
  

  

 األولالعذد :                       الثامن عرش: لجدذامل

 م2021 -هـ 1443   التاريخ:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

  



  

 أ.د.ػساضحػبنػرجاءػاضضهػاضدضطي

 طجدوعػاضػرظيبنػػحاطدد.ػ

 خاضدػبنػطحطدػاضػرظيأ.د.ػ

  اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلميوكيل 

 اإلشـــــراف والتحــــــريـر

 املشـرف العـام

 رئيــس اجلـامعة

 نائب املشـرف العــام

 التحــــــريـررئـيس 



 

 

 

 

  

ظدتذارغاضؼغئظػاال      

 

)دابػًا(ػعغئظػصبارػاضطضطاءػرضوػػ نورػدطدػاضخثالــــاذػاضدصتــــاألدتاضذغـــخػ      

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاء  

shfrhW 

 ططاضيػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضوعابػأبوػدضغطان

 

رضوػعغئظػصبارػرضطاءػاألزعرػػػػػػػػ   سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػأحطدػططبدػربدػاضصرغم 

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاءػػ اركـــــورػشغسػاضطبـــــدصتاضذغـــخػاض   

 

اضططاصرةػأدتاذػاضطػغدةػواضطذاعب  سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػظاصرػبنػربدػاضصرغمػاضطػل 

 
أدتاذػاضتغدغرػورضوطهػػػػػػػػ خػاألدتاذػاضدصتورػزاعرػبنػرواضػاألضططيــسضغضظػاضذغ   

 

خػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضرحطنػاضزظغديـــسضغضظػاضذغ أدتاذػاضثػاسظػاإلدالطغظ  

 

 سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػرغاضػبنػظاطيػاضدضطي أدتاذػأصولػاضغػه



 

  

   أرضاءػعغئظػاضتحرغر  

   

 رئغسػعغئظػاضتحرغر

ــرظـيـطدػاضػـنػطحـد.ػخـــاضـدػبأ.  

د.جاططظػاضطضكػخاض/أدتاذػاضطػغدةػواضطذاعبػاضططاصرةػ  

  

 
7 

أحــطدػآلػدـطـدػاضعــاطــــديػأ.د.  
.جاططظػاضطضكػخاضد/أدتاذػاضغػهػ  
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 د.طـحـطـدػبنػرضــيػاضــػرظــــي
جاططظػاضطضكػخاضد./ػأدتاذػاألظظطظػاضطذارك  

  

 
10 

 د.طـحـطـدػبنػدـاضمػاضذعغـــــبي
.جاططظػاضطضكػخاضد/األدتاذػاضطداردػبػدمػاضدراداتػاإلدالطغظػػػػػػػػ  
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 حطدػطػبلػاضدؼغضيد.ػررساتػأأ.
 اضغطنتطز/ػجاططظػ/ػاألدغانػرضمػأدتاذػ
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ربـدػاضـرزاقػطبـروكػباضطػروزأ.د.ػ  
.اضجزائرػ/2ضطغنػدبازغنػدطغفػأدتاذػاضغضدغظ/ػجاططظػطحطد  
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صطــــالػطـوضــــودػجحغــــــش.ػأ.د  
ظ/ػاضجزائراضططاصرة/ػجاططظػاألطغرػربداضػادرػػضضطضومػاإلدالطغأدتاذػاضطذاعبػ  
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 أ.د.طحطدػبنػظــــاسرػاضذـؼــــري

 أدتاذػاضدظظػورضوطؼا،ػورطغدػصضغظػاضذرغطظػوأصولػاضدغنػ/ػجاططظػاضطضكػخاضد.
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جبرغلػبنػطحطدػحدنػاضبصغضيػ.د.أ  

 رضوػعغئظػصبارػاضطضطاء،ػوأدتاذػأصولػاضغػه/ػجاططظػاضطضكػخاضد.
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ػغحــيػبنػربـدػاضضهػاضبصـــــــريػأ.د.  
 أدتاذػاضدظظػورضوطؼا/جاططظػاضطضكػخاضد.
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طظغــرةػبظتػطحطدػاضـدودــريػأ.د.  
.أدتاذػاضتغدغرػورضومػاضػرآن/ػجاططظػاإلطامػربداضرحطنػبنػسغصلػباضدطامػػػػ  
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ػذروطػاضظذر:ػ-أواًل
 البحث بالضوابط الرشظقة والسقاشات التعؾقؿقة وإكظؿة ادرظقة لؾؿؿؾؽة العربقة لؾسعودية.أن يتؼقد  .1

 أن يتصف البحث بإصالة واجلدة. .2

 التؼقد بؼواظد البحث العؾؿي ادتعارف ظؾقفا. .3

 يؿؽن لؾبحث أن يؽون جزًءا من كتاٍب لؾباحث، أو مستالً من رشالة كال هبا درجًة ظؾؿقًة. .4

 قد شبق كرشه ذم مـافذ كرش أخرى فال تتحؿل ادجؾة أية تبعات قاكوكقة حقال ذلك. إذا كان البحث .5

 أٓ يزيد ظدد كؾامت البحث ظن ظرشة آٓف كؾؿة، وذم حال الزيادة ظذ ذلك فقعامل باظتباره أكثر من بحث. .6

 يشتؿل ادؾخص ظذ: ظـوان البحث، ومشؽؾة البحث، وأشئؾته، وادـفج ادتبع، وأهم الـتائج. .7

تشتؿل مؼدمة البحث ظذ: ظـوان الدراشة، مشؽؾة البحث، أشئؾته، ادـفج ادتبع، الدراشات السابؼة، واإلضافة  .8

 العؾؿقة، ثم يذكر خمطط البحث وضريؼة ترتقبه.

ػتطضغطاتػاضظذر:ػ-ثاظًغا
اخلاص لؾؿجؾة ادوقعيؼدم الباحث ظؿؾه من خالل اإلرشال ظذ  -

 https://itcsvc.kku.edu.sa/KKU_ScientificJournals/faces/login.xhtml مدوًكا بـظام ،word:وفق أيت 

 كوع اخلطTraditional Arabic

 ( : واهلوامش وادراجع : 16كؿط ادتن ،)(18( والعـاوين )12.)

 ( كؾؿة.222مؾخص بالؾغتني العربقة واإلكجؾقزية ٓ يزيد ظن ) 

  إرفاق ما يثبت اظتامد ترمجة ادؾخص بالؾغة اإلكجؾقزية من مركز متخصص، بحقث يؽون اخلتم ظذ ذات السمجة

 ادرفق.pdfذم الـ 

 ،الدرجة العؾؿقة، التخصص الدققق، العؿل احلايل، أهم اإلكجازات  مؾخص السرة الذاتقة، يتضؿن: )آشم

 العؾؿقة، ظـوان ادراشؾة، والزيد اإللؽسوين، رقم اهلاتف(.

 .وضع هوامش كل صػحة ذم أشػؾفا؛ وتؽون أرقام احلوايش بني قوشني 

  :ل من خالل هذا الرابط  كتابة أيات الؼرآكقة وفق الرشم العثامين، معزوة ذم ادتن؛ وُُتَؿَّ

https://nashr.qurancomplex.gov.sa/site
  جيب أن تؽون بقاكات ادراجع ادؾحؼة ذم آخر البحث كامؾًة وغر خمتنة لؽل مرجع، وأن يؾتزم ذم كتابتفا

MLAبلشؾوب

ػتػاضتحصغمػواضظذر:إجراءاػ-ثاضًثا
 .ختضع مجقع البحوث لؾتحؽقم العؾؿي، وفق الؾوائح وإكظؿة والضوابط العؾؿقة ادتعارف ظؾقفا 

 .ترتقب البحوث ظـد كرشها خيضع ٓظتبارات فـقة، وإصل ذم ذلك مراظاة الستقب الزمـي 

  صورة كاكت.ُتتػظ ادجؾة بحؼفا ذم كرش البحث ذم العدد ادـاشب، أو إظادة كرشه ذم أي 

 .تعز ادواد ادـشورة ظن آراء كاتبقفا، وٓ تعز بالرضورة ظن رأي ادجؾة 

 

https://itcsvc.kku.edu.sa/KKU_ScientificJournals/faces/login.xhtml
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1 

 يُهج اإلسالو يف انرؼايم يغ انضؼف انثشري

 (حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح اإلياو)جايؼح  يها تُد جرٌس تٍ حمًد جرٌسد. 
[4-44]  

 
 

2 

ا انىاردج يفاألحادٌث واَثار 
ّ
ٌ
َ
ر
ُّ
ِى انث

ْ
ج

َ
)مجؼا ودراسح( وػالقرها تىتاء كىروَا َ  

 (جازاٌ)جايؼح  انرمحٍ تٍ ػًر تٍ أمحد املدخهً ػثدد. 

 
 

3 

 ػُد َؼًحٍ،  دراسح حدٌث
ٌ
هؼىَاٌِ يف اندٍَا واَخرجِ: يِسيار

َ
ىذاٌِ ي

َ
)ص  

 ػُد يصٍثحٍ(رواٌح ودراٌح
ٌ
ح
َّ
 ورَ

 (شقراء)جايؼح  يىن تُد حسني تٍ أمحد آل ضٍف اهلل اََسًد. 

 

 (انقصٍى)جايؼح  ػفاف تُد حمًد تٍ إتراهٍى انراشد احلًٍدد.  4

 
 

5 

ح تاالخرالف ػُه يف ػهم اندارقطًُ
ّ
ؼه

ُ
)مجؼًا ودراسح( أحادٌث ػىف األػراتً امل  

 (حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح اإلياو)جايؼح أمحد تٍ ذٌة تٍ محىد انؼرٍثً  د. 

 
 

6 

خار ػُد املدػىٌٍ 
ّ
يف ضىءواقغ ذؼسٌس اندػاج إىل اهلل نثقافح االد  

خطة املسجد احلراو( )دراسح حتهٍهٍح ػهى ػٍُح يٍ 2030رؤٌح املًهكح    
 (حمًد تٍ سؼىد اإلساليٍح اإلياو)جايؼح  ػثري تُد خاند انشههىبد. 

 
 

7 

)دراسح يقارَح( االسى انرجاري، يف انُظاو انسؼىدي وانفقه اإلساليًتانرصرف   

 (املهك خاند)جايؼح  اهلل سفراٌ ػثدتٍ أمحد د. 

 
 

8 

 يؼاجلح اإلسالو نهفقر يف ضىء انقرآٌ انكرٌى

 (األيريج َىرج تُد ػثد انرمحٍ)جايؼح  حمًد سهًٍاٌ انؼقٍم تُد نٍهىد. 

 
 

9 

دراسح ػقدٌح 2030انؼرتٍح انسؼىدٌح اهلىٌح انىطٍُح يف ضىء رؤٌح املًهكح   
 

 (شقراء)جايؼح  َادر تٍ تهار يرؼة انؼرٍثًد. 

 
 

10 

 
َ
هً

َ
ها و

َ
 ن

َ
ح
َّ
 ال ػِه

ُ
ه
َّ
هى َأَ

َ
كِهِ ػ

َ
ر
ْ
د
َ
ر
ْ
س

ُ
 يف ي

ُ
اكِى

َ
 احل

َّ
ص

َ
 انرً َ

ُ
ادٌِث

َ
اأَلح

 
ً
ح
َ
اس

َ
دِر

َ
ا و

ً
ؼ

ْ
ً

َ
اٌِ ج

َ
ابِ اإلمي

َ
 ِفً كِر

ٌ
ح
َّ
ه
َ
ؼ

ُ
 ي

 (اجلايؼح اإلساليٍح تاملدٌُح املُىرج) صاحل تٍ ػثد اهلل آل َاصر ػسرييد. 

[45-91] 

[92-124] 

 
يا قٍم ػُه شرع يٍ قثهُا وَسخ يف شرػُا يٍ يسائم االػرقاد )آٌاخ 

 [175-125] انرىحٍد أمنىذجًا( دراسح حتهٍهٍح اسرقرائٍح

[176-218] 

[219-260] 

[308-351] 

[261-307] 

[394-449] 

[352-393] 



ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػبدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ىقُّٱ :هلالج لجاحلؿد هلل خالق اخلؾق، وجمزل الـعم والعطايا، وواهب الؽرامة اإلكساكقة كام قال 
 من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق
، والصالة والسالم ظذ أرشف اخلؾق قاضبة، ومعؾم إمة إول: حمؿد [72]اإلرساء: َّىن نن

 :وبعد              وظذ آله وأصحابه الطاهرين والتابعني هلم بنحساٍن إىل يوم الدين. ملسو هيلع هللا ىلص الصادق إمني 

أدل  العؾؿي ذم تاريخ البرشية وبروز أثر ذلك؛ وٓ ه ما ِمن صٍك ذم ِظَظم الدور الذي يؿثؾه البحُث فنكَّ 

زمـقٍة باشم ظن الثورة العؾؿقة وظن التـوير وكحوها من  ر آشم آصطالحي ذم أحؼاٍب ظذ هذا من تلثُ 

التصـقػات التي جاءت كتقجًة لتلثر الؽشف العؾؿي ذم مساِر التػؽِر، بل والـظرة إىل الوجود بؿختؾف 

َه آكتباَه إىل تفا أن ختؾق أولوياٍت وتوج  كائـاته، بحقث يليت البحث العؾؿي بؿثابِة الثورة التي باشتطاظ

 .مغؿورًة مل يطؾفا تلّمُل العؼِل البرشي حتى صاء اهلل له ذلك معؾوماٍت بؼقْت 

 :أمرين ذم غاية إمهقةوهذه ادؼدمة توجب 

رضورة تػريق الباحث العؾؿي ذم الدراشات الرشظقة بني مسائل العؾم ذم ذاته، وتاريخ العؾم،  أوهلام:

وبالتايل السقاقات التي كشلْت فقفا تؾك ادسائل وإفؽار؛ حتى يؽون ذم ملمٍن من آكحقاز الالصعوري إىل 

إىل العؾم واحلؼقؼِة ذم ذاهتا، بقـام هو  حازٌ ـوهو ٓ يشعر، بل لعؾه يظن بلكه م ةمدرشٍة أو ضائػٍة أو أيدلوجقا معقـ

أشر صورٍة كؿطقة كرشتفا الذاكرة الشعبقة وجعؾتفا ذم ملمٍن من مراجعات البحث العؾؿي  -ظـد التحؼقق-

 اجلاد.

التؼدير الؽبر لؾؿعرفة التي َتـُْتج ظن مسرِة البحث العؾؿي الؼائم  ظذ اإلكساكقة مـُح : يتعني ثاكقفام

وتوصقف ادعؾوم كام هو ذم ذاته. وجزء كبر من تؼديرها يؽؿن ذم  ادوضوظقةـفجقني مها: ظذ مرتؽزين م

، وآكطالق مـفا لبـاء الساكم ادعرذم السؾقم؛ وهذا يرجع إىل أٍس فؾسػي وجودي آظساف بـتائجفا

وأكه يستطقع  معرذم يؽؿن ذم رضورة الثؼة بالعؼل اإلكساين، سٍ ص ذم: أن احلق واحد ٓ يتعدد، وأخؾيت

ذم  إىل ادعؾوم كام يستطقع كؼؾه إىل غره، من خالل الؾغة والتجاِرب وغرها من أدواته التي باتْت  الوصول

 ظن التؽـولوجقا واشعًة ومتعددة.

 

  



 

، التي تتؿثل بشخصقة الباحث العؾؿي وأخالققاتهادتعؾق اجلاكب ومن هـا تليت رضورة التلكقد ظذ 

العؾؿقة، والصز، وامتالك ادفارات وإدوات الرضورية دجاله البحثي، وأمهفا ظـدي هـا هو ذم: إماكة 

 الشغف بؿجاله العؾؿي؛ الذي يعـي حبَّه ومحاشَته واتصاَله الدائم بتطور ادعرفة ذم جماله، بل واحلرص ظذ

 ته فقام يؼدمه من كتاباٍت ومعارف وخزات أخرى، بحقث جيد الباحث ذا مٍ متابعة ما يتعؾق بؿجاله من ظؾو

عد تُ  -بحسب ادفتؿني بتعريف البحث العؾؿي وكقػقته-ب...إلخ. وهذه السؿة ودمارِ  وكدواٍت  وحمارضاٍت 

حتؿقًا يعد ُتؿس الباحثني لالشتػسار حول ادشؽؾة التي تؽون "أحد أهم أركان صخصقة الباحث العؾؿي، فـ

الـاجحني مـفم. فعـدما تستؿع هلم وهم يتحدثون حول ذم حقز اهتاممفم من أهم الصػات ادؾحوطة لدى 

لقس  إىل أخرين. إذ يـتؼل إلقك صعورٌ  وُتػقزٍ  سٍ من السفل اكتؼال ما لدهيم من محاأظامهلم ودمارهبم، دمد أكه 

فؼط فقام إذا كان ادوضوع يوحي بمء مثر وصقق، ولؽن أيضا فقام يتعؾق بعالقة العؿل البحثي ذم جمآهتم 

ؿقة بادجتؿع حوهلم. ومن ثم يبدو أن العامل الرئقس ادؿقز وراء قرار أولئك إفراد كي يصبحوا باحثني العؾ

التي هي جماهلم البحثي. والسكقز ظذ هذا اجلاكب الذايت ذم صخصقة  "حبفم لؾامدة الدراشقةوظؾامء هو: 

قؼة تلثره ذم احلؼل العؾؿي وآجتامظي الباحث له دوره ادـعؽس ظذ رؤيته لؾبحث العؾؿي ذاته، وإدراكه حلؼ

س البحَث العؾؿي كؿفـٍة ُتؼق الربح ادايل، أو جمرد وطقػة متتاز وآقتصادي وكحوها؛ وبالتايل لن يامرِ 

 بالرتابة والروتني صلهنا صلن شائر ادفن التي يعتادها اإلكساُن بؿرور الوقت.

بة من الـظر والتعامل مع ت أثار السؾبقة ادسآكتباه إىل رضورة السكقز ظذ لػَت وهذا يستدظي 

ؾؿي لعـن اجلدة : فؼدان البحث العفاأمهالتي من الربح ادايل لؾباحث ٓ غر؛ وؼق البحث العؾؿي كؿفـٍة ُُت 

ها، كام شقػؼد البحث العؾؿي ـشل جراء البحث ظن مشؽالٍت والؽشف ظن معؾومات جديدة وإبرازي ذيال

الؾغة العؾؿقة العالقة وادـاهج ادالئؿة جلؿع وُتؾقل ادواد العؾؿقة التي تؼع بني  هيػؼدوظـن اخلقال واإلبداع، 

يـشل ظن هذا اجلاكب الذايت العؿقق واخلػي ذم صخصقة  -كام تالحظ-أيدي الباحثني؛ وهذا إثر الرجعي 

 عؾؿي.الباحث وكظرته إىل البحث ال

فنن اإلصارة إىل هذا إثر السؾبي ظذ معامؾة البحث العؾؿي كؿجرِد وطقػٍة يستوجب ظذ  وأخراً 

الباحث أن يدرك ثؼل ادسمولقة ادؾؼاة ظذ ظاتؼه، وحػظ إماكة العؾؿقة وآلتزام ادطؾق هبا ذم كل تعامؾه 

  .ودمرد إخالصٍ  بعرض كتائجه بؽل  بدايًة من مـفجه ذم مجع وُتؾقل ادعؾومات واكتفاًء  ،العؾؿي

 

  

 

3 

 رـتحريْال سُـْـئيرَ

 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.



 
 
 
 
 
 
 
 

 يُهج اإلسالو يف انرؼايم يغ انضؼف انثشري
 

 إػداد
 يها تُد جرٌس تٍ حمًد جرٌسد. 

 
  



 ُمٝم٤م سمٜم٧م ضمريس سمـ حمٛمد ضمريس : د-إقمداد                                                           ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي 

        7 
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 ملدص البخح

اإلؾمالم ص٤محل٦م ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من وُمـ أهؿ ضمقاٟم٥م اإلقمج٤مز اًمتنميٕمل ضم٤مءت ذيٕم٦م 

ومٞمٝم٤م ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي وهق ُمٜمٝم٩ٌم يِمتٛمؾ قمغم قمدد ُمـ اًم٘مقاقمد 

دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وأطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م وُم٘م٤مصده٤م، أوهل٤م اإلىمرار واًمتذيمػم هبذه 

 شمٕم٤ممم، وصم٤مٟمٞمٝم٤م اًمتخٗمٞمػ وآقمت٤ٌمر حل٤مًم٦م اًمْمٕمػ اًمٌنمي احل٘مٞم٘م٦م اًمٗمٓمري٦م ًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٌقدي٦م هلل

سمٜمققمٞمف اًمٗمٓمري اعمالزم واًمٓم٤مرئ، وصم٤مًمثٝم٤م ُمٌدأ اعمٙم٤موم٠مة واعمقاؾم٤مة، وراسمٕمٝم٤م ُمٌدأ اًمتٝمذي٥م 

واإلصالح، وأظمػمًا ُمٌدأ اًمرقم٤مي٦م واًمٜمٍمة، وهق ُمٜمٝم٩م يًتققم٥م أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م يمٚمٝم٤م وي١ميمد 

 متٞمزه٤م سم٤مًمث٤ٌمت واًمدوام-ُمقاوم٘متٝم٤م ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م اًمذي هق ه 

 اًمْمٕمػ اًمٌنمي، ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم، اإلقمج٤مز اًمتنميٕمل- اًمٙمٚمامت اًمدًٓمٞم٦م:
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Abstract 

(Islam method to deal with human weakness) 

Islamic Law (Sharia) applicable in every time and place , and is one of 

most important aspect of the legislative inimitability  of Sharia method to 

deal with human weakness, which includes number of rules approved by 

phrases taken from Holly Quran, Sunna and Sharia laws with its intentions. 

First rule is to acknowledge and remembrance of by innate nature to 

achieve servitude to Allah. Second rule is reducing and considering about 

human weakness with its two types that innate nature weakness binding 

and contingent. Third rule is principle of rewarding and equality. Forth rule 

is principle of refinement and reform. Final rule is principle of care and 

advocacy which is a method that absorbs all Sharia laws and confirm its 

conformity with human nature that is real secret to be distinguishing with 

consistency and continuity. 

Key words: human weakness - Islam method - Islam legislative miracles. 
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 ,شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم, قمٜمد اهللضم٤مءت ذيٕم٦م اإلؾمالم ص٤محل٦ًم ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من> ٕهن٤م ُمـ 

وم٤مًمنميٕم٦م [، 36اعمٚمؽ: ]َّمه جه ين ىن من خن حنٱُّٱ اًمذي ىم٤مل ذم حمٙمؿ اًمتٜمزيؾ:

اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌٌم ًمتٙمقيـ اإلٟم٤ًمن اًمٕم٘مكم، واًمٜمٗمز، واجلًدي، وُمـ أقمٔمؿ ؿمقاهد ُمٜم٤مؾمٌتٝم٤م 

اًمْمٕمػ اًمذي ضُمٌؾ قمٚمٞمف اإلٟم٤ًمن، ذم أصؾ هذا ودٓئؾ إقمج٤مزه٤م، ُمٜمٝمجٝم٤م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع 

وُم٘م٤مصده٤م  ،ظمٚم٘متف وشمٙمقيٜمف، وىمد ضم٤مء هذا اعمٜمٝم٩م ذم مجٞمع أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م وأواُمره٤م وٟمقاهٞمٝم٤م

 مض خض حض جضٱُّ دٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م> وهذا ُم٤م يتٌلم عمـ ي٘مرأ ؾمٞم٤مق أي٤مت ذم ىمقًمف:اًم

 ىل مل خل مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط

 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

وىمد اظمؽمت أن يٙمقن قمٜمقان هذا [، :48,4]اًمٜم٤ًمء: َّخي حي جي ىهيه مه

ًمٌٞم٤من هذا اعمٜمٝم٩م سمتتٌع آي٤مت  >اًمٌح٨م سمٕمٜمقان: )ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي(

  ُمـ ظمالهل٤م- وشم٘مريرهوأطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ذم هذا اجل٤مٟم٥م  ،وأطم٤مدي٨م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 أٍنٔ٘ املْضْع ّأضباب اختٔازِ:

 -ومٞمٝم٤م قمج٤مزاإلوهق أطمد أوضمف  ،ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قم٤ممٍ  شمٕمٚمؼ اعمقوقع سمٛمٕمٜمًك  -3

 -اًمتل ضمٌؾ قمٚمٞمٝم٤م وـمٌٞمٕمتف ،اإلٟم٤ًمن سمجٜمسارشم٤ٌمط اعمقوقع  -4

ٕمدم وضمقد ًمذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي وإسمرازه احل٤مضم٦م إمم مجع ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم  -5

 دراؾم٦م ُمًت٘مٚم٦م ذم هذا اعمقوقع ظم٤مص٦م-

ًمْمٌط ُمٜمٝم٩م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع  >ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي ضورة ومٝمؿ -6

 ًمٚمٛمًٚمٛملم- وُمـ يقًمٞمٝمؿ اهلل أُمراً  ،ظمّمقص٤ًم ُمـ ىمٌؾ اًمدقم٤مة واعمٕمٚمٛملم ،اًمٜم٤مس

 أٍداف البخح:

 وأىم٤ًمُمف ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م- ،طمٍم ُمٕم٤مين اًمْمٕمػ اًمٌنمي -3

 حتديد ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي ووصٗمف- -4

 اًمٙمِمػ قمـ اعمٕم٤مين وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمتْمٛمٜم٦م ذم هذا اعمٜمٝم٩م- -5
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 الدزاضات الطابك٘:

ذا اعمقوقع ُمـ طمٞم٨م مل أضمد ومٞمام اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف ُمـ اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ شمٜم٤مول ه

وىمد شمٜم٤مول  -٘مْم٤مي٤م اًمْمٕمػ اًمٌنمي قم٤مُم٦مًمإلؾمالم ا شمٜم٤مولوٓ ُمـ طمٞم٨م  سم٤معمٜمٝم٩م،قمالىمتف 

 اًم٤ٌمطمثقن ُمقوقع اًمْمٕمػ اًمٌنمي ذم طم٘مٚملم ُمـ طم٘مقل اًمنميٕم٦م يم٤مٔيت:

يم٠مقمذار  ،اًمتٜم٤مول اًمٗم٘مٝمل ًم٘مْم٤مي٤م اًمْمٕمػ اًمٌنمي سمِمٙمؾ ُمتٕمٚمؼ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م -3

ومٝمل رؾم٤مئؾ أو أسمح٤مث ذات حمتقى حمدد  ،وأطمٙم٤مم اًمٜمًٞم٤من واخلٓم٠م وهٙمذا ،اعمريض

 ُمتّمؾ سم٠مطمد أوضمف اًمْمٕمػ اًمٌنمي وأطمٙم٤مُمف-

طمٞم٨م شمٜم٤مول أوص٤مف اًمْمٕمػ اًمٌنمي ذم اًم٘مرآن  >اًمتٜم٤مول اًمتٗمًػمي ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم -4

وُمٕمٜم٤مه ذم قمدد ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، وهذه اًمدراؾم٤مت شمريمز قمغم ُمٕم٤مين اًمْمٕمػ ذم 

٘مرآٟمٞم٦م وٓ شمتٕمرض جلٛمع صقرة ُمتٙم٤مُمٚم٦م قمـ هذه اعم٠ًمًم٦م وٓ قمـ ُمٜمٝم٩م ؾمٞم٤مىم٤مهت٤م اًم

 اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سمِمٙمؾ قم٤مم-

 الفسم بٔيَا ّبني مْضْع البخح:

احلدود اعمقوققمٞم٦م: اًمٌح٨م يتٜم٤مول اًمْمٕمػ اًمٌنمي ُمـ طمٞم٨م هق ىمْمٞم٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م قم٤مُم٦م،  -3

 وًمٞمس يم٠مطمقال أو ُمٔم٤مهر ُمٕمٞمٜم٦م-

اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع قم٤مُم٦م ىمْم٤مي٤م اًمْمٕمػ اًمٌنمي  اإلو٤موم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: اؾمتٜم٤ٌمط ُمٜمٝم٩م -4

وأطمقاًمف، وشم٠مصٞمؾ ذًمؽ اعمٜمٝم٩م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وسمٞم٤من سمٕمض طمٙمؿ هذا اعمٜمٝم٩م 

 وآصم٤مره-

 ميَج البخح: 

 اىمتْم٧م ـمٌٞمٕم٦م اًمٌح٨م أن يِمتٛمؾ قمغم قمدد ُمـ اعمٜم٤مه٩م يمام ي٠ميت:

 اعمٜمٝم٩م اًمت٠مصٞمكم: وذًمؽ سمت٠مصٞمؾ هذا اعمٜمٝم٩م ُمـ أدًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م- -3

اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمقصٗمل: قمؼم شمتٌع ووصػ ُمٔم٤مهر اًمْمٕمػ اًمٌنمي وأٟمقاقمف،   -4

 وأطمقاًمف-

 اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم: قمؼم حتٚمٞمؾ اًمٕمالىم٦م سملم اًمقصػ واحلٙمؿ اًمنمقمل اعمتٕمٚمؼ سمف- -5



 ُمٝم٤م سمٜم٧م ضمريس سمـ حمٛمد ضمريس : د-إقمداد                                                           ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي 

        ; 
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  تكطٔنات البخح:

 وظم٤ممت٦م وومٝم٤مرس- ُمٌحثلماؿمتٛمٚم٧م ظمٓم٦م اًمٌح٨م قمغم ُم٘مدُم٦م ومتٝمٞمد و

 :واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م- ،وأهداومف ،أمهٞم٦م اًمٌح٨م :وشمِمٛمؾ اعم٘مدُم٦م 

 :ٟمٌذة قمـ اًمتّمقر اإلؾمالُمل ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م- اًمتٛمٝمٞمد 

 :وومٞمف اًمٌنمي اًمْمٕمػ ُمٗمٝمقم :إول ٌح٨ماعم

 -اعمٓمٚم٥م إول: شمٕمريػ اًمْمٕمػ اًمٌنمي ذم اًمٚمٖم٦م وآصٓمالح 

 -اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ُمٗمٝمقم اًمْمٕمػ اًمٌنمي 

  اًمث٤مًم٨م: اعمّمٓمٚمح٤مت ذات اًمّمٚم٦م سمٛمٗمٝمقم اًمْمٕمػ اًمٌنمي-اعمٓمٚم٥م 

 :اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: أىم٤ًمم اًمْمٕمػ اًمٌنمي وومٞمف ُم٠ًمًمت٤من 

 -اعم٠ًمًم٦م إومم: اًمْمٕمػ اعمالزم اًمٗمٓمري وأُمثٚمتف 

 اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمْمٕمػ اًمٕم٤مرض وأُمثٚمتف. 

 وومٞمف: اًمْمٕمػ اًمٌنمي ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ذم اإلؾمالم اًمث٤مين:اًم٘مقاقمد اخلٛمس عمٜمٝم٩م اعمٌح٨م

  اًمتذيمػم واإلىمرار-ل: إواعمٓمٚم٥م 

 اًمتخٗمٞمػ وآقمت٤ٌمر- اًمث٤مين: اعمٓمٚم٥م 

 اًمث٤مًم٨م: اعمٙم٤موم٠مة واعمقاؾم٤مة- اعمٓمٚم٥م 

 اًمراسمع: اًمتٝمذي٥م واعمج٤مهدة- اعمٓمٚم٥م 

 اخل٤مُمس: اًمرقم٤مي٦م واًمٜمٍمة- اعمٓمٚم٥م 

  -اخل٤ممت٦م واًمٗمٝم٤مرس
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 التنَٔد

 ،م اًمديـق، يمٕمٚمواًمٕمٚمقم ُمقوقع اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م حمقرًا ًمٚمٕمديد ُمـ اًمتخّمّم٤مت يٛمثؾ

وؾم٤مئر اًمتخّمّم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سمٗمروقمٝم٤م اعمتٕمددة-  ،واًمٗمٚمًٗم٦م ،وقمٚمؿ آضمتامع ،وقمٚمؿ اًمٜمٗمس

وم٢من اعمٜمٔمقر [> 36اعمٚمؽ: ]َّمه جه ين ىن من خن حنٱُّٱ واٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

اًمنميٕم٦م يمٚمٝم٤م، وإن ُمٕمروم٦م أطمٙم٤مم اإلؾمالُمل ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م هق إؾم٤مس اًمذي سمٜمٞم٧م قمٚمٞمف 

اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع هذه اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م، هق أطمد أوضمف اإلقمج٤مز اًمتنميٕمل ذم هذا ُمٜمٝم٩م 

وهلذا وضم٥م اًمٌدء سم٤محلدي٨م قمـ ظمّم٤مئص اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م ذم اإلؾمالم ذم  >اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ

٘مد ذيمر اًم٘مرآن أن أصؾ وم >واًمتل طمدده٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة ،أسمٕم٤مده٤م اعمختٚمٗم٦م

وىمد ظمٚمؼ اهلل  ،وُمٜمٝمام شمٜم٤مؾمؾ اًمٌنم أمجٕمقن ،وُمـ آدم ظمٚم٘م٧م طمقاء ،ن ُمـ ـملمظمٚمؼ اإلٟم٤ًم

ومه٤م  ،واإلرادة ،وأقمدل صقرة، طمٞم٨م ُمٞمز اهلل اإلٟم٤ًمن سم٤مًمٕم٘مؾ ،اإلٟم٤ًمن ذم أطمًـ شم٘مقيؿ

أؾم٤مس ذم اًمتٙمٚمٞمػ، وهق خمٚمقق ُمٙمرم ُمًتخٚمػ، ؾمخر اهلل ًمف ُم٤م ذم إرض اسمتالًء ُمٜمف 

وُمٜمٝمام ُمٕم٤ًم شمتٙمقن ـمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م،  ،ضم٤مٟمٌلم مه٤م اًمروح واجلًد واظمت٤ٌمرًا، يمام أن ذم هذا اإلٟم٤ًمن

ٟمّمقص اًمنميٕم٦م ُم٤م يِمػم إمم أن اخلػم ذم ومٓمرة وىمد ظمٚمؼ اهلل اخلٚمؼ أمجٕملم سمٗمٓمرٍة ؾمقاء، وذم 

ومم٤م ذيمره اهلل شمٕم٤ممم ذم أوص٤مف اإلٟم٤ًمن أٟمف ظمٚمؼ وٕمٞمٗم٤ًم، ، (3)أصؾ، واًمنم ـم٤مرئاإلٟم٤ًمن 

 -اخلٚم٘م٦م، وهق ُم٤م ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف ذم هذه اًمدراؾم٦مووٕمٗمف هذا ُمالزم ًمف ذم أصؾ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ٟمٔمر اًمتّمقر اإلؾمالُمل ًمإلٟم٤ًمن أؾم٤مس ًمٗمٚمًٗم٦م اإلؾمالم اًمؽمسمقي٦م، ضمٕمٗمر ؿمٞمخ إدريس، جمٚم٦م اعمًٚمؿ اعمٕم٤مس، ا( ًمالؾمتزادة: 3)

 ًمٙمؽموٟمٞم٦م ذم ُمقىمع اعمجٚم٦م-إم- ٟمًخ٦م 99;3، 34اًمٕمدد 
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 األّل بخحامل

 البػسٖ الطعف مفَْو 

 :طالبّفُٔ م

 إول: شمٕمريػ اًمْمٕمػ اًمٌنمي ذم اًمٚمٖم٦م وآصٓمالح- اعمٓمٚم٥م 

 اًمث٤مين: إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ُمٗمٝمقم قمغم اًمْمٕمػ اًمٌنمي- اعمٓمٚم٥م 

 اًمث٤مًم٨م: اعمّمٓمٚمح٤مت ذات اًمّمٚم٦م سمٛمٗمٝمقم اًمْمٕمػ اًمٌنمي- اعمٓمٚم٥م 

 ُم٠ًمًمت٤منوومٞمف  ،اًمراسمع: أٟمقاع اًمْمٕمػ اًمٌنمي اعمٓمٚم٥م: 

 وأُمثٚمتف- ،: اًمْمٕمػ اعمالزم اًمٗمٓمري )اًمٖمريزي(إومم ٠ًمًم٦ماعم  ,

 وأُمثٚمتف- ،: اًمْمٕمػ اًمٕم٤مرض٦ماًمث٤مٟمٞم ٠ًمًم٦ماعم  ,

 األّل طلبامل

 ّاالصطالح اللػ٘ يف البػسٖ الطعف تعسٓف 

 اللػ٘: يف

ىم٤مل  -ُمّمدر ىمقهلؿ: َوُٕمَػ يْمَٕمُػ، وهق ُم٠مظمقذ ُمـ ُم٤مدة )ض ع ف(

ْٕمُػ  ) اًمرازي:   : ( أْوَٕمَٗمفُ  ) و  ( َوِٕمٞمٌػ  ) ومٝمق   ( َوُٕمَػ  ) سمٗمتح اًمْم٤مد ووٛمٝم٤م ود اًم٘مقة وىمد   ( اًمْمَّ

ه واؾْمتَ   أيًْم٤م سمٗمتحتلم خمٗمٗم٤م، ، ( َوَٕمَٗم٦مٌ  ) و ، ( ُوَٕمٗم٤مءُ  ) و  ،( ِوَٕم٤مٌف  ) وىمقم  ،همػمه ْْمَٕمَٗمُف قمدَّ

وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر: اًمْمٕمػ سمْمؿ اًمْم٤مد يٙمقن ذم اجلًد، وسمٗمتحٝم٤م يٙمقن ذم اًمرأي  - (3) وٕمٞمًٗم٤م

 -(4)واًمٕم٘مؾ

 يف االصطالح: 

 -(5)وذم اًمٌدن وذم احل٤مل ،يٓمٚمؼ اًمْمٕمػ قمغم: وهـ اًم٘مقة طم٤ًًم أو ُمٕمٜمك ويٙمقن ذم اًمٜمٗمس

 

                                                           

 -3:6 هـ، ص3642، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، 7( خمت٤مر اًمّمح٤مح، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمرازي، حت٘مٞمؼ: يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد، ط3)

 (-425.;هـ، )3636، دار ص٤مدر، سمػموت، 5( ًم٤ًمن اًمٕمرب، حمٛمد سمـ ُمٙمرم اسمـ ُمٜمٔمقر، ط4)

 -445، ص ـه3632، قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًم٘م٤مهرة،3اًمرؤوف اعمٜم٤موي، ط ( اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ، قمٌد5)
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 -(3)واًمّرأي، وسم٤مًمّْمّؿ ذم اجلًؿ، وسم٤مًمٙمن سمٛمٕمٜمك اعمِثؾ ،وىمٞمؾ: اًمّْمٕمػ وّد اًم٘مّقة ذم اًمٕم٘مؾ

 ظمالف اًم٘مقة- ومٙمالمه٤م يدل قمغم >وم٤معمٕمٜمك آصٓمالطمل ٓ خيرج قمـ ُمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي

 

 الجاىٕ طلبامل

 األدل٘ علٙ الطعف البػسٖ يف الهتاب ّالطي٘ 

ُمٜمٝم٤م ىمقًمف  ،(4) ُمرةلمظمالف اًم٘مقة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ صمالصم سمٛمٕمٜمكوردت يمٚمٛم٦م اًمْمٕمػ 

 نب مب زب رب يئ ىئٱُّٱ وىمقًمف:[- :4: اًمٜم٤ًمء]َّخي حي جيٱُّٱ:شمٕم٤ممم

 اك يق يفىق ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب

ووردت يمٚمٛم٦م اًمْمٕمػ سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمذي هق ود اًم٘مقة ذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة  [76اًمروم: ]َّلك

)اعم١مُمـ ط: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وُمـ أُمثٚمتٝم٤م ُم٤م ورد قمـ أيب هريرة  (5)- سمٜمحق ؾمٌٕملم ُمرة

ىم٤مل:  وقمـ أيب اًمدرداء - (6)اًم٘مقي ظمػم وأطم٥م إمم اهلل ُمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػ وذم يمؾ ظمػم(

وقمـ  -(7)ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ي٘مقل: )َأسْمُٖمقين ذم اًمْمٕمٗم٤مء، وم٢مٟمام شمٜمٍمون وشمرزىمقن سمْمٕمٗم٤مئٙمؿ(

ُمًتْمٕمػ، ًمق  ىم٤مل: )أٓ أظمؼميمؿ سم٠مهؾ اجلٜم٦م؟ يمؾ وٕمٞمػط أن اًمٜمٌل  طم٤مرصم٦م سمـ وه٥م 

                                                           

، ُم١مؾم٦ًم 3حت٘مٞمؼ: قمدٟم٤من درويش، ط( اًمٙمٚمٞم٤مت ُمٕمجؿ ذم اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م، أسمق أيقب سمـ ُمقؾمك اًمٙمٗمقي، 3)

 - 797 اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ص

 -642,643 هـ، ص3586، دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، 3( اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ًٕمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، ط 4)

، ُمٙمت٦ٌم سمريؾ، 3ط ( اٟمٔمر: اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ًٕمٗم٤مظ احلدي٨م اًمٜمٌقي، أزي- ومٜمًٜمؽ وآظمرون، حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل،5)

 (-5.732,735م، )58;3

  .(4886( رواه ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر، سم٤مب ذم إُمر سم٤مًم٘مقة وشمرك اًمٕمجز، وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل، وشمٗمقيض اعم٘م٤مدير هلل سمرىمؿ: )6)

ب (، واًمؽمُمذي، يمت٤مب اجلٝم٤مد سم٤م6;47( أظمرضمف أسمق داود، يمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب ذم آٟمتّم٤مر سمرذل اخلٞمؾ واًمْمٕمٗم٦م، سمرىمؿ: )7)

(، واًمٜم٤ًمئل سمٚمٗمظ: أسمٖمقين اًمْمٕمٞمػ---، يمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب 3924ذم آٟمتّم٤مر سمرذل اخلٞمؾ واًمْمٕمٗم٦م، وسمرىمؿ: )

 .(4557(، وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح أيب داود، سمرىمؿ: );539آؾمتٜمّم٤مر سم٤مًمْمٕمٞمػ، سمرىمؿ: )
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ًمتقاوٕمف  وىمد وصٗمف اسمـ طمجر: سم٠مٟمف ُمـ شمٙمقن ٟمٗمًف وٕمٞمٗم٦م، -(3)اهلل ٕسمره( أىمًؿ قمغم

 -(4)طم٤مًمف ذم اًمدٟمٞم٤م ووٕمػ

 

 الجالح طلبامل

 املصطلخات ذات الصل٘ مبفَْو الطعف البػسٖ 

وُمـ ، وردت أًمٗم٤مظ ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ذات صٚم٦م سمٛمٗمٝمقم اًمْمٕمػ اًمٌنمي سمٙم٤موم٦م أٟمقاقمف

اًمتل شمدل قمغم  "ن  ه و"اعمّمٓمٚمح٤مت: )اًمقهـ وآؾمتٙم٤مٟم٦م(- واًمقهـ ًمٖم٦م: ُم٠مظمقذ ُمـ ُم٤مدة هذه 

واًمقهـ: ش- أوٕمٗمتف :أي»وٕمػ، وأوهٜمتف أٟم٤م:  اًمٌمء، هيـ وهٜم٤ًم: اًمْمٕمػ، شم٘مقل ُمٜمف: وهـ

 -(5)ذم اًمٕمٛمؾ وذم إؿمٞم٤مء، ويمذًمؽ ذم اًمٕمٔمؿ وٟمحقه اًمْمٕمػ

اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي اًمدال قمغم اًمْمٕمػ، ؾمقاء ذم اًمٕمٛمؾ أو قمـ واًمقهـ اصٓمالطًم٤م: ٓ خيتٚمػ 

 إؿمٞم٤مء- 

اًمتل شمدل قمغم اخلْمقع واًمذًم٦م، وي٘م٤مل: ش ن س ك»أُم٤م آؾمتٙم٤مٟم٦م ًمٖم٦م: ومٛم٠مظمقذة ُمـ ُم٤مدة 

 -(6)اؾمتٙم٤من ومالن، إذا ظمْمع

اًمٚمٖمقي اًمدال قمغم آؾمتًالم واخلْمقع اعمٕمٜمك قمـ  خترجآؾمتٙم٤مٟم٦م اصٓمالطًم٤م: ٓ و

 واًمذل-

 

 

                                                           

(، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب :3;6( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمتٗمًػم، سم٤مب قمتؾ سمٕمد ذًمؽ زٟمٞمؿ، سمرىمؿ: ) 3)

 (-4:75) صٗم٦م اجلٜم٦م، سم٤مب أهؾ اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر وقمالُم٤مهتؿ ذم اًمدٟمٞم٤م، سمرىمؿ:

، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، 3اًم٤ٌمىمل، ط ( ومتح اًم٤ٌمري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري، اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، شمرىمٞمؿ: حمٛمد وم١ماد قمٌد4)

 (-949.:هـ، );359

 م،4223، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، 3هري، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقض، ط( هتذي٥م اًمٚمٖم٦م، حمٛمد سمـ أمحد إز5)

(8.456-) 

 -)92;7.5ًم٤ًمن اًمٕمرب، ) (6)
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  الطعف، ّالًٍْ، ّاالضتهاى٘الصل٘ بني 

ًمٙم٤موم٦م  اًم٘مٚم٥م أو اجلٌـ، واًمْمٕمػ: ُمٓمٚمٌؼ ؿم٤مُمٌؾ  ومرق اًمرازي سمٞمٜمٝم٤م سم٠من اًمقهـ: وٕمػ

 اًمٌدين واعم٤مدي-  أٟمقاع اًمْمٕمػ

 -(3)اًمتٔم٤مهر سم٤مًمٕمجزآؾمتًالم و: وآؾمتٙم٤مٟم٦م

 

 السابع طلبامل

 أقطاو الطعف البػسٖ 

وذًمؽ ٓقمت٤ٌمرات خمتٚمٗم٦م  ،شمٕمددت شم٘مًٞمامت أهؾ اًمٕمٚمؿ ٕٟمقاع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

 وشمتٚمخص شمٚمؽ آقمت٤ٌمرات ذم أرسمٕم٦م أُمقر يمام ي٠ميت:

 :اًمت٘مًٞمؿ سمح٥ًم اعمالزُم٦م، أو قمدم اعمالزُم٦م، ويٜم٘مًؿ ومٞمٝم٤م اًمْمٕمػ اًمٌنمي إمم ىمًٛملم 

 -)وٕمػ ومٓمري ُمالزم، ووٕمػ ـم٤مرئ قم٤مرض( 

  :اًمت٘مًٞمؿ سم٤مقمت٤ٌمر آظمتٞم٤مر، وقمدم آظمتٞم٤مر، ومٞمٜم٘مًؿ اًمْمٕمػ اًمٌنمي إمم ىمًٛملم

 ىمدري طمتٛمل، ووٕمػ يمًٌل(-)وٕمػ 

  :اًمت٘مًٞمؿ سم٤مقمت٤ٌمر جم٤مل اًمْمٕمػ، ويٜم٘مًؿ اًمْمٕمػ اًمٌنمي ذم هذا آقمت٤ٌمر إمم قمدة أىم٤ًمم

 )اًمْمٕمػ اًمٌدين، اًمْمٕمػ اًمٜمٗمز، اًمْمٕمػ اًمٕم٘مكم( وهٙمذا-

  اًمت٘مًٞمؿ سمح٥ًم اًمٕمٛمقم واخلّمقص، ويٜم٘مًؿ اًمْمٕمػ اًمٌنمي ذم هذا آقمت٤ٌمر إمم

وٕمػ ظم٤مص يتٕمٚمؼ سم٤مًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ ىمًٛملم: )وٕمػ قم٤مم يِمٛمؾ ضمٜمس اإلٟم٤ًمن، و

يمْمٕمػ اعمجٜمقن وذوي آطمتٞم٤مضم٤مت اخل٤مص٦م يم٤مٕقمٛمك وٟمحقه(- وًمٕمؾ أؿمٝمر 

اًمت٘مًٞمامت واعمٕمتٛمد قمٜمد أهمٚم٥م قمٚمامء اًمتٗمًػم هق اًمت٘مًٞمؿ إمم ُمالزم وقم٤مرض، سم٤مإلو٤موم٦م 

 -(4)إمم أن هذا اًمت٘مًٞمؿ يًتققم٥م سم٘مٞم٦م اًمت٘مًٞمامت إظمرى، يمام ؾمٞم٠ميت ذم اعم٤ًمئؾ أشمٞم٦م

 
                                                           

 (-5.4هـ، )3642، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، 5( اٟمٔمر: ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م، حمٛمد سمـ قمٛمر اًمرازي، ط3)

شمؿ اؾمتٗم٤مدة هذه إىم٤ًمم ُمـ جمٛمقع شمٗم٤مؾمػم أي٤مت،  ( مل أضمد ُمـ مجع أىم٤ًمم اًمْمٕمػ أو ومّمؾ ومٞمٝم٤م ذم ُمقوع واطمد، وإٟمام4)

 وُمـ شم٘مًٞمامت اًمٗم٘مٝم٤مء ذم يمت٥م اًمٗم٘مف قمٜمد طمديثٝمؿ قمـ ذوي إقمذار وأٟمقاع اعمِم٘م٦م اعمالزم ُمٜمٝم٤م واًمٕم٤مرض-
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 .الطعف الفطسٖ ٍّْ املالشو يف أصل ارتلك٘ :األّىل طأل٘امل

شمٕم٤ممم  اهلل شمِمػم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م وأطم٤مدي٨م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة إمم أن يمؾ ظمٚمؼ

اعمالزم ًمف ذم أصؾ اخلٚم٘م٦م هق اإلٟم٤ًمن  ـمٌٞمٕمل، واعمراد سمْمٕمػ وٕمٌػ  وٕمًٗم٤م ذاشمًٞم٤م وهق وٕمٗم٤مء

 أرسمٕم٦م أُمقر يم٤مٔيت: اًمْمٕمػ ذم

  وأول اًمٕمٛمر، وآظمره-ذم أصؾ اخلٚم٘م٦م وٕمٞمٌػ  اًمٌدين ذم اعمٜمِم٠م واًمتٙمقيـ> ومٝمقاًمْمٕمػ ، 

 همريزي قم٤مم وٕمػ اًمْمٕمػ اًمٖمريزي، ومٝمق وٕمٞمٌػ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اهلقى واًمِمٝمقة، وهق ،

، وُمـ همرائزه: احل٥م هقاه يًتٛمٞمٚمف، وؿمٝمقشمف وهمْمٌف يًتخٗم٤مٟمف، وهذا أؿمد اًمْمٕمػ وم٢من

 ُمـ اًمْمٕمػ اعمالزم-اًمٓمٌٞمٕمل واخلقف اًمٓمٌٞمٕمل وطم٥م اًمذات وهذه يمٚمٝم٤م 

  اًمْمٕمػ اًمٜمٗمز: سم٤محلزن واًمٖمْم٥م وآٟمٙم٤ًمر واهلّؿ واًمٕمِمؼ أو اعمٞمؾ اًمٕم٤مـمٗمل وؾم٤مئر ُم٤م

 يٓمرأ قمغم اًمٜمٗمس ُمـ أطمقال-

  -اًمْمٕمػ اًمٕم٘مكم: سم٤مًمٖمٗمٚم٦م واًمٜمًٞم٤من واجلٝمؾ وحمدودي٦م اًمٕمٚمؿ واًمٕمجٚم٦م 

 ٕمٞمػ اإلرادة و ،وٕمٞمػ اًم٘مقة وٕمٞمػ ،وم٢مٟمف وٕمٞمػ اًمٌٜمٞم٦م": قمـ اإلٟم٤ًمن ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ

ذم صٞم٥م  أهع ُمـ اًمًٞمؾ وٕمٞمػ اًمّمؼم، وأوم٤مت إًمٞمف ُمع هذا اًمْمٕمػ اًمٕمٚمؿ

 -(3)"احلدور

 :األدل٘ مً الكسآٌ الهسٓه علٙ الطعف الفطسٖ املالشو

 -(4)ىم٤مل احلًـ: ظمٚمؼ ُمـ ُم٤مء ُمٝملم [،:4: ءاًمٜم٤ًم]َّخي حي جيُّ شمٕم٤ممم: ىم٤مل -3

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئُّٱشمٕم٤ممم: ىم٤مل -4

اسمتدأيمؿ ُمـ وٕمػ، وضمٕمؾ  :أي"ىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي: [ 76اًمروم: ]َّنثىث مث زث رث

 -(5)"اًمْمٕمػ أؾم٤مس أُمريمؿ أو ظمٚم٘مٙمؿ ُمـ أصؾ وٕمٞمػ وهق اًمٜمٓمٗم٦م

                                                           

 -7: هـ، ص;364، قم٤ممل اًمٗمقائد، اًمري٤مض، 3( ـمريؼ اهلجرشملم وسم٤مب اًمًٕم٤مدشملم، اسمـ اًم٘مٞمؿ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اإلصالطمل، ط3)

 (-٤3.722ممل اًمتٜمزيؾ، اًمٌٖمقي، )( ُمٕم4)

، دار إطمٞم٤مء 3( أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأهار اًمت٠مويؾ اعمٕمروف سمتٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي، أسمق يٕمغم اًمٌٞمْم٤موي، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اعمرقمِمكم، ط5)

 -(9.626هـ، ):363اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، 
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 احلجر:]َّائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋُّ شمٕم٤ممم: ىم٤مل -5

ٓ يٛمٙمـ إهمٗم٤مًمف،  ادورً ذيـ اًمٕمٜمٍميـ هل ٕن >ًٜمقناعم ٠مٛمواحلّمٚمّم٤مل اًم وذيمر -[4

ًمٞمس ذم ؿمدشمف وٓ يٛمٚمؽ ظم٤مصٞم٦م اعمح٤مومٔم٦م قمغم ذاشمف، ووم٤مًمّمٚمّم٤مل ٓ يتامؾمؽ يمثػًما، 

اًمٓملم اًمذي اؿمتد ؾمقاده وشمٖمػمت  هق اًمٜم٤مر، واحلٛم٠م اعمًٜمقن يم٤مًمٗمخ٤مر اًمذي ؾمقشمف

آطمتٗم٤مظ  قمدم اًمتامؾمؽ وقمدم ومه٤م ّمٞمّمت٤مناخله٤مشم٤من ورائحتف شمٖمػًما ُمٙمروًه٤م- 

 -(3)سمخ٤مصٞم٦م اًمّمالح وـمروء اًمٗم٤ًمد واًمتٖمػم، ُمالزُمت٤من ًمإلٟم٤ًمن

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻُّىمقًمف: -6

[ وهذه أي٦م 36 قمٛمران: آل]َّ]ے ے ھ ھ ھ

أصؾ ذم ومٓمري٦م وُمالزُم٦م هذا اًمْمٕمػ ٟمحق اًمِمٝمقة ذم اإلٟم٤ًمن وم٢من ُمٕمٜمك اًمتزيلم ذم ىمقًمف 

ـ ًمٚمٜم٤مس طم٥مُّ اًمِمٝمقاتأي:  َّ)زيـ(> ًِّ ـَ ُمـ اًمتزيلم وهق شمّمٞمػم اًمٌمء ، ومطُم ٘مقًمف ُزيِّ

 يب ىبٱُّٱوىمد ٟم٥ًم اهلل اًمتزيلم ذم ُمقاوع إمم ٟمٗمًف يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،٤مطمًٜمً  ي:أ >٤مزيٜمً 

وٟمًٌف ذم ُمقاوع إمم اًمِمٞمٓم٤من يمام [ 9احلجرات: ]َّيت ىت نت مت زت رت

وذيمره ذم ُمقاوع همػم [ :6إٟمٗم٤مل: ]َّىئ مئنئ زئ رئ ٱُّٱٱ:شمٕم٤ممم ٱ ذم ىمقًمف

ظمٚمؼ واًمتزيلم ًمٚمِمٝمقات يٓمٚمؼ ويراد سمف "ىم٤مل اًمراهم٥م:  هذه أي٦م،ُمًٛمك وم٤مقمٚمف يمام ذم 

ويٓمٚمؼ  ،ٕٟمف ٓ ظم٤مًمؼ إٓ هق >طم٘مٞم٘م٦م شمٕم٤ممم طمٌٝم٤م ذم اًم٘مٚمقب، وهق هبذا اعمٕمٜمك ُمْم٤مف إًمٞمف

اًمِمٝمقات اعمحٔمقرة ومتزيٞمٜمٝم٤م سم٤معمٕمٜمك اًمث٤مين ُمْم٤مف إمم  لويراد سمف احلض قمغم شمٕم٤مـم

 -(4)"ًمقؾمقؾمتف وحتًٞمٜمف ُمٜمزًم٦م إُمر هب٤م واحلض قمغم شمٕم٤مـمٞمٝم٤م شمٜمزيالً  >اًمِمٞمٓم٤من

، [37وم٤مـمر: ]َّهب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ ٱييٱُّٱىمقًمف شمٕم٤ممم: -7

ؼم شمٕم٤ممم سمٖمٜم٤مئف قمام ؾمقاه، وسم٤مومت٘م٤مر اعمخٚمقىم٤مت يمٚمٝم٤م إًمٞمف، وشمذًمٚمٝم٤م سملم خي"يمثػم: ىم٤مل اسمـ 

- (5)"أي: حمت٤مضمقن إًمٞمف ذم مجٞمع احلريم٤مت واًمًٙمٜم٤مت وهق اًمٖمٜمل قمٜمٝمؿ سم٤مًمذات >يديف

                                                           

 -334,335 هـ، ص3652، دار اًمٜمٗم٤مئس، إردن، 5ىمّمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومْمؾ قم٤ٌمس، ط (3)

، دار اًم٘مٚمؿ، سمػموت، 3( اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين، حت٘مٞمؼ: صٗمقان اًمداودي، ط4)

 -;:5 ، صـه3634

 (-658. 5( شمٗمًػم اسمـ يمثػم، )5)
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 :أي >ََّّ هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ ييٱُّٱ:وىم٤مل اًم٘مرـمٌل

اًمٗم٘مراء؟  َف وم٢من ىمٚم٧م مل قمرَّ "اًمزخمنمي: وىم٤مل اعمحت٤مضمقن إًمٞمف ذم سم٘م٤مئٙمؿ ويمؾ أطمقاًمٙمؿ- 

ىمٚم٧م: ىمّمد سمذًمؽ أن يرهيؿ أهنؿ ًمِمدة اومت٘م٤مرهؿ إًمٞمف هؿ ضمٜمس اًمٗم٘مراء، وإن يم٤مٟم٧م 

اخلالئؼ يمٚمٝمؿ ُمٗمت٘مريـ إًمٞمف ُمـ اًمٜم٤مس وهمػمهؿ> ٕن اًمٗم٘مر مم٤م يتٌع اًمْمٕمػ، ويمٚمام يم٤من 

 ؾمقرة اًمٜم٤ًمء،قمغم اإلٟم٤ًمن سم٤مًمْمٕمػ ذم  د ؿمٝمد اهلل ؾمٌح٤مٟمفاًمٗم٘مػم أوٕمػ يم٤من أوم٘مر وىم

وًمق ٟمٙمر ًمٙم٤من اعمٕمٜمك: أٟمتؿ سمٕمض  اًمروم، ََّّمب زب رب يئ ٱىئٱُّٱوىم٤مل:

ذم شمٗمًػمه قمغم دًٓم٦م هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم قمٛمقم أٟمقاع  وي١ميد اًمًٕمدي -(3)"اًمٗم٘مراء

ذم إقمدادهؿ ووم٘مراء ذم إجي٤مدهؿ،  وأهنؿ وم٘مراء إمم اهللّ ُمـ مجٞمع اًمقضمقه:اًمْمٕمػ اًمٌنمي 

ذم سف اًمٜم٘مؿ وذم إُمدادهؿ سم٤مٕىمقات وإرزاق، وسم٤مًم٘مقى وإقمْم٤مء واجلقارح، 

ذم شم٠مهلٝمؿ ًمف، وطمٌٝمؿ ًمف، و ذم شمرسمٞمتٝمؿ سم٠مٟمقاع اًمؽمسمٞم٦م، وأضمٜم٤مس اًمتدسمػم-وقمٜمٝمؿ، 

ذم شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمقن، وقمٛمٚمٝمؿ سمام يّمٚمحٝمؿ، ومٝمؿ وم٘مراء سمٙمؾ ُمٕمٜمك، ووشمٕمٌدهؿ، 

 -(4)قمت٤ٌمر، ؾمقاء ؿمٕمروا سمٌٕمض أٟمقاع اًمٗم٘مر أم مل يِمٕمرواوسمٙمؾ ا

وُمـ أدًم٦م اًمْمٕمػ اًمٓمٌٞمٕمل ُم٤م أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز ُمـ صٗم٤مت اًمٜم٘مص اًمتل  -8

 وهل يمام ي٠ميت: ،ضمٌؾ قمٚمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن

 :اإلهاء: َّمت زت رت ىبيب نب مب زب ربُّٱاًمٕمجٚم٦م، ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف[

ـمٌٕمف اًمَٕمَجٚم٦م، ومَٞمْٕمَجؾ سم١ًمال اًمنم يمام يٕمجؾ سم١ًمال اخلػم-  :ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: أي [33

طملم هنض ىمٌؾ أن شمريّم٥م ومٞمف اًمروح قمغم اًمٙمامل- ىم٤مل ؾمٚمامن:  وىمٞمؾ: أؿم٤مر سمف إمم آدم 

أّول ُم٤م ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم ُمـ آدم رأؾمف ومجٕمؾ يٜمٔمر وهق خيٚمؼ ضمًده، ومٚمام يم٤من قمٜمد اًمٕمٍم 

 رتُّ وم٘م٤مل: ي٤م رّب قَمّجؾ ىمٌؾ اًمٚمٞمؾ ومذًمؽ ىمقًمف: ،سم٘مٞم٧م رضماله مل يٜمٗمخ ومٞمٝمام اًمروح

وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: عم٤م اٟمتٝم٧م اًمٜمٗمخ٦م إمم هشمف ٟمٔمر إمم ضمًده ومذه٥م  َّمت زت

                                                           

عمٍمي٦م، ، دار اًمٙمت٥م ا4( اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل، حت٘مٞمؼ: أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش، ط3)

 (-9.437هـ، )35:6اًم٘م٤مهرة، 

، ُم١مؾم٦ًم 3اًمرمحـ اًمٚمقحيؼ، ط اًمرمحـ اًمًٕمدي، حت٘مٞمؼ: قمٌد ( أٟمٔمر: شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من، قمٌد4)

 -8:9 هـ، ص3642اًمرؾم٤مًم٦م، 
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: عم٤م دظمؾ وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد .َّمت زت رتُّ ًمٞمٜمٝمض ومٚمؿ ي٘مدر ومذًمؽ ىمقًمف:

اًمروح ذم قمٞمٜمٞمف ٟمٔمر إمم صمامر اجلٜم٦م، ومٚمام دظمؾ ذم ضمقومف اؿمتٝمك اًمٓمٕم٤مم ومقصم٥م ىمٌؾ أن شمٌٚمغ 

٤منُ ٱظُمٚمَِؼ )ُّ ومذًمؽ طملم ي٘مقل: ،رضمٚمٞمف قَمْجالَن إمم صمامر اجلٜم٦ماًمروح  ًَ ـْ  إلْٟم ذيمره (ََّّقَمَجؾٍ  ُِم

 -(3)اًمٌٞمٝم٘مل

 :حض جض مص خص حص مس خس حسٱُّ اًمٔمٚمؿ واجلٝمؾ، ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف 

 [-94إطمزاب: ]َّخف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض

 :نت مت زت رت يب ىب نب مب زبٱُّ اهلٚمع، واجلزع واًمٌخؾ واًمٙمٗمر، ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 ُّ َّ ٍّ ٌُّّوىم٤مل شمٕم٤ممم: [43,;3 اعمٕم٤مرج:]َّمث زث رث يت ىت

وهذه اًمّمٗم٤مت وهمػمه٤م شمدل قمغم  [88احل٩م: ]َّىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ

ومٞمف صٗم٤مٌت ُمالزُم٦م ٓ يٙم٤مد يٜمجق ُمٜمٝم٤م إٓ ُمـ ووم٘مف اهلل شمٕم٤ممم اإلٟم٤ًمن ضمٜمس سمٜمل أن 

وأقم٤مٟمف، وهل ختتٚمػ ذم وضمقده٤م سملم اًمٜم٤مس، سمح٥ًم اظمتالومٝمؿ ذم جم٤مهدهت٤م وُمداومٕمتٝم٤م، 

 قمغم ذًمؽ-وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم 

 األدل٘ مً الطي٘ علٙ الطعف الفطسٖ املالشو:

يٓمٞمػ  ذم اجلٜم٦م شمريمف ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن يؽميمف، ومجٕمؾ إسمٚمٞمس عم٤م صقر اهلل آدم: )ط اًمٜمٌل ىم٤مل -3

- ضم٤مء ذم ذح (4)(ٚمؼ ظمٚمً٘م٤م ٓ يتامًمؽظُم  سمف، ويٜمٔمر ُم٤م هق، ومٚمام رآه أضمقف قمرف أٟمف

واًمٗمراغ اًمذي ي٘مٌؾ أن يِمٖمؾ  اجلقف ُمـ يمؾ رء اًم٤ٌمـمـ( ومٚمام رآه أضمقفاحلدي٨م: )

 ،ٓ يٛمٚمؽ ٟمٗمًف وٓ حيًٌٝم٤م قمـ اًمِمٝمقات :أي (>قمرف أٟمف ظمٚمؼ ظمٚم٘م٤م ٓ يتامًمؽ) ويٛمأل

واعمراد ضمٜمس سمٜمل  ،وىمٞمؾ ٓ يٛمٚمؽ ٟمٗمًف قمٜمد اًمٖمْم٥م ،وىمٞمؾ ٓ يٛمٜمع دومع اًمقؾمقاس قمٜمف

- وذم هذا احلدي٨م دًٓم٦م قمغم اًمْمٕمػ ذم أصؾ ظمٚم٘م٦م اإلٟم٤ًمن، وأٟمف وٕمٞمػ ُمـ (5)آدم

طمتٞم٤مضمف ًمٚمٓمٕم٤مم واًمنماب، وُمـ ضمٝم٦م ُم٤مدة ظمٚم٘مف وأصؾ ُمقًمده، صمؿ هرُمف ضمٝم٦م ا

 وؿمٞمخقظمتف، ومٚمٞمس ًمف ُمـ اًم٘مقة وصٌػ إٓ وهق سملم وٕمٗملم-
                                                           

  (-5;3.3( اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، اًم٘مرـمٌل، )3)

 .5833سم٤مب ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن ظمٚمً٘م٤م ٓ يتامًمؽ، سمرىمؿ: ( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م، 4)

 (-53.:( ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ- )5)
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يمؾ سمٜمل آدم ظمٓم٤مء وظمػم اخلٓم٤مئلم : )ط: ىم٤مل رؾمقل اهلل قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ -4

ُمـ  ومٞمفعم٤م > ٓ خيٚمق اإلٟم٤ًمن ُمـ اخلٓمٞمئ٦م،- ومٝمذا احلدي٨م يدل قمغم أٟمف (3)(اًمتقاسمقن

أن   ةضمٌؾ قمٚمٞمف اإلٟم٤ًمن، وىمد ضم٤مء ذم طمدي٨م أيب هرير ، وهمٚم٦ٌم اهلقى، وأٟمف مم٤ماًمْمٕمػ

َتْٖمِٗمُروَن اهللَ وَمَٞمْٖمِٗمُر ملْ ىم٤مل: )ًَمْق َ طاًمٜمٌل  ًْ ٌُقَن، وَمَٞم
ٌُقا ًَمَذَه٥َم اهلُل سمُِٙمْؿ، َوجَل٤َمَء سمَِ٘مْقٍم ُيْذٟمِ

 شُمْذٟمِ

ًمذٟم٥م واخلٓم٠م، اظمٚمً٘م٤م قمٜمدهؿ ىم٤مسمٚمٞم٦م  أن خيٚمؼأراد يمقٟم٤ًم وىمدرًا  أن اهلل واعمٕمٜمك  ،(4)هَلُْؿ(

ضمٕمؾ سمٜمل آدم ُمثؾ اعمالئٙم٦م ٓ يٕمّمقن اهلل ُم٤م  ومٞمًتٖمٗمرون هلل شمٕم٤ممم وًمق أراد اهلل 

أُمرهؿ، ًمٙمـ هلل شمٕم٤ممم احلٙمٛم٦م ذم أن ضمٕمؾ سمٜمل آدم ظمٓم٤مئلم، وهذا ًمف طِمَٙمؿ وُمّم٤مًمح 

 -(5)قمٔمٞمٛم٦م يمام ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ وهمػمه

إؾمٞمدي اًمٙم٤مشم٥م أطمد يمت٤مب رؾمقل اهلل ىم٤مل: ًم٘مٞمٜمل أسمق طمٜمٔمٚم٦م سمـ اًمرسمٞمع  لقمـ أيب رسمٕم -5

وم٘م٤مل: يمٞمػ أٟم٧م ي٤م طمٜمٔمٚم٦م؟ ىمٚم٧م: ٟم٤مومؼ طمٜمٔمٚم٦م! ىم٤مل: ؾمٌح٤من اهلل ُم٤م شم٘مقل؟! ىمٚم٧م:  سمٙمر

 اهلل رؾمقل قمٜمد ُمـ ظمرضمٜم٤م وم٢مذا ٟمٙمقن قمٜمد رؾمقل اهلل يذيمرٟم٤م سم٤مجلٜم٦م واًمٜم٤مر يم٠مٟم٤م رأي قملم

:ومق اهلل إٟم٤م ًمٜمٚم٘مك ُمثؾ سمٙمر أسمق ىم٤مل يمثػما، ٟمًٞمٜم٤م واًمْمٞمٕم٤مت وإوٓد إزواج قم٤مومًٜم٤م

طمٜمٔمٚم٦م ي٤م رؾمقل  هذا، وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م أٟم٤م وأسمق سمٙمر طمتك دظمٚمٜم٤م قمغم رؾمقل اهلل، وم٘مٚم٧م: ٟم٤مومؼ

ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، ٟمٙمقن قمٜمدك شمذيمرٟم٤م سم٤مًمٜم٤مر واجلٜم٦م  : وُم٤م ذاك؟اهلل! وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

ٞمٜم٤م يمثػما- يم٠مٟم٤م رأي اًمٕملم وم٢مذا ظمرضمٜم٤م ُمـ قمٜمدك قم٤مومًٜم٤م إزواج وإوٓد واًمْمٞمٕم٤مت ٟمً

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده، ًمق شمدوُمقن قمغم ُم٤م شمٙمقٟمقن قمٜمدي، وذم اًمذيمر، ) وم٘م٤مل رؾمقل اهلل:

صمالث  (ًمٙمـ ي٤م طمٜمٔمٚم٦م ؾم٤مقم٦م وؾم٤مقم٦موًمّم٤مومحتٙمؿ اعمالئٙم٦م قمغم ومرؿمٙمؿ وذم ـمرىمٙمؿ، 

                                                           

( سمرىمؿ: 4;4.5، واًمدارُمل )35294 ( سمرىمؿ::;5.3(، وأمحد )6473، واسمـ ُم٤مضمف );;46( رواه اًمؽمُمذي سمرىمؿ:3)

 (-:4.66اعمّم٤مسمٞمح )( وىم٤مل: صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، وطمًٜمف اسمـ طمجر ذم ختري٩م ُمِمٙم٤مة 6.494، واحل٤ميمؿ )4949

 -;496( رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمتقسم٦م، سم٤مب ؾم٘مقط اًمذٟم٥م سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر شمقسم٦م، سمرىمؿ: 4)

اعمتٕمٚم٘م٦م سمت٘مدير اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص قمغم اًمٕم٤ٌمد ذم قمدد ُمـ يمتٌف ُمٜمٝم٤م: ـمريؼ اهلجرشملم  مجٚم٦م ُمـ احلٙمؿ اًم٘مٞمؿ ذيمر اسمـ  (5)

 -8: ( وذم يمت٤مسمف اًمٗمقائد، ص4;4:8,4)
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- وذم هذا احلدي٨م سمٞم٤من ًمْمٕمػ اإلٟم٤ًمن وطم٤مضمتف إمم اًمتزود ُمـ اعم٤ٌمطم٤مت (3)ُمرات

، وأٟمف ىمد شمٕمؽميف اًمٖمٗمٚم٦م، اًمتل ٓ حيّمؾ ُمٕمٝم٤م ىمقة اًمتٞم٘مظ وآؾمتٕم٤مٟم٦م هب٤م قمغم ـم٤مقم٦م اهلل

طم٨ٌم قمغم إقمٓم٤مء ط شمقضمٞمف اًمٜمٌل وذم "ًممظمرة، وذم ىمقًمف )ؾم٤مقم٦م وؾم٤مقم٦م( دًمٞمؾ قمغم هذا، 

د ذًمؽ سمتٙمرار ىمقًمف   "ؾم٤مقم٦م وؾم٤مقم٦م"اًمٜمٗمس ٟمّمٞمٌٝم٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م ومٞمام حيؾ وجيٛمؾ، وىمد أيمَّ

قمغم اًمذيمر، وطم٤مل اًمرىم٦م واخلِمقع، ٜمٗمك اًم٘مدرة قمغم اًمدوام سمصمالث ُمرات، وأيّمده أيْم٤ًم 

ر أطمٌد قمغم ذًمؽ ًمٙم٤من ُمٙمتقسم٤ًم ذم زُمرة اعمالئٙم٦م، اًمذيـ يًٌحقن اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ٓ دَ وًمق ىمَ 

هذه  ومقاتأُمتف قمـ  طيٗمؽمون، وًمق يم٤من ُمثؾ طم٤مهل٤م ًمٙم٤مؿمٗمتف سم٠مٟمٗمًٝم٤م، وىمد آٟمس اًمٜمٌل 

ًمٞمٖم٤من قمغم ىمٚمٌل،  إٟمف) احل٤مًم٦م سمجقاسمف اعمذيمقر ذم احلدي٨م، وزاد اخلٚمؼ شم٠مٟمٞم٤ًًم سم٠من ىم٤مل:

وذم احلدي٨م أن ُمالسم٦ًم اعم١مُمـ ًمٚمح٤مًملم ًمٞمس ، (4)(وم٠مشمقب إمم اهلل ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ُم٤مئ٦م ُمرة

 -(5)"ٟمٗم٤مىم٤ًم، وٓ ٟم٘مّم٤ًم ذم إيامٟمف

ًمٜمٌٞمٜم٤م ط ُم٤م ورد ذم ؿم٠من ومريْم٦م اًمّمالة ذم ًمٞمٚم٦م اإلهاء واعمٕمراج طملم ىم٤مل ُمقؾمك اًمٙمٚمٞمؿ  -9

 :لقمٜمد ؾمدرة اعمٜمتٝمك: ُم٤مذا ومرض قمٚمٞمٙمؿ؟ وم٘م٤مًمٞمٚم٦م اإلهاء طملم ُمّر قمٚمٞمف راضمًٕم٤م ُمـ ط 

وم٘م٤مل ًمف: ارضمع إمم رسمؽ وم٤مؾم٠مًمف اًمتخٗمٞمػ> وم٢من "أُمرين سمخٛمًلم صالة ذم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م 

أُمتؽ ٓ شمٓمٞمؼ ذًمؽ، وم٢مين ىمد سمٚمقت اًمٜم٤مس ىمٌٚمؽ قمغم ُم٤م هق أىمؾ ُمـ ذًمؽ ومٕمجزوا، وإن 

قمـ اًم٘مٞم٤مم هبذا  وومٞمف دًمٞمؾ قمغم وٕمػ اإلٟم٤ًمن" (6)أُمتؽ أوٕمػ أؾمامقًم٤م وأسمّم٤مرًا وىمٚمقسم٤مً 

وىمد ؾم٤مىمف اسمـ  ،ُمع ُم٤م ضمٌؾ قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمجٚم٦م واًمٖمٗمٚم٦م وطم٥م اًمدٟمٞم٤م ،اًم٘مدر ُمـ اًمّمٚمقات

 -(7)(خي حي جي) :يمثػم ذم شمٗمًػمه ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء
                                                           

( 6.4328ًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمتقسم٦م، سم٤مب ومْمؾ دوام اًمذيمر واًمٗمٙمر ذم أُمقر أظمرة واعمراىم٦ٌم، وضمقاز شمرك ذًمؽ، )( رواه ُم3)

ـُ ُم٤مضمف ذم اًمزهد );7( سم٤مب: )6.888- وأظمرضمف اًمؽمُمذيُّ ذم صٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م، ))4972سمرىمؿ:) ( سم٤مُب 4.3638(- واسم

ـِ اًمرسمٞمع إؾَُمٞمِّديِّ  ـْ طمدي٨ِم طمٜمٔمٚم٦م سم ٤ٌَّمن ذم صحٞمحف ذم اًمؼمِّ واإلطم٤ًمن اعمداَوُم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ، ُِم ـُ طم - وأظمرضمف اسم

ـِ ُم٤مًمٍؽ 4.77) ـْ طمدي٨ِم أٟمس سم  -ط( سم٤مُب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٓم٤مقم٤مت وصمقاهب٤م، ُِم

 -4924 سمرىمؿ: ( أظمرضمف ُمًٚمؿ،4)

 (-538.;اسمـ اًمٕمريب )( قم٤مرو٦م إطمقذي سمنمح صحٞمح اًمؽمُمذي، 5)

 -492، وُمًٚمؿ سمرىمؿ: 5495( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف سمرىمؿ:6)

 (-5;3.3( شمٗمًػم اسمـ يمثػم، )7)
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َـّ )أٟمف ىم٤مل:  اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  قمـ قمٌد -: ِلُّ أينِّ َأىُمقل: َواهللَِّ َٕصقَُم ُأظْمؼَم اًمٜمٌَّ

ْٞمَؾ َُم٤م قمِْم٧ُم اًمٜمََّٝم٤مَر،  َـّ اًمٚمَّ َأْٟم٧َم اًمَِّذي شَمُ٘مقل ذًمَِؽ؟ وَمُ٘مْٚم٧م "ط: وَمَ٘م٤مَل رؾُمقل اهللَّ  -وٕىَُمقُم

ل َي٤م رؾمقَل اهللَّ- ىَم٤مَل: َتِٓمٞمُع ذًمَِؽ، وَمُّمْؿ وَأوْمٓمْر، وَٟمْؿ  ًَمُف: ىَمْد ىُمٚمُتف سم٠َميِب َأْٟم٧َم وُأُمِّ ًْ وَم٢مِٟمَؽ َٓ شَم

ْٝمِر صَمالصَم٦َم َأيَّ  ـَ اًمِمَّ ْهرِ َوىُمْؿ، َوُصْؿ ُِم ىُمْٚم٧م:  ٤مٍم وَم٢مِنَّ احْلًٜم٦ََم سمَٕمنْمِ َأُْمَث٤مهل٤َم، وذًمَؽ ُمْثُؾ ِصٞم٤مٍم اًمدَّ

ـْ ذًمَؽ--- ٌْدُ  وذم آظمره: -احلدي٨م (وَم٢ميِنِّ ُأـمٞمؼ أوْمَْمَؾ ُم اهللَِّ ي٘مقل سمْٕمد َُم٤م يَمؼِم:  وَمَٙم٤من قَم

وشمرك  ،سم٤مًمقؾمع وأظمذه٤م ،ي٤مًَمْٞمَتٜمِل ىَمٌِْٚم٧ُم ُرظْمّم٦َم َرؾُمقل اهللَّ- وومٞمف دًمٞمؾ قمغم اًمرومؼ سم٤مًمٜمٗمس

 ٕٟمف أدوم ًمٚمٓم٤مقم٦م وأصم٧ٌم- >اعمِم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م وًمق ذم طم٤مل اًم٘مقة واًمِم٤ٌمب

 .ّأمجلتُ العازض الطعف ٘:الجاىٔ طأل٘امل

 وهق ُم٤م يٙمقن ذم وىم٧م دون وىم٧م، وُمٜمف ىمدرٌي ويمًٌل-

  اًم٘مدري اًمٕم٤مرض، ُمث٤مًمف: وىمقع اعمرض سمٕمد اًمّمح٦م، واًمٕمجز سمٕمد اًم٘مقة، وُم٤م يٕمرض

اهلٛمقم وإطمزان، واًمٙمرب واعمْم٤ميؼ، اًمتل شمْمٕمػ ومٞمٝم٤م اًمٜمٗمس، ًمٚمٕمٌد ذم دٟمٞم٤مه ُمـ 

 وشمٜم٤مل سمًٌٌٝم٤م سمٕمْم٤َم ُمـ اًمِم٘م٤مء، يم٤مًمُٞمتؿ، ووم٘مد إطم٦ٌم، وٟمحق ذًمؽ-

  ،اًمٙمًٌل اًمٕم٤مرض: وهق اًمذي يٙمتًٌف اًمٕمٌد سمٗمٕمٚمف، أو شم٘مّمػمه وُمـ أُمثٚمتف: اجلٝمؾ

ٗمر، واًمً٘مقط ذم اًمٗمتـ، واًمقىمقع ذم اًمِمٝمقات، وٟمحق ذًمؽ، وُمٜمف يمذًمؽ طم٤مل اًمً

 واعمِم٘م٦م اًمٕم٤مرو٦م، وٟمحق ذًمؽ-
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 الجاىٕ بخحامل

 يَج اسإضالو يف التعامل مع الطعف البػسٖالكْاعد ارتنظ مل

  :ُمٓم٤مًم٥موومٞمف  
 اًمتذيمػم واإلىمرار- إول: ٓمٚم٥ماعم

 اًمتخٗمٞمػ وآقمت٤ٌمر- اًمث٤مين: ٓمٚم٥ماعم

 اعمٙم٤موم٠مة واعمقاؾم٤مة- اًمث٤مًم٨م: ٓمٚم٥ماعم

 اًمتٝمذي٥م واعمج٤مهدة واإلصالح-  اًمراسمع: ٓمٚم٥ماعم

 اًمرقم٤مي٦م واًمٜمٍمة- اخل٤مُمس: ٓمٚم٥ماعم

 األّل طلبامل

 الترنري ّاسإقساز 

 أمهٞم٦مي١ميمد اإلؾمالم قمغم ضورة اًمتذيمػم وآؾمتحْم٤مر اًمدائؿ حل٘مٞم٘م٦م اًمْمٕمػ اًمٌنمي و

ُمـ أي٤مت يمام ُمّر ومٞمام ؾمٌؼ،  دٍ إىمرار اًمٕمٌد سمذًمؽ، وىمد ضم٤مء ذًمؽ سحي٤ًم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم قمد

وُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتذيمػم هبذا اًمْمٕمػ ُمٌٜمل قمغم ضورة اإلىمرار سم٤مًمْمٕمػ اًمٌنمي ًمٚمقصقل 

إمم طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٌقدي٦م، واًمٚمجقء إمم اهلل وطمده ذم ـمٚم٥م اًمٜمٍم واًمٖمٜمك واًمٙمٗم٤مي٦م وؾم٤مئر أٟمقاع 

٩م ُمـ روح وُم٤مدة، ومٝمق اًم٘مقة، وقمغم ٟمٔمرة اإلؾمالم ًمٓمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن، وم٤مإلٟم٤ًمن ذم اإلؾمالم ُمزي

ـٌ  قمـ يمؾ ُم٤م ٟمٕمٚمؿ ُمـ خمٚمقىم٤مت هذا اًمٙمقن،  ُمٜمٗمردٌ  ذو ـمٌٞمٕم٦م ُمزدوضم٦م، وهق هبذا آزدواج يم٤مئ

ُف ًمف، وشمٍموم٤مشمف  اًمتل متثؾ ـمٌٞمٕم٦م واطمدة، وم٤محلٞمقان خمٚمقق ذو ـمٌٞمٕم٦م واطمدة، ضمًٛمف هق اعمقضمِّ

ؽ طملم شم٘مرر ًمف اًم ًِ ٖمريزة طمدَّ آيمتٗم٤مء، اًمٖمريزي٦م هل يمؾ قم٤معمف، ي٠ميمؾ طملم يدومٕمف اجلقع، وُيْٛم

ويٜمِمط ٟمِم٤مـمف اجلٜمز ذم ُمقؾمؿ ُمٕملم حمدد، ٓ خيت٤مر هق وىمتف، وٓ حيدد هدومف وٓ يدريمف، صمؿ 

وٓ يدرك هه، وٓ ذًمؽ ذم ُمققمد يمذًمؽ حمدد، ٓ خيت٤مره هق  يٙمػُّ قمـ هذا اًمٜمِم٤مط مجٚم٦مً 

ٓمقرة قمغم اًمٓم٤مقم٦م وم٤معمالئٙم٦م خمٚمقىم٤مت ُمٗم >ذو ـمٌٞمٕم٦م واطمدة يٛمٚمؽ يمذًمؽ خم٤مًمٗمتف- واعمَٚمُؽ خمٚمقٌق 

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ محُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: اعمٓمٚم٘م٦م

 [ وهٙمذا8اًمتحريؿ: ]َّحفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض
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وم٤مإلٟم٤ًمن وطمده هق اًمٙم٤مئـ اعمزدوج اًمٓمٌٞمٕم٦م، هذه آزدواضمٞم٦م اًمتل شمٓمٌع يمٞم٤مٟمف يمٚمف، ومال يقضمد 

قمٛمؾ أو ؿمٕمقر أو ومٙمر أو شمٍمف ًمف خيٚمق ُمـ هذه اًمٓمٌٞمٕم٦م- وسم٤مٔيت وم٢من هذا اإلٟم٤ًمن ص٤مطم٥م 

ـٌ  همػم ُمٕمّمقم ُمـ اًمقىمقع ذم اخلٓم٠م، واإلصمؿ وم٤مخلٓم٠م أو اخلٓمٞمئ٦م ووم٘م٤ًم  اًمٓمٌٞمٕم٦م اعمزودضم٦م، يم٤مئ

 ُم١ًموًمٞم٦مٌ  ٟمٗمًف اًمقىم٧م سمٓمٌٞمٕم٦م اخلٚم٘م٦م، وهق ذم واردٌ  إٟم٤ًمينٌ  ٓمؼ أو اًمرؤي٦م اإلؾمالُمٞم٦م، قمٛمٌؾ ًمٚمٛمٜم

 خسمس حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هتُّٱٱ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:ظم٤مًمّم٦م ذاشمٞم٦مٌ  إٟم٤ًمٟمٞم٦مٌ 

ذم واخلٓمٞمئ٦م  [37اإلهاء: ]َّجغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص

أو ذم  ،ي٘مؽمومف اإلٟم٤ًمن ذم طمؼ ٟمٗمًف وًمٙمٜمٝم٤م فمٚمؿٌ  ،(3)شمقرث يمام ذم اًمٜمٍماٟمٞم٦م اعمحروم٦م اإلؾمالم ٓ

وُمـ هذا  [;44اًمٌ٘مرة: ]َّمك لك خك حك جك مق حقُّٱٱىم٤مل شمٕم٤ممم:طمؼ همػمه، 

ديٜمٞم٤ًم، وم٤مإلٟم٤ًمن سمٙمؾ ُم٤م يٛمٚمؽ ُمـ إُمٙم٤مٟمٞم٤مت  ُمًتققم٥ٌم  اعمٜمٓمٚمؼ وم٢من إُمٙم٤مٟمٞم٦م وىمقع اخلٓمٞمئ٦م أُمرٌ 

يٛمٙمـ أن خُيٓمئ ؾمٝمقًا، أو طمتك قمٛمدًا، ومٝمق  ٤مً إهلٞم ٤مً ُمٕمرومٞم٦م وىمٚمٌٞم٦م، ؾمقاء يم٤مٟم٧م ذاشمٞم٦م، أو وطمٞم

خيٓمئ  خمٚمقٌق وإٟمام هق  ،ًمٞمس ُماليم٤ًم ُمٗمٓمقرًا قمغم اًمٓم٤مقم٦م، وٓ ؿمٞمٓم٤مٟم٤ًم يًٕمك ذم إرض وم٤ًمداً 

ويّمٞم٥م> ٕن اًمْمٕمػ اإلٟم٤ًمين أُمر ٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مره، أو إهمٗم٤مًمف، وإن إىمرار اإلؾمالم هبذه 

اإلؾمالم، وي١ميمد قمغم شمقاومؼ اًمٜمٔمرة  ٦م دون ُمث٤مًمٞم٦م ُمتٕم٤مًمٞم٦م، ي١ميمد قمغم واىمٕمٞم٦مٝمٛماحل٘مٞم٘م٦م اعم

اإلؾمالُمٞم٦م ُمع اًمٜمٔمرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م، اًمتل شم٘مرر أن طمدوث اخلٓم٠م اإلٟم٤ًمين أُمر ـمٌٞمٕمل، سمؾ 

)واًمذي ٟمٗمز سمٞمده، ًمق مل شمذٟمٌقا ط: يمام ىم٤مل - (4)أطمٞم٤مٟم٤ًم ضوري ًمٚمتٕمٚمؿ وًمتّمحٞمح اعم٤ًمر

واإلؾمالم ٓ يزيـ اخلٓمٞمئ٦م،  ،(5)ًمذه٥م اهلل سمٙمؿ، وجَل٤مَء سم٘مقم يذٟمٌقن ويًتٖمٗمرون ومٞمٖمٗمر هلؿ(

ٜمٗمقس سم٤مًمرضم٤مء، وٓ جيٕمٚمٝمؿ أهى هلذا اًمْمٕمػ سمؾ ُمًتٕمٞمٜمقن سم٤مهلل اًموًمٙمـ يٞمن اًمتقسم٦م، ويٛمأل 

 قمغم جم٤مهدشمف-

 

 

                                                           

اًمرمحـ قمقض، دار اًمٌِمػم،  ًمالؾمتزادة أٟمٔمر: اخلالص ُمـ اخلٓمٞمئ٦م ذم ُمٗمٝمقم اًمٞمٝمقدي٦م واعمًٞمحٞم٦م واإلؾمالم، حمٛمد قمٌد (3)

 -اًم٘م٤مهرة

 وُم٤م سمٕمده٤م- 384 ص، 4226( اٟمٔمر: ُمالُمح اًمٓمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، أروى ـم٤مرق اًمتؾ، سمح٨م ُم٤مضمًتػم، 4)

 -7287 ( رواه ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمتقسم٦م، سم٤مب ؾم٘مقط اًمذٟمقب سم٤مٓؾمتٖمٗم٤مر شمقسم٦م، سمرىمؿ:5)
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 أضالٔب الترنري ّاسإقساز بالطعف البػسٖ يف الكسآٌ الهسٓه:

وُمٜمٝم٤م قمغم شمٜمققم٧م أؾم٤مًمٞم٥م اًمتذيمػم واًمت٠ميمٞمد قمغم طم٘مٞم٘م٦م اًمْمٕمػ اًمٌنمي ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم ُم٤م ي٠ميت:

اإلقمالن اًمٍميح وشم٠ميمٞمد هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمٗمٓمري٦م ذم أيمثر ُمـ ُمقـمـ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمام ذم  -3

 حئ جئ ييٱُّٱوىمقًمف شمٕم٤ممم: [، :4 :اًمٜم٤ًمء]َّخي حي جيٱُّ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 يئ ىئُّٱ: ل شمٕم٤ممم٤مىمو [37وم٤مـمر: ]َّهب مب خب حب هئجب مئ خئ

 نثىث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

 [-76اًمروم: ]َّلك اك يق يفىق ىف يث

 حك جكٹٱٹٱُّٱ اًمتذيمػم سم٤مًمْمٕمػ اًمٌنمي ُمـ ظمالل سمٞم٤من حمدودي٦م اًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمؿ -4

يقؾمػ: ]َّجح مج حج مث هتٱُّٱ:ل شمٕم٤ممم٤مىمٱ[7: اإلهاء:]َّجل مك لك خك

 وهمػمه٤م يمثػم- [98

اًمتذيمػم سم٤مًمْمٕمػ اًمٌنمي سمٌٞم٤من اًمٕمجز اإلٟم٤ًمين قمـ مجٚم٦م ُمـ أٟمقاع اًمتحدي اًمتل وردت  -5

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ريٱُّ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ذم اًم٘مرآن وُمـ أُمثٚم٦م

 خمُّٱ:ل شمٕم٤ممم٤مىم[ 55اًمرمحـ: ]َّجت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ

 ل٤مىم[، 59]اإلهاء: َّمي خي حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم

 ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱٱ:شمٕم٤ممم

 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه جهمه

 [-72,73اإلهاء: ]َّرئ ّٰ

اًمتذيمػم سم٤مًمْمٕمػ اًمٌنمي سمتقضمٞمف اإلٟم٤ًمن إمم اًمتٗمٙمر ذم شم٘مٚم٥م إطمقال وآقمت٤ٌمر سم٤مُٕمؿ  -6

 رث يت ىت نت مت ٱُّٱٱ:شمٕم٤ممم ل٤مىماًم٤ًمسم٘م٦م يم٘مقم قم٤مد وصمٛمقد أوزم اًم٠ٌمس واًم٘مقة- 

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث

 زي ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل

 [-;]اًمروم: َّمي
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اًمْمٕمػ اًمٌنمي وادقمقا ُم٤م ًمٞمس هلؿ يمح٤مل ومرقمقن، اًمتذيمػم سمٕم٤مىم٦ٌم اعمتٙمؼميـ ممـ أٟمٙمروا  -7

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئُّٱ:شمٕم٤ممم ل٤مىم وىم٤مرون، واًمٜمٛمروذ سمـ يمٜمٕم٤من، وهمػمهؿ

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب

 حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص خسمس حس

 حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك حقمق مف خف

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل من خن

ٱٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه

 ين ىن نن من زن رن مم امٱُّٱ:شمٕم٤ممم ل٤مىم[ صمؿ :98,9]اًم٘مّمص: 

 [-3:]اًم٘مّمص: َّحئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

وُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمتذيمػم سم٤مًمْمٕمػ اًمٌنمي اًمٕم٤مم ُم٤م ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ سمٕمض ُمٔم٤مهر  -8

، وهؿ اعمثؾ اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمٌنمي٦م ذم همػم ُم٤م اًمٙمراماًمْمٕمػ اًمٌنمي اًمذي وىمع قمغم إٟمٌٞم٤مء 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيٱُّٱٱ سمتٌٚمٞمٖمف، وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمـ آدميمٚمٗمقا 

 ىي ني مي زي ري ٰىٱُّٱٱوقمـ ؾمٚمٞمامن [337]ـمف: ٍَّّ ٌّ ٰى

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰرٱُّٱٱوىم٤مل قمـ يقؾمػ [56]ص: َّحئ جئ يي

 رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ

 حم جم يل ىل مل خلٱُّٱٱوىم٤مل قمـ ُمقؾمك (3)[46]يقؾمػ: َّزت

 حي جي يه ىه مه ينجه ىن من حنخن جن يم ىم مم خم

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي

 اك يق ىقُّوىم٤مل قمـ يقٟمس[ 372إقمراف: ]َّرب يئ ىئ نئ مئ

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

 نثُّٱ :ط وىم٤مل قمـ يقؾمػ[ 9:ٌٞم٤مء: ]إٟمَّني مي زي ري ٰى

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث

                                                           

  (-4.432اٟمٔمر شمٗمًػم أي٦م، ذم أوقاء اًمٌٞم٤من، اًمِمٜم٘مٞمٓمل ) (3)
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وٓؿمؽ أن ُمٜمٝم٩م اًمتذيمػم سم٤مًمْمٕمػ اًمٌنمي ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ [ 55 ػ:]يقؾمَّرن

واؾمتحْم٤مر ُم٤م  ،قمغم قمٔمٞمؿ احل٤مضم٦م إمم شمذيمر اإلٟم٤ًمن ًمْمٕمٗمف دًمٞمٌؾ وشمٜمقع أؾم٤مًمٞمٌف إٟمام هق 

 ,قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم,يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ آصم٤مر قم٘مدي٦م وأظمالىمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م ُمٜمٝم٤م 

 ُم٤م ي٠ميت:

حت٘مٞمؼ اًمٕمٌقدي٦م واخلْمقع هلل شمٕم٤ممم وم٢من اؾمتِمٕم٤مر اًمٗم٘مر واًمْمٕمػ ُمـ اعمخٚمقق خل٤مًم٘مف  -3

رأى اًمِم٤مومٕمل: أن آؾمت٘م٤مُم٦م صمٛمرة ُمـ صمٛمرات شمذيمر يرده إًمٞمف ويٕمٚم٘مف سمف ؾمٌح٤مٟمف> وًمذًمؽ 

أسملم ُم٤م ذم اإلٟم٤ًمن وٕمٗمف، وُمـ ؿمٝمد "اًمْمٕمػ اًمٌنمي ودوام اؾمتحْم٤مره وم٘م٤مل: 

 -(3)"اًمْمٕمػ ُمـ ٟمٗمًف ٟم٤مل آؾمت٘م٤مُم٦م ُمع اهلل شمٕم٤ممم

يمن اًمٖمرور واًمٙمؼم واًمٓمٖمٞم٤من> ٕٟمف صمٛمرة ًمالؾمتٖمٜم٤مء وٟمًٞم٤من اًمْمٕمػ اًمٌنمي ىم٤مل  -4

 [-9 – 8]اًمٕمٚمؼ: َّ هت مت خت حت جت هب مب خبٱُّٱشمٕم٤ممم:

احلد ُمـ اًمٔمٚمؿ واًمتج٤موز ذم طم٘مقق اًمٜم٤مس ومٜمًٞم٤من اًمْمٕمػ اًمٌنمي يقرث اًمٔمٚمؿ  -5

يذيمر اًمٔم٤ممل سمْمٕمٗمف أُم٤مم رسمف ًمٞمٛمتٜمع قمـ فمٚمؿ ط واجلرأة قمغم قم٤ٌمد اهلل شمٕم٤ممم وًمذًمؽ يم٤من 

ًَّ "ىم٤مل:  قمـ أيب ُمًٕمقد اًمٌدري همػمه يمام ذم احلدي٨م  قط، يمٜم٧ُم أِضب همالًُم٤م زم سم٤مًم

ومًٛمٕم٧ُم صقشًم٤م ُمـ ظمٚمٗمل: )اقمٚمؿ أسم٤م ُمًٕمقد، اقمٚمؿ أسم٤م ُمًٕمقد، اقمٚمؿ أسم٤م ُمًٕمقد(، ومٚمؿ 

وم٢مذا هق ي٘مقل: )اقمٚمؿ أسم٤م  طأومٝمؿ اًمّمقت ُمـ اًمٖمْم٥م، ومٚمامَّ دٟم٤م ُِمٜمِّل إذا هق رؾمقُل اهلل 

ٌَتِف، وم٘م٤مل: )اقمٚمؿ أسم٤م ُمًٕمقد أنَّ  ْقُط ُمـ يدي ُمـ َهْٞم ًَّ ُمًٕمقد، اقمٚمؿ أسم٤م ُمًٕمقد(، ومً٘مط اًم

أىمَدُر قمٚمٞمؽ ُمٜمؽ قمغم هذا اًمٖمالم(، وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، هق طُمرٌّ ًمقضمف اهلل، وم٘م٤مل اهللَ 

، ٓ ط:  ْتؽ اًمٜم٤مر(، وم٘مٚم٧م: واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼِّ ًَّ )أَُم٤م ًمق مل شمٗمٕمؾ ًمٚمٗمحْتؽ اًمٜم٤مُر، أو عم

 -(4)أضب قمًٌدا سمٕمده أسمًدا، ومام ضسم٧م ممٚمقيًم٤م زم سمٕمد ذًمؽ اًمٞمقم

                                                           

 -;صأمحد اًمِم٤مُمل،  ُمقاقمظ اًمِم٤مومٕمل، ص٤مًمح (3)

رواه ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٜمذور وإيامن واًم٘م٤ًمُم٦م واحلدود وإىمْمٞم٦م، سم٤مب صح٦ٌم اعمامًمٞمؽ ويمٗم٤مرة ُمـ ًمٓمؿ قمٌده،  (4)

 -;387سمرىمؿ:
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اًمٌنمي واًمؽماطمؿ اًمٕم٤مم سملم اًمٜم٤مس- وهذا يمٚمف مم٤م اؾمتٜمٝم٤مض اهلٛمؿ ًمٚمتٙم٤مومؾ واًمتٕم٤مون  -6

ي١ميمد ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اإلىمرار واًمتذيمػم سمح٤مًم٦م اًمْمٕمػ اًمٌنمي وضورة اًمتٙمرار ذم 

 هذا اًمتذيمػم ًمْمٌط اًمٜمٗمس وشم٘مقيٛمٝم٤م قمغم ُمٜمٝم٩م آؾمت٘م٤مُم٦م-

 

 الجاىٕ طلبامل

 ّاالعتباز التدفٔف

ىمرن اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ سملم إقمالن اًمْمٕمػ اًمٌنمي وسملم اًمتٞمًػم واًمتخٗمٞمػ ذم إطمٙم٤مم 

 يل ىل مل خلُّٱوىمد ضم٤مء ذيمر اًمْمٕمػ ذم ؾمٞم٤مق شمٕمٚمٞمؾ اًمرظمّم٦م ورومع اعمِم٘م٦م ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم

[ واًمتٞمًػم وآقمت٤ٌمر حل٤مًم٦م اًمْمٕمػ :4–49]اًمٜم٤ًمء: َّخي حي جي ىهيه

 طمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م قمغم ٟمققملم:اًمٌنمي ذم إ

اعمالزم، وُمٕمٜم٤مه أن أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م يمٚمٝم٤م اًمٗمٓمري اًمتخٗمٞمػ اًمٕم٤مم حل٤مًم٦م اًمْمٕمػ  إول:

ودًمٞمؾ ذًمؽ ىمقًمف  ،وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمِم٘م٦ٌم ذم قمٛمقم إطمقال ،إٟمام سمٜمٞم٧م قمغم ىمدر اًمقؾمع واًمٓم٤مىم٦م

 مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مثٱُّٱ شمٕم٤ممم:

 جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط

 حي جي ٰه مه جه منهن خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل

 [-4:8]اًمٌ٘مرة: َّخيمي

اًمتخٗمٞمػ اخل٤مص سم٤مقمت٤ٌمر طم٤مًم٦م اًمْمٕمػ اخل٤مص٦م، يم٤مًمتٞمًػم ذم أطمٙم٤مم اًمٕم٤ٌمدات  اًمث٤مين:

ؾمقاء يم٤مٟم٧م هذه احل٤مًم٦م اخل٤مص٦م، سم٥ًٌم يمًٌل يمح٤مل اًمًٗمر وهمػمه، أو ىمدري يمح٤مل اعمرض 

 واعمّمٞم٦ٌم، وهمػمه٤م ُمـ أىمدار اهلل شمٕم٤ممم-

ًٗ للطعف البػسٖ العاو ما ٓأتٕ: ّمً أمجل٘  التدفٔف يف اسإضالو مساعا

ومال حي٤مؾم٥م  >قمدم اعم١ماظمذة سمحدي٨م اًمٜمٗمس وظمقاـمر اإلٟم٤ًمن ُم٤م مل يتٙمٚمؿ أو يٕمٛمؾ -3

ُم٤م مل  ،أو همػمه٤م مم٤م يدور قمغم اًم٘مٚم٥م ،اإلٟم٤ًمن قمغم ُم٤م يدور ذم ٟمٗمًف ُمـ ظمقاـمر اعمٕمّمٞم٦م
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ىم٤مل: )إن اهلل ط اًمٜمٌل ، قمـ يتٙمٚمؿ سمذًمؽ، ومٗمل صحٞمح اًمٌخ٤مري قمـ أيب هريرة 

وضم٤مء ذم ذح قمٛمدة ، (3)دم٤موز قمـ أُمتل ُم٤م طمدصم٧م سمف أٟمٗمًٝم٤م، ُم٤م مل شمٕمٛمؾ أو شمتٙمٚمؿ(

وأُم٤م اخلقاـمر اًمتل ًمٞم٧ًم ُمـ ضمٜمس ُم٘مدور اًمٕمٌد، ومٚمٞم٧ًم داظمٚم٦م ذم هذا "إطمٙم٤مم: 

احلدي٨م، وىمد قمٗمل هلذه إُم٦م قمـ اخلقاـمر اًمتل شمٕمرض وٓ شمًت٘مر، طمتك ًمق يم٤من 

 يئ ىئ نئٱُّٱ ٞمح ُمًٚمؿ قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ىم٤مل: عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م:وذم صح -(4)"ايمٗمرً 

 مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب

ىم٤مل:  [4:6 ]اًمٌ٘مرة:َّمل يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث

)ىمقًمقا: ؾمٛمٕمٜم٤م ط: دظمؾ ىمٚمقهبؿ ُمٜمٝم٤م رء مل يدظمؾ ىمٚمقهبؿ ُمـ رء، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 جح مج حج مثٱُّٱوأـمٕمٜم٤م وؾمٚمٛمٜم٤م( ىم٤مل: وم٠مًم٘مك اهلل اإليامن ذم ىمٚمقهبؿ، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم: 

 َّجع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح

 َّٱخكلك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغُّ "ىم٤مل: ىمد ومٕمٚم٧م

 حي جي ٰه مه جه منهن خن حن جن ممُّ "ىم٤مل: ىمد ومٕمٚم٧م"

 .(5)"ىم٤مل: ىمد ومٕمٚم٧م َّخي

 رهمؿ يمقهنام ُمـ ُمٔم٤مهر اًمْمٕمػ اًمٌنمي ومٝمام يمذًمؽ ومٝمام ذم اًمًٝمق واًمٜمًٞم٤من: خٗمٞمػًمتا -4

 حض جضًُّمٚمحرج واعمِم٘م٦م قمٜمٝمؿ،  قمذران ذقمٞم٤من، يً٘مٓم٤من اعم١ماظمذة رمح٦م سم٤مًمٜم٤مس ورومًٕم٤م

 [-4:8]اًمٌ٘مرة َّجعمع مظ حط مض خض

                                                           

أظمرضمف أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٕمتؼ، سم٤مب اخلٓم٠م واًمٜمًٞم٤من ذم اًمٕمت٤مىم٦م واًمٓمالق وٟمحقه، وٓ قمت٤مىم٦م إٓ ًمقضمف اهلل، سمرىمؿ:  (3)

474:- 

، دار اًمٜمقادر، ؾمقري٤م، 3ري٤مض إومٝم٤مم ذم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم، أسمق طمٗمص اًمٗم٤ميمٝم٤مين، حت٘مٞمؼ: ٟمقر اًمديـ ـم٤مًم٥م، ط (4)

  -م4232

 -348مل يٙمٚمػ إٓ ُم٤م يٓم٤مق، سمرىمؿ:  شمٕم٤ممم رواه ُمًٚمؿ، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب سمٞم٤من أٟمف (5)
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واهلذي٤من، وُمٜمف قمدم وىمقع ـمالق، قمدم اقمت٤ٌمر أطمٙم٤مم إًمٗم٤مظ ذم طم٤مٓت اًمٖمْم٥م اًم٘م٤مهر  -5

َٓ قَمَت٤مَق ذِم ) ط:ويٛملم اًمٖمْم٤ٌمن، وؿم٤مرب اخلٛمر، قمغم ظمالٍف ذم ذًمؽ ًم٘مقًمف  َٓ ـَماَلَق َو

 -(3)(إهِْماَلٍق 

)ًمقٓ أن أؿمؼ قمغم أُمتل ُٕمرهتؿ ط: قمدم اًمتٙمٚمٞمػ سمٌٕمض إُمقر ظمِمٞم٦م اعمِم٘م٦م، ىم٤مل  -6

ٝمجد إمم آؾمتح٤ٌمب، يمام - وُمٜمف ٟمًخ اًمقضمقب ذم صالة اًمت(4)سم٤مًمًقاك قمٜمد يمؾ ووقء(

ًمٚمخروج ُمع اًمّمح٤مسم٦م ذم صالة اًمؽماويح يمؾ ًمٞمٚم٦م، ط - وُمٜمف شمرك اًمٜمٌل (5)ذم آي٦م اعمزُمؾ

 -(6)ظمِمٞم٦م أن شمٗمرض قمٚمٞمٝمؿ

 أما التٔطري ارتاص اعتبازًا ذتال٘ الطعف ارتاص٘:

 وم٠مُمثٚمتف ذم اًمنميٕم٦م يمثػمة ٓ حتَم ويِمٛمؾ طم٤مًم٦م اًمْمٕمػ اًمٓم٤مرئ سم٠مٟمقاقمٝم٤م يمام ي٠ميت:

  وهل اًمتل يٜمِمئٝم٤م اإلٟم٤ًمن سم٤مظمتٞم٤مره، اًمٕم٤مرض اًمٜم٤مؿمئ قمـ أؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مري٦ماًمْمٕمػ، 

ُمـ إُمقر اًمتل ذيمرت ذم  ًمإلومٓم٤مر، وىمٍم اًمّمالة، ومجٕمٝم٤م إمم همػم ذًمؽ يم٤مًمًٗمر اعمٌٞمح

 هٜم٤م ًمٚمحدي٨م قمٜمٝم٤م- وٓ يتًع اعم٘م٤مم ،يمت٥م اًمٗم٘مف

 قمٜمف، رهماًم  وهل ُم٤م حتّمؾ ًمإلٟم٤ًمن ،ًمْمٕمػ اًمٕم٤مرض اًمٜم٤مؿمئ قمـ أؾم٤ٌمب اوٓمراري٦ما

أو حيدصمٝم٤م سمٜمٗمًف يم٤معمرض واًمٜمًٞم٤من، وؾمٜمٙمتٗمل ومٞمام  ذم اظمتٞم٤مره٤م، دون أن يٙمقن ًمف دظمٌؾ 

أو ذم  ؾمقاء يم٤مٟم٧م ذم اًمٕم٤ٌمدات ،مم٤م أورده اًمٕمٚمامء ُمـ اًمتخٗمٞمػ ،حمدودة ي٠ميت سمذيمر ـم٤مئٗم٦م

 اًمتخٗمٞمػ ذم يمثػم ُمـ اًمٕم٤ٌمدات ُمٜمٝم٤م: ومٗمل طم٤مًم٦م اعمرض ٟمجد أن اًمنميٕم٦م راقم٧م ،همػمه٤م

                                                           

ًم٤ٌمين ذم صحٞمح ووٕمٞمػ ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م ، وطمًٜمف ا48582ٕسمرىمؿ:، وأمحد ذم ُمًٜمده 4268 سمرىمؿ:اسمـ ُم٤مضمف  فأظمرضم (3)

 - 4268سمرىمؿ: 

  .(4.8:4(، وقمٚم٘مف اًمٌخ٤مري جمزوًُم٤م سمف ذم يمت٤مب اًمّمقم، سم٤مب اًمًقاك اًمرـم٥م واًمٞم٤مسمس ًمٚمّم٤مئؿ )4.682رواه أمحد ) (4)

يمام ُٕمتف أم سم٘مل اًمقضمقب قمٚمٞمف ُمـ ظمّم٤مئّمف دون أُمتف، وىمد ذيمر اسمـ  طاظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ٟمًخ اًمقضمقب هؾ هق ًمٚمٜمٌل  (5)

 وُم٤م سمٕمده٤م(- 3.533اًم٘مٞمؿ ضمقاب هذا ذم زاد اعمٕم٤مد )

ىم٤مم سم٠مصح٤مسمف صمالث ًمٞم٤مل وذم اًمث٤مًمث٦م أوذم اًمراسمٕم٦م مل ُيّمّؾ، وىم٤مل: )إين ظمِمٞم٧م أن  طصم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م أن اًمٜمٌل  (6)

، وذم ًمٗمظ ُمًٚمؿ )وًمٙمٜمل ظمِمٞم٧م أن شُمٗمرض قمٚمٞمٙمؿ صالة اًمٚمٞمؾ ومتٕمجزوا 94: شُمٗمرض قمٚمٞمٙمؿ( رواه اًمٌخ٤مري سمرىمؿ:

 -3493قمٜمٝم٤م( سمرىمؿ: 
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 ًمف ذم اًمتٞمٛمؿ سم٤مًمؽماب ُمـ أضمؾ اًمّمالة قمٜمد اخلقف  رظمص ٝم٤مرة:اًمتخٗمٞمػ ذم اًمٓم

قمغم  اًمٜمٗمس أو اًمٕمْمق، أو زي٤مدة اعمرض أو سمطء ؿمٗم٤مئف، وُمـ ذًمؽ دمقيز اعمًح قمغم

 اجلٌػمة، أو ُم٤م يٖمٓمك اجلروح-

 ُمـ اعمريض أداءه٤م سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل يًتٓمٞمٕمٝم٤م، ىم٤مقمًدا أو  ـمٚم٥م :اًمتخٗمٞمػ ذم اًمّمالة

ِم٘م٦م، يم٤مًمتخٚمػ قمـ اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م، اعم ٜمداًمتخٚمػ قم وضمقز ًمف ،ُمْمٓمجًٕم٤م أو ُمقُمًئ٤م

 سملم اًمّمالشملم- واجلٛمع

 رُمْم٤من، واخلروج ُمـ اعمٕمتٙمػ، وآٟمت٘م٤مل ُمـ  أسم٤مح ًمف اًمٗمٓمر ذم ًمتخٗمٞمػ ذم اًمّمقم:ا

ز عمـ ٞميمٗم٤مريت اًمٔمٝم٤مر واإلومٓم٤مر اعمتٕمٛمد ذم هن٤مر رُمْم٤من، وأضم اًمّمقم إمم اإلـمٕم٤مم ذم

 اًمّمٞم٤مم ُمع وضمقب اًمٗمدي٦م-ومٞمف قمجز دائؿ يم٤مًمِمٞمخ اهلرم شمرك  يم٤من

 :ومٞمف، أو ذم سمٕمض أومٕم٤مًمف يمرُمل اجلامر، وإسم٤مطم٦م  رظمص ًمف ذم آؾمتٜم٤مسم٦م اًمتخٗمٞمػ ذم احل٩م

حمٔمقرات اإلطمرام، يمٚمٌس اًمثٞم٤مب، أو طمٚمؼ اًمرأس ُمثاًل، ُمع اًمٗمدي٦م، واًمتحٚمؾ- وومٞمام 

 ،اعمح٤مومٔم٦م قمغم ٟمٗمًف اًمٕم٤ٌمدات أسمٞمح ُم٤م شمدقمقا إًمٞمف اًميورة أو احل٤مضم٦م، مم٤م سمف قمدا

 ٤مًمرظمّم٦م ذم أيمؾ اعمٞمت٦م طم٤مل آوٓمرار وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمرظمص-يم

أن اهلل ضمٕمؾ إظمذ هبذه  اإلؾمالم،وُمـ ُم١ميمدات آقمت٤ٌمر حل٤مًم٦م اًمْمٕمػ اًمٌنمي ذم 

ذم وهق ُم٘م٤مٌم قم٤مٍل ذم آقمت٤ٌمر، وهق أيْم٤ًم ُمٙم٤موم٠مة وُمقاؾم٤مة يمام  ،أطم٥م إًمٞمف ُمـ شمريمٝم٤م ،اًمرظمص

ومتٙمقن ُمراقم٤مة اًمْمٕمٞمػ  ،(3))إن اهلل حي٥م أن شم١مشمك رظمّمف يمام يٙمره أن شم١مشمك حم٤مرُمف( ط:ىمقًمف

أٟمف همِْم٥َم قمغم ُأٟم٤مٍس شَمَريمقا ُرظمّمَتف ذم أُمٍر ُمـ  طوىمد صح قمٜمف  ًمْمٕمٗمف قمٚمق ىمدٍر ٓ ُمٜم٘مّم٦م-

َص رؾمقُل اهللِ "ىم٤مًم٧م:  إُمقر> ومٕمـ قم٤مئِم٦م أمِّ اعم١مُمٜملم  ه قمٜمف ٟم٤مٌس ُِمـ ط رظمَّ ذم أُمٍر> ومَتٜمَزَّ

ٌََٚمَغ ذًمؽ اًمٜمٌلَّ  ُم٤م سم٤مُل أىمقاٍم )> ومٖمْم٥م طمتك سم٤مَن اًمٖمْم٥ُم ذم وضمٝمف، صمؿ ىم٤مل: طاًمٜم٤مِس، وم

هؿ ًمف ظمِمٞم٦مً  ٟم٤م أقمٚمُٛمٝمؿ سم٤مهلل وأؿمدُّ َٕ َص زم ومٞمف، ومقاهللِ  ( َيرهمٌقَن قماّم ُرظمِّ
(4)- 

 

                                                           

 ، واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحٞمٝمام- 7:88أظمرضمف أمحد:  (3)

 ، واًمٚمٗمظ ًمف-4578، وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ سمرىمؿ: 8323أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب إدب سمرىمؿ:  (4)
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 الجالح طلبامل

 املهافأٗ ّاملْاضاٗ

 واعمقاؾم٤مة-ُمـ ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي اعمٙم٤موم٠مة 

 أما املهافأٗ فَٕ علٙ ضسبني: 

  إول: أن شمقىمػ اًمٕمٌد قمـ اًمٕمٛمؾ سم٥ًٌم اًمْمٕمػ اًمٓم٤مرئ ٓ يقضم٥م شمقىمػ صمقاسمف سمؾ إن

إضمر قمغم اًمٕمٛمؾ ذم طم٤مل اًمْمٕمػ اًمٓم٤مرئ ُمٙمتقٌب ًمٚمٕمٌد وإن مل يٕمٛمٚمف، وىمد صم٧ٌم هذا 

رض )إذا ُمط: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ذم طمدي٨م اعم٤ًمومر واعمريض، ومٕمـ أيب ُمقؾمك 

 -(3)اًمٕمٌد أو ؾم٤مومر يمت٥م ًمف ُمثؾ ُم٤م يم٤من يٕمٛمؾ ُم٘مٞماًم صحٞمًح٤م(

  اًمث٤مين: طمّمقل اًمثقاب سمام يٓمرأ قمغم اًمٕمٌد ُمـ طمزن أو وٕمػ أو أذى وهق صمقاب ظم٤مص

ـْ َأيب ؾَمٕمٞمٍد  -هبذا اًمْمٕمػ طم٤مل آسمتالء ويٙمقن سمرومع اًمدرضم٤مت أو شمٙمٗمػم اًمًٞمئ٤مت قم

لِّ  وَأيب ُهَرْيرة  ـْ َٟمَّم٥ٍم َوَٓ َوَص٥ٍم َوَٓ َهؿٍّ َوَٓ ط قمـ اًمٜمٌَّ ٚمَِؿ ُِم ًْ ىَم٤مل(:َُم٤م ُيِّمٞم٥ُم اعمُْ

ـْ ظمَٓم٤مَي٤مه ر اهللَّ هَب٤م ُِم ْقيَم٦ُم ُيَِم٤ميُمٝم٤م إَِّٓ يمٗمَّ ، طمتَّك اًمِمَّ وقمـ اسْمـ  -(4)(طَمَزن َوَٓ َأًذى َوَٓ همؿٍّ

ُٕمقد ًْ ْٚم٧ُم َي٤م رؾُمقَل اهللَّ إِٟمََّؽ شُمققمُؽ َوقْمٙم٤ًم وَم٘مُ  ،ىَم٤مَل: َدظمْٚم٧ُم قَمغم اًمٜمٌَلِّ َوُهق ُيققَمُؽ  ُم

ؿَمِديدًا ىَم٤مَل(:َأضَمْؾ إِينِّ ُأوقَمُؽ يَماَم ُيققَمُؽ َرضُمالِن ُِمٜمُْٙمؿ- ىُمْٚم٧ُم: ذًمَِؽ َأنَّ ًَمَؽ َأضْمرْيـ؟ 

ر اهللَّ هبَ  ىَم٤مَل: ٌُُف َأًذى، ؿمْقيَم٦ٌم وَماَم ومْقىَمَٝم٤م إَّٓ يَمٗمَّ ٚمٍِؿ ُيِّمٞم ًْ ـْ ُُم ٤م ؾَمٞمَِّئ٤مشمِِف، َأضَمْؾ َذًمؽ يَمَذًمؽ َُم٤م ُِم

جرُة َورىَمَٝم٤م طُّ اًمِمَّ   -(5)(َوطمٓم٧َّْم قمٜمُْف ُذُٟمقسُمُف يَماَم حَتُ

  وُمٜمف دظمقل اًمٗم٘مراء ًمٚمجٜم٦م  -أن اًمْمٕمٗم٤مء يدظمٚمقن اجلٜم٦م أوًٓ ط وُمـ اعمٙم٤موم٠مة ُم٤م أظمؼم سمف

ـِ اًمَٕم٤مِص  ٗمل احلدي٨موم قمٜمد اًمت٤ًموي، ىمٌؾ إهمٜمٞم٤مء سم٠مرسمٕملم ؾمٜم٦م ـِ قَمْٛمِرو سْم ٌِْد اهللِ سْم ـْ قَم قَم

  ٌُِِ٘مقَن إهَْمٜمَِٞم٤مَء َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم )َيُ٘مقُل:  طىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهلل ًْ ـَ َي إِنَّ وُمَ٘مَراَء اعمَُٝم٤مضِمِري

                                                           

 -:753اعمرى، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم يمٗم٤مرة اعمرض سمرىمؿ: رواه اًمٌخ٤مري- يمت٤مب  (3)

 -7564اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ سمرىمؿ:  (4)

سم٤مب  ، وُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م وأداب،7882سمرىمؿ: رواه اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اعمرى، سم٤مب ووع اًمٞمد قمغم اعمريض، (5)

 -4793سمرىمؿ:صمقاب اعم١مُمـ ومٞمام يّمٞمٌف ُمـ ُمرض أو طمزن أو ٟمحق ذًمؽ طمتك اًمِمقيم٦م يِم٤ميمٝم٤م، 
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 م4243 ,هـ3665 إولدد ـاًمٕم  ,اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                             قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و -(3)(إمَِم اجلَٜم٦َِّم، سم٠َِمْرسَمِٕملَم ظَمِريَٗم٤مً  َيْدظُمُؾ وُمَ٘مَراُء )ط: ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم

ٚمِِٛملَم ا ًْ اِمَئ٦ِم قَم٤ممٍ اعمُ ًُ ٌَْؾ َأهْمٜمَِٞم٤مِئِٝمْؿ سمِٜمِّْمِػ َيْقٍم َوُهَق ََخْ - ىم٤مل اًمِمٞمخ سمـ قمثٞمٛملم (4)(جلَٜم٦ََّم ىَم

أو سمٛمدة  ،فم٤مهر احلدي٨م أن اًمٗم٘مراء يدظمٚمقن اجلٜم٦م ىمٌؾ إهمٜمٞم٤مء سمخٛمًامئ٦م قم٤مم": 

وم٢من  ،أظمرى شمتٗم٤موت قمـ اخلٛمًامئ٦م قم٤مم، وًمٙمـ هذا ومٞمام إذا شم٤ًموى اعم١مُمـ اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم

هلل جَيْؼُمُ هذا اًمٗم٘مػم اًمذي مل يتٜمٕمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م سمام شمٜمٕمؿ سمف اًمٖمٜمل ومٞم٘مدُمف قمغم اًمٖمٜمل ذم دظمقل ا

 ,واهلل أقمٚمؿ,اجلٜم٦م، أُم٤م إذا يم٤من اًمٖمٜمل قمٜمده ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م ُم٤م يٗمقق اًمٗم٘مػم وم٤مًمٔم٤مهر 

أن اًمٖمٜمل يًٌؼ اًمٗم٘مػم سمح٥ًم ؾمٌ٘مف ًمٚمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، ويٙمقن هذا احلدي٨م ُم٘مٞمدًا سمام إذا 

 -(5)"وى اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػمشم٤ًم

  سم٠من يٙمقن يقم احلنم ذم زُمرة اعم٤ًميملم طوُمـ أقمٔمؿ اعمٙم٤موم٠مة ُم٤م ورد ُمـ دقم٤مء اًمٜمٌل -

ِٙمٞمٜم٤ًم، )ىم٤مل:  ط أن اًمٜمٌل  وم٘مد روي قمـ أٟمس ًْ ِٙمٞمٜم٤ًم، َوَأُِمْتٜمِل ُِم ًْ اًمٚمَُّٝمؿَّ َأطْمِٞمٜمِل ُِم

٤ميمِلِم َيْقَم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦مِ  ًَ يِن ذِم ُزُْمَرِة اعمَ  -(6)(َواطْمنُمْ

  ّأما املْاضاٗ:

وم٤معم٘مّمقد هب٤م شمًٚمٞم٦م ُمـ يٓمرأ قمٚمٞمٝمؿ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أٟمقاع اًمْمٕمػ اًمٌنمي، ُمـ إُمراض أو 

اهلٛمقم وإطمزان وشمذيمػمهؿ سمٛمققمقد اهلل شمٕم٤ممم إن هؿ صؼموا وهذه اًمتًٚمٞم٦م هل أُمٌر ُمٜمدوب 

  ي٠ميت:امُمرات وًمف قمدة أؾم٤مًمٞم٥م يم طورد ومٕمٚمف ُمـ اًمٜمٌل 

ُمع اًمّمؼم يمام ذم طمدي٨م إُم٦م اًمًقداء اًمتل ؿمٙم٧م اعمقاؾم٤مة سم٤مًمتذيمػم سمجٛمٞمؾ اًمثقاب  -3

قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح ىم٤مل: ىم٤مل زم اسمـ قم٤ٌمس: أٓ أريؽ  ،ُم٤م ي٠مشمٞمٝم٤م ُمـ اًمٍمعط ًمٚمٜمٌل 

وم٘م٤مًم٧م: إين ط ىم٤مل: هذه اعمرأة اًمًقداء! أشم٧م اًمٜمٌل ، اُمرأة ُمـ أهؾ اجلٜم٦م؟ ىمٚم٧م: سمغم

                                                           

 -9876 ( رواه ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمزهد، سم٤مب ؾمٌؼ وم٘مراء اعمٝم٤مضمريـ إمم اجلٜم٦م، سمرىمؿ:3)

 ، وىم٤مل إًم٤ٌمين ذم صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي: طمًـ صحٞمح-4576، واًمؽمُمذي سمرىمؿ:55;9( رواه أمحد سمرىمؿ:4)

 (-33.:4( ًم٘م٤مء اًم٤ٌمب اعمٗمتقح، اسمـ قمثٞمٛملم، )5)

وىم٤مل: هذا  4574ضم٤مء ان وم٘مراء اعمٝم٤مضمريـ يدظمٚمقن اجلٜم٦م ىمٌؾ أهمٜمٞم٤مئٝمؿ، سمرىمؿ: ( رواه اًمؽمُمذي، يمت٤مب اًمزهد، سم٤مب ُم٤م6)

هذا ُيْرَوى، ًمٙمٜمف وٕمٞمػ ٓ يث٧ٌم، وُمٕمٜم٤مه: " طمدي٨م همري٥م- وؾمئؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمـ هذا احلدي٨م وم٘م٤مل:

  (-579.:3) "جمٛمقع اًمٗمت٤موى"اٟمتٝمك-  "أطمٞمٜمل ظم٤مؿمٕم٤م ُمتقاوٕم٤م، ًمٙمـ اًمٚمٗمظ مل يث٧ٌم
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اجلٜم٦م، وإن ؿمئ٧م ىم٤مل: إن ؿمئ٧م صؼمِت، وًمؽ  ،أسع، وإين أشمٙمِمػ، وم٤مدع اهلل زم

صمؿ ىم٤مًم٧م: وم٢مين أشمٙمِمػ، وم٤مدع اهلل أن ٓ أشمٙمِمػ،  ،دقمقت اهلل أن يٕم٤مومٞمؽ- ىم٤مًم٧م: أصؼم

ُمع اًمرضمؾ اعمحزون اًمذي وم٘مد وًمده وهق صٖمػم وم٘مد ط وُمٜمف ُم٤م ومٕمٚمف اًمٜمٌل  -(3)ومدقم٤م هل٤م

ـٌ صٖمػمٌ  طيم٤من ٟمٌلُّ اهللَِّ  ي٠مشمٞمِف  إذا ضمَٚمَس جيٚمُِس إًمٞمِف ٟمٗمٌر ُمـ أصح٤مسمِِف، وومٞمٝمؿ رضمٌؾ ًَمُف اسم

ضمُؾ أن حيُيَ احلٚم٘م٦َم ًمِذيْمِر اسمٜمِِف،  ُمـ ظمٚمِػ فَمْٝمِرِه، ومُٞم٘مٕمُدُه سملَم يديِف، وَمَٝمَٚمَؽ وم٤مُمتٜمَع اًمرَّ

لُّ  وم٘م٤مَل: ُم٤مزم ٓ أرى ومالًٟم٤م؟ ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقَل اهللَِّ، سُمٜمَٞمُُّف اًمَّذي ط ومحزَن قمَٚمٞمِف، ومٗم٘مَدُه اًمٜمٌَّ

لُّ وم٠ًمًَمُف قمـ  اُه قمَٚمٞمِف، صمؿَّ ىم٤مَل: ي٤م ومالُن، رأيَتُف هَٚمَؽ، ومٚم٘مَٞمُف اًمٜمٌَّ سُمٜمَٞمِِّف، وم٠مظمؼَمُه أٟمَُّف هَٚمَؽ، ومٕمزَّ

 َّٓ أيُّام يم٤مَن أطم٥مُّ إًمٞمَؽ أن مُتتََّع سمِِف قمُٛمَرَك، أو ٓ شم٠ميت همًدا إمم سم٤مٍب ُمـ أسمقاِب اجلٜم٦َِّم إ

اجلٜم٦َِّم ومَٞمٗمتُحٝم٤م زم  وضمدشَمُف ىَمد ؾمٌَ٘مَؽ إًمٞمِف يٗمَتُحُف ًَمَؽ، ىم٤مَل: ي٤م ٟمٌلَّ اهللَِّ، سمؾ َيًٌُ٘مٜمل إمم سم٤مِب 

، ىم٤مَل: ومذاَك ًَمَؽ   -(4)(هَلَق أطم٥مُّ إزمَّ

سمٕمض اًمّمٖم٤مر ومٞمام يٕمرض هلؿ ُمـ أطمزان ط اعمقاؾم٤مة سمٛمِم٤مريم٦م احلزن، وىمد واؾمك اًمٜمٌل  -4

يدظمؾ قمٚمٞمٜم٤م وزم أخ صٖمػم ط ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل  يمام روى قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

ذات يقم ومرآه طمزيٜم٤ًم، ط ُيٙمٜمك أسم٤م قُمٛمػم، ويم٤من ًمف ٟمٖمر يٚمٕم٥م سمف، ومامت ومدظمؾ قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

وُمثٚمف طمدي٨م  -(5)وم٘م٤مل: ُم٤م ؿم٠مٟمف؟ ىم٤مًمقا: ُم٤مت ٟمٖمره، وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م قمٛمػم ُم٤م ومٕمؾ اًمٜمٖمػم

 -(6)ذم طم٤مدصم٦م اإلومؽإٟمّم٤مري٦م اًمتل دظمٚم٧م شمٌٙمل ُمع قم٤مئِم٦م 

ُمـ أقمٔمؿ اعمقاؾم٤مة ذم اإلؾمالم أن اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ أؾم٤ٌمب اًمرمح٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم، وُمـ  -5

ىم٤مل:  ُمّمٕم٥م سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص أؾم٤ٌمب اًمٜمٍم وزي٤مدة اًمرزق وذم احلدي٨م قمـ 

                                                           

، وُمًٚمؿ، يمت٤مب اعمرى، سم٤مب صمقاب 7874 اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اعمرى، سم٤مب ومْمؾ ُمـ يٍمع ُمـ اًمريح، سمرىمؿ:( أظمرضمف 3)

 -4798 اعم١مُمـ ومٞمام يّمٞمٌف ُمـ ُمرض أو طمزن، سمرىمؿ:

، وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م 42:2رواه اًمٜم٤ًمئل، يمت٤مب اجلٜم٤مئز، سم٤مب ذم اًمتٕمزي٦م، سمرىمؿ:  (4)

(4.435-) 

، واًمٜمٖمػم: ـم٤مئر يِمٌف اًمٕمّمٗمقر 93;6، واًمٚمٗمظ ٕيب داود سمرىمؿ: 4372، وُمًٚمؿ سمرىمؿ: 93;6خ٤مري سمرىمؿ: أظمرضمف اًمٌ (5)

 (-9;3.3)ومتح اًم٤ٌمري 

 -32;5 ( اًم٘مّم٦م سمتامُمٝم٤م ذم اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب طمدي٨م اإلومؽ، سمرىمؿ:5 (
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هؾ شمٜمٍمون وشمرزىمقن إٓ  رأى ؾمٕمد أن ًمف ومْماًل قمغم ُمـ دوٟمف، وم٘م٤مل اًمٜمٌل:

ٛمـ إؾم٤ٌمب اًمتل يتٝمٞم٠م هب٤م اًمٜمٍم سم٢مذن اهلل دقم٤مء ه١مٓء اًمْمٕمٗم٤مء، وم (3)سمْمٕمٗم٤مئٙمؿ؟

ٝم١مٓء اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ اخل٤مُمٚملم وموصالطمٝمؿ، وطمًـ ُم٘م٤مصدهؿ، وؾمالُم٦م ىمٚمقهبؿ، 

٤م، سمٛمٕمٜمك يريمٜمقن إمم ًمٞمس ْمٕمٗمٝمؿ وماعم٤ًميملم ُمـ أؾم٤ٌمب ىمقة إُم٦م ومتٙمٞمٜمٝم٤م،  اظمتٞم٤مريًّ

 أوىمقة، ومٗمٞمف وٕمػ ذم ظمٚم٘متف،  سمذًمؽ ُمـ يم٤من وٕمٞمٗم٤ًم مل يٕمٓمف اهلل اعم٘مّمقداًمٙمًؾ وإٟمام 

 -(4)وٕمػ ذم رأيف، ومٛمثؾ ه١مٓء يٙمقٟمقن ؾم٤ًٌٌم ًمٚمرزق وؾم٤ًٌٌم أيْم٤ًم ًمٚمٜمٍم

 

 السابع طلبامل

 التَرٓب ّاجملاٍدٗ ّاسإصالح

يتٕم٤مُمؾ اإلؾمالم ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي سمِمٙمؾ قم٤مم سمٛمٜمٝم٩م اًمتٝمذي٥م واعمج٤مهدة وهق ُمٜمٝم٩م 

اًمدىم٤مئؼ اًمتل ىمٌؾ اعمقت قمٜمدُم٤م  :أي >اًمٖمرهمرةُمًتٛمر، يدوم ُم٤مدام اإلٟم٤ًمن وٓ ي٘مػ إٓ قمٜمد 

 وىمقام هذا اعمٜمٝم٩م أُمران: ،شمٗم٤مرق اًمروح اجلًد

اًمدقمقة إمم هتذي٥م اًمٜمٗمس ووٌط همرائزه٤م واًمتحٙمؿ ذم آٟمٗمٕم٤مٓت، وهق ُمٜمٝم٩م  إول:

وىم٤مئل يًٌؼ وىمقع طم٤مًم٦م اًمْمٕمػ ذم اإلٟم٤ًمن ويًتٕم٤من سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م ُمع آُمتث٤مل ًمٚمٝمدي 

اًمٜمٌقي ذم ذًمؽ يمٚمف، ومٕمغم ُمـ يٖمْم٥م أن يتٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ، وأن يٖمػم هٞمئتف اًمتل 

ًمٞمٓمٗمئ همْمٌف- وُمثٚمف دقمقة اعمّم٤مب ًمٚمحقىمٚم٦م وآؾمؽمضم٤مع، وٟمدسمف إمم  هق قمٚمٞمٝم٤م، وأن يتقو٠م

اًمتحكم سم٤مًمّمؼم قمٜمد اًمّمدُم٦م إومم، وأُمر اعمحزون واعمٝمٛمقم سمٙمثرة ذيمر اهلل شمٕم٤ممم واًمدقم٤مء، 

واًمٜمٝمل قمـ آٟمٕمزال قمـ اًمٜم٤مس، وقمـ ُمداظمؾ اًمِمٞمٓم٤من ووؾمقؾمتف، وشمٜم٤مضمل اصمٜملم دون 

دىمٞمؼ يٕملم اعم١مُمـ قمغم اخلالص ُمـ طم٤مٓت اًمْمٕمػ،  اًمث٤مًم٨م، وهمػمه٤م، وهذا يمٚمف ُمٜمٝم٩ٌم هتذيٌٌل 

 اًمتل يٛمٙمـ أن شمقىمٕمف ذم أظمٓم٤مء ٓ حتٛمد قم٘م٤ٌمه٤م-

                                                           

 -8;:4 ذم احلرب، سمرىمؿ:أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب ُمـ اؾمتٕم٤من سم٤مًمْمٕمٗم٤مء واًمّم٤محللم  (3)

 أٟمٔمر: ذح ري٤مض اًمّم٤محللم- ظم٤مًمد اًم٧ًٌم، ُمقىمع اًمٙمؽموين- (4)
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ُم٤م يٛمٙمـ أن اًمدقمقة إمم إصالح ُم٤م ي٘مع سم٥ًٌم طم٤مٓت اًمْمٕمػ اًمٌنمي، وهق  اًمث٤مين:

ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمًٞمئ٤مت سم٤محلًٜم٤مت، سم٘مدر ُم٤م اوٓمره وٕمٗمف اًمٌنمي  :أي >شاًمتٙمٗمػم واًمتقسم٦م»ٟمًٛمٞمف 

 خئٱُّ اًمٙمٗم٤مرة ىمقًمف شمٕم٤ممم:ذم هذه  صؾوإ، ومتٛمحق احلًٜم٤مت اًمًٞمئ٤مت ،ٓرشمٙم٤مب ؾمٞمئ٤مت

 حج مث متهت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ

- وقمٚمٞمٜم٤م ُمع (3)(واشمٌع اًمًٞمئ٦م احلًٜم٦م متحٝم٤م)ط:  وىمقل اًمرؾمقل [336هقد: ]َّمججح

 :سملم ٟمققملم ُمـ اخلٓم٠م طم٤مٓت اًمْمٕمػ اًمٌنمياإلؾمالم يٗمرق ذم سمٞم٤من هذا اعمٜمٝم٩م أن ٟمقوح أن 

اًمْمٕمػ ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م، وؾمٛمتف  وهق ُم٤م يٕمقد إمم ،ًٛمٞمف اًمْمٕمػيٟمقع  إول:

 ذم اًمٖم٤مًم٥م- أٟمف ٓ يي أطمدًا همػم ص٤مطمٌف ،اًمرئٞم٦ًم

ٓ يٙمقن ٟمتٞمج٦م ًمٚمْمٕمػ، وإٟمام حيدث ًم٘مقة اإلهمراء  وهم٤مًم٤ٌمً  ،ًٛمٞمف اًمنميٟمقع  اًمث٤مين:

تٕمدى إمم ويوهق قم٤مدة ٓ ي٘مػ قمٜمد طمد، وإٟمام يٛمٞمؾ ًمالؾمتنماء،  وقمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من، اإلهمقاء،و

 -أظمريـ

ًمف ـمٌٞمٕم٦م اضمتامقمٞم٦م، ش اًمنم»يٙمقن ذايت اًمٓمٌٞمٕم٦م، واًم٘مًؿ اًمث٤مين ش اًمْمٕمػ»واًم٘مًؿ إول 

آظمر، يمام أن اعم٘م٤مص٦م ٓ شمٙمقن يم٤مومٞم٦م ذم طم٤مًم٦م اًمنم، إذ ٓسمد ُمـ إصالح ـمرف  سمٛمٕمٜمل أٟمف ي٘مع قمغم

ُمع اًم٘مًؿ  طمٙمٞمؿ واإلؾمالم رومٞمؼ ُم٤م ومًد، يم٢مقم٤مدة اعمنوق أو اًمتٕمقيض قمـ اخل٤ًمئر-- إًمخ-

، همػم وم٤مقمٚمف إمم يتٕمدىٕٟمف  >"اًمنم" ُمع اًم٘مًؿ اًمث٤مين طمٙمٞمؿ طم٤مزموًمٙمٜمف  ،"اًمْمٕمػ"إول 

 ويًتخدم اًمٕمدل ُمع اًمث٤مين- ،وهلذا يًتخدم اًمرمح٦م ُمع إول

 

 املطلب ارتامظ

 السعآ٘ ّاليصسٗ

وهق  ،شم١ميمد أطمٙم٤مم اإلؾمالم أن هٜم٤مك ُمٜمٝمج٤ًم ُمتٗمردًا ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي

ويِمٛمؾ هذا اعمٜمٝم٩م مجٞمع أٟمقاع اًمْمٕمػ اًمٌدين وآضمتامقمل واعم٤مزم  ،ُمٜمٝم٩م اًمرقم٤مي٦م واًمٜمٍمة

                                                           

، وىم٤مل إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م: طمًـ ًمٖمػمه، سمرىمؿ: 9:;3- واًمؽمُمذي سمرىمؿ: 4;435رواه أمحد سمرىمؿ:  (3)

8456;- 
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ويٛمٙمـ إسمراز ُمٜمٝم٩م اًمرقم٤مي٦م هذا  ،وهمػمه- وشمٜمتٔمؿ ومٞمف قمٛمقم أطمٙم٤مم اًمْمٕمٗم٤مء ذم اإلؾمالم

 سمت٘مًٞمٛمف طم٥ًم ٟمقع اًمْمٕمػ يمام ي٠ميت:

 الطعف البدىٕ ّمً أمجل٘ ذلو: جْاىبزعآ٘ 

وُمٜمٝم٤م رقم٤مي٦م اًمقاًمديـ وذي اًمِمٞم٦ٌم  ،اًمٙمٌػم ذم اإلؾمالم وإسمراز طم٘مقىمٝمؿآهتامم سمرقم٤مي٦م  -3

ـْ إِضْمالِل اهللَِّ شمٕم٤ممم: إِيْمَراَم ِذي  :ط ىَم٤مَل: ىم٤مَل رؾمقُل اهللَّ  ـ َأيب ُمقؾمك- قماعمًٚمؿ إِنَّ ُِم

ٚمِِؿ، َوطَم٤مُِمِؾ اًْمُ٘مرآِن هَمػْمِ اًْمَٖم٤مزم ومِٞمِف واجل٤َمذم قَمٜمُْف، وإيِْمَرامَ  ًْ ْٞم٦ٌِم اعُم ْٚمَٓم٤مِن  اًمِمَّ ًُّ ِذي اًم

طِ  ًِ  -(3)(اعمُْ٘م

 رقم٤مي٦م طم٘مقق ذوي آطمتٞم٤مضم٤مت اخل٤مص٦م )أوزم اًمير(- -4

ه ،رقم٤مي٦م طم٘مقق إـمٗم٤مل -5 ـِ ؿُمَٕمْٞم٥ٍم، قمـ َأسمٞمِف، قمـ ضَمدِّ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل رؾمقُل   قمـ قَمْٛمرو سم

َف يَمٌػِِمَٟم٤م) :ط اهللَّ ـْ مَلْ َيْرطَمْؿ َصِٖمػَمَٟم٤م، َوَيْٕمِرْف َذَ  -(2)(ًَمْٞمَس ُِمٜم٤َّم َُم

إين أطمرج طمؼ ) طىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل  أيب هريرة ـقم ،رقم٤مي٦م طم٘مقق اعمرأة -6

 -(5)(اًمْمٕمٞمٗملم اًمٞمتٞمؿ واعمرأة

ٍة َرسَمَٓمْتَٝم٤م، وَماَل )٘م٤مل: وم طأظمؼم اًمٜمٌل  وىمد رقم٤مي٦م طم٘مقق احلٞمقان- -7 َدظَمَٚم٧ِم اُْمَرَأٌة اًمٜم٤َّمَر ذِم ِهرَّ

َٓ ِهَل َأْرؾَمَٚمْتَٝم٤م شَم٠ْميُمُؾ  ـْ ِهَل َأـْمَٕمَٛمْتَٝم٤م، َو َْرضِ  ظَمَِم٤مشِ  ُِم ْٕ  -(6)(ا

 ّمً أمجل٘ ذلو: ،الطعف االجتناعٕ جْاىبزعآ٘ 

 واًمٞمتؿ ٟمققم٤من:[، ;اًمْمحك: ]َّهب مب خب حبٱُّىم٤مل شمٕم٤ممم:  رقم٤مي٦م اًمٞمتٞمؿ

اًمٞمتٞمؿ احل٘مٞم٘مل: ويٓمٚمؼ قمغم يمؾ ُمـ ُم٤مت أسمقه، ذيمًرا يم٤من أو أٟمثك وهق دون ؾمـ اًمٌٚمقغ،  -3

 اًمٞمتٞمؿ-يتٞماًم طمتك يٌٚمغ، وم٢مذا سمٚمغ زال قمٜمف اؾمؿ ل وسم٘م

ي٘م٤مس قمٚمٞمف إـمٗم٤مل  اًمٞمتٞمؿ احلٙمٛمل: وهق اًمذي وم٘مد ُمٕمٞمٚمف وطم٤مُمٞمف وراقمٞمف، ويٛمٙمـ أن -4

ذم طمٙمؿ إُمقات، ويٛمٙمـ اقمت٤ٌمر أوٓدهؿ ذم طمٙمؿ  اًمذيـ هلؿ آسم٤مء قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة ًمٙمٜمٝمؿ

                                                           

 ، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود-6:65رواه أسمق داود، يمت٤مب إدب، سم٤مب ذم شمٜمزيؾ اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزهلؿ، سمرىمؿ:  (3)

 (-6;:3(، سمرىمؿ: ):6.58، ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م، )6:64اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، سمرىمؿ:  (4)

 - :589ب طمؼ اًمٞمتٞمؿ، سمرىمؿ:، واسمـ ُم٤مضم٦م ذم يمت٤مب إدب، سم٤م888;( رواه أمحد ذم ُمًٜمده، سمرىمؿ:5)

 -72:2، وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمتقسم٦م، سم٤مب ذم ؾمٕم٦م رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم وأهن٤م ؾمٌ٘م٧م همْمٌف، سمرىمؿ:4458رواه اًمٌخ٤مري، سمرىمؿ: (6)



 ُمٝم٤م سمٜم٧م ضمريس سمـ حمٛمد ضمريس : د-إقمداد                                                           ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي 

        59 
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اعمجتٛمع ٟمامذج يمثػمة ُمـ هذه إصٜم٤مف يم٤مًمٚم٘مٓم٤مء، وأسمٜم٤مء اعمٕم٤مىملم،  وذم إيت٤مم،

ـ ومٝمؿ ذم طمٙمؿ إيت٤مم ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م، وهؿ سمح٤مضم٦م إمم اًمرقم٤مي٦م اعمتنمدي وإـمٗم٤مل

 واعم٤ًمقمدة واًمٜمٗم٘م٦م يم٤مٕيت٤مم احل٘مٞم٘مٞملم-

هؿ إظمقاٟمٙمؿ، ضمٕمٚمٝمؿ اهلل حت٧م ط: )، ىم٤مل رقم٤مي٦م اًمرىمٞمؼ واخلدم وُمـ ذم طمٙمٛمٝمؿ -5

أيديٙمؿ، ومٛمـ ضمٕمؾ اهلل أظم٤مه حت٧م يده ومٚمٞمٓمٕمٛمف مم٤م ي٠ميمؾ، وًمٞمٚمًٌف مم٤م يٚمٌس، وٓ يٙمٚمٗمف 

 -(3)(ٛمؾ ُم٤م يٖمٚمٌف، وم٢من يمٚمٗمف ُم٤م يٖمٚمٌف ومٚمٞمٕمٜمف قمٚمٞمفُمـ اًمٕم

ِلُّ َأيِب ُهَرْيَرَة ، قمـ رقم٤مي٦م إراُمؾ واعمٓمٚم٘م٤مت -6 ٤مقِمل قَمغَم إَْرَُمَٚم٦ِم ط:)، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ًَّ اًم

٤مِئِؿ اًمٜمََّٝم٤مرَ  ْٞمَؾ اًمّمَّ ٙمِلِم، يَم٤معمَُْج٤مِهِد ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهللَِّ، َأِو اًمَ٘م٤مِئِؿ اًمٚمَّ ًْ
 -(4)َواعمِ

 الطعف املالٕ: جْاىبزعآ٘ 

 :وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ ،ؾمقاء يم٤من هذا اًمْمٕمػ ُمالزُم٤ًم أو قم٤مرو٤مً 

ٱَّزن رن مم ام يل ىل مل يك ىكُّ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: طمؼ اًمٗم٘مراء ذم أُمقال إهمٜمٞم٤مء -3

 [-47 – 46]اعمٕم٤مرج: 

 -يمام ذم آي٦م اًمزيم٤مة طمؼ اعمٜم٘مٓمع واًمٖم٤مرم واسمـ اًمًٌٞمؾ -4

 جخ مح جح مج حج مث هت مت ختٱُّىم٤مل شمٕم٤ممم: ٱطمؼ اًمًٗمٞمف ذم رقم٤مي٦م ُم٤مًمف- -5

 -[7]اًمٜم٤ًمء: َّخصمص حص مس خس حس جس مخ

 مع جع مظ حط مض خضُّىم٤مل شمٕم٤ممم:  رقم٤مي٦م اعمٕمن سم٤مإلٟمٔم٤مر أو اًمتخٗمٞمػ- -6

 [-4:2]اًمٌ٘مرة: َّجك مق حق مف خف حف جف جغمغ

 زعآ٘ جْاىب الطعف اليفطٕ ّاسإمياىٕ:

هبذا اجل٤مٟم٥م  ىمد اهتؿ اإلؾمالمًم٘مد طمٗمظ اإلؾمالم ًمٚمٜم٤مس يمراُمتٝمؿ ذم مجٞمع إطمقال و

ُم٤م ورد ُمـ اًمٜمٝمل قمـ  يٕم٦مإديب ذم أطمٙم٤مم اًمنم ومحٗمظ هلؿ هذا آقمت٤ٌمراهتامًُم٤م يمٌػًما 

 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مضُّ سم٤معمِم٤مقمر اًمًخري٦م

                                                           

 -87;3رواه اًمٌخ٤مري، يمت٤مب إدب، سم٤مب طمًـ اخلٚمؼ، سمرىمؿ: (3)

 -8228رواه اًمٌخ٤مري، يمت٤مب إدب، سم٤مب اًم٤ًمقمل قمغم اعمًٙملم، سمرىمؿ:  (4)
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 مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك خك

يٙمرهف ُمـ اؾمؿ أو  واًمتٜم٤مسمز سم٤مًٕم٘م٤مب: هق دقم٤مء اعمرء ص٤مطمٌف سمام -[33 ت:احلجر]اَّٰهجي

ومل خيّمص سمف سمٕمض إًم٘م٤مب دون سمٕمض، ومٖمػم ضم٤مئز  صٗم٦م، وقمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمٜمٝمٞمف ذًمؽ

وُمع ذًمؽ وم٘مد أيمد اإلؾمالم - (3)ُمـ اعمًٚمٛملم أن يٜمٌز أظم٤مه سم٤مؾمؿ يٙمرهف، أو صٗم٦م يٙمرهٝم٤م ٕطمد

قمغم أمهٞم٦م اعمراقم٤مة ذم سمٕمض أوىم٤مت اًمْمٕمػ اًمٜمٗمز أو اإليامين قمغم رقم٤مي٦م هذا احلؼ سمِمٙمؾ 

 وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ: ،أظمص

 أيب هريرةقمـ  أىمٞمؿ قمٚمٞمف طمد أم مل ي٘مؿ- أظمزاك اهلل ؾمقاءً اًمٜمٝمل قمـ ًمٕمـ اعمخٓمئ أو ىمقل  -3

  ُسمِرضُمؾ ىمد ذب، ىم٤مل: )اضسمقه(، ىم٤مل أسمق هريرة  طشمك اًمٜمٌل ىم٤مل: أ ومٛمٜم٤م :

اًمْم٤مرُب سمٞمده، واًمْم٤مرُب سمٜمٕمٚمف، واًمْم٤مرب سمثقسمف، ومٚمام اٟمٍمف، ىم٤مل سمٕمض اًم٘مقم: 

 -(4)(أظمزاك اهلل، ىم٤مل: )ٓ شم٘مقًمقا هٙمذا، ٓ شمٕمٞمٜمقا قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من

إذا زٟم٧م أُم٦م أطمديمؿ، ومٚمٞم٘مؿ قمٚمٞمٝم٤م احلد وٓ : )طي٘مقل ، اًمٜمٝمل قمـ اًمتٕمٞمػم سم٤مًمذٟم٥م -4

 -: ٓ يٕمػم- واعمٕمٜمك(5)(يثرب

ٚمٛمل، ىم٤مل: سمٞمٜم٤م أٟم٤م ُأصكمِّ ُمع رؾمقل ، اًمٜمٝمل قمـ شمٕمٜمٞمػ اجل٤مهؾ -5 ًُّ قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ اًم

سم٠مسمّم٤مرهؿ، وم٘مٚم٧م: إذ قَمَٓمس رضمٌؾ ُمـ اًم٘مقم، وم٘مٚم٧ُم: يرمحؽ اهلل، ومرُم٤مين اًم٘مقُم ط اهلل 

؟! ومجٕمٚمقا ييسمقن سم٠ميدهيؿ قمغم أومخ٤مذهؿ، ومٚمامَّ  ٞم٤مه! ُم٤م ؿم٠مٟمٙمؿ شمٜمٔمرون إزمَّ واصُمٙمؾ ُأُمِّ

تقٟمٜمل، ًمٙمٜمِّل ؾمٙم٧م، ومٚمامَّ صغمَّ رؾمقل اهلل  وم٠ٌميب هق وأُمل، ُم٤م رأي٧ُم  طرأيتٝمؿ ُيّمٛمِّ

سمٜمل وٓ ـَ شمٕمٚمٞماًم ُمٜمف، ومقاهلل ُم٤م يَمَٝمرين وٓ َضَ  ؿمتٛمٜمل، ىم٤مل: )إنَّ ُمٕمٚمِّاًم ىمٌَٚمف وٓ سمٕمَده أطمً

الَة ٓ يّمٚمح ومٞمٝم٤م رٌء ُمـ يمالم اًمٜم٤مس، إٟمَّام هق اًمتًٌٞمُح واًمتٙمٌػم، وىمراءة  هذه اًمّمَّ

 -(6)اًم٘مرآن

                                                           

 .88 صؾمٞمقل اًمٜمٗمح٤مت ذم شمٗمًػم ؾمقرة احلجرات، حمٛمد وٞمػ اهلل،  (3)

 -:864 ( رواه اًمٌخ٤مري، يمت٤مب احلدود، سم٤مب اًميب سم٤مجلريد واًمٜمٕم٤مل، سمرىمؿ:4)

 -4456 ( رواه اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اًمٌٞمقع، سم٤مب سمٞمع اًمٕمٌد اًمزاين، سمرىمؿ:5)

 ذم اًمّمالة، وٟمًخ ُم٤م يم٤من ُمـ إسم٤مطم٦م ذًمؽ، سمرىمؿ:( رواه ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة، سم٤مب حتريؿ اًمٙمالم 6)

759 - 
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 [-32]اًمْمحك: َّ مث هت مت خت حت ُّٱ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: اًمٜمٝمل قمـ هنر اًم٤ًمئؾ -6

 :اليصسٗ يف ميَج اسإضالو يف التعامل مع الطعف البػسٖ

ُمٜمٝم٩ٌم واؾمع ممتد يِمٛمؾ اًمٙمثػم ُمـ إطمٙم٤مم  إن ُمٜمٝم٩م اًمٜمٍمة ًمٚمْمٕمٞمػ ذم اإلؾمالم

 اًمنمقمٞم٦م واًمقاضم٤ٌمت واعمًتح٤ٌمت، وُمـ أُمثٚم٦م اعمٜمٝم٩م اًمنمقمل ذم ٟمٍمة اًمْمٕمٞمػ ُم٤م ي٠ميت:

َس  طأن رؾمقل اهلل  قمـ أيب هريرة ، وشمٗمري٩م اًمٙمرسم٤مت، إهم٤مصم٦م اعمٚمٝمقف -3 ىم٤مل: )ُمـ ٟمٗمَّ

َس اهللَُّ قمٜمُف يمرسم٦ًم  ٟمٞم٤م ٟمٗمَّ َ قمغم قمـ ُمًٚمٍؿ يُمرسم٦ًم ُِمـ يُمرِب اًمدُّ ُِمـ يُمَرِب يقِم اًم٘مٞم٤مُم٦ِم، وُمـ ينَّ

ٟمٞم٤م ؾمؽَم اهللَُّ  ٟمٞم٤م وأظمرِة، وُمـ ؾَمؽَم قمغم ُُمًٚمٍؿ ذم اًمدُّ َ اهللَُّ قمٚمٞمِف ذم اًمدُّ ٟمٞم٤م ينَّ ُُمٕمٍن ذم اًمدُّ

ٟمٞم٤م وأظمرِة، واهللَُّ ذم قمقِن اًمَٕمٌِد، ُم٤م يم٤مَن اًمَٕمٌُد ذم قمقِن أظمٞمفِ   -(3)(قمَٚمٞمِف ذم اًمدُّ

 -(4))اٟمٍم أظم٤مك فم٤معم٤ًم أو ُمٔمٚمقُم٤ًم(ط: ًتْمٕمػ- ىم٤مل ٟمٍمة اعمٔمٚمقم واعم -4

 ٕن اًمٔم٤ممل وٕمٞمػ أُم٤مم ىمقة اًمٖمْم٥م واًمٌٓمش-  >ٟمٍمة اًمٔم٤ممل قمغم ٟمٗمًف -5

اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م ىمٚمٜم٤م: عمـ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ) ط: ىم٤مل اًمٜمٍمة سم٤مًمٜمّمح واجلٝمر سمٙمٚمٛم٦م احلؼ- -6

 -(5)(ىم٤مل: هلل وًمٙمت٤مسمف وًمرؾمقًمف وٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ

اوشمٕمٜمك  ه َيٜمٍُْمه َٟمٍْمً ه قمغم قَمدوِّ ة ذم اًمٚمُّٖم٦م: اًمٜمٍَّْم واًمٕمقن، وهل اؾمؿ ُمـ َٟمٍَمَ  >اًمٜمٍُّْمَ

ة ذم آصٓمالح: اًمَٖمػْمة اإليامٟمٞم٦َّم، اًمتل  اه، واًمٜمَّّمػُم واًمٜم٤َّمِس واطمد-وُمٕمٜمك اًمٜمٍُّْمَ أي: أقم٤مَٟمف وىَمقَّ

ذم اًمديـ ُمـ اإليامن سم٤مهلل  شمدومع اعمًٚمؿ ًمرومع اًمٔمُّٚمؿ قمـ أظمٞمف اعمًٚمؿ اعمًَتْْمٕمػ، وم٢من اًمٜمٍمة

 َّحض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخٱُّٱاًمٕمٔمٞمؿ، وىمد ىم٤مل رسمٜم٤م: 

وأظمقة  -(6))اعمًٚمؿ أظمق اعمًٚمؿ ٓ خيقٟمف، وٓ يٙمذسمف، وٓ خيذًمف(ط: وىم٤مل  [32احلجرات: ]

وىمقًمف: )أظمق  -اًمديـ يِمؽمك ومٞمٝم٤م اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم، واًمذيمر وإٟمثك، واًمٕمريب وإقمجٛمل

                                                           

 -3394صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب آقمتٙم٤مف، سم٤مب ُمتك يدظمؾ ُمـ أراد آقمتٙم٤مف ذم ُمٕمتٙمٗمف، سمرىمؿ:  (3)

 -74;8ذم صحٞمحف، يمت٤مب اعمٔم٤ممل واًمٖمّم٥م، سم٤مب أقمـ أظم٤مك فم٤معم٤ًم أو ُمٔمٚمقًُم٤م، سمرىمؿ: اًمٌخ٤مري رواه (4)

أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اإليامن، سم٤مب اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م هلل وًمرؾمقًمف وٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم، وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن، سم٤مب سمٞم٤من  (5)

  .77أن اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م سمرىمؿ: 

 - 4664(، سمرىمؿ: :5.34أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اعمٔم٤ممل واًمٖمّم٥م، سم٤مب: ٓ ئمٚمؿ اعمًٚمؿ اعمًٚمؿ وٓ يًٚمٛمف ) (6)
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اعمًٚمؿ(، ومنه )ٓ يًٚمٛمف( يٕمٜمل: ذم ُمّمٞم٦ٌم ٟمزًم٧م سمف، وٓ يؽميمف، وٓ يتخغم قمٜمف، وٓ يؽميمف عمـ 

 ي١مذيف، سمؾ حيقل سمٞمٜمف وسملم ذًمؽ- 

 :ّاليصسٗ ٍٕ اسإعاى٘، ّتهٌْ بأمْز

سم٠مًمػ ديٜم٤مر ومٓمرطمٝم٤م ذم طمجره، وطمٗمر  طإمم اًمٜمٌل  ٤معم٤مل، وىمد ضم٤مء قمثامن اًمٜمٍمة سم -3

ومحٗمره٤م قمثامن ، (3))ُمـ طمٗمر سمئر روُم٦م ومٚمف اجلٜم٦م(ط: ىم٤مل اًمٜمٌل  وىمدًمٚمٛم١مُمٜملم سمئر روُم٦م، 

عم٤م رأى رضماًل ًمٞمس ًمف راطمٚم٦م وهق يٜمٔمر يٛمٞمٜم٤ًم ط واًمٜمٌل  -، وضمٝمز ضمٞمش اًمٕمنة

ف ومْمؾ )ُمـ يم٤من ًمف ومْمؾ فمٝمر ومٚمٞمٕمد سمف قمغم ُمـ ٓ فمٝمر ًمف، وُمـ يم٤من ًمط: وؿمامًٓ، ىم٤مل 

طمتك فمـ اًمّمح٤مسم٦م  ،وهٙمذا ذيمر ُمـ أصٜم٤مف اعم٤مل -(4)ُمـ زاد ومٚمٞمٕمد سمف قمغم ُمـ ٓ زاد ًمف(

 -قمٜمده ُمٜمٝمؿ ذم زي٤مدةٍ  أٟمف ٓ طمؼ ٕطمدٍ 

 جع مظ حط مض خض حضٹٱٹٱُّ اًمٜمٍمة سم٤مجل٤مه واًمِمٗم٤مقم٦م وىمْم٤مء احلقائ٩م -4

ٱَّمل خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف جغمغ مع

 قمقٟمف، وًمٚمج٤مه زيم٤مة، يمام ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل:وُمـ يم٤من ذم قمقن أظمٞمف يم٤من اهلل ذم [ 7:]اًمٜم٤ًمء: 

 ٤مهب٤مـ٤مل شمؿ ٟمّمـ٤مة اعمـيمٛمثؾ زيم      ٤مــؿ سم٠مهنـٚمـ٤مه واقمـ٤مة اجلــوأد زيم

 (5)ومخػم دم٤مرات اًمٙمرام ايمت٤ًمهب٤م      وأطمًـ إمم إطمرار متٚمؽ رىم٤مهبؿ

وم٤مًمِمٗم٤مقم٦م احلًٜم٦م: أن شمقصؾ اخلػم إمم اًمٖمػم، وأن شمًٕمك ذم ىمْم٤مء طمقائجٝمؿ دون أن 

 -ًمٞمس سمح٘مٝمؿ، أو أن يٕمتدوا قمغم طمؼ اًمٖمػمي٠مظمذوا ُم٤م 

ٛمـ يم٤من ذم طم٤مضم٦م أظمٞمف ذم قمٚمؿ ومٞمٕمٓمٞمف، أو رأي ومٞمًديف إًمٞمف، أو اًمٜمٍمة سم٤مًمٕمٚمؿ واًمرأي، وم -5

 -ومٞمًؽم قمٚمٞمف ؾمؽمٍ سمح٤مضم٦م ، وخيٚمص ذم اًمٜمّمٞمح٦م، أو ّمدقٟمّمٞمح٦م، وُمِمقرة ومٞم

أظمؼم أن اعم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت سمٕمْمٝمؿ  ، واًمدقم٤مء ُمـ اعمقآة، واهلل سم٤مًمدقم٤مءاًمٜمٍمة  -6

ؿ ُمـ ىمريش مل يؽمك اًمدقم٤مء ٚمِ عم٤م ه٤مضمر إمم اعمديٜم٦م وؾَم  طأوًمٞم٤مء سمٕمض، واًمٜمٌل 

ٛمًتْمٕمٗملم سمٛمٙم٦م، ويم٤من يدقمق هلؿ واطمدًا واطمدًا، سم٠مؾمامئٝمؿ، ويم٤من إذا رومع رأؾمف ُمـ ًمٚم
                                                           

 -:499، سمرىمؿ:ذم يمت٤مب اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمثامن أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (3)

 -:394( رواه ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمٚم٘مٓم٦م، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب اعمقاؾم٤مة سمٗمْمقل اعم٤مل، سمرىمؿ: 4)

 -44ص، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، دُمِمؼ، دت، 3ُمقاقمظ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، ص٤مًمح اًمِم٤مُمل، ط (5)
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، اًمٚمٝمؿ اًمريمٕم٦م إظمػمة ي٘مقل: )اًمٚمٝمؿ أٟم٩م قمٞم٤مش سمـ أيب رسمٞمٕم٦م، اًمٚمٝمؿ أٟم٩م ؾمٚمٛم٦م سمـ هِم٤مم

 -(3) أٟم٩م اًمقًمٞمد سمـ أيب اًمقًمٞمد، اًمٚمٝمؿ أٟم٩م اعمًتْمٕمٗملم ُمـ اعم١مُمٜملم(

 زن رن مم ام يلٹٱٹٱُّ ،فمٚمٛمفقمغم  وُمـ اًمٜمٍمة أن ٓ شمٙمقن قمقٟم٤ًم ًمٔم٤مملٍ  -7

 [-335]هقد: َّنن من

 من زن رن ممٱُّٱاهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: وم٢من  واًم٘مت٤مل ًمردع اًمٔمٚمؿ: سم٤مًمٜمٗمساًمٜمٍمة   -8

]إٟمٗم٤مل: َّخئمئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن

ٟمٍم قمٛمرو سمـ ؾم٤ممل سمـ يمٕم٥م اخلزاقمل قمغم ىمريش وُمـ طم٤مًمٗمٝم٤م ُمـ سمٜمل  طاًمٜمٌل و [-94

سمٙمر طملم ٟم٘مْمقا ُم٤م سمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًمّمٚمح وىمتٚمقا ُمٜمٝمؿ قمددًا ُمـ اعمًٚمٛملم، ومج٤مء وأٟمِمد اًمٜمٌل 

 -(4)سمٕمض إسمٞم٤مت، وم٘م٤مل: )ىمد ٟمٍمت ي٤م قمٛمرو سمـ ؾم٤ممل صمالث ُمرات(ط 

 

  

                                                           

 -4996رواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب اًمدقم٤مء قمغم اعمنميملم سم٤مهلزيٛم٦م واًمزًمزًم٦م، سمرىمؿ: (3)

 (-9.742(، وومتح اًم٤ٌمري )455.;ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى ) (4)
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 ارتامت٘

إن ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي ُمـ أقمٔمؿ وضمقه اإلقمج٤مز ذم اًمتنميع 

 اإلهلل ذم هذا اًمديـ، وىمد شمٚمخّم٧م ٟمت٤مئ٩م هذا اًمٌح٨م سمام ي٠ميت: 

ي٠ميت اًمْمٕمػ سمٛمٕمٜمك ظمالف اًم٘مقة وهق ٟمققم٤من، ومٓمرٌي أصكم، وـم٤مرٌئ قم٤مرض-  -3

 وًمإلؾمالم ُمٜمٝم٩ٌم ظم٤مص ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع هذه احل٘مٞم٘م٦م-

 ٤مإلىمرار سم٤مًمْمٕمػ اًمٌنمياعمٜمٝم٩م ذم اإلؾمالم هق اًمتذيمػم واإلىمرار، وم أول ىمقاقمد هذا -4

 -ًمٚمقصقل إمم طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٌقدي٦م، واًمٚمجقء إمم اهلل وطمده ضورٌي 

ُمـ ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي، اًمتخٗمٞمػ وآقمت٤ٌمر، وهق ٟمققم٤من  -5

 واًمًٜم٦م-أيْم٤ًم، ختٗمٞمػ قم٤مم وختٗمٞمػ قم٤مرض، وًمٙمؾ ُمٜمٝمام أدًم٦م وؿمقاهد ُمـ اًمٙمت٤مب 

ُمـ ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي ُمٌدأ اعمٙم٤موم٠مة واعمقاؾم٤مة، وشمٕمٜمل صمٌقت  -6

اًمثقاب عمـ اقمت٤مد قمغم ومٕمؾ اخلػم إذا شمريمف ًمٕمذر، يْم٤مف إًمٞمف طمّمقل إضمر اخل٤مص 

سمّمؼمه قمغم هذا اًمْمٕمػ وُمٙم٤موم٠مشمف قمٚمٞمف- واعمقاؾم٤مة هل اًمتًٚمٞم٦م وحتّمؾ سم٤مًمققمد سمٕمٔمٞمؿ 

 ٤مٟمدة عمـ يٓمرأ قمٚمٞمف وٕمػ وًمذًمؽ ؿمقاهد ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م- إضمر، ُمع اًمدقمؿ واعمً

ُمـ أهؿ ىمقاقمد ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي ىم٤مقمدة اًمتٝمذي٥م  -7

واعمج٤مهدة واإلصالح، وهل قمٛمؾ ممتد ـمٞمٚم٦م احلٞم٤مة، ويٗمرق ومٞمٝم٤م اإلؾمالم سملم اًمْمٕمػ 

 واًمنم، ومٞمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ سمحٙمٛم٦م ورومؼ، وُمع اًمنم سمحزم وقمدل-

ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي، ُمٌدأ اًمرقم٤مي٦م و اًمٜمٍمة، ويِمٛمؾ  ظمت٤مم -8

 مجٞمع ضمقاٟم٥م اًمْمٕمػ اًمٌنمي، وهق ُمـ طمؼ اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ-

 أبسش التْصٔات:

قمٛمؾ اعمزيد ُمـ اًمدراؾم٤مت طمقل هذا اجل٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟم٥م اإلقمج٤مز ذم اإلؾمالم قمؼم  -3

 اًمتخّمّم٤مت آضمتامقمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م واًمؽمسمقي٦م-

اًم٤ٌمطمثلم إمم دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م طمقل ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمْمٕمػ اًمٌنمي دقمقة  -4

 وُمٜم٤مه٩م أظمرى ذم اًمدي٤مٟم٤مت إظمرى أو اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م-
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 املساجع

أ-ي ومٜمًٜمؽ وآظمرون، اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ًٕمٗم٤مظ احلدي٨م اًمٜمٌقي، حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد  -3

 م -58;3، ُمٙمت٦ٌم سمريؾ، 3اًم٤ٌمىمل،ط

، قم٤ممل 3اهلجرشملم وسم٤مب اًمًٕم٤مدشملم، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اإلصالطمل، طاسمـ اًم٘مٞمؿ، ـمريؼ  -4

 هـ-;364اًمٗمقائد، اًمري٤مض، 

 هـ- 3642، دار اسمـ طمزم، 3اسمـ يمثػم، إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر، شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ، ط  -5

 هـ- 3636، دار ص٤مدر، سمػموت، 5اسمـ ُمٜمٔمقر، حمٛمد سمـ ُمٙمرم ًم٤ًمن اًمٕمرب، ط -6

، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث 3، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقض، طإزهري، حمٛمد سمـ أمحد، هتذي٥م اًمٚمٖم٦م -7

 م-4223اًمٕمريب، سمػموت، 

إصٗمٝم٤مين، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمراهم٥م، اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ: صٗمقان اًمداودي،  -8
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