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 االحتفال والتهنئة بأعياد الكافرين
 "لكم دينكم ولي دين" 
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ال إلددو إال ار ن الأشدد هلل أ ادلقصددني   ادلخلصدد ه الذدد  ُ  غنييدد ُ  العددنيدل ه ىدد  احلمددهلل ر     
ني الحهلله ال شنيك لو  إ ا أ اد أن خيلق ذ  َأٍ   أَْذنُُه ِإَ ا أَ َاَد َشْيًئني َأْن يَدُق َل َلُو ُكْ  فَدَيُك ُن{}ِإَّنم

دالن أُمٍّ خلقه الإ ا أ اد أن خيلق ذ  أُّم دالن أ  خلدقه الإ ا أ اد أن خيلدق ذد  الخمديخِ  خلدق 
   ُو َ  ُّ اْلَعنيَلِمَ {}َأالَ َلُو اخْلَْلُق اَلاأَلْذُن تَدَبنيَ َك اللّ الإ ا أ اد أن خيلق ذ  العهللم خلق 

سبحنينو أن يك ن لو شنيك يف ذلكوه أال ذننيزع ذ  خلقوه سبحنينو أن يك ن لو صدنيحبو 
}يَدددني أَيدَُّ دددني المدددِنيَ  اَذنُددد اْ اتدمُقددد اْ اللّدددَو َحدددقم تُدَقنيتِدددِو اَلالَ َ ُددد ُت م ِإالم اَلأَندددُ   أال اللدددهلله أال ذ يدددد أال  دددهللده 

َ ددني َزاْلَ َ ددني }يَددني أَيدَُّ ددني النمدد*ذُّْسددِلُم َن{ نيُس اتدمُقدد اْ َ كمُكددُ  المددِنق َخَلَقُكدد  ذ دد  ندمْدددٍ  اَلاِحددهلَلٍن اَلَخلَددَق ِذندْ
ُ َمددني  َِ ددنيالً َك ِددسًا اَلِنَسددنيو اَلاتدمُقدد اْ اللّددَو المددِنق َتَسددنيوُل َن كِددِو اَلاأَلْ َحددنيَم ِإنم اللّددَو َكددنيَن َ لَدد ْيُكْ  اَلكَدد م ِذندْ

  َ ِقيًبني{
 

أ سددلو  كددو للعددنيدل  شددنيىهللا  الخليلددو  ذدد  خلقددو الصددديو ه ال سدد لوهالأشدد هلل أن دمددهللا  بددهلل
الذبخددنا النددنيناه الدا يددني إإ ار كس نددو السددنا ني ذنددساه فدد خنا العبددنيد ذدد   بددنيدن العبددنيد إإ  بددنيدن 
   العبددنيده الذدد   دد   األديددنين إإ  ددهللل ااسدد مه الذدد  ال،لمددنيا إإ الندد  ه فددن  ادلدد ذن ه 

ه ليُل ني كن ني ىنيه ال يَزيغ  ن دني إال ال نيىهلل ال،نيدل ه حىت أتنيه اليق ه فرتكنني  لى احملج  البيضنيو
َْ َلُكددددْ   -}يَددددني أَيدَُّ ددددني المددددِنيَ  اَذنُدددد ا اتدمُقدددد ا اللمددددَو اَلُق لُدددد ا قَدددددْ اًل َسددددهلِليهلًلا ىنيلددددكه أال ذد دددد ن    ُيْصددددِل

 كعهلُل:ال  أَْ َمنيَلُكْ  اَليَدْغِدْن َلُكْ  ُ نُ َكُكْ  اَلَذ  يُِطْع اللمَو اَلَ ُس َلُو فَدَقهلْل فنيَز فَدْ زًا َ ِ،يًمني{
فيو  التندق التبنل فيو األ مني ه الحتصد كو اللنااه أال إن خس ذني تصنف فيو األالقنياه

 -صلى ار  ليو السل -األذ  ادلخ ني النيب  ه السن ِ العزيز الغدني العلُ  كك ني  ار _ األسحني 
ال  هالخس زاخن ه  كعهللى ه فم  أخنه أخن حبظ الافنذَ  األنبينيوُ  اَل مثَوُ ف مني ادلساث النق  ؛
  والال تيب  غص نُ  هو ي نُ  ََتهللَعُ وه الال نضب ذعينُ يَ 

الينسخ ن َيخَعُب َن فُدُل َلُوه   هللالَلوه -فيف كد َخلَ -ض ذلني يّ قدَ   كنيألذ  أنْ  مح  ارفكنينت 
هه الال ينقطع مثنهه الال د شجنُ ه ف  ينكُ الان حنيل ادلبطل  يَند ن  نو ت اليد اجلنيىل ه وهف لَ أُ 
  نل أينيذو تبُ وه الال غمنيذُ  عُ قلَ يُ 
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ه الك نيكني ننيسخنيه ف  خس فيمني سبق إال نيخمشني ه الحصنني اسخنيفصني  الهللي  كنلك كننيو 
  القهلل ح اهه الال شن فيو إال القهلل ندنيهه فنيذ نيز ادلسلم ن كو اذ ينيزاه الازدادالا هبني  سكني الا  زازا  

فنيك ملت  ليل ه  في ني كندحنيا غمنالنيُ ه مجيل  لى ىنه األذ  ك  ينيد  ارالقهلل اذنت 
 الالن ع ه فك  ر  لينني ذ  فضد الكنم  (ٔ)النمعَم ُ كنلك 

ه ّب ه الخمهللم هه الل ل ه ال  ىنَ ي خمُ لّ الل  أخننني نعهللد دنيس  ىنا الهللي  ال،نيىننه النُ 
 ييه الىش ذلني الخني ن األدلعي ط ذلني لسنين العَ النقطعت دالهنني  ينيد ادلطيه النخِ _

أكننيئو أن يق ب  ذ  أ ينيد كسنى  كعضُ ال غ  تلك ادلآثنه التيك الزالاخنه ا تضى 
 ا ذلني الاك  ج اه الكنكنىني خّ ك ني ك  ينيد ااس م األغن األ فن ه األ ز األزىنه ف َ القيصنه فيخُن 

 ذلج ا 
النِقنيعه فبني زا الناقم ه  ه فسللت الساعه الذهللداُ (ٕ)الحتدزا للَبهللاد ه ا ادلهللادفعبّ 

 ضنكني كنيليم ه فكنين النمْقُ  ادلب :
 االح دنيِل الال  نئِ  ك  ينيد الكنيفني حك  

 لك  دينك  اليل دي 
الغنيي  لكد شني د  مل أَْ هلُل اي  الاضح ه  هالد ائهلل الىي  لى صغنىنيه القل  حجم نيه مج ُ 

   الئح ؛ إال اق نص  نيه اليف قنطنيسي أالد   نيه فنيس غنيت كنلك    ك نن الك م  نّ أال سُ 
 بيو أمت الص ن الأزكى الس م الكنير نيد ادلنام الكنكنه خس اخل نيمه ال لى ن

  

                                        
 الػرح والرسور الـعؿة: (1)

 البداد: ادبارزة (2)
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   كهللايً  ينبغي أن ند   ذعىن كلم   يهلل لن ص  ىني  يهللا؛ ألن احلك   لى الخيو فنع 
 تص  ه  

كلم   يهلل ذ خ  ن ذ  "الَعْ د" أق الن  ع  يقنيل دل  خنا ذ  كي و مث   ع إليو:  نيد  
لك  ال ي صف الع د كك نو  يهللا حىت يرتدد يف الع د فيع د ي ذيني أال أسب  يني أال سن يني    
ف    يهلله الإإ ىنا يخس اجل ىنق يف الصحنيح كق لو: " الالعيهلُل: ذني اْ َ نيَدَك ذ  ى ٍّ أال 

 نيل الخني ن:   ق(ٔ)غسه
 فنيلَقْلُب يَدْع نيُدُه ذ  ُحب  ني  يهللُ 

 القنيل اخن:
 (ٕ)ِإ ا أَق ُل َصحني يَع نيُدُه  يهللا   أَذسى كَِ مسنيَو َىنا الَقلُب َذعم دا

الالعيهلُل: الاحهلل األ ينيده الإَّنني مجع كنيلينيو الأصلو ال اال للزالذ ني يف ال احهلله اليقنيل: للدنق 
 (ٗ)" (ٖ)كينو الك  أ  اد اخلخب

  

                                        
 (  لؽن غؾب اشتعامله فقام يتصل بالػرح والرسور1)

ي: شللت صقيي أبا محؿد ببََد ادَـعم بََن  َال  َز ؽْ ( البقت لقزيَد بِن احلؽم الثََّؼِػّي ، وققل بل هو لعؿَر بِن أيب ربقعَة، وهو من البسقط. قال الع  2)

ضَؿر السَؽر دل  "يعتَاده"بالم كصبه ؟ فؼال: هو يف موضع احلال، تؼديره: يعتاده السؽر بائَدًا، فػَي  "يعتاده بقداً "التقؿيَّ الـْحوي بن قوله: 

 [بروت -دار ادعرفة ( ط 1/285ادتـبي ). ا.هَ ]رشح ديوان " حا"بؾقه قوله 

 "لؽن قؾبت الواو ياًء  لئال يؾتبس بعود اخلشب "أبواد"أ ؾه ( أي 3)

 الصحاح مادة ]ع و د[ ( 4)
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 أذني ادلعىن الخن ي للعيهلل ف  خي لف ك سا    ادلعىن اللغ ق الإإ  لك يخس ق ل النيب 
ُلُغىِن َحْيُ  ُكْنُ  ْ " " أق ال َتعل ا لقْبق أينيذني اَل ََتَْعُل ا قَدْْبِى ِ يهللاً اَلَصلُّ ا َ َلىم فَِسنم َص ََتُكْ  تَدبدْ

 الذ اس  تع نيدالهنني  
اليخس إليو أيضني ىنا األثن "    اك  ش ني  قنيل: قنيَل َ ُ ٌد ِذْ  اْليَدُ  ِد لُِعَمَن ْكِ  

طمنيِ   َنني أُْنزَِلْت َىِنِه اْْليََ   اخلَْ }اْليَدْ َم َأْكَمْلُت َلُكْ  ِديَنُكْ  : يني أَِذَس اْلُمْ ِذِنَ  َلْ  َ َليدْ
ْسَ َم ِديًنني{اَلأَْ َْمُت َ َلْيُكْ  نِْعَمِِت اَلَ ِضيُت  اَلَتمَْننني َ ِلَك اْليَدْ َم ِ يهلًلا" أق حن دد كو   َلُكْ  اْاِ

 كد ح  
 الن،نيف  العبنيدن الذزيهلل ذ الالص ن لنلك صني  ي م اجلمع  لنني  يهللا ال  ينيدنني إينيه كنيخلطب  

َفَمْ  َ نيَو ِإَإ اجلُُْمَعِ   ِإنم َىَنا يَدْ ُم ِ يهلٍل َ َعَلُو اللمُو لِْلُمْسِلِم َ  نو "  ه يق ل النيب الهللال ي 
إ ن كد ذني يع نيده الدنُد أال  (ٔ)"فَدْليَدْغَ ِسْد اَلِإْن َكنيَن ِطيٌب فَدْلَيَم م ِذْنُو اَلَ َلْيُكْ  كنيلس َ اكِ 

 كدم ح  ف    يهلل لغ  الشن ني   -(ٕ)فنحني أال حزنني -اجلمني  
   النق تعبهللنني ار كوه فعيهلل  من جملة الدينالذ  ادلقن  شن ني أن العيهلل  نهلل ادلسلم

يَدْ ُم َ َنَفَ  " األضحى  بنيدن حىت إن األكد الالخن  يف  لك الي م  بنيدن؛ قنيَل َ ُس ُل اللمِو 
ْسَ ِم اَلِىَي أَيمنيُم َأْكٍد اَلُشْن ٍ     (ٖ)"اَليَدْ ُم النمْحِن اَلأَيمنيُم ال مْخنِيِق ِ يهلُلنني أَْىَد اْاِ

َكنيَن َ ُس ُل اللمِو َصلمى اُر َ َلْيِو »َ ْ  أََنِ  ْكِ  َذنيِلٍكه قنيَل: الي ذئ إليو أيضني حهلليُ  
َثِِن ُ بَدْيهلُل اللمِوه قنيَل: « اَلَسلمَ  اَل يَدْغهلُلال يَدْ َم الِدْطِن َحىتم يَْ ُكَد َ َنَااٍ  ُ  ْكُ  َ َ نيٍوه َحهللم اَلَقنيَل ُذَن م

َثِِن أََنٌ ه َ ِ  النميب  َصلمى ارُ    ال لى ىنا ال قنين ال د (ٗ)« اَليَْ ُكُلُ  م اِلتْدنًا» َ َلْيِو اَلَسلمَ ه َحهللم
حتنمي الصينيم يف ي ذي العيهلل كنيامجنيعه ألنو يننيقض ذقنيصهلل ىنه العبنيدن كنيألكد الالخن  

  الالل   ادلبنيح

                                        
 .(172/ 1 حق  السغقب والسهقب )، وحسـه ادـذري وقال األلباين حسن لغره، اكظر  ابن ماجه بن ابن بباس  ( أخرجه1)

 وكذا باصوراء بـد الشقعة بذ بدبقته أ ال. (  يدخل يف ذلك الذكرى السـوية وكحو ذلك مما ابتاده الـاس بالوة2)

/ 4إرواء الغؾقل يف ختريج أحاديث مـار السَبقل )ووافؼه األلباين، اكظر  و ححه السمذي،  بن بؼبة بن بامر  -إٓ ابن ماجه- األربعةرواه (3)

131) 

 البياري. ( أخرجه 4)
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 ال جي ز أن يزيهلل أحهلل  لى أ ينيد ادلسلم   يهللا أال أن يَنُقَص  ى ذني تقن الكننيو  ل
َذْ  َأْحهلَلَث يف " ذن ني ي ذني الاحهلل؛ كمني ال جي ز أن يَزيهلل أال ينقص ص ن !؛ لق ل النيب 

ِإنم َخيدَْن »ك سا ذني يق ل:   أق: كنيطد  الكنين النيب  (ٔ) "أَْذنِنني َىَنا َذني لَْيَ  ِذْنُو فَدُ َ  َ د  
ُن اذْلهلَُلى ُىهلَلى ُدَممهلٍله اَلَشنُّ اأْلُُذ ِ  ُدْهلَلثنيتُدَ نيه الَُكدُّ ِكهلْلَ ٍ  َضَ َل ٌ احلَْهلِلي  (ٕ)« ِ  ِكَ نيُ  اِره اَلَخيدْ

ال لك ي حقق كسضنيف  ي م أال أينيم َت ص كنيلدنح الالسنال ه أال َتصيص أفعنيل ذعين  تع،يمني 
ذلنيه الل  كغس ذعصي  إضنيفي   الكنلك مبخني ك  ذ  يصنع  لكه الإن مل نخني ك   سنيئن 

:  َكنيَن أَلْىِد اجلنيىليِ  ي ذنيِن يف ُكّد سنٍ  خمنيلدنيهت ه الإإ ىنا يخس حهلليُ  أن  ك  ذنيلك 
: "َكنيَن َلكْ  يَ َذنيِن تَلَعب َن ِفيِ منيه اَلقهلْل أَْكهلَلَلُكُ  ادلهلِلينَ  قنَيل ِفيِ مني فَلّمني َقهلِلَم النيبُّ يَدْلعب َن 

ُ مني: َي َم الدطِنه الي َم األْضَحى    اليف ىنا احلهللي  مجل  ف ائهلل:(ٖ)" ارُ هِبِمني َخْسا ِذندْ
كخ  النسي  ال  أس   الكفارال يجوز للمسلمين أن يبتهجوا أو يلعبوا في أعياد أنو  .1

هنيني ذطلقني المل يقد ذل   (ٗ)ألن النيب هننيى  الل  كنين الل   ذبنيحني كنيئني؛السن  الحن مهني حىت 
 العب ا الافنح ا دالن أن تدعل ا حناذني 

؛ ألن البهللل ال يجتمع مع أعياد المسلمين أعياد أخرى"أكهلللك " يعِن أنو  ق ل النيب  .2
 (٘)ال جي مع ذع ادلبهللل ذنو

و أال ذننيقخ و أال هنيِ  -صلى ار  ليو السل - لى أذن النيب  اعتراض الصحابةعدم  .3
}اَلَذني َكنيَن ِلُمْ ِذٍ  اَلاَل ُذْ ِذَنٍ  ِإَ ا َقَضى اللمُو اَلَ ُس لُُو فيوه الىنا ش ن ادل ذن ه كمني قنيل تعنيإ 

 {اَلَ ُس َلُو فَدَقهلْل َضدم َضَ اًل ذُِّبيًنني أَْذنًا َأن َيُك َن ذَلُُ  اخْلِيَدَنُن ِذْ  أَْذنِِىْ  اَلَذ  يَدْعِص اللموَ 

                                        
 . أخرجه البياري ومسؾم بن بائشة ( 1)

 . أخرجه مسؾم بن جابر  (2)

مسـد أمحَد ط الرشَالة . و ح  إشـاده األركموط، اكظر (822/ 2 حق  اجلامع الصغر وزيادته )أخرجه الـسائي، و ححه األلباين، اكظر  ( 3)

(21 /212) 

 ( بؿػفوم ادوافؼة4)

بَالساب  أو هـا اداء مبدل مـه والساب بدل ففل جيوز أن كتوضَا ( توضق : كحن ملمورون أن كتوضا باداء لؽن إذا فؼدكا اداء فنكـا كتوضل بالساب5)

 ؟ كذلك ٓ جيوز أن كحتػل بلبقاد الؽافرين )مبدل مـه( وكحن لـا أبقاد )بدل( لغر رضورةباداء والساب ، يف وجود اداء
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 ٜ 

  المنُع من االحتفال بأعياد الميالد وموالد األولياء وذكرى في خنا  لى  لك
 دهللثني  بنيدن مل تخنع قبد  لكه الىنا    الض لهالحن   لكه ألنك تصبَ  االستقالل

يِ  َذني ملَْ يَْ َ ْن ِكِو اللمُو {} أَْم ذَلُْ  ُشنََكنيُو َشَنُ  ا ذَلُْ  ِذَ  اقنيل ار تعنيإ   لهلل 
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  :دلني كنينت األ ينيد ذ  مجل  العبنيداا مل جيز ألحهلل ذخني ك  غس ادلسلم  يف الذ  مث  نق ل
}ُقْد يني أَيدَُّ ني اْلَكنيِفُنالَن * اَل أَْ ُبهلُل َذني تَدْعُبهلُلالَن * كمني قنيل ار تعنيإ   -أ ِن أ ينيدى - بنيدهت  
َ نيِكهلُلالَن َذني أَْ ُبهلُل * اَلاَل أَنني َ نيِكهلٌل َذني َ َبهلْلمُتْ * اَلاَل أَنْدُ ْ  َ نيِكهلُلالَن َذني أَْ ُبهلُل * َلُكْ  ِديُنُكْ  اَلاَل أَنْدُ ْ  

ألنو كنلك يك ن قهلل اَتنه  يهللا؛ ال  ينيده إينيه كد ح  كمني سبق أن قن ننيه  اَليلَ ِديِ  * {
يف أ ينيدى  كنيلل   أال الدنح أال ىنا    ذخني ك     فيك ن قهلل شنع  بنيدن ذ  دالن ار  

 النىني  إإ دال   بنيدهت   
صلى ار  ليو -لقهلل هنينني أص     ذبنيدأهت  كنيلس مه كمني قنيل : أما عن تهنئتهم بها فنقول

اْليَدُ  َد اَلالنمَصنيَ ى كنيلسمَ ِم اَلِإَ ا لَِقيُ ْ  َأَحهلَلُىْ  يف الطمنِيِق فنيْضطَنُّالُىْ  ِإَإ  اَل تَدْبهلَلُوالا:  " -السل 
ني كسفخنيئوه فكيف حنيي   نن الس م شعني  ادلسلم  النق أذن ىنا  لى النغ  ذ  أ (ٔ)"َأْضَيِقوِ 

ذ  النني  ك حبيب   مبني يب ج   اليسعهللى  ككدنى  ؟!! إن أفضد ذني نقهللذو ذل  ى  إنقني ى  
  -صلى ار  ليو السل -القهلل زا  النيب  -الذن ني أ ينيدى -يف اادينين التبغضي   يف الكدنانه

ي  ديني ذنيضني لي  دب  فيو اللك  خ فني  ليو ذ  النني ه لنلك د نيه إإ ااس م فلمني ذنيا 
 (ٕ)«احَلْمهلُل لِلمِو المِنق أَنْدَقَنُه ِذَ  النمني ِ »ذسلمني َخنََا النميبُّ َصلمى اُر َ َلْيِو اَلَسلمَ  اَلُىَ  يَدُق ُل: 

م ن ادخنيل السنال   لي  ؛ لَيْ بُ  ا  لى دين  ه كهللال ذ  د  هت  إإ الالي م ينىب ادلعمم 
  الال يدنق ن ك  ادلهللا ان الادلهللاىن ه الال ك  الهلل  ن الادلخني ك  ااس مه 

}اَلِإْن َأَحهلٌل ِذَ  اْلُمْخنِِكَ  اْسَ َجنيَ َك إ إهن  ال يعنف ن ذقنيصهلل السل  يف ااس مه قنيل تعني
  َفَ ِ ْنُه َحىتم َيْسَمَع َكَ َم اللمِو مُثم أَْكِلْغُو َذْ َذَنُو َ ِلَك كِ َندمُ ْ  قَدْ ٌم اَل يَدْعَلُم َن{
َأْن تَدبَدنُّالُىْ  اَلتُدْقِسطُ ا فيس مسك ن كعم ذنيا ذ  الخنع ليست دد النزاعه كق لو تعنيإ } 

يني أَيدَُّ ني المِنيَ  صنيهتنيه كق لو تعنيإ  }   خمص   -أال ي غنيفل ن–[ اليغدل ن ٛ{ ]ادلم حن : إِلَْيِ  ْ 
دينيِن اَلَذْ  يَد َدَ ذلمُ  ْ  ِذْنُكْ  َاَذُن ا اَل تَد مِخُنالا َاكنيوَُكْ  اَلِإْخَ اَنُكْ  َأاْللَِينيَو ِإِن اْسَ َحبُّ ا اْلُكْدَن َ َلى اْاِ

اَل َتَِهلُل قَدْ ًذني يُدْ ِذُن َن كنيللمِو اَلاْليَدْ ِم اْْلَِخِن يُدَ ادُّالَن [ الق لو }ٖٕ{ ]ال  ك :  ال،منيِلُم نَ  َفُ اللَِئَك ُى ُ 
َكَ َب يف   َذْ  َحنيدم اللمَو اَلَ ُس لَُو اَلَلْ  َكنينُ ا َاكنيَوُىْ  أاَْل أَكْدَننيَوُىْ  َأاْل ِإْخَ انَدُ ْ  أاَْل َ ِخسَتَدُ ْ  أاللَِئكَ 

                                        
 . أخرجه مسؾم بن أيب هريرة  (1)

 أخرجه البياري. (2)
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دينيَن اَلأَيمهلَلُىْ  ِكُنالٍح ِذْنوُ قُدُل هبِِ  [ الغسىني ذ  ادلخصصنيا الِت تب  ادلقص د ٕٕ{ ]اجملنيدل :  ُ  اْاِ
 ذ  العم م الى  ذني يف ادلعنيذل ه ال أذ   اال  قنيد الالعبنيدنه الار ادلس عنين 

  الالعقد يقن  أين إ ا كنت ال أىنئ ذ  يسبِن أال يسب أيب أال أذي أال ذ  أحبو فكيف
 دد كسب ار أنو لو اللهلل أال صنيحب  تعنيإ ار     لك  ل ا كبساه َ ِ  اْكِ  َ بمنيٍس مب  حي

ُ َمنيه َ ِ  النميب  َصلمى اُر َ َلْيِو اَلَسلمَ ه قنيَل: قنيَل اللمُو:  َكِِن اْكُ  اَدَم الملَْ َيُكْ  »َ ِضَي اللمُو َ ندْ َكنم
ْ  لَُو َ ِلَكه َفَ ذمني َتْكِنيُبُو إِيمنيَق: فَدَزَ َ  َأين  اَل أَْقهلِلُ  َأْن أُِ يهلَلُه َكَمني  َلُو َ ِلَكه اَلَشَ َمِِنه الملَْ َيكُ 

َن َصنيِحَبً  َأاْل اَلَلهلًلاَكنيَنه  اللنلك يق ل  «اَلأَذمني َشْ ُمُو ِإيمنيَقه فَدَقْ لُُو يل اَلَلهلٌله َفُسْبَحنيين َأْن َأَتِم
ُيْخَنَك كِِو اَليَدْغِدُن َذني ُدالَن َ ِلَك ِلَمْ  َيَخنيُو اَلَذْ  ُيْخنِْك كنيللمِو فَدَقهلِل  ِإنم اللمَو اَل يَدْغِدُن َأنْ }تعنيإ 

 [ٛٗ{ ]النسنيو:  افدْ َدَنى ِإمْثني َ ِ،يًمني
اَلقنيُل ا اَتمََن } فكيف ندنح كخ    كننيه الاالفرتاو  ليوه الالسمنيالاا الاأل ض تغضب لنلك

( َتَكنيُد السمَمَ اُا يَد َدَدطمْنَن ِذْنُو اَلتَدْنَخقُّ اأْلَْ ُض َٜٛشْيًئني ِإدًّا ) ( َلَقهلْل ِ ْئُ  ْ ٛٛالنممْحَُ  اَلَلهلًلا )
( ٕٜ( اَلَذني يَدْنَبِغي لِلنممْحَِ  َأْن يَد مِخَن اَلَلهلًلا )ٜٔ( َأْن َدَ ْ ا لِلنممْحَِ  اَلَلهلًلا )ٜٓاَلَتَِنُّ اجْلَِبنيُل َىهللًّا )

( َلَقهلْل َأْحَصنيُىْ  اَلَ هللمُىْ  َ هللًّا ِٖٜض ِإالم َاِت النممْحَِ  َ ْبهلًلا )ِإْن ُكدُّ َذْ  يف السمَمنياَلاِا اَلاأْلَ ْ 
 [ٜ٘ - ٛٛ{ ]ذنمي:  (ٜ٘( الَُكلُُّ ْ  َاتِيِو يَدْ َم اْلِقَينيَذِ  فَدْنًدا )ٜٗ)
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 أقوال علماء املسلمني وأئمة الدين
  يقد ل  هبدنيه  د  هتنئد    اتدق العلمنيو النكنيني ن  لى حتنمي االح دنيل ك  يدنيد الكدنيفني ه فضد

نيَ هلَلتُدُ ْ  اَلاَل اك  القي  " الََكَمني أَندمُ ْ  اَل جَيُ ُز ذَلُْ  ِإْظَ دني ُُه فَدَ  جَيُد ُز لِْلُمْسدِلِمَ  َُلَدنياَلتُدُ ْ  َ لَْيدِو اَلاَل ُذَسد
دِ  اأْلَْ كَدَعدِ  اَلقَدهلْل َصدنمَح كِد  كنيتد َددنيِق أَْىدِد اْلعِْلدِ  المدِنيَ  ُىدْ  أَْىلُدوُ احلُُْض ُ  َذَعُ دْ   ِو اْلُدَقَ دنيوُ ِذدْ  أَتْدبَدنيِع اأْلَئِمم

 يف ُك ُِبِ ْ :
: اَلاَل جَيُ ُز الشَّاِفِعي  فَدَقنيَل أَكُ  اْلَقنيِسِ  ِىَبُ  اللمِو ْكُ  ]احلََْسِ [ ْكِ  َذْنُص ٍ  الطمَْبِقُّ اْلَدِقيُو 

َ َلى ُذْنَكٍن اَلُزالٍ ه اَلِإَ ا َخنيَلَط أَْىُد اْلَمْعُنالِف أَْىَد اْلُمْنَكِن  لِْلُمْسِلِمَ  َأْن حَيُْضُنالا أَْ َينيَدُىْ ؛ أِلَندمُ  ْ 
ْنَكنيِ  َ لَْيِ ْ  َكنينُ ا َكنيلنماِضَ  كِِو اْلُمْ ثِنِيَ  لَُوه فَدَنْخَخى ِذْ  نُدُزالِل ُسْخِط اللمِو َ َلى  مَجنيَ ِ ِ ْ  كَِغْسِ اْاِ

: َحهللمثَدنني اأْلََشجُّه ثَدنني َ ْبهلُل فَديَدُع ُّ اجلَِْميَعه نَدُع ُ  كنيللم  ِو ِذْ  ُسْخِطِو  مُثم َسنيَق ِذْ  طَنِيِق اْكِ  َأيب َحنيمتٍِ
{ اَلالمِنيَ  اَل َيْخَ هلُلالَن الزُّال َ اللمِو ْكُ  َأيب َكْكٍنه َ ِ  اْلَعَ ِو ْكِ  اْلُمَسيمِبه َ ْ  َ ْمنال ْكِ  ُذنمَن: }

نيلُِئ َن أَْىَد الخ ْنِك َ َلى ِشنِْكِ ْ  اَلاَل خُينيِلطُ نَدُ ْ ه اَلحَنُْ ُه َ ِ  الضمحمنيِك  مُثم [ قنيَل: اَل ديَُ ٕٚ]الدنقنين: 
للمُو  ََكَن َحهلِليَ  َ ْبهلِل اللمِو ْكِ  ِديننيٍ ه َ ِ  اْكِ  ُ َمَن َ ِضَي اللمُو َ ندُْ َمني قنيَل: قنيَل َ ُس ُل اللمِو َصلمى ا

اَل َتهلْلُخُل ا َ َلى َىُ اَلِو اْلَمْلُع ِنَ  ِإالم َأْن َتُك نُ ا كنيِكَ ه فَِسْن ملَْ َتُك نُ ا كنيِكَ  َفَ  " »َ لَْيِو اَلَسلمَ : 
َِ  اَل ََكَن اْلبَديدَْ ِقيُّ كِِسْسَننيٍد « "  َتهلْلُخُل ا َ لَْيِ ْ  أَْن ُيِصيَبُكْ  ِذْ َد َذني َأَصنيكَدُ  ْ  اَلاحلَْهلِليُ  يف الصمِحي

 ٍَ يف )كنيِ  َكنَاِىَيِ  الهللُُّخ ِل َ َلى أَْىِد  الن ذمِ  يف َكننيِئِسِ ْ ه اَلال مَخبُِّو هِبِْ  يَدْ َم ]نَديدُْنالزِِىْ [  َصِحي
ُو َي اللم اَلَذْ َنَ نيهِنِْ ( َ ْ  ُسْدينيَن ال دمْ  ِق ه َ ْ  ثَدْ ِ  ْكِ  يَزِيهلَله َ ْ  َ طنيِو ْكِ  ِديننيٍ  قنيَل: قنيَل ُ َمُن َ ضِ 

يَدْ َم ِ يهلِلِىْ ه فَِسنم  َ ْنُو: " اَل تَدَعلمُم ا َ طنينََ  اأْلََ نيِ ِ ه اَلاَل َتهلْلُخُل ا َ َلى اْلُمْخنِِكَ  يف َكننيِئِسِ  ْ 
 ْخطََ  تَدْنزُِل َ َلْيِ ْ  " السم 

َ دْ  َ ْبدهلِل اللمدِو كْدِ  َ ْمدنال فَدَقدنيَل: "  -يدهلِل أاَْل َأيب اْلَ لِ  -اَلكنيْاِْسننيِد َ ِ  ال دمْ  ِق ه َ ْ  َ ْ ٍفه َ ِ  اْلَ لِيهلِل 
ُحِخدَن َذَعُ دْ  َذْ  َذنم كِِبَ ِد اأْلََ نيِ ِ  َفَصَنَع نَديدُْنالزَُىْ  اَلَذْ َنَ نينَدُ ْ  اَلَتَخبمَو هِبِْ  َحىتم دَيُ َا اَلُىدَ  َكدَنِلَك 

 يَدْ َم اْلِقينيَذِ  " 
ددَع ]ُسددلَ  َِ ": قَددنيَل يل اكْددُ  َأيب َذددْنمَيَ: َحددهللمثَدنني نَددنيِفُع كْددُ  يَزِيددهلَل مسَِ ْيَمنيَن[ اَلقَددنيَل اْلُبَخددني ِقُّ يف َغددْسِ " الصمددِحي
دَع ُ َمدَن كْدَ  اخْلَطمدني دَع أَكَدنيُهه مسَِ ِ  َ ِضدَي ْكَ  َأيب زَيْدَنَب ]اَلَ ْمَنال[ ْكَ  احْلني ِِث مسََِع َسعِيهلَل كْدَ  َسدَلَمَ ه مسَِ

ٍَ َ ددد َ ِقددديُّ  اَل ََكدددَن كِِسْسددننيٍد َصدددِحي ْ  َأيب اللمددُو َ ْندددُو قَددنيَل: " اْ  َنِبُددد ا أَْ دددهلَلاَو اللمددِو يف ِ يدددهلِلِىْ  "  ََكددنَُه اْلبَديدْ
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َ ِد اأْلََ ددنيِ ِ  أَُسددنيَذَ : َحددهللمثَدنني َ ددْ ٌفه َ ددْ  َأيب اْلُمغِددسَِنه َ ددْ  َ ْبددهلِل اللمددِو كْددِ  َ ْمددنال قَددنيَل: " َذددْ  َذددنم كِددبِ 
ِ  "  اَلقَدنيَل َفَصَنَع نَديدُْنالزَُىْ  اَلَذْ َنَ نينَدُ ْ  اَلَتَخبمَو هِبِْ  َحدىتم دَيُد َا اَلُىدَ  َكدَنِلَكه ُحِخدَن َذَعُ دْ  يَددْ َم اْلِقينيَذد

ِو َأمْحَدددهلُل يف  اَِلايَدددِ  ُذَ نمدددنيه أَكُددد  احلََْسدددِ  اْْلِذدددهلِلقُّ: اَل جَيُددد ُز ُشدددُ  ُد أَْ يَدددنيِد النمَصدددنيَ ى اَلاْليَدُ ددد ِده نَدددصم َ لَْيددد
 [ قنيَل: الخمَعنيِنُ  اَلأَْ ينيُدُىْ  ٕٚ{ ]الدنقنين: اَلالمِنيَ  اَل َيْخَ هلُلالَن الزُّال َ اَلاْحَ جم كَِقْ لِِو تَدَعنيَإ: }

ُل يف " اجْلَدددنيِذِع " )كَدددنيٌ  يف َكنَاِىيَدددِ  ُخدددُنالِا اْلُمْسدددِلِمَ  يف أَْ يَدددنيدِ  اْلُمْخدددنِِكَ ( اَل ََكدددَن َ دددْ   اَلقَدددنيَل اخْلَددد م
دددنيِم ِذ ْدددَد َديْدددِن أَيُّددد َ   َأْحَمددددَ ُذَ نمدددني قَدددنيَل: َسددد َْلُت  َ دددْ  ُشدددُ  ِد َىدددِنِه اأْلَْ يَدددنيِد المدددِِت َتُكددد ُن ِ ْندددهلَلنني كنيلخم

ددَن اَلَأْشدبنيِىِوه َيْخدَ هلُلُه اْلُمْسدِلُم َن؟ َيْخدَ هلُلالَن اأْلَْسدَ اَق اَلجَيْلِبُدد َن فِيدِو الضمدِحيم  َ  اَلاْلبَدَقدَن اَلاْلبُددنم اَلالدهللمقِيَق اَلَغيدْ
َددني َ لِدَكه َيُك نُدد َن يف اأْلَْسددَ اِق اَلاَل يَدهلْلُخُل َن َ لَددْيِ ْ  كِدديَدَعُ ْ   قَددنيَل: " ِإَ ا مَلْ يَدهلْلُخُل ا َ لَددْيِ ْ  كِدديَدعَ  ُ ْ  اَلِإَّنم

 َيْخَ هلُلالَن السُّ َق َفَ  كَْ َس "  
َحبِيٍب: " ُسِئَد اْكُ  اْلَقنيِسِ  َ ِ  النُُّك ِ  يف السُّدُدِ  المدِِت تَدنَْكدُب فِيَ دني النمَصدنيَ ى  اَلقنيَل َ ْبهلُل اْلَمِلِك ْك ُ 

نيَل: الََكدنَِه اكْدُ  ِإَإ أَْ ينيِدِىْ ه َفَكنَِه َ ِلَك خَمنيفََ  نُدُزالِل السُّْخطَِ  َ لَْيِ ْ  ِكِخنِْكِ ُ  المِنيَ  اْ َ َمُع ا َ لَْيِو  قَد
َ لَدى  لِْلُمْسِلِ  أَْن يُدْ هلِلَق ِإَإ النمْصنَاين  يف ِ يدهلِلِه ُذَكنيفَد ًَن لَدُوه اَل َاُه ِذدْ  تَدْعِ،ديِ  ِ يدهلِلِه اَلَ ْ نًدني لَدُو  اْلَقنيِس ِ 

ه اَل حلًَْمددني ُكْددنِِهه َأاَل تَدددَنى أَنمددُو اَل حيَِدددُّ لِْلُمْسدِلِمَ  أَْن يَبِيُعدد ا ِذددَ  النمَصددنيَ ى َشدْيئني ِذددْ  َذْصددَلَحِ  ِ يددهلِلِى ْ 
ِ،ددديِ  اَلاَل أََدًذدددني اَلاَل ثَدْ كًدددنيه اَلاَل يُدَعدددنيُ الَن َداكمدددً ه اَلاَل يُدَعدددنينُ َن َ لَدددى َشدددْيٍو ِذدددْ  ِ يدددهلِلِىْ ؛ أِلَنم َ لِدددَك ِذدددْ  تَدعْ 

َ د ُا اْلُمْسدِلِمَ  َ دْ  َ لِدكَ   َمالِد   ه اَلُىدَ  قَددْ ُل ِشدنِْكِ ْ  اَلَ دْ هِنِْ  َ لَدى ُكْددنِِىْ ه اَليَدْنَبغِدي لِلسمدَ ِطِ  أَْن يَدندْ
 اَلَغْسِِهه مَلْ أَْ َلْمُو اْخ ُِلَف فِيِو "  َىَنا لَْد،ُُو يف " اْلَ اِضَحِ  "  

: َذْ  أَْىهلَلى ذَلُْ  يَدْ َم ِ يهلِلِىْ  ِكط يَخً  كَِقْصهلِل تَدْعِ،يِ  اْلعِيدهلِل فَدَقدهلْل َكَددَن  أَِبي َحنِيَفةَ اَليف ُكُ ِب َأْصَحنيِ  
 (ٔ)" ا ىد 
 يف كسجينيز َّنني ا ألى  أق ال أئم  ادلناىب األ كع :النض 

ْ طنيُو كنيْسِ   -َ مِحَُو اللمُو  -: قنيَل الطُّ  ِقُّ يف تكمل  البحن النائق: َقنيَل من األحناف ) اَلاْاِ
ُنالِز اَلاْلِمْ َنَ نيِن اَل جَيُ ُز ( َأْق اذْلهلََلايني كنيْسِ  َىَنْيِ  اْليَدْ َذْ ِ  اَلقنيَل أَكُ  َحْدٍص  َبْل ُكْفرٌ َحَراٌم الندميدْ

ُنالِز اَلأَْىهللَ  ى إَإ كَدْعِض اْلَكِبُس َ مِحَُو ارُ َلْ  َأنم َ ُ ً  َ َبهلَل اللمَو تَدَعنيَإ ََخِْسَ  َسَنً  مُثم َ نيَو يَدْ َم الندميدْ
َ َمُلُو  اَلقنيَل َصنيِحُب اجْلنيِذِع  فَدَقهلْل َكَدَن اَلَحِبطَ  -يُنِيهلُل تَدْعِ،يَ  َ ِلَك اْليَدْ مِ - بَدْيَضة  اْلُمْخنِِكَ  
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ُنالِز إَإ ُذْسِلٍ  اَخَن الملَْ يُنِْد ِكِو تَدْعِ،يَ  اْليَدْ ِم اَلَلِكْ  َ َلى  َما اْعَتاَدُه اأْلَْصَغِن: إَ ا أَْىهلَلى يَدْ َم الندميدْ
َلُو اَل َيْكُدُن اَلَلِكْ  يَدْنَبِغي َلُو َأْن اَل يَدْدَعَد َ ِلَك يف  َ  بَدْعُض النَّاسِ  ِلَك اْليَدْ ِم َخنيصمً  ه اَليَدْدَعُلُو قَدبدْ

} َذْ  َتَخبمَو َأاْل كَدْعهلَلُه ِلَكْي اَل َيُك َن َتْخِبيً ني كُِ اللَِئَك اْلَقْ ِم ه اَلَقهلْل قنيَل صلى ار  ليو السل  
}  ْ ُ  (ٔ) ِكَقْ ٍم فَدُ َ  ِذندْ
ْ ِديُن: ق لو"ومن المالكية ُنالِز ( َأْق َأنم اللمِعَب يف يَدْ ِم  ) اَللَِعبِ  : قنيل الخيخ أمحهلل الهللم نَديدْ

ُنالِز اَلُىَ   َذنيِنٌع ِذْ  قَدُب ِل الخمَ نيَدِن اَلُىَ  ِذْ  ِفْعِد اجْلنيِىِليمِ   َأوَُّل يَدْوم  ِمْن السََّنِة اْلِقْبِطيَّةِ الندميدْ
 (ٕ)"ِمْن رََعاِع النَّاسِ اَلالنمَصنيَ ىه اَليَدَقُع يف كَدْعِض اْلِبَ ِد 

اَلَذْ      : قنيل الخ ْناَلاين  يف حنيشي و: يُدَعزمُ  َذْ  اَلاَفَق اْلُكدمنيَ  يف أَْ َينيِدِىْ  الشافعيةومن 
 (ٖ)اَلَذْ  ُيَسم ي زَائَِن قُدُب ِ  الصمنيحِلَِ  َحني ًّني هقنيَل ِلِنذ يٍّ يني َحنياُّ اَلَذْ  َىنمَ ُه ِكِعيهلِلهِ 

} قنيل اك  ذدلَ: اَلحَيُْنُم ُشُ  ُد ِ يهلٍل لِيَدُ  ٍد َأاْل َنَصنيَ ى ه لق لو تعنيإ : ومن الحنابلة
نَدَقَلُو ُذَ نمني     اَلحَيُْنُم كَدْيُع َذني يَدْعَمُل َن كِِو َكِنيَسً  أاَْل ِ ْ نياًل اَلحَنُْ ُه ه  اَلاَلمِنيَ  اَل َيْخَ هلُلالَن الزُّالَ  {

ِعيهلِلِىْ  اَلَ ِْييٌز لَُو َفَ  أَْ َلُ  ِخَ فني أَنمُو ِذْ  ال مَخبُِّو ه اَلال مَخبُُّو قنيَل : الَُكدُّ َذني ِفيِو ََتِْصيٌص لِ 
 (ٗ)كنيْلُكدمنيِ  َذْنِ ي  َ ْنُو "

أالشَ  سنيلِت ىنه مبقنيٍل  نيذع لخيخ ااس م طيب ار ثناه: ُسِئَد  محو ار  أخيرا
ُنالِز   اَليَدْدَعُد َسنيئَِن اْلَمَ اِسِ  تعنيإ: َ ممْ  يَدْدَعُد ِذْ  اْلُمْسِلِمَ : ذِ  ْ َد طََعنيِم النمَصنيَ ى يف الندميدْ

يِ  اْلَعهلَلِس ه اَلَسْبِت النُّ ِ    اَلَذْ  يَِبيُعُ ْ  َشْيًئني َيْسَ ِعيُن َن كِِو  ِذْ َد اْلِغطنيِس ه اَلاْلِميَ ِد ه اَلَخَِ
 ْدَعُل ا َشْيًئني ِذْ  َ ِلَك ؟ أَْم اَل ؟  َ َلى أَْ َينيِدِىْ _ َأجَيُ ُز لِْلُمْسِلِمَ  َأْن يدَ 

لِْلُمْسِلِمَ  َأْن يَدَ َخبدمُ  ا هِبِْ  يف َشْيٍو ه َلمني خَيَْ صُّ كَِ ْ َينيِدِىْ   اَل حيَِدُّ َفَ َ نيَ  : احلَْْمهلُل لِلمِوه 
اَل تَدْبِطيِد َ نيَدٍن ِذْ  َذِعيَخٍ  َأاْل الَ اَلاَل اْغِ َسنيٍل ه اَلاَل إيَقنيِد ِنسَاٍن ه  اَل ِذْ  طََعنيٍم ه اَلاَل لَِبنيسٍ ه 

ْىهلَلاُو ه اَلاَل اْلبَدْيُع مبني ُيْس َدَعنيُن كِِو َ َلى َ ِلكَ  ِ َبنيَدنٍ   ه اَلَغْسِ َ ِلَك   اَلاَل حيَِدُّ ِفْعُد اَللِيَمٍ  ه اَلاَل اْاِ
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َينيِن اَلحَنْ ِِىْ  ِذْ  اللمِعِب  اَلاَل إْظَ نيُ  زِيَنٍ     -ِنق يف اأْلَْ َينيدِ الم -أِلَْ ِد َ ِلَك  اَلاَل َ ِْكُ  الص بدْ
اَلكنيجلُْْمَلِ  لَْيَ  ذَلُْ  َأْن خَيُصُّ ا أَْ َينيَدُىْ  ِكَخْيٍو ِذْ  َشَعنيئِنِِىْ ه َكْد َيُك ُن يَدْ ُم ِ يهلِلِىْ  ِ ْنهلَل 

نيِئِصِ ْ    اَلأَذمني إَ ا َأَصنيكَُو اْلُمْسِلِمَ  َكَسنيئِِن اأْلَيمنيِم اَل خَيُصُُّو اْلُمْسِلُم َن ِكَخْيٍو ِذْ  َخصَ 
نُُه اْلُمْسِلُم َن َقْصهلًلا ه فَدَقهلْل َكنَِه َ ِلَك َطَ اِئُف ِذْ  السمَلِف اَلاخْلََلِف   اَلأَذمني ََتِْصيُصُو مبني تَدَقهللمَم  ِكْ 

َإ ُكْدِن َذْ  يَدْدَعُد َىِنِه اأْلُُذ َ  ه َفَ  نِزَاَع ِفيِو كَدْ َ اْلُعَلَمنيِو   َكْد َقهلْل َ َىَب طنيئَِدٌ  ِذْ  اْلُعَلَمنيِو إ
ََ َنِطيَحً  يَدْ َم ِ يهلِلِىْ  َفَكَ َّنمَ  ُ ْ  : َذْ  َ َك ني ِلَمني ِفيَ ني ِذْ  تَدْعِ،يِ  َشَعنيئِِن اْلُكْدِن ه اَلقنيَل طنيئَِدٌ  ِذندْ

ََ ِخْنزِينًا   اَلقنيَل َ ْبهلُل اللمِو ْكُ  َ ْمنال ْكِ  اْلَعنيِص : َذْ  تَ َ  سمى كِِبَ ِد اأْلََ نيِ ِ  ه اَلَصَنَع َ َك
ُنالَزَىْ  ه اَلِذْ َنَ نيهَنْ  ه اَلَتَخبمَو هِبِْ  َحىتم دَيُ َا ه اَلُىَ  َكَنِلَك ه ُحِخَن َذَعُ ْ  يَدْ َم اْلِقَينيَذِ     اَليف نَديدْ

"نََنَ  َ ُ ٌد َ َلى َ ْ هلِل َ ُس ِل اللمِو صلى ار  ُسَنِ  َأيب َدااُلد : َ ْ  ثنيِكِت ْكِ  الضمحمنيِك قنيَل : 
 ليو السل  َأْن يَدْنَحَن إِكً  كِبُدَ انََ  ه َف ََتى َ ُس َل اللمِو صلى ار  ليو السل  فَدَقنيَل : إين  َنَنْ ا َأْن 

ني ِذْ  اَلَثٍ  يُدْعَبهلُل ِذْ  ُدالِن اللمِو َأحْنََن إِكً  كِبُدَ انََ  ه فَدَقنيَل النميبُّ صلى ار  ليو السل  : َىْد َكنيَن ِفي َ 
ِذْ  َأاْلثنيِن اجْلنيِىِليمِ  ؟ قنيَل : اَل ه قنيَل : فَدَ ْد َكنيَن ِفيَ ني ِ يهلٌل ِذْ  أَْ َينيِدِىْ  ؟ قنيَل : اَل   قنيَل 

َذْعِصَيِ  اللمِو ه اَلاَل ِفيَمني َ ُس ُل اللمِو صلى ار  ليو السل  : َأاْلِف كَِنْن ِك ه فَِسنمُو اَل اَلفنيَو لَِنْنٍ  يف 
"   فَدَلْ  يَْ َ ْن النميبُّ صلى ار  ليو السل  ذِلََنا النمُ ِد َأْن يُ يفَ كَِنْن ِِه َذَع َأنم  اَل دَيِْلُك اْكُ  اَدمَ 

يهلٌل ِذْ  أَْ َينيِد اْلُكدمنيِ    اَلقنيَل : اأْلَْصَد يف اْلَ فنيِو َأْن َيُك َن اَلاِ ًبني   َحىتم َأْخبَدنَُه أَنمُو ملَْ َيُكْ  هِبني  ِ 
َُ مبََكنيٍن َكنيَن ِفيِو ِ يهلُلُىْ  َذْعِصَيً    َفَكْيَف  اَل اَلفنيَو لَِنْنٍ  يف َذْعِصَيِ  اللمِو  " ْك "   فَِسَ ا َكنيَن النم

 مبَُخني ََكِ ِ ْ  يف نَدْدِ  اْلِعيهلِل ؟ 
طمنيِ  اَلالصمَحنيكَُ  اَلَسنيئُِن أَِئممِ   اْلُمْسِلِمَ  َكْد َقهلْل َشَنَط َ َلْيِ ْ  أَِذُس  اْلُم ِذِنَ  ُ َمُن ْكُ  اخلَْ

ني يَدْعَمُل نَدَ ني ِسنًّا يف َذَسنيِكِنِ ْ    َفَكْيَف إ َ  ا َأْن اَل يُْ،ِ ُنالا أَْ َينيَدُىْ  يف َداِ  اْلُمْسِلِمَ  ه اَلِإَّنم
طمنيِ   ضي ار  نو : " اَل تَد َدَعلمُم ا َ طنينََ   َأْظَ َنَىني اْلُمْسِلُم َن أَنْدُدُسُ  ْ  ؟ َحىتم قنيَل ُ َمُن ْكُ  اخلَْ

ْ  " اأْلََ نيِ ِ  ه اَلاَل َتهلْلُخُل ا َ َلى اْلُمْخنِِكَ  يف َكَننيِئِسِ ْ  يَدْ َم ِ يهلِلِىْ  ه فَِسنم السمَخَط يَدْنزُِل َ َلْي ِ 
اِخُد لُِدْنَ ٍ  أالْ  َغْسَِىني َذْنِ يًّني َ ْ  َ ِلَك ؛ أِلَنم السمَخَط يَدْنزُِل َ َلْيِ ْ    َفَكْيَف مبَْ     اَلِإَ ا َكنيَن الهللم

ُن اَلاِحهلٍل ِذْ  السم  َلِف يَدْدَعُد َذني ُيْسِخُط اللمَو ِكِو َ َلْيِ ْ  ه َلمني ِىَي ِذْ  َشَعنيئِِن ِديِنِ ْ  ؟ اَلَقهلْل قنيَل َغيدْ
  قنيُل ا: أَْ َينيَد اْلُكدمنيِ  ه فَِسَ ا َكنيَن َىَنا يف   َيْخَ هلُلالَن الزُّالَ  {} اَلاَلمِنيَ  اَل يف ق لو تعنيإ : 

ُشُ  ِدَىني ِذْ  َغْسِ ِفْعٍد ه َفَكْيَف كنيأْلَفدَْعنيِل المِِت ِىَي ِذْ  َخَصنيِئِصَ ني   اَلَقهلْل ُ اِلَق َ ْ  النميب  صلى 
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ُ  ْ  نمُو قنيَل :"ار  ليو السل  يف اْلُمْسَنهلِل ه اَلالسَُّنِ  : أَ  اَليف َلْدٍظ :  "َذْ  َتَخبمَو ِكَقْ ٍم فَدُ َ  ِذندْ
  اَلُىَ  َحهلِليٌ  َ ي هلٌل   فَِسَ ا َكنيَن َىَنا يف ال مَخبُِّو هِبِْ  ه اَلِإْن َكنيَن ِذْ   "لَْيَ  ِذنمني َذْ  َتَخبمَو ِكَغْسِنني"

 ُىَ  أَكْدَلُغ ِذْ  َ ِلَك ؟اْلَعنيَداِا ه َفَكْيَف ال مَخبُُّو هِبِْ  ِفيَمني 
َأْكَد َذني َ حَبُ ُه أِلَْ َينيِدِىْ   -إذمني َكنَاَىَ  حَتْنمٍِي ه أاَْل َكنَاَىَ  تَدْنزِيٍو  -اَلَقهلْل َكنَِه مُجُْ  ُ  اأْلَِئممِ   

ََ َ َلى النُّصُ  ِب ه الََكَنِلَك نَدَ ْ ا َ ْ  اَلقَدنَاكِيِنِ ْ ؛ إْدَخنياًل َلُو ِفيَمني أُِىدم ِكِو لَِغْسِ اللمِوه اَلَذني ُ ِك
 ا لِلنمَصنيَ ى ُذَعنياَلنَِ ِ ْ  َ َلى أَْ َينيِدِىْ  كِِسْىهلَلاٍو َأاْل ُذَبنييَدَعِ  ه اَلقنيُل ا : إنمُو اَل حيَِدُّ لِْلُمْسِلِمَ  َأْن يَِبيعُ 

 يُدَعنيُ الَن َداكمً  ه اَلاَل يَدَعنياَلنُ َن َشْيًئني ِذْ  َذْصَلَحِ  ِ يهلِلِىْ  ه اَل حلًَْمني ه اَلاَل َدًذني ه اَلاَل ثَدْ كني ه اَلاَل 
َ َلى َشْيٍو ِذْ  ِديِنِ ْ  ؛ أِلَنم َ ِلَك ِذْ  تَدْعِ،يِ  ِشنِْكِ ْ  ه اَلَ ْ هِنِْ  َ َلى ُكْدنِِىْ  اَليَدْنَبِغي 

َ ْ ا اْلُمْسِلِمَ  َ ْ  َ ِلَك   أِلَنم اللمَو تَدَعنيَإ يَدُق ُل :  تَدَعنياَلنُ ا َ َلى اْلْب  } الَ لِلسمَ ِطِ  َأْن يَدندْ
مثِْ اَلاْلُعهلْلاَلاِن {   مُثم إنم اْلُمْسِلَ  اَل حيَِدُّ َلُو َأْن يُِعينَدُ ْ  َ َلى ُشْنِ   اَلال دمْقَ ى اَلاَل تَدَعنياَلنُ ا َ َلى اْاِ

؟ اَلِإَ ا َكنيَن اَل حيَِدُّ لَُو  اخْلُُم ِ  ِكَعْصنَِىني ه َأاْل حَنِْ  َ ِلَك   َفَكْيَف َ َلى َذني ُىَ  ِذْ  َشَعنيئِِن اْلُكْدنِ 
 (ٔ)َأْن يُِعينَدُ ْ  ُىَ  َفَكْيَف إَ ا َكنيَن ُىَ  اْلَدنيِ َد ِلَنِلَك ؟ ه اَلاَللمُو أَْ َلُ     ا ىد
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