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( 92ظزيزي افباحث.... افسؿقم األصع هلذا افعداد هو )افسؿقم افؼديم: ادجؾد )

(، وفغرض توثقق إصدارات ادجؾة متفقدُا إلدراجفا ذم ؿواظد بقاكات 1) افعدد

ظادقة، تم إظادة افسؿقم بطريؼة تسؾسؾقة ـام هو طاهر ظذ ؽالف ادجؾة 

اخلارجي. ذم حال رؽبتؽم احلصول ظذ أي مستـد رشؿي إلثبات ذفك، يؿؽـؽم 

 almajallah@kku.edu.saافتواصل مع هقئة افتحرير ظذ ايؿقل ادجؾة: 
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 أ.د.ػساضحػبنػرجاءػاضضهػاضدضطي

 طحطدػبنػدرجمدطدػبنػأ.د.ػ

 خاضدػبنػطحطدػاضػرظيأ.د.ػ

املكلف اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلميوكيل   

 اإلشـــــراف والتحــــــريـر

 املشـرف العـام

 رئيــس اجلـامعة

 نائب املشـرف العــام

 التحــــــريـررئـيس 



 

 

 

 

  

   اضؼغئظػاإلدتذارغظ  

 

)دابػًا(ػعغئظػصبارػاضطضطاءػرضوػػ نورػدطدػاضخثالــــاذػاضدصتــــاألدتاضذغـــخػ      

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاء  

shfrhW 

 ططاضيػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضوعابػأبوػدضغطان

 

رضوػعغئظػصبارػرضطاءػاألزعرػػػػػػػػ   سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػأحطدػططبدػربدػاضصرغم 

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاءػػ اركـــــورػشغسػاضطبـــــدصتاضذغـــخػاض   

 

اضططاصرةػأدتاذػاضطػغدةػواضطذاعب  سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػظاصرػبنػربدػاضصرغمػاضطػل 

 
أدتاذػاضتغدغرػورضوطهػػػػػػػػ خػاألدتاذػاضدصتورػزاعرػبنػرواضػاألضططيــسضغضظػاضذغ   

 

خػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضرحطنػاضزظغديـــسضغضظػاضذغ أدتاذػاضثػاسظػاإلدالطغظ  

 

 سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػرغاضػبنػظاطيػاضدضطي أدتاذػأصولػاضغػه



 

  

   أرضاءػعغئظػاضتحرغر  

   

 رئغسػعغئظػاضتحرغر

ــرظـيـطدػاضػـنػطحـد.ػخـــاضـدػبأ.  

د.جاططظػاضطضكػخاض/أدتاذػاضطػغدةػواضطذاعبػاضططاصرةػ  

  

 
7 

أحــطدػآلػدـطـدػاضعــاطــــديػأ.د.  
.جاططظػاضطضكػخاضد/أدتاذػاضغػهػ  

  

 
8 

 د.طـحـطـدػبنػرضــيػاضــػرظــــي
جاططظػاضطضكػخاضد./ػأدتاذػاألظظطظػاضطذارك  

  

 
9 

 د.طـحـطـدػبنػدـاضمػاضذعغـــــبي
.جاططظػاضطضكػخاضد/األدتاذػاضطداردػبػدمػاضدراداتػاإلدالطغظػػػػػػػػ  

  

 
10 

 حطدػطػبلػاضدؼغضيد.ػررساتػأ
 جاططظػاضطضكػخاضداألدتاذػاضطذاركػبػدمػاضطػغدةػواضطذاعبػاضططاصرة/ػ

 

  

 
6 

ربـدػاضـرزاقػطبـروكػباضطػروزأ.د.ػ  
.اضجزائرػ/2ضطغنػدبازغنػدطغفػأدتاذػاضغضدغظ/ػجاططظػطحطد  

  

 
4 

صطــــالػطـوضــــودػجحغــــــش.ػأ.د  
ظ/ػاضجزائراضططاصرة/ػجاططظػاألطغرػربداضػادرػػضضطضومػاإلدالطغأدتاذػاضطذاعبػ  

  

 
1 

 أ.د.طحطدػبنػظــــاسرػاضذـؼــــري

 أدتاذػاضدظظػورضوطؼا،ػورطغدػصضغظػاضذرغطظػوأصولػاضدغنػ/ػجاططظػاضطضكػخاضد.

  

 
2 

جبرغلػبنػطحطدػحدنػاضبصغضيػ.د.أ  

 رضوػعغئظػصبارػاضطضطاء،ػوأدتاذػأصولػاضغػه/ػجاططظػاضطضكػخاضد.

  

 
3 

ػغحــيػبنػربـدػاضضهػاضبصـــــــريػأ.د.  
 أدتاذػاضدظظػورضوطؼا/جاططظػاضطضكػخاضد.

  

 
5 

طظغــرةػبظتػطحطدػاضـدودــريػأ.د.  
.أدتاذػاضتغدغرػورضومػاضػرآن/ػجاططظػاإلطامػربداضرحطنػبنػسغصلػباضدطامػػػػ  
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 و حثـٕاٌ انبـعُ بحثـى انبـــسا انصفحبث

 د. إميبٌ بُج صبحل بٍ سبمل انعهٕاَٙ 4-46
 (جبيعت أو انمشٖ)

 اإلسجبء اإليبيٙ االثُب عشش٘
 1 )دساست َمذٚت(

 د.سبيٛت بُج عطٛت اهلل ادلعبذ٘ 88 -47
 (جبيعت أو انمشٖ) 

 2 سٕسة االَفطبس ادلعبَٙ ٔانذالالث

 َذٖ بُج محزة بٍ عبذِ خٛبطد.  89-131
 (جبيعت طٛبت)

 3 صفت اجلًبل بني اخلبنك ٔادلخهٕق

 د. عزٚزة عهٙ االشٕل انعًش٘ 172 -132
 (بنمُفزةانكهٛت اجلبيعٛت ب)

 لبٌَٕ اجلزة يفٕٓيّ ٔأدنخّ َٔمذِ
 يف ضٕء انعمٛذة اإلساليٛت

4 

173-209 
 اهلل بٍ يعٕٛض انثبٛخٙ عببذ بٍ عبذد. 

 (جبيعت انطبئف)

 يف ضٕء أدة اخلصٕيت بني األفبضم
 5  خصٕيت انشٛخني

210-242 
 حمًٕد جمٛذ سعٕد انكبٛسٙد. 

 (جبيعت انعني)

 ساليٙإلانُكبح يف انفمّ احكٛٛف عمذ 
)
ٌ
 َمذٚت

ٌ
 فمٓٛت

ٌ
 )دساست

6 

243-291 
 صبحل بٍ عبذ اهلل بٍ شذٚذ انصٛبحد. 

 (اجملًعتجبيعت )

 انذاسلطُٙ انشٛخني  و اإليبو  انزإ
 
 
 َمذٚت(دساست )  حذٚث أبٙ انشٓى إخشاج

7 

 ٕٚسف بشري أمحذ عبذ اهللد.  292-329
 (جبيعت ادلهك خبنذ)

 انُبٕٚت ٔأثشْب عهٗ حٛبة ادلسهًنيخمبنفت انسُت 

 8 (دساست حذٚثٛت يٕضٕعٛت)

330-376 
 د. َٕسة شبكش عهٗ انشٓش٘

   (جبيعت اجملًعت)
 حٕظٛف انخفكري انُبلذ يف محبٚت ادلعخمذ
 9 "انفكش انببطُٙ احلذٚث" أمنٕرجب  

377-422 
 حمًذ بٍ عهٙ حمًذ انمشَٙد. 

 (جبيعت ادلهك خبنذ) 
 انُبشئت عٍ إسبءة االسخخذاو انشخصٙ ادلسؤٔنٛت انخمصريٚت

 10 نٕسبئم انخٕاصم االجخًبعٙ يف انُظبو انسعٕد٘



 

 بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغم

 وبعد:                     . ملسو هيلع هللا ىلصاحلؿد هلل رب افعادغ، وافصالة وافسالم ظذ أرشف األكبقاء وأحسن افـاس وأـؿل اخلؾق أمجعغ: كبقـا حمؿد

، وهذا حيتاج إػ إضافة افـظر ومواصؾة افػحص تتبعًا وـشػًا، مع ما يراؾؼه من افتجربةُتصؼل بتتحؼق بافتعؾم و ادعرؾةَ  أن  ؾال صك 

 واشتـباط، وحتؾقٍل وترـقب، 
ٍ
، وحَيُصل افعؾُم هبا من ضريٍق آمٍن، إػ افعؿق؛ حتى يتحصل افؽشُف ظن األصقاء ذم حؼقؼتفا وؽوصٍ اشتؼراء

، ذم ؿافٍب من خالل رحؾة ادػاهقم وافرموز وآصطالحاتام، بعقٍد ظن خداع ادظاهر، ثم ُتـؼل هذه ادعرؾة إػ ادتؾؼي، خاٍل من األوه

من خالل مراظاة ؾؼه اخلطاب ومـاشبته  فاتعؾقؿُ ُفغوٍي رصيح، مسؾٍع ظن اإلهيام بافباضل، مـزٍه ظن زخرف افؼول بغر احلق؛ ؾقتحؼق أخرًا 

 .فؾؿتؾؼي

بادعرؾة دون حد، ُتَسؾِّم فرحؾة افؽشف حتى تستبرص احلؼائق. وؿد  صغوؾةً  اً س، وكػْ اً رحب ؾضاءً  يستؾزمُ  ظذ هذا افـسِق  ادعرؾةِ  وؿقامُ 

 نن زنمن  رن مم ام يل ىل مل يكُّ: تعاػ ؿوفه مـفا ظدة، مواضع ذم افؽريم ـتابه ذم هذا إػ هلالج لجأصار اهلل 
 هت مت خت حت  هبجت مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن ُّٱ [، وؿال تعاػ:92، 12]افعـؽبوت: ﴾حجمج مث

 [.11]اجلاثقة:﴾هت مت
ل رظايُة وما ُيْسؾؿـا إفقه هذا هو  أن ادعرؾَة كتاُج افبحث افعؾؿي؛ ؾتََؼدُمفا واختالُؾفا وأثُرها متوؿٌف ظؾقه ذم ادؼام األول؛ وفذا ُتَشؽِّ

افعؾؿي ظذ خصائص مُتقزه، وحتدد  افبحُث  ؛ وهلذا جيب أن يؼومَ إجادته وحتسغ كتاجه رضوراٍت فؾعامل افبؼيافبحِث افعؾؿي وافعؿل ظذ 

ل ؾقام بعد تسؿقة اجلفد ادبذول من ؿِ ه افتي تُ ماهقتَ   بل اإلكسان بافبحث افعؾؿي من ظدمه.َسفِّ

افتعسف فؾوصول إػ كتائج حارضة  افتي تعـي خؾو افبحث من افتحقز ادـُسَبق وممارشةِ  ادوضوظقةذم: تتؿثل وأبرز هذه اخلصائص 

األشافقب وافطرق افعؾؿقة افتي  إمهالِ ظذ  -وإن اّدظى خالَف ذفك-رضورًة افباحث  حيؿل ذم ذهن افباحث بشؽٍل ؿبع، هذا افتحقز افذي

هي ذم ذاهتا. وبافعؽس من هذا ؾنن  افتزاَم ادوضوظقة يعـي ممارشة افطرق  تمدي إػ ؾفم افظواهر واألصقاء واألحداث وادوضوظات ـام

 افعؾؿقة ادحايدة افتي ُتَسفل ظؿؾقة ادعرؾة وافؽشف ظن احلؼائق، وبافتايل تؼديم معرؾٍة صحقحة.

افدؿقق وادالئم. وافبعد من خالل: اشتخدام افتػسر ادـطؼي، وافتعبر افدؿة وافوضوح؛ وإػ جاكب هذا يتؿقز افبحث افعؾؿي بـ 

وى دون تؼديم األدفة افؽاؾقة افسؾقؿة، وآظتامد ظذ مصادر ادعؾومة ؽر اظن: افرمزية وافغؿوض وافتعؿقم ؽر ادـضبط، وإضالق افدظ

 األصقؾة ذم افؼضقة افتي هي حمل افبحث.

ـّؽن ألبسط؛ بحقث يتضؿن افبحُث ُضرؿًا موضوظقًة متَ وتؼديم افتػسرات ادـطؼقة ا بنمؽاكقة افتحؼقافبحث افعؾؿي ٓبد أن يتؿقز و

من إظادة اختبار ما ؿدمه افباحث من كتائج، وافتحؼق من صحتفا؛ وبافتايل صحة تعؿقؿفا إن ـان افتعؿقم من كتائج افدراشة. وهذا ُيسفل 

 تضؿن افبحث فتػسراٍت أبسط هي أؿرب فؾػفم.

: افـص افؼطعي دٓفًة وثبوتًا، أو رضورات افعؼل، أو ام فقس ضريق إثباتهؾقخاصقة آحتامل وظذ رأس هذه اخلصائص تؼف 

وافؼارئ إػ تضؿن افبحث حلؼائق احتامفقة، ـام ُتسفم ذم ؾتح باب آشتدامة افبحثقة من  به افباحَث وصػة آحتامل هـا تـَ  آشتؼراء افتام.

رائن األحوال وشقاؿات األحداث من جفٍة أخرى؛ ٓشقام أن  افبحَث جفة، وجعل ادعرؾة مالئؿة دتغرات افعرص ومستجدات افزمن وؿ

آخر  افعؾم، وأن  ظامَل احلؼائق فقس ظادًَا كاجزًا؛ ؾؼد تظفر حؼائٌق ذم زمٍن ما أو مؽانٍ  افعؼل اإلكساين، وتراـمِ  افعؾؿي ذم جوهره متظفٌر فعؿلِ 

 وؾق مـطق افرضورات واحلاجات وافتحسقـات فؽل ظرص.

تمضر ممارشته افبحثقة وحتؽم كػسقته ظـد تعامؾه مع ما يؽشف  أخالؿقة يـطؾق من مـظومةٍ  ظذ افباحث أنْ  صائص تعـي أن  هذه اخل

وتؼديؿفا ظذ رؽباته افذاتقة أو آظتبارات افسؾطوية  بُخُؾق األماكة وافصدقظـه ويعز ظـه فًخرين؛ بحقث َيستؾزم افبحُث افتحّع 



 رـتحريْال سُـْـئيرَ
 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.

، ويؽون مؾتزمًا أشؾم افطرق وأصوهبا خالل بحثه. ـام يتخؾق افباحُث بافصز افذي يؿؽـه خُمؾصًا فؾحؼقؼة وحدهاادختؾػة؛ ؾقؽون افباحث 

 وافشجاظة ذم تؼديم كتاجه فًخرين بصورته افتي أخذه إفقفا افبحُث من آفتزام بؿـظومة افؼقم وآشتؿرار ذم دراشة ما يؽشف ظـه 

 افعؾؿي.

معارف جديدة تمثر ذم  ظذ إكتاِج  افبحث افعؾؿي وبؼدرةِ بجفده افذي يبذفه  بافثؼة واإليامنأن يتحذ  من واجب افباحث افعؾؿيو

يدرس  ادستؼبل بنذن اهلل تعاػ، ـام ظذ افباحث أيضًا أن يـػتح ظذ ادمثرات وادعارف واألشافقب اجلديدة ادوجودة وادالئؿة فعرصه، وأنْ 

وذم ادؼابل يؼبل  .ا ؿد يؽون ممثرًا ذم ادعرؾةآشتػادة مـفا بؽل دؿة، دون ممارشة افتعسف وافرؾض ؽر افعؾؿي دَِ  ا وإمؽاكقةَ فمتَ ءمال

 احلؼائق ويسؾم هبا ويبتعد ظن اجلدل من أجل افشك ادطؾق أو افرؽبة ذم ادخافػة أو احلؽم ادسبق.

افذي يعـي جمؿوع  مـفج افبحثه، يتؿثل هذا اجلاكب ذم وتطورَ  هؼدمَ تَ يساكد  قٌل أص أبستؿوفوجٌي   ٌيؾزمه جاكب افبحث افعؾؿيو

افطرق أو افؼواظد افتي متؽن افباحث من افؽشف ظن احلؼائق واختبار صحتفا؛ بحقث يؿثل ادـفُج افصورَة افتي كستطقع افوفوج مـفا إػ 

ية أيضًا، وافـسق افذي تـتظم بواشطته احلؼائق ويسفل تػسرها مـطق افباحث ومدى إظامفه دصادر معرؾته افعؼؾقة واحلسقة واخلز

ومؼاركتفا بحؼائق أخرى؛ وهلذا يتلثر ادـفج بادوضوع افذي يدرشه افباحث بحقث خيتؾف اشتخدامه ذم دراشة افظواهر افطبقعقة ظن 

حث ثم ُتستخرج مؽوكاته وُيدرس ؾقام بعد بوصػه أحد اشتخدامه ذم افظواهر اإلكساكقة وكحوها؛ وفذا ؿقل بلن ادـفج ؿد ُيصـع ذم أثـاء افب

 أوجه ظؿل افعؼل اإلكساين ذم حتصقل ادعارف.

وظدم جفوزية ادـاهج ووجودها بشؽٍل مطؾق وثابت يشر إػ إمؽاكقة افتالؿي بغ ادـاهج ادستخدمة فدراشة ادوضوظات وافظواهر 

ادستعؿؾة فدراشة افظواهر وادوضوظات ادختؾػة، ـام يشر إػ خصوبة افتـظر ذم هذا ذاهتا، وإمؽاكقة آشتػادة وفو جزئقًا من ادـاهج 

ادـفج آشتؼرائي وادـفج  اظتامدَ  ادجال، ورضورة تطويره، وافعؿل ظذ دراشته، وإبرازه ذم جفود افعؾامء وؾالشػة ادـاهج. وفعل  

قة واإلكساكقة دفقٌل ظذ إمؽاكقة هذا افتالؿي وافتؽامل ذم ظؿل افعؼل اإلكساين؛ آشتـباضي بصورٍة مشسـة ذم ـثٍر من افدراشات افطبقع

وفذا أويص كػيس أوًٓ وافباحث افؽريم أن يتحذ باألؾق افذي يؿؽـه من اختبار ودمريب ظدٍد من صور ادـاهج بام يالئم موضوع بحثه، 

 إظامفه واإلؾادة مـه ذم آؾاٍق معرؾقٍة جديدة؛ ؾؽم ترك األول فًِخر...!وأن خيتز زماكًا ضويالً إمؽاكقة إظامفه أو اشتـتاج ما يؿؽن 

ؾؾقتلمل افؼارئ افؽريم معي ذفك األثر ادؿتد افذي حيدثه افبحث افعؾؿي حغ حيؼق تؾك اخلصائص ويـطؾق من تؾك وأخرًا 

ذفك ذم افـظر حلؼقؼِة ؿضايا آختالف، وحترير أوجه بوجٍه خاص، ومآٓت تؼققؿه فواؿع افبحث افؼظي ادؼومات ادعرؾقة واألخالؿقة ذم 

افـزاع ؾقفا، وـقف شقؾؼي بظالفه ظذ دؿة ؾفم ادخافف دون ممارشة األحؽام ادسبؼة، وأثر ذفك ظذ حتؼقق آشتـارة ادعرؾقة فألجقال 

ثره افعظقم ذم ؾؼه اخلالف، وإدارة آختالف، افؼادمة، وتزـقة صورة اإلشالم افعظقؿة، وإجياد مزراِت افدظوة افسؾقؿة فه، ؾضالً ظن أ

إػ معاٍن ؾارؽة، ـام ٓ يـؼؾب ؾقه آختالف إػ  ق أؾٍق من افتسامح وافتعايش افذي ٓ تـحل ؾقه احلؼائُق وافؼدرة ظذ افتعامل معه، وخؾْ 

 متطرؾة. رصاظاٍت 

ل إػ جاكب هذا ـؾه ذفك األثر افطقب فؾبحث افعؾؿي افرصغ ظذ اجلواكب افذاتقة ذم صخصقة افباحث افؼظي من خالل:  وتلم 

ّريه افصدق، وحتؼقق اإلخالص هلل  ، واشتشعار األماكة افتي ُُحّؾفا افعدوُل دماه احلؼقؼة، يـػون ظـفا حتريَف افغافغ واكتحاَل ادبطؾغ تعاػحَتَ

بصورٍة حمايدٍة مطابؼة دا هي ظؾقه ذم  ههؾغ. َبْؾَه افرشوخ افعؾؿي وافعؿق ادعرذم افذي يتجذ ذم ؿدرته ظذ توصقف آراء خصومِ وتلويَل اجلا

وهذا ـؾه ذاهتا، وتـؿقة ؿدراته افبحثقة، وصحذ مفاراته ومصادر معرؾته ؾقام يعود ظذ ادسؾؿغ واإلكساكقة مجعاء بافـػع افديـي وافدكقوي. 

ذم حمل ادساءفة حلؼقؼِة وواؿِع افبحث افعؾؿي افؼظي، وـقػقة تطويره وحتسقـه، وافـظر إػ واؿعقة ادسائل افتي يبحثفا وؿرهبا من  يضعـا

 مشؽالت ظرصه وؿضاياه.

 واهلل أظؾم                                                                         

 وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد شقد افعؾامء وؿدوة ادعؾؿغ                               

3 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خمبنفت انسُت انُبٕٚت ٔأثشْب عهٗ حٛبة ادلسهًني

 (دساست حذٚثٛت يٕضٕعٛت)
 

 إعذاد
 ٕٚسف بشري أمحذ عبذ اهللد. 
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 ًَخص ايبشح
، ورهمٌٝمؿ ومٞمٝم٤م، وهن٤مهؿ قمـ ُمٕمّمٞمتف وطمذرهؿ طاعمًٚمٛملم سمٓم٤مقم٦م اًمٜمٌل  أُمر اهلل 

 ُمٜمٝم٤م، واًمٜمٝمل ذم إصؾ ي٘متيض احلرُم٦م، إٓ أن شمٍمومف ىمريٜم٦م إمم اًمٙمراه٦م. 

واجلٝمؾ سم٤مًمديـ، واًمٙمؼم  ، وٕمػ اإليامن سم٤مهلل ط إنَّ ُمـ أهؿَّ أؾم٤ٌمب خم٤مًمٗم٦م أُمر اًمٜمٌل

واًمٕمج٥م، واًمّمح٦ٌم اًمًٞمئ٦م واًمٌٞمئ٦م اًمٗم٤مؾمدة، واشم٤ٌمع اًمِمٝمقات واًمِمٌٝم٤مت وظمٓمقات اًمِمٞمٓم٤من. 

، قمغم طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم، اًمتٕمرض ًمٖمْم٥م اهلل وؾمخٓمف طوُمـ أقمٔمؿ خم٤مـمر خم٤مًمٗم٦م ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

َٖم٤مروقمذاسمف، وضمٚم٥م اًمٗمتـ وآسمتالء سم٤مًمذلِّ  ُمـ صٗم٤مت  ،ط . وم٤مًمٌدقم٦م وخم٤مًمٗم٦م ؾمٜم٦م اًمٜمٌلواًمّمَّ

اًمٙمٗم٤مر واًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمٜم٤موم٘ملم، وهل ؾم٥ٌم ًمٚمْمالل قمـ اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ يمذًمؽ هل 

ؾم٥ٌم ًمٗم٤ًمد اعمقدة سملم اعمًٚمٛملم وطمّمقل اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء سمٞمٜمٝمؿ، وسمًٌٌٝم٤م ٓ شمّمح إقمامل 

دمٜم٥م وٓ شم٘مٌؾ، وحترم اًمٕمٌد ُمـ اؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء، وشُمْٗم٘مده شم٠ميٞمد اهلل وٟمٍمه، ًمذا جي٥م قمغم اًمٕمٌد 

، واعم٤ًمرقم٦م إمم اشم٤ٌمقمف، ومم٤م يٕملم قمغم ذًمؽ آضمتٝم٤مد ذم شم٘مقي٦م اإليامن، طخم٤مًمٗم٦م اًمٜمٌل 

، وآسمتٕم٤مد قمـ اًمٙمؼم واًمٕمج٥م سمٜمٗمًف، وأن يتقاوع ًمٚمٜم٤مس طواحلرص قمغم شمٕمٚمؿ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

سمٌذل اًمٕمٚمؿ واخلػم وٟمٗمٕمٝمؿ سمام اؾمتٓم٤مع، وأن ُيَٙمِقن أهة ص٤محل٦م، وأن ُيت٤مر اًمّمح٦ٌم احلًٜم٦م وأن 

يٕمٞمش ذم اًمٌٞمئ٦م اًمٓمٞم٦ٌم، وأن ُي٤مًمػ هقى ٟمٗمًف ويت٘مل اًمِمٝمقات واًمِمٌٝم٤مت ويمٞمد اًمِمٞمٓم٤من. 

َوقِمْٞمد اهلل ُمـ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ،ط: ٕن ذم خم٤مًمٗم٦م اًمٜمٌل وهمػمه٤م ُمـ أؾم٤ٌمب اًمنم ودواومع اًمًقء

 سمًخٓمف وقم٘م٤مسمف واًمٗمتٜم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
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Abstract 

Allah Almighty has commanded Muslims to obey the prophet (PBUH) and 

encouraged them to do so. Also, Allah Almighty has forbidden and warned 

against disobedience of the Prophet. 

The most important reasons which lead to the disobedience of the Prophet 

(PBUH) are the following: weak belief in Allah Almighty; ignorance in 

religion; arrogance, self-conceit; bad companionship, corrupted 

environment; following lusts, suspicious matters, and Satan،s steps. The 

greatest effects of disobeying the Prophet (PBUH) on Muslims are the 

following: exposure the anger, annoyance, and punishment of Allah 

Almighty; bringing troubles, lowness and humiliation. Invented heresy and 

disobedience of the Prophet،s tradition are of the characteristics of 

disbelievers, Jews, Christians, and hypocrites. These are the reasons which 

lead to being away from the straight path; lack of intimacy among 

Muslims; and the spread of enmity and hatred.  Consequently, deeds are 

not done correctly and are not accepted; slaves، prayers are not responded, 

and one loses the help and victory of Allah Almighty. Therefore, it is 

incumbent upon servants to avoid the disobedience of the prophet (PBUH) 

and to hurriedly follow him.  To achieve this goal, one has to work had to 

strengthen one's faith; learn the Prophet،s traditions; be away from 

arrogance and self-deceit; deal with people in a modest way; help people 

learn; do good deeds; create good family; choose valid companionship, 

healthy environment; contradict one،s desires; protect oneself against 

desires, suspicions,  the devil's wicked plans, and  other things which lead 

to evil deeds. To conclude, the disobedience of the prophet (PBUH) causes 

the anger, annoyance, and punishment of Allah Almighty. Also, it leads to 

unfortunate circumstances and disastrous end in the worldly life and the 

hereafter. 
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وقمغم  ،امه٤مدي إُملم رؾمقًمفٟمٌل اهلل و حمٛمداًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم  ربهلل  احلٛمد

 آًمف وصح٤مسمتف أمجٕملم.

 ؾمٌح٤مٟمف وقمد ،اعمًٚمٛملم قمغم فأوضمٌف اهلل ورؾمقًم أُمًرا، ط ؾمٜم٦م اًمٜمٌل حمٛمد شم٤ٌمعا نيم٤م عم٤م

 ػوًمٚمت٠مًمٞم ،اهلل ح٦ٌمعم ٤مؾمًٌٌ  وضمٕمٚمٝم٤م ،اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ذمسم٤مخلػم اًمٕمٛمٞمؿ واًمٜمٕمٞمؿ اعم٘مٞمؿ  ًمًٜمتفاعمتٌٕملم 

 يق ىق يفٱُّٱؾمٌح٤مٟمف: ىم٤ملُمـ أقمٔمؿ إقمامل اًمّم٤محل٦م.  ٕهن٤م اعمًٚمٛملم: ىمٚمقبسملم 

 هلُّ   :فؾمٌح٤مٟم ىم٤ملو. [63]اًمٜمقر: َّاممم يل ىل مل يك ىك مك  لك اك

 جي ٰه مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم جم

ـْ َأسَمك ىَم٤مًُمقا: َي٤م  يُمؾُّ " :ط رؾمقل اهلل وىم٤مل .[42اًمروم: ]َّحيخي تِل َيْدظُمُٚمقَن اجْلَٜم٦ََّم إَِّٓ َُم ُأُمَّ

ـْ َي٠ْمسمَ  ـْ َأـَم٤مقَمٜمِل َدظَمَؾ اجْلَٜم٦َّمَ  ك؟َرؾُمقَل اهللِ، َوَُم ـْ قَمَّم٤ميِن وَمَ٘مْد َأسَمك ،ىَم٤مَل َُم  .(2)"َوَُم

 :املٛضٛع أ١ُٖٝ

 :يتُم٤م ي٠م ذمأمهٞم٦م اعمقوقع  شمٔمٝمر

 اعمًٚمٛملم سملم ٚمٛمقدةًم ٤مٕن ذم ذًمؽ حت٘مٞم٘مً  :سمف وآىمتداء ،ط فٟمٌٞم سم٤مشم٤ٌمعأُمر شمٕم٤ممم اهلل  أن .2

ًٌ  ،ًمٙمٚمٛمتٝمؿ ٤مومجٕمً   ًمٚمخػم واًمًٕم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة. ٤موؾمٌ

 اًمٕمٌد ٟمٍم اهلل وشم٠ميٞمده. يٗم٘مدذًمؽ  ٕن :ط أُمر اًمٜمٌل خم٤مًمٗم٦مهنك قمـ شمٕم٤ممم  اهلل أن .1

واًمٌالء  ٗمتـسم٤مًم ٠ميتدمٚم٥م همْم٥م اهلل، وشم ،اعمًٚمٛملم قمٜمد قي٦ماًمٜمٌ اًمًٜم٦مخم٤مًمٗم٦م  فم٤مهرة أن .3

ل  .رةذم اًمدٟمٞم٤م وأظم اًمِم٘م٤مءو واًمذُّ

 ،خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اجلٗمقة سملم اعمًٚمٛملم، وهتدد وطمدهتؿ واضمتامع يمٚمٛمتٝمؿ شم٥ًٌم .4

 وسمًٌٌٝم٤م ٓ شمّمح إقمامل وٓ شم٘مٌؾ.

 
                                                           

أظمرضمف اًمٌخ٤مري: حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، أيب قمٌد اهلل اجلٕمٗمل، ذم اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل وؾمـٜمٜمف  (2)

 : سمـ٤مب واًمًـٜم٦م، سم٤مًمٙمتـ٤مب آقمتّم٤مم: يمت٤مب(. م2987 –هـ 2427 ، اًم٘م٤مهرة: دار اًمِمٕم٥م،2ط) وأي٤مُمف،
ِ
ىْمتِـَداء ِٓ ـِ  ا ـٜمَ ًُ  سمِ

 . 7182، ح 224 :9 ط اهللِ َرؾُمقلِ 
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 ايطابك١:  ايدزاضات

. ًمٚمديمتقر: اًمٜمٛمٚم٦م، "خم٤مًمٗم٦م اًمّمح٤ميب ًمٚمحدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ: دراؾم٦م ٟمٔمري٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م" -

قمامدة  -ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م  سمـضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد  ٛمجٚم٦مسم ٟمنم سمح٨م،قمٌداًمٙمريؿ سمـ قمكم، 

 هـ.2995، قم٤مم 11191اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، رىمؿ 

، ًمٚمٓم٤مًم٥م: حمٛمد قمتٞمؼ طمًـ "اًمٗمٕمٚمٞم٦م ٜم٦مًمًإضار اًمّمحٞم٦م اعمؽمشم٦ٌم قمغم خم٤مًمٗم٦م ا" -

 رىمؿ اًمًقدان، –اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م  سمج٤مُمٕم٦م ،ُم٤مضمًتػم رؾم٤مًم٦مُمّمٓمٗمك، 

 ،اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمؾ خم٤مًمٗم٦م: إول اًمٌح٨م شمٜم٤مولم. 1224 قم٤مم ،.832996

اًمٌح٨م اًمث٤مين: خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م  وشمٜم٤مولف اًمّمح٤ميب احلدي٨م اًمٜمٌقي، وموهق ُم٤م ظم٤مًمػ 

هذه اًمدراؾم٦م  ختتٚمػوأصم٤مر اًمّمحٞم٦م وم٘مط اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م، و ٓمٌٞم٘مٞم٦م،ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م اًمت

 اًمٜمٌقي٦م ًمًٜم٦ما خم٤مًمٗم٦م ُمقوقع دراؾم٦مطمٞم٨م ىمٛم٧م سم اعمقوقع،قمـ ؾم٤مسم٘متٞمٝم٤م ذم اعمٜمٝم٩م و

 .ذم صمٜم٤مي٤م اًمٌح٨م ًمذًمؽ ُمثٚم٧مو مه٤م،أصم٤مر اًمٕم٤مُم٦م  وسمٞمٜم٧م ،قم٤مُم٦م سمّمقرة

 ايبشح: أٖداف

 .ط ؾمٜم٦م اًمٜمٌل خم٤مًمٗم٦ماًمتل شم١مدي إمم  اًمدواومعو إؾم٤ٌمبأهؿ  سمٞم٤من .1

 .ٝم٤ماشم٤ٌمقم أمهٞم٦مو قي٦م،اًمٜمٌ اًمًٜم٦ماحلٙمؿ اًمنمقمل عمخ٤مًمٗم٦م  سمٞم٤من .2

 اعمًٚمٛملم. طمٞم٤مة قمغم قي٦ماًمٜمٌ اًمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م آصم٤مر سمٞم٤من .3

 ُمٜمٝم٤م. وآشمٕم٤مظ قي٦ماًمٜمٌ اًمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م ُمٔم٤مهرُمـ  ٟمامذج قمرض .4

 وضورة ؾمٚمقيمٝم٤م. ،قي٦ماًمٜمٌ اًمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦مـمرق قمالج  سمٞم٤من .5

  ايبشح: َػه١ً

سمٜم٤مء قمغم ُم٤م  ،اعمًٚمٛملم ًمٚمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وُم٤م يٜمت٩م قمٜمٝم٤م ُمـ آصم٤مر ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة خم٤مًمٗم٦م ُم٤مهٞم٦م

 ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمنميػ. 
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 ايبشح: َٓٗر

 آؾمتٜم٤ٌمطاًم٘م٤مئؿ قمغم  ،اًمتحٚمٞمكم اًمٜم٘مدي آؾمت٘مرائلاعمٜمٝم٩م  اًمدراؾم٦م هذهذم  شمٌٕم٧ما

 :أيت حقاًمٜم قمغمذم ُمٜمٝمجل  هتواعمحدصملم. و اًمٕمٚمامءواًمتحٚمٞمؾ وآؾمتِمٝم٤مد سم٠مىمقال 
 .-ىمدر اإلُمٙم٤من-اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٌح٨م ُمـ ُمراضمٕمٝم٤م إصٚمٞم٦م  مجع .1

 سم٤معمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمقاردة ذم اًمٌح٨م ُمـ يمتٌٝم٤م اعمٕمتٛمدة. اًمتٕمريػ .2

 اعمقوقع سمذيمر أدًمتف ُمـ اًم٘مرآن واحلدي٨م اًمٜمٌقي. شم٠مصٞمؾ .3

 قمغم ُمقوقع اًمٌح٨م ودمٜم٥م آؾمتٓمراد. ٞمزاًمؽميم .4

 ُمع ذيمر رىمؿ أي٦م. ،أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمقاردة ذم اًمٌح٨م إمم ؾمقره٤م قمزو .5

إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم اًمٌح٨م ُمع ذيمر درضمتٝم٤م إن مل شمٙمـ ذم اًمّمحٞمحلم أو  ختري٩م .6

 أطمدمه٤م، وم٢من يم٤من يم٤مٟم٧م ومٞمٝمام أو ذم أطمدمه٤م ؾم٠ميمتٗمل وم٘مط سمتخرجيٝمام.

 ٚمامء ٕصح٤مهب٤م، وشمقصمٞم٘مٝم٤م سم٤مًمٜمص طمٞمثام اىمت٣م اعم٘م٤مم ذًمؽ. أىمقال اًمٕم قمزو .7

 ايبشح: خط١

 ،وظم٤ممت٦م ،ُم٤ٌمطم٨م أرسمٕم٦مو ،أن شمِمتٛمؾ ظمٓمتف قمغم ُم٘مدُم٦م قوقعـمٌٞمٕم٦م اعم اىمتْم٧م

 :قمغم اًمٜمحق أيتوهل  ٤مرس،وومٝم

:ًٓ  جٞم٦موُمٜمٝم ،وأهداف اًمٌح٨م ،اًم٤ًمسم٘م٦م واًمدراؾم٤متأمهٞم٦م اعمقوقع،  غموشمِمتٛمؾ قم :اعم٘مدُم٦م أوَّ

 وظمٓم٦م اًمٌح٨م. ،وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م ،اًمٌح٨م

 :ُمٓمٚمٌلمقمغم  ويِمتٛمؾ إول: ُمٗمٝمقم خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، اعمٌح٨م صم٤مٟمٞم٤ًم:

 شمٕمريػ خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم اًمٚمٖم٦م وآصٓمالح. إول: اعمٓمٚم٥م

 خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م. ُمراشم٥م اًمث٤مين: اعمٓمٚم٥م

   شمٚمؽ اعمخ٤مًمٗم٦م. وٟمامذج قي٦م،اًمًٜم٦م اًمٜمٌ خم٤مًمٗم٦م أؾم٤ٌمب أهؿاًمث٤مين:  اعمٌح٨م :صم٤مًمث٤مً 

 : ُمٓمٚمٌلمقمغم  ويِمتٛمؾ

 .قي٦ماًمًٜم٦م اًمٜمٌ خم٤مًمٗم٦م أؾم٤ٌمب إول: اعمٓمٚم٥م

 شمٚمؽ اعمخ٤مًمٗم٦م. ٟمامذج اًمث٤مين: اعمٓمٚم٥م



 يقؾمػ سمِمػم أمحد قمٌد اهلل : د.إقمداد                         (دراؾم٦م طمديثٞم٦م ُمقوققمٞم٦م) خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وأصمره٤م قمغم طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم  

          198 
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 :ُمٓمٚمٌلمقمغم  وأدًمتف، ويِمتٛمؾ ،خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م طمٙمؿ: اًمث٤مًم٨ماعمٌح٨م  راسمٕم٤ًم:

  .أي٤مت اًمقاردة ذم طمٙمؿ خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م إول: اعمٓمٚم٥م

 اًمقاردة ذم طمٙمؿ خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م. إطم٤مدي٨م :اًمث٤مين اعمٓمٚم٥م

 وـمرق قمالضمٝم٤م. ،اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م خم٤مًمٗم٦مقمغم  اعمؽمشم٦ٌمأصم٤مر  أسمرز: راسمعاعمٌح٨م اًم :٤ًمً ُم٤مظم

 : ُمٓمٚمٌلم قمغم ويِمتٛمؾ 

 اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م. خم٤مًمٗم٦مقمغم  اعمؽمشم٦ٌمأصم٤مر  أسمرز: إول اعمٓمٚم٥م

 .قي٦ماًمٜمٌ اًمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م ًمٕمالج ٓمرقاًم سمٕمض اًمث٤مين: اعمٓمٚم٥م

 وشمِمتٛمؾ قمغم أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت.: اخل٤ممت٦م ؾم٤مدؾم٤ًم:

 ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع. :٤مً ٤مسمٕمؾم
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 األٍٚ املبشح

 خمايف١ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ َفّٗٛ

 .ٚاالصطال  ًػ١يف اي خايف١ايٓب١ٜٛ ٚامل ايط١ٓ تعسٜفاملطًب األٍٚ: 

 يف ايًػ١: ايط١ٓ

ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمًٜم٦م ومٚمف أضمره٤م وأضمر ": طاًمٓمري٘م٦م حمٛمقدة يم٤مٟم٧م أو ُمذُمقُم٦م، وُمٜمف ىمقًمف 

ؾمٞمئ٦م ومٕمٚمٞمف وزره٤م ووزر ُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم  ٜم٦مُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وُمـ ؾمـ ؾم

َـّ  وم٤مًمًٜم٦م (1)"ـ ىمٌٚمٙمؿ ؿمؼما سمِمؼم وذراقم٤م سمذراعًمتتٌٕمـ ؾمٜمـ ُم"وُمـ طمدي٨م:  .(2)"اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ ؾم

 .(3)"اعمتٌٕم٦م عمًٚمقيم٦مأي ظمط، واًمًٜم٦م هل اًمٓمري٘م٦م ا

 اصطال  احملدثني: يف

ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ أو شم٘مرير أو صٗم٦م ظمٚم٘مٞم٦م أو ظمٚم٘مٞم٦م أو ؾمػمة،  ط ُم٤م أوٞمػ إمم اًمٜمٌل

 .(4)ؾمقاء يم٤من ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م أو سمٕمده٤م، وهل هبذا شمرادف احلدي٨م قمٜمد سمٕمْمٝمؿ

                                                           

ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلًـ اًم٘مِمـػمي اًمٜمٞمًـ٤مسمقري،   طاعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل  (2)

 قمـغم احلـ٨م: سمـ٤مب اًمزيمـ٤مة،: يمتـ٤مب ،(اًمٕمـريب اًمـؽماث إطمٞم٤مء دار: سمػموت) –هـ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل 162ت: 

 .أسمٞمف قمـ ضمرير سمـ اعمٜمذر قمـ ،2227 ح اًمٜم٤مر، ُمـ طمج٤مب وأهن٤م ـمٞم٦ٌم يمٚمٛم٦م أو مترة، سمِمؼ وًمق اًمّمدىم٦م

وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف = صحٞمح اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل  ط( اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل 1)

ُمّمـقرة قمــ اًمًـٚمٓم٤مٟمٞم٦م سم٢موـ٤موم٦م "  ،( اًمٜمج٤مة ـمقق دار ،2ط)  – اًمٜم٤مس ٟم٤مس سمـ زهػم حمٛمد: حت٘مٞمؼ –اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل 

، ُمـ طمـدي٨م 3456ه، يمت٤مب: أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء، سم٤مب: ُم٤م ذيمر قمـ سمٜمل إهائٞمؾ، ح 2411، "شمرىمٞمؿ حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل 

 .أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

 ( اًمٙمٚمٞم٤مت ُمٕمجؿ ذم اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م، أيقب سمـ ُمقؾمك احلًٞمٜمل اًم٘مريٛمل اًمٙمٗمـقي، أسمـق اًمٌ٘مـ٤مء احلٜمٗمـل ت:3)

 .497رؾم٤مًم٦م (، صاًم ُم١مؾم٦ًم: سمػموت)  –حمٛمد اعمٍمي  -هـ، حت٘مٞمؼ: قمدٟم٤من درويش 2294

هـ، 2331( ىمقاقمد اًمتحدي٨م ُمـ ومٜمقن ُمّمٓمٚمح احلدي٨م، حمٛمد مج٤مل اًمديـ سمـ حمٛمد ؾمٕمٞمد سمـ ىم٤مؾمؿ احلالق اًم٘م٤مؾمٛمل، ت: 4)

ر سمـ ص٤مًمح اسمـ أمحد سمـ ُمقهـ٥م، ، وشمقضمٞمف اًمٜمٔمر إمم أصقل إصمر، ًمٓم٤مه213ًمٌٜم٤من: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (، ص -) سمػموت

تٌـ٦م اعمٓمٌققمـ٤مت ُمٙم: طمٚمـ٥م ،2ط)  –هــ، حت٘مٞمـؼ: قمٌـد اًمٗمتـ٤مح أسمـق همـدة2338اًمًٛمٕمقين اجلزائري، صمؿ اًمدُمِم٘مّل، ت:

 .42: 2م(، 2995 -هـ2426اإلؾمالُمٞم٦م، 
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 ًمٚمًٜم٦م ُم٤مٟمع ضم٤مُمع شمٕمريػ وهق آصٓمالح، أهؾ شمٕمريػ هق ًمٚمًٜم٦م إدق اًمتٕمريػ إن

 .اعمنموم٦م اًمٜمٌقي٦م

الَ اعمخ٤مًمٗم٦م ذم اًمٚمٖم٦م: أصٚمٝم٤م ُمـ )ظَم٤مًَمَػ  شمٕمريػ ذم ىَمْقًُمُف  ُف،( قمٜمف خُم٤َمًَمَٗم٦م وظِماَلوَم٤ًم، واخْلِ

َرؾُمقِل اهلِل،  ٤مًَمَٗم٦مَ َأي: خُمَ  ،[82]اًمتقسم٦م: َِّّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰىُّٱ شمٕم٤ممَم:

 .(2)َرؾُمقِل اهللِ  ظَمْٚمَػ و

 .خم٤مًمٗم٤م يم٤من إذا - ظم٤مًمػ وص٤مطم٥م ظم٤مًمػ، قمٌد: وي٘م٤مل ،قمـ أُم٤م

 .(1)ُمٜمزمه٤م ذم ُمتخٚمٗم٦م أو وم٤مؾمدة، يم٤مٟم٧م إذا - ظم٤مًمٗم٦م واُمرأة ظم٤مًمػ، ورضمؾ

 .ُم٤م يٕمٜمل أن اعمخ٤مًمٗم٦م هل اًمًػم قمٙمس ُم٤م أُمر سمف اعمتٌع دون دًمٞمؾ أو هدي وهق

 خمايف١ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ يف االصطال : تعسٜف

 .(3)قمـ ـمري٘متف إمم همػمه٤م واًمرهم٦ٌم ط اإلقمراض قمـ هدي اًمٜمٌل هل

وىم٤مل اسمـ  ،(4)"رهم٥م قمـ ؾمٜمَّتل ومٚمٞمس ُمٜمِّل ومَٛمـ":طقمٚمٞمٝم٤م طمدي٨م اًمٜمٌل  ومحٚمقا

قمٜمف إمم  قمراضسم٤مًمًٜم٦م اًمٓمري٘م٦م ٓ اًمتل شم٘م٤مسمؾ اًمٗمرض، واًمرهم٦ٌم قمـ اًمٌمء اإل اعمراد" :طمجر

 .(5)"وأظمذ سمٓمري٘م٦م همػمي ومٚمٞمس ُمٜمل ،: ُمـ شمرك ـمري٘متلرادهمػمه، واعم

 

 

                                                           

سمـػموت: دار ، 4( اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، ًمٚمجقهري: إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد، حت٘مٞمؼ أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر قمٓمـ٤مر. ) ط2)

 .2357: 4م (، 2987  -ه 2427اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، 

، 2هــ( حت٘مٞمـؼ: حمٛمـد قمـقض ُمرقمـ٥م، ط372( هتذي٥م اًمٚمٖم٦م، حمٛمد سمـ أمحد سمـ إزهري امهروي، أسمق ُمٜمّمقر )اعمتـقرم: 1)

 .274: 7(،  م1222سمػموت: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، 

 .262: 6ظم٤ٌمر. ًمٚمِمقيم٤مين: حمٛمد سمـ قمكم. )إدارة اًمٓم٤ٌمقم٦م اعمٜمػمي٦م(، ٟمٞمؾ إوـم٤مر ُمـ أطم٤مدي٨م ؾمٞمد إظمٞم٤مر ذح ُمٜمت٘مك إ (3)

هِمٞم٥ُم ذِم اًمٜمَِّٙم٤مِح، ًمَِ٘مْقًمِِف شَمَٕم٤ممَم:﴿ وَمـ٤مْٟمٙمُِحقا َُمـ٤م ـَمـ٤مَب ًَمُٙمـْؿ ُِمـ (4) ْ ـَ أظمرضمف اًمٌخ٤مري، ذم صحٞمحف، يمت٤مب: اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب: اًمؽمَّ

﴾، ح 
ِ
٤مء ًَ ـُف إًَِمْٞمـِف...، ، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب: اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب: اؾْمتِ 5263اًمٜمِّ ًُ ـْ شَم٤مىَم٧ْم َٟمْٗم ٤ٌَمِب اًمٜمَِّٙم٤مِح عمَِ ، ح 219: 4ْح

 ُمرومققم٤ًم. ، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 3469

 .225: 9، هـ(2379ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، حت٘مٞمؼ: حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، ) سمػموت: دار اعمٕمروم٦م،  (5)
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 ايجاْٞاملطًب 

 ١َٜٛساتب خمايف١ ايط١ٓ ايٓب

سم٤مقمت٤ٌمر أن هذه خم٤مًمٗم٦م ُمـ ُمًٚمؿ يِمٝمد أٟمف ٓ إًمف إٓ اهلل وأن  ُمراشم٥م صمالث إمم وشمٜم٘مًؿ

 ،اعمراشم٥م وهذه ،ٕن اعمخ٤مًمٗم٦م شمٙمقن سمٕمد آشم٤ٌمع :حمٛمدا رؾمقل اهلل، وٓ شمٙمقن ُمـ همػمه سم٤ًٌمـم٦م

 :هل

ُي٤مًمػ  صمؿ طأضمؾ اًمِمٝمقات: وهؿ ُمـ اقمت٘مد ـم٤مقمتف  ُمـ طظم٤مًمػ أُمره  ُمـ إول:

وم٠مهؾ هذا اًمٜمقع ظم٤مًمٗمقا  ّمٖم٤مر،أُمره سم٤معمٕم٤ميص اًمتل يٕمت٘مد أهن٤م ُمٕمّمٞم٦م ومٚمف ٟمّمٞم٥م ُمـ اًمذًم٦م واًم

 .قاتاًمرؾمقل ُمـ أضمؾ داقمل اًمِمٝم

أضمؾ اًمِمٌٝم٤مت: وهؿ أهؾ إهقاء واًمٌدع، ومٙمٚمٝمؿ مهؿ  ُمـ طظم٤مًمػ أُمره  ُمـ اًمث٤مين:

إهقاء واًمٌدع يمٚمٝمؿ ُمٗمؽمون قمغم  وأهؾخم٤مًمٗمتٝمؿ ٕواُمره،  ٥ًمُمـ اًمذًم٦م واًمّمٖم٤مر سمح ٟمّمٞم٥م

 .(2)"اهلل

أضمؾ اخلٓم٠م واجلٝمؾ: وم٠مُم٤م خم٤مًمٗم٦م سمٕمض أواُمر اًمرؾمقل  ُمـ طُمـ ظم٤مًمػ أُمره  اًمث٤مًم٨م:

يمثػمًا ُمـ أقمٞم٤من إُم٦م ُمـ قمٚمامئٝم٤م  عي٘م اُمـ همػم قمٛمد، ُمع آضمتٝم٤مد قمغم ُمت٤مسمٕمتف، ومٝمذ ظمٓم٠م ط

 .(1)وصٚمح٤مئٝم٤م، وٓ إصمؿ ومٞمف، سمؾ ص٤مطمٌف إذا اضمتٝمد ومٚمف أضمر قمغم اضمتٝم٤مده، وظمٓم٠مه ُمقوقع قمٜمف

 

 

                                                           

 .26-٥25م احلٜمٌكم: أيب اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد، ص:اٟمٔمر ذم هذه اعمراشم٥م، احِلَٙمؿ اجلَِديرة سم٤مإلذاقم٦م، ٓسمـ رضم (2)

 .26-25ـ رضم٥م احلٜمٌكم، ص:سماحِلَٙمؿ اجلَِديرة سم٤مإلذاقم٦م، ٓ (1)
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 ايجاْٞ املبشح

 املخايف١ تًو ٚمناذزايٓب١ٜٛ  ايط١ٓ خمايف١ أِٖ أضباب

 .أمهٝم٤ميمر ذج مه٤م ٟمذ، وٟمامقمديدة شم١مدي إمم خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ٤مبأؾمٌ هٜم٤مًمؽ

 ايٓب١ٜٛ. ايط١ٓ خمايف١ أضباب األٍٚ:  املطًب

 .اآلخس تعاىل ٚايّٝٛ باهلل اإلميإ ضعف أٚاًل:

 .ط حمٛمد ٟمٌٞمف وؾمٜم٦م شمٕم٤ممم هأواُمر خم٤مًمٗم٦م أؾم٤ٌمب أيمؼم ُمـ  سم٤مهلل اإليامن وٕمػ يٕمتؼم

 شمٕم٤ممم ٠مٟمَّفوسم وصٗم٤مشمف، سم٠مؾمامئف –ؾمٌح٤مٟمف– سم٤مهلل اًمٕمٌد ُمٕمروم٦م قمدم اإليامن وٕمػ إمم ي١مدي ومم٤م

 ظم٤مومٞم٦م. قمٚمٞمف ختٗمك ٓ اًمذي اًمٌّمػم، اًمًٛمٞمع هق وأٟمَّف رء، سمٙمؾ ظمٌػم قمٚمٞمؿ

 اإليامن ووٕمػ ووقمٞمده،  اهلل سمققمد يًتخػ دمٕمٚمف وظم٤مًم٘مف ًمرسمِّف اًمٕمٌد ُمٕمروم٦م ومٕمدم

 اهلل وروقان واًمٜم٤مر، واجلٜم٦م واًمٕم٘م٤مب، واًمثقاب واحل٤ًمب زاءاجل ُمـ ومٞمٝم٤م وُم٤م سم٤مٔظمرة

       اهلل حم٦ٌم وقمدم وهنٞمف، أُمره شمٕمٔمٞمؿ قمدم إمم ي١مدي مم٤م ُمٜمٝم٤م، واحلرُم٤من اهلل ورؤي٦م وؾمخٓمف،

 ُمـ واحلذر ُمٜمف اخلقف وقمدم صمقاسمف، ذم واًمٓمٛمع قمٜمده ُم٤م رضم٤مء وقمدم وإضمالًمف، -ؾمٌح٤مٟمف-

 ٌٞمفٟم ؾمٜم٦مو -ؾمٌح٤مٟمف- أواُمره ـم٤مقم٦م ذم واًمرهم٦ٌم ، اهلل ُمراىم٦ٌم قمدم إمم يِض ُيٗمْ  وذًمؽ قم٘م٤مسمف،

 ام يلُّ [29  ]هم٤مومر:َّنئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱٱ اهلل ىم٤مل .(2) 

 حس جس مخ ُّ شمٕم٤ممم وىم٤مل .[129 – 128]اًمِمٕمراء: َّ ين ىن نن من زن رن مم

 .[65]اًمٜم٤ًمء: َّجض مص خص حص مس  خس

وسم٤مًمٞمقم أظمر، ؾم٥ٌم قمٔمٞمؿ ُمـ أؾم٤ٌمب  ط ومٞمتٌلم ًمٜم٤م أن وٕمػ اإليامن سم٤مهلل وسمرؾمقًمف 

طمٞم٨م أٟمف يّمد اًمٕمٌد قمـ ـم٤مقم٦م اهلل ؾمٌح٤مٟمف ط اًمقىمقع ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم وخم٤مًمٗم٦م ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

 . طوقمـ اشم٤ٌمع ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف حمٛمد 

 

 

 

                                                           

 .21-9ص  ،( فم٤مهرة وٕمػ اإليامن إقمراض إؾم٤ٌمب اًمٕمالج، ًمٚمِمٞمخ: حمٛمد ص٤مًمح اعمٜمجد، سمتٍمف  ) ُمٓمٌٕم٦م ؾمٗمػم (2)
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 : ايهرب ٚايعذب: ثاًْٝا

 اهلل ؾمٌح٤مٟمف وأنَّ  ،واًمٕمج٥م اًمٙمؼم طؾمٜم٦م ٟمٌٞمف  شمٕم٤ممم واشم٤ٌمعاهلل  ـم٤مقم٦مَيُّمدُّ اًمٕمٌد قمـ  ومم٤م

 اعمتٙمؼميـ. يٌٖمض

ٕن  :اًمٙمؼم وأهٚمف ذم ُمقاوع قمديدة ُمـ يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ؾمٌح٤مٟمفذم اهلل  وم٘مد"اًمٖمزازم:  ىم٤مل

. وأن ُمّمػمهؿ احلرُم٤من ُمـ دظمقل ط ورؾمقًمفاًمٙمؼم يٛمٜمع اًمٕمٌد ُمـ ىمٌقل احلؼ، وـم٤مقم٦م اهلل 

 .(2)"وم٘مط اجلٜم٦م اسمتداء، ُمٝمام صٖمر طمجؿ اًمٙمؼم، وىمؾَّ وزٟمف ذم ىمٚمقهبؿ، وًمق يم٤من ذرة

. همػمه ُمـ َأيمؼم ٟمٗمًف يرى وَأن سمٜمٗمًف، إقِمج٤مسمف ُمـ اإِلٟم٤ًمن هب٤م يتخّّمص طم٤مًم٦م: وم٤مًمٙمؼِْم "

 .(1)"احلؼِّ  ىمٌقل قمـ سم٤مُٓمتٜم٤مع اهلل قمغم اًمتٙمؼمُّ  اًمٙمؼِْم  وَأقمٔمؿ

 جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلُّٱ :اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل

 .[24]اًمٜمٛمؾ: َّحنخن

زهق سم٤مًمٜمٗمس، واؾمتٕمٔم٤مم إقمامل واًمريمقن إًمٞمٝم٤م، وإو٤مومتٝم٤م إمم اًمٜمٗمس ُمع  هق: واًمُٕمْج٥ُم 

اًمّم٤محل٦م، ويّمد قمٜمٝم٤م، وُيٗمل اعمح٤مؾمـ،  املوم٤مًمٕمج٥م حيٌط إقم ٟمًٞم٤من إو٤مومتٝم٤م إمم اعُمٜمٕمؿ 

اًمُٕمج٥م واًمٙمؼم ُمـ أوم٤مت اخلٓمػمة اًمتل شمٍمف اعمتٙمؼميـ قمـ ؿمٙمر  وإن ويٙم٥ًم اعمذام.

طم٘مقق  موقمـ اطمؽما طواشم٤ٌمع ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف شمٕم٤ممم قم٦م اهلل اخل٤مًمؼ إمم ؿمٙمر أٟمٗمًٝمؿ، وقمـ ـم٤م

 .(3)أظمريـ

واًمٕمج٥م داءان ُمٝمٚمٙم٤من، واعمتٙمؼم واعمٕمج٥م ؾم٘مٞمامن ُمريْم٤من، ومه٤م قمٜمد اهلل  وم٤مًمٙمؼم

 مم٘مقشم٤من سمٖمٞمْم٤من.

                                                           

 .229: 5سمـ حمٛمد اًمٓمقد، ) سمػموت: دار اعمٕمروم٦م (، ( إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ، ًمٚمٖمزازم: أيب طم٤مُمد حمٛمد 2)

( سمّم٤مئر ذوى اًمتٛمٞمٞمز ذم ًمٓم٤مئػ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز، ًمٚمٗمػموزآسم٤مدي: حمٛمد سمـ يٕم٘مقب جمد اًمديـ أيب ـمـ٤مهر، ص: حت٘مٞمـؼ: حمٛمـد 1)

 .2198 ص جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل (، -قمكم اًمٜمج٤مر،) اًم٘م٤مهرة: اعمجٚمس إقمغم ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م 

، حت٘مٞمؼ: أيب متٞمؿ ي٤مه سمـ 153: 9ح صحٞمح اًمٌخ٤مري، ٓسمـ سمٓم٤مل: أيب احلًـ قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًم٘مرـمٌل، ( ذ3)

م (. واًمتقوٞمح ًمنمح اجلـ٤مُمع اًمّمـحٞمح، ٓسمــ 1223 -هـ2413اًمري٤مض: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد،  -، اًمًٕمقدي٦م1إسمراهٞمؿ، ) ط

، 2٘مٞمؼ: دار اًمٗمالح ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وحت٘مٞمؼ اًمؽماث، )طاعمٚم٘مـ: هاج اًمديـ أيب طمٗمص قمٛمر سمـ قمكم سمـ أمحد اًمِم٤مومٕمل. حت

 .413: 18 ،( م 1228 - هـ 2419 اًمٜمقادر، دار ،:ؾمقري٤م –دُمِمؼ 
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إمم اإلقمراض قمـ  اًمداقمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦مإؾم٤ٌمب  ُمـ مه٤مضمٚمٞم٤ًم أنَّ اًمٙمؼِْم، واًمُٕمج٥م  ئمٝمر ًمذا

يٛمٜمع اؾمتٗم٤مدة اًمٕمٚمؿ وىمٌقل احلؼ  اًمٙمؼمٕن  وذًمؽ :طٟمٌٞمف  ؾمٜم٦م خم٤مًمٗم٦مؾمٌح٤مٟمف و واُمرهأ

وًمٙمـ ٓ شمٓم٤موقمف ٟمٗمًف قمغم آٟم٘مٞم٤مد ًمٚمحؼ، وـم٤مقم٦م  ،وآٟم٘مٞم٤مد ًمف، وم٘مد حتّمؾ اعمٕمروم٦م ًمٚمٛمتٙمؼم

 . طواشم٤ٌمع ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف  شمٕم٤ممماهلل 

 ايط١٦ٝ ٚايب١٦ٝ ايفاضد٠:  صشب١: ايثايجًا

أو  ،سمٕمض اًمٜم٤مس سم٥ًٌم اًمٌٞمئ٦م اًمٗم٤مؾمدة اًمتل ٟمِم٠موا ومٞمٝم٤م قمٜمد اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦مشمٙمقن خم٤مًمٗم٦م  ىمد

 . طاًمٜمٌل  ٜم٦موسمًشمٕم٤ممم وَمَرسم٧َّم ومٞمٝمؿ اًمتٝم٤مون سم٠مواُمر اهلل  ٝمؿ،اًمّمح٦ٌم اًمًٞمئ٦م اًمتل ٓزُمت

 ـمري٘متفأذار شمًقء  ٘م٤مءوصح٥م روم ،ُمـ ٟمِم٠م ذم أهة وم٤مؾمدة ناًمٖم٤مًم٥م إقمؿ أ وذم

 ٌٕمٝمام،اشم وظمٚم٘مٝمام واًمديفديـ  يضر ومٛمـ ذًمؽ، يٕم٘مؾ ُمـاعمٙمٚمػ ويتدسمر  ومٚمٞمت٠مُمؾًمذا  :وؾمػمشمف

 اًمٓم٤ٌمع ومٛمـ ريض ديـ ظمٚمٞمٚمف راوم٘مف وم٢من"، ويمذًمؽ روم٘م٤مءه ام،ذًمؽ دمٜمٌٝم ُمٜمٝماممل يرض  ُمـو

، (1)"اإلٟم٤ًمن ُمدين سم٤مًمٓمٌع وم٤مٓضمتامع اإلٟم٤ًمين ضوري" اسمـ ظمٚمدون: وي٘مقل .(2)"هاىم٦م

اإلٟم٤ًمن قمغم ذًمؽ  وم٤مإلٟم٤ًمن سمٓمٌٕمف حي٥م آضمتامع وآظمتالط ُمع أظمريـ، وم٘مد ومٓمر اهلل 

جي٤مسم٤ًم قمغم إأو  ٤مً ومال يًتٓمٞمع اًمٕمٞمش وطمٞمدًا إٓ أن هذا آظمتالط ُمع أظمريـ ىمد ي١مصمر ؾمٚمٌ

ًمذًمؽ يم٤من اهتامم اإلؾمالم سمٛمقوقع  :وذًمؽ سمح٥ًم اظمتٞم٤مر اًمّمديؼ واجلٚمٞمس ،اإلٟم٤ًمن

اظمتٞم٤مر اًمّمديؼ، وأُمر سمٛمج٤مًم٦ًم واظمتٞم٤مر اًمّم٤محللم وهنل قمـ جم٤مًم٦ًم إذار، وأهؾ اًمٗمًؼ 

واًمٌٞمئ٦م وم٤مؾمدة شم٠مصمػم يمٌػم قمغم اإلٟم٤ًمن وإقم٤مىمتف قمـ إقمامل  ئ٦مًمٗمجقر، وذًمؽ عم٤م ًمٚمّمح٦ٌم اًمًٞموا

ـْ  .(3)اًمّم٤محل٤مت ِلِّ   َأيِب ُُمقؾَمك وقَم ـِ اًمٜمٌَّ  يَمَح٤مُِمِؾ " :ىَم٤مَل ، طقَم
ِ
ْقء ًَّ ٤مًمِِح َواًم َُمَثُؾ اجْلَٚمِٞمِس اًمّمَّ

                                                           

، 1( قمقن اعمٕمٌقد ذح ؾمٜمـ أيب داود، ٕيب اًمٓمٞم٥م حمٛمد ؿمٛمس احلؼ اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ حمٛمـد قمـثامن، ) ط2)

 . سمتٍمف.1226: 9م (، 2968-،هـ2388اعمديٜم٦م اعمٜمقرة: اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م،  

ديقان اعمٌتدأ واخلؼم ذم شم٤مريخ اًمٕمرب واًمؼمسمر وُمـ قم٤مسهؿ ُمـ ذوي اًمِم٠من إيمؼم، ٓسمـ ظمٚمدون: قمٌد اًمرمحـ اسمـ حمٛمـد  (1)

 .42: 2م (. 2988 -ـه2428دار اًمٗمٙمر،  ،سمػموت: 1ظمٚمٞمؾ ؿمح٤مدة. )ط  سمـ حمٛمد، أيب زيد احليُمل اإلؿمٌٞمكم، حت٘مٞمؼ:

 .213: 23 ،اعمٕمٌقد، ًمِمٛمس احلؼ اًمٕمٔمٞمؿ أسم٤مديقمقن  (3)
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٤م  ِؽ إُِمَّ ًْ
ِ ِؽ َوَٟم٤مومِِخ اًْمِٙمػِم وَمَح٤مُِمُؾ اعمْ ًْ

ِ ٦ًٌَم اعمْ ٤م َأْن دَمَِد ُِمٜمُْف ِرحًي٤م ـَمٞمِّ ٌَْت٤مَع ُِمٜمُْف َوإُِمَّ ٤م َأْن شَم ِذَيَؽ َوإُِمَّ َأْن حُيْ

٤م أَ  َوَٟم٤مومُِخ اًْمٙمػِمِ  ِرَق صمَِٞم٤مسَمَؽ وَ  نْ إُِمَّ ٤محُيْ  .(2)"َأْن دَمَِد ِرحًي٤م ظَمٌِٞمَث٦مً  إُِمَّ

َٗات ٚزابعًا َٗٛات: ايػُُّب  : ايػَّ

 اًمِمٝمقات،و اًمِمٌٝم٤مت ومتٜم٦م ذم اًمقىمقع ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م خم٤مًمٗم٦م إمم شم١مدي لاًمت ٕؾم٤ٌمبا وُمـ

 ومٞمٕمَم إُمر قمٚمٞمف ختٚمطومٞم ،قمٜمده سم٤مًم٤ٌمـمؾ احلؼ اؿمت٤ٌمه سم٥ًٌم ٌقي٦ماًمٜم اًمًٜم٦م اعمًٚمؿ ُي٤مًمػ وم٘مد

  .ط ورؾمقًمف اهلل

ٌَُٝم٤مُت   وشَمَِم٤ميُمٚمِفِ  ءاًمٌم شمِم٤مسمف قمغم شَمُدلُّ  وهل ،ؿمٌٝم٦م ًمٙمٚمٛم٦م )مجع اًمٕمرسمٞم٦م: اًمٚمٖم٦م ذم :واًمِمُّ

 ُمقر:إ ُمـ واعمِمتٌٝم٤مت آًمت٤ٌمس. :واًمِمٌٝم٦م اظمتٚمط. إُمر: قمٚمٞمف واؿمتٌف وَوْصًٗم٤م. ًَمْقًٟم٤م

 مل مم٤م ه٤مسمٖمػم ؿمٌٝم٧م اًمتل هل :اصٓمالطم٤مً  واًمِمٌٝم٤مت .(1)اعمتامصمالت( واعمتِم٤مهب٤مت: .عمِمٙمالتا

 طمرام أهل اًمٜم٤مس ُمـ يَمثػِْمٌ  طُمْٙمَٛمٝم٤م َيْٕمَٚمؿُ  ٓ وضمٝملم، ُمـ اًمت٧ًٌم وأ .تٕمٞملماًم قمغم طمٙمٛمٝم٤م يتٌلم

دَ  سمؾ طمالل، أم ٌَْٝم٦م اجلرضم٤مين: وىم٤مل اًمٕمٚمامء سمتٛمٞمٞمزه٤م شَمَٗمرَّ  أو طمراُم٤مً  يمقٟمف يتٞم٘مـ مل ُم٤م قه )اًمِمُّ

 .(3)طمالًٓ(

، احلالل إنَّ " :ي٘مقل ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل: سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن ومٕمـ ٌ  وإنَّ  سَملمِّ

ٌ  احلرام َـّ  ٓ ُُمِْمَتٌَِٝم٤مٌت  وسمٞمٜمٝمام سَملمِّ ٌَُٝم٤مِت  اشم٘مك ـومٛم ،اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم َيْٕمَٚمُٛمُٝم  ًمديٜمف اؾمتؼمأ اًمِمُّ

ٌَُٝم٤مِت  ذم وىمع وُمـ وقمروف،   .(4)" احلرام ذم وىمع اًمِمُّ

                                                           

، وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صـحٞمحف، 5534، ح 215: 7أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب: اًمذسم٤مئح واًمّمٞمد، سم٤مب: اعمًؽ،  (2)

 
ِ
ْقء ًَّ  اًم

ِ
٦ٌَِم ىُمَرَٟم٤مء لَم َوجُم٤َمَٟم ٤محِلِ ٦ِم اًمّمَّ ًَ ٤ٌَمِب جُم٤َمًَم  .6862، ح 37: 8 ،يمت٤مب: اًمؼم واًمّمٚم٦م وأدب، سم٤مب: اؾْمتِْح

، سمػموت: دار ص٤مدر(. وُمٕمجـؿ ُم٘مـ٤ميٞمس اًمٚمٖمـ٦م، 2ط، )523: 23ٛمد سمـ ُمٙمرم اإلومري٘مل، ( ًم٤ًمن اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر: حم1)

ٓسمـ وم٤مرس: أيب احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م اًمرازي، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم حمٛمـد هـ٤مرون، )ط: اًم٘مـ٤مهرة: دار اًمٗمٙمـر، 

 .1136: 6، ، واًمّمح٤مح. ًمٚمجقهري143: 3م(، 2979 -هـ 2399

 هـ(.2425، سمػموت: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، 2ط( حت٘مٞمؼ: إسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري، )265( اًمتٕمريٗم٤مت،  )ص: 3)

َأ ًمِِديٜمِِف،4) ـِ اؾْمَتؼْمَ ، وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صـحٞمحف، 51، ح 12: 2( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف،يمت٤مب: اإليامن، سم٤مب: وَمْْمِؾ َُم

ٌَُٝم٤مِت، يمت٤مب: اعم٤ًمىم٤مة، سم٤مب: َأظْمِذ احْلَاَلِل   .4278، ح 52: 5َوشَمْرِك اًمِمُّ
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 هل واًمِمٝمقات ،اًمِمٌٝم٤مت وومتٜم٦م اًمِمٝمقات، ومتٜم٦م ٟمققم٤من: واًمٗمتٜم٦م" : اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

 اًمٌّمػمة وٕمػ ُمـ اًمِمٌٝم٤مت ومٗمتٜم٦م سم٢مطمدامه٤م، يٜمٗمرد وىمد ًمٚمٕمٌد جيتٛمٕم٤من وىمد اًمٗمتٜمتلم. أقمٔمؿ

 اًمٕمٔمٛمك اًمٗمتٜم٦م ومٝمٜم٤مًمؽ ،امهقى وطمّمقل اًم٘مّمد وم٤ًمد سمذًمؽ اىمؽمن إذا ؾمٞمام وٓ اًمٕمٚمؿ وىمٚم٦م

 وٕمػ ُمع امهدى ٓ امهقى قمٚمٞمف ٤ميمؿاحل اًم٘مّمد دء والل ذم ؿمئ٧م ُم٤م وم٘مؾ اًمٙمؼمى واعمّمٞم٦ٌم

 حف جف مغُّٱ :شمٕم٤ممم اهلل ومٞمٝمؿ ىم٤مل اًمذيـ ُمـ ومٝمق رؾمقًمف سمف اهلل سمٕم٨م سمام قمٚمٛمف وىمٚم٦م شمفػمسمّم

  .[13 ]اًمٜمجؿ:َّ...  مقجك حق مف خف

 . ط ٌلوخم٤مًمٗم٦م ؾمٜم٦م اًمٜمشمٕم٤ممم إؾم٤ٌمب اعم١مدي٦م إمم ُمٕم٤ميص اهلل  ُمـومتٜم٦م اًمِمٝمقات  يمذًمؽو

ٝمقةوم ٝمقة ُمـ  وتوشمتٗم٤م ؾمٌح٤مٟمفاإلٟم٤ًمن ُمـ اهلل  ذم همريزة :٤مًمِمَّ  إٟم٤ًمنٍ درضم٦ُم هذه اًمِمَّ

ٌَّف وَرهِم٥م  .(2)"ٔظمرَ  ْٝمَقة ُمـ ؿَمِٝمَل اًمٌمَء وؿَمٝم٤مُه َيِْمٝم٤مُه ؿَمْٝمَقًة واؿْمَتٝم٤مُه وشَمَِمّٝم٤مُه َأطَم وأصؾ اًمِمَّ

   .(1)ومٞمف

 إيمؾؿمٝمقة اًمٌٓمـ )( واًمٜمٙم٤محُمثؾ ؿمٝمقة اًمٗمرج ) ،شمِمتٝمٞمف إٟمٗمس يمثػم ضمداً  ُم٤م وإنَّ 

واًمنمب( وؿمٝمقة اعم٤مل، وؿمٝمقة اًمرئ٤مؾم٦م، واعمٜمّم٥م واًمقفمٞمٗم٦م، واًمِمٝمقة ُمـ أظمٓمر ُم٤م يٙمقن 

ومِمٝمقة اًمٗمرج شُمقىمع ذم اعمخ٤مًمٗم٤مت واعمٕم٤ميص يم٤مًمزٟم٤م واًمٚمقاط وآؾمتٛمت٤مع  ًٚمؿ،قمغم ديـ اعم

 َّمكىك لك اك يق ىق ىفيف يث ىثُّٱٱ :شمٕم٤ممم ىم٤مل ،اعمحرم، واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

  [.31 ]اإلهاء:

٤م سمؽمك اًمزواج  ًم٘مْم٤مء طؾمٜم٦م اًمٜمٌل  وشمرك ؿمٝمقة اًمٜمٙم٤مح سم٤مًمزواج اًمنمقمل، وذًمؽ إُمَّ

اًمٌٓمـ شمقىمع ذم يمثػم  وؿمٝمقة .(3)قع ذم اًمزٟم٤م وهمػمه ُمـ اعمخ٤مًمٗم٤متسم٤مًمٙمٚمٞم٦م واًمرهم٦ٌم قمٜمف، أو سم٤مًمقىم

يم٠ميمؾ احلرام سم٤مًمرسم٤م، وأيمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ، واخلٛمر وهمػمه ُمـ اعمِم٤مرب اعمحرُم٦م،  اعمخ٤مًمٗم٤متُمـ 

ذم اًمرسم٤م اًمذي هق ُمـ أقمٔمؿ اعمُقسم٘م٤مت، واًمرؿمقة  عواعمآيمؾ اعمحرُم٦م، وؿمٝمقة اعم٤مل، أيْم٤ًم ىمد شمقىم

                                                           

 .265: 1 ،(م2975 –هـ 2395، سمػموت: 1( إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من، حت٘مٞمؼ: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل. )ط2)

 .445: 24( ًم٤ًمن اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر، 1)

حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ( اٟمٔمر: آؾمت٘م٤مُم٦م، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م: أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ أسمق اًمٕم٤ٌمس احلراين. حت٘مٞمؼ : د. 3)

 .342: 2 (، ـه2423: 2اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ) ط -ؾمٕمقد 

http://www.alukah.net/sharia/0/57861/
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 جفُّٱٱ:شمٕم٤مممىم٤مل  ،اًمتل ًُمِٕمـ وم٤مقمٚمٝم٤م، واًم٘مامر، وهق اعمٞمن اًمذي هق ىمريـ اًمرسم٤م، ذم يمت٤مب اهلل

  .َّ...حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف

٤ٌَمِن ضَم٤مِئَٕم٤مِن ُأْرؾِماَل ذِم  َُم٤م" :طوىم٤مل  [92 ]اعم٤مئدة:  قَمغَم اعم٤َْمِل  ِذْئ
ِ
ـْ طِمْرِص اعمَْْرء َد مَه٤َم ُِم ًَ هَمٜمٍَؿ سم٠َِموْم

ِف ًمِِديٜمِفِ  َ  .(2)"َواًمنمَّ

ٌٌفاعمرء قمغم اعم٤مل يقىمٕمف ذم مجٞمع اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرُم٦م،  ومحرص اًمنمف  قمغم وطمرصف وطم

 .طواًمرئ٤مؾم٦م يقىمٕمف ذم سمٞمع ديٜمف، وىمد طمذر ُمٜمٝم٤م اًمٜمٌل 

أىمقى إؾم٤ٌمب اًمداقمٞم٦م إمم  ُمـ واًمِمٝمقات اًمِمٌٝم٤مت ومتٜم٦م ذم اًمقىمقع أنَّ   ًمٜم٤م يتْمح ًمذا

 . فوؾمٜم٦م ٟمٌٞمٟمف اهلل ؾمٌح٤م أواُمرقمـ ـم٤مقم٦م  ٌٕمداًم

 

 ٞايجاْ املطًب

 خمايف١ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ َٔ َعاٖس مناذز

 ايرٟ أنٌ بػُاي٘.: قص١ اإلعسابٞ أٚاًل

 ط سمحية رؾمقل اهلل سمِمامًمفأيمؾ  اًمذي قمرايبإ ىمّم٦م طخم٤مًمٗم٦م ؾمٜم٦م اًمٜمٌل  ُمٔم٤مهر وُمـ

 وَمُِمٚم٧َّم يده. ،طقمٚمٞمف اًمٜمٌل  ومدقم٤م ،ٕن ي٠ميمؾ سمٞمٛمٞمٜمف، وم٠ميب ومدقم٤مه

 يمؾ" سمِمامًمف، وم٘م٤مل ًمف: ط: أن رضماًل أيمؾ قمٜمد رؾمقل اهلل  سمـ إيمقع ؾمٚمٛم٦م ومٕمـ

، (3()1)"ومام رومٕمٝم٤م إمم ومٞمف "تٓمٕم٧مٓ اؾم" :طىم٤مل: ٓ أؾمتٓمٞمع! ُم٤م ُمٜمٕمف إٓ اًمٙمؼم، وم٘م٤مل  ،"سمٞمٛمٞمٜمؽ

وهذا احلدث ُمريع إمم اًم٘مٚم٥م يزًمزل اًمٗم١ماد أن اًمٕم٘م٤مب قمغم اعمخ٤مًمٗم٦م هقم٤من ُم٤م طمدث، وقمقىم٥م 

وهق رطمٞمؿ سم٠مُمتف، ومال يدقمق  فدقم٤م قمٚمٞم ط أن رؾمقل اهلل ؼْم ه، ومم٤م يدل قمغم أٟمف يمِ ؼْم اًمرضمؾ قمغم يمِ 

 .ُمًتٙمؼماً  قمٚمٞمف إٓ أن يٙمقن ُمٕم٤مٟمداً 
                                                           

ـَد...،  (2) ًَ ٤ٌَمِن ضَم٤مئَِٕم٤مِن ُأْرؾِماَل ذِم هَمٜمٍَؿ سم٠َِموْم ، وأظمرضمـف 1376ح  ،588: 4أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمزهد، سم٤مب: َُم٤م ِذْئ

 ٕرٟم١موط : إؾمٜم٤مده صحٞمح، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت. وىم٤مل إًم٤ٌمين : صحٞمح.، وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م ا25811، ح 456: 3أمحد ذم ُمًٜمده، 

. حت٘مٞمـؼ: 947: 3( ومٞمف: أي ومٛمف. اٟمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر .  ٓسمـ إصمػم: اعم٤ٌمرك سمــ حمٛمـد أيب اًمًـٕم٤مدات اجلـزري.، 1)

 م (. 2979 -هـ 2399حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل. ) سمػموت: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  -ـم٤مهر أمحد اًمزاوي 

اِب َوَأطْمَٙم٤مُِمِٝماَم، 3) َ َٕم٤مِم َواًمنمَّ  . 5387، ح 229: 6( أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: إذسم٦م، سم٤مب: آَداِب اًمٓمَّ
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 يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ :وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مل

 اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت

 .[246]إقمراف: َّ ...مكىك لك

أن حيّذر أُّمتف ُمـ ظمٓمقرة داء  يريديم٤من  طمم٤م ذيمرت ُمـ ىمقل وأدًم٦م قمٚمٞمف، أن اًمٜمٌل  يتٌلم

وص٤مطمٌٝم٤م  اًم٘مٚم٥م،أظمٓمر أُمراض  ُمـهق  اًمذيآؾمتٙم٤ٌمر ذم إرض وآؾمتٜمٙم٤مف قمـ احلؼ 

وحمروم ُمـ آهتداء سمًٜم٦م رؾمقل  ،ُُمتققّمٌد سم٤مًمٍمف قمـ آشمٕم٤مظ سمآي٤مت اهلل وأظمذ اًمٕمؼمة ُمٜمٝم٤م

 .طاهلل 

  :ط ع٢ً فعٌ ايٓيب، شٜاد٠ االدتٗاد يف ايعباد٠ يفايٓفس ايجالث١ زغب١ : ًاْٝثا

آضمتٝم٤مد ذم اًمثالصم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦مٜمٗمر اًمُمـ صقر خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، إرادة 

إُمر، وم٘م٤مرٟمقا  ذًمؽوجيتٝمدوا ذم  ططمٞم٨م إهنؿ ضم٤مءوا ًمٞمٜمٔمروا ىمدر قم٤ٌمدة اًمٜمٌل  ،اًمٕم٤ٌمدة

ٟمٌف وُم٤م شم٠مظمر، ومرأوه٤م  ىمٚمٞمٚم٦م مهؿ ومٔمٜمقا أهنؿ يٚمزُمٝمؿ ذوهق ىمد همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ، ط قم٤ٌمدشمف

اًمزي٤مدة ُمـ اًمٕم٤ٌمدة طمتك يٖمٗمر اهلل مهؿ ويرومع درضم٤مهتؿ، وم٠مرادوا اإليمث٤مر ُمـ اًمٕم٤ٌمدة: ٕهنؿ أؿمد 

قمغم أن اًمٕم٤ٌمدة  ٟمٌٝمٝمؿو ط تفظمالف ؾمٜم ذًمؽأن  ط ومٌلم مهؿ اًمٜمٌل ططم٤مضم٦م مه٤م ُمـ اًمٜمٌل 

ذًمؽ ممٜمقع ذم اإلؾمالم، وأن اًمزي٤مدة ذم اًمٕم٤ٌمدة سم٤ممهقى سمدقم٦م، وأن  ط اعمنموقم٦م ُم٘مٞمدة سم٤مشم٤ٌمقمف

، وأـم٤مقمقه طوم٠مزقمٜمقا ُٕمره  ط شمٕم٤ممم ذم رء، سمؾ هق ُمٕمّمٞم٦م هلل ورؾمقًمفوًمٞمس ُمـ ـم٤مقم٦م اهلل 

. 

ـَ َُم٤مًمٍِؽ  ِلِّ  ،ومٕمـ َأَٟمَس سْم ـْ  ط، َيُ٘مقُل:) ضَم٤مَء صَماَلصَم٦ُم َرْهٍط إمَِم سُمُٞمقِت َأْزَواِج اًمٜمٌَّ ٠َمًُمقَن قَم ًْ َي

ِلِّ  ٤ٌَمَدِة اًمٜمٌَّ ِلِّ  طقِم ـَ اًمٜمٌَّ ـُ ُِم ـَ َٟمْح ُْؿ شَمَ٘م٤مًمُّقَه٤م وَمَ٘م٤مًُمقا َوَأْي وا يَم٠َمهنَّ َم  طوَمَٚمامَّ ُأظْمؼِمُ ىَمْد هُمِٗمَر ًَمُف َُم٤م شَمَ٘مدَّ

ـْ َذْٟمٌِِف َوَُم٤م  ْهرَ ُِم ْٞمَؾ َأسَمًدا، َوىَم٤مَل آظَمُر: َأَٟم٤م َأُصقُم اًمدَّ ٤م َأَٟم٤م وَم٢مِينِّ ُأَصكمِّ اًمٚمَّ َر ىَم٤مَل َأطَمُدُهْؿ: َأُمَّ َوَٓ  ،شَم٠َمظمَّ

ُج َأسَمًدا وَمَج٤مَء َرؾُمقُل اهللِ  ٤مَء وَماَل َأشَمَزوَّ ًَ ـَ ىمُ »وَمَ٘م٤مَل: طُأوْمٓمُِر، َوىَم٤مَل آظَمُر: َأَٟم٤م َأقْمَتِزُل اًمٜمِّ ِذي ْٚمُتْؿ َأْٟمُتُؿ اًمَّ

ُج  اهلليَمَذا َويَمَذا َأَُم٤م وَ  إيِنِّ ٕظَْمَِم٤ميُمْؿ هللَِِّ َوَأشْمَ٘م٤ميُمْؿ ًَمُف ًَمِٙمٜمِّل َأُصقُم َوُأوْمٓمُِر َوُأَصكمِّ َوَأْرىُمُد َوَأشَمَزوَّ
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ـْ ؾُمٜمَّتِل وَمَٚمْٞمَس ُِمٜمِّل ـْ َرهِم٥َم قَم ٤مَء وَمَٛم ًَ قمٚمٞمٙمؿ » :طوذم ُمقوع ُمثٚمف، ىم٤مل رؾمقل اهلل  .(2)ش(اًمٜمِّ

ٜمَّتل  ًُ قا قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمقاضمذ، وإي٤ميمؿ وحمَْدصم٤مت إُمقر، وم٢من سم  اًمراؿمديـ اعمٝمديِّلم، قَمْمُّ
ِ
وؾُمٜم٦َّم اخلٚمٗم٤مء

 .(3)شَُمـ أطمَدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف، ومٝمق ردٌّ »وىم٤مل أيًْم٤م: ،(1)شيمؾ سمْدقم٦م والًم٦م

تف ُِمـ اًمٌَدع، وسمٞم٤مٟمف خلٓمقرة آسمتداع طومٔمٝمر ًمٜم٤م سمقوقح هٜم٤م حَتذير رؾمقًمٜم٤م حمٛمد  ذم ، ُأُمَّ

، طُٕمر اًمٜمٌل  اًمديـ، وذع مهؿ ُمـ ؾُمٜمـ امهدى ُم٤م ومٞمف همٜمًك وُم٘مٜمع، وم٤مٟمّم٤مع اًمّمح٤مسم٦م 

ٌَٕمقا ومل َيٌتِدقمقا ٜمَّتف، وم٤مشم ًُ ُد ًمٚمديـ، وأؿمدُّ شم٘مقيًْم٤م  :واقمتَّمٛمقا سم ًَ ٕهنؿ قمٚمٛمقا أٟمف ٓ رَء َأوم

ٌُٜمٞم٤مٟمِف ُِمـ
 وشمي سم٤معمًٚمٛملم ذم دٟمٞم٤مهؿ وآظمرهتؿ. ،: ومٝمل شَمْٗمتُِؽ سمف وَمْتَؽ اًمذئ٥ِم سم٤مًمٖمٜمؿَدعاًمٌِ  ًمِ

 : ًا: خمايف١ َسٚإ يف صال٠ ايعٝد هلدٟ ايٓيبيجثا
ُمـ سمدأ ىم٤مل: أول  -وهذا طمدي٨م أيب سمٙمر-ىمٞمس سمـ ُمًٚمؿ، قمـ ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب  قمـ

وم٘م٤مم إًمٞمف رضمؾ، وم٘م٤مل: اًمّمالة ىمٌؾ اخلٓم٦ٌم، وم٘م٤مل: ىمد  ،سم٤مخلٓم٦ٌم يقم اًمٕمٞمد ىمٌؾ اًمّمالة ُمروان

ُمـ " ي٘مقل: طشمرك ُم٤م هٜم٤مًمؽ، وم٘م٤مل أسمق ؾمٕمٞمد: أُم٤م هذا وم٘مد ىم٣م ُم٤م قمٚمٞمف ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

رأى ُمٜمٙمؿ ُمٜمٙمرا ومٚمٞمٖمػمه سمٞمده وم٢من مل يًتٓمع ومٌٚم٤ًمٟمف، وم٢من مل يًتٓمع ومٌ٘مٚمٌف، وذًمؽ أوٕمػ 

 .(4)"يامناإل

ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمٍد اخْلُْدِريِّ  ُرُج َيْقَم اًْمِٗمْٓمِر َوإَْوَحك ط يَم٤مَن َرؾُمقُل اهللِ" ىَم٤مَل: ،وذم رواي٦م: قَم َُيْ

ُف وَمَٞمُ٘مقُم ُُمَ٘م٤مسمَِؾ اًمٜم٤َّمِس َواًمٜم٤َّمُس ضُمُٚمقٌس  اَلُة صُمؿَّ َيٜمٍَْمِ ٌَْدُأ سمِِف اًمّمَّ  َي
ٍ
ء ُل َرْ قَمغَم إمَِم اعمَُّْمغمَّ وَم٠َموَّ

 َأَُمَر سمِِف  ُصُٗمقومِِٝمْؿ وَمَٞمِٕمُٔمُٝمْؿ َوُيقِصٞمِٝمْؿ َوَي٠ْمُُمُرُهْؿ وَم٢مِْن يَم٤مَن ُيِريُد َأْن َيْ٘مَٓمعَ 
ٍ
ء سَمْٕمًث٤م ىَمَٓمَٕمُف، َأْو َي٠ْمُُمَر سمٌَِمْ

ُف ىَم٤مَل َأسُمق ؾَمِٕمٞمٍد: وَمَٚمْؿ َيَزِل اًمٜم٤َّمُس قَمغَم َذًمَِؽ طَمتَّك ظَمَرضْم٧ُم َُمَع َُمْرَواَن َوْهَق َأُِمػُم اعمَْ  ِديٜم٦َِم صُمؿَّ َيٜمٍَْمِ

اَم َأشَمْٞمٜم٤َم اعمَُّْمغمَّ إَِذا ُِمٜمؼَْمٌ  ٌَْؾ  ذِم َأْوًحك، َأْو ومِْٓمٍر وَمٚمَّ ْٚم٧ِم وَم٢مَِذا َُمْرَواُن ُيِريُد َأْن َيْرشَمِ٘مَٞمُف ىَم ـُ اًمّمَّ سَمٜم٤َمُه يَمثػُِم سْم

                                                           

هِمٞم٥ُم ذِم اًمٜمَِّٙم٤مِح، 2) ْ . وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمتـ٤مب: 5263، ح1:  7( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب: اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب: اًمؽمَّ

ـْ  ٤ٌَمِب اًمٜمَِّٙم٤مِح عمَِ ُف إًَِمْٞمِف َوَوضَمَد ُُم١ْمَٟم٦ًم ..،  اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب: اؾْمتِْح ًُ  .3469، ح219: 4شَم٤مىَم٧ْم َٟمْٗم

 .27، وهق صحٞمح ؾمٌؼ خترجيف، ص"ؾمٜمٜمف "ؾمٜمٜمف، اًمؽمُمذي ذم  "( أظمرضمف أسمق داود ذم 1)

 .26، ؾمٌؼ خترجيف، ص"صحٞمحف  "( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم 3)

ٜمٙمر ُمـ اإليامن، وأن اإليامن يزيـد ويـٜم٘مص، وأن ( أظمرضمف ُمًٚمؿ، ذم صحٞمحف،يمت٤مب: اإليامن، سم٤مب: سمٞم٤من يمقن اًمٜمٝمل قمـ اعم4)

 .286، ح 52: 2إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر واضم٤ٌمن، 

https://www.alukah.net/sharia/0/60083
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شُمْؿ وَ  ْ اَلِة وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمُف: هَمػمَّ ٌَْؾ اًمّمَّ ٌََذيِن وَم٤مْرشَمَٗمَع وَمَخَٓم٥َم ىَم ٌَْذُت سمَِثْقسمِِف وَمَج َ وَمَج وَمَ٘م٤مَل َأسَم٤م  ،اهللَأْن ُيَّمكمِّ

قَن  اهللُ٘مْٚم٧ُم َُم٤م َأقْمَٚمُؿ وَ ؾَمِٕمٞمٍد ىَمْد َذَه٥َم َُم٤م شَمْٕمَٚمُؿ ومَ  ًُ
ٚمِ ظَمػْمٌ مِم٤َّم َٓ َأقْمَٚمُؿ وَمَ٘م٤مَل: إِنَّ اًمٜم٤َّمَس مَلْ َيُٙمقُٟمقا جَيْ

اَلةِ  ٌَْؾ اًمّمَّ اَلِة وَمَجَٕمْٚمُتَٝم٤م ىَم  .(2)"ًَمٜم٤َم سَمْٕمَد اًمّمَّ

وذم رواي٦م أظمرى: قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري، ىم٤مل: أظمرج ُمروان اعمٜمؼم ذم يقم قمٞمد، ومٌدأ 

ّمالة، وم٘م٤مم رضمؾ، وم٘م٤مل: ي٤م ُمروان، ظم٤مًمٗم٧م اًمًٜم٦م، أظمرضم٧م اعمٜمؼم ذم يقم قمٞمد، سم٤مخلٓم٦ٌم ىمٌؾ اًم

ومل يٙمـ ُيرج ومٞمف، وسمدأت سم٤مخلٓم٦ٌم ىمٌؾ اًمّمالة، وم٘م٤مل أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري: ُمـ هذا؟ ىم٤مًمقا: ومالن 

ُمـ رأى ُمٜمٙمرا، "ي٘مقل:  طسمـ ومالن، وم٘م٤مل: أُم٤م هذا وم٘مد ىم٣م ُم٤م قمٚمٞمف، ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

ومٚمٞمٖمػمه سمٞمده، وم٢من مل يًتٓمع ومٌٚم٤ًمٟمف، وم٢من مل يًتٓمع ومٌ٘مٚمٌف، وذًمؽ  وم٤مؾمتٓم٤مع أن يٖمػمه سمٞمده،

 .(1)"أوٕمػ اإليامن

 اًمرضمؾ ىم٤مل ًمف: ظم٤مًمٗم٧م اًمًٜم٦م. :أي ،وذم ًمٗمظ ُمـ إٟمٙم٤مر أٟمف

ُمـ يمقٟمف أظمرج اعمٜمؼم وأراد أن  طواًمتٕمٚمٞمؼ سيح ذم احلدي٨م أٟمف ظم٤مًمػ ؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

ُيٓم٥م ىمٌؾ اًمّمالة ذم يقم اًمٕمٞمد ومقىمع ذم أيمثر ُمـ خم٤مًمٗم٦م اؾمتقضم٧ٌم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف 

أن خم٤مًمٗمتف هذه مل شمٙمـ ًمتٙمؼم أو ًمٕمٜم٤مد أو ُمـ خلقف حلقق اًمٕمذاب سمف إذا مل يٜمٙمروا، سم٤مًمرهمؿ 

اًمٜم٤مس ظمٓم٦ٌم اًمٕمٞمد، وقمدم عمجرد اًمرهم٦ٌم ذم خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م، سمؾ يم٤مٟم٧م سمداومع طمرصف قمغم طمْمقر 

شمٗمرىمٝمؿ سمٕمد اًمّمالة، وسملم مهؿ اًم٥ًٌم، ويم٤من ُمروان طمٞمٜمئذ ظمٚمٞمٗم٦م ُمتقج، ويمؾ هذا مل يٛمٜمع ُمـ 

 شمقضمٞمٝمف ًمٚمٕمٛمؾ سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م.

 :سٝا٠ ايٓاع يًط١ٓ ايٓب١ٜٛ يفخايفات امل زابعًا: نجري َٔ

 وًمٌس اًمِمٕمر إـم٤مًم٦م ذم هبؿ واًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمتٛمثؾُمثؾ  :ُمـ قم٤مدات اًمٜم٤مس ذم ُمٕم٤مؿمٝمؿ

 واعمٌم إيمؾ يمٓمري٘م٦م أيْم٤م احلٞم٤مشمٞم٦م اًمٕم٤مدات ذم هبؿ اًمتٛمثؾ ويمذا هبؿ، شمِمٌف ومٞمٝم٤م اًمتل اعمالسمس

                                                           

 .956، ح 11: 1( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب: اًمٕمٞمديـ، سم٤مب: اخلروج إمم اعمّمغم سمٖمػم ُمٜمؼم، 2)

ـاَلِة، يمت٤مب: إىَِم٤مَُم٦ِم  -( أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م 1) ـٜم٦َِّم ومِٞمَٝمـ٤م، سَمـ٤مُب: اوْمتَِتـ٤مِح اًمّمَّ ًُّ َٚمَقاِت َواًم ، ح 315: 1اًمّمَّ

2175. 
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 يٙمقن يم٠من قمٛمقُم٤ًم، ًمٚمٛمنميملمشم٘مٚمٞمد اًمِم٤ٌمب  ويمذا، (2)اًمَ٘مَزعؿمٕمر اًمرأس سمٓمري٘م٦م  وطمٚمؼ واًمٜمقم،

أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ خم٤مًمٗم٤مت قمٛمقم اعمًٚمٛملم، وهذا وذم اًمٜم٤مطمٞم٦م  ُمٓمرسم٤م أو يمرة ٓقم٥م أو ممثال

 ت٘مد أهن٤م ُمت٠مظمرة قمٚمٛمٞم٤م أو ٟمحق ذًمؽ.ٕمأقمرض قمٜمٝم٤م يم٠من ي إظمرى إذا قمرو٧م قمٚمٞمف ؾمٜمتف 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ُق. اٟمٔمر: شم٤مج اًمٕمرو2) َح٤مُب اعمَُتَٗمرِّ ًَّ َح٤مِب، وأصؾ اًم٘مَزع: اًم ًَّ س ( اًمَ٘مَزع: أظمذ سمٕمض ؿمٕمر اًمرأس وشمرك سمٕمْمف. شَمِْمٌِٞمٝم٤ًم سمَِ٘مَزع اًم

 .5: 11ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس، 
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 ايجايح املبشح

 خمايف١ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚأديت٘ سهِ

قمغم وضمقب اًمٕمٛمؾ سم٤مًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م وقمغم يمقهن٤م اعمّمدر اًمث٤مين ُمـ ُمّم٤مدر  ٛمقناعمًٚم أمجع

 ذًمؽ سم٠مدًم٦م اًمنمع. وصم٧ٌم ،سمح٤مل ًمٗمتٝم٤مجيقز خم٤م ٓو ،اًمتنميع، ومتحرم خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م

 :يٓب١ٜٛسهِ خمايف١ ايط١ٓ ا يف: اآلٜات ايٛازد٠ ٍٚاأل املطًب

اهلل  ىمقلُمٜمٝم٤م:  ،طٟمٌٞمف  ؾمٜم٦م خم٤مًمٗم٦مقمـ  ؾمٌح٤مٟمفاهلل آي٤مت قمديدة شمدل قمغم هنٞمف  أٟمزل

 َّاممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يفٱُّمم:شمٕم٤م

 .[63]اًمٜمقر: 

 اطمت٩م" :-َّ...لك اك يق ىق يفُّٱشمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ذم- اًم٘مرـمٌل ىم٤مل

ُمـ خم٤مًمٗم٦م أُمره  رىمد طَمذَّ  أي٦م اًمٗم٘مٝم٤مء سم٠من إُمر ًمٚمقضمقب، ووضمٝمٝم٤م: أنَّ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذههب

.  َّاممم يل ىل مل يك ىك مكُّٱٱ  :شمٕم٤ممموشمققمد سم٤مًمٕم٘م٤مب قمٚمٞمف، سم٘مقًمف  ،ط

 وىم٤مل قمٓم٤مء:، (2)"اًمٗمتٜم٦م هٜم٤م اًم٘متؾ" اُمتث٤مل أُمره، وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ٥موجي ،طومتحرم خم٤مًمٗمتف 

سمِم١مم  قبوىمٞمؾ: ؾمٚمٓم٤من ضم٤مئر يًٚمط قمٚمٞمٝمؿ، وىمٞمؾ: اًمٓمٌع قمغم اًم٘مٚم ،(2)"اًمزًمزال وإهقال"

 .(3)"ط ؾمقلاًمر ٤مًمٗم٦مخم

 ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱ:شمٕم٤ممم ، يم٘مقًمفهذا ُمـ أي٤مت يمثػم وهمػم

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱٱشمٕم٤ممم: ىمقًمف[.  و7]احلنم: َّ... جئحئ يي

]اًمٜم٤ًمء: .َّمتنت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 يت ىت نت  مت زت رت ىبيب نب مب زب ربٱُّٱ:  قًمفوىم .[225

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱٱوىمقًمف شمٕم٤ممم: ،[253]إٟمٕم٤مم: َّ...رثزث

                                                           

 ضمرير: حمٛمد سمـ ضمرير أيب ضمٕمٗمر أُمكم. ذم ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمـد ؿمـ٤ميمر،( أظمرضمف اًمٓمؼمي: اسمـ 2)

 . 22162، ح221: 9م (، 1222 -هـ2412، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م:2)ط

 . 313: 21( اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، 1)

 .313: 21( شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل، 3)
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 ،[36]إطمزاب: َّييىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن

]احلجرات: ٱَّممرن ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىقُّٱ:ؾمٌح٤مٟمفوىمقًمف 

]اًمِمقرى: َّمججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حبُّٱٱ:شمٕم٤ممم وىمقًمف ،[2

12.]  

 اًمٜمٝمل وأُم٤م ،واًمتَِّمديدِ  اًمققمٞمد ُمع اًمٜمَّٝمل ُمـ اًمتحريؿُ  يًتٗم٤مدُ  وىمد" اسمـ رضم٥م: وىم٤مل

لِّ  هنل ٓ؟ وُمـ أم اًمتَّحريؿُ  ُمٜمف ُيًتٗم٤مد هؾ اًمٜم٤مُس، اظمتٚمَػ  وم٘مد ،اعمجرد أدب،  هق ُم٤م ط اًمٜمٌَّ

 ٟمقعُ  ومٞمف مم٤َّم حتريُٛمف يتٞم٘مـ مل ُم٤م قمغم احلرام ًمٗمظ إـمالق شمقىمِّل وُم٤مًمؽ يم٠ممحد اًمقرقملم اًمٕمٚمامء وقمـ

 .(2)"اظمتالف أو ؿمٌٝم٦مٍ 

طمرام ذم  طأي٤مت اًمٙمريٛم٦م، وأىمقال اًمٕمٚمامء أنَّ خم٤مًمٗم٦م ؾمٜم٦م اًمٜمٌل ومٞمتْمح سم٤مًمٜمٔمر إمم 

ٕن اًمٜمٝمل  :يدل قمغم اًمتحريؿ طاعمًٚمٛملم قمـ خم٤مًمٗم٦م أُمر اًمرؾمقل  هَنَل اهلل  : ٕنإصؾ

إٓ إذا ىم٤مُم٧م ىمريٜم٦م شمٍمف اًمٜمٝمل ُمـ اًمتحريؿ إمم اًمٙمراه٦م، يمام أّن   اًمتحريؿ،اعمجرد يدل قمغم

إُمر اعمجرد يدل قمغم اًمقضمقب إٓ إذا ىم٤مُم٧م ىمريٜم٦م شمٍمف إُمر ُمـ اًمقضمقب إمم 

 .آؾمتح٤ٌمب

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ذم ذح مخًلم طمديث٤ًم ُمـ ضمقاُمـع اًمٙمٚمـؿ. ٓسمــ رضمـ٥م: قمٌـد اًمـرمحـ سمــ اًمٌٖمـدادي أيب اًمٗمـرج 2)

 .21: 31اًمدُمِم٘مل. حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر ُم٤مهر ي٤مؾملم اًمٗمحؾ، 
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 اْٞايج املطًب

 يف سهِ خمايف١ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ زد٠األسادٜح ايٛا

مم٤م يدل قمغم  قي٦م،خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌ قمـ اًمٜمٝمل ذم ط اًمٜمٌل قمـأطم٤مدي٨م يمثػمة  وردت

 :يتحتريٛمٝم٤م، ٟمذيمر أمهٝم٤م، قمغم اًمٜمحق أ

ـْ َأـَم٤مقَمٜمِل وَمَ٘مْد َأـَم٤مَع " :ىَم٤مَل  ط، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قمـضم٤مء  ُم٤م .2 ـْ اهللَُم ، َوَُم

 .(2)"..اهللقَمَّم٤ميِن وَمَ٘مْد قَمََم 

 ىمرن اهلل شمٕم٤ممم سملم ـم٤مقمتف وـم٤مقم٦م ٟمٌٞمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم آي٤مت يمثػمة، وُمٜمٝم٤م: وم٘مد

ىم٤مل  .[82]اًمٜم٤ًمء: ژخن حن  جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٱژ

 ، هذه اجلٛمٚم٦م ُمٜمتزقم٦م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:()ُمـ أـم٤مقمٜمل وم٘مد أـم٤مع اهلل :ىمقًمف": اسمـ طمجر 

ومٛمـ ومٕمؾ ُم٤م آُمره سمف  اًمرؾمقل وم٘مد أـم٤مع اهلل(، أي: ٕين ٓ آُمر إٓ سمام أُمر اهلل سمف)ُمـ يٓمع 

ٕن اهلل أُمر سمٓم٤مقمتل ومٛمـ أـم٤مقمٜمل  :وحيتٛمؾ أن يٙمقن اعمٕمٜمك ،وم٢مٟمام أـم٤مع ُمـ أُمرين أن آُمره

وم٤مًمٓم٤مقم٦م ًمف ـم٤مقم٦م هلل واعمٕمّمٞم٦م  .(1)"وم٘مد أـم٤مع أُمر اهلل ًمف سمٓم٤مقمتل وذم اعمٕمّمٞم٦م يمذًمؽ

 يمذًمؽ.

ـْ و .1 ـْ َأسَمك  يُمؾُّ " :ىَم٤مَل  طَأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  أيْم٤مً  َأيِب ُهَرْيَرَة  قَم تِل َيْدظُمُٚمقَن اجْلَٜم٦ََّم إَِّٓ َُم ُأُمَّ

ـْ قَمَّم٤ميِن وَمَ٘مْد َأسَمك ـْ َأـَم٤مقَمٜمِل َدظَمَؾ اجْلَٜم٦ََّم، َوَُم ـْ َي٠ْمسَمك ىَم٤مَل َُم  .(3)"ىَم٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ، َوَُم

هذا احلدي٨م يتحدث قمـ ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل وضوريتٝم٤م ووضمقهب٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م  وذم

اسمـ طمجر:  ىم٤مل  اًمرؾمقلـم٤مقم٦م  آظمر، وهق شمٕمٚمؼ أو وضمقد ذط دظمقل اجلٜم٦م قمغم

وفم٤مهره أن اًمٕمٛمقم ُمًتٛمر ٕن يمال ُمٜمٝمؿ ٓ يٛمتٜمع ُمـ  ،اُمتٜمع :أي ،سمٗمتح اعمقطمدة"

                                                           

ؾُمق :شَمَٕم٤ممَم  اهللِ ىَمْقلِ  سم٤مب إطمٙم٤مم،: يمت٤مب صحٞمحف، ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم2) َل َوُأوزِم إَُْمِر ُِمٜمُْٙمْؿ﴾، ﴿َأـمِٞمُٕمقا اهلل َوَأـمِٞمُٕمقا اًمرَّ

 ومٗمل هَمػْمِ َُمْٕمِّمَٞم٦ٍم، 7237، ح77: 9
ِ
، ح 23: 6. وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب: اإلُم٤مرة، سم٤مب: ُوضُمقِب ـَم٤مقَم٦ِم إَُُمَراء

4851. 

 .23:221( ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر، 1)

ـِ َرؾُمـقِل اهللِ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صـحٞمحف، يمتـ٤مب: آقمتّمـ٤مم سم٤مًمٙمتـ٤مب واًمًـٜم٦م، سمـ٤مب: 3) ـٜمَ ًُ  سمِ
ِ
ىْمتِـَداء ِٓ ، 224: 9  ط ا

 . 7182ح
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ٜم٤مع إًمٞمٝمؿ قمـ اًمدظمقل جم٤مز دظمقل اجلٜم٦م وًمذًمؽ ىم٤مًمقا وُمـ ي٠مسمك ومٌلم مهؿ أن إؾمٜم٤مد آُمت

 .(2)" طقمـ آُمتٜم٤مع قمـ ؾمٜمتف وهق قمّمٞم٤من اًمرؾمقل 
ـْ َأطْمَدَث ذِم " :ط ىم٤مًم٧م: ىم٤مل َرؾُمقُل اهللوقمـ قم٤مئِم٦م  .3 َهَذا َُم٤م ًَمْٞمَس ُِمٜمُْف وَمُٝمَق  ٤مَأُْمِرٟمَ  َُم

 .(1)"َردٌّ 

 ىم٤مل ،هق ُمردود قمغم ص٤مطمٌف همػم ُم٘مٌقل ُي٤مًمػ أُمر اًمٜمٌل وؾمٜمتف  قمٛمؾ ومٙمؾ

اًمرد هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اعمردود وُمٕمٜم٤مه ومٝمق سم٤مـمؾ همػم ُمٕمتد سمف وهذا احلدي٨م ": اًمٜمقوي اإلُم٤مم

وم٢مٟمف سيح ذم رد يمؾ اًمٌدع  طىم٤مقمدة قمٔمٞمٛم٦م ُمـ ىمقاقمد اإلؾمالم وهق ُمـ ضمقاُمع يمٚمٛمف 

 .(3)"واعمخؽمقم٤مت

 اعْمَْٝمدِ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ ":ط اهللىم٤مل َرؾُمقُل  ،اًْمِٕمْرسَم٤مُض  َوقمـ .4
ِ
ٜمَّتِك َوؾُمٜم٦َِّم اخْلَُٚمَٗم٤مء ًُ ـَ سمِ اؿِمِدي لَم اًمرَّ يِّ

 ًَّ َ ٤ميُمْؿ َوحُمَْدصَم٤مِت إُُُمقِر وَم٢مِنَّ يُمؾَّ حُمَْدصَم٦ٍم سمِْدقَم٦ٌم َويُمؾَّ  ُٙمقامَت قا قَمَٚمْٞمَٝم٤م سم٤ِمًمٜمََّقاضِمِذ َوإِيَّ هِب٤َم َوقَمْمُّ

حتذير ًمألُم٦م ُمـ اشم٤ٌمع "ـ آسمتداع ؿمديد، ىم٤مل اسمـ رضم٥م: حتذير ُم وهذا، "سمِْدقَم٦ٍم َواَلًَم٦مٌ 

ٌتدقم٦م، وأيمد ذًمؽ سم٘مقًمف: )يمؾ سمدقم٦م والًم٦م(، واعمراد سم٤مًمٌدقم٦م: ُم٤م إُمقر اعمحدصم٦م اعم

أطمدث مم٤م ٓ أصؾ ًمف ذم اًمنميٕم٦م يدل قمٚمٞمف، وم٠مُم٤م ُم٤م يم٤من ًمف أصؾ ُمـ اًمنمع يدل قمٚمٞمف، 

 .(4)"، وإن يم٤من سمدقم٦م ًمٖم٦مومٚمٞمس سمٌدقم٦م ذقم٤مً 

                                                           

 .154: 23 ،( ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر2)

٤مِس، 1) ، وأظمرضمـف 1697، ح 142: 3( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب: اًمّمٚمح، سم٤مب: َُم٤م ضَمـ٤مَء ذِم اإِلْصـاَلِح سَمـلْمَ اًمٜمَـّ

٤ٌَمـمَِٚم٦ِم َوَردِّ حُمَْدصَم٤مِت إُُُمقِر،ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب: إىمْمٞم٦م، سم٤مب: َٟمْ٘مِض إطَْمَٙم٤مِم   .4589ح ، 231: 5 اًْم

 –، سمػموت: دار إطمٞم٤مء اًمـؽماث اًمٕمـريب 1اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج، ٕيب زيمري٤م حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي، )ط (3)

 .26: 21(، هـ2391

 .782: 1ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، ٓسمـ رضم٥م،  (4)
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ٌِْد حدي٨م ُم٤م يٜمٝمك قمـ اعمخ٤مًمٗم٦م وآسمتداع، يم ـ إطم٤مدي٨موُم .5 ـِ قَم  ىَم٤مَل:  ،اهللضَم٤مسمِِر سْم

ٍد َوَذُّ إُُُمقِر حُمَْدصَم٤مهُت٤َم َويُمؾُّ سمِدْ  اهللاحْلَِدي٨ِم يمَِت٤مُب  ػْمَ ظَم " قَم٦ٍم َوظَمػْمُ امْهَُدى ُهَدى حُمَٛمَّ

  .(2)"َواَلًَم٦مٌ 

ُف ؾَمِٛمَع َرؾُمقَل  َأيِب ُهَرْيَرَة  وقمـ .6 ٌُقُه َوَُم٤م "َيُ٘مقُل  ط اهللَأٟمَّ
 َأَُمْرشُمُٙمؿْ َُم٤م هَنَْٞمُتُٙمْؿ قَمٜمُْف وَم٤مضْمَتٜمِ

 .(1)"سمِِف وَم٤موْمَٕمُٚمقا ُِمٜمُْف َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتْؿ ...

وهل ؾمٌٞمؾ هتٚمٙم٦م واهنٞم٤مر ًمألُم٦م:  ،اعمخ٤مًمٗم٤مت واًمٌدع ُمذُمقُم٦م ذم اًمنمع وقمٛمقم

ذم يمام شمٕم٤ممم  اهللاًمدي أُمر سمف  طاًمرؾمقل  هدي عٕهن٤م ُم٤م أومٚمح٧م وقمال ىمدره٤م إٓ سم٤مشم٤ٌم

 مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئُّٱىمقًمف:

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت

 .[246]إقمراف: َّ ... مكىك

 ٟمققملم:  إمم يٜم٘مًؿ اًمًٜم٦مخم٤مًمٗم٦م  طمٙمؿ أنإمم  ومٜمخٚمص

 ُمـ إُمقر اًمقاضم٤ٌمت.سمف ومٞمام أُمر  خم٤مًمٗمتفاًمتل يراد هب٤م  اًمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م :طمدمه٤مأ -

شمٕمٛمد شمريمٝم٤م وأسَّ قمغم ذًمؽ  وم٢من ،هب٤م ُم٤م ؾمقى اًمٗمرض يراد اًمتل اًمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م :واًمث٤مين -

 .(3)ُمع اًم٘مدرة قمغم ومٕمٚمٝم٤م، ي٠مصمؿ قمغم ذًمؽ ويٕم٤مىم٥م، ويٙمقن ومٕمٚمف طمٞمٜمئٍذ طمراُم٤مً 

ومل يٍم قمغم اعمخ٤مًمٗم٦م وًمٙمـ شمٙم٤مؾمؾ أو شمريمٝم٤م سمٖمػم  ،وأُم٤م إن شمرك اًمًٜم٦م ومل يتٕمٛمد ذًمؽ

 .(2)ًمٙمـ يٗمقشمف ظمػم يمثػم وأضمر قمٔمٞمؿ ،قمذر، وًمف اًمرهم٦ٌم ذم ومٕمٚمٝم٤م ومال يٚمح٘مف إصمؿ وٓ قم٘م٤مب

                                                           

٦ٌَِم، أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب:  (2) اَلِة َواخْلُْٓم وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل: أمحد سمـ  ،1241، ح 22: 3اجلٛمٕم٦م، سم٤مب خَتِْٗمٞمِػ اًمّمَّ

سمـ قمكم أيب قمٌد اًمرمحـ اخلراؾم٤مين. ذم ؾمٜمٜمف اًمّمٖمرى، اعمًٛمك اعمجتٌك ُمـ اًمًٜمـ، حت٘مٞمـؼ: قمٌـداًمٗمت٤مح أسمـق همـدة، اؿمٕمٞم٥م 

: 3اًمٕمٞمـديـ، سمـ٤مب: يمٞمـػ اخلٓمٌـ٦م،  م(، يمتـ٤مب: صـالة2986 -هـ 2426، طمٚم٥م: ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، 1)ط

 . 2578، ح 288
وَرَة إًَِمْٞمـِف َأْو َٓ َيَتَٕمٚمَّـُؼ سمِـِف  طأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب: اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب: شَمْقىِمػِمِه  (1) َوشَمـْرِك إيِْمَثـ٤مِر ؾُمـ١َماًمِِف قَمـامَّ َٓ َضُ

 . 6159، ح 222: 25، شَمْٙمٚمِٞمٌػ َوَُم٤م َٓ َيَ٘مُع َوَٟمْحِق َذًمَِؽ 
ـ، ه543ت: ، اًم٘م٤ميض حمٛمد سمـ قمٌد اهلل أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب اعمٕم٤مومري آؿمٌٞمكم اعم٤مًمٙمل :أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، ٓسمـ اًمٕمريبٔمر: اٟم( 3)

  .432: 3(، م 1223 -هـ 2414 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، :ًمٌٜم٤من –سمػموت ، 3ط، )حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م :حت٘مٞمؼ

 سمتٍمف. 432: 3، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، ٓسمـ اًمٕمريباٟمٔمر: ( 2)
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 ايسابع املبشح

 ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚعالز ٖرٙ ايعاٖس٠ خمايف١ع٢ً  املرتتب١ ثازاآل أبسش

ويّمٞمٌف ضر سمح٥ًم ٟمقع اعمخ٤مًمٗم٦م، وم٢من  إصمؿ يٚمح٘مف طظم٤مًمػ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل  ُمـ يمؾ

اعمخ٤مًمػ سم٤مًمير  صَّ وإن يم٤مٟم٧م ومردي٦م، ظُم  اًمٜم٤مس،يم٤مٟم٧م مج٤مقمٞم٦م يم٤من إصمر واًمير قم٤مم قمغم 

 واًمٕم٘م٤مب.

 األٍٚاملطًب 

 ٜٚهٕٛ ذيو بعد٠ ْكاط ،ايٓب١ٜٛ ايط١ٓاملرتتب١ ع٢ً خمايف١  ثازاآل

  :املٓافكني، اييت تتطبب يف ايضالٍايط١ٓ ايٓب١ٜٛ َٔ صفات  خمايف١: أٚاًل

وٓسمد ًمف أن  اشم٤ٌمع وامهقي،أن يتجتٜم٥م  ط خم٤مًمٗم٦م ؾمٜم٦م اًمٜمٌلر ُمـ ذيٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ احل

اعمٜم٤موم٘ملم، يم٤مًمتٝم٤مون سم٤مًمّمالة، وشمرك اجلامقم٦م ذم ُمـ صٗم٤مت ُي٤مف قمغم ٟمٗمًف ُمـ اًمٜمٗم٤مق، و

يمر اهلل، واًمٌخؾ واًمِمح، واخلٞم٤مٟم٦م، واًمٙمذب، وظمٚمػ اًمققمد، واًمٗمجقر ذم ذاعمًجد، وىمٚم٦م 

ويٗمٕمٚمف  طمم٤م هنك قمٜمف اًمٜمٌل  ذًمؽاخلّمقُم٦م، وشمرك إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، ومٙمؾ 

 . طيؽميمقن ُم٤م أُمر سمف اًمٜمٌل ًمؽ ذيماعمٜم٤موم٘مقن، وهؿ 

ـْ " ىَم٤مَل: ُمًٕمقد  سمـ اهلل ٌْدِ قمَ  قمـ ُه َأْن َيْٚمَ٘مك  َُم   اهللَهَّ
ِ
ٚماًِم وَمْٚمُٞمَح٤مومِْظ قَمغَم َه١ُمَٓء ًْ هَمًدا ُُم

َٚمَقاِت طَمْٞم٨ُم ُيٜم٤َمَدى هِبِ  َع ًمِٜمٌَِٞمُِّٙمْؿ  اهللوَم٢مِنَّ  َـّ اًمّمَّ ـَ  طَذَ َـّ امْهَُدى وَ  ؾُمٜمَ ُ ـِ  إهِنَّ ـْ ؾُمٜمَ َوًَمْق  امْهَُدىُِم

يْمُتْؿ ؾُمٜم٦ََّم َٟمٌِٞمُِّٙمْؿ َوًَمقْ  ْٞمُتْؿ ذِم سُمُٞمقشمُِٙمْؿ يَماَم ُيَّمغمِّ َهَذا اعمَُْتَخٚمُِّػ ذِم سَمْٞمتِِف ًَمؽَمَ  شَمَريْمُتْؿ ؾُمٜم٦ََّم َٟمٌِٞمُِّٙمْؿ َأٟمَُّٙمْؿ َصٚمَّ

 .(2)"ًَمَْمَٚمْٚمُتْؿ ...

ٌف سم٤معمٜم٤موم٘ملم واًمتِماشم٤ٌمع امهقى إمم اؾمتٛمراء اعمٕم٤ميص  اإلٟم٤ًمن سم٥ًٌم اعمخ٤مًمٗم٦مشم٘مقد  وىمد

 قمٜمٝم٤م. ٞم٤مُمٜمٝم٤م، وهن ط فرؾمقًمو اهلل طمذر وامهالك: ًمذا اًمْمالل طمتك شم١مدي سمف إمم

 

 

                                                           

ـِ امْهَُدى، 2) ـْ ؾُمٜمَ ، وأظمرضمف أسمق داود 2512ح ،214: 1( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب: اعم٤ًمضمد، سم٤مب: َصاَلُة اجْلاََمقَم٦ِم ُِم

 . 552، ح 125: 2ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب: اًمّمالة، سم٤مب: ذِم اًمتَِّْمِديِد ذِم شَمْرِك اجْلاََمقَم٦ِم، 
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 َٔ تأٜٝد اهلل ْٚصسٙ  ٓعمت املطًُني ايٓب١ٜٛايط١ٓ  خمايف١: ثاًْٝا

ِرمُ   دهشم٠ميٞم ٕمٝمؿومتٜم ُمـ اؾمتج٤مسم٦م اًمدقم٤مء ُمـ اهلل شمٕم٤ممم اعمًٚمٛملم ط ؾمٜم٦م اًمٜمٌل خم٤مًمٗم٦م حَتْ

ومٛمـ شمريمٝم٤م،  ،واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ؾمٜم٦م روفإي٤مهؿ، وٟمٍمه مهؿ قمغم قمدوهؿ، ومٛمثاًل إُمر سم٤معمٕم

اخلزي وقمدم اًمٜمٍم واًمت٠ميٞمد وقمدم اإلضم٤مسم٦م  اًمٕمذابشمٕم٤ممم اًمًخط واًمٚمٕمـ وهلل شمققمده ا

 ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خلُّٱ :وامهزيٛم٦م، وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من حنخن جن  يم

 رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ىييي مي

 مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ زئمئ

ـْ [82-78: ٤مئدة]اعمَّنتىت ِكِّ  ، وقَم ـِ اًمٜمٌَّ ـِ اًْمَٞماَمِن قَم ك " ىَم٤مَل: ط طُمَذْيَٗم٦َم سْم ًِ َواًمَِّذى َٟمْٗم

َـّ  ـِ اعْمُٜمَْٙمِر َأْو ًَمُٞمقؿِمَٙم ٌَْٕم٨َم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ قِمَ٘م٤مسًم٤م ُِمٜمُْف صُمؿَّ شَمْدقُمقَٟمُف  اهللسمَِٞمِدِه ًَمَت٠ْمُُمُرنَّ سم٤ِمعمَْْٕمُروِف َوًَمَتٜمَْٝمُقنَّ قَم َأْن َي

َتَج٤مُب ًَمٙمُ  ًْ  .(2)" ؿْ وَماَل ُي

 خمايف١ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ جتًب ايرٍ ٚايصػاز ٚايفنت ٚاهلالى: :ثايجًا

٥ٌَُّم  ًَ واًمٕمذاب إًمٞمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م  ذم اًمذل وامهالك، واًمقىمقع ذم اًمٗمتـ، طخم٤مًمٗم٦م اًمٜمٌل  شَمَت

 ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ُّٱ: فاهلل ؾمٌح٤مٟم ىم٤ملوأظمرة. 

 ،ط اًمٜمٌل ُمراعمتٙمؼميـ قمغم أ ،ط شمققمد اهلل ورؾمقًمف ، وم٘مد[63 ]اًمٜمقر:َّاممم يل

ضمٝمٜمؿ ُمثقًى  وضمٕمؾوامهقى سمدظمقل اًمٜم٤مر،  ،واًمٕم٤مصلم ًمف، سم٥ًٌم اًمٙمؼم واًمٕمج٥م واعمخ٤مًمٗملم

 نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰٱُّٱ:٦ماًمٙمريٛم ٦ممهؿ، يمام ذم أي

 .[62]اًمزُمر: َّزتمت رت يب  ىب

 رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ : شمٕم٤ممم ىم٤مل

]آل قمٛمران: َّىثنث  مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب مبنب زب

                                                           

. 1269، ح 468: 4ذم إُمـر سمـ٤معمٕمروف واًمٜمٝمـل قمــ اعمٜمٙمـر، أظمرضمف اًمؽمُمذي، ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمٗمتـ، سمـ٤مب: ُمـ٤م ضمـ٤مء ( 2)

.13349، ح 388: 5وأظمرضمف أمحد، ذم ُمًٜمده،  ـٌ ًَ  . وىم٤مل اًمؽمُمذي: َهَذا طَمِدي٨ٌم طَم
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 هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل ُّٱٱ:ممشمٕم٤م وىم٤مل [. 31 - 32

 [. 42]اًمروم: َّحيخي جي ٰه مه جه

إمم أطمقال اعمًٚمٛملم اًمٞمقم سمٕملم اًمٌّمػمة، وُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ وٕمػ وهقان، وضمرأة  وم٤مًمٜم٤مفمر

  ؿذم أطمقامهؿ، وُم٤م ه وم٤ًمدوقمداوة ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ و ٚمٞمٝمؿ،قمدوهؿ قم
ٍ
 َوَوسم٤مء

ٍ
 َوهَمالء

ٍ
ـْ سَمالء ومٞمف ُِم

أنَّ  يٕمٚمؿ َوَٟمَٙم٤ٌمٍت َوطُمروٍب َواظْمتاِلٍف َوؿِم٘م٤مٍق، وومتـ واىمٕم٦م ذم سمالد اعمًٚمٛملم ذم هذا اًمزُم٤من،

 ط اًمٜمٌل سمًٜم٦مشمٕم٤ممم مهذه إُم٦م، وأنَّ ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمسمف قمدم اًمتٛمًؽ  يمؾُّ هذا قم٘م٤مب ُمـ اهلل

 .تٝم٤مواجلرأة قمغم خم٤مًمٗم

 

 ايجاْٞ املطًب

 خمايف١ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ يعالز طسماي بعض

 .َٓٗا بعضًا ٚضأذنس ايٓب١ٜٛ، ايط١ٓ خمايف١ عالز طسم تتٓٛع

 : تك١ٜٛ اإلميإ باهلل ٚايّٝٛ اآلخس، ٚايتطًح بايعًِ ايٓافعأٚاًل

ذم حتّمٞمؾ اإليامن  ٟمٗمًف اعمًٚمؿخم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م سمقؾم٤مئؾ قمدة ُمٜمٝم٤م: أن جي٤مهد  شمٕم٤مًم٩م

وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وشمٓمٌٞم٘مف وشمٕمٚمٞمٛمف، وسمذًمؽ يًٚمؿ ويٜمجق ويًٕمد ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة،  تفوشم٘مقي

  اجل٤مهٚمٞم٦م. قويٌتٕمد قمـ اجلٝمؾ وأظمال

  ،[22]اعمج٤مدًم٦م:  .َّ...هئمب مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّٱ شمٕم٤ممم: ىم٤مل

 .[9]اًمزُمر: َّ...  مكجل لك  خك حك جك مق حق مف ُّٱ :وىم٤مل شمٕم٤ممم

اإليامن قمالىم٦م سملم اًمٕمٌد ورسمف. وومٞمام يكم ذيمر قمدد ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ  َأنَّ و

وشمقـملم  سمٕمد آقمتامد قمغم اهلل  ٚمٌفىم ىمًقة هب٤مًمٚمٛمرء اعمًٚمؿ أن يٕم٤مًم٩م هب٤م وٕمػ إيامٟمف ويزيؾ 

]اًمٕمٜمٙمٌقت: َّ...نيىي مي زي ري ٰىُّ: اًمٜمٗمس قمغم اعمج٤مهدة. ىم٤مل شمٕم٤ممم

69]. 

ذيمر  يمثرةو ،اًمّم٤محل٦م اًمتل شمٕمٞمٜمف قمغم احلؼ دوةشم٘مقي٦م اإليامن اًمروم٘م٦م اًمٓمٞم٦ٌم واًم٘م ـمرق وُمـ

شمٌٞم٤مٟم٤ًم  اًمٙمت٤مب اًمذي أٟمزًمف اهلل  قإذ ه :شمٕم٤ممم وقمغم رأؾمف ىمراءة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمع اًمتدسمر اهلل
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ؿمؽ أن ومٞمف قمالضم٤ًم قمٔمٞماًم ودواًء  ُٓمـ ؿم٤مء ُمـ قم٤ٌمده، و ٌح٤مٟمفًمٙمؾ رء وٟمقرًا هيدي سمف ؾم

ٱ:ىم٤مل اهلل  (2) ،ومٕم٤مًٓ  ]اإلهاء: َّ ... هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱٱ

شمٕم٤ممم وقمٔمٛم٦م آي٤مشمف اًمٙمقٟمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م.  سمتٗمٙمر وشمدسمر ُمع اؾمتِمٕم٤مر قمٔمٛم٦م اهلل ٕمٌداًم ومٞم٘مرأه[. 81

ُمـ ومرائض وٟمقاومؾ وآؾمتٙمث٤مر ُمٜمٝم٤م، وم٢من  ٦مقمغم إقمامل اًمّم٤محل اعمح٤مومٔم٦ماإليامن،  ًمت٘مقي٦مو

وأن ُي٤مف أن ُيتؿ ًمف سم٤مخل٤ممت٦م  هلل،اإليامن يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م يمام أٟمف يٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م، وأن ُي٤مف ُمـ ا

 .(1)اًمًٞمئ٦م

ـْ  ـْ قَم٤مَدى زِم  اهللإِنَّ " :طَأيِب ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلِل  وقَم آَذْٟمُتُف  وَمَ٘مدْ  َوًمِٞم٤ًّمىَم٤مَل: َُم

َب سم٤ِمحْلَْرِب َوَُم٤م شمَ  ٌِْدي  َ٘مرَّ  إِزَمَّ قَم
ٍ
ء ْو٧ُم َأطَم٥مَّ إزَِمَّ مِم٤َّم اومْ  سمٌَِمْ ُب إِزَمَّ  ؽَمَ ٌِْدي َيَتَ٘مرَّ قَمَٚمْٞمِف َوَُم٤م َيَزاُل قَم

ُه اًمَّ  َٛمُع سمِِف َوسَمٍَمَ ًْ ٌُْتُف يُمٜم٧ُْم ؾَمْٛمَٕمُف اًمَِّذي َي ٌَ ٌَُّف وَم٢مَِذا َأطْم تِل سم٤ِمًمٜمََّقاومِِؾ طَمتَّك ُأطِم ٌٍِْمُ سمِِف َوَيَدُه اًمَّ ِذي ُي

ـِ اؾْمَتَٕم٤مَذيِن ٕقُمِ  تِل َيْٛمٌِم هِب٤َم َوإِْن ؾَم٠َمًَمٜمِل ٕقُْمٓمَِٞمٜمَُّف َوًَمِئ ٌُْٓمُش هِب٤َم َوِرضْمَٚمُف اًمَّ فُ َي  .(3)"ٞمَذٟمَّ

 قمغم سم٤معمح٤مومٔم٦م وذًمؽاإليامن  شم٘مقي٦ماإلؾمالم يٕمٚمؿ اإلٟم٤ًمن احلرص قمغم  أنًمٜم٤م  ئمٝمر

اخلٚمؼ وآداب اعمٕم٤مذة ُمع  طمًـُمـ اًمٗمرائض واًمٜمقاومؾ وآؾمت٘م٤مُم٦م قمٚمٞمٝم٤م، و اتاًمٕم٤ٌمد

 أظمريـ، واًمًٕمل ًمؽمؾمٞمخ إًمٗم٦م واعمقدة ذم اعمجتٛمع يم٤موم٦م.

 ٚاالفتكاز إىل اهلل  ايتــٛاضــــع: ثاًْٝا

 . طقمغم اًمٕمٌد آشمّم٤مف سم٤مًمتقاوع، ًمٞمٛمتثؾ أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف، وؾمٜم٦م رؾمقًمف  جي٥م

اًمتقاوع: ظمْمقع اًمٕمٌد ًمّمقًم٦م احلؼ واٟم٘مٞم٤مده مه٤م ومال ي٘م٤مسمٚمٝم٤م  طم٘مٞم٘م٦م"اسمـ اًم٘مٞمؿ:  ىم٤مل

ٓ  سمّمقًمتف قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مل: وهق قمغم صمالث درضم٤مت اًمدرضم٦م إومم: اًمتقاوع ًمٚمديـ وهق أن

يتٝمؿ ًمٚمديـ دًمٞماًل وٓ يرى إمم اخلالف ؾمٌٞماًل. وم٤مًمتقاوع ًمٚمديـ  وٓيٕم٤مرض سمٛمٕم٘مقل ُمٜم٘مقًٓ 

                                                           

، دار اًمقوم٤مء: 3)ط، قم٤مُمر اجلزار -( جمٛمقع اًمٗمت٤موى، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م: أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ أيب اًمٕم٤ٌمس احلراين، حت٘مٞمؼ: أٟمقر اًم٤ٌمز 2)

 . 121:  27م(، 1225هـ/ 2416

 .121: 27( جمٛمقع اًمٗمت٤موى، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م، 1)

ـُف ذِم ـَم٤مقَمـ٦ِم اهللِ، 3) ًَ ـْ ضَم٤مَهَد َٟمْٗم ، وأظمرضمـف اسمــ 6521، ح 232: 8( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب: اًمرىم٤مق، سم٤مب: َُم

ًٌُتل، صحٞم ح اسمـ طم٤ٌمن سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚم٤ٌمن، يمت٤مب: اًمـؼم واإلطمًـ٤من، طم٤ٌمن: حمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد اًمتٛمٞمٛمل، أسمق طم٤مشمؿ اًم

 .347، ح 58: 1سم٤مب: ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٓم٤مقم٤مت وصمقاهب٤م، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط. ) ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م (، 
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ؾمتًالم ًمف واإلذقم٤من. أُم٤م اعمتٙمؼميـ ًمٚمٛمتٙمؼميـ إذا شمٕم٤مرو٧م هق آٟم٘مٞم٤مد عم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل وآ

وهذا سم٥ًٌم ؾمقء ومٝمٛمٝمؿ  ٗم٤مؾمدأدًم٦م اًمديـ سم٤مًمٔمـ اًم ٝمٛمقنقمٜمدهؿ اًمنميٕم٦م ُمع ُمّم٤محلٝمؿ ومٞمت

 .(2)"وًمٞمٕمٚمٛمقا أن أوم٦م ُمٜمٝمؿ واًمٌٚمٞم٦م ومٞمٝمؿ

ـْ شَمَقاَوَع هلِل َدَرضَم٦ًم " :ط، ىَم٤مَل َرؾُمْقُل اهللِ  قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  َرضَم٦مً َروَمَٕمُف اهللُ دَ َُم

َٕمَٚمُف ذِم  َ قَمغَم اهللِ َدَرضَم٦ًم َوَوَٕمُف اهلُل َدَرضَم٦ًم طَمتَّك جَيْ ـْ شمَٙمؼمَّ ، َوَُم ٞمِّلْمَ َٕمَٚمُف ذِم َأقْمغَم قِمٚمِّ  َأؾْمَٗمِؾ طَمتَّك جَيْ

٤مومِٚملِْمَ  ًَّ  .(1)"اًم

وطَمّض  اعم١مُمٜملم،ٕٟمف ُمـ صٗم٤مت  :قمغم اًمتقاوع طم٨مَّ  ط اهلل رؾمقلطمدي٨م  ومٗمل

ْرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر ،اعم١مُمٜملم قمغم آسمتٕم٤مد قمـ اًمتٙمؼم ٕنَّ  :اًمذي يٜمتٝمل سمّم٤مطمٌف إمم اًمدَّ

 :اًمتقاوع ذم همػم َُمذًّم٦م وٓ َُمٝم٤مٟم٦م ظمٚمؼ يٚمٞمؼ سم٤مًمٕمٌد اعمًٚمؿ. أُّم٤م اًمٙمؼم ومٝمق ًمٞمس ًمف وٓ يٜمٌٖمل عمثٚمف

  َُمقٓه.وٓ يٚمٞمؼ سم٤مًمٕمٌد اًمٗم٘مػم إمم ّٕن اًمٙمؼم صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت رسمقسمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم

اطم٦م ذم  وم٤مًمٕمٌد ، وقمٜمد هنٞمف اضمتٜم٤مسًم٤م، ومتٓمٚم٥م ٟمٗمًف اًمرَّ ًٓ اعم١مُمـ يتقاوع قمٜمد أُمر اهلل اُمتث٤م

وُم٤م ُُمٜمِع ُمٜمف ُمـ خم٤مًمٗم٦م  واًمٕمزة واًمٔمٗمر ذم شمرك هنٞمف ؾمٌح٤مٟمف ،طاًمٜمٌل  ٤معواشمٌ ـم٤مقم٦م أُمره ؾمٌح٤مٟمف

وهنٞمف وم٘مد  طوهنٞمف، وُٕمر رؾمقًمف  ؾمٌح٤مٟمف اهللووع اًمٕمٌد ٟمٗمًف ُٕمر  ٢مذاوم ،طؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

٦م.  شمقاوع ًمٚمٕمٌقديَّ

 ايصاذت١ ٚاجملتُع اذتاضٔ ايب١٦ٝ: ثايجًا

شمٙمقيـ إهة اعمتديٜم٦م، اًمتل يٜمِم٠م أومراده٤م قمغم ًمٚمٛمًٚمؿ أن يًٕمك وجيتٝمد ذم  يٜمٌٖمل

ًمؽمسمٞم٦م إسمٜم٤مء قمغم حم٤مؾمـ : اًمديـ ص٤مطم٥م فٞمٚمزم اًمزوج أن ُيت٤مر زوضمإظمالق اًمٗم٤موٚم٦م، وم

وأن جيتٝمد ذم  اًمت٠مد هبؿ،صح٦ٌم إظمٞم٤مر وحمٌتٝمؿ ووًمػمهمٌقا ذم  إظمالق ومجٞمؾ اًمٕم٤مدات،

، واًمّمح٦ٌم اًمًٞمئ٦م واًمزوج اًمرديء، عم٤م اًمٌٞمئ٦م اًمٗم٤مؾمدة قمـ يٌتٕمد أنو احلًـ، رومٞمؼاًماصٓمح٤مب 

 .ًمؽ ُمـ آصم٤مر ؾمٞمئ٦م شمٗمًد اًمديـ واًمدٟمٞم٤مذًم

                                                           

 .333: 1، (م2996 -ـه2426 سمدون ـمٌٕم٦م، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب،)( ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم، 2)

 . وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ.22741، ح 76: 3أمحد ذم ُمًٜمده، ( أظمرضمف 1)
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 َّيمجن ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ :شمٕم٤ممم ىم٤مل

 .[18]اًمٙمٝمػ: 

ـْ  ـِ َأيِب ُُمقؾَمك  وقَم ِلِّ  ، قَم ٤مًمِِح َُمَثُؾ اجْلَٚمِٞمِس ا" :ىَم٤مَل  ط اًمٜمٌَّ  يمَ  ًمّمَّ
ِ
ْقء ًَّ ِؽ  َح٤مُِمؾِ َواًم ًْ

ِ اعمْ

٤م َأْن دَمَِد ُِمٜمُْف ِرحيً  ٌَْت٤مَع ُِمٜمُْف َوإُِمَّ ٤م َأْن شَم ِذَيَؽ َوإُِمَّ ٤م َأْن حُيْ ِؽ إُِمَّ ًْ
ِ ٦ًٌَم َوٟمَ َوَٟم٤مومِِخ اًْمٙمػِِم وَمَح٤مُِمُؾ اعمْ  ٤مومُِخ ٤م ـَمٞمِّ

٤م َأْن حُيْ  ٤م َأْن دَمَِد ِرحًي٤م ظَمٌِٞمَث٦ًم اًْمٙمػِِم إُِمَّ  .(2)"ِرَق صمَِٞم٤مسَمَؽ َوإُِمَّ

ُمـ اعم١مصمرات إؾم٤مؾمٞم٦م ذم شمٙمقيـ اًمِمخّمٞم٦م ورؾمؿ ُمٕم٤ممل اًمٓمريؼ: اًمّمح٦ٌم، وم٢من  وإن

يم٤مٟم٧م ُصح٦ٌم أذار ومٛمـ اعم١ميمد  إنيم٤مٟم٧م ُصح٦ٌم أظمٞم٤مر أوم٤مو٧م قمغم إصح٤مب يمؾ اخلػم، و

 .(1)"وصح٦ٌم أهؾ اخلػم دواء اءأهن٤م ؾمتؽمك سمّمامهت٤م، ومّمح٦ٌم أهؾ اًمنم د

د ذًمؽ ؾمٞم وًم٘مد ًّ اًمرضمؾ قمغم ديـ ظمٚمٞمٚمف، ومٚمٞمٜمٔمر " سم٘مقًمف: ط ورؾمقًمٜم٤م حمّٛمد دٟم٤مضم

 .(3)"أطمديمؿ ُمـ ُي٤مًمؾ

قمغم  قمٔمٞمؿ وأصمرأمهٞم٦م  ُمـاًمّم٤محل٦م  ٚمّمح٦ٌمًمًمٚمتٜمِمئ٦م اًمٗم٤موٚم٦م، وُم٤م  ُم٤مًمٜم٤م  شمٌلم وعم٤م 

إمم طمًـ اظمتٞم٤مر اًمّم٤مطم٥م  اإلؾمالم دقم٤م ،وضمٚمٞمًف ُمـ أظمالق ّمٗمٞمفًم ُم٤م يمت٤ًمبا ذم اإلٟم٤ًمن،

 واًمرومٞمؼ.

اًمٌٞمئ٦م اًمّم٤محل٦م إهة واعمحٞمط اًمذي يٜمِم٠م ومٞمف اًمِم٤ٌمب، ومالسمد أن يراقمك طمٗم٤مفمٝمؿ  وُمـ

 حتّملم ذم إهة دور يٙمٛمـ هٜم٤م وُمـ"طمتك يٜمِم٠م اعمًٚمؿ قمغم آشم٤ٌمع ٓ اعمخ٤مًمٗم٦م،  :قمغم اًمًٜم٦م

 أسم٤مء أيمت٤مف قمغم شم٘مع وضمًٞمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُم١ًموًمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م، وهل اًمًٚمٌٞم٤مت هذه ُمـ اًمٌٞم٧م

 إُمقر ُمـ يمثػما ضمٕمؾ اًمٙمٌػم وآظمتالط اخلٓمػم آٟمٗمت٤مح هذا ٕن وأقمٜم٤مىمٝمؿ: وإُمٝم٤مت

 .(4)"هم٤مومٚمقن قمٜمٝم٤م وٟمحـ سمٞمقشمٜم٤م إمم شمتنب اًمًٚمٌٞم٦م

                                                           

، وأظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، 5534، ح 215: 7( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب: اًمذسم٤مئح واًمّمٞمد، سم٤مب: اعمًؽ. 2)

 
ِ
٦ٌَِم ىُمَرَٟم٤مء لَم َوجُم٤َمَٟم ٤محِلِ ٦ِم اًمّمَّ ًَ ٤ٌَمِب جُم٤َمًَم ،  يمت٤مب: اًمؼم واًمّمٚم٦م وأدب، سم٤مب: اؾْمتِْح

ِ
ْقء ًَّ  .6862، ح 37: 8اًم

 ، اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.https://hyatok.com ًالم ي٤مؾملم.ًم( ُم٘متٌس ُمـ ُم٘م٤مل: أمهٞم٦م اًمّمح٦ٌم وأصمره٤م ودوره٤م؟ ًمٕمٌد ا1)

ـْ ُي١ْمَُمُر َأْن جُي٤َمًَمَس، 3) ، وأظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف، 4835، ح 427: 4( أظمرضمف أسمق داود، ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب: إدب، سم٤مب: َُم

 ، وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م.1378، ح 589: 4، 45يمت٤مب: اًمزهد، سم٤مب: 

٦ُم ٕهٍة راؿمدٍة، م. قمٌد 4)  .57اًمٚمٓمٞمػ اًمؼمجي٤موي، ص: ( ومِْ٘مُف إُهِة اعمًٚمِٛم٦م، ُمٕم٤ممِلُ شمرسمقيَّ
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 ايػبٗات ٚايػٗٛات ه١ً: َعادت١ َػزابعًا

اهلل ٓسمد ذم قمالج هذا ُمـ أن ي٘مدم اإلٟم٤ًمن اًمنمع قمغم هقاه، وأٓ ي٘مدم سملم يدي 

 : ذًمؽ ٕن شم٘مديؿ اًمرأي قمغم اًمنمع وامهقى قمغم اًمٕم٘مؾ، هق أصؾ يمؾ ومتٜم٦م. رء ورؾمقًمف

 ًمذًمؽ أُمر اإلؾمالم اًمٕمٌد سم٤مًمتحكم سم٤مًمّمؼم واًمٞم٘ملم، عمج٤مهب٦م اًمِمٝمقات واًمِمٌٝم٤مت.

 .(2)"اًمِمٌٝم٤مت شمدومع سم٤مًمٞم٘ملم وومتٜم٦م اًمِمٝمقات شمدومع سم٤مًمّمؼم ومٗمتٜم٦م" اسمـ اًم٘مٞمؿ: ىم٤مل

 زب رب ُّٱٱشمٕم٤ممم: لإُمريـ وم٘م٤م ـاًمديـ ُمٜمقـم٦م هبذي إُم٤مُم٦مؾمٌح٤مٟمف  اهللضمٕمؾ  وًمذًمؽ

  .[14]اًمًجدة: َّىتيت نت مت رتزت يب ىب  نب مب

 :قمغم أٟمف سم٤مًمّمؼم واًمٞم٘ملم شمٜم٤مل اإلُم٤مُم٦م ذم اًمديـ، ومجع سمٞمٜمٝمام أيْم٤ًم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ومدل

ومتقاصقا سم٤محلؼ اًمذي يدومع اًمِمٌٝم٤مت  [.3]اًمٕمٍم: َّينجه ىن من خنُّٱ

 َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱ :ومجع سمٞمٜمٝمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وسم٤مًمّمؼم اًمذي يٙمػ قمـ اًمِمٝمقات

 .[45]ص: َّرئزئ ّٰ ِّ  ُّ

إيدي: اًم٘مقة ذم " وىم٤مل جم٤مهد: .(1)"أومم اًم٘مقة ذم اًمٕم٤ٌمدة واًمٌٍم ومٞمٝم٤م"اًمٙمٚمٌل: وىم٤مل

إيدي: اًم٘مقة ذم اًمٕمٛمؾ " وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: ،(3)"ذم احلؼ ًمٌٍمـم٤مقم٦م اهلل وإسمّم٤مر: ا

 .(4) "ديٜمٝمؿ ُمـهؿ ومٞمف  اموإسمّم٤مر: سمٍمهؿ سم

 اًمِمٝمقات جملء قمٜمد ًمٜم٤مومذإن اهلل حي٥م اًمٌٍم ا" ذم طمدي٨م ُمرؾمؾ: ضم٤مء" اًم٘مٞمؿ: اسمـ وىم٤مل

 قمغم وًمق اًمِمج٤مقم٦م وحي٥م مترات، قمغم وًمق اًمًامطم٦م وحي٥م اًمِمٌٝم٤مت، ٟمزول قمٜمد اًمٙم٤مُمؾ واًمٕم٘مؾ

                                                           

 .262-262: 1( إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من، 2)

. قمـ اسمـ قم٤ٌمس، سمٚمٗمٔمف. وأظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ: أمحد سمـ قمٌد اهلل إصٌٝم٤مين، 125: 12( أظمرضمف اًمٓمؼمي، ذم شمٗمًػمه، 1)

 اعمٚمؽ قمٌد قمٛمران أيب قمـ. 322: 1 ،(هـ2425 –، سمػموت: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 4هـ، ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء، )ط432ت

 . ُمقىمقوم٤مً  سمٜمحقه اجلقين،

 . قمـ جم٤مهد، سمٚمٗمٔمف.126: 12( أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه.3)

، 531: 2أظمرضمف اسمـ اعم٤ٌمرك: قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك أسمق قمٌد اهلل اعمروزي، ذم اًمزهد، )سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(،  (4)

 . 2526ح
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 ٜم٦ماًمٕم٘مؾ واًمّمؼم شمدومع ومتٜم٦م اًمِمٝمقة وسمٙمامل اًمٌّمػمة واًمٞم٘ملم شمدومع ومت ومٌٙمامل .(2)"طمٞم٦م ىمتؾ

 .(1)"اعمًتٕم٤من واهلل ،اًمِمٌٝم٦م

سم٤مهلل ُمـ  سم٤مٓؾمتٕم٤مذة يٙمقن ًمِمٞمٓم٤منااًمقىمقع ذم اًمِمٝمقات واًمِمٌٝم٤مت، ويمٞمد ُمـ  واعمخرج

 . طوًمزوم هدي اًمٜمٌل  ،واًمتحّملم سمذيمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وذ اًمٜمٗمس وامهقى، ذه

 خت حت جت مبهب خب  حب جب هئ مئ خئٱُّٱ : اهلل ىم٤مل

 هش مش هس مس هث  مث هت ٱُّٱٱ:شمٕم٤ممم وىم٤مل[  36]ومّمٚم٧م: َّمتهت

 .[83 - 81]ص: َّمكمل لك

رؾمقًمف  شم٤ٌمعاهلل شمٕم٤ممم وا ـم٤مقم٦م سمٚمزومآؾمت٘م٤مُم٦م قمغم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ  ذمإمم أنَّ  ومٜمخٚمص

اًمٜمٗمس سمف ؾمٌح٤مٟمف ُمـ  ؾمتٕم٤مذةواًمتحّملم سمذيمر اهلل وآ ،واًمٞم٘ملم ٌّمػمةويمامل اًم واًمّمؼم ،ط

 ُمـ اهلل ًمٚمٛم١مُمٜملم اًمٓم٤مئٕملم اعمخٚمّملم ُمـ يمٞمد مجٞمع اًمِمٞم٤مـملم. طمٗم٤مفم٦م ومٞمفاًمِمٞمٓم٤من، و

 

  

                                                           

، 353: 8د اًمِمٝم٤مب ُمـ إُمث٤مل واعمقاقمظ أداب، ( أظمرضمف اًم٘مْم٤مقمل: حمٛمد سمـ ؾمالم أيب قمٌد اهلل اًم٘م٤ميض، ذم ُمًٜم2)

سمػموت: دار اًمٙمت٥م  -، ًمٌٜم٤من2ط٘مٞمؼ: طم٤مُمد قمٌد اهلل اعمحالوي. )، ُمقىمقوم٤ًم. حت. قمـ قمٛمران طمّملم 2223ح

 (. وذم ؾمٜمده قمٛمر سمـ طمٗمص اًمٕمٌدي، وهق ُمؽموك.1222اًمٕمٚمٛمٞم٦م. 

 .267-266: 1 ( إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من،1)
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 ارتامت١

 هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت، وأصكم وأؾمٚمؿ قمغم رؾمقًمف وقمغم آًمف وأصح٤مسمف. احلٛمد

 َٔ ايٓتا٥ر. عددايدزاض١ إىل  تٛصًت

 واًمرهم٦ٌم قمٜمٝم٤م إمم همػمه٤م. ط ًمٜمٌلاًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م هل اإلقمراض قمـ هدي ا خم٤مًمٗم٦م -

٦م         وٕمػ اإليامن سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر، واًمٙمؼم واًمٕمج٥م، واًمّمح٦ٌم اًمًٞمئ٦م واًمٌٞمئ ُيَٕمدُّ  -

 أؾم٤ٌمب خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م. أهؿُمـ  ،اًمِمٝمقات واًمِمٌٝم٤مت شم٤ٌمعًمٗم٤مؾمدة، واا

 وىمد شمٍمف ىمريٜم٦م طمٙمؿ احلرُم٦م إمم ٜمٝم٤م،حمرُم٦م ًمٜمٝمل اًمنمع قم ٜمٌقي٦ماًمًٜم٦م اًم خم٤مًمٗم٦م -

 اًمٙمراه٦م.

قمـ خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م  اًمٜمٝمل صمٌقتقمغم  شمدل واحلدي٨م اًمٜمٌقي اًمٙمريؿأدًم٦م اًم٘مرآن  وردت -

 اًمٜمٌقي٦م.

 إقمرايب ٕيمٚمف سمِمامًمف وهمػمه. يمٛمخ٤مًمٗم٦مُمٔم٤مهر خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م،  شمٜمققم٧م -

 ،ُمـ شم٠ميٞمد اهلل وٟمٍمشمف حلرُم٤منوا ،واًمٕمذاب قمغم اعمًٚمٛملم ٗمتـاًمذل واًمّمٖم٤مر، واًم ضمٚم٥م -

 ًمٜمٌقي٦م.خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م ا آصم٤مرُم٤م شمرشم٧ٌم قمٚمٞمف ُمـ  أسمرز

، اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦ماعمتٕمٛم٘م٦م ذم ُمقوقع  دراؾم٤متُمـ اًم سم٤معمزيديقيص اًم٤ٌمطم٨م  وأظمػماً 

 شمٌلم اًمتل إسمح٤مث ُمـ وهمػمه٤م .قمٚمٞمٝم٤مخم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م وإضار اًمّمحٞم٦م اعمؽمشم٦ٌم  ُمثؾ:

 اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م. خم٤مًمٗم٦م سم٥ًٌم اًمًٚمٌٞم٦م أصم٤مر
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 ٚاملسادع املصادز فٗسع

ًمٚم٘م٤ميض حمٛمد سمـ قمٌد اهلل أيب سمٙمر سمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمل، ت:  اًم٘مرآن، ٓسمـ اًمٕمريب:أطمٙم٤مم  .1

ًمٌٜم٤من: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  –، سمػموت 3حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، )ط ، حت٘مٞمؼ:ـه543

 م(.1223 -هـ 2414

 إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ، ًمٚمٖمزازم: حمٛمد سمـ حمٛمد أيب طم٤مُمد اًمٓمقد، )سمػموت: دار اعمٕمروم٦م(. .۰

اًمٗمحقل إزم حت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل. ًمٚمِمقيم٤مين: حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد، إرؿم٤مد  .3

 -هـ 2429، دُمِمؼ: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، 2حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ أمحد قمزو قمٜم٤مي٦م، )ط

 م(.2999

هـ، حت٘مٞمؼ: د. 718آؾمت٘م٤مُم٦م. ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م: أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ أسمق اًمٕم٤ٌمس احلراين، ت  .4

 هـ.2423: 2اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ط -ٛمد سمـ ؾمٕمقد حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حم

إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من. ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م: حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمزرقمل، حت٘مٞمؼ:  .5

 م(.2975 -هـ2395، سمػموت: دار اعمٕمروم٦م، 1حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، )ط

سمّم٤مئر ذوى اًمتٛمٞمٞمز ذم ًمٓم٤مئػ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز. ًمٚمٗمػموز أسم٤مدى: حمٛمد سمـ يٕم٘مقب جمد  .6

هـ. حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمكم اًمٜمج٤مر، )اًم٘م٤مهرة: اعمجٚمس إقمغم 827اًمديـ أيب ـم٤مهر، ت: 

 جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل(.  -ًمٚمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م 

سمٞمدي: حمّٛمد سمـ حمّٛمد احلًٞمٜمل، حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م  .7 شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس، ًمٚمزَّ

 ُمـ اعمح٘م٘ملم.  )دار امهداي٦م ًمٚمٜمنم(.

شم٘مري٥م اًمٜمقاوي، ًمٚمًٞمقـمل: قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، حت٘مٞمؼ: شمدري٥م اًمراوي ذم ذح  .2

 قمٌد اًمقه٤مب قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، اًمري٤مض: ُمٙمت٦ٌم اًمري٤مض احلديث٦م. 

، سمػموت: 2اًمتٕمريٗم٤مت، ًمٚمجرضم٤مين: قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم، حت٘مٞمؼ: إسمراهٞمؿ اإلسمٞم٤مري، )ط .2

 هـ(.2425دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، 

أمحد اًمِم٤مومٕمل اسمـ اعمٚم٘مـ اعمٍمي،  اًمتقوٞمح ًمنمح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، ًمٕمٛمر سمـ قمكم سمـ .1۲

 م(. 1228 -هـ 2419دُمِمؼ: دار اًمٜمقادر،  -ؾمقري٤م ، 2حت٘مٞمؼ: دار اًمٗمالح، )ط
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ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن، ٓسمـ ضمرير: حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد، أيب ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي،  .11

 م(.1222 -هـ2412، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م:2حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، ط

ٛمك سمًٜمـ اًمؽمُمذي. ًمٚمؽمُمذي: حمٛمد سمـ قمٞمًك أيب قمٞمًك اًمًٚمٛمل. اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمً .1۰

 حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمريـ، )سمػموت: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب(.

ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ذم ذح مخًلم طمديث٤ًم ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ، ٓسمـ رضم٥م: قمٌد  .13

 حؾ.اًمرمحـ سمـ اًمٌٖمدادي أيب اًمٗمرج اًمدُمِم٘مل، حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر ُم٤مهر ي٤مؾملم اًمٗم

اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف، ًمٚمٌخ٤مري: حمٛمد سمـ  .14

 –هـ 2427، اًم٘م٤مهرة: دار اًمِمٕم٥م، 2إؾمامقمٞمؾ اسمـ إسمراهٞمؿ، أيب قمٌد اهلل اجلٕمٗمل، )ط

 م(.2987

اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، ًمٚم٘مرـمٌل: حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر، أيب قمٌد اهلل اخلزرضمل،  .15

هـ 2384، اًم٘م٤مهرة: دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، 1اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش، )طحت٘مٞمؼ: أمحد 

 م(.2964 -

 احِلَٙمؿ اجلَِديرة سم٤مإلذاقم٦م، ٓسمـ رضم٥م: قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م أيب اًمٗمرج احلٜمٌكم.  .16

، 4طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء، ٕيب ٟمٕمٞمؿ: أمحد سمـ قمٌد اهلل إصٌٝم٤مين، )ط .17

 هـ(.2425 –يب سمػموت: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمر

ديقان اعمٌتدأ واخلؼم ذم شم٤مريخ اًمٕمرب واًمؼمسمر وُمـ قم٤مسهؿ ُمـ ذوي اًمِم٠من إيمؼم،  .12

ظمٚمٞمؾ ؿمح٤مدة،  ٓسمـ ظمٚمدون: قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد، أسمق زيد احليُمل اإلؿمٌٞمكم. حت٘مٞمؼ:

 م(. 2988 -هـ 2428دار اًمٗمٙمر،  ، سمػموت:1)ط 

قمٌد اهلل اعمرزوي، )سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمزهد، ٓسمـ اعم٤ٌمرك: قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك أيب  .12

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م(.

، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، 3اًمًٜم٦ّم وُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل. عمّمٓمٗمك اًم٤ًٌمقمل، )ط  .۰۲

 هـ(.2421

 اًمًٜمـ. ٕيب داود: ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين، )سمػموت: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب(. .۰1
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احلًـ اًم٘مرـمٌل، حت٘مٞمؼ: ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، ٓسمـ سمٓم٤مل: قمكم سمـ ظمٚمػ اًمٌٙمري أيب  .۰۰

 -هـ2413اًمري٤مض: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد،  -، اًمًٕمقدي٦م1أسمق متٞمؿ ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ، )ط

 م(1223

اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، ًمٚمجقهري: إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد، حت٘مٞمؼ: أمحد قمٌد  .۰3

 م(.2987 -ـه2427، سمػموت، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم: 4اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، )ط

اسمـ سمٚم٤ٌمن، عمحٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد اًمتٛمٞمٛمل، أيب طم٤مشمؿ صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن سمؽمشمٞم٥م  .۰4

ًٌُتل. حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، )ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م(.  اًم

فم٤مهرة وٕمػ اإليامن إقمراض إؾم٤ٌمب اًمٕمالج، ًمٚمِمٞمخ: حمٛمد ص٤مًمح اعمٜمجد، )ُمٓمٌٕم٦م  .۰5

 هـ(.2423ؾمٗمػم، 

قمٌد اًمرمحـ اود، ًمٚمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي: حمٛمد ؿمٛمس احلؼ، حت٘مٞمؼ: قمقن اعمٕمٌقد ذح ؾمٜمـ أيب د .۰6

 م(.2968-هـ 2388، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة: اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م، 1حمٛمد قمثامن، )ط

ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، ٓسمـ طمجر: أمحد سمـ قمكم أيب اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين،  .۰7

 هـ(.2379حت٘مٞمؼ: حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م، )سمػموت: دار اعمٕمروم٦م، 

ـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد ىمقاقمد اًمتحدي٨م ُمـ ومٜمقن ُمّمٓمٚمح احلدي٨م، عمحٛمد مج٤مل اًمدي .۰2

 اًم٘م٤مؾمٛمل. )ًمٌٜم٤من، سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(. 

اًممزم اعمٜمثقرة ذم إطم٤مدي٨م اعمِمٝمقرة، ًمٚمزريمٌم: حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ هب٤مدر، حت٘مٞمؼ:  .۰2

 حمٛمد سمـ ًمٓمٗمل اًمّم٤ٌمغ، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.

 ، سمػموت: دار ص٤مدر(.2ًم٤ًمن اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر: حمٛمد سمـ ُمٙمرم إومري٘مل، )ط .3۲

ُمـ اًمًٜمـ، ًمٚمٜم٤ًمئل: أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م أيب قمٌد اًمرمحـ اخلراؾم٤مين، حت٘مٞمؼ: قمٌد  اعمجتٌك .31

 م(.2986 -هـ2426، طمٚم٥م: ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، 1اًمٗمت٤مح أسمق همدة، )ط

جمٛمقع اًمٗمت٤موى: ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م: شم٘مل اًمديـ أيب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م  .3۰

 م(. 1225هـ/2416، ُمٍم: دار اًمقوم٤مء، 3طزار، )قم٤مُمر اجل -احلراين. حت٘مٞمؼ: أٟمقر اًم٤ٌمز
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سمـ اًم٘مٞمؿ اجلقزي٦م: حمٛمد سمـ أيب ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم سملم ُمٜم٤مزل إي٤مك ٟمٕمٌد وإي٤مك ٟمًتٕملم، ٓ .33

 م(.2996 -هـ2426 ،) سمدون ـمٌٕم٦م، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب سمٙمر،  اًمزرقمل،

ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب، ًمٚم٘مْم٤مقمل: حمٛمد سمـ ؾمالم اًم٘م٤ميض، حت٘مٞمؼ: طم٤مُمد قمٌد اهلل اعمحالوي،  .34

 م(.1222، ًمٌٜم٤من، سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 2)ط

عمًٚمؿ سمـ ط اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ اًمًٜمـ سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل  .35

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، دار اًمدقمقة )سمػموت: دار  احلج٤مج أيب احلًلم اًمٜمٞم٤ًمسمقري، حت٘مٞمؼ: جمٛمع

 اجلٞمؾ + دار إوم٤مق اجلديدة(. 

 اعمًٜمد، ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ، أيب قمٌد اهلل اًمِمٞم٤ٌمين. اًم٘م٤مهرة: ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم. .36

ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، ٓسمـ وم٤مرس: أمحد سمـ وم٤مرس اًم٘مزويٜمل، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم حمٛمد  .37

 م(.2979 -هـ 2399ه٤مرون، )ط: اًم٘م٤مهرة: دار اًمٗمٙمر، 

، 1اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج، ٕيب زيمري٤م حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي، )ط .32

 (.ـه2391 –سمػموت: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

ؾمقري٤م: دار اًمٗمٙمر،  -: دُمِمؼ3ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد ذم قمٚمقم احلدي٨م. ًمٜمقر اًمديـ قمؽم. )ط .32

 م(. 2997-هـ2428

اًمٖمرٟم٤مـمل، حت٘مٞمؼ: أيب قمٌٞمدة اعمقاوم٘م٤مت، ًمٚمِم٤مـمٌل: إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل  .4۲

 م(.2997هـ/ 2427، ُمٍم: دار اسمـ قمٗم٤من، 2ُمِمٝمقر اسمـ طمًـ آل ؾمٚمامن، )ط

اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م إصمر، ٓسمـ إصمػم: اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد أيب اًمًٕم٤مدات اجلزري، حت٘مٞمؼ:  .41

 -هـ 2399حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل، )سمػموت: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  -ـم٤مهر أمحد اًمزاوي 

 م(.2979

إوـم٤مر ُمـ أطم٤مدي٨م ؾمٞمد إظمٞم٤مر ذح ُمٜمت٘مك إظم٤ٌمر، عمحٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد ٟمٞمؾ  .4۰

 اًمِمقيم٤مين. إدارة اًمٓم٤ٌمقم٦م اعمٜمػمي٦م.

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=119&ID=63
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=119&ID=63
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