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 البحثملخص 
 أزُمر٤مت قم٤مُم٦م سمّمقرة اعمجتٛمع ويٕمٞمش وُمٙمروه٤مٌت، ُمناٌت  اًمٞمقُمٞم٦م طمٞم٤مشمف ذم اعمًٚمؿ شمقاضمف

 يٜمػم اهلل ُمـ هدٌي  أطمقاًمف يمؾ ذم وًمٚمٛمًٚمؿ احلٞم٤مة، ُم٘م٤مدير دمري واًمٞمن اًمٕمن وسملم رظم٤مء، وأي٤مم

 ُمرـ ومهر٤م واًمٗمر٠مل، اًمٓمػمة، ُم٠ًمًم٦م اًمٜم٤مس سملم واٟمتنم ؿم٤مع وا٤م. اعمًت٘مٞمؿ اهلل ساط قمغم درسمف ًمف

 اًمٗمررد قمغم آصم٤مره حتٛمد إطمقال هلذه ىمقيؿ، هبدي اإلؾمالم ضم٤مء وىمد وطمديًث٤م، ىمدياًم  إُمؿ أطمقال

 واإلرادة واحلٞمر٤مة، ًمٚمٙمرقن اإلؾمرالُمل سم٤مًمتّمرقر ُمتٕمٚم٘م٦م ومٙمري٦م آصم٤مرٌ  اًمٓمػمة وًمتحريؿ واعمجتٛمع،

 هرذا اقمتٜمرك وقمٛمٚمٞمر٦مً  ٟمٗمًرٞم٦مً  ؾمرٚمقيمٞم٦مً  آصم٤مًرا هل٤م أن يمام اًمتٗمٙمػم، وُمٜمٝمجٞم٦م اًمٕم٘مؾ ودور واًم٥ًٌم،

 وهرق. ين سمام اًمنمع ذم ظُمصَّ  وىمد اًمٓمٞم٦ٌم، اًمٙمٚمٛم٦م ومٛمٕمٜم٤مه اًمٗم٠مل أُم٤م. وشم٠مدٞمٚمٝم٤م سمٙمِمٗمٝم٤م اًمٌح٨م

 وٓ قمٚمٞمرف يٕمتٛمرد أٓ وذـمرف. شمٕمر٤ممم سمر٤مهلل فمرـ طمًرـ ومٞمف ٕن قمٜمٝم٤م اعمٜمٝمل اًمٓمػمة ُمـ ُمًتثٜمك

 شمرؿ وىمرد. وذـمرف ُمٕمٜمر٤مه ختر٤مًمػ اًمٗمر٠مل ُمًرٛمك حت٧م ومٚمًٗم٤مت ُمـ ًمف يروج ُم٤م أن همػم ي٘مّمده

 واًمًر٥ٌم، واإلرادة واحلٞمر٤مة، ًمٚمٙمرقن اإلؾمرالُمل سم٤مًمتّمقر اعمتٕمٚم٘م٦م ًمٚمٗم٠مل اًمٗمٙمري٦م أصم٤مرِ  شم٠مدٞمؾ

 .وقمٛمٚمٞم٦مً  ٟمٗمًٞم٦مً  ؾمٚمقيمٞم٦مً  آصم٤مًرا هل٤م أن يمام واًمتٗمٙمػم، واًمٕم٘مؾ
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This study aims to answer the following questions: 

1 / What is the effect of both pessimism and optimism on the will of the 

man and his way of thinking and on directing his behavior in a positive or a 

negative way? 

2 / How do the legal rulings, in this field, balance between stabilizing the 

faith on God’s will and wisdom and working with full responsibility in 

life? 

To answer these questions, the inductive method of collecting texts of those 

effects was conducted. Then the analytical approach to classify them into 

intellectual, behavioral and psychological effects. 

All written with reference to the evidence of the words and deeds of the 

Companions, may Allah be pleased with them, and the Ancestors. 

Using this framework is what I thought the previous studies did not 

address. As these approaches aim to link the nodal rulings with the 

contemporary reality in a language that enables the common reader to 

recognize the advantages of legislation and the pretext of prohibition. 
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يل ىل مل خل  

 احلٛمد هلل وطمده، واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم وسمٕمد:

 اعمًرٚمؿ ؿمخّمرٞم٦م سمٜمر٤مء إمم وشمنمريٕم٤مشمف أطمٙم٤مُمف مجٞمع ذم هيدف اإلؾمالم سم٠من ؿمؽ ُمـ ُم٤م وم٢مٟمف 

 قمغم إرض قمامرة ذم ًمٞمٜمٓمٚمؼ واًمروطمٞم٦م: واًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٕم٘مدي٦م اًمٜمقاطمل ُمـ ُمتٙم٤مُماًل  سمٜم٤مءً  اعمًتخٚمػ

 ُمٜمحرومر٦م طم٤مئرة، شم٤مئٝم٦م أُم٦مٍ  إمم اًمرؾمؾ ُمـ ومؽمة قمغم حمٛمًدا ٟمٌٞمف وضمؾ قمز اهلل أرؾمؾ وم٘مد اهلل: ُمٜمٝم٩م

 اًمٜمٌرل ومّمرحأ واًم٘مرداح، اًمٓمرػم وشمًرتٗمتل وإؿمرج٤مر، إطمجر٤مر شمٕمٌد وؾمٚمقيمٝم٤م، ومٙمره٤م ذم

 رسمرط وأقمر٤مد اجل٤مهٚمٞمر٦م، ىمٞمرقد وطمٓمرؿ إوصم٤من، ومٝمدم ـمري٘مٝم٤م: وأٟم٤مر ُمًػمهت٤م ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٙمريؿ

 وطمررر ودرٖمػمه٤م، يمٌػمهر٤م يمٚمٝمر٤م اًمنمرك قمالئؼ وىمٓمع أُمره، ؾم٤مئر ذم شمٕم٤ممم اهلل سمتقطمٞمد اعمًٚمؿ

 ذًمرؽ اًمٓمرػمة، حترريؿ اًم٘مٞمرقد شمٚمرؽ سمرف طمرر ُم٤م مجٚم٦م وُمـ. وإوه٤مم اًمٔمٜمقن ُمـ اإلٟم٤ًمن قم٘مؾ

ٌَّررؾ اًمررذي اًم٘مٌررٞمأ آقمت٘مرر٤مد  اهلٛمررقم ُمررـ سمًررٞم٤مج اًم٘مٚمررقب وأطمرر٤مط واعمجتٛمررع، اًمٗمرررد إرادة يم

 ومْمراًل  أطمٞم٤مًٟمر٤م واًمٕم٘مؾ سمؾ واهلّٛم٦م، اًمٕمزم ُمٜمٝم٤م وأًمٖمك اًمِمٞمٓم٤من، ًمًٝم٤مم حماًل  وضمٕمٚمٝم٤م واًمقؾم٤موس

 قمرام اًمٜمر٤مس طمٞم٤مة واٟمحروم٧م واًمرؾم٤مًم٦م، اًمٜمٌقة قمـ اًمٕمٝمد سمُٕمد سمٕمدُم٤م واًمٞمقم. واإليامن اًمتقيمؾ قمـ

 وضمردت ىمرد اعمٜمحرومر٦م واعمٗمر٤مهٞمؿ اًم٤ٌمـمٚمر٦م إومٙمر٤مر ُمرـ اًمٙمثػم ٟمجد اًمّم٤مًمأ اًمًٚمػ قمٚمٞمف يم٤من

 ُمرـ اًمٓمرػمة وىمْمرٞم٦م وُمًرتٙمثر، ُم٘مؾٍ  سملم ُم٤م وجمتٛمٕم٤مهتؿ، اعمًٚمٛملم طمٞم٤مة إمم أظمرى ُمرةً  ـمري٘مٝم٤م

 يٛمٙمرـ ذًمرؽ وُمثرؾ. ُمًتجدة شمٓمٌٞم٘م٤مٌت  طمٞم٤مهتؿ ذم وهل٤م اعمًٚمٛملم، سملم اًمٞمقم شمروج اًمتل اًم٘مْم٤مي٤م

 اهلل، ذع قمام ُمٗم٤مهٞمٛمف سمٕمض اٟمحروم٧م وم٘مد قمٚمٞمف، وطم٨م سمف اإلؾمالم ضم٤مء اًمذي اًمٗم٠مل ذم ي٘م٤مل أن

 يٙمرقن يمل واًمًٚمقك، سم٤مًمٗمٙمر، وقمالىمتف اعمقوقع، هذا ذم اًمٌح٨م اعمًٚمؿ ُمـ يتٓمٚم٥م اًمذي إُمر

 اًمث٘مر٤مذم سم٤مجل٤مٟم٥م هيتؿ ُم٤م دراؾم٤مت ُمـ قمٚمٞمف اـمٚمٕم٧م ومٞمام أضمد مل إٟمٜمل وطمٞم٨م. أُمره ُمـ سمّمػمة قمغم

 اظمرؽمت وم٘مرد واحلٞم٤مة، اًمًٚمقك ذم وأصمره اعمتجدد إُمر هذا ذم اًمتنميع طمٙمٛم٦م سمتجٚمٞم٦م هيتؿ اًمذي

 .  اعمقوقع هذا طمقل اًمٌح٨م
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  أِىٗٛ املٕضٕع ٔأضباب اختٗازٓ:

اًمٕم٘مدير٦م اًمترل شمتٕمٚمرؼ سمحٞمر٤مة اًمٜمر٤مس طم٤مضم٦م اعمجتٛمع إمم اًمٓمرح اًمث٘م٤مذم ًمٌٕمض اعمقورققم٤مت  .9

 ًمتٙمقن أىمرب ًمٗمٝمٛمٝمؿ وُمالُم٦ًم أوو٤مقمٝمؿ.

 شمٕمٚمؼ هذا إُمر سم٤محلٞم٤مة اًمٞمقُمٞم٦م ًمٚمٜم٤مس وُمقىمٗمٝمؿ ا٤م يقاضمٝمٝمؿ ومٞمٝم٤م ُمـ ظمػم أو ذ. .7

 شم٤ًمهؾ يمثػٍم ُمـ اًمٜم٤مس ذم اًمتٓمػم، واقمت٤ٌمره ُمـ اًمٕم٤مدات اًمتل ٓ قمالىم٦م هل٤م سم٤مًمٗمٙمر واًمًٚمقك. .4

ذم دورات اًمٓم٤مىمرر٦م واجلررذب  "اًمٗمرر٠مل"قمررغم أهنرر٤م ُمررـ شمررروي٩م سمٕمررض اعمٔمرر٤مهر اعمٜمحرومرر٦م  .3

 واًمروطم٤مٟمٞم٤مت.

 الدزاضات الطابكٛ:

ٟمقىمش ُمقوقع اًمٓمػمة واًمٗم٠مل ذم اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت ورٛمـ اعمقورققم٤مت اًمٕم٘مدير٦م، يمرام 

وضمدت إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ سمٕمض اًمٌحقث احلديثٞم٦م اًمتل ريمزت قمغم دراؾمر٦م سمٕمرض إطم٤مدير٨م ذم 

 ٠ميت اًمدراؾم٤مت اًمتل قم٤مجل٧م هذا اعمقوقع يمام ي٠ميت:اًم٤ٌمب يمحدي٨م اًمِم١مم ذم صمالصم٦م وٟمحقه. وشم

ًمٚم٤ٌمطمثر٦م: ؾمرٕم٤مد سمٜمر٧م حمٛمرد  "اًمٓمرػمة واًمٗمر٠مل دراؾمر٦م قم٘مدير٦م"رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم سمٕمٜمرقان:  -9

هر، ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م، ىمًؿ اًمٕم٘مٞمدة واعمرذاه٥م 9373اًمًقيد، قم٤مم 

ل وأطمٙمر٤مُمٝمام وؿمرٌٝم٤مت طمرقل اعمٕم٤مسة، وىمد شمٜم٤موًم٧م ومٞمف اًم٤ٌمطمث٦م ُمٕمٜمك يمؾ ُمـ اًمٓمرػمة واًمٗمر٠م

 سمٕمض إطم٤مدي٨م.

ًمٚم٤ٌمطم٨م: د. د٤مًمأ  "دراؾم٦م طمدي٨م اًمِم١مم ذم صمالصم٦م، دراؾم٦م طمديثٞم٦م قم٘مدي٦م"سمح٨م سمٕمٜمقان:  -7

سمـ ُم٘مٌؾ اًمٕمّمٞمٛمل، وىمد ٟمنم ذم جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٕم٘مدي٦م اًمت٤مسمٕمر٦م ًمٚمجٛمٕمٞمر٦م اًمٕمٚمٛمٞمر٦م اًمًرٕمقدي٦م 

( واىمتٍم ومٞمف اًم٤ٌمطم٨م قمرغم هر9349ًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٞمدة وإدي٤من واًمٗمرَ واعمذاه٥م، )اًمٕمدد اًمراسمع 

هذا احلدي٨م سمدراؾمر٦م طمديثٞمر٦م وقم٘مدير٦م ُمرع اجلرقاب قمرـ سمٕمرض اإلؿمرٙم٤مٓت، ودومرع وهرؿ 

 اًمتٕم٤مرض سملم أطم٤مدي٨م اًمٓمػمة وسمٞمٜمف.

 "اًمِم١مم واًمٗم٠مل اعمٗمٝمرقم وشمٓمٌٞم٘مر٤مت وشمٗمًرػمات ظم٤مـمئر٦م، دراؾمر٦م قم٘مدير٦م"سمح٨م سمٕمٜمقان:  -4

اًمٕم٘مدي٦م اًمت٤مسمٕمر٦م ًمٚمجٛمٕمٞمر٦م  اًم٤ٌمطم٨م: د. ـم٤مرَ سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘محٓم٤مين، وىمد ٟمنم ذم جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت

هر( 9348اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٞمدة وإدي٤من واًمٗمرَ واعمذاه٥م، )اًمٕمدد اًم٤ًمسمع قمنم، 
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وىمد أو٤مف هذا اًمٌح٨م إمم ؾم٤مسم٘مٞمف قمدًدا ُمـ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اخل٤مـمئ٦م ًمٙمؾ ُمـ اًمِم١مم واًمٗم٠مل واًمٖمٚمرق 

 ذم اعمٕم٤مين اعمْم٤موم٦م إًمٞمٝمام.

 بكٛ:الفسم بني ِرٓ الدزاضٛ ٔالدزاضات الطا

 ُمقورقع ذم اجلقاٟم٥م ُمـ جل٤مٟم٥ٍم  وُمٕم٤مجل٦مً  اًمدراؾم٤مت ُمـ ؾمٌ٘مٝم٤م عم٤م ُمٙمٛمٚم٦مً  اًمدراؾم٦م هذه شم٠ميت

 وحمرؾ اًمتحرريؿ، ُمرـ احلٙمٛمر٦م سمٞمر٤من حمرؾ هل اًمتل سم٤مٔصم٤مر اعمتٕمٚمؼ اجل٤مٟم٥م وهق واًمٗم٠مل، اًمٓمػمة

 اإلؾمرالم، ىمٌرؾ أطمرقالٍ  ُمـ قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م قمام إُم٦م هلذه اإلهلل اًمتٌديؾ ُمـ اعمٜمِمقد اخلػم اؾمتجالء

 ضمٝمر٦م ُمـ شمٜم٤موًمف شمؿ ىمد ًمٙمٜمف اًم٤ًمسم٘م٦م، اًمدراؾم٤مت سمٕمض وٛمـ وضمد ىمد أصم٤مر سمٕمض أن ؿمؽ وٓ

 هرذه ُمرـ واهلردف واًمٕمٛمرؾ، اًمًرٚمقك ضم٤مٟمر٥م ذم ُم٘متْمر٥م سمِمٙمؾ إًمٞمف أؿمػم يمام وم٘مط آقمت٘م٤مد

 طمٞمر٤مة قمرغم واًمٗمر٠مل سمر٤مًمٓمػمة اعمتٕمٚم٘مر٦م واًمًرٚمقيمٞم٦م اًمٗمٙمرير٦م أصمر٤مر دمٚمٞم٦م هق -حتديًدا- اًمدراؾم٦م

 واإلٟمًر٤من واحلٞم٤مة ًمٚمٙمقن اإلؾمالُمل ًمٚمتّمقر وومً٘م٤م شمرشمٞمٌف شمؿَّ  شم٠مدٞمكم إـم٤مر ذم قمروٝم٤م صمؿ اعمًٚمؿ،

 اًمّمرقاب ضمر٤مدة هبؿ اٟمحروم٧م اًمذيـ اًمٜم٤مس ُمـ اًمٙمثػم هم٤مي٦م هل أصم٤مر وهذه. واًمٕمٛمؾ واإلرادة

 ودمر٤موز اًمٞمقُمٞمر٦م إطمرقال ُمٕم٤مجل٦م ُمٜمف يٚمتٛمًقن ا٤م واًمروطم٤مٟمٞم٤مت واجلذب اًمٓم٤مىم٦م دورات ٟمحق

  اًم٘مقيؿ. هدهي٤م ذم اًمنميٕم٦م وٛمٜمتٝم٤م واًمتل طمٞم٤مشمف، ذم اعمرء شمٕمؽمض اًمتل اًمّمٕمقسم٤مت ُمـ اًمٙمثػم

 خطٛ البشح:  

 شمتٙمقن ظمٓم٦م اًمٌح٨م ُمـ ُم٘مدُم٦م وومّمٚملم وظم٤ممت٦م وهل قمغم اًمٜمحق أيت:

 اعم٘مدُم٦م، وأؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مر اعمقوقع وأمهٞم٦م اًمٌح٨م ومٞمف. -9

 ظمٓم٦م اًمٌح٨م. -7

 طم٘مٞم٘م٦م اًمٓمػمة وآصم٤مره٤م، ويتٙمقن ُمـ صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م:  اًمٗمّمؾ إول:

 اعمٌح٨م إول: طم٘مٞم٘م٦م اًمٓمػمة، وطمٙمٛمٝم٤م وإُمثٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م. 

 اعمٌح٨م اًمث٤مين: أصم٤مر اًمٗمٙمري٦م ًمٚمٓمػمة، وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 اعمٓمٚم٥م إول: أصم٤مر اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتّمقر اإلؾمالُمل ًمٚمٙمقن واحلٞم٤مة.

 اإلؾمالُمل ًمإلرادة واًم٥ًٌم.اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: أصم٤مر اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتّمقر 
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 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: أصم٤مر اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتّمقر اإلؾمالُمل ًمدور اًمٕم٘مؾ وأمهٞم٦م اًمتٗمٙمػم.

 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: أصم٤مر اًمًٚمقيمٞم٦م ًمٚمٓمػمة، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:

 اعمٓمٚم٥م إول: أصم٤مر اًمٜمٗمًٞم٦م.

 اعمٓمٚم٥م أظمر: أصم٤مر اًمٕمٛمٚمٞم٦م.

 طم٘مٞم٘م٦م اًمٗم٠مل وآصم٤مره، ويتٙمقن ُمـ صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م:  اًمٗمّمؾ اًمث٤مين:

 اعمٌح٨م إول: طم٘مٞم٘م٦م اًمٗم٠مل وذـمف ودًمٞمٚمف.

 اعمٌح٨م اًمث٤مين: أصم٤مر اًمٗمٙمري٦م ًمٚمٗم٠مل، وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 اعمٓمٚم٥م إول: أصم٤مر اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتّمقر اإلؾمالُمل ًمٚمٙمقن واحلٞم٤مة.

 ة واًم٥ًٌم.اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: أصم٤مر اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتّمقر اإلؾمالُمل ًمإلراد

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: أصم٤مر اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتّمقر اإلؾمالُمل ًمدور اًمٕم٘مؾ وأمهٞم٦م اًمتٗمٙمػم.

 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: أصم٤مر اًمًٚمقيمٞم٦م ًمٚمٗم٠مل، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:

 اعمٓمٚم٥م إول: أصم٤مر اًمٜمٗمًٞم٦م.

 اعمٓمٚم٥م أظمر: أصم٤مر اًمٕمٛمٚمٞم٦م.

 اخل٤ممت٦م. -4

 اًمٗمٝم٤مرس، وهل: -3

 أ/ ومٝمرس اعمراضمع.     

 اعمقوققم٤مت.ب/ومٝمرس 

* * *
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 الفصن األٔه

 سكٗكٛ الطريٚ ٔآثازِا

 املبشح األٔه: سكٗكٛ الطريٚ، ٔسهىّا، ٔاألدلٛ عمٜ حتسميّا.

 شمٕمريػ اًمٓمػمة ًمٖم٦م:

 اهلل ـمرػمُ  إٓ ـمرػمَ  ٓ: ىمرقهلؿ وُمٜمف اًمتٓمُّػم ُمـ آؾمؿ: واًمٓمػمُ "(: هر799ت) ُمٜمٔمقر اسمـ ىم٤مل

ٜم٧َم  ُم٤م: واًمٓم٤مئرُ . اهلل أُمرُ  إٓ أُمر ٓ: ي٘م٤مل يمام  وىمر٤مًمقا اجلٜمر٤مح، ذي ذم وأدٚمف شمِم٤مءُم٧م، أو سمف شمٞمٛمَّ

 ًمٚمِمر١مم وىمٞمرؾ اًمّٓمرػمة، ُمٜمف واعمّمدر. ـم٤مئرك ٓ اهلل ـم٤مئرُ : وهمػُمه اإلٟم٤ًمن ُمـ سمف ُيتٓمَّػمُ  اًمٌمء ذم

 وٟمٕمٞمرؼ سم٤ٌمرطمٝمر٤م واًمتٓمرػم وزضمرهر٤م اًمٓمرػم قمٞم٤موم٦م ؿم٠مهن٤م ُمـ يم٤من اًمٕمرب ٕن وـمػمه: وـمػمٌ  ـَم٤مِئر  

 (9)"هبر٤م ًمتِمر٤مؤُمٝمؿ وـمرػمة وـمر٤مئًرا ـمػًما اًمِم١مم ومًٛمقا أصم٤مروه٤م: إذا اًمٞم٤ًمر ذات وأظمذه٤م همراهب٤م

 (7)"واًمٓمػمة ُمّمدر شمٓمػم ـمػمة وختػم ظمػمة ومل جيلء ُمـ اعمّم٤مدر هٙمرذا همػممهر٤م"ىم٤مل اسمـ إصمػم: 

أي  "سمر٤معمٞمٛمقن ـمر٤مئرة"ـم٤مئر اإلٟم٤ًمن: ُم٤م طمّمؾ ًمف ذم قمٚمؿ اهلل ا٤م ىُمّدر ًمف. وُمٜمف احلدي٨م "وىمٞمؾ: 

 .(4)"سم٤معم٤ٌمرك طمٔمُّف، وجيقز أن يٙمقن أدٚمف ُمـ اًمٓمػم اًم٤ًمٟمأ واًم٤ٌمرح

وُمـ هٜم٤م ٟمرى أن اًمتٓمػم ذم أدٚمف اًمٚمٖمقي ُمِمتؼ ُمـ اًمٓمػم اًمتل يم٤من ذم قم٤مدة اًمٕمررب إصم٤مرهتر٤م 

 أـمٚمؼ قمغم احلظ، وُم٤م حيّمؾ ًمإلٟم٤ًمن ذم طمٞم٤مشمف أو ُم٤م يٕمؽموف ُمـ أُمقر.شمٞمٛمٜم٤ًم وشمِم٤مؤًُم٤م، صمؿ 

 اًمتٕمريػ آدٓمالطمل: 

ومٝم٤م اًمٕمٚمامء سمتٕمريٗم٤مت ُمت٘م٤مرسم٦م ُمٜمٝم٤م:   قمرَّ

 .(3)"اًمتِم٤مؤم سم٤مًمٗم٠مل اًمرديء " .9

 .(5)"اًمٌمء اعمٙمروه ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ أو ُمرئل " .7

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ."ـمػم"ُم٤مدة ( 3/591( ًم٤ًمن اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر )9)

 .579واعمٗمردات ص  ،(97/311وشم٤مج اًمٕمروس ) ،(4/957( اٟمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر )7)

 (.7/959( اًمٜمٝم٤مي٦م )4)

 .7555( اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموز آسم٤مدي، 3)

 (.93/798( ذح دحٞمأ ُمًٚمؿ. ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي )5)
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 .(9)"اًمتِم٤مؤم سمٛمرئل أو ُمًٛمقع أو ُمٕمٚمقم" .4

ض ٟمقع اًمٓمػم، وُمـ دٗم٦م اٟمدوم٤مقمف أو شمٙمٚمػ ُمٕمروم٦م دًٓم٦م " .3 اًمٓمػم قمغم ظمػم أو ذ ُمـ شمٕمرُّ

جمٞمئف، صمؿ أـمٚمؼ قمغم يمؾ طمدث يتقهؿ ُمٜمف أطمٌد أٟمف ؾم٥ٌٌم ذم حل٤مَ اًمنم سمف، ومّم٤مر ُمرادوًم٤م 

 .(7)"ًمٚمتِم٤مؤم

وهبذا يتْمأ أن اًمتٓمػم هق اًمتِم٤مؤم سمام يًٛمع أو يرى، وشم٠مصمػم ذًمرؽ اًمتِمر٤مؤم ذم شمررك اًمٗمٕمرؾ 

 يمٕم٤مدة اجل٤مهٚمٞم٦م.

 :طريٚ ٔاألدلٛ عمٜ حتسميّاسهي ال

اًمٓمػمة اًمتل شم١مصمر ذم اًمٗمٕمؾ ُمْمًٞم٤م أو شمريًم٤م هل سم٤مٌب ُمـ اًمنمك يٜم٤مذم اًمتقطمٞمد أو يمامًمرف، وهرل 

 ٟمققم٤من:

  وإٟمام ضمٕمؾ ذًمؽ ": --ذك أيمؼم: إن اقمت٘مد أهن٤م شمٜمٗمع أو شمي اؾمت٘مالًٓ ىم٤مل اسمـ طمجر

، وىم٤مل (4)"أذيمقه ُمع اهلل شمٕم٤مممذيًم٤م ٓقمت٘م٤مدهؿ أن ذًمؽ جيٚم٥م ٟمٗمًٕم٤م أو يدومع ًاا، ومٙم٠مهنؿ 

وُمـ اقمت٘مد ؿمٞمًئ٤م ؾمقى اهلل يٜمٗمع، أو يي سم٤مٓؾمت٘مالل وم٘مد أذك ذيًم٤م ": --اسمـ اًم٘مٞمؿ

ًمق اقمت٘مد هذا اعمتِم٤مئؿ اعمتٓمػم أن هذا وم٤مقمؾ سمٜمٗمًف ": --وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم (3)"ضمٚمًٞم٤م

، وىم٤مل اًمِمٞمخ (5)"اإلجي٤مددون اهلل ومٝمق ُمنمك ذيًم٤م أيمؼم، ٕٟمف ضمٕمؾ اهلل ذيًٙم٤م ذم اخلٚمؼ و

ومٝمذه إُمقر اًمتل يتٕمٚمؼ هب٤م اًمٕم٤مُم٦م هم٤مًمٌٝم٤م ُمـ اًمنمك إدٖمر، ًمٙمـ ": --طم٤مومظ طمٙمٛمل

إذا اقمتٛمد اًمٕمٌد قمٚمٞمٝم٤م سمحٞم٨م يثؼ هب٤م، ويْمٞمػ اًمٜمٗمع واًمي إًمٞمٝم٤م، يم٤من ذًمؽ ذيًم٤م أيمؼم 

 .(6)"واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل: ٕٟمف د٤مر طمٞمٜمئذ ُمتقيماًل قمغم ؾمقى اهلل ُمٚمتجًئ٤م ًمٖمػمه

 دٖمر أو ظمٗمل: إن اقمت٘مد أهن٤م ؾم٥ٌم حلّمقل ذ أو دومع ظمػم، وىمد طمٙم٤مه اسمـ اًم٘مٞمؿ قمـ ذك أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/77( اًم٘مقل اعمٗمٞمد ذح يمت٤مب اًمتقطمٞمد. اسمـ قمثٞمٛملم )9)

 (.77/467ًمٚمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ) .اًمتحرير واًمتٜمقير( 7)

 (.91/773اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ) .( ومتأ اًم٤ٌمري سمنمح دحٞمأ اًمٌخ٤مري4)

 .(91/316. )قمقن اعمٕمٌقد سمنمح ؾمٜمـ أيب داودطم٤مؿمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ قمغم ( 3)

 .(93-7/94( اًم٘مقل اعمٗمٞمد )5)

 (.9/347ُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل سمنمح ؾمٚمؿ اًمقدقل. طم٤مومظ سمـ أمحد طمٙمٛمل )( 6)



 

 ُمٝم٤م سمٜم٧م ضمريس حمٛمد اجلريس. : دإقمداد                              صم٘م٤مومٞم٦ماًمٗمٙمري٦م واًمًٚمقيمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٓمػمة واًمٗم٠مل دراؾم٦م شم٠مدٞمٚمٞم٦م أصم٤مر 

       ٖٗٔ   

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل           

٤ًٌم "اًم٘م٤ميض وم٘م٤مل:  وىم٤مل اًم٘م٤ميض: إٟمام ؾمامه٤م ذيًم٤م: ٕهنؿ يم٤مٟمقا يررون ُمر٤م يتِمر٤مءُمقن سمرف ؾمرٌ

ُم١مصمًرا ذم طمّمقل اعمٙمروه، وُمالطمٔم٦م إؾم٤ٌمب ذم اجلٛمٚم٦م ذك ظمٗمرل، ومٙمٞمرػ إذا اٟمْمرؿ إمم 

وم٢مذا شمٓمػم اإلٟم٤ًمن سمٌمء رآه ": --. وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم(9)"ذًمؽ ضمٝم٤مًم٦م وؾمقء اقمت٘م٤مد

أو ؾمٛمٕمف، وم٢مٟمف ٓ يٕمد ُمنميًم٤م ذيًم٤م خيرضمف ُمـ اعمٚم٦م: ًمٙمٜمف أذك ُمـ طمٞمر٨م إٟمرف اقمتٛمرد قمرغم 

٤ًٌم، وهذا يْمٕمػ اًمتقيمؾ قمغم اهلل ويقهـ اًمٕمزيٛم٦م: وسمرذًمؽ  هذا اًم٥ًٌم اًمذي مل جيٕمٚمف اهلل ؾمٌ

 .(7)"يٕمُد ذيًم٤م ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م

اًمٓمػمة اًمتل شم٘مع ذم اًم٘مٚم٥م دون شم٠مصمػم قمغم اًمٗمٕمرؾ سمٛميضر أو شمررك، ومٝمرذه ار٤م ٓ يقىمرع ذم  أُم٤م

اًمنمك: يمقهن٤م شم٘مع ذم اًم٘مٚم٥م دون اظمتٞم٤مر، يمٛمـ همٚم٥م قمٚمٞمف ذًمؽ ار٤م شمقارصمرف قمرـ آسم٤مئرف وهرق ٓ 

٤ًٌم يٕمتٛمد قمٚمٞمف، وىمد ورد قمـ اًمٗمْمؾ سمـ قمٌر٤مس ظمرضمر٧م "ىمر٤مل:  --يٕمت٘مد ومٞمف، وٓ جيٕمٚمف ؾمٌ

ومؼمح فمٌٌل ومامل ذم ؿم٘مف وم٤مطمتْمٜمتف، وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمرقل اهلل شمٓمرػمت؟ وم٘مر٤مل:  يقًُم٤م --ُمع اًمٜمٌل

. واحلدي٨م وإن يم٤من ومٞمرف ورٕمػ إٓ أٟمرف ي١ميرده ُمر٤م رواه اسمرـ (4))إٟمام اًمٓمػمة ُم٤م أُمْم٤مك أو ردك(

 (3)ُمرومققًم٤م: )اًمٓمػمة ذك، اًمٓمػمة ذك، وُم٤م ُمٜم٤ّم إٓ، وًمٙمرـ اهلل يذهٌرف سم٤مًمتقيمرؾ( --ُمًٕمقد 

وًمرٞمس ُمرـ ىمرقل  --وُم٤م ُمٜم٤م إٓ ي٘م٤مل هذا ُمرـ ىمرقل اسمرـ ُمًرٕمقد ": --ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد

، أي: وُم٤م ُمٜم٤م إٓ وىمع ذم ىمٚمٌرف ُمرـ ذًمرؽ قمرغم ُمر٤م ضمررت سمرف اًمٕمر٤مدة، وىمْمر٧م سمرف --اًمٜمٌل

اًمتج٤مرب، ًمٙمٜمف ٓ ي٘مر ومٞمف، سمؾ حيًـ اقمت٘م٤مد أن ٓ ُمدسمر ؾمقى اهلل شمٕم٤ممم، ومٞم٠ًمل اهلل ويًتٕمٞمذ سمرف 

 .-"(5)-اهلل ُمـ اًمنم ويٛميض قمغم وضمٝمف ُمتقيماًل قمغم 

 األدلٛ عمٜ حتسٖي الطريٚ:

 وَ الكسآُ الهسٖي:  -أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(91/316. )قمقن اعمٕمٌقد سمنمح ؾمٜمـ أيب داودطم٤مؿمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ قمغم ( 9)

 .(93-7/94( اًم٘مقل اعمٗمٞمد )7)

 (.4/731ووٕمٗمف اًمٕمالُم٦م أمحد ؿم٤ميمر ٟٓم٘مٓم٤مقمف، وهق ذم اًمٜمًخ٦م اعمح٘م٘م٦م ) 9873رواه اإلُم٤مم أمحد سمرىمؿ:( 4)

 (.7/731إًم٤ٌمين ذم دحٞمأ ؾمٜمـ أيب داود )، ودححف 4991، وأسمق داود سمرىمؿ: 489رواه اإلُم٤مم أمحد سمرىمؿ: ( 3)

 (.7/67ؿمٕم٥م اإليامن ًمٚمٌٞمٝم٘مل )( 5)
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       ٖٕٗ   
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 حن يمجن ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلُّىمقًمرررف شمٕمررر٤ممم:  -9

 :إقمررررررراف]  َّمي خي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن

]إقمرراف: َّمنىن خن حن جنُّ  "هرر(: 773)ت --ىم٤مل اسمـ يمثػم [949

 [949]إقمرراف: َّيه ىه مه جه ينُّ [ أي هذا سمًٌٌٝمؿ وُمر٤م ضمر٤مءوا سمرف 949

أيب ـمٚمح٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ي٘مقل: ُمّم٤مئٌٝمؿ قمٜمد اهلل. وىم٤مل اسمـ ضمري٩م قمرـ اسمرـ ىم٤مل قمكم سمـ 

 ينُّ وىمقًمرف: "هرر(: 987. وضم٤مء ذم شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد )ت(ٔ)"قم٤ٌمس ىم٤مل: أي ُمـ ىِمٌؾ اهلل

اؾمتئٜم٤مف ُمًقَ ًمرد ُم٘م٤مًمتٝمؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م، وحت٘مٞمؼ  [949]إقمراف: َّيه ىه مه جه

اًمٕمٜم٤مير٦م سمٛمْمرٛمقٟمف، أي ًمرٞمس ؾمر٥ٌم احلؼ ذم ذًمؽ. وشمّمديره سمٙمٚمٛم٦م اًمتٜمٌٞمف إلسمرراز يمرامل 

ظمػمهؿ إٓ قمٜمده شمٕم٤ممم، وهق طمٙمٛمف وُمِمٞمئتف اعمتْمٛمٜم٦م ًمٚمحٙمؿ واعمّمر٤مًمأ، و ًمرٞمس ؾمر٥ٌم 

إٓ قمٜمده شمٕم٤ممم أي ُمٙمتقسم٦م ًمديف: وم٢مهن٤م اًمتل ؾم٤مىم٧م إًمٞمٝمؿ ُمر٤م  -وهق أقمامهلؿ اًمًٞمئ٦م-ؿم١مُمٝمؿ 

 .(ٕ)"يًقؤهؿ، ٓ ُم٤م قمداه٤م

ىمر٤مل  [99:يرس]َّرن مم ام يل ملىل يك ىك مك لك ُّ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -7

[: أي ُمرردود قمٚمرٞمٙمؿ 99]يرس:َّىك مكُّ : ىم٤مًم٧م هلرؿ رؾمرٚمٝمؿ --اسمـ يمثػم

سم٘مقًمرف: --وسمٜمحق هذا ومنه٤م اسمـ اًم٘مرٞمؿ (ٖ)"وىم٤مل وه٥م سمـ ُمٜمٌف وىمت٤مدة: أقمامًمٙمؿ ُمٕمٙمؿ

أي راضمع قمٚمٞمٙمؿ، وم٤مًمتٓمػم اًمذي طمّمؾ ًمٙمؿ إٟمام يٕمقد قمٚمٞمٙمؿ، وهذا ُمـ سمر٤مب اًم٘مّمر٤مص "

. (٘()ٗ)"اًمٙمتر٤مب وم٘مقًمرقا وقمٚمرٞمٙمؿ()إذا ؾمرٚمؿ قمٚمرٞمٙمؿ أهرؾ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ذم اًمٙمالم وٟمٔمػمه ىمقًمف

 .(ٙ) هر(491وسمٛمثٚمف ومنه٤م اسمـ ضمرير )ت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/777( شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ. اسمـ يمثػم )9)

 (.4/763( شمٗمًػم أيب اًمًٕمقد )7)

 (.4/575( شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، اسمـ يمثػم )4)

 سم٤مًمًالم، ويمٞمػ يرد قمٚمٞمٝمؿ. ، يمت٤مب اًمًالم، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اسمتداء أهؾ اًمٙمت٤مب7964( رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ: 3)

 (.7/744( ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة )5)

 (.77/917( ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، )6)
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       ٖٖٗ   
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 الطٍٛ الٍبٕٖٛ: وَ األسادٖح الػسٖفٛ الٕازدٚ يف الطريٚ وا ٖأت٘:  -ب

ىمر٤مل: )ٓ قمردوى وٓ ـمرػمة وٓ  --أن رؾمرقل اهلل --قمـ أيب هريرة احلدي٨م إول:

 .(9)ه٤مُم٦م وٓ دٗمر( أظمرضم٤مه، وزاد ُمًٚمؿ )وٓ ٟمقء وٓ همقل(

 هذا حيتٛمرؾ أن يٙمرقن ٟمٗمًٞمر٤م أو يٙمرقن هنًٞمر٤م أي: ٓ ": --وىمقًمف )وٓ ـمػمة(: ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

شمتٓمػموا، وًمٙمـ ىمقًمف ذم احلدي٨م )وٓ قمدوى وٓ دٗمر وٓ ه٤مُم٦م( يدل قمغم أن اعمرراد اًمٜمٗمرل 

وإسمٓم٤مل هذه إُمقر اًمتل يم٤مٟم٧م اجل٤مهٚمٞم٦م شمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، واًمٜمٗمل ذم هذا أسمٚمغ ُمـ اًمٜمٝمرل: ٕن اًمٜمٗمرل 

 .(7)"قمغم سمٓمالن ذًمؽ وقمدم شم٠مصمػمه واًمٜمٝمل إٟمام يدل قمغم اعمٜمع ُمٜمفيدل 

  يراد هب٤م )اًمٌقُم٦م( يمام ىم٤مل سمٕمض أهرؾ "هر(: 676وىمقًمف )وٓ ه٤مُم٦م(: ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي )ت

اًمٚمٖم٦م يم٤مًمٗمراء، واعمٕمٜمك ٟمٗمل اًمتِم٤مؤم هب٤م يمام يم٤من يٗمٕمؾ اجل٤مهٚمٞمقن، وىم٤مل اسمـ إقمررايب: يمر٤مٟمقا 

سمٞم٧م أطمدهؿ ي٘مقل: ٟمٕم٧م إزمَّ ٟمٗمزر أو أطمرًدا ُمرـ أهرؾ داري.  يتِم٤مءُمقن هب٤م إذا وىمٕم٧م قمغم

 .(4)"--ومٜمٗمك اًمنمع ذًمؽ وأسمٓمٚمف، وهذا شمٗمًػم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس

   وىمقًمف )وٓ دٗمر(: اعمراد سمف ؿمٝمر دٗمر واًمٜمٗمل عم٤م يم٤من أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م يتِم٤مءُمقن سمف، ىمر٤مل اسمرـ

ق هبرذا ُمرـ ضمرٜمس ويمثػم ُمـ اجلٝم٤مل يتِم٤مءم سمّمٗمر، ورسمام يٜمتٝمل ومٞمف قمـ اًمًٗمر، وه"رضم٥م: 

 .  (3)"اًمٓمػمة اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م

ىمر٤مل: )ٓ قمردوى وٓ ـمرػمة  --أن رؾمقل اهلل --قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر احلدي٨م اًمث٤مين:

 . وذم ُمٕمٜمك هذا احلدي٨م أىمقال أسمرزه٤م: (5)واًمِم١مم ذم صمالث: ذم اعمرأة، واًمدار، واًمداسم٦م(

عمر٤م ؾمرٛمٕم٧م  -–ىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سمتٖمٚمٞمط اًمراوي واطمتجقا سمحدي٨م قم٤مئِم٦م -9
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يمت٤مب اًمًالم، 7771سمرىمؿ:  ُمًٚمؿو ، يمت٤مب اًمٓم٥م، سم٤مب ٓ دٗمر، وهق داء ي٠مظمذ اًمٌٓمـ،5487سمرىمؿ:  ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري9)

 .سم٤مب ٓ قمدوى وٓ ـمػمة وٓ ه٤مُم٦م

 (.7/743) ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة( 7)

 .(93/795( دحٞمأ ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي، )4)

 .938ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مرف ٓسمـ رضم٥م، ص ( 3)

ـْ ؿم١مم اعمرأة، اًمٜمٙم٤مح، يمت٤مب 5194سمرىمؿ:  اًمٌخ٤مري أظمرضمف( 5) ، يمت٤مب 7775سمرىمؿ: وُمًٚمٌؿ ، (91/774) سم٤مُب ُم٤م ُيتَّ٘مك ُِم

 (.93/771)سم٤مب اًمٓمػمة واًمٗم٠مل، وُم٤م يٙمقن ومٞمف ُمـ اًمِم١مم   اًمًالم
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 هبذا احلدي٨م أهن٤م ىم٤مًم٧م: يمذب واًمذي أٟمزل اًمٗمرىمر٤من قمرغم أيب اًم٘م٤مؾمرؿ، وًمٙمرـ رؾمرقل اهلل

--  يم٤من ي٘مقل: يمر٤من أهرؾ اجل٤مهٚمٞمر٦م ي٘مقًمرقن: إن اًمٓمرػمة ذم اعمررأة واًمردار واًمداسمر٦م صمرؿ

 جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مبُّ  :(9)ىمررررررأت

 [.77]احلديد:َّحسخس

سم٤مًمِم١مم ذم هذه اًمثالصم٦م، سمؾ قمٚمؼ سم٤مًمنمط ومٗمل رواي٦م  --وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م: مل جيزم اًمٜمٌل -7

، وٓ يٚمزم ُمـ ددَ اًمنمـمٞم٦م، ددَ يمؾ واطمد (7)ُمًٚمؿ: )إن يم٤من ومٗمل اعمرأة...( احلدي٨م

ُمٕمٜم٤مه إن يم٤من اهلل ظمٚمؼ اًمِم١مم ذم رء ا٤م ضمرى ُمـ سمٕمض "سمٛمٗمرده٤م. ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب: 

ومٞمٝم٤م اًمتِم٤مؤم هبذه أيمثر ا٤م ي٘مع اًمٕم٤مدة: وم٢مٟمام خيٚم٘مف ذم هذه إؿمٞم٤مء، سمٛمٕمٜمك أن اًمٜمٗمقس ي٘مع 

 --اعم٘مّمقد ٟمٗمل دح٦م اًمٓمػمة قمغم وضمف اعم٤ٌمًمٖم٦م، ومٝمق ُمـ ىمٌٞمؾ ىمقًمف"وىمٞمؾ:  (4)"سمٖمػمه٤م

أي إن وُمرض وضمقد اًمٓمػمة ومتٙمقن ذم هذه  (3))ًمق يم٤من رء ؾم٤مسمؼ اًم٘مدر، ًمًٌ٘متف اًمٕملم(

 .(5)"اًمثالصم٦م ومال يٜم٤مذم طمٞمٜمئذ ٟمٗمل اًمٓمػمة ذم هذا احلدي٨م وهمػمه

اًمِم١مم ذم هذه اًمثالصم٦م إٟمام يٚمحؼ ُمـ شمِم٤مءم هب٤م ومٞمٙمقن ؿمر١مُمٝم٤م قمٚمٞمرف، وُمرـ شمقيمرؾ وىمٞمؾ إن  -4

قمغم اهلل ومل يتِم٤مءم مل شمٙمـ ُمِم١موُم٦م قمٚمٞمف، ىم٤مًمقا: ويدل قمٚمٞمف طمدي٨م أٟمرس: )واًمٓمرػمة قمرغم 

ووضمٝمف أن أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م يم٤مٟمقا يتٓمرػمون ". ٟم٘مٚمف اسمـ طمجر قمـ اسمـ ىمتٞم٦ٌم وىم٤مل: (6)ُمـ شمٓمػم(

أن ٓ ـمػمة، ومٚمام أسمقا أن يٜمتٝمقا سم٘مٞم٧م اًمٓمػمة ذم هرذه إؿمرٞم٤مء  وأقمٚمٛمٝمؿ --ومٜمٝم٤مهؿ اًمٜمٌل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وىم٤مل: دحٞمأ قمغم ذط ُمًٚمؿ  ،( ودححف إرٟم٤مؤوط ذم حت٘مٞم٘مف ًمنمح ُمِمٙمؾ أصم٤مر6/731اه اإلُم٤مم أمحد )رو( 9)

(7/755.) 

 ، يمت٤مب اًمًالم، سم٤مب اًمٓمػمة واًمٗم٠مل، وُم٤م يٙمقن ومٞمف ُمـ اًمِم١مم.77776رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ: ( 7)

 (.6/77( ومتأ اًم٤ٌمري )4)

 واعمرض واًمرىمك.يمت٤مب اًمًالم، سم٤مب اًمٓم٥م  ،7988سمرىمؿ: ( رواه ُمًٚمؿ 3)

 (.91/398( قمقن اعمٕمٌقد، )5)

( وىم٤مل إرٟم٤مؤوط: إؾمٜم٤مده طمًـ، اٟمٔمر: ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر ًمٚمٓمح٤موي 7/637اإلطم٤ًمن ذم شم٘مري٥م دحٞمأ اسمـ طم٤ٌمن )( 6)

 (.6/98ًمٚمٓمح٤موي )
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 .(9)"اًمثالصم٦م

هق اؾمتثٜم٤مء ُمـ همػم اجلٜمس، وُمٕمٜم٤مه إسمٓمر٤مل ُمرذه٥م اجل٤مهٚمٞمر٦م ذم اًمتٓمرػم صمرؿ "ىم٤مل اخلٓم٤ميب:  -3

ىم٤مل: وإن يم٤مٟم٧م ٕطمديمؿ دار يٙمره ؾمٙمٜم٤مه٤م أو اُمرأة يٙمره درحٌتٝم٤م أو ومررس يٙمرره ؾمرػمه 

 .(7)"ومٚمٞمٗم٤مرىمف

 خت حت جت  هب مبُّ  ًمؽ ذم أول إُمر صمؿ ٟمًخ ذًمؽ سم٘مقًمرف شمٕمر٤ممم: وىمٞمؾ يم٤من ىمقًمف ذ -5

[، طمٙم٤مه اسمـ قمٌرد 77]احلديد:َّحسخس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت

واًمٜمًخ ٓ يث٧ٌم سم٤مٓطمتامل ٓ ؾمٞمام ُمع إُمٙمر٤من اجلٛمرع وىمرد ورد ذم ". ىم٤مل اسمـ طمجر: (4)اًمؼم

 .(3)"ٟمٗمس اخلؼم ٟمٗمل اًمتٓمػم صمؿ إصم٤ٌمشمف ذم إؿمٞم٤مء اعمذيمقرة

قمـ اسمـ ُمًٕمقد ُمرومققم٤ًم: )اًمٓمػمة ذك، اًمٓمػمة ذك، وُم٤م ُمٜم٤ّم إٓ، وًمٙمرـ  احلدي٨م اًمث٤مًم٨م:

 .  (5)اهلل يذهٌف سم٤مًمتقيمؾ(. وىمد شم٘مدم خترجيف وسمٞم٤من اإلدراج ومٞمف

 ومٝمذه أسمرز أدًم٦م حتريؿ اًمٓمػمة ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ُمع سمٞم٤من أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم دٓٓهت٤م.

 أوجمٛ عمٜ التطري: 

طمٙم٤مه اهلل شمٕم٤ممم قمـ ىمقم ُمقؾمك وهمػمهؿ، وهق ذم اًمٕمجرؿ أيًْمر٤م اًمتٓمػم ىمديؿ ذم إُمؿ، وىمد 

ًٌر٤م إمم ": -رمحف اهلل -ىمدياًم وطمديًث٤م ىم٤مل اسمـ طمجر  ويم٤من اًمتِم٤مؤم ذم اًمٕمجؿ إذا رأى اًمّمرٌل ذاه

اعمٕمٚمؿ شمِم٤مءم،  وإذا رآه راضمًٕم٤م شمٞمٛمـ، ويمذا إذا رأى اجلٛمؾ ُمقىمًرا محاًل، شمِمر٤مءم ومر٢من رآه واورًٕم٤م 

 . وُمـ أُمثٚم٦م اًمتٓمػم أو اًمتِم٤مؤم قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم: (6)"محٚمف شمٞمٛمـ وٟمحق ذًمؽ

أن اًمراومْم٦م "هر( 778)ت --اًمتٓمػم سم٤مٕرىم٤مم: وىمد ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -9

يٙمرهقن اًمتٙمٚمؿ سمٚمٗمظ اًمٕمنمة أو ومٕمؾ رء يٙمقن قمنمة طمتك ذم اًمٌٜم٤مء ٓ يٌٜمقن قمغم قمنمة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/69( ومتأ اًم٤ٌمري، )9)

 (.3/747ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ ذم يمت٤مب ؾمٜمـ أيب داود )( 7)

 (.791-9/789اًمتٛمٝمٞمد )( 4)

 (.6/69) اًم٤ٌمريومتأ ( 3)

 .6ص ( 5)

  (.91/776) .( ومتأ اًم٤ٌمري6)
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ر اًمّمح٤مسم٦م، وهؿ اًمٕمنمة أقمٛمدة، وٓ سمٕمنمة ضمذوع وٟمحق ذًمؽ ًمٙمقهنؿ يٌٖمْمقن ظمٞم٤م

وُمـ ىمٌٞمؾ اًمتِم٤مؤم سم٤مٕرىم٤مم ذم هذا اًمزُمـ اًمتِم٤مؤم ذم اًمٖمرب سم٤مًمرىمؿ ". (9)"اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مجلٜم٦م

، وىمد طمذومتف سمٕمض ذيم٤مت اًمٓمػمان ذم شمرىمٞمؿ اعم٘م٤مقمد وهذا اًمتِم٤مؤم يرضمع إمم قمٝمد 94

م اًمٗمٚمؽ، م، ويم٤من ُمٚماًم سمٕمٚمق445اإلُمؼماـمقر اًمروُم٤مين ىمًٓمٜمٓملم إول طم٤ميمؿ سمٞمزٟمٓم٦م ؾمٜم٦م 

ؾمٞمٙمقن جمٚم٦ٌم ًمٚمٙمقارث قمغم 94وم٠مصمٜم٤مء ُمراضمٕم٤مشمف طم٤ًمب اًمٜمجقم شمٙمٝمـ أن اًمرىمؿ

اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، وىمد حت٘مؼ شمٙمٝمٜمف سمٕمد ُمئ٦م وأًمػ قم٤مم، إذ ومتأ اعمًٚمٛمقن اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م قم٤مم 

 . (7)"94هر( وُمـ همري٥م اعمٗم٤مرىم٤مت أن جمٛمقع أرىم٤مم هذه اًمًٜم٦م ي١مًمػ اًمرىمؿ 857-م9354)

ًمِمٝمقر وإي٤مم يمتِم٤مؤم اجل٤مهٚمٞملم سمِمٝمر دٗمر قم٤مُم٦م، وشمِمر٤مؤُمٝمؿ اًمتٓمػم سمٌٕمض إزُمٜم٦م ُمـ ا -7

ذم ؿمرقال،  --: شمزوضمٜمل رؾمقل اهلل-–سمِمٝمر ؿمقال ذم اًمٜمٙم٤مح ظم٤مد٦م، ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م

وسمٜمك يب ذم ؿمقال وم٠مي ٟم٤ًمء رؾمقل اهلل يم٤مٟم٧م أطمٔمك قمٜمده ُمٜمل، ويم٤مٟم٧م قم٤مئِمر٦م شمًرتح٥م أن 

ٙمالم رّد ُم٤م يم٤مٟمر٧م اجل٤مهٚمٞمر٦م ىمّمدت قم٤مئِم٦م هبذا اًم". ىم٤مل اًمٜمقوي: (4)شمدظمؾ ٟم٤ًمءه٤م ذم ؿمقال

قمٚمٞمف، وُم٤م يتخٞمٚمف سمٕمض اًمٕمقام اًمٞمقم ُمـ يمراه٦م ذًمؽ ذم ؿمقال، ومٝمذا سم٤مـمؾ ٓ أدؾ ًمف، وهرق 

 .  (3)"ُمـ آصم٤مر اجل٤مهٚمٞم٦م، وىمد يم٤مٟمقا يتٓمػمون سمذًمؽ عم٤م ذم اؾمؿ ؿمقال ُمـ اإلؿم٤مًم٦م واًمرومع

اجل٤مهٚمٞمر٦م إذا وىمٕمر٧م اًمتٓمػم سم٤مًمٓمٞمقر واحلٞمقاٟم٤مت: وأيمثره اًمتِم٤مؤم سم٤مًمٌقُم٦م: ومر٢مهنؿ يمر٤مٟمقا ذم  -4

. وُمثٚمرف (5)"ٟمٕمر٧م إزمَّ ٟمٗمزر أو أطمرًدا ُمرـ أهرؾ داري"قمغم سمٞم٧م أطمدهؿ أو ٟمٕم٘م٧م ومٞمف ىم٤مل: 

هرر(: 857)ت --(6)اًمٖمراب، يم٤مٟمقا يرون ومٞمف ُمٕمٜمك آهمؽماب واًمٗمرراَ، ىمر٤مل إسمِمرٞمٝمل

واًمٕمرب أقمٔمؿ ُم٤م يتٓمػمون ُمٜمف اًمٖمراب، ومر٤مًم٘مقل ومٞمرف أيمثرر ُمرـ أن يتٓمٚمر٥م قمٚمٞمرف ؿمر٤مهد، "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/91) .( ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م9)

 .799د. قمٛمر إؿم٘مر، ص .( قم٤ممل اًمًحر واًمِمٕمقذة7)

 يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اؾمتح٤ٌمب اًمتزوي٩م ذم ؿمقال.، 9374سمرىمؿ: ُمًٚمؿ  رواه( 4)

 (.9/719ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ )( 3)

 .347ص .( شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد5)

د٤مطم٥م اعمًتٓمرف ذم يمؾ ومـ ُمًتٔمرف هر( 857-791) محد سمـ أمحد سمـ ُمٜمّمقر إسمِمٞمٝمل اعمحكم هب٤مء اًمديـ أسمق اًمٗمتأأ( 6)

 . وًمد هب٤م ، وىمدٟمًٌتف إمم أسمِمقيف ُمـ ىمرى اًمٖمرسمٞم٦م سمٛمٍمو ،ُمًتٔمرف ذم إدب وإظم٤ٌمر
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 .(9)"طم٤ممت٤ًم( ٕٟمف حيتؿ قمٜمدهؿ سم٤مًمٗمراَويًٛمقٟمف )

اًمتٓمػم سمٌٕمض إؿمخ٤مص واًمّمقر، يم٤مًمتٓمػم سمٛمالىم٤مة إقمقر، أو إقمررج، أو اعمٝمرزول، أو  -3

اًمِمٞمخ اهلرم، أو اًمٕمجقز اًمِمٛمٓم٤مء، ويمثػم ُمـ اًمٜم٤مس إذا ًم٘مٞمف وهق ذاه٥م حل٤مضم٦م درده ذًمرؽ 

ذه دٗمتف إذا ضمر٤مءه أول قمٜمٝم٤م، ورضمع ُمٕمت٘مًدا قمدم ٟمج٤مطمٝم٤م، ويمثػم ُمـ أهؾ اًمٌٞمع ٓ يٌٞمع ُمـ ه

اًمٜمٝم٤مر طمتك يٌٞمع ُمـ همػمه شمِمر٤مؤًُم٤م ويمراهر٦ًم ًمرف، وسمٕمْمرٝمؿ ئمرـ أٟمرف ٓ يٜمر٤مل ذم يقُمرف هرذا 

 .  (7)"ظمػًما

اًمتٓمػم سمٌٕمض إُمقر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م يم٤مًمُٕمٓم٤مس وؾم٥ٌم شمٓمرػمهؿ أن داسمر٦م ي٘مر٤مل هلر٤م )اًمٕمر٤مـمقس(  -5

، وأُمر٤م "اًمّٓمرْرْف "ة . وُمثٚمف اًمتٓمػم سمحريم٦م اًمٕملم اًمُٞمنرى اًمالإرادير٦م اعمًرام(4)يم٤مٟمقا يٙمرهقهن٤م

 .(3)اًمٞمٛمٜمك ومٞمتٗم٤مءًمقن هب٤م إن اظمتٚمج٧م وزقمٛمقا أهنؿ طمٞمٜمٝم٤م يرون ُمـ حيٌقن

اًمتٓمػم سمٌٕمض إطمداث، يمً٘مقط أو اٟمٙم٤ًمر اإلٟم٤مء، أو اٟمزَٓ اًم٘مدم، وٟمحق ذًمؽ ار٤م هرق  -6

 (.  34ُمِمٝمقر ذم همرائ٥م اًمِم١مم قمٜمد اًمِمٕمقب، وهق يمثػٌم ٓ حيَم)

ٞمتٓمػم سمٞمقُمف يمٚمف وؾم٤مئر ؾم٤مقم٤مشمف، وُمرـ اعمِمرٝمقر قمٜمرد اًمتٓمػم سمحدوث اعمٙمروه أول اًمٜمٝم٤مر، وم -7

إذا وىمع ًمف ُم٤م يٙمرره ذم أول  "هذا اًمٞمقم ًمٞمس زم"اًمٕم٤مُم٦م اًمٞمقم ُمـ قمرٍب وقمجؿ ىمقل أطمدهؿ: 

 .(5)هن٤مره

 ، وهرق ٟمرقٌع ُمرـ اًمتٜمجرٞمؿ أيًْمر٤م، وذم(6)اًمتٓمػم سمر٤مًمٜمجقم وإسمرراج وٟمًر٦ٌم اًمرٜمحس إًمٞمٝمر٤م -8

 دًمٞمٌؾ قمغم ٟمٗمل اًمتٓمػم هب٤م يمام يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون.    (7): )وٓ ٟمقء(--ىمقًمف

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/988إسمِمٞمٝمل، ) .( اعمًتٓمرف ُمـ يمؾ ومـ ُمًتٔمرف9)

 (.7/991) .( ُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل7)

 (.7/987) .اعمًتٓمرف( 4)

 (.7/479سمٚمقغ إرب )( 3)

 .96ه٤مدم إؾم٤مـمػم، ظم٤مًمد شمقومٞمؼ، ص ( 5)

 (.7/76ؿمذرات اًمذه٥م، اسمـ اًمٕمامد احلٜمٌكم )( 6)

 .يمت٤مب اًمًالم، سم٤مب ٓ قمدوى وٓ ـمػمة وٓ ه٤مُم٦م وٓ دٗمر وٓ ٟمقء ،7777 :ُمًٚمؿ سمرىمؿ رواه( 7)
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 ادلثحث انثاًَ
 اَثار انفكرٌح نهطريج

 املطمب األٔه

 بالتصٕز اإلضالو٘ لمهُٕ ٔاذتٗاٚ اآلثاز املتعمكٛ

شمتٓمٚم٥م اًمنميٕم٦م ذم أقمٔمؿ ُم٘م٤مدده٤م ؾمٙمقن اًمرٜمٗمس إمم وطمداٟمٞمر٦م اهلل شمٕمر٤ممم، وشمررسمط طمٞمر٤مة 

اًمتقطمٞمدي٦م، وذًمؽ ًمتٗمٕمٞمرؾ دور اعمًرٚمؿ اعمًرتخٚمػ ذم إرض، ومررهمؿ اعمًٚمؿ يمٚمٝم٤م هبذه اًمرؤي٦م 

يمقٟمف قمًٌدا ٓ ؾمٞمًدا، إٓ أن اهلل ؾمخر ًمف هذه إرض وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ًمٞم٘مقم سمام أُمره اهلل سمف، ومال خيْمرع 

سمٕمد ذًمؽ ًمٓمػٍم وٓ ٟمجٍؿ وٓ طمٍظ ذم يمّػ: وم٤مًمٙمقن يمٚمف سمٞمد اهلل، واحلٞمر٤مة ُمٞمردان قمٛمرؾ واسمرتالء، 

 اعمتٕمٚم٘م٦م هبذا اًمتّمقر اًمٕم٘مدي اًمّمحٞمأ ومٞمام ي٠ميت:ويٛمٙمـ شمٚمٛمس أصم٤مر 

شم٘مدح اًمٓمػمة اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ذم أريم٤من اإليامن وُم٘م٤مُم٤مت اًمتقطمٞمد، وذًمؽ أهن٤م شمٜم٤مذم اًمتقيمؾ قمرغم  -9

أٟمرف ىمر٤مل: )ًمرـ يٜمر٤مل  --قمرـ اًمٜمٌرل --، ودًمٞمؾ هرذا ُمر٤م رواه أسمرق اًمردرداء--اهلل

( وذم رواي٦م )ُمرـ شمٓمرػم ـمرػمة اًمدرضم٤مت اًمٕمغم ُمـ شمٙمٝمـ أو اؾمت٘مًؿ أو رضمع ُمـ ؾمٗمٍر شمٓمػًما

ُٕمترف  --وم٠موورأ ": --ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ (9)شمرده قمـ ؾمٗمره، مل يٜمٔمر إمم اًمدرضم٤مت اًمٕمغم(

إُمر، وسملم هلؿ وم٤ًمد اًمٓمػمة ًمٞمٕمٚمٛمقا أن اهلل ؾمرٌح٤مٟمف مل جيٕمرؾ هلرؿ قمٚمٞمٝمر٤م قمالُمر٦م، وٓ ومٞمٝمر٤م 

٤ًٌم عمر٤م خي٤مومقٟمرف وحيذروٟمرف، وًمتٓمٛمرئـ ىمٚمرقهبؿ، وشمًرٙمـ ٟمٗمقؾمرٝمؿ إمم  دًٓم٦م، وٓ ٟمّمٌٝم٤م ؾمرٌ

وطمداٟمٞمتف ؾمٌح٤مٟمف اًمتل أرؾمؾ هب٤م رؾمٚمف، وٟمزل هب٤م يمتٌف، وظمٚمؼ ٕضمٚمٝم٤م اًمًراموات وإرض، 

وقمٛمر اًمداريـ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر سم٥ًٌم اًمتقطمٞمد، وم٘مٓمع قمٚمؼ اًمنمك ُمـ ىمٚمرقهبؿ ًمرئال يٌ٘مرك ومٞمٝمر٤م 

 .(7)"قمٚمؼ ُمٜمٝم٤م وٓ يتٚمًٌقا سمٕمٛمؾ ُمـ أقمامل أهؾ اًمٜم٤مر اًمٌت٦م

عمرء ويٕمرض ًمف ُمـ ُمٙمروه، وهذا ضمزٌء ُمرـ أىمردار اهلل شمٕمر٤ممم، يًت٘مٌؾ ا ٤ماٌف ظمقذم اًمتٓمػم   -7

واهلل هق اعمتٍمف ومٞمٝم٤م واًمٕمٌد ُم٠مُمقٌر سم٤مًمّمؼم قمغم ُم٤م ىمدر ًمرف ومٞمٝمر٤م، واًمٓمرػمة شُمْمرٕمػ حت٘مٞمرؼ 

 اعمرء عمٕمٜمك اإليامن سم٤مًم٘مدر هذا، وىمد أسم٤من هذا إصمر قمدٌد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ: ىم٤مل اإلُمر٤مم اخلٓمر٤ميب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سم٢مؾمٜم٤مديـ، ورضم٤مل أطمدمه٤م صم٘م٤مت، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن. (: رواه اًمٓمؼماين5/979ىم٤مل ذم جمٛمع اًمزوائد )( 9)

 (.7/747ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة )( 7)
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ٝم٤م ُمـ آقمرتامد وآًمتٗمر٤مت إمم همرػم اهلل، طمٞمر٨م إن اعمتٓمرػم ومٝمل ٟم٤مومٞم٦م ًمٚمتقيمؾ عم٤م ومٞم": --

اًمذي أطمجؿ قمام يم٤من ىمد اقمتزُمف، سمام رآه أو ؾمٛمٕمف، اقمت٘مرد أن هرذا يٛمٙمٜمرف أن يررد ىمْمر٤مء اهلل 

، ويٕمٚمؿ أن ُم٤م ؿمر٤مء اهلل يمر٤من، --وىمدره، وهذا ظمالف اعم٠مُمقر سمف، وهق أن يثؼ اعمًٚمؿ سم٤مهلل

وُمـ شمررك ": --ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ (9)"ُم٤م يمتٌف اهلل وىمدرهوُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـ، وأٟمف ًمـ يّمٞمٌف إٓ 

 .(7)"اًمتٓمػم وم٘مد طم٘مؼ اًمتقطمٞمد

 اًمذي هنك اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف، وىمد ؾمئؾ ؿمٞمخ اإلؾمالم  (4)اًمٓمػمة ٟمقٌع ُمـ آؾمتً٘م٤مم سم٤مٕزٓم -4

وإٟمام ي٠ممتر ويٜمتٝمل سمٛمثؾ ذًمؽ )أي سم٤مًمٓمػمة "قمـ ُم٠ًمًم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٗم٠مل واًمٓمػمة وم٘م٤مل:  --

٤مهٚمٞم٦م اًمذيـ يًت٘مًٛمقن سم٤مٕزٓم، وىمد طمّرم اهلل آؾمت٘م٤ًمم سم٤مٕزٓم ذم واًمٗم٠مل( أهؾ اجل

آيتلم ُمـ يمت٤مسمف، ويم٤مٟمقا إذا أرادوا أُمًرا ُمـ إُمقر أطم٤مًمقا سمف ىمداطًم٤م ُمثؾ: اًمًٝم٤مم أو احلَم أو 

همػم ذًمؽ، وىمد قمٚمَّٛمقا قمغم هذا قمالُم٦م اخلػم وقمغم هذا قمالُم٦م اًمنم وآظمر همٗمؾ، وم٢مذا ظمرج 

رج هذا شمريمقا وإذا ظمرج اًمٖمٗمؾ أقم٤مدوا آؾمت٘م٤ًمم. ومٝمذه إٟمقاع اًمتل هذا ومٕمٚمقا، وإذا ظم

شمدظمؾ ذم ذًمؽ ُمثؾ: اًميب سم٤محلَم واًمِمٕمػم واًمٚمقح واخلِم٥م واًمقرَ اعمٙمتقب قمٚمٞمف 

طمروف أسمجد أو أسمٞم٤مت ُمـ اًمِمٕمر أو ٟمحق ذًمؽ: ا٤م يٓمٚم٥م سمف اخلػمة ا٤م يٗمٕمٚمف اًمرضمؾ أو 

ٕزٓم، وإٟمام يًـ ًمف اؾمتخ٤مرة اخل٤مًمؼ يؽميمف ُيٜمٝمك قمٜمٝم٤م ٕهن٤م ُمـ سم٤مب آؾمت٘م٤ًمم سم٤م

واؾمتِم٤مرة اعمخٚمقَ وآؾمتدٓل سم٤مٕدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل شمٌلم ُم٤م حيٌف اهلل ويرو٤مه، وُم٤م يٙمرهف 

وُمـ ذًمؽ آؾمت٘م٤ًمم سمتٜمٗمػم اًمٓمػم ": --. وىم٤مل اًمِمٞمخ طم٤مومظ طمٙمٛمل(3)"ويٜمٝمك قمٜمف

آؾمت٘م٤ًمم  واًمٔم٤ٌمء وم٢من شمٞم٤مُمٜم٧م ذهٌقا حل٤مضمتٝمؿ وإن شمٞم٤مهت شمريمقه٤م، وهذا ُمـ سم٤مب

سم٤مٕزٓم اًمذي أُمر اهلل شمٕم٤ممم سم٤مضمتٜم٤مسمف وأظمؼم أٟمف رضمس ُمـ قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من، وهذا وُم٤م ؿم٤ميمٚمف 

يمثػٌم ُمٜمف يم٤من ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ىمٌؾ اًمٜمٌقة، وىمد أسمٓمٚمف اإلؾمالم وم٠مقم٤مده اًمِمٞمٓم٤من ذم هذا اًمزُم٤من أيمثر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/793ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ ًمٚمخٓم٤ميب )( 9)

 (.7/745ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة )( 7)

اًمرزَ وُم٤م  ٤مٕهنؿ يم٤مٟمقا يًت٘مًٛمقن هب ُمـ اًم٘مداح، وؾمٛمل سمذًمؽهق ـمٚم٥م اًم٘مًؿ واًمٜمّمٞم٥م  :٤مٕزٓمسم( آؾمت٘م٤ًمم 4)

 .يريدون

 (.74/67( اًمٗمت٤موى )3)
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لم ا٤م يم٤من قمٚمٞمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م سم٠موٕم٤مف ُمْم٤مقمٗم٦م، ووؾمع دائرة ذًمؽ، وؾم٤مقمده قمٚمٞمف ؿمٞم٤مـم

وٓ خيٗمك أن دقر آؾمت٘م٤ًمم  (9)"اإلٟمس ُمـ اًمٙمٝمٜم٦م واعمٜمجٛملم وأااهبؿ وأشم٤ٌمقمٝمؿ

 سم٤مٕزٓم شمتجدد وشمتٖمػم سمتٖمػم إزُمٜم٦م.

اًمٓمػمة ؾمقء فمـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم، وُمٜمِم١مه٤م وٕمػ اًمٕمٚمؿ سمف ؾمٌح٤مٟمف وسم٠مؾمامئف ودٗم٤مشمف، وورٕمػ  -3

 اًمٞم٘ملم سمحٙمٛمتف شمٕم٤ممم ذم ىمْم٤مئف وىمدره، وُمـ قمرف اهلل طمؼ ُمٕمرومتف مل خيػ ا٤م ؾمقاه. 

اًمٙمٗم٤مر اًمتل واضمٝمقا هب٤م أٟمٌٞم٤مءهؿ، يمام ُمّر ذم أدًمر٦م اًم٘مررآن اًمٙمرريؿ، وهرق ُمـ دٗم٤مت  اًمتٓمػم -5

ٛمٝم٤م ُمٗم٤مرىم٦ٌم عم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف طم٤مهلؿ ُمرـ ورٕمػ اًمٞم٘مرلم ودوام اًمًرخط دٗم٦م ُمذُمقُم٦م وذم حتري

 واًمتِم٤مؤم اًمذي ٓ يٚمٞمؼ سم٤معمقطمد اًم٤ًمقمل ًمٕمامرة إرض يمام أُمر اهلل.

وإٟمرام ُمرـ ظمّمر٤مئص  ،اؾمتٜم٤ٌمط همٞمٌل، وإُمقر اًمٖمٞمٌٞم٦م ٓ دظمؾ ًمٚمٙم٤مئٜمر٤مت ومٞمٝمر٤مذم اًمٓمػمة   -6

 .اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف

حٞمأ شمّمقر اعم١مُمـ ًمٕمالىمتف سم٤مًمٙمقن واحلٞمر٤مة وهبذا يتْمأ أن حتريؿ اًمٓمػمة ضم٤مء ذم ؾمٞم٤مَ شمّم

هذه اًمٕمالىم٦م هل قمالىم٦م اًمتًخػم و آؾمتخالف، واًمًٕمل واًمٕمٛمرؾ، يمرام ىمر٤مل شمٕمر٤ممم ذم إظمٌر٤مر 

 خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف خفُّ د٤مًمأ قمٚمٞمف اًمًالم ًم٘مقُمرف سمرذًمؽ: 

  [.69]هقد:َّ مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل مل

ّمٛمف ُمـ اًمتٕمٚمؼ سمٖمػمه، واخلقف ار٤م ؾمرقاه، يٜمٓمٚمؼ ومٞمٝم٤م ُمـ إيامٟمف سمتقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم اًمذي يٕم

 وحيثف قمغم اًمًٕمل ذم وفمٞمٗمتف ذم إرض قمغم ي٘ملم وصم٘م٦م سمرسمف ؾمٌح٤مٟمف.

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/999) .( ُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل سمنمح ؾمٚمؿ اًمقدقل9)
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 املطمب الجاٌ٘

 اآلثاز املتعمكٛ بالتصٕز اإلضالو٘ لإلزادٚ ٔالطبب

ظمٚمؼ اهلل ًمألُمقر أؾم٤ٌمسًم٤م وأُمر سم٤مًمًٕمل ٓيمت٤ًمهب٤م، وضمٕمؾ اإلٟم٤ًمن ُمريًدا خمت٤مًرا، ُمٙمٚمًٗم٤م 

ُم١ًموًٓ، ُمع أٟمف ذم يمؾ أطمقاًمف ظم٤موٌع إلرادة اهلل وُمِمٞمئتف ؾمٌح٤مٟمف، وذم حتريؿ اًمٓمػمة واًمٜمٝمل 

قمٜمٝم٤م يتح٘مؼ اًمتّمقر اإلؾمالُمل ًمإلرادة، واًم٥ًٌم هبذا اعمٕمٜمك اًمّمحٞمأ: ٕن ذم حتريؿ اًمٓمػمة 

متٞمٞمٌز سملم إؾم٤ٌمب اًمنمقمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمنموقم٦م، و إؾم٤ٌمب اعمقهقُم٦م واعمٔمٜمقٟم٦م اعمٛمٜمققم٦م، 

 يتْمأ هذا إصمر اخل٤مص سم٤مإلرادة، واًم٥ًٌم ذم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م:و

ذع اهلل أؾم٤ٌمسًم٤م ًمٚمقىم٤مي٦م ُمـ اًمنم مل جيٕمؾ ُمٜمٝم٤م اًمتٓمػم، سمرؾ إن ذم اًمٓمرػمة شمٕمٓمرٞماًل ًمألؾمر٤ٌمب  -9

اًمنمقمٞم٦م اعم٤مٟمٕم٦م ًمٚمٛمٙمروه، وأمهٝم٤م آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم وذيمره، وم٤مًمذيمر ار٤م يًرتٕم٤من سمرف ًمردومع 

ؾمالم اًمذيمر سمدياًل قمـ اًمٓمػمة، وهق شمٌرديٌؾ ًمٚمًر٥ٌم اعمٛمٜمرقع اًمنمور واهلٛمقم، وىمد ضمٕمؾ اإل

 سم٤مًم٥ًٌم اعمنموع: روى أسمق داود قمـ قم٘م٦ٌم سمـ قمر٤مُمر ىمر٤مل: ذيمررت اًمٓمرػمة قمٜمرد رؾمرقل اهلل

--  وم٘م٤مل: )أطمًٜمٝم٤م اًمٗم٠مل، وٓ شمرد ُمًٚماًم، وم٢مذا رأى أطمديمؿ ُم٤م يٙمره ومٚمٞم٘مؾ: اًمٚمٝمؿ ٓ ير٠ميت

. وذيمرر اسمرـ (9)٧م، وٓ طمقل وٓ ىمرقة إٓ سمرؽ(سم٤محلًٜم٤مت إٓ أٟم٧م، وٓ يدومع اًمًٞمئ٤مت إٓ أٟم

٤ًٌم يم٤من ي٘مقل:  اًمٚمٝمؿ ٓ ـمػم إٓ ـمػمك وٓ ظمػم إٓ ظمرػمك، وٓ رب همرػمك، وٓ "اًم٘مٞمؿ أن يمٕم

طمقل وٓ ىمقة إٓ سمؽ، واًمذي ٟمٗمز سمٞمرده إهنر٤م ًمررأس اًمتقيمرؾ، ويمٜمرز اًمٕمٌرد ذم اجلٜمر٦م، وٓ 

 .  (7)"ي٘مقهلـ قمٌد قمٜمد ذًمؽ صمؿ يٛميض إٓ مل ييه رء

ذم يمٗم٤مرة اًمٓمػمة دًمٞمٌؾ قمغم اؾمتٌدال اًمٓمػمة ًمدومع ُم٤م خي٤مف ُمٜمف سم٤مًمذيمر اعمنموع، وهذا   -7

شمّمحٞمٌأ ًمتّمقر إؾم٤ٌمب اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ اًمنم اًمتل يٛمٙمـ ًمٚمٕمٌد اخت٤مذه٤م، روى قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو 

)ُمـ ردشمف اًمٓمػمة ُمـ طم٤مضم٦م وم٘مد أذك، ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل  --:سمـ اًمٕم٤مص قمـ رؾمقل اهلل

ؽ؟ ىم٤مل: أن ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ ٓ ظمػم إٓ ظمػمك وٓ ـمػم إٓ ـمػمك وٓ إًمف اهلل: ومام يمٗم٤مرة ذًم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وؾمٜمده وٕمٞمػ ًمتدًمٞمس طمٌٞم٥م سمـ صم٤مسم٧م وقمروة سمـ قم٤مُمر خمتٚمػ  ،سم٤مب اًمٓمػمة ،اًمٓم٥م يمت٤مب ،4999سمرىمؿ:  أسمق داود رواه( 9)

 (.7/358ٕم٤مد )زاد اعم ، اٟمٔمر طم٤مؿمٞم٦م اعمح٘مؼ ذماًمت٤مسمٕملم صم٘م٤متذم دحٌتف وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم 

 (.7/358) .(   زاد اعمٕم٤مد7)
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ىم٤مل: )إذا  --وذم احلدي٨م قمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده قمـ اًمٜمٌل (9)همػمك(

شمزوج أطمديمؿ اُمرأة أو اؿمؽمى ظم٤مدًُم٤م ومٚمٞم٘مؾ: اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ ظمػمه٤م وظمػم ُم٤م ضمٌٚمتٝم٤م قمٚمٞمف، 

وإذا اؿمؽمى سمٕمػًما ومٚمٞم٠مظمذ سمذروة ؾمٜم٤مُمف وًمٞم٘مؾ وأقمقذ سمؽ ُمـ ذه٤م وذ ُم٤م ضمٌٚمتٝم٤م قمٚمٞمف 

 . (7)ُمثؾ ذًمؽ(

ذم طمدي٨م اًمِم١مم ذم صمالصم٦م، ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أن إصم٤ٌمت اًمِم١مم ومٞمٝم٤م ًمٞمس ُمـ ضمٜمس اًمٓمػمة  -4

اعمحرُم٦م: وذًمؽ ٕن ُمٕمٜمك اًمِم١مم هٜم٤م ُمتٕمٚمؼ سم٠مود٤مف ومٞمٝم٤م شمٗمّن ذًمؽ: ومٝمق شمٕمٚمٞمٌؼ ًمٚمِم١مم 

ود٤مف ذم ذوح احلدي٨م، واعمت٠مُمؾ ومٞمٝم٤م سم٤مٕود٤مف ٓ سم٤مٕقمٞم٤من. وىمد ذيمر اًمٕمٚمامء هذه إ

ُمـ يم٥ًم اعمِم١موم ٓ ُمـ ظم٤مرضمف: وا٤م يٛمٙمـ شمٖمٞمػمه، وم٘مد ىمٞمؾ ذم ؿم١مم  -ذم أهمٚمٌٝم٤م-جيد أهن٤م 

اعمرأة وضمقد سمٕمض إود٤مف اًمًٞمئ٦م ومٞمٝم٤م ُمثؾ: ؾمالـم٦م ًم٤ًمهن٤م، وشمٕمروٝم٤م ًمٚمري٥م، وؾمقء 

قمـ اعمًجد، أو أن ٓ ظمٚم٘مٝم٤م، وشمٌذيره٤م عم٤مل زوضمٝم٤م. وىمٞمؾ ذم ؿم١مم اًمدار وٞم٘مٝم٤م، أو سُمٕمده٤م 

ُيًٛمع ومٞمٝم٤م إذان، وُمٜمف أيًْم٤م ؾمقء ضم٤مره٤م. وىمٞمؾ ذم ؿم١مم اًمٗمرس: طِمراهن٤م، وأن ٓ ُيٖمزى 

قمٚمٞمٝم٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وهمالء صمٛمٜمٝم٤م، وأن شمٙمقن اًمٗمرس اوسًم٤م، أو مجقطًم٤م. وىمٞمؾ ذم ؿم١مم 

ض إًمٞمف ف يمٚمٝم٤م ا٤م . واعمت٠مُمؾ جيد أن هذه إود٤م(4)اخل٤مدم: ؾمقء ظمٚم٘مف، وىمٚم٦م شمٕمٝمده عم٤م وُمقِّ

يٛمٙمـ شمٖمٞمػمه سمٕمد آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم، ومٝمل ًمٞم٧ًم ُمـ ضمٜمس اًمٓمػمة اعمحْم٦م اًمتل شمٕمّٚمؼ 

اعمٙمروه سمام ٓ يدل قمٚمٞمف ُمـ أؾم٤ٌمب وٓ يٛمٙمـ شمٗمًػمه أو شمٖمٞمػمه. وٓ ؿمؽ أن هذا يمٚمف يتًؼ 

ُمع اًمرؤي٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمإلرادة واًم٥ًٌم، ىم٤مل اًمِمٞمخ طم٤مومظ طمٙمٛمل ذم ُمٕمٜمك اًمِم١مم ذم 

واعمراد سمف إُمر اعمحًقس اعمِم٤مهد يم٤معمرأة اًمٕم٤مىمر أو اًمٚمًٜم٦م اعم١مذي٦م أو اعمٌذرة ُم٤مل "احلدي٨م: 

زوضمٝم٤م ؾمٗم٤مه٦ًم، ويمذا اًمدار اجلدسم٦م أو اًمْمٞم٘م٦م أو اًمقسمٞمئ٦م اًمقظمٞمٛم٦م أو اًمًٞمئ٦م اجلػمان، وُم٤م ذم 

ُمٕمٜمك ذًمؽ، ويمذًمؽ اًمداسم٦م اًمتل ٓ شمٚمد أو يمثػمة اًمُٕمٞمقب ومٝمذا يمٚمف اوري ُمِم٤مهد ُمٕمٚمقم 

ب اًمٓمػمة اعمٜمٗمٞم٦م: وم٢من ذًمؽ أُمٌر آظمر قمٜمد ُمـ يٕمت٘مده ًمٞمس ُمـ هذا، ٕهنؿ ًمٞمس ُمـ سم٤م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)4/53) (اًمّمحٞمح٦م ودححف إًم٤ٌمين ذم ،7115ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمرىمؿ: ( 9)

 (.9/473) ودححف إًم٤ٌمين ذم دحٞمأ اسمـ ُم٤مضمف( 3/71،يمت٤مب اًمٓم٥م، سم٤مب اًمٓمػمة، )7961رواه أسمق داود سمرىمؿ:( 7)

 (.91/398قمقن اعمٕمٌقد )( 6/73اًم٤ٌمري )ومتأ ، (93/777ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) اٟمٔمر:( 4)
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 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل           

يٕمت٘مدون أهن٤م ٟمحٌس قمغم د٤مطمٌٝم٤م ًمذاهت٤م ٓ ًمٕمدم ُمقاوم٘متٝم٤م وُمّمٚمحتٝم٤م: ومٞمٕمت٘مدون أٟمف إن يم٤من 

همٜمًٞم٤م اومت٘مر ٓ ًمتٌذيره٤م: سمؾ ًمٜمح٤مؾمتٝم٤م قمٚمٞمف، وأٟمف إن ي٠مظمذه٤م يٛمقت سمٛمجرد دظمقهل٤م قمٚمٞمف ٓ 

ن هل٤م ٟمجاًم ٓ يقاومؼ ٟمجٛمف ومٞمٜمٓمحف ويٙمنه: وذًمؽ ُمـ وطمل سم٥ًٌم حمًقس، سمؾ قمٜمدهؿ أ

 .(9)"اًمِمٞمٓم٤من يقطمٞمف إمم أوًمٞم٤مئف

وهٙمذا يْمع اإلؾمالم إرادة اعمًٚمؿ وأؾم٤ٌمسمف ذم ُمٙم٤مهنر٤م اًمّمرحٞمأ: ومٚمرٞمس ًمرف أن يتٙمٚمرػ         

٤ًٌم مل ينمقمف اهلل وٓ رؾمقًمف، وٓ دًم٧م قمٚمٞمف اًمٕم٘مرقل واًمتجر٤مرب اًمّمرحٞمح٦م، وإٟمرام قمٚمٞمرف  ؾمٌ

اعمنموع ُمقىمٜم٤ًم ُمتقيماًل واصمً٘م٤م: ومتحريؿ اًمٓمػمة ومٞمف شمّمحٞمأ ًمألؾم٤ٌمب وإظمذ هب٤م  سمٌذل اًم٥ًٌم

 قمغم وومؼ اًمتّمقر اإلؾمالُمل اًمّمحٞمأ ًمإلرادة واًم٥ًٌم يمام ىمررشمف أدًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

 املطمب الجالح

 ضالو٘ لدٔز العكن ٔأِىٗٛ التفهرياآلثاز املتعمكٛ بالتصٕز اإل

هيدف اإلؾمالم ذم أطمٙم٤مُمف وشمنميٕم٤مشمف إمم حترير قم٘مؾ اعمًٚمؿ ُمـ اًم٘مٞمقد وإوه٤مم،  

اجل٤مهٚمٞم٦م، واًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م، واًمٜمٗمًٞم٦م، وذًمؽ ًمتقفمٞمٗمف ذم وفمٞمٗمتف اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م، واًمتل شمتٛمثؾ 

ذم ُمٕمروم٦م اهلل طمؼ اعمٕمروم٦م سمآي٤مشمف اًمٙمقٟمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م، وإقمامًمف ذم هذا اًمٙمقن وومؼ ُمراد اهلل شمٕم٤ممم، 

تٛمٞمٞمز سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ سمٜمقر اهلل شمٕم٤ممم، وقمامرة هذا اًمٙمقن سمتقطمٞمده ؾمٌح٤مٟمف، وا٤م يٕملم قمغم واًم

 هذه اًمقفمٞمٗم٦م، حتريؿ اًمٓمػم: ويٛمٙمـ إيْم٤مح ذًمؽ ذم اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م:

شمٙمٚمٌَّػ سمتٕمر٤مـمل ُمر٤م ٓ أدرؾ ًمرف: إذ ٓ "أن اًمٓمػمة ىمدٌح ذم اًمٕم٘مؾ: ٕهن٤م يمام ىم٤مل اسمـ طمجر:  -9

ًتدل سمٗمٕمٚمف قمغم ُمْمٛمقن ُمٕمٜمًك ومٞمف، وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ همػم ُمٔم٤مّٟمف قم٘مؾ ًمٚمٓمػم، وٓ متٞمٞمز يمل يُ 

ومٛمرَّ ـم٤مئر يّمٞمأ، وم٘م٤مل  --، ىم٤مل قمٙمرُم٦م يمٜم٤م ضمٚمقؾًم٤م قمٜمد اسمـ قم٤ٌمس(7)"ضمٝمٌؾ ُمـ وم٤مقمٚمف

وذم ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاَ أن  (4)"رضمؾ ُمـ اًم٘مقم: ظمػم، ظمػم، وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ٓ ظمػم وٓ ٌذ 

ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص يم٤من هم٤مزًي٤م، ومٌٞمٜم٤م هق يًػم إذا أىمٌؾ ذم وضمٝمٝمؿ فم٤ٌمء يًٕملم، ومٚمرام اىمرؽمسمـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/497( ُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل سمنمح ؾمٚمؿ اًمقدقل، اًمِمٞمخ طم٤مومظ سمـ أمحد طمٙمٛمل، )9)

 (.91/769ومتأ اًم٤ٌمري )( 7)

 .977شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م، ص ( 4)
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       ٗٗ٘   

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل           

ُمٜمٝمؿ وًملم ُمدسمرات، وم٘م٤مل رضمرؾ ُمرـ اًم٘مرقم: اٟمرزل أدرٚمحؽ اهلل، وم٘مر٤مل ًمرف ؾمرٕمد:  ِاّر٤مذا 

ُب ُمرـ شمٓمػمت؟ أُمـ ىُمروهن٤م طملم أىمٌٚم٧م، أم ُمـ أذٟم٤مهب٤م طمرلم أدسمررت؟ إن هرذه اًمٓمرػمة ًمٌر٤م

وظمرج ـم٤مووس ُمع در٤مطم٥م ًمرف ذم ؾمرٗمر ومّمر٤مح ". (9)"اًمنمك، ىم٤مل: ومٚمؿ يٜمزل ؾمٕمٌد وُم٣م

 .  (7)"همراب، وم٘م٤مل اًمرضمؾ: ظمػم!، وم٘م٤مل ـم٤مووس: وأي ظمػم قمٜمد هذا؟ ٓ شمّمحٌٜمل

حتريؿ اًمٓمػمة حترير ًمٚمٕم٘مؾ واًم٘مٚمر٥م ُمرـ أهمرالل اًمردضمؾ وورالٓت اًمٕمرراوملم واًمٙمٝمر٤من  -7

شم١مدي إمم هي٤من اخلراوم٦م وإؾم٤مـمػم ذم اعمجتٛمع  وٟمحقهؿ: ومٕم٤مدة اًمتٓمػم وؿمٞمققمٝم٤م سملم اًمٜم٤مس

وشمقارصمٝم٤م قمؼم إضمٞم٤مل، ومٞمٙمثر ُمـ يٙمِمػ احلظ وخيؼم سم٤مًمٓم٤مًمع وٟمحق ذًمرؽ ُمرـ اعمحرُمر٤مت، 

وىمد يتٕمداه إلشمٞم٤من اًمٙمٝم٤من واًمٕمراوملم وؾم١ماهلؿ وشمّمدي٘مٝمؿ وـمٚم٥م اًمٕمقن ُمٜمٝمؿ، ا٤م هق ىمر٤مدح 

ريؼ ًمٜمنم اخلراوم٦م هق إقمٓمر٤مء يمثرػم إن اًمٓم"ذم اًمتقطمٞمد وضم٤مء ومٞمف اًمققمٞمد وىمد ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ: 

 .(4)"ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت ىمدراٍت وشم٠مصمػماٍت ٓ أدؾ هل٤م

 قمٚمرؿ أٟمرف ًمرٞمس رءٌ ا": هرر(973)ت --ىم٤مل اعم٤موردي شمٕمٓمٞمٌؾ ًمٜمٕمٛم٦م اًمٕم٘مؾ، ذم اًمتٓمػم -4

 أو ٟمٕمٞم٥م همرراٍب  ُمـ اقمت٘م٤مد اًمٓمػمة، وُمـ فمـ أن ظُمقار سم٘مرةٍ  ،وٓ أومًد ًمٚمتدسمػم ،أا سم٤مًمرأي

اًمٓمػمة أظمٌذ ًمٚمٛمٕمر٤مين ": -رمحف اهلل-. وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ(3)"وم٘مد ضمٝمؾ ا:ورً أو يدومع ُم٘مد يرد ىمْم٤مءً 

ُمـ أُمقٍر همػم حمًقؾم٦م وٓ ُمٕم٘مقًم٦م، وٓ ُمٕمٜمًك يِمٕمر اًمٕم٘مؾ سمام يتقىمع ُمـ ذًمؽ، وهبذا وم٤مرىم٧م 

 .(5)"اًمٗم٠مل

وهبذا ئمٝمر سمجرالء أن ذم حترريؿ اًمٓمرػمة اطمؽماًُمر٤م ًمٕم٘مرؾ اعمًرٚمؿ اًمرذي أيمرُمرف اهلل شمٕمر٤ممم        

 سمتقطمٞمده، وطمرره ُمـ ظمراوم٤مت اجلٝمؾ وىمٞمقده، وأوه٤مم إؾم٤مـمػم وهتقيالهت٤م. 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.73/994واسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد ) ، (99516قمٌد اًمرزاَ رىمؿ: ) ُمّمٜمػ( 9)

 (.91/313اعمّمٜمػ ًمٕمٌد اًمرزاَ )( 7)

 .939اعمدظمؾ ًمدراؾم٦م اًمٕم٘مٞمدة، ص ( 4)

 .(497/ 9)( أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ 3)

 (.7/751ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة )( 5)
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 ادلثحث انثانث
 اآلثاز الطمٕنٗٛ لمطريٚ

 املطمب األٔه

 اآلثاز الٍفطٗٛ

 --ًمٚمٛمًرٚمؿ حت٘مٞمً٘مر٤م ًمٚمخػمير٦م اًمترل أؿمر٤مر إًمٞمٝمر٤مهيدف اإلؾمالم إمم اًمٌٜم٤مء اًمٜمٗمز اًم٘مقي 

وذم حترريؿ  (9)سم٘مقًمف: )اعم١مُمـ اًم٘مقي ظمػٌم وأطم٥م إمم اهلل ُمرـ اعمر١مُمـ اًمْمرٕمٞمػ وذم يمرٍؾ ظمرػم(

اًمٓمػمة حت٘مٞمٌؼ هلذا اعمٕمٜمك اًمٜمٗمز اًم٘مقي: وذًمؽ عم٤م ًمٚمٓمػمة ُمـ آصم٤مر ٟمٗمًٞم٦م ؾمرٚمٌٞم٦م، ويٛمٙمرـ دمٚمٞمر٦م 

 سمٕمض هذه أصم٤مر اًمٜمٗمًٞم٦م ذم أيت:

ة اًمْمٕمػ واًمقهـ، وشمٕمٓمؾ اهلّٛم٦م واإلرادة، وهل ُمـ إًم٘م٤مء اًمِمرٞمٓم٤من وختقيٗمرف شمقرث اًمٓمػم -9

)وُمٜمر٤م  --أٟمرف ىمر٤مل ًمرؾمرقل اهلل --ووؾمقؾمتف، وذم طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ احلٙمؿ اًمًٚمٛمل

ومر٠مظمؼم أن شم٠مذيرف ". (7)ُأٟم٤مٌس يتٓمػمون وم٘م٤مل: ذاك رء جيده أطمٙمرؿ ذم ٟمٗمًرف ومرال يّمردٟمٙمؿ(

دشمف، ٓ ذم اعمتٓمرػم سمرف، ومقمهرف وظمقومرف وإذايمرف هرق وشمِم٤مؤُمف سم٤مًمتٓمػم إٟمام هق ذم ٟمٗمًف وقم٘مٞم

 .  (4)"اًمذي يٓمػمه ويّمده ٓ ُم٤م رآه وؾمٛمٕمف

رمحرف -شم١مدي اًمٓمػمة إمم وٞمؼ اًمٕمٞمش وٟمٙمد احل٤مل ويمثرة اهلّؿ ُمـ اًمتِم٤مؤم، ىم٤مل اسمـ اًم٘مرٞمؿ   -7

ىمر٤مسماًل هبر٤م، يم٤مٟمر٧م أهع إًمٞمرف ُمرـ اًمًرٞمؾ إمم  -أي اًمٓمرػمة-وأُم٤م ُمـ يم٤من ُمٕمتٜمًٞم٤م هبر٤م " -اهلل

ُمٜمحدره، وشمٗمتح٧م ًمف أسمقاب اًمقؾم٤موس ومٞمام يًٛمٕمف ويراه وُيٕمٓم٤مه، ويٗمتأ ًمرف اًمِمرٞمٓم٤من ُمرـ 

. وٓ (3)"ري٦ٌم واًمٌٕمٞمدة ذم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك ُم٤م يٗمًد قمٚمٞمف ديٜمف، ويٜمٙمد قمٚمٞمرف قمٞمِمرفاعمٜم٤مؾم٤ٌمت اًم٘م

ىمرد ير١مول سمّمر٤مطمٌف إمم  واخلرقف ُمرـ اعمًرت٘مٌؾ، اًمرذياًم٘مٚمرؼ ُمرـ ُم٤م حيدصمف اًمتِم٤مؤم خيٗمك 

 .إُمراض اًمٜمٗمًٞم٦م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل وشمٗمقيض اعم٘م٤مدير هلل٤مب ذم إُمر سم٤مًم٘مقة وشمرك اًمٕمجز . يمت٤مب اًم٘مدر، سم7663ىمؿ: رسم ُمًٚمؿ رواه( 9)

 . يمت٤مب اًمًالم، سم٤مب حتريؿ اًمٙمٝم٤مٟم٦م وإشمٞم٤من اًمٙمٝم٤من.547رواه ُمًٚمؿ سمرىمؿ: ( 7)

 .377ص .( شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد4)

 (.7/468ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة )( 3)
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       ٗٗ7   

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل           

ـٍ سم٤مًمٜم٤مس، واهت٤مم  -4  اًميرر ذم ؾم٥ٌٌم  ٠مٟمفسمُمٜمٝمؿ  اعمٙمروه ذم اًمٓمػمة اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕؿمخ٤مص ؾمقء فم

وُمرـ  ومٕمؾ ىمقم ومرقمقن ُمع ُمقؾمك تِم٤مءم سم٤مٕسمرص وٟمحقه، وىمد ؾمٌؼ أن هذا يم٤من ُمـيمٛمـ ي

 ﴾.﴿وإن شمّمٌٝمؿ ؾمٞمئ٦م يٓمػموا سمٛمقؾمك وُمـ ُمٕمف:إقمراف ُمٕمف يمام ؾمٌؼ ذم آي٦م

وُمـ شم٠مصمػم اًمٓمػمة اًمٜمٗمز أهن٤م ؾم٥ٌم ًمٚمًخط وٟمٙمران اًمٜمٕمٛم٦م وضمحقده٤م اـ شمّمدر ُمٜمف،  -3

 مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: --وىمد ذيمر اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر

  جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن  يم ىم

وم٤مئدة ًمٖمقي٦م ذم شمٗمًػمه شمقوأ هذا اًمت٠مصمػم اًمٜمٗمز  [949:إقمراف]َّمي خي حي

وضملء ذم ضمٜم٥م احلًٜم٦م سمر)إذا( اًمنمـمٞم٦م ٕن اًمٖم٤مًم٥م ومٞمٝم٤م اًمدًٓم٦م قمغم اًمٞم٘ملم "ًمٚمٓمػمة، وم٘م٤مل: 

ن( ٕن اًمٖم٤مًم٥م سمقىمقع اًمنمط أو ُم٤م ي٘مرب ُمـ اًمٞم٘ملم، وضملء ذم ضم٤مٟم٥م اًمًٞمئ٤مت سمحرف )إ

أهن٤م شمدل قمغم اًمؽمدد ذم وىمقع اًمنمط أو قمغم اًمِمؽ، وًمٙمقن اًمٌمء ٟم٤مدر احلّمقل همػم جمزوم 

سمقىمققمف وٟمدرة وىمقع اًمًٞمئ٤مت قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم احلًٜم٤مت، وذم ذًمؽ شمٕمريٌض سم٠من ٟمٕمؿ اهلل 

يم٤مٟم٧م ُمتٙم٤مصمرًة ًمدهيؿ وأهنؿ يم٤مٟمقا ُمٕمرولم قمـ اًمِمٙمر، وشمٕمريٌض سم٠من إد٤مسمتٝمؿ سم٤مًمًٞمئ٤مت 

درة، وهؿ يروهن٤م ُمـ ضمراء ُمقؾمك وُمـ ُمٕمف، ومٝمؿ ذم يمٚمت٤م احل٤مًمتلم سملم يم٤مومريـ سم٤مًمٜمٕمٛم٦م ٟم٤م

وفم٤معملم عمقؾمك وُمـ ُمٕمف، وهلذيـ آقمت٤ٌمريـ قمروم٧م احلًٜم٦م شمٕمريػ اجلٜمس اعمٕمروف ذم 

 .(9)"قمٚمؿ اعمٕم٤مين سم٤مًمٕمٝمد اًمذهٜمل، وٟمٙمرت اًمًٞمئ٦م ًمٜمدرة وىمققمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ

اًمْمٕمػ اًمٌنمي ذم اجلقاٟم٥م اًمٜمٗمًرٞم٦م، وذًمرؽ  شمٔمٝمر ذم أطمٙم٤مم سم٤مب اًمٓمػمة ُمراقم٤مة وشم٘مدير -5

ذم أُمريـ: أطمدمه٤م: أن ُمـ وىمع ذم ٟمٗمًف رٌء ُمـ اًمٓمػمة، ومل يٚمتٗمر٧م إًمٞمرف، ومرال رء قمٚمٞمرف، 

وأظمر: يتجغم ذم ُمنموقمٞم٦م ىمٓمع قمقارض اًمقؾمقؾم٦م وذرائع اًمتٓمرػم: طمٗمًٔمر٤م ًمٚمٜمٗمرقس ُمرـ 

ير٤م رؾمرقل اهلل داٌر وم٘م٤مًمر٧م:  --اًمقىمقع  ذم اًمٓمػمة، وم٘مرد روي أن اُمررأة ضمر٤مءت إمم اًمٜمٌرل

: )دقمقه٤م وم٢مهن٤م --ؾمٙمٜم٤مه٤م واًمٕمدد يمثػم، واعم٤مل واومر، وم٘مؾَّ اًمٕمدد، وهٚمؽ اعم٤مل، وم٘م٤مل اًمٜمٌل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/65) ( اًمتحرير واًمتٜمقير 9)
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هذا ًمٞمس ُمـ اًمٓمػمة ٕٟمف إٟمام أُمرهؿ سم٤مٟٓمت٘م٤مل: ٕهنؿ اؾمرتث٘مٚمقه٤م "وم٘مد ىم٤مل اًمٕمٚمامء:  (9)ذُمٞمٛم٦م(

واؾمتقطمِمقا ُمٜمٝم٤م عم٤م حل٘مٝمؿ ومٞمٝم٤م ًمٞمتٕمجٚمقا اًمراطم٦م ا٤م دظمٚمٝمؿ ُمـ اجلرزع، وٕن سم٘مر٤مءهؿ ومٞمٝمر٤م 

ىمد ي٘مقدهؿ إمم اًمٓمػمة ُمٜمٝم٤م: ومٞمقىمٕمٝمؿ ذم اًمنمك، واعمراد سمذًمؽ طمًؿ اعم٤مدة وؾمد اًمذريٕم٦م ًمئال 

ًم٘مدر رء ُمـ ذًمؽ ومٞمٕمت٘مد أن ذًمؽ ُمـ اًمٕمدوى أو ُمـ اًمٓمرػمة، ومٞم٘مرع ذم اقمت٘مر٤مد ُمر٤م يقاومؼ ا

 .  (7)"هنك قمـ اقمت٘م٤مده

وُمـ آصم٤مر اًمٓمػمة اًمٜمٗمًٞم٦م اًمتٕمرض ًمٚمٌالء: وم٤معمتٓمػم ُمٕمرض ًمالسمتالء سمام شمٓمرػم سمرف قم٘مقسمر٦ًم ًمرف  -6

ىمر٤مل  (4)ىم٤مل: )واًمٓمػمة قمغم ُمـ شمٓمرػم( --قمغم ؾمقء فمٜمف سمرسمف، وىمد روي قمـ أٟمس أن اًمٜمٌل

ًٌر٤م ًمترزيلم "اسمـ طمجر:  ويم٤من أيمثرهؿ يتٓمرػمون ويٕمتٛمردون قمرغم ذًمرؽ، ويّمرأ ُمرٜمٝمؿ هم٤مًم

وىمر٤مل ذم شمٞمًرػم اًمٕمزيرز احلٛمٞمرد:  (3)"اًمِمٞمٓم٤من، وسم٘مٞم٧م ُمـ ذًمؽ سم٘م٤مي٤م ذم يمثػم ُمرـ اعمًرٚمٛملم

٤ًٌم ًمقىمقع اًمنم سم٤معمتٓمِّػم. وضمقاسمف: أن اعمراد سمذًمؽ ُمرـ شمٓمرػم شمٓمرػًما " ومٔم٤مهر هذا أهن٤م شمٙمقن ؾمٌ

أن يٕمتٛمد قمغم ُم٤م يًٛمٕمف أو يراه طمتك يٛمٜمٕمف ا٤م يريده ُمرـ طم٤مضمترف، وم٢مٟمرف ىمرد  ُمٜمٝمًٞم٤م قمٜمف، وهق

يّمٞمٌف ُم٤م يٙمرهف قم٘مقسم٦م ًمف، أُم٤م ُمـ شمقيمؾ قمغم اهلل ووصمؼ سمف سمحٞم٨م قمٚمؼ ىمٚمٌف سم٤مهلل ظمقوًم٤م ورضم٤مًء 

وىمٓمٕمف قمـ آًمتٗم٤مت إمم همػم اهلل، وومٕمؾ ُم٤م ُأُمر سمف وم٢مٟمف ٓ ييره ذًمرؽ. وُمرـ اشم٘مرك أؾمر٤ٌمب 

٤ًٌم، يمٛمـ ردشمف اًمٓمرػمة قمرـ اًمير سمٕمد اٟمٕم٘م٤مده٤م  سم٤مٕؾم٤ٌمب اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م: وم٢مٟمف ٓ يٜمٗمٕمف ذًمؽ هم٤مًم

. وىمر٤مل ذم ُمقورع (5)"طم٤مضمتف ظمِمٞم٦م أن يّمٞمٌف ُم٤م شمٓمػم سمف: وم٢مٟمف يمثػًما ُم٤م يّم٤مب سمام خيِمك ُمٜمرف

وم٢من ؾم٠مل اهلل اخلػم واؾمتٕم٤مذ سمف ُمـ اًمنم وُم٣م ُمتقيماًل مل ييه ُم٤م وضمد ذم ٟمٗمًرف ُمرـ "آظمر: 

ام وىمع سمف ذًمؽ اعمٙمروه سمٕمٞمٜمف، اًمذي اقمت٘مده قم٘مقسم٦ًم ًمف. يمام يم٤من ي٘مرع ذًمؽ، وإٓ ومٞم١مظمذ سمف، ورسم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ودرححف إًمٌر٤مين ذم  (،351/  8قن اعمٕمٌرقد )اًمٓمرػمة، اٟمٔمرر: قمر، يمت٤مب اًمًرالم، سمر٤مب ذم 4387رواه أسمق داود سمرىمؿ: ( 9)

 (.7/397اًمّمحٞمح٦م )

 (.6/67ومتأ اًم٤ٌمري )( 7)

(، ىم٤مل إرٟم٤مؤوط: إؾمٜم٤مده 6/98(، اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر)7/637اإلطم٤ًمن ذم شم٘مري٥م دحٞمأ اسمـ طم٤ٌمن )( 4)

 طمًـ.

 (91/983ومتأ اًم٤ٌمري )( 3)

 .475شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد. ص( 5)
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قمغم هذا إصمرر اًمٜمٗمًرك، وأٟمرف  هر(683)ت --اًم٘مراذم د ٟمٌفىم. و(9) "يمثػًما ٕهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م

وٓ يٙم٤مد اعمتٓمػم يًَٚمُؿ ا٤م شمٓمػم ُمٜمرف إذا ومٕمَٚمرُف، وهمرػُمه ٓ "يٚمحؼ سمّم٤مطم٦ٌم قم٘مقسم٦م شمٓمػمه وم٘م٤مل: 

وم٘م٤مل إٟمٜمرل ٓ أشمٓمرػم ومرال يٜمخررم قمركّم ، سمٕمض اعمتٓمػميـ سمٕمض اًمٕمٚمامءوؾم٠مل  يّمٞمٌف ُمٜمف سم٠مٌس 

وىمرد أؿمرٙمؾ  اومال جيرد ُمٜمرف ارً ، ذًمؽ سمؾ ي٘مع اًمير يب، وهمػمي ي٘مع ًمف ُمثؾ ذًمؽ اًم٥ًٌم

، أٟمر٤م )طمٙم٤مي٦م قمـ اهلل شمٕمر٤ممم:  --ىمقًمف ،وم٘م٤مل ًمف: ٟمٕمؿ ومٝمؾ هلذا أدؾ ذم اًمنميٕم٦م؟ ذًمؽ قمكمَّ

َـّ يب ُم٤م ؿم٤م ِـّ قمٌدي يب: ومٚمٞمُٔم َـّ يب ظمػماً ) وذم سمٕمض اًمٓمرَ (7)(ءقمٜمد فم وأٟمر٧م شمٔمرـ أن ( ومٚمٞمٔم

َـّ سمر٤مهلل، ومُٞم٘م٤مسمٚمرؽ اهلل قمرغم  اهلل شمٕم٤ممم ي١مذيؽ قمٜمد ذًمؽ اًمٌمء اًمذي شمٓمػّمَت ُمٜمف، ومًتزرء اًمٔمر

وٓ ، ء فمٜمَّرُف سمر٤مهلل شمٕمر٤مممكوهمرػُمك ٓ ُيًر ،ذيتؽ سمذًمؽ اًمٌمء اًمذي شمٓمػمَت سمرف٠مؾمقء فمٜمؽ سم

ر يٕمت٘مد أٟمف حيّمؾ ًمف اٌر قمٜمد ذًمؽ، ومال  .(4)"يٕم٤مىمٌف اهلل، ومال يتيَّ

 املطمب الجاٌ٘

 اآلثاز العىمٗٛ

ٓ يٙم٤مد يٖمٞم٥م قمـ اعمت٠مُمؾ أن ُمـ صمٛمرات حتريؿ اًمٓمػمة حترير سمقاقم٨م اًمٕمٛمؾ واٟمٓمالَ اعمًٚمؿ 

ذم أومٕم٤مًمف ُمرـ قم٘مٞمردة اًمتقيمرؾ قمرغم اهلل وطمرده صمرؿ اًمًرٕمل ذم ُمٜم٤ميمر٥م إرض سمحرير٦م اإلرادة 

سم٤مًمًٕمل، ومل ير١مُمر سمجٜمرل اًمثٛمررة أو حت٘مٞمرؼ اًمٜمتر٤مئ٩م: وهرذا وُم١ًموًمٞم٦م آظمتٞم٤مر: وم٤معمرء إٟمام أُمر 

اًم٘مدر ُمـ اًمققمل سم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٛمؾ واًمًٕمل، يتح٘مؼ سمتحريؿ اًمٓمػمة اًمتل ضمٕمٚم٧م اًمتٓمػم قمٛماًل  يريمـ 

 إًمٞمف، ويٛمٙمـ شمٚمٛمس سمٕمض أصم٤مر اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمٓمػمة ومٞمام ي٠ميت:

ػ اًمٗمررد ذم اًمٓمػمة هروٌب ُمـ اعم١ًموًمٞم٦م واقمرتامد قمرغم اًمٔمٜمرقن وإوهر٤مم، وذًمرؽ يْمرٕم -9

 :هرر(973)ت --اعمر٤موردّي  ىمر٤ملواعمجتٛمع يمٚمف، وي٘ميض قمرغم روح اإلسمرداع واعمٌر٤مدرة، 

واقمٚمؿ أّٟمف ىمّٚمام خيٚمق ُمـ اًمّٓمػمة أطمد، ٓ ؾمّٞمام ُمـ قم٤مروتف اعم٘م٤مدير ذم إرادشمف، ودّده اًم٘مْمر٤مء "

واخلقف إًمٞمف أىمرب، وم٢مذا قم٤مىمف اًم٘مْمر٤مء، ، واًمٞم٠مس قمٚمٞمف أهمٚم٥م، وي٠مُمؾ، قمـ ـمٚمٌتف، ومٝمق يرضمق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.( 9)

 (.4/775، ودححف إًم٤ٌمين ذم اًمّمحٞمح٦م )8879رواه اإلُم٤مم أمحد سمرىمؿ ( 7)

 (.3/749اًمٗمروَ )( 4)
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وُمِمرٞمئتف، ومر٢مذا شمٓمرػّم  --وظم٤مٟمف اًمّرضم٤مء ضمٕمؾ اًمّٓمػمة قمذر ظمٞمٌتف، وهمٗمرؾ قمرـ ىمْمر٤مء اهلل

ـّ أّن اًم٘مٞم٤مس ومٞمف ُمّٓمرد، وأّن اًمٕمرؼمة ومٞمرف ُمًرتٛمّرة،  أطمجؿ قمـ اإلىمدام ويئس ُمـ اًمّٔمٗمر، وفم

 .(9)"دصمّؿ يّمػم ًمف قم٤مدة، ومال يٜمجأ ًمف ؾمٕمل، وٓ يتّؿ ًمف ىمّم

٤موًمر٦م اًمتٖمٞمرػم، وومٞمرف شمٕمٓمٞمرٌؾ ًم٘مرقة اًمتحردي اًمٓمػمة سم٤مقم٨ٌم قمغم اًمٙمًؾ واًم٘مٕمرقد وقمردم حم -7

واعم٘م٤موُم٦م: وم٢من شمٕمٚمٞمؼ اًمِم١مم سم٥ًٌم ظم٤مرج قمـ اإلٟم٤ًمن يٗميض إمم إطمج٤مُمرف قمرـ شمٖمٞمرػم شمٚمرؽ 

احل٤مل. وذم هذا شم٠مظمػٌم قمـ اًمًٕمل ذم إرض، وحت٘مٞمؼ اعمّم٤مًمأ اعمٕمتؼمة، وهلذا ُأُِمر اعمًرٚمؿ إذا 

ىم٤مل اسمرـ قمٌرد احلٙمرؿ: عمّر٤م  اهلل، أدريمف رٌء ُمـ اًمٓمػمة أٓ يًتجٞم٥م، وأن يٛميض ُمتقيماًل قمغم

ومٙمرهر٧م  ،ظمرج قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ُمـ اعمديٜم٦م، ىم٤مل ُمزاطمؿ: ومٜمٔمرت وم٢مذا اًم٘مٛمر ذم اًمرّدسمران

مم اًم٘مٛمر؟ ُم٤م أطمًـ اؾمتقاءه ذم هذه اًمّٚمٞمٚمر٦م! ىمر٤مل: ومٜمٔمرر قمٛمرر إ أن أىمقل ًمف. وم٘مٚم٧م: أٓ شمٜمٔمر

ذم اًمّدسمران ير٤م ُمرزاطمؿ، إّٟمر٤م ٓ يم٠مّٟمؽ أردت أن شمٕمٚمٛمٜمل أّن اًم٘مٛمر "وم٘م٤مل:  ،وم٢مذا هق ذم اًمّدسمران

 .(7)"ٟمخرج سمِمٛمس وٓ سم٘مٛمر، وًمٙمٜم٤ّم ٟمخرج سم٤مهلل اًمقاطمد اًم٘مّٝم٤مر

يؽمشم٥م قمغم اًمٓمػمة شمٕمٓمٞمؾ اهلدي اًمنمقمل قمٜمد إرادة اًمٕمٛمؾ، يمّمالة آؾمتخ٤مرة، واؾمتِم٤مرة  -4

ٓؾمتخ٤مرة أهؾ اخلؼمة واًمتجرسم٦م: ومه٤م ؾم٤ٌٌمن ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واخلػم ُمـ ُمٔم٤مّٟمف اعمنموقم٦م: وا

، أُم٤م اعمتٓمػم، ومال يًٚمؽ أؾم٤ٌمب ٞمؿ عم٤م خيت٤مره اهلل، واقمؽماف سم٠من اهلل قمالم اًمٖمٞمقبومٞمٝم٤م شمًٚم

اخلػم اعمنموقم٦م، وٓ يدومع اًمنم سم٠مؾم٤ٌمسمف اعمنموقم٦م، ومٝمق هبذا ُمٕمٓمٌؾ هلدي اًمنميٕم٦م ُمٕمتٛمٌد 

واعم١مُمـ ذم حمٌتف ًمٚمٗم٠مل ويمراهٞمتف ًمٚمٓمػمة، إٟمام يًٚمؽ ": --قمغم ـمػمشمف، ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

هلل واًمتقيمؾ قمٚمٞمف، واًمٕمٛمؾ سمام ذع ًمف ُمـ إؾم٤ٌمب، مل جيٕمؾ اًمٗم٠مل آُمًرا  ُمًٚمؽ آؾمتخ٤مرة

 .(4)"ًمف وسم٤مقمًث٤م قمغم اًمٗمٕمؾ، وٓ اًمٓمػمة ٟم٤مهٞم٦م ًمف قمـ اًمٗمٕمؾ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/493أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ )( 9)

 .745ص. ( ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة7)

 (.74/67اًمٗمت٤موى )( 4)
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 الفصن الجاٌ٘

 سكٗكٛ الفأه ٔآثازٓ

 املبشح األٔه: سكٗكٛ الفأه ٔغسطْ ٔدلٗمْ.

هرر(: 494وىمر٤مل اجلرقهري )تًمٖم٦ًم: ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر: اًمٗم٠مل: ود اًمٓمػمة، واجلٛمرع ومر١مول،  -أ

اجلٛمع أومقال، واًمٗم٠مل: يٙمقن ومٞمام حيًـ وومٞمام يًقء. ىم٤مل أسمق ُمٜمّمقر: ُمـ اًمٕمررب ُمرـ جيٕمرؾ 

 .(9)اًمٗم٠مل ومٞمام يٙمره أيًْم٤م، وذم ٟمقادر إقمراب ي٘م٤مل: ٓ وم٠مل قمٚمٞمؽ أي ٓ ـمػم قمٚمٞمؽ وٓ ذ

ل: ىم٤مل سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم، وم٘مد روى اًمِمٞمخ٤من قمـ أٟمس ىم٤م --ادٓمالطًم٤م: ومنه اًمٜمٌل -ب

)ٓ قمدوى وٓ ـمػمة ويٕمجٌٜمل اًمٗم٠مل، ىم٤مًمقا: وُم٤م اًمٗم٠مل؟ ىم٤مل: اًمٙمٚمٛم٦م  --رؾمقل اهلل

ُمثؾ أن يٙمقن رضمؾ ُمريض ". وىمد ودػ اًمٕمٚمامء هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم وم٘م٤مًمقا: (7)اًمٓمٞم٦ٌم(

ومٞمتٗم٤مءل سمام يًٛمع ُمـ يمالم يم٠من يًٛمع ُمـ آظمر ىمقل: ي٤م ؾم٤ممل أو يٙمقن ـم٤مًم٥م و٤مًم٦م ومٞمًٛمع 

وهٙمذا وهق ٓ خيتص سم٤مًمٙمٚمٛم٦م سمؾ يِمٛمؾ يمؾ ُم٤م يٜمِمط اإلٟم٤ًمن ُمـ ىمقل ُمـ ي٘مقل: ي٤م واضمد 

اًمٗم٠مل يًتٕمٛمؾ أيمثره ذم اًمنور ".ىم٤مل اًمٜمقوي رمحف اهلل: (4)"أو ومٕمؾ ُمرئل أو ُمًٛمقع

واًمٓمػمة ٓ شمٙمقن إٓ ذم اًمًقء وىمد شمًتٕمٛمؾ جم٤مًزا ذم اًمنور، وهذا ذم اًمٚمٖم٦م، أُم٤م ذم اًمنمع 

 .(3)" ينوم٘مد ظمص اًمٓمػمة سمام يًقء، واًمٗم٠مل سمام

 ذـمف: 

ذيمر اًمٕمٚمامء رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذـملم عمنموقمٞم٦م اًمٗم٠مل، وًمئال يدظمؾ ذم اًمٓمػمة اعمٜمٝمرل قمٜمٝمر٤م،  

 ومه٤م:

 أٓ ي٘مّمده ًمٞمحدد سمف اعميض أو اًمؽمك. -9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.99/594( ًم٤ًمن اًمٕمرب )9)

يمت٤مب اًمًالم، سم٤مب اًمٓمػمة ،999 سمرىمؿ:وُمًٚمؿ ( 91/989اًمٗم٠مل ) سم٤مب يمت٤مب اًمٓم٥م،،5338سمرىمؿ: اًمٌخ٤مري رواه ( 7)

 .واًمٗم٠مل وُم٤م يٙمقن ومٞمف ُمـ اًمِم١مم

 (.7/919اسمـ قمثٞمٛملم، ) .( اًم٘مقل اعمٗمٞمد قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد4)

 (.3/7769) ( ذح دحٞمأ ُمًٚمؿ3)
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 أٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف وطمده.  -7

. وىمر٤مل (9)أٓ ي٘مّمد إًمٞمف ومٞمّمػم ُمـ اًمٓمػمة( –أي اًمٗم٠مل–: )وُمـ ذـمف --ىم٤مل اسمـ طمجر 

وهرذا طمرد ًمٚمٓمرػمة ": (7): )إٟمام اًمٓمػمة ُم٤م أُمْمر٤مك أو ردك(--اًمٕمزيز احلٛمٞمد ذم ىمقًمفذم شمٞمًػم 

اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م سم٠مهن٤م ُم٤م أوضم٥م ًمإلٟم٤ًمن أن يٛميض عم٤م يريده، وًمق ُمـ اًمٗم٠مل، وم٢من اًمٗم٠مل إٟمرام يًرتح٥م 

عم٤م ومٞمف ُمـ اًمٌِم٤مرة واعمالءُم٦م ًمٚمٜمٗمس، وم٠مُم٤م أن يٕمتٛمد قمٚمٞمف ويٛميض ٕضمٚمف ُمع ٟمًٞم٤من اًمتقيمرؾ قمرغم 

ىمقًمف )ُمر٤م أُمْمر٤مك أو ردك( أُمر٤م ": --. وىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم (4)"وم٢من ذًمؽ ُمـ اًمٓمػمةاهلل 

ردَّك ومال ؿمؽ أٟمف ُمـ اًمٓمػمة: ٕن اًمتٓمػم يقضم٥م اًمؽمك واًمؽماضمع. أُم٤م )ُم٤م أُمْم٤مك( ومال خيٚمق ُمرـ 

 أُمريـ:

أن شمٙمقن ُمـ ضمٜمس اًمتٓمػم، وذًمؽ يًتدل ًمٜمج٤مطمف أو قمدم ٟمج٤مطمف سم٤مًمتٓمػم يمرام ًمرق  أطمدمه٤م:

ىم٤مل: ؾم٠مزضمر هذا اًمٓمػم وم٢من ذه٥م إمم اًمٞمٛمرلم ومٛمٕمٜمرك ذًمرؽ اًمرُٞمٛمـ واًمؼميمر٦م، ومٝمرذا شمٓمرػم ٕن 

اًمتٗم٤مؤل سمٛمثؾ اٟمٓمالَ اًمٓمػم قمـ اًمٞمٛملم همػم دحٞمأ ٕٟمرف ٓ وضمرف ًمرف، إذ اًمٓمرػم إذا ـمر٤مر: وم٢مٟمرف 

٤ًٌم وهق طمريم٦م اًمٓمػم. يذه٥م إمم اًمذي يري أٟمف   وضمٝمتف، وهٜم٤م اقمتٛمد قمغم ؾم٥ٌم مل جيٕمٚمف اهلل ؾمٌ

أن يٙمقن ؾم٥ٌم اعميض يمالًُم٤م أو ؿمٞمًئ٤م ؿم٤مهده يدل قمغم شمٞمًػم هذا إُمر ًمف، وم٢من هذا  أظمر:

ًمٙمـ إن اقمتٛمد قمٚمٞمف دون اهلل: ومٝمذا طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمٓمػمة،  --وم٠مل وهق اًمذي يٕمج٥م اًمٜمٌل

 ذا ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل ينه٤م اهلل شمٕم٤ممم ًمف ومٝمذا ُمـ وإن مل يٕمتٛمد قمٚمٞمف، وًمٙمٜمف قمٚمؿ أن ه

. وىم٤مل اًمِمٞمخ طم٤مومظ (3)اًمٗم٠مل. واحلدي٨م ذم ؾمٜمده ُم٘م٤مل، ًمٙمـ قمغم ومرض دحتف، هذا طمٙمٛمف(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.91/775( ومتأ اًم٤ٌمري )9)

ىم٤مل اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ٟٓم٘مٓم٤مقمف، ومل أضمده ذم ُمقوع آظمر، حت٘مٞمؼ  .9873:أمحد ذم اعمًٜمد سمرىمؿ رواه( 7)

 (.4/731اعمًٜمد )

 .331 . ص( شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد4)

 (.7/99) .( اًم٘مقل اعمٗمٞمد3)
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وُمـ ذط اًمٗم٠مل أٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف، وأٓ يٙمقن ُم٘مّمقًدا، سمؾ أن يتٗمؼ ذًمؽ ُمـ همػم أن "طمٙمٛمل: 

 .(7)"ٗم٤مئؾ ومٝمق ـمػمة يم٤مٓؾمت٘م٤ًمم سم٤مٕزٓمواًمٗم٠مل إذا ىمّمده اعمت". صمؿ ىم٤مل: (9)"يٙمقن ًمف قمغم سم٤مل

وهبذا اًمٕمرض اًم٤ًمسمؼ يتْمأ أن اًمٗم٠مل اعمنموع هق: ُم٤م يٙمقن ُمـ أصمر ٟمٗمز حمٛمقد، ًمٙمؾ 

ىمقل أو ومٕمؾ يتقىمع ُمٜمف اخلػم، ًمدًٓمتف قمغم ذًمؽ سمٛمٕمٜم٤مه أو ُمٜم٤مؾمٌتف، ٓ سمٛمجرد اًمتقهؿ، يمام أٟمف ٓ 

 ٘مد أٟمف ؾم٥ٌٌم ًمٚمخػم سمذاشمف.جيقز أن يتٙمٚمٗمف اعمرء أو ي٘مّمد إًمٞمف، ومْماًل قمـ أن يٕمت

 دلٗن الفأه وَ الهتاب ٔالطٍٛ:  

اًمٗم٠مل ومٞمف شمٗم٤مؤل، وسمٞمٜمٝمام قمٛمقم وظمّمقص، ومٚمٞمس يمؾ شمٗم٤مؤل وم٠مًٓ، وًمٙمـ يمؾ وم٠مٍل شمٗم٤مؤل: 

وذًمؽ ٕن اًمٗم٠مل ذم ذوح أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمرسمقط سمام ُيًٛمع أو ُيرى يمام ومن سم٤محلدي٨م سم٠مٟمف اًمٙمٚمٛم٦م 

شمقىمٌع ًمٚمخػم وطمًـ فمـ سم٤مهلل، وًمق مل يًٛمع ؿمٞمًئ٤م، واـ اًمٓمٞم٦ٌم، أُم٤م اًمتٗم٤مؤل ومٝمق أؿمٛمؾ: ومٝمق 

وإٟمام يّمدر اًمٗم٠مل قمـ ٟمٓمؼ وسمٞم٤من، "طملم ىم٤مل:  --أعمأ إمم هذا اًمٗمرَ اًمدىمٞمؼ اإلُم٤مم اخلٓم٤ميب

قمـ ُمقؾمك  شمٕم٤ممم فًمق٘ميموردت آي٤مت يمثػمة حت٨م قمغم اًمتٗم٤مؤل . وىمد (4)"ومٙم٠مٟمف ظمؼٌم ضم٤مء قمـ همٞم٥م

ذم اًمٖم٤مر  --وىمقل حمٛمد  .[67:اًمِمٕمراء]َّين ىن من خن جنحن يمُّ قمٚمٞمف اًمًالم 

[. وإدًم٦م يمثػمة ٓ شمٙم٤مد ختٚمق ُمٜمٝم٤م ىمّمص 31]اًمتقسم٦م: َّجخمخ مح جح مج حج ُّ ًمّم٤مطمٌف: 

 "اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم"أُم٤م اًمٗم٠مل اًمذي يٕمٜمل  ذم يمؾ زُم٤من،اًمّم٤محللم  إٟمٌٞم٤مء ذم اًم٘مرآن، وهق ؾمٛم٧م

 وٓ ٟمقء وٓ همقل ىم٤مل: )ٓ قمدوى وٓ ـمػمة --اًمٜمٌل قمـ --ٟمسومدًمٞمٚمف ُم٤م رواه أ

  .(3)اًمٗم٠مل(ويٕمجٌٜمل 

* * *

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/994) .( ُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل9)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.( 7)

 (.4/7946( أقمالم احلدي٨م ًمٚمخٓم٤ميب )4)

 يمت٤مب اًمًالم، سم٤مب اًمٓمػمة واًمٗم٠مل وُم٤م يٙمقن ومٞمف ُمـ اًمِم١مم. .3737( أظمرضمف ُمًٚمؿ. سمرىمؿ: 3)
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       ٗ٘ٗ   
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 ادلثحث انثاًَ
 اَثار انفكرٌح ادلرؼهقح تانفأل

 املطمب األٔه

 بالتصٕز اإلضالو٘ لمهُٕ ٔاذتٗاٚ اآلثاز املتعمكٛ

شمٜمٓمٚمؼ رؤي٦م اإلؾمالم ًمٚمٙمقن واحلٞم٤مة ُمـ قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد، ودمٕمؾ اًمٕمٌقدي٦م أؾم٤مؾًم٤م هل٤م: وطمرلم 

وم٢مٟمف يًٕمك ًمتح٘مٞمؼ اًمتٙم٤مُمؾ واًمترقازن ذم رؤير٦م اإلٟمًر٤من ًمٜمٗمًرف  ذع اإلؾمالم اًمٗم٠مل سمنموـمف:

وُم٤م طمقًمف، وذًمؽ سمجٕمؾ اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم وم٠مًٓ ٓ أيمثر، وووٕمٝم٤م ذم ُم٘م٤مُمٝم٤م اًمّمرحٞمأ، دون همٚمرق 

ذم شم٠مصمػم اًمٙمٚمٛم٦م يمام شم٘مع ذم ذًمؽ اًمدورات اًمتل شمٕمتٜمل سم٤مًمٓم٤مىمر٦م اإلجي٤مسمٞمر٦م ذم هرذا اًمرزُمـ، ودون 

شمرك، وُمـ اعمٕم٤مين اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٗم٠مل ار٤م يردظمؾ ذم حت٘مٞمرؼ اًمتّمرقر اقمتامد قمٚمٞمٝم٤م وطمده٤م ذم ومٕمٍؾ أو 

 اًمّمحٞمأ ًمٚمٙمقن واحلٞم٤مة ُم٤م ي٠ميت:

ذم اًمٗم٠مل حت٘مٞمؼ ًمٚمتقيمؾ واٟمٍماف ًمٚم٘مٚم٥م إمم ُمٜمٕمؿ اخلػم وطمده وهق اهلل شمٕم٤ممم، وذم هذا  -9

 .(9)"اًمٗم٠مل يٗميض سمّم٤مطمٌف إمم اًمٓم٤مقم٦م واًمتقطمٞمد": --شمقطمٞمٌد وـم٤مقم٦م ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

وم٤مٟٓمنماح ًمٚمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم إٟمام هق اٟمٌٕم٤مٌث حلًـ اًمٔمـ سم٤مهلل واؾمتِمٕم٤مٌر وشمقىمٌع ًمٚمخػم ُمٜمف       

 ؾمٌح٤مٟمف، أُم٤م اًم٘م٤مئٚملم سمت٠مصمػم اًمٓم٤مىم٦م ومٞمجٕمٚمقن اًمٙمٚمٛم٦م ُم١مصمرة سمذاهت٤م. 

وأن أُمرره هرق  اًم٘مرقي،٠من اهلل وطمرده هرق وسمر اإليامن سم٤مهلل وأؾمامئف ودرٗم٤مشمف،ل أؾم٤مؾمف اًمٗم٠م -7

 مل يك مكىك لك اك يقُّ، وأن [53]آل قمٛمررران:َّزيمي ري  ٰىُّوأن اًمٜم٤مومررذ، 

 هب مب حبخب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ُّ  [،67]اًمزُمررررر:َّام يل ىل

[. وًمٞمس أؾم٤مؾمف ىمقة اًمٙمٚمٛم٦م وٓ ىمقة اجلذب هل٤م أو اًم٘مٓمرع سمتحّمرٞمؾ 83]اًمزظمرف:َّجت

 ُمٕمٜم٤مه٤م.

طمًرـ اًمٔمرـ سمرف ؾمرٌح٤مٟمف ُمرـ  --وىمد قمرّد اسمرـ اًم٘مرٞمؿ ذم اًمٗم٠مل طمًـ فمـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم، -4

ومٕمرغم ىمردر طمًرـ فمرـ  :--اخل٤مُم٦ًم: طمًـ اًمٔمـ سمر٤مهللاًمدرضم٦م "درضم٤مت اًمتقيمؾ وم٘م٤مل: 

اًمٕمٌد سمرسمف ورضم٤مئف ًمف، يٙمقن شمقيمٚمف قمٚمٞمف: وًمذًمؽ ومن سمٕمْمٝمؿ اًمتقيمرؾ سمحًرـ اًمٔمرـ سمر٤مهلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/736( ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة )9)
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واًمتح٘مٞمؼ: أن طمًـ اًمٔمـ سمف يدقمقه إمم اًمتقيمؾ، إذ ٓ يتّمقر اًمتقيمؾ قمغم ُمـ ؾم٤مء فمٜمرؽ سمرف 

 ومٗمرلـ سمر٤مهلل قمرغم يمرؾ طمر٤مل، واعم١مُمـ ُم٠مُمقر سمحًـ اًمٔمر. (9)"وٓ اًمتقيمؾ قمغم ُمـ ٓ شمرضمقه

ِلَّ  َـّ سم٤ِمهللَِّ )ىَم٤مَل:  --طَمِدي٨ِم ضَم٤مسمٍِر ريض اهللُ قمٜمف َأنَّ اًمٜمٌَّ ـُ اًمٔمَّ
ًِ
َّٓ َوُهَق حُيْ َـّ َأطَمُديُمْؿ إِ َٓ َيُٛمقشَم

ِرلَّ  أسمرقروى واخلػم ُمٕم٘مقٌد سمحًـ اًمٔمـ يمام  (7)(قمزَّ وضمّؾ   --ُهَريرَرَة ريض اهللُ قمٜمرف َأنَّ اًمٜمٌَّ

ا  إنَّ )ىَم٤مَل:  َـّ َذًّ ا وَمَٚمرُف، َوإِْن فَمر َـّ يِب ظَمرػْمً ٌْرِدي يِب، إِْن فَمر ِـّ قَم اهللَ قمزَّ وضمؾَّ َيُ٘مقُل: َأَٟم٤م قِمٜمَْد فَمر

رؾ وم٤مئردة اهلل  --ىم٤مل اًمٕمٚمامء: أطم٥مَّ ": --ىم٤مل اًمٜمقوي (4)(وَمَٚمفُ  اًمٗم٠مل: ٕن اإلٟم٤ًمن إذا أُمَّ

ٝمر٦م اًمرضمر٤مء وم٤مًمرضمر٤مء ًمرف وومْمٚمف، قمٜمد ؾم٥ٌم ىمقي أو وٕمٞمػ ومٝمق قمغم ظمػم، وإن همٚمرط ذم ضم

 .(3)"ظمػم، وأُم٤م إذا ىمٓمع رضم٤مؤه وأُمٚمف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم، ومذًمؽ ٌذ ًمف

 --اًمٗم٠مل اًمذي حيٌف ": --اًمذي يم٤من حيٌف، ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م --سم٤مًمٜمٌلاىمتداء  اًمٗم٠مل ذم -3

هق أن يٗمٕمؾ أُمًرا أو يٕمزم قمٚمٞمف ُمتقيماًل قمغم اهلل، ومٞمًٛمع اًمٙمٚمٛم٦م احلًٜم٦م اًمتل شمّنه، وىمد ًم٘مرل 

-- (5)"ذم ؾمٗمر اهلجرة رضماًل وم٘م٤مل: ُم٤م اؾمٛمؽ وم٘م٤مل: يزيد، وم٘م٤مل ي٤م أسم٤م سمٙمر يزيد أُمرٟم٤م. 

ويم٤من إذا اؾمتً٘مك ىمٚم٥م رداءه سمٕمد اخلٓمٌر٦م شمٗمر٤مؤًٓ سمتحرقل طمر٤مل اجلردب إمم اخلّمر٥م،       

 يمٚمٝم٤م ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًمٗم٠مل. - -ويم٤مٟم٧م طمٞم٤مة رؾمقل اهلل

* * *

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/977ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم )( 9)

 ، يمت٤مب اجلٜم٦م ودٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وأهٚمٝم٤م، سم٤مب إُمر سمحًـ اًمٔمـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمٜمد اعمقت.7877: ُمًٚمؿ سمرىمؿ رواه( 7)

 (.٤ٌ4/775مين ذم اًمّمحٞمح٦م )، ودححف إًم8879رواه اإلُم٤مم أمحد سمرىمؿ ( 4)

 (.3/487ذح دحٞمأ ُمًٚمؿ )( 3)

 (74/66اًمٗمت٤موى )( 5)
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 املطمب الجاٌ٘
 لإلزادٚ ٔالطبباآلثاز املتعمكٛ بالتصٕز اإلضالو٘ 

ي١ميمد اإلؾمالم ذم ُمنموقمٞم٦م اًمٗم٠مل قمغم ُمًر١موًمٞم٦م اًمٗمررد وطمرير٦م إرادشمرف ذم اًمٗمٕمرؾ واًمرؽمك: 

 وذًمؽ يمام ي٠ميت:

ذط اإلؾمالم عمنموقمٞم٦م اًمٗم٠مل أٓ ي٘مّمده اًمٕمٌد أو يتٙمٚمٗمف، وذًمؽ شم٠ميمٞمًدا عمٌدأ اإلرادة احلرة  -9

ذيمر اًمٕمٚمامء دقرًة ىمديٛمر٦ًم اعمٌٜمٞم٦م قمغم طمًـ آظمتٞم٤مر، وىمقة اًم٘مّمد، وحتٚمٞمؾ إؾم٤ٌمب، وهلذا 

ُمـ دقر اًمٗم٠مل اعمحرم، وهل ـمٚم٥م اًمٗم٠مل ُمـ اعمّمحػ، ودقرة اعم٠ًمًم٦م أن يٗمتأ اعمّمرحػ 

٤ًٌم ًمٚمٗم٠مل، سمام شم٘مع قمٚمٞمف قمٞمٜم٦م ُمـ يمرالم اهلل : --. ىمر٤مل ؿمرٞمخ اإلؾمرالم سمرـ شمٞمٛمٞمر٦م --ـمٚم

وأُم٤م اؾمرتٗمت٤مح اًمٗمر٠مل ذم اعمّمرحػ، ومٚمرؿ ُيٜم٘مرؾ قمرـ اًمًرٚمػ ومٞمرف رء، وىمرد شمٜمر٤مزع ومٞمرف "

اعمت٠مظمرون، وذيمر اًم٘م٤ميض أسمق يٕمكم ومٞمف ٟمزاقًم٤م، وُذيمر قمـ اسمـ سمٓم٦م أٟمف ومٕمٚمف، وذيمر قمـ همػمه أٟمرف 

: --. وىم٤مل اًمِمٞمخ طم٤مومظ طمٙمٛمرل(9)-"-يمرهف: وم٢من هذا ًمٞمس اًمٗم٠مل اًمذي حيٌف اًمرؾمقل

وُمـ اًمٌدع اًمذُمٞمٛم٦م واعمحدصم٤مت اًمقظمٞمٛم٦م ُم٠مظمذ اًمٗم٠مل ُمـ اعمّمحػ: وم٢مٟمف ُمرـ اختر٤مذ آير٤مت "

 خل ُّ ٤م، وهلًقا ؾم٤مء ُم٤م يٕمٛمٚمقن، وٓ أدري ُم٤م طم٤مل ُمـ ومتأ قمغم ىمقًمف شمٕمر٤ممم: اهلل هزًوا، وًمٕمًٌ 

 نن من زنُّ [، وىمقًمرررررف: 78]اعم٤مئررررردة:َّ حم جم يل ىل  مل

[، وأُمثر٤مل هرذا. ويرروى أن أول ُمرـ أطمردث هرذه اًمٌدقمر٦م سمٕمرض 94]اًمٜم٤ًمء:َّ ىن

  ميُّ اعمرواٟمٞم٦م، وأٟمف شمٗم٤مءل يقًُمر٤م ومٗمرتأ اعمّمرحػ: ومر٤مشمٗمؼ ٓؾمرتٗمت٤مطمف ىمقًمرف شمٕمر٤ممم: 

٤ًٌم ُمرـ ذًمرؽ، 95]إسمراهٞمؿ:َّجئ يي ىي ني [. ومٞم٘م٤مل إٟمف أطمرَ اعمّمرحػ همْمر

. وىمر٤مل اًمِمرٞمخ اسمرـ (7)"وىم٤مل أسمٞم٤مشًم٤م ٓ شُمًّقد هبر٤م إوراَ، واعم٘مّمرقد أن هرذه سمدقمر٦م ىمٌٞمحر٦م

وسمٕمض اًمٜم٤مس ىمد يٗمتأ اعمّمحػ ًمٓمٚم٥م اًمتٗم٤مؤل، ومر٢مذا ٟمٔمرر ذم ذيمرر اًمٜمر٤مر ": --قمثٞمٛملم

ُمثؾ قمٛمؾ اجل٤مهٚمٞم٦م اًمرذيـ يًت٘مًرٛمقن شمِم٤مءم، وإذا ٟمٔمر ذيمر اجلٜم٦م ىم٤مل: هذا وم٠مل ـمٞم٥م ومٝمذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. ( 9)

 (.7/994) .( ُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل7)
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. وذم هذا رومٌض ًمتٕمٚمٞمؼ إُمقر سمٖمػم أؾم٤ٌمهب٤م، وًمق يم٤من قمغم ؾمرٌٞمؾ ـمٚمر٥م اخلرػم: (9)"سم٤مٕزٓم

وم٢من ـمٚم٥م اخلػم إٟمام يٙمقن ُمـ ُمٔم٤مٟمف اعمنموقم٦م واعمٕم٘مقًم٦م، وُمرـ هرذا ُمر٤م ذيمرره اًمِمرٞمخ اسمرـ 

ـ رء ذم وسمٕمرض اًمٜمر٤مس إذا اٟمتٝمرك ُمر"ذم ذطمف حلدي٨م )وٓ دٗمر( ىمر٤مل:  --قمثٞمٛملم

دٗمر أّرخ ذًمؽ، وىم٤مل: اٟمتٝمك ذم دٗمر اخلػم، ومٝمذا ُمـ سم٤مب ُمداواة اًمٌدقم٦م سم٤مًمٌدقم٦م، واجلٝمرؾ 

 .(7)"سم٤مجلٝمؾ، ومٝمق ًمٞمس ؿمٝمر ظمػم وٓ ؿمٝمر ذ

ير٠ميت ومرام اًمٗم٠مل ًمٞمس جمرد يمٚمامت أو دقرة ؿمٙمٚمٞم٦م، سمؾ هق طم٤مًم٦م اٟمنماٍح ىمقاُمٝم٤م اًمث٘م٦م سمر٤مهلل،  -7

 :جمٝمقًمر٦م، وًمٙمٜمرف ىمر٤مٟمقن إهلرل وورٕمف اهلل ذم احلٞمر٤مة ىمقى يمقٟمٞم٦مٍ ُمـ ًمٞمس اًمٗم٠مل  سمٕمد ُمـ ظمػمٍ 

ي٠مشمٞمرؽ و، وشمثؼ ذم يمرم قمٓم٤مئف، ومال ؿمؽ أٟمرف شمٕمر٤ممم ؾمرقف يٕمٓمٞمرؽ اومحٞمٜمام شم٠مُمؾ ذم اهلل ظمػمً 

ُمـ طمٞم٨م ٓ حتت٥ًم، وهذا يٌٓمؾ اًمٙمثػم ُمـ اعمٔم٤مهر اعمٜمحروم٦م اًمتل فمٝمرت ُم١مظمًرا ومرٞمام  سم٤مخلػم

وٟمحرق ذًمرؽ، واًمترل شمٖمر٤مزم ذم دور يًٛمك سمٗمٚمًٗم٦م اجلذب أو اًمٓم٤مىمر٦م أو قمٚمرؿ اًمروطم٤مٟمٞمر٤مت 

٤ًٌم  اإلٟم٤ًمن ذم شمٖمٞمػم أىمداره و ىمدرشمف وطمده قمغم هٜمدؾم٦م أو رؾمرؿ طمٞم٤مشمرف، ودمٕمرؾ اًمٙمٚمٛمر٦م ؾمرٌ

ًمٚمٜمتٞمج٦م، سمؾ دمٕمؾ اًمٙمٚمٛمر٦م ظم٤مًم٘مر٦ًم سمرذاهت٤م ًمٚمٗمٕمرؾ واإلرادة واًمٕمزيٛمر٦م، وىمرد يُمتٌر٧م ذم هرذه 

، (4)٤م اًمقصمٜمٞمر٦ماًمٔمقاهر احلديث٦م أسمح٤مث قمٚمٛمٞم٦م وقم٘مدي٦م وومٚمًٗمٞم٦م شمقوأ أسمٕم٤مده٤م وشم١ميمرد أدرقهل

يمام فمٝمرت ذم شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اٟمحراوم٤مٌت ظمٓمػمة شمّمؾ ًمٌٕمض ُمٔم٤مهر اًمنمك، وُمر٤م يٕمٜمٞمٜمر٤م هٜمر٤م هرق 

 اًمٗمرَ سملم اًمٗم٠مل اعمنموع وهذه اعمامرؾم٤مت واًمذي يٛمٙمـ اظمتّم٤مره ذم وضمقه صمالصم٦م هل:

أن اًمٗم٠مل اعمنموع ُمـ ذـمف أٓ ي٘مّمده، أُمر٤م ومٚمًرٗم٦م اجلرذب وأُمث٤مهلر٤م ومت٘مرقم قمرغم  إول: 

 راد ُمٜمٝم٤م ظمٚمؼ اًمٗمٕمؾ واًم٘مدرة قمٚمٞمف.اًم٘مّمد، وي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/86) .( اًم٘مقل اعمٗمٞمد9)

 .85اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. ص( 7)

ُمٕمف، وهل٤م ُمقىمع قمغم ؿمٌٙم٦م ُمـ أسمرز ُمـ شمّمدر هلذا د. ومقز يمردي ذم رؾم٤مًمتٝم٤م: اًمٗمٙمر اًمٕم٘مدي اًمقاومد وُمٜمٝمجٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ( 4)

 اإلٟمؽمٟم٧م هبذا آؾمؿ يْمؿ اًمٕمديد ُمـ اعم٘م٤مٓت اعمتخّمّم٦م.
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٥ٌِّم وهق اهلل شمٕم٤ممم، وجي٥م اًمتقيمرؾ قمٚمٞمرف ذم  اًمث٤مين: أن اًم٥ًٌم اعمنموع يٙمقن سمنمط إذن اعمً

إطمداث إصمر، ومٝمق وؾمٞمٚم٦م ٓ أيمثر، سمٞمٜمام شم٘مقم ومٚمًٗم٦م اجلذب قمرغم اعمٖمر٤مٓة ذم اًمث٘مر٦م سم٤مًمرذات، 

 وآقمتامد قمٚمٞمٝم٤م وٓ رء همػمه٤م، وهق ًمدهيؿ أؾم٤مس اًمٜمج٤مح.

٤ًٌم ٕطمردمه٤م، سمٞمرٜمام  اًمث٤مًم٨م: أن اًمٗم٠مل اعمنموع ٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم ومٕمؾ أو شمررك، وٓ يٙمرقن ؾمرٌ

 .(9)يزقمؿ أدح٤مب ومٚمًٗم٦م اجلذب أهن٤م ًمٞم٧ًم جمرد ؾم٥ٌم: سمؾ د٤مٟمع ًمٚمٗمٕمؾ، وحم٘مؼ ًمف

إن اخلروج قمـ هدي اإلؾمالم ذم اًمٗم٠مل جيٕمؾ اعمرء ُمتقيماًل قمغم ٟمٗمًرف طمر٤مُماًل هرّؿ إظمٗم٤مىمرف،  -4

ٕمّد اًمٕمجز قمـ حت٘مٞمؼ ُمراده ومِماًل ذاشمًٞم٤م وضمٜم٤مي٦ًم ُمٜمف قمرغم ٟمٗمًرف، وهرذا ؾم٤مظمًٓم٤م سمٙمؾ أطمقاًمف، ي

 ًمٞمس ُمـ اًمث٘م٦م ذم رء.

* * * 

 املطمب الجالح

 اآلثاز املتعمكٛ بالتصٕز اإلضالو٘ لدٔز العكن ٔأِىٗٛ التفهري

ا٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن اًمتٗم٤مؤل وطمًـ اًمٔمـ سم٤مهلل ُمٓمٚمقٌب ذقًم٤م وقم٘ماًل، وشم٠ميت ُمنمروقمٞم٦م اًمٗمر٠مل 

ًمت٘مدير اًمٕم٘مؾ وحتريره، واعمت٠مُمؾ ٕطمٙم٤مم اًمٗم٠مل يدرك طمرص اإلؾمالم قمغم شم٘مردير دور سمنموـمف 

 اًمٕم٘مؾ وأمهٞم٦م اًمتٗمٙمػم، وًمٌٞم٤من ذًمؽ ُمـ ظمالل أطمٙم٤مم اًمٗم٠مل ٟمذيمر ُم٤م ي٠ميت:

ُمـ ذط اًمٗم٠مل اعمنموع ذم اإلؾمالم: أن ٓ يٕمتٛمرد قمرغم اًمٗمر٠مل وطمرده ُمْمرًٞم٤م ذم اًمٗمٕمرؾ أو  -9

ور اًمٕم٘مرؾ اًمًرٚمٞمؿ ذم اًمٜمٔمرر إمم إُمرقر سمٛمٞمزاهنر٤م إطمج٤مًُم٤م قمٜمف، وذم هذا اًمنمرط شم٘مرديٌر ًمرد

اًمّمحٞمأ، واًمتٕم٤مـمل ُمٕمٝم٤م قمغم أهن٤م ًمٞم٧ًم ُم١مصمرًة سمذاهت٤م، وهلرذا ٓ يٕمتٛمرد قمٚمٞمٝمر٤م وطمرده٤م ذم 

 ومٕمؾ أو شمرك.

ُمـ ذط اًمٗم٠مل أٓ يتٙمٚمٗمف اعمرء وٓ ي٘مّمده٤م اسمتداًء. وذم ذًمؽ إجل٤مٌم ًمٚمٕم٤مـمٗم٦م سمٚمج٤مم اًمٕم٘مرؾ  -7

٤مس يٜمدومٕمقن وراء اعمحٌقسمر٤مت دون اؾمتٌّمر٤مر، ويٛمٞمٚمرقن اعمًتٌٍم سمٜمقر اهلل، وٓ ؿمؽ أن اًمٜم

 إمم ُمقاوم٘متٝم٤م وشمّمدي٘مٝم٤م دون متحٞمص، ومج٤مء هذا اًمنمط ُم٤مٟمًٕم٤م هل٤م أن شمتحقل ـمػمًة اٜمققم٦م. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .95اٟمٔمر: اًمٗم٠مل اعمٗمؽمى قمٚمٞمف. هٞمٗم٤مء اًمرؿمٞمد، ص ( 9)
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اعمت٠مُمؾ ذم اًمٗم٠مل اعمنموع جيد ومٞمف إقمامًٓ ًمٚمٕم٘مؾ، وطمًث٤م قمغم اًمتدسمر ذم اعمٕم٤مين واًمٜمٔمر ذم مجٞمؾ   -4

ح، وي٘مقي اًمٕمزم واهلّٛم٦م، وسمام يٜم٘مؾ شمٚمؽ اعمٕم٤مين ُمـ جمرد اًمٕم٤ٌمرات سمام حي٘مؼ اًمًٕم٤مدة وآٟمنما

اًمٗم٠مل ": --إؾمامء وإًم٘م٤مب إمم إُمقر وإطمقال، وذم هذا اعمٕمٜمك ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ

رضمقع إمم ىمقٍل ُمًٛمقع أو أُمٍر حمًقس، حيًـ ُمٕمٜم٤مه ذم اًمٕم٘مقل، ومٞمدظمؾ ًمٚمٜمٗمس وىمقع ُمثؾ 

وًمٌٞم٤من  (9)"اخلػم ُمٜمف سم٠مدٟمك ؾم٥ٌٍم ٓ ي٘مٌأذًمؽ اعمٕمٜمك، وحيًـ اًمٔمـ سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف، ورضم٤مء 

هذا اعمٕمٜمك ٟمذيمر اؾمؿ )راؿمد وٟمجٞمأ( اًمذي اسمف اًمٕمٚمامء قمغم اًمٗم٠مل اعمنموع، ومٗمٞمٝمام ُمـ 

ُمٕم٤مين اهلداي٦م واًمتقومٞمؼ ُم٤م يٌٕم٨م قمغم اًمٗم٠مل عمـ ُم٣م ذم قمزُمف ُمتقيماًل قمغم رسمف، وم٤ًمَ ًمف ُمـ 

٘مؾ ودقمقة ًمٚمتٗمٙمػم واًمت٠مُمؾ واًمٗمرح إُمقر ُم٤م ي٘مقي قمزيٛمتف، وهلذا يم٤من ذم اًمٗم٠مل شمٜمِمٞمط ًمٚمٕم

 سمٌِم٤مئر اهلل اًمتل يًقىمٝم٤م ًمٚمٕمٌد ُمـ همػم اظمتٞم٤مر. 

* * *

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/751ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة )( 9)
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 ادلثحث انثانث
 اَثار انطهٕكٍح ادلرؼهقح تانفأل

 املطمب األٔه

 اآلثاز الٍفطٗٛ

ٟمٌقي٦م، ودٗم٦م إجي٤مسمٞم٦م ًمٚمٜمٗمس اًمًقي٦م، يؽمك أصمره قمغم شمٍموم٤مت اإلٟمًر٤من وُمقاىمٗمرف،  ؾمٜم٦مٌ اًمٗم٠مل 

، هق شمٕمٌػم د٤مدَ قمـ اًمرؤي٦م اًمٓمٞم٦ٌم ًمٚمحٞم٤مة، و، ويزرع ومٞمف إُمؾوقمٚمّق مه٦مويٛمٜمحف ؾمالُم٦م ٟمٗمس 

 وذم ُمنموقمٞم٦م اًمٗم٠مل ذم اإلؾمالم آصم٤مٌر ٟمٗمًٞم٦م يٛمٙمـ اإلعم٤مح ًمٌٕمْمٝم٤م ومٞمام ي٠ميت:

ع اإلؾمالم ُمٗمٝمقم اًمٗم٠مل وضمٕمٚمف ُمتٛمثاًل ذم  .1 جيٚم٥م  -سمال ؿمؽ-، وذًمؽ "اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم"وؾمَّ

 وآؾمتئٜم٤مُس سمام ينمح اًمّمدر .واحلزن ويذه٥م اهلؿّ  واٟمنماح اًمّمدر، اًمًٕم٤مدة واًمنور

ودومع اهلّؿ واحلزن سمٓمّٞم٥م اًمٙمالم أُمٌر ُم٤ٌمح، يمٞمػ وىمد ، ًمإلٟم٤ًمن ضمٌٚم٦ًم وـمًٌٕم٤م ُمٓمٚمقٌب 

ـِ َُم٤مًمٍِؽ  َأَٟمسِ  إمم آؾمتٕم٤مذة ُمـ اهلّؿ ىمٌؾ وىمققمف ومٕمـ --أرؿمدٟم٤م اًمٜمٌل اًمٙمريؿ : َأنَّ --سم

ِلَّ  ـَ اهْلَؿِّ َواحْلََزن)يَم٤مَن َيُ٘مقُل:  --اًمٜمٌَّ  .  (9)(اًمٚمَُّٝمؿَّ إيِنِّ َأقُمقُذ سمَِؽ ُِم

اًمٗم٠مل ُمقاومؼ ًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م اًمًقي٦م، واًمنور سم٤مُٕمر احلًـ ُمـ همرائز اًمٜمٗمقس  .2

ًمٞمس ذم اإلقمج٤مب سم٤مًمٗم٠مل وحمٌتف، رء ُمـ اًمنمك، سمؾ ذًمؽ ": --اًم٘مٞمؿاًمٌنمي٦م ىم٤مل اسمـ 

إسم٤مٟم٦م قمـ ُم٘مت٣م اًمٓمٌٞمٕم٦م، وقمـ طم٥م اًمٗمٓمرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمتل متٞمؾ إمم ُم٤م يقاوم٘مٝم٤م ويالئٛمٝم٤م، يمام 

أٟمف طم٥ٌم إًمٞمف ُمـ اًمدٟمٞم٤م اًمٜم٤ًمء واًمٓمٞم٥م، ويم٤من حي٥م اًمٕمًؾ واحلٚمقى وحي٥م  --أظمؼم

ؾمٌح٤مٟمف ىمد ضمٕمؾ ذم همرائز اًمٜم٤مس اإلقمج٤مب سم٤مٓؾمؿ  طُمًـ اًمّمقت ذم ىمراءة اًم٘مرآن. واهلل

احلًـ وحمٌتف واعمٞمؾ إًمٞمف، وآؾمتٌِم٤مر واًمنور سم٤مؾمؿ اًمٗمالح، واًمًالم، واًمٜمج٤مح، 

واًمتٝمٜمئ٦م، واًمٌنمى، واًمٗمقز وٟمحق ذًمؽ، وم٢مذا ىمرقم٧م هذه إؾمامء إؾمامع اؾمتٌنمت هب٤م 

٤م أوضم٥م هل٤م ود هذه اًمٜمٗمس، واٟمنمح هل٤م اًمّمدر، وىمقي هب٤م اًم٘مٚم٥م، وإذا ؾمٛمٕم٧م أوداده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .آؾمتٕم٤مذة ُمـ اجلٌـ واًمٙمًؾ. يمت٤مب اًمدقمقات، سم٤مب 7894 :اًمٌخ٤مري سمرىمؿ رواه( 9)



 

 ُمٝم٤م سمٜم٧م ضمريس حمٛمد اجلريس. : دإقمداد                              صم٘م٤مومٞم٦ماًمٗمٙمري٦م واًمًٚمقيمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٓمػمة واًمٗم٠مل دراؾم٦م شم٠مدٞمٚمٞم٦م أصم٤مر 
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ضمٕمؾ اهلل ذم ومٓمر اًمٜم٤مس حم٦ٌم "هر( ىمقًمف: 339. وٟم٘مؾ اسمـ طمجر قمـ اسمـ سمٓم٤مل )ت(9)"احل٤مل

اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم وإٟمس هب٤م يمام ضمٕمؾ ومٞمٝمؿ آرشمٞم٤مح سم٤معمٜمٔمر إٟمٞمؼ، واعم٤مء اًمّم٤مذم، وإن يم٤من ٓ 

 .(7)"يٛمٚمٙمف، وٓ ينمسمف

اًمٗم٠مل اعمنموع ؾم٥ٌٌم ًمٚمتقازن اًمٜمٗمز: ومٌنمروـمف يْمرٌط اإلؾمرالم اعمٞمرقل اًمٜمٗمًرٞم٦م ويٛمٜمرع  .3

اعمًٚمؿ ُمـ آٟمجراف وراء ُم٤م حي٥م، ويٜمٝم٤مه قمـ آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م ذم ومٕمؾ أو شمررك، وذًمرؽ ًمرئال 

)يمر٤من ٓ يتٓمرػم ُمرـ رء، ويمر٤من إذا  --أن اًمٜمٌل --شم٘مع اًمٜمٗمس ذم اًمٓمػمة: ومٕمـ سمريدة 

اؾمرٛمف ومر٢من أقمجٌرف ومررح سمرف، وإن يمرره اؾمرٛمف رؤي يمراهر٦م ذًمرؽ ذم سمٕم٨م قم٤مُماًل ي٠ًمل قمـ 

. وهذا يدل قمغم أٟمف مل يٙمـ يٌٜمرل قمرغم هرذا اًمٗمررح واًمٙمرره ؿمرٞمًئ٤م ُمرـ إقمرامل أو (4)وضمٝمف(

ٟمٗمك ذم احلدي٨م اًمتٓمػم، وأصمٌر٧م اًمٗمررح واًمٙمرره، ومهر٤م أُمرران  --إطمٙم٤مم ٕن اًمّمح٤ميب

 ٞمٝمام أو يٌٜمل قمٚمٞمٝمام. ٟمٗمًٞم٤من ٓ يٛمٙمـ دومٕمٝمام، وًمٙمـ ٓ يٜمدومع اإلٟم٤ًمن إًم

َٛمَع: ) --أن اًمٜمٌل --أٟمس وي١ميمد ذًمؽ ُم٤م رواه       ًْ ٌُُف إَِذا ظَمَرَج حِل٤َمضَمتِِف َأْن َي يَم٤مَن ُيْٕمِج

نه، وهق حي٥م ؾمامع ُم٤م ييم٤من  وإٟمام :أٟمف مل خيرج ٕضمؾ ذًمؽ قمغمومدل  (3)(َي٤م َراؿِمُد، َي٤م َٟمِجٞمُأ 

 .ُم٤مٍض ذم ـمري٘مف

ٕن اعمتٗم٤مئؾ حمٗمٌز عمـ طمقًمف، إذ يٌٕم٨م ومٞمٝمؿ اًمٜمٔمرر ذم حم٤مؾمرـ  اًمٜم٤مس:ذم اًمٗم٠مل حتّمٞمٌؾ عمح٦ٌم  .4

 إُمقر، وسمٚمقغ اعمراد طملم شمٔمٝمر سمِم٤مئره.

ًمٚمٗم٠مل آصم٤مٌر ٟمٗمًٞم٦ٌم حمٛمقدة قمغم اعمٙمروب: ومٝمق ُمـ أقمٔمؿ ُمر٤م يٕمرلم قمرغم اعمقاؾمر٤مة ذم اعمّمرٞم٦ٌم،  .5

قمٚمرٞمٝمؿ -إٟمٌٞم٤مء يٌٕم٨م ذم اًمٜمٗمس اًمّمؼم وإُمؾ، وطمًـ اًمٔمـ سم٤مهلل، وهذا ُم٤م أهلٛمف اهلل شمٕم٤ممم 

ذم ُمقاىمػ اعمحـ، وذم اًمٗم٠مل قمٜمد اعمّمٞم٦ٌم ىمقٌة قمرغم اًمّمرؼم، وهرق ؾمرالٌح  -اًمّمالة واًمًالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(7/733)ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة. ( 9)

 (.91/776) .( ومتأ اًم٤ٌمري7)

 (.7/489، يمت٤مب اًمٓم٥م، سم٤مب ذم اًمٓمػمة، ودححف إًم٤ٌمين ذم اًمّمحٞمح٦م )4971رواه أسمق داود سمرىمؿ: ( 4)

، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٓمػمة. ودححف إًم٤ٌمين ذم دحٞمأ --، يمت٤مب اًمًػم قمـ رؾمقل اهلل9696أظمرضمف اًمؽمُمذي سمرىمؿ: ( 3)

 (.3/996ووٕمٞمػ ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )
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 يرومٕمف اعم١مُمـ ذم وضمف اًمٌالء.

ـ .6 ًّ  ،ويًرتٛمتع سم٤محلر٤ما ،يًتٌنمر سمر٤مخلػم ومٞمٝمر٤م، احلٞم٤مة سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م إمماًمٗمرد  ٟمٔمرةل ٗم٠ماًم حي

 .وأطمًـ طم٤مًٓ  إٟمج٤مًزاأيمثر  همدٍ وحيدوه إُمؾ ذم 

* * * 

 ادلطهة انثاًَ
 اَثار انؼًهٍح

وينمع ًمٚمٛمرء أن يًت٠مٟمس سمف إذا وىمرع اشمٗم٤مىًمر٤م ُمرـ همرػم  وطمده، اًمٗم٠مل اعمنموع ٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف

 شمٙمٚمػ، وهذا ًمف آصم٤مره اإلجي٤مسمٞم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ واًمتل ُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٠ميت:

ي٘مقي اًمٗم٠مل ُمـ قمزم اعم١مُمـ قمغم اًمٕمٛمرؾ ويٕمٞمٜمرف قمرغم اًمٜمِمر٤مط: ذًمرؽ أن اًمٗمر٠مل ي٘مرع سمٕمرد  -1

ا، ويًتًٝمؾ اًمّمرٕم٤مب  : -- ىمر٤مل اعمر٤موردياًمنموع ذم اًمٗمٕمؾ، ومٞمزداد سمف اعم١مُمـ ىمقًة وضِمدًّ

 --اهلل ىمد شمٗم٤مءل رؾمرقلواًمٗم٠مل ومٞمف شم٘مقي٦م ًمٚمٕمزم، وسم٤مقم٨م قمغم اجلد، وُمٕمقٟم٦م قمغم اًمٔمٗمر، "

 .  (9)"ذم همزواشمف وطمروسمف

ختر٤مذ هنك اإلؾمالم قمـ شمٙمٚمػ اًمٗم٠مل: وهق هبذا يٕمّٚمؿ اعمًٚمؿ شمٓمٌٞمرؼ اعمٜمٝمجٞمر٦م اًمّمرحٞمح٦م ٓ -2

ًمٞمتحٛمؾ سمٕمد ذًمؽ شمٌٕم٤مت اظمتٞم٤مره، ُمترقيماًل قمرغم اهلل،  ،ُمقاضمٝم٦م اعمقاىمػ اًمّمٕم٦ٌمات، واًم٘مرار

 ُم١مُمٜم٤ًم سم٘مْم٤مئف وىمدره.

جمرد اًمٗمرح  ذم اًمٗم٠مل اعمنموع دٞم٤مٟم٦ٌم ًمٚمٕمٌد ُمـ ُمٗمًدات إقمامل، إذ ًمٞمس اعم٘مّمقد سم٤مًمٗم٠مل -3

اًمنور وآـمٛمئٜم٤من اعم١مدي ًمٚمث٘م٦م اعمٗمرـم٦م  هق وٓ ،اًمريمقن ودٟمق اهلٛم٦م صمؿوآـمٛمئٜم٤من، 

سمؾ هق ومرح سمام ي٤ًمَ ُمـ سمِم٤مئر سمٕمد آٟمٓمالَ سمث٘م٦م  ٟٓمٗمٕم٤ملواواحلامس اعم١مدي إمم اًمتٝمقر 

  وي٘ملم وشمقيمؾ واقمتامد، وسمذل ًمٚمٛمنموع ُمـ إؾم٤ٌمب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .499( أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ. ص 9)
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 امتةــاخل

، وىمد ضم٤مء اإلؾمالم هبدي ىمقيؿ هلذه إطمرقال ٤موطمديثً  واًمٗم٠مل ُمـ أطمقال إُمؿ ىمدياًم  ةٓمػماًم

 وُمـ ظمالل هذا اًمٌح٨م ظمٚمّم٧م إمم اًمٜمت٤مئ٩م أشمٞم٦م: د آصم٤مره قمغم اًمٗمرد واعمجتٛمع،ٛمَ حُت 

 ذم اًمٚمٖم٦م ُم٠مظمقذ ُمـ زضمر اًمٓمػم واًمتٞم٤مُمـ سمذًمؽ أو اًمتِم٤مؤم وظمّمف اًمنمع اًمٓمػمة -9

 وهق ذم اًمنمع: اًمتِم٤مؤم سمٛمرئل أو ُمًٛمقع أو ُمٕمٚمقم. ،سم٤مًمتِم٤مؤم

 اًمنمك يٜم٤مذم اًمتقطمٞمد أو يمامًمف.أسمقاب سم٤مب ُمـ  اًمٓمػمة -7

ومٙمرير٦م ُمتٕمٚم٘مر٦م سم٤مًمرؤير٦م اإلؾمرالُمٞم٦م ًمٚمٙمرقن واحلٞمر٤مة، واإلرادة وإؾمر٤ٌمب،  آصم٤مر ًمٚمٓمػمة -4

 واًمٕم٘مؾ واًمتٗمٙمػم.

 ًمٚمٓمػمة آصم٤مر ؾمٚمقيمٞم٦م ٟمٗمًٞم٦م وقمٛمٚمٞم٦م ُمذُمقُم٦م. -3

اًمٓمٞم٦ٌم أو يمؾ ُم٤م شمٞمَّٛمـ سمف اإلٟم٤ًمن ُمـ ىمقل أو ُمرئل أو ُمًرٛمقع. وىمرد اًمٗم٠مل ُمٕمٜم٤مه اًمٙمٚمٛم٦م  -5

 .ظُمصَّ ذم اًمنمع سمام يُنُّ 

 ،ُمًتثٜمك ُمـ اًمٓمػمة اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م وسمٞمٜمٝمام ىمدر ُمِمؽمك ذم شمر٠مصمػم يمرؾ ُمرٜمٝمام ذم در٤مطمٌف اًمٗم٠مل -6

 ًمٙمـ احلٙمٛم٦م ُمـ اؾمتثٜم٤مء اًمٗم٠مل أن ومٞمف طمًـ فمـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم.

 .اوم٢من ىمّمده يم٤من شمٓمػمً : ٘مّمدهأٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف وٓ ي اًمٗم٠مل ذط -7

 ُم٤م يروج ًمف ُمـ ومٚمًٗم٤مت وصمٜمٞم٦م حت٧م ُمًٛمك اًمٗم٠مل خت٤مًمػ ُمٕمٜم٤مه وذـمف.  -8

ومٙمري٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمرؤي٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٙمقن واحلٞم٤مة، واإلرادة وإؾمر٤ٌمب  آصم٤مرًمٚمٗم٠مل اعمنموع  -9

 واًمٕم٘مؾ واًمتٗمٙمػم.

 ًمٚمٗم٠مل آصم٤مر ؾمٚمقيمٞم٦م ٟمٗمًٞم٦م وقمٛمٚمٞم٦م حمٛمقدة. -91

 اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف ودحٌف أمجٕملم. واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، ودغم

* * * 
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       ٗٙٗ   

 م7197  -ره9349  اًمٕمدد اًمث٤مين ،قمنم اًمراسمعاعمجٚمد                                           ؾمالُمٞم٦مجمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإل           

 فٓرش ادلظادر ٔادلراجغ
 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.  -9

اإلطم٤ًمن ذم شم٘مري٥م دحٞمأ اسمـ طم٤ٌمن، اإلُم٤مم قمالء اًمديـ قمركم سمرـ ؾمرٚمٞمامن اًمٗمر٤مرد،  -7

 هر.9318. 9حت٘مٞمؼ وختري٩م ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط: 

قمكم سمـ حمٛمد اعم٤موردي، حت٘مٞمؼ حمٛمد يمرريؿ راضمرأ، دار أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ. أسمق احلًـ  -4

 هر.9315اىمرأ، ط اًمراسمٕم٦م. 

حمٛمرد أسمرق ، رؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ اعمِمٝمقر سمرتٗمًػم أسمق اًمًرٕمقدإ -3

 ، ط دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب. سمػموت، ًمٌٜم٤من. د، ت.اًمًٕمقد أومٜمدي

محد سمـ حمٛمد اخلٓمر٤ميب، حت٘مٞمرؼ حمٛمرد أقمالم احلدي٨م ذم ذح دحٞمأ اًمٌخ٤مري، اإلُم٤مم  -5

سمـ ؾمٕمد آل ؾمٕمقد، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، ُمٕمٝمد اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمؽماث اإلؾمالُمل، ُمٙم٦م 

 هر.9318اعمٙمرُم٦م. 

دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: ، أٟمقار اًمؼموَ ذم أٟمقاء اًمٗمروَ ًمِمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ إدريس اًم٘مراذم -6

٦م واًمٜمنم واًمتقزيع دار اًمًالم ًمٚمٓم٤ٌمقم، ط: ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م

 هر.9379اًم٘م٤مهرة.  ،واًمؽممج٦م

اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، أسمق اًمٗمداء قمامد اًمديـ إؾمامقمٞمؾ اسمـ يمثػم، حت٘مٞمؼ مج٤مقم٦م ُمرـ اًمٕمٚمرامء، ط  -7

 دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب. د، ت.

سمٚمقغ إرب ذم ُمٕمروم٦م أطمقال اًمٕمرب، حمٛمقد ؿمرٙمري إًمرقد، حت٘مٞمرؼ: حمٛمرد هبجر٦م  -8

 هر.9434سمٛمٍم، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، إصمري، اعمٓمٌٕم٦م اًمرمح٤مٟمٞم٦م 

، حت٘مٞمؼ: ؾمٚمٞمؿ سمـ ٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ىمتٞم٦ٌم اًمديٜمقريقم أسمق حمٛمدشم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م،  -9

 هر.9399قمٞمد اهلالزم، ط: دار اسمـ قمٗم٤من. 

شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس، اًمًٞمد حمٛمد ُمرشم٣م اًمزسمٞمدي، حت٘مٞمرؼ قمٌرد اًمٕمٚمرٞمؿ  -91

 هر. 9393ي٧م. اًمٓمح٤موي، ط ُمٙمت٦ٌم اًمؽماث اًمٕمريب، اًمٙمق

شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، أسمق اًمٗمداء قمامد اًمديـ إؾمامقمٞمؾ اسمـ يمثػم، ط اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م  -99
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 ًمٌٜم٤من.  –سمػموت 

 م.9983شمٗمًػم اًمتحرير واًمتٜمقير، حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر، ط اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م.  -97

شمٞمًػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد سمنمح يمت٤مب اًمتقطمٞمد، ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌرداهلل آل اًمِمرٞمخ، ط: اعمٙمتر٥م  -94

 اإلؾمالُمل. 

ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمرـ شم٠مويرؾ آي اًم٘مررآن، أسمرق ضمٕمٗمرر حمٛمرد اسمرـ ضمريرر اًمٓمرؼمي، ط: دار  -93

 احلدي٨م. 

زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد، اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، ط اعمٙمتر٥م اإلؾمرالُمل حت٘مٞمرؼ ؿمرٕمٞم٥م  -95

 إرٟم٤مؤوط. 

ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظمٌر٤مر ُمرـ ذهر٥م، اسمرـ اًمٕمرامد احلٜمرٌكم، حت٘مٞمرؼ حمٛمرقد وؿمرٕمٞم٥م  -96

 هر.9316، 9دار اسمـ يمثػم، طإرٟم٤مؤوط، 

 دحٞمأ ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.  -97

، د. حمٛمد قمكم اًمٌر٤مر، ط: اًمردار اًمًرٕمقدي٦م --اًمٕمدوى سملم اًمٓم٥م وطمدي٨م اعمّمٓمٗمك -98

 ًمٚمٜمنم.

قمقن اعمٕمٌقد سمنمح ؾمٜمـ أيب داود، أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ ىمٞمؿ اجلقزير٦م، ط دار  -99

 احلدي٨م. 

قمٞمقن إظم٤ٌمر، أسمق حمٛمد قمٌداهلل سمـ قمٌد اعمجٞمد سمـ ُمًٚمؿ اسمرـ ىمتٞمٌر٦م اًمرديٜمقري ط: دار  -71

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. 

 اًمٗم٠مل اعمٗمؽمى قمٚمٞمف، د. هٞمٗم٤مء اًمرؿمٞمد، سمح٨م ُمٜمِمقر إًمٙمؽموٟمًٞم٤م ذم ُمقىمع اًمٌٞمْم٤مء. -79

ومتأ اًم٤ٌمري سمنمح دحٞمأ اًمٌخ٤مري، ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجرر اًمٕمًر٘مالين،  -77

 ٗمٞم٦م. ط: اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚم

 اًمٗمت٤موى، شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين، ط:  سمدون. -74

اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، جمد اًمديـ أسمق ـم٤مهر حمٛمد سمـ يٕم٘مرقب اًمٗمرػموز آسمر٤مدي، ط ُم١مؾمًر٦م  -73

 اًمرؾم٤مًم٦م. 
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 اًم٘مقل اعمٗمٞمد قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد، حمٛمد سمـ د٤مًمأ اًمٕمثٞمٛملم، ط: دار اًمٕم٤مدٛم٦م. -75

 حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمكم سمـ ُمٜمٔمقر، ط: دار د٤مدر. ًم٤ًمن اًمٕمرب، أسمق اًمٗمْمؾ -76

اعمًتٓمرف ُمـ يمؾ ومـ ُمًتٔمرف، ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمرـ ُمٜمّمرقر إسمِمرٞمٝمل،  -77

 ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. 

اعمّمٜمػ ذم احلدي٨م، قمٌد اًمرزاَ سمـ مهر٤مم اًمّمرٜمٕم٤مين، ط: اعمٙمتر٥م اإلؾمرالُمل، حت٘مٞمرؼ  -78

 طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل. 

دقل، طم٤مومظ سمـ أمحد طمٙمٛمل، حت٘مٞمرؼ قمٛمرر حمٛمرقد أسمرق ُمٕم٤مرج اًم٘مٌقل سمنمح ؾمٚمؿ اًمق -79

 قمٛمر.ط: دار اسمـ اًم٘مٞمؿ.

ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة وُمٜمِمرقر وٓير٦م اًمٕمٚمرؿ واإلرادة، اسمرـ اًم٘مرٞمؿ اجلقزير٦م، دار اًمٙمتر٥م  -41

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.

* * * 



 

  



 


