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فضٍٍخ اٌشٍخ األعزبر اٌذوزٛس أمحذ ِعجذ عجذ اٌىشٌُ
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د .خـــبٌـذ ثـٓ حمـّذ اٌمـــشٔـً
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 .1أ.د.حمّذ ثٓ ظــــبفش اٌشـٙــــشي
 .2أ.د.جربًٌ ثٓ حمّذ دغٓ اٌجصًٍٍ
 .3أ.د.حيــً ثٓ عجـذ اهلل اٌجىـــــــشي
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 .9دِ.ـذـّـذ ثٓ عـبمل اٌشغٍـــــجً
 .11دِ.ـصـطـفى أوـــشَ عٍــً شـــــــبٖ
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عٕـٛاْ اٌجـذش

اعـــُ اٌجـبدش

اٌصفذبد

1

اإلخجبد يف اٌمشآْ اٌىشٌُ دساعخ ِٛضٛعٍخ

د .أمحذ ثٓ عجذ اهلل ثٓ أمحذ احلصًٍٕ

36 - 3

اٌشٚاح ادلٛصٛف ْٛثـ (صذٚق ٌٗ أ٘ٚبَ) عٕذ اثٓ دجش يف

2

اٌزمشٌت ممٓ ارفك اٌجخبسي ِٚغٍُ عٍى اٌشٚاٌخ ذلّب يف

دٛٔ .سح عجذ اهلل حمّذ اٌغّالط

117 - 37

3

أث ٛطب٘ش حمّٛد اٌغٛاوًٕ ٚجٛٙدٖ يف احلذٌش ٚعٍِٗٛ

د .صٌٕت دغٓ اٌصبيف أمحذ

141 - 118

4

أدٚاد اٌٛعً اٌفىشي يف اجملبي اٌعمذي ٚاٌفىشي

د.دغٓ ثٓ حمّذ دغٓ األمسشي

188 - 142

5

ٍِالد ٌغٛع ادلغٍخ يف األٔبجًٍ "دساعخ حتٍٍٍٍخ"

د .عجذ اهلل أمحذ ِجبسن ثبٚادي

228 - 189

ِغبئً إٌٛاصي ٚاٌٛالعبد ِىبٔزٙب ٚأصش٘ب

د .محذي عجذ احلٍّذ عجذ اٌمبدس

اخلطبة اٌمشآًٔ ٌجًٕ إعشائًٍ "دساعخ ِمبصذٌخ"

د .أمحذ حمّذ ٘بدي اذلجٍط

311 - 265

د .دغٓ ثٓ عًٍ ثٓ ٍِٕع اٌشٙشأً

363 - 312

د .ععٍذ ثٓ عًٍ ثٓ عجذ اهلل األمسشي

411 - 364
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صذٍذٍّٙب (مجع ٚدساعخ)

يف ادلز٘ت احلٕفً

دٚس األعــشح يف حتصني األٚالد ضذ االحنشاف اٌفىشي يف ضٛء
اٌمشآْ اٌىشٌُ

رغطٍخ احملشَ ٚج ٗٙيف ضٛء دذٌش اثٓ عجبط دساعخ دذٌضٍخ
فمٍٙخ

ً
دذٌش "دىت ال ٌزذذس إٌبط أْ حمّذا ٌمزً أصذبثٗ" :دساعخ
ُ
دذٌضٍخ ِٛضٛعٍخ أصٌٍٛخ ِمبصذٌخ
ادلمبسٔخ ثني ششٚح صذٍخ اٌجخبسي (اٌىٛاوت اٌذساسيٚ ،فزخ

اٌجبسيٚ ،عّذح اٌمبسيٚ ،إسشبد اٌغبسي) ِٓ ثذاٌخ اٌىزبة دىت
وزبة اإلميبْ  /ثبة ِٓ لبي إْ اإلميبْ ٘ ٛاٌعًّ
ٌ
ألٛاي اٌعٍّبء يف ٌفظ (دغٓ غشٌت) عٕذ اإلِبَ اٌرتِزي

حمّذ وشه

د .ساِض ثٓ حمّذ أث ٛاٌغعٛد
اٌجبدضخ /أمسبء ثٕذ محذ ثٓ إثشاٍُ٘
اٌشزٛي

264 - 229

452 -412

512 -453

د .إلجبي حمّذ أمحذ اٌٛلٍذ

531-513

13

طبئفخ اإلخٛح اٌجٌٕٛذٌخ دساعخ عمذٌخ ٚصفٍخ

د .عجذ اهلل ثٓ عجذ اٌشمحٓ ادلٍّبْ

561-532

14

ثٕبء اٌٛعً اٌذًٌٕ يف فىش عٍى ششٌعزً

اٌجبدضخ /دٕـبْ عٍٍّـبْ حمّذ ادلطٛع

617-562
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شاصارٗ
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د
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اٌىزبة
عٍى
ىُ
ِٕٙجٍخ احل
ِ

أ.د .دبمت ثبي

647-618

دساعخ رطجٍمٍخ يف وزبثٗ اجلبِع

احلؿد هلل وكػى ،وسالم طذ طباده الذين اصصػى ،أما بعد:
فقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة ادؾك خالد لؾعؾوم الرشطقة والدراسات اإلسالمقة أن كزف
إلقؽم العدد األول يف "ادجؾد الثامن والعرشون" هلذا العام 1111هـ ،والذي ُيعدُّ كؼؾة كوطقة جديدة ،متضؿـا
مخسة طرش بحثا يف العديد من التخصصات الرشطقة والدراسات اإلسالمقة ،طذ أمل يف أن تـال هذه الباقة
إطجاب العديد من الؼراء ،وتؽون حافزا لؾؿزيد من العطاء ،فػي الدراسات الؼرآكقة بحث بعـوان :اإلخبات يف
الؼرآن الؽريم دراسة موضوطقة من إطداد :د .أمحد بن طبد اهلل بن أمحد احلصقـي ،والبحث اآلخر بعـوان :دور
األســرة يف حتصع األوالد ضد االكحراف الػؽري يف ضوء الؼرآن الؽريم من إطداد :د .حسن بن طظ بن مـقع
الشفراين ،ويف السـة وطؾومفا جاء البحث األول بعـوان :الرواة ادوصوفون بـ (صدوق له أوهام) طـد ابن حجر
يف التؼريب ممن اتػق البخاري ومسؾم طذ الرواية هلام يف صحقحقفام (مجعا ودراسة) من إطداد :د .كورة طبد اهلل
حمؿد الغؿالس ،والبحث اآلخر بعـوان :أبو صاهر حمؿود السواكـي وجفوده يف احلديث وطؾومه من إطداد:
د .زيـب حسن الصايف أمحد ،والبحث اآلخر بعـوان :تغطقة ادحرم وجفه يف ضوء حديث ابن طباس دراسة حديثقة
فؼفقة من إطداد د .سعقد بن طظ بن طبد اهلل األسؿري ،والبحث اآلخر بعـوان :حديث "حتى ال يتحدث الـاس
أن حمؿدا يؼتل أصحابه" :دراسة حديثقة موضوطقة ُأصولقة مؼاصدية من إطداد د .رامز بن حمؿد أبو السعود،
والبحث اآلخر بعـوان :ادؼاركة بع رشوح صحقح البخاري (الؽواكب الدراري ،وفتح الباري ،وطؿدة الؼاري،
وإرشاد الساري) من بداية الؽتاب حتى كتاب اإليامن  /باب من قال إن اإليامن هو العؿل ،من إطداد :الباحثة/
أسامء بـت محد بن إبراهقم الشتوي ،والبحث اآلخر بعـوان :أقوال العؾامء يف لػظ (حس ٌن غريب) طـد اإلمام
الرتمذي دراسة تطبقؼقة يف كتابه اجلامع ،من إطداد :د .إقبال حمؿد أمحد الوققد ،ويف العؼقدة وادذاهب ادعارصة
جاء البحث األول بعـوان :أدوات الوطي الػؽري يف ادجال العؼدي والػؽري ،من إطداد :د .حسن بن حمؿد
األسؿري ،والبحث اآلخر بعـوان :مقالد يسوع ادسقح يف األكاجقل -دراسة حتؾقؾقة ،-من إطداد :د .طبد اهلل أمحد
مبارك باوادي ،والبحث اآلخر بعـوان :صائػة اإلخوة البولـدية دراسة طؼدية وصػقة ،من إطداد :د .طبد اهلل بن
طبد الرمحن بن طبد اهلل ادقامن ،والبحث اآلخر بعـوان :بـاء الوطي الديـي يف فؽر طذ رشيعتي ،من إطداد :الباحثة/
حــان سؾقؿـان حمؿد ادطوع ،ويف الػؼه بحث بعـوان :مسائل الـوازل والواقعات مؽاكتفا وأثرها يف ادذهب
احلـػي ،من إطداد :د .محدي طبد احلؿقد طبد الؼادر حمؿد كشك ،ويف أصول الػؼه بحث بعـوان :اخلطاب الؼرآين
لبـي إرسائقل -دراسة مؼاصدية -من إطداد :د .أمحد حمؿد هادي اهلبقط ،والبحث اآلخر بعـوان :مـفجق ُة احلُؽم
طذ الؽتاب بتعدُّ د إ ْبرازاتِه ،من إطداد :أ .د .حاتم باي.
سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفود ،وأن جيعل هذا العؿل فقام يرضقه.

دٚر األســزج يف حتصني األٚالد ضذ االحنزاف اٌفىزي
يف ضٛء اٌمزآْ اٌىزٌُ
إعذاد
د .دسٓ تٓ عًٍ تٓ ٍِٕع اٌشٙزأً

دور إؾمــرة ذم حتّملم إوٓد ود آٟمحراف اًمٗمٙمري ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إقمداد :د .طمًـ سمـ قمكم سمـ ُمٜمٞمع اًمِمٝمراين

ًَدـ ايبشح
احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده ،وسمٕمد:
ومٝمذا سمح٨م سمٕمٜمقان "دور إهة ذم حتّملم إوٓد ود آٟمحراف اًمٗمٙمري ذم وقء
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ".
وىمد شمٙمّقن اًمٌح٨م ُمـ ُم٘مدُم٦م ومتٝمٞمد شمْمٛمـ شمٕمريٗم ً٤م سمٛمّمٓمٚمح٤مت اًمٌح٨م واعمراد
سم٤مٟٓمحراف اًمٗمٙمري ،وؾمٌٕم٦م ُمٌ٤مطم٨م ؿمٛمٚم٧م أهؿ ُمٕم٤ممل دور إهة ذم حتّملم أوٓده٤م ود
آٟمحراوم٤مت ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
وظم٤ممت٦م اؿمتٛمٚم٧م قمغم أهؿ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م وشمقصٞم٤مشمف وُمٜمٝم٤م:
 أن ًمألهة دور ًا يمٌػم ًا ذم مح٤مي٦م أوٓده٤م ووىم٤ميتٝمؿ ُمـ اًمقىمقع ذم آٟمحراف اًمٗمٙمري
ٓؾمٞمام إذا ىم٤مُم٧م هبذا اًمدور.
 أن اعمٓمٚمقب ُمـ اًمٌ٤مطمثلم شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم يمؾ ُم٤م ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ مم٤م ًمف قمالىم٦م
سم٤مٕهة.
ومجع ذًمؽ ذم ُمقؾمققم٦م –ُمث ً
ال -عم٤م ًمف ُمـ إهٞمٛم٦م ذم ُمٕمروم٦م أطمد أهؿ قمقاُمؾ إصالح
اعمجتٛمع واًمدقمقة إمم قم٘مد اعمزيد ُمـ اًمٜمدوات واعم١ممترات ذم ُمثؾ هذه اعمقوققم٤مت  ،وىمٞم٤مم يمؾ
ُم١مؾمً٦م ُمـ ُم١مؾمً٤مت اعمجتٛمع سمدوره٤م دم٤مه إهة واعمجتٛمع ،ذم ؿمتك اعمج٤مٓت.
واهلل اعمقومؼ ،،،
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جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م

مراينٝمع اًمِمٞمٜ طمًـ سمـ قمكم سمـ ُم. د:مريؿ إقمدادٙمري ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمحراف اًمٗمٟٓدور إؾمــرة ذم حتّملم إوٓد ود ا

ABSTRACT
All praise is due to Allah, and Allah's Peace and Blessings be upon His
Final Messenger, his pure family, his noble companions, and all those who
follow them.
This is a research entitled "The role of the family in protecting children
against intellectual deviation in light of the Holy Quran"
The research has consisted of an introduction and a preface that includes a
definition of the terms of the research and what is meant by intellectual
deviation and also seven topics included the most important features of the
role of the family in protecting its children against deviations in the light of
the Holy Quran.
The research also has a conclusion included the most important research
findings and recommendations, including:
 The family has a great role in protecting their children and
preventing them from falling into intellectual deviation, especially if
it played this role.
 The researchers are required to shed light on all that is mentioned in
the Holy Quran related to the family and gather it in an encyclopedia
- for example - because it is important to know one of the most
important factors of community reform and to call for more seminars
and conferences on such topics and the necessity that each institution
in society has to play its pivotal role towards the family and society
in various fields.
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م0202 -هـ1221  اًمٕمدد إول-مدس قمنم٤ًمد اًمٚاعمج

م٦مٞمت اإلؾمالُم٤م واًمدراؾم٦مٞمقم اًمنمقمٚمٕمٚمًمد ًم٤مؽ ظمٚم اعم٦مُمٕم٤م ضم٦مٚجم

دور إؾمــرة ذم حتّملم إوٓد ود آٟمحراف اًمٗمٙمري ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إقمداد :د .طمًـ سمـ قمكم سمـ ُمٜمٞمع اًمِمٝمراين

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
َكدَ١
احلٛمد هلل ،واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ وآه.
أَا بعد:
وم٢من آٟمحراف اًمٗمٙمري أظمٓمر ُم٤م هيدّ د إُم٦م ذم أؾم٤مس وضمقده٤م ومت٤مؾمٙمٝم٤م ،وىمقهت٤م
واؾمتٛمراره٤م ،وأداء رؾم٤مًمتٝم٤م ذم ٟمنم اًمديـ واًمدقمقة إًمٞمف ،وحتٙمٞمؿ ذع اهلل شمٕم٤ممم وإىم٤مُمتف ذم
ىمديام طمٞم٨م سمدأ سمٛم٘متؾ اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمثامن سمـ قمٗم٤من
أروف ،وىمد فمٝمر آٟمحراف اًمٗمٙمري ً
هنع هللا يضر -مم٤م شمرشم٥م قمٚمٞمف طمّمقل اخلالوم٤مت واًمٜمزاقم٤مت وآىمتت٤مل واًمذي أ ّدى إمم ُم٘متؾ اخلٚمٞمٗم٦ماًمراؿمد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م -هنع هللا يضر -وفمٝمقر اًمٗمرق اًمٖم٤مًمٞم٦م يم٤مخلقارج واًمراومْم٦م وهمػممه٤م.
وُمـ صمؿ اؾمتٛمر اًمتٗمرق ،وفمٝمرت اًمٍماقم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل قمّمٗم٧م سم٤مُٕم٦م وأ ّدت إمم
ؾمٞمٓمرة إقمداء قمٚمٞمٝم٤م ،وحتٙمٛمٝمؿ ومٞمٝم٤م ،ويمؾ ذًمؽ سمًٌ٥م آٟمحراف اًمٗمٙمري وُم٤م شمرشم٥م قمٚمٞمف
ُمـ آصم٤مر ؾمٞمئ٦م قمّمٗم٧م سم٤مُٕم٦م قمغم ُمر اًمٕمّمقر ،وم٘مد شمرشم٥م قمٚمٞمف اًمٖمٚمق واًمتٓمرف ذم إومٙم٤مر
وإىمقال ،واجلرأة قمغم اًمتٙمٗمػم واًمتٌديع واًمتٗمًٞمؼ ،واإلىمدام قمغم شمرويع أُمٜملم وىمتٚمٝمؿ
وطمرىمٝمؿ واًمتٛمثٞمؾ هبؿ ،واًمٗمقى ذم اعمجتٛمٕم٤مت ُمـ ُمٔم٤مهرات شمّمحٌٝم٤م أقمامل ومقوقي٦م
وإظمالل سم٤مُٕمـ وظمروج قمغم وٓة إُمقر ،وُمـ ذًمؽ اًم٘مقل قمغم اهلل سمٖمػم قمٚمؿ ُمـ ضمرأة قمغم
اًمٗمتقى وقمغم اًم٘مقل ذم ديـ اهلل سمال قمٚمؿ وقمدم اطمؽمام اًمٕمٚمامء إمم همػم ذًمؽ ُمـ أصم٤مر اًمًٞمئ٦م
اعمؽمشمٌ٦م قمغم هذا آٟمحراف اًمٗمٙمري.
وًمذًمؽ وم٢من اجلٝمقد شمٌذل عمقاضمٝمتف وُمٕم٤مجلتف ،وإطمالل وده وهق إُمـ اًمٗمٙمري وُم٤م
يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ اؾمت٘مرار ،ومت٤مؾمؽ وىمقة قمغم يم٤موم٦م إصٕمدة ،وُمـ اجلٝم٤مت ذات اًمٕمالىم٦م ذم
حت٘مٞمؼ إُمـ اًمٗمٙمري ًمألُم٦م إهة 8ومٝمل اًمٜمقاة إومم ،واعمحْمـ إؾم٤مس اًمذي يٜمِم٠م ومٞمف
اًمٗمرد 8ومٞمؽمسمك ومٞمف قمغم اًمٗمْم٤مئؾ وأداب ،وُمٕمروم٦م ُم٤م ًمف وُم٤م قمٚمٞمف ُمـ احل٘مقق واًمقاضمٌ٤مت8
ومٞمٜمِم٠م إٟمً٤مٟمً٤م ؾمق ًي٤م ُمٕمتدًٓ ذم ومٙمره وُمٕمت٘مده وشمقضمٝم٤مشمف ،وٟمٔمرشمف عمجتٛمٕمف وحمٞمٓمف اًمذي يٕمٞمش
ومٞمف ،وعم٤م يم٤من هذا اًمدور اًمٙمٌػم واعمٝمؿ ًمألهة ذم شمرسمٞم٦م اًمٗمرد وشمٜمِمئتف 8رأي٧م أن أؾمٝمؿ ذم شمًٚمٞمط
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اًمْمقء قمٚمٞمف ذم قمالج فم٤مهرة آٟمحراف اًمٗمٙمري ُمـ ُمٜمٔمقر ىمرآين ،وأن أشمٜم٤موًمف سم٤مًمٙمت٤مسم٦م
واًمٌح٨م ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وىمد قمٜمقٟم٧م هلذا اًمٌح٨م سمـ (دور إهة ذم حتّملم إوٓد
ود آٟمحراف اًمٗمٙمري ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ) ؾم٤مئ ً
ظم٤مًمّم٤م
ال اهلل شمٕم٤ممم أن يٜمٗمع سمف وأن جيٕمٚمف
ً
ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ إٟمف وزم ذًمؽ واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف.
أُٖ ١ٝاملٛقٛع:
 .1أٟمف سمح٨م ىمرآين يتٕمٚمؼ سم٘مْمٞم٦م ُمـ أظمٓمر اًم٘مْم٤مي٤م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م سم٠مهه٤م ،وهل ىمْمٞم٦م
آٟمحراف اًمٗمٙمري.
 .0أن إهة هل اًمٜمقاة إومم واعمحْمـ إؾم٤مس ًمٜمِم٠مة اًمٗمرد ،وسم٤مًمت٤مزم يٜمٕمٙمس صالطمٝم٤م
أو ومً٤مده٤م قمٚمٞمف.
 .1أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد أومم قمٜم٤مي٦م يمٌػمة سمٌٞم٤من ُمٙم٤مٟم٦م إهة ودوره٤م ذم صالح أوٓده٤م
ذم آي٤مت وؾمقر ُمتٕمددة ،وهذا اًمٌح٨م يٌلم ذًمؽ.
 .2اٟمِمٖم٤مل يمثػم ُمـ إه قمـ اًم٘مٞم٤مم سمقاضم٥م اًمؽمسمٞم٦م ،وإؾمٜم٤مد ذًمؽ إمم اعمرسمٞم٤مت
واخل٤مدُم٤مت ،مم٤م أصمر ؾمٚم ًٌ٤م قمغم إوٓد وٟمح٤مول أن ٟمٕم٤مًم٩م هذا اخلٚمؾ واًمت٘مّمػم ُمـ ظمالل
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
أٖداف ايبشح:
هيدف هذا اًمٌح٨م إمم حت٘مٞمؼ ُم٤م ي٠ميت:
 .1إسمراز ُمدى قمٜم٤مي٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمؽمسمٞم٦م إوٓد ،وذًمؽ ُمٌثقث ذم آي٤مت يمثػمة وؾمقر
ُمتٕمددة.
 .0شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم ُمٙم٤مٟم٦م إهة ذم شمرسمٞم٦م إوٓد وحتّمٞمٜمٝمؿ ود آٟمحراوم٤مت ذم وقء
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
 .1رسمط دور إهة اًمؽمسمقي واًمتقضمٞمٝمل سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمتك يثٛمر صمٛمرة ص٤محل٦م ؾمق ّي٦م
ُمٕمتدًم٦م.
 .2قمالج ُمِمٙمٚم٦م ختكم سمٕمض إه قمـ اًم٘مٞم٤مم سمقاضم٥م اًمؽمسمٞم٦م ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
215
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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 .3اإلؾمٝم٤مم ذم اًمٙمت٤مسم٦م ذم هذا اعمقوقع وإصمراء اعمٙمتٌ٦م اعمٕمرومٞم٦م ،وسمخ٤مص٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م سمٛمثؾ هذه
اعمقوققم٤مت احلٞمقي٦م اعمٕم٤مسة.
َػهً ١ايبشح:
حي٤مول هذا اًمٌح٨م اإلضم٤مسم٦م قمـ إؾمئٚم٦م أشمٞم٦م:
ُ .1م٤م دور إهة ذم حتّملم أوٓده٤م ود آٟمحراف اًمٗمٙمري؟
 .0يمٞمػ شم٘مقم إهة سمدوره٤م ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ؟
ُ .1م٤م ُمدى قمٜم٤مي٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمدور إهة ذم إصالح أوٓده٤م؟
ُ .2م٤م أهؿ ُمٕم٤ممل شمرسمٞم٦م إوٓد اًمقاردة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ؟
ايدزاضات ايطابك:١
ٓؿمؽ أن ُمقوقع آٟمحراف اًمٗمٙمري ُمـ اعمقوققم٤مت اعمٝمٛم٦م اًمتل يمثر شمٜم٤موهل٤م سمِمتك
اًمٓمرقُ ،مـ أسمح٤مث وُم١مًمٗم٤مت ،ويمت٤مسم٤مت ورؾم٤مئؾ قمٚمٛمٞم٦م ،وًم٘م٤مءات وُم١ممترات حمٚمٞم٦م ودوًمٞم٦م ذم
يمثػم ُمـ سمالد اًمٕم٤ممل 8وًمذا وم٘مد طم٤موًم٧م أن أؾمتٗمٞمد ُمـ هذه إسمح٤مث سمام حي٘مؼ اعم٘مّمقد ُمـ سمحثل
أُمرا هم٤مي٦م ذم إمهٞم٦م ،وهق أن اًمدراؾم٦م ومٞمف ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٛمث٤مسم٦م
هذا ُمع يمقٟمف يْمٞمػ ً
اًمت٠مصٞمؾ هلذا اًمٜمقع ُمـ اعمقوققم٤مت.
َٓٗر ايبشح:
شمتجغم ُمٕم٤ممل ُمٜمٝمجٞم٦م هذا اًمٌح٨م ومٞمام ي٠ميت:
 .1اشمٌ٤مع اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمقصٗمل ،وذًمؽ سمتتٌع اًمًقر وأي٤مت اًمتل شمٜم٤موًم٧م اًمؽمسمٞم٦م
وسمٞم٤من احل٘مقق واًمقاضمٌ٤مت اًمتل ًمألسمٜم٤مء قمغم أسم٤مء واًمتل حتّمٜمٝمؿ ود يم٤موم٦م
آٟمحراوم٤مت ،وُمٜمٝم٤م آٟمحراف اًمٗمٙمري.
 .0دراؾم٦م شمٚمؽ أي٤مت واًمًقر دراؾم٦م ُمقوققمٞم٦م وومؼ شم٘مًٞمامت اخلٓم٦م أشمٞم٦م.
 .1آقمتامد ذم شمٜم٤مول هذا اعمقوقع –سمٕمد اهلل قمز وضمؾ– قمغم ُم١مًمٗم٤مت أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ
اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ ذم اًمتٗمًػم واحلدي٨م واًمٕم٘مٞمدة واًمؽمسمٞم٦م ،ويمؾ ُم٤م ًمف قمالىم٦م هبذا
اعمقوقع سم٘مدر اعمًتٓم٤مع.
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دور إؾمــرة ذم حتّملم إوٓد ود آٟمحراف اًمٗمٙمري ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إقمداد :د .طمًـ سمـ قمكم سمـ ُمٜمٞمع اًمِمٝمراين

 .2قمزو أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م إمم ؾمقره٤م وشمرىمٞمٛمٝم٤م ذم أصؾ اًمٌح٨م.
 .3آقمتامد ذم ذيمر إطم٤مدي٨م قمغم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م ،وإذا مل شمقضمد ومٞمٝمام ومٛمـ همػممه٤م
ُمع اًمتخري٩م ،وشمٌٞملم درضم٦م احلدي٨م سم٘مدر اإلُمٙم٤من.
 .4شمقصمٞمؼ اعمٕمٚمقُم٤مت اعمٜم٘مقًم٦م ُمـ ُمّم٤مدره٤م.
 .5حم٤موًم٦م إسمراز اجل٤مٟم٥م اًمذي يتٕمٚمؼ سم٤مٟٓمحراف اًمٗمٙمري ودور إهة ذم حتّملم أوٓده٤م
وده ُمـ ظمالل أي٤مت اًمقاردة ذم هذا اعمقوقع.
خط ١ايبشح:
يتٙمقن هذا اًمٌح٨م ُمـ ُم٘مدُم٦م ،ومتٝمٞمد ،وصمامٟمٞم٦م ُمٌ٤مطم٨م ،وظم٤ممت٦م ،وذًمؽ قمغم اًمٜمحق أيت:
املكدَ :١وىمد اؿمتٛمٚم٧م قمغم سمٞم٤من أمهٞم٦م اعمقوقع ،وأهداومف ،وُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م واًمدراؾم٤مت
اًمً٤مسم٘م٦م ومٞمف ،وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م ،وظمٓم٦م اًمٌح٨م.
ايتُٗٝد :وومٞمف شمٕمريػ سمٛمّمٓمٚمح٤مت اًمٌح٨م (إهة ،حتّملم ،آٟمحراف اًمٗمٙمري).
اعمٌح٨م إول :رسمط إوٓد سمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ،وؾمٜم٦م رؾمقًمف -ط.-
اعمٌح٨م اًمث٤مين :اًمٜمّمٞمح٦م واعمققمٔم٦م.
اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م :اًم٘مدوة احلًٜم٦م.
اعمٌح٨م اًمراسمع :شمرؾمٞمخ ُمٌدأ اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال ذم ٟمٗمقس إوٓد.
اعمٌح٨م اخل٤مُمس :شمرسمٞم٦م إوٓد قمغم أمهٞم٦م إُمـ ًمإلٟمً٤من واًمٙمقن سم٠مهه.
اعمٌح٨م اًمً٤مدس :شمرسمٞم٦م إوٓد قمغم ـم٤مقم٦م وٓة إُمر وًمزوم اجلامقم٦م.
اعمٌح٨م اًمً٤مسمع :شمرسمٞم٦م إوٓد قمغم طم٥م اًمٕمٚمؿ واطمؽمام اًمٕمٚمامء.
اعمٌح٨م اًمث٤مُمـ :اًمدقم٤مء.
اخل٤ممت٦م :وومٞمٝم٤م أهؿ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م وشمقصٞم٤مشمف.
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ايتُٗٝد
تعسٜف مبؿطًشات ايبشح( :األضس ،٠حتؿني ،االضتساف ايفهس:)ٟ
تعسٜف األضس:٠
األُضس ٠يػ:١
سمْمؿ اهلٛمزة وؾمٙمقن اًمًلمً :مٗمظ يْمٞمؼ طمٞمٜمً٤م 8ومٞمٓمٚمؼ قمغم أهؾ سمٞم٧م اًمرضمؾ ،ويتًع
طمٞمٜم ً٤م ،ومٞمٓمٚمؼ قمغم رهٓمف اًمذيـ يت٘مقى هبؿ(.)1
ىم٤مل اسمـ إصمػم" :إهة :قمِمػمة اًمرضمؾ ،وأهؾ سمٞمتف ٕٟمف يت٘مقى هبؿ"(.)0
وىمد شمْمٛمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أًمٗم٤م ًفم٤م ُمرادوم٦م ًمٚمٗمظ إهة يم٤مٕهؾ واًمٕمِمػمة ،ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﱡﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱠ[اًمٜمٛمؾ ،]5 :وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﱯ ﱰ ﱱﱠ

[اًمِمٕمراء.)1(]012 :
األضس ٠يف االؾطالح:
راسمٓم٦م ذقمٞم٦م شمتٙمقن ُمـ زوج وزوضم٦م وأوٓد هم٤مًم ًٌ٤م ،وحتٙمٛمٝم٤م جمٛمققم٦م ُمـ احل٘مقق
واًمقاضمٌ٤مت(. )2
غسح ايتعسٜف:
زابط ١غسع:١ٝ
إهة اعمًٚمٛم٦م شمتٙمقن ُمـ راسمٓم٦م ذقمٞم٦م ،وهل قم٘مد اًمٜمٙم٤مح 8ومٕمـ ـمري٘مف شمتٙمقن هذه
اًمٕمالىم٦م سملم اًمرضمؾ واعمرأة.

( )1اٟمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ُ 121/1م٤مدة (أه) وشمرشمٞم٥م اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ُ 122/1م٤مدة (أه).
( )0اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر .26/1
( )1اٟمٔمر :إهة ذم اإلؾمالم ص . 6
( )2اٟمٔمر :إهة ذم اإلؾمالم ص .6
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َٔ شٚز ٚشٚدٚ ١أٚالد غايبّا:
شمتٙمقن إهة ذم إصؾ ُمـ ـمروملم مه٤م :اًمزوج واًمزوضم٦م ،وىمد يرزىم٤من سم٤مٕوٓد يمام هق
هم٤مًم٥م طم٤مٓت اًمزواج.
وم٤مًمزوج :هق ُمّمدر (اًم٘مقاُم٦م) ذم إهةً 8م٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ

ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱠ[اًمٜمً٤مء ،]12 :وىم٤مل
شمٕم٤ممم :ﱡﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔﱠ[اًمٌ٘مرة ]006 :أي :رومٕم٦م وري٤مؾم٦م(.)1
ومدرضم٦م اًمرضم٤مل قمغم اًمٜمً٤مء هل درضم٦م اإلذاف واًمرقم٤مي٦م واًمذود قمـ إهة ،وهذه
ُمً١موًمٞم٦م ُمٚم٘م٤مة قمغم قم٤مشمؼ اًمرضمؾ.
واًمزوضم٦م :هل ُمّمدر (احل٤مومٔمٞم٦م) ذم إهةً 8م٘مقًمف ضمؾ صمٜم٤مؤه ﱡﱐ ﱑ

ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗﱠ[اًمٜمً٤مء ،]12 :ومٝمل طم٤مومٔم٦م ًمزوضمٝم٤م ،وأوٓده٤م،
وٟمٗمًٝم٤م ،وُم٤مل زوضمٝم٤م 8وم٤معمرأة اًمّم٤محل٦م اًم٘م٤مٟمت٦م ُمرسمٞم٦م إضمٞم٤مل وص٤مٟمٕم٦م اعمًت٘مٌؾ.
وإوٓد :هؿ ُمّمدر ىمقة اًمراسمٓم٦م واؾمتداُمتٝم٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م ،وهلؿ طم٘مقق قمغم واًمدهيؿ،
وقمٚمٞمٝمؿ واضمٌ٤مت هلؿ.
وحتٙمٛمٝم٤م جمٛمققم٦م ُمـ احل٘مقق واًمقاضمٌ٤مت :وهل احل٘مقق واًمقاضمٌ٤مت اًمتل شمؽمشم٥م قمغم
قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ،وشمٙمقن ًمٙمؾ ـمرف ُمـ ه١مٓء إـمراف اًمزوج واًمزوضم٦م وإوٓد(.)0
األضس ٠ايهرب:٣
إهة سم٤معمٗمٝمقم اًمً٤مسمؼ يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م "إهة اًمّمٖمرى" وي٘م٤مسمٚمٝم٤م اعمٗمٝمقم إوؾمع
(إهة اًمٙمؼمى) اًمذي يْمؿ اجلد إيمؼم وأسمٜم٤مءه ،وزوضم٤مت أسمٜم٤مئف وُم٤م يتّمؾ سمف ُمـ إقمامم
واًمٕمامت ،يمام يْمؿ إظمقال واخل٤مٓت ،وهمػم ه١مٓء ممـ دمٛمٕمٝمؿ رواسمط اًمٜمً٥م واًمرطمؿ

( )1اٟمٔمر :شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ٓسمـ ؾمٕمدي .161/1
( )0اٟمٔمر :إهة ذم اإلؾمالم .12-6
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واًمرو٤مع ،ومٛمـ ه١مٓء مجٞم ًٕم٤م شمتٙمقن إهة اًمٙمٌػمة( .)1واًمذي هيٛمٜم٤م –هٜم٤م -اعمٗمٝمقم إول
إهة اًمّمٖمرى.
طمّمـ اعمٙم٤من :أي
حمّمـَّ .
حمّمـ ،واعمٗمٕمقلَّ :
طمّمـ حيّمـ حتّمٞمٜمً٤م ،ومٝمق ِّ
حتّملمُ :مـ ّ
وطمّمـ اإلٟمً٤من أو احلٞمقان ُمـ اعمرض :أي اختذ احلٞمٓم٦م ًمٚمقىم٤مي٦م ُمٜمف.
ضمٕمٚمف طمّمٞمٜمً٤م ُمٜمٞم ًٕم٤م،
َّ
واحلّمـ :اعمقوع اعمٜمٞمع(.)0
وأطمّمـ اًمٌمءُ :مٜمٕمف وص٤مٟمف وطمٗمٔمف( .)1ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱇﱠ[إٟمٌٞم٤مء ،]71 :ىم٤مل اسمـ يمثػم" :أي طمٗمٔمتف وص٤مٟمتف ،واإلطمّم٤من :هق اًمٕمٗم٤مف
واحلري٦م"(.)2
االضتساف ايفهس:ٟ
هذا ُمريم٥م ُمـ يمٚمٛمتلم :آٟمحراف واًمٗمٙمري .وسمتٕمريٗمٝمام يتْمح اعمراد هبام.
فاالضتساف يف ايًػ:١
هق اعمٞمؾ واًمٕمدول قمـ اًمٌمء .ي٘م٤مل :اٟمحرف قمـ اًمٌمء :أي ُم٤مل قمٜمف وقمدل( .)3وُمٜمف
ال ٕضمؾ اًم٘مت٤مل ٓ ُم٤مئ ً
ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :ﱡﭐﲸ ﲹ ﲺﱠ[إٟمٗم٤مل .]14 :أي :إٓ ُم٤مئ ً
ال
هزيٛم٦م(.)4

( )1اٟمٔمر :إهة ذم اإلؾمالم ص .12
( )0اٟمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ُ 026/1م٤مدة (طمّمـ) ،وشمرشمٞم٥م اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ُ 435/1م٤مدة (طمّمـ) واًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م
احلدي٨م وإصمر .175/1
( )1اٟمٔمر :اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ُ 162/1م٤مدة (طمّمـ).
( )2اٟمٔمر :شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم  45/12قمٜمد شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :وُمريؿ اسمٜم٧م قمٛمران اًمتل أطمّمٜم٧م ومرضمٝم٤م)
(اًمتحريؿ.)10 :
( )3اٟمٔمر :اًمّمح٤مح ُ 1121/2م٤مدة (طمرف) ،واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ُ 145/1م٤مدة (طمرف).
( )4اٟمٔمر :اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم ُ 112/1م٤مدة (طمرف).
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ٚايفهس ٟيف ايًػ:١
ٟمًٌ٦م إمم اًمٗمٙمر وهق :إقمامل اخل٤مـمر ذم اًمٌمء ،وىمٞمؾ :هق شمردد اًم٘مٚم٥م سم٤مًمٜمٔمر واًمتدسمر
قمٚمام أو
ًمٓمٚم٥م اعمٕم٤مين ..وي٘م٤مل :اًمٗمٙمر :شمرشمٞم٥م أُمقر ذم اًمذهـ يتقصؾ هب٤م إمم ُمٓمٚمقب يٙمقن ً
فمٜمً٤م(.)1
تعسٜف االضتساف ايفهس ٟاؾطالسّا:
قمرف يمٛمريم٥م إو٤مذم سمٕمدة شمٕمريٗم٤مت ُمٜمٝم٤م:
 )1ىمٞمؾ :هق اعمٞمؾ إمم همػم احلؼ ذم أصقل اًمديـ ومٞمام يٜمتجف قم٘مؾ اإلٟمً٤من ُمـ رأي(.)0
 )0وىمٞمؾ :هق اخلروج قمـ احلد اًمنمقمل اًمذي طمده اهلل ذم يمت٤مسمف ،أو قمغم ًمً٤من رؾمقًمف حمٛمد -
ط -وأمجع اًمٕمٚمامء قمغم طمرُمتفُ ،مثؾ :اإلحل٤مد ،واًمتٙمٗمػم سمٖمػم قمٚمؿ ،واًمٌٖمل وإضم٤مزة
اعمحرُم٤مت ،وهمػمه٤م(.)1
 )3وىمٞمؾ :هق ذًمؽ اًمٗمٙمر اًمذي ٓ يٚمتزم سم٤مًم٘مقاقمد اًمديٜمٞم٦م واًمت٘م٤مًمٞمد وإقمراف واًمٜمٔمؿ
آضمتامقمٞم٦م(.)2
ٚارتالؾ:١
هق اًمٗمٙمر اًمِم٤مذ اًمذي حيٞمد سم٤معمجتٛمع قمـ شم٘م٤مًمٞمده احلٛمٞمدة ،وخي٤مًمػ شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم
احلٜمٞمػ واًم٘مٞمؿ اًمًٛمح٦م ،ويٙمقن آٟمحراف اًمٗمٙمري سم٤مظمتالل ذم ومٙمر اإلٟمً٤من وقم٘مٚمف،
واخلروج قمـ اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال ذم ومٝمٛمف وشمّمقراشمف إُمقر اًمديٜمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ،وهمػم ذًمؽ(.)3
ذًمؽ(.)3

( )1اٟمٔمر :اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم ُ 257/0م٤مدة (ومٙمر) ،واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ُ 476/0م٤مدة (ومٙمر).
( )0اٟمٔمر :مح٤مي٦م اعمجتٛمع ُمـ آٟمحراف اًمٗمٙمري – جمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م .017/55
( )1اٟمٔمر :آٟمحراف اًمٗمٙمري وأصمره ذم إُمـ ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،جمٚم٦م وزارة اًمٕمدل قمدد  21ص .10
( )2اٟمٔمر :اًمٕمقاُمؾ اعمًٌٌ٦م ًمالٟمحراف اًمٗمٙمري وقمالىمتٝم٤م سم٤مإلره٤مب (جمٚم٦م وزارة اًمٕمدل قمدد  17ص .)024
( )3اٟمٔمر :اًمتخٓمٞمط اإلؾمؽماشمٞمجل ًمتح٘مٞمؼ إُمـ اًمٗمٙمري سم٤معمٛمٚمٙم٦م ،ديمتقر ُمٝمٜمدس ؾمٕمٞمد اًم٘مٚمٞمٓمل ص .3
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وقمٚمٞمف ومنمح قمٜمقان اًمٌح٨م هق :اًمدور اعمٓمٚمقب ُمـ إهة ذم طمٗمظ وصٞم٤مٟم٦م ومح٤مي٦م
أوٓده٤م ود اعمٞمؾ قمـ احلؼ ،واخلروج قمـ احلد اًمنمقمل اًمذي طمده اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف -ط-
وأمجع اًمٕمٚمامء قمغم طمرُمتف واًمذي يٙمقن ٟمتٞمج٦م اظمتالل ذم ومٙمر اإلٟمً٤من وقم٘مٚمف ،وظمروضمف قمـ
اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال ذم ومٝمٛمف وشمّمقراشمف إُمقر اًمديٜمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وهمػممه٤م مم٤م يٙمقن ًمف إصمر
اخلٓمػم قمغم إومراد واعمجتٛمٕم٤مت وإُم٦م سم٠مهه٤م.
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املبشح األٍٚ
زبط األٚالد بهتاب اهلل تعاىل ٚضٓ ١زضٛي٘ -ط-
إن ُمـ أقمٔمؿ اًمقؾم٤مئؾ ذم وىم٤مي٦م إوٓد ومح٤ميتٝمؿ ُمـ آٟمحراف اًمٗمٙمري وؾم٤مئر
آٟمحراوم٤مت رسمٓمٝمؿ سمٙمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م رؾمقًمف -ط -وؾمٞمٙمقن احلدي٨م قمـ هذه اًمقؾمٞمٚم٦م
ذم اجلقاٟم٥م أشمٞم٦م:
أٚالّ :األَس باالعتؿاّ بايهتاب ٚايطٓ:١
ورد إُمر سم٤مٓقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ذم آي٤مت وأطم٤مدي٨م يمثػمة ؾمقاء يم٤من ومٞمٝم٤م ٟمص قمغم
آقمتّم٤مم هبام أو قمغم آشمٌ٤مع عم٤م ومٞمٝمام ،ومٛمـ اًمٙمت٤مب:
 .1ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ[آل قمٛمران.]121 :
 .0ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱠ[آل قمٛمران.]121 :
ٚأَا ايطٓ ١فُٓٗا:
 )1ىمقًمف -ط» :-إين ىمد شمريم٧م ومٞمٙمؿ ُم٤م إن اقمتّمٛمتؿ سمف ومٚمـ شمْمٚمقا أسمدً ا يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م
ٟمٌٞمف -ط.)1( «-
 )0ىمقًمف -ط» -أوصٞمٙمؿ سمت٘مقى اهلل واًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م وإن يم٤من قمٌدً ا طمٌِم ًٞم٤م ،وم٢مٟمف ُمـ
يمثػما ،ومٕمٚمٞمٙمؿ سمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم«...
يٕمش ُمٜمٙمؿ ومًػمى اظمتال ًوم٤م ً
احلدي٨م(.)0

( )1أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك :اًمٕمٚمؿ  /151/1رىمؿ  116وذيمر ًمف ؿم٤مهدً ا ،وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع سمرىمؿ
.0715
( )0أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف ك :اًمًٜم٦م ،سم٤مب :ذم ًمزوم اًمًٜم٦م  ،2425/022/2وأظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ك :اًمٕمٚمؿ ،سم٤مبُ :م٤م
ضم٤مء ذم إظمذ سم٤مًمًٜم٦م واضمتٜم٤مب اًمٌدع 0454/21/3 ،وىم٤مل :طمدي٨م طمًـ صحٞمح ،وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ
أيب داود . 1631/651/1
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قمٔمٞمام
وهمػم ذًمؽ مم٤م يٌلم أمهٞم٦م آقمتّم٤مم سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف -ط -وأن ذًمؽ ؾمٌ ًٌ٤م
ً
ًمٚمٜمج٤مة ُمـ اًمْمالل وآٟمحراف ،وآقمتّم٤مم ذم اًمٚمٖم٦م ي٘مقل اسمـ وم٤مرس "قمّمؿ :اًمٕملم واًمّم٤مد
واعمٞمؿ أصؾ واطمد صحٞمح يدل قمغم إُمً٤مك وُمٜمع وُمالزُم٦م ،واعمٕمٜمك ذم ذًمؽ يمٚمف ُمٕمٜمك واطمد،
ُمـ ذًمؽ اًمٕمّمٛم٦م :أن يٕمّمؿ اهلل قمٌده ُمـ ؾمقء ي٘مع ومٞمف ،واقمتّمؿ اًمٕمٌد سم٤مهلل شمٕم٤ممم إذا اُمتٜمع،
واؾمتٕمّمؿ :اًمتج٠م"( ،)1وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ –رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :-وآقمتّم٤مم :اومتٕم٤مل ُمـ اًمٕمّمٛم٦م،
وهق اًمتٛمًؽ سمام يٕمّمٛمؽ ويٛمٜمٕمؽ ُمـ اعمحذور واعمخقف وم٤مًمٕمّمٛم٦م :احلٛمٞم٦م ،وآقمتّم٤مم:
آطمتامء ،وُمٜمف ؾمٛمٞم٧م اًم٘مالع اًمٕمقاصؿ عمٜمٕمٝم٤م ومح٤ميتٝم٤م ،وُمدار اًمًٕم٤مدة اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م
قمغم آقمتّم٤مم سم٤مهلل وآقمتّم٤مم سمحٌٚمف وٓ ٟمج٤مة إّٓ عمـ متًؽ هب٤مشملم اًمٕمّمٛمتلم"(. )0
وإن ُمـ أؾمٌ٤مب آٟمحراف اًمٗمٙمري اًمٕمدول قمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م
واإلقمراض قمٜمٝمام ،وًمذا وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل :ﱡﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱠ[آل
قمٛمران.]121 :
ىم٤مل اًمِمقيم٤مين –رمحف اهلل شمٕم٤ممم–" :وأي٦م اًمٙمريٛم٦م شم٠مُمر اعمًٚمٛملم سم٠من جيتٛمٕمقا قمغم
اًمتٛمًؽ سمديـ اإلؾمالم أو سم٤مًم٘مرآن وشمٜمٝم٤مهؿ قمـ اًمتٗمرق اًمٜم٤مرء قمـ آظمتالف ذم اًمديـ وقمـ
اًمٗمرىم٦مٕ 8ن يمؾ ذًمؽ قم٤مدة أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م" (.)1
ومٕمٜم٤مي٦م أسم٤مء وإه قمٛمق ًُم٤م سمرسمط أوٓدهؿ سمٙمت٤مب اهلل -شمٕم٤ممم -وؾمٜم٦م رؾمقًمف -ط-
ؾمٌ٥م قمٔمٞمؿ ًمٜمج٤مهتؿ ووىم٤ميتٝمؿ ُمـ آٟمحراوم٤مت واًمقىمقع ذم اعمزاًمؼ واعمٝمٚمٙم٤مت.
ثاّْٝا :غسع ستبٚ ١تعع ِٝايكسإٓ ايهسٚ ِٜايطٓ ١يف ْفٛع األٚالد:
وذًمؽ سمؽمسمٞمتٝمؿ قمغم طم٥م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦مً 8مٙمقهنام يمالم اهلل -شمٕم٤ممم-
ويمالم رؾمقًمف -ط 8-ومتٕم َّٚمؼ ىمٚمقب إوٓد سمذًمؽ ،وٓ ي٘متٍم إُمر قمغم جمرد اعمحٌ٦م ،سمؾ إن

(ُ )1مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ُ 050/0م٤مدة (قمّمؿ).
(ُ )0مدارج اًمً٤مًمٙملم .242/1
( )1ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين .142/1
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ُمـ آصم٤مر اعمحٌ٦م اشمٌ٤مع ُم٤م ضم٤مء سمف -ط -يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ[آل قمٛمران.]11 :
ىم٤مل اسمـ ؾمٕمدي -

" :-هذه أي٦م هل اعمٞمزان اًمتل يٕمرف هب٤م ُمـ أطم٥م اهلل طم٘مٞم٘م٦م

وُمـ ادقمك ذًمؽ دقمقى جمردة ومٕمالُم٦م حمٌ٦م اهلل ،اشمٌ٤مع حمٛمد -ط -اًمذي ضمٕمؾ ُمت٤مسمٕمتف ومجٞمع ُم٤م
يدقمق إًمٞمف ـمري ً٘م٤م إمم حمٌتف وروقاٟمف"(.)1
وم٤مٓشمٌ٤مع يٙمقن عم٤م ذم يمت٤مب اهلل –شمٕم٤ممم– وؾمٜم٦م رؾمقًمف -طُ -مـ آُمتث٤مل وآٟمتٝم٤مء
وآىمتداء واًمٓم٤مقم٦م ﱡﭐﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹﱠ[حمٛمد.]11 :
ومٖمرس شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وحمٌتٝمام ذم ٟمٗمقس إوٓد يٙمقن ُمـ ظمالل إفمٝم٤مر اًمقاًمديـ
حمٌ٦م اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وشمٕمٔمٞمٛمٝمام 8وهلذا ٓسمد أن يِمتٖمؾ اًمقاًمدان سم٤مإلىمٌ٤مل قمغم شمالوة اًم٘مرآن
واًمت٠مدب سمآداسمف ،واًمتٕمٔمٞمؿ ًمف ،واحلرص قمغم شمدسمره ،وىمراءشمف ذم أطمًـ إطمقال واهلٞمئ٤مت
وإُم٤ميمـ ،مم٤م ي١مصمر ًمدى إوٓد اعمحٌ٦م واًمتٕمٔمٞمؿ ًمف ،ويمذًمؽ حمٌ٦م ؾمٜم٦م اًمٜمٌل -ط -سم٘مراءهت٤م
وشمٕمٚمٛمٝم٤م واًمٕمٛمؾ سمام ومٞمٝم٤م ،واًمتٛمًؽ هب٤م ،وإفمٝم٤مر ذًمؽ وطم٨م إوٓد قمٚمٞمف 8وم٢من هذا ي٘مٞمٝمؿ ُمـ
آٟمحراوم٤مت اًمٗمٙمري٦م ،وهمػمه٤م.
ثايجّا :تعً ِٝاألٚالد ايكسإٓ ٚسفع٘ َٓر ايؿػس:
إن شمٕمٚمٞمؿ إوٓد وحتٗمٞمٔمٝمؿ يمت٤مب اهلل -شمٕم٤مممُ -مـ أقمٔمؿ إُمقر اًمتل شمرومٕمٝمؿ
وشمًٕمدهؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وىمد ورد ذم سمٞم٤من ذًمؽ ٟمّمقص يمثػمة ُمٜمٝم٤م:
ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱠ[ُمريؿ .]10 :ىم٤مل
اإلُم٤مم اًمٌٖمقي –رمحف اهلل شمٕم٤ممم " :-ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃﱠ ﭐيٕمٜمل :اًمتقراة ﱡﱄﱠ سمجد،
ﱡﱆ ﱇﱠ ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس -

 :-اًمٜمٌقة ،ﱡﱈﱠ وهق اسمـ صمالث ؾمٜملم .وىمٞمؾ:

( )1شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ٓسمـ ؾمٕمدي .022/1
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أراد سم٤محلٙمؿ ومٝمؿ اًمٙمت٤مب ،وم٘مرأ اًمتقراة وهق صٖمػم .وقمـ سمٕمض اًمًٚمػ ىم٤ملُ" :مـ ىمرأ اًم٘مرآن
ىمٌؾ أن يٌٚمغ ومٝمق ممـ أويت احلٙمؿ صٌٞم٤م"(.)1
ومٞم١مظمذ ُمـ هذه أي٦م احل٨م قمغم طمٗمظ اًم٘مرآن ُمٜمذ اًمّمٖمر ،وسمٞم٤من عم٤م يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ
إصمر قمغم طمٞم٤مة احل٤مومظ ذم طم٤مضه وُمًت٘مٌٚمف ،وىمد ضم٤مءت ذم اًمًٜم٦م ٟمّمقص يمثػمة شمٌلم هذا
إصمر قمغم احل٤مومظ وُمٜمٝم٤م:
ُ )1م٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ -هنع هللا يضر -ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص» -إن هلل أهٚملم
ُمـ اًمٜم٤مس" ىم٤مًمقاُ :مـ هؿ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل" :أهؾ اًم٘مرآن أهؾ اهلل وظم٤مصتف«(.)0
ُ )0م٤م رواه ُمًٚمؿ قمـ قمٛمر -هنع هللا يضر -أٟمف ىم٤مل :أُم٤م إن ٟمٌٞمٙمؿ -ملسو هيلع هللا ىلص -ىمد ىم٤مل» :إن اهلل يرومع هبذا
اًمٙمت٤مب أىمقا ًُم٤م ويْمع سمف آظمريـ« (.)1
ُ )1م٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص –ريض اهلل قمٜمٝمام -أن رؾمقل اهلل
ملسو هيلع هللا ىلص -ىم٤مل» :ي٘م٤مل ًمّم٤مطم٥م اًم٘مرآن :اىمرأ وارشمؼ ورشمؾ يمام يمٜم٧م شمرشمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م وم٢منُمٜمزًمتؽ قمٜمد آظمر آي٦م شم٘مرؤه٤م«(.)2
وىمد أؿم٤مر اسمـ ظمٚمدون ذم "ُم٘مدُمتف" إمم أمهٞم٦م شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمألـمٗم٤مل وحتٗمٞمٔمف،
وأووح أن شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق أؾم٤مس اًمتٕمٚمٞمؿ ذم مجٞمع اعمٜم٤مه٩م اًمدراؾمٞم٦م ذم خمتٚمػ اًمٌالد
اإلؾمالُمٞم٦مٟٕ 8مف ؿمٕم٤مر ُمـ ؿمٕم٤مئر اًمديـ ي١مدي إمم شمثٌٞم٧م اًمٕم٘مٞمدة ،ورؾمقخ اإليامن(.)3
وىمد يم٤من اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح يدومٕمقن أسمٜم٤مءهؿ إمم اعم١مدسملم وأول رء يم٤مٟمقا يٜمّمحقن سمف
ويِمػمون إًمٞمف ،شمٕمٚمٞمؿ أوٓدهؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وحتٗمٞمٔمٝمؿ إي٤مه ،طمتك شمت٘مقم أًمًٜمتٝمؿ وشمًٛمقا

(ُ )1مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ًمٚمٌٖمقي .172/1
( )0أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف ذم اعم٘مدُم٦م – سم٤مب :ومْمؾ ُمـ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن وقمٚمٛمف  013/56/1وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح
ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م .156/20/1
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ك :صالة اعمً٤مومريـ وىمٍمه٤م سم٤مب :ومْمؾ ُمـ ي٘مقم سم٤مًم٘مرآن ويٕمٚمٛمف.615/337/1 ...
( )2أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ك ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن  141/3رىمؿ  0712وىم٤مل :هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح.
( )3اٟمٔمر :اعم٘مدُم٦م ص .314
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أرواطمٝمؿ ،وختِمع ىمٚمقهبؿ ،وشمدُمع قمٞمقهنؿ ،ويؽمؾمخ اإليامن واإلؾمالم ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ،صمؿ سم٤مًمت٤مزم
ُمٜمٝم٤مضم٤م وشمنمي ًٕم٤م(.)1
دؾمتقرا و
ٓ يٕمرومقن ؾمقى اًم٘مرآن واإلؾمالم
ً
ً
ؾمٛمقا واقمتدآً ووؾمٓمٞم٦مُ 8متقاوم٘م٦م ُمع يمت٤مب اهلل
وسم٤مًمت٤مزم يٜمٕمٙمس ذًمؽ قمغم ؿمخّمٞم٤مهتؿ
ً
شمٕم٤ممم ،وؾمٜم٦م رؾمقًمف -ملسو هيلع هللا ىلص.-
زابعّا :بٝإ أثس ايكسإٓ يف سٝا ٠اإلْطإٚ :ف٘ٝ
 )1أثس تالٚت٘:
أصمرا سم٤مًم ًٖم٤م قمغم ىم٤مرئف وشم٤مًمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة 8ومٝمق ٟمقر ًمف وؾمٕم٤مدة وسمريم٦م
إن ًمٚم٘مرآن ً
وزي٤مدة ذم طمًٜم٤مشمف ورومٕم٦م ًمدرضم٤مشمف ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ[وم٤مـمر ]07 :ىم٤مل اًم٘م٤مؾمٛمل" :ﱡﲹ
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﱠ أي يداوُمقن قمغم شمالوشمف وشمدسمره ًمألظمذ سمام ومٞمف ﱡﲾ ﲿ

أضمرا وومْم ً
ال ٓ يٗمٜمك.)0("...
ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ اي ً
يمام أن اعمداوُم٦م قمغم ىمراءة اًم٘مرآن ومٞمٝم٤م ؿمٗم٤مء ًمٚم٘مٚم٥م واًمٕم٘مؾ ُمـ اجلٝمؾ واًمْمالٓت
وآٟمحراوم٤مت ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱠ[اإلهاء:
 .]60ىم٤مل اًمِمقيم٤مين –رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :-واظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمٕمٜمك يمقٟمف ؿمٗم٤مء قمغم ىمقًملم:
أطمدمه٤م :أٟمف ؿمٗم٤مء ًمٚم٘مٚمقب سمزوال اجلٝمؾ قمٜمٝم٤م وذه٤مب اًمري٥م ،ويمِمػ اًمٖمٓم٤مء قمـ إُمقر
اًمداًم٦م قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف .اًم٘مقل أظمر :أٟمف ؿمٗم٤مء ُمـ إُمراض اًمٔم٤مهرة سم٤مًمرىمك واًمتٕمقذ وٟمحق
ذًمؽ ،وٓ ُم٤مٟمع ُمـ محؾ اًمِمٗم٤مء قمغم اعمٕمٜمٞملم.
صمؿ ذيمر ؾمٌح٤مٟمف أٟمف رمح٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم عم٤م ومٞمف ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م اعمِمتٛمٚم٦م قمغم ُم٤م ومٞمف صالح
اًمديـ واًمدٟمٞم٤م"(.)1
وسم٤مًمت٤مزم ُمـ ىمرأه وحتّمـ سمف يم٤من طمّمٜمً٤م ًمف وٟمج٤مة ووىم٤مي٦م ُمـ يمؾ اٟمحراف أو والل.
( )1اٟمٔمر :شمرسمٞم٦م إوٓد ذم اإلؾمالم ًمٕمٌداهلل قمٚمقان .601/0
( )0حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ .146/6
( )1ومتح اًم٘مدير .1076/1
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 )2أثس اضتُاع٘:
يمٌػما ذم اًمٜمٗمس اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،ويتجغم ذًمؽ ومٞمام ي٠ميت:
إن ًمًامع اًم٘مرآن وآؾمتامع إًمٞمف ً
أصمرا ً
 -1أٟمف ىمد يٙمقن ؾمٌ ًٌ٤م إلؾمالم همػم اعمًٚمٛملم يمام طمّمؾ ذم ىمّم٦م إؾمالم ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ-هنع هللا يضر-
قمٔمٞمام ذم اٟمنماح صدره ًمٚمديـ ودظمقًمف ذم اإلؾمالم .ىم٤مل
وم٘مد يم٤من ؾمامقمف اًم٘مرآن ؾمٌ ًٌ٤م
ً
هنع هللا يضر" :-ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل -ط -ي٘مرأ ذم اعمٖمرب سم٤مًمٓمقر ،ومٚمام سمٚمغ هذه أي٦م ﭐﱡﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ

ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱠ[ؾمقرة اًمٓمقر أي٤مت  ،]15 – 13يم٤مد ىمٚمٌل أن يٓمػم
ًمإلؾمالم(.)1
 -0زي٤مدة اإليامن ًمدى اعم١مُمٜملم يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱠ[إٟمٗم٤مل.]0 :
ىم٤مل اسمـ ؾمٕمدي " :ووضمف ذًمؽ أهنؿ يٚم٘مقن ًمف اًمًٛمع وحييون ىمٚمقهبؿ ًمتدسمره 8ومٕمٜمد
ذًمؽ يزداد إيامهنؿ ٕن اًمتدسمر ُمـ أقمامل اًم٘مٚمقب ،وٕٟمف ٓسمد أن يتٌلم هلؿ ُمٕمٜمك يم٤مٟمقا جيٝمٚمقٟمف،
ويتذيمرون ُم٤م يم٤مٟمقا ٟمًقه أو حيدث ذم ىمٚمقهبؿ رهمٌ٦م ذم اخلػم ،واؿمتٞم٤م ًىم٤م إمم يمراُم٦م رهبؿ ،أو وضم ً
ال
وازدضم٤مرا قمـ اعمٕم٤ميص ،ويمؾ هذا مم٤م يزداد سمف اإليامن.)0("...
ُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت
ً
 )3أثس سفع٘:
وقمٚمام
يمٌػما
وقمٔمٞمام قمغم ُمـ طمقاه ذم صدره ومجٕمف سملم ضمٜمٌٞمف طمٗم ًٔم٤م ً
ً
إن ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ً
أصمرا ً
وقمٛم ً
ال سمام ومٞمف ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌﱠ[اًمٕمٜمٙمٌقت:
 .]27ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ –رمحف اهلل" :-وؾمقاء يم٤من اعمٕمٜمك أن اًم٘مرآن ُمًت٘مر ذم صدور اًمذيـ أوشمقا
اًمٕمٚمؿ صم٤مسم٧م ومٞمٝم٤م حمٗمقظ ،وهق ذم ٟمٗمًف آي٤مت سمٞمٜم٤مت ومٞمٙمقن أظمؼم قمٜمف سمخؼميـ:
أسدُٖا :أٟمف آي٤مت سمٞمٜم٤مت.

( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ك :اًمتٗمًػم سم٤مب :ؾمقرة (واًمٓمقر) .2351/1617/2
( )0شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ٓسمـ ؾمٕمدي .166/0
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اآلخس :أٟمف حمٗمقظ ُمًت٘مر ذم صدور اًمذيـ أوشمقا اًمٕمٚمؿ ،أو يم٤من اعمٕمٜمك أٟمف آي٤مت سمٞمٜم٤مت ذم
صدورهؿ أي يمقٟمف آي٤مت سمٞمٜم٤مت ُمٕمٚمقم هلؿ صم٤مسم٧م ذم صدورهؿ ،واًم٘مقٓن ُمتالزُم٤من ًمٞمً٤م
سمٛمختٚمٗملم ،وقمغم اًمت٘مديريـ ومٝمق ُمدح هلؿ وصمٜم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ذم وٛمٜمف آؾمتِمٝم٤مد هبؿ ومت٠مُمٚمف"(.)1
وىمد وردت أطم٤مدي٨م ذم سمٞم٤من إضمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م واعمٜمزًم٦م اًمرومٞمٕم٦م حل٤مومظ اًم٘مرآن وُمٜمٝم٤م:
 -1ىمقًمف -ط» :-إن ُمـ إضمالل اهلل – شمٕم٤ممم :-إيمرام ذي اًمِمٞمٌ٦م اعمًٚمؿ ،وطم٤مُمؾ اًم٘مرآن همػم
اًمٖم٤مزم ومٞمف واجل٤مذم قمٜمف ،وإيمرام ذي اًمًٚمٓم٤من اعم٘مًط«(.)0
واعمراد سمح٤مُمؾ اًم٘مرآن :أي طم٤مومظ اًم٘مرآن (همػم اًمٖم٤مزم ومٞمف) أي همػم اعمج٤موز قمـ احلد ًمٗم ًٔم٤م
وُمٕمٜمك يم٤معمقؾمقؾملم واًمِمٙم٤ميملم واعمراءيـ وٓ (اجل٤مذم قمٜمف) أي وهمػم اعمتٌ٤مقمد قمٜمف اعمٕمرض
قمـ شمالوشمف وإطمٙم٤مم ىمراءشمف وإشم٘م٤من ُمٕم٤مٟمٞمف واًمٕمٛمؾ سمام ومٞمف(.)1
 -0ىمقًمف -ط» :-إن اًمذي ًمٞمس ذم ضمقومف رء ُمـ اًم٘مرآن يم٤مًمٌٞم٧م اخلرب«( ،)2وُمٕمٜم٤مه أن
اًمذي ذم ضمقومف رء ُمـ اًم٘مرآن يم٤مًمٌٞم٧م اًمٕم٤مُمر اعميضء سم٤مًم٘مرآن وسم٤مإليامن يمام ضم٤مء ذم "حتٗم٦م
إطمقذي" ذم ذح احلدي٨مٕ" :ن قمامرة اًم٘مٚمقب سم٤مإليامن وىمراءة اًم٘مرآن"(.)3


( )1سمدائع اًمتٗمًػم .157/1
( )0أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف – يمت٤مب :إدب – سم٤مب :ذم شمٜمزيؾ اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزهلؿ  ،2621/041/2وطمًٜمف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح
ؾمٜمـ أيب داود .2231/716/1
( )1اٟمٔمرُ :مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ًمٚم٘م٤مري .525-524/6
( )2أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف – ك ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن  0711/140/3وىم٤مل :هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح واحلدي٨م وٕمٗمف
إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ص  017رىمؿ .1302
( )3حتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي ًمٚمٛمٌ٤مريمٗمقري .164/6
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املبشح ايجاْٞ
ايٓؿٝشٚ ١املٛعع١
ورد احلدي٨م قمـ اًمٜمّمٞمح٦م وأمهٞمتٝم٤م وإُمر هب٤م ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ،وؾمٜم٦م رؾمقًمف -ط8-
ومقردت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمّمٞمٖمٝم٤م اعمتٕمددة صمالث قمنمة ُمرة ذم ؾم٧م ؾمقر هل (ؾمقرة إقمراف
أي٤مت  ،71 ،57 ،46 ،40 ،01ؾمقرة اًمتقسم٦م أي٦م  ،71ؾمقرة هقد أي٦م  ،12ؾمقرة يقؾمػ
أي٦م  ،11ؾمقرة اًم٘مّمص أيت٤من  ،02 ،10ؾمقرة اًمتحريؿ أي٦م  .)1()6وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:
 -1قمـ ٟمقح -قمٚمٞمف اًمًالم -أٟمف ىم٤مل ًم٘مقُمف :ﱡﲂ ﲃﭐﱠ[إقمراف.]40 :
 -0وقمـ هقد -قمٚمٞمف اًمًالم :-ﱡﱄ ﱅ ﱆﭐﱠ[إقمراف.]46 :
يمام وردت ذم ؾمٜم٦م اًمرؾمقل -ط -ذم يمثػم ُمـ إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م وُمٜمٝم٤م:
 -1ىمقًمف -ط -يمام ذم طمدي٨م متٞمؿ اًمداري -هنع هللا يضر» :-اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م  -ىم٤مهل٤م صمال ًصم٤م -ىمٚمٜم٤م :عمـ
ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل :هلل وًمٙمت٤مسمف وًمرؾمقًمف وٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم وقم٤مُمتٝمؿ« (.)0
ُ -0م٤م رواه ُمًٚمؿ قمـ ضمرير -هنع هللا يضر -ىم٤مل» :سم٤ميٕم٧م رؾمقل اهلل -ط -قمغم إىم٤مم اًمّمالة،
وإيت٤مء اًمزيم٤مة ،واًمٜمّمح ًمٙمؾ ُمًٚمؿ«(.)1
تعسٜف ايٓؿٝش ١يػٚ ّ١اؾطالسّا:
ايٓؿٝش ١يػ. :١
ٟمّمح٤م وٟمّم٤مطم٦م وٟمّم٤مطمٞم٦م ي٘م٤ملٟ :مّمح اًمٌمء:
ٟمّم َحف ،وٟمّمح ًمف ،يمٛمٜمٕمف،
ً
اؾمؿ ُمـ َ
ص وم٘مد ٟمّمح 8وم٠مصؾ اًمٜمّمح ذم
ظمٚمص ،واًمٜم٤مصح :اخل٤مًمص ُمـ اًمٕمًؾ وهمػمه ،ويمؾ رء ظم َٚم َ
اًمٚمٖم٦م :اخلٚمقص ،واًمٜمّمح ٟم٘مٞمض اًمٖمش(.)2

( )1اٟمٔمر :اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ًٕمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ص . 520
( )0أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف – ك :اإليامن – سم٤مب سمٞم٤من أن اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م .33/52/1
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف – يمت٤مب اإليامن – سم٤مب سمٞم٤من أن اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م .34/53/1
( )2اٟمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ُ 136/12م٤مدة (ٟمّمح) وشمرشمٞم٥م اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ُ 157/2م٤مدة (ٟمّمح).
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ٚايٓؿٝش ١اؾطالسّا:
قمرومٝم٤م اًمٕمٚمامء سمتٕمريٗم٤مت قمدة يمٚمٝم٤م ُمت٘م٤مرسم٦م ذم اعمٕمٜمك ،وُمٜمٝم٤م:
 -1شمٕمريػ اخلٓم٤ميب -

 -سم٘مقًمف :اًمٜمّمٞمح٦م يمٚمٛم٦م ضم٤مُمٕم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م طمٞم٤مزة احلظ ًمٚمٛمٜمّمقح

ًمف(.)1
 -0وىم٤مل اًمراهم٥م -

 :-اًمٜمّمح :حتري ومٕمؾ أو ىمقل ومٞمف صالح ص٤مطمٌف(.)0

وأُم٤م اعمققمٔم٦م ومٝمل اؾمؿ ُمـ وقمظ ىم٤مل اسمـ وم٤مرس" :اًمقاو واًمٕملم واًمٔم٤مء يمٚمٛم٦م واطمدة،
وم٤مًمققمظ :اًمتخقيػ واًمٕمٔم٦م :آؾمؿ ُمٜمف"(.)1
وىم٤مل اًمراهم٥م :اًمققمظ :زضمر ُم٘مؽمن سمتخقيػ ،واًمٕمٔم٦م واعمققمٔم٦م آؾمؿ(.)2
وإن اًمٜمّمٞمح٦م واعمققمٔم٦م ُمـ أهؿ إُمقر اًمتل حتّمـ اًمٗمرد ود آٟمحراوم٤مت وُمٜمٝم٤م
يمٌػما ذم ؾمٚمقك هذا اًمٓمريؼ حلامي٦م أوٓده٤م ُمـ
آٟمحراف اًمٗمٙمري .وًمذا وم٢من قمغم إهة ً
دورا ً
آٟمحراف اًمٗمٙمري ،وهمػمه ُمـ آٟمحراوم٤مت.
وىمد ضم٤مء ذم يمت٤مب اهلل -شمٕم٤مممُ -م٤م يٌلم ذًمؽ سمٞم٤مٟمً٤م قمٛمٚم ًٞم٤م ؿم٤موم ًٞم٤م يم٤موم ًٞم٤م ُمتٛمث ً
ال ذم ىمّم٦م ًم٘مامن
قمٚمٞمف اًمًالم – ذم ٟمّمحف وشمقضمٞمٝم٤مشمف ٓسمٜمف مم٤م جيٕمٚمف ذم طم٤مل اُمتث٤مهل٤م إٟمً٤مٟمً٤م ؾمق ًي٤م ذم أظمالىمفوأومٕم٤مًمف وؾمٚمقيمٞم٤مشمف وُمٕمت٘مداشمف 8وهذه اًمٜمّم٤مئح اًمًديدة اًمتل طمٙم٤مه٤م اهلل –شمٕم٤ممم -ذم يمت٤مسمف
اًمٙمريؿ قمـ ًم٘مامن -قمٚمٞمف اًمًالم -متثؾ اًمٜمٛمقذج إُمثؾ ذم هذا اًمدور اعمٝمؿ 8ي٘مقل اسمـ قم٤مؿمقر
-

" :-مجع ًم٘مامن ذم هذه اعمققمٔم٦م أصقل اًمنميٕم٦م وهل :آقمت٘م٤مدات ،وإقمامل ،وأدب

اعمٕم٤مُمٚم٦م ،وأدب اًمٜمٗمس"(.)3

( )1اٟمٔمر :ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي  .15/0واعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م . 102/22
( )0اٟمٔمر :اعمٗمردات ص ُ 272م٤مدة (ٟمّمح).
(ُ )1مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ُ 417/0م٤مدة (وقمظ).
( )2اٟمٔمر :اعمٗمردات ص ُ 305م٤مدة (وقمظ).
( )3اًمتحرير واًمتٜمقير .132/01
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وًمٕمٚمٜم٤م ٟم٘مػ قمدة وىمٗم٤مت شمرسمقي٦م ُمع ُم٤م اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف هذه اًمقص٤مي٤م:
ىم٤مل –شمٕم٤ممم :-ﱡﭐﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡ

ﳢ ﳣﳤﱠ[ًم٘مامن أي٤مت.]17-11 :
ايٛقف ١األٚىل:
أؾمٚمقب اًمققمظ ذم رسمط اًمقًمد سم٤مًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م اًمتل شم٘مقم قمغم شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم وقمدم
اإلذاك سمف –ؾمٌح٤مٟمف -وضم٤مء ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱠ[ًم٘مامن.]11 :
وهذا أؾمٚمقب ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمؽمسمٞم٦م اعمٕمتٛمدة قمغم اًمٜمّمح واًمتقضمٞمف ،وومٞمٝم٤م شمريمٞمز قمغم أظمٓمر
ُمٜمٝمل قمٜمف وهق اًمنمك سم٤مهلل شمٕم٤ممم ،واعمتْمٛمـ ٕقمٔمؿ ُم٠مُمقر سمف وهق شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم 8وم٤مًمنمك
أقمٔمؿ ُمٜمٝمل قمٜمف وُمٕمٜم٤مه :إصمٌ٤مت ذيؽ هلل –شمٕم٤ممم -ي٘م٤مل :أذك ومالن سم٤مهلل( ،)1وذًمؽ أقمٔمؿ يمٗمر
ىم٤مل شمٕم٤ممم :-ﱡﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟﱠ[اًمٜمً٤مء.]26 :
ومٖمرس قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد واضمتٜم٤مب اًمنمك أهؿ ُم٤م يٜمٛمل ًمدى اًمٗمرد اًمٗمٙمر اعمٕمتدل اًمًقي اًمذي
ُمًت٘مٞمام ٟم٤موم ًٕم٤م عمجتٛمٕمف وأُمتف ،وحيٗمٔمف قمـ آٟمحراوم٤مت اًمٗمٙمري٦م واًمٕم٘مدي٦م
قمْمقا
جيٕمٚمف
ً
ً
واًمًٚمقيمٞم٦م.

( )1اٟمٔمر :اعمٗمردات ص ُ 037م٤مدة (ذك).
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وًمذا وم٘مد ضم٤مء ذم هذه أي٦م وصػ اًمنمك سم٠مٟمف فمٚمؿ قمٔمٞمؿ ﱡﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱠﭐ

[ًم٘مامن.]11 :
وم٤مًمنمك أقمٔمؿ اًمٔمٚمؿ عم٤م ومٞمف ُمـ فمٚمؿ اًمٕمٌد ًمٜمٗمًف ،وفمٚمٛمف ًمرسمف ،صمؿ ُم٤م يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ
اًمٔمٚمؿ ُمـ أُمقر وؿمٜم٤مقم٤مت وسمالءات شمٕمقد قمغم اًمٔم٤ممل وقمغم اعمجتٛمع سم٠مهه ،وخين هب٤م اًمٔم٤ممل
دٟمٞم٤مه وآظمرشمف.
وهذا ُمِم٤مهد وُمٚمٛمقس ُمـ إىمدام ه١مٓء اعمٜمحروملم ومٙمر ًي٤م قمغم ارشمٙم٤مب اعمقسم٘م٤مت
واىمؽماف اًمٙمٌ٤مئر ُمع اقمت٘م٤مد أهن٤م هل اًمديـ أو أهن٤م ُمـ اًمديـ ًمدى أهؾ آٟمحراف سم٤مًمتِمدد
واًمٖمٚمق ذم اًمديـ ،أو سمتٛمٞمٞمع اًمديـ واًمتٗمريط ومٞمف واجلٗم٤مء قمٜمف ًمدى أصح٤مب آٟمحراف سم٤مٕومٙم٤مر
اًمدظمٞمٚم٦م اًمتل رسمام شمّمؾ سمٌٕمْمٝمؿ إمم اًمٙمٗمر واإلحل٤مد واخلروج قمـ ديـ اهلل شمٕم٤ممم وحم٤مرسمتف
وحم٤مرسم٦م أهٚمف سمزقمؿ أٟمف ؾمٌ٥م ًمٚمتخٚمػ واًمرضمٕمٞم٦م واًمٔمالُمٞم٦م ،وهذا يمٚمف ُمـ أفمٚمؿ اًمٔمٚمؿ هلل
وًمٚمٜمٗمس ،وًمٕمٌ٤مد اهلل وًمٚمٛمجتٛمع سم٠مهه.
ايٛقف ١ايجاْ:١ٝ
همرس حمٌ٦م اًمقاًمديـ وسمٞم٤من طم٘مٝمام ،وذًمؽ سم٤مًمقصٞم٦م هبام ،واإلطمً٤من إًمٞمٝمام ،واًمِمٙمر هلام.
وضم٤مء ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ

ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘﱠ[ًم٘مامن.]13 ،12 :
يمثػما
وىمد ضم٤مء احلدي٨م هٜم٤م سم٠مؾمٚمقب اًمقصٞم٦م ،وهق أؾمٚمقب اؾمتخدُمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ً
(مخً٤م وصمالصملم ُمر ًة ذم إطمدى وقمنميـ آي٦م
طمٞم٨م وردت اًمقصٞم٦م ذم اًم٘مرآن سمّمٞمٖمٝم٤م اعمتٕمددة
ً
وصمالث قمنمة ؾمقرة)( .)1مم٤م يٌلم أمهٞمتٝم٤م ذم اًمؽمسمٞم٦م واًمتقضمٞمف ؾمقاء ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمٕمٌ٤مده ،أو ُمـ
اًمٕمٌ٤مد ًمٌٕمْمٝمؿ.

( )1اٟمٔمر :اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ًٕمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ص . 530
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وذم ه٤مشملم أيتلم اًمٙمريٛمتلم أُمر ًمإلٟمً٤من سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م أن حيًـ إمم واًمديف ،وأن يٕمٓمػ
قمٚمٞمٝمام ،وأن يؼم هبام ،وأن يٓمٞمٕمٝمام ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،وأن يّمٚمٝمام طمتك وًمق يم٤مٟم٤م يم٤مومريـ 8عم٤م هلام
ُمـ احلؼ اًمٕمٔمٞمؿ قمٚمٞمف ٓ ؾمٞمام إم 8عم٤م شمٕم٤مٟمٞمف ُمـ ؿمتك أٟمقاع أٓم ُمـ أول أي٤مم محٚمٝم٤م إمم أي٤مم
ووٕمٝم٤م ،صمؿ ُم٤م يٕم٘م٥م ذًمؽ ُمـ اًمرو٤مع واًمرقم٤مي٦م واًمؽمسمٞم٦م 8وهلذا ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم – هل٤م صمالصم٦م
أرسم٤مع احلؼ وًمٚمقاًمد طم ً٘م٤م واطمدً ا يمام ّسملم ذًمؽ اًمٜمٌل -ط -عمـ ؾم٠مًمفُ" :مـ أطمؼ اًمٜم٤مس سمحًـ
صح٤مسمتل؟ ىم٤مل» :أُمؽ« ،ىم٤مل :صمؿ ُمـ؟ ىم٤مل» :صمؿ أُمؽ« .ىم٤مل :صمؿ ُمـ؟ ىم٤مل» :صمؿ أُمؽ« ،ىم٤مل:
صمؿ ُمـ؟ ىم٤مل » :صمؿ أسمقك«"(.)1
وىمد ضم٤مء ذم هذه اًمقصٞم٦م أن ُمـ طمؼ اًمقاًمديـ ؿمٙمرمه٤م 8عم٤م هلام ُمـ اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ قمغم
وًمدمه٤م .ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱠ ومذيمر -شمٕم٤ممم -ؿمٙمره ؾمٌح٤مٟمف ٕن صح٦م
ؿمٙمرمه٤م ُمتقىمٗم٦م قمغم ؿمٙمره  --يمام ضم٤مء ذم طمؼ اًمٜم٤مس طمدي٨مُ» :مـ ٓ يِمٙمر اًمٜم٤مس ٓ
يِمٙمر اهلل«( .)0يمام ضم٤مء ذم هذه اًمقصٞم٦م أن ـم٤مقم٦م اًمقاًمديـ شمٙمقن ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم ،ىم٤مل
شمٕم٤ممم :ﱡﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ

ﲈ ﲉﱠ ،وىمد ضم٤مء سمٞم٤من ذًمؽ ذم طمدي٨م أؾمامء -اهنع هللا يضر -ىم٤مًم٧م :ىمدُم٧م أُمل وهل ُمنميم٦م ذم
قمٝمد ىمريش إذ قم٤مهدهؿ وم٤مؾمتٗمتٞم٧م رؾمقل اهلل -ط -وم٘مٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل ،ىمدُم٧م أُمل وهل
راهمٌ٦م ،أوم٠مصؾ أُمل ؟ ىم٤ملٟ» :مٕمؿ ،صكم أُمؽ«( ،)1وهذا يٛمثؾ أىمَم هم٤مي٦م اًمؼم ،وأن اظمتالف
اًمديـ ُمع اًمقاًمديـ ٓ يٛمٜمع ُمـ صحٌتٝمام واإلطمً٤من إًمٞمٝمام وـم٤مقمتٝمام ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،وهذا
يريب ذم اعمًٚمؿ اطمؽمام أظمريـ ،وطم٥م اخلػم هلؿ وأن يًٕمك ذم اإلصالح هلؿ سم٤مًم٘مٞم٤مم سمح٘مٝمؿ،
وسمذل اعمٕمروف ،وطمٗمظ طم٘مقق أظمريـ ورقم٤ميتٝم٤م يمام جي٥م ،وذم ُم٘مدُمتٝمؿ اًمقاًمدان ًمٕمٔمؿ
طم٘مٝمام قمغم وًمدمه٤م.
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف – ك اًمؼم واًمّمٚم٦م وإدب – سم٤مب سمر اًمقاًمديـ وأهنام أطمؼ سمف .0326/1752/2
( )0أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف – ك :إدب – سم٤مب ذم ؿمٙمر اعمٕمروف  ،2611/033/2وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب
داود .2204/711/1
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ك :اًمزيم٤مة – سم٤مب ومْمؾ اًمٜمٗم٘م٦م واًمّمدىم٦م قمغم إىمرسملم .1221/474/0 ...
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ايٛقف ١ايجايج:١
همرس روح اعمراىمٌ٦م هلل -شمٕم٤ممم -ذم يمؾ شمٍموم٤مت اًمقًمد وذم مجٞمع أطمقاًمف .وىمد ضم٤مء ذًمؽ
ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﭐﱠ[ًم٘مامن ،]14 :وأي٦م ومٞمٝم٤م دًمٞمؾ قمغم ؿمٛمقل قمٚمؿ اهلل
وىمدرشمف وإطم٤مـمتف سمٙمؾ رء ؾمٌح٤مٟمف ،وأٟمف ٓ ختٗمك قمٚمٞمف ظم٤مومٞم٦م ،وهذا ومٞمف شمرسمٞم٦م ًمٚمقًمد قمغم أن اهلل
ؾمٌح٤مٟمف يرىمٌف ويراه ،ويٕمٚمؿ هه وٟمجقاه ،ويٕمٚمؿ ظم٤مئٜم٦م إقملم وُم٤م ختٗمل اًمّمدور ،وإن ختٚمٞمؼ
اًمقًمد قمغم ُمراىمٌ٦م اهلل شمٕم٤ممم جي٥م أن شمٙمقن هم٤مي٦م اًمقاًمد ومهف وهدومف إيمؼم 8عم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ
وٌط ًمًٚمقيمف وأىمقاًمف وأومٕم٤مًمف وؾم٤مئر شمٍموم٤مشمف ،وقمٜمده٤م ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مدم قمغم أي رء إٓ إذا
يم٤من ومٞمف رو٤م اهلل شمٕم٤ممم أو ًمٞمس ومٞمف خم٤مًمٗم٦م ًمف وُمٕمّمٞم٦م(.)1
ومؽمسمٞم٦م اًمقًمد قمغم ذًمؽ دمٕمٚمف ؾمق ًي٤م ُمٕمتدًٓ ذم ومٙمره وقم٘مٞمدشمف وؾمٚمقيمف يراىم٥م اهلل ذم مجٞمع أطمقاًمف
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤م 8ومال ي٘مدم قمغم رء ىمد يًٌ٥م ًمف قم٘مقسم٦م اهلل أو همْمٌف أو ؾمخٓمف.
ً
ايٛقف ١ايسابع:١
رسمط اًمقًمد سم٤مًمٕمٌ٤مدة 8وٓؾمٞمام اًمّمالة ومٝمل قمٛمقد اًمديـ ،وأهؿ أريم٤مٟمف سمٕمد اًمِمٝم٤مدشملم،
وضم٤مء ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﲳ ﲴ ﲵﭐﱠ[ًم٘مامن ،]15 :وهذا يدل قمغم ُمٜمزًم٦م اًمّمالة ذم
اإلؾمالم وذم ؾم٤مئر اًمنمائع 8وم٘مد طمٙمك اهلل -شمٕم٤ممم -قمـ إسمراهٞمؿ -قمٚمٞمف اًمًالم -أٟمف ىم٤مل:
ﭐﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷﱠ[إسمراهٞمؿ ،]22 :وقمـ ؿمٕمٞم٥م -قمٚمٞمف اًمًالم-
وىمقل ىمقُمف ًمف :ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ[هقد.]65 :
وقمـ إؾمامقمٞمؾ -قمٚمٞمف اًمًالم -ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱠ[ُمريؿ،32 :
 .]33وُمٕمٜمك إىم٤مُم٦م اًمّمالة :أداؤه٤م سم٠مريم٤مهن٤م وؾمٜمٜمٝم٤م وهٞمئ٤مهت٤م ذم أوىم٤مهت٤م 8ي٘م٤مل :ىم٤مم اًمٌمء :أي
دام وصمٌ٧م( ،)0وإىم٤مم اًمّمالة يٖمرس ذم ىمٚم٥م اًمقًمد ُمراىمٌ٦م اهلل -شمٕم٤ممم -ورقم٤مي٦م طمدوده ذم يمؾ
( )1اٟمٔمر :شمرسمٞم٦م إوٓد ذم اإلؾمالم قمٌداهلل قمٚمقان .137/1
( )0اٟمٔمر :اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل .142/1
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ؿم٠من ُمـ ؿم١مون احلٞم٤مة ،يمام شمٖمرس ومٞمف احلرص قمغم اعمقاىمٞم٧م واًمدىم٦م ذم اعمقاقمٞمد ،واًمتٖمٚم٥م قمغم
ٟمقازع اًمٙمًؾ واهلقى ،وضمقاٟم٥م اًمْمٕمػ اإلٟمً٤مين( 8)1وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲯ ﲰﲱ ﲲ
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ

[اًمٕمٜمٙمٌقت ،]23 :وهذا ُمـ أقمٔمؿ آصم٤مر اًمّمالة قمغم اعمّمكمٕ 8هن٤م صٚم٦م سمٞمٜمف وسملم رسمف --
وهذه اًمّمٚم٦م أول ُم٤م شمتح٘مؼ شمٙمقن ذم اًم٘مٚم٥م وقمٜمدئذ ٓ يتًع ًمٖمػم اهلل ،وٓ يٜمحط إمم اًمِمٝمقات
اخلًٞمً٦م ،سمؾ ئمؾ ذم رىمل سمّم٤مطمٌف طمتك يتح٘مؼ ًمف اًمٙمامل اإلٟمً٤مين قمغم ُم٘مدار مهتف وقمٛمٚمف،
وأدائف صالشمف وحم٤مومٔمتف قمٚمٞمٝم٤م وإىم٤مُمتف هل٤م(.)0
ايٛقف ١ارتاَط:١
همرس روح اإلصالح ًمدى اًمقًمد 8وضم٤مء ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﲺ ﭐﱠ[ًم٘مامن ،]15 :وذم هذا أُمر ًمٚمقًمد سم٠مهؿ وؾم٤مئؾ اإلصالح ًمٚمٛمجتٛمع ،وهل ؿمٕمػمة
إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.
واعمٕمروف :اؾمؿ ًمٙمؾ ومٕمؾ يٕمرف سم٤مًمٕم٘مؾ أو اًمنمع طمًٜمف ،واعمٜمٙمرُ :م٤م يٜمٙمر هبام(.)1
وىمد اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم وضمقب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمًتدًملم قمغم ذًمؽ سمام
ضم٤مء ذم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف -ط -وُمـ ذًمؽ:
 )1ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ

ﲒ ﲓ ﲔﱠ[آل قمٛمران.]122 :
 )0وُمـ اًمًٜم٦م ىمقًمف -طُ» -مـ رأى ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمر ًا ومٚمٞمٖمػمه سمٞمده ،وم٢من مل يًتٓمع ومٌٚمً٤مٟمف وم٢من مل
يًتٓمع ومٌ٘مٚمٌف وذًمؽ أوٕمػ اإليامن«(.)2

( )1اٟمٔمرً :م٘مامن احلٙمٞمؿ ووص٤مي٤مه اًمٕمنم ص .160
( )0اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص .164
( )1اٟمٔمر :اعمٗمردات ص ُ 111م٤مدة (قمرف).
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف – ك اإليامن – سم٤مب يمقن اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ اإليامن.27/47/1 ...
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ىم٤مل اًمٜمقوي –رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :-وأُم٤م ىمقًمف -ط" -ومٚمٞمٖمػمه" ومٝمق أُمر إجي٤مب سم٢ممج٤مع
إُم٦م ،وىمد شمٓم٤مسمؼ قمغم وضمقب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع إُم٦م،
أيْم٤م ُمـ اًمٜمّمٞمح٦م اًمتل هل اًمديـ.)1("...
وهق ً
ومٝمذه اًمِمٕمػمة ُمـ أقمٔمؿ وؾم٤مئؾ اإلصالح ٕي جمتٛمع ،إذا اؾمتٕمٛمٚم٧م قمغم وضمٝمٝم٤م
سمٕمْم٤م 8اؿمتد مت٤مؾمٙمف وشمراسمٓمف،
اًمّمحٞمح .وم٢مذا أطمس اعمجتٛمع أٟمف سمٜمٞم٤من ُمتامؾمؽ ،يّمٚمح سمٕمْمف ً
وأظمذ سمٕمْمف سمٞمد سمٕمض 8وًمذا ذيمر اهلل شمٕم٤ممم أن ذًمؽ ُمـ أسمرز صٗم٤مت اعم١مُمٜملم ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﱡﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﱠ

[اًمتقسم٦م ،]51 :وىم٤مل -ط» :-اعم١مُمـ ًمٚمٛم١مُمـ يم٤مًمٌٜمٞم٤من يِمد سمٕمْمف سمٕمْم٤م« وؿمٌؽ سملم
أص٤مسمٕمف(.)0
ايٛقف ١ايطادض:١
رسمط اًمقًمد سمًالح قمٔمٞمؿ حيت٤مج إًمٞمف ذم مجٞمع أطمقاًمف وهق ؾمالح اًمّمؼم .ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﱡﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿﱠ أي قمٚمٞمؽ سم٤مًمتًٚمح سم٤مًمّمؼم قمغم ُم٤م شمالىمٞمف ُمـ اعمحـ واًمِمدائد،
وظم٤مص٦م ومٞمام أُمرت سمف ُمـ إىم٤مُم٦م اًمّمالة وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر 8وىمد ضم٤مءت
اًمقصٞم٦م سم٤مًمّمؼم ذم هذه إؿمٞم٤مء اًمثالصم٦م سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م ٕمهٞمتٝم٤م وقمٚمق ؿم٠مهن٤م ،وم٠مُم٤م ذم اًمّمالة8
ومألن إمت٤مم اًمّمالة واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ذم أوىم٤مهت٤م سمٙمؾ أريم٤مهن٤م وواضمٌ٤مهت٤م وؾمٜمٜمٝم٤م ىمد يِمؼ ،وًمذا ىم٤مل
شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﱠ[اًمٌ٘مرة.]23 :
أُم٤م اًمّمؼم ذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر 8وم٢من احل٤مضم٦م إمم ذًمؽ فم٤مهرة ومٞمٝمام عم٤م
يالىمٞمف أُمر هبام ُمـ اًمٖمػم ُمـ إذى واعمت٤مقم٥م واًمٕم٘م٤مب .وىمقًمف :ﱡﳀ ﳁ

ﳂ ﳃ

ﳄﱠ[ًم٘مامن ،]15 :أي :اًمّمؼم قمغم ُم٤م أص٤مسمؽ .وىمٞمؾ :إن ُمرضمع اإلؿم٤مرة إمم اًمّمؼم وإمم
ؾم٤مئر ُم٤م أُمر سمف(.)1
( )1ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي .00/0
( )0أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ك :اعمٔم٤ممل ،سم٤مبٟ :مٍم اعمٔمٚمقم . 0112/641/0
( )1اٟمٔمر :اعمحرر اًمقضمٞمز ٓسمـ قمٓمٞم٦م  ،16/11وشمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم  ،34/11وروح اعمٕم٤مين ًمألًمقد 102/01
 ،101وشمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ٓسمـ ؾمٕمدي  ،127/2وًم٘مامن احلٙمٞمؿ ووص٤مي٤مه اًمٕمنم ص-020.021
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ايٛقف ١ايطابع:١
حتذير اًمقًمد ُمـ إظمالق اًمذُمٞمٛم٦م .وضم٤مء ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ

ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﱠ[ًم٘مامن.]16 :
ؼما 8واعمٕمٜمك:
اًمّمٕمر :اعمٞمؾ ،ي٘م٤مل :صٕمر ظمده وص٤مقمر ظمده :إذا أُم٤مل وضمٝمف وأقمرض شمٙم ً
ؼما قمٚمٞمٝمؿ(. )1
ٓ شمٕمرض قمـ اًمٜم٤مس شمٙم ً
واعمرح :ؿمدة اًمٗمرح واًمتقؾمع ومٞمف(.)0
وومرطم٤م ،واعمٕمٜمك :اًمٜمٝمل قمـ اًمتٙمؼم
وىم٤مل اًمِمقيم٤مين" :ﱡﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏﱠ أي ظمٞمالء،
ً
واًمتجؼم"(.)1
ٚيرا ٚزد ايٓٗ ٞعٔ ايهرب يف نتاب اهلل ٚضٓ ١زضٛي٘ -ط:-
فُٔ ايهتاب:
 )1ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﱠ[اًمٜمً٤مء:
.]151
 )0ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ[اًمٜمحؾ.]01 :
 َٔٚايطٓ:١
 )1ىمقًمف -ط ٓ» -يدظمؾ اجلٜم٦م ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ يمؼم «...احلدي٨م(.)2
 )0ىمقًمف -ط» :-ي٘مقل اهلل  --اًمٕمز إزاري ،واًمٙمؼمي٤مء ردائل ،ومٛمـ ٟم٤مزقمٜمل ذم واطمد ُمٜمٝمام
وم٘مد قمذسمتف«( .)3وهمػمه٤م مم٤م يدل قمغم ظمٓمقرة هذا اخلٚمؼ اًمذُمٞمؿ ،وًمذا جي٥م قمغم أسم٤مء أن
يتٜمٌٝمقا ٕسمٜم٤مئٝمؿ وأن ّ
حيذروهؿ ُمـ هذا اخلٚمؼ اًمذُمٞمؿ اًمِمٜمٞمع اعمٝمٚمؽ ًمّم٤مطمٌف ذم اًمدٟمٞم٤م
وأظمرة.
( )1اٟمٔمر :ومتح اًم٘مدير .242/0
( )0اٟمٔمر :اعمٗمردات ص ُ 243م٤مدة (ُمرح).
( )1ومتح اًم٘مدير .243/0
( )2أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف – ك :اإليامن سم٤مب حتريؿ اًمٙمؼم وسمٞم٤مٟمف .71/71/1
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ك :اًمؼم واًمّمالة وأداب – سم٤مب حتريؿ اًمٙمؼم .0402/0201/2
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دور إؾمــرة ذم حتّملم إوٓد ود آٟمحراف اًمٗمٙمري ذم وقء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إقمداد :د .طمًـ سمـ قمكم سمـ ُمٜمٞمع اًمِمٝمراين

وإن ُمـ ُمٕم٤مجل٦م ذًمؽ همرس وده ذم ٟمٗمقس إوٓد وهق اًمتقاوع ،يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م
قمٞم٤مض سمـ مح٤مر -هنع هللا يضر -قمـ اًمٜمٌل -ط» -أٟمف ظمٓمٌٝمؿ وم٘م٤مل :إن اهلل  --أوطمك إ َّزم أن
شمقاوٕمقا طمتك ٓ يٗمخر أطمد قمغم أطمد«(.)1
واًمتقاوع :ود اًمٙمؼم ،ومم٤م ضم٤مء ذم سمٞم٤مٟمف ىمقل اجلٜمٞمد :اًمتقاوع ظمٗمض اجلٜم٤مح ،وًملم
اجل٤مٟم٥م(.)0
ه٤مؿم٤م ً
ال قمغم اًمٜم٤مس ُمتقاو ًٕم٤م ً
ومٝمذه اًمّمٗم٦م دمٕمؾ اًمقًمد ُم٘مٌ ً
سم٤مؿم٤م هلؿ ،حم ًٌ٤م ًمٚمخػم هلؿ،
يتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ سمٚملم ورومؼ وهدوء ،واًم٘مدوة ذم ذًمؽ ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد -ط -طمٞم٨م يم٤من ذًمؽ دأسمف ُمع
اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ،اًمٙمٌػم واًمّمٖمػم واًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم ،واًمرضمؾ واعمرأة.
ومٝمذه اًمّمٗم٦م شم٘مل اًمقًمد ُمـ آٟمحراوم٤مت يمٚمٝم٤م اًمتل ومٞمٝم٤م ضر وإضار سم٤معمجتٛمع.
ايٛقف ١ايجآَ:١
اًمٕمٜم٤مي٦م سمت٠مدي٥م اًمقًمد ،وذًمؽ سمتقضمٞمٝمف إمم ُمراقم٤مة أداب احلٛمٞمدة واًمّمٗم٤مت اًمٜمٌٞمٚم٦م طمتك
ذم ُمِمٞمف وذم صقشمف قمٜمد ٟمٓم٘مف وضم٤مء ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ

ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣﱠ[ًم٘مامن.]17 :
وُمٕمٜمك ﱡﳘ ﳙ ﳚﱠ أي :شمقؾمط ومٞمف واًم٘مّمد ُم٤م سملم اإلهاع واًمٌطء ،ي٘م٤مل:
ىمّمد ومالن ذم ُمِمٞمتف إذا ُمِمك ُمًتق ًي٤م ٓ يدب دسمٞم٥م اعمتاموشملم وٓ يث٥م وصمقب اًمِمٞم٤مـملم ،وىمد
صمٌ٧م »أن رؾمقل اهلل -ط -يم٤من إذا ُمِمك أهع«( .)1ومالسمد أن حيٛمؾ اًم٘مّمد قمغم ُم٤م ضم٤موز احلد
ذم اًمنقم٦م(.)2

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف – ك :اجلٜم٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وأهٚمٝم٤م – سم٤مب :اًمّمٗم٤مت اًمتل يٕمرف هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م أهؾ اجلٜم٦م وأهؾ
اًمٜم٤مر . 42/0643/0176/2
( )0اٟمٔمرُ :مدارج اًمً٤مًمٙملم .107/0
( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ك :اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب :صٗم٦م اًمٜمٌل -ط 1415/376/3 -وىم٤مل اًمؽمُمذي :طمدي٨م طمًـ صحٞمح
واٟمٔمر :زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ .45/1
( )2اٟمٔمر :ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين .243/0
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وىمقًمف ﱡﳛ ﳜ ﳝﳞﱠ أي اٟم٘مص ُمٜمف واظمٗمْمف وٓ شمتٙمٚمػ رومٕمف 8وم٢من اجلٝمر سم٠ميمثر
ُمـ احل٤مضم٦م ي١مذي اًمً٤مُمع( ،)1وهق يدل قمغم اًمٕمّمٌٞم٦م وآٟمٗمٕم٤مٓت اًمٜمٗمًٞم٦م اًمداظمٚمٞم٦م واًمتل دمٕمؾ
اعمًتٛمع حيٙمؿ قمغم اعمتحدث سم٤مهلقاضم٦م وآٟمدوم٤مقمٞم٦م واحلامىم٦م.
وهلذا ٟمجد أن اًمتٕمٚمٞمؾ ضم٤مء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣﱠ واحلامر
ُمثؾ ًمٚمٌاله٦م واًمٌالدة وؾمقء اًمٗمٝمؿ ،ويم٠من إقمالء اًمّمقت يٓمٖمك قمغم اًمتٗمٙمػم اًمًٚمٞمؿ 8ومٞمٖمٚم٥م
قمغم ص٤مطمٌف آٟمدوم٤مع وآٟمٗمٕم٤مل وقمدم اًمتٕم٘مؾ ،وهذا أُمر ىمٌٞمح وومٕمؾ ؿمٜمٞمع ٓ يٚمٞمؼ سم٤معمًٚمؿ.
ىم٤مل اسمـ يمثػم –رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :-وهذا اًمتِمٌٞمف ذم هذا سم٤محلٛمػم ي٘متيض حتريٛمف وذُمف هم٤مي٦م
اًمذم"(.)0
ومٝمذه اًمقص٤مي٤م اًمٙمريٛم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م ومٞمٝم٤م ٟمّمح وشمقضمٞمف ًمألوٓد إذا أظمذوا هب٤م ٟمجقا وؾمٕمدوا
وأومٚمحقا ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
َا ايرٜ ٟرتتب عً ٢عدّ قب ٍٛايٓؿٝش ١؟
ىمد يؽمشم٥م قمغم قمدم ىمٌقل ٟمّمٞمح٦م اًمقاًمد اهلالك واًمِم٘م٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرةٓ ،ؾمٞمام إذا
يم٤من اًمقاًمد ُمـ أهؾ اًمّمالح واإلصالح 8وم٢من قمدم ىمٌقل ٟمّمٞمحتف ُم١مذن هبالك اًمقًمد واًمٕمٞم٤مذ
سم٤مهلل ،وئمٝمر ذًمؽ ضمٚم ًٞم٤م ذم ىمّم٦م ٟمقح – قمٚمٞمف اًمًالمُ -مع اسمٜمف ،وهق يدقمقه ويٜمّمح ًمف ذم أطمٚمؽ
اًمٔمروف ،وأؿمد اعمقاىمػ ،وًمٙمٜمف مل يًتج٥م ،وظم٤مًمػ وقمَم ،ومخن اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ

ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸﱠ[هقد ،]21 ،20 :ومٗمل
ه٤مشملم أيتلم اًمٙمريٛمتلم شمّمقير ًمألصمر اعمؽمشم٥م قمغم قمدم ىمٌقل ٟمّمح اًمقاًمد ووقمٔمف ًمقًمده
ٟمقطم٤م
وإؿمٗم٤مىمف قمٚمٞمف ٓؾمٞمام إذا يم٤من اًمقاًمد ُمـ أهؾ اإليامن واًمّمالح واًمت٘مقى ،ومٝمٜم٤م ٟمجد أن ً
قمٚمٞمف اًمًالم -دقم٤م اسمٜمف وٟمّمحف سم٤مًمريمقب ُمٕمف وُمع اعم١مُمٜملم سمف وٟم٤مداه سم٘مقًمف :ﱡﲙﱠوهل( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ .243/0
( )0شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم  ،36/11واٟمٔمرً :م٘مامن احلٙمٞمؿ ووص٤مي٤مه اًمٕمنم ،ص .060-061
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شمّمٖمػم اسمـ ُمـ سم٤مب اًمِمٗم٘م٦م قمٚمٞمف طمٞم٨م ضمٕمٚمف يم٤مًمّمٖمػم رمح٦م سمف وؿمٗم٘م٦م قمٚمٞمف ،وعم٤م مل يًتج٥م
اًمقًمد ًمدقمقة واًمده وٟمّمحف ًمف هٚمؽ ُمع ُمـ هٚمؽ ومٙم٤من ُمـ اعمٖمرىملم(.)1


( )1اٟمٔمر اًمتحرير واًمتٜمقير ٓسمـ قم٤مؿمقر .55/10
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املبشح ايجايح
ايكد ٠ٚاذتطٓ١
َعٓ ٢ايكد ٠ٚيػٚ ّ١اؾطالسّا:
ايكد ٠ٚيف ايًػ:١

سمْمؿ اًم٘م٤مف وومتحٝم٤م ويمنه٤م شمٕمٜمل :اًم ِ َ٘مدة ي٘م٤مل :ومالن ُىمدوة :إذا يم٤من ي٘متدى سمف ،وزم سمؽ
ىمدوة ،وي٘م٤مل :ىمدوة عم٤م ي٘متدى سمف ،واًم ُ٘مدوة ِ
واًم٘مدوةُ :م٤م شمًٜمٜم٧م سمف ،واًم٘مدوة :إؾمقة ي٘م٤مل:
ومالن ىمدوة ي٘متدى سمف(.)1
ٚيف االؾطالح:
اإلٟمً٤من اًمذي ي٘متدى سمف ويت٠مؾمك سمف ذم مجٞمع أطمقاًمف( .)0ىم٤مل اسمـ يمثػم –رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ذم
شمٗمًػم ىمقًمف -شمٕم٤ممم :-ﱡﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ

ﳋﱠ[إطمزاب" ]01 :هذه أي٦م أصؾ يمٌػم ذم اًمت٠مد سمرؾمقل اهلل -ط -ذم أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف
وأطمقاًمف"(.)1
اآلٜات ايٛازد ٠يف بٝإ أُٖ ١ٝايكد ٠ٚاذتطٓ:١
وردت آي٤مت يمثػمة ذم سمٞم٤من أمهٞم٦م اًم٘مدوة احلًٜم٦م وشم٠مصمػمه٤م اًمٌ٤مًمغ ذم اًمؽمسمٞم٦م وُمٜمٝم٤م:
 )1ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﳌ ﳍ ﳎﱠﭐ[إطمزاب.]01 :
 )0ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :ﱡﭐﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ

ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﱠ[اعمٛمتحٜم٦م.]2 :
وهمػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت ذم سمٞم٤من أمهٞم٦م اًم٘مدوة وآىمتداء ذم اخلػم ،واحل٨م قمغم ذًمؽ.

( )1اٟمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ُ 52/11م٤مدة (ىمدا) ،وخمت٤مر اًمّمح٤مح ص ُ 303م٤مدة (ىمدا) ،واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ُ 501/0م٤مدة (ىمدا).
( )0اٟمٔمر :شمرسمٞم٦م اًمٓمٗمؾ ذم اإلؾمالم ص .163
( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم .111/11
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أقطاّ ايكد :٠ٚيًكد ٠ٚقطُإ:
طمًٜم٦م وؾمٞمئ٦م ،ىم٤مل اسمـ ؾمٕمدي –رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﭐﱠ[إطمزاب ،]01 :وم٤مٕؾمقة ٟمققم٤من :أؾمقة طمًٜم٦م ،وأؾمقة ؾمٞمئ٦م(.)1
األ :ٍٚايكد ٠ٚاذتطٓ:١
وهل اًم٘مدوة اًمّم٤محل٦م ،وإؾمقة احلًٜم٦م وظمػم ُمـ يٛمثٚمٝم٤م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد -ط -وؾم٤مئر
إٟمٌٞم٤مء -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم -صمؿ صح٤مسمتف ُمـ سمٕمده -مهنع هللا يضر -صمؿ ُمـ اشمٌٕمٝمؿ واىمتٗمك أصمرهؿ ،وىمد أُمر
اهلل شمٕم٤ممم رؾمقًمف -ط -سم٠من ي٘متدي سمٛمـ ؾمٌ٘مف ُمـ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ وم٘م٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﲻ ﲼ

ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁﳂ ﭐﱠ[إٟمٕم٤مم ،]72 :ىم٤مل اسمـ يمثػم –رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ىم٤مل شمٕم٤ممم خم٤مـم ًٌ٤م
قمٌده ورؾمقًمف حمٛمدً ا -ط -ﭐﱡﲻﱠ يٕمٜمل إٟمٌٞم٤مء اعمذيمقريـ ُمع ُمـ أوٞمػ إًمٞمٝمؿ ُمـ أسم٤مء
واًمذري٦م واإلظمقان وهؿ إؿمٌ٤مه .ﱡﲼ ﲽﱠ أي هؿ أهؾ اهلداي٦م ٓ همػمهؿ ﱡﳀ

أُمرا ًمٚمرؾمقل -ط -وم٠مُمتف شمٌع ًمف ومٞمام ينمقمف هلؿ
ﳁﳂﱠ أي اىمتد واشمٌع ،وإذا يم٤من هذا ً
ويٙمرُمٝمؿ سمف"(.)0
يمام أن ممـ ي٘متدى هبؿ صح٤مسمتف -مهنع هللا يضر -وُمـ ؾم٤مر قمغم هنجٝمؿ ،ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد -هنع هللا يضر:-
"ُمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ ُمت٠مؾم ًٞم٤م ومٚمٞمت٠مس سم٠مصح٤مب حمٛمد -ط -وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا أسمر هذه إُم٦م ىمٚمق ًسم٤م،
قمٚمام ،وأىمٚمٝم٤م شمٙمٚم ًٗم٤م ،وأىمقُمٝم٤م هد ًي٤م ،وأطمًٜمٝم٤م طم٤مًٓ ،ىمق ًُم٤م اظمت٤مرهؿ اهلل شمٕم٤ممم ًمّمحٌ٦م
وأقمٛم٘مٝم٤م ً
ٟمٌٞمف -ط ،-وم٤مقمرومقا هلؿ ومْمٚمٝمؿ ،واشمٌٕمقهؿ ذم آصم٤مرهؿ ،وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا قمغم اهلدى اعمًت٘مٞمؿ" (.)1
وهذا يمٚمف مم٤م يٌلم أمهٞم٦م اًم٘مدوة وأصمره٤م ذم اًمؽمسمٞم٦م.
ايجاْ :ٞايكد ٠ٚايط:١٦ٝ
وهل إؾمقة اًمًٞمئ٦م اًمٗم٤مؾمدة اًمتل شمتٛمثؾ ذم أهؾ اًمًقء واًمٌ٤مـمؾ ُمـ أهؾ اًمٌدع
وآٟمحراوم٤مت اًمٕم٘مدي٦م واًمتٕمٌدي٦م وإظمالىمٞم٦م ،وهذا ٓ خيٚمق جمتٛمع ُمٜمف ،وهذه اًم٘مدوة اًمٌ٤مـمٚم٦م
( )1شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ٓسمـ ؾمٕمدي .121/2
( )0شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم .127/4
( )1أورده اسمـ قمٌداًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف .1612/725/0
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اًمْم٤مًم٦م هل٤م شم٠مصمػم ىمقي ذم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس طمٞم٨م دمد اًمٌٕمض إذا أؾمدي٧م إًمٞمف ٟمّمٞمح٦م أو أُمر سمٛمٕمروف
اطمت٩م سمام يم٤من يٕمٝمده ُمـ أسم٤مء وإضمداد ُمـ أىمقال وأومٕم٤مل وُمٕمت٘مدات وًمق يم٤مٟمقا ذم والل
ّسملم ،وهل طمج٦م أهؾ اًمْمالل وآٟمحراف ذم اًم٘مديؿ واحلدي٨م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱶﱠ[ًم٘مامن ،]01 :وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﱡﭐﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ
ﳒ ﳓﳔﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖﱠ[اًمزظمرف ،]01 ،00 :واًمذي هيٛمٜم٤م اًم٘مًؿ إول ذم
ضم٤مٟم٥م اًمؽمسمٞم٦م ،واحلذر يمؾ احلذر ُمـ اًم٘مًؿ اًمث٤مين خلٓمقرشمف قمغم اًمٜمشء واعمجتٛمع(.)1
ً
وشم٠مصمػما 8وًمذا وم٢من اًمقًمد
شمرؾمٞمخ٤م
واخلالص٦م مم٤م ؾمٌؼ أن اًم٘مدوة ُمـ أقمٔمؿ وؾم٤مئؾ اًمؽمسمٞم٦م
ً
طمٞمٜمام جيد أسمقيف وأهشمف وُمـ يتقمم شمرسمٞمتف ىمدوة ص٤محل٦م ذم يمؾ رء 8وم٢مٟمف ؾمٞمتنمب ُمٌ٤مديء
اخلػم ،ويتٓمٌع قمغم أظمالق اإلؾمالم ،وومْم٤مئؾ إقمامل.
ومم٤م ىم٤مل قمٌداهلل ٟم٤مصح قمٚمقان" :وذم شم٘مديري أن اًمؽمسمٞم٦م سم٤مًم٘مدوة :ىمدوة إسمقيـ ،وىمدوة
اًمروم٘م٦م اًمّم٤محل٦م ،وىمدوة اعمٕمٚمؿ ،وىمدوة إخ إيمؼم ،هذه اًمؽمسمٞم٦م ُمـ أهؿ اًمٕمقاُمؾ اعم١مصمرة ذم
إصالح اًمقًمد ،وهدايتف ،وإقمداده ًمٕمْمقي٦م اعمجتٛمع واحلٞم٤مة ،وهذا يمٚمف يٛمٙمـ أن يقومره إسمقان
ًمٚمقًمد ،ويٛمٙمـ يمذًمؽ أن هيٞمئ٤م ًمف إضمقاء اًمّم٤محل٦م إذا صٛمام قمغم اًمتحرك ذم إصالح ومٚمذة
اًمٙمٌد ،وقم٘مدا اًمٕمزم قمغم أن يٙمقن وًمدمه٤م ُمٚمٙمً٤م يٛمٌم ذم اًمٜم٤مس.
ويٜمٌٖمل أٓ يٖمرب قمـ سم٤مل إسمقيـ أن اًمؽميمٞمز قمغم إصالح وًمدمه٤م إيمؼم هق ُمـ أسمرز
اعم١مصمرات ذم إصالح سم٤مىمل إوٓدٕ 8ن اًمقًمد إصٖمر حي٤ميمل قم٤مد ًة ُم٤م يٗمٕمٚمف إيمؼم ،سمؾ يٜمٔمر إًمٞمف
أٟمف اعمثؾ إقمغم ذم يمؾ رء ،وي٘متٌس اًمٙمثػم واًمٙمثػم ُمـ صٗم٤مشمف اخلٚم٘مٞم٦م ،وقم٤مداشمف آضمتامقمٞم٦م...
اًمخ"( ،)0وم٤مًم٘مدوة احلًٜم٦م ُمـ أقمٔمؿ اًمقؾم٤مئؾ وأمهٝم٤م ذم وىم٤مي٦م إوٓد ومح٤ميتٝمؿ ُمـ آٟمحراف
اًمٗمٙمري وهمػمه ُمـ آٟمحراوم٤مت 8ومٞمٜمٌٖمل قمغم إه ُمراقم٤مة ذًمؽ ذم شمٕم٤مُمٚمٝم٤م ُمع أوٓده٤م
( )1اٟمٔمر :أصقل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م .216-215
( )0اٟمٔمر :شمرسمٞم٦م إوٓد ذم اإلؾمالم .440-437/0
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وُمرورا سم٤مإلظمقة وؾم٤مئر أومراد إهة اًمتل يٕمٞمش ومٞمٝم٤م اًمقًمد8
وشمرسمٞمتٝم٤م هلؿ ،اسمتداء ُمـ إسمقيـ
ً
ٕهن٤م اًمٌٞمئ٦م اًمتل شمتِمٙمؾ ومٞمٝم٤م ٟمٗمًٞمتف وشمتٙمقن ومٞمٝم٤م ؿمخّمٞمتف ويًت٘مل ُمٜمٝم٤م ومٙمره وأظمالىمف وؾم٤مئر
شمٍموم٤مشمف.
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املبشح ايسابع
تسضٝذ َبدأ ايٛضطٚ ١ٝاالعتداٍ يف ْفٛع األٚالد
ٚايٛضط ١ٝتعين:
آؾمت٘م٤مُم٦م قمغم اعمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل اعمٕمتدلُ ،مع آسمتٕم٤مد قمـ اعمٞمؾ وآٟمحراف ،وىمد قمؼم
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ هذا اعمٜمٝم٩م سم٠مٟمف ﱡﱘ ﱙﱠ[اًمٗم٤محت٦م ،]4 :وهق يمام ىم٤مل اًمرازي
رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :-اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ اًمذي هق اًمقؾمط سملم ـمرذم اإلومراط واًمتٗمريط ذم يمؾإظمالق وذم يمؾ إقمامل"(.)1
ومٝمذا اعمٌدأ ُمت٠مصؾ ذم اإلؾمالم ،سمؾ إن ديـ اإلؾمالم ديـ اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال.
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﱠ[اًمٌ٘مرة.]121 :
ىم٤مل اًمٓمؼمي" :وإٟمام وصػ اهلل إُم٦م سم٠مهن٤م ﱡﱜ ﱝﱠ ًمتقؾمٓمٝمؿ ذم اًمديـ ومال هؿ
أهؾ همٚمق ومٞمف همٚمق اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ همٚمقا سم٤مًمؽمهٞم٥م ،وٓ هؿ أهؾ شم٘مّمػم ومٞمف شم٘مّمػم اًمٞمٝمقد اًمذيـ
سمدًمقا يمت٤مب اهلل ،وىمتٚمقا أٟمٌٞم٤مءهؿ ويمذسمقا قمغم رهبؿ ويمٗمروا سمف ،وًمٙمٜمٝمؿ أهؾ شمقؾمط واقمتدال
ومٞمف ،ومقصٗمٝمؿ اهلل سمذًمؽ إذ يم٤من أطم٥م إُمقر إمم اهلل أوؾمٓمٝم٤م"(.)0
ٚقد ٚزد ايٛضط يف ايكسإٓ عًٚ ٢دٗني:
ومقضمف ُمٜمٝمام :اًمٕمدل ،يمام ذم هذه أي٦م :ﱡﭐﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱠ يٕمٜمل قمدًٓ،
وىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﱠ[اعم٤مئدة ]67 :يٕمٜمل أقمدل.

( )1اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ًمٚمرازي .016/1
( )0شمٗمًػم اًمٓمؼمي .005-004/0
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واًمقضمف اًمث٤مين :اًمقؾمط سمٕمٞمٜمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة ﱡﭐﱄ ﱅﱠ

[اًمٌ٘مرة ]016 :يٕمٜمل :صالة اًمٕمٍم ،وىمٞمؾ :اًمّمٌح(.)1
وم٤مًمقؾمط سمٛمٕمٜمك اًمٕمدل 8وسمٛمٕمٜمك اًمقؾمط سمٕمٞمٜمف ،وإن ُمـ ُمٕم٤مين اًمقؾمٓمٞم٦م :آقمتدال
واًمتقازن ذم إُمقر يمٚمٝم٤م ،ووؾمٓمٞم٦م اإلؾمالم اًمتقازن سملم أطمٙم٤مُمف ومال همٚمق وٓ شمِمدد ،وٓ شمٗمٚم٧م
وٓ شمًٞم٥م ٓ ،إومراط وٓ شمٗمريط ،وىمد ضب رؾمقل اهلل -طً -مٜم٤م اعمثؾ اًمٕمٛمكم ُمع سمٕمض
اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ؿمددوا قمغم أٟمٗمًٝمؿ سمح ًث٤م قمـ اعمزيد ُمـ اًمٓم٤مقم٦م ،واًمرهمٌ٦م ذم يمثرة إضمر 8وم٘م٤مل
أطمدهؿ :أصقم اًمدهر يمٚمف وٓ أومٓمر ،وىم٤مل أظمر :أىمقم اًمٚمٞمؾ يمٚمف وٓ أٟم٤مم ،وىم٤مل اًمث٤مًم٨مٓ :
أشمزوج اًمٜمً٤مء 8ومٚمام سمٚمغ ذًمؽ رؾمقل اهلل -ط -ىم٤مل» :أُم٤م واهلل إين ٕظمِم٤ميمؿ هلل وأشم٘م٤ميمؿ ًمف
وًمٙمٜمل أصقم وأومٓمر ،وأصكم وأرىمد ،وأشمزوج اًمٜمً٤مء ،ومٛمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُمٜمل«

()0

ُمٕمٚمام اعمًٚمٛملم أن يدقمقا اهلل أن هيدهيؿ ويرؿمدهؿ إمم اًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ ،وهق
وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم ً
اًمٓمريؼ اًمقؾمط سملم اإلومراط واًمتٗمريط ﱡﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤﱠ[اًمٗم٤محت٦م ،]5 ،4 :ووضمف اًمدًٓم٦م هٜم٤م :أٟمف ؾمٌح٤مٟمف
وصػ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ سم٠مٟمف همػم ساط اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ وهؿ اًمٞمٝمقد أهؾ اًمٖمٚمق ذم اًمديـ،
وهمػم ساط اًمٜمّم٤مرى وهؿ أهؾ اًمٖمٚمق ذم اًمرهٌ٤مٟمٞم٦م واًمتٕمٌد طمتك ظمرضمقا قمـ طمدود اًمنمع
ًمٞمس وم٘مط ذم اًمٕمٌ٤مدة ،سمؾ طمتك ذم آقمت٘م٤مد ي٘مقل ؾمٌح٤مٟمف :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ
ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ

ﱼ ﱽﱠ[اًمٜمً٤مء .]151 :وم٢مذا يم٤من اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ همػم ساط اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى،
ويم٤من ساط اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ساط همٚمق ذم اًمديـ ،دل ذًمؽ قمغم أن اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ
( )1اٟمٔمر :اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمداُمٖم٤مين .057/0
( )0أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ك :اًمٜمٙم٤مح سم٤مب :اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمٜمٙم٤مح  2554/1727/3وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ك :اًمٜمٙم٤مح
سم٤مب :اؾمتحٌ٤مب اًمٜمٙم٤مح عمـ شم٤مىم٧م ٟمٗمًف.1221/1202/0 ...
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ساط ٓ همٚمق ومٞمف 8ومٝمق سملم ـمروملم إومراط وشمٗمريط ،وهذا هق ُمٕمٜمك اًمقؾمٓمٞم٦م اًمتل هل ُمٜمٝم٤مج
اًمديـ اإلؾمالُمل(.)1
مناذز َٔ ايٛضطٚ ١ٝاالعتداٍ يف اإلضالّ:
 )1ذم ـمٚم٥م اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭐﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ
ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ

ﳔﱠ[اًم٘مّمص.]55 :
 )0أطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمػ ذم اًمديـ .ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ

ﱗﱠ[اًمٜمً٤مء.]06 :
 )1ذم اعمٕم٤مُمالت آضمتامقمٞم٦م ،وأداء احل٘مقق يم٤مًمِمٝم٤مدات واًمٜمٗم٘م٦م وٟمحقمه٤م.
أ -ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞﱟﱠ[اًمٜمً٤مء.]113 :
ب -ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﱠ

[اإلهاء.]05 ،04 :
ج -ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :ﱡﭐﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱠ

[اًمٗمرىم٤من.]45 :
 )2ذم أداب وإظمالق :ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ

ﳡ ﳢ ﳣﱠ[ًم٘مامن.]17 :
وهمػم ذًمؽ يمثػم مم٤م يدل قمغم أن ُمٌدأ اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال واًمٕمدل ُمٌدأ أؾم٤مس وراؾمخ ذم
ديـ اإلؾمالم واًمقؾمٓمٞم٦م ُمـ أٟمجح اًمقؾم٤مئؾ ًمتح٘مٞمؼ إُمـ اًمٗمٙمري ،وذًمؽ سم٢مفمٝم٤مر وؾمٓمٞم٦م
اإلؾمالم واقمتداًمف وشمرؾمٞمخ هذا اعمٕمٜمك ًمدى اًمِمٌ٤مب ،وسمٞم٤من ُمً٤مويء اًمٖمٚمق واًمتِمدد ،ويمذًمؽ
ُمً٤مويء اًمتٝم٤مون واًمتٗمريط ،وًمذا قمغم إه ُمراقم٤مة ذًمؽ وهمرس هذا اعمٌدأ اًمٕمٔمٞمؿ ذم ٟمٗمقس
( )1اٟمٔمر :سمحقث اعم١ممتر اًمدوزم اًم٘مرآين إول شمقفمٞمػ اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم قمالج اعمِمٙمالت اعمٕم٤مسة م .247/1
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أوٓده٤م ُمٜمذ اًمّمٖمر عم٤م ًمف ُمـ إمهٞم٦م اًمٌ٤مًمٖم٦م ذم اًم٘مْم٤مء قمغم آٟمحراف اًمٗمٙمري ومح٤ميتٝمؿ
وطمٗمٔمٝمؿ ُمـ اًمقىمقع ذم أوطم٤مًمف.
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املبشح ارتاَظ
تسب ١ٝاألٚالد عً ٢أُٖ ١ٝاألَٔ يإلْطإ ٚايه ٕٛبأضسٙ
ورد إُمـ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمّمٞمٖمف اعمتٕمددة ذم أرسمع وقمنميـ آي٦م ُمـ اصمٜمتلم وقمنميـ
ؾمقرة( 8)1وىمد شمٜمققم٧م أؾم٤مًمٞم٥م وروده ذم اًم٘مرآن ومٛمٜمٝم٤م:
 )1أؾمٚمقب اًمدقم٤مء يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

ﳌ ﳍ ﳎﱠ[اًمٌ٘مرة ،]104 :وُمثٚمٝم٤م ذم ؾمقرة إسمراهٞمؿ أي٦م [.]13
 )0أؾمٚمقب إُمر اًمقارد سمّمٞمٖم٦م اخلؼم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜﱠ[آل
قمٛمران.]75 :
 )1أؾمٚمقب اجلزاء واًمٕمٓم٤مء ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭐﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱠ[إٟمٕم٤مم ،]60 :وذم ؾمقرة يقؾمػ
أي٦م [ ،]77وذم ؾمقرة احلجر ذم أظمرة أي٦م [.]24
 )2ضب اعمثؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱠ

[اًمٜمحؾ.]110 :
 )3آُمتٜم٤من سم٤مًمٜمٕمٛم٦م ذم ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﱠ[اًم٘مّمص ،]35 :وذم ؾمقرة ىمريش أي٦م [.]2
وهمػمه٤م يمثػم ،وٓسمد أن يٕمٚمؿ أن هٜم٤مك شمالز ًُم٤م سملم إُمـ واإليامن ،وسملم اًمٙمٗمر واخلقف.
يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱠ

[اًمٜمحؾ ،]110 :وعم٤م يم٤من اعمجتٛمع اإلؾمالُمل جمتٛم ًٕم٤م ُم١مُمٜمً٤م ُمٚمتز ًُم٤م يم٤من سم٤مًميورة آُمٜمً٤م(.)0
يمام أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد يمرم اإلٟمً٤من وومْمٚمف قمغم يمثػم ُمـ اعمخٚمقىم٤مت اعمقضمقدة ذم هذا اًمٙمقن
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
( )1اٟمٔمر :اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ًٕمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ص .66
( )0اٟمٔمر :اإلؾمالم وسمٜم٤مء اعمجتٛمع ص .12
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ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱠ[اإلهاء .]52 :يمام ؾمخر ًمف ُم٤م ذم اًمًاموات وُم٤م
ذم إرض ًمٞمًتخدُمٝم٤م ﱡﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ

ﳢ ﳣﱠ[اجل٤مصمٞم٦م .]11 :يمام أن اهلل شمٕم٤ممم رزق اإلٟمً٤من ىمدرة ضمٕمٚمف يًٞمٓمر هب٤م قمغم ُم٤م
طمقًمف ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت ،وؾمخره٤م ًمف 8ومٛمٜمٕمف ُمـ أن يذل ٟمٗمًف ًمٌمء ُمٜمٝم٤م ،وضمٕمٚمف آُمٜمً٤م ُمـ يمؾ
اعمخ٤موف إزاء هذه اًمٙم٤مئٜم٤مت ،سمؾ أؿمٕمره سم٠مهن٤م ـمقع يده ؾمخره٤م عمّمٚمحتف ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱠ[احل٩م ،]43 :وهذه ظمٓمقة شمرسمقي٦م
رسم٤مٟمٞم٦م يٜمٌمء هب٤م اًم٘مرآن اإلٟمً٤من قمغم اًمِمٕمقر سم٤مًمٙمراُم٦م وقمزة اًمٜمٗمس ،ويِمٕمره ذم اًمقىم٧م ذاشمف
سمٗمْمؾ اهلل ،وم٢مذا ريم٥م ؿمٞم ًئ٤م مم٤م ؾمخر اهلل ًمف يم٤مًمٓم٤مئرة واًمًٞم٤مرة وهمػمه٤م ىم٤مل :ﱡﭐﱦ ﱧ

ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴﱠ[اًمزظمرف،]12 ،11 :
وقمغم هذا وم٤معمٓمٚمقب ُمـ اعمًٚمؿ اعمح٤مومٔم٦م قمغم هذه اًمٜمٕمؿ وؿمٙمر اهلل قمٚمٞمٝم٤م ،واؾمتٕمامهل٤م ومٞمام
يروٞمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم( ،)1وًمذا قمغم إهة واًمقاًمد ذم اعم٘مدُم٦م أن يٕمتٜمقا سمؽمسمٞم٦م إوٓد قمغم
ُمٕمروم٦م هذه اًمٜمٕمؿ ،وقمغم اؾمتِمٕم٤مره٤م ،وقمغم أمهٞم٦م طمٗمٔمٝم٤م واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م وأن ٓ ي٘مدُمقا قمغم
أُمر ومٞمف شمرويع ًممظمريـ ،أو أذي٦م هلؿ أو شمدُمػم هلؿ أو عمٛمتٚمٙم٤مهتؿ ،وأن حيٗمٔمقا إُمـ ًمٚمٌٚمد
واعمجتٛمع سم٠مهه ،وأن ٓ يٜمجرومقا ُمع أصح٤مب اًمٗمٙمر اًمْم٤مل واًمٗمٕمؾ اعمٜمحرف اًمذيـ يت٘مرسمقن
إمم اهلل سم٤مًم٘متؾ واًمت٘متٞمؾ واًمتدُمػم وئمٜمقن أهنؿ سمذًمؽ حيًٜمقن صٜم ًٕم٤م.

( )1اٟمٔمر :اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وىمْم٤مي٤م اعمجتٛمع اعمٕم٤مس ص .122-121
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املبشح ايطادع
تسب ١ٝاألٚالد عً ٢طاعٚ ١ال ٠األَس ٚيص ّٚادتُاع١
ورد إُمر سمٓم٤مقم٦م وٓة إُمر اعمًٚمٛملم واطمؽماُمٝمؿ ،وًمزوم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم 8عم٤م ذم ذًمؽ
ُمـ اعمّم٤مًمح اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمٚمٗمرد واعمجتٛمع وإُم٦م سم٠مهه٤م "وىمد دل اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم وضمقب
ـم٤مقم٦م أوزم إُمر ُم٤م مل ي٠مُمروا سمٛمٕمّمٞم٦م"(.)1
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﱠ[اًمٜمً٤مء:
.]37
ىم٤مل اسمـ يمثػم -

" :-أي٦م قم٤مُم٦م ذم مجٞمع أوزم إُمر ُمـ إُمراء واًمٕمٚمامء ...إمم أن ىم٤مل:

ﱡﳇ ﳈﱠ أي اشمٌٕمقا يمت٤مسمف ﱡﳉ ﳊ ﭐﱠ أي ظمذوا سمًٜمتف ﱡﳋ ﳌ ﳍﳎ ﱠ أي ومٞمام
أُمرويمؿ سمف ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل ٓ ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،وم٢مٟمف ٓ ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ"(.)0
وىم٤مل اًمِمقيم٤مين -

" :-ـم٤مقم٦م اهلل  --هل اُمتث٤مل أواُمره وٟمقاهٞمف ،وـم٤مقم٦م رؾمقًمف

ط -هل ومٞمام أُمر سمف وهنك قمٜمف ،وأوزم إُمر هؿ :إئٛم٦م ،واًمًالـملم ،واًم٘مْم٤مة ،ويمؾ ُمـ ًمفوٓي٦م ذقمٞم٦م ٓ وٓي٦م ـم٤مهمقشمٞم٦م ،واعمراد :ـم٤مقمتٝمؿ ومٞمام ي٠مُمرون سمف ،ويٜمٝمقن قمٜمف ُم٤م مل شمٙمـ
ُمٕمّمٞم٦م ،ومال ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،يمام صمٌ٧م ذًمؽ قمـ رؾمقل اهلل -ط.)1("-
ٚدا٤ت ايطٓ ١ببٝإ ذيو:
 )1وم٘مد روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ اسمـ قمٛمر –ريض اهلل قمٜمٝمام -أن رؾمقل اهلل -ط -ىم٤مل:
»اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م قمغم اعمرء اعمًٚمؿ ومٞمام أطم٥م أو يمره ُم٤م مل ي١مُمر سمٛمٕمّمٞم٦م ،وم٢مذا أُمر
سمٛمٕمّمٞم٦م ومال ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦م«(.)2

( )1ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ٓسمـ أيب اًمٕمز ص .161
( )0شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ .115-114/2
( )1ومتح اًم٘مدير .251/1
( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ك :إطمٙم٤مم سم٤مب :اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمإلُم٤مم ُم٤م مل شمٙمـ ُمٕمّمٞم٦م  4503/0410/4وُمًٚمؿ ذم
صحٞمحف ك :اإلُم٤مرة سم٤مب :وضمقب ـم٤مقم٦م إُمراء ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م وحتريٛمٝم٤م ذم اعمٕمّمٞم٦م .1617/1247/1
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 )0وروى ُمًٚمؿ قمـ قمكم -هنع هللا يضر -أن رؾمقل اهلل -ط -ىم٤مل» :قمٚمٞمؽ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم
قمنك وينك ،وُمٜمِمٓمؽ وُمٙمرهؽ ،وأصمرة قمٚمٞمؽ«(.)1
وىمد ضم٤مء قمـ اًمًٚمػ احل٨م قمغم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م وًمزوم اجلامقم٦م ،واًمتحذير ُمـ اًمٗمرىم٦م واخلروج
قمغم إئٛم٦م.
 )1ومٗمل ؾمٜمـ اًمدارُمل قمـ قمٛمر -هنع هللا يضر -ىم٤مل" :إٟمف ٓ إؾمالم إٓ سمجامقم٦م ،وٓ مج٤مقم٦م إٓ
سم٢مُم٤مرة ،وٓ إُم٤مرة إٓ سمٓم٤مقم٦م".

()0

 )0وىم٤مل اًمٓمح٤موي ذم سمٞم٤من قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م" :وٓ ٟمرى اخلروج قمغم أئٛمتٜم٤م
ووٓة أُمقرٟم٤م وإن ضم٤مروا ،وٓ ٟمدقمقا قمٚمٞمٝمؿ وٓ ٟمٜمزع يدً ا ُمـ ـم٤مقمتٝمؿ ،وٟمرى ـم٤مقمتٝمؿ
ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ ومريْم٦م ُم٤م مل ي٠مُمروا سمٛمٕمّمٞم٦م ،وٟمدقمق هلؿ سم٤مًمّمالح واعمٕم٤موم٤مة"(.)1
وهذا يمٚمف مم٤م يٌلم أمهٞم٦م ـم٤مقم٦م وٓة أُمر اعمًٚمٛملم وًمزوم مج٤مقمتٝمؿ ،وقمدم ضمقاز اخلروج
قمٚمٞمٝمؿ عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ ظمٓمقرة يمٌػمة قمغم إُم٦م واعمجتٛمع 8ومٕمغم إهة وٓؾمٞمام اًمقاًمد أن يٖمرس
ذم ٟمٗمقس أوٓده هٞمٌ٦م وٓة إُمر واطمؽماُمٝمؿ ،وحمٌتٝمؿ ،وـم٤مقمتٝمؿ ذم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم ،وحيذرهؿ
ُمـ ُمٖمٌ٦م اخلروج قمٚمٞمٝمؿ ،ويٌلم هلؿ اعمٗم٤مؾمد اعمؽمشمٌ٦م قمغم ذًمؽ.
ومم٤م يٜمٌٖمل أن ي١ميمد قمٚمٞمف اًمقاًمد ذم شمرسمٞم٦م أوٓده وشمقضمٞمٝمٝمؿ ٟمحق ـم٤مقم٦م وٓة إُمر وًمزوم
مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم ُم٤م ي٠ميت:
 )1ـم٤مقم٦م وٓة إُمر ،واطمؽماُمٝمؿ وحمٌتٝمؿ وأن ذًمؽ ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم ،وـم٤مقم٦م رؾمقًمف -
طُ -م٤م مل يٙمـ ُمٕمّمٞم٦م.
 )0اًمتحذير ُمـ اخلروج قمغم وٓة إُمر وُمٗم٤مرىم٦م مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم 8عم٤م يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ
ُمٗم٤مؾمد يمٌػمة وقمقاىم٥م وظمٞمٛم٦م .ضم٤مء ذم ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م" :وأُم٤م وزم إُمر ،وم٘مد
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ك :اإلُم٤مرة سم٤مب :وضمقب ـم٤مقم٦م إُمراء ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م وحتريٛمٝم٤م ذم اعمٕمّمٞم٦م /1245/1
.1614
( )0أظمرضمف اًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف سم٤مب :ذم ذه٤مب اًمٕمٚمؿ .031/71/1
( )1ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ٓسمـ أيب اًمٕمز ص .157
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ي٠مُمر سمٖمػم ـم٤مقم٦م اهلل ،ومال يٓم٤مع إٓ ومٞمام هق ـم٤مقم٦م هلل ورؾمقًمف ،وأُم٤م ًمزوم ـم٤مقمتٝمؿ وإن
ضم٤مروا ومألٟمف يؽمشم٥م قمغم اخلروج ُمـ ـم٤مقمتٝمؿ ُمـ اعمٗم٤مؾمد أوٕم٤مف ُم٤م حيّمؾ ُمـ
ضمقرهؿ ،سمؾ ذم اًمّمؼم قمغم ضمقرهؿ شمٙمٗمػم اًمًٞمئ٤مت وُمْم٤مقمٗم٦م إضمقر"(.)1
 )1اًمدقم٤مء ًمقٓة أُمر اعمًٚمٛملم سم٤مًمّمالح واًمتقومٞمؼ واًمًداد وقمدم اًمدقم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ىم٤مل
اًمؼمهب٤مري ذم يمت٤مسمف "ذح اًمًٜم٦م" " :وإذا رأي٧م اًمرضمؾ يدقمق قمغم اًمًٚمٓم٤من وم٤مقمٚمؿ أٟمف
ص٤مطم٥م هقى ،وإذا رأي٧م اًمرضمؾ يدقمق ًمٚمًٚمٓم٤من سم٤مًمّمالح وم٤مقمٚمؿ أٟمف ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م إن
ؿم٤مء اهلل .ي٘مقل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض -

ً :-مق يم٤مٟم٧م زم دقمقة ُم٤م ضمٕمٚمتٝم٤م إٓ ذم

اًمًٚمٓم٤من"(.)0
ومحلم ي٠مُمر اًمقاًمد وًمده سمذًمؽ ويرسمٞمف قمٚمٞمف ويرى اًمقًمد ُمـ واًمده ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ ُمـ
وضمٝمرا 8وم٢من
ها
ً
ـم٤مقم٦م وٓة إُمقر واًمٜمّمح هلؿ ،واًمتحذير ُمـ اخلروج قمٚمٞمٝمؿُ ،مع اًمدقم٤مء هلؿ ً
ذًمؽ ؾمٞمٖمرس ذم ىمٚمٌف حمٌتٝمؿ وـم٤مقمتٝمؿ واطمؽماُمٝمؿ وقمدم اخلروج قمٚمٞمٝمؿ ـم٤مقم٦م هلل شمٕم٤ممم،
وًمرؾمقًمف -ط .-وذم هذا طمٗمظ ًمف وصٞم٤مٟم٦م ُمـ آٟمجراف وراء أصح٤مب اًمدقمقات اعمٜمحروم٦م
عمـ يدقمقن إمم اعمٔم٤مهرات واخلروج قمغم احلٙم٤مم واًمقٓة ،وُم٤م يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ ُمٗم٤مؾمدَ
وومقى ٓ حتٛمد قم٤مىمٌتٝم٤م.


( )1ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ٓسمـ أيب اًمٕمز ص .161
( )0ذح اًمًٜم٦م ًمٚمؼمهب٤مري ص .114
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املبشح ايطابع
تسب ١ٝاألٚالد عً ٢سب ايعًِ ٚاسرتاّ ايعًُا٤
إن اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ُمٗمت٤مح اخلػم يمٚمف ،طمٞم٨م يٕمرف سمف اعمرء ُم٤م أوضمٌف اهلل –شمٕم٤ممم -قمٚمٞمف ،وُم٤م
هن٤مه قمٜمف ،وسمف يٕمرف اًمٗمْمٞمٚم٦م وومْمٚمٝم٤م ومٞمتٌٕمٝم٤م ،وسمف يٕمرف اًمرذيٚم٦م ومٞمتجٜمٌٝم٤م.
وىمد وردت آي٤مت يمثػمة ذم سمٞم٤من ومْمؾ اًمٕمٚمؿ واحل٨م قمغم اًمتزود ُمٜمف ،وؾمٚمؽ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم
قمروٝم٤م قمدة ُمً٤مًمؽ ُمـ أسمرزه٤م(:)1
 )1اذتح عً ٢ايكسا:٠٤
وم٤مًم٘مراءة هل ُمٗمت٤مح اًمٕمٚمقم ،وهل اخلٓمقة إومم ًمٚمٕمٚمؿ ،وًمٌٞم٤من أمهٞم٦م اًمٕمٚمؿ 8وم٘مد يم٤مٟم٧م
أول يمٚمٛم٦م أٟمزًم٧م قمغم اًمٜمٌل -ط -هل يمٚمٛم٦م "اىمرأ" ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ

ﲜﱠ[اًمٕمٚمؼ  .] 3-1وىمد شمٙمرر ذم هذه أي٤مت اًمٙمريامت ذيمر اًمٕمٚمؿ وُم٤م يتّمؾ سمف ُمـ أدوات
وـمرق يم٤مًم٘مراءة واًم٘مٚمؿ ؾم٧م ُمرات.
 )2االَتٓإ بايعًِ:
وىمد ضم٤مء هذا اعمًٚمؽ ذم ؾمٞم٤مق شمٕمداد اًمٜمٕمؿ اًمتل أوهل٤م ظمٚمؼ اإلٟمً٤من ُمـ قمٚمؼ صمؿ أقمٔمؿ
هذه اًمٜمٕمؿ وهق اًمٕمٚمؿ ﱡﭐﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ[اًمٕمٚمؼ .]3-1 :ىم٤مل اسمـ يمثػم
رمحف اهلل شمٕم٤ممم" -وم٠مول رء ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن هذه أي٤مت اًمٙمريامت اعمٌ٤مريم٤مت ،وهـ أولرمح٦م رطمؿ اهلل هب٤م اًمٕمٌ٤مد ،وأول ٟمٕمٛم٦م أٟمٕمؿ اهلل هب٤م قمٚمٞمٝمؿ ،وومٞمٝم٤م اًمتٜمٌٞمف قمغم اسمتداء ظمٚمؼ اإلٟمً٤من
ويمرُمف سم٤مًمٕمٚمؿ ،وهق اًم٘مدر
ُمـ قمٚم٘م٦م ،وأن ُمـ يمرُمف شمٕم٤ممم أن قمٚمؿ اإلٟمً٤من ُم٤م مل يٕمٚمؿ 8ومنمومف ّ
اًمذي اُمت٤مز سمف أسمق اًمؼمي٦م آدم قمغم اعمالئٙم٦م ،واًمٕمٚمؿ شم٤مرة يٙمقن ذم إذه٤من ،وشم٤مرة يٙمقن ذم

( )1اٟمٔمر :سمحقث اعم١ممتر اًمدوزم إول شمقفمٞمػ اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م .1051-1042/0
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اًمٚمً٤من ،وشم٤مرة يٙمقن ذم اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمٌٜم٤من ،ذهٜمل وًمٗمٔمل ورؾمٛمل واًمرؾمٛمل يًتٚمزُمٝمام ُمـ همػم
قمٙمس"( .)1واعمراد سم٤مًمرؾمٛمل اًمٙمت٤ميب أي ُم٤م يم٤من يمت٤مسم٦م سم٤مًم٘مٚمؿ.
 )3دعٌ ايعًِ ْٛزّا:
ٟمقرا ،وضمٕمؾ اجلٝمؾ فمٚمٛم٦م،
وهذا ُمًٚمؽ ُمـ ُمً٤مًمؽ اًم٘مرآن ذم شمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٚمؿ أن ضمٕمٚمف ً
وضب ًمذًمؽ اعمثؾ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﱡﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟﱠ[إٟمٕم٤مم ،]100 :وىمد ذه٥م يمثػم ُمـ اعمٗمنيـ إمم أن اعمراد سم٤مًمٜمقر ذم أي٦م هق
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وىمٞمؾ :اًمٕمٚمؿ اًمذي هيدي إمم اًمرؿمد ،وىمٞمؾ :طمًـ اإليامن(.)0
 )4األَس باالضتصاد َٔ ٠ايعًِ:
وهذا ُمـ ُمً٤مًمؽ اًم٘مرآن ذم شمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٚمؿ واحل٨م قمٚمٞمف ىم٤مل –شمٕم٤ممم -خم٤مـم ًٌ٤م ٟمٌٞمف -ط:-
ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

ﱓﱠ[ـمف.]112 :
ىم٤مل اًمزخمنميُ" :م٤م أُمر اهلل رؾمقًمف -ط -سمٓمٚم٥م اًمزي٤مدة ذم رء إٓ ذم اًمٕمٚمؿ"( .)1وهذا
يدل قمغم ومْمؾ اًمٕمٚمؿ وأمهٞمتف وُمٜمزًمتف اًمرومٞمٕم٦م.
َا ٚزد يف فكٌ ايعًُاٚ ٤بٝإ َٓصيتِٗ:
وردت آي٤مت يمثػمة ذم سمٞم٤من ومْمؾ اًمٕمٚمامء وُمٙم٤مٟمتٝمؿ اًمرومٞمٕم٦م وُمٜمزًمتٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة،
وؾمٚمؽ اًم٘مرآن ذم ذًمؽ ُمً٤مًمؽ قمدة ُمـ أسمرزه٤م:

( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم .176/12
( )0اٟمٔمر :شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم  ،137/4وروح اعمٕم٤مين ًمألًمقد  143/6وشمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم
اعمٜم٤من ٓسمـ ؾمٕمدي .43/0
( )1اًمٙمِم٤مف .66/1
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 )1زفع دزد ١ايعًُا:٤
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡﱠ[اعمج٤مدًم٦م.]11 :
ىم٤مل اسمـ ضمرير –رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ذم شمٗمًػمه٤م" :يرومع اهلل اًمذيـ أوشمقا اًمٕمٚمؿ ُمـ اعم١مُمٜملم
قمغم اًمذيـ مل ي١مشمقا اًمٕمٚمؿ سمٗمْمؾ قمٚمٛمٝمؿ درضم٤مت"(.)1
 )2االضتػٗاد بايعًُا:٤
وذًمؽ ذم أقمٔمؿ أُمر ،وهق اًمتقطمٞمد ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ

ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱠ[آل قمٛمران:
 ،]16وذم هذه أي٦م اؾمتِمٝمد اهلل سم٠موزم اًمٕمٚمؿ قمغم أضمؾ ُمِمٝمقد قمٚمٞمف ،وهق شمقطمٞمده ؾمٌح٤مٟمف،
وهذا يدل قمغم ومْمؾ اًمٕمٚمؿ وأهٚمف.
 )3ايعًُا ٤أعسف ايٓاع باذتل:
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ[ؾمٌ٠م ،]4 :وم٤مًمٕمٚمامء هؿ اًمذيـ قمرومقا أن اًمذي أٟمزًمف اهلل ُمـ اهلدى
واًمٜمقر هق احلؼ.
 )4اختؿاف ايعًُا ٤بأِْٗ ٜعكًَ ٕٛساد اهلل تعاىل:
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﱠ[اًمٕمٜمٙمٌقت:
.]21
ىم٤مل اسمـ ؾمٕمدي –رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :-اًمٕم٤معمقن :أي أهؾ اًمٕمٚمؿ احل٘مٞم٘مل اًمذيـ وصؾ اًمٕمٚمؿ
إمم ىمٚمقهبؿ ،وهذا ُمدح ًمألُمث٤مل اًمتل ييهب٤م ،وطم٨م قمغم شمدسمره٤م وشمٕم٘مٚمٝم٤م ،وُمدح عمـ يٕم٘مٚمٝم٤م،
وأٟمف قمٜمقان قمغم أٟمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ 8ومٕمٚمؿ أن ُمـ مل يٕم٘مٚمٝم٤م ًمٞمس ُمـ اًمٕم٤معملم ...اًمخ"(.)0

( )1شمٗمًػم اًمٓمؼمي .262/00
( )0اٟمٔمر :شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ٓسمـ ؾمٕمدي .40/2
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 )5سؿس ارتػ ١ٝيف ايعًُا:٤
وهذا ُمـ ُمً٤مًمؽ اًم٘مرآن ذم سمٞم٤من ُمٜمزًم٦م اًمٕمٚمامء وُمٙم٤مٟمتٝمؿ وومْمٚمٝمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﲭ

ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﱠ[وم٤مـمر ،]06 :واعمٕمٜمك" :إٟمام خي٤مف اهلل ومٞمت٘مل
قم٘م٤مسمف سمٓم٤مقمتف اًمٕمٚمامء"(.)1
 )6ايتع ٌٜٛعً ٢فِٗ ايعًُا:٤
وهلذا أُمر اهلل سمً١ماهلؿ ومٝمؿ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤محلؼ ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ﱐﱠ[اًمٜمحؾ ]21 :ىم٤مل اسمـ ؾمٕمدي" :وقمٛمقم هذه أي٦م ومٞمٝم٤م ُمدح أهؾ اًمٕمٚمؿ ،وأن أقمغم
أٟمقاقمف اًمٕمٚمؿ سمٙمت٤مب اهلل اعمٜمزل ،وم٢من اهلل أُمر ُمـ ٓ يٕمٚمؿ سم٤مًمرضمقع إًمٞمٝمؿ ذم مجٞمع احلقادث ،وذم
وٛمٜمف شمٕمديؾ ٕهؾ اًمٕمٚمؿ وشمزيمٞم٦م هلؿ طمٞم٨م أُمر سمً١ماهلؿ ،وأن سمذًمؽ خيرج اجل٤مهؾ ُمـ اًمتٌٕم٦م،
ومدل قمغم أن اهلل ائتٛمٜمٝمؿ قمغم وطمٞمف وشمٜمزيٚمف ،وأهنؿ ُم٠مُمقرون سمتزيمٞم٦م أٟمٗمًٝمؿ ،وآشمّم٤مف
سمّمٗم٤مت اًمٙمامل...اًمخ"(.)0
وهمػم ذًمؽ مم٤م يدل قمغم وضمقب شمٕمٔمٞمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ واطمؽماُمٝمؿ واًمرضمقع إًمٞمٝمؿ واًمّمدور
قمٜمٝمؿ ذم يمؾ ُم٤م ي٘مع ًمٚمٕمٌد ،وقمدم اًمتج٤موز أو اًمتٕمدي قمٚمٞمٝمؿ أو آؾمتخٗم٤مف هبؿ عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ
اإلؾم٤مءة عم٤م حيٛمٚمقن ُمـ قمٚمؿ سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف -ط 8-وًمذا وم٢من اًمقىمقع ذم أقمراوٝمؿ،
وقمدم آيمؽماث هبؿ طمرام ٓ جيقز ،وم٢مذا طمرم ذًمؽ ذم طمؼ همػمهؿ ُمـ اًمٕم٤مُم٦م ومٗمل طم٘مٝمؿ ُمـ
سم٤مب أومم ،وىمد ىم٤مل -طً» -مٞمس ُمٜم٤م ُمـ مل جيؾ يمٌػمٟم٤م ويرطمؿ صٖمػمٟم٤م ،ويٕمرف ًمٕم٤معمٜم٤م طم٘مف«(،)1
وعم٤م يم٤من إُمر يمذًمؽ وم٢من ـم٤مقمتٝمؿ واشمٌ٤مقمٝمؿ ٓ شمتؿ إٓ سمٙمامل حمٌتٝمؿ وُمقآهتؿ 8وهلذا وم٢من
ُمً١موًمٞم٦م إهة وٓؾمٞمام اًمقاًمد ُمً١موًمٞم٦م يمٌػمة ذم إجي٤مد هذا احل٥م واًمتقىمػم ًمٚمٕمٚمامء ذم ٟمٗمقس

( )1اٟمٔمر :شمٗمًػم اًمٓمؼمي 240/02
( )0شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من ٓسمـ ؾمٕمدي  40/1واٟمٔمر :سمحقث اعم١ممتر اًمدوزم إول :شمقفمٞمػ اًمدراؾم٤مت
اًم٘مرآٟمٞم٦م1056-1050/0 ...
( )1أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمف – يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ومّمؾ ذم شمقىمػم اًمٕم٤ممل  201/011/1واحلدي٨م طمًٜمف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح
اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف 3221/735/0
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إوٓد ،وشمٙمقن سمداي٦م ذًمؽ سمذيمر ومْم٤مئؾ اًمٕمٚمامء قمٜمد اهلل وحم٤مؾمـ أومٕم٤مهلؿ ،طمتك ي٘مع ذم ٟمٗمقس
إوٓد طمٌٝمؿ ،ويذيمرهؿ إب سم٠مؾمامئٝمؿ ًمٞمحٗمٔمقه٤م ،ويتٕمرومقا قمغم اًمٕمٚمامء.
وحيرص إب قمغم اؾمتّمح٤مب أوٓده ُمٕمف إمم جم٤مًمس اًمٕمٚمامء ؾمقاء ذم اعمً٤مضمد أو ذم
شمقىمػما ًمف وأُمر وًمده سمذًمؽ.
سمٞمقهتؿ وأُم٤ميمٜمٝمؿ اخل٤مص٦م ،وم٢مذا ًم٘مل اًمِمٞمخ َىم ٌَ َؾ رأؾمف
ً
ويقىمع إب ذم ٟمٗمس اًمقًمد اعمٝم٤مسم٦م ًمٚمٕم٤ممل ،ومٝمذا ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ذم شمقىمػم اًمٕمٚمامء واًمٗمْمالء8
وم٘مد روي أن اسمـ قمٌ٤مس –ريض اهلل قمٜمٝمام -ه٤مب أن يً٠مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب -هنع هللا يضرُ -مً٠مًم٦م طمتك
ُمر قمٚمٞمف قم٤مم ،صمؿ ؾم٠مًمف قمٜمدُم٤م طم٤مٟم٧م ومرص٦م ُمٜم٤مؾمٌ٦م ًمذًمؽ(.)1
ويٕمٛمؾ اًمقاًمد ضم٤مهدً ا قمغم إطمْم٤مر وًمده دروس اًمٕمٚمامء وُمقاقمٔمٝمؿ ذم اعمً٤مضمد وهمػمه٤م،
ويرهمٌف ذم ذًمؽ طمتك يٙمتً٥م ُمـ قمٚمٛمٝمؿ وآداهبؿ وأظمالىمٝمؿ ُم٤م يٗمٞمده ذم دٟمٞم٤مه وآظمرشمف .وهذا
مم٤م يٕملم قمغم حتّملم إوٓد ود آٟمحراوم٤مت سمٕم٤مُم٦م وُمٜمٝم٤م آٟمحراف اًمٗمٙمري.


( )1وىمد ورد ذًمؽ ذم طمدي٨م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ك :اًمتٗمًػم سم٤مبَ ( :شم ٌْت َِٖمل ُمر َو٤م َة َأزْ َو ِ
اضم َؽ) ( َىمدْ َوم َر َض اهللَُّ ًَمٙم ُْؿ
َْ
َِ
حت َّٚم َ٦م َأ ْي َامٟمِٙم ُْؿ) (ؾمقرة اًمتحريؿ 2407/1644/2 )0 ،1 :وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ك :اًمٓمالق سم٤مب :ذم اإليالء واقمتزال اًمٜمً٤مء
٤مه َرا قمَ َٚم ْٞم ِف) (اًمتحريؿ.1257/1126/0 )2 :
وختٞمػمهـ وىمقًمف شمٕم٤مممَ ( :وإِ ْن َشم َٔم َ
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املبشح ايجأَ
ايدعها٤
ايدعا ٤يف ايًػ:١
ُمّمدر ُمـ ىمقًمؽ :دقمقت اًمٌمء أدقمقه دقم٤مء ،وهق أن متٞمؾ اًمٌمء إًمٞمؽ سمّمقت ويمالم
يٙمقن ُمٜمؽ.
دقمقا ودقم٤م ًءٟ :م٤مداه ،وآؾمؿ :اًمدقمقة ،ودقمقت ومالٟمً٤م :أي
ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر" :دقم٤م اًمرضمؾ ً
صح٧م سمف واؾمتدقمٞمتف"(.)1
صمؿ أىمٞمؿ هذا اعمّمدر ُم٘م٤مم آؾمؿ أي :أـمٚمؼ قمغم واطمد إدقمٞم٦م ،يمام أىمٞمؿ ُمّمدر اًمٕمدل
ُم٘م٤مم آؾمؿ ذم ىمقهلؿ :رضمؾ قمدل .وٟمٔمػم هذا يمثػم(.)0
ٚيف االؾطالح:
اًمٙمالم اإلٟمِم٤مئل اًمدال قمغم اًمٓمٚم٥م ُمع اخلْمقع(.)1
وىمد ىم٤مل اخلٓم٤ميب" :وُمٕمٜمك اًمدقم٤مء :اؾمتدقم٤مء اًمٕمٌد ُمـ رسمف اًمٕمٜم٤مي٦م واؾمتٛمداده إي٤مه اعمٕمقٟم٦م.
وطم٘مٞم٘متف إفمٝم٤مر آومت٘م٤مر إًمٞمف ،واًمؼماءة ُمـ احلقل واًم٘مقة اًمتل ًمف ،وهق ؾمٛم٦م اًمٕمٌقدي٦م،
وإفمٝم٤مر اًمذًم٦م اًمٌنمي٦م ،وومٞمف ُمٕمٜمك اًمثٜم٤مء قمغم اهلل شمٕم٤ممم ،وإو٤موم٦م اجلقد واًمٙمرم إًمٞمف"(.)2
َا ٚزد يف فكٌ ايدعاٚ ٤اذتح عً:٘ٝ
وردت آي٤مت وأطم٤مدي٨م يمثػمة ذم سمٞم٤من ومْمؾ اًمدقم٤مء واحل٨م قمٚمٞمف.
فُٔ ايهتاب:
 )1ىمقًمف -شمٕم٤ممم :-ﱡﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ

ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱠ[اًمٌ٘مرة.]164 :
( )1اٟمٔمرً :مً٤من اًمٕمرب ُ 142/2م٤مدة (دقمق) ،وُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ُ 227/1م٤مدة (دقمق) ،واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ُ 064/1م٤مدة
(دقم٤م).
( )0اٟمٔمر :ؿم٠من اًمدقم٤مء ًمٚمخٓم٤ميب ص .1
( )1اٟمٔمر :اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م .034/02
( )2اٟمٔمر :ؿم٠من اًمدقم٤مء ًمٚمخٓم٤ميب ص .2
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 )0ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف :ﱡﭐﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ

ﱘ ﱙ ﱚﱠ[هم٤مومر.]42 :
 َٔٚايطٓ:١
 )1قمـ أيب هريرة -هنع هللا يضر -ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل -ط» -إن اهلل ي٘مقل :أٟم٤م قمٜمد فمـ قمٌدي يب ،وأٟم٤م
ُمٕمف إذا دقم٤مين« (.)1
 )0قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري -هنع هللا يضر -ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل -طُ» -م٤م ُمـ ُمًٚمؿ يدقمق اهلل سمدقمقة
ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٠مصمؿ وٓ ىمٓمٞمٕم٦م رطمؿ إٓ أقمٓم٤مه إطمدى صمالث :إُم٤م أن يًتجٞم٥م ًمف أو يٍمف قمٜمف
ُمـ اًمًقء ُمثٚمٝم٤م ،أو يدظمر ًمف ُمـ إضمر ُمثٚمٝم٤م«(.)0
وهمػم ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨م.
اذتح عً ٢ايدعا ٤بطًب ايٛيد ٚؾالس٘:
ورد ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم آي٤مت يمثػمة ومٞمٝم٤م سمٞم٤من أطمقال اًمّم٤محللم ُمـ قمٌ٤مد اهلل ُمـ إٟمٌٞم٤مء
واعمرؾمٚملم وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطمً٤من وهؿ يدقمقن اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمقًمد وصالطمف ،وصالح اًمذري٦م.
ومٛمـ دقم٤مء إسمراهٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ -قمٚمٞمٝمام اًمًالم:-
 )1ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :ﱡﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ[اًمٌ٘مرة ،]106 :ومٝمام دقمقا هٜم٤م سم٤مًمذري٦م اعمًٚمٛم٦م ذم ىمقًمف :ﱡﱕ

ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ ىم٤مل اسمـ ضمرير" :إٟمف أراد سم٤مًمذري٦م اًمٕمرب ظم٤مص٦م"( .)1ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م:
"وهذا وٕمٞمػٕ ،ن دقمقشمف فمٝمرت ذم اًمٕمرب وهمػمهؿ ُمـ اًمذيـ آُمٜمقا سمف"(.)2

( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ك اًمذيمر واًمدقم٤مء – سم٤مب ومْمؾ اًمذيمر واًمدقم٤مء .0453/0245/2
( )0أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده  11111/011/15وىم٤مل حم٘م٘مقه :إؾمٜم٤مده ضمٞمد وأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك – يمت٤مب :اًمدقم٤مء
واًمتٙمٌػم واًمتٝمٚمٞمؾ 1614/452/1 ...وصححف وواوم٘مف اًمذهٌل.
( )1شمٗمًػم اًمٓمؼمي .343/0
( )2اعمحرر اًمقضمٞمز .137/1
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 )0ىمقًمف –ؾمٌح٤مٟمف :-ﱡﭐﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱠ[اًمٌ٘مرة ،]107 :اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف :ﱡﱥ

ﱦﱠ راضمع إمم اًمذري٦م وىمد أضم٤مب اهلل إلسمراهٞمؿ –قمٚمٞمف اًمًالم -هذه اًمدقمقة ومٌٕم٨م ذم ذريتف
ﱡﱧ ﱨﱠ وهق حمٛمد -ط -وىمد أظمؼم قمـ ٟمٗمًف سم٠مٟمف دقمقة أسمٞمف إسمراهٞمؿ –قمٚمٞمٝمام اًمًالم-
يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م  --ىم٤مل :ىم٤مل -ط» -أٟم٤م دقمقة أيب إسمراهٞمؿ
وسمِم٤مرة قمٞمًك يب ورؤي٤م أُمل اًمتل رأت"( .)1وم٘مقًمف "أٟم٤م دقمقة أيب إسمراهٞمؿ" هق ُم٤م ضم٤مء ُمـ اًمدقم٤مء
ذم أيتلم اًمً٤مسم٘متلم .وىمقًمف" :وسمِم٤مرة قمٞمًك" ضم٤مء ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ

ﱘﱙﱠ[اًمّمػ.)0(]4 :
 )1ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ إسمراهٞمؿ –قمٚمٞمف اًمًالم :-ﱡﭐﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ

ﲹ ﲺﱠ[إسمراهٞمؿ .]22 :ىم٤مل اًمِمقيم٤مين -

 :-صمؿ ؾم٠مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٠من جيٕمٚمف ُم٘مٞمؿ

اًمّمالة حم٤موم ًٔم٤م قمٚمٞمٝم٤م همػم ُمٝمٛمؾ ًمٌمء ُمٜمٝم٤م ،صمؿ ىم٤مل :ﱡﭐﲵ ﲶﱠ أي :سمٕمض ذريتل أي:
اضمٕمٚمٜمل واضمٕمؾ سمٕمض ذريتل ُم٘مٞمٛملم اًمّمالة ،وإٟمام ظمص اًمٌٕمض ُمـ ذريتفٟٕ ،مف قمٚمؿ أن ُمٜمٝمؿ
ُمـ ٓ ي٘مٞمٛمٝم٤م يمام يٜمٌٖمل ،ىم٤مل اًمزضم٤مج :أي اضمٕمؾ ُمـ ذريتل ُمـ ي٘مٞمؿ اًمّمالة(.)1
صمؿ ؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يت٘مٌؾ دقم٤مءه قمغم اًمٕمٛمقم ،ويدظمؾ ذم ذًمؽ دقم٤مؤه ذم هذا اعم٘م٤مم دظمقًٓ
أوًم ًٞم٤م(.)2
وُمـ دقم٤مء زيمري٤م –قمٚمٞمف اًمًالم:-
ىمقًمف -ؾمٌح٤مٟمف :-ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ

ﱏ ﱐ ﱑﱠ[آل قمٛمران.]16 :
( )1أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده  15132/157/06وىم٤مل حم٘م٘مقه :طمدي٨م صحٞمح ًمٖمػمه.
( )0اٟمٔمر :ومتح اًم٘مدير .121/1
( )1اٟمٔمرُ :مٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف ًمٚمزضم٤مج .113/1
( )2اٟمٔمر :ومتح اًم٘مدير .1141/1
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واعمٕمٜمك :أٟمف دقم٤م ذم ذًمؽ اعمٙم٤من اًمذي هق ىم٤مئؿ ومٞمف قمٜمد ُمريؿ ،أو ذم ذًمؽ اًمزُم٤من أن هي٥م
قم٤مىمرا 8ومحّمؾ
اهلل ًمف ذري٦م ـمٞمٌ٦م ،واًمذي سمٕمثف قمغم ذًمؽ ُم٤م رآه ُمـ وٓدة طمٜم٦م عمريؿ ،وىمد يم٤مٟم٧م ً
قم٤مىمرا ،أو سمٕمثف قمغم ذًمؽ ُم٤م رآه ُمـ وم٤ميمٝم٦م اًمِمت٤مء ذم
يمٌػما واُمرأشمف ً
ًمف رضم٤مء اًمقًمد ،وإن يم٤من ً
اًمّمٞمػ واًمّمٞمػ ذم اًمِمت٤مء قمٜمد ُمريؿٕ 8ن ُمـ أوضمد ذًمؽ ذم همػم وىمتف ي٘مدر قمغم إجي٤مد اًمقًمد
ُمـ اًمٕم٤مىمر .وُمثؾ هذا ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪﱠ[إٟمٌٞم٤مء.)1(]67 :
وُمـ دقم٤مء قمٌ٤مد اًمرمحـ:
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﱡﭐﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

ﲞ ﲟﱠ[اًمٗمرىم٤من .]52 :ىم٤مل اسمـ ضمرير" :ي٘مقل -شمٕم٤ممم ذيمره -واًمذيـ يرهمٌقن إمم
اهلل ذم دقم٤مئٝمؿ وُمً٠مًمتٝمؿ سم٠من ي٘مقًمقا :رسمٜم٤م ه٥م ًمٜم٤م ُمـ أزواضمٜم٤م وذري٤مشمٜم٤م ُم٤م شم٘مر سمف أقمٞمٜمٜم٤م ُمـ أن
شمريٜم٤مهؿ يٕمٛمٚمقن سمٓم٤مقمتؽ"( .)0صمؿ أورد اًمرواي٤مت قمٛمـ ىم٤مل ذًمؽ ،وُمٜمٝم٤م:
ُم٤م رواه قمـ اسمـ قمٌ٤مس –ريض اهلل قمٜمٝمام -ىمقًمف :ﱡﭐﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ

ﲜﱠ يٕمٜمقنُ :مـ يٕمٛمؾ ًمؽ سم٤مًمٓم٤مقم٦م ومت٘مر هبؿ أقمٞمٜمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
يمثػما ؾم٠مل احلًـ وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد ىمقل اهلل :ﱡﭐﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
وروي أن ً

ﲛ ﲜﱠ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة؟ ىم٤مل ٓ :سمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م ىم٤مل :وُم٤م ذاك؟ ىم٤مل :اعم١مُمـ يرى زوضمتف
ووًمده يٓمٞمٕمقن اهلل (.)1
ايتشرٜس َٔ ايدعا ٤عً ٢األٚالد:
سمٕمض أسم٤مء وإُمٝم٤مت يتنقمقن ذم اًمدقم٤مء قمغم أوٓدهؿ عمجرد أن يروا ُمٜمٝمؿ سمٕمض ُم٤م
يٙمرهقن ،وهذا مم٤م ورد اًمٜمٝمل قمٜمف خلٓمقرشمف قمغم اًمقًمد ،وسم٤مًمت٤مزم اٟمٕمٙم٤مس ذًمؽ قمغم اًمقاًمد 8مم٤م
ىمد يًٌ٥م ًمف احلزن واًمٜمدم واحلنة اًمدائٛم٦م.
( )1اٟمٔمر :ومتح اًم٘مدير .112/1
( )0شمٗمًػم اًمٓمؼمي .307/15
( )1إصمران أوردمه٤م اًمٓمؼمي .312/15
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وىمد ورد اًمٜمٝمل قمـ ذًمؽ.
وُمـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :ﱡﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﱠ[يقٟمس.]11 :
ىم٤مل اسمـ يمثػم –رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :-خيؼم شمٕم٤ممم قمـ طمٚمٛمف وًمٓمٗمف سمٕمٌ٤مده ،وأٟمف ٓ يًتجٞم٥م
هلؿ إذا دقمقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ أو أُمقاهلؿ أو أوٓدهؿ ،ذم طم٤مل وجرهؿ وهمْمٌٝمؿ ،وأٟمف يٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ
قمدم اًم٘مّمد إمم إرادة ذًمؽ 8ومٚمٝمذا ٓ يًتجٞم٥م هلؿ – واحل٤مًم٦م هذه – ًمٓم ًٗم٤م ورمح٦م ،يمام يًتجٞم٥م
هلؿ إذا دقمقا ٕٟمٗمًٝمؿ أو ُٕمقاهلؿ أو ٕوٓدهؿ سم٤مخلػم واًمؼميم٦م واًمٜمامء"(.)1
وىمد ضم٤مءت اًمًٜم٦م اًمنميٗم٦م سمٌٞم٤من ذًمؽ يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ اًمٜمٌل -ط -أٟمف ىم٤ملٓ» :
شمدقمقا قمغم أٟمٗمًٙمؿ وٓ شمدقمقا قمغم أوٓديمؿ وٓ شمدقمقا قمغم أُمقاًمٙمؿ ٓ ،شمقاوم٘مقا ُمـ اهلل ؾم٤مقم٦م
يً٠مل ومٞمٝم٤م قمٓم٤مء ومٞمًتجٞم٥م ًمٙمؿ«( .)0ومٕمغم اًمقاًمديـ أن جيتٜمٌ٤م اًمدقم٤مء قمغم أوٓدمه٤م ،وأن حيذرا
ُمـ ذًمؽ ًمئال يٙمقن ذًمؽ ؾمٌ ًٌ٤م ًمتٕم٤مؾمتٝمؿ وؿم٘م٤مئٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
وذم ظمت٤مم هذا اعمٌح٨م وم٢مٟمٜمل أؤيمد قمغم إه وقمغم اًمقاًمديـ ظم٤مص ً٦م أن جيتٝمدوا ذم
اًمدقم٤مء ٕوٓدهؿ سم٤مًمّمالح واهلداي٦م واحلٗمظ ُمـ يمؾ ؾمقء وُمٙمروه وُمـ يمؾ اٟمحراف وم٢من
اًمدقم٤مء ؾمالح اعم١مُمـ ،وهق يٜمٗمع مم٤م ٟمزل ومم٤م مل يٜمزل.


( )1شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم .116/5
( )0أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف – ك :اًمزهد واًمرىم٤مئؼ – سم٤مب طمدي٨م ضم٤مسمر اًمٓمقيؾ وىمّم٦م أيب اًمٞمن .1227/0122/2
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ارتامت١
احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ وآه وسمٕمد:
ومٗمل ظمت٤مم هذا اًمٌح٨م جيدر يب إيراد أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت اًمتل شمؿ اًمتقصؾ إًمٞمٝم٤م ُمـ
ظمالًمف.
أٚالّ :أِٖ ايٓتا٥ر:
يمٌػما ذم مح٤مي٦م أوٓده٤م ووىم٤ميتٝمؿ ُمـ اًمقىمقع ذم آٟمحراف اًمٗمٙمري
 -1أن ًمألهة ً
دورا ً
ٓؾمٞمام إذا ىم٤مُم٧م هبذا اًمدور.
آصم٤مرا ظمٓمػم ًة وُمدُمر ًة ًمألُم٦م وًمٚمٛمجتٛمع ،شمتٛمثؾ ذم اًم٘متؾ
 -0أن ًمالٟمحراف اًمٗمٙمري ً
واًمتٗمجػم واًمتدُمػم ومتزيؼ اعمجتٛمع ،وإطمداث اًمٗمقى ،وزقمزقم٦م إُمـ وآؾمت٘مرار
ذم أي ُمٙم٤من يقضمد ومٞمف ذًمؽ آٟمحراف.
 -1أن ُمـ أهؿ اعمٕم٤ممل اًم٘مرآٟمٞم٦م ًمدور إهة ذم حتّملم أوٓده٤م ود آٟمحراف اًمٗمٙمري
ووىم٤ميتٝمؿ ُمـ اًمقىمقع ومٞمف :رسمٓمٝمؿ سمٙمت٤مب اهلل –شمٕم٤ممم -وؾمٜم٦م رؾمقًمف -ط -واًم٘مٞم٤مم
سمقاضم٥م اًمٜمّمٞمح٦م واًمققمظ هلؿ ،وأن شمٙمقن إهة ىمدو ًة ص٤محل ً٦م ٕوٓده٤م ،ويمذا
شمرؾمٞمخ ُمٌدأ اًمقؾمٓمٞم٦م وآقمتدال ذم ٟمٗمقس إوٓد ،وشمرسمٞمتٝمؿ قمغم ُمٕمروم٦م أمهٞم٦م
إُمـ ،وـم٤مقم٦م وٓة إُمر وًمزوم اجلامقم٦م ُمع رسمٓمٝمؿ سم٤مًمٕمٚمامء وهمرس طم٥م اًمٕمٚمؿ ذم
ٟمٗمقؾمٝمؿ.
وظم٤ممت٦م ذًمؽ آضمتٝم٤مد ذم اًمدقم٤مء هلؿ سم٤محلٗمظ واًمّمالح واًمتقومٞمؼ واًمًٕم٤مدة ذم
اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
 -2أن وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ اعمتٜمققم٦م واعمقاىمع اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمـ أظمٓمر اًمقؾم٤مئؾ ذم اٟمحراف
إوٓد ووىمققمٝمؿ وحٞم٦م ًمٙمؾ ومٙمر دظمٞمؾ ،مم٤م ي١مصمر قمغم ومٙمرهؿ وقم٘مٞمدهتؿ
وؾمٚمقيمٞم٤مهتؿ.
 -3أن شمٗمريط إهة وشم٘مّمػمه٤م ذم شمرسمٞم٦م أوٓده٤م وشمقضمٞمٝمٝمؿ ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م
ي١مدي هبؿ إمم آٟمحراوم٤مت اًمٗمٙمري٦م واًمٕم٘مدي٦م واًمًٚمقيمٞم٦م.
245
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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ثاّْٝا :أِٖ ايتٛؾٝات:
صمالث شمقصٞم٤مت ُمٝمٛم٦م عمـ يٓمٚمع قمغم هذا اًمٌح٨م:
 -1شمًٚمٞمط اًمْمقء ُمـ اًمٌ٤مطمثلم قمغم يمؾ ُم٤م ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ مم٤م ًمف قمالىم٦م سم٤مٕهة،
ومجع ذًمؽ ذم ُمقؾمققم٦م –ُمث ً
ال -عم٤م ًمف ُمـ إمهٞم٦م ذم ُمٕمروم٦م أطمد أهؿ قمقاُمؾ إصالح
اعمجتٛمع سم٠مهه.
 -0قم٘مد اعمزيد ُمـ اًمٜمدوات واعم١ممترات ذم ُمثؾ هذه اعمقوققم٤مت وآؾمتٛمرار ذم
اؾمت٘مٓم٤مب اًمٌ٤مطمثلم واعمتخّمّملم ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ومٞمٝم٤م سمام يٕمقد سم٤مًمٜمٗمع اًمٕم٤مم قمغم إُم٦م.
 -1ىمٞم٤مم يمؾ ُم١مؾمً٦م ُمـ ُم١مؾمً٤مت اعمجتٛمع سمدوره٤م دم٤مه إهة واعمجتٛمع ذم ؿمتك
اعمج٤مٓت (اعمدرؾم٦م ،اجل٤مُمٕم٦م ،اعمًجد ،اجلٛمٕمٞم٤مت واعم١مؾمً٤مت اخلػمي٦م ،اجلٝم٤مت
احلٙمقُمٞم٦م اعمتٕمددة).
ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف
وأظمػما أؾم٠مل اهلل –شمٕم٤ممم -أن يٌ٤مرك ذم هذا اجلٝمد وأن جيٕمؾ هذا اًمٌح٨م
ً
ً
اًمٙمريؿ ،وأن يٜمٗمع سمف يم٤مشمٌف وىم٤مرئف ،واعمٓمٚمع قمٚمٞمف ،يمام أؾم٠مًمف ؾمٌح٤مٟمف أن جيزي ظمػم اجلزاء يمؾ
ُمـ اؾمتٗمدت ُمٜمف ومٞمف ؾمقاء ُمـ اًمٕمٚمامء اعمت٘مدُملم أو اعمٕم٤مسيـ ،ويمذا ُمـ اًمٌ٤مطمثلم وـمالب
اًمٕمٚمؿ ،وأؾم٠مًمف ؾمٌح٤مٟمف أن يٖمٗمر ًمٜم٤م وًمقاًمديٜم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م وقمٚمامئٜم٤م ودقم٤مشمٜم٤م ووٓة أُمرٟم٤م واعمًٚمٛملم
أمجٕملم.
وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
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فٗسع املؿادز ٚاملسادع
 -1اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
 -0إهة ذم اإلؾمالم – شم٠مًمٞمػ جمٛمققم٦م ُمـ اعمتخّمّملم سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد – دار
ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ًمٚمٜمنم.
 -1اإلؾمالم وسمٜم٤مء اعمجتٛمع – شم٠مًمٞمػ :أ.د .طمًـ قمٌداًمٖمٜمل أسمق همدة وقمدد ُمـ إؾم٤مشمذة –
ُمٙمتٌ٦م اًمرؿمد – اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 1205هـ 0224 -م.
 -2أصقل اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م – أ.د .ظم٤مًمد احل٤مزُمل – ُمٙمتٌ٦م دار اًمزُم٤من – اعمديٜم٦م اعمٜمقرة –
اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م 1215هـ 0214 -م.
 -3سمدائع اًمٗمقائد ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ – حت٘مٞمؼ :سمِمػم حمٛمد قمٞمقنُ ،مٙمتٌ٦م اعم١ميد – اًمري٤مض –
اًمٓمٌٕم٦م إومم 1213هـ 1772 -م.
 -4اًمتحرير واًمتٜمقير ًمإلُم٤مم اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر – دار ؾمحٜمقن – شمقٟمس.
 -5حتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي – ًمٚمٛمٌ٤مريمٗمقري – دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م –
سمػموت ًمٌٜم٤من – اًمٓمٌٕم٦م إومم 1212هـ 1772 -م.
 -6اًمتخٓمٞمط اإلؾمؽماشمٞمجل ًمتح٘مٞمؼ إُمـ اًمٗمٙمري سم٤معمٛمٚمٙم٦م د.م .ؾمٕمٞمد اًم٘مٚمٞمٓمل.
 -7شمرسمٞم٦م اًمٓمٗمؾ ذم اإلؾمالم – د .أمحد حمٛمقد احلٛمد ،دار اًمٜمنم اًمدوزم – 1202هـ -
0221م.
 -12اًمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وىمْم٤مي٤م اعمجتٛمع اعمٕم٤مس – أ.د .قمٌداًمرمحـ اًمٜم٘مٞم٥م أ.د .مج٤مل
اهلٜمٞمدي – ُمٙمتٌ٦م اًمرؿمد – اًمٓمٌٕم٦م إومم 0211 – 1212م.
 -11شمرسمٞم٦م إوٓد ذم اإلؾمالم – قمٌداهلل ٟم٤مصح قمٚمقان ،دار اًمًالم ًمٚمٜمنم – اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م
1221هـ 1761 -م.
 -10شمرشمٞم٥م اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط قمغم ـمري٘م٦م اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم وأؾم٤مس اًمٌالهم٦م ًمألؾمت٤مذ اًمٓم٤مهر
اًمزاوي – دار اًمٗمٙمر.
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 -11شمٗمًػم اًمٌٖمقي – ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ – ًمإلُم٤مم أيب حمٛمد احلًلم سمـ ُمًٕمقد اًمٗمراء اًمٌٖمقي –
إقمداد وحت٘مٞمؼ :ظم٤مًمد اًمٕمؽ وُمروان ؾمقار – دار اعمٕمروم٦م سمػموت ًمٌٜم٤من – اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
1225هـ 1765 -م.
 -12شمٗمًػم اسمـ ؾمٕمدي – شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من – ًمٚمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ
قمٌداًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي – حت٘مٞمؼ :حمٛمد زهري اًمٜمج٤مر ،دار اعمدين سمجدة –
1226هـ 1766 -م.
 -13شمٗمًػم اًمٓمؼمي – ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن – ًمإلُم٤مم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي –
حت٘مٞمؼ :د .قمٌداهلل اًمؽميملُ ،مريمز اًمٌحقث سمدار هجر ط1200 1هـ 0221 -م.
 -14شمٗمًػم إًمقد – روح اعمٕم٤مين – ًمٚمٕمالُم٦م ؿمٝم٤مب اًمديـ إًمقد :حت٘مٞمؼ :حمٛمد أمحد
إُمد وقمٛمر قمٌداًمًالم – دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت – ًمٌٜم٤من – اًمٓمٌٕم٦م إومم
1202هـ 0222 -م.
 -15شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل – اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن – ٕيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل.
 -16اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم – ًمإلُم٤مم اًمٗمخر اًمرازي – دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت – ًمٌٜم٤من
– اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 1215هـ 1775 -م.
 -17شمٗمًػم اسمـ يمثػم – شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ – ًمٚمح٤مومظ اسمـ يمثػم حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك اًمًٞمد
وآظمريـ – دار قم٤ممل اًمٙمت٥م – اًمٓمٌٕم٦م إومم 1203هـ 0222 -م.
 -02ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ًمإلُم٤مم اسمـ قمٌداًمؼم – حت٘مٞمؼ :أيب إؿمٌ٤مل اًمزهػمي – دار
اسمـ اجلقزي – اعمٛمٚمٙم٦م – اًمٓمٌٕم٦م إومم 1212هـ 1772 -م.
 -01زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمٌ٤مد ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م وقمٌداًم٘م٤مدر إرٟم١موط
– ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م قمنمة 1225هـ 1765 -م.
 -00ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ًمإلُم٤مم أيب قمٞمًك اًمؽمُمذي – دار احلدي٨م – اًم٘م٤مهرة ،دار اًمٙمت٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت – ًمٌٜم٤من – اًمٓمٌٕم٦م إومم 1226هـ 1765 -م.
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 -01ؾمٜمـ أيب داود ًمإلُم٤مم أيب داود اًمًجًت٤مين – حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌداحلٛمٞمد –
دار اًمٗمٙمر.
 -02ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ًمٚمح٤مومظ اسمـ ُم٤مضم٦م اًم٘مزويٜمل – حت٘مٞمؼ :حمٛمد وم١ماد قمٌداًمٌ٤مىمل – دار
احلدي٨م – اًم٘م٤مهرة.
 -03ؿم٠من اًمدقم٤مء – ٕيب ؾمٚمٞمامن حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اخلٓم٤ميب – حت٘مٞمؼ :أمحد يقؾمػ اًمدىم٤مق-
دار اًمث٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م – اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 1210هـ 1770 -م.
 -04ذح ري٤مض اًمّم٤محللم ًمٚمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ قمثٞمٛملمُ ،م١مؾمً٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ
ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم اخلػمي٦م – اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م قمنمة 1214هـ.
 -05ذح اًمًٜم٦م ًمإلُم٤مم احلًـ سمـ قمكم اًمؼمهب٤مري – حت٘مٞمؼ :ظم٤مًمد ىم٤مؾمؿ اًمردادي – ُمٙمتٌ٦م
اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م – اًمٓمٌٕم٦م إومم 1212هـ 1771 -م.
 -06ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ًمٚمٕمالُم٦م اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل – حت٘مٞمؼ :مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء
وختري٩م حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين – اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل سمػموت – اًمٓمٌٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م
1226هـ 1766 -م.
 -07ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي – دار اًمري٤من ًمٚمؽماث – اًم٘م٤مهرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1225هـ -
1765م.
 -12اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري – حت٘مٞمؼ :أمحد قمٌداًمٖمٗمقر قمٓم٤م – دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم –
1772م.
 -11صحٞمح اًمٌخ٤مري ًمإلُم٤مم أيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري – حت٘مٞمؼ :دُ .مّمٓمٗمك
اًمٌٖم٤م – دار اسمـ يمثػم – سمػموت – اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م – 1212هـ 1772 -م.
 -10صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين – اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل –
سمػموت – دُمِمؼ – اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م – 1224هـ 1764 -م.
 -11صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين – ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م اًمٕمريب ًمدول
اخلٚمٞم٩م – اًمري٤مض – اًمٓمٌٕم٦م إومم 1227هـ 1767 -م.
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 -12صحٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين – ُمٙمت٥م اًمؽمسمٞم٦م اًمٕمريب
ًمدول اخلٚمٞم٩م – اًمري٤مض – اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 1226هـ 1766 -م.
 -13صحٞمح ُمًٚمؿ ًمإلُم٤مم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜمٞمً٤مسمقري – حت٘مٞمؼ حمٛمد وم١ماد قمٌداًمٌ٤مىمل -
دار احلدي٨م اًم٘م٤مهرة – اًمٓمٌٕم٦م إومم 1210هـ 1771 -م.
 -14وٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمٌ٤مين اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل
– سمػموت – اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 1212هـ 1772 -م.
 -15اًمٖمٚمق واًمتٓمرف وقمالىمتف سم٤مإلره٤مب – إقمداد دُ .مٕمٚمقي اًمِمٝمراين ،ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ
اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم إُمٜمٞم٦م – 1213هـ 0212 -م.
 -16ومتح اًمٌ٤مري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري – ًمإلُم٤مم احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ،اعمٙمتٌ٦م
اًمًٚمٗمٞم٦م – اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 1225هـ.
 -17ومتح اًم٘مدير اجل٤مُمع سملم ومٜمل اًمرواي٦م واًمدراي٦م ُمـ قمٚمؿ اًمتٗمًػم ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمكم
اًمِمقيم٤مين – دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب – سمػموت – ًمٌٜم٤من 1212هـ 0227 -م.
 -22اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾ – ًمٚمٕمالُم٦م
اًمزخمنمي – حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌداًمًالم ؿم٤مهلم – دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت – ًمٌٜم٤من
اًمٓمٌٕم٦م إومم 1213هـ 1773 -م.
ً -21مً٤من اًمٕمرب ًمإلُم٤مم اسمـ ُمٜمٔمقر – دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب – سمػموت – اًمٓمٌٕم٦م إومم
1226هـ 1766 -م.
ً -20م٘مامن احلٙمٞمؿ ووص٤مي٤مه اًمٕمنم ذم وقء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م شم٠مًمٞمػ د .قمٌداهلل سمـ قمكم
اًمٖم٤مُمدي – دار اًمٓمروملم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م 1202هـ.
 -21جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م – ُمٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م.
 -22حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ًمإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت –
ًمٌٜم٤من – اًمٓمٌٕم٦م إومم 1775 -1216م.
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 -23اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز – ًمٚم٘م٤ميض اسمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز – حت٘مٞمؼ
اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل سمت٤مروداٟم٧م 1211هـ 1771 -م.
ُ -24مدارج اًمً٤مًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملمً ،مإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ – حت٘مٞمؼ:
حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل – دار اًمٗمٙمر.
ُ -25مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح – ًمٚمٛمال قمكم اًم٘م٤مري – دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م –
1200هـ 0221 -م.
ُ -26مًتدرك احل٤ميمؿ – اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم – ًمإلُم٤مم احل٤مومظ احل٤ميمؿ اًمٜمٞمً٤مسمقري
حت٘مٞمؼُ :مّمٓمٗمك قمٌداًم٘م٤مدر قمٓم٤م – دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت – ًمٌٜم٤من.
ُ -27مًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ – حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمريـ – ُم١مؾمً٦م
اًمرؾم٤مًم٦م – اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 1202هـ 1777 -م.
ُ -32مً١موًمٞم٦م إب اعمًٚمؿ ذم شمرسمٞم٦م اًمقًمد ذم ُمرطمٚم٦م اًمٓمٗمقًم٦م شم٠مًمٞمػ :قمدٟم٤من طمًـ
سم٤مطم٤مرث – دار اًمّمٛمٞمٕمل اًمٓمٌٕم٦م إومم 1212هـ 0211 -م.
 -31اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمٗمٞمقُمل – اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت 0212م.
ُ -30مٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف ًمٚمزضم٤مج – ذح وحت٘مٞمؼ د .قمٌداجلٚمٞمؾ ؿمٚمٌل – دار احلدي٨م –
اًم٘م٤مهرة – 1202هـ 0222 -م.
 -31اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس ًٕمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ – حمٛمد وم١ماد قمٌداًمٌ٤مىمل – دار إٟمدًمس –
سمػموت – ًمٌٜم٤من.
 -32اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط – اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م – إؾمت٤مٟمٌقل – شمريمٞم٤م.
ُ -33مٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م – ًمإلُم٤مم اسمـ وم٤مرس – دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت – ًمٌٜم٤من –
اًمٓمٌٕم٦م إومم 1202هـ 1777 -م.
 -34اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن – ًمٚمراهم٥م إصٗمٝم٤مين ،دار اعمٕمروم٦م سمػموت – ًمٌٜم٤من – حت٘مٞمؼ
ووٌط :حمٛمد ؾمٞمد يمٞمالين.
ُ -35م٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م – صٞمدا – سمػموت – 1201هـ 0220 -م.
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 -36اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م – وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٙمقي٧م – اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م
1211هـ 0210 -م.
 -37اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر ٓسمـ إصمػم – حت٘مٞمؼ :ـم٤مهر اًمزاوي اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
سمػموت – ًمٌٜم٤من.
 -42اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر ًٕمٗم٤مظ يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز ًمٚمداُمٖم٤مين – حت٘مٞمؼ :حمٛمد طمًـ أسمق اًمٕمزم
– اًم٘م٤مهرة 1210هـ 1770 -م.
سمٕمض اعمجالت واعمقاىمع واعمٜمتدي٤مت اًمتل شمؿ اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م:
 -1سمحقث اعم١ممتر اًمدوزم اًم٘مرآين إول.
(شمقفمٞمػ اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم قمالج اعمِمٙمالت اعمٕم٤مسة) سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد
إضمزاء اًمثالصم٦م إومم.
 -0جمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمٕمدد ( )55ذو اًم٘مٕمدة  -صٗمر 1204هـ 1205 -هـ.
 -1جمٚم٦م وزارة اًمٕمدل ،اًمٕمددان ( )21 ،17جمٛمع أسمح٤مث جمٚم٦م وزارة اًمٕمدل اًمًٕمقدي٦م
اًمِمٌٙم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م.
 -2اعمٜمتدى اًمٕم٤معمل ًمٚمقؾمٓمٞم٦م.
اعمقىمع اًمرؾمٛمل ًمٚمِمٞمخ اًمديمتقر ص٤مًمح اًمٗمقزان.

252
جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اعمجٚمد اًمً٤مدس قمنم -اًمٕمدد إول 1221هـ0202 -م
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