًمذُمل حم٘مقن اًمدم قمغم 

اًمت٠مسمٞمد واعمًٚمؿ يمذًمؽ، ويمالمه٤م ىمد ص٤مر ُمـ أهؾ دار اإلؾمالم، واًمذي حي٘مؼ 

                                                           

  .1/302، 4053ؿمٕم٥م اإليامن، سم٤مب اإليٗم٤مء سم٤مًمٕم٘مقد، رىمؿ  (3)

  .666حذٌث رقن صحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، سم٤مب يمت٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ،  (2)

  .778 :اًمٌ٘مرة (1)

  .45 :اعم٤مئدة (4)
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ا يدل قمغم أن ُم٤مل اًمذُمل ىمد ؾم٤موى ذًمؽ أن اعمًٚمؿ ي٘مٓمع سمنىم٦م ُم٤مل اًمذُمل، وهذ

 ُم٤مل اعمًٚمؿ: ومدل قمغم ُم٤ًمواشمف ًمدُمف: إذ اعم٤مل إٟمام حيرم حلرُم٦م ُم٤مًمٙمف.

وىم٤مًمقا: إن طمدي٨م اًمٌخ٤مري ظم٤مص سم٤مًمٙم٤مومر احلريب، يمام أٟمف طمدي٨م آطم٤مد 

دًٓمتف فمٜمٞم٦م وُمـ صمؿ ٓ خيّمص سمف قمٛمقم أيتلم اعمذيمقرشملم: ٕن دًٓم٦م اًمٕم٤مم قمٜمد 

 ص قمٜمدهؿ ىمٓمٕمك سمٔمٜمك اسمتداء .احلٜمٗمٞم٦م ىمٓمٕمٞم٦م، وٓ خيّم

هذا اًمرأي وهق عمذه٥م ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م اعمٕمتّد هب٤م، مل ٓ ُيٜمنم ذم اًمٕم٤ممل 

 يمٚمف: ًمٞمٕمٚمؿ اًم٘م٤ميص واًمداين رمح٦م ديٜمٜم٤م سم٤مجلٛمٞمع، ُمًٚمؿ وذُمل .

ومٝمؿ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م ومٝماًم يتٗمؼ ُمع اعم٘م٤مصد  ايمطريؼ ايمثاين:

واًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م، وم٤محلؼ أن اًمٗمٝمؿ اًمً٘مٞمؿ ًمألطم٤مدي٨م أؾم٤مء إمم اإلؾمالم ُمـ ىمٌؾ 

همػم اعمٕمتٜم٘ملم ًمف، ومامذا ٟمّمٜمع ُمع أٟم٤مس ومٝمٛمٝمؿ ؾم٘مٞمؿ وٟمٔمرهؿ يمٚمٞمؾ وإدرايمٝمؿ 

لم عم٘م٤مصد عم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ىم٤مس، وًمق أطمًٜمقا ًمؽميمقا اعمج٤مل ًمٖمػمهؿ ُمـ اًمٗم٤ممه

 اًمنميٕم٦م ووم٘مف اعمآٓت، وًمٙمٜمف طم٥م اًمٔمٝمقر اًمذي اسمتٚمقا سمف .

وأذيمر سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمتل وُمٝمٛم٧م ومٝماًم ؾمٞمًئ٤م، واٟمتنم هذا اًمٗمٝمؿ سملم اًمٜم٤مس 

 اٟمتِم٤مر اًمٜم٤مر ذم اهلِمٞمؿ:

ول: ٓ اهلل، ط: ] ىم٤مل رؾمقل اهلل  احلديث ٕا ٓ إًمف إ أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا 

 .(1) قمّمؿ ُمٜمل ُم٤مًمف وٟمٗمًف إٓ سمح٘مف وطم٤ًمسمف قمغم اهلل[ومٛمـ ىم٤مهل٤م وم٘مد 

                                                           

: ُمًٚمؿصحٞمح ، و6211حذٌث رقن صحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب وضمقب اًمزيم٤مة،  (3)

  .30حذٌث رقن ، اإليامنيمت٤مب 
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واحلدي٨م صحٞمح دون ري٥م، إٓ أن سمٕمض اًمدقم٤مة أظمذوا سمٔم٤مهره وأقمٚمٜمقا 

احلرب قمغم يمؾ ُمـ مل يدظمؾ ذم ديـ اهلل، قمغم أؾم٤مس أن يمٚمٛم٦م )اًمٜم٤مس( يمٚمٛم٦م 

 قم٤مُم٦م شمِمٛمؾ يمؾ إٟم٤ًمن همػم ُمًٚمؿ.

إُم٦م أمجٕم٧م قمغم واًم٘مقل سمٕمٛمقم ًمٗمظ )اًمٜم٤مس( ذم احلدي٨م ظمٓم٠م سملّم: ٕن 

أن احلدي٨م ٓ يتٜم٤مول أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ هيقد وٟمّم٤مرى، وإٟمام هق ُمـ اًمٕم٤مم اًمذي 

أريد سمف اخل٤مص: طمٞم٨م إن ًمٗمظ )اًمٜم٤مس( هٜم٤م ظم٤مص سمٛمنميمل اًمٕمرب اًمذيـ قم٤مدوا 

اإلؾمالم وأقمٚمٜمقا احلرب قمٚمٞمف، واًمقىمقف أُم٤مم دقمقشمف طمتك ٓ يٜمتنم، وًمٞمس اعمراد 

٤مي٦م: وم٢من هذا ظمالف اًمٜمص واإلمج٤مع، وم٢مٟمف مل ي٘م٤مشمؾ يمؾ أطمد إمم هذه اًمٖمط أٟمف 

يٗمٕمؾ هذا ىمط، سمؾ يم٤مٟم٧م ؾمػمشمف: أن ُمـ ؾم٤معمف مل ي٘م٤مشمٚمف، ومل ي٘م٤مشمؾ إٓ ُمـ يًتحؼ 

 اًم٘مت٤مل حلرسمف وقمداوشمف قمغم اعمًٚمٛملم.

ىمٞمؾ: اعمراد سم٤محلدي٨م: "احلدي٨م وىم٤مل ذم ذطمف:  وىمد ذح اًمّمٜمٕم٤مين 

 .(1)"سمف اخلّمقصاعمح٤مرسمقن. وًمٗمظ )اًمٜم٤مس( ُمـ اًمٕمٛمقم اًمذي يراد 

طمدي٨م "اًمٙمالم قمـ احلدي٨م حت٧م قمٜمقان  وىمد شمٜم٤مول اًمِمٞمخ اًمٖمزازم 

وأوم٤مض ذم ذطمف وسمٞم٤من اعمراد ُمٜمف، وىم٤مل: احلؼ أن احلدي٨م ذم ُمنميمل  "ُمٔمٚمقم

اًمٕمرب اًمذيـ وٜمّقا قمغم اإلؾمالم وأهٚمف سمحؼ احلٞم٤مة، ومل حيؽمُمقا ُمٕم٤مهدة، وٓ 

 .(2)ُمقصمً٘م٤م ُم٠مظمقًذا 

                                                           

، وهق ُمٜمِمقر وٛمـ رجٛمققم٦م )ذظم٤مئر قمٚمامء ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر ٓسمـ إُمػم اعمٕمروف سم٤مًمّمٜمٕم٤مين ذمسمح٨م  (3)

 .754اًمٞمٛمـ( ص

 .207ص  :قمٚمؾ وأدوي٦م (2)
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إذا قمٚمؿ هذا وم٢مٟمف ٓ جيقز اًم٘مقل سمٕمٛمقم احلدي٨م وُم٘م٤مشمٚم٦م همػمٟم٤م ُم٤ًمعملم وهمػم 

 ُم٤ًمعملم: طمٞم٨م إن اًمٕمٛمقم همػم ُمراد، وهق ٟمٔمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:      

                   
، وم٤مًمٕمٛمقم ذم (1)

ي٘متيض دظمقل مجٞمع اًمٜم٤مس ذم اًمٚمٗمٔملم مجٞمًٕم٤م، واعمراد سمٕمْمٝمؿ: ٕن اًم٘م٤مئٚملم أي٦م 

همػم اعم٘مقل هلؿ، واعمراد سم٤مٕول: ٟمٕمٞمؿ سمـ ُمًٕمقد إؿمجٕمل، واًمث٤مين: أسمق ؾمٗمٞم٤من 

 .(2)وأصح٤مسمف

         يمام أن ًمٗمظ اًمٜم٤مس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

  (3) (4)ط ُمراد سمف رؾمقل اهلل. 

         وُمثؾ ذًمؽ أيًْم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

       
، ومٚمٗمظ اًمٜم٤مس هٜم٤م قم٤مم ًمٙمـ أريد سمف (5)

    ، ومٚمٞمس يمؾ اًمٜم٤مس وىمقًدا ًمٚمٜم٤مر سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤مًمـك: (6)ظم٤مص

      
(7). 

                                                           

 .773آل قمٛمران:  (3)

 .749، 747/ 2 :، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم279/ 4 ل:شمٗمًػم اًم٘مرـمٌ (2)

  .54 :اًمٜم٤ًمء (1)

 .775ص  :، وإحت٤مف إٟم٤مم سمتخّمٞمص اًمٕم٤مم ًمٚمٛم١مًمػ295/ 2 :شمٗمًػم اسمـ يمثػم (4)

 .24 :اًمٌ٘مرة (5)

 .62ص  :اًمرؾم٤مًم٦م ل،ُم٤مم اًمِم٤مومٕماإل (6)

 .707: إٟمٌٞم٤مء (7)
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سمٕمث٧م سملم يدي اًم٤ًمقم٦م سم٤مًمًٞمػ طمتك ط:]ىم٤مل رؾمقل اهلل  احلديث ايمثاين:

 .(1) يٕمٌد اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف[

سمٕم٨م سم٤مًمًٞمػ ًم٘مت٤مل ُمـ مل ي١مُمـ سم٤مهلل طمتك ط أٟمف فم٤مهر هذا احلدي٨م يٗمٞمد 

يٕمٌد اهلل وطمده، ًمٙمـ هؾ هذا اًمٔم٤مهر يتٗمؼ ُمع ىمقاقمد اًمنميٕم٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٚملم 

 واًمٕمٗمق واًمّمٗمح؟ ًمإلضم٤مسم٦م قمـ هذا اًم١ًمال ٟمٚم٘مل ٟمٔمرة قمغم ؾمٜمد احلدي٨م وُمتٜمف:

ؾمٜمد احلدي٨م: أورد هذا احلدي٨م اهلٞمثٛمك وىم٤مل: رواه أمحد، وومٞمف: قمٌد 

سمـ صم٤مسم٧م سمـ صمقسم٤من، وصّم٘مف اسمـ اعمديٜمل وهمػمه، ووّٕمٗمف أمحد وهمػمه، وسم٘مٞم٦م  اًمرمحـ

 .(2)رضم٤مًمف صم٘م٤مت

، (3)وىم٤مل اًمذهٌل قمٜمف: صدوق، رُمل سم٤مًم٘مدر. وىم٤مل أمحد: مل يٙمـ سم٤مًم٘مقي

وىم٤مل اسمـ طمجر: ىم٤مل إصمرم قمـ أمحد: أطم٤مديثف ُمٜم٤ميمػم، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: وٕمٞمػ، 

٘م٦م، وىم٤مل أسمق داود: يم٤من ومٞمف ؾمالُم٦م، وىم٤مل ُمرة: ًمٞمس سم٤مًم٘مقي، وىم٤مل ُمرة: ًمٞمس سمث

وري قمـ اسمـ ُمٕملم، واسمـ اعمديٜمل،  وًمٞمس سمف سم٠مس، ويم٤من رج٤مب اًمدقمقة، ىم٤مل اًمدُّ

، وىمد صّحح إؾمٜم٤مد احلدي٨م اًمِمٞمخ (4)واًمٕمجكم، وأيب زرقم٦م اًمرازي: ًمٞمس سمف سم٠مس

ـ إؾمٜم٤مده اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م  ًّ اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر واًمِمٞمخ إًم٤ٌمين رمحٝمام اهلل، وىمد طم

 ّرضمف ذم يمت٤مب )زاد اعمٕم٤مد(.إرٟم٤مؤوط طملم ظم

                                                           

 .5667، 5775، 5774طمدي٨م رىمؿ  أمحد: ًٜمدُم (3)

 .43/ 6 :رجٛمع اًمزوائد (2)

 . 532/ 7 :اًمْمٕمٗم٤مء ذم لاعمٖمٜم (1)

 .287، 280/ 4 :هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (4)
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وم٘مد طمٙمؿ هق واعمح٘م٘مقن ُمٕمف سمْمٕمػ اًمًٜمد  أُم٤م ذم اعمًٜمد ًمإلُم٤مم أمحد 

وٟمٙم٤مرة سمٕمض أًمٗم٤مفمف، وىم٤مًمقا: اسمـ صمقسم٤من اظمتٚمٗم٧م ومٞمف أىمقال اعمجّرطملم 

واعمٕمّدًملم، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىمّقى أُمره، وُمٜمٝمؿ ُمـ وّٕمٗمف، وىمد شمٖمػّم سمآظمره، وظمالص٦م 

مل يٜمٗمرد سمام ُيٜمٙمر، وم٘مد أؿم٤مر اإلُم٤مم أمحد إمم أن ًمف  اًم٘مقل ومٞمف: أٟمف طمًـ احلدي٨م إذا

 ، وهذا ُمٜمٝم٤م.(1)أطم٤مدي٨م ُمٜمٙمرة

وذيمروا ممـ أظمرضمف: قمٌد سمـ محٞمد، واًمٓمؼماين ذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم، واسمـ 

 إقمرايب ذم ُمٕمجٛمف، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م، أرسمٕمتٝمؿ قمـ اسمـ صمقسم٤من.

ث قمٚمؾ وأظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم )ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر( سم٢مؾمٜم٤مده، وومٞمف صمال

سمّٞمٜمقه٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ، صمؿ ىم٤مًمقا: ومٝمذه اًمٕمٚمؾ اًمثالث رجتٛمٕم٦م ٓ يٛمٙمـ ُمٕمٝم٤م شم٘مقي٦م 

 .(2) احلدي٨م اعمرومقع سمٛمت٤مسمٕم٦م إوزاقمل ٓسمـ صمقسم٤من

 وم٤محلدي٨م ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمد ومٞمف يمالم سم٥ًٌم قمٌد اًمرمحـ سمـ صم٤مسم٧م.

ُمتـ احلدي٨م: أُم٤م ُمـ طمٞم٨م اعمتـ احلدي٨م ومٝمق يتٕم٤مرض ُمع ُم٤م ىمرره اًم٘مرآن 

 ط.سمٕم٨م سمف رؾمقل اهلل سمخّمقص ُم٤م 

سمٕمثف اهلل ط وُمـ ىمرأ اًم٘مرآن يمٚمف ٓ جيد ومٞمف آي٦م واطمدة شمٍمح أو شمِمػم إمم أٟمف 

سمٕمثف رسمف سم٤مهلدى وديـ احلؼ واعمققمٔم٦م ط سم٤مًمًٞمػ، وإٟمام جيد آي٤مشمف سحي٦م ذم أٟمف 

 احلًٜم٦م، واًمرومؼ سم٤مًمٜم٤مس، ىم٤مل شمٕم٤ممم:                       

                                                           

 . أقمؿ ُمـ اًمٕم٤ٌمرة اعمذيمقرة ل)أطم٤مديثف ُمٜم٤ميمػم( وه :قم٤ٌمرة اإلُم٤مم أمحد (3)

 .5774 طمدي٨م رىمؿ ،725 -723ص  :اجلزء اًمت٤مؾمع ُمـ ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد (2)
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 ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: (1)                

            
  ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: (2)    

                               

             
(3). 

وإٟمام  -يمام ي٘م٤مل –مل يٌٕم٨م سم٤مًمًٞمػ ط هذه أي٤مت وهمػمه٤م شمدل قمغم أٟمف 

 سمٕم٨م سم٤مهلدى واًمرمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٕم٤معملم وسم٤مًمتٌِمػم وسم٤مإلٟمذار.

واحلدي٨م اعمذيمقر سمًٜمده وُمتٜمف ٓ يّمٛمد أُم٤مم آي٤مت اًم٘مرآن واوح٦م اًمٌٞم٤من 

هق اًمرمح٦م اعمٝمداة ًمٙمؾ اًمٕم٤معملم، ط اًمتل شم٘مرر ًمٙمؾ اًمٜم٤مس أن ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل 

ُٕمتف هدي٦م، وومرق سملم اًمٕمٓمٞم٦م ط  وأٟمف يمام ىمٞمؾ: يمؾ إٟمٌٞم٤مء ٕممٝمؿ قمٓمٞم٦م وٟمٌٞمٜم٤م

 واهلدي٦م وم٤مًمٕمٓمٞم٦م ًمٚمٛمحروُملم، واهلدي٦م ًمٚمٛمحٌقسملم.

سمٕم٨م ط ومام يٜمٌٖمل شمرداد احلدي٨م وإقمالٟمف ًمٚمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م إلفمٝم٤مر أٟمف 

سم٤مًمًٞمػ ًم٘مت٤مل همػمه: ٕن هذا همػم صحٞمح ويتٕم٤مرض ُمع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، أٓ 

 ومٚمٞمتدسمر ىمقًمف شمٕم٤ممم:                        

                       
. هؾ (4)

                                                           

  .705 :اإلهاء (3)

  .89 :اًمٜمحؾ (2)

  .2 :اجلٛمٕم٦م (1)

 .759 :آل قمٛمران (4)
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اًمرؾمقل اًمذي ٟمزًم٧م قمٚمٞمف هذه أي٦م ي٘مقل: سمٕمث٧م سملم يدي اًم٤ًمقم٦م سم٤مًمًٞمػ؟ إن 

 اهلل ؾم٤مئٚمٜم٤م قمام ٟم٘مقل وٟمٗمٕمؾ.هذا سمٕمٞمد. أٓ ومٚمٜمتؼ اهلل: ٕن 

يم٤من ٓ يزيد ُمع ط إن يمؾ طمٚمٞمؿ ىمد قُمرف ُمٜمف زًّم٦م، وطُمٗمٔم٧م قمٜمف هٗمقة، وًمٙمٜمف 

يمثرة إذى إٓ صؼًما، وقمغم إهاف اجل٤مهؾ إٓ طمٚماًم، قمـ قمروة قمـ قم٤مئِم٦م ريض 

 .(1)"إٓ أن شمٜمتٝمؽ طمرُم٤مت اهلل شمٕم٤ممم، ومٞمٜمت٘مؿ هللط ُم٤م اٟمت٘مؿ رؾمقل اهلل "اهلل قمٜمٝم٤م: 

عم٤م يمنت رسم٤مقمٞمتف، وؿم٩ّم وضمٝمف يقم أطمد ؿمّؼ ذًمؽ قمغم ط اًمٜمٌل  وروي أن

أصح٤مسمف ؿمديًدا وىم٤مًمقا: ًمق دقمقت قمٚمٞمٝمؿ. وم٘م٤مل: ]إين مل ُأسمٕم٨م ًمّٕم٤مًٟم٤م، وإٟمام سمٕمث٧م 

 .(3) ، وىم٤مل:]اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًم٘مقُمل وم٢مهنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن[(2) رمح٦م[

وم٤مٟمٔمر إمم ُم٤م ذم هذا اًم٘مقل ُمـ مج٤مع اًمٗمْمؾ، ودرضم٤مت اإلطم٤ًمن، وطمًـ 

قمغم اًمًٙمقت قمٜمٝمؿ ط اخلٚمؼ، ويمرم اًمٜمٗمس، وهم٤مي٦م اًمّمؼم واحلٚمؿ: إذ مل ي٘متٍم 

طمتك قمٗم٤م قمٜمٝمؿ، صمؿ أؿمٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ ورمحٝمؿ ودقم٤م، وم٘م٤مل: ]اًمٚمٝمؿ اهمٗمر[، صمؿ أفمٝمر 

ؾم٥ٌم اًمِمٗم٘م٦م واًمرمح٦م سم٘مقًمف: ]ًم٘مقُمل[، صمؿ اقمتذر قمٜمٝمؿ سمجٝمٚمٝمؿ وم٘م٤مل: ]وم٢مهنؿ ٓ 

 يٕمٚمٛمقن[.

٘مؾ واًمٜمٔمر، واٟمتٝم٧م إمم اإلىمٜم٤مع متحْم٧م إمم آقمتامد قمغم اًمٕمط إن دقمقشمف 

واحلج٦م، أُم٤م اًمًٞمػ واًمرُمح، وأُم٤م اًم٘مقة واًم٘من ومام هل٤م ُمـ ؾمٌٞمؾ قمغم أطمد، وٓ 

                                                           

  .1771حذٌث رقن صحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب احلدود، سم٤مب إىم٤مُم٦م احلدود وآٟمت٘م٤مم حلرُم٤مت اهلل،  (3)

حذٌث رقن صحٞمح ُمًٚمؿ: يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ًمٕمـ اًمدواب وهمػمه٤م،  (2)

3911.  

  .2677حذٌث رقن صحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء، سم٤مب طمدي٨م اًمٖم٤مر،  (1)
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يدومع إٟم٤ًمن إمم اًمديـ دومًٕم٤م، وٓ حيٛمؾ أطمد قمغم اًمٕم٘مٞمدة محاًل: ٕن اًمديـ ذم 

ضمقهره ي٠مسمك إٓ أن يٙمقن قمـ رو٤م واظمتٞم٤مر، ويمؾ ٟمٗمس شمًٚمؽ ُم٤م شمريد، هذه هل 

اعمحٛمدي٦م، وهذه ؾمٌٞمٚمٝم٤م، وإن دقمقة هبذه اعمث٤مسم٦م ٓ يٛمٙمـ أن يّمدق  ـمٌٞمٕم٦م اًمدقمقة

 قم٤مىمؾ أهن٤م حتٛمؾ ذم ـمٞم٤مهت٤م إيمراه أطمد ُمـ اخلٚمؼ قمغم اقمتٜم٤مىمٝم٤م أو اإليامن هب٤م.

وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م سمّمح٦م اعمتـ ومٛمٕمٜمك احلدي٨م: إن اهلل قمز وضمؾ سمٕمثٜمل سم٤مًمًٞمػ 

رب قمغم سملم يدي اًم٤ًمقم٦م ٕىم٤مشمؾ يمؾ ُمـ ي٘مػ ذم ـمريؼ دقمقيت وَأقْمَٚمـ احل

 اإلؾمالم . 

]ٓ شمٌدأوا اًمٞمٝمقد وٓ اًمٜمّم٤مرى ط: ىم٤مل رؾمقل اهلل  احلديث ايمثايمث:

 .(1) سم٤مًمًالم، وم٢مذا ًم٘مٞمتؿ أطمدهؿ ذم ـمريؼ وم٤موٓمروه إمم أوٞم٘مف[

أظمذ اًمٌٕمض سمٔم٤مهره ورأى قمدم ضمقاز إًم٘م٤مء اًمًالم قمغم همػم اعمًٚمٛملم، وهق 

وهق قمـ أيب سَمٍْمة ومٝمؿ ؾم٘مٞمؿ: ٕن ًمٚمحدي٨م ؾم٥ٌم ورود ذيمره أمحد ذم )ُمًٜمده ( 

، (2) ىم٤مل: ]إين رايم٥م همًدا إمم اًمٞمٝمقد ومال شمٌدأوهؿ سم٤مًمًالم[ط أن رؾمقل اهلل 

وم٥ًٌم احلدي٨م سملّم ؾم٥ٌم اًمٜمٝمل: طمٞم٨م ىمّٞمده سمح٤مًم٦م احلرب، ومال ٟمٌدأهؿ سم٤مًمًالم 

ذم طم٤مًم٦م احلرب وٟمْمٓمرهؿ إمم أوٞمؼ اًمٓمرق، أُم٤م ذم طم٤مًم٦م اًمًٚمؿ ومٞمٕم٤مُمٚمقن سمٙمؾ 

 ُمقدة ورمح٦م.

                                                           

  النهً عن ابتذاء أهل الكتاب بالسالم، حذٌث رقن ، بابيمت٤مب اًمًالم :ُمًٚمؿصحٞمح  (3)

2767 . 

 ذم وصححف إًم٤ٌمين، 7702 ي:وإدب اعمٗمرد ًمٚمٌخ٤مر ،27235 حذٌث رقن :ُمًٜمد أمحد (2)

 .2984 :صحٞمح اسمـ ُم٤مضمف
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ل ذم )ؿمٕم٥م اإليامن( أن أسم٤م أُم٤مُم٦م يم٤من إذا اٟمٍمف إمم سمٞمتف وىمـد روى اًمٌٞمٝم٘م

ٓ يٛمّر سمٛمًٚمؿ وٓ ٟمٍماٟمك وٓ صٖمػم وٓ يمٌػم إٓ ؾمّٚمؿ قمٚمٞمف، وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ، 

ي٘مقل: ]إن اهلل قمّز ط وم٘م٤مل: ُأُمرٟم٤م أن ُٟمٗمٌم اًمًالم، وىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

 .(1) وضمّؾ ضمٕمؾ اًمًالم حتٞم٦م ُٕمتٜم٤م وأُم٤مًٟم٤م ٕهؾ ذُمتٜم٤م[

ضمقاز اسمتدائٝمؿ  (2)وىمد ذيمر اًمٜمقوي ذم ) ذح ُمًٚمؿ ( قمـ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء

، سم٤مًمًالم، وىم٤مل: روي ذًمؽ قمـ اسمـ قم٤ٌمس، وأيب أُم٤مُم٦م، واسمـ أيب حمػميز 

 وىم٤مل: وهق وضمف ًمٌٕمض أصح٤مسمٜم٤م، طمٙم٤مه اعم٤موردي.

وهذا يدل قمغم أن هٜم٤مك مجًٕم٤م ُمـ اًمًٚمػ يرون ضمقاز إًم٘م٤مء اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ: 

 سملم طمدي٨م اًمٜمٝمل وؾم٥ٌم وروده .ٕهنؿ رسمٓمقا 

 ذم ؿم٠من اعمنميملم: ط وأىمقل: أمل ي٘مْؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٚمٜمٌل     

         
  ، أمل ي٘مؾ اًم٘مرآن: (3)                 

                        
(4)

وُمٕمٚمقم أن ُمـ  ،

اًمؼم إًم٘م٤مء اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ، ويمٞمػ ٓ أسمدأ سم٤مًمًالم ذُمٞم٤ًّم شمرسمٓمٜمل سمف صٚم٦م ىمراسم٦م أو 

 ضمقار أو ؾمٗمر أو قمٛمؾ .

                                                           

، وىم٤مل "شمٗمرد سمف قمٛمرو سمـ ه٤مؿمؿ"وىم٤مل:  ،3227إوؾمط، طمدي٨م رىمؿ  ذم رواه اًمٓمؼماين (3)

  .وصمِّؼ، وومٞمف وٕمػ : ، وقمٛمرو سمـ ه٤مؿمؿ اًمٌػمويت"ومٞمف ُمـ مل أقمرومف " :8/27اعمجٛمع  ذم لاًمٌٞمٝم٘م

 .402/  7 :قمغم ُمًٚمؿ يذح اًمٜمقو (2)

 .89 :اًمزظمرف (1)

 . 8 :اعمٛمتحٜم٦م (4)
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أٓ ومٚمٜمتؼ اهلل وًمٜمجٚمس سملم يدي اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم اعمخٚمّملم ًمٜمتٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ: 

 وطمده٤م دون ؿمٞمخ ُُمربٍّ ضره أيمثر ُمـ ٟمٗمٕمف .ٕن آقمتامد قمغم ىمراءة اًمٙمت٥م 

 وُمـ يٙمـ آظمًذا ًمٚمٕمٚمؿ ُمـ اًمٙمت٥م         ومٕمٚمٛمف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مًمٕمدم

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ وه٥م: يمؾُّ ص٤مطم٥م طمدي٨م ًمٞمس ًمف إُم٤مم ذم اًمٗم٘مف ومٝمق 

و٤مّل، وًم٘مد ظمدُم٧م صمالصمامئ٦م وؾمتلم قم٤معم٤ًم، وًمقٓ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد 

ذًمؽ ؟ وم٘م٤مل: أيمثرُت ُمـ احلدي٨م ومحػمين، يمٜم٧م أفمـ أن  هلٚمٙم٧م، وم٘مٞمؾ ًمف: يمٞمػ

ُيٕمٛمؾ سمف، ومٙمٜم٧م َأقمرض ذًمؽ قمغم ُم٤مًمؽ، واًمٚمٞم٨م، ط  يمؾَّ ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل 

 ومٞم٘مقٓن: ظُمْذ هذا، َوَدْع هذا.

قمـ قمٌد اهلل سمـ قمقن ىم٤مل: يمت٧ٌم إمم ٟم٤مومع أؾم٠مًمف قمـ  احلديث ايمرازمع:

ل اإلؾمالمىمٌؾ اًم٘مت٤مل؟ ىم٤مل: ومٙمت٥م إزم: إٟمام يم٤من ذ (1)اًمدقم٤مء ، ىمد (2)ًمؽ ذم أوَّ

، وأٟمٕم٤مُمٝمؿ شمً٘مك قمغم (4)وهؿ هم٤مّرون(3)قمغم سمٜمل اعمّمٓمٚمؼط أهم٤مر رؾمقل اهلل  

، وؾمٌك ؾمٌٞمٝمؿ، وأص٤مب يقُمئذ ضمقيري٦م سمٜم٧م (5)اعم٤مء، وم٘متؾ ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ

                                                           

 .اإلؾمالم ىمٌؾ اعمٕمريم٦م ذمدقمقة اًمٜم٤مس إمم اًمدظمقل  :اعم٘مّمقد سم٤مًمدقم٤مء ىمٌؾ اًم٘مت٤مل (3)

 .أول اهلجرة  ذم أي (2)

  اعمّمٓمٚمؼ ـ سمْمؿ اعمٞمؿ وؾمٙمقن اًمّم٤مد اعمٝمٛمٚم٦م ويمن اًمالم ـ وسمٜمق اعمّمٓمٚمؼ سمٓمـ ؿمٝمػم ُمـ ظمزاقم٦م. (1)

ون ( سم٤مًمٖملم اعمٕمجٛم٦م وشمِمديد اًمراء مجع ـ هم٤مّر ـ سم٤مًمتِمديد (4) هم٤مومؾ، واعمٕمٜمك أٟمف  أي ىمقًمف: ) وهؿ هم٤مرُّ

ُم٦ًم ُمـ اهلجرة ؿمٕم٤ٌمن ُمـ اًمًٜم٦م اخل٤م ذمأهم٤مر قمٚمٞمٝمؿ وهؿ هم٤مومٚمقن وم٠مظمذهؿ قمغم همرة، ويم٤من ذًمؽ 

 .قمغم اًمّمحٞمح 

ُمـ يّمٚمح ًمٚم٘مت٤مل  :مجع ُم٘م٤مشمؾ، واًمت٤مء سم٤مقمت٤ٌمر اجلامقم٦م، واعمراد هب٤م هٜم٤م (:سمٙمن اًمت٤مء)ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ  (5)

 .5/707 :داود وهق اًمرضمؾ اًم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىمؾ. قمقن اعمٕمٌقد ذح ؾمٜمـ أيب
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 .(1)احل٤مرث

ذم أول اهلجرة يم٤من يدقمق اًمٜم٤مس إمم اًمدظمقل ط فم٤مهر احلدي٨م يدل قمغم أٟمف 

ي٘م٤مشمٚمٝمؿ، وٓ ي٠مظمذهؿ قمغم هِمّرة، ومٚمام اٟمتنم اإلؾمالم وقمرومف ذم اإلؾمالم ىمٌؾ أن 

اًم٘م٤ميص واًمداين مل شمٙمـ هٜم٤مك طم٤مضم٦م إمم دقمقة همػم اعمًٚمٛملم ىمٌؾ ىمت٤مهلؿ: ًمئال 

ة .  يًتٕمدوا ًمٚم٘مت٤مل وي١مًمٌقا اًم٘م٤ٌمئؾ، سمؾ ضم٤مز أظمذهؿ قمغم هِمرَّ

 وًمٕمٚمامء إُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم هلذا احلدي٨م صمالصم٦م أىمقال:

ُمٓمٚمً٘م٤م، وهق ىمقل ُم٤مًمؽ وهمػمه، ىم٤مل اًمٜمقوي: وهق أطمده٤م: جي٥م اإلٟمذار 

 وٕمٞمػ .

 واًمث٤مين: ٓ جي٥م ُمٓمٚمً٘م٤م، ىم٤مل اًمٜمقوي: وهق أوٕمػ ُمٜمف .

واًمث٤مًم٨م: جي٥م إن مل شمٌٚمٖمٝمؿ اًمدقمقة، وٓ جي٥م إن سمٚمٖمتٝمؿ ًمٙمـ يًتح٥م، 

ىم٤مل اًمٜمقوي: وهق اًمّمحٞمح. وسمف ىم٤مل ٟم٤مومع ُمقمم اسمـ قمٛمر، واحلًـ اًمٌٍمي، 

ؾمٕمد، واًمِم٤مومٕمل، وأسمق صمقر، واسمـ اعمٜمذر، وؾمٗمٞم٤من اًمثقري، واًمٚمٞم٨م سمـ 

 .(2)واجلٛمٝمقر

واًمذي أراه أن دقمقة اًمٜم٤مس إمم اإلؾمالم ىم٤مئٛم٦م اسمتداء وشمٙمراًرا ُمٜمذ ُذع 

، وسمٜمق اعمّمٓمٚمؼ مل ي٘مع ىمت٤مهلؿ إٓ سمٕمد أن سمٚمٖمتٝمؿ اًمدقمقة طاًم٘مت٤مل إمم أن شمقذم 

ضار أن رئٞمًٝمؿ احل٤مرث سمـ أيب ط ومرومْمقه٤م وىمّرروا احلرب، طمٞم٨م سمٚمغ اًمٜمٌل 

                                                           

وصحٍح ، 3966حذٌث رقن صحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اًمٕمتؼ، سم٤مب ُمـ ُمٚمؽ ُمـ اًمٕمرب رىمٞمً٘م٤م،  (3)

 .7730 هسلن: حذٌث رقن

 .6/279 :قمغم ُمًٚمؿ يذح اًمٜمقو (2)
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مجع مجققًم٤م ًم٘مت٤مًمف، وأرؾمؾ قمٞمٜم٤ًم ) ضم٤مؾمقؾًم٤م( شم٠مشمٞمف سم٠مظم٤ٌمر اعمًٚمٛملم، ومٔمٗمروا سمف 

 صح٤مسمتف عم٤ٌمهمتتف ىمٌؾ أن جيٛمع أُمره .ط وم٘متٚمقه، ومدقم٤م اًمٜمٌل 

هذا هق اًمذي يتٗمؼ ُمع ؾمامطم٦م اإلؾمالم، وقمدم إيمراه أطمد ذم اًمدظمقل ومٞمف، 

ؾمٗمٞم٤من اًمثقري،  وىمد ورد ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م ُم٤م ي١ميد هذا اًمذي رأيتف، وم٘مد روى

ىمقًُم٤م ىمط ط قمـ أسمٞمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ُم٤م ىم٤مشمؾ رؾمقل اهلل  (1)قمـ اسمـ أيب ٟمجٞمح

 .(2)طمتك يدقمقهؿ

شمدريس اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، وُمٕمروم٦م وم٘مف أطمداصمٝم٤م، واخت٤مذ صٜمٞمع  ايمطريؼ ايمثايمث:

ومٞمام ُمر سمف ُمـ أي٤مم أٟمٛمقذضًم٤م ٟمًػم قمٚمٞمف: وم٘مد صم٧ٌم ًمٙمؾ ُمـ ىمرأ ط رؾمقل اهلل 

صؼم ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م صمالث قمنمة ؾمٜم٦م قمغم إيذاء ىمريش ًمف، ط أٟمف  اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م

ويم٤من صؼمه وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ ٟمنم دقمقشمف، ومٚمام ه٤مضمر إمم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة رأت 

ىمريش ذم سم٘م٤مئف ذم اعمديٜم٦م ظمٓمًرا يمٌػًما قمٚمٞمٝم٤م، ومذه٧ٌم عمح٤مرسمتف ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ذم 

                                                           

وٌط  ذم ل) اعمٖمٜم ذم، وٟمجٞمح ـ سمٗمتح اًمٜمقن ويمن اجلٞمؿ ـ يمام لاعمٙم ٗملهق: قمٌد اهلل سمـ ي٤ًمر اًمث٘م (3)

 .(  253أؾمامء اًمرضم٤مل ص 

ٟمجٞمح . أهـ . وىمد  ؾمٗمٞم٤من مل يًٛمع ُمـ اسمـ أيب :وىم٤مل ،2444 :يمت٤مب اًمًػم ذم لأظمرضمف اًمدارُم (2)

ٟمجٞمح أرسمًٕم٤م  يم٤من قمٛمر ؾمٗمٞم٤من ؾمٜم٦م ووم٤مة اسمـ أيب :هذا وم٘م٤مًمقا لقمّٚمؼ سمٕمض اًمٕمٚمامء قمغم يمالم اًمدارُم

ومخًلم ؾمٜم٦م . وهذه اعمدة ـمقيٚم٦م ضمًدا وأىمّؾ ُمٜمٝم٤م يم٤مومٞم٦م ًمٚم٘م٤مئٝمام، وم٤مًم٘مقل سمٕمدم ؾمامع ؾمٗمٞم٤من ُمـ اسمـ 

 لهذا ؟ وىمد طمٙمؿ سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜم ذم لُم٤م ُمًتٜمد اًمدارُم يٟمجٞمح ومٞمف سُمٕمٌد ًمٚمٖم٤مي٦م، وٓ ٟمدر أيب

 ( . 742/  72 :أصم٤مر ذح ُمٕم٤مين ذمإظم٤ٌمر  شمٜم٘مٞمح ُم٤ٌمين ذم) ُٟمخ٥م إومٙم٤مر  ذمسمّمح٦م إؾمٜم٤مده 

اًمٜم٤مؾمخ  ذم، واسمـ ؿم٤مهلم 207/  3 :أصم٤مر، يمت٤مب اًمًػم ذح ُمٕم٤مين ذم يوأظمرضمف اًمٓمح٤مو

 .383ص  :آقمت٤ٌمر ذم ل، واحل٤مزُملسمتح٘مٞم٘م 373ص  :واعمٜمًقخ
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ٚمٝم٤م طمروب دوم٤مع ومل شمٙمـ سمدر، وأطمد، واخلٜمدق وهمػمه٤م، وهلذا يم٤مٟم٧م طمروسمف يم

طمروب هجقم إٓ قمغم ؾمٌٞمؾ اعم٤ٌمدرة سم٤مًمدوم٤مع سمٕمد اإلي٘م٤من ُمـ ٟمٙم٨م اًمٕمٝمد، 

 واإلسار قمغم اًم٘مت٤مل .

يم٤من يرى ذم احلرب ضورة سمٖمٞمْم٦م يٚمج٠م إًمٞمٝم٤م وٓ طمٞمٚم٦م ًمف ذم ط إٟمف 

  اضمتٜم٤مهب٤م، وهق سمذًمؽ يٓمٌؼ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:           

     
(1). 

شمث٘مٞمػ اعمًئقًملم قمـ اًمدقمقة سمث٘م٤موم٦م اًمٕمٍم: طمتك يًتٓمٞمٕمقا  ايمطريؼ ايمرازمع:

اًمٙمالم سمٚمٖمتف، ُمع وضمقب قمٚمٛمٝمؿ سم٠من هلؿ وفمٞمٗم٦م ٓسمد أن ي٘مقُمقا هب٤م ظمػم ىمٞم٤مم، 

 وهل شمٕمٚمٞمؿ اجل٤مهؾ وشمٌّمػمه، وشمٌٚمٞمغ همػم اعمًٚمٛملم طم٘مٞم٘م٦م اًمديـ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

            
، ومحرف اجلر ـ اًمالم ـ يدل قمغم أن ًمألُم٦م (2)

 وفمٞمٗم٦م هل شمٌٚمٞمغ طم٘مٞم٘م٦م اًمديـ إمم همػمهؿ .

 شمّمحٞمح سمٕمض اعمٗم٤مهٞمؿ يم٤مجلٝم٤مد، واإلره٤مب، واًمتٓمرف . ايمطريؼ اخلامس:

ومٙمٚمٛم٦م ) اجلٝم٤مد ( شمٕمٜمك اؾمتٗمراغ اجلٝمد، أي سمذل أىمَم اجلٝمد ًمٚمقصقل إمم 

 واجلٝم٤مد صمالصم٦م أٟمقاع:هم٤مي٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م حمٛمقدة، 

 رج٤مهدة اًمٕمدو . – 7

 رج٤مهدة اًمِمٞمٓم٤من . – 2

                                                           

  .790اًمٌ٘مرة:  (3)

 .770 :آل قمٛمران (2)
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 رج٤مهدة اًمٜمٗمس . – 3

وٓ ؿمؽ أن اًمٜمقع إول هق اعمٕمٜمك إيمثر اٟمتِم٤مًرا وهق ضمٝم٤مد همػم اعمًٚمٛملم، 

 وىمد وردت ومٞمف آي٤مت يمثػمة وأطم٤مدي٨م ذم ومْمٚمف وذوـمف ووقاسمٓمف .

واحلؼ أن ُمٗمٝمقم اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم ًمٞمس ُمرادوًم٤م ًمٚم٘مت٤مل، وم٤مجلٝم٤مد ُمٗمٝمقم 

 واؾمع: ومٝمق دوم٤مع قمـ احلؼ ودقمقة إًمٞمف سم٤مًمٚم٤ًمن، ىم٤مل شمٕم٤ممم:      

     
م (1) ، أي ضم٤مهدهؿ سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ وأىمْؿ قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م وىمدِّ

اًم٘مرآن ٓ شمتْمٛمـ أقمامٓ طمرسمٞم٦م، ومٚمٞمس اًمؼمه٤من شمٚمق اًمؼمه٤من، وُمٕمٚمقم أن شمالوة 

، وًمٞمس يمؾ ىمت٤مل ضمٝم٤مًدا . ًٓ  يمؾ ضمٝم٤مد ىمت٤م

أُم٤م اإلره٤مب ومٝمق قُمدوان يامرؾمف أومراد، أو مج٤مقم٤مت، أو دول، سمٖمًٞم٤م قمغم 

 اإلٟم٤ًمن ذم ديٜمف، ودُمف، وُم٤مًمف، وقم٘مٚمف سمٖمػم طمؼ .

وىمد وردت يمٚمٛم٦م ) ره٥م ( وُمِمت٘م٤مهت٤م سمٛمٕمٜمك اخلقف، وسمٛمٕمٜمك اخلِمٞم٦م ُمـ اهلل 

        ذم اصمٜمك قمنم ُمقوًٕم٤م، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:شمٕم٤ممم

 
    ، وم٤مًمره٦ٌم هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اخلِمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: (2)

           
، أي (3) 

ختٞمٗمقن سم٢مقمداديمؿ ذًمؽ قمدو اهلل وقمدويمؿ ُمـ اعمنميملم، واعمٕمٜمك: وأقمدوا هل١مٓء 

                                                           

 .52 :اًمٗمرىم٤من (3)

 .40 :اًمٌ٘مرة (2)

 .60إٟمٗم٤مل:  (1)
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اًمذيـ سمٞمٜمٙمؿ وسمٞمٜمٝمؿ قمٝمد إذا ظمٗمتؿ ظمٞم٤مٟمتٝمؿ وهمدرهؿ أهي٤م  -اًمذيـ يمٗمروا سمرهبؿ

ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ ُمـ ىمقة، أي: ُم٤م أـم٘متؿ أن شمٕمدوه هلؿ ُمـ  -اعم١مُمٜمقن سم٤مهلل ورؾمقًمف 

 .(1)أٓت اًمتل شمٙمقن ىمقة ًمٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمًالح واخلٞمؾ 

 ايمػرق زمكم اجلفاد واإلرهاب:

 :(2)نموقمٞم٦م واعمْمٛمقن واعمحؾخيتٚمػ اجلٝم٤مد قمـ اإلره٤مب ُمـ طمٞم٨م اعم

أ ـ وم٠مُم٤م ُمـ طمٞم٨م اعمنموقمٞم٦م: وم٤مجلٝم٤مد طمرب ُمنموقم٦م سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم، 

 سمخالف اإلره٤مب، ىم٤مل شمٕم٤ممم:             

       (3). 

سمْمقاسمط ذقمٞم٦م سمخالف ب ـ وأُم٤م ذم اعمْمٛمقن: وم٤مجلٝم٤مد طمرب ُمٜمْمٌٓم٦م 

 اإلره٤مب، وُمـ ُمٔم٤مهر اٟمْم٤ٌمط اجلٝم٤مد ُم٤م يكم:

أن إقمالن اجلٝم٤مد ودقمقة اًمٜم٤مس إًمٞمف هق ُمـ طمؼ وزم إُمر )رئٞمس اًمدوًم٦م(  -

وطمده: ُمتك ُم٤م دقم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمف، وٓ حيؼ ًمٖمػمه ُمـ اًمٜم٤مس إقمالٟمف، ي٘مقل اسمـ 

٦م ـم٤مقمتف ومٞمام يراه وأُمر اجلٝم٤مد ُمقيمقل إمم اإلُم٤مم واضمتٝم٤مده ويٚمزم اًمرقمٞم "ىمداُم٦م: 

 .(4)"ُمـ ذًمؽ 

                                                           

 .274/  6 ي:شمٗمًػم اًمٓمؼم (3)

 ،759ص  :ٟمٔمر اإلؾمالم ) قمدوان قمغم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ( د/ ُمٓمٞمع اهلل سمـ دظمٞمؾ احلريب ذماإلره٤مب  (2)

 (.) ُمقىمػ اإلؾمالم ُمـ اًمٖمٚمق واًمتٓمرف  ذمُمٓمٌقع وٛمـ سمحقث 

 . 47 :اًمتقسم٦م (1)

 .504/  72 :لاعمٖمٜم (4)
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 اجلٝم٤مد حتٙمٛمف آداب ؾم٤مُمٞم٦م سمخالف اإلره٤مب، وُمـ هذه أداب: -

 قمدم ىمتؾ اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من واًمِمٞمقخ . -7

 آُمتٜم٤مع قمـ ىمتؾ اًمره٤ٌمن . -2

ٓ شم٘متؾ "آُمتٜم٤مع قمـ ىمتؾ إضمراء واًمٕمامل، وذم احلدي٨م اًمنميػ:  -3

 . ، واًمٕمًٞمػ: إضمػم(1)"اُمرأة وٓ قمًٞمًٗم٤م 

]إن اًمٖم٤مدر ُيٜمّم٥م ًمف ط: قمدم اًمٖمدر: ٕن ديٜمٜم٤م ديـ ووم٤مء، وىمد ىم٤مل  -4

 .(2) ًمقاء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ومٞم٘م٤مل: هذه همدرة ومالن اسمـ ومالن[

وهبذه أداب يتْمح أن اجلٝم٤مد همػم اإلره٤مب اًمذي ٓ يٚمتزم ومٞمف سمٌمء ُمٜمٝم٤م، 

 سمؾ هق قمدوان قمِمقائل قمغم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م .

اًمٙمٗم٤مر اعمح٤مرسمقن اًمذيـ ُيٍّمون قمغم ُمقاضمٝم٦م أُم٤م ذم اعمحؾ: وم٤مجلٝم٤مد حمّٚمف 

ق سملم ُمًٚمؿ أو همػمه، سمؾ ٓ يٗمرق سملم  اعمًٚمٛملم وىمت٤مهلؿ، أُم٤م اإلره٤مب ومٝمق ٓ يٗمرِّ

رضمؾ أو اُمرأة، أو ـمٗمؾ أو ؿمٞمخ، وم٤مًمٕمدو ذم ٟمٔمر اإلره٤ميب هق يمّؾ ُمـ خي٤مًمٗمف أو ٓ 

 يتٗمؼ ُمٕمف .

ن، وهق ُم١مذِّ أُم٤م اًمتٓمرف ومٝمق فم٤مهرة ُمروٞم٦م شمٕمؼّم قمـ طم٤مًم٦م همْم٥م واطمت٘م٤م

 قمغم وضمقد ظمٚمؾ ذم اًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م أو اًمٔمروف اًمتل حتٞمط سمتٚمؽ اًمٜمٗمس.

وإذا يم٤من ُمّمٓمٚمح اًمتٓمرف مل يرد ذم اًم٘مرآن أو اًمًٜم٦م وم٘مد وردت 

                                                           

 .2669 :أظمرضمف أسمق داود (3)

  .1677حذٌث رقن صحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب إدب، سم٤مب ُم٤م يدقمك اًمٜم٤مس سمآسم٤مئٝمؿ،  (2)



   

  - 92 - 

 

ُمّمٓمٚمح٤مت ُمرادوم٦م ًمف ُمثؾ اًمٖمٚمّق واًمتٜمّٓمع واًمتِمديد حتٛمؾ اًمدًٓم٦م ٟمٗمًٝم٤م وشمرُمل 

ٚمؽ اعمّمٓمٚمح٤مت شمٕمٌػًما إمم اعمٗمٝمقم ٟمٗمًف، وئمٝمر أن ُمّمٓمٚمح  اًمٖمٚمق هق أيمثر شم

قمـ ُمٕمٜمك اًمتٓمرف يمام أٟمف أيمثره٤م وروًدا ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، وعم٤م يم٤من اًمتٓمرف 

سمٕمٞمًدا قمـ اًمقؾمط وٟم٘مٞمًْم٤م ًمف، وم٢من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمص قمغم ظم٤مصٞم٦م اًمقؾمٓمٞم٦م 

 ًمٙمقهن٤م أسمرز اخلّم٤مئص اًمٕم٤مُم٦م ًمإلؾمالم، ىم٤مل شمٕم٤ممم:          

  
(1). 

 وىمد حتدث اًم٘مرآن واًمًٜم٦م قمـ اًمتٓمرف وٛمـ ُمّمٓمٚمح٤مت خمتٚمٗم٦م ُمٜمٝم٤م:

 اًمٖمٚمق ذم اًمديـ: ىم٤مل شمٕم٤ممم:  – 7              

       
 ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: (2)          

                          

           
(3). 

ومٝم٤مشم٤من أيت٤من وإن شمٕمٚم٘مت٤م سم٠مهؾ اًمٙمت٤مب اسمتداء وم٢من اعمراد ُمٜمٝمام ُمققمٔم٦م هذه 

إُم٦م، وذًمؽ ٕن اًمٖمٚمق هق اعمٖم٤مٓة واعم٤ٌمًمٖم٦م واًمزي٤مدة ذم اًمتديـ، واهلل قمّز وضمؾ 

أٟمزل اًمديـ وطمدد ومٞمف اًمقؾم٤مئؾ واًمٖم٤مي٤مت، وسملّم ًمٚمٜم٤مس ـمريؼ اًمٕم٤ٌمدة ويمٞمٗمٞم٦م 

نميع، ومقضم٥م قمغم اعمٙمٚمٗملم آًمتزام سمام أدائٝم٤م، وُمٜمٝم٩م اًمًٚمقك ذم اًمتٕم٤مُمؾ واًمت

                                                           

 .743 :اًمٌ٘مرة (3)

 .777 :اًمٜم٤ًمء (2)

 . 77 :اعم٤مئدة (1)
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 طمدده اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ .

وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمنميػ قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل 

ىم٤مل ًمف همداة مجع: ]هُٚمّؿ اًم٘مْط زم احلّم٤م[، ومٚم٘مٓم٧م ًمف طمّمٞم٤مت ُمـ طمّم٤م ط 

يـ اخلذف ومٚمام ووٕمٝمؿ ذم يده ىم٤مل: ]ٟمٕمؿ سم٠مُمث٤مل ه١مٓء، وإي٤ميمؿ واًمٖمٚمق ذم اًمد

، واًمٜمٝمل ذم احلدي٨م وإن يم٤من ؾمٌٌف (1) وم٢مٟمام أهٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ اًمٖمٚمّق ذم اًمديـ[

٤م ومٝمق هنل قمـ يمّؾ همٚمّق .  ظم٤مصًّ

 همٚمق قمٛمكم. – 2همٚمق اقمت٘م٤مدي.    –7   أكقاع ايمغؾق:

وم٤مًمٖمٚمق آقمت٘م٤مدي ُم٤م يم٤من ُمتٕمٚمً٘م٤م سمٙمٚمٞم٤مت اًمنميٕم٦م وأُمٝم٤مت ُم٤ًمئٚمٝم٤م ذم سم٤مب 

دقم٤مء اًمٕمّمٛم٦م هلؿ، أو اًمٖمٚمّق ذم اًمؼماءة ُمـ اًمٕم٘مٞمدة، ُمثؾ: اًمٖمٚمق ذم إئٛم٦م وا

 اعمجتٛمع اًمٕم٤ميص وشمٙمٗمػم أومراده واقمتزاهلؿ واؾمتحالل دُم٤مئٝمؿ وأُمقاهلؿ .

وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمٖمٚمق أؿمد ظمٓمًرا وأقمٔمؿ ضًرا ُمـ اًمٖمٚمق اًمٕمٛمكم: ٕٟمف 

ي١مدي إمم فمٝمقر اجلامقم٤مت اعمٜمحروم٦م ذم اعمجتٛمع يم٤مخلقارج وهمالة اًمِمٞمٕم٦م واًمٌٝم٤مئٞم٦م 

 وهمػمهؿ.

ُم٤م اًمٖمٚمق اًمٕمٛمكم ومٝمق ُم٤م يم٤من ُمتٕمٚمً٘م٤م سم٤مًمٕم٤ٌمدات يم٤مًمّمالة واًمّمٞم٤مم واحل٩م وأ

ًٓ سم٤مًمٚم٤ًمن أم قمٛماًل  وهمػمه٤م، ومٝمق حمّمقر ذم ضم٤مٟم٥م اًمٗمٕمؾ ؾمقاء أيم٤من ىمق

سم٤مجلقارح، وم٤مًمذي ي٘مقم اًمٚمٞمؾ يمٚمف، أو يّمقم اًمدهر يمٚمف ُمع قمٚمٛمف سمت٠مصمػم ذًمؽ قمغم 

                                                           

صحٞمح قمغم ذط  :، وىم٤مل7/446 :اعمًتدرك ذم، واحل٤ميمؿ 7857 :اعمًٜمد ذمأظمرضمف أمحد  (3)

 ل.اًمِمٞمخلم، وواوم٘مف اًمذهٌ
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ف قمٚمٞمف ويدقمق اًمٜم٤مس إشم٘م٤من قمٛمٚمف إٟم٤ًمن هم٤مل، واًمذي ٓ يتزوج ُمع رهمٌتف وىمدرشم

ا قمٛمٚمٞم٤ًّم وهق خم٤مًمػ هلديف   ط.إمم ُم٤م يٗمٕمؾ إٟم٤ًمن هم٤مٍل همٚمقًّ

اًمتٜمٓمع: وهق ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٜمٓمع وهق اًمٖم٤مر إقمغم ُمـ اًمٗمؿ، صمؿ اؾمتٕمٛمؾ  – 2

ًٓ أو ومٕماًل   .(1)ذم يمؾ شمٕمٛمؼ ىمق

]هٚمؽ ط: وذم اًمتٜمٓمع رج٤موزة ًمٚمحد وظمروج قمـ اًمقؾمط، ىم٤مل رؾمقل اهلل 

، أي: اعمتٕمٛم٘مقن اعمج٤موزون احلدود ذم أىمقاهلؿ (2)اعمتٜمٓمٕمقن[ ىم٤مهل٤م صمالصم٤م

 وأومٕم٤مهلؿ.

وىمد هنك اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ اًمتٕمٜم٧م ذم اًم١ًمال قمـ قمقيص اعم٤ًمئؾ اًمتل 

 يٜمدر وىمققمٝم٤م، وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف:                              

           
 ، وىمد ضم٤مء ذم ؾم٥ٌم ٟمزوهل٤م ُم٤م رواه اًمؽمُمذي قمـ قمكم (3)

 ىم٤مل: عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م:                              


ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل أذم يمؾ قم٤مم ؟ ومًٙم٧م، وم٘م٤مًمقا: أذم يمؾ قم٤مم؟ ىم٤مل: ]ٓ،  (4)

  شمٕم٤ممم:، وم٠مٟمزل اهلل (5) وًمق ىمٚم٧م ٟمٕمؿ ًمقضم٧ٌم[                   

                    . 

                                                           

 .5/74 :اًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ إصمػم (3)

  .1199حذٌث رقن : يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، سم٤مب هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن، ُمًٚمؿ صحٞمح (2)

 .707 :اعم٤مئدة (1)

 .97 :آل قمٛمران (4)

 . 874 :احل٩م ذم يأظمرضمف اًمؽمُمذ (5)
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ىم٤مل: ]إن اهلل طمرم قمٚمٞمٙمؿ ط وروى ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف أن رؾمقل اهلل 

قم٘مقق إُمٝم٤مت ووأد اًمٌٜم٤مت وُمٜمًٕم٤م وه٤مت، ويمره ًمٙمؿ صمالصم٤م: ىمٞمؾ وىم٤مل، ويمثرة 

 .(1) اًم١ًمال، وإو٤مقم٦م اعم٤مل[

ىم٤مل يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء: اعمراد سم٘مقًمف: ) ويمثرة اًم١ًمال ( اًمتٙمثػم ُمـ اًم١ًمال ذم 

اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م شمٜمٓمًٕم٤م، وشمٙمٚمًُّٗم٤م ومٞمام مل يٜمزل، وىمد يم٤من اًمًٚمػ يٙمرهقن ذًمؽ 

ويروٟمف ُمـ اًمتٙمّٚمػ، وي٘مقًمقن: إذا ٟمزًم٧م اًمٜم٤مزًم٦م ُوومِّؼ اعمًئقل هل٤م، ىم٤مل ُم٤مًمؽ 

قمٚمؿ همػم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وم٢مذا ٟمزًم٧م  : أدريم٧م أهؾ هذا اًمٌٚمد وُم٤م قمٜمدهؿ

ٟم٤مزًم٦م مجع إُمػم هل٤م ُمـ طمي ُمـ اًمٕمٚمامء ومام اشمٗم٘مقا قمٚمٞمف أٟمٗمذه، وأٟمتؿ شمٙمثرون 

 ط.اعم٤ًمئؾ وىمد يمرهٝم٤م رؾمقل اهلل 

وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: اعمراد سمٙمثرة اًم١ًمال: اًم١ًمال قمام ٓ يٕمٜمل ُمـ أطمقال 

ُم٤ًموئٝمؿ، وهذا اًمٜم٤مس سمحٞم٨م ي١مدى ذًمؽ إمم يمِمػ قمقراهتؿ وآـمالع قمغم 

    ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:       
(2) . 

م إمم اإلٟم٤ًمن  ىم٤مل اسمـ ظمقيز ُمٜمداد: وًمذًمؽ ىم٤مل سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م: ُمتك ىُمدِّ

ـمٕم٤مم ٓ ي٠ًمل قمٜمف ُمـ أيـ هذا؟ أو قُمِرض قمٚمٞمف رء يِمؽميف مل ي٠ًمل ُمـ أيـ 

اًمًالُم٦م، وم٤مًم١ًمال اعمٜمٝمل قمٜمف هق ُم٤م يم٤من قمـ هق؟ ومحؾ أُمقر اعمًٚمٛملم قمغم 

 .(3)ـمريؼ اًمتٜمٓمع واعمٖم٤مٓة دون ىمّمد اعمٕمروم٦م وإزاًم٦م  اجلٝمؾ

                                                           

  .912حذٌث رقن ، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ يمثرة اعم٤ًمئؾ ُمـ همػم طم٤مضم٦م،  إىمْمٞم٦م: يمت٤مب ُمًٚمؿ صحٞمح (3)

 .72 :احلجرات (2)

 ل.سمتح٘مٞم٘م 372، 377/ 6 ل:شمٗمًػم اًم٘مرـمٌ (1)
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اًمتِمديد: وهق اًمٜمزوع إمم ُم٤م يٜم٤مىمـض اًمتخٗمٞمـػ واًمتٞمًػم، ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم:  – 3

               
 ، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمـف: (1)    

           
]ًمـ يِم٤مد اًمديـ أطمد إٓ ط: ، وىم٤مل رؾمقل اهلل (2)

 .(4): ومديٜمٜم٤م ديـ ين ٓ ديـ قمن(3) همٚمٌف[

شمٗمٕمٞمؾ صم٘م٤موم٦م آظمتالف، طمٞم٨م إن آظمتالف سملم اًمٜم٤مس  ايمطريؼ ايمسادس:

أُمر ضوري ٓسمد ُمٜمف، ًمتٗم٤موت أهمراوٝمؿ وأومٝم٤مُمٝمؿ وىمقة إدرايمٝمؿ، وم٤مٓظمتالف 

 ًمٞمس يمٚمف مم٘مقشًم٤م، سمؾ إن اًمٕمٚمامء ىمرروا أن آظمتالف ىمد يٙمقن رمح٦م . 

ىم٤مل اسمـ قم٤مسمديـ: اقمٚمؿ أن آظمتالف ُمـ آصم٤مر اًمرمح٦م، ومٛمٝمام يم٤من آظمتالف 

٤مٟم٧م اًمرمح٦م أوومر، وهق هبذا يِمػم إمم احلدي٨م اعمِمٝمقر قمغم أًمًٜم٦م اًمٜم٤مس: أيمثر يم

، وم٤مٓظمتالف ٓسمد ُمٜمف، وُمٕمرومتف ضوري٦م ًمٚمٗم٘مٞمف طمتك (5) ]اظمتالف أُمتل رمح٦م[

                                                           

 .785 :اًمٌ٘مرة (3)

 . 78 :احل٩م (2)

  .39حذٌث رقن ، سم٤مب اًمديـ ين،  اإليامنصحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب  (1)

 .827ص  ل،حمٛمد اًمٜمجٞمٛم، د.ُمقىمػ اإلؾمالم ُمـ اًمٖمٚمق واًمتٓمرف واإلره٤مب ذم: ؾمٌؼراضمع ُم٤م  (4)

ىم٤مل  "اهلل قمٜمٝمام سمٚمٗمظ:  سمًٜمد ُمٜم٘مٓمع قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض لىم٤مل ذم اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م: رواه اًمٌٞمٝم٘م (5)

ُمٝمام أوشمٞمتؿ ُمـ يمت٤مب اهلل وم٤مًمٕمٛمؾ سمف ٓ قمذر ٕطمد ذم شمريمف، وم٢من مل يٙمـ ذم يمت٤مب ": طاهلل  رؾمقل

سمٛمٜمزًم٦م اًمٜمجقم ذم اًمًامء، وم٠ميام  : إن أصح٤ميب، ومام ىم٤مل أصح٤ميبل، وم٢من مل شمٙمـ ؾمٜم٦م ُمٜملاهلل ومًٜم٦م ُمٜم

وأورده اسمـ احل٤مضم٥م ذم )اعمختٍم( سمٚمٗمظ:  ،"ًمٙمؿ رمح٦م  أظمذشمؿ سمف اهتديتؿ واظمتالف أصح٤ميب

ذم احلج٦م،  ىم٤مل: أظمرضمف ٟمٍم اعم٘مدد ل: إن اًمًٞمقـمياًم٘م٤مر وىم٤مل ُمال قمكم ،"رمح٦م  لاظمتالف أُمت"

طمًلم، وإُم٤مم احلرُملم  ، واًم٘م٤ميضل )اًمرؾم٤مًم٦م إؿمٕمري٦م ( سمٖمػم ؾمٜمد، ورواه احلٚمٞمٛمذم لواًمٌٞمٝم٘م

قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز  لوهمػمهؿ وًمٕمٚمف ظمّرج ذم سمٕمض يمت٥م احلّٗم٤مظ اًمتل مل شمّمؾ إًمٞمٜم٤م. وٟم٘مؾ اًمًٞمقـم

ـ رظمّم٦م . طأن أصح٤مب حمٛمد  أٟمف ىم٤مل: ُم٤م هين هنؿ ًمق مل خيتٚمٗمقا مل شمٙم   مل خيتٚمٗمقا:ٕ 
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 .(1)يتًع صدره، ويٜمٗمًح أوم٘مف

ىم٤مل ىمت٤مدة: ُمـ مل يٕمرف آظمتالف مل يِمّؿ أٟمٗمف اًمٗم٘مف، وقمـ هِم٤مم سمـ قمٌٞمد اهلل 

 اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء ومٚمٞمس سمٗم٘مٞمف .اًمرازي: ُمـ مل يٕمرف 

وىم٤مل قمٓم٤مء: ٓ يٜمٌٖمل ٕطمد أن يٗمتل اًمٜم٤مس طمتك يٙمقن قم٤معم٤ًم سم٤مظمتالف 

اًمٜم٤مس، وىم٤مل اًمِمٞمخ سمـ سمٞمف: إن اًمالُمذهٌٞم٦م اًمتل دمٕمؾ احلؼ واطمًدا واًمٗمتقى يمأًل 

ُم٤ٌمطًم٤م ًمٙمؾ ؿمخص أن جيتٝمد ويٗمتل دون وقاسمط أو يمقاسمح ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، 

ض احل٤مئط ُمـ أؿمد دواهل هذا اًمٕمٍم وأؾمقأ و٤مرسًم٤م سم٠مىمقال إئٛم٦م قمر

 ُمٕمْمالت اًمٗمٙمر .

شمٗمٕمٞمؾ صم٘م٤موم٦م احلقار، وم٤محلقار هق اعمراضمٕم٦م سملم اصمٜملم أو أيمثر  ايمطريؼ ايمسازمع:

 إلىمٜم٤مع سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض أو ًمٚمقصقل إمم أروٞم٦م ُمِمؽميم٦م أو إمم ٟم٘مٓم٦م شمٗم٤مهؿ .

واعم٘مّمقد سمث٘م٤موم٦م احلقار: أن يقضمد اؾمتٕمداد ومٙمري وٟمٗمز ًمدى ذائح 

اعمجتٛمع اعمختٚمٗم٦م ًمالؾمتامع ًممظمر وشم٤ٌمدل اًمرأي دون قمٜم٧م وٓ طمرج، مم٤م يًٛمح 

 سم٤مًمتٗم٤مهؿ سملم أومراد اعمجتٛمع، ويتٞمح اًمتقاصؾ ُمع أظمريـ .

وإصؾ ذم احلقار هق آظمتالف: ٕٟمٜم٤م ٓ ٟمدظمؾ ذم احلقار إٓ وٟمحـ 

خمتٚمٗم٤من، سمؾ إٟمٜم٤م ٓ ٟمتح٤مور إٓ وٟمحـ ودان: ٕن اًمْمديـ مه٤م اعمختٚمٗم٤من 

 اعمت٘م٤مسمالن، واحلقار ٓ يٙمقن إٓ سملم خمتٚمٗملم ُمت٘م٤مسمٚملم .

  ط: واحلقار سم٤مسمف ُمٗمتقح سمٜمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم خي٤مـم٥م ٟمٌٞمف 

                                                           

 .86ص :ًمٚمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ سمٞمف ،اًمتِمخٞمص واحلٚمقل.. اإلره٤مب  (3)
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(1) ،

سم٤مب احلقار قمغم ُمٍماقمٞمف، سمؾ أوضم٧ٌم وًُمقضمف: ٕن احلقار ُمـ  هذه أي٦م مل شمٗمتح

واضم٤ٌمت إُم٦م، وهق ُمًئقًمٞم٦م ُمٚم٘م٤مة قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م: ٕن رؾم٤مًمتٝم٤م شم٘مقم قمغم آٟمٗمت٤مح 

سم٠من يٌدأ احلقار اعمٕمؼم ط قمغم اًمٖمػم واًمتٗم٤مقمؾ ُمٕمف، وهلذا ضم٤مء إُمر اإلهلل ًمٚمٜمٌل 

 قمٜمف سم٤معمج٤مدًم٦م .

 أصقًمٞم٦م هل:ويتٕمٚمؼ هبذه أي٦م قمدة ىمقاقمد 

 إُمر اعمٓمٚمؼ اعمجرد قمـ اًم٘مرائـ يٗمٞمد اًمقضمقب قمٜمد مجٝمقر إصقًمٞملم. – 7

ومل يقضمد ُم٤م يدّل قمغم أٟمف ظم٤مص سمف يِمٛمؾ ط إُمر اًمّم٤مدر إمم اًمٜمٌل  – 2

 ؿمخّمٞم٤ًّم وُمـ ظمالًمف إمم إُم٦م يمٚمٝم٤م .ط إُم٦م ُمٕمف، ومٝمق ُمقضمف إًمٞمف  

 ٗمقر .إُمر اعمٓمٚمؼ قمٜمد مجٝمقر إصقًمٞملم يدّل قمغم اًم – 3

٤ًٌم قمغم اًمرؾمقل   وقمغم أُمتف، ط وسمٜم٤مء قمغم هذه اًم٘مقاقمد يٙمقن احلقار واضم

 وأٟمف جي٥م اًمٌدء سمف ومقًرا .

ذم إرؿم٤مد ط ي٘مقل اسمـ قم٤مؿمقر: إن يمّؾ ُمـ ي٘مقم ُم٘م٤مًُم٤م ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت اًمرؾمقل 

اعمًٚمٛملم جي٥م أن يٙمقن ؾم٤مًمًٙم٤م ًمٚمٓمرائؼ اًمثالث: احلٙمٛم٦م، واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م، 

، وإٓ يم٤من ُمٜمٍموًم٤م قمـ أداب اإلؾمالُمٞم٦م، وهمػم واعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل أطمًـ

ض ُمّم٤مًمح إُم٦م ًمٚمتٚمػ .  ظمٚمٞمؼ سمام هق ومٞمف ُمـ ؾمٞم٤مؾم٦م إُم٦م، وخُيِمك أن ُيٕمرِّ

إن أي٦م اًمٙمريٛم٦م ٟمّم٧م قمغم أُمٍر ُمٝمؿ يتٕمٚمؼ سم٠مدب احلقار وهق أن يٙمقن 

                                                           

 .725 :اًمٜمحؾ (3)
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سم٤مًمتل هل أطمًـ،  وُمٕمٜم٤مه: أن احلقار جي٥م أن يت٤ًمُمك قمـ اًمتجريح، وأن يٙمقن 

 ـ طمٞم٨م إؾمٚمقب واحلج٦م واًمؼمه٤من .رومٞمًٕم٤م ُم

إن أُم٦م شمٕمتٜمل سمؽمشمٞم٥م احلقار ُمع اخلّمؿ وأؾم٤مًمٞم٥م اعمخ٤مـم٦ٌم يمام يٕمتٜمل 

، يمام أن أي٦م شمْمٛمٜم٧م صمالث "أُم٦م احلقار  "اعمح٤مرب سمٕمت٤مده جلديرة سم٠من شمدقمك: 

ُمٗمردات هل: ) احلٙمٛم٦م ( وهل اًم٘مقل اًمّم٤مئ٥م اعمٜمّزه قمـ اًمٖمٚمط واًمٚمٖمط، 

ٞمؼ اًمذي يّمؾ إمم اًم٘مٚمقب، و)اجلدل( وهق احلقار و)اعمققمٔم٦م( وهل اًم٘مقل اًمرىم

  سم٤محلج٦م واًمؼمه٤من، ًمذا وم٢من ىمقًمف شمٕم٤ممم:              

  
سيح ذم احلقار ُمع ومئ٦م هل أىمرب ذم اًمتّمقر اإلؾمالُمل إمم  (1)

اعمًٚمٛملم وهؿ أهؾ اًمٙمت٤مب اًمذيـ شمٚم٘مقا اًمرؾم٤مٓت اًمًاموي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٞمٝمقدي٦م 

 واًمٜمٍماٟمٞم٦م .

إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يًتحي أىمقال اخلّمؿ وطمججف ذم طمقاره وًمق يم٤مٟم٧م 

  ضم٤مرطم٦م ويم٤مذسم٦م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:        
(2)

ويمؾ ُم٤م يٓم٤مًم٥م سمف  ،

 اًم٘مرآن ذم احلقار هق شم٘مديؿ اًمؼمه٤من، ىم٤مل شمٕم٤ممم:         

     
(3). 

إن ُمـ ي٘مرأ ىمّمص إٟمٌٞم٤مء ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ جيد طمقار إٟمٌٞم٤مء وأممٝمؿ: 

                                                           

 .46 :اًمٕمٜمٙمٌقت (3)

  .43 :ؾم٠ٌم (2)

 .777 :اًمٌ٘مرة (1)
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ٕسمٞمف ذم ؾمقرة  إلىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم رضمح٤من اًمٗمْمٞمٚم٦م، وُمـ ىمرأ طمقار إسمراهٞمؿ 

 ُمريؿ رأى يمٞمػ يٙمقن أدب إسمٜم٤مء ذم دقمقة أسم٤مء وًمق يم٤مٟمقا ُمنميملم . 

إن ديـ اإلؾمالم ُم٤م اٟمتنم أؾم٤مؾًم٤م إٓ سم٤محلقار وًمٞمس سم٤مًم٘مقة، قمغم طمّد شمٕمٌػم 

اًم٘م٤ميض أيب سمٙمر اًمٕمريب: إن اهلل ُئمٝمر هذا اًمديـ سم٤محلج٦م واًمؼمه٤من ٓ سم٤مًمًٞمػ 

 واًمًٜم٤من .

٤ًٌم  سمٞمٜمٜم٤م وسملم ُمـ ٓ يديـ سمديٜمٜم٤م وم٢مٟمف ُمع اعمٜمتٛملم إمم وإذا يم٤من احلقار واضم

اإلؾمالم اًمذيـ أص٤مب ومِٙمَرهؿ هُمٚمق وؿمٓمط أيمثر وضمقسًم٤م، وأؾم٤مًمٞم٥م احلقار ُمٕمٝمؿ 

قمديدة وصٞمٖمف ُمتٜمققم٦م، ومٝمٜم٤مك طمقار ذم اًمّمح٤موم٦م واًم٘مٜمقات واعم١ممترات ورج٤مًمس 

 .اًمؼمعم٤مٟم٤مت وداظمؾ إٟمدي٦م، ويمّؾ ٟمقع ُمـ هذه إٟمقاع ًمف ـمرىمف وأؾم٤مًمٞمٌف 

واحلقار ُي٘مّدم اًمٌدائؾ قمـ اًمٕمٜمػ: ٕٟمف يٌح٨م قمـ اعمِمؽمك وقمـ احلّؾ 

اًمقؾمط اًمذي يْمٛمـ ُمّم٤مًمح اجلٛمٞمع، وقمـ شمّمحٞمح اعمٗم٤مهٞمؿ، وإذا صدىم٧م 

اًمٜمقاي٤م أصمٜم٤مء احلقار، وم٢من صم٘م٤موم٦م احلقار طمٞمٜمئذ دمٕمؾ آظمتالف إصمراء، وشم٘مّقي ىمدرة 

 ٦م اًمّمدُم٤مت.اعمجتٛمع قمغم اؾمتٞمٕم٤مب اعمتٖمػمات، وشُمْم٤مقمػ ُمٜم٤مقمتف عمقاضمٝم

ومٞمج٥م أن شمٌدأ صم٘م٤موم٦م احلقار ُمـ اًمٌٞم٧م سملم اًمرضمؾ واعمرأة، يمام أؿم٤مر اًم٘مرآن 

 اًمٙمريؿ:                           (1) ،

وسمٞمٜمٝمام وسملم إوٓد، وذم اعمدرؾم٦م واجل٤مُمٕم٦م طمٞم٨م يٙمقن اًمٓم٤مًم٥م وم٤مقماًل وُمِم٤مريًم٤م 

ذم اعمقوقع اًمٕمٚمٛمل، وًمٞمس رجرد ُمتٚمٍؼ ؾمٚمٌل، وًمٜمت٠مُمؾ ُمدرؾم٦م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

                                                           

 .233 :اًمٌ٘مرة (3)
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  طمٞم٨م يم٤من احلقار واعمٓم٤مرطم٦م ُمٜمٝمًج٤م، ُيدزم اًمِمٞمخ وأصح٤مسمف سمآرائٝمؿ ًمٚمقصقل

 ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إمم رأي ُمِمؽمك.

قار ُمع اًمِم٤ٌمب: ًمٞمٙمقن اإلذقم٤من ًمٚمّمقاب وًمٞمد ىمٜم٤مقم٦م جي٥م ومتح احل

، وجي٥م أن يذيّمر اًمِم٤ٌمب (1)سم٤مخلٓم٤مب، ويٙمقن احلقار دواء ًمداء اًمٕمزًم٦م واًمٙمراهٞم٦م

، ومٛمـ طمؼ اعمًٚمؿ قمغم (2) ]ُمـ محؾ قمٚمٞمٜم٤م اًمًالح ومٚمٞمس ُمٜم٤م[ط: ذم احلقار سم٘مقًمف 

ادة ىمت٤مًمف أو اعمًٚمؿ أن يٜمٍمه، وي٘م٤مشمؾ دوٟمف: ٓ أن يرقمٌف سمحٛمؾ اًمًالح قمٚمٞمف إلر

 ىمتٚمف .

شمٜم٘مٞم٦م يمت٥م اًمؽماث ُمـ أراء اًمتل ٓ يّمٚمح اًم٘مقل هب٤م ذم  ايمطريؼ ايمثامـ:

هذا اًمٕمٍم، ومٛمـ اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمًتدقمل اًمت٤مريخ واًمؽماث ًمٞم٠مشمٞم٤م إًمٞمٜم٤م ًمٜم٠مظمذ 

ُمٜمٝمام ُم٤م يّمٚمح ذم هذا اًمٕمٍم، وٓ ٟمرطمؾ ٟمحـ إًمٞمٝمام، وُٟمٚم٘مل قمغم اًمٜم٤مس أىمقآً 

 ٧م ُم٣م وٓ يّمٚمح اًم٘مقل هب٤م أن .ىمٞمٚم٧م يم٤مٟم٧م ص٤محل٦م ذم وىم

شمٜم٘مٞم٦م يمت٥م اًمؽماث ـ ظم٤مص٦م يمت٥م اًمٗم٘مف ـ ُمـ إطم٤مدي٨م  ايمطريؼ ايمتاؽمع:

اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م اًمتل سُمٜمٞم٧م قمٚمٞمٝم٤م أطمٙم٤مم وم٘مٝمٞم٦م ُم٤م أٟمزل اهلل هب٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من، 

ومٞمج٥م قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء أن يت٘مٜمقا قمٚمؿ احلدي٨م، وجي٥م قمغم اعمحدصملم أن يت٘مٜمقا قمٚمؿ 

سمـ قمٞمٞمٜم٦م: ًمق يم٤من إُمر سمٞمدي ًميسم٧م سم٤مجلريد يمؾَّ حمدث ٓ  اًمٗم٘مف، ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من

 يِمتٖمؾ سم٤مًمٗم٘مف، ويمّؾ وم٘مٞمف ٓ يِمتٖمؾ سم٤محلدي٨م .

                                                           

 .86ص  :ًمٚمِمٞمخ سمـ سمٞمف ،اًمتِمخٞمص واحلٚمقل ..اإلره٤مب  (3)

 . 6874حذٌث رقن ، وُمـ أطمٞم٤مه٤مصحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اًمدي٤مت، سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  (2)
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آهتامم سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت واعم٘م٤مصد: ٕن قمدم آهتامم هب٤م شمرشّم٥م  ايمطريؼ ايمعاذ:

ه٧م  قمٚمٞمف اًمقىمقف قمٜمد فم٤مهر اًمٜمّمقص وٟمنم ُم٤م ومٝمؿ ُمـ هذا اًمٔم٤مهر، ومُِمقِّ

 شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم قمٜمد همػمٟم٤م.

وُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل ُوىمػ ومٞمٝم٤م قمغم اًمٔم٤مهر وأدء إمم اإلؾمالم سم٥ًٌم 

 اًمٗمٝمؿ اًمً٘مٞمؿ هل٤م:

 .(1) ]أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل[ط: ىمقل رؾمقل اهلل  – 7

 .(2) ]سمٕمث٧م سم٤مًمًٞمػ سملم يدي اًم٤ًمقم٦م[ط: ىمقل رؾمقل اهلل   – 2

 .(3) ]ٓ ي٘متؾ ُمًٚمؿ سمٙم٤مومر[ط: ىمقل رؾمقل اهلل   – 3

واًمقاضم٥م أن جُيٜمَّد ُمـ يٕمرف اهلل ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمحدصملم ًمٞمٌلم ًمٚمٕم٤ممل ُمٕمٜم٤مه٤م 

واعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م، طمٞم٨م إن آقمتامد قمغم فم٤مهر اًمٜمّمقص دون ٟمٔمر إمم اعم٘م٤مصد 

واعمآٓت شمرشم٥م قمٚمٞمف ىمقل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ: إن آي٦م اًمًٞمػ ٟمًخ٧م آي٤مت اًمٕمٗمق 

ر قمدد أي٤مت اًمتل ىمٞمؾ سمٜمًخٝم٤م سمآي٦م واطمدة  واًمّمٗمح ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وىمد ىُمدِّ

 آي٦م، وىمّدره٤م سمٕمْمٝمؿ سمامئتل سمامئ٦م وأرسمع قمنمة آي٦م، وىمّدره٤م سمٕمْمٝمؿ سمامئ٦م وأرسمٕملم

 آي٦م، ُمع أٟمف قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ ٓ شمقضمد آي٦م واطمدة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٜمًقظم٦م احلٙمؿ .

شم٘مقي٦م دور اعمرسّملم واعمقضّمٝملم، ومٞمج٥م قمغم اعمرسملم  ايمطريؼ احلادي فممم:

                                                           

  ، ؾمٌؼ خترجيف.وُمًٚمؿي اًمٌخ٤مر :أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من (3)

 ؾمٌؼ خترجيف.  :أمحد ُمًٜمد (2)

 ؾمٌؼ خترجيف.  ي:اًمٌخ٤مر صحٞمح (1)
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واعمقضمٝملم ُمـ اًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة أن يٚمتزُمقا سمآداب اًمٕمٚمؿ، وأن جيٕمٚمقا أقمامهلؿ 

ٓ ًمدٟمٞم٤م يّمٞمٌقهن٤م أو ُمٜمّم٥م يٓمٛمٕمقن ومٞمف، وجي٥م قمٚمٞمٝمؿ أن  ظم٤مًمّم٦م ًمقضمف اهلل

حُيًٜمقا اًمٔمـ سمٛمـ حي٤موروٟمف وٓ يٜمٔمرون إًمٞمف قمغم أٟمف دوهنؿ، سمؾ اًمقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ 

 أن يٚمتٛمًقا اًمٕمذر ًمف، وأن حي٤موروه سم٠مدب واطمؽمام وساطم٦م وووقح.

 إن اًمدقمقة ذم ومجر اإلؾمالم ووح٤مه ٟمجح٧م ًمًٌٌلم:

ُأظمذت ُمـ ُمّمدر ص٤مدق هق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،  إول: ِصْدق اًمدقمقة: ٕهن٤م

 ط.وِصْدق ُمـ سمّٚمٖمٝم٤م سم٠مُم٤مٟم٦م وهق اًمٜمٌل 

قمـ ط واًمث٤مين: ِصْدق وأُم٤مٟم٦م وإظمالص ُمـ محٚمقا أُم٤مٟم٦م اًمتٌٚمٞمغ قمـ اًمٜمٌل 

رسمف ؾمٌح٤مٟمف، وطمًـ أظمالىمٝمؿ وُمٕم٤مُمالهتؿ اًمتل شُمٕمّد شمرمج٦م ص٤مدىم٦م ًمٕم٘مٞمدهتؿ 

قا سمالدهؿ ودقمقهؿ إمم اًمّم٤مدىم٦م، ومٙم٤من أصمره٤م ومٕم٤مًٓ ذم ىمٚمقب وقم٘مقل ُمـ ومتح

اإلؾمالم، ويٛمٙمـ وصٗمٝمؿ سم٢مجي٤مز ومٜم٘مقل: ىمقم أقمٓمقا ومل ي٠مظمذوا، وصدىمقا ومل 

يٙمذسمقا، وأظمٚمّمقا ومل يٜم٤موم٘مقا، قمٚمؿ اهلل ومٞمٝمؿ طمًـ اًمٕمٓم٤مء، وصدق اًمٜمٞم٦م، 

وإظمالص اًمٕمٛمؾ، ومٗمتح قمٚمٞمٝمؿ اًمٌالد واًمٕم٤ٌمد، وطمقهلؿ ُمـ رقم٤مة همٜمؿ إمم ىمقاد 

 أُمؿ .

٦م اإلٟم٤مء ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ ـمٕم٤مم ؿمٝمل ُيٖمري اًمٜم٤مفمر إٟمف مم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن ٟمٔم٤موم

إًمٞمف، ومتٜمٗمتح ؿمٝمٞمتف، وُي٘مٌؾ قمغم اًمٓمٕم٤مم سمح٥ٍم وٟمٗمس راوٞم٦م، وىمد يٙمقن اًمٓمٕم٤مم 

٤ًٌم، وًمٙمـ اإلٟم٤مء اًمذي حيٛمٚمف ىمذر ُمٜمّٗمر، ومٞمٜمٗمر ُمٜمف ُمـ ٟمٔمر إًمٞمف وًمق يم٤من ذم  ًمذيًذا ـمٞم

ص٤مطم٥م اعمٔمٝمر طم٤مضم٦م إًمٞمف، وهٙمذا يٙمقن اًمٕمٚمامء واعمرسمقن، وم٤مًمٕم٤ممل اًمت٘مل اًمٜم٘مل 
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احلًـ واًمٕمٚمؿ اًمٖمزير، اعم٤مًمؽ ًمٚمحٙمٛم٦م قمٜمد شمقضمٞمف اعمققمٔم٦م، ٓ ؿمؽ أٟمف قم٤ممل 

ٟم٤مضمح ذم دقمقشمف، ُي٘مٌؾ اًمٜم٤مس قمٚمٞمف سمِمٖمٍػ وطم٥م، ويٜمتٗمٕمقن ُمـ قمٚمٛمف، أُم٤م اًمذيـ 

رة، وؾمقء أظمالىمٝمؿ  حيٛمٚمقن قمٚماًم همزيًرا ًمٙمٜمٝمؿ ي٘مقًمقن ُم٤م ٓ يٗمٕمٚمقن ومٝمٞمئتٝمؿ ُمٜمٗمِّ

فم٤مهر، وه١مٓء يٜمٍمف اًمٜم٤مس قمٜمٝمؿ وٓ  واوح، وـمٛمٕمٝمؿ ذم شمقزم اعمٜم٤مص٥م

 .(1)حيؽمُمٝمؿ اًمِم٤ٌمب وٓ جُيرون ُمٕمٝمؿ طمقاًرا 

آهتامم سمٛمرايمز اًمِم٤ٌمب، طمٞم٨م أٟمِمئ٧م ًمتٜمٛمٞم٦م اعمقاه٥م  ايمطريؼ ايمثاين فممم:

اًمِم٤ٌمسمٞم٦م، ُمـ صم٘م٤موم٦م وري٤مو٦م، وشمٕم٤مرف سملم اًمِم٤ٌمب، يمام أٟمِمئ٧م إلىم٤مُم٦م اًمٜمدوات 

اًمتل شُمٚم٘مك ومٞمٝم٤م اعمح٤مضات ودُمرى ومٞمٝم٤م اعم٤ًمسم٘م٤مت، واًمقاضم٥م إطمٞم٤مء ُم٤م ىم٤مُم٧م 

٤معمٙمت٤ٌمت ُمـ أضمٚمف هذه اعمرايمز: ًمٞمجد اًمِم٤ٌمب ومٞمٝم٤م ُم٤م يٜمٛمل قم٘مٚمف وومٙمره، وذًمؽ سم

٤م  اإلؾمالُمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م، ودقمقة اًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞملم ًمتقضمٞمف اًمِم٤ٌمب شمقضمٞمًٝم٤م قمٍميًّ

يتامؿمك وؾمامطم٦م اإلؾمالم، وُيٗمرغ اًمِم٤ٌمب ومٞمٝم٤م ُم٤م ذم ضمٕمٌتٝمؿ ُمـ أؾمئٚم٦م وىمْم٤مي٤م 

شمِمٖمٚمٝمؿ ًمتقوع قمغم ُم٤مئدة اًمٌح٨م واعمٜم٤مىمِم٦م، ومتٝمدأ صمقرهتؿ سمٕمد اىمتٜم٤مقمٝمؿ سم٤مٕدًم٦م 

 اًمداُمٖم٦م .

ٚمِم٤ٌمب ذم هذه اعمرايمز أوىم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م يامرؾمقن ومٞمٝم٤م يمام جي٥م أن حيدد ًم

 اًمري٤مو٦م: ًمت٘مقى أسمداهنؿ ُمع قم٘مقهلؿ.

أن يٙمقن ًمإلقمالم دور أيمؼم ُمـ اًمذي ي٘مقم سمف،  ايمطريؼ ايمثايمث فممم:

وم٤معم١مؾم٤ًمت اإلقمالُمٞم٦م اعمتٛمثٚم٦م ذم اإلذاقم٦م واًمتٚمٗم٤مز، واًمّمحػ واعمجالت أداة 

                                                           

 .775ص   :وم١ماد خمٞمٛمر .اًمِم٤ٌمب وىمْم٤مي٤م اًمٕمٍم، د (3)
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٤م شمقضمٞمٝمٝم٤م إمم اًمٌٜم٤مء واإلصالح، ومٕم٤مًم٦م ذم سمٜم٤مء اعمجتٛمع، إن أطمًـ اًم٘م٤مئٛمقن قمٚمٞمٝم

وشُمٕمد أداة هدم إن وم٘مدت صالطمٞمتٝم٤م ذم اإلصالح، وهذه اعم١مؾم٤ًمت قمٜمده٤م 

اًم٘مدرة قمغم حم٤مورة أصح٤مب اًمٗمٙمر اعمتٓمرف إن همّٚم٥م اعمًئقًمقن قمٜمٝم٤م ضم٤مٟم٥م 

 اخلػم واإلصالح قمغم ضم٤مٟم٥م اًمنم واإلوم٤ًمد .

ٕمٚمٞمؿ، يمام جي٥م أن هيتؿ اإلقمالم سمجٛمٞمع ُمِم٤ميمؾ اًمِم٤ٌمب ُمـ شمٜمٛمٞم٦م، وشم

وصم٘م٤موم٦م، وشمرويح، وأن هيتؿ سمجٛمٞمع اعمج٤مٓت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م 

 واًمٗمٙمري٦م وهمػمه٤م .

*** 
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 اخل٤ممت٦م

إن اًمٙمِمػ اهل٤مدئ قمـ زيػ إومٙم٤مر اعمًٞمٓمرة قمغم قم٘مقل اًمِم٤ٌمب اعمتٓمرف، 

وإرؾم٤مء اعمٜمٝم٩م اًم٘مقيؿ ذم ومٝمؿ اإلؾمالم هق اًمٕمالج اًمٜم٤مضمع إلصالح اًمٗمٙمر واًمديـ 

 قمٜمد اًمتٞم٤مرات اهلداُم٦م. 

جي٥م أن يٕمٚمؿ اًمِم٤ٌمب أن ذيٕمتٜم٤م قمدل يمٚمٝم٤م، ورمح٦م يمٚمٝم٤م، وًمٞمس ُمـ 

 نميد إـمٗم٤مل واًمِمٞمقخ واعمرى. اًمٕمدل وٓ ُمـ اًمرمح٦م إؾم٤مًم٦م اًمدُم٤مء وشم

إن ُمـ اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف أن يٕمٞمد اًمِم٤ٌمب اعمتٓمرف طم٤ًمسم٤مشمف، وأن يتدسمر ُمع 

: ًمٞمدرك سمٜمٗمًف أن طاًمٕمٚمامء اعمخٚمّملم آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وأطم٤مدي٨م اًمٜمٌل 

اًمٖمٚمق واًمتٓمرف يٕمٜمٞم٤من اًمٌٕمد قمـ اًمقؾمٓمٞم٦م اًمتل ضم٤مء هب٤م اإلؾمالم ودقم٤م اًمٜم٤مس إمم 

  اًمتخٚمؼ هب٤م .

*** 
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الونطلمبد ًالنتبئح..  الفكز التكفْزُ
)*(

 

 دم ايمبداية ٓزمد أن كقضح أمريـ:

وضمقد مج٤مقم٤مت شمٙمٗمػمي٦م إره٤مسمٞم٦م ذم قم٤معمٜم٤م اًمٕمريب واإلؾمالُمل، شمًتخدم  :ًٓ أو

٤م وُمٕمٜمقي٤ًّم وهذا : ؾمالح اًمتٙمٗمػم ًمٜمٗمل اعمخ٤مًمػ وُمٓم٤مردشمف،وحم٤موًم٦م إقمداُمف ُم٤مديًّ

ظم٤مًمٗمٝمؿ ُمـ اعمًٚمٛملم، وم٤مؾمت٤ٌمطمقا دُمف  اًمٗمٙمر اعمتِمدد اٟمتٝمك هبؿ إمم شمٙمٗمػم ُمـ

وهق ٟمٗمس ُم٤م ومٕمٚمتف ومرىم٦م اخلقارج ذم صدر اإلؾمالم اًمذيـ  وُم٤مًمف ووـمٜمف،

اؾمتحٚمقا دم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف وهق ُمـ هق ىمراسم٦م ُمـ 

  ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وؾم٤مسم٘م٦م ذم اإلؾمالم، وضمٝم٤مًدا ذم ؾمٌٞمٚمف.

ذم فمٝمقرهؿ سمٕمد قمٍمه، ووصٗمٝمؿ ًمٜم٤م وصًٗم٤م  ط ٌقءة اًمٜمٌلوىمد صدىم٧م ٟم

ْٞمَخ٤من وذم سمٞم٤من ذًمؽ روى ا ُمـ اشم٤ٌمقمٝمؿ واًمًػم قمغم ـمري٘متٝمؿ:دىمٞمً٘م٤م، حمذرً   اًمِمَّ

ـْ  ٦مِ  ذِم  ؾَمِٕمٞمدٍ  َأيِب  قَم َض  عَم٤َّم طُمْرىُمقٌص  َواؾْمُٛمفُ ة اخْلَُقْيٍِمَ  ِذي ىِمّمَّ ِلِّ  قَمغَم  اقْمؽَمَ ط  اًمٜمٌَّ

ؿَ  طِملمَ  ًَ  اهلل َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  صُمؿَّ ٓ، وَمَ٘م٤مَل:   شَْمْٕمِدْل   َملَ  وَم٢مِٟمَّؽ ًَمُف: اقْمِدْل  وَمَ٘م٤مَل  ٜملَْمٍ طُم  هَمٜم٤َمِئؿَ  ىَم

ًٞم٤م َرآهُ  َوىَمدْ ط  ـْ ِوْئِْمِئ َهَذا ىَمْقٌم َيتُْٚمقَن يمَِت٤مَب ]:  ُُمَ٘مٗمِّ ُرُج ُِم ُف خَيْ ٤ًٌم، َٓ اهلل إِٟمَّ َرـْم

ـِ يَماَم  ي ـَ اًمدِّ ُِمٞم٦َّمِ  جُي٤َمِوُز طَمٜم٤َمضِمَرُهْؿ، َيْٛمُرىُمقَن ُِم ـَ اًمرَّ ْٝمُؿ ُِم ًَّ ، وذم رواي٦م: (1) [َيْٛمُرُق اًم

                                                           

ضم٤مُمٕم٦م إؾمٌؼ، قمٛمٞمد يمٚمٞم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م  ،ٛمد ؾم٤ممل أسمق قم٤ميصحم .د/يمت٥م هذا اًمٌح٨م: أ )*(

 .ُمٍم، إزهر

  .2296حذٌث رقن صحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب سمٕم٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م،  (3)



   

  - 108 - 

 

جُي٤َمِوُز  ِ٘مُر َأطَمُديُمْؿ َصاَلشَمُف َُمَع َصاَلهِتِْؿ، َوِصٞم٤َمَُمُف َُمَع ِصٞم٤َمُِمِٝمْؿ، َيْ٘مَرُءوَن اًمُ٘مْرآَن َٓ ]حيْ 

ُِمٞم٦َّمِ  ـَ اًمرَّ ْٝمُؿ ُِم ًَّ ـِ يَماَم َيْٛمُرُق اًم ي ـَ اًمدِّ ٢مَذا ومَ ] : طصمؿ ىم٤مل ، (1) [شَمَراىِمٞمَُٝمْؿ، َيْٛمُرىُمقَن ُِم

إَْوصَم٤مِن،  َأْهَؾ  َيَدقُمقنَ  ] :ذم رواي٦م أظمرى ووصٗمٝمؿ، (2) [وَم٤مىْمُتُٚمقُهؿْ  ًَمِ٘مٞمتُُٛمقُهؿْ 

 .(3) [اإِلؾْمالمِ  َأْهؾ َوَيْ٘متُُٚمقنَ 

وهذه اًمٕمالُم٤مت اًمتل سمٞمٜمٝم٤م هذا احلدي٨م وهمػمه ذم ذم هذه اًمٗمرىم٦م اًمْم٤مًم٦م، ىمد 

قمغم ضمٝماًل وزوًرا فمٝمرت ذم قمٍمٟم٤م هذا قمٜمد سمٕمض ُمـ يرومٕمقن راي٦م اجلٝم٤مد 

 اعمًٚمٛملم ذم اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م.

ُمٕمروم٦م إؾم٤ٌمب واًمٕمقاُمؾ اًمتل أدت إمم شمٌٜمل هذه اجلامقم٤مت ًمٚمٗمٙمر  شماكًقا:

 وأمهٝم٤م ُم٤م يكم :، ٟم٤م هذااًمتٙمٗمػمي ذم قمٍم

شم٠مصمرهؿ سمٗمت٤موى وآراء ًمٌٕمض اًمٕمٚمامء اًم٘مداُمك واعمحدصملم اًمذيـ ظم٤مًمٗمقا  

اًمقه٤مب  مجٝمقر اًمٕمٚمامء، ُمثؾ ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم، واسمـ قمٌد

 وُمـ شمٌٕمف ُمـ اعمحدصملم .

اًمٗمٝمؿ اخل٤مـمئ ٕطمٙم٤مم اًمنمع اًمٜم٤مسمع ُمـ وح٤مًم٦م حتّمٞمٚمٝمؿ ًمٚمٕمٚمقم   

 نقمٝمؿ ذم إصدار اًمٗمت٤موى أظمًذا سمٔم٤مهر اًمٜمّمقص.اًمنمقمٞم٦م، وشم

                                                           

   .6016حذٌث رقن صحٞمح ُمًٚمؿ: يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗم٤مهتؿ،  (3)

 .6011حذٌث رقن صحٞمح ُمًٚمؿ: يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب اًمتحريض قمغم ىمتؾ اخلقارج ،  (2)

وأها عاد فأهلكىا برٌح  صحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء، سم٤مب ىمقل اهلل قمز وضمؾ  (1)

  .2266، حذٌث رقن صرصر
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ٌقا أٟمٗمًٝمؿ ىمْم٤مًة قمغم اًمٜم٤مس  وُمـ صَمؿَّ وم٢من هذه اجلامقم٤مت اًمتٙمٗمػمي٦م ىمد َٟمّمَّ

ا سملم ٤م يمٌػمً وطم٤ميمٛمقا سمقاـمٜمٝمؿ اًمتل مل يٓمٚمٕمقا قمٚمٞمٝم٤م، ومل يٕمٚمٛمقا أن هٜم٤مك ومرىمً 

اًم٘م٤ميض اًمذي يٌح٨م قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمٜم٤مس طمتك حيٙمؿ هلؿ أو قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمؼماءة أو 

ُف ، ًمٕم٘مقسم٦ما وسملم اًمداقمل اًمذي يدقمق وٓ حيٙمؿ، وٓ يٕمٛمؾ قمغم قم٘مقسم٦م اعمذٟم٥م، ومَهُّ

 هداي٦م اًمٜم٤مس وٟمّمحٝمؿ وإرؿم٤مدهؿ إمم ـمريؼ اهلل.

 وزمعد هذا ايمتؿفقد كؼقل:

واًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ، اًمتٙمٗمػم هق احلٙمؿ قمغم اإلٟم٤ًمن اعمًٚمؿ سم٤مًمردة واًمٙمٗمر -7

اًمتٙمٗمػميقن ومقؾمٕمقا  اعمٖم٤مًمقنسمٛم٘مدار ُم٤م وٞمَّؼ اًمًٌٞمؾ إمم احلٙمؿ سمف، ظم٤مًمػ 

 اًمًٌٞمؾ إمم احلٙمؿ سمف.

إنَّ ُمـ إصقل اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أٟمَّف ٓ جيقز احلٙمؿ قمغم 

اعمًٚمؿ سم٤مًمردة واًمٙمٗمر ُمٝمام شمٙم٤مصمرت ُم١ميدات احلٙمؿ قمٚمٞمف سمذًمؽ ُم٤م دام اطمتامل 

َـّ اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي يٕمٙمس هذا ، واطمد ًمٌ٘م٤مئف قمغم اإلؾمالم ُمقضمقًدا احلٙمؿ، ًمٙم

ومٞمذه٥م إمم أٟمَّف ٓ جيقز احلٙمؿ قمغم اعمًٚمؿ سم٤مإلؾمالم ُمٝمام شمٙم٤مصمرت ُم١ميدات احلٙمؿ 

ًمف إمم اًمٙمٗمر ُمقضمقًدا. سم٢مؾمالُمف ُم٤م  دام اطمتامل واطمد ًمتحقُّ

ـْ طمٙمؿ سمٖمػم ذع اهلل قمز وضمؾ ذم  -2 ذم ُمذه٥م هذا اًمٗمٙمر اعمٜمحرف إنَّ يمؾَّ َُم

اًمذي هق طم٤ميمؿ ومٞمف، أو ذم ُم١مؾمًتف  داره اًمتل هق ىمٞمٌِّؿ قمغم أهٚمف ومٞمٝم٤م، أو ذم رجتٛمٕمف

 اًمتل هق ُمديٌر هل٤م، ومٝمق يم٤مومر ُمرشمد يًتحؼ اًم٘متؾ.

ؿ إٟمَّام طمٙمٛمقا سمٖمػم ذع اهلل شم٤ًمهاًل ُمٜمٝمؿ أو يمًاًل   ،وٓ ضمدوى ُمـ اطمتامل أهنَّ



   

  - 110 - 

 

ؿ  ،أو سم٥ًٌم ريمقهنؿ إمم ؿمٝمقة ُمتٖمٚم٦ٌم أو ُمّمٚمح٦م دٟمٞمقي٦م ىم٤مهرة ُمع ي٘مٞمٜمٝمؿ سم٠مهنَّ

 ٟمزل اهلل.آصمٛمقن ذم ضمٜمقطمٝمؿ قمـ احلٙمؿ سمام أ

وُمٔمٝمر اًمٖمٚمق ذم هذا يتجغم ذم دم٤مهؾ اًمٗمرق سملم اعمٕمّمٞم٦م اًمًٚمقيمٞم٦م اًمتل دمر 

إمم أيمثر ُمـ اًمٗمًؼ، واعمٕمّمٞم٦م آقمت٘م٤مدي٦م اًمتل شمزج ص٤مطمٌٝم٤م ذم اًمٙمٗمر، وُمـ 

 أصقل أهؾ اًمًٜم٦م أنَّ اعمٕم٤ميص شمٗمًؼ وٓ شمٙمٗمر.

ه اعمٕمّمٞم٦م يمام يتجغم اًمٖمٚمق أيًْم٤م ذم اًمتقضمف سم٤محلٙمؿ اجلامقمل قمغم اعمتٚمًٌلم هبذ

دون شمٗمّمٞمؾ وٓ شمٗمريؼ، ودون شم٘مدير ًمٚمح٤مٓت اخل٤مص٦م وإوو٤مع اًمٗمردي٦م، 

 وُمذاه٥م اًمٕمٚمامء ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمتٗمرىم٦م سملم اًمٜمقع واعمٕملم ذم ىمْمٞم٦م اًمتٙمٗمػم.

، وحتذيره ُمـ طيمام يتجغم ذًمؽ ذم خم٤مًمٗم٦م ضمريئ٦م هلدي ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل 

ٚمؿ قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن اًمتقرط ذم هذا اًمٖمٚمق، وذًمؽ ذم احلدي٨م اًمذي رواه ُمً

٦مٌ  سَمْٕمِدي َيُٙمقنُ ] ىم٤مل: طريض اهلل قمٜمف أٟمَّف  َداَي، هَيَْتُدونَ  ٓ َأِئٛمَّ َتٜمُّقنَ  َوٓ هِبُ ًْ  َي

ٜمَّتِل، ًُ َٞم٤مـملِمِ  ىُمُٚمقُب  ىُمُٚمقهُبُؿْ  ِرضَم٤مٌل  ومِٞمِٝمؿْ  َوؾَمَٞمُ٘مقمُ  سمِ : ىَم٤مَل  ،[إِْٟمسٍ  ضُمْثاَمنِ  ذِم  اًمِمَّ

َٛمعُ ]: ىَم٤مَل  َذًمَِؽ؟ َأْدَريْم٧ُم  إِنْ  اهللِ، َرؾُمقَل  َي٤م َأْصٜمَعُ  يَمْٞمَػ : ىُمْٚم٧ُم  ًْ  ًمأِْلَُِمػِم، َوشُمٓمِٞمعُ  شَم

َب  َوإِنْ    .(1) [َوَأـمِعْ  وَم٤مؾْمَٛمعْ  َُم٤مًُمَؽ، َوُأظِمذَ  فَمْٝمُرَك، ُضِ

ومدل هذا احلدي٨م قمغم أنَّ رجرد ذود احل٤ميمؿ قمـ هدي اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ٓ يٕمد 

 يمٗمًرا.

يني إمم همٚمق آظمر ذ ُمٜمف، وهق احلٙمؿ سم٤مًمٙمٗمر،  اًمتٙمٗمػمي اًمٖمٚمق هذا إنَّ  صمؿ -3

                                                           

 .7847صحٞمح ُمًٚمؿ: يمت٤مب اإلُم٤مرة، سم٤مب إُمر سمٚمزوم اجلامقم٦م قمٜمد فمٝمقر اًمٗمتـ، طمدي٨م رىمؿ  (3)
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ـْ شمقرط ومخرج قمـ طمٙمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومام هق  وُمـ صَمؿَّ سم٤مًم٘متؾ قمغم يمؾِّ َُم

اًمدًمٞمؾ قمغم ُمنموقمٞم٦م هذا احلٙمؿ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، أو ُمـ  أيٍّ ُمـ اعمّم٤مدر 

 اًمٗمرقمٞم٦م إظمرى ًمٚمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م؟.

ض هذا احلٙمؿ ويٗمٜمِّده، وطمًٌٜم٤م ُمـ سمٕمد اًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م مل ٟمجد إٓ ُم٤م يٜم٤مىم

ذًمؽ ُمقىمػ اًم٘مرآن ُمـ طم٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕم٦م ريض اهلل قمٜمف طملم ارشمٙم٥م ظمٓمٞمئ٦م 

سمٜم٘مٚمف أظم٤ٌمر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأهاره وحتريم٤مت ضمٞمِمف إمم ىمريش 

ـْ ظم٤مـم٥م ذم ُمًتٝمؾ ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م  ىمٌؾ اًمٗمتح، وُمع ذًمؽ ظم٤مـمٌف اًم٘مرآن ومٞمَٛم

 سمٕمٜمقان اإليامن:                          

                                  

     
(1). 

اَم ]: طوىمقل اًمٜمٌل  ٤م هِب٤َم سَم٤مءَ  وَمَ٘مدْ  يَم٤مومُِر، َي٤م ٕظَِمٞمفِ  ىَم٤مَل  َرضُمؾٍ  َأيُّ ، (2)[َأطَمُدمُهَ

ه أظًم٤م طملم رُمك أظم٤مه اعمًٚمؿ أظمر سم٤مًمٙمٗمر، ومدل ذًمؽ قمغم أنَّ اعمراد  طوم٤مًمٜمٌل  ؾمامَّ

 سم٤مًمٙمٗمر هٜم٤م اعمٕمّمٞم٦م.

ٞم٦َّمٌ  ومِٞمَؽ  اُْمُرؤٌ  إِٟمََّؽ ]: طوىمقًمف 
هق ومٝمذا أسمق ذر ريض اهلل قمٜمف، و، (3)[ضَم٤مِهٚمِ

                                                           

 .7اعمٛمتحٜم٦م:  (3)

شم٠مويؾ ومٝمق يمام ىم٤مل، طمدي٨م رىمؿ : يمت٤مب إدب، سم٤مب ُمـ يمٗمر أظم٤مه سمٖمػم اًمٌخ٤مري صحٞمح (2)

6703. 

 . 30: يمت٤مب اإليامن، سم٤مب اعمٕم٤ميص ُمـ أُمر اجل٤مهٚمٞم٦م، طمدي٨م رىمؿ اًمٌخ٤مري صحٞمح (1)
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ـْ هق ذم ؾم٤مسم٘متف وصدىمف وضمٝم٤مده، يّمٗمف اًمٜمٌل  أنَّ ومٞمف ؿمٞمًئ٤م ُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م   طَُم

 وصٗم٤مهت٤م، وُمع هذا مل خيرج قمـ دائرة اإليامن.

 :ومم٤َّم يدظمؾ ذم سم٤مب اًمتٙمٗمػم اًمٕمِمقائل اجلامقمل اًمذي جيٜمح إًمٞمف اًمٖم٤مًمقن

ـْ ظم٤مًمػ ىمٜم٤مقم٤مهتؿ ذم ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘مٞمدة ٓ ؾمٞمام شم٠مويؾ آي٤مت  ،شمٙمٗمػمهؿ ًمٙمؾِّ َُم

وأطم٤مدي٨م اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م، وىمد دقم٤مهؿ إمم ذًمؽ شمٌديع سمؾ شمٙمٗمػم مجٝمقر 

اعمًٚمٛملم اًم٤ًمئريـ قمغم هن٩م اإلُم٤مم أيب احلًـ إؿمٕمري، واإلُم٤مم أيب ُمٜمّمقر 

 اعم٤مشمريدي قمٚمٞمٝمام اًمرمح٦م.

وشمتجغم قمِمقائٞم٦م هذا احلٙمؿ وقمدم اؾمتٜم٤مده إمم أصم٤مرٍة ُمـ قمٚمؿ ذم أٟمَّف يًتٚمزم 

يمثػم ُمـ أئٛم٦م اًمًٚمػ اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مًمٕمٚمؿ وآؾمت٘م٤مُم٦م، ُمٜمٝمؿ: اإلُم٤مم أمحد شمٙمٗمػم 

سمـ طمٜمٌؾ، وىمد أـم٤مل اإلُم٤مم اخلٓم٤ميب ذم سمٞم٤من هذا ذم ذطمف قمغم ؾمٜمـ أيب داود قمٜمد ا

ـْ  َرسُمُٙماَم  َوِحَؽ ] ذطمف حلدي٨م: ْٞمَٚم٦م ومِْٕمٚمُِٙماَم  ُِم  .(1) [اًمٚمَّ

 يؽمشم٥م ظمٓمػم، ضِمدُّ  أُمرٌ  هلق ُمًٚمؿ قمغم سم٤مًمٙمٗمر احلٙمؿ وم٢منَّ  ؾمٌؼ، ُم٤م قمغم وسمٜم٤مء

 .وُأظمروي٦م دٟمٞمقي٦م آصم٤مر قمٚمٞمف

 ؾمٚمٓم٤من حت٧م إوٓد سم٘م٤مء وقمدم اًمزوضملم، سملم اًمتٗمريؼ: اًمدٟمٞمقي٦م آصم٤مره ومٛمـ

 اًم٘مْم٤مء أُم٤مم وحم٤ميمٛمتف اعمًٚمؿ، اعمجتٛمع قمغم واًمٜمٍمة اًمقٓي٦م طمؼ َووَمْ٘مدُ  أسمٞمٝمؿ،

                                                           

وٌؤثرون على أنفسهن ولى كان  صحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، سم٤مب ىمقل اهلل  (3)

 .2977، حذٌث رقن بهن خصاصت
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 وٓ قمٚمٞمف، ُيّمغم وٓ ُيٖمًؾ ومال قمٚمٞمف، اعمًٚمٛملم أطمٙم٤مم إضمراء وقمدم اإلؾمالُمل،

 . َيِرث وٓ ُيقَرث وٓ اعمًٚمٛملم، ُم٘م٤مسمر ذم ُيدومـ

 ُمـ وـمرده اهلل ًمٕمٜم٦م يًتقضم٥م وم٢مٟمف يمٗمره قمغم ُم٤مت إذا:  إظُمروي٦م آصم٤مره وُمـ

  :  شمٕم٤مزم اهلل ىم٤مل ،ضمٝمٜمؿ ٟم٤مر ذم إسمدي واخلٚمقد ،رمحتف      

                                 

             
  :  شمٕم٤مزم وىم٤مل، (1)      

               
(2).  

ـْ  قمغم جي٥م وهلذا  ُمرات طمٙمٛمف ذم يتٛمٝمؾ أن سم٤مًمتٙمٗمػم ًمٚمحٙمؿ يتّمدى َُم

 . وُمرات

 إىمراره أو سمف، اًمتٕمّجؾ قمـ اإلؾمالم هنك اعمجتٛمع قمغماًمتٙمٗمػم  آصم٤مر وخلٓمقرة -4

 ُمـ ظمػم اًمٕمٗمق ذم اإلٟم٤ًمن خُيٓمئ وَمأَلَنْ  ؿمٌٝم٦م، أدٟمك دون أؾم٤ٌمسمف ُمـ اًمت٠ميمد سمٕمد إٓ

  .شمٕم٤ممم اهلل إمم إُمر ذم وُمرده اًمٕم٘مقسم٦م، ذم خيٓمئ أن

 قمٜمف اهلل ريض زيد سمـ أؾم٤مُم٦م اجلٚمٞمؾ اًمّمح٤ميب قمغم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ٟمٕمك وىمد

 : شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم سم٤مًمتٌلم وأُمره اًمًالم، إًمٞمف أًم٘مك اًمذي اًمرضمؾ ىمتٚمف      

                                

                      

                                                           

 .762 -767اًمٌ٘مرة:  (3)

 . 48اًمٜم٤ًمء:  (2)
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   (1) ،ىمٌقل قمدم إمم ط اهلل رؾمقل دقم٤م ُم٤م وهق ٕمهٞمتف، سم٤مًمتٌلّم  إُمر ومٙمرر 

 .(2)[ ىمٚمٌف قمـ ؿم٘م٘م٧م هال]:  ًمف ىم٤مئالً  أؾم٤مُم٦م اقمتذار

 : شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اعمت٘م٤مشمٚمتلم ًمٚمٓم٤مئٗمتلم اإليامن اًم٘مرآن أصم٧ٌم يمام     

                                 

                                     

                           

         
(3).  

ع وهلذا  قمـ ُٟم٘مؾ سمؾ أطمد، شمٙمٗمػم إمم اعم٤ًمرقم٦م قمـ اهلل رمحٝمؿ قمٚمامؤٟم٤م شمقرَّ

ـْ  أنَّ : اهلل رمحف ُم٤مًمؽ يم٤مإلُم٤مم سمٕمْمٝمؿ،  شمًٕم٦م ُمـ اًمٙمٗمر حيتٛمؾ ُم٤م قمٜمف صدر َُم

 .اإليامن قمغم مُحؾ :واطمد وضمف ُمـ اإليامن وحيتٛمؾ وضمًٝم٤م وشمًٕملم

 ُمـ - وإُمقال اًمدُم٤مء اؾمت٤ٌمطم٦م إنَّ :  اهلل رمحف اًمٖمزازم اإلؾمالم طمج٦م وىم٤مل

 ،(4)ظمٓم٠م - " اهلل رؾمقل حمٛمد، اهلل إٓ إًمف ٓ ":  سم٘مقل اعمٍمطملم اًم٘مٌٚم٦م إمم اعمّمٚملم

يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف  وشمرك وصػ أًمػ يم٤مومر سم٤مًمٙمٗمر أهقن سمٙمثػم ُمـ اخلٓم٠م ذم شمٙمٗمػم ُمـ ٓ

                                                           

 . 94اًمٜم٤ًمء:  (3)

 .2643ؾمٜمـ أيب داود: يمت٤مب اجلٝم٤مد، قمغم ُم٤م ي٘م٤مشمؾ اعمنميمقن، طمدي٨م رىمؿ  (2)

 .70 - 9احلجرات:  (1)

 .735: ص ،آقمت٘م٤مد ذم آىمتّم٤مد :اٟمٔمر (4)
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، اهلل إٓ إًمف ٓ: ي٘مقًمقا طمتك اًمٜم٤مس أىم٤مشمؾ أن ُأُمرُت  ]: ط ىم٤مل وىمداًمقصػ سم٤مًمٙمٗمر، 

 . (1)[ سمح٘مٝم٤م إٓ وأُمقاهلؿ دُم٤مءهؿ ُمٜمل قمّمٛمقا وم٘مد ىم٤مًمقه٤م وم٢مذا اهلل، رؾمقل حمٛمد

 اًمذٟمقب، ُمرشمٙم٥م سمتٙمٗمػم يٙمٗمروا ومل: اخلقارج قمـ اًم٤ٌمضمقري اإلُم٤مم وىم٤مل

ـْ  أنَّ  ُمع ر َُم ؿ يمٗمر: ُم١مُمٜم٤ًم يمٗمَّ   .(2)واضمتٝم٤مد سمت٠مويؾ ذًمؽ ىم٤مًمقا ٕهنَّ

ر اًمٗمرق سمٕمض يم٤مٟم٧م وإذا رهؿ ٓ ومٜمحـ، خم٤مًمٗمٞمٝم٤م شمٙمٗمِّ  ذم ُمثٚمٝمؿ يمٜم٤َّم وإٓ ٟمٙمٗمِّ

 . وآؾمت٘م٤مُم٦م اعمٖمٗمرة هلؿ وٟمرضمق ،احلؼ هلؿ وٟمقوح ،ٟمٜمّمحٝمؿ وإٟمَّام، اًمْمالًم٦م

 أهؿ ؾمبفات اجلَمفمات ايمتؽػغمية

 سمؽػغم احلؽام:ؾمبفة ايمشبفة إولم: 

اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي ـمريؼ اًمّمقاب: طمٞم٨م أشمقا سمتٙمٗمػم يمّؾ ًم٘مد وؾ أصح٤مب 

  :٤م ُمًتدًملم سمٖمػم ومٝمؿ سم٘مقل اهلل شمٕم٤مممُمـ مل حيٙمؿ سمام أٟمزل اهلل ُمٓمٚم٘مً       

                 
واًمّمحٞمح أنَّ احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ، (3)

وإيمؼم سمح٥ًم طم٤مل احل٤ميمؿ، وم٢من اقمت٘مد وضمقب احلٙمؿ يتٜم٤مول اًمٙمٗمر إصٖمر 

٤م ومٝمذا يمٗمٌر أصٖمر، وإن اقمت٘مد أٟمف همػم واضم٥م وأٟمف سمام أٟمزل اهلل، وقمدل قمٜمف قمّمٞم٤مٟمً 

 خمػٌم ومٞمف ومٝمذا يمٗمٌر أيمؼم.

                                                           

صحٞمح ُمًٚمؿ: يمت٤مب اإليامن، سم٤مب إُمر سم٘مت٤مل اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل،  (3)

 .30حذٌث رقن 

 . اجلقهرة ذح قمغم اًم٤ٌمضمقري طم٤مؿمٞم٦م :اٟمٔمر (2)

 .44اعم٤مئدة:  (1)
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أُم٤م ووع اًمتنميٕم٤مت وم٤مًمٙمٗمر ومٞمٝم٤م يرشمٌط سمٛمدى اٟمٓمقائٝم٤م قمغم حتٚمٞمؾ ُم٤م طمرم 

 سمـ قمدي طمدي٨م ذم  ط ومّمٚمٝم٤م اًمٜمٌلُم٤م أطمؾ اهلل، وهذه اعم٠ًمًم٦م  اهلل أو حتريؿ

يم٤مٟمقا حيٚمقن ًمٙمؿ احلرام ومتًتحٚمقٟمف، ]: طوومٞمف ي٘مقل  -اهلل قمٜمف ريض -طم٤مشمؿ

 . (1) [ومتٚمؽ قم٤ٌمدشمٙمؿ إي٤مهؿ] :صمؿ ىم٤مل [وحيرُمقن قمٚمٞمٙمؿ احلالل ومتحرُمقٟمف

وهذا اًمٙمٗمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمحٙم٤مم: ٕهنؿ ضمٕمٚمقا أٟمٗمًٝمؿ ذيم٤مء هلل: وم٠مطمٚمقا 

 أن هذا ُمـ اظمتّم٤مصٝمؿ وؾمٚمٓم٤مهنؿ.احلرام وطمرُمقا احلالل زاقمٛملم 

أُم٤م إشم٤ٌمع )اًمِمٕمقب( وم٢مْن قمٚمٛمقا أن ُم٤م ذقمف احلٙم٤مم خي٤مًمػ طمٙمؿ اهلل، 

واشمٌٕمقهؿ قمغم ذًمؽ، ُمٕمت٘مديـ أن ُم٤م ذقمف احلٙم٤مم أومْمؾ مم٤م ذقمف اهلل يتح٘مؼ 

يم٤مٟمقا حيٚمقن ًمٙمؿ احلرام  ]: ط وهذا واوح ُمـ ىمقل اًمٜمٌل، سمذًمؽ يمٗمرهؿ

 .٤مًمٕمٛمؾ وم٘مط ومٚمؿ يًتحؾ احلرام يم٤من وم٤مؾم٘مً ، أُم٤م ُمـ اشمٌع ذم ا[ومتًتحٚمقٟمف 

 وٟمًتخٚمص ُمـ ذًمؽ أن إطمٙم٤مم ذم مجٚمتٝم٤م شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم:

طمٙمٌؿ مل يرد سمف ىمرآن وٓ ؾمٜم٦ٌم، أو ورد سمف أطمدمه٤م، ومل يٙمـ اًمٜمص  إول:

ويم٤من حمؾ اضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٝم٤مء، وهذا آضمتٝم٤مد ُمٌٜمل قمغم حتري  ،اًمقارد سمف ىمٓمٕمٞم٤ًّم ومٞمف

ذيٓم٦م أن شمٙمقن هذه  ،عمّمٚمح٦م وَمَثؿَّ ذع اهلل وطمٙمٛمفاعمّمٚمح٦م، ومٛمتك ُوضمدت ا

 اعمّمٚمح٦م ُمٜمدرضم٦م ذم اعم٘م٤مصد اًمٕم٤مُم٦م واًمٜمّمقص اًمٙمٚمٞم٦م ًمٚمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.

ومٝمذا  طمٙمٌؿ ورد سمف ٟمص ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ىمٓمٕمل اًمثٌقت واًمدًٓم٦م، وأظمر:

ا ذًمؽ ومٝمق ُمرشمد خيرج سمف قمـ اإلؾمالم، ًمٙمـ إذا إْن طمٙمؿ اًم٘م٤ميض سمخالومف ُمٕمت٘مدً 

                                                           

 .3095: أسمقاب شمٗمًػم اًم٘مرآن، سم٤مب وُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م، طمدي٨م رىمؿ اًمؽمُمذي ؾمٜمـ (7)
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هُمٚم٥م اًم٘م٤ميض قمغم أُمره ذم احلٙمؿ، واوٓمر أن حيٙمؿ سمٖمػم طمٙمؿ اهلل، وم٢من هذا 

 .(1)احلٙمؿ ٓ خيرضمف ُمـ اإلؾمالم وإٟمام يٙمقن ُمٕمّمٞم٦م

 :ؾمبفة صماهؾقة اظمجتؿع ايمشبفة ايمثاكقة:

وصػ اجل٤مهٚمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ سمح٤مل ُمـ إطمقال إـمالىمف قمغم اعمجتٛمع يمٚمف يمام 

سم٤مجل٤مهٚمٞم٦م ىمد ُيراد سمف ضم٤مهٚمٞم٦م اًمٙمٗمر يزقمؿ أصح٤مب اعمٜمٝم٩م اًمتٙمٗمػمي: إذ اًمقصػ 

وضم٤مهٚمٞم٦م اعمٕمّمٞم٦م طم٥ًم ٟمقع اًمٕمٛمؾ، ومٛمثاًل: ُمـ رأى ُمًٚمٛملم ينمسمقن اخلٛمر 

هذا رجتٛمع ضم٤مهكم، ومال يٛمٙمـ أن يٙمقن اعمراد ُمـ ىمقًمف أٟمف رجتٛمع  :وىم٤مل ومٜمٌذهؿ،

 ا.يم٤مومر: ٕن اًمٕمٛمؾ هٜم٤م ُمٕمّمٞم٦م وًمٞمس يمٗمرً 

وم٠مسوا قمغم أٟمف ٤مدُمف ويّم٤مًمػ ذع اهلل خي ي٘مقُمقن سماموُمـ ٟم٤مىمش اًمذيـ 

 ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:ر، إومْمؾ وإطمًـ، ومقصٗمٝمؿ سم٤مجل٤مهٚمٞم٦م يم٤من اعمراد ضم٤مهٚمٞم٦م اًمٙمٗم

                             

                         

                               

       
(2).  

وُمـ هٜم٤م وم٢من ُمـ أقمٚمـ اإلؾمالم ومل ُئمٝمر ُم٤م يقضم٥م يمٗمره، ٓ يٛمٙمـ احلٙمؿ 

قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر: إذ ٓسمد ُمـ صدور ىمقٍل سيٍح أو قمٛمٍؾ سيٍح قمـ اًمٗمرد ٓ شم٠مويؾ 

                                                           

 ،ؿمٚمتقت اًمِمٞمخ قمـ ٟم٘مالً  ،سمتٍمف ،248-247 ص اعمٕم٤مسة واًمتحدي٤مت اإلؾمالم: ُيٜمٔمر (7)

 .اهلل رمحف

 .94اًمٜم٤ًمء:  (2)
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إين مل ُأوُمر أْن أٟم٘م٥م ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس، وٓ  ] :ط ًمف إٓ اًمٙمٗمر: وهلذا ىم٤مل اًمٜمٌل

 .(1) [أؿمؼ سمٓمقهنؿ

 :ال اظمجتؿعؾمبفة افمتز ايمشبفة ايمثايمثة:

٥َم سمٕمض اًمِم٤ٌمب ٟمٗمًف ىم٤موٞمً  ٤م وطم٤ميماًم، ومحٙمؿ سمٙمٗمر اعمًٚمٛملم ودقم٤م إمم َٟمّمَّ

اقمتزاهلؿ واقمتزال ُم٤ًمضمدهؿ وُمدارؾمٝمؿ وشمرك وفم٤مئٗمٝمؿ، وزقمؿ أن إُمر 

 يم٤مومر. - اقمت٘م٤مدهذم –سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ٓ ضورة ًمف: ٕن اعمجتٛمع 

اقمت٘م٤مده: إذ ٓ يقضمد ؾم٥ٌم وهذا اًمِم٤ٌمب سم٤مًم٘مٓمع خمٓمئ ذم ومٙمره، و٤مٌل ذم 

 عم٤م -اهلل قمٜمٝم٤م ريض -هلجرة اعمجتٛمع اعمًٚمؿ، عم٤م روى اًمٌخ٤مري قمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م 

ٓ هجرة اًمٞمقم، يم٤من اعم١مُمـ يٗمر سمديٜمف إمم اهلل ورؾمقًمف " ؾُمئٚم٧م قمـ اهلجرة ىم٤مًم٧م: 

 .(2)"خم٤موم٦م أن ُيٗمتـ، وم٠مُم٤م اًمٞمقم وم٘مد أفمٝمر اهلل اإلؾمالم واعم١مُمـ يٕمٌد رسمف طمٞم٨م ؿم٤مء

صمؿ إن اعمجتٛمع اعمًٚمؿ سم٤معمديٜم٦م مل يٕمزل اًمٞمٝمقد واعمنميملم وأىمر اًمتٕم٤ميش ُمٕمٝمؿ 

سم٤معمديٜم٦م، واًمتل شمٜمٔمؿ أُمقر اعمًٚمٛملم  طسمٜم٤مًء قمغم اًمقصمٞم٘م٦م اًمتل ووٕمٝم٤م رؾمقل اهلل 

ُمع سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض وُمع همػمهؿ ُمـ ؾمٙم٤من اعمديٜم٦م، وم٤مًمٙمؾ خيْمع حل٤ميمؿ واطمد هق 

 .اعمًٚمؿ وهمػم اعمًٚمؿ ومٞمٝم٤م يٕمٞمش يٜم٦ماعمد ذم ُمقاـمٜملم سم٤مقمت٤ٌمرهؿ طرؾمقل اهلل 

                                                           

سم٤مب سمٕم٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمًالم، وظم٤مًمد ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: صحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اعمٖم٤مزي،  (7)

، وصحٞمح ُمًٚمؿ: 4357، طمدي٨م رىمؿ سمـ اًمقًمٞمد ريض اهلل قمٜمف، إمم اًمٞمٛمـ ىمٌؾ طمج٦م اًمقداعا

 يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب ذيمر اخلقارج وصٗمتٝمؿ.

هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف إمم سم٤مب هجرة اًمٜمٌل صغم اصحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر،  (2)

 .3900، طمدي٨م رىمؿ اعمديٜم٦م
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ومام سم٤مل ه١مٓء اًمِم٤ٌمب  وم٢مذا يم٤من اإلؾمالم ىمد أىمر اًمتٕم٤ميش ُمع همػم اعمًٚمٛملم،

 اًمتٙمٗمػمي، حيٙمؿ سمٙمٗمر اعمجتٛمع اعمًٚمؿ يمٚمف اًمذي يتٕم٤ميش ُمع همػم اعمًٚمٛملم.

 :وايمصاحلكم طسمؽػغم مـ يتقؽمؾ زمرؽمقل اهلل ؾمبفة  ايمرازمعة: ايمشبفة

 ططمٙمؿ أصح٤مب اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي سم٤مًمٙمٗمر قمغم ُمـ يًتٖمٞمثقن سم٤مًمٜمٌل 

واًمّم٤محللم ُمـ إُمقات سمٜمدائٝمؿ واًمتقؾمؾ هبؿ إمم اهلل ًم٘مْم٤مء طمقائجٝمؿ، 

وه١مٓء ذم شمٙمٗمػمهؿ ًمٚمٛمتقؾمٚملم سم٤مًمٜمٌل ، وشمٍميػ أُمقرهؿ، ورومع اًمير قمٜمٝمؿ

 ٕؾم٤ٌمب ٟمقضمزه٤م ومٞمام يكم: :واًمّم٤محللم و٤مًمقن ُمْمٚمقن ط

٤م سم٤مقمت٘م٤مد أهنؿ واًمّم٤محللم ًمٞمس ُمّمحقسمً  ط اًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌلأن  -7            

 ا وٓ ٟمٗمًٕم٤م أو ىمدرة قمغم شمٍميػ اخلٚمؼ.يٛمٚمٙمقن ضًّ 

 سم٤مخت٤مذ اعمتٕمٚم٘م٦م وأي٤مت ي٨مدسم٤مٕطم٤م ًمالطمتج٤مج هٜم٤م رج٤مل ومال هذا قمغم وسمٜم٤مءً 

 اعمنميملم: ه١مٓء وسملم اعمتقؾمٚملم سملم ًمٚمِمٌف وضمف ٓ إذ : آهل٦م ٤مأصٜم٤مُمً  اًمٕمرب سمٕمض

    ي٘مقًمقن:  وٓ اًمّم٤محللم، ُمـ اًم٘مٌقر ذم َُمـ يٕمٌدون ٓ اعمتقؾمٚملم ٕن

    
 ٤م.ذقمً  ضم٤مئز أٟمف يٕمت٘مدون ٕهنؿ اهلل: إمم هبؿ يتقؾمٚمقن إٟمام ،(1)

اًمٚمٝمؿ إين أشمقضمف  :شمقؾمؾ إقمٛمك سمٕمد أن شمقو٠م وصغم ريمٕمتلم، سم٘مقًمف - 2

صمؿ ىم٤مل: ي٤م حمٛمد، إين شمقضمٝم٧م سمؽ إمم ريب ذم  ،ٞمؽ حمٛمد ٟمٌل اًمرمح٦مٌؽ سمٜمٞمإًم

ا ًمألقمٛمك، وًمق يم٤من اًمتقؾمؾ سمف يمٗمرً  ط وهذا إٟمام يم٤من سمتقضمٞمف ُمـ اًمٜمٌلل، طم٤مضمت

 ف اًمرضمؾ إقمٛمك اًمذي ؿمؼَّ قمٚمٞمف وم٘مُد سمٍمه.ٞمعم٤م وضمف إًم

                                                           

 . 3اًمزُمر:  (7)
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سم٤مٕٟمٌٞم٤مء اًم٤ًمسم٘ملم قمٚمٞمف، وذًمؽ عم٤م ُم٤مشم٧م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م  ط شمقؾمؾ اًمٜمٌل -3

 ىمؼمه٤م ط اًمٜمٌل دظمؾ -قمٜمف اهلل ريض –سمـ أيب ـم٤مًم٥م  أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم أؾمد، أم

ٓ يٛمقت، اهمٗمر ُٕمل  لويٛمٞم٧م وهق طم لاهلل اًمذي حيٞم] ٓمجع ومٞمف صمؿ ىم٤مل:وم٤مو

وم٤مـمٛمف سمٜم٧م أؾمد، ووؾمع هل٤م ُمدظمٚمٝم٤م، سمحؼ ٟمٌٞمؽ وإٟمٌٞم٤مء ُمـ ىمٌكم، وم٢مٟمؽ 

 .(1) [أرطمؿ اًمرامحلم

ٕهؾ اًم٘مٚمٞم٥م ذم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م ًمٌدر ومٞمام رواه  ط ظمٓم٤مب اًمٜمٌل -4           

ؾمامء آسم٤مئٝمؿ: أويم٤من يٜم٤مدهيؿ سم٠مؾمامئٝمؿ و" اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م ـمقيؾ ومٞمف:

، وم٘م٤مل [ينيمؿ أٟمٙمؿ أـمٕمتؿ اهلل ورؾمقًمف، وم٢مٟم٤م ىمد وضمدٟم٤م ُم٤م وقمدٟم٤م رسمٜم٤م طم٘م٤م]

ُم٤م أٟمتؿ سم٠مؾمٛمع عم٤م ]قمٛمر: ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م شمٙمٚمؿ إٓ أضم٤ًمًدا ٓ روح ومٞمٝم٤م! ىم٤مل: 

٤م يًٛمٕمقن يمٗم٤مًرا يم٤مٟمقا أو ومٝمذا يدل قمغم أن إُمقات مجٞمٕمً ، (2)ُمٜمٝمؿ[ لىمقأ

 ُمًٚمٛملم.

اعمٓمٚم٥م قمؿ رؾمقل اهلل  سم٤مًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد -اهلل قمٜمف ريض -شمقؾمؾ قمٛمر -5          

اًمٚمٝمؿ إٟم٤م يمٜم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٜمٌٞمٜم٤م ومتً٘مٞمٜم٤م، وإٟم٤م : ىم٤مئالً  ًمٚمٛمًٚمٛملم اعم٤مء ـمٚم٥م ذم ط

 .(3) ىم٤مل: ومٞمً٘مقنٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٕمؿ ٟمٌٞمٜم٤م وم٤مؾم٘مٜم٤م، 

                                                           

 .واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ سمًٜمد صحٞمح أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم وإوؾمط، (7)

 .7370، طمدي٨م رىمؿ سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم قمذاب اًم٘مؼم، يمت٤مب اجلٜم٤مئز: ًمٌخ٤مريا صحٞمح (2)

اإلُم٤مم آؾمتً٘م٤مء إذا ىمحٓمقا، طمدي٨م : أسمقاب آؾمتً٘م٤مء، سم٤مب ؾم١مال اًمٜم٤مس ًمٌخ٤مريا صحٞمح (3)

 .7070رىمؿ 
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 ومقافمد فمامة دم ومضقة ايمتؽػغم

 : دظمقل اإلٟم٤ًمن ذم اإلؾمالم سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ايمؼافمدة إورم:

ا ومٛمتك أىمر اإلٟم٤ًمن سمٚم٤ًمٟمف سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدً 

رؾمقل اهلل وم٘مد دظمؾ ذم اإلؾمالم وأضمري٧م قمٚمٞمف أطمٙم٤مم اعمًٚمٛملم، وًمق ُم٤مت قمغم 

 اًمٔم٤مهر.ذًمؽ دظمؾ اجلٜم٦م سمح٥ًم 

٤مُِم٧م اًمٌخ٤مريواًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ُم٤م رواه  ٤ٌَمَدة سمـ اًمّمَّ  -ريض اهلل قمٜمف -قَمـ قُم

ُمـ ؿمٝمد َأن ٓ إًَِمف إِٓ اهلل ] َيُ٘مقل:  طَأٟمف ىَم٤مَل قِمٜمْد َُمقشمف: ؾَمِٛمٕم٧م َرؾُمقل اهلل 

ك قمٌد اهلل َوَرؾُمقًمف ويمٚمٛمتف ًَ ًدا قَمٌده َوَرؾُمقًمف َوَأن قِمٞم  َوطمده ٓ ذيؽ ًَمُف َوَأن حُمَٛمَّ

َأًْمَ٘م٤مَه٤م إمَِم َُمْرَيؿ وروح ُِمٜمُْف َوَأن اجْلٜم٦َّم طمؼ َواًمٜم٤َّمر طمؼ أدظمٚمُف اهلل اجْلٜم٦َّم قمغم َُم٤م يَم٤مَن 

 .(1) [ُمـ اًْمَٕمَٛمؾ

ًِّ  ايمؼافمدة ايمثاكقة:  ُؼ وٓ شمٙمٗمر:يم٤ٌمئر اعمٕم٤ميص شُمَٗم

وُمـ  ومٛمـ ارشمٙم٥م يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر وم٢مهن٤م شمٜم٘مص إيامٟمف وٓ هتدُمف ُمـ أصٚمف،

ـِ  ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري ذم ىمّم٦مإدًم٦م قمغم ذًمؽ  ِلِّ  ؿم٤مرب اخلٛمر قَم  ُأيِتَ  َأٟمَّفُ ط:  اًمٜمٌَّ

ـْ  سَمْٕمُض  وَمَ٘م٤مَل ، ُِمَراًرا مَخْرٍ  سمَِِم٤مِرِب  هُ  َُم  وَمَ٘م٤مل، سمِفِ  ُي١ْمشَمك َُم٤م َأيْمَثرَ  َُم٤م، اهلل : ًَمَٕمٜمَفُ  طَمَيَ

ِلُّ  ْٞمَٓم٤منِ ا قَمْقنَ  ٓشَمُٙمقُٟمقا ]: ط اًمٜمٌَّ وزاد أسمق داود ذم اًمًٜمـ  (2) [ َأظِمٞمُٙمؿْ  قَمغَم  ًمِمَّ

 .[اًمٚمٝمؿ ارمحف ،اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمف :وًمٙمـ ىمقًمقا]

                                                           

، {ي٤م أهؾ اًمٙمت٤مب ٓ شمٖمٚمقا ذم ديٜمٙمؿ}سم٤مب ىمقًمف: ، يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء: ًمٌخ٤مريا صحٞمح (7)

 .3435طمدي٨م رىمؿ 

 .6787ُم٤م يٙمره ُمـ ًمٕمـ ؿم٤مرب اخلٛمر، طمدي٨م رىمؿ سم٤مب احلدود، يمت٤مب : ًمٌخ٤مريا صحٞمح (2)
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 :يمؾ اًمذٟمقب حت٧م إُمٙم٤من اعمٖمٗمرة إٓ اًمنمك ايمؼافمدة ايمثايمثة:

ومٝمق ذم ُمِمٞمئ٦م اهلل  -صٖمػمة يم٤مٟم٧م أو يمٌػمة -ومام قمدا اًمنمك ُمـ اًمذٟمقب

 وإن ؿم٤مء قم٤مىم٥م ص٤مطمٌف، ىم٤مل شمٕم٤ممم :  إن ؿم٤مء قمٗم٤م قمٜمف           

                                                 

    
(1).  

 :أصٖمر وأيمؼم :اًمٙمٗمر ٟمققم٤من ايمؼافمدة ايمرازمعة:

وهق يقضم٥م  -شمٕم٤ممم-وم٤مٕصٖمر: يِمٛمؾ اعمٕم٤ميص اًمتل خي٤مًمػ هب٤م أُمر اهلل

 ًمّم٤مطمٌف اًمققمٞمد دون اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر، وٓ يٜم٘مؾ ص٤مطمٌف ُمـ ُمٚم٦م اإلؾمالم. 

أو سمٕمض ُم٤م ضم٤مء ط هق اإلٟمٙم٤مر أو اجلحقد اعمتٕمٛمد عم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمٌل  :وإيمؼم

قضم٥م ًمف اخلٚمقد ذم ويُ  سمف، وهق خُيرج اإلٟم٤ًمن ُمـ اعمٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م،

 اًمٜم٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕطمٙم٤مم أظمرة.

  :ي٘م٤مل ُم١مُمـ ويم٤مومر، يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم وهذا اًمٜمقع ي٘م٤مسمٚمف اإليامن،   

                               

                                   

                                     

                       
(2) . 

                                                           

 . 48اًمٜم٤ًمء:  (7)

 . 253اًمٌ٘مرة:  (2)
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ىمد جيتٛمع سمٕمض ؿمٕم٥م اإليامن ُمع ؿمٕم٥م اًمٙمٗمر إصٖمر أو  ايمؼافمدة اخلامسة:

 :اًمٜمٗم٤مق أو اجل٤مهٚمٞم٦م 

أن اإليامن ىمد جيتٛمع ُمع ؿمٕم٦ٌم أو أيمثر ًمٚمٙمٗمر  ٤م وطمديثً ٗمك قمغم يمثػميـ ىمدياًم خي

ـْ ]ىم٤مل:  ط يدل قمغم ذًمؽ أن اًمٜمٌل ،أو اجل٤مهٚمٞم٦م أو اًمٜمٗم٤مق  يَم٤مومِرُ  َي٤م ٕظَِمٞمفِ  ىَم٤مَل  َُم

٤م هِب٤َم سَم٤مءَ  وَمَ٘مدْ  طملم رُمك أظم٤مه  ٤مأظًم  ؾمامه ط وم٤مًمٜمٌل، (1)[  ىَم٤مَل  يَماَم  َيُٙمقنَ  َأنْ  إِٓ َأطَمُدمُهَ

 ومدل ذًمؽ قمغم أن اعمراد سم٤مًمٙمٗمر هٜم٤م اعمٕمّمٞم٦م. :سم٤مًمٙمٗمر اعمًٚمؿ أظمر

اعمٕملّم ذم ىمْمٞم٦م ٓ سمد ُمـ اًمتٗمرىم٦م سملم اًمٜمقع واًمِمخص  ايمؼافمدة ايمسادؽمة:

 :اًمتٙمٗمػم

إنَّ اًم٘مقل ىمد يٙمقن يمٗمًرا ومٞمٓمٚمؼ اًم٘مقل سمتٙمٗمػم ص٤مطمٌف، وي٘م٤مل : ُمـ ىم٤مل يمذا 

ومٝمق يم٤مومر، ًمٙمـ اًمِمخص اعمٕملم اًمذي ىم٤مًمف ٓ حيٙمؿ سمٙمٗمره طمتك شم٘مقم قمٚمٞمف 

احلج٦م: إذ ىمد يٙمقن اًمرضمؾ مل شمٌٚمٖمف اًمٜمّمقص اعمقضم٦ٌم عمٕمروم٦م احلؼ، وىمد يٙمقن 

يتٛمٙمـ ُمـ ومٝمٛمٝم٤م، وىمد شمٙمقن قمرو٧م ًمف ؿمٌٝم٤مت  سمٚمٖمتف ومل شمث٧ٌم قمٜمده، أو مل

يٕمذره اهلل هب٤م، وُمذاه٥م اًمٕمٚمامء ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمتٗمرىم٦م سملم اًمٜمقع واعمٕملّم ذم ىمْمٞم٦م 

 اًمتٙمٗمػم.

*** 

  

                                                           

 .2/7764، 7520ُمٕمجؿ اًمِمٞمقخ ٓسمـ قم٤ًميمر:  (7)
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همبًهخ الفكز التكفْزُ سجل
 )*(

 

 ؾمٞمدٟم٤م واعمرؾمٚملم آٟمٌٞم٤مء ظم٤مشمؿ قمغم واًمًالم واًمّمالة اًمٕم٤معملم رب هلل احلٛمد

 . اًمديـ يقم إمم سمدقمقشمف دقم٤م وُمـ وصحٌف آًمف وقمغم حمٛمد

 وسمٕمد،،،

 ُمـ وُمّمدر اعمٕمروم٦م وقم٤مء وهق ،اإلهلل اخلٓم٤مب حمؾ اإلٟم٤ًمين اًمٕم٘مؾ وم٢من

 اًمتٚم٘مل سملم داظمٚمف ذم اعمٕمرومٞم٦م احلريم٦م وشمدور ،اًمقىم٧م ٟمٗمس ذم إٟمت٤مضمٝم٤م ُمّم٤مدر

 يم٤مٟم٧م وم٢من :ًمٚمٕم٘مؾ ىمدُم٧م اًمتل اعم٤مدة سمح٥ًم اعمٜمت٩م ويت٠مصمر، واإلٟمت٤مج واًمتٗم٤مقمؾ

 وأسم٤مـمٞمؾ وأؾم٤مـمػم وأوه٤مم ظمراوم٤مت يم٤مٟم٧م وإن طم٘م٤مئؼ اًمٜمت٤مئ٩م ضم٤مءت طم٘م٤مئؼ

 اًمٕمريب اعمثؾ ذم ُمٕمروف هق يمام – يٜمْمح ومٞمف سمام إٟم٤مء ومٙمؾ، يمذًمؽ اًمٜمت٤مئ٩م ضم٤مءت

 اًمٕم٘مؾ ءُمؾ قمغماًمٜمٌقي٦م  واًمًٜم٦ماًمٙمريؿ  اًم٘مرآن طمرص يم٤من وهلذا – اعمِمٝمقر

 سمرقم٤ميتف اًمقصٞم٦م يم٤مٟم٧م يمام، وي٘مٞمٜمٞم٤مت طم٘م٤مئؼ ٩متَ ٜمْ اعمُ  ًمٞمٙمقن واًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت سم٤محل٘م٤مئؼ

 اعمنمع قملم ٟمّم٥م وإؾم٤مـمػم واخلراوم٤مت اًم٤ٌمـمٚم٦م اعمقروصم٤مت يمؾ ُمـ وحتريره

 . اًمتٜمزيؾ وىم٧م

 واعمّمدر، وي٘مٞمٜمٞم٤مت طم٘م٤مئؼ ويمٚمف اًم٘مرآن هق ًمٚمقطمل إول اعمّمدر يم٤من وعم٤م

 ذم اعمًٚمؿ اًمٕم٘مؾ وم٢من :إهلل وطمل طمًـ أو ُمٜمٝم٤م صح ومٞمام وهل اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م اًمث٤مين

 اخلٞم٤مل سم٤مب لسم٘م وإن ،واًمتٓمرف واجلٜمقح اًمِمٓمط ُمـ ظمال ىمد اًمٜمٌقة قمٍم

                                                           

  .ؾم٤مسمً٘م٤م – اًم٘م٤مهرة – اًمديـ أصقل يمٚمٞم٦م قمٛمٞمد، قمقض إسمراهٞمؿ زيمل سمٙمر .د/يمت٥م هذا اًمٌح٨م: أ  )*( 
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 سمِم٘مٞمف اًمٕمٚمٛمل واًمٌح٨م اعمٕمروم٦م ُمّم٤مدر إمم اًمٕمٚمٛمل اخلٞم٤مل هذا شمقضمٞمف ُمع ،٤مُمٗمتقطًم 

 . واًمٕمٛمكم اًمٜمٔمري

 إمم اًمٕم٘مؾ دقم٧ماًمتل و، واًمتٓمرف اًمٕم٘مؾ سملم حتقل اًمتل إواُمر يمثرت وىمد

، وروي٦م ومٙمر سمال يٕمرض ُم٤م يمؾ ىمٌقل دون قمٚمٞمف يٕمرض أُمر يمؾ ذم واًمتدسمر اًمتٗمٙمر

، ًمٚمٛمٕمروم٦م ؾمٌٞماًل  اًمٔمـ ؾٕمْ ضَم و، اًم٤ٌمـمٚم٦م أسم٤مء ُمقروصم٤مت قمٜمف اإلؾمالم هنك ومم٤م

 وطم٨م قمغم، واًمِمتؿ واًمٚمٕمـ يم٤مًم٥ًم اعمًٚمٛملم سمٕمض قم٘مؾ ذم ضم٤مهٚمٞم٦م ُمـ سم٘مٞم٦مو

 ذم شم٘مقًمقا وٓ ىمقًمقا ظمالل ُمـ ايمثػمً  ذًمؽ ووح وىمد، إًمٗم٤مظ اؾمتخدام أدب

 ويمذا يمذا أطمديمؿ ي٘مؾ ٓ " :اًمًالم قمٚمٞمف يم٘مقًمف ،ورد ىمد يمثػم اًمًٜم٦م وذم ،اًم٘مرآن

  .(1)" .. ويمذا يمذا ًمٞم٘مؾ وًمٙمـ

 وآٟمتٗم٤مع ًمٚمٜمص احلًـ آؾمتخدام قمـ اًمٕم٘مؾ شمٕمٓمٞمؾ قمـ اإلؾمالم هنك يمام

 اًمتحدي ُمع ،واًمًٚمقك آقمت٘م٤مد ذم ُمٗمًدة إمم ي١مدي ٟمص يمؾ قمـ واإلقمراض سمف

 ومٙم٤من اهلل قمٜمد ُمـ أهن٤م زقمٛمقا أومٙم٤مًرا ووٕمقا أٟم٤مس عمزاقمؿ إطمٞم٤من سمٕمض ذم

 ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،هلؿ اإلطمراج أضمؾ ُمـ اًمٓمٚم٥م             

   
٤م ٤م إجي٤مسمٞمًّ قمغم شمقفمٞمػ اًمٕم٘مؾ قمٜمد اعمًٚمؿ شمقفمٞمٗمً ط وىمد طمرص  ،(2)

إن ُمـ ط: ]ف قمـ ـمريؼ ـمرح سمٕمض إؾمئٚم٦م اًمتل حترك اًمٕم٘مؾ يمام ذم طمديث

ومقىمع اًمٜم٤مس [ ؿمجرة ٓ يً٘مط ورىمٝم٤م، وإهن٤م ُمثؾ اعمًٚمؿ، ومحدصمقين ُم٤م هلاًمِمجر 

                                                           

 .7477، 2552وذًمؽ يمام ورد ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري: طمدي٨م رىمؿ  (3)

 .93: آل قمٛمران (2)
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ىم٤مل قمٌد اهلل: ووىمع ذم ٟمٗمز أهن٤م اًمٜمخٚم٦م، وم٤مؾمتحٞمٞم٧م، صمؿ ىم٤مًمقا:  ،ذم ؿمجر اًمٌقادي

أو آطمتٙم٤مم إمم اًمرصٞمد  ،(1) [هل اًمٜمخٚم٦م]ىم٤مل:  ،طمدصمٜم٤م ُم٤م هل ي٤م رؾمقل اهلل

ُمرأيت ىمد ضم٤مءت سمٖمالم أؾمقد ا إن" :اعمٕمرذم احلؼ اًمٙم٤مُمـ ذم اًمٕم٘مؾ يمام ذم طمدي٨م

: (3)٤م خيؼم إطمدى اًمًٞمدات سم٠من اجلٜم٦م ٓ يدظمٚمٝم٤م قمجقزوأطمٞم٤مٟمً ، (2)احلدي٨م "....

ًمٞمحرك قم٘مٚمٝم٤م داظمؾ ٟمّمقص اًم٘مرآن، وجيري اظمت٤ٌمرات ذيم٤مء ًمٞمحرك اًمٕم٘مؾ دم٤مه 

اًمرضمؾ ]  : وم٘م٤مل هل٤مط اًمٗمٙمر، يمام ذم طمدي٨م اعمرأة اًمتل ذيمرت أُمر زواضمٝم٤م ًمٚمرؾمقل 

(4) [سمٞم٤مض...اًمذي ذم قمٞمٜمف 

وعمـ٤م يمـ٤من اًمٚمًـ٤من هـق اعمٕمـؼم قمــ  ،سمْمٌط اًمٗمٙمرط وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م أُمر 

ا ُمـرات إومٙم٤مر اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم اًمٕم٘مقل واًمّمدور، وم٘مـد ضمـ٤مء اخلٓمـ٤مب اًمٜمٌـقي آُمـرً 

شمٙمِمـػ إواُمـر ، ويم٤مٟم٧م ووٌٓمف عم٤م يٚمٗمظ سمف ٤م ُمرات أظمرى ظمٚمؼ اعمًٚمؿوواصٗمً 

 همػمه .قمـ ُمدى اشمزان واقمتدال ومٙمر اعمًٚمؿ سمحؼ ٟمٗمًف وطمؼ 

                                                           

 .67، طمدي٨م رىمؿ وأظمؼمٟم٤م، وأٟم٠ٌمٟم٤مسم٤مب ىمقل اعمحدث: طمدصمٜم٤م، ، يمت٤مب اًمٕمٚمؿصحٞمح اًمٌخ٤مري:  (3)

أن ، وٟمّمف 5305، طمدي٨م رىمؿ سم٤مب إذا قمرض سمٜمٗمل اًمقًمد، يمت٤مب اًمٓمالقصحٞمح اًمٌخ٤مري:  (2)

هؾ ًمؽ »رضمال أشمك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، وًمد زم همالم أؾمقد، وم٘م٤مل: 

ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ش ُمـ أورق؟ هؾ ومٞمٝم٤م»ىم٤مل: محر، ىم٤مل: ش ُم٤م أًمقاهن٤م؟»ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ش ُمـ إسمؾ؟

 .شومٚمٕمؾ اسمٜمؽ هذا ٟمزقمف»ىم٤مل: ًمٕمٚمف ٟمزقمف قمرق، ىم٤مل: ش وم٠مٟمك ذًمؽ؟»

 .5545اعمٕمجؿ إوؾمط: اًمٓمؼماين، طمدي٨م رىمؿ  (1)

قمٌٞمدة سمـ ؾمٝمؿ  أظمرضمف اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر ذم يمت٤مب اًمٗمٙم٤مه٦م واعمزاح ورواه اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ُمـ طمدي٨م (4)

 .أطم٤مدي٨م اإلطمٞم٤مء، ًمٚمٕمراىمل، ٟم٘ماًل قمـ ختري٩م اًمٗمٝمري ُمع اظمتالف
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ومم٤م ورد اًمٜمٝمل قمٜمف حتريؿ إصدار طمٙمؿ سم٤مًمٙمٗمر قمغم اعمخ٤مًمػ، ذم احلدي٨م 

، (1) [يم٤مومر وم٘مد سم٤مء هب٤م إن يم٤من يمام ىم٤مل وإٓ ردت قمٚمٞمف ُمـ ىم٤مل ٕظمٞمف ي٤م: ]اًمنميػ

وذم ظمٓم٦ٌم اًمقداع طمذر قمٚمٞمف اًمًالم ُمـ اًمرُمل سم٤مًمٙمٗمر وسملم إصمر اًمًٚمٌل اعمؽمشم٥م 

ييب سمٕمْمٙمؿ  آ شمرضمٕمقا سمٕمدى يمٗم٤مرً ] :قمٚمٞمف يمام ورد ذم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم

 .(2) [رىم٤مب سمٕمض

وٓ اًمٚمٕم٤من وٓ اًمٗم٤مطمش  اعمًٚمؿ سم٠مٟمف ًمٞمس سم٤مًم٤ًٌمبط وىمد وصػ اًمرؾمقل 

وٓ اعمتٗمٞمٝمؼ، يمام ىمٞمد مت٤مم اإلؾمالم سمًالُم٦م أظمريـ ُمـ أُمريـ ُمٜمف،  وٓ اعمتٗمحش

 :وذًمؽ ذم احلدي٨م اًمنميػ ،يدل أطمدمه٤م قمغم ومٙمره ويدل اًمث٤مين قمغم ومٕمٚمف

عمًٚمؿ ُمـ ؾمٚمؿ اعمًٚمٛمقن ُمـ ًم٤ًمٟمف ويده واعم١مُمـ ُمـ أُمٜمف اًمٜم٤مس قمغم دُم٤مئٝمؿ ا]

 .(3) [وأُمقاهلؿ واعمٝم٤مضمر ُمـ هجر ُم٤م هنك اهلل قمٜمف ...

سمؾ إن اًم٘مرآن أوضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم أن ي٘مٌٚمقا اًمًالم ممـ أًم٘مـ٤مه إًمـٞمٝمؿ دون اقمتٌـ٤مر 

 أريد سمف حتٞم٦م اإلؾمالم.اإلؾمالم أو  فوؾمقاء أريد سم ،عم٤م يم٤من قمٚمٞمف طم٤مًمف ىمٌؾ إًم٘م٤مء اًمًالم

   ٝم٤م:وُمٜم ،اعمتٓمرف اًمٗمٙمر عم٘م٤موُم٦م ٟمًٚمٙمٝم٤م أن يٛمٙمـ قمدة ؾمٌالً وٓ ؿمؽ أن هٜم٤مك 

 ًٓ  سمـام ايمػؽـر وصـحقح ايمـديـ زمجـقهر ايمـاؾمئة يمدى اظمعردم ايمػراغ ءمؾ: أو

 وـد ُمٜم٤مقم٦م ضمٝم٤مز ؾمٞمِمٙمؾ إُمر وهذا ،ُمرطمٚم٦م ًمٙمؾ اًمٕمٛمري٦م اعمرطمٚم٦م ُمع يتٜم٤مؾم٥م

 . اًمّمحٞمح اإلؾمالُمل اًمٗمٙمر سمِم٠من ىمٜم٤مقم٦م ضمٝم٤مز يِمٙمؾ يمام اعمتٓمروم٦م إومٙم٤مر

                                                           

 .6703، طمدي٨م رىمؿ سم٤مب ُمـ يمٗمر أظم٤مه سمٖمػم شم٠مويؾ ومٝمق يمام ىم٤مل، يمت٤مب إدبصحٞمح اًمٌخ٤مري:  (3)

 .727، طمدي٨م رىمؿ سم٤مب اإلٟمّم٤مت ًمٚمٕمٚمامء، يمت٤مب اًمٕمٚمؿصحٞمح اًمٌخ٤مري:  (2)

 .70رىمؿ ، طمدي٨م سم٤مب اعمًٚمؿ ُمـ ؾمٚمؿ اعمًٚمٛمقن ُمـ ًم٤ًمٟمف ويده، يمت٤مب اإليامنصحٞمح اًمٌخ٤مري:  (1)
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 وُم٤مدة إومم اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اعمراطمؾ ذم اًمديـ سمامدة آهتامم يتٓمٚم٥م إُمر وهذا

 همػم ـمقائػ قضمقدًم ويٛمٙمـ، اجل٤مُمٕمل اًمتٕمٚمٞمؿ ُمرطمٚم٦م ذم اإلؾمالُمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م

، اًمِمقرى، اًمٕمدل:  ُمثؾ اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمًٞم٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م اعم٤ٌمدئ ٜم٤مولأن شمت إؾمالُمٞم٦م

 ،آًمتزام ذم اإليامن أصمر، وإرض اإلٟم٤ًمن، اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، اعمقاـمٜم٦م، احلري٦م، اعم٤ًمواة

 وًمقٟمف ديٜمف قمـ اًمٜمٔمر سمٍمف إٟم٤ًمن يمؾ ويدرؾمٝم٤م دراؾمتٝم٤م ي٘مٌؾ ىمْم٤مي٤م وهل

 .إًمخ ..وقمرىمف

 ،شمٚمٞمٗمزيقٟمٞمـ٦م ًم٘مـ٤مءات ذم اعمتٓمروملم ومٙمر أصقل وـمرح اظمتطرهمكم مـاـمرة: شماكًقا

 أومٙمـ٤مرهؿ ـمـرح، ووآشمـزان آقمتـدال أهـؾ ُمــ إيمٗمـ٤مء هلـ٤م خيت٤مر أن ذيٓم٦م

 أو اعمـ٤ميض ذم ؾمـقاء اًمٗمٙمر هذا ُمثؾ قمغم اعمؽمشم٦ٌم إظمٓم٤مر وسمٞم٤من ،أقمامهلؿ وُمٜم٤مىمِم٦م

 . احل٤مض

، اإلؽمالمقة ايمعؼقدة اظمتخصصكم دم إزهر فمؾَمء مـ جلـة سمشؽقؾ: شمايمًثا

 ،ومٞمف اعمذهٌل اًمٍماع شمٜم٤مد يتؿ، ومعارص ضمديث سمقضمقد فمؾؿ يمقضعونمغمهؿ: 

 واًمٙمٚمٞم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م اًمدراؾم٤مت عمراطمؾ واعمذهٌٞم٤مت اعمذاه٥م ويدع ويٖمٗمؾ وهيٛمؾ

 اًمتقطمٞمد قمغم وٟمريمز ،سم٤مًمٙمٗمر أظمر لرُم ُمـ اًمٕمٚمؿ هذا ٟمحررو، اعمتخّمّم٦م

 اًمٕمٍم سمٚمٖم٦م اًمٙمٗمر ُمٕم٤ميػم وٟمتٜم٤مول سم٤مهلل، اخلٚمْؼ  وصٚم٦م سمخٚم٘مف اهلل وصٚم٦م، وٓزُمف

 اًمٗمرد ُمـ سم٤مًمٙمٗمر احلٙمؿ يٙمقن أٓ آؿمؽماط ُمع، احل٤مضيـ أيمثر قمٚمٞمف يتقاومؼ وسمام

 ُمـ سم٤مًمٙمٗمر احلٙمؿ يٙمقن وإٟمام، أظمرى جلامقم٦م أو ًمٗمرد مج٤مقم٦م ُمـ وٓ ًمٚمجامقم٦م

 واٟمتٗم٤مء احلقار ضمدوى وقمدم اعمٕم٤مذير واٟمتٗم٤مء إدًم٦م صمٌقت سمٕمد اًم٘مْم٤مء ـمريؼ
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 اًمتٙمٗمػمي اًمٗمٙمر همٚمق ُمـ ٟمحد وهبذا: سمف واإلىمرار اًمٙمٗمر قمغم واإلسار اًمِمٌٝم٦م

 . ُمٕملم همػم أو سمٛمٕملم شمٕمٚمؼ ؾمقاء

 اًم٘مقاقمـد وُمراقمـ٤مة، وايمســة ايمؼـرآن يمػفـؿ اظمـظؿـة ايمؼقافمـد وضـع: رازمًعا

، واًمؽمهٞمــ٥م اًمؽمهمٞمــ٥م أؾمــ٤مًمٞم٥م قمــغم واًمؽميمٞمــز، اًمٜمّمــقص ومٝمــؿ ذم إؾم٤مؾمــٞم٦م

 واًمتٓمٌٞمؼ اًمقؾم٤مئؾ طمٞم٨م ُمـ اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر ُمٗمٝمقم وشمّمحٞمح

 قمٚمٞمـف ًم٘مقًمـف اًمٗمٝمـؿ دائـرة شمقؾمـٞمع ُمـع ،احلـدي٨م ذم وردت صقرة سمٙمؾ واعمٜم٤مط

 يٙمـقن أن سمـالزم ومٚمـٞمس ،(1) [... سمٞمـده ومٚمٞمٖمـػمه ُمٜمٙمـًرا ُمٜمٙمؿ رأى ُمـ]: اًمًالم

 ٜم٘مـدسم٤مًم ٙمت٤مسمـ٦ماًم إن :اًم٘مـقل يٛمٙمــ سمـؾ، ٕمٜمػ أو اًم٘مـقةاًم ـمريؼ قمـ سم٤مًمٞمد اًمتٖمٞمػم

 . سم٤مًمٞمد اًمتٖمٞمػم سم٤مب ُمـ هذا يمؾ واًمٜمّمح واًمتقضمٞمف واًمتٕمٚمٞمؿ،

 قمدة اظمت٤ٌمرات وجيت٤مز ،هلا ممهاًل  ىمان مـ إٓ يمؾدفمقة ايمتصدي فمدم: طمامًسا

 واًمقٓء وآٟمتامء ،اًمٜمٗمز واًمٌٕمد ،اًمٕم٘مدي اًمٗمٙمري آدم٤مه ُمٜمٝم٤م، اًمتٕمٞملم قمٜمد

 مل وُم٤م ،اخلٓمقرة سم٤مًمٖم٦م اًمت٠مصمػم قمغم اًمدقم٤مة ىمدرات ٕن وإيدوًمقضمل، اًمًٞم٤مد

 سم٤مًمدقمقة اعمحدق اخلٓمر وم٢من اعمٜم٤مسمر صٕمقد ُمـ اعمتٓمرومقن ويٛمٜمع سمٕمٜم٤مي٦م اًمدقم٤مة خيؽم

 .ُم٤ًمطم٦م ًمف ؾمٞمجد اعمتٓمرف اًمٗمٙمر وإن ؾمٞمتٜم٤مُمك

 اًمديـ ضمٕمؾ قمغم واحلرص ،ايمسقاد ايمٌماع دم ايمديـ سمقـمقػ فمدم: ؽمادؽًما

 يمًٌٞمؾ اًمديـ اؾمتٖمالل شمؿ : طمٞم٨ماًمًٞم٤مؾم٦م ُمٞم٤مديـ ذم سمف آدم٤مر قمـ سمٛمٕمزل

 ُمـ إومراد ًمدى صدُم٤مت إمم أدى اًمذي إُمر، يزال وٓ احلٙمؿ إمم لقًمٚمقص

                                                           

 .49صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب سمٞم٤من يمقن اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ اإليامن، طمدي٨م رىمؿ  (3)
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 شمٌلم هلؿ ُمٙمـ ومٚمام ،ؾمت٤مًرا هلؿ قهٚموضمٕم ؿمٕم٤مًرا اًمديـ اختذوا اًمذيـ ؾمٚمقك ؾمقء

 اًمٗمِمؾ صم٧ٌم وقمٜمدُم٤م، "احلؾ هق اإلؾمالم" ؿمٕم٤مر رومٕمقا قمٜمدُم٤م اًمٜم٤مس ظمدقمقا أهنؿ

 إمم اعمتٓمرف اًمٗمٙمر ردة ومٙم٤مٟم٧م وسم٠مهٚمف اًمِمٕم٤مر هبذا ذرقًم٤م اًمٌٕمض و٤مق اًمتجرسم٦م ذم

 . ٤مؾمٞم٤مؾمٞمًّ  اًمديـ شمقفمٞمػ ضمراء ُمـ إٓ ذًمؽ وُم٤م :"اًمردة طمريم٦م" اًمٞم٤ًمر أىمَم

 أن وسملم، سمف ٟمٓم٤مًم٥م ُم٤م وهذا ًمٚمًٞم٤مؾم٦م ٤مو٤مسمٓمً  اًمديـ يٙمقن أن سملم يمٌػم وومرق

 . إًمٞمف ٟمدقمق وٓ ٟمرومْمف ُم٤م وهذا، اًمًٞم٤مؾم٦م ظمدُم٦م ذم اًمديـ يٙمقن

 وذم سمؾ ،ايمػعؾ رد دم ايمتجاوز وحتريؿ ايمديـقة ايمغغمة ضمدود زمقان: ؽمازمًعا

 : اإلهلل إُمر ٟمٕمرف مجٞمًٕم٤م ًمًٜم٤م أو، ٟمٗمًف اًمٗمٕمؾ              

                        
 إٟمٜم٤م سمؾ، اًمٜمٗمز ًمٚمج٤مٟم٥م ُمراقم٤مة، (1)

 ىم٤مل طمٞم٨م ،اًمقاىمع اًمٗمٕمؾ رد ذم واًمتحٙمؿ اًمزائد آٟمٗمٕم٤مل همريزة سمْمٌط أُمرٟم٤م

 : شمٕم٤ممم                                   

                                               

            
 أو شم٘متٚمقهؿ أو شم٘م٤مشمٚمقهؿ وإن ؾمٌح٤مٟمف احلؼ ي٘مؾ مل ،(2)

 : ىم٤مل وإٟمام شمٚمٕمٜمقهؿ: أو شمًٌقهؿ             إواُمر هذه ُمثؾ، و 

 ووٌط ،اًمٜمٗمس ووٌط ،واًمّمؼم، إٟم٤مة إمم اًمٗمٕمؾ رد يتٕمجٚمقن اًمذيـ شمدقمق

  :واًم٘مًقة واحلدة واًمٌٓمش اًمِمدة وًمٞمس ،اعمراد ًمتح٘مٞمؼ اًمٚملم واؾمتخدام ،اًمٚم٤ًمن

                                                           

 .708إٟمٕم٤مم:  (3)

 .786آل قمٛمران:  (2)
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 . ىمٌؾ ذي ُمـ أىمقى ومٕمؾ رد يقًمد يمٚمف هذا ٕن

ىمد شمٙمقن  اًمٗم٘مػمة إُم٤ميمـ ٕن :زمخاصة وأوٓدهؿ ايمػؼراء رفماية: اشمامـً 

سمٕمض اًمٜمٗمقس  قمقز ُمدى اعمتٓمرومقن طمٞم٨م يًتٖمؾ، اعمتٓمرف ًمٚمٗمٙمر شمٗمريخ ُمٜمٓم٘م٦م

 ُمٜمٝمؿ اجلامقم٦م هذه إمم اعمٜمت٥ًموشمٙمقن احل٤مل اًمتل يّمػم إًمٞمٝم٤م ، ه١مٓءاًمْمٕمٞمٗم٦م ُمـ 

شمقهؿ  إمم اًمِم٘م٤مء وُمـ اًمٖمٜمك إمم اًمٗم٘مر ُمـ احل٤مل ومتٌدل دقم٤مي٦م، دون دقم٤مي٦م قمٜمٍم

 همروم٦م ذم اإلىم٤مُم٦م وُمـ، اًمًٞم٤مرات وم٤مره ريمقب إمم إىمدام قمغم اعمٌم وُمـ اًمًٕم٤مدة

 اًمزواج طمٚمؿ وُمـ، ومٞمال أو ؿم٘م٦م ذم اإلىم٤مُم٦م إمم إوٓد ُمـ وقمدًدا إسمقيـ دمٛمع

 يمؾ، سم٤مٕظمرى إطمداهـ واؾمتٌدال أرسمع سملم وم٤مجلٛمع، اًمزوضم٤مت ذم اًمتج٤مرة إمم

ذًمؽ ُمـ ؿمٝمقات دٟمٞمقي٦م يٖمؽم ويٗمتـ هب٤م ، إمم همػم اجلامقم٤مت هذه ٓزم ُمـ هذا

 .اًمٌنمي٦م اًمٜمٗمس قمغم ذو شم٠مصمػم يمٌػم اعم٤مل أن يٕمٚمؿ يمٚمٜم٤ماجل٤مهؾ، و

 اًمًٛمع ك٘مأًم أو ىمٚم٥م ًمف يم٤من عمـ يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر هذا وذم إمم همػم ذًمؽ ُمـ أُمقر،

  . ؿمٝمٞمد وهق

*** 
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الفكز التكفْزُ خطٌرتو ًهعبلجتو
)*(

 

اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي هق أظمٓمر صقر آٟمحراف ٕٟمف ُمّمدر يمؾ اقمتداء، 

وُمّمدر يمؾ ختري٥م، ومٝمق حيٛمؾ ص٤مطمٌف قمغم آومؽماء وآهت٤مم ورُمل اًمٜم٤مس 

َٔ ٱوَ سم٤مًمٙمٗمر، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ِِْٖيَ ٱيُۡؤُذوَن  ََّلِي ۡؤ ُٓ ۡ َِْجَِٰج ٱوَ  ل ۡؤ ُٓ ۡ ا  ل َْ ْ ٱةَِلۡۡيِ  َذَيِد  ۡزتََصُتٚا

ْ ٱ ُِٚا َٓ ا ۡضخَ ٖٗ تِي ُّْ ا  ٗٓ ا ِإَوذۡ ٖٗ َتَٰ ۡٙ  . (1)ُب

يمام أٟمف حيٛمؾ ص٤مطمٌف قمغم فمٚمؿ اًمٜم٤مس وآقمتداء قمغم أرواطمٝمؿ واؾمت٤ٌمطم٦م 

ُٗ دُم٤مئٝمؿ سمٖمػم طمؼ، ي٘مقل شمٕم٤ممم:  َٕ
َ
ََ أ َٰٓءِي َٰ ةَِِنٓ إِۡشَر َٖا لََعَ َخۡب ٌَ  ًَ ِ َٰل َِ َذ ۡس

َ
ٔۡ أ ََ  ۥِْ ٔ َرَخ َْ

ۡو َنَصادٖ ِِف 
َ
ا ةَِلۡۡيِ َجۡهٍس أ ۡرِض ٱَجۡهَصۢ

َ
ََ  ۡۡل ا َرَخ َٓ َج

َ
أ ٍَ ۡضَيا  نلَاَس ٱنَ

َ
آ أ َٓ َج

َ
أ ٍَ ا نَ َ٘ ۡضَيا

َ
ٔۡ أ َْ ََجِيٗفا َو

ّۡ رُُشُِ  نلَاَس ٱ ُٙ ََُيۡد َسآَءۡت ِ  َٖاََجِيٗفا  َو ًَ ِِف  ۡۡلَّيَِجَِٰج ٱة ِ َٰل ّ َبۡفَد َذ ُٙ ٖۡ ِ ّْ رِۡٗيا  ٌَ َّ إَِن  ۡرِض ٱُث
َ
 ۡۡل

ۡۡسِنُٚنَ  ُٓ َ  .(2)ل

 مـ أصعب صقر اظمعاجلة واإلصالح، يمىمد هذا ما يقم:ومعاجلة ايمػؽر ايمتؽػغمي 

أن اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي يرشمٌط قمٜمد أصح٤مسمف سمٕم٘م٤مئد وم٤مؾمدة ٓ شمتٌدل،   -7

 وصمقاسم٧م و٤مًم٦م ٓ شمتٖمػم، وأصقل وأؾمس ُمْمٚمٚم٦م ٓ يٜمٌٖمل اًمتٜم٤مزل واًمتٝم٤مون ومٞمٝم٤م.

أن إظمراج ُم٤م ذم اًمٕم٘مقل ُمـ قم٘م٤مئد وأومٙم٤مر وآراء ؿم٤مذة وُمٜمحروم٦م   -2

                                                           

 ، ضم٤مُمٕم٦م إزهر.أ.د/قمٌد اعمٜمٕمؿ أسمق ؿمٕمٞمِمعيمت٥م هذا اًمٌح٨م  )*( 

 . 58إطمزاب:  (3)

 . 32اعم٤مئدة:  (2)
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ق حيت٤مج إمم ضمٝمقد وخٛم٦م، وإصالح ُمتقاصؾ، ًمٞمس سم٤مُٕمر اهللم، ومٝم

 وشمٓمٝمػم دائؿ.

ّۡ ، ي٘مقل شمٕم٤ممم: طمقاؾمٝمؿأن أصح٤مب اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي ٓ يًتٕمٛمٚمقن   -3 ُٙ َ ل
هِ  ْوَلَٰٓ

ُ
ٓ  أ ا َٙ ِ ُفَٚن ة َٓ ّۡ َءاَذاٞن ََّل يَۡص ُٙ

َ ا َول َٙ ِ وَن ة ۡخُيٞ ََّل ُحۡتِِصُ
َ
ّۡ أ ُٙ َ ا َول َٙ ِ َٚن ة ُٙ ًَ ىُُِٚٞب ََّل َحۡهَي

ِّ ٱٌَ  َٰ َٕۡع
َ
ُّ  ۡۡل ُ٘  ًَ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
َُّ  أ َط

َ
ّۡ أ ُ٘  َۡ (1)َُۡغَٰهُِِٚنَ ٱةَ

. 

 وفمعم ذيمؽ همنن معاجلة ايمػؽر ايمتؽػغمي سمؼتيض مـ ايمؼائؿكم ِبذه اظمعاجلة ما يقم:

اإلطم٤ًمس سم٤معمًئقًمٞم٦م واًمِمٕمقر سم٤مًمقاضم٥م ٟمحق ُمٕم٤مجل٦م اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي  -أ 

 اًمْم٤مل اعمْمؾ. 

وومروقمف وُمٜم٤مهجف وأومٙم٤مره: دراؾم٦م اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي، واإلعم٤مم سم٠مصقًمف  -ب 

 ًمٚمقىمقف قمغم ُمِمٙمالشمف وأزُم٤مشمف وأهاره، وُمٕمروم٦م أهداومف ودواومٕمف.

ُمٕمروم٦م اعمٜم٤مه٩م وإؾم٤مًمٞم٥م اًمتل ُيٕم٤مًم٩م هب٤م هذا اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي ذم ضمق   -ج 

 ُمـ احلقار واعمقدة واعمح٦ٌم، سمٕمٞمًدا قمـ اعمخ٤مصٛم٦م واعمٜم٤مزقم٦م واعم٘م٤مشمٚم٦م.

سمٙمؾ صقر اًمٗم٘مف اًمٚمٖمقي يمام شم٘متيض ُمٕم٤مجل٦م اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي اًمتحكم   -د 

واًمنمقمل واًمت٤مرخيل واًمقاىمٕمل، واًمتحكم أيًْم٤م سمٙمؾ صٗم٦م ـمٞم٦ٌم دمٚم٥م ًمٚم٘م٤مئؿ 

سم٤معمٕم٤مجل٦م اًمتقومٞمؼ واًمت٠ميٞمد ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، وقمغم رأس ذًمؽ: اإلظمالص، واًمّمؼم، 

واًمٕمٚمؿ، واًمٗمٝمؿ اًمٕمٛمٞمؼ، وىمقة اعمالطمٔم٦م، وهقم٦م اًمٌدهي٦م، واًم٘مدرة قمغم 

 آؾمتدٓل واًمٜم٘مض واعمٕم٤مرو٦م.

                                                           

 . 779إقمراف:  (3)
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 ؾقوماية مـ ايمػؽر ايمتؽػغمي ومعاجلتف أؽمايمقب ووؽمائؾ فمديدة، أُهفا ما يقم:ويم

: إؽمؾقب ايمؼمزمقي: ًٓ  أو

ًم٘مد دقم٤م اإلؾمالم اًمقاًمديـ إمم طمًـ شمرسمٞم٦م إسمٜم٤مء ومح٤ميتٝمـؿ ُمـ يمؾ ؾمقء، 

ا وصٞم٤مٟمتٝمؿ ُمـ يمؾ ذ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َٙ حُّ
َ
أ َٔ ٱَيَٰٓ ّۡ  ََّلِي ِِيُس ۡ٘

َ
ّۡ َوأ ُٕهَصُس

َ
ْ أ ٚٓا ْ ىُ ٚا ُٖ َْ َءا

ا  َ٘ ٌث ِكََلٞظ ِطَدادٞ ََّل َحۡفُصَٚن  ۡۡلَِشاَرةُ ٱوَ  نَلاُس ٱَٕاٗرا َوىُُٚد ٍَ َلَٰٓهِ َْ ا  َٙ َِۡي ّۡ  ّلَلَ ٱـَ ُ٘ َمَر
َ
ٓ أ ا َْ

ا يُۡؤَمُرونَ  َْ ]يمٚمٙمؿ راع ويمٚمٙمؿ ُمًئقل قمـ رقمٞمتف، ط: ، وىم٤مل (1) َوَيۡهَفَُِٚن 

ئقل قمـ رقمٞمتف، واًمرضمؾ ذم سمٞمتف راع وُمًئقل قمـ رقمٞمتف، وم٤مإلُم٤مم راع وُمً

 .(2)واعمرأة ذم سمٞم٧م زوضمٝم٤م راقمٞم٦م وُمًئقًم٦م قمـ رقمٞمتٝم٤م[

واًمؽمسمٞم٦م اًمتل يدقمق اإلؾمالم اًمقاًمديـ إًمٞمٝم٤م ٓ شم٘مػ قمٜمد طمد اًمؽمسمٞم٦م اإليامٟمٞم٦م 

واًمروطمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م واجلًٛمٞم٦م واًمّمحٞم٦م واًمري٤موٞم٦م، وًمٙمٜمٝم٤م شمِمٛمؾ اًمؽمسمٞم٦م 

 واًمث٘م٤مومٞم٦م أيًْم٤م.اًمٗمٙمري٦م 

 ايمؼمزمقة ايمػؽرية مـ أهؿ صقر ايمؼمزمقة، يمىمد هذا ما يقم:

أن اًمؽمسمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٕم٘مؾ، وىمد ضمٕمٚمف اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمديـ أصاًل،   - أ

وًمٚمدٟمٞم٤م قمامًدا، وأوضم٥م اًمتٙمٚمٞمػ سمٙمامًمف، وضمٕمؾ اًمدٟمٞم٤م ُمدسمرة سم٠مطمٙم٤مُمف، وأًمػ سمف 

سملم ظمٚم٘مف، ُمع اظمتالف مهٛمٝمؿ وُمآرهبؿ، وشم٤ٌميـ أهمراوٝمؿ وُم٘م٤مصدهؿ، وظمػم 

ذم إرؿم٤مد، وُمـ رأيف ذم اعمقاه٥م اًمٕم٘مؾ، وذ اعمّم٤مئ٥م اجلٝمؾ، واًمٕم٤مىمؾ ُمـ قم٘مٚمف 

                                                           

 . 6اًمتحريؿ:  (3)

ُم٤مل  ذمسم٤مب اًمٕمٌد راع  ،يمت٤مب ذم آؾمت٘مراض وأداء اًمديقن واحلجر واًمتٗمٚمٞمس ي:اًمٌخ٤مر صحٞمح (2)

 . 2409ؾمٞمده، طمدي٨م رىمؿ 
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إُمداد، وم٘مقًمف ؾمديد، وومٕمٚمف محٞمد، واجل٤مهؾ ُمـ ضمٝمٚمف ذم إهمقاء، وُمـ هقاه ذم 

 إهمقاء، وم٘مقًُمف ؾم٘مٞمؿ، وومٕمُٚمف ذُمٞمؿ.

أن اًمؽمسمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م ُمرشمٌٓم٦م سمام ي٘مدم إمم اًمٕم٘مؾ ُمـ صم٘م٤موم٦م وأومٙم٤مر وُمقاد،   - ب

ٝم٤م اًمًٚمٞمؿ وهذه ُمٜمٝم٤م اعمًت٘مٞمؿ وُمٜمٝم٤م اعمٕمقج، وُمٜمٝم٤م اًمّمحٞمح وُمٜمٝم٤م اًمً٘مٞمؿ، وُمٜم

وُمٜمٝم٤م اًمٗم٤مؾمد، وُمٜمٝم٤م احلًـ وُمٜمٝم٤م اًمزء، وُمٜمٝم٤م احلؼ وُمٜمٝم٤م اًم٤ٌمـمؾ، وُمٜمٝم٤م اخلػم 

وُمٜمٝم٤م اًمنم، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ي١مدي إمم اؾمت٘م٤مُم٦م اًمٕم٘مؾ واًمٜمٝمقض وآرشم٘م٤مء سمف، وُمٜمٝم٤م ُم٤م 

 ي١مدي إمم شمْمٚمٞمٚمف وشمٕمٓمٞمٚمف وإص٤مسمتف سم٤مًمٕمٛمك واجلٝمؾ. 

اجلًؿ ىمد يًتٖمٜمل قمـ وشمٔمٝمر أمهٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م يمذًمؽ ُمـ ظمالل أن  -ج

اًمٓمٕم٤مم واًمنماب ىمدًرا ُمـ اًمقىم٧م، أُم٤م اًمٕم٘مؾ ومٝمق ٓ يًتٖمٜمل قمـ اًمتقضمٞمف 

واًمتث٘مٞمػ حلٔم٦م واطمدة، يمام أن اجلًؿ يٙمٗمٞمف اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٓمٕم٤مم ]طم٥ًم اسمـ آدم 

، أُم٤م اًمٕم٘مؾ ومٝمق ٓ يٙمٗمٞمف اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م، وإٟمام (1) ًم٘مٞمامت ي٘مٛمـ صٚمٌف[

 حيت٤مج إمم اًمٙمثػم ُمٜمٝمام.

 وسمتحؼؼ ايمؼمزمقة ايمػؽرية دم داطمؾ ايمبقت زمَم يقم:

شمٖمذي٦م إوٓد سم٤مٕومٙم٤مر اًمّمحٞمح٦م واعمٗم٤مهٞمؿ اًمًٚمٞمٛم٦م اًمتل شم٘مقم قمغم   -

اًمت٤ًمُمح واًمؽماطمؿ واًمتآًمػ واًمتآظمل، وشمِمٞمع ذم اعمجتٛمع اعمح٦ٌم واعمقدة واًمؼم 

واإلطم٤ًمن، وشمٜمٛمل اًمؽماسمط واًمتامؾمؽ واًمتٕم٤مرف واًمتٕم٤ميش سملم أسمٜم٤مء اعمجتٛمع، 

ٝمر اعمجتٛمع ُمـ يمؾ صقر اًمتِمدد واًمتٕمّم٥م واًمت٤ٌمهمض واًمتِم٤مطمـ وشمٓم

                                                           

  . 3349ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، طمدي٨م رىمؿ  (3)
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واًمتّم٤مرع، وشمٖمٚمؼ أسمقاب اًمٗمتٜم٦م سمٙمؾ صقره٤م اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م، وشمرىمك سمٙمؾ 

أوو٤مع اعمجتٛمع اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واًمّمحٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م، ودمٚم٥م ًمف يمؾ 

 صقر اخلػم اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م.

خم٤مًمٓم٦م إوٓد وُمٕم٤ميِمتٝمؿ، ومال ي٘مػ إُمر ذم اًمؽمسمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م ًمألوٓد   -

قمٜمد طمد شمٖمذي٦م إوٓد سم٤مٕومٙم٤مر اًمّمحٞمح٦م واعمٗم٤مهٞمؿ اًمًٚمٞمٛم٦م، وًمٙمـ ٓ سمد ُمـ 

ُمقاصٚم٦م اًمؽمسمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م سمٛمخ٤مًمٓم٦م إوٓد وُمت٤مسمٕمتٝمؿ وُمٕم٤ميِمتٝمؿ، ًمٚمت٠ميمد ُمـ هذه 

دهرت واؾمت٘م٤مُم٧م أم ُم٤مشم٧م إومٙم٤مر اًمّمحٞمح٦م اًمتل ىمدُم٧م إًمٞمٝمؿ، هؾ ٟمٛم٧م واز

واٟمحروم٧م واقمقضم٧م، وإذا يم٤من اًمّم٤مٟمع يرقمك صٜمٕمتف، واًمزارع يرقمك زرقمف، 

واًمٓمٌٞم٥م يرقمك ُمريْمف، وم٢من قمغم اًمقاًمديـ أن يرقمٞم٤م أوٓدمه٤م، ويت٤مسمٕم٤م أسمٜم٤مءمه٤م، 

ُم٤م ُمـ صم٘م٤موم٤مت وشمقضمٞمٝمــ٤مت وإرؿم٤مدات، وًمٙمـ قمٚمٞمٝمام أن  وٓ يٙمتٗمٞم٤م سمام ىمدَّ

دمه٤م سم٤مًمقىمقف قمغم اإلجي٤مسمٞم٤مت واًمًٚمٌٞم٤مت: يقاصال ويٙمٛمال واضمٌٝمام ٟمحق أوٓ

ًمتٜمٛمٞم٦م اإلجي٤مسمٞم٤مت، وُمٕم٤مجل٦م اًمًٚمٌٞم٤مت، وشمّمحٞمح ُم٤م ئمٝمر ُمـ أظمٓم٤مء، وشم٘مقيؿ ُم٤م 

 ئمٝمر ُمـ اٟمحراوم٤مت.

مح٤مي٦م إوٓد ُمـ يمؾ أؾم٤مًمٞم٥م ووؾم٤مئؾ اًمتحريػ واًمتْمٚمٞمؾ اًمٗمٙمري:   -

تيض ومدرء اعمٗم٤مؾمد ُم٘مدم قمغم ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح، واًمقىم٤مي٦م ظمػم ُمـ اًمٕمالج، وهذا ي٘م

ُمت٤مسمٕم٦م إوٓد ُمت٤مسمٕم٦م ؿم٤مُمٚم٦م، واًمقىمقف قمغم يمؾ ؿمئقهنؿ اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م 

واًمِمخّمٞم٦م، وذًمؽ سمرومؼ وًملم وطمٙمٛم٦م وُمققمٔم٦م طمًٜم٦م، وسومٝمؿ قمـ اًمتٕمّم٥م 

واًمتِمدد، وشمقضمٞمٝمٝمؿ إمم اًمٞمن واًمت٤ًمُمح، وإسمٕم٤مدهؿ قمـ اإلومراط واًمٓمٖمٞم٤من، 
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 .(1) همٚمٌف[ وإرؿم٤مدهؿ إمم اًمتقؾمط وآقمتدال، ]وًمـ يِم٤مد اًمديـ أطمد إٓ

شمقاومر اًم٘مدوة اًمٓمٞم٦ٌم وإؾمقة احلًٜم٦م، ومال يٛمٙمـ أن شمٜمجح أي صقرة ُمـ   -

إٓ إذا شمقاومرت اًم٘مدوة اًمٓمٞم٦ٌم،  -ظم٤مص٦م اًمٗمٙمري٦م ُمٜمٝم٤م-صقر اًمؽمسمٞم٦م إهي٦م 

ويم٤من اًمقاًمدان أؾمقة طمًٜم٦م ٕوٓدمه٤م، ومٗمٕمؾ رضمؾ ذم أًمػ رضمؾ ظمػم ُمـ ىمقل 

أُم٤مُمل، وىم٤مًمقا: ُمـ مل يٜمٗمٕمؽ  أًمػ رضمؾ ذم رضمؾ، وىم٤مًمقا: إذا يمٜم٧م إُم٤مُمل ومٚمتٙمـ

ُمُروَن : حلٔمف مل يٜمٗمٕمؽ ًمٗمٔمف، واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل
ۡ
حَأ
َ
ِ  نَلاَس ٱ۞أ ِ ٱة ِبّ

ُۡ  ّۡ ُٕهَصُس
َ
َن أ ۡٚ َوحَنَص

ّۡ َتۡخَُِٚن  ُٕخ
َ
َتََٰب  ٱَوأ ٍِ نَََل َتۡفِيُِٚنَ  ُۡ

َ
ومٚمٙمل شمٜمجح اًمؽمسمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م ٓسمد ُمـ أن  ،(2)أ

 شمتح٘مؼ اًم٘مدوة اًمٓمٞم٦ٌم ذم اًمقاًمديـ، وم٠مصمره٤م قمٔمٞمؿ ذم ٟمٗمس إوٓد.

 ممقزات ايمؼمزمقة ايمػؽرية إرسية:

 ًمٚمؽمسمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م إهي٦م ممٞمزات شمتٛمٞمز هب٤م، ُمٜمٝم٤م ُم٤م يكم:

أن اًمؽمسمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م إهي٦م أول ضمرقم٦م ومٙمري٦م يتٚم٘م٤مه٤م اإلٟم٤ًمن، وهل   -7

أول ُم٤م يًت٘مر ذم قم٘مٚمف، ويًٙمـ ذم ٟمٗمًف، ويث٧ٌم ذم ىمٚمٌف، وٓ خيٗمك قمغم أطمـد ُم٤م 

هلذه اًمؽمسمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م إهي٦م ُمـ أصمر يمٌػم ذم هتذي٥م اإلٟم٤ًمن وآرشم٘م٤مء سمٙمؾ 

ُٗ  َُػّيُِب ٱ ۡۡلََلُ ٱوَ أطمقاًمف، ي٘مقل شمٕم٤ممم:  َخُتَد ََّل ََيُۡرُج إََِّل  ََّلِيٱوَ  ۦ  بِإِۡذِن َرّبِِٗ  ۥََيُۡرُج َجَتاحُ

ًَ َُِٕصُِّف  ِ َٰل َذ ٌَ ُرونَ  ٓأۡلَيَِٰج ٱَِٕسٗدا   ٍُ ٖم يَۡظ ۡٚ  .(3)َُِي

                                                           

  .39صحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اإليامن، سم٤مب اًمديـ ين، طمدي٨م رىمؿ  (3)
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أن اًمؽمسمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م إهي٦م شمٙمقن ذم ُمرطمٚم٦م ُمٝمٛم٦م ُمـ طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن   -2

وهل ُمرطمٚم٦م اًمّمٖمر اًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م اًمتٕمٚمٞمؿ يم٤مًمرىمؿ قمغم احلجر، ويٙمقن اإلٟم٤ًمن 

٤ًٌم  ومٞمٝم٤م ُمٝمٞمًئ٤م ًمٚمخػم، واإلقمداد، واًمٌٜم٤مء، وؾمٝمؾ اًمتِمٙمٞمؾ واًمتٙمقيـ واًمتٚم٘مل، راهم

 ًمٗم٘مف واًمٌح٨م.ذم اًمتٗمٝمؿ واًمتٕمرف واًمتٕمٚمؿ، ىم٤مدًرا قمغم احلٗمظ وا

أن اًم٘م٤مئؿ سم٤مًمؽمسمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م إهي٦م اًمقاًمدان، ومه٤م ُمٗمٓمقران قمغم طم٥م   -3

أوٓدمه٤م، واإلطم٤ًمن إًمٞمٝمؿ، واًمتْمحٞم٦م ذم ؾمٌٞمٚمٝمؿ، واخلقف قمٚمٞمٝمؿ، ويمؾ هذا 

حيٛمؾ اًمقاًمديـ قمغم اإلٟمٗم٤مق قمغم إوٓد وقمدم اًمٌخؾ قمٚمٞمٝمؿ، وآهتامم هبؿ وقمدم 

قمدم اًمتٗمريط ومٞمٝم٤م، ويِمٕمر إوٓد سمحٜم٤من اًمتٝم٤مون ومٞمٝمؿ، واحلٗم٤مظ قمغم طم٘مقىمٝمؿ و

 اًمقاًمديـ، وروم٘مٝمام، وطمرصٝمام، وطمٌٝمام، إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤مين واًم٘مٞمؿ إسمقي٦م.

يمام شمتٛمٞمز اًمؽمسمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م إهي٦م سم٤مًمًٝمقًم٦م واًم٤ًٌمـم٦م واًمٞمن، وم٤مًمقاًمدان   -4

ذم أي وىم٧م يٛمٚمٙم٤من ويًتٓمٞمٕم٤من اًم٘مٞم٤مم سمقاضم٥م اًمؽمسمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م ٟمحق أوٓدمه٤م، 

طمٞم٨م اًمت٘م٤مرب، واًمتآًمػ، واًمؽماطمؿ يتح٘مؼ داظمؾ إهة، ومال قم٘م٦ٌم شمٕمٓمؾ 

ٓ ُمِمٙمٚم٦م ذم أؾم٤مًمٞم٥م اًمؽمسمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م، وٓ صٕمقسم٦م ذم اًمقصقل إمم إوٓد، و

 اًمؽمسمٞم٦م ووؾم٤مئٚمٝم٤م وُمٜم٤مهجٝم٤م، طمٞم٨م يتح٘مؼ اًمتح٤مور واًمتٜم٤مومس.

 وؽمائؾ ايمؼمزمقة ايمػؽرية إرسية:

اًمؽمسمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م إهي٦م هل٤م وؾم٤مئؾ يمثػمة وُمتٕمددة يٛمٙمـ آؾمتٕم٤مٟم٦م هب٤م، 

 وأهؿ هذه ايمقؽمائؾ ما يقم:

اء، ومٛمـ ظمالهل٤م يتؿ شم٘مديؿ اعمٕمٚمقُم٤مت وإومٙم٤مر وأر وؽمقؾة ايمؼقل:
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وشمّمحٞمح إطمٙم٤مم وإىمقال وآقمت٘م٤مدات، واًمرد قمغم آومؽماءات وإيم٤مذي٥م 

واًمِمٌٝم٤مت، وُمــ ظمالل اًم٘مقل أيًْم٤م يٙمقن اًمتح٤مور، واًمتٜم٤مىمش، واًمتٗم٤مهؿ، 

 واًمٜمّمح، واًمتقضمٞمف. 

وشمتح٘مؼ سم٢مطمْم٤مر اعمقاد اإلقمالُمٞم٦م قمغم اظمتالف وؾم٤مئٚمٝم٤م  وؽمقؾة اإلفمالم:

واًمتل حتتقي قمغم أومٙم٤مر اعمتخّمّملم ُمـ رضم٤مل اًمٕمٚمؿ، واًمٗم٘مف، واًمدقمقة، 

واًمث٘م٤موم٦م، اًمذيـ يتّمٗمقن سم٤مًمِمٛمقًمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م، ويتّمٗمقن أيًْم٤م 

سم٤مإلظمالص وطمًـ اخلٚمؼ، ويٚمتزُمقن ُمٜمٝم٩م اًمًامطم٦م، واًمتقؾمط، وآقمتدال، 

 قمقة إوٓد إًمٞمٝم٤م.ود

وشمتح٘مؼ سمتٕمٚمٞمؿ إوٓد أصقل قم٘مٞمدهتؿ، وأطمٙم٤مم  وؽمقؾة ايمتعؾقؿ:

ذيٕمتٝمؿ، وُم٤ٌمدئ أظمالىمٝمؿ، وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ أن اإلؾمالم يتٛمٞمز سم٤مًمقؾمٓمٞم٦م 

وآقمتدال، ومال إومراط ومٞمف وٓ شمٗمريط، وٓ ـمٖمٞم٤من ومٞمف وٓ إظم٤ًمر، وٓ شمِمدد ومٞمف 

 ًمٗم٦م سملم أسمٜم٤مء اعمجتٛمع.وٓ شمٕمّم٥م، وأٟمف ي٘مقم قمغم اًمًامطم٦م، واًمرمح٦م، وإ

وشمتٛمثؾ ذم أن يٕمٛمؾ اًمقاًمدان سم٘مقهلام ىمٌؾ اًمٜمٓمؼ سمف، وأن  وؽمقؾة ايمعؿؾ:

يٚمتزُم٤م سمدقمقهتام ىمٌؾ اًمتٚمٗمظ هب٤م، وأن يٓمٌ٘م٤م ىمٌؾ أن ي٠مُمرا: طمتك ٓ خي٤مًمػ ومٕمٚمٝمام 

ا ىمقهلام، وٓ ىمقهلام ومٕمٚمٝمام، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َٙ حُّ
َ
َٔ ٱَيَٰٓأ ا ََّل َتۡهَفُِٚنَ  ََّلِي َْ َّ َتُيٚلَُٚن  ِ ْ ل ٚا ُٖ َْ  َءا

ُبَ  * ـَِٖد  ٌَ ۡيًخا  ا ََّل َتۡهَفُِٚنَ  ّلَلِ ٱَْ َْ ٚاْ  ُ ن َتُيٚل
َ
(1)أ

  وىم٤مل اًمِم٤مقمر: .
 قم٤مر قمٚمٞمؽ إذا ومٕمٚم٧م قمٔمٞمؿ ٓ شمٜمف قمـ ظمــٚمؼ وشم٠ميت ُمثٚمف  

 وم٢مذا اٟمتٝم٧م وم٠مٟم٧م طمـٙمٞمــؿ اسمدأ سمٜمٗمًؽ وم٤مهنٝم٤م قمـ همٞمٝم٤م   

                                                           

 .3 -2اًمّمػ:  (3)
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 إلم ايمؼمزمقة ايمػؽرية إرسية:ايمدفمقة إلم ايمعقدة 

إذا يم٤مٟم٧م اًمؽمسمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م هبذه إمهٞم٦م، ومال سمد ُمـ اًمٕمقدة واًمرضمقع إًمٞمٝم٤م 

داظمؾ إهة، واًم٘مٞم٤مم هب٤م وشمٗمٕمٞمٚمٝم٤م، وآهتامم هب٤م، ومٝمل إصؾ اًمذي يٌٜمك 

قمٚمٞمف، واًم٘م٤مقمدة اًمتل يًتٜمد إًمٞمٝم٤م، واًمدقمقة إمم اًمٕمقدة إمم اًمؽمسمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م 

ًمدقمقي٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واإلقمالُمٞم٦م واًمِم٤ٌمسمٞم٦م، ومٕمغم هذه واضم٥م اعم١مؾم٤ًمت ا

اعم١مؾم٤ًمت أن شمدقمق إمم آهتامم سم٤مًمؽمسمٞم٦م إهي٦م، وشمٌلم ُمٙم٤مٟمتٝم٤م، وُمٜمزًمتٝم٤م، 

 وُمًئقًمٞمتٝم٤م، وظمٓمقرة اًمتٝم٤مون ومٞمٝم٤م.

 شماكًقا: إؽمؾقب ايمدفمقي:

٤م،  ًً إؾمٚمقب اًمدقمقي ُمـ أهؿ إؾم٤مًمٞم٥م اعم١مصمرة ذم اإلٟم٤ًمن قم٘ماًل، وٟمٗم

٤م: ٕٟمف أؾمٚمقب جيتٛمع ومٞمف يمؾ صقر اًمٗم٘مف ًمٖم٦م، وُمقوققًم٤م، وروطًم٤م، وظمٚم٘مً 

وأؾمٚمقسًم٤م، وُمٜمٝمًج٤م، وُمّمدًرا، وُم٘م٤مصد، وأهداوًم٤م، ويتّمػ اًم٘م٤مئؿ سمف 

سم٤مإلظمالص، واًمٞم٘ملم، واًمتقاوع، واًم٘مدوة، واًمٕمٚمؿ، واًمٗمٝمؿ، واحلٙمٛم٦م، 

ويتٛمتع سم٤مًمّمقت اعمٕمؼم، واإلًم٘م٤مء اعمّمقر، وإداء اعم١مصمر، واًمًػمة احلًٜم٦م، 

 اًمٓمٞم٦ٌم. واهلٞمئ٦م

هذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن إؾمٚمقب اًمدقمقي ي٘مقم قمغم احلري٦م وآظمتٞم٤مر، ٓ 

إيمراه ومٞمف وٓ إضم٤ٌمر، وٓ شمِمدد ومٞمف وٓ شمٕمّم٥م: ًمذا يم٤من ُمـ أهؿ أؾم٤مًمٞم٥م 

اإلصالح، واعمٕم٤مجل٦م، واًمت٘مقيؿ، وٟم٘مؾ اًمٜم٤مس ُمـ حمٞمط إمم حمٞمط، وطمًٌٜم٤م أٟمف 

 .أؾمٚمقب إٟمٌٞم٤مء، ووؾمٞمٚم٦م اعمرؾمٚملم، وُمٜمٝم٩م اعمّمٚمحلم
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 وسمتحؼؼ معاجلة ايمػؽر ايمتؽػغمي مـ طمالل إؽمؾقب ايمدفمقي زمَم يقم:

 اخلطـازمة: – 3

قمغم اخلٓم٤ٌمء إًم٘م٤مء اخلٓم٥م اًمتل شمتٜم٤مول سمٞم٤من ظمٓمقرة اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي، وشمٌلم 

ٟمِم٠مشمف وأهداومف ووؾم٤مئٚمف، وأضاره آضمتامقمٞم٦م سمٙمؾ صقره٤م، ويمذا أضاره 

ي٘مٜمع اًمٕم٘مقل، ويًتٛمٞمؾ اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م، واخلٓم٤مسم٦م أؾمٚمقب ُم١مصمر، ومٝمق 

 اًمٜمٗمقس، ويرىمؼ اًم٘مٚمقب.

وشُمٕمدُّ اخلٓم٤مسم٦م اًمٜم٤مضمح٦م ُمـ أهؿ وؾم٤مئؾ وأؾم٤مًمٞم٥م اإلصالح اًمٌنمي، 

واإلقمامر اًمٙمقين، وآرشم٘م٤مء آضمتامقمل، ومٛمـ ظمالهل٤م اؾمتٓم٤مع اًمدقمـ٤مة ُمقاضمٝم٦م 

إُمراض اعمختٚمٗم٦م، وُم٘م٤موُم٦م أوم٤مت سم٠مٟمقاقمٝم٤م، وُمٕم٤مجل٦م إومٙم٤مر، وشم٘مقيؿ 

 اعمجتٛمٕم٤مت.اًمًٚمقك، وسمٜم٤مء 

 إومامة ايمـدوات: – 2

قمغم اًمٕمٚمامء اعمتخّمّملم إىم٤مُم٦م اًمٜمدوات ذم اعم٤ًمضمد واعمدارس واعمرايمز 

اًمِم٤ٌمسمٞم٦م واًمٓمالسمٞم٦م واًمري٤موٞم٦م اًمتل شمتحدث قمـ ظمٓمقرة اًمٗمٙمر اًمتٗمٙمػمي، 

وشمٙمِمػ أضاره، وشمٌلم أن اإلؾمالم يرومْمف مجٚم٦م وشمٗمّمٞماًل، واًمٜمدوات أؾمٚمقب 

ٛمؾ قمغم أيمثر ُمـ ُمتحدث، ويمؾ ُمتحدث ًمف حم٥ٌم ًمدى اعمًتٛمٕملم، ٕهن٤م شمِمت

أؾمٚمقسمف وـمري٘متف وُمٜمٝمجف، واًمٜمدوات شمتٛمٞمز سم٤ًٌمـم٦م أؾمٚمقهب٤م وقمروٝم٤م، وشمٜمقع 

ُمٜم٤مهجٝم٤م ودٓئٚمٝم٤م، وشمٕمدد ـمرائ٘مٝم٤م ووؾم٤مئٚمٝم٤م، ًمذا يم٤مٟم٧م ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م اعمٗمٞمدة 
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 ذم اإلصالح واعمٕم٤مجل٦م.

 فمؼد اظمحارضات: – 1

٘مٗملم: ٕٟمف يتٛمٞمز أؾمٚمقب اعمح٤مضة أؾمٚمقب حم٥ٌم ًمدى يمثػم ُمـ اعمث

سم٤مًمتقؾمع اًمٕمٚمٛمل، واًمتٕمٛمؼ اًمٗمٙمري، واًمتٌحر اًمت٤مرخيل: ًمذا حيرص يمثػم ُمـ 

اًمراهمٌلم قمغم اعمِم٤مريم٦م ذم اعمح٤مضات وآؾمتامع إًمٞمٝم٤م، واعمح٤مضة هل٤م أصمر يمٌػم 

وومٕم٤مل ظم٤مص٦م ذم رج٤مل ُمقاضمٝم٦م اًمتٞم٤مرات اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مدي٦م واعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٗمٙمر 

 اإلؾمالُمل اًمًٛمح اعمٕمتدل.

 ايمؼقام زمؼقاهمؾ دفمقية:– 4

يْم٤مف إمم ُم٤م ؾمٌؼ اًم٘مٞم٤مم سم٘مقاومؾ دقمقي٦م إمم اعمح٤مومٔم٤مت واعمدن اعمختٚمٗم٦م 

واعمتٜمققم٦م ًمتٌّمػم اًمٜم٤مس وحتذيرهؿ ُمـ اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي، وشمٕمريٗمٝمؿ سم٤مإلؾمالم 

وظمّم٤مئّمف وُم٘م٤مصده، وذم اًمقىم٧م احل٤مض شمقضمد ىمقاومؾ دقمقي٦م شمتقضمف ذم يمؾ 

 ًمدقمقي.مجٕم٦م إمم سمٕمض اعمح٤مومٔم٤مت ُم١مدي٦م واضمٌٝم٤م ا

وىمد ٟم٤مًم٧م هذه اًم٘مقاومؾ يمؾ شم٘مدير ُمـ اًم٤ًمدة اعمًئقًملم ذم يمؾ حم٤مومٔم٦م ٟمزًم٧م 

إًمٞمٝم٤م، يمام ٟم٤مًم٧م يمؾ اطمؽمام وشم٘مدير ُمـ أسمٜم٤مء اًمِمٕم٥م اعمٍمي ذم اعمٓم٤مرات، 

 واًمِمقارع، واعم٤ًمضمد، واعم١مؾم٤ًمت، واهلٞمئ٤مت.

هذه سمٕمض صقر إؾمٚمقب اًمدقمقي اًمتل يٛمٙمـ ُمـ ظمالهل٤م ُمٕم٤مجل٦م اًمٗمٙمر 

الطمف، وحتقيٚمف إمم ومٙمر ُمت٤ًمُمح ي١مُمـ سمقضمقد أظمر  ويٕمؽمف سمف اًمتٙمٗمػمي وإص

 يٙمٗمره. وٓ
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 شمايمًثا: إؽمؾقب ايمتعؾقؿل:

إؾمٚمقب اًمتٕمٚمٞمٛمل ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م اعمٝمٛم٦م اعم١مصمرة ذم إصالح وُمٕم٤مجل٦م اًمٗمٙمر 

اًمتٙمٗمػمي: ٕٟمف أؾمٚمقب أيمثر شمٗمّمٞماًل، وأوؾمع شمٗمًػًما، وأقمٛمؼ شمٌٞمٞمٜم٤ًم، وأؿمٛمؾ 

٤م، وأووح شمدًمٞماًل،  ًً وٕٟمف أؾمٚمقب خيْمع ًمٚمٛمذايمرة واعمراضمٕم٦م وآُمتح٤من شمدري

وآظمت٤ٌمر، وخيْمع يمذًمؽ عمٜم٤مه٩م دراؾمٞم٦م وُم٘مررات شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م وـمرق سمحثٞم٦م، 

ويٕمتٛمد قمغم اعمّم٤مدر واعمراضمع، وأىمقال اًمٕمٚمامء، وآراء اًمٗم٘مٝم٤مء، ويٚمتزم سمٛمٜم٤مه٩م 

اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وأصقًمف وأظمالىمف، ويمؾ ذًمؽ جيٕمٚمف أيمثر وأوؾمع وأؿمٛمؾ 

 ٤م ُمـ همػمه ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م إظمرى.وأقمٛمؼ قمٚمٛمٞمًّ 

 وسمتحؼؼ معاجلة ايمػؽر ايمتؽػغمي مـ طمالل أؽمؾقب ايمتعؾقؿ زمَم يقم:

 سمؼرير مـفج دراد يتـاول طمطقرة ايمػؽر ايمتؽػغمي: – 3

ي٘مقم هذا اعمٜمٝم٩م سمتٜم٤مول اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمى ٟمِم٠مة وشم٤مرخًي٤م وأهداوًم٤م وأضاًرا، 

ظمالىًم٤م، ويتٕم٤مرض ُمع وي١ميمد أٟمف يتٕم٤مرض ُمع اإلؾمالم قم٘مٞمدة، وذيٕم٦م، وأ

ُمّم٤مدر اإلؾمالم، وأصقًمف، وظمّم٤مئّمف، وُم٘م٤مصده، وأهداومف، ويتٜم٤مرم ُمع ُمٜمٝم٩م 

اًمدقمقة واإلصالح ذم اإلؾمالم، ويٌلم ُمقىمػ قمٚمامء اإلؾمالم ُمـ اًمٗمٙمر 

 اًمتٙمٗمػمي وأصح٤مسمف.

 إؽمـاد سمدريس اظمـفج ايمدراد إلم ايمعؾَمء اظمتخصصكم:– 2

ًمذيـ يًتٓمٞمٕمقن ذطمف ذطًم٤م يٜمٌٖمل إؾمٜم٤مد شمدريس هذا اعمٜمٝم٩م ًمٚمٕمٚمامء ا

واومٞم٤ًم، جيٛمع سملم إصقل واًمٗمروع، واًمٙمٚمٞم٤مت واجلزئٞم٤مت، واعم٘م٤مصد 

وإهداف، واًمثقاسم٧م واعمتٖمػمات، واإلىمٜم٤مع وآؾمتامًم٦م، واًمؽمهمٞم٥م 
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واًمؽمهٞم٥م، واعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد، واًمديـ واًمدٟمٞم٤م، واًمٗمرد واجلامقم٦م، واًمٕم٘مؾ 

اًمٜمقاطمل اًمٚمٖمقي٦م، واًم٘مرآٟمٞم٦م، واًمٜمٗمس، ويًتٓمٞمٕمقن اًمقوم٤مء سم٤معمٜمٝم٩م ُمـ يمؾ 

واًمٜمٌقي٦م، واًمتٗمًػمي٦م، واًمٗم٘مٝمٞم٦م، واًمت٤مرخيٞم٦م، ويمذًمؽ اإليامٟمٞم٦م، وإظمالىمٞم٦م، 

وآضمتامقمٞم٦م، واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ويٛمٚمٙمقن اًمرد قمغم اًمِمٌٝم٤مت، وإيم٤مذي٥م، 

وإىم٤مويؾ، وآومؽماءات، ويتٛمتٕمقن سم٤مًم٘مدرة قمغم آؾمت٘مراء، وآؾمتٜم٤ٌمط، 

٤مرٟم٦م، واًمٜم٘مض، واعمٕم٤مرو٦م، وٓ ؿمؽ أن اعمُٕمٚمؿ وآؾمتدٓل، واًمٜم٘مد، واعم٘م

اًمذي دمتٛمع ومٞمف يمؾ أؾم٤مًمٞم٥م اًمت٠مصمػم اًمِمخّمٞم٦م، واخلٚم٘مٞم٦م، واًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمف أصمر 

يمٌػم ذم اًمٓمالب، وآرشم٘م٤مء سم٠مطمقاهلؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واًمٗمٙمري٦م، وإظمالىمٞم٦م، 

 وإدسمٞم٦م.

 رازمًعا: إؽمؾقب اإلفمالمل: 

اعم١مصمرة ذم اجلامهػم واعمح٦ٌٌم ٓ يِمؽ أطمد ذم أن اإلقمالم ُمـ أهؿ إؾم٤مًمٞم٥م 

إًمٞمٝمؿ، وٓ ظمالف ذم أن اإلقمالم يتٛمٞمز سمنقم٦م اًمٜم٘مؾ واًمٜمنم واإلقمالن 

واإلظم٤ٌمر، ومٗمل سمْمع دىم٤مئؼ يٛمٙمـ إذاقم٦م ظمؼم إمم يمؾ ىم٤مرات اًمٕم٤ممل، ويتح٘مؼ 

 اًمٕمٚمؿ سمف واًمقىمقف قمٚمٞمف، واحلدي٨م قمٜمف.

وذم اًمقىم٧م احل٤مض شمٜمت٘مؾ وؾم٤مئؾ اإلقمالم سمٙمؾ صقره٤م اعمًٛمققم٦م، 

ِم٤مهدة، واعم٘مروءة ُمع اإلٟم٤ًمن، ومٗمل وؾم٤مئؾ اعمقاصالت ٟمجد اإلذاقم٦م واعم

واًمتٚمٞمٗمزيقن، وضمٝم٤مز اعمحٛمقل اًمٞمقم يِمتٛمؾ قمغم يمؾ وؾم٤مئؾ اإلقمالم، وهق ُمع 

اإلٟم٤ًمن ذم طمجرة ٟمقُمف، وـمري٘مف، وُمّمٜمٕمف، وؾمقىمف، واًمّمحراء، ومم٤م شمتٛمٞمز سمف 

ع إًمٞمٝم٤م، وؾم٤مئؾ اإلقمالم أن اًمٜم٤مس مجٞمًٕم٤م يرهمٌقن ذم ُمِم٤مهدهت٤م وآؾمتام
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وحيرصقن قمٚمٞمٝم٤م أؿمد احلرص، ظم٤مص٦م إـمٗم٤مل واًمّمٖم٤مر، ويرددون ُم٤م 

 يًٛمٕمقن، وحي٤ميمقن ُم٤م يِم٤مهدون.

 وسمتحؼؼ معاجلة ايمػؽر ايمتؽػغمي مـ طمالل أؽمؾقب اإلفمالم زمَم يقم:

 فمؼد ايمػمامج اإلذافمقة وايمؾؼاءات ايمتؾقػزيقكقة:  – 3

اًم٘مٞم٤مم سمف يتٛمثؾ ذم إن أول واضم٥م إقمالُمل ذم ُمٕم٤مجل٦م اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي يٜمٌٖمل 

قم٘مد اًمؼماُم٩م اإلذاقمٞم٦م، واًمٚم٘م٤مءات اًمتٚمٞمٗمزيقٟمٞم٦م، اًمتل حتذر اعمًتٛمٕملم 

واعمِم٤مهديـ ُمـ هذا اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي، وشمٌلم خم٤مـمره اًمٕم٤مضمٚم٦م وأضمٚم٦م، ويمذًمؽ 

٤م، وشم١ميمد هلؿ أن  شمٌلم أهداومف وأضاره قمغم اعمجتٛمع ديٜمٞم٤ًّم، واضمتامقمٞم٤ًّم، واىمتّم٤مديًّ

ُمع ُمٗمٝمقم اإليامن، واإلؾمالم، وإظمالق، وأن  اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي يتٕم٤مرض

اإلؾمالم يرومْمف وحيرُمف ٕٟمف يقىمع ص٤مطمٌف ذم اعمقسم٘م٤مت اعمٝمٚمٙم٤مت يم٤مٓقمتداء قمغم 

 إرواح واعم٘مدؾم٤مت واعم٘مدرات اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م.

 كمم ايمؽتب ايمتل سمتحدث فمـ ايمػؽر ايمتؽػغمي وفمالومتف زمايمػرق ايمضايمة: – 2

وؾم٤مئؾ اًمدقمقة واإلصالح، يم٤من وٓزال وؾمٞمٔمؾ اًمٙمت٤مب ُمـ أهؿ 

وآرشم٘م٤مء واًمٜمٝمقض، ًمذا يٜمٌٖمل ٟمنم اًمٙمت٥م اًمتل شمتحدث قمـ اًمٗمٙمر 

اًمتٙمٗمػمي ٟمِم٠مة وشم٤مرخًي٤م وأهداوًم٤م، وشمٌلم قمالىمتف سم٤مًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م، واعمذاه٥م 

 اهلّداُم٦م، واًم٘مقى اعمٕم٤مدي٦م ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم.

 كمم اظمؼآت زمايمصحػ ايمققمقة: – 1

ٙمـ اؾمتخداُمٝم٤م ذم ُمٕم٤مجل٦م اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي إن ُمـ أهؿ إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل يٛم
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ُمـ ظمالل اًمّمحػ اًمٞمقُمٞم٦م ٟمنم اعم٘م٤مٓت اعمتٜمققم٦م واعمتٕمددة اًمتل شمدور طمقل 

هذا اًمٗمٙمر ُمـ يمؾ ٟم٤مطمٞم٦م، وشم٘مػ ُمٕمف ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م، وشمٕم٤مجلف ُمـ يمؾ قمٚم٦م، 

وشمرد قمٚمٞمف سمٙمؾ طُمج٦م ودًمٞمؾ وسمره٤من، وشمتٛمٞمز اعم٘م٤مٓت اًمّمحٗمٞم٦م سمًٝمقًم٦م 

واًمٕم٤مـمٗم٦م اًمقـمٜمٞم٦م، واًمتّمقير اًمقضمداين اًمديٜمل، إؾمٚمقب، وووقح اًمٗمٙمرة، 

واًمٜم٘مد اًمٌٜم٤مء، وحتٛمؾ اًمٕم٘مؾ قمغم اًمت٠مُمؾ واًمتدسمر، وشمدقمقه إمم اًمتث٧ٌم واًمتح٘مؼ 

 واًمتٌٍم. 

 ايمرد فمعم مزافمؿ ايمػؽر ايمتؽػغمي: – 4

اًمٜم٤مفمر ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ جيد أٟمف رد سم٤محلٙمٛم٦م قمغم اعمزاقمؿ واًمِمٌٝمـ٤مت 

، واعمٗمؽمي٤مت اًمتل وىمٕم٧م زُمـ  ًٓ اًمتٜمزيؾ سمٙمؾ صقره٤م وأؿمٙم٤مهل٤م، ومل يؽمك هل٤م رج٤م

ومل يدع هل٤م ؾمٌٞماًل شمًػم ومٞمف أو شمٜمتنم، ًمذا ٓسمد ُمـ أن يتٜم٤مول اإلقمالم سمجٛمٞمع 

وؾم٤مئٚمف اًمرد قمغم ُمزاقمؿ اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي، وإصم٤ٌمت سمٓمالهن٤م ويمذهب٤م ُمـ ُمٜمٔمقر 

قم٘مدي وشمنميٕمل وأظمالىمل، وُمـ ُمٜمٔمقر قم٘مكم وشم٤مرخيل، ومدرء اعمٗم٤مؾمد ُم٘مدم 

 قمغم ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح.

واًمرد قمغم ُمزاقمؿ اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي ي١مدي إمم اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م وقمدم اٟمتِم٤مره٤م، 

وشمٓمٝمػم اعمجتٛمع ُمـ والهل٤م، وشم٠مُمٞمٜمف ُمـ أضاره٤م، ومح٤ميتف ُمـ خم٤مـمره٤م 

 وآصم٤مره٤م.

 طمامًسا: آهتَمم زمايمتؼريب زمكم اظمذاهب اإلؽمالمقة:

ٞم٦م واًمٙمالُمٞم٦م إن اًمت٘مري٥م سملم اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م سمٙمؾ صقره٤م اًمٗم٘مٝم
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واًمدقمقي٦م ُمـ أهؿ وؾم٤مئؾ ُمٕم٤مجل٦م اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي، واًمت٘مري٥م هق اًمٕمدول قمـ 

 ٟمٗمل ُمذه٥م ًمٚمٛمذاه٥م إظمرى سم٤مًمتٕمّم٥م عمذه٥م واطمد ورومض ُم٤م قمداه.

 وهذا ايمتؼريب يمف همقائد ىمثغمة، مـفا ما يقم:

اًمت٘مري٥م ي١مدي إمم اًمتٕم٤ميش سملم اعمذاه٥م اعمختٚمٗم٦م ُمع ايمتِم٤مف اإلـم٤مر  -7

 هل٤م، وُمٜم٤مـمؼ آشمٗم٤مق سمٞمٜمٝم٤م، وحتديد ُمٜم٤مـمؼ اًمتاميز وآظمتالف.اًمٕم٤مم اجل٤مُمع 

اًمت٘مري٥م يٕملم قمغم اطمتْم٤من مجٞمع اعمذاه٥م سم٤مقمت٤ٌمره٤م اضمتٝم٤مدات إؾمالُمٞم٦م  -2

ذم إـم٤مر ديـ واطمد، وآؾمتٗم٤مدة سم٤معمالئؿ ُمٜمٝم٤م اًمذي يٚمٌل حت٘مٞمؼ اعمّم٤مًمح 

واًميورات اعمتجددة سمحٙمؿ شمٖمػم اًمزُم٤من واعمٙم٤من، وشمٜمقع اًمٕم٤مدات 

 وإقمراف. ٞمدواًمت٘م٤مًم

اًمت٘مري٥م ي٤ًمقمد قمغم شمقؾمٞمع دائرة اًمؽمضمٞمح سملم إطمٙم٤مم وآضمتٝم٤مدات  -3

 ُمـ ٟمٓم٤مق اعمذه٥م اًمقاطمد إمم مجٚم٦م اعمذاه٥م يمٚمٝم٤م.

ًٓ ىم٤مـمٕم٦م شمدقمق إمم اًمت٘مري٥م سملم  وًم٘مد شمرك وم٘مٝم٤مؤٟم٤م رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم أىمقا

اعمذاه٥م ُمٜمٝم٤م ىمقل أطمدهؿ: رأيل صقاب حيتٛمؾ اخلٓم٠م، وىمقل همػمي ظمٓم٠م 

اًمّمقاب، وىمقل آظمر: إذا صح احلدي٨م يم٤من ُمذهٌل، هٙمذا مل يتٕمّم٥م حيتٛمؾ 

٤ًٌم همػم ُمذهٌف. وُمٜمٝم٤م: صمٜم٤مء سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض، وُمـ  وم٘مٞمف عمذهٌف ومل يٜمػ ُمذه

: ًمق ٟم٤مفمرين أسمق طمٜمٞمٗم٦م هذا اًمثٜم٤مء: ىمقل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم ؿم٠من اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

ذم أن ٟمّمػ هذه إؾمٓمقاٟم٦م ذه٥م أو ومْم٦م ًم٘م٤مم سمحجتف، وىمقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 

ذم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م: اًمٜم٤مس قمٞم٤مل قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم اًمٗم٘مف، وىمقل اإلُم٤مم أمحد ذم 
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ؿم٠من اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل: ُم٤م ُمس أطمد سمٞمد حمؼمة إٓ وًمٚمِم٤مومٕمل ذم قمٜم٘مف ُمٜم٦م، وىمقل 

ُم٤مم أمحد: ظمرضم٧م ُمـ سمٖمداد وُم٤م ظمٚمٗم٧م هب٤م أورع وٓ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم اإل

أشم٘مك وٓ أوم٘مف وٓ أقمٚمؿ ُمـ أمحد اسمـ طمٜمٌؾ، وىم٤مل أيًْم٤م قمٜمف: يمؾ ُم٤م ذم يمتٌل 

 طمدصمٜمل اًمث٘م٦م ومٝمق أمحد سمـ طمٜمٌؾ.

 ؽمادؽًما: زمقان ضمد ايمؽػـر:

إن ُمـ أهؿ أؾم٤مًمٞم٥م ُمٕم٤مجل٦م اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي سمٞم٤من طمد اًمٙمٗمر، وُم٤م ي١مدي إًمٞمف 

ر واعم٤ٌمدرة إمم اًمتٙمٗمػم إٟمام يٖمٚم٥م قمغم ـم٤ٌمع ُمـ يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ ويقىمع ومٞمف، واًمٙمٗم

 اجلٝمؾ.

وًم٘مد اؿمتٝمر سملم اعمًٚمٛملم وقمرف ُمـ ىمقاقمد ديٜمٝمؿ أٟمف إذا صدر ىمقل ُمـ 

ىم٤مئؾ حيتٛمؾ اًمٙمٗمر ُمـ شمًٕم٦م وشمًٕملم وضمًٝم٤م، وحيتٛمؾ اإليامن ُمـ وضمف واطمد 

 مُحؾ قمغم اإليامن، وٓ جيقز محٚمف قمغم اًمٙمٗمر. 

 حترم ايمتؽػغم:ؽمازمًعا: إصدار همتقى 

يمذًمؽ ُمـ أهؿ إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل يٛمٙمـ هب٤م ُمقاضمٝم٦م وُمٕم٤مجل٦م اًمٗمٙمر 

اًمتٙمٗمػمي، إصدار ومتقى حترم اًمتٙمٗمػم ًمٙمؾ ُمـ يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن 

قمـ رسمف، قمغم أن شمِمٛمؾ  طحمٛمًدا رؾمقل اهلل، ويّمدق سمٙمؾ ُم٤م أظمؼم اًمرؾمقل 

اًمٗمتقى حتريؿ ُم٤ًمٟمدة اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي، أو ُم٤ًمقمدشمف سم٠مي صقرة ُمـ اًمّمقر، 

وحتريؿ ٟمنمه سم٠مي وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمٜمنم، وحتريؿ اًمدوم٤مع قمٜمف سم٠مي أؾمٚمقب ُمـ 

 ا ٕؾم٤مًمٞم٥م.
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وٓ ؿمؽ أن اًمٗمتقى اًمتل شمتقاومر ومٞمٝم٤م وؾم٤مئؾ اإلىمٜم٤مع واًمت٠مصمػم، وخم٤مـم٦ٌم 

ػم ذم ٟمٗمس وروح اًم٘م٤مرئ، يمام أن هل٤م دوًرا يمٌػًما ذم اًمٕم٘مؾ واًمٜمٗمس هل٤م أصمر يمٌ

اإلصالح اإلٟم٤ًمين قم٘مٞمدة وقم٤ٌمدة وأظمالىًم٤م وُمٕم٤مُمٚم٦م وومٙمًرا وؾمٚمقيًم٤م، ويمؿ رأيٜم٤م 

ُمـ ومت٤موى يم٤من هل٤م أصمر قمٔمٞمؿ ذم شم٘مقيؿ اعمجتٛمع، وإصالطمف، وشمٓمٝمػمه، وآرشم٘م٤مء 

 سم٠مطمقاًمف وأوو٤مقمف وؿمئقٟمف.

 ر ايمتؽػغم:شمامـًا: سمـؼقة وسمطفغم ىمتب ايمؼماث مـ صق

ضورة شمٜم٘مٞم٦م يمت٥م اًمؽماث ُمـ يمؾ ومٙمر شمٙمٗمػمي، ؾمقاء قمغم ُمًتقى 

اعمذاه٥م اًمٙمالُمٞم٦م، أو اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م: طمٞم٨م إن شمٜم٘مٞم٦م وشمٓمٝمػم يمت٥م اًمؽماث ُمـ 

صقر اًمتٙمٗمػم ُمـ أهؿ أؾم٤مًمٞم٥م إصالح وُمٕم٤مجل٦م اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي اًمذي يٗمرق 

يٕمدل، ويزء وٓ وٓ جيٛمع، وهيدم وٓ يٌٜمل، وخيرب وٓ يٕمٛمر، وئمٚمؿ وٓ 

 حيًـ، ويٗمًد وٓ يّمٚمح.

*** 
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)*( هنزلخ الفتٌٍ ًشزًطيب
 

ُم٤م يم٤من  لا إمم دًمٞمؾ، واعمٗمتُمًتٜمدً  للم احلٙمؿ اًمنمقمٞماإلومت٤مء يٕمتٛمد قمغم شمٌ

 ٤م سمجٛمٞمع إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ظم٤مص٦م اعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمٝم٤م.قم٤معمً 

اإلومت٤مء قمغم ظمقض رج٤مل  سمٕمض همػم اعمتخّمّملم ذم -أن –وًم٘مد دمرأ 

ومحّمٚم٧م اًمٌٚمٌٚم٦م  :اإلومت٤مء دون اًمٕمٚمؿ ودون ُمٕمروم٦م أصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم ذًمؽ

ويٙمٗمٞمٜم٤م هٜم٤م أن  ،ظمتالف سملم صٗمقف اعمٗمتلم وقم٤مُمتٝمؿوٓمراب واًمِم٘م٤مق وآوآ

 ٟمذيمر ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ أٟمف رسمام يم٤من ي٠ًمل قمـ مخًلم ُم٠ًمًم٦م ومال جيٞم٥م ذم

ؾ اجلقاب أن يٕمرض ٟمٗمًف قمغم ىمٌ لجيٞم٥م ومٞمٜمٌٖم ويم٤من ي٘مقل: ُمـ ،واطمدة ُمٜمٝم٤م

محد سمـ طمٜمٌؾ يٙمثر أرم ؾمٛمٕم٧م صمصمؿ جيٞم٥م، وقمـ إ ،اجلٜم٦م واًمٜم٤مر، ويمٞمػ ظمالصف

(1)أن ي٘مقل: ٓ أدري

 . 

 اظمطؾب إول

 ىمعـك ايمػتق

ي٘م٤مل:  ي،اؾمؿ ُمّمدر سمٛمٕمٜمك اإلومت٤مء، واجلٛمع اًمٗمت٤موى واًمٗمت٤مو ايمػتقى يمغة:

، إطمٙم٤ممضمٌتف قمـ ُم٠ًمًمتف، واًمٗمتٞم٤م شمٌٞملم اعمِمٙمؾ ُمـ أذا إومتٞمتف ومتقى وومتٞم٤م أ

                                                           

يمت٥م هذا اًمٌح٨م: أ.د/ؾمٕم٤مد ص٤مًمح، أؾمت٤مذ اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن سمج٤مُمٕم٦م إزهر، واًمٕمٛمٞمد اًم٤ًمسمؼ ًمٙمٚمٞم٦م  )*(

 اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٌٜم٤مت، ُمّمـر.

 . 40 - 7/47اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب،  (3)
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 : اًمتخ٤مصؿ.واًمتٗم٤ميت ،اًمٗمتٞم٤م أي ارشمٗمٕمقا إًمٞمف ذم ،وشمٗم٤مشمقا إمم ومالن: حت٤ميمٛمقا إًمٞمف

َشيَُيٚلَُٚن : : ـمٚم٥م اجلقاب قمـ إُمر اعمِمٙمؾ، وُمٜمف ىمقًمف (1)ؽمتػتاء يمغةوآ
ّۡ َويَُيٚلَُٚن ََخَۡصثٞ  ُٙ ّۡ ََكُۡت ُٙ َٰرَثٞ َراةُِف ّۡ رََۡجَۢا ذََل ُٙ ّۡ ََكُۡت ُٙ ِ  َشادُِش ّۡ  َُۡلۡيِب  ٱة ُٙ ُٖ ِْ َوَيُيٚلَُٚن َشۡتَفثٞ َوذَا

ّۡ إِ  ِٙ ارِ ذِي َٓ َٞ  نَََل ُت ّۡ إََِّل ىَِِي ُٙ ُٓ
ا َحۡفَِ َْ  ِّٙ ِ ُّ ةِِفَدح

َِ ـۡ
َ
ٓ أ َ َرّّبِ

ّۡ  ىُ ُٙ ِٙٗرا َوََّل  ََّل ََكُۡت ِمَراٗٓء َظَٰ
َضٗدا

َ
ّۡ أ ُٙ ٖۡ ِ ّْ  ِّٙ (2)تَۡصَخۡهِج ذِي

وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، وىمد يٙمقن سمٛمٕمٜمك رجرد ؾم١مال، 

ّۡ ٱنَ  ِٙ ٓ   ۡشَخۡهخِ َٖا ٔۡ َخَِۡي َْ م 
َ
ًِۡيا أ َطدُّ َخ

َ
ّۡ أ ُ٘

َ
 هلؿ. ٠مؾما أيىم٤مل اعمٗمنون:  ،(3)أ

 ،قمـ دًمٞمؾ عمـ ؾم٠مل قمٜمف ل: شمٌٞملم احلٙمؿ اًمنمقم(4) آصطالح وايمػتقى دم

 اًمقىم٤مئع وهمػمه٤م. وهذا يِمٛمؾ اًم١ًمال ذم

 وًمٙمٜمف حيٛمؾ ذم ،ومتك ُمرة ومٝمق ُمٗم٧ٍم أ ومٛمـ ،ومتكأاؾمؿ وم٤مقمؾ  يمغة: لواظمػت

: هذا اعمٕمٜمك ُمقوقع عمـ ىم٤مم ظمص ُمـ ذًمؽ، ىم٤مل اًمّمػمذمأُمٕمٜمك  لاًمٕمرف اًمنمقم

 ،، وٟم٤مؾمخف وُمٜمًقظمفوخمّمقصفن آُمر ديٜمٝمؿ، قمٚمؿ رجٛمؾ قمٛمقم اًم٘مر٠مًمٚمٜم٤مس سم

ويمذًمؽ اًمًٜمـ وآؾمتٜم٤ٌمط، ومل يقوع عمـ قمٚمؿ ُم٠ًمًم٦م وأدرك طم٘مٞم٘متٝم٤م، ومٛمـ سمٚمغ 

 ومٞمف. لومٞمام اؾمتٗمت أومتكوُمـ اؾمتح٘مف  آؾمؿ،هذه اعمرشم٦ٌم ؾمٛمقه هبذا 

اًمنمقمٞم٦م سم٤مًم٘مقة اًم٘مري٦ٌم  إطمٙم٤مم٤م سمجٛمٞمع ُمـ يم٤من قم٤معمً  ل: اعمٗمتوىم٤مل اًمزريمٌم

٤م سم٤مًمدًمٞمؾ ُمع طمٗمٔمف قمً اًمقىم٤مئع ذ أطمٙم٤مموىمٞمؾ: هق اعمتٛمٙمـ ُمـ ُمٕمروم٦م ، ُمـ اًمٗمٕمؾ

                                                           

 ًم٤ًمن اًمٕمرب واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط.  (3)

 . 22اًمٙمٝمػ:  (2)

 . 77اًمّم٤موم٤مت:  (1)

 . 3/456ذح اعمٜمتٝمك،  (4)
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 .(1)اًمٗم٘مف ٕيمثر

 اظمطؾب ايمثاين

 صمتفادايمػرق زمكم اإلهمتاء وايمؼضاء وآ

 .: احلٙمؿأيًْم٤مسملم اخلّمقم، وي٘م٤مل ًمف  هق ومّمؾ اًم٘م٤ميض )أ( ايمؼضاء:

 ُمٜمٝم٤م:  ،٤مواًم٘مْم٤مء ؿمٌٞمف سم٤مًمٗمتقى إٓ أن سمٞمٜمٝمام ومروىمً   .واحل٤ميمؿ: اًم٘م٤ميض

قمـ احلٙمؿ اًمنمقمل، واًم٘مْم٤مء إٟمِم٤مء ًمٚمحٙمؿ سملم  أن اًمٗمتقى إظم٤ٌمر -

 اعمتخ٤مصٛملم. 

رآه٤م  إنظمذ هب٤م ٠من يأأو ًمٖمػمه، سمؾ ًمف  لاًمٗمتقى ٓ إًمزام ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمًتٗمت أن -

ومٝمق ُمٚمزم  لُم٤م احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئأآظمر.  سمٗمتقى ُمٗم٧ٍم  وي٠مظمذن يؽميمٝم٤م أ٤م، وًمف صقاسمً 

ن إو ،مل ٟمجؼمهمم ومت٤موى اًمٗم٘مٝم٤مء إطمد اخلّمٛملم إذا دقم٤م أظمر أن أقمٚمٞمف  لويٜمٌٜم

ُمٜمّم٥م  ضمؼم قمغم ذًمؽ: ٕن اًم٘م٤ميضأضم٤مسم٦م، وٚمٞمف اإلقممم ىم٤مض وضم٥م إدقم٤مه 

 . (2)هن٤مئٝم٤مإًم٘مٓمع اخلّمقُم٤مت و

. لاًمٔمٜم لحتّمٞمؾ احلٙمؿ اًمنمقم سمذل اًمٗم٘مٞمف وؾمٕمف ذم صمتفاد:)ب( وآ

آضمتٝم٤مد ومال  أُم٤م٤م فمٜمًّ  أو٤م ومت٤مء يٙمقن ومٞمام قمٚمؿ ىمٓمٕمً ن اإلأومت٤مء واًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم اإل

ٟمٗمًف وٓ  ن آضمتٝم٤مد يتؿ سمٛمجرد حتّمٞمؾ اًمٗم٘مٞمف احلٙمؿ ذمأ، ولاًم٘مٓمٕم يٙمقن ذم

  سمتٌٚمٞمغ احلٙمؿ ًمٚم٤ًمئؾ. إٓ اإلومت٤مءيتؿ 

                                                           

 . 265، إرؿم٤مد اًمٗمحقل، ص 4/792يراضمع: إطمٙم٤مم ًممُمدي،  (3)

 . 7/375اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم،  (2)
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 اظمطؾب ايمثايمث

 يمؾػتقى لاحلؽؿ ايمتؽؾقػ

ديٜمٝمؿ ومٞمام  أطمٙم٤ممذ ٓسمد ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمـ يٌلم هلؿ إاًمٗمتقى ومرض قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م، 

ومل شمٙمـ ، ي٘مقم سمف ُمـ ًمديف اًم٘مدرة أنوٓ حيًـ ذًمؽ يمؾ أطمد، ومقضم٥م  ي٘مع هلؿ،

مم إدى ذًمؽ ومٚمق يم٤مٟم٧م ومرض قملم ٕ ،حتّمٞمؾ قمٚمقم مج٦م هن٤م شم٘متيضومرض قملم ٕ

مم حتّمٞمؾ قمٚمقم سمخّمقصٝم٤م، إقمامل اًمٜم٤مس وُمّم٤محلٝمؿ، ٟٓمٍماومٝمؿ أشمٕمٓمٞمؾ 

ومم٤م يدل قمغم ومروٞمتٝم٤م ىمقل اهلل شم٤ٌمرك  ،ٟمٍماومٝمؿ قمـ همػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦ماو

َخَذ وشمٕم٤ممم: 
َ
َٔ ٱِْيَثََٰو  ّلَلُ ٱِإَوۡذ أ ْ  ََّلِي ٚا وحُ

ُ
ٍَِتََٰب ٱأ ُۡ  ُٗ َٖ ُٗ  ۥَّلُبَّيِنُ َٕٚ ُٓ َٖاِس َوََّل حَۡسُخ ، (1)ۥلِِ

 .(2)[جلؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٚمج٤مم ُمـ ٟم٤مرأصمؿ يمتٛمف  فُمـ ؾمئؾ قمـ قمٚمٛمط: ] لوىمقل اًمٜمٌ

 اظمطؾب ايمرازمع

 مـزيمة ايمػتقى

 مـفا: ، ايممميعة مـ فمدة أوصمف سمتبكم مـزيمة ايمػتقى دم

ًَ ِِف : ؾمٌح٤مٟمفىم٤مل ، ومتك قم٤ٌمدهأن اهلل شمٕم٤ممم أ ( أ) َِ  ُّنَِصآءِ  ٱَويَۡصَخۡهُخَٕٚ
 ّلَلُ ٱىُ

 َٔ ِٙ ّۡ ذِي )ُحۡهخِيُس
3

)

َِ وىم٤مل: ، 
ًَ ىُ ّۡ ِِف  ّلَلُ ٱيَۡصَخۡهُخَٕٚ َثِ  ٱُحۡهخِيُس َِٰ َل ٍَ ُۡ(

4
)

.  

                                                           

 . 787آل قمٛمران:  (3)

 .2649ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، أسمقاب اًمٕمٚمؿ، سم٤مب ُم٤م ضم٤م ذم يمتامن اًمٕمٚمؿ، طمدي٨م رىمؿ  (2)

 . 727اًمٜم٤ًمء:   (1)

 . 776اًمٜم٤ًمء:  (4)
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طمٞم٤مشمف، وىمد يمٚمٗمف اهلل شمٕم٤ممم  يم٤من يتقمم هذا اعمٜمّم٥م ذم ط لن اًمٜمٌأ  ( ب)

ِ سمذًمؽ طمٞم٨م ىم٤مل:  ُبرِ  ٱوَ  ۡۡلَّيَِجَِٰج ٱة ًَ  لزُّ ٓ إََِلۡ َٕزنۡلَا
َ
رَ ٱَوأ ٌۡ ا ُّٕزَِل  َّّلِ َْ َٖاِس  َ لِِ ِّلُبَّيِ

ُرونَ  ٍَ ّۡ َحَخَه ُٙ َِ ّۡ َوََُف ِٙ )إََِلۡ
1

). 

 اظمطؾب اخلامس

 هتقب اإلهمتاء واجلرأة فمؾقف

(2)[ضمرؤيمؿ قمغم اًمٜم٤مرأضمرؤيمؿ قمغم اًمٗمتٞم٤م ]أىمقًمف:  ط لورد قمـ اًمٜمٌ

وٟم٘مؾ  ،

ن أًمٚمٕم٤ممل  ليٜمٌٖم يوم٤مًمذ ،ىمٚمٝمؿ قمٚماًم أقمـ ؾمٗمٞم٤من وؾمحٜمقن: أضمن اًمٜم٤مس قمغم اًمٗمتٞم٤م 

اًمٙمت٤مب  ٤م ذمٓ طملم يٙمقن احلٙمؿ ضمٚمٞمًّ إومت٤مء، ٓ يتجرأ قمٚمٞمف ٤م ًمإليٙمقن ُمتٝمٞمًٌ 

أُم٤م ومٞمام قمدا ذًمؽ مم٤م شمٕم٤مرو٧م ومٞمف إىمقال  ،٤م قمٚمٞمفيٙمقن رجٛمٕمً  أوواًمًٜم٦م، 

يتث٧ٌم ويؽمي٨م طمتك يتْمح ًمف وضمف اجلقاب،  أنطمٙمٛمف ومٕمٚمٞمف  لواًمقضمقه وظمٗم

ٟمف رسمام يم٤من ي٤ًمل قمـ مخًلم أوومٞمام ٟم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ، ن مل يتْمح ًمف شمقىمػ٢موم

ن أىمٌؾ اجلقاب  لواطمدة ُمٜمٝم٤م، ويم٤من ي٘مقل: ُمـ جيٞم٥م ومٞمٜمٌٖم ُم٠ًمًم٦م ومال جي٥م ذم

صمرم ىم٤مل: وقمـ إ، صمؿ جيٞم٥م ف،قمغم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر، ويمٞمػ ظمالص يٕمرض ٟمٗمًف

 .(2)دريأن ي٘مقل: ٓ أمحد سمـ طمٜمٌؾ يٙمثر أؾمٛمٕم٧م 

سمٖمػم قمٚمؿ طمرام: ٕٟمف يتْمٛمـ اًمٙمذب قمغم اهلل  اإلومت٤مءن ٢موسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم

ًٓ ط شمٕم٤ممم ورؾمقًمف  وهق ُمـ اًمٙم٤ٌمئر ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ، ًمٚمٜم٤مسويتْمٛمـ إوال

                                                           

 . 44اًمٜمحؾ:  (3)

 ، ُمـ طمدي٨م قمٌٞمد اهلل سمـ ضمٕمٗمر ُمرؾماًل. 757رواه اًمدارُمل،  (2)
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 ُّ لِۡصنَخُُس
َ
ا حَِصُم أ َٓ ِ ْ ل ِذَب ٱَوََّل َتُيٚلُٚا ٍَ ََٰذا َضَرامٞ  ُۡ َٞ َوَه َٰ ََٰذا َضَل (1)َه

وىمقًمف ، 

ًَ ةِِٗ شمٕم٤ممم:  َ ا َُيَۡس ل َْ ۡيُم  ٌّ  إَِن  ۦَوََّل تَ ِۡ ؿَ ٱـِ ۡٓ ُهَؤادَ ٱوَ  ۡۡلََِصَ ٱوَ  لَص ُۡ  ًَ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ُُكُّ أ

ۡس  َْ  ُٗ (2)َّٚٗل  ُٔ ََكَن َخٖۡ

ىمقًمف:  ؾمٌح٤مٟمف سمٞم٤من احلالل واحلرام ذموًم٘مد طمًؿ اهلل ، 

 َ ّّبِ ا َضَرَم َر َٓ َِج  إ
َۡ َِٰضَض ٱىُ َن َه َٔ وَ  ُۡ َػ ا بَ َْ ا َو َٙ ٖۡ َر ِْ َٙ ا َؽ َّ ٱَْ ثۡ َۡغَ ٱوَ  ۡۡلِ ِ  ۡۡل ۡۡي َِل ّوِ ٱة  ۡۡلَ

 ِ  ة
ْ ٚا ُك ُۡۡشِ ن ت

َ
ِ ٱَوأ ِ  ّلَل ِٗ ِۡل ة َنّ ّۡ ُح

َ ا ل ْ لََعَ  ۦَْ ُٚا ُيٚل ن تَ
َ
ا َوأ ٖٗ َٰ َط ِ ٱُشِۡ ا ََّل  ّلَل َْ

ٚنَ  ُٓ َِ ۡف (3)تَ

احلالل سملم ]: طوًم٘مقًمف  ،واًمنمك لوم٘مرٟمف سم٤مًمٗمقاطمش واًمٌٖم، 

(4)ُمِمتٌٝم٦م[وسمٞمٜمٝمام أُمقر  واحلرام سملم

ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ  ن اهلل ٓ]إ: طوًم٘مقًمف ، 

ذا إ٤م يٜمتزقمف ُمـ صدور اًمٕمٚمامء وًمٙمـ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ سم٘مٌض اًمٕمٚمامء طمتك اٟمتزاقمً 

ًٓ مل يٌؼ قم٤ممل اختذ اًمٜم٤مس رؤوؾًم  سمٖمػم قمٚمؿ ومْمٚمقا،  وم٠مومتقا ومًئٚمقا ٤م ضمٝم٤م

 .(5)وأوٚمقا[

ن ي٘مقل أطمدهؿ قمام ٓ يٕمٚمؿ أؾمئؾ  إذاُمـ أضمؾ ذًمؽ يمثر اًمٜم٘مؾ قمـ اًمًٚمػ  

 ل،واًمِمٕمٌ ،، واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمدٟم٘مؾ ذًمؽ قمـ اسمـ قمٛمر أدري، ٓ  :ًمٚم٤ًمئؾ

 . (6)وهمػمهؿ ،وُم٤مًمؽ

                                                           

 .359ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أمحد،  (3)

 . 36اإلهاء:  (2)

 . 33إقمراف:  (1)

صحٞمح و، 2057صحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اًمٌٞمقع، سم٤مب احلالل سملم واحلرام سملم، طمدي٨م رىمؿ  (4)

 .4787 رىمؿ طمدي٨مت، ىم٤مه، سم٤مب أظمذ احلالل وشمرك اًمِمٌٝم٤مُمًٚمؿ: يمت٤مب اعم٤ًم

 .700: يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، سم٤مب يمٞمػ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ، طمدي٨م رىمؿ اًمٌخ٤مريصحٞمح  (5)

 .7/768، 5/784، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 7/350، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 6/86اجلرح واًمتٕمديؾ   (6)
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 ن ومٕمؾإصمؿ  ،ُمقوٕمف ويٕمقد ٟمٗمًف قمٚمٞمف يًتٕمٛمؾ ذًمؽ ذم أن لًمٚمٛمٗمت لويٜمٌٖم

 لو اًمٕم٤ٌمدة اعمٗمروو٦م قمغم وضمف وم٤مؾمد محؾ اعمٗمتأ٤م ا حمرُمً ُمرً أسمٜم٤مء قمغم اًمٗمتقى  لاعمًتٗمت

وإٓ  ،هؾ ًمٚمٗمتٞم٤مأىمد ىمٍم ذم اًمٌح٨م قمٛمـ هق  لن مل يٙمـ اعمًتٗمتإ ،صمٛمفإسمٖمػم قمٚمؿ 

(1)[ُمـ أومتك سمٖمػم قمٚمؿ يم٤من إصمٛمف قمغم ُمـ أومت٤مه]: ط لًم٘مقل اًمٜمٌ وم٤مإلصمؿ قمٚمٞمٝمام

.  

 اظمطؾب ايمسادس

 ايمػتقىايمتساهؾ دم 

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ، اًمٗمتقى، وُمـ قمرف سمف طمرم ؾم١ماًمف حيرم اًمت٤ًمهؾ ذم

:  أووُمـ اًمت٤ًمهؾ أن حتٛمٚمف إهمراض اًمٗم٤مؾمدة قمغم شمتٌع احلٞمؾ اعمحرُم٦م 

 ًٌ و اًمتٖمٚمٞمظ قمغم ُمـ أ ،ٟمٗمٕمفم ٤م ًمٚمؽمظمٞمص عمـ يرواعمٙمروهف واًمتٛمًؽ سم٤مًمِمٌف ـمٚم

 . (2)ضه يريد

ًمتحريؿ احلالل: ٕٟمف ُمٙمر وظمديٕم٦م ومه٤م وحيرم اًمتح٤ميؾ ًمتحٚمٞمؾ احلرام أو 

َر : حمرُم٤من ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ٍَ َْ ْ َو ُروا ٍَ َْ َٔ ٱَخۡۡيُ  ّلَلُ ٱوَ  ّلَلُ  ٱَو ٍِرِي َٰ َم
وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف ، (3)ُۡ

تَاٗراٱ :وشمٕم٤ممم ٍۡ ۡرِض ٱِِف  ۡشخِ
َ
َر  ۡۡل ٍۡ َْ ُمٚمٕمقن ُمـ و٤مر ]: طوىمقًمف  (4)لَصيِّي ٱَو

 .(5) [و ُمٙمر سمفأ٤م ُم١مُمٜمً 

                                                           

 وطمًٜمف إًم٤ٌمين.  قمـ أيب هريرة  ،53: ، واسمـ ُم٤مضمف436: اعمًتدرك ذمرواه احل٤ميمؿ  (3)

 . 7/46 اعمجٛمقع (2)

 . 54آل قمٛمران:  (1)

 . 43وم٤مـمر:  (4)

 . 7947ؾمٜمـ اًمؽمُمذي: أسمقاب اًمؼم واًمّمٚم٦م، ُم٤م ضم٤مء ذم اخلٞم٤مٟم٦م واًمٖمش، طمدي٨م رىمؿ  (5)
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 أُمٙمـُم٤م اعمٗمتل تٝمد ن جَي وأ ،ي١ميده اًمدًمٞمؾ يك سم٤مًمذٗمتَ يُ  وإٟمامك سم٤مًمِم٤مذ، ٗمتَ ومال يُ 

ًم٦م ٠ميم٤مٟم٧م اعمً وإذا سمخالومف ليمثر اًمٕمٚمامء ويٗمتأومال يؽمك ُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف  ،اًمٗمتقى ذم

 أيًْم٤م. لظمالومٞم٦م اطمت٤مط ًمٚمنمع واطمت٤مط ًمٚمٛمًتٗمت

 اظمطؾب ايمسازمع

 ذوط ايمػتقى

، (1)٤ماًمذيمقرة واحلري٦م واًمًٛمع واًمٌٍم واًمٜمٓمؼ اشمٗم٤مىمً  لاعمٗمت ٓ يِمؽمط ذم

، واًمًٛمٞمع وإقمٛمك، واًمٌّمػم وإٟمثكومتّمح اًمٗمتٞم٤م ُمـ احلر واًمٕمٌد، واًمذيمر 

 : ُم٤م يكم ل اًمٕم٤مملاعمٗمت ويِمؽمط ذم إؿم٤مرشمف،ومٝمٛم٧م  أويمت٥م  إذاوإظمرس 

 اًمٕمداًم٦م.  -3        اًمتٙمٚمٞمػ. -2        اإلؾمالم. -7

  .ٝم٤ماًمثالصم٦م ُمتٗمؼ قمٚمٞم هوهذ

وًمٞمس قمٜمد  ،قمٜمد إئٛم٦م اًمثالصم٦م لواعمٗمت اًم٘م٤ميض : وهق ذط ذمآضمتٝم٤مد-4 

 س. قمغم اًمٜم٤مشمًٝمٞماًل  أوًمقي٦مذط صح٦م سمؾ هق ذط  ٦ماحلٜمٗمٞم

ن يٙمقن سمٓمٌٕمف ؿمديد اًمٗمٝمؿ عم٘م٤مصد أسمٛمٕمٜمك  ،ن يٙمقن وم٘مٞمف اًمٜمٗمسأ -5

 . (2)ؿمٞم٤مءٕاص٤مدق احلٙمؿ قمغم  ،اًمٙمالم

ؾمتٗمت٤مء، ودراؾم٦م واىمٕم٦م آإمم همػم ذًمؽ ُمـ ذوط ظم٤مص٦م شمتٕمٚمؼ سمٛمٕمروم٦م 

 يٕمٞمش ومٞمٝم٤م. لاًمت واًمٌٞمئ٦م، لطم٤مل اعمًتٗمت

                                                           

 .4/457، ذح اعمٜمتٝمك 3 -4/2، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ  7/47راضمع: اعمجٛمقع ًمٚمٜمقوي  (3)

 . 72شمٌّمػم اًمٜمج٤ٌمء سمح٘مٞم٘م٦م اإلومت٤مء، احلٗمٜم٤موي، ص  (2)
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 اظمطؾب ايمثامـ

 ىايمقؽمطقة ىملؽماس يمؾػتق

سملم احلريم٦م  ،اعمٞمزان واعمقازٟم٦م واًمتقازن سملم اًمث٤ٌمت واًمتٖمٞمػم لاًمقؾمٓمٞم٦م ه

، ُمقاـمٜمٝم٤م قمـ اًمرظمص ذم شم٠مظمذ سم٤مًمٕمزائؿ دون اًمتج٤مذم لاًمت لوه ،واًمًٙمقن

اعم٘م٤مرٟم٦م  لاًمٗمتقى ه واًمقؾمٓمٞم٦م ذم، شمٓمٌؼ اًمثقاسم٧م دون إمه٤مل اعمتٖمػمات لاًمت لوه

واًمرسمط سملم اًمٜمّمقص وسملم  ،واعمقازٟم٦م سملم اعم٘م٤مصد واًمٗمروع ل،واجلزئ سملم اًمٙمكم

 اًمٗمت٤موى وأراء.  اعمّم٤مًمح ذم

 لًمٚمِم٤مـمٌ (1)اًمٗمتقى ٟم٘متٓمػ ُمـ اعمقاوم٘م٤مت وًمٚمتدًمٞمؾ قمغم ُمٗمٝمقم اًمقؾمٓمٞم٦م ذم

حيٛمؾ اًمٜم٤مس قمغم اعمٕمٝمقد اًمقؾمط ومٞمام  ياًم٤ٌمًمغ ذروة اًمدرضم٦م هق اًمذ لاعمٗمت :ىمقًمف

، آٟمحالل ، ومال يذه٥م هبؿ ُمذه٥م اًمِمدة وٓ يٛمٞمؾ هبؿ إمم ـمرفرقٛمٝميٚمٞمؼ سم٤مجل

ن طمٞم٨م إ :ضم٤مءت سمف اًمنميٕم٦م يواًمدًمٞمؾ قمغم صح٦م هذا أٟمف اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ اًمذ

ط، وم٢مذا ياًمتقؾمط ُمـ همػم إومراط وٓ شمٗمرُم٘مّمد اًمِم٤مرع ُمـ اعمٙمٚمػ احلٛمؾ قمغم 

وًمذًمؽ يم٤من ُم٤م ظمرج قمـ  :اعمًتٗمتلم ظمرج قمـ ىمّمد اًمِم٤مرع ظمرج قمـ ذًمؽ ذم

ن هذا اعمذه٥م يم٤من ٢م٤م وموأيًْم ، ٤م قمٜمد اًمٕمٚمامء اًمراؾمخلماعمذه٥م اًمقؾمط ُمذُمقُمً 

عم٤م  ىم٤مل عمٕم٤مذ وم٘مد  ، وأصح٤مسمف إيمرُملم طاعمٗمٝمقم ُمـ ؿم٠من رؾمقل اهلل 

ُمٜمٙمؿ إن ]: ط وىم٤مل ،(2)[ُمٕم٤مذ أٟم٧م ي٤م أومت٤منٌ : ]أـم٤مل سم٤مًمٜم٤مس ذم اًمّمالة

                                                           

 .277 /5اعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌل،  (3)

 . 74790، طمدي٨م رىمؿ ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد، سم٤مب ُمًٜمد ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  (2)
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ُمـ  ءور ،وروطمقا واهمدوا، ،وىم٤مرسمقا ،ؾمددوا] :طاًمٜمٌل وىم٤مل  ،(1)[ُمٜمٗمريـ

شمٓمٞم٘مقن وم٢من اهلل ٓ يٛمؾ  ُمـ اًمٕمٛمؾ ُم٤م ]ظمذواط:  وىم٤مل، (2)...[اًمدجل٦م واًم٘مّمد

 . (4) [أطم٥م اًمٕمٛمؾ إمم اهلل أدوُمف وإن ىمؾ] ط:رؾمقل اهلل  وىم٤مل، (3)[طمتك متٚمقا

٤م وم٢من اخلروج إمم إـمراف ظمروج قمـ اًمٕمدل، وٓ شم٘مقل سمف ُمّمٚمح٦م وأيًْم 

وأن  وأُم٤م ذم ـمرف آٟمحالل ومٙمذًمؽ، ٦م،أُم٤م ذم ـمرف اًمتِمديد وم٢مٟمف ُمٝمٚمٙم ،اخلٚمؼ

دى إمم أو ،ض إًمٞمف اًمديـٖمإذا ذه٥م سمف ُمذه٥م اًمٕمٜم٧م واحلرج سم لاعمًتٗمت

يم٤من ُمع  آٟمحاللوإُم٤م إذا ذه٥م سمف ُمذه٥م أظمرة، قمـ ؾمٚمقك ـمريؼ  آٟم٘مٓم٤مع

 ٦م،شم٤ٌمع اهلقى ُمٝمٚمٙماقمـ اهلقى، و لواًمنمع إٟمام ضم٤مء سم٤مًمٜمٝم ،اهلقى واًمِمٝمقة

َدآَء لََعَ : ىمقًمف شمٕم٤ممم ٝم٤مُمٜم يمثػمة،وإدًم٦م  َٙ ْ ُط ُٕٚٚا ٍُ َ ٗث وََشٗػا ّّلِ َْ
ُ
ّۡ أ ًَ َسَفَِۡجَُٰس ِ َٰل َوَكَذ

ِٙيٗدا   لَرُشُٚل ٱَويَُسَٚن  نلَاِس ٱ ّۡ َط َِۡيُس ا : وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف ،(5)ـَ َٙ حُّ
َ
أ َٔ ٱَيَٰٓ ٚاْ  ََّلِي ُٖ َْ َءا

ْ ٱ ُفٚا ٌَ ْ ٱوَ  ْۤاوُدُجۡسٱوَ  ۡر ّۡ وَ  ۡختُُدوا ْ ٱَرَبُس ّۡ ُتۡهُِِطَٚن۩ ۡۡلَۡۡيَ ٱ ۡذَفُِٚا ْ  ََُفَُِس ُِٙدوا  ّلَلِ ٱِِف  َوَجَٰ
 ِ ادِه َٙ َٚ  ۦ  َضَو ِس ّۡ ٱُ٘ َُٰس ّۡ ِِف  ۡسخَبَى َِۡيُس ـَ  ََ ا َسَف َْ ِٔ ٱَو ٔۡ َضَرٖج   دّلِي ِْ(6). 

                                                           

 . 77065ُمًٕمقد اًمٌدري، طمدي٨م رىمؿ  ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد، سم٤مب سم٘مٞم٦م طمدي٨م أيب (3)

 . 6463سم٤مب اًم٘مّمد واعمداوُم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ، طمدي٨م رىمؿ يمت٤مب اًمرىم٤مق،  :صحٞمح اًمٌخ٤مري (2)

 . 7970سم٤مب صقم ؿمٕم٤ٌمن، طمدي٨م رىمؿ  : يمت٤مب اًمّمقم، صحٞمح اًمٌخ٤مري (1)

  .7368ؾمٜمـ أيب داود، سمرىمؿ   (4)

 . 743اًمٌ٘مرة:  (5)

 . 78-77احل٩م:   (6)
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أن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمٌٜم٤مه٤م وأؾم٤مؾمٝم٤م قمغم ُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد ذم  واخلالص٦م:

 ،وطمٙمٛم٦م يمٚمٝم٤م ،وُمّم٤مًمح يمٚمٝم٤م ،ورمح٦م يمٚمٝم٤م ،قمدل يمٚمٝم٤م لوه ،اعمٕم٤مش واعمٕم٤مد

ومٙمؾ ُم٠ًمًم٦م ظمرضم٧م قمـ اًمٕمدل إمم اجلقر وقمـ اًمرمح٦م إمم وده٤م وقمـ اعمّمٚمح٦م 

 ،ويؾوإن دظمؾ ومٞمٝم٤م اًمت٠م ،إمم ُمٗمًدة وقمـ احلٙمٛم٦م إمم اًمٕم٨ٌم ومٚمٞم٧ًم ُمـ اًمنميٕم٦م

ويمٚمٛمتف اًمداًم٦م  ،أروف وفمٚمف ذم ،ورمحتف سملم ظمٚم٘مف ،وم٤مًمنميٕم٦م قمدل اهلل سملم قم٤ٌمده

أسمٍم سمف  يٟمقره اًمذ لوه ،أشمؿ دًٓم٦م وأصدىمٝم٤م طقمٚمٞمف وقمغم صدق رؾمقل اهلل 

سمف دواء يمؾ  يوؿمٗم٤مؤه اًمت٤مم اًمذ ،اعمٝمتدون سمف اهتدى يوهداه اًمذ ،اعمٌٍمون

 .قمٚمٞمؾ

* * * 
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 ضٌاثــــط الفتـــــٌٍ

فِ ضٌء هستجذاد الحك العبم 
)*(

 

احلٛمد هلل وطمده، واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده، ؾمٞمدٟم٤م وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

اسمـ قمٌد اهلل، اًمرمح٦م اعمٝمداة واًمٜمٕمٛم٦م اعمًداة، صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وأصح٤مسمف 

 وأشم٤ٌمقمف وُمـ ؾم٤مر قمغم ُمٜمقال ذيٕمتف واشمٌع ُمٜمٝم٤مج ديٜمف إمم يقم اًمديـ.

 وسمٕمد،،،

ٙمالم ذم وم٘مف اًمٗمتقى ىمديؿ، وىمد سمدأ ُمع ٟمزول اًمقطمل قمغم ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم وم٢من اًم

، طمٞم٨م يم٤من ُمـ ُمٝم٤مُمف ذم شمٌٚمٞمغ اًمقطمل أن جيٞم٥م قمـ اؾمتٗمت٤مء اعمًتٗمتلم، طحمٛمد 

وم٘مد يم٤مٟم٧م اًمٗمتقى ٟمققًم٤م ُمـ اًمٌٞم٤من اًمذي يٜمزل سمف اًمقطمل يمت٤مسًم٤م أو ؾمٜم٦م، ويم٤من اًمٜمٌل 

إذا اؾمتٗمتل ذم أُمر ُمـ أُمقر اًمديـ أؾمٕمٗمف وطمل اًمًامء ذم ُمٝمٛمتف، يدل قمغم  ط

﴿ذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:                         

                               

                             

      ﴾
﴿، وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: (1)             

                                          

                                                           

، ضم٤مُمٕم٦م ؾم٤مسمً٘م٤م قمٛمٞمد يمٚمٞم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م قمٌد اهلل ُمؼموك اًمٜمج٤مر، /يمت٥م هذا اًمٌح٨م: أ.د )*(

 .إزهر

 .727اًمٜم٤ًمء:  (3)



   

  - 162 - 

 

                                  

                       ﴾
(1). 

وىمد يم٤مٟم٧م اًمٗمتقى ٟمققًم٤م ُمـ اًمٌٞم٤من اًمنمقمل اخل٤مص اًمذي اظمتص اهلل سمف ٟمٌٞمف 

، ويدظمؾ وٛمـ ؾمٜمتف ذم سمٞم٤من اًمقطمل اًمذي يمٚمٗمف سمف رسمف ذم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف طحمٛمًدا 

وىمقًمف ،          ﴾ (2): ﴿وشمٕم٤ممم

﴿: شمٕم٤ممم                                   

  ﴾
(3) . 

شمٚمؽ اًمًٜم٦م اًمنميٗم٦م ذم سمٞم٤من أطمٙم٤مم اهلل  طوىمد ورث اًمٕمٚمامء قمـ اًمٜمٌل 

ًمٚمٜم٤مس، وومً٘م٤م عمٜمٝم٤مج ٟم٘مؾ ُمػماث اًمٜمٌقة ُمـ اًمًٚمػ ًمٚمخٚمػ، وم٘م٤مم هب٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ 

طمتك يقُمٜم٤م هذا، وُمـ اعمٕمٚمقم أن ُمػماث اًمٜمٌقة ذم  (4)أصح٤مسمف، صمؿ ُمـ سمٕمدهؿ

ومقق اًم٘مدر اعمٓمٚمقب حتّمٞمٚمف ُمـ قمٚمقم اًمديـ ذم  -اًمٗمتقى حيت٤مج ذم اًمٕمٛمؾ سمف 

                                                           

 .776اًمٜم٤ًمء:  (3)

 . 44اًمٜمحؾ:  (2)

 .64اًمٜمحؾ:  (1)

ُمًٕمقد،  سمـ أسمك ـم٤مًم٥م، وقمٌد اهلل سمـ يم٤من ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اعمٙمثرون ًمٚمٗمتقى: قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وقمكم (4)

وقم٤مئِم٦م، وزيد سمـ صم٤مسم٧م، وقمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر، وُمٜمٝمؿ اعمتقؾمٓمقن ُمثؾ: أيب سمٙمر، 

هريرة، وأيب ُمقؾمك إؿمٕمري، وضم٤مسمر سمـ وأم ؾمٚمٛم٦م، وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري، وأيب 

إسمراهٞمؿ  :قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح، وذم اًمٙمقوم٦م :ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، وُمـ ُمٙم٦م :قمٌد اهلل، ويم٤من ذم اعمديٜم٦م

 :ـم٤مووس سمـ يمٞم٤ًمن، وذم اًمِم٤مم :اًمٜمخٕمل، واًمِمٕمٌل، وذم اًمٌٍمة احلًـ اًمٌٍمي، وذم اًمٞمٛمـ

 ، دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.400يمقر، ص حمٙمقل، راضمع: اعمدظمؾ ًمٚمٗم٘مف اإلؾمالُمل، د. حمٛمد ؾمالم ُمد
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إمم ُمقه٦ٌم ٟمٗمًٞم٦م ظم٤مص٦م وىمدرة وم٤مئ٘م٦م قمغم ومٝمؿ اًمقاىمع  -وؾم٤مئٚمٝم٤م وُم٘م٤مصده٤م 

 اًمذي حيت٤مج إمم سمٞم٤من وصٗمف اًمنمقمل ذم اًمٗمتقى.

وم٢من وقاسمٓمف اًمٕم٤مُم٦م وأصقًمف اًمٙمٚمٞم٦م ىمد  وٕن وم٘مف اًمٗمتقى ىمديؿ ىمدم اًمقطمل

اؾمت٘مرت ذوـمٝم٤م وشم٠ميمدت أريم٤مهن٤م ُمـ ظمالل اًمؽمايمؿ اًمدراد ًمٗم٘مف اًمٗمتقى ُمٜمذ 

سمداي٤مهت٤م وطمتك يقُمٜم٤م هذا، وُمٕمٚمقم أن اجلديد ذم سمح٨ٍم وم٘مٝمٝم٤م ٓ يّمح أن ي٘مػ 

قمٜمد شمٚمؽ اًمنموط اعمًت٘مرة أو إريم٤من اعم١ميمدة، وإٟمام جي٥م أن يتج٤موز احلدي٨م 

عمًتجدات اًمتل ُم٤م زاًم٧م حتت٤مج إمم ُمزيد ُمـ اًمٌح٨م: طمتك يتًع ٟمٓم٤مىمٝم٤م ومٞمٝم٤م إمم ا

ومٞمًتققم٥م ُم٤م ىمد ئمٝمر ُمـ اعمًتجدات احلديث٦م اًمتل شمٗمج٠م اًمٗم٘مٝم٤مء يمؾ يقم ودون 

أن يٙمقن هل٤م ؾم٤مسمؼ وضمقد ُمٕمٚمقم، أو ؿمٌٞمف ُمٕمروف: ًمٞم٘م٤مس طمٙمٛمٝم٤م قمٚمٞمف، أو يتؿ 

 ختري٩م وصٗمٝم٤م اًمنمقمل قمغم ُمٜمقاًمف. 

٘م٦م ُمـ وم٘مف اًمٗمتقى ُم٤م زاًم٧م طمديث٦م اًمٕمٝمد، وضمديدة وذم ٟمٔمرٟم٤م أن شمٚمؽ اعمٜمٓم

اًمتٜم٤مول، وومٞمٝم٤م ىمدر يمٌػم ُمـ آشم٤ًمع اًمذي حيت٤مج إمم سمح٨م ودراؾم٦م، وذًمؽ ُم٤م 

٤م سمٌٞم٤مٟمف،  ٟمقد أن يٙمقن ُم٤م هق ُمقضمقد سملم دومتل ذًمؽ اًمٌح٨م ُم٘متًٍما قمٚمٞمف وخمتّمًّ

وُمـ صمؿ وم٢مٟمٜم٤م ؾمقف ٟمؽمك احلدي٨م قمـ شمٕمريػ اًمٗمتقى وذوـمٝم٤م وأريم٤مهن٤م 

ٝم٤م إمم ُم٤م ؾمٌؼ احلدي٨م ومٞمف: ٕٟمف ًمٞمس ومٞمف ضمديد، وٕن ُم٤م يمت٥م ومٞمف يٙمٗمل وأطمٙم٤مُم

ًمٌٞم٤مٟمف، وُمـ اعمٝمؿ أن ٟمٌدأ ُمـ طمٞم٨م اٟمتٝمك أظمرون، ومٜم٘مٍم اًمٙمالم قمغم وقاسمط 

اًمٗمتقى ذم وقء ُمًتجدات احلؼ اًمٕم٤مم، وٕن أُمره يدظمؾ وٛمـ ُمًتجدات وم٘مف 

قمقن اهلل وشمقومٞم٘مف  اًمٗمتقى، وم٢مٟمف ًمـ يٙمقن ؾمٝمؾ اعمٜم٤مل، أو ُمٞمًقر اًمتٜم٤مول، ًمٙمـ
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يمٗمٞمالن سمتًٝمٞمؾ ُمٜم٤مًمف وشمٞمًػم شمٜم٤موًمف، وُمـ صمؿ يم٤من اعمٕمتٛمد ذم سمدئف واٟمتٝم٤مئف قمغم 

 شمقومٞمؼ اهلل وقمقٟمف، ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف اعمقومؼ واعمٕملم.

وقمغم وقء ذًمؽ وم٢من ظمٓم٦م دراؾم٦م هذه اعمقوقع ؾمقف شمرد قمغم هدي 

 اعم٤ٌمطم٨م أشمٞم٦م:

 ًمٗمتقى ذم إـم٤مره.ُمٌح٨م متٝمٞمدي: اعم٘مّمقد سم٤محلؼ اًمٕم٤مم ووقاسمط دمديد ا

 اعمٌح٨م إول: ُمًتجدات اًمٗمتقى ذم رج٤مل اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ووم٘مف اجلزي٦م.

 اعمٌح٨م اًمث٤مٟمك: ُمًتجدات اًمٗمتقى ذم رج٤مل اًمٕم٤ٌمدات.

 * * * 
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 مبحث متفقدى

 اظمؼصقد زماحلؼ ايمعام وضقازمط جتديد ايمػتقى دم إؿماره

 اظمطؾب إول

 اظمؼصقد زماحلؼ ايمعام دم جمال ايمػتقى

احلؼ ًمٖم٦م ويراد سمف ظمالف اًم٤ٌمـمؾ، وُمٜمف اًمثٌقت، واًمقضمقب، يٓمٚمؼ 

 .(1)واعمقضمقد اًمث٤مسم٧م، واًمّمدق، واعمقت، وهق ُمـ أؾمامء اهلل واًم٘مرآن

وذم اصٓمالح اًمٗم٘مٝم٤مء يٕمرف احلؼ سم٠مٟمف: اًمتزام ُم٤م أصمٌتف اًمِم٤مرع، أو هق طمٙمؿ 

قمغم ، وأطمًـ ُم٤م ىمٞمؾ ذم شمٕمريٗمف أٟمف: اظمتّم٤مص يث٧ٌم ذقًم٤م هلل أو ًمإلٟم٤ًمن (2)اهلل

٤م:(3)اًمٖمػم ٤م، وىمد يٙمقن ظم٤مصًّ  ، وُم٘مت٣م هذا اًمتٕمريػ أن احلؼ ىمد يٙمقن قم٤مُمًّ

هق اًمذي يث٧ٌم ذقًم٤م ًمإلٟم٤ًمن قمغم همػمه ُمـ اًمٜم٤مس،  احلؼ اخلاص:( 7)

طمٞم٨م يٛمثؾ احلؼ ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ يث٧ٌم ًمف ُمّمٚمح٦م ُمٕمٞمٜم٦م، وذم ضم٤مٟم٥م ُمـ يث٧ٌم قمٚمٞمف 

ائف اظمتٞم٤مًرا وم٢مٟمف ي٘متيض ُمٜمف اًمتزاًُم٤م حمدًدا جي٥م أداؤه اظمتٞم٤مًرا، وم٢مذا اُمتٜمع قمـ أد

                                                           

 .67، واعمّم٤ٌمح اعمٜمػم، ص787ص  ،أؾم٤مس اًمٌالهم٦م ًمٚمزخمنمي (3)

وُم٤م سمٕمده٤م، اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى، حت٘مٞمؼ د. قمٌد اهلل  378، ص 2ط ،اعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌل (2)

 .7/740دراز، واًمٗمروق ًمٚم٘مراذم، 

، 776ٟمٔمري٦م احلؼ )وٛمـ يمت٤مب اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أؾم٤مس اًمتنميع( ، ص  ،د. أمحد ومٝمٛمل أسمق ؾمٜم٦م (1)

قمٌد اهلل ُمؼموك اًمٜمج٤مر: شمٕمريػ احلؼ وُمٕمٞم٤مر شمّمٜمٞمػ  /اعمجٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م، أ.د

 م.2007، دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، 47احل٘مقق، ص
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 إضم٤ٌمًرا.

وُمـ اًمٕم٤مدي أن يْم٤مف احلؼ إمم اإلٟم٤ًمن: ٕن شمٚمؽ اإلو٤موم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م 

، وشمٕمٚم٘مف سمف شمٕمٚمؼ طم٤مضم٦م وقمقز، وذًمؽ ًمٗم٘مره وؿمدة طم٤مضمتف ًمف سم٤محلؼاظمتّم٤مصف 

 طمتك ي٘مٞمؿ سمف طمٞم٤مشمف.

أُم٤م ذم ضم٤مٟم٥م اهلل، وم٢من إو٤موم٦م احلؼ إمم اهلل ًمٞم٧ًم إو٤موم٦م طم٤مضم٦م ووم٘مر إًمٞمف: 

، واًمٜم٤مس مجٞمًٕم٤م وم٘مراء إًمٞمف، ٓ شمٜمٗمٕمف ـم٤مقمتٝمؿ، وٓ شميه اًمٕم٤معملمٕن اهلل همٜمل قمـ 

﴿ُمٕمّمٞمتٝمؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:                         

                     ﴾
(1) . 

هق ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم جلٛمٞمع اًمٜم٤مس دون أن خيتص  واحلؼ ايمعام:( 2)

٤م ٓ ي٘مدر أطمد قمغم أن  سمف أطمد ُمٜمٝمؿ، طمٞم٨م حيؼ ًمٙمؾ إٟم٤ًمن أن يٜمتٗمع سمف اٟمتٗم٤مقًم٤م قم٤مُمًّ

يٛمٜمٕمف ُمٜمف، وىمد ٟم٥ًم احلؼ إمم اهلل ًمتٕمٔمٞمؿ ؿم٠من هذا احلؼ وطمث٤ًّم ًمٚمٜم٤مس قمغم 

هلل همٜمل قمـ أن اطمؽمام احل٘مقق اًمٕم٤مُم٦م ُمثؾ اطمؽماُمٝمؿ حل٘مقىمٝمؿ اخل٤مص٦م، وٕن ا

 .(2)يٜمتٗمع سمٌمء

وعم٤م يم٤من احلؼ اًمٕم٤مم يتٕمٚمؼ سمف اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم جلٛمٞمع اًمٜم٤مس، واحلؼ اخل٤مص خيتص 

سمقاطمد ُمٜمٝمؿ، يم٤من احلؼ اًمٕم٤مم ُم٘مدًُم٤م ذم وضمقب اطمؽماُمف واًمقوم٤مء سمف قمٜمد اًمتزاطمؿ، 

وىمد ىمرر اًمٗم٘مٝم٤مء أٟمف ُي٘مّدم احلؼ اًمٕم٤مم قمغم احلؼ اخل٤مص، وأن اًمير اخل٤مص 
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 .378 /2اعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌل  (2)
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 .(1)ع اًمير اًمٕم٤ممُيَتَحٛمؾ ًمدوم

وُمـ أقمٔمؿ احل٘مقق اًمٕم٤مُم٦م: طمؼ اهلل ذم اًمٕم٤ٌمدات، وم٢من أداء هذا احلؼ هلل 

ي١مدي إمم ٟمٗمع اعمجتٛمع وحت٘مٞمؼ إُمـ واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ومٞمف، ذًمؽ أن ًمٙمؾ ٟمقع ُمـ 

اًمٕم٤ٌمدات هم٤مي٦م ؾمٚمقيمٞم٦م ئمٝمر أصمره٤م ذم ٟمٗمع اًمٜم٤مس مجٞمًٕم٤م، وذًمؽ يم٤مًمّمالة، وم٢مهن٤م 

م وم٢مٟمف يٌٕم٨م ذم ٟمٗمس اعم١مُمـ رىم٤مسم٦م ذاشمٞم٦م ُمـ شمٜمٝمك قمـ اًمٗمحِم٤مء واعمٜمٙمر. واًمّمق

ظمالل شم٘مقى اهلل اًمتل يقًمده٤م اًمّمقم ذم ٟمٗمقس اًمّم٤مئٛملم. واًمزيم٤مة اًمتل شمٓمٝمر ُمـ 

يٙمٚمػ هب٤م ُمـ اًمِمح واًمٌخؾ وشمٕمقده قمغم اًمٌذل واًمٕمٓم٤مء. واحل٩م اًمذي يٕمقد 

اعمٙمٚمٗملم قمغم طمًـ اخلٚمؼ واًمٙمػ قمـ اًمروم٨م واًمٗمًقق واجلدال، وىمؾ ُمثؾ ذًمؽ 

ذم يم٤موم٦م اًمٕم٤ٌمدات، وُمـ صمؿ يم٤من ذم ووم٤مء طمؼ اهلل اخل٤مًمص حت٘مٞمؼ ذم اًمّمقم و

ُمّم٤مًمح اًمٜم٤مس ورومع اًمير قمٜمٝمؿ، وًمذًمؽ يم٤من هذا احلؼ واضم٥م آطمؽمام، 

 وواضم٥م اًمقوم٤مء ذم آن واطمد ُمًٕم٤م.

واحلؼ اًمٕم٤مم يٜمدرج حتتف أٟمقاع يمثػمة، وًمٙمٜمٜم٤م ؾمقف ٟم٘متٍم ذم شمٚمؽ اًمدراؾم٦م 

٤مت اًمدوًمٞم٦م، ُمـ ضمٝم٦م أن احلؼ ذم قمغم ٟمققملم ُمٜمف ومه٤م: اًمٕم٤ٌمدات، واًمٕمالىم

اًمٕم٤ٌمدات وذم شمٚمؽ اًمٕمالىم٤مت طمؼ قم٤مم يتٕمٚمؼ سمٛمّم٤مًمح ؿمٕمقب اًمدول اعمتٕمددة، 

ويٗمرض ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م طم٘مقىًم٤م وواضم٤ٌمت شم٘مقم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمت٤ٌمدل، واعمًتجدات ذم 

وم٘مف اًمٕم٤ٌمدات أسمٕمد ذم فمـ اًمٙمثػميـ قمـ اًمتّمقر، وذم اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م وم٢مهن٤م 

ًمتٓمقر، وُمـ صمؿ يم٤من ىمٍم اًمٌح٨م قمٚمٞمٝمام ُمٗمٞمًدا ومٞمام هيٕم٦م اًمتٖمػم وؿمديدة ا

 قمدامه٤م، وص٤محل٤ًم إلٟم٤مرة اًمٓمريؼ ًمٗمٝمؿ ُم٤م يِمٌٝمٝمام.
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 اظمطؾب ايمثاكك

 مؼقمات جتديد ايمػتقى دم إؿمار احلؼ ايمعام

اظمتص اهلل ديٜمف اخل٤مشمؿ سم٠مُمقر مل شمقضمد ذم أي ديـ ىمٌٚمف، وُمـ هذه إُمقر أٟمف 

ىمد ٟمزل رمح٦م ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يمٚمٝم٤م، سمؾ إن رمح٦م اهلل اًمتل اظمتص هب٤م ديٜمف اخل٤مشمؿ مل شم٘متٍم 

قمغم سمٜمل اإلٟم٤ًمن وطمدهؿ، أو اًمذيمر دون إٟمثك ُمٜمٝمؿ، سمؾ ؿمٛمٚم٧م اًمٙمقن يمٚمف، 

ن ُمـ وٛمـ ُم٘م٤مصده٤م مح٤مي٦م اًمٌٞمئ٦م ًمتٕمؿ احلٞمقان واًمٜم٤ٌمت، سمؾ واجلامد: ًمٞمٙمق

٤ًٌم إٟم٤ًمٟمٞم٤ًّم يٚمح اجلٛمٞمع ًمتح٘مٞم٘مف،  واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م، وهق إُمر اًمذي سم٤مت يٛمثؾ ُمٓمٚم

٤ًٌم ٟمٌٞمف  وُمٌٞمٜم٤ًم ذم رؾم٤مًمتف هذا اجل٤مٟم٥م ُمـ ظمّم٤مئّمٝم٤م ذم  طىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم خم٤مـم

﴿اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:             ﴾
(1) .  

ومام ُمـ قم٤ممل ظمٚم٘مف اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م إٓ وًمف ذم رمح٦م اإلؾمالم طمظ واومر وٟمّمٞم٥م 

سمام ضمرى  طيمٌػم، وطمتك شمّمؾ شمٚمؽ اًمرمح٦م إمم ُمـ ٟمزًم٧م إًمٞمٝمؿ، اظمت٤مر هلؿ حمٛمًدا 

 ﴿سمف قمٚمٛمف، وؿم٤مء ًمف ىمدره، ىم٤مل شمٕم٤ممم:            

                  ﴾
، وىم٤مل قمـ ٟمٗمًف قمٚمٞمف (2)

: وُمـ صمؿ يم٤مٟم٧م رمح٦م اهلل سم٤مإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يمٚمٝم٤م (3)اًمّمالة واًمًالم: ]وإٟمام سمٕمث٧م رمح٦م[

                                                           

 .707إٟمٌٞم٤مء:  (3)

 .728اًمتقسم٦م:  (2)

ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ًمٕمـ اًمدواب وهمػمه٤م، رواه ُمًٚمؿ  (1)

 .2599طمدي٨م رىمؿ 
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ًٓ وقمٛماًل، ٟمٔمري٦م وشمٓمٌٞمً٘م٤م، دٟمًٞم٤م وديٜم٤ًم، وذًمؽ ُمـ اًمثقاسم٧م اًمتل ٓ  ذم اإلؾمالم ىمق

 ُمراء ومٞمٝم٤م.

 اإلؽمالمل ما يقم:ومـ طمصائص ايمتمميع 

 :أكف سممميع فمام يمؾـاس أمجعكم -3

ُمـ إُمقر اًمتل اظمتص اهلل هب٤م ديٜمف: اًمٕمٛمقم، وهق يٕمٜمل أن ُم٤م اظمتص اهلل سمف 

٤م سمجامقم٦م ُمٕمٞمٜم٦م أو ومئ٦م ظم٤مص٦م، أو ضمٞماًل سمذاشمف، وًمٙمٜمف  ديٜمف ُمـ اًمرمح٦م ًمٞمس ظم٤مصًّ

قم٤مم ًمٙمؾ اًمٜم٤مس، وجلٛمٞمع إضمٜم٤مس ذم يمؾ زُم٤من وسمٞمئ٦م، وإمم أن يرث اهلل إرض 

٤م سم٘م قم دون همػمهؿ، أو ضمٞمؾ دون آظمر وُمـ قمٚمٞمٝم٤م، وإٓ ًمق يم٤من اإلؾمالم ظم٤مصًّ

 ًمٙم٤من ذم هذا متٞمٞمز سملم اًمٜم٤مس ذم اًمٕمٓم٤مء اإلهلل ُمـ اًمرمح٦م اعم٘مًقُم٦م سم٤مإلؾمالم. 

وهذا أُمر يتٜمزه قمٜمف اخل٤مًمؼ اًمٕمٔمٞمؿ ؾمٌح٤مٟمف، وم٤مخلالئؼ يمٚمٝم٤م ممٚمقيم٦م ًمف واًمٜم٤مس 

مجٞمًٕم٤م قمٌٞمده إضم٤ٌمًرا، طمتك ًمق اؾمتٜمٙمػ سمٕمْمٝمؿ قمـ اإليامن سمام أٟمزًمف اظمتٞم٤مًرا، وهؿ 

﴿اء إًمٞمف، وأهى ومْمٚمف وإطم٤ًمٟمف، ىم٤مل اهلل شمٕمـــ٤ممم: وم٘مر          

             ﴾
(1) . 

وإذا يم٤من اًمٜم٤مس مجٞمًٕم٤م قمٌٞمًدا هلل، وهؿ وم٘مراء إًمٞمف، وهق همٜمل قمٜمٝمؿ، ٓ شمٜمٗمٕمف 

ـم٤مقمتٝمؿ وٓ ييه اٟمحراومٝمؿ، وم٢من ُمـ ُم٘مت٣م ذًمؽ أن يٙمقن اخلػم اعم٘مّمقد مم٤م 

ذقمف، واًمرمح٦م اًمتل أٟمزهل٤م ومٞمف ضم٤مري٦م ًمٚمٙم٤موم٦م قمغم ىمدم اعم٤ًمواة، وذًمؽ دون حم٤مسم٤مة 

أطمد، وٓ يت٠مسمك قمـ اًمقصقل عمخٚمقق،  أو متٞمٞمز، وًمذًمؽ وم٢من ظمػمه ٓ يت٘م٤مس قمـ
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أو خيتص سم٠مُم٦م دون أظمرى أو ضمٞمؾ دون همػمه، ويم٤من قمٛمقم اًمرؾم٤مًم٦م اعمحٛمدي٦م 

ٓزًُم٤م ًمتح٘مٞمؼ اعم٤ًمواة ذم اًمٕمٓم٤مء اإلهلل دون أن خيتص سمف ومرد أو مج٤مقم٦م أو 

 .(1)ضمٞمؾ

 أكف ايمتمميع اخلاسمؿ: -2

ومٝمق  يٛمثؾ احلٚم٘م٦م إظمػمة ذم صٚم٦م اًمًامء سم٤مٕرض، ومٚمـ يٜمزل اًمقطمل سمديـ 

ٟمٌل أو رؾمقل سمقطمل ضمديد أو رؾم٤مًم٦م أظمرى، ومٙمؾ  طسمٕمده، وًمـ ي٠ميت سمٕمد حمٛمد 

ُم٤م يريده اهلل ُمـ ظمٚم٘مف، ومجٞمع ُم٤م يريده هبؿ ىمد وٛمٜمف هذا اًمديـ اخل٤مشمؿ سمام يٖمٜمل 

ه ذم شمٜمٔمٞمؿ طمٞم٤مهتؿ، أو اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يمٚمٝم٤م ورم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من قمـ اًمٚمجقء ًمٖمػم

ؾم١مال أطمد ؾمقاه، وهلذا يم٤من إرؾم٤مًمف إيذاًٟم٤م سم٤ميمتامل اًمديـ اًمذي ٟمزل قمغم يم٤موم٦م 

﴿: اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء ىمٌٚمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمف                      

         ﴾
(2) . 

وإذا يم٤من اًمديـ ىمد ايمتٛمؾ سمٜمزوًمف، يٙمقن ذًمؽ دًمٞماًل قمغم أٟمف اًمتنميع اخل٤مشمؿ وأن 

 ،(3): ]أٟم٤م اًمٕم٤مىم٥م ومال ٟمٌل سمٕمدى[طاعمٌٕمقث سمف هق اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ، وهلذا ي٘مقل اًمٜمٌل 

                                                           

أ.د/قمٌد اهلل ُمؼموك اًمٜمج٤مر: دمديد اخلٓم٤مب آؾمالُمل ذم رج٤مل آؾمتدٓل اًمٗم٘مٝمل )وٛمـ  (3)

وُم٤م سمٕمده٤م، دار  757م، ص 2004سمحقث ُمريمز اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م(  سمدُمِمؼ، يٜم٤مير ؾمٜم٦م 

 اًمتجديد سمدُمِمؼ.

 .3دة: ئاعم٤م (2)

وأٟم٤م »، وومٞمف: 2354، طمدي٨م رىمؿ ط، يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب ذم أي أؾمامئف ُمًٚمؿ صحٞمح (1)

 ش.اًمٕم٤مىم٥م اًمذي ًمٞمس سمٕمده أطمد
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. سمؾ إن (1)قمـ هذا اجل٤مٟم٥م ُمـ ظمّم٤مئص ذيٕمتف: ]وأٟم٤م ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم[ط وي٘مقل 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمٌؾ اًمًٜم٦م اًمنميٗم٦م ىمد ىمرر شمٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م اًمث٤مسمت٦م ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 

﴿                   ﴾
، وهذه أي٦م (2)

ط اًمٙمريٛم٦م شمٚمخص مجٚم٦م اعمٕم٤مين اعم٘مّمقدة ُمـ قمٛمقم اًمديـ وظمٚمقده، ومّمٚم٦م حمٛمد 

سمٛمـ أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ًمٞم٧ًم صٚم٦م ىمري٥م سم٘مريٌف، أو سم٤مٕظمص ًمٞم٧ًم صٚم٦م واًمد سمقًمده 

طمتك حي٤مسمٞمف دون همػمه، أو خيّمف سمٕمٓمٗمف ورمحتف دون ؾمقاه، وًمٙمٜمف رؾمقل اهلل 

اهلل  ٦م ويٌٕم٨م اًمٜم٤مس ًمٚمح٤ًمب، وهق رؾمقلاعمٌٕمقث إمم اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م طمتك شم٘مقم اًم٘مٞم٤مُم

اًمذي ظمتؿ اهلل سمف اًمٜمٌٞملم، وهلذا يم٤من ديٜمف ظم٤مًمًدا ويم٤مٟم٧م رؾم٤مًمتف ُمًتٛمرة إمم يقم 

 .(3)اًمديـ

 أُهقة آصمتفاد دم ضقء طمتؿ ايمتمميع:

إن ُمـ ًمقازم آضمتٝم٤مد أن يٙمقن ُمٜمْمًٌٓم٤م سمٛم٤ٌمدئ شمٚمؽ اًمنميٕم٦م وأصقل 

مجٞمًٕم٤م أٟمف ىمد ضمٕمؾ شمٚمؽ اًمٜمّمقص ُمرٟم٦م  أطمٙم٤مُمٝم٤م، وُمـ ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمٜم٤مس

شم٘مٌؾ اًمٜمٔمر وآضمتٝم٤مد، واظمتالف أراء قمغم ٟمحق يٛمٙمـ ُمٕمف اظمتٞم٤مر ُم٤م يالئؿ يمؾ 

سمٞمئ٦م ُمـ أطمٙم٤مم شمٚمؽ اًمنميٕم٦م، وهذا أُمر وارد وُم٘مرر ذم ىمقاقمد اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل 

اًمٙمٚمٞم٦م، طمٞم٨م ورد ومٞمٝم٤م: أٟمف ٓ يٜمٙمر اعمختٚمػ ومٞمف، سمؾ يٜمٙمر اعمتٗمؼ قمٚمٞمف، وُمٕمٜمك 

                                                           

، 3535، طمدي٨م رىمؿ طُمتٗمؼ قمٚمٞمف: صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم  (3)

 . 2286ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم ، طمدي٨م رىمؿ ط وصحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب ذيمر يمقٟمف 

 .40إطمزاب:  (2)

 .767أ.د/قمٌد اهلل ُمؼموك اًمٜمج٤مر: دمديد اخلٓم٤مب اإلؾمالُمل، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ص  (1)
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اًم٘م٤مقمدة: أن اعم٠ًمًم٦م إذا يم٤مٟم٧م حمؾ ظمالف ذم اًمرأي سملم اًمٗم٘مٝم٤مء اعمجتٝمديـ،  شمٚمؽ

واظمت٤مر اعم٘مٚمدون أطمد شمٚمؽ أراء وومً٘م٤م حل٤مضم٤مت زُم٤مهنؿ أو فمروف قمقائدهؿ، 

وم٢مهنؿ ٓ يالُمقن ذم ذًمؽ وٓ يّمح أن يٜمٙمره قمٚمٞمٝمؿ أطمد، وهذا واىمع ُمِم٤مهد ذم 

ه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م، وهذا ي٘مٚمد يمؾ قمٍم وُمٙم٤من ٓ يامري ومٞمف أطمد، ومٝمذا سمٚمد ي٘مٚمد ُمذ

ُم٤مًمًٙم٤م، وذاك ي٘مٚمد اًمِم٤مومٕمل، وهمػمه ي٘مٚمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ُمع ُم٤م سملم ُمذاهٌٝمؿ ُمـ 

اظمتالف ذم طمٙمؿ اًمٗمروع وومً٘م٤م ٓظمتالف ومٝمٛمٝمؿ ًمٚمٜمّمقص اًمتل شمدل قمٚمٞمٝم٤م، وذم 

 وقء أؾمس آضمتٝم٤مد اًمتل ىمرروه٤م، وؾم٤مر يمؾ ُمٜمٝمؿ قمغم وقئٝم٤م. 

صمقاسم٧م اًمديـ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مإليامن وهذا آظمتالف ٓ جيقز أن يرىمك إمم 

يّمدىمف ُمـ اًمٕم٤ٌمدة اعمنموقم٦م، وُم٤م هق ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة، ٕهن٤م حمؾ  وُم٤م

اشمٗم٤مق، وهل اًمتل شمٕمٓمل ًمالضمتٝم٤مد ُمنموقمٞمتف، يمام شمٌلم طمدوده ووقاسمٓمف قمغم 

ٟمحق حيٗمظ عمًػمة اخلػم اعم٘مّمقدة ُمـ وراء سمٕمث٦م اًمرؾمقل اخل٤مشمؿ قمٓم٤مءه٤م إمم يقم 

 ٓمقت قمٚمٞمف ٟمّمقص ذقمف ُمـ اًمث٤ٌمت واًمتٓمقر.اًمديـ، وُم٤م اٟم

 متقز ايمتمميع اإلؽمالمل زمايمتجرد واظمقضقفمقة: -1

وٓ يّمح ذم ُمٜمٓمؼ اعمٕم٘مقل اعمجرد اؾمتٌٕم٤مد وضمقد شمنميع إؾمالُمل يتًؿ 

سم٤مًمٕمٛمقُمٞم٦م واًمّمالطمٞم٦م ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، وإمم يقم اًمديـ، أو ىمٞم٤مؾمف ذم ذًمؽ 

اخلٚمقد قمغم ُم٤م يٛمٙمـ أن ي٘م٤مرن سمف ُمـ اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م وُم٤م يٕمؽمهي٤م ُمـ شمٖمػم 

ئع اعمًتجدة أو ُمتالطمؼ، وشمٕمديؾ ُمتقاصؾ شمٙمقن سمف ىم٤مدرة قمغم اًمتٙمٞمػ ُمع اًمقىم٤م

آٟمًج٤مم ُمٕمٝم٤م: ٕن اًمتنميع اإلؾمالُمل يتٛمٞمز قمٜمٝم٤م سم٠مُمريـ شمٗمت٘مدمه٤م شمٚمؽ 
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اًمتنميٕم٤مت اًمقوٕمٞم٦م، وًمق يم٤من سمٛم٘مدوره٤م أن حتتقي قمٚمٞمٝمام ًمقضمدت ًمٜمٗمًٝم٤م 

٤م،  خمرضًم٤م مم٤م شمٕم٤مٟمٞمف ُمـ اوٓمراب وىمّمقر، وجيٕمؾ شمٖمٞمػمه٤م، أو شمٕمديٚمٝم٤م أُمًرا ُمٚمحًّ

ٞمٌ٘مك اًمٜم٘مص ومٞمٝم٤م، واخلٚمؾ ُمالزًُم٤م هل٤م، ًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمًتٓمٞمع ذًمؽ، وًمـ شمًتٓمٞمع وؾم

 سمام جيٕمؾ ًمٚمتنميع اإلؾمالُمل متٞمًزا قمٚمٞمٝم٤م، وهذان إُمران مه٤م:

اًمتجرد اًمٙم٤مُمؾ واعمقوققمٞم٦م اًمت٤مُم٦م، وذًمؽ ُمـ سمدهي٤مت شمنميع أٟمزًمف إًمف  -أ

قمٔمٞمؿ ًمٞم٧ًم ًمف ُمّمٚمح٦م قمٜمد أطمد ممـ أٟمزل هلؿ هذا اًمتنميع، وإذا يم٤من اعمنمع 

د ُمـ يّمٜمع هلؿ شمنميٕمف، يٙمقن ُم٤م ي٘مرره ُمـ إطمٙم٤مم همٜمٞم٤ًّم وًمٞم٧ًم ًمف ُمّمٚمح٦م قمٜم

ُمقوققمٞم٤ًّم ُمتجرًدا قمغم ٟمحق حي٘مؼ اًمٕمدل اعمٓمٚمؼ، وم٤مًمٜم٤مس مجٞمًٕم٤م قم٤ٌمده، وهؿ وم٘مراء 

إًمٞمف وهق ذم همٜمك قمٜمٝمؿ ٓ شمٜمٗمٕمف ـم٤مقمتٝمؿ وٓ شميه ُمٕمّمٞمتٝمؿ، وذًمؽ يٕمٜمل أن 

ره ٓسمد طم٘مقىمٝمؿ مجٞمًٕم٤م ًمديف ذم درضم٦م ؾمقاء، يمام يٕمٜمل هذا أن اًمتنميع اًمذي ي٘مر

أن يٙمقن شمرمج٦م هلذا اعمٕمٜمك، واٟمٕمٙم٤مؾًم٤م ًمف، ومال جي٤مُمؾ ضمٞماًل قمغم طم٤ًمب آظمر، وٓ 

٤ًٌم  -حي٤ميب ومئ٦م ود أظمرى، وذًمؽ ُم٤م يٗمت٘مده اًمتنميع اًمقوٕمل اًمذي ٓ يّمدر  هم٤مًم

إٓ اؾمتج٤مسم٦م ًمتح٘مٞمؼ ُمّم٤مًمح آدم٤مه اًمٖم٤مًم٥م، وشمٚمٌٞم٦م ًمٚمْمٖمقط إىمقى، وهلذا  –

ل آٟمحٞم٤مز هلام قمغم طم٤ًمب اجل٤مٟم٥م أظمر، وم٢مٟمف قمٜمد صدوره يٙمقن ُمٙمٌاًل سم٠مهمال

وم٢مذا ُم٤م ىمقي ذًمؽ اجل٤مٟم٥م واؾمؽمد قم٤مومٞم٦م وٕمٗمف أقم٤مد اًمٙمرة ُمرة أظمرى وقمدل ُم٤م 

ؾمٌؼ شم٘مريره أو أًمٖم٤مءه، صمؿ يًتٛمر ذًمؽ اًمتداول اًمتنميٕمل اًمقوٕمل ىم٤مئاًم سم٤مؾمتٛمرار 

شمٌدل إطمقال وشمٖمػم إوو٤مع، واظمتالف اعمقاىمع، وهق ؿم٠من اعمنمقملم ُمـ 

أُم٤م اعمنمع احلٙمٞمؿ ؾمٌح٤مٟمف وم٢مٟمف يٖمػم وٓ يتٖمػم، ويٌدل وٓ يتٌدل، وهلذا اًمٌنم، 

 يم٤من اًمدوام ُمـ ؾمامت شمنميٕمف وٓ يّمح اؾمتٌٕم٤مده ًمذًمؽ.
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ن شمنميٕم٤مت اًمٌنم شمٗمت٘مد اًمٜمٔمر اًمدىمٞمؼ إمم اعمًت٘مٌؾ، وذًمؽ أُمر أ -ب

قم٤مدي ذم إـم٤مر ىمدرة ُمـ يّمقهمقهن٤م ُمـ اًمٌنم، ومٚمٞمس ًمدهيؿ ُمـ اًم٘مدرة 

ٞمٕمقن سمف أن خيؽمىمقا طمج٥م اًمٖمٞم٥م ًمٞمٕمٚمٛمقا ُم٤مذا ؾمٞم٘مع ُمـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُم٤م يًتٓم

إطمداث وإطمقال ُمًت٘مٌاًل طمتك يًتٓمٞمٕمقا أن يٕم٤مجلقه سمام ي٘مقُمقن 

سمّمٞم٤مهمتف ُمـ ىمقاٟملم يٗمؽمض ومٞمٝم٤م أهن٤م ٓ حتٙمؿ إٓ ُم٤م ؾمٞم٘مع ُمـ إطمداث 

سمٕمد شمٓمٌٞم٘مٝم٤م، ومٛمج٤مل قمٛمٚمٝم٤م ُم٘متٍم قمغم اعمًت٘مٌؾ: ٕن اًمتنميع اًمقوٕمل 

قمغم اعم٤ميض، وهق ُم٤م يٕمرف سمٛمٌدأ قمدم ضمقاز رضمٕمٞم٦م ٓ جيقز أن يٓمٌؼ 

اًمتنميع، وهلذا وم٢من اًمتنميع اًمقوٕمل يمثػًما ُم٤م يّمدر وهق حمٗمقف سم٤مُٔم٤مل 

٤م عم٤م  اًمٙم٤ٌمر ذم أٟمف ؾمقف حي٘مؼ ُم٤م يرضمقه واوٕمقه ذم ىم٤مسمؾ أي٤مُمٝمؿ، وومً٘م

يٖمٚم٥م قمغم فمٜمٝمؿ قمٜمد صدوره، صمؿ ٓ شمٚم٨ٌم إي٤مم أن شمٓمٞمح سمتٚمؽ أُم٤مل، 

ن، طملم ئمٝمر ُمـ إطمداث ُم٤م حيٙمؿ قمغم ذًمؽ اًمتنميع وشمٌدد هذه اًمٔمٜمق

 سم٤مًمٖمرسم٦م، وجيٕمٚمف ُمًًخ٤م سمٕمٞمًدا قمـ طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس وىمْم٤مي٤مهؿ.

وسم٤مًم٘مٓمع وم٢من قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم ٓ حتده طمقاضمز اًمزُم٤من أو اعمٙم٤من ومٝمق 

ؾمٌح٤مٟمف ٓ يٕمزب قمـ قمٚمٛمف ُمث٘م٤مل ذرة ذم اًمًامء أو ذم إرض، ذم اعم٤ميض 

يم٤من قمٚمٛمف خمؽمىًم٤م طمج٥م اًمزُم٤من واعمٙم٤من، أو احل٤مض أو اعمًت٘مٌؾ، وإذا 

٤م ًمف، ًمٞمس فمٜم٤ًّم وختٛمٞمٜم٤ًم يمام  ا حم٘مً٘م يٙمقن ُمٕمروم٦م ُم٤م ي٘مع ذم ُمًت٘مٌؾ اًمٜم٤مس أُمًر

هق ؿم٠من اعمنمقملم ُمـ اًمٌنم، ويٙمقن اهلل وطمده ؾمٌح٤مٟمف هق إقمٚمؿ سمام 

٤م  يّمٚمح أطمقال اًمٜم٤مس مجٞمًٕم٤م ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، وم٢مذا ُم٤م ىمرر هلؿ شمنميًٕم

 ُمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم هلؿ، وذًمؽ ُم٤م يٗمت٘مده اًمتنميع اًمقوٕمل.يٙمقن هق ُمقئؾ إ



   

  - 175 - 

 

وهب٤مشملم اعمٞمزشملم يًتٌلم أٟمف ٓ يّمح قم٘ماًل، وٓ يًقغ ُمٜمٓمً٘م٤م اؾمتٌٕم٤مد صالطمٞم٦م 

اًمتنميع اإلؾمالُمل ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، وإمم أن يرث اهلل إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م، 

أُم٤مد ويٙمقن ُمـ اخلٓم٠م احلٙمؿ قمغم ظمٚمقده وأسمديتف ُمـ اًمزاوي٦م اًمتل يٜمٔمر ُمٜمٝم٤م إمم 

 .(1)اًمزُمٜمٞم٦م اًم٘مّمػمة واعمت٘مٚم٦ٌم ًمٚمتنميٕم٤مت اًمقوٕمٞم٦م

ؾ ايمتجديد دم ضقازمط ايمػتقى: - 4  طمصائص ايمتمميع سُمػضِّ

٤م سمؾ  وإذا يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ، يٙمقن اًمتجديد ذم وقاسمط اًمٗمتقى أُمًرا ُمٚمحًّ

أؾمتٓمٞمع أن أضمزم أٟمف ضورة ديٜمٞم٦م ىمٌؾ أن يٙمقن طم٤مضم٦م طمٞم٤مشمٞم٦م: ٕٟمف ؾمٞمٙمقن هق 

ُم٤م يٛمت٤مز سمف اًمتنميع اإلؾمالُمل ُمـ قمٛمقم وأسمدي٦م وظمٚمقد،  إداة اًمتل شمٕمٙمس

ىمّمده اًمِم٤مرع ُمـ  وسمدوٟمف ؾمقف يٙمقن هذا اًمتنميع حمدود اًمزُم٤من قمغم همػم ُم٤م

إٟمزاًمف، ٟمٕمؿ إن هجر ذًمؽ اًمتجديد يٕمٜمل احلٙمؿ قمغم اإلؾمالم سم٤مًمًجـ ذم ُمرطمٚم٦م 

٠من زُمٜمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م أو ُمٙم٤من حمدد، وحتٜمٞمٓمف ومٞمف، ًمٞمٙمقن شمنميًٕم٤م ُمتخٗمًٞم٤م ؿم٠مٟمف ؿم

اًمتنميٕم٤مت اًمتل ٟم٘مرأ قمٜمٝم٤م ذم اًمٕمّمقر اًمت٤مرخيٞم٦م اعم٤موٞم٦م، وهل ضمريٛم٦م ًمـ ينمف 

أي طمريص قمغم ظمػم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م أن يِم٤مرك ومٞمٝم٤م: ٕن اإلؾمالم رمح٦م قم٤مُم٦م ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م 

٤م سم٤معمًٚمٛملم وطمدهؿ، وُم٤م ومٞمف ُمـ ُم٤ٌمدئ احلؼ واخلػم واًمًالم،  يمٚمٝم٤م، وًمٞمس ظم٤مصًّ

سمف ظم٤مص٦م، ويٙمقن اًمتجديد أُمًرا ٓزًُم٤م،  إٟمام هق ًمٚمٌنم قم٤مُم٦م، وًمٞمس عمـ ي١مُمٜمقن

٤م، وهق ُمٓمٚم٥م ديٜمك، وٓزم ذقمل، إلٟمزال اًمديـ طمٞم٨م يريد ُمـ  ٤ًٌم ُمٚمحًّ وُمٓمٚم

 أٟمزًمف، وًمتح٘مٞمؼ هديف طمٞم٨م يِم٤مء ُمـ رؾمؿ ـمريؼ اهلداي٦م ًمٕم٤ٌمده سمف.

                                                           

 وُم٤م سمٕمده٤م. 767ك اًمٜمج٤مر: دمديد اخلٓم٤مب اإلؾمالُمل، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ص أ.د/قمٌد اهلل ُمؼمو (3)
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 أؽمس جتديد ضقازمط ايمػتقى:

 ي٘مقم اًمتجديد ذم وقاسمط اًمٗمتقى قمغم أُمريـ:

 دٓيمة احلال ودٓيمة اظمؼال دم إديمة ايمممفمقة: أوهلَم: مرافماة ايمػقارق زمكم

ُمـ اعمٕمروف أن اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل ي٘مقم قمغم أُمريـ ُمتالزُملم، مه٤م اًمٌٜم٤مء 

اًمٚمٗمٔمل ًمٚمدًمٞمؾ، واًمٌٜم٤مء اعمٕمٜمقي ًمف، وإذا يم٤من اًمٌٜم٤مء إول يٕمٜمك سم٤مًمؽميمٞم٥م احلرذم 

٤م وإقمراسمٞم٤ًّم وم٢من اًمٌٜم ٤مء اعمٕمٜمقي أو ًمٚمٗمظ وُمقىمٕمف ذم ؾمٞم٤مق اجلٛمٚم٦م اًمتل ورد ومٞمٝم٤م ًمٖمقيًّ

اعم٘مّمدي ًمف يٕمٜمل دًٓم٦م هذا اًمٚمٗمظ ذم إـم٤مر ُم٤م ؾمٞمؼ ًمف ُمـ اًمٙمالم وومً٘م٤م ٓؾمتٜم٤ٌمط 

وضمقه اًمدًٓم٦م ُمـ ُمٔم٤مهن٤م قمغم اعمٓمٚمقب اًمنمقمل، وىمد يّمؾ اعمٗمتل إمم اعمٕمٜمك 

اعم٘مّمقد ذقًم٤م ًمٞمس ُمـ اًمدًٓم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م ذم اًمٜمص ذاشمف سمؾ ُمـ دًٓمتف قمغم همػم ُم٤م 

ٝمقم ُمـ اًمًٞم٤مق أو اعم٘مّمد ُمٜمف أو اًمٖم٤مي٦م اًمتل يرُمل إمم هق ُمذيمقر ومٞمف، وذًمؽ يم٤معمٗم

 شم٠ميمٞمده٤م أو اًمدًٓم٦م قمٚمٞمٝم٤م.

وإذا يم٤من آًمتزام سم٤مًمٜمص ُمٓمٚمقسًم٤م ىمّمًدا ذم همػم ُم٤م ٓ يًقغ اًمتقؾمع ذم ُمٕمٜم٤مه 

مم٤م يٌٕمد قمـ سمٜم٤مئف وؾمٞم٤مىمف، وذًمؽ يمام ذم إُمقر اًمتٕمٌدي٦م اًمتل ٓ يٛمٚمؽ اًمٕم٘مؾ ومٞمٝم٤م 

إُمقر هم٤ميتٝم٤م حت٘مٞمؼ آُمتث٤مل اعمٓمٚمؼ عمـ ـمٚمٌٝم٤م  اضمتٝم٤مًدا أو شمٖمٞمػًما: ٕن شمٚمؽ

٤م إٓ إذا  ًٓ يم٤مُماًل ًمٓم٤مقمتف، وآُمتث٤مل ٓ يٙمقن شم٤مُمًّ إفمٝم٤مًرا حلًـ اًمٕمٌقدي٦م ًمف واُمتث٤م

يم٤من ُمقاومً٘م٤م ُٕمر ُمـ ـمٚمٌف طمتك وًمق مل يدرك اعمٙمٚمػ قمٚمتف أو وضمقه اعمّمٚمح٦م ومٞمف، 

وهق اعمٓمٚمقب اًمذي  وم٤مًمٕمٛمؾ سمف رجرًدا قمـ إدراك وضمقه اعمّمٚمح٦م ومٞمف هق إصؾ،

 شمؼمأ ذُم٦م اعمٙمٚمػ إٓ إذا ىم٤مم سمف يمام هق. ٓ
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إٓ أن آًمتزام سمحرومٞم٦م اًمٜمص ًمـ يٙمقن ُمٓمٚمقسًم٤م ومٞمام ؾمقى ذًمؽ ُمـ إُمقر 

اًمتل يدرك اًمٕم٘مؾ قمٚمتٝم٤م وشمدور ُمع قمٚمؾ أطمٙم٤مُمٝم٤م وضمقًدا وقمدًُم٤م، ومٗمل هذه احل٤مًم٦م 

فم٤مهر ُم٤م يٗمٞمده شمٙمقن دًٓم٦م احل٤مل ُمٓمٚمقسم٦م ذم إـم٤مره٤م اًمٕم٤مم، طمتك وًمق ظم٤مًمٗم٧م 

 اعم٘م٤مل.

إمم اًمتامس ط وأُمثٚم٦م ذًمؽ يمثػمة ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل، وم٘مد أرؿمد اًمٜمٌل 

ُمثؾ طم٦ٌم اًمؼميم٦م واحلج٤مُم٦م وهمػممه٤م مم٤م ط اًمتداوي سم٠مُمقر ُمذيمقرة ذم أطم٤مديثف 

ضم٤مء شمٗمّمٞماًل ذم يمت٥م اًمٓم٥م اًمٜمٌقي، وٓ أفمـ أن اعمراد سمتٚمؽ إُمقر أقمٞم٤مهن٤م، وإٟمام 

اعمرى إمم شمٚمٛمس اًمتداوي سمام يت٤مح هلؿ ُمـ وؾم٤مئؾ اًمٕمٍم  اعمراد ُمـ ذيمره٤م إرؿم٤مد

٤م ذم إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م ٕن اًمٕمؼمة ذم شمٚمؽ  -طمتك وًمق ظم٤مًمٗم٧م ُم٤م هق ُمذيمقر ٟمّمًّ

إطم٤مدي٨م سمدًٓم٦م احل٤مل وهل اًمتل شمٗمٞمد اًمتامس اًمتداوي سمام حي٘مؼ اًمِمٗم٤مء ُمـ 

ٞمد اًمتامس وؾم٤مئؾ اًمٕمٍم اًمتل يمِمٗمٝم٤م اهلل ًمٕم٤ٌمده، وًمٞمس سمدًٓم٦م اعم٘م٤مل اًمتل شمٗم

، وإٓ وم٢مٟمٜم٤م إذا اًمتزُمٜم٤م طاًمٕمالج سمتٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ذم قمٍمه 

سمدًٓم٦م اعم٘م٤مل ؾمٜم٘مػ سم٤مًمتنميع اإلؾمالُمل قمٜمد ومؽمة زُمٜمٞم٦م حمددة وٟمحٙمؿ قمٚمٞمف 

سم٤مجلٛمقد قمغم شمٚمؽ اًمٗمؽمة، وذًمؽ مم٤م يٜم٤مذم ُم٘مّمد اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ُمـ إٟمزال اًمديـ 

 ن وُمٙم٤من.وظمتؿ اًمنميٕم٦م وضمٕمٚمٝم٤م ص٤محل٦م ًمٙمؾ زُم٤م

ويٛمٙمـ ختري٩م ضمقاز إظمراج اًم٘مٞمٛم٦م ذم اًمزيم٤مة قمغم هذا إصؾ وهق دًٓم٦م 

احل٤مل، إذ اعم٘مّمقد ُمـ اًمزيم٤مة ؾمد طم٤مضم٦م اًمٗم٘مػم واعمحت٤مج سمام يٖمٜمٞمف، واًم٘مٞمٛم٦م أرطم٥م 

ذم ذًمؽ ُمـ إقمٞم٤من اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمتل طمددهت٤م سمٛم٘مدار ُمٕملم ُمـ اًمثامر أو 

ُمراقم٤مة دًٓم٦م احل٤مل وًمٞمس دًٓم٦م اعم٘م٤مل،  احلٌقب، وُمـ صمؿ يم٤من ُمـ إرضمح هٜم٤م
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 واًمٗمروع اًمتل يٛمٙمـ أن خترج قمغم هذا اعمٕمٜمك ذم سم٤مب اعمٕم٤مُمالت يمثػمة.

 شماكقفَم: مرافماة اظمؼاصد ايمممفمقة مـ سمؼرير إضمؽام:

واعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م شمٕمتؼم قمالُم٤مت ه٤مدي٦م ًمتقضمف إطمٙم٤مم إًمٞمٝم٤م طمتك شمّمٞم٥م 

ٟمف جي٥م شمٕمديؾ ُم٤ًمره٤م طمتك شمّمٞم٥م شمٚمؽ اعم٘م٤مصد، وم٢مذا اٟمحروم٧م قمـ ـمري٘مٝم٤م وم٢م

هدف اًمنميٕم٦م ُمـ شم٘مرير إطمٙم٤مم، وطمتك ٓ شمقفمػ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ومٞمام يٜم٤مذم 

اًمنميٕم٦م أو يْم٤مد ُم٘م٤مصده٤م، وُمـ ذًمؽ: أن ُم٘مّمقد اهلل ذم اخلٚمؼ إىم٤مُم٦م اًمٕمدل سملم 

اًمٜم٤مس، ومٙمؾ ُم٤م ي١مدي إمم اًمٕمدل يٙمقن ُمٓمٚمقسًم٤م طمتك وًمق مل يٙمـ ُمٕمٝمقد إؾمٚمقب 

 ؾمالم إومم.ذم سمداي٤مت اإل

يمام أن ُم٘مّمقد اإلؾمالم آًمتزام سم٤مًمِمقرى ذم احلٙمؿ: ومٙمؾ ُم٤م ي٘مٞمؿ اًمِمقرى 

 يٙمقن ُمٓمٚمقسًم٤م طمتك وًمق مل يٙمـ ُمقاومً٘م٤م سمِمٙمٚمف ذم سمداي٦م اإلؾمالم.

ويمذًمؽ إُمر ومٞمام يتٕمٚمؼ سمدرء احلدود قمـ اعمًٚمٛملم، وم٢مٟمف ُمٓمٚمقب ًمٚمِم٤مرع 

ُمٓمٚمقسًم٤م ًمٚمِم٤مرع: وُم٘مّمقد ًمف، وُمـ صمؿ يم٤من يمؾ قمٛمؾ ُمقصؾ إمم ذًمؽ اعم٘مّمقد 

ٕن اهلل ٓ ي٘مّمد شمرصد قم٤ٌمده سم٤مًمٕم٘م٤مب ذم طمؼ ُمـ طم٘مقىمف اخل٤مًمّم٦م، وم٢من ُمٌٜم٤مه٤م 

قمغم اًمّمٗمح واًمت٤ًمُمح، وًمٞمس قمغم اًمِمح واعماميم٦ًم، وٓ جيقز اًمٕمدول قمـ هذا 

اعم٘مّمد إؾمٛمك إٓ قمٜمد اؾمتٞمٗم٤مء يم٤موم٦م اًمنموط اعميوسم٦م ًمذًمؽ دون اٟمت٘م٤مص 

٤م وم٢من اًمٕمقدة إمم طمٗمظ ُم٘مّمد اًمتنميع ُمٜمٝم٤م، وًمق ـمٌ٘م٧م شمٚمؽ اًمنموط سمحذاومػمه

ؾمٞمٙمقن هق اعم٘مّمقد إؾمٛمك هل٤م، وهذه إصقل حتت٤مج إمم سمٞم٤من أورم رسمام يٙمقن 

 رج٤مًمف دراؾم٦م أيمثر اشم٤ًمقًم٤م دمكم ُمٕمٜم٤مه.
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 وصمقب ايمتزام ايمتجديد زماظمبادئ وإصقل:

سمٞمد أن اًمتجديد ٓ جيقز أن يٙمقن اعم٘مّمقد ُمـ ورائف ٟمًػ اعم٤ٌمدئ ُمـ 

أؾم٤مؾمٝم٤م، أو شمٖمٞمػم اًمٜمّمقص وشمٌديٚمٝم٤م، سمؾ إصح وإصقب أن شمٔمؾ شمٚمؽ 

ُمٚمؽ  –يمام ىمٚمٜم٤م  –اًمٜمّمقص ُمٜمزه٦م قمـ اًمٕم٨ٌم، وذم ُمٜم٠مى ُمـ اًمتحريػ، ٕهن٤م 

ئؿ ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يمٚمٝم٤م، ويٙمقن اعمٓمٚمقب ُمٜمف هق شمٓمٌٞمؼ شمٚمؽ اًمٜمّمقص قمغم ٟمحق يال

اًمٕمٍم ويًتققم٥م اًمٜمقازل، ويتًع ًمٚمحٙمؿ قمغم ُمًتجدات اًمٕمٚمؿ وُمٌتٙمرات 

اًمًٚمقك ًمٞمٌلم ًمٜم٤م طمٙمٛمٝم٤م وومً٘م٤م عم٤م يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ أٟمف يّمٞم٥م طمٙمؿ اهلل ورؾمقًمف 

ومٞمٝم٤م، وهق ًمذًمؽ يًتٖمرق اًمٗمروع يمٚمٝم٤م، وأسمقاب اًمٗم٘مف مجٞمٕمٝم٤م، ًمٞمٙمقن ًمتٚمؽ 

ظمذ ذم آقمت٤ٌمر ُم٤م حل٘مٝم٤م اًمٗمروع وهذه إسمقاب طمظ ُمـ اعمٕم٤مجل٦م اعمٕم٤مسة اًمتل شم٠م

ُمـ دمديد وُم٤م أمل هب٤م ُمـ شمٓمقير، ٓ جيقز أن يتج٤مهٚمف اًمتنميع إسمدي اخل٤مًمد، 

اًمذي ي١مُمـ أشم٤ٌمقمف أن ومٞمف طمٙماًم ًمٙمؾ شمٍمف حيدث، وًمٙمؾ واىمٕم٦م ُمًتجدة، ذم 

إـم٤مر اًمٗم٘مف اًمدوزم، ووم٘مف اعمٕم٤مُمالت، ووم٘مف إهة، سمؾ ووم٘مف اًمٕم٤ٌمدات ٟمٗمًف ذم 

٤م ـمقارئ اًمتخٗمٞمػ، أو يمِمػ اًمقاىمع اعمٕم٤مس ومٞمٝم٤م ُم٤م إطمٙم٤مم اًمتل اقمؽمهت

 يًتقضم٥م اًمتٞمًػم، أو شمٖمػمت أؾم٤ٌمهب٤م أو اشمًٕم٧م ذوط اًمؽمظمٞمص ومٞمٝم٤م.

وذًمؽ ُم٤م ؾمقف ٟمٌٞمٜمف ذم اعمٌحثلم اًمت٤مًمٞملم وومً٘م٤م عم٤م ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة ًمف، وهق 

 ىمٍم اًمٙمالم قمغم ُمٙمقٟم٤مت احلؼ اًمٕم٤مم، ومه٤م طمؼ اهلل ذم اًمٕم٤ٌمدات واحلؼ اًمدوزم.

* * * 
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 اظمبحث إول

 ضقازمط ايمػتقى دم جمال مستجدات ايمعالومات ايمدويمقة وهمؼف اجلزية

رهمؿ  –ٟمزل اإلؾمالم مل شمٙمـ ًمف أدٟمك ُمِمٙمٚم٦م ُمع أظمريـ، ٕهنؿ  طملم

مل يٙمـ يٕمؽمهيؿ أدٟمك ؿمؽ ذم صدىمف، أو  –اظمتالومٝمؿ ُمٕمف، وشمٙم٤مشمٗمٝمؿ عمح٤مرسمتف 

صدق اًمرؾمقل اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي سمٕم٨م سمف، وم٘مد يم٤من قمٜمقاًٟم٤م ًمٚمّمدق وُمثاًل أقمغم ومٞمف، 

طمتك إٟمف ىم٤مل ًم٘مقُمف ذات يقم، وهق ذم سمداي٤مت دقمقشمف، وهؿ ذم أؿمد اًمتحٗمز 

ًمٚم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م: ]أرأيتٙمؿ ًمق أظمؼمشمٙمؿ أن ظمٞماًل سم٤مًمقادي شمريد أن شمٖمػم قمٚمٞمٙمؿ 

ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، وُم٤م ضمرسمٜم٤م قمٚمٞمؽ إٓ صدىًم٤م، ىم٤مل: ]وم٢مين ٟمذير ًمٙمؿ  أيمٜمتؿ ُمّمدىمل؟[،

 . (1)سملم يدي قمذاب ؿمديد[

وإذا يم٤من اًمّمدق ُمٜمٝم٩م رؾم٤مًم٦م، وم٢مهن٤م ٓ يٛمٙمـ أن شمتّم٤مدم ُمع أظمريـ ٕهن٤م 

ًمـ شمٙمقن خم٤مدقم٦م هلؿ، وًمـ مت٤مرس أؾم٤مًمٞم٥م اًمتدًمٞمس ومٞمٝمؿ، وًم٘مد يم٤من اإلؾمالم ُمع 

ؼ، ويّمػ أومٕم٤مل اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مًٓم٤مس، صدىمف ديٜم٤ًم خي٤مـم٥م اًمٗمٓمرة، ويٜمِمد احل

واًمٕمدل، واعمقوققمٞم٦م، وُم٤م يم٤من ًمف وهق ذم شمٚمؽ اعمٙم٤مٟم٦م ُمـ اًمتجرد واحلرص قمغم 

ُمّمٚمح٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يمٚمٝم٤م، واًمٕمٛمؾ قمغم رىمٞمٝم٤م وهنْمتٝم٤م واؾمتت٤ٌمب إُمـ ومٞمٝم٤م، أن 

ا ٕطمد، أو أن يٙمقن ٕطمد قمداوة ُمٕمف، وهلذا اٟمتٗم٧م ومٞمف طم٤ًمؾمٞم٦م  يٙمقن قمدوًّ

يـ، واٟمتٗمك مت٤مًُم٤م احلرج ُمـ اًمتقاصؾ ُمٕمٝمؿ، ومٝمؿ ذم سمٜم٤مء اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أظمر

                                                           

( ، طمدي٨م رىمؿ ، سم٤مب )وأٟمذر قمِمػمشمؽ إىمرسملمؾمقرة اًمِمٕمراء صحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اًمتٗمًػم (3)

4770. 
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أطمٙم٤مُمف إظمقة ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م إذا رهمٌقا قمـ أن شم٘مقم سمٞمٜمٝمؿ اًمرواسمط 

اًمديٜمٞم٦م، ويٙمقن هلؿ ُمع اظمتالف اًمديـ ُم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم وقمٚمٞمٝمؿ ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ، دون 

ل أصمٌتٝم٤م أدٟمك اٟمت٘م٤مص حل٘مقىمٝمؿ، أو ٟمٞمؾ ُمـ اًمٙمراُم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعم٘مررة هلؿ، واًمت

 اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ًمٙم٤موم٦م سمٜمل اًمٌنم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:             ﴾
(1). 

وٕن اإلؾمالم ظمػم ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يمٚمٝم٤م، وًمٞمس ًمٚمٛمًٚمٛملم وطمدهؿ، مل يٙمـ ُمـ 

أصقل دقمقشمف أن يٙمره أطمًدا قمغم اًمدظمقل ومٞمف: ٕن اخلػم ٓ يٙمره قمٚمٞمف أطمد، 

واًمٜمٕمٛم٦م ٓ حيٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م إٟم٤ًمن، وهلذا أـمٚمؼ ًمٚمٌنمي٦م يمٚمٝم٤م طمؼ اًمدظمقل ومٞمف، أو 

﴿اإلقمراض قمٜمف، ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:             ﴾
(2) ،

ويم٤من ُمـ أطمٙم٤مُمف اًمٌٞمٜم٦م وأصقًمف اًم٘م٤مـمٕم٦م أٟمف ٓ جيقز إيمراه أطمد قمغم اًمدظمقل ومٞمف، 

 ﴿وضم٤مء ذم اًم٘مرأن اًمٙمريؿ:                 ﴾
(3) . 

يِم٤مء، يم٤من قمغم اًم٘م٤مئٛملم وٕن اإلؾمالم ٟمقر اهلل وهق اًمذي هيدي ًمٜمقره ُمـ 

سمٜمنم دقمقشمف أن يرومٕمقا أيدهيؿ قمـ إيمراه أطمد ًمٚمدظمقل ومٞمف، أو أن يتخذوا ُمـ 

اظمتالف اًمديـ ُمدظماًل ًم٘مٓمع ُم٤م جي٥م أن يٙمقن سمٞمٜمٝمؿ وسملم همػمهؿ ُمـ شمقاصؾ 

إٟم٤ًمين، وشمٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى، وًمٞمٙمـ ذًمؽ اًمتقاصؾ اإلٟم٤ًمين سمدياًل ًمٚمّمٚم٦م 

 .(4)أن شمٙمقن ىم٤مئٛم٦م قمغم يم٤مُمؾ آظمتٞم٤مر اًمديٜمٞم٦م اًمتل أوضم٥م اإلؾمالم

                                                           

 .70اإلهاء:  (3)

 .29اًمٙمٝمػ:  (2)

 .256اًمٌ٘مرة:  (1)

 وُم٤م سمٕمده٤م. 765ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ص أ.د/قمٌد اهلل ُمؼموك اًمٜمج٤مر: دمديد اخلٓم٤مب اإلؾمالُمل،  (4)
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هذا اًمذي ٟم٘مرره ًمٞمس يمالًُم٤م إٟمِم٤مئٞم٤ًّم، أو شمٕمٌػًما قم٤مـمٗمٞم٤ًّم يٛمٚمٞمف احل٥م هلذا اًمديـ 

اًمٕمٔمٞمؿ، ذًمؽ احل٥م اًم٘م٤مئؿ قمغم قمٚمؿ سمّمػم سمام ومٞمف ُمـ ظمػم ًمٙم٤موم٦م اًمٌنم، وًمٙمٜمف هق 

آن اًمٙمريؿ اًمذي يٗمٝمؿ ي٘مٞمٜم٤ًم ُمـ أدًم٦م اًمنميٕم٦م اًمٖمراء ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومٗمل اًم٘مر

    ﴿ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:                

                   ﴾
. وم٘مد ىمرر اًمِم٤مرع (1)

 –احلٙمٞمؿ ؾمٌح٤مٟمف ذم هذا اًم٘مقل اًمٙمريؿ إؾم٤مس حل٘مقق همػم اعمًٚمٛملم، وهل 

ٓ شم٘مؾ قمـ احل٘مقق اعم٘مررة ًمٚمٛمًٚمٛملم سمؾ شمزيد: ٕن إُمر سم٤مًم٘مًط ذم  –وومً٘م٤م ًمف 

أي٦م اًمٙمريٛم٦م إذا يم٤من ي٘مّمد ُمٜمف وضمقب اًمٕمدل قمغم اعمًٚمٛملم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع 

هل٤م شمٗمٞمد اًمٕمدل ُمٕمٝمؿ وزي٤مدة: ٕن اًمؼم هق ُم٤م  طم٘مقىمٝمؿ، وم٢من يمٚمٛم٦م اًمؼم اًم٤ًمسم٘م٦م

يزيد قمغم اًمقاضم٥م ذم اًمقوم٤مء، واًمؼم مل جي٥م ذم اإلؾمالم إٓ ًمٚمقاًمديـ وُمـ قمغم 

ُمٜمقاهلام ذم اًمٗمْمؾ واًمٙمرم يم٤مٕؾم٤مشمذة واعمرسملم، وهق يٕمٜمل أداء اًمقاضم٥م وزي٤مدة، 

تيض أن وم٢مذا يم٤من اًمقاضم٥م ي٘متيض أن ي١مدي أطمد ًمقاًمده ُم٤مئ٦م ضمٜمٞمف، وم٢من اًمؼم سمف ي٘م

ي١مدي ًمف ُم٤مئ٦م وقمنًما أو قمنميـ أو ُم٤مئتلم ًمٞمٕمؼم قمـ سمره سمف، وُمع همػم اعمًٚمٛملم 

 يٙمقن اًمؼم يمذًمؽ، إٟمف يٕمٜمل درضم٦م زائدة ُمـ اًمٕمٓم٤مء ذم اعمح٤مومٔم٦م قمغم طم٘مقىمٝمؿ.

ىم٤مل: ]أٟم٤م أيمرم ط وذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م شمٗمٞمد إظم٤ٌمر اًمّمحٞمح٦م أن رؾمقل اهلل 

. وهق قمٚمٞمف اًمًالم ي٘مّمد طم٘مقق همػم اعمًٚمٛملم اعم٘مررة ذم ذُمتف، (2)ُمـ ورم سمذُمتف[

                                                           

 .8اعمٛمتحٜم٦م:  (3)

يمت٤مب اجلراح، سم٤مب سمٞم٤من وٕمػ اجلٜمد اًمذي ورد ذم ىمتؾ اعم١مُمـ سم٤مًمٙم٤مومر، ٚمٌٞمٝم٘مل، ًٜمـ اًمٙمؼمى ًماًم (2)

 ، ـمٌٕم٦م احلٚمٌل.7/73راضمع: ٟمٞمؾ إوـم٤مر ًمٚمِمقيم٤مين، ، و75977طمدي٨م رىمؿ 
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وذُم٦م أُمتف هلؿ، يمام شمٗمٞمد أٟمف ٟمٗمًف ؾمقف يٙمقن حم٤مُمٞم٤ًم قمـ طم٘مقق همػم اعمًٚمٛملم 

أُم٤مم اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ي٘مقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: ]ُمـ فمٚمؿ ُمٕم٤مهًدا أو يمٚمٗمف ومقق 

اعمًٚمؿ، واحلجٞم٩م هق ، واعمٕم٤مهد هق همػم (1)ـم٤مىمتف، وم٠مٟم٤م طمجٞمجف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م[

اعمخ٤مصؿ اعمداومع أو اعمح٤مُمل ذم اعمٓم٤مًم٦ٌم سمح٘مقىمف، وشمقاًم٧م إظم٤ٌمر اًمٜمٌقي٦م 

ًٓ وومٕماًل ذم اًمدًٓم٦م قمغم هذا اعمٕمٜمك اإلؾمالُمل اًمقاوح يمٗمٚمؼ  اًمّمحٞمح٦م ىمق

 اًمّمٌح.

وؾمٜم٦م ط وهلذا يم٤من اًمتقاصؾ اإلٟم٤ًمين ُمع همػم اعمًٚمٛملم ُمٜمٝمًج٤م ؾمٚمقيمٞم٤ًّم ًمف 

اًمتٜمٙمر هل٤م، ومٚمؿ يٗمرق سملم اعمًٚمؿ وهمػمه ذم طمؼ، ومل يٜمٔمر  قمٛمٚمٞم٦م ُٕمتف ٓ جيقز هلؿ

ٟمٔمرة شمِمقهب٤م اًمري٦ٌم أو يدظمٚمٝم٤م  –عمجرد خم٤مًمٗمتف ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم اًمديـ  –ًمٖمػم اعمًٚمؿ 

اًمِمؽ، أو يتّمؾ هب٤م اًمٙمره أو احل٘مد ُمـ ىمري٥م أو سمٕمٞمد، سمؾ يم٤من اًمٕمٓمػ هق 

ًمؽ أٟمف أؾم٤مس شمٕم٤مُمٚمف ُمٕمٝمؿ، واحلرص قمٚمٞمٝمؿ هق أؾمٚمقسمف اًمقاوح، يدل قمغم ذ

طملم هؿ سم٤مهلجرة ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م سمٕمد أن سمٞم٧م اعمنميمقن اًمٜمٞم٦م ٓهمتٞم٤مًمف ط 

وذقمقا ذم اًمتٜمٗمٞمذ، وأصٌح٧م طمٞم٤مشمف ُمٓمٚمقسم٦م هلؿ، ومٞمام يٛمٙمـ اقمت٤ٌمره سمٚمٖم٦م اًمٕمٍم 

أظمٓمر فمرف أُمٜمل يٛمر سمف، واطمت٤مج ذم شمٚمؽ اًمرطمٚم٦م اًمِم٤مىم٦م واعمحٗمقوم٦م سم٤مٕظمٓم٤مر 

عمديٜم٦م، ًمققمقرة ُم٤ًمًمٙمف وشمِم٤مسمف ضم٤ٌمًمف إمم ُمـ يرؿمده ذم اًمٓمريؼ ُم٤م سملم ُمٙم٦م وا

وودي٤مٟمف، ويمثرة ؿمقارده اًمتل يٛمٙمـ اًمدظمقل ومٞمٝم٤م، اظمت٤مر ًمتٚمؽ اعمٝمٛم٦م اخلٓمػمة 

رضماًل همػم ُمًٚمؿ، اؾمٛمف قمٌد اهلل سمـ أري٘مط، يم٤من قمغم ديـ ىمقُمف، ومل يٙمـ ىمد أؾمٚمؿ 

                                                           

راضمع: اخلراج و .3052طمدي٨م رىمؿ ، يمت٤مب اخلراج، سم٤مب ذم شمٕمِمػم أهؾ اًمذُم٦م، داود  أيبؾمٜمـ   (3)

 ، دار اعمٕمروم٦م سمٌػموت.725ٕيب يقؾمػ، ص 
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، ، ومل يٛمٜمٕمف ُمـ هذا آظمتٞم٤مر ًمٚم٘مٞم٤مم سمتٚمؽ اعمٝمٛم٦م اخل٤مص٦م أٟمف مل يٙمـ ُمًٚماًم (1)سمٕمد

٤م أُمٜمٞم٤ًّم، يِمػم سم٤مؾمتٌٕم٤مده ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمتٚمؽ اعمٝمٛم٦م  ًً سمؾ إن اظمتالف ديٜمف مل يِمٙمؾ ه٤مضم

اًمتل يٛمثؾ أدٟمك ىمدر ُمـ ظمٓم٠م اًمت٘مدير ومٞمٝم٤م ظمٓمقرة قمغم اإلؾمالم ودقمقشمف ٓ يٛمٙمـ 

شمالومٞمٝم٤م، ويم٤من أؾم٤مس هذا آظمتٞم٤مر وىمقاُمف يمٗم٤مءة همػم اعمًٚمؿ وٟمزاهتف، وُم٤م قمرف 

 ار، وشمّمقن إىمدار، وًمٞمس ؿمٞمًئ٤م آظمر.سمف ُمـ إُم٤مٟم٦م اًمتل حتٗمظ إه

سمٖمػم اعمًٚمٛملم صٚم٦م اًمّمٝمر اًمقذم، ط قمغم اعمًتقى آضمتامقمل يم٤مٟم٧م صٚمتف  

 واًم٘مري٥م اًم٤ٌمر، واجل٤مر إُملم.

ًم٘مد رسمٓمف سم٠مىم٤ٌمط ُمٍم صٚم٦م اعمّم٤مهرة ُمع اًمًٞمدة ُم٤مري٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م، ومٚمؿ يؽمك 

يمٚمٝم٤م ظمػًما شمٚمؽ اًمّمٚم٦م دون ووم٤مء سمح٘مٝم٤م، أو ىمٞم٤مم سمقاضمٌٝم٤م، وم٠موص سم٠مهؾ ُمٍم 

ُمراقم٤مة خل٤مـمره٤م، وووم٤مء حلؼ اعمّم٤مهرة اًمتل رسمٓمتف هبؿ، وروى اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم 

ىم٤مل: ]إٟمٙمؿ ؾمتٗمتحقن ُمٍم، وهك ط أن رؾمقل اهلل  صحٞمحف قمـ أيب ذر 

أرض يًٛمك ومٞمٝم٤م اًم٘مػماط، وم٢مذا ومتحتٛمقه٤م وم٠مطمًٜمقا إمم أهٚمٝم٤م، وم٢من هلؿ ذُم٦م 

٤ًٌم ًمٚمقصٞم٦م سم٘مٌط . وُمـ صمؿ ص٤مرت ُمّم٤مهرشمف ًمتٚمؽ اًمًٞمدة (2)وصٝمًرا[ اًم٘مٌٓمٞم٦م ؾمٌ

ُمٍم، سمؾ واًمقصٞم٦م سمٛمٍم يمٚمٝم٤م ُمراقم٤مة خل٤مـمرهؿ وشمقصمٞمً٘م٤م ًمّمالت اًم٘مرسمك واًمقد 

 ُمٕمٝمؿ.

                                                           

: يمت٤مب اإلضم٤مرة، سم٤مب إذا اؾمت٠مضمر أضمػًما ًمٞمٕمٛمؾ ًمف سمٕمد صمالصم٦م أي٤مم، طمدي٨م رىمؿ صحٞمح اًمٌخ٤مري (3)

2264 . 

سم٠مهؾ ُمٍم، طمدي٨م رىمؿ ط ، سم٤مب وصٞم٦م اًمٜمٌل : يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م صحٞمح ُمًٚمؿ (2)

2543. 
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وظمٚمف اًمقذم وصدي٘مف ط وشم٠ًمًمف أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر اًمّمديؼ طم٥م رؾمقل هلل 

ىم٤مئٚم٦م: ي٤مرؾمقل اهلل، ىمدُم٧م قمغم أُمل  اًمّمدوق، وهل أظم٧م زوضمتف قم٤مئِم٦م 

. وُم٤م يم٤من أُمره (1)]ٟمٕمؿ صكم أُمؽ[ط: ىم٤مل هل٤م وهل راهم٦ٌم ُمنميم٦م، أوم٠مصؾ أُمل، 

سم٠من شمّمؾ أُمٝم٤م إٓ ىمٞم٤مًُم٤م سمقاضم٥م اًمقوم٤مء ًمّمٚم٦م اًم٘مرسمك اًمتل شمرسمط أؾمامء  ٕؾمامء 

سم٠مُمٝم٤م، وشمّمؾ أؾمامء سمف، ومٝمل أظم٧م زوضمتف قم٤مئِم٦م، وقم٤مئِم٦م هل أم اعم١مُمٜملم اًمتل 

ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م صٗمتٝم٤م إمم يقم اًمديـ، وُمـ صمؿ يم٤مٟم٧م صٚمتف سم٠مؾمامء ُم١مسمدة يمذًمؽ، 

 .ومل يٛمٜمع اظمتالف ديـ أُمٝم٤م ُمـ ووم٤مئف سمحؼ اًم٘مراسم٦م ُمٕمٝم٤م

وأُم٤م قمـ ىمٞم٤مُمف سمحؼ اجل٤مر، ومٚمؿ يٙمـ اظمتالف اًمديـ ُم٤مٟمًٕم٤م ًمف ُمـ اًم٘مٞم٤مم 

سمح٘مقق اجلػمة، ومل يٛمٜمٕمف ُمـ اًمقوم٤مء سمتٚمؽ احل٘مقق ُم٤م يثػمه اًمٌٕمض مم٤م يٙمدر 

ىم٤مل: يم٤من  اًمّمٗمق ويٜمنم احل٘مد وي٨ٌم اًمٙمراهٞم٦م، وم٘مد روى اًمٌخ٤مري قمـ أٟمس 

رأؾمف ومدقم٤م ًمف ومٛمرض وم٠مشم٤مه يٕمقده، وم٘مٕمد قمٜمد ط همالم هيقدي خيدم اًمٜمٌل 

سم٤مًمِمٗم٤مء واهلداي٦م، وـمٚم٥م ُمٜمف أن يٙمقن ُمـ اعمًٚمٛملم ومٜمٔمر اًمقًمد إمم أسمٞمف اًمٞمٝمقدي 

ويم٤من طم٤مًضا قمٜمد زي٤مرة اجل٤مر إُملم جل٤مره، وم٘م٤مل ًمف إب اًمٞمٝمقدي: أـمع أسم٤م 

 ، وهذا يدل قمغم ُم٤م يم٤من سمٞمٜمف وسملم ضمػمشمف همػم اعمًٚمٛملم ُمـ ود وصٚم٦م.(2)اًم٘م٤مؾمؿ

                                                           

صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اهل٦ٌم وومْمٚمٝم٤م، سم٤مب اهلديـ٦م ًمٚمٛمنميملم، طمدي٨م رىمؿ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف:  (3)

، وصحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب ومْمؾ اًمٜمٗم٘م٦م واًمّمدىم٦م قمغم إىمرسملم، طمدي٨م رىمؿ 2620

7003. 

صحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب إذا أؾمٚمؿ اًمّمٌل ومامت هكم ُيّمغمَّ قمٚمٞمف، طمدي٨م رىمؿ  (2)

7356. 
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٤مـم٥م ُمٚمقك همػم اعمًٚمٛملم سم٠مدب يدل قمغم أن وذم اعمج٤مل اًمًٞم٤مد يم٤من خي

اًمٙمامل ُمـ ظمٚم٘مف، وإدب ُمـ ؿمٞمٛمتف، واًمتقاوع ُمـ ؾمج٤مي٤مه، ومحلم أؿم٤مر قمغم 

اعمًٚمٛملم سم٤مهلجرة إمم احلٌِم٦م، ىم٤مل هلؿ: اذهٌقا إًمٞمٝم٤م وم٢من ومٞمٝم٤م ُمٚمًٙم٤م ٓ ئمٚمؿ قمٜمده 

، أطمد أسمًدا، ومقصٗمف سمٚم٘مٌف، وٟم٥ًم ًمف ُمـ اًمٕمدل ُم٤م يًتح٘مف ُمع أٟمف يم٤من ٟمٍماٟمٞم٤ًّم

وطملم ظم٤مـم٥م اعم٘مقىمس وصٗمف سم٠مٟمف قمٔمٞمؿ اًمِْ٘مٌط، ومٌدأ أول ُمٙم٤مشم٦ٌم سمٞمٜمٝمام سم٘مقًمف: 

]ُمـ حمٛمد رؾمقل اهلل إمم اعم٘مقىمس قمٔمٞمؿ اًم٘مٌط[، وعم٤م ظم٤مـم٥م يمنى ىم٤مل: ]ُمـ 

حمٛمد رؾمقل اهلل إمم يمنى قمٔمٞمؿ وم٤مرس[، ورم رؾم٤مًمتف إومم إمم هرىمؾ ىمٞمٍم 

، وُمـ يت٠مُمؾ (1)ؾ قمٔمٞمؿ اًمروم[اًمروم ىم٤مل ًمف: ]ُمـ حمٛمد قمٌد اهلل ورؾمقًمف إمم هرىم

ذم ُم٤ٌمين شمٚمؽ إًمٗم٤مظ اًمٜمٌقي٦م قمغم ىمٚمتٝم٤م، يدرك ُمدى ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ صمراء اعمٕم٤مٟمك اًمتل 

شمٗمٞمض سم٤مٕدب واًمرىم٦م واًمًٛمق، واعمح٤مومٔم٦م قمغم أىمدار اًمرضم٤مل وإٟمزال يمؾ خم٤مـم٥م 

ذم اعمٜمزًم٦م اًمتل يًتح٘مٝم٤م، وسمام جيٕمٚمٜم٤م ٟمت٤ًمءل ذم شمٕمج٥م قمـ اعمّمدر اًمذي يتٛمًؽ 

ؽ اًمذيـ اؾمتٌدًمقا هبذا إؾمٚمقب اًمًٚمقيمل اًمراىمل ذم ًمٖم٦م اخلٓم٤مب اًمديٜمل سمف أوًمئ

اًمدوزم ُمثؾ شمٚمؽ إؾم٤مًمٞم٥م اعمتدٟمٞم٦م اًمتل أصٌح٧م متثؾ ًمٖم٦م ُمٕم٤مسة ذم اًمتخ٤مـم٥م 

ُمع أظمريـ، طمتك أوؿمؽ اًمٜم٤مس ُمـ ومرط اشم٤ًمع شمداوهل٤م أن يؽمؾمخ ذم أذه٤مهنؿ 

ويٚمٗمٝم٤م اًمٕمقار ذم ُمٌٜم٤مه٤م  أهن٤م اًمٚمٖم٦م اًمّمحٞمح٦م ذم هذا اعمج٤مل، ُمع أهن٤م ًمٖم٦م ظم٤مـمئ٦م

وُمٕمٜم٤مه٤م، واعم٘م٤مصد اًمتل شمتقظم٤مه٤م واًمٌقاقم٨م اًمتل شمٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م، يمام أهن٤م ٓ شمٕمؼم إٓ 

وم٢مهن٤م ٓ شمٕمؼم إٓ قمـ رأي  –قمغم إىمؾ  –قمـ ومٝمؿ ظم٤مـمئ وهمرض ظمٌٞم٨م، أو 

                                                           

وُم٤م سمٕمده٤م، دار اًم٘مٚمؿ  2/357: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم وقء اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، د. حمٛمد أسمق ؿمٝم٦ٌم (3)

 سمدُمِمؼ.
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 ىم٤مئٚمٞمٝم٤م وًمق طم٤موًمقا أن جيٕمٚمقا هل٤م أؾم٤مؾًم٤م إؾمالُمٞم٤ًّم أو إؾمٜم٤مًدا ديٜمٞم٤ًّم.

ْمٝم٤م مل شمٕمد قمالىم٦م سملم داريـ، دار إؾمالم ودار طمرب، إن قمالىم٦م اًمدول سمٌٕم

سمؾ أصٌح٧م حمٙمقُم٦م سم٤مشمٗم٤مىم٤مت دوًمٞم٦م، ودمٛمٕمٝم٤م ُم١مؾم٦ًم واطمدة هل هٞمئ٦م 

 "قمٝمد"اًمدول أو إُمؿ، وهلذا أصٌح ُمـ إوومؼ أن شمًٛمك اًمٕمالىم٦م، قمالىم٦م 

وذًمؽ ُم٤م ٓ ي٠مسم٤مه اًمٜمٔمر اًمٗم٘مٝمل اًمّمحٞمح، ويٜمٌٖمل شمقضمٞمف وضمف اًمدًٓم٦م ذم 

 وقء ذًمؽ، ًمٞمحٙمٛمف أؾمٚمقب راق، وًمٖم٦م ُمتحية شمٕمٙمس اخلٓم٤مب اًمدوزم قمغم

إٟم٤ًمٟمٞم٦م اإلؾمالم وؿمٛمقل رمحتف ًمٚمٌنمي٦م يمٚمٝم٤م، واجلٝم٤مد مل ينمع إٓ حلامي٦م 

اعم٘مقُم٤مت  اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ اًمتٕمدي قمٚمٞمٝم٤م، وهلذا ٓ جيقز دق اًمٓمٌقل ًمف دون أن 

شمٙمقن شمٚمؽ اعم٘مقُم٤مت ىمد أىمٞمٛم٧م قمغم همرار ُم٤م ومٕمٚمف همػم اعمًٚمٛملم وأيمثر، جي٥م 

يٙمقن ًمٚمٛمًٚمٛملم سمٜمٞم٦م طمٞم٤مشمٞم٦م ُمـ اًمّمٜم٤مقم٤مت واًمٕمٚمؿ اًمذي يتٞمح هلؿ أن  أن

يقاضمٝمقا همػمهؿ، إذا اىمتْم٧م اًمٔمروف سمام هق ُمقضمقد ًمدهيؿ ُمـ صمامر اًمٕمٚمؿ 

 واًمٌح٨م وآظمؽماع.

إن صٜم٤مقم٦م اخلػم ًمٚمٜمٗمس وًمالٟم٤ًمٟمٞم٦م هل اجلٝم٤مد إيمؼم واعمٓمٚمقب ذم قمٍمٟم٤م 

اًمٜمٔمر ذم اًمتٜم٤مول اًمٗم٘مٝمل  وذم يمؾ قمٍم، وذم إـم٤مر شمٚمؽ اعمٗم٤مهٞمؿ جي٥م إقم٤مدة

عمًتجدات اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م، سمام حي٘مؼ ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع ذم أن يٙمقن اإلؾمالم 

 ظمػًما ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يمٚمٝم٤م، وعمثؾ هذا، جي٥م أن يٕمٛمؾ اًمٕم٤مُمٚمقن ويٜمِمط اعمخٚمّمقن.

 مستجدات ايمػتقى دم جمال همرض اجلزية:

ُمـ اعمٕمٚمقم أن اجلزي٦م ىمد ذقم٧م ًمتٜمٔمٞمؿ اًمٕمالىم٦م سملم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وهمػم 
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اعمًٚمٛملم اًمذيـ يدظمٚمقهن٤م أو يريدون اًمٕمٞمش ومٞمٝم٤م، إذ هل ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م ٟمٔم٤مم ُم٤مزم 

يدومع ُمـ همػم اعمًٚمؿ ضمزاء مح٤ميتف وهق ي٘مٞمؿ ذم يمٜمػ اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، 

ُمع اعمًٚمٛملم قمـ ديٜمٝمؿ، وًمٞمٙمقن ُمٌٚمغ اجلزي٦م سمدياًل قمـ اعمِم٤مريم٦م ذم اًمدوم٤مع 

وذًمؽ مح٤مي٦م عمِم٤مقمر همػم اعمًٚمٛملم ُمـ إًمزاُمٝمؿ سم٤مًمدوم٤مع قمـ ديـ ٓ ي١مُمٜمقن سمف، 

وٕن ذًمؽ اإلًمزام ؾمقف يٙمقن ُمٜم٤مىمًْم٤م ًمٚمٛمٌدأ اإلؾمالُمل اًمذي ي٘ميض سم٠مٟمف: ٓ 

إيمراه ذم اًمديـ، يمام يٜم٤مذم ُمٌدأ طمري٦م آقمت٘م٤مد اعم٘مرر ذقًم٤م ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 

﴿                       ﴾ (1).  

ويم٤من اًمٜمٔم٤مم اًمدوزم ذم سمداي٤مت ٟمزول اإلؾمالم ي٘مرر ذًمؽ اًمٜمٔم٤مم، وهلذا مل 

يٙمـ ُمٕمرووًم٤م ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل وطمده، سمؾ يم٤من ٟمٔم٤مًُم٤م ُم٘مرًرا ذم اًمٜمٔمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م 

 قمٚمٞمف، واًمدول ذات اًمٜمٔمؿ اًمنميٕمٞم٦م اعمٕمرووم٦م ُمثؾ اًمدوًم٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م، واًمدوًم٦م

اًمٌٞمزٟمٓمٞم٦م، واًمدوًم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م وهمػمه٤م، طمٞم٨م إن شمٚمؽ اًمٜمٔمؿ ىمد قمروم٧م ٟمٔم٤مم اجلزي٦م 

يمٌديؾ ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم اًمدوم٤مع قمـ اًمقـمـ، وىمد اؿمتؼ اؾمٛمٝم٤م ُمـ هذا اعمٕمٜمك، ومٙم٤مٟم٧م 

سمٛمث٤مسم٦م ضمزاء، أو اًمتزام ُم٤مزم يٌذل ذم رج٤مل اإلقمٗم٤مء ُمـ اعمِم٤مريم٦م ذم إقمامل 

 اًمدوم٤مقمٞم٦م.

 ايمتمميع اإلؽمالمل:ايمطبقعة ايمػؼفقة يمؾجزية دم 

واجلزي٦م ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل شمٕمّد قم٘مًدا يؼمم سملم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

يمِمخص ُمٕمٜمقي يٛمثٚمف رئٞمس اًمدوًم٦م أو ُمـ يٜمقب قمٜمف، واعمٕم٘مقد ًمف وهق يمؾ سم٤مًمغ 

                                                           

 .29اًمٙمٝمػ:  (3)
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 . (1)قم٤مىمؾ ذيمر ىم٤مدر قمغم أداء ُمٌٚمغ اجلزي٦م ُمـ همػم اعمًٚمٛملم

ؾ احلامي٦م ُمـ اًمدوًم٦م وأُم٤م حمؾ قم٘مد اجلزي٦م ومٝمق اعمٌٚمغ اعمتٗمؼ قمٚمٞمف، ُم٘م٤مسم

اإلؾمالُمٞم٦م، ذًمؽ أن قم٘مد اجلزي٦م ُمـ اًمٕم٘مقد اًمت٤ٌمدًمٞم٦م أو قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت اعم٤مًمٞم٦م 

اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمٌذل ومٞمٝم٤م احلامي٦م ٟمٔمػم ُمٌٚمغ ُم٤مزم ىمد يٙمقن ُمِم٤مهًب٤م ًمٚمرؾمقم اعم٘مررة 

 وومً٘م٤م ًمٚمٜمٔم٤مم اًمدوزم اعمٕم٤مس ًمٕمٌقر احلدود اًمدوًمٞم٦م ذم إوـم٤من اعمختٚمٗم٦م.

ٓ وضمقد هل٤م ذم  –وأُمره٤م يمذًمؽ  –يم٤من قم٘مد اجلزي٦م، وم٢مهن٤م ويمام يٌدو ُمـ أر

اًمٜمٔمؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمٕم٤مسة طمٞم٨م ٓ يقضمد قم٘مد هبذا اعمٕمٜمك، وطمٞم٨م ٓ يقضمد قم٘مد 

اؾمٛمف قم٘مد اجلزي٦م، ٓ يقضمد ؾم٥ٌم إًمزام أظمريـ سم٤معم٘م٤مسمؾ اعم٤مزم اعم٘مرر ومٞمٝم٤م: ٕن 

اًرا وسمدون رو٤م هذا اعمٌٚمغ إذا أظمذ سمدون وضمقد اًمٕم٘مد يٙمقن ىمد أظمذ قمٜمقة واىمتد

 ص٤مطمٌف، وذم ذًمؽ خم٤مًمٗم٦م عم٤م أوضمٌف اهلل ورؾمقًمف. 

يمام أٟمف أظمذ ًمٚمامل سمدون ؾم٥ٌم ذقمل، وهق أُمر حمرم ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل، 

وم٢من اهلل ُم٤م ذع اًمٕم٘مقد إٓ ًمتٙمقن أؾم٤ٌمسًم٤م ًمؽمشمٞم٥م أطمٙم٤مُمٝم٤م، وسمدون شمٚمؽ إؾم٤ٌمب 

أُمًرا حمرًُم٤م ذم  –طم٤مًمتئذ  -ٓ شمؽمشم٥م شمٚمؽ إطمٙم٤مم ذقًم٤م، ويٙمقن أظمذ اعم٤مل 

 اإلؾمالم.

يمام أن اجلزي٦م إٟمام شمدومع ُم٘م٤مسمؾ احلامي٦م، وإذا وم٘مدت احلامي٦م ٓ يٙمقن ًمدومع اعم٤مل 

ومٞمٝم٤م ُم٘م٤مسمؾ، وُمـ اعمٕمٚمقم أٟمف ذم اًمٕم٘مقد اًمت٤ٌمدًمٞم٦م، أو قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت اعم٤مًمٞم٦م ٓ 

جي٥م أظمذ اًمٕمقولم إٓ إذا وضم٥م أظمر، وطمٞم٨م ٓ يقضمد اًمدوم٤مع، ٓ يقضمد 

                                                           

ٓسمـ ىمداُم٦م،  ل، واعمٖمٜم4/246 ،اعمحت٤مج ل، وُمٖمٜمـه7477، 7، ط4/372ذح ومتح اًم٘مدير  (3)

 ، اعمٙمت٦ٌم اًمتقومٞم٘مٞم٦م.763، ص ي، وإطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ًمٚمامورد509 /8
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٘م٤مسمؾ وهق ُمٌٚمغ اجلزي٦م، وىمد ىمرر اًمٗم٘مٝم٤مء أن اجلزي٦م ُم٘م٤مسمؾ احلامي٦م، وم٢مذا اؾمتح٘م٤مق اعم

مل شمقضمد احلامي٦م ٓ دم٥م اجلزي٦م، أو هل ُم٘م٤مسمؾ ًمٚمٜمٍمة واجلٝم٤مد أو ًمٚمدوم٤مع قمٜمٝمؿ، 

 . (1)وم٢مذا اٟمٕمدم اًمدوم٤مع ُمٜم٤م قمٜمٝمؿ، أو اؿمؽميمقا ُمٕمٜم٤م ذم اًمدوم٤مع وم٢مهن٤م ٓ دم٥م 

 ضمآت، مـفا: ويظفر مـ ىمالم ايمػؼفاء أن اجلزية ٓ جتب دم

اًمذيـ يم٤مٟمقا  (2)إذا قمجزت اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمـ مح٤مي٦م همػم اعمًٚمٛملم إولم:

 يٓم٤مًمٌقن سم٤مجلزي٦م.

إذا اؿمؽمك همػم اعمًٚمٛملم ذم اًمدوم٤مع قمـ دار اإلؾمالم أو روقا  ايمثاكقة:

 .(3)سم٤مٟٓمخراط ذم صٗمقف اعمداومٕملم قمـ طمدود إوـم٤من

 ذم اعمقاـمٜم٦م.اؿمؽماك همػم اعمًٚمٛملم ُمع اعمًٚمٛملم  ايمثايمثة:

أؾم٘مط اجلزي٦م قمـ ٟمّم٤مرى سمٜمل  وم٘مد ذيمر اسمـ ىمداُم٦م: أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

شمٖمٚم٥م طملم ىم٤مًمقا ًمف: ٟمحـ قمرب وٓ ٟم١مدي ُم٤م ي١مديف اًمٕمجؿ، وًمٙمـ ظمذ ُمٜم٤م ُم٤م 

شم٠مظمذه ُمـ اعمًٚمٛملم يمزيم٤مة وًمٞمس يمجزي٦م، ومؽماى قمٛمر ُمٕمٝمؿ قمغم ذًمؽ، وأظمذ 

ؽ سمٛمحي ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ومل ُمٜمٝمؿ زيم٤مة أُمقاهلؿ يمام ي٠مظمذ ُمـ اعمًٚمٛملم، ويم٤من ذًم

يٜمٙمر قمٚمٞمف أطمد ُمٜمٝمؿ ومّم٤مر ذًمؽ إمج٤مقًم٤م، وىم٤مل سمذًمؽ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م وأسمق طمٜمٞمٗم٦م 

                                                           

 ، واخلراج ٕيب4/253اعمحت٤مج،  ل، وُمٖمٜم8/774ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، : اجل٤مُمع لاًم٘مرـمٌ (3)

، 2، ط70/205، ـمٌٕم٦م دار آقمتّم٤مم، وشمٗمًػم اعمٜم٤مر ًمٚمًٞمد رؿمٞمد رو٤م، 729يقؾمػ: ص

 سمؼموت.

 وُم٤م سمٕمده٤م. 282أسمق يقؾمػ: اخلراج، ص (2)

 .70/296، شمٗمًػم اعمٜم٤مراًمًٞمد رؿمٞمد رو٤م:  (1)



   

  - 191 - 

 

. ومدل هذا قمغم أن ومٙمرة اعمقاـمٜم٦م أصٌح٧م مم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مم (1)وأسمق يقؾمػ واًمِم٤مومٕمل

 اجلزي٦م ذم اًمقضمقد.

طملم ىم٤مًمقا: ٟمحـ  وسمٜم٤مء قمغم ُم٤م ذيمره ٟمّم٤مرى سمٜمل شمٖمٚم٥م ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

قمرب وٓ ٟم٘مٌؾ أن ٟمٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕمجؿ )أي إضم٤مٟم٥م سمٚمٖم٦م اًمٕمٍم( واؾمتج٤مسم٦م 

قمٛمر ًمرهمٌتٝمؿ: شمٙمقن ومٙمرة اعمقاـمٜم٦م هل إؾم٤مس ذم ـمرح ُم٠ًمًم٦م اجلزي٦م: ٕن أهؾ 

اًمدوًم٦م اًمقاطمدة يِمؽميمقن ذم احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت اًمٕم٤مُم٦م، سمام ٓ ي٘مٌؾ اًمٗمّمؾ أو 

يٜمف أو قم٘مٞمدشمف أو أي اقمت٤ٌمر آظمر، وإذا يم٤من قمٛمر اًمتٛمٞمٞمز سملم ُمقاـمـ وآظمر سم٥ًٌم د

سمـ اخلٓم٤مب ىمد أىمر ٟمّم٤مرى سمٜمل شمٖمٚم٥م قمغم ُم٤م ـمٚمٌقه سمٛمحي ُمـ اًمّمح٤مسم٦م دون 

أن يٕمٚمؿ ًمف خم٤مًمػ ومٞمف، شمٙمقن ومٙمرة اعمقاـمٜم٦م سمدياًل قمـ اجلزي٦م ذم وىمتٜم٤م اعمٕم٤مس، 

ٓؾمٞمام وأن اًمتٛمٞمٞمز سملم اعمقاـمٜملم سم٥ًٌم اًمدي٤مٟم٦م أصٌح يٛمثؾ ضمريٛم٦م ُمٜمٙمرة 

ًتقضم٥م اًمتٕمزير، وهذا اًمتٓمقر ذم ومٝمؿ ُمٕمٜمك اجلزي٦م هق اًمذي يتٗمؼ ُمع ُم٤ٌمدئ شم

 اإلؾمالم ويؼمهـ قمغم صالطمٞمتف ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من.

﴿وىمد ي٘م٤مل: إن اجلزي٦م ُمٓمٚمقسم٦م ذم يمؾ وىم٧م وزُم٤من سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:    

                             

                        

                                                           

، واسمـ ىمداُم٦م، اًمنمح اًمٙمٌػم، 8/97، اعمحت٤مج ًمٚمرُمكم، وهن٤مي٦م 3/94أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص:  (3)

، اإلؾمالُملاًمتنميع  ذموُم٤م سمٕمده٤م، وراضمع: قم٘مد اًمذُم٦م  40قمٌٞمد، ص ، وإُمقال ٕيب606 /5

 ًمٞمٌٞم٤م. -م، ـمراسمٚمس 7987، 7، ط232، صياعمٓمرود يحمٛمد قمٌد اهل٤مد
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 ﴾
ًمٞم٧ًم  -يمام يٌدو ُمـ ظمت٤مم هذا اًم٘مقل اًمٙمريؿ  –، وم٢من اجلزي٦م (1)

ُم٘مّمقدة ًمذاهت٤م، وإٟمام عم٤م شمدل قمٚمٞمف وهق ظمْمقع اجلٛمٞمع ًمٜمٔم٤مم اًمدوًم٦م ذم أقمراف 

واشمٗم٤مىم٤مت سملم أومراده٤م شم٠مظمذ ؿمٙمؾ اًمٜمّمقص اعمٙمتقسم٦م ذم هٞمئ٦م دؾمتقر أو شمنميع، 

﴿وهك ٟمّمقص واشمٗم٤مىم٤مت جي٥م اًمقوم٤مء هب٤م ذقًم٤م ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:        

       ﴾
(2)

.  

وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢من اجلٛمٞمع إذا يم٤مٟمقا ظم٤موٕملم ًمًٚمٓم٤من اًمدوًم٦م وٟمٔمٛمٝم٤م 

 -طم٤مًمتئذ  -اعمٕمٛمقل هب٤م مل يٙمـ صمٛم٦م رج٤مل إلقمامل ُمٌدأ اجلزي٦م: ٕهن٤م ًمق وضم٧ٌم 

ؾمتٙمقن ُمٜم٤مىمْم٦م ًمٕمٝمقد أوضم٥م اهلل اًمقوم٤مء هب٤م، وؾمت١مدي إمم شمِمٓمػم اعمجتٛمع 

 واٟم٘م٤ًمُمف وومتح اًم٤ٌمب أُم٤مم خم٤مـمر ؾمقف شم٘ميض قمغم اجلٛمٞمع.

* * * 

  

                                                           

 .29اًمتقسم٦م:  (3)

 .7اعم٤مئدة:  (2)
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 اظمبحث ايمثاكك

 مستجدات ايمػتقى دم جمال ضمؼ اهلل دم ايمعبادات

دمديد اًمٗمتقى ذم رج٤مل طمؼ اهلل ذم اًمٕم٤ٌمدات يٕمٜمل شمٓمٌٞمؼ إصقل اًمنمقمٞم٦م 

وومً٘م٤م عم٤م ٟمزل سمف اًمقطمل ذم هذا اًمٜمقع ُمـ احل٘مقق ُمـ همػم حتريػ أو شمٖمٞمػم قمغم 

ٟمقازل اًمٕمٍم، وُم٤م اؾمتجد ذم احلٞم٤مة ُمـ وىم٤مئع، ومٝمق ٟمقع ُمـ آضمتٝم٤مد اعمٕم٤مس 

اًمذي يًتٝمدف إحل٤مق اًمٗمروع اعمًتجدة سم٠مصقهل٤م، وذًمؽ ٓحت٤مد اًمٕمٚم٦م أو وضمقد 

وصػ يرسمٓمٝم٤م سمتٚمؽ إصقل، وإذا شمؿ آشمٗم٤مق قمغم هذا اعمٕمٜمك، ومال وػم أن 

ُم٤مدام ُمْمٛمقهن٤م ىمد وٌط  يًٛمك دمديًدا أو شمٓمقيًرا أو ُم٤م إمم ذًمؽ ُمـ اعمًٛمٞم٤مت

هبذا اعمٕمٜمك اًمذي حيٗمظ ًمٚمتنميع ىمدؾمٞمتف وًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م طمرُمتٝم٤م، ومال يتؿ 

اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سم٠مؾمٚمقب حيرف ُمٕمٜم٤مه٤م، أو يٖمػم ُمٌٜم٤مه٤م، أو يرهؼ أًمٗم٤مظ شمٚمؽ إدًم٦م 

اًمنمقمٞم٦م سمام ٓ حتتٛمٚمف ُمـ اعمٕم٤مين اًمتل شمٜم٤مذم دًٓمتٝم٤م، أو دم٤مذم ُم٤م هق ُمٕمٚمقم ُمـ ومٝمؿ 

 ٤م. اًمٗم٘مٝم٤مء هل

وذم ٟمٔمرٟم٤م أن ُم٤م اقمؽمى طمٞم٤مة اًمٜم٤مس ُمـ شمٓمقير ذم أًمقان اًمتٕم٤مُمؾ وأؾم٤مًمٞم٥م 

اًمًٚمقك، وُم٤م طمدث ذم قمٍمٟم٤م ُمـ شم٘مدم ذم اًمٕمٚمؿ، وُم٤م ٟمِمٝمده ذم وىمتٜم٤م احل٤مزم ُمـ 

اعمٙمتِمٗم٤مت اجلديدة واعمخؽمقم٤مت احلديث٦م، يمؾ ذًمؽ وهمػمه ُمـ ؿم٠مٟمف أن يًتح٨م 

ٝم٤مد واًمٜمٔمر إلؾم٤ٌمغ احلامي٦م ذم اًمٗم٘مٝم٤مء واعمجتٝمديـ مه٦م اًمٌح٨م، وىمرحي٦م آضمت

اًمنمقمٞم٦م ذم شمٚمؽ اعمًتجدات، وُمد ُمٔمٚم٦م اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م إًمٞمٝم٤م ًمتِمٛمٚمٝم٤م سمام 

يٌلم أوص٤مومٝم٤م اًمنمقمٞم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وذًمؽ أُمر ُمٓمٚمقب، سمؾ وواضم٥م إذا مل 
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ٟم٘مؿ سمٗمٕمٚمف وم٢من اًمٜمتٞمج٦م ؾمقف شمٙمقن ؾمٞمئ٦م ذم طمؼ اًمتزاُمٜم٤م هبذا اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي 

٤مٓت اًمًامء، وأودع ومٞمف ُم٤م يٚمٌل طم٤مضم٦م اًمٌنم ذم يمؾ قمٍم ظمتؿ اهلل سمف يمؾ رؾم

وأوان، وم٢مذا مل يتؿ إٟمزال أطمٙم٤مُمف قمغم ُمًتجدات احلٞم٤مة وٟمقازل اعمٕم٤مُمالت وم٢من 

ذًمؽ ؾمٞمٕمٜمك وضمقد اٟمٗمّم٤مم سملم إطمٙم٤مم وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ذم هذا اًمتنميع اًمٕمٔمٞمؿ، 

 ٓ يّمٚمح وذًمؽ ُمـ ؿم٠مٟمف أن يرؾمخ ذم أذه٤من اًمٜم٤مس اعم٘مقٓت اًمٙم٤مذسم٦م ذم أدائف سمام

ًمٚمقاىمع، وحيدث ذظًم٤م يمٌػًما سمٞمٜمف وسملم واىمع احلٞم٤مة سم٤معمخ٤مًمٗم٦م عم٤م أراده اعمنمع 

اًمٕمٔمٞمؿ ًمف ُمـ أسمدي٦م وظمٚمقد، وًمٞمٙمقن دمديد اًمتٜم٤مول ٕدًمتف وؾمٞمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ هذا 

اعم٘مّمقد اًمنمقمل ٟم١ميمد أن هذا اًمديـ ص٤مًمح ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، وأن ُم٘مّمد 

 ٓ ٟمٙمػم ًمف.اًمِم٤مرع ذم ذًمؽ طمؼ ٓ ُمراء ومٞمف، وواىمع 

وطم٤مضم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م إمم دمديد اًمتٜم٤مول وومً٘م٤م عمًتجدات اًمٕمٍم، ووم٘مف 

اًمقاىمع، ٓ شم٘متٍم قمغم أسمقاب حمددة ُمـ أسمقاب اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، أو ىمًؿ ُمٕملم 

ُمـ أىم٤ًمُمف، وًمٙمـ شمٚمؽ احل٤مضم٦م متتد ًمتِمٛمؾ يمؾ أسمقاسمف، وم٘مد قمٛم٧م اعمًتجدات 

ُمٜمٝم٤م: ٕن اًمٗم٘مف يٕمٜمل اًمقصػ يمؾ شمٚمؽ إسمقاب ومل يٕمد صمٛم٦م سم٤مب ذم قمّمٛم٦م 

اًمنمقمل ًمٚمقاىمع، وهذا اًمقاىمع ُمتجدد وُمتٖمػم، سمؾ همدا دمدده وشمٖمػمه ُمتالطمً٘م٤م 

وهيًٕم٤م، وُم٤م حيدث ُمٜمف ذم اعم٤ًمء خي٤مًمػ ُم٤م يم٤من ُمقضمقًدا ذم اًمّم٤ٌمح، وهذا 

ي٘مت٣م شمٖمٞمػم إوص٤مف اًمنمقمٞم٦م وومً٘م٤م ًمتٖمػم ٟمقازهل٤م، وُمـ ومْمؾ اهلل قمغم اًمٜم٤مس أٟمف 

اًمتنميع ُمـ اعمروٟم٦م واًمًٕم٦م ُم٤م يًتققم٥م ذًمؽ اًمتجدد اعمتالطمؼ،  ىمد ضمٕمؾ ذم أدًم٦م

واًمتٖمػم اعمت٤ًمرع، وحيٙمٛمف سمام يٞمن قمغم اًمٜم٤مس طمٞم٤مهتؿ، وحيٗمظ قمٚمٞمٝمؿ أُمٜمٝمؿ، 
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 وحي٘مؼ هلؿ ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وومالح أظمرة.

ٟمٕمؿ، مل يٕمد هٜم٤مك سم٤مب يٛمٙمـ أن يٙمقن ذم ُمٜم٠مى ُمـ ري٤مح اًمتجديد اًمتل هت٥م 

ٕمؾ أؾمٚمقب احلٞم٤مة خمتٚمًٗم٤م قمام يم٤من قمٚمٞمف أؾمٚمقب طمٞم٤مة قمغم اًمٜم٤مس ص٤ٌمح ُم٤ًمء، ودم

أسم٤مء وإضمداد، ومام سم٤مًمٜم٤م سم٠مهؾ اًمٕمّمقر اًم٤ًمسم٘م٦م واًم٘مرون اعم٤موٞم٦م وإذا يم٤من ه١مٓء 

اًم٤ًمسم٘مقن ىمد أظمذوا ُمـ اًمتنميع سمٖمٞمتٝمؿ وطم٘م٘مقا ُمـ ظمالًمف اًمّمٚم٦م اًمقصمٞم٘م٦م 

٤م يم٤من سمخ٤مًم٘مٝمؿ، وم٢من ُمـ طم٘مٜم٤م وُمـ طمؼ إضمٞم٤مل اعمتٕم٤مىم٦ٌم أن يٙمقن هل٤م ُمثؾ ُم

ًمًٚمٗمٝم٤م اًمّم٤مًمح طملم رؾمؿ طمٞم٤مشمف قمغم هدي اًمديـ، ومقضمد ومٞمف راطم٦م ًمٜمٗمًف وشم٠مُمٞمٜم٤ًم 

عمًت٘مٌٚمف، وإؾمٕم٤مًدا حلٞم٤مشمف، وٟمج٤مة ذم آظمرشمف، وٓ جيقز أن يٙمقن اًمالطم٘مقن أىمؾ 

 طمٔم٤ًّم ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم ذم ذًمؽ.

٤م قمغم ذًمؽ، وم٢من ٟمٓم٤مق اًمتجديد ذم اًمتٜم٤مول يٜمٌٖمل أن يتًع ًمٞمِمٛمؾ  ًً وشم٠مؾمٞم

إًمٞمف، ويمؾ ُم٠ًمًم٦م اقمؽماه٤م ُمـ اًمتجديد ُم٤م ي٘متيض إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم يمؾ سم٤مب حيت٤مج 

طمٙمٛمٝم٤م وومً٘م٤م ًمتٖمػم اًمٕمٚم٦م اًمتل شمؿ إقمامل اًمٜمّمقص ذم فمٚمٝم٤م، وعم٤م يمِمػ قمٜمف اًمقاىمع 

ُمـ شمٖمػم ـمٌٞمٕم٦م اعم٠ًمًم٦م اًمتل شمؿ إؾم٤ٌمغ اًمقصػ قمٚمٞمٝم٤م، طمٞم٨م يم٤من اعمت٤مح ُمـ اًمٕمٚمؿ 

ُمٜمٝم٤م فمٝمرت ومٞمٝم٤م ضمقاٟم٥م ًمق  هب٤م ٓ يًٛمح إٓ سم٢مدراك ضم٤مٟم٥م ُمٜمٝم٤م، ومٚمام اشمًع اعمت٤مح

أن اًمذيـ وصٗمقه٤م ذقًم٤م ُمـ ىمٌؾ يم٤مٟمقا قمغم قمٚمؿ هب٤م عم٤م شمرددوا ذم شمٖمٞمػم طمٙمٛمٝمؿ 

قمٚمٞمٝم٤م إمم ُم٤م جي٥م أن ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م سمٕمد أن اشمًع ٟمٓم٤مق اًمٕمٚمؿ سمجقاٟمٌٝم٤م، وذم وقء هذا 

اعمٕمٜمك اضمتٝمد اًم٤ًمسم٘مقن ذم ضمؾ اًمٗمروع، وأدظمٚمقا ُم٤م ىمدروا قمٚمٞمف ُمـ دمديد ذم 

 ومٚمؿ خيؾ سم٤مب ُمـ آصم٤مر دمديدهؿ ذم اعمٕم٤مُمالت، أو ذم اًمٕم٤ٌمدات. مجٞمع إسمقاب،
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ًم٘مد شمٜم٤مول اًمتجديد اًمٗم٘مٝمل ُم٤ًمئؾ يمثػمة اظمتٚمػ أؾمٚمقب اًمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م قمام 

وصح٤مسمتف وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ واعمًٚمٛملم ُمـ سمٕمدهؿ ط يم٤من ُمقضمقًدا ذم قمٝمد اًمرؾمقل 

٤مه ضمٞماًل سمٕمد ضمٞمؾ طمتك يقُمٜم٤م هذا، ويم٤من دمديد اًمتٜم٤مول ُمرهقًٟم٤م ذم وضمقده وُمٌٜم

سمٛم٘مدار ُم٤م أشمٞمح هلؿ ُمـ ُمًتجدات قمٍمهؿ وفمروف واىمٕمٝمؿ، طمتك ووٕمقا ًمٜم٤م 

، وم٢من شمٚمؽ اًم٘م٤مقمدة وإن "ٓ يٜمٙمر شمٖمػم إطمٙم٤مم سمتٖمػم إزُم٤من"اًم٘م٤مقمدة اعمٕمرووم٦م: 

يم٤مٟم٧م واردة ىمّمًدا ذم سم٤مب اعمٕم٤مُمالت إٓ أهن٤م يٛمٙمـ أن شمًتققم٥م يمثػًما ُمـ أُمقر 

 اًمٕم٤ٌمدات، وذًمؽ يمام يكم:

  ايمصالة:ـ مقاومقت 3

ومٞمام رواه اإلُم٤مم ُمًٚمؿ قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو أٟمف قمٚمٞمف ط ًم٘مد طمدد اًمٜمٌل 

اًمّمالة واًمًالم ىم٤مل: ]وىم٧م اًمٔمٝمر إذا زاًم٧م اًمِمٛمس ويم٤من فمؾ اًمرضمؾ يمٓمقًمف، 

ُم٤م مل حيي اًمٕمٍم، ووىم٧م اًمٕمٍم ُم٤م مل شمّمٗمر اًمِمٛمس، وىم٧م صالة اعمٖمرب ُم٤م مل 

، ووىم٧م صالة اًمّمٌح ُمـ يٖم٥م اًمِمٗمؼ، وصالة اًمٕمِم٤مء إمم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ إوؾمط

. ذًمؽ ُم٤م طمددشمف اًمًٜم٦م، ومٝمؾ يٓمٚم٥م ُمـ يمؾ (1)ـمٚمقع اًمٗمجر ُم٤م مل شمٓمٚمع اًمِمٛمس[

ُمّمؾ إذا ضم٤مء وىم٧م اًمٔمٝمر أن ي٘مػ ذم اًمِمٛمس ًمٞمٜمٔمر، صمؿ ي١مذن ًمٚمّمالة أو 

يّمٚمٞمٝم٤م؟!، وإذا ضم٤مء وىم٧م اًمٕمٍم أن ي٘مػ صمؿ ي٘مٞمس فمٚمف، صمؿ ُم٤مذا يّمٜمع إذا 

ًؾ ُمٜمٝم٤م ؿمٕم٤مع جيٕمؾ ًمألؿمٞم٤مء يم٤مٟم٧م اًمِمٛمس ىمد طمجٌٝم٤م همٞمؿ أو و٤ٌمب ومٚمؿ يٜم

                                                           

اًمّمالة، سم٤مب أوىم٤مت اًمّمٚمقات اخلٛمس، طمدي٨م رىمؿ : يمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع ُمًٚمؿصحٞمح  (3)

672. 
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؟!، أو يم٤من اعمًٚمؿ ذم سمالد يٙمثر ومٞمٝم٤م اًمْم٤ٌمب يمٚمٜمدن وُم٤م يٕمٚمقه٤م ُمـ اًمٌالد  فمالًّ

اًم٘م٤مسمٕم٦م ذم أطمْم٤من اًمدائرة اًم٘مٓمٌٞم٦م، وهٜم٤م يٙمقن اُمتث٤مل ُمٓمٚمقب احلدي٨م ًمٞمس 

سمٛمٜمٓمقق احلدي٨م وأًمٗم٤مفمف سمؾ سم٤مًمت٘مدير واسمتٙم٤مر إضمٝمزة اًمتل شمْمٌط ذًمؽ 

ٙمٞم٦م، واًم٤ًمقم٤مت اعم٤مئٞم٦م أو همػم اعم٤مئٞم٦م، وُم٤م شمتٗمتؼ قمٜمف اًمت٘مدير، يم٤محل٤ًمسم٤مت اًمٗمٚم

اسمتٙم٤مرات اًمٕمٍم ذم شم٘مدير اًمقىم٧م وطم٤ًمسمف، وم٢مذا ُم٤م ٟمٔمر اعمًٚمؿ ذم اًم٤ًمقم٦م، وـم٤مًمع 

اًمقىم٧م ذم اًمٜمتٞمج٦م، يم٤من ذًمؽ إيذاًٟم٤م سم٠من ذُمتف ىمد ؿمٖمٚم٧م سم٤مًمٕم٤ٌمدة وحي٤مؾم٥م قمغم 

٤مًمػ ُم٤م ورد ذًمؽ ُمـ رسمف ذم صالشمف وصٞم٤مُمف، وذًمؽ ٟمقع ُمـ دمديد اًمتٜم٤مول ٓ خي

 .(1)اًمٜمص قمٚمٞمف ذم اًمًٜم٦م اًمنميٗم٦م

 ـ  إذان يمؾصالة: 2

إذان هق اإلقمالم سمدظمقل وىم٧م اًمّمالة سم٠مًمٗم٤مظ خمّمقص٦م، وحيّمؾ سمف اًمدقم٤مء 

ًمّمالة اجلامقم٦م، وإقمالن ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم، وهق واضم٥م أو ُمًتح٥م قمغم ؾمٌٞمؾ 

. وقمٚمٞمف ي٠مصمؿ (2)]إذا طميت اًمّمالة ومٚمٞم١مذن ًمٙمؿ ظمٞم٤مريمؿ[ط: اًمٙمٗم٤مي٦م، ًم٘مقل اًمٜمٌل 

أهؾ اجلٝم٦م إذا مل ي٘مؿ ومٞمٝم٤م ُمـ ي١مذن ًمٚمّمالة، يمام أن ذم إذان أطمٙم٤مًُم٤م شمتٕمٚمؼ سم٤معم١مذن 

ُمثؾ أن يٙمقن ُمًٚماًم قم٤مىماًل ممٞمًزا رضماًل، وأن يٙمقن إذان سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمٜمد همػم 

اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وشمرشمٞم٥م أًمٗم٤مفمف وشمقاًمٞمٝم٤م، وٟمٞم٦م إذان سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف قم٤ٌمدة ُمـ اعم١مذن، يمام يًـ 

قمٜمد إئٛم٦م إرسمٕم٦م أن يتقمم إىم٤مُم٦م اًمّمالة ُمـ أذن، وهذه إطمٙم٤مم شمتٕمٚمؼ سم٤معم١مذن، 

                                                           

 وُم٤م سمٕمده٤م. 778، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ص اإلؾمالُملأ.د/قمٌد اهلل ُمؼموك اًمٜمج٤مر: دمديد اخلٓم٤مب  (3)

 .590يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ُمـ أطمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م، طمدي٨م رىمؿ داود،  ؾمٜمـ أيب (2)
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وهق ؿمخص ُمٙمٚمػ يقصػ ومٕمٚمف سم٤محلؾ واحلرُم٦م، ومام احلٙمؿ إذا مل يقضمد ُمـ يٕمرف 

إذان أو يم٤من ُمقضمقًدا وًمٙمٜمف ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف؟!، وإذا شمؿ إذان سمقاؾمٓم٦م ذيط 

داسمف وُمٙمروه٤مشمف ومٝمؾ جيزئ قمٜمد ُمًجؾ، يراقمك ومٞمف يمؾ وقاسمط إذان وؾمٜمٜمف وآ

قمدم اًم٘مدرة قمٚمٞمف أم ٓ؟!، إٟمف جيزئ ويٙمقن اإلقمالن قمـ دظمقل اًمّمالة سمف رجزًئ٤م 

 وُمؼمًئ٤م ًمٚمذُم٦م، إذا مل يقضمد ُمـ ي٘مقم سمف، أو وضمد ومل شمتقاومر ومٞمف ذوط اًم٘مٞم٤مم سمف.

  ـ صالة اخلقف:1

دو ذم وصالة اخلقف ُمنموقم٦م سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًمًٗمر واحلي ًمٚمخقف ُمـ اًمٕم

     ﴿احلرب أو همػمه، وىمد ورد اًمٜمص قمٚمٞمٝم٤م ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 

             

              

        ﴾ 
وُمٌٜمك صالة  .(1)

ُمٕمٚمقم اجلٝم٦م ًمٚمٛمّمٚملم، وًمذًمؽ وم٢من اجلٜمقد يٜم٘مًٛمقن اخلقف ىم٤مئؿ قمغم أن اًمٕمدو 

صٗملم أو ومئتلم سمح٥ًم ُمقىمع يمؾ هي٦م ُمٜمٝمؿ قمغم أرض اعمٕمريم٦م، سمحٞم٨م إذا هؿ صػ 

سم٤مًمريمقع واًمًجقد يم٤مٟم٧م أقملم اًمّمػ أظمر قمغم اًمٕمدو، وم٢مذا ومرغ إوًمقن ُمـ 

 ريمققمٝمؿ وؾمجقدهؿ طمٚمُّقا حمؾ أظمريـ ذم ُمراىم٦ٌم اًمٕمدو ًمٞم٘مقُمقا سم٤مًمريمقع واًمًجقد

 ُمثؾ اًمذيـ ؾمٌ٘مقهؿ.

وأؾمٚمقب احلرب اًمذي ومّمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٚمٞمف صالة اخلقف ىمد شمٖمػم، ومٚمؿ يٕمد 

                                                           

 .707اًمٜم٤ًمء:  (3)
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ًمٚمٕمدو ضمٝم٦م حمددة يٛمٙمـ اجلزم سم٠مٟمف ًمـ هيجؿ إٓ ُمٜمٝم٤م، وأصٌح٧م اًمٓم٤مئرات ىم٤مدرة 

قمغم آىمتح٤مم ُمـ أي٦م ضمٝم٦م دون أن شم٘مقى أضمٝمزة اًمرىم٤مسم٦م اًمراداري٦م قمغم ُمالطم٘متٝم٤م أو 

ُمـ اعمٛمٙمـ اًمتدُمػم سم٤مًمْمٖمط قمغم ُمٗمت٤مح ُمـ همروم٦م ُمٙمٞمٗم٦م  اًمتٜمٌف جلٝم٦م ىمدوُمٝم٤م، سمؾ همدا

ومٞمٝم٤م يمؾ رهمد احلٞم٤مة، وُمـ صمؿ مل يٕمد ًمرىم٤مسم٦م سمٕمض اعمّمٚملم ُمٕمٜمك، وهلذا يٙمقن إصح 

قمٜمد اؿمتداد اخلقف أن يّمكم يمؾ ومريؼ طم٥ًم اؾمتٓم٤مقمتف راضماًل أو رايم٤ًٌم، ُمًت٘مٌاًل 

، ويً٘مط قمٜمف ُمـ اًم٘مٌٚم٦م أو همػم ُمًت٘مٌؾ هل٤م، يقُمئ سم٤مًمريمقع واًمًجقد يمٞمٗمام أُمٙمـ

 أريم٤من اًمّمالة ُم٤م قمجز قمٜمف.

سمٞمد أٟمف قمٜمد طمدوث اعمقاضمٝم٤مت سمٕمد اًم٘مّمػ يٙمقن ذًمؽ اًمتنميع ؾم٤مرًي٤م، يمام 

يٛمٙمـ هي٤مٟمف ذم طمراؾم٦م اعمّمٚملم سم٤محلرم أو سم٤معم٤ًمضمد اعمٝمددة سم٠مقمامل شمًتٝمدف 

 اعمّمٚملم أو آظمالل سم٠مُمـ اعمقضمقديـ.

  ـ ايمطب ايمـبقى:4

٤ًٌم ًمٚمِمٗم٤مء وطمٗمًٔم٤م ًمٌٜمٞم٦م اًمٌدن، وىمد طم٨م قمٚمٞمف  وهق ُم٤م ي٘مّمد سمف اًمتداوي ـمٚم

ط وم٘م٤مل: ]شمداووا ومام ُمـ داء إٓ وضمٕمؾ اهلل ُمٜمف ؿمٗم٤مء[، وصم٧ٌم أٟمف ط  اًمٜمٌك 

. واحلج٤مُم٦م إطمداث (1)اًمتٛمس اًمٕمالج ًمٜمٗمًف، وم٤مطمتجؿ وأقمٓمك احلج٤مم أضمره

ضمرح ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ اًمرأس ًمٞمخرج ُمٜمف اًمدم، ومٞمٝمدأ اًمٌدن ويًٙمـ إمل، ومل يٙمـ 

اؾمتخداُمف ًمٚمحج٤مُم٦م ُم٘مّمقًدا سمذاشمف يمٕمٛمؾ خمّمقص، سمؾ سمدًٓمتف وهق ـمٚم٥م 

                                                           

، 2279سم٤مب ظمراج احلج٤مم، طمدي٨م رىمؿ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اإلضم٤مرة،  (3)

 .7202وصحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اعم٤ًمىم٤مة، سم٤مب طمؾ أضمرة احلج٤مُم٦م، طمدي٨م رىمؿ 
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 اًمتداوي، سمام أشم٤مطمف اًمٕمٍم ُمـ وؾم٤مئؾ اجلراطم٦م واًمٕمالج. 

٤ممل يٙمقن وًمق شم٘مدم اًمٓم٥م ووصؾ إمم ُمثؾ ُم٤م وصؾ إًمٞمف ذم أرىمك سمالد اًمٕم

ـمٚمٌف واًمتداوي سمف هق اعم٘مّمقد ُمـ دًٓم٦م طمدي٨م احلج٤مُم٦م، وم٢مذا ُم٤م ىم٤مم ـمٌٞم٥م 

يدقمل أٟمف ُمـ اعمتٛمًٙملم سم٤مإلؾمالم ذم قمٍمٟم٤م ويزقمؿ أٟمف يٕم٤مًم٩م سم٤محلج٤مُم٦م أو 

سم٤مًمٙمل إطمٞم٤مء ًمتٚمؽ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، يٙمقن ُمًٞمًئ٤م ًمإلؾمالم، وُمًتٝمٞمٜم٤ًم سم٠مهار اهلل ذم 

٤ًٌم سم٠مرواح اًمٜم٤مس، وُمً ٤م سم٤مًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م: ٕن إطمٞم٤مء اًمًٜم٦م ظمٚم٘مف، وُمتالقم تخٗمًّ

اًمٜمٌقي٦م إٟمام يتح٘مؼ إذا اًمتٛمس اًمِمٗم٤مء سم٠مطمدث ُمٜمجزات اًمٕمٍم ذم اًمٓم٥م واًمدواء، 

ومام اًمذي شمٗمٞمده احلج٤مُم٦م أُم٤مم ُم٤م وصؾ إًمٞمف اإلٟم٤ًمن ُمـ أهار اًمٌدن سم٤مٕضمٝمزة 

 اًمدىمٞم٘م٦م، وإسمح٤مث اًمٕمٛمٞم٘م٦م؟!، ويٙمقن دمديد وم٘مف اًمٗمتقى ذم رج٤مل اًمٓم٥م اًمٜمٌقي

حتدي٨م اًمٓم٥م، وُمقايم٦ٌم سمحقث اًمٕمٍم، وًمٞمس سم٤مًمتزام قملم ُم٤م يم٤من يٕم٤مًم٩م سمف ذم 

قمّمقر اإلؾمالم إومم، ُمـ اًمٙمل سم٤مًمٜم٤مر، وشمٜم٤مول طم٦ٌم اًمؼميم٦م، أو احلج٤مُم٦م، 

وم٤مًمدًٓم٦م ذم شمٚمؽ إومٕم٤مل إٟمام هل دًٓم٦م طم٤مل، وًمٞم٧ًم دًٓم٦م سم٤معم٘م٤مل قمغم اًمتزام 

ت إمم اٟمت٘م٤مل اًمٕمدوى إقمٞم٤من!، سمؾ إن احلج٤مُم٦م ىمد شمٙمقن طمراًُم٤م إذا أد

سم٤مًمٗمػموؾم٤مت، أو يم٤من مم٤م يٖمٚم٥م ذم ؿم٠من شمٕم٤مـمٞمٝم٤م شمٚمقث اجلرح سم٤معمٞمٙمروسم٤مت، ومٗمل 

ُمثؾ شمٚمؽ احل٤مٓت وأُمث٤مهل٤م، ؾمٞمٙمقن ُمـ يٕم٤مًم٩م هب٤م يم٤معمًتجػم ُمـ اًمرُمْم٤مء سم٤مًمٜم٤مر، 

 وهذا ُم٤م ٓ جيقز.

  ـ همؼف اجلـائز:5

ٗمظ يمراُمتف اًمًٜم٦م ذم اًمدومـ أن يقارى اعمٞم٧م سمٓمـ إرض، سمام يًؽم سمدٟمف وحي
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وٓ جيقز أن يرشمٗمع اًم٘مؼم قمـ إرض إٓ سمٛم٘مدار ؿمؼم، أو ُم٤م يٕمرف سمف أٟمف ىمؼم 

ومٞمحؽمم وٓ هي٤من، وىمد اُمتأل سم٤مـمـ إرض سم٤معمٞم٤مه اجلقومٞم٦م طمتك ـمٗم٧م اًمٕمٔم٤مم 

اًمٜمخرة واجلث٨م اًم٤ٌمًمٞم٦م قمغم ؾمٓمح اعمٞم٤مه داظمؾ اًم٘مٌقر ذم سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ، ومٝمؾ يٌ٘مك 

د ذم احلٞم٤مة ُمـ أُمر مل يٙمـ ذم احل٤ًٌمن ي٘متيض طمٙمؿ اًمدومـ يمام هق، أم أن ُم٤م اؾمتج

شمٖمٞمػم احلٙمؿ، ومٞمجقز رومع اًم٘مؼم قمـ إرض، يمام جيقز ووع اجلث٦م ومٞمام حيٗمٔمٝم٤م 

ويٛمٜمع شمنب اعمقاد اعمتحٚمٚم٦م ُمٜمٝم٤م إمم اعمٞم٤مه اجلقومٞم٦م ومٞمٚمقصمٝم٤م، ٓ ؾمٞمام وىمد اؿمتدت 

 طم٤مضم٦م إطمٞم٤مء إًمٞمٝم٤م، ذًمؽ ُم٤م ٟمرى أٟمف إصح ذم هذا اعمج٤مل.

اشم٤ٌمع اجلٜم٤مزة محٚمٝم٤م قمغم إقمٜم٤مق واًمًػم هب٤م، وىمد ذه٥م مجٝمقر  واًمًٜم٦م ذم

]أيت سمداسم٦م ط: اًمٗم٘مٝم٤مء إمم اًم٘مقل سمٙمراه٦م اًمريمقب ومٞمف حلدي٨م صمقسم٤من أن اًمٜمٌل  

وهق ُمع ضمٜم٤مزة وم٠مسمك أن يريمٌٝم٤م، ومٚمام اٟمٍمف أيت سمداسم٦م ومريم٥م، ومٚمام ؾمئؾ ىم٤مل: إن 

قا ريم٧ٌم[، رواه أسمق اعمالئٙم٦م يم٤مٟم٧م متٌم ومٚمؿ أيمـ ٕريم٥م وهؿ يٛمِمقن، ومٚمام ذهٌ

 . (1)داود واًمٌٞمٝم٘مل واحل٤ميمؿ

ُم٤مؿمًٞم٤م  "اسمـ اًمدطمداح"ُمع ضمٜم٤مزة رضمؾ يًٛمك: ط وظمرج رؾمقل اهلل 

. وإطمٜم٤مف وإن يم٤مٟمقا (2)ورضمع قمغم ومرس، رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل: طمًـ صحٞمح

ي٘مقًمقن سم٠مٟمف ٓ سم٠مس سم٤مًمريمقب، ًمٙمٜمٝمؿ ىم٤مًمقا: إن اعمٌم أومْمؾ ُمٜمف، وىمد سمٜمٞم٧م شمٚمؽ 

ع اعم٘م٤مسمر ذم أطمْم٤من اعم٤ٌمٟمك، ومامذا ًمق يم٤من احل٤مل قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف إطمٙم٤مم قمغم وىمق

                                                           

 .3777ؾمٜمـ أيب داود، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب اًمريمقب ذم اجلٜم٤مئز، طمدي٨م رىمؿ  (3)

، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرظمّم٦م ذم ذًمؽ، طمدي٨م رىمؿ طؾمٜمـ اًمؽمُمذي، أسمقاب اجلٜم٤مئز قمـ رؾمقل اهلل  (2)

7074. 
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ذم اًم٘م٤مهرة أن، طمٞم٨م شمٌتٕمد اعم٘م٤مسمر قمـ اعم٤ٌمين سمٕمنمات اًمٙمٞمٚمق ُمؽمات اًمتل يتٕمذر 

 اًمدومـ ُمٕمٝم٤م إٓ سم٤مًمريمقب.

ومٝمؾ ؾمٞمٙمقن طمٙمؿ اعمٌم يمام يم٤من قمٚمٞمف؟ وهؾ ؾمٞمٔمؾ طمٙمؿ اًمريمقب يمام 

سمٛم٘مت٣م ُمقضمٌف اعمح٘مؼ عم٘مّمقد احلٙمؿ يم٤من؟ ُم٤م أفمـ ذًمؽ، سمؾ أرى أٟمف ؾمٞمتٖمػم 

 وهق هقم٦م اًمدومـ وشمٞمًػمه.

  ـ ايمزىماة:7

يتحدد اًمقضمقب ومٞمٝم٤م سم٤معمٙمٚمػ اعم٤مًمؽ ًمٚمٜمّم٤مب، وهق اًمِمخص اًمٓمٌٞمٕمل 

اًمذي طم٤ٌمه اهلل سم٤مًمٕم٘مؾ ويمٚمٗمف سمف، ومل يٙمـ اًمِمخص اعمٕمٜمقي ىمد قمرف سمٕمد، طمٞم٨م 

٤مت مل يٙمـ ىمد وضمد ذم وىم٧م شمنميٕمٝم٤م أؿمخ٤مص ُمٕمٜمقي٦م يم٤مًمنميم٤مت واعم١مؾمً

آىمتّم٤مدي٦م اًمٙمؼمى وهمػمه٤م، واًمٞمقم أصٌح٧م شمٚمؽ اًمِمخّمٞم٤مت هل اًمتل شمًت٠مصمر 

سم٤مًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي واعم٤مزم، ومٝمؾ شمٙمٚمػ سم٢مظمراج اًمزيم٤مة أم ٓ؟!، أرى أهن٤م 

شمٙمٚمػ، وٓ ي٘م٤مل: إهن٤م مجٚم٦م ُمـ اعم٤ٌمين واًمتجٛمٕم٤مت اعم٤مدي٦م اًمتل ٓ روح ومٞمٝم٤م وٓ 

نمقمٞم٦م وُمٜمٝم٤م اًمزيم٤مة، ًمذًمؽ وم٢من قم٘مؾ، واًمتك ٓ يٕمؽمهي٤م اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمقاضم٤ٌمت اًم

اًمقضمقب ؾمٞم٘مع قمغم اعمًئقًملم ذم شمٚمؽ اعم١مؾم٤ًمت قمـ آًمتزاُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م: ٕن 

٤ًٌم قمٞمٜمٞم٤ًّم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ شمٚمؽ اجلٝم٦م: ٕهنؿ سمٕمد أن اظمتّمقا  إظمراج اًمزيم٤مة ؾمٞمٙمقن واضم

سم٤مًم٘مٞم٤مم قمغم وٓي٦م هذا اًمثٖمر اًمٕم٤مم أصٌحقا ُمًئقًملم قمٜمف أُم٤مم اهلل، ومٞمتٕملم 

 ًمذًمؽ. اإلظمراج قمٚمٞمٝمؿ

جي٥م إظمراج اًمّمدىم٦م ًمٚمٗم٘مػم واعمًٙملم، إذ مه٤م ُمـ وٛمـ ُمّم٤مرف اًمزيم٤مة 
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ُمّم٤مرومٝم٤م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم ؾمقرة اًمتقسم٦م، وًم٘مد يم٤من اعمٕمٝمقد قمٜمد شمنميٕمٝم٤م أن 

اًمٗم٘مػم واعمًٙملم إذا أظمؼما قمـ طم٤مهلام وم٢مهنام يّمدىم٤من ويٕمٓمٞم٤من طمٔمٝمام ُمـ اًمّمدىم٦م، 

 وٓ جيقز هنرمه٤م ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:         ﴾ (1).  وأُم٤م اًمٞمقم وم٘مد شمٖمػم

اًمقوع، وأصٌح اًمتًقل اطمؽماوًم٤م وُمٝمٜم٦م، وًمف قمّم٤مسم٤مت دمٞمد طمٞمؾ اًمٜمّم٥م 

وأٓقمٞمٌف، وشمت٘مـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمتدًمٞمس قمغم اًمٜم٤مس سم٤مدقم٤مء اعمرض، أو محؾ إـمٗم٤مل، 

إدوار أو مجع إُمقال ًمتٙمٗملم اًمٗم٘مراء، أو قمالج اعمرى، أو اًمٜمداء قمغم ؾمٙم٤من 

اًمٕمٚمٞم٤م سمٛمٙمؼمات اًمّمقت، ومٝمؾ ئمؾ إُمر قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ُمـ إطم٤ًمن اًمٔمـ سمٛمـ 

يدقمٞمل اًمٗم٘مر واعمًٙمٜم٦م، أو ه١مٓء اًمذيـ يٓم٤مردون اًمٜم٤مس ذم اإلؿم٤مرات 

واًمٓمرىم٤مت وأُم٤مم اعم٤ًمضمد وذم اًم٤ًمطم٤مت، أم أن إُمر ي٘متيض شمٜمٔمٞماًم يٛمٜمع هذه 

 ٤م.اًمٗمقى، ويرؿمد أُمقال اًمزيم٤مة ًمإلٟمٗم٤مق ذم ُمّم٤مرومٝم

  ايمصقام: -7

.     ﴾ (2)﴿جي٥م اًمّمٞم٤مم سمرؤي٦م هالل اًمِمٝمر سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ًمٗم٤مظ اعمِمؽميم٦م سملم اًمٜمٔمر (3) [ف]صقُمقا ًمرؤيتف وأومٓمرو ًمرؤيتط: وىمقًمف  . واًمرؤي٦م ُمـ ا

ظمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  .      ﴾ (4)﴿سم٤مًمٌٍم، واًمٕمٚمؿ سم٤مًمٌّمػمة، وُمـ ٕا

                                                           

 .70اًمْمحك:  (3)

 .785اًمٌ٘مرة:  (2)

، طمدي٨م شإذا رأيتؿ اهلالل ومقُمقاط: »ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اًمّمقم ، سم٤مب ىمقل اًمٜمٌل  (1)

 .7087، وصحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمّمٞم٤مم، سم٤مب وضمقب رُمْم٤من ًمرؤي٦م اهلالل، طمدي٨م رىمؿ 799  رىمؿ

 .705اًمٜم٤ًمء:  (4)
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 أي سمام ضمٕمٚمف اهلل رأًي٤م ًمؽ، وًمٞمس اعمراد سمام شمٜمٔمره سمٕمٞمٜمٞمؽ.

وإذا أريد هب٤م ذم اًمّمٞم٤مم اًمرؤي٦م اًمٌٍمي٦م ٕدى ذًمؽ إمم اظمتالف اعمٓم٤مًمع، 

واظمتالف اعمًٚمٛملم ُمٕمف ُم٤م سملم ُمٗمٓمر وص٤مئؿ، ٓظمتالف ُم١مصمرات اًمرؤي٦م اًمٌٍمي٦م 

اًمقاطمد، طمتك ىم٤مل سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء: إن اظمتالف قمغم ُمًتقى اإلىمٚمٞمؿ اإلؾمالُمل 

اعمٓم٤مًمع يٛمٙمـ أن ي٘مع سملم سمٚمديـ سمٞمٜمٝمام ُم٤ًموم٦م ىمٍم، وذًمؽ يم٤مًم٘م٤مهرة وـمٜمٓم٤م ُمثاًل، 

ومٝمؾ يتّمقر هذا ذم وىمتٜم٤م اًمذي أصٌح اًمقاطمد ومٞمف يرى ويًٛمع ُم٤م يٗمٕمٚمف همػمه ذم 

 أىم٤ميص اًمدٟمٞم٤م ذم ٟمٗمس حلٔم٦م وىمققمف.

اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمدًمٞمؾ أن اًمّمٞم٤مم جي٥م هب٤م، إن اًمرؤي٦م اعم٘مّمقدة ذم احلدي٨م هل اًمرؤي٦م 

طمٞم٨م ٓ يتّمقر أن يرى يمؾ ُمٙمٚمػ اهلالل سمٕمٞمٜمٞمف ومذًمؽ أُمر ُمتٕمذر، سمؾ ُمًتحٞمؾ ذم 

طمؼ اًمٙم٤موم٦م: ٕن ُمٜمٝمؿ اعمًـ، وُمٜمٝمؿ إقمٛمك، وُمٜمٝمؿ اًمذي ٓ يرى أيمثر ُمـ ُمقوع 

ىمدُمٞمف، ومٚمق يم٤من اعم٘مّمقد سم٤مًمرؤي٦م أهن٤م اًمرؤي٦م اًمٌٍمي٦م عم٤م حت٘مؼ اًمقضمقب ذم طم٘مٝمؿ، 

ا ُم٤م مل ي٘مؾ سمف أطمد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء، وإذا يم٤مٟم٧م اًمرؤي٦م قمٚمٛمٞم٦م يٙمقن اًمٕمثقر قمغم اهلالل وهذ

ذم سمٚمد أو ُمقاوم٘متف ًمٚمح٤ًمسم٤مت اًمٗمٚمٙمٞم٦م طمج٦م قمغم يمؾ سمالد اًمدٟمٞم٤م ًمتٞمن اًمٕمٚمؿ سمف حلٔم٦م 

اًمٕمثقر قمٚمٞمف سمٙمؾ وؾم٤مئؾ اًمٕمٚمؿ اعمٜمٔمقرة واعمًٛمققم٦م، ويٙمقن اًم٘مقل سم٠من اظمتالف 

، وأصٌح احت٤مد اعمٓم٤مًمع هق اًم٘مقل اًمذي جي٥م أن يٚمقذ اعمٓم٤مًمع اضمتٝم٤مد وم٘مٝمل شمٖمػم واىمٕمف

 سمف مجٞمع اعمًٚمٛملم.

  احلج: -8

  ﴿ أوضم٥م اهلل طم٩م اًمٌٞم٧م احلرام عمـ اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمٌٞماًل، وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف:
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                ﴾
ط . وآؾمتٓم٤مقم٦م طمدده٤م اًمٜمٌل (1)

سم٤مًمزاد واًمراطمٚم٦م، ومٛمـ ُمٚمؽ زاده وأضمرة اًمًٗمر يٙمقن ُمًتٓمٞمًٕم٤م، وذًمؽ ومٞمام روي 

﴿ىم٤مل: ىمٞمؾ ي٤م رؾمقل اهلل: ُم٤م اًمًٌٞمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  قمـ أٟمس         

  ﴾]ومجٕمؾ آؾمتٓم٤مقم٦م ُمٜمقـم٦م هبام،  ،(2) ، ىم٤مل: ]اًمًٌٞمؾ هق اًمزاد واًمراطمٚم٦م

طمتك قمٚمَّؼ اًمققمٞمد قمغم شمرك احل٩م هبام وم٘م٤مل: ]ُمـ ُمٚمؽ زاًدا وراطمٚم٦م شمٌٚمٖمف إمم 

٤م، وإن ؿم٤مء ٟمٍماٟمٞم٤ًّم[ رواه  سمٞم٧م اهلل ومل حي٩م، ومال قمٚمٞمف أن يٛمقت إن ؿم٤مء هيقديًّ

 اًمؽمُمذي.

وًمق شمرك اًم٤ٌمب ُمٗمتقطًم٤م أُم٤مم يمؾ ُمـ يٛمٚمؽ اًمزاد واًمراطمٚم٦م ًمٞم٤ًمومر إمم اًمٌٚمد 

حلرام ٓضمتٛمٕم٧م اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م، وًمٕمؾ ذًمؽ هق اًمذي طمدد دقمقة ٟمٌل اهلل ا

﴿: -يمام طمٙم٤مه قمٜمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  -إسمراهٞمؿ سم٠من ي٘مقل:           

              ﴾
وم٘م٤مل أومئده ُمـ اًمٜم٤مس، وًمق ىم٤مل أومئدة  .(3)

اًمٜم٤مس ًمتٙم٤مًم٧ٌم اًمدٟمٞم٤م قمٚمٞمف ومٞمٛمقشمقا ُمـ ؿمده اًمزطم٤مم، وٓ يتح٘مؼ اعم٘مّمقد 

اًمنمقمل ُمـ زي٤مرة اًمٌٞم٧م، وهلذا أصٌح ُمـ اًمقاضم٥م حتديد ٟم٦ًٌم أقمداد احلج٤مج 

ُمـ يمؾ سمٚمد إؾمالُمل، طمتك ٓ ي١مدي شمرك إُمر ُمـ همػم حتديد، إمم شمٙم٤مًم٥م اًمٜم٤مس 

                                                           

 .97آل قمٛمران:  (3)

، سم٤مب إجي٤مب احل٩م سم٤مًمزاد واًمراطمٚم٦م، طمدي٨م رىمؿ طأسمقاب احل٩م قمـ رؾمقل اهلل ؾمٜمـ اًمؽمُمذي،  (2)

 قمـ اسمـ قمٛمر. 873

 .37إسمراهٞمؿ:  (1)
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، وقمغم ذًمؽ ٓ (1)تًع هلؿ، وُمـ صمؿ يٛمقشمقن حت٧م أىمدام سمٕمْمٝمؿقمغم اعمٙم٤من ومال ي

يٙمقن ُمـ وىمع ظم٤مرج أقمداد شمٚمؽ اًمٜم٦ًٌم ُمًتٓمٞمٕم٤م رهمؿ أٟمف يٛمٚمؽ اًمزاد واًمراطمٚم٦م، 

 وٓ يٙمقن واىمًٕم٤م حت٧م اًمققمٞمد اًمٜمٌقي عمـ شمرك احل٩م وهق ُم٤مًمؽ ًمٜمٗم٘م٤مشمف.

* * * 

  

                                                           

، اإلؾمالُملشمٗمّمٞمؾ شمٚمؽ اعمًتجدات: أ.د/قمٌد اهلل ُمؼموك اًمٜمج٤مر: دمديد اخلٓم٤مب  ذمراضمع  (3)

 وُم٤م سمٕمده٤م. 783ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، 
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 اخلامتــــة

شمٙمقن ُمتقائٛم٦م ُمع وم٘مف وٟمخٚمص ُمـ شمٚمؽ اًمدراؾم٦م إمم أن اًمٗمتقى يٜمٌٖمل أن 

اًمقاىمع، وأن هذا اًمٗم٘مف حيت٤مج إمم دراي٦م ظم٤مص٦م سمف، وأن شمٚمؽ اًمدراي٦م ٓ شم٘مؾ أمهٞم٦م 

ذم رج٤مل اإلومت٤مء اعمٕم٤مس قمـ اًمٕمٚمؿ اعمِمٝمقر سم٤مٕدوات اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٗمتقى، 

وم٢من أُمر اًمٌمء ٓ يًت٘مٞمؿ إٓ إذا اشمّمٚم٧م اعم٘مدُم٤مت ومٞمف سمٜمت٤مئجٝم٤م، ومال شمٚمؽ شمٙمقن 

ّمٚم٦م قمـ اًمقاىمع اًمذي يراد سمٞم٤من وصٗمف اًمنمقمل عمـ ي٠ًمل قمـ طمٙمٛمف، اًمٜمت٤مئ٩م ُمٜمٗم

وطمتك شمٙمقن اًمٗمتقى ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمقاىمع وم٢مٟمف يتٕملم أن شمتًع وضمقه اًمدًٓم٦م ذم إدًم٦م 

اًمنمقمٞم٦م ًمتًتققم٥م شمٚمؽ اعمًتجدات اًمتل ي٘مٍم اجلٝمد اًمٕم٤مدي قمـ طمٍمه٤م أو 

 اًمٚمح٤مق هب٤م، ًمٙمـ هذا آشم٤ًمع جي٥م أن يٜمْمٌط سم٠مُمريـ:

ًمتٗمرىم٦م سملم دًٓم٦م احل٤مًم٦م ودًٓم٦م اعم٘م٤مل وومً٘م٤م عم٤م ورد سمف ؾمٞم٤مق احلدي٨م، ا أوهلَم:

وشمقفمٞمػ يمؾ ٟمقع ُمـ ه٤مشملم اًمدًٓمتلم ًمٞم١مدي ُمٝمٛمتف اعمتٙم٤مُمٚم٦م ذم شم٘مديؿ اًمديـ 

ًمٚمٜم٤مس، وشمٓمٌٞم٘مف قمغم واىمع احلٞم٤مة سم٠مؾمٚمقب يًتققم٥م ٟمقازهل٤م وحيتقي ُمًتجداهت٤م، 

٤مئف اًمٚمٗمٔمك ص٤محل٦م سمؾ وإذا يم٤مٟم٧م دًٓم٦م اعم٘م٤مل أو شمٓمٌٞمؼ اًمٜمص ذم طمدود سمٜم

وضوري٦م ذم أُمقر اًمتٕمٌد اًمتل ٓ شم٘مٌؾ شمٕمٚمٞماًل، وٓ يدرك اًمٕم٘مؾ هل٤م ُمٕمٜمك، وم٢من 

دًٓم٦م احل٤مل شمٙمقن ص٤محل٦م ٓؾمتٞمٕم٤مب ُمٕمٜمك اًمٜمص سمحٞم٨م يٛمتد إمم ُم٤م ي١مدي 

اعم٘مّمقد ُمـ ؾمٞم٤مىمف، أو يقصؾ إمم اعمٓمٚمقب سمٗمحقاه وُمٗمٝمقُمف، وإُمثٚم٦م اًمتل شمؿ 

 ٤م ُمـ ُمًتجدات اًمٜمقازل شمقوح ذًمؽ.ؾمٞم٤مىمٝم٤م ذم شمٚمؽ إوراق وهمػمه

ُمراقم٤مة ُم٘م٤مصد اًمتنميع اإلؾمالُمل ذم رجٛمٚمٝم٤م اًمذي جيكم يمٚمٞم٤مت  شماكقفَم:
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اعمّم٤مًمح اًمتل ٟمزًم٧م إدي٤من حلاميتٝم٤م واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م، ورم شمٗمّمٞمالهت٤م اًمتل شمٌلم 

 ُم٤ًمر يمؾ طمٙمؿ ذقمك ٟمحق شمٚمؽ اعمّم٤مًمح وأصمره ذم إىم٤مُمتٝم٤م واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م.

اًمًٞم٤مق أن ٟمذيّمر سمام جي٥م آًمتزام سمف، وهق ُمراقم٤مة وُمـ اعمٝمؿ ذم هذا 

اخلّم٤مئص اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمتنميع اإلؾمالُمل وُم٤م طم٤ٌمه اهلل سمف ُمـ اًمّمالطمٞم٦م ًمٚمتٓمٌٞمؼ ذم 

يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، واًم٘مدرة قمغم ُمقاضمٝم٦م ُمًتجدات اًمٕمٍم، واؾمتٞمٕم٤مسمف ًمٌٞم٤من 

وصٗمٝم٤م اًمنمقمل ذم اًمتحٚمٞمؾ واًمتحريؿ، وأن يمؾ قمٛمؾ قمٚمٛمل أو اضمتٝم٤مد وم٘مٝمل 

ذا اعمٕمٜمك وئمٝمر ذم اًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمكم صدق هذا اعمٌدأ، ويٙمقن ُمٜمًجاًم ُمع ي١ميمد ه

 ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م وُمقاومً٘م٤م عم٘مّمقد اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ُمـ إٟمزاهل٤م. 

أدقمق اهلل أن يت٘مٌؾ ُمٜم٤م هذا اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمٞمؾ سمج٤مٟم٥م رو٤مه اجلٚمٞمؾ، وأن جيٕمٚمف 

 ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ.

  * * * 
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هشزًعْخ الفتْب
)*( 

 اظمبحث إول

 معـك ايمػتقا واإلهمتاء يمغة واصطالضًما

: ايمػتقا واإلهمتاء يمغة:  ًٓ  أو

، ضم٤مء  اإلومت٤مء ُمّمدر أومتك، واًمٗمٕمؾ ُٓمف ذم إصؾ ي٤مء وهق اًمٙمثػم اًمٖم٤مًم٥م

ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب أومت٤مه ذم إُمر أسم٤مٟمف ًمف، وأومتك اًمرضمؾ ذم اعم٠ًمًم٦م، واؾمتٗمتٞمتف ومٞمٝم٤م 

ومت٤مء، واًمٗمتٞم٤م: شمٌٞملم وم٠مومت٤مين إومت٤مء، وومتل وومتقى اؾمامن يقوٕم٤من ُمقوع اإل

اعمِمٙمؾ ُمـ إطمٙم٤مم، واًمٗمتقى: ُم٤م أومتك سمف اًمٗم٘مٞمف،  واًمذي قمٚمٞمف إيمثر أن 

 . (1)اإلومت٤مء ُمِمتؼ ُمـ أومتك اًمٕم٤ممل إذا سملم احلٙمؿ وأفمٝمره

 شماكًقا: معـك ايمػتقا واإلهمتاء اصطالضًما: 

واإلومت٤مء، ُم٤مل سمٕمض إصقًمٞملم ىمدياًم وطمديث٤ًم إمم اًمتًقي٦م سملم طم٘مٞم٘م٦م آضمتٝم٤مد 

، وىم٤مل اًمِمقيم٤مين: إن  (2)ىم٤مل اًمٙمامل سمـ اهلامم: إن اعمٗمتل هق اعمجتٝمد وهق اًمٗم٘مٞمف

                                                           

سمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م  ، أؾمت٤مذ ورئٞمس ىمًؿ اًمٗم٘مفاًمًت٤مر اجل٤ٌمزم /حمٛمد قمٌدأ.ديمت٥م هذا اًمٌح٨م:  )*(

 واًم٘م٤مٟمقن، ضم٤مُمٕم٦م إزهر، ُمٍم.

 ط دار اعمٕم٤مرف.، 5/3348ًم٤ًمن اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر  (3)

 سمػموت.  ،ط دار اًمٗمٙمر ،7/256ومتح اًم٘مدير ٓسمـ اهلامم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد  (2)
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وُمـ اعمٕم٤مسيـ ي٘مقل د. أمحد ـمف ري٤من: اإلومت٤مء هق إفمٝم٤مر . ،(1)اعمٗمتل هق اعمجتٝمد

هذه وضمٝم٦م ، (2)إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م سم٤مٟٓمتزاع ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م واإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس

 ٟمٔمر ُمـ يرى أن اعمٗمتل هق اعمجتٝمد أو اًمٗم٘مٞمف. 

وسمٞمٜمام يرى هذا آدم٤مه ـم٤مئٗم٦م إٓ أن هٜم٤مك ـم٤مئٗم٦م أظمرى شمٗمرق سملم آضمتٝم٤مد 

، وي٘مقل (3)واًمٗمتقى، ضم٤مء ذم اًمٗم٘مف احلٜمٌكم: اإلومت٤مء هق اإلظم٤ٌمر قمـ دًمٞمؾ ذقمل

ا وىمد قمروم٧م ، هذ(4)اًم٘مراذم: اًمٗمتقى إظم٤ٌمر سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل ذم إًمزام أو إسم٤مطم٦م

 ،اعمقؾمققم٦م اًمٙمقيتٞم٦م اإلومت٤مء سم٠مٟمف: شمٌٞملم احلٙمؿ اًمنمقمل قمـ دًمٞمؾ عمـ ؾم٠مل قمٜمف

، وقمرومتف دائرة اإلومت٤مء إردٟمٞم٦م سم٠مٟمف: (5)وهذا يِمٛمؾ اًم١ًمال ذم اًمقىم٤مئع وهمػمه٤م

 . (6)"اإلظم٤ٌمر قمـ أطمٙم٤مم اًمنمع ٓ قمغم وضمف اإلًمزام "

سم٤مُٕمقر اًمنمقمٞم٦م قمـ  اًمٗمتقى شمٕمٜمل اإلظم٤ٌمر سمحٙمؿ يتٕمٚمؼايمتعريػ اظمختار : 

 دًمٞمؾ عم٤م ؾُمئؾ قمٜمف ُمـ همػم إًمزام.

 ذح ايمتعريػ: 

، وهمػمه اإلومت٤مء ومٞمف يدظمؾ اًمتٕمريػ ذم ضمٜمس وهق ،هق اإلقمالم  اإلطمبار:

                                                           

 .5ص  واعمًتٗمتل لاًمٗمتقى واعمٗمت ٦مصٗم ، و9-8ص، اإلومت٤مء قمٜمد إصقًمٞملم  :راضمع (3)

 .دار اًمقوم٤مء ط  ،7ص ،وقاسمط آضمتٝم٤مد واًمٗمتقى (2)

 .سمػموت ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،4واعمًتٗمتل ٓسمـ محدان احلٜمٌكم ص لاًمٗمتقى واعمٗمت ٦مصٗم (1)

 .70/727اًمذظمػمة ًمٚم٘مراذم  (4)

 ط ذات اًمًالؾمؾ.، 32/20اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م  (5)

ـ اإلومت٤مء اًمٕم٤مم إصدار  (6) ردٟمٞم٦مشم٘مرير قم وىم٤مف ٕا  .3ص ، وزارة ٕا
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أي  وذفمل:واحلٙمؿ يِمٛمؾ إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م واًمقوٕمٞم٦م واًمٕم٘مدي٦م واًمٚمٖمقي٦م، 

ُمٜمًقب إمم اًمنمع اًمنميػ، وهق ىمٞمد حيؽمز سمف قمـ مجٞمع إطمٙم٤مم سم٤مؾمتثٜم٤مء 

هٜم٤م أقمؿ ُمـ أن يٙمقن شمٙمٚمٞمٗمٞم٤ًّم أو  واحلؽؿ اظمتعؾؼ زمإمقر ايمممفمقةاًمنمقمٞم٦م، 

ووٕمٞم٤ًّم، ومٞمِمٛمؾ إطمٙم٤مم آقمت٘م٤مدي٦م، ومٞم٠ًمل قمٜمٝم٤م اعمٗمتل وجيٞم٥م، وهل ُمـ هذه 

ًمدًمٞمؾ هق اعمرؿمد إمم اعمٓمٚمقب ا وفمـ ديمقؾ:احلٞمثٞم٦م أطمٙم٤مم خي٤مـم٥م هب٤م اعمٙمٚمػ، 

ًمٖم٦م، وذم آصٓمالح: هق ُم٤م يتقصؾ سمّمحٞمح اًمٜمٔمر ومٞمف إمم ُمٓمٚمقب ظمؼمي،  وهق 

ىمٞمد حيؽمز سمف قمـ ىمقل سمٖمػم دًمٞمؾ، وعم٤م ؾُمئؾ قمٜمف: هذا ىمٞمد حيؽمز سمف قمـ اإلرؿم٤مد 

ومٝمق ىمٞمد حيؽمز سمف قمـ  نمغم إيمزام: واًمتٕمٚمٞمؿ: ٕٟمف ي٘مع ُمـ همػم ؾم١مال، أُم٤م ُمـ

 ٢مٟمف قمغم وضمف اإلًمزام.اًم٘مْم٤مء واحلٙمؿ، وم

* * *  
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 اظمبحث ايمثاين

 معـك اظمػتل واظمستػتل

هق اعمجٞم٥م ًمٚم٤ًمئؾ قمـ ؾم١ماًمف واعمٌلم عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ أُمر، ضم٤مء ذم  اظمػتل يمغة:

ًم٤ًمن اًمٕمرب: أومت٤مه ذم إُمر أي أسم٤مٟمف ًمف، وأومتك اًمرضمؾ ذم اعم٠ًمًم٦م، واؾمتٗمتٞمتف ومٞمٝم٤م 

 .(1)وم٠مومت٤مين إومت٤مء

اًمنمقمل ُمّمٓمٚمح اعمٗمتل سمٛمـ اشمّمػ  ظمص اًمٕمرفاظمػتل اصطالضًما: 

 سم٤مإلومت٤مء ذم اًمنمقمٞم٤مت ووىمع هذا يمثػًما، همػم أن هٜم٤مك ادم٤مهلم ذم شمٕمريٗمف:

 "اًمٗمتٞم٤م"يٕمتؼم أن اعمٗمتل هق اًمٗم٘مٞمف اعمجتٝمد سمٜم٤مء قمغم أن ُمّمٓمٚمح  إول:

، "اًمٗمتٞم٤م و آضمتٝم٤مد  "يٗمرق سملم ُمٗمٝمقُمل  وايمثاكك:يرادف ُمّمٓمٚمح آضمتٝم٤مد، 

٤ًٌم ُمـ أىمق  ال هذه آدم٤مه٤مت: وإًمٞمؽ ضم٤مٟم

ىم٤مل اسمـ رؿمد: اعمٗمتل هق اًمٗم٘مٞمف اًمٜمٔم٤مر، واًم٘م٤مدر قمغم اٟمتزاع  آجتاه إول: 

،   وىم٤مل اًمِمقيم٤مين: (2)إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، واإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس 

 .(4)،  وىم٤مل اًمتٝم٤مٟمقي: واعمٗمتل هق اًمٗم٘مٞمف(3)وأُم٤م اعمٗمتل ومٝمق اعمجتٝمد

وإٓ وم٢من اإلومت٤مء أظمص  ،إلومت٤مء صمٛمرة آضمتٝم٤مد وومروقمفيرى أن اآجتاه ايمثاين: 

                                                           

 .5/3348ًم٤ًمن اًمٕمرب  (3)

 .3/7497اسمـ رؿمد  ىومت٤مو (2)

 سمػموت.، ط دار اعمٕمروم٦م، 7/265حت٘مٞمؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل ًمٚمِمقيم٤مين  إممرؿم٤مد اًمٗمحقل إ (1)

 .م7979ط، 756يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن ص (4)
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، ُمع هذا (1)قمـ ؾم١مال أم ٓ  يم٤من ؾمقاء إطمٙم٤مم اؾمتٜم٤ٌمط إذ آضمتٝم٤مد ،دُمـ آضمتٝم٤م

وم٢مٟمف يّمدق يمؾ ُمٜمٝمام قمغم أظمر، وم٢من يمؾ ُمٗم٧م ٓسمد وأن يٙمقن رجتٝمًدا، ويمؾ 

 واعمامرؾم٦م.رجتٝمد ومٝمق ُمٗم٧م، إُم٤م سم٤مًم٘مقة وآؾمتٕمداد اًمذايت أو سم٤مًمٗمٕمؾ 

سمٛمٕمٜمك اًمٓم٤مًم٥م ًمٚمجقاب قمـ اًم١ًمال، وآؾمتٗمت٤مء ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ  يمغة: اظمستػتل

، ىم٤مل (2)قمام أؿمٙمؾ، وي٘م٤مل: اؾمتٗمتٞمتف ومٞمٝم٤م وم٠مومت٤مين، أي أظمرج ًمف ومٞمٝم٤م ومتقى سم٤مًم١ًمال

ًَ ِِف شمٕم٤ممم:  َِ  ُّنَِصآءِ  ٱَويَۡصَخۡهُخَٕٚ
ّۡ  ّلَلُ ٱىُ  . (4)أي ي٠ًمًمقٟمؽ ؾم١مال شمٕمٚمؿ(3)ُحۡهخِيُس

هق اًم٤ًمئؾ قمـ طمٙمؿ اًمنمع ذم ُم٠ًمًم٦م ُم٤م، وهق يمؾ ُمـ  واظمستػتل اصطالضًما:

مل يًتٓمع ُمٕمروم٦م احلٙمؿ اًمنمقمل ُمـ دًمٞمٚمف، واعمًتٗمتل ىمد يٙمقن قم٤مُمٞم٤ًّم حمًْم٤م ٓ 

أهٚمٞم٦م ًمالضمتٝم٤مد ًمديف، وىمد يٙمقن ـم٤مًم٥م قمٚمؿ، مل شمٙمتٛمؾ آًمتف ًمالضمتٝم٤مد سمٕمد، أو 

ن سمٕمض، وىمد يٙمقن قم٤معم٤ًم طم٘مؼ رشم٦ٌم آضمتٝم٤مد ذم سمٕمض ومروع اًمٗم٘مف وأسمقاسمف دو

ُمتح٘مً٘م٤م سمرشم٦ٌم آضمتٝم٤مد، وًمٙمـ مل يٕمٚمؿ احلٙمؿ ذم ٟم٤مزًم٦م ظم٤مص٦م سمف ًمتٕم٤مدل إدًم٦م ذم 

ٟمٔمره وقمدم اعمرضمح، أو ًمْمٞمؼ اًمقىم٧م قمـ آضمتٝم٤مد ُمع احل٤مضم٦م إمم اًمٕمٛمؾ، وذم 

 .(5)احل٤مٓت اًمثالصم٦م يًٛمك اًم٤ًمئؾ قمٜمدئذ ُمًتٗمتًٞم٤م

                                                           

، 524صصٗم٦م اًمٗمتقى واعمٗمتل واعمًتٗمتل ٕمحد سمـ محدان احلٜمٌكم، ، 7/767اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف  (3)

 .ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م

 .70/783ًم٤ًمن اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر  (2)

  .727اًمٜم٤ًمء:  (1)

 .526، ص ندآسمـ مح لواعمًتٗمت لصٗم٦م اًمٗمتقى واعمٗمت (4)

 .528صاعمرضمع اًم٤ًمسمؼ،  (5)
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 اظمبحث ايمثايمث

 طمطقرة اجلرأة فمعم اإلهمتاء

 ؿمؽ أن اإلومت٤مء ذم ديـ اهلل قمٔمٞمؿ اخلٓمر، يمٌػم اعمقىمع، يمثػم اًمٗمْمؾ: ٓ

 وًمٕمٔمٞمؿ ظمٓمره شمقرع اًمٙمثػم ُمـ اًمًٚمػ قمـ شمٜم٤موًمف، وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ُم٤م يكم:

روي قمـ اسمـ اعمٜمٙمدر، ىم٤مل: اًمٕم٤ممل سملم اهلل شمٕم٤ممم وظمٚم٘مف، ومٚمٞمٜمٔمر يمٞمػ  -أ  

 يدظمؾ سمٞمٜمٝمؿ. 

يم٧م قمنميـ وُم٤مئ٦م ُمـ روي قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم ىم٤مل: أدر -ب 

ي٠ًمل أطمدهؿ قمـ اعم٠ًمًم٦م، ومػمده٤م هذا إمم ط إٟمّم٤مر ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

 هذا، وهذا إمم هذا، طمتك شمرضمع إمم إول. 

 : ُمـ أومتك ذم يمؾ ُم٤م ي٠ًمل ومٝمق رجٜمقن.وقمـ اسمـ قم٤ٌمس  -ج 

د ـ وقمـ اًمِم٤مومٕمل، وىمد ؾمئؾ ذم ُم٠ًمًم٦م ومٚمؿ جي٥م، وم٘مٞمؾ ًمف، وم٘م٤مل: طمتك 

 أدري أن اًمٗمْمؾ ذم اًمًٙمقت أو ذم اجلقاب. 

وقمـ ُم٤مًمؽ أيًْم٤م، أٟمف رسمام يم٤من ي٠ًمل قمـ مخًلم ُم٠ًمًم٦م، ومال جيٞم٥م ذم  -هـ 

واطمدة ُمٜمٝم٤م، ويم٤من ي٘مقل ُمـ أضم٤مب ذم ُم٠ًمًم٦م، ومٞمٜمٌٖمل ىمٌؾ اجلقاب أن يٕمرض 

 ويمٞمػ ظمالصف، صمؿ جيٞم٥م.  ٟمٗمًف قمغم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر،

وـ  وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ًمقٓ اًمٗمرق ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أن يْمٞمع اًمٕمٚمؿ ُم٤م أومتٞم٧م، 

 يٙمقن هلؿ اعمٝمٜم٠م وقمكمَّ اًمقزر.

وشمتجغم ظمٓمقرة اجلرأة قمغم اًمٗمتقى ذم احلدي٨م اًمذي روي قمـ أيب هريرة 
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  أٟمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقلُمـ ىم٤مل قمغم ُم٤م مل أىمؾ ومٚمٞمتٌقأ سمٞمت٤ًم ذم ضمٝمٜمؿ، وُمـ[ : 

أومتك سمٖمػم قمٚمؿ يم٤من إصمٛمف قمغم ُمـ أومت٤مه، وُمـ أؿم٤مر قمغم أظمٞمف سم٠مُمر يٕمٚمؿ اًمرؿمد ذم 

، وم٢من مل يٙمـ قم٤معم٤ًم سم٤محلؼ ومٞمٝم٤م مل حيؾ ًمف أن يٗمتل، وُمتك أىمدم (1) همػمه وم٘مد ظم٤مٟمف[

َ قمغم ذًمؽ وم٘مد شمٕمرض ًمٕم٘مقسم٦م اهلل، ودظمؾ حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ا َضَرَم َرّّبِ َٓ  إَِج
َۡ ىُ

َِٰضَض ٱ َٔ وَ  َُۡهَن ا َبَػ َْ ا َو َٙ ٖۡ ِْ َر  َٙ ا َؽ َّ ٱَْ ۡث ّوِ ٱةَِلۡۡيِ  ۡۡلَۡغَ ٱوَ  ۡۡلِ ِ  ۡۡلَ ن تُۡۡشُِكٚاْ ة
َ
ِۡل  ّلَلِ ٱَوأ ّۡ ُحَنّ

َ ا ل َْ

ْ لََعَ  ۦةِِٗ  ن َتُيٚلُٚا
َ
ا َوأ ٖٗ ٚنَ  ّلَلِ ٱُشَِۡطَٰ ُٓ ا ََّل َتۡفَِ ، ومجٕمؾ اًم٘مقل قمٚمٞمف سمال قمٚمؿ (2)َْ

ا ل، ودظمؾ حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم: أقمٔمؿ اعمحرُم٤مت إرسمع اًمتل ٓ شم٤ٌمح سمح٤م َٙ حُّ
َ
أ َيَٰٓ

ا ِِف  نلَاُس ٱ َٓ ْ مِ ۡرِض ٱَُكُٚا
َ
َِٰت  ۡۡل ْ ُخُػَن ِٗتا َوََّل حَتَتُِفٚا ََٰٗل َغيّ ِٔ  ٱَضَل َطَٰ ُٗ  لَظيۡ ُدّوٞ  ۥإَِٕ ـَ  ّۡ َُُس

تِيٌ  ا * ُّْ َٓ ِ  إَِج ُمرُُزّ ة
ۡ
ٚٓءِ ٱيَأ ْ لََعَ  َُۡهۡطَظآءِ ٱوَ  لصُّ ن َتُيٚلُٚا

َ
ٚنَ  ّلَلِ ٱَوأ ُٓ ا ََّل َتۡفَِ َْ(3) ،

 ]ُمـ أومتك سمٖمػم قمٚمؿ وم٢مٟمام إصمٛمف قمغم ُم٤م أومت٤مه[.ط: ودظمؾ ذم ىمقل رؾمقل اهلل 

وُمـ أظمؼم قمام يٕمٚمؿ ظمالومف ومٝمق يم٤مذب قمغم اهلل قمٛمًدا، ، وٓ أفمٚمؿ ممـ يمذب 

قمغم اهلل وقمغم ديٜمف، وإن أظمؼم سمام مل يٕمٚمؿ وم٘مد يمذب قمغم اهلل ضمٝماًل، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

َٚۡم  ثِ ٱَوَي َٓ َٔ ٱحََرى  ُۡيَِحَٰ ٚاْ لََعَ  ََّلِي َذةُ ََٚدةٌ   ّلَلِ ٱٌَ ۡص ُّْ  ّ ُٙ ُ٘  .(4)وُُسٚ

أُم٤م إن يم٤من احلؼ واوًح٤م ٓ ُمري٦م ومٞمف، وىمد ٓطم٧م ًمٚمٛمٗمتل دٓئٚمف، وم٢مٟمف يٜمٌٖمل 

                                                           

 .70/799سم٤مجلٝمؾ، ًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل، سم٤مب إصمؿ ُمـ أومتك أو ىم٣م ا (3)

 .33 :إقمراف (2)

 .769-768اًمٌ٘مرة:  (1)

 .60اًمزُمر:  (4)
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ذًمؽ ذم  ًمف أن جيٞم٥م وٓ يتٝمٞم٥م، وم٢من ذًمؽ ُمـ إىمرار احلؼ وإصم٤ٌمشمف، ويٙمقن

  طم٤مًمتلم:

 ضمكم. ومٞمٝم٤م ىمٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م، أو ُمٜمّمقًص٤م أو رجٛمًٕم٤ماعم٠ًمًم٦م  إومم: أن شمٙمقن

أن شمٙمقن ظم٤مًمٞم٦م ُمـ ذًمؽ، وىمد قمرف اظمتالف اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م وشمرضمح  ايمثاكقة:

 ًمديف أطمد اًمقضمقه ومٞمٝم٤م سمٛمرضمح ىمقي. 

ويٜمٌٖمل ًمٚمٛمٗمتل طمٞم٨م ٓ يٕمٚمؿ أن يٕمتذر قمـ اإلضم٤مسم٦م سمٙمقٟمف ٓ يدري ُم٤م 

حٛمٚمٝم٤م قمغم ُمزيد اجلقاب، إن ذًمؽ هق احلؼ، وهق أضمدر أن يٕمرف ىمدر ٟمٗمًف ًمٞم

 .(1) اًمتٕمٚمؿ: ًمئال شمقرده ُمقارد اهلالك 

* * * 

  

                                                           

 .2/68وومْمٚمف ٓسمـ قمٌد اًمؼم  ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿو ،75أدب اًمٗمتقى ًمٚمٜمقوي ص :راضمع (3)
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 اظمبحث ايمرازمع

 أديمة ممموفمقة ايمػتقا وضمؽؿ آؾمتغال ِبا

: أديمة ممموفمقة ايمػتقا:  ًٓ  أو

 شمْم٤مومرت ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمٗمتٞم٤م، ومٛمـ ذًمؽ:

 مـ ايمؼرآن ايمؽريؿ: -3

ْ ِِف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  - ٚا ُٙ ََخَهَي ّۡ َغآنَِهثٞ َّلِ ُٙ ٖۡ ِ ّْ ِ نِۡرىَثٖ 
ِْٔ ُُكّ ََّل َجَهَر  ۡٚ ِٔ ٱنََِ َوَِلُِٖذُرواْ  دّلِي

ّۡ ََيَۡذُرونَ  ُٙ ّۡ ََُفَِ ِٙ ْ إََِلۡ ٚٓا ّۡ إِذَا رََسُف ُٙ َم ۡٚ ، أي وم٢مذا مل يٛمٙمـ ٟمٗمػم اجلٛمٞمع ومل يٙمـ (1) ىَ

ْ ِِف  ﴿ومٞمف ُمّمٚمح٦م ومٝمال ٟمٗمر ُمـ يمؾ مج٤مقم٦م يمثػمة ومئ٦م ىمٚمٞمٚم٦م  ٚا ُٙ َخََهَي ِٔ ٱَّلِ أي  ﴾ دّلِي

ّۡ إِذَا رََسُفٚٓاْ  ﴿ًمٞمّمٌحقا وم٘مٝم٤مء ويتٙمٚمٗمقا اعمِم٤مق ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ  ُٙ َم ۡٚ ْ ىَ َوَِلُِٖذُروا

ّۡ ََيَۡذُرونَ  ُٙ ّۡ ََُفَِ ِٙ أي وًمٞمخقومقا ىمقُمٝمؿ ويرؿمدوهؿ إذا رضمٕمقا إًمٞمٝمؿ،  ﴾ إََِلۡ

، وُمـ هٜم٤م ٟم٠مظمذ (2) هٞمف ًمٕمٚمٝمؿ خي٤مومقن قم٘م٤مب اهلل سم٤مُمتث٤مل أواُمره، واضمتٜم٤مب ٟمقا

ُمنموقمٞم٦م اإلومت٤مء يمام ٟم٠مظمذ وضمقسمف: ٕن اًمدًمٞمؾ إذا أصم٧ٌم اًمقضمقب أصم٧ٌم اجلقاز 

 ومٞمف.  ٟٓمدراضمف

ََ  َٔ َنۡس ىمقًمف شمٕم٤ممم:  - ۡ٘
َ
ٚٓاْ أ رِ ٱُِ

ٌۡ ٚنَ  َّّلِ ُٓ ّۡ ََّل َتۡفَِ ُٖخ ٌُ : طمٞم٨م أُمر اهلل شمٕم٤ممم (3) إِن 

قم٤ٌمده أن ي٠ًمًمقا قمام مل يٕمٚمٛمقا ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ أضمؾ أن يٕمٛمٚمقا هب٤م: ٕن 

                                                           

 .722اًمتقسم٦م:  (3)

 .7/568، صٗمقة اًمتٗم٤مؾمػم 77/47شمٗمًػم روح اعمٕم٤مين ًمألًمقد  :اٟمٔمر (2)

 .7إٟمٌٞم٤مء :   (1)
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اًمٕمٚمؿ ذط ذم صح٦م اًمٕمٛمؾ، وإُمر ًمٚمقضمقب، وعم٤م يم٤مٟم٧م اًم٘م٤مقمدة: أن ُم٤م ٓ يتؿ 

٤ًٌم واجلقاب قمٜمف أيًْم٤م ذم طمؼ ُمـ  َّٓ سمف ومٝمق واضم٥م يم٤من اًم١ًمال واضم اًمقاضم٥م إ

٤م يتْمح أن اًمٗمتقى قمغم اًمٕمٚمامء واضم٦ٌم ُم٤م دام اًمٕم٤ممل ُمتٛمٙمٜم٤ًم يٕمٚمؿ سم٤محلٙمؿ، وُمـ هٜم

 ُمـ احلٙمؿ قم٤معم٤ًم سمف.

َٔ ٱإَِن ىمقًمف شمٕم٤ممم:  - َٔ  ََّلِي ِْ َٕزنۡلَا 
َ
آ أ َْ َٚن  ُٓ َدىَٰ ٱوَ  ۡۡلَّيَِجَِٰج ٱيَۡسُخ ُٙ ۡ ُٗ  ل ا َبَيَجَٰ َْ ٔۢ َبۡفِد  ِْ

َٖاِس ِِف  ٍَِتَٰبِ ٱلِِ ُۡ  ُّ ُٙ َِۡفُٖ ًَ يَ ْوَلَٰٓهِ
ُ
ُّ وَ  ّلَلُ ٱأ ُٙ ُٖ َِۡف ُٖٚنَ ٱَي طمٞم٨م أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم ذم  (1)َُلَٰفِ

هذه أي٦م أن اًمذي يٙمتؿ ُم٤م أٟمزل ُمـ اًمٌٞمٜم٤مت واهلدى ُمٚمٕمقن، ويدظمؾ ذم هذه 

أي٦م يمؾ ُمـ يمتؿ احلؼ ٕهن٤م قم٤مُم٦م ذم يمؾ ُمـ يمتؿ قمٚماًم ُمـ ديـ اهلل حيت٤مج إمم سمثف 

وإذاقمتف، وهبذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م اؾمتدل اًمٕمٚمامء قمغم وضمقب شمٌٚمٞمغ اًمٕمٚمؿ احلؼ 

 .(2) وشمٌٞم٤مٟمف

 ـ ايمسـة ايمـبقية:م -2

ُمـ أومتك سمٖمػم قمٚمؿ وقمٞمًدا ؿمديًدا، يمام شمققمده ط ًم٘مد شمققمدت ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

]ُمـ شم٘مقل قمغم ُم٤م مل أىمؾ ط : ، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل اًم٘مرآن، ومٕمـ أيب هريرة 

ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر، وُمـ اؾمتِم٤مره أظمقه اعمًٚمؿ وم٠مؿم٤مر قمٚمٞمف سمٖمػم رؿمد وم٘مد 

 .(3) شمث٧ٌم، وم٢مٟمام إصمٛمف قمغم ُمـ أومت٤مه[ظم٤مٟمف، وُمـ أومتك سمٗمتٞم٤م ُمـ همػم 

                                                           

 .759 :اًمٌ٘مرة (3)

 .ط سمػموت 2/784اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل  (2)

 .2077رىمؿ  ،سم٤مب ُمـ يِم٤مور ،أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى (1)
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 يمام ضم٤مءت اًمًٜم٦م سم٠مطم٤مدي٨م يمثػمة شمدل قمغم ُمنموقمٞم٦م اإلومت٤مء، وُمٜمٝم٤م:

]سمٚمٖمقا قمٜمل وًمق آي٦م، ط: قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  - 

وطمدصمقا قمـ سمٜمل إهائٞمؾ وٓ طمرج، وُمـ يمذب قمكمَّ ُمتٕمٛمًدا ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ 

 ظمٓم٤مسمف سم٤مُٕمر إمم أُمتف سمتٌٚمٞمغ ُم٤م طمٗمٔمقه قمٜمفط اهلل طمٞم٨م وضمف رؾمقل   (1) اًمٜم٤مر[

، ومدل سمٓمريؼ إومم قمغم (2)، واحلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن آي ُمـ

وضمقب شمٌٚمٞمغ قمٚمامء إُم٦م ُم٤م قمٚمٛمقه ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م إمم اًمٜم٤مس، ومه٤م 

 .اًمنمقمٞم٦ماعمّمدران إؾم٤مؾمٞم٤من ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل، ًمتْمٛمٜمٝمام يمؾ إطمٙم٤مم 

ىم٤مل: ُمـ ؾمئؾ قمـ قمٚمؿ يٕمٚمٛمف، ط  اهلل رؾمقل أن وقمـ أيب هريرة  - 

يمؾ ُمـ قمٚمؿ قمٚماًم حيت٤مج ط ، طمٞم٨م شمققمد اًمٜمٌل (3) ومٙمتٛمف أجلٛمف اهلل سمٚمج٤مم ُمـ ٟم٤مر

 قمـ واُمتٜمع ومٙمتٛمف، سمف ًمٞمٜمتٗمٕمقا ؛اًمٜم٤مس إًمٞمف ذم أُمقر ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ، وم٠ًمًمقه قمٜمف

 قمغم وضمقب شمٌٚمٞمغ أطمٙم٤مم اهلل.عمٗمٝمقم ا سمٓمريؼ يدل مم٤م وهذا إضم٤مسمتٝمؿ،

 شماكًقا: ضمؽؿ آؾمتغال زمايمػتقا:

، (4)ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ: ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤ممل أن يٗمتل طمتك يراه اًمٜم٤مس أهاًل ًمذًمؽ

وىم٤مل: ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمرضمؾ أن يرى ٟمٗمًف أهاًل ًمٌمء طمتك ي٠ًمل ُمـ يم٤من أقمٚمؿ 

                                                           

 .3467رىمؿ سم٤مب ُم٤م ذيمر قمـ سمٜمل إهائٞمؾ، طمدي٨م  ،يمت٤مب إٟمٌٞم٤مء: اًمٌخ٤مري صحٞمح (3)

 .ط دار اًمٗمٙمر 76/45 لذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ًمٚمٕمٞمٜم يقمٛمدة اًم٘م٤مر :اٟمٔمر (2)

 .2649واًمؽمُمذي رىمؿ  ، 3658يمت٤مب اًمٕمٚمؿ رىمؿ د، أظمرضمف أسمق داو (1)

 .3أدب اًمٗمتقى واعمٗمتل واعمًتٗمتل ص (4)
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أهاًل ًمف ًمذا اؾمتٕمٔمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ أن يتّمدى عمٜمّم٥م اإلومت٤مء ُمـ ًمٞمس ، (1)ُمٜمف

وا ذًمؽ ُمـ اعمآصمؿ واعمٖم٤مرم عم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ اعمٗم٤مؾمد دٟمٞمقي٦م وأظمروي٦م  . (2)وقمدُّ

هذا وعم٤م يم٤من اعمٗمتل ٓ يٌٚمغ هذه اعمرشم٦ٌم وشمٚمؽ إهٚمٞم٦م طمتك حيّمؾ ىمدًرا ُمـ 

اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل يٛمٙمٜمف ُمـ اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، وم٢من هذا اًمٕمٚمؿ ٓ حيّمؾ 

إٓ عمـ ومرغ ٟمٗمًف ًمٚمتٕمٚمؿ وسمذل ضمٝمده، وسف ضمؾ وىمتف ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمع ذيم٤مء 

حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل وـمٚمٌف وومٓمٜمف، وعم٤م يم٤من هذا ٓ يتٞمن ًمٙمؾ ُمٙمٚمػ: ًمذا يم٤من 

ومرًو٤م ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٦م طمتك يقضمد ذم إُم٦م ُمـ يٌٚمغ ذع اهلل ًمٕم٤ٌمده، وإٓ أصمؿ 

ا ََكَن اجلٛمٞمع، ويدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َْ ُٖٚنَ ٱ۞َو ِْ ۡؤ ُٓ ۡ ََّل َجَهَر  ل ۡٚ ٓاَنٗث  نََِ ٌَ  ْ َِلَٖهُِروا
 ُٙ ََخَهَي ّۡ َغآنَِهثٞ َّلِ ُٙ ٖۡ ِ ّْ ِ نِۡرىَثٖ 

ْ ِِف ِْٔ ُُكّ ِٔ ٱٚا ّۡ  دّلِي ُٙ َِ ّۡ ََُف ِٙ  إََِلۡ
ْ ٚٓا ّۡ إَِذا رََسُف ُٙ َم ۡٚ ْ ىَ َوَِلُِٖذُروا

ومل شمٙمـ اًمٗمتٞم٤م ُمـ ومروض إقمٞم٤من، ٕهن٤م شم٘متيض حتّمٞمؾ قمٚمقم مج٦م  (3)ََيَۡذُرونَ 

ومٚمق يمٚمٗمٝم٤م يمؾ واطمد ٕوم٣م إمم شمٕمٓمٞمؾ أقمامل اًمٜم٤مس وُمّم٤محلٝمؿ ٟٓمٍماومٝمؿ إمم 

 .(4) قمـ همػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م  حتّمٞمؾ قمٚمقم سمخّمقصٝم٤م، واٟمٍماومٝمؿ

واعمت٠مُمؾ ذم يمت٥م إصقل، واًمتل أومردت ُم٤ٌمطم٨م قمـ اًمٗمتقى يدرك أن 

 اإلومت٤مء يٛمر سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اخلٛم٦ًم قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم: 

                                                           

 .2/767اٟمٔمر: أٟمقار اًمؼموق ًمٚم٘مراذم  (3)

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (2)

 .722 :اًمتقسم٦م (1)

، صٗم٦م اًمٗمتقى واعمٗمتل واعمًتٗمتل ٕمحد سمـ محدان احلٜمٌكم، 7/767اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف  :راضمع (4)

 .، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م524ص
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، ومٛمٜمٝمؿ اًمٜم٤مس يٗمتقن يم٤مٟمقا أهنؿ  وم٘مد صم٧ٌم قمـ اًمّمح٤مسم٦م  ـ اجلقاز:3 

ٚٓاْ  َٔ َنۡس اعمٙمثر ذم ذًمؽ واعم٘مؾ، ويمذًمؽ يم٤من اًمت٤مسمٕمقن، وُمـ سمٕمدهؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ُِ

 ََ ۡ٘
َ
رِ ٱأ

ٌۡ ٚنَ  َّّلِ ُٓ ّۡ ََّل َتۡفَِ ُٖخ ٌُ ]أٓ ؾم٠مًمقا إذا مل يٕمٚمٛمقا وم٢مٟمام ط: ، وىمد ىم٤مل (1)إِن 

 .(2) ؿمٗم٤مء اًمٕمل ؾم١مال[ 

وذًمؽ إذا يم٤من اعمٗمتل أهاًل ًمإلومت٤مء، ويم٤مٟم٧م احل٤مضم٦م ىم٤مئٛم٦م  ـ ايمقصمقب:2

َٔ ٱإَِن يقضمد ُمٗم٧م ؾمقاه، ومٝمٜم٤م يٚمزُمف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ومل َٔ  ََّلِي ِْ َٕزنۡلَا 
َ
ٓ أ ا َْ َٚن  ُٓ يَۡسُخ

َدىَٰ ٱوَ  ۡۡلَّيَِجَِٰج ٱ ُٙ ۡ َٖاِس ِِف  ل ُٗ لِِ ا َبَيَجَٰ َْ ٔۢ َبۡفِد  ٍَِتَٰبِ ٱِْ ُۡ  ُّ ُٙ ُٖ َِۡف ًَ يَ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
ُّ  ّلَلُ ٱأ ُٙ ُٖ َِۡف َوَي

ُٖٚنَ ٱ أجلٛمف اهلل سمٚمج٤مم ُمـ ٟم٤مر يقم  ومٙمتٛمف قمٚمؿ قمـ ؾمئؾ ُمـط: ]وىم٤مل  (3)َُلَٰفِ

.(4)اًم٘مٞم٤مُم٦م[ 

وذًمؽ إذا يم٤من اعمٗمتل أهاًل ًمٚمٗمتقى، ويم٤من ذم اًمٌٚمد همػمه،  ـ آؽمتحباب:1 

 ومل شمٙمـ هٜم٤مك طم٤مضم٦م ىم٤مئٛم٦م.

وذًمؽ إذا مل يٙمـ قم٤معم٤ًم سم٤محلٙمؿ: ًمئال يدظمؾ حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـ ايمتحريؿ:4 

 َ ا َضَرَم َرّّبِ َٓ  إَِج
َۡ َٔ وَ  َُۡهَنَِٰضَض ٱىُ ا َبَػ َْ ا َو َٙ ٖۡ ِْ َر  َٙ ا َؽ َّ ٱَْ ۡث ن تُۡۡشُِكٚاْ  ۡۡلَوِّ ٱةَِلۡۡيِ  ۡۡلَۡغَ ٱوَ  ۡۡلِ

َ
َوأ

 ِ ِۡل ةِِٗ  ّلَلِ ٱة ّۡ ُحَنّ
َ ا ل ْ لََعَ  ۦَْ ٚا ُ ن َتُيٚل

َ
ا َوأ ٖٗ َِۡطَٰ ٚنَ  ّلَلِ ٱُش ُٓ ا ََّل َتۡفَِ ، طمٞم٨م ضمٕمؾ اهلل (5)َْ

اًم٘مقل قمٚمٞمف سمال قمٚمؿ ُمـ اعمحرُم٤مت اًمتل ٓ شم٤ٌمح سمح٤مل، وهلذا طمٍم اًمتحريؿ ومٞمٝم٤م 

                                                           

 .43اًمٜمحؾ:  (3)

 .267يمت٤مب اإليامن رىمؿ  ،واسمـ ُم٤مضمف ،3660يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة رىمؿ  ،أظمرضمف أسمق داود (2)

 .759اًمٌ٘مرة:  (1)

  .267يمت٤مب اإليامن رىمؿ  ،واسمـ ُم٤مضمف ،3660يمت٤مب اًمٕمٚمؿ رىمؿ، أظمرضمف أسمق داود (4)

 .33إقمراف: (5)
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سمّمٞمٖم٦م احلٍم، ويمذًمؽ حيرم اإلومت٤مء سمٖمػم احلؼ اًمذي يٕمٚمؿ وإٓ ومٝمق يم٤مذب قمغم 

َٚۡم اهلل قمٛمًدا، وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ثِ ٱَوَي َٓ َٔ ٱحََرى  ُۡيَِحَٰ ْ لََعَ  ََّلِي ٚا َذةُ ّ  ّلَلِ ٱٌَ ُٙ ُ٘ وُُسٚ

ََٚدةٌ   ۡص  ، واًمٙم٤مذب قمغم اهلل أقمٔمؿ ضمرًُم٤م ممـ أومتك سمٖمػم قمٚمؿ.(1)ُّْ

يٙمره ًمٚمٛمٗمتل أن يٗمتل ذم طم٤مل همْم٥م ؿمديد أو ضمقع ُمٗمرط،  ايمؽراهة: -5

أو هؿ ُمٖمٚمؼ أو ظمقف ُمزقم٩م، أو ٟمٕم٤مس هم٤مًم٥م، أو ؿمٖمؾ ىمٚم٥م، أو طم٤مل ُمداومٕم٦م 

إظمٌثلم، سمؾ ُمتك أطمس ُمـ ٟمٗمًف ؿمٞمًئ٤م ُمـ ذًمؽ خيرضمف قمـ طم٤مل اقمتداًمف، ويمامل 

 .(2) شمثٌتف وشمٌٞمٜمف أُمًؽ قمـ اًمٗمتقى

* * * 

  

                                                           

 .60اًمزُمر: (3)

، صٗم٦م اًمٗمتقى واعمٗمتل واعمًتٗمتل ٕمحد سمـ محدان احلٜمٌكم، 7/768اٟمٔمر: اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف  (2)

 .6/287، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، واًمٌحر اًمرائؼ ٓسمـ ٟمجٞمؿ احلٜمٗمل 544ص
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 )*(ًالوستفتِأحكبم اإلفتبء ًآداة الوفتِ 

احلٛمد هلل اًمذي هداٟم٤م ًمإلؾمالم وذح صدورٟم٤م ًمإليامن وضمٕمٚمٜم٤م ُمـ أشم٤ٌمع 

اعمّمٓمٗمك ظمػم إٟم٤مم، وأصكم وأؾمٚمؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد ظمػم اعمٗمتلم، وقمغم آًمف 

 وصحٌف وُمـ اهتدى هبديف وؾم٤مر قمغم ؾمٜمتف إمم يقم اًمديـ.

 وزمعد،،،  

يمثػمة، يريدون ُمٕمروم٦م وم٢من اًمٜم٤مس مجٞمًٕم٤م شمٕمرض هلؿ أُمقر ووىم٤مئع وطمقادث 

وًمٞمس يمؾ اًمٜم٤مس قمغم دراي٦م أو قمٚمؿ سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل ًمتٚمؽ  ،احلٙمؿ اًمنمقمل ومٞمٝم٤م

اًمقىم٤مئع واحلقادث، وهلذا يم٤من ُمـ طمٙمٛم٦م اًمِم٤مرع ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أٟمف مل يقضم٥م 

قمغم اًمٕم٤مُمل وهمػمه ممـ ٓ يٕمرف احلٙمؿ اًمنمقمل، اًمٜمٔمر ذم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م 

هذا همػم ُم٘مدور ًمف وًمٖمػمه ممـ ٓ يٕمرف احلٙمؿ ًمٞمتقصؾ ُمٜمٝم٤م إمم هذا احلٙمؿ: ٕن 

اًمنمقمل ، وًمق طم٤مول اًمتقصؾ سمٜمٗمًف إمم ُمٕمروم٦م ذًمؽ احلٙمؿ ًمقىمع ذم اخلٓم٠م، ًمٗم٘مده 

آًمٞم٦م اًمقصقل إمم احلٙمؿ قمـ ـمريؼ اًمٜمٔمر ذم إدًم٦م اًمتل يًتٓمٞمع ُمـ ظمالهل٤م 

اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، وهلذا أوضم٥م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف اًم١ًمال قمٛماًل سم٘مقًمف 

ََ  َٔ َنۡس مم: شمٕم٤م ۡ٘
َ
ٚٓاْ أ رِ ٱُِ

ٌۡ ٚنَ  َّّلِ ُٓ ّۡ ََّل َتۡفَِ ُٖخ ٌُ  .(1)إِن 

                                                           

 ، قمٛمٞمد يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن سم٤مًم٘م٤مهرةلأ.د/رُمْم٤من حمٛمد قمٞمد هٞمتٛميمت٥م هذا اًمٌح٨م:  )*(

 ُمّمــر.، إؾمٌؼ

 .43 :اًمٜمحؾ (3)
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 اظمبحث إول

 اظمػتل وضمؽؿ اإلهمتاء ايمػؼفل وأومسامف

 اظمطؾب إول

 سمعريػ اظمػتل واحلؽؿ ايمػؼفل يمؾػتقى وأومسام اظمػتكم

: اظمػتل ًٓ هق ُمـ يتّمدى ًمٚمٗمتقى سملم اًمٜم٤مس، وىم٤مل اًمزريمٌم: هق اًمٗم٘مٞمف،  :أو

، وذم قمٍمٟم٤م احل٤مض: هق ُمـ ي٘مقم (1)"إصقًمٞمقن: إن اعمٗمتل هق اعمجتٝمد وىم٤مل 

 ُم٘م٤مم اإلُم٤مم وسم٤مظمتٞم٤مره ذم اإلومت٤مء.

اًمٗمتقى ومرض يمٗم٤مي٦م، وًمٞم٧ًم ومرض قملم، وم٢مذا  شماكًقا: احلؽؿ ايمػؼفل يمؾػتقى:

ىم٤مم هب٤م اًمٌٕمض وًمق واطمًدا ؾم٘مط اإلصمؿ واًمتٙمٚمٞمػ قمـ اًم٤ٌمىمل: ٕهن٤م ًمق يم٤مٟم٧م 

 شمٕمٓمٞمؾ أقمامل اًمٜم٤مس وُمّم٤محلٝمؿ ٟٓمٍماومٝمؿ إمم ومرض قملم ٕدى ذًمؽ إمم

حتّمٞمؾ قمٚمقم ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ أضمؾ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م، ومل يٌؼ ُمـ ي٘مقم سمّمٜم٤مقم٦م، أو زراقم٦م، 

٤م، أو وفمٞمٗم٦م طمٙمقُمٞم٦م، أو  ٤ًٌم قم٤مُمًّ أو دم٤مرة، أو ـم٥م، أو هٜمدؾم٦م، أو ُمـ يتقمم ُمٜمّم

 همػمه٤م، وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م اًمٗمتٞم٤م ومرض يمٗم٤مي٦م، ومل شمٙمـ ومرض قملم.

اعم٠ًمًم٦م قمغم اعمٗمتل ومل يٙمـ ذم اًمٌٚمدة أو اًمٜم٤مطمٞم٦م همػمه شمٕملم  أُم٤م إذا قمرو٧م

 وم٢من يم٤من ومٞمٝم٤م همػمه، وم٤مجلقاب ذم طم٘مٝمام ومرض يمٗم٤مي٦م.  ،قمٚمٞمف اجلقاب قمٜمٝم٤م

وحترم اًمٗمتقى قمغم همػم ُمـ شم٠مهؾ هل٤م، ومل شمٙمتٛمؾ ًمديف أدواهت٤م: ومال جيقز  

                                                           

 .3/245، اإلطمٙم٤مم ًممُمدي 265، إرؿم٤مد اًمٗمحقل ًمٚمِمقيم٤مين ص 6/305اًمٌحر اعمحٞمط  (3)
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 اًمؽمظمص أو اًمت٤ًمهؾ ذم اًمٗمتقى، وُمـ قمــرف سمذًمؽ طمرم اؾمتٗمت٤مؤه.

ؿ اًمٕمٚمامء اعمٗمتلم ُمـ طمٞم٨م اإلـمالق واًمت٘مٞمٞمد إمم ا: أومسام اظمػتكم: شمايمثً  ًَّ ىم

ٟمققملم: اعمٗمتل اعمٓمٚمؼ، واعمٗمتل اعم٘مٞمد، ووضمف احلٍم ذم هذيـ اًمٜمققملم أن اعمٗمتل أو 

َّٓ يت٘مٞمد سمٛمذه٥م ُمٕملم، أو يت٘مٞمد سمٛمذه٥م  اًمٗم٘مٞمف طملم جيتٝمد ذم ـمٚم٥م احلٙمؿ إُم٤م أ

 ٞمؽ سمٞم٤من ذًمؽ:   ُمٕملم ومٞمت٘مٞمد سمف ذم اؾمتٜم٤ٌمـمف ًمٚمحٙمؿ، وإًم

ويٕمؼم قمٜمف سم٤معمٗمتل أو اعمجتٝمد اعمًت٘مؾ، وهق اًمٗم٘مٞمف اًمذي  اظمػتل اظمطؾؼ: – 7

شمٙمقٟم٧م قمٜمده اعمٚمٙم٦م اًمتل يتٛمٙمـ هب٤م ُمـ اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ أدًمتٝم٤م 

 .اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م دون اًمت٘مٞمد سم٘مقاقمد إُم٤مم ُمٕملم 

واإلومت٤مء اعمٓمٚمؼ ٓ يتقىمػ قمٛمؾ اعمٗمتل ومٞمف قمغم ومرع ُمٕملم ُمـ اًمٗم٘مف، سمؾ يٙمقن 

ًمف ىمدرة آضمتٝم٤مد ذم يمؾ طم٤مدصم٦م، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ظم٤مص٦م سم٤مًمٕم٤ٌمدات أم اعمٕم٤مُمالت أم 

 اجلٜم٤مي٤مت أم اعمقاري٨م أم همػمه٤م. 

ويٕمؼم قمٜمف سم٤معمٗمتل أو اعمجتٝمد همػم اعمًت٘مؾ، وهق ُمـ ًمف  اظمػتل اظمؼقد: – 2

دار قمغم اًمتخري٩م أو اًمؽمضمٞمح قمغم إصقل اًمتل ووٕمٝم٤م اإلُم٤مم إول ُمٚمٙم٦م آىمت

 :(1)ذم اعمذه٥م، وهذا اًم٘مًؿ يٜمحٍم ذم أرسمٕم٦م أٟمقاع 

وهذا اعمٗمتل ٓ يٙمقن ُم٘مٚمًدا إلُم٤مُمف ٓ ذم ُمذهٌف وٓ اظمػتل اظمـتسب:  -أ        

ذا ذم دًمٞمٚمف، ًمٙمٜمف ؾمٚمؽ ـمري٘مف ذم آضمتٝم٤مد واًمٗمتقى، وُمـ صمؿ وم٘مد ٟم٥ًم إًمٞمف، وه

 اعمٗمتل خيت٤مر أصقل اإلُم٤مم، وًمٙمٜمف خي٤مًمٗمف ذم اًمٗمروع. 

                                                           

 .784، اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ص76 -7/75ُم٘مدُم٦م اعمجٛمقع  (3)
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وُمٜمٝمؿ: أسمق يقؾمػ، وحمٛمد سمـ احلًـ ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل، وقمٌد اًمرمحـ سمـ 

اًم٘م٤مؾمؿ، واسمـ وه٥م ذم اعمذه٥م اعم٤مًمٙمل، واعمزين، واًمرسمٞمع ذم اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل، 

ىمد ٟم٤مًمقا  وأسمق يٕمغم ذم اعمذه٥م احلٜمٌكم، وه١مٓء اعمٗمتقن أو اعمجتٝمدون وأُمث٤مهلؿ

ُمرشم٦ٌم ُمـ اًمٕمٚمؿ ُمٙمٜمتٝمؿ ُمـ آضمتٝم٤مد سم٤مًمٜمٔمر ذم إدًم٦م اًمتل شمًتٛمد ُمٜمٝم٤م إطمٙم٤مم، 

ًمٙمٜمٝمؿ اشمٌٕمقا ـمريؼ إُم٤مم ُمٕملم، وم٤مؾمتخدُمقا أصقًمف ذم آؾمتٜم٤ٌمط، ومٝمؿ شم٤مسمٕمقن ًمف 

ًٓ إمم هذه  ُمـ هذه اجلٝم٦م، وُمًت٘مٚمقن ُمـ ضمٝم٦م أهنؿ ٟمٔمروا يمام ٟمٔمر همػمهؿ اؾمت٘مال

 .(1)ٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م إصقل، واؾمتٜمٌٓمقا ُمٜمٝم٤م ا

وهق اعمٗمتل اًمذي يٙمقن ُم٘مٞمًدا سمٛمذه٥م إُم٤مُمف،  اظمػتل دم اظمذهب: –ب         

ويًت٘مؾ سمت٘مرير ُمذهٌف سم٤مًمدًمٞمؾ ُمـ همػم أن يتج٤موز ذم أدًمتف أصقل إُم٤مُمف 

ًٓ يًتٜمٌط ُمٜمٝم٤م إطمٙم٤مم يمام يٗمٕمؾ اعمًت٘مؾ  وىمقاقمده، ومٞمتخذ ٟمّمقص إُم٤مُمف أصق

سمٜمّمقص اًمِم٤مرع، وهذه صٗم٦م أئٛم٦م اعمذه٥م أصح٤مب اًمقضمقه واًمٓمرق، واحلٜمٗمٞم٦م 

 ٗمتلم أو اعمجتٝمديـ سمٓمٌ٘م٦م اعمخرضملم يم٤مًمٙمرظمل ُمـ احلٜمٗمٞم٦م. يًٛمقن ه١مٓء اعم

ح:  -ج         وهق اًمذي مل يٌٚمغ رشم٦ٌم أئٛم٦م اعمذه٥م أصح٤مب اظمػتل اظمرصمِّ

ح، ومٝمذا اعمٗمتل  اًمقضمقه واًمٓمرق، وًمٙمٜمف طم٤مومظ عمذه٥م إُم٤مُمف ي٘مرر وحيرر ويرضمِّ

٘م٦م يرضمح سمٕمض إىمقال قمغم سمٕمض ًم٘مقة اًمدًمٞمؾ، أو اًمّمالطمٞم٦م ًمٚمتٓمٌٞمؼ سمٛمقاوم

 .(2)أطمقال اًمٕمٍم، وٟمحق ذًمؽ مم٤م ٓ يٕمد اؾمتٜم٤ٌمـًم٤م ضمديًدا ُمًت٘ماًل أو شم٤مسمًٕم٤م 

                                                           

 .7/289ُمّمٓمٗمك اًمٗم٘مل  قمكم.د ،اإلُم٤مم اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم وأصمره ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل (3)

 36دي٤مب ؾمٚمٞمؿ ص .د ،سمحقث ذم آضمتٝم٤مد، 785سمـ طمٜمٌؾ ص أمحد اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم (2)

 .27ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ ص.د ،، آضمتٝم٤مد ووقاسمٓمف وأطمٙم٤مُمف37 -
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ىم٤مل اسمـ اًمّمالح: وهذه هل ُمرشم٦ٌم اعمّمٜمٗملم إمم أواظمر اعم٤مئ٦م اخل٤مُم٦ًم، وىمد 

وا قمـ إوًملم ذم متٝمٞمد اعمذه٥م، أُم٤م ذم اًمٗمتقى ومًٌٓمقا سمًط أوًمئؽ،  ىمٍمَّ

قمغم اًم٘مٞم٤مس اجلكم وإًمٖم٤مء وىم٤مؾمقا قمغم اعمٜم٘مقل واعمًٓمقر، همػم ُم٘متٍميـ 

 . (1)اًمٗم٤مرق

وهق اًمذي حيٗمظ اعمذه٥م ويٗمٝمٛمف ذم واوح٤مت اعم٤ًمئؾ د ـ اظمػتل احلاهمظ: 

وُمِمٙمالهت٤م، وًمٙمٜمف ُُم٘مٍمِّ ذم شم٘مرير أدًم٦م هذا اعمذه٥م، ومٝمق يٕمتٛمد ذم ٟم٘مٚمف 

وومتقاه قمغم ٟمّمقص إُم٤مُمف، وشمٗمريٕم٤مت أصح٤مسمف اعمجتٝمديـ ذم ُمذهٌف، وُم٤م مل 

ًٓ ىم٤مس قمغم ُمثٚمف، ويمذًمؽ ُم٤م يٕمٚمؿ اٟمدراضمف حت٧م و٤مسمط ُمٜم٘مقل ممٝمد  جيده ُمٜم٘مق

ذه٥م، وم٢مٟمف جيقز ًمف أن يٚمح٘مف سمف ويٗمتل سمف، وُم٤م مل يٙمـ يمذًمؽ ومٕمٚمٞمف ذم اعم

 اإلُم٤ًمك قمـ اًمٗمتقى سمف. 

ىم٤مل اسمـ اًمّمالح: ويٜمدر قمدم وضمقد ذًمؽ يمام ىم٤مل أسمق اعمٕم٤مزم: يٜمدر أن شم٘مع 

واىمٕم٦م مل يٜمص قمغم طمٙمٛمٝم٤م ذم اعمذه٥م، وٓ هل ذم ُمٕمٜمك رء ُمـ اعمٜمّمقص 

ـ وقاسمط اعمذه٥م اعمحررة ومٞمف، ومٞمف ُمـ همػم ومرق، وٓ هل ُمٜمدرضم٦م حت٧م رء ُم

صمؿ إن هذا اًمٗم٘مٞمف ٓ يٙمقن إٓ وم٘مٞمف اًمٜمٗمس: ٕن شمّمقر اعم٤ًمئؾ قمغم وضمٝمٝم٤م 

 . (2)وومْمؾ أطمٙم٤مُمٝم٤م ٓ ي٘مقم سمف إٓ وم٘مٞمف اًمٜمٗمس 

                                                           

 .785 صاعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ و ،744أدب اعمٗمتل واعمًتٗمتل سمتٍمف ص (3)

اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م  وُم٤م سمٕمده٤م، 746 أدب اعمٗمتل واعمًتٗمتل سمتٍمف ص (2)

 .786ص
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 اظمطؾب ايمثاين

 ذوط اظمػتل وآدازمف

: ذوط اظمػتل: ًٓ إن ُمٝمٛم٦م اعمٗمتل شمًتٚمزم شمقاومر إهٚمٞم٦م، سم٠من يٙمقن سم٤مًمًٖم٤م  أو

ُمٚمٙم٦م ي٘متدر هب٤م قمغم اؾمتٜمت٤مج إطمٙم٤مم ُمـ ُم٠مظمذه٤م، وإٟمام يتٛمٙمـ ُمـ  قم٤مىماًل ذا

 ذًمؽ سمتقومر رجٛمققم٦م ُمـ اًمنموط هل: 

أن يٙمقن ُمًٚماًم سم٤مًمًٖم٤م قم٤مىماًل: ٕن اًمٗمتقى ذم إُمقر اًمنمقمٞم٦م، هل قم٤ٌمدة،  -7    

واإلؾمالم ذط ذم صح٦م اًمٕم٤ٌمدة، ومال سمد ًمف ُمـ ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم وؾم٤مئر صٗم٤مشمف، 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُم٤م ضم٤مء سمف ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ وإطمٙم٤مم وُمٕمروم٦م رؾمقًمف 

اًمنمقمٞم٦م، يمام ٓ شمّمح ومتٞم٤م اعمجٜمقن: ٕٟمف وم٤مىمد إهٚمٞم٦م ٓ يٕمل ُمـ إُمقر ؿمٞمًئ٤م، 

وُمـ اًمقاضم٥م أن يٙمقن اعمٗمتل ؾمٚمٞمؿ اًمذهـ، رصلم اًمٗمٙمر، صحٞمح اًمتٍمف 

 .(1)وآؾمتٜم٤ٌمط، ىمقي اًمْمٌط، ومٓمٜم٤ًم، ُمتٞم٘مًٔم٤م

أن يٕمٚمؿ وضمقد اًمرب شمٕم٤ممم، وُم٤م جي٥م ًمف ُمـ  ايمممط إولي٘مقل أُمدي: 

اًمّمٗم٤مت، ويًتح٘مف ُمـ اًمٙمامٓت طمتك يتّمقر ُمٜمف اًمتٙمٚمٞمػ، وأن يٙمقن 

ُمّمدىًم٤م سمرؾمقًمف وُم٤م ضم٤مء سمف ُمـ اًمنمع اعمٜم٘مقل مم٤م يتقىمػ قمٚمٞمف اإليامن، قم٤معم٤ًم 

 سم٠مدًم٦م إُمقر.

، وأٟمف ٓ أن يٙمقن قم٤معم٤ًم سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف اعمّمدر إول ًمٚمتنميع -2    

ـمريؼ إمم اهلل شمٕم٤ممم ؾمقاه، وٓ يِمؽمط ُمٕمروم٦م مجٞمٕمف سمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ ُمٜمف سم٤مٕطمٙم٤مم، 

                                                           

 .2/756اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف  ،40 -34قمكم مجٕم٦م ص .صٜم٤مقم٦م اإلومت٤مء د  (3)
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وهق مخًامئ٦م آي٦م، وٓ يِمؽمط طمٗمٔمٝمام سمؾ يٙمٗمل أن يٙمقن قم٤مروًم٤م سمٛمقاىمٕمٝم٤م طمتك 

 .(1)يٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م أي٦م اًمتل حيت٤مج إًمٞمٝم٤م قمٜمد ٟمزول اًمقاىمٕم٦م

م ومٕمٚمٞم٦م أم شم٘مريري٦م، وأهن٤م واردة أن يٙمقن قم٤معم٤ًم سم٤مًمًٜم٦م، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ىمقًمٞم٦م أ -1    

ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، وأن يٕمرف ـمريؼ وصقهل٤م إًمٞمٜم٤م ُمـ شمقاشمر أو ؿمٝمرة أو آطم٤مد، 

وُم٤م يتٕمٚمؼ سمذًمؽ ُمـ ُمٕمروم٦م طم٤مل اًمرواة ُمـ طمٞم٨م اجلرح واًمتٕمديؾ، واًمْمٌط 

 .(2)واًمٕمداًم٦م وهمػمه٤م 

وٓ يِمؽمط طمٗمظ اًمًٜم٦م، سمؾ يٙمٗمل اعمجتٝمد ُمٕمروم٦م ُمقاىمع إطمٙم٤مم ذم يمؾ 

ب، ومػماضمٕمف وىم٧م احل٤مضم٦م إمم آضمتٝم٤مد، وذًمؽ سم٤مًمرضمقع إمم يمت٥م أطم٤مدي٨م أدًم٦م سم٤م

إطمٙم٤مم وذوطمٝم٤م ُمـ إئٛم٦م اعمٕمتؼميـ، يمنمح اسمـ طمجر قمغم اًمٌخ٤مري، 

واًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ، واًمِمقيم٤مين ذم ٟمٞمؾ إوـم٤مر، واًمّمٜمٕم٤مين ذم ؾمٌؾ 

 . (3)اًمًالم، وأُمث٤مل ذًمؽ

اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ وأؾم٤ٌمب اًمٜمزول ذم اًمٜمّمقص احلٙمٛمٞم٦م ذم اًم٘مرآن  -4    

اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م طمتك ٓ يًتدل سمآي٦م أو طمدي٨م قمغم طمٙمؿ، وأي٦م 

                                                           

إرؿم٤مد  ،8/3827، هن٤مي٦م اًمقصقل ذم دراي٦م إصقل ًمٚمّمٗمل اهلٜمدي 2/350اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم  (3)

، اًمٗم٘مٞمف 3/272ؾمٜمقي ، هن٤مي٦م اًمًقل ًمإل2/300، يمِمػ إهار ًمٚمٜمًٗمل 257اًمٗمحقل ص 

 .2/757واعمتٗم٘مف 

 .3/273هن٤مي٦م اًمًقل ًمإلؾمٜمقي  (2)

 .8/237اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم (1)
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 .(1)أو احلدي٨م ُمٜمًقخ وهمػم ُمٕمٛمقل هبام 

اًمٕمٚمؿ سمٛمقاوع اإلمج٤مع، يم٢ممج٤مقمٝمؿ قمغم اعمحرُم٤مت اًمتل ضم٤مء هب٤م اًم٘مرآن،  -5    

ٌقي٦م اًمنميٗم٦م، وإمج٤مقمٝمؿ قمغم أصقل اعمقاري٨م، وهمػمه٤م: طمتك ٓ يٗمتل واًمًٜم٦م اًمٜم

 .(2)سمخالف ُم٤م وىمع قمٚمٞمف اإلمج٤مع، ومٞمٙمقن ظم٤مرىًم٤م ًمإلمج٤مع سم٤مضمتٝم٤مده 

ويالطمظ أن اإلمج٤مع دًمٞمؾ ٟميص طمٞم٨م ورد قمغم وومؼ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م، وم٢مذا       

، شمٖمػمت فمروف آؾمتدٓل سم٤مًمٜمص وومً٘م٤م ًمتٖمػم إطمقال وـمروء اعمًتجدات

 ومألن يٙمقن شمٖمػم اًمٕمٛمؾ سم٤مإلمج٤مع وارًدا ُمـ سم٤مب أومم.

أن يٙمقن قم٤معم٤ًم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ٟمحًقا وسوًم٤م، وذًمؽ ٕن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م هل  -6    

اًمتل ٟمزل هب٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م، ومال يٛمٙمـ ًمٚمٛمجتٝمد اؾمتٜم٤ٌمط 

إٓ سمٛمٕمروم٦م اًمٚمٖم٦م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وهمػممه٤م ُمـ إدًم٦م 

واًمٜمحق سم٤مًم٘مدر اًمذي يٗمٝمؿ سمف ظمٓم٤مب اًمٕمرب وقم٤مداهتؿ ذم آؾمتٕمامل، إمم احلد 

ف،  ف وظم٤مصِّ اًمذي يٛمٞمز سمف سملم سيح اًمٙمالم ويمٜم٤ميتف، وطم٘مٞم٘متف ورج٤مزه، وقم٤مُمِّ

وُمٓمٚم٘مف وُم٘مٞمده، وحمٙمٛمف وُمتِم٤مهبف، ووضمقه دًٓم٦م إًمٗم٤مظ قمغم ُمدًمقٓهت٤م 

 . (3)ة ومٞمٝم٤مواظمتالف ُمراشمٌٝم٤م، واًمنموط اعمٕمتؼم

                                                           

، اعمحّمقل ًمٚمرازي 3/274، هن٤مي٦م اًمًقل ًمإلؾمٜمقي 8/3829هن٤مي٦م اًمقصقل ًمٚمّمٗمل اهلٜمدي  (3)

 .2/757، اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف 3/34ق  2ج

 .782، اعمدظمؾ إمم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ص 2/253اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم  (2)

 .3/374، هن٤مي٦م اًمًقل 3/205ُمدي م ًممطمٙم٤ماإل (1)
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اًمٕمٚمؿ سم٠مصقل اًمٗم٘مف، طمٞم٨م يِمؽمط ذم اعمٗمتل ُمٕمروم٦م قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف،  -7    

، ي٘مقل اًمٖمزازم: إن (1)وىمقاقمده اًمٕم٤مُم٦م، وأدًمتف اإلمج٤مًمٞم٦م، ويمٞمٗمٞم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م 

أقمٔمؿ قمٚمقم آضمتٝم٤مد صمالصم٦م ومٜمقن: قمٚمؿ احلدي٨م وقمٚمؿ اًمٚمٖم٦م وقمٚمؿ أصقل 

 .(2)اًمٗم٘مف

صد اًمِم٤مرع اًمٕم٤مُم٦م ُمـ شمنميع إطمٙم٤مم، وأن يٙمقن أن يٗمٝمؿ اعمٗمتل ُم٘م٤م -8    

ظمٌػًما سمٛمّم٤مًمح اًمٜم٤مس وأطمقاهلؿ وأقمراومٝمؿ وقم٤مداهتؿ طمتك شمٙمقن اضمتٝم٤مداشمف 

ُمالئٛم٦م عم٘م٤مصد اًمِم٤مرع، ُمراقمٞم٦م عمّم٤مًمح اًمٜم٤مس سمدومع اعمٗم٤مؾمد وضمٚم٥م اعمّم٤مًمح، 

ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل: إٟمام حتّمؾ درضم٦م آضمتٝم٤مد عمـ اشمّمػ سمقصٗملم أطمدمه٤م: ومٝمؿ 

ٕم٦م قمغم يمامهل٤م، واًمث٤مين: اًمتٛمٙمـ ُمـ آؾمتٜم٤ٌمط سمٜم٤مء قمغم ومٝمٛمف ُمٜمٝم٤م، ُم٘م٤مصد اًمنمي

صمؿ ىم٤مل: وأُم٤م اًمث٤مين ومٝمق يم٤مخل٤مدم ًمألول: ٕن إول هق اعم٘مّمقد، واًمث٤مين 

 .(3)وؾمٞمٚم٦م

أن يٙمقن اعمٗمتل قمدًٓ، صم٘م٦م، ُم٠مُمقًٟم٤م، وىمد خلص اسمـ قم٤مسمديـ اًمنموط اًمتل  -9    

الم، واًمٌٚمقغ، واًمٕم٘مؾ، واًمٕمٚمؿ، جي٥م شمقاومره٤م ذم اعمٗمتل ذم مخ٦ًم هل:  اإلؾم

 واًمٕمداًم٦م اًمتل شمٕمٜمل احلٞم٤مد واًمتجرد واًمٌٕمد قمـ اعمٞمقل اًمذاشمٞم٦م.

ـ ُمـ اًمٗمتقى ُمـ مل جيٛمع ذوـمٝم٤م، وُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ُمـ قمٚمقُمٝم٤م  وٓ ُيَٛمٙمَّ

                                                           

 .2/632أطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ذم أطمٙم٤مم إصقل ٕيب اًمقًمٞمد اًم٤ٌمضمل  (3)

 .2/353 كاعمًتّمٗم (2)

 .25إرؿم٤مد اًمٗمحقل ص  (1)
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إصقًمٞم٦م واًمٗمروقمٞم٦م، وُم٤ًمئٚمٝم٤م آضمتامقمٞم٦م، واخلالومٞم٦م، وٓ يٖمؽم اًمٜم٤مس سمف 

ىمقًمف: ]إن اهلل ٓ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ اٟمتزاقًم٤م ط اًمٜمٌل  وي٘مٕمقا ذم اخلٓم٠م سمًٌٌف، وصح قمـ

يٜمتزقمف ُمـ اًمٕم٤ٌمد، وًمٙمـ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ سم٘مٌض اًمٕمٚمامء طمتك إذا مل يٌؼ قم٤معم٤ًم اختذ 

ئٚمقا وم٠مومتقا سمٖمػم قمٚمؿ ومْمٚمقا وأوٚمقا[  ًُ ، وم ًٓ  .(1)اًمٜم٤مس ُرؤوؾًم٤م ضمٝم٤م

 يكم:جي٥م أن شمتقومر ذم اعمٗمتل رجٛمققم٦م ُمـ أداب أمهٝم٤م ُم٤م شماكًقا: آداب اظمػتل: 

أن يٙمقن اعمٗمتل أهاًل ًمٚمٗمتقى، ىم٤مل ُم٤مًمؽ: ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤ممل أن يٗمتل طمتك  -7

 .(2)يراه اًمٜم٤مس أهاًل ًمذًمؽ، ويرى هق ٟمٗمًف أهاًل ًمذًمؽ 

اًمؽمومع قمـ ـمٚم٥م اًمٗمتقى، وُمـ سم٤مب أومم اإلحل٤مح قمغم شمقزم وفمٞمٗمتٝم٤م،  -2

ٓ أن ومٞمج٥م قمغم اعمٗمتل أن يتقرع قمـ اًمٗمتقى ُم٤م أُمٙمٜمف ذًمؽ، وٓ حيرص قمٚمٞمٝم٤م إ

شمتٕملم قمٚمٞمف، ومٞمًتٕملم سم٤مهلل قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘مٞم٤مم سمح٘مٝم٤م، وٓ يٗمتل ذم ُم٠ًمًم٦م يٙمٗمٞمف همػمه 

َّٓ إذا يم٤من ُمٕمٞمٜم٤ًم ًمٚمٗمتقى، وىمد يم٤من اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح  يتقرقمقن قمـ  إي٤مه٤م إ

 .(3)اإلومت٤مء، ويقد أطمدهؿ أن يٙمٗمٞمف اجلقاب همػمه 

رؾمقل اهلل ىم٤مل اسمـ أيب ًمٞمغم: أدريم٧م قمنميـ وُم٤مئ٦م ُمـ إٟمّم٤مر ُمـ أصح٤مب 

، (4)ي٠ًمل أطمدهؿ قمـ اعم٠ًمًم٦م ومػمده٤م هذا إمم هذا، طمتك شمرضمع إمم إولط 

                                                           

 .700طمدي٨م رىمؿ  ،يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، سم٤مب يمٞمػ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ ،ومتح اًم٤ٌمري (3)

 .2/754، اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي 2/724اًمٗمروق ًمٚم٘مراذم  (2)

، 2/763 اًمؼم، ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ٓسمـ قمٌد 67أدب اعمٗمتل واعمًتٗمتل ٓسمـ اًمّمالح ص  (1)

 . 73 -2/72اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف  

وومْمٚمف  ، ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ73-2/72، اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف 735رىمؿ  ،7/53رواه اًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف  (4)

 .67، أدب اعمٗمتل واعمًتٗمتل ص 640، رىمؿ 2/763
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 أىمقل: وُمٕمٚمقم أن ذًمؽ ذم طم٤مل وضمقب اًمٙمٗم٤مي٦م وًمٞمس ذم طم٤مل اًمتٕمٞملم هل٤م.

قمدم اًمت٤ًمهؾ ذم اًمٗمتقى، وُمـ قمرف سمذًمؽ مل جيز أن يًتٗمتك، وهلذا  -3

جي٥م قمٚمٞمف قمدم اًمتنع ذم إصدار اًمٗمتقى ىمٌؾ مت٤مم اًمٜمٔمر واًمٗمٙمر، سمؾ جي٥م قمٚمٞمف 

اًمتث٧ٌم ُمـ احلٙمؿ ىمٌؾ اًمٗمتقى وٓ ي٤ٌمدر إمم اجلقاب إٓ سمٕمد اؾمتٗمراغ اًمقؾمع 

رُم٦م أو اعمٙمروه٦م، أو وسمذل اجلٝمد، وطمّمقل آـمٛمئٜم٤من، وأن ٓ يتتٌع احلٞمؾ اعمح

يٗمتل سم٤مًمرظمص عمـ أراد ٟمٗمٕمف هب٤م، أو اًمتٖمٚمٞمظ قمغم ُمـ أراد ُميشمف، وم٘مد روي قمـ 

أيب طمّملم إؾمدي أٟمف ىم٤مل: إن أطمديمؿ ًمٞمٗمتل ذم اعم٠ًمًم٦م، وًمق وردت قمغم قمٛمر 

 .(1)جلٛمع هل٤م أهؾ سمدر  اسمـ اخلٓم٤مب 

ق أرومؼ قمغم وٓ يٕمٜمل ذًمؽ أن يٕمٛمد إمم اًمتِمديد: سمؾ جي٥م قمٚمٞمف أن يٗمتل سمام ه 

اًمٜم٤مس وأين قمٚمٞمٝمؿ: طمٞم٨م يّمٞم٥م ُم٘مّمد اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ومٞمام ضمٕمٚمف ُمـ 

ظمّم٤مئص ذقمف، وهق اًمتٞمًػم قمغم اًمٜم٤مس ورومع احلرج قمٜمٝمؿ، يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

ُّ  ّلَلُ ٱيُرِيُد  ُّ  ُۡيُۡۡسَ ٱةُِس ّۡ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم:(2)ُُۡفۡۡسَ ٱَوََّل يُِريُد ةُِس َِۡيُس ـَ  ََ ا َسَف َْ َو

ِٔ ٱِِف  ٔۡ َضَرٖج   دّلِي  .(4)]ينوا وٓ شمٕمنوا، وسمنموا وٓ شمٜمٗمروا[ط: ، وىمقًمف (3)ِْ

جي٥م قمغم اعمٗمتل أن يٖمػم ومتقاه إذا شمٌلم أهن٤م ظمٓم٠م، وقمٚمٞمف إقمالم اعمًتٗمتل  -4

                                                           

 .2/765، اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف 68، أدب اعمٗمتل واعمًتٗمتل ص7/73اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع  (3)

 .785اًمٌ٘مرة:  (2)

 .78احل٩م:  (1)

 .69يتخقهلؿ سم٤معمققمٔم٦م..، طمدي٨م رىمؿ ط صحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، سم٤مب ُم٤م يم٤من اًمٜمٌل  (4)
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سمذًمؽ، وقمغم اعمًتٗمتل اًمرضمقع وٟم٘مض قمٛمٚمف سمذًمؽ، وإذا يم٤من اخلٓم٠م ذم حمؾ 

آضمتٝم٤مد مل يٚمزُمف ٟم٘مْمف، ويمذًمؽ إذا مل يٙمـ اعمًتٗمتل ىمد قمٛمؾ سم٤مٕول سمٕمد، مل جيز 

 .(1)ًمف اًمٕمٛمؾ سمف 

جي٥م قمغم اعمٗمتل أن يتقضمف إمم اهلل شمٕم٤ممم سمّمدق وإظمالص أن يٚمٝمٛمف  -5

قوم٘مف ذم اًمقصقل إمم طمٙمٛمف اًمذي ذقمف اًمّمقاب، ويٗمتح ًمف ـمريؼ اًمًداد، وأن ي

ًمٕم٤ٌمده ذم اعم٠ًمًم٦م حمؾ اًمٗمتقى، وم٢مذا فمٗمر سم٤محلٙمؿ اًمّمحٞمح أومتك سمف ومحد اهلل شمٕم٤ممم 

وؿمٙمره قمغم شمقومٞم٘مف إمم هذا احلٙمؿ، وإن اؿمتٌف قمٚمٞمف أو مل يّمؾ إمم اًمّمقاب، سم٤مَدر 

 . (2)إمم اًمتقسم٦م وآؾمتٖمٗم٤مر واإليمث٤مر ُمـ ذيمر اهلل أن يٚمٝمٛمف اًمّمقاب 

ط: تِم٤مرة ذوي اًمديـ واًمٕمٚمؿ وٓ يًت٘مؾ سم٤مجلقاب، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف اؾم -6

ّۡ ِِف  ُ٘ ۡمرِ  ٱوََطاوِۡر
َ
أصح٤مسمف ذم ُمقاوع وأؿمٞم٤مء يمثػمة ط ، وىمد ؿم٤مور اًمٜمٌل (3)ۡۡل

إذا قمرو٧م قمغم   وأُمر سم٤معمِم٤مورة، وهلذا يم٤من اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن وُمـ سمٕمدهؿ 

أطمدهؿ اعم٠ًمًم٦م اؾمتِم٤مر ُمـ طمي قمٜمده، وهلذا ىم٤مل اًمٜمقوي: يًتح٥م أن ي٘مرأه٤م 

قمغم طم٤مضيف ممـ هق أهؾ ًمذًمؽ، ويِم٤مورهؿ وي٤ٌمطمثٝمؿ سمرومؼ وإٟمّم٤مف، وإن 

يم٤مٟمقا دوٟمف وشمالُمذشمف، ًمالىمتداء سم٤مًمًٚمػ، ورضم٤مء فمٝمقر ُم٤م ىمد خيٗمك قمٚمٞمف،   إٓ أن 

اًم٤ًمئؾ يمتامٟمف، أو يٙمقن ذم إؿم٤مقمتف يٙمقن ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ يّمح إسمداؤه، أو يٓمٚم٥م 

                                                           

 .763أدب اعمٗمتل واعمًتٗمتل ص  (3)

 .73 -72 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص (2)

 .759 :آل قمٛمران (1)
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 . (1)ُمٗمًدة 

طمٗمظ أهار اعمًتٗمتلم، وؾمؽم ُم٤م اـمٚمع قمٚمٞمف ُمـ قمقراهتؿ، ومٝمق يم٤مًمٓمٌٞم٥م  -7

يٓمٚمع قمغم أهار اًمٜم٤مس وقمقراهتؿ مم٤م ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف همػمه، وىمد ييهؿ إومِم٤مؤه٤م، 

 .(2)أو يٕمروٝمؿ ًمألذى، ومٕمٚمٞمف يمتامن أهار اعمًتٗمتلم

: ذًمؽ أن أؾم٤مس ىمقة اًمٗمتقى وروطمٝم٤م هق ذيمر دًمٞمؾ احلٙمؿ وُم٠مظمذه -8

اًمدًمٞمؾ، يمام أن ذيمر اعمٗمتل ًمٚمدًمٞمؾ جيٕمؾ ىمقًمف طمج٦م قمغم اعمًتٗمتل وهمػمه، ويؼمئ 

 اعمٗمتل ُمـ قمٝمدة اإلومت٤مء سمال دًمٞمؾ. 

وُمـ يت٠مُمؾ أطمٙم٤مم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة جيد أؾم٤مؾًم٤م ًمذًمؽ مم٤م 

يؿ يرؿمدان إمم ُمدارك إطمٙم٤مم ورد ذم ىمقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ورؾمقًمف اًمٙمر

ِٔ  َٔ َويَۡس اًمنمقمٞم٦م وقمٚمٚمٝم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ  ًَ َٕٚ
ِطيِض  ٱُِ َٓ ۡ ٗذى نَ  ل

َ
َٚ أ ُ٘  َۡ ْ ٱىُ ٚا ُ  ُّنَِصآءَ ٱ ۡخََتِل

ِطيِض ٱِِف  َٓ ۡ ۡرَن   ل ُٙ َٔ َضََّتَٰ َحۡػ ُ٘ ]ٓ شمٜمٙمح اعمرأة قمغم قمٛمتٝم٤م ط: ، وىم٤مل  (3)َوََّل َتۡيَرُبٚ

 . (4)وٓ قمغم ظم٤مًمتٝم٤م، وم٢مٟمٙمؿ إذا ومٕمٚمتؿ ذًمؽ ىمٓمٕمتؿ أرطم٤مُمٙمؿ[ 

يٛمٞمؾ إمم  كقعاًمتقؾمط سملم اًمتٞمًػم واًمتِمديد، واًمٜم٤مس ذم ذًمؽ ٟمققم٤من:  -9

                                                           

 .7/707اعمجٛمقع  (3)

 .33/36اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م  (2)

 .222 : اًمٌ٘مرة (1)

، 5709، 5708رىمؿ ، سم٤مب ٓ شمٜمٙمح اعمرأة قمغم قمٛمتٝم٤م ،يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح 66 -9/64ومتح اًم٤ٌمري  (4)

 .، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اجلٛمع سملم اعمرأة وقمٛمتٝم٤م أو ظم٤مًمتٝم٤م6/746ٟمٞمؾ إوـم٤مر ًمٚمِمقيم٤مين 
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اًمتٞمًػم واًمتخٗمٞمػ دون ُمراقم٤مة عم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م وىمقاقمده٤م، سمؾ قمٛماًل سم٤مًمرظمص، 

طمقال اًمٜم٤مس ذم هذا اًمٕمٍم، ـم٤معم٤م يم٤من احلٙمؿ ًمف سمٜم٤مء قمغم أن هذا هق إصٚمح ٕ

ُمًتٜمد ي١ميده، واًمٜمقع اًمث٤مين يٛمٞمؾ إمم اًمتِمديد واعمٜمع، دون ُمراقم٤مة عم٘م٤مصد 

اًمنميٕم٦م وىمقاقمده٤م اًمٕم٤مُم٦م، سمٜم٤مء قمغم أن ذًمؽ هق إطمقط وإصٚمح ٕطمقال 

اًمٜم٤مس اًمذيـ همٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمت٤ًمهؾ وحتٞمؾ اًمرظمص، مم٤م ي١مدي ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إمم 

 آٟمًالخ قمـ أطمٙم٤مم اًمديـ.اخلروج و

وُمـ هٜم٤م وضم٥م قمغم اعمٗمتل ُمراقم٤مة ذًمؽ ومال يٛمٞمؾ إمم ه١مٓء أو ه١مٓء، وإٟمام 

يٙمقن ُمع احلؼ ُمـ همػم همٚمق أو شم٤ًمهؾ، وسمام هق ُمٜم٤مؾم٥م ٕطمقال اًمٜم٤مس، وم٠ميٜمام 

 .(1)يٙمقن احلؼ ومثؿ ذع اهلل 

ًمٞمس ًمٚمٛمٗمتل أن يٗمتل ذم أي طم٤مًم٦م متٜمٕمف ُمـ اًمتث٧ٌم واًمت٠مُمؾ يمح٤مًم٦م  -70

اًمٖمْم٥م اًمِمديد، واجلقع اعمٗمرط، أو اهلؿ اعمٖمٚمؼ، أو اخلقف اعمزقم٩م، أو اعمرض 

اًمِمديد، أو ُمداومٕم٦م إظمٌثلم، سمؾ ُمتك أطمس ُمـ ٟمٗمًف ؿمٞمًئ٤م ُمـ ذًمؽ خيرضمف قمـ 

ومتك ذم هذه احل٤مًم٦م طمد آقمتدال ويمامل شمثٌتف وشمٌٞمٜمف أُمًؽ قمـ اًمٗمتقى، ومٚمق أ

  .(2)سم٤مًمّمقاب صح٧م ومتٞم٤مه 

اًمٗمتقى سم٤مًمرأي واًم٘مقل اًمراضمح وومً٘م٤م عم٘مت٣م احل٤مل وحت٘مٞمؼ اعمّمٚمح٦م  -77

إومم سم٤مٓقمت٤ٌمر، وًمٞمس اعمراد سم٤مًمرضمح٤من ىمقة اًمدًمٞمؾ: سمؾ اعمراد سمف ُم٤م  يقصؾ 

                                                           

 .735 -5/723ىمقاـمع إدًم٦م  (3)

 .7/46 ي، اعمجٛمقع ًمٚمٜمقو33/36اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م  ،770صل واعمًتٗمت اعمٗمتلأدب  (2)
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ًمٚمٛمّمٚمح٦م اعمٕمتؼمة طمتك وًمق يم٤من اًمرأي ُمرضمقطًم٤م يمام ىمرر إصقًمٞمقن، طمٞم٨م ٓ 

عمختٚمػ ومٞمف، وإٟمام يٜمٙمر اعمتٗمؼ قمٚمٞمف، وٓ جيقز ًمف أن يٗمتل سم٠من ذم اعم٠ًمًم٦م يٜمٙمر ا

أىمقآ، أو هل قمغم ىمقًملم أو وضمٝملم، أو خيػم اًم٤ًمئؾ وإًم٘م٤مؤه ذم اإلؿمٙم٤مل 

واحلػمة، سمؾ قمٚمٞمف أن يٌلم ًمف اجلقاب سمٞم٤مًٟم٤م ؿم٤مومًٞم٤م ُمزياًل ًمإلؿمٙم٤مل وآًمت٤ٌمس، 

، ٓ حيت٤مج ُمٕمف إمم همػمه، وٓ ُمتْمٛمٜم٤ًم ومّمؾ اخلٓم٤مب، يم٤مومًٞم٤م ذم طمّمقل اعم٘مّمقد

يٙمقن يمٛمـ ؾمئؾ قمـ ُم٠ًمًم٦م وم٘م٤مل: ومٞمٝم٤م ظمالف، وم٘مٞمؾ ًمف: يمٞمػ يٕمٛمؾ اعمٗمتل؟ 

وم٘م٤مل: خيت٤مر ًمف اًم٘م٤ميض أطمد اعمذهٌلم، وؾمئؾ آظمر قمـ ُم٠ًمًم٦م ذم اعمقاري٨م وم٘م٤مل: 

 ي٘مًؿ سملم اًمقرصم٦م قمغم ومرائض اهلل قمز وضمؾ.

ا، وأن يٜمتٝمل قمام ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمٗمٕمؾ اًم٘مقل، ومٞمٕمٛمؾ سمام يٗمتل سمف إن يم٤من ظمػمً  -72

يٜمٝمك قمٜمف ُمـ اعمحرُم٤مت واعمٙمروه٤مت ًمٞمتٓم٤مسمؼ ىمقًمف ُمع ومٕمٚمف، ومٞمٙمقن ومٕمٚمف ُمّمدىًم٤م 

ا ِِف ًم٘مقًمف وُم١ميًدا ًمف، ُمّمداىًم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  َْ  ِ ا ِِف  لَصَمََٰنَٰتِ ٱَشَتَص ّلِلَ َْ ۡرِض  ٱَو
َ
َٚ  ۡۡل ُ٘ َو

ُّ ٱ َُۡفِزيزُ ٱ ٍِي سمـ ظمالد أٟمف ىم٤مل: ٓ ظمػم ، وىم٤مل اخلٓمٞم٥م قمـ اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ حمٛمد (1)ۡۡلَ

 .(2) ذم اًم٘مقل إٓ ُمع اًمٗمٕمؾ

* * * 

  

                                                           

  .7: اًمّمػ (3)

 .4/207، اعمقاوم٘م٤مت 33/36اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م  ،2/767ااًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف  (2)
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 اظمبحث ايمثاين

 سمعريػ اظمستػتل وضمؽؿ ؿمؾب ايمػتقى وآدازمف

: سمعريػ اظمستػتل: ًٓ  أو

هق ُمـ يٓمٚم٥م ُمٕمروم٦م احلٙمؿ اًمنمقمل ذم أُمر يريد اًم٘مٞم٤مم سمف، وٓ يٕمرف 

٤م، يمام  يًتقي أن طمٙمٛمف، يًتقي أن يٙمقن ؿمخًّم٤م ـمٌٞمٕمٞم٤ًّم أو ؿمخًّم٤م اقمت٤ٌمريًّ

 يٙمقن رضماًل أو اُمرأًة.

 شماكًقا: ضمؽؿ آؽمتػتاء:

اؾمتٗمت٤مء اًمٕم٤مُمل اًمذي ٓ يٕمٚمؿ طمٙمؿ احل٤مدصم٦م واضم٥م قمٚمٞمف، ًمقضمقب اًمٕمٛمؾ 

طم٥ًم طمٙمؿ اًمنمع، وٕٟمف إذا أىمدم قمغم اًمٕمٛمؾ ُمـ همػم قمٚمؿ وم٘مد يرشمٙم٥م احلرام 

٤مم اهلل أو يؽمك ذم اًمٕم٤ٌمدة ُم٤م  ي١مدي إمم وم٤ًمده٤م ومال يث٤مب قمٚمٞمٝم٤م، وٓ شمؼمأ ذُمتف أُم

ُمٜمٝم٤م، ي٘مقل اًمٖمزازم: اًمٕم٤مُمل جي٥م قمٚمٞمف آؾمتٗمت٤مء واشم٤ٌمع اًمٕمٚمامء: ٕن اإلمج٤مع 

ُمٜمٕم٘مد قمغم أن اًمٕم٤مُمل اًمذي ايمتٛمٚم٧م أهٚمٞمتف وصح٧م إرادشمف ُمٙمٚمػ سم٤مٕطمٙم٤مم، 

وشمٙمٚمٞمػ ـمٚم٥م رشم٦ٌم آضمتٝم٤مد  ُمتٕمذر سمح٘مف ُمـ ضمٝم٦م أن اًمتّمدي ًمإلومت٤مء ومرض 

ٟم٘مٓم٤مع احلرث واًمٜمًؾ، وشمٕمٓمؾ يمٗم٤مي٦م، وٕن اًمتٗمرغ ًمف ُمـ اًمٕمٛمقم ي١مدي إمم ا

احلرف واًمّمٜم٤مئع، وإذا شمٕمذر  هذا سمحؼ قمقام اعمًٚمٛملم مل يٌؼ إٓ ؾم١مال اًمٕمٚمامء 

 .(1)ووضمقب اشم٤ٌمقمٝمؿ 

                                                           

 .2/389اعمًتّمٗمك  (3)
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 شمايمًثا: آداب اظمستػتل: 

جي٥م قمغم اعمًتٗمتل أن يت٠مدب ُمع اعمٗمتل ويٌجٚمف ذم [ إدب مع اظمػتل: 3]

ًمف: ُم٤م ُمذهٌؽ؟ أو ُم٤مذا حتٗمظ ظمٓم٤مسمف وضمقاسمف، وٓ يقُمئ سمٞمده ذم وضمٝمف، وٓ ي٘مؾ 

ذم يمذا؟ أو ًمٞمس هٙمذا ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء، وٓ ي٘مؾ ًمف إذا أضم٤مسمف: هٙمذا ىمٚم٧م أٟم٤م، أو 

 .(1)أومت٤مين ومالن سمٙمذا، أو ٟمحق ذًمؽ مم٤م ٓ يٚمٞمؼ سمٛمٜمّم٥م اعمٗمتل

ويالطمظ أن إدب سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ظمٚمؼ رومٞمع يتٖمػم ذم مم٤مرؾمتف سمح٥ًم 

 إقمراف وإُمٙمٜم٦م واًمٌٞمئ٤مت.

جي٥م قمغم اعمًتٗمتل اًمٌح٨م قمـ اعمٗمتل ذي ػتل إفمؾؿ وإسمؼك: [ اطمتقار اظم2]

اعمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م إذا مل يٙمـ اعمٗمتل ُمٕمٞمٜم٤ًم ُمـ ىمٌؾ اًمدوًم٦م، وأن يٙمقن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ 

 واًمت٘مقى.

وهلذا أوضم٥م اًمٕمٚمامء قمغم اعمًتٗمتل أن يتحرى قمـ اعمٗمتل، ورم ذًمؽ ي٘مقل 

يٕمرف سمف أهٚمٞم٦م ُمـ  اًمٌح٨م اًمذي -أي اعمًتٗمتل –اًمٜمقوي: جي٥م قمٚمٞمف ىمٓمًٕم٤م 

يًتٗمتٞمف ًمإلومت٤مء إذا مل يٙمـ قم٤مروًم٤م سم٠مهٚمٞمتف، ومال جيقز ًمف اؾمتٗمت٤مء ُمـ اٟمت٥ًم إمم 

اًمٕمٚمؿ، واٟمتّم٥م ًمٚمتدريس واإلىمراء، وهمػم ذًمؽ ُمـ ُمٜم٤مص٥م اًمٕمٚمامء، سمٛمجرد 

 .(2)اٟمت٤ًمسمف واٟمتّم٤مسمف ًمذًمؽ، وجيقز اؾمتٗمت٤مء ُمـ اؾمتٗم٤مض يمقٟمف أهاًل ًمٚمٗمتقى

شمؼ ـم٤مًمٌل اًمٗمتقى حيتؿ اًمٌٕمد قمـ أصح٤مب وهذا اًمتٙمٚمٞمػ اًمذي ي٘مع قمغم قم٤م

                                                           

 .2/389اعمًتّمٗمك  (3)

 .280ص لواعمًتٗمت اعمٗمتل، أدب 2/390 ، اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم7/54اعمجٛمقع  (2)



   

  - 240 - 

 

اهلقى واًمٖمرض ممـ يٜمّمٌقن أٟمٗمًٝمؿ ًمإلومت٤مء وهؿ أضمٝمؾ ُم٤م يٙمقٟمقن سمف، وعمجرد 

أهنؿ أُمراء ذم مج٤مقم٤مت إره٤مسمٞم٦م ومٞمٗمتقن اًم٤ًمئٚملم سمام يٜم٤مذم أووح ُم٤ٌمدئ اإلؾمالم، 

ويدومٕمقهنؿ دومًٕم٤م سم٤مؾمؿ اًمٗمتقى إمم حتٚمٞمؾ ُم٤م طمرُمف اهلل، وحتريؿ ُم٤م أطمٚمف، وُم٤م ُمـ 

ؽ وم٢من ُمًئقًمٞم٦م اًمتٝم٤مون ذم اًمٚمجقء إمم ه١مٓء اًمْم٤مًملم ؾمقف يتحٛمؾ وزره٤م ؿم

أُم٤مم اهلل أوًمئؽ اًمذيـ شمقضمٝمقا إًمٞمٝمؿ ًم١ًماهلؿ وـمٚم٥م اًمٗمتقى ُمٜمٝمؿ، طمٞم٨م يم٤من 

 ُمـ اًمقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن ٓ يٓمٚمٌقا ُمٜمٝمؿ ذًمؽ.

ومٝمؾ جي٥م قمٚمٞمف آضمتٝم٤مد  [ إذا وصمد اشمـان هملىمثر ممـ جيقز يمف اؽمتػتاؤهؿ:1]

ًمٌح٨م قمـ إقمٚمؿ وإورع وإوصمؼ ًمٞم٘مٚمده دون همػمه؟ وومٞمف ذم أقمٚمٛمٝمؿ، وا

ٓ جي٥م قمٚمٞمف ذًمؽ، سمؾ جيقز ًمف اؾمتٗمت٤مء ُمـ ؿم٤مء ُمٜمٝمؿ: ٕن  أضمدُها: وضمٝم٤من:

جي٥م قمٚمٞمف ذًمؽ: ٕٟمف  وايمثاين:اجلٛمٞمع أهؾ، وىمد أؾم٘مٓمٜم٤م آضمتٝم٤مد قمـ اًمٕم٤مُمل، 

 يٛمٙمٜمف هذا اًم٘مدر ُمـ آضمتٝم٤مد سم٤مًمٌح٨م واًم١ًمال.

وإول أفمٝمر وأرضمح، ًمٙمـ ُمتك اـمٚمع قمغم إوصمؼ، وم٤مٕفمٝمر أٟمف يٚمزُمف 

شم٘مٚمٞمده، يمام جي٥م شم٘مديؿ أرضمح اًمدًمٞمٚملم، وأوصمؼ اًمروايتلم، ومٕمغم هذا يٚمزُمف شم٘مٚمٞمد 

إورع ُمـ اًمٕم٤معملم، وإقمٚمؿ ُمـ اًمقرقملم، وم٢من يم٤من أطمدمه٤م أقمٚمؿ وأظمر أورع، 

 .(1)ىمٚمد إقمٚمؿ قمغم إصح 

ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء أٟمف ن يتخغم ويؼؾد أي مذهب ؾماء؟: [ هؾ جيقز يمؾعامك أ4]

                                                           

، اًمٌحر 284 -283ص لواعمًتٗمت اعمٗمتل، أدب 2/390 ، اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم7/54اعمجٛمقع  (3)

 .8/365اعمحٞمط 



   

  - 241 - 

 

أن يٙمقن اًمٕم٤مُمل ُمٜمت٤ًًٌم إمم ُمذه٥م ُمٕملم،  إول:جي٥م اًمتٛمٞمٞمز سملم أُمريـ، 

وم٘م٤مل مجٝمقر اًمٕمٚمامء: إٟمف جي٥م قمٚمٞمف أن يًتٗمتل قمٚمامء ُمذهٌف، وم٢من يم٤من ؿم٤مومٕمٞم٤ًّم مل 

ؼ يٙمـ ًمف أن يًتٗمتل طمٜمٗمٞم٤ًّم، وٓ خي٤مًمػ إُم٤مُمف: ٕٟمف اقمت٘مد أن ُمذهٌف هق احل

إذا مل يٙمـ ُمٜمت٤ًًٌم إمم ُمذه٥م ُمٕملم ومٗمٞمف وضمٝم٤من،  ايمثاين:وإرضمح قمكم همػمه، 

أٟمف يٚمزُمف أن يتٛمذه٥م سمٛمذه٥م ُمٕملم، ي٠مظمذ سمرظمّمف وقمزائٛمف،  ايمقصمف إول:

ٓ يٚمزُمف ذًمؽ، يمام مل يٚمزم ذم قمٍم أوائؾ إُم٦م أن خيص اًمٕم٤مُمل  ايمقصمف ايمثاين:

 .(1)قم٤معم٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم سمت٘مٚمٞمده 

ُم٤م ذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء ذم قمٍمهؿ، وم٢من ـمٚم٥م اًمٗمتقى ذم قمٍمٟم٤م وإذا يم٤من ذًمؽ هق 

جي٥م أن يٙمقن ُمقطمًدا وقمغم ُم٤م يٗمتك سمف: طمتك ٓ يتٗمرق اًمٜم٤مس ؿمٞمًٕم٤م وأطمزاسًم٤م، 

 ومتختٚمػ ُمرايمزهؿ احل٘مقىمٞم٦م، وٓ يتح٘مؼ اًمٕمدل اعم٘مّمقد ُمـ اًمٕمٛمؾ سمنمع اهلل.

 أضم٤مب اسمـ اًمّمالح[ ما احلؽؿ إذا اطمتؾػت فمعم اظمستػتل همتقى مػتقكم؟: 5]

 سم٘مقًمف: إن ًمألصح٤مب ومٞمٝم٤م أوضمف:

 ي٠مظمذ سم٠مهمٚمٔمٝم٤م، ومٞم٠مظمذ سم٤محلٔمر دون اإلسم٤مطم٦م: ٕٟمف أطمقط، وٕن احلؼ صم٘مٞمؾ.  إول:

ي٠مظمذ سم٠مظمٗمٝمام: ٕن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕم٨م سم٤محلٜمٞمٗمٞم٦م اًمًٛمح٦م  ايمثاين:

 .(2)اًمًٝمٚم٦م 

                                                           

، 7/55، آداب اًمٗمتقى واعمٗمتل واعمًتٗمتل ًمٚمٜمقوي 288 -286أدب اعمٗمتل واعمًتٗمتل ص  (3)

 .352اًمٚمٛمع ًمٚمِمػمازي ص 

، 7/776ومتح اًم٤ٌمري  :أطم٥م اًمديـ إمم اهلل احلٜمٞمٗمٞم٦م اًمًٛمح٦م، اٟمٔمر: ورد ذم ومتح اًم٤ٌمري سمٚمٗمظ  (2)

 .2/204يمت٤مب اإليامن، سم٤مب اًمديـ ين، اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف 
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 جيتٝمد ذم إوصمؼ، ومٞم٠مظمذ سمٗمتقى إقمٚمؿ إورع. ايمثايمث:

 ي٠ًمل ُمٗمتًٞم٤م آظمر ومٞم٠مظمذ سمٗمتقى ُمـ يقاوم٘مف.  ايمرازمع:

 .(1)يتخػم ومٞم٠مظمذ سم٘مقل أهيام ؿم٤مء، وصححف اًمٌٕمض يم٤مًمِمػمازي  اخلامس:

ىم٤مل اسمـ اًمّمالح: واعمخت٤مر أن قمٚمٞمف أن جيتٝمد ويٌح٨م قمـ إرضمح ومٞمٕمٛمؾ 

 ، وهذا هق اًمرأي اًمذي جي٥م اعمّمػم إًمٞمف. (2)سمف، وم٢مٟمف طمٙمؿ اًمتٕم٤مرض وىمد وىمع

ايمسمال إذا اؽمتػتك هملهمتل شمؿ ضمدشمت يمف سمؾؽ احلادشمة مرة  [ هؾ يؾزمف جتديد6]

ٓ يٚمزُمف  شماكقفَم:يٚمزُمف جلقاز شمٖمػم رأي اعمٗمتل،  أضمدُها:ومٞمف وضمٝم٤من،  أطمرى؟:

 .(3)وهق إصح: ٕٟمف ىمد قمرف احلٙمؿ إول، وإصؾ اؾمتٛمرار اعمٗمتل قمٚمٞمف

ُيْٙمَره ًمٚمٛمًتٗمتل يمثرة اًم١ًمال، واًم١ًمال قمام ٓ [ ايمسمال فمَم ٓ همائدة همقف: 7]

يٜمٗمع ذم اًمديـ، واًم١ًمال قمام مل ي٘مع، وأن ي٠ًمل قمـ صٕم٤مب اعم٤ًمئؾ، وقمـ احلٙمٛم٦م 

ٓ ي٠ًمًمقن إٓ قمام يٜمٗمٕمٝمؿ، وإذا  ذم اعم٤ًمئؾ اًمتٕمٌدي٦م، وىمد يم٤من اًمّمح٤مسم٦م  

، ويم٤من ٟمزًم٧م هبؿ اًمٜم٤مزًم٦م سمحثقا قمـ طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م ُمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف

مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ يٙمرهقن اًمٙمالم ذم ُم٠ًمًم٦م مل شم٘مع، وي٘مقًمقن ًمٚم٤ًمئؾ قمٜمٝم٤م: أيم٤من 

 .(4)ذًمؽ؟ وم٢من ىم٤مل: ٓ، ىم٤مًمقا: دقمف طمتك ي٘مع صمؿ ٟمجتٝمد ومٞمف 

                                                           

 .352ازي ص اًمٚمٛمع ًمٚمِمػم (3)

، 56 -7/55، ُم٘مدُم٦م اعمجٛمقع ًمٚمٜمقوي 297 -293أدب اعمٗمتل واعمًتٗمتل ٓسمـ اًمّمالح ص  (2)

، هن٤مي٦م اًمقصقل ًمٚمّمٗمل اهلٜمدي 277إرؿم٤مد اًمٗمحقل ص  ،8/367اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم 

8/3903. 

 .303 - 302، أدب اعمٗمتل واعمًتٗمتل ٓسمـ اًمّمالح ص 7/57ُم٘مدُم٦م اعمجٛمقع  (1)

 .734٘م٤مؾمٛمل ص ًمٚم اًمٗمتقى ذم اإلؾمالم (4)
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وجيقز ًمف أن يٌٕم٨م صم٘م٦م يٕمتٛمد ظمؼمه ًمٞمًتٗمتل [ أن يتقلم آؽمتػتاء زمـػسف: 8]

و يم٤من يٕمرف ظمٓمف ومل ًمف، وًمف آقمتامد قمغم ظمط اعمٗمتل إذا أظمؼمه ُمـ يثؼ سم٘مقًمف، أ

 .(1)يتِمٙمؽ ذم يمقن ذًمؽ اجلقاب سمخٓمف

هذه هل أهؿ صٗم٤مت وآداب اعمًتٗمتل اًمتل جي٥م أن يتحغم هب٤م، وأن حيرص 

قمغم ُمراقم٤مهت٤م ذم يمؾ اؾمتٗمت٤مء أو ؾم١مال أو واىمٕم٦م يريد ُمٕمرومتٝم٤م، قمٛماًل سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ِِحٓ إََِلۡ  ًَ إََِّل رَِساَّٗل ُّٕٚ ِْٔ َرۡتِِ َٖا  ِۡ رَۡش
َ
ٓ أ ا َْ ّۡ  َنۡس َو ِٙ َٔ  ََ ۡ٘

َ
ْ أ ٚٓا رِ ٱُِ

ٌۡ ّۡ ََّل  َّّلِ ُٖخ ٌُ إِن 
ٚنَ  ُٓ  .(2)َتۡفَِ

* * * 

  

                                                           

 .7/57ُم٘مدُم٦م اعمجٛمقع  (3)

 .43اًمٜمحؾ:  (2)
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 اخلامتـــة

أمحد اهلل شمٕم٤ممم قمغم شمقومٞم٘مف زم ذم يمت٤مسم٦م هذا اًمٌح٨م، وأدقمق اهلل شمٕم٤ممم أن جيٕمٚمف 

 ٟم٤مومًٕم٤م عمـ ي٘مرؤه، وىمد ظمٚمّم٧م ُمـ سمحثل هذا إمم قمدد ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م، أمهٝم٤م ُم٤م يكم:

أن ُمٜمّم٥م اإلومت٤مء ُمٜمّم٥م قمٔمٞمؿ رومٞمع اعمًتقى، وٓ جيقز أن يتّمدى ًمف  – 7

 ُمـ ًمٞمس ُمٕمٞمٜم٤ًم ًمف أو ُمًتقومًٞم٤م ًمنموـمف.

أن هذا اعمٜمّم٥م جي٥م أٓ يتقٓه إٓ ُمـ شمقومرت ومٞمف ذوط وأهٚمٞم٦م  – 2

أن يتقٓه ذو هقى أو ُمٞمقل ؾمٞم٤مؾمٞم٦م  –ُمٓمٚمً٘م٤م  –آضمتٝم٤مد واإلومت٤مء، وٓ جيقز 

 صٌٖم٦م ديٜمٞم٦م أو وم٘مٝمٞم٦م. شمِمجع اإلره٤مب، وشمْمٗمل قمٚمٞمف

وضمقب ُمراقم٤مة آقمتدال واًمقؾمٓمٞم٦م ذم اإلومت٤مء سمٕمٞمًدا قمـ ـمرذم اإلومراط   - 3

 واًمتٗمريط، ُمع قمدم اًمت٤ًمهؾ أو اًمتِمدد ذم اًمٗمتقى. 

ضورة آًمتزام سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م وُم٘م٤مصده٤م وشمٕم٤مًمٞمٛمٝم٤م اًمًٛمح٦م اًمتل   - 4

ومر ومٞمٝمؿ وقاسمط اإلومت٤مء متٜمع اإلومت٤مء ذم اًمديـ ُمـ همػم اعم١مهٚملم، اًمذيـ مل شمتقا

وذوـمف، واًمذيـ أصٌح٧م ومت٤موهيؿ ُمث٤مًرا ًمٚمٗمتٜم٦م وآظمتالف سملم اًمٜم٤مس، 

 واًمدقمقة إمم اإلره٤مب واًمتٓمرف.

وضمقب اًمٚمجقء ذم اًمٜمقازل واعمًتجدات واًمقىم٤مئع اعمٕم٤مسة إمم اًمٗمتقى  -5

اجلامقمٞم٦م قمـ ـمريؼ اعمج٤مُمع اًمٗم٘مٝمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمدياًل قمـ آضمتٝم٤مد 

ي ، ووضمقب اطمؽمام اهلٞمئ٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٕمٜمٞم٦م سم٤مإلومت٤مء: وذًمؽ يم٤مٕزهر اًمٗمرد

 اًمنميػ، ووزارة إوىم٤مف، ودار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م.

 * * * 
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خطٌرح إطالق الفتٌٍ ثغْز علن
)*(
  

يم٤من اإلقمج٤مز اًمتنميٕمل يٜمزل اًم٘مرآن ُمٜمجاًم طم٥ًم اًمقىم٤مئع ط ذم ومؽمة سمٕمثتف 

طمتك يًٝمؾ شمٚم٘مل اًمقطمل اًمنميػ قمغم واعمٜم٤مؾم٤ٌمت، وهمػم ذًمؽ مم٤م يٕمٚمٛمف اهلل، 

اسمتداًء، وطمتك يتذوق طمالوة اًمٚم٘م٤مء سمٕمد ذًمؽ ُمراًرا، وطمتك يًٝمؾ ط رؾمقل اهلل 

طمٗمٔمف قمغم اًمّمح٤مسم٦م: وًمذا وضمدٟم٤م ذم ُمقاوع قمدة يم٤من اًمّمح٤مسم٦م يًتٗمتقن ذم 

ُم٤ًمئؾ يمثػمة، يريدون أن يٕمرومقا طمٙمؿ اًمنمع ومٞمٝم٤م، ومٞمٜمزل اًمقطمل اًمنميػ، وٓ 

 ذم اًمٜمٗمقس وأؾمٝمؾ ذم اًمتٓمٌٞمؼ، عم٤م يًتجد ُمـ ُم٤ًمئؾ. ؿمؽ أن ذًمؽ يٙمقن أوىمع

أٟمف ي٠مظمذ سم٠ميدي أصح٤مسمف ذم شمدريٌٝمؿ قمغم أن جيتٝمدوا ذم ط ويم٤من ُمـ هديف  

اعم٤ًمئؾ اًمتل مل يٜمزل ومٞمٝم٤م اًمقطمل، طمتك يٙمقٟمقا قمغم أه٦ٌم آؾمتٕمداد ٓؾمتٜم٤ٌمط 

اًمًٜم٦م  وُمٕمروم٦م طمٙمؿ اًمنمع ذم اعم٤ًمئؾ اجلديدة اًمتل مل يرد ومٞمٝم٤م ٟمص ُمـ اًم٘مرآن أو

 ًمٞمٙمقٟمقا ىم٤مدة ًمألُمؿ.ط اًمنميٗم٦م: طمٞم٨م يم٤من يٕمّدهؿ 

طمٞم٨م يم٤مٟمقا وم٘مٝم٤مء، إذ اىمتْم٧م ط وىمد شمدرب قمدد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم قمٝمده 

طمٙمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم أن يتٗمرغ قمدد ُمـ اعمًٚمٛملم حلٛمؾ اًمٕمٚمؿ وٟم٘مٚمف سملم اعمًٚمٛملم، 

  ﴿وًمٚمرد قمغم ُمـ حيت٤مج إمم ومتقى: ي٘مقل شمٕم٤ممم:            

                                 

                                                           

ؾمٞمػ رضم٥م ىمزاُمؾ، أؾمت٤مذ اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن وقمٛمٞمد يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن  /يمت٥م هذا اًمٌح٨م: أ.د )*(

 سمٓمٜمٓم٤م، ُمّمــر.إؾمٌؼ 
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     ﴾
 (1) . 

واًمٗمتقى ذم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م وضمدت عم٤م اؾمتجد ُمـ ُم٤ًمئؾ سمّمقرة ُمٚمٛمقؾم٦م 

سمٕمد أن اشمًٕم٧م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ويم٤من اًمرد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمّمح٤مسم٦م، ويمذًمؽ 

ذم قمٍم اًمت٤مسمٕملم، وُمـ سمٕمدهؿ، طمٞم٨م ضمٜمد اهلل ًمٙمؾ قمٝمد وًمٙمؾ ضمٞمؾ وًمٙمؾ ىمرن 

ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمجتٝمديـ َُمـ ىم٤مُمقا سمًد طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس ُمـ اًمٗمت٤موى اًمتل هتٛمٝمؿ، 

ء، أو اًمِمٝم٤مدات، أو اًمًٚمؿ، ؾمقاء ذم ُمٕم٤مُمالهتؿ أو قم٤ٌمداهتؿ، أو ذم أطمٙم٤مم اًم٘مْم٤م

 أو احلرب.. إًمخ.

واًم٤ٌمطم٨م اعمٜمّمػ يرى أن اعمدارس اًمٗم٘مٝمٞم٦م وهمػمه٤م شمٙمقٟم٧م ذم اًم٘مرون 

اًمثالصم٦م إومم، وشمت٤مسمع اًمٕمٚمامء أشم٤ٌمع اعمذاه٥م سمٕمد ذًمؽ ذم ٟمنم إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

 واًمرد قمغم اعمًتٗمتلم ومٞمام يٕمـ هلؿ ُمـ ُم٤ًمئؾ.

ُم٤مؾم٦م إمم سمٞم٤من ظمٓمقرة اًمٗمٙمر  وذم قمٍمٟم٤م احل٤مض سم٤مت إُمر ذم طم٤مضم٦م

اًمتٙمٗمػمى واًمٗمتقى سمدون قمٚمؿ قمغم اعمّم٤مًمح اًمقـمٜمٞم٦م عمٍمٟم٤م احلٌٞم٦ٌم، واًمٕمالىم٤مت 

 اًمدوًمٞم٦م.

: سمعريػ ايمػتقى:  ًٓ  أو

: ي٘م٤مل: أومت٤مه ذم اعم٤ًمًم٦م يٗمتٞمف، إذا أضم٤مسمف، (2)ضم٤مء ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب ايمػتقى يمغة:

وآؾمؿ: اًمٗمتقى، وي٘م٤مل: أومتٞم٧م ومالًٟم٤م رؤي٤م رآه٤م، إذا قمؼمهت٤م ًمف: وأومتٞمتف ذم ُم٠ًمًم٦م: 

                                                           

 .722: تقسم٦م اًم (3)

 .5/3348ًم٤ًمن اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر  (2)
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 إذا أضمٌتف قمٜمٝم٤م. 

: ي٘م٤مل: أومتك ذم اعم٠ًمًم٦م، أسم٤من احلٙمؿ ومٞمٝم٤م، (1)وضم٤مء ذم اعمٕمجؿ اًمقضمٞمز 

ة: اًمِم٤ٌمب سم لم ـمقري اعمراه٘م٦م واًمرضمقًم٦م، واؾمتٗمت٤مه: ؾم٠مًمف رأيف ذم ُم٠ًمًم٦م، واًمٗمتقَّ

واًمٗمتقى: اجلقاب قمام يِمٙمؾ ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمنمقمٞم٦م أو اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، ودار اًمٗمتقى: 

 ُمٙم٤من اعمٗمتل، واًمُٗمْتَٞم٤م: ُم٤م أومتك سمف اًمٗم٘مٞمف. 

ومم٤م يٗمٝمؿ ُمـ ذًمؽ: أن اًمٗمتقى ذم اًمٚمٖم٦م: اإلضم٤مسم٦م قمام يِمٙمؾ ُمـ اعم٤ًمئؾ 

٤مة: إسم٤مٟم٦م اجلقاب ذم احلٞم ؿمئقن ؿمتك ذم اًمٗمتقى إذ: همػمه٤م أو اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، اًمنمقمٞم٦م أو

٤م يم٤مٟم٧م: إذ هبذه اإلسم٤مٟم٦م يّمػم ُم٤م أؿمٙمؾ وأهبؿ واوًح٤م، شمِمٌٞمًٝم٤م هل٤م سمٓمقر  اعم٠ًمًم٦م أيًّ

 اًمِم٤ٌمب، وهق قمٝمد اًم٘مقة واًمٗمتقة. 

يراد هب٤م شمٌٞملم احلٙمؿ ذم إُمقر اًمنمقمٞم٦م قمـ دًمٞمؾ، عمـ  ايمػتقى اصطالضًما:

، طمٞم٨م ص٤مرت اًمٗمتقى طم٘مٞم٘م٦م قمرومٞم٦م ذم إُمقر (2)ؾم٠مل قمٜمف، ٓ قمغم وضمف اإلًمزام

 اًمنمقمٞم٦م، دون همػمه٤م ُمـ اعمج٤مٓت. 

وهذا يدل قمغم أن اًمٗمتقى اصٓمالطًم٤م شمٙمقن ًم٤ًمئر اًمٜمقاطمل اًمنمقمٞم٦م: إذ 

ًمٞم٧ًم سمالزم أن شمٙمقن ذم إُمقر اًمٗم٘مٝمٞم٦م وم٘مط، سمؾ ُمـ اعمٛمٙمـ أن شمٙمقن ذم 

 اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕم٘مٞمدة وإظمالق. 

                                                           

 ،اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، مجٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م، ط/وزارة اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اعمٕمجؿ اًمقضمٞمز، رجٛمع (7)

 .462ص م،7993

سمػموت: د/ـمف  ،، ٟمنم اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل4صٓسمـ محدان  لصٗم٦م اًمٗمتقى واعمٗمتل واعمًتٗمت (2)

 ، ُمٙمت٦ٌم اًمزهراء.75 – 72صاًمٗمتقى واعمٗمتل ، اًمدؾمقىمل طمٌٞمش
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قمغم أٟمف ي٘متيض أن شم٘مدم اًمٗمتقى ًمٚمٛمًتٗمتل ُم٘مروٟم٦م  ودل اًمتٕمريػ أيًْم٤م

 . (1)سمدًمٞمٚمٝم٤م اًمنمقمل، وهذا ُم٤م يراه سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء

: ًٓ  شماكًقا: ذوط اظمػتل وزمعض أوصاهمف إمجا

ذوط اعمٗمتل قمغم ؾمٌٞمؾ اإلمج٤مل، وم٘م٤مل: يِمؽمط ذم ( 2)ذيمر سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء

٤مب اًمٗمًؼ وؾم٘مٓم٤مت اعمٗمتل أن يٙمقن ُمٙمٚمًٗم٤م، ُمًٚماًم، صم٘م٦م، ُم٠مُمقًٟم٤م، ُمتٜمزًه٤م ُمـ أؾمٌ

اعمروءة: ٕن ُمـ مل يٙمـ يمذًمؽ وم٘مقًمف همػم ص٤مًمح قمغم آقمتامد وإن يم٤من ُمـ أهؾ 

آضمتٝم٤مد، ويٙمقن وم٘مٞمف اًمٜمٗمس، ؾمٚمٞمؿ اًمذهـ، رصلم اًمٗمٙمر، صحٞمح اًمتٍمف 

 . (3)وآؾمتٜم٤ٌمط، ُمتٞم٘مًٔم٤م، وأن يٙمقن طمًـ اًمٓمري٘م٦م، ؾمٚمٞمؿ اعمًٚمؽ

: ؾمئؾ سمٕمض اًمًٚمػ، ُمتك جي٥م ًمٚمرضمؾ أن (4)وضم٤مء ذم اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف

يٗمتل؟ وم٘مٞمؾ: إذا يم٤من سمّمػًما سم٤مًمرأي، سمّمػًما سم٤مٕصمر. ويٜمٌٖمل أن يٙمقن ىمقي 

آؾمتٜم٤ٌمط، ضمٞمد اعمالطمٔم٦م، رصلم اًمٗمٙمر، سمّمػًما سمام ومٞمف اعمّمٚمح٦م، ُمًتقىمًٗم٤م 

٤ًٌم قمغم ُمروءشمف، طمريًّم٤م  سم٤معمِم٤مورة، طم٤مومًٔم٤م ًمديٜمف، ُمِمٗمً٘م٤م قمغم أهؾ ُمٚمتف، ُمقافم

٦م ُم٠ميمٚمف: وم٢من ذًمؽ أول أؾم٤ٌمب اًمتقومٞمؼ، ُمتقرقًم٤م قمـ اًمِمٌٝم٤مت، قمغم اؾمتٓم٤مسم

                                                           

ٙم٤مُمف ٕيب قمٛمرو قمثامن سمـ اًمّمالح أدب اًمٗمتقى وذوط اعمٗمتل وصٗم٦م اعمًتٗمتل وأطم (7)

 وُم٤م سمٕمده٤م، ٟمنم ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل. 97صاًمِمٝمرزودي، 

 4صٓسمـ محدان  لصٗم٦م اًمٗمتقى واعمٗمتل واعمًتٗمتو وُم٤م سمٕمده٤م، 35صأدب اًمٗمتقى، اٟمٔمر:  (2)

 .26 – 23صاًمٗمتقى واعمٗمتل وُم٤م سمٕمده٤م، و

 .7/47اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب  :اٟمٔمر (3)

 .2/757اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي  ،اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف (4)
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ص٤مدىًم٤م قمـ وم٤مؾمد اًمت٠مويالت، صٚمٞم٤ًٌم ذم احلؼ، دائؿ آؿمتٖم٤مل سمٛمٕم٤مدن اًمٗمتقى، 

 وـمرق آضمتٝم٤مد.. إًمخ. 

همػم أٟمف عم٤م ص٤مر ُمـ يتّمدر ًمإلومت٤مء ممـ يٜمتًٌقن إمم أئٛم٦م اعمذاه٥م اعمتٌققم٦م، 

٘مف اًمٜمٗمس: وٓ ُم٤مٟمع يمام يرى سمٕمض ومٝم١مٓء ٓ يِمؽمط ومٞمٝمؿ طمٗمظ اعمذه٥م، ووم

اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ دمزئ٦م آضمتٝم٤مد، أي اًمٕمٚمؿ وم٘مط سم٤ٌمب ُمـ أسمقاب اًمٗم٘مف يم٤مجلٜم٤مي٤مت، 

 سم٤مإلومت٤مء ومٞمف. ًمإلومت٤مء يتّمدر ُمـ ي٘مقم اعمػماث، سمحٞم٨م قال اًمِمخّمٞم٦م، أوإطم أو

ُمـ اًمنموط ًمٚمٛمٗمتل طمتك شم٘مٌؾ ومتقاه: أن يٙمقن (1)يمام ذيمر اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادى

ًٓ صم٘م٦م، صمؿ يٙمقن قم٤معم٤ًم سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، وقمٚمٛمف هب٤م يِمتٛمؾ قمغم  سم٤مًمًٖم٤م قم٤مىماًل، قمد

ُمٕمرومتف سم٠مصقهل٤م وارشمٞم٤موف سمٗمروقمٝم٤م، وأصقل إطمٙم٤مم ذم اًمنمع أرسمٕم٦م: أطمده٤م: 

شمّمح سمف ُمٕمروم٦م ُم٤م شمْمٛمٜمف ُمـ  اًمذي اًمقضمف قمغمقمز وضمؾ  اًمٕمٚمؿ سمٙمت٤مب اهلل

، واًمث٤مًم٨م: اًمٕمٚمؿ سم٠مىم٤مويؾ اًمًٚمػ طإطمٙم٤مم، واًمث٤مين: اًمٕمٚمؿ سمًٜم٦م رؾمقل اهلل 

ومٞمام أمجٕمقا قمٚمٞمف، وُم٤م اظمتٚمٗمقا ومٞمف، واًمراسمع: اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مٞم٤مس اعمقضم٥م: ًمػمد اًمٗمروع 

اعمًٙمقت قمٜمٝم٤م إمم إصقل اعمٜمٓمقق هب٤م واعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م، طمتك جيد اعمٗمتل ـمريً٘م٤م 

ؿ سم٠مطمٙم٤مم اًمٜمقازل، ومتٞمٞمز احلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ، ومٝمق ُم٤م ٓ ُمٜمدوطم٦م ًمٚمٛمٗمتل إمم اًمٕمٚم

 قمٜمف، وٓ جيقز ًمف اإلظمالل سمٌمء ُمٜمف. 

  شمايمًثا: ضمؽؿ ايمػتقى:

اًمٗمتقى ىمد شمٙمقن ومرض قملم، وذًمؽ إذا يم٤من ذم اًمٌٚمد ُمٗم٧ٍم واطمد وم٢مٟمف يتٕملم 

                                                           

 .2/759اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي  ،اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف (7)
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يم٤من خيِمك قمٚمٞمف أن يٗمتل ذم اعم٠ًمًم٦م اعمٓمٚمقب ُمٜمف اًمٗمتقى ومٞمٝم٤م وإٓ أصمؿ، ويمذا إذا 

، إذا أومتك وم٠ميمثر ُمٗمتٞم٤من اًمٌٚمد ذم يم٤من إذاومقات اًمٜم٤مزًم٦م، وىمد شمٙمقن ومرض يمٗم٤مي٦م 

أطمدمه٤م يٙمقن اًمٗمرض ىمد شم٠مدى، وؾم٘مط اإلصمؿ قمـ اجلٛمٞمع، وإذا مل يٗم٧م أطمدمه٤م، 

٤م إذا يم٤من اعمٗمتل ضم٤مهاًل سمّمقاب اجلقاب: ًم٘مقًمف طمراُمً  شمٙمقن وىمدأصمؿ اجلٛمٞمع، 

 ﴿شمٕم٤ممم:                             

               ﴾
، وىمد شمٙمقن اًمٗمتقى (1) 

محدان ُمٙمروه٦م ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل مل شم٘مع، أو اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمٗمتل، ي٘مقل اسمـ 

ّل قمـ ُم٠ًمًم٦م مل شم٘مع مل دم٥م إضم٤مسمتف، ًمٙمـ شمًتح٥م، وىمٞمؾ:  احلٜمٌكم: إذا ؾم٠مل قم٤مُمِّ

 .(2) يٙمره: ٕن سمٕمض اًمًٚمػ يم٤من ٓ يتٙمٚمؿ ومٞمام مل ي٘مع

 * * * 

 

  

                                                           

، 6صاٟمٔمر: صٗم٦م اًمٗمتقى واعمٗمتل واعمًتٗمتل ٕمحد سمـ محدان احلراين احلٜمٌكم ، و776اًمٜمحؾ:  (7)

 .7/27اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ًمٚمٜمقوي  ،سمػموت –ٟمنم اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل 

 .30صصٗم٦م اًمٗمتقى واعمٗمتل واعمًتٗمتل،  (2)
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 اظمبحث إول

 أؽمباب سمػًم ايمػتقى زمغغم فمؾؿ

 اظمطؾب إول

 كؼص ايمعؾؿ ؽمبب مـ أؽمباب ايمػتقى زمغغم فمؾؿ

ىمد قمٚمٛمٜم٤م ومٞمام ؾمٌؼ ٟمقاطمل اًمٕمٚمؿ اًمتل شمِمؽمط ذم اعمٗمتل قمغم وضمف اًمٕمٛمقم، 

همػم أٟمف يٚمزم اًمٕم٤ممل سمٛم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م وومؼ فمروف اًمٕمٍم أن يٚمؿ سمام يتٕمٚمؼ سم٤معم٠ًمًم٦م 

ذم إـم٤مر اًمدراؾم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م سمٕمد أن يتقاومر ًمف اًمرضمقع إمم اعمّم٤مدر اًمٗم٘مٝمٞم٦م، 

ٕمٚمٛمٞم٦م اعمتّمٚم٦م سم٤معمقوقع إن ًمزم إُمر، إذ ويمذا يمت٥م اًمًٜم٦م وهمػمه٤م، وإسمح٤مث اًم

ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕضمٜم٦م  -ُمثاًل  -احلٙمؿ قمغم اًمٌمء ومرع قمـ شمّمقره، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٗمتقى 

ومٞمٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ ُم٤م ىم٤مًمف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعمرطمٚم٦م اًمتل يٓم٤مًم٥م سم٤مإلضم٤مسم٦م قمٜمٝم٤م، ُمع ُمٕمروم٦م 

ذا قمٚمقم ُم٤م ذيمره قمٚمامء إضمٜم٦م ذم اًمقىم٧م اعمٕم٤مس، ويمذا ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مِٕهٚم٦َّم، ويم

، وُمـ صمؿ ٓ يّمح عمـ شمّمدر ًمإلومت٤مء أن جيٞم٥م قمام اًم١ًمال طم٥ًماًمٓم٥م وهمػمه٤م 

: ومٞمٜمٌٖمل أٓ (1)يًتٗمتك قمٚمٞمف إذا يم٤من ٓ يٕمٚمٛمف، وًمق يم٤من ُمـ دوٟمف، ي٘مقل اًمٜمقوي

يًتٜمٙمػ ُمـ اًمتٕمٚمؿ ممـ هق دوٟمف ذم ؾمـ، أو ٟم٥ًم، أو ؿمٝمرة، أو ديـ، أو ذم قمٚمؿ 

ده، وإن يم٤من دوٟمف ذم مجٞمع ذًمؽ، و آظمر، سمؾ حيرص قمغم اًمٗم٤مئدة ممـ يم٤مٟم٧م قمٜم

ي٘مقل أيًْم٤م: وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: ٓ يزال اًمرضمؾ قم٤معم٤ًم ُم٤م شمٕمٚمؿ، وم٢مذا شمرك اًمتٕمٚمؿ، 

وفمـ أٟمف ىمد اؾمتٖمٜمك وايمتٗمك سمام قمٜمده ومٝمق أضمٝمؾ ُم٤م يٙمقن، وًمذا ىمٞمؾ: ٓ يزال 

                                                           

 .7/29اعمجٛمقع  (7)
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 اعمرء قم٤معم٤ًم ُم٤م شمٕمٚمؿ، وم٢مذا فمـ أٟمف قمٚمؿ، وم٘مد ضمٝمؾ. 

هق دوٟمف ذم ؿمٝمرة، وٟم٥ًم أو همػم ذًمؽ، وم٘مد وٓ ُم٤مٟمع أن ي٠مظمذ اًمٕمٚمؿ ممـ 

يم٤من يمثػمون ُمـ اًمًٚمػ يًتٗمٞمدون ُمـ شمالُمذهتؿ ُم٤م ًمٞمس قمٜمدهؿ، وم٘مد صم٧ٌم ذم 

اًمّمحٞمح رواي٦م مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، وروى مج٤مقم٤مت ُمـ اًمت٤مسمٕملم 

يٕمٚمٛمٜم٤م ومْمؾ اًمتقاوع ذم شمٚم٘مل اًمٕمٚمؿ، ط قمـ شم٤مسمٕمل اًمت٤مسمٕملم، سمؾ إن رؾمقل اهلل 

ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ممـ هق دون اًمٓم٤مًم٥م ذم ٟم٥ًم أو ؿمٝمرة أو ديـ أو  وأٟمف ٓ طمرج ذم

، ىم٤مل: ، يقوح ذًمؽ ُم٤م صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أٟمس (1)قمٚمؿ آظمر وهمػم ذًمؽ

: ]إن اهلل أُمرين أن أىمرأ قمٚمٞمؽ اًم٘مرآن[ ىم٤مل ُأيَب: آهلل ؾمامين ًمؽ؟ ط ىم٤مل اًمٜمٌل  ٕيَُبّ

  ﴿أٟمف ىمرأ قمٚمٞمف:  ىم٤مل: ]اهلل ؾمامك زم[ ومجٕمؾ ُأيَبّ يٌٙمل، ىم٤مل ىمت٤مدة: وم٠مٟمٌئ٧م

       ﴾ 
(2). 

ويقوح اهلدي اًمٜمٌقي ًمألٟمٌٞم٤مء قمٛمقًُم٤م هذه احل٘مٞم٘م٦م، وهل آؾمتٛمراري٦م ذم 

ؾ اًمِمخص ُمـ ُمت٤مقم٥م، قمٚمف يًتزيد قمٚماًم، وطمتك  ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وشمٚم٘مٞمف، ُمٝمام حتٛمَّ

يت٠مهؾ شم٠مهاًل يم٤مُماًل ذم مجٞمع إوىم٤مت ذم إضم٤مسمتف ًم١ًمال ُمـ يًتٗمتٞمف، يقوح هذه 

أقمٚمؿ ُمٜمف، ـمٚم٥م ُمـ اهلل  ، طمٞمٜمام قمٚمؿ أن هٜم٤مك ُمـ هقاحل٘مٞم٘م٦م ُم٤م طمدث عمقؾمك 

، يمٚمٞمؿ اهلل، مل ؾمٌح٤مٟمف أن يدًمف قمٚمٞمف، طمتك يٜم٤مل ُم٤م قمٜمده ُمـ قمٚمؿ، وُمقؾمك 

                                                           

 .20، 7/79اعمجٛمقع  (7)

 ،يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن، سم٤مب يمال ًمئـ مل يٜمتف، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف . واحلدي٨م7 اًمٌٞمٜم٦م: (2)

اًمٗمْمؾ،  وُمًٚمؿ، يمت٤مب صالة اعم٤ًمومريـ وىمٍمه٤م، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب ىمراءة اًم٘مرآن قمغم أهؾ

 .20-7/79واٟمٔمر: اعمجٛمقع  ،واحلذاق ومٞمف، وإن يم٤من اًم٘م٤مرئ أومْمؾ ُمـ اعم٘مروء قمٚمٞمف
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﴿يًتح أن يٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ سم٠مدب، وأن يت٠مدب سمآداب ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ، ي٘مقل شمٕم٤ممم:   

                               

                                  

       ﴾ (1) . 

وًمق ٟمٔمرٟم٤م إمم رطمٚم٦م يمؾ إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اعمذاه٥م إرسمٕم٦م، ًمٕمرومٜم٤م أهنؿ مل 

يدظمروا ضمٝمًدا ذم اإلعم٤مم سمٙمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٕمٚمقم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م واًمٗم٘مف، وهمػمه٤م، 

وظم٤مص٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م: ٕهن٤م اعمٗمت٤مح ًمٗمٝمؿ يمت٤مب اهلل اًمذي ٟمزل سمٚم٤ًمن قمريب 

 . (2)ُمٌلم

اجلٝمؾ سم٤مًمٜمّمقص اًمقاردة ذم اعم٠ًمًم٦م ُمـ ُمّم٤مدر  ويدطمؾ دم كؼص ايمعؾؿ:

ومٕمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: ظمرضمٜم٤م ذم ؾمٗمر اًمتنميع ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع وهمػمه، 

وم٠مص٤مب رضماًل ُمٜم٤م طمجر ومِمجف ذم رأؾمف، صمؿ اطمتٚمؿ وم٠ًمل أصح٤مسمف هؾ دمدون زم 

رظمّم٦م ذم اًمتٞمٛمؿ؟، ىم٤مًمقا: ُم٤م ٟمجد ًمؽ رظمّم٦م وأٟم٧م شم٘مدر قمغم اعم٤مء، وم٤مهمتًؾ 

، أظمؼم سمذًمؽ وم٘م٤مل: ]ىمتٚمقه ىمتٚمٝمؿ اهلل، أٓ طومامت، ومٚمام ىمدُمٜم٤م قمغم رؾمقل اهلل 

ٟمام ؿمٗم٤مء اًمٕمل اًم١ًمال، إٟمام يم٤من يٙمٗمٞمف أن يتٞمٛمؿ ويٕمٍم، أو ؾم٠مًمقا إذا مل يٕمٚمٛمقا وم٢م

 . (3)يٕمّم٥م قمغم ضمرطمف صمؿ يٛمًح قمٚمٞمف ويٖمًؾ ؾم٤مئر ضمًده[

                                                           

 . 70-67اًمٙمٝمػ:  (3)

 وُم٤م سمٕمده٤م. 79صاإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ٟم٤مس اًمًٜم٦م،  (2)

(  أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ضمقاز اًمتٞمٛمؿ ًمّم٤مطم٥م اجلراح ُمع اؾمتٕمامل اعم٤مء 3)

قمغم ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، مج٤مع أسمقاب اًمتٞمٛمؿ، سم٤مب اعمًح 7/349وشمٕمّمٞم٥م اجلرح،

 .7/348اًمٕمّم٤مئ٥م واجل٤ٌمئر، 
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إذا يم٤مٟم٧م  -قمدم اإلطم٤مـم٦م سم٠مىمقال اًمٕمٚمامء ذم اعم٠ًمًم٦م  ويدطمؾ دم كؼص ايمعؾؿ:

ًمٞمتٌلم عمـ يتّمدر ًمٚمٗمتقى أي أراء أرضمح وومً٘م٤م ًم٘مقة اًمدًمٞمؾ،  -حمؾ اظمتالف 

 طمتك يٗمتل سمف.

قمدم اإلطم٤مـم٦م سمٛمراشم٥م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعمذه٥م اًمقاطمد،  ويدطمؾ دم كؼص ايمعؾؿ:

ـْ ُمٜمٝمؿ يٕمد ُمـ اعمجتٝمديـ ذم اعمذه٥م )وومؼ اًم٘مقاقمد وإصق ل اًمتل ووٕمٝم٤م وَُم

إُم٤مم اعمذه٥م(، وَُمـ ُمٜمٝمؿ ُِمـ أصح٤مب اًمتخري٩م ُمـ اعم٘مٚمديـ، وَُمـ ُمٜمٝمؿ ُِمـ 

أصح٤مب اًمؽمضمٞمح، وَُمـ ُمٜمٝمؿ ُِمـ هق ىم٤مدر قمغم اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمرأي إىمقى 

ـْ ُمـ وم٘مٝم٤مء  ـْ ُمـ اعم٘مٚمديـ اًمذيـ ٓ يًتٓمٞمٕمقن ؿمٞمًئ٤م مم٤م ؾمٌؼ، وَُم واًمْمٕمٞمػ، وَُم

 . اعمذه٥م اًمذيـ ٓ يٜم٘مٚمقن آراء وٕمٞمٗم٦م

 اظمطؾب ايمثاين

 كؼص ايمديـ ؽمبب مـ أؽمباب ؾمققع ـماهرة ايمػتقى زمغغم فمؾؿ

شمتٕمدد أؾم٤ٌمب فم٤مهرة اًمٗمتقى سمٖمػم قمٚمؿ، طمٞم٨م ٓ ي٘متٍم إُمر قمغم ٟم٘مص 

﴿اًمٕمٚمؿ، وإٟمام يٛمتد ًمٞمِمٛمؾ أيًْم٤م ٟم٘مص اًمديـ، ي٘مقل شمٕم٤ممم:            

                        ﴾
 (1). 

 اجلد قمدم –يري اًمٌٕمض  يمام –وشمتٕمدد ُمٔم٤مهر ٟم٘مص اًمديـ، وم٘مد يٙمقن 

، ي٘مقل ذًمؽ همػم أوذم اًمٓم٤مقم٤مت، وىمد يٙمقن ُمرضمٕمف اهلقى،  واعمث٤مسمرة وآضمتٝم٤مد

اًمٜمقوي: ىم٤مًمقا: ويٜمٌٖمل أن يٙمقن اعمٗمتل فم٤مهر اًمقرع ُمِمٝمقًرا سم٤مًمدي٤مٟم٦م اًمٔم٤مهرة 

                                                           

 .3 -2اًمّمػ:  (3)
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واًمّمٞم٤مٟم٦م اًم٤ٌمهرة، ويم٤من ُم٤مًمؽ رمحف اهلل يٕمٛمؾ سمام ٓ يٚمزُمف اًمٜم٤مس، وي٘مقل: ٓ 

، (1)يٙمقن قم٤معًم٤م طمتك يٕمٛمؾ ذم ظم٤مص٦م ٟمٗمًف سمام ٓ يٚمزُمف اًمٜم٤مس مم٤م ًمق شمريمف مل ي٠مصمؿ

ؿ اًمٕمٛمؾ سمف، أُم٤م اًمٕمٛمؾ اًمزائد قمغم ُم٤م يٕمٛمٚمف اًمٜم٤مس وم٤مإلُم٤مم ُم٤مًمؽ يِمؽمط ُمع اًمٕمٚم

 وم٢مهن٤م شمدظمؾ ذم درضم٤مت اًمقرع.  - ُمثاًل  اًمتٝمجد يمّمالة–

 ذم اًمِم٤مـمٌل ي٘مقل يمام –واؿمؽمط اسمـ ُمٕملم ذم اعمٗمتل ٟمحق ذًمؽ: إذ اعمدار 

 شمرك قمغم أطمدهؿ ُمث٤مسمرة ذم اعمٗمتلم سملم إومْمٚمٞم٦م شمرشمٞم٥م ذم -(2)اعمقاوم٘م٤مت

: واعمٓم٤مسم٘م٦م وقمدُمٝم٤م، يٜمٔمر ومٞمٝم٤م إمم إواُمر واًمٜمقاهل، اًمِم٤مـمٌل ي٘مقل: اًمٜمقاهل

ومٝمق اًمٙمامل، وم٢من شمٗم٤موت إُمر ومٞمٝمام  - اًمٕمداًم٦م ذوط ذم أقمٜمل –وم٢مذا ـم٤مسمؼ ومٞمٝمام 

وم٤مٕرضمح اعمٓم٤مسم٘م٦م ذم اًمٜمقاهل، وم٢مذا وضمد  -أقمٜمل ومٞمام قمدا ذوط اًمٕمداًم٦م  -

اُمر ًمٞمس يمذًمؽ، رجتٝمدان أطمدمه٤م ُمث٤مسمر قمغم أٓ يرشمٙم٥م ُمٜمٝمٞم٤ًّم قمٜمف، ًمٙمٜمف ذم إو

وأظمر ُمث٤مسمر قمغم أٓ خي٤مًمػ ُم٠مُمقًرا سمف، ًمٙمٜمف ذم اًمٜمقاهل قمغم همػم ذًمؽ: وم٤مٕول 

أرضمح ذم آشم٤ٌمع ُمـ اًمث٤مين: ٕن إواُمر واًمٜمقاهل ومٞمام قمدا ذوط اًمٕمداًم٦م إٟمام 

ُمٓم٤مسم٘متٝم٤م ُمـ اعمٙمٛمالت وحم٤مؾمـ اًمٕم٤مدات، واضمتٜم٤مب اًمٜمقاهل آيمد وأسمٚمغ ذم 

 اًم٘مّمد اًمنمقمل. 

ّمػ اعمٗمتل، أو ُمـ يتّمدر ًمإلومت٤مء هبذه اًمّمٗم٦م: أٓ ي١مصمر ىمراسم٦م ويٚمزم أن يت

سمٗمتقاه، وٟمحق ذًمؽ، سمؾ شمتّمػ ومتقاه سم٤مًمٕمٛمقُمٞم٦م، وأن يٙمقن فم٤مهره ذم اًمدي٤مٟم٦م 

                                                           

 .7/47اعمجٛمقع  (3)

 .4/272اعمقاوم٘م٤مت  (2)
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 يم٤ٌمـمٜمف، وإٓ ٟم٘مص ديٜمف، وأصمر ذًمؽ قمغم ومتقاه.

ًٓ ، ُمتّمًٗم٤م  وُمٕمروف أٟمف يٚمزم ذم اعمٗمتل أو ُمـ يتّمدر ًمإلومت٤مء أن يٙمقن قمد

اًمري٥م واًمتٝمؿ، وُمـ يٙمـ قمغم همػم هذه اًمّمٗم٤مت يٙمقن وم٤مؾمً٘م٤م ٓ سم٤معمروءة ورج٤مٟم٦ٌم 

، (1)يّمٚمح ًمإلومت٤مء، وإن يم٤من سمّمػًما سم٠مُمقر اًمديـ يمام ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادى

وُمٕمٜمك ذًمؽ أن ُمـ ىمٚم٧م ُمروءشمف، أي مل يتّمػ سم٤مًمٗمًؼ، وم٢مٟمف يٙمقن ىمد وٕمػ 

 ديٜمف، وي١مصمر ذًمؽ ومٞمام يّمدر قمٜمف ُمـ ومت٤موى.

ـْ  إذا  -يتّمدر ًمإلومت٤مء سم٠مىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعم٠ًمًم٦م  وُمٕمٚمقم أٟمف يٚمزم أن يٚمؿ َُم

ومال يّمح أن يٗمتل سمام ؿمذ ُمـ  -يم٤من يٗمتل سمٜم٤مء قمغم ُمذه٥م ؾم٤مئد ذم اًم٘مٓمر ُمثاًل 

٤ًٌم ُمـ اجلرأة  إىمقال ذم اعمذه٥م، أو همػم اعمٕمتٛمد ذم اعمذه٥م، وهذا إٟمام يٜمِم٠م هم٤مًم

 قمغم اًمٗمتٞم٤م سمٖمػم قمٚمؿ.

وي١ميمد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمتزام احلؼ، وقمدم اشم٤ٌمع اهلقى ذم سمٞم٤من إطمٙم٤مم 

﴿اًمنمقمٞم٦م واإلًمزام هب٤م، ؾمقاء ُمـ ضم٤مٟم٥م اًم٘م٤ميض أو اعمٗمتل: ي٘مقل شمٕم٤ممم:    

                                   

                         ﴾ 
(2) . 

وٓ ؿمؽ أن ُمـ يٕمرف احلٙمؿ اًمنمقمل ويٙمتٛمف، ويٗمتل سمخالومف، إٟمام يٕمد 

٤ًٌم جلريٛم٦م ُمزدوضم٦م، إذ إٟمف يٙمقن ىمد يمتؿ قمٚماًم، يمام يٕمد ذم اًمٔم٤مهر أٟمف ىمد أومتك  ُمرشمٙم

                                                           

 .2/757 اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف (3)

 . 26ص:  (2)
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﴿: سمٖمػم قمٚمؿ، وأيًْم٤م قمدم اًمٕمٛمؾ سمام قمٚمؿ: ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم         

                                 

         ﴾ 
وم٤مًمقاضم٥م قمغم اًمٕمٚمامء أن يٙمقٟمقا ىمدوة، وأن يٕمٛمٚمقا ، (1)

سمتجرئٝمؿ قمغم اًمٗمتٞم٤م سمام قمٚمٛمقا، وأٓ يٙمتٛمقا قمٚماًم، وإٓ يم٤من ذًمؽ ٟم٘مًّم٤م ذم ديٜمٝمؿ 

  سمٖمػم قمٚمؿ.

وُمـ اًمديـ أٓ يًتحٞمل ُمـ اًم١ًمال قمام ٓ يٕمٚمؿ، وم٘مد روى اًمٜمقوي قمـ قمٛمر 

ىم٤مٓ: ُمـ رق وضمٝمف رق قمٚمٛمف، وقمـ رج٤مهد: ٓ يتٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ ُمًتح وٓ  واسمٜمف  

ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ اًمٜم٤ًمء ٟم٤ًمء إٟمّم٤مر، مل يٙمـ  ُمًتٙمؼم، ورم اًمّمحٞمح قمـ قم٤مئِم٦م 

 .(2) ـ ذم اًمديـيٛمٜمٕمٝمـ احلٞم٤مء أن يتٗم٘مٝم

 ثايمثاظمطؾب ايم

 وضمب ايمظفقر وايمتشبف زمايمعؾَمءحماويمة ايمتزيمػ 

ىمد يتّمػ اعمجتٝمد سم٤مًمٕمٚمؿ ويتّمدر ًمإلومت٤مء همػم أٟمف ص٤مطم٥م هقى، جلٚم٥م 

ُمّمٚمح٦م دٟمٞمقي٦م، ومٞمحٛمٚمف ذًمؽ قمغم اًمت٤ًمهؾ ذم اًمٗمتقى، ي٘مقل اًمٜمقوي: وُمـ 

أو اعمٙمروه٦م، اًمت٤ًمهؾ: أن حتٛمٚمف إهمراض اًمٗم٤مؾمدة قمغم شمتٌع احلٞمؾ اعمحرُم٦م، 

واًمتٛمًؽ سم٤مًمِمٌف، ـمٚم٤ًٌم ًمٚمؽمظمٞمص عمـ يروم ٟمٗمٕمف، أو اًمتٖمٚمٞمظ قمغم ُمـ يريد ضه، 

ُمـ ورـم٦م  ًمتخٚمٞمص وأُم٤م ُمـ صح ىمّمده وم٤مطمت٥ًم ذم ـمٚم٥م احلٞمٚم٦م، ٓ ؿمٌٝم٦م ومٞمٝم٤م:

                                                           

 . 23اجل٤مصمٞم٦م:  (3)

يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب احلٞمض، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب  أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، (2)

 .7/267، 776طمدي٨م رىمؿ ُمًؽ ذم ُمقوع اًمدم،اؾمتٕمامل اعمٖمتًٚم٦م ُمـ احلٞمض ومرص٦م ُمـ 
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يٛملم وٟمحقه٤م، ومذًمؽ طمًـ مجٞمؾ، وقمٚمٞمف حيٛمؾ ُم٤م ضم٤مء قمـ سمٕمض اًمًٚمػ ُمـ ٟمحق 

اًمرظمّم٦م ُمـ صم٘م٦م، وم٠مُم٤م اًمتِمديد ومٞمحًٜمف يمؾ هذا، يم٘مقل ؾمٗمٞم٤من: إٟمام اًمٕمٚمؿ قمٜمدٟم٤م 

، وىم٤مل اًم٘مراذم ُمـ قمٚمامء اعم٤مًمٙمٞم٦م: وٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمٗمتل إذا يم٤من ذم اعم٠ًمًم٦م ىمقٓن، (1)أطمد

أطمدمه٤م ومٞمف شمِمديد، وآظمر ومٞمف ختٗمٞمػ، أن يٗمتل اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمتِمديد، واخلقاص 

 .سم٤مًمتخٗمٞمػ، وذًمؽ ىمري٥م إمم اًمٗمًقق واخلٞم٤مٟم٦م ذم اًمديـ، واًمتالقم٥م سم٤معمًٚمٛملم

يمام ىمد يتّمدر ًمإلومت٤مء ُمـ ًمٞمس أهاًل ًمف، ومل يًتٙمٛمؾ اعم١مهالت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل 

اؿمؽمـمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٛمـ يتّمدر ًمإلومت٤مء، ويٙمقن اًمداومع ًمذًمؽ اًمتزيل سمزي اًمٕمٚمامء، 

اسمتٖم٤مء اًمِمٝمرة واًمري٤مء، وروي أن قمٌد اهلل سمـ وه٥م ىم٤مل: طمدصمٜمل ُم٤مًمؽ، ىم٤مل: 

اًمرمحـ ومقضمده يٌٙمل، وم٘م٤مل ًمف: ُم٤م أظمؼمين رضمؾ أٟمف دظمؾ قمغم رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد 

يٌٙمٞمؽ؟ وارشم٤مع ًمٌٙم٤مئف، وم٘م٤مل ًمف: أُمّمٞم٦ٌم دظمٚم٧م قمٚمٞمؽ؟ وم٘م٤مل: ٓ، وًمٙمـ 

اؾمُتٗمتل ُمـ ٓ قمٚمؿ ًمف وفمٝمر ذم اإلؾمالم أُمر قمٔمٞمؿ، ىم٤مل رسمٞمٕم٦م: وًمٌٕمض ُمـ يٗمتل 

 .(2) ه٤م هٜم٤م أطمؼ سم٤مًمًجـ ُمـ اًمناق

 * * * 

  

                                                           

 . 7/746اعمجٛمقع  (3)

ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف: ٕيب قمٛمر اًمٜمٛمري اًم٘مرـمٌل، حت٘مٞمؼ: اًمزهػمي، دار اسمـ اجلقزي،  (2)

م، سم٤مب إٟمٙم٤مر أهؾ اًمٕمٚمؿ، 7994 -هـ 7474اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

2/7225. 
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 اظمبحث ايمثاين

 ضمؽؿ ايمػتقى زمغغم فمؾؿ وأشمرها

 إول اظمطؾب

 ضمؽؿ ايمػتقى زمغغم فمؾؿ

سمخّمقص اًمٗمتقى سمٖمػم قمٚمؿ، ُيَٕمّد ارشمٙم٤مسًم٤م ُٕمر حمرم: إذ يمام قمرومٜم٤م أن اعمٗمتل 

إن يم٤من ٓ يٕمٚمؿ احلٙمؿ ذم اعم٠ًمًم٦م وم٘مد ىم٤مل قمغم اهلل سمام مل يٕمٚمؿ، وهذا حمرم سمٜمص 

، حمرم واًمٙمذب، اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، وإن أظمؼم سمام يٕمٚمؿ ظمالومف، وم٘مد يمذب قمغم اهلل 

﴿٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم: ودظمؾ حت                        

                               

         ﴾ (1). 

وٓ أفمٚمؿ ممـ يمذب قمغم اهلل وقمغم ديٜمف، وإن أظمؼم سمام مل يٕمٚمؿ وم٘مد يمذب قمغم 

اهلل ضمٝماًل، وإن أص٤مب ذم اًم٤ٌمـمـ وأظمؼم سمام مل ي٠مذن اهلل ًمف ذم اإلظم٤ٌمر سمف، ومٝمق أؾمقأ 

ًّٓ ُمـ اًم٘م٤مذف إذا رأى اًمٗم٤مطمِم٦م وطمده وم٠مظمؼم هب٤م، وم٢مٟمف يم٤مذب قمٜمد اهلل وإن  طم٤م

ي٠مذن ًمف ذم اإلظم٤ٌمر هب٤م إٓ إذا يم٤من راسمع أرسمٕم٦م، وم٢من يم٤من أظمؼم سم٤مًمقاىمع: وم٢من اهلل مل 

يم٤مذسًم٤م قمٜمد اهلل ذم ظمؼم ُمٓم٤مسمؼ عمخؼمه طمٞم٨م مل ي٠مذن ًمف ذم اإلظم٤ٌمر سمف ومٙمٞمػ سمٛمـ 

أظمؼم قمـ طمٙمٛمف سمام مل يٕمٚمؿ أن اهلل طمٙمؿ سمف، ومل ي٠مذن ًمف ذم اإلظم٤ٌمر سمف؟ ىم٤مل اهلل 

 ﴿ شمٕم٤ممم:                          

                                                           

 . 60اًمزُمر:  (3)
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                ﴾ (1) . 

: ومٛمـ أومتك وًمٞمس قمغم صٗم٦م ُمـ (2)ي٘مقل أمحد سمـ محدان احلراين احلٜمٌكم

اًمّمٗم٤مت اعمذيمقرة ُمـ همػم ضورة، ومٝمق قم٤مص آصمؿ: ٕٟمف ٓ يٕمرف اًمّمقاب 

ووده، ومٝمق يم٤مٕقمٛمك اًمذي ٓ ي٘مٚمد اًمٌّمػم ومٞمام يٕمتؼم ًمف اًمٌٍم: ٕٟمف سمٗم٘مد اًمٌٍم 

  ﴿ ٓ يٕمرف اًمّمقاب ووده:              ﴾
ورم ، (3)

 .(4) اًمًٜم٦م اًمنميٗم٦م: ]أضمرؤيمؿ قمغم اًمٗمتقى أضمرؤيمؿ قمغم اًمٜم٤مر[

ويتْمح ُمـ هذا طمرُم٦م اًمٗمتقى سمٖمػم قمٚمؿ، ٓرشمٙم٤مب ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ضمريٛم٦م 

: ، ي٘مقل طوَأَوؾَّ همػمه يمام أظمؼم اعمّمٓمٗمك  ٟمٗمًف ، ومَْمؾَّ اًمٙمذب قمغم اهلل 

ٌِْض ]إِنَّ اهللََّ َٓ َيْ٘مٌُِض اًْمِٕمْٚمَؿ اْٟمتَِزاقًم٤م  ـْ َيْ٘مٌُِض اًْمِٕمْٚمَؿ سمَِ٘م ٤ٌَمِد َوًَمِٙم ـْ اًْمِٕم َيٜمَْتِزقُمُف ُِم

ِئُٚمقا وَم٠َموْمَتْقا سمَِٖمػْمِ قِمْٚمٍؿ  ًُ ًٓ وَم ٤م َذ اًمٜم٤َّمُس ُرُءوؾًم٤م ضُمٝمَّ َ ٌِْؼ قَم٤معم٤ًِم اختَّ ْ ُي  طَمتَّك إَِذا مَل
ِ
اًْمُٕمَٚماَمء

 .(5) وَمَْمٚمُّقا َوَأَوٚمُّقا[

يمؾ واطمد ُمـ أشم٤ٌمقمف إمم أٟمف إذا ويم٤من ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ إئٛم٦م شمٜمٌٞمف 

قمٚمٞمف أن يؽميمقه، وىمد ضم٤مء ط فمٝمر أن ىمقًمف يٕم٤مرض يمت٤مب اهلل أو ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

                                                           

 . 776اًمٜمحؾ:   (3)

 . 7/45اٟمٔمر: اعمجٛمقع  (2)

 .5-4اعمٓمٗمٗملم:  (1)

 . 7/258ُمل ذم ؾمٜمٜمف، سم٤مب اًمٗمتٞم٤م وُم٤م ومٞمف ُمـ اًمِمدة، ارأظمرضمف اًمد (4)

، يمت٤مب ، وُمًٚمؿ7/37سم٤مب يمٞمػ ي٘مٌض اًمٕمٚمؿ،  أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، (5)

 . 4/2058ُم٤من، سم٤مب رومع اًمٕمٚمؿ وىمٌْمف وفمٝمقر اجلٝمؾ واًمٗمتـ ذم آظمر اًمز اًمٕمٚمؿ،
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ًٓ  ىمٚم٧م إذا :ذم اًم٘مقل اعمٗمٞمد: ىمٞمؾ ٕيب طمٜمٞمٗم٦م  اشمريمقا: ىم٤مل؟ خي٤مًمٗمف اهلل ويمت٤مب ىمق

خي٤مًمٗمف؟ ىم٤مل: اشمريمقا ىمقزم ط ، ىمٞمؾ ًمف: إذا يم٤من ظمؼم اًمرؾمقل اهلل سمٙمت٤مب ىمقزم

، وم٘مٞمؾ ًمف: إذا يم٤من ىمقل اًمّمح٤ميب خي٤مًمٗمف؟ ىم٤مل: اشمريمقا ىمقزم طاًمرؾمقل سمخؼم 

وقمـ ُمٕمـ سمـ قمٞمًك ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمًٙم٤م ي٘مقل: إٟمام أٟم٤م سمنم ، (1)سم٘مقل اًمّمح٤ميب

أظمٓمئ وأصٞم٥م، وم٤مٟمٔمروا ذم رأيل، يمؾ ُم٤م واومؼ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومخذوا سمف، وُم٤م مل 

٤مومٕمل أٟمف ىم٤مل: إذا ، وروى اًمٌٞمٝم٘مل قمـ اًمِم(2) يقاومؼ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وم٤مشمريمقه

ودقمقا ط ، وم٘مقًمقا سمًٜم٦م رؾمقل اهلل طوضمدشمؿ ذم يمت٤ميب ظمالف ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

، وىمد طمٙمك اًمِمٕمراين ذم اعمٞمزان: أن إئٛم٦م إرسمٕم٦م يمٚمٝمؿ ىم٤مًمقا: إذا (3) ُم٤م ىمٚم٧م

 .(4) صح احلدي٨م ومٝمق ُمذهٌٜم٤م، وًمٞمس ٕطمد ىمٞم٤مس وٓ طمج٦م

ؿ، وقمدم ضمقاز اإلومت٤مء هذا وهمػمه يدل قمغم ضورة آًمتزام سم٤مًمدًمٞمؾ واًمٕمٚم

، ظمِمٞم٦م أن ي٘مقًمقا اًمٗمتقى يتٝمٞمٌقن يم٤مٟمقا أهنؿ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ وطم٤مل :سمدون قمٚمؿ

قمغم اهلل سمٖمػم قمٚمؿ: روي أن ُم٤مًمًٙم٤م يم٤من إذا ؾُمِئؾ قمـ اعم٠ًمًم٦م، ىم٤مل ًمٚم٤ًمئؾ: اٟمٍمف 

طمتك أٟمٔمر ومٞمٝم٤م، ومٞمٜمٍمف، ويردد ومٞمٝم٤م: ىمٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ، ومٌٙمك، وىم٤مل: إين أظم٤مف 

                                                           

اًمٙمقي٧م، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  –اًم٘مقل اعمٗمٞمد ذم أدًم٦م آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: ًمٚمِمقيم٤مين، دار اًم٘مٚمؿ  (3) 

 .5/34 حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ قمٌد اخل٤مًمؼ،، هـ7396

 .33ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس، حمٛمد سمـ قمٚمقي اعم٤مًمٙمل، ص (2) 

دار  اعمدظمؾ إمم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى: ٕمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اخلراؾم٤مين أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل، (1) 

 .205ص اًمٙمقي٧م، –اخلٚمٗم٤مء ًمٚمٙمت٤مب اإلؾمالُمل 

 .7/57 ،اًم٘مقل اعمٗمٞمد ذم أدًم٦م آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد (4) 
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٤مئؾ يقم، وأي يقم، ويم٤من إذا ضمٚمس ٟمٙمس رأؾمف، وطمرك أن يٙمقن زم ُمـ اًمً

، وم٢مذا ؾمئؾ قمـ ُم٠ًمًم٦م شمٖمػم ًمقٟمف  ًٓ  ويم٤من –ؿمٗمتٞمف يذيمر اهلل، ومل يٚمتٗم٧م يٛمٞمٜم٤ًم وٓ ؿمام

طمقل وٓ  ٞمّمٗمر، ويٜمٙمس رأؾمف، وحيرك ؿمٗمتٞمف، صمؿ ي٘مقل: ُم٤م ؿم٤مء اهلل، ٓوم – أمحر

 .(1)ىمقة إٓ سم٤مهلل، ومرسمام ؾمئؾ قمـ مخًلم ُم٠ًمًم٦م، ومال جيٞم٥م ُمٜمٝم٤م ذم واطمدة

 اظمطؾب ايمثاين

 أشمر ايمػتقى زمغغم فمؾؿ

شمرشم٥م اًمٗمتقى سمٖمػم قمٚمؿ آصم٤مًرا و٤مرة ذم طمؼ اعمٗمتل، وذم طمؼ همػمه ُمـ إومراد 

 واعمجتٛمع، وُمـ ذًمؽ: 

 أشمر ايمػتقى زمغغم فمؾؿ دم ضمؼ اظمػتل واظمستػتل: -3

يؽمشم٥م قمغم اًمٗمتقى سمٖمػم قمٚمؿ ذم طمؼ اعمٗمتل: اًمْمامن: إذا قمٛمؾ سمٗمتقاه ذم  

ومٕمـ أيب إؾمح٤مق أٟمف  - اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض يرى يمام –، وم٤ٌمن ظمٓم١مه ُمثاًل إشمالف ُم٤مل 

يْمٛمـ إن يم٤من أهاًل ًمٚمٗمتقى، وٓ يْمٛمـ إن مل يٙمـ أهاًل: ٕن اعمًتٗمتل ىمٍم، 

وؾمٙم٧م قمٚمٞمف، وهق ُمِمٙمؾ، ويٜمٌٖمل أن خيرج اًمْمامن أسمق قمٛمرو يمذا طمٙم٤مه اًمِمٞمخ 

قمغم ىمقل اًمٖمرر اعمٕمروف ذم سم٤ميب اًمٖمّم٥م واًمٜمٙم٤مح وهمػممه٤م، أو ي٘مٓمع سمٕمدم 

 .(2) اًمْمامن : إذ ًمٞمس ذم اًمٗمتقى إًمزام وٓ إجل٤مء

ام يتٕمدى عمـ ـمٚمٌٝم٤م ٓ ي٘متٍم ضر اًمٗمتقى سمٖمػم قمٚمؿ قمغم ُمـ أصدره٤م، وإٟمو

                                                           

 . 4/286اعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌل  (3)

 . 7/45 ياعمجٛمقع ًمٚمٜمقو (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12795
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أيًْم٤م: وم٘مد شمٙمقن اًمٗمتقى ذم اًمٕم٤ٌمدات ُمـ صالة، أو زيم٤مة، أو صٞم٤مم، أو طم٩م 

ُمثاًل: وسم٤من ًمٚمٛمًتٗمتل ظمٓم٠م اعمٗمتل، ومٝمؾ يٙمتٗمل سمام ىم٤مم سمف؟ أم جي٥م قمٚمٞمف أن 

 يّمححف إن أُمٙمـ، أو يٕمٞمده؟ 

ٓ ؿمؽ أن اإلقم٤مدة أو ضمؼم اخلٚمؾ واضم٥م: ُمثاًل: ظمرج اعمّمكم ُمـ اعمًجد، 

ووضمد ُمـ يتّمدر ًمإلومت٤مء واىمًٗم٤م سمجقار اعمًجد،  ُمثاًل،أن ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م وىمد ٟمز 

وم٠ًمًمف: وم٘م٤مل ًمف: ًمٞم٧ًم اًم٘مراءة واضم٦ٌم، وإٟمام هل ُمٜمدوسم٦م، وذم ُم٤ًمء اًمٚمٞمٚم٦م ُمثاًل 

اؾمتٛمع إمم طمدي٨م ذم اإلذاقم٦م، أو ؿم٤مهده ذم اًمتٚمٗم٤مز قمـ طمٙمؿ اًم٘مراءة ذم اًمّمالة، 

حت٦م ذم اًمّمالة، وسمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء وقمٚمؿ أن مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء يرون وضمقب ىمراءة اًمٗم٤م

، ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمٗم٤محت٦م أم همػمه٤م، اًم٘مرآن ىمراءة هق اًمٗمرض أن يرون (إطمٜم٤مف)

وًمٙمؾ أدًمتف: مم٤م يتْمح أن اعمّمكم وم٤مشمف ومرض، وهق اًم٘مراءة، مم٤م يٚمزم ُمٜمف اإلقم٤مدة 

هلذه اًمّمالة، ويٛمٙمـ أن يٙمقن اًمير يم٤من ُمتٛمثاًل ذم إهن٤مء احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م، أو ذم 

قمقدة احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م سمٕمد آٟمٗمّم٤مل، أو صح٦م اًمٌٞمع أو قمدم صحتف، أو صح٦م 

 و قمدم صحتٝم٤م، أو ىمتؾ ٟمٗمس سمٖمػم طمؼ.. إًمخ. اًمنميم٦م أ

ي١ميمد ذًمؽ ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف هدي اعمٗمتلم، ُمـ أٟمف إذا أومتك أطمدهؿ سمٗمتقى، صمؿ 

شمٌلم ًمف أن اًمّمحٞمح ظمالف ُم٤م أومتك سمف، ويم٤من ىمد ؾم٤مومر ُمـ اؾمتٗمت٤مه، أو يم٤من ُمـ 

اؾمتٗمت٤مه ذم ُمٜمٓم٘م٦م أظمرى همػم اًمتل يٕمٞمش ُمـ أصدر اًمٗمتقى ومٞمٝم٤م، وم٢مٟمف يٓمٚمٌف ًمٙمل 

 اًمٗمتقى اًمّمحٞمح٦م. يٌلم ًمف 

 :صمؿ رضمع قمٜمف سمٌمء اعمٗمتل أومتك وم٢من ي٘مقل أمحد سمـ محدان احلراين احلٜمٌكم:
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ومل يٙمـ قمٛمؾ سم٤مٕول: طمرم قمٛمٚمف سمف ... وإن يم٤من اعمًتٗمتل  سمف اعمًتٗمتل قمٚمؿ وم٢من

ٟم٘مض قمٛمٚمف ذًمؽ  ىمد قمٛمؾ سمف ىمٌؾ رضمققمف ويم٤من خم٤مًمًٗم٤م ًمدًمٞمؾ ىم٤مـمع: ًمزُمف

ـ قمٛمؾ سمف شمريمف، وإن مل يٕمٚمؿ سمرضمققمف اؾمتٛمر واًمرضمقع إمم ىمقًمف اًمث٤مين، وإن مل يٙم

يمام ًمق يم٤من ... وإن يم٤من اعمٗمتل إٟمام يٗمتل قمغم ُمذه٥م إُم٤مم ُمٕملم وم٢مذا رضمع ًمٙمقٟمف 

 قمـ يم٤من وإن ٟم٘مْمف، وضم٥م إُم٤مُمف ُمذه٥م ٟمص ومتقاه ذم ظم٤مًمػ سم٤من ًمف ىمٓمًٕم٤م أٟمف

ذم طم٘مف يمٜمص اًمِم٤مرع ذم طمؼ اعمٗمتل اعمجتٝمد  إُم٤مُمف ُمذه٥م ٟمص ٕن، اضمتٝم٤مد

 . (1)اعمًت٘مؾ

 أشمر ايمػتقى زمغغم فمؾؿ فمعم اظمجتؿع: -2

ٓ ي٘متٍم ضر اًمٗمتقى سمٖمػم قمٚمؿ قمغم اعمٗمتل وم٘مط، أو اعمًتٗمتل، سمؾ ىمد يتٕمدى 

ذًمؽ إمم اعمجتٛمع، ومٞمّمٞمٌف ُمـ إضار اًمتل ٟمتج٧م قمـ ؾمٞمؾ اًمٗمت٤موى سمٖمػم قمٚمؿ، 

يمٛمـ يّمدر ومتقى ٕشم٤ٌمقمف سم٘متؾ أٟمٗمس طمرم اهلل ىمتٚمٝم٤م، وذم ذًمؽ خم٤مًمٗم٦م ًمٜمّمقص 

﴿اًمًٜم٦م، ي٘مقل شمٕم٤ممم: اًمٙمت٤مب و                   

                     

                       ﴾
 (2)

وي٘مقل ، 

﴿شمٕم٤ممم:                   ﴾
ط: ، وي٘مقل (3) 

                                                           

 .3ل صصٗم٦م اًمٗمتقى واعمٗمتل واعمًتٗمت (3)

 .45اعم٤مئدة:  (2)

 .779اًمٌ٘مرة:  (1)
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أٓ ُمـ فمٚمؿ ُمٕم٤مهًدا، أو اٟمت٘مّمف، أو يمٚمٗمف ومقق ـم٤مىمتف، أو أظمذ ُمٜمف ؿمٞمئ٤م سمٖمػم ]

إمم همػم ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل حترم  (1) طمجٞمجف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م[ـمٞم٥م ٟمٗمس، وم٠مٟم٤م 

 آقمتداء، وىمتؾ أظمريـ سمٖمػم طمؼ، ووومؼ وقاسمط ُمٕمٞمٜم٦م ي٘مقم هب٤م وزم إُمر. 

وىمد شمًقد اًمٗمت٤موى سمٖمػم قمٚمؿ ذم اًمٜمقاطمك آىمتّم٤مدي٦م، أو إُمٜمٞم٦م، أو ذم دائرة 

اًمدوًم٦م واعمجتٛمع: مم٤م  اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م، أو إطمقال اًمِمخّمٞم٦م: مم٤م ي١مصمر قمغم هقي٦م

 يٚمزم اًمتدظمؾ اًمنيع عمٕم٤مجل٦م ووٌط ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمت٤موى.

* * * 

  

                                                           

 .3052ؾمٜمـ أيب داود، طمدي٨م رىمؿ  (3)
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 اظمبحث ايمثايمث

 مـفج ايمسؾػ ايمصايمح دم هتقبفؿ مـ ايمػتقى ما اؽمتطافمقا

 وإكؽارهؿ فمعم مـ أهمتك زمغغم فمؾؿ

قمرف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح أمهٞم٦م إفمٝم٤مر احلٙمؿ اًمنمقمل عمـ ي٠ًمل قمٜمف، طمتك يٜم٤مًمقا 

ط: صمقاب ٟم٘مؾ اًمٕمٚمؿ وشمٌٚمٞمغ أطمٙم٤مُمف، وأن يٙمقٟمقا ُمـ اًمذيـ ىم٤مل ومٞمٝمؿ رؾمقل اهلل 

، وطمتك ٓ يتّمٗمقا سمٙمتؿ اًمٕمٚمؿ، (1) ]ُمـ يرد اهلل سمف ظمػًما يٗم٘مٝمف ذم اًمديـ[

              ﴿ي٘مقل شمٕم٤ممم: 

      ﴾
، وسم٤مًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ قمرف قمٜمٝمؿ (2) 

٤م، أو أن شمٙمقن رأًي٤م ًمٞمس ًمف ُمًتٜمد.  هتٞمٌٝمؿ ًمٚمٗمتقى ظمِمٞم٦م أن شمّم٤مدم ٟمّمًّ

 كَمذج يمؾسؾػ ايمصايمح دم هتقبفؿ مـ ايمػتقى: 

ٟمامذج ًمٚمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وطم٤مهلؿ ذم اًمتٝمٞم٥م ُمـ  (3)يذيمر اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع

وشمقىمٗمٝمؿ قمٜمٝم٤م، ُمـ ذًمؽ: ُم٤م روي  -سم٤مًمرهمؿ ُمـ قمٚمٛمٝمؿ سم٤معم٠ًمًم٦م هم٤مًم٤ًٌم  -اًمٗمتقى 

قمـ أيب ٟمٕمٞمؿ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٌد اًمرمحـ 

ًمٞمغم، ي٘مقل: ًم٘مد أدريم٧م ذم هذا اعمًجد قمنميـ وُم٤مئ٦م ُمـ إٟمّم٤مر، وُم٤م  أيب اسمـ

                                                           

، 7/25 ا يٗم٘مٝمف ذم اًمديـ،يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، سم٤مب ُمـ يرد اهلل سمف ظمػمً  ،أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف (3)

 .2/779 وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اعم٠ًمًم٦م،

 .759اًمٌ٘مرة:  (2)

 .7/4 اعمجٛمقع (1)
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ي٠ًمل قمـ ومتٞم٤م إٓ  ُمٜمٝمؿ ُمـ أطمد حيدث سمحدي٨م إٓ ود أن أظم٤مه يمٗم٤مه احلدي٨م، وٓ

 . (1) ود أن أظم٤مه يمٗم٤مه اًمٗمتٞم٤م

 إن، ىم٤مًمقا: اًمت٤مسمٕمٞملم – احل٤مء سمٗمتح –وقمـ اًمِمٕمٌل واحلًـ وأيب طمّملم 

 جلٛمع هل٤م أهؾ سمدر ، وًمق وردت قمغم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اعم٠ًمًم٦م ذم ًمٞمٗمتل أطمديمؿ

، وىم٤مل قم٘م٦ٌم سمـ ُمًٚمؿ: صح٧ٌم اسمـ قمٛمر أرسمٕم٦م وصمالصملم ؿمٝمًرا، ويم٤من يمثػًما ُم٤م (2)

يريدون أن ي٠ًمل، ومٞم٘مقل: ٓ أدرى، صمؿ يٚمتٗم٧م إزم ومٞم٘مقل: شمدري ُم٤م يريد ه١مٓء؟ 

يٙم٤مد يٗمتل ومتٞم٤م، ، ويم٤من ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ٓ (3)جيٕمٚمقا فمٝمقرٟم٤م ضمًنا هلؿ إمم ضمٝمٜمؿ

، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ًمقٓ اخلقف (4)وٓ ي٘مقل ؿمٞمًئ٤م إٓ ىم٤مل: اًمٚمٝمؿ ؾمٚمٛمٜمل وؾمٚمؿ ُمٜمل

وقمكمَّ اًمقزر، وقمـ اهلٞمثؿ  ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أن يْمٞمع اًمٕمٚمؿ، ُم٤م أومتٞم٧م، يٙمقن هلؿ اعمٝمٜم٠م

سمـ مجٞمؾ: ؿمٝمدت ُم٤مًمًٙم٤م ؾمئؾ قمـ صمامن وأرسمٕملم ُم٠ًمًم٦م، وم٘م٤مل ذم صمٜمتلم وصمالصملم 

ويروي اًمٜمقوي قمـ ُم٤مًمؽ أيًْم٤م: أٟمف رسمام يم٤من ي٠ًمل قمـ مخًلم  ُمٜمٝم٤م: ٓ أدري،

ـْ أضم٤مب ذم ُم٠ًمًم٦م، ومٞمٜمٌٖمل ىمٌؾ  ُم٠ًمًم٦م، ومال جيٞم٥م ذم واطمدة ُمٜمٝم٤م، ويم٤من ي٘مقل: َُم

                                                           

 .249-7/248أظمرضمف اًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف، اعم٘مدُم٦م، سم٤مب ُمـ ه٤مب اًمٗمتٞم٤م ويمره اًمتٜمٓمع واًمتٌدع،  (3)

 .434اعمدظمؾ إمم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل، سم٤مب اًمتقىمل قمـ اًمٗمتٞم٤م، ص   (2)

سمـ قم٤مصؿ اًمٜمٛمري  ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف: ٕيب قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم  (1)

حت٘مٞمؼ: أيب إؿم٤ٌمل اًمزهػمي، دار اسمـ اجلقزي، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م  اًم٘مرـمٌل،

 .2/847، م7994 -هـ 7474إومم، 

حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ  :صٗم٦م اًمٗمتقى واعمٗمتل واعمًتٗمتل: أمحد سمـ محدان احلراين احلٜمٌكم، حت٘مٞمؼ (4)

 .70 صهـ، 7380إًم٤ٌمين، ٟمنم: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ؾمٜم٦م 
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اجلقاب أن يٕمرض ٟمٗمًف قمغم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر، ويمٞمػ ظمالصف ُمٜمٝم٤م؟ صمؿ جيٞم٥م ، 

وؾمئؾ ُم٤مًمؽ قمـ ُم٠ًمًم٦م، وم٘م٤مل: ٓ أدري، وم٘مٞمؾ: هل ُم٠ًمًم٦م ظمٗمٞمٗم٦م ؾمٝمٚم٦م: 

﴿ومٖمْم٥م، وىم٤مل: ًمٞمس ذم اًمٕمٚمؿ رء ظمٗمٞمػ، أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ىمقًمف قمز ؿم٠مٟمف:   

         ﴾ (1) وم٤مًمٕمٚمؿ يمٚمف صم٘مٞمؾ، وسمخ٤مص٦م ُم٤م ي٠ًمل قمٜمف يقم :

 . (2)اًم٘مٞم٤مُم٦م

ؾ اًمِمٕمٌل قمـ رء، وم٘م٤مل: ٓ أدري، وم٘مٞمؾ: أٓ شمًتحٞمل وؾمئوىم٤مل قمٓم٤مء: 

ي، وأٟم٧م وم٘مٞمف اًمٕمراق؟ وم٘م٤مل: ًمٙمـ اعمالئٙم٦م مل شمًتح طملم أدر ُٓمـ ىمقًمؽ: 

﴿ىم٤مًم٧م:                            ﴾
(3)

وىم٤مل ، 

ؾمحٜمقن ص٤مطم٥م اعمدوٟم٦م ذم وم٘مف ُم٤مًمؽ: أؿم٘مك اًمٜم٤مس ُمـ سم٤مع آظمرشمف سمدٟمٞم٤مه، 

، وىم٤مل اسمـ اًمّمالح: ومٗمٙمرت ومٞمٛمـ سم٤مع (4)سمدٟمٞم٤م همػمهوأؿم٘مك ُمٜمف ُمـ سم٤مع آظمرشمف 

آظمرشمف سمدٟمٞم٤م همػمه، ومقضمدشمف: اعمٗمتل ي٠مشمٞمف رضمؾ ىمد طمٜم٨م ذم اُمرأشمف، ومٞم٘مقل ًمف: ٓ 

 . (5)رء قمٚمٞمؽ، ومٞمذه٥م احل٤مٟم٨م ومٞمتٛمتع سم٤مُمرأشمف، وىمد سم٤مع اعمٗمتل ديٜمف سمدٟمٞم٤م هذا

أيب سمٙمر  وذيمر احل٤مومظ أسمق قمٛمر سمـ قمٌد اًمؼم إٟمدًمز قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سمـ

: أٟمف ضم٤مءه رضمؾ وم٠ًمًمف قمـ رء، وم٘م٤مل اًم٘م٤مؾمؿ: ٓ أطمًٜمف، ومجٕمؾ اًمّمديؼ 

                                                           

 .5اعمزُمؾ:   (3)

 7/40اعمجٛمقع ًمٚمٜمقوي   (2)

 .32اًمٌ٘مرة:   (1)

 .7/40اعمجٛمقع ًمٚمٜمقوي   (4)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.  (5)
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اًمرضمؾ ي٘مقل: إين وىمٗم٧م إًمٞمؽ ٓ أقمرف همػمك، وم٘م٤مل اًم٘م٤مؾمؿ: ٓ شمٜمٔمر إمم ـمقل 

ضم٤مًمس إمم  -حلٞمتل ويمثرة اًمٜم٤مس طمقزم، واهلل ُم٤م أطمًٜمف: وم٘م٤مل ؿمٞمخ ُمـ ىمريش 

رجٚمس أٟمٌؾ ُمٜمؽ اًمٞمقم، وم٘م٤مل اًمزُمٝم٤م، ومق اهلل ُم٤م رأيتؽ ذم  أظمل اسمـ ضمٜمٌف: ي٤م

 . (1)اًم٘م٤مؾمؿ: واهلل ٕن ُي٘مٓمع ًم٤ًمين، أطم٥مُّ إممَّ ُمـ أن أشمٙمٚمؿ سمام ٓ قمٚمؿ زم سمف

وهذه اًمٜمامذج اعمتٕمددة، وهمػمه٤م يمثػم مم٤م حيٙمك قمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح، مم٤م يٌلم 

 إنقِمَٔمؿ اًمٗمتقى قمٜمدهؿ، وظمِمٞم٦م ُمـ يٓمٚم٥م ُمٜمف ذًمؽ أن ي٘مع وٛمـ ُمـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ 

ُّ ومتقاه:  ذم زاغ لِۡصنَُخُس
َ
ا حَِصُم أ َٓ ِ ْ ل ٚا ُ ِذَب ٱَوََّل َتُيٚل ٍَ واْ  ُۡ َۡهََتُ َٞ َوَهََٰذا َضَرامٞ ّّلِ َٰ َهََٰذا َضَل

ِذَب  ٱ ّلَلِ ٱلََعَ  ٍَ َٔ ٱإَِن  ُۡ وَن لََعَ  ََّلِي ِذَب ٱ ّلَلِ ٱَحۡهََتُ ٍَ  . (2)ََّل ُحۡهُِِطٚنَ  ُۡ

وزي٤مدة ذم احلٞمٓم٦م، يم٤من اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ٓ يٍمح سم٤محلؾ أو احلرُم٦م، إٟمام يم٤مٟمقا  

ح هذا ص٤مطم٥م اًم٘مقل  ي٘مقًمقن إذا اؾمتٗمتقا: ٟمٙمره يمذا، وٟمرى هذا طمًٜم٤ًم،  وىمد ووَّ

: ذيمر اسمـ وه٥م أٟمف ؾمٛمع ُم٤مًمًٙم٤م ي٘مقل: مل يٙمـ (3)اعمٗمٞمد ذم أدًم٦م آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد

وٓ أدريم٧م أطمًدا أىمتدي سمف، ي٘مقل ذم ُمـ أُمر اًمٜم٤مس، وٓ ُمـ ُم٣م ُمـ ؾمٚمٗمٜم٤م، 

رء: هذا طمرام وهذا طمالل، وُم٤م يم٤مٟمقا جيؽمئقن قمغم ذًمؽ، وإٟمام يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: 

 ٟمٙمره هذا، وٟمرى هذا طمًٜم٤ًم، ويٜمٌٖمل هذا، وٓ ٟمرى هذا. 

وزاد سمٕمض أصح٤مب ُم٤مًمؽ قمٜمف ذم هذا اًمٙمالم، أٟمف ىم٤مل: وٓ ي٘مقًمقن: هذا 

 ﴿شمٕم٤ممم:  طمالل، وهذا طمرام: أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ىمقل اهلل           

                                                           

 .30 - 29 ، ص، آداب اعمٗمتل واعمًتٗمتل2/837ٓسمـ قمٌد اًمؼم، ، ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف  (3)

 .776اًمٜمحؾ:   (2)

 .52صاإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف حمٛمد اسمـ قمكم اًمِمقيم٤مين،   (3)
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                       ﴾
 (1)

 ،

 احلالل: ُم٤م أطمٚمف اهلل ورؾمقًمف: واحلرام: ُم٤م طمرُمف اهلل ورؾمقًمف.

اًمٗم٘مٞمف إذا اوٓمر إًمٞمٝم٤م ووضمده٤م خت٤مًمػ ومم٤م يدل قمغم هتٞم٥م اًمٗمتقى، وأن 

٤م، هقم٤من ُم٤م قم٤مد إمم اًمّمقاب، وأقمٚمـ قمـ رضمققمف قمـ ومتقاه: ُمـ ذًمؽ: ُم٤م  ٟمّمًّ

روي قمـ هزيؾ اسمـ ذطمٌٞمؾ، ىم٤مل: ؾمئؾ أسمق ُمقؾمك قمـ سمٜم٧م واسمٜم٦م اسمـ وأظم٧م، 

وم٘م٤مل: ًمٚمٌٜم٧م اًمٜمّمػ، وًمألظم٧م اًمٜمّمػ، وأت اسمـ ُمًٕمقد، ومًٞمت٤مسمٕمٜمل، ومًئؾ 

 ُمقؾمك وم٘م٤مل: ًم٘مد وٚمٚم٧م إًذا وُم٤م أٟم٤م ُمـ اعمٝمتديـ، اسمـ ُمًٕمقد، وأظمؼم سم٘مقل أيب

ًمالسمٜم٦م اًمٜمّمػ، وٓسمٜم٦م اسمـ اًمًدس شمٙمٛمٚم٦م اًمثٚمثلم، ط: أىميض ومٞمٝم٤م سمام ىم٣م اًمٜمٌل 

وُم٤م سم٘مل ومٚمألظم٧م، وم٠مشمٞمٜم٤م أسم٤م ُمقؾمك وم٠مظمؼمٟم٤مه سم٘مقل اسمـ ُمًٕمقد، وم٘م٤مل: ٓ شم٠ًمًمقين 

 . (2)ُم٤م دام هذا احلؼم ومٞمٙمؿ

اإلضم٤مسم٦م قمـ اًم١ًمال طمتك ي٠ًمل  أٟمف شمقىمػ ذم  وًم٘مد طمدث ُمع أيب سمٙمر 

إضم٤مسم٦م ذم هذا؟ مم٤م يدل قمغم اًمتٝمٞم٥م ُمـ اًمٗمتقى سمٖمػم ط اًمّمح٤مسم٦م، هؾ ًمٚمرؾمقل 

قمٚمؿ، ومٕمـ ىمٌٞمّم٦م سمـ ذؤي٥م ىم٤مل: ضم٤مءت اجلدة إمم أيب سمٙمر، وم٠ًمًمتف ُمػماصمٝم٤م، وم٘م٤مل 

ط : ُم٤م ًمؽ ذم يمت٤مب اهلل ؿمٞمًئ٤م، وُم٤م قمٚمٛم٧م ًمؽ ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل سمٙمر هل٤م أسمق

ك أؾم٠مل اًمٜم٤مس، وم٠ًمل اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل ًمف اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم: ، وم٤مرضمٕمل طمتؿمٞمًئ٤م

أقمٓم٤مه٤م اًمًدس، وم٘م٤مل ًمف: هؾ ُمٕمؽ همػمك؟ وم٘م٤مم حمٛمد ط طميت رؾمقل اهلل 

                                                           

 .59يقٟمس:   (3)

إؿم٤ٌمه : أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمٗمرائض، سم٤مب ُمػماث اسمٜم٦م آسمـ ُمع سمٜم٧م (2)

 .7/789ًمٚمحٛمقي 
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، ويم٤من أسمق (1) اسمـ ُمًٚمٛم٦م، وم٘م٤مل ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم، وم٠مٟمٗمذه هل٤م أسمق سمٙمر

ؾمامء شمٔمٚمٜمل؟ وأي أرض شم٘مٚمٜمل؟ إذا ىمٚم٧م ذم يمت٤مب  أيي٘مقل:  سمٙمر اًمّمديؼ 

 . (2) اهلل سمٖمػم قمٚمؿ

، ط، وإمم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل اهلل يمت٤مب إمم – قمٛمقًُم٤م –وٓ ؿمؽ أن ُمرد اًمٗمتقى 

إذا طمدصم٧م ُم٠ًمًم٦م، يم٤مٟمقا يٜمٔمرون ذم  يم٤مٟمقا – قمٚمٞمٝمؿ اهلل روقان –وم٤مًمّمح٤مسم٦م 

، وم٢من وضمدوا احلٙمؿ ومٞمف سحًي٤م قمٛمٚمقا سمف، ويمذًمؽ إُمر  ًٓ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم أو

٤م وًمٙمٜمف همػم ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م، أو وضمدوا ُم٤م  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمًٜم٦م، أُم٤م إذا وضمدوا ٟمّمًّ

يٕم٤مروف، وم٢من اخلٚمٞمٗم٦م جيٛمع اًمّمح٤مسم٦م، صمؿ يٕمرض قمٚمٞمٝمؿ اًمقاىمٕم٦م، ومٞمدزم يمؾ سمرأيف 

أٟمف احلؼ ذم اعم٠ًمًم٦م، ويٌلم وضمٝمتف، ويٜم٤مىمش يمؾ ُمٜمٝمؿ أظمر ومٞمام يراه،  اًمذي يرى

وم٢مذا ووح احلؼ هلؿ أمجٕمقا قمغم طمٙمؿ ذم اعم٠ًمًم٦م، وُمـ صمؿ اشمٌٕمقه، وٓ يًقغ 

 ًمقاطمد ُمٜمٝمؿ أن خي٤مًمػ ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف اإلمج٤مع. 

ومٙم٤من يٗمٕمؾ ُمثؾ ُم٤م ومٕمٚمف أسمق  ، وأُم٤م قمٛمر ويم٤من هذا ُم٤م يٗمٕمٚمف أسمق سمٙمر 

قمٞم٤مه أن جيد ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، ٟمٔمر هؾ يم٤من ومٞمف ٕيب سمٙمر ىمْم٤مء؟ وم٢من سمٙمر، وم٢من أ

وضمد أسم٤م سمٙمر ىم٣م ومٞمف سم٘مْم٤مء ىم٣م سمف، وإٓ دقم٤م رؤوس اًمٜم٤مس، وم٢من اضمتٛمٕمقا قمغم 

 أُمر ىم٣م سمف. 

                                                           

يمت٤مب  ، واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف،3/727ف، يمت٤مب اًمّمٞمد، سم٤مب ذم اجلدة ٜمٜمأظمرضمف أسمق داود ذم ؾم (3)

 .2/909اًمٗمرائض، سم٤مب ُمػماث اجلدة، 

 يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن، سم٤مب ُمـ يمره أن يٗمن اًم٘مرآن، أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف، (2)

6/736. 
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وًم٘مد يم٤من اإلمج٤مع ُمٞمًقًرا ذم قمٝمد أيب سمٙمر وقمٛمر ٟمٔمًرا ٕن مجٝمقر اًمّمح٤مسم٦م 

، أُم٤م هلؿ سم٤مخلروج إٓ ذم قمٝمد قمثامن  ذم هذا اًمٕمٍم يم٤مٟمقا ذم اعمديٜم٦م، ومل ي١مذن

إذا مل يتٗمؼ اًمّمح٤مسم٦م قمغم رأي ذم اعم٠ًمًم٦م، وشمٕمددت آراؤهؿ ومٞمٝم٤م، ومٞمحؽمم يمؾ 

واطمد ُمٜمٝمؿ رأي أظمر، وٓ يرى ًمٜمٗمًف ومْماًل، إذ يٕمرف يمؾ واطمد ُمـ وم٘مٝم٤مء 

 اًمّمح٤مسم٦م أن آؾمتٜم٤ٌمط يًٛمح سمتٕمدد أراء. 

؟ ىم٤مل: ىميض قمكم وزيد ًم٘مل رضماًل، وم٘م٤مل: ُم٤م صٜمٕم٧م وىمد روي أن قمٛمر 

سمٙمذا، ىم٤مل: ًمق يمٜم٧م أٟم٤م ًم٘مْمٞم٧م سمٙمذا، ىم٤مل: ومام ُمٜمٕمؽ وإُمر إًمٞمؽ؟ ىم٤مل: ًمق 

يمٜم٧م أردك إمم يمت٤مب اهلل أو إمم ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٗمٕمٚم٧م، وًمٙمٜمل 

 . (2): ومٚمؿ يٜم٘مض ُم٤م ىم٤مل قمكٌم وزيد(1) أردك إمم رأيل، واًمرأي ُمِمؽمك

* * * 

  

                                                           

 سمـ قمٌٞمدة اًمٜمٛمػمي اًمٌٍمي، أسمق زيد،ا( شم٤مريخ اعمديٜم٦م ٓسمـ ؿم٦ٌم: ًمٕمٛمر سمـ ؿم٦ٌم )واؾمٛمف زيد(  7)

 .2/693هـ، 7399طم٘م٘مف: ومٝمٞمؿ حمٛمد ؿمٚمتقت، 

 .7/789إؿم٤ٌمه ًمٚمحٛمقي اٟمٔمر:   (2)
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 اظمبحث ايمرازمع

 يمؾخروج مـ كػؼ ايمػتقى زمغغم فمؾؿايمسبقؾ 

اًمًٌٞمؾ ًمٚمخروج ُمـ ٟمٗمؼ اًمٗمتقى سمٖمػم قمٚمؿ يتٕمدد: وم٘مد يٙمقن ُمرضمع إُمر 

إمم ُمـ يتّمدر ًمإلومت٤مء، وىمد يٙمقن إُمر راضمًٕم٤م ًمٚمٛمًتٗمتل، وىمد يٙمقن اًمًٌٞمؾ 

 ًمٚمخروج ُمـ هذا اًمٜمٗمؼ سمٞمد اعمجتٛمع ووزم إُمر، وهذا ُم٤م ؾمٜمقوحف. 

 اظمطؾب إول

 اء دم اخلروج مـ كػؼ ايمػتقى زمغغم فمؾؿدور مـ يتصدر يمإلهمت

ٓ ؿمؽ أن ُمـ شمّمدر ًمإلومت٤مء وىمد أومتك سمٖمػم قمٚمؿ، وم٘مد وؾ وأوؾ: ٕٟمف 

اومؽمى قمغم اهلل يمذسًم٤م، ويم٤من جي٥م قمٚمٞمف أن حيجؿ قمـ اإلضم٤مسم٦م طملم اؾمتٗمتل، إذ ىمد 

يم٤مٟمقا يتٝمٞمٌقن اًمٗمتقى، سم٤مًمرهمؿ ُمـ  رأيٜم٤م أن اًمّمح٤مسم٦م واًمًٚمػ اًمّم٤مًمح 

، وًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا خيِمقن أن يزًمقا ومتٙمقن اًمٗمتقى سمٖمػم قمٚمؿ، ضمدارهتؿ وأطم٘مٞمتٝمؿ هب٤م

ومٙم٤من ًمزاًُم٤م قمغم ُمـ مل يت٠مهؾ ومل يًتٙمٛمؾ ذوط اإلومت٤مء، أو اإلعم٤مم سمٛمذه٥م 

 ُمٕملم، أن حيٞمؾ اعمًتٗمتل إمم ُمـ هق أهؾ ًمذًمؽ. 

أُم٤م وىمد وىمع ذم اعمخ٤مًمٗم٦م، ومٚمـ يٗمٚم٧م ُمـ اعم٤ًمءًم٦م، إذ ًمٞمس هق ُمـ أهؾ اًمذيمر 

﴿واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل:                            

     ﴾
﴿، وهق ًمٞمس ُمـ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل قمٜم٤مه٤م اهلل سم٘مقًمف: (1)       

                                  

                                                           

 .7إٟمٌٞم٤مء:   (3)
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 ﴾
]ُمـ يرد اهلل سمف ظمػًما يٗم٘مٝمف ذم ط: ، ومل يٜمدرج أيًْم٤م حت٧م ىمقًمف (1)

 .(2) اًمديـ[

هذا اًمذي اىمتحؿ هذا اعمٞمدان ودمرأ وأومتك سمٖمػم قمٚمؿ، وٟمز أن اإلومت٤مء 

ُمًئقًمٞم٦م يمؼمى، وىمد رأيٜم٤م أن سمٕمض اًمًٚمػ عم٤م وصؾ سمٕمٚمٛمف إمم صالطمٞمتف ًمٚم٘مٞم٤مم 

سم٤مًمٗمتٞم٤م، مل ي٘مؿ سمذًمؽ إٓ إذا ؿمٝمد ًمف اًمٕمدد اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء، روي قمـ ُم٤مًمؽ 

 ُم٤مًمذًمؽ، وذم رواي٦م:  رمحف اهلل ىم٤مل: ُم٤م أومتٞم٧م طمتك ؿمٝمد مم ؾمٌٕمقن أين أهؾ

، ىم٤مل ُم٤مًمؽ: وٓ ًمذًمؽ ُمقوًٕم٤م يراين هؾ ُمٜمل أقمٚمؿ هق ُمـ ؾم٠مًم٧م طمتك أومتٞم٧م

 .(3) يٜمٌٖمل ًمرضمؾ أن يرى ٟمٗمًف أهاًل ًمٌمء طمتك ي٠ًمل ُمـ هق أقمٚمؿ ُمٜمف

وُمـ صمؿ ومٛمـ شمّمدر ًمٚمٗمتٞم٤م سمٖمػم قمٚمؿ، وم٘مد وؾ ٟمٗمًف وأوؾ همػمه، وارشمٙم٥م 

ًٓ سم٤مإلىمالع  شمٚمؽ اجلريٛم٦م اًمٜمٙمراء، وُمـ ومٕمؾ ذًمؽ آصمؿ قم٤مص، واًمنمع خي٤مـمٌف أو

﴿قمـ ضمريٛمتف وقمالج ُم٤م أومًده، واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل:              

   ﴾
﴿، وي٘مقل: (4)                       

                     ﴾
واهلل ؾمٌح٤مٟمف ، (5)

                                                           

 .8اًمتقسم٦م:  (3)

، 7/25 ا يٗم٘مٝمف ذم اًمديـ،يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، سم٤مب ُمـ يرد اهلل سمف ظمػمً  ،أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف (2)

 .2/779 وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اعم٠ًمًم٦م،

 .7/47اعمجٛمقع   (1)

 .6اًمتحريؿ:   (4)

 .8اًمتحريؿ:   (5)
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وشمٕم٤ممم يٗمتح سم٤مب اًمتقسم٦م سمٗمْمٚمف عمـ ارشمٙم٥م ُمـ اعمٕم٤ميص وأصم٤مم ُم٤م دام مل يٖمرهمر: 

ومٕمغم ُمـ أىمحؿ ٟمٗمًف ذم هذا اعمٞمدان سمال ؾمالح قمٚمٛمل أن يراضمع ٟمٗمًف، وأن يٕمٚمـ 

 شمقسمتف واقمتذاره، وخلزي اًمدٟمٞم٤م أهقن ُمـ ظمزي أظمرة. 

 اظمطؾب ايمثاكك

 واظمجتؿع دم اخلروج مـ كػؼ ايمػتقى زمغغم فمؾؿ لدور اظمستػت

ًمٚمٛمًتٗمتل دور ه٤مم ًمٚمخروج ُمـ ٟمٗمؼ ؿمٞمقع أو ومقى اًمٗمتقى سمٖمػم قمٚمؿ، 

 ويمذًمؽ ًمٚمٛمجتٛمع، ويتْمح ذًمؽ مم٤م ؾمٜمٕمروف:

ًمٚمٛمًتٗمتل دور ه٤مم ذم ُمٕم٤مجل٦م هذه اًمٔم٤مهرة واًم٘مْم٤مء دور اظمستػتل:  -3

قمٚمٞمٝم٤م: إذ يٜمٌٖمل قمٚمٞمف أن يتحرى ُمـ جيٞم٥م قمغم ومتقاه: ي٠ًمل قمـ ُمـ قمٜمده قمٚمؿ 

وورع يٛمٜمٕمف ُمـ أن يت٤ًمهؾ ذم اًمٗمتقى، ظم٤مص٦ًم أن أطمٙم٤مم اًمنمع قم٤ٌمدة حيت٤مط هل٤م: 

وهذا  إذ يٜمٌٖمل أن يٓمٛمئـ اعمًتٗمتل إمم أن ُم٤م أومت٤مه سمف اعمٗمتل هق صحٞمح اًمنمع،

يدقمقه إمم اًمذه٤مب إمم ُمـ قمرف قمٜمف اًمٕمٚمؿ واًمقرع يمام أذٟم٤م، وٓ يٜمٔمر إمم ُم٤م 

يِم٤مع قمـ ؿمخص ُم٤م ُمـ ىمٌؾ اًمٕمقام سم٠مٟمف قم٤ممل، إذ ٓ قمٚمؿ هلؿ سمنموط اعمٗمتل، 

 ومْماًل قمـ اهمؽمارهؿ سم٤معمٔمٝمر وٟمحق ذًمؽ. 

وـمريؼ اًمٕمٚمؿ سمح٤مل اعمٗمتل أن ي٠ًمل أهؾ اًمث٘م٦م واخلؼمة قمـ طم٤مًمف، وًم٘مد ذيمر 

ًمٕمٚمامء وقاسمط هلذا: ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل: اًم٤ًمئؾ ٓ يّمح ًمف أن ي٠ًمل ُمـ ٓ سمٕمض ا

يٕمتؼم ذم اًمنميٕم٦م ضمقاسًم٤م: ٕٟمف إؾمٜم٤مد أُمر إمم همػم أهٚمف، واإلمج٤مع قمغم قمدم صح٦م 
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ُمثؾ هذا، سمؾ ٓ يٛمٙمـ ذم اًمقاىمع )أي طمّمقًمف ُمـ اًمٕم٘مالء(: ٕن اًم٤ًمئؾ ي٘مقل 

ٟم٤م أؾمٜمد أُمري ًمؽ ومٞمام ٟمحـ عمـ ًمٞمس سم٠مهؾ عم٤م ؾمئؾ قمٜمف: أظمؼمين قمام ٓ شمدري، وأ

 .(1) سم٤مجلٝمؾ سمف قمغم ؾمقاء، وُمثؾ هذا ٓ يدظمؾ ذم زُمرة اًمٕم٘مالء

سمؾ إن سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء يرى طمرُم٦م اؾمتٗمت٤مء ُمـ قمرف سم٠مٟمف يت٤ًمهؾ ذم اًمٗمتقى، 

: حيرم اًمت٤ًمهؾ ذم اًمٗمتقى، واؾمتٗمت٤مء ُمـ (2)ي٘مقل أمحد سمـ محدان احلراين احلٜمٌكم

ٜمٔمر واًمٗمٙمر، أو ًمٔمٜمف أن اإلهاع سمراقم٦م قمرف سمذًمؽ، إُم٤م ًمت٤ًمرقمف ىمٌؾ مت٤مم اًم

وشمريمف قمجز، وم٢من ؾمٌ٘م٧م ُمٕمرومتف عم٤م ؾمئؾ قمٜمف ىمٌؾ اًم١ًمال وم٠مضم٤مب هيًٕم٤م ضم٤مز، 

: وٓ جيقز ًمف )اعمًتٗمتل( اؾمتٗمت٤مء يمؾ ُمـ ٟم٥ًم إمم اًمٕمٚمؿ، (3)وضم٤مء ذم أدب اًمٗمتقى

وإن اٟمتّم٥م ذم ُمٜمّم٥م اًمتدريس أو همػمه ُمـ ُمٜم٤مص٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ سمٛمجرد ذًمؽ، 

صمٜم٤من أو أيمثر ممـ جيقز ًمف اؾمتٗمت٤مؤهؿ، ومٝمؾ جي٥م قمٚمٞمف آضمتٝم٤مد ذم وم٢مذا اضمتٛمع ا

ٓ جي٥م  أضمدُها:أقمٞم٤مهنؿ، واًمٌح٨م قمـ إقمٚمؿ إورع إوصمؼ ًمٞم٘مٚمده دون همػمه: 

جي٥م قمٚمٞمف ذًمؽ:  وايمثاكك:ذًمؽ، وًمف اؾمتٗمت٤مء ُمـ ؿم٤مء ُمٜمٝمؿ: ٕن اجلٛمٞمع أهؾ، 

إطمقال، ومٚمؿ  ٕٟمف يٛمٙمٜمف هذا اًم٘مدر ُمـ آضمتٝم٤مد سم٤مًمٌح٨م واًم١ًمال وؿمقاهد

 يً٘مط قمٜمف. وإول أصح.

وًمٙمـ ُمتك اـمٚمع قمغم إوصمؼ ُمٜمٝمام، وم٤مٕفمٝمر أٟمف يٚمزُمف شم٘مٚمٞمده دون أظمر، 

                                                           

 .4/262اعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌل  (3)

 .37 ص لصٗم٦م اًمٗمتقى واعمٗمتل واعمًتٗمت (2)

 .وُم٤م سمٕمده٤م 735 صأدب اًمٗمتقى ٕيب قمٛمرو قمثامن سمـ اًمّمالح  (1)
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يمام وضم٥م شم٘مديؿ أرضمح اًمدًمٞمٚملم، وأوصمؼ اًمراويلم، ومٕمغم هذا يٚمزُمف شم٘مٚمٞمد إورع 

 ُمـ اًمٕم٤معملَِْم، وإقمٚمؿ ُمـ اًمقرقَملْم، وهبذا يتٌلم اًمدور اًمٙمٌػم ًمٚمٛمًتٗمتل ذم قمالج

 فم٤مهرة اًمٗمتقى سمٖمػم قمٚمؿ، إٓ إذا يم٤من ي٘مّمد قمدم آطمتٞم٤مط ُٕمقر ديٜمف. 

 دور اظمجتؿع دم اخلروج مـ كػؼ ايمػتقى زمغغم فمؾؿ:  -2

قمغم اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء أن ي٘مقُمقا سمدورهؿ ذم شمٌّمػم ُمـ شمّمدر ًمإلومت٤مء )وهق 

همػم أهؾ ًمف( سمٕمدم صالطمٞمتٝمؿ ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤مإلومت٤مء، وذًمؽ ُمـ ىمٌٞمؾ إُمر سم٤معمٕمروف 

﴿واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، ي٘مقل شمٕم٤ممم:                    

          ﴾
(1)

﴿، وي٘مقل:              

                ﴾
(2)

: إذ خي٤مـم٥م اًمنمع يمؾ ُمـ يم٤من ىم٤مدًرا  

قمغم شمٜمٌٞمف ُمـ يتّمدى ًمإلومت٤مء وهق ًمٞمس أهاًل ًمف أن يٜمٌٝمف إمم أٟمف ًمٞمس أهاًل ًمف، وم٢من 

اؾمتج٤مب يم٤من هب٤م وإٓ رومع إُمر ًمقزم إُمر اطمت٤ًمسًم٤م، ًمٙمل يتقمم وزم إُمر ُمٜمٕمف 

شمّمٞم٥م اعمجتٛمع سم٤مًمًقء، وٓ ُم٤مٟمع سمٜمٗمًف، عم٤م ًمٚمٛمٗمتل اعم٤مضمـ ُمـ أضار ظمٓمػمة 

 . (3) ُمـ شم٘مٜملم هذا إُمر وومؼ اًمْمقاسمط اعمٕم٤مسة

ي٘مقل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادى: ىمٚم٧م: يٜمٌٖمل إلُم٤مم اعمًٚمٛملم أن يتّمٗمح أطمقال 

اعمٗمتلم، ومٛمـ يم٤من يّمٚمح ًمٚمٗمتقى أىمره قمٚمٞمٝم٤م، وُمـ مل يٙمـ ُمـ أهٚمٝم٤م ُمٜمٕمف ُمٜمٝم٤م، 

                                                           

 .770آل قمٛمران:  (3)

 .704آل قمٛمران:  (2)

 .248، 247 ، صاٟمٔمر: إطمٙم٤مم اًمٕمٓم٤مئٞم٦م ًمٚماموردي اًمِم٤مومٕمل (1)
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، وىمد يم٤من اخلٚمٗم٤مء (1)٦م إن مل يٜمتف قمٜمٝم٤م وشَمَ٘مّدم إًمٞمف سم٠مٓ يتٕمرض هل٤م، و أوقمده سم٤مًمٕم٘مقسم

ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م يٕمٞمٜمقن ًمٚمٗمتقى سمٛمٙم٦م ذم أي٤مم اعمقؾمؿ ىمقًُم٤م، وي٠مُمرون سم٠مٓ يًتٗمتك 

 .(2)همػمهؿ

وُمـ صمؿ ومٛمـ طمؼ وزم إُمر قمالضًم٤م هلذه اًمٔم٤مهرة أن يٛمٜمع اًمتّمدر ًمإلومت٤مء إٓ 

إظم٤ٌمر قمـ عمـ شمقاومرت ومٞمف ذوط ُمٕمٞمٜم٦م هب٤م يّمٚمح ًمتقزم هذه اعمٝمٜم٦م، إذ اًمٗمتقى 

اًمنمع قمـ طمٙمؿ اهلل ذم اعم٠ًمًم٦م اعمٓمٚمقب اًمٗمتقى ومٞمٝم٤م، وٓ يّمٚمح أن يتّمدر هل٤م 

إٓ عمـ شمقاومر ًمديف اًمٕمٚمؿ سمٕمٚمقم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، واًمٗم٘مف، وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕمٚمقم 

اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م، وووع وقاسمط ًمتقزم هذه اعمٝمٛم٦م، وقم٘مقسم٦م زاضمرة ًمٙمؾ ُمـ 

 سمط .يتّمدر ًمإلومت٤مء سمدون ُمراقم٤مة هذه اًمْمقا

* * * 

  

                                                           

 .2/754اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف: اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي  (3)

 .24 صأمحد سمـ محدان احلراين احلٜمٌكم، صٗم٦م اًمٗمتقى،  (2)
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 اخلامتــة

 ٟمًتٓمٞمع –عمًتٓم٤معا ىمدر –سمٕمد أن قمِمٜم٤م ذم صمٜم٤مي٤م هذا اًمٌح٨م، وشمتٌٕمٜم٤م ضمزئٞم٤مشمف

 يت: ي٠م ُم٤م ٟمًتخٚمص أن

 ُمقوقع –أن اًمٗمتقى هل: إظم٤ٌمر قمـ طمٙمؿ يتٕمٚمؼ سم٤مُٕمقر اًمنمقمٞم٦م  -7

 ؾمٌٞمؾ اإلًمزام.  قمغم ٓ – اًمٗمتقى

 وُمع – وضمؾ قمز –أن ًمٚمٜم٤مس طم٤مضم٦م إمم اًمٗمتقى إلصالح طم٤مهلؿ ُمع اهلل  -2

 ، وأداء احل٘مقق ًممظمريـ. اًمٕم٤ٌمد

 شمٜمٌٞمف اًمٜم٤مس إمم ظمٓمقرة اًمٗمتقى سمٖمػم قمٚمؿ.  -3

دقمقة اًمٜم٤مس إمم اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ، واًمتزود ُمـ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م، وقمدم  -4

، أو يًتجد هلؿ ُمـ حيدث ومٞمام – وضمؾ قمز –اًمٚمجقء إمم اجلٝمالء عمٕمروم٦م طمٙمؿ اهلل 

 اًمقىم٤مئع واًمٜمقازل.

 اًمت٠ميمٞمد قمغم اًمتزام احلؼ، وقمدم اشم٤ٌمع اهلقى ذم سمٞم٤من إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.  -5

أن اًمٗمتقى سمٖمػم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م واعمٌٜمٞم٦م قمغم همػم قمٚمؿ، شمٕمتؼم طمراًُم٤م، وُمـ  -6

 اًمٙم٤ٌمئر: ٕهن٤م يمذب قمغم اهلل، ويمذب قمغم اًمٜم٤مس. 

 جي٥م إقمالم اعمٗمتل سمٖمػم احلؼ أٟمف و٤مل وُمْمؾ، وقمغم اعمجتٛمع اضمتٜم٤مسمف.  -7

أن اًمٗمتقى سمٖمػم قمٚمؿ هل٤م آصم٤مره٤م اًمًٞمئ٦م قمغم اعمجتٛمع ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م  -8

 آىمتّم٤مدي٦م، وآضمتامقمٞم٦م، .. إًمخ.

* * * 
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آثبر السْئخ ألخذ الفتٌٍ هن غْز أىليب
)*(

 

مم٤م هق ُمٕمٚمقم أن اًمٕمٚمؿ اًمّمحٞمح سم٠مطمٙم٤مم اهلل ذم اًمٜمقازل اًمتل شمٕمـ ًمألومراد 

٤ًٌم، واهلٞمئ٤مت ُمـ إُمقر اًمقاضم٦ٌم، ضورة أن ُم٤م  يقصؾ إمم اًمقاضم٥م يٙمقن واضم

وشمرك هذا اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح ي١مدي إمم اًمٌٕمد قمـ آطمتٙم٤مم ًمنمع اهلل، ويقىمع 

اًمٜم٤مس ذم آظمتالف واشم٤ٌمع اهلقى، وُم٤م ي١مدي ًمذًمؽ يٙمقن حمرًُم٤م، وُمـ صمؿ يم٤من 

دمريد اًمٗمتقى ُمـ إُمقر اًمتل شمٗمًده٤م، وشمقىمع اًمٜم٤مس ذم اعمحرُم٤مت، ويم٤من هذا 

اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل يتٕملم سمحثٝم٤م وشمذيمػم اًمٜم٤مس هب٤م، شمالومًٞم٤م ٔصم٤مره٤م  إُمر ُمـ أهؿ اعم٤ًمئؾ

 اًمًٞمئ٦م، واًمتل يٛمٙمـ إفمٝم٤مره٤م ذم اعم٤ًمئؾ أشمٞم٦م.

 إولم اظمسليمة

 ايمػتــــــقى همســـاد

 واًمٗمٕمؾ ،اًمّمالح ٟم٘مٞمض اًمٗم٤ًمد: يًمألزهر اًمٚمٖم٦م هتذي٥مذم  ضم٤مء: يمغة ايمػساد

دَ  ًَ دَ  وَم ًُ    (1) .اوم٤ًمدً  َيْٗم

 .(2)حقمام يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اًمّمال ءشمٖمػم اًمٌم :اصطالضًما ايمػساد

وم٤ًمد  وهق ذم رج٤مل ،ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ يتٌلم ًمٜم٤م أن اًمٗم٤ًمد ود اًمّمالح وُمـ

                                                           

 قمٌد اًمرءوف، أؾمت٤مذ اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن سمج٤مُمٕم٦م إزهر ، ُمٍم. ييمت٥م هذا اًمٌح٨م: أ.د. صؼم )*(

 . 72/369 يهتذي٥م اًمٚمٖم٦م ًمألزهر (3)

 ـمٌٕم٦م سمػموت.  773 اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين (2)
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ٕٟمف ًمق يم٤من  ،ذم ىمقًمف أو ومٕمٚمف ٙمقن ُمـ إٟم٤ًمن ص٤مًمح يراىم٥م اهلل شمٓ يٕمٜمل أهن٤م اًمٗمتقى 

شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة  ىم٤مل، يًجؾ قمٚمٞمف يمؾ يمٚمٛم٦م يٜمٓمؼ هب٤م ًمٕمٚمؿ أن اهلل  اهلل  ل يت٘م

ّۡ ََُدَٰهِِؾيَ  آٟمٗمٓم٤مر: َِيُۡس ـَ ا َكَٰخِبِيَ  ِإَوَن  ْٗ ا َتۡهَفُِٚنَ  ٌَِرا َْ َُٓٚن  َِ  .(1)َحۡف

قمٚمامء اًمٚمٖم٦م قمرومقا اًمٗمتقى وىم٤مًمقا: إن يمٚمٛم٦م اًمٗمتقى أو اًمٗمتٞم٤م  إن: يمغةػتقى ايم

 يأو اإلسمداء سم٤مًمرأ ،احلدث يهق اًمِم٤مب اًم٘مق شمدور ذم احل٘مٞم٘م٦م طمقل أصؾ واطمد

يٌلم  يُمٕمٜم٤مه أن اًمٗمتقى ٓ شمّمدر إٓ ُمـ إٟم٤ًمن ىمق وهذا،  (2)ذم ضمقاب ؾم١مال 

 ًمٚمٜم٤مس ُم٤م أؿمٙمؾ قمٚمٞمٝمؿ. 

 لوًمٙمٜمٜم٤م ٟمٙمتٗم ،اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٗمتقى سمتٕمريٗم٤مت ُمتٕمددة قمرف :ااصطالضًم  ايمػتقى

طمٞم٨م ىم٤مًمقا:  :ٕٟمف أووح اًمتٕم٤مريػ وأينه٤م وأىمرهب٤م إمم اًمٗمٝمؿ :سمتٕمريػ احلٜم٤مسمٚم٦م

 (3) ًمٚم٤ًمئؾ قمٜمف. ل احلٙمؿ اًمنمقملمإهن٤م شمٌٞم

اعمتٛمٙمـ ُمـ ُمٕمروم٦م أطمٙم٤مم اًمقىم٤مئع ذقًم٤م سم٤مًمدًمٞمؾ ُمع طمٗمٔمف ٕيمثر  هق :لاظمػت

 (4)اًمٗم٘مف.

 ي،ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ يتٌلم ًمٜم٤م أن اًمٗمتقى ٓ شمّمدر إٓ ُمـ إٟم٤ًمن ىمق وُمـ

ذم  ٕٟمف يراىم٥م اهلل  :ٓ خيِمك ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ ،ُمتٛمٙمـ ُمـ إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م

مجٞمع أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف.

                                                           

 . 72 – 70: آٟمٗمٓم٤مر (3)

 . 75/747ًم٤ًمن اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر  (2)

 ـمٌٕم٦م أومم.  5/7667 ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات ًمٚمٌٝمقيت (1)

 ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م. 524، صاحلٜمٌكم ٕمحد سمـ محدان احلراين لواعمًتٗمت لصٗم٦م اًمٗمتقى واعمٗمت (4)
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 ايمثاكقة اظمسليمة

 لاظمػتــدم  يشــــؼمط ما

، واًمٌٚمقغ، واًمٕم٘مؾ، اإلؾمالم: ُم٤م ي٠ميت لاًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أٟمف يِمؽمط ذم اعمٗمت اشمٗمؼ

سمٛمّم٤مدر إطمٙم٤مم  ٤م، وأن يٙمقن قم٤معمً قخسم٤مًمٜم٤مؾمخ واعمٜمً ٤مواًمٕمداًم٦م، وأن يٙمقن قم٤معمً 

 ،وٓ اعمجٜمقن ل،وٓ اًمّمٌ ،وهلذا ٓ شمّمح ومتقى همػم اعمًٚمؿ ،ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

وٓ شم٘مٌؾ ومتقى إٟم٤ًمن ٓ يٛمٞمز سملم  ،وٓ اجل٤مهؾ سم٤مًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ،وٓ اًمٗم٤مؾمؼ

يمام ٓ شم٘مٌؾ ومتقى  ،اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ طمتك ٓ يٕمٛمؾ سم٤معمٜمًقخ ويؽمك اًمٜم٤مؾمخ

، يمام يِمؽمط أن اًم٘مقياجل٤مهؾ سم٤مًمًٜم٦م طمتك ٓ ي٠مظمذ سم٤مًمْمٕمٞمػ ويؽمك احلدي٨م 

 .(1)سملم احل٘مٞم٘م٦م واعمج٤مز زٞمطمتك يٛم ،سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ٤ميٙمقن قم٤معمً 

ٕٟمف ًمٞمس  :هل أهؿ اًمنموط اًمتل اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ومل خيتٚمٗمقا ومٞمٝم٤م هذه

ًمإلومت٤مء ويًٕمد  ف٤م ٓ وم٘مف ًمف يٕمرض ٟمٗمًُمـ اعم٘مٌقل أو اعمٕم٘مقل أن ٟمجد إٟم٤ًمٟمً 

 أن يريض دوهق يٗمتٞمٝمؿ سمام يٕمرف وسمام ٓ يٕمرف، هق يري ،اًمٜم٤مس طمقًمف فسم٤مًمتٗم٤م

ًٓ وىم وشمٜم٤مؾمك أن أصح٤مب ؾمٞمدٟم٤م  ،وٓ يٗمٙمر ذم رو٤م اهلل  ء،رؾ يمؾ ٌٟمٗمًف أو

يم٤مٟمقا ٓ جيرءون قمغم اًمٗمتٞم٤م ٓ  ،ظمػم ُمٕمٚمؿ ياًمذيـ شمتٚمٛمذوا قمغم يد طرؾمقل اهلل 

 ٤مشم٘مٞمًّ  ٤مأن يٙمقن ورقمً  لوهلذا يم٤من قمغم اعمٗمت ،إٓ حلرصٝمؿ قمغم رو٤م اهلل  ءًمٌم

 طمتك ٓ ي٘مع اًمٜم٤مس ذم قمروف.  اوأسمدً  يدومع اًمتٝمٛم٦م قمـ ٟمٗمًف دائاًم 

                                                           

، 76/57 ياًمٙمٌػم ًمٚمامورد ي، احل٤مو2/422طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم مجع اجلقاُمع  :اٟمٔمر ومٞمام ؾمٌؼ (3)

 . 2/297، إرؿم٤مد اًمٗمحقل 2/357 اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم
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 ثايمثةايم اظمسليمة

 همتقاه فمـ لاظمػت رصمقع

وُم٤م داُم٧م ذوط اإلومت٤مء ىمد حت٘م٘م٧م ومٞمف  ،واًمٌنم يّمٞم٥م وخيٓمئ ،سمنم لاعمٗمت

ٕٟمف إذا اضمتٝمد وم٠مص٤مب ومٚمف أضمران  :واعمجتٝمد يّمٞم٥م قمغم أى طم٤مل ومٝمق رجتٝمد،

 ٘مٝم٤مءُم٤م ىمرره اًمٗم، وهذا ُمٕمٜم٤مه أٟمف يّمٞم٥م دائاًم  وهذا، وإن أظمٓم٠م ومٚمف أضمر واطمد

 أهاًل ًمإلومت٤مء.  لإضمالء، ُم٤م دام اعمٗمت

اًمذي قمٚمؿ سمرضمقع  لإذا رضمع قمـ ومتقاه ًمدًمٞمؾ ومٕمغم اعمًتٗمت لوم٢من اعمٗمت وهلذا

وإن مل يٕمٚمؿ سم٤مًمرضمقع وقمٛمؾ سمام  ،قمـ ومتقاه أن يٕمدل قمـ اًمٗمتقى إومم لاعمٗمت

 قمٚمؿ ومال إصمؿ قمٚمٞمف، وٓ ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ذًمؽ. 

ىمد أومتقا ذم ُم٤ًمئؾ ـ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ـ ّمح٤مسم٦م اًمٙمرام رأيٜم٤م اًم وًم٘مد

سمام  نؾمتٗمتقهؿ طمتك ٓ يٕمٛمٚمقاوًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن ُمـ  ،ُمتٕمددة ورضمٕمقا قمٜمٝم٤م

 وُمـ ذًمؽ ُمثاًل:  ،أومتقا سمف ىمٌؾ ذًمؽ

ُمقؾمك  يمت٥م إمم أيب أن ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر  لضم٤مء ذم ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜم ُم٤م -

وٓ يٜمٗمٕمؽ ىمْم٤مء ىمْمٞم٧م ومٞمف اًمٞمقم ومراضمٕم٧م ومٞمف رأيؽ ومٝمدي٧م  :ىم٤مئاًل  يإؿمٕمر

وُمراضمٕم٦م احلؼ  ء،يٌٓمٚمف ر ن احلؼ ىمديؿ ٢ٓموم ،ومٞمف ًمرؿمدك أن شمراضمع ومٞمف احلؼ

 .(1)ذم اًم٤ٌمـمؾ يظمػم ُمـ اًمتامد

 يدل قمغم أن اًم٘م٤ميضأٟمف  اًمدًٓم٦م ُمـ هذا إصمر ووضمفايمدٓيمة مـ إشمر:  وصمف

                                                           

 . 4/206 لؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜم (3)
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وضم٥م قمٚمٞمف أن يٜم٘مض اًمٗمتقى،  ٤م،أو إمج٤مقمً  ٤مٕٟمف ظم٤مًمػ ٟمّمًّ ٠م إذا شمٌلم ًمف أٟمف أظمٓم

ُمـ اهلل  ٞملوم٤مٕومم ًمف أن يًتح ،ُمـ اًمٜم٤مس ٞملٕٟمف إن يم٤من يًتح :وهذا ٓ يٕمٞمٌف

، .وقمٚمٞمف أن يٕمٚمـ ذًمؽ ًمٚمٜم٤مس 

 اعم٤م أراد أن يْمع طمدًّ  أن ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  لذم ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘م وضم٤مء -

وم٢مٟمف ٓ  :وىم٤مل: ٓ شمٖم٤مًمقا ذم صداق اًمٜم٤ًمء ،ًمٚمٛمٝمقر ٓ جيقز ٕطمد أن يزيد قمٚمٞمف

أو ؾمٞمؼ إًمٞمف إٓ ضمٕمٚم٧م  ؾم٤مىمف رؾمقل اهلل  ءقمـ أطمد ؾم٤مق أيمثر ُمـ ر ليٌٚمٖمٜم

أيمت٤مب  ،اعم١مُمٜملمي٤م أُمػم  :وهٜم٤م ىم٤مًم٧م ًمف اُمرأة ُمـ ىمريش ،ومْمؾ ذًمؽ ذم سمٞم٧م اعم٤مل

اهلل أطمؼ أن يتٌع أم ىمقًمؽ؟ ىم٤مل: سمؾ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ومام ذاك؟ ىم٤مًم٧م: هنٞم٧م 

 مل خل ٱ﴿واهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل ذم يمت٤مسمف:  ،ذم صداق اًمٜم٤ًمء ٖم٤مًمقا٤م أن ياًمٜم٤مس آٟمٗمً 

 خنمن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

﴾ مه جه ين  ىن
 ،قمٛمر ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر: يمؾ أطمد أوم٘مف ُمـ وم٘م٤مل، (1) 

يمٜم٧م هنٞمتٙمؿ أن شمٖم٤مًمقا ذم  صمؿ رضمع إمم اعمٜمؼم وم٘م٤مل ًمٚمٜم٤مس: إين ،ُمرشملم أو صمالصًم٤م

 .(2)ًمف  صداق اًمٜم٤ًمء أٓ ومٚمٞمٗمٕمؾ رضمؾ ذم ُم٤مًمف وُم٤م سمدا

 رازمعةايم يمةلاظمس

 ايمػتـــــقى سمغـــــغم

 إمم قمرف وُمـ ،ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من وُمـ ،زُمـ إمم زُمـ ُمـ اًمٗمتقى شمتٖمػم ىمد

                                                           

 . 20اًمٜم٤ًمء: (3)

 . 7/233 لؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘م (2)



   

  - 285 - 

 

 عم٤م خم٤مًمٗم٦م ذًمؽ قمغم يؽمشم٥م ٓ سم٠من ُمنموط وًمٙمٜمف ،وواىمع صم٤مسم٧م هذا يمؾ ،قمرف

 خم٤مًمٗم٦م قمٚمٞمف شمرشم٥م إن هذا ٕن : ط اهلل رؾمقل ؾمٞمدٟم٤م ؾمٜم٦م أو اهلل يمت٤مبذم  ضم٤مء

 . سمٕمٞمٜمف اًمٗم٤ًمد ومٝمق وإٓ سمف اًمٕمٛمؾ جيقز ٓ وم٢مٟمف ٦م،ذقمٞم

 وم٘مٝم٤مؤٟم٤م يم٤من وهلذا ٤م:ؿمٙماًل وُمقوققمً  ُمرومقض صقره سمِمتك واًمٗم٤ًمد

ذم  ضم٤مء سمام ًمٚمٕمٛمؾ اًمّمحٞمح اًم٘مقل إمم اًمقصقل أضمؾ ُمـ ضمٝمدهؿ يٌذًمقن إضمالء

وم٤ًمًدا  رأيٜم٤م ُم٤م سمذًمؽ اًمتزُمٜم٤م أٟمٜم٤م وًمق، ط اهلل رؾمقل ؾمٞمدٟم٤م ؾمٜم٦م أو  اهلل يمت٤مب

 شم٤ٌمعا هق اًمٗمتقىذم  اًمٗم٤ًمد إمم أدى وإٟمام اًمذي ،ُم٤م زُم٤من أو ُم٤م ُمٙم٤منذم  اًمٗمتقى ذم

 وم٘مٝم٤مءٟم٤م أن قمغم شمدل قمديدة أُمثٚم٦م وهٜم٤مك ل،ذقم همػم ُمٜمٝم٩م شم٤ٌمعا أو اهلقى

 ،سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام قهٗموأًم قمٚمٞمف اًمٜم٤مس شمٕم٤مرف وُم٤م واعمٙم٤من اًمزُم٤من سمتٖمػم قمٛمٚمقا إضمالء

 : ي٠ميت ُم٤م إُمثٚم٦م هذه وُمـ

 إذا اًمزوج يم٤من ط اهلل رؾمقل ؾمٞمدٟم٤م قمٝمد رم: ايمزمان زمتغغم ايمػتقى سمغغم – 3

 ـم٤مًمؼ أٟم٧م أو ،صمالصًم٤م ،ـم٤مًمؼ أٟم٧م :هل٤م ىم٤مل يأ واطمد صمالصًم٤م سمٚمٗمظ زوضمتف ـمٚمؼ

 .  قمٛمر ؾمٞمدٟم٤م قمٝمدذم  احل٤مل شمٖمػم وًمٙمـ، واطمدة ـمٚم٘م٦م شم٘مع سم٤مًمثالث

 اًمٓمالق يم٤من: ىم٤مل  قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد ؾمٞمدٟم٤م قمـ ُمًٚمؿ صحٞمحذم  ضم٤مء -

  قمٛمر ظمالوم٦م ُمـ وؾمٜمتلم  سمٙمر وأيب ط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم اًمثالصم٦م قمغم

 ومٚمق ةأٟم٤م ومٞمف هلؿ يم٤مٟم٧م أُمرذم  اؾمتٕمجٚمقا ىمد اًمٜم٤مس إن:  رٛمقم وم٘م٤مل ،واطمدة

  .(1)قمٚمٞمٝمؿ وم٠مُمْم٤مه ،قمٚمٞمٝمؿ أُمْمٞمٜم٤مه

                                                           

 . 2/7099صحٞمح ُمًٚمؿ اٟمٔمر:  (3)



   

  - 286 - 

 

 ي٘مع يم٤من اًمثالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق أن هذا ُمـ اًمدًٓم٦م ووضمف: ايمدٓيمة وصمف

 ؾمٞمدٟم٤م ظمالوم٦م ُمـ وؾمٜمتلم سمٙمر أيب وؾمٞمدٟم٤م ط اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم واطمدة

 ُمـ ًمٞمٛمٜمٕمٝمؿ يٕم٤مىمٌٝمؿ أن أراد اًمٓمالق يمٚمٛم٦م اؾمتًٝمٚمقا اًمٜم٤مس رأى ومٚمام، قمٛمر

 ُمـ أن اًمزوج قمٚمؿ إذا ٕٟمف :ًمٚمٛمجتٛمع ُمّمٚمح٦م ذًمؽوذم  ،اًمٕم٤ٌمرة هبذه اًمٜمٓمؼ

زوضًم٤م  شمٜمٙمح تكطم ًمف حتؾ وٓ ،صمالصًم٤م اًمٓمالق وىمع ،صمالصًم٤م اًمٓمالق سمٙمٚمٛم٦م ٟمٓمؼ

 ومٞمت٘مدم قمدهت٤م لشمٜمتٝم طمتك شمٜمتٔمر أهن٤م سمٛمٕمٜمك ،حتٚمٞمؾ ٟمٙم٤مح ٓ رهم٦ٌم ٟمٙم٤مح همػمه

 إًمٞمٝم٤م ًمٞمًٙمـ وًمٙمـ ،ًمزوضمٝم٤م ًمٞمحٚمٝم٤م ٓ اًمزواج سمٜمٞم٦م اًمزواج راهم٥م إًمٞمٝم٤م

 إول وم٤معمٓمٚمؼ ،اًمٕمدة لشمٜمتٝم صمؿ ،يٓمٚم٘مٝم٤م صمؿ ،٤مُمٕمً  خيتٚمٗم٤من صمؿ ،ُمٕمٝم٤م ويٕمٞمش

 يرأ قمغم أمجٕمقا أن إٓ اًمٙمرام اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يم٤من ومام ،اخلٓم٤مب ظم٤مـم٤ًٌم ُمـ يٙمقن

 .  قمٛمر ؾمٞمدٟم٤م

 ،صمالصًم٤م ـم٤مًمؼ أٟم٧م :ًمزوضمتف ىم٤مل ومٞمٛمـ اًمٗم٘مٝم٤مء سملم آظمتالف يم٤من هٜم٤م وُمـ

 ُمٜمع ُمٜمف اًم٘مّمد يم٤من  قمٛمر ؾمٞمدٟم٤م ومٕمٚمفاًمذي  وهذا؟ واطمدة صمالصًم٤م أو ي٘مع هؾ

 سمٕمد ٞمٓمٚمؼوم ل،احل٘مٞم٘م اًمٓمالق قمغم قمزم إذا إٓ اًمٓمالق سمٙمٚمٛم٦م اًمٜمٓمؼ ُمـ إزواج

 . ًمٚمٕمقاىم٥م وشمدسمر متٝمؾ

 قمٝمد قمغم يم٤مناًمذي  وم٤مًمٕمٝمد، اًمزُم٤من سمتٖمػم شمتٖمػم اًمٗمتقى أن قمغم يدل وهذا

 شمٖمػمت وًمٙمـ واًمٕمٛمؾ اًم٘مقلذم   اهلل ُمراىم٦ٌم قمغم يدل يم٤من ط اهلل رؾمقل

 . اإلؾمالُمٞم٦م اًمدوًم٦م اشم٤ًمع سمٕمد ظم٤مص٦م اًمٜم٤مس ؾمٚمقيمٞم٤مت

 صدىم٦م ومرض  اهلل رؾمقل ؾمٞمدٟم٤م أن صم٧ٌم: اظمؽان زمتغغم ايمػتقى سمغغم -2
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 .(1)أىمط ص٤مقًم٤م ُمـ أو زسمٞم٥م ص٤مقًم٤م ُمـ أو ؿمٕمػم ص٤مقًم٤م ُمـ أو متر ص٤مقًم٤م ُمـ اًمٗمٓمر

 إصٜم٤مف طمدد ط لاًمٜمٌ أن احلدي٨م هذا ُمـ اًمدًٓم٦م ووضمف: ايمدٓيمة وصمف

 يم٤مناًمتل  اًمٌٞمئ٦مذم  اعمتقومر سم٤مقمت٤ٌمر وذًمؽ ،اًمٗمٓمر زيم٤مةذم  اإلٟم٤ًمن خيرضمٝم٤ماًمتل 

 . همػمهذم  يقضمد ٓ ىمد ُمٙم٤منذم  يقضمد ُم٤م ًمٙمـ، ومٞمٝم٤م يٕمٞمش

 جي٥م هؾ :اًمٗمٓمر زيم٤مةذم  اإلٟم٤ًمن خيرضمف ومٞمام اًمٗم٘مٝم٤مء أىمقال اظمتٚمٗم٧م وهلذا

 شمتٓمٚم٥م اًمٗم٘مػم ُمّمٚمح٦م داُم٧م ُم٤م همػمه٤م إمم يٜمت٘مؾ أم إصٜم٤مف هذه قمغم ىمتّم٤مرآ

 لاعمزيم ُمّمٚمح٦م ًمتح٘مٞمؼ وذًمؽ ،ومٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن يٕمٞمشاًمتل  اًمٌٞمئ٦م سم٤مقمت٤ٌمر ذًمؽ

 ُمنموط وذًمؽ، اًمٗمتقىذم  أصمر ًمف اعمٙم٤من اظمتالف أن ٟمرى وهٜم٤م ،قمٚمٞمف واعمزيمك

 إمم يٜمٔمر ٓاًمذي  ل٤معمٗمتوم ،اخل٤مص٦م اعمّمٚمح٦م وًمٞم٧ًم اًمٕم٤مُم٦م اعمّمٚمح٦م سمتح٘مٞمؼ

٤ًٌم ذم يٙمقن اًمٕم٤مُم٦م اعمّم٤مًمح  . اًمٗمتقى وم٤ًمد ؾمٌ

 ضمقاز قمدم قمغم اشمٗم٘مقا اًمٗم٘مٝم٤مء أن ُمٕمٚمقم: احلال زمتغغم ايمػتقى سمغغم -1

 أُمقر سم٥ًٌم احل٤مل شمٖمػم وًمٙمـ، إصؾ هق وهذا ،شمٓمٝمر طمتك ًمٚمح٤مئض اًمٓمقاف

 إذن هٜم٤مك يٙمـ مل اعم٤ميض اًمزُمـ ومٗمك :ومٞمف ٟمٕمٞمشاًمذي  اًمزُمـ هذاذم  ظم٤مص٦م يمثػمة

 يدظمؾ اإلٟم٤ًمن وأصٌح احل٤مل شمٖمػم وًمٙمـ ،ُمثاًل  سم٤مًمٗمٜم٤مدق طمجز وٓ ُمٙم٦م سمدظمقل

 وؾمٞمٚم٦م أو وـم٤مئرات ومٜم٤مدق وحيجز ،حمددة ُمٕمٞمٜم٦م وشم٠مؿمػمة لرؾمٛم ؾمٗمر سمجقاز ُمٙم٦م

 يتج٤موز أن اإلٟم٤ًمن يًتٓمٞمع وٓ ،حمدًدا سم٤مًم٤ًمقم٤مت اًمقىم٧م وم٠مصٌح ،ُمقاصالت

ذم  قمٚمٞمف طمرج ٓ ؾمٜم٦م ؿمٝمًرا أو أؾمٌققًم٤م أو اٟمتٔمر إذا ُم٣م ومٞمام ومٙم٤من ،اعمحددة اعمدة
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 . اًمٗمتقى شمتٖمػم وأن سمد ٓ يم٤من إطمقال شمٖمػم سمٕمد وًمٙمـ ،ُمٙم٦مذم  يٛمٙمثٝم٤ماًمتل  اعمدة

 يٟمٌق طمدي٨م أو ىمرآين سمٜمص اًمث٤مسمت٦م اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم وم٢من :ؽمبؼ ما فمعم وزمـاء

 اًمٜم٤مس أُمقر وًمٙمـ ،صم٤مسمت٦م اًمنمع أصقل ٕن ٤م:يٌدهل أو ه٤ميٖمػم أن ًمإلٟم٤ًمن جيقز ٓ

 سمٕمٚم٦م ُمٕمٚمؾ اًمٜمص هذا وًمٙمـ ٟمص ومٞمف أُمًرا ورد ٟمرى وىمد ،ُمتٜم٤مهٞم٦م همػم ُمتٕمددة

 . احلٙمؿ شمٖمػم احل٤مل شمٌدل وم٢مذا ،ُمٕمٞمٜم٦م ُمّمٚمح٦م ًمتح٘مٞمؼ

 وم٘مد ،ىمٚمقهبؿ اعم١مًمٗم٦م ُمـ  اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ؾمٞمدٟم٤م ُمقىمػ مثاًل: ذيمؽ ومـ

 يم٤من ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد إؾمالم ٕن :ىمٚمقهبؿ ًمٞم١مًمػ يٕمٓمٞمٝمؿ ط اًمرؾمقل يم٤من

 ىمٚمقهبؿ اعم١مًمٗم٦م ُمٜمع  قمٛمر ؾمٞمدٟم٤م قمٝمدذم  وًمٙمـ ،ىمقُمف إؾمالمذم  يت٥ًٌم

 سمـ وإىمرع طمّمـ سمـ ٦مقمٞمٞمٜم يٕمط وملًمتٖمػم احل٤مل، ، اًمّمدىم٤مت ُمـ طم٘مٝمؿ

 عم٤م: ٕٟمف يٕمٓمٞمٝمؿ يم٤من ط اهلل رؾمقل ؾمٞمدٟم٤م أن رهمؿ ،اًمزيم٤مة ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ٤مسمسطم

  .واعمًٚمٛملم ًمإلؾمالم اًمٕم٤مُم٦م اعمّمٚمح٦م ًمتح٘مٞمؼ اًمٗمتقى شمٖمػمت احل٤مل شمٖمػم

 قمقًٟم٤م قمغم يٙمقن ٓ طمتك وسمف ومٞمف ليٗمت ٤م ومٞمامذيمٞمًّ  يٙمقن أن قمٚمٞمف لواعمٗمت

 لاعمٗمت ُمـ اعمج٤مُمٚم٦م ٕن :اإلؾمالم طم٤ًمب قمغم جي٤مُمؾ أن ًمف جيقز وٓ ،اًمٗم٤ًمد

 أومًد وم٘مد اًمًٚمٞمؿ اعمٜمٝم٩م ظم٤مًمػ وم٢من ل،اعمٗمت همػم ُمـ اعمج٤مُمٚم٦م قمـ ختتٚمػ

 .وأؾم٤مء

 إٟمام اًمٗمتقىذم  وم٤ًمد ُمـ حيدث ُم٤م أن قمغم يدل هذا وم٢من ،اًمٗمتقى ومًدت وإذا

 اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو قمـ ضم٤مء ُم٤م هذا ي١ميمد، اًم٤ًمقم٦م قمالُم٤مت ُمـ قمالُم٦م احل٘مٞم٘م٦مذم  هق

 ُمـ يٜمتزقمف اٟمتزاقًم٤م اًمٕمٚمؿ ضٌي٘م ٓ اهلل إن]: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل ؾمٞمدٟم٤م أن 



   

  - 289 - 

 

رءوؾًم٤م  اًمٜم٤مس ختذاقم٤معم٤ًم  يٌؼ مل إذا طمتك اًمٕمٚمامء ضٌسم٘م اًمٕمٚمؿ ضٌي٘م وًمٙمـ ،اًمٕم٤ٌمد

 ًٓ  .(1) [وأوٚمقا ومْمٚمقا ضمٝم٤م

 اخلامسة اظمسليمة

 ايمػتقى همساد أؽمباب

 يٙمـ مل إن اًمٗمتقى ص٤مطم٥م ٕن :ُمًتٓمػم وظمٓمر يمٌػم ذ اًمٗمتقى وم٤ًمد إن

 وُم٤م ،إومراـًم٤م وشمٗمريًٓم٤م ُمٜمف ومٜمرى ،وحي٤ميب جي٤مُمؾ ومًقف ،وومٕمٚمف ىمقًمفذم  ُمراىم٤ًٌم هلل

 :اًمداء شمِمخٞمص ُمـ ًمف سمد ٓ يم٤مًمٓمٌٞم٥م أٟمف لاعمٗمتذم  إصؾ ٕن ل:اعمٗمت يٙمقن هٙمذا

 . واًمًامء إرض رب قمٜمد ُمـ اًمِمٗم٤مء ًمٞمتح٘مؼ اًمدواء وصػ ُمـ يتٛمٙمـ طمتك

 شمٌلم ط اهلل رؾمقل ؾمٞمدٟم٤م وؾمٜم٦مشمٕم٤ممم  اهلل يمت٤مب ُمـ يمثػمة أدًم٦م ضم٤مءت وًم٘مد

 اإلٟم٤ًمن ي٘مقل أن أو :قمٚمؿ سمٖمػم اإلومت٤مء ُمـ وحتذر ،إرضذم  اعمٗمًديـ قم٤مىم٦ٌم ًمٜم٤م

 . حت٘مٞم٘مف يريد سم٤مـمؾ أضمؾ ُمـ سمحؼ ًمٞمس ُم٤م

اًمذي  هق اًمدرضم٦م ذروة اًم٤ٌمًمغ لاعمٗمت :اعمقاوم٘م٤متذم  لاًمِم٤مـمٌ اإلُم٤مم ىم٤مل وهلذا

 وٓ اًمِمدة ُمذه٥م هبؿ يذه٥م ومال ،سم٤مجلٛمٝمقر يٚمٞمؼ ومٞمام اًمقؾمٓمٞم٦م قمغم اًمٜم٤مس حيٛمؾ

 قمغم احلٛمؾ اعمٙمٚمػ ُمـ اًمِم٤مرع وُم٘مّمد: ٘مقلي صمؿ، آٟمحالل ـمريؼ إمم هبؿ يٛمٞمؾ

 قمـ ظمرج ُم٤م يم٤من ًمذًمؽ: ي٘مقل اًمٜمٝم٤مي٦م ورم، شمٗمريط وٓ إومراط همػم ُمـ اًمتقؾمط

 يم٤من اعمذه٥م هذا وم٢منوأيًْم٤م  ،اًمراؾمخلم اًمٕمٚمامء ُمذُمقًُم٤م قمٜمد اًمقؾمط اعمذه٥م

 وىم٤مل اًمتٌتؾ، ط رد وىمد، إيمرُملم وأصح٤مسمف ط اهلل رؾمقل ؿم٠من ُمـ اعمٗمٝمقم

                                                           

 . 2673طمدي٨م  : يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، سم٤مب رومع اًمٕمٚمؿ وىمٌْمف وفمٝمقر اجلٝمؾ واًمٗمتـ،صحٞمح ُمًٚمؿ (3)
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 أن هذا وُمٕمٜمك ،(1)[ُمٕم٤مذ ي٤م أٟم٧م ٤منتأوم] :اًمّمالةذم  سم٤مًمٜم٤مس أـم٤مل عم٤م  عمٕم٤مذ

 ٓ ًمٚمٜم٤مس اًمٕم٤مُم٦م اعمّم٤مًمح حت٘مؼاًمتل  إدًم٦م ُمـ اعمًتٜمٌٓم٦مهل  اًمّمحٞمح٦م اًمٗمتقى

 . شمٗمريط وٓ ومٞمٝم٤م إومراط

 ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ٱ﴿:  اهلل ىمقل وًمٜمت٠مُمؾ -

 زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

﴾من
(2). 

أقمٔمؿ سملم ىمرن  اًمدًٓم٦م ُمـ هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن اهلل  ووضمف ايمدٓيمة: وصمف

هذا أن وم٤ًمد  وُمٕمٜمك ،اًمذٟمقب وهق اًمنمك سم٤مهلل وسملم اًم٘مقل قمٚمٞمف سمٖمػم قمٚمؿ

 صمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ اهلل رب اًمٕم٤معملم. اًمٗمتقى يتحٛمؾ ص٤مطمٌٝم٤م اإل

 ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن ٱ﴿شمٕم٤ممم:  وىم٤مل -

  ﴾ مب  خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي
(3). 

 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ٱ﴿شمٕم٤ممم:  وىم٤مل -

 .(4) ﴾حص خسمس حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت

أيت٤من شمذيمران يمؾ إٟم٤ًمن ي٘مقل  ه٤مشم٤منايمدٓيمة مـ أيتكم ايمسازمؼتكم:  وصمف

ويتٝمدد ، ذًمؽ اًمققمٞمد اًمِمديد اًمذي يزًمزل اًم٘مٚمقب احلٞم٦م سمسمٖمػم قمٚمؿ شمٕم٤ممم قمغم اهلل 

                                                           

 وُم٤م سمٕمده٤م.  4/788 لاعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌ، واٟمٔمر: 74790ُمًٜمد أمحد، رىمؿ  (3)

 .33إقمراف:  (2)

 .59يقٟمس:  (1)

 . 776اًمٜمحؾ:  (4)
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 .يمؾ ُمـ يتجرأ قمغم اًمٗمتٞم٤م سم٤مًمٕمذاب اًمِمديد ضمزاء ضمرأشمف قمغم اهلل 

 ،يٌلم ًمٜم٤م قمٔمٛم٦م اًمٗمتقى  ـ اهلل شمٕم٤ممم فرمحـ رأيٜم٤م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ  وهلذا

ويم٠مٟمف خي٤مـم٥م اعمتجرئلم قمغم اًمٗمتٞم٤م واًمذيـ ومًدوا  ،إٟم٤ًمن يوأهن٤م ٓ دمقز ٕ

سمد  سمؾ ٓ ،هل٤م يتّمدىإٟم٤ًمن أن  يٕ ليٜمٌٖم وٓ، ٤مًمٗمتقى هل٤م رضم٤مهل٤موم :وأومًدوا

 ٓ: ىم٤مل، ىمٌؾ اًمٜم٤مسشمٕم٤ممم وأن يٙمقن أهاًل ىم٤مدًرا قمغم حتٛمؾ ُمًئقًمٞمتٝم٤م أُم٤مم اهلل 

 ًمٚمرضمؾ أن يٜمّم٥م ٟمٗمًف ًمٚمٗمتٞم٤م طمتك يٙمقن ومٞمف مخس ظمّم٤مل:  ليٜمٌٖم

: ًٓ وم٢من مل شمٙمـ ًمف ٟمٞم٦م مل يٙمـ قمٚمٞمف ٟمقر وٓ قمغم يمالُمف  ،أن شمٙمقن ًمف ٟمٞم٦م أو

 ٟمقر. 

ومال ي٘مّمد ُمـ  ،ذم ومتقاه شمٕم٤ممم قمٚمٞمف أن خيٚمص اًمٜمٞم٦م هلل لُمٕمٜم٤مه أن اعمٗمت وهذا

شمٕم٤ممم هلل ذم ٟمٞمتف يٙمقن اهلل  وم٤معمخٚمص، ورائٝم٤م اًمٓمٛمع ذم اعم٤مل أو اجل٤مه أو اًمًٚمٓم٤من

 وًمذًمؽ عم٤م يم٤من ؾمٞمدٟم٤م يقؾمػ  ،صدىمف اهلل  ُمـ صدق ُمع اهلل :طمٞم٨م ىم٤مل :ُمٕمف

ُمـ يمٞمد اُمرأة اًمٕمزيز، وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمّمف اهلل شمٕم٤ممم ىمد أظمٚمص اًمٜمٞم٦م ُمع اهلل 

ص٤مدق اًمٜمٞم٦م  لمل يٙمـ اعمٗمت وم٢من، (1)  ﴾زت رت يب ىب ٱ﴿ ذم ؿم٠مٟمف:شمٕم٤ممم 

 ومًدت ومتقاه. 

  .أن يٙمقن ًمف قمٚمؿ وطمٚمؿ ووىم٤مر وؾمٙمٞمٜم٦م شماكًقا:

 ضم٤مء ،ٕن ُمـ أومتك سمٖمػم قمٚمؿ ومًدت ومتقاه وشمٕمرض ًمٖمْم٥م اهلل  وذًمؽ

ُمـ أومتك سمٖمػم قمٚمؿ يم٤من إصمٛمف قمغم ُمـ ]ىم٤مل:  ط لأن اًمٜمٌ لذم ؾمٜمـ اًمدارُم

                                                           

 .24يقؾمػ:  (3)
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 يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ٱ﴿شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمزُمر:  وىم٤مل، (1)[أومت٤مه

 ﴾ زت رت يب  ىب نب زبمب رب

سمٞم٤من قم٤مىم٦ٌم اًمذيـ  وهذا، (2)

 . يٙمذسمقن قمغم اهلل 

يٕمرف  ٤ٌمًمٕمٚمؿوم ،ومج٤مًمف ًمٕمٚمؿٕٟمف يمًقة ا :ًمٚمٗم٘مٞمف أن يتّمػ سم٤محلٚمؿ لويٜمٌٖم

 لاعمٗمت وًمٞمت٠مُمؾ ،واًمقىم٤مر واًمًٙمٞمٜم٦م ُمـ صمٛمرات احلٚمؿ ،ثٌتفشماعمرء وؿمدة احلٚمؿ 

ووضمد اًمّمح٤مسم٦م  ،اًمذي سم٤مل ذم اعمًجد إقمرايبُمـ  طُمقىمػ رؾمقل اهلل 

ُمـ ُم٤مء أو  قمغم سمقًمف ؾمجاًل  وهري٘مقادقمقه ]ىم٤مل هلؿ:  هرأيٜم٤م ،سم٤مًمٙمالم هشمٜم٤موًمق

 .(3)[٤م ُمـ ُم٤مء وم٢مٟمام سمٕمثتؿ ُمٞمنيـ ومل شمٌٕمثقا ُمٕمنيـذٟمقسمً 

  .٤م قمغم ُم٤م هق ومٞمف وقمغم ُمٕمرومتفىمقيًّ  لأن يٙمقن اعمٗمت شمايمًثا:

وم٢مذا يم٤مٟم٧م  ،٤م أومًد ومتقاه سمجٝمٚمفإذا مل يٙمـ ىمقيًّ  لذم ذًمؽ أن اعمٗمت واًم٥ًٌم

 طمج٤مم. ىمدام أو أىمدم ذم ُمقوع اإلسمْم٤مقمتف ىمٚمٞمٚم٦م أطمجؿ قمـ احلؼ ذم ُمقوع اإل

 .اًمٙمٗم٤مي٦م وإٓ ُمْمٖمف اًمٜم٤مس رازمًعا:

إمم ُم٤م ذم  يتٓمٚمعاًمٜم٤مس ومال  ييٙمقن ُمًتٖمٜمًٞم٤م قمام ذم أيد لُمٕمٜم٤مه أن اعمٗمت وهذا

وأن جي٤مُمؾ اًمٜم٤مس  سمد ٕن ُمـ يٛمد يده ًمٚمٜم٤مس ٓ وذًمؽ، أيدهيؿ وٓ يٛمد يده إًمٞمٝمؿ

وُمـ  ،ومًدت ومتقاه هوُمـ يم٤من قم٤مًم٦م قمغم همػم ،اًمٕملم لُمـ سم٤مب: أـمٕمؿ اًمٗمؿ شمًتح

 اًمٜم٤مس قمٜمف وزهدوا ذم قمٚمٛمف وومتقاه.  اسمتٕمديم٤من هذا طم٤مًمف 

                                                           

 .7/57 لؾمٜمـ اًمدارُم (3)

 .60اًمزُمر: (2)

 .2/758ٗم٘مف تاًمٗم٘مٞمف واعم: اٟمٔمر، و220صحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اًمقوقء، طمدي٨م رىمؿ  (1)
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  .أن يٙمقن قم٤مروًم٤م سم٤مًمٜم٤مس طمامًسا:

ٕن ُمـ يم٤من ضم٤مهاًل سم٠مُمقر اًمٜم٤مس ومًدت  :سيٙمقن قم٤مروًم٤م سم٠مطمقال اًمٜم٤م يأ

إًمٞمف اعمتٝمؿ ذم صقرة  وىمد ي٠ميت ،إًمٞمف اعمٔمٚمقم ذم صقرة اًمٔم٤ممل وم٘مد ي٠ميت ،ومتقاه

يم٤مًمٓمٌٞم٥م اعم٤مهر يًتٕمٛمؾ  ومٞمٙمقن، إًمٞمف اًمٓم٤مًمح ذم صقرة اًمّم٤مًمح وىمد ي٠ميت يء،اًمؼم

وي٘مٓمع قمْمًقا ُمـ أقمْم٤مء اإلٟم٤ًمن ذم ؾمٌٞمؾ  ،اًمدواء ومٞمام يّمٚمح ًمٕمالج اًمداء

يتّمدى  ُمـ أن اًمذي ٠ميتي ىمدهذا أن وم٤ًمد اًمٗمتقى  وُمٕمٜمك، إصالح سم٘مٞم٦م إقمْم٤مء

 .ذم ىمقل أو قمٛمؾ شمٕم٤ممم يراىم٥م اهلل ًمإلومت٤مء ٓ

 لوًمق أن اعمٗمت ،إمم وم٤ًمد اًمٗمتقى: اإلمج٤مل ذم اإلضم٤مسم٦م يدإؾم٤ٌمب اًمتل شم١م وُمـ

ًمٕمٚمؿ أٟمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يم٤من ذم سمٕمض  طختٚمؼ سم٠مظمالق ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل 

إهب٤مم ي٘مع  يويْمٞمػ ذم إضم٤مسمتف ؿمٞمئ٤ًم ًمٞمزيؾ أ ،إطمٞم٤من يًتٛمع إمم ؾم١مال اًم٤ًمئؾ صمؿ جيٞمٌف

ؾمئؾ  طاًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف أن ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل  يمرهذًمؽ ُم٤م ذ ُمـ، ذم ذهـ اًم٤ًمُمع

 ي٤م رؾمقل :وىم٤مل ط لأن رضماًل ؾم٠مل اًمٜمٌ هريرة  أيب ومٕمـ، قمـ اًمقوقء سمامء اًمٌحر

إٓ ُم٤مء ىمٚمٞمؾ وم٢من شمقو٠مٟم٤م سمف قمٓمِمٜم٤م أومٜمتقو٠م سمامء  ٕمٜم٤مإٟم٤م ٟمريم٥م اًمٌحر وًمٞمس ُم ط اهلل

 .(1)[فتاًمٌحر هق اًمٓمٝمقر ُم٤مؤه احلؾ ُمٞمت]: ط لوم٠مضم٤مسمف اًمٜمٌ ؟اًمٌحر

ؾمئؾ قمـ اًمقوقء سمامء اًمٌحر ويم٤من  طأن ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل ايمدٓيمة:  وصمف

اًم٤ًمئؾ يٜمتٔمر اًمٗمتقى اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤مًمقوقء ُمـ ُم٤مء اًمٌحر سم٤مقمت٤ٌمر أن ُم٤مءه ُمتٖمػم 

إهب٤مم ي٘مع ذم ٟمٗمس اًم٤ًمئؾ وم٠مضم٤مسمف  يُمزيٚم٦م ٕ طويم٤مٟم٧م إضم٤مسم٦م اًمرؾمقل  ،ـمٕماًم 

                                                           

 طمدي٨م طمًـ صحٞمح. :وىم٤مل أسمق قمٞمًك، 69 رىمؿ طمدي٨م ،اًمؽمُمذي ؾمٜمـ (3)
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ًمٙمٜمف  ،وهذه هل إضم٤مسم٦م اًم١ًمالإضم٤مسم٦م ُمٓمٛمئٜم٦م ىم٤مئاًل ًمف: اًمٌحر هق اًمٓمٝمقر ُم٤مؤه، 

سم٤معم٤مء اًمذي  ومٙمٞمػ ةاًمٌحر ـم٤مهر ُمٞمت٦م يم٤مٟم٧مإذا  :، ويم٠مٟمف ي٘مقل ًمفتف: احلؾ ُمٞمتىم٤مل

  .ذًمؽ إزاًم٦م ًمٚمٌس اًمذي ىمد ي٘مع ذم ذهـ اًم٤ًمُمع لومٗم ،ُم٤مشم٧م ومٞمف

طمتك ٓ  :عم٤مطًم٤م سمّمػًما سم٠مطمقال اًمٜم٤مس ٤مومٓمٜمً أن يٙمقن  لجي٥م قمغم اعمٗمت وهٙمذا

ٕن قمدم  ل:هق اعمت٥ًٌم ذم ؾمقء ومٝمؿ اعمًتٗمت لٗمتويٙمقن اعم ،ي٘مع اًمٜم٤مس ذم طمرج

 إمم وم٤ًمد اًمٗمتقى. ي ١مدشماًمٗمٓمٜم٦م وقمدم اخلؼمة سم٠مُمقر اًمٜم٤مس 

* * * 
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 اخلامتــة

 لأن يٙمقن قمٚمٞمف اعمٗمت لوُم٤م يٜمٌٖم لأن شمٕمرومٜم٤م قمغم ُمٕمٜمك اًمٗمتقى واعمٗمت سمٕمد

إن مل يتخٚمؼ  لوم٢مٟمف يتٌلم ًمٜم٤م أن اعمٗمت ،إمم وم٤ًمد اًمٗمتقى يوإؾم٤ٌمب اًمتل شم١مد

ٕٟمف  :وم٢من ومتقاه شمٙمقن ؾمٞمئ٦م ، طسم٠مظمالق اهلل ويت٠مدب سم٠مدب ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل 

 ي٘مقل ُم٤م مل يٕمٛمؾ.

ووم٘مٝم٤مؤٟم٤م  ،هق اًمذي ي٘مقد ص٤مطمٌف إمم رو٤م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم لاحل وم٤مًمْمٛمػم

ٕن اًمٕمٚمؿ  :عم٤م هل٤م ُمـ أصمر ذم طمٞم٤مة اًمٗمرد واعمجتٛمع :إضمالء يم٤مٟمقا هيتٛمقن سم٤مًمٗمتقى

 سمال شم٘مقى وم٤ًمد ووالل. 

وىمد يم٤من  ،طمذر ُمـ اًمٜمٗم٤مق أو اعمج٤مُمٚم٦م قمغم طم٤ًمب احلؼ وم٢من اهلل  وهلذا

ًمقُم٦م ٓئؿ ومٕم٤مؿمقا ُمع احلؼ ويم٤مٟمقا ُمع  خيِمقن ذم اهلل  اًمٗم٘مٝم٤مء إضمالء ٓ

ٕن  :اخلٓمراإلومت٤مء قمٔمٞمؿ  ُمٜمّم٥موم٢مٟمام يدل قمغم أن  ءوهذا إن دل قمغم ر :احلؼ

وهلذا يم٤من اًمقاضم٥م قمغم يمؾ ُمـ جيد  :ةقمٔمٞمٛم٦م وُمٙم٤مٟمتف ظمٓمػمؾم٤مًمتف ل راعمٗمت

ٟمٗمًف أهاًل ًمإلومت٤مء أن يٙمقن قمغم طمذر ؿمديد طمتك يتٛمٙمـ ُمـ سمٞم٤من احلؼ ًمٚمٜم٤مس 

أٓ  لٕن ُم٠ًمًم٦م اإلومت٤مء يٜمٌٖم ل:وُمٝمام يم٤مٟم٧م ُمٜمزًم٦م اعمًتٗمت ،ُمٝمام شمٜمققم٧م ومت٤مواهؿ

ل ٓ دمٕمؾ تٕمٚمؼ سم٤معمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتشمشمتٕمٚمؼ سم٤معمّم٤مًمح اخل٤مص٦م سمؾ اًمقاضم٥م أن 

  .اًمٜم٤مس يٛمٞمٚمقن إمم اهلقى أو يْمٚمقن اًمٓمريؼ سم٥ًٌم وم٤ًمد اًمٗمتقى

وشمٌلم أيًْم٤م  ،ًمٜم٤م أيًْم٤م ُمروٟم٦م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمع يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من وشمٌلم

 .لأن اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ضوري٦م ذم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛم
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تٝم٤مون أو يتٔم٤مهر أن يُم٤م إسملم ُم٤م شم٥ًٌم ذم وم٤ًمد اًمٗمتقى أن اعمًئقل  وُمـ

قمـ  ياخلٓمٞم٥م اًمٌٖمداد روى، طسم٤مًمتِمدد، وهذا خم٤مًمػ عمٜمٝم٩م ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل 

ـم٤مًم٥م يمرم اهلل وضمٝمف أٟمف ىم٤مل: أٓ أٟمٌئٙمؿ سم٤مًمٗمٓمٜم٦م طمؼ اًمٗمٓمٜم٦م؟  سمـ أيب اإلُم٤مم قمكم

ومل ي١مُمٜمٝمؿ  شمٕم٤ممم، اهلل ومل يرظمص هلؿ ذم ُمٕم٤ميص ، ُمـ رمح٦م اهلل ٤مسُمـ مل ي٘مٜمط اًمٜم

مل يؽمك اًم٘مرآن إمم همػمه، وٓ ظمػم ذم قم٤ٌمدة ًمٞمس ومٞمٝم٤م شمٗم٘مف، وٓ و ؾمٌح٤مٟمف، ُمٙمر اهلل

 .(1)ظمػم ذم وم٘مف ًمٞمس ومٞمف شمٗمٝمؿ، وٓ ظمػم ذم ىمراءة ًمٞمس ومٞمٝم٤م شمدسمر

وُم٤م  ،إمم وم٤ًمد اًمٗمتقى اعمج٤مُمٚم٦م قمغم طم٤ًمب احلؼ يإؾم٤ٌمب اًمتل شم١مد وُمـ

خي٤مدقمقن اهلل وهق ظم٤مدقمٝمؿ  اًمذيـوُم٤م أيمثر اعمٜم٤موم٘ملم  ،أيمثر اعمج٤مُمٚملم ذم هذا اًمزُمـ

 ومٝمؿ يتٚمقٟمقن ذم اعمج٤مًمس قمغم طم٥ًم ُم٤م ي٘متْمٞمف اعمجٚمس. 

 سمٛمػماثٕٟمف يتٙمٚمؿ  :سمح٤مل ُمـ إطمقال لٓ يٚمٞمؼ سم٤معمٗمت ءاًمزاًمتٍمف  وهذا

ٕن اًمذي  :وقمٚمٞمف أن يٙمقن ومٓمٜم٤ًم ٓ يٛمٞمؾ إمم هقى أطمد وٓ يٜمتٔمر رو٤م أطمد ،اًمٜمٌقة

 تحؼواعمً ،واعمٜم٦مص٤مطم٥م اًمٗمْمؾ  ٕٟمف وطمده  :يًتحؼ اًمرو٤م هق اهلل 

 واعمٛمٞم٧م ويمؾ إُمقر سمٞمده وحت٧م إرادشمف.  لوهق اعمحٞم ،ًمٚمٕم٤ٌمدة دون ؾمقاه

أو  لذم ومتقاه قمغم اعمًتٗمت لأن يٛمٞمؾ اعمٗمت وًمٞمحذر: يىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقو وهلذا

وُمٜمٝم٤م أن يٙمت٥م ًمف دون ُم٤م قمٚمٞمف، وًمٞمس ًمف أن  :ظمّمٛمف، ووضمقه اعمٞمؾ ُمٕمرووم٦م

ٕن اعمٞمؾ ذم اًمٗمتقى ؾمٌٞمؾ إمم  وذًمؽ :(2)ف طمج٦م ص٤مطمٌفيٕمٚمؿ أطمدمه٤م ُم٤م يدومع سم

 دام يتٌع اهلقى وٓ يتٌع احلؼ.  ٤موم٤ًمد اًمٗمتقى وقمدم اـمٛمئٜم٤من اًمٜم٤مس إمم ومتقاه ُم

                                                           

 . 7/767اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف  (3)

 . 77/775روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (2)



   

  - 297 - 

 

قمدم إيْم٤مح اًم٘مقل اًمّمحٞمح ًمٚم٤ًمئؾ،  ٤م،أؾم٤ٌمب وم٤ًمد اًمٗمتقى أيًْم  وُمـ

مل يقوح ًمف  لن اعمٗمتٕ :ي٠مظمذ إُمر قمغم طم٥ًم ُم٤م ومٝمؿ لوهذا جيٕمؾ اعمًتٗمت

رضمؾ إمم اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد  ضم٤مء، قمٜمد اعمًتٛمع سأو ًمٌ ؿمٌٝم٦م ياحلٙمؿ سمام يزيؾ أ

وم٘م٤مل ًمف ص٤مطمٌف: مل شمٜمتٔمر؟ ومٚمٞمس ومٞمف هذا  ،وؾم٠مًمف قمـ ُم٠ًمًم٦م وم٠مسمٓم٠م سم٤مجلقاب

وم٘م٤مل: ىمد قمروم٧م اعم٠ًمًم٦م وضمقاهب٤م، وإٟمام ومٙمرت ذم ضمقاب يٙمقن أهع  ،اًمٜمٔمر

 .(1)ًمٗمٝمٛمؽ

وهق قمغم  ،اًمٜمٝم٤مي٦م أؾم٠مل اهلل اًمتقومٞمؼ واًمًداد إٟمف ٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم وذم

 .ؿاهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚم وصغم ،ُم٤م يِم٤مء ىمدير

* * * 

 

  

                                                           

 .7/789اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف  (3)
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فتبًٍ الفضبئْبد .. حكويب ًآثبرىب
)*(

 

، واًمّمالة واًمًالم أُم٦م اإلؾمالم أن شمٙمقن أُم٦م ُمتٕمٚمٛم٦م احلٛمد هلل اًمذي أُمر

إُم٤مم اًمدقم٤مة واعمٗمتلم، اًمٚمٝمؿ صؾ قمٚمٞمف وقمغم آًمف  طقمغم ؾمٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل 

 وأصح٤مسمف وأشم٤ٌمقمف إمم يقم اًمديـ.

 أُم٤م سمٕمد ،،،

يٕمٞمش اًمٞمقم ذم صمقرة آشمّم٤مٓت، طمٞم٨م اظمؽمع ُمٝمٜمدؾمق آشمّم٤مٓت  وم٤مًمٕم٤ممل

اًمذي  وؾم٤مئؾ ُمتٕمددة يتقاصؾ اًمٜم٤مس قمـ ـمري٘مٝم٤م ذم مجٞمع أٟمح٤مء اًمدٟمٞم٤م، إُمر

أصٌح٧م ومٞمف اًمدٟمٞم٤م ذم ُمتٜم٤مول يمؾ إٟم٤ًمن، يًتٓمٞمع أن يٕمرف أظم٤ٌمر مجٞمع دول 

شمٍموم٤مهتؿ وؾمٚمقيمٝمؿ ودي٤مٟم٤مهتؿ وُمدى شم٘مدُمٝمؿ أو واًمٕم٤ممل وـم٤ٌمع ؿمٕمقهب٤م 

شم٠مظمرهؿ، يمؾ ذًمؽ ذم حلٔم٤مت سمقاؾمٓم٦م أضمٝمزة يتحٙمؿ ومٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن سم٠مص٤مسمٕمف قمؼم 

 سم٘م٤مع اًمٕم٤ممل.إىمامر اًمّمٜم٤مقمٞم٦م  اًمتل شمٜم٘مؾ اًمّمقر و اًمقىم٤مئع سملم ؿمتك 

وُمـ هٜم٤م اٟمتنمت اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م ذم مجٞمع دول اًمٕم٤ممل، وأصٌح قمدده٤م ذم 

يمؾ دوًم٦م يٗمقق احلٍم، يٕمٛمؾ هب٤م أقمداد ه٤مئٚم٦م ُمـ اًمٌنم، يتٗمٜمٜمقن ذم إفمٝم٤مر يمؾ 

ضمديد وُمثػم سم٘مّمد احلّمقل قمغم أيمؼم ىمدر ُمـ اعمِم٤مهديـ، وأصٌح٧م اعمٜم٤موم٦ًم سملم 

 قمغم ُمًتقى إىمٚمٞمؿ اًمدوًم٦م.هذه اًم٘مٜمقات قمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل، وًمٞمس 

يمؾ ىمٜم٤مة دمتٝمد و شمتٗمٜمـ و شمٌتٙمر ُمقاد ضمديدة وضم٤مذسم٦م شم٘مدُمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس، ويم٤من 

                                                           

 .يمت٥م هذا اًمٌح٨م: أ.د/طم٤مُمد حمٛمد أسمق ـم٤مًم٥م، إؾمت٤مذ سمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن سم٤مًم٘م٤مهرة، ُمٍم )*(
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ًمٚمديـ ٟمّمٞم٥م واومر سملم هذه اًم٘مٜمقات، ٓؾمٞمام رج٤مل اًمٗمتقى، وشمتٜم٤مومس هذه 

اًم٘مٜمقات ومٞمام شم٘مدم ُمـ اًمٗمت٤موى اعمثػمة ًمٚمٜم٘م٤مش واًمٖمري٦ٌم ذم ُمقوققمٝم٤م، مم٤م يزيد ذم 

ٚملم ذم احلدي٨م، مم٤م أوىمع قمدًدا ُمـ هذه اًم٘مٜمقات ذم قمدد اعمِم٤مهديـ و اعمتداظم

 أظمٓم٤مء ظمٓمػمة، وأصم٤مر ُمِمٙمالت يمٌػمة ذم اعمجتٛمٕم٤مت.

٤م ُم٤م يم٤من إُمر وم٢مٟمٜم٤م ٟمٌح٨م هٜم٤م قمـ اعم٘مّمقد سمٕم٤ٌمرة   "ومت٤موى اًمٗمْم٤مئٞم٤مت"وأيًّ

وٟمٕمرض ومقائده٤م وخم٤مـمره٤م، ًمٌح٨م احلٙمؿ اًمنمقمل هلذه اًمٗمت٤موى وآصم٤مره٤م قمغم 

 اعمجتٛمٕم٤مت.

 قم٤ٌمرة ومت٤موى اًمٗمْم٤مئٞم٤مت شمتٙمقن ُمـ يمٚمٛمتلم:ى ايمػضائقات: اظمؼصقد زمػتاو

يمٚمٛم٦م ومت٤موى: مجع ومتقى، وشمٕمٜمك ذم اًمٚمٖم٦م: اجلقاب قمام ُيِمٙمؾ ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمنمقمٞم٦م 

ـ ؾم٠مل قمٜمف(1)أو اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  . (2)، ورم آصٓمالح: شمٌٞملم احلٙمؿ اًمنمقمل قمـ دًمٞمؾ عم

اًمًامء يمٚمٛم٦م ومْم٤مئٞم٤مت: مجع ومْم٤مئٞم٦م ٟم٦ًٌم إمم اًمٗمْم٤مء، وهق ُم٤م سملم 

 ، وذم آصٓمالح: اًم٘مٜمقات  اًمتل شم٨ٌم ُمقاده٤م قمؼم اًمٗمْم٤مء.(3)وإرض

اعمتٕمٚمؼ سم٤مُٕمقر وقمغم هذا يٙمقن اعم٘مّمقد سمٗمت٤موى اًمٗمْم٤مئٞم٤مت: شمٌٞملم احلٙمؿ  

 قمـ دًمٞمؾ عمـ ؾم٠مل قمٜمف قمؼم اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م. ٦ماًمنمقمٞم

 مـ همقائد اإلهمتاء فمػم ايمؼـقات ايمػضائقة:

 .شمقومػم ُمٜم٤مسمر ًمٚمٕمٚمامء -7

                                                           

 .462اعمٕمجؿ اًمقضمٞمز، عمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ُم٤مدة ومتق، ص (3)

 .32/20اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وزارة إوىم٤مف واًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٙمقي٧م،  (2)

 .475اعمٕمجؿ اًمقضمٞمز عمجٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ُم٤مدة ومْم٤م، ص (1)
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 .شمٚمٌٞم٦م طم٤مضم٦م اعمجتٛمٕم٤مت ذم ُمٕمروم٦م أُمقر اًمديـ  -2

 .إطم٤مـم٦م اًمٕمٚمامء سمٙمؾ ضمديد ذم ؾمٚمقك اًمٜم٤مس و شمٍموم٤مهتؿ -3

 . شمقطمٞمد رأى اًمٕمٚمامء و اعمٗمتلم ذم اعم٤ًمئؾ اعمتامصمٚم٦م  -4

 .ٟمنم اًمٕمٚمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع ذم وىم٧م ىمّمػم -5

 .متٙملم مج٤مهػم اعمًٚمٛملم ُمـ زي٤مدة طمّمٞمٚمتٝمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م  -6

 مـ خماؿمر همتاوى ايمػضائقات:

 ٟمنم اخلالوم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م سملم اًمٕم٤مُم٦م. -7

 قمدم ُمراقم٤مة طم٤مًم٦م اعمًتٗمتل اخل٤مص٦م وُمٙم٤مٟمف وفمروومف. -2

 شمْم٤مرب اًمٗمت٤موى اًمٗمْم٤مئٞم٦م. -3

  ةشمّمدر ُمـ ًمٞمس أهاًل ًمٚمٗمتقى ، وشمتٌع اًمرظمص أو ٟمنم إومٙم٤مر اعمتِمدد -4

 ، أو ٕهداف إره٤مسمٞم٦م ُمتٓمروم٦م.واعمتٓمروم٦م ضمٝماًل وشمًقيً٘م٤م ًمٚم٘مٜم٤مة

همػم ذًمؽ ُمـ خم٤مـمر مم٤م يقىمع اًمٜم٤مس ذم طمػمة ؿمديدة، ويٗم٘مدهؿ اًمث٘م٦م ذم  إمم

 اًمٕمٚمؿ واًمٕمٚمامء، ويثػم ُمِم٤ميمؾ ظمٓمػمة.

 ضمؽؿ همتاوى ايمػضائقات

إذا سمحثٜم٤م قمـ طمٙمؿ ومت٤موى اًمٗمْم٤مئٞم٤مت ودىم٘مٜم٤م اًمٜمٔمر ٟمجد أن هذه اًمٗمت٤موى 

اًمٜمحق شمٕمؽمهي٤م قمدة أطمٙم٤مم، ؾمقاء سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًتٗمتل أو اعمٗمتل أو ُم٤مًمؽ اًم٘مٜم٤مة، قمغم 

 :(1)اًمت٤مزم

                                                           

أن ومرض  كويراقم ،267، صى، ٓسمـ محدان، وٛمـ اعمقؾمققم٦م ذم آداب اًمٗمتقى( صٗم٦م اًمٗمتق7)

 .اًمٕملم وومرض اًمٙمٗم٤مي٦م يدظمالن حت٧م احلٙمؿ إول وهق اًمٗمرض
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: همرض فمكم:  ًٓ يٙمقن آؾمتٗمت٤مء قمـ ـمريؼ اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م ومرض قملم أو

قمغم اعمًتٗمتل إذا شمٕملم قمٚمٞمف هذا اًمٓمريؼ ومل جيد ُمـ يٗمتٞمف ذم ُمِمٙمٚمتف إٓ قمـ هذا 

اًمٓمريؼ، يمٛم٤ًمومر ذم ؾمٗمٞمٜم٦م ذم قمرض اًمٌحر وٓ صٚم٦م ًمف إٓ قمـ ـمريؼ إـم٤ٌمق 

اًمديٜمٞم٦م واطمت٤مج إمم ُمٕمروم٦م احلٙمؿ: ومٞمتٕملم قمٚمٞمف أن اًمالىمٓم٦م، وقمرو٧م ًمف اعمِمٙمٚم٦م 

 يًتٗمتل قمـ هذا اًمٓمريؼ.

أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٗمتل يٙمقن اإلومت٤مء قمؼم اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م ومرض قملم قمٚمٞمف إذا 

 قمـ هذا اًمٓمريؼ. مل يقضمد همػمه ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ يّمٚمح ًمإلومت٤مء

إلومت٤مء إذا وسم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤مًمؽ اًم٘مٜم٤مة أو اعمتحٙمؿ ومٞمٝم٤م جي٥م قمٚمٞمف أن خيّمص وىمًت٤م ًم

مل يقضمد ـمريؼ ًمإلومت٤مء إٓ قمـ ـمريؼ اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م، يمام هق احل٤مل ًمٚمٛمًٚمٛملم 

اعمتقاضمديـ ذم اًمدول همػم اإلؾمالُمٞم٦م، طمٞم٨م يٜمدر وضمقد ُمٗم٧ٍم ذم يمؾ سمٚمدة، مم٤م 

 يقضم٥م قمغم ُم٤مًمؽ اًم٘مٜم٤مة أن يقومر هذه اخلدُم٦م هل١مٓء اعمًٚمٛملم.

ًمف وؾمٞمٚم٦م أظمرى يٕمرف  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًتٗمتل إذا شمٞمنتشماكًقا: همرض ىمػاية: 

قمـ ـمري٘مٝم٤م احلٙمؿ  اًمنمقمل، يمتقاومر اخلدُم٦م سم٤مهل٤مشمػ وقمـ ـمريؼ اًم٘مٜمقات 

 .ممـ هؿ أهؾ ًمإلومت٤مء اًمٗمْم٤مئٞم٦م

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٗمتل إذا وضمد أيمثر ُمـ واطمد يّمٚمح ًمٚمتّمدي ًمٚمٗمتقى ومٞمج٥م قمغم 

 واطمد ُمٜمٝمؿ أن يتّمدى هل٤م، وإٓ َأصمِٛمقا مجٞمًٕم٤م.

دُم٦م قمـ ـمريؼ ىمٜمقات أظمرى، وم٢مذا مل ي٘مؿ وسم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤مًمؽ اًم٘مٜم٤مة إذا شمقومرت اخل

أطمد ُمـ ُم٤مًمٙمل اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م سمتخّمٞمص وىم٧م ٕداء هذه اخلدُم٦م أصمٛمقا 
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 مجٞمًٕم٤م.

٤ًٌّم ًمٚمٛمًتٗمتل إذا شمايمًثا: مستحب: يٙمقن اإلومت٤مء قمؼم اًم٘مٜمقات اًمٗمْم٤مئٞم٦م ُمًتح

 شمٜمٗمع همػمه.ؿ، سم٠من يثػم ُم٤ًمئؾ قمٚمٛمٞم٦م متس اًمقاىمع شمٜمٗمٕمف وىمّمد ٟمٗمع همػمه سمٜمنم اًمٕمٚم

٤ًٌّم ًمٚمٛمٗمتل إذا ىمّمد ٟمنم اًمٕمٚمؿ و أداء رؾم٤مًمتف ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس، وي ٙمقن ُمًتح

 وشمقوٞمح إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م هلؿ.

٤ًٌّم عم٤مًمؽ اًم٘مٜم٤مة إذا ىمّمد سمتخّمٞمص وىم٧م ذم ىمٜم٤مشمف ًمإلومت٤مء شم٘مديؿ  ويٙمقن ُمًتح

ظمدُم٦م شمٜمٗمع اًمٜم٤مس وشمٕمٚمٛمٝمؿ، وشمِمٖمؾ وىمتٝمؿ ومٞمام يٗمٞمدهؿ ذم دٟمٞم٤مهؿ وآظمرهتؿ، 

 ًمف.وحت٘مؼ رسمًح٤م ُم٤مًمٞم٤ًّم 

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًتٗمتل يٙمقن اإلومت٤مء ُم٤ٌمطًم٤م إذا يم٤من ذم طم٤مضم٦م رازمًعا: مباح: 

 ًمٚمٗمتقى ُمع شمقاومر ـمرق أظمرى، ومل يٙمـ سم١ًماًمف ُم٤م يثػم ومتٜم٦م أو ٟمحقه٤م. 

ؾ هل٤م ٚم٧م ًمف أؾم٤ٌمب اًمٗمتقى، وشم٠مهَّ قمٚمٛمٞم٤ًّم ُمع إدرايمف  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٗمتل إذا حتّمَّ

 ًمٜمنم اًمٕمٚمؿ هبذه اًمقؾمٞمٚم٦م.، ووضمد ذم ٟمٗمًف ُم٤م يدقمقه ًمٚمقاىمع وىمْم٤مي٤مه اًمٕمٍمي٦م

سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤مًمؽ اًم٘مٜم٤مة إذا أراد شم٘مديؿ ظمدُم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم سمْمقاسمٓمٝم٤م ُم٘م٤مسمؾ ُم٤م 

 حيّمؾ قمٚمٞمف ُمـ ومقائد.

طمراًُم٤م إذا شمْمٛمٜم٧م  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًتٗمتل شمٙمقن اًمٗمتقى اًمٗمْم٤مئٞم٦مطمامًسا: ضمرام: 

ًٓ ي٘مّمد سمف إصم٤مرة ومتٜم٦م سملم اًمٜم٤مس قمغم أي وضمف يم٤منإصم٤مرة أو ومتٜم٦م ، ، يمٛمـ ي٠ًمل ؾم١ما

 : ومٝمق طمرام.أو أٟمف ي٠ًمل ُمـ ٓ قمٚمؿ ًمف وهق يٕمٚمؿ

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٗمتل يٙمقن إومت٤مؤه قمغم اًمٗمْم٤مئٞم٤مت طمراًُم٤م إذا شمٜم٤مول ُم٤ًمئؾ شمثػم 
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ومتٜم٦م، أو شمٜمنم ظمالوًم٤م، أو ٓ يٕمرف احلٙمؿ  اًمنمقمل وٓ يٕمرف ُمّم٤مدر إطمٙم٤مم 

 .، أو يم٤من ضم٤مهاًل همػم ُمدرك ًمٚمقاىمع وىمْم٤مي٤مه وشمٖمػم اًمٗمتقى سمتٖمػمهومل حيط هب٤م

سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤مًمؽ اًم٘مٜم٤مة يٙمقن ختّمٞمص وىم٧م ًمإلومت٤مء قمغم اهلقاء طمراًُم٤م إذا يم٤مٟم٧م 

اًمٗمتقى أو اعمٗمتل أو اعمًتٗمتل يثػم أُمقًرا حمرُم٦م يم٤مًمٗمتـ واخلالوم٤مت واعمحرُم٤مت، أو 

 يم٤من اعمٗمتل ضم٤مهاًل.

 ايمػضائقةإدفمقاء يمػتاوى يمسؾبقة شمار اأ

اًمنمع واًمّم٤مدرة قمـ ُمـ اعم١ميمد أن اًمٗمت٤موى اًمٗمْم٤مئٞم٦م اعمٜمْمٌٓم٦م سمْمقاسمط 

ًٓ واؾمًٕم٤م ًمٜمنم اًمٕمٚمؿ  اًمنمقمل، وأشم٤مطم٧م ًمٙمثػم ُمـ  اًمٕمٚمامء اعمتخّمّملم ومتح٧م رج٤م

اًمٕمقام ومرص٦م ًمٚمتزود سم٤مًمٕمٚمؿ، وُمٜمح٧م اعمجتٛمٕم٤مت ُمٙم٤مًٟم٤م واؾمًٕم٤م ًمت٤ٌمدل إومٙم٤مر 

 اًمديٜمٞم٦م، ووىمًت٤م يم٤مومًٞم٤م ًمالؿمتٖم٤مل سم٤مًمٕمٚمؿ، ووؾمٞمٚم٦م ـمٞم٦ٌم ًمٚم٘مْم٤مء قمغم إُمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م.

ر ومٞمٝم٤م وسم٤مًمرهمؿ ُمـ يمؾ  ذًمؽ وم٢من سمراُم٩م اًمٗمت٤موى اًمٗمْم٤مئٞم٦م وُم٤م ىمد يتّمدَّ

ويٛمٙمـ أن ٟمجٛمؾ هل٤م آصم٤مر ؾمٚمٌٞم٦م، ًمٚمٗمتقى ُمـ إدقمٞم٤مء اًمذيـ يٗمتقن سمٖمػم قمٚمؿ 

 قمغم اًمٜمحق اًمت٤ممم: إومرازات هذه اًمٗمت٤موى اًمٗمْم٤مئٞم٦م

ٓ ؿمؽ أن اًمٗمت٤موى اًمٗمْم٤مئٞم٦م ًمٖمػم اعمتخّمّملم أشم٤مطم٧م فم٤مهرة اًمتِمدد:  -7

قاومديـ أن يٌثقا ؾمٛمقُمٝمؿ وأومٙم٤مرهؿ اعمْمٚمٚم٦م ذم اًمٗمرص٦م ًمٌٕمض اعمتٓمروملم اًم

 صقرة ومت٤موى شمدومع إمم اًمتِمدد، وحت٨م قمغم اًمتٓمرف.

طمٞم٨م ٟمِم٤مهد سمٕمض إؿمخ٤مص شمّمدي همػم اعم١مهٚملم ًمٚمٗمتقى:  -2

يتّمدرون ًمٚمٗمتقى ُمع أٟمف مل حيّمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٕمٚمؿ وُم١مهالت اًمٗمتقى ؿمٞمًئ٤م، 
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ػمة واًمٚمحٞم٦م اًمٓمقيٚم٦م، وإٟمام اقمتامًدا قمغم ُمٔمٝمر ظم٤مدع سم٤معمالسمس اًمٌٞمْم٤مء اًم٘مّم

واٟمخداع يمثػم ُمـ اًمًٌٓم٤مء هبذه اعمٔم٤مهر، وٟمٔمًرا ًم٘مٚم٦م قمٚمؿ ه١مٓء إدقمٞم٤مء 

ًٓ ُمـ احلدي٨م ومٞمام  دمدهؿ يٛمٞمٚمقن إمم إصم٤مرة اعمِمٙمالت وؾم٥م إؿمخ٤مص سمد

 يٜمٗمع اًمٜم٤مس.

ُمـ اعمالطمظ أن ه١مٓء إدقمٞم٤مء اإلضم٤مسم٦م قمغم مجٞمع إؾمئٚم٦م اًمٕمِمقائٞم٦م:  -3

ٚم٦م اًمتل شمٓمرح قمٚمٞمٝمؿ ذم مجٞمع رج٤مٓت اًمٕمٚمؿ، ؾمقاء ذم جيٞمٌقن قمغم مجٞمع إؾمئ

آىمتّم٤مد أو اًمٕم٤ٌمدات أو اعمٕم٤مُمالت أو إطمقال اًمِمخّمٞم٦م أو اعمقاري٨م أو 

إُمقر اًمٗمٜمٞم٦م، ومل أؾمٛمع ُمرة أطمدهؿ ي٘مقل: ٓ أدري، أو يٓمٚم٥م ومرص٦م ًمٌح٨م 

ُم٤م  اًم١ًمال ضمٞمًدا، ومل يتث٘مٗمقا سمث٘م٤موم٦م اسمـ ُمًٕمقد قمٜمدُم٤م ىم٤مل:ُمـ أومتك اًمٜم٤مس ذم يمؾ

 . (1)ي٠ًمًمقٟمف قمٜمف ومٝمق رجٜمقن، وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ٟمحقه

ٟمت٩م قمـ اإلضم٤مسم٦م قمغم مجٞمع إؾمئٚم٦م اًمتل شمٓمرح قمغم اإلومت٤مء سمدون دًمٞمؾ:  -4

جيٞم٥م سمال دًمٞمؾ ُمـ  أٟمفقمغم اهلقاء، ويمثػم ُمٜمٝم٤م أؾمئٚم٦م قمِمقائٞم٦م،  ُمـ يتّمدر ًمإلومت٤مء

ذم  يقىمٕمف، مم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أو اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، وسمدون شمٗمّمٞمؾ ًمٚمٛم٠ًمًم٦م وشمٕمٛمٞمؼ هل٤م

 اخلٓم٠م اًمٌلم.

يًتٖمؾ سمٕمض اؾمتٖمالل اإلومت٤مء قمغم اهلقاء ذم إصم٤مرة ُمِمٙمالت ظمٓمػمة:  -5

إؿمخ٤مص اًمٗمرص٦م  اًمتل شمت٤مح هلؿ قمغم اهلقاء ُم٤ٌمذة ًمٓمرح ؾم١مال ُمٕملم سم٘مّمد 

 .اًمتِمٝمػم واإله٤مٟم٦م وإصم٤مرة اعمِمٙمالت اضمتامقمٞم٦م أو ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أو قمٚمٛمٞم٦م، أو طمتك ديٜمٞم٦م

                                                           

 .268ص ى،، ٓسمـ محدان، وٛمـ اعمقؾمققم٦م ذم آداب اًمٗمتقىصٗم٦م اًمٗمتق (3)



   

  - 305 - 

 

يؽمشم٥م قمغم شمٕمدد اًم٘مٜمقات  اًمتل اعم٠ًمًم٦م اًمقاطمدة: اظمتالف إطمٙم٤مم ذم  -6

ختّمص سمراُم٩م ًمإلومت٤مء واظمتالف شمقضمٝم٤مهت٤م اظمتالف إطمٙم٤مم ىمٓمًٕم٤م: مم٤م ي١مدي إمم 

أومٙم٤مر اًمٜم٤مس وطمػمهتؿ أي  سمٚمٌٚم٦ماظمتالف احلٙمؿ ذم اعم٠ًمًم٦م اًمقاطمدة، وُمـ صمؿ 

 إىمقال هل إومم سم٤مٓشم٤ٌمع.

* * * 
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 هسئٌلْخ اإلفتبء

)اللغٌُ ًاألدثِ(ًشوٌلْخ التكٌّن الثمبفِ 
)*(

 

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم  اًمذي ضمٕمؾ ُمـ آي٤مشمف ودٓئؾ ىمدرشمف اظمتالف إًمًٜم٦م 

وشمٕمدد اًمٚمٖم٤مت، واظمتالف إًمقان واًمٓم٤ٌمئع واًمت٘م٤مًمٞمد واًمٕم٤مدات، وضمٕمؾ هذا 

آظمتالف وذًمؽ اًمتٕمدد ُمـ دواقمل اًمت٠مُمؾ واًمتٗمٙمػم واًمٌح٨م واًمٜمٔمر، واًمّمالة 

واًمًالم قمغم اعمٌٕمقث رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم،  اًمذي أويت ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ، ص٤مطم٥م اًمٌالهم٦م 

 اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  اًمتل ظمْمٕم٧م إومٙم٤مر ٔيتٝم٤م، وطمنت اًمٕم٘مقل دون هم٤ميتٝم٤م.

 وسمٕمد،،، 

وم٢من هذا اًمٌح٨م  اًمذي يتٜم٤مول ُمًئقًمٞم٦م اإلومت٤مء ذم فمؾ اًمتٙم٤مُمؾ اعمٕمرذم 

 اًمٚمٖمقي وإديب واًمنمقمل يتْمٛمـ اعمح٤مور أشمٞم٦م:

 ومؽقكات ايمشخصقة اظمسؾؿة ةغة ايمعرزمقة وارسمباؿمفا ِبقية إمايمؾ

إن ًمٖمتٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م شمٕمد ُمـ أىمدم اًمٚمٖم٤مت ذم اًمٕم٤ممل، وهل اًمٚمٖم٦م اًمقطمٞمدة  اًمتل 

اؾمتٛمرت ُمٜمذ أن اؾمت٘مرت سمٙمؾ ُم٘مقُم٤مهت٤م ذم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، وىمد طمٗمٔمٝم٤م اهلل 

٤م أٟمتجف ؾمٌح٤مٟمف سمٜمزول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، طمٞم٨م أٟمزل سمٚم٤ًمن قمريب ُمٌلم، ويمؾ ُم

اًمٕم٘مؾ اًمٕمريب واإلؾمالُمل ذم قمّمقر ازده٤مر احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م يم٤من 

                                                           

، سم٤مًمزىم٤مزيؼ ٙمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦مًميمت٥م هذا اًمٌح٨م: أ.د/ص٤مسمر قمٌد اًمدايؿ يقٟمس، اًمٕمٛمٞمد اًم٤ًمسمؼ )*( 

 .ضم٤مُمٕم٦م إزهر، ُمٍم
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سم٤مًمٚم٤ًمن اًمٕمريب، اًمٜم٤مـمؼ واعمٕمؼم قمـ ومٙمر إُم٦م وشمراصمٝم٤م وقمٚمقُمٝم٤م اًمتجريٌٞم٦م 

واًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمتنميٕمٞم٦م وإدسمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، وأصٌح٧م ًمٖم٦م قم٤معمٞم٦م يٗمتخر هب٤م يمؾ 

 ًٚمٛملم.ُمـ أراد أن يتٕمرف قمغم طمْم٤مرة اًمٕمرب واعم

وقمـ أمهٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم وقء اًمٌٕمد اًمديٜمل واًمٌٕمد احلْم٤مري ًمألُم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م شمرد ٟمّمقص يمثػمة ُمـ احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ، وُمـ أىمقال إئٛم٦م 

إقمالم اعمتخّمّملم ذم اًمٕمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م، وذًمؽ ي١ميمد أمهٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم 

٘مدُمتٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء ويمؾ ُمـ يتّمدر ، ورم ُم٦ماًمتٙمقيـ اًمث٘م٤مذم واًمٗمٙمري ًمٕمٚمامء إُم

 ًمٚمٗمتقى ذم أي ُمقىمع.

ورم يمت٤مب اعمزهر ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وأٟمقاقمٝم٤م ًمٚمًٞمقـمل يرد ىمقل طمؼم إُم٦م 

ووم٘مٞمٝمٝم٤م قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ذم أومْمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُمٙم٤مٟمتٝم٤م، طمٞم٨م ي٘مقل: يم٤من 

يمالم آدم قمٚمٞمف اًمًالم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، ومٚمام أيمؾ ُمـ اًمِمجرة أٟمز اًمٕمرسمٞم٦م وشمٙمٚمؿ 

ًمني٤مٟمٞم٦م، ومٚمام شم٤مب اهلل قمٚمٞمف ردت إًمٞمف اًمٕمرسمٞم٦م، وي٘مقل اًمزخمنمي ذم يمت٤مب سم٤م

اعمٗمّمؾ ذم صٜمٕم٦م اإلقمراب: وًمٕمؾ اًمذيـ يٖمْمقن ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م، ويْمٕمقن ُمـ 

ُم٘مداره٤م، ويريدون أن خيٗمْمقا ُم٤م رومع اهلل ُمـ ُمٜم٤مره٤م ٓ يٌٕمدون قمـ اًمِمٕمقسمٞم٦م 

 ىك ٱ﴿ؾمقرة اًمِمٕمراء:  ذم ُمٜم٤مسمذة ًمٚمحؼ إسمٚم٩م، وزيًٖم٤م قمـ ؾمقاء اعمٜمٝم٩م، وىم٤مل 

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك

﴾ ىي  ني
 جخ مح  جح مج حج مث ﴿، وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ذم ؾمقرة اًمزُمر: (1)

                                                           

 .796 – 792اًمِمٕمراء:  (3)
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﴾حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ
، وىم٤مل (1)

 قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: شمٕمٚمٛمقا اًمٕمرسمٞم٦م وم٢مهن٤م ُمـ ديٜمٙمؿ.

وذم وقء هذه اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمٖم٦م اًم٘مرآن وأدب اًمٕمرب ودوره٤م ذم شمٙم٤مُمؾ 

اًمِمخّمٞم٦م اعمًٚمٛم٦م شمٙمقن أمهٞمتٝم٤م اًم٘مّمقى ذم اًمتٙمقيـ اًمٕم٘مكم واًمقضمداين عمـ 

يتحٛمؾ أُم٤مٟم٦م اإلومت٤مء وُمًئقًمٞمتف اًمنمقمٞم٦م، واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، وآضمتامقمٞم٦م، وإظمالىمٞم٦م، 

وهذه اعمًئقًمٞم٦م  هل اًمتل جي٥م أن يٚمتزم سمآداهب٤م يمؾ ُمـ يتّمدر ًمإلومت٤مء، ويمؾ ُمـ 

 داحلرام، وىمد أؿم٤مر إمم ذًمؽ  أسمقطم٤مُميّمدر طمٙماًم سم٤مًمّمقاب واخلٓم٠م، أو سم٤محلالل و

اًمٖمزازم ذم ؾمٞم٤مق اًمرد قمغم ُمـ ظم٤مًمٗمقه ذم سمٕمض آرائف، وم٘م٤مل: واقمٚمؿ أن طم٘مٞم٘م٦م 

اًمٙمٗمر واإليامن، واحلؼ واًمْمالل ٓ شمتجغم ًمٚم٘مٚمقب اعمدٟم٦ًم سمٓمٚم٥م اجل٤مه واعم٤مل، 

، صمؿ ص٘مٚم٧م سم٤مًمري٤مو٦م  ًٓ وإٟمام شمتٙمِمػ ًم٘مٚمقب ـمٝمرت ُمـ أوؾم٤مخ اًمدٟمٞم٤م أو

صمؿ ٟمقرت سمتذيمر قمٔمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم صم٤مًمًث٤م، صمؿ زيٜم٧م سمٛمالزُم٦م طمدود اًمٙم٤مُمٚم٦م صم٤مٟمًٞم٤م، 

اًمنمع راسمًٕم٤م، طمتك وم٤مض قمٚمٞمٝم٤م ٟمقر ُمِمٙم٤مة اًمٜمٌقة، ويمٞمػ شمتجغم أهار اعمٚمٙمقت 

 .(2)ًم٘مقم اختذوا آهلتٝمؿ هقاهؿ، وذيٕمتٝمؿ رقمقٟمتٝمؿ

 مسئقيمقة اإلهمتاء ورضورة إسمؼان ايمؾغة ايمعرزمقة وفمؾقمفا

إن اإلومت٤مء أُم٤مٟم٦م قمٔمٛمك يتحٛمٚمٝم٤م ُمـ يتٚمٗمظ سمٛم٠ًمًم٦م ذقمٞم٦م ويّمدر ومٞمٝم٤م 

                                                           

 .28اًمزُمر:  (3)

 .76، صطم٤مُمد اًمٖمزازم اٟمٔمر: ومٞمّمؾ اًمتٗمرىم٦م سملم اإلؾمالم واًمزٟمدىم٦م ًمإلُم٤مم أيب (2)
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طمٙماًم، وهذا احلٙمؿ حمٗمقف سم٤مًمِمٌٝم٤مت إذا مل يٙمـ حمّمٜم٤ًم سم٤مًمٕمٚمؿ سم٠مصقل اًمٗم٘مف 

وُمذاهٌف، ويمذًمؽ اًمٕمٚمؿ سمدٓٓت اًمٚمٖم٦م، وإؿمٕم٤مقم٤مت أًمٗم٤مفمٝم٤م، وآراء اًمٕمٚمامء ذم 

٦م ذم وقء اعمٕمروم٦م سمآراء شمقضمٞمٝم٤مهت٤م اإلقمراسمٞم٦م، وُمـ هٜم٤م يّمٌح إشم٘م٤من اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم

 قمٚمامء اًمٚمٖم٦م وُمذاهٌٝمؿ ضورة طمتٛمٞم٦م.

وي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل: قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أن يتٕمٚمؿ ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمرب 

ُم٤م سمٚمٖمف ضمٝمده، طمتك يِمٝمد سمف أن ٓ أًمف إٓ اهلل وأن حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف، ويتٚمق سمف 

ُمر سمف ُمـ اًمتًٌٞمح يمت٤مب اهلل، ويٜمٓمؼ سم٤مًمذيمر ومٞمام اومؽمض قمٚمٞمف ُمـ اًمتٙمٌػم، وأ

 واًمتِمٝمد، وهمػم ذًمؽ.

وذم وقء هذا احلٙمؿ  اًمذي يقضم٥م قمغم يمؾ ُمـ يٌدي آراءه، ويّمدر 

أطمٙم٤مُمف اًمديٜمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م، وهق يدقمق اًمٜم٤مس أو يٗمٝمٛمٝمؿ: أن يٙمقن ُمٚمامًّ سم٘مقاقمد 

اًمٚمٖم٦م وُمٕمروم٦م دٓٓت أًمٗم٤مفمٝم٤م وهمري٥م يمٚمامهت٤م، وآـمالع قمغم هلج٤مت اًمٕمرب، 

اًم٘مرآٟمٞم٦م، وأهار ودٓٓت اًمٌٞم٤من اًمٜمٌقي: ٕن اًمٙمت٤مب  وإشم٘م٤من دٓٓت إًمٗم٤مظ

واًمًٜم٦م مه٤م اعمّمدران اًمرئٞم٤ًمن ًمٚمتنميع ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وٓ يٛمٙمـ ٕي 

اُمرئ أن يٙمقن وم٘مٞمًٝم٤م ُم٤م مل يٙمـ قم٤مروًم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ىم٤مل اسمـ وم٤مرس ذم طم٤مضم٦م 

قؾمقم سمـ أهؾ اًمٗم٘مف واًمٗمتٞم٤م إمم ُمٕمروم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم يمت٤مسمف اًمِمٝمػم اعم

إن اًمٕمٚمؿ سمٚمٖم٦م اًمٕمرب واضم٥م قمغم يمؾ ُمتٕمٚمؼ ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مرآن  ": اًمّم٤مطمٌك"

همٜم٤مء سم٠مطمد ُمٜمٝمؿ قمٜمف، وذًمؽ أن اًم٘مرآن ٟم٤مزل سمٚمٖم٦م  واًمًٜم٦م واًمٗمتٞم٤م سم٥ًٌم، طمتك ٓ
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 .(1)قمريبط اًمٕمرب، ورؾمقل اهلل 

وٓ شمٙمٗمل ُمـ اًمٗم٘مٞم٦م ُمٕمروم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ىمراءة ويمت٤مسم٦م وحتدصًم٤م، سمؾ جي٥م أن 

قه٤م وسومٝم٤م، ودًٓم٦م أًمٗم٤مفمٝم٤م: ًمٞمٙمقن ىم٤مدًرا قمغم ُمٕمروم٦م وضمقه يتٕمٚمؿ ٟمح

آؾمتدٓل وًمذًمؽ ىم٤مل قم٤مصؿ: ُمـ مل حيًـ ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م إٓ وضمًٝم٤م مل حيًـ ؿمٞمًئ٤م، 

وىم٤مل اسمـ طمزم: وومرض قمغم ُمـ ىمّمد اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ أن يًتٕملم قمغم ذًمؽ ُمـ 

، ومٗمرض قمغم ط ؾم٤مئر اًمٕمٚمقم سمام طم٤مضمتف إًمٞمف ذم ومٝمؿ يمالم رسمف شمٕم٤ممم، ويمالم ٟمٌٞمف

، طاًمٗم٘مٞمف أن يٙمقن قم٤معم٤ًم سمٚم٤ًمن اًمٕمرب ًمٞمٗمٝمؿ قمـ اهلل قمز وضمؾ، وقمـ اًمٜمٌل 

ويٙمقن قم٤معم٤ًم سم٤مًمٜمحق  اًمذي هق شمرشمٞم٥م اًمٕمرب ًمٙمالُمٝمؿ  اًمذي سمف ٟمزل اًم٘مرآن، وسمف 

شمٗمٝمؿ ُمٕم٤مين اًمٙمالم  اًمتل يٕمؼم قمٜمٝم٤م سم٤مظمتالف احلريم٤مت وسمٜم٤مء إًمٗم٤مظ، ومٛمـ ضمٝمؾ 

قمغم اعمًٛمٞم٤مت، وضمٝمؾ اًمٜمحق  اًمذي هق قمٚمؿ اًمقاىمٕم٦م  ظاًمٚمٖم٦م، وهل إًمٗم٤م

اظمتالف احلريم٤مت اًمقاىمٕم٦م ٓظمتالف اعمٕم٤مين، ومٚمؿ يٕمرف اًمٚم٤ًمن  اًمذي سمف ظم٤مـمٌٜم٤م 

، وُمـ مل يٕمرف ذًمؽ اًمٚم٤ًمن مل حيؾ ًمف اًمٗمتٞم٤م ومٞمف، ٕٟمف يٗمتل سمام طاهلل شمٕم٤ممم وٟمٌٞمٜم٤م 

 خك  جكحك مق حق مف خف حف جف ٱ﴿ٓ يدري، وىمد هن٤مه اهلل قمـ ذًمؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

﴾ هلجم مل خل حل جل مك لك
(2). 

أسمققمٌد اهلل حمٛمد سمـ  "اعمحّمقل ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف"وي٘مقل ص٤مطم٥م يمت٤مب 

قمٛمر اًمرازي: اقمٚمؿ أن ُمٕمروم٦م اًمٚمٖم٦م واًمٜمحق واًمٍمف ومرض يمٗم٤مي٦م: ٕن ُمٕمروم٦م 

                                                           

 وُم٤م سمٕمده٤م. 35، ص ٓسمـ وم٤مرس لاٟمٔمر: اًمّم٤مطمٌ (3)

 .36اإلهاء:  (2)
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إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م واضم٦ٌم سم٤مإلمج٤مع، وُمٕمروم٦م إطمٙم٤مم دون ُمٕمروم٦م أدًمتٝم٤م ُمًتحٞمؾ، 

٦م أدًمتٝم٤م، وإدًم٦م راضمٕم٦م إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومه٤م واردان سمٚمٖم٦م ومالسمد ُمـ ُمٕمروم

 اًمٕمرب وٟمحقهؿ وسومٝمؿ.

وم٢مذن يتقىمػ اًمٕمٚمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم قمغم إدًم٦م، وُمٕمروم٦م إدًم٦م شمتقىمػ قمغم ُمٕمروم٦م 

، وُم٤م يتقىمػ قمغم اًمقاضم٥م اعمٓمٚمؼ، وهق ُم٘مدور ػاًمٚمٖم٦م واًمٜمحق واًمتٍمي

 .(1)ٍميػ واضم٦ٌمًمٚمٛمٙمٚمػ ومٝمق واضم٥م، وم٢مذن ُمٕمروم٦م اًمٚمٖم٦م واًمٜمحق واًمت

ويٕمٚمؾ أُمدي طمتٛمٞم٦م اًمتٙمقيـ اًمٚمٖمقي ٕهؾ اإلومت٤مء وًمٙمؾ ُمـ يتّمدر هذا 

اعم٘م٤مم ذم أي قمٍم ىم٤مئاًل: وأُم٤م قمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م ومٞمتقىمػ قمغم ُمٕمروم٦م دٓٓت إدًم٦م 

، وقمغم ُمٕمروم٦م ٦ماًمٚمٗمٔمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وأىمقال أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ُمـ إُم

ج٤مز، واًمٕمٛمقم واخلّمقص، واإلـمالق ُمقوققم٤مهت٤م ًمٖم٦م، ُمـ ضمٝم٦م احل٘مٞم٘م٦م واعم

واًمت٘مٞمٞمد، واحلــذف واإلوامر، واعمٜمٓمقق واعمٗمٝمقم، وآىمتْم٤مء واإلؿمـ٤مرة، 

واًمتٜمٌٞمف واإليامء، وهمػمه٤م مم٤م ٓ يٕمرف ذم همػم قمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م، وإن اجلٝمؾ سم٤مًمٚمٖم٦م 

وأهاره٤م، ودٓٓت أًمٗم٤مفمٝم٤م، وشمريمٞم٥م مجٚمٝم٤م، وؾمٞم٤مق أؾم٤مًمٞمٌٝم٤م يٕمقد إمم اخلٓم٠م 

م، ي٘مقل اسمـ ضمٜمل ذم يمت٤مسمف اخلّم٤مئص: أيمثر ُمـ وؾ ُمـ أهؾ اًمنميٕم٦م ذم إطمٙم٤م

قمـ اًم٘مّمد ومٞمٝم٤م، وطم٤مد قمـ اًمٓمري٘م٦م اعمثغم إًمٞمٝم٤م، ُمـ اؾمتٝمقاه واؾمتخػ طمٚمٛمف 

                                                           

وُم٤م سمٕمده٤م  7/203 ،يقمٌداهلل حمٛمد سمـ قمٛمر اًمراز قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف ٕيب ذم اٟمٔمر: اعمحّمقل (3)

 .سمتٍمف، ـمٌٕم٦م قمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل، دار ُمٍم، اًم٘م٤مهرة
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 .(1)وٕمٗمف ذم هذه اًمٚمٖم٦م اًمٙمريٛم٦م اًمنميٗم٦م

ن اعمج٤مزوم٦م سم٤مًمتٙمٗمػم واحلٙمؿ قمغم أظمريـ ُمـ همػم قمٚمؿ: ُمـ ٓ ؿمؽ أو

وقمدم اًم٘مدرة قمغم ومٝمؿ يمٚمامت اًم٘مرآن وأًمٗم٤مفمف  أؾم٤ٌمسمف اجلٝمؾ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م،

وأؾم٤مًمٞمٌف، ويمذًمؽ قمدم وم٘مف أًمٗم٤مظ احلدي٨م اًمٜمٌقي، وقمدم شمٗمٝمؿ ُمراُمٞمف وُم٘م٤مصده 

 ُمـ ظمالل وم٘مف اًمٚمٖم٦م وشمراصمٝم٤م وشمٜمقع دٓٓهت٤م.

ويمثػم ممـ يٜم٥ًم ًمٜمٗمًف اًمٕمٚمؿ سم٤مًمرضم٤مل، وُمٕمروم٦م ُمراشم٥م اجلرح واًمتٕمديؾ، 

يٙمقن درس يمت٤مسًم٤م ُمـ يمت٥م اًم٘مقم ذم وشم٤مريخ اًمرضم٤مل، وهق ذم ذًمؽ ٓ يٕمدو أن 

هذا اعمقوقع أو ذاك، وم٤مخلٓم٠م ذم إطمٙم٤مم واًمتنع إمم اهت٤مم أظمريـ سم٤مًمٙمٗمر 

واًمٗمًؼ واًمْمالل ٟم٤مؿمئ ُمـ وم٘مر اًمتٙمقيـ اًمث٘م٤مذم اًمِمٛمقزم عمـ يتنقمقن ذم 

إطمٙم٤مم، يدومٕمٝمؿ اًمتٕمّم٥م اعمذهٌل واًمتٛمًؽ سمرأي واطمد هق ٓ يٕمرف همػمه، 

وًمٙمٜمف ٓ ي٠مسمف سمرؤيتٝمؿ وٓ سمآرائٝمؿ، وئمـ أن احلؼ أو يٕمرف ُمقىمػ أظمريـ 

ُمٕمف وأٟمف يٛمتٚمؽ احل٘مٞم٘م٦م واًمّمقاب، وهذا وهؿ يدومع سم٠مصح٤مسمف إمم اًمٕمداء ُمع 

 أظمريـ، وآؾمتٕمداء قمٚمٞمٝمؿ.

وُمـ اًمِمقاهد اًمتل جي٥م قمغم أهؾ اًمٗمتٞم٤م إشم٘م٤مهن٤م وآـمالع قمٚمٞمٝم٤م، ودم٥م قمغم 

ًٓ ًمٚمرأي اًمّم٤مئ٥م، ُم٤م أورده يمؾ ُمـ يتّمدر ًمت٘مديؿ إدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م  وصق

وهق ُمـ قمٚمامء اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اهلجري ذم يمت٤مسمف  "حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمرازي "اإلُم٤مم 

 ُم٤ًمئؾ اًمرازي ُمـ همرائ٥م آي اًمتٜمزيؾ.

                                                           

 .4، ـمٌٕم٦م اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، ط 3/248اخلّم٤مئص ٓسمـ ضمٜمل  (3)



   

  - 313 - 

 

ٟم٤مؿمئ٦م ُمـ قمدم إدراك أهار اًمٚمٖم٦م، وقمدم ومٝمؿ  توهك أؾمئٚم٦م شمثػم إؿمٙم٤مٓ

 ؾمٚمقب طمقاري ؿم٤مئؼ:دٓٓت احلروف وإدوات اًمٜمحقي٦م، وهذه اعم٤ًمئؾ شمرد ذم أ

﴾ مض  خض حض﴿ي٘مقل اًمرازي: وم٢من ىمٞمؾ ذم ىمقًمـف شمٕم٤ممم:
(1)

: يمٞمػ ، 

٤ًٌم  ىمرسملم، واًمٕمٓمػ ي٘متيض اعمٖم٤ميرة، ي٘مقل رجٞم ىمرسملم قمغم اًمقاًمديـ، ومه٤م أىمرب ٕا قمٓمػ ٕا

ن اًم٘مري٥م ُمـ يدزم إمم همػمه  ىمرسملم:ٕ  وُمٗمًنا هذا اإلؿمٙم٤مل: ىمٚمٜم٤م اًمقاًمديـ ًمٞم٤ًم ُمـ ٕا

سمقاؾمٓم٦م يم٤مٕخ واًمٕمؿ وٟمحقمه٤م، واًمقاًمدان ًمٞم٤ًم يمذًمؽ، وًمق يم٤من ُمٜمٝمؿ ًمٙم٤من ختّمٞمّمٝمام 

﴾ ني  مي زي ري ٱ﴿ٝمام يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: سم٤مًمذيمر ًمنموم
(2). 

وُمـ هذه اعم٤ًمئؾ اًمتل حتت٤مج إمم وم٘مف اًمٚمٖم٦م وومٝمؿ دٓٓت احلروف وارشم٤ٌمـمٝم٤م 

، وُمٕمٚمقم أن صمالصم٦م (3)َكاِمَلة    ٞ  َعَشَرة ِتلَۡكسم٤مًمًٞم٤مق ىمقًمف: وم٢من ىمٞمؾ ُم٤م وم٤مئدة ىمقًمف: 

يم٤مُمٚم٦م، ويمذا ، واًمٕمنمة ٓ شمٙمقن إٓ "يم٤مُمٚم٦م "وؾمٌٕم٦م قمنمة، صمؿ ُم٤م وم٤مئدة ىمقًمف: 

 مجٞمع أؾمامء إقمداد ٓ شمّمدق قمغم أىمؾ ُمـ اعمذيمقر وٓ قمغم أيمثر ُمٜمف.

أٓ يتقهؿ أن اًمقاو سمٛمٕمٜمك أو يمام ذم ىمقًمف  "شمٚمؽ قمنمة "ىمٚمٜم٤م: وم٤مئدة ىمقًمف 

﴾مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىثٱ﴿شمٕم٤ممم: 
، ومٜمٗمك سم٘مقًمف شمٚمؽ قمنمة (4)

صمؿ فمـ وضمقب أطمد اًمٕمدديـ وم٘مط، إُم٤م اًمثالصم٦م ذم احل٩م أو اًمًٌٕم٦م سمٕمد اًمرضمقع، 

                                                           

 .780اًمٌ٘مرة:  (3)

 .98اًمٌ٘مرة:  (2)

 .796اًمٌ٘مرة:  (1)

 .3اًمٜم٤ًمء:  (4)
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أطمده٤م: أهن٤م يم٤مُمٚم٦ٌم ذم  ،اقمٚمؿ أن ىمقًمف: يم٤مُمٚم٦ٌم حيتٛمؾ سمٞم٤من اًمٙمامل ُمـ صمالصم٦م أوضمف

وصم٤مٟمٞمٝم٤م: أهن٤م يم٤مُمٚم٦ٌم ذم أن صمقاب ص٤مطمٌف يم٤مُمٌؾ ُمثؾ  ،اًمٌدل قمـ اهلدي ىم٤مئٛم٦ٌم ُم٘م٤مُمف

وصم٤مًمثٝم٤م: أهن٤م يم٤مُمٚم٦ٌم ذم أن طم٩م اعمتٛمتع إذا  ، سم٤مهلدي ُمـ اًم٘م٤مدريـ قمٚمٞمفصمقاب ُمـ ي٠ميت

 .(1)أشمك هبذا اًمّمٞم٤مم يٙمقن يم٤مُماًل، ُمثؾ طم٩م ُمـ مل ي٠مت هبذا اًمتٛمتع

ُمٕمرومتف اًمقاقمٞم٦م سم٤مٕدوات اًمٚمٖمقي٦م   ٦موُمـ ُمٙمقٟم٤مت اعمٗمتل اًمٚمٖمقي٦م وإدسمٞم

اًمتل حيت٤مج إًمٞمٝم٤م اعمٗمن: ٕن ُمـ يتّمدر ًمإلومت٤مء ٓ سمد أن يتدسمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٖم٦م 

٤ًٌم، وهذه إدوات اًمٜمحقي٦م اًمتل شمِم٤مرك ذم  ودٓٓت وأؾم٤مًمٞم٥م، وٟمٔماًم سمديًٕم٤م قمجٞم

طمٙم٤مم صٞم٤مهم٦م اًمدًٓم٦م اعمرادة واعم٘م٤مصد اعمٌتٖم٤مة ُمـ اًمٜمص اًم٘مرآين ذم اؾمتٜم٤ٌمط إ

ص٤مطم٥م يمت٤مب اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم  "اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل"وإدًم٦م، ومّمؾ اًم٘مقل ومٞمٝم٤م 

 اًم٘مرآن، طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ُم٤مئ٦م وأرسمع قمنمة أداة.

وإدوات يمام ي٘مقل اًمًٞمقـمل: هل احلروف وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م ُمـ إؾمامء 

وإومٕم٤مل واًمٔمروف، وي٘مقل: اقمٚمؿ أن ُمٕمروم٦م ذًمؽ ُمـ اعمٝمامت اعمٓمٚمقسم٦م، 

ا خيتٚمػ اًمٙمالم وآؾمتٜم٤ٌمط سمحًٌٝم٤م، يمام ذم ىمقًمف ٓظمتالف ُمقاىمٕمٝم٤م، وهلذ

﴾ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱ﴿شمٕم٤ممم:
 "قمغم"وم٤مؾمتٕمٛمٚم٧م ، (2) 

ذم ضم٤مٟم٥م اًمْمالل: ٕن ص٤مطم٥م احلؼ يم٠مٟمف ُمًتٕمؾ يٍمف  "ذم"ذم ضم٤مٟم٥م احلؼ و

ٟمٔمره يمٞمػ ؿم٤مء، وص٤مطم٥م اًم٤ٌمـمؾ يم٠مٟمف ُمٜمٖمٛمس ذم والل ُمٜمخٗمض ٓ يدري أيـ 

                                                           

 .5/370ي، وشمٗمًػم اًمرازي سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمراز عمحٛمد سمـ أيب، وأضمقسمتٝم٤م يُم٤ًمئؾ اًمراز (3)

 .24: ؾم٠ٌم (2)
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 يتقضمف.

جيٕمؾ اعمٗمتل أىمرب إمم اًمّمقاب ذم أطمٙم٤مُمف وإدراك دًٓم٦م هذه إدوات 

 ىي ني مي  زي ري ٱ﴿واؾمتٜم٤ٌمـم٤مشمف، وشم٠مُمؾ ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف:

  هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي

﴾ مج حج مث متهت خت حت
 وىمد قمدل احلؼ ؾمٌح٤مٟمف قمـ اًمالم إمم، (1) 

ذم إرسمٕم٦م إظمػمة إيذاًٟم٤م إمم أهنؿ أيمثر اؾمتح٘م٤مىًم٤م ًمٚمٛمتّمدق قمٚمٞمٝمؿ سمٛمـ  "ذم"

ًمٚمققم٤مء، ومٜمٌف سم٤مؾمتٕمامهل٤م قمغم أهنؿ أطمؼ سم٠من جيٕمٚمقا  "ذم"ؾمٌؼ ذيمره سم٤مًمالم، ٕن 

ا ومٞمف.  ُمٔمٜم٦م ًمقوع اًمّمدىم٤مت ومٞمٝمؿ يمام يقوع اًمٌمء ذم وقم٤مئف ُمًت٘مرًّ

وىم٤مل اًمٗم٤مرد: إٟمام ىم٤مل ورم اًمرىم٤مب، ومل ي٘مؾ وًمٚمرىم٤مب: ًمٞمدل قمغم أن اًمٕمٌد ٓ 

 .(2)َيْٛمٚمِؽ

اًمًٞمقـمل وهل سم٤مًمٙمن واًمتخٗمٞمػ، وهل٤م يمام ي٘مقل  "إِنْ "وًمٜمت٠مُمؾ دٓٓت 

 ؾم٧م دٓٓت طم٥ًم اًمًٞم٤مق اًم٘مرآين وضمق أي٦م وُم٘م٤مصده٤م، وُمـ هذه اًمدٓٓت:

 مئ خئ حئ جئ يي ﴿أن شمٙمقن ذـمٞم٦م، ٟمحق ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  -7

﴾ جب هئ
 (3). 

أن شمٙمقن ٟم٤مومٞم٦م، وشمدظمؾ قمغم اجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م، ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -2

                                                           

 .60اًمتقسم٦م:  (3)

 ًمٌٜم٤من. -سمػموت ، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، 2/740لقمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمًٞمقـم ذم اإلشم٘م٤من :اٟمٔمر (2)

 .38إٟمٗم٤مل:  (1)



   

  - 316 - 

 

 .(1) ﴾ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّٱ﴿

أن شمٙمقن خمٗمٗم٦م ُمـــ اًمث٘مٞمٚم٦م، ومتدظمؾ قمغم اجلٛمٚمتلم آؾمٛمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م،  -3

.﴾ حف جف مغ ٱ﴿ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
(2). 

﴾  جت هب مب خب ﴿أن شمٙمقن زائدة، ُمثؾ ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: -4
(3). 

 جخ مح جح مج حج ٱ﴿أن شمٙمقن ًمٚمتٕمٚمٞمؾ، ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -5

﴾ مخجس
(4). 

ِۡر إِن أن شمٙمقن سمٛمٕمٜمك ىمد، ذيمره ىمٓمرب، وظمرج قمٚمٞمف ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف:  -6 ٌّ نََذ

َرىٱَجَهَفِج  ٌۡ  أي ىمد ٟمٗمٕم٧م. (5) َّّلِ

وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء: وىمع ذم اًم٘مرآن إن سمّمٞمٖم٦م اًمنمط، وهق همػم ُمراد ذم 

ُمقاوع، هذه اعمقاوع يمٚمٝم٤م شمتْمٛمـ أطمٙم٤مًُم٤م وم٘مٝمٞمف وقم٘مدي٦م وحتت٤مج إمم صم٘م٤موم٦م 

 ًمٖمقي٦م شمًؼم أهمقار اًمٜمص، هل: 

﴾ ىث نث مث زث رث يت ىت  نتٱ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -7
 (6). 

 .(1) ﴾لك اك يق ىق يف ىف يث ٱ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -2

                                                           

 .2اعمج٤مدًم٦م:  (3)

 .63ـمف:  (2)

 .26إطم٘م٤مف:  (1)

 .27اًمٗمتح:  (4)

 .9إفمعم:  (5)

 .33اًمٜمقر:  (6)
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﴾يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملٱ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: -3
(2). 

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ٱ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: -4

﴾  جض مص
 (3). 

 هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل ٱ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: -5

﴾ مت هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه  مه جه
 (4). 

وهذه إدوات اًمتل دم٤موز اعم٤مئ٦م أداة، وومٝمؿ ُمـ يتّمدر ًمإلومت٤مء ًمدٓٓهت٤م، 

اؾمتٕمامهل٤م، ًمف دور ذم ىمدرشمف قمغم اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم ومتٞمٞمزه٤م، واًمقصقل  ووضمقه

إمم اًمّمقاب ذم اًمٗمتقى، ُمـ ظمالل إدراك ُم٘م٤مصد أي٦م اًمتل وردت هب٤م أي أداة 

ُمـ هذه إدوات اًمتل رصده٤م اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل، وإن إدراك هذه اًمٗمروق 

يمذًمؽ اًمدىمٞم٘م٦م سملم إدوات اًمٚمٖمقي٦م ي٘مقد إمم قمدم اًمتٕمّم٥م ًمٚمٛمذه٥م، و

اؾمت٘مراء إطمٙم٤مم ذم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ي٘مقد إمم اًمّمقاب ذم وقء ُمٕمروم٦م 

 إطمٙم٤مم واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م.

 دٓٓت إيمػاظ وايمؼماىمقب وارسمباؿمفا زمصقاب إضمؽام

إن ُمـ ُمٙمقٟم٤مت يمؾ ُمـ يتّمدى ًمإلومت٤مء شمٗم٘مٝمف ذم اًمديـ، ويمذًمؽ شمٗم٘مٝمف ذم 

                                                                                                                                        

 .774اًمٜمحؾ:  (3)

 .283اًمٌ٘مرة:  (2)

 .4اًمٓمالق:  (1)

 .707اًمٜم٤ًمء:  (4)
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ئ٥م  اًمذي يٌتٕمد قمـ اًمٚمٖم٦م، ووم٘مف اًمٚمٖم٦م وومٝمٛمٝم٤م ُمـ ُمداظمؾ اإلومت٤مء، واًمّم٤م

اًمتٕمّم٥م واهلقى، وقمـ آٟمٖمالق داظمؾ ُمٗم٤مهٞمؿ ُمذهٌٞم٦م وٞم٘م٦م، ودٓٓت 

 شمِمع سمٛمًتقي٤مت قمديدة، ُمٜمٝم٤م: ظإًمٗم٤م

 اًمدٓٓت اًمٚمٖمقي٦م. -أ

 اًمٚمٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦م. –ب 

 اًمدٓٓت اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ شمٕمدد اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م. -ضمـ 

 اًمتٓمقر اًمدٓزم اعمقايم٥م عم٤م يًتجد ُمـ ىمْم٤مي٤م. -د

اًمتٕمٛمؼ ذم ُمٕمروم٦م وُمـ ُمٕم٤ممل اًمتٙمقيـ اًمٚمٖمقي وإديب ًمٚمٛمٗمتل ذم هذا اًمًٞم٤مق 

وإدراك هذا اًم٤ٌمب وومٝمؿ اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر وإومراد ُمـ أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،

أهاره يٕمد ُمـ أُم٤مرات ىمدرة اعمٗمتل قمغم إصدار إطمٙم٤مم اًمقاصم٘م٦م واًمّم٤مئ٦ٌم، وومٝمؿ 

٤م وأ دسمٞم٤ًّم يِم٤مرك ذم شمٙمقيـ صم٘م٤موم٦م اعمٗمتل، ويٜم٠مى ًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومٝماًم قمٚمٛمٞم٤ًّم ًمٖمقيًّ

 سمف قمـ اًمتخٌط ذم إطمٙم٤مم، وقمـ اًمت٘مٚمٞمد احلرذم عم٘مقٓت اًم٤ًمسم٘ملم. 

اًمتل وردت ذم اًم٘مرآن سمٛمٕم٤من خمتٚمٗم٦م،   ظأُم٤م اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ومٝمل إًمٗم٤م

وم٢مٟمف ورد ذم اًم٘مرآن قمغم ؾمٌٕم٦م قمنم وضمًٝم٤م سمٛمٕمٜمك اًمث٤ٌمت واًمديـ  "اهلدى"يمٚمٗمظ 

اًمّمالة، واًمرمح٦م، واًمًقء،  ظ٤م، وُمـ هذه إًمٗم٤مواًمدقم٤مء وٟمحقه

واًمٗمتٜم٦م،واًمروح، وهمػمه٤م، ويمٚمٝم٤م يمام ي٘مقل ُمّمٓمٗمك ص٤مدق اًمراومٕمل: مم٤م يتًٌط 

ذم اؾمتٕمامًمف سمقضمقه ُمـ اًم٘مرائـ، وؾمٞم٤مؾم٦م اًم٘مريٜم٦م ذم اًمٕمرسمٞم٦م ذيٕم٦م ُمــ ذائع 

 إًمٗم٤مظ.
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ؾ ومٞمف وأُم٤م إومراد: ومٝمل أًمٗم٤مظ دملء سمٛمٕمٜمك ُمٗمرد همػم اعمٕمٜمك  اًمذي شمًتٕمٛم

قم٤مدة، وٓسمـ وم٤مرس ذم إطمّم٤مء هذا اًمٜمقع يمت٤مب ىم٤مل ومٞمف: يمؾ ُم٤م ذم اًم٘مرآن ُمـ ذيمر 

﴾ هئ مئ  خئ حئ﴿إؾمػ ومٛمٕمٜم٤مه احلزن إٓ ىمـقًمف ؾمٌح٤مٟمف: 
ومٛمٕمٜم٤مه (1)

 ُكنُتنۡ َوَلىۡ أهمْمٌقٟم٤م، ويمؾ ُم٤م ومٞمف ُمـ ذيمر اًمؼموج ومٝمك اًمٙمقايم٥م، إٓ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

َدة    ٞ  ُبُروج ِفً َشيَّ  مُّ
ومٝمل اًم٘مّمقر اًمٓمقال احلّمٞمٜم٦م، ويمؾ ُم٤م ومٞمف ُمـ ذيمر اًمؼم  (2)

 ِفً اْلَفَساُد َظَهَر﴿وم٤معمراد سم٤مًمٌحر اعم٤مء، وسم٤مًمؼم اًمؽماب، إٓ ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: واًمٌحر، 

﴾َواْلَبْحِر اْلَبرِّ
 .(4)وم٤معمراد سمف اًمؼمي٦م واًمٕمٛمران( 3)

ُمٕمجزات وىمد ضمٕمؾ سمٕمض اًمٕمٚمامء هذه اًمٔم٤مهرة ُمـ اًمثراء اًمدٓزم ُمـ أٟمقاع 

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًمٙمٚمٛم٦م اًمقاطمدة شمٜمٍمف إمم قمنميـ وضمًٝم٤م وأيمثر، 

وٓ يقضمد ذًمؽ ذم يمالم اًمٌنم، وذيمر ُم٘م٤مشمؾ طمديًث٤م أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد وهمػمه قمـ 

ُمقىمقوًم٤م: ٓ يٙمقن اًمرضمـؾ وم٘مٞمًٝم٤م يمؾ اًمٗم٘مف طمتك يرى ًمٚم٘مرآن وضمقًه٤م  ءأيب اًمدردا

يمثػمة، ورواي٦م أظمرى ذم طمدي٨م يمام ي٘مقل اًمًٞمقـمل: أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم 

شم٤مرخيف ُمـ ـمريؼ مح٤مد سمـ زيد، قمـ أيقب، قمـ أيب ىمالسم٦م قمـ أيب اًمدرداء ىم٤مل: إٟمؽ 

 .(5)ًمـ شمٗم٘مف يمؾ اًمٗم٘مف طمتك شمرى ًمٚم٘مرآن وضمقًه٤م

                                                           

 .55اًمزظمرف:  (3)

 .78اًمٜم٤ًمء:  (2)

 .47اًمروم:  (1)

 .54ل، صُمّمٓمٗمك ص٤مدق اًمراومٕم، اٟمٔمر: إقمج٤مز اًم٘مرآن واًمٌالهم٦م اًمٜمٌقي٦م (4)

 .722-727 /2 ،قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمًٞمقـمك ذم اٟمٔمر: اإلشم٘م٤من (5)
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ا اًمثراء اًمدٓزم اًمٚمٖمقي اًمذي جي٥م أن يٗمٓمـ إًمٞمف يمؾ وم٘مٞمف وُمـ ؿمقاهد هذ

ذم فمؾ اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح ًمٚمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،  -طمريص قمغم إوم٤مدة اعمًٚمٛملم 

دٓٓت ًمٗمظ  -وًمٚمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وُمٕمروم٦م اًمٗمروق اًمدًٓمٞم٦م سملم إًمٗم٤مظ سمقضمف قم٤مم 

ًع دٓٓت اًمًقء، ومٝمل شمٌٚمغ أطمد قمنم وضمًٝم٤م، وًمٗمظ اًمّمالة شمتٕمدد دٓٓشمف إمم شم

ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وهذه اًمدٓٓت حتت٤مج إمم وم٘مف وشمدسمر وُمٕمروم٦م وإدراك، وًمٗمظ 

اًمرمح٦م شمتٕمدد دٓٓشمف طم٥ًم اًمًٞم٤مق اًم٘مرآين إمم اصمٜمتل قمنمة دًٓم٦م، وًمٗمظ اًمٗمتٜم٦م 

 شمتٕمدد دٓٓشمف طم٥ًم اًمًٞم٤مق اًم٘مرآين إمم مخس قمنمة دًٓم٦م.

يٗمتقن سمٖمػم قمٚمؿ خيٚمٓمقن سملم وٓسمد ُمـ وم٘مف هذه اًمدٓٓت: ٕن يمثػًما ُمـ اًمذيـ 

 هذه اًمدٓٓت، وجيٝمٚمقن هذا اًمتٜمقع واظمتالف اعم٘م٤مصد طم٥ًم اًمًٞم٤مق اًم٘مرآين.

وإن إشم٘م٤من هذه اًمدٓٓت ووم٘مف ذًمؽ اًمتٜمقع  اًمذي يٗميض إمم صمراء اعمٕمٜمك رم 

ًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٞم١مدي إمم آقمؽماف سمٗمْمؾ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: ٕٟمف اعمٜمٌع إول 

 ي٘مقل "ُمِمٙمؾ اًم٘مرآن "ٗمتل اًمٚمٖمقي٦م وإدسمٞم٦م، وذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف ُمـ ُمٜم٤مسمع صم٘م٤موم٦م اعم

: إن ومْمؾ اًم٘مرآن ٓ يٕمرومف إٓ ُمـ يمثر ٟمٔمره، واشمًع قمٚمٛمف، وومٝمؿ اسمـ ىمتٞم٦ٌم

ُمذاه٥م اًمٕمرب واومتٜم٤مهن٤م ذم إؾم٤مًمٞم٥م، وُم٤م ظمص اهلل سمف ًمٖمتٝم٤م دون مجٞمع اًمٚمٖم٤مت: 

ُم٤م  –شم٤ًمع اعمج٤مل ُمـ اًمٕم٤مرو٦م واًمٌٞم٤من وا -وم٢مٟمف ًمٞمس ذم مجٞمع إُمؿ أُم٦م أوشمٞم٧م 

أوشمٞمتف أُم٦م اًمٕمرب: وًمٚمٕمرب اعمج٤مزات ذم اًمٙمالم، وُمٕمٜم٤مه٤م ـمرق اًم٘مقل وُمآظمذه، 

ومٗمٞمٝم٤م: آؾمتٕم٤مرة واًمتٛمثٞمؾ، واًم٘مٚم٥م، واًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم، واحلذف واًمتٙمرار، 

واإلظمٗم٤مء واإلفمٝم٤مر، واًمتٕمريض واإلومّم٤مح، واًمٙمٜم٤مي٦م واإليْم٤مح، وخم٤مـم٦ٌم 



   

  - 321 - 

 

ب اًمقاطمد، واًمقاطمد واجلٛمٞمع ظمٓم٤مب اًمقاطمد خم٤مـم٦ٌم اجلٛمٞمع واجلٛمٞمع ظمٓم٤م

آصمٜملم، واًم٘مّمد سمٚمٗمظ اخلّمقص عمٕمٜمك اًمٕمٛمقم وسمٚمٗمظ اًمٕمٛمقم عمٕمٜمك اخلّمقص، 

 .(1)وسمٙمؾ هذه اعمذاه٥م ٟمزل اًم٘مرآن

 إدراك أرسار ايمبالنمة ايمؼرآكقة وايمبقان ايمـبقي مـ مؽقكات اظمػتل ايمثؼاهمقة

ًمف دوره اعم١مصمر ذم  "اًمٚمٖمقي وإديب"وهذا اعمحقر ُمـ حم٤مور اًمتٙمقيـ اًمث٘م٤مذم 

إصمراء قم٘مٚمٞم٦م اًمذيـ يتّمدرون ًمإلومت٤مء، واًمذيـ يتقظمقن احلذر وٓ جي٤مزومقن سم٤مٔراء 

ذم وقء اطمؽماُمٝمؿ ًمٚمٖمتٝمؿ وصم٘م٤مومتٝمؿ، وًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وًمٖم٦م اًمٌٞم٤من اًمٜمٌقي 

 اًمرائؼ اًمٗم٤مئؼ.

سم٠مومّمح ُم٤م شمًٛمق ط وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمام ي٘مقل اًمراومٕمل: ٟمزل قمغم رؾمقل اهلل 

اًمٕمرب، ذم ظمّم٤مئّمٝم٤م اًمٕمجٞم٦ٌم، وُم٤م شم٘مقم سمف مم٤م هـق اًم٥ًٌم ذم ضمزاًمتٝم٤م إًمٞمف ًمٖم٦م 

 .(2)ورىم٦م أوو٤مقمٝم٤م وإطمٙم٤مم ٟمٔمٛمٝم٤م واضمتامقمٝم٤م

وُمـ ُمٔم٤مهر اإلقمج٤مز اًم٘مرآين: أن شمٙمقن إًمٗم٤مظ ذم اظمتالف سمٕمض صقره٤م 

مم٤م يتٝمٞم٠م ُمٕمف اؾمتٜم٤ٌمط طمٙمؿ أو حت٘مٞمؼ ُمٕمٜمك ُمـ ُمٕم٤مين اًمنميٕم٦م، وًمذا يم٤مٟم٧م 

ٝم٤مء ذم آؾمتٜم٤ٌمط وآضمتٝم٤مد، وهذا اعمٕمٜمك مم٤م اٟمٗمرد سمف اًم٘مراءات ُمـ طمجٞم٩م اًمٗم٘م

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، صمؿ هق مم٤م ٓ يًتٓمٞمٕمف ًمٖمقي أو سمٞم٤مين ذم شمّمقير ظمٞم٤مل ومْماًل قمـ 

 شم٘مرير ذيٕم٦م.

                                                           

دار اًمؽماث  ،22، ص2اًمًٞمد أمحد ص٘مر ط: ؼٞم٘م، حتٓسمـ ىمتٞم٦ٌم "ُمِمٙمؾ اًم٘مرآن"ُم٘مدُم٦م اٟمٔمر:  (3)

 .سم٤مًم٘م٤مهرة

 .35إقمج٤مز اًم٘مرآن واًمٌالهم٦م اًمٜمٌقي٦م،  (2)
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واحلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ ذم هذا اًمًٞم٤مق أسمٚمغ ؿم٤مهد قمغم اإلقمج٤مز اًم٘مرآين، 

وىمد ٟمص أسمق قمٌٞمدة قمغم  وقمغم سمالهم٦م اًمٌٞم٤من اًمٜمٌقي، وىمد رواه مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م،

شمقاشمره، يمام ي٘مقل اًمًٞمقـمل ذم ؾمٞم٤مق شمقصمٞم٘مف هلذا احلدي٨م اًمنميػ وصٞمٖمتف  اًمتل 

: وًمٙمـ ٓ سمد ُمـ ومٝمؿ أهار دٓٓت هذه (1) ٟمزل قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف[أشم٘مقل: ]

إطمرف، وإدراك ُمٖمزاه٤م ودوره٤م ذم اًمتٙمقيـ اًمث٘م٤مذم اًمنمقمل واًمٚمٖمقي وإديب 

 ء ُمـ أي ُمقىمع. عمـ يتحٛمؾ ُمًئقًمٞم٦م اإلومت٤م

وشم٠مُمؾ آوم٤مق اًمدًٓم٦م ذم هذا احلدي٨م اًمنميػ اجل٤مُمع اعم٤مٟمع: وم٘مد اظمتٚمػ ذم 

: وهذه إىمقال ذم  –يمام ي٘مقل اًمًٞمقـمل  –ُمٕمٜمك هذا احلدي٨م  ًٓ قمغم أرسمٕملم ىمق

أهمٚمٌٝم٤م ٓ يّم٤مدم سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض أظمـر، وًمٙمٜمٝم٤م ذم رجٛمٚمٝم٤م شمٜمٌئ قمـ صمراء اًمدًٓم٦م، 

، ويمذًمؽ دمًد ُمٕم٤ممل اإلقمج٤مز اًم٘مرآين ذم أؾمٛمك وه اًمتٗمقق ذم اًمٌٞم٤من اًمٜمٌقي

 صقره، وأقمٔمؿ دٓئٚمف.

 وُمـ هذه أراء ذم شمقضمٞمف وشم٠مويؾ اعمٕمٜمك ذم احلدي٨م اًمنميػ:

أٟمف ُمـ اعمِمٙمؾ  اًمذي ٓ يدرى ُمٕمٜم٤مه: ٕن ًمٗمظ احلرف يّمدق ًمٖم٦م  -7

قمغم طمرف اهلج٤مء، وقمغم اًمٙمٚمٛم٦م، وقمغم اعمٕمٜمك، وقمغم اجلٝم٦م، ىم٤مًمف اسمـ 

 ؾمٕمدان اًمٜمحقي.

ًمٞمس اعمراد سم٤مًمًٌٕم٦م طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمدد، سمؾ اعمراد اًمتٞمًػم واًمتًٝمٞمؾ  -2

                                                           

صحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اخلّمقُم٤مت، سم٤مب يمالم اخلّمقم سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض، طمدي٨م رىمؿ:  (3)

2479. 
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واًمًٕم٦م، وًمٗمظ اًمًٌٕم٦م يٓمٚمؼ قمغم إرادة اًمٙمثرة ذم أطم٤مد، يمام يٓمٚمؼ 

 اًمًٌٕمقن ذم اًمٕمنمات، واًمًٌٕمامئ٦م ذم اعمئلم، وٓ يراد اًمٕمدد اعمٕملم.

اعمراد ؾمٌع ىمراءات، ومٌٕمض اًمٙمٚمامت يٛمٙمـ أن شم٘مرأ سمقضمف أو وضمٝملم  -3

 أيمثر إمم ؾمٌٕم٦م. أو صمالصم٦م أو

اعمراد إوضمف اًمتل ي٘مع هب٤م اًمتٖم٤مير، وهل شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٌٜمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م  -4

وـمري٘م٦م اًمْمٌط واًمزُمـ اًمٚمٖمقي، وخم٤مرج احلروف، وهذا رأي اسمـ 

وٓ يْم٤مر ﴿وُمـ هذه اًمقضمقه ُم٤م شمتٖمػم طمريمتف اإلقمراسمٞم٦م ُمثؾ: ، ىمتٞم٦ٌم

، سم٤مًمٗمتح واًمرومع، وُم٤م يتٖمػم سم٤مًمٗمٕمؾ وٟمققمف، ُمثؾ: يم٤مشم٥م وٓ ؿمٝمٞمد

 ، وذم ىمراءة )سَم٤مقَمد( سمٚمٗمظ اعم٤ميض واًمٓمٚم٥م.سَم٤مقِمْد سملم أؾمٗم٤مرٟم٤م﴿

يرى أسمق اًمٗمْمؾ اًمرازي رم شمٗمًػم إطمرف اًمًٌٕم٦م رأًي٤م يٌلم أمهٞم٦م  -5

إشم٘م٤من اًمٚمٖم٦م، وُمٕمروم٦م اًمقصقل إمم إطمٙم٤مم ُمـ ظمالل ومٝمؿ 

إؾم٤مًمٞم٥م واًمؽمايمٞم٥م، ومٞم٘مقل: اًمٙمالم ٓ خيرج قمـ ؾمٌٕم٦م أوضمف ذم 

 :، وهلآظمتالف

 تالف إؾمامء ُمـ إومراد وشمثٜمٞمف ومجع وشمذيمػم وشم٠مٟمٞم٨م.إول: اظم

 اًمث٤مٟمك: اظمتالف شمٍميػ إومٕم٤مل ُمـ ُم٤مض وُمْم٤مرع وأُمر.

 اًمث٤مًم٨م: وضمقه اإلقمراب.

 اًمراسمع: اًمٜم٘مص واًمزي٤مدة.

 اخل٤مُمس: اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم.
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 اًم٤ًمدس: اإلسمدال.

اًم٤ًمسمع: اظمتالف اًمٚمٖم٤مت يم٤مًمٗمتح واإلُم٤مًم٦م، واًمؽمىمٞمؼ واًمتٗمخٞمؿ، 

 .واإلفمٝم٤مر، وٟمحق ذًمؽ، واعمراد سمف: يمٞمٗمٞم٦م اًمٜمٓمؼ سم٤مًمتالوةواإلدهم٤مم 

 يمام ىمٞمؾ اعمراد سم٤مٕطمرف اًمًٌٕم٦م: اعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد، واًمٕم٤مم واخل٤مص، -6

 .(1)واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، واعمحٙمؿ واعمٗمن، وآؾمتثٜم٤مء وأىم٤ًمُمف

اًمٚمٖمقي وإؾمٚمقيب واًمٌالهمل وإديب،  عوهذه اعمٕم٤ممل أىمرب إمم اًمتٜمقي

وذًمؽ ي١ميمد أمهٞم٦م اًمتٙمقيـ اًمث٘م٤مذم وإديب ًمٙمؾ ُمـ يتحٛمؾ ُمًئقًمٞم٦م اإلومت٤مء، 

وطملم ٟمت٠مُمؾ أراء اًم٤ًمسم٘م٦م ذم شمٗمًػم إطمرف اًمًٌٕم٦م ٟمجد أهن٤م ٓ شمتّم٤مدم 

اًمٚمٖمقي  "اإلقمج٤مز اًم٘مرآين"وًمٙمٜمٝم٤م شمتجٛمع ذم دائرة أوؾمع وأؿمٛمؾ هل دائرة 

 يٕمل.واًمٌٞم٤مين واًمتنم

وذم هذا اًمًٞم٤مق وذم وقء ُمٙم٤مٟم٦م اًمٚمٖم٦م ودوره٤م ذم ومٝمؿ اًمٜمص اًم٘مرآين، وذم 

صقاب آؾمتدٓل واؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم، جي٥م قمغم ُمـ حيٛمؾ ُمًئقًمٞم٦م وأُم٤مٟم٦م 

اإلومت٤مء أن يٜمٌف قمـ ـمريؼ اًمث٘م٤موم٦م اًمٚمٖمقي٦م وإدسمٞم٦م ًمٚمِمٌٝم٤مت اًمتل يثػمه٤م سمٕمض 

ًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، طمقل  -قمـ قمٛمد أو قمـ ضمٝمؾ-اجلٝم٤مل أو أقمداء اإلؾمالم 

ؿمٌٝم٤مت سومٞم٦م.  -2ؿمٌٝم٤مت ٟمحقي٦م.  -7وهل ذم رجٛمٚمٝم٤م شمرد قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم: 

 ؿمٌٝم٤مت قم٤مُم٦م. -5ؿمٌٝم٤مت سمالهمٞم٦م.  -4ؿمٌٝم٤مت دًٓمٞم٦م. -3

وُمـ اًمِمٌٝم٤مت اًمٜمحقي٦م اًمتل أصم٤مره٤م اًمذيـ ٓ يدريمقن أهار اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، 

                                                           

 .7/772قمٚمقم اًم٘مرآن  ذم اإلشم٘م٤من اٟمٔمر: (3)
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 اًمتٛمٞمٞمز واعمٛمٞمز، وشمقهؿ وٓ يٗم٘مٝمقن أهار اًمٜمٔمؿ اًم٘مرآٟمك: شمقهؿ قمدم اعمٓم٤مسم٘م٦م سملم

قمدم اعمٓم٤مسم٘م٦م سملم اعمٌتدأ واخلؼم، وشمقهؿ قمدم اعمٓم٤مسم٘م٦م سملم اًمٜمٕم٧م واعمٜمٕمقت، وهمػم 

ذًمؽ ُمـ اًمِمٌٝم٤مت، وُمٜمٝم٤م: اًمِمٌٝم٤مت اًمٍمومٞم٦م، واًمدًٓمٞم٦م، واًمٌالهمٞم٦م: وهك ؿمٌف 

سم٤مـمٚم٦م، واًمرد قمٚمٞمٝم٤م ودطمْمٝم٤م حيت٤مج إمم قمٚمؿ سمٗم٘مف اًمٚمٖم٦م وأهاره٤م، ذم وقء ومٝمؿ 

 وُمٕم٤ممل إقمج٤مزه اًم٤ٌمهر.  "يناًمٜمٔمؿ اًم٘مرآ"

وإن يمثػًما ُمـ اًمِمٌف اعمث٤مرة طمقل أؾمٚمقب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٙمقن ُمٌٕمثٝم٤م قمدم 

إشم٘م٤من ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وقمدم ومٝمؿ أهار ًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ويمثػم ُمـ شمٗمٜمٞمد 

 اًمِمٌف يٙمقن ُمرده إمم اإلىمٜم٤مع اًمٚمٖمقي اًمًديد. 

اعمٗمتل أن يدرك طمدود اعمٓمٚمؼ وُمـ ُمٕم٤ممل اًمث٘م٤موم٦م  اًمتل جي٥م أن يتزود هب٤م 

واعم٘مٞمد ُمـ ٟمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وهذا اإلدراك يٜمِم٠م ُمـ اعمٕمروم٦م اًمٚمٖمقي٦م 

واعمٕمروم٦م اًمنمقمٞم٦م، وم٤معمٓمٚمؼ اًمدال قمغم اعم٤مهٞم٦م سمال ىمٞمد، ي٘مقل اًمًٞمقـمل: واًمْم٤مسمط 

أن اهلل إذا طمٙمؿ ذم رء سمّمٗم٦م أو ذط، صمؿ ورد طمٙمؿ آظمــر ُمٓمٚمؼ، ٟمٔمر، وم٢من مل 

ًمف إٓ ذًمؽ احلٙمؿ اعم٘مٞمد وضم٥م شمٜمٗمٞمذه سمف، وإن يم٤من ًمف أصؾ يٙمـ ًمف أصؾ يرد 

همػمه مل يٙمـ رده إمم أطمدمه٤م سم٠مومم ُمـ أظمر، واًمِمقاهد اًمداًم٦م قمغم ذًمؽ شمتٕمٚمؼ 

سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمتل يٗمّمؾ ومٞمٝم٤م رضم٤مل اًمٗمتٞم٤م اعمدريمقن هلذه اًمٗمروق اًمدىمٞم٘م٦م 

 ٕمجزة.سملم اعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد، رم وقء ومٝمٛمٝمؿ ًمٚمٖم٦م اًم٘مرآن وأؾم٤مًمٞمٌف اعم

وذم وقء اهتامم اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ سم٘مْمٞم٦م اإلومت٤مء اهتامًُم٤م سم٤مًمًٖم٤م، جيٕمؾ اعمًئقًمٞم٦م 

مجٕم٤مء، طمٞم٨م خي٤مـمٌٝم٤م ظمٓم٤مسًم٤م ؿم٤مُماًل ًمٙمؾ ومرد ُمـ أومراده٤م،  ٦مقمٜمف أُم٤مٟم٦م ذم قمٜمؼ إُم
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أن شمٗمرغ ُمـ سملم أسمٜم٤مئٝم٤م ومئ٦م شمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وآضمتٝم٤مد ومٞمف، طمتك يتٛمٙمٜمقا ُمـ 

ًٓ ًم٘م ََ  َٔ نَۡس : شمٕم٤مممقل اهلل اًمرضمقع إًمٞمف ًمٚم١ًمال: إقمام ۡ٘
َ
ْ أ ٚٓا رِ ٱُِ

ٌۡ ّۡ ََّل  َّّلِ ُٖخ ٌُ إِن 

ٚنَ  ُٓ ، وإن اًم٘مٞم٤مم سمٛمٝمٛم٦م اإلومت٤مء يٕمد ٟمققًم٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدة واًمت٘مرب ًمقضمف اهلل (1)َتۡفَِ

 شمٕم٤ممم إذا صدر ُمـ أهؾ اًمتخّمص.

واًمٗمتقى اًمّمحٞمح٦م شمتٓمٚم٥م ذم وقء اًمث٘م٤موم٦م إدسمٞم٦م واًمٚمٖمقي٦م واًمنمقمٞم٦م، 

اًمٙمريؿ، واًمٌٞم٤من اًمٜمٌقي، وذم فمؾ شمقومر ذوط آضمتٝم٤مد ذم ووم٘مف ًمٖم٦م اًم٘مرآن 

اعمجتٝمد، شمتٓمٚم٥م ذوـًم٤م أظمرى ُمثؾ: ُمٕمروم٦م واىمٕم٦م آؾمتٗمت٤مء، ودراؾمـ٦م ٟمٗمًٞمف 

اعمًتٗمتل، واجلامقم٦م اًمتل يٕمٞمش ومٞمٝم٤م، وفمروف اًمٌٞمئ٦م أو اًمٌٚمد  اًمتل طمدصم٧م ومٞمٝم٤م 

 اًمٜم٤مزًم٦م أو اًمقاىمٕم٦م.

 ي٘مقل اًمِم٤مومٕمل ومٞمام رواه قمٜمف وٕن اإلومت٤مء ُمًئقًمٞم٦م وأُم٤مٟم٦م وشم٘مرب إمم اهلل

اخلٓمٞم٥م: ٓ حيؾ ٕطمد أن يٗمتل ذم ديـ اهلل إٓ رضماًل قم٤مروًم٤م سمٙمت٤مب اهلل: سمٜم٤مؾمخف 

وُمٜمًقظمف، وحمٙمٛمف وُمتِم٤مهبف، وشم٠مويٚمف وشمٜمزيٚمف، وُمٙمٞمف وُمدٟمٞمف، وُم٤م أريد سمف، 

، ويٕمرف ُمـ احلدي٨م ُمثؾ ُم٤م طويٙمقن سمٕمد ذًمؽ سمّمػًما سمحدي٨م رؾمقل اهلل 

قن سمّمػًما سم٤مًمٚمٖم٦م، وسمّمػًما سم٤مًمِمٕمر، وُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ًمٚمًٜم٦م قمرف ُمـ اًم٘مرآن، ويٙم

واًم٘مرآن، ويًتٕمٛمؾ هذا ُمع اإلٟمّم٤مف، ويٙمقن ُمنموًم٤م قمغم اظمتالف أهؾ 

إُمّم٤مر، وشمٙمقن ًمف ىمرحي٦م سمٕمد هذا، وم٢من يم٤من هٙمذا ومٚمف أن يتٙمٚمؿ ويٗمتل ذم 

 احلالل واحلرام، وإذا مل يٙمـ هٙمذا ومٚمٞمس ًمف أن يٗمتل، وهذا ُمٕمٜمك آضمتٝم٤مد.

                                                           

 .43اًمٜمحؾ:  (3)
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وُمـ دٓئؾ أمهٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م إدسمٞم٦م واًمٚمٖمقي٦م عمـ يتحٛمؾ ُمًئقًمٞم٦م اإلومت٤مء هق 

اًمتحّمـ سمٚمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًم٘مدرة قمغم اعمقازٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٚمٖم٦م اًمٌنمي٦م طمقل 

اًم٘مْمٞم٦م اًمقاطمدة، ومٛمٝمام سمٚمٖم٧م ًمٖم٦م اًمٌنم ُمـ اًمرىمل واإلجي٤مز وآظمتّم٤مر وم٢مهن٤م 

 خيٌق وهجٝم٤م، ويٜمٓمٗمئ سمري٘مٝم٤م.أُم٤مم ًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شمتْم٤مءل وهتٌط، و

 طمطقرة اإلهمتاء دم ـمؾ شمؼاهمة ايمتشدد وايمتعصب وايمتؽػغم

إن اًمتٙمقيـ اًمث٘م٤مذم ًمٚمٛمٗمتل ذم فمؾ اًمتٙم٤مُمؾ اعمٕمرذم اًمقاقمل عم٤م يًتجد ُمـ 

ىمْم٤مي٤م وُمِمٙمالت ئمؾ دائاًم حمّمٜم٤ًم سم٤مًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، وإدسمٞم٦م، واًمٚمٖمقي٦م، واًمٓمٌٞم٦م، 

ث٘م٤مومٞم٦م شم٘مػ طم٤مئاًل دون اًمٖمٚمق ذم اًمديـ، وآىمتّم٤مدي٦م، وإن هذه اًمِمٛمقًمٞم٦م اًم

وشمدومع اًمٕمٚمامء وأهؾ آظمتّم٤مص إمم اًمتٞمًػم واًم٘مّمد وآقمتدال: وهذه اًم٘مٞمؿ 

اًمتل دمًد وؾمٓمٞم٦م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ أدب احلقار ذم اإلؾمالم، وُمـ ومٝمؿ 

 وقاسمط اًمٗمتقى وسمقاقم٨م آظمتالف وًمٞمس اخلالف. 

وذم هذا اًمًٞم٤مق شمؼمز ظمٓمقرة اإلومت٤مء ذم فمؾ صم٘م٤موم٦م اًمتِمدد واًمتٕمّم٥م، وقمدم شم٠مُمؾ 

اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م شم٠مُماًل دًٓمٞم٤ًّم وًمٖمقي٤ًّم وأصقًمٞم٤ًّم وقم٘مدي٤ًّم، ووآًم٦م اًمتٙمقيـ اًمث٘م٤مذم 

واًمٚمٖمقي واًمديٜمل، مم٤م يدومع اعمتٕمّمٌلم إمم اًمِمٓمط واًمٖمٚمق، وإصدار اًمٗمت٤موى 

سملم اخلالف وآظمتالف، وم٤مٓظمتالف ذم أصؾ اًمٚمٖم٦م ٕهنؿ مل يدريمقا اًمٗمرق  اًمتٙمٗمػمي٦م:

ٓ حيٛمؾ ُمٕمٜمك اعمٜم٤مزقم٦م، وإٟمام واىمع اًمٜم٤مس وٟمٗمقؾمٝمؿ اًمتلٓ  حتتٛمؾ ذًمؽ، وصدورهؿ 

 شمْمٞمؼ قمـ خم٤مًمٗم٦م همػمهؿ هلؿ سمام جيٕمؾ هذا آظمتالف ؾم٤ًٌٌم إمم اعمٜم٤مزقم٦م.هل اًمتل 

 ي٘مقل اإلُم٤مم اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين ذم يمت٤مسمف ُمٗمردات اًم٘مرآن: آظمتالف
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واعمخ٤مًمٗم٦م أن ي٠مظمذ يمؾ واطمد ـمريً٘م٤م همػم ـمريؼ أظمر ذم طم٤مًمف أو ىمقًمف: أي ُمـ 

 .(1)همػم شمٜم٤مزع وٓ ؿم٘م٤مق

وًمٜمت٠مُمؾ اًمٗمروق اًمدىمٞم٘م٦م سملم آظمتالف واخلالف اًمتل طمدده٤م أسمق اًمٌ٘م٤مء 

اًمٙمٗمقي ذم يمٚمٞم٤مشمف، وًمٞمت٠مُمٚمٝم٤م يمؾ ه١مٓء اًمذيـ يٖم٤مًمقن ويتِمددون ذم اًمٗمتقى 

ؾمت٘مراء ٔراء اًمٕمٚمامء اًمث٘م٤مت، وٓ وم٘مف ًمٚمٖم٦م سمدون قمٚمؿ وٓ اؾمتدٓل وٓ ا

اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م وًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمٌٞم٤من اًمٜمٌقي، وٟمّمقص إئٛم٦م اًمٙم٤ٌمر 

اًمذيـ أقمٚمٜمقا هذه اًم٘م٤مقمدة احلقاري٦م احلْم٤مري٦م: رأيل صقاب حيتٛمؾ اخلٓم٠م، ورأي 

 ظمٓم٠م حيتٛمؾ اًمّمقاب. يهمػم

    ايمقصمقه إرزمعة ايمتل أوضحفا أزمق ايمبؼاء ايمؽػقي، هل:

آظمتالف هق أن يٙمقن اًمٓمريؼ خمتٚمًٗم٤م واعم٘مّمقد واطمًدا، واخلالف هق  -7

 خمتٚمًٗم٤م. -أي: اًمٓمريؼ واعم٘مّمقد-أن يٙمقن يمالمه٤م 

 آظمتالف ُم٤م يًتٜمد إمم دًمٞمؾ، واخلالف ُم٤م ٓ يًتٜمد إمم دًمٞمؾ. -2

 آظمتالف ُمـ آصم٤مر اًمرمح٦م، واخلالف ُمـ آصم٤مر اًمٌدقم٦م. -3

سم٤مخلالف ورومع ًمٖمػمهٞمجقز ومًخف، سمخالف  ًمق طمٙمؿ اًم٘م٤ميض -4

آظمتالف، وم٢من اخلالف هق ُم٤م وىمع ذم حمؾ ٓ جيقز ومٞمف آضمتٝم٤مد، وهق 

 ُم٤م يم٤من خم٤مًمًٗم٤م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع.

إن همٞم٤مب اًمث٘م٤موم٦م اًمِمٛمقًمٞم٦م قمـ أومؼ ه١مٓء اًمذيـ ٓ يٗم٘مٝمقن اًمْمقاسمط 
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ٝمًج٤م يٚمٖمقن ُمـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمالظمتالف، ويٛمٞمٚمقن إمم اًمتِمدد، ويتخذون اًمتٕمّم٥م ُمٜم

ظمالًمف يمؾ ُم٤م ؾمقاه، إن هذا اًمتٕمّم٥م طمج٥م قمـ اعمتٓمروملم يمثػًما ُمـ احل٘م٤مئؼ وذم 

ُم٘مدُمتٝم٤م: قمدم اًمتٗمريؼ سملم اًم٘مٓمٕمل واًمٔمٜمل ذم إدًم٦م، وقمدم اًمؽميمٞمز قمغم 

يمام أووح -اعمحٙمامت ُمع اًمٕمٜم٤مي٦م واًمؽميمٞمز قمغم اعمتِم٤مهب٤مت، وُمـ اعمٕمٚمقم 

ت فمٜمل اًمدًٓم٦م، وأظمر فمٜمل اًمثٌقت أن اًمٜمّمقص سمٕمْمٝم٤م فمٜمل اًمثٌق -(1)اًمٕمٚمامء

ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م، وسمٕمْمٝم٤م ىمٓمٕمل اًمثٌقت فمٜمل اًمدًٓم٦م، وأظمر ىمٓمٕمل اًمثٌقت 

ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م، وم٘مٓمٕمٞم٦م اًمثٌقت: هل ٟمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًمًٜم٦م اعمتقاشمرة، 

ويمذًمؽ أطم٤مدي٨م أطم٤مد اًمّمحٞمح٦م اًمتل طمٗمٚم٧م سمٙمثػم ُمـ اًم٘مرائـ اًمداًم٦م قمغم 

 ، وشمٚم٘متٝم٤م إُم٦م سم٘مٌقل طمًـ.صحتٝم٤م، ووضمقب إظمذ هب٤م

وىمد أدى همٞم٤مب احلقار وهمٞم٤مب اًمث٘م٤موم٦م اًمِمٛمقًمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م وإدسمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م 

إمم فمٝمقر مج٤مقم٤مت ُمتِمددة، ي٠مهه٤م اًمرأي إطم٤مدي اعمذهٌل، وهذا إه 

اعمذهٌل دومع أصح٤مسمف إمم رومض أظمر، وإمم اًمتٙمٗمػم ٕدٟمك ؾم٥ٌم، سمؾ وصؾ 

اًمٌٕمض أظمر، ويمذًمؽ شمٙمٗمر اعمجتٛمع، وشمٕمٚمـ  إُمر إمم شمٙمٗمػم اجلامقم٤مت سمٕمْمٝم٤م

اًم٘مٓمٞمٕم٦م ُمع ُم١مؾم٤ًمشمف، وأطمٞم٤مًٟم٤م يٗمتل سمٕمْمٝمؿ سميورة رومع اًمًالح فمٚماًم 

وقمدواًٟم٤م، ُمٕمٚمٜملم أهنؿ يداومٕمقن قمـ احلؼ وقمـ اًمنميٕم٦م وأن اًمِمٝم٤مدة واضم٦ٌم ذم 

هذا اًمًٌٞمؾ، وهؿ خمٓمئقن: ٕن اًمتٕمّم٥م يدومٕمٝمؿ، واًمتِمدد هيقي هبؿ ذم ُمزاًمؼ 

اومت٘م٤مد اًمتٕمددي٦م، ويمذًمؽ اومت٘م٤مد اًم٘مدرة قمغم شم٘مٌؾ آراء اعمذاه٥م  يمثػمة، وُمٜمٝم٤م
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 إظمرى اًمّمحٞمح٦م: ُمع وآًم٦م اًمتٙمقيـ اًمث٘م٤مذم واًمٚمٖمقي واًمنمقمل.

وٓ ؿمؽ أن يمؾ هذا اخلٚمط واًمتزيٞمػ واًمزور واجلٝمؾ، وُم٤م يّم٤مطمٌف ويٜمت٩م 

قمٜمف ُمـ شمِمدد وشمٓمرف وإره٤مب وومت٤موى و٤مًم٦م وُمْمٚمٚم٦م إٟمام حيدث ذم همٞم٤مب 

ًمٞم٦م اًمٜم٤مسمٕم٦م ُمـ آًمتح٤مم سمٛمّم٤مدر اًمتنميع، واًمتل ٓ شمٜمٗمّمؾ قمـ ًمٖم٦م اًمث٘م٤موم٦م اًمِمٛمق

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وٓ قمـ ـمرق إئٛم٦م اًمٕمدول اًمث٘م٤مت ذم آؾمتٜم٤ٌمط وآؾمتدٓل.

مم٤م ي١ميمد أن اًمٗمتقى سمدون قمٚمؿ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمْٕمؼًما إمم شمٌٜمل اًمٗمٙمر 

ار اًمقـمٜمل اًمتٙمٗمػمي، وهٜم٤م شمٙمٛمـ اخلٓمقرة ويٙمٛمـ اخلٚمؾ اًمذي يزًمزل آؾمت٘مر

 ويٛمزق اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م، ويِمقه صقرة اإلؾمالم اًمٜم٤مصٕم٦م.

واٟمٓمالىًم٤م ُمـ أمهٞم٦م ُمقوقع هذا اعم١ممتر اًمذي يٜمٌف وحيذر ُمـ ظمٓمقرة اًمٗمٙمر 

اًمتٙمٗمػمي واًمٗمتقى سمدون قمٚمؿ، ويقوح ُمـ ظمالل أسمح٤مث اًم٤ًمدة اًمٕمٚمامء 

 ًمدوًمٞم٦م.إضمالء أصمر هذا اًمٗمٙمر ذم شمدُمػم اعمّم٤مًمح اًمقـمٜمٞم٦م ومتزيؼ اًمٕمالىم٤مت ا

واٟمٓمالىًم٤م ُمـ هــذه اًمرؤي٦م اًمتل شمٌٜم٤مه٤م اعم١ممتر شمْم٤مُمٜم٤ًم ُمع رؾم٤مًم٦م اعمجٚمس 

إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م، وُمع رؾم٤مًم٦م وزارة إوىم٤مف اجل٤مدة ودوره٤م اًمتٜمقيرى 

 ذم هذا اعمج٤مل.

ىمقًمف: ]أضمرؤيمؿ قمغم  طشمت٠ميمد ُمًئقًمٞم٦م وأُم٤مٟم٦م اإلومت٤مء، وىمد ورد قمـ اًمٜمٌل 

، وٟم٘مؾ قمـ ؾمٗمٞم٤من وؾمحٜمقن: أضمن اًمٜم٤مس قمغم اًمٗمتٞم٤م (1) اًمٗمتٞم٤م أضمرؤيمؿ قمغم اًمٜم٤مر[

ًمإلومت٤مء، ٓ يتجرأ قمٚمٞمف إٓ طمٞم٨م  ٤ًٌمأىمٚمٝمؿ قمٚماًم، وم٤مًمذي يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤ممل أن يٙمقن ُمتٝمٞم
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يٙمقن احلٙمؿ ضمٚمٞم٤ًّم ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، أو يٙمقن رجٛمًٕم٤م قمٚمٞمف، وومٞمام ٟم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم 

واطمدة ُمٜمٝم٤م، ويم٤من ي٘مقل: ُم٤مًمؽ أٟمف رسمام يم٤من ي٠ًمل قمـ مخًلم ُم٠ًمًم٦م ومال جيٞم٥م ذم 

ُمـ أضم٤مب ومٞمٜمٌٖمل ىمٌؾ اجلقاب أن يٕمرض ٟمٗمًف قمغم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر، ويمٞمػ ظمالصف، 

 .(1)صمؿ جيٞم٥م، وقمـ إصمرم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ يٙمثر أن ي٘مقل: ٓ أدري

اًمذي يثؼ اًمٜم٤مس ذم  ء ُمٕم٤ميػم وُم٘م٤ميٞمس ًمٚمٛمٗمتل اعمجتٝمدوىمد ووع اًمٕمٚمام

آرائف، ويٓمٛمئـ إًمٞمف اعمجتٛمع، متثؾ ذم رجٛمققمٝم٤م اًمٌٜم٤مء اًمث٘م٤مذم اًمتٙمقيٜمل اًمٗم٘مٝمل، 

واًمٚمٖمقي، وإصقزم، واًمٕم٘مدي، ًمٙمؾ ُمـ يتحٛمؾ أُم٤مٟم٦م وُمًئقًمٞم٦م اإلومت٤مء، ومالسمد 

أن يٙمقن ُمتٛمٙمٜم٤ًم ُمـ اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م طمتك ٓ يٗمتل سمٖمػم قمٚمؿ ومَٞمْمؾ 

 اًمتٛمٙمـ إٓ سمٛمٕمروم٦م أُمقر ٓ سمد ُمٜمٝم٤م، وهل:وُيْمؾ، وٓ حيّمؾ هذا 

يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ: ومٞمج٥م قمغم اعمجتٝمد أن يٕمٚمؿ ُمٜمف اًمٜم٤مؾمخ  -7

واعمٜمًقخ، واعمجٛمؾ واعمٗمّمؾ، واخل٤مص واًمٕم٤مم، واعمحٙمؿ واعمتِم٤مسمف، 

 واًمٙمراه٦م واًمتحريؿ، واًمٜمدب واًمقضمقب، ويٕمٚمؿ يمذًمؽ آي٤مت إطمٙم٤مم.

ن يٚمؿ سم٠مهار اًمٌٞم٤من اًمٜمٌقي، وأن : قمغم اعمٗمتل اعمجتٝمد أاًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م -2

يٗمٓمـ ويٕمرف يمؾ ُم٘م٤مصد اًمًٜم٦م ُمـ ىمقل وومٕمؾ وشم٘مرير وهٞمئ٦م وصٗم٦م، وقمٚمٞمف 

أن يٕمرف اًمّمحٞمح واًمْمٕمٞمػ، واعمًٜمد واعمرؾمؾ، وشمرشمٞم٥م اًمًٜم٦م قمغم 

اًمٙمت٤مب، وشمرشمٞم٥م اًمٙمت٤مب قمغم اًمًٜم٦م، وٓسمد أن يٙمقن قم٤معم٤ًم سمام اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف 

، يم٤مُٕمٝم٤مت اًم٧ًم، واعم٤ًمٟمٞمد، رج٤مُمٞمع اًمًٜم٦م  اًمتل طمٗمٔمٝم٤م أهؾ اًمٗمـ

                                                           

ـمٌٕم٦م قمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، يزيمري٤م اًمٜمقو ٕيب ذح اعمٝمذب اعمجٛمقع اٟمٔمر: (3)
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واعمًتدريم٤مت، واًمٙمت٥م اًمتل اًمتزم ُمّمٜمٗمقه٤م اًمّمح٦م، ويمٚمام اشمًٕم٧م دائرة 

آـمالع قمٜمد اعمجتٝمد يمٚمام ؾمٝمؾ قمٚمٞمف آؾمتٜم٤ٌمط، وشمٞمن قمٜمده اؾمتخالص 

 اعم٤ًمئؾ ُمـ أصقهل٤م.

اإلمج٤مع: وىمد أؿم٤مر اًمٖمزازم إمم أٟمف يٜمٌٖمل أن شمتٛمٞمز قمٜمده ُمقاىمع  -3

ل سمخالومٝم٤م، وًمٙمؾ ُم٠ًمًم٦م أومتك ومٞمٝم٤م قمٚمٞمف أن يٕمٚمؿ قمدم اإلمج٤مع طمتك ٓ يٗمت

 خم٤مًمٗمتٝم٤م اإلمج٤مع.

اًم٘مٞم٤مس: ومال سمد ُمـ ُمٕمروم٦م ذوـمف اعمٕمتؼمة: ٕٟمف ىم٤مقمدة آضمتٝم٤مد  -4

 واعمقصؾ إمم شمٗم٤مصٞمؾ إطمٙم٤مم  اًمتل ٓ طمٍم هل٤م.

أن يٙمقن قم٤معم٤ًم سمٚم٤ًمن اًمٕمرب: سمحٞم٨م يٛمٙمٜمف شمٗمًػم ُم٤م ورد ذم  -5

قمغم دراي٦م سمٕمٚمقم اًمٜمحق واًمٍمف واعمٕم٤مين  اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وأن يٙمقن

 واًمٌٞم٤من، سمحٞم٨م متٙمٜمف هذه اًمٕمٚمقم ُمـ ُمٚمٙم٦م اًمٗمٝمؿ، وآؾمتٜم٤ٌمط وآؾمتدٓل.

 أن يٙمقن قم٤معم٤ًم سم٠مصقل اًمٗم٘مف وُم٤م يٜمدرج حتتٝم٤م. -6

 أن يٙمقن قم٤مروًم٤م سمح٤مل اًمرواة ُمـ اًم٘مقة واًمْمٕمػ. -7

قاصٗم٤مت وصم٘م٤موم٤مت ومٚمٞمت٠مُمؾ يمؾ ُمـ يتجرأ قمغم اًمٗمتٞم٤م هذه اعمٕم٤ميػم اجل٤مُمٕم٦م عم 

يمؾ ُمـ يتّمدر ًمإلومت٤مء ُمتحٛماًل اعمًئقًمٞم٦م وإُم٤مٟم٦م، واًمذيـ يٗمت٘مدون هذه أًمٞم٤مت 

وشمٚمؽ اعمٕم٤ميػم ي٘مقدون أٟمٗمًٝمؿ إمم اهل٤موي٦م: ٕهنؿ يْمٚمقن اًمٜم٤مس، وهـــؿ يْمٚمقن 

ذم ُمٗم٤مزات ضمٝمٚمٝمؿ، وسمٕمْمٝمؿ ي٤ٌمًمغ ويتِمدد سمداومــع اًمتٕمّم٥م اعمذهٌك، واًمت٘مقىمع 

٦م، وهذا اًمتٕمّم٥م ٓ ي٘مؾ ظمٓمقرة قمـ اًمٗمٙمر ظمٚمػ أؾمقار ُمٗم٤مهٞمؿ ُمٖمٚمقـم

 اًمتٙمٗمػمى: ٕٟمف ُمـ دواومٕمف وسمقاقمثف.
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 ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق واًمٜمج٤مة وإُمـ وإُم٤من عمٍم وأهٚمٝم٤م وًمٚمٛمًٚمٛملم أمجٕملم.

* * * 
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هفيٌم ًسطْخ اإلسالم ًهظبىزىب
)*(

 

ويمرُمف  ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم اًمذي ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن ذم أطمًـ شم٘مقيؿ

ِإَوذْ َىاَل ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،إرض ُمـ أضمؾ قمامرهت٤م، وإىم٤مُم٦م احلٞم٤مة ومٞمٝم٤مؾمتخٚمٗمف ذم او

رِْض َخِِيَهثً 
َ
ٌَ ِِف اْۡل ـِ ثِ إِّّنِ َسا ٍَ ِ ََلن َٓ

ًَ لِِْ ﴾َربُّ
واحلٛمد هلل اًمذي يمرم أُمتٜم٤م ومٌقأه٤م ، (1)

ٗث وََشٗػاُمقاىمع اًمقؾمٓمٞم٦م سملم إُمؿ:  َْ
ُ
ّۡ أ َِۡجَُٰس ًَ َسَف ِ َٰل وذومٝم٤م سمٛمٝمٛم٦م ، (2)َوَكَذ

ِ قمغم اًمٜم٤مس:  ياًمِمٝمقد احلْم٤مر ُمُروَن ة
ۡ
َٖاِس حَأ ۡخرَِسۡج لِِ

ُ
ٍث أ َْ

ُ
ّۡ َخۡۡيَ أ ُٖخ ۡفُروِف ٱٌُ َٓ ۡ  ل

 ِٔ ـَ َن  ۡٚ َٙ ٖۡ رِ ٱَوَت
ٍَ ٖ ُٓ ۡ ِ  ل َُٖٚن ة ِْ  .(3)ّلَلِ  ٱَوحُۡؤ

ومٝمذا اًمقصػ اإلهلل ُٕم٦م اإلؾمالم سم٤مًمقؾمٓمٞم٦م، جي٥م أن يًتقىمٗمٜم٤م وجيٕمٚمٜم٤م 

أُم٤مُمٝم٤م ُمٜمٝم٩م احلٞم٤مة ودؾمتقره٤م ذم إـم٤مر دد اه: إذ حيٟمدرك ىمٞمٛم٦م اًمقصػ وُمٖمز

 ٤موأن احلدة واًمتٓمرف ًمٞمً ،اًمتٛمًؽ سم٤مًمقؾمٓمٞم٦م واًمتقازن ذم أُمقر اًمديـ واًمدٟمٞم٤م

ُمـ ـمٌٞمٕم٦م هذا اًمديـ، وٓ ُمـ ُم٘مقُم٤مشمف، ُمع اًمتٛمًؽ سم٤مًم٘مقة اًمٜم٤موج٦م اًمرؿمٞمدة، 

 وهل همػم اًمتٓمرف واإلره٤مب.

ذم أطمًـ  حمقر وضمقد هذا اًمٙمقن، ظمٚم٘مف اهلل ويٌ٘مك اإلٟم٤ًمن سمال ؿمؽ هق

                                                           

 هذا اًمٌح٨م: أ.د/ آُمٜم٦م ٟمّمػم، أؾمت٤مذ اًمٕم٘مٞمدة واًمٗمٚمًٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ُمٍم. يمت٧ٌم)*( 

 .30اًمٌ٘مرة:  (3)

 .743: اًمٌ٘مرة (2)

 .770آل قمٛمران:  (1)
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ؾمتخالف ذم إرض، آ ٦مومحٚمف أُم٤مٟم ،شم٘مقيؿ ويمرُمف وومْمٚمف قمغم يمثػم ُمـ ظمٚم٘مف

وسمًط سملم يديف ؾمٌؾ اهلداي٦م واًمرؿمد ورهمٌف ومٞمٝم٤م، وأسم٤من ًمف ؾمٌؾ اًمٖمقاي٦م واًمْمالل 

 ا. ا يمٗمقرً ا وإُم٤م ضم٤مطمدً ظمتٞم٤مر وم٢مُم٤م ؿم٤ميمرً وُمٜمحف طمؼ آ، وطمذره ُمٜمٝم٤م

ُمـ همػم ؾمٞمٓمرة قمغم اًمٜم٤مس وأرؾمؾ ؾمٌح٤مٟمف رؾمٚمف وأٟمٌٞم٤مءه ُمٌنميـ وُمٜمذريـ 

آ :وأطمرار ومٞمام يٕمت٘مدون ،ومٝمؿ أطمرار ومٞمام خيت٤مرون حلٞم٤مهتؿ ،وٓ إضم٤ٌمر َٓ ِۡر إَِج ٌّ َنَذ

ِرٞ  ٌّ َذ ُْ َٕج 
َ
َصۡيِػرٍ   أ ُٓ ِ ِّٙ ة ۡي

َِ ـَ  .(1)َُۡصَج 

هٙمذا ضم٤مءت رؾم٤مٓت اًمًامء ًمتٜمٔمٞمؿ طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن ذم طمدود ُم٤م أراده رب 

إمم ُمدارج اًمًٛمق، ومال ي٘مػ قمٜمد طمدود اًمٕم٘مؾ اًمٕم٤ٌمد ًمتٌّمػم اإلٟم٤ًمن طمتك يٜمٓمٚمؼ 

َٖاِس لََعَ سم٤مٕٟمٌٞم٤مء:  يسمؾ هيتد َٔ ِِلَََل يَُسَٚن لِِ ِٖذرِي ُْ َٔ َو ِي بَّۡشِ ُّْ ُضَشُۢة َبۡفَد  ّلَلِ ٱرُُّشَٗل 

َِ  ٱ شمّمؾ سمف وقمٛمؾ ذم اُمـ أدريمف و :٤م ًمٜم٤مطمتك شمّمػم طمج٦م قمٚمٞمٜم٤م وإًمزاُمً  ،(2)لرُُّش

اًمٓمريؼ،  سمتٕمد قمٜمف أو ظمٚمط ومٞمف شم٤مه ووّؾ اوقئف وم٤مز ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وُمـ 

 ويم٤مٟم٧م إٟم٤ًمٟمٞمتف ٟم٤مىمّم٦م. 

 ،سمٕمض اجلامقم٤مت قمـ اًمٓمريؼ اًم٘مقيؿ هلذا اًمديـ ٧مرومحٟماوًمألؾمػ وم٘مد 

وشمٜم٤مىمض أراء  ٦ممم٤م أدى إمم همٛمقض اًمرؤي :ٟمٖمالقوأظمذوا ـمريؼ اًمتٓمرف وآ

ؾمتٖمالل سمٕمض اًمٜمّمقص وشمقفمٞمٗمٝم٤م ذم همػم ُمقوٕمٝم٤م او ،ذم اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة

 وًمألؾمػ ،٤م وقمدواٟمً يدومع اعمجتٛمع صمٛمٜمٝم٤م فمٚماًم  ،عمّم٤مًمح وٞم٘م٦موٕهمراض وٕهقاء 

قمـ  ٧م شمٚمؽ اجلامقم٤متوشمٖم٤مومٚم زوًرا وهبت٤مًٟم٤م، ؾمؿ اإلؾمالم٤مسم وم٢من ذًمؽ حيدث

                                                           

 .22 – 27اًمٖم٤مؿمٞم٦م:  (3)

 .765اًمٜم٤ًمء:  (2)
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إن اًمرومؼ ٓ :]طوي٘مقل  ،(1) [إن اهلل حي٥م اًمرومؼ ذم إُمر يمٚمف]: ياًمتقضمٞمف اًمٜمٌق

 . (2) [ٟمف٤مإٓ ؿم ءإٓ زاٟمف، وٓ يٜمزع ُمـ ر ءيٙمقن ذم ر

قمتدال اًمت٠ميمٞمد قمٚمٞمف طم٘مٞم٘م٦م أن اًمقؾمٓمٞم٦م وآُم٤م جي٥م وُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر و

ٗث ُمـ رب اًمٕم٤معملم:  واًمتقازن هلذه إُم٦م أُمر ُم٘ميض َْ
ُ
ّۡ أ َِۡجَُٰس ًَ َسَف ِ َٰل َوَكَذ

اإلؾمالم قمٚمٞمف أومْمؾ اًمًالم:  لوأن ٟمٗم٘مف وٟمدرك اًمقصػ اإلهلل ًمٜمٌ ،(3)وََشٗػا

 َٔ ِ ّْ ا رََۡحَثٖ  َٓ ا َكِِيَؼ  ّلَلِ ٱنَتِ َٖج َذؾًّ ٌُ  ۡٚ َ ّۡ  َول ُٙ َ ِۡبِ ٱنِلَج ل ْ َل  َُۡي ٚا ًَ   َٕهظُّ ِ ل ۡٚ ٔۡ َض ِْ(4)، 

ذم اإلؾمالم، واًمٌٕمد قمـ اًمتٙمٗمػم واًمتٗمًٞمؼ،  يويتحتؿ قمٚمٞمٜم٤م ومٝمؿ اًمتقازن اًمٕم٘مد

ًمتزام سم٠مدب احلقار يمام أراده اإلؾمالم ؾمؿ اًمديـ، وأن يٙمقن ا٤ٓموومرض اًمًٓمقة سم

همػمٟم٤م ظمٓم٠م حيتٛمؾ  ي، ورأ٠ميٜم٤م صقاب حيتٛمؾ اخلٓمأر هق وُم٤مرؾمف إوائؾ اًمٙمرام

 اًمّمقاب.

 ايمقؽمطقة زمكم ايمغؾق وايمتؼصغم

وهق اًمذي سملم اعم٘مٍم  ،ىم٤مل اجلّم٤مص: ىم٤مل أهؾ اًمٚمٖم٦م: اًمقؾمط اًمٕمدل

هق ُمقضمف جلٛمٞمع  :اخلٓم٤مب اإلهلل سم٤مًمٕمدل شمقضمٞمفذم  ، وي٘مقل اًمِمقيم٤مينواًمٖم٤مزم

ذم اًمديـ قمغم طم٤مًم٦م ُمتقؾمٓم٦م، ًمٞم٧ًم سمامئٚم٦م إمم ضم٤مٟم٥م  ه٤مدإُم٦م سم٠من يٙمقن قمٌّ 

                                                           

 .6024، طمدي٨م رىمؿ يمت٤مب إدب، سم٤مب اًمرومؼ ذم إُمر يمٚمف :صحٞمح اًمٌخ٤مري (3)

 .2594طمدي٨م رىمؿ ، يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب، سم٤مب ومْمؾ اًمرومؼ :صحٞمح ُمًٚمؿ (2)

 .743: اًمٌ٘مرة (1)

 .759: آل قمٛمران (4)
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 ءإمم ضم٤مٟم٥م اًمتٗمريط وهق اإلظمالل سمٌمٓ اإلومراط وهق اًمٖمٚمق اعمذُمقم ذم اًمديـ، و

 .(1)مم٤م هق ذم اًمديـ

ُم٤م سم٤مل أىمقام ىم٤مًمقا يمذا ]٘م٤مل: وم، ذم اًمٕم٤ٌمدة ُمـ اًمٖمٚمقط وىمد طمذر اًمٜمٌل 

أصكم وأٟم٤مم، وأصقم وأومٓمر، وأشمزوج اًمٜم٤ًمء، ومٛمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل ويمذا؟ ًمٙمٜمل 

 .(2)[ومٚمٞمس ُمٜمل

ؾمتٛمرار اًمّمقم وىمٞم٤مم  اقمزُمقا قمغم ىمدقمثامن سمـ ُمٔمٕمقن وأصح٤مسمف يم٤من وىمد 

٘مرب شمٟمف أ٤م ، ويم٤مٟمقا ىمد طمرُمقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ اًمٗمٓمر واًمٜمقم، فمٜمًّ (3)ظمتّم٤مءاًمٚمٞمؾ وآ

 اًمديـ، وم٘م٤مل قمز ُمـ ىم٤مئؾ: ٕٟمف همٚمق ذم :ومٜمٝم٤مهؿ اهلل شمٕم٤ممم قمـ ذًمؽ ،إمم رهبؿ

ا  َٙ حُّ
َ
َٔ ٱَيَٰٓأ ََ  ََّلِي َض

َ
ٓ أ ا َْ ْ َغّيَِبَِٰج  ٚا  ََّل ُُتَّرُِم

ْ ٚا ُٖ َْ ْ  إَِن  ّلَلُ ٱَءا ّۡ َوََّل َتۡفَخُدٓوا ََّل َُيِبُّ  ّلَلَ ٱَُُس
َٔ ٱ ۡفَخِدي ُٓ ۡ  .(4)ل

هن٤م : ]إط: قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ُمًٚمؿ وذم صحٞمح

، ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل يمٞمػ شم٠مُمرُمـ أدرك [أصمرة، وأُمقر شمٜمٙمروهن٤م يشمٙمقن سمٕمد

 . (5) [شم١مدون احلؼ اًمذي قمٚمٞمٙمؿ وشم٠ًمًمقن اهلل اًمذي ًمٙمؿ؟ ىم٤مل:]ذًمؽ

أشمٜم٤مول ذم اًمّمٗمح٤مت اًم٘م٤مدُم٦م سمٕمض اعمّمٓمٚمح٤مت اًمتل حتدد اعمٗم٤مهٞمؿ طمقل و

                                                           

 .3/788ومتح اًم٘مدير  (3)

 .7407: يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب اًمٜمٙم٤مح عمـ شم٤مىم٧م إًمٞمف ٟمٗمًف، طمدي٨م رىمؿ صحٞمح ُمًٚمؿ  (2)

 : اًمتٌتؾ ُمـ اًمٜم٤ًمء.ءآظمتّم٤م (1)

 .87: اعم٤مئدة (4)

 .7843، طمدي٨م رىمؿ صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب  اإلُم٤مرة، سم٤مب إُمر سم٤مًمقوم٤مء سمٌٞمٕم٦م اخلٚمٗم٤مء (5)
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ٟمقوح ُم٤م طمدث ُمـ  لواًمتٕمٛمؼ: ًمٙم ،اًمٖمٚمق،واًمتٜمٓمعواإلره٤مب، واًمتٓمرف، 

طمتك يتْمح احلؼ ُمـ  :ُمـ إوراق ذم هذه اعمّمٓمٚمح٤مت واعمٗم٤مهٞمؿ ظمٚمط ًمٙمثػم

ويتْمح ضمقهر اًمقؾمٓمٞم٦م اًمتل هل قم٘مٞمدة وُمٙمقن ، اًمِمٓمط ُمـشمزان وآ ،اًم٤ٌمـمؾ

َدآَء لََعَ هذه إُم٦م سم٤مُٕمر اإلهلل:  َٙ ْ ُط ٚا ُٕٚ ٍُ َ ٗث وََشٗػا ّّلِ َْ
ُ
ّۡ أ َِۡجَُٰس ًَ َسَف ِ َٰل  نلَاِس ٱَوَكَذ

ِٙيٗدا   لَرُشُٚل ٱَوَيُسَٚن  ّۡ َط َِۡيُس  .(1) ـَ

 :اظمؼازمؾ يمؾقؽمطقة دم مػفقمفا ومظاهرهاايمتطرف  ممػفق

سمـ وم٤مرس: اًمٓم٤مء واًمراء واًمٗم٤مء أصالن، وم٤مٕول يدل قمغم اىم٤مل  ايمتطرف يمغة:

 .(2): يدل قمغم طمريم٦م ومٞمفوطمرومف، واًمث٤مين ءطمد اًمٌم

ىم٤مل  ،ذم اًمٚمٖم٦م ُم٤م ي٘مرب ُمـ هن٤ميتف، وىمٞمؾ: ُم٤مزاد قمـ اًمٜمّمػ ءـمرف اًمٌمو

وهن٤ميتف وآظمره، ويٌٕمد أن يٙمقن ُم٤م  هسمتداءاُم٤م يٙمقن ءإاجلّم٤مص: ـمرف اًمٌم

 .(3)٤مىمرب ُمـ اًمقؾمط ـمرومً 

ؾ اعمخ٤مًمػ ئ يمٚمٛم٦م اًمتٓمرف قمغم اًم٘م٤مأـمٚمؼ اًمٕمٚمامء ىمدياًم  صطالح:ايمتطرف دم آ

 ًمٚمنمع، وقمغم اًمٗمٕمؾ اعمخ٤مًمػ ًمٚمنمع. ًمٚمنمع، وقمغم اًم٘مقل اعمخ٤مًمػ

: إن سمٕمض اعمتٓمروملم ىمرأ: يي٤مىمقت احلٛمقىم٤مل : ؾ٤مئاعمتٕمٚمؼ سم٤مًم٘م وُمـ إول

َراُب ٱي٦م ٤م، وم٘مٞمؾ ًمف: إن أا وٟمٗم٤مىمً إيمراد أؿمد يمٗمرً  ـۡ
َ
َطدُّ ُزۡهٗرا َوَِٕهاٗرا ۡۡل

َ
 وم٘م٤مل ،(4)أ

                                                           

 .743: اًمٌ٘مرة (3)

 .2/90ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  (2)

 .3/250أطمٙم٤مم اًم٘مرآن  (1)

 .97اًمتقسم٦م:  (4)
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: إن اهلل قمز وضمؾ مل ي٤ًمومر إمم ؿمٝمرزور، ومٞمٜمٔمر إمم ُم٤م هٜم٤مًمؽ ُمـ ضمٝماًل وشمٓمروًم٤م

اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ ذًمؽ وقمغم ذًمؽ، وىمد وأٟم٤م أؾمتٖمٗمر اهلل . اًمٌالي٤م واعمخٌآت ذم اًمزواي٤م

ظمرج ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٙمؼماء وإئٛم٦م واًمٕمٚمامء وأقمٞم٤من اًم٘مْم٤مة واًمٗم٘مٝم٤مء ُم٤م 

 .(1)هويٕمجز قمـ إطمّم٤مئف اًمٜمٗمس وُمد ،احلٍم قمده قيٗمق

إٓ  لُم٤م ورد ذم اعمًقدة: وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ٓ حيٙم: اعمتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مقل وُمـ اًمث٤مين

 .(2)اًم٘مقًملم اعمتٓمروملم دون اًمقؾمط

اًمُ٘مٌٚم٦م ًمٚمّم٤مئؿ، ُمـ  ه: وٟمٙمرلؾ: ُم٤م ىم٤مًمف اًم٘مرـمٌٗمٕمًمث٤مًم٨م اعمتٕمٚمؼ سم٤مًموُمـ ا

 .(3) ف قمٚمٞمف ُمـ اًمتٓمرف إمم اجلامع واإلٟمزال٤مأضمؾ ُم٤م خي

 :(اإلرهاب) ايمصؾة زمايمتطرف وايمقصمف أطمر ذ

وذم ، ٤م: ظم٤مومفرهًٌ  ءًمٖم٦م: ُمِمتؼ ُمـ ره٥م، أى ظم٤مف، وره٥م اًمٌم اإلرهاب

ذم ورد و، أظم٤مومف وومزقمف، واعمرهقب: إؾمدؾمؽمهٌف او، احلدي٨م: رهم٦ٌم وره٦ٌم إًمٞمف

ّۡ ٱوَ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ُ٘ ُتٚ َ٘ ِؾيمٖ  ۡشََتۡ ـَ وِف وىمقًمف شمٕم٤ممم: ، (4)وََسآُءو بِِصۡطٍر 
ُ
ِدٓي أ ۡٙ ٚاْ ةَِف ۡونُ

َ
َوأ

ّۡ ِإَوَيََٰي نَ  ِدُك ۡٙ ُتٚنِ ٱةَِف َ٘ َٚن ِِف وىمقًمف شمٕم٤ممم: ، (5)ۡر ـُ  يَُسَٰرِ
ْ ٚا ّۡ ََكُٕ ُٙ َٖا  ۡۡلَۡيَرَٰتِ ٱإَِج َٚج ـُ َوَيۡد

ٗتا   َ٘ ا وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:، (6)رََكٗتا َوَر َْ  ّ ُٙ َ ْ ل وا ـِدُّ
َ
ِْٔ ّرَِباِط  ۡشَخَػۡفُخّٱَوأ ةٖ َو َٚ ِٔ ىُ َِ ٱّْ  ۡۡلَۡي
                                                           

 .3/376ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان اٟمٔمر:  (3)

 .7/727 اًمٙم٤مذم ،7/209اعمًقدة  (2)

 .، وومتح اًم٘مديرلسمـ يمثػم، وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌاشمٗمًػم  اٟمٔمر:ًم٤ًمن اًمٕمرب، واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط،  (1)

 .776: إقمراف (4)

 .40: اًمٌ٘مرة (5)

 .90: إٟمٌٞم٤مء (6)
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ُدَو  ۦحُۡرُِ٘تَٚن ةِِٗ  ّۡ  ّلَلِ ٱـَ ُدوَُز ـَ  .(1)َو

إٓ سمحؼ،  ٙمقنٓ يل، ووأهؾ اًمٌٖم اعمٕمتديـٓ يٙمقن إٓ ذم ىمت٤مل  :اجلفاد

.قمٚمٞمف اإلٟم٤ًمن سمٙمؾ طم٤مل ي١مضمرو

واًمتٜمٓمع داء ٓ دواء ًمف  ،(2)إمم اخلروج قمـ اًمًٜم٦م يهق اًمتٙمٚمػ اعم١مد ايمتـطع:

 .(3)إٓ سمؽميمؽ إي٤مه سمرُمتف

ًم٘مد سملم اًمٕمٚمامء ُمٕمٜمك اًمٖمٚمق ذم اًمديـ، وُمـ ذًمؽ ُم٤م ىم٤مًمف اًمٜمقوي: اًمٖمٚمق ايمغؾق:

واًمتِمديد ءسمـ طمجر: هق اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمٌماوىم٤مل ، ٤مهق اًمزي٤مدة قمغم ُم٤م يٓمٚم٥م ذقمً 

 .(4)ومٞمف سمتج٤موز احلد، وومٞمف ُمٕمٜمك اًمتٕمٛمؼ

اعمتِمدديـ ذم اًمديـ سم٤معمتٕمٛم٘ملم، وم٘مد روى  ط لًم٘مد ؾمٛمك اًمٜمٌ ايمتعؿؼ:

وواصؾ  ط ل: واصؾ اًمٜمٌىم٤مل –ريض اهلل قمٜمف–ذم صحٞمحف قمـ أٟمس  ياًمٌخ٤مر

ًٓ يدع  ًمق ُمد يب]وم٘م٤مل:  طل أٟم٤مس ُمـ اًمٜم٤مس، ومٌٚمغ اًمٜمٌ اًمِمٝمر ًمقاصٚم٧م وص٤م

 .(5)[ويً٘ملم ريب لأفمؾ يٓمٕمٛمٜم ًم٧ًم ُمثٚمٙمؿ إين اعمتٕمٛم٘مقن شمٕمٛم٘مٝمؿ، إين

سم٘مقم ط سمـ ؾمػميـ قمـ قمٌٞمدة ىم٤مل: ُمر اًمٜمٌل اُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق قمـ  وذم

وم٠ًمل قمٜمٝمؿ وم٘مٞمؾ: ٟمذروا  ،ومٚمؿ يتٙمٚمٛمقا :ومًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ، ومٚمؿ يردوا قمٚمٞمف، أو ىم٤مل

                                                           

 .60إٟمٗم٤مل:  (3)

 .7/704إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (2)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (1)

 .72/307 يومتح اًم٤ٌمر (4)

 .7247 طمدي٨م رىمؿ: يمت٤مب اًمتٛمٜمل، سم٤مب ُم٤م جيقز ُمـ اًمٚمق، ي( صحٞمح اًمٌخ٤مر5)
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يٕمٜمك:  ،(1) [هٚمؽ اعمتٕمٛم٘مقن: ]ططمٚمٗمقا أٓ يتٙمٚمٛمقا اًمٞمقم، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  أو

اعمتٕمٛم٘مقن، اًمٖم٤مًمقن،  يأ شاعمتٜمٓمٕمقن»ىم٤مل ص٤مطم٥م قمقن اعمٕمٌقد: هٚمؽ ، اعمتٜمٓمٕمقن

اعمتٜمٓمع  :: ىم٤مل اخلٓم٤ميبيىم٤مل اًمٜمقو، اعمتج٤موزون احلدود ذم أىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ

أهؾ اًمٙمالم اًمداظمٚملم ومٞمام ٓ  اعمتٙمٚمػ ًمٚمٌح٨م قمٜمف قمغم ُمذاه٥م ء،اعمتٕمٛمؼ ذم اًمٌم

 .(2)اخل٤مئْملم ومٞمام ٓ شمٌٚمٖمف قم٘مقهلؿ ،ٝمؿٞميٕمٜم

 طمالصة ما ؽمبؼ إيراده ضمقل ايمتشدد وايمتعـت وايمتعصب:

، ٤م ويٕمٜمتف٤م سمٛمٕمٜمك واطمد، وإذا ىم٤مًم٧م اًمٕمرب: ومالن يتٕمٜم٧م ومالٟمً هنؿ مجٞمٕمً أ

 :سمـ طمجر واًمزرىم٤ميناومٛمرادهؿ يِمتد قمٚمٞمف، ويٚمزُمف سمام يّمٕم٥م قمٚمٞمف أداؤه، وىم٤مل 

 لسمـ اعمثٜمك: حتٛمس شمِمدد، وُمٜمف محاُمٕمٛمر  ةاًمتحٛمس هق اًمتِمدد، وىم٤مل أسمق قمٌٞمد

: طملم وضمٝمٝمام إمم اًمٞمٛمـوُمٕم٤مذ  ٕمكمًم طاًمٜمٌل  ي٘مقلوقمٜمدُم٤م (3)ؿمتدااًمقهمك: إذا 

 ،  هنك قمـ اًمتِمدد واًمتٜمٓمع.(4)[ ينا وٓ شمٕمنا، وسمنما وٓ شمٜمٗمرا]

، (5)٤مىم٤مهل٤م صمالصمً  [هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن] صدىم٧م ي٤م رؾمقل اهلل ذم ىمقًمؽ اًمٌٚمٞمغ:

حتقيؾ احل٘م٤مئؼ اًمٜمًٌٞم٦م إمم ُمٓمٚم٘م٤مت: مم٤م يٕمٞمؼ  وم٤مًمٖمٚمق واًمتِمدد ُمـ أؿمد ٟمت٤مئجٝمام

رشم٘م٤مء إمم إضمدى وإٟمٗمع، وهيتز إُمـ ًمإلٟم٤ًمن: طمريم٦م اإلٟم٤ًمن ذم اًمتٓمقر وآ

                                                           

 .8/436ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق  (3)

 .6/220قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ  يذح اًمٜمقو ،72/235قمقن اعمٕمٌقد  (2)

 .3/532 يوحتٗم٦م إطمقذ ،2/450 ذح اًمزرىم٤مين ،3/2576 يومتح اًم٤ٌمر (1)

 .7733يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب ذم إُمر سم٤مًمتٞمًػم، طمدي٨م رىمؿ  :صحٞمح ُمًٚمؿ (4)

 .6955، طمدي٨م رىمؿ اعمتٜمٓمٕمقنسم٤مب هٚمؽ  : يمت٤مب اًمٕمٚمؿ،صحٞمح ُمًٚمؿ (5)
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 وهمػم ذًمؽ. لواًمٌٞمئ يىمتّم٤مدوآ واًمًٞم٤مد يإُمـ اًمٗمٙمر

 صقر سمطبقؼقة يمؾقؽمطقة دم اإلؽمالم:

سم٤مإلٟم٤ًمن  لٚمت٤ًمُمًمٟم٤ًمٟمٞم٦م إ٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م ىمدُم٧م ٟمامذج طمْم٤مري٦م وإن احلْم

 .٤مإٟم٤ًمٟمً  اًمٙمقٟمف سمنًم  لٟمف شم٤ًمُمإًمقن أو ضمٜمس أو ديـ،  يُمـ أ

ومؽماء، اٝمذا حمض ومسمذًمؽ اإلٟم٤ًمن اعمًٚمؿ،  ّل أن اعمٕمٜم اًمٗمٝمؿ اًم٘م٤مس قمكمن إو 

 "اإلٟم٤ًمن"وم٤معمتتٌع ٔي٤مت اًم٘مرآن ذم هذه اجلزئٞم٦م جيد سمٕمض أي٤مت شمتحدث قمـ 

: وهذا "اًمٜم٤مس"وُمرات أظمرى احلدي٨م إمم  ،"آدم لسمٜم"وشم٤مرة شمتحدث قمـ 

قم٘مؾ ُمٜمّمػ ويٕمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م اخلٓم٤مب ذم اًم٘مرآن  ياًمتٕمٛمٞمؿ ٓ ختٗمك دًٓمتف قمغم أ

ًمقن أو  ياإلٟم٤ًمن ُمـ أ ليٕمٜم وأن اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ،يتحغم هب٤م لاًمٙمريؿ واًمدىم٦م اًمت

ؾمقد، أأٟمثك، أسمٞمض أو  ا أوذيمرً  ،ضمٜمس أو ُمٚم٦م يقم٘مٞمدة ًمف اًمّمٞم٤مٟم٦م واحلرُم٦م ُمـ أ

 ٤م.ا أو همٜمٞمًّ ٤م، وم٘مػمً ٤م أو ىمقيًّ وٕمٞمٗمً 

وم٘م٤مٟمقن اإلؾمالم ي١ميمد قمغم صقن يمؾ ومرد ذم دُمف وقمروف وُم٤مًمف ُمـ أن 

أن خيرج ُمٜمف ُمـ ـمٜمف وأن يٌدل، وُمـ وٟمًٌف  ،أن ي٘متحؿُمـ وُمًٙمٜمف  ،يٖمتّم٥م

يؽمك ديٜمف، سمؾ أيمثر ُمـ هذا طمتك ذم طم٤مًم٦م  لأو يزاطمؿ قمٚمٞمف، وٓ يًتٙمره ًمٙم

وأوص  ،٤م٤م ُمٝمزوُمً وٓ يتٕم٘م٥م ضمٞمًِم  ،احلرب، ٓ ي٘متؾ إؾمػم، وٓ يٛمثؾ سمجثتف

َـّ َٟمْخاًل، رضماًل يٖمزو ] ط ِرىَم َٓ حَتْ ، َوإِْن ىَمَدْرَت وَماَل شَمْٖمُٚمْؾ، َو ـْ ٌُ إِْن ًَمِ٘مٞم٧َم وَماَل دَمْ

َٓ شَمْ٘مَٓمْع ؿَمَجَرًة ُمَ  َٓ شَمْٕمِ٘مْرَه٤م، َو ٧ْم ًَمَؽ ومِٞمَٝم٤م طَم٤مضَم٦ٌم، َو ًَ َٓ شَمْ٘متُْؾ هَبِٞمَٛم٦ًم ًَمٞمْ ْٓمَٕمَٛم٦ًم، َو

ـِ  ِؼ َأَذى اعم١ُْْمُِم  .(1)[َواشمَّ

                                                           

 .3/783ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر:  (3)
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ٓ شم٘متٚمقا ].. ويم٤من إذا سمٕم٨م ضمٞمقؿمف ىم٤مل:  ط: أن اًمٜمٌل  سمـ قم٤ٌمساوقمـ 

ؾمقاء  -حتذير اإلؾمالم ًمٚمٛمًٚمٛملم ، وهٙمذا يم٤من (1) [أصح٤مب اًمّمقاُمعاًمقًمدان وٓ 

اًمٌٚمدان  ُمـ اإلوم٤ًمد أو اإلضار سمٕمٛمران وُمٜمِمآت -ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرآن أواًمًٜم٦م 

ُمٜملم قمغم قم٘مٞمدهتؿ وأرواطمٝمؿ، وُمـ يٕمٛمؾ أوأو أذى أهٚمٝم٤م  اعم٤ًمعملم  ،اعمٗمتقطم٦م

َۡ ي٘مقل احلؼ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ:  ،همػم ذًمؽ يٕمتؼم ُمـ اعمٗمًديـ ذم إرض َٙ َذ
ن ُتۡهِصُدواْ ِِف 

َ
ّۡ أ ََلُۡخ َٚ ّۡ إِن حَ َصۡيُخ ۡرِض ٱـَ

َ
ّۡ  ۡۡل ُس َْ رَۡضا

َ
ْ أ ٚٓا ُف ًَ  * َوُتَيّػِ ْوَلَٰٓهِ

ُ
َٔ ٱأ ُّ  ََّلِي ُٙ َٖ  ّلَلُ ٱََُف

 ّۡ ُ٘ ةَۡصََٰر
َ
ۡخََمَٰٓ أ

َ
ّۡ َوأ ُٙ َٓ َص

َ
 .(2)نَأ

 ،نوؾم٤مر قمغم درسمف اًمّمح٤مسم٦م واخلٚمٗم٤مء اًمراؿمد يواًمٜمٌق اًم٘مرآين يوهذا اهلد

سم٘مقًمف: ٓ ختقٟمقا وٓ شمٖمدروا، وٓ متثٚمقا وٓ  ٦ماخلٚمٞمٗم٦م أسمق سمٙمر ىم٤مئده أؾم٤مُم ومٞمقيص

حترىمقا ٓ و ،ُمرأة، وٓ شمٕم٘مروا إسماًل اا، وٓ ٤م يمٌػمً ا، وٓ ؿمٞمخً شم٘متٚمقا ـمٗماًل صٖمػمً 

 .ا إٓ عم٠ميمٚم٦موٓ شم٘مٓمٕمقا ؿمجرة ُمثٛمرة، وٓ شمذسمحقا ؿم٤مة وٓ سم٘مرة وٓ سمٕمػمً  ،ٟمخاًل 

ا ةَِلۡۡيِ :، ىم٤مل شمٕم٤مممسمٖمػم طمؼ وُمـ هٜم٤م يتْمح ضمرم ىمتؾ اًمٜمٗمس ََ َجۡهَصۢ ٔ َرَخ َْ

ۡو نََصادٖ ِِف 
َ
ۡرِض ٱَجۡهٍس أ

َ
ََ  ۡۡل ا َرَخ َٓ َج

َ
أ ٍَ ۡضَيا  نلَاَس ٱَن

َ
ٓ أ ا َٓ َج

َ
أ ٍَ ا نَ َ٘ ۡضَيا

َ
ٔۡ أ َْ  نلَاَس ٱََجِيٗفا َو

 .(3)ََجِيٗفا  

ا  ﴿ي٦م: وٟمص أ ََ َجۡهَصۢ ٔ َرَخ اًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م دون حتديد ًمديـ أو جلٜمس  ﴾َْ

سمـ يمثػم: شمٕمٚمٛمٜم٤م ُم٤م جي٥م ُمـ وطمدة اًمٌنم، وطمرص اومٝمذه أي٦م يمام ي٘مقل  ،أو ًمقن

                                                           

 .2728، رىمؿ 4/467 ،ُمًٜمد أمحد (3)

 .23 – 22: حمٛمد (2)

 .32: اعم٤مئدة (1)
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ٟمتٝم٤مك ا ٟمتٝم٤مك طمرُم٦م اًمٗمردإن  :ضر يمؾ ومرد ء٤مٗمتاٟمو ،يمؾ ُمٜمٝمؿ قمغم طمٞم٤مة اجلٛمٞمع

 .حلرُم٦م اجلٛمٞمع

٤م طمؽماُمً او ىم٤مم ُمـ رجٚمًف حتٞم٦م طُمـ أن اًمٜمٌل  يوٟم٘مرأ ُم٤م ورد قمٜمد اًمٌخ٤مر

ا ُمٕمف، صمؿ ىمٞمؾ ًمف ومٞمام وم٘م٤مم ُمـ يم٤من ىم٤مقمدً  ،أُم٤مُمف وؾمط ضمٜم٤مزة ؾم٤مئرة جلثامن ُمٞم٧م ُمرَّ 

٤م واوحً  ط؟ قمٜمدئذ ضم٤مء رد اًمٜمٌل ييِمٌف اًمتٜمٌٞمف وًمٗم٧م اًمٜمٔمر: إهن٤م ضمٜم٤مزة هيقد

ًً : ]أطم٤مؾماًم   ٤م ُمـ ظمٚمؼ اهلل وصٜمٕمف؟!!! أًمٞمس إٟم٤ًمٟمً (1) [٤مًمٞم٧ًم ٟمٗم

واًمٞمف قمغم ُمٍم، قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  ُمعوُم٤م ومٕمٚمف اخلٚمٞمٗم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

سمـ اُمـ  لاًم٘مٌٓم لوم٠مس قمٛمر قمغم أن ي٘متص اًمّمٌ :٤م٤م ىمٌٓمٞمًّ سمٜمف صٌٞمًّ اقمٜمدُم٤م ضب 

صمؿ يقضمف اًمتٕمٜمٞمػ واًمتٖمٚمٞمظ إمم اًم٘م٤مئد  ،"سمـ إيمرُملماضب ا"قمٛمرو ىم٤مئاًل ًمف:

 ا؟! ؾمتٕمٌدشمؿ اًمٜم٤مس وىمد وًمدهتؿ أُمٝم٤مهتؿ أطمرارً ااعمًٚمؿ ىم٤مئاًل: ُمتك 

طملم وٓه  "ُم٤مًمؽ إؿمؽم"ـم٤مًم٥م ذم يمت٤مسمف إمم  سمـ أيب قمكموهذه وصٞم٦م اإلُم٤مم 

وأؿمٕمر ىمٚمٌؽ اًمرمح٦م ًمٚمرقمٞم٦م واعمح٦ٌم هلؿ  سمٙمر: يبأُمٍم سمٕمد ُم٘متؾ حمٛمد سمـ 

يم٤من و، إُم٤م أخ ًمؽ ذم اًمديـ، أو ٟمٔمػم ًمؽ ذم اخلٚمؼ: وم٢مهنؿ صٜمٗم٤من ،واًمٚمٓمػ هبؿ

، أٟم٤م ؿمٝمٞمدٌ : ]ُمـ دقم٤مئف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم
ٍ
أن اًمٕم٤ٌمد  اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م ورب يمؾِّ رء

 .(2)[ يمٚمٝمؿ إظمقة

 ذيمر هذه أي٤مت:سمٜمٔمرة اإلؾمالم ًمٖمػم اعمًٚمٛملم سموُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر أن أذيمر 

 ََ ِٓ ـَ َٔ ةِاّلَلِ َواَْلَِْٚم اْْلِخرِ َو َْ ْٔ آ َْ اُدوا َوانلََصاَرى َوالَصاةِهَِي  َ٘  َٔ ٚا َواََّلِي ُٖ َْ َٔ آ إَِن اََّلِي
                                                           

 .7372 طمدي٨م رىمؿُمـ ىم٤مم جلٜم٤مزة هيقدي، صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب  (3)

 .7508: ذم ؾمٜمٜمف أسمق داودرواه  (2)
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 ّْ ُ٘ ْسُر
َ
ّْ أ ُٙ ا نََِ ّْ ََيَْزُٕٚنَ َصاِۡلً ُ٘ ّْ َوََّل  ِٙ يْ

َِ ـَ ّْ َوََّل َخٌْٚف  ِٙ ِ ٚا ، (1)ـَِْٖد َرّب ُٖ َْ َٔ آ إَِن اََّلِي
ََ َصاِۡلًا نَََل َخٌْٚف  ِٓ ـَ َٔ ةِاّلَلِ َواَْلَِْٚم اْْلِخرِ َو َْ ْٔ آ َْ اُدوا َوالَصاةُِئَٚن َوانلََصاَرى  َ٘  َٔ َواََّلِي

ّْ ََيَْزُٕٚنَ  ُ٘ ّْ َوََّل  ِٙ يْ
َِ (2) ـَ

. 

وؾمٓمٞم٦م هذا اًمديـ شمٙمٛمـ ذم قم٘مٞمدة اعمًٚمؿ أٟمف ٓسمد ًمف ُمـ اإليامن سمجٛمٞمع و

 :ُمٚم٦م يٕمؾ اعمًٚمؿ ٓ حيٛمؾ وٖمٞمٜم٦م ٕجيوهق أُمر سم٤مًمغ إمهٞم٦م  ،إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ

ِ :ٕٟمف ي١مُمـ سمجٛمٞمع إٟمٌٞم٤مء َٖا ة َْ  َءا
ْ ٚٓا ُ ِ  ّلَلِ ٱىُٚل َٰ٘ ٕزَِل إََِلَٰٓ إِةَۡر

ُ
ٓ أ ا َْ َٖا َو ٕزَِل إََِلۡ

ُ
ٓ أ ا َْ َّ  ۧيَو

ََ ِإَوۡشَدََٰو َوَيۡفُيَٚب وَ  ۡشَتاِط ٱِإَوۡشَمَٰفِي
َ
وِِتَ  ۡۡل

ُ
آ أ َْ ـِيََسَٰ َو وِِتَ ُمََٚسَٰ َو

ُ
آ أ َْ ّۡ  نلَبِيُّٚنَ ٱَو ِٙ ِ ِْٔ َرّب

ُٔ َلُ  ّۡ َوََنۡ ُٙ ٖۡ ِ ّْ َضٖد 
َ
ٚنَ  ۥََّل ُجَهّرُِق َبۡيَ أ ُٓ َٔ ٱوَ : وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم، (3)ُمۡصِِ ِ  ََّلِي ْ ة ٚا ُٖ َْ  ّلَلِ ٱَءا

ّۡ  َوََكَن  ۦَورُُشِِِٗ  ُ٘ ُسَٚر
ُ
ّۡ أ ِٙ ًَ َشَٚۡف يُۡؤتِي ْوَلَٰٓهِ

ُ
ّۡ أ ُٙ ٖۡ ِ ّْ َضٖد 

َ
ْ َبۡيَ أ ٚا ّۡ ُحَهّرِىُ َ َدُهٚٗرا  ّلَلُ ٱَول

ا ٗٓ  .(4)رَِضي

 طا هذه هل طم٘مٞم٘م٦م ٟمٔمرة اإلؾمالم ًمإلٟم٤ًمن، وًمألٟمٌٞم٤مء اًمذيـ ؾمٌ٘مقا حمٛمدً 

٤م ظمٚم٘مقا ُمـ ٟمٗمس واطمدة، وهذه احل٘م٤مئؼ ذاهت٤م واًمذي أيمد قمغم أن اًمٜم٤مس مجٞمٕمً 

قمتؼمت ُمـ اإلٟمج٤مزات اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل وردت وطم٘م٘مٝم٤م او ٟمٌٝمر هب٤م اًمٕم٤ممل اًمٖمريبا

م( 7776ذم اًمٜمّمػ ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم قم٤مم ) لؾمت٘مالل إُمريٙمإقمالن آ

 ."يمؾ اًمرضم٤مل ىمد وًمدهتؿ أُمٝم٤مهتؿ ؾمقاؾمٞم٦م"قمٜمدُم٤م ٟمص قمغم أن 

                                                           

 .62 :اًمٌ٘مرة (3)

 .69 :اعم٤مئدة (2)

 .736:اًمٌ٘مرة (1)

 .757:اًمٜم٤ًمء (4)
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اخلٓم٤مب  اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤مدل قمٛمر سمـ أـمٚم٘مٝم٤مًم٘مٞمٛم٦م اًمتل ا شمٚمؽ وًمٚمٛمًٚمٛملم أن يدريمقا

، اؾمتٕمٌدشمؿ اًمٜم٤مس وىمد وًمدهتؿ أُمٝم٤مهتؿ أطمرارً ا٤م ىم٤مئاًل: ُمتك ىمرٟمً  74ُمٜمذ ُم٤م يزيد قمغم 

قمتؼمت ام( و7779) ؾمٜم٦مٕمتؼم ُمـ ُمٗم٤مظمر اًمثقرة اًمٗمرٟمًٞم٦م يهذه اًمٕم٤ٌمرة إن ُمٕمٜمك 

ًٓ ذم ُمًػمة طمري٦م اإلٟم٤ًمن قمغم أٟمف: يقًمد  وومٞمٝم٤م يٜمص اإلقمالن اًمٗمرٟمز ،حتق

 ا وُمت٤ًمويـ ذم احل٘مقق.طمرارً أاًمٜم٤مس 

أوضمز ُم٤م ؾمٚمػ وأىمقل: إن اإلؾمالم قم٘مٞمدة ؾمٚمٞمٛم٦م، وقم٤ٌمدة  ... اوأطمغمً 

وقمامرة ًمألرض، ورمح٦م ًمٚمخٚمؼ، ودقمقة إمم  ،وقمٛمؾ ص٤مًمح ،ظم٤مًمّم٦م، وظمٚمؼ ىمقيؿ

اخلػم، وشمقاص سم٤محلؼ، وضمٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ويمؾ هذا جي٥م أن يتحغم سم٤مًمتقازن 

 ؾمؿ اًمديـ ُمـ ىمٌؾ اعمت٠مؾمٚمٛملم.٤مواًمٌٕمد قمـ اًمِمٓمط واًمتج٤مرة سم قمتدالوآ

ٓسمد أن شمدريمقا  :ذم يمؾ ُمقىمع ،يمٚمٛم٦م أظمػمة أشمقضمف هب٤م إمم ؿم٤ٌمسمٜم٤م، صمروة ُمٍم

ذم ُمراطمٚمف اعمختٚمٗم٦م، مح٤ميمؿ اهلل وطمٗمظ اهلل هذا  ُمـ أهٚمف أمهٞم٦م اًمٕمٚمؿ وىمٞمٛم٦م شمٚم٘مٞمف

 اًمقـمـ. 

* * * 
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ًسطْخ اإلسالم هفيٌهيب ًهظبىزىب
)*(

 

احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ وآه، 

 ،،،وسمٕمد

 ،"وؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم ُمٗمٝمقُمٝم٤م وُمٔم٤مهره٤م"ومٞمًٕمدين أن أىمدم هذا اًمٌح٨م قمـ 

إطمدى وأهؿ ىمقاقمد اًمدوم٤مع واعمقاضمٝم٦م ًمٚمتِمدد واًمتٙمٗمػم، وذًمؽ هل واًمقؾمٓمٞم٦م 

٦م اإلؾمالم هل آقمتدال ووؾمٓمٞم ،ٕن اًمتِمدد واًمتٙمٗمػم رذيٚمت٤من ُمـ أيمؼم اًمرذائؾ

 :وىمد ضم٤مء اًمٌح٨م ذم صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م، واًمٕمدل واًمتقازن

 ٤م وقمٜمد اعمٗمنيـ.اعمٌح٨م إول: ذم ُمٗمٝمقم اًمقؾمٓمٞم٦م ًمٖم٦م وذقمً 

 .اعمٌح٨م اًمث٤مين: قمـ شم٠مصٞمؾ وؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم وسمٞم٤من طمٙمٛمتٝم٤م

 .اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: قمـ ُمٔم٤مهر وؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم

 * * * 

  

                                                           

ضم٤مُمٕم٦م  -يمت٥م هذا اًمٌح٨م: أ.د/حمٛمد ٟمٌٞمؾ همٜم٤ميؿ، أؾمت٤مذ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٙمٚمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم )*( 

 اًم٘م٤مهرة.
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 اظمبحث إول

 دم مػفقم ايمقؽمطقة

وإوؾمط:  ،ًمٖم٦م: وؾمط اًم٘مقم وومٞمٝمؿ وؾم٤مـم٦م: شمقؾمط سمٞمٜمٝمؿ سم٤محلؼ واًمٕمدل

، واًمقؾمط: اعمٕمتدل ُمـ يمؾ رء، ووؾمط اًمٌمء ُم٤م سملم ءاعمٕمتدل ُمـ يمؾ ر

صالة اًمٕمٍم ًمتقؾمٓمٝم٤م سملم صاليت اًمٜمٝم٤مر  كـمروملم وهق ُمٜمف، واًمّمالة اًمقؾمٓم

 .(1)وصاليت اًمٚمٞمؾ

ًَ :وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم ِ َٰل ٗث وََشٗػاَوَكَذ َْ
ُ
ّۡ أ َِۡجَُٰس (2)َسَف

يمام أن ، 

٤م، أي ضمٕمٚمٜم٤ميمؿ دون إٟمٌٞم٤مء اًمٙمٕم٦ٌم وؾمط إرض يمذًمؽ ضمٕمٚمٜم٤ميمؿ أُم٦م وؾمٓمً 

 وومقق إُمؿ، واًمقؾمط: اًمٕمدل، وأصؾ هذا أن أمحد إؿمٞم٤مء أوؾمٓمٝم٤م. 

ومم٤م ؾمٌؼ ٟمٗمٝمؿ أن اًمقؾمٓمٞم٦م ُمّمدر ُمـ اًمقؾمط اًمذي هق اًمٕمدل، وهق ظمػم 

 حمٛمقد ٕٟمف سمٕمٞمد قمـ اًمٖمٚمق واًمت٘مّمػم.إُم٤ميمـ، وظمػم اًمٜم٤مس، وهق 

 ،وهبذا شمٙمقن اًمقؾمٓمٞم٦م ومْمٞمٚم٦م ٕهن٤م وؾمط سملم رذيٚمتلم، مه٤م: اًمٖمٚمق واًمت٘مّمػم

آقمتدال ذم يمؾ إطمقال، وذم مجٞمع إُمقر،  لأو اإلومراط واًمتٗمريط، ومٝمل شمٕمٜم

 وأن ُم٤م ؾمقاه٤م ُمـ اًمٖمٚمق ذم أطمد اجل٤مٟمٌلم أو اًمت٘مّمػم ذم اجل٤مٟم٥م أظمر رذيٚمت٤من

قمٜمٝمام سم٤مًمقؾمٓمٞم٦م، وطملم يّمػ اهلل شمٕم٤ممم هذه إُم٦م  ٤مهبام واًمتخكمجي٥م اضمتٜم

ـّ  سمف قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اعمٜمزًم٦م سملم اًمٜم٤مس ُمـ ؾم٤مئر إُمؿ،  سم٤مًمقؾمٓمٞم٦م وم٢مٟمف يٛمدطمٝم٤م سمام ُم

                                                           

 .7037ص  ،ُم٤مدة وؾمط ،اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (3)

 .743 :اًمٌ٘مرة (2)
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: أن إُمؿ إظمرى مل شمٗمز هبذه اًمٜمٕمٛم٦م، سمؾ يم٤مٟم٧م ذم أطمد اجل٤مٟمٌلم لوهذا يٕمٜم

ظمر،أو اًمت٘مّمػم ذم طمؼ ومه٤م اًمٖمٚمق ذم إٟمٌٞم٤مء أو ذم أُمر آ ،وإطمدى اًمرذيٚمتلم

 .(1)إٟمٌٞم٤مء ورؾم٤مٓهتؿ ويمالمه٤م ُمذُمقم

َدآَء لََعَ وذم اًمتدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َٙ ْ ُط ٚا ُٕٚ ٍُ َ ، أي: ذم نلَاِس ٱّّلِ

 :طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ؾمٕمٞمد اخلدري  ٕمـ أيبوم اعمحنم ًمألٟمٌٞم٤مء قمغم أممٝمؿ،

 هؾ سمٚمٖم٧م؟ :ومٞم٘مقل ،ي٤مرب ًمٌٞمؽ وؾمٕمديؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞم٘مقل: يدقمك ٟمقح ]

ُمـ  ومٞم٘مقل:، هؾ سمٚمٖمٙمؿ؟ ومٞم٘مقًمقن: ُم٤م أشم٤مٟم٤م ُمـ ٟمذير :ومٞم٘م٤مل ُٕمتف ٟمٕمؿ، ومٞم٘مقل:

ومٞمِمٝمدون أٟمف ىمد سمٚمغ ويٙمقن اًمرؾمقل قمٚمٞمٙمؿ  ،يِمٝمد ًمؽ؟ ومٞم٘مقل: حمٛمد وأُمتف

َدآَء لََعَ شمٕم٤ممم: ومذًمؽ ىمقًمف  ا،ؿمٝمٞمدً  َٙ ْ ُط ٚا ُٕٚ ٍُ َ ٗث وََشٗػا ّّلِ َْ
ُ
ّۡ أ َِۡجَُٰس ًَ َسَف ِ َٰل  نلَاِس ٱَوَكَذ

ِٙيٗدا   لَرُشُٚل ٱَوَيُسَٚن  ّۡ َط َِۡيُس  .(2)[ـَ

وىم٤مل اًم٘مرـمٌل: ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م: أٟم٠ٌمٟم٤م رسمٜم٤م شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف سمام أٟمٕمؿ 

ظمٚم٘مف، ومجٕمٚمٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م ُمـ شمٗمْمٞمٚمف ًمٜم٤م سم٤مؾمؿ اًمٕمداًم٦م وظمٓمػم اًمِمٝم٤مدة قمغم مجٞمع 

 ًٓ ، (3) [ٟمحـ أظمرون إوًمقن]: طيمام ىم٤مل  ٤م،٤م، وإن يمٜم٤م آظمر زُم٤مٟمً  ُمٙم٤مٟمً أو

وهذا دًمٞمؾ قمغم أٟمف ٓ يِمٝمد إٓ اًمٕمدول، وٓ يٜمٗمذ ىمقل اًمٖمػم قمغم اًمٖمػم إٓ أن 

 ًٓ  .(4)يٙمقن قمد

                                                           

 .7/40قمريب ، وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ7/750، وشمٗمًػم اًمِمقيم٤مين 2/753شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  (3)

 .77/383ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد:  (2)

 .855، طمدي٨م رىمؿ صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ، سم٤مب هداي٦م هذه إُم٦م ًمٞمقم اجلٛمٕم٦م (1)

 .756 /2 لشمٗمًػم اًم٘مرـمٌ (4)



   

  - 350 - 

 

ٕهنؿ إذا  وذم أي٦م ٟمٕمٛم٦م أظمرى وهل صح٦م اإلمج٤مع ووضمقب احلٙمؿ سمف:

 ًٓ وم٘مقل اًمّمح٤مسم٦م  ومٙمؾ قمٍم ؿمٝمٞمد قمغم ُم٤م سمٕمده، قمغم اًمٜم٤مس، ؿمٝمدوا يم٤مٟمقا قمدو

وإذا ضمٕمٚم٧م إُم٦م  طمج٦م وؿم٤مهد قمغم اًمت٤مسمٕملم وىمقل اًمت٤مسمٕملم قمغم ُمـ سمٕمدهؿ،

ٕٟمف  :أريد سمف مجٞمع إُم٦م وٓ يٕمٜمك اًم٘مقل ُمـ ىم٤مل: ؿمٝمداء وم٘مد وضم٥م ىمٌقل ىمقهلؿ،

 طمٞمٜمئذ ٓ يث٧ٌم رجٛمع قمٚمٞمف إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م.

هلذه إُم٦م سم٤مإليامن،  طدة اًمرؾمقل حمٛمد وهٜم٤مك ُمزي٦م أظمرى وهل: ؿمٝم٤م

ِٙيٗدا   لَرُشُٚل ٱَوَيُسَٚن :وم٘مقًمف شمٕم٤ممم ّۡ َط َِۡيُس ، ىمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه: سم٠مقمامًمٙمؿ يقم (1)ـَ

أي يِمٝمد  :ًمٙمؿ، أي: يِمٝمد ًمٙمؿ سم٤مإليامن، وىمٞمؾ قمٚمٞمٙمؿ سمٛمٕمٜمك وىمٞمؾ: اًم٘مٞم٤مُم٦م،

 .(2)قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمتٌٚمٞمغ ًمٙمؿ 

* * * 

  

                                                           

 .743اًمٌ٘مرة:  (3)

 .756 /2 لشمٗمًػم اًم٘مرـمٌ (2)
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 اظمبحث ايمثاين

 سملصقؾ وسمعؾقؾ..  وؽمطقة اإلؽمالم

يمٞمػ ٓ وىمد قمرومٜم٤م أن  ،ومٞمف وؾمٓمٞم٦ما إٓ  أُمرً اإلؾمالم يمٚمف وؾمٓمٞم٦م ومام سملّم -7

واإلؾمالم مج٤مع اًمٗمْم٤مئؾ؟ ويمٞمػ ٓيٙمقن يمذًمؽ وهق  ،اًمقؾمٓمٞم٦م ومْمٞمٚم٦م وقمدل

اًمديـ اًمذي اظمت٤مره اهلل قمز وضمؾ جلٛمٞمع ظمٚم٘مف؟ ويمٞمػ ٓ يٙمقن يمذًمؽ وهق 

واًم٤ٌمىمل إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م؟ ويمٞمػ  طاًمديـ اًمذي ارشمْم٤مه اهلل قمز وضمؾ ُٕم٦م حمٛمد 

ٓ وهق اًمديـ اخل٤مشمؿ اًمذي ضم٤مء سمف اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ وٟمزل سمف اًمٙمت٤مب اخل٤مشمؿ؟ أمل ي٘مؾ 

َٔ ٱإَِن : اهلل شمٕم٤ممم ۡشَلَٰ ٱ ّلَلِ ٱـَِٖد  دّلِي )ُم  اۡۡلِ
1

)

ٔ يَۡبَخِق َدۡۡيَ : وىم٤مل ،  َْ ۡشَلَٰ ٱَو ا نََِٔ  مِ اۡۡلِ ٖٗ دِي

 ُٗ ٖۡ ِْ  ََ )ُحۡيَت
2

ٚۡمَ ٱوىم٤مل:  ،( َِّت َورَِطيُج  َۡلَ َٓ ّۡ ِٕۡف َِۡيُس ـَ ُج  ۡٓ َٓ ۡت
َ
ّۡ َوأ َُٖس ّۡ دِي ُِۡج َُُس َٓ ۡز

َ
أ

 ُّ ۡشَلَٰ ٱَُُس ا   مَ اۡۡلِ ٖٗ )دِي
3

). 

 ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم أي٦م إومم: اًمديـ ذم هذه أي٦م: اًمٓم٤مقم٦م واعمٚمؽ، واإلؾمالم

اًمتٖم٤مير حلدي٨م  :سمٛمٕمٜمك اإليامن واًمٓم٤مقم٤مت، وإصؾ ذم ُمًٛمك اإليامن واإلؾمالم

 سم٤مؾمؿ اموىمد يٙمقن سمٛمٕمٜمك اعمرادوم٦م ومٞمًٛمك يمؾ واطمد ُمٜمٝم –اعمٕمروف–ضمؼميؾ 

وهذا هق اًمّمحٞمح، وم٢مذا اضمتٛمٕم٤م ذم ٟمص واطمد يم٤من ًمٙمؾ ُمٜمٝمام ُمٕمٜمك، ، أظمر

 . ًممظمروإذا اومؽمىم٤م يم٤من اعمقضمقد ُمٜمٝمام ؿم٤مُماًل 

                                                           

 .79 :آل قمٛمران (3)

 .85( آل قمٛمران:2)

 .3 :اعم٤مئدة (1)
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سمٕمٛمقم وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن اًمٕمٚمامء ىم٤مًمقا: اًمٕمؼمة 

٤م يم٤من ذم اًمٚمٗمظ ٓ سمخّمقص اًم٥ًٌم وم٤مٔي٦م قم٤مُم٦م ذم أن ُمـ اسمتٖمك همػم اإلؾمالم ديٜمً 

 .(1) أظمرة ُمـ اخل٤مهيـ

طملم يم٤من سمٛمٙم٦م مل شمٙمـ إٓ  طأُم٤م أي٦م اًمث٤مًمث٦م وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م: وذًمؽ أن اًمٜمٌل 

ومريْم٦م اًمّمالة وطمده٤م، ومٚمام ىمدم اعمديٜم٦م أٟمزل اهلل احلالل واحلرام إمم أن طم٩م، ومٚمام 

 . ويمٛمؾ اًمديـ ٟمزًم٧م هذه أي٦م–اًمًٜم٦ماًمٕم٤مذة ذم–طم٩م 

ًمٜم٤م وم٢مهن٤م ٟمزًم٧م ٟمجقُم٤م  ٧مصمؿ ىم٤مل: واًمديـ قم٤ٌمرة قمـ اًمنمائع اًمتل ذقم

وآظمر ُم٤م ٟمزل ومٞمٝم٤م هذه أي٦م، ومل يٜمزل سمٕمده٤م طمٙمؿ، ىم٤مًمف اسمـ قم٤ٌمس واًمًدي، 

ىم٤مًمقا: وىمد ٟمزل  ،وىم٤مل اجلٛمٝمقر: اعمراد ُمٕمٔمؿ اًمٗمرائض واًمتحٚمؾ واًمتحريؿ

ثػم وٟمزًم٧م آي٤مت اًمرسم٤م وآي٦م اًمٙمالًم٦م إمم همػم ذًمؽ، وإٟمام يمٛمؾ سمٕمد ذًمؽ ىمرآن يم

َِّت ، ُمٕمٔمؿ اًمديـ وأُمر احل٩م َٓ ّۡ ِٕۡف َِيُۡس ـَ ُج  ۡٓ َٓ ۡت
َ
سم٢ميمامل اًمنمائع  :أيَوأ

َّ ِٕفۡ ،وإطمٙم٤مم وإفمٝم٤مر ديـ اإلؾمالم يمام وقمدشمٙمؿ ِ ح
ُ
َِّت َوِۡل َٓ  ّۡ َِيُۡس  (2)ـَ

ُّ شمٕم٤ممم: صمؿ ىم٤مل  ،وهمػم ذًمؽ وهل دظمقل ُمٙم٦م آُمٜملم ُمٓمٛمئٜملم َوَرِطيُج َُُس

َّ ٱ َٰ ۡشَل ا   ۡۡلِ ٖٗ واإلؾمالم ذم هذه أي٦م هق  ،٤مأقمٚمٛمتٙمؿ رو٤مي سمف ًمٙمؿ ديٜمً  :أي دِي

َٔ ٱإَِن : اًمذي ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ي َٖد  دّلِ ُّ  ٱ ّلَلِ ٱـِ َٰ ۡشَل  .(3) ۡۡلِ

                                                           

 .اًم٘مرـمٌلاٟمٔمر: شمٗمًػم  (3)

 .750 :اًمٌ٘مرة (2)

 .اٟمٔمر: شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل (1)
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٤م قمـ أي ومْمٞمٚم٦م أو ُم٤مئاًل ٕي ومٝمؾ يٕم٘مؾ سمٕمد ذًمؽ أن يٙمقن هذا اًمديـ ٟم٤مىمًّم 

 ومْمٞمٚم٦م اًمقؾمٓمٞم٦م واًمٕمدل وهمػممه٤م ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ. ا قمـرذيٚم٦م سمٕمٞمدً 

هذا هق اإلؾمالم اًمذي أرؾمؾ اهلل سمف مجٞمع إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم طمتك يم٤من اًمتامم  -2

وهذا ُمٕمٜمك ىمقل  ،مم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦مإو طواًمٙمامل قمغم يدي اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ حمٛمد 

، ٤م وم٠مطمًٜمف وأمجٚمفُمثكم وُمثؾ إٟمٌٞم٤مء ُمـ ىمٌكم، يمٛمثؾ رضمؾ سمٜمك سمٞمتً ] :طاًمرؾمقل 

إٓ ُمقوع ًمٌٜم٦م ُمـ زاوي٦م، ومجٕمؾ اًمٜم٤مس يٓمقومقن سمف، ويٕمجٌقن ًمف، وي٘مقًمقن هال 

 .(1) [ووٕم٧م هذه اًمٚمٌٜم٦م؟ ىم٤مل: وم٠مٟم٤م اًمٚمٌٜم٦م وأٟم٤م ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم

ومٙمؾ رؾمقل ووع ًمٌٜم٦م ذم سمٜمٞم٤من اإلؾمالم ومل يٙمتٛمؾ إٓ سمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل اخل٤مشمؿ 

، ومٚمام ، ذًمؽ أن يمؾ ٟمٌل يم٤من يٌٕم٨م إمم ىمقُمف ظم٤مص٦م وسم٠مطمٙم٤مم ظم٤مص٦مطحمٛمد 

أرؾمٚمف إمم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م ويم٤مٟم٧م رؾم٤مًمتف ؿم٤مُمٚم٦م إطمٙم٤مم  طا أرؾمؾ اهلل حمٛمدً 

َٖاِس بَِظۡٗيا شمٕم٤ممم: يمام ىم٤مل  ،ومٙم٤مٟم٧م رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم ُِِّ ٓاَنٗث  ٌَ ًَ إََِّل  َِۡجَٰ رَۡش
َ
ٓ أ ا َْ َو

(2)َوَِٕذيٗرا

ِٓيَ : شمٕم٤ممموىم٤مل  ، َ َِۡعَِٰ ِ ُّ ًَ إََِّل رََۡحَٗث  َِۡجَٰ رَۡش
َ
آ أ َْ  .(3)َو

ۡن : ي٘مقل يمام حيٙمل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٤م وُمـ هٜم٤م وضمدٟم٤م ٟمقطًم 
َ
ِمۡرُت أ

ُ
َوأ

 َٔ ِْ ُزَٚن 
َ
ِٓيَ ٱأ ۡصِِ ُٓ ۡ ي٘مقل يمام  ، ووضمدٟم٤م أسم٤م إٟمٌٞم٤مء ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ إسمراهٞمؿ (4)ل

َٖا وَ : حيٙمل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ َٖاٱَرَب ِۡ رَِٕا  ۡسَف
َ
ًَ َوأ َُ ٗث  َٓ ۡصِِ ُّْ ٗث  َْ

ُ
ٓ أ َٖا ِ ِْٔ ُذّرَِيت ًَ َو َ ۡيِ ل َٓ ُمۡصِِ

                                                           

 .3535طمدي٨م رىمؿ  ط صحٞمح اًمٌخ٤مري: يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم (3)

 .28: ٠ٌمؾم (2)

 .707 :إٟمٌٞم٤مء (1)

 .72 :يقٟمس (4)
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َٕج 
َ
ًَ أ ٓ  إَِٕ َٖا َِۡي ـَ َٖا َوحُۡب  ٍَ َٖاِش اُب ٱَْ َٚ ُّ ٱ َّل  ۥإِۡذ ىَاَل َلُ احلؼ شمٕم٤ممم: ، صمؿ ي٘مقل (1)لرَِضي

 ُٗ ُج لَِرّبِ  ۥٓ َربُّ ۡٓ ۡشَِ
َ
ّۡ  ىَاَل أ ۡشِِ

َ
ِٓيَ ٱأ َ آ إِةَۡرَِٰه ٕم٤ممم: ﴿شم صمؿ ىم٤مل َُۡعَِٰ َٙ ِ ُّ ةَنِيِٗ َوَيۡفُيُٚب  َۧوَوََّصَٰ ة

ََٰتِِنَ إَِن  ُّ  ۡصَػَفَٰ ٱ ّلَلَ ٱَي َٔ ٱَُُس ٚنَ  دّلِي ُٓ ۡصِِ ُّْ ُٕخّ 
َ
َٔ إََِّل َوأ ُٚت ُٓ َدآَء إِۡذ  * نَََل َت َٙ ّۡ ُط ُٖخ ٌُ ۡم 

َ
أ

ُٚۡت ٱَضََضَ َحۡفُيَٚب  َٓ ۡ ًَ  ل ِ َٗ َءاةَآن َٰ ًَ ِإَوَل َٙ َٰ  َجۡفُتُد إَِل
ْ ٚا ُ ٔۢ َبۡفِدي  َىال ِْ ا َتۡفُتُدوَن  َْ إِۡذ َىاَل ِۡلَنِيِٗ 

َِٰه  ُٔ َلُ  ۧإِةَۡر ا َنَِٰضٗدا َوََنۡ ٗٙ َٰ ََ ِإَوۡشَدََٰو إَِل ٚنَ  ۥَّ ِإَوۡشَمَٰفِي ُٓ وهبذا يٙمقن إسمراهٞمؿ ، (2)﴾ُمۡصِِ

 وذريتف ُمـ إٟمٌٞم٤مء ىمد أرؾمقا ىمقاقمد اإلؾمالم وأؾمٝمؿ يمؾ ُمٜمٝمؿ سمٚمٌٜم٦م ذم سمٜم٤مئف. 
آشمٗم٤مق ذم إصقل واًم٘مقاقمد  لًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ اًمتٙمرار واعمامصمٚم٦م، وًمٙمٜمف يٕمٜم -3

اًمٕم٤مُم٦م ُمثؾ وطمداٟمٞم٦م اهلل وإىم٤مُم٦م اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة واًمّمقم واحل٩م وإظمالق 

ٜمٌٞمٚم٦م، أُم٤م اًمٙمٞمٗمٞم٤مت واًمٗمروع وشمٗم٤مصٞمؾ إقمامل وضمزئٞم٤مهت٤م اًمٙمريٛم٦م واًم٘مٞمؿ اًم

ٖ : ًمذًمؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،ظمر، وُمـ أُم٦م إمم أظمرىآومتختٚمػ ُمـ رؾمقل إمم 
ُُِكّ

ـَ  ّۡ ِِشۡ ُِْٖس َٖا  ِۡ اٗسا   ثٗ َسَف َٙ ٖۡ ِْ )َو
3

)  . 

يم٤من يمت٤مب اهلل إًمٞمف  طوعم٤م ايمتٛمؾ اإلؾمالم سم٤مًمرؾم٤مًم٦م اخل٤ممت٦م وسمٕمث٦م اًمٜمٌل حمٛمد 

 قمغم ُمـ ظم٤مًمٗمقه:ٕهن٤م يم٤مٟم٧م رؾم٤مٓت ا عمـ ؾمٌ٘مقه، وطم٤ميماًم وإمم اًمٕم٤معملم ُم١ميدً 

٤م سم٤مًمرؾم٤مٓت اًم٤ًمسم٘م٦م ويمتٌٝم٤م ُمٜمقهً شمٕم٤ممم  وم٘م٤مل  ،وهذه هل اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤مُم٦م ،ظم٤مص٦م

ًَ ٤م اًمٕمالىم٦م سملم اجلٛمٞمع: يم٤مًمتقراة واإلٟمجٞمؾ، ُمٌٞمٜمً  َٕزنۡلَآ إََِلۡ
َ
ٍَِتََٰب ٱَوأ ُۡ  ِ ٗىا  ۡۡلَوِّ ٱة ُمَصّدِ

 َٔ ِْ ا َبۡيَ يََديِۡٗ  َٓ ِ ّ ٍَِتَٰبِ ٱل ِٗ  نَ  ُۡ َِۡي ـَ ًٖا  ِٓ ۡي َٙ َٕزَل  ۡضُسّٱَوُم
َ
آ أ َٓ ِ ّ ة ُٙ َٖ ّۡ  ّلَلُ  ٱةَۡي ُ٘ آَء َٚ ۡ٘

َ
َوََّل حََتتِۡؿ أ

                                                           

 .728 :اًمٌ٘مرة (3)

 .733 -737 :اًمٌ٘مرة (2)

 .48 :اعم٤مئدة (1)
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 َٔ ِْ ا َسآَءَك  َٓ ّوِ  ٱَخ ـَ  ۡۡلَ ّۡ ِِشۡ ُِْٖس َٖا  ِۡ ٖ َسَف
اٗسا   ثٗ ُُِكّ َٙ ٖۡ ِْ َٔ ٱ٤م: وىم٤مل أيًْم  ،(1)َو  ََّلِي

َ ٱ نلَِبَ ٱ لَرُشَٚل ٱيََتتُِفَٚن  ّمِ
ُ
ُٗ  ََّلِيٱ ۡۡل ّۡ ِِف  ۥََيُِدوَٕ ُ٘ ـَِٖد ُخًٚبا  ٍۡ َٰثِ ٱَْ َرى ۡٚ َِ ٱوَ  َّل جِني ّ  ۡۡلِ ُ٘ ُمُر

ۡ
يَأ

 ِ ۡفُروِف ٱة َٓ ۡ ِٔ  ل ـَ  ّۡ ُٙ َٰ ى َٙ ٖۡ رِ ٱَوَي
ٍَ ٖ ُٓ ۡ ُّ  ل ُٙ َ َُّ ل ُّ  َُػّيَِبَِٰج ٱَوُيِط ِٙ ۡي

َِ ـَ هَِد ٱَوُيَطّرُِم  َوَيَظُؿ  ۡۡلََبَٰٓ
ّۡ وَ  ُ٘ ّۡ إِۡۡصَ ُٙ ٖۡ ََ ٱَخ َٰ ۡكَل

َ
ّۡ   ََُِّت ٱ ۡۡل ِٙ ۡي

َِ ـَ (2)ََكَٕۡج 

َۡ :وُمثؾ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم،  ِٓ َٖا َوََّل َُتۡ َرَب

 ُٗ َِۡخ ا ََحَ َٓ ٌَ ا  ٓ إِۡۡصٗ َٖا َِۡي َٔ ٱلََعَ  ۥـَ َٖا   ََّلِي وُم٤م ذًمؽ إٓ ًمتح٘مٞمؼ ومْمٞمٚم٦م  ،(3)ِْٔ َرۡتِِ

يٚم٦م ذاًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمٌٕمد قمـ رذيٚم٦م اًمٖمٚمق واإلومراط أو ر

 اًمت٘مّمػم واًمتٗمريط. 

* * * 

  

                                                           

 .48 :اعم٤مئدة (3)

 .757:إقمراف (2)

 .286 :اًمٌ٘مرة (1)
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 اظمبحث ايمثايمث

 مظاهر وؽمطقة اإلؽمالم

 ًٓ  وأن وسمٕمد أن قمرومٜم٤م أصقل اًمقؾمٓمٞم٦م ذم اإلؾمالم سم٤مقمت٤ٌمره٤م ومْمٞمٚم٦م وقمد

 ًٓ ا ارشمْم٤مه اهلل شمٕم٤ممم وأٟمٕمؿ سمف قمغم ؾم٤مئر إُمؿ قم٤مُم٦م وقمغم أُم٦م  حمٛمقدً  وقمٛماًل واقمتدا

سمخ٤مص٦م، وهٜم٤م ٟم٠ميت إمم شم٘مديؿ اًمِمقاهد وإُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ وهل أيمثر ُمـ  طحمٛمد 

٤م ُم٤م يًٛمح سمف ٝموًمذا ؾمٜم٘مدم ُمٜم :أن حتَم ٕهن٤م ذم اإلؾمالم يمٚمف وذم مجٞمع أطمٙم٤مُمف

 وُم٤م يٓمٛمئـ إًمٞمف اًم٘مٚم٥م واًمٕم٘مؾ وُم٤م يًٕمػ ومٞمف اًمٜمص. ٘م٤مماعم

 ايمعؼائد وايمعبادات واظمعامالت وإطمالق:

 ًٓ  دم ايمعؼقدة::  أو

ذم اًمديـ واظمتٞم٤مره:اًمديـ واًمتديـ طم٤مضم٦م ومٓمري٦م ُمتٕمٛم٘م٦م ذم ىمٚم٥م اإلٟم٤ًمن  -3

مل  ؾمٌح٤مٟمفهلل اوعم٤م يم٤من إُمر يمذًمؽ وم٢من  ،وٓ يًتٓمٞمع آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م ،وقم٘مٚمف

وهٜم٤م يْمٞمع اًمٕمدل ويًقد اًمٔمٚمؿ  ،يؽميمف ذم طمػمة ومٞمٌ٘مك سمال ديـ يم٤محلٞمقاٟم٤مت

وشمٙمقن ذيٕم٦م اًمٖم٤مب، طمٞم٨م ي٠ميمؾ اًم٘مقي ومٞمٝم٤م اًمْمٕمٞمػ، ويٙمقن اًمٌ٘م٤مء ومٞمٝم٤م 

ا هق ٤م واطمدً أو أن يٗمرض اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمف ديٜمً  ،ًمألىمقى،وهٜم٤م شمٗمًد احلٞم٤مة

يٌلم ًمف اخلػم واًمنم واًمديـ اًمّمحٞمح  وىمد اىمتْم٧م وؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم أناإلؾمالم، 

ًمف يمؾ رء قمـ ـمريؼ ُم٤م أيمرُمف سمف ُمـ اًمٕم٘مؾ واحلقاس  واًمديـ اًمٗم٤مؾمد،وإٟمام سملم

وقمـ ـمريؼ اًمرؾمؾ اعمٌنميـ اعمٜمذريـ، وقمـ ـمريؼ اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م وُم٤م حتٛمٚمف ُمـ 

وقمٚمٞمف ُمًئقًمٞم٦م ُم٤م ، وشمرك ًمف طمري٦م آظمتٞم٤مر ،قمٜمٝم٤م ُمـ إٟمقار ٜمٌثؼاهلداي٦م وُم٤م ي
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 .خيت٤مر وضمزاؤه

ّۡ : ؾ ىمقًمف شمٕم٤ممموقمـ اًمقؾمٓمٞم٦م ذم ذًمؽ ضم٤مءت أي٤مت اًمٙمريٛم٦م يمثػمة ُمث  َ ل
َ
أ

ُٗ  * وََطَهَخۡيِ  َولَِصاٗجا * َخۡينَۡيِ  ۥجَنَۡفَ َلُ  َديَۡجَٰ َ٘ ِٔ ٱ َو ۞إَِجآ : ، وىمقًمف شمٕم٤ممم (1)نلَۡشَديۡ
ٓ إََِلَٰ ُٕٖٚح وَ  وَۡضۡيَٖا

َ
ٓ أ ا َٓ ٌَ  ًَ ٓ إََِلۡ َٖا وَۡضۡي

َ
ِ  َٔ  ۧنلَتِّيِ ٱأ ٔۢ َبۡفِده ََ  ۦ  ِْ َّ ِإَوۡشَمَٰفِي ِي َٰ٘ ٓ إََِلَٰٓ إِةَۡر َٖا وَۡضۡي

َ
َوأ

ۡشَتاِط ٱِإَوۡشَدََٰو َوَيۡفُيَٚب وَ 
َ
َٖ  ۡۡل َٔ  َوَءاحَۡي َب َوُيٚنَُس َوَهَُٰروَن وَُشَِۡيَمَٰ يُّٚ

َ
ـِيََسَٰ َوأ  َزُبٚٗرا دَ ۥَداوُ  اَو

ُٙ  َورُُشَٗل  * ّۡ َجۡيُصۡص َُ َُ َورُُشَٗل  ِْٔ َرۡت  ًَ َِۡي ـَ  ّۡ ُٙ َّ َىۡد َىَصۡصَجَٰ ًَ  َوََّكَ َِۡي ـَ ُمََٚسَٰ  ّلَلُ ٱّۡ 
ا ٗٓ َٖاِس لََعَ  رُُّشَٗل  * حَۡسِِي َٔ ِِلَََل يَُسَٚن لِِ ِٖذرِي ُْ َٔ َو ِي بَّۡشِ َِ  ٱُضَشُۢة َبۡفَد  ّلَلِ ٱُّْ َوََكَن  لرُُّش

ا ّلَلُ ٱ ٗٓ ٍِي ِزيًزا َض ََ وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  ،(2)ـَ ۡ٘
َ
أ ٍَِتَٰبِ ٱَيَٰٓ ُۡ  ُ ّۡ رَُشٚنُلَا يُبَّيِ َىۡد َسآَءُز

 َٔ ِ ّْ ةٖ  َٰ َذَۡتَ ّۡ لََعَ َِ ٱَُُس ٔۢ بَِظۡيٖ َوََّل َِٕذيرٖ  َذَيۡد َسآَءُزّ بَِظۡيٞ  لرُُّش ِْ ا َسآَءَٕا  َْ  
ْ ٚا ُ ن َتُيٚل

َ
أ

ءٖ ىَِديرٞ  ّلَلُ ٱَوَِٕذيٞر  وَ  ِ ََشۡ
َٰ ُُكّ (3)لََعَ

. 
إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمتل شمٌلم أن وفمٞمٗم٦م اًمرؾمؾ واًمٙمت٥م اًمًاموي٦م هل 

اًم٘مٞم٤مُم٦م، طمتك ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  ـ اًمٜم٤مس يقمقماًمٌالغ واًمٌٞم٤من واإلٟمذار وإؾم٘م٤مط احلج٦م 

 ِٔ ّۡ َوِِلَ دِي ُُٖس ّۡ دِي َِ  شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: ىم٤مل، و(4)َُُس
ّۡ   ۡۡلَوُّ ٱَوىُ َٓٔ َطآَء  ِْٔ َرّبُِس َذ

َِۡيۡسُهۡر   ٔ َطآَء نَ َْ ِْٔ َو ُِۡيۡؤ  .(5) نَ

َراهَ ِِف وٟمختتؿ هذه إدًم٦م وهل أيمثر مم٤م ذيمرٟم٤م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ٌۡ ِٔ  ٱََّلٓ إِ َىد  دّلِي
                                                           

 .70-8 :اًمٌٚمد (3)

 .765-763 :اًمٜم٤ًمء (2)

 .79 :اعم٤مئدة (1)

 .6 :اًمٙم٤مومرون (4)

 .29 :اًمٙمٝمػ (5)
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َٔ  لرُّۡطدُ ٱحَبََيَ  ِ  ٱِْ َغّ
ُۡ  ِ َٓٔ يَۡسُهۡر ة ِ  َُطَُٰلٚتِ ٱَذ ٔۢ ة ِْ ًَ ٱَذَيِد  ّلَلِ ٱَوُيۡؤ َص ۡٓ ِ  ۡشَخ ۡثَِقَٰ ٱ ُُۡفۡرَوةِ ٱة ُٚ ۡ ََّل  ل

ا  وَ  ٕهَِصامَ ٱ َٙ َ ٌّ  ّلَلُ ٱل ِِي ـَ ِٓيٌؿ   .(1)َش

٤م هلذه أي٦م إظمػمة ٕهن٤م إيمثر دوراٟمً  اوطمتك ٓ يٓمقل سمٜم٤م إُمر ٟم٠مظمذ شمٗمًػمً 

ًمًٜم٦م اعمتحدصملم قمـ طم٘مقق اإلٟم٤ًمن وطمري٦م اًمتديـ: ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: اًمديـ ذم أقمغم 

َٔ  لرُّۡطدُ ٱىَد حَبََيَ ﴿ :ىمقًمفصٚمف سم٘مريٜم٦م أهذه أي٦م اعمٕمت٘مد و ِ  ٱِْ َغّ
ُۡ

﴾ (2) . 

َراَه ِِف  ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ـ يمثػم ذم شمٗمًػمهاسمىم٤مل و ٌۡ ِٔ  ٱََّلٓ إِ ٓ شمٙمرهقا  أي:﴾ دّلِي

دٓئٚمف وسمراهٞمٜمف ٓ حتت٤مج  قمغم اًمدظمقل ذم ديـ اإلؾمالم وم٢مٟمف سملم واوح ضمكم اأطمدً 

سمؾ ُمـ هداه اهلل ًمإلؾمالم وذح صدره وٟمقر  ،ه أطمد قمغم اًمدظمقل ومٞمفأن يٙمرَ 

سمّمػمشمف دظمؾ ومٞمف قمغم سمٞمٜم٦م، وُمـ أقمٛمك اهلل ىمٚمٌف وظمتؿ قمغم ؾمٛمٕمف وسمٍمه وم٢مٟمف ٓ 

 .ا٤م ُم٘مًقرً يٖمػمه اًمدظمقل ذم اًمديـ ُمٙمرهً 

ومٛمـ  ،هٜم٤مك شمًٚمٞمؿ سم٠مٟمف ٓسمد ًمٙمؾ خمٚمقق ُمـ ظم٤مًمؼ ذم اإلًمف ووطمداٟمٞمتف: – 2

ِمٛمس واًم٘مٛمر واًمٜمجقم واًمٌح٤مر وات وإرض واًمهمػم اعمٛمٙمـ أن شمٙمقن اًمًام

وإهن٤مر وإُمٓم٤مر واإلٟم٤ًمن واحلٞمقان واًمٜم٤ٌمت واجل٤ٌمل واًمّمخقر ُمـ همػم 

يمام  ،اقمؽمومقا سم٤مإلًمف اخل٤مًمؼ -ا وهؿ أؿمد اًمٜم٤مس يمٗمرً -ن أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م إسمؾ  ،ظم٤مًمؼ

َٔ  :طمٙمك اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ّۡ ََلَُيُُٚ ُٙ ٔۡ َخََِي َْ  ّ ُٙ ّۡلَ
َ
ٚنَ  ّلَلُ  ٱَوَُهِٔ َشأ ٍُ َّنَٰ يُۡؤَن

َ
، (3)َنأ

ٔۡ َخََِو وىم٤مل:  َْ  ّ ُٙ ّۡلَ
َ
ۡرَض ٱوَ  لَصَمََٰنَٰتِ ٱَوَُهِٔ َشأ

َ
َٔ  ۡۡل ُٙ َٔ َخََِي َفزِيزُ ٱََلَُيُُٚ

ُّ ٱُۡ سمؾ  ،(4)َُۡفِِي

                                                           

 .256 :اًمٌ٘مرة (3)

 .3/279شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  (2)

 .87 :اًمزظمرف (1)

 .9 :اًمزظمرف (4)
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 ومٞم٘مقل: يم٤من سمٕمْمٝمؿ يًتدل قمغم وضمقد اهلل شمٕم٤ممم سمام طمقًمف ُمـ أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م،

وات وإرض قمغم أومال شمدل اًمًام ،وإصمر يدل قمغم اعمًػم ،رة شمدل قمغم اًمٌٕمػمٕماًمٌ

إٓ أن آظمتالف ىمد وىمع ذم ُمٕمروم٦م هذا  ،وهٙمذا يمؾ ومٓمرة ؾمقي٦م ،اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم

أو هق إًمف واطمد ىم٤مدر قم٤ممل  ،ومٝمؾ هق ُمتٕمدد أو هل اًمٓمٌٞمٕم٦م واًمّمدوم٦م سمال إًمف ،اإلًمف

 ُمتّمػ سم٤مًمٙمامل وُمٜمزه قمـ اًمٜم٘مّم٤من؟.

وُمـ إصٜم٤مم  ،وُمـ اًمٜمقر واًمٔمٚمٛم٦م ،اًمٙمقايم٥م د أهل٦م ُمـومٝمٜم٤مك ُمـ قمدَّ 

وإوصم٤من، وُمٜمٝمؿ ُمـ أٟمٙمر اإلًمف وٟم٥ًم يمؾ رء إمم اعم٤مدة واًمٓمٌٞمٕم٦م، ومتقؾمط 

ًمًٜم٦م أٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف ُمٜمذ ظمٚمؼ اهلل آدم وإمم ىمٞم٤مم أاإلؾمالم ذم رؾم٤مٓشمف ويمتٌف وقمغم 

اطمد وقمـ ـمريؼ أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م ودٓئؾ اًم٘مدرة اًمرسم٤مٟمٞم٦م إمم وضمقد إًمف و ،اًم٤ًمقم٦م

وأصم٧ٌم جلٛمٞمع إُمؿ  ،ٓ ذيؽ ًمف ُمتّمػ سمٙمؾ يمامل وُمٜمزه قمـ يمؾ ٟم٘مّم٤من

سملم  ؾمٞمًٓم٤مومٙم٤من سمذًمؽ و ،اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م كوطمداٟمٞمتف سمٓمرق ؿمتك طمٙم

ٙم٤مر ًمٚمذات اًمٕمٚمٞم٦م وإؾمٜم٤مد إُمر إمم ٟمه١مٓء وأوًمئؽ اًمْم٤مًملم ؾمقاء سم٤مًمنمك أو سم٤مإل

 اًمٓمٌٞمٕم٦م واًمّمدوم٦م أو اعم٤مدة أو احلٞمقان.

َٚ ٦م ًمٚمقطمداٟمٞم٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم: وم٤ٌمًمٜمًٌ ُ٘  َۡ َضدٌ  ّلَلُ ٱىُ
َ
دُ ٱ ّلَلُ ٱ * أ َٓ ّۡ يُٚدَلۡ  * لَص َ ّۡ يَِلۡ َول َ  ل

ّۡ يَُسٔ َلُ  * َ َضُدۢ  ۥَول
َ
ا أ ًٚ ُه ٚذُ ةَِرّبِ : قمز وضمؾ ، وىم٤مل(1)ٌُ ـُ

َ
َۡ أ ًِ  * نلَاِس ٱىُ  نلَاِس ٱَمِِ

*  ِ َٰٗ ْ َرَب َهََٰذا : شمٕم٤ممم ، وىم٤مل(2)نلَاِس ٱإَِل َِۡيۡفُتُدوا ِٔ ُسٖٚع  ََّلِيٓ ٱ * ۡۡلَۡيِج ٱنَ ّْ  ّ ُٙ َٓ ۡغَف
َ
أ
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ٔۡ َخٚۡف   ِ ّْ  ّ ُٙ َٖ َْ ، ووضمف مجٞمع إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم إمم اًمٌدء، سمتقطمٞمد اهلل (1)َوَءا

ِِْٗ : وقم٤ٌمدشمف وم٘م٤مل ۡٚ ًٚضا إََِلَٰ ىَ َٖا ُٕ ِۡ رَۡش
َ
ٓ أ َذاٌب  ۦٓ إَِجا ـَ  ّۡ ُٙ تَِي

ۡ
ن يَأ

َ
َِ أ ِْٔ َرۡت  ًَ َم ۡٚ

ِٕذۡر ىَ
َ
ۡن أ
َ
أ

 ّٞ َِل
َ
تِيٌ  ىَاَل  * أ ُّْ ّۡ َِٕذيٞر  ِٚۡم إِّّنِ َُُس ََٰي ِ  * َي ٕ

َ
ْ ٱأ ٚهُ ٱوَ  ّلَلَ ٱۡخُتُدوا ِغيُفٚنِ  َتُي

َ
 .(2)َوأ

َدآَء إِۡذ َضََضَ َحۡفُيَٚب وهٙمذا ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم   َٙ ّۡ ُط ُٖخ ٌُ ۡم 
َ
ُٚۡت ٱأ َٓ ۡ إِۡذ ىَاَل  ل

َِٰه  ًَ إِةَۡر ِ َٗ َءاةَآن َٰ ًَ ِإَوَل َٙ َٰ  َجۡفُتُد إَِل
ْ ٚا ُ ٔۢ َبۡفِدي  ىَال ِْ ا َتۡفُتُدوَن  َْ ََ ِإَوۡشَدََٰو  ِۧۡلَنِيِٗ  َّ ِإَوۡشَمَٰفِي

ُٔ َلُ  ا َنَِٰضٗدا َوََنۡ ٗٙ َٰ ٚنَ  ۥإَِل ُٓ  .(3)ُمۡصِِ

ًَ : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممموىمد  ِْٔ َرۡتِِ َٖا  ِۡ رَۡش
َ
آ أ َْ ُٗ َو َٕ

َ
َٗ إََِّلٓ  ۥِْٔ رَُشٍٚل إََِّل ُِِٕٚحٓ إََِلِۡٗ أ َٰ ََّلٓ إَِل

۠ نَ  َٕا
َ
، وًمت٠ميمٞمد هذا اًمقضمقد وهذه اًمقطمداٟمٞم٦م وضمف أٟمٔم٤مر اًمٕم٤ٌمد (4)ۡخُتُدونِ ٱأ

ّْ إَِلٌ شمٕم٤ممم: وقم٘مقهلؿ إمم آي٤مشمف ودٓئؾ ىمدرشمف ذم آي٤مت قمديدة ُمٜمٝم٤م ىمقًمف  ُس ُٙ َ ِإَول
 َٚ ُ٘ ُّ  َواِضٌد ََّل إَِلَ إََِّل  ُٔ الرَِضي َِ  * الرََْحَ يْ

َِ رِْض َواْخخََِلِف ال
َ
اَواِت َواْۡل َٓ إَِن ِِف َخِِْو الَص

 َْ  ْٔ ِْ اِء  َٓ َٔ الَص ِْ َْٕزَل اّلَلُ 
َ
ا أ َْ ا َحَْٖهُؿ انلَاَس َو َٓ ِ َِّت ََتْرِي ِِف اْۡلَْطرِ ة

َُ ًِ ا ارِ َواُُْهِْ َٙ اٍء َوانلَ
رَْض 

َ
ْضَيا ةِِٗ اْۡل

َ
َصَخِر َبْفَد نَأ ُٓ ْ ِ َداةٍَث َوحَِْصِيِم الّرَِياِح َوالَصَطاِب ال

ْٔ ُُكّ ِْ ا  َٙ ا َوَبَد ذِي َٙ ِ ح ْٚ َم
ْٚمٍ  رِْض َْليَاٍت َُِي

َ
اءِ َواْۡل َٓ ، وهٜم٤مك ضم٤مٟم٥م آظمر ًمت٘مرير اًمقطمداٟمٞم٦م (5)َحْفيُِِٚنَ َبْيَ الَص

ر وهق ُمٜم٤مىمِم٦م اعمنميملم ذم ذيمٝمؿ وذيم٤مئٝمؿ وإسمٓم٤مل طمججٝمؿ وإؾم٘م٤مـمٝم٤م، ٟمذيم

ِٔ ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اعم١مُمٜمقن:  ،ٟمامذج ُمٜمٝم٤م وٓ ٟمحّمٞمٝم٤م َٓ ِ
ّ ىَُ ل
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ۡرُض ٱ
َ
ٚنَ  ۡۡل ُٓ ّۡ َتۡفَِ ُٖخ ٌُ ٓ إِن  ا َٙ ٔ ذِي َْ ُرونَ  * َو ٌَ َنََل حََذ

َ
َۡ أ ِ  ىُ ٔ َربُّ  * َشَيُيٚلَُٚن ّلِلَ َْ  َۡ ىُ

َِٰت ٱ ِّ ٱ َُۡفۡرِش ٱَوَربُّ  لَصۡتؿِ ٱ لَصَمََٰن نَََل َتَخُيٚنَ  * َُۡفِؾي
َ
َۡ أ ِ  ىُ ٔۢ بَِيِدهِ  * َشَيُيٚلَُٚن ّلِلَ َْ  َۡ  ۦىُ

ٚنَ  ُٓ ّۡ َتۡفَِ ُٖخ ٌُ َِۡيِٗ إِن  ـَ َٚ َُيُِۡي َوََّل َُيَاُر  ُ٘ ءٖ َو ِ ََشۡ
ُٚت ُُكّ ٍُ َّنَٰ  * َمَِ

َ
َۡ نَأ ِ  ىُ َشَيُيٚلَُٚن ّلِلَ

ِ  * تُۡصَطُرونَ  ّ ة ُٙ َتۡيَجَٰ
َ
َۡ أ َِٰذةُ  ۡۡلَوِّ ٱةَ ّۡ ََُك ُٙ ا  * ٚنَ ِإَوَج ُٗ  ّلَلُ ٱ ََّتَذَ ٱَْ َف َْ ا ََكَن  َْ ٔۡ  ۥِْٔ َودَلٖ َو ِْ

 َٔ َٰ َبۡفٖض  ُشۡتَدَٰ ّۡ لََعَ ُٙ ا َخََِو َوََُفََل َبۡفُظ َٓ ِ َٰٗ  ة َب ُُكُّ إَِل َ٘ ٍٗ  إِٗذا ََّلَ َٰ ا يَِصُهٚنَ  ّلَلِ ٱإَِل َٓ ِّ * َخ ِ َِٰ َع
ا يُۡۡشُِكٚنَ  لَظَهََٰدةِ ٱوَ  َُۡلۡيبِ ٱ َٓ (1)َذَخَعَََٰلَٰ َخ

. 

ٕن ذًمؽ  :وسمذًمؽ وٟمحقه فمٝمرت وؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم ذم سمٞم٤من اإلًمف ووطمداٟمٞمتف

واًمث٤مٟمٞم٦م  ،هق اًمقؾمط اًمٕمدل احلؼ سملم رذيٚمتلم إطمدامه٤م شمٕمدد أهل٦م ُمـ أي ٟمقع

ومل يٌؼ إٓ اًمٗمْمٞمٚم٦م وهل وطمداٟمٞم٦م ، اعم٤مدة واًمٓمٌٞمٕم٦م واًمّمدوم٦م مم٤م ٓ يٕم٘مؾ وٓ ي٘مٌؾ

َٚ سمال هن٤مي٦م  اهلل قمز وضمؾ إول سمال سمداي٦م وأظمر َوُل ٱُ٘
َ
ِٙرُ ٱوَ  ٓأۡلِخرُ ٱوَ  ۡۡل ُٔ  ٱوَ  َُظَٰ  ۡۡلَاِغ

 ٌّ ِِي ـَ ٍء  ِ ََشۡ
َّ َٚ ةُِس ُ٘  .(2)َو

وقمغم صٕمٞمد اًمرؾمؾ واًمٙمت٥م اًمًاموي٦م متثٚم٧م اًمقؾمٓمٞم٦م ذم طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس  -3

يؽميمقا إمم ن ذًمؽ أن اًمٜم٤مس إُم٤م أ ،إمم اًمرؾمؾ وإمم اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م وإمم ضورهتام

ُمٜمٝمؿ سمام يِم٤مء ويذه٥م يمؾ ُمٜمٝمؿ إمم ُم٤م يريد، وإُم٤م أن يٙمقن قم٘مقهلؿ ومٞم٘ميض يمؾ 

وهذا ٓ يتؿ إٓ سم٤مًمرؾمؾ واًمٙمت٥م طمتك  ،ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ وطمل ظم٤مص وشمٙمٚمٞمػ ظم٤مص

ومٙم٤من اًمقؾمط ذم إرؾم٤مل  ،ٓ يدقمل يمؾ ُمٜمٝمؿ أٟمف ُمقطمك إًمٞمف هبذا إُمر أو ذاك

رؾمقل إمم يمؾ أُم٦م وذم يمؾ سمٞمئ٦م وُمٕمف اعمٕمجزات اًمتل شم١ميمد صدىمف وظمّمقصٞمتف 
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ومٙم٤من اًمرؾمؾ حيٛمٚمقن اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمرسم٤مٟمٞم٦م وحيٛمٚمقن اًمٙمت٥م : ٗم٤مء اهلل شمٕم٤مممواصٓم

جيتٛمٕمقن طمقهل٤م ويتح٤ميمٛمقن إًمٞمٝم٤م وهب٤م طمتك يًقد  ،اًمًاموي٦م هبذه اًمتٙم٤مًمٞمػ

ومٙم٤من إرؾم٤مل اًمرؾمؾ وإٟمزال اًمٙمت٥م وىم٤مي٦م ًمٚمٜم٤مس  ،اًمٕمدل ويٕمٞمش اًمٜم٤مس ذم ؾمالم

اهلالك ذم أظمرة  ُمـ اًمٗمقى وُمـ آؾمتٌداد واًمٓمٖمٞم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م،ويمذًمؽ ًمٕمدم

 .وإؾم٘م٤مط احلج٦م قمـ اًمٜم٤مس

يم٤مٟم٧م اًمقؾمٓمٞم٦م واًمٕمدل واحلؼ ذم إرؾم٤مل اًمرؾمؾ وإٟمزال اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م و

 عم٤ًمقمدة اًمٗمٓمرة واًمٕم٘مقل إمم ُمٕمروم٦م اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ اعم١مدي إمم ؾمٕم٤مدة اًمداريـ.

 ،وُمـ وؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم ذم اًمٕم٘مٞمدة: اإليامن سم٤مًمٖمٞم٥م ُمع اإليامن سم٤مًمِمٝم٤مدة -4

ا سم٤مًمٜم٦ًٌم هلذا اًمٙمقن ذًمؽ أن اإلٟم٤ًمن ُمٝمام أويت ُمـ اًمٕمٚمؿ واحلقاس يٌ٘مك حمدودً 

ومٙم٤مٟم٧م اًمقؾمٓمٞم٦م ذم  ، سمٙمؾ رء يم٤محلٞمقانأو يٌ٘مك ضم٤مهاًل  ،وُم٤م وراء اًمٓمٌٞمٕم٦م

 سمتٗم٤مصٞمٚمفاإليامن سمٕم٤ممل اًمٖمٞم٥م يم٤معمالئٙم٦م واجلـ واجلٜم٦م واًمٜم٤مر واًمٞمقم أظمر 

ا ذم يمؾ ًمٕم٤معملم وإن يم٤من طم٤مًض وإضمؾ واًمرزق واعمًت٘مٌؾ وومقق ذًمؽ يمٚمف رب ا

ُٗ رء ًمٙمـ  ةَۡصَٰرُ ٱََّل حُۡدرُِك
َ
َٚ يُۡدرُِك  ۡۡل ُ٘ ةَۡصََٰر  ٱَو

َ
َٚ  ۡۡل ُ٘ َِِػيُم ٱَو وقم٤ممل (1)ۡۡلَتِۡيُ ٱ ل

 اًمِمٝم٤مدة ُمٗمتقح ٟمراه وٟمٓمٚمع قمغم ُمٕمٔمٛمف.

وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟم١مُمـ سمام  ،وهذا اًمٖمٞم٥م أؿم٤مر اًم٘مرآن إًمٞمف إمج٤مٓ وومّمؾ ذم سمٕمْمف

ّٓ : ومٛمـ ذًمؽ اإلمج٤مل أمجؾ وسمام ومّمؾ طمتك ٓ ٟمْمؾ أو ٟمِم٘مك دون ـم٤مئؾ، ٓ  * ال
 ًَ ِ َٰل ٍَِتَُٰب ٱ َذ َخيِيَ  ُۡ ُٓ ِۡ ِ ُّ ٗدى  ُ٘ َٔ ٱ * ََّل َرۡيَبَۛ ذِيِِٗۛ  ِ  ََّلِي َُٖٚن ة ِْ َٚن  َُۡلۡيبِ ٱيُۡؤ ُٓ ةَ ٱَوُييِي َٰٚ  لَصَِ
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ّۡ يُِٖهُيٚنَ  ُٙ ا َرزَۡىَجَٰ َٓ (1)َوِم

ـَِٖدهُ ،  َهاحُِص  ۥَو َٚ   َُۡلۡيبِ ٱَْ ُ٘ آ إََِّل  َٙ ُٓ (2)ََّل َحۡفَِ

. 

ومٙم٤مٟم٧م اًمقؾمٓمٞم٦م ذم أن يٕمرف اًمٜم٤مس ُم٤م ي٘مدرون ُمـ قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة ومٝمق ُمًخر 

وأن ي١مُمٜمقا سم٤ٌمىمل اًمٖمٞم٥م  وأن يٕمرومقا سمٕمض اًمٖمٞم٥م طمتك يًتٕمدوا ًمف، ،وُمت٤مح هلؿ

 إمج٤مٓ ٕن ىمدرهتؿ ٓ شمًتققمٌف.

اإليامن سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه  اإلؾمالم ذم اًمٕم٘مٞمدة:وُمـ ُمٔم٤مهر وؾمٓمٞم٦م  -5

وإٓ عم٤م  ا ذم يمؾ رء،وًمٞمس خمػمً  ا قمغم يمؾ رء،ومٚمٞمس اإلٟم٤ًمن رجؼمً  ،طمٚمقه وُمره

واًمقؾمٓمٞم٦م ذم ُمًئقًمٞم٦م اًمٕمٌد قمام يٗمٕمٚمف  يم٤من ًمٚمثقاب ُمٕمٜمك وُم٤م يم٤من ًمٚمٕم٘م٤مب ُمٕمٜمك،

ا ّلَلُ ٱوَ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  سم٤مظمتٞم٤مر وقمدم ُمًئقًمٞمتف قمام أضمؼم قمٚمٞمف. َْ ّۡ َو ُِٚنَ  َخََِيُس َٓ ، (3)َتۡف

ن يََظآَء وىم٤مل: 
َ
ا تََظآُءوَن إََِّلٓ أ َْ ِٓيَ ٱَربُّ  ّلَلُ ٱَو َ (4)َُۡعَِٰ

. 

وهذا ُمـ طمٞم٨م اخلٚمؼ واإلٟمٙم٤مر، أُم٤م ُمـ طمٞم٨م اعمًئقًمٞم٦م ومٚمٚمٕمٌد ُمِمٞمئ٦م وإرادة 

َصَب رَِ٘يٞ  ۡمرِِٕۢيٱُُكُّ وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: ، واظمتٞم٤مر ومٞمام يٗمٕمؾ ٌَ ا  َٓ ِ ُِِّم ، (5)ة  ّلَلُ ٱََّل يَُس

ا  َْ ا  َٙ َِۡي ـَ َصَتۡج َو ٌَ ا  َْ ا  َٙ َ ا  ل َٙ  .(6)ۡزتََصَتۡج  ٱَجۡهًصا إََِّل وُۡشَف

ويمذًمؽ احل٤ًمب قمغم أقمامل اًمدٟمٞم٤م ذم أظمرة أو اًمٕم٘مقسم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م:  -6
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ومٝمؾ يٙمقن اًمٜم٤مس ذم اًمدٟمٞم٤م ُمٝمٛمٚملم سمال شمٙمٚمٞمػ وٓ ىم٤مٟمقن؟ وهؾ إذا ُم٤مشمقا ي٘مؼمون 

وهؾ إذا سمٕمثقا ٓ حي٤مؾمٌقن؟ وهؾ إمم اجلٜم٦م أو إمم اًمٜم٤مر ي٤ًمىمقن وٓ يٌٕمثقن؟ 

ُمت٤ًمويـ؟ يمٞمػ ي٘مٌؾ اًمٕم٘مؾ ذًمؽ؟ وهؾ دمٞمز اًمٗمٓمرة اًمًقي٦م اًمتل ومٓمر اهلل اًمٜم٤مس 

إن اًمٕم٘مؾ واعمٜمٓمؼ واًمٗمٓمرة ي٘ميض سميورة احل٤ًمب قمغم اًمتٙم٤مًمٞمػ  قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ؟

ا يََرهُ  ِْۡرَياَل َذَرٍة َخۡۡيٗ  َۡ َٓ ٔ َحۡف َٓ َْ  *ۥ َذ ا يََرهُ َو ِْۡرَياَل َذَرةٖ َِشّٗ  َۡ َٓ  .(1)ۥٔ َحۡف

آقمتدال ذم حم٤مؾم٦ٌم اعمحًـ قمغم إطم٤ًمٟمف ورج٤مزاشمف وومٙم٤مٟم٧م اًمقؾمٓمٞم٦م واًمٕمدل 

وحم٤مؾم٦ٌم اعمزء قمغم إؾم٤مءشمف سم٤مًمٕم٘م٤مب اعمٜم٤مؾم٥م ذم اًمدٟمٞم٤م سم٢مىم٤مُم٦م احلدود أو  سم٤مٕطمًـ،

وًمذًمؽ ٟمٌف اهلل شمٕم٤ممم  أو ذم أظمرة عمـ مل يت٥م ومل يٜمؾ اًمٕم٘مقسم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم، ،اًمتٕمزير

ّۡ َخَتٗرا : شمٕم٤ممم قم٤ٌمده إمم هذا احل٤ًمب وهذه اعمًئقًمٞم٦م وم٘م٤مل ا َخَِۡيَجَُٰس َٓ َج
َ
ّۡ أ نََطِصۡبُخ

َ
أ

ّۡ إََِلَٖۡا ََّل حُرَۡسُفٚنَ  َُٕس
َ
ًُ ٱ ّلَلُ ٱَذَخَعَََٰل  * َوأ ِِ َٓ ۡ َٚ َربُّ  ۡۡلَوُّ  ٱ ل ُ٘ َٗ إََِّل  َٰ ِّ ٱ َُۡفۡرِش ٱََّلٓ إَِل رِي ٍَ ُۡ * 

َؿ  َْ ٔ يَۡدُع  َْ َٔ َلُ  ّلَلِ ٱَو ا َءاَخَر ََّل ةُۡرَهَٰ ًٙ َٰ ُٗ  ۦةِِٗ  ۥإَِل ا ِضَصاةُ َٓ ُٗ ۦٓ  ـَِٖد َرّبِِٗ  ۥَنإَِج ََّل ُحۡهُِِص  ۥإَِٕ
 .(2)َُۡكَٰهُِرونَ ٱ

 ت:ا: دم ايمعباداشماكقً 

أن يٕمٞمش اإلٟم٤ًمن ُمع اًمٜمج٤مؾم٤مت واًم٘م٤مذورات  :أهيام أومْمؾـ اًمٓمٝم٤مرة: 7

ك ؽمأو أن ي٘مٓمع صمقسمف وي ،يتٓمٝمر ُمٜمٝم٤م ويتٜمٔمػ أو أن، داث وإظم٤ٌمثطموإ

 ؟ مم٤مٕمشمُمٙم٤مٟمف ويٜمٗمر أظمريـ ُمـ رائحتف وُم٤م حيٛمٚمف ُمـ ُمٞمٙمروسم٤مت ويٕميص اهلل 
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وذًمؽ  ،ؿ اًمٗمٓمرة اًمًٚمٞمٛم٦م وهق اًمٜمٔم٤موم٦م واًمٓمٝم٤مرةئضم٤مءت اًمنميٕم٦م سمام يال

سم٤معم٤مء اًمٓمٝمقر اًمذي أٟمزًمف اهلل شمٕم٤ممم وأٟمٕمؿ قمغم اًمٜم٤مس سمف ذم إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٤مت 

 ،ذم ذًمؽ وم٢من مل يتٞمن اعم٤مء ٕي ؾم٥ٌم وم٤مًمؽماب اًمٓم٤مهر يم٤مٍف  قء واًمٖمًؾ،٤مًمقوسم

ا وجيٛمع ذًمؽ يمٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َٙ حُّ
َ
َٔ ٱَيَٰٓأ ّۡ إََِل  ََّلِي ُخ ۡٓ ْ إَِذا ُر ٚٓا ُٖ َْ ِ ٱَءا َٰٚة ْ ٱنَ  لَصَِ ٚا  ۡكِصُِ

ّۡ إََِل  يِۡديَُس
َ
ّۡ َوأ ُس َ٘ َرانِوِ ٱوُُسٚ َٓ ۡ ْ ٱوَ  ل ٚا ّۡ إََِل  ۡمَصُط رُۡسَُِس

َ
ّۡ َوأ ۡفَتۡيِ  ٱةُِرُءوِشُس ٍَ

ُۡ  ّۡ ُٖخ ٌُ ِإَون 
ُٖٗتا نَ  ْ  ٱُس ُروا َٙ َٔ  َغ ِ ّْ ُِٖسّ  ّْ َضٞد 

َ
ۡو َسآَء أ

َ
َٰ َشَهٍر أ ۡو لََعَ

َ
ۡرََضَٰٓ أ َْ ُٖخّ  ٌُ ُّ  َُۡلآنِِع ٱِإَون  ۡصُخ َٓ َٰ ۡو َل

َ
أ

ٚاْ َصفِيٗدا غَ  ُّنَِصآءَ ٱ ُٓ َٓ اٗٓء َذَخَي َْ ّۡ ََتُِدواْ  ْ ٱّيِٗتا نَ نََِ ٚا ا يُرِيُد  ۡمَصُط َْ   ُٗ ٖۡ ِ ّْ يِۡديُسّ 
َ
ّۡ َوأ ُِٚ٘س ُُٚس ِ ة

ٔۡ َضَرٖج َوَلَٰ  ّلَلُ ٱ ِ ّْ َِۡيُسّ  ـَ  ََ ُٗ  ِسَِٔلَۡشَف َخ َٓ َّ ِٕۡف ّۡ َوَِلُخِ َِرُك ّٙ ّۡ  ۥيُرِيُد َِلَُػ َُِس ّۡ ََُف َِۡيُس ـَ

ُرونَ  ٍُ (1)تَۡظ

وهل اًمٓم٤مقم٦م  ،شمٚمؽ هل وؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم ذم حت٘مٞمؼ اًمٓمٝم٤مرة واًمٜمٔم٤موم٦م، 

 واًمٕمدل وآقمتدال.

، وُمٕمراج اإلٟم٤ًمن إمم ظم٤مًم٘مف ،ذم اًمّمالة: وهل اًمّمٚم٦م سملم اًمٕمٌد ورسمف -2

ومل  ،يدقمقه ويٜم٤مضمٞمف ويٕمٌده طمؼ اًمٕم٤ٌمدة، مل جيٕمٚمٝم٤م يمؾ ؾم٤مقم٦م أو ـمقل اًمقىم٧م

سمؾ ضمٕمٚمٝم٤م مخ٦ًم ومروض ُمقزقم٦م قمغم أرسمع وقمنميـ  ،حيرُمٜم٤م ُمٜمٝم٤م ـمقل اًمقىم٧م

 وشمرك ًمٜم٤م طمري٦م اعمزيد ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٜمقاومؾ، ،ُمـ ؾم٤مقم٦مٓ يًتٖمرق أداؤه٤م أيمثر  ؾم٤مقم٦م

وومروٝم٤م ـمقل اًمقىم٧م؟ أو احلرُم٤من ُمٜمٝم٤م ـمقل ، وم٠مي إُمريـ أطمًـ؟ اعم٤ٌمًمٖم٦م ومٞمٝم٤م

اًمقىم٧م؟ ٓ ؿمؽ أن اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال واًمٕمدل واخلػم ومٞمام ذقمف اهلل شمٕم٤ممم: 

وًمٚمٛم٤ًمومر ىمٍم اًمرسم٤مقمٞم٦م  مخس صٚمقات ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م وسم٠مضمر مخًلم صالة،

وًمٚمٛمريض واعمٕمذور اجلٛمع سملم سمٕمض ومرائْمٝم٤م، وهل صحٞمح٦م ذم يمؾ  ،٤مُمٜمٝم

واجلٛمٕم٦م  ،وأن شمٙمقن ذم مج٤مقم٦م ًمٙمـ إومْمؾ أن شمٙمقن ذم اعمًجد، ،إطمقال
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وشمّمح  ،ومرض سمديؾ قمـ اًمٔمٝمر ُمرة يمؾ أؾمٌقع ًمٖمػم اعمريض واعم٤ًمومر وإٟمثك

اًمّمالة ُمـ اعمريض سم٠مى يمٞمٗمٞم٦م وىمدر آؾمتٓم٤مقم٦م، وٓ شمً٘مط قمٜمف إٓ إذا وم٘مد قم٘مٚمف 

ي وم٠مي شمٞمًػم أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ، أو أ ،٤مومٞمٝم٤م ؿمٞمئً  لٓ يٕم ،أو دظمؾ ذم همٞمٌقسم٦م ـمقيٚم٦م

ا سم٤ٌمب ن هنرً إأرأيتؿ ًمق ط: ]اقمتدال ووؾمٓمٞم٦م ظمػم ُمـ ذًمؽ؟ ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ٓ، ىم٤مل:  :ىم٤مًمقا [٘مك ُمـ درٟمف رءأطمديمؿ يٖمتًؾ ومٞمف يمؾ يقم مخس ُمرات هؾ يٌ

 .(1)[ومذًمؽ ُمثؾ اًمّمٚمقات اخلٛمس يٛمحق اهلل هبـ اخلٓم٤مي٤م]

وومريْم٦م اًمزيم٤مة ومٞمٝم٤م وؾمٓمٞم٦م فم٤مهرة ومٝمل ًمٞم٧ًم ذم يمؾ إُمقال سمؾ هٜم٤مك  -3

ٓ دم٥م ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة يم٤مجلقاهر واًمٞمقاىمٞم٧م وإعم٤مس وهمػمه٤م مم٤م ًمٞمس  أُمقال يمثػمة

دم٥م إٓ ذم اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وإٟمٕم٤مم ٤م وٓ ومْم٦م وٓ أوراق ٟم٘مقد، وٓ ذهًٌ 

، وٓ دم٥م إٓ إذا سمٚمغ ذًمؽ اعم٤مل زواحلٌقب واًمثامر وقمروض اًمتج٤مرة واًمريم٤م

وٓ دم٥م اًمزيم٤مة إٓ يمؾ قم٤مم، ومٝمل  ،اًمذي جي٥م ومٞمف اًمزيم٤مة اًمٜمّم٤مب اًمنمقمل

ومٞمٝم٤م حت٘مٞمؼ اًمتٙم٤مومؾ  لوطمؼ اًمٗم٘مػم، وروقم لومٞمٝم٤م طمؼ اًمٖمٜم لومريْم٦م روقم

ؿ واعمقدة واحل٥م سملم اًمٜم٤مس وشمٓمٝمػم اًمٜمٗمقس واًمتٙم٤مُمؾ آضمتامقمل واًمؽماطم

ّۡ  إَِن وإُمقال يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ِٙ ۡي
َِ ـَ  ِ

َّ ا َوَص َٙ ِ ِّٙ ة ّۡ َوحَُزّكِي ُ٘ ُِر ّٙ ّۡ َصَدىَٗث ُتَػ ِٙ ِ َٰل َن ْۡ
َ
ٔۡ أ ِْ ُخۡذ 

  ّۡ ُٙ َ ٔٞ ل ًَ َشَس حَ َٰٚ (2)َصَِ

شم١مظمذ ُمـ أهمٜمٞم٤مئٝمؿ وشمرد قمغم ط: ]وىم٤مل رؾمقل اهلل ، 

رو٧م يمؾ قم٤مم قمغم مجٞمع اعمًٚمٛملم إهمٜمٞم٤مء وم زيم٤مة اًمٗمٓمر،. ويمذًمؽ (3)[وم٘مرائٝمؿ
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زيم٤مة اًمٗمٓمر ـمٝمرة ًمٚمّم٤مئؿ ُمـ اًمٚمٖمق واًمروم٨م، ] :طواًمٗم٘مراء، يمام ىم٤مل اًمرؾمقل 

وـمٕمٛم٦م ًمٚمٛم٤ًميملم، ُمـ أداه٤م ىمٌؾ اًمّمالة، ومٝمل زيم٤مة ُم٘مٌقًم٦م، وُمـ أداه٤م سمٕمد 

ًٓ  ،(1) [اًمّمالة، ومٝمل صدىم٦م ُمـ اًمّمدىم٤مت ُمٔمٝمر ا  أو ومٓمرً ومٗمريْم٦م اًمزيم٤مة ؾمقاء ُم٤م

وٓ هل  ًمٞم٧ًم واضم٦ٌم ذم يمؾ رء، -يمام رأيٜم٤م -ٕهن٤م  :ُمـ ُمٔم٤مهر اًمقؾمٓمٞم٦م

وٓ هل واضم٦ٌم يمؾ يقم أو يمؾ ، وٓ هل صم٘مٞمٚم٦م قمغم إهمٜمٞم٤مء، ممٜمققم٦م حترم اًمٗم٘مراء

ًٓ  ؿمٝمر، وهٙمذا، وهذا هق اًمٕمدل وآقمتدال  ،ا أو ومٓمرً وًمٙمٜمٝم٤م ُمرة ذم اًمٕم٤مم ُم٤م

 وهق وؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم.

ؿمٝمر واطمد يمؾ قم٤مم ًمٚم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىمؾ  - ٝمر رُمْم٤منؿم - وومريْم٦م اًمّمٞم٤مم -4

وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمرأة شمٙمقن ظم٤مًمٞم٦م ُمـ احلٞمض واًمٜمٗم٤مس واإلُم٤ًمك  ،اًمّمحٞمح اعم٘مٞمؿ

ويم٤مٟم٧م ُمدة  ،ُمـ اًمٗمجر إمم همروب اًمِمٛمس. وىمد يم٤من ىمٌؾ ذًمؽ أيمثر ُمـ اًمِمٝمر

ومٚمؿ حيرم اهلل شمٕم٤ممم هذه إُم٦م  ويم٤من قمدد إي٤مم أيمثر، ،اإلُم٤ًمك أـمقل ُمـ ذًمؽ

ورظمص ًمٚمٛمريض واعم٤ًمومر واحل٤مُمؾ واعمروع  ،م ومل يِمؼ قمٚمٞمٝم٤م ومٞمفُمـ اًمّمٞم٤م

دومع اًمٗمدي٦م إذا قمجز قمـ اًم٘مْم٤مء،  ، أوواًمِمٞمخ واًمٕمجقز ذم اإلومٓم٤مر صمؿ اًم٘مْم٤مء

ا وذم ذًمؽ ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  َٙ حُّ
َ
َٔ ٱَيَٰٓأ ُّ  ََّلِي َِۡيُس ـَ خَِب  ٌُ  ْ ٚا ُٖ َْ َيامُ ٱَءا خَِب لََعَ  لّصِ ٌُ ا  َٓ ٌَ

َٔ ٱ ّۡ َتَخُيٚنَ  ََّلِي َُِس ّۡ ََُف َٰ  * ِْٔ َرۡتُِِس ۡو لََعَ
َ
رِيًظا أ َْ ُِْٖسّ  َٓٔ ََكَن  ۡفُدوَدَٰٖت  َذ َْ ا  ْٗ يَا

َ
أ

َخَر  َولََعَ 
ُ
يَاٍم أ

َ
ٔۡ أ ِ ّْ َٔ ٱَشَهرٖ نَفَِدةٞ  ُٗ  ََّلِي َٚ  ۥيُِػيُيَٕٚ ُٙ ا َذ َع َخۡۡيٗ َٚ ٔ َتَػ َٓ ٍِٖي  َذ نِۡديَثٞ َغَفاُم ِمۡص

  ۥ  َخۡۡيٞ َلُ 
َ
ٚنَ َوأ ُٓ ّۡ َتۡفَِ ُٖخ ٌُ ّۡ إِن  َُُس ٚاْ َخۡۡيٞ   .(2)ن حَُصُٚم
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مل حيرم اهلل قمز وضمؾ إُم٦م ُمٜمف، ومل يٗمروف قمٚمٞمٝم٤م يمؾ قم٤مم، ومل  واحل٩م: -5

ِ :إٓ ُمرة واطمدة ذم اًمٕمٛمر، ومل يٗمروف إٓ قمغم اعمًتٓمٞمع، ىم٤مل شمٕم٤ممم يٗمروف َوّلِلَ

ِٔ  ۡۡلَۡيِج ٱِضزُّ  نلَاِس ٱلََعَ  )إََِلِۡٗ َشبِيَٗل   ۡشَخَػاعَ ٱَْ
1

). 

 :مظاهر ايمقؽمطقة دم اظمعامالتمـ ا: شمايمثً 

.. ًمخإاعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م يم٤مًمٌٞمع واإلضم٤مرة واًمنميم٦م واحلقاًم٦م واًمْمامن  -6

وهل آقمتدال واًمٕمدل سملم اعمتٕم٤مىمديـ وُمراقم٤مة اًمؽمايض  ،شم٘مقم قمغم اًمقؾمٓمٞم٦م

اًمًالُم٦م  يوطمٗمظ ُمٚمٙمٞم٦م يمؾ ُمٜمٝمؿ قمغم ُمقوقع اًمٕم٘مد وحتر ،سمٞمٜمٝمام أو سمٞمٜمٝمؿ

ُمـ إريم٤من أو  ءوإذا اظمتؾ ر ،واًمٌٕمد قمـ اًمٖمش واًمير واًمٖمٌـ واجلٝم٤مًم٦م

طمؼ طم٘مف، وإذا فمٝمر ذم اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف  ي وأظمذ يمؾ ذن اًمٕم٘مد سم٤مـماًل ٤ماًمنموط يم

 اًمرد سم٤مًمٕمٞم٥م أو اخلٞم٤مر ذم إُمْم٤مئف. يقمٞم٥م أو اظمتالف صٗم٦م يم٤من ًمٚمٛمِمؽم

٤مس ذم طمرج يمٌػم،وًمق وًمق أن اإلؾمالم طمرم هذه اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م ًمقىمع اًمٜم

ووىمع  ،أضم٤مزه٤م سمال وقاسمط وٓ ىمٞمقد يم٤من اًمٖمالء وآطمتٙم٤مر واًمٖمش واًمٖمٌـ

ُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م وؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم ذم إىمرار اعمٕم٤مُمالت  د:٤م ذم طمرج ؿمدياًمٜم٤مس أيًْم 

وهبذا رومع احلرج قمـ  ،ُمع إظمذ سم٤مًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م وطمٗمظ احل٘مقق ٕصح٤مهب٤م

 . اًمٜم٤مس وؾم٤مرت احلٞم٤مة واًمٕمالىم٤مت ذم ؾمالم

ا وُمـ أيمثر أي٤مت دًٓم٦م قمغم ذًمؽ ىمقًم٦م شمٕم٤ممم:  َٙ حُّ
َ
أ َٔ ٱَيَٰٓ ي ْ إَِذا حََدايَنُخّ  ََّلِ ٚٓا ُٖ َْ َءا

َصَّمٗ نَ  ُّْ  َٖ َس
َ
ٍٔ إََِلَٰٓ أ ٚهُ  ٱةَِديۡ ِ  ۡزُخُت ّۡ ََكحُِبۢ ة َُٖس ُخب ةَۡي ٍۡ ن َوََّل يَ  َُۡفۡدِل  ٱَوَۡلَ

َ
َب ََكحٌِب أ

ۡ
أ
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 ُٗ َٓ َِ ـَ ا  َٓ ٌَ َِ  ّلَلُ  ٱيَۡسُخَب  ِِ ۡٓ ُخۡب َوَۡلُ
ٍۡ َِۡي َِۡيِٗ  ََّلِيٱنَ ُٗ  ّلَلَ ٱَوَۡلََخِو  ۡۡلَوُّ ٱـَ َوََّل َحۡتَخۡس  ۥَرَب

ُٗ َطۡي  ٖۡ َِۡيِٗ  ََّلِيٱا  َنإِن ََكَن  ٔٗ ِْ ََ  ۡۡلَوُّ ٱـَ ِٓ ن يُ
َ
ۡو ََّل يَۡصَخِػيُؿ أ

َ
ۡو َطفِيًها أ

َ
ا أ ًٙ َۡ  َشهِي ِِ ۡٓ ُِۡي َٚ نَ ُ٘

 ُٗ ِ  ۥَوَِلُّ ْ ٱوَ  َُۡفۡدِل  ٱة ُِٙدوا ّۡ  َنإِن َُ  ۡشتَۡظ ِْٔ رَِّساُُِس  ِٔ ِٙيَديۡ َٞ وَ  ّۡ َط حَانِ ٱيَُسَٕٚا رَُسَِۡيِ نَرَُس
َ
 ۡمَرأ

 َٔ ِْ َن  ۡٚ ٔ حَۡرَط َٓ َدآءِ ٱِم َٙ ا  لظُّ َٓ ُٙ َٰ َِر إِۡضَدى ٌّ ا َذُخَذ َٓ ُٙ َٰ ََ إِۡضَدى ن حَِظ
َ
ۡخَرىَٰ  ٱأ

ُ
َب  ۡۡل

ۡ
َدآءُ ٱَوََّل يَأ َٙ  لظُّ

ْ  َوََّل تَۡس  ٚا ـُ ا ُد َْ تًِۡيا  َٔ إَِذا  ٌَ ۡو 
َ
ٚهُ َصلًِۡيا أ ن حَۡسُخُت

َ
ْ أ ٚٓا َسِِِٗ  إََِلَٰٓ ُٓ

َ
ـَِٖد  ۦ  أ ۡىَصُع 

َ
ّۡ أ ُِس َُٰ  ّلَلِ ٱَذ

ٗة  ن حَُسَٚن حَِخََٰرةً َضاِِضَ
َ
ْ إََِّلٓ أ ٚٓا ََّل حَۡرحَاةُ

َ
ۡدَّنَٰٓ أ

َ
َُٚم لَِِظَهََٰدةِ َوأ ۡى

َ
ّۡ نََِۡيَس َوأ َُٖس ا ةَۡي َٙ حُِديُروَج

ُِٙدٓواْ إَِذا َتَتاَحۡفخُ  ۡط
َ
ا  َوأ َ٘ ََّل حَۡسُخُتٚ

َ
َٖاٌح أ ّۡ ُس َِۡيُس ِٙيٞد  ِإَون َتۡهَفُِٚاْ  ّۡ  ـَ َوََّل يَُظٓاَر ََكحِٞب َوََّل َط

 ُٗ ّۡ  وَ  ۥنَإَِٕ ْ ٱنُُصُٚقۢ ةُِس ٚا ُّ  ّلَلَ  ٱَتُي ُس ُٓ ِ ِّ ِ  ّلَلُ ٱوَ  ّلَلُ  ٱَوُيَف َّ ّٞ  ةُِس ِِي ـَ ٍء  َٰ *ََشۡ ّۡ لََعَ ُٖخ ٌُ ِإَون 
ُِۡيَؤّدِ  َٔ َبۡفُظُسّ َبۡفٗظا نَ ِْ

َ
ۡيُتَٚطثٞ  نَإِۡن أ َْ  ٞٔ  ََكحِٗتا نَرَِهَٰ

ْ ّۡ ََتُِدوا َ َٔ ٱََّلِيٱَشَهرٖ َول ِٓ ُٗ  ۡؤحُ ََٖخ َمَٰ
َ
 ۥأ

ُٗ  ّلَلَ ٱَوَۡلََخِو  ْ  ۥ  َرَب ٚا ُٓ ا نَإَِٕ  لَظَهََٰدةَ  ٱَوََّل حَۡسُخ َٙ ۡٓ ٔ يَۡسُخ َْ ّٞ ىَ  ۥٓ ُٗ َو ِ ُٗ َءاذ َُِٚن  ّلَلُ ٱوَ  ۥ  ُِۡت َٓ ا َتۡف َٓ ِ ة
 ّٞ ِِي (1)ـَ

ٓؿمتامهل٤م قمغم  :وهٜم٤مك آي٤مت وأطم٤مدي٨م أظمرى وًمٙمٜمٜم٤م ايمتٗمٞمٜم٤م هبذه أي٦م ،

 شمٜمٗمرد هب٤م.يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم واًمْمقاسمط اًمتل 

شمتجغم وؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم ذم اًمٕمدل وآقمتدال ذم  :إطمقال اًمِمخّمٞم٦مذم  – 2

وىمد يٙمقن  ،اًمٜمدب وآؾمتح٤ٌمب :وم٤مٕصؾ ذم اًمزواج ،إطمقال اًمِمخّمٞم٦م

اًمّمالح  وإصؾ ذم اظمتٞم٤مر اًمزوضملم: ،٤م٤م أو طمراُمً ٤م وىمد يٙمقن ُمٙمروهً واضمًٌ 

واعمرأة يم٤مًمرضمؾ ذم احل٘مقق اًمزوضمٞم٦م وم٤مًمٌٙمر  ،واًمت٘مقى ًمتح٘مٞمؼ اعمٕم٤مذة سم٤معمٕمروف

َُ شمًت٠مذن واًمثٞم٥م شمًت٠مُمر،  ۡر ِْ  َٔ ُٙ َ ِ  ََّلِيٱَول َٔ ة ِٙ ۡي
َِ ۡفُروِف  ٱـَ َٓ ۡ واًمزواج ُمٞمث٤مق  ،(2)ل

وإذا يم٤من اًمٓمالق سمٞمد اًمرضمؾ ومٚمٚمٛمرأة اخلٚمع قمٜمد احل٤مضم٦م إمم اًمٗمرىم٦م، وًمٙمؾ ، همٚمٞمظ
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وًمٞمس اًمٓمالق قمغم إـمالىمف سمؾ حمدد سمثالث،  ،ُمٜمٝمام ُمػماث أظمر طمتك ذم اًمٕمدة

ومٞمٝم٤م  لءوًمق طمٚمػ اًمرضمؾ أٓ جي٤مُمع زوضمتف ضسم٧م ًمف ُمدة أرسمٕم٦م أؿمٝمر إُم٤م ان يٗم

٤م ًمٚمير قمٜمٝم٤م، وإذا فم٤مهر ُمـ زوضمتف أو وذًمؽ رومٕمً  ٛمٞمٜمف أو يٓمٚم٘مٝم٤م:ويٙمٗمر قمـ ي

 طمرُمٝم٤م قمغم ٟمٗمًف ومٕمٚمٞمف يمٗم٤مرة ُمٖمٚمٔم٦م ذم ذًمؽ. 

ومٝمؾ هٜم٤مك وؾمٓمٞم٦م واقمتدال وقمدل أيمثر مم٤م ضم٤مء سمف اإلؾمالم ذم إطمقال 

اًمٜم٤ًمء قمغم طم٤ًمب  إمم اًمِمخّمٞم٦م طمٞم٨م مل متؾ إمم اًمرضم٤مل قمغم طم٤ًمب اًمٜم٤ًمء وٓ

وأقمٓم٧م   ُمٜمٝمام سم٤مٔظمر،وإٟمام مجٕم٧م سمٞمٜمٝمام قمغم ىمدم اعم٤ًمواة وأوص٧م يمالًّ  ،ل٤ماًمرضم

 ء ُمٜمذ آظمتٞم٤مر إمم اًمٗمرىم٦م سم٤مًمٓمالق أو اعمقت.طمؼ طم٘مف ذم يمؾ ر ييمؾ ذ

 : شمٔمٝمر وؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم ذم اًمٕم٘مقسم٤مت ُمـ ضمٝمتلم: ذم اًمٕم٘مقسم٤مت -3

ًمزضمر عمـ ارشمٙم٥م ، اوهق اًمزضمر واجلؼم ،ذم أصؾ شمنميٕمٝم٤م :إومماجلٝم٦م 

ٓ ي٘مع ذم  طمتك هزضمر ًمٖمػم، وهق عمٕمّمٞم٦م واًمٕمدوان طمتك ٓ يٕمقد إًمٞم٦م ُمرة أظمرىا

 ،واجلؼم ًمٚمٛمٕم٤مىم٥م سم٢مصالطمف وختٗمٞمػ قم٘م٤مب أظمرة قمٜمف ،ُمثؾ ُم٤م وىمع ومٞمف اعمٕم٤مىم٥م

 ؿ.سمٕم٘م٤مب ُمـ اقمتدى قمٚمٞمٝم فوأهٚم فواجلؼم ًمٚمٛمٕمتدى قمٚمٞم

إومم اًمٗمقى  ،أن ُمٌدأ اًمٕم٘مقسم٦م وؾمط سملم رذيٚمتلم :واجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

وآؾمتٌداد واًمٗمحش ذم ومرض قم٘مقسم٤مت همػم  ،ٟمٗمالت ًمٕمدم وضمقد قم٘مقسم٦موآ

ذقمٞم٦م ُمـ ىمٌؾ أوًمٞم٤مء إُمر أو ؾم٤مدة اًم٘مقم وأىمقي٤مئٝمؿ، ُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م اًمٕم٘مقسم٤مت 

ره٤م وذم أهداومٝم٤م وذم شمٜم٤مؾمٌٝم٤م ااًمنمقمٞم٦م هل اًمٕمدل وآقمتدال واًمقؾمٓمٞم٦م ذم ُم٘مد

يمثػم ُمـ أي٤مت  وذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ُمع اجلرائؿ اعمرشمٙم٦ٌم
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 ،أطمدمه٤م ُمـ اًم٘مرآن :ٝم٤م ٟمٛمقذضملمُمٜمٟم٠مظمذ  ،وإطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم هذه اًمٕم٘مقسم٤مت

ُؤاْ : وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم ا َسَزَٰٓ َٓ َٔ ٱإَِج َن ِِف  ۥَورَُشَٚلُ  ّلَلَ ٱَُيَارُِبَٚن  ََّلِي ۡٚ ۡرِض ٱَويَۡصَف
َ
ن  ۡۡل

َ
نََصاًدا أ

 َٔ ِْ  ْ ا ۡٚ ۡو يَُٖه
َ
ٔۡ ِخَلٍَٰم أ ِ ّْ  ّ ُٙ رُۡسُِ

َ
ّۡ َوأ ِٙ يِۡدي

َ
ۡو ُتَيَػَؿ أ

َ
ْ أ ٚٓا َُِت ۡو يَُص

َ
ْ أ ٚٓا ۡرِض  ٱُحَيَخُِ

َ
ّۡ  ۡۡل ُٙ َ ًَ ل ِ َٰل َذ

جۡ ٱِخۡزٞي ِِف  ّۡ ِِف دلُّ ُٙ َ ٌّ  ٓأۡلِخَرةِ ٱَيا  َول ِؾي ـَ َذاٌب  َٔ ٱإََِّل  * ـَ ن تَ  ََّلِي
َ
َِ أ ِْٔ َرۡت ٚاْ  ّۡ  حَاةُ ِٙ ۡي

َِ ـَ ۡيِدُرواْ 
ْ ٱنَ  ٚٓا ُٓ َِ َن  ـۡ

َ
ّٞ  ّلَلَ ٱأ ٓ حيؾ ط: ]وهق ىمقل اًمٜمٌل  ،واًمث٤مين ُمـ اًمًٜم٦م، (1)َدُهٚرٞ رَِضي

يٜمف واًمٜمٗمس سم٤مًمٜمٗمس واًمت٤مرك ًمد اًمثٞم٥م اًمزاين دم اُمرئ ُمًٚمؿ إٓ سم٢مطمدى صمالث:

وُمـ هذيـ اًمٜمّملم وهمػممه٤م مم٤م ضم٤مء ذم أول ؾمقرة اًمٜمقر  ،(2) [اعمٗم٤مرق ًمٚمجامقم٦م

ويمٚمٝم٤م شمدل قمغم قمٜم٤مي٦م اإلؾمالم  اعم٤مئدة وؾمقرة اًمٌ٘مرة،ؾمقرة وؾمقرة اًمٜم٤ًمء و

وًمقٓ هذه  ،ُمـ أُمقال وأقمراض وقم٘مقل فسمًالُم٦م اعمجتٛمع وأومراده وُم٤م ومٞم

وأي اقمتدال  !وم٠مي وؾمٓمٞم٦م أومْمؾ ُمـ ذًمؽ، اًمٕم٘مقسم٤مت ًمٕمٛم٧م اًمٗمقى واًمٗم٤ًمد

 .! همػم ذًمؽأو قمدل ذم

 ا: دم إطمالق:رازمعً 

ومٝمل  ،ٕهن٤م هل اًمٗمْمٞمٚم٦م :شم٘مقم مجٞمع إظمالق ذم اإلؾمالم قمغم اًمقؾمٓمٞم٦م

وم٤مجلقد  أو اًمتٗمريط واًمتًٞم٥م وآٟمٗمالت، اًمقؾمط سملم رذيٚمتلم اًمٖمٚمق واًمتِمدد،

ٕٟمف وؾمط سملم رذيٚمتلم مه٤م اإلهاف واًمتٌذير ُمـ ضمٝم٦م واًمٌخؾ  :واًمٙمرم ومْمٞمٚم٦م

أُم٤م اجلقد واًمٙمرم ذم اقمتدال وقمدل ومٝمق  ،واإلُم٤ًمك واًمت٘متػم ُمـ ضمٝم٦م أظمرى

وىمؾ ُمثؾ ذًمؽ قمـ اًمٕمٗمق ومٝمق ًمٞمس اًمْمٕمػ واًمرو٤م  ،اخلٚمؼ اإلؾمالُمل اعمٓمٚمقب

                                                           

 .604- 2/593 ، راضمع أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ قمريب ،34-33 : اعم٤مئدة (3)

 .4352سمرىمؿ رواه أسمق داود  (2)
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ثر ُمـ سم٠ميم فٟمف ًمٞمس اؾمتخدام اًم٘مقة قمغم اًمٔم٤ممل واإلهاف ذم قم٘م٤مسمأيمام ، سم٤مًمٔمٚمؿ

أُم٤م اًمٗمْمٞمٚم٦م واخلٚمؼ اإلؾمالُمل اًمٙمريؿ ومٝمل اًمٕمٗمق قمٜمد  ،ومٝم٤مشم٤من رذيٚمت٤من ف،فمٚمٛم

وًمٙمـ اعم٘مدرة  ،ا قمـ اإلهاف واًمٔمٚمؿوسمٕمٞمدً  ا قمـ اًمْمٕمػ واًمذل،اعم٘مدرة سمٕمٞمدً 

واًمِمج٤مقم٦م ذم احلؼ أو اجلٝم٤مد  قمغم آٟمت٘م٤مم واحل٤ًمب وشمريمف هلل وُمرو٤مشمف،

وؾمط سملم رذيٚمتلم  : ٕهن٤ماًمٙمريؿوُمقاضمٝم٦م اًمٕمدو هل اًمٗمْمٞمٚم٦م واخلٚمؼ اإلؾمالُمل 

وىمؾ ، اًمتٝمقر واحلامىم٦م وإًم٘م٤مء اًمٜمٗمس ذم اًمتٝمٚمٙم٦م واجلٌـ واخلقر وآهنزام مه٤م:

 طوهل اعمٙم٤مرم اًمتل سمٕم٨م اًمرؾمقل  ،ُمثؾ ذًمؽ قمـ ؾم٤مئر إظمالق اإلؾمالُمٞم٦م

: وم٘م٤مل قمز ُمـ ىم٤مئؾ ،وأُمرٟم٤م سم٤مًمت٠مد سمف ومٞمٝم٤م، ًمٞمتٛمٛمٝم٤م وُمدطمف اهلل شمٕم٤ممم سمٕمٔمٛمتٝم٤م

ّۡ ِِف رَُشِٚل ََُيۡد َكَ  ْ  ّلَلِ ٱَن َُُس ٚا َٓٔ ََكَن يَرُۡس ِ ّ َٖثٞ ل َٚةٌ َضَص ۡش
ُ
َْ ٱوَ  ّلَلَ ٱأ ۡٚ َر  ٓأۡلِخرَ ٱَۡلَ ٌَ  ّلَلَ ٱَوَذ

رِۡٗيا ٌَ(1). 

أن اإلؾمالم ووؾمٓمٞمتف ذم محك اهلل قمز وضمؾ ويمٗمك سمف  ومال ؿمؽوطمتاًما، 

ُٔ ََٕزنۡلَا ومٝمق اًم٘م٤مئؾ:   ،٤مطم٤مُمٞمً  رَ ٱإَِٕا ََنۡ ٌۡ (2)ََُدَِٰهُؾٚنَ  ۥِإَوَٕا َلُ  َّّلِ

ن آواًمذيمر هق اًم٘مر، 

ًٓ وقمٛماًل  ومه٤م ُمّمدرا اإلؾمالم واًمتنميع  ،اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٌٞمٜم٦م ًمف ىمق

وُمٕمروم٦م احلالل واحلرام، وُمـ طمٗمظ اهلل شمٕم٤ممم أٟمف ىمٞمض ًمديٜمف ُمـ حي٤مومظ قمٚمٞمف 

 .ويٌٚمٖمف ويدقمق ًمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ واًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء

 * * *  

                                                           

 .27 :إطمزاب (3)

 .9 :احلجر (2)
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 أهؿ ايمـتائج

 اًمقؾمٓمٞم٦م شمٕمٜمل آقمتدال واًمتقازن واًمٕمدل وظمػم إُمقر. -7

 ُمـ أول اخلٚمؼ إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م.اإلؾمالم ديـ اًمقؾمٓمٞم٦م  -2

أؾمٝمؿ مجٞمع إٟمٌٞم٤مء واًمٙمت٥م اًمًاموي٦م ذم شم٘مرير اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال  -3

 وٟمنمه٤م سملم اًمٜم٤مس.

 ُمٔم٤مهر اًمقؾمٓمٞم٦م ُمقضمقدة ذم مجٞمع أطمٙم٤مم اإلؾمالم.  -4

 ٚمٗمٓمرة.ًممتٞمزت وؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم ذم اًمٕم٘مٞمدة سم٤محلري٦م اًمٕم٤مىمٚم٦م اعمالئٛم٦م  -5

متٞمزت وؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم ذم شمنميع اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت وإطمقال  -6

إمم همػم ذًمؽ ُمـ شمنميٕم٤مت، وطم٤مومٔم٧م قمغم آقمتدال واًمتقازن اًمِمخّمٞم٦م 

 ذم ؾم٤مئر إُمقر.

* * * 
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التشذد ًسجل التمزّت
)*(

 

إن اًمتِمدد أو اًمٖمٚمق ذم اًمديـ يٜم٤مذم وؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم، اًمتل وصػ اهلل هب٤م إُم٦م 

ٗث وََشٗػااإلؾمالُمٞم٦م، طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َْ
ُ
ّۡ أ َِۡجَُٰس ًَ َسَف ِ َٰل وىمد طمذر ، (1)َوَكَذ

ُمـ اًمتِمدد واًمٖمٚمق، وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: ]إي٤ميمؿ واًمٖمٚمق ذم  طاًمرؾمقل 

، وهذا اًمٌح٨م ي٘مدم سم٢مجي٤مز (2)اًمديـ، وم٢مٟمام هٚمؽ ُمـ ىمٌٚمٙمؿ سم٤مًمٖمٚمق ذم اًمديـ[

 اإلضم٤مسم٦م قمـ هذه اًمت٤ًمؤٓت:

ُم٤م ُمٕمٜمك اًمتِمدد؟ وُم٤م ُمٔم٤مهره؟ وهؾ يّمح اًمتِمدد ذم إُمقر اًمٗمرقمٞم٦م اًمتل 

تٕمّم٥م ًمرأي، واقمت٘م٤مد أٟمف احلؼ دون ؾمقاه، اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء، واًم

وحم٤موًم٦م إًمزام اًمٜم٤مس سمف؟ وهؾ هذا اًمتٕمّم٥م أو اًمتِمدد ُمـ آظمتالف اعمذُمقم أو 

اعمٛمدوح؟ ويمٞمػ ٟم٘مرب سملم اًمٕم٤مُمٚملم ذم رج٤مل ظمدُم٦م اإلؾمالم، وُم٤م هل اًمًٌؾ 

 اًمتل شم٘مرب سمٞمٜمٝمؿ، طمتك شمتقطمد اًمّمٗمقف.

 معـك ايمغؾق ومقومػ اإلؽمالم مـف:

، (3)اًمٚمٖم٦م: اًمزي٤مدة ذم احلد، أو اًمتج٤موز ذم احلد، أو دم٤موز احلد اًمٖمٚمق ُمٕمٜم٤مه ذم

                                                           

زًمط، قمْمق رجٛمع اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م، وٟم٤مئ٥م رئٞمس ضم٤مُمٕم٦م  ليمت٥م هذا اًمٌح٨م: أ.د/اًم٘مّمٌ )*(

 .إزهر إؾمٌؼ، ُمٍم

 .743ًمٌ٘مرة: ا (3)

 .3029ُم٤مضمف سمرىمؿ ؾمٜمـ اسمـ  (2)

 .ًم٤ًمن اًمٕمرب: ُم٤مدة )غ. ل.و( (1)
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أُم٤م ذم اًمنمع ومٝمق: رج٤موزة احلد اعمٓمٚمقب ذقًم٤م، سمٛمٕمٜمك أن اإلٟم٤ًمن ٓ يٙمتٗمل سمام 

يٓمٚم٥م ُمٜمف اًمنمع، سمؾ يٖم٤مزم ويزيد، ويٕمت٘مد أن هذه اعمٖم٤مٓة أو هذه اًمزي٤مدة حم٦ٌٌم 

 إمم اًمنمع. 

ٞم٤مًٟم٤م وم٢من هذه اًمٙمٚمٛم٦م شمٕمٜمل اًمٖمٚمق أيًْم٤م، وإذا يمٜم٤م ٟمًتٕمٛمؾ يمٚمٛم٦م اًمتٓمرف أطم

وم٤مًمتٓمرف ذم اًمٚمٖم٦م ُمٕمٜم٤مه: اًمقىمقف ذم اًمٓمرف، سمٕمٞمًدا قمـ اًمقؾمط، وأصٚمف ذم 

احلًٞم٤مت، يم٤مًمتٓمرف ذم اًمقىمقف أو اجلٚمقس أو اعمٌم، صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اعمٕمٜمقي٤مت 

يم٤مًمتٓمرف ذم اًمديـ أو اًمٗمٙمر أو اًمًٚمقك، وُمـ ًمقازم اًمتٓمرف: أٟمف أىمرب إمم 

 ٓمر، وأسمٕمد قمـ احلامي٦م وإُم٤من.اعمٝمٚمٙم٦م واخل

وًمٜمًتٕمرض سمٕمض اًمٜمّمقص اًمتل حتذر ُمـ اًمتٓمرف اًمذي هق اًمٖمٚمق أو 

 اًمتٜمٓمع أو اًمتِمدد، واًمتل شمٌلم أن اإلؾمالم يٙمره هذا اًمتٓمرف ويٜم٤مدي سم٤مًمٌٕمد قمٜمف.

روى اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمٝمام، واحل٤ميمؿ ذم  -7 

ىم٤مل: ] إي٤ميمؿ واًمٖمٚمق ذم اًمديـ، وم٢مٟمام  طاًمٜمٌل  أن ُمًتدريمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 .(1) هٚمؽ ُمـ ىمٌٚمٙمؿ سم٤مًمٖمٚمق ذم اًمديـ [

ىم٤مل: ىم٤مل  -ريض اهلل قمٜمف -وروى ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ اسمـ ُمًٕمقد – 2

ىم٤مهل٤م صمالصًم٤م، ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي: أي:  (2) هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن [ط: ] رؾمقل اهلل 

 اعمتٕمٛم٘مقن اعمج٤موزون احلدود ذم أىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ.

                                                           

 .3029ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف سمرىمؿ  (3)

 .6955صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، طمدي٨م رىمؿ  (2)
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هل  "اًمٖمٚمق واًمتٜمٓمع  "وٟمالطمظ أن هذا احلدي٨م واًمذي ىمٌٚمف ضمٕمال قم٤مىم٦ٌم 

اهلالك، وهق يِمٛمؾ هالك اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، وأي ظم٤ًمرة أؿمد ُمـ اهلالك، ويمٗمك 

 هبذا زضمًرا.

 أُم٤م عم٤مذا يٙمره اإلؾمالم اًمتٓمرف أو اًمٖمٚمق، ومألؾم٤ٌمب، ُمٜمٝم٤م: 

: ٕٟمف يٜمٓمقي قمغم قمٞمقب شمّم٤مطمٌف وشمالزُمف، وُمـ هذه اًمٕمٞمقب: أٟمف  ًٓ أو

يتٜم٤مرم ُمع ـمٌٞمٕم٦م اًمٌنم، وم٤مهلل شمٕم٤ممم يٙمٚمػ اًمٜم٤مس سمام ذم وؾمٕمٝمؿ، أُم٤م ُم٤م ومقق اًمقؾمع 

 ﴿وم٤مهلل ٓ يٙمٚمػ سمف، وذم ذًمؽ ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف:        ﴾
(1) 

ُمٕم٤مًذا وأسم٤م ُمقؾمك إمم اًمٞمٛمـ أوص٤ممه٤م سم٘مقًمف: ]ينا وٓ شمٕمنا  طوعم٤م سمٕم٨م اًمٜمٌل 

 .(2) وسمنما وٓ شمٜمٗمرا وشمٓم٤موقم٤م وٓ ختتٚمٗم٤م[

صم٤مٟمًٞم٤م: إذا هم٤ممم اإلٟم٤ًمن ذم اًمديـ، وم٢مٟمف ىمد ٓ يًتٓمٞمع أن يتحٛمؾ هذه اعمٖم٤مٓة 

 وم٤مًمٖمٚمق قمٛمره ىمّمػم، وشم٠مُمؾ هذه إطم٤مدي٨م:ـمقياًل ومٞمّمٞمٌف اعمٚمؾ واًمًآُم٦م، وهلذا 

ظمذوا ُمـ اًمٕمٛمؾ ُم٤م شمٓمٞم٘مقن، وم٢من اهلل ٓ يٛمؾ طمتك : ]طي٘مقل رؾمقل اهلل 

ُم٤م دووم قمٚمٞمف: وإن ىمٚم٧م، ويم٤من إذا صغم  طمتٚمقا. وأطم٥م اًمّمالة إمم اًمٜمٌل 

 .(3) [صالة داوم قمٚمٞمٝم٤م

: ]إن اًمديـ ُيْن وًمـ يِم٤مد اًمديـ أطمد إٓ همٚمٌف، طوي٘مقل رؾمقل اهلل 

                                                           

 .286اًمٌ٘مرة:  (3)

طمٙمؿ اعمرشمد واعمرشمدة  ، سم٤مبؾمتت٤مسم٦م اعمرشمديـ واعمٕم٤مٟمديـ وىمت٤مهلؿاصحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب  (2)

 .2873واؾمتت٤مسمتٝمؿ، طمدي٨م رىمؿ 

 .7869، طمدي٨م رىمؿ طاًمٌخ٤مري، يمت٤مب اًمّمقم، سم٤مب ُم٤م يذيمر ُمـ صقم اًمٜمٌل صحٞمح  (1)
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 .(1) ًددوا وىم٤مرسمقا وأسمنموا، واؾمتٕمٞمٜمقا سم٤مًمٖمدوة واًمروطم٦م ورء ُمـ اًمدجل٦م[وم

 واعمٕمٜمك: ٓ يتٕمٛمؼ أطمد ذم اًمٕم٤ٌمدة ويؽمك اًمرومؼ إٓ قمجز ومُٞمٖمٚم٥م. 

صم٤مًمًث٤م: إن اًمٖمٚمق ذم ٟم٤مطمٞم٦م يٙمقن قمغم طم٤ًمب ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى، وًمذًمؽ ومام أصدق 

 ذم ٟم٤مطمٞم٦م ي٘مٍم ىمقل اًم٘م٤مئؾ: ُم٤م رأي٧م إهاوًم٤م إٓ وسمج٤مٟمٌف طمؼ ُمْمٞمع، ومٛمـ يٖم٤مزم

 ذم ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى.

 طاهلل  قمٜمدُم٤م آظمك رؾمقل وشم٠مُمؾ ُمقىمػ اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد

وذم يقم زار ؾمٚمامن أظم٤مه أسم٤م اًمدرداء ذم سمٞمتف ومرأى أم   سمٞمٜمف وسملم أيب اًمدرداء 

ُمتٌذًم٦م وم٘م٤مل هل٤م: ُم٤م ؿم٠مٟمؽ؟ ىم٤مًم٧م: أظمقك أسمق اًمدرداء ًمٞمس ًمف طم٤مضم٦م   اًمدرداء 

ذم اًمدٟمٞم٤م، ومج٤مء أسمق اًمدرداء ومّمٜمع ًمف ـمٕم٤مًُم٤م، وم٘م٤مل: يُمؾ، ىم٤مل: وم٢مين ص٤مئؿ، ىم٤مل: ُم٤م 

أٟم٤م سمآيمؾ طمتك شم٠ميمؾ، ىم٤مل: وم٠ميمؾ، ومٚمام يم٤من اًمٚمٞمؾ ذه٥م أسمق اًمدرداء ي٘مقم، ىم٤مل: ٟمؿ 

آظمر اًمٚمٞمؾ ىم٤مل ؾمٚمامن: ىمؿ أن ومٜم٤مم صمؿ ذه٥م ي٘مقم، وم٘م٤مل: ٟمؿ، ومٚمام يم٤من ُمـ 

ومّمٚمٞم٤م، وم٘م٤مل ًمف ؾمٚمامن: إن ًمرسمؽ قمٚمٞمؽ طمً٘م٤م، وًمٜمٗمًؽ قمٚمٞمؽ طمً٘م٤م، وٕهٚمؽ 

٤م، وم٠مقمط يمؾ ذي طمؼ طم٘مف، وم٠مشمك اًمٜمٌل  ومذيمر ًمف ذًمؽ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  طقمٚمٞمؽ طم٘مًّ

 . (2) : ]صدق ؾمٚمامن[ ط

 مـ مظاهر ايمغؾق:

اًمتٕمّم٥م ًمٚمرأي وقمدم آقمؽماف سم٤مًمرأي أظمر ذم إُمقر آضمتٝم٤مدي٦م،  – 7

                                                           

 .357صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن سمرىمؿ  (3)

 .7867، طمدي٨م رىمؿ آظمره ٤مصحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اًمتٝمجد، سم٤مب ُمـ ٟم٤مم أول اًمٚمٞمؾ وأطمٞم (2)



   

  - 378 - 

 

وُمـ اعمٕمروف أن إُمقر آضمتٝم٤مدي٦م شمتٕمدد ومٞمٝم٤م أراء، وىمد يٙمقن اًمدًمٞمؾ واطمًدا 

 قمٜمد يمؾ اعمجتٝمديـ وًمٙمـ إٟمٔم٤مر ختتٚمػ ذم ومٝمٛمف.

هذا ُمٔمٝمر آظمر ُمـ ُمٔم٤مهر إًمزام مجٝمقر اًمٜم٤مس سمام مل يٚمزُمٝمؿ سمف اهلل، و – 2

ذم اًمديـ، وم٤مًمتزام اًمتِمديد ُمع ىمٞم٤مم ُمقضم٤ٌمت اًمتٞمًػم وإًمزام أظمريـ سمف  اًمٖمٚمق

 طمٞم٨م مل يٚمزُمٝمؿ اهلل سمف يٕمتؼم همٚمًقا وشمٓمروًم٤م.

 طوًمٜمت٠مُمؾ سمٕمض إطم٤مدي٨م أو اعمقاىمػ اًمٜمٌقي٦م اًمتل شمؼمز طم٥م رؾمقل اهلل 

 ًمٚمتٞمًػم قمغم اًمٜم٤مس:

ىم٤مل: ىم٤مل رضمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل، إين ٕشم٠مظمر   ومٕمـ أيب ُمًٕمقد إٟمّم٤مري

، ُم٤م رأيتف ذم قمـ اًمّمالة ذم اًمٗمجر مم٤م يٓمٞمؾ سمٜم٤م ومالن ومٞمٝم٤م، ومٖمْم٥م رؾمقل اهلل 

٤ًٌم ُمٜمف يقُمئذ، صمؿ ىم٤مل: ] ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس! إن ُمٜمٙمؿ عمٜمٗمريـ، ُمقوع يم٤من أؿمد همْم

 . (1) [وم٠ميٙمؿ ُم٤م صغم سم٤مًمٜم٤مس ومٚمٞمتجقز، وم٢من ومٞمٝمؿ اًمْمٕمٞمػ، واًمٙمٌػم، وذا احل٤مضم٦م

ىم٤مل: ]إين ٕدظمؾ ذم اًمّمالة وأٟم٤م أريد إـم٤مًمتٝم٤م  طأن اًمٜمٌل   وقمـ أٟمس

ز ذم صاليت: مم٤م أقمٚمؿ ُمـ ؿمدة وضمد أُمف ُمـ سمٙم٤مئف[  .(2) وم٠مؾمٛمع سمٙم٤مء اًمّمٌل وم٠مدمقَّ

وأطم٥م أن أوٞمػ هٜم٤م إمم أٟمف ىمد ي٘مٌؾ ُمـ اإلٟم٤ًمن أن يِمدد قمغم ٟمٗمًف، وأن 

ٜمف أن يٚمزم اًمٜم٤مس هبذا، يؽمك اًمرظمص اًمتل ذقمٝم٤م اهلل، ًمٙمـ ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مٌؾ ُم

ومٗمرق سملم أن يِمدد اإلٟم٤ًمن قمغم ٟمٗمًف وسملم أن يِمدد قمغم همػمه، ويِمٝمد هلذا أن 

                                                           

 .7605صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م سمرىمؿ  (3)

 .677، طمدي٨م رىمؿ ٙم٤مء اًمّمٌلُمـ أظمػ اًمّمالة قمٜمد سمصحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب إذان ، سم٤مب  (2)
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يم٤من أـمقل اًمٜم٤مس صالة إذا صغم ًمٜمٗمًف، وًمٙمٜمف يم٤من خيٗمػ اًمّمالة إذا  ط اًمٜمٌل

 صغم سم٤مًمٜم٤مس: ومٝمق يراقمل فمروومٝمؿ، ويراقمل شمٗم٤موهتؿ ذم اطمتامل اًمتٓمقيؾ.

ُمٔم٤مهر اًمٖمٚمق واًمتٓمرف واًمتِمدد حم٤مؾم٦ٌم اًمٜم٤مس قمغم وأطم٥م أن أىمقل صم٤مٟمٞم٦م: إن ُمـ 

 اًمٜمقاومؾ واًمًٜمـ يم٠مهن٤م ومرائض، ومٝمذا يٜمدرج حت٧م إًمزام اًمٜم٤مس سمام مل يٚمزُمٝمؿ اهلل سمف.

وطمًٌٜم٤م هٜم٤م طمدي٨م ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل ذم اًمّمحٞمح، ذم ىمّم٦م ذًمؽ إقمرايب  

قمام قمٚمٞمف ُمـ ومرائض، وم٠مظمؼمه سم٤مًمّمٚمقات اخلٛمس وسم٤مًمزيم٤مة  طاًمذي ؾم٠مل اًمٜمٌل 

وسمّمقم رُمْم٤من، وم٘م٤مل: هؾ قمكمَّ همػمه٤م؟ وم٘م٤مل ٓ، إٓ أن شمٓمقع، ومٚمام أدسمر اًمرضمؾ 

 .(1) : ]أومٚمح إن صدق[طىم٤مل: واهلل ٓ أزيد قمغم هذا وٓ أٟم٘مص، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

وُمـ ُمٔم٤مهر اًمتِمدد: اًمٖمٚمٔم٦م واخلِمقٟم٦م، ومام دام أي إٟم٤ًمن يرى ٟمٗمًف  – 3

٤م وقمغم صقاب دائاًم، وأن همػمه اًمذي ٓ يتٌع ر أيف ويٙمقن قمغم ظمٓم٠م، وأن حم٘مًّ

اًمقاضم٥م قمٚمٞمف أن يتٌٕمف، ومال سمد وأن يٜمت٩م قمـ هذا اًمٖمٚمٔم٦م واخلِمقٟم٦م واًم٘مًقة ذم 

اًمتٕم٤مُمؾ وذم إؾمٚمقب ذم دقمقشمف إمم اهلل، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف يٜمًك دقمقة رؾمقل اهلل 

: ]إن اًمرومؼ ٓ يٙمقن ذم رء إٓ زاٟمف وٓ يٜمزع ُمـ طإمم اًمرومؼ، وم٘مد ىم٤مل  ط

 .(2) رء إٓ ؿم٤مٟمف[

إن اعمتِمدديـ ًمألؾمػ ٟمًقا اًمرومؼ وشمٕم٤مُمٚمقا سم٤مًمٖمٚمٔم٦م واخلِمقٟم٦م ذم دقمقهتؿ 

                                                           

 .46، طمدي٨م رىمؿ صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب اًمزيم٤مة ُمـ اإلؾمالم (3)

 .2594، طمدي٨م رىمؿ صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب، سم٤مب ومْمؾ اًمرومؼ (2)



   

  - 380 - 

 

وحم٤موراهتؿ، وهؿ ٓ يٗمرىمقن ذم ذًمؽ سملم يمٌػم وصٖمػم، وٓ سملم ُمـ ًمف طمرُم٦م 

ظم٤مص٦م يم٤مٕب وإم وُمـ ًمٞمس يمذًمؽ، وٓ سملم ُمـ ًمف طمؼ اًمتقىمػم واًمتٙمريؿ 

ن سملم ُمـ هق ُمٕمذور يم٤مًمٕم٤ممل واًمٗم٘مٞمف واعمٕمٚمؿ واعمريب وُمـ ًمٞمس يمذًمؽ، وٓ يٗمرىمق

 وُمـ ًمٞمس يمذًمؽ، وُمـ هق ضم٤مهؾ وُمـ يٕم٤مدي اإلؾمالم قمـ قمٛمد وقمٚمؿ وسمّمػمة.

ويالطمظ أن ًمٗمٔمل اًمٖمٚمٔم٦م واًمِمدة مل يردا ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إٓ ذم ُمقوٕملم: 

قمٜمد ُمقاضمٝم٦م إقمداء، وقمٜمد إىم٤مُم٦م احلدود اًمتل طمدده٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف، ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف: 

﴿                 ﴾
 ﴿وىم٤مل: ( 1)

                       ﴾
(2 ).  

وم٤معمتِمدد يتٝمؿ اًمٜم٤مس ويزء  ومـ مظاهر ايمغؾق: ؽمقء ايمظـ زمايمـاس، - 4

اًمٔمـ هبؿ وٓ يٚمتٛمس هلؿ قمذًرا، سمؾ يٌح٨م قمـ قمٞمقهبؿ ويْمخٛمٝم٤م، ومٞمجٕمؾ 

اخلٓمٞمئ٦م يمٗمًرا، وجيٕمؾ اًم٘مقل اًمّم٤مدر ُمٜمٝمؿ واًمذي حيتٛمؾ وضمٝملم وضمف ظمػم ووضمف 

ذ أو وضمف طمًـ ووضمف ىمٌٞمح، ي٘مقًمقن إٟمف ٓ ي٘مّمد سمف احلًـ واخلػم سمؾ ي٘مّمد 

 ٛمٚمٝمؿ قمغم هذا.سمف اًمنم واًم٘مٌح، ومًقء اًمٔمـ حي

وإذا ٟمٔمرٟم٤م إمم ه١مٓء اعمتِمدديـ ٟمرى أن ؾمقء اًمٔمـ ٓ ي٘متٍم قمٜمدهؿ قمغم 

اًمٕم٤مُم٦م سمؾ يتٕمدى إمم اخل٤مص٦م وظم٤مص٦م اخل٤مص٦م، وم٢مذا أومتك وم٘مٞمف سمٗمتقى ومٞمٝم٤م شمٞمًػم 

قمغم ظمٚمؼ اهلل ورومع احلرج قمٜمٝمؿ ومٝمق ذم ٟمٔمرهؿ ُمتٝم٤مون سم٤مًمديـ، ومل ي٘مػ آهت٤مم 

                                                           

 .723اًمتقسم٦م:  (3)

 .2اًمٜمقر:  (2)
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قات اًمذيـ ٓ يًتٓمٞمٕمقن اًمدوم٤مع قمـ أٟمٗمًٝمؿ، قمٜمد إطمٞم٤مء، سمؾ اٟمت٘مؾ إمم إُم

يم٠مئٛم٦م اعمذاه٥م اعمتٌٕم٦م، ومٝمؿ قمغم ُم٤م هلؿ ُمـ ومْمؾ وُمٙم٤مٟم٦م ًمدى إُم٦م ذم يم٤موم٦م 

 قمّمقره٤م مل يًٚمٛمقا ُمـ أًمًٜمتٝمؿ وؾمقء فمٜمٝمؿ. 

 طوأىمقل هٜم٤م: إن اًمٖمرور سم٤مًمٜمٗمس هق اًمداومع إمم هذا، وىمد طمذر رؾمقل اهلل 

ُمـ هذا وم٘م٤مل ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح: ]إذا ؾمٛمٕمتؿ اًمرضمؾ ي٘مقل: هٚمؽ اًمٜم٤مس، ومٝمق 

 .(1) أهٚمٙمٝمؿ[

صمؿ إن ُمـ أدب اإلؾمالم أن يتقاوع اإلٟم٤ًمن سمٓم٤مقم٦م اهلل وأٓ يتٙمؼم قمغم ظمٚمؼ 

 اهلل هب٤م، وم٤مإلٟم٤ًمن قمٜمدُم٤م يٖمؽم سمٓم٤مقمتف قمغم اًمٜم٤مس وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف يرده٤م قمٚمٞمف. 

 ؽمبؾ ايمتؼريـب: 

ا اًمت٤ًمؤل: هؾ اًمت٘مري٥م يٕمٜمل إزاًم٦م اخلالف سملم اًمداقملم إمم أسمدأ طمديثل هبذ

 اإلؾمالم؟

إن اًمت٘مري٥م ٓ يٕمٜمل إزاًم٦م آظمتالف، أو إزاًم٦م اخلالف، وم٤مخلالف ُمـ ـمٌٞمٕم٦م 

اًمٌنم، ومال طمرج أن خيتٚمػ اًمٜم٤مس ذم آرائٝمؿ وشمٗمٙمػمهؿ، وم٤مٓظمتالف ـمٌٞمٕم٦م 

﴿ومٞمٝمؿ، وم٘مد ظمٚم٘مٝمؿ اهلل سم٠مؿمٙم٤مل وأًمًٜم٦م ُمت٤ٌميٜم٦م، وؾمجؾ اًم٘مرآن ذًمؽ وم٘م٤مل:   

                               

﴾
ٓ ي٘مػ آظمتالف قمٜمد طمد اًمّمقرة واًمِمٙمؾ، سمؾ يتج٤موزه إمم اًمٕم٘مقل ، و(2)

 واعمدارك، واًمٗمٝمؿ واًمذيم٤مء.

                                                           

 .3607ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمرىمؿ  (3)

 .22اًمروم:  (2)
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وإذا يم٤من آظمتالف ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٌنم، ومال طمرج ومٞمف إذا صدر ُمـ رجتٝمد، أو 

وم٘مٞمف، أو ُمٗم٧ٍم، ذم اعم٤ًمئؾ اًمٗمرقمٞم٦م، أو إطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم أي قمٍم وذم أي 

هذا  طوأىمّر اًمرؾمقل  طُمٙم٤من، وم٘مد اظمتٚمػ اًمّمح٤مسم٦م قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل 

 آظمتالف دون أن يٚمقم أطمًدا ُمـ اعمختٚمٗملم.

: -ريض اهلل قمٜمف  –ود واًمٜم٤ًمئل قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل وم٘مد روى أسمق دا

ظمرج رضمالن ذم ؾمٗمر، ومحيت اًمّمالة وًمٞمس ُمٕمٝمام ُم٤مء، ومتٞمٛمام صٕمٞمًدا ـمٞم٤ًٌم 

ومّمٚمٞم٤م، صمؿ وضمدا اعم٤مء ذم اًمقىم٧م، وم٠مقم٤مد أطمدمه٤م اًمقوقء واًمّمالة، ومل يٕمد 

ٜم٦م، ومذيمرا ذًمؽ ًمف، وم٘م٤مل ًمٚمذي مل يٕمد: ]أص٧ٌم اًمً طأظمر، صمؿ أشمٞم٤م رؾمقل اهلل 

 .(1) وأضمزأشمؽ صالشمؽ[، وىم٤مل ًمٚمذي شمقو٠م وأقم٤مد: ]ًمؽ إضمر ُمرشملم[

ومل يٜمٙمر أطمد ُمٜمٝمؿ قمغم  واظمتٚمػ اًمّمح٤مسم٦م أيًْم٤م سمٕمد ووم٤مة رؾمقل اهلل  

 أظمر هذا آظمتالف.

يم٤من ي٘مًؿ اعم٤مل سملم اًمٜم٤مس قمغم اًمًقاء، ٓ يٗمْمؾ أطمًدا  يمام أن أسم٤م سمٙمر 

قمغم أطمد، وم٘مٞمؾ ًمف: ي٤م ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل، إٟمؽ ىمًٛم٧م هذا اعم٤مل ومًقي٧م سملم 

اًمٜم٤مس، وُمـ اًمٜم٤مس أٟم٤مس هلؿ ومْمؾ وؾمقاسمؼ وىمدم، ومٚمق ومْمٚم٧م أهؾ اًمًقاسمؼ 

واًم٘مدم واًمٗمْمؾ سمٗمْمٚمٝمؿ؟ وم٘م٤مل: أُم٤م ُم٤م ذيمرشمؿ ُمـ اًمًقاسمؼ واًم٘مدم واًمٗمْمؾ ومام 

ومٜمل سمذًمؽ، وإٟمام ذًمؽ رء صمقاسمف قمغم اهلل، وهذا ُمٕم٤مش وم٤مٕؾمقة ومٞمف ظمػم ُمـ أقمر

إصمرة، ومٚمام يم٤من قمٛمر وضم٤مءت اًمٗمتقح ومّْمؾ وىم٤مل: ٓ أضمٕمؾ ُمـ ىم٤مشمؾ رؾمقل اهلل 
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 يمٛمـ ىم٤مشمؾ ُمٕمف. ط

وىمد اظمتٚمػ سمٕمد ذًمؽ وم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م وأئٛمتٝم٤م اظمتالوًم٤م سمّٞمٜم٤ًم واؾمًٕم٤م، ومٜمرى ذم 

وز أطم٤مد إمم اًمٕمنمات ُمـ إىمقال، وىمد ٟمرى ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ اظمتالوًم٤م ىمد يتج٤م

اعم٠ًمًم٦م اًمقاطمدة يمؾ إىمقال اًمتل شم٘متْمٞمٝم٤م اًم٘مًٛم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م، يم٠مىمقاهلؿ ومٞمٛمـ ىمتؾ 

ُمًٚماًم ُمٕمّمقم اًمدم حت٧م شم٠مصمػم اإليمراه: هؾ جي٥م اًم٘مّم٤مص قمغم اعمٙمره اًمذي سم٤مذ 

إٓ رجرد اًم٘متؾ؟ أم قمغم اعمٙمره اًمذي أضمؼمه وهدده؟ ٕن اعمت٥ًٌم اًم٘م٤مشمؾ مل يٙمـ 

آًم٦م ًمف؟ أم قمٚمٞمٝمام ُمًٕم٤م؟؟ هذا سمٛم٤ٌمذشمف وذًمؽ سم٢ميمراهف وإضم٤ٌمره؟ أم ًمٞمس قمغم 

 واطمد ُمٜمٝمام اًم٘مّم٤مص: ٕن ضمريٛم٦م اًم٘متؾ مل شمٙمتٛمؾ ًمدى يمؾ ُمٜمٝمام؟

سمٙمؾ هذه آطمتامٓت ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء، وًمٙمؾ وضمٝمتف وشمٕمٚمٞمٚمف، وىمد ٟمرى ذم 

إىمقال، وٟمرى ُمع داظمؾ اعمذه٥م اًمقاطمد اظمتالوًم٤م سملم قمٚمامئف، ومٜمرى اًمٕمديد ُمـ 

 يمؾ ىمقل طمج٦م ودًمٞماًل، وُمع يمؾ هذا: مل يٜمٙمر أطمد قمغم أطمد.

 آطمتالف رمحـة: 

إن اظمتالف اعمجتٝمديـ رمح٦م سم٤مُٕم٦م، وم٤معم٘مٚمد يتٌع أي رجتٝمد، وأي  

 ُمذه٥م، وقمدم إًمزام اًمٜم٤مس سمرأي واطمد ومٞمف شمٞمًػم ورمح٦م.

صمؿ إن ذم اظمتالف اعمجتٝمديـ سمٕمد اضمتٝم٤مدهؿ وؾمٞمٚم٦م إلفمٝم٤مر آرائٝمؿ  

وأدًمتٝمؿ، ومٞمٛمٙمـ عمـ سمٕمدهؿ أن ي٘م٤مرهن٤م، وأن يٕمرف إؿمٌف سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف 

 ومٞمتٌٕمف، وهذا آشم٤ٌمع ُمدقم٤مة ًمرمح٦م اهلل، ٕن هذا هق اعم٘مدور اعمٛمٙمـ. ط

د، واعمجتٝمد وٟمت٤ًمءل: أيـ احلؼ ذم هذا آظمتالف؟ إن احلؼ واطمد ٓ يتٕمد

 اعمّمٞم٥م هق اًمذي أص٤مب احلؼ، وًمٙمـ اعمخٓمئ ًمف أضمر، وٓ إصمؿ قمٚمٞمف.
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: ]إذا طمٙمؿ احل٤ميمؿ وم٤مضمتٝمد وم٠مص٤مب ومٚمف أضمران، وإذا طي٘مقل رؾمقل اهلل 

، وي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل: ٓ ي١مضمر قمغم اخلٓم٠م: (1) طمٙمؿ وم٤مضمتٝمد وم٠مظمٓم٠م ومٚمف أضمر[

 ادشمف احلؼ اًمذي أظمٓم٠مه.ٕن اخلٓم٠م ذم اًمديـ مل ي١مُمر سمف أطمد، وإٟمام ي١مضمر إلر

 مـ ؽمبؾ ايمتؼريب:

، وم٤معمٜمٝم٩م اًمقؾمط هق اعمٜمٝم٩م اًمذي يٜمجكم ومٞمف اًمتقازن اشم٤ٌمع اعمٜمٝم٩م اًمقؾمط – 7 

وآقمتدال سمٕمٞمًدا قمـ ـمرذم اًمٖمٚمق واًمتٗمريط، وم٤مًمقؾمط هق ُمٜمٓم٘م٦م إُم٤من واًمٌٕمد 

قمـ اخلٓمر، وم٤مٕـمراف قم٤مدة شمتٕمرض ًمٚمخٓمر واًمٗم٤ًمد سمخالف اًمقؾمط ومٝمق حمٛمل 

 طمقًمف، وقمغم هذا يم٤من هن٩م اًمًٚمػ: وحمروس سمام

أٟمف صغم يقًُم٤م، ويم٤من ُمع  وم٘مد روى اًمٌخ٤مري قمـ أيب سمرزة إؾمٚمٛمل 

أصح٤مسمف ذم همزوة، ويم٤من جل٤مم ومرؾمف ذم يده، ومجٕمٚم٧م اًمٗمرس دمذسمف إمم اإلُم٤مم، 

وضمٕمؾ هق يتٌٕمٝم٤م، ومٚمام ومرغ ُمـ صالشمف ؾم٠مًمقه قمـ قمٛمٚمف هذا، وم٘م٤مل: إين همزوت ُمع 

ؿمٝمدت شمٞمًػمه، وإين إن يمٜم٧م أن أرضمع ُمع داسمتل ؾمٌع همزوات، و طرؾمقل اهلل 

 أطم٥م إزّم ُمـ أن أشمريمٝم٤م شمرضمع إمم ُمٙم٤مهن٤م اًمذي أًمٗمتف، ومٞمِمّؼ قمكّم رضمققمل سمدوهن٤م.

إن أسم٤م سمرزة يم٤من وهق يّمكم ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ذطمف هلذا احلدي٨م: 

ممًًٙم٤م سمزُم٤مم ومرؾمف، ومٜم٤مزقمتف ُمتجٝم٦م إمم ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م سمٌطء، ومٙم٤من يالطم٘مٝم٤م، ومٛمِمٞمف 

 ُمٕمٝم٤م مل يٙمـ يمثػًما، سمؾ قمٛمؾ يًػم ًمٞمس ومٞمف اؾمتدسم٤مر ًمٚم٘مٌٚم٦م، ومال يي.
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ُم٤م دام آظمتالف ٓ سمد ُمٜمف، قمدم اًمتٕمّم٥م ًمرأي أو ُمذه٥م أو ؿمخص:  – 2

وُم٤م دام آظمتالف ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٌنم، وُم٤م دام يقضمد ذم اعم٠ًمًم٦م أيمثر ُمـ رأي، 

وحي٤مول إًمزام ومٙمٞمػ يتٕمّم٥م ؿمخص أو ومريؼ ُمـ اًمداقملم إمم اإلؾمالم ًمرأيف، 

اًمٜم٤مس سمف؟ ويمٞمػ يٜمٙمر قمغم همػمه أن ي٠مظمذ سمرأي آظمر؟ ويمٞمػ ي٘مٓمع سم٠من احلؼ ُمٕمف 

 دون همػمه؟.

ظمرج ذم زُمـ ظمالومتف ىم٤مصًدا ُمٙم٦م ًمٚمح٩م، وعم٤م  روى اًمٌخ٤مري أن قمثامن  –

وصٚمٝم٤م شمزوج اُمرأة ُمٜمٝم٤م، وذم أصمٜم٤مء إىم٤مُمتف سمٛمٜمك ًمرُمل اجلامر صغم سم٤مًمٜم٤مس اًمٔمٝمر، 

واًمٕمٍم، أرسمع ريمٕم٤مت، صالة شم٤مُم٦م، همػم ُم٘مّمقرة: وذًمؽ أن اضمتٝم٤مده أّداه إمم أن 

 زواضمف سمٛمٙم٦م أقمٓم٤مه طمٙمؿ اعم٘مٞمؿ.

أن قمثامن صغم  -ريض اهلل قمٜمف  – ىم٤مل اًمٌخ٤مري: ومٚمام سمٚمغ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد

سمٛمٜمك  طأرسمع ريمٕم٤مت وهق سمٛمٜمك، اؾمؽمضمع، صمؿ ىم٤مل: صٚمٞم٧م ُمع رؾمقل اهلل 

ريمٕمتلم، وصٚمٞم٧م ُمع أيب سمٙمر سمٛمٜمك ريمٕمتلم، وصٚمٞم٧م ُمع قمٛمر ريمٕمتلم، ومٚمٞم٧م 

 طمٔمل ُمـ أرسمع ريمٕم٤مت ريمٕمت٤من ُمت٘مٌٚمت٤من.

وروى أسمق داود أن قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد صغم سمٕمد ذًمؽ سمٛمٜمك وراء قمثامن 

الة اًمٕمٍم أرسمع ريمٕم٤مت، وم٘مٞمؾ ًمف: قمت٧ٌم قمغم قمثامن اإلمت٤مم ذم اًمًٗمر، صمؿ ص

 صٚمٞم٧م وراءه أرسمًٕم٤م؟ وم٘م٤مل: اخلالف ذ يمٚمف.

ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل: ُم٤م ٟم٤مفمرت أطمًدا ىمط إٓ أطم٧ٌٌم أن يقومؼ ويًدد  – 

ويٕم٤من، وشمٙمقن قمٚمٞمف رقم٤مي٦م اهلل وطمٗمٔمف، وُم٤م ٟم٤مفمرت أطمًدا إٓ ومل أسم٤مل أسملمَّ اهلل 

 غم ًم٤ًمين أو ًم٤ًمٟمف.احلؼ قم
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 ايمتعصب واجلؿقد:

إن اًمتٕمّم٥م ذم اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م أو ذم اعم٤ًمئؾ آضمتٝم٤مدي٦م قم٤مُم٦م، ٓ ئمٝمر إٓ 

قمٜمد ُمـ طمٍم ٟمٗمًف ذم دائرة وٞم٘م٦م، ذم ُمذه٥م واطمد، أو ؾم٤مر وراء ؿمخص 

ومرأى يمؾ ُم٤م يّمدر قمٜمف ًمف ىمداؾم٦م ٓ يّمح اخلروج قمٚمٞمٝم٤م، وم٤مًمتٕمّم٥م يٕمٛمل اًمٕملم 

 خ٤مًمٗملم وأدًمتٝمؿ، ويٗمًح اًمٓمريؼ ًمٚمجٛمقد واًمٕمٜم٤مء.قمـ اًمٜمٔمر ذم آراء اعم

ومل ي٘مّمد أطمد ُمـ إئٛم٦م ُمـ شمدويـ أىمقاًمف ُمع أدًمتٝم٤م، أن شمٙمقن هل  

اًمنمع يتٕمّم٥م هل٤م، وجيؼم اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م، وإٟمام ىمّمد أن يٙمقن اًمدًمٞمؾ هق اعمٕمتٛمد 

قمٚمٞمف ذم اًمٕمٛمؾ، وذم اًمؽمضمٞمح سملم أىمقاًمف وأىمقال همػمه، وم٢مذا فمٝمر ىمقة دًمٞمؾ اًمٖمػم، 

 ّم٤مر إًمٞمف سمدون شمردد.ي

ي٘مقل اإلُم٤مم اعمُزين ص٤مطم٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم أول خمتٍمه اعمِمٝمقر ُم٤م  

رمحف اهلل وُمـ ُمٕمٜمك  "حمٛمد سمـ إدريس "ٟمّّمف: اظمتٍمت هذا اًمٙمت٤مب ُمـ قمٚمؿ 

ىمقًمف: ٕىمرسمف قمغم ُمـ أراده، ُمع إقمالُمل ًمف سمٜمٝمٞمف قمـ شم٘مٚمٞمده وشم٘مٚمٞمد همػمه، ًمٞمٜمٔمر 

 ومٞمف ًمديٜمف، وحيت٤مط ًمٜمٗمًف.

ئؾ أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمـ اضمتٝم٤مده: أهق احلؼ اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف؟ وم٠مضم٤مب: وؾم 

 واهلل ُم٤م أدري ًمٕمٚمف اًم٤ٌمـمؾ اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف.

وىم٤مل أيًْم٤م: هذا اًمذي ٟمحـ ومٞمف رأي، ٓ ٟمجؼم أطمًدا قمٚمٞمف، وٓ ٟم٘مقل: جي٥م 

 قمغم أطمد ىمٌقًمف سمٙمراهٞم٦م، ومٛمـ يم٤من قمٜمده رء أطمًـ ُمٜمف ومٚمٞم٠مت سمف.

تٝم٤مده هق اًمذي ضمٕمٚمف ي٘مقل: ٓ حيؾ عمـ وًمٕمؾ إدرايمف إلُمٙم٤من اخلٓم٠م ذم اضم

 يٗمتل قمـ يمتٌل أن يٗمتل طمتك يٕمٚمؿ ُمـ أيـ ىمٚم٧م.
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ٓ يّمح عمـ يٕمٛمؾ ذم رج٤مل ظمدُم٦م : اًمٌٕمد قمـ اًمٓمٕمـ واًمتجريح – 3

اإلؾمالم، وٓ يّمح ًمٚمداقملم إًمٞمف أن جيرح سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م، وأن ي٥ًم سمٕمْمٝمؿ 

ومٞمٝم٤م هق إيمثر دمرحًي٤م، سمٕمًْم٤م، وأن يتٓم٤موًمقا سم٠مًمًٜمتٝمؿ، ويم٠مهنؿ ذم طمرب اعمٜمتٍم 

 وإـمقل ًم٤ًمًٟم٤م سم٤مًم٤ًٌمب واًمِمت٤مئؿ، أيـ هذا ُمـ ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ إول؟

إن ُمـ ؾمٌؾ اًمتقاصؾ واًمت٘مري٥م: اًمٌٕمد قمـ اًمٓمٕمـ واًمتجريح ًمٚمٛمخ٤مًمػ 

واًمتامس اًمٕمذر ًمف وإن يم٤من خمٓمًئ٤م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمـ ظمّٓم٠مه، طمٞم٨م إن إُمقر 

ريؼ أو أي واطمد ُمـ يمؾ ومريؼ هق آضمتٝم٤مدي٦م ٓ ي٘ملم ُمٜمٝم٤م، ويمؾ ُم٤م يٛمٚمٙمف أي وم

 اًمؽمضمٞمح واًمؽمضمٞمح ٓ يٕمٜمل اًم٘مٓمع واًمٞم٘ملم.

ٓ يّمح ًمٚمداقملم إمم اإلؾمالم أن يٙمٗمر سمٕمْمٝمؿ ايمبعد فمـ ايمتؽػغم:  – 4

سمٕمًْم٤م، ٟمتٞمج٦م ًمٚمخالف ذم اًمرأي، وإذا يم٤مٟم٧م أراء ُمتٕمددة، وإذا يم٤مٟم٧م اًمٕم٘مقل 

وضمف أظمر؟ أيـ  ُمتٗم٤موشم٦م، ومٝمؾ اًمتٙمٗمػم هق اًمًالح اًمذي يِمٝمره يمؾ ومريؼ ذم

 احلقار واعمٜم٤مىمِم٦م، أيـ اجلدل سم٤مًمتل هل أطمًـ؟.

 "ي٠مهي٤م اعمنميمقن"إن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ مل يرد ومٞمف ظمٓم٤مب ًمٚمٛمنميملم ي٘مقل ومٞمف: 

ا وإٟمام يم٤من رب اًمٕمزة يٜم٤مدهيؿ سم٘مقًمف:  َٙ حُّ
َ
، وىمد ضم٤مءت ؾمقرة واطمدة (1)نلَاُس ٱَيَٰٓأ

ا سمٕمٜمقان اًمٙمٗمر ظمٓم٤مسًم٤م هلؿ وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  َٙ حُّ
َ
َۡ َيَٰٓأ َِٰهُرونَ ٱىُ  .(2)َُۡك

أن يتٜم٤مزًمقا قمـ  طوذًمؽ أن اًمٙمٗمرة أرادوا ُمـ اعمًٚمٛملم وُمـ رؾمقل اهلل 

                                                           

 .27اًمٌ٘مرة:  (3)

 .7اًمٙم٤مومرون:  (2)
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اعمٜمٝم٩م اًمذي يًػم قمٚمٞمف، وذم  طأؾم٤مس قم٘مٞمدهتؿ وهق اًمتقطمٞمد، ومٌلم اهلل ًمرؾمقًمف 

ّۡ َوِِلَ اًمٜمٝم٤مي٦م خيتؿ اًمًقرة سم٤مًمدقمقة إمم اًمًامطم٦م ومٞم٘مقل شمٕم٤ممم:  ُُٖس ّۡ دِي َُُس

 ِٔ  .(1)دِي

وم٤مًمتٙمٗمػم ٓ يٛمٙمـ ُمٕمف أن يٚمت٘مل اًمداقمقن إمم اإلؾمالم، إذ يمٞمػ يٚمت٘مل ُمًٚمؿ 

سمٙم٤مومر، ويمؾ واطمد ئمـ ٟمٗمًف أٟمف اعمًٚمؿ وأن همػمه اًمٙم٤مومر، ومال يذه٥م اخلالف سمؾ 

 شمزداد اهلقة اشم٤ًمقًم٤م.

إن شمٙمٗمػم اعمًٚمؿ أُمر ظمٓمػم، يؽمشم٥م قمٚمٞمف طمؾ دُمف وُم٤مًمف، واًمتٗمريؼ سمٞمٜمف وسملم 

زوضمف ووًمده، وىمٓمع ُم٤م سمٞمٜمف وسملم اعمًٚمٛملم، ومال يرث، وٓ يقرث، وإذا ُم٤مت ٓ 

يٖمًؾ وٓ يٙمٗمـ، وٓ يّمغم قمٚمٞمف، وٓ يدومـ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم، وهلذا طمذر اًمٜمٌل 

 .(2) ي٤م يم٤مومر، وم٘مد سم٤مء سمف أطمدمه٤م[ ُمـ آهت٤مم سم٤مًمٙمٗمر، وم٘م٤مل: ]ُمـ ىم٤مل ٕظمٞمف: ط

اًمتٕم٤مون ذم اعمتٗمؼ قمٚمٞمف واًمت٤ًمُمح ذم اعمختٚمػ ومٞمف: إن مم٤م ي١مدي إمم  – 5

اًمت٘مري٥م سملم اًمداقملم إمم اإلؾمالم، هق أن يتٕم٤مون اجلٛمٞمع ذم اعمتٗمؼ قمٚمٞمف، وهق 

ًمٞمس هبلم، وحيت٤مج إمم ضمٝمقد يمٌػمة وقمٛمؾ ُمتقاصؾ وإمم قم٘مقل ذيمٞم٦م وقمزائؿ 

أن شم٘مقم اعمٕم٤مرك سملم اًمٗمّم٤مئؾ قمغم اًمٚمحٞم٦م، وشم٘مّمػم اًمثٞم٤مب، وصم٤مسم٦م، ومٝمؾ يّمح 

واًم٘مٌض ذم اًمّمالة، وحتريؽ اإلصٌع ذم اًمتِمٝمد، وٟمؽمك اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمؼمى اعمتٗمؼ 

 قمٚمٞمٝم٤م واًمتل ٓ ظمالف طمقهل٤م؟

                                                           

 . 6اًمٙم٤مومرون:  (3)

 .6703، طمدي٨م رىمؿ ُمـ يمٗمر أظم٤مه ُمـ همػم شم٠مويؾ صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب إدب، سم٤مب  (2)
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إن ُم٤م جيٛمع اعمتٕم٤مُمٚملم أو اًمداقملم إمم اإلؾمالم أيمثر مم٤م يٗمرىمٝمؿ، ومٚمامذا 

ٕصقل اًمث٤مسمت٦م اًمتل ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن يٚمج١مون إمم ُم٤م يٗمرق، وٓ يتٛمًٙمقن سم٤م

 حمؾ ٟمزاع؟

وإذا يم٤من اخلالف ٓ سمد ُمٜمف، وٓ يٛمٙمـ أن يٜمتٝمل، وإذا يم٤من يمؾ رجتٝمد ًمٞمس  

ُمـ طم٘مف أن يٜمٙمر قمغم رجتٝمد آظمر، ويمذًمؽ ًمٞمس ُمـ طمؼ اعم٘مٚمد أن يٜمٙمر قمغم ُم٘مٚمد 

 آظمر، ومٞمٜمٌٖمل أن يٕمذر سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م ذم اعمختٚمػ ومٞمف.

 ـمريؼ ُمًت٘مٞمؿ. واهلل هيدي إمم احلؼ وإمم

* * * 
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السوبحخ ًالتْسْز فِ اإلسالم 
)*(

 

إن احلٛمد هلل، ٟمحٛمُده وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقُذ سم٤مهلل ُمـ ذوِر 

أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مِت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هْيِد اهللُ ومال ُمِْمؾَّ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف. 

نَّ حمٛمًدا قمٌُده ورؾمقًُمف، وأؿمٝمد أْن ٓ إًمف إٓ اهللُ وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أ

سمٕمثف اهللُ رمح٦ًم ًمٚمٕم٤معملم ه٤مدًي٤م وُمٌنًما وٟمذيًرا، سمّٚمغ اًمرؾم٤مًم٦م وأّدى إُم٤مٟم٦م وٟمّمَح 

إُّم٦َم ومجزاُه اهللُ ظمػَم ُم٤م ضمزى ٟمًٌٞم٤م ُمـ أٟمٌٞم٤مئف، صٚمقاُت اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف وقمغم 

 م اًمديـ. مجٞمع إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، وقمغم صح٤مسمتف وآل سمٞمتف، وقمغم ُمـ أطمٌٝمؿ إمم يق

 ،،،أُم٤م سمٕمد

، ؾمٝمُؾ وم ٌ ٤مًمًامطم٦م هل: اًمًٝمقًم٦م واًمٚمٞمقٟم٦م واعمروٟم٦م، ي٘م٤مل: رضمؾ ؾَمْٛمٌح: ًملمِّ

ٚمف وٓن ومٞمف  اعمٕم٤مُمٚم٦م ٓ قُمَ٘مد ومٞمف، وُمثُؾ ذًمؽ اًمتٞمًػم، ي٘م٤مل: ينَّ اًمرضمؾ إُمر: ؾمٝمَّ

 :﴿، ىم٤مل ومل يتِمدد                      

               ﴾
 :﴿، وىم٤مل (1)     

              ﴾
(2). 

                                                           

ًمٚمِمئقن ، رئٞمس اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م سم٤معمجٚمس إقمغم ليمت٥م هذا اًمٌح٨م: اًمِمٞمخ/يمامل حمٛمقد اًمدؾمقىم)*( 

 اإلؾمالُمٞم٦م،  سمٛمٛمٚمٙم٦م اًمٌحريـ.

 .785 اًمٌ٘مرة:( 7)

 .28 اًمٜم٤ًمء: ( 2)
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ـَ ُيٌن، وًمـ ٤مل: ]وىم، (1) [سُمٕمث٧ُم سم٤محلٜمٞمٗمٞم٦ِم اًمًٛمح٦مِ ط: ]ىم٤مل و ُيِم٤مدَّ إن اًمدي

ْوطم٦ِم  دوا وىم٤مرسمقا، وأسمنموا، واؾمتٕمٞمٜمقا سم٤مًمٖمدَوِة واًمرَّ ٌَف، ومًدِّ ـَ أطمٌد إٓ همٚم اًمدي

جْل٦َمِ   ُمـ اًمدُّ
ٍ
ـ وزَم ُمـ أُمِر أُمتل ؿمٞمًئ٤م ومِمؼَّ اًمٚمٝمؿ ُمَ  ط: ] ٤مل اًمٜمٌلوىم .(2) [ ورء

 .(3) [ُمـ أُمِر أُمتل ؿمٞمًئ٤م ومرومَؼ هبؿ، وم٤مرومْؼ سمِف  قمٚمٞمٝمؿ، وم٤مؿم٘مؼ قمٚمٞمِف. وُمـ وزمَ 

واعمتتٌع عم٤م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ًمُٞمنُّ ُمـ همزارة اًمٜمّمقص، اًمتل شمرؾمؿ ُمٕم٤ممل 

هدي اإلؾمالم واهتامُمف سم٤مًمًامطم٦م، ودقمقشمف إمم اًمتٞمًػم ذم قم٤مُم٦م إُمقر اًمتنميٕمٞم٦م 

 وآضمتامقمٞم٦م واعمٕمٞمِمٞم٦م.

٤م ذم هقم٦م اٟمتِم٤مر اإلؾمالم ا واوحً مم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن ًمٚمًامطم٦م واًمتٞمًػم أصمرً و

  .إُمؿ واًمِمٕمقب اًمتل اقمتٜم٘متفودوام سم٘م٤مئف سملم 

٤ٌمقمٝم٤م، إٟمام  واًمت٤مريخ يِمٝمد أن هقم٦م اُمتث٤مل إُمؿ ًمٚمنمائع ودواُمٝمؿ قمغم اشمِّ

يم٤مٟم٧م قمغم ُم٘مدار اىمؽماب شمٚمؽ اًمنمائع ُمـ اًمًامطم٦م واًمتٞمًػم، وم٢مذا سمٚمٖم٧م سمٕمض 

ا يتج٤موز أصؾ اًمًامطم٦م، حل٘م٧م اًمِمدة واعمِم٘م٦م واًمٕمٜم٧م اًمنمائع ُمـ اًمِمدة طمدًّ 

 قن إٓ أن يٜمٍمومقا قمٜمٝم٤م أو يٗمرـمقا ذم سمٕمض شمٕم٤مًمٞمٛمٝم٤م.سم٠مشم٤ٌمقمٝم٤م، وٓ يٚمٌث

ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ وأسم٤م ط ٤م ُمـ اًمقىمقع ذم هذا اجل٤مٟم٥م اًمًٚمٌل وصَّ اًمٜمٌل وشمٗم٤مديً 

ا وٓ ]وىم٤مل هلام:  ،طمٞمٜمام أرؾمٚمٝمام داقمَٞملْم إمم اًمٞمٛمـ  ُمقؾمك إؿمٕمري ينِّ

                                                           

 .22297سمرىمؿ ُمًٜمد أمحد  (3)

 .39اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب اًمديـ ين، طمدي٨م رىمؿ  صحٞمح (2)

 .7828، يمت٤مب اإلُم٤مرة، سم٤مب ومْمٞمٚم٦م اإلُم٤مم اًمٕم٤مدل، طمدي٨م رىمؿ ُمًٚمؿ صحٞمح ( 3)
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را[ ا وٓ شمٜمٗمِّ ا، سمنمِّ  .(1) شمٕمنِّ

 :ن ايمؽريؿآركَمذج مـ ؽمَمضمة اإلؽمالم مـ ايمؼ

 :﴿ قمٜمد اًمدقمقة إمم اًمدظمقل ذم اإلؾمالم ىم٤مل  .7          

                               

            ﴾ (2). 

 :﴿ ي٘مقل  ،ه٤م قمٚمٞمٜم٤مسم٤مًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م ينَّ  قمٜمدُم٤م يمٚمٗمٜم٤م  .2   

                      ﴾ 
(3). 

وقمغم هذا ٟمٕمٚمؿ أن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمًٛمح٦م ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اًمًامطم٦م  .3

سم٤مًمّمٞم٤مم وهق ُمـ اًمٗمرائض ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  احلرج، ومٕمٜمدُم٤م أُمرٟم٤م  واًمًٝمقًم٦م ورومع

﴿                             

                                   

                               

     ﴾
، ومٌٕمد أن سملم احلٙمؿ سمّمٞم٤مم رُمْم٤من ين قمٚمٞمٜم٤م اًمٕم٤ٌمدة (4) 

  :ًمٚمٛمريض واعم٤ًمومرومرظمص         ﴾
سم٘مقًمف  صمؿ قم٘م٥م ذم آظمر أي٦م ،(5)

                                                           

 .3038واًمًػم، سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ اًمتٜم٤مزع، طمدي٨م رىمؿ صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اجلٝم٤مد (  7)

 .256اًمٌ٘مرة:  ( 2)

 .286اًمٌ٘مرة:  ( 3)

 .785اًمٌ٘مرة:  ( 4)

 .784اًمٌ٘مرة:  (5)
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  شمٕم٤ممم:             اًمٕمن﴾
(1). 

  :﴿وقمٜمدُم٤م ومرض اًمقوقء ًمٚمّمالة ىم٤مل  .4               

                             

                                 

                               

                                      

         ﴾
قمٜمد قمدم وضمقد اعم٤مء أو قمدم  ، ومٝمٜم٤م رظمص  (2)

 اًم٘مدرة قمغم اؾمتخداُمف سم٤مًمتٞمٛمؿ، وسملم ؾمٌح٤مٟمف أٟمف أراد سمذًمؽ رومع احلرج.

٘مقل ؾمٌح٤مٟمف: طمٞم٨م ي ومٞمٝم٤م اًمًامطم٦م واًمتٞمًػم احلدود سملمَّ  ع قمٜمدُم٤م ذَّ  .5

﴿                                 

                                

                    ﴾
(3)

، ومٚم٘مد أوضم٥م اهلل  

 اعم٘متقل. ٦مصمؿ ذع اًمت٤ًمُمح واًمرمح٦م سملم اًم٘م٤مشمؾ وورصم ،اًم٘مّم٤مص

: ﴿ىم٤مل  ،وذم يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر .6                    

                                      

                                  

                                                           

 .785اًمٌ٘مرة:  (3)

 .6اعم٤مئدة:  ( 2)

 .778اًمٌ٘مرة:  ( 3)
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                             ﴾
 (1)  ،

صمؿ ين ومٛمـ مل جيد ومّمٞم٤مم ؿمٝمريـ  ،يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر قمتؼ رىم٦ٌمأن  ومٌلم احلؼ 

 .صمؿ ين ومٛمـ مل يًتٓمع وم٢مـمٕم٤مم ؾمتلم ُمًٙملم ،ُمتت٤مسمٕملم

أٟمف رظمص ًمٚمٛم٤ًمومر ىمٍم اًمّمالة اًمرسم٤مقمٞم٦م ذم  وُمـ اًمتٞمًػم ُمـ اهلل  .7

﴿اًمًٗمر ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:                      

                      ﴾
ومرظمص ىمٍم ، (2)

صدىم٦ٌم شمّمدَق اهللُ هب٤م قمٚمٞمٙمؿ ]: طقمـ اًمٜمٌل روى ُمًٚمؿ ويمام  :اًمّمالة اًمرسم٤مقمٞم٦م

 . (3) [وم٤مىمٌٚمقا صدىمَتف

وإن ُمـ شمٞمًػم اهلل قمغم قم٤ٌمده اًمتدرج ذم إطمٙم٤مم، وُمث٤مل ذًمؽ: أن احلؼ  .8

 :شمدرج سمتحريؿ اخلٛمر قمغم أرسمع ُمراطمؾ 

 :﴿ومٙم٤مٟم٧م اعمرطمٚم٦م إومم ذم ؾمقرة اًمٜمحؾ سم٘مقًمف       

                           ﴾
: ومٙم٤من (4)

 ذًمؽ ًمٚمٗم٧م اًمٜمٔمر وشمدسمر اًمٕم٘مقل أن أيمؾ اًمثامر ظمػم ُمـ قمٍمه٤م وحتقيٚمٝم٤م إمم مخر.

  :﴿صمؿ يم٤مٟم٧م اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٘مقًمف                

                                                           

 .4- 3 :اعمج٤مدًم٦م ( 7)

 .707 اًمٜم٤ًمء: ( 2)

 .945صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م سمرىمؿ  (1)

 .67: اًمٜمحؾ ( 4)
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                   ﴾
أن اإلصمؿ  ، وهٜم٤م سملم اهلل (1)

 اًمٜم٤مشم٩م قمـ اخلٛمر أيمثر ُمـ ٟمٗمٕمٝم٤م ذم اًمتج٤مرة.

صمؿ ضم٤مءت اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م قمٜمدُم٤م أظمٓم٠موا ذم ىمراءة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وهؿ يّمٚمقن 

ومٛمٜمٕمٝمؿ اهلل ُمـ ىمرب اًمّمالة وهؿ ؾمٙم٤مرى، ومٙم٤مٟمقا ٓ ينمسمقن إٓ ذم اًمٚمٞمؾ ًمٌٕمد 

 :﴿اعم٤ًموم٦م سملم اًمٕمِم٤مء واًمٗمجر، وضم٤مء اعمٜمع سم٘مقًمف              

      ﴾
(2). 

صمؿ ضم٤مءت اعمرطمٚم٦م اًمراسمٕم٦م وإظمػمة قمٜمدُم٤م اؿمت٤مىم٧م أٟمٗمًٝمؿ وىمقي٧م ًمالُمتٜم٤مع 

٤م وىمقي إيامهنؿ، طمتك إن ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ىم٤مل:  قمـ اخلٛمر اُمتٜم٤مقًم٤م شم٤مُمًّ

ُمًؽ اخلت٤مم ذم سمٞم٤من أطمٙم٤مم اخلٛمر ذم  اًمٚمٝمؿ أرٟم٤م ذم اخلٛمر أُمًرا ؿم٤مومًٞم٤م، وم٠مٟمزل اهلل 

﴿ؾمقرة اعم٤مئدة اًمٜمداء اعمح٥ٌم ًمٚم٘مٚمقب اعم١مُمٜم٦م سمرهب٤م:                   

                         

                                  

             ﴾
(3)

اٟمتٝمٞمٜم٤م.. ": ، ومٚمام ٟمزًم٧م ىم٤مل اًمّمح٤مسم٦م  

 اًمتل قمٜمدهؿ، ومٙم٤مٟم٧م دمري ذم ؿمقارع اعمديٜم٦م أهن٤مًرا.، وم٠مراىمقا اخلٛمر "اٟمتٝمٞمٜم٤م

                                                           

 279: اًمٌ٘مرة ( 7)

 .43: اًمٜم٤ًمء ( 2)

 .97ـ90اعم٤مئدة:  ( 3)
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وُمـ هٜم٤م ٟمٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم شمٞمًػم اإلؾمالم ذم اًمتدرج سم٤مٕطمٙم٤مم وظم٤مص٦م اًمتل 

يم٤مٟم٧م قم٤مدات ؾمٞمئ٦م قمٜمد اًمٜم٤مس، وأصٌح هذا اعمثؾ يمام ىم٤مل اًم٤ًمدة اًمٕمٚمامء ُي١مظمذ 

دظملم سمف ذم قمالج اعمدُمٜملم ُمـ يمؾ قم٤مدة ؾمٞمئ٦م قمٜمد اًمٜم٤مس يم٤مخلٛمر واعمخدرات واًمت

 وهمػمه٤م ُمـ اًمٕم٤مدات اًمًٞمئ٦م.

 :كَمذج مـ ؽمَمضمة اإلؽمالم مـ ايمسـة ايمـبقية

ضم٤مء ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة ٟمامذج واىمٕمٞم٦م شمٌلم ًمٜم٤م ؾمامطم٦م اإلؾمالم ذم احلٞم٤مة 

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م يمقاىمع يٕمٞمِمف اًمٜم٤مس وذًمؽ ذم إُمثٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م:

وا ط: ]قمـ اًمٜمٌل اًمِمٞمخ٤من  روى .6 وا، وسمنمِّ وا وٓ شمٕمنِّ وٓ ينِّ

روا  .(1)[شُمٜمٗمِّ

رطمَؿ اهللُ رضمال، ؾَمْٛمًح٤م إذا سم٤مَع، وإذا ط: ]وروى اًمٌخ٤مري قمـ اًمٜمٌل  .3

 .(2) [اؿمؽمى، وإذا اىْمت٣م

  .(3) [سُمٕمث٧ُم سم٤محلٜمٞمٗمٞم٦ِم اًمًٛمح٦مِ ىمقًمف: ] ط وروي قمـ اًمٜمٌل .2

ـَ أٟمف ىم٤مل: ] طوروى اًمٌخ٤مري قمـ اًمٜمٌل  .6 ـَ ُيٌن، وًمـ ُيِم٤مدَّ اًمدي إن اًمدي

 
ٍ
ْوطم٦ِم ورء دوا وىم٤مرسمقا، وأسمنموا، واؾمتٕمٞمٜمقا سم٤مًمٖمدَوِة واًمرَّ ٌَف، ومًدِّ أطمٌد إٓ همٚم

                                                           

 .29، طمدي٨م رىمؿ يتخقهلؿ سم٤معمققمٔم٦م ط ُم٤م يم٤من اًمٜمٌل صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، سم٤مب  (3)

٤م ًمًٝمقًم٦م واًمًامطم٦م ذم اًمنماء واًمٌٞمع، وُمـ ـمٚم٥م طم٘مًّ صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اًمٌٞمقع، سم٤مب ا (2)

 .2076، طمدي٨م رىمؿ ومٚمٞمٓمٚمٌف ذم قمٗم٤مف

 .22297سمرىمؿ ُمًٜمد أمحد  (1)
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جْل٦َمِ   .(1) [ُمـ اًمدُّ

ـُ ضمٌٍؾ ُيّمكمِّ ُمع اًمٜمٌلِّ  " صحٞمحفذم اسمـ طم٤ٌمن  وروى .9 ط يم٤من ُمٕم٤مُذ سم

ر اًمٜمٌَّلُّ  ٝمؿ ىم٤مل: وم٠مظمَّ اًمِٕمِم٤مَء ذاَت ًمٞمٚم٦ٍم ومّمغمَّ ُمٕمف ط صمؿَّ يرضِمُع إمم ىمقُِمف ومٞم١مُمُّ

ـُ ضمٌؾٍ  ٜم٤م ، ُمٕم٤مُذ سم م ًمٞم١مُمَّ ومٚمامَّ رأى  ،٘مرةِ وم٤مومَتتح ؾمقرَة اًمٌ ،صمؿَّ رضَمع إًمٞمٜم٤م ومت٘مدَّ

ك ومّمغمَّ وطمَده صمؿَّ اٟمٍَمف ومُ٘مْٚمٜم٤م ًمف: ُم٤م ًمؽ ي٤م ومالُن  ،ذًمؽ رضمٌؾ ُِمـ اًم٘مقِم شمٜمحَّ

ٟمَّف ، ط ؤشملَمَّ اًمٜمٌَّّل  أٟم٤موَمْ٘م٧َم؟ ىم٤مل: ُم٤م ٟم٤موَمْ٘م٧ُم، وم٘م٤مل: ي٤م ط وم٠مشمك اًمٜمٌَّلَّ  .ومألُظمؼِمَ

ٜم٤م ،رؾمقَل اهلل ْرَت اًمِٕمِم٤مَء وإٟمَّؽ أ ،إنَّ ُمٕم٤مًذا ُيّمكمِّ ُمٕمؽ صمؿَّ يرضِمُع ومٞم١مُمُّ ظمَّ

م  ،اًم٤ٌمرطم٦َم ومّمغمَّ ُمٕمؽ ًمٞم١مُمٜم٤م، وم٤مومتتح ؾمقرة اًمٌ٘مرة، ومٚمام صمؿَّ رضَمع إًمٞمٜم٤م ومت٘مدَّ

ـُ أصح٤مُب ،  طرأي٧م ذًمؽ شمٜمحٞم٧م ومّمٚمٞم٧م وطمدى، أي رؾمقل اهلل  وم٢مٟمَّام ٟمح

أومت٤َّمٌن أٟم٧َم ي٤م  ،أومت٤َّمٌن أٟم٧َم ي٤م ُمٕم٤مذُ ط: ]وم٘م٤مل اًمٜمٌَّلُّ  ،وإٟمَّام ٟمٕمَٛمُؾ سم٠ميديٜم٤م ،ٟمقاِوَح 

 .(2)اىمَرْأ سمًقرِة يمذا وؾمقرِة يمذا ،ُمٕم٤مذُ 

أٟمَُّف همَزا ُمع  -رى اهلل قمٜمٝمام – اهلل قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداًمٌخ٤مري  ىروو .1

َق اًمٜم٤مُس ذم اًمَٕمَْم٤مةوم٠مْدَريَمتٝمْؿ اًم٘م٤مِئَٚم٦ُم ذم واٍد يمثػِم اًمَٕمَْم٤م ،طاًمٜمٌلِّ   ة، ومَتَٗمرَّ

َجِر، ومٜمَزَل اًمٜمٌلُّ  َتٔمِٚمُّقَن سم٤مًمِمَّ ًْ حت٧َم ؿَمَجَرٍة وَمَٕمٚمََّؼ هَب٤م ؾمٞمَٗمُف، صمؿَّ ٟم٤مَم، وم٤مؾمَتٞمَ٘مَظ ط ي

َط ؾمٞمِٗمل، وم٘م٤مَل: ُمـ ] ط:وقمٜمَْدُه رضمٌؾ وهَق ٓ يِمٕمُر سمف، وم٘م٤مَل اًمٜمٌلَّ  إنَّ هذا اظْمؽَمَ

ٌُْف .صمؿَّ  (3) [يٛمٜمَُٕمَؽ؟ ىمٚم٧ُم: اهللُ، وَمَِم٤مَم اًمًٞمُػ، ومَٝم٤م هَق ذا ضم٤مًمٌس   مل ُيَٕم٤مىِم

                                                           

 .39اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب اًمديـ ين، طمدي٨م رىمؿ  صحٞمح (3)

 .7677صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م سمرىمؿ  (2)

 .4537صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن سمرىمؿ  (1)

http://www.dorar.net/hadith/mhd/354?ajax=1
http://www.dorar.net/book/16582?ajax=1
http://www.dorar.net/hadith/mhd/256?ajax=1
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ن اًمرضمؾ أؾمٚمؿ، وقم٤مد إمم ىمقُمف ومدقم٤مهؿ إمم اإلؾمالم : إوشم٘مقل اًمرواي٤مت

 وم٠مؾمٚمٛمقا. 

وُم٤م يم٤من  ،إن هذه اًمًامطم٦م طمقًم٧م ذًمؽ اًمرضمؾ ُمـ قمدو ًمدود إمم وزم محٞمد

 .ط ذًمؽ إٓ ُمـ ؾمامطم٦م اإلؾمالم ورؾمقل اإلؾمالم

 :ايمسَمضمة وايمتقسغم دم احلقاة اظمعقشقة وآصمتَمفمقة

 :﴿قمٚمٞمٜم٤م اإلٟمٗم٤مق وم٘م٤مل  ين اهلل               

                   ﴾
(1).  

﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:                                     

             ﴾
(2)

 ﴿وىم٤مل: ،                                  

                                                

   ﴾
(3). 

وقمدم  ،شمٚمؽ أي٤مت اًمٙمريٛم٦م اًمقؾمٓمٞم٦م اًمًٛمح٦م ذم احلٞم٤مة اعمٕمٞمِمٞم٦موٟمرى ذم 

ن اًمٜمٗم٘م٦م ٓ شمٙمقن إٓ أيمام  ،وقمدم اًمتٌذير ذم اًمٜمٗم٘م٦م ،اإلهاف ذم إيمؾ واًمنمب

 قمغم ىمدر اًمًٕم٦م. 

وُمـ يمؾ ُم٤م شم٘مدم ٟمرى ؾمامطم٦م وين اإلؾمالم شمِمٛمؾ مجٞمع ضمقاٟم٥م احلٞم٤مة 

                                                           

 .37إقمراف:  (7)

 .29اإلهاء:  (2)

 .7اًمٓمالق:  (3)
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﴿قل: ي٘م وصدق اهلل ، اًمنمقمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م واحلدودي٦م          

                           

﴾
(1).  

اًمٕم٤ٌمدة واًمت٘مرب  سم٤مؾمؿقمـ اًمتِمدد واًمتٕمٛمؼ واًمتٜمٓمع ذم اًمديـ ط  كهنيمام 

ـَ ]: ط ف وىمقًم، ىم٤مهل٤م صمالصًم٤م (2) [اعمتٜمٓمِّٕمقنهٚمؽ ] :طإمم اهلل وم٘م٤مل  ي إنَّ هذا اًمدِّ

ْه قم٤ٌمدَة اهلل إمم قم٤ٌمِده، وم٢منَّ اعمُٜم٧ٌمَّ ٓ ي٘مٓمُع ؾمٗمًرا،  ُمتلٌم وم٠موهِمْؾ ومٞمف سمرومٍؼ، وٓ شُمٙمرِّ

 .(3) [وٓ يًتٌ٘مل فمٝمًرا

وهٙمذا ٟمرى مم٤م ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ُمـ ؾمامطم٦م وين اإلؾمالم اًمتٓمٌٞمؼ اًمٕمٛمكم ًمٚمٜمٌل  

سملم أُمريـ إٓ ط ُم٤م ظُمػمِّ اًمٜمٌلُّ : ] اًمّمحٞمحلم قمـ قم٤مئِم٦م يمام ضم٤مء ذمط 

اظمت٤مر أيَنمه٤م ُم٤م مل ي٠مصمؿ، وم٢مذا يم٤من اإلصمُؿ يم٤من أسمٕمَدمه٤م ُمٜمف، واهللِ ُم٤م اٟمت٘مؿ ًمٜمٗمًف ذم 

، طمتك شُمٜمتٝمؽ طمرُم٤مُت اهلل، ومٞمٜمت٘مؿ هلل  ي١مشمك إًمٞمف ىمطُّ
ٍ
 .(4) [رء

* * * 

 

                                                           

 .785اًمٌ٘مرة:  ( 7)

 .6955صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمٕمٚمؿ، طمدي٨م رىمؿ  (2)

 .3602ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مل سمرىمؿ  (1)

صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب احلدود ، سم٤مب إىم٤مُم٦م احلدود وآٟمت٘م٤مم حلرُم٤مت اهلل، طمدي٨م رىمؿ  (4)

6786. 
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 فيزس الوٌضٌعبد
 

 الصفحة املوضـــــــــــــــوع م

7 
 أ.د/ حمٛمد خمت٤مر مجٕم٦م، وزير إوىم٤مف : ُم٘مدُم٦م

 رئٞمس اعمجٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م

5 

2 
 اًمث٤مًم٨م واًمٕمنميـ واًمراسمع واًمٕمنميـ اعم١ممتريـ أهؿ شمقصٞم٤مت

 م 2074اإلؾمالُمٞم٦م  ًمٚمِمئقن إقمغم ًمٚمٛمجٚمس

9 

3 
 إؾم٤ٌمب اعم١مدي٦م ًمٔم٤مهرة اًمتٙمٗمػم

 أ.د/ ُمّمٓمٗمك حمٛمد قمرضم٤موي
75 

4 
 اًمقؾم٤مئؾ وإؾم٤مًمٞم٥م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٕمالج فم٤مهرة اًمتٙمٗمػم

  أ.د/ قمٌد اعم٘مّمقد قمٌد احلٛمٞمد سم٤مؿم٤م

40 

5 
 ُمٗمٝمقم اًمتٙمٗمػم 

  وأصمــره قمغم واىمع اجل٤مًمٞم٤مت اعمًٚمٛم٦م

 أ.د/ حمٛمد سمِم٤مري

48 

6 
 اًمتِمخٞمص واًمٕمالج..  اًمتٓمرف

 إسمراهٞمؿ احلٗمٜم٤مويحمٛمد أ.د/ 

66 

7 
 اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي .. اعمٜمٓمٚم٘م٤مت واًمٜمت٤مئ٩م

 حمٛمد ؾم٤ممل أسمق قم٤ميصأ.د/ 

707 

8 
 ؾمٌؾ ُم٘م٤موُم٦م اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي

 أ.د/ سمٙمر زيمل قمقض

724 

9 
 اًمٗمٙمر اًمتٙمٗمػمي ظمٓمقرشمف وُمٕم٤مجلتف

 أ.د/ قمٌد اعمٜمٕمؿ أسمق ؿمٕمٞمِمع

732 
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 الصفحة املوضـــــــــــــــوع م

70 
 ُمٜمزًم٦م اًمٗمتقى وذوـمٝم٤م

 أ.د/ ؾمٕم٤مد ص٤مًمح

750 

77 
 وقاسمط اًمٗمتقى ذم وقء ُمًتجدات احلؼ اًمٕم٤مم

 أ.د/ قمٌد اهلل ُمؼموك اًمٜمج٤مر

767 

72 
 ُمنموقمٞم٦م اًمٗمتٞم٤م

 أ.د/ حمٛمد قمٌد اًمًت٤مر اجل٤ٌمزم

209 

73 
 أطمٙم٤مم وآداب اعمٗمتل واعمًتٗمتل

 أ.د/ رُمْم٤من حمٛمد قمٞمد هٞمتٛمل

223 

74 
 ظمٓمقرة إـمالق اًمٗمتقى سمٖمػم قمٚمؿ

 أ.د/ ؾمٞمػ رضم٥م ىمزاُمؾ

245 

75 
 أصم٤مر اًمًٞمئ٦م ٕظمذ اًمٗمتقى ُمـ همػم أهٚمٝم٤م

 أ.د/ صؼمي قمٌد اًمرؤوف

280 

76 
 اًمٗمْم٤مئٞم٤مت .. طمٙمٛمٝم٤م وآصم٤مره٤مومت٤موى 

 أ.د/ طم٤مُمد أسمق ـم٤مًم٥م

298 

77 
 )اًمٚمٖمقي وإديب(ُمًئقًمٞم٦م اإلومت٤مء وؿمٛمقًمٞم٦م اًمتٙمقيـ اًمث٘م٤مذم 

 أ.د/ص٤مسمر قمٌد اًمدايؿ يقٟمس

306 

78 
 ُمٗمٝمقم وؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم وُمٔم٤مهره٤م

 أ.د/ آُمٜم٦م ٟمّمػم

333 

79 
 وؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم ُمٗمٝمقُمٝم٤م وُمٔم٤مهره٤م

 أ.د/ حمٛمد ٟمٌٞمؾ همٜم٤ميؿ

346 
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 الصفحة املوضـــــــــــــــوع م

20 
 اًمتِمدد وؾمٌؾ اًمت٘مري٥م

 أ.د/ اًم٘مّمٌل زًمط

373 

27 
 اًمًامطم٦م واًمتٞمًػم ذم اإلؾمالم

 )اًمٌحريـ(اًمِمٞمخ/ يمامل حمٛمقد اًمدؾمقىمل 

389 

22 
 ومٝمرس اعمقوققم٤مت

399 

 

 

 

 


