األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

1

األدلة والفوائد العقدية على
املنظومة احلائية
( 052فائدة)

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

0442هـ 0202 -م



2

األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

3

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

4

األدلة والفوائد العقدية على
املنظومة احلائية
( 052فائدة)



األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية



5





إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده ،و ٟمًتعٕمٞمٜمف ،وٟمًتعٖمٗمره ،وٟمٕمتقذ سمت٤مهلل ُمتـ ذور أٟمٗمًتٜم٤م ،وُمتـ
ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤مُ ،مـ دهده اهلل وم ا ُمْمؾ ًمف ،وُمـ ضْمٚمؾ وم ا ا٤مدي ًمتف ،وأؿمتٝمد أن ٓ إًمتف إٓ
اهلل وطمده ٓ ذضؽ ًمتف ،وأؿمٝمد أن حمٛمد ًا قمٌده ورؾمقًمف.
ِ
قن﴾ [آل فمؿران.]201:
يـ َآمـُقا ا َّسم ُؼقا َ
اَّللَ َضم َّؼ ُسم َؼوسمِ ِف َوٓ َتَ ُقسم َُّـ إِٓ َو َأ ْكت ُْؿ ُم ًْؾِ ُؿ َ
﴿ َيو َأ ه َُّيو ا َّيمذ َ
مس و ِ
مذي َطم َؾ َؼؽ ِ
﴿يو َأُّيو ايمـَّوس ا َّسم ُؼقا رزمؽُمؿ ا َّيم ِ
مؼ ِمـ َْفمو ز َْو َصم َفمو
اضممََ ٍة َو َطم َؾ َ
مـ َك ْػ ٍ َ
ُمؿ م ْ
ُ
ْ
َ َّ ُ
َ هَ
قن زمِم ِ
مٌ ِممـْف ِرصممموًٓ ىمًَِممغم ًا وكًِمموق وا َّسم ُؼممقا َ ِ
َو َزمم َّ
مون
مف َوإ ْر َضمممو َم إِ َّن َ
اَّللَ َىمم َ
موق ُيم َ
َ َ ً َ
َُ َ
اَّللَ ا َّيمممذي سم ًََم َ
فم َؾقؽ ِ
ُؿ َرومقٌوً﴾ [ايمـًوق.]2:
َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ُمؿ َو َيغ ِْػ ْمر
يـ َآمـُمقا ا َّسم ُؼمقا َ
اَّللَ َو ُومق ُيممقا َوم ْ
﴿ َيو َأ ه َُّيو ا َّيمذ َ
ُمؿ َأ ْفم َ َيمؽ ْ
مقًٓ َؽممَيَ ًا ُي ِْمؾ َْ َيمؽ ْ
ِ
اَّللَ َو َر ُؽمق َيم ُف َهم َؼَْ َهمو َز َهم ْقز ًا َفمظق ً ﴾ [إضمزاب.]02-00:
َيمؽ ُْؿ ُذكُق َزمؽ ُْؿ َو َم ْـ ُيطِ ِع َ

أمو زمعَ :
وم٢من أومم ُم٤م ضعٜم٤مومس سمف اعمعٜم٤مومًقن وأطمرى ُم٤م ضعً٤مسمؼ ذم طمٚمٌ٦م ؾمٌ٤مىمف اعمعً٤مسم٘مقن ُم٤م يمت٤من
سمًٕم٤مدة اًمٕمٌد ذم ُمٕم٤مؿمف وُمٕم٤مده يمٗمٞم ً
 ا ،وقمغم ـمرضؼ اذه اًمًٕم٤مدة دًمٞم اً ،وذًمؽ اًمٕمٚمؿ اًمٜمت٤مومع
واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اًمٚمذان ٓ ؾمٕم٤مدة ًمٚمٕمٌد إٓ هبام ،وٓ ٟمجت٤مة ًمتف إٓ سمت٤مًمعٕمٚمؼ سمًتٌٌٝمام ،ومٛمتـ
رزىمٝم ام وم٘مد وم٤مز وهمٜمؿ ،وُمـ طمرُمٝمام وم٤مخلػم يمٚمف طمرم ،ومه٤م ُمقرد اٟم٘مً٤مم اًمٕمٌت٤مد إمم ُمرطمتقم
وحمروم ،وهبام ضعٛمٞمز اًمؼم ُمـ اًمٗم٤مضمر ،واًمع٘مل ُمـ اًمٖمقي ،واًمٔم٤ممل ُمـ اعمٔمٚمقم .وعم٤م يم٤من اًمٕمٚمؿ
ًمٚمٕمٛمؾ ىمرضٜم ً٤م وؿم٤مومٕم ً٤م ،وذومف ًمنمف ُمٕمٚمقُمف شم٤مسمٕم ً٤م يم٤من أذف اًمٕمتٚمقم قمغم اإلـمت اق قمٚمتؿ
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اًمعقطمٞمد ،وأٟمٗمٕمٝم٤م قمٚمؿ أطمٙم٤مم أومٕم٤مل اًمٕمٌٞمد (.)1
يؼقل ازمـ رصمى -رمحف اهلل ( :-أومْمؾ اًمٕمٚمؿ :اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل ،واق اًمٕمٚمؿ سم٠مؾمامئف وصتٗم٤مشمف
وأومٕم٤مًمف ،اًمعل شمقضم٥م ًمّم٤مطمٌٝم٤م ُمٕمروم٦م اهلل ،وظمِمٞمعف ،وحمٌعف ،واٞمٌعف ،وإضم اًمتف ،وقمٔمٛمعتف،
واًمعٌعؾ إًمٞمف ،واًمعقيمؾ قمٚمٞمف ،واًمّمؼم قمٚمٞمف ،واًمرو٤م قمٜمف ،وآٟمِمٖم٤مل سمف دون ظمٚم٘مف)(.)2
ومٕمٚمؿ اًمعقطمٞمد أذف اًمٕمٚمقم ،وأضمٚمٝم٤م ىمدر ًا ،وأوضمٌٝم٤م ُمٓمٚمٌ ً٤مٟٕ :مف اًمٕمٚمتؿ سمت٤مهلل شمٕمت٤ممم،
وأؾمامئف ،وصٗم٤مشمف ،وطم٘مقىمف قمغم قمٌ٤مده :وٕٟمف ُمٗمع٤مح اًمٓمرضؼ إمم اهلل شمٕم٤ممم ،وأؾم٤مس ذائٕمف.
وًمذا أمجٕم٧م اًمرؾمؾ قمغم اًمدقمقة إًمٞمف ،وعم٤م يم٤من اذا ؿم٠من اًمعقطمٞمد يم٤من ًمزاُم ً٤م قمغم يمتؾ ُمًتٚمؿ
أن ضٕمعٜمل سمف شمٕمٚم ًام ،وشمدسمر ًا ،واقمع٘م٤مد ًا ًمٞمٌٜمل دضٜمف قمغم أؾم٤مس ؾمٚمٞمؿ واـمٛمئٜم٤من وشمًٚمٞمؿ ،ضًتٕمد
سمثٛمراشمف ،وٟمع٤مئجف(.)3
ويمذًمؽ وم٢من اجلٝمؾ سم٤مًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م ُمـ أؾمٌ٤مب اًمقىمقع ذم اًمٌدع واًمْمت آت سمتؾ
رسمام وصؾ إُمر إمم اًمنمك  -قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل . -
يؼقل ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقمي -رمحمف اهلل ُ( :-مت٤م ُأطمتدث ذم اإلؾمت ام ُمتـ اعمًت٤مضمد
واعمِم٤ماد قمغم اًم٘مٌقر وأصم٤مر ومٝمق ُمـ اًمٌدع اعمحدصمت٦م ذم اإلؾمت امُ ،متـ ومٕمتؾ ُمتـ مل ضٕمترف
ذضٕم٦م اإلؾم ام ،وُم٤م سمٕم٨م اهلل سمف حمٛمد ًا ﷺ ُمـ يمتامل اًمعقطمٞمتد ،وإظمت اص اًمتدضـ هلل،
وؾمد أسمقاب اًمنمك اًمعل ضٗمعحٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من ًمٌٜمل آدم :وهلتذا ضقضمتد أن ُمتـ يمت٤من أسمٕمتد قمتـ

)(( )1إعالم الؿوقعقن عن رب العالؿقن)) ٓبن ققم الجوزية (.)5\1
)(( )2شرح حديث أبي الدرداء يف صؾب العؾم)) ٓبن رجب (.)41
) ((َ)3كبذة يف العؼقدة اإلسالمقة)) ٓبن عثقؿقن (.(3
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اًمعقطمٞمد ،وإظم اص اًمدضـ هلل ،وُمٕمروم٦م دضتـ اإلؾمت ام اتؿ أيمثتر شمٕمٔمتٞم ًام عمقاوتع الشررك،
وم٤مًمٕم٤مرومقن سمًٜم٦م رؾمتقل اهلل ﷺ وطمدضثتف أومم سم٤مًمعقطمٞمتد وإظمت اص اًمتدضـ هلل ،وأاتؾ
اجلٝمؾ سمذًمؽ أىمرب إمم اًمنمك واًمٌدع)(.)1
وذم اجلٛمٚم٦م ومٙمؾ ص اح ذم احلٞم٤مة أؾم٤مؾمف ويمامًمف اًمٕم٘مٞمتدة اًمّمتحٞمح٦م :يمتام ىمت٤مل ؿمتٞم
اإلؾم ام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحمف اهلل ( :-أصتؾ اًمّمت اح :اًمعقطمٞمتد واإلضتامن ،وأصتؾ اًمٗمًت٤مد:
اًمنمك واًمٙمٗمر))(.)2
ومم٤م أًمػ ذم قمٚمؿ اًمٕم٘مٞمدة اذا اًمٜمٔمؿ اًمرائتؼ اعمِمتٝمقر سمتت (اعمٜمٔمقُمت٦م احل٤مئٞمت٦م) ًمإلُمت٤مم :
أيب سمٙمر قمٌد اهلل سمـ أيب داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م سمـ إؾمح٤مق اًمًجًع٤مين-رمحف اهلل . -
وم٘مد طمقى اذا اًمٜمٔمؿ جمٛمققم٦م ُمـ قم٘م٤مئد أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم ٟمٔمؿ ؾمٝمؾ سمدضع ،واومؼ
ٟمٔمام ُمٗمٞمتدً ا ،رومٞمتع
ومٞمف ُمٜمٝم٩م أاؾ اًمًٚمػ وإصمر ،سمٕمٞمد ًا قمـ اخلقض واًمٚمٖمق واًمٙمدر :ومٙم٤من ً
ىمدضام وطمدض ًث٤م .واذا اًمنمح هلذا اًمٜمٔمؿ
اًمِم٠منً ،مف ُمٙم٤مٟم٦م قم٤مًمٞم٦م ،وُمٜمزًم٦م رومٞمٕم٦م قمٜمد أاؾ اًمٕمٚمؿ ً
اعمٗمٞمد ،ؾمٛمٞمعف:
((إديمي وايمػقائَ ايمعؼَيي فمعم اظمـظقمي احلوئقي))

)(( )1تػسقر سورة اإلخالص)) ٓبن تقؿقة (.)336
)(( )2مجؿوع الػتاوى)) ٓبن تقؿقة (.)163\18
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وأقمعذر اسمعدا ًء سملم ضدي اذا اًمنمح ٕاؾ اًمٕمٚمؿ وـم اسمف ممـ ىمد ض٘متػ قمٚمٞمتف ،إن قصرر
سم٤مقمل ،أو ىمؾ اـم اقمل ،أو وٕمٗم٧م قمٌ٤مريت ،أو أظمٓم٠مت ذم ُمً٠مًم٦م ،وم٢مٟمٜمل ُمٕمؽمف سمداض٦م وهن٤مض٦م
سم٘مٚم٦م سمْم٤مقمعل ووٕمػ إوم٤مديت ،وىمدض ًام ىمٞمؾ :ويعذر ايمـؿؾ دم ايمؼَر ايمذي محال.
ٟم٤مصح٤م ،وضمد واٜمً٤م ومٜمّمح ،أو وضمد ً
ومرطمؿ اهلل ً
ظمٚم ا وم٠مصٚمح ،وُمـ ُمٜم٤م ضًتٚمؿ ُمتـ
أظم٤م
ً
اخلٓم٠مِ ،يمام ومول اإلموم مويمؽ رمحف اهلل( :اٙمذا طمٗمٔمٜم٤م واٙمذا وىمع ذم يمعت٤ميب ،وٟمحتـ ٟمخٓمت
1
وُمـ ضًٚمؿ ُمـ اخلٓم٠مِ؟)( ).

ومما يجة التنثيه عليه:
 )1أين طم٤موًم٧م أن ضٙمقن زم ؾمٚمػ ذم يمؾ ومٝمؿ ووٕمعف ،ويمؾ وم٤مئدة ذيمرهت٤م ،ومام يم٤من ُمتـ
ٍ
ٟمًتٞم٤من ومٛمتـ يم٤مشمٌتف وُمتـ
اذا ُمـ صقاب ومٝمق ُمـ شمقومٞمؼ اهلل ،وُم٤م يمت٤من ومٞمتف ُمتـ ظمٓمت٠مٍ أو
اًمِمٞمٓم٤من ،واؾمعٖمٗمر اهلل قمٚمٞمف.
 )2اعمراضمع ذم اذا اًمٙمع٤مب شمؿ شمقصمٞم٘مٝمت٤م قمتـ ـمرضتؼ اًمِمتٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞمت٦م ؾمتقاء يمعت٥م
ُمٜمِمقرة سمّمٞمٖم٦م  pdfأو ُمقاىمع ُمقصم٘م٦م يمٛمقىمع اًمدرر اًمًٜمٞم٦م.
 )3شمؿ آؾمعٗم٤مدة ُمـ يمع٥م أاؾ اًمٕمٚمؿ ذم صٞم٤مهم٦م سمٕمض قمٜمت٤موضـ اًمٗمقائتد وسمٕمتض ُمتـ
أدًمعٝم٤م.

)(( )1شرح الؿوصل)) لؾزرقاين (.)116 \3
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محتويات الكتاب:
اضمتقي ايمؽتوب فمعم َتفقَ و ؽمٌعي فممم ً
همِال:
 ايمتؿفقَ:
 )2ايمتعريػ زمويمـوـمؿ زموطمتِور.
 )1ايمتعريػ زمويمـظؿ زموطمتِور.
 )3متـ اظمـظقمي احلوئقي ىمومال.
 ايمػِؾ إول :و صمقب ايمتؿًؽ زمويمؽتوب و ايمًـي و سمرك ايمٌَع.
 ايمػِؾ ايمًوين :ايمؼرآن ىمالم اهلل نمغم خمؾقق.
 ايمػِؾ ايمًويمٌ :رؤيي اهلل صمؾ وفمال يقم ايمؼقومي.
 ايمػِؾ ايمرازمع :إشمٌوت صػي ايمقَيـ هلل صمؾ وفمال.
 ايمػِؾ اخلومس :إشمٌوت صػي ايمـزول هلل صمؾ وفمال.
 ايمػِؾ ايمًودس :همضؾ اخلؾػوق ايمراؾمَيـ.
 ايمػِؾ ايمًوزمع :همضؾ زموومل ايمعممة اظمٌمميـ زموجلـي.
 ايمػِؾ ايمًومـ :همضؾ أم اظمممـكم فموئشي ومعوويي زمـ أيب ؽمػقون ريض اهلل فمـف .
 ايمػِؾ ايمتوؽمع :همضؾ أصحوب ايمـٌلﷺ وضمرمي اكتؼوصفؿ.
 ايمػِؾ ايمعوذ :اإلي ن زمويمؼَر.
 ايمػِؾ احلودي فممم :اإلي ن زمعذاب ايمؼػم.
 ايمػِؾ ايمًوين فممم :اإلي ن زموحلقض واظمقزان.
 ايمػِؾ ايمًويمٌ فممم :فمَم طمؾقد أهؾ ايمتقضمقَ دم ايمـور.
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 ايمػِؾ ايمرازمع فممم :ايمشػوفمي.
 ايمػِؾ اخلومس فممم :ضمؽؿ مرسمؽى ايمؽٌغمة.
 ايمػِؾ ايمًودس فممم :اإلي ن ومقل وفمؿؾ يزيَ ويـؼص.
 ايمػِؾ ايمًوزمع فممم :سمعظقؿ ايمًـي.
وصموق ايمممح فمعم ىمؾ همِؾ مـ هذه ايمػِقل هبذا ايمؼمسمقى:
ُ )1مٕم٤مين اعمٗمردات اعمًعخدُم٦م ذم إسمٞم٤مت.
 )2اعمٕمٜمك اإلمج٤مزم ًمألسمٞم٤مت.
 )3إدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م قمغم ُم٤م شمْمٛمٜمعف إسمٞم٤مت ُمـ قم٘م٤مئد.
 )4اًمٗمقائد اًمٕم٘مدض٦م طمً٥م ُمقوقع يمؾ ومّمؾ.
وأؽمليمف َّ -
صمؾ وفمال -أن يـػع زمف ىموسمٌف وومورئف ،إكف ورم ذيمؽ وايمؼمودر فمؾقمف ،وصمعم اهلل
وؽمؾؿ فمعم كٌقـو حمؿَ وفمعم آيمف وصحٌف.

أبو أحمد
حممد الغباشي
غفر اهلل له ولوالديه وللمسلمني
شعبان0441هـ
Mohamed201718@yahoo.com
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 التعريف تالناظم تاختصار(:)1
اؽمؿف وىمـقتف:
اإلموم احلوهمظ ؾمقخ زمغَاد :أسمق سمٙمتر قمٌتد اهلل سمتـ أيب داود ؾمتٚمٞمامن سمتـ إؿمتٕم٨م سمتـ
إؾمح٤مق اًمًجًع٤مين.
وأزمقه :اق ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م ص٤مطم٥م يمع٤مب اًمًٜمـ أطمد اًمٙمع٥م اًمًع٦م.
وٓدسمف وكشلسمف:
ِ
ومٓمقف سمف ذىم ً٤م وهمرسمت ً٤م،
ُوًمدَ سمًجًع٤من ،ؾمٜم٦م(232ات ) .و رطمؾ سمف واًمده واق صٖمػم ّ
وأؾمٛمٕمف ُمـ قمٚمامء ذًمؽ اًمقىم٧م .ومًٛمع سمخراؾم٤من وأصٌٝم٤من ،وٟمٞمً٤مسمقر ،واًمٌٍمة ،وسمٖمتداد،
واًمٙمقومتتتت٦م ،واعمٙمتتتت٦م واعمدضٜمتتتت٦م ،واًمِمتتتت٤مم ،ومصررررر صمتتتتؿ اؾمتتتتعقـمـ سمٖمتتتتداد.
وه أسمتقه سمتذًمؽ  ،جل اًمت٦م حمٛمتد سمتـ
ويم٤من أول ؿمٞم ٍ ؾمٛمع ُمٜمف حمٛمد سمـ اؾمٚمؿ اًمٓمتقد ُ ،
اؾمٚمؿ.
مشوخيف:
روى قمـ أسمٞمف ،وأمحد سمـ ص٤مًمح اًمٜمٞمًت٤مسمقري ،وحمٛمتد سمتـ ٞمتك اًمتذاكم ،وقمتكم سمتـ
ظمنمم ،وأيب ؾمٕمٞمد إؿم٩م ،و َقم ْٛمرو سمـ قمكم اًمٌٍمي ،وحمٛمد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ ،وظمٚمؼ يمثتػم
سمخراؾم٤من واحلج٤مز واًمٕمراق وُمٍم واًمِم٤مم وأصٌٝم٤من ووم٤مرس .

) (1اكظر صبؼات الحـابؾة ( ،)51\2وتاريخ مديـة دمشق( ،)77\29وتذكرة الحػاظ ( ،)767\2ولسران
الؿقزان(.)293\3
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سمالمقذه:
ضمَث فمـف طمؾؼ مـفؿ :اسمـ طم ٌّ٤من (صت٤مطم٥م اًمّمتحٞمح)  ،وأسمتق أمحتد احلت٤ميمؿ ،وأسمتق
احلًـ اًمدارىمٓمٜمل ،وسمٙمر سمـ جم٤ماد اعم٘مرئ ،وأسمق طمٗمص سمتـ ؿمت٤مالم ،وقمٌتد اهلل سمتـ َسم ّٓمت٦م،
وهمػماؿ يمثػم.
مِـػوسمف:
اًم٘مّمٞمدة احل٤مئٞم٦م ،واعمًٜمد ،اًمًٜمـ ،اعمّم٤مطمػ ،اعمّم٤مسمٞمحٟ ،مٔمؿ اًم٘مرآن ،ومْم٤مئؾ اًم٘مترآن،
اًم٘متترآءات ،اًمعٗمًتتػم ،واًمٌٕمتت٨م واًمٜمِمتتقر ،ذضٕمتت٦م اعم٘متت٤مرئ ،ذضٕمتت٦م اًمعٗمًتتػم ،واًمٜم٤مؾم ت
واعمٜمًقخ.
مهتف :
يم٤من– رمحف اهلل  -ذا مه٦م قم٤مًمٞم٦م ُمٜمذ صٖمره ذم اًمعحّمٞمؾ واًمٓمٚمت٥م  ،وُمتـ دٓئتؾ اتذه
اهلٛم٦م ىمقًمف– رمحف اهلل  (: -دظمٚم٧م اًمٙمقوم٦م وُمٕمتل دراتؿ واطمتد  ،وم٠مظمتذت سمتف صم اصمتلم ُمتد
سم٤مىم ا( ، )1ومٙمٜم٧م آيمؾ ُمٜمف  ،وأيمع٥م قمـ أيب ؾمٕمٞمد إؿم٩م  ،ومام ومرغ اًمٌ٤مىم ا طمعتك يمعٌت٧م قمٜمتف
صم اصملم أًمػ طمدض٨م ُم٤م سملم ُم٘مٓمع وُمرؾمؾ ).
ويم٤من طم٤مومٔم٤م ُمع٘مٜم٤م ىم٤مل– رمحف اهلل  ( : -طمدصم٧م ُمـ طمٗمٔمل ذم أصتٌٝم٤من سمًتع٦م وصم اصمتلم
أًمػ طمدض٨م  ،أًمزُمقين ومٞمٝم٤م ؾمٌٕم٦م أطم٤مدض٨م ومٚمام اٟمٍموم٧م وضمدت ذم يمع٤ميب مخً٦م ُمٜمٝم٤م قمغم ُم٤م
يمعٌ٧م طمدصمعٝمؿ سمف ).

) )1الباقال :بالؾفجة العراققة :الػول.
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ويؼقل سمؾؿقذه أزمق ضمػص ازمـ ؾموهكم– رمحف اهللُ -مٌٞمٜم ً٤م ىمقة طمٗمٔمف ( :أُمغم قمٚمٞمٜم٤م اسمـ أيب
داود ؾمٜمعلم وُم٤م رأض٧م سمٞمده يمع٤مسم ً٤م  ،إٟمام يم٤من ضٛمكم طمٗمٔم ً٤م ومٙمت٤من ض٘مٕمتد قمتغم اعمٜمتؼم سمٕمتدُم٤م يمتؼم
وض٘مٕمد دوٟمف سمدرضم٦م اسمٜمف أسمق ُمٕمٛمر سمٞمده يمع٤مب ومٞم٘مقل طمدض٨م يمذا ومٞمنتده ُمتـ طمٗمٔمتف طمعتك
ض٠ميت قمغم اعمجٚمس).
مؽوكتف ايمعؾؿقي وشمـوق ايمعؾ ق فمؾقف:
ومول احلوهمظ أزمق حمؿَ اخلالل– رمحف اهلل ( : -يم٤من اسمـ أيب داود إُم٤مم أاؾ اًمٕمتراق وُمتـ
ٟمّم٥م ًمف اًمًٚمٓم٤من اعمٜمؼم  ،وىمد يم٤من ذم وىمعف سم٤مًمٕمراق أؾمٜمد ُمٜمف  ،ومل ضٌٚمٖمقا ذم أًم٦م واإلشم٘مت٤من
ُم٤مسمٚمغ اق).
وومول اخلطقى ايمٌغَادي– رمحف اهلل( : -يم٤من وم٘مٞمٝم ً٤م قم٤معم ً٤م طم٤مومٔم ً٤م).
وومول ازمـ طمؾؽون– رمحف اهلل( : -يم٤من أسمقسمٙمر اسمـ ٕيب داود ُمـ أيم٤مسمر احلٗم٤مظ سمٌٖمتداد ،
قم٤معم ً٤م ُمعٗم٘مٝم ً٤م قمٚمٞمف إُم٤مُم٤م).
وومول ايمذهٌل– رمحف اهلل( :-ويم٤من ُمـ سمحقر اًمٕمٚمؿ سمحٞم٨م إن سمٕمْمٝمؿ ومْمٚمف قمغم أسمٞمف).
وومول أيضو ( :يم٤من أسمقسمٙمر ُمـ احل٤مومظ اعمؼمزضـ ُم٤م اق سمتدون أسمٞمتف  ،صتٜمػ اًمعّمت٤مٟمٞمػ
واٟمعٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م احلٜم٤مسم٦م سمٌٖمداد).



األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

15

فمؼقَسمف:
ضٕمد اإلُم٤مم أسمق سمٙمر – رمحف اهلل ُ -مـ أئٛم٦م أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وُمتـ اعمعٌٕمتلم ًمٚمٙمعت٤مب
واًمًٜم٦م .وًمٞمس أدل قمغم ذًمؽ ُمـ ُمٜمٔمقُمعف احل٤مئٞم٦م اذه ،وم٢مٟمف ىمترر ومٞمٝمت٤م – قمتغم وضم٤مزهتت٤م –
جمٛمؾ آقمع٘م٤مد قمغم ـمرض٘م٦م أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م .
وىمد قمده اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ– رمحف اهللُ -مـ أئٛم٦م اًمًٜم٦م ،وأصمٜمك قمٚمٞمتف ،وذًمتؽ ذم ٟمقٟمٞمعتف
اعمًامة سمت (اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ذم آٟمعّم٤مر ًمٚمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م) :وم٘م٤مل:
وىمذا اإلموم ازمـ اإلموم اظمرسمه

(*)

ضمؼو أيب داود ذي ايمعرهمون

سمِـقػف كظ ً وكًممر ًا واومممَ

(*)

دم ايمًمـي اظمًعم مهو كج ن

وهموسمف :
شمقذم – رمحف اهلل  -سمٌٖمداد ذم ؿمٝمر ذي احلج٦م ؾمٜم٦م 316ات  ،قمـ ؾمٌٕم٦م وصمامٟمتلم قم٤مُمت ً٤م ،
وىمٞمؾ صغم قمٚمٞمف زا٤مء صم اصمامئ٦م أًمػ إٟمً٤من وأيمثر .
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 التعريف تالنظم تاختصار:


اظمـظقمي احلوئقيُ :مٜمٔمقُم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم شم٘مرضر اعمٕمع٘مد احلتؼ اًمتذي يمت٤من قمٚمٞمتف أاتؾ اًمًتٜم٦م

واجلامقم٦م .وشمدل قمغم ُمٙم٤مٟم٦م ٟم٤مفمٛمٝم٤م وؾمٕم٦م سم٤مقمف ،وطمًـ ُمٕمع٘مده ،وـمٞم٥م ٟمّمحف– رمحف اهلل .-

 وىمد صمٌ٧م قمـ اسمـ أيب داود أٟمف ىم٤مل قم٘م٥م اذه اعمٜمٔمقُم٦م( :هذا ومقرم  ،وومقل أيب وومؾ
ؾمققطمـو ،وومؾ ايمعؾ ق ممـ مل كرهؿ ىم زمؾغـو فمـفؿ ،همؿـ ومول فمقم نمغم ذيمؽ همؼَ ىمذب).
 وىمد ذيمرت اذه اعمٜمٔمقُم٦م أرسمٕم٦م قمنم ُمقوققم ً٤م ومٞمام قمدّ ه سمٕمْمٝمؿ ،ومل شمتذيمر ُمًت٠مًم٦م
اًمٕمٚمق وآؾمعقاء ،وسمٕمض اًمٖمٞمٌٞم٤مت :يم٤مًمٍماط واحلً٤مب.
 وعمٙم٤مٟمعٝم٤م وم٘مد ذطمٝم٤م أضمري ،واسمـ اًمٌٜم٤مء احلٜمتٌكم ،يمتام ذيمتر اًمتذاٌل ،وذطمٝمت٤م
اًمًٗم٤مرضٜمل (واق ُمٓمٌقع) ،وهمػماؿ.
 وصح٦م ٟمًٌ٦م اذا اًمٜمٔمؿ عم١مًمٗمف :وم٘مد ُذيمر اذا اًمٜمٔمؿ ذم ذح اًمًتٜم٦م ٓسمتـ ؿمت٤مالم،
وذم ؾمػم أقم ام اًمٜمٌ اء واًمٕمٚمق ويم امه٤م ًمٚمذاٌل ،وذم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م واعمٜمٝم٩م إمحد ،ووممول
ايمذهٌل-رمحف اهلل( :-واذه اًم٘مّمٞمدة ُمعقاشمرة قمٜمف ،ذيمرا٤م أضمري وأسمق قمٌد اهلل سمـ سمٓم٦م).
 واظمعٚمٗم٧م اًمرواض٤مت واًمٜمً واًمٓمٌٕم٤مت ذم قمدد أسمٞم٤مت اعمٜمٔمقُمتت٦م احل٤مئٞمتت٦م وم٘مٞمتتؾ:
شم٘متع ذم ( )33سمٞمع ً٤م ،واذا قمدد أسمٞم٤مهت٤م ذم أيمثر اعمّم٤مدر ،وىمٞمؾ ذم ( )36سمٞمع ً٤م ،وىمد ذيمر اًمٕم اُم٦م
اًمًٗم٤مرضٜمل ذم ذطمف ًمٚمٛمٜمٔمقُم٦م ( :)125\2أن اسمـ اًمٌٜم٤مء احلٜمتٌكم زاد قمٚمٞمٝمت٤م صم اصمت٦م أسمٞمت٤مت.
وسمٕمْمٝمؿ هدا٤م ذم ( )42سمٞمع ً٤م يم٤مسمـ ؿم٤مالم ذم ذح اًمًٜم٦م ص( ، ) 353وذيمر سمٕمْمتٝمؿ أن
اذه إسمٞم٤مت اًمزائدة ُمـ سمٕمض اًمرواة.
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ِ
ايمً ِ
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ج ًْت ِ ِّ
َٕ ِيب َزمؽْر ْزم ِـ َأ ِيب َد ُاود ِّ
( 232ت  316ات )
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قاه اىْاظٌ _ سدّٗ اهلل_
هلل ٚارَّجِغ اٌُٙـذَٜ
ًا ِ
رَّغَّـهْ ثذَـجْ ِ

(ٔ)

ٚال رَــهُ ِثذْػَِّ١ــبً ٌَؼٍَّــهَ ُرفٍِْـــــ ُخ

َٚدِْْ ِث ِىزَبةِ اهللِ ٚاٌغُّـٕـَِٓ اٌزِــٟ

(ٕ)

هلل رَـْٕظُ َٚرَـشْثَ ُخ
يا ِ
أَرَذْ ػَٓ سَعُـِ ٛ

ومقيمف (( َتَ ًَّ ْ
ؽ )) :أُمر ُمـ اًمعٛمًؽ ،واق آقمعّم٤مم.
اَّلل ِ)) 3أي  :سم٤مًم٘مرآن اًمٙمرضؿ.
زمح ٌْ ِؾ َ
ومقيمف (( َ
اًمًٜم٦م.
ومقيمف ((ا ُهلََ ى)) :اعمراد سمف ُّ
ومقيمف ((وٓ سم ُ
َؽ زمَِْ ِفم َّق ًو)) 3أيُ :مٜمعًتٌ ً٤م إمم اًمٌدقمت٦م ،واًمٌدقمت٦م اتل  " :اًمعٕمٌتد هلل سمتام مل
ضنمقمف اهلل".
ِ
واًمًٜم٦م.
ومقيمف َ
((ود ْن )) :أُمر ُمـ دان ضدضـ :أي :شمٕمٌد سمام ضم٤مء ذم اًمٙمع٤مب ُّ
ومقيمف ((زمِؽِت ِ
اَّلل ِ ))3أي :سم٤مًم٘مرآن.
َوب َ
((وايمًـ َِـ)) :مجع ؾمٜم٦م ،وال اًمٓمرض٘م٦م ،وذم آصٓم اح :يمؾ ُم٤م أوٞمػ إمم اًمٜمٌتل
ومقيمف
ه
ﷺ ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ أو شم٘مرضر أو صٗم٦م.
ومقيمف (( َسمـ ٍُْ َوسم َْر َزم َُ )) 3أي :شمٜمجق ُمـ اًمٕمذاب وشمرسمح اًمٜمٕمٞمؿ.
وإجمالًا:
ذم اًمٌٞمعلم إُمر سم٤مًمعٛمًؽ سمت٤مًم٘مرآن و اًمًتٜم٦م ،وشمترك اًمٌتدع ،واعمحتدصم٤مت ذم اًمتدضـ،
واًمعدضـ سمام ضم٤مء ذم اًم٘مرآن و اًمًٜم٦م ٕ :هنام ـمرضؼ اًمٜمج٤مة واًمٗم اح.
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األدلة النقلية
(ٔ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍٚ ٝعٛة اٌزّغه ثبٌىزبة ٚاٌغٕخ:
َ )1ىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:وا ْفمت َِِ ُؿق ْا زمِ َح ٌْ ِؾ ال ّؾ َِه ََجِق ًعو َوَٓ َسم َػ َّر ُومقا﴾
َّؽ فم َعم ِس ٍ
ؽ زمِو َّيم ِذي ُأ ِ
وضم َل إِ َيم ْق َ
وؽمت َْؿ ًِ ْ
اط هم ًْت َِؼقؿ﴾
ؽ إِك َ َ
 )2و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:هم ْ
َ
()1

[آل فمؿران.]203 :

[ايمزطمرف.]33 :

ِ
َوك فم َعم َ ِ ٍ
يـ َٓ
مقاق ا َّيممذ َ
مع َأ ْه َ
ذي َعي ِّم َـ إَ ْم ِر َهمو َّسمٌِ ْع َفمو َوَٓ َسم َّتٌِ ْ
 )3و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممُ ﴿:شم َّؿ َصم َع ْؾـ َ َ
َي ْع َؾ ُؿقن﴾

[اجلوشمقي.]21 :

 )4و َىم َ٤مل َشمٕم َ٤ممم ﴿:ا َّسمٌِعق ْا مو ُأ ِكز َل إِ َيمقؽُؿ مـ رزمؽُؿ وَٓ َسم َّتٌِعق ْا ِممـ دوكِ ِ
مف َأ ْويمِ َقموق َومؾِمق ً
ال َّممو
ُ
ُ
ْ ِّ َّ ِّ ْ َ
َ
ُ َ

سم ََذىم َُّرون﴾ [إفمراف.]3 :

 )5و َقمـ ِ
سمـ َؾم ِ
٤مض ِ
اًمٕم ْر َسم ِ
٤مر َض َ٦م ريض اهللُ قمٜمف َىم َ٤ملَ :ص ىغم سمِٜمَ٤م َر ُؾم ُ
تق ٍم
قل اهلل ﷺ َذ َ
ات َض ْ
ْ
ِ
ُصم ىؿ َأ ْىم ٌَ َؾ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َوم َق َقم َٔمٜمَ٤م َُم ْق ِقم َٔم ً٦م َسمٚمِٞم َٖم ً٦م َذ َر َوم ْ٧م ُِمٜم َْٝم٤م ا ًْم ُٕم ُٞم ُ
قبَ ،وم َ٘م َ٤مل َىم ِ٤مئ ٌتؾ:
قن َو َو ِضم َٚم ْ٧م ُمٜم َْٝم٤م ا ًْم ُ٘م ُٚم ُ
َ ه
اَّلل ِ
ِ
ِ ِ ِ
تق ٍد ٍع َوم َتام َذا َشم ْٕم َٝمتدُ إِ ًَم ْٞمٜمَت٤م؟ َوم َ٘م َ
مقى َ
َض٤م َر ُؾم
ت٤ملُ (( :أوصمقؽ ُْؿ زمِ َت ْؼ َ
قل الل يم ََ٠م ىن َاذه َُم ْققم َٔمت ُ٦م ُُم َ
ِ
مَي َهمًمغمى ْ ِ
مش ِممـْؽُؿ زمع ِ
ايمً ْؿ ِع َوايم َّطو َفم ِي َوإِ ْن َفم ًٌَْ ا َضم ٌَ ِشقوَ ،همنِ َّك ُف َم ْـ َي ِع ْ
مغما،
ْ َْ
َو َّ
اطمت َال ًهممو ىمًَ ً
َ ََ
وق اظمَْف َِيقمـ ِ ِ
َهمع َؾقؽُؿ زمًِـَّتِل وؽمـ َِّي ُْ ِ
يـَ ،تَ َ ًَّ ُؽمقا ِ َهبمو َو َفم هضقا َفم َؾ ْق َفمو زمِويمـ ََّق ِ
اصمم ِذ،
ايمراؾممَ َ
اخل َؾ َػ ْ ِّ َ َّ
َ ُ
َ ْ ْ ُ

((كتاب اهلل هو حبل اهلل الؿؿدود من السؿاء إلى
َاَّللِ ﴾ يعـي :الؼرآن ،لؼوله ﷺ:
) ﴿ )1بِ َح ْب ِل َ
ُ
إرض)) .صححهَإلباين يف صحقح الجامع (  .(4473وقوله ﷺ ((أبشروا ،فنن هذا الؼرآن
صرفه بقد اهلل ،وصرفه بليديؽم  ،فتؿسؽوا به ،فنكؽم لن هتؾؽوا ،ولن تضؾوا بعده أبدا)) .صححهَإلباين
يف صحقح الجامع (َ.(34
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وإِيوىمُؿ و ُحمََْ َشم ِ
وت ْإُ ُم ِ
قرَ ،همنِ َّن ىم َُّؾ ُحمََْ َشم ٍي زمَِْ َفم ٌيَ ،وىم َُّؾ زمَِْ َفم ٍي َو َال َيم ٌي )) (.)1
َ َّ ْ َ
ُ ه
ِ
اّلل ﷺ:
يض اهللُ َقمٜم ُف َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾمقل َ
 )6و َقم ْـ َأ ِيب ُا َر ْض َر َة َر َ

ال ًشموَ ،هم َ ْغم َى َيمؽ ُْؿَ :أ ْن َسم ْع ٌَُُ و ُه َوَٓ سم ْ ِ
ال ًشموَ ،و َيؽ َْر ُه َيمؽ ُْؿ َشم َ
اَّللَ َي ْر َى َيمؽ ُْؿ َشم َ
ُممىمُقا زمِ ِف َؾمم ْقًًو،
((إِ َّن َ
قؾ َو َوم َولَ ،و َىم ًْر َة ايمً َم ِ
اَّلل ِ ََجِق ًعو َوَٓ َسم َػ َّر ُومقاَ ،و َيؽ َْر ُه َيمؽ ُْؿ ،ومِ َ
الَ ،وإِ َومو َفم َي
َو َأ ْن َسم ْعت َِِ ُؿقا زمِ َح ٌْ ِؾ َ
َ ه
اظمَْ ِ
ول))(.)2
 )7و َقم ْـ قمٌد اهلل سمـ قم ىٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللِ ﷺ:

سمرىمً همقؽؿ أُّيو ايمـوس ،مو ِ
وؽمـَّي كٌ ِّقف))(.)3
((
ُ
إن افمتِؿتؿ زمف ،همؾـ سمض هؾقا أزمًَ ا :ىمتوب اهللُ ،
ه
 )8و َقم ْـ أيب ُا َرضرة ريض اهلل قمٜمف َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللِ ﷺ:
يتػر َوممو ضمتمك
(( ِّإين ومَ َطم َّؾ ُ
وؽمـتل ،ويممـ َّ
ػً همقؽؿ اشمـكم ،يمـ سمض هؾقا زمعَمهو أزمًَ ا :ىمتوب اهللُ ،
فمقم احلقض))(.)4
ِير َدا َّ

ورهمو َٓ ي ِزيمغُ فمـْفمو زمع ِ
ِ
 )9وىم٤مل ﷺ(( :سم ََر ْىم ُتؽ ُْؿ َفم َ
مَي إِ َّٓ
َ َ َْ
معم ا ْيم ٌَ ْق َضموق َيم ْق ُؾ َفمو َىمـ ََف ِ َ
َ

َهويمِ ٌ
ؽ))(.)5

) (1رواه أبو داود ( ،)4667وابن ماجه ( ،)42وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن ابن ماجه)).
الـواجذ :جؿع كاجذ ،وهو آخر إضراس .محدثاتَإمور :هي إمور الؿحدةة يف الدين ولقس لفا
أصل يف الشريعةَ.
)َ(2رواهَمسؾم (.)1715
) (3صححهَإلباينُّ يف ((صحقح الرتغقب)) (.)46
)َ(4صححهَإلباينُّ يف ((صحقح الجامع)) (.)3232
) (5رواه ابن ماجه ( )43وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن ابن ماجه)).
تركتؽمَطؾىَالبقضاء :عؾى جادة الطريق البقضاء لوضوحفا ،ولذلك قال :لقؾفا كـفارها أي ٓ لبس
فقفا ،واضحة جؾقة لسالؽفا.
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(ٕ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝأْ اٌغٕخ ٚد ٟوبٌمشآْ :
َ )1ىم َ٤مل اهلل َشمٕم َ٤ممم ﴿:وايمـَّج ِؿ إِ َذا هقى * مو َو َّؾ ص ِ
وضم ٌُؽ ُْؿ َو َمو نم ََقى * َو َمو َيـْطِ ُؼ َفم ِ
مـ
َ
َ َ
َ ْ
َ
َ
قضمك﴾ [ايمـجؿ.]3 :
َْاهل َقى * إِ ْن ُه َق إِ َّٓ َو ْضم ٌل ُي َ

اَّلل ِ
ؽ ا ْيمؽِتَوب و ِْ
احلؽ َْؿ َي َو َفم َّؾ َؿ َ
اَّللُ َفم َؾ ْق َ
َون َهم ْض ُؾ َ
 )2و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:و َأ ْكز ََل َ
ؽ َمو َمل ْ َسمؽ ُْـ َسم ْع َؾ ُؿ َوىم َ
َ َ
ِ
فم َؾق َ ِ
اًمًٜمى٦م(.)1
ؽ َفمظق ً ﴾ [ايمـًوق .]223 :واحلؽؿ َي :ال ُّ
َ ْ
احلؽْؿ ِ
وت َ ِ ِ
 )3و َىم َ٤مل َشمٕم َ٤ممم﴿:وا ْذىمُر َن مو يت َْعم ِدم زمققسمِؽُـ ِمـ آي ِ
َمون َيمطِق ًػمو
مي إِ َّن َ
اَّللَ ىم َ
َ
اَّلل َو ْ َ
َّ ْ َ
ُُ
َ ْ َ ُ
غما﴾ [إضمزاب.]33 :
َطمٌِ ً

 )4و َقم ْـ اعمْ ِ ْ٘مدَ ا ِم ْسم ِـ ُم ْٕم ِد َضٙم ِْر َب ريض اهلل قمٜمفَ ،قم ْـ رؾم ِ
قل اهللِ ﷺ َأ ىٟم ُف َىم َ٤ملَ (( :أَٓ إِ ِّين
َ ُ
َ
قً ا ْيمؽِتَوب و ِم ًْ َؾف معفَ ،أَٓ ي ِ
قلَ :فم َؾ ْقؽ ُْؿ ِ َهب َذا ا ْيم ُؼ ْر ِ
ون َفم َعم َأ ِريؽَتِ ِفَ ،ي ُؼ ُ
قؾم ُ
آن!
ُأوسمِ ُ
ؽ َر ُصم ٌؾ َؾم ٌْ َع ُ
َ َ ُ َ َُ
ُ
َهم َ َو َصمَْ سم ُْؿ همِ ِقف ِم ْـ َضمال ٍَل َهم َل ِضم هؾق ُه! َو َمو َو َصمَْ سم ُْؿ همِ ِقف ِم ْـ َضم َمرا ٍم َهم َح ِّر ُممق ُه )) ( . )2وذم رواضت٦م:
ُ
اَّلل ِ ﷺىم َضم َّر َم اهللُ)) (.)3
رؽمقل َ
(( َوإِ َّن مو َضم َّر َم

) )1اكظر(( :تػسقر ابن جرير)) ((( ،)486/7تػسقر ابن كثقر)) (.)416/2
) (2صححهَإلباين يف ((صحقح الجامع)) (.)2643
) )3صححهَإلباين يف ((صحقح الرتمذي)) (.)2664
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(ٖ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍٚ ٝعٛة ىبػخ اٌشعٛي ﷺ:
ايمر ُؽم ُ
قل َهمخُ ُذو ُه َو َمو ََنَوىم ُْؿ َفم ْـ ُف َهمو ْكت َُفقا﴾ [احلمم.]0
َ )1ىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َمو آسمَوىم ُُؿ َّ

 )2و َىم َ٤مل َشمٕم َ٤ممم﴿:يو َأُّيو ا َّيم ِذيـ آمـُقا َأؿمِقعقا َ ِ
ايمر ُؽم َ
قل َو ُأ ِ
ورم ْإَ ْم ِر ِم ْـؽ ُْؿ َهمنِ ْن
ُ
َ
اَّللَ َو َأؿمق ُعقا َّ
َ َ
َ هَ
قل إِن ُىمـْمتُؿ سمُم ِمـُمقن بِ َ ِ
َسمـَو َزفمتُؿ ِدم َر ٍق َهمردوه إِ َلم َ ِ
مق ِم ْأ ِطم ِ
مر َذيمِ َ
مغم
َ
ْ ْ
ايمر ُؽم ِ ْ
ااَّلل َوا ْيم َق ْ
ْ ُ ه ُ
اَّلل َو َّ
ْ ْ
مؽ َطم ْ ٌ
َو َأ ْضم ًَ ُـ سم َْل ِو ً
يال﴾ [ايمـًوق.]92 :

ِ
ايمر ُؽم َ
قل َهم َؼَْ
)3و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:م ْـ ُيط ِع َّ
ُقن ضمتَّك ُُيؽِّؿ َ ِ
ِ
ال َو َر ِّزم َ
 )4و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:هم َ
مؿ َٓ َجِمَُ و ْا ِدم
قك همق َ َؾم َج َر َزم ْقـ َُف ْؿ ُشم َّ
ؽ َٓ ُي ْممـ َ َ َ َ ُ
ً َو ُي ًَ ِّؾ ُؿق ْا سم ًَْؾِق ً ﴾ [ايمـًوق.]59 :
َأك ُػ ًِ ِف ْؿ َضم َر ًصمو ِّممَّو َوم َض ْق َ
ِ
 )5و َىم َ٤مل َشمٕم َ٤ممم﴿:ومـ ي َشوومِ ِؼ ايمرؽم َ ِ
َمغم َؽممٌِ ِ
قؾ
قل مـ َزم ْعَ َممو َسم ٌَ َّ َ
مكم َيمم ُف ُْاهلمََ ى َو َي َّتٌِ ْ
َ
َّ ُ
ََ ُ
مع نم ْ َ
اظمُْ ْم ِمـِكم كُق ِّيم ِف مو سمَق َّلم وكُِؾِ ِف صمفـَّؿ وؽم ْ ِ
غما﴾ [ايمـًوق.]229 :
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ
وقت َمِ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يـ ُ َ
اب
خيويمِ ُػ َ
 )6و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:هم ْؾ َق ْح َذ ِر ا َّيمذ َ
قن َفم ْـ َأ ْم ِره َأ ْن سمُِق ٌَ ُف ْؿ هم ْتـَ ٌي َأ ْو ُيِق ٌَ ُف ْؿ َفم َذ ٌ
ِ
قؿ﴾ [ايمـقر.]53 :
َأيم ٌ
ِ
ت٤مل(( :ىم ه
قل اهللِ ﷺ َىم َ
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،أ ىن َر ُؾم َ
قن
ُمؾ ُأ َّمتِمك َيمَْ ُطم ُؾ َ
يض ُ
 )7و َقم ْـ َأسمِك ُا َر ْض َر َة َر َ
وع اهلل﴾ [ايمـًوق.]10 :
َأ َؿم َ

مؾ َْ
َْ
قل اهللِ َو َُم ْـ َض ْ٠م َسمك َىم َ٤ملَ (( :م ْـ َأ َؿمو َفمـِل َد َطم َ
اجلـَّ َي  ،إَِّٓ َم ْـ َأ َزمك ))َ .ىم٤م ًُمقا َض٤م َر ُؾم َ
مـ
اجلـَّم َي َ ،و َم ْ
َفم َِ ِوين َهم َؼَْ َأ َزمك )) (.)1

َرس ر ِيض اهلل قمٜمْف َ ،أ ىن رؾم َ ِ
ِ
مـ ُؽممـَّتِل
مى َفم ْ
مـ َرنم َ
قل اهلل ﷺ َىم َ٤مل َ (( :هم َؿ ْ
 )8و َع ْن َأك ٍ َ َ ُ َ ُ
َ ُ
َهم َؾ ْق َس ِمـِّل)) (.)2

) (1رواهَالبخاري (.)7286
) (2رواهَالبخاري ( ،)5663ومسؾم (. )1461
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ِ
مؾ ه
وصم ِع َ
اهلل َقمٜمْت ُف َ ،أ ىن اًمٜمٌتل ﷺ َىم َ
ايممذ هل و
ت٤ملُ (( :
يض ُ
)9و َقم ْـ قمٌداهلل سمتـ قمٛمتر َر َ
َ
طمويمػ أمري  ،و مـ سمش ٌَّف زمؼق ٍم همفق مـفؿ)) (.)1
غور فمعم مـ
َّ
ايمِ ُ

)َ)1رواه أحؿد ( ،)5667صححهَإلباينَيف(( صحقح الجامع )) (.)2831
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(ٗ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝأْ اٌزّغه ثبٌىزبة ٚاٌغٕخ ىش٠ك اٌفالح:
ُمقرا همٌِقـًمو *
َّوس َومَْ َصموقىمُؿ ُزم ْر َه ٌ
َ )1ىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:يو َأ ه َُّيو ايمـ ُ
ون ِّمـ َّر ِّزمؽ ُْؿ َو َأك َز ْيمـَو إِ َيمم ْقؽ ُْؿ ك ً
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
مح ٍي ِّم ْـ ُف َو َهم ْض ٍ
سا ًؿممو
َهم َل َّمو ا َّيمذ َ
يـ َآمـُق ْا بِال ّؾهَ َوا ْفمت ََِ ُؿق ْا زمِف َهم ًَ ُقَْ طم ُؾ ُف ْؿ ِدم َر ْ َ
مؾ َو َ ُّْيمَُّيِ ْؿ إِ َيم ْقمف َ
ِ
هم ًْتَؼق ً ﴾ [ايمـًوق.]209-203 :
)2و َىم َ٤مل َشمٕم َ٤ممم﴿:وه َ ِ
قن﴾ [إكعوم.]299 :
مح َ
َوب َأك َز ْيمـَو ُه ُم ٌَ َور ٌك َهمو َّسمٌِ ُعق ُه َوا َّسم ُؼق ْا َيم َع َّؾؽ ُْؿ سم ُْر َ ُ
مذا ىمت ٌ
َ َ
َ

 )3و َىم َ٤مل َشمٕم َ٤مممَ ﴿:ومَْ صموقىمُؿ مـ َ ِ
ِ
اَّللُ َم ِـ ا َّسم ٌَ َع ِر ْو َقا َك ُف
كم * َ ُّْي َِي زمِ ِف َ
َوب همٌِ ٌ
ُقر َوىمت ٌ
َ َ ِّ َ
َ
اَّلل ك ٌ
ِ
هقر زمِنِ ْذكِ ِف وُّي َُِّيِؿ إِ َلم ِ ٍ
خي ِرصمفؿ م ِـ ايم هظ ُؾ ِ
ت إِ َلم ايمـ ِ
ايمً َ
ساط هم ًْتَؼقؿ﴾ [اظموئَة.]25-29 :
ُؽم ٌُ َؾ َّ
َ َْ ْ
ال ِم َو ُ ْ ُ ُ ِّ
َ
َ
ِ
ِِ
ِ
 )4و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و ُكـَز ُِّل ِم َـ ا ْيم ُؼ ْر ِ
كم َإَّٓ
كم َوَٓ َي ِزيَُ ايم َّظموظم َ
مح ٌي ِّيم ْؾ ُؿ ْممـ َ
وق َو َر ْ َ
آن َمو ُه َق ؾم َػ ٌ
ورا﴾ [اإلهاق.]11 :
َطم ًَ ً

ِِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
يـ
 )5و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َمـ ُيط ِع اَّللََ َو َر ُؽمق َيم ُف ُيَْ طم ْؾ ُف َصمـَّوت َ َْت ِري مـ َ َْتت َفو إَ َْن َ ُور َطمويمَ َ
ِ
همِ َقفو َو َذيمِ َ
قؿ﴾ [ايمـًوق.]23 :
ؽ ا ْيم َػ ْق ُز ا ْيم َعظ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اي َهم َ
مال
مع ُهمََ َ
 )6و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممُ ﴿:وم ْؾـَو ْاهٌِ ُطقا مـ َْفو ََجق ًعو َهمنِ َّمو َي ْلسم َقـَّؽ ُْؿ مـِّل ُهًَ ى َهم َؿ ْـ َسمٌِ َ

ُقن﴾ [ايمٌؼرة.]31 :
َطم ْق ٌ
ُي َزك َ
ف َفم َؾ ْق ِف ْؿ َو َٓ ُه ْؿ َ ْ

ِ

ِ

ِ

اي َهم َال َيض هؾ َو َٓ َي ْش َؼك﴾ [ؿمف.]213 :
 )7و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:همنِ َّمو َي ْلسم َق َّـؽ ُْؿ مـِّل ُهًَ ى َهم َؿ ِـ ا َّسم ٌَ َع ُهََ َ

ِ

 )8و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:وإِ ْن سمُطق ُعق ُه ََتتََُ وا َومو َفم َعم ايمرؽم ِ
كم﴾ [ايمـقر.]93 :
قل إِ َّٓ ا ْيم ٌَ َال ُغ اظمٌُِْ ُ
َّ ُ
َ
ْ

ُّوور ََُ ِ
ُ
ُاتت ََؿ َك َ
وبُ وه َُو َأ َخ َوذُ وه ُ
اَّلل ُِ
َابُ َ
)9وىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ(( :فِت ُ ُ
ؿقهُاهلدَ َ
ون َ
ىُواقـ ُ
ُاهلدَ ى َُو ََ َ
ُعذ ُ
فان َ
نُأ َخ َط َل ُه َ
ُضلُ))(ُ.)1
َ

)َ)1رواهَمسؾمَ(.)2468



األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

29

 )12وقمـ َأسمِك ارضر َة ر ِيض اهلل قمٜمْفَ ،أ ىن رؾم َ ِ
قن
قل اهلل ﷺ َىم َ٤مل(( :ىم هُؾ ُأ َّمتِمك َيمَْ ُطم ُؾ َ
ُ ََْ َ َ ُ َ ُ
َ ْ
َ ُ

مؾ َْ
َْ
قل اهللِ َو َُم ْـ َض ْ٠م َسمك َىم َ٤ملَ (( :م ْـ َأ َؿمو َفمـِل َد َطم َ
اجلـَّ َي  ،إَِّٓ َم ْـ َأ َزمك ))َ .ىم٤م ًُمقا َض٤م َر ُؾم َ
مـ
اجلـَّم َي َ ،و َم ْ
َفم َِ ِوين َهم َؼَْ َأ َزمك )) (ُ.)1

) (1رواهَالبخاري (.)7286
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(٘) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝرَ اٌجذع:
ِ
َ )1ىم َ٤مل َشمٕم َ٤ممم﴿:و َأ َّن ه َذا ِ ِ
مـ
ُمؿ َفم ْ
َ
َ َ
ايمً ٌُ َؾ َهم َت َػ َّمر َق زمِؽ ْ
ساؿمل ُم ًْتَؼق ً َهمو َّسمٌِ ُعق ُه َوَٓ َسم َّتٌِ ُعقا ه
َ
قن﴾ [إكعوم.]293 :
َؽمٌِقؾِ ِف َذيمِؽ ُْؿ َو َّصوىم ُْؿ زمِ ِف َيم َع َّؾؽ ُْؿ َسم َّت ُؼ َ

ِ
يـ َهم َّر ُومقا ِديـ َُف ْؿ َوىمَوكُقا ِؾم َق ًعو َيم ًْ َ ِ ِ
ر ٍق إِ َّك َ َأ ْم ُر ُه ْؿ إِ َلم
 )2و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم﴿:إِ َّن ا َّيمذ َ
ً مـ ُْف ْؿ دم َ ْ
َِ
قن﴾ [إكعوم .]292 :
اَّلل ُشم َّؿ ُيـَ ًٌِّ ُُف ْؿ زمِ َ ىمَوكُقا َي ْػ َع ُؾ َ

ِ
َوك فم َعم َ ِ ٍ ِ
يـ َٓ
مق َاق ا َّيممذ َ
مع َأ ْه َ
ذي َعي م َـ ْإَ ْم ِر َهمو َّسمٌِ ْع َفمو َو َٓ َسم َّتٌِ ْ
 )3و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممُ ﴿:شم َّؿ َصم َع ْؾـ َ َ
ْؽ ِمـ َ ِ
ِ
ِ
موق َزم ْع ٍ
اَّللُ َو ِ هرم
مض َو َ
َي ْع َؾ ُؿ َ
كم َزم ْع ُض ُ
اَّلل َؾمم ْقًًو َوإِ َّن ايم َّظموظم َ
قن * إِ ََّن ُ ْؿ َيم ْـ ُي ْغـُقا َفمـ َ َ
مف ْؿ َأ ْويم َق ُ
ِ
كم﴾ [اجلوشمقي.] .]22-21:
اظمُْتَّؼ َ
ٍ ِ
ُ
اهلل َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل :يم َ
امح ىر ْت قم ْٞمٜمَت٤م ُه،
َ٤من
رؾمقل اهلل ﷺ ،إِ َذا َظم َٓم٥م ْ
يض ُ
 )4و َقم ْـ ضم٤مسمرَ ،ر َ
صق ُشم ُفَ ،و ْاؿمعَدى َهم َْمٌ ُف ،طمعىك يم ََ٠م ىٟم ُف ُُمٜم ِْذ ُر َضم ْٞم ٍ
وم ًَّموىم ُْؿ)) َوض ُ٘م ُ
ش َض ُ٘م ُ
تقل:
و َقم ا ْ
قلَ (( :ص ٌَّ َحؽ ُْؿ َ
لم ُأ ْص ٌُ َٕم ْٞم ِف ،اًمً ٌَ٤م َسم ِ٦مَ ،وا ًْم ُق ْؾم َٓمكَ ،و َض ُ٘م ُ
وسمكم)) َو َض ْ٘م ُ
قلَ (( :أ َّمو َزم ْعَُ ،
(( ُزم ِع ًْ ُ
رن َسم ْ َ
وايمًوفم ُي ىم ََف ْ
ً َأكَو َّ
احلَي َ ِ
ي ُحم ِّؿَ ﷺَ ،و َذ إُ ُم ِ
َهمنِ َّن َطم َغم َْ
وَتو وىم َّ
ُمؾ
َوب اهللََّ ،
مقر ُ ْ
وطم ْ َغم َْاهلَْ ى هَْ ُ
ٌ ىمت ُ
َّ
حممَ َشم ُ َ
زمَِْ َفم ٍي َوال َيم ٌي)) (.)1

ِ
ِ
اهلل َقمٜم َْٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧مَ :ىم َ٤مل رؾمقل اهلل ﷺ:
يض ُ
 )5و َقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م َر َ
()2
ٍ
ِ
مؾ َفم َؿ ً
مـ َفم ِؿ َ
((مـ َأ ْضمََ َ
مال َيمم ْق َس
ث ِدم َأ ْم ِركَو َه َذا َمو َيم ْق َس مـْ ُف همفق رد)) َ .و ِذم ِر َوا َض٦مَ (( :م ْ
َفم َؾ ْق ِف أمركو همفق رد)) (.)3

)َ)1رواهََمسؾم (.)867
) )2رواهََالبخاري (َ،)2697ومسؾم (.(1718
) (3رواهَمسؾم (.(1718



األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

31

ِ
 )6و َقمـ ِ
٤مض ِ ِ
اًمٕم ْر َسم ِ
اهلل َقمٜمْ ُف وومٞمف ىمتقل رؾمتقل اهلل ﷺَ (( :وإِ َّيموىم ُْؿ
ْ
يض ُ
سمـ َؾم٤مر َض َ٦م َر َ
و ُحمََْ َشم ِ
وت ْإُ ُم ِ
قرَ ،همنِ َّن ىم َُّؾ ُحمََْ َشم ٍي زمَِْ َفم ٌيَ ،وىم َُّؾ زمَِْ َفم ٍي َو َال َيم ٌي )) (.)1
َ
 )7وقمـ َأ ِيب ارضر َة ر ِيض اهلل قمٜمْف َأ ىن رؾم َ ِ
َمون
قل اهلل ﷺ َىم َ٤مل َ (( :م ْـ َد َفمو إِ َلم ُهًَ ى ىم َ
َ ْ
ُ ََْ َ َ ُ َ ُ َ ُ
ؽ ِم ْـ ُأ ُصم ِ
َيم ُف ِم ْـ ْإَ ْصم ِر ِم ًْ ُؾ ُأ ُصم ِ
قر َم ْـ َسمٌِ َع ُف َٓ َي ْـ ُؼ ُص َذيمِ َ
ون
قر ِه ْؿ َؾم ْقًًوَ ،و َم ْـ َد َفمو إِ َلم َو َال َيم ٍي َىم َ
َفم َؾ ْق ِف ِم ْـ ْ ِ
اإل ْشم ِؿ ِم ًْ ُؾ آ َشمو ِم َم ْـ َسمٌِ َع ُف َٓ َيـْ ُؼ ُص َذيمِ َ
ؽ ِم ْـ آ َشم ِوم ِف ْؿ َؾم ْقًًو )) (.)2
ِ ٍ ِ
 )8و َقم ْـ َأٟم ِ
اهلل َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ى
قل اهللِ ﷺ  (( :إِ َّن َ
اَّللَ َضم َج َ
يض ُ
َس ْسم ِـ َُم٤مًمؽ َر َ
ايمتَّقزم َي فمـ ص ِ
وضم ِ
ى ىم ُِّؾ زمَِْ َفم ٍي )) (.)3
َْ َ ْ َ
ِ ِ
قن َر ُؾم َ
ى٤مس َض ًْ َت٠م ًُم َ
اهلل َقمٜمْ ُف  ،ىم٤مل :يم َ
تقل اهللِ ﷺ
َ٤من اًمٜم ُ
يض ُ
 )9و َقم ْـ ُطم َذ ْض َٗم َ٦م ْسم ِـ اًم َٞم َامن َر َ
قل اهللِ! إِٟمى٤م ُيمٜمى٤م ِذم ضم ِ
َقم ِـ ْ ِ
اًمنم َخمَ٤م َوم َ٦م َأ ْن ُضدْ ِريمَٜمِلَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :ض٤م َر ُؾم َ
٤ماٚمِ ىٞم ٍ٦م
َ
اخلَ ْػمَ ،و ُيمٜم ُْ٧م َأ ْؾم َ٠م ًُم ُف َقم ِـ ى ٍ
اخلَ ْ ِػمَ ،وم َٝم ْؾ َسم ْٕمدَ َا َذا ْ ِ
اهلل ِ َهب َذا ْ
ذ؟ َىم َ٤ملَ (( :ك َع ْؿ )) َوم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :ا ْؾ َسم ْٕمدَ َذًم ِ َ
تؽ
ذَ ،وم َج٤م َءٟمَ٤م ُ
اخلَ ْػم َ ٌّ
َو َ ٍّ
هقن زمِغ ْ ِ
اًمنم ُِم ْـ َظم ْ ٍػم؟ َىم َ٤ملَ (( :ك َع ْؿ َوهمِ ِقف َد َطم ٌـ)) ُىم ْٚم ُ٧مَ :و َُمت٤م َد َظمٜمُت ُف؟ َىم َ
َمغم
مق ٌم َي ًْم َتـ َ
ت٤ملَ (( :وم ْ
ىٍ
تؽ ْ ِ ِ
ون زمِغ ْ ِ
ف ِمـ ُْف ْؿ َو ُسمـْؽِ ُر )) َوم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :ا ْؾ َسم ْٕمتدَ َذًم ِ َ
ذ؟
َغم َهَْ يِلَ ،سم ْع ِر ُ
ُؽمـَّتِلَ ،و َ ُّْيَُ َ
اخلَ ْتػم ُمت ْـ َ ٍّ
َىم َ٤ملَ (( :ك َع ْؿ ُد َفمو ٌة َفم َعم َأ ْزم َق ِ
وهب ْؿ إِ َيم ْق َفو َوم َذ ُهمق ُه همِ َقفو )) َوم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :ضت٤م َر ُؾم َ
تقل اهللِ!
اب َصم َفـ ََّؿَ 3م ْـ َأ َصم َ ُ

ِص ْٗمٝمؿ ًَمٜمَ٤مَ ،ىم َ٤ملَ (( :كعؿ َومقم ِمـ ِصم ْؾََ سمِـَو ،وي َت َؽ َّؾؿقن زمِ َل ْيم ًِـَتِـَو)) ُىم ْٚم٧م :ض٤م رؾم َ ِ
َترى
ََ ُ َ
َْ ٌْ ْ
قل اهلل َوم َام شم َ
ُ َ َ ُ
ُ ْ
ِِ
ِ ِ
مج٤م َقمت ٌ٦م
تؿ َ َ
َجو َفم َي اظمُْ ًْؾؿ َ
إِ ْن َأ ْد َريمَٜمل َذًم َؽ؟ َىم َ٤ملَ (( :سم ْؾ َز ُم َ َ
كم َوإِ َم َوم ُف ْؿ )) َوم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :وم٢مِ ْن َمل ْ َشمٙمُت ْـ َهل ُ ْ

) (1رواه أبو داود ( )4667والرتمذي ( ،)2676وابن ماجه ( )42وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن
ابن ماجه)).
)َ(2رواهَمسؾم.)2674 (.
) (3كتاب ((السـة)) ٓبن أبي عاصم (ص )21وقال عـه إلباين "حديثَصحقح".
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ؽ ا ْيم ِػ َر َق ُىم َّؾ َفوَ ،و َيم ْق َأ ْن َسم َع َّض َفم َعم َأ ْص ِؾ َؾم َج َر ٍة َضمتَّك ُيمَْ ِرىم َ
َوٓ إِ َُم٤م ٌم؟ َىم َ٤ملَ (( :همو ْفمت َِز ْل سمِ ْؾ َ
َؽ
ًْ َفم َعم َذيمِ َ
ؽ)) (.)1
اظمَْ ْق ُت َو َأك َ
ِ
ِ
مق ِ
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،قم ِـ اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ َىم َ٤ملَ (( :أكَو َهم َر ُؿمؽ ُْؿ َفم َعم َ
ض،
احل ْ
يض ُ
 )12و َقم ْـ َقم ٌْد اهللىِ َر َ
وينَ ،هم َ
َو َيم ُغم َهم َع َّـ َم ِعل ِر َصم ٌول ِم ْـؽ ُْؿ ُشم َّؿ َيم ُقخْ َت َؾ ُج َّـ ُد ِ
َّمؽ َٓ
مح ِويبَ ،هم ُق َؼ ُ
مل ُوم ُ
مول :إِك َ
قلَ :يمو َر ِّب َأ ْص َ
ْ
سمََْ ِري َمو َأ ْضمََ ُشمقا َزم ْعََ َك )) (.)2
ِ
 )11و َقمـ َأٟم ٍ ِ
قل اهللِ ﷺ َىم َ
اهلل َقمٜمْ ُف َأ ىن َر ُؾم َ
مـ ُؽممـَّتِل
مى َفم ْ
مـ َرنم َ
ت٤مل َ (( :هم َؿ ْ
ْ
يض ُ
َس َر َ
َهم َؾ ْق َس ِمـِّل)) (.)3
 )12وقمـ َأ ِيب ارضر َة ر ِيض اهلل قمٜمْف  ،قم ِـ رؾم ِ ِ
ُقن ِدم ِ
آطم ِر
قل اهلل ﷺ َأ ىٟم ُف َىم َ٤ملَ (( :ؽم َقؽ ُ
َ ْ
ُ ََْ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ
ِ
ِ
ايمز ََّم ِ
وه ْؿ)) (.)4
ُيَِّ ُشمق َكؽ ُْؿ َمو َمل ْ سم ًَْ َؿ ُعقا َأ ْكت ُْؿ َو َٓ آ َزموؤُ ىم ُْؿَ ،همنِ َّيوىم ُْؿ َوإِ َّي ُ
ون ك ٌ
َوس م ْـ ُأ َّمتل ُ َ



) )1رواهَالبخاري ( ،)3666ومسؾم(.)1847
) )2رواهَالبخاري ( ،)6212ومسؾم (.)2296
) )3رواهَالبخاري ( ،)5663ومسؾمَ(.)113
) )4أخرجرره مسررؾم يف ((مؼدمترره ( ،)6وأحؿررد ( )8267والؾػررظ لرره  ،وصااححهَإلباااين ((صررحقح
الجامع)) ( .)3667
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الفوائد العقدية
فبئذح ]ٔ] :د٠ـٓ اهلل ِجٕـ ٟػٍـ ٝارجـبع وزـبة اهللٚ ،عـٕخ ٔج١ـٗ ﷺِٚ ،ـب
ارفمذ ػٍ ٗ١األِخ:
يؼقل ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي –رمحف اهلل( :-ومدضـ اهلل ُمٌٜمل قمغم اشمٌ٤مع يمع٤مب اهلل  ،وؾمٜم٦م
ٟمٌٞمف ،وُم٤م اشمٗم٘م٧م قمٚمٞمف إُم٦م ،ومٝمذه اًمث اصم٦م ال اعمٕمّمقُم٦م ،وُم٤م شمٜم٤مزقم٧م ومٞمف إُم٦م ردوه إمم اهلل
واًمرؾمقل  ،وًمٞمس ٕطمد أن ضٜمّم٥م ًمألُم٦م ؿمخّم ً٤م ضدقمق إمم ـمرض٘معف ،ضقازم قمٚمٞمٝمت٤م وضٕمت٤مدي،
همػم يم ام اهلل ورؾمقًمف وُم٤م اضمعٛمٕم٧م قمٚمٞمف إُم٦م  ،سمؾ اذا ُمـ ومٕمؾ أاؾ اًمٌدع اًمذضـ ضٜمّمٌقن
هلؿ ؿمخّم ً٤م أو يم اُم ً٤م ضٗمرىمقن سمف سملم إُم٦م)(.)1
ؼم ُمٜمل :سمؾ ض١مظمتذ
قمٛمـ اق أيم ُ
وومول–رمحف اهلل( :-أُم٤م آقمع٘م٤مد ،وم٢مٟمىف ٓ ُض١مظمذ قمٜمل وٓ ى
وضمت٥م اقمع٘مت٤م ُده،
قمـ اهلل ورؾمقًمف ﷺ وُم٤م أمجع قمٚمٞمف
ُ
ؾمٚمػ إ ىُمت٦م ،ومتام يمت٤من ذم اًم٘مترآن َ
ويمذًمؽ ُم٤م صم ٌَ٧م ذم إطم٤مدض٨م اًمّمحٞمح٦مُ ،مثؾ صحٞمحل اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ )(.)2

ٕحد أن ي ِ
ٍ
عد َل طَّما اَّمويف ذم اـؽب ِ
واـََّّمـيت وا ػَّمؼ
وومول–رمحف اهلل( :-وٓ جيقز
َ
َّموب ة
بعض اــ ِ
وس ممو ؾد يبضَّمؿ ُـ الَّمَ َ ذـَّمؽت أو
طؾقف
ُ
سؾػ إمي وأئؿ ُبفوت إغ مو أحد َثف ُ
ٍ
ِ
يض َع ـؾـ ِ
وس طؼقد ًة وٓ طبود ًة مـ طـ َِّمدهت
اــوس ذم الَ ذـؽت وـقس
ٕحد أن َ
يقؾ ُع َ
ِ
يببدئ)(.)3
ؼبدي وٓ
َ
بؾ طؾقف أن يببِ َع وٓ يببد َعت وي َ
)(( (1مجؿوع الػتاوى)) (.)164/26
)((ََ)2مجؿوع الػتاوى)) (.)161 /3
)(( )3مجؿوع الػتاوى)) (.)496/11
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يؼقل ازمـ فمٌَ ايمػم-رمحف اهللً( : -مٞمس ذم آقمع٘م٤مد يمٚمف ذم صتٗم٤مت اهلل وأؾمتامئف إٓ ُمت٤م
ضم٤مء ُمٜمّمقص ً٤م ذم يمع٤مب اهلل أو صح قمـ رؾمقل اهلل ﷺ أو أمجٕم٧م قمٚمٞمف إُم٦م)(.)1
فبئذح ]ٕ]٠ :جت ف ُٙأدٌخ اٌىزبة ٚاٌغٕخ ثف ُٙعٍف األَِّخ:
ومول إصٌفوين-رمحف اهلل( :-وًمٞمس اًمٕمٚمؿ سمٙمثرة اًمرواض٦م وإٟمام اق اإلشمٌ٤مع وآؾمتعٕمامل،
ض٘معدي سم٤مًمّمح٤مسم٦م واًمع٤مسمٕملم ،وإن يم٤من ىمٚمٞمؾ اًمٕمٚمؿ ،وُمـ ظمت٤مًمػ اًمّمتح٤مسم٦م واًمعت٤مسمٕملم ومٝمتق
و٤مل ،وإن يم٤من يمثػم اًمٕمٚمؿ ..إمم أن ىم٤مل :وذًمؽ أٟمف شمٌلم ًمٚمٜم٤مس أُمر دضتٜمٝمؿ ومٕمٚمٞمٜمت٤م اإلشمٌت٤مع،
ٕن اًمدضـ إٟمام ضم٤مء ُمـ ىمٌؾ اهلل شمٕم٤ممم مل ضقوع قمغم قم٘مقل اًمرضم٤مل وآرائٝمؿ وم٘مد سملم اًمرؾمتقل
ﷺ اًمًٜم٦م ُٕمعف ،وأووحٝم٤م ٕصح٤مسمف ،ومٛمـ ظم٤مًمػ أصح٤مب رؾمقل اهلل ﷺ ذم رء
ُمـ اًمدضـ وم٘مد وؾ)(.)2
قمٌ٤مدة مل ضعٕمٌدْ ا٤م أصح٤مب حمٛم ٍ
ٍ
يؼقل ضمذيػ ُي زمـ ايم َق ن -ريض اهلل فمـفُّ :-
تد -ريض
(يمؾ
ى
ُ ى
وم٢من إو َل مل ضدَ ع ِ
ًممظم ِر َُم ً
ٕمنم اًم ُ٘م ىر ِاء ،وظمتذوا
ْ
اهلل قمٜمٝمؿ -وم ا شمَٕم ىٌدوا٤م :ى ى
٘م٤مٓ :وم٤مشمى٘مقا اهللَ ض٤م َُم َ
ِ
سمٓمرضؼ ُمـ يم٤من ىمٌ َٚمٙمؿ)(.)3
ِ
ازمـ فم ٌَّ ٍ
ىٌتل -ريض
وس-ريض اهلل فمـفً -مٚمخقارج( :أشمٞمعُٙمؿ ُمـ قمٜمد
وومول ُ
أصح٤مب اًمٜم ٍ
وإٟمّم٤مرِ ،
ِ
وُمـ قمٜمد ِ
ىٌل -ريض اهلل قمٜمتف ،-وقمٚمتٞمٝمؿ ٟمتزل
اهلل قمٜمٝمؿ :-اعمٝم٤مضمرض َـ
قمؿ اًمٜم ٍ
اسمـ ٍ
ُ
اًم٘مرآن :ومٝمؿ أقم َٚم ُؿ سمع٠موضٚمِف ُمٜمٙمؿ)(.)4
)(( (1جامع بقان العؾم وفضؾه)) (.)943/2
)(( (2الحجة يف بقان الؿحجة)) ) .)446-437/2
) )3رواه ابن الؿبارك يف الزهد (.)47
) )4رواه الـسائي (.)8522
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وومول فمؿر زمـ فمٌَ ايمعزيز-رمحمف اهللِ :-
تػ طمٞمت٨م وىمتػ اًم٘متق ُم ،و ُىم ْتؾ يمتام ىمت٤مًمقا،
(ىم ْ
ٟم٤مومذ َيم ُّٗمقا ،واؿ قمغم يم ِ
وسمٌٍم ٍ
ٍ
َِمٗمٝم٤م يم٤مٟمقا أىمقى،
وم٢مهنؿ قمـ ِقمٚم ٍؿ و َىمٗمقا،
واؾمٙم ْ
قمام ؾمٙمعقا :ى
ُ٧م ى
ْمؾ ًمق يم٤من ومٞمٝم٤م أطمرىِ ،
وسم٤مًم َٗم ِ
ومٚمئ ْـ يم٤من اهلدى ُم٤م أٟمعؿ قمٚمٞمتف ومٚم٘متد ؾمتٌ٘معُٛمقاؿ إًمٞمتف ،وًمتئـ
ِ
ُىمٚمعؿ :طمدَ ث سمٕمداؿ ،ومام أطمد َصمف ىإٓ ُمـ ؾمٚمؽ همػم ؾمٌٞمٚمِٝمؿ ِ
وإهنتؿ هلُتؿ
ورهم َ
َ
٥م سمٜمٗمًف قمٜمٝمؿ ،ى
َ
َ
َ
َ
٘مٍمت وٓ ومتقىمٝمؿ
اًمً
٤مسم٘مقن ،وًم٘مد شمٙم ىٚمٛمقا ُمٜمف سمام ضٙمٗمل ،ووصٗمقا ُمٜمف ُم٤م َضِمٗمل ،ومام َ
ى
دوهنؿ َُم َ ٌ
ومج َٗمقا ،و َـم َٛمح آظمرون قمٜمٝمؿ وم َٖم َٚمقا ،وإهنؿ ومتٞمام سمتلم ذًمتؽ ًمٕمتغم
ىمٍم قمٜمٝمؿ ىمق ٌم َ
نً ،م٘مد ى َ
َحم َ ٌ
ادً ى ُمًع٘مٞم ٍؿ)(.)1
وومول إوزافمل-رمحف اهلل(( :-اصؼم ٟمٗمًؽ قمغم اًمًتٜمى٦مِ ،
تػ طمٞمت٨م وىمتػ اًم٘متق ُم،
وىم ْ
ُّ
َ
ِ
واؾم ُٚم ْؽ َ
ُػ قمام يم ُّٗمقا ،وًمق
اًمّم٤مًمح :وم٢مٟمىف َض ًَ ُٕمؽ ُم٤م َو ِؾم َٕمٝمؿ ،و ُىم ْؾ سمام ىم٤مًمقا ،ويم ى
اًمً َٚمػ ى
ؾمٌٞمؾ ى
ظمتػم ُظم ٌٍت ًمٙمتؿ دوهنتؿ:
ظمػما ُم٤م ُظم ِّمّمعؿ سمف دون أؾم اومِٙمؿ :وم٢مٟمف مل ُضدى َظمر قمٜمٝمؿ
ٌ
يم٤من اذا ً
ٍ
ًمٗمْمؾ قمٜمديمؿ)(.)2
واًمًتٜمى٦م،
يؼقل إيمٌوين-رمحف اهلل(( :-دقمقشمُٜم٤م شم٘مق ُم قمغم صم اصمت٦م أريمت٤من :قمتغم اًمٙمعت٤مبُّ ،
اًمّمت٤مًمح،
اًمّم٤مًمح ،ومٛمـ زقمؿ سم٠مٟمىف ضعٌٍِع
اًمًت َٚمػ ى
َ
اًمً َٚمػ ى
ًمًتٜمى٦م ،وٓ ضعىٌتع ى
اًمٙمع٤مب وا ُّ
واشمٌٍ٤مع ى
ِ
ِ
ٌ
ٌ
سمٚمً٤من طم٤مًمف ،وىمد ُ
ُ
ضٙمتقن
رضمت٤مل!! وم٢مٟمىتف
رضم٤مل وٟمحـ
ويم اُمف :اؿ
ض٘مقل سمٚمً٤من ىم٤مًمِف
وض٘مقل
ٍ
ِ
ُّّمقص اًمعل أؾمٛمٕمٜم٤ميمؿ إ ىض٤ما٤م آٟم ًٗم٤مً ،م٘متد اشمىٌتع
و ال ،عم٤مذا؟ ٕٟمىف ُم٤م أظمذ هبذه اًمٜم
ذم زض ٍغ وذم

)َ)1رواه أبو داود (.)4612
) )2رواه أجري يف الشريعة (.)294
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َ
أصح٤مب اًمرؾمقل اًمٙمرضؿ؟ ُٓ .م٤م اشمىٌع؟ ا ىشم ٌَع إن مل أ ُىم ْتؾ اتقاه،
ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم؟ ًٓ .م٘مد اشمىٌع
َ
ً
وم٘مد اشمىٌع َقم٘م َٚمف ،واًم َٕم ُ
و آ ُُمٌٞمٜمً٤م)(.)1
اجلقاب .ٓ :إذن وم٘مد َو ىؾ
٘مؾ ُمٕمّمقم؟
ُ
ِ
مقل ِممـ زمع ِ
ِ
و ُديمؾ قمغم ُو ِ
مَ َممو
ايمر ُؽم َ ْ َ ْ
ضمقب اشمٌ٤مع اًمًٚمػ سم٘مقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َم ْـ ُي َشووم ِؼ َّ
ِ
ِِ
ِ
َسمٌكم َيمف ُْاهلََ ى وي َّتٌِع نمَغم ؽمٌِ ِ ِ ِ
غما﴾ [ايمـًموق:
قؾ اظمُْ ْممـ َ
َ َّ َ ُ
ََ ْ َْ َ
كم ك َُق ِّيمف َمو سم ََق َّلم َوك ُِْؾف َصم َفـ ََّؿ َو َؽم َ
وق ْت َمِ ً
ازمـ ُومَام َي -رمحف اهلل( -ومعققمىدَ قمغم اشمٌ٤م ِع ِ
ِ
همػم ؾمتٌٞمٚمِٝمؿ
سمٕمتذاب ضمٝمتٜم َىؿ ،ووقمَتدَ
 .]229ض٘مقل ُ
قن ْإَو ُيم َ ِ
ِ
ِ
مـ اظمُْ َف ِ
يـ َو ْإَك َِْ ِ
مور
موصم ِر َ
مقن م َ
ايمًموزمِ ُؼ َ َّ
ُُمعىٌِ َٕمٝمؿ سم٤مًمروقان واجلٜمى٦م ،وم٘م٤مل شمٕمت٤مممَ ﴿ :و َّ
ٍ ِ
ِ
اَّللُ َفمـ ُْف ْؿ َو َر ُوقا َفمـْ ُف﴾ [ايمتقزممي . ]200 :ومققمَتدَ اعمُعىٌِٕمتلم هلتؿ
يض َ
يـ ا َّسم ٌَ ُع ُ
َوا َّيمذ َ
قه ْؿ زمِنِ ْضم ًَون َر َ
ٍ
ِ
واًمٗمقز اًمٕمٔمٞم ِؿ)(.)2
سم٢مطمً٤من سمام وقمَدَ اؿ سمف ُمـ روقاٟمِ ِف ،وضمٜمىعِ ِف،

فبئذح ]ٖ] :أدٌخ اٌىزبة ٚاٌغٕخ ال رُؼبسك ثبٌؼمً ثً ٠غٍُ ٌٍـذٌِ ً١ـٓ ر١ـش
اػزشاك ػٍ:ٗ١
ومول ايمًؿعوين-رمحف اهلل( : -وأُم٤م أاؾ احلؼ ومجٕمٚمقا اًمٙمع٤مب واًمًٜم٦م أُمت٤مُمٝمؿ ،وـمٚمٌتقا
اًمدضـ ُمـ ىمٌٚمٝمام وُم٤م وىمع ُمـ ُمٕم٘مقهلؿ وظمتقاـمراؿ قمروتقه قمتغم اًمٙمعت٤مب واًمًتٜم٦م ،ومت٢من
وضمدوه ُمقاوم٘م ً٤م هلام ىمٌٚمقه ،وؿمٙمروا اهلل قمز وضمؾ ،طمٞم٨م أرااتؿ ذًمتؽ وووم٘مٝمتؿ قمٚمٞمتف ،وإن
وضمدوه خم٤مًمٗم ً٤م هلام شمريمقا ُم٤م وىمع هلؿ وأىمٌٚمقا قمغم اًمٙمعت٤مب واًمًتٜم٦م ،ورضمٕمتقا سم٤مًمعٝمٛمت٦م قمتغم
أٟمٗمًٝمؿ ،وم٢من اًمٙمع٤مب واًمًٜم٦م ٓ دهدض٤من إٓ إمم احلؼ ،ورأي اإلٟمً٤من ىمد ضرى احلؼ وىمد ضرى
اًمٌ٤مـمؾ)(.)3

) )1موسوعة إلباين يف العؼقدة (.)226/1
)(( )2ذم التلويل)) (.)28
)(( (3صون الؿـطق)) ).)166
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اَّللُ َو َر ُؽمق ُيم ُف َأ ْم ًمرا
َون ُظم ِ ْم ِم ٍـ َو َٓ ُم ْم ِمـ ٍَي إِ َذا َوم َه َ
و ُديمؾ قمغم ذًمؽ سم٘مقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َمو ىم َ
ُقن َُهلؿ ِْ
اخل َ َغم ُة ِم ْـ َأ ْم ِر ِه ْؿ﴾ [إضمزاب.]35 :
َأن َيؽ َ ُ
ُقن ضمتَّك ُُيؽِّؿ َ ِ
ِ
ال َو َر ِّزم َ
وىمقًمف شمٕم٤ممم َ ﴿ :هم َ
مؿ َٓ َجِمَُ و ْا ِدم
قك همق َ َؾم َج َر َزم ْقمـ َُف ْؿ ُشم َّ
ؽ َٓ ُي ْممـ َ َ َ َ ُ
ِ
قؿ﴾ [ايمـًوق.]59 :
َأك ُػ ًِ ِف ْؿ َضم َر ًصمو ِّممَّو َوم َض ْق َ
ً َو ُي ًَ ِّؾ ُؿق ْا سم ًَْؾ ً
وفمـ فمقم َر ِيض اهللُ فمـف ومولً( :مق يم٤من اًمدٍ ض ُـ سم٤مًمرأيً ،مٙم٤من سم٤مـم ُـ اًم َ٘مدَ ِ
أطمؼ سم٤معمًتحِ
ُملم ى
َ
ٍّ
ِ
ِ
اًمٜمٌل ﷺ قمغم َفم ِ
ٝمر ظم ىٗمٞمف)(.)1
ُمـ فم٤ما ِرمه٤م ،وىمد ُمًح ُّ
فبئذح ]ٗ] :االػزقبَ ثبٌىزبة ٚاٌغٕخ ِٓ أػظُ ِـب أٔؼـُ اهلل ثـٗ ػٍـ٘ ٝـزٖ
األِخ:
اهلل سمتف قمٚمتٞمٝمؿ
يؼقل ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي -رمحف اهلل( :-ويم٤من ُمـ أقمٔمتؿ ُمت٤م أٟمٕمتؿ ُ
ِ
سم٤مًمٙمع٤مب واًمًٜمى٦م ،ومٙم٤من ُمـ إصقل اعم ىع َٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سمتلم اًمّمتح٤مسم٦م واًمعت٤مسمٕملم هلتؿ
اقمعّم٤م ُُمٝمؿ
سمرأضتف وٓ ِ
سم٢مطمً٤من أٟمف ٓ ض ْ٘مٌ ُؾ ُمـ ٍ
ٍ
ىمط أن ُضٕمت ِ
اًم٘مترآنِ ٓ :
َ
أطمد ُّ
ذوىمتف وٓ ُمٕم٘مقًمِتف وٓ
٤مر َض
ُ َ
ىمٞم٤مؾمف وٓ وضم ِده ،وم٢مهنؿ صمٌ٧م قمتٜمٝمؿ سمت٤مًمؼماالم اًم٘مٓمٕمٞمت٤مت وأضت٤مت اًمٌٞم ِ
ِ
ٜمت٤مت ى
أن اًمرؾمتقل
ٍ
ى
ْ
احلؼ ،ى
وأن اًم٘مرآن دهدي ًمٚمعل ال أىمق ُم)(.)2
ﷺ ضم٤مء سم٤مهلدى ودضـ ٍ
يؼقل ازمـ ضمٌون -رمحف اهلل -دم مؼَمي صحقحف( :وإن ذم ًمتزوم ؾمتٜمعف :متت٤مم اًمًت اُم٦م،
ومج٤مع اًمٙمراُم٦م ٓ ،شمٓمٗم٠م هضمٝم٤م ،وٓ شمدطمض طمججٝم٤مُ ،مـ ًمزُمٝم٤م قمّمؿ ،وُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م ٟمدم،
إذ ال احلّمـ احلّملم ،واًمريمـ اًمريملم ،اًمذي سم٤من ومْمٚمف ،وُمعـ طمٌٚمف ،وُمـ متًؽ سمف ؾم٤مد،

) )1رواه أبو داود ( ،)164وأحؿد ( ،)737وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن أبي داود)).
)(( )2مجؿوع الػتاوى)) ).)28 /13
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وُمـ رام ظم اومف سمت٤مد ،ومت٤معمعٕمٚم٘مقن سمتف أاتؾ اًمًتٕم٤مدة ذم أضمتؾ ،واعمٖمٌٓمتقن سمتلم إٟمت٤مم ذم
اًمٕم٤مضمؾ)(.)1
فبئذح ]٘] :أٚمخ اٌيشق ئٌ ٝاهلل ،ف ٟارجبع اٌغَُّٕخ:
رضتؼ إ َمم اهلل؟ وم٘مت٤مل :اًم ُّٓم ُتر ُق إ َمم
همؼَ ُؽمًِؾ
يمٞمػ اًم ىٓم ُ
احلًـ اجلقزصموين -رمحف اهللَ (( :-
ُ
قمـ ُّ ِ
اهلل ِيمثػمةٌَ ،و َأ ْو َو ُح اًم ُّٓم ُر ِق وأسم َٕمدُ ا٤م ِ
ىمقًٓ َوومِ ْٕم ً
قمزُم ً٤م َوقم ْ٘متدً ا وٟمِ ىٞمت ً٦م،
 ا َو ْ
اًمًٜمّ٦م ْ
اًمِمٌف اشمٌٍ٤مع ى
اًمًتٜم ِى٦م؟
يمٞمػ اًم ّٓم ُ
إن سمُطِق ُعق ُه َ َْتتََُ وا﴾ [ايمـقر .]93 :وم٘مٞمؾ ًمفَ :
َٕ ىن اهلل شمٕم٤ممم ض٘مقلَ ﴿ :و ْ
رضؼ إ َمم ُّ

ِ
ِ
اإلؾمت ام ،واًمعىٌ٤مقمتدُ قمت ْـ
اًمّمدْ ُر ى
أمجع قمٚمٞمف ى
وم٘م٤ملُ :جم٤مٟمٌ٦م اًمٌِدعِ ،واشمٌٍ٤مع ُم٤م َ
إول ُم َـ ُقم َٚمتامء ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
جم٤مِ ِ
مؿ
ًمس اًمٙم ا ِم وأاٚمف :وًمزوم ـمرض٘م٦م آىمعداء وسمذًمؽ َ ُأُم َر اًمٜمىٌِ ُّل ﷺ سم٘مقًمتف شمٕمت٤مممُ ﴿:شم َّ
ِ
ِ
َأ ْو َضم ْقـ َو إ َيم ْق َ
قؿ﴾ [ايمـحؾ.)2()) .]213 :
ؽ َأ ِن ا َّسمٌِ ْع م َّؾ َي إِ ْزم َراه َ
اجلٜم ِ
ىت٦م ُِمت ْـ َـم ِر ِ
ضتؼ َُمت ْـ َؾمت َٚم َؽ
وومول َؾمو َّذ ْزم َـ َ ْ
ُي َقك -رمحف اهللًَ ( :-م ْٞم َس َـم ِر ٌضؼ َأ ْىم َّمدَ إِ َمم ْ َ
ْأ َصم َ٤مر)(.)3

وومول ازمق احلًكم ايمقراق -رمحف اهلل ٓ( :-ضّمؾ اًمٕمٌد إمم اهلل إٓ سم٤مهلل وسمٛمقاوم٘مت٦م طمٌٞمٌتف
ذم ذائٕمف وُمـ ضمٕمؾ اًمٓمرضتؼ إمم اًمقصتقل ذم همتػم آىمعتداء ضْمتؾ ُمتـ طمٞمت٨م ضٔمتـ أٟمتف
ُمٝمعد)(.)4

)(( )1اإلحسان يف تؼريب صحقح ابن حبان)) ٓبن بؾبان (.)162 / 1
) (( (2آعتصام)) لؾشاصبي (.)76/1
)(( (3شرح السـة)) لاللؽائي (.)49\1
) (( )4آعتصام)) لؾشاصبي (.)76/1
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فبئذح ]١ٌ :]ٙظ ف ٟعٕٓ سعٛي اهلل ﷺ اٌقذ١ذخ عَّٕخ ٚادذح رخبٌف وزبة اهلل:

يؼقل ازمـ ايمؼقؿ –رمحف اهلل (:)1
-

وايمذي جى فمعم ىمؾ مًؾؿ افمتؼوده  :أٟمف ًمٞمس ذم ؾمتٜمـ رؾمتقل اهلل ﷺ اًمّمتحٞمح٦م
ؾمٜمى٦م واطمدة خت٤مًمػ يمع٤مب اهلل  ،سمؾ اًمًٜمـ ُمع يمع٤مب اهلل قمغم صم اث ُمٜم٤مزل :
اظمـزيمي إولم  :ؾمٜمى٦م ُمقاوم٘م٦م ؿم٤مادة سمٜمٗمس ُم٤م ؿمٝمد سمف اًمٙمع٤مب اعمٜمزل .
اظمـزيمي ايمًوكقي  :ؾمٜمى٦م شمٗمن اًمٙمع٤مب  ،وشمٌلم ُمراد اهلل ُمٜمف  ،وشم٘مٞمد ُمٓمٚم٘مف .
اظمـزيمي ايمًويمًي  :ؾمٜمى٦م ُمعْمٛمٜم٦م حلٙمؿ ؾمٙم٧م قمٜمف اًمٙمع٤مب  ،ومعٌ ٍٞمٜمف سمٞم٤مٟم ً٤م ُمٌعد ًأ .
وٓ جيقز رد واطمدة ُمـ اذه إىمً٤مم اًمث اصم٦م  ،وًمٞمس ًمٚمًٜم٦م ُمع يمع٤مب اهلل ُمٜمزًم٦م راسمٕم٦م.
ومٜمّمقص اًمنمضٕم٦م ٓ شمٕم٤مرض سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م .يؼقل ازمـ ايمؼقؿ  -رمحف اهلل – دم كقكقتف:
ِ
ُّمقص ُف ًمٞمً٧م شم ِ
زُم٤من
قمٚمٞمؿ
ُٕم٤مر ُض سمٕمْمٝم٤م
وٟم
ُ
سمٕمْم ً٤م َوم ًَ ْؾ قمٜمٝم٤م َ
ُِمتـ آومت ِ٦م إومٝمت٤م ِم وإذات ِ
٤من
شمٕم٤مروتت ً٤م ومٞمٝم٤م ومتتذا
ْ
وإذا فمٜمٜمتت َ٧م ُ
اًمٌٕمض ًمٞمتس سمثت ٍ
قث سم٤مًم٘مت ِ
ُمت٤م ىمتت٤م ًَم ُف اعمٌٕمت ُ
َ
أو ْ
رآن
٤مسم٧م
ضٙمقن
أن
ُ
فبئذح ] َِٓ :]ٚأدذس ف٘ ٟزا اٌذ ٓ٠ؽ١ئب فمذ ار ُٙإٌج ٟﷺ ثبٌزمق١ش:
ومول اإلموم مويمؽ زمـ أكس-رمحف اهلل( :-أن ُمـ أطمدث ذم اذه إُم٦م ؿمتٞم ًئ٤م مل ضٙمتـ قمٚمٞمتف
ُمؿ
ؾمٚم ُٗمٝم٤م ،وم٘مد زقمؿ أن اًمرؾمقل ﷺ ظم٤من اًمدضـٕ :ن اهلل شمٕم٤ممم ض٘مقل ﴿:ا ْيم َق ْق َم َأىم َْؿ ْؾ ُ
مً َيمؽ ْ
ِديـَؽ ُْؿ﴾ [اظموئَة ،]3 :ومام مل ضٙمـ ضقُمئذ دضٜمً٤م ٓ ضٙمقن اًمٞمقم دضٜمً٤م)(.)2

)(( (1الطرق الحؽؿقة يف السقاسة الشرعقة)) ).)161
)(( (2آعتصام)) لؾشاصبي ).)53/2
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ومرؾمقل اهلل ﷺ يم٤من طمرضّم ً٤م قمغم اداض٦م أُمعف ،وحتذضرا٤م ُمـ يمؾ ذ ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :يم َؼَْ
مريص فم َؾمقؽُؿ زمِموظمُْ ْم ِمـِكم رؤُ ٌ ِ
ِ
ِ
ِ
َصموقىم ُْؿ َر ُؽم ٌ
مقؿ﴾
وف َّرضم ٌ
َ َ
قل ِّم ْـ َأك ُػًؽ ُْؿ َفم ِزي ٌز َفم َؾ ْقف َمو َفمـمت ْهؿ َضم ِ ٌ َ ْ
[ايمتقزمي.]211 :

ـمت٤مئر ضمٜمَ٤مطمٞم ِ
رؾمتقل اهللِ ﷺ وُمت٤م ُ تر ُك ِ
ُ
تف ذم
ض٘مقل أسمق ذر ريض اهلل قمٜمفً :م ْ٘مدَ شم ََر َيمٜمَت٤م
ٌ َ َ ْ
َ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ايمـمور
مـ
ر ٌق ُي َؼ ِّر ُب م َـ اجلـي ويٌوفمَُ َ
اًمًامء إٓ َذيم َىرٟم٤م ُمٜمْ ُف قم ْٚم ًام وم٘م٤مل ُّ
اًمٜمٌل ﷺ(( :مو َزمؼ َل َ ْ
كم َيمؽؿ))(.)1
َّإٓ و َومَْ ُزم ِّ َ
وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ت ريض اهلل قمٜمٝمام ت ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ(( :مو
يَل َّأم َت ُف فمعم ِ
ىمون ضمؼو فمؾ ْق ِف أن َّ
َ
ذ ممو
زمعٌ َ
كٌل َّإٓ َ
يعؾؿ ُف َهلمؿ ويـ ُ
طمغم مو ُ
اَّللُ مـ ٍّ
ْفموهؿ فممـ ِّ
يعؾؿ ُف َهلؿ))(.)2
ُ
فبئذح ] :]ٛاٌجذػخ وً ِب خبٌف اٌىزبة ٚاٌغٕخٚ ،ئعّبع عٍف األِخ:
ومول ازمـ سمقؿقي -رمحف اهلل( : -إن اًمٌدقم٦م يمؾ ُم٤م ظم٤مًمػ اًمٙمع٤مب واًمًٜم٦م ،وإمجت٤مع ؾمتٚمػ
إُم٦م ُمـ آقمع٘م٤مدات واًمٕمٌ٤مدات) (.)3
ومول ايمؼرؿمٌل-رمحف اهلل( :-ويمؾ سمدقم٦م و اًم٦م ضرضد ُم٤م مل ضقاومؼ يمع٤مسم٤م أو ؾمٜم٦م أو قمٛمؾ
4

اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ)( ).

) َ(1رواه الطررر اين يف ((الؿعجرررم الؽبقرررر)) ( ،)155/2وقرررال إلبررراين يف ((السؾسرررؾة الصرررحقحة))
( :)1863إسـادهَصحقحَرجالهَثؼات.
)َ(2رواه مسؾم (.)1844
) )3اكظر(( :مجؿوع الػتاوى)) (.)364 /18
)(( )4تػسقر الؼرصبي)) (.)87 / 2
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وومول -رمحف اهلل(( :-واًمٌدقم٦م اًمعل ُضٕمد هب٤م اًمرضمؾ ُمـ أاؾ إاقاء ُم٤م اؿمعٝمر قمٜمد أاؾ
اًمٕمٚمتتؿ سم٤مًمًتتٜم٦م خم٤مًمٗمعٝمتت٤م ًمٚمٙمعتت٤مب واًمًتتٜم٦م ،يمٌدقمتت٦م اخلتتقارج ،واًمتترواومض ،واًم٘مدرضتت٦م،
واعمرضمئ٦م...اًم )) (.)1
فبئذح ] :]ٜاٌجذع ف ٟثذا٠زٙب رى ْٛفغ١شح صُ رىجش :
يؼقل ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي -رمحف اهلل (( : -إن اًمٌدع شمٙمقن ذم أوهل٤م ؿمؼما صمتؿ شمٙمثتر
ذم اإلشمٌ٤مع طمعك شمّمػم أذرقم٤م وأُمٞم٤مٓ وومراؾم )) (.)2
ايمػمهبوري(( :واطمذر
و يؼقل اإلموم ايمؼَوة ،ؾمقخ احلـوزمؾي ،أزمق حمؿَ احلًـ زمـ فمقم
ه
صٖم٤مر اعمحدصم٤مت وم٢من صٖم٤مر اًمٌدع شمٕمقد طمعك شمّمػم يمٌ٤مرا  ،ويمذًمؽ يمؾ سمدقم٦م أطمدصم٧م ذم
اذه إُم٦م يم٤من أوهل٤م صٖمػما ضِمٌف احلؼ وم٤مهمؽم سمذًمؽ ُمـ دظمؾ ومٞمٝم٤م صمؿ مل ضًعٓمع اعمخرج ُمٜمٝم٤م
ومٕمٔمٛم٧م وص٤مرت دضٜم٤م ضدان سمف وم٤مٟمٔمر رمحؽ اهلل يمؾ ُمـ ؾمٛمٕم٧م يم اُمف ُمـ أاؾ زُم٤مٟمؽ
ظم٤مص٦م وم ا شمٕمجٚمـ وٓ شمدظمٚمـ ذم رء ُمٜمف طمعك شمً٠مل وشمٜمٔمر:اؾ شمٙمٚمؿ ومٞمف أطمد ُمـ
أصح٤مب اًمٜمٌل ﷺ أو أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء وم٢من أصٌ٧م ومٞمف أصمرا قمٜمٝمؿ ومعٛمًؽ سمف وٓ دم٤موزه
ًمٌمء وٓ ختؽم قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤م ومعً٘مط ذم اًمٜم٤مر)) (.)3

)(( (1مجؿوع الػتاوى)) (.)1414 /35
)((ََ)2مجؿوع الػتاوى ).)425 /8
)(( (3شرح السـة )) (.)27
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فبئذح ]ٓٔ] :الزقبد ف ٟعٕخ خ١ش ِٓ اعزٙبد ف ٟثذػخ:
فمـ ازمـ مًعقد ريض اهلل فمـف ،أٟمف ىم٤مل( :اىمعّم٤مد ذم ؾمٜم٦م ظمػم ُمـ اضمعٝم٤مد ذم سمدقم٦م)(.)1
وومول أيقب ايمًختقوين-رمحف اهللُ( :-م٤م ازداد ص٤مطم٥م سمدقم٦م اضمعٝمت٤مد ًا إٓ زاد ُمتـ اهلل
قمز وضمؾ سمٕمد ًا)(.)2
وفمـ ؽمعقَ زمـ اظمًقى-رمحف اهلل( :-أٟمف رأى رضم ً
 ا ضّمكم سمٕمد ـمٚمقع اًمٗمجر أيمثر ُمتـ
ريمٕمعلم ضٙمثر ومٞمٝمام اًمريمقع واًمًجقد ،ومٜمٝم٤مه ،وم٘م٤مل :ض٤م أسم٤م حمٛمتد ضٕمتذسمٜمل اهلل قمتغم اًمّمت اة؟!
ىم٤مل ٓ :وًمٙمـ ضٕمذسمؽ قمغم ظم اف اًمًٜم٦م)(.)3
وفمـ ؽمػقون زمـ فمققـي-رمحف اهلل -ىم٤مل( :ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس وأشم٤مه رضمؾ وم٘م٤مل :ضت٤م أسمت٤م
قمٌد اهلل ُمـ أضـ أطمرم؟ ىم٤ملُ :مـ ذي احلٚمٞمٗم٦مُ ،مـ طمٞم٨م أطمرم رؾمتقل اهلل ﷺ وم٘مت٤مل :إين
أرضد أن أطمرم ُمـ اعمًجد ُمـ قمٜمد اًم٘مؼم ،ىم٤مل ٓ :شمٗمٕمؾ ،وم٢مين أظمِمتك قمٚمٞمتؽ اًمٗمعٜمت٦م ،وم٘مت٤مل:
وأي ومعٜم٦م ذم اذه؟! إٟمام ال أُمٞم٤مل أزضدا٤م! ىم٤مل :وأي ومعٜم٦م أقمٔمؿ ُمـ أن شمرى أٟمؽ ؾمتٌ٘م٧م إمم
ِ
يـ ُ َ
مـ
خيمويمِ ُػ َ
ومْمٞمٚم٦م ىمٍم قمٜمٝم٤م رؾمقل اهلل ﷺ ؟ إين ؾمٛمٕم٧م اهلل ض٘مقلَ ﴿:هم ْؾ َق ْح َذ ِر ا َّيمذ َ
قن َفم ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ﴾ [ايمـقر.)4()]53 :
َأ ْم ِره َأ ْن سمُِق ٌَ ُف ْؿ هم ْتـَ ٌي َأ ْو ُيِق ٌَ ُف ْؿ َفم َذ ٌ
اب َأيم ٌ

)ََ)1رواه الدارمي ( ،)223والاللؽائي (.)88 ،55/1
))) )2صػة الصػوة)) (.)295 /3
) )3أخرجه الخطقب يف ((الػؼه والؿتػؼه)) (.)147/1
) (4أخرجه الخطقب يف ((الػؼقه والؿتػؼه)) (،)146/1وأبو كعقم يف الحؾقة (.)326/6
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فبئذح ]ٔٔ] :اٌغـٍَف سمـٛاْ اهلل ػٍـ ُٙ١وـبٔٛا َٕٙ٠ـ ْٛػـٓ اٌجِذػـخٚ ،ػـٓ
ِجبٌغخ أفذبثٙب:
 oومول ازمـ فمٌوس – ريض اهلل فمـف  ٓ (( :-دم٤مًمًتقا أاتؾ إاتقاء :ومت٢من جم٤مًمًتعٝمؿ
ممرو٦م ًمٚم٘مٚمقب)) (.)1
 oوومول ازمـ مًعقد-ريض اهلل فمـفُ (( : -مـ أطمت٥م أن ضٙمترم دضٜمتف ومٚمٞمٕمعتزل خم٤مًمٓمت٦م
اًمًٚمٓم٤من  ،وجم٤مًمً٦م أصح٤مب إاقاء  :وم٢من جم٤مًمًعٝمؿ أًمّمؼ ُمـ اجلرب (( ).(2
 oوومول احلًـ ايمٌٌم ي  -رمحف اهلل ٓ (( -دم٤مًمًقا أاؾ إاتقاء وٓ دمت٤مدًمقاؿ وٓ
شمًٛمٕمقا ُمٜمٝمؿ)) (.) 3
 oوفمـ ازمـ ؽمغميـ -رمحف اهلل -أٟمّف يمت٤من إذا ؾمتٛمع يمٚمٛمت٦م ُمتـ صت٤مطم٥م سمدقمت٦م ووتع
إصٌٕمٞمف ذم أذٟمٞمف صمؿ ىم٤مل ٓ(( :ؾ زم أن أيمٚمٛمف طمعك ض٘مقم ُمـ جمٚمًف)) (.)4
 oوومول اخلطويب -رمحمف اهلل (( :-إن اجترة أاتؾ إاتقاء واًمٌدقمت٦م دائٛمت٦م قمتغم ُمتر
إوىم٤مت وإزُم٤من ُم٤م مل شمٔمٝمر ُمٜمٝمؿ اًمعقسم٦م واًمرضمقع إمم احلؼ)) (.)5
 oوومول ايمػضقؾ زمـ فمقوض -رمحف اهللُ(( :-مـ ضمٚمس ُمتع صت٤مطم٥م سمدقمت٦م وم٤مطمتذره،
وُمـ ضمٚمس ُمع ص٤مطم٥م اًمٌدقم٦م مل ُض َ
ٕمط احلٙمٛم٦م ،وأطم٥م أن ضٙمقن سمٞمٜمل وسملم ص٤مطم٥م سمدقمت٦م

)(( (1الشريعة)) لًجري ).)453/1
)(( َ)2الدارمي).)96/1
)(( َ)3السـة)) لاللؽائي ).)246
)(( َ)4اإلباكة)) (.)473/2
)(( )5معالم السـن(( (.)4
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طمّمـ ُمـ طمدضتد ،آيمتؾ ُمتع اًمٞمٝمتقدي واًمٜمٍمتاين أطمت٥م إ ىزم ُمتـ أن آيمتؾ ُمتع صت٤مطم٥م
اًمٌدقم٦م))(.)1
فبئذح ]ٕٔ] :رٛل١ش أً٘ اٌجذع ٚاٌجٍٛط ِؼ٘ ُٙذٌَ ٌإلعالَ:
ص٤مطم٥م سمدقمت٦م ،وم٘متد أقمت٤من قمتغم اتدْ م
ومول إزمراهقؿ زمـ مقنة -رمحف اهللُ( : -مـ و ىىمر
َ
اإلؾم ام)(.)2
وومول اإلموم ايمشوؿمٌل -رمحمف اهلل (( :-ى
ومت٢من شمتقىمػم صت٤مطم٥م اًمٌدقمت٦م ُمٔمٜمىت ٌ٦م عمٗمًتدشملم
جل ىٝم٤مل واًمٕم٤م ىُم٦م إمم ذًمؽ اًمعتقىمػم ،ومٞمٕمع٘متدون
شمٕمقدان قمغم اإلؾم ام سم٤مهلدم :إطمدامه٤م :ا ًْم ُ
عٗم٤مت ا ُ
ذم اعمٌعدع أٟمف أومْمؾ اًمٜم٤مس ،ى
همػمه ،ومٞم١م ٍدي ذًمؽ إمم اشمٌٍ٤مقمتف قمتغم
ظمػم ممى٤م قمٚمٞمف ُ
وأن ُم٤م اق قمٚمٞمف ٌ
سمدقمعف دون اشمٌٍ٤مع أاؾ اًمًٜمى٦م قمغم ُؾمٜمىعٝمؿ .واًمث٤مٟمٞم٦م :أٟمف إذا ُو ٍىمر ُِمتـ أضمتؾ سمدقمعتف صت٤مر ذًمتؽ
يمؾ ٍ
يمؾ ٍ
رء وقمغم ٍ
اعمحرض ًمف قمغم إٟمِم٤مء آسمعداع ذم ٍ
طم٤مل ،ومعحٞمت٤م اًمٌِتدَ ُع ومتتقت
يم٤محل٤مدي ٍ
اًمًٜمـ ،واق اد ُم اإلؾم ام سمٕمٞمٜمف)) (.)3
فبئذح ]ٖٔ] :ث١بْ دبي أً٘ اٌجذع ٚاٌزذز٠ش ِٕٚ ُٙاعت ثبرفبق اٌّغٍّ:ٓ١
فمـ فموصؿ إضمقل -رمحف اهلل :-ومول :ضمٚمً٧م إمم ىمع٤مدة ومذيمر قمٛمرو سمتـ قمٌٞمتد ومقىمتع
ومٞمف ،وم٘مٚم٧م ٓ :أرى اًمٕمٚمامء ض٘مع سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض ،وم٘م٤مل ض٤م أطمقل أو ٓ شمتدري أن اًمرضمتؾ إذا
اسمعدع ومٞمٜمٌٖمل أن ضذيمر طمعك ذر)(.)4
)(( (1شرح السـة)) الاللؽائي ).)638/3
)(( )2شرح أصول اعتؼاد أهل السـة والجؿاعة)) لإلمام الاللؽائي (.)273
)(( (3آعتصام)) لؾشاصبي ).)262/1
)(( )4شرح أصول اعتؼاد أهل السـة والجؿاعة)) لإلمام الاللؽائي (.)1372
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وومَ ومقؾ يمإلموم أمحَ زمـ ضمـٌؾ-رمحف اهلل : -اًمرضمؾ ضّمقم وضّمكم (اًمعٓمقع) وضٕمعٙمتػ
أطم٥م إًمٞمؽ أو ضعٙمٚمؿ ذم أاؾ اًمٌدع ىم٤مل (:إذا ىم٤مم وصغم واقمعٙمػ وم٢مٟمام اق ًمٜمٗمًف وإذا شمٙمٚمتؿ
ذم أاؾ اًمٌدع وم٢مٟمام اق ًمٚمٛمًٚمٛملم ،اذا أومْمؾ) .وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ٕمحد سمـ طمٜمٌؾ اٟمف ضث٘مؾ قمتكم
أن أىمقل وم ان يمذا ويمذا ،وم٘م٤مل -رمحف اهلل ( : -إذا ؾمٙم٧م أٟمت٧م وؾمتٙم٧م أٟمت٤م ومٛمعتك ضٕمترف
اجل٤ماؾ اًمّمحٞمح ُمـ اًمً٘مٞمؿ (( ).(1
وفمـ إفمؿش -رمحف اهلل -فممـ إزممراهقؿ-رمحمف اهلل -ىمت٤مل ً :متٞمس ًمّمت٤مطم٥م اًمٌدقمت٦م
همٞمٌ٦م(.)2
وفمـ احلًـ -رمحف اهلل :-ىم٤مل ً :مٞمس ٕاؾ اًمٌدع همٞمٌ٦م(.)3
فبئذح ]ٗٔ]١ٌ :ظ ف ٟاإلعالَ ثذػخ دغٕخ (وً ثذػخ مالٌخ):
شم٘مًٞمؿ اًمٌدقم٦م إمم سمدقم٦م طمًٜم٦م وسمدقم٦م ؾمتٞمئ٦م خمت٤مًمػ ًم٘مقًمتف ﷺ(( :هممنن ىممؾ زمَفممي
واليمي))  :وم٤مًمرؾمقل ﷺ طمٙمؿ قمغم اًمٌدع يمٚمٝم٤م سم٠مهن٤م و اًم٦م.
ومول اظمٌورىمػقري -رمحف اهلل( :-ؽؼقـف ﷺ (فلُ دعةُضالقة) مـ اقامع اـؽؾَّمؿ ٓ
خيرج طـف يشيف وهق أصؾ طظقؿ مـ أصقل اـديـ (.)4
ومول اإلموم ايمِـعوين  -رمحف اهللً( : -مٞمس ذم اًمٌدقم٦م ُم٤م ضٛمدح سمؾ يمؾ سمدقم٦م و اًم٦م)(.)5

)(( (1مجؿوع الػتاوى )) (.)231 /28
)((َ(2شرح أصول اعتؼاد أهل السـة والجؿاعة)) لإلمام الاللؽائي (.)146
)(3الؿرجع السابق.
)(( (4تحػة إحوذي شرح جامع الرتمذي)) لؾؿباركػوري (.)366/ 7
)((َ(5سبل السالم)) (.)16/ 2
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وومول احلوهمظ ازمـ رصمى -رمحمف اهلل :-اعمتراد سم٤مًمٌدقمت٦م ُمت٤م أطمتدث ممت٤م ٓ أصتؾ ًمتف ذم
اًمنمضٕم٦م ضدل قمٚمٞمف وأُم٤م ُم٤م يم٤من ًمف أصؾ ُمـ اًمنمع ضدل قمٚمٞمف ومٚمٞمس سمٌدقمت٦م ذقمت٤م وإن يمت٤من
سمدقم٦م ًمٖم٦م  ...وأُم٤م ُم٤م وىمع ذم يم ام اًمًٚمػ ُمـ اؾمعحً٤من سمٕمض اًمٌتدع ومت٢مٟمام ذًمتؽ ذم اًمٌتدع
اًمٚمٖمقض٦م ٓ اًمنمقمٞم٦م ومٛمـ ذًمؽ ىمقل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف عم٤م مجع اًمٜمت٤مس ذم ىمٞمت٤مم رُمْمت٤من قمتغم
إُم٤مم واطمد ذم اعمًجد وظمرج ورآاؿ ضّمتٚمقن يمتذًمؽ وم٘مت٤مل ٟمٕمٛمت٧م اًمٌدقمت٦م  ...إمم ىمقًمتف :
وُمراده أن اذا اًمٗمٕمؾ مل ضٙمـ قمغم اذا اًمقضمف ىمٌؾ اذا اًمقىمت٧م وًمٙمتـ ًمتف أصتؾ ذم اًمنمتضٕم٦م
ضرضمع إًمٞمٝم٤م ومٛمٜمٝم٤م أن اًمٜمٌل ﷺ يم٤من ٨م قمغم ىمٞم٤مم رُمْم٤من وضرهم٥م ومٞمتف ويمت٤من اًمٜمت٤مس ذم
زُمٜمف ض٘مقُمقن ذم اعمًجد مج٤مقم٤مت ُمعٗمرىم٦م ووطمداٟم٤م واق ﷺ صتغم سم٠مصتح٤مسمف ذم رُمْمت٤من
ًمٞمٚم٦م صمؿ اُمعٜمع ُمـ ذًمؽ ُمٕمٚم ا سم٠مٟمف ظمٌم أن ضٙمع٥م قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٕمجزوا قمـ اًم٘مٞم٤مم سمف واذا ىمد أُمـ
سمٕمده ﷺ (.)1
فبئذح ]٘ٔ] :إٌ١خ اٌذغٕخ ال رخشط اٌؾٟء اٌّذـذس ػـٓ ؤٛـٗ ثذػـخ ثزٍـه
إٌ١خ اٌذغٕخ:
فمـ فمؿرو زمـ ؽم َؾؿي ريض اهلل فمـف ،ومولُ :يمٜمى٤م ٟمجٚمِس قمغم سم٤مب قمٌداهلل سمـ ُمًتٕمقد ىمٌتؾ
إؿمٕمري وم٘مت٤ملَ :
أظم َتر َج
َص اة اًم َٖمداة ،وم٢مذا ظمرج ُمِمٞمٜم٤م ُمٕمف إمم اعمًجد .ومج٤مءٟم٤م أسمق ُمقؾمك
ُّ
ومٚمام ظمترج ىمٛمٜمت٤م إًمٞمتف مجٞم ًٕمت٤م.
إًمٞمٙمؿ أسمق قمٌداًمرمحـ سمٕمدُ ؟ ىمٚمٜم٤م ،ٓ :ومجٚمس ُمٕمٜم٤م طمعك ظمرج ،ى
ِ
أُمترا أٟمٙمرشمُتف ،ومل َأر -
وم٘م٤مل ًمف أسمق ُمقؾمك :ض٤م أسمت٤م قمٌتداًمرمحـ ،إين رأضت٧م ذم اعمًتجد آٟم ًٗمت٤م ً
قمِم٧م ومًتؽماه .ىمت٤مل
ظمػما .ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد :ومام اق؟ وم٘م٤مل أسمق ُمقؾمك :إن
َ
واحلٛمد هلل  -إٓ ً

)(( (1جامع العؾوم و الحؽم)) ( .)267 – 266 / 1
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ضمٚمقؾم٤م ضٜمعَٔمِرون اًمّم اة ،ذم ٍ
يمؾ طمٚم٘م٦م رضمتؾ ،وذم
أسمق ُمقؾمك :رأض٧م ذم اعمًجد ىمق ًُم٤م ِطم َٚم ً٘م٤م
ً
ٙمتؼمون ُم٤مئت٦م ،ومٞم٘متقلَ :ا ٍٚمٚمتقا ُم٤مئت٦م ،وم ُٞم َٝم ٍٚمٚمتقن ُم٤مئت٦م،
يمؼموا ُم٤مئ٦م ،وم ُٞم ٍ
أضددهؿ طمَم ،ومٞم٘مقلٍ :
ىمٚم٧م هلؿ؟ ىم٤مل أسمق ُمقؾمكُ :مت٤م
وض٘مقل :ؾم ٌٍحقا ُم٤مئ٦م ،وم ُٞم ًَ ٌٍحقن ُم٤مئ٦م .ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد :ومامذا َ
ىمٚم٧م هلؿ ؿمٞم ًئ٤م اٟمعِٔم٤مر رأضؽ أو اٟمعٔمت٤مر أُمترك .ىمت٤مل اسمتـ ُمًتٕمقد :أومت ا أُمترهتؿ أن َض ُٕمتدُّ وا
ُ
ؾم ٍٞمئ٤مهتؿ ،ووٛمٜم٧م هلؿ أٓى َض ِْمٞمع ُمـ طمًٜم٤مهتؿ .صمؿ ُم٣م وُمْمٞمٜم٤م ُمٕمف ،طمعك أشمك طمٚم٘م٦م ُمتـ
ِ
ومق َىمػ قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤ملُ :م٤م اذا اًمذي أرايمؿ شمّمٜمٕمقن؟ ىم٤مًمقا :ضت٤م أسمت٤م قمٌتداًمرمحـ،
شمٚمؽ احل َٚمؼَ ،
طمَم َٟمٕمدُّ سمف اًمعٙمٌػم واًمعٝمٚمٞمؾ واًمعًٌٞمح .ىم٤مل :ومٕمدُّ وا ؾمٞمئ٤مشمٙمؿ ،وم٠مٟم٤م ِ
و٤مُم ٌـ أٓى َض ِْمتٞمع ُمتـ
ٍ
ُ
ُ
أهع اٚمٙمتعَٙمؿ! ات١مٓء صتح٤مسم٦م ٟمٌت ٍٞمٙمؿ ﷺ
طمًٜم٤مشمٙمؿ رء ،و ْ َٙمؿ ض٤م أ ىُم٦م حمٛمتد! ُمت٤م
َ
ُُمعقاومِرون ،واذه صمِٞم٤م ُسمف مل َ
ُٙمن ،واًمذي ٟمٗمز سمٞمده إٟمىٙمؿ ًمٕمغم ُِم ىٚم٦م اتل أاتدى
شمٌؾ ،وآٟمٞمعف مل شم َ
ُمـ ُم ىٚم٦م حمٛمد ،أو ُُمٗمعَعِحق سم٤مب و اًم٦م .ىم٤مًمقا :واهلل ض٤م أسمت٤م قمٌتداًمرمحـُ ،مت٤م أردٟمت٤م إٓ اخلتػم.
ىم٤مل :وىمؿ مـ م ٍ
ريَ يمؾخغم يمـ ُي ِِق ٌَف..؟(.)1
ُ
فبئذح ] :]ٔٙوضشح اٌجذع ٚوضشح أٍ٘ٙب ِٓ أِبساد الزشاة اٌغبػخ:
ِ
ِ
ُاقكاعةُ
َُنُأرشاط
طـ أكس بـ موـؽ ريض اهلل طـفت ؾول رسقل اهلل ﷺ((ُ :إن
ُ
ُاجلفل))(ُ.)2
ُاقعؾمُ ُوُو َي َؽ ُث َر
رؿع
أنُ ُي َ
ُ
ومول اإلموم أيب فمً ن ايمِموزمقين (( :وٓ ضٖمترن إظمتقاين طمٗمٔمٝمتؿ اهلل يمثترة أاتؾ اًمٌتدع،
ووومقر قمدداؿ وم٢من ذًمؽ ُمـ أُم٤مرات اىمؽماب اًمً٤مقم٦م ،إذ اًمرؾمقل اعمّمتٓمٗمك ﷺ ىمت٤مل :إن
ُمـ قم اُم٤مت اًمً٤مقم٦م واىمؽماهب٤م أن ض٘مؾ اًمٕمٚمؿ وضٙمثر اجلٝمؾ ،واًمٕمٚمؿ اتق اًمًتٜم٦م ،واجلٝمتؾ اتق
)((َ(1سـن الدارمي)) ( ،)216وقالَإلباينَإسـادهَصحقح يف (( السؾسؾة الصحقحة)) (.)5\11
) )2رواه البخاري ( ،)5231ومسؾم (.(2671
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اًمٌدقم٦م ،وُمـ متًؽ اًمٞمقم سمًٜم٦م رؾمقل اهلل ﷺ وقمٛمؾ هب٤م واؾمتع٘م٤مم قمٚمٞمٝمت٤م ،ودقمت٤م سم٤مًمًتٜم٦م
إًمٞمٝم٤م يم٤من أضمره أوومر وأيمثر ُمـ أضمر ُمـ ضمرى قمغم اذه اجلٛمٚم٦م ذم أوائؾ اإلؾم ام واعمٚم٦م)) (.)1



)(( (1عؼقدة السؾف وأصحاب الحديث)) لؾصابوين ) . )316
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قاه اىْاظٌ _ سدّٗ اهلل_:
َٚلُــًْ َرْ١ـشُ َِخْ ٍِـٛقٍ وَالَُ ٍَِ١ىِـٕب

(ٖ)

ثِـزٌَهَ دَاَْ األرْمِ١بءُ َٚأفْقذُــٛا

ال
َٚال َرهُ فِ ٟاٌمُشْآِْ ثبٌَٛلْفِ لَبئِــ ً

(ٗ)

ُ َٚأَعْ َجذُٛا
وََّب لَبيَ أ ْرجَبعٌ ٌِ َجٍ ْٙ

ً اٌ ُمــشآُْ خَـٍـمًب لـشأ َرــ ُٗ
ٚال رَ ُمــ ِ

(٘)

فاَّْ وَـالََ اهللِ ثبٌٍ ْفظِ ُ٠ــٛمَ ُخ

خمؾِ ٍ
َغم َ ْ
قق)) :اخلٚمؼ اق اإلسمداع واًمؼمء ،واق إجي٤مد اًمٌمء ُمتـ قمتدم ،ويمت ام
ومقيمف(( :نم ْ ُ
اهلل صٗمعف ؾمٌح٤مٟمفُ ،مٜمزل همػم خمٚمققُ ،مٜمف سمدأ وإًمٞمف ضٕمقد.
ٍ
صتٗم٦م عمقصتقف،
ومقيمف ((ىمَال ُم َمؾقؽِـو)) :إو٤موم٦م اًمٙم ام إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إوت٤موم َ٦م
وم٤مًمٙم ام صٗم٦م هلل شمٚمٞمؼ سمف ٓ شمُِمٌف صٗم٤مت اعمخٚمقىملم ،ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف ًمف اًمٙمامل ذم ذاشمف وصٗم٤مشمف.
ومقيمف ((زمِ َذ َ
يمؽ)) 3أي :هبذا اعمٕمع٘مد احلؼ سم٠من اًم٘مرآن يم ام اهلل همػم خمٚمقق.
ِ
وق)) :اقمع٘مد إشم٘مٞم٤مء .ومقيمف َ
سطمتقا سمتف ،وأفمٝمتروه
ومقيمف (( َد َ
((وأ ْهم ُ
ان إسمْؼق ُ
ِمحقا)) :ى
ًمٚمٜم٤مس.
آن زمويمق ْوم ِ
((وٓ سم ُ
ػ َومموئِ ًال )) :اًمقاىمٗمت٦م ـم٤مئٗمت٦م ىم٤مًمت٧مٟ ٓ :م٘متقل اًم٘مترآن
َؽ ِدم ايم ُؼ ْر ِ َ
ومقيمف َ
خمٚمقق أو همػم خمٚمقق ،سمؾ جي٥م اًمعقىمػ ومٞمف.
ومقيمف َِ
((جل ْفؿٍ)) :اق ضمٝمؿ سمـ صٗمقانُ ،مـ رؤوس اجلٝمٛمٞم٦م.
((و َأ ْؽم َج ُحقا)) :أؾمجح سم٤مًمٌمء :أيٟٓ :م٧م سمف ٟمٗمًف ،وم٠مشمٌ٤مع ضمٝمؿ ٟٓم٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ
ومقيمف َ
وُم٤مًم٧م ىمٚمقهبؿ إمم اذا اعمٕمع٘مد.
رآن َطمؾ ًؼو ومِ َراق ًة )) 3أي ٓ :شم٘مؾ ىمراءيت سم٤مًم٘مرآن خمٚمقىم٦م.
ومقيمف ((وٓ َسم ُؼ ِؾ ايم ُؼ ُ
((همنن ىمَالم اهللِ زمويمؾ ْػ ِ
ظ ُي َ
قو َُ )) :اًم٘مرآن يم ام اهلل أًمٗم٤مفمتف وُمٕم٤مٟمٞمتف ،واًمٚمٗمتظ سمتف
ومقيمف
َّ
َ
قوح اعمٕمٜمك.
ُض ٍ
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وإجمالًا:
أُّيو اظمتؿًؽ زمويمؽتوب وايمًـيْ :
ىمؾ ذم اًم٘مرآن إٟمف يم ام اهللُ ،مٜمزل ،همػم خمٚمققُ ،مٜمتف سمتدأ
وإًمٞمف ضٕمقد سمحروومف وُمٕم٤مٟمٞمف مجٞم ًٕم٤م ،يمام ٟمص قمغم ذًمؽ أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،وٓ شمٙمتـ يمٛمتـ
ى
ؿمؽ ذم يم ام اهلل قمز وضمؾ ،ومقىمػ ؿم٤ميم٤م ومٞمف ض٘مقل ٓ :أدري خمٚمقق أو همػم خمٚمقق ،يمام ىمت٤مل
أشمٌ٤مع ضمٝمؿ سمـ صٗمقان ،وُمـ زقمؿ أن أًمٗم٤مفمٜم٤م سمف وشم اوشمٜم٤م ًمف خمٚمقىم٦م واًم٘مرآن يمت ام اهلل ،ومٝمتق
قوح اعمٕمٜمك.
ضمٝمٛمل ُمٌعدع :وم٤مًم٘مرآن يم ام اهلل أًمٗم٤مفمف وُمٕم٤مٟمٞمف ،واًمٚمٗمظ سمف ُض ٍ
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األدلة النقلية
(ٔ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝئصجبد ففخ اٌىالَ هلل ػض ٚعً:
ِ
 )1ىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿ :و َىم َّؾ َؿ َ
اَّللُ ُم َ
قؽمك َسمؽْؾق ً
ِ ِ
قؽمك ظمق َؼوسمـَو َو َىم َّؾ َؿ ُف َر هزم ُف﴾ [إفمراف.]233 :
وق ُم َ
 )2و َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:و ََّظمو َصم َ
ايمر ُؽم ُؾ َهم َّض ْؾـَو َزم ْع َض ُف ْؿ َفم َعم َزم ْع ٍ
 )3و َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم﴿ :سمِ ْؾ َ
ض ۘ ِّمـ ُْفؿ َّمـ َىم َّؾ َؿ اهلل﴾
ؽ ه
﴾ [ايمـًوق.]253 :

[ايمٌؼرة.]193 :

ُؽ َفم َعم ايمـ ِ
اص َط َػ ْقت َ
َّوس زمِ ِر َؽم َوٓ ِت َوزمِؽ ََال ِمل﴾
قؽمك إِ ِّين ْ
 )4و َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:وم َول َيو ُم َ

()1

[إفمراف.]233 :

اَّلل إِ َّٓ وضمقو َأو ِمـ ور ِ
 )5و َىم َ٤مل اهلل َشمٕم٤ممم﴿ :ومو ىم َ ِ
اق ِضم َج ٍ
وب﴾
َون ل َب َش َرٍ َأن ُي َؽ ِّؾ َؿ ُف َُ َ ْ ً ْ
َ
ََ
ََ
ِ

ِ

[ايمشقرى.[92 :

ِ

اَّلل َضمَي ًًو﴾ [ايمـًوق.]10 :
 )6و َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:و َم ْـ َأ ْصََ ُق م َـ َ

اَّلل ِ ومِ ًقال﴾
 )7و َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:و َم ْـ َأ ْصََ ُق ِم َـ َ
ً رزم َ ِ
 )8و َىم َ٤مل اهلل َشمٕم َ٤ممم ﴿:وَتَ ْ ِ
ؽ صَْ ًومو َو َفمَْ ًٓ ۚ ﴾ [إكعوم.]229 :
ً ىمَؾ َؿ ُ َ ِّ
َ
َ َّ
وفم ٌؾ ِدم ْإَر ِ ِ
ؽ يمِ ْؾؿ َالئِؽ َِي إِين صم ِ
ض َطمؾق َػ ًي﴾ [ايمٌؼرة.]30:
ِّ َ
ْ
 )9و َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْذ َوم َول َر هزم َ َ
[ايمـًوق.]211 :

) َ)1قالَالشقخَطبدَالرحؿنَالؿحؿودَ–َحػظهَاَّللَ : -ولعل العؾة  -والعؾم عـد اهلل سبحاكه وتعرالى -
محؿرد ًا وك مؾرم آدم  :أن اهلل ك مؾؿره عؾرى إرض وهرو عؾرى
يف تسؿقة موسى " كؾرقم اهلل " مرع أن اهلل ك مؾرم م
لؿحؿرد فنكره كؾؿره وقرد
صبقعته البشرية  ،بخالف تؽؾقم اهلل ٔدم فنكه كؾؿه وهو يف السؿاء  ،وتؽؾرقم اهلل
م
عرج بروحه وجسده إلى السؿاء  ،أما تؽؾقؿه لؿوسى  :ففو عؾى إرض  ،وهذا فقه خصوصقة لؿوسرى
عؾقه وعؾى كبقـا أفضل الصالة والتسؾقم (( .تقسقر لؿعة آعتؼاد)) ( ص .) 152
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ِ ِ
 )12و َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:ؽم َق ُؼ ُ
وهو َذ ُروكَو َكتَّمٌِ ْعؽ ُْؿ
قل اظمُخَ َّؾ ُػ َ
قن إِ َذا ا ْك َط َؾ ْؼت ُْؿ إلم َمغَوك َؿ يمت َْل ُطم ُذ َ
ِ
ون َأ ْن ُي ٌََِّ ُيمقا ىمَال َم اهلل ُوم ْؾ َيم ْـ َسم َّتٌِ ُعقكَو ىم ََذيمِؽ ُْؿ َوم َ
ول اهلل م ْـ َوم ٌْؾ﴾ [ايمػتَ.]29 :
ُي ِريَُ َ
ِ

ٍ

ًمق إِ َذا َأ َر ْدكَو ُه َأن َّك ُؼ َ
قل َيم ُف ىمُـ َهم َقؽُقن﴾ [ايمـحؾ.]30 :
َوم ْق ُيمـَو يم َ ْ

 )11و َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم ﴿:إِ َّك َ
 )12و َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم ﴿:إِ َّك َ َأ ْم ُر ُه إِ َذا َأ َرا َد َؾم ْقً ًو َأ ْن َي ُؼ َ
ُـ َهم َقؽُقن﴾ [يس.]11 :
قل َيم ُف ىم ْ
ِ
قًك ِفمـََْ اهلل ىم ََؿ ًَ َؾ آ َد َم َطم َؾ َؼ ُف ِم ْـ سم َُر ٍ
ُمـ
اب ُشم َّؿ َوم َول َيمم ُف ىم ْ
 )13و َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم ﴿:إِ َّن َم ًَ َؾ فم َ
َهم َقؽُقن﴾ [آل فمؿران.]92:

ِ
ِ
ِ
َ٤من َر ُؾم ُ
اهلل َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل :يم َ
قل اهللىِ ﷺ َض ْٕم ِر ُض َٟم ْٗم ًَت ُف
يض ُ
 )14و َقم ْـ َضم٤مسمِر ْسم ِـ َقم ٌْد اهللىِ َر َ
ِ ِ
ُي ِؿ ُؾـِل إِ َلم َوم ْق ِم ِفَ ،همنِ َّن ُوم َر ْي ًشو َوممَْ َمـَ ُع ِ
َقم َغم اًمٜم ِ
مقين َأ ْن ُأ َزم ِّؾمغَ
ى٤مس ِذم اعمَْ ْقىمػَ ،وم َ٘م َ٤ملَ (( :أ َٓ َر ُصم ٌؾ َ ْ
ىم ََال َم َر ِّيب))(. )1

ِ
ِ
 )15و َقم ْـ َقم ِد ٍي ْسم ِـ َطم٤مشمِ ٍؿ ريض اهلل قمٜمفَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
مـ
قل اهللِّ ﷺَ (( :مو مـْؽ ُْؿ م ْ

ٍ
ون ))(.)2
َج ٌ
َأ َضمَ إَِّٓ َؽم ُق َؽ ِّؾ ُؿ ُف ال ّؾ َُهَ ،يم ْق َس َزم ْقـَ ُف َو َزم ْقـَ ُف ُسم ْر ُ َ
ِ
ىٌل ﷺ َىم َ٤ملُ )) :
اَّللُ َ
سمعولم  :مو يمعٌَي
يؼقل َ
يض اهللىُ َقمٜمْ ُف أن اًمٜم ى
 )16و َقم ْـ أيب ارضرة َر َ
ومٌضً ِ
صػ َّقف مـ ِ
ِ
شمؿ اضمتًٌف َّ ،إٓ اجلـَّ َي (().)3
صمزاق  ،إذا
اظمممـ فمـَي
ُ
أهؾ ايمَه كقو َّ
ٌ
ِ
ٌل ﷺ َىم َ
مى َفم ٌْمًَ ا َد َفممو
ت٤مل(( :إِ َّن َ
اَّللَ إِ َذا َأ َضم َّ
يض اهللىُ َقمٜمْ ُف أن اًمٜمى ى
 )17و َقم ْـ أيب ارضرة َر َ
يؾَ ،وم َولُ :شمؿ يـ ِ
يؾ ،إِين ُأ ِضمى ُهم َالكًو َهم َل ِضمٌف َوم َولَ :همق ِ
َودي ِدم َأ ْه ِ
ح هٌ ُف ِصم ْ ِػم ُ
ِصم ْ ِػم َ
مؾ
يؾَ ،هم َؼ َولَ :يو ِصم ْ ِػم ُ ِّ
َّ ُ
ه
َّ ُ
ُ
ِ
ِ
ايمً ِق :إِ َّن َ ِ
مقل ِدم ْإَ ْر ِ
قو ُع َيم ُف ا ْيم َؼ ٌُ ُ
ايمً َ ِقُ ،شم َّؿ ُي َ
ض،
اَّللَ ُُي ه
ى ُهم َالكًو َهم َلضم هٌق ُهَ ،وم َولَ :هم ُقح هٌ ُف َأ ْه ُؾ َّ
َّ َ
يؾ َهم َؼ َولَ :يو ِصم ْ ِػم ُ
َض َفم ًٌَْ ا َد َفمو ِصم ْ ِػم َ
اَّللَ إِ َذا َأ ْزمغ َ
يؾ إِ ِّين ُأ ْزم ِغ ُض ُهم َالكًو َهم َل ْزم ِغ ْض ُفَ ،وم َولَ :هم ُق ٌْ ِغ ُضم ُف
َوإِ َّن َ
) (1رواه أبو داود ( ،)4734والرتمذي ( ،)2925وَصححهَإلباين ((السؾسؾة الصحقحة)) (.)1947
) (2رواهَالبخاريَ( ، )6539ومسؾم (.)1616
)َ(3رواهََالبخاريَ( .)6424ص ِػ َّقه:هق اـﺤبقى اـؿﺼوؽل؛ ؿوـقـد وإخت وؿؾ مـ يﺤبف اـنكَّون.
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ِ
اَّللَ ُي ٌْ ِغ ُض ُهم َالكًو َهم َل ْزم ِغ ُضق ُهَ ،وم َولَ :هم ُق ٌْ ِغ ُض ُف َأ ْه ُ
ِصم ْ ِػم ُ
ايمًم َ ِق،
ايمً َ ِق :إِ َّن َ
مؾ َّ
يؾُ ،شم َّؿ ُيـَودي ِدم َأ ْه ِؾ َّ
ُشم َّؿ ُي َ
وق ِدم ْإَ ْرض))(.)1
قو ُع َيم ُف ا ْيم ٌَغ َْض ُ
ِ
َمر ْوا إِ َلم َممو َوم َ
ُمؿ
مول َر هزمؽ ْ
ىٌل ﷺ َىم َ٤ملَ )) :أ َمل ْ سم َ
اهلل َقمٜمْ ُف أن اًمٜم ى
يض ُ
 )18و َقم ْـ أيب ارضرة َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ٍ
مى
َوم َولَ :مو َأ ْك َع ْؿ ُ
يـَ :ي ُؼق ُيم َ
قن :ا ْيمؽ ََقاىم ُ
ً َفم َعم فم ٌَودي م ْـ ك ْع َؿي إِ َّٓ َأ ْص ٌَ ََ َهم ِر ٌيؼ مـ ُْف ْؿ ِ َهبو ىمَوهم ِر َ
َوزمِو ْيمؽ ََقاىمِ ِ
ى.(2)(( ..
(ٕ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝأْ اٌمشآْ ِٕضي ِٓ ػٕذ اهلل ػض ٚعً:
ِ ِ

ِ

آن﴾ [ايمٌؼرة.]219 :
ون ا َّيمذي ُأ ِكز َل همقف ا ْيم ُؼ ْر ُ
َ )1ىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:ؾم ْف ُر َر َم َض َ

ِ

 )2و َىم َ٤مل َشم َٕم َ
٤ممم﴿:إِكَّو َأك َز ْيمـَو ُه ِدم َيم ْق َؾي ا ْيم َؼَْ ِر﴾ [ايمؼَر.]2 :
ِ

ٍ

َّوس َفم َعم ُمؽٌْ َو َك َّز ْيمـَو ُه سم ِ
 )3و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و ُوم ْرآكًو َهم َر ْومـَو ُه يم َت ْؼ َر َأ ُه َفم َعم ايمـ ِ
َـز ً
يال﴾ [اإلهاق.]205 :

مون آيم ٍ
 )4و َىمت َ
ت٤مل َشم َٕمت َ
مً
مي ۙ َو َ
مؿ زمِم َ ُيـَمز ُِّل َومممو ُيمقا إِ َّكم َ َأكم َ
اَّللُ َأ ْفم َؾم ُ
ت٤مممَ ﴿:وإِ َذا َزمممََّ ْيمـَو آ َي م ًي َّم َؽم َ َ
موحل ِّؼ يمِق ًٌَ َ ِ
وح ا ْيم ُؼمَُ ِ
مقن * ُوم ْ
س ِممـ َّر ِّزمم َ
يـ
ُم ْػ َ ٍؼم ۚ َزم ْؾ َأ ْىم ًَ ُمر ُه ْؿ َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
مً ا َّيممذ َ
ؽ زمِ َْ ُ ِّ
مؾ َك َّز َيمم ُف ُر ُ
آمـُقا﴾[ايمـحؾ.]201-202 :
َ

ِ

قن﴾ [ إكعوم.]299 :
مح َ
 )5و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َه َذا ىمت ٌ
َوب َأك َز ْيمـَو ُه ُم ٌَ َور ٌك َهمو َّسمٌِ ُعق ُه َوا َّسم ُؼقا َيم َع َّؾؽ ُْؿ سم ُْر َ ُ

آن فم َعم صمٌ ٍؾ َّيمر َأي َتف َطم ِ
اَّلل ِ ۚ
وؾم ًعو همت َََِِّ ًفمو ِّم ْـ َطم ْشم َق ِي َ
 )6و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:يم ْق َأك َز ْيمـَو َه َذا ا ْيم ُؼ ْر َ َ َ َ َ ْ ُ
ؽ ْإَ ْم ًَ ُول ك ْ ِ
َي ُ َهبو يمِؾـ ِ
َوسمِ ْؾ َ
ون﴾ [احلمم.]12:
َّوس َيم َع َّؾ ُف ْؿ َي َت َػؽ َُّر َ

) (1رواهَالبخاري ( ، )7485ومسؾم (.)2637
)َ)2رواهَمسؾم (.)72
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(ٖ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝأْ والَ اهلل ِٓ دشٚف ٚ ،أٔٗ ثقٛد ُ٠غّغ :

ِ

ِ

ؼمسم َ
قضمك﴾ [ؿمف.]23:
َ )1ىم َ٤مل َشم َٕم٤م َممَ ﴿:و َأكَو ْ
وؽمتَؿ ْع ظمَو ُي َ
ُؽ َهم ْ
اطم َ ْ

ِ
ِ ٍ
ِ
تل ﷺَ (( :ي ُؼ ُ
اهلل َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ
اَّللُ َفمم َّز
مقل َ
ت٤مل اًمٜمىٌِ ُّ
يض ُ
 )2و َقم ْـ َأ ِيب َؾمٕمٞمد اخلُدْ ر ٍي َر َ
ؽَ ،همقـَمودى زمِِمق ٍ
وصم َّؾ يقم ِ
اَّللَ َي ْ
ايمؼ َق َوم ِيَ :يو آ َد ُمَ ،ي ُؼ ُ
قلَ :يم ٌَّ ْق َ
مل ُم ُر َك َأ ْن
ت :إِ َّن َ
ؽ َر َّزمـَو َو َؽمم ْعََ ْي َ ُ َ َ ْ
َ َ ََْ
ٌ ايمـ ِ
ؽ َزم ْع ًًو إِ َلم ايمـ ِ
َّورَ ،وم َولَ :يو َر ِّب َو َمو َزم ْع ُ
ُُت ِْر َج ِم ْـ ُذ ِّر َّيتِ َ
َّور .)1())..

ٍ ِ
مم
مم َ
يض ُ
اَّللُ ايمعٌو َد أو ىم٤مل َُي ُ ُ
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل اًمٜمىٌِ ُّل ﷺَُ (( :ي ُ ُ
 )3و َقم ْـ ضم٤مسمرَ ،ر َ
اَّلل ايمـوس ىم٤مل وأوُمك ِ
رق
سمٞمده إمم اًمِم٤م ِم ُفمرا ًة نم ُْر ًٓ ُ ْهب ً ىم٤مل ُ
َُ َ
ْ َ
ىمٚم٧م ُم٤م ُ ْهب ًام ىمت٤مل يممقس معفمؿ ٌ
ٍ
ِ
زمِقت يًؿ ُعف مـ َزم ُعََ ىم يًؿ ُعف مـ َوم ُر َب أكَو اظمؾِ ُ
ون. )2())..
همقـودي
ؽ أكَو ايمََّ َّي ُ
يم٤من ِقمٜمْدَ َأ َو ِ
 )4و َقمـ ُأيب سم ِـ َيمٕم ٍ ِ
٤مة َسمٜمِل ِهم َٗم ٍ
ت٤مرَ ،
اًمٜمٌل ﷺ َ
اهلل َقمٜمْ ُف ،ى
ىمت٤مل:
ْ ٍَ ْ ْ
أن ى
يض ُ
٥مَ ،ر َ
قمتغم طمتر ٍ
ِ
فَ ،وم َ
اًمً َ ا ُمَ ،وم َ
ُتؽ اًم ُ٘م ْتر َ
٘م٤مل :ى
اهلل َض ْ٠م ُُم ُر َك َأ ْن َشم ْ٘م َر َأ ُأ ىُمع َ
٘مت٤مل:
آن َ َ ْ
وم٠مشمَ٤م ُه ضم ْ ِؼم ُضؾ قمٚمٞمف ى
إن َ
وإن ُأ َّمتل ٓ سمُطِ ُقؼ َ
ذيمؽ))(.)3
(( َأ ْؽم َل ُل َ
اَّللَ ُم َعو َهمو َسم ُف َو َمغ ِْػ َر َسم ُفَّ ،

 )5و َقمـ َقمٌد اهللِ سمـ ُمًٕم ٍ
قل اهللِ ﷺَ (( :م ْـ َوم َر َأ َضم ْر ًهمو ِم ْـ ىمِت ِ
قد ،ىم٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
َموب
ْ َ ْ ُ
ْ ْ
مم َأم ًَ َ ِ
اَّلل ِ َهم َؾ ُف زمِ ِف َضم ًَـَ ٌي َ ،و َ
وهلوَ َٓ ،أ ُوم ُ
فَ ،و َيمؽِ ْـ َأيمِ ٌ
ف
َ
ف َو َٓ ٌم َضم ْمر ٌ
ػ َضم ْمر ٌ
قل امل َضم ْر ٌ
احل ًَـَ ُي زمِ َع ْ ِ ْ
ِ
ف ))(. )4
قؿ َضم ْر ٌ
َوم ٌ

) )1رواهَالبخاري (.)4741
)َ)2صححهَإلباينَُّيف تخريج ((كتاب السـة)) (.)514

واح ٍ
غة ِ
رف ،أي :عَ ؾى ُل ٍ
دة.
طؾىَح ٍ َ
ََ
الؿستـ َؼ ُع ،
الؿا ُء ُ
)َ(3رواهَمسؾم (  .)821إضا َُة َ
) ، (4رواه الرتمذي ( ، )2916وصححهَإلباينُّ يف ((صحقح الرتمذي)).
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 )6و َقمـ اسم ِـ َقمٌ ٍ ِ
قل اهللىِ ﷺ َىم َ٤ملَ (( :أ ْوم َر َأ ِين ِصم ْ ِػم ُ
ْٝمام َأ ىن َر ُؾم َ
يمؾ
ْ ْ ى
٤مس َريض اًم ىٚمٝمؿ َقمٜم َ
ف َهم َؾؿ َأز َْل َأؽمت َِزيَُ ه ضمتَّك ا ْكتَفك إِ َلم ؽمٌع ِي َأضمر ٍ
فم َعم ضمر ٍ
ف))(.)1
َ
ُ َ
َ َْ ُْ
ْ
ْ
َ َْ
معم ؽممٌع ِي َأضممر ٍ
آن ُأك ِ
رؾم ُ
ف َهممو ْوم َر ُقوا ِمـْم ُف َممو
قل اهلل ﷺ(( :إِ َّن ا ْيم ُؼ ْر َ
ْمز َل َفم َ َ ْ َ ْ ُ
 )7و َىم َ٤مل ُ

ن))(. )2
َسم َق َّ َ
(ٗ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍٔ ٝذاء اٌشة رجبسن ٚرؼبٌ ٝػٍ٠ ِٓ ٝؾبء ِٓ خٍمٗ:

(ايمـَاق زموسمػوق أهؾ ايمؾغي ٓ يؽقن إٓ صق ًسمو مًؿق ًفمو)).)3
ِ

ِ

َ )1ىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:وإِ ْذ كَو َدى َر هزم َ
كم﴾ [ايمشعراق.]20:
قؽمك َأ ِن ائًْ ا ْيم َؼ ْق َم ايم َّظوظم َ
ؽ ُم َ
ِ

ِ

قر إَ ْي َؿ ِـ َو َوم َّر ْزمـَو ُه ك ِ
ى ايم هط ِ
 )2و َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:وكَو َد ْيـَو ُه م ْـ َصموك ِ
َجقو﴾ [مريؿ.]91:
ِ ِ
 )3و َىم َ٤مل اهلل َشمٕم َ٤ممم﴿:ويقم يـ ِ
َودُّيِ ْؿ َهم َق ُؼ ُ َ
قن﴾
يـ ُىمـْت ُْؿ َسم ْز ُفم ُؿ َ
ذىمَوئ َل ا َّيمذ َ
َ
َََْ ُ
قل أ ْي َـ ُ َ
ِ

ِ

[ايمؼِص.]51:

 )4و َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َي ْق َم ُيـَودُّيِ ْؿ َهم َق ُؼ ُ
كم﴾ [ايمؼِص.]59:
قل َمو َذا َأ َصم ٌْت ُُؿ اظمُْ ْر َؽمؾ َ

يٌ مقؽمك* إِ ْذ كَوداه رزمف زمِو ْيمق ِ
 )5و َىم َ٤مل اهلل َشمٕم َ٤ممم﴿:ه ْؾ َأسم َ ِ
اد اظمُْ َؼََّ ِ
س ُؿم ًقى﴾
َ ُ َهُ َ
َ
َ
َوك َضمَ ُ ُ َ
 )6و َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:هم َؾ َّ

ِ

[ايمـَّوزفموت.]25-29:

وطم َؾ ْع َك ْع َؾ ْق َ
قؽمك* إِ ِّين َأكَو َر هزم َ
ؽ﴾ [ؿمف.]21:
ؽ َهم ْ
َوهو كُقد َ
َأسم َ
ي َيو ُم َ

) )1رواهَالبخاري (  ،) 3647ومسؾم ( .)819
) (2رواهَالبخاري (  ) 2287ومسؾم ( .)818
) )3اكظر(( :مجؿوع الػتاوى)) ٓبن تقؿقة (.)26\12



األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

57

(٘) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝأْ اٌمشآْ والَ اهلل ر١ش ِخٍٛق (:)1
َ )1ىم َ٤مل اهلل َشمٕم َ٤ممم﴿:وإِ ْن َأضمٌَ مـ اظمُْ ْ ِ ِ
كم ْاؽمت ََج َور َك َهم َل ِصم ْر ُه َضمتَّك َي ًْ َؿ َع ىم ََال َم اهلل﴾
ممىم َ
َ ِّ َ
َ
َ
[ايمتقزمي.]5:

اَّلل ِ ُشممؿ ُُير ُهمقكَمف ِممـ زمع ِ
مَ َممو
َون َهم ِر ٌيؼ ِّمـْ ُف ْؿ َي ًْ َؿ ُع َ
َ )2ىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َومَْ ىم َ
َْ
ُ
قن ىم ََال َم َ َّ َ ِّ
قن﴾ [ايمٌؼرة.]09:
َفم َؼ ُؾق ُه َو ُه ْؿ َي ْع َؾ ُؿ َ

َمذيمِؽ ُْؿ َوم َ
اَّلل ِ ۚ ُومؾ َّيممـ َسم َّتٌِ ُعقكَمو ىم َ
اَّللُ ِممـ
مول َ
ون َأن ُي ٌََِّ ُيمقا ىم ََال َم َ
َ )3ىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممُ ﴿:ي ِريَُ َ

َوم ٌْ ُؾ﴾ [ايمػتَ.]29:

ؽ ۖ َٓ مٌَِّ َل يمِؽَؾِ سمِ ِ
 )4و َىم َ٤مل اهلل َشمٕم َ٤ممم﴿:واسم ُْؾ مو ُأ ِ
مف َو َيممـ َ ِ
ؽ ِمـ ىمِت ِ
َوب َر ِّزم َ
وضم َل إِ َيم ْق َ
َتمََ
َُ
َ
َ َ
َ
ِِ
ِ
َحًَ ا﴾[ايمؽفػ.]10:
مـ ُدوكف ُم ْؾت َ
ؽ َأ ْضم ًَ َـ ا ْيم َؼ َِ ِ
ص زمِ َ َأ ْو َضم ْقـَو إِ َيم ْق َ
 )5و َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم﴿:ك َْح ُـ َك ُؼ هص َفم َؾ ْق َ
آن﴾
ؽ َه َذا ا ْيم ُؼ ْر َ
[يقؽمػ.]3:

ٍ

ِ

 )6و َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:وايمـ ُهجق َم ُم ًَخَّ َرات زمِ َل ْم ِره ۗ َأ َٓ َيم ُف َْ
مؼ َو ْإَ ْمم ُر﴾ [إفممراف.]93:
اخل ْؾ ُ
ٗمرق سملم اخلٚمؼ وإُمر).
(وم ى
آن * َطم َؾ َؼ ْ ِ
ومٗمترق
اإلك ًَْ َ
مح ُـ * َفم َّؾ َؿ ا ْيم ُؼ ْر َ
ايمر ْ َ
ون﴾ [ايممرمحـ ( .]3-2:ى
 )7و َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممَّ ﴿:
شمٕم٤ممم سملم قمٚمٛمف وظمٚم٘مف).
ض ِمـ َؾمجر ٍة َأ ْوم َالم وا ْيمٌحمر يؿمَه ه ِممـ زمع ِ
مَ ِه َؽمم ٌْ َع ُي
ٌ َ َ ْ ُ َُ ُ ْ َْ
 )8و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َيم ْق َأ َّك َ ِدم ْإَ ْر ِ ْ َ َ
()2
ِ
ِ
ِ
قؿ﴾ [يمؼ ن.]10:
َأ ْزم ُح ٍر َمو كَػََ ْت ىمَؾ َ ُت اهللَِّ إِ َّن اهللََّ َفم ِزي ٌز َضمؽ ٌ

) )1راجع موقع ((اإلسالم سمال وجواب)) فتوى رقم ( .)219613
) )2وجهَآستدٓل :أكه لو كاكت كؾؿات اهلل مخؾوقة لػـقت من قبل أن يػـى بحر مرن البحرور ،ولؽرن
اهلل تعالى إكؿا كتب الػـاء عؾى الؿخؾوق ٓ عؾى كػسه وصػته.
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َون ا ْيمٌحر ِممََ ادا يمِؽَؾِم ِ
ت َر ِّيب َيمـ َِػمََ ا ْيم ٌَ ْح ُمر َوم ٌْ َ
مؾ َأ ْن َسمـْ َػمََ
ً
 )9و َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممُ ﴿:وم ْؾ َيم ْق ىم َ َ ْ ُ
َ
ِ ِِ
ىمَؾِ ُت َر ِّيب َو َيم ْق ِ
صم ًْـَو زمِؿ ًْؾف َمََ ًدا﴾ [ايمؽفػ.]202:
َ
تقل اهللِ
ْت٧م طمٙمِتٞم ٍؿ اًمًت َٚم ِٛمٞم َ٦م ر ِيض اهلل َقمٜمْٝمت٤م ىم٤مًمت٧م  :ؾم ِ
تٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
 )12و َقم ْـ َظم ْق ًَم َ٦م سمِٜم َ َ
َ
ُّ ى َ َ ُ
ت َِ
قل (( :مـ َكز ََل مـ ِْز ًٓ ُشمؿ َوم َول َأفمق ُذ زمِؽَؾِ ِ
ِ ِ
ﷺ َض ُ٘م ُ
مؼ َمل ْ َي ُض َّار َُه
ذ َممو َطم َؾ َ
ُ
َ ْ
َّ
َ
اَّلل ايمت ََّّوموت م ْـ َ ِّ
َ
َرق ضمتَّك ير َ ِ
َت َؾ ِم ْـ َمـ ِْزيمِ ِف َذيمِ َ
ؽ))(.)1
ْ ٌ َ َْ

)َ(1رواهَمسؾمَ(َ .)2768وجهَآستدٓلََ:لو كاكت كؾؿات اهلل مخؾوقة لؽاكت آستعاذة هبرا شرركا:
ٕهنا استعاذة بؿخؾوق.
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الفوائد العقدية
فبئذح ]ٔ] :اٌّخبٌف ْٛألً٘ اٌغٕخ ف ٟئصجبد ففخ اٌىالَ هلل رؼبٌ:ٝ
ٔزوش ِٕ ُٙىبئفز:(1) ٓ١
ايمطوئػي إولم :اجلٝمٛمٞم٦م ،ىم٤مًمقا ً:متٞمس اًمٙمت ام ُمتـ صتٗم٤مت اهلل وإٟمتام اتق ظمٚمتؼ ُمتـ
خمٚمقىم٤مت اهلل خيٚم٘مف اهلل ذم اهلقاء ،أو ذم اعمحؾ اًمذي ضًٛمع ُمٜمف وإو٤مومعف إمم اهلل إو٤موم٦م ظمٚمتؼ،
أو شمنمضػ ُمثؾٟ :م٤مىم٦م اهلل ،وسمٞم٧م اهلل.
و ُيرد فمؾقفؿ زم يقم :
 -1أٟمف ظم اف إمج٤مع اًمًٚمػ.
 -2أٟمف ظم اف اعمٕم٘مقلٕ ،ن اًمٙم ام صٗم٦م ًمٚمٛمعٙمٚمؿ وًمٞمس ؿمتٞمئ ً٤م ىمت٤مئ ًام سمٜمٗمًتف ُمٜمٗمّمت ً
 ا
قمـ اعمعٙمٚمؿ.
ِ
ايمِ َ
مال َة
 -3أن ُمقؾمك ؾمٛمع اهلل ض٘مقل﴿ :إِكَّـِمل َأكَمو َ
اَّللُ َٓ إِ َيمم َف إِ َّٓ َأكَمو َهمو ْفم ٌُمَْ ِين َو َأومم ِؿ َّ

يمِ ِذىم ِْري﴾ [ؿمف .]23 :وحم٤مل أن ض٘مقل ذًمؽ أطمد إٓ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.

ايمطوئػي ايمًوكقي :إؿمٕمرض٦م ،ىم٤مًمقا  :يم ام اهلل ُمٕمٜمك ىم٤مئؿ سمٜمٗمًف ٓ ضعٕمٚمؼ سمٛمِمٞمئعف ،واتذه
احلروف وإصقات اعمًٛمققم٦م خمٚمقىم٦م ًمٚمعٕمٌػم قمـ اعمٕمٜمك اًم٘م٤مئؿ سمٜمٗمس اهلل.
و ُيرد فمؾقفؿ زم يقم
 -1أٟمف ظم اف إمج٤مع اًمًٚمػ.
 -2أٟمف ظم اف إدًم٦م ٕهن٤م شمدل قمغم أن يم ام اهلل ضًٛمع ،وٓ ضًٛمع إٓ اًمّمقت وٓ

)(( (1مجؿوع فتاوى و رسائل محؿد العثقؿقن)) الؿجؾد ).)38\5
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ضًٛمع اعمٕمٜمك اًم٘م٤مئؿ سم٤مًمٜمٗمس.
 -3أٟمف ظم اف اعمٕمٝمقد ٕن اًمٙم ام اعمٕمٝمقد اق ُم٤م ضٜمٓمتؼ سمتف اعمتعٙمٚمؿ ٓ ُمت٤م ضْمتٛمره ذم
ٟمٗمًف.
فبئذح ]ٕ] :اهلل ػض ٚعً ٠زىٍُ ثقٛد ُ٠غّغ:
ومول ازمـ زمطول -رمحف اهلل : -إن أاؾ اًمًٜم٦م أمجٕمقا قمغم أن اهلل يمٚمؿ ُمقؾمك سم ا واؾمتٓم٦م
وٓ شمرمج٤من  ،وأومٝمٛمف ُمٕم٤مين يم اُمف  ،وأؾمٛمٕمف إض٤ما٤م  :إذ اًمٙم ام مم٤م ضّمح ؾمامقمف(.)1
ازمـ سمقؿقيُ :م٤م أظمؼم اهلل سمف ذم يمع٤مسمف ُمـ شمٙمٚمٞمؿ ُمقؾمك وؾمٛمع ُمقؾمك
وومول ؾمقخ اإلؽمالم ُ
ًمٙم ام اهلل ضدل قمغم أٟمف يمٚمٛمف سمّمقت ،وم٢مٟمف ٓ ضًٛمع إٓ اًمّمقت ،وذًمؽ أن اهلل ىم٤مل ذم يمع٤مسمف
قمـ ُمقؾمكَ ﴿:هم ِ ِ
قضمك﴾ ،وىم٤مل ذم يمع٤مسمف﴿:إكَّو َأ ْو َضم ْقـَو إ َيم ْق َ
مؽ ىمَم َ َأ ْو َضم ْقـَمو َإلم كُمقحٍ
وؽمتَؿ ْع ظمَو ُي َ
ْ
ِ ِ
ِ
ِِ
وايمـٌَِّق ِ
قؿ َوإِ ْؽم َ ِفم َ
مح َ
قًمك
َ ِّ َ
وق َو َي ْع ُؼ َ
قؾ َوإِ ْؽم َ
مقب َو ْإَ ْؽمم ٌَوط َوفم َ
كم م ْـ َزم ْعَه َو َأ ْو َضم ْقـَو َإلم إ ْزم َراه َ

َوه ْؿ َفم َؾ ْق َ
ؽ ِم ْـ َوم ٌْ ُؾ
قب َو ُيقك َُس َو َه ُور َ
قرا * َو ُر ُؽم ًال َومَْ َوم َِ ِْـ ُ
َو َأ هي َ
ون َو ُؽم َؾ ْق َ َن َوآ َسم ْقـَو َد ُاو َد َز ُزم ً
ِ
َو ُر ُؽم ًال َمل ْ َك ْؼ ُِ ِْ ُف ْؿ َفم َؾ ْق َ
ومٗمرق سملم إ ٤مئف إمم ؾم٤مئر اًمٜمٌٞملم وسمتلم
ؽ َو َىم َّؾ َؿ َ
قؽمك َسمؽْؾق ً ﴾ ى
اَّللُ ُم َ
َون يمِ ٌَ َ ٍ
اَّللُ َّإٓ َو ْضم ًقمو
مم َأ ْن ُي َؽ ِّؾ َؿم ُف َ
شمٙمٚمٞمٛمف عمقؾمك ،يمام ىومرق أضْم ً٤م سملم اًمٜمققملم ذم ىمقًمفَ ﴿:و َمو ىم َ

َأو ِمـ ور ِ
اق ِضم َج ٍ
ومٗمرق سملم اإل ٤مء واًمعٙمٚمٞمؿ ُمـ وراء طمج٤مب ،ومٚمق يم٤من شمٙمٚمٞمٛمف عمقؾمك
وب﴾ ى
ْ ْ ََ
إهل٤مُم ً٤م أهلٛمف ُمقؾمك ُمـ همػم أن َضًٛمع صقشم ً٤م ..مل ضٙمـ ٌ
ومرق سملم اإل ٤مء إمم همػمه واًمعٙمٚمٞمؿ ًمتف،
ومٚمام ومرق اًم٘مرآن سملم اذا واذا و ُقمٚمؿ سم٢ممج٤مع إُم٦م ُم٤م اؾمعٗم٤مو٧م سمف اًمًٜمـ قمـ اًمٜمٌتل ﷺ
ُمـ ختّمٞمص ُمقؾمك سمعٙمٚمٞمؿ اهلل إض٤مه ،دل ذًمؽ قمغم أن اًمتذي طمّمتؾ ًمتف ًمتٞمس ُمتـ ضمتٜمس

) (( )1شرح البخاري)) ٓبن بطال (.)568 /16
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ًتٛمع هبت٤م إٓ ُمت٤م اتق
درك سم٤مًم٘مٚمقب ،إٟمام اق يم ا ٌم
ٌ
ُمًتٛمقع سمت٤مٔذان ،وٓ ُض َ
اإلهل٤مُم٤مت وُم٤م ُض َ
صقت(.)1
ويؼقل إموم أهؾ ايمًـي واجل فمي دم فمٌمه أزمق حمؿَ احلًـ زمـ فممقم ايمػمهبموري-رمحمف
اهلل ( :-اإلضامن سم٠من اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم اق اًمذي يمٚمؿ ُمقؾمك سمـ قمٛمران ضقم اًمٓمتقر ،وُمقؾمتك
ضًٛمع ُمـ اهلل اًمٙم ام سمّمقت وىمع ذم ُمً٤مُمٕمف ُمٜمف ٓ ُمـ همػمه ،ومٛمـ ىم٤مل همػم اذا ،وم٘مد يمٗمتر
سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ) (.) 2
وومول ؾمقخ اإلؽمالم-رمحف اهلل( : -واؾمعٗم٤مو٧م أصمت٤مر قمتـ اًمٜمٌتل ﷺ واًمّمتح٤مسم٦م
اًمًٜمى٦م :أٟمف ؾمٌح٤مٟمف ضٜم٤مدي سمّمقتٟ :مت٤مدى ُمقؾمتك ،وضٜمت٤مدي
واًمع٤مسمٕملم وُمـ سمٕمداؿ ُمـ أئٛم٦م ُّ
قمٌ٤مده ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمّمقت ،وضعٙمٚمؿ سم٤مًمقطمل سمّمقت ،ومل ضٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ اًمًٚمػ أٟمف ىم٤مل:
ى
إن اهلل ضعٙمٚمؿ سم ا صقت أو سم ا طمرف ،وٓ أٟمَف أٟمٙمر أن ضعٙمٚمؿ اهلل سمّمقت أو سمحرف)(.)3
ومول فمٌَ اهلل زمـ أمحَ زمـ ضمـٌؾ-رمحف اهلل : -ىمٚم٧م ٕيب  :إن اٝمٜم٤م ُمتـ ض٘متقل  :إن اهلل ٓ
ضعٙمٚمؿ سمّمقت  ،وم٘م٤مل  :ض٤مسمٜمل ا١مٓء ضمٝمٛمٞم٦م زٟم٤مدىم٦م  ،إٟمام ضدورون قمغم اًمعٕمٓمٞمؾ(.)4
وومول ؾمقخ اإلؽمالم-رمحف اهلل :-ومٚمٞمس ُم٤م ُضًٛمع ُمـ اًمٕمٌ٤مد ُمتـ أصتقاهتؿ ُمِمت٤مهب ً٤م وٓ
مم٤مصم ً
 ا عم٤م ؾمٛمٕمف ُمقؾمك ُمـ صتقشمف إٓ يمتام ضِمتٌف وضامصمتؾ همتػم ذًمتؽ ُمتـ صتٗم٤مشمف ًمّمتٗم٤مت
اعمخٚمقىملم ،ومٝمذا ذم ٟمٗمس شمٙمٚمٛمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤مًم٘مرآن ،واًم٘مرآن قمٜمد اإلُمت٤مم أمحتد وؾمت٤مئر

)(( (1مجؿوع الػتاوى)) (.)531 /6
)(( (2شرح السـة )) (.)96
)(( (3مجؿوع الػتاوى)) (.)364/12
)((َ(4مجؿوع الػتاوى)) (.)368/12
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سمّمقت ِ
ِ
سمّمقت ِ
ِ
ٟمٗمًف
ٟمٗمًف ،ويم ىٚمؿ ُمقؾمك
أئٛم٦م اًمًٜم٦م يم ا ُُمف شمٙم ىٚمؿ سمف ،وشمٙم ىٚمؿ سم٤مًم٘مرآن اًمٕمريب
اًمذي ٓ ضامصمؾ ؿمٞمئ ً٤م ُمـ أصقات اًمٕمٌ٤مد (.) 1
قمز وضمتؾ واتذا يمثتػم ذم اًم٘مترآن
يؼقل ايمشقخ ايمعًقؿكم -رمحف اهلل :-إصمٌ٤مت اًم٘مقل هلل ّ
اًمٙمرضؿ ،واق دًمٞمؾ قمغم ُم٤م ذا٥م إًمٞمف أاؾ اًمًٜم٦م ُمـ أن يم ام اهلل ضٙمقن سمّمقت ،إذ ٓ ضٓمٚمؼ
قن ِدم َأ ْك ُػ ًِ ِ
مقٓ
اًم٘مقل إٓ قمغم اعمًٛمقع .وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ :أًمٞمس اهلل شمٕم٤ممم ض٘مقلَ ﴿:و َي ُؼق ُيم َ
مف ْؿ َيم ْ
اَّللُ زمِ َ َك ُؼ ُ
قل﴾ [اظمجوديمي  .]1 :واذا ىمقل ض٘مقًمقٟمف سم٘مٚمقهبؿ؟ وم٤مجلقاب :سمتغمً ،مٙمتـ اتذا
ُي َع ِّذ ُزمـَو َ
قن ِدم َأ ْك ُػ ًِ ِف ْؿ﴾وأُم٤م إذا أـمٚمؼ اًم٘مقل وم٤معمراد سمف ُم٤م ُضًٛمع ).(2
اًم٘مقل ُم٘مٞمد﴿ َو َي ُؼق ُيم َ
فبئذح ]ٖ] :والَ اهلل ال ٛ٠فف ثبٌمذ:ُ٠
ومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل :أن أطمد ًا ُمـ اًمًٚمػ وإئٛمت٦م مل ض٘متؾ أن اًم٘مترآن
ىمدضؿ وأٟمف ٓ ضعٕمٚمؼ سمٛمِمٞمئعف وىمدرشمف (.)3
ومول ازمـ ؽمؿحون -رمحف اهلل :-إن وصػ يم ام اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًم٘مدضؿ ُمـ إًمٗمت٤مظ اعمٌعدقمت٦م
اعمخؽمقم٦م اًمعل مل ضٜمٓمؼ هب٤م ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمعٝم٤م ،واًمذي قمٚمٞمف أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمخت٤مًمٗمقن
ٕاؾ اًمٌدع أن يم ام اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طم٤مدث أطم٤مد ىمتدضؿ اًمٜمتقع وأٟمتف ضتعٙمٚمؿ سمٛمِمتٞمئعف
وىمدرشمف إذا ؿم٤مء ٓ ضٛمعٜمع قمٚمٞمف رء أراده وأن اهلل شمٕم٤ممم ُمعّمػ سم٤مٕومٕم٤مل آظمعٞم٤مرض٦م اًم٘م٤مئٛم٦م

)(( (1مجؿوع الػتاوى)) (.)56\12
)(( (2شرح إربعقن الـووية)( البن عثيمين.
)(( (3التسعقـقة)) ٓبن تقؿقة ).)134
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سمف ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف ىمد شمٙمٚمؿ ذم إزل سمام ؿم٤مء وضعٙمٚمؿ ومٞمام مل ضزل سم٘مدرشمف وُمِمتٞمئعف سمتام أراد واتق
اًمٗمٕم٤مل عم٤م ضرضد﴿إِ َّك َ َأ ْم ُر ُه إِ َذا َأ َرا َد َؾم ْق ًًو َأن َي ُؼ َ
ُقن ﴾ (.)1
قل َيم ُف ىمُـ َهم َقؽ ُ
وومول ايمشقخ صويمَ آل ايمشقخ-ضمػظف اهلل : -أاؾ اًمًٜم٦م ض٘متررون أن صتٗم٦م اًمٙمت ام هلل
ضمؾ وقم ا ىمدضٛم٦م اًمٜمقع ،طم٤مدصم٦م أطم٤مد .ضٕمٜمقن سمذًمؽ أن اهلل ضمؾ وقم ا مل ضزل ُمعٙمٚمام .طم٤مدصم٦م
أطم٤مد ،مل ضزل اهلل ضمؾ وقم ا ُمعٙمٚمام ؾمٌح٤مٟمف ،ضعٙمٚمؿ يمٞمػ ؿم٤مء ،إذا ؿم٤مءُ ،معك ؿمت٤مء .يم اُمتف
ِ
قًك ْزم َـ َم ْر َي َؿ
ىمدضؿ وأومراد اًمٙم ام طمدضث٦م .ضٕمٜمل أن يم ام اهلل ضمؾ وقم ا ًمٕمٞمًك سم٘مقًمفَ ﴿:يو فم َ
ا ْذىم ُْر﴾ اذا مل ضٙمـ يم اُم٤م ذم إزل سمؾ يم٤من يم اُم٤م طملم ُو ِضمتدَ قمٞمًتك ،وصت٤مر اتذا اًمٙمت ام
ُمعقضمٝم٤م إًمٞمف ،اذا يم ام أاؾ اًمًٜم٦م .اٟمعٝمك
سملم
اهلل َ
فبئذح ]ٗ] :والَ اهلل ففخ ِٓ ففبرٗ ١ٌٚظ خٍمبً ِٓ خٍمٗ ،وىمد َوم ىر َق ُ
ِ
يم اُمت ِ
تلم ِ
ظمٚم٘مت ِ
ِ
تف وم٘متت٤مل ؾمتتٌح٤مٟمف َ ﴿:أٓ َيم م ُف َْ
كم﴾
مور َك َ
اخل ْؾم ُ
تف وسمت َ
اَّللُ َر هب ا ْيم َعمموظمَ َ
مؼ َوإَ ْمم ُمر َسم ٌَم َ
[إفممراف .]93:وؾم٤مق احل٤مومظ اًم اًمٙم٤مئل سمًٜمده إمم احل٤مومظ أيب ؾمٗمٞم٤من ويمٞمع سمتـ اجلتراح أٟمتف
ىم٤ملُ :مـ زقمؿ أن اًم٘مرآن خمٚمقق وم٘مد زقمؿ أن ؿمٞم ًئ٤م ُمـ اهلل خمٚمقق .وم٘مٞمؾ ًمف :ض٤م أسم٤م ؾمٗمٞم٤منُ ،مـ
أضـ ىمٚم٧م اذا؟ ىم٤ملٕ :ن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ض٘مقلَ ﴿:و َيمؽِ ْـ َضم َّؼ ا ْيم َؼ ْق ُل ِمـِّل﴾ ،وٓ ضٙمقن ُمتـ
اهلل رء خمٚمقق .ىم٤مل احل٤مومظ اًم اًمٙم٤مئل :ويمذًمؽ ومنه أمحد سمتـ طمٜمٌتؾ ،وٟمٕمتٞمؿ سمتـ محت٤مد،
واحلًـ سمـ اًمّمٌ٤مح اًمٌزار ،وقمٌد اًمٕمزضز سمـ ٞمك اعمٙمل اًمٙمٜم٤مين) (.)2

)((ََ(1تـبقه ابن سؿحان يف حاشقة لوامع إكوار لؾسػاريـي)) ).)31\1
) (( َ(2شرح أصول اعتؼاد أهل السـة والجؿاعة)) (.)245 /2
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ومقؾ ٕمحَ زمـ ضمـٌؾ-رمحف اهلل( : -إن اًمٜم٤مس ىمد وىمٕمقا ذم اًم٘مرآن ومٙمٞمػ أىمقل ؟ وم٘مت٤مل
أًمٞمس أٟم٧م خمٚمقىم٤م ؟ ىمٚم٧م ٟ :مٕمؿ ىم٤مل  :ومٙم اُمؽ ُمٜمؽ خمٚمتقق ؟ ىمٚمت٧م ٟ :مٕمتؿ ىمت٤مل  :أومٚمتٞمس
اًم٘مرآن ُمـ يم ام اهلل ؟ ىمٚم٧م ٟ :مٕمؿ ىم٤مل  :ويم ام اهلل ُمـ اهلل ؟ ىمٚم٧م ٟ :مٕمؿ ىم٤مل  :ومٞمٙمقن ُمـ اهلل
رء خمٚمقق) (.)1
فبئذح ]٘] :اٌجؼذ ثٓ دسُ٘ أٚي ِٓ لبي ثخٍك اٌمشآْ:
ومول اجلالل ايمًققؿمل -رمحف اهلل -ذم إوائؾ  :أول ُمـ شمٗمقه سمٙمٚمٛم٦م ظمٌٞمث٦م ذم آقمع٘مت٤مد
اجلٕمد سمـ دراؿ ُم١مدب ُمروان احلامر آظمر ُمٚمقك سمٜمل أُمٞم٦م ،وم٘م٤مل سم٠من اهلل  -شمٕم٤ممم  ٓ -ضعٙمٚمؿ.
وومول ؾمقخ اإلؽمالم -رمحف اهلل -ذم اًمرؾم٤مًم٦م احلٛمقض٦م اًمٙمؼمى ( :أصؾ ومِمق اًمٌدع سمٕمتد
اًم٘مرون اًمث اصم٦م ،وإن يم٤من ىمد ٟمٌغ أصٚمٝم٤م ذم أواظمر قمٍمت اًمعت٤مسمٕملم .ىمت٤مل  :صمتؿ أصتؾ ُم٘م٤مًمت٦م
اًمعٕمٓمٞمؾ ًمٚمّمٗم٤مت إٟمام اق ُم٠مظمقذ ُمـ شم اُمذة اًمٞمٝمقد واعمنميملم وو ال اًمّم٤مسمئلم ،وم٢من أول
ُمـ طمٗمظ قمٜمف أٟمف ىم٤مل اذه اعم٘م٤مًم٦م ذم اإلؾم ام اق اجلٕمد سمـ دراؿ ،وأظمذا٤م قمٜمتف اجلٝمتؿ سمتـ
صٗمقان ،وأفمٝمرا٤م ومٜمًٌ٧م إًمٞمف ،وىمد ىمٞمؾ :إن اجلٕمد أظمتذ ُم٘م٤مًمعتف قمتـ أسمت٤من سمتـ ؾمتٛمٕم٤من،
وأظمذا٤م أسم٤من قمـ ـم٤مًمقت اسمـ أظم٧م ًمٌٞمد سمتـ إقمّمتؿ ،وأظمتذا٤م ـمت٤مًمقت قمتـ ًمٌٞمتد سمتـ
إقمّمؿ اًمٞمٝمقدي اًمً٤مطمر ،اًمذي ؾمحر اًمٜمٌل ﷺ) (.)2
صمتتؿ شم٘مٚمتتد اتتذا اعمتتذا٥م اعمختتذول ،قمتتـ اجلٝمتتؿ بشررر سمتتـ همٞمتت٤مث سمتتـ أيب يمرضٛمتت٦م
اعمرضز اعمعٙمٚمؿ ،ؿمٞم اعمٕمعزًم٦م وأطمد ُمـ أوتؾ اعمت٠مُمقن  ،وضمتدد اًم٘متقل سمخٚمتؼ اًم٘مترآن ،

)(( (1مجؿوع فتاوى)) (.)433\12
)(( (2لوامع إكوار)) لؾسػاريـي ).)23
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وض٘م٤مل إن أسم٤مه يم٤من دهقدض٤م صٌ٤مهم٤م سم٤مًمٙمقوم٦م  ،وروي قمٜمف أىمقال ؿمٜمٞمٕم٦م ذم اًمتدضـ ُمتـ اًمتعجٝمؿ
وهمػمه ُ ،م٤مت ؾمٜم٦م صمامين قمنمة وُم٤مئعلم.
صمؿ شم٘مٚمد قمـ سمنم ذًمؽ اعمتذا٥م اعمٚمٕمتقن ىمت٤ميض اعمحٜمت٦م أمحتد سمتـ أيب دواد  ،وأقمٚمتـ
سمٛمذا٥م اجلٝمٛمٞم٦م  ،ومحؾ اًمًٚمٓم٤من قمغم اُمعح٤من اًمٜم٤مس سم٤مًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مترآن  ،وقمتغم أن اهلل
ٓ ُضرى ذم أظمرة  ،ويم٤من سمًٌٌف ُم٤م يم٤من قمغم أاؾ احلتدض٨م واًمًتٜم٦م ُمتـ احلتٌس واًميتب
واًم٘معؾ ،وهمػم ذًمؽ  ،وىمد اسمع اه اهلل  -شمٕم٤ممم  -سم٤مًمٗم٤مًم٩م ىمٌؾ ُمقشمف سم٠مرسمع ؾمٜملم  ،طمعتك أاٚمٙمتف
اهلل  -شمٕم٤ممم  -ؾمٜم٦م أرسمٕملم وُم٤مئعلم(.)1
فبئذح ] :]ٙاإلِبَ أدّذ سدّـٗ اهلل ٚر١ـشٖ ِـٓ أ٘ـً اٌؼٍـُ لـذ اِزذٕـٛا فـٟ
ِغأٌخ خٍك اٌمـشآْ ٕن اعم٠مُمقن ويم٤من ظمٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم شمزقمؿ ىمٞم٤مدة اذا اًم٘مقل ودقم٤م اًمٜم٤مس
إًمٞمف ،ويمام اق ُمٕمٚمقم إذا اًمعزم احل٤ميمؿ ؿمٞمئ ً٤م ضّمٕم٥م قمغم اًمٜم٤مس اخلروج قمٜمف ،ومٚمؿ ضّمتؼم قمتغم
خم٤مًمٗم٦م اذا إٓ أومذاذ ىمٚمٞمٚمقن ُمـ اًمرضم٤مل ،ويم٤من اق اًمذي صٛمد صٛمقد ًا شم٤مُم ً٤م يمت٤مُم ً
 ا -رمحمف
اهلل: -وهلذا اٟمّم٥م قمٚمٞمف اًمٕمذاب واحلٌس واؿمعٝمر هبذا -رمحف اهلل -ومحك اهلل سمف قم٘مٞمدة أاؾ
اًمًٜم٦م ُمـ اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ،ومٌ٘مل اًمٜم٤مس واحلٛمد هلل ض٘مقًمقن :اًم٘مرآن يم ام اهلل ُمٜمزل همتػم
خمٚمقق(.)2
فبئذح ] :]ٚاٌمشآَْ عّ١ؼَٗ والَُ اهلل دشٚفَٗ ِٚؼبٔ:َٗ١
ومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي-رمحف اهلل :-أن اًمّمقاب اًمذي قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُم٦م يم٤مإلُم٤مم
ِ
ِ
وهمػمه وؾم٤مئر إئٛمت٦م ىمتٌٚمٝمؿ
ص٤مطم٥م اًمّمحٞمح ذم يمع٤مب ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد
واًمٌخ٤مري
أمحدَ
ٍ
) )1اكظر(( :معارج الؼبول بشرح سؾم الوصول)) لحافظ بن أحؿد الحؽؿي ).)393\1
)(( )2مجؿوع فتاوى و رسائل محؿد العثقؿقن)) ).)121-126\1

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

66

َ
اًم٘مرآن مجٞم َٕمف يم ا ُم اهلل طمرو َومف
اشمٌ٤مع اًمٜمّمقص اًمث٤مسمع٦م وإمج٤م ِع ؾمٚمػ إُم٦م ،واق أن
وسمٕمداؿُ :
وُمٕم٤مٟم َٞمفً ،مٞمس رء ُمـ ذًمؽ يم اُم ً٤م ًمٖمػمه ،وًمٙمـ أٟمزًمف قمتغم رؾمتقًمف ،وًمتٞمس اًم٘مترآن اؾمت ًام
احلتروف
عمجرد اعمٕمٜمك وٓ عمجرد احلرف ،سمؾ عمجٛمققمٝمام ،ويمذًمؽ ؾم٤مئر اًمٙمت ام ًمتٞمس اتق
َ
جمر َد اًمروح وٓ جمر َد اجلًد:
اعمعٙمٚمؿ
اعمٕم٤مين وم٘مط ،يمام أن اإلٟمً٤من
وم٘مط ،وٓ
َ
اًمٜم٤مـمؼ ًمٞمس اق ى
َ
َ
سمؾ جمٛمق ُقمٝمام ،وأن اهلل شمٕم٤ممم ضعٙمٚمؿ سمّمقت ،يمام ضم٤مءت سمف إطم٤مدض٨م اًمّمح٤مح ،وًمٞمس ذًمؽ
ِ
ِ
صقت اًم٘م٤مرئ وٓ ِ
همتػمه ،وأن اهلل ًمتٞمس يمٛمثٚمتف رء ٓ ذم ذاشمتف وٓ ذم
يم٠مصقات اًمٕمٌ٤مد ٓ
ِ
ٚمتؿ اعمخٚمتقق وىمدرشمَتف وطمٞم٤مشمَتف:
قمٚمٛمف وىمدرشمُف وطمٞم٤مشمُف قم َ
صٗم٤مشمف وٓ ذم أومٕم٤مًمف ،ومٙمام ٓ ضِمٌف ُ
ومٙمذًمؽ ٓ ضِمٌف يم ا ُُمف يم ا َم اعمخٚمقق ،وٓ ُمٕم٤مٟمِٞمف شمِمٌف ُمٕم٤مٟم َٞمف ،وٓ طمرو ُومتف شمِمتٌف طمرو َومتف،
صقت اًمٕمٌد ،ومٛمـ ؿمٌف اهلل سمخٚم٘مف وم٘مد أحلد ذم أؾمامئف وآض٤مشمتف ،وُمتـ
صقت اًمرب ضِمٌف
وٓ
َ
ُ
ضمحد ُم٤م وصػ سمف ٟمٗمًف وم٘مد أحلد ذم أؾمامئف وآض٤مشمف(.)1
ويؼقل ضمموهمظ احلؽؿمل م رمحمف اهلل م  :اًم٘مترآن يمت ام اهلل قمتز وضمتؾ طم٘مٞم٘مت٦م طمروومتف
وُمٕم٤مٟمٞمفً ،مٞمس يم اُمف احلروف دون اعمٕم٤مين ،وٓ اعمٕم٤مين دون احلتروف ،شمٙمٚمتؿ اهلل سمتف ىمتقًٓ،
وأٟمزًمف قمغم ٟمٌٞمف وطمٞم ً٤م ،وآُمـ سمف اعم١مُمٜمقن طم٘م ً٤م ،ومٝمق وإن ظمط سم٤مًمٌٜم٤من ،وشمكم سم٤مًمٚمًت٤من ،وطمٗمتظ
سم٤مجلٜم٤من وؾمٛمع سم٤مٔذان ،وأسمٍمشمف اًمٕمٞمٜم٤من ٓ ،خيرضمف ذًمؽ قمـ يمقٟمف يم ام اًمرمحـ ،وم٤مٕٟم٤مُمتؾ
واعمداد وإىم ام وإوراق خمٚمقىمت٦م ،واعمٙمعتقب هبت٤م همتػم خمٚمتقق ،وإًمًتـ وإصتقات
خمٚمقىم٦م ،واعمعٚمق هب٤م قمغم اظمع اومٝم٤م همػم خمٚمقق ،واًمّمدور خمٚمقىم٦م واعمحٗمقظ ومٞمٝم٤م همػم خمٚمتقق،
وإؾمامع خمٚمقىم٦م ،واعمًٛمقع همػم خمٚمقق ...إًم (.) 2

)(( (1التسعقـقة)) ٓبن تقؿقة (.)542
)(( (2أعالم السـة الؿـشورة)) لؾحؽؿي ،السمال(.)83
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ومخ اص٦م ُمتذا٥م اًمًتٚمػ ّ
أن اًم٘مترآن اعمٜمتزل قمتغم ٟمٌٞمٜمت٤م حمٛمتد ﷺ  ،اعمٙمعتقب ذم
اعمّم٤مطمػ ،اعمحٗمقظ ذم اًمّمدور ،اعم٘مروء سم٤مًٕمًٜم٦م ،اق يمت ام اهلل شمٕمت٤ممم سم٠مًمٗم٤مفمتف وُمٕم٤مٟمٞمتف،
وأٟمف همػم خمٚمقق ،وأن اهلل شمٕم٤ممم شمٙم ّٚمؿ سمف طم٘مٞم٘م٦م ،وأن ضمؼمضؾ ؾمٛمٕمف ُمتـ اهلل شمٕمت٤ممم ،وؾمتٛمٕمف
اًمٜمٌل ﷺ ُمـ ضمؼمضؾ ،وؾمٛمٕمف اعمًٚمٛمقن ُمـ ٟمٌٞمٝمؿ حمٛمد ﷺ  ،صمتؿ سم ّٚمٖمتف سمٕمْمتٝمؿ إمم
سمٕمض ،وًمٞمس ٕطمد ُمـ اًمقؾم٤مئط ومٞمف إٓ اًمعٌٚمٞمغ سم٠مومٕم٤مًمتف وصتقشمف ،ومت٤مًمٙم ام يمت ام اًمٌت٤مري
واًمّمقت صقت اًم٘م٤مرئ .و ٓ جيقز إـم اق اًم٘مقل ّ
سم٠من اًم٘مرآن اعمُث ٌَت٧م ذم اعمّمت٤مطمػ قمٌت٤مرة
قمـ يم ام اهلل أو طمٙم٤مض٦م قمٜمف ،سمؾ إذا ىمرأه اًمٜم٤مس سم٠مًمًٜمعٝمؿ ،أو يمعٌقه ذم اعمّم٤مطمػ سم٠مضددهؿ ،أو
طمٗمٔمقه ذم صدوراؿ مل خيرج سمذًمؽ قمـ أن ضٙمقن يم ام اهلل شمٕم٤ممم طم٘مٞم٘مت٦مّ ،
ومت٢من اًمٙمت ام إٟمتام
ضْم٤مف طم٘مٞم٘م٦م إمم ُمـ ىم٤مًمف ُمٌعدئً٤م ٓ إمم ُمـ ىم٤مًمف ُمٌٚم ًٖم٤م ُم١مد ًض٤م (.)1
فبئذح ] َِٓ :]ٛلبي اٌمشآْ أ ٚؽٟء ِٓ اٌمشآْ ِخٍٛق ف ٛٙوـبفش وفـشا أوجـش
٠خشعٗ ِٓ اإلعالَ ثبٌىٍ١خ:
فمـ فمؿرو زمـ ديـور-رمحف اهلل -ىم٤مل( :أدريم٧م شمًٕم٦م ُمـ اًمّمتح٤مسم٦م ض٘مقًمتقنُ :متـ ىمت٤مل
اًم٘مرآن خمٚمقق ومٝمق يم٤مومر)(.)2
ومول و فمـ ايمشوهمعل-رمحف اهلل -ىمقًمفُ( :مـ ىم٤مل اًم٘مرآن خمٚمقق ومٝمق يم٤مومر)(.)3
ومول اإلموم أمحَ -رمحف اهللُ( :-مـ ىم٤مل اًم٘مرآن خمٚمقق ومٝمق قمٜمدٟم٤م يم٤مومر)(.)4

)(( )1الؼرآن العربي الؿثبت بقن دفتي الؿصحف كالم اهلل تعالى مـزل غقر مخؾوق)) (.)4
)(( )2شرح السـة)) الاللؽائي( ،)231\2وعبد الرزاق يف الؿصـف (.)472\8
)(( )3اإلباكة الؽ ى)) ( .)52-51 /6
) )4رواه عبداهلل يف ((السـة)) (.)163-162/1
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ومول ؽمػقون زمـ فمققـي-رمحف اهلل( :-اًم٘مرآن يم ام اهلل ُمـ ىم٤مل خمٚمقق ومٝمق يم٤مومر وُمـ ؿمؽ
ذم يمٗمره ومٝمق يم٤مومر)(.)1
احلوهمظ احلؽؿل-رمحف اهللُ :-مـ ىم٤مل اًم٘مرآن أو رء ُمـ اًم٘مرآن خمٚمقق ومٝمق يم٤مومر يمٗمترا
أيمؼم خيرضمف ُمـ اإلؾم ام سم٤مًمٙمٚمٞم٦مٕ :ن اًم٘مرآن يم ام اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمف سمتدأ وإًمٞمتف ضٕمتقد ،ويم اُمتف
صٗمعف ،وُمـ ىم٤مل رء ُمـ صٗم٤مت اهلل خمٚمتقق ومٝمتق يمت٤مومر ُمرشمتد ضٕمترض قمٚمٞمتف اًمرضمتقع إمم
اإلؾم ام وم٢من رضمع وإٓ ىمعؾ يمٗمرا ًمٞمس ًمف رء ُمـ أطمٙم٤مم اعمًٚمٛملم (.)2
وومول ايمعالمي ازمـ زموز -رمحف اهلل -ر ًدا قمغم ؾم١مال قمـ طمٙمؿ ُمتـ ضت١مُمـ سمخٚمتؼ اًم٘مترآن
وم٘م٤مل -رمحف اهلل(( -يمؾ ـم٤مئٗم٦م أو ؿمخص ض٘مقل :إن اًم٘مرآن خمٚمقق ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه أٟمف ًمٞمس يم ام
اهلل ،سمؾ اق يم ام اعمخٚمقق اًمذي شمٙمٚمؿ سمف! واهلل سح سم٠مٟمف يم اُمتف ؾمتٌح٤مٟمف وشمٕمت٤ممم ذم ىمقًمتف
شمٕم٤ممم( :وإِ ْن َأضمٌَ مـ اظمُْ ْ ِ ِ
مؿ َع ىمَم َ
ال َم اهلل﴾ .وىمت٤مل ؾمتٌح٤مٟمف:
ممىم َ
َ ِّ َ
َ
كم ْاؽمت ََج َور َك َهم َل ِصم ْر ُه َضمتَّك َي ًْ َ
ون َأن ُي ٌََِّ ُيمقا ىم ََال َم اهلل﴾ .واًمرؾمقل ﷺ يم٤من ض٘مقل ًمٚمٜمت٤مس( :أٓ رصممؾ يممويـل
ُ (..ي ِريَُ َ
ضمتك أزمؾغ ىمالم ريب) ،ضٓمقف قمٚمٞمٝمؿ ذم ُمٙم٦م ىمٌؾ اهلجرة ومٞم٘مقل هلؿ ضٓمٚم٥م ُمتٜمٝمؿ أن جيتػموه
سطمتقا سمت٠من
وأن ض١موه طمعك ضٌٚمغ يم ام اهلل .اعم٘مّمقد أن اًمرؾمقل ﷺ واًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمتؿ ى
اًم٘مرآن يم ام اهلل ،واًم٘مرآن ى
دل قمغم أٟمف يم ام اهلل ،ومٛمـ زقمؿ أن اًم٘مرآن خمٚمتقق وم٘متد زقمتؿ أٟمتف
ًمٞمس يم ام اهلل ومٞمٙمقن يم٤مومر ًا سمذًمؽ ُمٙمذسم ً٤م هلل ورؾمقًمف وإلمج٤مع اعمًٚمٛملم))(.)3

) َ)1رواه البخاري يف ((خؾق أفعال العباد)) (ص ،)37وعبد اهلل يف ((السـة)) (.)112/1
)(( )2أعالم السـة الؿـشورة)) لؾحؽؿي ،السمال).)83
)(( (3فتاوى كور عؾى الدرب)) الؿجؾد ( ، )1كتاب العؼقدة  ،باب ما جاء يف إسؿاء والصػات.
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فبئذح ] :]ٜاٌٛالفخ ؽش ِٓ اٌج١ّٙخ :
ايمقاومػي :اؿ اًمذضـ ض٘مقًمقنٟ ٓ( :م٘مقل اًم٘مرآن يم ام اهلل ،وٓ ٟم٘مقل خمٚمقق).
ومول اإلموم أمحَ -رمحف اهللُ( :-مـ يم٤من ُمٜمٝمؿ ًـ اًمٙم ام ومٝمق ضمٝمٛمل ،وُمتـ يمت٤من ٓ
ًٜمف سمؾ يم٤من ضم٤ما ا ضمٝم ا سمًٞمٓم٤م ومٝمق شم٘م٤مم قمٚمٞمف احلج٦م سم٤مًمٌٞم٤من واًمؼما٤من ،وم٢من شمت٤مب وآُمتـ
سم٠مٟمف يم ام اهلل شمٕم٤ممم همػم خمٚمقق ،وإٓ ومٝمق ذ ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م) (.) 1
فبئذح ]ٓٔ] ِٓ :لبي ٌفظ ٟثبٌمشآْ ِخٍٛق ف ٛٙع:ّٟٙ
ومول أمحَ زمـ ضمـٌؾ-رمحف اهللُ :-مـ ىم٤مل ًمٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق ومٝمق ضمٝمٛمتل وُمتـ ىمت٤مل
همػم خمٚمقق ومٝمق ُمٌعدع ٓ ضٙمٚمؿ  .ومول اخلالل  :وأظمؼمٟم٤م أسمق داود اًمًجًع٤مين ىمت٤مل  :ؾمتٛمٕم٧م
أسم٤م قمٌد اهلل ضعٙمٚمؿ ذم "اًمٚمٗمٔمٞم٦م " وضٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ يم اُمٝمؿ وؾمٛمٕم٧م إؾمح٤مق سمتـ رااقضتف ذيمتر
" اًمٚمٗمٔمٞم٦م " وسمدقمٝمؿ (.)2
وومول احلوهمظ احلؽؿل-رمحف اهلل -ذم طمٙمؿ ُمـ ىم٤مل ًمٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق  :اذه اًمٕمٌ٤مرة
ٓ جيقز إـم اىمٝم٤م ٟمٗمٞم٤م وٓ إصمٌ٤مشم٤مٕ :ن اًمٚمٗمظ ُمٕمٜمك ُمِمؽمك سملم اًمعٚمٗمظ اًمذي اق ومٕمتؾ اًمٕمٌتد،
وسملم اعمٚمٗمقظ سمف اًمذي اق اًم٘مرآن ،وم٢مذا أـمٚمؼ اًم٘مقل سمخٚم٘مف ؿمٛمؾ اعمٕمٜمتك اًمثت٤مين ،ورضمتع إمم
ىمقل اجلٝمٛمٞم٦م ،وإذا ىمٞمؾ :همػم خمٚمقق ؿمٛمؾ اعمٕمٜمك إول اًمذي اق ومٕمؾ اًمٕمٌد ،واذا ُمـ سمدع

)(( (1السـة)) لعبد اهلل ابن اإلمام أحؿد ).)179/1
)(( (2مجؿوع الػتاوى)) (.)325 /12
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آحت٤مدض٦م ،وهلذا ىم٤مل اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح رمحفؿ اهلل سمعولمُ :مـ ىم٤مل ًمٗمٔمل سمت٤مًم٘مرآن خمٚمتقق ومٝمتق
ضمٝمٛمل ،وُمـ ىم٤مل همػم خمٚمقق ومٝمق ُمٌعدع (.)1
و ومًؿ ؾمقخ اإلؽمالم هذه اظمًليمي إلم ومًؿكم:
 -1إن أراد اًمٚمٗمظ اًمذي ضٚمٗمظ سمف اًمٕمٌد ومٝمق خمٚمقق وٓ سم٠مس سمذًمؽ.
 -2إن أراد سمف اعمٚمٗمقظ ومٝمذا يم ام اهلل واق ًمٞمس خمٚمقىم ً٤م.


)(( (1أعالم السـة الؿـشورة)) لؾحؽؿي،السمال ).)86
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قاه اىْاظٌ _ سدّٗ اهلل_
َٚلُـًْ َ٠زَجٍَّ ٝاهللُ ٌٍخَ ٍْكِ عَـْٙـش ًح

()ٙ

َثهَ َأْٚمَ ُخ
وََّب اٌج ْذ ُس ال َ٠خْفَٚ ٝس ُّ

ظ ثَِٛا ٌِذٍ
ظ ثٍّْ ٌُٛٛد َ ١ٌٚ
ََ ْ١ٌَ ٚ

()ٚ

ؽجٌْٗ رَؼَبٌَ ٝاٌّغَجَّ ُخ
١ٌََٚظَ ٌ ُٗ ِ

٘زَا ِ ٚػ ْٕذََٔب
ََ ٚلذْ ِ ُٕ٠ىشُ اٌجََ ُّّْٟٙ

()ٛ

َش ُح
ق ِب ُلٍَْٕب دَذِ٠شٌ ُِق ِّ
قذَا ِ
ِثِّ ْ

َسَٚاُٖ عَشٌِ ٠ش ػٓ َِمَبيِ ُِذَّّ ٍذ

()ٜ

فمًُْ ِِضًَْ ِب َلذْ لَبيَ ف ٟرَانَ رَْٕجَ ُخ

ومقيمفَّ (( :
يتجعم اهلل يمؾخَ ْؾؼ)) 3أي :ضٔمٝمر وضرى ضمتؾ وقمت ا َ
ًمٚمخ ْٚمتؼ ذم أظمترة ،ومتػماه
اعم١مُمٜمقن ،و ج٥م قمٜمف اًم ُٙم ىٗم٤مر.
ضمٝم٤مرا ًمٞمس سمٞمٜمٝمؿ وسملم اهلل طمج٤مب وٓ ؾم٤مشمر.
ومقيمف(( :صمفرةً)) 3أي :قمٞم٤مٟمً٤م
ً
ومقيمف(( :ىم ايمٌَر ٓ خيػك)) :اعمٞمؿ ذم (يمام) زائدة ،واًمٌدر :اق اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمراسمع قمنمت،
واعمراد رؤض٦م اعم١مُمٜملم ًمرهبؿ سمًٝمقًم٦م و ُض ْن يمرؤضعٝمؿ ًمٚمٌدر سمًٝمقًم٦م و ُض ْن ،وًمٞمس اعمراد شمِمتٌٞمف
اهلل سم٤مًمٌدر :إٟمام اعمراد شمِمٌٞمف اًمرؤض٦م سم٤مًمرؤض٦م وًمٞمس شمِمٌٞمف اعمرئل سم٤معمرئل :وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ٓ ؿمتٌٞمف
ًمف وٓ ٟمٔمػم.
ومقيمف(( :ورزمؽ أووَ)) 3أي :أووح ُمـ رؤض٦م اًمٌدر.
ضعٗمترع قمٜمتف همتػمه:
ضعٗمرع قمـ همػمه ،ومل ى
ومقيمف(( :ويمقس زمؿقيمقد ويمقس زمقايمَ)) 3أي :مل ى
ومعٕم٤ممم رسمٜم٤م ضمؾ وقم ا قمـ إصقل واًمٗمروع.
ومقيمف(( :ويمقس يمف ؾمٌف)) 3أي :إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمت٤ممم ٓ ؿمتٌٞمف ًمتف ،وٓ ُمثٞمتؾ ًمتف ،وٓ
ٟمٔمػم ًمف ٓ ،ذم أؾمامئف ،وٓ ذم صٗم٤مشمف ،وٓ ذم أومٕم٤مًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
اًمٕمٚمق واًمرومٕم٦م ،وصم٤مسم٧م هلل ضمؾ وقمت ا قمٚمتق اًمتذات وقمٚمتق
ومقيمف(( :سمعولم)) :اًمعٕم٤مزم ُمـ
ٍ
اًمِم٠من وقمٚمق اًم٘مٝمر.
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ومقيمف(( :اظمً ٌََّ)) 3أي :اعمٜمزهٕ :ن اًمعًٌٞمح ذم اًمٚمٖم٦م اًمعٜمزضف :ومٝمق اعمٜمزه قمـ يمتؾ ٟم٘متص
ٍ
وقمٞم٥م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
ومقيمف(( :وومَ ُيـؽر اجلفؿل هذا)) 3أي :اعمٜمعً٥م جلٝمؿ سمـ صٗمقان ىمتد ُضٜمٙمتر رؤضت٦م اهلل
شمٕم٤ممم ذم أظمرة ،و(ىمد) اٜم٤م ًمٚمعح٘مٞمؼ واًمع٠ميمٞمد.
ومقيمف(( :وفمـَكو)) 3أي :أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اعمعىٌِٕمقن ًمٚمٙمع٤مب واًمًٜم٦م.
ومقيمف(( :زمؿَِاق مو ومؾـو ضمَيٌ مٌمح)) 3أي :اًمذي ىمٚمٜم٤م ُمـ إصمٌت٤مت رؤضت٦م اعمت١مُمٜملم
ًمرهبؿ ضمؾ وقم ا ذم أظمرة ضم٤مء سمف طمدض٨م سضح ُضثٌ٧م رؤض٦م اعم١مُمٜملم ًمرهبؿ ذم أظمرة ،وذم
ٟمًخ٦م" :طمدض٨م ُمّمحح".
ومقيمف(( :رواه صمرير)) :اق ضمرضر سمـ قمٌداهلل اًمٌجكم ريض اهلل قمٜمف.
ومقيمف(( :فمـ مؼول حمؿَ)) 3أي :إٟمف (طمدض٨م ىمقزم) ُمـ ىمقل اًمٜمٌل ﷺ.
ومقيمف(( :همؼؾ مًؾ مو ومَ ومول)) 3أي :ض٤م ص٤مطم٥م اًمًتٜم٦م ،ىمتؾ ُمثتؾ ُمت٤م ىمت٤مل رؾمتقل اهلل
ﷺ .ىمقًمف(( :ذم ذاك)) :أي :ذم إصمٌ٤مت اًمرؤض٦م.
اىمعدض٧م سم٤مًمٜمٌل ﷺ.
ومقيمف(( :سمـجَ)) :شمٙمقن ُمـ اًمٜم٤مضمحلم اًمٗم٤مئزضـٟٕ :مؽ
َ
وإجمالًا:
ضٕمع٘مد أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أن اهلل شمٕم٤ممم ُضترى ضتقم اًم٘مٞم٤مُمت٦م وسمٕمتد دظمتقل اجلٜمت٦م رؤضت٦م
طم٘مٞم٘مٞم٦م قمٞم٤مٟمً٤م سم٤مٕسمّم٤مر :يمام ُضرى اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر ،وضٜمٔمرون إًمٞمف يمام ضم٤مء سمف اخلؼم اًمّمتحٞمح
اًمٍمضح قمـ رؾمقل اهلل ﷺ ذم ىمقًمف(( :إكؽؿ سمرون رزمؽؿ ىم سمرون ايمؼؿر يمقؾمي ايمٌمَر))،
واًمعِمٌٞمف ذم اذا اخلؼم وىمع ًمٚمرؤض٦م سم٤مًمرؤض٦مً ٓ ،مٚمٛمرئل سم٤معمرئل ،وضٕمع٘مد أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقمت٦م
ٍ
سمٛمقًمقد وًمٞمس ًمف وًمدٌ  ،وأٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ ؿمٌٞمف ًمف ،وٓ ُمثٞمؾ ًمتف ،وٓ ٟمٔمتػم
أن اهلل ًمٞمس
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ًمف ٓ ،ذم أؾمامئف ،وٓ ذم صٗم٤مشمف ،وٓ ذم أومٕم٤مًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم .وُمـ أٟمٙمر اًمرؤض٦م ومٝمق ضمٝمٛمل
ُُم ٍ
ٙمذب عم٤م ضم٤مء ذم اًمٙمع٤مب واًمًٜم٦م ُمـ إصمٌ٤مت اًمرؤض٦م هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
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األدلة النقلية
(ٔ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝسؤ٠خ اٌّإٌِٕ ٓ١شث َٛ٠ ُٙاٌم١بِخ:
ٍِ

ِ

ِ

هبو كَوـم َر ٌة﴾ [ايمؼقومي.]13-11 :
َّوِض ٌة * إِ َلم َر ِّ َ
 )2ىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممُ ﴿:و ُصمق ٌه َي ْق َمًذ ك َ

ِ

يـ َأ ْضم ًَـُقا ُْ
احل ًْـَك َو ِز َيو َد ٌة﴾ [يقكس.]15 :
 )1وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممِّ ﴿:يم َّؾذ َ

 )3وىم َ٤مل َشمٕم َ٤ممم﴿:إِ َّن ْإَزمرار َيم ِػل ك َِعق ٍؿ * فم َعم ْإَرائِ ِ
ون﴾
ؽ َيـ ُظ ُر َ
َ
َ
َ
َْ َ
ؽ يقم ُْ ِ
ِ
ون همِ َقفمو َو َيممََ ْيـَو
موق َ
 )3وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم﴿:ا ْد ُطم ُؾ َ
قهو زمِ ًَ َال ٍم ۖ َذيم َ َ ْ ُ
اخل ُؾمقد * َُهلمؿ َّممو َي َش ُ
()1

َم ِزيٌَ ﴾

()2

[اظمطػػكم.]13-11 :

[ق.]39-33 :

وآيوت ايمؾؼوق ديمقؾ فمعم ايمرؤيي  ،ومـفو:
ِِ

اَّللَ َوا ْفم َؾ ُؿقا َأ َّكؽُؿ هم َال ُومق ُه ۗ َو َزم ِّ ِ
كم﴾ [ايمٌؼرة.]113 :
 )9ىمقل اهلل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:وا َّسم ُؼقا َ
مم اظمُْ ْممـ َ
ِ

 )5وىمقًمف َشم َٕم َ
٤مممََ ﴿:ت َّقت ُُف ْؿ َي ْق َم َي ْؾ َؼ ْق َك ُف َؽم َال ٌم﴾ [إضمزاب.]33 :
ِ

ِ

ِ

َون َي ْر ُصمق يم َؼوق َر ِّزمف َهم ْؾ َق ْع َؿ ْؾ َفم َؿ ًال َص ً
وحلو﴾ [ايمؽفػ.]220 :
 )0وىمقًمف َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:هم َؿـ ىم َ
ِ

ِ

ُقن﴾ [ايمرفمَ.]1 :
 )1وىمقًمف َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:يم َع َّؾؽُؿ زمِؾ َؼوق َر ِّزمؽ ُْؿ سمُقومـ َ

ِ

ِ

ِ

ٍ

اَّلل َٔت﴾ [ايمعـؽٌقت.]9 :
اَّلل َهمنِ َّن َأ َصم َؾ َ
َون َي ْر ُصمق يم َؼوق َ
 )2وىمقًمف َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:مـ ىم َ

ِ

ِ

ال ُومق َر ِّهبِ ْؿ َو َأ ََّن ُ ْؿ إِ َيم ْقف َر ِ
هقن َأ ََّنُؿ هم َ
قن﴾ [ايمٌؼرة.]35 :
اصم ُع َ
يـ َي ُظـ َ
 )20وىمقًمف َشم َٕم َ٤ممم﴿:ا َّيمذ َ

ون) :يـظرون إلى رهبم يف دار كرامته).
كَ َيـ ُظ ُر ََ
(ط َؾىَ ْإَ َرائِ ِ َ
) )1قالَابنَكثقر–رمحف اهللَ َ-
ون) :أي :إلى ما أعد اهلل لفم من الـعقم ،ويـظرون إلى وجه رهبم الؽريم.
وقالَالسعدي–رمحف اهللَ ( -يـ ُظ ُر ََ
ِ
ين ََأ ْح َساـُواَا ْل ُح ْساـ ََى ََو ِز َياا َد ٌَة)
َاَم ِزيادٌَ) كؼولره تعرالى ِّ ( :ل َّؾاذ َ
) َ)2قالَابنَكثقر–رمحف اهلل:-وقولرهَ ( :و َلادَ ْيـ َ
[يوكسَ .]َ26َ:وقد تؼدم يف صحقح مسؾم عن صفقب بن سـان الرومي  :أهنا الـظر إلى وجه اهلل الؽريم.
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و ضمجى ايمؽػور فمـ اهلل  -صمؾ وفمال -يَل فمعم رؤيي اظمممـكم يمرهبؿ -صمؾ وفمال.-
()1
قن﴾ [اظمطػػكم.]29 :
 )22ىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم﴿:ىم ََّال إِ ََّن ُ ْؿ َفمـ َّر ِّهبِ ْؿ َي ْق َمًِ ٍذ ظمََّ ْح ُجق ُزم َ
اجلـ ِ
 )21و َقم ْـ ُص َٝم ْٞم ٍ
َّمي َْ
مؾ َْ
٥م ريض اهلل قمٜمف َقم ْـ اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ َىم َ٤مل(( :إِ َذا َد َطم َؾ َأ ْه ُ
اجلـَّم َي
َوم َولَ :ي ُؼ ُ
قهـَمو َأ َمل ْ سمُمَْ ِطم ْؾـَو
قل َ
ون َؾم ْقًًو َأ ِزيَُ ىم ُْؿ َهم َق ُؼق ُيم َ
اَّللُ َسم ٌَ َور َك َو َسم َع َولم :سم ُِريَُ َ
قن َأ َمل ْ ُسم ٌَم ِّق ْض ُو ُصم َ
ِ
ػ ِْ
اجلـَّ َي َو ُسمـ َِّجـَو ِم ْـ ايمـ ِ
َْ
َّور َوم َول َهم َقؽ ِْش ُ
مؿ
وب َهم َ ُأ ْفم ُطقا َؾم ْقًًو َأ َضم َّ
احل َج َ
ى إِ َيم ْق ِف ْؿ م ْـ ايمـَّ َظ ِر إِ َلم َر ِّهبِ ْ

ِ ِ
ِِ
يـ َأ ْضم ًَـُقا ُْ
احل ًْـَك َو ِز َيو َد ٌة﴾)) (.)2
َفم َّز َو َصم َّؾ وهل ايمزيودة ُشم َّؿ سم ََال َهذه ْأ َي َي ﴿يم َّؾذ َ
ِ
تل ﷺ إِ ْذ َٟم َٔم َتر إِ َمم اًم َ٘م َٛم ِ
تر
قؾم٤م قمٜمْدَ اًمٜمىٌِ ٍ
 )23و َقم ْـ َضم ِر ٍضر ريض اهلل قمٜمفَ ،ىم َ٤ملُ :يمٜمى٤م ُضم ُٚم ً
ِ
ِ
قن ِدم ُرؤْ َيتِ ِف ))(.)3
ؼم ْو َن َر َّزمؽ ُْؿ َىم َ سم ََر ْو َن َه َذا ايم َؼ َؿ َر َٓ ،سم َُض ُوم َ
ًَم ْٞم َٚم َ٦م اًم ٌَدْ ر َىم َ٤مل)) :إ َّكؽ ُْؿ َؽم َ َ
ت٤ملَ :ىم َ
 )23وذم رواض٦م قمـ ضمرضر رى اهلل قمٜمفَ ،ىم َ
مؼم ْو َن
تل ﷺ (( :إِ َّكؽ ْ
ت٤مل اًمٜمىٌِ ُّ
ُمؿ َؽم َ َ
َر َّزمؽ ُْؿ ِفم َقوكًو )) (.)4

ى٤مس َىم٤م ًُمقاَ :ض٤م َر ُؾم َ
تق َم
قل اهللىَِ ،ا ْؾ ٟم ََرى َر ىسمٜمَت٤م َض ْ
 )29و َقم ْـ َأ ِيب ُا َر ْض َر َة رى اهلل قمٜمفَ :أ ىن اًمٜم َ
ِ
ون ِدم ايم َؼ َؿ ِ
اًم٘م َٞم٤م َُم ِ٦م؟ َوم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
مر َيم ْق َؾم َي ايم ٌَمَْ ِر ))َ ،ىمت٤م ًُمقاَ َٓ :ضت٤م
مور َ
قل اهللى ﷺَ (( :ه ْؾ سم َُض ه
ايمش ْؿ ِ
وب ((َ ،ىم٤م ًُمقاَ َٓ :ض٤م َر ُؾم َ
َر ُؾم َ
ون ِدم َّ
تقل
قل اهللىَِ ،ىم َ٤ملَ )) :هم َف ْؾ سم َُض هور َ
وَنَو َؽم َح ٌ
سَ ،يم ْق َس ُد َ
اهللىَِ ،ىم َ٤ملَ )) :همنِ َّكؽ ُْؿ سم ََر ْو َك ُف ىم ََذيمِ َ
ؽ)) (.(5

)ََ)1قالَالشافعي–رمحف اهلل ":-لؿا أن حجب همٓء يف السخط ،كان يف هذا ٌ
دلقل عؾى أن أولقاءه يروكه يف
الرضى".
)ََ)2رواهَمسؾم (  ، )181والرتمذي ( ، )2552وابن ماجه ( .)187
)َ )3رواهَالبخاري (  ، )7434ومسؾم ( .)633
)َ )4رواهَالبخاري ( .)7435
) َ)5رواهَالبخاري (َ،)7437وَمسؾم (.)182
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ِ ِ
سَ ،قمـ َأسمِ ِٞمفَ ،قم ِـ اًمٜمىٌِل ﷺ َىم َ٤مل ((:صمـَّت ِ ِ
مـ
َمون م ْ
َ
 )25و َقم ْـ َأ ِيب َسمٙم ِْر ْسم ِـ َقم ٌْد اهلل ْسم ِـ َىم ْٞم ٍ ْ
ٍ
ِ ٍ ِ
قف َ ،و َصمـَّت ِ
ى آكِ َقت ُُف َ ،و َمو همِ ِ
ِ ِ
َون ِم ْـ َذ َه ٍ
مكم َأ ْن َيـْ ُظ ُمروا
كم ا ْيم َؼ ْق ِم َو َزم ْ َ
قف َ َ ،و َمو َزم ْ َ
َ
هم َّضي آك َقت ُُف َ َ ،و َمو هم َ
إِ َلم رهبِؿ إِ َّٓ ِرداق ا ْيمؽِ ِػمي ِ
وق َفم َعم َو ْصم ِف ِف ِدم َصمـ َِّي َفمَْ ٍن)) (.)1
َ ُ ْ َ
َ ِّ ْ
ِ
 )20و ذم طم ِد ِ
وومعً ؽمموصمًَ ا،
هملؽمتلذ ُن فمعم ر ِّيب ،همنذا رأيتُف
ض٨م اًمِمٗم٤مقم٦م (( ..همقلسمقين،
ُ
َ
شمؿ ُي ُ
ًؿ ْع ،واؾم َػ ْع سمُش َّػ ْع)) (.)2
همقَفمـل مو ؾموق َ
رأؽمؽَ :ؽم ْؾ سمُع َطف ،و ُوم ْؾ ُي َ
ؼول رم :ار َهم ْع َ
اَّللَُّ ،
اَّلل ِ
ِ
 )21و َقم ْـ َقم ِد ٍي ْسم ِـ َطم٤مشمِ ٍؿَ ،ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
كم َيََ ِي َ
قل اهللى ﷺ ُ ...)):شم َّؿ َيم َقؼ َػ َّـ َأ َضمَُ ىم ُْؿ َزم ْ َ
ِ
ؼم ِصم ُؿ َيم ُفُ ،شم َّؿ َيم َق ُؼق َيم َّـ َيم ُف.)3) ))..
َج ٌ
وب َوَٓ سم َْر ُ َ
َيم ْق َس َزم ْقـَ ُف َو َزم ْقـَ ُف ضم َج ٌ
ون ُي َ ْ
 )22وًم٘مقًمف ﷺ ذم ُمٕمرض اًمعحذضر ُمـ اًمدى ىضم٤ملَ (( :سم َع َّؾ ُؿقا َأكَّف َيم ْـ َي َرى َأ َضمٌَ ِمـْؽ ُْؿ
قت)).(4
َر َّزم ُف َفم َّز َو َصم َّؾ َضمتَّك َي ُؿ َ

) (1رواهَالبخاري (  ،) 4878ومسؾم ( .)186
) (2رواهَالبخاري ( )6565والؾػظ له ،ومسؾم (.)193
)ََ(3رواهَالبخاري ()1413وغقره.
وت) :بؿػفوم الؿخالػة إ ًذا
َّىَي ُؿ َ َ
) َ(4رواهَمسؾم ( ،)7356والرتمذي (.)2235وجهَآستدٓل ( َحت َ
الرؤية مؿؽـة بعد الؿوت :أي :يوم الؼقامة.
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(ٕ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝأْ اهلل -عً ٚػال -ال ُ٠ش ٜف ٟاٌذٔ١ب:
ؽ َوم َ
قؽمك ظمِق َؼوسمِـَو َو َىم َّؾ َؿ ُف َر هزم ُف َوم َول َر ِّب َأ ِر ِين َأ ْك ُظ ْر إِ َيم ْق َ
مول
وق ُم َ
 )1و َىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:وظمََّو َصم َ
َيم ْـ سم ََر ِاين َو َيمؽِ ِـ ا ْك ُظ ْر إِ َلم َْ
ف سم ََر ِاين َهم َؾ َّ َ ََت َّعم َر هزم ُف يمِ ْؾ َج ٌَ ِؾ َصم َع َؾ ُف َدىمو
اجل ٌَ ِؾ َهمنِ ِن ْاؽم َت َؼ َّر َمؽَو َك ُف َهم ًَ ْق َ
ِِ
قؽمك َص ِع ًؼو َهم َؾ َّ َأ َهم َ
ً إِ َيم ْق َ
وق َوم َول ُؽم ٌْ َحوك َ
كم﴾ [إفمراف.]233 :
َؽ ُسم ٌْ ُ
ؽ َو َأكَو َأ َّو ُل اظمُْ ْممـ َ
َو َطم َّر ُم َ
 )2وًم٘مقًمف ﷺ ذم ُمٕمرض اًمعحذضر ُمـ اًمدى ىضم٤ملَ (( :سم َع َّؾ ُؿقا َأكَّف َيم ْـ َي َرى َأ َضممٌَ ِممـْؽ ُْؿ
قت)) (. (1
َر َّزم ُف َفم َّز َو َصم َّؾ َضمتَّك َي ُؿ َ
 )3و َقم ْـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م اًمٜمٙمػم قمغم َُم ْـ ىم٤مل ى
وضم ىتؾ
اًمٜمٌل ﷺ رأى ر ىسمف ى
قمز َ
أن ى
اَّلل ِ
حم َّؿًَ ا َص َّعم اهللُ َفم َؾ ْق ِف َوآيمِ ِف َو َؽم َّؾ َؿ َر َأى َر َّزم ُف َهم َؼَْ َأ ْفم َظ َؿ َفم َعم َ
سمٕمٞمٜمف طمعك ىم٤مًم٧مَ )):م ْـ َز َفم َؿ َأ َّن ُ َ
ِ
ايمػ ْر َي َي)) (.)2
قل ال ّؾ ِره ﷺ سمِ َخ ْٛم ِ
قؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف َىم َ٤ملَ :ىم٤م َم ومِٞمٜمَ٤م َر ُؾم ُ
تس
 )4و َقم ْـ َأ ِيب ُُم َ
ِ
تَ ،وم َ٘م َ٤مل(( :إِ َّن اهلل فم َّز وصم َّؾ َٓ يـَوم وَٓ يـٌْ ِغل َيمف َأ ْن يـَومِ ْ َ .
يمَٚمِام ٍ
مع
َ ُ َ َ َ
َ َ َ
خيػ ُض ا ْيمؼ ًْ َط َو َي ْر َهم ُع ُفُ .ي ْر َهم ُ
ُ َ َ
َ
ور َومٌ َؾ فمؿ ِؾ ايم َّؾق ِؾِ .ضمجوزمف ايمـهمقر (و ِذم ِرواض ِ
إِ َيم ْق ِف َفم َؿ ُؾ ايم َّؾ ْق ِؾ َوم ٌْ َؾ َفم َؿ ِؾ ايمـ ََّف ِ
ت٦م:
َ َ
ُ َ
َ ُُ
ْ
ورَ .و َفم َؿ ُؾ ايمـ ََّف ِ ْ َ َ
ِ
ِِ
ٌم ُه ِم ْـ َطم ْؾ ِؼ ِف(( ).(3
ً ُؽم ٌُ َح ُ
اًمٜم ُى٤مر) َيم ْق ىم ََش َػ ُف َٕ ْضم َر َوم ْ
وت َو ْصمفف َمو ا ْكت ََفك إِ َيم ْقف َزم َ ُ
ً َر َّزم َ
ؽ َوم َول:
 )5و َقم ْـ أيب ذر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل ﷺَ (( :ه ْؾ َر َأ ْي َ
ُقر َأكَّك َأ َرا ُه )) ).(4
ك ٌ

)ََ(1رواهَمسؾم ( ،)7356والرتمذي (.)2235
) (2رواهَالبخاري (َ،)3662ومسؾم (.)439
)َ )3رواهَمسؾم (.)179
)ََ)4رواهَمسؾم ( ،)443وأحؿد (.)21617



األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

79

لم َا ْتؾ
ت١م ُِمٜم ِ َ
 )6وُم٤م ورد قمـ قم٤مئِم٦م -ريض اهلل قمٜمٝم٤م -عم٤م ؾم٠مهل٤م ُمنوق َوم َ٘م َ٤ملَ :ضت٤م ُأ ىم اعمُْ ْ
ًْ ِمـ َشم َال ٍ
اَّلل ِ َيم َؼَْ َوم َّ
ث َم ْـ
ون َ
ػ َؾم ْع ِري َظم ِو ُوم ْؾ َ
َر َأى ُحم َ ىٛمدٌ ﷺ َر ىسم ُف؟ َىم٤م ًَم ْ٧مُ ((:ؽم ٌْ َح َ
ً َأ ْي َـ َأك َ ْ
َضمََّ َشمؽ َُف َّـ َهم َؼَْ ىم ََذ َب َم ْـ َضمََّ َشم َ
حم َّؿًَ ا ﷺ َر َأى َر َّزم ُف َهم َؼَْ ىم ََذ َب))(.)1
ؽ َأ َّن ُ َ
(ٖ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝأْ اٌىفبس ال ٠ش ْٚاهلل عً ٚػال:
ٍِ

قن﴾ [اظمطػػكم.]29 :
 )1ىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم﴿:ىم ََّال إِ ََّن ُ ْؿ َفمـ َّر ِّهبِ ْؿ َي ْق َمًذ ظمََّ ْح ُجق ُزم َ

(ٗ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝأْ اهلل ٌ١ظ ثٌّٛٛد ٚال ٚاٌذ:
َون لِ َّؾ َِه َأن يت ِ
َّخ َذ ِمـ َو َيم ٍَ ۖ ُؽم ٌْ َحو َك ُف ۚ إِ َذا َوم َه َأ ْم ًرا َهمنِ َّك َ َي ُؼ ُ
مقل َيمم ُف
 )2ىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :مو ىم َ
َ
ُقن﴾ [مريؿ.]39 :
ىمُـ َهم َقؽ ُ

ُقن َيممف و َيممٌَ و َمل َسمؽُمـ َّيممف ص ِ
 )1وىم َ٤مل َشمٕم َ٤ممم﴿:زم َِيع ايمً و ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
موضم ٌَ ٌي ۖ
ُ َ
ض ۖ َأكَّك َيؽ ُ ُ َ
َ ُ َّ َ َ
َ
َ ْ
و َطم َؾ َؼ ىم َُّؾ َر ٍق ۖ وهق زمِؽ ُِّؾ َ ٍ ِ
قؿ ﴾ [إكعوم.]202 :
ْ َ ُ َ
َ
رق َفمؾ ٌ
ْ
قن هللَِّ ا ْيمٌـ ِ
قن﴾ [ايمـحؾ.]09 :
َوت ُؽم ٌْ َحو َك ُف ۙ َو َُهلؿ َّمو َي ْشت َُف َ
ج َع ُؾ َ
َ
 )3وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َ ْ
ِ
 )3وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممْ ﴿:اؽم َت ْػتِ ِف ْؿ َأيمِ َر ِّزم َ
مؿ
ؽ ا ْيم ٌَـ ُ
َوت َو َُهل ُؿ ا ْيم ٌَـ َ
ُقن * َأ ْم َطم َؾ ْؼـَمو اظمَْ َالئؽَم َي إِكَو ًشممو َو ُه ْ
قن * و َيمََ اهللَُّ وإَِنؿ َيمؽ ِ
ِ
َؾم ِ
قن﴾ [ايمِوهموت.]291-232 :
َوذ ُزم َ
وهَُ َ
ون * َأ َٓ إِ ََّنُؿ ِّم ْـ إِ ْهمؽ ِف ْؿ َيم َق ُؼق ُيم َ َ
َ َّ ُ ْ
ات
ايمًم َ َو ُ
ايمر ْ َ
مح ُـ َو َيممًَ ا * َّيم َؼمَْ ِصمًْمت ُْؿ َؾمم ْقًًو إِدا * َسمؽَمو ُد َّ
 )9وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َومو ُيمقا َّاُت ََذ َّ
ِ ِ
ِ
َـش هؼ ْإَر ُض و َ ِ
ُت هر ِْ
َي َت َػ َّط ْر َن ِمـْ ُف َوسم َ
مح ِـ
ؾمر ْ َ
اجل ٌَ ُول َهَا * َأن َد َفم ْقا يم َّؾر ْ َ
َ
مح ِـ َو َيمًَ ا * َو َمو َيـ ٌَغمل يم َّ
ْ
َّخ َذ و َيمًَ ا * إِن ىم هُؾ مـ ِدم ايمً و ِ
ِ
مح ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ـ َفم ًٌَْ ا﴾ [مريؿ.]23 -11 :
ايمر ْ َ
َّ َ َ
َأن َيت َ
ض إِ َّٓ ِآت َّ
َ
ِ
ايمِ َؿَُ * َمل ْ َيؾَْ َو َمل ْ ُيق َيمَْ ﴾ [اإلطمالص.]3-2 :
اَّللُ َأ َضمٌَ * َ
 )5وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممُ ﴿:وم ْؾ ُه َق َ
اَّللُ َّ

)َ (1رواهَالبخاري (  ،)3662ومسؾمَ( .)177
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 )0وىم َ٤مل َشمٕم َ٤ممم﴿:إِن م ًَ َؾ ِفمقًك ِفمـََ َ ِ
ِ
ُمر ٍ
مؿ َوم َ
مول َيمم ُف ىمُمـ
َ
اب ُشم َّ
اَّلل ىم ََؿ ًَ ِؾ آ َد َم ۖ َطم َؾ َؼ ُف مـ سم َ
َ
َّ َ
ُقن﴾ [آل فمؿران.]92 :
َهم َقؽ ُ

ِ
ِ
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،قم ِـ اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ َىم َ٤ملَ (( :وم َول َ
يض ُ
 )1و َقم ْـ َأ ِيب ُا َر ْض َر َة َر َ
اَّللُ :ىم ََّذ َزمـل ا ْزم ُـ آ َد َم َو َمل ْ
ِ
ؽَ ،و َؾمت ََؿـِل َو َمل ْ َيؽ ُْـ َيم ُف َذيمِ َ
َيؽ ُْـ َيم ُف َذيمِ َ
مـ ُي ِعقمََ ِين ،ىمَم َ َزممََ َأ ِين،
وي َهم َؼ ْق ُيم ُفَ :يم ْ
ؽَ ،هم َل َّمو َسمؽْذي ٌُ ُف إِ َّي َ

ِِ
ِ
َو َيم ْق َس َأ َّو ُل َ
وي َهم َؼ ْق ُيم ُفَّ :اُت ََذ َ
اَّللُ َو َيممًَ ا َو َأكَمو إَ َضممَُ
اخل ْؾ ِؼ زمِ َل ْه َق َن َفم َ َّقم م ْـ إِ َفمو َدسمفَ ،و َأ َّمو َؾمت ُْؿ ُف إِ َّي َ
ايمِ َؿَُ َ ،مل ْ َأيمَِْ َو َمل ْ ُأو َيمَْ َ ،و َمل ْ َيؽ ُْـ ِرم ُىم ْػًًو َأ َضمٌَ )) (.)1
َّ
ت٤ملَ :د َظم َتؾ َر ُؾم ُ
 )2و َقم ْـ َطمٜمْ َٔم َٚم َ٦م ْسم ِـ َقم ِ ٍّكمَ ،أ ىن ِحم ْ َج َـ ْسم َـ ْإَ ْد َرعَِ ،طمدى َصم ُف َىم َ
تقل اهللِ ﷺ
اعمَْ ًْ ِجدَ َ ،وم٢مِ َذا ُا َق سمِ َر ُضم ٍؾ َىمدْ َىم َ٣م َص َ ا َشم ُفَ ،و ُا َق َضع ََِم ىٝمدُ َو ُا َق َض ُ٘م ُ
هلل
قل :اًم ىٚم ُٝم ى
تؿ إِ ٍين َأ ْؾم َت٠م ًُم َؽ َضت٤م َا ُ
اًمّم َٛمدُ  ،ا ىًم ِذي َمل َضٚمِدْ َو َمل ُضق ًَمدْ َ ،و َمل َض ُٙم ْـ ًَم ُف ُيم ُٗم ًقا َأ َطمدٌ َ ،أ ْن َشم ْٖم ِٗم َر ِزم ُذٟم ِ
ْت٧م
ُتقيب ،إِٟمىت َؽ َأٟم َ
ْإَ َطمدُ ى
ْ
ْ
ْ
ا ًْم َٖم ُٗمقر ِ
ٞمؿَ ،ىم َ٤ملَ :وم َ٘م َ٤ملَ (( :ومَْ نم ُِػ َر َيم ُفَ ،ومَْ نم ُِػ َر َيم ُف)) َصم َ ا ًصم٤م (.)2
اًمرطم ُ
ُ ى
(٘) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝأْ اهلل -عً ٚػال -ال ِضٚ ٌٗ ً١ال ؽج:ٌٗ ٗ١

ِ ِِ

ِ

ِ

غم﴾ [ايمشقرى.[22 :
ايمًؿ ُ
ر ٌق َو ُه َق َّ
قع ا ْيم ٌَِ ُ
 )2ىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:يم ْق َس ىمَؿ ًْؾف َ ْ

 )1وىم َ٤مل َشم َٕم َ
٤ممم َ ﴿:و َمل ْ َيؽُـ َّيم ُف ُىم ُػ ًقا َأ َضمٌَ ﴾ [اإلطمالص.[3 :

 )3وىم َ٤مل َشمٕم َ٤ممم ﴿:رب ايمً و ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ػم يمِ ِع ٌَو َدسمِ ِف َه ْؾ َسم ْع َؾ ُؿ
ض َو َمو َزم ْقـ َُف َ َهمو ْفم ٌَُْ ُه َو ْ
َ ه َّ َ َ
َ
اص َط ِ ْ
ِ
َيم ُف َؽمؿقو﴾ [مريؿ.[59 :
ال سم ْ ِ
 )3وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:هم َ
قن﴾ [ايمـحؾ.[03 :
َي ُزمق ْا لِ ّؾ َِه إَ ْم ًَ َول إِ َّن ال ّؾ ََه َي ْع َؾ ُؿ َو َأكت ُْؿ َٓ َسم ْع َؾ ُؿ َ
ِ ِ

 )9وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:هم َ
قن﴾ [ايمٌؼرة.[11 :
ال َ َْت َع ُؾق ْا ل ّؾ َه َأكََ اد ًا َو َأكت ُْؿ َسم ْع َؾ ُؿ َ
) (1رواهَالبخاري (.)4974
)ََ(2رواه أبو داود ( )985والـسائي ( )1361وأحؿد (  )18995وصححهَإلباين يف (( صحقح سـن
أبي داود)).
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الفوائد العقدية
()1

فبئذح ]ٔ] :سؤ٠خ اهلل عً ٚػال رٕبصع فٙ١ب صالس ىٛائف :
ايمطوئػي إولمُ :مـ ٟمٗمك اًمرؤض٦م سم٢مـم اق ومٚمؿ ضثٌعٝم٤م ذم اًمتدٟمٞم٤م ،وٓ ذم أظمترة قمتغم طمتد
ؾمقاء.
ومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي–رمحف اهلل( :-وإٟمام ضٙمذب هب٤م أو رومٝمت٤م  -أي :أطم٤مدضت٨م
اًمرؤض٦م ذم أظمرة  -اجلٝمٛمٞم٦م ،وُمـ شمتٌٕمٝمؿ ُمتـ اعمٕمعزًمت٦م واًمراومْمت٦م وٟمحتقاؿُ ،متـ اًمتذضـ
ضٙمذسمقن سمّمٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ،وسمرؤضعف وهمػم ذًمؽ ،واؿ اعمٕمٓمٚم٦م ذار اخلٚمؼ واخلٚمٞم٘م٦م( ).)2
ايمطوئػي ايمًوكقيُ :مـ ضثٌ٧م اًمرؤض٦م سم٢مـم اق ومٞمزقمؿ أن اهلل ضرى ذم اًمدٟمٞم٤م قمٞم٤مٟم ً٤م ،يمام ضترى ذم
أظمرة قمٞم٤مٟم ً٤م .واذا ض٘مقل سمف سمٕمض اعمعّمقوم٦م ُمـ آحت٤مدض٦م واحلٚمقًمٞم٦م.
ومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي -رمحف اهللُ( -مـ ىم٤مل ُمـ اًمٜمت٤مس :إن إوًمٞمت٤مء أو همتػماؿ
ضرى اهلل سمٕمٞمٜمف ذم اًمدٟمٞم٤م ومٝمق ُمٌعدع و٤مل ،خم٤مًمػ ًمٚمٙمع٤مب واًمًٜم٦م ،وإمج٤مع ؾمتٚمػ إُمت٦مٓ ،
ؾمٞمام إذا ادقمقا أهنؿ أومْمؾ ُمـ ُمقؾمك ،وم٢من ا١مٓء ضًعع٤مسمقن ،وم٢من شم٤مسمقا و إٓ ىمعٚمقا) (.)3
ايمطوئػي ايمًويمًيُ :مـ ٟمٗمك اًمرؤض٦م اًمٕمٞم٤مٟمٞم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ،وأصمٌعٝم٤م ذم أظمرة وذًمؽ ذم قمرصت٤مت
ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وذم اجلٜم٦م .واذا ىمقل أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.

) (1اكظر(( :رؤية الـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم لربه)) لؿحؿد بن خؾقػة.
)(( (2مجؿوع الػتاوى)) (.(392-391/3
)(( َ)3مجؿوع الػتاوى)) ( .)164\7
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و ُكؼؾ اإلَجوع فمعم ذيمؽ :
ومول فمٌَ ايمغـمل اظمؼمَد-رمحمف اهلل( :-وأمجتع أاتؾ احلتؼ واشمٗمتؼ أاتؾ اًمعقطمٞمتد
واًمّمدق أن اهلل شمٕم٤ممم ضرى ذم أظمرة يمام ضم٤مء ذم يمع٤مسمف وصح قمـ رؾمقًمف)(.)1
وومول اإلموم ازمـ أزمك ايمعز احلـػل-رمحف اهلل( :-وىمد ىمت٤مل سمثٌتقت اًمرؤضت٦م اًمّمتح٤مسم٦م
واًمع٤مسمٕمقن ،وأئٛم٦م اإلؾمت ام اعمٕمروومتقن سم٤مإلُم٤مُمت٦م ذم اًمتدضـ ،وأاتؾ احلتدض٨م ،وؾمت٤مئر
ـمقائػ أاؾ اًمٙم ام اعمٜمًقسمقن إمم اًمًٜم٦م واجلامقم٦م )(.)2
وومول اإلموم ايمـمقوي-رمحمف اهلل( :-ىمتد شمٔمت٤مارت أدًمت٦م اًمٙمعت٤مب واًمًتٜم٦م وإمجت٤مع
اًمّمتتح٤مسم٦م ومٛمتتـ سمٕمتتداؿ ُمتتـ ؾمتتٚمػ إُمتت٦م قمتتغم إصمٌتت٤مت رؤضتت٦م اهلل شمٕمتت٤ممم ذم أظمتترة
ًمٚمٛم١مُمٜملم)(.)3
فبئذح ]ٕ] :ل ٌٗٛرؼبٌٌَ﴿ :ٝب رُذْ ِس ُو ُٗ اٌْأَ ْثقَبسُ ُ٠ ََُٛ٘ٚذْ ِسنُ اٌْأَ ْثقَبسَ﴾ ٕ٠فـ ٟاإلدسان
ٚاإلدبىخ ١ٌٚظ اٌشؤ٠خ:
ومول أزمق زمؽر أصمري -رمحف اهلل( :-إن ىم٤مل ىم٤مئؾ :ومام شم٠موضؾ ىمقًمف قمز وضمؾ َٓ ﴿:سمَُْ ِر ُىم ُف
ْإَ ْزم َِ ُور﴾ ىمٞمؾ ًمفُ :مٕمٜم٤ما٤م قمٜمد أاؾ اًمٕمٚمؿ :أي ٓ :حتٞمط سمف إسمّم٤مر ،وٓ حتقضتف قمتز وضمتؾ،
واؿ ضروٟمف ُمـ همػم إدراك وٓ ضِمٙمُّقن ذم رؤضعف ،يمام ض٘مقل اًمرضمتؾ" :رأضت٧م اًمًتامء" واتق
ص٤مدق  ،ومل ط سمٍمه سمٙمؾ اًمًامء ،ومل ضدريمٝم٤م) (.)4

)(( (1عؼقدة الحافظ عبد الغـى الؿؼدسي)) (.)58
)((َ (2شرح الطحاوى)) (.(153
)(( َ(3شرح صحقح مسؾم)) لؾـووي( .)15/3
)((َ(4الشريعة)) لًجري (.)1648\ 2
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وومول ازمـ ضمٌون -رمحف اهلل -دم صحقحفُ ( :ضرى ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م وٓ شمدريمف إسمّم٤مر إذا رأشمف
ٕن اإلدراك اق اإلطم٤مـم٦م واًمرؤض٦م ال اًمٜمٔمر واهلل ُضرى وٓ ضدرك يمٜمٝمف).
وومول أزمق حمؿَ ايمٌغقي-رمحف اهلل( :-اقمٚمؿ أن اإلدراك همػم اًمرؤضت٦م ٕن اإلدراك اتق:
اًمقىمقف قمغم يم ِ
ُٜمف اًمٌمء واإلطم٤مـم٦م سمف ،واًمرؤض٦م :اعمٕم٤مضٜم٦م ،وىمد شمٙمقن اًمرؤض٦م سمت ا إدراك ،ىمت٤مل
اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمّم٦م ُمقؾمك ﴿ َهم َؾ سم ََر َاقى ا َْجل ْؿ َع ِ
ُقن * َوم َ
مول
قؽممك إِكَّمو ظمَُمَْ َرىم َ
ون َوم َول َأ ْص َح ُ
وب ُم َ
َّ
َوف َد َرىمًو َو َٓ َُت َْشك﴾ [ؿممف  ،]00 :ومٜمٗمتك اإلدراك ُمتع
ىم ََّال﴾ [ايمشعراق  ،]51 ، 52 :وىم٤مل﴿ َٓ َُت ُ
إصمٌ٤مت اًمرؤض٦م ،وم٤مهلل قمز وضمؾ جيقز أن ُضرى ُمـ همػم إدراك وإطم٤مـم٦م يمام ُضٕمترف ذم اًمتدٟمٞم٤م وٓ
٤مط سمف)(.)1
فبئذح ]ٖ] :سؤ٠خ اهلل رؼبٌ ٟ٘ ٝأػظُ ٔؼ ُ١ألً٘ اٌجٕخ:
يؼقل ازمـ ايمؼقؿ-رمحف اهلل( :-وم٠مقمٔمؿ ٟمٕمٞمؿ آظمرة وًمذاهت٤م اق اًمٜمٔمر امم وضمف اًمرب ضمؾ
ضم اًمف  ،وؾمامع يم اُمف ُمٜمف  ،واًم٘مرب ُمٜمف يمام صمٌ٧م رم اًمّمحٞمح رم طمدض٨م اًمرؤض٦م)(.)2
وضدل قمٚمٞمف ُم٤م رواه صٝمٞم٥م رى اهلل قمٜمف ،قمـ اًمٜمٌل ﷺ أٟمف ىم٤مل (( :إذا دطمؾ أهمؾ
اجلـي اجلـي يؼقل اهلل سمٌورك وسمعولم  :سمريَون ؾمقً ًو أزيَىمؿ همقؼقيممقن أمل سمٌمقض وصمقهـمو  ،أمل
سمَطمؾـو اجلـي وسمـجقـو مـ ايمـور  ،همقؽشػ احلجوب هم ُأفمطقا ؾمقً َو أضمى إيمقفؿ مـ ايمـظمر الم
ِ
يـ َأ ْضم ًَمممـُقا ُْ
احل ًْمممـَك َو ِز َيمممو َد ٌة﴾ [يمممقكس.]15 :
رهبمممؿ ،شممممؿ سممممال همممذه أيممميِّ ﴿:يم َّؾمممذ َ

)((ََ(1معالم التـزيل)) لؾبغوي (ج 3ص.)174
)(( (2الداء والدواء)) ٓبن الؼقم (.(284-283
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وومول أيض َو م رمحف اهلل م  ( :وم٠مـمٞم٥م ُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ُمٕمرومعف وحمٌعتف ،وأًمتذ ُمت٤م ذم إظمترة رؤضعتف
وُمِم٤مادشمف) (.)1
وفمـ ضمؽؿي سملطمغم رؤيي اهلل إلم أطمرة يؼقل ايمشقخ فمٌَاظمحًـ ايمعٌود  -ضمػظف اهلل:-
ٍ
ٕطمتد ذم اًمتدٟمٞم٤م طمعتك شمٌ َ٘متك
(اًمرؤض٦م ال اًمٜمٕمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،واًمٗم٤مئدة اًمٙمٌػمة ،ومل جيٕم ْٚمٝم٤م اهلل
همٞم ًٌ٤م ،وطمعك ضًعٕمدى يمؾ ُمًٚمؿ ًمٚمٔمٗمر هب٤م واحلّمقل قمٚمٞمٝم٤م ،يمام أن أُمقر أظمرة ىمتد أظمٗم٤مات٤م
اهلل  -قمز وضمؾ  -قمـ اًمٜم٤مس ،ومل ُضٓمٚمِٕمٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م ،وٓ قمغم ُم٤م ذم اجلٜم٦م ُمـ اًمٜمٕمٞمؿ ،وعمت٤م ى
صتغم
اًمٜمٌل ﷺ سم٤مًمٜم٤مس ص ا َة اًمٙمًتقفُ ،قم ِروت٧م قمٚمٞمتف اجلٜمت٦م واتق ضّمتكم سم٤مًمٜمت٤مس ،ورأى
قمٜم٤مىمٞمد اًمٕمٜم٥م ُمعدًمٞم٦م ،ومٛمدى ضده ًمٞمعٜم٤مول ىمٓم ًٗم٤م ُمٜمٝم٤م ،ويم٤من اًمّمح٤مسم٦م وراءه ضّم ُّٚمقنَ ،ومر َأوا ضدَ ه
اًمٙمرضٛم٦م متعد ،ومل ضروا اًمذي ُُمدى ت إًمٞمف ،صمؿ إٟمف ُقم ِروت٧م قمٚمٞمتف اًمٜمت٤مر ،ومرضمتع اًم َ٘م ْٝم َ٘مترى ومل
َض ِ
دت يمَي ٔطممذ
ٕمر ُومقا عم٤مذا ومٕمؾ ذًمؽ؟! وعم٤م َوم َرغ ؾم٠مًمقه قمـ ذًمتؽ ،وم٘مت٤مل ﷺ َ (( :ممََ ُ
فمـؼقدا مـ ايمعـى ،شمؿ سمرىمتُف ،ويمق أطمذسمُف ٕىمؾتؿ مـف مو زمؼق ِ
ً ايمَكقو)) ،وم٘مد ؿمت٤مء اهلل  -قمتز
ً
َ
وضمؾ -أن شمٙمقن أُمقر أظمرة همٞم ًٌ٤م ،وأٓ شمٙمقن قم اٟمٞم٦مٕ :هن٤م ًمق يم٤مٟم٧م قم اٟمٞم٦م مل ضعٛمٞمتز َُمتـ
ض١مُمـ سم٤مًمٖمٞم٥م ممىـ ٓ ض١مُمـ سم٤مًمٖمٞم٥م" (.)2
فبئذح ]ٗ] :سؤ٠خ اهلل ف ٟاٌذٔ١ب ٚئْ وبٔذ عبئضح ػمالً ٌىٕٙب ر١ش ٚالؼخ ؽشػًب:
ومول ازمـ أيب ايمعز-رمحف اهلل( :-واذا اًم٘مقل اًمذي ىم٤مًمف اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض-رمحمف اهلل-اتق
احلؼ ،وم٢من اًمرؤض٦م ذم اًمدٟمٞم٤م ممٙمٜم٦م إذ ًمق مل شمٙمـ ممٙمٜم٦م عم٤م ؾم٠مهل٤م ُمقؾمك-قمٚمٞمف اًمً ام.)3( )-

)(( (1الداء والدواء)) (.)284
)(( )2شرح سـن أبي داود)) لؾعباد (.)2/1
)((َ)3شرح الطحاوية )) (.)434/1
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وومول ايمـقوي-رمحف اهلل -مٌقـ ًو هذا اظمعـك( :أُم٤م رؤض٦م اهلل ذم اًمدٟمٞم٤م وم٘مد ىمدُمٜم٤م أهن٤م ممٙمٜم٦م،
وًمٙمـ اجلٛمٝمقر ُمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ ُمـ اعمعٙمٚمٛملم وهمػماؿ أهن٤م ٓ شم٘مع ذم اًمدٟمٞم٤م) (.)1
وومول ؾمقخ اإلؽمالم ( :وإٟمام مل ٟمره ذم اًمدٟمٞم٤م ًمٕمجز أسمّمت٤مرٟم٤مُٓ ٓ ،معٜمت٤مع اًمرؤضت٤م ،ومٝمتذه
اًمِمٛمس إذا طمدق اًمرائل اًمٌٍم ذم ؿمٕم٤مقمٝم٤م وٕمػ قمـ رؤضعٝمت٤م ٓ ُٓمعٜمت٤مع ذم ذات اعمرئتل،
سمؾ ًمٕمجز اًمرائل ،وم٢مذا يم٤من ذم اًمدار أظمرة أيمٛمؾ اهلل ىمقى أدُمٞملم طمعتك أـمت٤مىمٝمؿ رؤضعتف،
وهلذا عم٤م دمغم اهلل ًمٚمجٌؾ ظمر ُمقؾمك صٕم٘م ً٤م ،ىم٤مل :ؾمٌح٤مٟمؽ شمٌ٧م إًمٞمؽ ،وأٟم٤م أول اعم١مُمٜملم سم٠مٟمف
ٓ ضراك طمل إٓ ُم٤مت ،وٓ ض٤مسمس إٓ هتده ،وهلذا يم٤من اًمٌنم ضٕمجتزون قمتـ رؤضت٦م اعم َٚمتؽ ذم
صقرشمف إٓ ُمـ أضده اهلل يمام أضد ٟمٌٞمٜم٤م ﷺ))(.)2
(

فبئذح ]٘] :ئصجبد سؤ٠خ إٌج ٟﷺ ٌشثٗ -عً ٚػال -ػٍ ٝصالصخ ألٛاي :(3
ايمؼقل إول :مـ أشمًٌ ايمرؤيي مطؾؼو:
واؾمعدًمقا سم٘متقل اسمتـ قمٌت٤مس ريض اهلل قمتٜمٝمام( :أسمعجٌمقن أن سمؽمقن اخلؾمي إلزممراهقؿ
وايمؽالم ظمقؽمك ،وايمرؤيي ظمحؿَ ﷺ) ( .)4وقمٜمف أضْم٤م ذم ىمقًمتف شمٕمت٤مممَ ﴿ :و َيم َؼمَْ َرآ ُه َك ْز َيمم ًي
ُأ ْطم َرى ِفمـََْ ِؽمَْ َر ِة اظمُْـْت ََفك﴾ىم٤مل( :رأى رزمف همتَلم همؽون وموب ومقؽمكم أو أدكك) (.)5

) (( َ)1شرح صحقح مسؾم)) لؾـووي (.)326/1
)(( (2مـفاج السـة الـبوية)) ٓبن تقؿقة (.)332/2
) (3اكظر(( :رؤية الـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم لربه)) لؿحؿد بن خؾقػة.
) (4أخرجه ابن أبي عاصم يف السـة ( ، )192/1وقال إلباين" :إسـادهَصحقحَطؾىَشرطَالبخاري".
) (5رواه الرتمذي( ،)3286وابن أبي عاصم يف السـة ( )191/1وقال إلباين" :إسـادهَحسنَموقوف".
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ايمؼقل ايمًوين :مـ ومقَهو زمويمرؤيي ايمؼؾٌقي:
واؾمعدًمقا سم٘مقل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ذم ىمقًمف شمٕمت٤مممَ ﴿ :و َيم َؼمَْ َرآ ُه َك ْز َيمم ًي ُأ ْطم َمرى﴾
[ايمـجؿ . ]23ىم٤مل( :إن ايمـٌل ﷺ رأى رزمف زمؼؾٌف) (.)1
أضْم٤م( :أن ايمـٌل ﷺ رأى رزمف زمػماده مرسمكم) (.)2
وقمٜمف ً
ايمؼقل ايمًويمٌ :مـ كػك ايمرؤيي مطؾؼو.
واؽمتَيمقا زمؼقل فموئشي ريض اهلل فمـفو :قمـ ُمنوق ىم٤مل :يمٜمت٧م ُمعٙمئت٤م قمٜمتد قم٤مئِمت٦م -
ريض اهلل قمٜمٝم٤م -وم٘م٤مًم٧م( :شمالث مـ سمؽؾؿ زمقاضمَة مـفـ ،همؼَ أفمظمؿ فممعم اهلل ايمػريمي ،ممـ
زفمؿ أن حمؿًَ ا رأى رزمف همؼَ أفمظؿ ايمػريي فمعم اهلل ،ىم٤مل :ويمٜم٧م ُمعٙمئ٤م ومجٚمً٧م وم٘مٚم٧م :ضت٤م أم
اعم١مُمٜملم :أٟمٔمرضٜمل وٓ شمٕمجٚمٞمٜمل :أمل ض٘مؾ اهلل قمز وضمؾَ ﴿:و َيم َؼَْ َرآ ُه زمِوُٕ ُهم ِؼ اظمٌُِْ ِ
كم﴾ ﴿ َو َيم َؼَْ َرآ ُه
َك ْز َيم ًي ُأ ْطم َرى﴾ وم٘م٤مًم٧م( :أكو أول هذه إمي ،ؽملل رؽمقل اهلل ﷺ همؼول :إك همق صمػميمؾ ،مل
أره فمعم صقرسمف ايمتل طمؾؼ فمؾقفو نمغم هوسمكم اظمرسمكم رأيتف مـفٌ ًطو مـ ايمً ق ؽمو ًدا فمظؿ طمؾؼمف
مق ُيمَْ ِر ُك
مو زمكم ايمً ق إلم إرض .همؼويمً :أمل سمًؿع أن اهلل يؼقل ٓ﴿ :سمَُْ ِر ُىم ُف ْإَ ْزم َِ ُور َو ُه َ
َون يمِ ٌَ َ ٍ
اَّللُ إَِّٓ َو ْضمق ًو َأ ْو
مم َأ ْن ُي َؽ ِّؾ َؿ ُف َ
إَ ْزم َِور﴾ [إكعوم  . ]203أو مل سمًؿع أن اهلل يؼقلَ ﴿ :و َمو ىم َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِمـ ور ِ
ِ
اق ِضم َج ٍ
مقؿ﴾ [ايمشمقرى ]92
مقم َضمؽ ٌ
ْ ََ
وب َأ ْو ُي ْرؽم َؾ َر ُؽمقًٓ َهم ُققضم َل زمِنِ ْذكف َممو َي َش ُ
موق إِكَّم ُف َفم ك
.)3))..
وزمؼقل ازمـ مًعقد ريض اهلل فمـف ،قمـ زر سمـ قمٌتد اهلل سمتـ طمٌتٞمش ،قمتـ قمٌتد اهلل سمتـ
ُمًٕمقد  -ريض اهلل فمـف  -ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿:و َيم َؼَْ َرآ ُه َك ْز َيم ًي ُأ ْطم َرى﴾ [ايمـجؿ  ، ]23ىم٤مل( :رأى
) (1رواه مسؾم (.)435
)َ (2رواهَمسؾمَ(.)258
)َ (3رواهَمسؾمَ(.)428
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رؽمقل اهلل ﷺ صمػميؾ دم صقرسمف ،يمف ؽمت ئي صمـوح) (. (1
وفمؾؼ ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي-رمحف اهلل-قمتغم اتذا سم٘مقًمتفً( :متٞمس ذًمتؽ سمخت اف ذم
احل٘مٞم٘م٦م ،وم٢من اسمـ قمٌ٤مس مل ض٘مؾ رآه سمٕمٞمٜمل رأؾمف ) (.)2
وومول أيضو-رمحف اهلل( :-وأُم٤م اًمرؤض٦م ،وم٤مًمذي صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح قمـ اسمـ قمٌ٤مس أٟمف ىم٤مل:
"رأى حمؿَ رزمف زمػماده مرسمكم" وقم٤مئِم٦م أٟمٙمرت اًمرؤض٦م .ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ مجتع سمٞمتٜمٝمام وم٘مت٤مل:
قم٤مئِم٦م أٟمٙمرت رؤض٦م اًمٕملم واسمـ قمٌ٤مس أصمٌ٧م رؤض٦م اًمٗم١ماد .وإًمٗم٤مظ اًمث٤مسمث٦م قمـ اسمتـ قمٌت٤مس
ال ُمٓمٚم٘م٦م ،أو ُم٘مٞمدة سم٤مًمٗم١ماد ،شم٤مرة ض٘مقل" :رأى حمؿَ رزمف" ،وشم٤مرة ض٘مقل" :رآه حمؿمَ"  ،ومل
ضثٌ٧م قمـ اسمـ قمٌ٤مس ًمٗمظ سضح أٟمف رآه سمٕمٞمٜمف  ...وًمٞمس ذم إدًم٦م ُم٤م ض٘معيض أٟمتف رآه سمٕمٞمٜمتف،
وٓ صمٌ٧م ذًمؽ قمـ أطمد ُمتـ اًمّمتح٤مسم٦م ،وٓ ذم اًمٙمعت٤مب واًمًتٜم٦م ُمت٤م ضتدل قمتغم ذًمتؽ ،سمتؾ
اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م قمغم ٟمٗمٞمف أدل ،يمام ذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ أيب ذر ىم٤مل" :ؾمت٠مًم٧م رؾمتقل
ُقر َأكَّك َأ َرا ُه ".
اهلل ﷺ اؾ رأض٧م رسمؽ؟ وم٘م٤مل " :ك ٌ
ومول ازمـ ىمًغم-رمحف اهلل( :-وذم رواض٦م قمٜمف  -ضٕمٜمل اسمـ قمٌ٤مس  -أـمٚمتؼ اًمرؤضت٦م ،واتل
حمٛمقًم٦م قمغم اعم٘مٞمدة سم٤مًمٗم١ماد ،وُمـ روى قمٜمف سم٤مًمٌٍم وم٘مد أهمرب ،وم٢مٟمف ٓ ضّمتح ذم ذًمتؽ رء
قمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ) ).(3

) ََ)1رواهَالبخاري ( ،)3232ومسؾم (.)431
)(( (2اجتؿاع الجقوش اإلسالمقة)) (.(48
)(( (3تػسقر ابن كثقر)) (.(448/ 7
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وومول ازمـ ايمؼقؿ-رمحف اهلل( : -وىمد طمٙمك قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمدارُمل ذم يمع٤مب اًمرؤض٦م ًمف:
إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم أٟمف مل ضر رسمف ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج ،وسمٕمْمٝمؿ اؾمعثٜمك اسمـ قمٌ٤مس ومٞمٛمـ ىم٤مل ذًمتؽ،
وؿمٞمخٜم٤م ض٘مقلً :مٞمس ذًمؽ سمخ اف ذم احل٘مٞم٘م٦م ،وم٢من اسمتـ قمٌت٤مس مل ض٘متؾ :رآه سمٕمٞمٜمتل رأؾمتف،
وقمٚمٞمف اقمعٛمد أمحد ذم إطمدى اًمرواضعلم طمٞم٨م ىمت٤مل :إٟمتف ﷺ رآه قمتز وضمتؾ  ،ومل ض٘متؾ:
سمٕمٞمٜمل رأؾمف ،وًمٗمظ أمحد ًمٗمظ اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهللّ قمتٜمٝمام ،-وضتدل قمتغم صتح٦م ُمت٤م ىمت٤مل
ؿمٞمخٜم٤م ذم ُمٕمٜمك طمدض٨م أيب ذر ريض اهلل قمٜمتف ىمقًمتف ﷺ ذم احلتدض٨م أظمتر(( :ضمجوزممف
ايمـقر)) ومٝمذا اًمٜمقر اق -واهلل أقمٚمؿ -اًمٜمقر اعمذيمقر ذم طمدض٨م أيب ذر -ريض اهللّ فمـف:-
((رأيً كقر ًا(().(1
يؼقل ازمـ ايمؼقؿ-رمحف اهلل -دم (اهلَي) ُمٜمٙمر ًا قمغم ُمـ زقمؿ أن أمحد ض٘مقل :إن اًمرؾمقل
ﷺ رأى رسمف سمٕمٞمٜمل رأؾمف ،طمٞم٨م ىم٤مل -رمحف اهلل (( :-وًمٙمـ مل ض٘مؾ أمحد -رمحف اهلل :-إٟمف
رآه سمٕمٞمٜمل رأؾمف ض٘مٔم ً٦م ،وُمـ طمٙمك قمٜمف ذًمؽ وم٘مد واؿ قمٚمٞمف ،وًمٙمـ ىم٤مل ُمرة :رآه ،وُمرة ىم٤مل:
رآه سمٗم١ماده ،ومحٙمٞم٧م قمٜمف رواضع٤من ،وطمٙمٞم٧م قمٜمف اًمث٤مًمث٦م ُمـ شمٍمف سمٕمتض أصتح٤مسمف أٟمتف رآه
سمٕمٞمٜمل رأؾمف ،واذه ٟمّمقص أمحد ُمقضمقدة ًمٞمس ومٞمٝم٤م ذًمؽ)) (.(2
فبئذح ] :]ٙسؤ٠خ اهلل ف ٟإٌّبَ ػٍ ٟصالصخ ألٛاي(:)3
ايمؼقل إول :ضمقاز رؤض٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمٜم٤مم ،واق اًمذي قمٚمٞمف مج٤ماػم أاؾ اًمًٜم٦م سمؾ ٟم٘مؾ
همػم واطمد آشمٗم٤مق واإلمج٤مع وٟمٗمك ذم ذًمؽ اخل اف سملم اًمٕمٚمامء.
)(( َ)1اجتؿاع الجقوش اإلسالمقة)) (.)3/1
)(( )2زاد الؿعاد)) (.(32/3
) َ)3بحث لؾدكتور عبداهلل الزبقر عبدالرحؿن باختصار.
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ومول ايمؼويض فمقوض-رمحف اهلل( :-واشمٗمؼ اًمٕمٚمتامء قمتغم ضمتقاز رؤضت٦م اهلل شمٕمت٤ممم ذم اعمٜمت٤مم
وصحعٝم٤م  ،وإن رآه اإلٟمً٤من قمغم صٗم٦م ٓ شمٚمٞمتؼ سمح٤مًمتف ُمتـ صتٗم٤مت إضمًت٤مم ٕ ،ن ذًمتؽ
اعمرئل همػم ذات اهلل شمٕم٤ممم  ،إذ ٓ جيقز قمٚمٞمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم اًمعجًؿ ،وٓظمتع اف إطمتقال
سمخ اف رؤض٦م اًمٜمٌل ﷺ)(.)1
وكؼؾ ايمؼويض أزمق يععم-رمحف اهلل -إمج٤مع أاؾ اًمٕمٚمتؿ قمتغم إُمٙم٤مٟمٞمت٦م رؤضت٦م اهلل شمٕمت٤ممم ذم
اعمٜم٤مم(.)2
وكؼؾ دم هاج ايمطويمٌكم فمعم مـفوج ايمعوزمَيـ اشمٗم٤مق اًمّمح٤مسم٦م واًمعت٤مسمٕملم قمتغم إُمٙم٤مٟمٞمت٦م
ذًمؽ(.)3
وىمد شمٙمٚمؿ سمجقاز ذًمؽ اًمٙمثػمون ىمويمٌوومالين وايمؼرادم وازمـ ضمجر وايمـقوي وازممـ سمقؿقمي
وهمػماؿ.
ومول ازمـ سمقؿقي -رمحف اهلل ( :-ىمد ضرى اعم١مُمـ رسمف ذم اعمٜمت٤مم ذم صتقر ُمعٜمققمت٦م قمتغم ىمتدر
إضامٟمف وض٘مٞمٜمف  :وم٢مذا يم٤من إضامٟمف صحٞمح٤م مل ضره إٓ ذم صقرة طمًتٜم٦م وإذا يمت٤من ذم إضامٟمتف ٟم٘متص
رأى ُم٤م ضِمٌف إضامٟمف ورؤض٤م اعمٜم٤مم هل٤م طمٙمؿ همػم رؤض٤م احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمٞم٘مٔم٦م وهلت٤م شمٕمٌتػم وشم٠موضتؾ عمت٤م

ومٞمٝم٤م ُمـ إُمث٤مل اعميوسم٦م ًمٚمح٘م٤مئؼ) (.)4

)(( (1شرح صحقح مسؾم)) لؾـووي (.)28\15
)(( (2تؿام الؿـة ببعض ما اتػق عؾقه أهل السـة)) (.)26
) (3الؿرجع السابق.
)((ََ(4مجؿوع الػتاوى)) (.(396\3
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وؽمًؾ ايمشقخ ازمـ زموز -رمحف اهلل:-
فمـ ضمؽؿ مـ يَفمل أكف ومَ رأى رب ايمعزة دم اظمـوم وهؾ ىم يزفمؿ ايممٌعض أن اإلمموم
أمحمممَ زممممـ ضمـٌمممؾ وممممَ رأى رب ايمعمممزة واجلمممالل دم اظمـممموم أىمًمممر ممممـ موئمممي ممممرة
هملصموب رمحف اهلل( :ذيمر ؿمٞم اإلؾم ام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -رمحف اهلل -وآظمرون أٟمتف ضٛمٙمتـ أٟمتف
ضرى اإلٟمً٤من رسمف ذم اعمٜم٤مم ،وًمٙمـ ضٙمقن ُمت٤م رآه ًمتٞمس اتق احل٘مٞم٘مت٦مٕ :ن اهلل ٓ ضِمتٌٝمف رء
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿:يمقس ىم َِؿ ًْؾِ ِف َرق وهق ِ
قع ا ْيم ٌَ ِِم ُغم﴾ ،ومٚمتٞمس ضِمتٌٝمف رء
ْ َ
ايمًؿ ُ
ْ ٌ َ ُ َ َّ
ُمـ خمٚمقىم٤مشمفً ،مٙمـ ىمد ضرى ذم اًمٜمقم أٟمف ضٙمٚمٛمف رسمف ،وُمٝمام رأى ُمـ اًمّمقر ومٚمٞمًت٧م اتل اهلل
ضمؾ وقم إ :ن اهلل ٓ ضِمٌٝمف رء ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وم ا ؿمٌٞمف ًمف وٓ يمٗمق ًمف(.
ايمؼقل ايمًوين :ىمقل ُمـ أٟمٙمر رؤضعف شمٕم٤ممم ذم اعمٜم٤مم ،واتق اعمِمتٝمقر قمتـ اعم٤مشمرضدضت٦م ،واتق
اًمذي قمٚمٞمف أيمثر احلٜمٗمٞم٦م واعمحٙمل قمـ ؿمٞمقظمٝمؿ اًمًٛمرىمٜمدضلم :ضمت٤مء ذم اًمٌحتر اًمرائتؼ ذح
يمٜمز اًمدىم٤مئؼ ( :رؤض٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم أظمرة طمؼ ضراه أاؾ اجلٜم٦م ذم أظمرة سم ا يمٞمٗمٞم٦م وٓ شمِمتٌٞمف
وٓ حم٤مزاة ،أُم٤م رؤض٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمٜم٤مم  :أيمثراؿ ىم٤مًمقا  ٓ :دمقز واًمًتٙمقت ذم اتذا اًمٌت٤مب
أطمقط )(.)1
وومَ واهمؼفؿ اإلموم ايمًققؿمل-رمحف اهلل -همؼولُ(:مـ ظمّم٤مئّمتف ﷺ  ،أٟمتف جيتقز ًمتف
رؤض٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمٜم٤مم ،وٓ جيقز ذًمؽ ًمٖمػمه ذم أطمد اًم٘متقًملم ،واتق اظمعٞمت٤مري وقمٚمٞمتف أسمتق
ُمٜمّمقر اعم٤مشمرضدي)(.)2

)(( َ(1البحر الرائق شرح كـز الدقائق)) (.(265 \8
)(( َ(2أكؿوذج الؾبقب يف خصائص الحبقب)) (.(37
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سمؾ ذا٥م سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م إمم شمٙمٗمػم ُمدقمل ذًمؽ وم٘مت٤مًمقا :وضٙمٗمتر ُمتـ ىمت٤مل رأضت٧م اهلل ذم
اعمٜم٤مم(.)1
ايمؼقل ايمًويمٌ :ومقل مـ سمق ّومػ ،واظمع٤مره اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل وم٘م٤مل( :أٟم٤م أشمقىمتػ ذم أن
اإلٟمً٤من ضرى رسمف ذم اعمٜم٤مم رؤض ً٦م طم٘مٞم٘م٦م ،أُم٤م إذا يم٤من اهلل شمٕم٤ممم ضيب ًمف ُمث ً
 ا ضٌلم ًمتف متًتٙمف
()2

سمدضٜمف ومٝمذا ر ٌء ًمٞمس سمٖمرض٥م) .
فبئذح ] َِٓ :]ٚأٔىش سؤ٠خ اهلل ف ٟا٢خشح ٠ىفش ثؼذ ئلبِخ اٌذجخ:
ومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي-رمحف اهلل -واًمذي قمٚمٞمف مجٝمقر اًمًٚمػ أن ُمـ ضمحد رؤض٦م
اهلل ذم اًمدار أظمرة ومٝمق يم٤مومر ،وم٢من يم٤من ممـ مل ضٌٚمٖمف اًمٕمٚمؿ ذًمؽ قمرف ذًمؽ يمام ضٕمرف ُمتـ مل
شمٌٚمٖمف ذائع اإلؾم ام ،وم٢من أس قمغم اجلحقد سمٕمد سمٚمقغ اًمٕمٚمؿ ًمف ومٝمق يم٤مومر) (.)3
وومول ايمعالمي ازمـ زموز-رمحف اهلل( :-رؤض٦م اهلل ذم أظمرة صم٤مسمع٦م قمٜمد أاؾ اًمًتٜم٦م واجلامقمت٦م
ُمـ أٟمٙمرا٤م يمٗمر ،ضراه اعم١مُمٜمقن ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وضروٟمف ذم اجلٜم٦م يمام ضِم٤مء سم٢ممج٤مع أاؾ اًمًٜم٦م)(.)4



)(( (1شذرات الذهب يف أخبار من ذهب)) (.(251 \ 3

) (( (2لؼاء الباب الؿػتوح))ْ .
وإن يم٤من اًمِمٞم هبذه اجلٛمٚم٦م إظمػمة ىمد واومؼ اجلٛمٝمقر  ،إذ
اجلٛمٝمقر ضرون أن رؤض٤مه اعمٜم٤مُمٞم٦م شمٙمقن ُمث٤مًٓ ٓطم٘مٞم٘م٦م.
) ((ََ(3مجؿوع الػتاوى)) (.)486/6
)(( َ)4مجؿوع فتاوى ومؼآت الشقخ ابن باز)) (.)412/28
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قاه اىْاظٌ _ سدّٗ اهلل_
َٚلَـذْ ُٕ٠ىِـشُ اٌجَ ُِّّْٟٙأَ٠نًب َْٕ١ِّ َ٠ـُٗ

(ٓٔ)

َٚوٍِْزب َ٠ذَْ٠ـِٗ ثبٌفٛامِـًِ رَْٕفَـخُ

ومقيمفَ (( :و َوممَْ ))ً :مٚمع٠ميمٞمد واًمعح٘مٞمؼ.
ومقيمفُ (( :يـؽِ ُمر)) 3أي :جيحد وضٜمٗمل.
ومقيمفَ (( :
اجل ْف ِؿ هل)) 3أي :اًمً٤مئر قمغم ُمٜمٝم٩م ضمٝمؿ سمـ صٗمقان.
ومقيمفَ (( :ي ِؿ ْقـَم ُف)) 3أي :ضٛملم اهلل ضمؾ وقم ا.
ومقيمف(( :وىمِ ْؾتَو يََ ي ِ
مف)) 3أي :ضد اًمرب ؾمٌح٤مٟمف.
َ
َ ْ
ِ
((زمويمػقاو ِ
مؾ)) :سم٤مًمٜمٕمؿ.
ومقيمف:
مَ))ُ :مـ اًمٜمٗمح واق اإلقمٓم٤مء ،وذم ٟمًخ٦م" :شمٜمْمح" ُمتـ اًمٜمْمتح :واتق
ومقيمفَ (( :سمـْ َػ ُ
اًمرش واًمّم٥م.
وإجمالًا:
ضٕمع٘مد أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أن هلل ضمؾ وقم ا ضدً ا ٓ شمُِمتٌف أضتدي اعمخٚمتقىملم ،وأن يمٚمعت٤م
صح٧م سمذًمؽ إطم٤مدض٨م قمـ ٟمٌٞمٜم٤م ﷺ  :وم٠ماؾ اًمًٜم٦م ُضثٌعتقن ُمت٤م أصمٌعتف اهلل
ضدضف ضٛملم :يمام ى
ٍ
ٍ
ٍ
شمِمتٌٞمف :سمتؾ
شمٕمٓمٞمؾ ،وٓ
حترضػ ،وٓ شمٙمٞمٞمػ ،وٓ
ًمٜمٗمًف ،وُم٤م أصمٌعف ًمف ٟمٌ ُّٞمف ﷺ ُ :مـ همػم
ٟمُثٌ٧م صٗم٤مت رسمٜم٤م قمغم اًمقضمف اًمذي ضٚمٞمؼ سمج اًمف ،وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
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األدلة النقلية
(ٔ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝئصجبد ففخ اٌ١ذ هلل عً ٚػال :
ىم٤مل اهلل َشمٕم َ٤ممم ﴿:و َومو َيم ِ
َ )1
ً َأ ْي َُِّيِ ْؿ َو ُيم ِعـُقا زمِ َ َومو ُيمقا ۘ َزم ْؾ َيََ ا ُه
ً ا ْيم َق ُفق ُد َيَُ َ
اَّلل ِ َم ْغ ُؾق َيم ٌي ۚ ُنم َّؾ ْ
َ
َ
َم ٌْ ًُق َؿمت ِ
َون ُي ِـػ ُؼ َىم ْق َ
وق﴾ [ اظموئَة .]53 :
ػ َي َش ُ
ِ
مً زمِ َقمََ َّ َ
 )2و َ
قس َمو َمـَ َع َ
ْػم َت َأ ْم
مجََ ظمَ ِمو َطم َؾ ْؼ ُ
ؽ َأن سم ًَْ ُ
ىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:وم َول َيو إِ ْزمؾ ُ
ي ۖ أ ْؽمم َتؽ َ ْ
ِ
ىم َ ِ
كم﴾ [ص.]0 :
ُـً م َـ ا ْيم َعويم َ
ِ ِ
ِ
ِ
 )3و َ
ات
ىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:مو َومََ ُروا َ
ايمً َو ُ
اَّللَ َضم َّؼ َومَْ ِره َو ْإَ ْر ُض ََجق ًعو َوم ٌْ َض ُت ُف َي ْق َم ا ْيمؼ َق َومي َو َّ
وت زمِ َق ِؿقـ ِ ِف ُؽم ٌْ َحو َك ُف َو َسم َع َولم َفم َّ ُي ْ ِ
ُقن﴾ [ايمزمر.]50 :
َم ْط ِق َّي ٌ
ممىم َ
ِ

ِِ

ٍ ِ

 )4و َ
ىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:سم ٌَ َور َك ا َّيمذي زمِ َقَه اظمُْ ْؾ ُ
ير ﴾ [اظمؾؽ.]2 :
رق َومَ ٌ
ؽ َو ُه َق َفم َعم ىم ُِّؾ َ ْ

ُقت ىم ُِّؾ َر ٍق وهمق ُجِمغم و َٓ ُجمور فم َؾق ِ
 )5و َ
مف إِن ىمُـمت ُْؿ
ىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم ُ ﴿:وم ْؾ َمـ زمِ َق َِ ِه َم َؾؽ ُ
ْ َ ُ َ
ُ َ َ ُ َ ْ
قن﴾ [اظمممـقن.]11 :
َسم ْع َؾ ُؿ َ

َـمزع اظمُْ ْؾ َ ِ
ؽ اظمُْ ْؾ ِ
 )6و َ
ؽ سم ُْم ِت اظمُْ ْؾ َ
ىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم ُ ﴿:وم ِؾ ايم َّؾ ُف َّؿ َمويمِ َ
موق
وق َوسم ِ ُ
مؽ ممَّمـ سم ََش ُ
ؽ َمـ سم ََش ُ
َّؽ فم َعم ىم ُِّؾ َ ٍ ِ
ِ
ِ
وق ۖ زمِ َق َِ َك َْ
ير ﴾ [آل فمؿران.]15 :
اخل ْ ُغم ۖ إِك َ َ
رق َومَ ٌ
وق َوسمُذ هل َمـ سم ََش ُ
َوسمُع هز َمـ سم ََش ُ
ْ
ِ

ِ

ِ

 )7و َ
ُقن﴾ [يس.]02 :
ىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:أ َو َمل ْ َي َر ْوا َأكَّو َطم َؾ ْؼـَو َُهلؿ ِّممَّو َفمؿ َؾ ْ
ً َأ ْيَيـَو َأ ْك َع ًومو َهم ُف ْؿ َهلو َمويمؽ َ

 )8و َقمـ أيب ارضر َة ِ
ِ
ريض اهللُ قمٜمف ،ى
وق ٓ
يؿمكم
ىٌل ﷺ ىم٤مل ((
ُ
ايممرمحـ ممسى َّ
ْ
أن اًمٜم ى
ُ ََْ
ؽممح ُ
َ
يغ ْض مو دم يؿقـ ِ ِ
وات ،همن َّكف مل ِ
ِ
أكػؼ ُ
َّفور َ ،
يغقضفو ايم َّؾ َ
مف ،
ايمً
ُ
مـذ َ
ىم٤مل (( :أرأيتُؿ مو َ
ُ
طمؾؼ َّ
قؾ وايمـ َ
اظمقزان ِ
اظموق ِ ،
وفمرؾمف فمعم ِ
ويرهمع)) (.(1
خيػ ُض
وزمقَ ِه إطمرى
ُ
ُ
ُ ُ
احا ُء) :أي دائؿررة
) (1رواهَالبخاااري ( ،)4684ومسااؾم ( ،)993والرتمررذي ( )3645والؾػررظ لرره) .سا َّ
يغقضفا) :أي ٓ :يـؼصفا  ،يؼال غاض الؿاء يغقض إذا كؼص .
الصبُ ٓ) .
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اخلدْ ِري ِ
ِ ٍ
مق َم
تل ﷺَ (( :سمؽ ُ
ُمقن ْإَ ْر ُض َي ْ
 )9و َقم ْـ َأ ِيب َؾمٕمٞمد ْ ُ ٍ
اهلل قمٜمف َ ،ىم َ٤مل اًمٜمىٌِ ُّ
ريض ُ
َ
ا ْيم ِؼقوم ِي ُطمٌ َز ًة و ِ
اجل ٌَّ ُور زمِ َق َِ ِه ىمَم َي ْؽ َػ ُ
ايمًم َػ ِر كُمز ًُٓ َِٕ ْه ِ
اضمََ ًة َي َت َؽ َّػ ُم َهو َْ
مؾ
َ َ ْ َ
مل َأ َضممَُ ىم ُْؿ ُطم ٌْ َزسمَم ُف ِدم َّ
َ
َْ
اجلـ َِّي))(.)1
 )12و َقمـ أيب ارضر َة ِ
اهلل قمٜمفَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللِ ﷺ َ )) :مو سم ََََِّ َق َأ َضمٌَ زمِ َِمََ َوم ٍي
ْ
ُ ََْ
ريض ُ
َ
ِم ْـ َؿم ِّق ٍ
ًَ َتَ ْ َر ًة(( ). (2
ى َ ،و َٓ َي ْؼ ٌَ ُؾ َ
مح ُـ زمِ َق ِؿقـ ِ ِف َوإِ ْن ىمَوك ْ
ايمر ْ َ
اَّللُ إِ َّٓ ايم َّط ِّق َ
ى  ،إِ َّٓ َأ َطم َذ َهو َّ
 )11و َقمـ أيب ارضر َة ِ
اهلل قمٜمف ،ى
اضمتٍ آد ُم ومقؽمك ،همؼمول
ىٌل ﷺ ىم٤مل َّ )):
ْ
أن اًمٜم ى
ُ ََْ
ريض ُ
َ
َ
مـ اجلـ َِّيَ ،
اصمطػوك
مقؽممك،
أكً أزمقكو ،طم َّق ٌْتَـو
همؼول َيم ُف آد ُمَ :
مقؽمك :يو آد ُمَ ،
وأطمرصمتَـو َ
ْ
أكً َ
ؽ ِ
اَّلل زمِؽ ِ
َّ
وطمط َيم َ
زمقَه))(.)3
َالم ِف،
َُ
 )12و َقمـ َأ ِيب ُمقؾمك ِ
اَّللَ َفمم َّز َو َصم َّ
اهلل قمٜمفَ :ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
مؾ
قل اهللِ ﷺ(( :إِ َّن َ
ْ
ُ َ
ريض ُ
َ
ور ويًٌ ُط يََ ه زمِويمـَّف ِ ِ
ِ
ِ
ُقب ُم ِساي َُء ايم َّؾ ْق ِ
مع
ُقب ُمز ُق ايمـ ََّف ِ َ َ ْ ُ َ ُ َ
مؾ َضمتَّمك َسم ْط ُؾ َ
ور يم َقت َ
َي ٌْ ًُ ُط َيََ ُه زمِويم َّؾ ْق ِؾ يم َقت َ
َّ
ايمش ْؿ ُس ِم ْـ َمغ ِْر ِ َهبو))(.)4

)ََ(1رواهَالبخاري (َ،)6526ومسؾمَ( .)2792قال الـووي يف شرح الحديث ما مؾخصه( :الـُازل) :مرا
يعرد لؾضرقف عـررد كزولره مررن صعرام عاجررلَ ( .ي َت َؽ َّػ ُم َهااَبِ َق ِاد َِه) ،أي :يؿقؾفررا مرن يررد إلرى يررد حترى تجتؿررع
وتسررتويٕ ،هنررا لقسررت مـبسررطة كالرقاقررة وكحوهررا ،ومعـااىَالحااديث :أن اهلل تعررالى يجعررل إرض أو
بعضفا رغقػا يلكل مـه أهل الجـة.
) َ(2رواهََالبخاري ( ،)1416ومسؾم (.)1614
) (3رواهَمسؾم (.)2652
)َ (4رواهَمسؾم (.(2759
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 )13و َقم تـ أيب ارضتتر َة ِ
اهلل قمٜمتتف ،ى
تل ﷺ ذم طمتتدض٨م اًمِمتتٗم٤مقم٦م :ىمتت٤مل
ْ
أن اًمٜمىٌت ى
َُْ َ
ريض ُ
َ
ِ ِ
اَّلل ِ
ِ
وكػخ َ
ايمٌمم طمؾ َؼ َ
أمر اظمالئِؽم َي
زمقَ ِه
أكً أزمق
..همقلسمقن آد َم
))
َ
همقؼقيمقن َ
َ
َ
همقؽ مـ روضمف و َ
ؽ َُ
ؽ اؾمػع يمـو إلم ر ِّزم َ
همًجَوا َيم َ
ؽ))(. )1
ِ
ِ
ِ
رؾمتقل اهللِ ﷺ وم٘مت٤مل (( :ضت٤م
ؼم إمم
اهلل َقمٜمْ ُف ،ىم٤مل  :ضم٤مء َطمت ٌ
يض ُ
 )14و َقم ْـ َقم ٌْد اهللىِ َر َ
َ
حمٛمدُ  ،ى
واًمِمتجر
واجلٌ٤مل قمغم إِصت ٌَعٍ،
وإرض قمغم إِص ٌَعٍ،
اهلل َض َْم ُع اًمًام َء قمغم إِص ٌَعٍ،
َ
َ
إن َ
رؾمقل اهللِ
ِ
ض٘مقل ِ
ِ
ُ
اخلٚمؼ قمغم إِص ٌَعٍ ،صمؿ ُ
ومْمحؽ
سمٞمده  :أٟم٤م اعمٚمِ ُؽ،
وؾم٤مئر
وإهن٤مر قمغم إِص ٌَعٍ،
َ
َ

ِ ِ
ِ
ِ
ات
ﷺ وىم٤مل َ (( :و َمو َومََ ُروا َ
ايمًم َ َو ُ
اَّللَ َضم َّؼ َومَْ ِره َو ْإَ ْر ُض ََجقع ًو َوم ٌْ َضم ُت ُف َي ْ
مق َم ا ْيمؼ َق َوممي َو َّ
وت زمِ َق ِؿقـ ِ ِف))(.)2
َم ْط ِق َّي ٌ
 )15و َقم تـ أيب ارض تر َة ِ
اهلل قمٜمتتف ،ى
َ
إرض،
تل ﷺ ىمتت٤مل )):يؼ مٌِ ُض اهللُ
ْ
أن اًمٜمىٌت ى
َُْ َ
ريض ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ؽ ،أيـ ُم ُ
شمؿ ُ
يؼقل :أكو اظمؾِ ُ
إرض ))(.)3
ؾقك
ايمً وات زم َقؿقـفَّ ،
و َيطقي َّ
 )16و َقمـ قمٛمر ِ
ريض اهللُ قمٜمف ،ى
إن اهللَ فمز وصمؾ طمؾؼ آد َم ،شممؿ
ىٌل ﷺ ىم٤مل َّ )) :
ْ
أن اًمٜم ى
َ
ـمفره زمقؿقـِف ،هموؽمتخرج مـف ذري ًي))(. (4
مًَ َ
 )17و َقم تـ قمٌتتداهلل سمتتـ قمٛمتترو ِ
ت٤مل َر ُؾمت ُ
ت٤ملَ :ىمت َ
اهلل قمٜمتتفَ :ىمت َ
تقل اهللِ ﷺ(( :إِ َّن
ْ
ريض ُ
َ

ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ُقرَ ،فم ْـ َي ِؿ ِ
اَّلل ِ َفم َعم َمـَوزمِ َر ِم ْـ ك ٍ
يـ
كم ِفمـََْ َ
مح ِـ َفم َّز َو َصم َّؾَ ،وىم ْؾتَو َيََ ْيمف َيؿ ٌ
اظمُْ ْؼًط َ
مكم ،ا َّيممذ َ
ايمر ْ َ
كم َّ
قن ِدم ُضم ْؽ ِؿ ِف ْؿ َو َأ ْهؾِ ِ
قف ْؿ َو َمو َو ُيمقا))(.)5
َي ْع َِ ُيم َ
)ََ)1رواهََالبخاري ( ،)4712ومسؾم (.)194
) )2رواهََالبخاري ( ،)7451ومسؾم (.)2786
)َ )3رواهَالبخاري ( ،)4812ومسؾم (.)2787
) َ)4رواه أبوداود ( ،)4763و(الرتمذي( ، )3675وصححهَإلباين يف ((صحقح الرتمذي)) (.)3676
) َ)5رواهَمسؾم ( .)1827
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ِ ِ
 )18و َقمـ اسم ِـ قمٌ٤مس ِ
َ
ر ٍق َطم َؾ َؼ ُف
ْ ْ
ريض ُ
اهلل قمٜمف َ ،قم ْـ َر ُؾمقل اهلل ﷺ َىم َ٤مل(( :إِ َّن أ َّو َل َ ْ
َ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
كم)) (.)1
َ
اَّللُ َفم َّز َو َصم َّؾ ا ْيم َؼ َؾ ُؿَ ،و َأ َطم َذ ُه زمِ َقؿقـف َوىم ْؾتَو َيََ ْيف َيؿ ٌ
(ٕ) األدٌخ ػٍ ٝئصجبد اٌىف ٚاألفجغ ٚاألٔبًِ هلل ػض ٚعً:
ض٨م َأيب ارضر َة ِ
 )1طم ِد ِ
اهلل قمٜمف َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللِ ﷺ َ ((:مو سم ََََِّ َق َأ َضمٌَ زمِ َََِ َوم ٍي
َ
ُ ََْ
ريض ُ
َ
اَّلل إِ َّٓ ايم َّطقى  ،إِ َّٓ َأ َطم َذهو ايمرمحـ زمِق ِؿقـ ِ ِ
ِم ْـ َؿم ِّق ٍ
ؼم ُزممق ِدم
مف َوإِ ْن ىمَوك ْ
ِّ َ
َ َّ ْ َ ُ َ
ى َ ،و َٓ َي ْؼ ٌَ ُؾ َُ
َمً َتَ ْ َمر ًة َ ،هم َ ْ
ُقن َأ ْفم َظ َؿ ِم َـ َْ
ىم ِّ
اجل ٌَ ِؾ َ ،ىم َ ُي َر ِّيب َأ َضمَُ ىم ُْؿ َهم ُؾ َّق ُه َأ ْو َهم ِِق َؾفُ(( ). ( 2
مح ِـ َضمتَّك َسمؽ َ
ايمر ْ َ
َػ َّ
ِ ِ ِ
ِ
رؾمقل اهللِ ﷺ وم٘م٤مل  :ض٤م حمٛمتدُ ،
ؼم إمم
اهلل َقمٜمْ ُف ،ىم٤مل  :ضم٤مء َطم ٌ
يض ُ
 )2و َقم ْـ َقم ٌْد اهلل َر َ
َ
ى
وإهن٤مر
واًمِمجر
واجلٌ٤مل قمغم إِص ٌَعٍ،
وإرض قمغم إِص ٌَعٍ،
إن اهللَ َض َْم ُع اًمًام َء قمغم إِص ٌَعٍ،
َ
َ
َ
ِ
ض٘مقل ِ
ِ
اخلٚمؼ قمغم إِص ٌَعٍ ،صمؿ ُ
ومْمحؽ رؾمتق ُل اهللِ ﷺ
سمٞمده  :أٟم٤م اعمٚمِ ُؽ،
وؾم٤مئر
قمغم إِص ٌَعٍ،
َ

ِ ِ
ِ
ِ
موت
وىم٤مل َ (( :و َمو َومََ ُروا َ
ات َم ْط ِق َّي ٌ
ايمًم َ َو ُ
اَّللَ َضم َّؼ َومَْ ِره َو ْإَ ْر ُض ََجقع ًو َوم ٌْ َض ُت ُف َي ْق َم ا ْيمؼ َق َومي َو َّ
زمِ َق ِؿقـ ِ ِف))(.)3
راص َأ مكره سر ِ
 )3و َعر ْن َع ْبرردَ اهللِ ْبر َن َع ْؿر ِررو ْبر ِ
رول اهللِ ﷺ َي ُؼر ُ
رؿ َع َر ُسر َ
رول (( :إِ ََّنَ
رن ا ْل َعر ِ ُ َ
ُق ُؾوبَبـِيَآدمَ ُك َّؾفاَبقنَإِصبعق ِن َِمن ََأصابِعَِالرحؿ ِنَ َك َؼ ْؾ ٍ ِ ٍ
َح ْق ُ
ث ََي َشا ُءَ))َ ُة مم
ب ََواحد َُي َص ِّر ُف ُه َ
َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َْ ْ َ
َّ ْ َ
َىم َ٤مل رؾم ُ ِ
ف ا ْيم ُؼ ُؾ ِ
ف ُوم ُؾق َزمـَو َفم َعم َؿمو َفمتِ َ
ؽ))(. )4
س ْ
ٌم َ
َ ُ
قب َ ِّ
قل اهلل ﷺ(( :ايم َّؾ ُف َّؿ ُم َ ِّ

) (1رواه أجري يف ((الشريعة)) ( ،)542و قال إلباين يف (( السؾسؾة الصحقحة ))( )3136إسـادهَ
صحقحََ..ولهَشواهدَمتػرقة.
) (2رواهَمسؾم ( .)1696
)َ(3رواهََالبخاري ( ،)7451ومسؾم (.)2786
) (4رواهَمسؾم ( .) 2654
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ِ
احتَر َب َس َع َؾ ْقـَرا َر ُس ُ
اهلل عـره َ ،ق َ
ات
رول اهللِ ﷺ َذ َ
رالْ :
 )3و َع ْن ُم َعاذ ْب َن َج َبر ٍل رض َري ُ

ِ
ٍ
الش ْؿ ِ
س َ ،ف َخ َر َج َر ُس ُ
الص ْبحِ َ ،حتمى كِدْ كَا َكت ََرا َءى َق ْر َن م
رول اهللِ ﷺ َس ِرري ًعا
َغدَ اة َع ْن َص َالة ُّ

الص َال ِة َ ،و َص مؾى َو َت َج مو َز فِي َص َالتِ ِه َ ،ف َؾ مؿا َس مؾ َم َ ،ق َال (( :ك ََؿ َ
اىَم َصاا ِّفؽ ُْمَ
َ ،ف ُث ِّو َب بِ م
اَأ ْكت ُْمَ َط َؾ َ
كؿاَأكتُم )) ُ ،ة مم َأ ْق َب َل إِ َل ْقـَا َ ،ف َؼ َ
اتَ
اَح َب َسـِيَ َطاـْؽ ُْمَا ْل َغادَ اةََإَإِكِّايَ ُق ْؿ ُ
ِّيَس ُل َحدِّ ُثؽ ُْم ََم َ
رال  (( :إِك َ
ِ
تَماَ ُقدِّ رَلِيَإَ َفـَعس ُ ِ
ِ
تَإَ َفنِ َذ َ
ََّو َج َّلَ
َّىَاس َت ْق َؼ ْظ ُ
اَأكَاَبِ َر ِّبيَ َطز َ
يَص َال َت َ
تَف َ
يَحت ْ
َ ْ
م َنَال َّؾ ْق ِلَإَ َف َص َّؾ ْق ُ َ َ
ِ
يَأحس ِنَص ٍ
ِ
اَم َح َّؿدُ َ
يَيااَ
ت َ
َإَ ْط َؾىَ؟َ ُق ْؾ ُ
قم ََيخْ ت َِص ُمَا ْل َؿ ََل ُ ْ
َإَأتَدْ ِريَف َ
ََ:ي ُ
ف َ ْ َ ُ َ
َََ َٓ:أ ْد ِر َ
ورةَإَ َف َؼ َال َ
ِ
يَر ِّبَإَ َف َر َأ ْي ُت ُه ََو َض َاعَ َك َّػا ُهَ
ت َ
َإَ ْط َؾىَ؟َ ُق ْؾ ُ
قم ََيخْ ت َِص ُمَا ْل َؿ ََل ُ ْ
َََ َٓ:أ ْد ِر َ
اَم َح َّؿدُ َإَف َ
ََ:ي ُ
َر ِّبَإَ َق َال َ
ِِِ
ِ
اتَإَ َف َؼ َ
َصدْ ِريَإَ َفت ََج َّؾىَلِيَك ُّ
ََ:يااَ
اي ٍء ََو َط َر ْف ُ
َّىَو َجدْ ُتَ َب ْر َد ََأكَامؾهَ َب ْق َن َ
َحت َ
َب ْق َنَكَت َػ َّي َ
اال َ
ُال ََش ْ

تََ:فِيَا ْل َؽ ََّػار ِ
ِ
اتَإَ َق َ
اتََ:
اتَ؟َ ُق ْؾ ُ
اار ُ
َإَ ْط َؾىَ؟َ ُق ْؾ ُ
قم ََيخْ ت َِص ُمَا ْل َؿ ََل ُ ْ
اال َ
ََ:و َمااَا ْل َؽ َّػ َ
َ
ُم َح َّؿدُ َإَف َ
اوء ِ
ااج ِدَبعادَ َالص َاال ِةَإَوإِسابا ُوَا ْلو ُض ِ
ِ
ِ
َطـْادَ َ
َك ْؼ ُل ْ
ُ
َ ْ َ
َّ
اوسَفايَا ْل َؿ َس ِ َ ْ
َإَو ُج ُؾ ٌ
َإَ ْقدَ امَِإِ َلىَا ْل ُج ُؿ َعات َ
تََ:إِ ْصعامَال َّطعام ِ
ِ
َّااسَ
اتَ؟َ ُق ْؾ ُ
ََ:و َماَالدَّ َر َج ُ
الص َاالة ََُوالـ ُ
َِإَو َّ
اقنَا َْلؽ ََاالم َ
َِإَول ُ
َ
َ
ا ْل َؽرِ َيفاتَإَ َق َال َ
َ ُ
ِ
ِ
ايَأسا َال ُل َ ِ
كِ َقاا ٌمَإَ َقا َ
ابَ
ََ:س ْالَإَ ُق ْؾا ُ
َإَو ُحا َّ
َإَوت َْار َكَا ْل ُؿـْ َؽا َارات َ
كَف ْع َالَا ْلخَ ْقا َارات َ
امَإِ ِّكا َ ْ
اتََ:ال َّؾ ُف َّ
اال َ
ِ
ِ ِ
اَأ َر ْد َتَفِ ْتـَةًَفِيَ َق ْومٍَ َفت ََو َّفـِيَ َغ ْق َر ََم ْػت ٍ
يَإَوإِ َذ َ
ا ْل َؿ َساكِ ِ
َإَو َأ ْس َال ُل َ
كَ
ُون َ
يَوت َْر َح َؿـ َ
َإَو َأ ْنَ َتغْػ َرَل َ
قن َ
ِ
كَوحبَمنَي ِ
اال ََر ُس ُ
إَو َق َ
اىَح ِّب َ
ح ُّب َ
اولَاَّللَِﷺَََ"َ:
اكَ"َ َ
بَ َط َؿ ٍل َُي َؼ ِّر ُبـايَإِ َل ُ
َإَو ُح َّ
ك َ
ُح َّب َ َ ُ َّ َ ْ ُ
وها )) (.)1
اَو َت َع َّؾ ُؿ َ
وه َ
اَح ٌّقَ َفا ْد ُر ُس َ
إِك ََّف َ

) (1رواه أحؿد ( ،)243/5والرتمذي ( ،)3235وصححهَوإلباين.
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الفوائد العقدية
فبئذح ]ٔ]ٌ :فظ اٌ١ذ ٚسد ِزٛارشًا ف ٟاٌمشآْٚ ،اٌغـٕخٚ ،فـ ٟوـالَ اٌقـذبثخ
ٚاٌزبثؼ:ٓ١
ومول ازمـ ايمؼمقؿ-رمحمف اهللَ ( :-و َر َد ًمٗمتظ اًمٞمتد ذم اًم٘مترآن ،واًمًتٜم٦م ،ويمت ام اًمّمتح٤مسم٦م
ُمعٜمق ًقم٤مُ ،معٍم ًوم٤م ومٞمفُ ،م٘مروٟمً٤م سمام ضدل قمغم أهنت٤م ضتدٌ
واًمع٤مسمٕملم ،ذم أيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م ُمقوع ورو ًدا ٍ
طم٘مٞم٘مٞم٦مُ ،مـ اإلُمً٤مك ،واًمٓمل ،واًم٘مٌض ،واًمًٌط ،واعمّم٤مومح٦م ،واحلثٞم٤مت ،واًمٜمْمح سم٤مًمٞمد،
واخلٚمؼ سم٤مًمٞمدضـ ،واعمٌ٤مذة هبام ،ويمع٥م اًمعقراة سمٞمده ،و َهم َرس ضمٜم٦م قمدن سمٞمده ،وختٛمتػم ـمٞمٜمت٦م
آدم سمٞمده ،ووىمقف اًمٕمٌد سملم ضدضف ،ويمقن اعم٘مًٓملم قمـ ضٛمٞمٜمف ،وىمٞم٤مم رؾمقل اهلل ﷺ ضتقم
ضٛملم ريب)) ،وأظمتذ اًمّمتدىم٦م
اًم٘مٞم٤مُم٦م قمـ ضٛمٞمٜمف ،وختٞمػم آدم سملم ُم٤م ذم ضدضف ،وم٘م٤مل:
ُ
((اظمؽمت َ
فمٝمر آدم
سمٞمٛمٞمٜمف ضر ٍسمٞمٝم٤م ًمّم٤مطمٌٝم٤م ،ويمع٤مسمعف سمٞمده قمغم ٟمٗمًف :أن رمحعف شمٖمٚم٥م همْمٌف ،وأٟمف َُم ًَ َح َ
((اظمؽمت ضٛملم ريب)) ،ويمٚمعت٤م ضدضتف
سمٞمده ،صمؿ ىم٤مل ًمف  -وضداه ُم٘مٌقوع٤من " :-اظمؽم" ،وم٘م٤مل:
ُ
تح٤مء اًمٚمٞمتؾ واًمٜمٝمت٤مر ،وسمٞمتده إظمترى
ضٛملم ُمٌ٤مريم٦م ،وأن ضٛمٞمٜمف ُمألى ٓ ،ضٖمٞمْمٝم٤م ٟمٗم٘مت٦مَ ،ؾم ى
اًم٘مًط ،ضرومع وخيٗمض ،وأٟمف ظمٚمؼ آدم ُمـ ىمٌْمت٦م ىمٌْمتٝم٤م ُمتـ مجٞمتع إرض ،وأٟمتف ضٓمتقي
اًمًٛمقات ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،صمؿ ض٠مظمذاـ سمٞمده اًم ُٞم ْٛمٜمَك ،صمؿ ضٓمتقي إرض سم٤مًمٞمتد إظمترى ،وأٟمتف
إًمقاح اًمعل يمعٌٝم٤م عمقؾمك سمٞمده)(.)1
َظم ىط
َ

) (1اكظر(( :مختصر الصواعق الؿرسؾة)) (.)348
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قمز ى
تٛم ُع و َض َترى،
احلًـ إؾم َعري-رمحف اهلل( :-وأمجٕمقا قمغم أٟمف  -ى
وضمؾ َ -ض ًْ َ
ومول أزمق َ
وأن ًمف  -شمٕم٤ممم  -ضدضـ ُمًٌقـمع َْلم)(.)1
فبئذح ]ٕ]ِ :ؼزمذ أً٘ اٌغٕخ ٚاٌجّبػخ ثأْ هلل ٠ذ ٓ٠اصٕز:ٓ١
ومول اإلموم ايمشوهمعل-رمحف اهلل( :-هلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم أؾمامء وصٗم٤مت ضم٤مء هب٤م يمع٤مسمف وأظمؼم
مؾ َيممََ ا ُه َم ٌْ ًُممق َؿمت ِ
هبتت٤م ٟمٌٞمتتف ﷺ أُمعتتف  ،...وأن ًمتتف ضتتدضـ سم٘مقًمتتفَ ﴿:زمم ْ
َون﴾ وأن ًمتتف ضٛمٞمٜم ت ً٤م
وت زمِ َق ِؿقـ ِ ِف﴾)(.)2
ات َم ْط ِق َّي ٌ
ايمً َو ُ
سم٘مقًمفَ ﴿:و َّ
قمز ى
وضمؾ ضًٛمع وضرى ،ى
وأن
وومول أزمق احلًـ إؾمعري-رمحف اهلل( :-وأمجٕمقا قمغم أٟمف ى
ًمف شمٕم٤ممم ضدضـ ُمًٌقـمعلم)(.)3
وومول أزمق زمؽر اإلؽم فمققم-رمحف اهلل( :-وظمٚمؼ آدم قمٚمٞمف اًمً ام سمٞمده ،وضداه ُمًٌقـمع٤من
ضٜمٗمؼ يمٞمػ ضِم٤مء ،سم ا اقمع٘م٤مد يمٞمػ ضداه ،إذ مل ضٜمٓمؼ يمع٤مب اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف سمٙمٞمػ)(.)4
وومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي-رمحف اهلل :-ى
(إن هلل شمٕم٤ممم ضدضـ خمعّمع٤من سمف ذاشمٞمع٤من ًمف يمام
ضٚمٞمؼ سمج اًمف)(.)5

) (1اكظر(( :رسالته إلى أهل الثغر)) (.(225
)(( (2صبؼات الحـابؾة)) ٓبن أبي يعؾى (.)282/1
)((َ(3رسالة إلى أهل الثغر)) (ص .)225
)((َ(4اعتؼاد أئؿة الحديث)) (.)51
)((َ(5مجؿوع الػتاوى)) (.)263/6
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فبئذح ]ٖ]ٚ :فف ئدذ٠ ٜذ ٞاهلل -عً ٚػال -ثبٌؾّبي ػٍ ٝل ْٓ١ٌَ ٛألً٘ اٌؼٍُ:

زملن ىمؾتو يَي اهلل َي ِؿكم ٓ ؾم ل وٓ يًور همقف مـفؿ :اإلُم٤مم اسمـ ظمزضٛم٦م ذم
 )1ايمؼوئؾقن َّ
(يمع٤مب اًمعقطمٞمد) ،واإلُم٤مم أمحد ،واًمٌٞمٝم٘مل ،وإًمٌ٤مين.
إن
واؽمتَيمقا سمحدض٨م قمٌتد اهلل سمتـ قمٛمترو اسمتـ اًمٕمت٤مص ريض اهلل قمتٜمٝمام ُمرومققمت ً٤مَّ (( :
اظمؼًطكم فمـَ اهلل فمعم مـوزمر مـ كقر فمـ َي ِؿكم ايمرمحـ فم َّز َّ
وصمؾ ،وىمؾتو يَيف َي ِؿكم.)1())...
 )2ايمؼوئؾقن زمنشمٌوت صػي ِ
ايمش ل أو ايمقًور ومـفؿ :اإلُم٤مم قمثامن سمتـ ؾمتٕمٞمد اًمتدارُمل،
اهلراس.
وأسمق ضٕمغم اًمٗمراء ،وحمٛمد سمـ قمٌد اًمقا٤مب ،وصدضؼ طمًـ ظم٤من ،وحمٛمد ظمٚمٞمؾ ى
َّ
وصممؾ
واؽمتَيمقا سمحدض٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمتر ريض اهلل قمٜمتف ُمرومققمت ً٤م(( :يطمقي اهلل فمم َّز
ايمً وات يقم ايمؼقومي ،شمؿ يلطمذهـ زمقَه ايمقؿـك ،شمؿ يؼقل :أكو اظمؾمؽ! أيمـ اجلٌمورون أيمـ
اظمتؽػمون شمؿ يطقي إروكم زمش يمف))(.)2
و ؽمًؾ ايمشقخ ازمـ زموز -رمحف اهلل -قمـ اجلٛمع سملم ىمقل اًمٜمٌل ﷺ " ىمؾتو يَيف يؿكم "
وىمقًمف ﷺ " شمؿ يطقى إروكم زمش يمف".
هملصموب -رمحف اهلل( :-يمٚمٝم٤م أطم٤مدض٨م صحٞمح٦م قمٜمد قمٚمامء اًمًٜم٦م  ،وطمتدض٨م اسمتـ قمٛمتر
ُمرومقع صحٞمح  ،وًمٞمس ُمقىمقوم٤م  ،وًمٞمس سمٞمٜمٝم٤م اظمع اف سمحٛمد اهلل  ،ومت٤مهلل ؾمتٌح٤مٟمف شمقصتػ
ضداه سم٤مًمٞمٛملم واًمِمامل ُمـ طمٞم٨م آؾمؿ  ،يمام ذم طمدض٨م اسمـ قمٛمر ويمٚمع٤ممه٤م ضٛملم ُمٌ٤مريم٦م ُمـ
طمٞم٨م اًمنمف واًمٗمْمؾ  ،يمام ذم إطم٤مدض٨م اًمّمحٞمح٦م إظمرى )(.)3

) (1رواهَمسؾم (.)1827
)ََ(2رواهَمسؾم (.)2788
) ((َ(3مجؿوع فتاوى الشقخ ابن باز)) ( . ) 126 / 25
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وؽمًؾ ايمشقخ ازمـ فمًقؿكم-رمحف اهلل -فمـ اجلؿع زمكم احلَيًكم همؼول –رمحف اهلل( :-ىمقًمف
 " :شمؿ يلطمذهـ زمش يمف " يمٚمٛم٦م ( ؾم ل ) اظمعٚمػ ومٞمٝم٤م اًمرواة  ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ أصمٌعٝم٤م  ،وُمٜمٝمؿ ُمتـ
أؾم٘مٓمٝم٤م  ،وىمد طمٙمٛمقا قمغم ُمـ أصمٌعٝم٤م سم٤مًمِمذوذ ٟٕ ،مف ظم٤مًمػ صم٘معلم ذم رواضعٝم٤م قمـ اسمـ قمٛمر .
وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل  :إٟمف صم٘م٦م  ،وًمٙمٜمف ىم٤مهل٤م ُمـ شمٍمومف  .وأصؾ اتذه اًمعخٓمئت٦م اتق ُمت٤م صمٌت٧م ذم "
صحٞمح ُمًٚمؿ " أن اًمرؾمقل ﷺ ىم٤مل  " :اظمؼًطقن فمعم مـوزمر مـ كقر فمعم يؿكم ايمرمحـ ،
وىمؾتو يَيف يؿكم " واذا ض٘معيض أٟمف ًمٞمس اٜم٤مك ضد ضٛملم وضد ؿمامل  .وًمٙمـ إذا يم٤مٟم٧م ًمٗمٔمت٦م "
ؾم ل " حمٗمقفم٦م  ،ومٝمل قمٜمدي ٓ شمٜم٤مذم " ىمؾتمو يَيمف يؿمكم " ٕ :ن اعمٕمٜمتل أن اًمٞمتد إظمترى
ًمٞمً٧م يمٞمد اًمِمامل سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٛمخٚمقق ٟ :م٤مىمّم٦م قمـ اًمٞمٛمٜمل  ،وم٘م٤مل  " :ىمؾتو يَيف يؿكم "  ،أي :
ًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟم٘مص  ،وض١مضد اذا ىمقًمف ذم طمدض٨م آدم  " :اطمؼمت يؿمكم ريب  ،وىمؾتمو يَيمف يؿمكم
مٌورىمي "  ،ومٚمام يم٤من اًمقاؿ ضذا٥م إمم أن إصمٌ٤مت اًمِمامل  ،ضٕمٜمتل  :اًمتٜم٘مص ذم اتذه اًمٞمتد دون
إظمرى  ،ىم٤مل  " :ىمؾتو يَيف يؿكم "  ،وض١مضده أضْم ً٤م ىمقًمف  " :اظمؼًطقن فمعم مـوزمر مـ كقر فمعم
يؿكم ايمرمحـ "  ،وم٢من اعم٘مّمقد سمٞم٤من ومْمٚمٝمؿ وُمرشمٌعٝمؿ  ،وأهنؿ قمتغم ضٛمتلم اًمترمحـ ؾمتٌح٤مٟمف .
وقمغم يمؾ  ،وم٢من ضدضف ؾمٌح٤مٟمف اصمٜمع٤من سم ا ؿمؽ  ،ويمؾ واطمدة همػم إظمرى  ،وإذا وصتٗمٜم٤م اًمٞمتد
إظمرى سم٤مًمِمامل  ،ومٚمٞمس اعمراد أهن٤م أىمؾ ىمقة ُمـ اًمٞمد اًمٞمٛمٜمل  ،سمؾ يمٚمع٤م ضدضف ضٛملم  .واًمقاضمت٥م
قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘مقل  :إن صمٌع٧م قمـ رؾمقل اهلل ﷺ  ،ومٜمحـ ٟم١مُمـ هبت٤م  ،وٓ ُمٜم٤مومت٤مة سمٞمٜمٝمت٤م وسمتلم
ىمقًمف  " :ىمؾتو يَيف يؿكم " يمام ؾمٌؼ  ،وإن مل شمثٌ٧م  ،ومٚمـ ٟم٘مقل هب٤م ) (.)1

)(( (1مجؿوع فتاوى ورسائل ابن عثقؿقن )) (.)165/ 1
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فبئذح ]ٗ]٠ :ذ اهلل عً ٚػال ٌ١غذ ثّؼٕ ٟاٌمذسح ثً ٠ذ دم١م١خ:
ومول ازمـ سمقؿقي -رمحف اهلل( :-إن ًمٗمظ :اًمٞمدضـ سمّمٞمٖم٦م اًمعثٜمٞم٦م مل ضًعٕمٛمؾ ذم اًمٜمٕمٛم٦م وٓ ذم
اًم٘مدرةٕ ،ن ُمـ ًمٖم٦م اًم٘مقم اؾمعٕمامل اًمقاطمد ذم اجلٛمتع يم٘مقًمتف﴿:إِ َّن ْ ِ
مون َيم ِػمل ُخ ْسا َرٍ﴾
كً َ
اإل َ
ِ
َّوس﴾ وًمٗمظ اجلٛمتع ذم آصمٜمتلم
َّوس إِ َّن ايمـ َ
يـ َوم َول َُهل ُؿ ايمـ ُ
وًمٗمظ اجلٛمع ذم اًمقاطمد يم٘مقًمف﴿:ا َّيمذ َ
ًَ ُوم ُؾق ُزم ُؽ َ ﴾ أُم٤م اؾمعٕمامل ًمٗمظ اًمقاطمد ذم آصمٜملم أو آصمٜملم ذم اًمقاطمد وم ا
يم٘مقًمفَ ﴿:هم َؼَْ َصغ ْ
أصؾ ًمفٕ ،ن اذه إًمٗم٤مظ قمدد وال ٟمّمقص ذم ُمٕمٜم٤ما٤م ٓ ضعجقز هب٤م ،وٓ جيقز أن ض٘مت٤مل:
قمٜمدي رضمؾ ،وضٕمٜمل رضمٚملم ،وٓ قمٜمدي رضم ان ،وضٕمٜمل سمف اجلٜمسٕ ،ن اؾمؿ اًمقاطمتد ضتدل
قمغم اجلٜمس واجلٜمس ومٞمف ؿمٞم٤مع ،ويمذًمؽ اؾمتؿ اجلٛمتع ومٞمتف ُمٕمٜمتك اجلتٜمس واجلتٜمس ّمتؾ
ي﴾ ٓ جيقز أن ضراد سمف اًم٘مدرةٕ ،ن اًم٘متدرة صتٗم٦م
سمحّمقل اًمقاطمد ،وم٘مقًمف﴿:ظمَ ِو َطم َؾ ْؼ ُ
ً زمِ َقََ َّ
واطمدة ،وٓ جيقز أن ضٕمؼم سم٤مٓصمٜملم قمـ اًمقاطمد ،وٓ جيقز أن ضراد سمف اًمٜمٕمٛم٦مٕ ،ن ٟمٕمتؿ اهلل ٓ
حتَم ،وم ا جيقز أن ضٕمؼم قمـ اًمٜمٕمؿ اًمعل ٓ حتَم سمّمتٞمٖم٦م اًمعثٜمٞمت٦م ...وًمًت٧م دمتد ذم يمت ام
اًمٕمرب وٓ اًمٕمجؿ ت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ت أن ومّمٞمح٤م ض٘مقل :ومٕمٚم٧م اذا سمٞمتدي ،أو ومت ان ومٕمتؾ
اذا سمٞمدضف ،إٓ وضٙمقن ومٕمٚمف سمٞمدضف طم٘مٞم٘م٦م ،وٓ جيقز أن ضٙمقن ٓ ضتد ًمتف أو أن ضٙمتقن ًمتف ضتد
واًمٗمٕمؾ وىمع سمٖمػما٤م ،وهبذا اًمٗمرق اعمح٘مؼ شمعٌلم ُمقاوع اعمج٤مز وُمقاوع احل٘مٞم٘م٦م ،وضعٌلم أن
أض٤مت ٓ شم٘مٌؾ اعمج٤مز اًمٌع٦م ُمـ ضمٝم٦م ٟمٗمس اًمٚمٖم٦م (().(1
وومول ازمـ ضمجر-رمحف اهللً( :-مق يم٤مٟم٧م اًمٞمد سمٛمٕمٜمك اًم٘متدرة ،مل ضٙمتـ سمتلم آدم وإسمٚمتٞمس
ومرق ًمعِم٤مريمٝمام ومٞمام ظمٚمؼ يمؾ ُمٜمٝمام سمف وال ىمدرشمف ،وًم٘م٤مل إسمٚمٞمس :وأي ومْمٞمٚم٦م ًمف قمكم ،وأٟمت٤م
َور َو َطم َؾ ْؼ َت ُف ِم ْـ ؿمِ ٍ
ظمٚم٘معٜمل سم٘مدرشمؽ يمام ظمٚم٘معف سم٘مدرشمؽ ،ومٚمام ىم٤مل﴿ َطم َؾ ْؼتَـِل ِم ْـ ك ٍ
كم﴾ دل قمتغم
) )1اكظر (( :مجؿوع الػتاوى)) ( .)218\6
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اظمعّم٤مص آدم سم٠من اهلل ظمٚم٘مف سمٞمدضف ،وٓ ضم٤مئز أن ضراد سم٤مًمٞمتدضـ اًمٜمٕمٛمعت٤منٓ :ؾمتعح٤مًم٦م ظمٚمتؼ
اعمخٚمقق سمٛمخٚمققٕ ،ن اًمٜمٕمؿ خمٚمقىم٦م)(.)1
وومول ايمشقخ ازمـ فمًقؿكم-رمحف اهلل -ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم عمٕم٦م آقمع٘م٤مد :اًمقاضم٥م ذم ٟمّمتقص
اًمٙمع٤مب واًمًٜم٦م إسم٘م٤مء دًٓمعٝم٤م قمغم فم٤مارا٤م ُمـ همػم شمٖمٞمػمٕ ،ن اهلل أٟمزل اًم٘مرآن سمٚمًت٤من قمتريب
ُمٌلم ...وٕن شمٖمٞمػما٤م قمـ فم٤مارا٤م ىمقل قمغم اهلل سم ا قمٚمتؿ واتق طمترامُ ..مثت٤مل ذًمتؽ ىمقًمتف
شمٕم٤مممَ ﴿:زم ْؾ َيََ ا ُه َم ٌْ ًُق َؿمت ِ
َون ُي ِـػ ُؼ َىم ْق َ
وق﴾ وم٢من فم٤مار أض٦م أن هلل ضدضـ طم٘مٞم٘معلم ومٞمجت٥م
ػ َي َش ُ
إصمٌ٤مت ذًمؽ ًمف ،وم٢مذا ىم٤مل ىم٤مئؾ :اعمراد هبام اًم٘مقة ،ىمٚمٜم٤م ًمف :اذا سف ًمٚمٙم ام قمـ فمت٤ماره ومت ا
جيقز اًم٘مقل سمفٟٕ ،مف ىمقل قمغم اهلل سم ا قمٚمؿ .اات.
فبئذح ]٘] :أًُ٘ اٌغٕخ ٚاٌجّبػخ ُ٠ضْجِزُ ْٛففخ اٌىف هلل  -رؼبٌ - ٝوّـب ١ٍ٠ـك
ثجالٌٗ ٚػظّزٗ ِٓ ،ر١ش رذش٠ف ٚال رؼي ِٓٚ ،ً١رَْ١ش رىْ١١ف ٚال رّض:ً١
ايمًمـَّي إصممٌفوين-رمحممف اهلل -سمٕمتد هده جلٛمٚمتت٦م ُمتتـ أطم٤مدضتت٨م اًمّمتتٗم٤مت:
وممول َومم َّ
مقام ه
إن أضمَىمؿ يلت زمَِومتف همقضعفو دم ىمػ ايمرمحـ)) ،وىمقًمتتف(( :يضمع ايمًم وات
(وىمقًمتفَّ (( :
فمعم إصٌع و إروكم فمعم إصٌع))..وأُمث٤مل اذه إطم٤مدض٨م ،وم٢مذا شمد ىسمره ُمعدسمر ،ومل ضعٕمّم٥م:
وأن اإلضامن سمف واضم٥م ،ى
سم٤من ًمف صح٦م ذًمؽ ،ى
وأن اًمٌح٨م قمـ يمٞمٗمٞم٦م ذًمؽ سم٤مـمؾ)(.)2
وومول -رمحف اهلل( -وًمٚمٙمػ ُمٕم٤من ،وًمٞمس عٛمؾ احلدض٨م ؿمٞمئ ً٤م ُمتـ ذًمتؽ :إٓ ُمت٤م اتق
ُمٕمروف ذم يم ام اًمٕمرب :ومٝمق ُمٕمٚمقم سم٤محلدض٨م ،جمٝمقل اًمٙمٞمٗمٞم٦م) ).(3

)(( (1فتح الباري)) ( .(294/13
)(( (2الحجة)) (.)259\2
)(( (3الحجة)) (.)262\2
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وومممول صممَيؼ ضمًممـ طمممون-رمحممف اهلل( : -وُمتتـ صتتٗم٤مشمف ؾمتتٌح٤مٟمف  :اًمٞمتتد واإلصتتٌع
()1

واًمٙمػ ( .
فبئذح ] :]ٙأً٘ اٌغٕخ ٚاٌجّبػـخ ُ٠ضجزـ ْٛفـفخ األفـبثغ هلل  -رؼـبٌ - ٝوّـب
١ٍ٠ك ثجالٌٗ ٚػظّزٗ ِٓ ،ر١ش رذش٠ف ٚال رؼي ِٓٚ ،ً١ر١ش رى١١ف ٚال رّض:ً١
ومول اإلموم ايمشوهمعل-رمحف اهلل( :-هلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم أؾمامء وصٗم٤مت ضم٤مء هب٤م يمع٤مسمف وأظمؼم
هب٤م ٟمٌٞمف ﷺ أُمعف ...وأن ًمف إصٌٕم ً٤م سم٘مقل اًمٜمٌل ﷺ(( :مو مـ ومؾى إٓ وهمق زممكم
إصٌعكم مـ أصوزمع ايمرمحـ فم َّز َّ
وصمؾ)) (.)2
ومول إموم إئؿي أزمق زمؽر زمـ طمزيؿي-رمحف اهلل -ذم يمع٤مب ((اًمعقطمٞمتد)) ( :سمت٤مب إصمٌت٤مت
وضم ىؾ)  ،وذيمر سم٠مؾم٤مٟمٞمده ُم٤م ضثٌ٧م ذًمؽ.
إص٤مسمع هلل َقم ىز َ
وومول أزمق زمؽر أصمري-رمحف اهلل-ذم يمع٤مب ((اًمنمتضٕم٦م))( :سمت٤مب اإلضتامن سمت٠من ىمٚمتقب
وضم ىؾ ،سم ا يمٞمػ).
اخل ائؼ سملم إصٌٕملم ُمـ أص٤مسمع اًمرب َقم ىز َ
واإلص ٌَع اعمذيمقرة ذم احلدض٨م صتٗم ٌ٦م ُمتـ صتٗم٤مت اهلل َقم ىتز
وومول ايمٌغقي-رمحف اهلل) :-
ْ
وضم ىؾ ،ويمذًمؽ ُّ
يمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمٙمعت٤مب أو اًمًتٜمى٦م ُمتـ اتذا اًم٘مٌٞمتؾ ُمتـ صتٗم٤مت اهلل شمٕمت٤ممم:
َ
واًمرضمؾ ،واإلشمٞم٤من ،واعمجلء ،واًمٜمُّ ُزول إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م،
يم٤مًمٜمىٗمس ،واًمقضمف ،واًمٕملم ،واًمٞمدٍ ،
وآؾمعقاء قمغم اًمٕمرش ،واًمْمحؽ ،واًمٗمرح))(.)3

)(( (1قطف الثؿر)) (.)66
)(( َ(2صبؼات الحـابؾة)) ٓبن أبي يعؾى ()282/1
)(( (3شرح السـة)) ()168/1
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ومول ايمشقخ فمٌَايمرمحـ ايمػماك-ضمػظف اهلل( : -اذا احلدض٨م( )1ضًعدل سمتف أاتؾ اًمًتٜم٦م
قمز ى
وضمؾ ،وأهن٤م ُمتـ صتٗم٦م ضدضتفٕ :ن اتذا اتق اعمٗمٝمتقم ُمتـ ًمٗمتظ
قمغم إصمٌ٤مت إص٤مسمع هلل ى
اإلصٌع ذم اذا اًمًٞم٤مق ،وىمد أىمر اًمٜمٌل ﷺ اًمٞمٝمقدي قمغم ىمقًمف يمام ومٝمؿ اسمـ ُمًٕمقد ريض
اهلل قمٜمف سم٘مقًمف( :ومْمحؽ رؾمقل اهلل ﷺ شمٕمج ًٌ٤م وشمّمدض ً٘م٤م ًمف) ،وض١مضد ذًمتؽ ىمتراءة اًمٜمٌتل
اَّللَ َضم َّؼ َومَْ ِر ِه﴾ وىمتقل أاتؾ اًمًتٜم٦م ذم إصت٤مسمع هلل شمٕمت٤ممم
ﷺ ًم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿:و َمو َومََ ُروا َ
يم٘متتقهلؿ ذم اًمٞمتتدضـ واًمقضمتتف وهمتتػم ذًمتتؽ ُمتتـ اًمّمتتٗم٤مت :واتتق اإلصمٌتت٤مت ُمتتع ٟمٗمتتل مم٤مصمٚمتت٦م
اعمخٚمقىم٤مت ،وٟمٗمل اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م ((.)2
فبئذح ] :]ٚأً٘ اٌغٕخ ٚاٌجّبػخ ُ٠ضجز ْٛففخ األٔبًِ هلل عً ٚػال وّب ١ٍَِ٠ـك
ثجالٌٗ ِٓ ،رَْ١ش رذش٠ف ٚال رؼي ِٓٚ ،ً١ر١ش رى١١ف ٚال رّض:ً١
وضدل قمغم اذه اًمّمتٗم٦م طمتدض٨م ُمٕمت٤مذ سمتـ ضمٌتؾ  -طمتدض٨م اظمعّمت٤مم اعمتأل إقمتغم-
ِ
ِ
خيت َِِ ُؿ اظمَْ َ ُ
قؿ َ ْ
قؿ َ ْ
خيت َِِ ُؿ
س ْإَ ْفم َعم ُوم ْؾ ُ
ً َ َٓ :أ ْد ِري َيو َر ِّب َ ،وم َول َ :يو ُ َ
وومٞمف (( َأسمََْ ِري هم َ
حم َّؿَُ  ،هم َ
ِ ِِ
ِ
اظمَْ َ ُ
كم
س ْإَ ْفم َعم ُوم ْؾ ُ
كم ىمَت َػ َّل َضمتَّك َو َصمَْ ُت َزم ْر َد َأ َكومؾف َزم ْ َ
ً َ َٓ :أ ْد ِري َر ِّب َ ،هم َر َأ ْي ُت ُف َو َو َع َىم َّػ ُف َزم ْ َ
َصَْ ِري))(.)3

ِ
رسول اهللِ ﷺ فؼال  :يرا محؿردُ  ،م
إن
) (1يؼصد حديث ابن مسعود رضي اهلل عـه :قال  :جاء َح ٌ إلى
َ
وإهنرار عؾرى إِصر َبعٍ،
والشرجر
والجبال عؾى إِص َبعٍ،
وإرض عؾى إِص َبعٍ،
اهلل َي َض ُع السؿا َء عؾى إِص َبعٍ،
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
يؼول ِ
ِ
ُ
الخؾق عؾى إِص َبعٍ ،ةم ُ
اهلل
فضحك
بقده  :أكا الؿؾِ ُك،
وسائر
رسول اهلل ﷺ وقرال َ :
َ
((و َمرا َقردَ ُروا َ
ِ ِ
ِ
ِ
رات بِ َق ِؿقـ ِ ِره)) رواهََالبخااريَ(،)7451
ات َم ْط ِو مي ٌ
او ُ
الس َرؿ َ
َح مق َقدْ ِره َو ْإَ ْر ُض َجؿقعًا َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم ا ْلؼ َقا َمة َو م
ومسؾم (.)2786
)(( َ(2تعؾقؼات الشقخ ال اك عؾى الؿخالػات العؼدية يف فتح الباري)) (ص)87
)َ(3رواه أحؿد ( ،)243/5والرتمذي ( ،)3235وصححه وإلباين.
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واؾمعدل ؿمٞم اإلؾم ام هبذا احلدض٨م قمغم إصمٌ٤مت صتٗم٦م إٟم٤مُمتؾ هلل شمٕمت٤ممم قمتغم اًمقضمتف
اًمذي ضٚمؼ سمج اًمف وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمف (.)1
فبئذح ] :]ٛاٌشد ػٍُ٠ ِٓ ٟإَٚي ففخ اٌ١ذ ٓ٠هلل عً ٚػال:
اعمخ٤مًمٗمقن ٕاؾ اًمًٜم٦م واجلامقمت٦م ُمتـ اعمٕم ٍٓمٚمت٦م :يم٤مجلٝمٛمٞمت٦م واعمٕمعزًمت٦مُ ،ض َ١م ٍو ًُمتقن صتٗم٦م
اًمٞمدضـ ،وض٘مقًمقن :اعمراد هب٤م :اًم٘مدرة ،أو اًمٜمٕمٛم٦م ،أو اًم٘مدرة واًمٜمٕمٛم٦م ،وشم٘مدى م أن ُمـ َأ ىول صٗم٦م
أضْمت٤م ،واتذا أؿمتٝمر
اًمّم َٗم٤مت وم٘مد قم ىٓمٚمٝم٤م قمـ ُمٕمٜم٤ما٤م احل٘مٞم٘مل :وًمذا ٟم٘مقل :اؿ ُمٕم ٍٓمٚمت٦م ً
ُمـ ٍ
شمت٠موض ات أظمترى هلتؿ ومٞم١موًمقهنت٤م
شم٠موض اهتؿ :أن اعمتراد سم٤مًمٞمتدضـ اًمٜمٕمٛمت٦م واًم٘متدرة ،واٜمت٤مك
ٌ
سمت(اًم٘مقة ،واعمٚمؽ ،واًمًٚمٓم٤من ،واًمرزق ،واخلزائـ ،واًمؼميم٦م ،واًمٙمراُم٦م ،واًمٕمٜم٤مض٦م) ،وًمٙمـ يمام
شم٘مدى م :أن أؿمٝمر شمت٠موض اهتؿ اًمٜمٍٕمٛمت٦م واًم٘متدرة ،ومٝمتذا ىمتقل اجلٝمٛمٞمت٦م ،واعمٕمعزًمت٦م ،وُمعت٠مظمري
إؿم٤مقمرة ،وضًٛمقن (إؿم٤مقمرة اعمحْم٦م) ،سمخ اف ُمع٘مدُمل إؿمت٤مقمرة ومٝمتؿ ُض ْثٌِعُتقن صتٗم٦م
اًمٞمدضـ وٓ ُض َ١م ٍوًمقهن٤م.
وايمرد فمؾقفؿ مـ وصمقه:
 -1أن شمٗمًػم ِ
خمت٤مًمػ ًمٔمت٤مار ًمٗمتظ أضت٦م ،وٓ دًمٞمتؾ قمتغم اتذا
اًمٞمد سم٤مًم٘مدرة واًمٜمٕمٛم٦م
ٌ
َ
اًمع٠موضؾ.
ف أطمدٌ َأ ىو َهلَ٤م سم٤مًم٘مدرة واًمٜمٍٕمٛم٦م.
 -2أٟمف
خم٤مًمػ إلمج٤مع اًمً َٚمػ ،وم ا ُض ْٕم َر ُ
ٌ
ِ
 -3ى
سمٕمض أض٤متُ :مثت٤مل ذًمتؽ ىمقًمتف  -شمٕمت٤ممم -
ممعٜمع ذم
أن شم٠موضٚمٝم٤م سم٤مًم ُ٘مدرة واًمٜمٍٕمٛم٦م ٌ

َ
شمٙمقن اًمٜمٕمٛمت٦م ٟمٕمٛمعتلم
ي﴾ ،اًمٞمد ضم٤مءت سم٤مًمعثٜمٞم٦م ،وشم٠موضٚمٝم٤م سم٤مًمٜمٕمٛم٦م ضٚمزم أن
َ ﴿:ظم ِو َطم َؾ ْؼ ُ
ً زمِ َقََ َّ

) (1اكظر (( :كؼض أساس التؼديس)) (.)526-524
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اَّلل ِ ٓ
وم٘متتط ،واتتذا ممعٜمتتعٕ :ن ٟمٕمتتؿ اهلل ٓ ُت ْح َصررى :ىمتت٤مل  -شمٕمتت٤ممم َ ﴿:-وإِ ْن َسم ُعممَه وا كِ ْع َؿ م َي َ
وأضْم٤م شم٠موضٚمٝم٤م سم٤مًم٘مدرة ضًعٚمزم أن ضٙمقن ًمف  -ؾمٌح٤مٟمف  -ىمتدرشم٤من ،وٓ جيتقز أن
قهو﴾ً ،
ُ َْت ُِ َ
ضٙمقن ًمف  -ؾمٌح٤مٟمف  -ىمدرشم٤من سم٢ممج٤مع اًمٕمٚمامء ،ومٝمذا ٓ ض٘مقًمف أطمتدٌ  ،ويمتذًمؽ ذم ىمقًمتفَ ﴿:زم ْ
مؾ
َيََ ا ُه َم ٌْ ًُق َؿمت ِ
َون ُيـ ِْػ ُؼ َىم ْق َ
وق﴾،ضٚمزم أن ضٙمقن ًمف ىمتدرشم٤من  -شمٕمت٤ممم اهلل قمتـ ذًمتؽ ُقم ُٚمتقا
ػ َي َش ُ
يمٌػما.)1( -
ً
فبئذح ] ِٓ :]ٜأٔىش ففخ اٌ١ذ هلل ف ٛٙوبفش ثبٌمشآْ:
ومول أصمري-رمحف اهلل( :-وض٘م٤مل ًمٚمجٝمٛمل اًمذي ضٜمٙمر أن اهلل قمز وضمؾ ظمٚمؼ آدم سمٞمتده
يمٗمرت سم٤مًم٘مرآن ورددت اًمًٜم٦م ،وظم٤مًمٗم٧م إُم٦م)(.)2
وومول ايمشقخ ازمـ فمًقؿكم-رمحف اهلل) : -اإلٟمٙم٤مر ٟمققم٤من :ايمـقع إول :إٟمٙمت٤مر شمٙمتذض٥م،
واذا يمٗمر سم ا ؿمؽ ،ومٚمق أن أطمد ًا أٟمٙمر اؾم ًام ُمـ أؾمتامء اهلل ،أو صتٗم٦م ُمتـ صتٗم٤مشمف اًمث٤مسمعت٦م ذم
اًمٙمع٤مب واًمًٜم٦مُ ،مثؾ أن ض٘مقلً :مٞمس هلل ضد ،ومٝمق يم٤مومر سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملمٕ ،ن شمٙمذض٥م ظمؼم اهلل
ورؾمقًمف يمٗمر خمرج قمـ اعمٚم٦م .ايمـقع ايمًوين :إٟمٙم٤مر شم٠موضؾ ،واق أن ٓ جيحدا٤م ،وًمٙمتـ ض١موهلت٤م
واذا ٟمققم٤من :إول :أن ضٙمقن هلذا اًمع٠موضؾ ُمًقغ ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ومٝمذا ٓ ضقضمت٥م اًمٙمٗمتر.
ايمًوين  :أن ٓ ضٙمقن ًمف ُمًقغ ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ومٝمذا ُمقضم٥م ًمٚمٙمٗمرٟٕ ،مف إذا مل ضٙمـ ًمف ُمًتقغ
ص٤مر شمٙمذضٌ ً٤مُ ،مثؾ أن ض٘مقلً :مٞمس هلل ضد طم٘مٞم٘م٦م ،وٓ سمٛمٕمٜمك اًمٜمٕمٛمت٦م ،أو اًم٘متقة ،ومٝمتذا يمت٤مومر،
مؾ َيمََ ا ُه َم ٌْ ًُمق َؿمت ِ
ٕٟمف ٟمٗم٤ما٤م ٟمٗمٞم ً٤م ُمٓمٚم٘م ً٤م ومٝمق ُمٙمذب طم٘مٞم٘م٦م ،وًمق ىم٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿:زم ْ
َون﴾:
اعمراد سمٞمدضف اًمًاموات وإرض ومٝمق يم٤مومرٟٕ ،مف ٓ ضّمح ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞمت٦م ،وٓ اتق ُم٘مع٣مت
) (1اكظر(( :شرح لؿعة آعتؼاد)) لحؿود الػريح.
)(َ(2الشريعة)) (.)323
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احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ومٝمق ُمٜمٙمر ُمٙمذبً .مٙمـ إن ىم٤مل :اعمراد سم٤مًمٞمد اًمٜمٕمٛم٦م أو اًم٘مقة وم ا ضٙمٗمتر ٕن
اًمٞمد ذم اًمٚمٖم٦م شمٓمٚمؼ سمٛمٕمٜمك اًمٜمٕمٛم٦م(.)1



)(( (1مجؿوع فتاوى و رسائل الشقخ العثقؿقن)) الؿجؾد ( )1باب إسؿاء والصػات.
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اىفصو اخلاٍش

إثثاخ صفح اىْزوه هلل
عز وجل
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قاه اىْاظٌ _ سدّٗ اهلل_
َٚلُـًْ َْٕ٠ـ ِضيُ اٌجَجَّبسُ فـ ٟوُـًِّ ٌٍََْ١خٍ

(ٔٔ)

َـذحُ
ثِال َوْ١ف عًََّ اٌٛادذُ اٌّزَّ ِّ

ىجَـكِ اٌذُّٔ١ب َُّ٠ـُّٓ ثِفَنٍِْــِٗ
ئٌَ ٝ

(ٕٔ)

َفزُفْـشَ ُط أَثْٛاةُ اٌغَّـــّبءِ ٚرُفْزــــخُ

َ٠مٛيُ  :أال ُِغْـزغفِـشٌ ٍَْ٠ـكَ رَبفِـشًا

(ٖٔ)

ُِٚغْـزَِّٕخٌ خَـــْ١شًا ٚسِصلًب فإَِْٔـــــ ُخ

سَ َٜٚرَانَ لَـ ٌَٛال ُ٠ـشَدُّ دَــذِ٠ضَُٙ

(ٗٔ)

أال خَبةَ لَــــ ْ ٌَٛوزَّثــٚ ُُ٘ٛلُجِّذُٛا

مؾ َيـ ِ
((و ُوم ْ
ْمز ُل)) 3أي :دهٌط ،واًمٜمزول ُمـ صٗم٤مت اهلل اًمٗمٕمٚمٞم٦م اعمعٕمٚم٘مت٦م سمٛمِمتٞمئعف
ومقيمفَ :
ؾمٌح٤مٟمف.
ومقيمفَ :
((اجل ٌَّ ُور)) :اؾمؿ ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم.
ومقيمف(( :زمِال َىم ْقػ)) 3أي :سم ا اقمع٘م٤مد شمٙمٞمٞمػ :وم٤مًمٙمٞمػ جمٝمقل.
ىمدره.
ومقيمفَ :
((صم َّؾ)) 3أي :قم ُٔمؿ ُ
ومقيمف(( :ايمقاضمَُ اظم َت َؿمَِّ ُح)) 3أي :اًمذي ضًعحؼ اعمدح.
ومقيمف(( :إلم َؿم ٌَ ِ
مؼ ايمَه كقو)) 3أي :إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م.
ومقيمف(( :يؿمـ زمِ َػ ْضؾِ ِ
ُّ
واعم٤من :اق اًمتذي ُضٕمٓمتل
ممف))ُ :مـ اعم ٍـ :واق اًمٕمٓم٤مء واإلطمً٤من،
َُ ه
ىمٌؾ اًمً١مال.
ومقيمفَ (( :هم ُت ْػ َمر ُج)) 3أي :شمٜمِمؼ وشمٜمّمدع.
ومقيمفَ (( :ي ُ
ؼقل أٓ)) :أداة قمرض وحتْمٞمض ،ض اًمً٤مُمع أن ضًعٛمع عم٤م سمٕمده.
ومقيمف(( :مً ِ
متغػ ٌمر)) 3أي :ـم٤مًم٥م اعمٖمٗمرة.
ُ ْ
مؼ نمَوهمِ ًمرا)) :اًمٖم٤مومر ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم.
ومقيمفَ (( :ي ْؾ َ
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((وم ًْمتَؿـ ِ ٌَ)) 3أي :ـم٤مًم٥م اعمٜمح.
ومقيمفُ :
مغما ِ
ورز ًومو)) :اخلػم :اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمؾ ُم٤م ضٜمعٗمتع سمتف ،واخلتػم قمت٤م ٌّم ،واًمترزق
ومقيمفَ :
((طم ْ ً
ظم٤مص :ومٝمق ُمـ اخلػم.
ٌّ
((ر َوى َذ َ
اك)) 3أي :روى ٟمزول اهلل شمٕم٤ممم إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م.
ومقيمفَ :
يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمع٤مسمٕملم وُمـ سمٕمداؿ ممـ شمٌِ َٕمٝمؿ سم٢مطمً٤من.
ومقيمفَ (( :وممق ٌم))ٌ :
ومقيمف ٓ(( :يمرد ضم ِ
ممَي ًُفؿ))ً :مٕمداًمعٝمؿ وطمٗمٔمٝمؿ ويمثرهتؿ :ومحدض٨م اًمٜمتزول طمتدض٨م
ُ َ ه َ
ُمعقاشمر.
ِ
ممق ٌم َّ
وظمنت ُمتـ يمتذب ات١مٓء اًمث٘مت٤مت
زممقهؿ)) 3أي :ظم٤مب
ىمذ ُ
وب َوم ْ
ومقيمف(( :أٓ َطم َ
إصمٌ٤مت.
حل ًَـ.
ٟمًٌقاؿ ًمٚم٘مٌح ،واق ودُّ ا َ
ومقيمف(( :و ُوم ٌِّ ُحقا)) 3أيَ :
وإجمالًا:
ضٕمع٘مد أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أن اهلل شمٕم٤ممم ضٜمزل إمم اًمًتامء اًمتدٟمٞم٤م ذم اًمثٚمت٨م إظمتػم ُمتـ
اًمٚمٞمؾ ،وذًمؽ ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م ،ومٞم٘مقلُ :مـ ضدقمقين وم٠مؾمعجٞم٥م ًمتف؟ ُمتـ ضًت٠مًمٜمل وم٠مقمٓمٞمتف؟ ُمتـ
ت٧م سمتام ض٘مٓمتع
ضًعٖمٗمرين وم٠مهمٗمر ًمف؟ وضم٤مء ذم إصمٌ٤مت صٗم٦م اًمٜمزول إطم٤مدض٨م اعمعقاشمرة اًمعل د ىًم ْ
اًمِمؽ أن اهلل شمٕم٤ممم ضٜمزل ًمٚمًامء اًمدٟمٞم٤م ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م سمٙمٞمٗمٞم٦م ٓ ضٕمٚمٛمٝم٤م إٓ اق ؾمتٌح٤من :ومٜمتزول
اًمرب ضمؾ وقم ا صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف اًمٗمٕمٚمٞم٦م اًمعل شمعٕمٚمؼ سمٛمِمٞمئعف وطمٙمٛمعف ،واق ٟمزول طم٘مٞم٘متل
ضٚمٞمؼ سمج اًمف ويمامًمف ؾمٌح٤مٟمف ،ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف ضٜمزل يمٞمػ ؿم٤مءُ ،معك ؿم٤مء ،ؾمٌح٤مٟمف ًمتٞمس يمٛمثٚمتف
رء واق اًمًٛمٞمع اًمٌّمػم ،وأاؾ اًمًٜم٦م ض١مُمٜمقن سمام د ىًم ْ٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص ُمـ إصمٌ٤مت صتٗم٤مت
اهلل قمز وضمؾ ُمـ همػم حترضػ ،وٓ شمٙمٞمٞمػ ،وُمـ همػم شمٕمٓمٞمؾ ،وٓ شمِمٌٞمف.
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األدلة النقلية
ٔ) أدٌخ ئصجبد ففخ إٌضٚي هلل عً ٚػال :
َ )1قم ْـ َأ ِيب ُا َر ْض َر َة رى اهلل قمٜمفَ ،أ ىن َر ُؾم َ
قل اهللِ ﷺ َىم َ٤ملَ (( :يـ ِْز ُل َر هزمـَو َسم ٌَ َور َك َو َسم َع َولم
ٌ ايم َّؾق ِؾ ِ
ِ
ِ
ٍ
قين َهم َل ْؽممت ِ
قل َم ْـ َيَْ ُفم ِ
أطم ُر َي ُؼ ُ
مـ
ايمً َ ق ايمَه ْك َقو ضم َ
قى َيمم ُف َم ْ
َج َ
كم َي ٌْ َؼك ُشم ُؾ ُ ْ
ىم َُّؾ َيم ْق َؾي إِ َلم َّ
َي ًْ َل ُيمـِل َهم ُل ْفمطِ َق ُف َم ْـ َي ًْ َتغ ِْػ ُر ِين َهم َلنم ِْػ َر َيم ُف ))(.)1
ٟمحق ُمـ صمامٟمٞمت٦م قمنمت صتح٤مسمٞم ً٤م .ذيمتراؿ
 )2وىمد روى اذا احلدض٨م قمـ اًمٜمٌل ﷺ ٌ
اإلُم٤مم اًمدارىمٓمٜمل رمحف اهلل ذم ُمّمٜمٗمف.

) (1رواهَالبخاري ( ،)7494ومسؾم (.)758
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الفوائد العقدية

()1

فبئذح ]ٔ] :ارفك اٌغٍف ػٍ ٝئصجبد ففخ إٌضٚي هلل رجبسن ٚرؼبٌ ٝدم١مخً وّب
١ٍ٠ك ثجالٌٗٚ ،اإلّ٠بِْ ثٙب ٚئعشائٙب ػٍ ٝظب٘ش٘ب ٔٚف ٟاٌى١ف١خ ػٕٙب:
ومول ازمـ فمٌَ اهلودي-رمحف اهلل( :-واقمٚمؿ ى
أن اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح وُمـ ؾمٚمؽ ؾمتٌٞم َٚمٝمؿ ُمتـ
يمؾ ٍ
رب شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ى
ًمٞمٚم٦م إمم اًمًامء اًمدٟمٞم٤م)(.)2
اخلٚمػ ُمعىٗم٘مقن قمغم إصمٌ٤مت ٟمزول اًم ٍ
وأئٛمعٝم٤م وأاؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمًٜمى٦م واحلدض٨م
وومول ازمـ سمقؿقي-رمحف اهلل( :-واشمىٗمؼ ؾمٚمػ إ ىُم٦م ى
قمغم شمّمدضؼ ذًمؽ وشمٚم ٍ٘مٞمف سم٤مًم٘مٌقل)(.)3
ىم كؼؾ ازمـ سمقؿقي-رمحف اهلل-ىمال َم أيب ٍ
فمؿرو ايمطؾؿـؽل-رمحف اهلل-أكف ومول( :وأمجٕمتقا
يمؾ ٍ
أن اهلل ضٜمزل ى
ضٕمٜملَ :أاؾ اًمًٜمى٦م واجلامقم٦م -قمغم ى
ًمٞمٚم٦م إمم ؾمامء اًمدٟمٞم٤م قمغم ُم٤م أشم٧م سمف أصمت٤مر
يمٞمػ ؿم٤مء ٓ دُّ ون ذم ذًمؽ ؿمٞم ًئ٤م)(.)4
وومول ازمـ فمٌَ ايممػم-رمحمف اهلل( :-وىمتقل رؾمتقل اهلل ﷺ(( َيـ ِ
ايمًم َ ِق
ْمز ُل َر هزمـَمو إِ َلم َّ
ِّ
ِ
قمز ى
موق َر هزم َ
مؽ
ايمَه ْك َقو(( قمٜمداؿ ُمثؾ ىمقل اهلل ى
وضمؾ﴿ َهم َؾ َّ َ ََت َّعم َر هزم ُف يم ْؾ َج ٌَ ِؾ﴾ وُمثؾ ىمقًمتفَ ﴿:و َصم َ
وضعجغم وجيلء سم ا ٍ
َواظمَْ َؾ ُ
ى
يمٞمػ ٓ ،ض٘مقًمتقن يمٞمتػ جيتلء؟
ؽ َصػو َصػو﴾ يم ُّٚمٝمؿ ض٘مقل :ضٜمزل

) (1اكظر(( :الؿسائل العؼدية التي تعددت فقفا آراء أهل السـة والجؿاعة)) لحؿد التويجري.
)(( (2الصارم الؿـؽي يف الرد عؾى السبؽي)) لؾحافظ ابن عبد الفادي (.)191
)(( (3شرح حديث الـزول)) ٓبن تقؿقة (.)5
)(( (4مجؿوع الػتاوى)) (.)577 \5
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ضعجغم؟ ويمٞمػ ضٜمزل؟ وٓ ُمـ أضـ ضم٤مء؟ وٓ ُمـ أضـ ى
ويمٞمػ ى
دمغم؟ وٓ ُمـ أضـ ضٜمزل؟ ٕٟمتف
ٍ
يمٌمء ُمـ ظمٚم٘مف وشمٕم٤ممم قمـ إؿمٞم٤مء وٓ ذضؽ ًمف) (.)1
ًمٞمس
صتح٧م
وومول ايمذهٌل-رمحف اهلل( :-اذه اًمّمٗم٤مت ُمـ آؾمعقاء واإلشمٞم٤من واًمٜمزول ىمتد
ى
ٍ
شم٠موضؾ ،سمؾ أٟمٙمتروا قمتغم
ضعٕمروقا هل٤م سمر ٍّد وٓ
هب٤م اًمٜمّمقص ،وٟم٘مٚمٝم٤م اخلٚمػ قمـ اًمًٚمػ ،ومل ى
ٟمٕمقت اعمخٚمقىملم ،ى
وأن اهلل ًمتٞمس يمٛمثٚمتف ر ٌء ،وٓ
شم٠موهل٤م ُمع إصٗم٤مىمٝمؿ قمغم أهن٤م ٓ شمُِمٌف
َ
ُمـ ى
شمٜمٌٖمل اعمٜم٤مفمرة وٓ اًمعٜم٤مزع ومٞمٝم٤م ،ى
وم٢من ذم ذًمؽ حم٤موًم ً٦م ًمٚمر ٍد قمتغم اهلل ورؾمتقًمف ،أو َطم ْق ًُمت٤م قمتغم
اًمعٙمٞمٞمػ أو اًمعٕمٓمٞمؾ)(.)2
ً٘ ٠قخ أْ ٠مبيٕ٠ :ضي اهلل ثزارٗ أَ ال؟
فبئذح]ٕ] :أً٘ اٌغٕخ ف ٟعٛاص ئىالق اٌمٛي ثأْ اهلل ٕ٠ضي ثزارٗ ػٍ ٝصالصخ ألٛاي:

مـفؿ مـ ومول :إكف يـزل زمذاسمف ،يم٠ميب اًم٘م٤مؾمؿ إصٌٝم٤مين ،و ُٟم٘مؾ قمتـ ؿمتٞم اإلؾمت ام أن
اذا ىمقل ـمقائػ ُمـ أاؾ احلدض٨م واًمًٜم٦م.
ومـفؿ مـ ومول ٓ :يـزل زمذاسمف.
وايمطوئػي ايمًويمًي ومويمً :يـزل ،وٓ سمؼقل زمذاسمف وٓ زمغغم ذاسمف سمؾ شمٓمٚمؼ اًمٚمٗمتظ يمتام أـمٚم٘متف
اًمرؾمقل ط وشمًٙم٧م يمام ؾمٙم٧م قمٜمف)(.)3

)(( (1التؿفقد لؿا يف الؿوصل من الؿعاين وإساكقد)) ٓبن عبد ال (.)153/7
)(( (2سقر أعالم الـبالء)) (.)376/11
)((َ(3مختصر الصواعق)) (.)253-252/2
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ومـ أفمظؿ مو اؽمتَل زمف أصحوب ايمؼقل إول طمتدض٨م أٟمتس ،أن اًمٜمٌتل ﷺ ىمت٤مل:
((إذا أراد اهلل أن يـممزل فمممـ فمرؾمممف كممزل زمذاسمممف)) ،واحلتتدض٨م ٓ ضّمتتح وٓ ضّمتتٚمح
ًم اؾمعدٓل(.)1
ومول ؾمقخ اإلؽمالم-رمحف اهلل-سمٕمد اذا احلدض٨م( :ىمٚم٧م :وٕمػ أسمق اًم٘م٤مؾمتؿ إؾمتامقمٞمؾ
اًمعٞمٛمل وهمػمه ُمـ احلٗم٤مظ اذا اًمٚمٗمظ ُمرومق ًقم٤م ،ورواه اسمـ اجلقزي ذم "اعمقوققم٤مت" ،وىمت٤مل
أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمعٞمٛمل( :يـزل) ُمٕمٜم٤مه صحٞمح أٟم٤م أىمر سمفً ،مٙمـ مل ضثٌ٧م ُمرومق ًقم٤م إمم اًمٜمٌل ﷺ ،
صحٞمح٤م ،وإن يم٤من اًمٚمٗمظ ٟمٗمًف ًمٞمس سمٛم٠مصمقر ،يمام ًمق ىمٞمؾ :إن اهلل اق سمٜمٗمًف
وىمد ضٙمقن اعمٕمٜمك
ً
شمٙمٚمتٞمام ،واتق سمٜمٗمًتف وذاشمتف
وذاشمف ظمٚمؼ اًمًاموات وإرض ،واق سمٜمٗمًف وذاشمف يمٚمؿ ُمقؾمك
ً
اؾمعقى قمغم اًمٕمرش ،وٟمحق ذًمؽ ُمـ أومٕم٤مًمف اًمعل ومٕمٚمٝم٤م اق سمٜمٗمًف واق ٟمٗمًف ومٕمٚمٝم٤م ،ومت٤معمٕمٜمك
صحٞمح ،وًمٞمس يمؾ ُمت٤م ُسم ٍتلم سمتف ُمٕمٜمتك اًم٘مترآن واحلتدض٨م ُمتـ اًمٚمٗمتظ ضٙمتقن ُمتـ اًم٘مترآن
ُمرومق ًقم٤م)(.)2
وومول ازمـ ايمؼقؿ-رمحف اهلل( : -وًمٕمؾ أصمٌ٤مت اًمٜمزول ُمع اإلُمًت٤مك قمتـ اًم٘متقل سمذاشمتف أو
سمٖمػم ذاشمف اق إىمرب متِم ًٞم٤م ُمع اًمٜمّمقص ،و ٛمؾ ىمقل ُمتـ أـمٚم٘متف أٟمتف أراد سمتذًمؽ حت٘مٞمتؼ
اًم٘مقل سم٤مًمٜمزول واًمرد قمغم اعمٌعدقم٦م ممـ ضٜمٙمر ذًمؽ) (.)3

) (1رواه أبو كعقم يف ذكر أخبار أصبفان ( ،)197/2وحؽرم عؾقره الرذهبي بالوضرع ،وضرعػه ابرن الؼرقم
يف مختصر الصواعق (.)252/2
)(( (2شرح حديث الـزول)) (.)197-196
)َ(3اكظر(( :مختصر العؾو)) (.)18
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ً٘ إٌضٚي ثذشوخ أَ ثغ١ش دشوخ؟
فبئذح ]ٖ] :أً٘ اٌغٕخ اخزٍفٛا ف٘ ٟزٖ اٌّغأٌخ ػٍ ٝأسثؼخ ألٛاي:
ايمؼقل إول :إن ايمـزول يؽقن زمحرىمي واكتؼول .واذا ُم٤م ذات٥م إًمٞمتف اإلُمت٤مم اًمتدارُمل
واق ىمقل أيب قمٌداهلل اسمـ طم٤مُمد ،وطمرب سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٙمرُم٤مين.
ايمؼقل ايمًوين :كػل أن يؽقن ايمـزول زمحرىمي واكتؼول .واذا ُم٤م ذات٥م إًمٞمتف أسمتق ؾمتٚمٞمامن
اخلٓم٤ميب ،واق ىمقل أيب احلًـ اًمعٛمٞمٛمل ،واسمٜمٞمف قمٌداًمقاطمد وقمٌداًمقا٤مب ،واسمـ اًمزاهمقاين.
ايمؼقل ايمًويمٌ :إشمٌوت اظمعـك ،مع فمَم إؿمالق ايمؾػظ يمعَم جملق إشمر زمف ،واتق ُمتذا٥م
سمٕمض أاؾ احلدض٨م ،يمام ذيمره اسمـ قمٌد اًمؼم وهمػمه (.)1
ايمؼقل ايمرازمع :اإلمًوك دم هذه اظمًليمي ،همال يؼول :زمحرىمي ،وٓ زمغمغم ضمرىممي ،واتذا ُمت٤م
ذا٥م إًمٞمف اإلُم٤مم اسمـ سمٓم٦م ،واق ىمقل أيب سمٙمر قمٌداًمٕمزضز سمـ ضمٕمٗمر – ص٤مطم٥م اخل ال – واق
اظمعٞم٤مر يمثػم ُمـ أاؾ احلدض٨م واًمٗم٘مٝم٤مء.
ويمعؾ ايمراصمَ ُمـ اذه إىمقال اًم٘مقل اًمراسمع ،وذًمؽ أن ًمٗمظ "احلريم٦م" ًمٗمتظ جمٛمتؾ مل
ضرد ذم إصمٌ٤مشمف وٓ ٟمٗمٞمف ٟمص :إذ ًمق ورد ذم ذًمؽ ٟمص صحٞمح سضح يم٤من ومٞمّمت ً
 ا ذم اعمًت٠مًم٦م،
ومٚمام مل ضرد رء ُمـ اذا ،وضم٥م اًمعقىمػ واإلُمًت٤مك يمتام اتل احلت٤مل ذم يمثتػم ُمتـ إًمٗمت٤مظ
اعمجٛمٚم٦م .وهذا مو رصمحف اإلموم ازمـ ايمؼقؿ ،وأؾمور إيمقف ؾمقخ اإلؽمالم ،طمٞم٨م ىمت٤مل – سمٕمتد أن
طمٙمك إىمقال ذم اعمً٠مًم٦م –( :وإطمًـ ذم اذا اًمٌ٤مب ُمراقم٤مة أًمٗم٤مظ اًمٜمّمتقص ومٞمثٌت٧م ُمت٤م

) (1اكظر(( :التؿفقد)) (.)137-136/7
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أصمٌعف اهلل ورؾمقًمف سم٤مًمٚمٗمظ اًمذي أصمٌعف ،وضٜمٗمل ُم٤م ٟمٗمت٤مه اهلل ورؾمتقًمف يمتام ٟمٗمت٤مه واتق أن ضثٌت٧م
اًمٜمزول واإلشمٞم٤من واعمجلء ،وضٜمٗمل اعمثؾ ،واًمًٛمل ،واًمٙمٗم١م ،واًمٜمد.)1() ...
وومول ازمـ ايمؼقؿ-رمحف اهلل( :-وأُم٤م اًمذضـ أُمًٙمقا قمـ إُمر  ،وىم٤مًمقاٟ ٓ :م٘مقل ضعحترك
وضٜمع٘مؾ وٓ ٟمٜمٗمل ذًمؽ ،ومٝمؿ أؾمٕمد سم٤مًمّمقاب وآشمٌت٤مع ،ومت٢مهنؿ ٟمٓم٘متقا سمتام ٟمٓمتؼ سمتف اًمتٜمص
فمٝمقرا شم٤م ًُم٤م ومٞمام إذا يم٤مٟم٧م إًمٗم٤مظ اًمعتل
وؾمٙمعقا قمام ؾمٙم٧م قمٜمف ،وشمٔمٝمر صح٦م اذه اًمٓمرض٘م٦م
ً
ؾمٙم٧م اًمٜمص قمٜمٝم٤م جمٛمٚم٦م ،حمعٛمٚم٦م عمٕمٜمٞملم صحٞمح ووم٤مؾمد يمٚمٗمظ احلريم٦م وآٟمع٘م٤مل ،واجلًؿ،
واحلٞمز ،وٟمحق ذًمؽ ُمـ إًمٗم٤مظ اًمعل حتعٝم٤م طمؼ وسم٤مـمؾ ومٝمذه ٓ شم٘مٌؾ ُمٓمٚم ً٘م٤م وٓ شمرد ُمٓمٚم ً٘م٤م،
وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف مل ضثٌ٧م ًمٜمٗمًف اذه اعمًٛمٞم٤مت ومل ضٜم٘مٚمٝم٤م قمٜمف ،ومٛمـ أصمٌعٝم٤م ُمٓمٚم ً٘م٤م وم٘متد أظمٓمت٠م،
وُمـ ٟمٗم٤ما٤م ُمٓمٚم ً٘م٤م وم٘مد أظمٓم٠م)(.(2
ً٘ ٠خٍ ِٕٗ ٛاٌؼشػ ئرا ٔضي؟
فبئذح ]ٗ] :أً٘ اٌغٕخ اخزٍف ٛف ٟرٌه ػٍ ٝصالصخ ألٛاي(:)3
ايمؼقل إول :ومقل مـ ومول :إن ايمعرش خيؾق مـف .وإمم اذا ذا٥م قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمتد
سمـ ُمٜمدة ،اإلُم٤مم اعمحدث اعمِمٝمقر ،وأًمػ ُمّمٜم ًٗم٤م ذم اًمرد قمغم ُمـ ىمت٤مل سمٕمتدم ظمٚمتق اًمٕمترش
ُمٜمف.
ايمؼقل ايمًوين :ايمتقومػ ،همال يؼول خيؾق ،وٓ ٓ خيؾق .وإمم اذا ذا٥م احلت٤مومظ قمٌتداًمٖمٜمل
اعم٘مدد ،وسمٕمض أاؾ احلدض٨م.
)(( (1مجؿوع الػتاوى)) (.)424-423/16
)(( (2مختصر الصواعق)) (.)258-257/2
)(( (3مجؿوع الػتاوى)) (.)396-383\5
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ايمؼقل ايمًويمٌ :ومقل مـ ومول :إن ايمعرش ٓ خيؾق مـف .واذا ُمذا٥م مجٝمقر أاتؾ اًمًتٜم٦م
وٟم٘مؾ ذًمؽ قمـ اإلُم٤مم أمحد ،وإؾمتح٤مق سمتـ رااقضتف ،ومحت٤مد سمتـ زضتد وقمٌٞمتد اهلل سمتـ سمٓمت٦م
وهمػماؿ.
ومول ازمـ سمقؿقي-رمحف اهلل( :-واًم٘مقل اًمث٤مًم٨م :اق اًمّمتقاب ،واتق اعمت٠مصمقر قمتـ ؾمتٚمػ
إُم٦م وأئٛمعٝم٤م :أٟمف ٓ ضزال ومقق اًمٕمرش ،وٓ خيٚمق اًمٕمرش ُمٜمفُ ،مع دٟمتقه ،وٟمزوًمتف إمم ؾمتامء
اًمدٟمٞم٤م ،وٓ ضٙمقن اًمٕمرش ومقىمف ،ويمذًمؽ ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام ضم٤مء سمف اًمٙمع٤مب واًمًٜم٦م ،وًمٞمس
ٟمزوًمف يمٜمزول أضمً٤مم سمٜمل آدم ُمـ اًمًٓمح إمم إرض سمحٞم٨م ضٌ٘مك اًمًت٘مػ ومتقىمٝمؿ ،سمتؾ اهلل
ُمٜمزه قمـ ذًمؽ)(.)1
وومول-رمحف اهلل -ذم ُمقوع آظمر( :واًمّمقاب ىمقل اًمًٚمػ :إٟمتف ضٜمتزل ،وٓ خيٚمتق ُمٜمتف
اًمٕمرش وروح اًمٕمٌد ذم سمدٟمف ٓ شمزال ًمٞم ً
وهن٤مرا إمم أن ضٛمقت ،ووىمت٧م اًمٜمتقم شمٕمترج ،وىمتد
 ا
ً
شمًجد حت٧م اًمٕمرش وال مل شمٗم٤مرق ضمًٛمف ،ويمذًمؽ أىمرب ُم٤م ضٙمتقن اًمٕمٌتد ُمتـ رسمتف واتق
ؾم٤مضمد ،وروطمف ذم سمدٟمف وأطمٙم٤مم إرواح خم٤مًمػ ٕطمٙم٤مم إسمدان ومٙمٞمػ سم٤معم ائٙم٦م؟ ومٙمٞمتػ
سمرب اًمٕم٤معملم؟) (. )2

)(( (1شرح حديث الـزول)) (.(232 ،161
)(( (2شرح حديث الـزول)) (.)233-232
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ػٍ ٝاهلل:

فبئذح ]٘] :اٌغٍف ِٕ ِٓ ُٙأصجذ اٌذذ هلل ٔ ِٓ ُِٕٙٚفبٖ ثبٌزفق ً١ا٢ر:ٟ

ذهى زمعض ايمعؾ ق إلم ايمؼقل زمنشمٌوت احلَ هلل ،وممـ ىمت٤مل سمتذًمؽ :قمٌتداهلل سمتـ اعمٌت٤مرك
واإلُم٤مم اًمدارُمل ،وإؾمح٤مق سمـ إسمرااٞمؿ ،وطمرب سمـ إؾمامقمٞمؾ ،و ٞمك سمتـ قمتامر ،واًم٘مت٤ميض
أسمق ضٕمغم ،واإلُم٤مم أمحد ذم رواض٦م.
ومقؾ ٓزمـ اظمٌورك-رمحف اهلل :-سمؿ ٟمٕمترف رسمٜمت٤م؟ ىمت٤مل( :سم٠مٟمتف قمتغم اًمٕمترش ،سمت٤مئـ ُمتـ
ظمٚم٘مف) .ىمٞمؾ :سمحد؟ ىم٤مل( :سمحد) (.)2
وومول ايمَارمل-رمحف اهلل( :-واهلل شمٕم٤ممم ًمف طمدّ ٓ ضٕمٚمٛمف أطمد همػمه ،وٓ جيقز ٕطمتد أن
ضعقاؿ حلده هم٤مض٦م ذم ٟمٗمًف ،وًمٙمـ ٟم١مُمـ سم٤محلد وٟمٙمؾ قمٚمؿ ذًمؽ إمم اهلل)(.)3
ىم ذهى زمعض ايمعؾ ق إلم ايمؼقل زمـػل احلَ فمـ اهلل ،وُمتـ ات١مٓء :اسمتـ طمٌت٤من وأسمتق
ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤ميب ،واسمـ اعم٤مضمِمقن ،واسمـ ٟمٍم ،وأسمق طمت٤مشمؿ اًمًٌتعل واًمٓمحت٤موي و ٞمتك سمتـ
ُمٕملم ،واإلُم٤مم أمحد ذم رواض٦م ،وهمػماؿ

الحدَُّ  :الػصل برقن الشرقنقن لرنال يخرتؾط أحردهؿا برأخر ،وفصرل مرا برقن الشرقنقن ومـتفرى الشريء
)َ (1
وصرفه حدّ ه ،ومـه حدود الحرم ،وحدود إرض ،كذلك يطؾق عؾرى مرا يتؿقرز بره الشريء عرن غقرره مرن
صػة وقدر ،فقؼال :حد اإلكسران ،وهري الصرػات الؿؿقرزة .اكظار :معجرم مؼرايقس الؾغرة ( ،)3/2لسران
العرب ()146/3
)َ(2رواه الدارمي يف ((الرد عؾى بشر الؿريسي)) (.)24
)(( (3الرد عؾى بشر الؿريسي)) (.)23
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وايمذي يظفر زمعَ ايمتلمؾ أن ٓ سمعورض زمكم ايمؼقيمكم يمام أؿم٤مر إمم ذًمتؽ ؿمتٞم اإلؾمت ام
صحٞمح٤م ،وىمد ضراد هب٤م ُمٕمٜمك سم٤مـم اً.
وذًمؽ أن احلدّ ُمـ إًمٗم٤مظ اعمجٛمٚم٦م اًمعل ضراد هب٤م ُمٕمٜمك
ً
همؿـ أشمًٌ احلَّ مـ ايمًؾػ همؿراده زمذيمؽ أكف يمف ضمَ يتؿقز زمف فمـ ؽموئر اظمخؾقوموت ،وأن
ممعزضم٤م هبؿ وم٤محلدّ قمغم اذا اقُ :م٤م ضعٛمٞمز
سمٞمٜمف وسملم اعمخٚمقىم٤مت اٟمٗمّم٤مًٓ وُمٌ٤مضٜم٦م ،ومٚمٞمس خمعٚم ًٓم٤م
ً
سمف اًمٌمء قمـ همػمه سم٤مًم٘مدر واًمّمٗم٤مت ،وم٤مًمذضـ أصمٌعتقا احلتدّ ُمتـ إئٛمت٦م ُمتراداؿ اًمترد قمتغم
اجلٝمٛمٞم٦م اًمذضـ زقمٛمقا أن اهلل خمعٚمط ممعزج سم٤مخلٚمؼ (.)1
ومـ كػك احلَّ مـ إئؿي همؿراده أن اخلؾؼ ٓ ُيقيمف وٓ َتمقط زممف إزمِمور زمحمَه وٓ
نمويتف .ىم٤مل اًم٘م٤ميض-رمحف اهلل -أسمق ضٕمغم ذم شمقضمٞمف يم ام اإلُمت٤مم أمحتد ذم إـمت اق احلتد ،أٟمتف
حمٛمقل قمغم ُمٕمٜمٞملم( :أضمَمهو :أٟمتف شمٕمت٤ممم ذم ضمٝمت٦م خمّمقصت٦م ،وًمتٞمس اتق شمٕمت٤ممم ذاا ًٌت٤م ذم
اجلٝم٤مت سمؾ ظم٤مرج اًمٕم٤مملُ ،معٛمٞمز قمـ ظمٚم٘مفُ ،مٜمٗمّمؾ قمٜمٝمؿ ،همػم داظمؾ ذم يمتؾ ضمٝمت٦م ،واتذا
ُمٕمٜمك ىمقل أمحدً :مف طمتد ٓ ضٕمٚمٛمتف إٓ اتق .وايمًموين :أٟمتف قمتغم صتٗم٦م ضٌتلم هبت٤م قمتـ همتػمه
وضعٛمٞمز.)2()...
وومول ؾمقخ اإلؽمالم-رمحف اهلل -سمٕمد أن أورد يم ام اإلُم٤مم أمحد ذم ٟمٗمتل احلتد( :وُمت٤م ذم
اذا اًمٙم ام ُمـ ٟمٗمل حتدضد اخلٚمؼ وشم٘مدضراؿ ًمرهبؿ وسمٚمقهمٝمؿ صٗمعف ٓ ضٜمت٤مذم ُمت٤م ٟمتص قمٚمٞمتف
أمحد وهمػمه ُمـ إئٛم٦م – صمؿ ذيمر ُم٤م روي قمـ اسمـ اعمٌ٤مرك واإلُم٤مم أمحد ذم إصمٌت٤مت احلتد ،صمتؿ
ىم٤مل  –:ومٚمؿ ضٜمٗمقا صمٌقت ذًمؽ ذم ٟمٗمس إُمر ،وًمٙمـ ٟمٗمقا قمٚمؿ اخلٚمؼ سمف.)3()..
)((َ(1العؾو)) لؾذهبي (.)118
)(( (2كؼض التلسقس)) (.)172/2
)(( )3درء تعارض العؼل والـؼل)) (.)35-34/2
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فبئذح ] :]ٙاهلل عً ٚػال لبدس ػٍ ٝأْ ٕ٠ضي ٔـضٚال ٚادـذا٠ ،مـغ ٌىـً لـ َٛفـٟ
صٍض ُٙاألخ١ش:
ومول ازمـ رصمى -رمحف اهلل( :-وىمد اقمتؽمض سمٕمتض ُمتـ يمت٤من ضٕمترف اتذا -أي قمٚمتؿ
اًمٜمجقم -قمغم طمدض٨م اًمٜمزول صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ أظمر ،وىم٤مل :صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ خيعٚمػ سم٤مظمع اف اًمٌٚمدان
 :وم ا ضٛمٙمـ أن ضٙمقن اًمٜمزول ذم وىم٧م ُمٕملم .وُمٕمٚمقم سم٤مًميورة ُمـ دضـ اإلؾم ام ىمٌح اتذا
آقمؽماض ،وأن اًمرؾمقل ﷺ أو ظمٚمٗم٤مءه اًمراؿمدضـ ًمق ؾمٛمٕمقا ُمـ ضٕمؽمض سمف عم٤م ٟم٤مفمروه،
سمؾ سم٤مدروا إمم قم٘مقسمعف  ،وإحل٤مىمف سمزُمرة اعمخ٤مًمٗملم اعمٜم٤موم٘ملم اعمٙمذسملم)(.)1
وأصموب ازمـ سمقؿقي -رمحف اهلل -قمغم ُمـ ىمت٤مًمقا :ىمتد صمٌت٧م أن اًمٚمٞمتؾ خيعٚمتػ سم٤مًمٜمًتٌ٦م إمم
اًمٜم٤مس ،ومٞمٙمقن أوًمف وٟمّمٗمف وصمٚمثف سم٤معمنمق ،ىمٌؾ أوًمف وٟمّمٗمف وصمٚمثف سم٤معمٖمرب .ىم٤مًمقا :ومٚمق يم٤من
اًمٜمزول اق اًمٜمزول اعمٕمروفً ،مٚمزم أن ضٜمزل ذم مجٞمع أضمزاء اًمٚمٞمؾ :إذ ٓ ضزال ذم إرض ًمٞمؾ.
ىم٤مًمقا :أو ٓ ضزال ٟم٤مزًٓ وص٤مقمد ًا ،واق مجع سملم اًمْمدضـ؟ همؼول -رمحف اهلل( -واذا إٟمام ىم٤مًمقه
ًمعخٞمٚمٝمؿ ُمـ ٟمزوًمف ُم٤م ضعخٞمٚمقٟمف ُمـ ٟمزول أطمداؿ ،واذا قملم اًمعٛمثٞمؾ ،صمؿ إهنتؿ سمٕمتد ذًمتؽ
ضمٕمٚمقه يم٤مًمقاطمد اًمٕم٤مضمز ُمٜمٝمؿ  ،اًمذي ٓ ضٛمٙمٜمف أن جيٛمع ُمـ إومٕم٤مل ُمت٤م ضٕمجتز همتػمه قمتـ
مجٕمف  .وىمد ضم٤مءت إطم٤مدض٨م سم٠مٟمف ٤مؾم٥م ظمٚم٘مف ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ،يمؾ ُمٜمٝمؿ ضراه خمٚمٞم ً٤م سمف  ،ضعجغم
وضٜم٤مضمٞمف  ٓ ،ضرى أٟمف ُمعخٚمٞم ً٤م ًمٖمػمه وٓ خم٤مـمٌ ً٤م ًمٖمػمه .وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ ((:إذا ومول ايمعٌَ
احلؿَ هلل رب ايمعوظمكم  ،يؼقل اهلل محَين فمٌَي  ،وإذا ومول ايمرمحـ ايمرضمقؿ  ،ومول اهلل أشمـك فممعم
فمٌَي)) ،ومٙمؾ ُمـ اًمٜم٤مس ضٜم٤مضمٞمف  ،واهلل شمٕم٤ممم ض٘مقل ًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ ذًمؽ ،وٓ ضِمٖمٚمف ؿمت٠من قمتـ
ؿم٠من .وذًمؽ يمام ىمٞمؾ ٓسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف :يمٞمػ ٤مؾمت٥م اهلل شمٕمت٤ممم اخلٚمتؼ ذم ؾمت٤مقم٦م

)(( (1فضل عؾم السؾف عؾى الخؾف)) ٓبن رجب الحـبؾي (.(3
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واطمدة؟ وم٘م٤مل :يمام ضرزىمٝمؿ ذم ؾم٤مقم٦م واطمدة ...ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف ٓ ضِمٖمٚمف ؿم٠من قمتـ ؿمت٠من  ،وٓ
ع٤مج أن ضٜمزل قمغم ا١مٓء  ،صمؿ ضٜمزل قمغم ا١مٓء ،سمؾ ذم اًمقىم٧م اًمقاطمد اًمذي ضٙمقن صمٚمث ً٤م قمٜمتد
ا١مٓء  ،وومجر ًا قمٜمد ا١مٓء ،ضٙمقن ٟمزوًمف إمم ؾمامء ا١مٓء اًمدٟمٞم٤م  ،وصٕمقده قمـ ؾمامء ات١مٓء
اًمدٟمٞم٤م) ).(1
وومول ايمشقخ ازمـ زمموز -رمحمف اهلل( :-واًمٜمتزول ذم يمتؾ سمت اد سمحًتٌٝم٤مٕ :ن ٟمتزول اهلل
ؾمٌح٤مٟمف ٓ ضِمٌف ٟمزول ظمٚم٘مف  ،واق ؾمٌح٤مٟمف ضقصػ سم٤مًمٜمزول ذم اًمثٚم٨م إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ  ،ذم
مجٞمع أٟمح٤مء اًمٕم٤ممل قمغم اًمقضمف اًمذي ضٚمٞمؼ سمج اًمف ؾمٌح٤مٟمف  ،وٓ ضٕمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م ٟمزوًمف إٓ اق  ،يمام
ٓ ضٕمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م ذاشمف إٓ اق قمز وضمؾ َ ﴿:يمقس ىم َِؿ ًْؾِ ِف َرق وهق ِ
قع ا ْيم ٌَ ِِ ُغم﴾  ،وىمت٤مل قمتز
ايمًؿ ُ
ْ َ
ْ ٌ َ ُ َ َّ
وضمؾ َ ﴿:همال سم ْ ِ
اَّللَ َي ْع َؾ ُؿ َو َأ ْكت ُْؿ ٓ َسم ْع َؾ ُؿقن﴾ (.)2
َي ُزمقا لِ َّؾ َِه إَ ْم ًَ َول إِ َّن َ



) (( (1بقان تؾبقس الجفؿقة )) (.)54/4
))) (2مجؿوع فتاوى ابن باز)) (.)426 /4
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اىفصو اىضادس
فضو اخليفاء اىزاشديِ
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قاه اىْاظٌ _ سدّٗ اهلل_
َٚلُـًْ ئَّْ َخْ١شَ إٌَّبطِ ثَؼْـذَ ُِذََّّـذٍ

(٘ٔ)

َٚصِ٠ـشاُٖ لُذًِْب  ،صَُُّ ُػضَّْبُْ أسْعَـخُ

َٚساثِؼُُٙـُ خَـْ١ـشُ اٌجشَّ٠ـخِ ثَؼْـذَُ٘ـُ

()ٔٙ

ػٍَِـ ٌّٟدٍَ١فُ اٌخَـ١شِ  ،ثبٌخَ١شِ ُِْٕجِخُ

اعمعٛمًؽ سم٤مًمٙمع٤مب واًمًٜم٦م ِدن واقمع٘مد.
((و ُوم ْؾ)) :أي :أده٤م
ومقيمفَ :
ٍ
حمؿ ٍ
((إن َطم ْ َغم ايمـَّ ِ
مَ)) :ظمتػم اًمٜمت٤مس سمٕمتد ٟمٌٞمٜمت٤م حمٛمتد ﷺ وإٟمٌٞمت٤مء
ومقيمفَّ :
وس َزم ْعََ ُ َ َّ
واعمرؾمٚملم.
((و ِزيرا ُه)) :أي :أسمق سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.
ومقيمفَ :
ومقيمفُ (( :ومَْ ًمو)) :اعم٘مدُم٦م ال أول اًمٌمء ،واضمعٛمٕم٧م إُ ىُم٦م قمغم شم٘مدضؿ أيب سمٙمتر وقمٛمتر
ريض اهلل قمٜمٝمام.
ومقيمفُ (( :شم َّؿ ُفم ًْ َ ُن)) :أي :قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف.
((أر َصم َُ)) :أي :قمغم اًمراضمح.
ومقيمفْ :
((طمممغم ايمػميم ِ
مي)) :اًمؼمضتت٦م ُمتتـ سمتترأ :أي :ظمٚمتتؼ ،واعمتتراد :ظمتتػم اخلٚمتتؼ .ىمقًمتتف:
ومقيمممفَّ ُ ْ َ :
(( َسم ْٕمدَ ُاؿ)) :أي :سمٕمد أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن.
ومقيمفَ (( :فم ِ كقم)) :أي :قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف.
اخل ِ
ؾقػ َ
((ضم ُ
غم)) :أي :اعم ازم ًمٚمخػم.
ومقيمفَ :
غم ُمـ ِ
((زموخل ِ
َ
ْج َُ))ُ :مٜمجح ُمـ اًمٜمجت٤مح ،وذم ٟمًتخ٦م" :ممتٜمح" ُمتـ اعمٜمحت٦م :أي:
ومقيمف:
اًمٕمٓم٤مء.
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إجمالًا:
يعتؼَ أهؾ ايمًـي واجل فمي أن طمغم هذه إمي زمعَ كٌ ِّقفو ﷺ :أسمق سمٙمر اًمّمتدضؼ ،صمتؿ
قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،صمؿ قمثامن سمـ قمٗم٤من ،وم ُٞم٘مدٍ ُُمقن ا١مٓء اًمث اصم٦م يمام ىمدى َُمٝمؿ أصتح٤مب رؾمتقل
اهلل ﷺ  ،ومٕمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل(( :يمٜم٤م ذم ِ
ُ
ٟمٕمتدل
اًمٜمٌل ﷺ ٓ
زُمـ ٍ
سم٠ميب ٍ
سمٙمر أطمدً ا ،صمؿ قمٛمر ،صمؿ قمثامن)) ،صمؿ سمٕمد ا١مٓء اًمث اصمت٦م أصتح٤مب اًمِمتقرى اخلٛمًت٦م:
واؿ :قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،واًمزسمػم ،وقمٌداًمرمحـ سمـ قمقف ،وؾمٕمد سمـ أيب وىمت٤مص ،وـمٚمحت٦م
سمـ قمٌٞمداهلل ،ويمٚمٝمؿ ضّمٚمح ًمٚمخ اوم٦م ،ويمٚمٝمؿ إُم٤مم ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم.
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األدلة النقلية
(ٔ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝفنً أث ٟثىش اٌقذ٠ك سم ٟاهلل ػٕٗ:
ِ
وين ا ْشمـ ْ ِ
مهمو
ٌَم ُه َ
اَّللُ إِ ْذ َأ ْطم َر َصم ُف ا َّيمذ َ
َكم إِ ْذ ُ َ
يـ َىم َػ ُروا َشم ِ َ
ٌْمو ُه َهم َؼَْ ك َ َ
 )1ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿:إِ َّٓ َسمـ ُ ُ
اَّلل ؽمؽِقـَ َتف فم َؾق ِف و َأيََ ه زمِجـ ٍ
قل يمِِ ِ
ِدم ا ْيمغ ِ
ُمقد َمل ْ سم ََر ْو َهمو
وضمٌِ ِف َٓ َ َْتز َْن إِ َّن َ
ُ َ ْ َ َّ ُ ُ
َور إِ ْذ َي ُؼ ُ َ
اَّللَ َم َعـَو َهم َل ْك َز َل َُ َ
()1
ِ
ِ
ِ
قؿ﴾ [ايمتقزمي.]30 :
اَّلل ِ ِه َل ا ْيم ُع ْؾ َقو َو َ
ايمً ْػ َعم َوىمَؾِ َؿ ُي َ
َو َصم َع َؾ ىمَؾ َؿ َي ا َّيمذ َ
اَّللُ َفم ِزي ٌز َضمؽ ٌ
يـ َىم َػ ُروا ه
ِ
ويمَِْ ِق َو َصََّ َق زمِ ِف ُأو َيمًِ َ
قن﴾
ؽ ُه ُؿ اظمُْ َّت ُؼ َ
وق زمِ ِّ
 )2وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿:وا َّيمذي َصم َ

()2

[ايمزمر.]33 :

ًَ ُوم ُؾمقزم ُؽ وإِ ْن َسم َظموهرا فم َؾق ِ
مق
مف َهممنِ َّن َ
 )3وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿:إِ ْن َسمتُق َزمو إِ َلم َ
اَّلل ِ َهم َؼَْ َصغ ْ
اَّللَ ُه َ
ُ َ َ
ََ َ ْ
()3
ِِ
ِ
كم َواظمَْ َالئِ َؽ ُي َزم ْعََ َذيمِ َ ِ
َم ْق َٓ ُه َو ِصم ْ ِػم ُ
غم﴾ [ايمتحريؿ.]3 :
يؾ َو َصويم َُ اظمُْ ْممـ َ
ؽ َـمف ٌ
 )4ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿:هم َل َّمو َم ْـ َأ ْفم َطك َوا َّسم َؼك * َو َصََّ َق زمِ ُْ
وحل ًْمـَك * َف َسـُ َق ِّس ُار َُه لِ ْؾ ُق ْس َارى﴾
()4

[ايمؾقؾ.]0 - 9 :

) )1أجؿع الؿسؾؿون عؾى أن الؿراد بالصاحب الؿرذكور يف أيرة هرو أبرو بؽرر الصرديق رضري اهلل عـره
وأرضاه  .اكظر(( :اإلصابة)) ٓبن حجر( ،)335/2و((تاريخ الخؾػاء)) لؾسقوصي (.)48
ِ
الصدْ ِ َق) قال :محؿد ﷺ
يَجا َءَبِ ِّ
) )2روى ابن جرير بنسـاده إلى عؾي رضي اهلل عـه يف قولهَ ( :وا َّلذ َ
( َو َصدَّ َقَبِ َِه) قال :أبو بؽر رضي اهلل عـه .اكظر(( :الدر الؿـثور يف التػسقر بالؿلةور)) (.)228/7
) )3ذهررب كثقررر مررن الؿػسرررين مررـفم عبررد اهلل بررن عبرراس وابررن مسررعود وعبررد اهلل ابررن عؿررر ومجاهررد
والضرحاك إلررى أن الؿررراد بصرالح الؿررممـقن أبررو بؽرر وعؿررر رضرري اهلل عـفؿرا .اكظررر(( :جررامع البقرران))
(((، )163-162/28تػسقر ابن كثقر)) (.)56/7
) ) 4روى ابن جرير بنسـاده إلى عامر بن عبد اهلل بن الزبقر قال :كان أبو بؽرر يعترق عؾرى اإلسرالم بؿؽرة
فؽان يعتق عجائز وكسراء إذا أسرؾؿن ،فؼرال لره ابروه :أي بـري أراك تعترق أكاسرًا ضرعػاء ،فؾرو أكرك تعترق
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ِ ٍ ِ ِ
ِ
مـ
 )5ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿:و َؽم ُق َجـَّ ٌُ َفو ْإَ ْسم َؼك * ا َّيمذي ُي ْم ِت َمو َيم ُف َي َت َزىمَّك * َو َمو َٕ َضمَ فمـََْ ُه م ْ
()1
ِ
ِ ٍ
ف َي ْر َى﴾ [ايمؾقؾ.]12 -20 :
َوق َو ْصم ِف َر ِّزم ِف ْإَ ْفم َعم * َو َيم ًَ ْق َ
ك ْع َؿي ُ َْتزَى * إِ َّٓ ا ْزمتغ َ
ًمٚمٜمٌل ﷺ وأٟم٤م ذم ِ
اًمٖم٤مر ً :متق أن
 )6و َقم ْـ أيب سمٙمر اًمّمدضؼ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ُ :ىم ْٚم٧م ٍ
ِ
زمؽر زمو ْشمـ ْ ِ
هؽ يو أزمو ٍ
ٍمٟم٤م ،وم٘م٤مل (( :مو َـمـ َ
اَّللُ شمويمِ ًُ ُف ))(.)2
َكم َ
ٟمٔمر َ
َ
أطمدَ ُاؿ َ
حت٧م ىمدَ َُم ْٞمف ٕ ْسم َ َ
اًمٜم٤مس وىمت٤مل
 )7و َقم ْـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  :ظمٓم٥م رؾمقل اهلل ﷺ َ
تور َ
اَّلل ِ))  .ىم٤مل  :ومٌٙمَتك
ذيمؽ ايمعٌَُ مو ِفمـََْ َ
 (( :إن َ
وزمكم مو ِفمـََْ ُهْ ،
زمكم ايمَه كْقو َ
اَّللَ َطم َّ َغم فمًٌَ ا َ
هموطم َ

ُ ِ
ٍ
سمٙمر ،ومٕم ِجٌٜم٤م ًمٌِ ِ
ُ
ٙم٤مئ ِفْ :
رؾمتقل اهللِ ﷺ
تػم ،ومٙمت٤من
ْؼم
أسمق ٍ َ ْ ُ
أن ُخي ِ َ
رؾمقل اهلل ﷺ قمـ قمٌد ُظم ٍ َ

رؾمتقل اهللِ ﷺِ َّ (( :
؟و اعمُ َخ ىػم ،ويم٤من أسمق ٍ
ِ
ُ
مـ
فممقم دم
سمٙمر أ ْقم َٚم َٛمٜم٤م ،وم٘مت٤مل
إن ممـ َأم ِّ
ايمـموس َ َّ
َ
ِ
ىمـً مت ِ
َمذ ُت أزممو ٍ
ُص ْح ٌَتِ ِف ومويمِ ِف أزمو ٍ
نممغم َر ِّيب ٓ َُّت ْ
َّخ ًذا َطم ً
طممق ُة
مـ ُأ َّ
زمؽمر ،ويمؽ ْ
زمؽر ،ويمق ُ ُ
ؾمقال َ
ِ ِ
زموب أيب ٍ
زمؽر))(.)3
كم دم
وم َق َّد ُسم ُفَ ٓ ،ي ٌْ َؼ َ َّ
زموب إٓ ُؽمََّ إٓ َ
اظمًجَ ٌ
اإلؽمال ِم َ
ْ

رجا ً
ٓ جؾد ًا يؼومون معك ،ويؿـعوكك ويدفعون عـك قال :أي أبت إكؿا أريد مرا عـرد اهلل ،قرال فحردةـي
َو َصاادَّ َقَبِا ْل ُح ْس اـَىَ َ َف َسـُ َق ِّسا ُار ُهَ
اىَوا َّت َؼااىَ ََ
ان ََأ ْط َطا َ
ااَما ْ
بعررض أهررل بقترري أن هررذه أيررة كزلررت فقررهَ ( :ف َل َّما َ

لِ ْؾ ُق ْس َرى) .اكظر(( :جامع البقان)) ( ،)221/36و((الؿستدرك)) لؾحاكم (.)526-525/2

) (1قالَالحافظَابنَكثقرَرحؿهَاَّلل" :وقد ذكر غقر واحرد مرن الؿػسررين أن هرذه أيرات كزلرت يف أبري
بؽر الصديق رضي اهلل عـه ،حتى إن بعضفم حؽى اإلجؿاع من الؿػسرين عؾى ذلرك" .اكظرر(( :تػسرقر
ابن كثقر)) (.)311-316/7
) (2رواهَالبخاري ( ،)3653ومسؾم (.)2381
)َ(3رواهَالبخاريَ(.)3654
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 )8و َقم ْـ قمٛمترو سمتـ اًمٕمت٤مص ريض اهلل قمٜمتف ّ
ٌّتل ﷺ سمٕمثتف قمتغم ضمتٞمش ذات
أن اًمٜم ّ
ؾًِ :م َـ ايمر َصم ِ
أي ايمـ ِ
ى إ َيم ْق َ
ول َهم َؼ َول:
ؽ َوم َولَ :فموئِ َش ُيَ ،هم ُؼ ُ
أضم ه
َّوس َ
اًمً اؾمؾ ،وم٠مشمٞمعف وم٘مٚم٧م (( :ه
ِّ
()1
اخل َّط ِ
زمـ َ
وب َهم َعََّ ِر َصم ًوٓ)) .
قهوُ ،وم ُ
ؾًُ :شم َّؿ َم ْـ َوم َولُ :شم َّؿ ُفم َؿ ُر ُ
أ ُزم َ

 )9و َقم ْـ أيب ارضرة ريض اهلل قمٜمتف ّ
أصم ٌَ ََ ِممـْؽ ُُؿ ايمقمق َم
ٌّتل ﷺ ىمت٤ملَ (( :ممـ ْ
أن اًمٜم ّ
ومول أزمق زمؽ ٍ ِ
ِ
ِ
همؿـ َسمٌِ َع ِم ْـؽ ُُؿ ايمقق َم ِصمـو َز ًة َ
اَّللُ فمـْف :أكوَ ،
َ
يض
يض َ
َ
ومولَ :
ْمر َر َ
ومول أزمق َزمؽ ٍْر َر َ
صوئ ً
ِ
اَّللُ فمـْف :أكوَ ،
همؿـ أ ْؿم َع َؿ ِمـْؽ ُُؿ ايمقق َم ِم ًْؽِقـًو َ
اَّللُ فمـْف :أكوَ ،
همؿـ
يض َ
َ
ومولَ :
ومولَ :
ومول أزمق َزمؽ ٍْر َر َ
ؽمقل َ ِ
ِ
همؼول َر ُ
اَّللُ فمـْف :أكوَ ،
يضو َ
اصمت ََؿ ْع َـ
يض َ
فمو َد ِمـْؽ ُُؿ ايمقق َم َم ِر ً
اَّلل ﷺ :مو ْ
ومول أزمق َزمؽ ٍْر َر َ
دم ْام ِر ٍئَّ ،إٓ َد َطم َؾ َ
اجلـَّ َي )) (.)2
 )12و َقم ْـ أيب ارضرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ﷺ ض٘مقلَ (( :مـ أ ْك َػ َؼ
إؾم ِ
كم ِمـ ٍ
ز َْو َصم ْ ِ
ٌقؾ اهللَُِّ ،د ِفم َل ِمـ أ ْزم ِ
قوق دم َؽم ِ
قابَ - ،ي ْعـِل َ
رق ِم َـ ْ
اَّلل ِ همذا
اجل َّـ َي - ،يو َفم ٌََْ َ
ىمون ِمـ أه ِؾ ِ ِ ِ
ِ
ىمون ِمـ أه ِؾ ايمِ ِ
الة ُد ِفم َل ِمـ ِ
مل ِممـ
ومـ َ
همؿـ َ
ْ
زموب َّ
َّ
ْ
اجلفمود ُدفم َ
ايمِالةَ ،
َطم ْ ٌغمَ ،
زموب ايمََِ َوم ِي ،ومـ َ ِ
ِ ِ ِ
فود ،ومـ َ ِ
اجل ِ
زموب ِ
ِ
أه ِ
ايمِمقو ِم
مؾ ِّ
ىمون ممـ ْ
ايمََِ َومي ُدفم َل مـ ِ َّ
أه ِؾ َّ
ىمون مـ ْ
َ
َ
ايمر ّي ِ
وم٘م٤مل أسمق َسمٙم ٍ
ِ
ُد ِفم َل ِمـ ِ
ونَ ،
قمتغم اتذا اًمتذي ُضتدْ َقمك ُِمتـ شمِ َ
ْترُ :مت٤م َ
ٚمتؽ
ايمِقومِ،
زموب ِّ
وزموب َّ

)َ(1رواهَالبخاري ( ،)3662ومسؾم(.)2384
َالجـَّا َةَ
َاَامارِ ٍئ َّ
إَإَٓ َد َخا َل َ
)َ(2رواهَمسؾم ( .)1628قالَالـوويَرحؿهَاَّلل :قوله ﷺ (( ْ
مااَاجات ََؿ ْع َن ْ
))قال الؼاضي معـاه " :دخل الجـرة برال محاسربة وٓ مجرازاة عؾرى قبرقح إعؿرال وإٓ فؿجررد اإليؿران
يؼتضي دخول الجـة بػضل اهلل تعالى" اكظر(( :شرح صحقح مسؾم)) (.(156/15
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ِ
إسم ِ ِ
ىم٤ملَ :ك َع ْؿَ ،
أطمدٌ ض٤م َرؾمق َل اهللِ؟ َ
وىم٤ملْ :
ور ٍةَ ،
أن
وأ ْر ُصممق ْ
اؾ ُضدْ َقمك ُمٜمْٝم٤م ُيم ٍٚمٝم٤م َ
ْ
ض َ
قاب ُمـ َ ُ
مـفؿ يو أزمو َزمؽ ٍْر))(.)1
َسمؽ َ
ُقن ْ
أن اًمٜمٌل ﷺ ِ
 )11و َقمـ ٍ ِ
صٕمدَ ُأ ُطمدً ا ،وأسمق ٍ
سمٙمر و ُقم َٛم ُر و ُقم ُ
يض اهلل قمٜمف ،ى
تثامن،
ْ
ى
أٟمس َر َ
فمؾقؽ كٌلِ ،
ِ
وصَِّ ٌيؼَ ،
وؾم
فقَان))(.)2
ً ُأ ُضمَُ  3همن َّك
َوم َر َضم َ
ػ هبؿ ،وم٘م٤مل (( :اشم ٌُ ْ
َ ك

ٍ ِ
ِ
انَا ْ
اقاء) أي
ٕشا َِ
) (1رواهَالبخاااري ( ،)3666ومسااؾم ( .)1627قولررهَ ( :ماانَأ ْك َػا َاقَزَ ْو َجا ْق ِنَماانَشاايءَما َ
درهؿقن ،أو ديـارين ،أو زوجقن من أي شيء كان.
) (2رواهَالبخاري (.)3675
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(ٕ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝفنً ػّش ثٓ اٌخيبة سم ٟاهلل ػٕٗ:
ِ
رؾمقل اهللِ ﷺ إذ ىم٤مل  (( :زمقـمو
َ )1قم ْـ أيب ارضرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  :سمٞمٜم٤م ٟمح ُـ قمٜمد

أكو كوئؿ رأيتـل دم ِ
ُ
سمتقول إلم صموكى ٍ
ايمؼٌم همؼويمقا
همؼؾً  :ظمـ هذا
ومٌم ،
اجلـي  ،همنذا امرأ ٌة
ُ
ٌ
ُ
ِ
يمعؿر ِ
َ
أهمت٤مر ضت٤م
أقمٚمٞمؽ
قمٛمر وىم٤مل :
اخلطوب ،
زمـ
َغم َسم ُف  ،همق َّيم ُ
ُ
ُ
مَزمرا ))  .ومٌٙمك ُ
قً ً
َ :
همذىمرت نم ْ َ
َ
رؾمقل اهللِ (.)1

َ
رؾمقل اهللِ ﷺ ىمت٤مل (( :زمقـمو
 )2و َقم ْـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل َ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م
يمٌـِ ،
سمقً زمؼَحِ ٍ
قً همضقم
خير ُج دم أـمػوري ،شمؿ أفم َط ُ
هممم ُ
كوئؿُ ،أ ُ
ايمر َّ
ي ُ
زمً ضمتك إين ٕرى ِّ
أكو ٌ
ِ
زمـ اخل َّط ِ
َ
ؾؿ ))(.)2
وب  .ومويمقا  :هم َّأويمتَف يو
ُفم َؿ َر َ
رؽمقل اهللِ ومول  :ايمع ُ
 )3و َقم ْـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ(( :زم ْقـَو أكو كوئِ ٌؿ ،
ِ
ِ
دون ذيمِ َ
مؽ ،
َر َأ ْي ُ
ي َ ،و ِمـ َْفو َمو َي ٌْ ُؾغُ َ
ومؿ ٌص  ،همؿـ َْفو َمو َي ٌْ ُؾغُ ايم هًَ َّ
ً َ
ايمـوس ُفم ِر ُوقا َفم َ َّقم و َفم َؾ ْق ِف ْؿ ُ
رؽمقل َ ِ
ِ ِ
َ
يـ ))(.)3
ؼم ُه  .ومو ُيمقا  :هم َ َأ َّو ْيم َت ُف َيو
اَّلل ومول  :ايمَِّ َ
قص ْ
فمؿر و َفم َؾ ْقف َومؿ ٌ
و ُفم ِر َض َفم َ َّقم ُ
اصم َ َّ

) )1رواهَالبخاريَ( .)3242قالَابنَبطال رحؿهَاَّلل ( :وبؽاء عؿر يحتؿرل أن يؽرون سررور ًا ،ويحتؿرل
أن يؽون تشوقًا أو خشوع).
) )2رواهَالبخاري (.)82
)َ)3رواهَالبخاريَ( ،)3691ومسؾم ( .)2396قالَالحاافظَرحؿاهَاَّلل( :وقرد استشرؽل هرذا الحرديث
بلكه يؾزم مـه أن عؿر أفضل من أبي بؽر الصديق والجواب عـه تخصقص أبي بؽر من عؿوم قوله عرض
عؾى الـاس فؾعل الذين عرضوا إذ ذاك لم يؽن فقفم أبو بؽر وأن كون عؿر عؾقه قؿقص يجرره ٓ يسرتؾزم
أن ٓ يؽون عؾى أبي بؽر قؿقص أصول مـه وأسبع فؾعؾه كان كذلك إٓ أن الؿراد حقـنذ بقان فضقؾة عؿر
فاقتصر عؾقفا واهلل أعؾم) .اكظر (( :فتح الباري)) (.(51/7

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

132

ِ
اؾمع َْ٠م َذ َن ُقم َٛم ُر َ
ؾمتقل اهللِ ﷺ
قمتغم َر
 )4و َقم ْـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ْ :
قاهتـَ ،وم َٚمام اؾمع َْ٠م َذ َن ُقمٛمر ُىمٛمـ ضٌع ِ
ِ
ِ
ِ
وقمٜمْدَ ُه ٟمًِ٤م ٌء ُِمـ ُىم َر ْض ٍ
َتد ْر َن
َُ ْ َ َْ
ش ُض َٙم ٍٚم ْٛمٜمَ ُف و َض ًْ َعٙمْث ْر َٟم ُف ،قم٤مًم َٞم ً٦م ْ
أص ُ ُ ى ى ْ
وم٠مذ َن ًمف ر ُ ِ
احلج٤مبِ ،
ِ
ؾمقل اهللِ ﷺ َض ْْم َح ُؽَ ،
ور ُ
اهلل
وم٘م٤مل ُقم َٛم ُرْ :
أو َ
َ
ؾمقل اهلل ﷺ َ
َ
تح َؽ ُ
ِ
ايممالت ىم ِ ِ
مم ِ
ىم٤ملَ (( :فم ِ
ٓق ّ
ؾمقل اهللَِ ،
ِؾمٜم َىؽ ض٤م َر َ
مقسم َ
َؽ
ج ٌْ ُ
ً ِمـ َه ُ
ُمـ فمـمَيَ ،هم َؾم َّ َؽممؿ ْع َـ َص ْ
َّ
ىم٤مل قمٛمر :وم٠مٟمْ٧م ض٤م ر َ ِ
ىمت٤مل :أي قمَتدُ و ِ
ِ
أطم ىؼ ْ
ات
ّ
أن َ َده ٌْ َـُ ،صم ىؿ َ ْ
ؾمقل اهلل ُيمٜم َْ٧م َ
ا ْزمتَََ ْر َن احل َ
َ َ
جوب)) َ ُ َ ُ
ؾمتقل اهللِ
ِ
ِ
أهت ٌْٜمَٜمِل وٓ َ َهت ٌْ َـ َر َ
ؾمقل اهللِ ﷺ ؟ ُىم ْٚم َـَٟ :م َٕم ْؿ ،أ ْٟم َ٧م أ َوم ُّظ و َأ ْهم َٚم ُظ ُِمـ َر
أ ْٟم ُٗمً ِٝم ىـَ َ ،
ىم٤مل َر ُ
ﷺَ ،
ؾمقل اهللِ ﷺ(( :وايمذي َك ْػ ِز زم َق َِ ِه ،مو َيم ِؼ َق َ
ؽ َّ
طون َوم هط ؽمويمِؽًو َهمجو َّإٓ
ايمش ْق ُ
نمغم َهم ِّج َ
َؽم َؾ َ
ؽ)) (. )1
ؽ َهمجو َ
ىمون همِمق َومم ٌْ َؾؽ ُْؿ
 )5و َقم ْـ أيب ارضرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ(( :يم َؼَْ َ
همنن َي ُ
أضمٌَ  ،همنكَّف ُفم َؿ ُر))(.)2
قنْ ،
ِم َـ إُ َم ِؿ ُحمَََّ ُشم َ
ؽ دم ُأ َّمتل َ
ىممون زمعمَي
 )6و َقم ْـ قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ(( :يممق َ
زمـ اخل َّط ِ
وب)) (.)3
كٌل َيم َ
فمؿر ُ
ؽون ُ
ك

)َ(1رواهَالبخاااري (  ،)3294ومسااؾم ( .)2396الػااج :الطريررق الواسررع ويطؾررق أيضررًا عؾررى الؿؽرران
الؿـخرق بقن الجبؾقن .اكظر(( :شرح الـووي)) (.(165/15
)َ(2رواهَ(َالبخاري ( ،)3689ومسؾم ( .)2398الؿارادَبالؿحادث .ققرل :الؿؾفرم .وققرل :مرن يجرري
الصواب عؾى لساكه من غقر قصد .وققل :مؽؾم أي  :تؽؾؿه الؿالئؽة بغقر كبوة  ...بؿعـرى أهنرا تؽؾؿره يف
كػسه وإن لم ير مؽؾؿًا يف الحؼقؼة فقرجع إلى اإللفام .وفسره بعضفم بالتػرس" .اكظر(( :فتح البراري))
(. (56/7
) (3رواه الرتمذي ( ،)3686وأحؿد ( ،(17465وحسـهَإلباين يف ((صحقح الجامع)) (.)5284
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٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  :عم٤م شمُقذم قمٌدُ اهللِ ،ضم٤مء اسمٜمت ُف قمٌتدُ اهللِ ِ
قمٛمر ِ
سمـ اخل ىٓم ِ
سمتـ
 )7و َقم ْـ َ
ِ
ِ
ىمٛمٞمّمف ضٙم ٍٗم ُـ ومٞمف أسم٤مه وم٠مقمٓم٤م ُه ،صمتؿ ؾمت٠مًمف أن
رؾمقل اهللِ ﷺ  ،ومً٠مًمف أن ضٕمٓم َٞمف
قمٌد اهللِ إمم
َ

ِ
ِ
ُ
رؾمقل اهللِ ﷺ  ،وم٘م٤مل
سمثقب
قمٛمر وم٠مظمذ
رؾمقل اهللِ ﷺ
ضّمكم قمٚمٞمف ،وم٘م٤مم
ًمٞمّمكم ،وم٘م٤مم ُ
َ
ٍَ
ُ
َ
رؾمقل اهللِ شمّمكم قمٚمٞمف ،وىمد هن٤مك َ
رؾمتقل اهللِ ﷺ(( :إكم
ّمكم قمٚمٞمف ؟ وم٘م٤مل
 :ض٤م
رسمؽ أن شم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
مـ َيغ ِْػ َمر َ
طمغمين َ
اَّللُ همؼول ْ ﴿ :اؽم َتغْػ ْر َُهل ْؿ َأ ْو َٓ سم ًَْ َتغْػ ْر َُهل ْؿ إِ ْن سم ًَْ َتغْػ ْر َُهل ْؿ َؽم ٌْع َ
كم َم َّمر ًة َهم َؾ ْ
اَّللُ
ُ
رؾمتقل اهللِ ﷺ
ُمٜمت٤مومؼ ،ىمت٤مل  :ومّمتغم قمٚمٞمتف
ايمًٌعكم))  .ىم٤مل  :إٟمف
َُهلؿ﴾  .وؽملزيَُ ه فمعم
ٌ
َ
وت َأ َزمًَ ا َو َٓ َسم ُؼ ْؿ َفم َعم َوم ْ ِػم ِه﴾ (.)1
وم٠مٟمزل اهللُ َ ﴿ :و َٓ سم َُِ ِّؾ َفم َعم َأ َضم ٍَ ِمـ ُْف ْؿ َم َ

 )8و َقم ْـ أيب ُمقؾمك إؿمتٕمري ريض اهلل قمٜمتف :ى
اًمٜمٌتل ﷺ دظمتؾ طم٤مئ ًٓمت٤م وأُمترين
أن
ى
ِ
ِ
ِ
زموجلـي)) .وم٢مذا أسمق ٍ
سمحٗمظ ِ
حل٤مئط ،ومج٤مء ٌ
ائذن يمف ِّ
ُ
سمٙمتر ،صمتؿ
وزممم ُه
رضمؾ
سم٤مب ا
ضًع٠مذن ،وم٘م٤ملْ (( :
ُ
ائذن يمف ِّ
ُ
ضًع٠مذن ،ومًتٙم٧م
قمٛمر ،صمؿ ضم٤مء آظم ُر
آظمر
ضًع٠مذن ،وم٘م٤ملْ (( :
وزممم ُه زموجلـي)) .وم٢مذا ُ
ضم٤مء ُ
ِ
َ
ُ
ائذن يم ُف ِّ
قمٗم٤من (.)2
قمثامن سم ُـ
زموجلـي ،فمعم زمؾقى ؽمتِق ٌُف)) .وم٢مذا
وزمممه
ُاٜمٞمٝم ً٦م صمؿ ىم٤ملْ (( :
(ٖ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝفنً ػضّبْ ثٓ ػفبْ سم ٟاهلل ػٕٗ:
ٍ
طمت٤مئط ُمتـ
اًمٜمٌل ﷺ ذم
َ )1قم ْـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملُ :
يمٜم٧م َ
ُمع ٍ
ِ
ِ
ِ
اعمدضٜم٦م ،ومج٤مء ٌ
اًمٜمٌتل ﷺ (( :اهممت ََْ يممف ِّ
زموجلـمي )) .
وبش ْاره
رضمؾ وم٤مؾمعٗمعَح ،وم٘مت٤مل
طمٞمٓم٤من
ُّ
َح٧م ًمف ،وم٢مذا اق أسمق ٍ
ٌ
رضمتؾ
ومح ِٛمتد اهللَ ،صمتؿ ضمت٤مء
ومٌنمشمُف سمتام ىمت٤مل
سمٙمر ،ى
ومٗمع ُ
اًمٜمٌتل ﷺ َ ،
ُّ

ِ
اًمٜمٌل ﷺ (( :اهمت ََْ يمف ِّ
ٛمتر،
وبش ْاره
زموجلـمي ))  .ومٗمع ُ
َحت٧م ًمتف ومت٢مذا اتق ُقم ُ
وم٤مؾمعٗمعَح ،وم٘م٤مل ُّ
ٌ
رضمتؾ ،وم٘مت٤مل زم  ( :اهممت ََْ يممف ِّ
وبش ْاره
ومح ِٛمد اهللَ ،صمتؿ اؾمتعٗمعَح
اًمٜمٌل ﷺ َ
وم٠مظمؼمشمُف سمام ىم٤مل ُّ

) (1رواهَالبخاري ( ،)4676ومسؾم (.)2774
) (2رواهَالبخاري (.)3695
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رؾمتقل اهللِ ﷺ ِ
ِ
ُ
ُ
اهلل ،صمتؿ
قمثامن ،وم٠مظمؼمشمُف سمام ىم٤مل
زمؾقى سمِق ٌُف )  .وم٢مذا
َ
زموجلـي ،فمعم َ
ومحٛمتد َ
اهلل اعمًُع ُ
َٕم٤من (.)1
ىم٤مل ُ :
ُ
رؾمتقل اهللِ ﷺ ُُمْمتٓمج ًٕم٤م ذم سمٞمعتل ،
 )2و َقم ْـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًمت٧م  :يمت٤من
سمٙمر ِ
ِ
ومخذضف  .أو ؾم٤م َىمٞمف  .وم٤مؾمع٠مذن أسمق ٍ
يم٤مؿم ًٗم٤م قمـ َ
احل٤مل  .ومعحتدى ث .
وم٠مذن ًمف  .واق قمغم شمٚمؽ
رؾمتقل اهللِ
ُ
ُ
قمٛمر وم٠مذن ًمف  .واق يمذًمؽ  .ومعحدى َ
قمتثامن  .ومجٚمتس
ث  .صمؿ اؾمع٠مذن
صمؿ اؾمع٠مذن ُ
ٍ
واطمد  -ومتدظمؾ ومعحتدى َ
ث  .ومٚمتام
وؾمقى صمٞم٤م َسمف  -ىم٤مل حمٛمدٌ  :وٓ أىمقل ذًمؽ ذم ضق ٍم
ﷺ .ى
ِ
ظمرج ىم٤مًم٧م قم٤مئِم ُ٦م  :دظمؾ أسمق ٍ
قمٛمر ومٚمؿ هتع ىَش ًمتف ومل
سمٙمر ومٚمؿ هتع ىَش ًمف  .ومل شمٌُ٤مًمف  .صمؿ دظمؾ ُ
َحل ِمـ رصم ٍؾ سمًَت ِ
ومجٚمً٧م وؾمقض٧م صمٞم٤مسمؽ ! وم٘م٤مل (( َأ َٓ َأؽمت ِ
ُ
َحل مـمف
قمثامن
شمٌُ٤مًمِف  .صمؿ دظمؾ
َ
َ
ى
َ ُ ْ
ْ

اظمَ َالئِ َؽ ُي ))(.)2

 )3و َقم ْـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل :يمٜم٤م ذم ِ
ُ
ٟمٕمتدل سمت٠ميب
اًمٜمٌل ﷺ ٓ
زُمـ ٍ
ٍ
ُ
ُ
ٟمٗم٤موؾ سمٞمٜمٝمؿ (.)3
اًمٜمٌل ﷺ ٓ
قمثامن ،صمؿ ٟمؽمك
قمٛمر ،صمؿ
َ
أصح٤مب ٍ
سمٙمر أطمدً ا ،صمؿ ُ
ُ
ريض
قمتثامن
أذف
 )4و َقم ْـ أيب ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ريض اهلل قمٜمتف ىمت٤مل:
َ
َ
ٍ
طمتراء ِ
ِ
َ
ّمقر َ
وم٘م٤مل ُ :
إذ
رؾمقل اهللِ ﷺ ضق َم
اهلل قمٜم ُف ُم َـ
أٟمِمدُ باهللِ َُمـ َؿم ِٝمدَ
اًم٘مٍم َ ،و َ
اق َحم ٌ
ُ
ِِ
صمؿ َ
ااعز ُ
َ
ٟمٌل أو صدٍ ٌضؼ أو َؿمٝمٞمدٌ و َأٟم٤م
ٞمس
ى
ىم٤مل  :اؾمٙمُـ طمرا ُء ًَم َ
قمٚمٞمؽ ىإٓ ٌّ
اجلٌؾ َومر َيم َٚم ُف سم٘مدُمف  ،ى
َ ِ
ِ
ِ
رضم٤مل َ .
ٌ
وتقان إذ
اًمر
ُم َٕم ُف ؟ وم٤مٟمعَِمدَ ًَم ُف
ىم٤مل  :أٟمِمدُ براهللِ ُمـ َؿم ِٝمدَ
رؾمقل اهلل ﷺ ضق َم سمٞمٕم٦م ٍ
ىم٤مل ِ :
َسمٕم َثٜمل إمم ِ
يملم  ،إمم َأ ْا ِؾ َُم ىٙم َ٦م َ ،
َ
ومٌت٤مضع زم
اهلل قمٜم ُف
قمثامن
اذ ِه ضدي َ ،و َا ِذ ِه ضدُ
اعمنم َ
َ
ريض ُ
َ

) (1رواهَالبخاري(.)3693
) (2رواهَمسؾم (.)2461
) (3رواهَالبخاري (.)3697
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رؾمقل اهللِ ﷺ َ
َ
رضم٤مل َ ،
ٌ
ىم٤مل َ :
تع ًَمٜمت٤م ِ َهبتذا
؟ وم٤مٟمعِمدَ ًَم ُف
أٟمِمدُ براهللِ ُمـ َؿم ِٝمدَ
ضقؾم ُ
ىم٤مل ُ :مـ ٍ
ِ
ِ ٍ
ِ
ٌ
رضمت٤مل ،
ٕم٧م سمِ ِف اعمًجدَ ؟ وم٤مٟمعَِمدَ ًَمت ُف
ومقؾم ُ
اًمٌٞم٧م ذم اعمًجد سمٌٞم٧م ذم اجلٜمى٦م ؟ وم٤مسمعٕم ُع ُف ُمـ ُم٤مزم ى
ضمٞمش اًمٕم ِ
نة َ ،
َ
َ
ضٜمٗمؼ اًمٞمق َم ٟمٗم٘م ً٦م
رؾمقل اهللِ ﷺ ضق َم
ىم٤مل َُ :مـ ُ
ىم٤مل  :وأٟمِمدُ براهللِ َُمـ َؿم ِٝمدَ
ِ ُ
رضم٤مل  ،وأٟمِمدُ براهللِ ُمتـ َؿم ِ
ِ
ٌ
اجلٞمش ُمـ ُم٤مزم ؟ َ
ىم٤مل َ :
وم٤مٟمعِمدَ ًَم ُف
َّمػ
زت ٟم َ
تٝمدَ
ومج ىٝم ُ
ُمع٘م ىٌٚم ً٦م ؟ َ
ِ
اًمً ِ
اًمً ِ
تٌٞمؾ ؟ َ
ىمت٤مل  :وم٤مٟمعِمتدَ ًَمت ُف
ٌٞمؾ  ،وم٤مسمعٕمعُٝم٤م ُمـ ُم٤مزم وم٠مسمحعُٝم٤م
ضٌ٤مع ُ
روُم َ٦م ُ
ٓسمتـ ى
ُم٤مؤا٤م اسم َـ ى
ٌ
رضم٤مل ))(. )1
(ٗ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝفنً ػٍ ٟثٓ أث ٟىبٌت سم ٟاهلل ػٕٗ:
َ ِ
ؼم:
َ )1قم ْـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًمً٤مقمدي ريض اهلل قمٜمف  :أن
رؾمقل اهلل ﷺ ىم٤مل ضق َم ظمٞمت َ
(( ٕفمطكم هذه ايمراي َي نمََ ا رصم ً
ُيى اهللَ ورؽممق َيمف وُي هٌمف اهللُ ورؽممق ُيمف
يػتَ اهللُ فمعم يَيف ،ه
ال ُ

رؾمقل اهللِ
ِ
همدوا قمغم
اًمٜم٤مس ضدُ ويمقن ًمٞمٚمعَٝمؿ ُّأدهؿ ضٕمٓم٤ما٤م  ،ومٚمام
ٜم٤مس ْ
أصٌح اًم ُ
َ
)) .ىم٤مل :ومٌ٤مت ُ
رؾمتقل اهللِ
ٍ
َ
ؿمويمى )) .وم٘مٞمؾ :اق ض٤م
زمـ أيب
فمقم ُ
ﷺ ُيم ُّٚمٝمؿ ضرضمق أن ُضٕمٓم٤ما٤م ،وم٘م٤مل ((:أيـ ك
ُ
رؾمقل اهللِ ﷺ ذم قمٞمٜمٞمف ودقمت٤م ًمتف،
ومٌّمؼ
هملر ِؽمؾقا إيمقف )) .وم٠ميت سمف
َ
ضِمعٙمل قمٞمٜمَٞمف ،ىم٤ملْ ((:
َ
رؾمتقل اهللِ  ،أىمت٤مشمِٚمٝمؿ طمعتك
قمتكم :ضت٤م
ومؼم َأ طمعك يم٠من مل ضٙمـ سمف
ٌ
وضمع ،وم٠مقمٓم٤مه اًمراض َ٦م ،وم٘مت٤مل ٌّ
ضٙمقٟمقا ُمثٚمٜم٤م ؟ وم٘م٤مل (( :ا ْك ُػ ْذ فمعم رؽمؾِؽ ضمتك َ
سمـمزل زمًموضمتِفؿ ،شممؿ اد ُفمفمؿ إلم اإلؽممالمِ،
اَّللُ زمؽ رصم ً
طممغم يممؽ
ال واضمَ ًا ،
ُّيَي َ
اَّلل ِ همقف ،همقاهلل َٕن
ضمؼ َ
وأطمػمهؿ زم
جى فمؾقفؿ مـ ِّ
َ
ُ
ٌ
ْ
مح ُر ايمـَّ َع ِؿ ))(.)2
مـ أن
َ
يؽقن يمؽ ُ ْ

) )1رواه أحؿد ( )426والؾػظ  ،صححَإسـاده أحؿد شاكر.
) )2رواهَالبخاري ( ،)4216ومسؾم (.)2466
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 )2و َقم ْـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل(( :وايمذي َهم َؾ َؼ َ
ايمـٌمل
مؿ َي ،إكَّمف َيم َع ْفمَُ
ِّ
احل ٌَّ َي ،و َزم َر َأ ايمـ ًََّ َ
ُ
أن ٓ ُُيِ ٌَّـِل َّإٓ ُم ْم ِم ٌـ ،وٓ ُي ٌْ ِغ َضـِل َّإٓ ُمـوهمِ ٌؼ))(.)1
إرمْ :
إ ِّم ِّل ﷺ َ َّ
اًمؽم ِ
َ
اب ؟ وم٘م٤مل
 )3و َقم ْـ  ،أُمر ُمٕم٤موض ُ٦م سم ُـ أيب
٥م أسم٤م ُّ
شمً ى
ؾمٗمٞم٤من ؾمٕمدً ا وم٘م٤مل ُ :م٤م ُمٜمٕمؽ أن ُ
ُ
رؾمقل اهللِ ﷺ  ،ومٚمـ َأ ُؾمت ىٌف ٕ .ن شمٙمتقن زم واطمتد ٌة ُمتٜمٝم ىـ
ذيمرت صم ا ًصم٤م ىم٤مهل ىـ ًمف
 :أُم٤م ُم٤م
ُ
ِ
َ
سمٕمض ُمٖم٤مزضف  ،وم٘م٤مل
رؾمقل اهللِ ﷺ ض٘مقل ًمف  ،ظم ىٚمٗمف ذم
ؾمٛمٕم٧م
مح ِر اًمٜمىٕم ِؿ .
ُ
أطم٥م إ ىزم ُمـ ُ ْ
ُّ
ِ
اًمٜمً٤مء واًمّم ِ
ُ
َ
رؾمتقل اهللِ ﷺ (( أممو
ٌٞم٤من ؟ وم٘مت٤مل ًمتف
رؾمقل اهللِ ! ظم ىٚمٗمعَٜمل ُمع
قمكم  :ض٤م
ٍ
ًمف ٌّ
ِ
هورون مـ مقؽمك  .إٓ أكف ٓ ُك ٌُ َّق َة زمعمَي ))  .وؾمتٛمٕمعُف ض٘متقل
زمؿـزيمي
سمرى أن سمؽقن مـل
َ
فمطكم ايمراي َي ً
اَّللُ ورؽمق ُيمف )) ومول همتطوو ْيمـو هلمو
ُيى اهللَ ورؽمق َيمف  ،وُي هٌف َ
ؼم (( ُٕ َّ
رصمال ه
ضق َم ظمٞم َ
ِ
اهلل قمٚمٞمف  .وعم٤م
يت سمف ْأر َُمدُ .
َ
همؼول ((ادفمقا رم فمؾقو )) ُوم٠م ِ َ
ومٌّمؼ ذم قمٞمٜمف ودومع اًمراض َ٦م إًمٞمف  .ومٗمعح ُ
رؾمتقل اهللِ
ُ
َوقىم ُْؿ ﴾ [ / 3آل قمٛمران  ] 61 /دقم٤م
َوقكَو َو َأ ْزمـ َ
ٟمزًم٧م اذه أض ُ٦م َ ﴿:هم ُؼ ْؾ َسم َعو َيم ْقا َكَْ ُع َأ ْزمـ َ
ِ
همٓق أهقم )) (.)2
ايمؾفؿ !
وطم ًَٞمٜمً٤م وم٘م٤مل ((
ﷺ قمٚمٞم٤م ووم٤مـمٛم َ٦م وطمًٜمً٤م ُ
َّ

ِ
 )4و َقمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًمً٤مقمدي ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :اؾمع ِ
رضمؾ ُمـ ِ
اعمدضٜم٦م ٌ
آل
ُٕمٛم َؾ قمغم
ْ
ؾمٝمؾ سمـ ٍ
ضِمعؿ قمٚمٞم٤م  .ىم٤مل وم٠مسمك ٌ
َ
ؾمٝمؾ  .وم٘م٤مل ًمف  :أُمت٤م إذا
ؾمٕمد  .وم٠مُمره أن
ُمروان  .ىم٤مل ومدقم٤م َ َ
َ
اًمتؽم ِ
اًمؽم ِ
اب  .وم٘م٤مل ٌ
اب .
أطم٥م إًمٞمف ُمـ أيب ُّ
سمٞم٧م وم ُ٘م ْؾ ً :مٕمـ اهللُ أسم٤م ُّ
َأ َ
اؾمؿ ى
ًمٕمكم ٌ
ؾمٝمؾ ُ :م٤م يم٤من ٍّ
ِ
اًمؽم ِ
اب ؟ ىم٤مل  :ضمت٤مء
وإن يم٤من
أظمؼمٟم٤م قمـ ىمّمعِف  .مل َ ُؾم ٍٛم َل أسم٤م ُّ
َ
ًمٞمٗمرح إذا ُدقم َل هب٤م  .وم٘م٤مل ًمف ْ ِ :
ِ
ُ
فمؿؽ ؟ " وم٘م٤مًم٧م :
رؾمقل اهللِ ﷺ َ
سمٞم٧م وم٤مـمٛم َ٦م  .ومٚمؿ جيد قمٚمٞم٤م ذم اًمٌٞم٧م  .وم٘م٤مل " أيـ ُ
ازمـ ِّ
ٍ
ُ
إلٟمًت٤من
رؾمقل اهللِ ﷺ
يم٤من سمٞمٜمل وسمٞمٜمف ر ٌء  .ومٖم٤مو ٌَٜمل ومخرج  .ومٚمؿ َض ِ٘م ْؾ قمٜمدي  .وم٘م٤مل

) )1رواهَمسؾم (َ.)78و َب َر َأَالـ ََّس َؿ ََة أي :خؾق اإلكسان وققل الـػس.
) (2رواهَمسؾم (.)2464
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رؾمتقل اهللِ
ِ
ُ
َ
اعمًتجد راىمتدٌ  .ومجت٤مءه
رؾمقل اهلل ِ! اق ذم
" اك ُظ ْر  .أيـ هق ؟ " ومج٤مء وم٘م٤مل  :ض٤م
ِ
ُ
رؾمقل اهللِ ﷺ
شمراب  .ومجٕمؾ
ﷺ واق
ُمْمٓمجع  .ىمد ؾم٘مط رداؤه قمـ ؿم ٍ٘مف  .وم٠مص٤مسمف ٌ
ٌ
ايمؼم ِ
ايمؼم ِ
اب ! ))(.)1
اب ! ُوم ْؿ أزمو ه
ضٛمًحف قمٜمف وض٘مقل (( ُوم ْؿ أزمو ه

) (1رواهَالبخاري ( ،)3763ومسؾم ( )2469والؾػظ له.
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الفوائد العقدية
فبئذح ]ٔ] :أفنً ٘زٖ األِخ ثؼذ ٔجٙ١ب ﷺ :أث ٛثىش صُ ػّش صُ ػضّبْ صُ
ػٍ ٟسم ٟاهلل ػٕ:ُٙ
زمكم ايمـ ِ
مغم
فمـ ازمـ فمؿر ريض اهلل فمـف  ،ىم٤مل ُ ( :ىمـَّو ُكخَ ِّ ُغم ْ َ
َّوس دم ز ََم ِـ ِّ
ايمـٌل ﷺ َهمـُخَ ِّ ُ
وبُ ،شمؿ فم ًْ َن زمـ فم َّػ َ ِ
زمـ َ
ْفؿ)(.)1
يض َ
اخل َّط ِ َّ ُ َ َ َ
أ َزمو َزمؽ ٍْرُ ،شم َّؿ ُفم َؿ َر َ
اَّللُ فمـ ْ
ون َر َ
ومول ايمطػمي رمحف اهلل( :ويمذًمؽ ٟم٘مقل  :وم٠مومْمؾ أصح٤مسمف اًمّمتدضؼ أسمتق سمٙمتر ريض اهلل
قمٜمف صمؿ اًمٗم٤مروق سمٕمده قمٛمر صمؿ ذو اًمٜمقرضـ قمثامن سمـ قمٗم٤من صمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم وإُم٤مم اعمع٘ملم قمكم
سمـ أيب ـم٤مًم٥م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم)(.)2
و ومول حمؿَ زمـ إؽمحوق زمـ طمزيؿمي رمحمف اهلل( :ظمتػم اًمٜمت٤مس سمٕمتد رؾمتقل اهلل ﷺ
وأوٓاؿ سم٤مخل اوم٦م أسمق سمٙمر اًمّمدضؼ ،صمؿ قمٛمر اًمٗم٤مروق ،صمؿ قمثامن ذو اًمٜمقرضـ صمؿ قمكم سمتـ أيب
ـم٤مًم٥م رمح٦م اهلل وروقاٟمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم)(.)3

)َ)1رواهَالبخاريَ(.)3655
)(( (2صريح السـة)) (.)26
)(( (3آعتؼاد)) (.)375
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فبئذح ]ٕ] :األدك ثبٌخالفخ ثؼذ ِٛد إٌجٟﷺ ٘ ٛأث ٛثىش سمـ ٟاهلل ػٕـٗ،
صُ ػّش ،صُ ػضّبْ ،صُ ػٍ ٟسم ٟاهلل ػٕٚ ُٙأسمبُ٘:
ومول اإلموم ايمطحووي رمحف اهلل ( :وٟمثٌ٧م اخل اوم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل ﷺ أوًٓ ٕيب سمٙمتر
اًمّمدضؼ ريض اهلل قمٜمف شمٗمْمٞم ً
 ا ًمف وشم٘مدض ًام قمغم مجٞمع إُم٦م صمتؿ ًمٕمٛمتر سمتـ اخلٓمت٤مب ريض اهلل
قمٜمف ،صمؿ ًمٕمثامن ريض اهلل قمٜمف ،صمؿ ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف واؿ اخلٚمٗمت٤مء اًمراؿمتدون
وإئٛم٦م اعمٝمدضقن)(.)1
وكؼؾ احلوهمظ ايمذهٌل فمـ ذيؽ زمـ فمٌَ اهلل ايمؼويض أكمف وممول( :ىمتٌض اًمٜمٌتل ﷺ
وم٤مؾمعخٚمػ اعمًٚمٛمقن أسم٤م سمٙمر ومٚمق قمٚمٛمقا أن ومٞمٝمؿ أطمتد ًا أومْمتؾ ُمٜمتف يمت٤مٟمقا ىمتد همِمتقا ،صمتؿ
اؾمعخٚمػ أسمق سمٙمر قمٛمر وم٘م٤مم سمام ىم٤مم سمف ُمـ احلؼ واًمٕمدل ،ومٚمام اطمعي ضمٕمؾ إُمر ؿمقرى سملم
ؾمع٦م ،وم٤مضمعٛمٕمقا قمغم قمثامن ،ومٚمق قمٚمٛمقا أن ومٞمٝمؿ أومْمؾ ُمٜمف يم٤مٟمقا ىمد همِمقٟم٤م)(.)2
ومول أصمري رمحف اهلل( :وُمذاٌٜم٤م ومٞمٝمؿ أٟمى٤م ٟم٘مقل ذم اخل اوم٦م واًمعٗمْمتٞمؾ :أسمتق سمٙمتر ،صمتؿ
قمٛمر ،صمؿ قمثامن ،صمؿ قمكم -ريض اهلل قمٜمٝمؿ.)3() -
وومول ايمغزارم رمحف اهلل( :وىمد أمجٕمقا قمغم شم٘مدضؿ أيب سمٙمر ،صمؿ ٟمص أسمق سمٙمر قمغم قمٛمر ،صمتؿ
أمجٕمقا سمٕمده قمغم قمثامن ،صمؿ قمغم قمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،وًمٞمس ضٔمـ ُمٜمٝمؿ اخلٞم٤مٟم٦م ذم دضتـ اهلل –
شمٕم٤مممً -مٖمرض ُمـ إهمراض ويم٤من إمج٤مقمٝمؿ قمغم ذًمؽ ُمـ أطمًـ ُم٤م ضًعدل سمف قمغم ُمراشمٌٝمؿ

)((َ(1شرح العؼقدة الطحاوية)) ٓبن أبي العز ()322 -316
)(( (2مقزان آعتدال)) (.)273/2
)(( َ(3الشريعة)) ()2312/5
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ذم اًمٗمْمؾ ،وُمـ اذا اقمع٘مد أاؾ اًمًٜم٦م اذا اًمؽمشمٞمت٥م ذم اًمٗمْمتؾ ،صمتؿ سمحثتقا قمتـ إظمٌت٤مر
ومقضمدوا ومٞمٝم٤م ُم٤م قمرف ُمًعٜمد اًمّمح٤مسم٦م وأاؾ اإلمج٤مع ذم اذا اًمؽمشمٞم٥م)(.)1
فبئذح ]ٖ] :صجٛد خالفخ أث ٟثىش اٌقذ٠ك سم ٟاهلل ػٕٗ:
ومول أزمق فمً ن ايمِوزمقين رمحف اهلل( :وضثٌ٧م أاؾ احلتدض٨م ظم اومت٦م أسمتق سمٙمتر سمٕمتد وومت٤مة
رؾمقل اهلل ﷺ سم٤مظمعٞم٤مر اًمّمح٤مسم٦م واشمٗم٤مىمٝمؿ قمٚمٞمف ،وىمقهلؿ ىم٤مـمٌ٦م :روٞمف رؾمقل اهلل ﷺ
ًمدضٜمٜم٤م ومروٞمٜم٤مه ًمدٟمٞم٤مٟم٤م ،وىمقهلؿ :ىمدُمؽ رؾمقل اهلل ﷺ ومٛمـ ض١مظمرك وأرادوا أٟمتف ﷺ
ىمدُمؽ ذم اًمّم اة سمٜم٤م أض٤مم ُمروف ومّمٚمٞمٜم٤م وراءك سم٠مُمره ومٛمـ ذا اًمذي ض١مظمرك سمٕمد شم٘مدضٛمف إض٤مك
ويم٤من رؾمقل اهلل ﷺ ضعٙمٚمؿ ذم ؿم٠من أيب سمٙمر ذم طم٤مل طمٞم٤مشمف سمام ضٌتلم ًمٚمّمتح٤مسم٦م أٟمتف أطمتؼ
اًمٜم٤مس سم٤مخل اوم٦م سمٕمده ومٚمذًمؽ اشمٗم٘متقا قمٚمٞمتف واضمعٛمٕمتقا ومت٤مٟمعٗمٕمقا سمٛمٙم٤مٟمتف واهلل وارشمٗمٕمتقا سمتف
وارشم٘مقا)(.)2
وومول احلوهمظ ازمـ ىمًغم رمحف اهلل( :ىمد اشمٗمؼ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ قمغم سمٞمٕم٦م اًمّمتدضؼ
طمعك قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م واًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ريض اهلل قمٜمٝمام)(.)3
فبئذح ]ٗ] :صجٛد خالفخ ػّش ثٓ اٌخيبة سم ٟاهلل ػٕٗ:
ومول أزمق فمً ن ايمِوزمقين رمحف اهلل سمٕمد ذيمره ظم اوم٦م اًمّمدضؼ سم٤مظمعٞم٤مر اًمّمح٤مسم٦م وإمج٤مقمٝمؿ
قمٚمٞمف ىم٤مل( :صمؿ ظم اوم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه سم٤مؾمعخ اف أيب سمٙمر ريض اهلل

)((َ(1آقتصاد يف آعتؼاد)) (.)154
)(( (2عؼقدة السؾف وأصحاب الحديث)) ضؿن مجؿوعة الرسائل الؿـقرية (.)128/1
)(( (3البداية والـفاية)) (.)346/6
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قمٜمف إض٤مه واشمٗم٤مق اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف سمٕمتده وإٟمجت٤مز اهلل –ؾمتٌح٤مٟمف -سمٛمٙم٤مٟمتف ذم إقمت اء اإلؾمت ام
وإقمٔم٤مم ؿم٠مٟمف سمٕمده)(.) 1
وومول ؾمورح ايمطحوويي رمحف اهلل( :وٟمثٌ٧م اخل اوم٦م سمٕمد أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ًمٕمٛمر ريض
اهلل قمٜمف وذًمؽ سمعٗمقضض أيب سمٙمر اخل اوم٦م إًمٞمف ،واشمٗم٤مق إُم٦م سمٕمده قمٚمٞمف)(.)2
فبئذح ] :]ٙصجٛد خالفخ ػضّبْ سم ٟاهلل ػٕٗ:
ومول أزمق فمً ن ايمِوزمقين مٌقـ ًو قم٘مٞمدة اًمًٚمػ وأصح٤مب احلدض٨م ذم شمرشمٞم٥م اخل اوم٦م سمٕمتد
أن ذيمر أهنؿ ض٘مقًمقن أوًٓ سمخ اوم٦م اًمّمدضؼ صمؿ قمٛمر ىم٤مل( :صمتؿ ظم اومت٦م قمتثامن ريض اهلل قمٜمتف
سم٢ممج٤مع أاؾ اًمِمقرى وإمج٤مع إصح٤مب يم٤موم٦م ورو٤ماؿ سمف طمعك ضمٕمؾ إُمر إًمٞمف)(.)3
وذىمر ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي فمـ اإلموم أمحَ رمحف اهلل أكف ومول( :مل جيعٛمٕمتقا قمتغم سمٞمٕمت٦م
أطمد ُم٤م اضمعٛمٕمقا قمغم سمٞمٕم٦م قمثامن)(. )4
وومول أزمق احلًـ إؾمعري رمحف اهلل( :وصمٌع٧م إُم٤مُم٦م قمثامن ريض اهلل قمٜمف سمٕمد قمٛمر سمٕم٘مد
ُمـ قم٘مد ًمف اإلُم٤مُم٦م ُمـ أصح٤مب اًمِمقرى اًمذضـ ٟمص قمٚمٞمٝمؿ قمٛمر وم٤مظمع٤مروه وروقا سم٢مُم٤مُمعف
وأمجٕمقا قمغم ومْمٚمف وقمدًمف)(. )5

)(( (1عؼقدة السؾف وأصحاب الحديث)) ضؿن مجؿوعة الرسائل الؿـقرية (.)129/1
)(( (2شرح الطحاوية)) (.)539
)(( (3عؼقدة السؾف وأصحاب الحديث)) ضؿن مجؿوعة الرسائل الؿـقرية (.)129/1
)(( (4مـفاج السـة)) (.)166/3
)(( (5اإلباكة عن أصول الدياكة)) (.)68
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فبئذح ] :]ٚصجٛد خالفخ ػٍ ٟثٓ أث ٟىبٌت سم ٟاهلل ػٕٗ:
ومول أزمق فمٌَ اهلل زمـ زمطي رمحف اهلل طم٤ميمٞم ً٤م ًمثٌقت اإلمج٤مع قمغم ظم اوم٦م أيب احلًـ ريض اهلل
قمٜمف طمٞم٨م ىم٤مل( :يم٤مٟم٧م سمٞمٕم٦م قمكم رمحف اهلل سمٞمٕم٦م اضمعامع ورمح٦م مل ضدع إمم ٟمٗمًف ومل جيؼماؿ قمغم
سمٞمٕمعف سمًٞمٗمف ومل ضٖمٚمٌٝمؿ سمٕمِمػمشمف وًم٘مد ذف اخل اوم٦م سمٜمٗمًف وزاهن٤م سمنمومف ويمً٤ما٤م طمٚم٦م اًمٌٝم٤مء
سمٕمدًمف ورومٕمٝم٤م سمٕمٚمق ىمدره وًم٘مد أسم٤ما٤م وم٠مضمؼموه وشم٘م٤مقمس قمٜمٝم٤م وم٠ميمراقه)(.)1
فبئذح ] :]ٛأث ٛثىش ٚػّش ُ٠مَذُِ ْٛػٍ ٝػٍ ٟاثٓ أث ٟىبٌت ف ٟاٌفنً:
فمـ حمؿَ زمـ احلـػقي  -واق اسمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م – ريض اهلل فمـف ومول  ( :ىمٚم٧م ٕيب
أي اًمٜم٤مس ظمػم سمٕمد رؾمقل اهلل ﷺ ؟ ىم٤مل  :أسمق سمٙمر  ،ىمٚمت٧م صمتؿ ُمتـ ؟ ىمت٤مل  :صمتؿ قمٛمتر ،
وظمِمٞم٧م أن ض٘مقل قمثامن  ،ىمٚم٧م صمؿ أٟم٧م ؟ ىم٤مل ُ :م٤م أٟم٤م إٓ رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم )(.)2
ومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل  ( :وىمد شمقاشمر قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أٟمف يم٤من ض٘مقل
قمغم ُمٜمؼم اًمٙمقوم٦م ظمػم اذه إُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م أسمق سمٙمر صمؿ قمٛمر روى ذًمؽ قمٜمف ُمـ أيمثر ُمـ صمامٟملم
وضمٝم٤م ورواه اًمٌخ٤مري وهمػمه وهلذا يم٤مٟم٧م اًمِمٞمٕم٦م اعمع٘مدُمقن يمٚمٝمؿ ُمعٗم٘متلم قمتغم شمٗمْمتٞمؾ أيب
سمٙمر وقمٛمر يمام ذيمر ذًمؽ همػم واطمد )(.)3
وومول رمحف اهلل  ( :مل ض٘مؾ أطمد ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم اعمٕمعؼمضـ  :إن قمٚمٞم٤م أقمٚمؿ وأوم٘متف ُمتـ أيب
سمٙمر وقمٛمر سمؾ وٓ ُمـ أيب سمٙمر وطمده  ،وُمدقمل اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ ُمـ أضمٝمؾ اًمٜم٤مس وأيمذهبؿ

) (1ذكره عـه العالمة ابن قدامة يف كتابه ((مـفاج الؼاصدين يف فضل الخؾػاء الراشدين)) (.)77
) (2رواهَالبخاري (.)3671
)(( (3مـفاج السـة)) (.)368/1
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 ،سمؾ ذيمر همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمتامء إمجت٤مع اًمٕمٚمتامء قمتغم أن أسمت٤م سمٙمتر اًمّمتدضؼ أقمٚمتؿ ُمتـ
قمكم)(.)1
فبئذح] :]ٜاٌز ٞاعزمش ػٍ ٗ١أِش أً٘ اٌغٕخ ٘ ٛرمذ ُ٠ػضّبْ ػٍ ٝػٍ ٟسمٟ
اهلل ػّٕٙب:
ومول ؾمقخ اإلؽمالم -رمحف اهلل( :-ويمام أمجع اًمّمح٤مسم٦م قمغم شم٘مدضؿ قمثامن ذم اًمٌٞمٕم٦م ُمع أن سمٕمض
أاؾ اًمًٜم٦م يم٤مٟمقا ىمد اظمعٚمٗمقا ذم قمثامن وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمام سمٕمد اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم شم٘متدضؿ أيب سمٙمتر
وقمٛمر أدهام أومْمؾ وم٘مدم ىمقم قمثامن وؾمٙمعقا ورسمٕمقا سمٕمكم  ،وىمدم ىمقم قمٚمٞمت٤م  ،وىمتقم شمقىمٗمتقا ،
ًمٙمـ اؾمع٘مر أُمر أاؾ اًمًٜم٦م قمغم شم٘مدضؿ قمثامن صمؿ قمكم وإن يم٤مٟم٧م اذه اعمً٠مًم٦م ُ -مًت٠مًم٦م قمتثامن
وقمكم ً -مٞمً٧م ُمـ إصقل اًمعل ضْمٚمؾ اعمخ٤مًمػ ومٞمٝم٤م قمٜمد مجٝمتقر أاتؾ اًمًتٜم٦م ًمٙمتـ اًمعتل
ضْمٚمؾ ومٞمٝم٤م ال ُمً٠مًم٦م اخل اوم٦م وذًمؽ أهنؿ ض١مُمٜمقن أن اخلٚمٞمٗم٦م سمٕمد رؾمقل اهلل ﷺ أسمق سمٙمر
 ،صمؿ قمٛمر  ،صمؿ قمثامن  ،صمؿ قمكم  ،وُمـ ـمٕمـ ذم ظم اوم٦م أطمد ُمـ ات١مٓء ومٝمتق أوتؾ ُمتـ محت٤مر
أاٚمف)(.)2
قمكم سمرومض وٓ اق سمٌدقم٦م سمؾ ىمتد ذات٥م إًمٞمتف
ومول ايمذهٌل -رمحف اهلل( :-ىمٚم٧م ًمٞمس شمٗمْمٞمؾ ّ
وقمكم ذو ومْمؾ وؾم٤مسم٘م٦م وضمٝم٤مد ومهت٤م ُمع٘م٤مرسمت٤من
ظمٚمؼ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمع٤مسمٕملم ومٙمؾ ُمـ قمثامن
ّ
ذم اًمٕمٚمؿ واجل اًم٦م وًمٕمٚمٝمام ذم أظمرة ُمعً٤موض٤من ذم اًمدرضم٦م ومه٤م ُمـ ؾم٤مدة اًمِمتٝمداء ريض اهلل
قمكم وإًمٞمف ٟمذا٥م)(.)3
قمٜمٝمام ،وًمٙمـ مجٝمقر إُم٦م قمغم شمرضمٞمح قمثامن قمغم اإلُم٤مم ّ

)(( (1مجؿوع الػتاوى)) ( .)398 / 4
)(( (2مجؿوع الػتاوى)) (.)153/3
)(( (3سقر أعالم الـبالء)) (.(457/16
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ومول احلوهمظ ازمـ ضمجر  -رمحف اهلل –(ىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من آظمع اف ذم أي اًمرضمٚملم أومْمتؾ
سمٕمد أيب سمٙمر وقمٛمر  :قمثامن أو قمكم وأن اإلمج٤مع اٟمٕم٘مد سمآظمره سمتلم أاتؾ اًمًتٜم٦م أن شمترشمٞمٌٝمؿ ذم
اًمٗمْمؾ يمؽمشمٞمٌٝمؿ ذم اخل اوم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم )(. )1
رزجغ اٌفٛائذ اٌؼمذ٠خ دٛي أفذبة إٌجٟﷺ ف ٟاٌفقً ثؼذ اٌزبٌ..ٟ



) (( (1فتح الباري)) (.)34/7



األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

اىفصو اىضاتغ
فضو تاقي اىؼشزج
ادلثشزيِ تاجلْح

145

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

146

قاه اىْاظٌ _ سدّٗ اهلل_:
ُ
٘وُ ال سَْ٠ــتَ ِفِْٙ١ــ ُ
ُ  ٚاٌشَّ ْ
ٚئَُّٔ ٙ

ط ف ٟاٌ ُخ ٍْ ِذ رَغْ َش ُح
( )ٔٚػٍََُٔ ٝجُتِ اٌفِشْ َدِ ْٚ

ف ٚىٍَْذـ ٌخ
ٓ ػَـ ٍْ ٛ
عؼْـذٌ ٚاث ُ
عؼٌِ ١ذ َ ٚ
َ

( ٚ )ٔٛػَب ِِـــشُ ِفْٙــــشٍ ٚاٌضُّ َثْ١ـــشُ اٌ َُّّـــ َّذ ُح

ايمر ْه ُط)) :اًمراط :اجلامقمت٦م دون العشررة ،واعمتراد هبتؿ اٜمت٤م :العشررة
ومقيمفَّ (( :
وإَن ُؿ و َّ
اعمٌنمون سم٤مجلٜم٦م.
ِ
ممؿ)) 3أي ٓ :ؿمؽ أهنؿ ُمـ أاؾ اجلٜم٦مً :مٚمحدض٨م اًمّمحٞمح قمـ
ومقيمفَ ٓ(( :ر ْي َ
ممى هم ْق ِف ُ
اًمٜمٌل ﷺ.
ى ِ
ومقيمفَ (( :فم َعم ك ُُج ِ
ايمػ ْر َد ْو ِ
س)) :اًمٜمجٞمٌ٦مٟ :م٤مىم٦م يمرضٛم٦م طمًٜم٦م ،اًمٗمردوسُ :مٙم٤من سم٤مجلٜمت٦م
واق أقم اا٤م.
ومقيمفِ ُ (( :
َن ُح)) 3أي :شمنح هبؿ طمٞم٨م ؿم٤مءوا ،وذم ٟمًخ٦م "سم٤مخلٚمد شمنح".
اخل ْؾَ سم ْ َ
((ؽم ِعقٌَ )) :اق أسمق إقمقر ؾمٕمٞمد سمـ زضد سمـ قمٛمرو سمـ ٟمُٗمٞمؾ ،اسمـ قمتؿ قمٛمتر سمتـ
ومقيمفَ :
اخلٓم٤مب ،وزوج أظمعف رى اهلل قمٜمٝمؿ مجٞم ًٕم٤م.
((وؽم ْعٌَ )) :اق ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص اًم٘مرر اًمزاري ريض اهلل قمٜمف.
ومقيمف:
َ
ومقيمف(( :وازمـ فمق ٍ
ف)) :اق قمٌداًمرمحـ سمـ قمقف اًم٘مرر اًمزاري ريض اهلل قمٜمف.
ُ َْ
ومقيمف(( :و َؿم ْؾح ٌي)) :اق ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمداهلل اًم٘مرر اًمزاري ريض اهلل قمٜمف.
ومقيمف(( :و َفم ِوم ُر همِ ْف ٍر)) :اق أسمق قمٌٞمدة قم٤مُمر سمـ اجلراح اهلذزم ريض اهلل قمٜمف ،أُمتلم اتذه
إُ ىُم٦م ،وذيمر ومٝمر اٜم٤مٟٕ :مف ضٚمع٘مل ُمع اًمٜمٌلﷺ ذم ومٝمر ،ومٝمق :اق أسمق قمٌٞمدة قم٤مُمر سمـ قمٌٞمد
اهلل سمـ اجلراح سمـ ا ال سمـ واٞم٥م سمـ وٌ٦م سمـ احل٤مرث سمـ ومٝمر ،وومٝمتر أطمتد أضمتداد اًمٜمٌتل

ﷺ.
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طمتقاري
ومقيمف(( :وايم هز َزم ْ ُغم)) :اق اًمزسمػم سمتـ اًمٕمتقام اًم٘مترر إؾمتدي ريض اهلل قمٜمتف،
ُّ
رؾمقل اهلل ﷺ.
ضًعحؼ اعمدح قمٚمٞمٝم٤م واحلٛمد هب٤م.
ومقيمف(( :اظمُْ َؿََّ ُح)) 3أي :اًمذي ُو ِصػ سم٠موص٤مف
ُّ
إجمالًا:
ُمـ قم٘مٞمدة أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقمت٦م شم٘متدضؿ سمت٤مىمل العشررة الؿبشررين سم٤مجلٜمت٦م سمٕمتد اخلٚمٗمت٤مء
اًمراؿمدضـ إرسمٕم٦م ذم اًمعٗمْمٞمؾ.
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األدلة النقلية
( )1األدٌــخ إٌمٍ١ــخ ػٍــ ٝفنــً ثــبل ٟاٌؼؾــشح اٌّجؾــش ٓ٠ثبٌجٕــخ سمـ ٟاهلل
ػٕ:ُ٘ٚ ،ُٙ
ٔ) ىٍذخ ثٓ ػج١ذ اهلل سم ٟاهلل ػٕٗ:
ٍ ِ
ِ
ىٌل ﷺ َىم َ٤مل(( :فممم ٌة دم اجلـ َِّي أزممق ٍ
زمؽمر دم
اهلل َقمٜمْ ُف أن اًمٜم ى
يض ُ
َ )1قم ْـ َؾمٕمٞمد ْسم َـ َز ْضد َر َ
ايمر ِ
زممـ أيب
اجلـ َِّي و ُفم َؿ ُر دم اجلـ َِّي وفمً ُن
محـ وأزممق فمٌقمَ َة وؽممعَُ ُ
زمغم وؿمؾح ُي وفمٌَُ َّ
وفمقم وايم هز ُ
ك
ِ
ِ
ِِ
وؾمٙم٧م ِ
و َّوم ٍ
اًمٕم٤مذ َ
وص)) َ
وم٘م٤مل اًم٘مق ُم ُ
إقمتقر
اهلل ضت٤م أسمت٤م
قمـ
ا١مٓء اًمعًٍٕم َ٦م
ىم٤مل ومٕمدى
َ
ٟمٜمِمدُ َك َ
ِ
ِ
ِ
اًمٕم٤مذ؟ َ
إقمقر ذم اجلٜم ِى٦م (.)1
ىم٤مل ٟمِمدمتقين باهللِ أسمق
ُمـ
ُ

ِ
 )2و َقم ْـ اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملَ :
يمت٤من َ
رؾمتقل اهللِ ﷺ ضتق َم ُأ ُطمت ٍد
قمتغم
ِ
ِ
ٍ
ِ
ىٌتل ﷺ طمعىتك
درقم٤من  ،ومٜم ََٝم َض إمم ىصخرة  ،ومٚمؿ ضًعَٓمع  ،وم٠مىمٕمدَ حت َع ُف ـمٚمح َ٦م  ،ومّمتٕمدَ اًمٜم ُّ
ىم٤مل ِ :
اؾمعَقى قمغم اًمّم ِ
ىٌل ﷺ ُ
خرة َ ،
وصمى َؿمؾح ُي))(. )2
ض٘مقل َ (( :أ َ
ى
ومًٛم ْٕم ُ٧م اًمٜم ى
َ
ٍ
طمراء  ،اق وأسمق ٍ
َ
 )3و َقم ْـ أيب ارضرة ريض اهلل قمٜمف  :ى
سمٙمر
رؾمقل اهللِ ﷺ يم٤من قمغم
أن
ُ
َ
رؾمقل اهللِ ﷺ ((اهمَأ
واًمزسمػم  .ومعحريم٧م اًمّمخر ُة  .وم٘م٤مل
وقمكم وـمٚمح َ٦م
وقمثامن
وقمٛمر
َ
َ
ى
كٌل أو ِصَِّ ٌيؼ أو ؾمفقٌَ ))(.)3
هم فمؾقؽ إٓ ك

)َ)1رواه أبو داود ( ،)4648والرتمذي ( ،)3747وصححهَإلباين يف ((صحقح الرتمذي)).
)َ(2رواه الرتمذي ( ،)3738وأحؿد ( ،)1417وحسـهَإلباين.
)َ)3رواهَمسؾم (.)2417
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ايمـٌمل
رأيً يََ ؿمؾح َي ايمتل وومك هبمو
 )4و َقم ْـ ىمٞمس سمـ أيب طم٤مزم ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملُ (( :
َّ
ً))(.)1
ﷺ ومَ ُؾم َّؾ ْ
ٍ
رصممؾ يؿشاي فممعم
هه أن يـ ُظ َمر إلم
 )5و َقم ْـ قم٤مئِمت٦م ريض اهلل قمٜمٝمت٤م ىم٤مًمت٧م (( :ممـ َّ
ِ
إرض وومَ َ
ومه كح ٌَف همؾقـ ُظ ْر إلم ؿمؾح َي))(.)2
ِ
زمعض سمؾؽ إيو ِم ايمتمل
ايمـٌل ﷺ  ،دم
 )6و َقم ْـ قمٌداًمرمحـ اًمٜمٝمدي ىم٤مل ((مل َ
يٌؼ مع ِّ
رؽمقل َ ِ
ٍ
ُ
وؽمعَ))(.)3
نمغم ؿمؾح َي
همقفـ
وموسمؾ َّ
اَّلل ﷺ ُ ،
ٕ) اٌضث١ش ثٓ اٌؼٛاَ سم ٟاهلل ػٕٗ:
ٍ ِ
ِ
ىٌل ﷺ َىم َ٤مل(( :فممم ٌة دم اجلـ َِّي أزممق ٍ
زمؽمر دم
اهلل َقمٜمْ ُف أن اًمٜم ى
يض ُ
َ )1قم ْـ َؾمٕمٞمد ْسم َـ َز ْضد َر َ
اجلـ َِّي و ُفم َؿ ُر دم اجلـ َِّي وفمً ُن ...احلدض٨م))(.)4
إن ِّ
كٌل ضمقاريو،
اًمٜمٌل ﷺَّ (( :
يمؽؾ ٍّ
 )2و َقم ْـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل ُّ
زمـ ايمعقا ِم))(.)5
ضمقاري
وإن
َّ
ايمززمغم ُ
ِّ
ُ

)َ)1رواهَالبخاري (.)3724
) )2رواه ابرررررن سرررررعد يف ((الطبؼرررررات الؽررررر ى)) ( ،)3578وَصاااااححهَإلبااااااين يف ((السؾسرررررؾة
الصحقحة))(.)125
)َ)3رواهَالبخاري ( .)3722المراد :إكه بؼي مرع رسرول اهلل ﷺ عـردما تػررق الـراس عـره يروم أحرد:
ِ
اَبعضَتؾكَإيا َِم " يوم أحد.
فالؿراد بؼوله يف الحديث" :
) )4سبق يف ( فضل صؾحة بن عبقد اهلل).
َالزبقرَ" أي :خاصرتي
َحواري
وإن
)َ)5رواهَالبخاري ( ،)2847ومسؾم ( .)2415معـى قوله ﷺَّ " :
ِّ
ُ
من أصحابي وكاصري ومـه الحواريون أصحاب عقسى عؾقه الصالة والسالم أي :خؾصائه وأكصاره.
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ِ
وقمٛمر سم ُـ
ضمٕمٚم٧م أٟم٤م
إطمزاب
يمٜم٧م ضق َم
ُ
 )3و َقم ْـ قمٌداهلل سمـ اًمزسمػم ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملُ :
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُمرشملم أو صم ا ًصم٤م،
ومرؾمف خيعٚمػ إمم سمٜمل ىمرضٔم َ٦م
سم٤مًمزسمػم قمغم
ومٜمٔمرت وم٢مذا أٟم٤م
اًمٜمً٤مء،
أيب ؾمٚمٛم َ٦م ذم
ُ
ىمٚم٧م  :ض٤م ِ
ٟمٕمؿ ،ىمت٤مل :
أسم٧م رأضع َُؽ
ومٚمام
ُ
سمٜمل ؟ ُ
رضمٕم٧م ُ
ُ
ىمٚم٧م ْ :
ختعٚمػ ؟ ىم٤مل  :أو اؾ رأضعَٜمل ض٤م ى
رؾمقل اهللِ ﷺ ىم٤مل (( :مـ ِ
ِ
ُ
وم٤مٟمٓمٚم٘مت٧م ،ومٚمتام
زمخمػمهؿ)) .
يلت زمـل ومريظم َي همقملسمقـل
يم٤من
ُ
رؾمقل اهللِ ﷺ ِ
همَاك أيب ُ
أسمقضف وم٘م٤مل َ (( :
ُ
وأ ِّمل)) (.)1
مجع زم
ُ
رضمٕم٧م َ
مقل ِممـ زمع ِ
ِ ِ
ِ
مَ َممو
ايمر ُؽم ِ ْ َ ْ
 )4و َقم ْـ قم٤مئِم َ٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م﴿ :ا َّيمذ َ
يـ ْاؽممت ََجو ُزمقا ل َّؾ َاه َو َّ
َأصوهبؿ ايم َؼرح يمِ َّؾ ِذيـ َأضمًـُقا ِمـْفؿ وا َّسم َؼقا َأصمر فمظِقؿ﴾ ْ ِ
رو َة  :ض٤م اسمت َـ ُأظمعتلَ ،
يمت٤من
ىم٤مًم٧م ًم ُٕم َ
َ َُ ُ ْ ُ
ُ ْ َ ْ ْ ٌ َ ٌ
َ ْ َ
ٍ
اًمز َسم ْػم وأسمق ٍ
أ َسم َ
َ
ف
رؾمقل اهلل ﷺ ُم٤م
سمٙمر ،عم٤م أص٤مب
واكصر َر َ
أص٤مب ضتق َم ُأ ُطمتدَ ،
َ
قك ُ
ُمٜمٝمؿ ُ ُّ :
ِ
ِ
قمٜمف اعمُ ِ
تٜمٝمؿ َؾمت ٌْ َ
ظم٤مف ْ
نم َ
ٕمقن
يمقن،
َ
ى دم إ ْشم ِرهؿ )) .وم٤مٟمعدَ َب ُم ُ
ذه ُ
أن َض ْر ِضمٕمقا ،ىم٤مل َ (( :مـ َي َ
ضم ا ،ىم٤مل  :يم٤من ومٞمٝمؿ أسمق ٍ
َر ً
واًمز َسم ُػم (.)2
سمٙمر ُّ
ِ
 )5و َقم ْـ قمروة سمـ اًمتزسمػم ريض اهلل قمٜمتف :ى
ًمٚمتزسمػم ضتق َم
اًمٜمٌتل ﷺ ىمت٤مًمقا
أصتح٤مب
أن
َ
ٍ
ِ
ِ
اًمػمُمقك  :أٓ شمِمدُّ ومٜمِمدُّ ُمٕمؽ ،ومحٛمؾ قمٚمٞمٝمؿ ،فضرربو ُه ضسمع ِ
قم٤مشم٘متف ،سمٞمتٜمٝمام ضسمت ٌ٦م
َلم قمتغم
ومٙمٜم٧م ُأ ِ
ِ
ضهب٤م ضق َم ٍ
صٖمػم (.)3
أًمٕم٥م وأٟم٤م
الضربات
دظمؾ أص٤مسمٕمل ذم شمٚمؽ
سمدر ،ىم٤مل قمرو ُة :
ُ
ُ
ٌ

)َ(1رواهَالبخاري ( .)3726
) (2رواهَالبخاري (.)4677
)َ(3رواهَالبخاري (.)3721
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ٍ
طمراء  ،اق وأسمق ٍ
َ
 )6و َقم ْـ أيب ارضرة ريض اهلل قمٜمف  :ى
سمٙمر
رؾمقل اهللِ ﷺ يم٤من قمغم
أن
ُ
َ
رؾمقل اهللِ ﷺ (( اهمَأ
واًمزسمػم  .ومعحريم٧م اًمّمخر ُة  .وم٘م٤مل
وقمكم وـمٚمح َ٦م
وقمثامن
وقمٛمر
َ
َ
ى
كٌل أو ِصَِّ ٌيؼ أو ؾمفقٌَ ))(. )1
 .هم فمؾقؽ إٓ ك
ٖ) ػجذ اٌشدّٓ ثٓ ػٛف سم ٟاهلل ػٕٗ:
ٍ ِ
ِ
تقل اهللِ ﷺ َىم َ
ىٌل ﷺ َىم َ٤ملَ :أ ىن َر ُؾم َ
ت٤مل:
اهلل َقمٜمْ ُف أن اًمٜم ى
يض ُ
َ )1قم ْـ َؾمٕمٞمد ْسم َـ َز ْضد َر َ
مم ٌة ِدم َ
اجلـ َِّي  ...احلدض٨م))(.)2
(( َفم َ َ
ِ
َ
شمٌتقك  ..ىمت٤مل
رؾمتقل اهللِ ﷺ
 )2و َقم ْـ اعمٖمػم َة سمـ ِؿمٕمٌ َ٦م ريض اهلل قمٜمف  :أٟمف همزا ُمتع
ٍ
ِ
قمقف ومّمتغم هلتؿ  .ومت٠مدرك
اًمرمحـ سم َـ
اعمٖمػم ُة :
وم٠مىمٌٚم٧م ُمٕمف طمعك ٟمجد اًمٜم٤مس ىمد ىمدى ُمقا قمٌدَ
ُ
ِ
ِ
ُ
اًمرمحـ
رؾمقل اهللِ ﷺ إطمدى اًمريمٕمعَلم  .ومّمغم ُمع
اًمٜم٤مس اًمريمٕم َ٦م أظمر َة  .ومٚمام ؾم ىٚمؿ قمٌدُ
ِ
ٍ
ُ
اًمعًٌٞمح  .ومٚمتام
اعمًٚمٛملم  .وم٠ميمثروا
رؾمقل اهللِ ﷺ ضعؿ ص اشمَف  .وم٠مومزع ذًمؽ
قمقف ىم٤مم
سم ُـ
َ
ىم٣م اًمٜمٌل ﷺ ص اشمَف أىمٌؾ قمٚمٞمٝمؿ صمؿ ىم٤مل أطمًٜمعُؿ أو ىم٤مل ىمد أصٌعُؿ ِ
ضٖمٌٓمٝمؿ أن صت ىٚمقا
ُّ
اًمّم ا َة ًمقىمعِٝم٤م(.)3
ِ
ِ
ظم٤مًمتد ِ
اًمقًمٞمتد وسمتلم
سمتـ
 )3و َقم ْـ أيب ؾمتٕمٞمد اخلتدري ريض اهلل قمٜمتف ىمت٤مل :يمت٤من سمتلم
ُ ِ
ِ
اًمرمحـ ِ
ِ
سمًم هٌقا أضممًَ ا ممـ
سمـ قمقف ٍر ٌء  .ومً ىٌف ظم٤مًمتدٌ  .وم٘مت٤مل
قمٌد
رؾمتقل اهلل ﷺ ((ٓ ُ
مًؾ ُأضم ٍَ ذهٌو  ،مو أدرك مََّ ِ
أضمَهؿ وٓ ك َِِق َػف))(. )4
أصحويب َّ .
ً
همنن أضمََ ىمؿ يمق أكػؼ َ ُ
ُ
)َ(1رواهَمسؾم (.)2417
) (2سبق يف ( فضل صؾحة بن عبقد اهلل).
)ََ(3رواهَمسؾم (.)274
) (4رواهَالبخاري (  ،)3673ومسؾم(.)2541
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َ
 )4و َقم ْـ َقم ِ٤مئ َِمت َ٦م رى اهلل قمٜمٝمت٤م َأ ىن َر ُؾم َ
تقل اهللِ ﷺ ى
رؾمتقل اهللِ ى
صتغم اهللُ قمٚمٞمتف
أن
وؾم ىٚم َؿ يم٤من ُ
ِػم
ايمِموزمرونَ)) ،ىمت٤مل:
ض٘مقلَّ (( :
ىمـ ممَّو ُُّيِ هؿـل َزمعَيْ ،
إن ْأم َر َّ
فمؾقؽـ َّإٓ َّ
َّ
ويمـ َي ِ َ
محـ سمـ َقم ٍ
ِ
اهلل َ
ُصم ىؿ ُ
قف -ويم٤من ىمد
أسم٤مك ُِمـ َؾم
اًمر ِ َ
ٚمًٌٞمؾ اجلٜمى َ٦م- ،شمُرضدُ قمٌدَ ى
شم٘مقل قم٤مئِم ُ٦مَ ،
ومً٘مك ُ
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم ىٚمؿ ٍ
ٞمع
سم٠مرسمٕملم أ ًْم ًٗم٤م.)1( .
َ
سمامل سمِ َ
َو َص َؾ ْأز َ
َ
واج اًمٜم ٍ
ىٌل ى ُ
ٗ) عؼذ ثٓ أثٚ ٟلبؿ سم ٟاهلل ػٕٗ:
ٍ ِ
ِ
تقل اهللِ ﷺ َىم َ
ىٌل ﷺ َىم َ٤ملَ :أ ىن َر ُؾم َ
ت٤مل:
اهلل َقمٜمْ ُف أن اًمٜم ى
يض ُ
َ )1قم ْـ َؾمٕمٞمد ْسم َـ َز ْضد َر َ
مم ٌة ِدم َ
اجلـ َِّي  ...احلدض٨م))(.)2
(( َفم َ َ
ٍ
شمٙمٚمٛمتف أسمتدً ا
 )2و َقم ْـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :
ْ
طمٚمٗمت٧م أ ُّم ؾمتٕمد أن ٓ َ
طمعك ضٙم ُٗمر ِ
سمدضٜمف  .وٓ ُ
زقمٛمت٧م ى
وصت٤مك سمقاًمتدَ ضؽ  .وأٟمت٤م
شمنمب  .ىم٤مًمت٧م :
شم٠ميمؾ وٓ
َ
أن اهللَ ى
ُ
َ َ
ُمٙمث٧م صم ا ًصم٤م طمعك ُهمٌم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اجل ِ
ٝمد  .وم٘م٤مم اسم ٌـ هل٤م ُ
ض٘م٤مل ًمف
آُمرك هبذا  .ىم٤مل :
ْ
َ
ُأ ُُّمؽ  .وأٟم٤م ُ
َ
ومجٕمٚم٧م شمدقمق قمغم ٍ
ِ
ى
اًم٘مترآن اتذه أضت َ٦م :
وضمتؾ ذم
قمتز
قمامر ُة  .ومً٘م٤ما٤م .
ْ
ؾمٕمد  .ومت٠مٟمزل اهللُ ى
﴿ووصقـَو ْاإلْكًْ َ ِ ِ
معم َأ ْن سم ْ ِ
ُمم َ
وهمََ َ
اك َفم َ
مك ِيب﴾ [ًم٘متامن  ]15/وومٞمٝمت٤م :
ون زمِ َقايمََ ْيف ُضم ًْـًو َ .وإِ ْن َصم َ
َ
َ َ َّ ْ
﴿ وص ِ
ُ
رؾمقل اهللِ ﷺ ُهمٜمٞمٛم ً٦م قمٔمٞمٛم ً٦م  .وم٢مذا ومٞمٝم٤م
وضم ٌْ ُف َ ِدم ايمَه ْك َقو َم ْع ُرو ًهمو﴾  .ىم٤مل  :وأص٤مب
َ َ
َ
قمٚمٛمت٧م
اًمًٞمػ  .وم٠مٟم٤م ُمـ ىمد
وم٘مٚم٧م ٟ :م ٍٗم ْٚمٜمل اذا
اًمرؾمقل ﷺ.
وم٠مشمٞم٧م سمف
ؾمٞمػ وم٠مظمذشمُف .
َ
ٌ
َ
ُ
ُ
ِ
ُ
اًم٘متٌض
أردت أن أًم٘م َٞمتف ذم
وم٤مٟمٓمٚم٘مت٧م  .طمعتك إذا
ضمقمٌ أطمذسمَمف ))
طم٤م ًَمف  .وم٘م٤مل (( ُر َّده مـ
ُ
ُ
ُ
ضمقمٌ
وم٘مٚمت٧م  :أقمٓمِٜمٞمتف  .ىمت٤مل ومِمتدى زم صتقشمَف (( ُر َّده ممـ
ٕمت٧م إًمٞمتف .
ُ
ٓ َُمعْٜمل ٟمٗمز  ،ومرضم ُ
َؽ َفم ِـ ْإَ ْك َػ ِ
قمز ى
وضمؾ َ ﴿ :ي ًْ َل ُيمقك َ
وُمروت٧م
ول﴾ [إكػول  . ]2/ىم٤مل :
ُ
أطمذسمَف)) ىم٤مل وم٠مٟمزل اهللُ ى
)َ)1رواه الرتمذي ( ،)3749وحسـهَإلباين.
) )2سبق يف ( فضل صؾحة بن عبقد اهلل).
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وم٘مٚم٧م  :د ْقمٜمل أىمً ِؿ ُم٤مزم ُ
ىمٚم٧م :
اًمٜمٌل ﷺ وم٠مشم٤مين .
ؿمئ٧م  .ىم٤مل وم٠مسمك ُ .
طمٞم٨م ُ
ُ
ُ
وم٠مرؾمٚم٧م إمم ٍ
ُ
ضمت٤مئزا  .ىمت٤مل :
اًمثٚمت٨م
ومًٙم٧م  .ومٙم٤من  ،سمٕمتد ،
ىمٚم٧م  :وم٤مًم ُّث ُٚم ُ٨م  .ىم٤مل
وم٤مًمٜمّم ُ
َ
ػ  .ىم٤مل وم٠مسمك ُ .
ً
ِ
وأشمٞم٧م قمغم ٍ
إٟمّم٤مر واعمٝم٤مضمرض َـ  .وم٘م٤مًمقا َ :
مخترا  .وذًمتؽ
ٟمٗمر ُمـ
ُ
ُٓمٕمٛمتؽ وٟمًت٘مٞمؽ ً
شمٕم٤مل ٟم ْ
ٍ
ُ
ِمتقي
ضمتزور َُم
رأس
حل ُّش
ىمٌؾ أن حتر َم
ٍّ
اًمًٌتع٤من  -ومت٢مذا ُ
اخلٛمر  .ىم٤مل وم٠مشمٞمعُٝمؿ ذم ُطم ٍّش  -وا ُ
ُ
ِ
وزق ُمـ ٍ
قمٜمداؿ ٌّ ،
إٟمّمت٤مر واعمٝمت٤مضمرون
ومتذيمرت
وذسم٧م ُمٕمٝمؿ  .ىم٤مل
وم٠ميمٚم٧م
مخر  .ىم٤مل
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
إٟمّم٤مر  .ىم٤مل وم٠مظمذ ٌ
اًمرأس وميتسمٜمل
حلل
ظمػم ُمـ
قمٜمداؿ .
ُ
رضمؾ أطمدَ َ ْ
وم٘مٚم٧م  :اعمٝم٤مضمرون ٌ
َ ِ
قمز ى
ٟمٗمًف -
وم٠مشمٞم٧م
ومجرح سم٠مٟمٗمل .
ُ
رؾمقل اهلل ﷺ وم٠مظمؼمشمُف  .وم٠مٟمزل اهللُ ى
سمف ُ
وضمؾ ذم  -ضٕمٜمل َ
اخلؿر و ِ
ِ
ايمش ْق َط ِ
ِ
وب َوإَ ْزَٓ ُم ِر ْصم ٌس ِم ْـ َفم َؿ ِؾ َّ
ون﴾ [اعم٤مئدة /
ؿم٠من
الؿ ْقس َُر َوإَك َِْ ُ
اخلٛمر ﴿ :إِ َّك َ َ ْ ُ َ َ
ٟمزًم٧م ذم أرسمع ٍ
ٍ
آض٤مت (.)1
 . ] 92وذم رواض٦م ُ :أ ْ ى ُ
اًمٜمٌل ﷺ ؾم ىع َ٦م ٍ
ٟمٗمر  .وم٘مت٤مل
 )3و َقم ْـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :يمٜم٤م ُمع ٍ
ِ
ٍ
ا١مٓء ٓ ِ
ُمًتٕمقد ،
ويمٜمت٧م أٟمت٤م واسمت ُـ
جيؽمؤن قمٚمٞمٜم٤م  .ىمت٤مل :
اـمر ْد
اعمنميمقن
ُ
ًمٚمٜمٌل ﷺُ :
ٍ
ِ
ِ
ؾمٛمٞمٝمام  .ومقىمع ذم ِ
ورضمؾ ُمـ ُا َذ ٍ
ٌ
ٌ
رؾمتقل اهللِ ﷺ ُمت٤م
ٟمٗمس
وسم ال ،
ضؾ ،
ورضم ان ُ
ًمً٧م ُأ ٍ
ِ ِ
ى
مؿ
قمتز
ٟمٗمًف  .وم٠مٟمزل اهللُ ى
يـ َيمَْ ُفم َ
وضمتؾ َ ﴿ :و َٓ َسم ْط ُمرد ا َّيممذ َ
ؿم٤مء اهللُ أن َ
قن َر َّ ُهب ْ
ض٘مع  .ومحدى ث َ
ِ
ِ
ون َو ْصم َف ُف﴾ [إكعوم .)2( ] 91 /
ًم ُي ِريَُ َ
زمِو ْيم َغََ اة َوا ْيم َع ِّ
ِ
 )4و َقمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف ىم٤ملُ :مت٤م ؾم ِ
أسمقضتف
مجتع
تٛم ْٕم ُ٧م
اًمٜمٌتل ﷺ َ
ْ
ى
َ
سمـ ٍ
ِ
ٍ
ًمًٕمد ِ
ض٘مقل ضق َم ُأ ُطم ٍد(( :يو ؽمعَُ ارمِ ،همِ َ
ُم٤مًمؽ ،وم٢مين َؾم ِٛم ْٕمعُف ُ
َاك أيب وأمل))(.)3
ٕطمد إٓ

)َ)1رواهَمسؾم (.)1748
)َ(2رواهَمسؾم (.)2413
) (3رواهَالبخاري ( ،)4659ومسؾم (.)2411
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أن اًمٜمٌل ﷺ مجع ًمف أسمقضف ضتقم ُأطم ٍ
 )5و َقم ْـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ريض اهلل قمٜمف  :ى
تد .
ُ
َ
ى
ىم٤مل  :يم٤من ٌ
َ
اًمٜمٌتل ﷺ (( ْار ِم  .هممَاك أيب
أطمرق اعمًٚمٛملم  .وم٘م٤مل ًمف
رضمؾ ُمـ اعمنميملم ىمد
ُّ
ومٜمزقم٧م ًمف سمًٝم ٍؿ ًمٞمس ومٞمف ٌ
وم٠مصٌ٧م ضمٜم ٌَف ومًت َ٘مط  .وم٤مٟمٙمِمت َٗم٧م قمقرشمُتف .
ٟمّمؾ .
وأمل)) ىم٤مل
ُ
ُ
ِ
ٟمقاضمذه (.)1
ٟمٔمرت إمم
ومْمحؽ رؾمق ُل اهللِ ﷺ .طمعك
ُ
رؾمقل اهللِ ﷺ ُم٘مد َُم ُف اعمدضٜم َ٦م ًمٞمٚمت ً٦م َ
ُ
ىمت٤مل
ٝمر
 )6و َقم ْـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م َ :ؾم َ
اًمً احِ َ
رؾمٜمل اًم ىٚمٞمٚم َ٦م ىم٤مًم٧م ومٌٞمٜمام ٟمح ُـ يمذًم ِ َؽ إذ ؾمٛمٕمٜم٤م َظم َ
ًمٞم٧م رضم ً
وم٘م٤مل
َ
ِمخِم َ٦م ٍ
 ا ص٤محلً٤م َ ُ
وم٘م٤مل ؾمٕمدُ سم ُـ أيب و ىىم ٍ
مؽ)) َ
ُ
٤مصَ .
((مـ هذا))َ .
صمموق زمِ َ
وم٘مت٤مل
رؾمقل اهللِ ﷺ((ممو
وم٘م٤مل ًَم ُف
َ
ِ
ُ
رؾمقل اهللِ ﷺ
أطمرؾمف .ومدقم٤م ًَم ُف
ومجئ٧م
رؾمقل اهللِ ﷺ
ظمقف قمغم
وىمع ذم ٟمٗمز
ٌ
ُ
ؾمٕمدٌ َ
ُ
صمؿ ٟم٤م َم (.)2
ى
ٍ
طمراء  ،اق وأسمق ٍ
َ
 )7و َقم ْـ أيب ارضرة ريض اهلل قمٜمف  :ى
سمٙمر
رؾمقل اهللِ ﷺ يم٤من قمغم
أن
َ
واًمزسمػم وؾمتٕمدُ سمت ُـ أيب وىمت٤مص  .ومعحريمت٧م اًمّمتخر ُة  .وم٘مت٤مل
وقمكم وـمٚمح َ٦م
وقمثامن
وقمٛمر
َ
َ
ى
ُ ِ
كٌل أو ِصَِّ ٌيؼ أو ؾمفقٌَ ))(. )3
رؾمقل اهلل ﷺ ((اهَأ .هم فمؾقؽ إٓ ك

)َ(1رواهَمسؾم (.)2412
) (2رواهَالبخاري ( ،)2885ومسؾم ( ،)2416والرتمذي ( )3756والؾػظ له.
) (3رواهَمسؾم (.)2417
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٘) أث ٛػج١ذح ثٓ اٌجشاح سم ٟاهلل ػٕٗ:
ٍ ِ
ِ
تقل اهللِ ﷺ َىم َ
ىٌل ﷺ َىم َ٤ملَ :أ ىن َر ُؾم َ
ت٤مل:
اهلل َقمٜمْ ُف أن اًمٜم ى
يض ُ
َ )1قم ْـ َؾمٕمٞمد ْسم َـ َز ْضد َر َ
مم ٌة ِدم َ
اجلـ َِّي  ...احلدض٨م))(.)1
(( َفم َ َ
ِ
َ
َ
ٟمجتران:
ٕاتؾ
رؾمتقل اهللِ ﷺ
 )2و َقم ْـ طمذضٗم٦م سمـ اًمٞمامن ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىمت٤مل
ٍ َ
ف أصحو ُزمف  ،همٌ َع َ
ٌ أزمو فمٌقمَ َة ريض اهلل
ذ َ
((َٕ َزم َع ًَ َّـ  -يعـل  -فمؾقؽؿ أمقـًو َّ ،
ضمؼ أمكم  .همل َ َ
فمـف)) (.)2
ِ
ِ
أن َ
 )3و َقم ْـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف  :ى
رؾمتقل اهللِ ﷺ.
اًمٞمٛمـ ىمدُمقا قمتغم
أاؾ
رضم ا ضٕم ٍٚمٛمٜم٤م اًمًٜمى َ٦م واإلؾم ام  .ىم٤مل  ،وم٠مظمذ ِ
سمٞمد أيب قمٌٞمتد َة وم٘مت٤مل ((همذا
َ
ُّ
وم٘م٤مًمقا  :اسمٕم٨م ُمٕمٜم٤م ً ُ ُ
أمكم هذه إُ َّم ِي)) (.)3
ُ
َ ِ
ِ
عؿ ا َّيمر ُ
صمؾ أزمق َزمؽ ٍْر ،
 )4و َقم ْـ أيب ارضرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  :ىم٤مل
رؾمقل اهلل ﷺ(( :ك َ
صمؾ ُأؽممقَُ زممـ ضم َض ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ايمر ُ
ايمر ُ
عمؿ
صمؾ أزمق ُفم ٌَ ْقَ َة ُ
مغم  ،ك َ
ُ ُ ْ
ايمر ُ َ ْ
عؿ َّ
اجلراحِ  ،ك َ
زمـ َّ
عؿ َّ
فمؿر  ،ك َ
صمؾ ُ
عؿ َّ
ك َ
صمؾ معو ُذ زمـ ٍ ِ
زمـ ؾم ٍ ِ
زمـ ِ
فمؿرو ِ
زمـ َوم ِ
ايمر ُ
ايمر ُ
ايمر ُ
زمـ
صمؾ ُ
صمؾ معو ُذ ُ
ُ
شموزمً ُ
عؿ َّ
صمٌؾ  ،ك َ
عؿ َّ
س،ك َ
َّ
قس ِ َّ
اجلؿقحِ ))(. )4

) (1سبق يف ( فضل صؾحة بن عبقد اهلل).
) (2رواهَالبخاري (.)3745
)َ(3رواهَالبخاري ( ، )4386ومسؾم (.)2426
)َ(4رواه الرتمذي ( )3795وصححهَإلباينَيف(( صحقح الرتمذي)) .
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 )ٙعؼ١ذ ثٓ ص٠ذ سم ٟاهلل ػٕٗ:
ِ
ٍ ِ
تقل اهللِ ﷺ َىم َ
ت٤ملَ :أ ىن َر ُؾم َ
ىٌتل ﷺ َىم َ
ت٤مل:
اهلل َقمٜمْ ُف أن اًمٜم ى
يض ُ
َ )1قم ْـ َؾمٕمٞمد ْسم َـ َز ْضد َر َ
اجلـ َِّي ،وفمؿر ِدم َ ِ
((فم َمم ٌة ِدم َ ِ
ِ
مح ِـ
ايمر ْ َ
اجلـَّيَ ،و ُفم ًْ َ ُن َو َفم كقم َوايم هز َزم ْ ُغم َو َؿم ْؾ َح ُي َو َفم ٌَُْ َّ
اجلـَّيَ :أ ُزمق َزمؽ ٍْر ِدم َ َ ُ َ ُ
َ َ
ِ
تـ اًم َٕم ِ ِ
َ٧م َقم ِ
َو َأ ُزمق ُفم ٌَ ْقََ َة َو َؽم ْعَُ ْزم ُـ َأ ِيب َو َّوم ٍ
ت٤مذَ ،وم َ٘م َ
ت٤مل
وص ))َ .ىم َ٤ملَ :وم َٕمدى َا ُ١م َٓء اًمع ًٍْت َٕم َ٦م َو َؾمتٙم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
جلٜم ِى٦م (.)1
٤مذ؟ َىم َ٤ملٟ :م ََِمدْ ُمتُقين بِاهللَ ،أ ُسمق إَ ْقم َق ِر ِذم ا َ
اًم َ٘م ْق ُمَٟ :مٜم ُِْمدُ َك َ
اهلل َض٤م َأ َسم٤م إَ ْقم َقر َُم ِـ اًم َٕم ُ



) )1سبق تخريجه .قالَالشوكاينَرحؿهَاَّلل تعالى مبقـرًا فضرل سرعقد برن زيرد رضري اهلل عـره( :ويؽػري
سعقد بن زيد أكه أحد العشرة الؿبشرين بالجـة وأكه شفد أحرد ًا ومرا بعرده مرن الؿشراهد كؾفرا وصرار مرن
جؿؾة أهل بدر بؿا ضربه له رسول اهلل صؾى اهلل عؾقه وسؾم من السفم وإجر(.
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اىفصو اىثاٍِ
فضو أً ادلؤٍْني ػائشح
رضي اهلل عنها

وٍؼاويح تِ أتي صفياُ
رضي اهلل عنه
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قاه اىْاظٌ _ سدّٗ اهلل_:
ٓ َٚخَبٌُٕب
َٚػَب ِئؼُ أَُِّ اٌُّْإَِِِْٕ ١

()ٜٔ

ُِؼَبَ٠ِٚخ َأوْ ِشَْ ثِِٗ َفُِ َْٛٙقٍ ُخ

((و َفموئِ ُش )) :شمرظمٞمؿ قم٤مئِم٦م ،وال سمٜم٧م اًمّمدضؼ ريض اهلل قمٜمٝمام ،وأطم٥م اًمٜمً٤مء
ومقيمف َ
إمم اًمٜمٌل ﷺ.
ِِ
ومقيمف ُ
كم)) 3أي :اًمعل هل٤م ُمـ اًمعقىمػم واًمعٙمرضؿ ُم٤م ًمألُمٝم٤مت ،وٓ تؾ ٕطمتد
((أ ِّم اظمُْ ْممـ َ
أن ضعزوج أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ،ومٝمـ حمرُم٤مت يم٤مٕ ٍم.
((و َطمو ُيمـو ُم َع ِ
وو َيي)) :اق ُمٕم٤موض٦م سمتـ أيب ؾمتٗمٞم٤من ريض اهلل قمٜمتف ،أظمتق أم اعمت١مُمٜملم
ومقيمف َ
طمٌٞمٌ٦م سمٜم٧م أيب ؾمٗمٞم٤من ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
إجمالًا:
أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ضٕمؽمومقن سمٗمْمؾ أُمٜم٤م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،وأهن٤م أطم٥م اًمٜمت٤مس إمم
رؾمقل اهلل ﷺ يمام ضم٤مء ذم احلدض٨م ،وضٕمؽمومقن سمٗمْمتؾ اًمّمتح٤ميب اجلٚمٞمتؾ ظمت٤مل اعمت١مُمٜملم
ُمٕم٤موض٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ريض اهلل قمٜمف ،يم٤مشم٥م رؾمقل اهلل ﷺ.
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األدلة النقلية
ٔ) األدٌخ ػٍ ٝفنً أَ اٌّإِٕ ٓ١ػبئؾخ سم ٝاهلل ػٕٙب:
َ )1قمـ َقم ِ٤مئ َِم٦م ر ِيض اهلل َقمٜمْٝم٤م َأ ىن اًمٜمىٌِل ﷺ َىم َ٤مل َهل٤م ُ (( :أ ِريت ِ
ُمؽ ِدم اظمَْـَمو ِم َم َّمرسم ْ ِ
َكم َأ َرى
َ َ ُ َ
ْ
ى
َ
ػ فمـْفو َهمنِ َذا ِهل َأك ِ
ِ
َ ِ ِ
ًْ َهم َل ُوم ُ
ه َوم ٍي ِم ْـ َضم ِر ٍير َو َي ُؼ ُ
مؽ َه َ
قل إِ ْن َي ُ
قل َه ِذ ِه ْام َر َأسم َ
مذا
ُؽ َهموىمْش ْ َ َ
َ
أكَّؽ دم َ َ
ِم ْـ ِفمـ َِْ اهللَِّ ُي ْؿ ِض ِف))(.)1
يؾ ،صموق زمِِقر َِتو ِدم ِطمر َوم ِ
ِ
ِ
َ ِ ِ
مي َضم ِر ٍ
يمر
ْ
يض ُ
اهلل َقمٜم َْٝم٤م َ ،ىم٤م ًَم ْ٧م (( :أ َّن صم ْػم َ َ َ ُ َ َ
 )2و َقم ْـ َقم٤مئ َِم٦م َر َ
ُؽ ِدم ايمَه ْكقو و ِ
ي َاق إِ َلم ايمـٌَِّ ِّل ﷺ َهم َؼ َولَ :ه ِذ ِه ز َْو َصمت َ
أطم َر ِة))(.)2
َ َ
َطم ْ َ
ِ
ِ
قل اهللِ ﷺ َض ْق ًُم٤م َ (( :يو َفموئِ َش َه َ
اهلل َقمٜم َْٝم٤م َ ،ىم٤م ًَم ْ٧م َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
مذا
يض ُ
 )3و َقم ْـ َقم٤مئ َِم٦م َر َ
ِ
ِ
ِصم ْ ِػم ُ
مح ُ٦م اهللِ َو َسم َريمَ٤م ُشم ُف  ،شم ََرى َُمت٤م َٓ َأ َرى  ،شم ُِرضتدُ
اًمً َ ا ُم َو َر ْ َ
ايمً َال َم َ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م َ :و َقم َٚم ْٞمف ى
يؾ ُي ْؼ ِرئُؽ َّ
َر ُؾم َ
قل اهللِ ﷺ))(.)3
ش َذ ِ
 )4و َقمـ َقمٛمرو سمـ اًمٕم ِ ِ
تغم َضمت ْٞم ِ
تل ﷺ َ ،سم َٕم َثت ُف َقم َ
ات
ْ ُْ ْ ُ َ
اهلل َقمٜمْت ُف َ :أ ىن اًمٜمىٌِ ى
يض ُ
٤مص َر َ
٥م إِ ًَم ْٞم َؽ؟ َىم َ٤ملَ (( :فموئِ َش ُي)) َ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧مُِ :م َـ اًمر َضم ِ
اًمً ا َِؾم ِؾَ ،وم َ٠م َشم ْٞم ُع ُف َوم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :أ ُّي اًمٜم ِ
ت٤مل؟ ،
ى٤مس َأ َطم ُّ
ٍ
ُّ
قهو))ُ ،ىم ْٚم ُ٧مُ :صم ىؿ َُم ْـ؟ َىم َ٤ملُ (( :شم َّؿ ُفم َؿ ُر ْزم ُـ َ
اخل َّطوب))َ ،وم َٕمدى ِر َضم ً٤مٓ) .)4
َوم َ٘م َ٤ملَ (( :أ ُزم َ
ه َوم ٍي ِم ْـ َضم ِر ٍير :أي رأى صقرهت٤م ذم ىمٓمٕم٦م ُمتـ طمرضتر أو
) )1رواهَالبخاري ( ،)3895ومسؾم (َ َ .(2438
رآا٤م ذم صمقب ُمـ طمرضر.
) )2رواه الرتمذي ( ،)3886وصححهَإلباين يف ((الؿشؽاة)) (.)6142
) )3رواهَالبخاري (.)3768
) )4رواهَالبخاري ( ،)3462ومسؾم (.)2384
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قل اهللِ ﷺ(( :ىمَؿ َ ِ
مـ ايمر َصم ِ
 )5و َقم ْـ أيب ُمقؾمك ريض اهلل قمٜمف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
مول
مؾ م ْ ِّ
َ
وق إِ َّٓ ِ :
ىمًَِغم  ،و َمل يؽْؿ ْؾ ِمـ ايمـًِّ ِ
ان َ ،وإِ َّن َهم ْض َؾ َفموئِ َش َي
آؽم َق ُي ْام َر َأ ُة همِ ْر َفم ْق َن َ ،و َم ْر َي ُؿ زمِـ ُ
ًْ ِفم ْؿ َر َ
ْ َ
ٌ َ َْ ُ
وق َىم َػ ْض ِؾ ايم ًَّ ِر ِ
فم َعم ايمـًِّ ِ
يَ َفم َعم َؽموئِ ِر ايم َّط َعو ِم))(.)1
َ
َ
ِ
مً
وه ْؿ َي ْق َم َفموئِ َشم َي َومو َيم ْ
اهلل َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل (( :ىم َ
َّوس َيت ََح َّر ْو َن ِ َهبََ ا َي ُ
َون ايمـ ُ
يض ُ
 )6و َقم ْـ قمروة َر َ
اضمٌِك إِ َلم ُأم ؽم َؾؿ َي َ ،هم ُؼ ْؾـ يو ُأم ؽم َؾؿ َي  ،و َ ِ
فموئِ َش ُي َهموصمتَؿع صق ِ
وه ْؿ
َّوس َيت ََح َّر ْو َن ِ َهبََ ا َي ُ
اَّلل إِ َّن ايمـ َ
َ َ َّ َ َ َ
ْ َ َ َ َ
َ
ِّ َ َ
قل َ ِ
َي ْق َم َفموئِ َش َي َ ،وإِكَّو ك ُِريَُ َْ
اخل ْ َغم َىم َ سم ُِريَُ ُه َفموئِ َش ُي َ ،هم ُؿ ِرى َر ُؽم َ
َّوس َأ ْن ُ ُّْيَُ وا إِ َيم ْق ِف
اَّلل َأ ْن َي ْل ُم َر ايمـ َ
ؽ ُأ هم َؽم َؾ َؿ َي يمِؾـٌَِّ ِّك َومو َيم ْ َ
َون َأ ْو َضم ْق ُ
َضم ْق ُ
ً َهم َذىم ََر ْت َذيمِ َ
ٌ َمو َد َار َ ،ومو َيم ْ
ٌ َمو ىم َ
ً َهمل ْفم َر َض َفمـِّك َ ،هم َؾ َّ
مول َ :يمو ُأ َّم َؽمم َؾ َؿ َي َٓ
َون ِذم ايم ًَّويمِ ًَ ِي َذىم َْر ُت َيمم ُف َهم َؼ َ
َفمو َد إِ َ َّلم َذىم َْر ُت َيم ُف َذ َ
اك َهم َل ْفم َر َض َفمـِّك َ ،هم َؾ َّ ىم َ
اَّلل ِ مو َكز ََل فم َعم ا ْيمقضمك و َأكَو ِذم َِحل ِ
ِ
ِ ِ
وف ْام َر َأ ٍة ِمـْؽ َُّـ َنم ْ ِ
غم َهو))(.)2
َ َّ َ ْ ُ َ
سم ُْمذيـك ِذم َفموئ َش َي َ ،همنِ َّك ُف َو َ َ

مقل َ ِ
مف ا َّيم ِ
مل ُل ِدم مر ِو ِ
ِ
ِ
َمون َي ًْ َ
اهلل َقمٜم َْٝم٤مَ (( ،أ َّن َر ُؽم َ
مذي
اَّلل ﷺ ىم َ
ََ
يض ُ
 )7و َقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م َر َ
ِ
ِ
وت همِ ِقف َ ،ي ُؼ ُ
ُمقن َضم ْق ُ
مٌ
َم َ
اصم ُف َيؽ ُ
قل َ :أ ْي َـ َأكَو َنمًَ ا َ ،أ ْي َـ َأكَو َنمًَ ا ُي ِريَُ َي ْق َم َفموئ َش َي َ ،هم َلذ َن َيم ُف َأز َْو ُ
َون ِدم زمق ِ
ور
وت ِفمـََْ َهو َ ،ومو َيم ْ
ً َفموئِ َش َي َضمتَّك َم َ
ً َفموئِ َش ُي َ :هم َ َت ِدم ايم َق ْق ِم ا َّيم ِذي ىم َ
َون َيَُ ُ
وق َ ،همؽ َ َ ْ
َؾم َ
ِ
مؿ
َفم َ َّقم همِ ِقف ِ ،دم َزم ْقتِل َ ،هم َؼ ٌَ َض ُف َ
اَّللُ َوإِ َّن َر ْأ َؽم ُف َيم ٌَ ْ َ
كم ك َْح ِري َو َؽم ْح ِري َ ،و َطممو َيم َط ِري ُؼم ُف ِريؼمل ُ ،شم َّ

اك يًتَـ زمِ ِف َ ،همـَ َظر إِ َيمق ِ
ِ
مف َر ُؽم ُ
اَّلل ِ ﷺ ،
مقل َ
َومو َيم ْ
مح ِـ ْزم ُـ َأ ِيب َزمؽ ٍْر َو َم َع ُف ؽم َق ٌ َ ْ ه
ايمر ْ َ
ً َ :د َطم َؾ َفم ٌَُْ َّ
َ ْ
ِِ
ايمً َق َ
مح ِـ َ ،هم َل ْفم َطوكِ ِقف َ ،هم َؼ ِض ْؿ ُت ُف ُ ،شم َّؿ َم َضم ْغ ُت ُف َ ،هم َل ْفم َط ْقتُم ُف
َهم ُؼ ْؾ ُ
ايمر ْ َ
اك َيو َفم ٌََْ َّ
ً َيم ُف َ :أ ْفمطـل َه َذا ِّ
قل َ ِ
َر ُؽم َ
وؽمت ََّـ زمِ ِف َ ،و ُه َق ُم ًْتَـٌَِ إِ َلم َصَْ ِري)) (.)3
اَّلل ﷺ َهم ْ

) )1رواهَالبخاري ( ،)3769ومسؾم (.)2431
) (2رواهَالبخاري(.)3775
) (3رواهَالبخاري ( ،)896ومسؾم (.)2443
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ٕ) األدٌخ ػ ٝفنً ِؼب٠ٚخ ثٓ أث ٟعف١بْ سم ٟاهلل ػٕٗ :
ِ
ِ
ت٤مل ُعم ِ َٕم ِ
تل ﷺ َأٟمىت ُف َىم َ
٤مو َضت َ٦م:
اًمر ْ َ
اهلل َقمٜمْ ُف َقمت ْـ اًمٜمىٌِ ٍ
َ )1قم ْـ َقم ٌْد ى
يض ُ
مح ِـ ْسم ِـ َأ ِيب ُقم َٛم ْ َػم َة َر َ
((ايمؾفؿ اصمع ْؾف ه ِ
ود ًيو َم ْف َِيو َو ْاه َِ زمِ ِف)) (.)1
ُ َّ ْ َ ُ َ
تقل اهللِ
ت٤مل  :ؾم ِ
ِ
ِ
٤مض ْسم ِـ َؾم ِ
 )2و َقم ْـ ا ًْم ِٕم ْر َسم ِ
تٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
اهلل َقمٜمْت ُف َ ،ىم َ َ
ت٤مر َض َ٦م ُّ
يض ُ
اًمًت َٚمٛم ٍل َر َ
اق اظمٌُْ ِ
٤من َ ،ىم َ٤مل (( :ه ُؾؿقا إِ َلم ا ْيم َغََ ِ
اًمً ُح ِ
قر ِذم َؿم ْٝم ِر َر َُم َْم َ
تؿ
مورك)) ُصم ى
َ َ
َ ه
ﷺ َو ُا َق َضدْ ُقمقٟمَ٤م إِ َمم ى
ِِ
ووي َي ا ْيمؽِتَوب و ِْ
َؾم ِٛم ْٕم ُع ُف َ ،ض ُ٘م ُ
اب)) (.)2
وب َ ،وومف ا ْيم َع َذ َ
احل ًَ َ
َ َ
قل (( :ايم َّؾ ُف َّؿ َفم ِّؾ ْؿ ُم َع ِ َ

تقل َ (( :أو ُل صممق ٍ ِ
 )3و َقمـ ُأم طمرا ٍم ر ِيض اهلل َقمٜمْٝم٤م َأهن٤م ؾم ِٛمٕم ِ
٧م اًمٜمىٌِ ىل ﷺ َض ُ٘م ُ
مـ
شم ْ
ْ ُّ َ َ َ َ ُ َ ى َ َ َ
َّ َ ْ
تقل اهللِ َأٟمَت٤م ومِ ِ
تٞمٝم ْؿ َ ،ىم َ
ون ا ْيم ٌَ ْح َر َومَْ َأ ْو َصم ٌُقا))َ ،ىم٤م ًَم ْ٧م ُ :أ ُّم َطم َرا ٍم ُ ،ىم ْٚم ُ٧م َ :ض٤م َر ُؾم َ
ت٤مل :
ُأ َّمتِل َي ْغ ُز َ
(( َأك ِ
ًْ همِ ِ
قف ْؿ)) (.)3
اسمتـ قمٌ ٍ ِ
مى َهممو ْد ُع ِرم
ىٌتل ﷺ(( :ا ْذ َه ْ
 )4و َقم ْـ ِ ى
اهلل َقمٜمْت ُف ىمت٤مل  :ىمت٤مل زم اًمٜم ُّ
يض ُ
ت٤مس َر َ
ُم َع ِ
وو َي َي))َ ،ويم َ
َ٤من َيم٤مشمِ ٌَ ُف ).)4

)َ(1رواه الرتمذي (  ،)3842وصححهَإلباين يف ((السؾسؾة الصحقحة)) ( .) 1969
)َ(2رواه أبو داود ( ،)2344وصححهَإلباين بشواهده يف ((السؾسؾة الصحقحة )).
) (3رواهَالبخاري ( .) 2924
) (4رواه أحؿد (َ،)2651وصححهَإلباين يف ((السؾسؾة الصحقحة)) (.)164/1
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الفوائد العقدية
فبئذح ]ٔ] ِٓ :عت أَ اٌّإِٕ ٓ١ػبئؾخ سم ٟاهلل ػٕٙب ثّب ثشأ٘ـب اهلل ِٕـٗ،
فمذ أعّغ اٌؼٍّبء أٔٗ ٠ىفش:
ؼمأات٤م
ومول أزمق زمؽر ازمـ ايمعريب رمحف اهلل ( :أاؾ اإلومؽ ر َُمقا قم٤مئِم٦م ى
اعمٓمٝمرة سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م ،وم ى
اهللُّ ،
ُمٙمذب هلل ،وُمـ ى
ومٙمؾ َُمـ ؾم ىٌٝم٤م سمام ىسمرأا٤م اهلل ُمٜمف ومٝمق ٍ
يمذب اهلل ومٝمق يم٤مومر)(.)1
وومول ايمؼويض أزمق َيععم رمحف اهللَُ ( :مـ ىمذف قم٤مئِم٦م سمام ىسمرأا٤م اهلل ُمٜمف يم َٗمتر سمت ا ظمت اف،
وسح همػم واطمد ُمـ إئٛم٦م هبذا احلٙمؿ)(.)2
وىمد طمٙمك
َ
همػم واطمد ،ى
اإلمج٤مع قمغم اذا ُ
اًمًٜم٦م اًمؽم ٍيض قمتـ أزواج رؾمتقل اهلل ﷺ أ ىُمٝمت٤مت
وومول ازمـ ومَامي رمحف اهلل( :وُمـ ُّ
ؼمآت ُمـ ٍ
يمؾ ؾمقء ،أومْمٚمٝم ىـ ظمدجي٦م سمٜمت٧م ظمقضٚمتد وقم٤مئِمت٦م اًمّمتدٍ ض٘م٦م
اعم١مُمٜملم ى
اعمٓمٝمرات اعم ى
ومٛمتـ ىمتذ َومٝم٤م سمتام
سمٜم٧م اًمّمدضؼ اًمعل ىسمرأا٤م اهلل ذم يمع٤مسمف زوج اًمٜمٌل ﷺ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرةَ ،
سمرأا٤م اهلل ُمٜمف وم٘مد يم َٗمر سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ)(.)3
وومول اإلموم ايمـقوي رمحف اهلل( :سمراءة قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمتـ اإلومتؽ ،واتل سمتراءة
ٌ
يمت٤مومرا ُمرشمتدا سم٢ممجت٤مع
إٟمً٤من واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل صت٤مر
ىمٓمٕمٞم٦م سمٜمص اًم٘مرآن اًمٕمزضز ،ومٚمق شمِمٙمىؽ ومٞمٝم٤م
ً
اعمًٚمٛملم)(.)4
)(( (1أحؽام الؼرآن)) (.)1356/ 3
)َ)2اكظر(( :الصارم الؿسؾول)) ٓبن تقؿقة (.)568
)ُ (( (3لؿعة آعتؼاد)) (.)29
)(( )4شرح صحقح مسؾم)) لؾـووي (.)118 ،117/ 17
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فبئذح ]ٕ] ِٓ :ىؼٓ ف ٟثم١خ أِٙبد اٌّـإِٕ ٓ١ثّـب سِ١ـذ ثـٗ إِٔـب ػبئؾـخ
ف ٛٙوبفش:
ومول أزمق حمؿَ ازمـ ضمزم رمحف اهلل سمٕمد أن ذيمر أن رُمل قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمت٤م ردة شم٤مُمت٦م و
شمٙمذض٥م ًمٚمرب – ضم ا وقم ا – ذم ىمٓمٕمف سمؼماءهت٤م  ،ىم٤مل ( :و يمتذًمؽ اًم٘متقل ذم ؾمت٤مئر أُمٝمت٤مت
مقن يمِؾ َّطقٌ ِ
اعم١مُمٜملم وٓ ومرق ٕ ،ن اهلل شمٕم٤ممم ض٘مقل﴿ :وايم َّطقٌ ُ ِ
موت ۚ ُأو َيمًِ َ
مؽ
مكم َوايم َّط ِّق ٌُ َ
وت يمؾ َّط ِّقٌِ َ
ِّ َ
َ ِّ َ
قن﴾ ،ومٙمٚمٝمـ ُمؼمآت ُمـ ىمقل إومؽ واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم) (.)1
ون ِممَّو َي ُؼق ُيم َ
ػم ُق َ
ُم َ َّ
و ومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل  ( :وأُمت٤م ُمتـ ؾمت٥م همتػم قم٤مئِمت٦م ُمتـ أزواضمتف
ﷺ ومٗمٞمف ىمقٓن  -:أضمَمهو  :أٟمف يمً٤مب همػماـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  .وايمًوين  :و اق إصح أٟمف
ُمـ ىمذف واطمدة ُمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ومٝمق يم٘مذف قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م  ..و ذًمتؽ ٕن اتذا
ومٞمف قم٤مر و همْم٤مو٦م قمغم رؾمقل اهلل ﷺ  ،و أذى ًمف أقمٔمؿ ُمـ أذاه سمٜمٙم٤مطمٝمـ)(.)2
وومول ايمشقخ ازمـ فمًقؿكم رمحف اهلل ( :اًمّمحٞمح ى
أن َُمـ رُمك زوضم ً٦م ُمـ زوضم٤مت اًمرؾمقل
ِ
ِ
ُمٜمتع٘مص ًمرؾمتقل اهلل ﷺ ُّ ،
يمتؾ ُمتـ رُمتك زوضمت٦م ُمتـ
يم٤مومرٟٕ :مف
ﷺ سمٛمثؾ اذا وم٢مٟمف ٌ
يم٤مومرا ُمرشمدا جي٥م أن ُضًتعع٤مب ،ومت٢من شمت٤مب
زوضم٤مت اًمرؾمقل سمام سمرأ اهلل ُمٜمف قم٤مئِم٦م وم٢مٟمف ضٙمقن ً
ٍ
ٍ
شمٖمًٞمؾ وٓ شمٙمٗملم وٓ ص اة:
طمٗمرة ُمـ إرض سمدون
وإٓ ُىمعؾ سم٤مًمًٞمػ ،و ُأًم٘م َٞم٧م ضمٞمٗمعف ذم
ٕن إُمر ظمٓمػم)(.)3

)(( )1الؿحؾى)) (.(564/13
)(( )2الصارم الؿسؾول)) (.)567
) )3اكظر(( :شرح رياض الصالحقن)) (.)13/ 3
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فبئذح ]ٖ] :اٌغٍف سدّ ُٙاهلل ٠ضٕ ْٛػٍِ ٝؼب٠ٚخ سم ٟاهلل ػٕٗ:
ؽمًؾ فمٌَ اهلل زمـ اظمٌورك  ،أدهام أومْمؾ ُ :مٕم٤موض٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من  ،أم قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزضز ؟
وم٘م٤مل ( :و اهلل إن اًمٖمٌ٤مر اًمذي دظمؾ ذم أٟمػ ُمٕم٤موض٦م ُمع رؾمتقل اهلل ﷺ أومْمتؾ ُمتـ قمٛمتر
سم٠مًمػ ُمرة  ،صغم ُمٕم٤موض٦م ظمٚمػ رؾمقل اهلل ﷺ  ،وم٘م٤مل  :ؾمٛمع اهلل عمـ محده  ،وم٘م٤مل ُمٕم٤موضت٦م
 :رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد  .ومام سمٕمد اذا ؟)(.)1
وؽمًؾ اظمعوذم زمـ فمؿران  :أضـ قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزضز ُمـ ُمٕم٤موض٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ومٖمْم٥م ُمـ
ذًمؽ همْمٌ ً٤م ؿمدضد ًا وىم٤مل  ٓ( :ض٘مت٤مس سم٠مصتح٤مب رؾمتقل اهلل ﷺ أطمتد  ،أُمت٤م ُمٕمتت٤موض٦م
ص٤مطمٌف وصٝمره ويم٤مشمٌف وأُمٞمٜمف قمغم وطمل اهلل  -قمز وضمؾ –) (.)2
وومَ أشمـك فمؾقف ومٌقِي زمـ صموزمر إؽمَي سم٘مقًمف ( :أٓ أظمؼميمؿ ُمـ صتحٌ٧م ؟ صتحٌ٧م
قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ومام رأض٧م رضم ً
 ا أوم٘مف وم٘مٝم ً٤م وٓ أطمًـ ُمدارؾم٦م ُمٜمف  ،صمؿ صحٌ٧م ـمٚمحت٦م سمتـ
قمٌٞمد اهلل  ،ومام رأض٧م رضم ً
 ا أقمٓمك ًمٚمجزضؾ ُمـ همػم ُمً٠مًم٦م ُمٜمف  :صمؿ صحٌ٧م ُمٕم٤موض٦م ومام رأضت٧م
رضم ً
 ا أطم٥م رومٞم٘م ً٤م  ،وٓ أؿمٌف هضرة سمٕم اٟمٞم٦م ُمٜمف)(.)3

)َ)1أخرجرره ابررن خؾؽرران يف ((وفقررات إعقرران )) ( ،)33/ 3و بؾػررظ قريررب مـرره عـررد أجررري يف ((
الشريعة )) (.)2466/5
)َ)2أخرجه أجري يف ((الشريعة )) ( ، )2466/5والاللؽائي يف (( شرح السـة )) (.)2785
) )3اكظر(( :تاريخ الط ي)) ( )337/5وأورد البخاري يف ((التاريخ الؽقر)) (.)175/ 7
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فبئذح ]ٗ] :اٌمزبي اٌز ٞدقً ث ٓ١اٌقذبثخ سمٛاْ اهلل ػٍ٠ ٌُ ُٙ١ىٓ ػٍٝ
اإلِبِخ:
ومول ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل ( :اًم٘مع٤مل اًمذي طمّمؾ سمتلم اًمّمتح٤مسم٦م روتقان اهلل قمٚمتٞمٝمؿ مل
ضٙمـ قمغم اإلُم٤مُم٦م  ،وم٢من أاؾ اجلٛمؾ وصٗملم مل ض٘م٤مشمٚمقا قمغم ٟمّم٥م إُمت٤مم همتػم قمتكم  ،وٓ يمت٤من
ُمٕم٤موض٦م ض٘مقل إٟمف اإلُم٤مم دون قمكم  ،وٓ ىم٤مل ذًمؽ ـمٚمح٦م واًمزسمػم  ،وإٟمام يم٤من اًم٘مع٤مل ومعٜمت٦م قمٜمتد
( )

يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء  ،سمًٌ٥م اضمعٝم٤مداؿ ذم يمٞمٗمٞم٦م اًم٘مّم٤مص ُمـ ىم٤مشمكم قمثامن ريض اهلل قمٜمف ) . 1
فبئذح ]٘] :عّٛٙس اٌقذبثخ ٌُ ٠ىٓ ِؾبسن ف ٟاٌفزٕخ :
ومول فمٌَ اهلل زمـ اإلموم أمحَ رمحف اهلل ( :طمدصمٜم٤م أيب  ،طمدصمٜم٤م إؾمتامقمٞمؾ سمتـ قمٚمٞمت٦م ،طمتدصمٜم٤م
اضقب اًمًخعٞم٤مين ،قمـ حمٛمد سمـ ؾمػمضـ  ،ىم٤مل  :ا٤مضم٧م اًمٗمعٜم٦م وأصتح٤مب رؾمتقل اهلل ﷺ
قمنمة آٓف  ،ومام طميا٤م ُمٜمٝمؿ ُم٤مئ٦م  ،سمؾ مل ضٌٚمٖمقا صم اصملم)  .ومول ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل (( :واذا
اإلؾمٜم٤مد ُمـ اصح إؾمٜم٤مد قمغم وضمف إرض  ،وحمٛمد سمـ ؾمػمضـ ُمـ أورع اًمٜم٤مس ذم ُمٜمٓم٘معتف ،
( )

وُمراؾمٞمٚمف ُمـ أصح اعمراؾمٞمؾ )) . 2
فبئذح ] :]ٙىبئفخ ػٍ ٟسم ٟاهلل ػٕٗ ٚىبئفخ ِؼب٠ٚخ سم ٟاهلل ػٕٗ ِإِٕزبْ
ِغٍّزبْ:
ِِ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :وإِ ْن َؿموئِ َػت ِ ِ
امهو
كم ا ْوم َت َت ُؾقا َهم َل ْصؾِ ُحقا َزم ْقـ َُف َ َهممنِ ْن َزمغ ْ
َون م َـ اظمُْ ْممـ َ
َ
َمً إِ ْضممََ ُ َ
إطمرى َهم َؼوسمِ ُؾقا ا َّيمتِل َسمٌ ِغل ضمتَّك سم َِػلق إِ َلم َأم ِر َ ِ
موق ْت َهم َل ْصمؾِ ُحقا َزم ْقمـ َُف َ زمِو ْيم َعمَْ ِل
َ
ْ
ْ
َفم َعم ْ َ
اَّلل َهمنِ ْن َهم َ
َ

)(( )1مـفاج السـة)) (.)327/6
)((َ)2مـفاج السـة)) (.)236/6
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ِ
ِ ِ
و َأ ْوم ًِ ُطقا إِ َّن َ ِ
مق ْيؽ ُْؿ َوا َّسم ُؼمقا َ
كم * إِ َّك َ اظمُْ ْم ِمـ َ
مق ٌة َهم َل ْصمؾ ُحقا َزم ْ َ
ى اظمُْ ْؼًط َ
مكم َأ َطم َ
ُمقن إِ ْطم َ
اَّللَ ُُي ه
َ
اَّللَ
قن﴾.
مح َ
َيم َع َّؾؽ ُْؿ سم ُْر َ ُ
يؼقل ازمـ ىمًغم رمحف اهلل دم سمػًغمه ( :ض٘مقل شمٕم٤ممم آُمرا سم٤مإلص اح سملم اًمٗمئعتلم اًمٌت٤مهمٞمعلم
ِِ
سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ﴿ :وإِ ْن َؿموئِ َػت ِ ِ
كم ا ْوم َت َت ُؾقا َهم َل ْصؾِ ُحقا َزم ْقـ َُف َ ﴾ ومًتاماؿ ُمت١مُمٜملم
َون م َـ اظمُْ ْممـ َ
َ
ُمع آىمعع٤مل  ،هبذا اؾمعدل اًمٌخ٤مري وهمػمه قمغم أٟمف ٓ خيرج قمـ اإلضامن سم٤معمٕمّمٞم٦م وإن قمٔمٛم٧م
ٓ يمام ض٘مقًمف اخلقارج وُمـ شم٤مسمٕمٝمؿ ُمـ اعمٕمعزًم٦م وٟمحقاؿ.
ِ
ِ
زممكم همِ ِ
َّ
ممـ
ويمعؾ َ
إن ازمـل هذا ؽم ِّقٌَ ،
و ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺَّ (( :
اَّللَ أن ُي ِْؾ ََ زمِمف َ
ًتمكم َ
ِ ( )
ظقؿتكم) . 1
اظمًؾؿكم َفم
َ

يؼقل ازمـ ضمجر رمحف اهلل دم ومِي هذا احلَيٌ( :وومٞمٝم٤م رد قمتغم اخلتقارج اًمتذضـ يمت٤مٟمقا
ضٙمٗمرون قمٚمٞم٤م وُمـ ُمٕمف  ،وُمٕم٤موض٦م وُمـ ُمٕمتف  ،سمِمتٝم٤مدة اًمٜمٌتل ﷺ ًمٚمٓمت٤مئٗمعلم سمت٠مهنؿ ُمتـ
اظمًمؾؿكم)
ممـ
َ
اعمًٚمٛملم  ،وُمـ صمؿ يم٤من ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ض٘مقل قم٘م٥م اذا احلتدض٨م  :ىمقًمتف ( َ
ضٕمجٌٜم٤م ضمدا  ،أظمرضمف ضٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من ذم شم٤مرخيف قمـ احلٛمٞمدي وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر قمٜمف.
فبئذح ] :]ٚػٍ ٟثـٓ أثـ ٟىبٌـت وـبْ األلـشة ٌٍذـك ِـٓ ِؼب٠ٚـخ سمـ ٟاهلل
ػّٕٙب:
ومول ازمـ ىمًغم رمحف اهلل ذم شمرمج٦م ُمٕم٤موض َ٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ريض اهلل قمٜمٝمام( :صمؿ يم٤من ُم٤م يمت٤من
قمكم سمٕمد ىمعؾ قمثامن ،قمغم ؾمٌٞمؾ آضمعٝم٤مد واًمرأي ،ومجرى سمٞمتٜمٝمام ىمعت٤مل قمٔمتٞمؿ ،يمتام
سمٞمٜمف وسملم ٍّ
ىمدُمٜم٤م ،ويم٤من احلؼ واًمّمقاب ُمع قمكم ،وُمٕم٤موض٦م ُمٕمذور قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚمامء ؾم َٚم ًٗم٤م وظم َٚم ًٗم٤م ،وىمد
)َ)1رواهَالبخاري(.)2764
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ِ
ؿمٝمدت إطم٤مدض٨م اًمّمحٞمح٦م سم٤مإلؾم ام ًمٚمٗمرض٘ملم ُمـ اًمٓمروملم  -أاؾ اًمٕمراق وأاؾ اًمِم٤مم -
ضممكم ُهمر ٍ
وممي ِممـ اظمًمؾؿكم ،همقؼتؾفمو أدكمك
َتر ُق موروم ٌي فمعم
ِ ْ
يمام صمٌ٧م ذم احلدض٨م اًمّمحٞمحُ (( :
قمكم وأصح٤م ُسمف) .
ايمطوئػتكم إلم احلؼ))  1ومٙم٤مٟم٧م اعم٤مرىم ُ٦م
َ
اخلقارج ،وىمعَٚمٝمؿ ٌّ
( )

()2

فبئذح ]:]ٛػبئؾخ سم ٟاهلل ػٕٙب ٌُ رمبرًِ  ٌُٚ ،رخشط ٌمزـبيٚ ،ئّٔـب خشعـذْ
ٌمقذ اإلفالح ث ٓ١اٌّغٍّ:ٓ١
ٍ
ومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿ َّقي رمحف اهلل  ) :ى
ًم٘معت٤مل ،وإٟمىتام
ختترج
وم٢من قم٤مئِمت٦م مل شم٘م٤مشمِ ْتؾ ،ومل
ْ
ًم٘مّمد اإلص اح سملم اعمًٚمٛملم ،وفمٜم ْى٧م ى
شمٌلم
ْ
أن ذم ظمروضمٝم٤م ُمّمٚمح ً٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ،صمؿ ى َ
ظمرضم٧م ْ
هل٤م ومٞمام سمٕمد ى
مخ٤مرات٤م،
ومٙم٤مٟم٧م إذا َذيم ََر ْت
أن ْشمر َك اخلروج يم٤من َأ ْو َمم،
ْ
َ
ظمروضمٝم٤م شمٌٙمل طمعك شم ٌُ ىؾ َ
واٙمذا قم٤م ىُم٦م اًمً٤مسم٘ملم ٟم َِدُمقا قمغم ُم٤م َد َظمٚمقا ومٞمف ُمـ اًم٘مع٤مل ،ومٜم َِدم ـمٚمح٦م واًمزسمػم وقمكم  -ريض
تع آىمععت٤مل سمٖمتػم
جل َٛمؾ هل١مٓء ىمّمدٌ ذم آىمعع٤مل ،وًمٙمـ و َىم َ
اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم  -ومل ضٙم ْـ ضقم ا َ
اظمعٞم٤مراؿ) (.(3
فبئذح ] :]ٜاٌذشٚة اٌٛالؼخ ث ٓ١اٌقـذبثخ وبٔـذ ٌمنـب٠ب اعزٙبد٠ـخٌٚ ،ؾـذح
اؽزجب٘ٙب اخزٍف اعزٙبدُ٘ ٚ ،فبسٚا صالصخ ألغبَ:
(ىمًؿ فمٝمر هلؿ سم٤مٓضمعٝم٤مد أن احلؼ ذم اذا اًمٓمرف  ،وأن خم٤مًمٗمف سمت٤مغ  ،ومقضمت٥م قمٚمتٞمٝمؿ
ٟمٍمشمف وىمع٤مل اًمٌ٤مهمل قمٚمٞمف ومٞمام اقمع٘مدوه  ،ومٗمٕمٚمقا ذًمؽ  ،ومل ضٙمـ ؾ عمـ اذه صٗمعف اًمعت٠مظمر
قمـ ُمً٤مقمدة إُم٤مم اًمٕمدل ذم ىمع٤مل اًمٌٖم٤مة ذم اقمع٘م٤مده .

)َ(1رواهَمسؾم (.)156
)(( )2البداية والـفاية)) ٓبن كثقر (.)129 \ 8
)(( )3مجؿوع الػتاوى)) (.)416/4
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 وىمًؿ قمٙمس ا١مٓء  ،فمٝمر هلتؿ سم٤مٓضمعٝمت٤مد أن احلتؼ ذم اًمٓمترف أظمتر  ،ومقضمت٥مقمٚمٞمٝمؿ ُمً٤مقمدشمف وىمع٤مل اًمٌ٤مهمل قمٚمٞمف.
 وىمًؿ اؿمعٌٝم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مْمٞم٦م وحتػموا ومٞمٝم٤م  ،ومل ضٔمٝمر هلؿ شمرضمٞمح أطمتد اًمٓمتروملم ،وم٤مقمعزًمقا اًمٗمرض٘ملم  ،ومٙم٤من اذا آقمعزال اق اًمقاضم٥م ذم طم٘مٝمؿ ; ٕٟمف ٓ تؾ اإلىمتدام قمتغم
ىمع٤مل ُمًٚمؿ طمعك ضٔمٝمر أٟمف ُمًعحؼ ًمذًمؽ  ،وًمق فمٝمر هل١مٓء رضمحت٤من أطمتد اًمٓمتروملم  ،وأن
احلؼ ُمٕمف  ،عم٤م ضم٤مز هلؿ اًمع٠مظمر قمـ ٟمٍمشمف ذم ىمع٤مل اًمٌٖم٤مة قمٚمٞمف  ،ومٙمٚمٝمؿ ُمٕمذورون  ،ريض اهلل
قمٜمٝمؿ)

((1

.

يؼقل ازمـ ىمًغم رمحف اهلل ( :وأُم٤م ُم٤م ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ سمٕمده ﷺ ومٛمٜمف ُم٤م وىمع ُمـ همػم ىمّمد،
يمٞمقم اجلٛمؾ ،وُمٜمف ُم٤م يم٤من قمـ اضمعٝمت٤مد يمٞمتقم صتٗملم ،وآضمعٝمت٤مد خيٓمت وضّمتٞم٥م وًمٙمتـ
ص٤مطمٌف ُمٕمذور إن أظمٓم٠م وُم٠مضمقر أضْم ً٤م وأُم٤م اعمّمٞم٥م ومٚمف أضمران اصمٜم٤من ويم٤من قمتكم وأصتح٤مسمف
أىمرب إمم احلؼ ُمـ ُمٕم٤موض٦م وأصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم) (.)2
ويؼقل ازمـ ضمجر رمحف اهلل دم ايمػتَ :و اشمٗمؼ أاؾ اًمًٜم٦م قمغم وضمقب ُمٜمتع اًمٓمٕمتـ قمتغم
أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمًٌ٥م ُم٤م وىمع هلؿ ُمـ ذًمؽ  ،و ًمق قمرف اعمحؼ ُمٜمٝمؿ ٕهنتؿ مل ض٘مت٤مشمٚمقا ذم
شمٚمؽ احلروب إٓ قمـ اضمعٝم٤مد و ىمد قمٗم٤م اهلل شمٕم٤ممم قمـ اعمخٓمت ذم آضمعٝمت٤مد  ،سمتؾ صمٌت٧م أٟمتف
ض١مضمر أضمر ًا واطمد ًا  ،و أن اعمّمٞم٥م ض١مضمر أضمرضـ)(.)3

) ((َ(1معارج الؼبول )) لؾحؽؿي الجزء الثالث (.)1216
((( )2حؽم سب الصحابة)) أبو معاوية بن محؿد (.)12
)(( )3الػتح)) (.)37/13
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فبئذح ]ٓٔ]ِ :ؼب٠ٚخ سم ٟاهلل ػٕٗ ٌُ ٕ٠ىش ئِبِخ ػٍ ٟسم ٟاهلل ػٕٗ:
يؼقل إموم احلرمكم اجلقيـل دم ظمع إديمي ( :إن ُمٕم٤موضت٦م و إن ىم٤مشمتؾ قمٚمٞمت ً٤م وم٢مٟمتف ٓ ضٜمٙمتر
إُم٤مُمعف و ٓ ضدقمٞمٝم٤م ًمٜمٗمًف  ،و إٟمام يم٤من ضٓمٚم٥م ىمعٚم٦م قمثامن فمٜم ً٤م ُمٜمف أٟمف ُمّمتٞم٥م  ،و يمت٤من خمٓمئت ً٤م
)(.)1
ويؼقل ؾمقخ اإلؽمالم رمحف اهلل( :إن ُمٕم٤موض٦م مل ضدّ ع اخل اوم٦م و مل ضٌ٤مضع ًمف هبت٤م طمعتك ىمعتؾ
قمكم  ،ومٚمؿ ض٘م٤مشمؾ قمغم أٟمف ظمٚمٞمٗم٦م  ،و ٓ أٟمف ضًعح٘مٝم٤م  ،و يم٤من ض٘مر سمذًمؽ عمـ ضً٠مًمف)(.)2
و يقرد ازمـ ىمًغم رمحف اهلل  ،قمـ إسمرااٞمؿ سمـ احلًلم سمتـ قمتكم اهلٛمتداين اعمٕمتروف سمت٤مسمـ
دضزضؾ اإلُم٤مم احل٤مومظ (ت  281ات) سم٢مؾمٜم٤مد إمم أيب اًمدرداء و أيب أُم٤مُم٦م ريض اهلل قمٜمٝمام  ،أهنتام
دظم ا قمغم ُمٕم٤موض٦م وم٘م٤مٓ ًمف ( :ض٤م ُمٕم٤موض٦م ! قم ام شم٘م٤مشمؾ اذا اًمرضمؾ ؟ ومقاهلل إٟمف أىمدم ُمٜمؽ و ُمـ
أسمٞمؽ إؾم اُم ً٤م  ،و أىمرب ُمٜمؽ إمم رؾمقل اهلل ﷺ و أطمؼ هبذا إُمر ُمٜمتؽ  .وم٘مت٤مل  :أىم٤مشمٚمتف
قمغم دم قمثامن  ،و أٟمف آوى ىمعٚم٦م قمثامن ،وم٤مذاٌ٤م إًمٞمف وم٘مقٓ  :ومٚمٞم٘مدٟم٤م ُمـ ىمعٚم٦م قمثامن صمتؿ أٟمت٤م أول
ُمـ أسم٤مضٕمف ُمـ أاؾ اًمِم٤مم)(.)3
ويؼقل ازمـ ضمجر اهلقتؿل رمحف اهلل  ( :وُمـ اقمع٘م٤مد أاؾ اًمًٜم٦م و اجلامقم٦م أن ُم٤م ضمرى سملم
ُمٕم٤موض٦م و قمكم ريض اهلل قمٜمٝمام ُمـ احلرب  ،مل ضٙمـ عمٜم٤مزقم٦م ُمٕم٤موض٦م ًمٕمتكم ذم اخل اومت٦م ًمإلمجت٤مع

)((َ(1لؿع إدلة يف عؼائد أهل السـة)) لؾجويـي (.)115
)(( )2مجؿوع الػتاوى)) (.)72/35
)(( )3البداية و الـفاية)) (.)366/7
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قمغم أطم٘مٞمعٝم٤م ًمٕمكم  ..ومٚمؿ هت٩م اًمٗمعٜم٦م سمًٌٌٝم٤م  ،و إٟمام ا٤مضم٧م سمًٌ٥م أن ُمٕم٤موض٦م و ُمـ ُمٕمف ـمٚمٌقا
ُمـ قمكم شمًٚمٞمؿ ىمعٚم٦م قمثامن إًمٞمٝمؿ ًمٙمقن ُمٕم٤موض٦م اسمـ قمٛمف  ،وم٤مُمعٜمع قمكم)(.)1
فبئذح ]ٔٔ]ِ :ؼب٠ٚخ سم ٟاهلل ػٕٗ ٠مش ثفنً ػٍ ٟسم ٟاهلل ػٕٗ:
ومول ازمـ ىمًغم رمحف اهلل( :وىمد ورد ُمـ همػم وضمف أن أسمت٤م ُمًتٚمؿ اخلتقٓين ومج٤مقمت٦م ُمٕمتف
دظمٚمقا قمغم ُمٕم٤موض٦م وم٘م٤مًمقا ًمف  :اؾ شمٜم٤مزع قمٚمٞم ً٤م أم أٟم٧م ُمثٚمف ؟ وم٘م٤مل  :واهلل إين ٕقمٚمؿ أٟمتف ظمتػم
ُمٜمل وأومْمؾ  ،وأطمؼ سم٤مُٕمر ُمٜمل )(.)2
وكؼؾ ازمـ ىمًغم أيض ًو فمـ صمرير زمـ فمٌَ احلؿقَ فمـ اظمغغمة ىم٤مل ( :عم٤م ضم٤مء ظمؼم ىمعتؾ قمتكم
إمم ُمٕم٤موض٦م ضمٕمؾ ضٌٙمل  ،وم٘م٤مًم٧م ًمف اُمرأشمف  :أشمٌٙمٞمف وىمد ىم٤مشمٚمعف ؟ وم٘م٤مل  :و ؽ إٟمؽ ٓ شمتدرضـ
ُم٤م وم٘مد اًمٜم٤مس ُمـ اًمٗمْمؾ واًمٗم٘مف واًمٕمٚمؿ)(.)3
فبئذح ]ٕٔ]ِ :ؼب٠ٚخ سم ٟاهلل ػٕٗ ٌُ ٠غت ػٍـ ٟسمـ ٟاهلل ػٕـٗ ٌٚـُ ٠ـأِش
ثغجٗ:
يقرد ايمٌعض ؾمٌفي أن معوويي ريض اهلل فمـف أمر زمًى فمقم ريض اهلل فمـف عمت٤م ذم طمتدض٨م
قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص قمـ أسمٞمف ىم٤مل  :أُمر ُمٕم٤موض٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ؾمٕمد ًا وم٘م٤مل ُ :م٤م ُمٜمٕمؽ
أن شمً٥م أسم٤م شمراب ؟ وم٘م٤مل  :أُم٤م ذيمرت صم اصم ً٤م ىمت٤مهلـ ًمتف رؾمتقل اهلل ﷺ  ،ومٚمتـ أؾمتٌف ٕن
شمٙمقن زم واطمدة ُمٜمٝمـ أطم٥م إزم ُمـ محر اًمٜمٕمؿ  ،ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ﷺ ض٘مقل ًمتف  :ظمٚمٗمتف

)((َ)1الصواعق الؿحرقة)) (.)325
)(( )2البداية والـفاية)) ( .) 132 / 8
)(( )3البداية والـفاية)) ( .) 133 / 8
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ذم ُمٖم٤مزضف وم٘م٤مل ًمف قمكم  :ض٤م رؾمقل اهلل ظمٚمٗمعٜمل ُمع اًمٜمًت٤مء واًمّمتٌٞم٤من ؟ وم٘مت٤مل ًمتف رؾمتقل اهلل
ون ِممـ مقؽممك َّإٓ أكَّمف ٓ ُكٌمق َة زمع ِ
ﷺَ (( :أمو سمَر َى َأ ْن َسمؽ َ ِ
مَي)) ،
زمؿـ ِْز َيم ِي َه ُور َ
ُ ُ َّ َ ْ
ُ َ
ُقن مـِّل َ
ْ
ِ
ِ
اَّللُ َو َرؽممق ُيم ُف)) ،
اَّللَ َو َرؽمق َيم ُفَ ،و ُُيِ هٌم ُف َ
ى َ
وؾمٛمٕمعف ض٘مقل ضقم ظمٞمؼم ْ ُٕ(( :فمط َ َّ
ايمرا َي َي َر ُصم ًال ُُي ه
كم َّ
ىم٤مل  :ومعٓم٤موًمٜم٤م هل٤م وم٘م٤مل (( :ا ْد ُفمقا رم َفمؾِقو)) ،وم٠ميت سمف أرُمد ومٌّمؼ ذم قمٞمٜمف ودومتع اًمراضت٦م إًمٞمتف ،

َموقىم ُْؿ﴾ دقمت٤م رؾمتقل اهلل
َوقكَو َو َأ ْزمـ َ
ومٗمعح اهلل قمٚمٞمف  ،وعم٤م ٟمزًم٧م اذه أض٦مَ ﴿ :هم ُؼ ْؾ َسم َعو َيم ْقا َكَْ ُع َأ ْزمـ َ
ﷺ قمٚمٞم ً٤م ووم٤مـمٛم٦م وطمًٜم ً٤م وطمًٞمٜم ً٤م وم٘م٤مل (( :ايم َّؾ ُف َّؿ َه ُم َٓ ِق َأ ْه ِقم)) (.)1
ورد ايمـقوي رمحف اهلل هذه ايمشٌفي همؼول( :ىمقل ُمٕم٤موض٦م اذا ً ،مٞمس ومٞمف شمٍمضح سم٠مٟمف أُمتر
ؾمٕمد ًا سمًٌف  ،وإٟمام ؾم٠مًمف قمـ اًمًٌ٥م اعم٤مٟمع ًمف ُمـ اًمً٥م  ،يم٠مٟمف ض٘مقل  :اؾ اُمعٜمٕمت٧م شمقرقمت ً٤م أو
ظمقوم ً٤م أو همػم ذًمؽ  .وم٢من يم٤من شمقرقم ً٤م وإضم آً ًمف قمـ اًمً٥م  ،وم٠مٟم٧م ُمّمٞم٥م حمًـ  ،وإن يم٤من
همػم ذًمؽ ومٚمف ضمقاب آظمر  ،وًمٕمؾ ؾمٕمد ًا ىمد يم٤من ذم ـم٤مئٗم٦م ضًٌقن  ،ومٚمؿ ضً٥م ُمٕمٝمؿ  ،وقمجتز
قمـ اإلٟمٙم٤مر  ،أو أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ  ،ومً٠مًمف اذا اًمً١مال  ،ىم٤مًمقا  :و عٛمؾ شم٠موض ً
 ا آظمر أن ُمٕمٜم٤مه ُ :مت٤م
ُمٜمٕمؽ أن ختٓمئف ذم رأضف واضمعٝم٤مده  ،وشمٔمٝمر ًمٚمٜم٤مس طمًـ رأضٜم٤م واضمعٝم٤مدٟم٤م وأٟمف أظمٓم٠م )(.)2
وومول ايمؼرؿمٌل رمحف اهلل  ( :واذا ًمٞمس سمعٍمضح سم٤مًمً٥م  ،وإٟمام اتق ؾمت١مال قمتـ ؾمتٌ٥م
اُمعٜم٤مقمف ًمٞمًعخرج ُمـ قمٜمده ُمـ ذًمؽ  ،أو ُمـ ٟم٘مٞمْمف  ،يمام ىمد فمٝمر ُمتـ ضمقاسمتف  ،وعمت٤م ؾمتٛمع
ذًمؽ ُمٕم٤موض٦م ؾمٙم٧م وأذقمـ  ،وقمرف احلؼ عمًعح٘مف )(.)3

)(( (1رواه مسؾم)) (.)2464
)(( (2شرح صحقح مسؾم)) (.)175/15
)(( (3الؿػفم)) (.)278/ 6
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فبئذح ]ٖٔ]ِ :ؼب٠ٚخ أفنً ٍِٛن ٘زٖ األِخ ثاعّبع اٌّغٍّ:ٓ١
فمـ ازمـ فمؿر ريض اهلل فمـف أكف ومول ُ( :م٤م رأض٧م سمٕمد رؾمتقل اهلل ﷺ أؾمتقد ُ -متـ
اًمًٞم٤مدة – ُمـ ُمٕم٤موض٦م  ،وم٘مٞمؾ  :وٓ أسمقك ؟ ىم٤مل  :أيب قمٛمر رمحف اهلل ظمػم ُمـ ُمٕم٤موضت٦م  ،ويمت٤من
ُمٕم٤موض٦م أؾمقد ُمٜمف)(.)1
وومول ازمـ فمٌوس ريض اهلل فمـف ُ( :م٤م رأض٧م رضم ً
 ا يم٤من أظمٚمؼ ًمٚمٛمٚمؽ ُمـ ُمٕم٤موض٦م)(.)2
وومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل ( :واشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن ُمٕم٤موضت٦م أومْمتؾ ُمٚمتقك
اذه إُم٦م  ،وم٢من إرسمٕمت٦م ىمٌٚمتف يمت٤مٟمقا ظمٚمٗمت٤مء ٟمٌتقة  ،واتق أول اعمٚمتقك  ،يمت٤من ُمٚمٙمتف ُمٚمٙمت ً٤م
ورمح٦م)(.)3
وومول ايمذهٌل رمحف اهلل دم سمرَجتف ( :أُمػم اعم١مُمٜملم ُمٚمؽ اإلؾم ام)(.)4
فبئذح ]ٗٔ] َِٓ :عت ِؼب٠ٚخ سم ٟاهلل ػٕٗ ئّٔب أساد اٌقذبثخ ٚاإلعالَ:
ومول ايمرزمقع زمـ كوهمع رمحف اهللُ ( :مٕم٤موض٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ؾمؽم أصح٤مب اًمٜمٌل ﷺ ومت٢مذا
يمِمػ اًمرضمتؾ اًمًؽم اضمؽمأ قمغم ُم٤م وراءه ) (.)5
ومول اإلموم أمحَ زمـ ضمـٌؾ رمحف اهلل عم٤م ؾمئؾ قمتـ رضمتؾ شمتٜم٘مص ُمٕم٤موضت٦م  ،وقمٛمترو سمتـ
اًمٕم٤مص أض٘م٤مل ًمف راوم٣م ؟ وم٘م٤مل  ( :إٟمف مل جيؽمئ قمٚمٞمٝمام إٓ وًمف ظمٌٞمئ٦م ؾمقء ُ ،م٤م اٟمتع٘مص أطمتدٌ

)َ(1رواه الخالل يف السـة ( )443/1والذهبي يف السقر ( )152/ 3وابن كثقر يف البداية (.)137/8
)َ(2رواه عبد الرزاق يف ((الؿصـف)) ( .)26985وابن كثقر يف ((البداية)) (.)137/8
)((َ(3مجؿوع الػتاوى)) ( .) 478 / 4
)((َ(4السقر)) ( .) 126 / 3
(((َ)5تاريخ دمشق)) لؾحافظ ابن عساكر (.)269/59
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أطمد ًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إٓ وًمف داظمٚم٦م ؾمقء) .ورم رواض٦م أظمترى ىمت٤مل  ( :إذا رأضت٧م رضمت ً
 ا ضتذيمر
أطمد ًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمًقء وم٤مهتٛمف قمغم اإلؾم ام )(.)1
و ُيًًؾ اإلموم ايمـًوئل قمـ ُمٕم٤موض٦م سمـ أسمك ؾمٗمٞم٤من  -رى اهلل قمتٜمٝمام  -ومٞم٘متقل ( :إٟمتام
اإلؾم ام يمدار هل٤م سم٤مب  ،ومٌ٤مب اإلؾم ام اًمّمح٤مسم٦م  ،ومٛمـ آذى اًمّمتح٤مسم٦م إٟمتام أراد اإلؾمت ام ،
يمٛمـ ٟم٘مر اًمٌ٤مب  -أي ٟم٘مٌف  -إٟمتام ضرضتد دظمتقل اًمتدار ،ىمت٤مل  :ومٛمتـ أراد ُمٕم٤موضت٦م ومت٢مٟمام أراد
اًمّمح٤مسم٦م) (.)2
فبئذح ]٘ٔ] ِٓ:عت ِؼب٠ٚخ فِ ٛٙجزذع ٠غزذك اٌؼمٛثخ:
ومول إزمراهقؿ زمـ مقنة رمحف اهللُ ( :م٤م رأض٧م قمٛمر سمـ قمٌتداًمٕمزضز ضب إٟمًت٤مٟم ً٤م ىمتط إٓ
إٟمً٤مٟم ًَ٤م ؿمعؿ ُمٕم٤موض٦م وميسمف أؾمقاـم ً٤م ) (.)3
وومول فمٌَاهلل زمـ أمحَ رمحف اهلل  ( :ؾم٠مًم٧م أيب قمـ رضمتؾ ؾمت٥م رضمت ً
 ا ُمتتـ أصحتت٤مب
اًمتٜمٌل ﷺ ىم٤مل أرى أن ضيب  ،وم٘مٚم٧م ً :مف طمتد  .ومٚمتؿ ض٘متػ قمتغم احلتد إٓ أٟمتف ىمت٤مل:
ضيب وُم٤م أراه قمغم اإلؾم ام )(.)4

((( )1البداية والـفاية)) (.)142/8
((( )2ترفذيب الؽؿال)) لؾحافظ لؾؿزى (.)339/1
(َ)3رواه الاللؽائي يف ((أصول أهل السـة)) (.)1266/7
( )4رواه الاللؽائي يف ((أصول أهل السـة)) (.)1266/7
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وومول رمحف اهلل  ( :وُمـ اٟمع٘مص أطمد ًا ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل أو أسمٖمْمتف حلتتدث يمت٤من
ُمٜمف أو ذيمر ُمً٤موضف يم٤من ُمٌعدقم ً٤م طمعك ضؽمطمؿ قمٚمٞمٝمؿ وضٙمتقن ىمتٚمٌف هلؿ ؾمٚمٞم ًام ) (. )1
وومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي رمحف اهللُ( :مـ ًمٕمتـ أطمتد ًا ُمتـ أصتح٤مب اًمٜمٌتل ﷺ
يمٛمٕم٤موض٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وٟمحقمه٤م  ...وم٢مٟمف ُمًعحؼ ًمٚمٕم٘مقسم٦م اًمٌٚمٞمٖم٦م سم٤مشمٗم٤مق
أئٛم٦م اًمدضـ ،وشمٜم٤مزع اًمٕمٚمامء اؾ ضٕم٤مىم٥م سم٤مًم٘معؾ؟ أو ُم٤م دون اًم٘معؾ)(.)2
فبئذح ]ٚ :]ٔٙعٛة اٌغىٛد ػٓ اٌخٛك ف ٟاٌفزٓ اٌز ٟعشد ث ٓ١اٌقذبثخ
سم ٟاهلل ػٕ:ُٙ
ومول احلوهمظ احلؽؿل رمحف اهلل  ( :أمجع أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اًمذضـ اؿ أاؾ احلؾ واًمٕم٘مد
اًمذضـ ضٕمعد سم٢ممج٤مقمٝمؿ قمغم وضمقب اًمًٙمقت قمـ اخلقض ذم اًمٗمعـ اًمعل ضمرت سملم اًمّمتح٤مسم٦م
 ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -سمٕمد ىمعؾ قمثامن  -ريض اهلل قمٜمف  -وآؾمؽمضم٤مع قمغم شمٚمؽ اعمّم٤مئ٥م اًمعتلأصٞمٌ٧م هب٤م اذه إُم٦م  ،وآؾمعٖمٗم٤مر ًمٚم٘معغم ُمـ اًمٓمروملم  ،واًمؽمطمؿ قمٚمٞمٝمؿ  ،وطمٗمتظ ومْمت٤مئؾ
اًمّمح٤مسم٦م  ،وآقمتؽماف هلتؿ سمًتقاسم٘مٝمؿ  ،وٟمنمت ُمٜمت٤مىمٌٝمؿ قمٛمت ا سم٘متقل اهلل  -قمتز وضمتؾ :
قن رزمـَو انم ِْػر َيمـَو و ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يـ َؽم ٌَ ُؼقكَو زمِ ْ ِ
وإلي َ ِن﴾ [الحشار:
إل ْطم َقاكـَو ا َّيمذ َ
ْ َ
وقوا مـ َزم ْعَه ْؿ َي ُؼق ُيم َ َ َّ
﴿ َوا َّيمذ َ
يـ َصم ُ
 ،.]20واقمع٘م٤مد أن اًمٙمؾ ُمٜمٝمؿ جمعٝمد  ،إن أص٤مب ومٚمف أضمران  :أضمر قمغم اضمعٝم٤مده  ،وأضمر قمتغم
إص٤مسمعف  ،وإن أظمٓم٠م ومٚمف أضمر آضمعٝم٤مد  ،واخلٓمت٠م ُمٖمٗمتقر  ،وٓ ٟم٘متقل إهنتؿ ُمٕمّمتقُمقن سمتؾ
جمعٝمدون  ،إُم٤م ُمّمٞمٌقن  ،وإُم٤م خمٓمئقن مل ضعٕمٛمدوا اخلٓم٠م ذم ذًمؽ  .وُم٤م روي ُمـ إطم٤مدضت٨م

((( )1مـاقب أحؿد)) ٓبن الجوزي (.)216
)(( )2مجؿوع الػتاوى)) (.)58 /35
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ذم ُمً٤مودهؿ اًمٙمثػم ُمٜمف ُمٙمذوب  ،وُمٜمف ُم٤م ىمد زضد ومٞمتف أو ٟم٘متص ُمٜمتف  ،وهمتػم قمتـ وضمٝمتف ،
واًمّمحٞمح ُمٜمف اؿ ومٞمف ُمٕمذورون)(.)1
وُم٤م أطمًـ ُم٤م ىم٤مل إُم٤مم أاؾ اًمًٜم٦م أمحد سمـ طمٜمٌؾ  -رمحف اهلل شمٕمت٤ممم  -وىمتد ؾمتئؾ قمتـ
اًمٗمعـ أض٤مم اًمّمح٤مسم٦م  ،وم٘م٤مل شم٤مًمٞم٤م ىمقل اهلل  -قمز وضمؾ﴿ :سمِ ْؾ َ
ً
مً ۖ َهلمو َممو ىم ًََم ٌَ ْ
ؽ ُأ َّم ٌي َومَْ َطم َؾ ْ
()2
قن﴾ [ايمٌؼرة. ]233 :
قن َفم َّ ىمَوكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ
َو َيمؽُؿ َّمو ىم ًََ ٌْت ُْؿ ۖ َو َٓ سم ًُْ َل ُيم َ
رزجغ اٌفٛائذ اٌؼمذ٠خ دٛي أفذبة إٌجٟﷺ ف ٟاٌفقً اٌزبٌ..ٟ



)((َ(1معارج الؼبول)) لؾحؽؿي  ،الجزء الثالث (.)1268
) )2الؿرجع السابق ،الجزء الثالث (.)1216
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اىفصو اىتاصغ
فضو أصحاب اىْثي ﷺ

وحزٍح اّتقاصهٌ
رضي اهلل عنهم
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قاه اىْاظٌ _ سدّٗ اهلل_
َٚأَْٔقــبسُٖ َٚاٌَّٙــبعِـش َْٚدِ٠بسَ٘ـــُ

(ٕٓ)

ثٕقشُُُ٘ ػَْٓ ظٍّخِ إٌَّب ِس صدضدُٛا

 ََِْٓٚثؼذَُُ٘ َٚاٌزبثِؼُ ْٛثِذُغِٓ َِــب

(ٕٔ)

دَز ٚدَز ُ٘ٚلَٛالً َٚفِؼالً فَأفٍْذٛا

ُ
َٚلًُْ خَـْ١شَ لٛيٍ ف ٟاٌقَّذَبثخِ وٍُِِّٙــ ْ

(ٕٕ)

ٚال رَــهُ ىَؼَّبٔبً رَ ِؼْ١ــتُ َٚرَجْــــ َشحُ

يكَ اٌَٛدْ ُٟاٌُّج ُٓ١ثِفَنٍِِْٙــُْ
فَ َمذْ َٔ َ

(ٖٕ)

ٚف ٟاٌ َفزْخِ آ ٌٞف ٟاٌقَّذبثخِ رَ ّْ َذحُ

وآووه.
ِْوره)) :اؿ أاؾ اعمدضٜم٦م اًمذضـ ٟمٍموا رؾمقل اهلل َ
ومقيمف َ
((و َأك ُ
((و َاهل ِ
رون)) :اؿ أاؾ ُمٙم٦م اًمذضـ ا٤مضمروا إمم اعمدضٜم٦م.
وصم َ
ومقيمف َ
ِ
ـمؾؿمي ايمـ ِ
ًمّمتحٌعٝمؿ
َّمور
ومقيمف (( َفم ْـ
زضمزضممقا)) 3أي :أٟم َ٘متذاؿ اهلل شمٕمت٤ممم ُمتـ اًمٜمت٤مرُ :
ُ
وٟمٍُمهتؿ ًمٚمٜمٌل ﷺ.
ِ
٥م اًمّمح٤ميب سم٢مطمً٤من.
((وايمتوزمِ ُعقن)) :اًمع٤مسمٕمل :اق َُمـ َصح َ
ومقيمف َ
ومقيمف ((زمِ ُح ِ
ًـ َمو َضمذو َضمذوهؿ َوم ً
قٓ َوهمِ ً
عال َهممل ْهمؾحقا)) 3أي :عمت٤م ؾمت٤مر اًمعت٤مسمٕمقن قمتغم
ـمرض٘م٦م أصح٤مب اًمٜمٌل ﷺ ً
ىمقٓ ً
وومٕم ا ،يم٤من ؾمٌ٥م وم اطمٝمؿ.
ِ
((و ُوم ْؾ َطممغم ٍ
ٍ
ىمتقل ذم أصتح٤مب اًمٜمٌتل
ظمػم
ومقل دم َّ
ومقيمف َ
ايمِ َحوزمي ُىم ِّؾ ِف ْ
مؿ )) 3أي :ىمؾ َ
َْ
ﷺ يمٚمٝمؿ ،وذًمؽ سمذيمر حم٤مؾمٜمٝمؿ ،واًمؽميض قمٜمٝمؿ مجٞم ًٕم٤م ،واًمّمح٤مسم٦م :مجع صح٤ميب ،واتق
َُمـ ًَم ِ٘م َل اًمٜمٌل ﷺ ُم١مُمٜمً٤م سمف وُم٤مت قمغم اإلؾم ام.
ِ
ومقيمف ((وٓ سم ُ
ى َو َ َْت َر ُح)) ( َـم ىٕم٤مٟمً٤م) صٞمٖم٦م ُمٌ٤مًمٖم٦م ،واعمراد ٓ :شم٘مع ذم
َؽ َؿم َّعوكًو سمَعقْ ُ
أصح٤مب اًمٜمٌل ﷺ َومعٖمع٤مهبؿ ،أو شمً ٌُّٝمؿ ،أو شمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ ،أو شمٌح٨م قمـ قمٞمقهبؿ.
ِ
واًمًٜم٦م.
ايمق ْضم ُل اظمُ ُ
ومقيمف (( َهم َؼَْ َكطَ َؼ َ
ٌكم زمِ َػ ْضؾ ِف ْؿ)) :اعمراد سم٤مًمقطمل :اًم٘مرآن ُّ
ومقيمف ((ودم ايم َػتَِْ )) 3أي :ذم ؾمقرة اًمٗمعح.
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((آي)) :مجع آض٦م ،وأض٦م ذم اًمٚمٖم٦م :اًمٕم اُم٦م.
ومقيمف
ٌ
ومقيمف ((دم ايمِ ِ
حوزمي َتَ ََْ ُح)) :اعمدح اق اًمثٜم٤مء سم٤مًمٚمً٤من قمغم اجلٛمٞمؾ ُمٓمٚم ً٘مت٤م ،ؾمتقاء يمت٤من
َّ
حلًـ واجلامل.
اظمعٞم٤مرض٤م يم٤مًمٕمٚمؿ ،أو يم٤من اوٓمرارض٤م يم٤م ُ
وإجمالًا:
أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ٌقن أصح٤مب اًمٜمٌل ﷺ  ،وضثٜمقن قمٚمٞمٝمؿ ،وضع٠مؾمقن هبؿ ،وٓ
ضذيمروهنؿ إٓ سمٙمؾ ظمػم :عم٤م ضم٤مء ذم ومْمٚمٝمؿ سمٙمع٤مب رسمٜم٤م وؾمٜمى٦م ٟمٌٞمٜم٤م ﷺ  ،وض٘مدٍ ُمقن أسم٤م سمٙمر
صمؿ قمٛمر صمؿ قمثامن صمؿ قمكم ،صمؿ اًمٕمنمة اعمٌنمتضـ سم٤مجلٜمت٦م ريض اهلل قمتٜمٝمؿ أمجٕمتلم ،وضٕمؽمومتقن
سمٗمْمؾ أُمٜم٤م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمت٤م ،وأهنت٤م أطمت٥م اًمٜمت٤مس إمم رؾمتقل اهلل ﷺ يمتام ضمت٤مء ذم
احلدض٨م ،وضٕمؽمومقن سمٗمْمؾ اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ ظم٤مل اعم١مُمٜملم ُمٕم٤موضت٦م سمتـ أيب ؾمتٗمٞم٤من ريض اهلل
قمٜمف ،يم٤مشم٥م رؾمقل اهلل ﷺ  ،وض٘مدُمقن أاؾ سمتدر ،صمتؿ أاتؾ سمٞمٕمت٦م اًمروتقان ،وض٘متدُمقن
اعمٝم٤مضمرضـ قمغم إٟمّم٤مر ،وسمٕمد أصح٤مب اًمٜمٌل ﷺ ذم اًمٗمْمؾ ض٠ميت اًمع٤مسمٕملم ،صمؿ َُمـ ضٚمتٞمٝمؿ
ِ
ِ
ِ
يـ َي ُؾ ِ
مؿ
يـ َي ُؾ َ
مؿ ا َّيممذ َ
ُمـ شم٤مسمٕمل اًمع٤مسمٕملمً :م٘مقًمف ﷺَ (( :طم ْ ُغم ُأ َّمتل ا ْيم َؼ ْر ُن ا َّيمذ َ
مقَن ُ ْؿُ ،شم َّ
مقينُ ،شم َّ
ِ
قَن ُ ْؿ)).
يـ َي ُؾ َ
ا َّيمذ َ
وأاتؾ اًمًتٜم٦م ٓ خيقوتقن ومتٞمام ؿمتجر سمتلم اًمّمتح٤مسم٦م ،وٓ ضٓمٕمٜمتقن ذم أطمتد ُمتٜمٝمؿ،
شمٙمتذض٥م هلل شمٕمت٤ممم اًمتذي زيمت٤ماؿ
وضعؼمؤون ممـ ضً٥م أصح٤مب اًمٜمٌتل ﷺ ٕ :ن ؾمتٌٝمؿ
ٌ
وأصمٜمك قمٚمٞمٝمؿ ذم يمع٤مسمف اًمٙمرضؿ ،وخم٤مًمٗم٦م ُٕمر اًمٜمٌل ﷺ اًمذي أُمرٟم٤م سمٕمدم ؾم٥م أصتح٤مسمف ذم
يمثػم ُمـ إطم٤مدض٨م.
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األدلة النقلية
ٔ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝفنً أفذبة إٌج ٟﷺ:
ِ
قن ْإَو ُيم َ ِ
مـ اظمُْ َف ِ
كِ ِ
َ )1
مقهؿ
يـ ا َّسم ٌَ ُع ُ
مور َوا َّيممذ َ
يـ َو ْإَ َ
موصم ِر َ
قن م َ
ايمًوزمِ ُؼ َ َّ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:و َّ
ِِ
ٍ
ٍ ِ
يـ همِ َقفمو َأ َزممًَ ا ۚ
يض َ
اَّللُ َفمـ ُْف ْؿ َو َر ُوقا َفمـْ ُف َو َأ َفمََّ َُهل ْؿ َصمـَّوت َ َْت ِري َ َْتت ََفو ْإَ َْن َ ُور َطمويمَ َ
زمِنِ ْضم ًَون َّر َ
ِ
َذيمِ َ
قؿ﴾ [ايمتقزمي.]200 :
ؽ ا ْيم َػ ْق ُز ا ْيم َعظ ُ
وىم٤مل َشمٕم َ٤ممم ﴿:محؿدٌ َرس ُ ِ
ِ
ين ََم َعا ُه ََأ ِشادَّ ا ُءَ َط َؾاىَا ْل ُؽ َّػ ِ
اار َُر َح َؿاا ُءَ َب ْقاـ َُف ْمََۖ
ولَاَّللََۚ َوا َّلاذ َ
َ َ )2
ُّ َ َّ َّ ُ
وه ِفمَمان ََأ َثارَِالساج ِ
ُونَ َف ْض ًالَمنَاَّللَِو ِر ْضواكًاََۖ ِسقؿاهمَفِيَوج ِ
ودََۚ
اَي ْب َتغ َ
ُّ ُ
ِّ ْ
ُ ُ
َ
َ
ِّ َ
َ ُ ْ
ت ََر ُاه ْم َُر َّك ًع ُ
اَس َّجدً َ
ك ََم َث ُؾ ُف ْمَفِيَالت َّْو َر ِاةََۚ َو َم َث ُؾ ُف ْمَفِ ْ ِ
يَاْل ِ
كج ِ
َذلِ َ
ىَ
اسات ََو َ
اسا َت ْغ َؾ َظَ َف ْ
قلَكَاز َْرٍ ٍََأ ْخ َار َج ََشا ْط َل ُهَ َفازز ََر ُهَ َف ْ

قظَبِ ِفمَا ْل ُؽ َّػارََۗ وطدَ َاَّللَا َّل ِذينَآمـُواَوط ِؿ ُؾواَالصالِح ِ
جبَالزُّر ِ ِ
ِِ
ات َِماـ ُْفمَ
َّ َ
َ َ َ َ
َ َ َ
َط َؾ َى َُسوقه َُي ْع ِ ُ َّ َ
اٍَل َقغ َ ُ
ُ
ِ
ِ
قؿا﴾ [ايمػتَ.]12 :
َّمغْػ َرة ًََو َأ ْج ًراَ َطظ ً
واَأنَفِقؽُمَرس َ ِ
ِ
ِ
ِ
َ )3
َإَ ْمارَِ َل َعـِات ُّْمَ
ان ْ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:وا ْط َؾ ُؿ ََ َّ
ولَاَّللََۚ َل ْو َُيطق ُعؽ ُْمَفايَكَثقارٍ َِّم َ
ْ َ ُ
ِ
بَإِ َل ْقؽ ُُم ْ ِ
ان ََوز ََّيـَ ُهَفِيَ ُق ُؾوبِؽ ُْم ََوك ََّار َهَإِ َلا ْقؽ ُُمَا ْل ُؽ ْػ َار ََوا ْل ُػ ُس َ
انََۚ
اوق ََوا ْل ِع ْصا َق َ
يؿ َ
َح َّب َ
َو َلؽ َّنَاَّللَ َ
َاْل َ
كَهمَالر ِ
ِ
ون﴾ [احلجرات.]0 :
اشدُ ََ
ُأو َلئ َ ُ ُ َّ
ِ
ىٌتل ﷺ ((:ايمـ ُهجمق ُم َأ َمـَم ٌي
اهلل َقمٜمْ ُف َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل اًمٜم ى
 )4و َقم ْـ َأ ِيب ُُم َ
يض ُ
قؾمك إؿمٕمري َر َ
ِ
ً َأسمَك َأ ْص َح ِويب َمو
ايمً َ َق َمو سمُق َفمَُ َو َأكَو َأ َمـَ ٌي َِٕ ْص َح ِويب َهمنِ َذا َذ َه ٌْ ُ
ؾً َ ِق َهمنِ َذا َذ َه ٌَ ْ
ً ايمـ ُهجق ُم َأسمَك َّ
يم َّ
ِ ِ
ون)) (. )1
ى َأ ْص َح ِويب َأسمَك ُأ َّمتِل َمو ُيق َفمَُ َ
ُيق َفمَُ َ
ون َو َأ ْص َح ِويب َأ َمـَ ٌي ُٕ َّمتل َهمنِ َذا َذ َه َ
)َ(1رواهَمسؾم (.)2531
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ِ
 )5و َقمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
ٞمد ْ ِ
ت٤مل َ (( :ي ْ
اهلل َقمٜمْت ُف َ ،قم ِ
تل ﷺ َ ،ىم َ
مل ِت َفم َ
معم
ْ
تـ اًمٜمىٌِ ٍ
َ
يض ُ
اخلُدْ ر ٍي َر َ
َّوس َ ،همق َؼ ُول َُهلؿ  :همِقؽُؿ مـ ر َأى رؽم َ ِ
ِ ِ
ايمـ ِ
قن :
قل اهلل ﷺ َهم َق ُؼق ُيم َ
َّوس ز ََم ٌ
ْ َ ْ َ َ ُ
ْ
ون َي ْغزُو همًَو ٌم م َـ ايمـ ِ ُ
قل اهللِ
ِ
ِ
َك َع ْؿ َ ،هم ُق ْػت ََُ َُهل ْؿ ُ ،شم َّؿ َي ْغزُو همًَِو ٌم ِم َـ ايمـ ِ
ى َر ُؽم َ
َّوس َ ،هم ُق َؼ ُول َُهل ْؿ  :همقؽ ُْؿ َم ْـ َر َأى َم ْـ َصح َ
َّوس َ ،همق َؼ ُول َُهلؿ  :ه ْ ِ
ِ ِ
مـ
ﷺ َهم َق ُؼق ُيم َ
مؾ هممقؽ ُْؿ َم ْ
ْ َ
قن َ :ك َع ْؿ َ ،هم ُق ْػت ََُ َُهل ْؿ ُ ،شم َّؿ َي ْغزُو همًَو ٌم م َـ ايمـ ِ ُ
حى رؽم َ ِ
ِ
ِ
قن َ :ك َع ْؿ َ ،هم ُق ْػت ََُ َُهل ْؿ)) (. )1
قل اهلل ﷺ َهم َق ُؼق ُيم َ
َر َأى َم ْـ َصح َ
ى َم ْـ َص َ َ ُ
ت٤مل رؾم ُ ِ
ِ
ِ
مغم ُأ َّمتِمل ا ْيم َؼ ْمر ُن
اهلل َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ َ ُ
يض ُ
تقل اهلل ﷺَ (( :طم ْ ُ
 )6و َقم ْـ َقم ٌْد اهللِ َر َ
قينُ ،شمؿ ا َّيم ِذيـ ي ُؾقَنؿ ُشمؿ ا َّيم ِذيـ ي ُؾقَنؿُ ،شمؿ َجِلق َومقم سمًَمٌِ ُؼ َؾممفود ُة َأضم ِ
ِ
مَ ِه ْؿ َي ِؿقـَم ُف
َ َ َ
ا َّيمذ َ
ُ ٌْ ْ
َ َ َ ُ ْ َّ
َ َ َ ُ ْ َّ
يـ َي ُؾ ِ َّ
َو َي ِؿقـُ ُف َؾم َفو َد َسم ُف)) (.)2

ِ
َوم ِم َـ ايمـ ِ
َّوس  :اجلامقم٦م اًمٙمثػمة.
) (1رواهَالبخاري(  ،)3649ومسؾم ( .)2532همً ٌ
)َ(2رواهَالبخاري (  ،)6658ومسؾم (.)2533
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ٕ) األدٌخ ػٍ ٝفنً اٌّٙبعش ٓ٠سم ٟاهلل ػٕ:ُٙ
ِ
ِ
وهمَُ وا ِدم َؽممٌِ ِ
َ )1
قؾ اهللِ ُأو َيمًِ َ
مؽ
موصم ُروا َو َصم َ
يـ َه َ
يـ َآمـُقا َوا َّيممذ َ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم ﴿:إِ َّن ا َّيمذ َ
يرصمقن رمح َ ِ
ِ
قؿ﴾ [ايمٌؼرة.]121 :
َْ ُ َ َ َْ
قر َّرضم ٌ
اهلل َنم ُػ ٌ
ً اهلل ۚ َو ُ
ِ
مؾ ِّممـؽُؿ ِّممـ َذىم ٍ
قع َفم َؿ َؾ َفم ِوم ٍ
َ )2
َمر َأ ْو
وب َُهل ْؿ َر ه ُهب ْؿ َأ ِّين َٓ ُأو ُ
وؽمت ََج َ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:هم ْ
ُأك ًَك ۖ زمع ُضؽُؿ مـ زمع ٍ ِ
وصم ُروا َو ُأ ْطم ِر ُصمقا ِممـ ِد َي ِ
مور ِه ْؿ َو ُأو ُذوا ِدم َؽممٌِ ِققم َو َوممو َسم ُؾقا
يـ َه َ
ض ۖ َهمو َّيمذ َ
ِّ َ ْ
َْ
وت َ َْت ِري ِمـ َ َْتتِفو ْإََنور َشمقازممو ممـ ِفم ِ
َوَتِؿ و َُٕد ِطم َؾـَّفؿ صمـَّ ٍ
ِ
ـمَ اَّللَِۗ
َ
ْ َ ُ َ ً ِّ ْ
َو ُومت ُؾقا َُٕ َىم ِّػ َر َّن َفمـ ُْف ْؿ َؽم ِّقً ِ ْ َ ْ ُ ْ َ
اَّللَُ ِفمـََ ُه ُضم ًْ ُـ ايم ًَّ َق ِ
اب﴾ [آل فمؿران.]229 :
َو َ
ِ
قن ْإَو ُيم َ ِ
مـ اظمُْ َف ِ
كِ ِ
َ )3
مقهؿ
يـ ا َّسم ٌَ ُع ُ
مور َوا َّيممذ َ
يـ َو ْإَ َ
موصم ِر َ
قن م َ
ايمًوزمِ ُؼ َ َّ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:و َّ
ِِ
ٍ
ٍ ِ
يـ همِ َقفمو َأ َزممًَ ا ۚ
يضَ َ
اَّللُ َفمـ ُْف ْؿ َو َر ُوقا َفمـْ ُف َو َأ َفمََّ َُهل ْؿ َصمـَّوت َ َْت ِري َ َْتت ََفو ْإَ َْن َ ُور َطمويمَ َ
زمِنِ ْضم ًَون َّر َ
ِ
َذيمِ َ
قؿ﴾ [ايمتقزمي.]200 :
ؽ ا ْيم َػ ْق ُز ا ْيم َعظ ُ
احلرا ِم ىمَؿـ آمـَبِ َ ِ
احلوج و ِفم ر َة اظمًَْ ِ ِ
ِ
َ )4
مق ِم
ااَّلل َوا ْيم َق ْ
َ ْ َ َ
جَ َْ َ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:أ َصم َع ْؾت ُْؿ ؽم َؼو َي َي َْ ِّ َ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
وهََ ِدم َؽمٌِ ِ
يـ َآمـُمقا
اَّلل ِ ََۗ َو َ
ون ِفمـََ َ
قؾ اَّللََِۚ َ َ
ٓ َي ًْت َُق َ
اَّللُ َٓ َ ُّْيَي ا ْيم َؼ ْق َم ايم َّظوظم َ
كم * ا َّيممذ َ
ْأطم ِر َو َصم َ
قؾ اَّللَِبِ َال ْم َوالِ ِف َْم َو َأك ُػ ًِ ِ
وهَُ وا ِدم َؽمٌِ ِ
مؿ َد َر َصمم ًي ِفمـمََ اَّللَِۚ َو ُأو َيمًِ َ
مؿ
وصم ُروا َو َصم َ
َو َه َ
مؽ ُه ُ
مف ْؿ َأ ْفم َظ ُ
ِ

ُون﴾ [ايمتقزمي.]10 -22 :
ا ْيم َػوئز َ

ِ
َ )5
اَّلل ِ ِمـ َزم ْع َِ َمو ُـمؾِ ُؿقا َيمـُ ٌَ ِّق َئـ َُّف ْؿ ِدم ايمَه ْك َقو َضم ًَـَ ًي ۖ
وصم ُروا ِدم َ
يـ َه َ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:وا َّيمذ َ
َ
ِ َِ
قن﴾ [ايمـحؾ.]32 :
ْػم ۚ َيم ْق ىمَوكُقا َي ْع َؾ ُؿ َ
َو َٕ ْصم ُر ْأطم َرة أىم َ ُ
مور ِهؿ و َأممق ِ
ِ ِ
ِ
ىم٤مل اهلل َشمٕم َ٤ممم ﴿:يمِ ْؾ ُػ َؼر ِ
اق اظمُْ َف ِ
َ )6
ُمقن
اهل ْؿ َي ٌْ َتغ َ
يـ ُأ ْطم ِر ُصمقا مـ د َي ِ ْ َ ْ َ
يـ ا َّيمذ َ
وصم ِر َ
َ
َ
ؽ هؿ ايمِ ِ
ِ
ِ
قن﴾ [احلمم.]1 :
ود ُوم َ
ـٌم َ
ون اَّللََ َو َر ُؽمق َيم ُف ۚ ُأو َيمً َ ُ ُ َّ
َهم ْض ًال ِّم َـ اهللَِّ َور ْو َقاكًو َو َي ُ ُ
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 )7و َقمـ صمقسم٤من ر ِيض اَّللَ َقمٜمْف ىم٤ملَ ..( :ىم َ٤مل ده ِ
اَّلل ِ ﷺِ :ضم ْئ ُ٧م َأ ْؾم َت٠م ًُم َؽ،
قدي ًَمر ُؾمقلَ َ
َ َ ُ ُ
ْ
َُ
َ٧م َر ُؾم ُ
َوم َ٘م َ٤مل ًَم ُف َر ُؾم ُ
ر ٌق إِ ْن َضمََّ ْشمت َ
اَّلل ِ ﷺَ (( :أ َيـْ َػ ُع َ
قل
قلَ َ
ُؽ )) َىم َ٤ملَ :أ ْؾم َٛم ُع سمِ ُ٠م ُذ َ ىينَ ،ومٜمَٙم َ
ؽ َ ْ
َِ
قد ُمٕمفَ ،وم َ٘م َ٤مل(( :ؽم ْؾ)) َوم َ٘م َ٤مل ا ًْمٞمٝم ِ
ٍ
قد ُّيَ :أ ْض َـ َضٙم ُ
تق َم ُشم ٌَتدى ُل ْإَ ْر ُض
ىت٤مس َض ْ
ُقن اًمٜم ُ
َُ
اَّلل ﷺ سمِ ُٕم َ َ ُ
َ
ات؟ َوم َ٘م َ٤مل رؾم ُ ِ
ون ِْ
َهم ْ َػم ْإَ ْر ِ
اجل ْنِ)) َىم َ٤ملَ :وم َٛم ْـ
اًمً َام َو ُ
قل اَّللَﷺُ (( :ه ْؿ ِدم ايم هظ ْؾ َؿ ِي ُد َ
َ ُ
ض َو ى
ت٤مل ا ًْمٞمٝم ِ
ى٤مس إِ َضم َ٤مزةً؟ َىم َ٤ملُ (( :هم َؼ َر ُاق اظمُْ َف ِ
َأ ىو ُل اًمٜم ِ
تلم َضتدْ ُظم ُٚم َ
قن
حت َٗمتع ُُٝم ْؿ ِطم َ
تقد ُّيَ :وم َتام ُ ْ
يـ)) َىم َ َ ُ
وصم ِر َ
اجلـ ِ
اجلٜمى َ٦م؟ َىم َ٤ملِ (( :ز َيو َد ُة َىمٌِ َِ ايمـ ِ
هقن))َ ،ىم َ٤ملَ :وم َام ِهم َذ ُاؤ ُا ْؿ َقم َغم إِ ْصم ِر َا٤م؟ َىم َ٤ملُ (( :يـ َْح ُر َُهل ْؿ َشم ْق ُر َْ
َّمي
َْ
ت٤ملِ (( :ممـ فم ٍ ِ
ت٤ملَ :ومتام َذاهبتؿ َقم َٚمٞم ِ
ِ
ِ
تف؟ َىم َ
مؿك
ا َّيم ِذي ىم َ
َون َي ْلىم ُُؾ م ْـ َأ ْؿم َراهم َفمو)) َىم َ َ َ ُ ُ ْ ْ
مكم هم َقفمو سم ًَُ َّ
ْ َ ْ
َؽم ْؾ ًٌَِ ًقال)) َىم َ٤ملَ :صدَ ْىم َ٧م) (.)1
ِ
ِ
يض اَّللَُ َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل َ :أ َشم ْٞم ُ٧م اًمٜمىٌِ ىل ﷺ سمِ َ٠م ِظمل َسم ْٕمدَ ا ًْم َٗم ْعحِ ُ ،ىم ْٚم ُ٧م َ :ضت٤م
 )8و َقم ْـ ُجمَ٤مؿمع َر َ
ِ ِ
اهلجر ِة َ ،ىم َ٤مل َ (( :ذهى َأه ُؾ ْ ِ
ِ
قل َ ِ ِ
َر ُؾم َ
ت٧م
اهل ْج َر ِة زمِ َ همِ َقفو )) َ ،وم ُ٘م ْٚم ُ
َ َ ْ
اَّلل  ،ضم ْئع َُؽ سمِ َ٠مظمل ًم ُع ٌَ ِ٤مض َٕم ُف َقم َغم ْ ْ َ
اجلف ِ
ر ٍء ُشم ٌَ ِ٤مض ُٕم ُف َ ،ىم َ٤مل ُ (( :أ َزمويِ ُع ُف َفم َعم ْ ِ
اإل ْؽم َال ِم َ ،و ْ ِ
ود ))(.)2
اإلي َ ِن َ ،و ِْ َ
َ :قم َغم َأ ٍي َ ْ
ِ
 )9و َقمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
ٞمد ْ ِ
اَّللُ َقمٜمْت ُف َأ ىن َأ ْقم َراسمِٞمت٤م َؾم َت٠م َل َر ُؾم َ
تقل اَّللَِﷺ َقمت ْـ
يض َ
ْ
َ
اخلُتدْ ر ٍي َر َ
ِ ِ
ؽ إِ َّن َؾم ْل ََنَو َؾم َِيٌَ َهم َف ْؾ َيم َ
ُي َ
ؽ ِم ْـ إِزمِ ٍؾ سم َُم ِّدي َصََ َومت ََفو َوم َول َك َع ْؿ َوم َول َهمو ْفم َؿ ْؾ
ْاهل ْج َرة َوم َ٘م َ٤ملَ (( :و ْ َ
ِمـ ور ِ
ِ
اق ا ْيمٌِ َح ِ
ؼم َك ِم ْـ َفم َؿؾِ َ
ؽ َؾم ْقًًو)) (. )3
ور َهمنِ َّنَ َ
ْ ََ
اَّللَ َيم ْـ َي َ

)َ(1رواهَمسؾم (.)315
) (2رواهَالبخاري ( ،)4365ومسؾم (.)1863
) (3رواهَالبخاري (.)1452
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ٖ) األدٌخ ػٍ ٝفنً األٔقبس سم ٟاهلل ػٕ:ُٙ
ىم٤مل اهلل َشمٕم َ٤ممم ﴿:إِ َّن ا َّيم ِذيـ آمـُقا وهوصمروا وصموهَُ وا زمِ َلمق ِ
اهل ْؿ َو َأك ُػ ًِ ِف ْؿ ِدم َؽمٌِ ِ
َ )1
قؾ اَّللَِ
َْ
َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
َ
ِ
ِ
وق َزم ْع ٍ
ٌَموا ُأو َيمًِ َ
ض﴾ [إكػول.]01 :
َوا َّيمذ َ
ؽ َزم ْع ُض ُف ْؿ َأ ْويم َق ُ
يـ َآووا َّوك َ ُ
قؾ َ ِ
ِ
ِ
وهمَُ وا ِدم َؽممٌِ ِ
َ )2
ىمت٤مل اهلل َشم َٕم َ
يـ َآووا
اَّلل َوا َّيممذ َ
موصم ُروا َو َصم َ
يـ َآمـُمقا َو َه َ
ت٤ممم َ ﴿:وا َّيممذ َ
ِ
ٌَموا ُأو َيمًِ َ
يؿ﴾ [إكػول.]03 :
ؽ ُه ُؿ اظمُْ ْم ِمـ َ
ُقن َضمؼو ۚ َُّهلؿ َّمغْػ َر ٌة َو ِرز ٌْق ىم َِر ٌ
َّوك َ ُ
ِ
قن ْإَو ُيم َ ِ
مـ اظمُْ َف ِ
كِ ِ
َ )3
مقهؿ
يـ ا َّسم ٌَ ُع ُ
مور َوا َّيممذ َ
يـ َو ْإَ َ
موصم ِر َ
قن م َ
ايمًوزمِ ُؼ َ َّ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:و َّ
ِِ
ٍ
ٍ ِ
يـ همِ َقفمو َأ َزممًَ ا ۚ
يض اَّللَُ َفمـ ُْف ْؿ َو َر ُوقا َفم ْـ ُف َو َأ َفمََّ َُهل ْؿ َصمـَّوت َ َْت ِري َ َْتت ََفو ْإَ َْن َ ُور َطمويمَ َ
زمِنِ ْضم ًَون َّر َ
ِ
َذيمِ َ
قؿ﴾ [ايمتقزمي.]200 :
ؽ ا ْيم َػ ْق ُز ا ْيم َعظ ُ
ِ
يـ َسم ٌَ َّق ُقوا ايمََّ َار َو ْ ِ
َ )4
وصم َر إِ َيم ْق ِف ْؿ َو َٓ
اإلي َ َن ِمـ َوم ٌْؾِ ِف ْؿ ُُيِ هٌ َ
قن َم ْـ َه َ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:وا َّيمذ َ
ون ِدم صَُ ِ ِ
وص ٌي ۚ َو َمـ ُي َ
قق
ون َفم َعم َأك ُػ ًِ ِف ْؿ َو َيم ْق ىم َ
وصم ًي ِّممَّو ُأوسمُقا َو ُي ْمشمِ ُر َ
َون ِهبِ ْؿ َطم َِ َ
وره ْؿ َضم َ
َجَُِ َ ُ
ُؾم ََّ َك ْػ ًِ ِف َهم ُلو َيمًِ َ
قن﴾ [احلمم.]2 :
ؽ ُه ُؿ اظمُْ ْػؾِ ُح َ
ِ ٍ ِ
اؾم َؿ ْإَٟم َّْم ِ
اَّللُ َقمٜمْ ُف َىم َ٤ملُ ( :ىم ْٚم ُ٧م َِٕٟم ٍ
ت٤مر ُيمٜمْتع ُْؿ
يض َ
َس َأ َر َأ ْض َ٧م ْ
 )5و َقم ْـ َهم ْٞم َ ان ْسم ُـ َضمرضر َر َ
َتس َومٞمحتدٍ ُصمٜمَ٤م سمِٛمٜم ِ
َ٤مىم ِ
اَّللُ َقم ىز َو َضم ىؾ ُيمٜمى٤م ٟمَتدْ ُظم ُؾ َقم َ
ت٥م
اَّللُ َىم َ٤مل َسم ْؾ َؾم ىامٟمَ٤م َ
شم ًَُ ىٛم ْق َن سمِ ِف َأ ْم َؾم ىاميم ُْؿ َ
تغم َأٟم ٍ ُ َ
َ
٤مر وُم َِم ِ
٤ما ِد ِا ْؿ َو ُض ْ٘مٌِ ُؾ َقم َ ىكم َأ ْو َقم َغم َر ُضم ٍؾ ُِم ْـ ْإَ ْز ِد َوم َٞم ُ٘م ُ
َتذا َويم َ
تق َم يم َ
َتذا
قل َوم َٕم َؾ َىم ْق ُُم َؽ َض ْ
ْإَٟم َّْم ِ َ َ

يم ََذا َويم ََذا) (.)1

) (1رواهَالبخاري (.)3776
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ِ
يض اَّللَُ َقمٜمْ ُف َض ُ٘م ُ
تق َم َومت ْعحِ َُمٙمىت َ٦م َو َأ ْقم َٓمتك
ت٤مر َض ْ
قل َىم٤م ًَم ْ٧م ْإَٟم َّْم ُ
 )6و َقم ْـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ َر َ
ِ
ِ
٥م إِ ىن ُؾم ُٞمق َومٜمَ٤م َشم ْ٘م ُٓم ُر ُِم ْـ ِد َُم٤م ِء ُىم َر ْض ٍ
ُتر ُّد َقم َٚمت ْٞم ِٝم ْؿ َوم ٌَ َٚم َ
تغ
ُىم َر ْض ًِم٤م َواَّللَإِ ىن َا َذا َهل ُ َق ا ًْم َٕم َج ُ
ش َو َهمٜمَ٤مئ ُٛمٜمَ٤م شم َ
َذًم ِ َؽ اًمٜمىٌِل ﷺ َومدَ َقم٤م ْإَٟمّْم٤مر َىم َ٤مل َوم َ٘م َ٤مل (( :مو ا َّيم ِذي زم َؾغَـِل فمـْؽُؿ)) ويمَت٤مٟمُقا َٓ ضٙم ِ
ْتذ ُسم َ
قن
َ
َ ْ َ
َ
َ
َ َ
ى

ِ
َّوس زمِو ْيم َغـَوئِ ِؿ إِ َلم ُزمق ِ
مقن
مقَتِ ْؿ َوسم َْر ِصم ُع َ
َوم َ٘م٤م ًُمقا ُا َق ا ىًمذي َسم َٚم َٖم َؽ َىم َ٤مل َ ((:أ َو َٓ سم َْر َو ْق َن َأ ْن َي ْر ِصم َع ايمـ ُ
ُ
اديو َأو ِؾمعٌو َيمً َؾؽ ُ ِ
ِ
زمِرؽم ِ
ي ْإَك َِْ ِ
مور َأ ْو
قلَ َ
اَّلل ِ ﷺ إِ َلم ُزم ُققسمِؽ ُْؿ َيم ْق َؽم َؾؽ ْ
ًْ َواد َ
ًَ ْإَك َِْ ُور َو ً ْ ْ ً َ
َ ُ
ِؾم ْع ٌَ ُف ْؿ)) (.)1

 )7و قمـ قمٌ ِد َ ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللُ َقمٜمْت ُف َ ،ىم َ
اَّللُ َقم َ
تغم َر ُؾمتقًم ِ ِف
ت٤مل  :عمَىت٤م َأ َومت٤م َءَ َ
يض َ
َ ْ َْ
اَّلل ْسم ِـ َز ْضد ْسم ِـ َقم٤مصت ٍؿ َر َ
ى٤مس ِذم اعمُْ َ١م ىًم َٗم ِ٦م ُىم ُٚمقهبؿ  ،و َمل ضٕم ِ
ﷺ َض ْق َم ُطمٜم ْ ٍ
َلم َىم ًَ َؿ ِذم اًمٜم ِ
ط ْإَٟم َّْم َ٤مر َؿم ْٞم ًئ٤م َ ،ومٙم ََ٠م ىهن ُ ْؿ َو َضمتدُ وا
ُُ ْ َ ُْ ْ
ِ
ى٤مس َ ،وم َخ َٓم ٌَ ُٝم ْؿ َ ،وم َ٘م َ٤مل َ (( :يو َم ْع َمم ْإَك َِْ ِ
ور َ ،أ َمل ْ َأ ِصممَْ ىم ُْؿ ُو َّ
مال ًٓ
٤مب اًمٜم َ
إِ ْذ َمل ْ ُضّم ٌْ ُٝم ْؿ َُم٤م َأ َص َ
َ
ِ
اَّللُ ِيب )) ُ ،يم ىٚم َام َىم َ
ت٤مل َؿمت ْٞم ًئ٤م ،
كم َهم َل َّيم َػؽ ُُؿ اَّللَُ ِيب َ ،و َفمو َيم ًي َهم َل ْنمـَوىم ُُؿ َ
َهم َفََ اىم ُُؿ اَّللَُبِاي َ ،و ُىمـْت ُْؿ ُم َت َػ ِّروم َ
اَّللُ َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ َُم ُّـ َ ،ىم َ٤مل َ (( :مو َي ْؿـَ ُعؽ ُْؿ َأ ْن ُ ِ
َتق ٌُقا َر ُؽم َ
اَّلل ِ ﷺ )) َىم َ٤مل ُ :يم ىٚم َام َىم َ٤مل
قلَ َ
َىم٤م ًُمقا َ َ:
ِ
ى
َؿم ْٞم ًئ٤م َ ،ىم٤م ًُمقا  :ا َ
َّللُ َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ َُم ُّـ َ ،ىم َ٤مل َ (( :يم ْق ؾم ًْت ُْؿ ُوم ْؾت ُْؿ ِصم ًْ َتـَو ىم ََذا َوىم ََذا َ ،أسم َْر َو ْق َن َأ ْن َي ْذ َه َ
ِ
قن زمِويمـٌَِّل ﷺ إِ َلم ِرضمويمِؽُؿ َيمق َٓ ْ ِ
ويمش ِوة َوا ْيم ٌَ ِع ِ
َّوس زمِ َّ
مـ
اهل ْج َمر ُة َيم ُؽـ ُ
غم َوسم َْذ َه ٌُ َ
ْمً ْام َمر ًأ م ْ
َ ْ ْ
ايمـ ُ
ِّ
ادي ْإَكِْ ِ ِ
اديو و ِؾمعٌو َيمً َؾؽ ُ ِ
ِ
ْإَك َِْ ِ
ور َو َيم ْق َؽم َؾ َ
مور ِؾمم َع ٌور ،
َ
ًْ َو َ
ؽ ايمـ ُ
مور َوؾمم ْع ٌَ َفو ْإَك َِْ ُ
َّوس َو ً َ ْ ً َ
ِ
ِ
احل ْق ِ
ػموا َضمتَّك َسم ْؾ َؼ ْق ِين َفم َعم َْ
ض.)2( )).
َّوس د َشم ٌور إِ َّكؽ ُْؿ َؽم َت ْؾ َؼ ْق َن َزم ْعَي ُأ ْشم َر ًة َ ،هم ْ
َوايمـ ُ
وص ِ ُ

)َ(1رواهَالبخاري ( ،)3778ومسؾم (.)1659
) (2رواهَالبخاري(.)4336



األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

185

 )8و َقمـ َأٟم ٍ ِ
تلم َ -ىم َ
اًمّم ٌْ َٞم َ
ت٤مل:
٤من ُُم ْ٘مٌِٚمِ َ
يض اَّللَُ َقمٜمْ ُف َىم َ٤ملَ :ر َأى اًمٜمىٌِ ُّل ﷺ اًمٜم ًٍَ٤م َء َو ٍ
ْ
َس َر َ
ِ
َطم ًِ ٌْ ُ٧م َأ ىٟم ُف َىم َ٤مل ُِم ْـ ُقم ُر ٍ
ى ايمـ ِ
سَ -وم َ٘م٤م َم اًمٜمىٌِ ُّل ﷺ ُممْثِ ً
َّموس إِ َ َّلم
 ا َوم َ٘م َ٤مل(( :ايم َّؾ ُف َّؿ َأ ْكت ُْؿ م ْـ َأ َضم ِّ
َ .وم َ
وهلو َشمال َ
َث ِم َر ٍار ))(. )1
ِ
ِ
ِ
كم
يضَ َ
اَّللُ َقمٜمْ ُف َىم َ٤ملَ (( :ومو َيم ْ
ً ْإَك َِْ ُور يمؾ َّـٌِ ِّل ﷺ ا ْومً ْؿ َزم ْق َــَو َو َزم ْ َ
 )9و َقم ْـ َأ ِيب ُا َر ْض َر َة َر َ
إِ ْطمقاكِـَو ايمـ ِ
َّخ َ
َمم ْىمؽ ُْؿ ِدم ايم ًَّ َؿ َر ِة َومو ُيمقا َؽم ِؿ ْعـَو َو َأ َؿم ْعـَو))(.)2
َ
قؾ َوم َول َٓ َهم َؼو ُيمقا َسم ْؽ ُػقكَو اظمًَُْق َك َي َوك ْ َ
ِ
ِ
اَّللُ َقمتٜم ُْٝم َام،
يض َ
يض اَّللَُ َقمٜمْ ُف َىم َ٤ملَُ :م ىر َأ ُسمق َسمٙم ٍْرَ ،واًم َٕم ىٌ ُ
ت٤مس َر َ
 )12و َقم ْـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ َر َ
ِ
ِ
س إَٟم َّْم ِ
س ُِم ْـ َجمَ٤مًم ِ ِ
سمِ َٛم ْجٚمِ ٍ
٤مر َو ُا ْؿ َض ٌْٙم َ
تل
ُقنَ ،وم َ٘م َ٤ملَُ :م٤م ُض ٌْٙمتٞمٙم ُْؿ؟ َىمت٤م ًُمقاَ :ذيم َْرٟمَت٤م َجمْٚم َ
تس اًمٜمىٌِ ٍ
ِ
ِ
ت٥م
ؼم ُه سمِ َذًم َؽَ ،ىم َ٤ملَ :وم َخ َر َج اًمٜمىٌِ ُّل ﷺ َو َىمدْ َقم َّم َ
ﷺ ُمٜمى٤مَ ،ومدَ َظم َؾ َقم َغم اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ َوم َ٠م ْظم َ َ

ِ ِ
ٍ
ِ ِ ِ
اَّللَ َو َأ ْصمٜمَك َقم َٚم ْٞم ِف،
ْؼمَ ،و َمل ْ َض ّْم َٕمدْ ُه َسم ْٕمدَ َذًم ِ َؽ اًم َٞم ْق ِمَ ،وم َح ِٛمدَ َ
َقم َغم َر ْأؾمف َطم٤مؿم َٞم َ٦م ُسم ْردَ ،ىم َ٤ملَ :وم َّمٕمدَ اعمٜم َ َ
ورَ ،همنَِنؿ ىم َِر ِر وفمقٌتِل ،و َومَْ َوم َضقا ا َّيم ِذي فم َؾق ِفؿ ،وزم ِؼمل ا َّيم ِ
ِ
مذي
ُ
َ
َ َ َْ
َ ْ ْ ََ َ
ُصم ىؿ َىم َ٤ملُ (( :أوصقؽ ُْؿ زمِوَٕك َِْ ِ َّ ُ ْ
حم ًِـ ِ ِف ْؿَ ،و َ ََت َووزُوا َفم ْـ ُم ًِقًِ ِف ْؿ(( (.)3
َُهل ْؿَ ،همو ْوم ٌَ ُؾقا ِم ْـ ُ ْ
ٍ ِ
ور ْإَك َِْ ِ
مغم ُد ِ
مور َزمـُمق
يض َ
اَّللُ َقمٜمْ ُف َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل اًمٜمىٌِ ُّ
تل ﷺَ (( :طم ْ ُ
 )11و َقم ْـ َأ ِيب ُأ َؾم ْٞمد َر َ
ث زم ِـ َطمزْرجٍ ُشمؿ زمـُق ؽم ِ
احل ِ ِ
ور ْإَك َِْ ِ
ُمؾ ُد ِ
ايمـ ََّّج ِ
ور ُشم َّؿ َزمـُق َفم ٌْ َِ ْإَ ْؾم َف ِؾ ُشم َّؿ َزمـُق َْ
موفمََ َة َو ِدم ىم ِّ
مور
ور ْ
َ َّ َ َ
َطم ْ ٌغم ))(.)4

) (1رواهَالبخاري ( ،)3785ومسؾم (.)2568
)َ(2رواهَالبخاري( .)2325
) (3رواهَالبخاري ( ،)3799ومسؾم (.)2516
) (4رواهَالبخاري ( ،)3796ومسؾم (.)2511
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 )12و َقمـ َأٟم ٍ ِ
اَّللُ َقمٜمْ ُف َ ،قم ِـ اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ َىم َ
مؿ َٓ َفمم ْق َش إِ َّٓ َفمم ْق ُش
يض َ
ْ
ت٤مل (( :ايم َّؾ ُف َّ
َس َر َ
ِ
أطم َر ْه َ ،هم َل ْصؾَِِ إَك َِْ َور َواظمُ َف ِ
وصم َر ْه)) (.)1
ِ
اَّللُ َقمٜمْ ُف َقم ْـ اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ َىم َ٤مل(( :إِ َّكؽ ُْؿ َيم ْـ سم ًَْ َل ُيم ِ
مق َم َؾمم ْقً ًو
يض َ
قين ا ْيم َق ْ
 )13و َقم ْـ أٟمس َر َ
اَّللَ َؾم ْقً ًو إِ َّٓ َأ ْفم َطوكِ ِقف)) َ .وم َ٠م ْىم ٌَ َؾ َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ َقم َغم َسم ْٕم ٍ
ض َ ،وم َ٘مت٤م ًُمقا  :اًمتدُّ ْٟم َٞم٤م
إِ َّٓ ُأوسمِقت ُُؿق ُه َ ،و َٓ َأ ْؽم َل ُل َ
ون ؟! َوم٤م ْـم ُٚم ٌُقا ْأ ِظم َر َة َ ،وم َ٘م٤م ًُمقا سمِ َج َام َقمعِ ِٝم ْؿ َ :ض٤م َر ُؾم َ
شم ُِرضدُ َ
اَّللَ ًَمٜمَ٤م َأ ْن َض ْٖم ِٗم َر ًَمٜمَ٤م ! َوم َ٘م َ٤مل
اَّلل ِ ! ا ْد ُع َ
قل َ

اَّلل ِ
َوق َأزمـ ِ
َوق ْإَكِْ ِ ِ ِ
ور  ،و َِٕزمـ ِ
َوق ْإَك َِْ ِ
(( :ايم َّؾ ُف َّؿ ! انم ِْػ ْر يمِ ْ َ
ور)) َ .ىم٤م ًُمقا َ :ض َ٤مر ُؾم َ
تقل َ
ور َ ،وَٕ ْزمـ ْ
َ
سك َِْ ِ َ ْ
! َو َأ ْو َٓ ِدٟمَ٤م ُِم ْـ َهم ْ ِػمٟمَ٤م َ .ىم َ٤مل َ (( :و َأ ْو َٓ ِد ْإَك َِْ ِ
اَّلل ِ ! َو َُم َقاًمِٞمٜمَت٤م َ .ىم َ
ور )) َ .ىم٤م ًُمقا َ :ض٤م َر ُؾم َ
ت٤مل :
تقل َ
(( َو َم َق ِارم ْإَك َِْ ِ
ور)) (.)2
ِ ٍ ِ
اَّللُ َقمٜمْ ُف َقم ْـ اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ َىم َ٤مل(( :آ َيم ُي ْ ِ
َس ْسمـ َأٟم ِ
 )14و َقم ْـ َأٟم ِ
اإليم َ ِن
يض َ
َس ْسم ِـ َُم٤مًمؽ َر َ
ورَ ،وآ َي ُي ايمـِّ َػ ِ
ْض ْإَك َِْ ِ
ى ْإَك َِْ ِ
وق ُزمغ ُ
ور))( )3ذم رواض٦مُُ َٓ (( :يِ هٌ ُف ْؿ إِ َّٓ ُم ْم ِم ٌـ َو َٓ ُي ٌْ ِغ ُض ُف ْؿ
ُضم ه
اَّللُ))(.)4
اَّللُ َو َم ْـ َأ ْزمغ ََض ُف ْؿ َأ ْزمغ ََض ُف َ
إِ َّٓ ُمـَوهمِ ٌؼَ ،هم َؿ ْـ َأ َضم ٌَّ ُف ْؿ َأ َضم ٌَّ ُف َ

) (1رواهَالبخاري ( ،)6413ومسؾم (.)1865
) (2رواه أحؿد ( ،)13291وحسـهَالوادطي .
) (3رواهَالبخاري (.)17
)َ(4رواه البخاري ( ،)3499ومسؾم(.)116
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ٗ) األدٌخ ػٍ ٝفنً أً٘ ثذس سم ٟاهلل ػٕ: ُٙ
َون َيمؽ ُْؿ آ َي ٌي ِدم همِ ًَت ْ ِ
مؾ ِدم َؽممٌِ ِ
َكم ا ْيم َت َؼتَمو ۖ همًَِم ٌي ُسم َؼوسمِ ُ
َ )1
اَّلل ِ َو ُأ ْطم َمرى
قؾ َ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:ومَْ ىم َ
اَّلل ي َميمَُ بِـَصارِ َِه ممـ ي َشموق ۗ إِ َّن ِدم َذيمِ َ ِ
ِ
ي ا ْيم َع ْ ِ
مػم ًة ُِّٕ ِ
ورم
ْ
ىمَوهم َر ٌة َي َمر ْو ََنُؿ ِّم ًْ َؾم ْق ِف ْؿ َر ْأ َ
مكم ۚ َو َُ ُ ِّ
َ َ ُ
مؽ َيمع ْ َ
ْإَ ْزم َِ ِ
ور﴾ [آل فمؿران.]23 :
ِِ
ىم٤مل اهلل َشمٕم َ٤ممم﴿:هق ا َّيم ِذي َأيََ َك زمِـ ِ ِ
كم ُوم ُؾ ِ
َ )2
كم * َو َأ َّيم َ
مً
مق َأك َػ ْؼ َ
ػ َزم ْ َ
ٌَمه َوزمِوظمُْ ْممـ َ
قهبِ ْؿ ۚ َيم ْ
ُ َ
َ
ْ
َّ
ِ
كم ُوم ُؾ ِ
َمو ِدم ْإَ ْر ِ
اَّللَ َأ َّيم َ
قؿ﴾[إكػول.]53 :
قهبِ ْؿ َو َيمؽِ َّـ َ
ض ََجِق ًعو َّمو َأ َّيم ْػ َ
ً َزم ْ َ
ػ َزم ْقـ َُف ْؿ ۚ إِ َّك ُف َفم ِزي ٌز َضمؽ ٌ
ِ

ِِ

َ )3
اَّللُ َو َم ِـ ا َّسم ٌَ َع َ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:يو َأ ه َُّيو ايم َّـٌِ هل َضم ًْ ٌُ َ
كم﴾ [إكػول.]53 :
ؽ َ
ؽ م َـ اظمُْ ْممـ َ
ىم٤مل اهلل َشمٕم َ٤ممم ﴿:يو َأُّيو ايمـٌَِّل ضمر ِ ِ ِ
كم َفم َعم ا ْيم ِؼت ِ
َ )4
ونَ
َمول ۚ إِن َيؽُمـ ِّممـؽ ُْؿ ِط ْش ُار َ
ض اظمُْ ْممـ َ
َ
ه َ ِّ
َ هَ
ِ
ِ
ون َيغْؾِ ٌُقا ِمو َئت ْ ِ
قن
يـ َىم َػ ُروا زمِ َل ََّن ُ ْؿ َوم ْق ٌم َّٓ َي ْػ َؼ ُف َ
َصوزمِ ُر َ
َكم ۚ َوإِن َيؽُـ ِّمـؽُؿ ِّمو َئ ٌي َيغْؾ ٌُقا َأ ْيم ًػو ِّم َـ ا َّيمذ َ
﴾ [آكػول.]59 :

َ )5
اَّللَ َر َمك ۚ
ً َو َيمؽِ َّـ َ
قه ْؿ َو َيمؽِ َّـ َ
ً إِ ْذ َر َم ْق َ
اَّللَ َوم َت َؾ ُف ْؿ ۚ َو َمو َر َم ْق َ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:هم َؾ ْؿ َسم ْؼ ُت ُؾ ُ
ِ
ويمِقٌ ِقم اظمُْ ْم ِمـِكم ِمـْف زم َالق ضمًـًو ۚ إِ َّن َ ِ
قؿ﴾ [آكػول.]20 :
اَّللَ َؽمؿ ٌ
قع َفمؾ ٌ
َ ُ َ ً َ َ
َ ُْ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ىم٤مل اهلل َشمٕم َ٤ممم ﴿:إِ ْذ َسم ُؼ ُ ِ ِ ِ
َ )6
مـ
قل يم ْؾ ُؿ ْممـ َ
كم َأ َيمـ َيؽْػ َقؽ ُْؿ َأن ُيؿََّ ىم ُْؿ َر هزمؽُؿ زمِ ًَ َال َشمي َآٓف ِّم َ
َ
ِ ِ ِ
كم﴾ [آل فمؿران.]213 :
اظمَْ َالئؽَي ُمـزَيم َ
ِ
َ )7
موق
موس َأ َمـَم ًي ِّمـْم ُف َو ُيـَمز ُِّل َفم َؾم ْقؽُؿ ِّم َ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم ﴿:إِ ْذ ُيغ َِّشقؽ ُُؿ ايمـه َع َ
مـ َّ
ايمًم َ ق َم ً
ِ
ِ
ايمش ْق َط ِ
ى َفمـؽ ُْؿ ِر ْصم َز َّ
ً زمِ ِف ْإَ ْومََ ا َم﴾
ون َويمِ َ ْغمزمِ َط َفم َعم ُوم ُؾقزمِؽ ُْؿ َو ُي ًَ ٌِّ َ
ِّيم ُق َط ِّف َرىمُؿ زمِف َو ُي ْذه َ
[إكػول.]22 :
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ِ
ِ
اَّللُ َقمٜمْت ُفَ :ضت٤م َر ُؾم َ
اَّللُ َقمٜمْت ُفَ :ىم َ
يض َ
اَّلل ِ،
تقل َ
يض َ
 )8و َقم ْـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م َر َ
ت٤مل ُقم َٛم ُتر َر َ
َد ْقمٜمِل َأ ْ ِ
اَّللَ َسم َع َ
ض ُب ُقمٜم َُؼ َا َذا اعمُْٜمَ٤مومِ ِؼ ،وم َ٘م َ٤مل ﷺ(( :إِ َّك ُف َومَْ َؾم ِفََ َزمَْ ًرا َو َمو ُيَْ ِر َ
مولم
يؽ َيم َع َّؾ َ
ا َّؿم َؾ َع َفم َعم َأ ْه ِؾ َزمَْ ٍر َ ،هم َؼ َول :ا ْفم َؿ ُؾقا َمو ِؾم ًْت ُْؿ َهم َؼَْ َنم َػ ْر ُت َيمؽ ُْؿ))(.)1
ِ
ٍ ِ
٥م ْسم ِ
حل٤مـمِ ِ
تـ َأ ِيب َسم ْٚم َع َٕمت َ٦م َضمت٤م َء َر ُؾم َ
اَّلل ِ ﷺ
تقل َ
يض َ
اَّللُ َقمٜمْ ُف َ ،أ ىن َقم ٌْدً ا َ
 )9و َقم ْـ َضم٤مسمِر َر َ
قل َ ِ
ِ
اَّلل ِ ﷺ(( :ىم َ
٥م اًمٜم َى٤مر َوم َ٘م َ٤ملَ :ر ُؾم ُ
َض ِْمٙمُق َطم٤مـمِ ًٌ٤م َوم َ٘م َ٤ملَ :ض٤م َر ُؾم َ
ً
تقل َ
َمذ ْزم َ
اَّلل ًَم َٞمدْ ُظم َٚم ىـ َطم٤مـم ٌ
َٓ َيَْ ُطم ُؾ َفو َهمنِ َّك ُف َؾم ِفََ َزمَْ ًرا َو ُْ
احلََ ْيٌِ َق َي(( (.)2
 )12و َقمـ ُمٕم ِ
َ٤من َأ ُسمق ُه ُِمت ْـ َأ ْا ِ
تؾ َسمتدْ ٍر َىم َ
اًمز َر ِىم ٍلَ ،قم ْـ َأسمِ ِٞمفَ ،ويم َ
ت٤مل:
٤مذ ْسم ِـ ِر َوم٤م َقم َ٦م ْسم ِـ َراومِ ٍع ُّ
ْ َُ
ِِ
ِ
ِ
كم
َضم٤م َء ِضم ْ ِؼم ُضؾ إِ َمم اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ َ ،وم َ٘م َ٤ملَ )) :مو َسم ُعَه َ
ون َأ ْه َؾ َزمَْ ٍر همقؽ ُْؿَ ،وم َول :م ْـ َأ ْهم َض ِؾ اظمُ ًْمؾؿ َ
َأ ْو ىمَؾِ َؿ ًي ك َْح َق َهوَ ،وم َولَ :وىم ََذيمِ َ
ؽ َم ْـ َؾم ِفََ َزمَْ ًرا ِم َـ اظمَالَئِؽ َِي ))(.)3
ِ
ِ
ٞم٥م َطم ِ
٤مر َصم ُ٦م َض ْق َم َسمدْ ٍر َو ُا َق ُهم َ ا ٌم َوم َجت٤م َء ْت ُأ ُُّمت ُف
يض َ
اَّللُ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل ُ :أص َ
 )11و َقم ْـ َأٟمَس َر َ
٤مر َصم َ٦م ُِمٜمٍل َوم٢مِ ْن ض ُؽ ِذم ْ ِ
اَّلل ِ َىمدْ َقم َر ْوم َ٧م َُمٜم ِْز ًَم َ٦م َطم ِ
إِ َمم اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧م َض٤م َر ُؾم َ
تؼم
قل َ
َ
اجلٜمى٦م َأ ْص ِ ْ
َ

ً َأوصمـَّ ٌي و ِ
ِ
و َأطمع ًَِ٥م وإِ ْن َشم ُٙمـ ْإُ ْظمرى شمَرى ُم٤م َأصٜمَع َوم َ٘م َ٤مل  (( :و ْ ِ
اضمََ ٌة ِه َل إِ ََّنَو
ُيؽ َأ َو َهٌِ ْؾ َ َ َ
َ َ َ ْ ُ
ْ
َ ْ ْ َ
َ َ
َون ىمًَِ َغم ٌة َوإِ َّك ُف َيم ِػل َصمـ َِّي ا ْيم ِػ ْر َد ْو ِ
س))(.)4
ِصمـ ٌ

)َ(1رواهَالبخاري ( ،)3983ومسؾم (.)2494
) (2رواهَمسؾم (.)2495
)َ(3رواهَالبخاري (.)3992
) (4رواهَالبخاري (.)6556
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٘) األدٌخ ػٍ ٝفنً أً٘ أدذ سم ٟاهلل ػٕ:ُٙ
ِ

َمول ۗ و َ ِ
ِ ِ ِ
ِِ
َ )1
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:وإِ ْذ َنمََ ْو َت ِم ْـ َأ ْهؾِ َ
قع
ؽ ُسم ٌَ ِّقئُ اظمُْ ْممـ َ
اَّللُ َؽممؿ ٌ
كم َم َؼوفممََ يم ْؾؼت ِ َ

قؿ﴾ [آل فمؿران.]212 :
َفمؾ ٌ

ِ

مهً َّؿموئِ َػت ِ
اَّلل ِ َهم ْؾ َقت ََقىم ِ
َ )2
اَّللُ َويمِم هق ُف َ ۗ َو َفم َ
َّمؾ
معم َ
َون ِمـؽ ُْؿ َأن َسم ْػ َش َال َو َ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم ﴿:إِ ْذ َ َّ

ُقن﴾ [آل فمؿران.]211 :
اظمُْ ْممـ َ

اَّلل وفممََ ه إِ ْذ َ َُتًمقَنؿ زمِنِ ْذكِ ِ
َ )3
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ
مف ۖ َضمتَّمك إِ َذا َهم ِشم ْؾت ُْؿ
ت٤ممم َ ﴿:و َيم َؼمَْ َصمََ َومؽ ُُؿ َُ َ ْ ُ
ه َُ
و َسمـَو َزفمتُؿ ِدم ْإَم ِر وفمِقتُؿ مـ زمع َِ مو َأراىمُؿ مو ُ ِ
قن ۚ ِمـؽُؿ َّمـ ُي ِريَُ ايمَه ْك َقو َو ِمـؽُؿ َّمـ ُي ِريَُ
َت هٌ َ
َ
َّ
ْ َ َ َ ْ ِّ َ ْ َ َ
ْ ْ

ِِ
ِ
كم﴾
س َهمؽ ُْؿ َفمـ ُْف ْؿ يمِ َق ٌْتَؾِ َقؽ ُْؿ ۖ َو َيم َؼَْ َفم َػو َفمـؽ ُْؿ ۗ َو َ
اَّللُ ُذو َهم ْض ٍؾ َفم َعم اظمُْ ْممـ َ
ْأطم َر َة ۚ ُشم َّؿ َ َ

[آل فمؿران.]291 :

ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ )4
يـ
موهب ُؿ ا ْيم َؼ ْمر ُح ۚ يم َّؾمذ َ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم ﴿:ا َّيمذ َ
ايمر ُؽمقل مـ َزم ْعَ َمو َأ َص َ ُ
يـ ْاؽمت ََجو ُزمقا ل َّؾا َه َو َّ
ِ
ِ
ِ
مق ُه ْؿ
َج ُعقا َيمؽ ُْؿ َهم ْ
وطم َش ْ
َّوس َومَْ َ َ
َّوس إِ َّن ايمـ َ
يـ َوم َول َُهل ُؿ ايمـ ُ
قؿ * ا َّيمذ َ
َأ ْضم ًَـُقا مـ ُْف ْؿ َوا َّسم َؼ ْقا َأ ْصم ٌر َفمظ ٌ
ِ ٍ
اَّلل ِ َو َهم ْض ٍ
اَّللُ َوكِ ْع َؿ ا ْيم َقىمِ ُ
مف ْؿ
مـ َ
َهمزَا َد ُه ْؿ إِي َ كًو َو َومو ُيمقا َضم ًْ ٌُـَو َ
مؾ َّمل ْ َي ْؿ ًَ ًْ ُ
قؾ * َهموك َؼ َؾ ٌُقا زمِـ ْع َؿمي ِّم َ
ؽمقق وا َّسمٌعقا ِر ْوقان َ ِ
اَّلل ُذو َهم ْض ٍ ِ
ؾ َفمظق ٍؿ ﴾ [آل فمؿران.]203 :
َ َ
ُ ٌ َ َُ
اَّلل ۗ َو َُ
قؾ َ ِ
مؾ َأضمق ِ
ِ
يـ ُومتِ ُؾقا ِدم َؽمٌِ ِ
َ )5
مؿ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:و َٓ َ َْت ًَ ٌَ َّـ ا َّيمذ َ
موق فمـمََ َر ِّهبِ ْ
اَّلل َأ ْم َقا ًسمو ۚ َزم ْ ْ َ ٌ
ِ
اَّلل ِمـ َهم ْضؾِ ِف ويً َتٌ ِمم َ ِ
ِ
مؿ َأ َّٓ
ُي ْر َز ُوم َ
قن * َهم ِرضم َ
يـ َمل ْ َي ْؾ َح ُؼقا ِهبِؿ ِّم ْ
ون زمِو َّيمذ َ
كم زمِ َ آسم ُ
مـ َطم ْؾػ ِف ْ
َوه ُؿ َُ
ََْ ْ ُ
ِ
ُقن * يس َتب ِشار ََ ِ ٍ
اَّلل ِ َو َهم ْض ٍ
مقع َأ ْصم َمر
مؾ َو َأ ََّنَ َ
مـ َ
َطم ْق ٌ
اَّللَ َٓ ُيض ُ
ون زمِـ ْع َؿمي ِّم َ
ف َفم َؾ ْق ِف ْؿ َو َٓ ُه ْؿ َ ْ
ُي َزك َ َ ْ ْ ُ

ِِ
كم
اظمُْ ْممـ َ

﴾ [آل فمؿران.]202 :
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تـ َقمٌت ٍ ِ
ت٤مل َر ُؾمت ُ
اَّللُ َقمٜمْت ُف  ،ىمتت٤ملَ :ىمت َ
مقى
يض َ
تقل اهلل ﷺ(( :ظمََّممو ُأصم َ
 )6و َقمت ْـ اسمت ِ ى
ت٤مس َر َ
ِ
أصمقاف ٍ
ؿممغم ُخضارٍَِ ،
أَنمور اجلـَّمي ،وسملىم ُ
ُمؾ ِممـ
سممر ُد
أرواضمفؿ دم
إطمقاكُؽؿ زمِ ُل ُضم ٍََ ،صم َعؾ َ
َ
َ
اَّللُ
ِ
ٍ
ِ
ذهمى مع َّؾ ٍؼمي دم ِّ
شم ِرهو ،وسمَلوي إلم َوم َ
قمى مملىمؾِفؿ
ـممؾ
ـوديؾ ِمـ
وصممَوا ؿم َ
ايمعمرش ،همؾم َّ َ
زهمَوا دم ِ
مم ِهبؿ َو َمؼقؾِفؿ  ،ومويمقاَ :مـ ُيٌ ِّؾغُ إطمقاكَـو فمـَّو أكَّو دم اجلـ َِّي كُرز َُقَّ 3
اجل َفمود،
يممًال َي َ
َ
وم َ

وصمؾ :أكو ُأزم ِّؾغُفؿ فممـؽؿَ ،
ِ
اَّللُ فم َّز َّ
اَّللُ سمعمولمَ :وٓ َ َْت ًَم ٌَ َّـ
همملكز ََل َ
احلرب همؼول َ
وٓ َيـؽُؾقا دم
قؾ َ ِ
ِ
يـ ُومتِ ُؾقا ِدم َؽمٌِ ِ
قن))(.)1
وق ِفمـََْ َر ِّهبِ ْؿ ُي ْر َز ُوم َ
ا َّيمذ َ
اَّلل َأ ْم َقاسمًو َزم ْؾ َأ ْضم َق ٌ
ِ
ِ
اًمٜمي قمـ ِ
ىمع٤مل ٍ
ِ
سمدر ،
أٟمس سم ُـ
يض َ
اَّللُ َقمٜمْ ُف ىم٤مل  :هم٤مب قم ٍٛمل ُ
 )7و َقم ْـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ َر َ
أول ٍ
همٌ٧م قمـ ِ
اَّللُ أؿمٝمدين َ
َ
ىمع٤مل الؿشرركق َن
اعمنميملم ً ،مئـ َ
ىم٤مشمٚم٧م
ىمع٤مل
رؾمقل َ
وم٘م٤مل  :ض٤م
َ
اَّلل ِ ُ ،
َ
َ
َ
إًمٞمتؽ
أقمعتذر
اًمٚمٝمؿ إين
اعمًٚمٛمقن  ،ىم٤مل :
واٟمٙمِمػ
أصٜمع  .ومٚمام يم٤من ضق َم ُأ ُطم ٍد ،
اَّللُ ُم٤م
ًمػم َض ىـ َ
َ
ُ
ُ
ى
ََ

ِ
ِ
ا١مٓء  ،ضٕمٜمل أصح٤م َسم ُف  ،وأسمر ُأ َ
ا١مٓء  ،ضٕمٜمتل الؿشرركق َن  .صمتؿ شم٘متدى َم
ٜمع
مم٤م صٜمع
إًمٞمؽ مم٤م ص َ
ٍ
ٍ
اًمٜمي  ،إين أضمدُ ر ٝم٤م ُمـ ِ
ِ
دون
ورب
وم٤مؾمع٘مٌ َٚم ُف ؾمٕمدُ سم ُـ ُمٕم٤مذ  ،وم٘م٤مل  :ض٤م ؾمٕمدُ سم َـ ُمٕم٤مذ اجلٜم ُ٦م ٍ
رؾمقل َ ِ
َ
وصمامٟملم :
أٟمس  :ومقضمدٟم٤م ِسمف سمْم ًٕم٤م
اؾمعٓمٕم٧م ض٤م
ُأ ُطم ٍد  ،ىم٤مل ؾمٕمدٌ  :ومام
ُ
َ
اَّلل ُم٤م صٜمع  ،ىم٤مل ٌ
ِ
َ
الؿشرركون  ،ومام
سم٤مًمًٞمػ أو ـمٕمٜم ً٦م سمرُمحٍ أو رُمٞم ً٦م سمًٝم ٍؿ  ،ووضمدٟم٤م ُه ىمد ُىمعِ َؾ وىمد َُم ىث َؾ سمف
ضسم ً٦م
اتذه أضت َ٦م ٟمزًمت٧م ِ
ِ
ِِ
أٟمس  :يمٜمت٤م ٟمترى  ،أو ٟمٔمت ُّـ  :ى
ومٞمتف وذم
أن
قمر َوم ُف أطمدٌ إٓ أظم ُع ُف سمٌٜم٤مٟمف  .ىم٤مل ٌ
آظمر ِ
ِِ
ِِ ِ
اَّللَ َفم َؾ ْق ِف}  .إمم ِ
أض٦م  .وىم٤مل  :ى
إن أظمعَت ُف
وهَُ ْوا َ
أؿمٌ٤ماف { :م َـ اظمُْ ْممـ َ
كم ِر َصم ٌول َصََ ُوم ْقا َمو َفم َ
ٍ
اَّلل ِ ﷺ ِ
سم٤مًم٘م َّم ِ
ُ
أٟمس  :ضت٤م
رؾمقل َ
وم٠مُمر
اًمر َسم ٍٞم َع ،
ْ
٤مص  ،وم٘م٤مل ٌ
يمنت صمٜم ىٞم َ٦م اُمرأة َ
 ،وال شم ًَُ ىٛمك ُّ

وحسـهَإلباينَيف ((صحقح سـن أبي داود))(.)2526
)َ(1رواه أبو داود ( ،)2526وأحؿد (َّ ،)2388
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ِ
سمت٤مٕر ِ
َ
رؾمقل اهللِ  ،واًمذي َ
ت٤مص ،
ْن َصمٜم ِ ىٞمع ََٝمت٤م َ ،ومر ُوتقا
سمٕمثؽ ٍ
ش وشمريمتقا اًم٘م َّم َ
ْ
سم٤محلؼ ُ ٓ ،شمٙم َ ُ
إن مـ ِ
ُ
اَّلل ِ ٕ َزم َّر ُه )) (.)1
أومًؿ فمعم َ
فمٌود اهللِ مـ يمق
وم٘م٤مل
رؾمقل اهللِ ﷺَّ (( :
َ
 )ٙاألدٌخ ػٍ ٝفنً أً٘ ث١ؼخ اٌشمٛاْ سم ٟاهلل ػٕ:ُٙ
وهؾِق ِ
احل ِؿقم َي محِقم َي َْ ِ
ِ
مي َهم َ
يـ َىم َػ ُروا ِدم ُوم ُؾ ِ
َ )1
مل ْك َز َل َ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم ﴿:إِ ْذ َصم َع َؾ ا َّيمذ َ
اجل َّ
قهبِ ُؿ َْ َّ َ َّ
اَّللُ
ِِ
ِِ
ِ
َمون َ
كم َو َأ ْيمز ََم ُف ْؿ ىمَؾِ َؿ َي ايم َّت ْؼ َقى َوىمَوكُقا َأ َضم َّؼ ِ َهبو َو َأ ْه َؾ َفمو َوىم َ
َؽمؽقـَ َت ُف َفم َعم َر ُؽمقيمف َو َفم َعم اظمُْ ْممـ َ
اَّللُ
زمِؽ ُِّؾ َ ٍ ِ
رق َفمؾق ً ﴾ [ايمػتَ.]3 :
ْ
ِ
َ )2
اَّلل ِ َهم ْق َق َأ ْي َُِّيِ ْؿ ۚ َهم َؿـ َّكؽ َ
يـ ُي ٌَويِ ُعقك َ
َمٌ
اَّللَ َيَُ َ
قن َ
َؽ إِ َّك َ ُي ٌَويِ ُع َ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم ﴿:إِ َّن ا َّيمذ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َهمنِ َّك َ َيـؽ ُ
اَّللَ َهم ًَ ُق ْمسمقف َأ ْصم ًرا َفمظق ً ﴾ [ايمػتَ.]20 :
وهََ َفم َؾ ْق ُف َ
ٌُ َفم َعم َك ْػًف ۖ َو َم ْـ َأ ْو َذم زمِ َ َفم َ
ً َّ ِ ِ
ِِ
ِ
َ )3
كم إِ ْذ ُي ٌَويِ ُعقك َ
مؿ َممو ِدم
يض َ
َؽ َ َْت َ
اَّللُ َفم ِـ اظمُْ ْممـ َ
ايمش َج َرة َهم َعؾ َ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َّ ﴿:يم َؼَْ َر َ
ِ ِ
ِ
ُوم ُؾ ِ
اَّللُ َفم ِزيمزًا
َون َ
وَنَو ۗ َوىم َ
وهب ْؿ َهمت ًْحو َوم ِري ًٌو * َو َمغَوك َؿ ىمًَ َغم ًة َي ْل ُطم ُذ َ
ايمًؽقـَ َي َفم َؾ ْق ِف ْؿ َو َأ َشم َ ُ
قهبِ ْؿ َهم َلكز ََل َّ
ِ
َضمؽق ً ﴾ [ايمػتَ.]22 :
وهؾِق ِ
احل ِؿق َي محِقم َي َْ ِ
ِ
مي َهم َ
يـ َىم َػ ُروا ِدم ُوم ُؾ ِ
َ )4
ملكز ََل َ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم ﴿:إِ ْذ َصم َع َؾ ا َّيمذ َ
اجل َّ
قهبِ ُؿ َْ َّ َ َّ
اَّللُ
ِِ
ِِ
ِ
َمون َ
كم َو َأ ْيمز ََم ُف ْؿ ىمَؾِ َؿ َي ايم َّت ْؼ َقى َوىمَوكُقا َأ َضم َّؼ ِ َهبو َو َأ ْه َؾ َفمو ۚ َوىم َ
َؽمؽقـَ َت ُف َفم َعم َر ُؽمقيمف َو َفم َعم اظمُْ ْممـ َ
اَّللُ

زمِؽ ُِّؾ َ ٍ ِ
رق َفمؾق ً
ْ

﴾ [ايمػتَ.]15 :

)َ(1رواهَالبخاري ( ،)2865ومسؾم ( .)1963فؿاَطر َف ُهَأحدٌ َإَٓأخ ُت ُهَببـاكِ َِه :أي لم تعرفه إٓ أختره مرن
ش :أي رضوا بلخرذ ديرة
واَبإر َِ
ََامرأة :أي كسرت مؼدمة أسـان امرأةَ ،فر ُض
ٍَ
كسرتَثـ َّقة
أصراف أصابعه.
ْ
ْ
ما كسرته ( الربقع ) وإرش  :دية الجراحات.
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قل َ ِ
ِ ِ ِ
اَّللُ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َىم َ٤مل ًَمٜمَ٤م َر ُؾم ُ
احلدَ ْضٌِ َٞم ِ٦م ((
يض َ
اَّلل ﷺ َض ْق َم ْ ُ
 )5و َقم ْـ َضم٤مسمِ َر ْسم َـ َقم ٌْد اهلل َر َ
ٍ
َت٦م ،و ًَمتق ُيمٜم ُ ِ
َأ ْكت ُْؿ َطم ْ ُغم َأ ْه ِؾ إَ ْر ِ
تق َم َٕ َر ْضت ُعٙم ُْؿ َُمٙم َ
َت٤من
ْت٧م ُأ ْبص ُرر ا ًْم َٞم ْ
ض))َ .و ُيمٜمىت٤م َأ ًْم ًٗمت٤م َو َأ ْر َسم َٕم ِامئ َ ْ
ى
اًمِم َج َر ِة(.)1
ِ ِ
 )6و َقمـ ضم٤مسمِر سمـ َقمٌ ِد َ ِ ِ
ؼمشمْٜمِل ُأ ُّم ُُم ٌَ ٍ ٍ
تل
يض َ
ْ َ َ ْ َ ْ
نم َ ،أ ىهنَ٤م َؾمٛم َٕم٧م اًمٜمىٌِ ى
اَّللُ َقمٜمْ ُف  ،ىم٤مل َ :أ ْظم َ َ
اَّلل َر َ
ايمشجر ِة َأضممٌَ ا َّيم ِ
ﷺ  ،ض ُ٘م ُ ِ
اَّللُ ِم ْـ َأ ْص َح ِ
مذي َـ
وق َ
وب َّ َ َ َ
َ
قل قمٜمْدَ َطم ْٗم َّم َ٦م َ َٓ (( :يَْ ُطم ُؾ ايمـ ََّور إِ ْن َؾم َ
َزمو َي ُعقا َ َْتت ََفو))(. )2
ِ
ٍ ِ
٥م ْسم ِ
حل٤مـمِ ِ
تـ َأ ِيب َسم ْٚم َع َٕمت َ٦م َضمت٤م َء َر ُؾم َ
اَّلل ِ ﷺ
تقل َ
يض َ
اَّللُ َقمٜمْ ُف َ ،أ ىن َقم ٌْدً ا َ
 )7و َقم ْـ َضم٤مسمِر َر َ
قل َ ِ
ِ
اَّلل ِ ﷺ(( :ىم َ
٥م اًمٜم َى٤مر َوم َ٘م َ٤ملَ :ر ُؾم ُ
َض ِْمٙمُق َطم٤مـمِ ًٌ٤م َوم َ٘م َ٤ملَ :ض٤م َر ُؾم َ
ً
تقل َ
َمذ ْزم َ
اَّلل ًَم َٞمدْ ُظم َٚم ىـ َطم٤مـم ٌ
َٓ َيَْ ُطم ُؾ َفو َهمنِ َّك ُف َؾم ِفََ َزمَْ ًرا َو ُْ
احلََ ْيٌِ َق َي)) (.)3
قل َ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اَّللُ َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
يض َ
مـ َي ِْم َعَُ
اَّلل ﷺَ (( :م ْ
 )8و َقم ْـ َضم٤مسمِر ْسم ِـ َقم ٌْد اهلل َر َ
َت٤من َأو َل ُمتـ ص ِ
ِ
ِ ِ
قمؾ)) َىم َ
هائِ َ
تٕمدَ َا٤م
ت٤ملَ :ومٙم َ ى َ ْ َ
ايم ًَّـ َّق َيَ ،شمـ َّق َي اظمُْ َر ِارَ ،همنِ َّك ُف ُ َ
ُي هط َفمـْ ُف َمو ُضم َّط َفم ْـ َزمـمل إِ ْ َ
قل َ ِ
ى٤مسَ ،وم َ٘م َ٤مل َر ُؾم ُ
َظم ْٞم ُٚمٜمَ٤مَ ،ظم ْٞم ُؾ َسمٜمِل ْ
قر َيمم ُف ،إِ َّٓ
اخلَ ْز َرجِ ُ ،صم ىؿ َشمعَ٤م ىم اًمٜم ُ
اَّلل ﷺَ (( :و ُىم هؾؽ ُْؿ َم ْغ ُػ ٌ
اَّلل ِ
ِ
ى َْ
اَّلل ِ ﷺ َ ،وم َ٘م َ
مح ِر)) َوم َ٠م َشم ْٞمٜمَ٤م ُه َوم ُ٘م ْٚمٜمَ٤م ًَم ُفَ :شم َٕم َ٤ملَ ،ض ًْ َع ْٖم ِٗم ْر ًَم َؽ َر ُؾم ُ
ت٤ملَ :و َ
قل َ
اجل َؿ ِؾ ْإَ ْ َ
َصوضم َ
ََٕ ْن َأ ِضمدَ َو٤م ىًمعِل َأطم٥م إِ َزم ُِمـ َأ ْن ضً َع ْٖم ِٗمر ِزم ص ِ
٤مطم ٌُٙم ُْؿَ ،ىم َ٤مل َويم َ
َ٤من َر ُضم ٌؾ َضٜم ُِْمدُ َو٤م ىًم ً٦م ًَم ُف (. )4
َ ُّ ى ْ َ ْ َ َ

) (1رواهَالبخاري (.)4154
) (2رواهَمسؾم (.)2496
) (3رواهَمسؾم (.)2495

ار :الؿرار شجر مر .وأصل الثـقة الطريرق برقن الجبؾرقن وهرذه الثـقرة
) (4رواهَمسؾم ( َ َ.)2786ثـ ِ َّقةََا ْل ُؿ َر َِ
عـد الحديبقة.
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ِ
ت٤مل َر ُؾم ُ
اَّللُ َقمٜمْ ُف َىم َ٤ملَ :ىم َ
اَّلل ِ ﷺَ (( :أممو إكَّم ُف ٓ
تقل َ
يض َ
 )9و َقم ْـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري َر َ
ُي ِ
َر ُك َومق ٌم َزمعََ ىم ُْؿ صو َفمؽ ُْؿ و ٓ ُمََّ ىم ُْؿ)) (. )1
 )ٚاألدٌخ ػٍ ٝدشِخ عت اٌقذبثخ ٚأزمبف:ُٙ
ِ
قن إَو ُيم َ ِ
مـ اظمُْ َف ِ
كِ ِ
َ )1
مقهؿ
يـ ا َّسم ٌَ ُع ُ
مور َوا َّيممذ َ
يـ َوإَ َ
موصم ِر َ
قن م َ
ايمًوزمِ ُؼ َ َّ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َّ
ٍ ِ
يض ال ّؾ َُه َفمـ ُْف ْؿ َو َر ُ
وق ْا َفمـْ ُف﴾ [ايمتقزمي.]200 :
زمِنِ ْضم ًَون َّر َ
ِ
ون اظمُْ ْم ِمـِكم واظمُْ ْم ِمـ ِ
ِ
َوت زمِغ ْ ِ
َ )2
اضمت ََؿ ُؾمقا
يـ ُي ْم ُذ َ
َمغم َممو ا ْىمت ًََم ٌُقا َهم َؼمَ ْ
َ َ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:وا َّيمذ َ
ُ ْهبتَوكًو َوإِ ْشم ً

همٌِقـًو﴾ [إضمزاب.]91 :

ِ ٍ ِ
ت٤مل َر ُؾم ُ
ت٤مَٓ :ىم َ
يض اهلل َقمتٜم ُْٝم َام َىم َ
اَّلل ِ ﷺَٓ (( :
تقل َ
 )3و َقم ْـ َأ ِيب ُا َر ْض َر َة َو َأ ِيب َؾمتٕمٞمد َر َ
سمًٌَقا َأصح ِويب َٓ سمًٌَقا َأصح ِويب َهمقا َّيم ِذي َك ْػ ِز زمِق َِ ِه َيمق َأ َّن َأضمََ ىمُؿ َأ ْك َػ َؼ ِم ًْ َؾ ُأضم ٍ
مَ َذ َه ًٌمو َممو
ُ
َ ْ
َ
ُ ه ْ َ
ُ ه ْ َ
َ ْ
َأ ْد َر َك ُمََّ َأ َضم َِ ِه ْؿ َو َٓ ك َِِق َػ ُف)) (.)2
ِ
ِ
ِ
محـ ِ
اًمر ِ
سملم ظم٤مًم ِ ِد ِ
يض اهلل َقمٜمْف ،ىم٤ملَ :
سمـ
يم٤من َ
سمـ اًمقًمٞمد وقمٌد ى
 )4و َقم ْـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ َر َ
ِ
ِ
ٍ
اًمر ِ
قمقف يم ا ٌم َ
شمًعٓمٞمٚمقن قمٚمٞمٜم٤م سم٠م ىض٤م ٍم ؾمٌ٘معُٛمقٟم٤م هب٤م ومٌٚم َٖمٜم٤م ى
َ
أن َ
ذًمتؽ ُذيمِ َتر
محـ
وم٘م٤مل ظم٤مًمدٌ ًمٕمٌد ى
وم٘م٤مل(( :دفمقا رم أصحويب همقا َّيمذي كػز ِ
ِ
مًؾ ُأ ُضم ٍَ أو َ
زمقَ ِه يمق أكػؼتُؿ َ
ىٌل ﷺ َ
اجلٌول
مًؾ
َ
ًمٚمٜم ٍ
ذه ًٌو مو زمؾغتُؿ أفم َهلؿ))(.)3
َ

) (1رواه أحؿرررد ( ،)26/3والـسرررائي يف ((الؽررر ى)) ( ،)268 /5وصاااححهَإلبااااين يف (( صرررحقح
الجامع)) ( .)1325
)َ(2رواهَالبخاري ( ،)3673ومسؾم(.)222
) (3رواه أحؿد ( ،)13812وقال إلباينَإسـادهَصحقح يف ((السؾسؾة الصحقحة)) (.)556/41
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اَّلل ِ
ِ
ت٤مل َر ُؾم ُ
ت٤مَٓ :ىم َ
يض اهلل َقمتٜم ُْٝم َام َىم َ
تقل َ
 )5و َقم ْـ قمٌداهلل سمـ قمٛمتر و أٟمتس سمتـ ُم٤مًمتؽ َر َ
ِ
أصحويب))(.(1
ؽمى
ﷺ((:يم َع َـ َ
اَّللُ َم ْـ َّ
اَّلل َقمٜمْف َىم َ٤مل َظم َٓمٌٜمَ٤م ُقمٛمر سمِ ْ ِ
ِ
ت٧م
ى٤مس إِ ٍين ُىم ْٛم ُ
٤مجل٤مسمِ َٞم٦م َوم َ٘م َ٤مل َض٤م َأ ُّ َده٤م اًمٜم ُ
يض َُ ُ
َ َُ َ
 )6و َقم ْـ ا ْسم ِـ ُقم َٛم َر َر َ
قل َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومِٞمٙمُؿ يمَٛم َ٘م٤م ِم رؾم ِ
يـ
مؿ ا َّيممذ َ
يـ َي ُؾ َ
اَّلل ﷺ ومٞمٜمَ٤م َوم َ٘م٤ملُ ():أوصقؽ ُْؿ زمِ َل ْص َح ِويب ُشم َّؿ ا َّيمذ َ
قَن ُ ْؿ ُشم َّ
ْ َ َ ُ
ػ وي ْشفََ َّ ِ
ِ
ُيؾِ َ
مفَُ َأ َٓ
ايمشوهَُ َو َٓ ُي ًْت َْش َ
ايمر ُصم ُؾ َو َٓ ُي ًْت َْح َؾ ُ َ َ َ
َي ُؾ َ
قَن ُ ْؿ ُشم َّؿ َي ْػ ُشق ا ْيمؽَذ ُب َضمتَّك َ ْ
ػ َّ

ون َفم َؾ ْقؽ ُْؿ زمِ َْ
َٓ َ ْ
وجل َ َفم ِي َوإِ َّيوىم ُْؿ َوا ْيم ُػ ْر َوم َي َهمنِ َّن َّ
َون َشمويمِ ًَ ُف َ َّ
ون
ايمشم ْق َط َ
ايمش ْق َط ُ
خي ُؾ َق َّن َر ُصم ٌؾ زمِ ْوم َر َأ ٍة إِ َّٓ ىم َ
مع ا ْيمق ِ
اضم َِ َو ُه َق ِم ْـ ِآ ْشمـ ْ ِ
اجلـ َِّي َهم ْؾ َق ْؾم َز ْم َْ
قضم َي َْ
هسمْم ُف َضم ًَمـَ ُت ُف
اجل َ َفمم َي َم ْ
َكم َأ ْزم َعَُ َم ْـ َأ َرا َد ُزم ْح ٌُ َ
َ َ َ
مـ َ َّ
وق ْسم ُف َؽم ِّق ًَ ُت ُف َهم َذيمِؽ ُْؿ اظمُْ ْم ِم ُـ )) (.(2
َو َؽم َ
تقل َ ِ
ِ
ِ
ِ
ت٤مل َر ُؾم ُ
اَّللُ َقمٜمْ ُفَ ،ىم َ٤مل َ :ىم َ
مح ِويب
يض َ
اَّلل ﷺ (( :إِ َذا ُذىم َمر َأ ْص َ
 )7و َقم ْـ َقم ٌْد اهللىِ َر َ
َهم َل ْم ًِؽُقا َ ،وإِ َذا ُذىمِ َر ا ْيم َؼََ ُر َهم َل ْم ًِؽُقا َ ،وإِ َذا ُذىمِ َر ايمـ ُهجق ُم َهم َل ْم ًِؽُقا )) (.)3

 )8و َقمـ َأٟم ٍ ِ
٤مب رؾم ِ
اَّلل ِ ﷺ شم ًَْٚمِ ًٞمام َ :ض٤م َر ُؾم َ
قل
قل َ
يض َ
ْ
اَّللُ َقمٜمْ ُف َ ،ىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َأ ْص َح ُ َ ُ
َس َر َ
اَّلل ِ
َِ
اَّلل ِ ﷺ شمًَتٚمِٞمام  (( :ممـ ؽممى َأصمح ِويب َهمع َؾق ِ
ت٤مل َر ُؾم ُ
ت٥م َ ،وم َ٘م َ
مف َيم ْعـَم ُي َ
تقل َ
َ ْ َ َّ ْ َ
اَّلل  :إِٟمى٤م ٟم ًَُ ُّ
َ ْ
ْ ً
َّوس َأَج ِعكم َٓ ي ْؼٌ ُؾ َ ِ
ِ ِ
س ًهمو َو َٓ َفمَْ ًٓ )) (.)4
َواظمَْ َالئؽَي َوايمـ ِ ْ َ َ َ َ
اَّللُ مـْ ُف َ ْ
) َ(1رواه الط اين يف ((الؿعجم إوسط)) ( ،)114/7وحسـهَإلباين يف(( صحقح الجامع)).

اجلـ ِ
قضم َي َْ
َّمي :أي
) (2رواه الرتمذي ( ،)2165وصححهَإلباين يف ((السؾسؾة الصرحقحة)) (ُ .)436زم ْح ٌُ َ
وسطفا وخقارها.
) (3رواه الط اين ( ،)16476وصححهَإلباين يف ((صحقح الجامع)) (.)545
) (4رواه الطررر اين ( ،)12746( )142/12وحساااـةَإلبااااين يف ((سؾسرررؾة إحاديرررث الصرررحقحة))
(.)2346
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الفوائد العقدية
فبئذح ]ٔ] :فنٍ١خ اٌقذجخ ال ٛ٠اصٙ٠ب ػًّ:
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  ٓ( :سمًٌَقا أصحوب ٍ
أضم َِهؿ ؽمموفم ًي-
حمؿَ 3هم َؾ ُؿؼو ُم َ
ُ ه
َ َّ
يعـل مع ايمـٌَّل ﷺ -طمغم ِمـ فمؿ ِؾ ِ
عكم ؽمـَ ًي)(.)1
أضمَىمؿ أر َزم َ
َ َ
َْ
ِّ
ٌ
ومول ايمـقوي رمحف اهلل ( :وومْمٞمٚم٦م اًمّمحٌ٦م  -وًمق حلٔم٦م  ٓ -ضقازدهت٤م قمٛمتؾ  ،وٓ شمٜمت٤مل
درضمعٝم٤م سمٌمء  ،واًمٗمْم٤مئؾ ٓ شم١مظمذ سم٤مًم٘مٞم٤مس  ،ذًمؽ ومْمؾ اهلل ض١مشمٞمف ُمـ ضِم٤مء)(.)2
وومول ازمـ ضمجر رمحف اهلل( :وىمد ذا٥م مجٝمقر اًمٕمٚمامء إمم أن ومْمتٞمٚم٦م اًمّمتحٌ٦م ٓ ضٕمتدهل٤م
قمٛمؾ  ،عمِم٤مادة رؾمقل اهلل ﷺ  ،أُم٤م ُمـ اشمٗمؼ ًمف اًمذب قمٜمف  ،واًمًتٌؼ إًمٞمتف سمت٤مهلجرة  ،أو
اًمٜمٍمة  ،أو وٌط اًمنمع اعمعٚم٘مك قمٜمف وشمٌٚمٞمٖمف عمـ سمٕمده  ،وم٢مٟمف ٓ ضٕمدًمف أطمد ممتـ ضت٠ميت سمٕمتده ،
ٕٟمف ُم٤م ُمـ ظمّمٚم٦م إٓ وًمٚمذي ؾمٌؼ هب٤م ُمثؾ أضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م ُمـ سمٕمده  ،ومٔمٝمر ومْمٚمٝمؿ)(.)3
يؼقل ؾمقخ اإلؽمالم رمحف اهلل مٌقـو ؽمٌى هذا ايمػضؾ ٕصحوب ايمـٌل ﷺ( :إن يمؾ
ظمتػم ومٞمتتف اعمًتتٚمٛمقن إمم ضتتقم اًم٘مٞم٤مُمتت٦م ُمتـ اإلضتتامن واإلؾمتت ام واًم٘متترآن واًمٕمٚمتتؿ واعمٕمتت٤مرف
واًمٕمٌ٤مدات ودظمقل اجلٜم٦م واًمٜمج٤مة ُمـ اًمٜم٤مر واٟمعّم٤مراؿ قمغم اًمٙمٗم٤مر وقمٚمق يمٚمٛم٦م اهلل ومت٢مٟمام اتق

) (1رواه ابن بطة يف ((شرح اإلباكة)) ( )119وصححهَإلباين يف ((شرح الطحاوية)) (.)469
)((َ(2شرح أصول اعتؼاد أهل السـة)) لاللؽائي (.)166/1
)((َ(3فتح الباري)) (. )7/7
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سمؼميم٦م ُم٤م ومٕمٚمف اًمّمح٤مسم٦م اًمذضـ سمٚمٖمقا اًمدضـ وضم٤مادوا ذم ؾمتٌٞمؾ اهلل  ،ويمتؾ ُمت١مُمـ آُمتـ سمت٤مهلل
ومٚمٚمّمح٤مسم٦م – ريض اهلل قمٜمٝمؿ – اًمٗمْمؾ إمم ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م) (. )1
فبئذح ]ٕ] :االلزذاء ٚاٌزأع ٟئّٔب ٠ى ْٛثأفذبة إٌج ٟﷺ:
ومول فمٌَ اهلل زمـ فمؿر ريض اهلل فمـف ُ( :مـ يم٤من ُمًعٜم ً٤م ومٚمٞمًعـ سمٛمـ ىمد ُم٤مت ،أوًمئؽ
أصح٤مب حمٛمد ﷺ ،يم٤مٟمقا ظمػم اذه إُم٦م  ،أسمرا٤م ىمٚمقسم ً٤م وأقمٛم٘مٝم٤م قمٚم ًام وأىمٚمٝم٤م شمٙمٚمٗم ً٤م ،ىمقم
اظمع٤مراؿ اهلل ًمّمحٌ٦م ٟمٌٞمف ﷺ ،وٟم٘مؾ دضٜمف ،ومعِمٌٝمقا سم٠مظم اىمٝمؿ وـمرائ٘مٝمؿ  ،ومٝمؿ أصح٤مب
حمٛمد ﷺ يم٤من قمغم اهلدى اعمًع٘مٞمؿ واهلل رب اًمٙمٕمٌ٦م)(.)2
وذىمر ومتودة فمـ فمٌَاهلل زمـ مًعقد ريض اهلل فمـف ومولُ ( :مـ يم٤من ُمٜمٙمؿ ُمع٠مؾمٞم ً٤م ومٚمٞمع٠مس
أسمر اذه إُم٦م ىمٚمقسم ً٤م وأقمٛم٘مٝم٤م قمٚم ًام وأىمٚمٝم٤م شمٙمٚمٗم ً٤م وأىمقُمٝم٤م
سم٠مصح٤مب حمٛمد ﷺ وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا ّ
ادض ً٤م وأطمًٜمٝم٤م طم٤مًٓ  ،ىمقُم ً٤م اظمع٤مراؿ اهلل شمٕم٤ممم ًمّمتحٌ٦م ٟمٌٞمتف ﷺ ومت٤مقمرومقا هلتؿ ومْمتٚمٝمؿ
واشمٌٕمقاؿ ذم آصم٤مراؿ وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا قمغم اهلدى اعمًع٘مٞمؿ )(.)3
ويؼقل فمٌَاهلل زمـ مًعقد – ريض اهلل فمـف –( :إن اهلل ٟمٔمر ذم ىمٚمقب اًمٕمٌ٤مد ومقضمد ىمٚم٥م
حمٛمد ﷺ ظمػم ىمٚمقب اًمٕمٌ٤مد وم٤مصٓمٗم٤مه ًمٜمٗمًف وم٤مسمعٕمثف سمرؾم٤مًمعف صمؿ ٟمٔمر ذم ىمٚمقب اًمٕمٌ٤مد سمٕمتد
ىمٚم٥م حمٛمد ومقضمد ىمٚمقب اًمّمح٤مسم٦م ظمػم ىمٚمقب اًمٕمٌ٤مد ومجٕمٚمٝمؿ اهلل وزراء ٟمٌٞمتف ض٘مت٤مشمٚمقن قمتغم
دضٜمف )(.)4
(َ)1اكظر(( :صريق الفجرتقن)) لإلمام ابن الؼقم (.)362
)(( (2الحؾقة)) ( . ) 366 ، 365/1و((مـفاج السـة)) (. )166/1
)َ(3رواه ابن عبد ال يف ((جامع بقان العؾم وفضؾه)) و أجري يف ((الشريعة)) (.)1161
) (4رواه اإلمام أحؿد (. )379/1
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وومول اإلموم ازمـ أيب ضموسمؿ رمحف اهلل  (:وم٠مُمت٤م أصتح٤مب رؾمتقل اهلل ﷺ ومٝمتؿ اًمتذضـ
ؿمٝمدوا اًمقطمل واًمعٜمتزضؾ وقمرومقا اًمعٗمًػم واًمع٠موضؾ واتؿ اًمتذضـ اظمعت٤مراؿ اهلل قمتز وضمتؾ
ًمّمحٌ٦م ٟمٌٞمف ﷺ وٟمٍمشمف وإىم٤مُم٦م دضٜمف وإفمٝم٤مر طم٘متف ومروتٞمٝمؿ ًمتف صتح٤مسم٦م وضمٕمٚمٝمتؿ ًمٜمت٤م
أقم اُم ً٤م وىمدوة ومحٗمٔمقا قمٜمفﷺ ُم٤م سمٚمٖمٝمؿ قمـ اهلل قمز وضمؾ وُم٤م ؾمتـ وُمت٤م ذع وطمٙمتؿ
وىم٣م وٟمدب وأُمر وهنك وأدب  ،و وقمقه وأشم٘مٜمقه ومٗم٘مٝمقا ذم اًمدضـ وقمٚمٛمتقا أُمتر اهلل وهنٞمتف
وُمراده سمٛمٕم٤مضٜم٦م رؾمقل اهلل ﷺ وُمِم٤مادهتؿ ُمٜمف شمٗمًتػم اًمٙمعت٤مب وشم٠موضٚمتف وشمٚم٘مٗمٝمتؿ ُمٜمتف
واؾمعٜمٌ٤مـمٝمؿ قمٜمف  ،ومنمومٝمؿ اهلل قمز وضمؾ سمام َُمت ىـ قمٚمتٞمٝمؿ وأيمترُمٝمؿ سمتف ُمتـ ووتٕمف إضت٤ماؿ
ُمقوع اًم٘مدوة ومٜمٗمك قمٜمٝمؿ اًمِمؽ واًمٙمذب واًمٖمٚمط واًمرضٌ٦م واًمٖمٛمز وؾماماؿ قمتدول إُمت٦م ،
ؽ َصم َع ْؾـَوىم ُْؿ ُأ َّم ًي َو َؽم ًطو يمِ َتؽُقكُقا ُؾم َفََ َاق َفم َعم ايمـ ِ
وم٘م٤مل قمز ذيمره ذم حمٙمؿ يمع٤مسمف َ ﴿ :وىم ََذيمِ َ
َّموس﴾
(ايمٌؼرة آيي ( )233ومتٗمن اًمٜمٌل ﷺ قمـ اهلل قمز ذيمره ىمقًمف َ ( :و َؽم ًطو) ىمت٤مل  :قمتدًٓ  ،ومٙمت٤مٟمقا
قمدول إُم٦م وأئٛم٦م اهلدى وطمج٩م اًمدضـ وٟم٘مٚم٦م اًمٙمع٤مب واًمًٜم٦م  .وٟمتدب اهلل قمتز وضمتؾ إمم
مع
اًمعٛمًؽ هبددهؿ واجلري قمغم ُمٜمٝم٤مضمٝمؿ واًمًٚمقك ًمًٌٞمٚمٝمؿ وآىمعداء هبتؿ وم٘متت٤مل َ ﴿ :و َي َّتٌِ ْ
نمَغم ؽمٌِ ِ ِ ِ
كم ك َُق ِّيم ِف َمو سم ََق َّلم ( ﴾..ايمـًوق آيي (.)1( ) )229
قؾ اظمُْ ْممـ َ
َْ َ

((( )1الجرح والتعديل)) (. )7/1
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فبئذح ]ٖ] :اٌيؼٓ ف ٟاٌقذبثخ ىؼٓ ف ٟإٌج ٟﷺ ٚىؼٓ ف ٟاٌذ:ٓ٠
يؼقل اإلموم مويمؽ دم ايمذيـ يؼَضمقن دم ايمِحوزمي ( :إٟمام ا١مٓء أىمقام أرادوا اًم٘متدح ذم
اًمٜمٌل ﷺ ومٚمؿ ضٛمٙمٜمٝمؿ ذًمؽ  ،وم٘مدطمقا ذم أصح٤مسمف طمعك ض٘م٤مل رضمؾ ؾمقء و ًمق يم٤من رضمت ً
 ا
ص٤محل ً٤م ًمٙم٤من أصح٤مسمف ص٤محللم)(.)1
وومول أزمق زرفمي ايمرازي رمحف اهلل ( :وم٢مذا رأضت٧م اًمرضمتؾ ضٜمتع٘مص أطمتدا ُمتـ أصتح٤مب
رؾمقل اهلل ﷺ وم٠مقمٚمؿ أٟمف زٟمدضؼ  ،وذًمؽ أن اًمرؾمقل ﷺ قمٜمدٟم٤م طمؼ  ،واًم٘مرآن طمتؼ ،
وإٟمام أدى إًمٞمٜم٤م اذا اًم٘مرآن واًمًٜم٦م أصح٤مب رؾمتقل اهلل ﷺ  ،وإٟمتام ضرضتدون أن جيرطمتقا
ؿمٝمقدٟم٤م ًمٞمٌٓمٚمقا اًمٙمع٤مب واًمًٜم٦م  ،واجلرح هبؿ أومم واؿ زٟم٤مدىم٦م )(.)2
وومول اإلموم أزمق كعقؿ رمحف اهلل  ٓ( :ضًٌط ًمً٤مٟمف ومتٞمٝمؿ إٓ ُمتـ ؾمتقء ـمقضعتف ذم اًمٜمٌتل
ﷺ وصح٤مسمعف واإلؾم ام واعمًٚمٛملم )(.)3
وومول ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل( :اًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ  -أي ذم اًمّمح٤مسم٦م  -ـمٕمـ ذم اًمدضـ)(.)4

)((َ(1الصارم الؿسؾول)) (.)553
)((َ(2الؽػاية)) لؾخطقب البغدادي (.)97
)((َ)3اإلمامة)) ٕبي كعقم (.)376
)((َ)4مـفاج السـة)) (.)18/1
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فبئذح ]ٗ] :عٍّخ ِٓ ألٛاي أئّخ اٌغٍف ف ٟاٌؼم١ذح ف ٟاٌقذبثخ:
ومول اإلموم ايمطحووي دم فمؼقَسمف( :وٟمح٥م أصتح٤مب رؾمتقل اهلل ﷺ وٓ ٟمٗمترط ذم
طم٥م أطمد ُمٜمٝمؿ ،وٓ ٟمعؼمأ ُمـ أطمد ُمٜمٝمؿ وٟمٌٖمض ُمـ ضٌٖمْمٝمؿ ،وسمٖمػم اخلتػم ضتذيمراؿ ،وٓ
ٟمذيمراؿ ىإٓ سمخػم ،وطمٌٝمؿ دضـ وإضامن وإطمً٤من ،وسمٖمْمٝمؿ يمٗمر وٟمٗم٤مق وـمٖمٞم٤من).
ومول ازمـ أيب زيَ ايمؼغمواين اظمويمؽل دم مؼَمي رؽمويمتف اظمشفقرة وهمق يٌمكم فمؼقمَة أهمؾ
ايمًـي( :وأن ظمػم اًم٘مرون اًمذضـ رأوا رؾمقل اهلل ﷺ وأومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون
قمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕمتلم ،وأن ٓ ُضتذيمر أطمتد ُمتـ
اعمٝمدضقن أسمق سمٙمر صمؿ قمٛمر صمؿ قمثامن صمؿ ّ
صح٤مسم٦م رؾمقل اهلل ﷺ ىإٓ سم٠مطمًـ ذيمر ،واإلُمً٤مك قمام ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ ،وأهنؿ أطمتؼ اًمٜمت٤مس
أن ضٚمعٛمس هلؿ أطمًـ اعمخ٤مرج ،وضٔمـ هبؿ أطمًـ اعمذاا٥م).
اًمًٜمّ٦م ذيمر حم٤مؾمـ أصتح٤مب رؾمتقل
وومول اإلموم أمحَ زمـ ضمـٌؾ دم ىمتوب ايمًـي( :وُمـ ّ
ؾمت٥م أصتح٤مب رؾمتقل اهلل
ومٛمتـ
ّ
اهلل ﷺ يمٚمٝمؿ أمجٕملم واًمٙمػ قمـ اًمذي ضمرى سمٞمٜمٝمؿَ ،
ﷺ أو واطمد ًا ُمٜمٝمؿ ومٝمق ُمٌعدع راوميض ،طمٌٝمؿ ؾمٜمّ٦م ،واًمدقم٤مء هلتؿ ىمرسمت٦م ،وآىمعتداء هبتؿ
وؾمٞمٚم٦م ،وإظمذ سمآصم٤مراؿ ومْمٞمٚم٦م) .وىم٤مل ٓ( :جيقز ٕطمد أن ضذيمر ؿمتٞمئ ً٤م ُمتـ ُمًت٤مودهؿ ،وٓ
ضٓمٕمـ قمغم أطمد ُمٜمٝمؿ :ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ وم٘مد وضم٥م قمغم اًمًٚمٓم٤من شم٠مدضٌف وقم٘مقسمعف ،وًمٞمس ًمف أن
ضٕمٗمق قمٜمف ،سمؾ ضٕم٤مىمٌف صمؿ ضًععٞمٌف وم٢من شم٤مب ىمٌؾ ُمٜمف ،وإن مل ضع٥م أقم٤مد قمٚمٞمف اًمٕم٘مقسم٦م ،وظمٚمتده ذم
احلٌس طمعك ضعقب وضراضمع).
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وومول اإلموم أزمق فمً ن ايمِوزمقين ذم يمع٤مب قم٘مٞمدة اًمًٚمػ وأصح٤مب احلدض٨م( :وضترون
اًمٙمػ قمام ؿمجر سملم أصح٤مب رؾمقل اهلل ﷺ وشمٓمٝمػم إًمًٜم٦م قمـ ذيمر ُمت٤م ضعْمتٛمـ قمٞمٌت ً٤م
هلؿ أو ٟم٘مّم ً٤م ومٞمٝمؿ ،وضرون اًمؽمطمؿ قمغم مجٞمٕمٝمؿ واعمقآة ًمٙم٤مومعٝمؿ).
فبئذح ]٘] :أعّغ أً٘ اٌغٕخ ػٍ ٝػذاٌخ اٌقذبثخ سم ٟاهلل ػٕ: ُٙ
ومول اخلطقى ايمٌغَادي -رمحف اهلل -سمٕمد أن ذيمر إدًم٦م ُمـ يمع٤مب اهلل و ؾمٜم٦م رؾمتقل اهلل
اًمعل دًم٧م قمغم قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م وأهنؿ يمٚمٝمؿ قمدول  ،ىم٤مل ( :اذا ُمذا٥م يم٤مومت٦م اًمٕمٚمتامء وُمتـ
ضٕمعد سم٘مقًمف ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء)(.)1
و ومول ازمـ فمٌَ ايمػم رمحف اهلل( :و ٟمحتـ وإن يمت٤من اًمّمتح٤مسم٦م ريض اهلل قمتٜمٝمؿ ىمتد يمٗمٞمٜمت٤م
اًمٌح٨م قمـ أطمقاهلؿ إلمج٤مع أاؾ احلؼ ُمـ اعمًٚمٛملم و اؿ أاتؾ اًمًتٜم٦م واجلامقمت٦م قمتغم أهنتؿ
يمٚمٝمؿ قمدول ومقاضم٥م اًمقىمقف قمغم أؾمامئٝمؿ)(.)2
وومول احلوهمظ ازمـ ضمجر -رمحف اهلل( :-اشمٗمتؼ أاتؾ اًمًتٜم٦م قمتغم أن اجلٛمٞمتع قمتدول و مل
خي٤مًمػ ذًمؽ إٓ ؿمذوذ ُمـ اعمٌعدقم٦م)(. )3
وومول ازمـ ايمِالح رمحف اهلل ً ( :مٚمّمح٤مسم٦م سم٠مهاؿ ظمّمٞمّم٦م  ،واتك أٟمتف ٓ ضًت٠مل قمتـ
قمداًم٦م أطمد ُمٜمٝمؿ ،سمؾ ذًمؽ أُمر ُمٗمروغ ُمٜمف ًمٙمقهنؿ قمغم اإلـم اق ُمٕمدًملم سمٜمّمقص اًمٙمع٤مب،
واًمًٜم٦م ،وإمج٤مع ُمـ ضٕمعد سمف ذم اإلمج٤مع ُمـ إُم٦م)(.)1

)((َ)1الؽػاية )) لؾخطقب البغدادي(.)67
)((َ(2آستقعاب)) (.)8/1
)(( )3اإلصابة)) (.)17/1
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وومول ايمعراومل رمحف اهلل ( :إن مجٞمع إُم٦م جمٛمٕم٦م قمغم شمٕمدضؾ ُمـ مل ض اسمتس اًمٗمتعـ ُمتٜمٝمؿ
وأُم٤م ُمـ ٓسمس اًمٗمعـ ُمٜمٝمؿ وذًمؽ طملم ُم٘معؾ قمثامن ريض اهلل قمٜمف وم٠ممجع ُمـ ضٕمعد سمف أضْمت ً٤م ذم
اإلمج٤مع قمغم شمٕمدضٚمٝمؿ إطمً٤مٟم ً٤م ًمٚمٔمـ هبؿ ،ومح ً
 ا هلؿ ذم ذًمؽ قمغم آضمعٝم٤مد )

(0)2

ومول اإلموم اجلقيـل رمحف اهلل ( :وًمٕمؾ اًمًٌ٥م ذم ىمٌقهلؿ ُمـ همػم سمحت٨م قمتـ أطمتقاهلؿ ،
واًمًٌ٥م اًمذى أشم٤مح اهلل اإلمج٤مع ٕضمٚمف ،أن اًمّمح٤مسم٦م اؿ ٟم٘مٚم٦م اًمنمضٕم٦م ،وًمق صمٌت٧م شمقىمتػ ذم
رواض٤مهتؿٟٓ ،محٍمت اًمنمضٕم٦م قمتغم قمٍمت رؾمتقل اهلل ﷺ وعمت٤م اؾمؽمؾمتٚم٧م قمتغم ؾمت٤مئر
إقمّم٤مر) (.)3
فبئذح ] :]ٙأً٘ اٌغٕخ ٚاٌجّبػـخ ال ٠ؼزمـذ ْٚأْ اٌقـذبثخ ِؼقـِ ِْٛٛـٓ
وجبئش االصُ ٚفغبئشٖ:
ٍ
واطمتد ُمتـ
ومول اإلموم ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل( :أاؾ اًمًٜمى٦م واجلامقمت٦م ٓ ضٕمع٘متدون أن يمتؾ
اًمذٟمقب ذم اجلٛمٚم٦م ،وهلتؿ ُمتـ
اًمّمح٤مسم٦م ُمٕمّمقم قمـ يمٌ٤مئر اإلصمؿ وصٖم٤مئره ،سمؾ ُدمقز قمٚمٞمٝمؿ
ُ
اًمًقاسمؼ واًمٗمْم٤مئؾ ُم٤م ضقضم٥م ُمٖمٗمرة ُم٤م ضّمدر ُمٜمٝمؿ ،إن صتدر ،طمعتك إٟمتف ضٖمٗمتر هلتؿ ُمتـ
اًمًٞمئ٤مت ُم٤م ٓ ضٖمٗمر عمـ سمٕمداؿٕ :ن هلؿ ُِمـ احلًٜم٤مت اًمعتل متحتق اًمًتٞمئ٤مت ُمت٤م ًمتٞمس عمتـ
سمٕمداؿ ،وىمد صم ٌَ٧م سم٘مقل رؾمقل اهلل ﷺ :إهنتؿ ظمتػم اًم٘مترون ،وإن ا ُعمتدى ُمتـ أطمتداؿ إذا
ٍ
َ
ذا ًٌ٤م ممـ سمٕمداؿ ،صمؿ إذا يم٤من ىمد صدَ ر ُِمـ أطمداؿ ذٟم٥م
شمّمدق سمف يم٤من
أومْمؾ ُمـ ضمٌؾ أطمد َ
ومٞمٙمقن ىمد شم٤مب ُمٜمف ،أو أشمك سمحًٜم٤مت متحقه ،أو ُهمٗمر ًمف سمٗمْمؾ ؾم٤مسم٘معف ،أو سمِمٗم٤مقم٦م ٍ
حمٛمد
((( )1عؾوم الحديث)) (.)176
((( )2شرح ألػقة العراقى)) الؿسؿاة بر ((التبصرة والتذكرة)) لؾعراقى(.)14 ،13/3
((( )3ال هان ىف أصول الػؼه)) (.)242/1
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ﷺ  ،اًمذي اؿ أطمؼ اًمٜم٤مس سمِمٗم٤مقمعف ،أو اسمعُكم سمٌ اء ذم اًمدٟمٞم٤م ُيم ٍٗمر سمف قمٜمف ،ومت٢مذا يمت٤من
ِ
أضمتران،
اذا ذم اًمذٟمقب اعمح٘م٘م٦م ،ومٙمٞمػ سم٤مُٕمقر اًمعل يم٤مٟمقا ومٞمٝم٤م جمعٝمدضـ :إن أص٤مسمقا ومٚمٝمؿ
وإن أظمٓم١موا ومٚمٝمؿ أضمر واطمد ،واخلٓم٠م ُمٖمٗمقر هلؿ؟ صمؿ اًم َ٘مدر اًمذي ضٜمٙمر ُمـ ومٕمتؾ سمٕمْمتٝمؿ
ىمٚمٞمؾ ٟم َْزر ُمٖمٛمقر ذم ضمٜم٥م ومْم٤مئؾ اًم٘مقم وحم٤مؾمٜمٝمؿُ :مـ اإلضامن سمت٤مهلل ورؾمتقًمف ،واجلٝمت٤مد ذم
ؾمٌٞمٚمف ،واهلجرة واًمٜمٍمة ،واًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،و َُمـ ٟمٔمر ذم ؾمتػمة اًم٘متقم سمٕمٚمتؿ
ٍ
وسمّمػمة وُم٤م ُم ىـ اهلل سمف قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ ،قمٚمِؿ ض٘مٞمٜمً٤م أهنؿ ظمػم اخلٚمؼ سمٕمد إٟمٌٞم٤مء ٓ ،يمت٤من
وٓ ضٙمقن ُمثٚمٝمؿ ،وأهنؿ اؿ اًمّمٗمقة ُمـ ىمرون اذه إُم٦م اًمعل ال ظمػم إُمؿ وأيمرُمٝم٤م قمغم
اهلل شمٕم٤ممم)(.)1
يؼقل ايمذهٌل رمحف اهلل  ( :وم٤مًم٘مقم هلؿ ؾمقاسمؼ وأقمامل ُمٙمٗمرة عم٤م وىمع سمٞمٜمٝمؿ  ،وضمٝم٤مد حم٤مء
 ،وقمٌ٤مدة ممحّم٦م  ،وًمًٜم٤م ممـ ضٖمٚمق ذم أطمد ُمٜمٝمؿ ،وٓ ٟمدقمل ومٞمٝمؿ اًمٕمّمٛم٦م )(.)2
فبئذح ] ِٓ :]ٚعت أدذ أفذبة إٌجٟﷺ عجب ٠يؼٓ ف ٟدٚ ٕٗ٠ػذاٌزـٗٚ ،وـبْ
ِّٓ رٛارشد إٌقٛؿ ثفنٍٗ؛ فأٗ ٠ىفش  -ػٍ ٝاٌشاعخ ٌ -زىز٠جٗ أِشًا ِزٛار ًشا:

ومول اإلموم حمؿَ زمـ فمٌَ ايمقهوب رمحف اهلل ُ ،مٌٞمٜمت٤م طمٙمتؿ اؾمتعح ال ؾمت٥م اًمّمتح٤مسم٦م :
( وُمـ ظمص سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمً٥م  ،وم٢من يم٤من ممـ شمقاشمر اًمٜم٘متؾ ذم ومْمتٚمف ويمامًمتف يم٤مخلٚمٗمت٤مء  ،ومت٢من
اقمع٘مد طم٘مٞم٦م ؾمٌف أو اسم٤مطمعف وم٘مد يمٗمر ً ،معٙمذضٌف ُم٤م صمٌ٧م ىمٓمٕم٤م قمـ رؾمقل اهلل ﷺ  ،وُمٙمذسمف
يم٤مومر وإن ؾمٌف ُمـ همػم اقمع٘م٤مد طم٘مٞم٦م ؾمٌف أو إسم٤مطمعف وم٘مد شمٗمًؼٕ ،ن ؾمٌ٤مب اعمًٚمؿ ومًقق ،

)(( )1مجؿوع فتاوى)) (.)156 :155 \ 3
)((َ(2سقر أعالم الـبالء )) لؾذهبي (.)93/16
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وىمد طمٙمؿ اًمٌٕمض ومٞمٛمـ ؾم٥م اًمِمٞمخلم سم٤مًمٙمٗمر ُمٓمٚم٘م٤م  ،واهلل أقمٚمؿ )(.)1
ومول اظمال فمعم ايمؼورئ رمحف اهلل ( :وم٤مًم٘مقل اًمذى شمٓمٛمئـ إًمٞمف اًمٜمٗمس  :وضرشم٤مح إًمٞمف اًم٘مٚمت٥م
 ،أن ُمـ أسمٖمْمٝمؿ مجٞمٕم ً٤م أو أيمثراؿ أو ؾمٌٝمؿ ؾمٌ ً٤م ض٘متدح رم دضتٜمٝمؿ  ،وقمتداًمعٝمؿ  ،وم٢مٟمتف ضٙمٗمتر
سمتٝمذا ٕ ،ن اذا ض١مدى إمم إسمٓم٤مل اًمنمضٕم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م ٕٟمتٝمؿ اؿ اًمٜمت٤مىمٚمقن هلت٤م  ،أُمت٤م ُمتـ ؾمت٥م
أطمد ًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٝمق وم٤مؾمؼ  ،وُمٌعدع سم٤مإلمج٤مع  ،إٓ إذا اقمع٘متد إٟمتف ُمٌت٤مح أو ضؽمشمت٥م قمٚمٞمتف
صمقاب يمام قمٚمٞمف سمٕمض اًمِمٞمٕم٦م أو اقمع٘مد يمٗمر اًمّمح٤مسم٦م وم٢مٟمف يم٤مومر سم٤مإلمج٤مع ) (. )2
فبئذح ] ِٓ :]ٛعت ثؼل اٌقذبثخ عـجب ال ٠يؼـٓ فـ ٟد٠ـٕٚ ُٙػـذاٌز، ُٙ
 ٌُٚرزٛارش إٌقٛؿ ثفنٍٗ ؛فأٗ فبعك ٌىٕٗ ال ٠ىفش:
ومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل ( :واُم٤م إن ؾمٌٝمؿ ؾمٌ٤م ٓ ض٘مدح ذم قمداًمعٝمؿ وٓ ذم
دضٜمٝمؿ ُ ،مثؾ وصػ سمٕمْمٝمؿ سم٤مًمٌخؾ أو اجلٌـ أو ىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ أو قمدم اًمزاد وٟمحق ذًمؽ  ،ومٝمتق
اًمذي ضًعحؼ اًمع٠مدض٥م واًمعٕمزضر  ،وٓ ٙمؿ سمٙمٗمره سمٛمجرد ذًمؽ  ،وقمغم اذا ٛمؾ يم ام ُمتـ
مل ضٙمٗمراؿ ُمـ اًمٕمٚمامء )(. )3
وومول اإلموم حمؿَ زمـ فمٌَ ايمقهوب رمحف اهلل ( :وإن يمت٤من ممتـ مل ضعتقاشمر اًمٜم٘متؾ سمٗمْمتٚمف
ويمامًمف -أي ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ، -وم٤مًمٔمت٤مار أن ؾمت٤مسمف وم٤مؾمتؼ  ،إٓ أن ضًتٌف ُمتـ طمٞمت٨م صتحٌعف
ًمرؾمقل اهلل ﷺ وم٢مٟمف ضٙمٗمر)(.)4
)(( َ(1الرد عؾى الرافضة)) (. )19
)(( َ)2تـبقه الوٓة والحؽام)) ٓبن عابدين (.)367/1
)((َ)3الصارم الؿسؾول)) ( . ) 586
)((َ(4الرد عؾى الرافضة)) (.)19
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وومول سمؼل ايمَيـ ايمًٌؽل رمحف اهلل( :وضٜمٌٜمل قمغم اذا اًمٌح٨م ؾم٥م سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م وم٢من
ؾم٥م اجلٛمٞمع ٓ ؿمؽ أٟمف يمٗمر واٙمذا إذا ؾم٥م واطمدا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م طمٞم٨م اتق صتح٤ميب ; ٕن
ذًمؽ اؾمعخٗم٤مف سمحؼ اًمّمحٌ٦م ومٗمٞمف شمٕمرض إمم اًمٜمٌل ﷺ وم ا ؿمؽ ذم يمٗمر اًمً٤مب  ،وقمغم
اذا ضٜمٌٖمل أن ٛمؾ ىمقل اًمٓمح٤موي " وسمٖمْمٝمؿ يمٗمر " وم٢من سمٖمض اًمّمح٤مسم٦م سمجٛمٚمعٝمؿ ٓ ؿمؽ
أٟمف يمٗمر  ،وأُم٤م إذا ؾم٥م صح٤مسمٞم٤م ٓ ُمـ طمٞم٨م يمقٟمف صح٤مسمٞم٤م سمؾ ُٕمر ظمت٤مص سمتف ويمت٤من ذًمتؽ
اًمّمح٤ميب ُمث ا ممـ أؾمٚمؿ ُمـ ىمٌؾ اًمٗمعح وٟمحـ ٟمعح٘متؼ ومْمتٞمٚمعف يمت٤مًمرواومض اًمتذضـ ضًتٌقن
اًمِمٞمخلم  ،وم٘مد ذيمر اًم٘م٤ميض طمًلم ذم يمٗمر ُمـ ؾم٥م اًمِمتٞمخلم وضمٝمتلم  .ووضمتف اًمتؽمدد ُمت٤م
ىمدُمٜم٤مه وم٢من ؾم٥م اًمِمخص اعمٕملم ىمد ضٙمقن ُٕمر ظم٤مص سمف  ،وىمد ضٌٖمض اًمِمخص اًمِمتخص
ُٕمر دٟمٞمقي وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ومٝمذا ٓ ض٘معيض شمٙمٗمػما  ،وٓ ؿمؽ أٟمتف ًمتق أسمٖمتض واطمتدا ُمتٜمٝمام
ٕضمؾ صحٌعف ومٝمق يمٗمر سمؾ ُمـ دوهنام ذم اًمّمحٌ٦م إذا أسمٖمْمف ًمّمحٌعف يم٤من يم٤مومرا ىمٓمٕم٤م)(.)1



)((َ(1فتاوى السبؽي)) ( .(575 / 2
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قاه اىْاظٌ _ سدّٗ اهلل_
ٚثِبٌمَـ َذسِ اٌّمْـذُٚسِ أِ ْ٠مْٓ فأَّ ُٗ

(ٕٗ)

دِػَبَِ ُخ ػ ْمذِ اٌذِّٚ ِٓ٠اٌذِّ ُٓ٠أ ْفَ١ـ ُخ

ومقيمف(( :وزمِويم َؼََ ِر)) :اًم٘مدر ض٠ميت سمٛمٕمٜمك :اًمع٘مدضر واحلٙمؿ واًم٘مْمت٤مء ،ومٝمتق إُمتر اًمتذي
ىمدره اهلل ،وىمْم٤مه ،وطمٙمؿ سمف.
ومقيمف(( :اظم ْؼَُ ِ
حمٙمام.
ور)) 3أي :اًمّم٤مدر قمـ اهلل ضمؾ وقم ا
ُم٘مدرا ً
ً
ومقيمف(( :أ ْي ِؼ ْـ))ُ :مـ اًمٞم٘ملم :واق اًمعّمدضؼ اًمذي ٓ رض٥م ،وٓ ؿمؽ ومٞمف.
ومقيمف(( :همن َّك ُف)) 3أي :اإلضامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر.
ومقيمفِ :
((د َفم َوم ُي فم ْؼ َِ ايمَِّ ِ
يـ)) :دقم٤مُم٦م :ضٕمٜمل :ريمٜمف وقمامده :وم٤مإلضامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ُمـ
أريم٤من اإلضامن .و(أل) :ذم يمٚمٛم٦م اًمدضـ ًمٚمٕمٝمد :أي :دضتـ اهلل اًمتذي سمٕمت٨م اهلل سمتف رؾمتقل اهلل
حمٛمد ﷺ واق اإلؾم ام.
مَ)) 3أي :واؾمع ٓ طمرج ومٞمف.
يـ أ ْهم َق ُ
ومقيمف(( :وايمَِّ ُ
وإجمالًا:
واًمًٜم٦م اإلضامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ،سم٠من ضٕمع٘متد أن اهلل قمتز
إٟمف جي٥م قمغم اعمعٛمًؽ سم٤مًمٙمع٤مب ُّ
ُ
ذر ٍة ذم اًمًاموات وٓ ذم إرض ،وأن ضٕمع٘متد سمت٠من
وضمؾ قمٚمؿ يمؾ رء وم ا ضٕمزب قمٜمف
ُمث٘م٤مل ى
اهلل قمز وضمؾ ىمتد يمعت٥م يمتؾ رء ذم اًمٚمتقح اعمحٗمتقظ ىمٌتؾ أن خيٚمتؼ اًمًتاموات وإرض
سمخٛمًلم أًمػ ؾمٜم٦م ،وأٟمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؿم٤مء يمؾ رء ،وم ا ض٘متع رء إٓ سمٛمِمتٞمئعف ؾمتٌح٤مٟمف
وشمٕم٤ممم ،وأٟمف ظم٤مًمؼ يمؾ رء ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
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األدلة النقلية
(ٔ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍٚ ٝعٛة اإلّ٠بْ ثبٌمذس:
)1

ٍ

َ
رق َطم َؾ ْؼـَو ُه زمِ َؼََ ٍر﴾ [ ايمؼؿر .]32 :
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم﴿:إِكَّو ىم َُّؾ َ ْ

اَّلل ِ ِدم ا َّيم ِذيـ َطم َؾقا ِمـ َومٌ ُؾ وىمَون َأمر َ ِ
َ )2
ورا﴾
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممُ ﴿:ؽمـَّ َي َ
َ ْ
اَّلل َومََ ًرا َّم ْؼَُ ً
ْ َ َ ُْ
[ إضمزاب .]31 :

ِ
َ )3
ر ٍق إَِّٓ ِفمـََْ كَو َطمزَائِـُ ُف َو َمو ُكـَ ِّز ُيم ُف إَِّٓ زمِ َؼََ ٍر َم ْع ُؾق ٍم﴾
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:وإِ ْن م ْـ َ ْ

[ احلجر .]12 :

ِ ِ

َ )4
قؽمك ﴾ [ ؿمف .]30 :
كم ِدم َأ ْه ِؾ َمَْ َي َـ ُشم َّؿ ِصمً َ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:هم َؾٌِ ًْ َ
ً ؽمـ َ
ًْ َفم َعم َومََ ٍر َيو ُم َ
كم إِ َلم َومََ ٍر مع ُؾق ٍم َهم َؼََ ركَو َهمـِعؿ ا ْيم َؼ ِ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:هم َج َع ْؾـَو ُه ِدم َوم َر ٍار َّمؽِ ٍ
َ )5
ون﴾
ود ُر َ
َّ ْ
َْ
ْ

[ اظمرؽمالت .]13-11 :

ِ
ض َم َّرسم ْ ِ
قؾ ِدم ا ْيمؽِت ِ
َوب َيم ُت ْػ ًَُِ َّن ِدم إَ ْر ِ
إهائِ َ
َ )6
َكم﴾
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َوم َض ْقـَو إِ َلم َزمـل ْ
ٍ

ِ

َ )7
رق َهم َؼََّ َر ُه َسم ْؼَير ًا﴾[ ايمػرومون .]1 :
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َطم َؾ َؼ ىم َُّؾ َ ْ
ٍ

ِ

وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم﴿:م ْـ ُك ْ
َ )8
ط َػي َطم َؾ َؼ ُف َهم َؼََّ َر ُه﴾[ فمٌس .]22 :
ِ

َ )9
وىم٤مل َشم َٕم َ
٤مممَ ﴿:وا َّيمذي َومََّ َر َهم َفََ ى﴾ [ إفمعم .]3 :
ِ ِ

َ )12
َون َم ْػ ُعقًٓ﴾ [ إكػول .]31 :
ِض َ
اَّللُ َأ ْمر ًا ىم َ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم﴿:يم َق ْؼ َ

[ اإلهاق .]3 :
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تقل َ ِ
اَّلل ِ ِ
ت٤مل َر ُؾم ُ
اَّللُ قمٜمفَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ
مم ِم ُـ
ريض َ
 )11و َقم ْـ َضم٤مسمِ ِر ْسم ِـ َقم ٌْ ِد َ
اَّلل ﷺُ َٓ (( :ي ْ
َ
ِ ِ
غم ِه و َ ِ
ِ
َ َ
ِ ِ
َ
َ
َ
َفم ٌٌَْ َضمتَّك ُي ْمم َـ زمِويم َؼََ ر َطم ْ َ ِّ
ذهَ ،ضمتَّك َي ْع َؾ َؿ أ َّن َمو أ َصو َزم ُف َمل ْ َيؽ ُْـ يم ُقخْ ط ًَ ُفَ ،وأ َّن َمو أ ْطم َطل ُه َمل ْ
َيؽ ُْـ يمِ ُق ِِق ٌَ ُف))(.)0
 )12و َقمـ َقم ِكم ِ
اَّللُ قمٜمفَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
اَّلل ِ ﷺ ُ َٓ (( :ي ْم ِم ُـ َفم ٌٌَْ َضمتَّك ُي ْم ِم َـ
قل َ
ريض َ
َ
ْ ٍّ
ت ،وزمِويمٌع ِ
ِ
ِ
قل اهللَِّ َزم َع ًَـِل زمِ َ
زمِ َل ْر َزمعٍَ :ي ْش َفَُ َأ ْن َٓ إِ َيم َف إِ َّٓ اهللََُّ ،و َأ ِّين َر ُؽم ُ
مٌ َزم ْعمََ
وحل ِّؼَ ،و ُي ْمم ُـ زمِموظمَ ْق َ َ ْ

اظمَق ِ
تَ ،و ُي ْم ِم ُـ زمِويم َؼََ ِر))(.)2
ْ

ْ٧م ٟم ِ
س ِ
٤مب رؾم ِ
٤مو ٍ
اَّلل ِ ﷺ،
تقل َ
ريض َ
 )13و َقم ْـ َـم ُ
َ٤مؾم٤م ُم ْـ َأ ْص َح ِ َ ُ
اَّللُ قمٜمفَ ،ىم َ٤ملَ :أ ْد َريم ُ ً
َ
قلَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
اَّلل ِ ْسم َـ ُقم َٛم َر َض ُ٘م ُ
َض ُ٘مق ًُم َ
اَّلل ِ ﷺ(( :ىم هُؾ
قل َ
ر ٍء سمِ َ٘مدَ ٍرَ ،ىم َ٤ملَ :و َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َقم ٌْدَ َ
قن يم ُُّؾ َ ْ
سَ ،أ ِو ا ْيم َؽ ْق ِ
ر ٍق زمِ َؼََ ٍرَ ،ضمتَّك ا ْيم َع ْج ِز َوا ْيم َؽ ْق ِ
س َوا ْيم َع ْج ِز))(.)3
َ ْ

 )14و َقمـ َأ ِيب ارضر َة ِ
ش إِ َمم رؾم ِ
اَّلل ِ ﷺ
تقل َ
ريض َ
ْ
اَّللُ قمٜمفَ ،ىم َ٤ملَ :ضمت٤م َء ُم ْش ِرركُو ُىم َتر ْض ٍ َ ُ
ُ ََْ
َ
ِ
ُخي ِ
قن ِدم ايمـ ِ
َّور َفم َ
َ٤مص ُٛم َ
مس
قن ِذم اًم َ٘مدَ ِر َومٜم ََز ًَم ْ٧م َا ِذ ِه أ َض ُ٦مَ ﴿ :ي ْق َم ُي ًْ َح ٌُ َ
معم ُو ُصممقه ِف ْؿ ُذو ُوممقا َم َّ
ر ٍق َطم َؾ ْؼـَو ُه زمِ َؼََ ٍر﴾ [ايمؼؿر.)4( )) ]32 :
َؽم َؼ َر إِكَّو ىم َُّؾ َ ْ
 )15و َقمـ أيب اًمدرداء ِ
اَّللُ قمٜمف َىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل اًمٜمىٌِ ٍل ﷺَ ٓ(( :يَْ ُطم ُؾ َْ
اجلـَّ َي َفم ك
موق ،
ريض َ
ْ
َ
َوٓ ُمَْ ِم ُـ ََخ ٍْر َ ،وٓ ُمؽ َِّذ ٌب زمِ َؼََ ٍر)) (.)5

) )1رواه الرتمذي ( ،)2144وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن الرتمذي)) (.)1723
) )2رواه الرتمذي ( ،)2145وابن ماجه ( ،)81وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن ابن ماجه)).
)َ)3رواهَمسؾم ( .)2655والؽقس :هو الـشاط والحذق بإمور ومعـاه أن العاجز قد قدر عجزه والؽقس قرد
قدر كقسه.

)َ)4رواهَمسؾم ( .)2656
) )5رواه أحؿد ( ،)27524وابن أبى عاصم ( ،)321وحسـهَإلباين يف ((كتاب السـة)) .



األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

219

قل َ ِ
ِ
 )16و َقمـ َأ ِيب ارضر َة ِ
اَّللُ قمٜمفَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ي َطم ْ ٌغم
ريض َ
اَّلل ﷺ(( :اظمُْ ْمم ُـ ا ْيم َؼ ِق ه
ْ
ُ ََْ
َ
اَّلل ِ ِمـ اظمُْ ْم ِم ِـ َّ ِ ِ
اضم ِر ْص َفم َعم َممو َيـْ َػ ُع َ
ااَّلل ِ َو َٓ
مؽ َو ْاؽممت َِع ْـ بِ َ
ايمضعقػ َو ِدم ىم ٍُّؾ َطم ْ ٌغم ْ
ى إِ َلم َ ْ
َو َأ َضم ه
مؾ َوممََ ر َ ِ
َون ىم ََذا َوىم ََذا َو َيمؽِ ْـ ُوم ْ
َسم ْع َج ْز َوإِ ْن َأ َصو َزم َ
موق
ر ٌق َهم َال َسم ُؼ ْؾ َيم ْق َأ ِّين َهم َع ْؾ ُ
ً ىم َ
ُ
اَّلل َو َممو َؾم َ
ؽ َ ْ
ايمش ْق َط ِ
َهم َع َؾ َهمنِ َّن َيم ْق َسم ْػت ََُ َفم َؿ َؾ َّ
ون))(.)0
(ٕ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍِ ٝشارت اإلّ٠بْ ثبٌمذس(:)2
(أ) أدٌخ ِشرجخ اٌؼٍُ:
ِ

ِ

اَّللُ ا َّيمذي ٓ إِ َيم َف إِٓ ُه َق َفم ِومل ُ ا ْيم َغ ْق ِ
َ )1
ى َو َّ
ايمش َفو َدة﴾ [ احلمم .]11 :
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممُ ﴿:ه َق َ

اَّللَ َومَْ َأ َضم َ
َ )2
ر ٍق ِفم ْؾ ً ﴾
ر ٍق َوم َِ ٌير َو َأ َّن َ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم﴿:يمِ َت ْع َؾ ُؿقا َأ َّن َ
وط زمِؽ ُِّؾ َ ْ
اَّللَ َفم َعم ىم ُِّؾ َ ْ
[ ايمطالق .]21 :

ِ
يـ َىم َػ ُروا ٓ سم َْلسمِقـَو ايمًو َفم ُي ُوم ْؾ َزم َعم َو َر ِّيب َيمت َْلسمِ َقـَّؽ ُْؿ َفم ِوملِ ا ْيم َغ ْق ِ
َ )3
مى
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َوم َول ا َّيمذ َ
ٓ يعزُب فمـْف ِم ًْ َؼ ُول َذر ٍة ِدم ايمًم و ِ
َ
ات َوٓ ِدم ْإَ ْر ِ
ض َوٓ َأ ْصمغ َُر ِممـ َذيمِ َ
ْمػم إِٓ ِدم
َّ َ َ
َْ ُ َ ُ
َّ
مؽ َوٓ أىم َ ُ
َوب همٌِ ٍ
ىمِت ٍ
كم ﴾[ ؽمٌن .]3 :
ِ
ِِ
َ )4
وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم﴿:إِ َّن َر َّزم َ
يـ﴾
ؽ ُه َق َأ ْفم َؾ ُؿ زمِ َؿـ َو َّؾ َفمـ َؽمٌِقؾف َو ُه َق َأ ْفم َؾ ُؿ زمِوظمُْ ْفتََ َ
[ايمـحؾ.]219:

)َ)1رواهَمسؾم (.)2664
) (2اْليؿانَبالؼضاءَوالؼدرَيتضؿنَأربعةَمراتبََ:الؿرتباةَإولاى :إيؿران بعؾرم اهلل الشرامل وأكره قرد
أحاط بؽل شيء عؾؿا  .الؿرتبةَالثاكقاة :اإليؿران بؽتابرة اهلل جرل وعرال لؽرل شريء يف الؾروح الؿحػروظ .
الؿرتبةَالثالثاة َ:اإليؿران بؿشرقنة اهلل وإرادتره وأكره ٓ يؼرع شريء يف الؽرون إٓ بؿشرقنته و إرادتره سربحاكه.
الؿرتبةَالرابعة :اإليؿان بلن اهلل خالق كل شيء.
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ض َوإِ ْذ َأكت ُْؿ َأ ِصمـَّ ٌي ِدم ُزم ُط ِ
كش َلىمُؿ ِّم َـ ْإَ ْر ِ
َ )5
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممُ ﴿:ه َق َأ ْفم َؾ ُؿ زمِؽ ُْؿ إِ ْذ َأ َ
قن ُأ َّم َفوسمِؽ ُْؿ
َهمال ُسم َزىمهقا َأك ُػ ًَؽ ُْؿ ُه َق َأ ْفم َؾ ُؿ زمِ َؿ ِ
ـ ا َّسم َؼك﴾ [ايمـجؿ .]31 :
ِ

َ )6
وىم٤مل َشم َٕم٤م َممَ ﴿:و َيم ْق ُر هدو ْا َيم َعو ُدو ْا َظمو َُنُق ْا َفمـْ ُف﴾ [إكعوم .]11 :

ِ
ِ ِ
َ )7
مؿ َع ُف ْؿ َيمت ََق َّيممق ْا َّو ُهمؿ
مؿ َع ُف ْؿ َو َيم ْ
مق َأ ْؽم َ
مغما ََٕ ْؽم َ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َيم ْق َفمؾ َؿ ال ّؾا َُه هممقف ْؿ َطم ْ ً
قن﴾[إكػول .]13 :
هم ْع ِر ُو َ

تقل َ ِ
ِ
ِ
 )8و َقمـ اسم ِـ َقمٌ ٍ ِ
اَّللُ َقمٜمْف َىم َ٤مل ُؾم ِئ َؾ َر ُؾم ُ
قنَ
يض َ
اَّلل ﷺ َقمت ْـ َأ ْو َٓد ا ْل ُؿ ْشارِك َ
ْ ْ ى
٤مس َر َ
ِِ
كم))(.)0
َوم َ٘م َ٤ملَ (( :
اَّللُ إِ ْذ َطم َؾ َؼ ُف ْؿ َأ ْفم َؾ ُؿ زمِ َ ىمَوكُقا َفمومؾ َ

اَّلل قمٜمٝم٤مَ ،ىم٤م ًَم٧م :د ِقمل رؾم ُ ِ
لم ِ
َت٤مز ِة
قل اهلل ﷺ إِ َمم َضمٜم َ
 )9و َقم ْـ َقم ِ٤مئ َِم٦م ُأ ٍم اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ
ْ ُ َ َ ُ
ريض َُ
َ
اجلٜم ِ
ِ
قل اهللِ ُـمقسمك ِهل َذاُ ،قمّم ُٗم ِ
َصٌِ ٍّل ُِم َـ ْإَٟم َّْم ِ
ىت٦م َمل ْ َض ْٕم َٛم ِ
٤مرَ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :ض٤م َر ُؾم َ
تؾ
قر ُمت ْـ َقم َّمت٤موم ِػم ْ َ
ْ ٌ
َ َ
ِ
ِ
َ
َغم َذيمِ َ
اهلل َطم َؾ َؼ يمِ ْؾ َجـ َِّي َأ ْه ًالَ ،طم َؾ َؼ ُف ْؿ َهلو َو ُه ْؿ ِدم
ُّ
ؽَ ،يو َفموئ َش ُي إِ َّن َ
اًمًق َء َو َمل ْ ُضدْ ر ْيم ُفَ ،ىم َ٤مل(( :أ َو نم ْ َ
ب آ َزموئِ ِف ْؿَ ،و َطم َؾ َؼ يمِؾـ ِ
َّور َأ ْه ًالَ ،طم َؾ َؼ ُف ْؿ َهلو َو ُه ْؿ ِدم َأ ْص َال ِ
َأ ْص َال ِ
ب آ َزموئِ ِف ْؿ ))(. )2
(ة) أدٌخ ِشرجخ اٌىزبثخ:
ِ

ِ

ٍ

ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممَّ ﴿:مو َهم َّر ْؿمـَو ِدم ايمؽت ِ
َ )1
رق ﴾[ إكعوم .]31 :
َوب مـ َ ْ

ِ ِ
قر ِممـ زمع ِ
ت٤مممَ ﴿:و َيم َؼمَْ َىم َت ٌْـَمو ِدم ايم َّز ُزمم ِ
مَ ِّ
َ )2
وىم٤مل َشم َٕم َ
ي
ايممذىم ِْر َأ َّن ْإَ ْر َض َي ِر ُشم َفمو فم ٌَمود َ
َْ
ايمِ ُِ
قن ﴾[ إكٌقوق .]209 :
وحل َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ )3
قؿ﴾
َوب ِّم َـ ال ّؾه َؽم ٌَ َؼ ظمَ ًَّؽ ُْؿ همق َ َأ َطم ْذسم ُْؿ َفم َذ ٌ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَّ ﴿:يم ْقَٓ ىمت ٌ
اب َفمظ ٌ
[ إكػول .]51 :

)َ(1رواهَالبخاري ( .)6597
) )2رواهَمسؾم (.)2662
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ؽ ِدم ىمِت ٍ
ايمً َ ق َو ْإَ ْر ِ
َ )4
َوب إِ َّن َذيمِ َ
ض إِ َّن َذيمِ َ
مؽ
اهلل َي ْع َؾ ُؿ َمو ِدم َّ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:أ َمل ْ َسم ْع َؾ ْؿ َأ َّن َ
ِ ِ
غم ﴾[ احلٍ .]00 :
َفم َعم اهلل َيً ٌ
ِ ٍ
ِ
َوب همٌِ ٍ
ض إِ َّٓ ِدم ىمِت ٍ
ايمً َ ق َو ْإَ ْر ِ
َ )5
كم﴾ [ ايمـؿؾ .]09 :
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َمو م ْـ نمَوئ ٌَي ِدم َّ
َ )6
ُقن ِدم َؾم ْل ٍن َو َممو َسم ْت ُؾمق
وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم ذم آض٦م مجٕم٧م سملم ُمرشمٌعل اًمٕمٚمؿ واًمٙمع٤مسم٦مَ ﴿:و َمو َسمؽ ُ
قض َ ِ ِ
ِمـْ ُف ِمـ ُوم ْر ٍ
ُب َفممـ
قن ِم ْـ َفم َؿ ٍؾ إَِّٓ ُىمـَّو َفم َؾ ْقؽ ُْؿ ُؾم ُفق ًدا إِ ْذ سم ُِػ ُ
آن َوَٓ َسم ْع َؿ ُؾ َ
مقن همقمف َو َممو َي ْعمز ُ
ؽ ِمـ م ًْ َؼ ِ
َ
ْمػم إَِّٓ ِدم ىمِت ٍ
ول َذ َّر ٍة ِدم إَ ْر ِ
ايمًم َ ق َوَٓ َأ ْصمغ ََر ِممـ َذيمِ َ
َّر ِّزم َ
َموب
ض َوَٓ ِدم َّ
ِّ
مؽ َوٓ أىم َ َ
همٌِ ٍ
كم﴾ [ يقكس .]52 :
٤مص ِ
 )7و َقم ْـ َقم ٌْ ِد اهللِ ْسم ِـ َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ ا ًْم َٕم ِ
اهلل قمٜمفَ ،ىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
تقل اهللِ ﷺ
ريض ُ
َ
ِ
ِ
قلَ (( :ىمتَى اهلل م َؼ ِ
ود َير َْ
َ ،ض ُ٘م ُ
اخل َالئِ ِؼ َوم ٌْ َؾ َأ ْن َ ْ
مكم َأ ْيم َ
مػ َؽممـ ٍَي،
ايمً َ َوات َو ْإَ ْر َض زمِخَ ْؿً َ
خي ُؾ َؼ َّ
َ ُ َ
َوم َول :وفمر ُؾمف فم َعم اظمَْ ِ
وق))(.)0
َ َْ ُ َ
ِ
ٍ ِ
 )8و َقمـ َقم ِكم ِ
تل ﷺ
اهلل قمٜمفَ ،ىم َ٤ملُ :يمٜمى٤م ِذم َضمٜم ََ٤مزة ِذم َسم٘مٞمت ِع ا ًْم َٖم ْر َىمتدَ ،وم َ٠مشمَ٤مٟمَت٤م اًمٜمىٌِ ُّ
ريض ُ
َ
ْ ٍّ
َوم َ٘مٕمدَ  ،و َىمٕمدْ ٟمَ٤م طمق ًَمف ،وُمٕمف ِخم ٍْمةٌَ .ومٜمَٙمىس َومجٕم َؾ ضٜمْٙم ُ ِ
ٍمشمِ ِفُ ،صم ىؿ َىم َ٤ملَ (( :مو ِمـْؽ ُْؿ ِم ْـ
َ َ َ َ
َ َ َ
ُ٧م سمِٛم ْخ َ َ
َ ْ ُ َ ََُ َ َ
ِ
ِ
س مـْ ُػ ٍ
ِ
ٍ
اجلـ َِّي َوايمـ ِ
َوَنَو ِم َـ َْ
ى َؾم ِؼ َّق ًي َأ ْو َؽم ِعقََ ًة)).
َّورَ ،وإَِّٓ َومَْ ىمُت َ
ى َمؽ ُ
قؽمي إَِّٓ ىمُت َ
َأ َضمََ ،مو م ْـ َك ْػ ٍ َ َ
 ا َٟمعىٙمِ ُؾ َقم َغم يمِعَ٤مسمِٜمَ٤م وٟمَدَ ع ا ًْمٕمٛم َؾَ ،ومٛمـ يم َ ِ ِ
َوم َ٘م َ٤مل َر ُضم ٌؾَ :ض٤م َر ُؾم َ
قل اهللَِ ،أ َوم َ
اًمً َٕم٤م َد ِة
َ ْ
َ٤من ُمٜمى٤م ُم ْـ َأ ْا ِؾ ى
َ ُ ََ
ِ
تؾ َأ ْا ِ
٤مو ِة َوم ًَ َٞم ِّم ُػم إِ َمم َقم َٛم ِ
اًمً َٕم٤م َد ِةَ ،و َأ ىُم٤م َُم ْـ يم َ
َ٤من ُِمٜمى٤م ُِم ْـ َأ ْا ِؾ ى
تؾ
اًمِم َ٘م َ
َوم ًَ َٞمّم ُػم إِ َمم َقم َٛم ِؾ َأ ْا ِؾ ى
اًمِم َ٘م٤مو ِة؟ َىم َ٤ملَ (( :أمو َأه ُؾ ايمًعود ِة َهمققن َ ِ
ايمً َعو َد ِةَ ،و َأ َّممو َأ ْه ُ
مؾ َّ
ايمشم َؼ َوو ِة َف ُق َق َّس ُار ََ
ون
َّ ْ
ى َ
ون يم َع َؿ ِؾ َّ
َّ َ َ ُ َ َّ ُ
يمِ َع َؿ ِؾ َّ
ايمش َؼ َوو ِةُ .شم َّؿ َوم َر َأ ﴿ َهم َل َّمو َم ْـ َأ ْفم َطك َوا َّسم َؼك﴾ أ َيي)َ)(.)2
) (1رواهَمسؾم (.)2653
) (2رواهَالبخاري ( ،)1362ومسؾم (.)2647
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ريض اهلل قمٜمفَ ،ىم َ٤مل  :ضم٤مء ها َىم ُ٦م سمـ ُم٤مًم ِ ِ
 )9و َقمـ ضم٤مسمِ ٍر ِ
ت٤مل َ :ضت٤م َر ُؾم َ
ؽ ْسم ِـ ُضم ْٕم ُِم ٍؿ َىم َ
تقل
ْ َ
َ َ َُ ْ ُ َ
َ ُ
ِ
ت ام  ،وضمتر ْت سمِ ِ
لم ًَمٜمَ٤م ِدضٜمَٜمَ٤م يم ََ٠مٟمى٤م ُظمٚمِ ْ٘مٜمَ٤م ْأ َن  ،ومِٞمام ا ًْمٕمٛم ُؾ ا ًْمٞمقم ؟ َأومِتٞمام ضم ىٗم ْ ِ
تف
اهلل َسم ٍ ْ
َ َ
ت٧م سمِتف ْإَ ْىم َ ُ َ َ َ
َ َ َ َْ َ
مف اظمَْ َؼ ِ
ً زمِ ِف ْإَ ْوم َالم وصمر ْت زمِ ِ
اعمَْ َ٘م ِ
مود ُير)) َىم َ
ت٤مل :
٤مد ُضر َ ،أ ْم ومِ َٞمام ٟم ًَْ َع ْ٘مٌِ ُؾ ؟ َىم َ٤مل َ ، َٓ (( :زم ْؾ همِق َ َصم َّػ ْ
ُ َ َ َ
ِ
ٞمؿ ا ًْم َٕم َٛم ُؾ ؟ َىم َ٤مل ُز َا ْػم ُ :صم ىؿ َشم َٙم ىٚم َؿ َأ ُسمق ُّ ِ
ت٤مل ؟ َوم َ٘م َ
ٌم ٍء َمل ْ َأ ْوم َٝم ْٛمت ُف َ ،وم ًَ َت٠م ًْم ُ٧م َُ :مت٤م َىم َ
ت٤مل :
َومٗم َ
اًمز َسم ْػم سمِ َ ْ
ٌ
ن))(.)0
((ا ْفم َؿ ُؾقا َهمؽ كُؾ ُم َق َّ ٌ
 )12و َىم َ٤مل ُقمٌ٤مد ُة سمـ اًمّم ِ٤مُم ِ
ىؽ ًَم ْـ َ ِ
دمدَ َـم ْٕم َؿ َطم ِ٘مٞم َ٘م ِ٦م ْ ِ
٧م ِٓ ْسمٜم ِ ِف َ :ض٤م ُسمٜم ىَل إِٟم َ
اإل َضام ِن َطمعىك َشم ْٕم َٚم َؿ
َ َ ْ ُ ى
َأ ىن ُم٤م َأص٤مسم َؽ َمل ض ُٙمـ ًمِٞم ْخٓمِ َئ َؽ  ،وُم٤م َأ ْظم َٓم َ٠م َك َمل ض ُٙمـ ًمِٞم ِّمتٞمٌ َؽ  ،ؾم ِ
تٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
تقل اهللِ ﷺ
َْ ْ ُ َ
َ َ َ َْ ْ ُ
َ
َ َ
ُمى َوم َ
َض ُ٘م ُ
ُمى
مول  :ا ْىمت ْ
ُى َوم َول َ :ر ِّب َو َممو َذا َأ ْىمت ُ
اهلل ا ْيم َؼ َؾ َؿ َهم َؼ َول َيم ُف  :ا ْىمت ْ
قل(( :إِ َّن َأ َّو َل َمو َطم َؾ َؼ ُ
ِ
ودير ىم ُِّؾ َ ٍ
قل اهللِ ﷺ َي ُؼ ُ
ً َر ُؽم َ
موت
مـ َم َ
ايمًو َفم ُي َ ،يو ُزمـ ََّل إِ ِّين َؽم ِؿ ْع ُ
قل َ :م ْ
َم َؼ َ
رق َضمتَّك َسم ُؼق َم َّ
ْ
َفم َعم نم ْ ِ
َغم َه َذا َهم َؾ ْق َس ِمـِّل)) (.)2
(عـ) أدٌخ ِشرجخ اٌّؾ١ئخ:
ِ

َ )1
كم ﴾[ ايمتؽقير .]12 :
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َمو سم ََشوؤُ َ
اهلل َر هب ا ْيم َعوظمَ َ
ون إِٓ َأن َي َشوق ُ

ِ
ِ
ِ
َ
َ )2
ر ٍق
ممكَو َفم َؾ ْقف ْؿ ىم َُّؾ َ ْ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َيم ْق أ َّكـَو َك َّز ْيمـَو إِ َيم ْقف ُؿ اظمَْمئ َؽ َي َو َىم َّؾ َؿ ُف ُؿ اظمَْ ْقسمَك َو َضم َ ْ
ِ ِ
ُوم ٌُ ً
ال مو ىمَوكُق ْا يم ُق ْممـُق ْا إَِّٓ َأن َي َشوق ال ّؾ ُه ﴾[ إكعوم .]222 :
َ )3
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َيم ْق َؾموق َر هزم َ
ؽ َمو َهم َع ُؾق ُه ﴾[ إكعوم .]221 :
َ )4
وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم﴿:إِ َّك َ

َأ ْم ُر ُه إِ َذا َأ َرا َد َؾم ْقًًو َأ ْن َي ُؼ َ
ُقن ﴾[ يس .]35 :
قل َيم ُف ىم ُْـ َهم َقؽ ُ

) (1رواهَمسؾم (.)2648
) (2رواه أبو داود ( ،)4766وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن أبي داود)).
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وىم٤مل َشمٕم َ٤ممم﴿:وا َّيم ِذيـ ىم ََّذزمق ْا زمِآيوسمِـَو صؿ وزمؽْؿ ِدم ايم هظ ُؾ ِ
ت َم ْـ َي َشلِ ال ّؾ َُه ُي ْضؾِ ْؾ ُف َو َممـ
َ
َ َ )5
ُ ك َُ ٌ
َ ُ َ
َ
ِ
ي َش ْل َجع ْؾف فم َعم ِ ٍ
ساط هم ًْتَؼق ٍؿ ﴾[ إكعوم .]32 :
َْ ُ َ
َ
َ
ِ
َ )6
وىم٤مل َشم َٕم َ
٤مممَ ﴿:و َيم ْق َؾموق ال ّؾ َُه َمو ا ْوم َت َت ُؾق ْا َو َيمؽ َّـ ال ّؾ ََه َي ْػ َع ُؾ َمو ُي ِريَُ ﴾[ ايمٌؼرة .]193 :
ِ
 )7و َ
ُؿ ُأ َّم ًي َواضمََ ًة ﴾[ اظموئَة .]31 :
ىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َيم ْق َؾموق ال ّؾ َُه َجل َع َؾؽ ْ
ِ
َ )8
َمػم َفم َؾ ْق َ
مؽ إِ ْفم َر ُ
مل َك َػ ًؼمو ِدم
مف ْؿ َهممنِ ِن ْاؽمم َت َط ْع َ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:وإِن ىم َ
او ُ
ً َأن َسم ٌْتَغ َ
َون ىم ُ َ
ِ
ٍ
ِ
إَ ْر ِ
مؿ َفم َ
معم ُْاهلمََ ى َهمم َ
مـ
ال َسمؽُمقك ََّـ م َ
ايمً َ ق َهمت َْلسم َق ُفؿ زمِآ َيي َو َيم ْق َؾموق ال ّؾا َُه َجل َؿ َع ُف ْ
ض َأ ْو ُؽم َّؾ ً ِدم َّ
َْ ِ ِ
كم ﴾[ إكعوم .]39 :
اجلوهؾ َ
َ
َ )9
ذىمُق ْا ﴾[ إكعوم .]200 :
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َيم ْق َؾموق ال ّؾ َُه َمو أ ْ َ
ِ

ٔم َـ َمـ ِدم إَ ْر ِ
َ )12
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َيم ْق َؾموق َر هزم َ
ض ُىم هؾ ُف ْؿ ََجق ًعو ﴾[ يقكس .]22 :
ؽ َ
َ )11
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:أ َمل ْ سم ََر إِ َلم َر ِّزم َ
ؽ َىم ْق َ
ػ َمََّ ايم ِّظ َّؾ َو َيم ْق َؾموق َجل َع َؾ ُف َؽموىمِـًو ﴾

[ ايمػرومون .]39 :

ؽ اظمُْ ْؾ ِ
ؽ َمـ سم ََشوق َوسم ِ
َ )12
َـز ُع اظمُْ ْؾ َ
ؽ سم ُْم ِت اظمُْ ْؾ َ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممُ ﴿:وم ِؾ ايم َّؾ ُف َّؿ َمويمِ َ
ؽ ِممَّمـ سم ََشموق
َّؽ فم َعم ىم ُِّؾ َ ٍ ِ
َوسم ُِع هز َمـ سم ََشوق َوسم ُِذ هل َمـ سم ََشوق زمِ َق َِ َك َْ
ير ﴾[ آل فمؿران .]15 :
رق َومَ ٌ
ْ
اخل ْ ُغم إِك َ َ َ
َ )13
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممُ ﴿:ه َق ا َّيم ِذي ُي َِ ِّق ُرىم ُْؿ ِدم إَ ْر َضمو ِم َىم ْق َ
مق ا ْيم َع ِزيم ُز
مػ َي َشموق َٓ إِ َيمم َف إَِّٓ ُه َ
ِ

َْ
قؿ﴾ [ آل فمؿران .]5 :
احلؽ ُ

ِ
وىم٤مل َشمٕم َ٤مممَ ﴿:طمويمِ َِ ِ
ؽ إِ َّن َر َّزم َ
ات َوإَ ْر ُض إَِّٓ َمو َؾموق َر هزم َ
ؽ
ايمً َ َو ُ
َ
َ َ )14
يـ هم َقفو َمو َد َامً َّ

َهم َّع ٌول ظمَِّو ُي ِريَُ

﴾[ هقد .]200 :

َ ِ
ِ
ال ِم َو َممـ ُي ِ
مم ْح َصَْ َر ُه يمِ ِ
َ )15
إل ْؽمم َ
مر ْد َأن ُي ِضم َّؾ ُف
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:هم َؿـ ُي ِرد ال ّؾ َُه أن َ ُّْيَ َي ُف َي ْ َ
ايمً َ ق ﴾[ إكعوم .]219 :
َْ
ج َع ْؾ َصَْ َر ُه َو ِّق ًؼو َضم َر ًصمو ىم ََل َّك َ َي َِّ َّعَُ ِدم َّ
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ِ
 )16و َقمـ َأيب ُمقؾمك إَؿمٕمري ِ
اَّللُ قمٜمفَ ،ىم َ٤مل :يم َ
ت٥م
ريض َ
ىٌلﷺ إِ َذا َأشمَت٤م ُه ـم٤مًم ُ
ْ
َ٤من اًمٜم ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ٍ
وق ))(.)0
طم٤مضم٦م َأ ْىم ٌَ َؾ َقم َغم ُضمٚمً٤مئف َوم َ٘م َ٤ملْ (( :اؾم َػ ُعقا سم َ
ُمصم ُروا و َي ْؼِض اَّلل َفم َعم يمًون َكٌِ ِّقف َمو َؾم َ
٥م ِ
 )17و َقم ْـ َقم ِ ىكم ْسم َـ َأ ِيب َـم٤مًم ِ ٍ
اَّللُ قمٜمفَ ،أ ىن َر ُؾم َ
ْت٧م
قل َ
ريض َ
اَّلل ِﷺ َـم َر َىم ُف َو َوم٤مـمِ َٛمت َ٦م سمِٜم َ
َ
اَّلل َِ ،أ ْٟم ُٗمًتٜمَ٤م سمِٞم ِ
ِ
 ا ُم ًَم ْٞم َٚم ً٦مَ ،وم َ٘م َ٤ملَ (( :أَٓ سم َُِ ِّؾ َق ِ
ون؟)) َوم ُ٘م ْٚم ُ٧مَ :ض٤م َر ُؾم َ
اًمً َ
اَّلل َِ ،ومت٢مِ َذا
تد َ
قل َ
َ
ُ
اًمٜمىٌِ ٍل َقم َٚم ْٞمف ى
ِ
لم ُىم ْٚمٜمَ٤م َذًم ِ َ
تق ُُمت َق ٍّل
ٍْم َ
ف ِطم َ
تؿ َؾمتٛم ْٕم ُع ُف َو ُا َ
تؽ َو َمل ْ َض ْر ِضم ْ
تع إِ َ ىزم َؿمت ْٞم ًئ٤مُ ،صم ى
َؿم٤م َء َأ ْن َض ٌْ َٕم َثٜمَ٤م َسم َٕم َثٜمَ٤مَ ،وم٤مٟم َ َ
يب َوم ِ
إلك ًَْ ُ َ
َون ا ِ
خ َذ ُهَ ،و ُا َق َض ُ٘م ُ
ر ٍق َصمََ ًٓ}))(.)2
قلَ { :وىم َ
َض ْ ِ ُ
ون أ ْىم ًَ َر َ ْ
٤مص ِ
 )18و َقم ْـ َقم ْٛم ِرو ْسم ِـ ا ًْم َٕم ِ
اَّلل ِ ﷺ َ ،ض ُ٘م ُ
اَّللُ قمٜمفَ ،ىم َ٤ملَ :أ ىٟم ُف َؾم ِٛم َع َر ُؾم َ
تقل:
قل َ
ريض َ
َ
كم ِمـ َأصوزمِ ِع ايمرمح ِـَ ،ىم َؼ ْؾ ٍ ِ ٍ
ِ
ٌم ُهم ُف َضم ْق ُ
وق،
قب َزمـل آ َد َم ُىم َّؾ َفو َزم ْ َ
َّ ْ َ
كم إِ ْص ٌَ َع ْ ِ ْ َ
((إِ َّن ُوم ُؾ َ
ٌ َي َش ُ
ى َواضمَُ ،ي َ ِّ
قل َ ِ
ف ا ْيم ُؼ ُؾ ِ
ُشم َّؿ َوم َول َر ُؽم ُ
ف ُوم ُؾق َزمـَو َفم َعم َؿمو َفمتِ َ
ؽ))(.)3
س ْ
ٌم َ
اَّلل ﷺُ :
قب َ ِّ
ايمؾف َّؿ ُم َ ِّ
 )19و َقمـ َأ ِيب ارضر َة ِ
اَّللُ قمٜمفَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
اَّلل ِ ﷺ َ َٓ(( :ي ُؼ ْؾ َأ َضممَُ ىم ُْؿ :
قل َ
ريض َ
ْ
ُ ََْ
َ
ًَْ ،ويم َق ْع ِز ْم َم ًْ َل َيم َت ُف ،إِكَّم ُف َي ْػ َع ُ
مؾ َممو
ًْْ ،ار ُز ْومـِل إِ ْن ِؾمً َ
محـِل إِ ْن ِؾمً َ
ايم َّؾ ُف َّؿ انم ِْػ ْر ِرم إِ ْن ِؾمً َ
ًْ ْ ،ار َ ْ
وق ُ َٓ ،مؽ ِْر َه َيم ُف))(.)4
َي َش ُ
(د) أدٌخ ِشرجخ اٌخٍك:
ِ

ٍ

ٍ

ِ

رق َوىم ٌ
َ )1
قؾ ﴾[ ايمزمر .]51 :
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :
رق َو ُه َق َفم َعم ىم ُِّؾ َ ْ
اَّللُ َطمويم ُؼ ىم ُِّؾ َ ْ

) )1رواهَالبخاري ( .)1432الشػاطة :هي التوسط لؾغقر  :لجؾب مـػعة أو دفع مضرة.
) (2رواهَالبخاري (.)1127
) (3رواهَمسؾم (.)2654
) (4رواهَالبخاري ( ،)7477ومسؾم (.)2679
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ات و ْإَر َض زمِ َؼ ِ
ِ
ِ
َ )2
ود ٍر َفم َ
معم َأن َ ْ
مؼ ِمم ًْ َؾ ُفؿ ۚ
خي ُؾ َ
ايمً َ َو َ ْ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:أ َو َيم ْق َس ا َّيمذي َطم َؾ َؼ َّ
ِ
َزم َعم َو ُه َق َْ
قؿ ﴾[ يس .]12 :
اخل َّال ُق ا ْيم َعؾ ُ
ِ
ِ
وىم٤مل َشمٕم َ٤مممِ ِ ِ َْ ﴿:
هقر ۖ ُشم َّؿ
َ َ )3
ايمً َ َوات َو ْإَ ْر َض َو َصم َع َؾ ايم هظ ُؾ َ ت َوايمـ َ
احل ْؿَُ ل َّؾ َه ا َّيمذي َطم َؾ َؼ َّ
ِ
قن ﴾[ إكعوم .]2 :
يـ َىم َػ ُروا زمِ َر ِّهبِ ْؿ َي ْع َِ ُيم َ
ا َّيمذ َ
سو ِ
ِ
َ )4
اضمََ ٍة َو َطم َؾ َؼ ِمـ َْفمو
ايمـوس ا َّسم ُؼق ْا َر َّزمؽ ُُؿ ا َّيمذي َطم َؾ َؼؽُؿ ِّمـ َّك ْػ ٍ َ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:يو َأ ه َُّيو ُ
ِ
ِ
زَوصمفو وزم َّ ِ
ِ
غما َوك ًَوق ﴾[ ايمـًوق .]2 :
ْ َ َ ََ
ٌ مـ ُْف َ ر َصموًٓ ىمًَ ً
ُمؾ ِدم َهم َؾ ٍ
مؿ َس َوا ْيم َؼ َؿ َمر ىم ك
مؼ ايم َّؾ ْق َ
َ )5
مور َو َّ
مؽ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :و ُه َق ا َّيم ِذي َطم َؾ َ
ايمش ْ
مؾ َوايمـ ََّف َ
قن
َي ًْ ٌَ ُح َ

﴾[ إكٌقوق .]33 :

ون ممو َسمـ ِ
َ )6
ُمقن َو َ
ْحت َ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم ذم ىمّم٦م إسمترااٞمؿ اخلٚمٞمتؾ قمٚمٞمتف اًمًت امَ ﴿:أ َسم ْع ٌُمَُ َ َ
اَّللُ

قن ﴾[ ايمِوهموت .]25-29 :
َطم َؾ َؼؽ ُْؿ َو َمو َسم ْع َؿ ُؾ َ

ِ
اَّللَ َي ِْـ َُع ىم َُّؾ َصوكِ ٍع َو َصـْ َع َت ُف))
اَّللُ َقمٜمْ ُفَ ،ىم٤مل َاًمٜمىٌِ ُّلﷺ(( :إِ َّن َ
يض َ
 )7و َقم ْـ ُطم َذ ْض َٗم َ٦م َر َ
قن﴾[ ايمِوهموت .)0( .]25-29 :
َ ،وشمَ ا َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ ِقمٜمْدَ َذًم ِ َؽَ ﴿ :و َ
اَّللُ َطم َؾ َؼؽ ُْؿ َو َمو َسم ْع َؿ ُؾ َ

) (1رواه البخررراري يف ((خؾرررق أفعرررال العبررراد))( .)162وصاااححهَإلبااااين يف ((سؾسرررؾة إحاديرررث
الصحقحة)) ( )1636وقال :عؾى شرط مسؾم.

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

216

الفوائد العقدية
فبئذح ]ٔ] :اٌمنبء ٚاٌمذس ٌغخً ٚؽشػًب:
ايمؼضوق دم ايمؾغي :اًم٘مٓمع واًمٗمّمؾ ض٘م٤مل ىم٣م ض٘ميض ىمْم٤مة ومٝمق ىم٤ميض إذا طمٙمؿ وومّمؾ،
وىمْم٤مء اًمٌمء إطمٙم٤مُمف وإُمْم٤مؤه واًمٗمراغ ُمٜمف (.)0
ايمؼَر يمغ ًي :اًم٘مْم٤مء واحلٙمؿ واق ُم٤م ض٘مدره اهلل قمز وضمؾ ُمتـ اًم٘مْمت٤مء واحلٙمتؿ سمتف ُمتـ
إُمقر ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :إِكَّو َأك َز ْيمـَو ُه ِدم َيم ْق َؾ ِي ا ْيم َؼَْ ِر﴾ [ ايمؼَر  .]2 :أي احلٙمؿ(.)2
ىم٤مل اًمِمٞم اسمـ قمثٞمٛملم-رمحف اهلل -ذم شمٕمرضٗمٝمام :اًم٘مدر ذم اًمٚمٖمت٦م سمٛمٕمٜمتك اًمع٘متدضر ىمت٤مل
شمٕم٤ممم﴿ :إِكَّو ىم َُّؾ َر ٍق َطم َؾ ْؼـَوه زمِ َؼََ ٍر﴾ [ ايمؼؿر  .]32 :وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :هم َؼََ ركَو َهممـِعؿ ا ْيم َؼ ِ
ون﴾
مود ُر َ
ُ
َْ
ْ
ْ
[ اظمرؽمالت  .]13 :وأُم٤م اًم٘مْم٤مء  :ومٝمق ذم اًمٚمٖم٦م :احلٙمؿ(.)3
وفمرف ايمشقخ ازمـ فمًقؿكم-رمحف اهلل -ايمتؼَير ذ ًفمو زملكف :اتق ُمت٤م ىمتدره اهلل شمٕمت٤ممم ذم
إزل أن ضٙمقن ذم ظمٚم٘مف.
وأمو ايمؼضوق :ومٝمق ُم٤م ىم٣م سمف اهلل شمٕم٤ممم ذم ظمٚم٘مف ُمـ إجي٤مد أو إقمدام أو شمٖمٞمػم ،وقمغم اتذا
ضٙمقن اًمع٘مدضر ؾم٤مسم٘م ً٤م(.)4
وومول ايمَىمتقر فمٌَايمرمحـ اظمحؿقد-ضمػظف اهلل -دم سمعمريػف ( :اًم٘مْمت٤مء واًم٘متدر اتق
شم٘مدضر اهلل شمٕم٤ممم ًمألؿمٞم٤مء ذم ِ
اًم٘مدَ م ،وقمٚمٛمف  -ؾمٌح٤مٟمف  -أهن٤م ؾمع٘مع ذم أوىم٤مت ُمٕمٚمقُمت٦م وقمتغم
(((َ)1لسان العرب))،إلبن مـظور (.)186/5
َ((( )2لسان العرب))،إلبن مـضور (.)74/5
َ(((َ)3شرح العؼقدة الواسطقة))،إلبن عثقؿقن(.)187/2
( )4الؿرجع السابق.
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صٗم٤مت خمّمقص٦م ،ويمع٤مسمعف ًمذًمؽ ،وُمِمٞمئعف ًمف ،ووىمققمٝم٤م قمتغم طمًت٥م ُمت٤م ىمتدرا٤م وظمٚم٘متف
هل٤م)(.)0
فبئذح ]ٕ] :اٌفشق ث ٓ١اٌمنبء ٚاٌمذس:
ومول اجلرصموين رمحف اهلل( :واًمٗمرق سمتلم اًم٘متدر واًم٘مْمت٤مء اتق أن اًم٘مْمت٤مء وضمتقد مجٞمتع
اعمقضمقدات ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ جمعٛمٕم٦م ،واًم٘مدر وضمقدا٤م ُمعٗمرىم٦م ذم إقمٞمت٤من سمٕمتد طمّمتقل
ذائٓمٝم٤م)

(.)2

وومول احلوهمظ ايمعًؼالين دم ايمػتَ ىمتوب ايممَفمقات( :اًم٘مْمت٤مء احلٙمتؿ سم٤مًمٙمٚمٞمت٤مت قمتغم
ؾمٌٞمؾ اإلمج٤مل ذم إزل واًم٘مدر احلٙمؿ سمقىمقع اجلزئٞم٤مت اًمعتل ًمعٚمتؽ اًمٙمٚمٞمت٤مت قمتغم ؾمتٌٞمؾ
اًمعٗمّمٞمؾ )(.)3
أيضو دم ايمػتَ ىمتوب ايمؼَر( :وىم٤مًمقا  -أي اًمٕمٚمامء  :-اًم٘مْم٤مء اتق احلٙمتؿ اًمٙمتكم
وومول ً
اإلمج٤مزم ذم إزل ،واًم٘مدر ضمزئٞم٤مت ذًمؽ احلٙمؿ وشمٗم٤مصٞمٚمف)(.)4
ومول ايمعالمي ازمـ فمًقؿكم رمحف اهلل( :إن اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ُمعٌ٤مضٜم٤من إن اضمعٛمٕم٤م ،وُمؽمادومت٤من
إن شمٗمرىم٤م :قمغم طمد ىمقل اًمٕمٚمامء :مه٤م يمٚمٛمع٤من :إن اضمعٛمٕمع٤م اومؽمىمع٤م ،وإن اومؽمىمع٤م اضمعٛمٕمع٤م .ومت٢مذا
ىمٞمؾ :اذا ىمدر اهلل :ومٝمق ؿم٤مُمؾ ًمٚم٘مْم٤مء ،أُم٤م إذا ذيمرا مجٞم ًٕم٤م :ومٚمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُمٕمٜمك.

)(( )1الؼضاء والؼدر يف ضوء الؽتاب والسـة)) لعبد الرحؿن الؿحؿود (.)39
((( )2التعريػات )) (.)174
)(( )3فتح الباري)) لؾحافظ ا بن حجر (.)149/11
)(( (4فتح الباري)) (.(477/11
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همويمتؼَير :اق ُم٤م ىمدره اهلل شمٕم٤ممم ذم إزل أن ضٙمقن ذم ظمٚم٘مف .وأمو ايمؼضوق :ومٝمق ُم٤م ىم٣م
سمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم ظمٚم٘مف ُمتـ إجيت٤مد أو إقمتدام أو شمٖمٞمتػم ،وقمتغم اتذا ضٙمتقن اًمع٘متدضر
ؾم٤مسم ً٘م٤م)(.)0
ومول اخلطويب رمحف اهلل ذم ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ سمٕمد أن ذيمتر أن اًم٘متدر اتق اًمع٘متدضر اًمًت٤مسمؼ وأن
اًم٘مْم٤مء اق اخلٚمؼ  ،ىم٤مل ( :مج٤مع اًم٘مقل ذم اذا اًمٌ٤مب  -أي اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر  -أهنتام أُمتران ٓ
ضٜمٗمؽ أطمدمه٤م قمـ أظمر ٕ :ن أطمدمه٤م سمٛمٜمزًم٦م إؾم٤مس  ،وأظمتر سمٛمٜمزًمت٦م اًمٌٜمت٤مء ،ومٛمتـ رام
اًمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام وم٘مد رام ادم اًمٌٜم٤مء وٟم٘مْمف)(.)2
فبئذح ]ٖ] :عج ً١اٌّؼشفخ ف ٟثبة اٌمذس اٌزٛل١ـف ِـٓ اٌىزـبة ٚاٌغـٕخ دْٚ
ِذل اٌم١بط ٚاٌؼمً:
ومول أزمق اظمظ ّػر ايمًؿعوين رمحف اهلل( :ؾمٌٞمؾ اعمٕمروم٦م ذم اذا اًمٌ٤مب اًمعقىمٞمػ ُمتـ اًمٙمعت٤مب
واًمًٜم٦م دون حمض اًم٘مٞم٤مس واًمٕم٘مؾ ،ومٛمـ قمدل قمـ اًمعقىمٞمػ ومٞمف ّ
وؾ وشم٤مه ذم سمح٤مر احلتػمة،
اظمتعص
ه ُمتـ أهار اهلل شمٕمت٤ممم
ّ
ومل ضٌٚمغ ؿمٗم٤مء اًمٕملم وٓ ُم٤م ضٓمٛمئـ سمف اًم٘مٚم٥مٕ ،ن اًم٘متدر ٌ
اًمٕمٚمٞمؿ اخلٌػم سمف ،وضب دوٟمف إؾمع٤مر ،وطمجٌف قمـ قم٘مقل اخلٚمؼ وُمٕم٤مرومٝمؿ عم٤م قمٚمٛمتف ُمتـ
ُم٘مرب)(.)3
احلٙمٛم٦م ،ومٚمؿ ضٕمٚمٛمف ٟمٌل ُمرؾمؾ وٓ ُمٚمؽ ّ

)(( (1شرح العؼقدة الواسطقة)) (.)189/2
)((َ(2معالم السـن)) لؾخطابي (.)323/2
)(( )3فتح الباري)) (.)486/11
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ه اهلل شمٕمت٤ممم ذم ظمٚم٘متف ،مل ضٓمٚمتع قمتغم ذًمتؽ
وومول ايمطحووي رمحف اهلل( :وأصؾ اًم٘مدر ّ
وؾمت ىٚمؿ احلرُمت٤من ودرضمت٦م
ُمٚمؽ ُم٘مرب وٓ ٟمٌل ُمرؾمؾ،
واًمعٕمٛمؼ ذم ذًمؽ ذرضٕمت٦م اخلتذٓن ُ
ّ
اًمٓمٖمٞم٤من ،وم٤محلذر احلذر ُمـ ذًمؽ ٟمٔمر ًا وومٙمر ًا ووؾمقؾمت٦م ،ومت٢من اهلل ـمتقى قمٚمتؿ اًم٘متدر قمتـ
أٟم٤مُمتتف ،وهنتت٤ماؿ قمتتـ ُمراُمتتف يمتتام ىمتت٤مل شمٕمتت٤مممُ َٓ﴿ :ي ًْم َ
مل ُل َفم م َّ َي ْػ َعم ُ
قن﴾
مؿ ُي ًْممم ًَ ُؾ َ
مؾ َو ُهم ْ
[إكٌقوق.)0()]13:
ويؼقل اإلموم أمحَُ( :مـ اًمًٜم٦م اًم ازُم٦م اًمعل ُمـ شمرك ُمٜمٝم٤م ظمّمٚم٦م مل ض٘مٌٚمٝم٤م وضت١مُمـ هبت٤م
مل ضٙمـ ُمـ أاٚمٝم٤م :اإلضامن سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه ،واًمعّمدضؼ سم٤مٕطم٤مدض٨م ومٞمف ،واإلضتامن هبت٤مٓ .
ض٘م٤مل :مل؟ وٓ يمٞمػ؟ إٟمام اق اًمعّمدضؼ واإلضامن هب٤م .وُمـ مل ضٕمرف شمٗمًتػم احلتدض٨م وضٌٚمٖمتف
قم٘مٚمف وم٘مد يمُٗمل ذًمؽ وأطمٙمؿ ًمف .ومٕمٚمٞمف سمت٤مإلضامن سمتف واًمعًتٚمٞمؿ ًمتفُ ،مثتؾ طمتدض٨م اًمّمت٤مدق
اعمّمدوق ،وُم٤م يم٤من ُمثٚمف ذم اًم٘مدر)(.)2
فبئذح ]ٗ]ِ :جًّ اػزمبد أً٘ اٌغٕخ ٚاٌجّبػخ ف ٟاٌمذس:
خلص ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل جمٛمتؾ اقمع٘مت٤مد أاتؾ اًمًتٜم٦م واجلامقمت٦م ذم اتذا
اًمٌ٤مب :وم٘م٤ملُ( :مذا٥م أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم اذا اًمٌ٤مب ُم٤م دل قمٚمٞمف اًمٙمع٤مب واًمًٜم٦م ،ويم٤من
قمٚمٞمف اًمً٤مسم٘مقن إوًمقن ُمـ اعمٝم٤مضمرضـ وإٟمّم٤مر ،واًمذضـ اشمٌٕمتقاؿ سم٢مطمًت٤من ،واتق أن اهلل
ظم٤مًمؼ يمؾ رء وُمٚمٞمٙمف ،وىمد دظمؾ ذم ذًمؽ مجٞمع إقمٞم٤من اًم٘م٤مئٛم٦م سم٠مٟمٗمًٝم٤م وصٗم٤مهت٤م اًم٘م٤مئٛمت٦م
هب٤م ُمـ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد وهمػم أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد.

)(( )1شرح العؼقدة الطحاوية)) ٓبن أبي العز (.)276
)(( )2صبؼات الحـابؾة)) ٓبن أبي يعؾى (.)242-241/1
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و أٟمف ؾمٌح٤من ُم٤م ؿم٤مء يم٤من ،وُم٤م مل ضِم٠م مل ضٙمـ ،وم ا ضٙمتقن ذم اًمقضمتقد رء إٓ سمٛمِمتٞمئعف
وىمدرشمف ٓ ،ضٛمعٜمع قمٚمٞمف رء ؿم٤مءه ،سمؾ اق اًم٘م٤مدر قمغم يمتؾ رء ،وٓ ضِمت٤مء ؿمتٞمئ ً٤م إٓ واتق
ىم٤مدر قمٚمٞمف.
ٌ
وأٟمف ؾمٌح٤مٟمف ضٕمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م ضٙمقن ،وُم٤م مل ضٙمـ ًمق يم٤من يمٞمػ ضٙمتقن ،وىمتد دظمتؾ ذم
ذًمؽ أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد وهمػما٤م ،وىمد ىمتدر اهلل ُم٘مت٤مدضر اخل ائتؼ ىمٌتؾ أن خيٚم٘مٝمتؿ :ىمتدّ ر آضمت٤مهلؿ
وأرزاىمٝمؿ وأقمامهلؿ ويمع٥م ذًمؽ ،ويمع٥م ُم٤م ضّمػمون إًمٞمف ُمـ ؾمٕم٤مدة وؿم٘م٤موة.
ومٝمؿ ض١مُمٜمقن سمخٚم٘مف ًمٙمؾ رء ،وىمدرشمف قمغم يمؾ رء ،وُمِمٞمئعف ًمٙمؾ ُم٤م يمت٤من ،وقمٚمٛمتف
سم٤مٕؿمٞم٤مء ىمٌؾ أن شمٙمقن ،وشم٘مدضره هل٤م ،ويمع٤مسمعف إض٤ما٤م ىمٌؾ أن شمٙمقن)(.)0
وومول رمحف اهلل( :وؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمعٝم٤م ُمعٗم٘مقن أضْم ً٤م قمغم أن اًمٕمٌ٤مد ُم٠مُمقرون سمام أُمراؿ
اهلل سمفُ ،مٜمٝمٞمقن قمام هن٤ماؿ قمٜمف ،وُمعٗم٘مقن قمغم اإلضامن سمققمده ،ووقمٞمده اًمذي ٟمٓمؼ سمف اًمٙمعت٤مب
واًمًٜم٦م ،وُمعٗم٘مقن قمغم أٟمف ٓ طمج٦م ٕطمد قمغم اهلل ذم واضم٥م شمريمتف ،وٓ حمترم ومٕمٚمتف ،سمتؾ هلل
احلج٦م اًمٌ٤مًمٖم٦م قمغم قمٌ٤مده )(.)2

)((َ)1مجؿوع الػتاوى)) (.)449/8
( )2كػس الؿصدر السابق(.)452/8
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فبئذح ]٘]ٌ :إلّ٠بْ ثبٌمنبء ٚاٌمذس أسثغ ِشارت دٌذ ػٍٙ١ب اٌىزبة ٚاٌغٕخ:
 ؽمٌؼ ذىمر أديمي مراسمى ايمؼَر إرزمعي.ومول ايمشقخ ايمػقزان  :واإلضامن سم٤مًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ضعْمٛمـ أرسمع درضمت٤متٟ ،مٚمخّمتٝم٤م ومتٞمام
ضكم:
اظمرسمٌي إولم :اإلضامن سمٕمٚمؿ اهلل اًمِم٤مُمؾ اعمحٞمط سمٙمؾ رء ،وأن اهلل قمٚمؿ إؿمتٞم٤مء أزًٓ،
قمٚمؿ ُم٤م يم٤من وُم٤م ضٙمقن وُم٤م مل ضٙمـ ًمق يم٤من يمٞمػ ضٙمقن  ٓ ،خيٗمك قمتغم قمٚمٛمتف رء ؾمتٌح٤مٟمف
وشمٕم٤ممم.
اظمرسمٌي ايمًوكقي :أن اهلل ضم ا وقم ا يمعت٥م ذم اًمٚمتقح اعمحٗمتقظ ُم٘مت٤مدضر اخل ائتؼ ،سمٕمتد أن
قمٚمٛمٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف .
اظمرسمٌي ايمًويمًيُ :مرشمٌ٦م اعمِمٞمئ٦م ٓ ،ضٙمقن ذم اذا اًمٙمقن رء إٓ سم٢مرادة اهلل وُمِمٞمئعف مم٤م اق
ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ،وذم قمٚمٛمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ ،دث رء سمدون إرادشمتف ،وٓ ضٙمتقن ذم
مؾ َممو ُي ِريمَُ ﴾ [احلمٍ﴿ ،]23:ىم َ
اَّللُ َي ْػ َع ُ
اَّللَ َي ْػ َع ُ
َمذيمِ َ
مؾ َممو
ؽ َ
ُمٚمٙمف ُم٤م ٓ ضرضد ؾمتٌح٤مٟمف﴿ ،إِ َّن َ
وهمٜمتك ووم٘متر ،وإضتامن
وق﴾ [آل فمؿران ،]30:ومام دث ذم اذا اًمٙمقن ُمتـ طمٞمت٤مة وُمتقت،
ً
َي َش ُ
ويمٗمر ،يمؾ ذًمؽ ؿم٤مءه اهلل وأراده ،ؿم٤مء اخلػم وؿم٤مء اًمنم ،وؿم٤مء اإلضامن وؿم٤مء اًمٙمٗمر ،ومدظمؾ
ذم ُمِمٞمئعف يمؾ رءُ ،م٤م ؿم٤مء يم٤من وُم٤م مل ضِم٠م مل ضٙمـ.
اَّللُ َطممويمِ ُؼ
اظمرسمٌي ايمرازمعيُ :مرشمٌ٦م اخلٚمؼ واإلجي٤مد ،ومام ؿم٤مءه وأراده وم٢مٟمف ضقضمده وخيٚم٘متف ﴿ َ
ىم ُِّؾ َ ٍ
قؾ﴾ [ايمزمرَ ﴿ ]51:أ َٓ َيم ُف َْ
ر ٍق َوىمِ ٌ
اخل ْؾ ُؼ َو ْإَ ْم ُر﴾[إفمراف،]93:
رق ۖ َو ُه َق َفم َعم ىم ُِّؾ َ ْ
ْ
َ
ض َو َٓ ِدم َأك ُػ ًِؽ ُْؿ إِ َّٓ ِدم ىمِت ٍ
وب ِمـ هم ِِق ٌَ ٍي ِدم ْإَ ْر ِ
َّػم َأ َهو﴾ [احلَيَ.)0(]11 :
﴿ َمو َأ َص َ
َوب ِّمـ َوم ٌْ ِؾ أن ك ْ َ
)(( )1التعؾؼات عؾى الطحاوية)) لؾػوزان.

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

222

فبئذح ] :]ٙخٍك أفؼبي اٌؼجبد:
ِ
اَّللَ َي ِْـ َُع ىم َُّؾ َصموكِ ٍع َو َصمـْ َع َت ُف))،
اَّللُ َقمٜمْ ُف َ ،ىم٤مل َاًمٜمىٌِ ُّلﷺ (( :إِ َّن َ
يض َ
َقم ْـ ُطم َذ ْض َٗم َ٦م َر َ
قن﴾ (.)0
َوشمَ ا َسم ْٕم ُْم ُٝم ْؿ ِقمٜمْدَ َذًم ِ َؽ َ ﴿ :و َ
اَّللُ َطم َؾ َؼؽ ُْؿ َو َمو َسم ْع َؿ ُؾ َ
ومول ُيقك زمـ ؽمعقَ رمحف اهللُ :م٤م زًم٧م أؾمٛمع ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ض٘مقًمتقن( :إن أومٕمت٤مل اًمٕمٌت٤مد
خمٚمقىم٦م) ،ومول أزمق فمٌَ اهلل ايمٌخوري رمحمف اهلل( :طمريمت٤مهتؿ وأصتقاهتؿ وايمعًت٤مهبؿ ويمعت٤مسمعٝمؿ
خمٚمقىم٦م)(.)2
ومرض ٓزم ،واق أن ضٕمع٘مد أن اهلل شمٕم٤ممم ظمت٤مًمؼ
وومول ايمٌغقي رمحف اهلل( :اإلضامن سم٤مًم٘مدر ٌ
أقمامل اًمٕمٌ٤مد ،ظمػما٤م وذا٤م ،يمعٌٝم٤م قمٚمتٞمٝمؿ ذم اًمٚمتقح اعمحٗمتقظ ىمٌتؾ أن خيٚم٘مٝمتؿ ،ىمت٤مل اهلل
قن﴾ [ايمِوهموت ،]25:وىمت٤مل قمتز وضمتؾُ ﴿ :وم ِ
مؾ ٱ َ
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤مممََ ﴿ :وٱ َ
َّللُ َطم َؾ َؼؽ ُْؿ َو َمو َسم ْع َؿ ُؾ َ
َّللُ
ق ىم ُّؾ َؾم ْكق﴾ [ايمرفمَ ،]25:وىم٤مل قمز وضمؾ﴿ :إِكَّو ىم َُّؾ َؾم ْكق َطم َؾ ْؼـَم ُف زمِ َؼمََ ر﴾ [ايمؼؿمر،]32:
َطمملِ ُ َ
وم٤مإلضامن واًمٙمٗمر واًمٓم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م يمٚمٝم٤م سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره ،وإرادشمف وُمِمٞمئعف ،همػم أٟمف ضرى
اإلضامن واًمٓم٤مقمت٦م ،ووقمتد قمٚمتٞمٝمام اًمثتقاب ،وٓ ضترى اًمٙمٗمتر واعمٕمّمتٞم٦م ،وأوقمتد قمٚمتٞمٝمام
اًمٕم٘م٤مب.)3()...
ومم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُم٦م ،وأئٛمعٝم٤م أن اهلل ظم٤مًمؼ يمؾ رء ُمـ أومٕمت٤مل اًمٕمٌت٤مد ،وم٤مًمٕمٌتد
خمٚمقق هلل شمٕم٤ممم ،واهلل شمٕم٤ممم ظم٤مًمؼ ذاشمف ،وصٗم٤مشمف ،وأومٕم٤مًمف .واًم٘مرآن ممٚمتقء سمتام ضتدل قمتغم أن
) (1رواه البخررراري يف ((خؾرررق أفعرررال العبررراد))( .)162وصاااححهَإلبااااين يف ((سؾسرررؾة إحاديرررث
الصحقحة)) ( )1636وقال :عؾى شرط مسؾم.
)(( (2خؾق أفعال العباد)) لؾبخاري (.)34
)(( )3شرح السـة)) (.)144-142/1
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أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد طم٤مدصم٦م سمٛمِمٞمئعف وىمدرشمف ،وظمٚم٘مف ،وم٢من ذم اًم٘مرآن ُمـ ذيمر شمٗمّمٞمؾ أومٕمت٤مل اًمٕمٌت٤مد
اًمعل سم٘مٚمقهبؿ ،وضمقارطمٝمؿ ،وأٟمف اق شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم دث ُمـ ذًمؽ ُم٤م ضٓمقل وصتٗمف يم٘مقًمتف
ايمض َ
ال َيم ُي﴾ [ إفمراف .]30 :يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ظم ِـ َؾمموق
شمٕم٤مممَ ﴿ :هم ِري ًؼو َهََ ى َو َهم ِري ًؼو َضم َّؼ َفم َؾ ْق ِف ُؿ َّ
ِ
ِ
ِ
كم﴾ [ ايمتؽمقير  .]12:11 :وسمٞمت٤من
ون إَِّٓ َأن َي َشموق َ
قؿ* َو َمو سم ََشموؤُ َ
اَّللُ َر هب ا ْيم َعموظمَ َ
مـؽ ُْؿ َأن َي ًْتَؼ َ
ِ
ِ
ِ
قؿ﴾ [ ايمتؽمقير  .]11 :وم٠مصمٌت٧م ًمٚمٕمٌتد ُمِمتٞمئ٦م
ذًمؽ أن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل﴿ :ظمَـ َؾموق مـؽ ُْؿ َأن َي ًْتَؼ َ
ِ
كم﴾ [ايمتؽقير  .]12 :ومٌلم أن ُمِمٞمئ٦م
ون إَِّٓ َأن َي َشوق َ
وومٕم اً ،صمؿ ىم٤ملَ ﴿ :و َمو سم ََشوؤُ َ
اَّللُ َر هب ا ْيم َعوظمَ َ
اًمٕمٌد ُمعٕمٚم٘م٦م سمٛمِمٞمئ٦م اهلل.)0( ).
فبئذح ] ِٓ :]ٚاإلّ٠بْ ثبٌمذس اإلّ٠بْ ثىزبثخ اٌّمبد٠ش :
ضٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ اًمع٘مدضر سم٤مقمعٌ٤مر ٟمًٌعف إمم اهلل قمز وضمؾ إمم مخً٦م أىمً٤مم ،وال يمام ضكم(:)2
 _2ايمتؼَير ايمعوم :واق شم٘مدضر اًمرب جلٛمٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت ،سمٛمٕمٜمك قمٚمٛمف هب٤م ،ويمع٤مسمعف هل٤م،
وُمِمٞمئعف ،وظمٚم٘مف هل٤م.
ايمً َ ِق َوإَ ْر ِ
ض إِ َّن َذيمِ َ
ؽ
وضدل قمغم اذا ىمقًمف _ شمٕم٤ممم _َ ﴿ :أ َمل ْ َسم ْع َؾ ْؿ َأ َّن َ
اَّللَ َي ْع َؾ ُؿ َمو ِدم َّ
ِدم ىمِت ٍ
َوب إِ َّن َذيمِ َ
اَّلل ِ َي ًِ ٌغم﴾ [ احلٍ .]00 :
ؽ َفم َعم َ
وقمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو _ ريض اهلل قمٜمٝمام _ أن اًمٜمٌلﷺ ىم٤مل(( :ىمتى اهلل مؼودير
اخلالئؼ ومٌؾ أن خيؾؼ ايمًؿقات وإرض زمخؿًكم أيمػ ؽمـي ،ومول :وفمرؾمف فمعم اظموق)) (.)3
 -1ايمتؼَير يقم أطمذ اظمقًوق ( أو ايمتؼَير ايمعؿري يقم اظمقًوق ،أو ايمتؼَير اظمقًوومل) :واق
)(( )1شرح العؼقدة الواسطقة من كالم شقخ آسالم)) لخالد بن عبداهلل الؿصؾح.)163 :161( ،
( َ)2اكظر(( :أعالم السـة الؿـشورة)) ( ،)129:133و((معارج الؼبول)) لؾحؽؿي (.)946: 928\3
(َ)3رواهَمسؾم (.)2653
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اًمع٘مدضر اًمذي أظمذ اهلل ومٞمف اعمٞمث٤مق قمغم مجٞمع اًمٌنم سم٠مٟمف رهبؿ ،وأؿمٝمداؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ سمذًمؽ،
واًمذي ىمدر اهلل ومٞمف أاؾ اًمًٕم٤مدة وأاؾ اًمِم٘م٤موة.
ؽ ِمـ زمـِل آدم ِمـ ُـمف ِ ِ
معم َأك ُػ ًِ ِ
مفََ ُه ْؿ َفم َ
مف ْؿ
مقره ْؿ ُذ ِّر َّيمت َُف ْؿ َو َأ ْؾم َ
ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْذ َأ َطم َذ َر هزم َ ْ َ َ َ ْ ُ
ِِ
ِ ِ
كم﴾ [ إفمراف .]201 :
َأ َيم ًْ ُ
ً زمِ َر ِّزمؽ ُْؿ َومو ُيمقا َزم َعم َؾم ِفَْ كَو َأ ْن َسم ُؼق ُيمقا َي ْق َم ا ْيمؼ َق َومي إِكَّو ُىمـَّو َفم ْـ َه َذا نمَوهمؾ َ
ِ
وقمـ اِم٤مم سمـ طمٙمٞمؿ أن رضم ً
يض اًم٘مْم٤مء؟
 ا أشمك اًمٜمٌل وم٘م٤ملَ :أ ُشم ٌْدَ ُأ إقمامل أم ىمد ُىم َ
ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ((:إن اهلل أطمذ ذريي آدم مـ ـمفقرهؿ ،شمؿ أؾمفَهؿ فمعم أكػًفؿ ،شمؿ
أهموض هبؿ دم ىمػقف همؼول :همٓق دم اجلـي ،وهمٓق دم ايمـور 3هملهؾ اجلـي مقنون يمعؿؾ أهؾ
اجلـي ،وأهؾ ايمـور مقنون يمعؿؾ أهؾ ايمـور)) (.)0
 _3ايمتؼَير ايمعؿري :واق شم٘مدضر يمؾ ُم٤م جيري قمغم اًمٕمٌد ذم طمٞم٤مشمف إمم هن٤مض٦م أضمٚمف،
ويمع٤مسم ُ٦م ؿم٘م٤موشمف ،أو ؾمٕم٤مدشمف.
وىمد دل قمغم ذًمؽ طمدض٨م اًمّم٤مدق اعمّمدوق ذم اًمّمحٞمحلم قمـ اسمـ ُمًٕمقد ُمرومققمت ً٤م:
(إن أضمَىمؿ جؿع طمؾؼف دم زمطـ أمف أرزمعكم يقم ًو ،شمؿ يؽقن فمؾؼي مًؾ ذيمؽ ،شمؿ يؽقن مضغي
مًؾ ذيمؽ ،شمؿ يرؽمؾ اظمَ َؾؽ ،همقـػخ همقف ايمروح ،ويممر زملرزمع ىمؾ ت ،زمؽتى رزوممف ،وأصمؾمف،
وفمؿؾف،
وؾمؼل أو ؽمعقٌَ ) (.)2
ك
_3ايمتؼَير ايمًـقي :وذًمؽ ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُمـ يمؾ ؾمٜم٦م ،وضدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :همِ َقفو
ِ
ِ
وح همِ َقفو زمِنِ ْذ ِن َر ِّهبِ ْؿ ِم ْـ ىم ُِّؾ
ايمر ُ
ُي ْػ َر ُق ىم هُؾ َأ ْم ٍر َضمؽق ٍؿ﴾ [ ايمَطمون  .]3 :وىمقًمفَ ﴿ :سمـَز َُّل اظمَْالئ َؽ ُي َو ه

( )1أخرجه ابن أبي عاصم يف ((السـة))( ،)73/1وقال إلباين :إسـادهَصحقحَورجالهَكؾفمَثؼات.
(َ)2رواهَالبخاري ( ،)3268ومسؾم (.)2643
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َأ ْم ٍرَ ،ؽمال ٌم ِه َل َضمتَّك َم ْط َؾ ِع ا ْيم َػ ْج ِر﴾ [ايمؼَر .]5:3:
ىمٞمؾ :ضٙمع٥م ومٞمٝم٤م _ أي اذه اًمٚمٞمٚم٦م _ ُم٤م دث ذم اًمًٜم٦م ُمـ ُمقت وطمٞم٤مة ،وقمز وذل،
ورزق وُمٓمر ،طمعك احلج٤مج ُض٘م٤مل٩ :م وم ان ،و ٩م وم ان.
ُروي اذا قمـ اسمـ قمٛمر ،واسمـ قمٌ٤مس ،ويمذا احلًـ وؾمٕمٞمد اسمـ ضمٌػم (.)0
_9ايمتؼَير ايمققمل :وضدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ىم َُّؾ َي ْق ٍم ُه َق ِدم َؾم ْل ٍن﴾ [ايمرمحـ .]12 :
ومقؾ دم سمػًغمهو :ؿم٠مٟمف أن ُض ِٕم ىز و ُض ِذل ،وضرومع وخيٗمض ،و ُضٕمٓمل وضٛمٜمع ،و ُضٖمٜمل و ُضٗم٘مر،
وض ِ
ْمح َؽ و ُضٌٙمل ،و ُضٛمٞم٧م و ُ ٞمل ،إمم همػم ذًمؽ(.)2
ُ
فبئذح ]ّ٠ :]ٛذ ٛاهلل ِب ٠ؾبء ٠ٚضجذ:
مً َو ِفمـْمََ ُه ُأ هم
فمـ فمؽرمي ريض اهلل فمـف ،ذم ىمقًمتف شمٕمت٤مممَ ﴿ :ي ْؿ ُحمقا َ
موق َو ُي ًٌِْ ُ
اَّللُ َممو َي َش ُ

ا ْيمؽِتَوب﴾ىم٤مل :اًمٙمع٤مب يمع٤مسم٤من ،يمع٤مب ضٛمحق اهلل ُمٜمف ُم٤م ضِم٤مء وضثٌ٧م ،وقمٜمده أم اًمٙمع٤مب (.)3

وفمـ أيب وائؾ ريض اهلل فمـف ىم٤مل  :يم٤من مم٤م ضٙمثر أن ضدقمق هب١مٓء اًمٙمٚمتامت (:اًمٚمٝمتؿ إن
يمٜم٧م يمعٌعٜم٤م أؿم٘مٞم٤مء وم٤محمٜم٤م وايمعٌٜم٤م ؾمٕمداء  ،وإن يمٜم٧م يمعٌعٜم٤م ؾمٕمداء وم٠مصمٌعٜم٤م  ،وم٢مٟمتؽ متحتق ُمت٤م
شمِم٤مء وشمثٌ٧م وقمٜمدك أم اًمٙمع٤مب) (.)4

( )1اكظر(( :زاد الؿسقر)) ٓبن الجوزي ( ،)338/7و((تػسقر الؼرآن العظقم)) ٓبن كثقرر (،)146/4
و((فتح الؼدير)) لؾشوكاين (.)572/4
(َ)2اكظرررر(( :زاد الؿسرررقر))(  ،)114/8و((تػسرررقر الؼررررآن العظرررقم)) ( ،)275/4و((فرررتح الؼررردير))
(.)136/5
) (3أخرجه الط ي يف التػسقر (.)486\16
) (4أخرجه الط ي يف التػسقر (.)481\16
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يؼقل احلوهمظ ازمـ ضمجر رمحف اهلل ( :يم٠من ض٘م٤مل ًمٚمٛمٚمؽ إن قمٛمر وم ان ُم٤مئ٦م قم٤مم إن وصتؾ
رمحف وؾمعقن إن ىمٓمٕمٝم٤م وىمد ؾمٌؼ ذم قمٚمؿ اهلل أٟمف ضّمؾ أو ض٘مٓمع وم٤مًمذي ذم قمٚمؿ اهلل ٓ ضع٘متدم
وٓ ضع٠مظمر واًمذي ذم قمٚمؿ اعمٚمؽ اق اًمذي ضٛمٙمـ ومٞمف اًمزض٤مدة واًمٜم٘مص واًمٞمتف اإلؿمت٤مرة سم٘مقًمتف
ً َو ِفمـََْ ُه ُأ هم ايمؽِتَوب﴾:وم٤معمحق اإلصمٌ٤مت سم٤مًمٜمًتٌ٦م عمت٤م ذم قمٚمتؿ
شمٕم٤مممَ ﴿ :ي ْؿ ُحق َ
وق َو ُي ًٌِْ ُ
اَّللُ َمو َي َش ُ
اعمٚمؽ وُم٤م ذم أم اًمٙمع٤مب اق اًمذي ذم قمٚمؿ اهلل وم ا حمق ومٞمف أًمٌعت٦م ،وض٘مت٤مل ًمتف اًم٘مْمت٤مء اعمتؼمم،
وض٘م٤مل ًمألول اًم٘مْم٤مء اعمٕمٚمؼ)(.)1
يؼقل ازمـ زموز رمحف اهلل( :وإفمٝمر أن مجٞمع أٟمقاع اًم٘مدر يمٚمٝم٤م ُمقضمقدة ذم أم اًمٙمع٤مب ومام
يم٤من ُمٜمٝم٤م ُمٕمٚم٘م٤م قمغم أؾمٌ٤مب وضمد قمٜمد وضمقد اًمًٌ٥م وُم٤م يم٤من همػم ُمٕمٚمؼ وىمع ذم وىمعف ٓ
ضع٘مدم وٓ ضع٠مظمر واًمٕمٌد ُم٠مُمقر سمٗمٕمؾ إؾمٌ٤مب وأداء إواُمر وشمرك اًمٜمقاال ويمؾ ُمٞمن عم٤م
ظمٚمؼ ًمف يمام ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.)2()....
فبئذح ] ً٘ :]ٜاٌذػبء ٠شد اٌمنبء؟
ومول ايمشقخ ازمـ فمًقؿكم رمحف اهلل :أُم٤م ىمقل اًمً٤مئؾ  :هؾ ايمَفموق يرد ايمؼضوق همجقازمف :
(أن اًمدقم٤مء ُمـ إؾمٌ٤مب اًمعل ّمؾ هب٤م اعمدقمق  ،واق ذم اًمقاىمع ضرد اًم٘مْمت٤مء وٓ ضترد
اًم٘مْم٤مء  ،ضٕمٜمل ًمف ضمٝمع٤من ومٛمث ً
 ا اذا اعمرضض ىمد ضدقمق اهلل-شمٕم٤ممم-سم٤مًمِمٗم٤مء ومٞمِمٗمك ،ومٝمٜم٤م ًمقٓ
اذا اًمدقم٤مء ًمٌ٘مل ُمرضْم ً٤م ً ،مٙمـ سم٤مًمدقم٤مء ؿمٗمل  ،إٓ أٟمٜم٤م ٟم٘مقل  :إن اهلل -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم -ىمتد
ىميض سم٠من اذا اعمرض ضِمٗمك ُمٜمف اعمرضض سمقاؾمٓم٦م اًمدقم٤مء ومٝمذا اق اعمٙمعقب ومّم٤مر اًمدقم٤مء ضرد
اًم٘مدر فم٤مارض ً٤م ،طمٞم٨م إن اإلٟمً٤من ضٔمـ أٟمف ًمقٓ اًمدقم٤مء ًمٌ٘مل اعمرض ،وًمٙمٜمف ذم احل٘مٞم٘م٦م ٓ ضرد
)(( )1فتح الباري)) (.)436-16
)(( )2اإليؿان بالؼضاء والؼدر)) (.)127
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اًم٘مْم٤مءٕ :ن إصؾ أن اًمدقم٤مء ُمٙمعقب وأن اًمِمٗم٤مء ؾمٞمٙمقن هبذا اًمدقم٤مء ،اتذا اتق اًم٘متدر
إصكم اًمذي يمع٥م ذم إزل  ،واٙمذا يمؾ رء ُم٘مرون سمًٌ٥م وم٢من اذا اًمًٌ٥م ضمٕمٚمف اهلل –
شمٕم٤ممم – ؾمٌٌ ً٤م ّمؾ سمف اًمٌمء وىمد يمع٥م ذًمؽ ذم إزل ُمـ ىمٌؾ أن دث)(.)0
فبئذح ]ٓٔ] :فٍخ اٌشدُ عـجت فـ ٟص٠ـبدح اٌـشصق ٚاٌؼّـشٚ ،ث١ـبْ أْ رٌـه ال
ٕ٠بف ٟلنبء اهلل ٚلذسٖ:
َس سم ِـ ُم٤مًم ِ ٍ
قل اهللِ ﷺ َض ُ٘م ُ
ؽ َىم َ٤مل َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
ه ُه َأ ْن ُي ٌْ ًَ َط َفم َؾ ْق ِف
َقم ْـ َأٟم ِ ْ َ
قلَ (( :م ْـ َ َّ
ِ
ِ ِ
مح ُف))(.)2
ِر ْز ُوم ُف َأ ْو ُيـ ًَْ َل دم َأ َشم ِره َهم ْؾ َقِ ْؾ َر َ
ومول ايمطحووي رمحف اهلل  ( :عٛمؾ أن ضٙمقن اهلل قمز وضمؾ إذا أراد أن خيٚمؼ اًمٜمًٛم٦م
ضمٕمؾ أضمٚمٝم٤م إن سمرت يمذا وإن مل شمؼم يمذا  ،عم٤م اق دون ذًمؽ  ،وإن يم٤من ُمٜمٝم٤م اًمدقم٤مء رد قمٜمٝم٤م
يمذا  ،وإن مل ضٙمـ ُمٜمٝم٤م اًمدقم٤مء ٟمزل هب٤م يمذا  ،وإن قمٛمٚم٧م يمذا طمرُم٧م يمذا  ،وإن مل شمٕمٛمٚمف
رزىم٧م يمذا  ،وضٙمقن ذًمؽ مم٤م ضثٌ٧م ذم اًمّمحٞمٗم٦م اًمعل ٓ ضزاد قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م وٓ ضٜم٘مص
ُمٜمف)(.)3
وومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل( :إضمؾ أضم ان :أضمؾ ُمٓمٚمؼ ضٕمٚمٛمف اهلل ،وأضمؾ
ُم٘مٞمد ،وم٢من اهلل ض٠مُمر اعمٚمؽ أن ضٙمع٥م ًمٕمٌده أضم اً ،وم٢من وصؾ رمحف ،ومٞم٠مُمره سم٠من ضزضد ذم أضمٚمف
ورزىمف .واعمٚمؽ ٓ ضٕمٚمؿ أضزاد ًمف ذم ذًمؽ أم ًٓ ،مٙمـ اهلل ضٕمٚمؿ ُم٤م ضًع٘مر قمٚمٞمف إُمر ،وم٢مذا ضم٤مء
إضمؾ مل ضع٘مدم ومل ضع٠مظمر)(.)4
)(( (1فتاوى ابن عثقؿقن)) الجزء الثاين.
)َ)2رواهَالبخاري ( )2667ومسؾم (.(2557
)(( (3بقان مشؽل أةار)) (.)262 / 7
)(( )4مجؿوع الػتاوى)) (.)517 / 8
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ويؼقل ؾمقخ اإلؽمالم ( :وم٤مٕؾمٌ٤مب اًمعل ّمؾ هب٤م اًمرزق ال ُمـ مجٚم٦م ُم٤م ىمدره اهلل
ويمعٌف وم٢من يم٤من ىمد شم٘مدم سم٠من ضرزق اًمٕمٌد سمًٕمٞمف وايمعً٤مسمف أهلٛمف اًمًٕمل وآيمعً٤مب وذًمؽ
اًمذي ىمدره ًمف سم٤مٓيمعً٤مب ٓ ّمؾ سمدون آيمعً٤مب وُم٤م ىمدره ًمف سمٖمػم ايمعً٤مب يمٛمقت
ُمقرصمف ض٠مشمٞمف سمٖمػم ايمعً٤مب) .
1

ومول ايمشقخ آيمٌوين رمحف اهلل (:اذا احلدض٨م ٟمص ذم أن صٚم٦م اًمرطمؿ ؾمٌ٥م ًمٚمزض٤مدة ذم
اًمرزق وـمقل اًمٕمٛمر ،وٓ ضٜم٤مومٞمف أن اًمرزق واًمٕمٛمر ُم٘مدران ،وم٢مهنام ُم٘مدران سم٠مؾمٌ٤مهبام .أٓ
شمرى أن دظمقل
اجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر ُم٘مدر أضْم ً٤م ،وُمع ذًمؽ ومدظمقهلام ُمرسمقط سم٤مًمًٌ٥م ُمـ اإلضامن أو اًمٙمٗمر.
ومٙمام أن ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :هم ِر ٌيؼ ِدم َْ ِ
ايمً ِع ِ
غم﴾ .وىمقًمف شمٕم٤ممم ذم احلدض٨م
اجلـَّي َو َهم ِر ٌيؼ ِدم َّ
اًم٘مدد (همٓق إلم اجلـي وٓ أزمورم ،وهمٓق إلم ايمـور وٓ أزمورم) ٓ ضٜم٤مذم إظمذ سم٠مؾمٌ٤مب
اًمٜمج٤مة ودظمقل اجلٜم٦م ،سمؾ ذًمؽ أُمر ٓ سمد ُمٜمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ا ْد ُطم ُؾقا َْ
اجلـَّ َي زمِ َ ىمُـت ُْؿ
قن﴾ ،وىم٤مل ﷺ ذم احلدض٨م اعمٕمروف( :افمؿؾقا همؽؾ مقن ظمو طمؾؼ يمف ،همؿـ ىمون
َسم ْع َؿ ُؾ َ
مـ أهؾ ايمًعودة همققن يمعؿؾ أهؾ ايمًعودة) احلدض٨م .ومٙمذًمؽ أىمقلُ :مـ يم٤من ـمقضؾ اًمٕمٛمر
قمٜمد اهلل ،ومًٞمٞمن ًمألظمذ سم٠مؾمٌ٤مب ـمقل اًمٕمٛمر ،واًمٕمٙمس سم٤مًمٕمٙمس ،وم٢مذ ًا ًمٞمس ُمٕمٜمك يمقن
صٚم٦م اًمرطمؿ ؾمٌٌ ً٤م ًمٓمقل اًمٕمٛمر أن ذًمؽ ضٖمػم ُم٤م ؾمٌؼ ذم قمٚمؿ اهلل ُمـ اًمٕمٛمر اعمحدود ،يمام أن
يمقن اإلضامن ؾمٌٌ ً٤م ًمدظمقل اجلٜم٦م ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أٟمف ضٖمػم مم٤م ؾمٌؼ ذم قمٚمؿ اهلل ُمـ اًمًٕم٤مدة أو
اًمِم٘م٤موة ،سمؾ احل٘مٞم٘م٦م أن اًمٙمؾ ؾمٌؼ ذم قمٚمؿ اهللُ ،مـ اًمًٌ٥م واعمًٌ٥م ،ومٛمـ ؾمٌؼ ذم قمٚمٛمف

) (( (1مجؿوع الػتاوى)) (.)541-546-8
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شمٕم٤ممم أٟمف ُمـ أاؾ اجلٜم٦م وم٘مد ؾمٌؼ ذم قمٚمٛمف أٟمف ض٠مظمذ سمًٌٌف واق اإلضامن ،وُمـ ؾمٌؼ ذم قمٚمٛمف
شمٕم٤ممم أٟمف ُمـ أاؾ اًمٜم٤مر وم٘مد ؾمٌؼ ذم قمٚمٛمف أضْم ً٤م أٟمف ض٠مظمذ سمًٌٌف واق اًمٙمٗمر.
ومٙمذًمؽ ٟم٘مقلُ :مـ ؾمٌؼ ذم قمٚمٛمف شمٕم٤ممم أٟمف ـمقضؾ اًمٕمٛمر وم٘مد ؾمٌؼ ذم قمٚمٛمف أٟمف ض٠مظمذ
سم٤مًمًٌ٥م واق اٜم٤م صٚم٦م اًمرطمؿ واًمٕمٙمس سم٤مًمٕمٙمس .وم٢مذا ىمٚمٜم٤م ـم٤مل قمٛمره طم٘مٞم٘م٦م سمّمٚمعف ًمٚمرطمؿ
يمام ًمق ىمٚمٜم٤م :دظمؾ اجلٜم٦م سم٢مضامٟمف وٓ ومرق.
ومع٠مُمؾ اذا وم٢مٟمف ضر ؽ قمـ شمٙمٚمػ شم٠موضؾ احلدض٨م سمام ٓ ـم٤مئؾ حتعف وٓ ُمؼمر ًمف ؾمقى
اًمٌٕمد قمـ اًمٗمٝمؿ اًمًٚمٞمؿ ًمٌح٨م اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ،واًمعقومٞمؼ ُمـ اهلل قمز وضمؾ.)0( ).
فبئذح ]ٔٔ] :فؼً األعجبة ال ٕ٠بف ٟاإلّ٠بْ ثبٌمذس:
ومول ؾمورح ايمطحوويي -رمحف اهلل( : -وىمد فمـ سمٕمض اًمٜم٤مس أن اًمعقيمؾ ضٜم٤مذم آيمعً٤مب
وشمٕم٤مـمل إؾمٌ٤مب ،وأن إُمقر يم٤مٟم٧م ُم٘مدرة وم ا طم٤مضم٦م إمم إؾمٌ٤مب ،واذا وم٤مؾمد ،وم٢من
آيمعً٤مبُ :مٜمف ومرض ،وُمٜمف ُمًعح٥م ،وُمٜمف ُمٌ٤مح ،وُمٜمف ُمٙمروه ،وُمٜمف طمرام ...وىمد يم٤من
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أومْمؾ اعمعقيمٚملم ،ضٚمٌس ُٓم٦م احلرب ،وضٛمٌم ذم إؾمقاق
ًم ايمعً٤مب)(.)2
وىمد ىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ٕيب قمٌٞمدة عم٤م ضم٤مء اخلؼم سم٤مٟمعِم٤مر اًمقسم٤مء ذم اًمِم٤مم ،ورأى
قمٛمر اًمرضمقع وم٘م٤مل ًمف أسمق قمٌٞمدة( :أهمرار ًا مـ ومَر اهلل همؼول فمؿر :يمق نمغمك وموهلو يو أزمو فمٌقَة،
كعؿ كػر مـ ومَر اهلل إلم ومَر اهلل ،أرأيً يمق ىمون يمؽ إزمؾ هٌطً واديوً يمف فمَوسمون :إضمَامهو

)((َ)1مختصر صحقح مسؾم لإلمام الؿـذري)) ،تحؼقق الشقخ آلباين.)471 : 476( ،
)((َ)2شرح العؼقدة الطحاوية)) (. .)361
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طمٌِي ،وإطمرى صمَزمي ،أيمقس إن رفمقً اخلٌِي رفمقتفو زمؼَر اهلل ،وإن رفمقً اجلَزمي
رفمقتفو زمؼَر اهلل)(. )0
ومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل( :وإذا شمرك اًمٕمٌد ُم٤م ُأ ُِم َر سمف ُمعٙم ً
 ا قمغم اًمٙمع٤مب
يم٤من ذًمؽ ُمـ اعمٙمعقب اعم٘مدور اًمذي ضّمػم سمف َؿم ِ٘م ىٞم ً٤م ،ويم٤من ىمقًمف ذًمؽ سمٛمٜمزًم٦م ُمـ ض٘مقل :أٟم٤م
واًمري طمّمؾ ،وإٓ مل ّمؾ ،أو ض٘مقلٓ :
ٓ آيمؾ ،وٓ أذب :وم٢من يم٤من اهلل ىم٣م سم٤مًمِمٌع
ٍ
أضم٤مُمع اُمرأيت وم٢من يم٤من اهلل ىم٣م زم سمقًمد ،وم٢مٟمف ضٙمقن.
ويمذًمؽ ُمـ همٚمط ومؽمك اًمدقم٤مء ،أو شمرك آؾمعٕم٤مٟم٦م ،واًمعقيمؾ فم٤م ىٟم ً٤م أن ذًمؽ ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت
اخل٤مص٦مٟ ،م٤مفمر ًا إمم اًم٘مدر ،ومٙمؾ ا١مٓء ضم٤ماٚمقن وت٤مًمقن ،وضِمتٝمد هلتذا ُمت٤م رواه ُمًتٚمؿ ذم
صحٞمحف قمـ اًمٜمٌلﷺ أٟمف ىم٤مل( :اضمرص فمعم مو يـػعؽ واؽممتعـ زمموهلل وٓ سمعجمز ،وإن
أصوزمؽ رق همال سمؼؾ :يمق أين همعؾً ،ىمون ىمذا وىمذا ،ويمؽـ ومؾ :ومَر اهلل ومو ؾموق همعؾ 3همنن
يمق سمػتَ فمؿؾ ايمشقطون)(.)2
وم٠مُمره سم٤محلرص قمغم ُم٤م ضٜمٗمٕمف ،وآؾمعٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل ،وهن٤مه قمـ اًمٕمجز اًمذي اق آشمٙم٤مل قمغم
اًم٘مدر ،صمؿ أُمره إذا أص٤مسمف رء أٓ ضٞم٠مس قمغم ُم٤م وم٤مشمف ،سمؾ ضٜمٔمر إمم اًم٘مدر ،وضًتٚمؿ إُمتر هلل:
وم٢مٟمف اٜم٤م ٓ ض٘مدر قمغم همػم ذًمؽ ،يمام ىم٤مل سمٕمض اًمٕم٘م اء :إُمقر أُمران :أُمر ومٞمف طمٞمٚمت٦م ،وأُمتر
ٓ طمٞمٚم٦م ومٞمف ،ومام ومٞمف طمٞمٚم٦م ٓ ضٕمجز قمٜمف ،وُم٤م ٓ طمٞمٚم٦م ومٞمف ٓ جيزع ُمٜمف)(.)3

) )1رواهَالبخاري ( ،)5729ومسؾم (.)2219
(َ)2رواهَمسؾم (.)2664
(((َ)3مجؿوع الػتاوى)) (.)285: 284/8
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فبئذح ]ٕٔ]ِ :جشد األعجبة ال ٛ٠عت دقٛي اٌّغجَّت:
ومول اإلموم ازمـ سمقؿقي رمحمف اهلل( :اقمع٘مت٤مد شمت٠مصمػم إؾمتٌ٤مب قمتغم آؾمتع٘م ال دظمتقل ذم
اًمْم ال) (.)0
وومول ازمـ ايمؼقؿ رمحف اهلل ذم سمٞم٤من ىمقل سمٕمض اًمٕمٚمامء سمت٠من آًمعٗمت٤مت إمم إؾمتٌ٤مب ذك
ىم٤مل( :وم٤مًمنمك أن ضٕمعٛمد قمٚمٞمٝم٤م وضٓمٛمئـ إًمٞمٝم٤م ،وضٕمع٘مد أهن٤م سمتذاهت٤م حمّمتٚم٦م ًمٚمٛم٘مّمتقد ،ومٝمتق
ُمٕمرض قمـ اعمًٌ٥م هل٤م ،وجيٕمؾ ٟمٔمره واًمعٗم٤مشمف ُم٘مّمقرا قمٚمٞمٝم٤م)(.)2
وومول اإلموم ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل( :وم٤مٕؾمٌ٤مب اًمعل ُمـ اًمٕمٌ٤مد سمتؾ وُمتـ همتػماؿ ًمٞمًت٧م
ِ
ُمقضمٌ٤مت ٓ ُٕمر اًمدٟمٞم٤م وٓ ُٕمر أظمرة سمؾ ىمد ضٙمقن ٓ سمد ُمٜمٝمت٤م وُمتـ أُمتقر أظمترى ُمتـ
ومْمؾ اهلل ورمحعف ظم٤مرضم٦م قمـ ىمدرة اًمٕمٌد ،وُم٤م َصمؿ ِ
٥م إٓ ُمِمٞمئ٦م اهلل ،ومام ؿم٤مء يم٤من وُمت٤م مل
ُمقضم ٌ
ى
ضِم٠م مل ضٙمـ ،ويمؾ ذًمؽ ىمد سمٞمٜمف اًمٜمٌلﷺ  ،واق ُمٕمروف قمٜمد َُم ْـ ٟم ىَق َر اهلل سمّمػمشمف)(.)3
وومول أيضو ( :وجمرد إؾمٌ٤مب ٓ ضقضم٥م طمّمقل اعمًت ىٌ٥م ومت٢من اعمٓمتر إذا ٟمتزل وسمتذر
احل٥م مل ضٙمـ ذًمؽ يم٤مومٞم٤م ذم طمّمقل اًمٜمٌ٤مت سمؾ ٓسمد ُمـ رضتح ُمرسمٞمت٦م سمت٢مذن اهلل ،وٓسمتد ُمتـ
سف آٟمعٗم٤مء قمٜمف وم اسمد ُمـ مت٤مم اًمنموط وزوال اعمقاٟمع ،ويمؾ ذًمتؽ سم٘مْمت٤مء اهلل وىمتدره،
ويمذًمؽ اًمقًمد ٓ ضقًمد سمٛمجرد إٟمزال اعم٤مء ذم اًمٗمرج ،سمؾ يمؿ ُمـ أٟمزل ومل ضقًمد ًمف سمؾ ٓ سمد ُمـ
أن اهلل ؿم٤مء ظمٚم٘مف ومعحٌؾ اعمرأة وشمرسمٞمف ذم اًمرطمؿ وؾم٤مئر ُم٤م ضعؿ سمف ظمٚم٘مف ُمتـ اًمنمتوط وزوال
اعمقاٟمع )(. )4
)(( )1مجؿوع الػتاوى)) (.)392 /8
)(( )2مدارج السالؽقن بقن مـازل إياك كعبد وإياك كستعقن)) ابن ققم الجوزية (.)462/3
)(( )3آستؼامة)) لشقخ آسالم (.)176/1
)(( )4مجؿوع الػتاوى)) لشقخ آسالم (.)76/8
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فبئــذح ]ٖٔ] :اإلّ٠ــبْ ثبٌمــذس ال ٕ٠ــبف ٟأْ ٠ىــٌٍ ْٛؼجــذ ِؾــ١ئخ فــ ٟأفؼبٌــٗ
االخز١بس٠خ:
مجٝمقر أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم أن أومٕم٤مل اإلٟمً٤من آظمعٞم٤مرض٦م ُمًعٜمدة إًمٞمف ،وأٟمف وم٤مقمتؾ
هل٤م ،وحمدث هل٤م ،واًمٕمٌد وم٤مقمؾ ًمٗمٕمٚمف طم٘مٞم٘م٦م ٓ جم٤مز ًا ،اذا ىمقل اًمًٚمػ وإئٛم٦م .واتق احلتؼ
اًمذي دل قمٚمٞمف اعمٜم٘مقل واعمٕم٘مقل ،وم٢من اهلل ،ورؾمقًمف وصػ اًمٕمٌد سم٠مٟمف ضٕمٛمؾ ،وضٗمٕمتؾ ،وىمتد
ضم٤مءت اًمٜمّمقص سم٢مصمٌ٤مت ومٕمٚمف ذم قم٤مُم٦م آض٤مت اًم٘مرآن( :يعؿؾمقن)( ،يػعؾمقن)( ،يممـمقن)،
(يؽػرون)( ،يتػؽرون)ُ( ،يوهمظقن)( ،يتؼقن) ،ومل ضٙمـ ُمـ اًمًٚمػ وإئٛم٦م ُمـ ض٘مقل :إن
اًمٕمٌد ًمٞمس سمٗم٤مقمؾ ،وٓ خمع٤مر ،وٓ ُمرضد ،وٓ ىم٤مدر ،وٓ ىم٤مل أطمد ُمٜمٝمؿ :إٟمف وم٤مقمؾ جم٤مز ًا ،سمتؾ
ُمـ شمٙمٚمؿ ُمٜمٝمؿ سمٚمٗمظ احل٘مٞم٘م٦م ،واعمج٤مز ُمعٗم٘مقن قمغم أن اًمٕمٌد وم٤مقمؾ طم٘مٞم٘م٦م.
ومم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُم٦م ،وأئٛمعٝم٤م أن اًمٕمٌ٤مد هلؿ ُمِمٞمئ٦م ،وىمدرة ضٗمٕمٚمتقن سمٛمِمتٞمئعٝمؿ،
ِ
وىمدرهتؿ ُم٤م أىمدراؿ اهلل قمٚمٞمف ،يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :ىم َّ
َمر ُه * َو َممو
ال إِ َّك ُف سم َْذىم َر ٌة * َهم َؿـ َؾموق َذىم َ
اَّللُ﴾(اظممَشمر ،)95 – 93/وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :إِ َّن َه ِذ ِه سم َْذىمِ َر ٌة َهم َؿـ َؾموق َّاُت ََذ إِ َلم
ون إَِّٓ َأن َي َشوق َ
َي ْذىم ُُر َ
رزمم ِ
مف َؽم مٌِق ً
مون َفمؾِممق ً َضمؽِممق ً ﴾
اَّللُ إِ َّن َ
ون إَِّٓ َأن َي َشمموق َ
اَّللَ َىمم َ
ال﴾(اظمزمممؾَ ﴿ ،)22/و َمممو سم ََشمموؤُ َ
َ ِّ
(اإلكًون. )0()30/
يؼقل ايمشقخ ايمػقزان ضمػظف اهلل ( :أومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد ال ومٕمٚمٝمؿ سم٢مرادهتؿ وُمِمٞمئعٝمؿ ،وال
قن﴾ (ايمِوهموتِ َ ﴿ ،)25/
ر ٍق َو ُه َق
ظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ ﴿ َو َ
اَّللُ َطم َؾ َؼؽ ُْؿ َو َمو َسم ْع َؿ ُؾ َ
اَّللُ َطمويم ُؼ ىم ُِّؾ َ ْ
قؾ﴾(ايمزمر﴿ ،)51/ه ْؾ ِمـ َطمويمِ ٍؼ نمَغم َ ِ
ِ
ايمً َ ِق َو ْإَ ْر ِ
ر ٍق َوىمِ ٌ
ض﴾
ْ
َ
اَّلل َي ْر ُز ُومؽ ُْؿ م َـ َّ
ُْ
َفم َعم ىم ُِّؾ َ ْ
(هموؿمر :)3/وم٤مهلل ُمٜمٗمرد سم٤مخلٚمؼ واًمع٘مدضر ،واًمٕمٌد ًمف ُمِمٞمئعف وإرادشمف ،وًمف ومٕمؾ ،ومٝمق سم٤مظمعٞم٤مره

)((َ(1شرح العؼقدة الواسطقة من كالم شقخ آسالم)) لخالد الؿصؾح (.)163: 161
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ضذا٥م إمم اعمًجد ،وسم٤مظمعٞم٤مره ضذا٥م إمم اعمً٤مرحٕ :ن قمٜمده ىمدرة ،واإلٟمً٤من اًمذي مل ضٕمٓمف
اهلل ىمدرة وٓ اؾمعٓم٤مقم٦م ومٝمذا ىمد قمذره اهللُ ،مثؾ اعمجٜمقن واعمٙمره ،ومٚمٞمس قمٜمده إرادة ،وًمٞمس
قمٜمده ىمّمد ،أُم٤م ُمـ قمٜمده إرادة وىمّمد ،ومٝمذا اًمذي خيع٤مر اًمٗمٕمؾ ًمٜمٗمًف ،واًمٕم٘م٤مب واًمثقاب
ض٘مع قمغم ومٕمٚمف ،وًمٞمس قمغم ومٕمؾ اهلل قمز وضمؾ.
ِ
ِ
مروا﴾ (آل فمؿمران)225/
يـ َآمـُقا﴾(ايمٌؼمرة﴿ ،)51/إِ َّن ا َّيممذ َ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :إِ َّن ا َّيمذ َ
يـ َىم َػ ُ
أؾمٜمد اإلضامن إًمٞمٝمؿ ،ويمذًمؽ أؾمتٜمد اًمٙمٗمتر ﴿ َأؿمِقعمقا َ ِ
ايمر ُؽم َ
مقل﴾ (ايمـًموق)92/
ُ
اَّللَ َو َأؿمق ُعمقا َّ
اَّللَ َو َر ُؽمق َيم ُف﴾ (ايمـقر )91/أؾمٜمد إومٕم٤مل إمم اًمٕمٌ٤مد.
﴿ َو َم ْـ ُيطِ ِع َ
اَّللُ إِ َّن َ
وق َ
وق َ
اَّللَ
ون إِ َّٓ َأ ْن َي َش َ
واًمدًمٞمؾ قمغم أن اًمٕمٌد ًمف إرادة وىمّمد ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :و َمو سم ََش ُ
َون َفمؾِق ً َضمؽِق ً ﴾ (اإلكًون ،)30/وم٠مصمٌ٧م اهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمف ُمِمٞمئ٦م وًمٚمٕمٌد ُمِمٞمئ٦م ،وضمٕمؾ ُمِمٞمئ٦م
ىم َ
اًمٕمٌد حت٧م ُمِمٞمئعف ؾمٌح٤مٟمف ) (.)0
وومول ايمعالمي ازمـ ؽمعَي رمحف اهلل سمعولم ( :أن اًمٕمٌد إذا صغم ،وص٤مم ،وقمٛمؾ اخلػم ،أو
قمٛمؾ ؿمٞمئ ً٤م ُمـ اعمٕم٤ميص يم٤من اق اًمٗم٤مقمؾ ًمذًمؽ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،واًمٕمٛمؾ اًمً ٍٞم  ،وومٕمٚمف
اعمذيمقر  -سم ا رض٥م  -واىمع سم٤مظمعٞم٤مره ،واق س  -ضورة  -أٟمف همػم جمٌقر قمغم اًمٗمٕمؾ أو
اًمؽمك ،وأٟمف ًمق ؿم٤مء مل ضٗمٕمؾ ،ويمام أن اذا اق اًمقاىمع ،ومٝمق اًمذي ٟمص اهلل قمٚمٞمف ذم يمع٤مسمف،
وٟمص قمٚمٞمف رؾمقًمف ﷺ طمٞم٨م أو٤مف إقمامل ص٤محلٝم٤م ،وؾم ىٞمئٝم٤م إمم اًمٕمٌ٤مد ،وأظمؼم أهنؿ
اؿ اًمٗم٤مقمٚمقن هل٤م ،وأهنؿ حمٛمقدون قمٚمٞمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م ص٤محل٦م ،وُمث٤مسمقن قمٚمٞمٝم٤م ،وُمذُمقُمقن إذا
يم٤مٟم٧م ؾمٞمئ٦م ،وُمٕم٤مىمٌقن قمٚمٞمٝم٤م.

)((َ(1التعؾقؼات الؿختصرة عؾى متن العؼقدة الطحاوية)) صالح الػوزان (.)211 : 216
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وم٘مد شمٌلم هبذا واشمْمح أهن٤م واىمٕم٦م ُمٜمٝمؿ وسم٤مظمعٞم٤مراؿ ،وأهنؿ إن ؿم٤مءوا ومٕمٚمقا ،وإن
ؿم٤مءوا شمريمقا ،وأن اذا إُمر صم٤مسم٧م قم٘م ً
 ا وطمً ً٤م ،وذقم ً٤م ،وُمِم٤مادة.
وُمع ذًمؽ إذا أردت أن شمٕمرف أهن٤م  -وإن يم٤مٟم٧م يمذًمؽ  -واىمٕم٦م ُمٜمٝمؿ ،يمٞمػ شمٙمقن
داظمٚم٦م ذم اًم٘مدر؟ ويمٞمػ شمِمٛمٚمٝم٤م اعمِمٞمئ٦م؟ ومٞم٘م٤مل :سم٠مي رء وىمٕم٧م اذه إقمامل اًمّم٤مدرة
وذا٤م؟ ومٞم٘م٤مل :سم٘مدرهتؿ ،وإرادهتؿ.
ُمـ اًمٕمٌ٤مد ظمػما ُ٤م ُ
واًمذي ظمٚمؼ ُم٤م شم٘مقم سمف إومٕم٤مل اق اًمذي ظمٚمؼ إومٕم٤مل :ومٝمذا اًمذي ؾ اإلؿمٙم٤مل،
وضعٛمٙمـ اًمٕمٌد أن ضٕم٘مؾ سم٘مٚمٌف اضمعامع اًم٘مدر ،واًم٘مْم٤مء ،وآظمعٞم٤مر.
وُمع ذًمؽ ومٝمق شمٕم٤ممم أُمد اعم١مُمٜملم سم٠مؾمٌ٤مب ،وأًمٓم٤مف ،وإقم٤مٟم٤مت ُمعٜمققم٦م ،وسف قمٜمٝمؿ
اعمقاٟمع ،يمام ىم٤مل ﷺ((:وأمو مـ ىمون مـ أهؾ ايمًعودة همًققن يمعؿؾ أهؾ ايمًعودة ))(.)0
ويمذًمؽ ظمذل اًمٗم٤مؾم٘ملم ،وويمٚمٝمؿ إمم أٟمٗمًٝمؿٕ :هنؿ مل ض١مُمٜمقا سمف ،ومل ضعقيمٚمقا قمٚمٞمف،
ومقٓىاؿ ُم٤م شمقًمقه ٕٟمٗمًٝمؿ )(.)2
فبئذح ]ٗٔ] :اإلٔغبْ ِغَّ١ش ِٚخَّ١ش :
وخمػم ،جيعٛمع ومٞمف إُمتران :ومٝمتق ُمًتػم ُمتـ طمٞمت٨م ضمرضت٤من أىمتدار اهلل
ُمًػم ى
اإلٟمً٤من ى
وىمدرا ،وأٟمف ٓ ضٛمٙمٜمف اًمعخ ُّٚمص ُمـ ىمْم٤مء اهلل وىمتدره
وىمْم٤مئف قمٚمٞمف ،وظمْمققمف ًمذًمؽ يمقٟمً٤م
ً
ُمًػم .
اًمذي ىمدى ره قمٚمٞمف :ومٝمق ُمـ اذه اًمٜم٤مطمٞم٦م ى ٌ

) (1رواهَمسؾمَ(.)2647
)((َ(2التـبقفات الؾطقػة فقؿا احتوت عؾقه الواسطقة من الؿباحرث الؿـقػرة)) لعبرد الررحؿن آل سرعدي
(.)162 : 166
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وضتذر ُمتـ إقمتامل
خمػمٟٕ :مف ضت٠ميت
أُم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أومٕم٤مًمف اق وطمريم٤مشمف
ُ
وشمٍموم٤مشمف :ومٝمق ى ٌ
ُّ
خمػم .
سم٢مرادشمف وىمّمده واظمعٞم٤مره :ومٝمق ى ٌ
وم٤مًمٕمٌد ًمف ُمِمٞمئ٦م ،وًمف اظمعٞم٤مر ،وًمٙمٜمف شم٤مسمع عمِمتٞمئ٦م اهلل ؾمتٌح٤مٟمف وشمٕمت٤ممم وىمْمت٤مئف وىمتدره،
وًمذًمؽ ُضث٤مب قمغم اًم ىٓم٤مقم٦م وضٕم٤مىم٥م قمغم اعمٕمّمٞم٦م اًمعل ضٗمٕمٚمٝم٤م سم٤مظمعٞم٤مره وإرادشمتف ،أُمت٤م اإلٟمًت٤من
اًمذي ًمٞمس ًمف اظمعٞم٤مر وٓ إرادة – يم٤معمٙمره واًمٜمت٤مد واًمٕمت٤مضمز قمتـ ومٕمتؾ اًمٓم٤مقمت٦م  :-ومٝمتذا ٓ
ضٕم٤مىم٥مٟٕ :مف ُمًٚمقب اإلرادة وآظمعٞم٤مر  :إُم٤م سم٤مًمٕمجز ،أو سمٗم٘مدان اًمٕم٘مؾ :يم٤معمجٜمقن واعمٕمعقه:
شمٍموم٤مشمفٟٕ :مف وم٤مىمد ًم اظمعٞم٤مر ،وم٤مىمد ًمإلرادة (.)0
ومٝمق ذم اذه إطمقال ٓ ضٕم٤مىم٥م قمغم ُّ
اَّللُ﴾ [ ايمتؽمقير  ، ]12 :وىمقًمتف :
موق َ
وُمـ إدًم٦م  :ىمقًمف شمٕم٤ممم َ ﴿ :و َمو سم ََشوؤُ َ
ون إِٓ َأن َي َش َ
وق َهم ْؾ َق ْؽ ُػ ْر﴾ [ ايمؽفػ  : ]12 :ومٝمتذا ض١مضتد ُمت٤م ذيمرٟمت٤مٕ :ن اهلل أصمٌت٧م ًمٚمٕمٌتد ُمِمتٞمئ٦م
﴿ َو َمـ َؾم َ
واظمعٞم٤مرا ،وأصمٌ٧م ًمٜمٗمًف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمِمٞمئ٦م ،وضمٕمؾ ُمِمتٞمئ٦م اًمٕمٌتد شم٤مسمٕمت٦م عمِمتٞمئ٦م اهلل قمتز
ً
وضمؾ ،ومدًم٧م أض٦م اًمٙمرضٛم٦م قمغم إصمٌ٤مت اعمِمٞمئعلم  :إصمٌ٤مت اعمِمٞمئ٦م ًمٚمٕمٌد ،وإصمٌ٤مت اعمِمتٞمئ٦م هلل،
ِ
ى
وق
وق َهم ْؾ ُق ْممـ َو َمـ َؾم َ
وأن ُمِمٞمئ٦م اًمٕمٌد شم٤مسمٕم٦م عمِمٞمئ٦م اهلل قمز وضمؾ  .وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم َ ﴿ :هم َؿـ َؾم َ
اًمزضمر واًمعٝمدضد واًمعقسمٞم  :ىمت٤مل شمٕمت٤ممم :
َهم ْؾ َق ْؽ ُػ ْر﴾ :ومٝمذا ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه اًمعىخٞمػم ،سمؾ اذا ُمٕمٜم٤مه ى
ِ ِ
ِ
﴿و ُوم ِؾ َْ ِ
َورا َأ َضم َ
وط ِهبِ ْؿ
وق َهم ْؾ َق ْؽ ُػ ْر إِكَّو َأ ْفمتََْ كَو يمؾ َّظوظم َ
َ
كم ك ً
وق َهم ْؾ ُق ْممـ َو َمـ َؾم َ
احل هؼ مـ َّر ِّزمؽ ُْؿ َهم َؿـ َؾم َ
ه ِ
اد ُوم َفو﴾  :اذا ُمٕمٜم٤مه اًمعٝمدضد واًمعقسمٞم  ،ى
وأن اإلٟمً٤من إذا قمَم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ويمٗمر
َُ
سم٤مهلل :ى
ضًتعحؼ
وم٢من اهلل ضٕم٤مىمٌفٟٕ :مف ومٕمؾ اًمٙمٗمر سم٤مظمعٞم٤مره ،وومٕمؾ اًمٙمٗمر سم٢مرادشمف وُمِمٞمئعف :ومٝمق
ُّ

)((َ)1الؿـتؼى من فتاوى الشقخ الػوزان)) ج(.)1
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وط ِهبِؿ ه ِ
ِ ِ
كم ك ً َ
اد ُوم َفو﴾ :ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف أقمدى
قم٘م٤مب اهلل ودظمقل اًمٜم٤مر ﴿ :إِكَّو َأ ْفمتََْ كَو يمؾ َّظوظم َ
َورا أ َضم َ ْ ُ َ
هلؿ اذه اًمٜم٤مر ًمٔمٚمٛمٝمؿ (.)0
فبئذح ]٘ٔ] :اٌمذس ال ُ٠ذزظ ثٗ ػٍ ٝرشن اٌٛاعجبد أ ٚفؼً اٌّذشِبد:
وومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل ( :وًمٞمس ٕطمد أن ع٩م سم٤مًم٘مدر قمغم اًمذٟم٥م
سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم  ،وؾم٤مئر أاؾ اعمٚمؾ  ،وؾم٤مئر اًمٕم٘م اء  :وم٢من اذا ًمق يم٤من ُم٘مٌقًٓ ُٕمٙمـ يمؾ
أطمد أن ضٗمٕمؾ ُم٤م خيٓمر ًمف ُمـ ىمعؾ اًمٜمٗمقس وأظمذ إُمقال  ،وؾم٤مئر أٟمقاع اًمٗمً٤مد ذم إرض ،
و ع٩م سم٤مًم٘مدر .وٟمٗمس اعمحع٩م سم٤مًم٘مدر إذا اقمعدي قمٚمٞمف  ،واطمع٩م اعمٕمعدي سم٤مًم٘مدر مل ض٘مٌؾ ُمٜمف ،
سمؾ ضعٜم٤مىمض  ،وشمٜم٤مىمض اًم٘مقل ضدل قمغم ومً٤مده  ،وم٤مٓطمعج٤مج سم٤مًم٘مدر ُمٕمٚمقم اًمٗمً٤مد ذم سمدائف
اًمٕم٘مقل)(.)2
عجقن سم٤مًم٘مدر وض٘مقًمقن :إٟمف ىمتد
وظمو ُؽمًؾ ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل قمـ أىمقام ّ
ِ
ً
يـ َؽمم ٌَ َؼ ْ
ؿم٘مل ،واًمًٕمٞمد ؾمٕمٞمد ،حمعجلم سم٘مقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف﴿ :إِ َّن ٱ َّيمذ َ
ُم٣م إُمر ،واًمِم٘مل ّ
َُهل ْؿ ّمـَّو ٱ ُْحل ًْـَك ُأ ْو َيممًِ َ
واًمنم ،واًمزٟم٤م
ون﴾ [إكٌقوق ]202:ىم٤مئٚملم سم٠من اهلل ىمدّ ر اخلػم
ؽ َفمـ َْفو ُم ٌْ َعَُ َ
ّ
ُمٙمعقب قمٚمٞمٜم٤م ،وُم٤م ًمٜم٤م ذم إومٕم٤مل ىمدرة وإٟمام اًم٘مدرة هلل...
أسوا قمتغم اتذا آقمع٘مت٤مد
أصموب رمحف اهلل( :احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،ا١مٓء اًم٘متقم إذا ّ
يم٤مٟمقا أيمٗمر ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى :وم٢من اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ض١مُمٜمقن سمت٤مُٕمر واًمٜمٝمتل ،واًمققمتد
طمرومقا وسمدّ ًمقا ،وآُمٜمقا سمٌٕمض ويمٗمروا سمتٌٕمض ،يمتام ىمت٤مل
واًمققمٞمد ،واًمثقاب واًمٕم٘م٤مبً ،مٙمـ ّ
اهلل شمٕم٤ممم﴿ :إِن ٱ َّيم ِذيـ ي ْؽ ُػرون َ ِ
مقن
مكمَاَّلل َو ُر ُؽممؾِ ِف َوي ُؼق ُيم َ
باَّلل َو ُر ُؽمؾِ ِف َو ُي ِريمَُ َ
َ َ ُ َ
َّ
ون َأن ُي َػ ّر ُوممق ْا َزم ْ َ
)(( (1الؿـتؼى من فتاوى الشقخ الػوزان)) ج (.)1
)(( (2مجؿوع الػتاوى)) ( )179/8
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ِ
ض َو َك ْؽ ُػ ُر زمِ ٌَ ْع ٍ
ك ُْم ِم ُـ زمِ ٌَ ْع ٍ
ال * ُأ ْو َيممًِ َ
كم ذيمِ َ
ؽ َؽمٌِق ً
ون
مؿ ٱ ْلؽَااهمِ ُمر َ
ض َو ُي ِريَُ َ
ون َأن َيتَّخ ُذو ْا َزم ْ َ
ؽ ُه ُ
ِ ِ
يـ َفم َذازم ًو هم ِفقـ ًو﴾ [ايمـًوق ]292 ،290:ومٙمٞمػ سمٛمـ يمٗمتر سمت٤مجلٛمٞمع ،ومل ض٘متر
َضم ّؼ ًو َو َأ ْفمتََْ كَو يم ْؾؽَمػ ِر َ
سم٠مُمر اهلل وهنٞمف ووقمده ووقمٞمده؟! سمؾ شمرك ذًمؽ حمعج ً٤م سم٤مًم٘مدر ،ومٝمتق أيمٗمتر ممتـ آُمتـ سمتٌٕمض
ويمٗمر سمٌٕمض)(.)0
وىمد دل قمغم ومً٤مد آطمعج٤مج سم٤مًم٘مدر قمغم ومٕمتؾ اعمٕمت٤ميص أو شمترك اًمٓم٤مقمت٤مت  :الشررع
واًمٕم٘مؾ  ،ومٛمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م :
ىمقل اهلل -شمٕم٤ممم  ﴿ : -سق ُؼ ُ ِ
ين ََأ ْش َاركُواَ َل ْاو ََشاا َءَاَّللُ ََم َ
َااَوَٓ
َاَوَٓ َءا َباؤُ ك َ
ااَأ ْش َار ْكـ َ
ولَا َّلذ َ
َ َ
َطـْادَ كُم َِمان ِ
كَك ََّذبَا َّل ِذين َِمنَ َقب ِؾ ِفمَحتَّىَ َذا ُقواَب ْلسـَاَ ُقا ْلَه ْال ِ
حرمـ ِ
َاَم ْن ََش ْي ٍءَك ََذلِ َ
َط ْؾامٍَ
ْ ْ
َ
َ ْ ْ ْ َ
َ
َ َ
َ َّ ْ
ون﴾ [إكعوم ،]32:ومٝمت١مٓء اعمنمتيمقن
ونَإَِٓال َّظ َّن ََوإِ ْن ََأ ْكت ُْمَإَِٓتَخْ ُر ُص ََ
َفتُخْ رِ ُجو ُهَ َلـَاَإِ ْنَ َت َّتبِ ُع َ
اطمعجقا سم٤مًم٘مدر قمغم ذيمٝمؿ  ،وًمق يم٤من اطمعج٤مضمٝمؿ ُم٘مٌقًٓ صحٞمح ً٤م ُمت٤م أذاىمٝمتؿ اهلل سم٠مؾمتف .
ومٛمـ اطمع٩م سم٤مًم٘مدر قمغم اًمذٟمقب و اعمٕم٤مئ٥م ومٞمٚمزُمف أن ضّمحح ُمذا٥م اًمٙمٗمت٤مر  ،وضٜمًت٥م إمم
اهلل اًمٔمٚمؿ شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ قمٚمقا يمٌػم ًا .
َّوس فم َعم َ ِ
ـذ ِريـ يمًال يؽ َ ِ
مميـ وم ِ
وىم٤مل شمٕم٤ممم ُ ﴿ :ر ُؽم ً
ايمر ُؽم ِؾ﴾
ُقن يمؾـ ِ َ
َ
اَّلل ُضم َّج ٌي َزم ْعََ ه
َ
ال ُم ٌَ ِّ ِ َ َ ُ
[ايمـًوق .]259:ومٚمق يم٤من آطمعج٤مج سم٤مًم٘مدر قمغم اعمٕم٤ميص ؾم٤مئٖم ً٤م عم٤م يم٤من اٜم٤مك دا ٍع إلرؾم٤مل
اًمرؾمؾ :ومٚمؿ ضٌؼ ًمٚمخٚمؼ قمغم اهلل طمج٦م سمٕمد إرؾم٤مًمف اًمرؾمؾ شمؽمى ضٌٞمٜمقن ًمٚمٜم٤مس أُمر دضٜمٝمؿ،
وُمرايض رهبؿ(.)2

)((َ(1مجؿوع الػتاوى)) (.)263-262/8
( )2اكظر((:تػسقر السعدي)) (.)218/2
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فبئذح ] :]ٔٙال ٕ٠غت اٌؾش ئٌ ٝاهلل عً ٚػال:
صمٌ٧م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ أن اًمٜمٌلﷺ يم٤من ضثٜمل قمغم رسمف سمعٜمزدهف قمـ اًمنم سمدقم٤مء
آؾمعٗمع٤مح ذم ىمقًمف)) :يمٌقؽ وؽمعَيؽ ،واخلغم ىمؾف دم يَيؽ ،وايممم يمقس إيمقؽ ،أكو زمؽ
وإيمقؽ ،سمٌورىمً وسمعويمقً(( (.)0
ومول اإلموم ايمِوزمقين رمحف اهلل ذم ُمٕمٜمك اذا احلدض٨م(:وُمٕمٜم٤مه _واهلل أقمٚمؿ_ واًمنم
ًمٞمس مم٤م ُضْم٤مف إمم اهلل إومراد ًا أو ىمّمد ًا طمعك ُض٘م٤مل :ض٤م ظم٤مًمؼ اًمنم ،وض٤م ُم٘مدر اًمنم وإن يم٤من
اخل٤مًمؼ واعم٘مدر هلام مجٞمٕم ً٤مً :مذًمؽ أو٤مف اخلي _ قمٚمٞمف اًمً ام _ إرادة اًمٕمٞم٥م إمم ٟمٗمًف
وم٘م٤مل _ومٞمام أظمؼم اهلل قمٜمف ذم ىمقًمفَ ﴿ :أمو ايمً ِػقـَ ُي َهمؽَوك ْ ِ ِ
قن ِدم ا ْيم ٌَ ْح ِر َهم َل َر ْد ُت َأ ْن
كم َي ْع َؿ ُؾ َ
ًَ ظمَ ًَوىم َ
َّ َّ
َأ ِفمق ٌَ َفو﴾ [ايمؽفػ.]02:
وعمى٤م ذيمر اخلػم واًمؼم واًمرمح٦م أو٤مف إرادهت٤م إمم اهلل قمز وضمؾ وم٘م٤ملَ ﴿ :هم َل َرا َد َر هزم َ
ؽ َأ ْن
مح ًي ِم ْـ َر ِّزم َ
ؽ﴾ [ايمؽفػ .]11:وًمذًمؽ ىم٤مل خمؼم ًا قمـ
َمهو َر ْ َ
مهو َو َي ًْتَخْ ِر َصمو ىمَـز ُ َ
َي ٌْ ُؾغَو َأ ُؾمََّ ُ َ
ً َهم ُف َق َي ْش ِػ ِ
كم﴾ [ايمشعراق.]10:وم٠مو٤مف اعمرض إمم
إسمرااٞمؿ قمٚمٞمف اًمً ام أٟمف ىم٤ملَ ﴿ :وإِ َذا َم ِر ْو ُ
ٟمٗمًف ،واًمِمٗم٤مء إمم رسمف ،وإن يم٤من اجلٛمٞمع ُمٜمف)(.)2
وومول ازمـ ايمؼقؿ سمعؾقؼ ًو فمعم هذا احلَيٌ( :ومعٌ٤مرك وشمٕم٤ممم قمـ ٟمًٌ٦م اًمنم إًمٞمف ،سمؾ يمؾ ُم٤م
ذ ًا ٟٓم٘مٓم٤مع ٟمًٌعف وإو٤مومعف إًمٞمف :ومٚمق ُأوٞمػ إًمٞمف مل
ٟمً٥م إًمٞمف ومٝمق ظمػم ،واًمنم إٟمام ص٤مر ى
ذ ًا ،واق _ ؾمٌح٤مٟمف _ ظم٤مًمؼ اخلػم واًمنم ،وم٤مًمنم ذم سمٕمض خمٚمقىم٤مشمف ٓ ،ذم ظمٚم٘مف
ضٙمـ ى
وومٕمٚمف.
( )1رواهَمسؾم (.)771
(((َ)2عؼقدة السؾف وأصحاب الحديث)) لؾصابوين (.)285
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شمٜمزه _ ؾمٌح٤مٟمف _ قمـ اًمٔمٚمتؿ ،اًمتذي
ظمػم يمٚمف :وهلذا ى
وظمٚم ُ٘م ُف ،وومٕم ُٚمف ،وىمْم٤مؤه ،وىمدره ٌ
طم٘مٞم٘معف ووع اًمٌمء ذم همػم ُمقوٕمف ،وم ا ضْمع إؿمٞم٤مء إٓ ذم ُمقاوٕمٝم٤م اًم ائ٘م٦م هب٤م ،وذًمتؽ
ِ
ذ ًا ،وم ُٕمٚمتؿ أن اًمنمت
ظمػم يمٚمف ،واًمنم ووع اًمٌمء ذم همػم حمٚمف ،وم٢مذا ُووع ذم حمٚمف مل ضٙمتـ ى
ًمٞمس إًمٞمف ،وأؾمامؤه احلًٜمك شمِمٝمد سمذًمؽ) (.)0
فبئذح ]ٚ :]ٔٚفف اٌمذس ثبٌؾش اٌّشاد ثٗ ؽش اٌّمذٚس ال ؽش اٌمذس :
ايمشقخ حمؿَ زمـ صويمَ ايمعًقؿكم رمحف اهلل( :أُم٤م وصػ اًم٘مدر سم٤مخلػم :وم٤مُٕمر ومٞمف فم٤مار.
وأُم٤م وصػ اًم٘مدر سم٤مًمنم ،وم٤معمراد سمف ذ اعم٘مدور ٓ ذ اًم٘مدر اًمذي اق ومٕمؾ اهلل ،وم٢من ومٕمؾ
اهلل قمز وضمؾ ًمٞمس ومٞمف ذ ،يمؾ أومٕم٤مًمف ظمػم وطمٙمٛم٦م ،وًمٙمـ اًمنم ذم ُمٗمٕمقٓشمف وُم٘مدوراشمف:
وم٤مًمنم اٜم٤م سم٤مقمعٌ٤مر اعم٘مدور واعمٗمٕمقل ،أُم٤م سم٤مقمعٌ٤مر اًمٗمٕمؾ :وم ا ،وهلذا ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ:
(وايممم يمقس إيمقؽ).
ً
ومٛمث اٟ ،محـ ٟمجد ذم اعمخٚمقىم٤مت اعم٘مدورات ذا ،ومٗمٞمٝم٤م احلٞم٤مت واًمٕم٘م٤مرب واًمًٌ٤مع
وإُمراض واًمٗم٘مر واجلدب وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ،ويمؾ اذه سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمإلٟمً٤من ذٕ :هن٤م ٓ
أضْم٤م اعمٕم٤ميص واًمٗمجقر واًمٙمٗمر واًمٗمًقق واًم٘معؾ وهمػم ذًمؽ ،ويمؾ اذه ذ،
شم ائٛمف ،وومٞمٝم٤م ً
ًمٙمـ سم٤مقمعٌ٤مر ٟمًٌعٝم٤م إمم اهلل ال ظمػمٕ :ن اهلل قمز وضمؾ مل ض٘مدرا٤م إٓ حلٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م قمٔمٞمٛم٦م،
قمرومٝم٤م ُمـ قمرومٝم٤م وضمٝمٚمٝم٤م ُمـ ضمٝمٚمٝم٤م.
وقمغم اذا جي٥م أن شمٕمرف أن اًمنم اًمذي وصػ سمف اًم٘مدر إٟمام اق سم٤مقمعٌ٤مر اعم٘مدورات
واعمٗمٕمقٓت ٓ ،سم٤مقمعٌ٤مر اًمع٘مدضر اًمذي اق شم٘مدضر اهلل وومٕمٚمف.

((( )1شػاء العؾقل)) (.)365: 364
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أضْم٤م أن اذا اعمٗمٕمقل اًمذي اق ذ ىمد ضٙمقن ذا ذم ٟمٗمًفً ،مٙمٜمف ظمػم ُمـ ضمٝم٦م
صمؿ اقمٚمؿ ً
ِ
ً َأ ْي َِي ايمـ ِ
َّوس يمِ ُق ِذي َؼ ُف ْؿ َزم ْع َض
ػم َوا ْيم ٌَ ْح ِر زمِ َ ىم ًََ ٌَ ْ
أظمرى ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :ـم َف َر ا ْيم َػ ًَو ُد دم ا ْيم َ ِّ
قن﴾ [ايمروم ، ]32:اًمٜمعٞمج٦م ـمٞمٌ٦م ،وقمغم اذا ،ومٞمٙمقن اًمنم ذم اذا
ا َّيم ِذي َفم ِؿ ُؾقا َيم َع َّؾ ُف ْؿ َي ْر ِصم ُع َ
ظمػما) (.)0
اعم٘مدور ذا إو٤مومٞم٤م ضٕمٜمك ٓ :ذا طم٘مٞم٘مٞم٤مٕ :ن اذا ؾمعٙمقن ٟمعٞمجعف ً
فبئذح ]٠ ً٘ :]ٔٛجت اٌشمب ثىً ِب ٠من ٗ١اهلل ٠ٚمذّسٖ:
ومول ازمـ أيب ايمع ّز رمحف اهلل( :اجلقاب أن ض٘م٤مل :أوًٟٓ :محـ همػم ُم٠مُمقرضـ سم٤مًمرو٤م سمٙمؾ ُم٤م
ض٘مْمٞمف اهلل وض٘مدّ ره ،ومل ضرد سمذًمؽ يمع٤مب وٓ ؾمٜم٦م ،سمؾ ُمـ اعم٘ميضت ُمت٤م ُضترى سمتف ،وومٞمتف ُمت٤م
َ
ضًخط وضٛم٘م٧م ،يمام ٓ ضرى سمف اًم٘م٤ميض ؾمٌح٤مٟمف ،سمؾ ُمـ اًم٘مْم٤مء ُمت٤م ُضًتخط ،يمتام أن ُمتـ
إقمٞم٤من اعم٘مْم ّٞم٦م ُم٤م ضٖمْم٥م قمٚمٞمف ،و ُضٛم٘م٧م و ُضٚمٕمـ و ُضذم.
ويؼول شموكق ًو :اٜم٤م أُمران :ىمْم٤مء اهلل ،واق ٌ
وُم٘ميضت واتق
ىمت٤مئؿ سمتذات اهلل شمٕمت٤ممم،
ومٕمتؾ
ٌ
ّ
واعم٘ميضت ىمًتامن:
اعمٗمٕمقل اعمٜمٗمّمؾ قمٜمف ،وم٤مًم٘مْم٤مء يمٚمف ظمػم وقمدل وطمٙمٛم٦مُ ،ومػمى سمف يم ّٚمف،
ّ
ُمٜمف ُم٤م ُضرى سمف ،وُمٜمف ُم٤م ٓ ُضرى سمف.
ويؼول شمويمً ًو :اًم٘مْم٤مء ًمف وضمٝم٤من :أطمدمه٤م :شمٕم ّٚم٘مف سم٤مًمرب شمٕم٤ممم وٟمًتٌعف إًمٞمتف ،ومٛمتـ اتذا
اًمقضمف ُضرى سمف .واًمقضمف اًمث٤مين :شمٕم ّٚم٘مف سم٤مًمٕمٌد وٟمًٌعف إًمٞمف ،ومٛمـ اتذا اًمقضمتف ضٜم٘مًتؿ إمم ُمت٤م
ُضرى سمف ،وإمم ُم٤م ٓ ُضرى سمف.

)(( َ)1شرح العؼقدة الواسطقة)) الشقخ العثقؿقن.
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ُمث٤مل ذًمؽ :ىمعؾ اًمٜمٗمسً ،مف اقمعٌ٤مران :ومٛمـ طمٞم٨م ىمدّ ره اهلل وىمْم٤مه ويمعٌف وؿم٤مءه،
وضمٕمٚمف أضم ً
 ا ًمٚمٛم٘معقل ،وهن٤مض٦م ًمٕمٛمرهٟ ،مرى سمف ،وُمـ طمٞم٨م صدر ُمـ اًم٘م٤مشمؾ وسم٤مذه
ويمًٌف ،وأىمدم قمٚمٞمف سم٤مظمعٞم٤مره ،وقمَم اهلل سمٗمٕمٚمفٟ ،مًخٓمف وٓ ٟمرى سمف)(.)0
وومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي دم ومِقَسمف ايمتوئقي دم ايمؼَر(:)2
ُأ ُِمرٟمتت٤م سمتت٠من ٟمتترى سمٛمثتتؾ اعمّمت ِ
تٞمٌ٦م
وأُمتت٤م روتت٤مٟم٤م سم٤مًم٘مْمتت٤مء ومتت٢مٟمىام
ْ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ووم٘متتر صمتتؿ ٍّ
ضمرضٛمت٦م
ُمت١مذ سمتدون
وُم٤م يمت٤من ُمتـ
وهمرسمتت٦م
ذل
يمًتت٘م ٍؿ
ُ
ومتت ا ٟمتتص ضتت٠ميت ذم روتت٤ما٤م سمٓم٤مقمت ِ
ت٦م
وم٠مُم٤م إوم٤مقمٞمؾ اًمعتل يم ٍُرات٧م ًمٜمت٤م
ى
ِ
اًمٙمٌتػمة
سمٗمٕمؾ اعمٕمت٤ميص واًمتذٟمقب
وىمد ىم٤مل ىمق ٌم ُمتـ أوزم اًمٕمٚمتؿ ٓ
وٓ ٟمرشميضت اعم٘ميضت أىمتتٌح ظمّمت ِ
ٍ
تٚم٦م
سم٢موتت٤موم٦م
ومرضتتؼٟ :مرشميضتت
وىمتت٤مل
ٌ
َ
روتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ً٤م
ى
ِ
ٍ
سمًتتخٓم٦م
إًمٞمتتف وُمتت٤م ومٞمٜمتت٤م ومٜمٚم٘متتك
سم٢موتت٤موم٦م
ومرضتتؼٟ :مرشميضتت
وىمتت٤مل
ٌ
ظمٚمتتؼ وأهنتت٤م
يمتتام أهنتت٤م ًمٚمتترب
ٌ
ومٜمترى ُمتـ اًمقضمتتف اًمتذي اتتق

عمخٚمقىمتتف ًمٞمًتت٧م يمٗمٕمتتؾ اًمٖمرضتتزة
ِ
خلٓمٞمئ٦م
وٟمًخط ُمـ وضمف ايمعً٤مب ا

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف
ظمٚم٘مت
رمحف اهلل دم ذح هذه إزمقوت(:)3
ومول ايمشقخ فمٌَايمرمحـ زمـ ؽمعَي
(ضٕمٜمل إذا أورد اعمقرد قمٚمٞمٜم٤م :أٟمف جي٥م اًمرو٤م سم٘مْم٤مء اهلل _ ضٕمٜمل واعمٕم٤ميص ُمـ ىمدر اهلل
ٍ
_ وم٘مد أضم٤مب اًمِمٞم _ ضٕمٜمل ؿمٞم اإلؾم ام _ سم٠مرسمٕم٦م أضمقسم٦م ،يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م ٍ
ؿم٤مف،
يم٤مف
ومٙمٞمػ إذا اضمعٛمٕم٧م؟
أضمَهو :أن اًمذي ُأُمرٟم٤م أن ٟمرى سمف :اعمّم٤مئ٥م دون اعمٕم٤مئ٥م ،وم٢مذا ُأصٌٜم٤م سمٛمرض أو

)((َ(1شرح العؼقدة الطحاوية)) ()336
((( )2مجؿوع الػتاوى)) (،)253/8واكظر(( :الدرة البفقة شرح الؼصقدة التائقة))ٓبن سعدي (.)51
(((َ)3الدرة البفقة شرح الؼصقدة التائقة)) (.)53: 51
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وم٘مر ،أو ٟمحقمه٤م ُمـ طمّمقل ُمٙمروه أو وم٘مد حمٌقب ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م اًمّمؼم ،واظمعُٚمػ ذم
وضمقب اًمرو٤م ،واًمّمحٞمح اؾمعحٌ٤مسمفٟٕ :مف مل ضثٌ٧م ورود إُمر سمف قمغم وضمف اًمقضمقب:
ًمعٕمذره قمغم أيمثر اًمٜمٗمقسٕ :ن اًمّمؼم طمٌس اًمٜمٗمس قمـ اًمعًخط ،واًمٚمً٤من قمـ اًمِمٙمقى،
ِ
وطمثق اًمؽماب قمغم
وإقمْم٤مء قمـ قمٛمٚمٝم٤م سمٛم٘مع٣م اًمًخطُ :مـ ٟمعػ اًمِمٕمر ،وؿمؼ اجلٞمقب،
اًمرؤوس ،وٟمحقا٤م ،وذًمؽ واضم٥م ُم٘مدور.
أُم٤م اًمرو٤م اًمذي اق ُمع ذًمؽ ـمٛم٠مٟمٞمٜم ُ٦م اًم٘مٚم٥م قمٜمد اعمّمٞمٌ٦م ،وأن ٓ ضٙمقن ومٞمف متٜمل أهن٤م ُم٤م
يم٤مٟم٧م ومٝمذا صٕم٥م ضمدى ًا قمغم أيمثر اخلٚمؼ :ومٚمٝمذا مل ضقضمٌف اهلل ،وٓ رؾمقًمف ،وإٟمام اق ُمـ
أُمر اؾمعحٌ٤مب.
اًمدرضم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م ،واق ُم٠مُمقر سمف َ

ِ
صحٞمح ،أو
ٟمص
ٌ
وأُم٤م اًمرو٤م سم٤مًمذٟمقب و اعمٕم٤مئ٥م ،ومٚمؿ ٟم١مُمر سم٤مًمرو٤م هب٤م ،ومل ض٠مت ٌّ

وٕمٞمػ ذم إُمر هب٤م ،وم٠مضـ اذا ُمـ ذاك؟
ٌ
* اجلقاب ايمًوينُ :م٤م ىم٤مًمف ـم٤مئٗم٦م ُمـ أاؾ اًمٕمٚمؿ :أن اهلل مل ضرض ًمٜم٤م أن َٟم ْٙم ُٗم َر ،وٟمٕميص:
اَّللَ نمَـ ِ كل َفمـْؽ ُْؿ َوٓ
ٟمقاومؼ ر ىسمٜم٤م ذم رو٤مه ،وؾمخٓمف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :إِ ْن َسم ْؽ ُػ ُروا َهمنِ َّن َ
ومٕمٚمٞمٜم٤م أن
َ
ير َى يمِ ِعٌ ِ
ود ِه ا ْيم ُؽ ْػ َر َوإِ ْن سم َْشؽ ُُروا َي ْر َو ُف َيمؽ ُْؿ﴾ [ايمزمر.]0:
َ
َْ
وم٤مًمدضـُ :مقاوم٘م٦م رسمٜم٤م ذم يمراا٦م اًمٙمٗمر ،واًمٗمًقق ،واًمٕمّمٞم٤منُ ،مع شمريمٝم٤م ،وُمقاوم٘معف ذم
حمٌ٦م اًمِمٙمر واإلضامن ،واًمٓم٤مقم٦م ًمٜم٤م ُمع ومٕمٚمٝم٤م.
* اجلقاب ايمًويمٌ :أن اًم٘مْم٤مء همػم اعم٘ميض ،ومٜمرى سم٤مًم٘مْم٤مءٟٕ :مف ومٕمٚمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
وأُم٤م اعم٘ميض ،اًمذي اق ومٕمؾ اًمٕمٌد ومٞمٜم٘مًؿ إمم أىمً٤مم يمثػمة :اإلضامن ،واًمٓم٤مقم٦م قمٚمٞمٜم٤م اًمرو٤م
هب٤م ،واًمٙمٗمر ،واعمٕمّمٞم٦م ٓ ؾ ًمٜم٤م اًمرو٤م هب٤م ،سمؾ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٙمراٝم٤م ،وٟمٗمٕمؾ إؾمٌ٤مب اًمعل
شمرومٕمٝم٤م ُمـ اًمعقسم٦م ،وآؾمعٖمٗم٤مر واحلًٜم٤مت اعم٤مطمٞم٦م ،وإىم٤مُم٦م احلد واًمعٕمزضر قمغم ُمـ ومٕمٚمٝم٤م،
واعمٌ٤مطم٤مت ُمًعقض ُ٦م اًمٓمروملم.
ُ
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* اجلقاب ايمرازمع :أن اًمنم واعمٕم٤ميص ختعٚمػ إو٤مومعٝم٤م ،ومٝمل ُمـ اهلل ظمٚم٘م ً٤م وشم٘مدضر ًا
وشمدسمػم ًا ،وال ُمـ اًمٕمٌد ومٕم ً
 ا وشمريم ً٤م ،ومحٞم٨م أوٞمٗم٧م إمم اهلل _ ىمْم٤مء ًا وىمدر ًا _ ٟمرى هب٤م
ُمـ اذا اًمقضمف ،وطمٞم٨م ُأوٞمٗم٧م إمم اًمٕمٌد ٟمًخٓمٝم٤م ،وٟمًٕمك سم٢مزاًمعٝم٤م سمحً٥م ُم٘مدورٟم٤م).
فبئذح ] :]ٜٔثؼل ألٛاي أئّخ اٌغٍف ف ٟاإلّ٠بْ ثبٌمذس:
فمـ ازمـ فمٌوس ريض اهلل فمـف أٟمتف ىمت٤مل( :يمتؾ رء سم٘متدر طمعتك ووتٕمؽ ضتدَ ك قمتغم
ظمدّ ك)(.)0
وومول ايمقيمقَ ازمـ ايمِحويب اجلؾقؾ فمٌودة زمـ ايمِمومً ريض اهلل قمتٜمٝمام( :دظمٚمت٧م قمتغم
قمٌ٤مدة واق ُمرضض أخت٤مضؾ ومٞمف اعمقت ،وم٘مٚم٧م :ض٤م أسمع٤مه أوصٜمل ،واضمعٝمد زم.
وم٘م٤مل :أضمٚمًقين ،ومٚمام أضمٚمًقه ىم٤مل :ض٤م سمٜمل ،إٟمؽ ًمـ دمد ـمٕمؿ اإلضامن ،وًمـ شمٌٚمغ طم٘مٞم٘م٦م
اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل _ شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم _ طمعك شم١مُمـ سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه.
ىمٚم٧م :ض٤م أسمع٤مه ويمٞمػ زم أن أقمٚمؿ ُم٤م ظمػم اًم٘مدر وُم٤م ذه؟
ىم٤مل :شمٕمٚمؿ أن ُم٤م أظمٓم٠مك مل ضٙمـ ًمٞمّمتٞمٌؽ ،وُمت٤م أصت٤مسمؽ مل ضٙمتـ ًمٞمخٓمئتؽ ،ضت٤م سمٜمتل إين
ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهللﷺ ض٘مقل((:إن أول مو طمؾؼ اهلل سمعولم ايمؼؾمؿ ،شممؿ وممول :اىمتمى ،همجمرى
زمتؾؽ ايمًوفمي زم هق ىموئـ إلم يقم ايمؼقومي)) .ض٤م سمٜمل إن ُم٧م وًمً٧م قمغم ذًمؽ دظمٚم٧م اًمٜم٤مر) (.)2
وومول احلًـ رمحف اهلل( :إن اهلل ظمٚمؼ ظمٚم٘م ً٤م ،ومخٚم٘مٝمؿ سم٘مدر ،وىمًؿ أضم٤مل سم٘مدر،
وىمًؿ أرزاىمٝمؿ سم٘مدر ،واًمٌ اء واًمٕم٤مومٞم٦م سم٘مدر) (.)3
)((َ)1خؾق أفعال العباد)) لؾبخاري (.)34
( )2رواه أحؿد ( ،)317/5والرتمذي ( ،)4155وقال إلباين بعد أن تتبع صرقه :فالحديثَصحقحَبالَ
ريب ((حاشقة مشؽاة الؿصابقح)) (.)34/1
((( )3شرح أصول اعتؼاد أهل السـة والجؿاعة)) (.)682/4
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وومول اإلموم أمحَ رمحف اهلل( :واًم٘مدر ظمػمه وذه ،وىمٚمٞمٚمتف ويمثتػمه ،وفمت٤ماره وسم٤مـمٜمتف،
وُمره ،وحمٌقسمف وُمٙمرواف ،وطمًٜمف وؾم ّٞمئف ،وأوًمف وآظمره ُمـ اهلل ىمْم٤م ًء وىمدر ًا ،ىمدّ ره
وطمٚمقه ّ
قمٚمٞمٝمؿ ٓ ضٕمدو واطمد ُمٜمٝمؿ ُمِمٞمئ٦م اهلل قمز وضمؾ ،وٓ جي٤موز ىمْم٤مءه ،سمؾ اؿ يمٚمٝمؿ صت٤مئرون
قمز رسمٜم٤م ّ
وضمؾ)(.)0
إمم ُم٤م ظمٚم٘مٝمؿ ًمف ،واىمٕمقن ومٞمام ىمدر قمٚمٞمٝمؿ ٓ حم٤مًم٦م ،واق قمدل ُمٜمف ّ
وذه،
وومول أزمق زمؽر احلؿقَي رمحف اهلل( :اًمًٜم٦م قمٜمدٟم٤م أن ض١مُمـ اًمرضمؾ سم٤مًم٘متدر ظمتػمه ّ
وُمره ،وأن ضٕمٚمؿ أن ُم٤م أص٤مسم ُف مل ضٙمـ ًمٞمخٓمئتف ،وأن ُمت٤م أظمٓمت٠مه مل ضٙمتـ ًمٞمّمتٞمٌف ،وأن
طمٚمقه ّ
ذًمؽ يمٚمف ىمْم٤م ٌء ُمـ اهلل قمز وضمؾ)(.)2
واًمنمت
وومول أزمق فمً ن ايمِوزمقين رمحف اهلل( :وضِمٝمد أاؾ اًمًتٜم٦م وضٕمع٘متدون أن اخلتػم
ّ
واعمر سم٘مْم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وىمدره ،وٓ ُمر ّد هلام وٓ حمٞمص وٓ حمٞمد قمٜمٝمام،
واًمٜمٗمع
واًمي واحلٚمق ّ
ّ
وٓ ضّمٞم٥م اعمرء إّٓ ُم٤م يمع٥م ًمف ر ّسمف ،وًمق ضمٝمد اخلٚمؼ أن ضٜمٗمٕمتقا اعمترء سمتام مل ضٙمعٌتف اهلل ًمتف مل
ضيوه سمام مل ض٘مْمف اهلل قمٚمٞمف مل ض٘مدروا)(.)3
ض٘مدروا قمٚمٞمف ،وًمق ضمٝمدوا أن ّ
وومول ازمـ ومَامي اظمؼَد رمحف اهللُ( :مـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم أٟمف اًمٗم ّٕم٤مل عم٤م ضرضد ٓ ،ضٙمقن
رء إّٓ سم٢مرادشمف ،وٓ خيرج رء قمـ ُمِمٞمئعف ،وًمٞمس ذم اًمٕم٤ممل رء خيرج قمـ شم٘مدضره ،وٓ
ضّمدر إّٓ قمـ شمدسمػمه ،وٓ حمٞمد ٕطمد قمـ اًم٘مدر اعم٘مدور ،وٓ ضعج٤موز ُم٤م ظم ّط ذم اًمٚمقح
اعمحٗمقظ)(.)4

)(( (1صبؼات الحـابؾة)) (.)25/1
)((َ)2مسـد الحؿقدي)) (.)546/2
)((َ(3عؼقدة السؾف وأصحاب الحديث)) (.)79: 78
)((َ)4لؿعة آعتؼاد )) (.)26: 19
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فبئذح ]ٕٓ]ٔ :ف ٟاإلّ٠بْ ػٓ ِٓ ٌُ ٠إِٓ ثبٌمذس:
تقل َ ِ
اَّلل ِ ِ
ت٤مل َر ُؾم ُ
اَّللُ قمٜمفَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ
ريض َ
و َقم ْـ َضم٤مسمِ ِر ْسم ِـ َقم ٌْ ِد َ
مم ِم ُـ َفم ٌْمٌَ
اَّلل ﷺُ َٓ (( :ي ْ
َ
ِ ِِ
ِ
ذ ِهَ ،ضمتَّك َي ْع َؾ َؿ َأ َّن َمو َأ َصو َزم ُف َمل ْ َيؽ ُْـ يمِ ُقخْ طِ ًَ ُفَ ،و َأ َّن َمو َأ ْطم َط َل ُه َمل ْ َيؽ ُْـ
َضمتَّك ُي ْمم َـ زمِويم َؼََ ر َطم ْغمه َو َ ِّ
يمِ ُق ِِق ٌَ ُف))(.)0
تقل َ ِ
و َقمـ َقم ِكم ِ
اَّللُ قمٜمفَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
مم ِم َـ
ريض َ
مم ِم ُـ َفم ٌْمٌَ َضمتَّمك ُي ْ
اَّلل ﷺ ُ َٓ (( :ي ْ
َ
ْ ٍّ
ت ،وزمِويمٌع ِ
ِ
ِ
اَّلل ِ َزم َع ًَـِل زمِ َ
اَّللَُ ،و َأ ِّين َر ُؽم ُ
قل َ
زمِ َل ْر َزمعٍَ :ي ْش َفَُ َأ ْن َٓ إِ َيم َف إِ َّٓ َ
مٌ َزم ْعمََ
وحل ِّؼَ ،و ُي ْمم ُـ زمِموظمَ ْق َ َ ْ
اظمَق ِ
تَ ،و ُي ْم ِم ُـ زمِويم َؼََ ِر))(.)2
ْ
أن َ
قمـ زضد سمـ صم٤مسم٧م ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م رؾمتقل اهلل ﷺ ض٘متقل(( :يممق َّ
اَّللَ
ِ
وأهؾ ِ
أرو ِف َّ
َّ
َ
فمذ َب َ
طمغما هلؿ
أهؾ ؽم واسمِ ِف
يمعذ َهبؿ َ
نمغم ـموملٍ هلؿ ويمق رمحفؿ يمؽوكً رمحتُف ً
وهق ُ
صمٌؾ ٍ
مًؾ ٍ
ِ
مًؾ ِ
أضمَ ذه ًٌو أو ُ
يمؽ ُ
اَّلل ِ مو َومٌِ َؾ ُف َ
ىمون َ
مـؽ
ؽمٌقؾ َ
أضمَ ذه ًٌو سمـػ ُؼ ُف دم
مـ أفم ِهلؿ ويمق َ
ضمتَّك ِ
ِ
َ
أطمطملك مل يؽمـ يمقِمق ٌَ َ
أصوزمؽ مل يؽـ يمقخطً َ
َ
ؽ
َؽ ومو
أن مو
زمويمؼَر ىم ِّؾ ِف
سممم َـ
همتعؾؿ َّ
َ
مً فمعم ِ
وأك َ
طمؾً ايمـ ََّور))(.)3
نمغم هذا د َ
َّؽ إن َّ

)َ)1رواه الرتمذي ( ،)2144وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن الرتمذي)) (.)1723
) )2رواه الرتمذي ( ،)2145وابن ماجه ( ،)81وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن ابن ماجه)).
) )3رواه أبو داود ( ،)4699وابن ماجه ( )77صححهَإلباين يف ((صحقح أبي داود)).
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ومول ازمـ زمطي رمحف اهلل( :سم٤مب اًمعّمدضؼ سم٠من اإلضتامن ٓ ضّمتح ٕطمتد وٓ ضٙمتقن اًمٕمٌتد
ُم١مُمٜمً٤م طمعتك ضت١مُمـ سم٤مًم٘متدر ظمتػمه وذه وأن اعمٙمتذب سمتذًمؽ إن ُمت٤مت قمٚمٞمتف دظمتؾ اًمٜمت٤مر
واعمخ٤مًمػ ًمذًمؽ ُمـ اًمٗمرق اهل٤مًمٙم٦م)(.)0



)(( )1الإلباكة)) (.)49\2
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اىفصو احلادي ػشز

اإلمياُ تؼذاب اىقرب
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قاه اىْاظٌ _ سدّٗ اهلل_
َٚال ُرْٕىِــ َشْْ عَٙــالً َٔىِ١ــشًا ُِْٕ ٚىَــــشاً (ٕ٘)

ك ٚاٌِّ١ـضاَْ ئَّٔــهَ ُرْٕقَــخُ
َٚال اٌذَْ ٛ

((وٓ ُسمـْؽِ َر ْن)) :اإلٟمٙم٤مر اق اًمعٙمذض٥م واجلحقد.
ومقيمفَ :
((صم ً
فال)) 3أيُ :مـ أضمؾ اجلٝمؾ وىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ.
ومقيمفَ :
ِ
ومـْؽ ًَرا)) :مه٤م اعم َٚمٙم٤من اعمقيم ان سمً١مال اًمٕمٌد ذم ىمؼمه قمـ ر ٍسمف وُمٕمع٘مده.
ومقيمف(( :كَؽ ًغما ُ
وإجمالًا:
جي٥م اإلضامن سم٤مًمٞمقم أظمر ،وضِمٛمؾ اإلضامن سم٤مًمٞمقم أظمر اإلضامن سمٙمؾ ُم٤م أظمؼمٟمت٤م سمتف اهلل
قمز وضمؾ ،وُم٤م أظمؼمٟم٤م سمف ٟمٌ ُّٞمٜم٤م ﷺ ممت٤م ضٙمتقن سمٕمتد اعمتقت ،وُمٜمتف اإلضتامن سمٛمٜمٙمتر وٟمٙمتػم
واإلضامن سمام ضٙمقن ذم اًم٘مؼم ُمـ قمذاب وٟمٕمٞمؿ.
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األدلة النقلية
ٔ) األدٌخ ػٍ ٝئصجبد ػزاة اٌمجش ٔٚؼ:ّٗ١
احلق ِ
ِ
ً َ ِ
ِ
َ )1
موة ايممَه ْك َقو َو ِدم ْأ ِطم َمر ِة
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممُ ﴿:ي ًَ ٌِّ ُ
اَّللُ ا َّيمذ َ
يـ َآمـُقا زمِو ْيم َؼ ْقل ايم ًَّوزمِمً ِدم َْ َ
ِ
وق﴾ [إزمراهقؿ.]10 :
كم َو َي ْػ َع ُؾ َ
َو ُي ِض هؾ َ
اَّللُ ايم َّظوظم َ
اَّللُ َمو َي َش ُ
قن * َيمع ِّقم َأفمؿ ُؾ ص ًِ
وق َأ َضمََ ُه ُؿ اظمَْ ْق ُت َوم َول َر ِّب ْار ِصم ُع ِ
َ )2
موحلو
َ ْ َ َ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:ضمتَّك إِ َذا َصم َ
ًْ ىم ََّال إِ ََّنَو ىمَؾِ َؿ ٌي ُه َق َوموئِ ُؾ َفو َو ِم ْـ َو َرائِ ِف ْؿ َزم ْرزَخٌ
همِق َ سم ََرىم ُ
وق زمِ ِ ِ
مذ ِ
مقق ا ْيم َع َ
َ )3
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َضم َ
مقن َفم َؾ ْق َفمو ُنممَُ وا
َّمور ُي ْع َر ُو َ
آل هم ْر َفم ْ
اب * ايمـ ُ
مق َن ُؽم ُ
ِ
ايمًو َفم ُي َأ ْد ِطم ُؾقا َآل همِ ْر َفم ْق َن َأ َؾمََّ ا ْيم َع َذ ِ
اب﴾ [نموهمر.]35 ،39 :
َو َفمشقو َو َي ْق َم َسم ُؼق ُم َّ
قن﴾ [اظمممـقن.]200 ،22 :
إِ َلم َي ْق ِم ُي ٌْ َع ًُ َ

وؽمم ُطق َأي ِ
ت واظمَْ َالئِؽَم ُي زم ِ
ات اظمَْ ِ
قن ِدم نمَؿمر ِ
 )4و َ
مَُّيِ ْؿ
ىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َيم ْق سم ََرى إِ ِذ ايم َّظوظمُ ِ َ
َ
مق َ
ْ
ْ
َ َ
قن زمِ ُىمـْتُؿ َسم ُؼق ُيمقن فم َعم َ ِ
ِ
َمغم َْ
مـ
احل ِّ
مؼ َو ُىمـْمت ُْؿ َفم ْ
َ َ
َأ ْطم ِر ُصمقا َأ ْك ُػ ًَؽ ُُؿ ا ْيم َق ْق َم ُ َْتز َْو َن َفم َذ َ
ْ
اَّلل نم ْ َ
اب ُْاهل َ
ِِ
ون﴾ [إكعوم.]23 :
ْػم َ
آ َيوسمف سم ًَْ َتؽ ِ ُ
مؾ اظمَْ َِيـ ِ
اب مـَوهمِ ُؼ َ ِ
ِ
ِ
مـ َأ ْه ِ
َ )5
َمي َم َمر ُدوا َفم َ
معم
قن َوم ْ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:ومم َّ ْـ َضم ْق َيمؽ ُْؿ م َـ ْإَ ْفم َر ِ ُ
ون إِ َلم فم َذ ٍ ِ
ايم ِّـ َػ ِ
وق َٓ َسم ْع َؾ ُؿ ُف ْؿ ك َْح ُـ َك ْع َؾ ُؿ ُف ْؿ َؽم ُـ َع ِّذ ُ ُهب ْؿ َم َّرسم ْ ِ
اب َفمظق ٍؿ﴾ [ايمتقزمي.]202 :
َكم ُشم َّؿ ُي َر هد َ
َ
قش ًي َوم ْـؽًو وكَح ُشار َه يمقم ا ْيم ِؼقوم ِ
َ )6
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َم ْـ َأ ْفم َر َض َفم ْـ ِذىم ِْري َهمنِ َّن َيم ُف َم ِع َ
مي
َ ْ َُُ َْ َ َ

َأ ْفم َؿك﴾ [ؿمف.]213 :

ِ ِ
َ )7
ون َذيمِ َ
قن﴾
ؽ َويمَؽِ َّـ َأ ْىم ًَ َر ُه ْؿ َٓ َي ْع َؾ ُؿ َ
يـ َـم َؾ ُؿقا َفم َذا ًزمو ُد َ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:وإِ َّن يم َّؾذ َ
[ايمطقر.]30 :
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قؾ َ ِ
مؾ َأضمق ِ
ِ
يـ ُومتِ ُؾمقا ِدم َؽممٌِ ِ
َ )8
مؿ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:و َٓ َ َْت ًَ ٌَ َّـ ا َّيمذ َ
موق فمـْمََ َر ِّهبِ ْ
اَّلل َأ ْم َقاسمًمو َزم ْ ْ َ ٌ
ِ
ِ
اَّلل ِمـ َهم ْضؾِ ِف ويً َتٌ ِمم َ ِ
ِ
مؿ َأ َّٓ
ُي ْر َز ُوم َ
قن * َهم ِرضم َ
يـ َمل ْ َي ْؾ َح ُؼقا ِهبِ ْؿ م ْ
ون زمِو َّيمذ َ
كم زمِ َ آسم ُ
َوه ُؿ َُ ْ
مـ َطم ْؾػ ِف ْ
ََْ ْ ُ
ُقن﴾ [آل فمؿران.]200 ،252 :
َطم ْق ٌ
ُي َزك َ
ف َفم َؾ ْق ِف ْؿ َو َٓ ُه ْؿ َ ْ
ِ
ِ
َ٤من اًمٜمىٌِ ُّل ﷺ َض ُ٘م ُ
اَّللُ َقمٜم َْٝم٤م َىم٤م ًَم ْ٧م :يم َ
قل(( :ايم َّؾ ُف َّؿ إِ ِّين َأ ُفممق ُذ زمِ َ
مؽ
يض َ
 )9و َقم ْـ َقم٤مئ َِم٦م َر َ
اب ا ْيم َؼ ِػم و َذ همِ ْتـ َِي ا ْيم ِغـَك و َذ همِ ْتـ ِ
ِم ْـ همِ ْتـ َِي ايمـ ِ
ِ ِ ِ ِ
َمي ا ْيم َػ ْؼ ِ
َّور َو َفم َذ ِ
مؿ
مر ايم َّؾ ُف َّ
اب ايمـَّور َوهم ْتـَي ا ْيم َؼ ْػم َو َفم َذ ِ ْ َ ِّ
َ ِّ
ِ
ول ايم َّؾفؿ انم ًِْ ْؾ َوم ْؾٌِل زمِ ِق ايم ًَّ ْؾٍِ وا ْيم ِ
ؽ ِم ْـ َذ همِ ْتـ َِي اظمَْ ًِقَِ ايمََّ َّصم ِ
إِ ِّين َأ ُفمق ُذ زمِ َ
مـ
ػمد َوك َِّؼ َوم ْؾٌِمل م ْ
ُ َّ
َ
ِّ
َ ََ
ِ ِ
ً ايم ًَّ ْق َب ْإَ ْزم َق َض ِم ْـ ايمََّ ك ِ
َْ
مكم
اخل َطو َيو َىم َ َك َّؼ ْق َ
موي ىمَم َ َزمو َفممَْ َت َزم ْ َ
َس َو َزموفمَْ َزم ْقـمل َو َزم ْ َ
مكم َطم َطو َي َ
مم ِق َواظمَْغ ِْر ِ
اظمَْ ْ ِ
ب ايم َّؾ ُف َّؿ إِ ِّين َأ ُفمق ُذ زمِ َ
ؽ ِم ْـ ا ْيمؽ ًََ ِؾ َواظمَْ ْل َشم ِؿ َواظمَْغ َْر ِم)) (.)0

 )12و َقمـ اسم ِـ َقمٌ ٍ ِ
تؼم ْض ِـ َ ،وم َ٘م َ
يض َ
ْ ْ ى
تل ﷺ سمِ َ٘م ْ َ
اَّللُ َقمٜمْ ُفَ ،ىم َ٤مل َُ :م ىر اًمٜمىٌِ ُّ
ت٤مل(( :إِ ََّنُم َ
٤مس َر َ
َون َٓ يًمت ِ ِ
ون َ ،و َمو ُي َع َّذ َزم ِ
َيم ُق َع َّذ َزم ِ
ون ِدم َىمٌِ ٍ
َمون
مق ِل َ ،و َأ َّممو َ
أطم ُمر َهمؽ َ
مـ ايم ٌَ ْ
َؼم م َ
غم َ ،أ َّمو َأ َضمَُ ُ َ
مهو َهمؽ َ َ ْ ُ

ِ
ِ
قؿ ِي )) (.)2
َي ْؿًم زمِويمـَّؿ َ

ِ
ِ
ِ
اب ا ًْم َ٘م ْ ِؼم َوم َ٘م٤م ًَم ْ٧م
يض َ
اَّللُ َقمٜم َْٝم٤مَ ،أ ىن َ ُدهقد ىض ً٦م َد َظم َٚم ْ٧م َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َوم َذيم ََر ْت َقم َذ َ
 )11و َقم ْـ َقم٤مئ َِم٦م َر َ
اب ا ًْم َ٘م ْ ِ
تذ ِ
اَّللُ ُِم ْـ َقم َذ ِ
تؼم َوم َ٘م َ
اب ا ًْم َ٘م ْ ِؼم َوم ًَ َ٠م ًَم ْ٧م َقم ِ٤مئ َِم ُ٦م َر ُؾم َ
اَّلل َِﷺ َقمت ْـ َقم َ
ت٤مل :
تقل َ
َهلَ٤م َأ َقم٤م َذ ِك َ
ِ
ِ
ِ
ت٧م َر ُؾم َ
اَّلل َِﷺ َسم ْٕمتدُ َص ى
تغم
تقل َ
يض َ
اَّللُ َقمٜم َْٝم٤م َوم َتام َر َأ ْض ُ
(( َك َع ْؿ َفم َذ ُ
اب ا ْيم َؼ ْػم)) َىم٤م ًَم ْ٧م َقم٤مئ َِم ُ٦م َر َ
َص َ ا ًة إِ ىٓ َشم َٕم ىق َذ ُِم ْـ َقم َذ ِ
اب ا ًْم َ٘م ْ ِؼم(.)3

) (1رواهَالبخاري ( .)6376
) (2رواهَالبخاري ( ،)218ومسؾم (.)292
) )3رواهَالبخاري (.)1372
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ِ ِ
ِ
اَّللُ َقمٜمْ ُف ،أن َر ُؾم َ
اَّلل ِﷺ َىم َ٤مل(( :إِ َّن َأ َضممََ ىم ُْؿ إِ َذا
قل َ
يض َ
 )12و َقم ْـ َقم ٌْد اهلل ْسم ِـ ُقم َٛم َر َر َ
اجلـ ِ
اجلـ َِّي َهم ِؿ ْـ َأ ْه ِؾ َْ
َون ِم ْـ َأ ْه ِؾ َْ
َمون
َم َ
َّميَ ،وإِ ْن ىم َ
وت ُفم ِر َض َفم َؾ ْق ِف َم ْؼ َعَُ ُه زمِو ْيم َغََ ِاة َوا ْيم َع ِش ِّك ،أن ىم َ
َّور َهم ِؿ ْـ َأ ْه ِؾ ايمـ ِ
ِم ْـ َأ ْه ِؾ ايمـ ِ
َّورَ ،هم ُق َؼ ُول َه َذا َم ْؼ َعَُ َك َضمتَّك َي ٌْ َع ًَ َ
ؽ اهللَُّ َي ْق َم ا ْيم ِؼ َق َوم ِي)) (.)0
ِ
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اَّللﷺ(( :إِ َذا سم ََش َّفََ َأ َضممَُ ىم ُْؿ
يض ُ
 )13و َقم ْـ َأ ِيب ُا َر ْض َر َة َر َ
وذم رواض٦م  :إِ َذا َومر َغ َأطمدُ يمُؿ ُِمـ اًمع َىِمٝم ِد ِ
أظم ِر َهم ْؾ َق ًْت َِع ْذ زمِوهللَِّ ِم ْـ َأ ْر َزم ٍع َي ُؼ ُ
مؿ إِ ِّين َأ ُفممق ُذ
ُّ
َ َ ْ َ
قل ايم َّؾ ُف َّ
ت و ِممـ َذ همِ ْتـ ِ
ِ
مػم و ِم ِ ِ
مذ ِ
ؽ ِم ْـ َفم َذ ِ
اب َصم َفـ ََّؿ َو ِم ْـ َفم َ
زمِ َ
َمي اظمَْ ًِمقَِ
اب ا ْيم َؼ ْ ِ َ ْ
مـ هم ْتـَمي اظمَْ ْح َقمو َواظمَْم َ َ ْ ِّ

ايمََّ َّصم ِ
ول)) (.)2

ِ ِ
اخلَٜمْتدَ ِق َ (( :م َ َ
تق َم ْ
مقر ُه ْؿ
مس َ
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،أ ىن اًمٜمىٌِ ىلﷺ َىم َ٤مل َض ْ
اَّللُ ُوم ٌُ َ
يض ُ
 )14و َقم ْـ َقم ٍّكم َر َ
ً َّ
ايمش ْؿ ُس)) (.)3
ايمِ َال ِة ا ْيم ُق ْؽم َطك َضمتَّك نمَو َزم ْ
َوراَ ،ىم َ َؾم َغ ُؾقكَو َفم ْـ َّ
قَت ْؿ ك ً
َو ُزم ُق َ ُ

اَّلل َقمٜمْفَ ،ىم َ٤مل  :سمٞمٜمَام اًمٜمىٌِلﷺ ِذم طم ِ٤مئ ٍ
ٍ ِ
ِ
ط ًم ِ ٌَٜمِل اًمٜم ىىج ِ
ت٤مر ،
َ
يض َُ ُ
ُّ
َْ َ
 )15و َقم ْـ َز ْضد ْسم ِـ َصم٤مسمِ٧م َر َ
ِ ِ
ِ
ٍ
مخ ًَ ٌ٦م َأ ْو َأ ْر َسم َٕم ٌ٦م َ -ىم َ
ت٤مل
ؼم ِؾم ىع ٌ٦م َأ ْو َ ْ
َقم َغم َسم ْٖم َٚم٦م ًَم ُف َوٟم َْح ُـ َُم َٕم ُف  ،إِ ْذ َطم٤م َد ْت سمِف َومٙمَ٤م َد ْت ُشم ْٚم٘مٞمف َ ،وإِ َذا َأ ْىم ُ ٌ
َ٤من َض ُ٘م ُ
 :يم ََذا يم َ
وب َه ِذ ِه ْإَ ْوم ُ ِػم )) َوم َ٘م َ٤مل َر ُضم ٌتؾ َ :أٟمَت٤م ،
اجل َر ْض ِر ُّي َ -وم َ٘م َ٤مل َ (( :م ْـ َي ْع ِر ُ
ف َأ ْص َح َ
قل ْ ُ
ت٤مل(( :إِ َّن ه ِ
اإل ْذ ِ
ِ
اك َ ،وم َ٘م َ
وت َه ُم َٓ ِق )) َىم َ
مذ ِه ْإُ َّمم َي ُسم ٌْمت ََعم ِدم
َىم َ٤مل َ (( :هم َؿتَك َم َ
َ
ت٤مل َُ :مت٤مشمُقا ذم ْ ِ َ
ِ
ُوم ٌُ ِ
قر َهو َ ،هم َؾ ْق َٓ َأ ْن َٓ سمَََ ا َهمـُقا َ ،يمََ َفم ْق ُت اهللََّ َأ ْن ُي ًْ ِؿ َعؽ ُْؿ ِم ْـ َفم َذ ِ
مؿ ُع ِمـْم ُف))
اب ا ْيم َؼ ْ ِػم ا َّيمذي َأ ْؽم َ
اب ايمـ ِ
تذ ِ
اَّلل ِ ِم ْـ َفم َذ ِ
ااَّلل ِ ُِم ْـ َقم َ
اب
َّور)) َىم٤م ًُمقا َٟ :م ُٕمق ُذ بِ َ
ُصم ىؿ َأ ْىم ٌَ َؾ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م سمِ َق ْضم ِٝم ِف َ ،وم َ٘م َ٤مل َ )) :سم َع َّق ُذوا بِ َ
اب ا ًْم َ٘م ْ ِ
تذ ِ
اَّلل ِ ِم ْـ َفم َذ ِ
تؼم َ ،ىم َ
ااَّلل ِ ُِمت ْـ َقم َ
ت٤مل :
اب ا ْيم َؼ ْ ِػم)) َىم٤م ًُمقا َٟ :م ُٕمق ُذ بِ َ
اًمٜم ِى٤مر َ ،وم َ٘م َ٤مل َ (( :سم َع َّق ُذوا بِ َ

ت بِ َِه :أي :ما َل ْت به.
ط  :أي :بستانَ َ.حا َد ْ َ
) )1رواهَالبخاري ( ،)1379ومسؾم (َ .)2866حائِ ٍَ
) (2رواهَمسؾم (.)588
)َ(3رواهَمسؾم (.)627
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اَّلل ِ ُِم َـ ا ًْم ِٗمع َِـ َُمت٤م َفم َٝم َتر ُِمٜم َْٝمت٤م
(( َسم َع َّق ُذوا زمِوهللَِّ ِم َـ ا ْيم ِػت َِـ َ ،مو َـم َف َر ِمـ َْفو َو َمو َزم َط َـ)) َىم٤م ًُمقا َٟ :م ُٕمق ُذ بِ َ
اَّلل ِ ِم ْـ همِ ْتـ َِي ايمََّ َّصم ِ
اَّلل ِ ُِم ْـ ومِ ْعٜم َِ٦م اًمدى ىضم ِ
٤مل(.)0
ول)) َىم٤م ًُمقا َٟ :م ُٕمق ُذ بِ َ
َو َُم٤م َسم َٓم َـ َ ،ىم َ٤مل َ (( :سم َع َّق ُذوا بِ َ
ِ
ؼم ِاء ْسم ِـ َقم ِ
٤مز ٍ
يض َ
اَّللُ َقمٜم ُْٝم ْؿ َىم َ٤مل َظم َر َج اًمٜمىٌِ ُّلﷺ َو َىمتدْ
ب َقم ْـ َأ ِيب َأ ُّض َ
 )16و َقم ْـ ا ًْم َ َ
قب َر َ
اًمِم ْٛم ُس َوم ًَ ِٛم َع َص ْقشمً٤م َوم َ٘م َ٤ملُّ(( :يق ُد ُسم َع َّذ ُب ِدم ُوم ٌُ ِ
َو َضم ٌَ ْ٧م ى
قر َهو)) (.)2
َُ
اَّلل ِﷺ َىم َ٤مل (( :ىم هُؾ اظمَْق ِ
ٍ ِ
اَّللُ َقمٜمْ ُفَ ،أ ىن َر ُؾم َ
ً ُْ
خيمت َُؿ
قل َ
يض َ
ِّ
 )17و َقم ْـ َوم َْم٤م ًَم٦م ْسم ِـ ُقم ٌَ ْٞمد َر َ
َفم َعم َفم َؿؾِ ِف إِ َّٓ اظمُْ َرازمِ َط َهمنِ َّك ُف َيـ ُْؿق َيم ُف َفم َؿ ُؾ ُف إِ َلم َي ْق ِم ا ْيم ِؼ َق َوم ِي َو ُي َم َّم ُـ ِم ْـ َهمت ِ
َّون ا ْيم َؼ ْ ِػم )) (.)3
ِ
ِ
ِ
 )18و َقمت ْـ اعمْ ِ ْ٘متتدَ ا ِم ْسمت ِ
ت٤مل َر ُؾمت ُ
ت٤ملَ :ىمت َ
اَّللُ َقمٜمْت ُفَ ،ىم َ
اَّلل ِﷺ:
تقل َ
يض َ
تـ َُم ْٕمتدي َيمتتر َب َر َ
ول ي ْغ َػر َيمف ِدم َأو ِل د ْهمع ٍي ويرى م ْؼعََ ه ِمـ َْ ِ
اَّلل ِ ِؽم ه ِ
ج ُور ِم ْـ َفم َذ ِ
((يمِ َّ
اب
ؾش ِفق َِ ِفمـََْ َ
ً طم َِ ٍ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ
اجلـَّي َو ُ َ
ِ ِ
َوج ا ْيم َق َوم ِ
ا ْيم َؼ ْ ِػم َو َي ْل َم ُـ ِم ْـ ا ْيم َػ َز ِع ْإَىم َ ِ
ْػم َو ُي َ
ور ا ْيم َقو ُومق َسم ُي ِمـ َْفو َطم ْ ٌغم ِم ْـ ايمَه ْك َقو َو َممو
قو ُع َفم َعم َر ْأؽمف سم ُ
ِ
ِ
كم ِم ْـ َأ َوم ِ
قر ا ْيم ِع ِ
احل ِ
همِ َقفو َو ُيز ََّو ُج ا ْشمـَت ْ ِ
كم ز َْو َصم ًي ِم ْـ ُْ
ورزمِ ِف))(.)4
كم َو ُي َش َّػ ُع ِدم َؽم ٌْع َ
َكم َو َؽم ٌْع َ

ِ
ِ
اَّللُ َقمٜمْ ُف ،ىم٤مل :يم َ
تػ
يض َ
يض َ
اَّللُ َقمٜمْت ُف  ،إِ َذا َو َىم َ
َ٤من ُقم ْث َام ُن َر َ
 )19و َقم ْـ ا٤مٟم ٍ ُمقمم قمثامن َر َ
ِ
ِ
تذا؟ َوم َ٘م َ
جلٜمى ُ٦م َواًمٜم ُى٤مر َوم َ ا َشم ٌْٙمِل َو َشم ٌْٙمِل ُِم ْـ َا َ
ت٤مل:
حل َٞم َع ُفَ ،وم٘م َٞمؾ ًَم ُف :شم ُْذيم َُر ا َ
َقم َغم َىم ْ ٍؼم َسمٙمَك َطمعىك َض ٌُ ىؾ ْ
َوز ِل ِ
اَّلل ِﷺ َىم َ٤مل(( :إِ َّن ايم َؼ ْػم َأ َّو ُل َمـ ِْز ٍل ِم ْـ َمـ ِ
إِ ىن َر ُؾم َ
أطم َر ِةَ ،همنِ ْن ك ََجو ِمـْ ُف َهم َ َزم ْعََ ُه َأ ْي َس َُر
قل َ
َ
ِمـْ ُفَ ،وإِ ْن َمل ْ َيـ ٍُْ ِمـْ ُف َهم َ َزم ْعََ ُه َأ َؾمَه ِمـْ ُف))(.)5

) )1رواهَمسؾم (.)2867
) )2رواهَالبخاري ( ،)1375ومسؾم (.)2869
) )3رواه أبي داود و( ،)2566وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن أبي داود))َ َ.ف ََّت ِ
انَا ْل َؼ ْب َرِإَأي  :فتا َك ْقره :
مـؽر وكؽقر  ،أي  ٓ :يلتقاكه  ،وٓ يخت اكه  ،بل يؽتػى بؿوته مرابطا شاهدا عؾى صحة إيؿاكه.
) (4رواه الرتمذي ( ،)1663وابن ماجه ( ،)2274وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن الرتمذي)).
وحسـهَإلباين يف ((صحقح الجامع)) (.)1684
)َ(5رواه الرتمذي ( ،)2368وابن ماجه (َّ ،)4267
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ِ ٍ ِ
 )22و َقم ْـ َأٟم ِ
تقل اهللِﷺ َىم َ
اهلل َقمٜمْت ُفَ ،أ ىن َر ُؾم َ
ت٤مل(( :إِ َّن ا ْيم َع ٌْمََ إِ َذا
يض ُ
َس ْسم ِـ َُم٤مًمتؽ َر َ
َمون َهمق ْؼ ِعََ اكِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
مف َهم َق ُؼ َ
مقٓ ِن َممو
ُوو َع ِدم َوم ْ ِػمه َوسم ََق َّلم َفمـْ ُف َأ ْص َحو ُزم ُف َوإِ َّك ُف َيم َق ًْ َؿ ُع َوم ْر َع ك َعوهل ْؿ َأسمَو ُه َم َؾؽ ِ ُ

قل َأ ْؾمفَُ َأكَّمف فمٌمَُ اهللِ
ِ ٍ
اهلل َفم َؾ ْق ِف َو َؽم َّؾ َؿ َهم َل َّمو اظمُْ ْم ِم ُـ َهم َق ُؼ ُ
ًْ َسم ُؼ ُ
ُىمـ َ
َ
ُ َْ
قل ِدم َه َذا َّ
ايمر ُصم ِؾ ُظم َح َّؿَ َص َّعم ُ
ؽ اهلل زمِ ِف م ْؼعًَ ا ِمـ َْ ِ
َو َر ُؽمق ُيم ُف َهم ُق َؼ ُول َيم ُف ا ْك ُظ ْر إِ َلم َم ْؼ َع َِ َك ِم ْـ ايمـ ِ
امهو ََجِق ًعو َىم َ٤مل
ْ
َّور َومَْ َأ ْزمََ َيم َ ُ َ َ
اجلـَّي َهم َ َغم ُ َ
َىمعَ٤مد ُة و ُذيمِر ًَمٜمَ٤م َأ ىٟمف ض ْٗمًح ًَمف ِذم َىم ِؼم ِه ُصمؿ رضمع إِ َمم طم ِد ِ
ض٨م َأٟم ٍ
َس َىم َ٤مل َو َأ َّمو اظمُْـَوهمِ ُؼ َوا ْيمؽَوهمِ ُر َهم ُق َؼ ُ
مول
َ
ْ ى َ َ َ
ُ ُ َ ُ ُ
َ َ َ
َّموس َهم ُق َؼ ُ
قل َمو َي ُؼ ُ
ًْ َأ ُوم ُ
ايمر ُصم ِؾ َهم َق ُؼ ُ
ً َسم ُؼ ُ
مً
مول َٓ َد َر ْي َ
قل َٓ َأ ْد ِري ُىمـ ُ
َيم ُف َمو ُىمـْ َ
قل ايمـ ُ
قل ِدم َه َذا َّ
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
قَ َص ْق َح ًي َي ًْ َؿ ُع َفو َم ْـ َيؾِ ِقف نم َْغم ايم ًَّ َؼ َؾ ْ ِ
كم))
َو َٓ َسم َؾ ْق َ
ِض َزم ًي َهم َقِ ُ
َ
ي ُب زمِ َؿ َطور َق م ْـ َضمَيَ َ ْ
ً َو ُي ْ َ
(. )0
 )21وقمـ َأ ِيب ارضر َة ر ِيض اهلل قمٜمْفَ ،ىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل رؾم ُ ِ
ِ
مً َأ ْو
مػم اظمَْ ِّق ُ
ُ ََْ َ َ ُ َ ُ
َ ْ
َ ُ
تقل اهللﷺ (( :إ َذا ُوم ِ َ
ِ ِ
ان َأز َْر َوم ِ
َون َأ ْؽم َق َد ِ
َوم َول َأ َضمَُ ىم ُْؿ َأسمَو ُه َم َؾؽ ِ
أطم ُر ايمـَّؽِ ُغم َ ،هم َق ُؼ َ
مقٓ ِن َ :ممو
مهو اظمُْـْؽ َُر َو َ
ون ُي َؼ ُول َٕ َضمَ َ
َون َي ُؼ ُ
ايمر ُصم ِؾ َهم َق ُؼ ُ
ًْ َسم ُؼ ُ
قل ُ :ه َق َفم ٌَُْ اهللِ َو َر ُؽمق ُيم ُف َ ،أ ْؾم َفَُ َأ ْن ٓ إِ َيمم َف إِٓ
ُىمـ َ
قل َمو ىم َ
قل ِدم َه َذا َّ
حم َّؿًَ ا َفم ٌَُْ ُه َو َر ُؽمق ُيم ُف َ .هم َق ُؼ ِ
قل َه َذا ُ ،شم َّؿ ُي ْػ ًَ َُ َيم ُف ِدم َوم ْ ِ
َّؽ َسم ُؼ ُ
قٓن َ :ومَْ ُىمـَّو َك ْع َؾ ُؿ َأك َ
مػم ِه
اهلل َ ،و َأ َّن ُ َ
ُ
ِ
ؽمٌع َ ِ
كم ُ ،شم َّؿ ُيـ ََّق ُر َيم ُف همِ ِقف ُ ،شم َّؿ ُي َؼ ُول َيم ُف  :ك َْؿ َ ،هم َق ُؼ ُ َ ِ ِ َ ِ ُ
ػم ُه ْؿ
قن ذ َرا ًفمو ِدم َؽم ٌْع َ
َ ُْ
قل  :أ ْرصم ُع إ َلم أ ْهقم َهمل ْطم ِ ُ
مف ضمتَّمك يٌع ًَمف ِ
ِ ِ ِ
ِ
قٓ ِن  :كَؿ َىمـَقم ِي ا ْيمعر ِ ِ
َ ،هم َق ُؼ َ
مـ
اهلل م ْ
مى َأ ْهؾمف إِ َيم ْق َ
وس ا َّيممذي ٓ ُيقوم ُظم ُف إِٓ َأ َضم ه
ْ ْ َ َُ
َْ َ ُ ُ

َم ْض َج ِع ِف َذيمِ َ
ؽ)) (.)2

)َ(1رواهَالبخاري ( ،)1338ومسؾم (.)2876
)َ(2رواه الرتمذي ( ،)1671وابن أبي عاصم يف السـة ( ،)864وابن حبان ( )3117وحساـهَإلبااين يف
((صحقح الرتمذي))

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

254

٤مز ٍ ِ
ؼم ِاء ْسم ِـ َقم ِ
اهلل َقمٜم ُْٝم َام َ ،قم ِـ اًمٜمىٌِ ٍلﷺَ ،ىم َ٤مل (( :إِ َذا ُأ ْوم ِعََ اظمُْ ْم ِم ُـ
 )22و َقم ْـ ا ًْم َ َ
يض ُ
ب َر َ
ِ
ِ
حم َّؿًَ ا َر ُؽم ُ
قل اهللِ َ ،هم َذيمِ َ
يـ
ؽ َوم ْق ُيم ُف ُ ﴿ :ي ًَ ٌِّ ُ
اهلل َو َأ َّن ُ َ
اهلل ا َّيمذ َ
ً ُ
ِدم َوم ْ ِػمه ُأ ِ َت ُ ،شم َّؿ َؾم ِفََ َأ ْن َٓ إِ َيم َف إِ َّٓ ُ
آمـُقا زمِو ْيم َؼق ِل ايم ًَّوزمِ ِ
ً﴾))(.)0
ْ
َ

) )1رواهَالبخاريَ( ،)1369ومسؾم (.)2871
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الفوائد العقدية
فبئذح ]ٔ] :اٌشٚح ِخٍٛلخ ٚاٌّٛد ِخٍٛق:
اَّللُ َطممويمِ ُؼ ىم ِّ
ر ٍق﴾ [ايمرفممَ، ]25 :
ُمـ إدًم٦م قمغم أن اًمروح خمٚمقىمت٦م ىمقًمتف شمٕمت٤مممَ ﴿ :
ُمؾ َ ْ
[ايمزمر .]51 :ىم٤مل ؿم٤مرح اًمٓمح٤موض٦م قم٘م٥م اؾمعدًٓمف هبذه أض٦م( :ومٝمتذا قمت٤مم ٓ ختّمتٞمص ومٞمتف
سمقضمف قم٤مم).
ون ِضم ِ
اإلك ًَْ ِ
ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :ه ْؾ َأسمَك َفم َعم ْ ِ
ُمـ َؾمم ْقًًو َم ْ
ُقرا﴾
ٌ
مـ ايممََّ ْه ِر َمل ْ َيؽ ْ
مكم م َ
مذىم ً
ُؽ ِم ْـ َوم ٌْ ُؾ َو َمل ْ سم ُ
[اإلكًون .]2 :وىم٤مل شمٕم٤ممم ًمزيمرض٤م قمٚمٞمف اًمً امَ ﴿ :و َومَْ َطم َؾ ْؼت َ
َؽ َؾم ْقًًو﴾ [مريؿ.]2 :
واإلٟمً٤من ُمريم٥م ُمـ روح وسمدن ،وظمٓم٤مب اهلل ًمزيمر ىض٤م ًمروطمف وسمدٟمف.
يؼقل ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي رمحمف اهلل( :روح أدُمتل ُُمٌدَ َقمت٦م سم٤مشمٗمت٤مق ؾمتٚمػ إُمت٦م
همتػم واطمتد ُمتـ أئٛمت٦م
وأئٛمعٝم٤م وؾم٤مئر أاؾ ُّ
اًمًٜم٦م ،وىمد طمٙمك إمج٤مع اًمٕمٚمامء قمغم أهنت٤م خمٚمقىمت٦م ُ
حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي _اإلُم٤مم اعمِمٝمقر اًمذي اق أقمٚمؿ أاؾ زُم٤مٟمف سم٤مإلمجت٤مع
اعمًٚمٛملمُ ،مثؾ ى
ى
ؿمت٤مىم ا ،وأسمتق حمٛمتد سمتـ ىمعٞمٌت٦م،
وآظمع اف ،أو ُمـ أقمٚمٛمٝمؿ _ ،ويمذًمؽ أسمق إؾمتح٤مق سمتـ
ويمذًمؽ أسمق قمٌداهلل سمـ ُمٜمده ذم يمع٤مسمف "اًمروح واًمٜمٗمس" ،واًمِمٞم أسمق ضٕم٘مقب اخلتراز ،وأسمتق
ضٕم٘مقب اًمٜمىٝمرضمقري ،واًم٘م٤ميض أسمق ضٕمغم وهمػماؿ)(.)1
ِ
وُمـ إدًم٦م قمغم أن اعمقت خمٚمقق ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ا َّيم ِ
مق َت َو َْ
مقىم ُْؿ
مذي َطم َؾ َ
احل َقمو َة يم َق ٌْ ُؾ َ
مؼ اظمَْ ْ
َأ هيؽ ُْؿ َأ ْضم ًَ ُـ َفم َؿ ًال﴾ [اظمؾؽ.]1 :

)(( )1مجؿوع الػتاوى)) لشقخ اإلسالم (.)216/4
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تقل َ ِ
ِ
وطمدض٨م َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
ٞمد ْ ِ
ت٤مل َر ُؾم ُ
ت٤مل َ :ىم َ
اَّللُ َقمٜمْت ُف َىم َ
ممسمَك
يض َ
اَّلل ﷺ ُ (( :ي ْ
َ
اخلُتدْ ر ٍي َر َ
َود يو َأه َؾ َْ ِ
ٍ
ِ
زمِوظمَْق ِ
ت ىم ََف ْقً َِي َىم ٌْ ٍ
ون َهم َق ُؼ ُ
مقن
قل َه ْؾ َسم ْع ِر ُهم َ
قن َو َيـْ ُظ ُر َ
ممئِ هٌ َ
ش َأ ْم َؾ ََ َهم ُقـَودي ُمـ َ ْ
ْ
اجلـَّي َهم َق ْ َ
قن َ :كعؿ  ،ه َذا اظمَْق ُت  ،و ُىم هؾفؿ َوممَْ رآه ُ ،شممؿ يـ ِ
مؾ ايمـَّم ِ
َمودي َيمو َأ ْه َ
ور َف َق ْش َارئِ ُّب ََ
ون
َ ُ
ْ
َه َذا َهم َق ُؼق ُيم َ َ ْ َ
َّ ُ
َ ُ ْ
ون َهم َق ُؼ ُ
قن َ :ك َع ْؿ َ ،ه َذا اظمَْ ْق ُت َ ،و ُىم هؾ ُف ْؿ َومَْ َرآ ُه َ ،هم ُق ْ
مذ َزم َُ ،
قن َه َذا َهم َق ُؼق ُيم َ
قل َه ْؾ َسم ْع ِر ُهم َ
َو َي ْـ ُظ ُر َ
مؾ ايمـ ِ
قل َ :يو َأ ْه َؾ َْ
ُشم َّؿ َي ُؼ ُ
َّمور ُطم ُؾمق ٌد َهم َ
اجلـ َِّي ُطم ُؾق ٌد َهم َ
مق َت َ ،و َيمو َأ ْه َ
تؿ َىم َتر َأ:
مال َم ْ
مال َم ْ
مق َت ُ ،صم ى

ِ
احل ِ
َ ِ
ِض ْإَ ْم ُر َو ُه ْؿ ِدم َنم ْػ َؾ ٍي﴾َ ،و َه ُم َٓ ِق ِدم َنم ْػ َؾ ٍي َأ ْه ُؾ ايمَه ْك َقو ﴿ َو ُه ْؿ َٓ
نة إِ ْذ ُوم َ
﴿ َوأكْذ ْر ُه ْؿ َي ْق َم َْ ْ َ
ُقن﴾)(.)1
ُي ْم ِمـ َ

ومول ازمـ ايمؼقؿ رمحف اهلل ( :واذا اًمٙمٌش واإلوج٤مع واًمذسمح وُمٕم٤مضٜم٦م اًمٗمترض٘ملم ذًمتؽ :
قمترض ،
طم٘مٞم٘م٦م  ٓ ،ظمٞم٤مل وٓ متثٞمؾ يمام أظمٓم٠م ومٞمف سمٕمض اًمٜم٤مس ظمٓم٤م ىمٌٞمح٤م  ،وىم٤مل  :اعمتقت َ
ضعجًؿ ومْم ا قمـ أن ضذسمح  .واذا ٓ ضّمح  :وم٤من اهلل ؾمٌح٤مٟمف ضٜمِم ُمـ اعمقت
واًمٕمرض ٓ
ى
َ
صقرة يمٌش ضذسمح  ،يمام ضٜمِم ُمـ إقمامل صقر ًا ُمٕم٤مضٜمت٦م ضثت٤مب هبت٤م وضٕم٤مىمت٥م  ،واهلل شمٕمت٤ممم
ضٜمِم ُمـ إقمراض أضمً٤مُم ً٤م شمٙمقن إقمراض ُم٤مدة هل٤م  ،وضٜمِم ُمـ إضمً٤مم أقمراو ً٤م  ،يمتام
ضٜمِم ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ إقمراض أقمراو ً٤م  ،وُمـ إضمً٤مم أضمًت٤مُم ً٤م  ،وم٤مٕىمًت٤مم إرسمٕمت٦م
ممٙمٜم٦م ُم٘مدورة ًمٚمرب شمٕم٤ممم  ،وٓ ضًعٚمزم مجٕم ً٤م سمتلم اًمٜم٘مٞمْمتلم  ،وٓ ؿمتٞمئ ً٤م ُمتـ اعمحت٤مل  ،وٓ
طم٤مضم٦م إمم شمٙمٚمػ ُمـ ىم٤مل إن اًمذسمح عمٚمؽ اعمقت  ،ومٝمذا يمٚمف ُمـ آؾمعدراك اًمٗم٤مؾمتد قمتغم اهلل
ورؾمقًمف واًمع٠موضؾ اًمٌ٤مـمؾ اًمذي ٓ ضقضمٌف قم٘مؾ و ٓ ٟم٘مؾ و ؾمٌٌف ىمٚمتف اًمٗمٝمتؿ عمتراد اًمرؾمتقل
.) 2()..

)َ)1رواهَالبخاري ( ،)4453ومسؾم (.(2849
)((َ)2حادي إرواح )) ( .) 284 ،283



األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

257

فبئذح ]ٕ] :اٌّ١ذ ُ٠غأي ُٕ٠ٚؼُ ُ٠ٚؼزة ُ٠ ٌُ ٌٛٚذفٓ:
ومول ازمـ أيب ايمعز احلـػل رمحف اهلل( :واقمٚمؿ أن قمذاب اًم٘مؼم اق قمذاب اًمؼمزخ ،ومٙمؾ ُمـ
ُم٤مت واق ُمًعحؼ ًمٚمٕمذاب ٟم٤مًمف ٟمّمٞمٌف ُمٜمف ،ىمؼم أو مل ض٘مؼم ،أيمٚمعتف اًمًتٌ٤مع أو اطمتؽمق طمعتك
ص٤مر رُم٤مد ًا وٟمًػ ذم اهلقاء ،أو صتٚم٥م أو همترق ذم اًمٌحتر ،وصتؾ إمم روطمتف وسمدٟمتف ُمتـ
اًمٕمذاب ُم٤م ضّمؾ إمم اعم٘مٌقر ،وُم٤م ورد ُمـ إضم اؾمف ،واظمع اف أو اقمف وٟمحق ذًمؽ ،ومٞمج٥م
أن ضٗمٝمؿ قمـ اًمرؾمقل ﷺ ُمراده ُمـ همػم همٚمق وٓ شم٘مّمػم)(.)1
وومول اإلموم ازمـ ايمؼقؿ رمحف اهلل( :إٟمتف ضٜمٌٖمتل أن ُضٕمٚمتؿ أن قمتذاب اًم٘متؼم وٟمٕمٞمٛمتف اؾمتؿ
ِ
ِ
مؿ َزم ْمرزَخٌ إِ َلم
ًمٕمذاب اًمؼمزخ وٟمٕمٞمٛمف ،واق ُم٤م سملم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم ْـ َو َرائ ِف ْ
وؾمتٛمل
قن﴾ [اظمممـمقن ، ]200 :واذا اًمؼمزخ ُضنمف أاٚمف ومٞمف قمغم اًمتدٟمٞم٤م وأظمترة،
َي ْق ِم ُي ٌْ َع ًُ َ
ٍ
حل ِرضتؼ
قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف وأٟمف روو٦م أو طمٗمرة ٟم٤مر ،سم٤مقمعٌ٤مر هم٤مًم٥م اخلٚمتؼ :وم٤معمّمتٚمقب وا َ
اًمًٌ٤مع واًمٓمٞمقر ًمف ُمـ قمذاب اًمؼمزخ وٟمٕمٞمٛمف ىمًٓمف اًمذي شم٘معْمتٞمف أقمامًمتف،
واًم َٖم ِرضؼ وأيمٞمؾ ٍ
وإن شمٜمققم٧م أؾمٌ٤مب اًمٜمىٕمٞمؿ واًمٕمذاب ويمٞمٗمٞمت٤مهتام ،وم٘متد فمتـ سمٕمتض إوائتؾ أٟمتف إذا طمترق
سمٕمْمف ذم اًمٌحر وسمٕمْمف ذم اًمؼم ذم ضتقم ؿمتدضد اًمترضح أٟمتف
وذري ُ
ضمًده سم٤مًمٜم٤مر وص٤مر رُم٤م ًداٍ ،
ضٜمجق ُمـ ذًمؽ ،وم٠موص َسمٜمٞمف أن ضٗمٕمٚمقا سمف ذًمؽ ،وم٠مُمر اهلل اًمٌحر ومجٛمتع ُمت٤م ومٞمتف ،وأُمتر اًمتؼم
ومٕمٚمت٧م؟
ومجٛمع ُم٤م ومٞمف ،صمؿ ىم٤مل :ىمؿ ،وم٢مذا اق ىم٤مئؿ سملم ضدي اهلل ،ومً٠مًمفُ :مت٤م محٚمتؽ قمتغم ُمت٤م
َ
اًمؼمزخ وٟمٕمٞمٛمف هلذه
أقمٚمؿ ،ومام شم اوم٤مه أن ر َ
وم٘م٤مل :ظمِمٞمعُؽ ض٤م ٍ
محف ،ومٚمؿ َض ُٗم٧م قمذاب َ
رب وأٟم٧م ُ
ُمٝمت٤مب
إضمزاء اًمعل ص٤مرت ذم اذه احل٤مل ،طمعك ًمق ُقم ٍٚمؼ اعم ٍٞمت٧م قمتغم ُرؤوس إؿمتج٤مر ذم
ٍ
اًمؼمزخ طم ُّٔمف وٟمّمٞمٌف ،وًمق ُدومـ اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح ذم أشمتقن
اًمرض٤مح ٕص٤مب ضمًدَ ه ُمـ قمذاب َ
ٍ

)(( )1شرح العؼقدة الطحاوية)) ( .)268
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ِ
وروطمف ٟمّمٞم ٌُف وطم ُّٔمف ،ومٞمجٕمؾ اهلل اًمٜم٤مر قمغم اتذا
ُمـ اًمٜم٤مر ٕص٤مب ضمًدَ ه ُمـ ٟمٕمٞمؿ اًمؼمزخ َ
ٟم٤مرا وؾمٛمق ًُم٤م ،ومٕمٜم٤مس اًمٕم٤ممل وُمقا ُّده ُُمٜم٘م٤مدة ًمرهبت٤م ووم٤مـمرات٤م
َسمر ًدا وؾم ا ًُم٤م ،واهلقاء قمغم ذًمؽ ً
ٍمومٝم٤م يمٞمػ ضِم٤مء ،وٓ ضًعٕميص قمٚمٞمتف ُمٜمٝمت٤م رء أراده ،سمتؾ اتل َـمتقع ُمِمتٞمئعِف
وظم٤مًم٘مٝم٤م ُض ٍ
رب اًمٕم٤معملم ويمٗمر سمف وأٟمٙمر رسمقسم ىٞمعف)(.)1
ُمذ ىًمٚم٦م ُُمٜم٘م٤مدة ًم ُ٘مدرشمف ،و َُمـ أٟمٙمر اذا وم٘مد َضمحد ى
ومول اإلموم ايمـقوي رمحف اهلل( :وم٢من ىمٞمؾ :ومٜمحـ ٟمِم٤ماد اعمٞم٧م قمغم طم٤مًمف ذم ىمتؼمه ،ومٙمٞمتػ
ضً٠مل وض٘مٕمد وضيب سمٛمٓم٤مرق ُمـ طمدضد وٓ ضٔمٝمر ًمف أصمر؟! وم٤مجلقاب أن ذًمؽ همتػم ممعٜمتعٍ،
سمؾ ًمف ٟمٔمػم ذم اًمٕم٤مدة ،واق اًمٜم٤مئؿ ،وم٢مٟمف جيد ًمذ ًة وآٓ ًُم٤م ٓ ٟمحس ٟمحـ ؿمٞم ًئ٤م ُمٜمٝمت٤م ،ويمتذا جيتد
اًمٞم٘مٔم٤من ًمذ ًة وآعمً٤م عم٤م ضًٛمٕمف أو ضٗمٙمر ومٞمف وٓ ضِم٤ماد ذًمؽ ضمٚمٞمًف ُمٜمف ،ويمذا يم٤من ضمؼمائٞمؾ ض٠ميت
اًمٜمٌل ﷺ ومٞمخؼمه سم٤مًمقطمل اًمٙمرضؿ وٓ ضدريمف احل٤مضون ،ويمتؾ اتذا فمت٤مار ضمتكم ،وأُمت٤م
ضسمف سم٤معمٓم٤مرق وم ا ضٛمعٜمع أن ضقؾمع ًمف ذم ىمؼمه ومٞم٘مٕمد وضيب.)2()..
فبئذح ]ٖ] :األسٚاح ال رفٕ:ٝ
ومول ؾمورح ايمطحوويي رمحف اهلل( :واظمعٚمػ اًمٜم٤مس اؾ متقت اًمروح أم ٓ؟
همؼويمً ؿموئػي :متقت ٕهن٤م ٟمٗمس ،ويمؾ ٟمٗمس ذائ٘م٦م اعمقت ..،وإذا يم٤مٟم٧م اعم ائٙم٦م متقت،
وم٤مًمٜمٗمقس اًمٌنمض٦م أومم سم٤معمقت.
وومول آطمرون ٓ :متقت إرواح ،وم٢مهن٤م ظمٚم٘م٧م ًمٚمٌ٘م٤مء ،وإٟمام متقت إسمدان ،ىم٤مًمقا :وىمتد
دل قمغم ذًمؽ إطم٤مدض٨م اًمداًم٦م قمغم ٟمٕمٞمؿ إرواح وقمذاهب٤م سمٕمد اعمٗم٤مرىم٦م إمم أن ضرضمٕمٝم٤م اهلل

)(( )1الروح)) ٓبن الؼقم ( .)99 -98
)((َ)2شرح مسؾم)) لؾـووي ( .)224 \9
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ذم أضمً٤مدا٤م.
وايمِقاب أن يؼولُ :مقت اًمٜمٗمقس اق ُمٗم٤مرىمعٝم٤م ٕضمً٤مدا٤م وظمروضمٝم٤م ُمٜمٝم٤م ،وم٢من أرضد
سمٛمقهت٤م اذا اًم٘مدر ،ومٝمل ذائ٘م٦م اعمقت ،وإن أرضد أهن٤م شمٕمدم وشمٗمٜمك سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ومٝمل ٓ متتقت هبتذا
آقمعٌ٤مر ،سمؾ ال سم٤مىمٞم٦م سمٕمد ظمٚم٘مٝم٤م ذم ٟمٕمٞمؿ أو ذم قمذاب.
قن همِ َقفو اظمَْ ْق َت إِ َّٓ اظمَْ ْق َسم َي ْإُ َ
ولم﴾ [ايمَطمون، ]95:
وىمد أظمؼم ؾمٌح٤مٟمف أن أاؾ اجلٜم٦م ﴿ َٓ َي ُذو ُوم َ
وشمٚمؽ اعمقشم٦م ال ُمٗم٤مرىم٦م اًمروح ًمٚمجًد)(.)1
يؼقل ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل ( :وإرواح خمٚمقىم٦م سم ا ؿمؽ ،وال ٓ شمٕمدم وٓ شمٗمٜمك ،وًمٙمـ
ُمقهت٤م سمٛمٗم٤مرىم٦م إسمدان ،وقمٜمد اًمٜمٗمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شمٕم٤مد إرواح إمم إسمدان)(.) 2
سمتؿي يمؾػوئَة :هـوك أؾمقوق ٓ يشؿؾفو ايمػـوق:
يؼقل ايمػمهبوري رمحف اهلل (:ويمؾ رء مم٤م أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف اًمٗمٜم٤مء ضٗمٜمك ،إٓ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر،
واًمٕمرش واًمٙمرد ،واًمٚمقح واًم٘مٚمؿ واًمّمقرً ،مٞمس ضٗمٜمك ُمـ اذا أسمد ًا ،صمؿ ضٌٕمت٨م اهلل اخلٚمتؼ
قمغم ُم٤م ُم٤مشمقا قمٚمٞمف ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٞمح٤مؾمٌٝمؿ سمام ؿم٤مء ،ومرضؼ ذم اجلٜم٦م ،وومرضؼ ذم اًمًتٕمػم ،وض٘متقل
ًمً٤مئر اخلٚمؼ ممـ مل خيٚمؼ ًمٚمٌ٘م٤مء :يمقٟمقا شمراسم ً٤م)(.)3

)(( (1شرح العؼقدة الطحاوية)) (.)446
)(( )2مجؿوع الػتاوي)) (.)279\4
)((َ)3شرح السـة)) لؾ هباري (.)85

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

261

ايمًققؿمل رمحف اهلل(: )1
وومول صمالل ايمَّ يـ َّ
َصمامٟمِٞم ٌ٦م طمٙمْؿ اًمٌ َ٘م ِ
٤مء َض ُٕم ُّٛم َٝم٤م ُِم َـ اخلَ ْٚم ِؼ َ ...واًم ٌَتتت٤م ُىمتتت َ
قن ومتِل َطم ٍٞمتتت ِز اًم َٕمتتدَ م
َ َ ُ ُ َ
ِ
ِ
اًمٚمقح َواًم َ٘م َٚمؿ
اح يم ََذا
ُ
٥م َو َأ ْر َو ٌ
َ٤مر َو َضمٜمىت ٌ٦م  ...و َقم ْج ٌ
د َوٟم ٌ
ا َل ا ًْم َٕم ْر ُش َواًمٙم ُْر ْ
فبئذح ]ٗ]ِ :غزمش األسٚاح ثؼذ اٌّٛد:
إرواح ذم اًمؼمزخ ُمعٗم٤موشمت٦م أقمٔمتؿ شمٗمت٤موت ،ومٛمٜمٝمت٤م :أرواح ذم أقمتغم قمٚمٞمتلم ،ذم اعمتأل
إقمغم ،وال أرواح إٟمٌٞم٤مء صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ وؾم اُمف ،واؿ ُمعٗم٤موشمقن ذم ُمٜم٤مزهلؿ.
وُمٜمٝم٤م أرواح ذم طمقاصؾ ـمػم ظمي ،شمنح ذم اجلٜم٦م طمٞم٨م ؿم٤مءت ،وال أرواح سمٕمض
اًمِمٝمداء ٓ ،يمٚمٝمؿ ،سمؾ ُمـ اًمِمٝمداء ُمـ حتٌس روطمف قمـ دظمقل اجلٜمت٦م ًمتدضـ قمٚمٞمتف .يمتام ذم
اَّلل ِ
َ
أن ً
رؽممقل َ
ايمـٌل ﷺ همؼول مو رم يمو
(اعمًٜمد) قمـ قمٌداهلل سمـ ضمحشَّ (( :
رصمال صموق إلم َّ
ِ
ؽمٌقؾ اهللِ ومول اجلـ ُي ومول همؾ و َّلم ومول إٓ ايمَِّ يـ ؽمور ِين ِ
ِ
ُ
فمؾقمف ايمًمال ُم
صمػميمؾ
زممف
ً دم
إن ُومتِ ْؾ ُ
َّ َ
َ َّ
آك ًػو))(.)2
وُمـ إرواح ُمـ ضٙمقن حمٌقؾم ً٤م قمغم سم٤مب اجلٜم٦م ،يمام ذم احلدض٨م اًمذي ىم٤مل ومٞمتف رؾمتقل
حمٌقؽمو فمعم ِ
زموب اجلـ َِّي))(.)3
رأيً صوضم ٌَؽُؿ
ﷺُ (( :
ً
وُمٜمٝمؿ ُمـ ضٙمقن حمٌقؾم ً٤م ذم ىمؼمه ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ضٙمقن ذم إرض ،وُمٜمٝم٤م أرواح ذم شمٜمتقر
اًمزٟم٤مة واًمزواين ،وأرواح ذم هنر اًمدم شمًٌح ومٞمف وشمٚم٘مؿ احلج٤مرة ،يمؾ ذًمؽ شمِمتٝمد ًمتف اًمًتٜم٦م،
واهلل أقمٚمؿ(.)4
)(( )1شرح الـوكقة الؽافقة الشافقة)) (.)97/1
) )2رواه أحؿد ( .)19166وقال إلباين يف ((إرواء الغؾقل)) (َ:)19/5إسـادهَجقد.
) )3رواه أحؿد ( ،)26136وصححهَإلباين يف ((شرح العؼقدة الطحاوية)) ()455
)(( )4شرح العؼقدة الطحاوية)) ٓبن أبي العز الحـػي ( )582/2باختصار.
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فبئذح ]٘] :اإلٔغبْ ٠جٍ ٝئال ػجت اٌزٔت):)1
ِ
ِ
يض اهلل َقمٜمْ ُفَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
رق
قل اهلل ﷺ (( :يمقس ِممـ
َقمـ َأ ِيب َ
اإلكًمون ٌ
ارضر َة َر َ
ِ
ايمذك ِ
ى َّ
ايمؼقوم ِي)) (.)2
َّى اخل ْؾ ُؼ يق َم
َى ،ومـف ُي َرىم ُ
َّإٓ َي ٌْعمَّ ،إٓ فم ْظ ً واضمًَ ا 3وهق َفم ْج ُ
َ
ومول اإلموم ازمـ ايمؼقؿ رمحف اهلل دم "ايمـقكقي"(:)3
ِ
َأض ًْمتت٤م وإهنٛمتتتَ٤م عمَ ْخ ُٚمق َىمتتتتت ِ
د َٓ ُض ْٗمٜم ِ ِ
٤من
ٞمٝم َٛمت٤م
ْ
َ ىُ
َواًم َٕمت ْر ُش َواًمٙم ُْر ُّ
تٛم ْ٠موى وُم٤م ومِٞمٝم٤م ُِمـ اًمتتت ِق ًْمدَ ِ
ان
قر َٓ َشم ْٗمٜمَك يم ََذًم ِ َؽ َضمٜمى ُ٦م ا ًْمت
َ َ َ َ َ َ
حلت ُ
َوا ُ
خت َٚمتتتت ْؼ إِ َمم َذا ِ
َقمتتتدَ ٌم َو َمل ْ ُ ْ
أن
َو َِٕ ْضمت ِؾ َاتت َذا َىم َ٤مل َضم ْٝمتت ٌؿ إِ ىهنَ٤م
َأضمًت٤مُمٝمؿ طم ِٗم َٔم ْ٧م ُِمـ اًمدٍ ضدَ ِ
ان
َوإَٟمٌِْ َٞمتت٤م ُء َوم٢مِ ىهن ُ ْؿ َ ْحتت َ٧م اًم ىثتت َرى
َ
ْ َ ُُ ْ ُ
قُم ِٝمؿ وضمً ِ
ِ
ِ
قُم ِٝمؿ
َُم٤م ًم ْٚمٌِت َغم سمِ ُٚم ُح ْ َ ُ ُ

َويم ََذ َ
٥م اًم ىٔم ْٝمت ِر َٓ َض ٌْٚمتَك
اك َقم ْجت ُ

اب ضدَ ِ
ان
َأ َسمتتدً ا َو ُات ْؿ َ ْ
اًمؽم ِ َ
حتت َ٧م ُّ َ
َسمغم ُِمٜمْتتف شمُريمت ِ
اإلٟمًْ ِ
٤من
ُ
ُ
٥م ظم ْٚم َ٘مت ُ٦م ِ َ

فبئذح ] :]ٙأعغبد األٔج١بء ال رجٍ:ٝ
مي  ،همِ ِ
اجلؿع ِ
ِ
ِ
قمف
قمـ أوس سمـ أوس  :قمـ اًمٜمىٌِلﷺ ىم٤مل (( :إِ َّن م ْـ َأ ْهم َض ِؾ َأ َّيومؽ ُْؿ َي ْق َم ُْ ُ َ
ُطمؾِ َؼ آدم فم َؾق ِف ايمً َالم  ،وهمِ ِقف ُومٌِ َض  ،وهمِ ِقف ايمـَّ ْػخَ ُي  ،وهمِ ِقف ايمِع َؼ ُي َ ،هم َلىمًِْروا فم َ ِ
ايمِم َال ِة
مـ َّ
مقم م ْ
َّ ْ
َ
َ
َ
َ ُ َ ْ َّ
ُ َ َّ

)َ)1طجبَالذكب :هو ال ُعر َظ ْقم الصغقر الرذي يف أسرػل الصرؾب عـرد هنايرة فؼررات الظفرر برقن اإللقترقن،
وهو من اإلكسان كالذيل لؾحقوان ،ويؼال له :عجب الذكب بالبراء وفرتح العرقن وسرؽون الجرقم ،وعجرم
الذكب بالؿقم ،ويؼال له :ال ُع ْص ُعص بالضم وبالػتح.
) )2رواهَالبخاري ( ،)4935ومسؾم (.(2955
)(( (3الـوكقة )) شرح ابن عقسى (.)96 -95/1

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

262

وو ٌي َفم َ َّقم َ ،ىم٤م ًُمقا َ :ض٤م َر ُؾم َ
َهمنِ َّن َص َال َسمؽ ُْؿ َم ْع ُر َ
ػ ُشم ْٕم َر ُض َص ا ُشمٜمَ٤م َقم َٚم ْٞم َؽ َو َىمدْ َأ َر ُْم َ٧م
قل اهللِ َ ،و َيم ْٞم َ
ض َأ ْن سم َْلىم َُؾ َأصمًود إَ ْكٌِق ِ
اهلل َفم َّز َو َصم َّؾ َومَْ َضم َّر َم َفم َعم إَ ْر ِ
 َأ ْي َض ُ٘مق ًُم َوق
قن َىمدْ َسمٚمِ َ
ْ َ َ
َ
ٞم٧مَ -ىم َ٤مل  :إِ َّن َ
ايمًالم )(.)1
َفم َؾ ْق ِف ْؿ َّ
فبئذح ] :]ٚرٛارش األخجبس فٔ ٟؼ ُ١اٌمجش ٚػزاثٗ:
يؼقل ازمـ أيب ايمعز رمحف اهلل( :وىمد شمقاشمرت إظمٌ٤مر قمتـ رؾمتقل اهلل ﷺ ذم صمٌتقت
قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف عمـ يم٤من ًمتذًمؽ أات ا ،وؾمت١مال اعمٚمٙمتلم ومٞمجت٥م اقمع٘مت٤مد صمٌتقت ذًمتؽ
واإلضامن سمف ،وٓ ٟمعٙمٚمؿ قمـ يمٞمٗمٞمعف ،إذ ًمٞمس ًمٚمٕم٘مؾ وىمقف قمغم يمٞمٗمٞمعفً ،مٙمقٟمف ٓ قمٝمد ًمتف سمتف
ذم اذه اًمدار ،واًمنمع ٓ ض٠ميت سمام حتٞمٚمف اًمٕم٘مقل ،وًمٙمـ ىمد ض٠ميت سمام حت٤مر ومٞمف اًمٕم٘مقل)(.)2
ويؼقل ايمؼًطالين رمحف اهلل ( :وىمد يمثرت إطم٤مدض٨م ذم قمذاب اًم٘متؼم طمعتك ىمت٤مل همتػم
واطمد إهن٤م ُمعقاشمرة ،وإن مل شمّمح ُمثٚمٝم٤م مل ضّمح رء ذم أُمر اًمدضـ)(.)3
ومول اإلموم ضموهمظ ضمؽؿل (رمحف اهلل)( :وأُم٤م ٟمّمقص اًمًٜم٦م ذم إصمٌ٤مت قمذاب اًم٘متؼم ىمتد
ومحٚم٦م احلتدض٨م وٟم ى٘مت٤مده قمتـ اجلتؿ اًمٖمٗمتػم
سمٚمٖم٧م ذم ذًمؽ ُمٌٚمغ اًمعقاشمر :إذ رواا٤م أئٛم٦م اًمًٜم٦م َ َ
واجلٛمع اًمٙمثػم ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل ﷺ ُ ،مٜمٝمؿ :أٟمس سمـ ٍ
ٍ
قمٌ٤مس،
ُم٤مًمؽ ،وقمٌداهلل سمـ
ٍ
قم٤مزب ،وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،واسمٜمف قمٌداهلل ،وقم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم ،وأؾمتامء سمٜمت٧م أيب
واًمؼماء سمـ
ٍ
سمٙمر ،وأسمق أضقب إٟمّم٤مري ،وأم ٍ
ٍ
ؾمتٕمٞمد اخلتدري ،وؾمتٛمرة سمتـ
ظم٤مًمد ،وأسمق ارضترة ،وأسمتق

) )1رواه أبو داود ( ،)1647وصححهَإلباين يف صحقح أبي داود (. )925
)((َ)2شرح العؼقدة الطحاوية ))(.)456
)(( )3إرشاد الساري)) (.)466/2
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ضمٜمدب ،وقمثامن ،وقمكم ،وزضد سمـ ٍ
ٍ
ٍ
وىم٤مص ،وزضد سمـ
صم٤مسم٧م ،وضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل ،وؾمٕمد سمـ أيب
أرىمؿ ،وأسمق سمٙمرة ،وقمٌداًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة ،وقمٌداهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ،وأسمقه قمٛمرو ،وأم
ٍ
ٍ
ُمًتٕمقد ،وأسمتق ـمٚمحت٦م ،وأؾمتامء سمٜمت٧م أيب سمٙمتر اًمّمتدضؼ،
ُمٌنم ،وأسمق ىمع٤مدة ،وقمٌداهلل سمتـ
وقمٌداًمرمحـ سمـ طمًٜم٦م ،ومتٞمؿ اًمداري ،وطمذضٗم٦م ،وأسمق ُمقؾمك إؿمٕمري ،واًمٜمٕمامن سمـ ٍ
سمِمػم،
وقمقف سمـ ٍ
ُم٤مًمؽ)(.)1
فبئذح ] :]ٛعإاي اٌٍّى:ٓ١
٤مًمؽ ِ
سمـ ُم ٍ
َس ِ
َقم ْـ َأٟم ِ
تقل اهلل ﷺ َىم َ
ريض اهلل قمٜمف َأٟمت ُف َطمتد َصم ُٝم ْؿ َأ ىن َر ُؾم َ
ت٤مل ((ايمعٌمَُ إذا
َ
ومػمه وسمَق َّرم وذهى أصحوزمف ،ضمتك إكف يمقًؿع وممرع كِ ِ
ووع دم ِ
ِ
مؾؽمون هملومعمَا ُه،
عموهلؿ ،أسممو ُه
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
حمؿمَ ﷺ همقؼمقل  :أؾممفَُ أكمف فمٌمَُ اهللِ
ٍ
ِ
ُ
ايمرصممؾ
سمؼمقل دم همذا
ىمـً
همقؼقٓن يمف  :مو َ
ُ
ِ
ِ
ايمـمور ،أزممََ َ
اًمٜمٌتل
اجلـمي  .ىمت٤مل
اهلل زمم ِف مؼعمًَ ا ممـ
ورؽمقيمف ،همقؼول  :اكظر إلم مؼ َع َِ َك دم
ُّ
يمؽ ُ
ُ
ُ
يؼمقل
أوممقل ممو
ىمـمً
ﷺَ :همغم ُامهو َجق ًعو ،وأمو ايمؽوهمِ ُر ،أو اظمـموهمِ ُؼ  :همقؼمقل  ٓ :أ ْدري،
ُ
ضمَيَ ِضزم ًي زمكم أ ُذك ِ
ٍ
ً ،شمؿ ييب ِ
ايمـوس  .هم ُق ُ
همقِقَ
َقف،
زمؿطر َوم ٍي ِمـ
ً وٓ َسم َؾ ْق َ
ؼول َ ٓ :د َر ْي َ
َ َ
ُ
ُ
ُ
ُ
صقح ًي يًؿعف مـ ي ِ
ؾقف إٓ ايم ًَّ َؼ َؾ ْ ِ
كم)) (.)2
ُ َ َ
و َقمـ َأ ِيب ارضر َة ِ
اهلل قمٜمفَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
اظمقمً ( أو وممول
مػم
ُ
ْ
ُ ََْ
ريض ُ
َ
قل اهلل ﷺ(( :إذا ُوم ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
همقؼقٓن  :ممو
ْؽر وأطمر ايمـّؽِ ُغم .
أؽمقدان
مؾؽون
أضمَىمؿ ) أسمو ُه
أزرومون  .يؼول ٕضمَمهو  :اظمُـ ُ
ىمون ُ
ُ
ىمـً ُ
يؼقل  :هق فمٌَُ اهللِ ورؽمقيم ُف  .أؾمفَ أن ٓ إيمف إٓ
سمؼقل دم هذا ايمرصمؾ
ُ
همقؼقل مو ُ
ِ
أكؽ ُ
كعؾؿ َ
وممػمه
سمؼقل هذا  .شمؿ ُي ْػ ًََ يممف دم
اهلل وأن حمؿَا فمٌَ ُه ورؽمقيم ُف  .همقؼقٓن  :ومَ ىمـ ّو ُ
ُ

)((َ)1معارج الؼبول)) لحافظ حؽؿي (.)117\ 2
)ََ(2رواهَالبخاري ( ،)1338ومسؾم (.)2876
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ؽمٌعقن ذرافمو دم ؽمٌعكم  .شمؿ يـقر يمف ِ
همقؼقل ِ
ُ
همقف  .شمؿ ُ
همملطمػمهؿ
أرصم ْع إلم أهقم
يؼول يم ُف  :كؿ .
َ
َ
ُ
ُ ُ
ايمعروس ايمذي ٓ يقومظف إٓ أضممى أهؾمف ِ
ِ
ِ
ِ
إيمقمف  ،ضمتمك يٌع ًَم ُف اهللُ ممـ
ىمـقمي
همقؼقٓن  :ك َْؿ
ُ
ه
ُ
مضجع ُف َ
همؼؾمً مًؾم ُف  ٓ .أدري .
ايمـموس يؼقيممقن
ؽممؿعً
ذيمؽ  .وإن ىمون مـوهمؼمو وممول :
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
أكؽ ُ
َ
كعؾؿ َ
فمؾقمف .
فمؾقمف  .هم َت ْؾتَمًؿ
يممسرض  :ايمتًَِؿمل
همقؼمول
ذيممؽ .
سمؼقل
همقؼقٓن  :ومَ ىمـو ُ
ِ
تؾػ أوالفم ُف  .همال ُ
همتخ ُ
مضجعف ذيمؽ))(.)1
يزال همقفو ُم َع ّذزمو ضمتك يٌعً ُف اهللُ مـ
ايمؽً ِ
وقمـ قم٤مئِم٦م ى
فمؿ ِّإين أفممق ُذ زمِ َ
مؾ واهلمر ِم
مؽ َ
ممـ َ
أن اًمٜمىٌل ﷺ يم٤من ض٘مقل(( :ايم َّؾ َّ
َّور ومـ ذ هم ِ
ايمؼػم ومـ ِ
واظملشم ِؿ واظمغر ِم ومـ ِ
وفمذاب ايمـ ِ
همتـي ايمـ ِ
وفمذاب ِ
همتـي ِ
ِ
ِ
تـي ايمغـك
َّور
ايمؼػم
ِّ
ِ ِ
زمؽ مـ ِ
ِ
ِ
ايمػؼر وأفمق ُذ َ
وأفمق ُذ َ
طمطويوي زم ِق
فؿ انمًؾ فمـِّل
همتـي
َ
زمؽ مـ همتـي اظمًقَِ ايمََّ َّصمول ايم َّؾ َّ

كس ِ
مـ ايمََّ ِ
َ
وزممكم
وزموفممَ زمقـمل
قب
مـ اخلطويو ىم ك َّؼ َ
وايمػم ِد ِّ
َ
إزمقض َ
قً ايم ًَّ َ
وكؼ ومؾٌل َ
ايم ًَّؾٍِ َ َ

ِ
ِ
واظمغرب))(. )2
اظمممق
زمكم
طمطويوي ىم
َ
زموفمَت َ
َ

ومول ازمـ ضمجر رمحف اهلل ( :ىمقًمف  " :ومـ ِ
همتـي ِ
ايمؼػم " ال ؾم١مال اعمٚمٙملم)(.)3
وومول اظمٌورىمػقري رمحف اهلل  " :وهمتـي ايمؼػم " أي  :اًمعحػم ذم ضمقاب اعمٚمٙملم)(.)4
يؼقل ازمـ ايمؼقؿ رمحف اهلل( :أُم٤م أطم٤مدض٨م قمذاب اًم٘مؼم وُمًت٤مءًم٦م ُمٜمٙمتر وٟمٙمتػم ومٙمثتػمة ،
ُمعقاشمرة قمـ اًمٜمٌلﷺ)(.)5

وحسـهَإلباين.
) َ)1رواه الرتمذي (َّ ،)1671
) َ)2رواهَالبخاري ( .) 6614
)((ََ)3فتح الباري)) ( .)177 / 11
)(( َ(4تحػة إحوذي)) ( .) 328 / 9
)(( َ)5مػتاح دار السعادة)) (.)43\1
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أضْمت٤م،
وومول إيمٌوين رمحف اهلل( :إن ؾم١مال اعمٚمٙملم ذم اًم٘مؼم طمؼ صم٤مسم٧م ،ومٞمجت٥م اقمع٘مت٤مده ً
أضْم٤م ُمعقاشمرة)(.)1
وإطم٤مدض٨م ومٞمف ً
فبئذح ] :]ٜػزاة اٌمجش ٔٚؼٌٍ ّٗ١شٚح ٚاٌجذْ ِؼًب:
ومول ايمطحووي رمحف اهلل( :وًمٞمس اًمً١مال ذم اًم٘مؼم ًمٚمروح وطمدا٤م ،يمتام ىمت٤مل اسمتـ طمتزم
وهمػمه ،وأومًد ُمٜمف ىمقل ُمـ ىم٤مل :إٟمف ًمٚمٌدن سم ا روح ! وإطم٤مدض٨م اًمّمحٞمح٦م شمرد اًم٘متقًملم.
ويمذًمؽ قمذاب اًم٘مؼم ضٙمقن ًمٚمٜمٗمس واًمٌدن مجٞمٕم ً٤م ،سم٤مشمٗم٤مق أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،شمٜمٕمؿ اًمتٜمٗمس
وشمٕمذب ُمٗمردة قمـ اًمٌدن وُمعّمٚم٦م سمف)(.)2
وومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل( :سمؾ اًمٕمذاب واًمٜمٕمٞمؿ قمغم اًمٜمٗمس واًمٌدن مجٞمٕمت ً٤م
سم٤مشمٗم٤مق أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،شمٜمٕمؿ اًمٜمٗمس وشمٕمذب ُمٜمٗمردة قمـ اًمٌدن وشمٕمذب ُمعّمٚم٦م سم٤مًمٌدن،
واًمٌدن ُمعّمؾ هب٤م ،ومٞمٙمقن اًمٜمٕمٞمؿ واًمٕمذاب قمٚمٞمٝمام ذم اذه احل٤مل جمعٛمٕملم ،يمام ضٙمقن ًمٚمروح
ُمٗمردة قمـ اًمٌدن)(.)3
وومول ازمـ ايمؼقؿ رمحف اهلل  ( :وم٢مذا قمروم٧م اذه إىمقال اًمٌ٤مـمٚم٦م ومٚمعٕمٚمؿ أن ُمذا٥م ؾمتٚمػ
إُم٦م وأئٛمعٝم٤م أن اعمٞم٧م إذا ُم٤مت ضٙمقن ذم ٟمٕمٞمؿ أو قمذاب ،وأن ذًمؽ ّمؾ ًمروطمتف وسمدٟمتف،
وأن اًمروح شمٌ٘مك سمٕمد ُمٗم٤مرىم٦م اًمٌدن ُمٜمٕمٛم٦م أو ُمٕمذسم٦م ،وأهن٤م شمعّمؾ سم٤مًمٌدن أطمٞم٤مٟم٤م و ّمتؾ ًمتف
ُمٕمٝم٤م اًمٜمٕمٞمؿ أو اًمٕمذاب ،صمؿ إذا يم٤من ضتقم اًم٘مٞم٤مُمت٦م اًمٙمتؼمى أقمٞمتدت إرواح إمم إضمًت٤مد،
وىم٤مُمقا ُمـ ىمٌتقراؿ ًمترب اًمٕمت٤معملم ،وُمٕمت٤مد إسمتدان ُمعٗمتؼ قمٚمٞمتف سمتلم اعمًتٚمٛملم واًمٞمٝمتقد
)(( (1السؾسؾة الصحقحة)) لأللباين (.)297 \1
)(( َ)2شرح العؼقدة الطحاوية)) (.)451
)(( )3مجؿوع الػتاوى)) ( .)282/4
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واًمٜمّم٤مرى ،وٟمحـ ٟمثٌ٧م ُم٤م ذيمرٟم٤مه ،وم٠مُم٤م أطم٤مدض٨م قمذاب اًم٘مؼم وُمً٤مءًم٦م ُمٜمٙمر وٟمٙمػم ومٙمثػمة
ُمعقاشمرة)(.)1
فبئذح ]ٓٔ] :إٌبس اٌز ٟف ٟاٌمجٛس ٌ١غذ ِٓ ٔبس اٌذٔ١ب:
ومول ازمـ ايمؼقؿ رمحف اهلل ( :إن اًمٜم٤مر اًمعل ذم اًم َ٘مؼم واخلية ًمٞمً٧م ُِمـ ٟم٤مر اًمدٟمٞم٤م وٓ ُمتـ
ُزروع اًمدٟمٞم٤م ،ومٞمِم٤ماده ُمـ ؿم٤ماد ٟم٤مر اًمدٟمٞم٤م وظميا٤م ،وإٟمام ال ُمـ ٟم٤مر أظمرة وظميتا٤م،
وال أؿمدُّ ُمـ ٟم٤مر اًمدٟمٞم٤م ،وم ا ُّس سمف أاؾ اًمدٟمٞم٤م ،وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف ٛمل قمٚمٞمف ذًمتؽ اًمتؽماب
ُمًتٝم٤م أاتؾ اًمتدٟمٞم٤م مل
واحلج٤مرة اًمعل قمٚمٞمف وحتعف طمعك ضٙمقن أقمٔمؿ طمرا ُمـ مجر اًمدٟمٞم٤م ،وًمتق ى
اًمرضمٚملم ُضدومٜم٤من أطمتدمه٤م إمم ضمٜمت٥م أظمتر ،واتذا ذم
ًقا سمذًمؽ ،سمؾ أقمج٥م ُمـ اذا أن ى
طمرا٤م إمم ضم٤مره ،وذًمؽ ذم َروو٦م ُمتـ رضت٤مض اجلٜمت٦م ٓ ضّمتؾ
طمٗمرة ُمـ طمٗمر اًمٜم٤مر ٓ ضّمؾ ُّ
َر ْو ُطمٝم٤م وٟمَٕمٞمٛمٝم٤م إمم ِ
اًمرب شمٕم٤ممم أوؾمع وأقمج٥م ُمـ ذًمؽ ،وىمد أراٟمت٤م اهللُ ُمتـ
ضم٤مره ،و ُىمدرة ٍ
آض٤مت ىمدرشمف ذم اذه اًمدار ُم٤م اق أقمج٥م ُمـ ذًمؽ سمٙمثػم ،وًمٙمـ اًمٜمٗمقس ُُمقًمٕمت٦م سم٤مًمعٙمتذض٥م
قمٚمام إٓ ُمـ و ىوم٘مف اهلل وقمّمٛمف ،وم ُٞمٗمرش ًمٚمٙم٤مومر ًمقطم٤من ُمـ ٟم٤مر ومٞمِمعٕمؾ قمٚمٞمف ىمؼمه
سمام مل ُحتط سمف ً
هبام يمام ضِمعٕمؾ اًم ىعٜمُّقر ،وم٢مذا ؿم٤مء اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن ُضٓمٚمع قمغم ذًمؽ سمٕمض قمٌٞمتده أـمٚمٕمتف وهم ىٞمٌتف
قمـ همػمه ،إذ ًمق ا ىـمٚمع ِ
اًمٕمٌ٤مد يم ُّٚمٝمؿ ًمزاًم٧م يمٚمٛمت ُ٦م اًمعٙمٚمٞمتػ واإلضتامن سم٤مًمٖمٞمت٥م ،وعمت٤م شمتداومـ
يمَفمقت اهلل أن ي ِ
ًؿ َعؽؿ مـ
اًمٜم٤مس ،يمام ذم "اًمّمحٞمحلم" قمٜمف ﷺ(( :يمقٓ أن ٓ سمََاهمـقا
ُ َ ُ
ِ
أؽمؿع)(.)2
فمذاب ايمؼػم مو
ُ

)(( )1الروح)) (.)69
)((َ)2الروح)) (.)89
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فبئذح ]ٔٔ] :مّخ اٌمجش:
ٌل ﷺ ىم َ٤مل  ((:إِ َّن يمِ ْؾ ِ
َقم ْـ قم٤مئِم َ٦م
ؼػم َو ْغ َط ًي  ،و َيم ْق ىممون أضممٌَ
اهلل قمٜمٝم٤م قم ْـ اًمٜم ٍ
ريض ُ
َ
كوصمقو ِمـْفو  ،كَجو ِمـْفو ؽمعَُ زمـ ٍ
معوذ))(.)1
ْ ُ
َ
ًِ
اسمـ قمٛمر ،قمـ رؾم ِ
وقم ْـ ِ
قل اهلل ﷺ ىم٤مل قمـ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ريض اهلل قمٜمف طملم شمقذم :
ِ
َ
ُ
اظمالئؽي يمؼمَ
ؽمٌعقن أيم ًػو مـ
أزمقاب ايمً ِق وؾمفََ ه
حً يمف
َترك يمف
((هذا ايمذي
ايمعرش وهمتِ ْ
َ
ُ
ُوؿ وؿ ًي شمؿ همرج فمـف _ضٕمٜمل ؾمٕمدَ سمـ ٍ
رصمال كجو مـ ِ
أن ً
زمـ
ُمٕم٤مذ _ويمق َّ
ايمؼػم يمـجو مـف ؽمعَُ ُ
َ
َّ ِّ َ
َّ
ٍ
معوذ))(.) 2
ُ ِ
َ
ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام  :ى
مق
وم٘مت٤مل
أن صٌٞم٤م ُدومِت َـ
أضقب
وقم ْـ ِأيب
رؾمتقل اهلل ﷺَ (( :يم ْ
َ
َ
ً َأ َضمٌَ ِم ْـ َو َّؿ ِي ِ
ايمٌِل))(.)3
ً َه َذا
ايمؼػم ََٕ ْهم َؾ َ
َأ ْهم َؾ َ
ه
ومول احلوهمظ ايمذهٌل رمحف اهلل( :اذه اًمْمٛم٦م ًمٞمً٧م ُمـ قمذاب اًم٘مؼم ذم رء  ،سمؾ اق أُمر
جيده اعم١مُمـ يمام جيد أمل وم٘مد وًمده ومحٞمٛمف ذم اًمدٟمٞم٤م  ،ويمتام جيتد ُمتـ أمل ُمروتف  ،وأمل ظمتروج
ٟمٗمًف  ،وأمل ؾم١ماًمف ذم ىمؼمه و اُمعح٤مٟمف  ،وأمل شم٠مصمره سمٌٙم٤مء أاٚمف قمٚمٞمف  ،وأمل ىمٞم٤مُمف ُمتـ ىمتؼمه  ،وأمل
اعمقىمػ واقًمف  ،وأمل اًمقرود قمغم اًمٜم٤مر  ،وٟمحق ذًمؽ  .ومٝمذه إراضمٞمػ يمٚمٝم٤م ىمد شمٜم٤مل اًمٕمٌتد ،
وُم٤م ال ُمـ قمذاب اًم٘مؼم  ،وٓ ُمـ قمذاب ضمٝمٜمؿ ىمط  ،وًمٙمـ اًمٕمٌتد اًمع٘متل ضرومتؼ اهلل سمتف ذم
ِ
مق َم
سمٕمض ذًمؽ أو يمٚمف  ،وٓ راطم٦م ًمٚمٛم١مُمـ دون ًم٘مت٤مء رسمتف  .ىمت٤مل اهلل شمٕمت٤ممم َ ﴿ :و َأكمذ ْر ُه ْؿ َي ْ
ِ ِ
ِ
احل ِ
احلـ ِ
قب َيمََ ى َْ
َموصم ِر﴾[نمموهمر]21 :
نة﴾ [ممريؿ ، ]32 :وىم٤مل َ ﴿ :و َأكذ ْر ُه ْؿ َي ْق َم ْأ ِز َهمي إِذ ا ْيم ُؼ ُؾ ُ
َْ ْ َ

)َ(1رواه أحؿد ( ،)23148وصححهَإلباين يف صحقح الجامع (.)3943
) (2رواه الـسائي ( ،)2655وصححهَإلباين يف ((صحقح الـسائي )).
) )3رواه الط اين يف الؽبقر ( ،)3765وصححهَإلباين يف الصحقحة (. )2164
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:ومٜمً٠مل اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمٗمق واًمٚمٓمػ اخلٗمل  .وُمع اذه اهلزات َ ،وم ًَ ْٕمدٌ – ضٕمٜمل اسمـ ُمٕم٤مذ  -ممتـ
ٟمٕمٚمؿ أٟمف ُمـ أاؾ اجلٜم٦م  ،وأٟمف ُمـ أرومع اًمِمٝمداء ريض اهلل قمٜمف .يم٠مٟمؽ ض٤م اذا شمٔمتـ أن اًمٗمت٤مئز
ٓ ضٜم٤مًمف اقل ذم اًمدارضـ  ،وٓ روع وٓ أمل وٓ ظمقف ؟! ؾمؾ رسمؽ اًمٕم٤مومٞم٦م  ،وأن نمتٟم٤م ذم
زُمرة ؾمٕمد)(.)1
وٛم ُ٦م اًم٘مؼم ومت ا سمتد ُمٜمٝمت٤م  ،وإن يم٤مٟمت٧م
وومول ايمشقخ ايمـػراوي اظمويمؽل رمحف اهلل ( :وأُم٤م ى
ختعٚمػ سم٤مظمع اف اًمدرضم٤مت)(.)2
ومول ايمشقخ ازمـ فمًقؿكم رمحف اهلل  ( :اذا احلدض٨م _ ضٕمٜمل طمدض٨م ( يمؼَ وؿ ايمؼػم ؽمعَا
وؿيُ _ )..مِمٝمقر قمٜمد اًمٕمٚمامء  ،وقمغم شم٘مدضر صحعف  :ومت٢من وتٛم٦م إرض ًمٚمٛمت١مُمـ وتٛم٦م
رمح٦م وؿمٗم٘م٦م  ،يم٤مٕم شمْمؿ وًمدا٤م إمم صدرا٤م  ،أُم٤م وٛمعٝم٤م ًمٚمٙم٤مومر ومٝمل وٛم٦م قمذاب واًمٕمٞم٤مذ
سم٤مهلل  ،وم٢من اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أظمؼم أن اإلٟمً٤من إذا دومـ أشم٤مه ُمٚمٙم٤من ضً٠مٟٓمف قمـ صم اصم٦م
أصقل ُ :مـ رسمؽ ؟ وُم٤م دضٜمؽ ؟ وُمـ ٟمٌٞمؽ ؟ وم٤معم١مُمـ ض٘متقل  :ريب اهلل  ،ودضٜمتل اإلؾمت ام ،
وٟمٌٞمل حمٛمد  ،أؾم٠مل اهلل أن جيٕمؾ ضمقايب وضمقاسمٙمؿ اذا  ،أُمت٤م اعمٜمت٤مومؼ أو اعمرشمتد  -أقم٤مذٟمت٤م اهلل
وإض٤ميمؿ ُمـ اذا – ومٞم٘مقل  :ا٤مه ا٤مه ٓ أدري  ،ؾمٛمٕم٧م اًمٜم٤مس ض٘مقًمقن ىمقًٓ وم٘مٚمعتف  ،ومٞمْمتٞمؼ
قمٚمٞمف اًم٘مؼم طمعك ختعٚمػ أو اقمف واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  ،ضدظمؾ سمٕمْمتف ذم سمٕمتض ُمتـ ؿمتدة اًمْمتؿ ،
ومٗمرق سملم وؿ إرض ًمٚمٙم٤مومر أو اعمرشمد ووٛمٝم٤م ًمٚمٛم١مُمـ )(.)3

)(( )1سقر أعالم الـبالء)) (.)292-296/1
)(( (2الػواكه الدواين)) (.)688/2
)(( )3لؼاءات الباب الؿػتوح)) (لؼاء رقم ،161/سمال رقم )17/باختصار.
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فبئذح ]ٕٔ] ً٘ :اٌىبفش ٠فزٓ ف ٟلجشٖ؟
ُ
وهمػمه ُمـ همػم أاؾ اإلؾمت ام
أطم٤مدض٨م قمـ اًمٜمٌل ﷺ شمَدل قمغم أن اًمٙم٤مومر
ىمد ضم٤مءت
َ
ضعٕمروقن ًمٗمعٜم٦م اًم٘مؼم وؾم١مال اعم َٚمٙمَلم ،وُمٜمٝم٤م:
سمـ ُم٤مًم ٍ
أٟمس ِ
طمدض٨م ِ
أن رؾم َ
ريض اهلل قمٜم ُف أٟم ُف طمد َصم ُٝم ْؿ ى
قل اهلل ﷺ َىم َ٤مل(( :ايمعٌَُ إذا
ؽ
َ
ومػمه وسمَق َّرم وذهى أصحوزمف ،ضمتك إكف يمقًؿع وممرع كِ ِ
ووع دم ِ
ِ
مؾؽمون هملومعمَا ُه،
عموهلؿ ،أسممو ُه
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
حمؿمَ ﷺ همقؼمقل  :أؾممفَُ أكمف فمٌمَُ اهللِ
ٍ
ِ
ُ
ايمرصممؾ
سمؼمقل دم همذا
ىمـً
همقؼقٓن يمف  :مو َ
ُ
ِ
يمؽ اهلل ِ
ِ
ايمـٌمل
اجلـمي  .وممول
زممف مؼعمًَ ا ممـ
ورؽمقيمف ،همقؼول  :اكظر إلم مؼ َع َِ َك دم
ه
ايمـمور ،أزممََ َ ُ
ُ
ُ
يؼمقل
أوممقل ممو
ىمـمً
ﷺَ :همغم ُامهو َجق ًعو ،وأمو ايمؽوهمِ ُر ،أو اظمـموهمِ ُؼ  :همقؼمقل  ٓ :أ ْدري،
ُ
ضمَيَ ِضزم ًي زمكم أ ُذك ِ
ٍ
ً ،شمؿ ييب ِ
ايمـوس  .هم ُق ُ
همقِقَ
َقف،
زمؿطر َوم ٍي ِمـ
ً وٓ َسم َؾ ْق َ
ؼول َ ٓ :د َر ْي َ
َ َ
ُ
ُ
ُ
ُ
صقح ًي يًؿعف مـ ي ِ
ؾقف إٓ ايم ًَّ َؼ َؾ ْ ِ
كم))(.)1
ُ َ َ
فبئذح ]ٖٔ] ً٘ :األىفبي ٚر١ش اٌّىٍف٠ ٓ١فزٕ ْٛف ٟلجٛسُ٘؟
ِ
إـمٗم٤مل  ،اؾ ضً٠مًمقن ذم ِ
ىمٌقراؿ ؟ قمغم ىمق ًَملم :
اظمعٚمػ اًمٕمٚمام ُء ذم
َ
ِ
ِ
ُ
ُ
اعم٤مًمٙمٞمت٦م وسمٕمتض احلٜم٤مسمٚمت٦م  ،واظمعت٤مره
ُسمٕمتض
إول  :ىأهنؿ ُضً٠مًمقن  ،واق ىمتقل
ايمؼقل
واظمع٤مره أضْم ً٤م ؿمٞم ُ اإلؾم ا ِم اسم ُـ شمٞمٛمٞم٦م يمام ٟم٘م َٚمف قمٜمف ذم اًمٗمروع(.)2
اًم٘مرـمٌل ،
َ
ُّ
قال إكمفم ُي َ
قالَابنَالؼ َِّقمَِرحؿهَاَّلل ( :وحج ُة من َ
شرر ُع الصرال ُة عؾرقفم ،
ُ
سللون  :أكمره ُي َ
اـؼب وفتـ َة ِ
عذاب ِ
ُ
اـؼب)(.)3
وسمال اهللِ أن يؼ َقفم
والدعا ُء لفم ،
َ
) َ)1رواهَالبخاري ( ،)1338ومسؾم (.)2876
) (2اكظر (( :الػروع)) ( )216/2و ((شرح الزرقاين)) (.)85/2
)(( َ)3الروح)) (.)88-87
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ِ
ً٠مًمقن ذم ِ
ايمؼقل ايمًوين  :ىأهنؿ ٓ ُضٛمعحٜمقن وٓ ُض َ
ِ
ُ
ىمٌقراؿ  .واق ُ
وسمٕمتض
اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،
ىمقل
ىم٤مل اسم ُـ ُمٗمٚمح رمحف اهلل :واق ُ
اعم٤مًمٙمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م َ .
ىمقل اًم٘م٤ميض  ،واسم ُـ قم٘مٞمؾ (.)1
ُ
ومٞمقو ُحٝم٤م اسم ُـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ومٞم٘مقلَ ( :
اًمًت١مال
ىم٤مل أظمرون :
طمج ُ٦م اذا اًم٘مقل ٍ ،
أُم٤م ى
ِ
ِ
واعمرؾم َؾ  ،وم ُٞم َ
َ
ُ
سم٤مًمرؾمقل وأـم٤م َقمف أم ٓ ؟ وم ُٞم٘م٤مل ًمتف :
ً٠مل اؾ آُمـ
اًمرؾمقل
ضٙمقن َعم ِـ َقم َ٘م َؾ
إٟمىام
ٍ
ِ
ُ
ُم٤م يمٜم٧م شم٘م ُ
سمقضمتف ُمت٤م ،
متٞمٞمتز ًمتف
اًمٓمٗمؾ اًمتذي ٓ
اًمرضمؾ اًمذي ُسم ِٕم َ٨م ومٞمٙمؿ ؟ وم٠م ىُم٤م
قل ذم اذا
َ
ِ
ِ
يمٜم٧م ُ
ومٙمٞمػ ُ
اًم٘متؼم
اًمرضمؾ اًمذي ُسم ِٕم َ٨م ومٞمٙمؿ ؟ وًمق ُر ىد إًمٞمف قم٘م ُٚمف ذم
شم٘مقل ذم اذا
ض٘م٤مل ًمف ُ :م٤م َ

ِ
 ،وم٢مٟمىف ٓ ُض َ
ُ
طمتدض٨م
اًمً١مال  .وأُم٤م
قمام مل ضعٛمٙمـ ُمـ ُمٕمرومعِف واًمٕمٚم ِؿ سمف  ،وٓ وم٤مئد َة ذم اذا
ً٠مل ى
ٍ
اًمٓمٗمؾ قمغم ِ
سمٕمذاب ِ
ِ
ـم٤مقم٦م أو ِ
ِ
ومٕمؾ
شمرك
اًم٘مؼم ومٞمف قم٘مقسم َ٦م
أيب ارضرة ريض اهلل قمٜمف  ،ومٚمٞمس اعمرا ُد
ٍ
ِ
ضٕمذ ُب أطمدً ا سم ا ٍ
وم٢من اهللَ ٓ ٍ
ُمٕمّمٞم٦م ىمٓم ًٕم٤م  ،ى
اًم٘متؼم  :ىمتد ُضترا ُد سمتف إمل
قمذاب
ذٟم٥م قمٛمٚمف  .سمؾ
ُ

ِ
سمًٌ٥م ِ
ٍ
ًمٚمٛمٞم٧م
اًمذي ّمؾ
همػمه  ،وإن مل ضٙمـ قم٘مقسم ً٦م قمغم َقم َٛم ٍؾ َقم ِٛم َٚمف  ،وُمٜمتف ىمق ًُمتف ﷺ:
ِ
ِ
زمٌؽوق أهؾِف فمؾقف)( :)2أي  :ى
سمتذٟم٥م
٥م
ضع٠ممل ُ سمذًمؽ
يمقعذب
اظمقً
إن َ
( َّ
وضعقضم ُع ُمٜمف  ٓ ،أٟمّف ضٕم٤م َىم ُ
ى
ُ
ِ
رض٥م أن ذم ِ
أصمتره إمم اًمٓمٗمتؾ ،
احلل  .وٓ َ
اًم٘مؼم ُمـ أٓ ِم واهلٛمق ِم واحلنات ُم٤م ىمد ضنتى ُ
ٍ
نم ُع ًمٚمٛمّمكم قمٚمٞمف أن َ
ى
اًمٕمذاب  ،واهلل أقمٚمؿ )(. )3
اهلل شمٕم٤ممم ًمف أن ض٘م َٞمف ذًمؽ
َ
ضً٠مل َ
ومٞمع٠ممل ُ سمف  ،وم ُٞم َ

)(( َ)1الػروع)) (.)216/2
)َ )2رواهَمسؾمَ(.(927
)(( َ)3الروح)) (.)88-87
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فبئذح ]ٗٔ] ِٓ :اٌز ٓ٠ال ُ٠فْزٕ ْٛف ٟلُجشُ٘ :
 .1مـ موت مرازمط ًو دم ؽمٌقؾ اهلل:
ٍ
ُ
قل اهلل ﷺ ُ
ٕم٧م رؾم َ
َقم ْـ َؾم ْٚم َام َن ريض اهلل قمٜمف َ
ويمقؾمي
رزمموط يمق ٍم
ض٘مقل (( :
ىم٤مل َ :ؾم ِٛم ُ
ِ
موت  ،صمرى ِ
ِ ِِ
ىمون َيعؿ ُؾ ُف ُ ،
فمؾقمف
مري
فمؾقف فمؿ ُؾ ُف ا َّيمذي َ
وأ ْصم َ
طمغم مـ صقو ِم َؾم ْف ٍر وومقومف  .وإن َ َ
ٌ
رز ُومف ِ ،
َّون)(.)1
وأم َـ ايمػت َ
ُ
ومول اظمـووي رمحف اهلل " ( :مـ همتون ايمؼػم"; أي  :ومع٤م َٟم ْٞمف ُ :مٜمٙمر وٟمٙمػم  :أي  ٓ :ض٠مشمٞم٤مٟمف ،
وٓ خيعؼماٟمف  ،سمؾ ضٙمعٗمك سمٛمقشمف ُمراسمٓم٤م ؿم٤مادا قمغم صح٦م إضامٟمف)(.) 2
ِ ِ
ىمؾ مق ٍ
ٍ
مً ُخيمت َُؿ
وقمـ َوم َْم٤م ًَم َ٦م سم ُـ ُقم ٌَ ْٞمد ريض اهلل قمٜمف قم ْـ رؾمقل اهلل ﷺ أ ىٟم ُف ىم َ٤مل  (( :ه ِّ
ِ
ِ
ويملم ُـ ِممـ
ايمؼقوممي
ؽمٌقؾ اهللِ همن َّك ُف يـؿل َيم ُف فمؿ ُؾ ُف إلم يق ِم
موت مرازم ًطو دم
فمعم فمؿؾِ ِف َّإٓ ا َّيمذي َ
َ
ِ ()3
ِ
همتـي ايمؼػم)
 .2مـ موت ِ
زمَاق ايمٌطـ:
س ٍد وظم٤مًمد سم ُـ ُقمرومٓم َ٦مَ ،
ضم٤مًمً٤م وؾمٚمٞم ُ
ومتذيمَروا
يمٜم٧م
قمـ قمٌد اهلل سمـ ضً٤مر ،ىم٤ملُ :
ً
امن سم ُـ ُ َ
ُم٤مت سمٌٓمٜم ِ ِف  ،وم٢مذا مه٤م ضِمع ِ
َٝمٞم٤من أن َضٙمقٟم٤م ُؿمٝمدا َء ضمٜم٤مزشمِ ِفَ ،
أن ً
ى
وم٘م٤مل أطمدُ ُمه٤م َ
ًممظم ِر:
رضم ا ُشمق ٍ َذم َ
يعذ َب دم ِ
رؾمقل اهللِ ﷺ(( :مـ يؼتُؾ ُف زمطـُ ُف ،همؾـ َّ
ومػم ِه )) َ
ُ
أظمترَ :
سمتغم ،وذم
وم٘مت٤مل
أمل ض ُ٘م ْؾ
ُ
ىم٧م)(.)4
رواض٦م صدَ َ
)َ)1رواهَمسؾم (.)1913
)(( (2فقض الؼدير))(.)44/5
) )3رواه الرتمذي ( ،)1621وصححهَإلباين يف ((صحقح الرتمذي)).
)َ)4رواه الـسائي ( ،)98/4وأحؿد (َ،)18336وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن الـسائي)).
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 .3ايمشفقَ :
اؿمد سم ِـ ٍ
قمـ ر ِ
رضمؾ ُم ْـ أصح ِ
ٍ
ىم٤مل  :ضت٤م رؾمت َ
رضم ا َ
أن ً
٤مب اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ  ،ى
قل
ؾمٕمد  ،قم ْـ
ْ
َ
مي ايمًمق ِ
ور َوم ِ
ُقن ذم ُىم ٌُ ِ
ت٤مل َ (( :ىم َػمك زمِ ٌَ ِ
قر ِا ْؿ ىإٓ اًمِمٝمٞمدَ ؟ َىم َ
اهلل ! ُم٤م ُ
قف َفم َ
ٜملم ُض ْٗم َعٜم َ
معم
سم٤مل اعم١مُم َ
ه ُ

َر ْأ ِؽم ِف همِ ْت َـ ًي)(.)1

فبئذح ]٘ٔ] ً٘ :ػزاة اٌمجش دائُ أَ ِٕميغ؟
يم٤مومرا أو ُمٜم٤موم ً٘م٤م ٟمِ َ
ٗمت٤مق
يؼقل احلوهمظ ازمـ َضمجر رمحف اهلل( :واًمٕمذاب ضًعٛمر إذا يم٤من اًمٕمٌد ً
يمُٗمر ،وإن يم٤من ُمًٚمام قم٤مصٞم٤م ومٞمخٚمعػ سم٤مظمع اف يمِؼم اعمٕمّمٞم٦م ِ
ِ
اًمٕمٗمق قمـ
وص َٖم ِرا٤م ،وطمّمقل
ً
َ
ً
سمٕمض اًمٕمّم٤مة دون سمٕمض ،وم٘مد ُض ى
اًمعٕمتذض٥م قمتغم سمٕمتض
سمٕمض اًمٕمّم٤مة ،وىمد ٓ ضًعٛمر
ٕمذب ُ
ُ
اًمٕمّم٤مة ،وىمد ُضرومع قمـ سمٕمض)(.)2
وومول ازمـ أيب ايمعز رمحف اهلل ( :واؾ ضدوم قمذاب اًم٘مؼم أو ضٜم٘مٓمع؟ ضمقاسمتف أٟمتف ٟمققمت٤من:
ِ
ايمًمو َفم ُي
ُمٜمف ُم٤م اق دائؿ ،يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :ايمـ َُّور ُي ْع َر ُو َ
قن َفم َؾ ْق َفو ُنمَُ وا َو َفمشقو َو َي ْق َم َسم ُؼمق ُم َّ
َأ ْد ِطم ُؾقا َآل همِ ْر َفم ْق َن َأ َؾمََّ ا ْيم َع َذ ِ
اب﴾ [نموهمر .]35:ويمذًمؽ ذم طمدض٨م اسمـ قم٤مزب ذم ىمّم٦م اًمٙم٤مومر:
ِ
زموب إلم ِ
مؼعَ ِه ضمتك سمؼق َم ايمًوفم ُي))( .)3رواه أمحد.
همقـظر إلم
ايمـور
((...شمؿ ُي ْػت ََُ يم ُف ٌ
ُ

وايمـقع ايمًوين :ضًتعٛمر ُمتدة صمتؿ ضٜم٘مٓمتع ،واتق قمتذاب سمٕمتض اًمٕمّمت٤مة اًمتذضـ ظمٗمت٧م
ضمرائٛمٝمؿ ،ومٞمٕمذب سمحً٥م ضمرُمف صمؿ خيٗمػ قمٜمف)(.)4
)َ(1رواه الـسائي ( ، )2653وصححهَإلباين يف ((أحؽام الجـائز)) (.)56
)(( (2فتاوى الحافظ ابن حجر )) كؼالً عن كتاب ((الؼ )) لؾشقخ أشرف عبدالؿؼصود(.)16
)َ)3رواه أبو داود ( ،)4753وأحؿد ( ،)18557وصححهَإلباين يف ((صحقح أبي داود)).
)((َ)4شرح الطحاوية)) ( .)461
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ومول ايمشقخ ازمـ فمًقؿكم رمحف اهلل فمـ فمذاب ايمؼػم ( :أُم٤م إن يم٤من اإلٟمً٤من يم٤مومر ًا واًمٕمٞمت٤مذ
سم٤مهلل وم٢مٟمف ٓ ـمرضؼ إمم وصقل اًمٜمٕمٞمؿ إًمٞمف أسمد ًا  ،وضٙمقن قمذاسمف ُمًعٛمر ًا  ،وأُم٤م إن يم٤من قم٤مصتٞم ً٤م
قمذب ذم ىمؼمه ى
واق ُم١مُمـ وم٢مٟمف إذا ٍ
ضٕمذب سم٘مدر ذٟمقسمف  ،ورسمام ضٙمقن قمتذاب ذٟمقسمتف أىمتؾ ُمتـ
اًمؼمزخ اًمذي سملم ُمقشمف وىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م  ،وطمٞمٜمئذ ضٙمقن ُمٜم٘مٓمٕم ً٤م)(.)1
فبئذح ] :]ٔٙعّبع األِٛاد:
ومول َّ
ايمشقخ إيمٌوين رمحمف اهلل ذم ُم٘مدُمت٦م "أضت٤مت اًمٌٞمٜمت٤مت ذم قمتدم ؾمتامع إُمتقات"
ًمألًمقد رمحف اهلل( :وظم اص٦م اًمٌح٨م واًمعح٘مٞمؼ :أن إدًم٦م ُمتـ اًمٙمعت٤مب واًمًتٜم٦م وأىمتقال
أئٛم٦م احلٜمٗمٞم٦م وهمػماؿ :قمغم أن اعمقشمك ٓ ضًٛمٕمقن ،وأن اتذا اتق إصتؾ ،ومت٢مذا صمٌت٧م أهنتؿ
ضًٛمٕمقن ذم سمٕمض إطمقال يمام ذم طمدض٨م ظمٗمؼ اًمٜمٕم٤مل ،أو أن سمٕمْمٝمؿ ؾمٛمع ذم وىم٧م ُم٤م يمام
ذم طمدض٨م اًم٘مٚمٞم٥م ،وم ا ضٜمٌٖمل أن ُجيٕمؾ ذًمؽ أص اً ،ومٞم٘م٤مل :إن اعمقشمك ضًٛمٕمقن ،يم ى
َت ا ،وم٢مهنت٤م
ىمْم٤مض٤م ضمزئ ىٞم٦م ٓ شمُِمٙمؾ ىم٤مقمدة يمٚم ىٞم٦م ضٕم٤مرض هبت٤م إصتؾ اعمتذيمقر ،سمتؾ احلتؼ أٟمتف جيت٥م أن
شمًعثٜمك ُمٜمف قمغم ىم٤مقمدة اؾمعثٜم٤مء إىمؾ ُمـ إيمثر ،أو اخلت٤مص ُمتـ اًمٕمت٤مم ،يمتام اتق ُم٘مترر ذم
أصقل اًمٗم٘مف.
وًمذًمؽ ىم٤مل اًمٕم اُم٦م إًمقد ذم "روح اعمٕم٤مين" سمٕمد سمح٨م ُمًعٗمٞمض ذم اتذه اعمًت٠مًم٦م:
واحلؼ أن اعمقشمك ٓ ضًٛمٕمقن ذم اجلٛمٚم٦م ،ومٞم٘معٍم قمغم اًم٘مقل سم٤مًمًامع سمام ورد اًمًامع سمًامقمف.
واذا ُمذا٥م ـمقائػ ُمـ أاؾ اًمٕمٚمؿ ،يمام ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم.

)(( (1الشرح الؿؿتع )) (.)253/ 3
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وُم٤م أطمًـ ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ اًمعلم رمحف اهلل( :إن اعمقشمك ٓ ضًٛمٕمقن سم ا ٍّ
ؿمتؽً ،مٙمتـ إذا أراد
اهلل شمٕم٤ممم إؾمامع ُم٤م ًمٞمس ُمـ ؿم٠مٟمف اًمًامع مل ضٛمعٜمع).
وو ِّصمف ؽممال إلم ايمؾجـي ايمَائؿي يمؾٌحقث ايمعؾؿقي واإلهمتوق( ،)1وهمقف:
ُ
س :ىمرأت ذم يمع٤مب "احلت٤موي ًمٚمٗمعت٤موى" ًمإلُمت٤مم اًمًتٞمقـمل أن اعمٞمت٧م ضًتٛمع يمت ام
اًمٜم٤مس ،وصمٜم٤مءاؿ قمٚمٞمف ،وىمقهلؿ ومٞمف ،يمتذًمؽ َضٕمترف ُمتـ ضتزوره ُمتـ إطمٞمت٤مء ،وإن اعمتقشمك
ض عزاورون ،ومٝمؾ اذا طمًـ؟ وم٘مد اقمعٛمد قمغم سمٕمض إطم٤مدضت٨م وسمٕمتض أصمت٤مر ،وذًمتؽ ذم
(ج)171 ،172 ،169 /2؟
ج :إصؾ قمدم ؾمامع إُمقات يم ا َم إطمٞم٤مء إٓ ُم٤م ورد ذم اًمٜمصً :م٘مقل اهلل ؾمتٌح٤مٟمف
خي٤مـم٥م ٟمٌٞمف ﷺَ ﴿ :همنِك َ
ْمً
َّؽ َٓ سم ًُْ ِؿ ُع اظمَْ ْقسمَك﴾ [ايممروم ، ]91 :وىمقًمتف ؾمتٌح٤مٟمفَ ﴿ :و َممو َأك َ
زمِ ُؿ ًْ ِؿ ٍع َم ْـ ِدم ا ْيم ُؼ ٌُ ِ
قر﴾ [هموؿمر.]11 :
فبئذح ] :]ٔٚعّبع إٌج ٟﷺ ألفٛاد اٌّؼزث ٓ١ف ٟلجٛسُ٘:
ٍ
صغم اهللُ ِ
ٍ ِ
ِ
اًمٜمٌل ى
طمت٤مئط ًمٌٜمتل
قمٚمٞمف وؾم ىٚم َؿ ذم
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،ىم َ٤مل  :سمٞمٜمام ُّ
يض ُ
َقم ْـ َز ْضد ْسم ِـ َصم٤مسمِ٧م َر َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
مخًت٦م أو
ؾمتع٦م أو
ؼم
اًمٜمج٤مر  ،قمغم سمٖمٚم٦م ًم ُف  ،وٟمحـ ُم َٕمف  ،إذ طم٤مدت سمف ومٙم٤مدت شمُٚم٘مٞمف  .وإذا أىم ُ
ٍ
أصمحوب همذه ْإَ ْوم ُ ِ
أرسمٕم٦م ( ىم٤مل  :يمذا يم٤من ُ
مػم )) وم٘مت٤مل
يعرف
اجلرضري ) وم٘م٤مل(( َمـ
ض٘مقل
ُ
َ
ُّ
ِ
ٌ
اإلذاك  .وم٘مت٤مل ((إ َّن همذه
وت هممٓ ِق )) ىمت٤مل ُ :مت٤مشمقا ذم
رضمؾ  :أٟمت٤م  .ىمت٤مل ((همؿتمك مم َ
فمذاب ِ
ِ
ايمؼػم ايمذي
قت اهلل َأ ْن ُيًؿعؽؿ مـ
إم َي ُسم ٌْت ََعم دم ُوم ٌُقرهو  ،همؾقٓ أ ْن ٓسمَََ ا َهمـُقا  ،يمَ َفم ُ
ايمـور)) ىم٤مًمقا ٟ :مٕمق ُذ براهللِ
فمذاب ِ
ِ
ِ
سمعقذوا براهللِ مـ
أؽمؿع مـ ُف)) صمؿ أىمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م
سمقضمٝمف  ،وم٘م٤مل (( َّ
ُ
) )1فتوى رقم (.)9216
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قمذاب ا ِ
قمذاب ِ
فمذاب ِ
ِ
ِ
ِ
ًم٘مؼم .
ايمؼػم)) ىم٤مًمقا ٟ :مٕمق ُذ براهللِ ُمـ
سمعقذوا باهللِ مـ
ُمـ
اًمٜم٤مر  .وم٘م٤مل (( َّ
ِ
ِ
اًمٗمعـ ُ ،م٤م فمٝمتر
ايمػتـ  ،مو ـمفر مـفو ومو زمطـ)) ىم٤مًمقا ٟ :مٕمق ُذ باهللِ ُمـ
سمعقذوا باهللِ مـ
ىم٤مل (( َّ
ايمَصمول)) ىم٤مًمقا ٟ :مٕمق ُذ باهللِ ُمـ ِ
باَّلل ِ مـ ِ
ِ
ِ
اًمدضم٤مل (.)1
ومعٜم٦م
همتـي
سمعقذوا َ
ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ  .ىم٤مل (( َّ
فبئذح ] :]ٔٛعّبع ر١ش إٌج ٟﷺ ألفٛاد اٌّؼزث ٓ١ف ٟلجٛسُ٘ أد١بٔبً:
ومول ازمـ ايمؼقؿ رمحف اهلل( :رؤض٦م اذه اًمٜم٤مر ذم اًم٘مؼم يمرؤض٦م اعم ائٙم٦م واجلـ شم٘مع أطمٞم٤مٟمت ً٤م عمتـ
ؿم٤مء اهلل أن ضرضف ذًمؽ)(.)2
وومول ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل ذم ذًمؽ( :ىمد ضٙمِمػ ًمٙمثتػم ُمتـ أسمٜمت٤مء زُم٤مٟمٜمت٤م ض٘مٔمت٦م وُمٜم٤مُمت ً٤م،
وضٕمٚمٛمقن ذًمؽ وضعح٘م٘مقٟمف ،وقمٜمدٟم٤م ُمـ ذًمؽ أُمقر يمثػمة)(.)3
وؽمًؾ ايمشقخ ازمـ زموز رمحف اهلل  :ضقضمد رضمؾ ُمٜمزًمتف ىمرضت٥م ُمتـ اعم٘متؼمة واتذا اًمرضمتؾ
ض٘مقل :إٟمف ذم آظمر اًمٚمٞمؾ ضًٛمع أٟمٞمٜمً٤م ض٠ميت ُمـ اعم٘م٤مسمر ،اؾ صمٌ٧م ُمثؾ اذا ذم اًمع٤مرض ؟
هملصموب رمحف اهلل:
ٟمٕمؿ ٟم٘مؾ مجع ُمـ اًمٕمٚمامء أٟمف ض٘مع اذا ،ضًٛمع قمذاب سمٕمض اعمٕمذسملم ٟمًت٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞمت٦م،
واًمٜمٌل ط ُمر قمغم ىمتؼمضـ ومًتٛمع قمتذاهبام وأظمتؼم اًمٜمت٤مس سمتذًمؽ قمٚمٞمتف اًمّمت اة واًمًت ام
وىم٤مل :أُم٤م أطمدمه٤م ومٙم٤من ضٛمٌم سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م وأُم٤م أظمر ومٙم٤من ٓ ضًعؽم ُمـ اًمٌتقل ٓ ضعٜمتزه ُمتـ
اًمٌقل ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م...وىمد ذيمر اسمـ رضم٥م رمحف اهلل ذم أاقال اًم٘مٌقر يمع٤مب ًمت٤مسمـ رضمت٥م

) (1رواه أبي داود ( ،)2566وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن أبي داود)).
)(( (2الروح)) (.)187
)(( (3مجؿوع الػتاوى)) (.)376\24
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ضًٛمك أاقال اًم٘مٌقر ذيمر ومٞمف مجٚم٦م ُمـ اذه إؿمتٞم٤مء ووىمت٤مئعٟ .مًت٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞمت٦م .ضتري اهلل
قمٌ٤مده اًمٕمؼم طملم ضٓمٚمع ؾمٌح٤مٟمف سمٕمض اًمٜم٤مس قمغم اذه إؿمٞم٤مء ُمـ سم٤مب اًمعتذيمػم وُمتـ سمت٤مب
اًمعحذضر ًمٞمٕمعؼموا وضعذيمروا ٟمً٠مل اهلل اًمً اُم٦م .
وومول ايمَىمتقر فمؿر إؾمؼر رمحف اهلل( :مل ضزل سمٕمض اًمٜم٤مس ضعحدصمقن قمتـ ؾمتامقمٝمؿ أو
رؤضعٝمؿ ًمٚمٛمٕمذسملم ذم ىمٌقراؿ ،وُمـ ا١مٓء صم٘م٤مت أقم ام ٓ ُمٓمٕمـ ذم دضٜمٝمؿ وأُم٤مٟمعٝمؿ)(.)1
فبئذح ] :]ٜٔرالل ٟأسٚاح األِٛاد ٚرضاٚسُ٘:
ار اظممممـ َ 3أسم ِ
ىم٤مل رؾمت ُ
ىم٤مل َ :
يض اهلل قمٜم ُفَ ،
َمً
قل اهللﷺ( :إذا ُح ِض ََ
ُ
قمـ أيب ارضر َة ر َ
فمـؽ إلم روحِ َ ِ
يرة زمقضوق ،همقؼقيمقن  :اطمر ِصمل راوق ًي مر ِوقو ِ
ايمرمحي زمح ِر ٍ
ِ
ور ُْي ٍ
ون،
مالئؽ ُي
َ ْ
َ
اَّلل َ
َْ
ُ
َ
ى ِريَِ اظمًِ ِ
همتخرج َ
ورب ِ
ؽ ،ضمتك إكف َيم ُق ِ
ىمل ْؿم َق ِ
زمعضو ،ضمتك يلسمقا
نمضٌون،
نمغم
زمعضفؿ ً
ـوو ُيم ُف ُ
َ
ُ
ٍّ
ْ

ِ
ِ
إرض ! همقملسمقن زممف
يَ ايمتمل صمموقسمؽؿ ممـ
زمف
ايمر َ
أزمقاب ايمً ق ،همقؼقيمقن  :مو َأ ْؿم َق َ
َ
ى هذه ِّ
أرواح اظمممـكم ،هم َؾفؿ َأ َؾمَه همرضمو زمف مـ ِ
همالن
أضمَىمؿ زمغوئٌف َي ْؼَُ ُم فمؾقف ،همقًليمقكف  :موذا همعؾ ٌ
َ ُ
ً
َ

همالن ! همقؼقيمقن َ :د ُفمق ُه  3همنكف ىمون دم نم َِّؿ ايمَكقو ،همقؼقل  :ومَ موتَ ،أ َمو أسموىمؿ
! موذا همعؾ ٌ
ِ
ِ
ِ
ايمعمذاب
ار َ 3أ َسمتْم ُف مالئؽم ُي
ايمؽموهمر إذا احت ُِض ََ
اهلوويي  .وإن
ى زمف إلم ُأ ِّم ِف
! همقؼقيمقن  :ومَ ُذه َ
َ
ِ
ِ
ِ
همتخمرج
اَّلل ِ – فمز وصمؾ ،-
فمذاب َ
فمؾقؽ إلم
اطمر ِصمل ؽموطمط ًي َم ًْخق ًؿمو
ُ
زمؿ ًٍَْ  ،همقؼقيمقن ُ :
ٍ
َ
ِ
ايمريَ ! ضمتك يلسمقن زمف
إرض ،همقؼقيمقن  :مو َأ ْكت ََـ هذه
زموب
َ
ىمل ْكت َِـ ريَِ ِصمقػي ،ضمتك يلسمقن زمف َ
ِ
ايمؽػور))(.)2
أرواح
َ

)(( )1الؼقامة الصغرى)) ( .)53
) )2رواه الـسائي (  ،) 1833وصححهَإلباين يف ((السؾسؾة الصحقحة )) ( .) 2758
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ومول ازمـ ايمؼقؿ رمحف اهلل ( :اعمً٠مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واتك أن ارواح اعمتقشمك اتؾ شمع اىمتل وشمعتزاور
وضمقاهب٤م  :أن إرواح ىمًامن  :أرواح
وشمعذايمر أم ٓ ؟ وال أضْم ً٤م ُمً٠مًم٦م ذضٗم٦م يمٌػمة اًم٘مدر
ُ
ُمٕمذسم٦م  ،وأرواح ُمٜم ىٕمٛم٦م :وم٤معمٕمذسم٦م ذم ؿمٖمؾ سمام ال ومٞمف ُمـ اًمٕمذاب قمتـ اًمعتزاور واًمع اىمتل ،
وإرواح اعمٜمٕمٛم٦م اعمرؾمٚم٦م همػم اعمحٌقؾم٦م شمع اىمك وشمعزاور وشمعذايمر ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ذم اًمتدٟمٞم٤م وُمت٤م
ضٙمقن ُمـ أاؾ اًمدٟمٞم٤م  ،ومعٙمقن يمؾ روح ُمع رومٞم٘مٝم٤م اًمذي اق قمغم ُمثؾ قمٛمٚمٝمت٤م  ،وروح ٟمٌٞمٜمت٤م
ِ
ايمر ُؽم َ
قل َهم ُلو َيمًِ َ
يـ
حمٛمد ﷺ ذم اًمرومٞمؼ إقمغم  ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم َ ﴿ :و َم ْـ ُيطِ ِع َ
ؽ َم َع ا َّيمذ َ
اَّللَ َو َّ
وحلكم وضمًـ ُأو َيمًِ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كم َو ه
ؽ َرهمقؼ ًو﴾[ايمـًموق:
ايمَِِّ يؼ َ
َأ ْك َع َؿ اهللَُّ َفم َؾ ْق ِف ْؿ م َـ ايمـٌَِّ ِّق َ
ايمِ َ َ َ ُ َ
ايمش َفََ اق َو َّ
كم َو ِّ
 ]52واذه اعمٕمٞم٦م صم٤مسمع٦م ذم اًمدٟمٞم٤م  ،وذم دار اًمؼمزخ  ،وذم دار اجلزاء  ،و " اظمرق مع مـ أضممى "
ؽر ِ
ِ
ِ
ِ
او َق ًي
ذم اذه اًمدور اًمث اصم٦م  ... ،وىم٤مل شمٕم٤ممم َ ﴿ :يو َأ َّيت َُفو ايمـَّ ْػ ُس اظمُْ ْط َؿًـَّ ُي * ْار ِصمعل إِ َلم َر ِّزم َ
مر ِوق ًي * َهمود ُطم ِقم ِدم ِفمٌ ِ
ودي * َوا ْد ُطم ِقم َصمـَّتِل﴾[ايمػجر ]30-10 :أي  :ادظمكم مجٚمتعٝمؿ ويمتقين
َ
ْ
َ ْ َّ
ُمٕمٝمؿ  ،واذا ض٘م٤مل ًمٚمروح قمٜمد اعمقت  ...وىمد أظمؼمٟم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمـ اًمِمٝمداء سمت٠مهنؿ
قن﴾ [آل فمؿرا . ]252 :وأهنؿ ﴿ويً َتٌ ِمم َ ِ
يـ َمل ْ َي ْؾ َح ُؼقا ِهبِ ْؿ ِم ْـ
وق ِفمـََْ َر ِّهبِ ْؿ ُي ْر َز ُوم َ
ون زمِو َّيمذ َ
﴿ َأ ْضم َق ٌ
ََ ْ ْ ُ
ِ
ِِ
اَّلل ِ َو َهم ْض ٍؾ﴾ [آل فمؿرا .]202 :
ون زمِـ ِ ْع َؿ ٍي ِم َـ َ
مم َ
َطم ْؾػف ْؿ﴾ [آل فمؿرا . ]200 :وأهنؿ ﴿ َي ًْ َت ٌْ ُ
واذا ضدل قمغم شم اىمٞمٝمؿ ُمـ صم اصم٦م أوضمف :
أضمَهو  :أهنؿ قمٜمد رهبؿ ضرزىمقن  ،وإذا يم٤مٟمقا أطمٞم٤مء ومٝمؿ ضع اىمقن.
ايمًوين  :أهنؿ إٟمام اؾمعٌنموا سم٢مظمقاهنؿ ًم٘مدوُمٝمؿ وًم٘م٤مئٝمؿ هلؿ.
ون " ضٗمٞمتتد ذم اًمٚمٖمتت٦م أهنتتؿ ضٌنم ت سمٕمْمتتٝمؿ سمٕمْم ت ً٤م ُمثتتؾ
ايمًويمممٌ  :أن ًمٗمتتظ " َي ْس َت ْب ِشا ُار ََ
ضعٌ٤مذون(.)1

) ((ََ(1الروح )) (.)18 ، 17
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فبئذح ]ٕٓ] :رالل ٟأسٚاح األِٛاد ٚاألد١بء:
ذا٥م سمٕم ض أاؾ اًمٕمٚمؿ إمم أن أرواح إطمٞمت٤مء وأرواح إُمتقات شمٚمع٘متل ذم اًمتؼمزخ .
ِ
ً ِدم َمـ َِوم َفو َهم ُق ْؿ ًِ ُ
مؽ
واؾمع ُِدل ًمذًمؽ سم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :
كم َم ْق ِ ََتو َوا َّيمتِل َمل ْ َتَ ُ ْ
اَّللُ َيت ََق َّذم ْإَ ْك ُػ َس ضم َ
ٍ ِ
ِ
مؾ ْإُ ْطمم َمرى إِ َلم َأ َصمم ٍ
مق َت َو ُي ْر ِؽمم ُ
مؾ ُم ًَممؿك إِ َّن ِدم َذيمِم َ
مق ٍم
ا َّيمتممل َق َضااى َفم َؾ ْق َفممو اظمَْم ْ
مؽ َٔ َيمموت يم َؼم ْ
ون﴾[ايمزمر.]31 :
َي َت َػؽ َُّر َ
ومول ايمؼرؿمٌل رمحف اهلل ( :ىم٤مل اسمـ قمٌت٤مس وهمتػمه ُمتـ الؿػسررين  :إن أرواح إطمٞمت٤مء
وإُمقات شمٚمع٘مل ذم اعمٜم٤مم ومععٕم٤مرف ُم٤م ؿم٤مء اهلل ُمٜمٝم٤م  ،وم٢مذا أراد مجٞمٕمٝم٤م اًمرضمقع إمم إضمً٤مد :
أُمًؽ اهلل أرواح إُمقات قمٜمده  ،وأرؾمؾ أرواح إطمٞم٤مء إمم أضمً٤مدا٤م  .وىمت٤مل ؾمتٕمٞمد سمتـ
ضمٌػم  :إن اهلل ض٘مٌض أرواح إُمقات إذا ُم٤مشمقا  ،وأرواح إطمٞمت٤مء إذا ٟمت٤مُمقا  ،ومععٕمت٤مرف ُمت٤م
ؿم٤مء اهلل أن شمعٕم٤مرف ﴿ َهم ُق ْؿ ًِ ُ
ؽ ا َّيمتِل َوم َه َفم َؾ ْق َفو اظمَْ ْق َت َو ُي ْر ِؽم ُؾ إُ ْطم َرى﴾:أي  :ضٕمٞمدا٤م (.)1
وومول ايمشقخ فمٌَ ايمرمحـ ايمًعَي رمحف اهلل ( :وذم اتذه أضت٦م دًمٞمتؾ قمتغم أن اًمتروح
واًمٜمٗمس ضمًؿ ىم٤مئؿ سمٜمٗمًف  ،خم٤مًمػ ضمقاره ضمقار اًمٌدن  ،وأهن٤م خمٚمقىم٦م ُمدسمرة  ،ضعٍمف اهللّ
ومٞمٝم٤م ذم اًمقومت٤مة  ،واإلُمًت٤مك  ،واإلرؾمت٤مل  ،وأن أرواح إطمٞمت٤مء  ،وإُمتقات  ،شمع اىمتك ذم
اًمؼمزخ  ،ومعجعٛمع  ،ومععح٤مدث  ،ومػمؾمؾ اهللّ أرواح إطمٞم٤مء  ،وضٛمًؽ أرواح إُمقات)(.)2

)(( َ)1تػسقر الؼرصبي)) (.)266 / 15
)(( )2تػسقر السعدي)) (.)725
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ومول ازمـ ايمؼقؿ رمحف اهلل) :اؾ شمع اىمل أرواح إطمٞم٤مء وأرواح إُمقات أم ٓ ؟ ؿمتقااد
اذه اعمً٠مًم٦م وأدًمعٝم٤م أيمثر ُمـ أن ّمٞمٝم٤م إٓ اهلل شمٕم٤ممم  ،واحلس واًمقاىمع ُمـ أقمتدل اًمِمتٝمقد
هب٤م ،ومعٚمع٘مل أرواح إطمٞم٤مء وإُمقات يمام شمٚمع٘مل أرواح إطمٞم٤مء )(.)1



))) )1الروح)) (.(26
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اىفصو اىثاّي ػشز

اإلمياُ تاحلىض وادليزاُ
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قاه اىْاظٌ _ سدّٗ اهلل_
َٚال رُْٕىِــشَْْ عَٙــالً َٔىِ١ــشًا ُِْٕٚىَــــشاً ()25

َٚال اٌذْٛكَ ٚاٌِّ١ـضاَْ ئَّٔــهَ رُْٕقَــخُ

((وٓ ْ
احل َ
قض)) 3أي ٓ :شمٜمٙمر طمقض اًمٜمٌل ﷺ.
ومقيمفَ :
قزان)) 3أي ٓ :شمٜمٙمر اعمٞمزان ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،واق ُمٞمتزان طم٘مٞم٘متلً ،متف يمٗمعت٤من
ومقيمف(( :واظم ِ َ
قمز وضمؾ ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،شمقزن ومٞمف إقمامل وصحػ احلًتٜم٤مت واًمًتٞمئ٤مت ،وضتقزن
ضْمٕمف اهلل ى
ومٞمف اًمٕمٌد ٟمٗمًف.
ومقيمف(( :إك َ
َّؽ ُسمـ َِْ َُ))ُ :مـ اًمٜمّمٞمح٦م :واق اإلرؿم٤مد إمم اخلػم واًمٗم اح.
وإجمالًا:
جي٥م اإلضامن سم٤مًمٞمقم أظمر ،وضِمٛمؾ اإلضامن سم٤مًمٞمقم أظمر اإلضامن سمٙمؾ ُم٤م أظمؼمٟمت٤م سمتف اهلل
ًمٚمتروح ،وُمت٤م
قمز وضمؾ ،وُم٤م أظمؼمٟم٤م سمف ٟمٌ ُّٞمٜم٤م ﷺ مم٤م ضٙمقن سمٕمد اعمقتُ ،مـ ىمتٌض اعم ائٙمت٦م ُّ
ضٙمقن ذم اًم٘مؼم ُمـ ومعٜم٦م وقمذاب وٟمٕمٞمؿ ،وُم٤م ضٙمقن سمٕمد ذًمؽ ُمتـ اًمٌٕمت٨م واًمٜمِمتقر والحشرر
واحلقض واعمٞمزان واًمٍماط وهمػم ذًمؽ.
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األدلة النقلية
(ٔ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝئصجبد اٌذٛك :
ِ ِ ِ
مق ِ
قل اهللِ ﷺَ (( :أكَو َهم َر ُؿمؽ ُْؿ َفم َعم َْ
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،ىم َ٤مل َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ض
احل ْ
يض ُ
َ )1قم ْـ َقم ٌْد اهلل َر َ

َو َُٕك ِ
َوز َفم َّـ َأ ْوم َق ًامو ُشم َّؿ َُٕ ْنم َؾ ٌَ َّـ َفم َؾ ْق ِف ْؿ َهم َل ُوم ُ
قل َيو َر ِّب َأ ْص َح ِويب َأ ْص َح ِويب َهم ُق َؼ ُول إِك َ
َّؽ َٓ سمََْ ِري َممو
َأ ْضمََ ُشمقا َزم ْعََ َك))(.)1

ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
مف ٍر
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،ىم َ٤مل اًمٜمىٌِ ُّل ﷺ َ (( :ضم ْقيض َمً َغم ُة َؾم ْ
يض ُ
 )2و َقم ْـ َقم ٌْد اهلل ْسم ُـ َقم ْٛمرو َر َ
ِ
موؤُ ه َأزمق ُض ِمـ ايم َّؾٌ ِـ و ِرُيف َأ ْؿمق ِ ِ ِ ِ
مـ َ ِ
ذ َب ِمـ َْفمو َهم َ
مال
ايمًم َ ق َم ْ
ْ َ َ ُُ َ ُ
ى م ْـ اظمْ ًْؽ َوىمقزَا ُك ُف َىمـ ُُجق ِم َّ
َ ُ َْ
َي ْظ َؿ ُل َأ َزمًَ ا))(.)2

ِ ٍ ِ
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،أ ىن اًمٜمىٌِ ىل ﷺ َىم َ٤ملَ (( :يم َ ِ
مقم َْ
مق َض
احل ْ
يض ُ
مغم َد َّن َفم َ َّ
 )3و َقم ْـ َأٟمَس ْسم ُـ َُم٤مًمؽ َر َ
ِرصمم ٌ ِ
اطمتُؾِ ُجممقا ُد ِ
وينَ ،هم َ َ
ي َر ِّب
موضم ٌَـِلَ ،ضم َّتممك إِ َذا َر َأ ْي مت ُُف ْؿ َو ُرهمِ ُعممقا إِ َ َّرم ْ
س ُومممق َيم َّـَ :أ ْ
مـ َصم َ
مول ممَّم ْ
َ

ُأ َص ْق َح ِويبُ ،أ َص ْق َح ِويبَ ،هم َؾ ُق َؼو َيم َّـ ِرم :إِك َ
َّؽ َٓ سمََْ ِري َمو َأ ْضمََ ُشمقا َزم ْعََ َك))(.)3
 )4و قمـ ؾمٛمرة ر ِيض اهلل قمٜمْفَ ،ىم َ٤مل رؾم ُ ِ
ِ
مؿ
َ ْ َ َُ َ َ ُ َ ُ
مل َضم ْق ًومو َوإِ ََّن ُ ْ
قل اهلل ﷺ(( :إِ َّن يمؽ ُِّؾ َكٌِ ٍّ
َ ُ
ُقن َأ ْىم ًَ َر ُه ْؿ َو ِار َد ًة))(.)4
وه ْق َن َأ ه ُُّي ْؿ َأ ْىم ًَ ُر َو ِار َد ًة َوإِ ِّين َأ ْر ُصمق َأ ْن َأىم َ
َي َت ٌَ َ

)َ(1رواهَمسؾم ( .)2297الػارط :هو الذي يتؼدم الوارد ،لقصؾح له الحقاض ،ومعـىَ:أكاَفرصؽمَطؾاىَ

الحوض ،أي سابؼؽم ٕهقئ وأعد لؽم حوضي لؾشرب مـه.
) (2رواهَالبخاري ( ،)6585ومسؾم (.)2363
اخت ُِؾ ُجواَ ُدوكِي :اقتطعوا واكتزعوا بعقدا عـي .
) (3رواهَمسؾم (ْ .)2364
) (4رواه الرتمذي ( ،)2443وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن الرتمذي)).
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ِ
ى٤مس
اهلل َقمٜمْٝم٤مَ ،ز ْوجِ اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ َ ،أ ىهنَ٤م َىم٤م ًَم ْ٧م ُ :يمٜم ُْ٧م َأ ْؾم َٛم ُع اًمٜم َ
يض ُ
 )5و َقم ْـ ُأ ٍم َؾم َٚم َٛم َ٦م َر َ
ِ ِ
احل ْق َض َ ،و َمل َأؾمٛم ْع َذًم ِ َؽ ُِم ْـ رؾم ِ
اجل ِ
قل اهللِ ﷺ َ ،وم َٚم ىام يم َ
َض ْذيم ُُر َ
٤مر َض ُ٦م
َ٤من َض ْق ًُم٤م ُم ْـ َذًم َؽ َو ْ َ
َ ُ
ْ ْ َ
ون ْ َ
٤مرضت ِ
تقل َ (( :أُّيممو ايمـَّمموس)) َ ،وم ُ٘م ْٚمت ُ ِ
َمت ُِم ت ُٓمٜمِل َ ،ومًت ِ
تقل اهللِ ﷺ َ ،ض ُ٘مت ُ
تٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾمت َ
ت٦م :
ت٧م ًم ْٚم َج ِ َ
ُ
َ
ْ
هَ
ِ
اًمر َضم َ٤مل َ ،و َمل َضدْ ُع اًمٜم ًٍَ٤م َء َ ،وم ُ٘م ْٚم ُ٧م  :إِ ٍين ُِمت َـ اًمٜم ِ
ىت٤مس َ ،وم َ٘م َ
ت٤مل
اؾمع َْ٠مظم ِري َقمٜمٍل َ ،ىم٤م ًَم ْ٧م  :إِٟم َىام َد َقم٤م ٍ
ْ
ْ
ِ
احل ْق ِ
قل اهللِ ﷺ (( :إِ ِّين َيمؽ ُْؿ َهم َر ٌط َفم َعم َْ
كم َأ َضمَُ ىم ُْؿ َهم ُق َ
َر ُؾم ُ
وي َٓ َي ْلسم َ َّ
ض َ ،همنِ َّي َ
مذ هب َفمـِّمل ىمَم َ
ايمض هول َ ،هم َل ُوم ُ ِ
َّؽ َٓ سمََْ ِري َمو َأ ْضمََ ُشمقا َزم ْعََ َك َ ،هم َ
مل ُوم ُ
قؿ َه َذا َ ،هم ُق َؼ ُول  :إِك َ
قل :
ُي َذ هب ا ْيم ٌَ ِع ُغم َّ
قل  :هم َ
ُؽم ْح ًؼو ))(.)1

 )6و قمـ َأ ِيب َذر ر ِيض اهلل قمٜمْفَ ،ىم َ٤مل ُ :ىم ْٚم٧م  :ض٤م رؾم َ ِ
ِ
تق ِ
ض ؟ َ ،ىم َ
ت٤مل :
احل ْ
ٍّ َ َ ُ َ ُ
َ ْ
قل اهلل َُ ،م٤م آٟم َٞم ُ٦م ْ َ
ُ َ َ ُ
حمؿ ٍَ زمِق َِ ِه َٔكِق ُتف َأ ْىم ًَر ِمـ فمََ ِد كُجق ِم ايمً ِق وىمَقاىمٌِِفو َ ،أ َٓ ِدم ايم َّؾق َؾ ِي اظمُْ ْظؾِؿ ِ
ِ
مي
َّ َ َ َ َ
ُ
َ ُ ُ ْ َ
َ
ْ
(( َوا َّيمذي َك ْػ ُس ُ َ َّ َ
ِ
ِ
اجلـ َِّي  ،مـ َ ِ ِ
اظمُِْ ِ
ى همِ ِقف ِمقزَا َزم ِ
ون ِم َـ َْ
ح َق ِي آكِ َق ُي َْ
اجلـ َِّي َ ،م ْـ
ذ َب مـ َْفو َمل ْ َي ْظ َؿ ْل  ،آطم َر َمو َفم َؾ ْقف َي ْشخَ ُ
َ ْ
ْ
ذب ِمـْف َمل ي ْظؿ ْل  ،فمر ُوف ِم ًْ ُؾ ُؿمقيمِ ِف مو زمكم فم َن إِ َلم َأي َؾ َي  ،مموؤُ ه َأ َؾممَه زمق ً ِ
مـ ايم َّؾم ٌَ ِـ ،
وومو م َ
َ ُ
َ ِ َ ُ َْ َ َْ ُ
ََ
ْ
َ َ ْ َ َ َّ

َو َأ ْضم َعم ِم َـ ا ْيم َع ًَ ِؾ ))(.)2
 )7و َقم ْـ َز ْض ِد ْسم ِـ َأر َىمؿ ر ِيض اهلل َقمٜمْ ُفَ ،ىم َ٤مل ُيمٜمى٤م ُم َع رؾم ِ
قل اهللِ ﷺ َومٜم ََز ًْمٜمَ٤م َُمٜم ِْز ًٓ َوم َ٘م َ٤مل:
َ َ ُ
ْ َ َ َ ُ
((مو َأ ْكتُؿ صمزْق ِمـ ِموئ َِي َأ ْيم ِ
ػ ُصمز ٍْق ِمم َّ ْـ َي ِر ُد َفم َ َّقم َْ
ً ىم َْؿ ُىمـْت ُْؿ َي ْق َمًِ ٍذ َوم َ
مول َؽمم ٌْ ُع
احل ْق َض َوم َول ُوم ْؾ ُ
ْ ُ ٌ ْ
َ
ِموئ ٍَي َأ ْو َشم َ ِن ِموئ ٍَي))(.)3

ال :الاذب :الطررد والردفع  ،و معـراه يطرردوا
َالض ُّ َ
اَي َذ ُّبَا ْل َب ِع ُقر َّ
) (1رواهَمسؾم (َ .)2295ف ُق َذ ُّب َ
َطـِّيَك ََؿ ُ
عـي كؿا يطرد الساقي الـاقة الغريبة عن إبؾه ،إذا أرادت الشرب مع إبؾه.
ب :يصب .ال ِؿقزَ اب :قـاة أو أكبوب من معدن أو غقره يسقل به الؿاء مرن
)َ(2رواه مسؾم (َ .)2366ي ْش َخ ُ َ
السطح أو من البقت إلى إرض.
)َ(3رواه أبو داود ( ،)4746وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن أبي داود)).
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 )8و َقم ْـ َضم٤مسمِ ِر ْسم ِـ ؾمٛمر َة ر ِيض اهلل َقمٜمْ ُفَ ،قم ْـ رؾم ِ
تقل اهللِ ﷺ َىم َ
ت٤ملَ (( :أ َٓ إِ ِّين َهم َمر ٌط
َ ُ
َ َُ َ َ ُ
ِ
مور َيؼ همِ ِ
وق َو َأ ْي َؾم َي ،ىم َ
َمل َّن ْإَ َزم ِ
احل ْق ِ
َيمؽ ُْؿ َفم َعم َْ
قمف
مكم َؿم َر َهم ْقمف ىمَم َ َزم ْ َ
ضَ ،وإِ َّن ُزم ْعمََ َممو َزم ْ َ
مكم َصمـْ َع َ
ايمـ ُهجق ُم))(.)1

 )9و قمـ طم َذض َٗم٦م ر ِيض اهلل قمٜمْفَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل رؾم ُ ِ
ِ
ِ
مـ
قل اهلل ﷺ(( :إِ َّن َضم ْقيض ََٕ ْزم َعَُ م ْ
َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ُ
َ ُ
َأ ْي َؾ َي إِ َلم َفمََ َن َوا َّيم ِذي َك ْػ ِز زمِ َق َِ ِه َٔكِ َق ُت ُف َأ ْىم ًَ ُر ِم ْـ َفمََ ِد ايمـ ُهجق ِم َو َُهل َق َأ َؾمَه َزم َق ً
ووو ِم ْـ ايم َّؾ ٌَ ِـ َو َأ ْضم َعم
ِِ
ِ
ِ
ِ
مؾ ْ ِ
ايمر َصم َول ىمَم َ َي ُ
اإلزمِ َ
ايمر ُصم ُ
مـ
مؾ ا ْيمغ َِري ٌَم َي َفم ْ
م ْـ ا ْيم َع ًَ ِؾ َوا َّيمذي َك ْػز زمِ َقَه إِ ِّين ََٕ ُذو ُد َفمـْ ُف ِّ
مذو ُد َّ
ضمق ِو ِف ِىم َٞمؾ ض٤م رؾم َ ِ
حمجؾِكم ِمـ َأ َشم ِر ا ْيمق ُو ِ
مً
مقق َيم ْق ًَ ْ
قل اهلل َأ َشم ْٕم ِر ُومٜمَ٤م َىم َ٤ملَ :ك َع ْؿ سم َِر ُد َ
ُ
ون َفم َ َّقم نمُرا ُ َ َّ َ ْ
َ ْ
َ َ ُ
َِٕ َضم ٍَ نم ْ ِ
َغمىم ُْؿ ))(.)2

ٍ ِ
ِ
اهلل َقمٜمْ ُف ىم َ٤ملَ :ىم َ
ُمؿ َؽمم َت ْؾ َؼ ْق َن
تل ﷺ(( :إِ َّكؽ ْ
ت٤مل اًمٜمىٌِ ُّ
يض ُ
 )12و َقم ْـ ُأ َؾم ْٞمد ْسم ِـ ُطم َْم ْػم َر َ

احل ْق ِ
فمعم ْ
ػموا َضمتَّك سمؾ َؼ ْق ِين َ
ض))(.)3
َزم ْعَي َأ َشم َر ًة ْ
هموص ِ ُ
 )11و َقمـ َصمقسم َ ِ
ت٤مل(( :إِ ِّين َيمٌِ ُع ْؼ ِ
تل اهللِ ﷺ َىم َ
مق ِيض َأ ُذو ُد
مر َضم ْ
ْ َْ
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،أ ىن ٟمٌَِ ى
يض ُ
٤من َر َ
ِضب زمِعِوي ضمتَّك ير َهم َّض فم َؾق ِفؿ َهمًًِ َؾ فمـ فمر ِو ِف َهم َؼ َول ِممـ م َؼ ِ
ِ
مومل
ايمـ َ
ْ َ
َ ْ َْ
َ ْ ْ ُ
َّوس َٕ ْه ِؾ ا ْيم َق َؿ ِـ َأ ْ ِ ُ َ َ َ َ َ ْ
ِ
ُمً همِ ِ
قمف ِمقزَا َزمم ِ
ووو ِم ْـ ايم َّؾ ٌَ ِـ َو َأ ْضم َعم ِم ْـ ا ْيم َع ًَ ِ
ذازمِ ِف َهم َؼ َول َأ َؾمَه َزم َق ً
ون
مؾ َيغ ه
إِ َلم َفم َّ َن َو ُؽمً َؾ َفم ْـ َ َ
يؿََّ اكِ ِف ِمـ َْ ِ
مهو ِم ْـ َذ َه ٍ
ى َو ْأ َطم ُر ِم ْـ َو ِر ٍق))(.)4
ْ
اجلـَّي َأ َضمَُ ُ َ
َُ
)َ(1رواهَمسؾمَ(.)2365
) (2رواه ابن ماجه ( .)4362وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن ابن ماجره))( .غُ اارا)َ:جؿرع أغرر :أي:
ذو ُغرة ،وأصؾفا َل ْؿعة بقضاء تؽرون يف جبفرة الػررس ،والؿرراد هـرا بقراض وجروهفم بـرور الوضروء يروم

الؼقامةِ َ ُ .
ِ
جؾقن مرن
والرر
كم :التحجقل ٌ
حم َّجؾ َ
بقاض يف قوائم الػرس ،استعقر لؾبقراض الحاصرل يف القردين ِّ
أةر الوضوء لإلكسان.
َٕ َث َرة :آكػراد بالشيء عؿن له فقه حق.
) (3رواهَالبخاري ( ،)3581ومسؾم (َ.)1845ا َ
ِ
ٕجل أن َي ِر َد ُ
أهل القؿن.
أصر ُدهم ْ
)َ(4رواهَمسؾم (َ .)2361لبِ ُع ْؼرِ َ
َح ْوضي :موضع الشاربة مـه  :أي ُ
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ِ
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،أن َر ُؾم ْقل ا ْل مؾهﷺ َىم٤مل َ (( :زم ْقـَ َ َأكَو َأ ِؽم ْغم ِدم َْ
اجلـَّمي إِ َذا
يض ُ
 )12و َقم ْـ َأٟمَس َر َ
زمِـ ََفر َضمو َهمتَوه ومِ ٌَوب ا ْيم هؾ ْم ُيمم اظمُْ َج َّقفُ ،وم ْؾً َ :مو َه َذا َيو ِصم ْ ِػم ْيؾ َومول َ :ه َذا ا ْيمؽ َْق َشمر ا َّيم ِذي َأ ْفم َطوك
يب اظمَْ َؾؽ زمِ َق َِه َهمنِ َذا ؿمِ ْقـُف ِم ًْؽ َأ ْذ َهمر))(.)1
َر هزمؽ َهم َ َ
 )13و قمـ قمٌ ِد اهللِ سم ِـ قمٛمر ر ِيض اهلل قمٜمْفَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل رؾم ُ ِ
َمق َشم ُر ََن ْ ٌمر
قل اهللﷺ(( :ايمؽ ْ
ْ ُ ََ َ َ ُ َ ُ
َ ْ َْ
َ ُ
قت ،سمُرزم ُتف َأ ْؿمقى ِمـ اظمًِ ِ
جمراه فم َعم ايمَه ر وايمقو ُوم ِ
اجلـ َِّيَ ،ضمو َّهمتَو ُه ِم ْـ َذ َه ٍ
ِدم َ
ؽَ ،و َموؤُ ُه َأ ْضم َعم
ىَ ،و َ ْ َ ُ َ
َْ ُ َ ُ َ ْ
ِّ َ َ
ِم َـ ايم َع ًَ ِؾَ ،و َأ ْزم َق ُض ِم َـ ايم ًَّ ْؾٍِ ))(.)2
ٍِ ِ
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،ىم َ٤مل َ :ص ىغم َر ُؾم ُ
قل اهللِ ﷺ َ ،قم َغم َىمع َْغم ُأ ُطم ٍد
يض ُ
 )14و َقم ْـ ُقم ْ٘م ٌَ٦م ْسم ِـ َقم٤مُمر َر َ
ِ
ت٤مء و ْإَُمتق ِ
ِ ِ
مق ِ
معم َْ
ْؼم يمَ٤معمُْ َق ٍد ِع ًم ِ ْ َ
ات َ ،وم َ٘م َ
ت٤مل (( :إِ ِّين َهم َمر ُؿمؽ ُْؿ َفم َ
ض َ ،وإِ َّن
احل ْ
أل ْطم َٞم َ ْ َ
ُ ،صم ىؿ َصٕمدَ اعمْٜم َ َ

ً َأ ْطم َشك َفم َؾ ْقؽ ُْؿ َأ ْن سم ْ ِ
كم َأ ْي َؾ َي إِ َلم ُْ
ُممىمُقا َزم ْع َِي َ ،و َيمؽِـِّل َأ ْطم َشك
اجل ْح َػ ِي  ،إِ ِّين َيم ًْ ُ
َفم ْر َو ُف َىم َ َزم ْ َ
َفم َؾ ْقؽ ُُؿ ايمَه ْك َقو َأ ْن َسمـَو َهم ًُقا همِ َقفو َ ،و َسم ْؼتَتِ ُؾقا َهمت َْفؾِؽُقا َىم َ َه َؾ َ
َون َوم ٌْ َؾؽ ُْؿ ))(.)3
ؽ َم ْـ ىم َ
ٍِ ِ
تغم َأ ْا ِ
تغم َقم َ
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،أ ىن اًمٜمىٌِ ىلﷺ َظم َر َج َض ْق ًُم٤م َوم َّم ى
تؾ
يض ُ
 )15و َقم ْـ ُقم ْ٘م ٌَ٦م ْسم ِـ َقم٤مُمر َر َ
ِ
ِ
ُمؿَ ،و َأكَمو َؾم ِ
ُأ ُطم ٍد َص َ
مفقٌَ َفم َؾم ْقؽ ُْؿ،
ٍْم َ
ف إِ َمم اعمْٜم َ ِْؼم َوم َ٘م َ٤مل (( :إِ ِّين َهم َر ٌط َيمؽ ْ
 ا َشم ُف َقم َغم اعمَْ ٍٞم٧مُ ،صم ىؿ اٟم َ َ
وإِين و َ ِ
ِ
ِ
قَ إَ ْر ِ
قَ َطمزَائِ ِـ إَ ْر ِ
ض،
أنَ ،وإِ ِّين ُأ ْفمطِ ُ
اَّلل َٕ ْك ُظ ُر إِ َلم َضم ْق ِيض َ
ضَ ،أ ْو َم َػوسم َ
قً َم َػوسم َ
َ ِّ َ
وف َفم َؾ ْقؽ ُْؿ َأ ْن سم ْ ِ
وف َفم َؾ ْقؽ ُْؿ َأ ْن َسمـَو َهم ًُقا همِ َقفو))(.)4
َوإِ ِّين َو َ
ُممىمُقا َزم ْع َِيَ ،و َيمؽِ ْـ َأ َطم ُ
اَّلل ِ َمو َأ َطم ُ
ِ
ِ
قل اهللِ ﷺ َض ُ٘م ُ
قل َ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
اهلل َقمٜمْٝم٤مَ ،شم ُ٘م ُ
تلم
تق َسم ْ َ
تقل َو ُا َ
يض ُ
 )16و َقم ْـ َقم٤مئ َِم٦م َر َ
اَّلل ِ َيم ُق ْؼ َت َط َع َّـ ُد ِ
احل ْق ِ
اين َأ ْص َح٤مسمِ ِف(( :إِ ِّين َفم َعم َْ
وين ِر َصم ٌول ،
ض َأ ْكتَظِ ُر َم ْـ َي ِر ُد َفم َ َّقم ِمـْؽ ُْؿ َ ،ف َو َ
َفم ْٝم َر َ ْ
)َ(1رواهَالبخاري (َ .)4964أ ْذ َهمرُ :م٤م فمٝمرت رائحعف واؿمعدت.
) (2رواه الرتمذي ( ،)3361وابن ماجه ( ،)4334وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن ابن ماجه)).
)َ(3رواهَمسؾم (.)2296
) (4رواهَالبخاري ( ،)6596ومسؾم (.(2296
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َهم َ َ
ي َر ِّب ِمـِّل َو ِم ْـ ُأ َّمتِل َ ،هم َق ُؼ ُ
قل  :إِك َ
َّمؽ َٓ سمَمَْ ِري َممو َفم ِؿ ُؾمقا َزم ْعمََ َك َ ،ممو زَا ُيممقا
س ُومق َيم َّـ َ :أ ْ
قن َفم َعم َأ ْفم َؼ ِ
وهبِ ْؿ))(.)1
َي ْر ِصم ُع َ
ٕ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝئصجبد اٌّ١ضاْ:
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :وا ْيم َقز ُْن َي ْق َمًِ ٍذ َْ
َ )1
ً َم َق ِازيـُ ُف َهم ُل ْو َيممًِ َ
قن *
احل هؼ َهم َؿـ َشم ُؼ َؾ ْ
ؽ ُه ُؿ اظمُْ ْػؾِ ُح َ
ِ
ً مق ِازيـُف َهم ُلو َيممًِ َ ِ
قن﴾[إفمراف.]2-1 :
نو ْا َأك ُػ ًَ ُفؿ زمِ َ ىمَوكُق ْا زمِآ َيوسمِـَو يِ ْظؾِ ُؿ َ
ؽ ا َّيمذ َ
َو َم ْـ َطم َّػ ْ َ َ ُ ْ
يـ َطم ُ
ِ ِ
ِ
ِ
َ )2
َمون
مس َؾمم ْقًًو َوإِن ىم َ
يـ ا ْيمؼ ًْ َط يم َق ْق ِم ا ْيمؼ َق َومي َهمال ُسم ْظ َؾ ُؿ َك ْػ ٌ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :وك ََض ُع ا َْظم َق ِاز َ
ِ
ٍ
ِ
كم﴾ [إكٌقوق.]30 :
م ًْ َؼ َول َضم ٌَّي ِّم ْـ َطم ْر َد ٍل َأ َسم ْقـَو ِ َهبو َو َىم َػك زمِـَو َضموؽمٌِ َ
َ )3
ً َم َق ِازيـُ ُف َهم ُل ْو َيمًِ َ
مً َم َق ِازيـُم ُف
مـ َطم َّػ ْ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :هم َؿـ َشم ُؼ َؾ ْ
ؽ ُه ُؿ اظمُْ ْػؾِ ُح َ
مقن * َو َم ْ
ِ

ِ

ِ

ِ

َهم ُل ْو َيمً َ
ون﴾ [اظمممـقن.]203-201 :
نوا َأك ُػ ًَ ُف ْؿ ِدم َصم َفـ ََّؿ َطمويمَُ َ
ؽ ا َّيمذ َ
يـ َطم ُ

ً مق ِازي ُـف * َهمفق ِدم ِفم َ ٍ ِ ٍ
َ )4
مً
مـ َطم َّػ ْ
قشمي َّراوم َقي * َو َأ َّممو َم ْ
ُ َ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :هم َل َّمو َمـ َشم ُؼ َؾ ْ َ َ ُ

َم َق ِازيـُ ُف َهم ُل هم ُف َه ِ
وو َي ٌي﴾ [ايمؼورفمي.]2-5 :

ِ
ؽ ا َّيم ِذيـ َىم َػروا زمِآي ِ
َ )5
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممُ ﴿:أو َيمًِ َ
قؿ َُهل ْؿ
وت َر ِّهبِ ْؿ َويمِ َؼوئِ ِف َهم َحٌِ َط ْ
ً َأ ْفم َ ُهل ْؿ َهمال كُؼ ُ
َ
َ ُ
يقم ا ْيم ِؼق ِ
ومي َو ْزكًو﴾ [ايمؽفػ.]209 :
ََْ َ َ
ِ
َمون َطم ِػق َػت ِ
ت٤مل(( :ىمَؾِ َؿت ِ
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،قم ِـ اًمٜمىٌِ ٍلﷺ َىم َ
َمون َفم َ
معم
يض ُ
 )6و َقم ْـ َأ ِيب ُا َر ْض َر َة َر َ

اَّلل ِ
َممون إِ َلم ايمممرمح ِـ :ؽمممٌحون َ ِ
َانَ ،ضمٌِق ٌَت ِ
َممون ِدم اظمِقممز ِ
ممونَ ،شم ِؼق َؾت ِ
ايم ِّؾ ًَ ِ
ون َ
اَّلل ايم َعظِممقؿُِ ،ؽممم ٌْ َح َ
َّ ْ َ ُ ْ َ َ
َوزمِ َح ْؿ َِ ِه()(.)2
ِ
اضم َت ٌَ َس َهم َر ًؽمو ِدم َؽمٌِ ِ
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،
قؾ
ىم٤ملَ :ىم َ٤مل اًمٜمىٌِ ُّلﷺَ (( :م ِـ ْ
يض ُ
 )7و َقم ْـ أيب ُا َر ْض َر َة َر َ

)َ(1رواهَمسؾم (.)2294
) (2رواهَالبخاري ( ،)6466ومسؾم (.)2694
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َِ
اَّلل ِ وسمَِ َِي ًؼو زمِقفم َِ ِهَ ،همنِ َّن ِؾمٌعف و ِريف ورو َشمف وزمق َيمف ِدم ِمقزَاكِ ِف يقم ِ
ايمؼ َق َوم ِي))(.)1
َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ
َ ْ
اَّلل إِي َ كًو بِ َ َ ْ
ََْ
قل َ ِ
ِ
ِ
 )8و َقم ْـ َأ ِيب ُار ْضرةََ ،قم ْـ رؾم ِ
كم
ايمًمؿ ُ
مقؿ َّ
ايمر ُصم ُؾ ا ْيم َعظ ُ
اَّلل ﷺ َىم َ٤مل (( :إِ َّك ُف َيم َق ْل ِت َّ
َ ُ
َ َ
ِ
اَّلل ِ صمـَوح زمع َ ٍ
ِ
ِ ِ
قؿ َُهل ْؿ َي ْق َم ا ْيم ِؼ َق َوم ِي َو ْزكًو﴾))(.)2
َي ْق َم ا ْيمؼ َق َوميَ َٓ ،ي ِز ُن فمـََْ َ َ َ َ ُ
قوي ،ا ْوم َر ُقوا ﴿ َهم َال كُؼ ُ
 )9و قمـ قمٌد َ ِ
ٍ ِ
اَّللَ َسا ُقخَ ِّؾ ُ َ
تل ﷺ (( :إِ ََّن َ
يض َ
َ ْ َْ
اَّللُ َقمٜمْت ُفَ ،ىمت َ٤مل اًمٜمىٌِ ُّ
اَّلل ْسمت ُـ َقم ْٛمترو َر َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
وس َْ ِ
كم ِؽم ِ
َر ُصم ًال ِم ْـ ُأ َّمتِل َفم َعم ُر ُق ِ
مجال ،ىم ه
ُمؾ
اخل َالئ ِؼ َي ْق َم ا ْيمؼ َق َوميَ ،ف َقـ ُْش َُر َفم َؾ ْقمف سم ًْم َع ًي َوسم ًْمع َ

ِؽم ِ
ج ٍّؾ ِم ًْ ُؾ َمَِّ ا ْيم ٌَ َ ِ
ؽ َىم َت ٌَتِل َْ
قن َهم َق ُؼ ُ
ٌمُ ،شم َّؿ َي ُؼ ُ
قل َأ ُسمـْؽِ ُر ِم ْـ َه َذا َؾم ْقًًو َأ َـم َؾ َؿ َ
مقل،َٓ :
احلوهمِ ُظ َ
قلَ ،َٓ :يو َر ِّبَ ،هم َق ُؼ ُ
ؽ ُفم ْذ ٌرَ ،هم َق ُؼ ُ
َيو َر ِّبَ ،هم َق ُؼ ُ
قلَ :زم َعم إِ َّن َيم َ
قلَ :أ َهم َؾ َ
مؽ ِفمـْمََ كَو َضم ًَمـَ ًيَ ،همنِكَّم ُف َٓ
ِ
ُـم ْؾ َؿ َفم َؾ ْق َ
حم َّؿمًَ ا َفم ٌْمَُ ُه
مفَُ َأ ْن َٓ إِ َيمم َف إِ َّٓ َ
مفَُ َأ َّن ُ َ
اَّللَُ ،و َأ ْؾم َ
ؽ ا ْيم َق ْق َمَ ،همتَخْ ُر ُج زمِ َطو َومم ٌي هم َقفموَ :أ ْؾم َ
ج َّال ِ
ِِ
ِِ
ايمً ِ
ت َهم َؼ َ
َؽَ ،هم َق ُؼ ُ
َو َر ُؽمق ُيم ُفَ ،هم َق ُؼ ُ
ي َو ْزك َ
مول:
قلْ :
قل َيو َر ِّب َمو َهذه ا ْيمٌِ َطو َوم ُيَ ،م َع َهذه ِّ
اضم ُ ْ
مي ،وا ْيمٌِ َطو َومم ُي ِدم َىم َّػ ٍ
ٍ
ايمً ِ
ايمً ِ
ميَ ،هم َط َ
إِك َ
َّؽ َٓ ُسم ْظ َؾ ُؿَ ،وم َولَ :همت َ
مج َّال ُت،
وؾم ْ
مج َّال ُت ِدم َىم َّػ َ
مً ِّ
ُقو ُع ِّ
ً ا ْيمٌِ َطو َوم ُي َهم َال ي ًْ ُؼ ُؾ مع اؽم ِؿ َ ِ
ر ٌق(().(3
َو َشم ُؼ َؾ ْ
َ َ ْ
َ
اَّلل َ ْ
َت٤من َ ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
تؿ
يض َ
جيٜمتل َهل ُ ْ
اَّللُ َقمٜمْت ُف ،يم َ ْ
 )12و َقم ْـ ُُم َٕم٤مو َض٦م ْسم ِـ ُىم ىر َة َ ،قم ْـ َأسمِٞمف َ ،أ ىن ا ْسم َـ َُم ًْت ُٕمقد َر َ
تحٙمُقا ُِمتـ ِد ىىم ِ
٧م اًمرضح َومٙم ََِم َٗم ْ٧م َقمـ ؾم٤م َىمٞم ِف َ .ىم َ٤مل َ :وم َْم ِ
َخ َٚم ً٦م َ ،ومٝمٌ ِ
ت٦م َؾمت٤م َىم ْٞم ِف َ ،وم َ٘م َ
ٟم ْ
تل
ْ
ْ َ ْ
ٍ ُ
َى
ت٤مل اًمٜمىٌِ ُّ

مؾ ِدم اظمِْقمز ِ ِ
ُقن ِمـ ِد َّوم ِي ؽمو َومق ِف وا َّيم ِذي َك ْػ ِزم زمِق ِ
مـ َصم ٌَ ِ
مَ ِه َُهلم َ َأ ْشم َؼ ُ
مؾ
َان م ْ
َ ْ َ
ﷺَ (( :أسم َْض َحؽ َ ْ
َ
ُأ ُضم ٍَ))(.)4
) (1رواهَالبخاري (.)2853
)َ(2رواهَالبخاريَ( ،)4729ومسؾم (.)2785
) (3رواه أحؿد ( ،)6994و الرتمذي ( ،)2639وصححهَإلباين يف الصحقحة (.(135
) َ(4رواه أحؿد (،)421-426 /1وابرن حبران ( ،)7194وحساـهَإلبااين يف (( إرواء الغؾقرل)) و قرال
يف السؾسؾة الصحقحة (" )2756صحقح بطرقه الؽثقرة".

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

288

الفوائد العقدية
فبئذح ]ٔ] :رؼش٠ف اٌذٛك ٌغخً ٚؽشػًب:
احلقض يمغي :جمٛمع اعم٤مء  ،وجيٛمع قمغم أطمقاض ،وطمٞم٤مض(.)1
ومول ازمـ ضمجر رمحف اهلل :ىمقًمف (سم٤مب ذم احلقض) :أي  :طمتقض اًمٜمٌتل صتغم اهلل قمٚمٞمتف
وؾمٚمؿ ،ومجع احلقض طمٞم٤مض واطمقاض واق جمٛمع اعم٤مء)(.)2
احلقض ذ ًفمو:
ومول ايمشقخ ازمـ فمًقؿكم رمحف اهلل اق ( :طمقض اعم٤مء اًمٜم٤مزل ُمـ اًمٙمقصمر ذم قمرص٤مت ضتقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٚمٜمٌل ﷺ) (.)3
واًم َٕم َرص٤مت :مجع قمرص٦م ،واق اعمٙم٤من اًمقاؾمع اًمذي ٓ سمٜم٤مء ومٞمف وٓ ؿمجر.
فبئذح ]ٕ] :أدبد٠ش اٌذٛك ِزٛارشح:
وومول ايمؼمويض فمقموض رمحمف اهلل ومتٞمام ضٜم٘مٚمتف ايمـمقوي رمحمف اهلل ( :أطم٤مدضت٨م احلتقض
صحٞمح٦م و اإلضامن سمف ومرض ،و اًمعّمدضؼ سمف ُمـ اإلضامن ،واق قمغم فم٤ماره قمٜمد أاؾ اًمًتٜم٦م و
اجلامقم٦م ٓ ضع٠مول وٓ خيعٚمػ ومٞمف .و ىم٤مل اًم٘م٤ميض :وطمدضثتف ُمعتقاشمر اًمٜم٘متؾ رواه ظم ائتؼ ُمتـ
اًمّمح٤مسم٦م ،صمؿ ذع ذم ذيمر أؾمامئٝمؿ ،ىم٤مل اًمٜمقوي :وىمد مجع ذًمؽ يمٚمف اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق سمٙمر
اًمٌٞمٝم٘مل ذم يمع٤مسمف اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر سم٠مؾم٤مٟمٞمده و ـمرىمف اعمعٙم٤مصمرات)(.)1
) )1اكظر :لسان العربٓ ،بن مـظور (.)141\7
)َ)2فتح الباري (.)466\11
)(( )3شرح لؿعة آعتؼاد)) الشقخ ابن عثقؿقن (.)123
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ومول ازمـ ايمؼقؿ رمحف اهلل( :وىمد روى أطم٤مدض٨م احلقض أرسمٕمقن ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ويمثػم ُمٜمٝم٤م
أو أيمثرا٤م ذم اًمّمحٞمح)(.)2
ومول ايمًػوريـل رمحف اهلل ( :واحلتقض و اًمٙمتقصمر صم٤مسمت٧م سمت٤مًمٜمص و إمجت٤مع أاتؾ اًمًتٜم٦م
واجلامقم٦م طمعك قمده أاؾ اًمًٜم٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد اًمدضٜمٞم٦م ٕضمؾ اًمرد قمغم أاؾ اًمٌدع واًمْم ال)(.)3
ايمًـّي واجل فمي دم رؽممويمتف ايمعظقؿمي دم أصمقل افمتؼمود أهمؾ
ومول اإلموم أمحَ إموم أهؾ ه
ايمًـّي) :واإلضامن سم٤محلقضّ :
طمقوت٤م ضتقم اًم٘مٞم٤مُمت٦م شمترد قمٚمٞمتف أُمعتف
وأن ًمرؾمتقل اهلل ﷺ
ً
ه
قمروف ُمثؾ ـمقًمف ُمًػمة ؿمٝمر آٟمٞمعف يمٕمدد ٟمجقم اًمًامء قمغم ُم٤م صح٧م سمف إظمٌت٤مر ُمتـ همتػم
وضمف)(.)4
وومول احلوهمظ ازمـ فمٌَ ايمػم رمحف اهلل )إطم٤مدضت٨م ذم طمقوتف ﷺ ُمعتقاشمرة صتحٞمح٦م
صم٤مسمع٦م يمثػمة ،واإلضامن سم٤محلقض قمٜمد مج٤مقم٦م قمٚمامء اعمًٚمٛملم واضم٥م ،وآىمرار سمف قمٜمتد اجلامقمت٦م
ٓزم) ).)5
وومول ازمـ ضمجر رمحف اهلل :وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم (اعمٗمٝمؿ) – شمٌٕم٤م ًمٚم٘م٤ميض قمٞمت٤مض ذم هم٤مًمٌتف:
أي أهمٚم٥م اًمٙم ام أيت : -مم٤م جي٥م قمغم يمؾ ُمٙمٚمػ أن ضٕمٚمٛمتف وضّمتدق سمتف أن اهلل ؾمتٌح٤مٟمف
وشمٕم٤ممم ىمد ظمص ٟمٌٞمف حمٛمدا ﷺ سم٤محلقض اعمٍمح سم٤مؾمٛمف وصٗمعف وذاسمتف ذم إطم٤مدضت٨م
)(( )1شرح صحقح مسؾم)) لؾـووي(.)156 / 5
)((َ)2حاشقة ابن الؼقم عؾى سـن أبي داود)) ).)56/13
)(( )3شرح ةالةقات الؿسـد)) (.)537 / 1
)(( )4صبؼات الحـابؾة )) ٓبي يعؾى (.)242\1
)(( َ)5التؿفقد)) (.(291 / 2
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اًمّمحٞمح٦م اًمِمٝمػمة اًمعل ّمؾ سمٛمجٛمققمٝم٤م اًمٕمٚمؿ اًم٘مٓمٕمل :إذ روى ذًمؽ قمـ اًمٜمٌتل ﷺ
ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ٟمٞمػ قمغم اًمث اصملم ُمٜمٝمؿ :ذم اًمّمحٞمحلم ُم٤م ضٜمٞمػ قمتغم اًمٕمنمتضـ ،وذم همػممهت٤م
سم٘مٞم٦م ذًمؽ مم٤م صح ٟم٘مٚمف واؿمعٝمرت رواشمف ،صمؿ رواه قمـ اًمّمح٤مسم٦م اعمتذيمقرضـ ُمتـ اًمعت٤مسمٕملم و
أُمث٤مهلؿ وُمـ سمٕمداؿ أوٕم٤مف أوٕم٤مومٝمؿ ،واٚمؿ ضمرا ،وأمجع قمغم إصمٌ٤مت اًمًٚمػ وأاؾ اًمًتٜم٦م
ُمـ اخلٚمػ(.)1
فبئذح ]ٖ] :اٌذٛك ِٛعٛد ا:ْ٢
تؾ ُأطم ٍ
ٍِ ِ
تغم َقم َ
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،أ ىن اًمٜمىٌِ ىل ﷺ َظم َر َج َض ْق ًُم٤م َوم َّم ى
تد
تغم َأ ْا ِ ُ
يض ُ
َقم ْـ ُقم ْ٘م ٌَ٦م ْسم ِـ َقم٤مُمر َر َ
ف إِ َمم اعمِْٜم ِْؼم َوم َ٘م َ٤مل(( :إِين َهمر ٌط َيمؽُؿ ،و َأكَو َؾم ِفقٌَ فم َؾقؽُؿ ،وإِين واهللِ
ِ
َص َ
ٍْم َ
َ ْ ْ َ ِّ َ
ْ َ
ِّ َ
َ
 ا َشم ُف َقم َغم اعمَْ ٍٞم٧مُ ،صم ىؿ اٟم َ َ
أن)) (.)2
َٕ ْك ُظ ُر إِ َلم َضم ْق ِيض َ
ومول ايمـقوي رمحف اهلل  ( :اذا شمٍمضح سم٠من احلقض طمقض طم٘مٞم٘متل قمتغم فمت٤ماره  ،يمتام
صمٌ٧م ،وأٟمف خمٚمقق ُمقضمقد اًمٞمقم)(.)3
وومول ايمشقخ ازمـ فمًقؿكم  -رمحف اهلل  :-واحلتقض ُمقضمتقد أن عمت٤م رواه اًمٌخت٤مري،
وُمًٚمؿ ُمـ طمدض٨م قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر (.)4

)(( )1فتح الباري)) (.)467 / 11
) (2رواهَالبخاري ( ،)6596ومسؾم (.(2296
)(( )3شرح صحقح مسؾم )) لؾـووي ( .)59\15
)(( (4شرح العؼقدة الواسطقة)) (.)157/2
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فبئذح ]ٗ] :ففخ اٌذٛك :
هـوك فمَة أضموديٌ سمِػ احلقض مـفو :
ِ
َ -1قمـ َقمٌد اهللِ سمـ َقمٛم ٍرو ر ِيض اهلل َقمٜمْفَ ،ىم َ٤مل اًمٜمىٌِل ﷺ(( :ضم ِ
مف ٍر
مغم ُة َؾم ْ
َ ْ
ْ ُ ْ َ َ ُ ُ
ْ ْ
ُّ
مقيض َمً َ
ِ
موؤُ ه َأزمق ُض ِمـ ايم َّؾٌ ِـ و ِرُيف َأ ْؿمق ِ ِ ِ ِ
مـ َ ِ
ذ َب ِمـ َْفمو َهمم َال
ايمًم َ ق َم ْ
ْ َ َ ُُ َ ُ
ى م ْـ اظمْ ًْؽ َوىمقزَا ُك ُف َىمـ ُُجق ِم َّ
َ ُ َْ
َي ْظ َؿ ُل َأ َزمًَ ا))(.)1
 -2و قمـ َأ ِيب َذر ر ِيض اهلل قمٜمْفَ ،ىم َ٤مل ُ :ىم ْٚم٧م  :ض٤م رؾم َ ِ
ِ
احل ْق ِ
ض ؟ َ ،ىم َ
ت٤مل :
ٍّ َ َ ُ َ ُ
َ ْ
قل اهلل َُ ،م٤م آٟم َٞم ُ٦م ْ َ
ُ َ َ ُ
حمؿ ٍَ زمِق َِ ِه َٔكِق ُتف َأ ْىم ًَر ِمـ فمََ ِد كُجق ِم ايمً ِق وىمَقاىمٌِِفو َ ،أ َٓ ِدم ايم َّؾق َؾ ِي اظمُْ ْظؾِؿ ِ
ِ
مي
َّ َ َ َ َ
ُ
َ ُ ُ ْ َ
َ
ْ
(( َوا َّيمذي َك ْػ ُس ُ َ َّ َ
ِ
ِ
اجلـ َِّي  ،مـ َ ِ ِ
اظمُِْ ِ
ى همِ ِقف ِمقزَا َزم ِ
ون ِم َـ َْ
ح َق ِي آكِ َق ُي َْ
اجلـ َِّي َ ،م ْـ
ذ َب مـ َْفو َمل ْ َي ْظ َؿ ْل  ،آطم َر َمو َفم َؾ ْقف َي ْشخَ ُ
َ ْ
ْ
ذب ِمـْف َمل ي ْظؿ ْل  ،فمر ُوف ِم ًْ ُؾ ُؿمقيمِ ِف مو زمكم فم َن إِ َلم َأي َؾ َي  ،مموؤُ ه َأ َؾممَه زمق ً ِ
مـ ايم َّؾم ٌَ ِـ ،
وومو م َ
َ ُ
َ ِ َ ُ َْ َ َْ ُ
ََ
ْ
َ َ ْ َ َ َّ
َو َأ ْضم َعم ِم َـ ا ْيم َع ًَ ِؾ ))(.)2

ِ
ِ
ِ
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
مـ
قل اهلل ﷺ(( :إِ َّن َضم ْقيض ََٕ ْزم َعَُ م ْ
يض ُ
 -3و َقم ْـ ُطم َذ ْض َٗم٦م َر َ
َأ ْي َؾ َي إِ َلم َفمََ َن َوا َّيم ِذي َك ْػ ِز زمِ َق َِ ِه َٔكِ َق ُت ُف َأ ْىم ًَ ُر ِم ْـ َفمََ ِد ايمـ ُهجق ِم َو َُهل َق َأ َؾمَه َزم َق ً
ووو ِم ْـ ايم َّؾ ٌَ ِـ َو َأ ْضم َعم
ِِ
ِ
ِ
ِ
مؾ ْ ِ
ايمر َصم َول ىمَم َ َي ُ
اإلزمِ َ
ايمر ُصم ُ
مؾ ا ْيمغ َِري ٌَم َي َفمم ْـ
مذو ُد َّ
م ْـ ا ْيم َع ًَ ِؾ َوا َّيمذي َك ْػز زمِ َقَه إِ ِّين ََٕ ُذو ُد َفمـْ ُف ِّ
ضمق ِو ِف ِىم َٞمؾ ض٤م رؾم َ ِ
حمجؾِكم ِمـ َأ َشم ِر ا ْيمق ُو ِ
مً
مقق َيم ْق ًَ ْ
قل اهلل َأ َشم ْٕم ِر ُومٜمَ٤م َىم َ٤ملَ :ك َع ْؿ سم َِر ُد َ
ُ
ون َفم َ َّقم نمُرا ُ َ َّ َ ْ
َ ْ
َ َ ُ
َِٕ َضم ٍَ نم ْ ِ
َغمىم ُْؿ ))(.)3

) (1رواهَالبخاري ( ،)6585ومسؾم (.)2363
) (2رواهَمسؾم (.)2366
) (3رواه ابن ماجه ( .)4362وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن ابن ماجه)).
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 -4و َقمـ َصمقسم َ ِ
ت٤مل(( :إِ ِّين َيمٌِ ُع ْؼ ِ
تل اهلل ﷺ َىم َ
مق ِيض َأ ُذو ُد
مر َضم ْ
ْ َْ
اهلل َقمٜمْت ُفَ ،أ ىن ٟمٌَِ ى
يض ُ
ت٤من َر َ
ِضب زمِعِوي ضمتَّك ير َهم َّض فم َؾق ِفؿ َهمًًِ َؾ فمـ فمر ِو ِف َهم َؼ َول ِممـ م َؼ ِ
ِ
مومل
ايمـ َ
ْ َ
َ ْ َْ
َ ْ ْ ُ
َّوس َٕ ْه ِؾ ا ْيم َق َؿ ِـ َأ ْ ِ ُ َ َ َ َ َ ْ
ُمً همِ ِ
ِ
قمف ِمقزَا َزمم ِ
ووو ِم ْـ ايم َّؾ ٌَ ِـ َو َأ ْضم َعم ِم ْـ ا ْيم َع ًَ ِ
ذازمِ ِف َهم َؼ َول َأ َؾمَه َزم َق ً
ون
مؾ َيغ ه
إِ َلم َفم َّ َن َو ُؽمً َؾ َفم ْـ َ َ
(.)1
يؿََّ اكِ ِف ِمـ َْ ِ
مهو ِم ْـ َذ َه ٍ
ى َو ْأ َطم ُر ِم ْـ َو ِر ٍق))
ْ
اجلـَّي َأ َضمَُ ُ َ
َُ
و يتؾخص دم صػي احلقض مـ إضموديٌ ايمًوزمؼي مو يقم:
• ؽمعتفُ :مًػمة ؿمٝمر ،واذا حتدضد سم٤مًمزُم٤من ،و َُمـ أراد اًمعحدضد سم٤معمً٤موم٦م ومٚمٞمع٠مُمؾ اعمً٤موم٦م
سملم اًمٌٚمدان اًمً٤مسم٘م٦م.
• يمقكف :أسمٞمض ُمـ اًمٚمٌـ.
• رائحتف :أـمٞم٥م ُمـ رضح اعمًؽ.
• آكقتف :يمٜمجقم اًمًامء ذم اًمٕمدد واًمٜمقر واًمٚمٛمٕم٤من واإلذاق.
• ؿمعؿف :أطمغم ُمـ اًمٕمًؾ ،و َُم ْـ ضنمب ُمٜمف ٓ ضٔمٛم٠م أسمدً ا
• يِى همقف مقزازمون :أطمدمه٤م ُمـ ذا٥م ،وأظمر ُمـ ومْم٦م.
• ومًوضمي اذا احلقض ـمقًمف ؿمٝمر ،وقمروف ؿمٝمر ،ىم٤مل اًمِمٞم اسمتـ قمثٞمٛمتلم( :واتذا
ُمتدورا،
ُمدوراٟٕ ،مف ٓ ضٙمقن هبذه اعمً٤مطم٦م ُمتـ يمتؾ ضم٤مٟمت٥م إٓ إذا يمت٤من
ض٘معيض أن ضٙمقن
ً
ً
واذه اعمً٤موم٦م سم٤مقمعٌ٤مر ُم٤م اق ُمٕمٚمقم ذم قمٝمد اًمٜمٌل ﷺ ُمـ ؾمػم اإلسمؾ اعمٕمع٤مد ،وم٘مد ضمت٤مء ذم
اًمّمحٞمحلم(( :أن فمروف مًؾ ؿمقيمف مـ فم ن إلم أيؾي)) ،وقمامن سمٚمتدة سم٤مًمٌٚم٘مت٤مء ُمتـ اًمِمت٤مم،

) )1رواهَمسؾم (.)2361
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وأضٚم٦م سمٚمدة سمٓمرف سمحر اًم٘مٚمزم ُمـ ـمترف اًمِمت٤مم ،واتل أن ظمتراب ضٛمتر هبت٤م احلت٤مج ُمتـ
ُمٍم)(.)1
فبئذح ]٘]ِ :ىبْ اٌذٛك ثبٌٕغجخ ٌٍّ١ضاْ ٚاٌقشاه :
ومول اإلموم ايمؼرؿمٌل رمحف اهلل دم ايمتذىمرة( :واظمعٚمػ ذم اعمٞمزان واحلتقض :أدهتام ضٙمتقن
ىمٌؾ أظمر؟ وم٘مٞمؾ :اعمٞمزان ،وىمٞمؾ :احلقض .ىم٤مل أسمق احلًـ اًم٘م٤مسمز :واًمّمحٞمح أن احلقض
ىمٌؾ .ومول ايمؼرؿمٌل :واعمٕمٜمك ض٘معْمٞمف ،وم٢من اًمٜم٤مس خيرضمقن قمٓم٤مؿم ً٤م ُمتـ ىمٌتقراؿ ،يمتام شم٘متدم
ومٞم٘مدم ىمٌؾ اعمٞمزان واًمٍماط .ىم٤مل أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم رمحف اهلل ،ذم يمع٤مب يمِمػ قمٚمؿ أظمترة:
طمٙمك سمٕمض اًمًٚمػ ُمـ أاؾ اًمعّمٜمٞمػ ،أن احلقض ضقرد سمٕمتد الصرراط ،واتق همٚمتط ُمتـ
ىم٤مئٚمف .ىم٤مل اًم٘مرـمٌل :اق يمام ىم٤مل ،صمؿ ىم٤مل اًم٘مرـمٌل :وٓ خيٓمر سمٌ٤مًمؽ أٟمف ذم اذه إرض ،سمؾ
ذم إرض اعمٌدًم٦م ،أرض سمٞمْم٤مء يم٤مًمٗمْم٦م ،مل ضًٗمؽ ومٞمٝم٤م دم ،ومل ضٔمٚمؿ قمغم فمٝمرا٤م أطمد ىمط،
شمٔمٝمر ًمٜمزول اجلٌ٤مر ضمؾ ضم اًمف ًمٗمّمؾ اًم٘مْم٤مء)(.)2
ويؼقل ايمشمقخ صمويمَ آل ايمشمقخ دم ذح ايمطحوويمي( :اظمعٚمتػ اًمٕمٚمتامء أضتـ ضٙمتقن
احلقض؟ اؾ اق ىمٌؾ اًمٍماط أم سمٕمد اًمٍماط؟ قمغم ىمقًملم:
 -2ايمؼقل إول :واق ىمقل مجٝمقر أاتؾ اًمٕمٚمتؿ قمتغم أٟمىتف ىمٌتؾ الصرراط وًمتٞمس سمٕمتد
اًمٍماطّ :
ٕن إطم٤مدض٨م اًمعل ومٞمٝم٤م صٗم٦م احلقض ومٞمٝم٤م ُذيمِ َر َأ ىن أٟم٤مؾم٤م ُض َذا ُدون قمٜمتف و ُضتدْ َوم ُٕمقن
و ُض ْ١م َظمذ هبؿ إمم اًمٜم٤مر ،ومٞم٘مقل اًمٜمٌتل ﷺ «ريب أصتٞمح٤ميب أصتٞمح٤ميبش ،أو ىمت٤مل «أصتح٤ميب
أصح٤ميب ومٞم٘مقل :إٟمؽ ٓ شمدري ُم٤م أطمدصمقا سمٕمدكش.

)((َ)1شرح العؼقدة الواسطقة)) (.)159/2
)(( (2التذكرة)) (.)282
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 -1ايمؼقل ايمًوين :وسمف ىم٤مل ـم٤مئٗم٦م ُمـ أاؾ اًمٕمٚمتؿ ى
إن احلتقض طمقوت٤من طمتقض ىمٌتؾ
وطمقض سمٕمد اًمٍماط ،ومٛمـ مل ضنمب ُمٜمف ىمٌؾ اًمٍماط سم٠من ُأ ِظم َذ ًمٚمٕمذاب ُمـ اتذه
اًمٍماط
ٌ
إُم٦م صمؿ ٟم ََجك سمٕمد ذًمؽَ ،وم َث ىؿ طمقض آظمر سمٕمد اًمٍماط ضنمب ُمٜمف.
وًمٙمـ اًمذي شمدل قمٚمٞمف إطم٤مدض٨م سمٔمٝمقر ويمثترة ى
أن احلتقض ضٙمتقن ىمٌتؾ الصرراط ٓ
سمٕمده.
ُصم ىؿ اًم٘م٤مئٚمقن سم٠مٟمف ىمٌؾ اًمٍماط أضْم ً٤م اظمعٚمٗمقا :اؾ اق ىمٌؾ اعمٞمزان أم سمٕمد اعمٞمتزان؟ قمتغم
ىمقًملم ٕاؾ اًمٕمٚمؿ ،وإيمثر أضْم٤م أٟمّف ىمٌؾ اعمٞمزان ،وأٟمّف ذم اًمٕمرص٤مت ىمٌؾ ْ
أن ض٠ميت اهلل  -ضمتؾ
ضم اًمف ً -مٗمّمؾ اًم٘مْم٤مء وىمٌؾ أن شمعٓم٤مضر اًمّمحػ وإمم آظمر ذًمؽ .وًمِمدة ـمقل سم٘م٤مء اًمٜمت٤مس
ّ
ضنمب ُمٜمف اعم١مُمٜمقن وم ا ضٔمٛم١مون
وم٢من اهلل ضٙمرم ٟمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هبذا احلقض طمعك َ
وٓ ض٘مٚم٘مقن ذم ؿمدة اقل اعمقىمػ.
وم٢مذ ًا ٟم٘مقل اًمّمقاب أ ىٟم ُف ىمٌؾ اًمٍماط وأضْم ً٤م أٟمف ىمٌؾ اعمٞمتزان .ىمت٤مل اًم٘مرـمٌتل صت٤مطم٥م
يمع٤مب اًمعذيمرة ذم اًمٙم ام اعمِمٝمقر قمٜمف ضعٜم٤مىمٚمف اًمٕمٚمامء ىم٤مل :واعمٕمٜمك يؼتضي اتذا :ى
ٕن اًمٜمت٤مس
خيرضمقن ُمـ ىمٌقراؿ قمٓم٤مؿم٤م وم٢مذا واومقا اعمقىمػ وم٢مهنؿ ع٤مضمقن ُمع ـمقل اعمقىمتػ إمم ُمت٤م سمتف
ذا٤مب فمٛمئٝمؿ وصدوراؿ ،واذا ضٜم٤مؾمت٥م أن ضٙمتقن إيمترام اًمٜمٌتل ﷺ سمت٤محلقض ىمٌتؾ
اعمٞمزان).
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فبئذح ] :]ٙأٚي ِٓ ٠شد اٌذٛك:
أول مـ ُيػؾَ دم ورود احلقض و يمذن هلؿ دم ايمممب مـف هؿ همؼراق اظمفوصمريـ:
ومٕمـ صمقسم٤من ريض اهلل قمٜمف ،أن اًمرؾمقل ﷺ ىم٤مل(( :أول ايمـموس ورو ًدا فمؾقمف همؼمراق
اظمفوصمريـ ،ه
رؤوؽمو ،ايممَه كس شمقو ًزممو ،ايممذيـ ٓ يـؽحمقن اظمتمـ ِّع ت ،وٓ سمُػمتََ هلمؿ
ايمش ْعٌ
ً
ايمًََ ُد))(.)1
ه
وذم رواض٦م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ َّ (( :أو ُل ايمـ ِ
َّموس فمؾقمف ُورو ًدا
ايمش ِ
اَّلل ِ وممولِ َّ :
ِ
عويمقؽ اظمُ ِ
َ
ُ
ؤوؽممفؿَّ ،
مح ٌَ ُي
رؽمقل َ
ومـ هؿ يو
َص
فوصم َ
ايمشمع ًَ ُي ُر ُ
ريـ ،ومول وموئ ٌؾَ :
ِ
ِ
طمقن ىم َّ
ُمؾ
مذيـ ُي ْع
َ
ايمًََ ُد ،وٓ َيـؽِ َ
حقن اظمُتَمـَ ِّع ت ا َّيم َ
ُو ُ
هلؿ ه
شمقوهبؿُ ٓ ،ي ْػت ََُ ُ
صمقهفؿ ،ايمََّ ك ًَ ُي ُ
ذون ا َّيمذي هلؿ))(.)2
ا َّيمذي فمؾقفؿ ،وٓ َي ْل ُطم َ
فبئذح ]ُ٠ َِْٓ :]ٚيشد ػٓ اٌذٛك:
ايمؼقوم ِ
ِ
مي َر ْه ٌ
مط
قمـ أيب ارضرة ريض اهلل قمٜمف ،أن رؾمقل اهلل ﷺىم٤ملَ (( :ي ِر ُد َفم َ َّقم َيق َم َ َ
ِ
احل ِ
قن َفم ِـ َ
قلَ :يو َر ِّب َأ ْص َح ِويبَ ،هم َق ُؼ ُ
قضَ ،هم َل ُوم ُ
مؿ َيم َ
قل :إك َ
ِم ْـ َأ ْص َح ِويبَ ،هم ُق ْج َؾ َ
َّؽ ٓ فم ْؾ َ
مؽ زمِم َ
َأ ْضمََ ُشمقا َزم ْعََ َكَّ ،إَنُؿ ْارسمََه وا َفم َعم َأ ْد َزم ِ
ور ِه ُؿ ايم َؼ ْف َؼ َرى))(.)3

) )1رواه الرتمذي ( ،)2444وصححهَإلباين ((صحقح الرتغقب)) (.)3185
) (2رواه أحؿد ( ،)6162وصححهَإلباين ((صحقح الرتغقب والرتهقب)) (.)3616
) )3رواهَالبخاري ( ،)3447ومسؾم ( .)2866الرهط :من ةالةة إلى عشرة.
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فبئذح ] :]ٛاٌفشق ث ٓ١اٌذٛك ٚاٌىٛصش:
ومول ايمشقخ ازمـ زموز رمحف اهلل( :احلقض اعمقرود طمتقض ذم إرض ًمٚمٜمٌتل ﷺ ضتقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م ،واًمٙمقصمر ذم اجلٜم٦م ضّم٥م ُمٜمف ُمٞمزاسم٤من ذم إرض ذم اذا احلقض اًمتذي وقمتد اهلل سمتف
ٟمٌٞمف ﷺ وضرده قمٚمٞمف اعم١مُمٜمقن ُمـ أُمعف ،واق طمقض قمٔمٞمؿ ـمقًمف ؿمٝمر وقمروف ؿمٝمر ،ضرد
قمٚمٞمف أاؾ اإلضامن وُمـ ذب ُمٜمف ذسم٦م مل ضٔمٛم٠م سمٕمدا٤م أسمد ًا ،وآٟمٞمعف قمدد ٟمجقم اًمًامء ،وُم٤مؤه
ُمـ اجلٜم٦م ضٜمزل ُمـ هنر اًمٙمقصمر ،اذا اق شمٗمّمٞمؾ اذا إُمر .احلتقض ذم إرض وُمت٤مؤه ُمتـ
اجلٜم٦م ،واًمٙمقصمر هنر ذم اجلٜم٦م وُم٤مؤه ضٜمزل ذم اذا احلقض ُمـ ـمرضؼ ُمٞمتزاسملم يمتام ىم٤مًمتف اًمٜمٌتل
ﷺ  ،ضّمٌ٤من ذم اذا احلقض ذم ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ضرده اعم١مُمٜمقن ُمـ أُمت٦م حمٛمتد قمٚمٞمتف اًمّمت اة
واًمً ام).
همويمػرق زمكم ايمؽقشمر واحلقض:
أ -ى
أن اًمٙمقصمر ذم اجلٜم٦م ،واحلقض ذم أرض اعمحنم.
ب -اًمٙمقصمر هنر قمٔمٞمؿ ٍ
ضم٤مر ،ومٝمق أصؾ ،واحلقض جمٛمع ُم٤مء ومترع قمتـ اًمٙمتقصمرٟٕ :متف
ضّم٥م ذم احلقض ُمٞمزاسم٤من.
فبئذح ] :]ٜئْ ٌىً ٔج ٟدٛمب ػٍ ٝلذس سرجزٗ ٚأِزٗ:
ِ
ومٕمـ ؾمٛمرة ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
مؿ
قل اهلل ﷺ(( :إ َِّن يم ُؽ ِّؾ َكٌِ ٍّل َضم ْق ًووَ ،وإِ ََّن ُ ْ
ُقن َأ ْىم ًَ َر ُه ْؿ))(.)1ومت٠مطمقاض إٟمٌٞمت٤مء ُمعٗم٤موتٚم٦م،
وه ْق َن َأ ه ُُّي ْؿ َأ ْىم ًَ ُر َو ِار َدةًَ ،وإِ ِّين َأ ْر ُصمق َأ ْن َأىم َ
َي َت ٌَ َ
وأومْمٚمٝم٤م طمقض اًمٜمٌل ﷺ .ومٝمق أيمثراؿ وارد ًا.

)َ(1رواه الرتمذي (َ،)2443وصححه إلباين.
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ومول اظمـووي رمحف اهلل دم همقض ايمؼَير( :إن ًمٙمؾ ٟمٌل طمقو٤م قمغم ىمدر رشمٌعف وأُمعتف ،ىمت٤مل
اًمٓمٞمٌل :جيقز محٚمف قمغم فم٤ماره ،ومٞمدل قمغم أن ًمٙمؾ ٟمٌل طمقو٤م ،وأن ٛمؾ قمغم اعمج٤مز ،وضراد
سمف اًمٕمٚمؿ واهلدى وٟمحقه .وىم٤مل احلٙمٞمؿ :احلٞم٤مض ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٚمرؾمؾ ًمٙمؾ قمغم ىمتدره وىمتدر
ُمـ شمٌٕمف ،واق رء ضٚمٓمػ اهلل سمف قمٌ٤مده .واذا احلتدض٨م سضتح ذم أن احلتقض ًمتٞمس ُمتـ
اخلّم٤مئص اعمحٛمدض٦م ًمٙمـ اؿمعٝمر آظمعّم٤مص)(.)1
ومول ازمـ ايمؼقؿ رمحف اهلل( :واؾ احلقض خمعص سمٜمٌٞمٜم٤م ﷺ ؟ أم ًمٙمتؾ ٟمٌتل طمتقض؟
وم٤محلقض إقمٔمؿ خمعص سمف ٓ ضنميمف ومٞمف ٟمٌل همػمه ،وأُم٤م ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء وم٘مد ىم٤مل اًمؽمُمذي ذم
اجل٤مُمع :طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ ٟمٞمزك اًمٌٖمدادي طمتدصمٜم٤م حمٛمتد سمتـ سمٙمت٤مر اًمدُمِمت٘مل طمتدصمٜم٤م
ؾمٕمٞمد سمـ سمِمػم قمـ ىمع٤مدة قمـ احلًـ قمـ ؾمٛمرة ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ(( :إن يمؽؾ كٌمل
ضمقوو وإَنؿ يتٌوهقن أُّيؿ أىمًر واردة وإين ٕرصمقا أن أىمقن أىمًرهؿ واردة))(.)2
ومول اظمـووي رمحف اهلل( :وإؿمٕم٤مره سم٠من احلقض ُمـ ظمّمقصٞم٤مشمف همػم ُمراد عمت٤م ؾمتٞمج ذم
ً
ضمقوو)  ،ومعٕملم أن اخلّمقصٞم٦م ذم اًمٙمقصمر ٓ ذم ُمٓمٚمؼ احلقض)(.)3
ظمؼم ( :إن يمؽؾ كٌل

)(( (1فقض الؼدير )) (.)516/2
) (2اكظر :حاشقة سـن أبي داود (.)57/13
)(( (3فقض الؼدير)) (.)269 /2

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

298

فبئذح ]ٓٔ] :اٌّخبٌف ْٛألً٘ اٌغٕخ ف ٟاٌذٛك:
 -2اظمعتزيمي:
ومول اإلؽمػوريـل رمحف اهلل( :ظم٤مًمٗم٧م اعمٕمعزًم٦م ومٚمؿ شم٘مؾ سم٢مصمٌ٤مت احلقض ُمع صمٌقشمتف سم٤مًمًتٜم٦م
اًمّمحٞمح٦م اًمٍم ٦م)(.)1
ومول اإلموم ازمـ ضمجر رمحف اهلل ( :وأٟمٙمرت ذًمؽ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمٌعدقم٦م وأطم٤مًمقه قمغم فم٤ماره
–أي ضمٕمٚمقه ُمًعحٞم ا –  ،وهمٚمقا ذم شم٠موضٚمف ُمـ همػم اؾمعح٤مًم٦م قم٘مٚمٞم٦م وٓ قم٤مدض٦م شمٚمزم ُمـ محٚمف
قمغم فم٤ماره وطم٘مٞم٘معف ،وٓ طم٤مضم٦م شمدقمق إمم شم٠موضٚمف ومخرق ُمـ طمرومتف امجت٤مع اًمًتٚمػ وومت٤مرق
ُمذا٥م أئٛم٦م اخلٚمػ)(.)2
 -1اخلقارج:
ض٘مقل اجلٞم اين قمـ إٟمٙم٤مر اخلقارج ًمٚمحقض ( :وٓ ض١مُمٜمقن سمٕمذاب اًم٘مؼم وٓ احلتقض
وٓ اًمِمٗم٤مقم٦م وٓ خيرضمقن أطمد ُمـ اًمٜم٤مر )(.)3
 -3ايمراهمضي:
اؿ ضثٌعقن احلقض وًمٙمـ ىم٤مًمق إن اًمذضـ ضذادون قمـ احلقض اؿ اًمّمح٤مسم٦م  ،واؾمعدًمقا
سم٤مطم٤مدض٨م احلقض قمغم شمٙمٗمػم اًمّمح٤مسم٦م.

)(( (1لوامع إكوار)) لؾسػاريـي (.)262\2
)(( (2فتح الباري)) (.)467\11
)(( (3الغـقة )) لؾجقالين (.)85\1
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ومول ؾمقخفؿ ايمَِوق ( :اقمع٘م٤مدٟم٤م ذم احلقض أٟمف طمؼ ،وأن قمروف ُم٤م سملم أضٚم٦م وصٜمٕم٤مء
 ،واق طمقض اًمٜمٌل ﷺ ،وأن ومٞمف ُمـ إسم٤مرضؼ قمدد ٟمجقم اًمًامء ،وأن اًمقازم قمٚمٞمتف ضتقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمً ام ضً٘مل ُمٜمف أوًمٞم٤مءه ،وضذود قمٜمف أقمتداءه،
ُمـ ذب ُمٜمف ذسم٦م مل ضٔمٛم٠م سمٕمدا٤م أسمدا)(.)1
فبئذح ]ٔٔ] :رؼش٠ف اٌّ١ضاْ ٌغخً ٚؽشػًب:
اظمقزان دم ايمؾغي :اؾمؿ ًممًم٦م اًمعل شمقزن هب٤م إؿمٞم٤مء واًمقزن اق ُمٕمروم٦م ىمدر اًمٌمء (.)2
اظمقزان ذ ًفمو:
ومول ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل  (:اعمٞمزان اق ُم٤م ضقزن سمف آقمامل واق همػم اًمٕمدل)(.)3
وومول ايمشقخ مرفمل احلـٌقم رمحف اهلل( :اعمراد سم٤معمٞمزان :اعمٞمتزان احل٘مٞم٘متل ٓ جمترد اًمٕمتدل
ظم ا ًوم٤م ًمٌٕمْمٝمؿ)(.)4
وومول ايمًػوريـل رمحف اهلل ( :اق ُمٞمزان طم٘مٞم٘مل ًمتف ًمًت٤من ويمٗمعت٤من شمتقزن سمتف اًمًتٞمئ٤مت
واحلًٜم٤مت)(.)5
ومٝمق اعمٞمزان اًمذي أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ذم يمثػم ُمـ آضت٤مت اًم٘مترآن اًمٙمترضؿ .و أظمتؼم قمٜمتف
رؾمقل اهلل ﷺ ذم إطم٤مدض٨م اًمنمضٗم٦م ذم أيمثر ُمـ ُمٜم٤مؾمٌ٦م ،شمٜمقده٤م سمٕمٔمتؿ ؿمت٠مٟمف وظمٓمتقرة

)(( )1آعتؼادات من دين اإلمامقة)) لؾصدوق (.)65
) (2اكظر(( :الؿػردات يف غريب الؼرآن)) (.)522\1
)((َ)3مجؿوع الػتاوى)) ٓبن تقؿقة (.)362\4
)((َ)4تحؼقؼي ال هان يف إةبات حؼقؼقة الؿقزان)) مرعي الحـبؾي (.)178\2
) ((َ)5لوامع آكوار)) لؾسػاريـي (.)184\2
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أُمره .واق ُمٞمزان طم٘مٞم٘ملً ،مف ًمً٤من ويمٗمع٤من شمقزن سمف أقمتامل اًمٕمٌت٤مد ،ظمػمات٤م وذات٤م ،و ىمتد
أظمؼم اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمرضؿ إظمٌ٤مر ًا جمٛم ً
 ا ُمـ همػم شمٗمّمٞمؾ حل٘مٞم٘معف ،و ضم٤مءت اًمًتٜم٦م
اًمٜمٌقض٦م ومٌٞمٜمعف (.)1
فبئذح ]ٕٔ]ٚ :عٛة اإلّ٠بْ ثبٌّ١ضاْ:
ومول ازمـ زمـكم رمحف اهلل( :وأاؾ اًمًٜم٦م ض١مُمٜمقن سم٤معمٞمزان ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م)(.)2
وومول ايمِوزمقين رمحف اهلل (وض١مُمـ أاؾ اًمدضـ واًمًٜم٦م سم٤مًمٌٕمت٨م سمٕمتد اعمتقت  ...واعم٘مت٤مم
اهل٤مئؾ ُمـ اًمٍماط ،واعمٞمزان)(.)3
يؼقل ؽمػقون زمـ فمققـي رمحف اهلل( :اًمًٜم٦م قمنمة ومٛمـ يمـ ومٞمف وم٘مد اؾمعٙمٛمؾ اًمًتٜم٦م ،وُمتـ
شمرك ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ ً٤م وم٘مد شمرك اًمًٜم٦م :إصمٌ٤مت اًم٘مدر ،وشم٘مدضؿ أيب سمٙمر وقمٛمر ،واحلقض ،واًمِمٗم٤مقم٦م،
واعمٞمزان ،واًمٍماط ،واإلضامن ىمقل وقمٛمؾ ،واًم٘مرآن يم ام اهلل ،وقمذاب اًم٘متؼم واًمٌٕمت٨م ضتقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وٓ شم٘مٓمٕمقا سم٤مًمِمٝم٤مدة قمغم ُمًٚمؿ)(.)4
وومول ازمـ زمطي رمحف اهلل( :وىمد أمجع أاؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مٕظمٌ٤مر ،واًمٕمٚمامء واًمزات٤مد واًم ُٕمٌت٤مد ذم
مجٞمع إُمّم٤مر أن اإلضامن سمذًمؽ- ،ضٕمٜمل :سم٤معمٞمزان -واضم٥م ٓزم)(.)5

)((َ)1الحقاة أخرة)) لغالب عواجي (.)1685/2
)((َ(2أصول السـة)) (.)162
)(( (3عؼقدة السؾف اصحاب الحديث)) (.)75
)((ََ(4اعتؼاد أهل السـة)) لاللؽائي( .)155/1
)(( )5اإلباكة الصغرى)) ( .)358/1
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ومول أزمق إؽمحوق ايمزصموج رمحف اهلل( :أمجع أاؾ اًمًٜم٦م قمغم اإلضتامن سمت٤معمٞمزان ،وأن أقمتامل
اًمٕمٌ٤مد شمقزن سمف ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وأن اعمٞمزان ًمف ًمً٤من ويمٗمع٤من)(. )1
فبئذح ]ٖٔ] :ففخ اٌّ١ضاْ:
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف ىم٤مل( :اعمٞمزان ًمف ًمً٤من ،ويمٗمع٤من)(.)2
و ُذيمر اعمٞمزان قمٜمد احلًـ رمحف اهلل وم٘م٤ملً( :مف ًمً٤من ويمٗمع٤من)(.)3
وىم٤مل أسمق احلًـ رمحف اهلل ُمٌٞمٜم ً٤م رأي أاؾ اًمًٜم٦م ذم اعمٞمزان( :وم٘م٤مل أاؾ احلؼً :متف ًمًت٤من
ويمٗمع٤من ،شمقزن ذم إطمدى يمٗمعٞمف احلًٜم٤مت ،وذم إظمرى اًمًٞمئ٤مت ،ومٛمتـ رضمحت٧م طمًتٜم٤مشمف
دظمؾ اجلٜم٦م ،وُمـ رضمح٧م ؾمٞمئ٤مشمف دظمؾ اًمٜم٤مر)(.)4
مج َّال ُت ِدم َىم َّػ ٍ
ايمً ِ
وضدل قمكم اتذا طمتدض٨م صت٤مطم٥م اًمٌٓم٤مىمت٦م وومٞمتف َ ..(( :همت َ
مي،
ُقو ُ
مع ِّ
ً ا ْيمٌِ َطو َوم ُي َهم َال ي ًْ ُؼ ُؾ مع اؽم ِؿ َ ِ
ايمً ِ
َوا ْيمٌِ َطو َوم ُي ِدم َىم َّػ ٍيَ ،هم َط َ
ر ٌق(().(5
ج َّال ُتَ ،و َشم ُؼ َؾ ْ
وؾم ْ
َ َ ْ
َ
ً ِّ
اَّلل َ ْ
وهق مقزان فمظقؿ 3قمـ ؾمٚمامن رى اهلل قمٜمف ،قمـ اًمٜمٌل ﷺ ،ىم٤ملُ ( :ي َ
َان
مع اظمِقمز ُ
قو ُ
ِ
ِ
ِ
مـ ِ
ً َ ،هم ُ
ُ
يمز ُن
ات و
إرض َيم َق َؽم َع ْ
ايمً َؿ َق ُ
تؼقل اظمالئؽ ُي  :يمو َر ِّب ظمَ ْ
يق َم ايمؼقوميَ ،هم َؾ ْق ُو ِز َن همقف َّ

)(( (1فتح الباري)) (.)538/13
)(( (2شعب اإليؿان)) (.)447/1
)(( )3شرح أصول اعتؼاد أهل السـة والجؿاعة)) (.)2216
)(( )4مؼآت اإلسالمققن)) (.)211/1
)َ)5رواه أحؿد ( ،)6994و الرتمذي ( ،)2639و ابن ماجه ( ،)4366وصاححهَإلبااين يف الصرحقحة
(.(135
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َؽ ممو َفم ٌَمَْ َ
ًْ مـ َطم ْؾ ِؼل َ ،هم ُ
ُ
تؼقل اظمالئؽ ُي  ،ؽمٌحوك َ
ضممؼ
هذا
همقؼقل اهللُ سمعولم َ :ظم ِ ْـ ِؾمً ُ
كوك َّ
ِفمٌو َدسمِ َ
ؽ ) (.)1
فبئذح ]ٗٔ] :ػذد اٌّٛاص:ٓ٠
ومول ازمـ ىمًغم رمحف اهلل( :إيمثر قمغم أٟمف إٟمام اق ُمٞمزان واطمد ،وإٟمتام ُمجتع سم٤مقمعٌت٤مر شمٕمتدد
إقمامل اعمقزوٟم٦م ومٞمف)(.)2
وومول احلوهمظ ازمـ ضمجر رمحف اهلل( :واًمذي ضؽمضمح أٟمف ُمٞمزان واطمد ،وٓ ُضِمتٙمؾ سمٙمثترة
ُمـ ضقزن قمٛمٚمف)(.)3
وممو يَل فمعم أكف مقزان واضمَ :طمدض٨م ؾمٚمامن رى اهلل قمٜمف ،قمـ اًمٜمٌتل ﷺ ،ىمت٤مل:
ِ
ِ
ً َ ،هم ُ
ُ
( ُي َ
تؼقل اظمالئؽ ُي  :يمو
ات و
إرض َيم َق َؽم َع ْ
ايمً َؿ َق ُ
قو ُع اظمِقز ُ
َان يق َم ايمؼقوميَ ،هم َؾ ْق ُو ِز َن همقف َّ
ًْ مـ َطم ْؾ ِؼل َ ،هم ُ
ُ
تؼقل اظمالئؽم ُي  ،ؽممٌحوك َ
َؽ ممو
َر ِّب َظم ِ ْـ ِيز ُن هذا
همقؼقل اهللُ سمعولم َ :ظم ِ ْـ ِؾمً ُ
َفم ٌََْ َ
ضمؼ ِفمٌو َدسمِ َ
ؽ ) (.)4
كوك َّ

) )1أخرجه أجري يف ((الشريعة)) ( ،)1329\3وقال إلباين يف ((الصرحقحة)) (( : )619\2إساـادهَ
صحقحإَولهَحؽمَالؿرفوٍَٕ:كهََٓيؼالَمنَقبلَالرأي).
)(( (2تػسقر ابن كثقر)) ( .)345/5
)(( َ(3فتح الباري)) (.)391/16
) (4أخرجره أجرري يف ((الشرريعة)) ( ،)1329\3وقررال إلبراين يف الصرحقحة ((( : ))619\2إسااـادهَ
صحقحإَولهَحؽمَالؿرفوٍَٕ:كهََٓيؼالَمنَقبلَالرأي).
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فبئذح ]٘ٔ] :اٌّ١ضاْ ثؼذ اٌذغبة:
ومول ايمؼرؿمٌل رمحف اهلل( :ىم٤مل اًمٕمٚمامء :وإذا اٟم٘م٣م احلً٤مب يم٤من سمٕمده وزن إقماملٕ ،ن
اًمقزن ًمٚمجزاء ،ومٞمٜمٌٖمل أن ضٙمقن سمٕمد اعمح٤مؾمتٌ٦م ،ومت٢من اعمح٤مؾمتٌ٦م ًمع٘متدضر إقمتامل ،واًمتقزن
إلفمٝم٤مر ُم٘م٤مدضرا٤م ًمٞمٙمقن اجلزاء سمحًٌٝم٤م)(.)1
وومول ايمػمديز رمحف اهلل( :وىم٧م اًمقزن قمٜمد اًمٗمراغ ُمـ اًمً١مال واحلً٤مب)(.)2
فبئذح ] :]ٔٙاٌّ١ضاْ ٛ٠صْ ثٗ األػّبي ٚاأللٛاي ٚاٌقذف ٚاألؽخبؿ:
ِ
ِ
ر ٍق
ويَل فمعم وزن إفم ل ُم٤م صح َقم ْـ َأ ِيب اًمدى ْر َداء َقم ْـ اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ َىم َ٤ملَ ( :ممو م ْ
مـ َ ْ
َأ ْشم َؼ ُؾ ِدم اظمِْقز ِ
َان ِم ْـ ُضم ًْ ِـ ُْ
اخل ُؾ ِؼ ))(.)3
ِ
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،قم ِـ اًمٜمىٌِ ٍلﷺ َىم َ٤مل:
يض ُ
ومم٤م ضدل قمغم وزن إىمقال ُم٤م صح َقم ْـ َأ ِيب ُا َر ْض َر َة َر َ
َانَ ،ضمٌِق ٌَت ِ
َون ِدم اظم ِقز ِ
ونَ ،شم ِؼق َؾت ِ
َون َفم َعم ايم ِّؾ ًَ ِ
َون َطم ِػق َػت ِ
((ىمَؾِ َؿت ِ
اَّلل ِ ايم َعظِقؿِ،
ون َ
مح ِـُ :ؽم ٌْ َح َ
ايمر ْ َ
َون إِ َلم َّ
اَّلل ِ َوزمِ َح ْؿ َِ ِه()(.)4
ون َ
ُؽم ٌْ َح َ

وممو يَل فمعم وزن صحوئػ إفم ل طمدض٨م اًمٌٓم٤مىم٦م ،قمـ قمٌد َ ِ
ٍ ِ
يض اهلل
َ ْ َْ
اَّلل ْسمت ُـ َقم ْٛمترو َر َ
اَّلل ؽممقخَ ِّؾص رصم ً ِ
اخل َالئِ ِ
معم ُر ُق ِ
وس َْ
مـ ُأ َّمتِمل َفم َ
مق َم
مؼ َي ْ
مال م ْ
تل ﷺ (( :إِ َّن ََ َ ُ ُ َ ُ
َقمٜمْ ُفَ ،ىم َ٤مل اًمٜمىٌِ ُّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
جال ،ىم هُؾ ِؽم ِ
كم ِؽم ِ
ج ٍّؾ ِم ًْ ُؾ َمَِّ ا ْيم ٌَ َ ِ
ٌمُ ،شم َّؿ َي ُؼ ُ
مـ
ْمم َفم َؾ ْقف سم ًْ َع ًي َوسم ًْع َ
مقل َأ ُسمـْؽم ُر م ْ
ا ْيمؼ َق َوميَ ،هم َقـ ُ ُ
ؽ َىم َت ٌَتِل َْ
ؽ ُفم ْذ ٌرَ ،هم َق ُؼ ُ
قلَ ،َٓ :يو َر ِّبَ ،هم َق ُؼ ُ
قن َهم َق ُؼ ُ
قلَ :أ َهم َؾ َ
َه َذا َؾم ْقًًو َأ َـم َؾ َؿ َ
قلَ ،َٓ :يو
احلوهمِ ُظ َ
)(( (1التذكرة)) (.)359
)(( (2تؽؿؾة شرح الصدور)) (.)29
) )3رواه أبو داود( )4799وصححهَإلباين يف ((صحقح أبي داود)).
) )4رواهَالبخاري ( ،)6466ومسؾم (.)2694
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ِ
َر ِّبَ ،هم َق ُؼ ُ
ؽ ِفمـََْ كَو َضم ًَـَ ًيَ ،همنِ َّك ُف َٓ ُـم ْؾ َؿ َفم َؾ ْق َ
قلَ :زم َعم إِ َّن َيم َ
مفَُ
ؽ ا ْيم َق ْق َمَ ،همتَخْ ُر ُج زمِ َطو َوم ٌي هم َقفموَ :أ ْؾم َ
َؽَ ،هم َق ُؼ ُ
حم َّؿًَ ا َفم ٌَُْ ُه َو َر ُؽمق ُيم ُفَ ،هم َق ُؼ ُ
ي َو ْزك َ
قل َيمو َر ِّب َممو
َأ ْن َٓ إِ َيم َف إِ َّٓ َ
اَّللَُ ،و َأ ْؾم َفَُ َأ َّن ُ َ
قلْ :
اضم ُ ْ
مج َّال ُت ِدم َىم َّػ ٍ
ج َّال ِ
ِِ
ِِ
ايمً ِ
ايمً ِ
ت َهم َؼ َول :إِك َ
َّؽ َٓ ُسم ْظ َؾ ُؿَ ،وم َولَ :همت َ
مي،
ُقو ُ
مع ِّ
َهذه ا ْيمٌِ َطو َوم ُيَ ،م َع َهذه ِّ
ً ا ْيمٌِ َطو َوم ُي َهم َال ي ًْ ُؼ ُؾ مع اؽم ِؿ َ ِ
ايمً ِ
َوا ْيمٌِ َطو َوم ُي ِدم َىم َّػ ٍيَ ،هم َط َ
ر ٌق(().(1
ج َّال ُتَ ،و َشم ُؼ َؾ ْ
وؾم ْ
َ َ ْ
َ
ً ِّ
اَّلل َ ْ
وممو يَل فمعم وزن إؾمخوصَ ،قم ْـ َأ ِيب ُار ْضر َة ر ِيض اَّلل َقمٜمْف َقم ْـ رؾم ِ
اَّلل ِ ﷺ َىم َ٤مل
قل َ
َ ُ
َ َ َ
 ( :إِ َّكف َيمق ْل ِت ايمرصم ُؾ ا ْيمعظِقؿ ايمً ِؿكم يقم ا ْيم ِؼقوم ِي ٓ ي ِزن ِفمـََْ َ ِ
قو ٍ
مي َو َوم َ
َوح َزم ُع َ
مول ا ْوم َمر ُقوا
َ ُ
اَّلل َصمـ َ
َّ ُ
َ ُ َّ ُ َ ْ َ َ َ
ُ َ
ِ
قؿ َُهل ْؿ َي ْق َم ا ْيم ِؼ َق َوم ِي َو ْزكًو )(.)2
( َهمال كُؼ ُ
ٍ ِ
ِ
ِ
يض َ
اَّللُ
ويمذًمؽ ضدل قمٚمٞمف ُم٤م صمٌ٧م َقم ْـ ُُم َٕم٤مو َض٦م ْسم ِـ ُىم ىر َة َ ،قمت ْـ َأسمِٞمتف َ ،أ ىن ا ْسمت َـ َُم ًْت ُٕمقد َر َ
ِ
َقمٜمْ ُف ،يم َ
جيٜمِل َهل ُ ْؿ ٟم ْ
ضح َومٙم ََِم َٗم ْ٧م َقم ْـ َؾم٤م َىم ْٞم ِف َ .ىم َ٤مل َ :وم َْم ِحٙمُقا ُِم ْـ ِد ىىم ِ٦م َؾم٤م َىم ْٞم ِف
اًمر ُ
َخ َٚم ً٦م َ ،وم َٝم ىٌ٧م ٍ
َ٤من َ ْ
مؾ ِدم اظمِْقمز ِ
ُقن ِم ْـ ِد َّوم ِي َؽمو َوم ْق ِف َوا َّيم ِذي َك ْػ ِز زمِ َق َِ ِه َُهلم َ َأ ْشم َؼ ُ
َان
َ ،وم َ٘م َ٤مل اًمٜمىٌِ ُّل ﷺَ (( :أسم َْض َحؽ َ

ِم ْـ َصم ٌَ ِؾ ُأ ُضم ٍَ))(.)3

ومول احلوهمظ ازمـ ىمًغم رمحف اهلل( :وىمد ضٛمٙمـ اجلٛمع سملم اذه أصم٤مر سم٠من ضٙمقن ذًمتؽ يمٚمتف
صحٞمح ً٤م ومع٤مرة شمقزن إقمامل ،وشم٤مرة شمقزن حم٤مهل٤م ،وشم٤مرة ضتقزن وم٤مقمٚمٝمت٤م)( ، .)4واظمعت٤مر اتذا

) (1رواه أحؿد ( ،)6994و الرتمذي ( ،)2639و ابن ماجه ( ،)4366وصاححهَإلبااين يف الصرحقحة
(.(135
) )2رواهَالبخاري( .)4729
) َ)3رواه أحؿد (،)421-426 /1وابرن حبران (َ،)7194وحساـهَإلبااينَيف (( إرواء الغؾقرل)) و قرال
يف السؾسؾة الصحقحة (" )2756صحقح بطرقه الؽثقرة".
)(( َ)4تػسقر ابن كثقر)) (.)218/2
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اًم٘مقل ضٕمٜمل أن اًمقزن ًمٚمجٛمٞمع ُمـ اعمٕم٤مسضـ اًمِمٞم احلٙمٛمل رمحف اهلل ذم ُمٕمت٤مرج اًم٘مٌتقل،
واًمِمٞم اسمـ سم٤مز واًمِمٞم اسمـ قمثٞمٛملم ،وهمػماؿ ُمـ أاؾ اًمٕمٚمؿ.
ومول ايمطقٌل رمحف اهلل ( :واحلؼ قمٜمد أاؾ اًمًٜم٦م أن إقمتامل طمٞمٜمئتذ ُدمًتد ،أو ُدمٕمتؾ ذم
أضمً٤مم ومعّمػم أقمامل اًمٓم٤مئٕملم ذم صتقرة طمًتٜم٦م ،وأقمتامل اعمًُتٞمئلم ذم صتقرة ىمٌٞمحت٦م ،صمتؿ
شمقزن)(.)1
ومول ازمـ أيب ايمعز رمحف اهلل( :وم ا ضٚمعٗم٧م إمم ُمٚمحد ُمٕم٤مٟمتد ض٘متقل  :إقمتامل أقمتراض ٓ
شم٘مٌ ؾ اًمقزن  ،وإٟمام ض٘مٌؾ اًمقزن إضمً٤مم ! ! وم٢من اهلل ض٘مٚم٥م إقمراض أضمً٤مُم٤م  ،يمتام شم٘متدم ،
ويمام روى اإلُم٤مم أمحد  ،قمـ أيب ارضرة ريض اهلل قمٜمتف  ،أن رؾمتقل اهلل ﷺ ىمت٤مل  :ضت١مشمك
سم٤معمقت يمٌِم٤م أهمر  ،ومٞمقىمػ سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر  ،ومٞم٘م٤مل  ،ض٤م أاؾ اجلٜمت٦م  ،ومٞمنمتئٌقن وضٜمٔمترون ،
وض٘م٤مل  :ض٤م أاؾ اًمٜم٤مر  ،ومٞمنمئٌقن وضٜمٔمرون  ،وضرون أن ىمد ضمت٤مء اًمٗمترج  ،ومٞمتذسمح  ،وض٘مت٤مل :
ظمٚمقد ٓ ُمقت  .ورواه اًمٌخ٤مري سمٛمٕمٜم٤مه  .ومثٌ٧م وزن إقمامل واًمٕم٤مُمؾ وصح٤مئػ إقمامل ،
وصمٌ٧م أن اعمٞمزان ًمف يمٗمع٤من  .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سمام وراء ذًمتؽ ُمتـ اًمٙمٞمٗمٞمت٤مت  .ومٕمٚمٞمٜمت٤م اإلضتامن
سم٤مًمٖمٞم٥م  ،يمام أظمؼمٟم٤م اًمّم٤مدق ﷺ ُمـ همػم زض٤مدة وٓ ٟم٘مّم٤من)(.)2
فبئذح ] :]ٔٚاٌٛصْ ػبَٚ ،ؽبًِ ٌىً األػّبيٌٚ ،ىً اٌؼّبي:
يـ ا ْيم ِؼ ًْ َط يمِ َق ْق ِم ا ْيم ِؼ َق َوم ِي﴾،
ومول ايمٌخوري رمحف اهلل( :سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وك ََض ُع اظمَْ َق ِاز َ
وأن أقمامل سمٜمل آدم وىمقهلؿ ضقزن)(.)3

)(( (1فتح الباري)) (.)539/13
)((َ)2شرح الطحاوية)) (.)612 /2
)((َ)3صحقح البخاري)) ( .)2748/6
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ومول ازمـ ضمجر رمحف اهلل( :وفم٤ماره اًمعٕمٛمٞمؿ ،وضدل قمغم أن اعمٞمزان واحلً٤مب قم٤مم ضدظمؾ
ً َم َق ِازيـُ ُف َهم ُل ْو َيمًِ َ
ؽ ُه ُؿ
ومٞمف يمٗم٤مر أضْم ً٤م ،وأن أقمامهلؿ شمقزن أضْم ً٤م ىمقل اهلل -شمٕم٤مممَ ﴿ :-هم َؿ ْـ َشم ُؼ َؾ ْ
ِ
مً مق ِازيـُمف َهم ُلو َيمًِ َ ِ
ون﴾
مف ْؿ ِدم َصم َفمـ ََّؿ َطمويمِمَُ َ
اظمُْ ْػؾِ ُح َ
نموا َأك ُػ ًَ ُ
مؽ ا َّيممذ َ
ُ ْ
قن * َو َم ْـ َطم َّػ ْ َ َ
يـ َطم ُ
[اظمممـقن ،]203:واؾمعثٜم٤مء اًمٙمٗم٤مر اًمذضـ ٓ ذٟم٥م هلؿ إٓ اًمٙمٗمر ومل ضٕمٛمٚمتقا طمًتٜم٦م ىمتط ،وُمتـ
اعم١مُمٜملم ُمـ ٓ ؾمٞمئ٦م ًمف ،وًمف طمًٜم٤مت يمثتػمة زائتدة قمتغم حمتض اإلضتامن ضتدظمؾ اجلٜمت٦م سمت ا
طمً٤مب ،اذا آؾمعثٜم٤مء ع٤مج إمم دًمٞمؾ ،وؾمٌؼ ذيمره ،ؾمٌؼ ذيمتر أن سمٕمتض اعمًتعثٜمك ات٤مشملم
احل٤مًمعلمً ،مٙمـ اذا ع٤مج إمم دًمٞمؾ ،وسمام أٟمف ٓ ضقضمد دًمٞمؾ وم٢مذ ًا اًمقزن قم٤مم قمغم اجلٛمٞمع ذم يمؾ
احل٤مٓت ،إٓ إذا ىمٞمؾ سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم اًمذضـ ضدظمٚمقن اجلٜم٦م سم ا طمً٤مب وٓ قمذاب إذا ىمٞمؾ
اعمٞمزان ضمزء ُمـ احلً٤مب ،وا١مٓء ضدظمٚمقن اجلٜم٦م سم ا طمً٤مب إذ ًا ضٛمٙمـ هل١مٓء أن ضًتعثٜمقن
ُمـ اذا واهلل أقمٚمؿ(.)1
فبئذح ] :]ٔٛأٔىبس ثؼل اٌّؼزضٌخ ٌٍّ١ضاْ:
ومول ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل( :شم٠موضؾ اعمٞمزان واًمٍماط ،وقمذاب اًم٘مؼم ،واًمًٛمع واًمٌٍم إٟمتام
اق ىمقل اًمٌٖمدادضلم ُمـ اعمٕمعزًم٦م دون اًمٌٍمض٦م)(.)2
ومول أزمق إؽمحوق ايمزصموج رمحف اهلل( :وأٟمٙمرت اعمٕمعزًم٦م اعمٞمزان وىمت٤مًمقا  :اتق قمٌت٤مرة قمتـ
اًمٕمدل ومخ٤مًمٗمقا اًمٙمع٤مب واًمًٜم٦م ٕ :ن اهلل أظمؼم أٟمف ضْمع اعمقازضـ ًمقزن إقمامل ًمػمى اًمٕمٌت٤مد
أقمامهلؿ ممثٚم٦م ًمٞمٙمقٟمقا قمغم أٟمٗمًٝمؿ ؿم٤مادضـ  ،وىم٤مل اسمـ ومقرك أٟمٙمرت اعمٕمعزًم٦م اعمٞمزان سمٜم٤مء

)(( )1فتح الباري)) ٓبن حجر(.)391/16
)(( )2درء تعارض العؼل والـؼل)) (.)348\5
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ُمٜمٝمؿ قمغم أن إقمراض ضًعحٞمؾ وزهن٤م إذ ٓ شم٘مقم سم٠مٟمٗمًٝم٤م)(.)1
ومول ايمشوؿمٌل رمحف اهلل ( :اعمٞمزان  ،إذ ضٛمٙمـ إصمٌ٤مشمف ُمٞمزاٟم٤م صحٞمح٤م قمغم ُمت٤م ضٚمٞمتؼ سم٤مًمتدار
أظمرة  ،وشمقزن ومٞمف إقمامل قمغم وضمف همػم قم٤مدي ٟ ،مٕمؿ ض٘مر اًمٕم٘مؾ سم٠من أٟمٗمتس إقمتراض -
وال إقمامل  ٓ -شمقزن وزن اعمقزوٟم٤مت قمٜمدٟم٤م ذم اًمٕم٤مدات  -وال إضمً٤مم  ،ومل ضت٠مت ذم
اًمٜم٘مؾ ُم٤م ضٕملم أٟمف يمٛمٞمزاٟمٜم٤م ُمـ يمؾ وضمف  ،أو أٟمف قمٌ٤مرة قمـ اًمث٘متؾ أو أٟمٗمتس إقمتامل شمتقزن
سمٕمٞمٜمٝم٤م  .وم٤مٕظمٚمؼ احلٛمؾ إُم٤م قمغم اًمعًٚمٞمؿ  ،واذه ـمرض٘م٦م اًمّمح٤مسم٦م  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ  ، -إذ مل
ضثٌ٧م قمٜمٝمؿ إٓ جمرد اًمعّمدضؼ ُمـ همػم سمح٨م قمـ ٟمٗمس اعمٞمزان أو يمٞمٗمٞمت٦م اًمتقزن  .يمتام أٟمتف مل
ضثٌ٧م قمٜمٝمؿ ذم اًمٍماط إٓ ُم٤م صمٌ٧م قمٜمٝمؿ ذم اعمٞمزان  .ومٕمٚمٞمؽ سمف ومٝمق ُمذا٥م اًمّمتح٤مسم٦م ريض
اهلل قمٜمٝمؿ (.)2
يؼقل ازمـ أيب ايمعز رمحف اهلل ( :و ض٤م ظمٞمٌ٦م ُمـ ضٜمٗمل ووع اعمقازضـ اًم٘مًتط ًمٞمتقم اًم٘مٞم٤مُمت٦م
يمام أظمؼم اًمِم٤مرع  ،خلٗم٤مء احلٙمٛم٦م قمٚمٞمف  ،وض٘مدح ذم اًمٜمّمقص سم٘مقًمف  ٓ :ع٤مج إمم اعمٞمتزان إٓ
اًمٌ٘م٤مل واًمٗمقال ! ! وُم٤م أطمراه سم٠من ضٙمقن ُمـ اًمذضـ ٓ ض٘مٞمؿ اهلل هلؿ ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وزٟمت٤م  .وًمتق مل
ضٙمـ ُمـ احلٙمٛم٦م ذم وزن إقمامل إٓ فمٝمقر قمدًمف ؾمٌح٤مٟمف جلٛمٞمع قمٌ٤مده  ،وم ا أطمد أطم٥م إًمٞمف
اًمٕمذر ُمـ اهلل ُ ،مـ أضمؾ ذًمؽ أرؾمؾ اًمرؾمؾ مبشرين وُمٜمتذرضـ  .ومٙمٞمتػ ووراء ذًمتؽ ُمتـ
احلٙمؿ ُم٤م ٓ اـم اع ًمٜم٤م قمٚمٞمف)(. )3

)(( )1فتح الباري)) (.)538\13
)(( )2آعتصام)) (.)329-328\2
)(( (3شرح الطحاوية)) ( .)419 \1
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فبئذح ] :]ٜٔاٌذىّخ فٚ ٟصْ أػّبي اٌؼجبد:
ومول أزمق إؽمحوق ايمًعؾٌل رمحف اهلل ( :وم٢من ىمٞمؾُ :م٤م احلٙمٛم٦م ذم وزن أقمامل اًمٕمٌ٤مد واهلل اتق
اًمٕم٤ممل سمٛم٘مدار ّ
يمؾ رء ىمٌؾ ظمٚم٘مف إض٤مه وسمٕمده ىمٚمٜم٤م أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء(:)1
أضمَمهو :اُمعح٤من اهلل شمٕم٤ممم قمٌ٤مده سم٤مإلضامن سمف ذم اًمدٟمٞم٤م.
وايمًوين :ضمٕمؾ ذًمؽ قم اُم٦م ٕاؾ اًمًٕم٤مدة واًمِم٘م٤موة ذم اًمٕم٘مٌك.
قمز ّ
وضمؾ ًمٚمٕمٌ٤مد ُم٤م قمٜمد اهلل ُمـ ضمزاء قمغم ظمػم وذ.
وايمًويمٌ :شمٕمرضػ اهلل ّ
احلج٦م قمٚمٞمف.
وايمرازمع :إًم٘م٤مئف ّ
فبئذح ]ٕٓ] :أفذبة األػشاف:
ومول ضمذيػي وفمٌَ اهلل زمـ فمٌوس ريض اهلل فمـف _قمـ أصح٤مب إقمراف_  :اتؿ ىمتقم
اؾمعقت طمًٜم٤مهتؿ وؾمٞمئ٤مهتؿ وم٘مٍمت هبؿ ؾمٞمئ٤مهتؿ قمـ اجلٜم٦م  ،ودم٤موزت هبؿ طمًتٜم٤مهتؿ قمتـ
اًمٜم٤مر  ،ومقىمٗمقا اٜم٤مك طمعك ض٘ميض اهلل ومٞمٝمؿ ُم٤م ضِم٤مء صمؿ ضدظمٚمٝمؿ اجلٜم٦م سمٗمْمؾ رمحعف (.)2
ومول ازمـ فمًقؿكم رمحف اهلل):اًمٜم٤مس إذا يم٤من ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اٟم٘مًٛمقا إمم صم اصم٦م أىمً٤مم :
3

 ىمًؿ شمرضمح طمًٜم٤مهتؿ قمغم ؾمٞمئ٤مهتؿ  ،ومٝم١مٓء ٓ ضٕمذسمقن وضدظمٚمقن اجلٜم٦م.
 وىمًؿ آظمر شمترضمح ؾمتٞمئ٤مهتؿ قمتغم طمًتٜم٤مهتؿ  ،ومٝمت١مٓء ُمًتعح٘مقن ًمٚمٕمتذاب سم٘متدر
ؾمٞمئ٤مهتؿ صمؿ ضٜمجقن إمم اجلٜم٦م.

) (( )1الؽشف والبقان عن تػسقر الؼرآن)) لؾتعؾبي (.)216\4
)(( )2جامع البقان)) (.)192/8
)(( (3لؼاء الباب الؿػتوح)) (.)16/14
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 وىمًؿ صم٤مًم٨م ؾمٞمئ٤مهتؿ وطمًٜم٤مهتؿ ؾمقاء  ،ومٝم١مٓء اؿ أاؾ إقمراف ًمٞمًقا ُمتـ أاتؾ
اجلٜم٦م  ،وٓ ُمـ أاؾ اًمٜم٤مر  ،سمؾ اؿ ذم ُمٙم٤من سمرزخ ٍ
قم٤مل ُمرشمٗمتع ضترون اًمٜمت٤مر وضترون اجلٜمت٦م ،
ضٌ٘مقن ومٞمف ُم٤م ؿم٤مء اهلل وذم اًمٜمٝم٤مض٦م ضدظمٚمقن اجلٜم٦م.
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اىفصو اىثاىث ػشز

ػدً خيىد أهو اىتىحيد
يف اىْار
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قاه اىْاظٌ _ سدّٗ اهلل_
ٚلُـًْ ُ٠خْـــ ِشطُ اهللُ اٌؼَظ ُُ١ثِفَنٍِـــِٗ

()ٕٙ

ِِٓ إٌبسِ أعْغـبدًا ِِٓ اٌفَذُِْ ُريْــ َشحُ

ػٍََ ٝإٌَّٙشِ ف ٟاٌفِشدٚطِ رَذْ١ب ثَِّبئِِٗ

()ٕٚ

اٌغ ًِْ١ئرْ عَبءَ َ٠يْفَــ ُخ
وَذَتِّ دَّ١ــًِ َّ

((أصمًو ًدا))ُ ٓ :ض٘م٤مل اجلًد إٓ قمغم اإلٟمً٤من.
ومقيمفْ :
ِ
ومحام ،واًمٗمحؿ اق اجلٛمر اًمٓم٤مذم.
ومقيمف(( :مـ ايم َػ ْحؿِ)) 3أي :سمٕمد أن ص٤مروا ً
ومقيمفُ (( :سم ْط َر ُح)) 3أي :شمٚم٘مك.
ى َمح ِ
مَ)) 3أي :شمٜمٌ٧م شمٚمؽ إضمًت٤مد سمًتٞم ان ُمت٤مء
وق َي ْط َػ ُ
ومقيمف(( :ىم ََح ِّ
قؾ َّ
ايمً ْق ِؾ إ ْذ َصم َ
أهن٤مر اجلٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م يمام شمٜمٌ٧م احلٌ٦م اًمعل ٛمٚمٝم٤م اًمًٞمؾ.
وإجمالًا:
أٟم٤مؾمت٤م ُمتـ اًمٜمت٤مر سمٕمتدُم٤م
ُمـ اإلضامن سم٤مًمٞمقم أظمر أن شم١مُمـ سم٠من اهلل ضمتؾ وقمت ا خيترج ً
وشمعحًتـ
صتحعُٝمؿ،
شمٗمح َٛم ْ٧م أضمً٤م ُداؿ ،ومعٓمرح قمغم هنر احلٞم٤مة :ومٞمحٞمقن سمامئف ،وشمٕمقد هلتؿ
ى
ى
ى
اٞمئعٝمؿ ،وأهنؿ ضٜمٌعقن يمام شمٜمٌ٧م احل ىٌ٦م إذا ضمرف اًمًٞمؾ إًمٞمٝم٤م ـمٞمٜمَٝم٤م وـمٛم َٞمٝم٤م :ومٞمٜمٌعقن و ٞمتقن
وضدظمٚمقن اجلٜم٦م سمرمحعف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وم٠ماؾ اًمعقطمٞمتد ٓ خيٚمتدون ذم اًمٜمت٤مر :سمتؾ خيرضمتقن
سمِمٗم٤مقم٦م اًمِم٤مومٕملم وسمرمح٦م أرطمؿ اًمرامحلم ،وٓ خيٚمد ذم اًمٜم٤مر إٓ أاؾ اًمنمك واًمٙمٗمتر واًمٕمٞمت٤مذ
سم٤مهلل.
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األدلة النقلية
ٔ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝأْ أً٘ اٌزٛد١ذ ال ٠خٍذ ْٚف ٟإٌبس:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يـ َؾم ُؼقا َهم ِػل ايمـ ِ
يـ همِ َقفمو َممو
َّور َُهل ْؿ هم َقفو زَهم ٌغم َو َؾم ِف ٌقؼ * َطمويممَ َ
 )1ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :هم َل َّمو ا َّيمذ َ
ِ
ؽ إِ َّن َر َّزم َ
وق َر هزم َ
ؽ َهم َّع ٌول َظم ِو ُي ِريَُ ﴾ [هقد.)1( ]200 -205 :
ايمً َ َو ُ
َد َامً َّ
ات َو ْإَ ْر ُض إِ َّٓ َمو َؾم َ
قل اهللِ ﷺ َ (( :أمو َأه ُؾ ايمـ ِ ِ
ِ ٍ ِ
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،ىم َ٤مل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
يـ
َّمور ا َّيممذ َ
َّ ْ
يض ُ
َ )1قم ْـ َأ ِيب َؾمٕمٞمد َر َ
ِ
هؿ َأه ُؾفو َ ،همنَِنؿ َٓ يؿقسم َ ِ
َوس َأ َصو َزمت ُْف ُؿ ايمـ َُّور زمِ ُذك ِ
ُقهبِ ْؿ َ -أ ْو َىم َ
ت٤مل
ُ ْ ْ َ
ُي َق ْق َن َ ،و َيمؽ ْـ ك ٌ
ُقن هم َقفو َو َٓ َ ْ
َّ ُ ْ َ ُ
َ
ويمش َػو َفم ِي َ ،هم ِ
وَت ْؿ إِ َمو َسم ًي َضمتَّك إِ َذا ىمَوكُقا َهم ْح ً ُ ،أ ِذ َن زمِ َّ
لق ِهبِ ْؿ َو ٌَوئِ َر َوم ٌَوئِ َر ،
سمِ َخ َٓم٤م َض ُ
ج َ
٤ما ْؿ َ -همل َم َ ُ
وت ِْ
قؾ َ :يو َأ ْه َؾ َْ
َهم ٌُ هًقا َفم َعم َأ َْنَو ِر َْ
اجلـ َِّي ُ ،شم َّؿ ومِ َ
ُمقن ِدم
اجلـ َِّي َ ،أهمِ ُ
ُقن َك ٌَ َ
احل ٌَّ ِي َسمؽ ُ
قضقا َفم َؾ ْق ِف ْؿ َ ،هم َقـْ ٌُت َ
َمحِ ِ
ايمً ْق ِؾ))(.)2
قؾ َّ

ِ
 )2و َقمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
ٞمد ْ ِ
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،قم ْـ اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ َىم َ٤مل َ (( :يَْ ُطم ُؾ َأ ْه ُؾ َْ
اجلـَّم ِي
ْ
َ
يض ُ
اخلُدْ ر ٍي َر َ
ٍ ِ
اَّللُ َسم َع َولم َأ ْطم ِر ُصمقا ِم ْـ ايمـ ِ
اجلـَّ َي َو َأ ْه ُؾ ايمـ ِ
َْ
َون ِدم َوم ْؾٌِ ِف ِم ًْ َؼ ُ
َّور ايمـ ََّور ُشم َّؿ َي ُؼ ُ
مـ
قل َ
َّور َم ْـ ىم َ
مول َضم ٌَّمي م ْ
احل َقو َأ ْو َْ
قن ِمـ َْفو َومَْ ْاؽم َق هدوا َهم ُق ْؾ َؼ ْق َن ِدم ََن َ ِر َْ
ؽ َمويمِ ٌ
احل َق ِوة َؾم َّ
ُمقن
ؽ َهم َقـْ ٌُت َ
َطم ْر َد ٍل ِم ْـ إِي َ ٍن َهم ُقخْ َر ُصم َ
ً ِْ
احل ٌَّ ُي ِدم َصموكِ ِ
ايمً ْق ِؾ َأ َمل ْ سم ََر َأ ََّنَو َُت ُْر ُج َص ْػ َر َاق ُم ْؾت َِق َي ًي))(.)3
َىم َ َسمـْ ٌُ ُ
ى َّ

كالضح ِ
راس َ ،وا ْل َح َس ِ
رن ا ْب ِ
اك َ ،و َقتَا َد َة  ،وروي عَ ِ
رن عَ مب ٍ
رن  :أن ِآ ْسرتِ ْثـَا َء عَائِردٌ
) (1ورد عن بعض السؾف م م
ِ ِ ِ
ِ
اهلل مِ َن الـ ِ
مار بِ َش َػاعَ ِة الشافعقن .اكظر(( :تػسقر ابرن كثقرر))
عَ َؾى ال ُعصاة م ْن َأ ْه ِل الت ْموحقد  ،م مؿ ْن ُي ْخ ِر ُج ُف ُم ُ
(.)351/4

)ََ)2رواهَمسؾم (َ َ.)185ض َبائِ ََرَ:جؿاعات يف تػرقةَ .ح ِؿ ِ
ل :ما يحؿؾه السقل من صقن أو غثاء.
َالس ْق َِ
قل َّ
) (3رواهَالبخاري ( ،)22ومسؾم (.)184
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ِ
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،ىم َ٤ملُ :يمٜمى٤م َُم َع اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ ِذم َُم ًِ ٍ
تػمَ ،ىم َ
ت٤ملَ :ومٜم َِٗمتدَ ْت
يض ُ
 )3و َقم ْـ َأ ِيب ُا َر ْض َر َة َر َ
ض مح ِ٤مئٚمِ ِٝمؿَ ،ىم َ٤ملَ :وم َ٘م َ٤مل قمٛمر :ض٤م رؾم َ ِ
ت٧م
مج ْٕم َ
قل اهللًَ ،م ْق َ َ
ُ َُ َ َ ُ
َأ ْز َوا ُد ا ًْم َ٘م ْق ِمَ ،ىم َ٤ملَ :طمعىك َا ىؿ سمِٜم َْح ِر َسم ْٕم ِ َ َ ْ
ِ
ِ ِ
ؼم ِهَ ،و ُذو اًمع ْىٛم ِر
ؼم سمِ ُ ٍ
َُم٤م َسم٘م َل ُم ْـ َأ ْز َواد ا ًْم َ٘م ْق ِمَ ،ومدَ َقم ْق َت اهللَ َقم َٚم ْٞم َٝم٤مَ ،ىم َ٤ملَ :وم َٗم َٕم َؾَ ،ىم َ٤ملَ :وم َج٤م َء ُذو ا ًْم ُ ٍ
سمِعَٛم ِر ِهَ ،ىم َ٤مل :و َىم َ٤مل ُجم َ ِ
قن سمِ٤مًمٜم َىقى؟ َىم َ
٤مادٌ َ :و ُذو اًمٜم َىق ِاة سمِٜم ََقا ُهُ ،ىم ْٚم ُ٧مَ :و َُم٤م يمَ٤مٟمُقا َض ّْمٜمَ ُٕم َ
ت٤مل :يمَت٤مٟمُقا
َ
ْ

قن َقم َٚم ْٞم ِف اعمَْ٤م َءَ ،ىم َ٤ملَ :ومدَ َقم٤م َقم َٚم ْٞم َٝم٤م َىم َ٤مل َطمعىك َُم َ َ
تؿَ ،ىم َ
نم ُسم َ
ت٤ملَ :وم َ٘مت َ٤مل
أل ا ًْم َ٘م ْ
تق ُم َأ ْز ِو َد َ ُهت ْ
َض ُٛم ُّّمق َٟم ُف َو َض ْ َ
قل َ ِ
موك همِ ِ
َغم َؾم ٍّ
ِقمٜمْدَ َذًم ِ َؽَ (( :أ ْؾم َفَُ َأ ْن َٓ إِ َيم َف إِ َّٓ اهللَُ ،و َأ ِّين َر ُؽم ُ
مقف َ ،
اَّللَ َٓ ،ي ْؾ َؼك اهللَ ِهبِ َ َفم ٌٌَْ نم ْ َ
إِ َّٓ َد َطم َؾ َْ
اجلـَّ َي(( ).)1

ِ
ِ
تل ﷺ ًَمت ْٞم َس َسم ْٞمٜمِتل
يض َ
اَّللُ َقمٜمْ ُفَ ،ىم َ٤ملَ :سم ْٞمٜم ََام َأٟمَت٤م َر ِد ُ
ضتػ اًمٜمىٌِ ٍ
 )4و َقم ْـ ُُم َٕم٤مذ ْسم ِـ َضم ٌَ ٍؾ َر َ
ِ
اًمر ْطم ِؾ َوم َ٘م َ٤ملَ (( :يو ُم َعو ُذ))ُ ،ىم ْٚم ُ٧م ًَم ىٌ ْٞم َؽ َض٤م َر ُؾم َ
اَّلل ِ َو َؾم ْٕمدَ ْض َؽُ ،صم ىؿ َؾم َ٤مر َؾم٤م َقم ً٦م
قل َ
َو َسم ْٞمٜمَ ُف إِ ىٓ آظم َر ُة ى
ُصم ىؿ َىم َ٤ملَ (( :يو ُم َعو ُذ))ُ ،ىم ْٚم ُ٧م ًَم ىٌ ْٞم َؽ َر ُؾم َ
اَّلل ِ َو َؾم ْٕمدَ ْض َؽُ ،صم ىؿ َؾم َ٤مر َؾم٤م َقم ً٦م ُصم ىؿ َىم َ٤ملَ (( :يو ُم َعو ُذ ْزم َـ
قل َ
قل َ ِ
اَّلل ِ فم َعم ِفمٌ ِ
َصم ٌَ ٍؾ)) ُىم ْٚم ُ٧م ًَم ىٌ ْٞم َؽ َر ُؾم َ
ت٧م
ود ِه )) ُىم ْٚم ُ
َ
اَّلل َو َؾم ْٕمدَ ْض َؽَ ،ىم َ٤ملَ (( :ه ْؾ سمََْ ِري َمو َضم هؼ َ َ
ِ
اَّلل ِ فم َعم ِفمٌ ِ
ود ِه َأ ْن َي ْع ٌَُُ و ُه َو َٓ ُي ْ ِ
ت٤مر
َ
َ
اَّللُ َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ ْقم َٚم ُؿَ ،ىم َ٤ملَ (( :ضم هؼ َ َ
تؿ َؾم َ
مممىمُقا زمِمف َؾمم ْقًًو))ُ .صم ى
َؾم٤م َقم ً٦م ُصم ىؿ َىم َ٤ملَ (( :يو ُم َعو ُذ ْزم َـ َصم ٌَ ٍؾ)) ُىم ْٚم ُ٧مًَ :م ىٌ ْٞم َؽ َر ُؾم َ
اَّلل ِ َو َؾم ْٕمدَ ْض َؽ َىم َ٤ملَ (( :ه ْؾ سمََْ ِري َممو
قل َ
مؼ ا ْيم ِعٌ ِ
ضم هؼ ا ْيم ِعٌ ِ
اَّللُ َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ ْقم َٚم ُؿ َىم َ
مود َفم َ
اَّلل ِ َأ ْن َٓ
معم َ
اَّلل ِ إِ َذا َهم َع ُؾق ُه )) ُىم ْٚم ُ٧م َ
ود َفم َعم َ
ت٤ملَ (( :ضم ه َ
َ
َ
ُي َع ِّذ َ ُهب ْؿ))(.)2

ِ
ى
ُ
صمموق
وضمتؾ (( :ممـ
قمتز
ض٘متقل َ
اَّللُ َقمٜمْ ُف ،قمتـ اًمٜمٌتل ﷺ
يض َ
اَّللُ ى
َ
 )5و َقم ْـ أيب ذر َر َ
ِ
ِ
زموحلًـي همؾف فممم َ ِ
ِ
سمؼمر َب
زمويمً ِّقًي همجزاؤ ُه ؽم ِّقً ٌي مً ُؾفو أو أنمػ ُمر وممـ َّ
صموق َّ
أمًوهلو وأزيَُ ومـ َ
ُ ُ

) )1رواهَمسؾم (.)27
) )2رواهَالبخاري ( ،)6566ومسؾم (.(36
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زمً مـف زمو ًفمو ومـ أسموين يؿًمم أسمقتُم ُف
سمؼر ُ
ؼر ُ
سمؼر َب مـِّل ذرا ًفمو َّ
زمً مـف ذرا ًفمو ومـ َّ
ؾمػما سم َّ
مـِّل ً
يممك يب ؾمقًًو ِ ،
ٍ
هرويم ًي ومـ َيمؼ َقـل زم ُؼ ِ
ِ
ُ
يمؼق ُت ُف زمؿًؾِفو مغػر ًة))(. )1
طمطقًي ٓ
إرض
راب
ِ
ِ
اَّللُ َقمٜمْ ُفَ ،قم ِـ اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ َ ،أ ىٟم ُف َىم٤م َل َ (( :أسم ِ
َوين ِصم ْ ِػم ُ
ايمً َالم
يض َ
يؾ َفم َؾ ْقف َّ
 )6و َقم ْـ َأ َيب َذ ٍّر َر َ
ؽ ُ َٓ ،ي ْ ِ
مم ُك زمِوهللَِّ َؾم ْقًًو َ ،د َطم َؾ َْ
وت ِم ْـ ُأ َّمتِ َ
اجل َّـ َي)) ُ ،ىم ْٚم ُ٧م َ :وإِ ْن َزٟمَك َ ،وإِ ْن
مم ِين َأ َّك ُف َم ْـ َم َ
َ ،هم ٌَ َّ َ

ه َق))(.)2
ه َق َ ،ىم َ٤مل َ (( :وإِ ْن َزكَك َوإِ ْن َ َ
ََ
ِ ِ ِ
اَّلل ِ ﷺ َىم َ٤مل(( َزمويِ ُع ِ
اَّللُ َقمٜمْ ُفَ :أ ىن َر ُؾم َ
قين َفم َ
معم َأ ْن
قل َ
يض َ
 )7و َقم ْـ ُقم ٌَ٤م َدة ْسمـ ى
اًمّم٤مُم٧م َر َ
ْ ِ ٍ
َ
اَّلل ِ َؾم ْقًًوَ ،وَٓ سم ْ ِ
َٓ سم ْ ِ
ؼموكَم ُف
ُممىمُقا بِ َ
َن ُومقاَ ،وَٓ َسم ْزكُقاَ ،وَٓ َسم ْؼ ُت ُؾقا أ ْوَٓ َدىم ُْؿ َ ،وَٓ سمَلسمُقا زم ٌُ ْفتَون َسم ْػ َ ُ
وفَ ،همؿـ و َذم ِمـْؽُؿ َهم َلصمره فم َعم َ ِ
زمكم َأي َِيؽُؿ و َأرصمؾِؽُؿ ،وَٓ َسمعِقا ِدم معر ٍ
وب
اَّللَ ،و َم ْـ َأ َص َ
ْ ْ ُُ َ
َ ْ َ
ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ
َ ُْ
َْ َ ْ
ِ
وب ِم ْـ َذيمِ َ
ِم ْـ َذيمِ َ
مق
مؼم ُه َ
اَّللُ َهم ُف َ
ى ِدم ايمَه ْك َقو َهم ُف َق َىم َّػ َور ٌة َيم ُفَ ،و َم ْـ َأ َص َ
ؽ َؾم ْقًًو َهم ُعقوم َ
ؽ َؾم ْقًًو ُشم َّؿ َؽم َ َ
إِ َلم َ ِ
وق َفمو َوم ٌَ ُف(().(3
وق َفم َػو َفمـْ ُف َوإِ ْن َؾم َ
اَّلل ،إِ ْن َؾم َ

 )8و َقمـ َأٟم ٍ ِ
خي ُر ُج ِم ْـ ايمـ ِ
اَّللُ َقمٜمْ ُفَ ،قم ْـ اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ َىم َ٤ملْ َ (( :
َّور َم ْـ َوم َول َٓ إِ َيم َف إِ َّٓ
يض َ
ْ
َس َر َ
خي ُر ُج ِم ْـ ايمـ ِ
اَّللُ َو ِدم َوم ْؾٌِ ِف َوز ُْن َؾم ِعغم ٍة ِم ْـ َطم ْ ٍ
غم َو َ ْ
اَّللُ َو ِدم َوم ْؾٌِ ِف َوز ُْن ُزم َّر ٍة ِم ْـ
َّور َم ْـ َوم َول َٓ إِ َيم َف إِ َّٓ َ
َ
َ
خي ُر ُج ِم ْـ ايمـ ِ
َطم ْ ٍ
اَّللُ َو ِدم َوم ْؾٌِ ِف َوز ُْن َذ َّر ٍة ِم ْـ َطم ْ ٍ
غم َو َ ْ
غم))(.)4
َّور َم ْـ َوم َول َٓ إِ َيم َف إِ َّٓ َ

) (1رواهَمسؾم (.)2687
) (2رواهَالبخاري ( ،)1237ومسؾم (.)94
) (3رواهَالبخاري ( ،)18ومسؾم (.)1769

) (4رواهَالبخاري ( ،)44ومسؾم (ُ .)193زم َّر ٍة :حبة قؿحَ .ذ َّر ٍة :أصغر الـؿرل أو الفبراء الرذي يظفرر يف
عقن الشؿس.
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الفوائد العقدية
فبئذح ]ٔ] :إٌبس ال رفٕٚ ٝاٌىبفش خبٌذ فٙ١ب:
ومول أزمق فمً ن ايمِموزمقين رمحمف اهلل( :ضِمتٝمد أاتؾ اًمًتٜم٦م وضٕمع٘متدون أن اجلٜمت٦م واًمٜمت٤مر
خمٚمقىمع٤من ،وأهنام سم٤مىمٞمع٤من ٓ شمٗمٜمٞم٤من أسمد ًا ،ويمذًمؽ أاؾ اًمٜم٤مر اًمتذضـ اتؿ أاٚمٝمت٤م ظمٚم٘متقا هلت٤م ٓ
خيرضمقن أسمد ًا ،وض١مُمر سم٤معمقت ومٞمذسمح)(.)1
وومول ازمـ ضمزم رمحف اهلل( :اًمٜم٤مر طمؼ  ،وأهن٤م دار قمذاب أسمد ًا  ٓ ،شمٗمٜمك وٓ ضٗمٜمتك أاٚمٝمت٤م
ٍ
خم٤مًمػ ًمدضـ اإلؾم ام  ،وعمـ ظم٤مًمػ إٟمٌٞم٤مء اًمً٤مًمٗملم
أسمد ًا سم ا هن٤مض٦م  ،وأهن٤م ُأ ِقمدت ًمٙمؾ يم٤مومر
ىمٌؾ ُمٌٕم٨م رؾمقل اهلل ﷺوقمٚمٞمٝمؿ اًمّم اة واًمعًٚمٞمؿ وسمٚمقغ ظمؼمه إًمٞمف)(.)2
وومول ايمطحووي رمحف اهلل ( :اجلٜم٦م واًمٜم٤مر خمٚمقىمع٤من  ٓ ،شمٗمٜمٞم٤من أسمد ًا وٓ شمٌٞمدان  ،وم٢من اهلل
 ا  ،ومٛمـ ؿم٤مء ُمتٜمٝمؿ إمم اجلٜمت٦م ومْمت ً
شمٕم٤ممم ظمٚمؼ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ىمٌؾ اخلٚمؼ وظمٚمؼ هلام أا ً
 ا ُمٜمتف ،
وُمـ ؿم٤مء ُمٜمٝمؿ إمم اًمٜم٤مر قمدًٓ ُمٜمف ٌ ،
وص٤مئر عم٤م ظمٚمتؼ ًمتف  ،واخلتػم
ويمؾ ضٕمٛمؾ عم٤م ىمد ومرغ ًمف ،
ٌ
واًمنم ُم٘مدى ران قمغم اًمٕمٌ٤مد)(.)3
وممو يَل فمعم افمتؼود ايمًؾػ زمٌؼوق ايمـور وطمؾقد ايمؽوهمريـ همقفو:
ِ
ِ
ف ك ُِْؾِ ِ
ً ُصم ُؾمق ُد ُه ْؿ
مج ْ
يـ َىم َػ ُروا زمِآ َيوسمِـَو َؽم ْق َ
َورا ُىم َّؾم َ كَض َ
 )2ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :إ َِّن ا َّيمذ َ
قف ْؿ ك ً
ِ
اب﴾ [ايمـًوق.]95 :
َغم َهو يم َق ُذو ُومقا ا ْيم َع َذ َ
َزمََّ ْيمـ ُ
َوه ْؿ ُصم ُؾق ًدا نم ْ َ

)((َ)1عؼقدة السؾف وأصحاب الحديث)) (.)61
)(( )2مراتب اإلجؿاع)) (.)268
)((َ)3متن العؼقدة الطحاوية)) (.)12
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ؽ َأصحوب ايمـ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يـ همِ َقفمو
َّمور َطمويممَ َ
يـ َىم َػ ُروا َوىم ََّذ ُزمقا زمِآ َيوسمـَو ُأو َيمً َ ْ َ ُ
 )1وىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وا َّيمذ َ
َوزمًِ َْس اظمَْ ِِ ُغم﴾ [ايمتغوزمـ.]20 :
ِ
َور َصم َفـ ََّؿ َٓ ُي ْؼ َهم َفم َؾم ْق ِف ْؿ َهم َق ُؿقسمُمقا َو َٓ ُ َ
خي َّػ ُ
مػ
 )3وىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وا َّيمذ َ
يـ َىم َػ ُروا َُهل ْؿ ك ُ
ِ
ؽ ك َْج ِزي ىم َُّؾ َىم ُػ ٍ
قن همِ َقفمو َر َّزمـَمو َأ ْطم ِر ْصمـَمو َك ْع َؿ ْ
اهبو ىم ََذيمِ َ
مؾ
مؿ َي ِْم َط ِر ُطم َ
قر * َو ُه ْ
َفمـ ُْف ْؿ م ْـ َفم َذ ِ َ
ِ ِ
وحلو نم ِ
ِ
وقىم ُُؿ ايمـ َِّذ ُير َهم ُ
َغم ا َّيمذي ُىمـَّو َك ْع َؿ ُؾ َأ َو َمل ْ ُك َع ِّؿ ْرىم ُْؿ َمو َيت ََذىم َُّر همقف َم ْـ سم ََذىم ََّر َو َصم َ
مذو ُومقا َهمم َ
َص ً ْ َ
ِ ِ
كم ِم ْـ ك َِِ ٍ
غم﴾ [هموؿمر.]30 -35 :
يمؾ َّظوظم َ

ِ
مَ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
مل
 )3وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َفمََ اهللَُّ اظمُْـَوهمؼ َ
َور َصم َفمـ ََّؿ َطمويم َ
يـ هم َقفمو ه َ
كم َواظمُْـَوهم َؼوت َوا ْيم ُؽ َّػ َور ك َ
ِ
قؿ﴾ [ايمتقزمي.]51/
َضم ًْ ٌُ ُف ْؿ َو َيم َعـ َُف ُؿ َ
اَّللُ َو َُهل ْؿ َفم َذ ٌ
اب ُمؼ ٌ
اَّلل ِ ﷺ َ (( :أمو َأه ُؾ ايمـ ِ ِ
ِ ٍ ِ
اَّللُ َقمٜمْ ُفَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
يـ
قل َ
يض َ
َّور ا َّيممذ َ
َّ ْ
 )9و َقم ْـ َأ ِيب َؾمٕمٞمد َر َ
ِ
هؿ َأه ُؾفو َ ،همنَِنؿ َٓ يؿقسم َ ِ
َوس َأ َصو َزمت ُْف ُؿ ايمـ َُّور زمِ ُذك ِ
ُقهبِ ْؿ َ -أ ْو َىم َ
ت٤مل
ُ ْ ْ َ
ُي َق ْق َن َ ،و َيمؽ ْـ ك ٌ
ُقن هم َقفو َو َٓ َ ْ
َّ ُ ْ َ ُ
َ
ويمش َػو َفم ِي َ ،هم ِ
وَت ْؿ إِ َمو َسم ًي َضمتَّك إِ َذا ىمَوكُقا َهم ْح ً ُ ،أ ِذ َن زمِ َّ
لق ِهبِ ْؿ َو ٌَوئِ َر َوم ٌَوئِ َر ،
سمِ َخ َٓم٤م َض ُ
ج َ
٤ما ْؿ َ -همل َم َ ُ
وت ِْ
َهم ٌُ هًقا َفم َعم َأ َْن َ ِ
قؾ َ :يو َأ ْه َؾ َْ
ور َْ
اجلـ َِّي ُ ،شم َّؿ ومِ َ
ُمقن ِدم
اجلـ َِّي َ ،أهمِ ُ
ُقن َك ٌَ َ
احل ٌَّ ِي َسمؽ ُ
قضقا َفم َؾ ْق ِف ْؿ َ ،هم َقـْ ٌُت َ
َمحِ ِ
ايمً ْق ِؾ))(.)1
قؾ َّ

 )5وقمـ اٟمس ريض اهلل قمٜمف ذم طمدض٨م اًمِمٗم٤مقم٦م ،ىم٤مل رؾمقل اهللﷺ ..(:هم َقملسمقكـل،
ِ
ِ
ِ
ؽمموصمًَ ا ،هم َقمََ ُفمـل ممو ؾمموق
عً
مذن رم ،همنذا
ريب و َوم ُ
ُ
ريب ،هم ُق ُ
رأيً ِّ
هملكطؾ ُؼ ضمتَّك أؽمتلذ َن فمعم ِّ
شمؿ ُي ُ
رأؽم َ
محمَُ ه
َ
ًؿ ْع ،واؾم َػ ْع سمُش َّػ ْع 3همملر َهم ُع رأد ،همل َ
وؽم ْؾ سمُع َطف ،و ُوم ْؾ ُي َ
ؽَ ،
ؼول :ار َهم ْع َ
اَّللَُّ ،
ِ
ٍ
ريب
شممؿ أفممق ُد إيمقمف ،هممنذا
ُ
رأيمً ِّ
شمؿ أؾم َػ ُع ،هم َق ُحَه رم ضمَا ُهملدطم ُؾفؿ اجلـَّ َيَّ ،
زمتَحؿقَ ُيع ِّؾ ُؿـقفَّ ،

) (1رواهَمسؾم (.)185
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ِ
ِ
هملومقل :مو َزمؼل دم ايمـ ِ
ُ
َّور َّإٓ َممـ
ايمرازمع َي
شمؿ أفمق ُد َّ
شمؿ أؾم َػ ُع هم َق ُحَه رم َضمَا ُهملدطم ُؾفؿ اجلـَّ َيَّ ،
مً َؾفَّ ،
ووصمى فمؾقف ُ
اخلؾق ُد)) (.)1
ضم ٌَ ًَف
ُ
ايمؼرآنَ ،
تقل َ ِ
ِ
 )0وقمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
ٞمد ْ ِ
ت٤مل َر ُؾم ُ
ت٤مل َ :ىم َ
اَّللُ َقمٜمْت ُف َىم َ
ممسمَك
يض َ
اَّلل ﷺ ُ (( :ي ْ
َ
اخلُتدْ ر ٍي َر َ
َود يو َأه َؾ َْ ِ
ٍ
ِ
زمِوظمَْق ِ
ت ىم ََف ْقً َِي َىم ٌْ ٍ
ون َهم َق ُؼ ُ
مقن
قل َه ْؾ َسم ْع ِر ُهم َ
قن َو َي ْـ ُظ ُر َ
ممئِ هٌ َ
ش َأ ْم َؾ ََ َهم ُقـَودي ُمـ َ ْ
ْ
اجلـَّي َهم َق ْ َ
قن َ :كعؿ  ،ه َذا اظمَْق ُت  ،و ُىم هؾفؿ َوممَْ رآه ُ ،شممؿ يـ ِ
مؾ ايمـَّم ِ
َمودي َيمو َأ ْه َ
ور َف َق ْش َارئِ ُّب ََ
ون
َ ُ
ْ
َه َذا َهم َق ُؼق ُيم َ َ ْ َ
َّ ُ
َ ُ ْ
ون َهم َق ُؼ ُ
قن َ :ك َع ْؿ َ ،ه َذا اظمَْ ْق ُت َ ،و ُىم هؾ ُف ْؿ َومَْ َرآ ُه َ ،هم ُق ْ
مذ َزم َُ ،
قن َه َذا َهم َق ُؼق ُيم َ
قل َه ْؾ َسم ْع ِر ُهم َ
َو َيـْ ُظ ُر َ
مؾ ايمـ ِ
قل َ :يو َأ ْه َؾ َْ
ُشم َّؿ َي ُؼ ُ
َّمور ُطم ُؾمق ٌد َهم َ
اجلـ َِّي ُطم ُؾق ٌد َهم َ
مال َمم ْق َت َ ،و َيمو َأ ْه َ
مؿ َوم َمر َأ:
مال َم ْ
مق َت ُ ،شم َّ

ِ
احل ِ
َ ِ
ِض ْإَ ْم ُر َو ُه ْؿ ِدم َنم ْػ َؾ ٍي﴾ َ ،و َه ُم َٓ ِق ِدم َنم ْػ َؾ ٍي َأ ْه ُؾ ايمَه ْك َقو ﴿ َو ُه ْؿ
نة إِ ْذ ُوم َ
﴿ َوأكْذ ْر ُه ْؿ َي ْق َم َْ ْ َ
ُقن﴾)(.)2
َٓ ُي ْم ِمـ َ
فبئذح ]ٕ] :سأ ٜاثٓ ر١ّ١خ  ٚاثٓ اٌم ُ١سدّّٙب اهلل فِ ٟغأٌخ فٕبء إٌبس:
اًم٘مقل ِ
ومول ايمعالم ُي إيمٌوين رمحف اهللُ ذم ِ
ِ
سمٗمٜم٤مء ِ
اًمٜم٤مر إمم اإلُم٤م ِم ِ
اسمـ اًم٘مٞم ِؿ رمح ُف اهللُ ُمت٤م
ٟمًٌ٦م
ُ
ِ
ٟمّم ُف ( :وض١مؾمٗمٜمل أن َ
اعمِم٤مر إًمٞمف آٟمٗم ً٤م (ص  )73جيدون ُمعٙمئ ً٤م
أىمقل  :إن اًم٘م٤مدض٤مٟمٞم َ٦م ذم و اهلؿ
ِ
سمٕمض ُم٤م ذاٌقا ِ
ِ
ِ
سمٕمض ِ
يمع٥م أئٛمعٜم٤م ُمـ ِ
اًمًٜم٦م  ،وم٘مد قم٘مد اًمٕم اُم ُ٦م اسم ُـ اًم٘متٞم ِؿ
أاؾ
إًمٞمف ذم
هلؿ ذم
ِ
ذم ِ
أسمدض٦م ِ
يمع٤مسمف " احل٤مدي " ومّم ً
اًمٜم٤مر  ،أـم٤مل اًمٙم ا َم ومٞمتف ضمتد ًا  ،وطمٙمتك ذم ذًمتؽ
 ا ظم٤مص ً٤م ذم
ٍ
ِ
ىمقًملم ُمٜمٝم٤م :
أىمقال  ،أسمٓمٚمٝم٤م يمٚمٝم٤م  ،ؾمقى
ؾمٌٕم َ٦م
ِ
ُ
ُ
وضتزول
اًمٙمٗم٤مر  ،وًمٙمـ اهلل قمز وضمتؾ ضٗمٜمٞمٝمت٤م ،
خيرج ُمٜمٝم٤م أطمدٌ ُمـ
اًمٜم٤مر ٓ ُ
إول  :أن َ
قمذاهب٤م .
)َ(1رواهَالبخاري ( ،)4476ومسؾم (.)193
) )2رواهَالبخاري ( ،)4453ومسؾم (.(2849
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دائؿ .
وأطمر  :أهن٤م ٓ شمٗمٜمك وأن قمذاهب٤م أسمدي ٌ
ُ
ِ
ِ
واعمٕم٘مقل ُ ،مع ُمٜم٤مىمِمعٝم٤م  ،وسمٞم٤من ُمت٤م
اعمٜم٘مقل
وىمد ؾم٤مق ومٞمف أدًم َ٦م اًمٗمرض٘ملم وطمججٝمؿ ُمـ
ِ
ِ
ِ
هل٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م  .واًمذي ُ
وُمٜم٤مىمِمعف إض٤ما٤م  ،ضًعِمٕمر ُمـ ذًمؽ أٟمتف
ًمألدًم٦م
ـمرض٘م٦م قمروف
ضع٠مُمؾ ذم
ِ
ِ
ِ
ُ
يم اُمتف ُمٗمّمت ً
 ا
اًمقىمقف قمتغم
ؿمئ٧م
اًم٘مقل
ضٛمٞمؾ إمم
َ
إول وًمٙمٜم ُف مل جيزم سمذًمؽ  ،ومراضمع إن َ
اعمذيمقر .
اًمٙمع٤مب
َ
َ

ِ ِ
ِ
اًمٙمٗم٤مر ٓ شمٗمٜمك واذا اتق اًمٔمت ُـ
ٟم٤مر
ضٍمح ذم
وًمٙمٜمٜمل وضمدشم ُف
ُ
سمٕمض يمعٌف إظمرى سم٠من َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخلٌ٨م ذم
دار
اًمقاسمؾ
اهلل ذم "
اًمٜم٤مر وم٢مهن٤م ُ
اًمّمٞم٥م " (ص ُ )26م٤م ٟمّم ُف  " :وأُم٤م ُ
سمف  ،وم٘م٤مل رمح ُف ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اخلٌٞمت٨م سمٕمْمت ُف إمم
جيٛمتع
فراهلل شمٕمت٤ممم
واعمآيمؾ
وإقمامل
إىمقال
ُ
واعمِم٤مرب ُ
ودار اخلٌٞمثتلم ُ ،
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
أاٚمتف ،
ضمٝمتٜمؿ ُمتع
سمٕمتض  ،صمتؿ جيٕمٚمت ُف ذم
سمٕمْمف قمغم
ًمؽمايم٥م
ضريمؿ اًمٌمء
َ
سمٕمض ومػميمٛم ُف يمام ُ
ٍ
صم اث ـمٌ٘م ٍ
ِ
٤مت ٍ :
ـمٞم٥م ٓ ضِمقسم ُف ٌ
ٌ
وظمٌٞمت٨م
ظمٌ٨م ،
اًمٜم٤مس قمغم
ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م إٓ
ظمٌٞم٨م  .وعم٤م يم٤من ُ
ِ
ِ
ـمٞم٥م ومٞمف  ،وآظمرون ومٞمٝمؿ ٌ
اعمحتض  ،ودار
اًمٓمٞم٥م
وـمٞم٥م يم٤مٟم٧م دوراؿ صم اصم ً٦م  :دار
ظمٌ٨م
ٌ
ٓ َ
ِ
ِ
اخلٌ٨م
اعمحض  ،وا٤مشم٤من ٓ شمٗمٜمٞم٤من")(.)1
وومول ايمشقخ فمؿر إؾمؼر رمحف اهلل( :ضٜمٌٖمل أن ٟمٜمٌف أن ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ ىمقًٓ سمٕمدم
ومٜم٤مء اًمٜم٤مر ،ضم٤مء ذم جمٛمقع ومع٤موى ؿمٞم اإلؾم ام ىمقًمف ذم إضم٤مسمت٦م ؾمت١مال " :وىمتد اشمٗمتؼ ؾمتٚمػ
إُم٦م وأئٛمعٝم٤م وؾم٤مئر أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم أن ُمـ اعمخٚمقىم٤مت ُم٤م ٓ ضٕمدم وٓ ضٗمٜمك سم٤مًمٙمٚمٞم٦م
يم٤مجلٜم٦م واًمٜم٤مر واًمٕمرش وهمػم ذًمؽ ،ومل ض٘مؾ سمٗمٜم٤مء مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت إٓ ـم٤مئٗم٦م ُمـ أاؾ اًمٙم ام
اعمٌعدقملم ،يم٤مجلٝمؿ سمـ صٗمقان وُمـ واوم٘مف ُمـ اعمٕمعزًم٦م وٟمحقاؿ ،واتذا ىمتقل سم٤مـمتؾ خيت٤مًمػ
يمع٤مب اهلل ،وؾمٜم٦م رؾمقًمف ،ومج٤مع ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمعٝم٤م"( .)2وإذا يم٤من إُمتر يمتذًمؽ ،أي هلتام
ِ
الضعقػة )) (.)75 - 74/2
) (1اكظر (( :السؾسؾة
)((َ)2مجؿوع فتاوى)) لشقخ اإلسالم(.)367/18
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ىمقٓن ،وم ا جيقز أن ٟمجزم سم٠من اًم٘مقل سمٗمٜم٤مء اًمٜم٤مر اق ىمقهلام ُم٤م مل ضٕمٚمؿ أٟمف اًم٘مقل إظمػم ،وإذا مل
ضٕمٚمؿ اًم٘مقل إظمػم وم٤مٕومم اًمعقىمػ ذم ٟمًٌ٦م أطمد اعمذاٌلم إًمٞمٝمام)

()1

فبئذح ]ٖ] :اٌمبئٍ ْٛثفٕبء إٌبس:
اظمخويمػقن ظمذهى أهؾ احلؼ دم هذه اظمًليمي ؽمٌع همرق(:)2
 )2اجلفؿقي :اًم٘م٤مئٚمقن سمٗمٜم٤مء اًمٜم٤مر وومٜم٤مء اجلٜم٦م أضْم ً٤م ،وىمتد طمٙمتك اإلُمت٤مم أمحتد ذم آظمتر
يمع٤مب " اًمرد قمغم اًمزٟم٤مدىم٦م " ُمذا٥م اجلٝمٛمٞم٦م سمت٠من اًمٜمت٤مر واجلٜمت٦م شمٗمٜمٞمت٤من ،ورد قمٚمتٞمٝمؿ ذايمتر ًا
اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم قمدم ومٜم٤مئٝمام.
 )1اخلقارج واظمعتزيمي :ض٘مقًمقن سمخٚمتقد يمتؾ ُمتـ ضتدظمؾ اًمٜمت٤مر ،وًمتق يمت٤مٟمقا ُمتـ أاتؾ
اًمعقطمٞمد ،وه اذا اًم٘مقل أن اخلقارج ضٙمٗمرون اعمًٚمٛملم سم٤مًمذٟمقب ،ومٙمؾ ُمـ ارشمٙمت٥م ذٟمٌت ً٤م،
وم٢مٟمف يم٤مومر ظم٤مًمد خمٚمد ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ،واعمٕمعزًم٦م ضرون أن ُمـ ارشمٙم٥م ذٟمٌ ً٤م ذم ُمٜمزًم٦م سملم اعمٜمتزًمعلم،
وم ا اق ُم١مُمـ وٓ يم٤مومر ،وجيرون قمٚمٞمف أطمٙم٤مم اإلؾم ام ذم اًمدٟمٞم٤م ،وًمٙمٜمتف ذم أظمترة خمٚمتد ذم
ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ.
 )3ايمقفقد :اًمذضـ ضزقمٛمقن أهنؿ ضٕمذسمقن ذم اًمٜم٤مر وىمع ً٤م حمدود ًا ،صمؿ خيٚمٗمٝمتؿ همتػماؿ ومٞمٝمت٤م،
وىمد أيمذهبؿ اهلل ذم زقمٛمٝمؿ ،ورد قمٚمٞمٝمؿ ُم٘م٤مًمعٝمؿ ﴿ َو َومو ُيمقا َيمـ َتَ َ ًَّـَو ايمـ َُّور إِ َّٓ َأ َّي ًومو َّم ْعَُ و َد ًة ۚ ُوم ْ
مؾ
اَّلل فمفََ ه ۖ َأم َسم ُؼق ُيمقن فم َعم َ ِ
اَّلل ِ َفم ْفًَ ا َهم َؾـ ُ ْ
خيؾِ َ
قن﴾ [ايمٌؼمرة]12 - 10 :
َأ َُّت َْذسم ُْؿ ِفمـََ َ
اَّلل َمو َٓ َسم ْع َؾ ُؿ َ
َ َ
ػ َُ َ ْ ُ ْ
.

)(( (1الجـة والـار )) لألشؼر (.)46
)(( )2الجـة والـار)) لألشؼر ( ) 44-42باختصار.
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وٟم٘مؾ اسمـ ضمرضر ذم شمٗمًػمه قمـ اسمـ قمٌ٤مس أٟمف ىم٤مل ذم شمٗمًػم آض٦م اًمٌ٘مرة " :ىم٤مل أقمتداء اهلل
اًمٞمٝمقدً :مـ ضدظمٚمٜم٤م اهلل اًمٜم٤مر إٓ حتٚم٦م اًم٘مًؿ ،إض٤مم اًمعل أصٌٜم٤م ومٞمٝم٤م اًمٕمجؾ :أرسمٕملم ضقُم ُ٤م ،وم٢مذا
اٟم٘مْم٧م قمٜم٤م شمٚمؽ إض٤مم ،اٟم٘مٓمع قمٜم٤م اًمٕمذاب " .وذيمر اسمـ طمرضر قمـ اًمًدي ىمقًمتف " :ىم٤مًمت٧م
اًمٞمٝمقد :إن اهلل ضدظمٚمٜم٤م اًمٜم٤مر أرسمٕملم ًمٞمٚم٦م ،طمعك إذا أيمٚم٧م اًمٜم٤مر ظمٓم٤مض٤مٟم٤مٟ ،م٤مدى ُمٜمت٤مد :أظمرضمتقا
يمؾ خمعقن ُمـ وًمد سمٜمل إهائٞمؾ ،ومٚمذًمؽ أُمرٟم٤م أن ٟمخعـ ،ىم٤مًمقا :وم ا ضدقمقن ُمٜم٤م ذم اًمٜم٤مر أطمد ًا
إٓ أظمرضمقه " (.)1
 )3ومقل إموم آَتوديي ازمـ فمريب ايمطوئل ،وم٢مٟمف زقمتؿ أن أاٚمٝمت٤م ضٕمتذسمقن ومٞمٝمت٤م ُمتدة ،صمتؿ
شمٜم٘مٚم٥م ـمٌ٤مئٕمٝمؿ ٟم٤مرض٦م ضعٚمذذون سم٤مًمٜم٤مر عمقاوم٘معٝم٤م ًمٓمٌ٤مئٕمٝمؿ ،ومول ازممـ ضمجمر دم ايمػمتَ( :واتذا
ىمقل سمٕمض ُمـ ضٜمً٥م إمم اًمعّمقف ُمـ اًمزٟم٤مدىم٦م )(.)2
 )9ومقل مـ زفمؿ أن أهؾفو خيرصمقن مـفو ،وسمٌؼك فمعم ضموهلو طمويمَة ٓ سمٌقَ.
 )5ومقل أيب هذيؾ ايمعالف مـ أئؿي اظمعتزيممي اًمتذاا٥م إمم أن طمٞمت٤مة أاتؾ اًمٜمت٤مر شمٗمٜمتك،
وضّمػمون مج٤مد ًا ٓ ضعحريمقن ،وٓ ًقن سم٠ممل ،ىم٤مل سمذًمؽ ٕٟمف ض٘مقل سم٤مُمعٜم٤مع طمقادث ٓ هن٤مض٦م
هل٤م ،ومخ٤مًمػ إدًم٦م اًمٍم ٦م اًم٘مٓمٞمٕم٦م اًمثٌقت سمٛم٘م٤مضٞمس قم٘مٚمٞم٦م سم٤مـمٚم٦م.
 )0ومقل مـ ومول :إن اهلل خيرج ُمٜمٝم٤م ُمـ ضِم٤مء ،يمام ورد ذم إطم٤مدض٨م ،صمتؿ ضٌ٘مٞمٝمت٤م ؿمتٞمئ ً٤م،
صمؿ ضٗمٜمٞمٝم٤م ،وم٢مٟمف ضمٕمؾ هل٤م أُمد ًا شمٜمعٝمل إًمٞمف.

)(( (1تػسقر ابن جرير)) (.)381/1
)(( (2فتح الباري)) (.)421/11
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فبئذح ]ٗ] :خشٚط أً٘ اٌمجٍخ اٌّٛدذ ِٓ ٓ٠إٌبس ٚ ،ػذَ خٍٛدُ٘ فٙ١ب:
يؼقل أزمق احلًـ إؾمعري رمحف اهلل( :ىم٤مًمت٧م اعمٕمعزًمت٦م واخلتقارج سمعخٚمٞمتداؿ  -ضٕمٜمتل
اًمٗمً٤مق ُمـ اعمًٚمٛملم  -وأن ُمـ دظمؾ اًمٜم٤مر ٓ خيرج ُمٜمٝم٤م ،وىم٤مل أاؾ اًمًٜم٦م وآؾمتع٘م٤مُم٦م :إن
اهلل خيرج أاؾ اًم٘مٌٚم٦م اعمقطمدضـ ُمـ اًمٜم٤مر ،وٓ خيٚمداؿ ومٞمٝم٤م)(.)1
ومول ازمـ ايمؼقؿ رمحف اهلل ( :وم٤مجلٜم٦م ٓ ضدظمٚمٝم٤م ظمٌٞم٨م  ،وٓ ُمـ ومٞمف رء ُمـ اخلٌ٨م  ،ومٛمـ
شمٓمٝمر ذم اًمدٟمٞم٤م وًم٘مل اهلل ـم٤مار ًا ُمـ ٟمج٤مؾم٤مشمف  :دظمٚمٝم٤م سمٖمػم ُمٕمقق  ،وُمـ مل ضعٓمٝمر ذم اًمتدٟمٞم٤م ،
وم٢من يم٤مٟم٧م ٟمج٤مؾمعف قمٞمٜمٞم٦م يم٤مًمٙم٤مومر  :مل ضدظمٚمٝم٤م سمح٤مل  ،وإن يم٤مٟم٧م ٟمج٤مؾمتعف يمًتٌٞم٦م قم٤مروت٦م :
دظمٚمٝم٤م سمٕمد ُم٤م ضعٓمٝمر ذم اًمٜم٤مر ُمـ شمٚمؽ اًمٜمج٤مؾم٦م  ،صمؿ خيرج ُمٜمٝم٤م )(.)2
ومول ايمشقخ ازمـ فمًقؿكم رمحف اهلل  ( :قمّم٤مة اعمًٚمٛملم صم اصم٦م أىمً٤مم  :ىمًؿ ضٖمٗمر اهلل ًمف وٓ
ضدظمؾ اًمٜم٤مر أص ً
 ا  ،وىمًؿ آظمر ضدظمؾ اًمٜم٤مر وضٕمذب سم٘مدر ذٟمقسمتف صمتؿ خيترج  ،وىمًتؿ صم٤مًمت٨م
ضدظمؾ اًمٜم٤مر وضٕمذب  ،وًمٙمـ ضٙمقن ًمف اًمِمتٗم٤مقم٦م  ،ومٞمخترج ُمتـ اًمٜمت٤مر ىمٌتؾ أن ضًتعٙمٛمؾ ُمت٤م
ضًعح٘مف ُمـ اًمٕمذاب)(.)3
و يَل فمعم افمتؼود ايمًؾػ زمخروج أهؾ ايمتقضمقَ مـ ايمـور وفممَم طمؾمقدهؿ همقفمو إضموديمٌ
اظمذىمقرة أول هذا ايمػِؾ.

)(( َ(1مؼآت اإلسالمققن)) (.)474/1
)(( )2إغاةة الؾفػان)) (.)56 /1
)((َ(3فتاوى كور عؾى الدرب)) (.)2 /4
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فبئذح ]٘] :إٌبس ِٛعٛدح ا:ْ٢
ومول ايمطحووي رمحف اهلل ( :واجلٜم٦م واًمٜم٤مر خمٚمقىمع٤من ٓ ،شمٗمٜمٞم٤من أسمد ًا وٓ شمٌٞمدان).
ومول ازمـ أيب ايمعز احلـػل ؾمورح ايمطحوويي دم ذضمف هلذا ايمـص:
( أُم٤م ىمقًمف" :إن اجلـي وايمـور خمؾقومتون" ،وم٤مشمٗمؼ أاؾ اًمًٜم٦م قمغم أن اجلٜم٦م واًمٜم٤مر خمٚمقىمع٤من
ُمقضمقدشم٤من أن ،ومل ضزل أاؾ اًمًٜم٦م قمغم ذًمؽ ،طمعك ٟمٌٖمت٧م ٟم٤مسمٖمت٦م ُمتـ اعمٕمعزًمت٦م واًم٘مدرضت٦م،
وم٠مٟمٙمرت ذًمؽ ،وىم٤مًم٧م :سمؾ ضٜمِمئٝمام اهلل ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م .ومحٚمٝمؿ قمغم ذًمؽ أصٚمٝمؿ اًمٗم٤مؾمد اًمتذي
ووٕمقا سمف ذضٕم٦م عم٤م ضٗمٕمٚمف اهلل ،وأٟمف ضٜمٌٖمل أن ضٗمٕمؾ يمذا ،وٓ ضٜمٌٖمل ًمف أن ضٗمٕمؾ يمذا .وىم٤مؾمقه
قمغم ظمٚم٘مف ذم أومٕم٤مهلؿ ،ومٝمؿ ُمِمٌٝم٦م ذم إومٕم٤مل ،ودظمتؾ اًمتعجٝمؿ ومتٞمٝمؿ ،ومّمت٤مروا ُمتع ذًمتؽ
ُمٕمٓمٚم٦م .وىم٤مًمقا :ظمٚمؼ اجلٜم٦م ىمٌؾ اجلزاء قمٌ٨مٕ ،هن٤م شمّمػم ُمٕمٓمٚم٦م ُمدد ًا ُمعٓم٤موًمت٦م .ومتردوا ُمتـ
اًمٜمّمقص ُم٤م ظم٤مًمػ اذه اًمنمضٕم٦م اًمٌ٤مـمٚم٦م اًمعل ووٕمقا٤م ًمٚمرب شمٕمت٤ممم ،وطمرومتقا اًمٜمّمتقص
قمـ ُمقاوٕمٝم٤م ،ووٚمٚمقا وسمدقمقا ُمـ ظم٤مًمػ ذضٕمعٝمؿ)(.)1
وممو يَل فمعم افمتؼود ايمًؾػ زمقصمقد ايمـور أن.
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يـ﴾
َّوس َواحل َج َور ُة ُأفمََّ ْت يم ْؾؽَوهم ِر َ
 )1ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :همو َّسم ُؼقا ايمـ ََّور ا َّيمتل َو ُومق ُد َهو ايمـ ُ
ِ

ِ

[ايمٌؼرة.]13 :

ِ

َورا َأ َضم َ
هاد ُوم َفو﴾ [ايمؽفػ.]12 :
 )2وىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :إِكَّو َأ ْفمتََْ كَو يمؾ َّظوظم َ
كم ك ً
وط ِهبِ ْؿ ُ َ
ِ

ِ

ِ

ِ

غما﴾ [ايمػرومون.]22 :
ويمًو َفمي َو َأ ْفمتََْ كَو َظم ْـ ىم ََّذ َب زمِ َّ
 )3وىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :زم ْؾ ىم ََّذ ُزمقا زمِ َّ
ويمًو َفمي َؽمع ً

ِ

َورا﴾ [كقح.]19 :
 )4وىمقًمف شمٕم٤مممُ ﴿ :أنم ِْر ُومقا َهم ُل ْدطم ُؾقا ك ً

 )5وىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :و َأ َفمََّ

ِ

غما﴾ [ايمػتَ.]5 :
َُهل ْؿ َصم َفـ ََّؿ َو َؽم َ
وق ْت َمِ ً

)(( )1شرح العؼقدة الطحاوية)) (.)615\2
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ِ

ايمًع ِ
غم﴾ [اظمؾؽ.]9 :
 )6وىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :و َأ ْفمتََْ كَو َُهل ْؿ َفم َذ َ
اب َّ
ِ

قن َفم َؾ ْق َفو ُنمَُ وا َو َفمشقو﴾ [نموهمر.]35 :
 )7وىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ايمـ َُّور ُي ْع َر ُو َ

اَّلل ِ ﷺ َ
أن َر َ
 )8وقمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر  ،ريض اهلل قمٜمف  ،ى
أضممََ ىم ُْؿ إ َذا
ؾمقل َ
ىم٤ملَّ (( :
إن َ
اجلـ ِ
ىمون ِمـ أه ِؾ َ ِ ِ
ِ
ِ
أه ِ
مؾ َ
ىممون
َم َ
وإن َ
َّميْ ،
إن َ
ًمْ ،
اجلـَّي َهمؿ ْـ ْ
ْ
وت ُفم ِر َض فمؾقف َم ْؼ َعَُ ُه زمويم َغََ اة وايم َع ِّ
ؽ اهللَُّ يقم ِ
ِمـ أه ِؾ ايمـ ِ ِ
أه ِؾ ايمـ ِ
َّور ،هم ُق َؼ ُول :هذا َم ْؼ َعَُ َك ضمتَّك َي ٌْ َع ًَ َ
ايمؼ َق َوم ِي))(.)1
َّور َهمؿ ْـ ْ
ْ
َ َ
فبئذح ]ِ :]ٙجٟء إٌبس ف ٟػشفبد اٌم١بِخ:
ِ

ِ

ِ

قؿ يم ْؾغ ِ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ُزم ِّرزَت َْ
يـ﴾ [ايمشعراق.]22/
َوو َ
اجلح ُ

ِ
ؽ َواظمَْ َؾ ُ
وق َر هزم َ
مؽ َصمػو َصمػو *
وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :ىم ََّال إِ َذا ُدىمًَّ ْإَ ْر ُض َدىمو َدىمو * َو َصم َ
لق َي ْق َمًِ ٍذ زمِ َج َفـ ََّؿ َي ْق َمًِ ٍذ َيت ََذىم َُّر ْ ِ
ون َو َأكَّك َيم ُف ِّ
ايمذىم َْرى﴾ [ايمػجر.]13 -12/
اإلك ًَْ ُ
َو ِصم َ
ممسمَك زمِ َج َفمـ ََّؿ
وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمتقل اهلل ﷺُ (( :ي ْ

ٍ
قن َأ ْيم َ
قن َأ ْيم َ
وَنَو))(.)2
ػ ِز َمومٍَ ،م َع ىم ُِّؾ ِز َمو ٍم َؽم ٌْ ُع َ
قمًِ ٍذ َهلو َؽم ٌْ ُع َ
ج هر َ
ػ َم َؾؽ َ ُ
َي َ
فبئذح ]ٚ :]ٚسٚد إٌبس ٚأٚي ِٓ ٠ؼجش اٌقشاه:

ِ
ِ
َون َفم َعم َر ِّزم َ
يـ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وإِ ْن ِمـْؽ ُْؿ إِ َّٓ َو ِار ُد َهو ىم َ
مؿ ُكـ َِّجمل ا َّيممذ َ
ؽ َضم ْت ً َم ْؼضقو * ُشم َّ
ِ
كم همِ َقفو ِصمًِقو﴾ [مريؿ.]01 -02/
ا َّسم َؼ ْقا َوك ََذ ُر ايم َّظوظم َ
وقمتـ أيب ارضتترة ريض اهلل قمٜمتتف أن ٟم٤مؾمت ً٤م ىمتت٤مًمقا :ضت٤م رؾمتتقل اهلل اتتؾ ٟمتترى رسمٜمتت٤م ضتتقم
ايمٌم ُ
ُقن َأكَو َو ُأ َّمتِل َأ َّو َل َم ْـ
ي َصم َفـ ََّؿ َهم َلىم ُ
اط َزم ْ َ
كم َـم ْف َر ْ
ي ُب ِّ َ
اًم٘مٞم٤مُم٦م-...وومٞمف -وم٘م٤ملَ (( :و ُي ْ َ

)َ)1رواهَالبخاري ( ،)1379ومسؾم (.)2866
)َ)2رواهَمسؾمَ(.)2842
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ُجق ُز)(.)1
فبئذح ] :]ٛأٚي َِْٓ رُغَؼَّش ث ُٙإٌبس:
إن َأ َّو َل ايمـ ِ
َّموس
قمـ أيب ارضرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ﷺ ض٘مقلَّ (( :
ي ْؼ َه يقم ِ
ً همِ َقفمو ،
ايمؼ َق َوم ِي َفم َؾ ْق ِفَ ،ر ُصم ٌؾ ْاؽمت ُْش ِفََ َ ،هم ُل ِ َت زمِ ِف َهم َع َّر َهم َف كِ َع َؿ ُف َهم َع َر َهم َفوَ ،وم َولَ :هم َ َفم ِؿ ْؾ َ
َ َ
ُ
يق َهم َؼَْ ومِ َ
ًَ ،و َيمؽِـ َ
ً همِ َ
قمؾ،
َّؽ َومو َسم ْؾ َ
قؽ َضمتَّك ْاؽمت ُْش ِفَْ ُتَ ،وم َول ىم ََذ ْزم َ
َوم َولَ :ومو َسم ْؾ ُ
ً َٕ ْن ُي َؼ َول َصم ِر ٌ
َّور ورصم ٌؾ َسمع َّؾؿ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
رآنَ ،هم ُل ِ َت
ايمع ْؾ َؿ َو َفم َّؾ َؿ ُف َو َوم َر َأ ايم ُؼ َ
ُشم َّؿ ُأم َر زمِف َهم ًُح َ
ى َفم َعم َو ْصم ِفف َضمتّك ُأ ْيمؼ َل ِدم ايمـ ِ َ َ ُ َ َ
ً همِقفو َوم َولَ :سمع َّؾؿ ُ ِ
ِ
ِ
ِ
مؿ َو َفم َّؾ ْؿتُم ُفَ ،و َوم َمر ْأ ُت همِ َ
قمؽ
زمِف َهم َع َّر َهم ُف ك َع َؿ ُف َهم َع َر َهم َفوَ ،وم َولَ :هم َ َفمؿ ْؾ َ َ
مً ايمع ْؾ َ
َ ْ

ًا ِ
رآن يمِ ُق َؼ َول ُه َق َوم ِ
ً َو َيمؽِـ َ
مورئٌ َهم َؼمَْ
يمع ْؾ َؿ يمِ ُق َؼ َول َفم ِوملٌَ ،و َوم َ
َّؽ َسم َع َّؾ ْؿ َ
رآنَ ،وم َول :ىم ََذ ْزم َ
رأت ايم ُؼ َ
ايم ُؼ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ى َفم َعم َو ْصم ِف ِف َضمتَّك ُأ ْيم ِؼ َل ِدم ايمـ ِ
ومِ َ
مـ
مع اهللُ َفم َؾ ْقمفَ ،و َأ ْفم َطمو ُه م ْ
َّور َو َر ُصم ٌؾ َو َّؽم َ
قؾُ ،شم َّؿ ُأم َر زمِف َهم ًُح َ
مول :ممو سمَرىم ُ ِ
ول ُىم ِّؾ ِفَ ،هم ُل ِت زمِ ِف َهمعر َهمف كِعؿف َهمعر َهمفوَ ،وم َولَ :هم فم ِؿ ْؾ َ ِ
َأصـ ِ
َوف اظمَ ِ
مـ
َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َ
ْمً م ْ
َ َ
ْ
ً هم َقفمو َوم َ َ َ
َ
َّؽ َهمع ْؾ َ ِ
ِ
ؽمٌِ ٍ ِ
ً همِ َقفو َيم َ
مقا ٌد،
ؽَ ،وم َول :ىم ََذ ْزم َ
ى َأ ْن ُيـْ َػ َؼ همِ َقفو إٓ َأ ْك َػ ْؼ ُ
ً يم ُق َؼ َول ُه َق َصم َ
ًَ ،و َيمؽـ َ َ
قؾ َُت ه
َ
ِ
ِ ِ
ى َفم َعم َو ْصم ِف ِفُ ،شم َّؿ ُأ ْيم ِؼ َل ِدم ايمـ ِ
َهم َؼَْ ومِ َ
َّور))(.)2
قؾُ ،شم َّؿ ُأم َر زمِف َهم ًُح َ

فبئذح ] :]ٜو١ف١خ دخٛي أً٘ إٌبس إٌبس:
ِ
ف ا ُْظمج ِرم َ ِ
قن زمًِق َ ُه ْؿ َهم ُق ْم َطم ُذ زمِويمـ ََّقاص َو ْإَ ْومََ ا ِم﴾ [ايمرمحـ.]32/
 )1ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممُ ﴿ :ي ْع َر ُ ْ ُ
َمون زم ِع ٍ
 )2وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :و َأفمتََْ كَو ظمَ ِـ ىم ََّذب زمِويمًوفم ِي ؽم ِعغما * إِ َذا ر َأ َْت ِ
قمَ
مـ َمؽ ٍ َ
مؿ م ْ
ْ
َ ْ
َ ُ ْ
َ َّ َ َ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
كم َد َفم ْقا ُهـَويمِ َ
قرا * َٓ سمََْ ُفمقا
َؽمؿ ُعقا َهلو َسم َغ هق ًظو َوزَهم ًغما * َوإِ َذا ُأ ْيم ُؼقا مـ َْفو َمؽَوكًو َو ِّق ًؼو ُم َؼ َّرك َ
ؽ ُشم ٌُ ً
ِ

ِ

غما﴾ [ايمػرومون.]23 -22/
قرا َواضمًَ ا َوا ْد ُفمقا ُشم ٌُ ً
ا ْيم َق ْق َم ُشم ٌُ ً
قرا ىمًَ ً

) )1رواهَالبخاري ( .)7437
)َ(2رواهَمسؾم ( .)1965
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اك َمو ُْ
 )3وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :ىم ََّال َيم ُقـْ ٌَ َذ َّن ِدم ُْ
احل َط َؿ ِي * َو َمو َأ ْد َر َ
اَّلل ِ اظمُْق َومََ ُة﴾
َور َ
احل َط َؿ ُي * ك ُ
[اهلؿزة.]5 -3/
ِ
ِ
مر ِمكم يقمًِ ٍ
مذ ُم َؼ َّمركِ َ ِ َ
مـ
هازمِمق ُؾ ُف ْؿ م ْ
 )4وىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وسم ََرى اظمُْ ْج ِ َ َ ْ َ
كم دم ْإ ْصم َػود * َ َ

َومطِ َر ٍ
قه ُف ُؿ ايمـ َُّور﴾ [إزمراهقؿ.]90 -32/
ان َو َسمغ َْشك ُو ُصم َ

َّور فم َعم وصم ِ
قه ِف ْؿ ُذو ُومقا َم َّس َؽم َؼ َر﴾
 )5وىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي ْق َم ُي ًْ َح ٌُ َ
قن ِدم ايمـ ِ َ ُ ُ
[ايمؼؿر.]31:

فبئذح ]ٓٔ]ِ :ىبْ إٌبس:
ومول ايمشقخ فمؿر إؾمؼر رمحف اهلل( :اظمعٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ُمقىمع اًمٜم٤مر أن وم٘مت٤مل سمٕمْمتٝمؿ:
ال ذم إرض اًمًٗمغم ،وىم٤مل آظمرون :ال ذم اًمًامء ،وىم٤مل آظمرون سم٤مًمعقىمػ ذم ذًمؽ ،واتق
اًمّمقابً ،مٕمدم ورود ٟمص سضح صحٞمح دد ُمقىمٕمٝم٤م ،وُمـ اًمذضـ شمقىمٗمقا ذم اذا ،احل٤مومظ
ػ قمـ اًمٜم٤مر ،أيَ :شم ُ٘م ُ
قل ومٞمٝم٤م سم٤مًمقىمػ ،أي حمٚمٝمت٤م ،طمٞمت٨م ٓ ضٕمٚمٛمتف إٓ
اًمًٞمقـمل ىم٤مل " :وشم َِ٘م ُ
اهلل ،ومٚمؿ ضثٌ٧م قمٜمدي طمدض٨م أقمعٛمده ذم ذًمؽ " .وىم٤مل اًمِمٞم وزم اهلل اًمداٚمقي ذم قم٘مٞمدشمتف:
"ومل ضٍمح ٟمص ذم شمٕمٞملم ُمٙم٤مهنام (أي اجلٜم٦م واًمٜم٤مر)  ،سمؾ طمٞم٨م ؿم٤مء اهلل شمٕمت٤ممم ،إذ ٓ إطم٤مـمت٦م
ًمٜم٤م سمخٚمؼ اهلل وقمقاعمف "  ،وىم٤مل صدضؼ طمًـ ظمت٤من قم٘مت٥م إضتراده ًم٘متقل اًمتداٚمقي اتذا" :
أىمقل :واذا اًم٘مقل أرضمح إىمقال وأطمقـمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم )(.)1

)(( (1الجـة والـار)) لألشؼر (.)21
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فبئذح ]ٔٔ] :خضٔخ إٌبس :
ِ
ِ
َّموس
َمورا َو ُومق ُد َهمو ايمـ ُ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم َ ﴿ :يمو َأ ه َُّيمو ا َّيممذ َ
يـ َآمـُمقا ُوممقا َأك ُػ ًَمؽ ُْؿ َو َأ ْهؾمقؽ ُْؿ ك ً
و ِْ
احل َج َور ُة َفم َؾ ْق َفو َمالئِ َؽ ٌي ِنم ٌ
ون﴾
قن َ
قن َمو ُي ْم َم ُر َ
اَّللَ َمو َأ َم َر ُه ْؿ َو َي ْػ َع ُؾ َ
الظ ِؾمََ ا ٌد ٓ َي ْع ُِ َ
َ
[ايمتحريؿ.]5 :
وقمدهتؿ شمًٕم٦م قمنم ُمٚمٙم ً٤م ،يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ؽم ُل ْصؾِ ِقف َؽم َؼ َر َو َمو َأ ْد َر َ
اك َممو َؽمم َؼ ُر ٓ ُسم ٌْ ِؼمل
ِ
اضم ٌي ِّيم ْؾ ٌَ َ ِ
مم﴾ [اظمَشمر.]30 - 15 :
َوٓ سم ََذ ُر َيم َّق َ
مم َفم َؾ ْق َفو سم ًْ َع َي َفم َ َ
ومول ازمـ رصمى رمحف اهلل( :واعمِمٝمقر سملم اًمًٚمػ واخلٚمتػ أن اًمٗمعٜمت٦م إٟمتام ضمت٤مءت ُمتـ
طمٞم٨م ذيمر قمتدد اعم ائٙمت٦م اًمتذضـ اهمتؽم اًمٙمٗمت٤مر سم٘مٚمتعٝمؿ ،وفمٜمتقا أهنتؿ ضٛمٙمتٜمٝمؿ ُمتداومٕمعٝمؿ
ومم٤مٟمٕمعٝمؿ ،ومل ضٕمٚمٛمقا أن يمؾ واطمد ُمـ اعم ائٙم٦م ٓ ضٛمٙمـ اًمٌنم يمٚمٝمؿ ُم٘م٤موُمعف) (.)1
ؽ يمِ َق ْؼ ِ
مؽ َوم َ
ض َفم َؾ ْقـَو َر هزم َ
وُم٤مًمؽ ظم٤مزن اًمٜم٤مر ،يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفَ ﴿ :وكَو َد ْوا َيو َمويمِ ُ
ُمؿ
مول إِ َّكؽ ْ
قن﴾ [ايمزطمرف.]00/
َموىمِ ًُ َ
فبئذح ]ٕٔ] :إٌبس ؽبعؼخ ٚاعؼخ ،ثؼ١ذ لؼش٘بِ ،زشاِ١خ أىشافٙب:
ومول ايمشقخ فمؿر إؾمؼر رمحف اهلل ،ضدًمٜم٤م قمغم اذا أُمقر(:(2
إول :اًمذضـ ضدظمٚمقن اًمٜم٤مر أقمداد ٓ حتَم ،وُمع يمثرة قمدداؿ وم٢من ظمٚمؼ اًمقاطمد ومٞمٝمؿ
3

ضْمخؿ طمعك ضٙمقن ضؾمف ذم اًمٜم٤مر ُمثؾ ضمٌؾ أطمد ،وُم٤م سملم ُمٜمٙمٌٞمف ُمًػمة صم اصم٦م أض٤مم( ) ،وُمع

)(( (1التخويف من الـار)) (.)174
) )2اكظر(( :الجـة والـار)) لألشؼر (.)24-22

((ضرس َ ِ
) )3اشارة لحديث أبي هريرة رضي اهلل عـه قال :قال رسول اهلل ﷺِ :
َراب َ
الؽرافِ ِر
الؽراف ِر َأ ْو ك ُ
ْ ُ
مِ ْث ُل ُأح ٍد ،و ِغ َؾ ُظ ِج ْؾ ِد ِه م ِسقر ُة َة ٍ
الث)) .رواهَمسؾم(.)2189
ُ َ
َ َ
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ذًمؽ وم٢مهن٤م شمًعققم٥م اذه إقمداد اهل٤مئٚم٦م اًمعل وضمدت قمغم اُمعداد احلٞم٤مة اًمتدٟمٞم٤م ُمتـ اًمٙمٗمترة
اعمجرُملم قمغم قمٔمؿ ظمٚم٘مٝمؿ ،وضٌ٘مك ومٞمٝم٤م ُمعًع ًمٖمػماؿ وىمد أظمؼمٟم٤م اهلل هبذه احل٘مٞم٘م٦م ذم ؾمقرة
قل ه ْؾ ِمـ م ِز ٍ
قل َِجلفـَّؿ ه ِؾ ام َت ْ ِ
يَ﴾ [ق.]30 :
ست َو َسم ُؼ ُ َ
ْ َ
ق وم٘م٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي ْق َم َك ُؼ ُ َ َ َ ْ
ايمًوين :ضدل قمغم سمٕمد ىمٕمرا٤م أضْم ً٤م أن احلجر إذا أًم٘مل ُمـ أقم اا٤م اطمع٤مج إمم آُمت٤مد ـمقضٚمت٦م
طمعك ضٌٚمغ ىمٕمرا٤م ،ومٗمل صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ أيب ارضرة ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤ملُ :ىمـَّو ممع رؽم ِ
مقل اهللِ
َ ُ
ون مو هذا َ
ﷺ ،إ ْذ َؽم ِؿ َع َو ْصم ٌَ ًيَ ،هم َ
مؿ،
ومولُ :وم ْؾـَموَ :
ايمـٌل ﷺ :سمََْ ُر َ
اَّللُ َو َر ُؽممق ُيم ُف َأ ْفم َؾ ُ
ؼول ه
ِ
كم َطم ِري ًػوَ ،همفق ُّي ِقي دم ايمـ ِ
ومول :هذا َضم َج ٌر ُر ِم َل زمف دم ايمـ ِ
َ
أن ،ضمتَّمك ا ْكت ََفمك إلم
َّور َ
َّور ُمـ ُْذ َؽم ٌْع َ
َْ
َوم ْع ِر َهو))(.)1
ايمًويمٌ :يمثرة اًمٕمدد اًمذي ض٠ميت سم٤مًمٜم٤مر ُمـ اعم ائٙم٦م ذم ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وم٘مد وصتػ اًمرؾمتقل
ٍِ
ج َفـ ََّؿ ۚ﴾ [ايمػجر]13 :
لق َي ْق َمًذ زمِ َ
ﷺ جملء اًمٜم٤مر ذم ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،اًمذي ض٘مقل اهلل ومٞمفَ ﴿ :و ِصم َ
ػ م َؾ ٍ
قن َأ ْيم َ
ؽ
ػ ِز َمومٍَ ،م َع ىم ُِّؾ ِز َمو ٍم َؽم ٌْ ُع َ
قمًِ ٍذ َهلو َؽم ٌْ ُع َ
قن َأ ْيم َ َ
 ،وم٘م٤مل ﷺُ (( :ي ْمسمَك زمِ َج َفـ ََّؿ َي َ
وَنَو)) (. )2
ج هر َ
َُ
ايمرازمع :ومم٤م ضدل قمغم اقل اًمٜم٤مر ويمؼما٤م أن خمٚمقىملم قمٔمٞمٛملم يم٤مًمِمٛمس واًم٘مٛمر ضٙمقٟم٤من
صمقرضـ ُمٙمقرضـ ذم اًمٜم٤مر ،ومٗمل "ُمِمٙمؾ أصم٤مر" ًمٚمٓمح٤موي قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌتد اًمترمحـ ىمت٤مل:
ؽق ِ
ِ
ران دم ايمـم ِ
ور يمق َم
ؿس و ايمؼؿم ُر
شمقران م َّ
طمدصمٜم٤م أسمق ارضرة قمـ اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل " :ايمشم ُ

الؽرافِ ِر فِري الـ ِ ِ
وعن أبي هريرة رضي اهلل عـه أن الـبي ﷺ قرالَ (( :مرا َبر ْق َن َمـْؽِ َبري َ
رقر ُة َةال َة ِرة َأ ميرا ٍم
مرار َمس َ
ل ِ مؾراكِ ِ
الؿ ْسرعِ)) .رواهَمسؾم (.)2196
ب ُ
)َ)1رواهَمسؾم (.)2844
) )2رواهَمسؾم (.)2842
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ِ
ايمؼقومي"(.))1
فبئذح ]ٖٔ] :دسوبد إٌبس:
اًمٜم٤مر ُمعٗم٤موشم٦م ذم ؿمدة طمرا٤م ،وُم٤م أقمده اهلل ُمـ اًمٕمذاب ٕاٚمٝم٤م ،ومٚمٞمً٧م درضم٦م واطمدة.
ويَل فمعم هذا:
ِِ
كم ِدم ايمََّ ْر ِك إَ ْؽم َػ ِؾ ِم َـ ايمـ ِ
َّور﴾ [ايمـًوق.]239 :
 )1ىمقل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :إِ َّن اظمُْـَوهمؼ َ
اَّلل ِ ىمَؿـ زموق زمًِخَ ٍ
اَّلل ِ َو َم ْل َوا ُه َصم َفـ َُّؿ َوزمِمً َْس
ط ِم َـ َ
 )2وىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َهم َؿ ِـ ا َّسم ٌَ َع ِر ْو َق َ
ان َ َ ْ َ َ َ
قن﴾ [ آل فمؿران.]253 - 251 :
اَّلل ِ َو َ
وت ِفمـََْ َ
اظمَْ ِِ ُغمُ ،ه ْؿ َد َر َصم ٌ
اَّللُ َزم ِِ ٌغم زمِ َ َي ْع َؿ ُؾ َ
 )3وقمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ(( :إن أهقن أهمؾ
ايمـور فمذازم ًو يقم ايمؼقومي يمرصمؾ سمقوع دم أَخص ومَمقف َجرة يغقم مـفو دمونمف)) (.)2
)4

ىمت٤مل ﷺ (( :أهمقن أهمؾ ايمـمور فممذازم ًو أزممق

ؿمويمى ،وهق متـعؾ زمـعؾكم يغقم مـف دمونمف))(.)3
يؼقل ايمؼرؿمٌل رمحف اهلل( :اذا اًمٌ٤مب ضدًمؽ قمغم أن يمٗمر ُمـ يمٗمر وم٘مطً ،مٞمس يمٙمٗمر ُمتـ
ـمٖمك ويمٗمر ومترد وقمَم ،وٓ ؿمؽ أن اًمٙمٗم٤مر ذم قمذاب ضمٝمٜمؿ ُمعٗم٤موشمقن يمام ىمتد قمٚمتؿ ُمتـ
اًمٙمع٤مب واًمًٜم٦م ،وٕٟم٤م ٟمٕمٚمؿ قمغم اًم٘مٓمع واًمثٌ٤مت أٟمف ًمٞمس قمذاب ُمـ ىمعؾ إٟمٌٞم٤مء واعمًتٚمٛملم
وومعؽ ومٞمٝمؿ وأومًد ذم إرض ويمٗمترُ ،مًت٤موض ً٤م ًمٕمتذاب ُمتـ يمٗمتر وم٘متط وأطمًتـ ًمألٟمٌٞمت٤مء
واعمًٚمٛملم ،أٓ شمرى أسم٤م ـم٤مًم٥م يمٞمػ أظمرضمف اًمٜمٌل ﷺ إمم وحْم٤مح ًمٜمٍمشمف إض٤مه ،وذ ّسمف
) )1ورواه البقفؼي يف ((البعث والـشور)) ،وصححهَإلباين يف ((السؾسؾة الصحقحة)) (.)124
)َ)2رواهَالبخاري (.)6561
) )3رواهَمسؾم (.)212
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قمٜمف وإطمً٤مٟمف إًمٞمف؟)(.)1
ومول ازمـ رصمى رمحف اهلل( :ويمذًمؽ شمٗم٤موت قمذاب قمّم٤مة اعمقطمدضـ ذم اًمٜمت٤مر سمحًت٥م
أقمامهلؿ ،ومٚمٞمس قم٘مقسم٦م أاؾ اًمٙمٌ٤مئر يمٕم٘مقسم٦م أاؾ اًمّمٖم٤مئر ،وىمد خيٗمػ قمـ سمٕمْمٝمؿ سمحًتٜم٤مت
أظمرى ًمف أو سمام ؿم٤مء اهلل ُمـ إؾمٌ٤مب)(.)2
فبئذح ]ٗٔ] :أثٛاة إٌبس:
ًمٚمٜم٤مر ؾمٌٕم٦م أسمقاب ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿ :وإِ َّن صمفـَّؿ ظمَق ِفمَُ هؿ َأ ِ
مق ٍ
اب
َجع َ
مكم َهلمو َؽمم ٌْ َع ُي َأ ْزم َ
َ َ َ َ ْ ُ ْ َْ
ِّيمؽ ُِّؾ َزم ٍ
وب ِّمـ ُْف ْؿ ُصمز ٌْق َّم ْؼ ًُق ٌم﴾ ]احلجر.]33 - 33 :

ِ
ِ
يـ َىم َػ ُروا إِ َلم َصم َفمـ ََّؿ
وقمٜمدُم٤م ضر ُد اًمٙمٗم٤مر اًمٜم٤مر شمٗمعح أسمقاهب٤م ،ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم َ ﴿ :وؽم َقؼ ا َّيمذ َ
اهبو﴾ ]ايمزمر.]02 :
وهو ُهمتِ َح ْ
ز َُم ًرا َضمتَّك إِ َذا َصموؤُ َ
ً َأ ْزم َق ُ َ
وأسمقاهب٤م ُمٖمٚم٘م٦م قمغم أاٚمٝم٤م :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :إِ ََّنَو َفم َؾ ْق ِف ْؿ ُم ْم َصََ ٌة * ِدم َفم َؿ ٍَ ُمم َََّ َد ٍة ﴾

[اهلؿزة.]2 -1/
ومل ضرد ٟمّم ً٤م صم٤مسمع ً٤م قمـ اًمٜمٌل ﷺ ذم شمًٛمٞم٦م اذه إسمقاب.
فبئذح ]٘ٔ]ٚ :لٛد إٌبس:
ِ
ِ
َمورا
وىمقدا٤م إطمج٤مر واًمٙمٗم٤مر ،ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي َوأ ه َُّيو ا َّيمذ َ
يـ َآمـُقا ُومقا َأ ْك ُػ ًَؽ ُْؿ َو َأ ْهؾقؽ ُْؿ ك ً
و ُومقدهو ايمـَّوس و ِْ
مقن َممو
قن َ
اَّللَ َممو َأ َم َمر ُه ْؿ َو َي ْػ َع ُؾ َ
احل َج َور ُة َفم َؾ ْق َفو َم َالئِ َؽ ٌي ِنم َال ٌظ ِؾمََ ا ٌد َٓ َي ْع ُِ َ
ُ َ
َ َُ
ون ﴾ [ايمتحريؿ.]5/
ُي ْم َم ُر َ

) (( )1التذكرة)) لؾؼرصبي ( .)469
)((َ)2التخويف من الـار)) (.)143-142
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ِ ِ
ِ
وىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :همو َّسم ُؼقا ايمـَّور ا َّيمتِل و ُومقدهو ايمـَّوس و ِْ
يـ﴾
احل َج َور ُة ُأفمََّ ْت يم ْؾؽَوهم ِر َ
ُ َ
َ َُ
َ
[ايمٌؼرة.]13/
ون َ ِ
ون ِم ْـ ُد ِ
ون﴾
ى َصم َفـ ََّؿ َأ ْكت ُْؿ َهلو َو ِار ُد َ
وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :إِ َّكؽ ُْؿ َو َمو َسم ْع ٌَُُ َ
اَّلل َضم َِ ُ
[إكٌقوق.]21/
فبئذح ] :]ٔٙدشاسح إٌبس:
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :وكَح ُممهؿ يقم ا ْيم ِؼقوم ِي فم َعم وصم ِ
قه ِف ْؿ ُفم ْؿ ًقو َو ُزم ْؽ ً َو ُص َم ْل َو ُاه ْؿ َصم َفـ َُّؿ
َ ْ ُ ُ ْ ََْ َ َ َ ُ ُ
َوه ْؿ َؽم ِع ًغما * َذيمِ َ
ؽ َصم َزاؤُ ُه ْؿ زمِ َل ََّن ُ ْؿ َىم َػ ُروا زمِآ َيوسمِـَو﴾ [اإلهاق.]21 -20 /
ُىم َّؾ َ َطم ٌَ ْ
ً ِز ْدك ُ
ِ
ِِ ِ
مـ آ َد َم
َورىم ُْؿ َهذه ا َّيمتل ُيقوممَُ ا ْزم ُ
وقمـ أيب ارضرة ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل(( :ك ُ
ِ
ِ
كم ُصمزْق ًا ِم ْـ َضم ِّر َصم َفـ ََّؿ)) ىمت٤مًمقا :واهلل إن يم٤مٟمت٧م ًمٙم٤مومٞمت٦م ضت٤م رؾمتقل اهلل ،ىمت٤مل:
ُصمز ٌْق م ْـ َؽم ٌْع َ
ِ ٍ ِ
ّكم ُصمزْق ًا ُىم هؾفو ِم ًْ ُؾ َضم ِّر َهو))(.)1
(( َهم ّنَنَو ُهم ِّض َؾ ْ
ً َفم َؾ ْق َفو زمِت ًْ َعي َوؽمت َ
ِ
َّمور َإلم َر ِّ َهبمو
وقمـ أيب ارضرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺْ (( :اؾمم َتؽًَ ايمـ ُ
س ِدم ايمِق ِ
ايمشت ِ
ًَ :ر ِّب َأىم ََؾ َزم ْع ِِض َزم ْعض ًوَ ،هم َل ِذ َن َهلو زمِـَ َػ ًَ ِ
َوق َو َك َػ ٍ
كمَ ،ك َػ ٍ
س ِدم ِّ
ػَ ،هم َل َؾمَه َمو
َهم َؼو َيم ْ
َّ ْ
احل ِّرَ ،و َأ َؾمَه َمو َ ِ
َِ
ون ِم َـ َ
ون ِم َـ ايمز َّْم َف ِر ِير))(.)2
َتَُ َ
َتَُ َ
فبئذح ] :]ٔٚظً إٌبس:
وب ِّ ِ
مؿق ٍم َو َمحِمق ٍؿ * َوـمِ ٍّ
وب ِّ
مؾ
ايمش َ ِل َمو َأ ْص َح ُ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َأ ْص َح ُ
ايمش َ ل * ِدم َؽم ُ

ِ
ُي ُؿق ٍم﴾ [ايمقاومعي.]33 -32/
م ْـ َ ْ

) )1رواهَالبخاري ( ،)3265ومسؾم (.)2843
)َ)2رواهَالبخاري ( ،)3687ومسؾم (.)617
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اَّلل زمِ ِ
وىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَُ ﴿ :هل ْؿ ِم ْـ َهم ْقومِ ِف ْؿ ُـم َؾ ٌؾ ِم َـ ايمـ ِ
َّور َو ِم ْـ َ َْتتِ ِف ْؿ ُـم َؾ ٌ
مؽ ُ َ
مؾ َذيمِ َ
مف
مق ُ
خي ِّ
ف َُ
وفمٌ ِ
ِ
ِ
ود َهمو َّسم ُؼ ِ
قن﴾ [ايمزمر.]25/
فم ٌَو َد ُه َي َ
وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :ا ْك َطؾِ ُؼقا إِ َلم ـمِ ٍّؾ ِذي َشم َال ِ
قؾ َو َٓ ُيغْـِل ِم َـ ايم َّؾ َف ِ
ث ُؾم َع ٍ
ى * َٓ َـمؾِ ٍ
ى﴾
[اظمرؽمالت.]32 -30/
فبئذح ] :]ٔٛعالعً عٚ ُٕٙأرالٌٙب:
ِ ِ
يـ َؽم َال ِؽم َؾ َو َأنم َْال ًٓ َو َؽم ِع ًغما﴾ [اإلكًون.]3/
 -1ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :إِكَّو َأ ْفمتََْ كَو يم ْؾؽَوهم ِر َ
ِ
يـ ىم ََّذ ُزمقا زمِو ْيمؽِت ِ
مقن * إِ ِذ
َوب َوزمِ َ َأ ْر َؽم ْؾـَو زمِ ِف ُر ُؽم َؾـَو َهم ًَ ْق َ
ف َي ْع َؾ ُؿ َ
 -2وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :ا َّيمذ َ
ِ
احل ِؿق ِؿ ُشم َّؿ ِدم ايمـ ِ
قن * ِدم َْ
ون﴾ [نموهمر.]01 -00/
َّور ُي ًْ َج ُر َ
ايمً َال ِؽم ُؾ ُي ًْ َح ٌُ َ
ْإَنم َْال ُل ِدم َأ ْفمـَووم ِف ْؿ َو َّ
ِ
ُِ ٍي َو َفم َذا ًزمو َأيمِق ً ﴾
 -3وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :إِ َّن َيمََ ْيـَو َأ ْكؽ ًَوٓ َو َصمحق ً * َو َؿم َع ًومو َذا نم َّ
[اظمزمؾ.]23 -21/
 -4وىم٤مل اهلل شمٕم٤مممُ ﴿ :طم ُذوه َهم ُغ هؾقه * ُشمؿ َْ ِ
قؿ َص هؾق ُه * ُشم َّؿ ِدم ِؽم ْؾ ًِ َؾ ٍي َذ ْر ُفم َفو
ُ
ُ
اجلح َ
َّ
ِ
ِ
ؽمٌع َ ِ
ُي هض َفم َعم َؿم َعو ِم اظمْ ِ ًْؽِ ِ
كم﴾
وؽم ُؾؽُق ُه * إِ َّك ُف ىم َ
َ ُْ
َون َٓ ُي ْمم ُـ زمِوهللَِّ ا ْيم َعظق ِؿ * َو َٓ َ ُ
قن ذ َرا ًفمو َهم ْ
[احلوومي.]33 -30/
فبئذح ] :]ٜٔإٌبس رجقش  ٚرزىٍُ:
قمَ ؽم ِ
اًمٜم٤مر شمٌٍم ،ودًمٞمٚمف ىمتقل اهلل شمٕمت٤ممم﴿ :إِ َذا ر َأ َْتمؿ ممـ مؽ ٍ ِ ٍ
مؿ ُعقا َهلمو َسم َغ هق ًظمو
َمون َزمع َ
َ ُ ِّ َّ

َو َزهمِ ًغما﴾ [ايمػرومون.]21 :

َس ِ
قل َِجل َفـ ََّؿ َه ِؾ ْامت َ ْ
ت َو َسم ُؼ ُ
يمام أن اًمٜم٤مر شمعٙمٚمؿ ،ودًمٞمؾ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :ي ْق َم َك ُؼ ُ
قل َه ْؾ
ِمـ م ِز ٍ
يَ﴾ [ق. ]30 :
َّ
وقمـ أيب ارضرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل(( :خيرج يقم ايمؼقومي فمـؼ مـ ايمـور،
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هلو فمقـون سمٌٌمان ،وأذكون سمًؿعون ،ويمًون يـطؼ ،سمؼقل :إين ُوىمّؾً زمًالشمي :زمؽؾ صمٌور
فمـقَ ،وزمؽؾ مـ دفمو مع اهلل إهلو آطمر ،وزموظمِقريـ ))(.)1
ومول ازمـ رصمى رمحف اهلل( :اعمح٘م٘مقن ُمـ اًمٕمٚمامء قمغم أن اهلل أٟمٓم٘مٝم٤م سمذًمؽ ٟمٓم ً٘م٤م طم٘مٞم٘م ًٞمت٤م،
يمام ضٜمٓمؼ إضدي وإرضمؾ واجلٚمقد ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ويمام أٟمٓمؼ اجلٌ٤مل ،وهمػمات٤م ُمتـ اجلتامدات
سم٤مًمعًٌٞمح واًمً ام)(.)2
ومول ايمشـؼقطل رمحف اهلل( :وُمـ ىم٤مل :إن اًمٜم٤مر ٓ شمٌٍم وٓ شمعٙمٚمؿ وٓ شمٖمع٤مظ ،وأن ذًمؽ
قمغم ؾمٌٞمؾ اعمج٤مز ،وم٢مٟمف مل ض٘مؾ احلؼ ،ومل ضقومؼ إمم اًمّمقاب ،وم٢من اهلل قمغم يمؾ رء ىمدضر ،ضٜمٓمؼ
ُم٤م ضِم٤مء ُمـ خمٚمقىم٤مشمف ،وٓ جيقز سف اًمٜمّمقص قمـ فم٤مارا٤م سم ا دًمٞمؾ)(.)3
فبئذح ]ٕٓ] :ففخ ىؼبَ أً٘ إٌبس:
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :إِ َّن َؾم َج َر َت ايم َّز هومق ِم * َؿم َعو ُم ْإَشمِق ِؿ * ىمَوظمُْ ْف ِؾ َيغ ِْقم ِدم ا ْيم ٌُ ُط ِ
َمقم
مقن * َىمغ ْ ِ

َْ
احل ِؿق ِؿ﴾ [ايمَطمون.]35 -33/
َ ِ
ِ
ؽ َطمغم ُكز ًُٓ َأم َؾمجر ُة ايم َّز هومق ِم * إِكَّو صمع ْؾـ ِ ِ
كم * إِ ََّنَمو
َوهو هم ْتـَ ًي يمؾ َّظموظم َ
َ َ َ
ْ َ َ
وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :أ َذيم َ ْ ٌ
َؾمجر ٌة َُتْرج ِدم َأص ِؾ َْ ِ
ايمش َقوؿمِ ِ
وس َّ
ُقن
قن ِمـ َْفو َهم َ يمًِ َ
كم * َهمنِ ََّن ُ ْؿ َٔىمِ ُؾ َ
اجلحق ِؿ * َؿم ْؾ ُع َفو ىم ََل َّك ُف ُر ُق ُ
ْ
َ َ ُ ُ
اجل ِ
قن * ُشم َّؿ إِ َّن َُهل ْؿ َفم َؾ ْق َفو َيم َش ْق ًزمو ِم ْـ َمحِق ٍؿ * ُشم َّؿ إِ َّن َم ْر ِصم َع ُف ْؿ َ ِ
إل َلم َْ
حق ِؿ ﴾
ِمـ َْفو ا ْيم ٌُ ُط َ
[ايمِوهموت.]51 -51/

) (1رواه الرتمذي( ،)2574وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن الرتمذي)).
)))َ)2فتح الباري)) (.)76/3
) )3اكظر(( :أضواء البقان)) (.)25/6
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وىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :يم ْق َس َُهل ْؿ َؿم َعو ٌم إِ َّٓ ِم ْـ َ ِ
ِضي ٍع * َٓ ُي ًْ ِؿ ُـ َو َٓ ُيغْـِل ِم ْـ ُصمق ٍع﴾
[ايمغوؾمقي.]0 -5/
ِ
قؿ * َو َٓ َؿم َعو ٌم إِ َّٓ ِم ْـ ِنم ًْؾِ ٍ
كم* َٓ َي ْل ُىم ُؾم ُف إِ َّٓ
وىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :هم َؾ ْق َس َيم ُف ا ْيم َق ْق َم َه ُ
وهـَو َمح ٌ

َْ
ُقن﴾ [احلوومي.]30 -39/
اخلوؿمًِ َ

فبئذح ]ٕٔ] :ففخ ؽشاة أً٘ إٌبس:
قَ * ِمـ ورائِ ِف صمفـَّؿ ويً َؼك ِمـ م ٍ
ور فمـ ِ ٍ
وق
وب ىم هُؾ َصم ٌَّ ٍ َ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و ْاؽم َت ْػت َُحقا َو َطم َ
ْ َ
ْ ََ َ َ ُ َُ ْ
مً و ِممـ ورائِ ِ
َون وممو همق زمِؿق ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ٍ
مف
َ ْ ََ
َصَيَ * َيت ََج َّر ُفم ُف َو َٓ َيؽَو ُد ُيًق ُغ ُف َو َي ْلسمقف اظمَْ ْق ُت م ْـ ىم ُِّؾ َمؽ ٍ َ َ ُ َ َ ِّ
اب نمَؾِ ٌ
قظ﴾ [إزمراهقؿ.]20 -29/
َفم َذ ٌ
وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :وؽم ُؼقا م ِ
وق ُه ْؿ﴾ [حمؿَ.]29/
َ ُ
وق َمحق ً َهم َؼ َّط َع َأ ْم َع َ
َ ً
وط ِهبِؿ ه ِ
ِ ِ
كم ك ً َ
اد ُوم َفو َوإِ ْن َي ًْت َِغق ًُقا ُيغَمو ُشمقا زمِم َ ٍق
وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم﴿ :إِكَّو َأ ْفمتََْ كَو يمؾ َّظوظم َ
َورا أ َضم َ ْ ُ َ
وق ْت ُم ْر َسم َػ ًؼو﴾ [ايمؽفػ.]12/
ايممم ُ
اب َو َؽم َ
ىمَوظمُْ ْف ِؾ َي ْش ِقي ا ْيم ُق ُصمق َه زمًِ َْس َّ َ
ِ ِ
مم َم ٍ
آب * َصم َفـ ََّؿ َي ِْ َؾ ْق ََنَو َهمٌِمً َْس اظمْ ِ َفمو ُد * َه َ
مذا
وىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :ه َذا َوإِ َّن يمؾ َّطونم َ
كم َيم َ َّ
ِِ
َهم ْؾق ُذو ُومقه محِقؿ ونمًَو ٌق * و َ ِ
اج﴾ [ص. .]91 -99/
آطم ُر م ْـ َؾمؽْؾف َأز َْو ٌ
َ
ُ َ ٌ َ َّ
َ
فبئذح ]ٕٕ] :ففخ ص١بة أً٘ إٌبس:
َمور يِمى ِممـ َهممق ِق رق ِ
ً َُهلؿ شمِق ِ
ِ
وؽم ِ
مف ُؿ
يـ َىم َػ ُروا ُوم ِّط َع ْ ْ َ ٌ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :همو َّيمذ َ
وب م ْـ ك ٍ ُ َ ه ْ ْ ُ ُ

َْ ِ
قؿ﴾ [احلٍ.]22/
احلؿ ُ

ِ
ِ
ِ
مـ َومطِ َمر ٍ
كم َي ْق َمًِ ٍذ ُم َؼ َّركِ َ ِ َ
ان
وىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وسم ََرى اظمُْ ْج ِرم َ
هازمِق ُؾ ُف ْؿ م ْ
كم دم ْإ ْص َػود * َ َ

قه ُف ُؿ ايمـ َُّور﴾ [إزمراهقؿ.]90 -32/
َو َسمغ َْشك ُو ُصم َ
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فبئذح ]ٖٕ] :فُش ػ أً٘ إٌبس:
ِ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَُ ﴿ :هل ْؿ ِم ْـ َصم َفـ ََّؿ ِم َفو ٌد َو ِم ْـ َهم ْقومِ ِف ْؿ نم ََق ٍ
اش َوىم ََذيمِ َ
كم﴾
ؽ ك َْج ِزي ايم َّظوظم َ
[إفمراف.]32/
فبئذح ]ٕٗ] :والَ أً٘ إٌبس:
ً ِم ْـ َوم ٌْؾِؽ ُْؿ ِم َـ ِْ
ِ
اإلك ِ ِ
اجل ِّـ َو ْ ِ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َول ا ْد ُطم ُؾقا ِدم ُأ َم ٍؿ َومَْ َطم َؾ ْ
ْس دم ايمـَّور ُىم َّؾم َ
مً ُأ ْطم َمر ُاه ْؿ ُِٕ َ
مم َٓ ِق
ًَ ُأ ْطمت ََفو َضمتَّك إِ َذا ا َّد َارىمُقا همِ َقفو ََجِق ًعو َومو َيم ْ
ً ُأ َّم ٌي َيم َعـ ْ
َد َطم َؾ ْ
مؿ َر َّزمـَمو َه ُ
وٓ ُه ْ

ِ
َأ َو هؾقكَو َهم ِ
آَتِ ْؿ َفم َذا ًزمو ِو ْع ًػو ِم َـ ايمـ ِ
مً ُأ َ
َّور َوم َول يمِؽ ٍُّؾ ِو ْع ٌ
مؿ
مقن * َو َومو َيم ْ
مـ َٓ َسم ْع َؾ ُؿ َ
ػ َو َيمؽ ْ
وٓ ُه ْ
ِ
قن﴾ [إفمراف .]32 -31
اب زمِ َ ُىمـْت ُْؿ َسمؽ ًِْ ٌُ َ
ُِٕ ْطم َر ُاه ْؿ َهم َ ىم َ
َون َيمؽ ُْؿ َفم َؾ ْقـَو م ْـ َهم ْض ٍؾ َهم ُذو ُومقا ا ْيم َع َذ َ
وىم٤مل اهلل شمٕم٤مممُ ﴿ :شم َّؿ َي ْق َم ا ْيم ِؼ َق َوم ِي َي ْؽ ُػ ُر َزم ْع ُضؽ ُْؿ زمِ ٌَ ْع ٍ
ض َو َي ْؾ َع ُـ َزم ْع ُضؽ ُْؿ َزم ْع ًضو َو َم ْل َواىم ُُؿ
ايمـ َُّور َو َمو َيمؽ ُْؿ ِم ْـ ك ِ ِ
يـ﴾ [ايمعـؽٌقت.]19 /
َوس َ
ِ
قرا ىمًَِ ًغما﴾ [ايمػرومون.]23 /
قرا َواضمًَ ا َوا ْد ُفمقا ُشم ٌُ ً
وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم َٓ ﴿ :سمََْ ُفمقا ا ْيم َق ْق َم ُشم ٌُ ً
قضقا فم َؾقـَمو ِممـ اظمَْ ِ
ِ
َّور َأصحوب َْ ِ
موق َأ ْو ِممَّمو
َ
وب ايمـ ِ ْ َ َ
وىم٤مل شمٕم٤ممم َ ﴿ :وكَو َدى َأ ْص َح ُ
اجلـَّي َأ ْن َأهم ُ َ ْ
ِ
يـ﴾ [إفمراف.]90 /
اَّللُ َومو ُيمقا إِ َّن َ
َر َز َومؽ ُُؿ َ
اَّللَ َضم َّر َم ُف َ َفم َعم ا ْيمؽَوهم ِر َ
ؽ يمِ َق ْؼ ِ
ض َفم َؾ ْقـَو َر هزم َ
وىم٤مل شمٕم٤ممم َ ﴿ :وكَو َد ْوا َيو َمويمِ ُ
قن﴾ [ايمزطمرف.]00 /
ؽ ۖ َوم َول إِ َّكؽُؿ َّموىمِ ًُ َ
فبئذح ]ٕ٘] :رخبفُ أً٘ إٌبس:
َاَّلل ِ إِ ْن ُىمـَّو َيم ِػمل َو َ
 )1خم٤مصٛم٦م اًمٙمٗم٤مر عمٕمٌقددهؿَ ﴿ :ومو ُيمقا َو ُه ْؿ همِ َقفو َ ْ
مال ٍل
قن * ت َ
خيت َِِ ُؿ َ
ِ
ُمٌِ ٍ
قن﴾ [ايمشعراق.]22 -25 /
كم * َو َمو َأ َو َّؾـَو إِ َّٓ اظمُْ ْج ِر ُم َ
كم * إِ ْذ ك ًَُ ِّقيؽ ُْؿ زمِ َر ِّب ا ْيم َعوظمَ َ
قن ِدم ايمـ ِ
َّور َهم َق ُؼ ُ
وق
قل ه
وصم َ
 )2خم٤مصٛم٦م اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمً٤مدة اعمًعٙمؼمضـَ ﴿ :وإِ ْذ َيت ََح ه
ايمض َع َػ ُ
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ِ
ِ ِ
ُقن َفمـَّو ك َِِق ًٌو ِم َـ ايمـ ِ
ْػموا
ْػموا إِكَّو ُىمـَّو َيمؽ ُْؿ َسم ٌَ ًعو َهم َف ْؾ َأ ْكت ُْؿ ُم ْغـ َ
َّور * َوم َول ا َّيمذ َ
يم َّؾذ َ
يـ ْاؽم َتؽ َ ُ
يـ ْاؽم َتؽ َ ُ
إِكَّو ىم كُؾ همِقفو إِ َّن اهللََّ َومَْ ضمؽَؿ زمكم ا ْيم ِعٌ ِ
ود﴾ [نموهمر.]31 -30/
َ
َ َ َْ َ َ
 )3خت٤مصؿ إشمٌ٤مع ُمع ىم٤مدة اًمْم الَ ﴿ :و َأ ْوم ٌَ َؾ َزم ْع ُض ُف ْؿ َفم َعم َزم ْع ٍ
قن * َوممو ُيمقا
موق ُيم َ
مض َيت ًََ َ
ِِ
َون َيمـَو َفم َؾ ْقؽ ُْؿ ِم ْـ ُؽمم ْؾ َط ٍ
إِ َّكؽ ُْؿ ُىم ْـت ُْؿ سم َْلسمُق َكـَو َفم ِـ ا ْيم َق ِؿ ِ
ون
كم * َو َمو ىم َ
كم * َومو ُيمقا َزم ْؾ َمل ْ َسمؽُقكُقا ُم ْممـ َ
ِ
قن * َهم َلنم َْق ْيـَوىم ُْؿ إِكَّو ُىمـَّو نم ِ
يـ * َهمنِ ََّن ُ ْؿ
كم * َهم َح َّؼ َفم َؾ ْقـَو َوم ْق ُل َر ِّزمـَو إِكَّو َيم َذائِ ُؼ َ
َزم ْؾ ُىمـْت ُْؿ َوم ْق ًمو َؿمونم َ
َوو َ

َي ْق َمًِ ٍذ ِدم ا ْيم َع َذ ِ
ُقن﴾ [ايمِوهموت.]33 -10/
اب ُم ْش َ ِؼمىم َ

ِ
َمون ِدم َو َ
مال ٍل
مـ ىم َ
 )4خت٤مصؿ اًمٙم٤مومر وىمرضٜمف اًمِمٞمٓم٤منَ ﴿ :وم َول َوم ِريـُ ُف َر َّزمـَو َمو َأ ْؿم َغ ْق ُت ُف َو َيمؽ ْ
ِ ِ
ِ
ِ ٍ
ي َو َمو َأكَو زمِ َظ َّال ٍم
ي َو َومَْ َومََّ ْم ُ
ً إِ َيم ْقؽ ُْؿ زمِو ْيم َقفمقَ * َمو ُي ٌَََّ ُل ا ْيم َؼ ْق ُل َيمََ َّ
َزمعقَ * َوم َول َٓ َ ُْتتَِ ُؿقا َيمََ َّ
يمِ ْؾعٌِ ِ
قَ﴾ [ق.]12 -10/
َ
اَّلل ِ إِ َلم
ممم َأ ْفممََ ُاق َ
 )5وضٌٚمغ إُمر أؿمده قمٜمدُم٤م خي٤مصؿ اإلٟمً٤من أقمْمت٤مءهَ ﴿ :و َي ْ
مق َم ُ ْ
ُي َ ُ
ايمـ ِ
َّور َهم ُف ْؿ ُيق َز ُفم َ
وق َ
مؿ ُع ُف ْؿ َو َأ ْزم َِ ُ
وهو َؾم ِفََ َفم َؾ ْق ِف ْؿ َؽم ْ
قن * َضمتَّك إِ َذا َمو َصم ُ
مور ُه ْؿ َو ُصم ُؾمق ُد ُه ْؿ زمِم َ
اَّلل ا َّيم ِذي َأ ْك َط َؼ ىم َُّؾ َ ٍ
ِِ ِ
مق
ىمَوكُقا َي ْع َؿ ُؾ َ
رق َو ُه َ
قن * َو َومو ُيمقا ُِجل ُؾقده ْؿ مل َ َؾم ِفَْ سم ُْؿ َفم َؾ ْقـَو َومو ُيمقا َأ ْك َط َؼـَو َُ
ْ
قن﴾ [همِؾً.]12 -22/
َطم َؾ َؼؽ ُْؿ َأ َّو َل َم َّر ٍة َوإِ َيم ْق ِف سم ُْر َصم ُع َ
فبئذح ] :]ٕٙأوضش أً٘ إٌبس:
ً ايمـ ََّورَ ،همن َذا َأ ْىم ًَ ُر َأ ْهؾِ َفمو
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل :ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺُ (( :أ ِر ْي ُ
ايمـًِّوق ي ْؽ ُػر َنش ِىم َٞمؾ َأض ْٙم ُٗمر َن سمِ٤مهللِ؟َ ،ىم َ٤مل« :ي ْؽ ُػ َ ِ
ًْ َإلم
ونَ ،يم ْق َأ ْضم ًَـ َ
اإلضم ًَ َ
رن ايم َعش َغم َو َي ْؽ ُػ ْر َن ْ
َ
َ ْ
َ ُ َ ْ
ً ِمـ َ
إضمََ ُاه َّـ ايمََّ ْه َر ُشم َّؿ َر َأ ْت ِمـ َ
ْؽ َطمغم ًا َوم هط))(.)1
ًَ :مو َر َأ ْي ُ
ْؽ َؾمقً ًوَ ،ومو َيم ْ
ْ

) )1رواهَالبخاريَ( ،)29ومسؾم (.)967
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فبئذح ] :]ٕٚأ٘ ْٛأً٘ إٌبس ػزاثبً:

إن َأ ْه َق َن َأ ْه ِؾ
قمـ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل ﷺ ض٘مقلَّ (( :
ِ
َّور فم َذازم ًو يقم ِ
َج َرسم ِ
ايمؼ َق َوم ِي َر ُصم ٌؾ َفم َعم َأ َْخ ِ
َون َيغ ِْقم ِممـ ُْف َ ِد َمونمُم ُف ىمَم َ َيغ ِْمقم اظم ِ ْر َصم ُ
مؾ
َص َومََ َم ْقف َ ْ
ايمـ ِ َ
َ َ
زمِويم ُؼ ْؿ ُؼ ِؿ))(.)1
وقمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام أن رؾمقل اهلل ﷺ ىم٤ملَ (( :أ ْه َق ُن َأ ْه ِؾ ايمـ ِ
َّور َفم َ
مذازم ًو
ىَ ،و ُه َق ُمـْت َِع ٌؾ زمِـَ ْع َؾ ِ
َأ ُزمق َؿمويمِ ٍ
كم َيغ ِْقم ِمـ ُْف َ ِد َمونمُفُ))(.)2
فبئذح ] :]ٕٛىٍت إٌبس اٌّض٠ذ:
قل ه ْؾ ِمـ م ِز ٍ
قل َِجلفـَّؿ ه ِؾ امت َ ْ ِ
يَ﴾ [ق.]30/
َست َو َسم ُؼ ُ َ
ْ َ
 )1ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي ْق َم َك ُؼ ُ َ َ َ ْ
 )2وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌتل ﷺ أٟمتف ىمت٤مل ٓ(( :سمَمز َُال َصم َفمـ َُّؿ
يَ ،ضمتَّك ي َضع رب ِ
قل :ه ْؾ ِمـ م ِز ٍ
ِ
ايمعز َِّة همِ ْق َفو َومََ َم ُفَ ،هم َق ْـز َِوي َزم ْع ُض َفو َإلم َزم ْع ٍ
ض
َ َ َ َ ه
ُي ْؾ َؼك هم َقفو َو َسم ُؼ ُ َ
ْ َ
ؽَ ،وٓ َيز َُال ِدم َ
َو َسم ُؼ ُ
ؽ َوىم ََر ِم َ
قلَ :وم ْط َوم ْط زمِ ِعزَّسمِ َ
اَّللُ َهلو َطم ْؾؼ ًوَ ،هم ُق ًْؽِـ َُف ْؿ
اجلـ َِّي َهم ْض ٌؾ َضمتَّك ُيـ ِْش َئ َ
َهم ْض َؾ َ
اجلـَّيِ))(.)3
فبئذح ] :]ٕٜوفشح اٌجٓ ف ٟإٌبس:
يمٗمرة اجلـ ضدظمٚمقن اًمٜم٤مر يمام ضدظمٚمٝم٤م يمٗمرة اإلٟمس ،وم٤مجلـ ُمٙمٚمٗمقن يم٤مإلٟمس ىم٤مل شمٕمت٤ممم
كس إِ َّٓ يمِ َق ْع ٌَُُ ِ
ً ِْ
اجل َّـ َو ْ ِ
ون) [ايمذاريوت. ]95 :
( َو َمو َطم َؾ ْؼ ُ
اإل َ
ً ِمـ َومم ٌْؾِؽُؿ ِّمم َـ ِْ
مـ
ودًمٞمؾ دظمقهلؿ اًمٜم٤مر ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وم َول ا ْد ُطم ُؾقا ِدم ُأ َم ٍؿ َومَْ َطم َؾ ْ
اجل ِّ
كس ِدم ايمـ ِ
َو ْ ِ
اإل ِ
َّور ۖ﴾ [إفمراف. ]31 :
)َ)1رواهَالبخاري (.)6562
) )2رواهَمسؾم (.)317
) )3رواهَالبخاري ( ،)6661ومسؾم (.)2848
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َّوس َأ ِ
س َّن صمفـَّؿ ِمـ ِْ ِ
ً ىمَؾِ َؿ ُي َر ِّزم َ
كم) [هقد.]222 :
وىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وَتَ َّ ْ
َجع َ
اجلـَّي َوايمـ ِ ْ َ
ؽ ََٕ ْم َ َ َ َ َ َ
ً ِمـ َوم ٌْؾِ ِفؿ ِّم َـ ِْ
اجل ِّـ َو ْ ِ
اإل ِ
مؿ
وىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :و َضم َّؼ َفم َؾ ْق ِف ُؿ ا ْيم َؼ ْق ُل ِدم ُأ َم ٍؿ َومَْ َطم َؾ ْ
كس ۖ إِ ََّن ُ ْ
ىمَوكُقا َطم ِ ِ
يـ﴾ [همِؾً. ]19 :
وه َ
فبئذح ]ٖٓ] :ثؼش إٌبس:
قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل ﷺ ىم٤ملَ (( :ي ُ
ؼقل اهللُ َسم َع َولمَ :يمو آ َد ُم،
مٌ ايمـ ِ
ٌ ايمـ ِ
ؽَ ،و َ
ؽَ ،همق ُؼ ُ
َهم َق ُؼ ُ
َّورَ ،وم َولَ :و َمو َزم ْع ُ
أطم ِر ْج َزم ْع َ
اخل ْ ُغم ِدم َيََ ْي َ
قؽ َو َؽم ْعََ ْي َ
قلَ :يم ٌَّ َ
َّمور
قلْ :
ػ سمًِع ِ ئ ٍَي وسمًِع ًي وسمًِ ِعكمَ ،هم ِعـََْ ه ي ِشقى ايمِ ِغغم ﴿وسم ََضمع ىم ه ِ
َوم َولِ :مـ ىم ُِّؾ َأ ْيم ٍ
مح ٍ
مؾ
َ ْ َ َ ْ َ
ُمؾ َذات َ ْ
ُ
َ ُ َّ ُ َ
ْ
ْ
ِ
اب اهللَِّ َؾم َِيٌَ ﴾ َومو ُيمقاَ :يو َر ُؽم َ
قل اهللِ،
َورى َو َيمؽ َّـ َفم َذ َ
مح َؾ َفو َوسم ََرى ايمـ َ
َْ
َورى َو َمو ُه ْؿ زمِ ًُؽ َ
َّوس ُؽمؽ َ
ِ
اضمَُ َوم َولَ :أزم ِمموا َهم َّ ِ
ؽ ايمق ِ
ِ
قج َأ ْيم ٌ
ػ))(.)1
لصم َ
قج َو َم ُ
نن مـْؽ ُْؿ َر ُصمالًَ ،وم ْـ َي ْل ُصم َ
َو َأ هيـَو َذيم َ َ
ْ ُ
فبئذح ]ٖٔ]١ِ :شاس أً٘ اٌجٕخ ِٕبصي أً٘ إٌبس:
قمـ أيب ارضرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ(( :مو ِم ْـؽُؿ ِممـ َأضم ٍ
مَ َّإٓ َيمم ُف
ْ ْ َ
َ
َمـ ِْز ِ
اجلـ َِّيَ ،و َمـ ِْز ٌل ِدم ايمـ ِ
ث َأ ْه ُؾ َ
ٓنَ :مـ ِْز ٌل ِدم َ
وت َهمََ َطم َؾ ايمـ ََّورَ ،و ِر َ
اجلـ َِّي َمـ ِْز َيم ُفَ ،هم َذيمِ َ
ؽ
َّورَ ،همن َذا َم َ
قن * ا َّيم ِذيـ ي ِر ُشم َ ِ
َومق ُيمف َسم َع َولمُ ﴿ :أو َيمًِ َ
ون﴾[اظمممـمقن:
مؿ همِ َقفمو َطمويمِمَُ َ
ؽ ُه ُؿ ا ْيم َق ِار ُشم َ
قن ا ْيمػ ْر َد ْو َس ُه ْ
َ َ
.)2())]22 -20
ِ ِ
قؾمك َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
اَّللُ َفمم َّز
مع َ
قل اهلل ﷺ (( :إِ َذا ىم َ
مق ُم ا ْيمؼ َق َوممي َ ،د َهم َ
َمون َي ْ
و َقم ْـ َأ ِيب ُُم َ
ِ
ُؽ ِم َـ ايمـ ِ
ِ َ
ٌَماكِقو َ ،هم َق ُؼ ُ
قل َ :ه َذا همِؽَوىم َ
َّور))(.)3
َو َصم َّؾ إِ َلم ىم ُِّؾ ُم ًْؾ ٍؿ ُُّ َ ،يقديو ،أ ْو ك ْ َ
) (1رواهَالبخاري ( ،)3348ومسؾم (.(222
)َ(2رواه ابن ماجه ( ،)4341وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن ابن ماجه)).
)َ(3رواهَمسؾم (.)2767
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ومول ايمـقوي رمحف اهلل ( :وُمٕمٜمك اذا احلدض٨مُ ،م٤م ضم٤مء ذم طمدض٨م أيب ارضرة " :يمؽؾ أضمَ
مـزل دم اجلـي ومـزل دم ايمـور "  ،وم٤معم١مُمـ إذا دظمؾ اجلٜم٦م ظم َٚم َٗمتف اًمٙمت٤مومر ذم اًمٜمت٤مر ٓؾمتعح٘م٤مىمف
ذًمؽ سمٙمٗمره  .وُمٕمٜمك " همؽوىمؽ مـ ايمـور "  :أٟمؽ يمٜم٧م ُُم َٕم ىر َو٤م ًمدظمقل اًمٜم٤مر  ،واذا ومٙم٤ميمؽ
ٕن اهلل شمٕم٤ممم ىمدّ ر هل٤م قمددا ضٛمٚم١ما٤م ،وم٢مذا دظمٚمٝم٤م اًمٙمٗم٤مر سمٙمٗمراؿ وذٟمتقهبؿ صت٤مروا ذم ُمٕمٜمتك
اًمٗمٙم٤مك ًمٚمٛمًٚمٛملم)(.)1



)(( )1شرح صحقح مسؾم)) لؾـووي (.)85\17
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اىفصو اىزاتغ ػشز

اىشفاػح
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قاه اىْاظٌ _ سدّٗ اهلل_
ك ؽَبفــــ ٌغ
اْ سَعُــٛيَ اٌٍـِٗ ٌٍخٍَــ ِ
ف َّ

()ٕٛ

ُ ٚلًْ فِ ٟػَزاةِ اٌمَجـشِ دـكٌّ َُِٛمَّــ ُخ

ومقيمف(( :يمؾخَ ِ
ؾمؼ)) :مجٞم ًٕم٤م.
ومقيمفَ :
اًمعقؾمتط
وهممع)) 3أي :اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمعل ال ومّمؾ اًم٘مْم٤مء ،واًمِمٗمع اق:
((ؾم ٌ
ُّ
ض.
ًمٚمٖمػم جلٚم٥م ٟمٗمع أو دومع ُ ٍّ
ومقيمف(( :و ُوم ْؾ ِدم َفم ِ
ضممؼ ُم َق َّو َُ)) 3أيُ :مقوح ذم اًمٙمع٤مب واًمًٜم٦م ٓ ؿمتؽ
ذاب ايم َؼ ِػم ك
ومٞمف.
وإجمالًا:
وُمـ اإلضامن سم٤مًمٞمقم أظمر اإلضتامن سمِمتٗم٤مقم٦م اًمٜمٌتل ﷺ ٕاتؾ اًمعقطمٞمتد ،ويمتذًمؽ
اإلضامن سمٕمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف.
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األدلة النقلية
ٔ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٟئصجبد اٌؾفبػخ ٌٍٕج ٟفٍ ٝاهلل ػٍٚ ٗ١عٍُ.
ِ

ِ

ِِ

َ )2
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ
٤مممَ ﴿ :م ْـ َذا ا َّيمذي َي ْش َػ ُع فمـََْ ُه إِ َّٓ زمِنِ ْذكف﴾ [ايمٌؼرة.]199 :

ات َٓ ُسمغْـِل َؾم َػوفمتُفؿ َؾممقًًو إِ َّٓ ِممـ زمع ِ
ؽ ِدم ايمً و ِ
وىم٤مل َشمٕم َ٤ممم﴿ :وىمَؿ ِمـ م َؾ ٍ
مَ َأ ْن
ْ َْ
َّ َ َ
َ َ )1
َ ُ ْ ْ
َ ْ ْ َ
ي ْل َذ َن َ ِ
وق َو َي ْر َى﴾ [ايمـجؿ.]15 :
َ
اَّللُ ظمَ ْـ َي َش ُ
ً ْإَصمق ُ ِ
افمل َٓ ِفمقج َيمف و َطم َشع ِ
ِ
مح ِـ َهم َ
َ )3
مال
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :ي ْق َمًِ ٍذ َي َّتٌِ ُع َ
ؾمر ْ َ
ْ َ
َ
َ َ ُ َ
ات يم َّ
قن ايمََّ َ

ِ
ِ
مه ًًو * َي ْق َمًِ ٍذ َٓ َسمـْ َػ ُع َّ
يض َيم ُف َوم ْق ًٓ﴾
ايمر ْ َ
ايمش َػو َفم ُي إِ َّٓ َم ْـ َأذ َن َيم ُف َّ
سم ًَْ َؿ ُع إِ َّٓ َ ْ
مح ُـ َو َر َ

[ؿمف.]202-201 :

ايمش َػو َفم ُي ِفمـََْ ُه إِ َّٓ َظم ِ ْـ َأ ِذ َن َيم ُف َضمتَّك إِ َذا ُهمز َِّع َفم ْـ ُوم ُؾ ِ
َ )3
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :و َٓ َسم ْـ َػ ُع َّ
قهبِ ْؿ َوممو ُيمقا
ِ
َمو َذا َوم َول َر هزمؽ ُْؿ َومو ُيمقا َْ
غم﴾ [ؽمٌل.]13 :
احل َّؼ َو ُه َق ا ْيم َع هقم ا ْيم َؽٌِ ُ
ِ ِ
ِ
وىم٤مل َشمٕم َ٤ممم﴿ :إِ َّن رزمؽُؿ َ ِ
مؿ ْاؽممت ََقى
َ َ )9
ايمً َ َوات َو ْإَ ْر َض ِدم ؽمتَّي َأ َّيو ٍم ُشم َّ
اَّللُ ا َّيمذي َطم َؾ َؼ َّ
َ َّ ُ

َفم َعم ا ْيم َع ْر ِ
ون﴾
ش ُيََ ِّزم ُر ْإَ ْم َر َمو ِم ْـ َؾم ِػق ٍع إِ َّٓ ِم ْـ َزم ْع َِ إِ ْذكِ ِف َذيمِؽ ُُؿ َ
اَّللُ َر هزمؽ ُْؿ َهمو ْفم ٌَُُ و ُه َأ َهم َال سم ََذىم َُّر َ
[يقكس.]3 :

َ )5
قن إِ َّٓ ظمَ ِ ِـ ْارسم ََه َو ُه ْؿ ِم ْـ
كم َأ ْي َُِّيِ ْؿ َو َمو َطم ْؾ َػ ُف ْؿ َو َٓ َي ْش َػ ُع َ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :ي ْع َؾ ُؿ َمو َزم ْ َ
قن﴾ [آكٌقوق.]11 :
َطم ْش َقتِ ِف ُم ْش ِػ ُؼ َ
مقق اظمُْج ِ ِ
ِ
َ )0
كم إِ َلم َصم َفمـ ََّؿ
مرم َ
مم اظمُْتَّؼ َ
مح ِـ َو ْهممًَ ا * َوك ًَُ ُ ْ
ايمر ْ َ
كم إِ َلم َّ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :ي ْق َم ك َْح ُ ُ
ُقن َّ
ايمش َػو َفم َي إِ َّٓ َم ِـ َّاُت ََذ ِفمـََْ
ِو ْر ًدا * َٓ َي ْؿؾِؽ َ
وىم٤مل َشمٕم َ٤ممم﴿ :و َٓ يؿؾِ ُ ِ
ايمش َػو َفم َي إِ َّٓ َم ْـ َؾم ِفََ زمِ َْ
قن ِم ْـ ُدوكِ ِف َّ
مؿ
يـ َيَْ ُفم َ
ؽ ا َّيمذ َ
َ َ )1
وحل ِّؼ َو ُه ْ
َ َْ
مح ِ
ـ َفم ْفًَ ا﴾ [مريؿ.]10-19 :
ايمر ْ َ
َّ

قن﴾ [ايمزطمرف.]15 :
َي ْع َؾ ُؿ َ

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

342

ِ ِ ِ
وىم٤مل َشمٕم َ٤مممَ ﴿ :ومو ُيمقا َمل ك ُ ِ
كم * َو َمل ْ ك ُ
كم * َو ُىمـَّو َكخُ ُ
قض َم َع
َؽ ُك ْطع ُؿ اظمْ ًْؽ َ
َؽ م َـ اظمُْ َِ ِّؾ َ
َ َ )2
ْ
يـ * ضمتَّك َأسمَوكَو ا ْيمق ِؼكم * َهم سمَـ َػعفؿ َؾم َػوفم ُي َّ ِ ِ
َْ ِ ِ
كم﴾
ايمشوهمع َ
اخلوئض َ
َ
كم * َو ُىمـَّو ُكؽ َِّذ ُب زمِ َق ْق ِم ايمَِّ ِ َ
ُُ ْ
َ ُ َ
[اظمَشمر.]31-33 :

قل َ ِ
ِ
اَّلل ِ ِ
ريض اهللُ قمٜمف َأ ىن َر ُؾم َ
مكم
 )20و َقم ْـ َضم٤مسمِ ِر ْسم ِـ َقم ٌْ ِد َ
مـ َومم َول ضم َ
اَّللَﷺ َىم َ٤ملَ (( :م ْ
َ
يًؿع ايمـََِّ اق ايم َّؾفؿ رب ه ِذ ِه ايمََّ فمق ِة ايمتَّوم ِي وايمِ َال ِة ا ْيم َؼوئِؿ ِي ِ
حم َّؿمًَ ا ا ْيم َق ِؽممق َؾ َي َوا ْيم َػ ِضمق َؾ َي
آت ُ َ
َّ َ َّ
َْ
َ ُ َّ َ َّ َ
َ ْ َ ُ
َ
ً َيم ُف َؾم َػو َفمتِل َي ْق َم ا ْيم ِؼ َق َوم ِي))(.)1
حم ُؿق ًدا ا َّيم ِذي َو َفمَْ َسم ُف َضم َّؾ ْ
َوا ْزم َع ًْ ُف َم َؼ ًومو َ ْ
ؽ ِ
٥م سم ِـ ُم٤مًم ِ ٍ
اَّلل ِ ﷺ َىم َ
اَّللُ قمٜمفَ ،أ ىن َر ُؾم َ
ت٤ملُ (( :ي ٌْ َع ُ
َّموس
قل َ
ريض َ
مٌ ايمـ ُ
 )11و َقم ْـ َيم ْٕم ِ ْ َ
َ
يقم ا ْيم ِؼقوم ِي َهم َلىم ُ َ ُ ِ
ِ
مؿ ُيم ْم َذ ُن ِرم
ماق ُشم َّ
ََْ َ َ
ي َ
ُقن أكَو َوأ َّمتل َفم َعم سم ٍَّؾ َو َيؽ ًُْقين َر ِّيب َسم ٌَ َور َك َو َسم َع َولم ُضم َّؾ ًي َطم ْ َ
قل َهم َذ َ
اَّللُ َأ ْن َأ ُوم َ
َهم َل ُوم ُ
اك اظمَْ َؼو ُم اظمَْ ْح ُؿق ُد))(.)2
وق َ
قل َمو َؾم َ
 )12و َقمـ ضم٤مسمِر سمـ َقمٌ ِد اهللىِ ِ
تل ﷺ َىم َ
ريض َ
ت٤ملُ (( :أ ْفمطِ ُ
ْ َ ْ ُ ْ
اَّللُ قمٜمفَ ،أ ىن اًمٜمىٌِ ى
َ
قمً ََخ ًًْمو َمل ْ
ِ
ِ
جًَ ا َو َؿم ُف ً َ
ً ِرم إَ ْر ُض َم ًْ ِ
َ
ويمر ْفم ِ
ى َم ًِ َغم َة َؾم ْف ٍرَ ،و ُصم ِع َؾ ْ
ٌُم ُت زمِ ه
قراَ ،همل هي َ
ُي ْع َط ُف َّـ أ َضمٌَ َوم ٌْقم :ك ْ

مؾ َِٕضم ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ايمِ َ
قمً
مَ َومم ٌْ ِقمَ ،و ُأ ْفمطِ ُ
ال ُة َهم ْؾ ُق َِ ِّؾَ ،و ُأ ِضم َّؾ ْ
ً ِرم اظمَغَوك ُؿ َو َمل ْ ََت َّ َ
َر ُصم ٍؾ م ْـ ُأ َّمتل َأ ْد َر َىم ْت ُف َّ
ِِ
ً إِ َلم ايمـ ِ
َون ايمـٌَِّ هل ُي ٌْ َع ُ
َّ
َّوس َفم َّوم ًي))(.)3
وص ًي َو ُزم ِع ًْ ُ
ايمش َػو َفم َيَ ،وىم َ
ٌ إِ َلم َوم ْقمف َطم َّ
 )13و َقمـ َأ ِيب ارضتر َة ِ
ت٤مل((:يمِؽ ِّ
تقل اهللِ ﷺ َىم َ
اهلل قمٜمتفَ ،أ ىن َر ُؾم َ
مق ٌة
مل َد ْفم َ
ْ
ُمؾ َكٌِ ٍّ
َُْ َ
ريض ُ
َ
قهو َهم ُل ِريَُ َأ ْن َأ ْطم َتٌِ َئ َد ْفم َق ِت َؾم َػو َفم ًي ُِٕ َّمتِل َي ْق َم ا ْيم ِؼ َق َوم ِي))(.)4
َيَْ ُفم َ
)َ(1رواهَالبخاريَ(.)614
)(2رواه أحؿرررد ( ،)15783وابرررن حبررران ( ،)6479وصاااححهَإلبااااين يف ((السؾسرررؾة الصرررحقحة))
(.)2376
) (3رواهَالبخاريَ(.)335
) )4رواهَالبخاري ( ،)5945ومسؾم (.)198
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ِ ِ ِ
ِ
ًمٜمٌتل ﷺ َىم َ
اهلل َقمٜمْ ُف  ،ى
إن ؾممػوفمتل يمق َم
ت٤ملَّ (( :
أن ا ى
يض ُ
 )14و َقم ْـ َضم٤مسمِر ْسم ِـ َقم ٌْد اهلل َر َ
ِ
ِ
ِ
ايمؽٌوئر مـ أمتل))(.)1
ٕهؾ
ايمؼقومي
ؽ ْإَ ْؿمج ِٕمل ِ
ف سمـ ُم٤مًم ِ ٍ
اهلل قمٜمفَ ،ىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل اهللِ صﷺ:
َ ى
 )15و َقم ْـ َقم ْق َ ْ َ َ
ريض ُ
َ
مكم َأ ْن
(( َأسمََْ ُر َ
مغم ِين َزم ْ َ
ون َمو َطم َّ َغم ِين َر ِّ َيب ايم َّؾ ْق َؾ َي )) ُ ،ىم ْٚمٜمَ٤م ُ :
اهلل َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ ْقم َٚم ُؿ َ ،ىم َ٤مل َ (( :همنِكَّم ُف َطم َّ َ
ايمش َػوفم َي)) ُ ،ىم ْٚمٜمَ٤م  :ض٤م رؾم َ ِ
ػ ُأ َّمتِل َْ
َيَْ ُطم َؾ كِ ِْ ُ
كم َّ
اهلل
ايمش َػو َفم ِي َ ،هم ْ
اجلـَّ َي َو َزم ْ َ
ؼم ُت َّ َ
َ َ ُ
تقل اهلل  ،ا ْد ُع َ
وطم َ ْ
جي َٕم َٚمٜمَ٤م ُِم ْـ َأ ْاٚمِ َٝم٤م َ ،ىم َ٤مل ِ (( :ه َل يمِؽ ُِّؾ ُم ًْؾِ ٍؿ)) (.)2
َأ ْن َ ْ

) )1رواه أبو داود ( ،)4739والرتمذي ( ،)2435وصححهَإلباينَ(( صحقح أبي داود)).
) )2رواه ابن ماجه ( ،)4317وصححهَإلباين يف ((صحقح ابن ماجه)) (.)3563
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الفوائد العقدية
فبئذح ]ٔ] :اٌؾفبػخ ٌغخً ٚؽشػًب:
زوضم٤م)(.)1
ومول ازمـ مـظقر( :ؿمٗمع اًمقشمر ُمـ اًمٕمدد ؿمٗم ًٕم٤م :صػمه ً
وومول ازمـ إشمغم دم (ايمـفويي)( :ىمد شمٙمرر ذيمر اًمِمتٗم٤مقم٦م ذم احلتدض٨م ومتٞمام ضعٕمٚمتؼ سمت٠مُمقر
اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،وال اًمً١مال ذم اًمعج٤موز قمـ اًمذٟمقب واجلرائؿ سمٞمٜمٝمؿ ،ض٘م٤مل :ؿمتٗمع ضِمتٗمع
ؿمٗم٤مقم٦م ومٝمق ؿم٤مومع وؿمٗمٞمع ،واعمِمٗمع اًمذي ض٘مٌؾ اًمِمٗم٤مقم٦م واعمِمٗمع اًمذي شم٘مٌؾ ؿمٗم٤مقمعف)(.)2
وفمرهمفو ازمـ فمًقؿكم رمحف اهلل 3همؼول ايمشػوفميُ :م٠مظمقذة ُمـ اًمِمتٗمع ،واتق وتد اًمتقشمر،
واق ضمٕمؾ اًمقشمر ؿمٗم ًٕم٤م ُمثؾ أن دمٕمؾ اًمقاطمد اصمٜملم ،واًمث اصم٦م أرسمٕم٦م ،واٙمذا اتذا ُمتـ طمٞمت٨م
اًمٚمٖم٦م.
أمو دم آصطالح :ومٝمل "اًمعقؾمط ًمٚمٖمػم سمجٚم٥م ُمٜمٗمٕم٦م أو دومع ُمية" ،ضٕمٜمل أن ضٙمقن
اًمِم٤مومع سملم اعمِمٗمقع إًمٞمف ،واعمِمٗمقع ًمف واؾمٓم٦م جلٚم٥م ُمٜمٗمٕم٦م إمم اعمِمتٗمقع ًمتف ،أو ضتدومع قمٜمتف
ُمية((.)3
وضمؼقؼتفو  3أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف و شمٕم٤ممم سمٚمٓمٗمف ويمرُمف ض٠مذن ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٌٕمض اًمّم٤محللم ُمـ
ظمٚم٘مفُ :مـ اعم ائٙم٦م واعمرؾمٚملم واعم١مُمٜملم :أن ضِمٗمٕمقا قمٜمده ذم سمٕمض أصح٤مب اًمتذٟمقب ُمتـ
إفمٝم٤مرا ًمٙمراُم٦م اًمِم٤مومٕملم قمٜمده ،ورمح٦م سم٤معمِمٗمقع ومٞمٝمؿ (.)4
أاؾ اًمعقطمٞمد:
ً
)(( (1لسان العرب)) (.)183/8
)(( )2الـفاية يف غريب الحديث وإةر)) (.)485/2
)(( (3مجؿوع فتاوى و رسائل الشقخ محؿد صالح العثقؿقن)) الؿجؾد  ،11باب القوم أخر.
((( )4أصول اإليؿان يف ضوء الؽتاب والسـة)) (.)234
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فبئذح ]ٕ] :اٌؾفبػخ دك هلل ٚدذٖ:
ون َ ِ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :أ ِم َّاُت َُذوا ِمـ ُد ِ
ُمقن َؾمم ْقًًو َوَٓ
وق ُوم ْ
مق ىمَموكُقا َٓ َي ْؿؾِؽ َ
مؾ َأ َو َيم ْ
اَّلل ُؾم َػ َع َ

ؽ ايمًؿق ِ
ِ
ات َوإَ ْر ِ
قن * ُومؾ ِّل َّؾ َِه َّ
ض﴾ [ايمزمر.]33 - 33 :
َي ْع ِؼ ُؾ َ
ايمش َػو َفم ُي ََجق ًعو َّيم ُف ُم ْؾ ُ َّ َ َ
وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :مو ِمـ َؾم ِػق ٍع إَِّٓ ِم ْـ َزم ْع َِ إِ ْذكِ ِف﴾ [يقكس.]3 :
فبئذح ]ٖ] :اٌؾفبػخ إٌّف١خ ٚاٌؾفبػخ اٌّضجزخ:

ٍ
ؿمٗم٤مقم٦م مل ض٠مذن هب٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٕمدم رو٤مه قمـ اًمِم٤مومع،
ايمشػوفمي اظمـػقي :ال يمؾ
أو ًمٕمدم اؾمعح٘م٤مق اعمِمٗمقع ًمف ،يم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وا َّسم ُؼق ْا َي ْقم ًو َّٓ َ َْت ِزي َك ْػ ٌس َفمـ َّك ْػ ٍ
س َؾم ْقً ًو َوَٓ

ُي ْؼ ٌَ ُؾ ِمـ َْفو َؾم َػو َفم ٌي َوَٓ ُي ْم َطم ُذ ِمـ َْفو َفمَْ ٌل﴾ [ايمٌؼرة ، ]31 :وىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وَٓ ُي ْؼ ٌَ ُؾ ِمـ َْفمو َفممَْ ٌل
مل ِت يمقم َّٓ زمقمع همِ ِ
قمف َوَٓ ُطم َّؾم ٌي َوَٓ
َوَٓ سمَـ َػ ُع َفو َؾم َػو َفم ٌي﴾ [ايمٌؼرة ، ]213:وىمقًمفِّ ﴿ :مـ َوم ٌْ ِؾ َأن َي ْ َ َ ْ ٌ َ ْ ٌ
ِِ
ِ
كم َو َٓ َص َِ ٍ
يؼ َمحِق ٍؿ﴾ [ايمشعراق.]202 ،200 :
َؾم َػو َفم ٌي﴾[ايمٌؼرة ،]193 :وىمقًمفَ ﴿ :هم َ َيمـَو مـ َؾموهمع َ

يؼقل ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل( :ضراد سمذًمؽ ٟمٗمتل اًمِمتٗم٤مقم٦م اًمعتل أصمٌعٝمت٤م أاتؾ
اًمنمك ،وُمـ ؿم٤مهبٝمؿ ُمـ أاؾ اًمٌدعُ ،مـ أاؾ اًمٙمع٤مب واعمًٚمٛملم ،اًمذضـ ضٔمٜمقن أن ًمٚمخٚمؼ
قمٜمد اهلل ُمـ اًم٘مدر أن ضِمٗمٕمقا قمٜمده سمٖمػم إذٟمف ،يمام ضِمٗمع اًمٜم٤مس سمٕمْمتٝمؿ قمٜمتد سمٕمتض ومٞم٘مٌتؾ
اعمِمٗمقع إًمٞمف ؿمتٗم٤مقم٦م اًمِمت٤مومع حل٤مضمعتف إًمٞمتف رهمٌت ً٦م وراٌت٦م ،يمتام ضٕم٤مُمتؾ اعمخٚمتقق اعمخٚمتقق
سم٤معمٕم٤موض (.)1
ايمشػوفمي اظمًٌتي :ال اًمعل ىمٞمدا٤م اهلل شمٕم٤ممم سم٢مذٟمف ًمٚمِم٤مومع وروت٤مه قمتـ اعمِمتٗمقع ًمتف ،ومت ا
مذي ي ْشم َػع ِفمـْمََ ه إَِّٓ زمِنِ ْذكِ ِ
ضِمٗمع قمٜمده أطمد إٓ سم٢مذٟمف ،ودًمٞمٚمٝمت٤م ىمقًمتف شمٕمت٤ممم﴿ :ممـ َذا ا َّيم ِ
مف﴾
ُ
ُ
َ
َ

)(( )1مجؿوع الػتاوى)) (.)151\1
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قن إَِّٓ َظم ِ ِـ ْارسم ََه﴾ [إكٌقوق ، ]11:وىمقًمفَ ﴿ :وىمَؿ ِّمـ
[ايمٌؼرة .]199:وىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وٓ َي ْش َػ ُع َ
ات ٓ ُسمغْـِل َؾم َػوفمتُفؿ َؾممقًًو إَِّٓ ِممـ زمع ِ
ؽ ِدم ايمً و ِ
م َؾ ٍ
مَ َأن َي ْ
اَّللُ َظم ِمـ َي َشموق َو َي ْمر َى﴾
مل َذ َن َ
َْ
َّ َ َ
َ ُ ْ ْ
َّ
[ايمـجؿ.]15:
يؼقل اإلموم ايمـقوي رمحف اهلل( :وضم٤مءت أصم٤مر اًمعل سمٚمٖمت٧م سمٛمجٛمققمٝمت٤م طمتد اًمعتقاشمر،
سمّمح٦م ّ
اًمِمٗم٤مقم٦م ذم أظمرة عمذٟمٌل اعم١مُمٜملم ،وأمجع اًمًٚمػ واخلٚمػ وُمـ سمٕمتداؿ ُمتـ أاتؾ
اًمًٜم٦م ،قمٚمٞمٝم٤م)(.)1
فبئذح ]ٗ] :ؽشٚه اٌؾفبػخ(:)2
) إذن اهلل سمعولم يمؾشوهمع أن يشػع:
ًم٘مقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :مـ َذا ا َّيم ِذي َي ْش َػ ُع ِفمـََْ ُه إَِّٓ زمِنِ ْذكِ ِف﴾ [ايمٌؼرة.]199 :
وىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :مو ِمـ َؾم ِػق ٍع إَِّٓ ِمـ َزم ْع َِ إِ ْذكِ ِف﴾ [يقكس.]3 :
 )1روو اهلل سمعولم فمـ ايمشوهمع:
ِ
ِ
ًم٘مقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :ي ْق َمًِ ٍذ َّٓ سمَـ َػ ُع َّ
يض َيم ُف َوم ْقًٓ﴾
ايمر ْ َ
ايمش َػو َفم ُي إَِّٓ َم ْـ َأذ َن َيم ُف َّ
مح ُـ َو َر َ
[ؿمف.]202 :
)3روو اهلل سمعولم فمـ اظمشػقع يمف:
قن إَِّٓ ظمَ ِ ِـ ْارسم ََه﴾ [إكٌقوق.]11 :
ًم٘مقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :وَٓ َي ْش َػ ُع َ
ؽ ِدم ايمًؿق ِ
وىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :وىمَؿ مـ م َؾ ٍ
ات َٓ ُسمغْـِل َؾم َػو َفمت ُُف ْؿ َؾم ْقً ًو إَِّٓ ِم ْـ َزم ْع َِ َأن َي ْل َذ َن
َّ َ َ
َ ِّ َّ

َ ِ
موق َو َي ْر َى﴾ [ايمـجؿ.]15 :
اَّللُ َظمـ َي َش ُ

)(( )1شرح صحقح مسؾم)) لؾـووي (.)35 \2
) )2اكظر(( :قرة عقون الؿوحدين)) (.)97
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فبئذح ]٘] :ألغبَ إٌبط ف ٟاٌؾفبػخ:
ايمـوس دم ايمشػوفمي فمعم شمالشمي أومًوم ): (1
 )2ومًؿ نمال دم إشمٌوَتو  :واؿ اًمٜمّمت٤مرى اعمنمتيمقن ،وهمت اة اًمّمتقومٞم٦م ،واًم٘مٌقرضتقن،
طمٞم٨م ضمٕمٚمقا ؿمٗم٤مقم٦م ُمـ ضٕمٔمٛمقٟمف قمٜمد اهلل ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمِمٗم٤مقمعف ذم اًمدٟمٞم٤م ،طمٞم٨م اقمع٘مدوا أن
ا١مٓء اعمٕمٔمٛملم ضِمٗمٕمقن اؾمع٘م آً.
 )1ومًؿ أكؽر ايمشػوفمي  :يم٤معمٕمعزًم٦م واخلتقارج :طمٞمت٨م أٟمٙمتروا ؿمتٗم٤مقم٦م اًمٜمٌتل ﷺ
وهمػمه ٕاؾ اًمٙمٌ٤مئر ،وىمٍموا اًمِمٗم٤مقم٦م قمتغم اًمعت٤مئٌلم ُمتـ اعمت١مُمٜملمٕ ،ن إصمٌت٤مت اًمِمتٗم٤مقم٦م
ًمٚمٗمً٤مق ضٜم٤مذم ُمٌدأ اًمققمٞمد ذم ُمذاٌٝمؿ اًمٌ٤مـمؾ ،ومٝمؿ ضرون وضمقب إٟمٗم٤مذ اًمققمٞمد عمـ اؾمعح٘مف،
وٓ ضرون اًمِمٗم٤مقم٦م ًمف ٓ ُمـ اًمٜمٌل وٓ ُمـ همػمه .
 )3ومًؿ سمقؽمط  :واؿ أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م :ومٚمتؿ ضٜمٗمتقا يمتؾ ؿمتٗم٤مقم٦م ،ومل ضثٌعتقا يمتؾ
ؿمٗم٤مقم٦م.
سمؾ أصمٌعقا ُمـ اًمِمٗم٤مقم٦م ُم٤م ّ
دل قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ ُمتـ اًمٙمعت٤مب واًمًتٜم٦م ،وٟمٗمتقا ُمٜمٝمت٤م ُمت٤م ٟمٗمت٤مه
اًمدًمٞمؾ :وم٤مًمِمٗم٤مقم٦م اعمثٌع٦م قمٜمداؿ اتل اًمعتل شمٓمٚمت٥م ُمتـ اهلل قمتز وضمتؾ واتل اًمعتل شمٙمتقن
ًمٚمٛمقطمدضـ سمٕمد إذن اهلل ًمٚمِم٤مومع ورو٤مه قمـ اعمِمٗمقع ًمف :وم ا شمٓمٚم٥م ُمـ همػم اهلل ،وٓ شمٙمتقن
إٓ سمٕمد إذٟمف ورو٤مه .
ُمذا٥م ِ
ضمتقاز اًمِمتٗم٤مقم٦م قم٘مت اً ،ووضمقهبت٤م
أاؾ اًمًتٜم٦م
ومول ايمؼويض فمقوض رمحف اهلل( :
ُ
ُ
ِ
مع َّ
مح ُـ﴾ [ؿممفَ ﴿ ،]202 :و َٓ
ايممر ْ َ
ايمشم َػو َفم ُي إِ َّٓ َم ْ
سمٍمضح ىمقًمف  -شمٕمت٤ممم َ َٓ ﴿ :-سمـْ َػ ُ
مـ َأذ َن َيمم ُف َّ

) )1اكظر(( :شرح العؼقدة الطحاوية)) ٓبن أبي العز الحـػي (.)176
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أصمت٤مر
قن إِ َّٓ َظم ِ ِـ ْارسم ََه﴾ [إكٌقموق ]11 :وأُمث٤مهل٤م ،وسمخؼم اًمّم٤مدق َؾمٛم ًٕم٤م ،وىمد ضمت٤مءت
َي ْش َػ ُع َ
ُ
اًمًتٚمػ اًمّمت٤مًمح
سمّمحعٝم٤م ذم أظمرة عمذٟمٌل اعم١مُمٜملم ،وأمجع
اًمعل سمٚمٖم٧م سمٛمجٛمققمٝم٤م اًمعقاشمُر
ُ
ى
وُمـ سمٕمداؿ ُمـ أاؾ اًمًتٜم٦م قمٚمٞمٝمت٤م ،وُمٜمٕمت٧م اخلتقارج وسمٕمتض اعمٕمعزًمت٦م ُمٜمٝمت٤م ،وشم٠موًمت٧م
إطم٤مدض٨م اًمقاردة ومٞمٝم٤م ،واقمعّمٛمقا سمٛمذااٌٝمؿ ذم َختٚمٞمد اعمذٟمٌلم ذم اًمٜم٤مر ،واطمعجتقا سم٘مقًمتف:
ايمشوهمِ ِعكم﴾ [اظمَشمر ،]31 :وسم٘مقًمتف﴿ :ممو يمِؾ َّظموظمِكم ِممـ محِمق ٍؿ و َٓ َؾم ِ
﴿ َهم َ َسمـْ َػ ُع ُف ْؿ َؾم َػو َفم ُي َّ
مػق ٍع
َ
َ ْ َ
َ
َ
َ
أطم٤مدض٨م اًمِمٗم٤مقم٦م ذم زضت٤مدة اًمتدرضم٤مت
وشم٠موًمقا
وع﴾ [نموهمر ،]21 :واذه أض٤مت ذم اًمٙمٗم٤مر ،ى
ُي َط ُ
وإضمزال اًم ىثقاب ،وأًمٗم٤مظ إطم٤مدض٨م اًمعل ذم اًمٙمع٤مب وهمتػمه شمتدُ ُّل قمتغم ظمت اف ُمت٤م ذاٌتقا
إًمٞمف)(.)1
فبئذح ] :]ٙأٔٛاع اٌؾفبػخ:
يؼقل ازمـ أيب ايمعز احلـػل رمحي اهلل فمؾقف دم ذضمف يمؾعؼقَة ايمطحوو ّيي:
أكقاع:
ايمشػوفمي
ٌ
ايمـقع إول :ى
اًمِمٗم٤مقم٦م اًم ُٕم ْٔمٛمك اخل٤مص٦م سمٜمٌ ّٞمٜم٤م ﷺ ُمـ سملم ؾم٤مئر إظمقاٟمف ُمتـ إٟمٌٞمت٤مء
واعمرؾمٚملم ،صٚمقات اهلل وؾم اُمف قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم.
ايمـقع ايمًوين :ؿمٗم٤مقمعف ﷺ ذم أىمقام ىمد شمًت٤موت طمًتٜم٤مهتؿ وؾمتٞمئ٤مهتؿ ومٞمِمتٗمع ومتٞمٝمؿ
ًمٞمدظمٚمقا اجلٜم٦م.
ايمـقع ايمًويمٌ :ؿمٗم٤مقمعف ﷺ ذم ىمقم آظمرضـ ىمد ُأُمر هبؿ إمم اًمٜم٤مر أن ٓ ضدظمٚمقا٤م.
ِ
درضم٤مت َُم ْـ ُ
ضدظم ُؾ اجلٜمّ٦م ومتقق ُمت٤م يمت٤من ض ْ٘معْمتٞمف
ايمـقع ايمرازمع :ؿمٗم٤مقمعف ﷺ ذم ر ْومع
ِ
أقمامهلؿ.
صمقاب
ُ

)((ََ)1شرح صحقح مسؾم)) (.)565\1
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اًمِمٗم٤مقم ُ٦م ذم أ ْىمقام ُ
ايمـقع اخلومس :ى
ًمًٌٕمقن أًمٗم٤م.
ًمٞمدظم ُٚمقا اجلٜمّ٦م سمٖمػم طمً٤مب ُ
واؿ ا ّ
ِِ
ايمـقع ايمًودسّ :
قمٛمف أيب ـم٤مًم٥م
قمٛمـ ضًعح ُّ٘م ُف يمِمٗم٤م َقمعف ذم ّ
اًمِمٗم٤مقم٦م ذم ختٗمٞمػ اًمٕمذاب ّ
أن ُخي ّٗمػ قمٜمف قمذا ُسم ُف.
ايمـقع ايمًوزمع :ؿمٗم٤مقمعف ﷺ أن ُض١مذن جلٛمٞمع اعم١مُمٜملم ذم ُد ُظمقل اجلٜمّ٦م.
ايمـقع ايمًومـ :ؿمٗم٤مقمعف ﷺ ذم أاؾ اًمٙمٌ٤مئر ُمـ أ ُّمعف ممـ دظمؾ اًمٜم٤مر ومٞمخرضمقن ُمٜمٝم٤م.
فبئذح ] :]ٚإٌج ٟﷺأٚي ؽبفغ:
قمـ أيب ارضرة ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤مل :ىمت٤مل رؾمتقل اهلل ﷺ ((أكمو ؽممقَُ و َيم ِ
مَ آ َد َم َيمق َم
َ ِّ
ِ
وأ َّو ُل ؾموهمِ ٍع َ
وأ َّو ُل َمـ َيـ َْش هؼ فمـْف ايم َؼ ْػمَ ،
قوم ِيَ ،
وأ َّو ُل ُم َش َّػ ٍع)) (.)1
ايمؼ َ
ُ
ِ
وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ،أن اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل(( :أكو ُ
اجلـمي .مل
أول ؾممػق ٍع دم
ِ
ِ
ٌ
إكٌقوق كٌقو مو ُيَِِّ ُومف ِم ْـ ُأ َّمتِف إٓ
وإن ِم َـ
كٌل ِم َـ
رصممؾ واضممٌَ
إكٌقوق مو ُصَِّ ُ
ومًَّ .
ُيََِّ ْق ك
))(.)2
فبئذح ] :]ٛاٌؾفبػخ اٌؼظٌٍّٕ ٝج ٟﷺ:
واذه اًمِمٗم٤مقم٦م ال اعم٘م٤مم اعمحٛمقد قمغم ىمقل أيمثر اًمٕمٚمامء ،اًمذي وقمد اهلل قمز وضمتؾ ٟمٌٞمتف
ؽ َر هزم َ
حمٛمد ًا ﷺ ذم ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :فم ًَك َأن َي ٌْ َع ًَ َ
حم ُؿقد ًا﴾ [آهاق.]02 :
ؽ َم َؼوم ًو ه ْ
ومم٤م ضدل قمغم اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٕمٔمٛمك ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري قمتـ قمٌتد اهلل سمتـ قمٛمتر ريض اهلل
ِ ِ
يمقس
َّوس ،ضمتَّك َي ْل ِ َت َيق َم ايمؼ َق َومي َ
ايمر ُصم ُؾ َي ًْ َل ُل ايمـ َ
قمٜمٝمام ،أن رؾمقل اهلل ﷺ ىم٤مل(( :مو َيز َُال َّ
ايمشؿس سمََْ كُق يقم ِ
وصم ِف ِف ُم ْز َفم ُي َْحل ٍؿَ .
ايمؼ َق َوم ِي ،ضمتَّك َي ٌْ ُؾمغَ ايم َع َمر ُق كِ ِْ َ
مػ إُ ُذ ِن،
وومولَّ :
إن َّ ْ َ
دم ْ
َ َ

) )1رواهَمسؾم (.)2278
) (2رواهَمسؾم (.)196
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ٍ
َهمٌ ْقـَو ُه ْؿ ىم َ
زممـ َصمويمٍَِ ،
زمؿ َح َّؿمَ ﷺ وزَا َد فمٌمَُ اهللَِّ ُ
مؿ ُ
قؽمكُ ،شم َّ
زمؿ َ
َذيمؽ ْاؽم َتغَو ُشمقا زمآ َد َمُ ،شم َّؿ ُ
مذ زمح ْؾ َؼ ِ
ِ
ِ
زمكم َ
ضمََّ َشمـل ايم َّؾ ْق ُ
مي
ازمـ َأ ِيب َصم ْع َػ ٍرَ :هم َق ْش َػ ُع يم ُق ْؼ َه ْ َ
اخل ْؾ ِؼَ ،هم َق ْؿًم ضمتَّك َي ْل ُطم َ َ
ٌ ،ضمََّ َشمـل ُ
وبَ ،همققم ٍ
ُي َؿَُ ُه َأ ْه ُؾ َ
اجل ْؿ ِع ُىم هؾ ُف ْؿ))(.) 1
ًذ َي ٌْ َع ًُ ُف اهللَُّ َم َؼ ًومو َ ْ
حم ُؿق ًداْ َ ،
ايم ٌَ ِ َ َ
فبئذح ] :]ٜؽفبػخ إٌج ٟﷺ ألٔبط ٠ذخٍ ْٛاٌجٕخ ثغ١ش دغبة:
فممقم إُ َممؿَ ،همج َعمؾ
قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤مل رؾمقل اهللﷺ ُ ((:فم ِر َوً َّ
ِ
ايمـٌل وايمـ ِ
ومؾً:
ظقؿُ ،
ٌَّل َ
يمقس َم َعف َأ َضمَ ،ضمتك ُرهمع رم َؽمقا ٌد َفم ٌ
ايمرهط ،وايمـ ه
يؿرون َم َع ُفؿ َّ
ٌَّقون ه
ه
ومقؾ :زمؾ هذا مقؽمك وومقمف ،ومِقمؾ :اك ُظمر إلم إُ ُهممؼ ،هممنذا َؽممقا ٌد َيؿم ُ
مو هذا أمتل هذه َ
س
ِ
ايمً ق ،همنذا ؽمقا ٌد ومَ َم َ
همذه
س إُ ُهمؼ ،ومِقمؾ:
شمؿ ومقؾ رم :اكظر هو ُهـو وهو ُهـو دم آهموق َّ
إُ ُهمؼَّ ،
ِ
ٌعقن أيم ًػو ِ
َطمؾ َ
٠مومت٤مض
اجلـَّي ِمـ
ُأ َّمتُؽ ،و َي ُ
زمغغم ِضمًوب))ُ ،صم ىؿ َد َظمؾ ومل ُض ٌٍلم هلؿَ ،وم َ
همٓق َؽم َ
اًم َ٘مقم ،وىم٤مًمقاٟ :مُحـ اًمذضـ آُمٜمى٤م سم٤مهلل واشمىٌٕمٜم٤م رؾمق ًَمف ،ومٜمح ُـ اؿ ،أو أوٓ ُدٟم٤م اًمتذضـ ُوًمتدوا ذم
ىٌل ﷺ َوم َخرج ،وم٘م٤ملُ (( :ه ُؿ ايمذيـ ٓ َي َ ِ
اإلؾم ام ،وم٢مٟمى٤م ُوًمدٟم٤م ذم اجل٤ماٚم ىٞم٦م ،وم ٌَ َ
ًؼمومقن،
ٚمغ اًمٜم ى
ِ
رهبؿ يتَقىمَّؾقن)) وم٘م٤مل ُقم َ
تٜمٝمؿ أٟمت٤م ضت٤م
ٙم٤مؿم ُ٦م سمـ ُحمّمتـ :أُم ُ
تطغمون ،وٓ َيؽتقون ،وفمعم ِّ
وٓ َي َّ
رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل(( :كعؿ)) وم٘م٤مم آظمر وم٘م٤ملِ :أُمٜمٝمؿ أٟم٤م؟ ىم٤ملَ (( :ؽمٌ َؼؽ هبو ُفمؽوؾمي))(.)2
فبئذح ]ٓٔ] :ؽفبػخ إٌج ٟف ٟسفغ دسعبد ثؼل ِٓ ٠ذخً اٌجٕخ:
ُ
رؾمقل اهللِ ﷺ قمتغم أيب
قمـ أم ؾمٚمٛم٦م اٜمد سمٜم٧م أيب أُمٞم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م :دظمؾ
ٟمت٤مس
ايمٌٌم)).
ايمروح إذا ُومٌِض سمٌِعف
إن
سمٍمه.
ؾمٚمٛم َ٦م وىمد ى
َ
وم٠مهمٛمْمف .صمؿ ىم٤مل (( َّ
ومْمت٩م ٌ
ى
َ
ُ
ؿمؼ ُ
ُمـ أاٚمِف .وم٘م٤ملٓ)) :سمََْ فمقا فمعم ِ
ٍ
ممـقن فمعم ممو سمؼقيممقن((.
أكػًؽؿ إٓ
زمخغمَّ .
همنن اظمالئؽ َي ُي ِّ

)َ(1رواهَالبخاري (.)1474
) )2رواهَالبخاري (.)5378
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ِ
كم واطم ُؾ ْػمف دم َفم ِؼٌِمف دم ايمغموزمريـ.
ايمؾفؿ انمػ ْر ٕيب ؽمؾؿ َي وار َهم ْع درصمتَف دم اظمَفمَ ِّي َ
صمؿ ىم٤ملَّ (( :
ٍ
واهمً َْ يمف دم ِ
رواضت٦م(( :واطم ُؾ ْػمف دم
ومػمه .وك َِّق ْر يمف همقمف )) .وذم
رب ايمعوظمَ َ
وانمػر يمـو ويمف يو َّ
كمَ .
ْ
سمرىمتِف)) وىم٤مل(( :ايمؾفؿ! َأ ِ
وؽم ْع يمف دم ِ
اهمً َْ يمف))(.)1
ومػمه )) ومل ض٘مؾَ (( :
َّ
فبئذح ]ٔٔ] :ؽفبػخ إٌج ٟﷺ ٌىً ِغٍُ:
قل َ ِ
ف سمـ ُم٤مًم ِ ٍ
قل َ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
ؽ ْإَ ْؿم َج ِٕم ىل َ ،ض ُ٘م ُ
مغم ِين َر ِّ َيب
اَّلل ﷺَ (( :أسمََْ ُر َ
َقم ْق َ ْ َ َ
ون َممو َطم َّ َ
مػ ُأ َّمتِمل َْ
كم َأ ْن َيَْ ُطم َؾ كِ ِْ ُ
اجلـَّم َي
ايم َّؾ ْق َؾ َي ؟ )) ُ ،ىم ْٚمٜمَ٤م َ :
اَّللُ َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ ْقم َٚم ُؿ َ ،ىم َ٤ملَ (( :همنِ َّك ُف َطم َّ َغم ِين َزم ْ َ
ايمش َػو َفم َي ))ُ ،ىم ْٚمٜمَ٤م َ :ض٤م َر ُؾم َ
ؼم ُت َّ
كم َّ
جي َٕم َٚمٜمَ٤م ُِم ْـ َأ ْاٚمِ َٝم٤م َ ،ىم َ٤مل
اَّلل ِ  ،ا ْد ُع َ
قل َ
ايمش َػو َفم ِي َ ،هم ْ
َو َزم ْ َ
اَّللَ َأ ْن َ ْ
وطم َ ْ
ِ (( :ه َل يمِؽ ُِّؾ ُم ًْؾِ ٍؿ))(. )2

فبئذح ]ٕٔ] :ؽفبػخ إٌج ٟﷺ ف ٟخشٚط اٌّٛدذ ِٓ ٓ٠إٌبس:
ِ
مق ٌة ُم ًْمت ََجو َزم ٌي
مل َد ْفم َ
قمـ أيب ارضرة ريض اهلل قمٜمف ،أن رؾمقل اهلل ﷺ ىم٤مل )):يمؽ ُِّؾ َكٌِ ٍّ
َيَْ ُفمق ِ َهبوَ ،و ُأ ِريَُ َأ ْن َأ ْطم َتٌِ َئ َد ْفم َق ِت َؾم َػو َفم ًي ُِٕ َّمتِل ِدم ْأ ِطم َر ِة))(.)3
مح٤مد سمـ زضد ىم٤مل :ىمٚم٧م ًمٕمٛمرو سمـ دضٜم٤مر  :أؾمٛمٕم٧م ضم٤مسمر سمتـ قمٌتد اهلل
وذم رواض٦م ًمف قمـ ى
ِ
رؾمقل اهلل ﷺ ى
أن اهلل ُخيرج ىمقُم ً٤م ُمـ اًمٜمت٤مر سم٤مًمِمتٗم٤مقم٦م؟ ىمت٤مل:
ريض اهلل قمٜمٝمام دٍ ث قمـ
ٟمٕمؿ (.)4

) َ)1رواهَمسؾم (.)926
)َ)2رواه ابن ماجه ( :)4317وصححهَإلباين يف (( صحقح ابن ماجه)) ( .)3563
) )3رواهَالبخاري ( ،)6364ومسؾم (.)198
)َ)4رواهَالبخاري ( ،)6558ومسؾم (.)318( )191
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فبئذح ]ٖٔ] :ؽفبػخ إٌج ٟﷺ ألً٘ اٌىجبئش:

قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل (( َؾم َػو َفمتِل َٕ ْه ِؾ ا ْيم َؽ ٌَوئِ ِر ِم ْـ ُأ َّمتِل))(.)1
وقمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤ملُ :م٤م زًمٜم٤م ٟم ِ
ِ
اؾ ا ًْم ِ
ُٛمً ُؽ ِ
آؾمعٖمٗم٤مر َٕ ِ
ٙمٌ٤مئر
قمـ
مك زمِ ِ
ِ
طمعىك ِ
يمم َ
ؾمٛمٕمٜم٤م ُِمـ ذم ٟمٌ ٍٞمٜم٤م ُ
دون
مف
إن َ
ويغػمر ممو َ
ض٘مقلَّ (( :
ُ
اَّللَ َ
سمٌور َك وسمعولم ٓ يغػ ُر أن َ
ِ
ِ
مرت ؾممػوفمتل َٕ ِ
يشوق)) َ
ذيمِ َ
ايمؼقوممي)).
ؽ ظمـ
ؽٌموئر ممـ َّأمتمل يمق َم
همؾ ا ْيم
أطم ُ
همنين َّ
ىم٤ملِّ (( :
ُ
وم٠مُمًٙمٜم٤م قمـ ٍ
يمثػم مم٤م يم٤من ذم أٟم ُٗم ًِٜم٤م(.)2
َ
فبئذح ]ٗٔ] :ؽفبػخ إٌج ٟﷺ ف ٟرخف١ف اٌؼزاة ٌؼّٗ أث ٟىبٌت:
اَّلل ِ ﷺ ُذيمِ َر ِقمٜمْدَ ُه َقم ُّٛم ُف َأ ُسمتق َـم٤مًم ِ ٍ
ت٥مَ ،وم َ٘م َ
قمـ أيب ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمفَ ،أ ىن َر ُؾم َ
ت٤مل:
قل َ
َمور يٌ ُؾمغُ َىمعٌق ِ
ِ
(( َيمع َّؾف َسم ْـ َػعف َؾم َػوفمتِل يقم ا ْيم ِؼقوم ِ
مي َهم ُق ْج َع ُ
مف َيغ ِْمعم ِمـْم ُف
مـ ك ٍ َ ْ
مؾ ِدم َو ْح َضموحٍ م ْ
َ ُ ُُ
َْْ
َ ََْ َ َ
()3
َون ِدم ايمََّ َر ِك ْإَ ْؽم َػ ِؾ ِم ْـ ايمـ ِ
َّور))(.)4
ِد َمو ُنم ُف))  ،وذم رواض٦مَ (( :و َيم ْق َٓ َأكَو َيمؽ َ
فبئذح ]٘ٔ]ِ :ىبْ اٌؾفبػخ:

ِ
اًم٘مٞم٤مُمت٦م
ضِمتٗمع زم ضتق َم
ىٌتل ﷺ أن
قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:
ُ
َ
ؾم٠مًم٧م اًمٜم ى
وم٘م٤مل ((أكو ِ
تؽ َ
َ
َ
رؾمقل اهللىِ ومت٠مض َـ أـمٚم ٌُ َ
ىمت٤مل ((اؿم ُؾٌـمل َّأو َل ممو سمط ُؾ ٌُـمل فممعم
ىمٚم٧م ض٤م
هموفم ٌؾ)) ُ
ىمٚم٧م وم٢من مل أًم َ٘م َؽ قمغم اًمٍم ِ
ايمٌم ِ
ِ
اط َ
اط)) َ .
ىمٚم٧م ومت٢من مل
ىم٤مل ((هموؿم ُؾٌـل فمـََ
اظمقزان)) ُ .
ىم٤مل ُ
ِّ
ٍ
احلقض همنين ٓ أطمطئ ِ
ِ
اعمٞمزان َ
هذ ِه ايم ًَّ َ
اظمقاؿمـ))(.)5
الث
ىم٤مل ((هموؿم ُؾٌـل فمـََ
أًم َ٘م َؽ قمٜمدَ
ِ ِّ
َ
ُ

) )1رواه أبو داود ( ،)4739وصححهَإلباين ((صحقح الرتغقب)) (.(3649
)(( )2تخريج كتاب السـة)) ( ،)836وحسـهَإلباين.
) )3رواهَالبخاري ( ،)3885ومسؾم (.)216
)َ(4رواهَالبخاري( ،)3883ومسؾم (.)269
)ََ)5رواه الرتمذي ( ،)2434وأحؿد ( ،)12825وصححهَإلباين يف الؿشؽاة (.)5595
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فبئذح ] :]ٔٙؽفبػخ اٌّالئىخ ٚاألٔج١بء ٚاٌّإِٕ:ٓ١
مؽ ِدم ايمًمؿق ِ
ودًمٞمؾ ؿمٗم٤مقم٦م اعم ائٙم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم﴿ :وىمَؿ مـ م َؾ ٍ
ات َٓ ُسمغْـِمل َؾمم َػو َفمت ُُف ْؿ
َّ َ َ
َ ِّ َّ
َؾمقً ًو إَِّٓ ِمـ زمع َِ َأن ي ْل َذ َن َ ِ
موق َو َي ْر َى﴾ [ايمـجؿ ،]15 :وٟمحقا٤م ُمـ أض٤مت.
ْ َْ
َ
ْ
اَّللُ َظمـ َي َش ُ
ودًمٞمؾ ؿمٗم٤مقم٦م اعم ائٙم٦م وإٟمٌٞم٤مء واعم١مُمٜملم ُم٤م ضم٤مء قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل قمٜمتف
ُقن ِم َـ ايمـ ِ
َّورَ ،همقايمذي َك ْػ ِز زم َق َِ ِه ،ممو ِممـؽُؿ
أن اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل..(( :ضمتَّك إذا َطم َؾ َص اظمُ ْم ِمـ َ
ِ
ايمؼقوم ِ
احل ِّؼ ِمـ اظمُ ْم ِمـِكم هللَِّ يقم ِ
ـوؾمََ ًة هلل دم اؽمتِ ْؼ ِ
ِ
إل ْطم ِ ِ
مي ِ
ِوق َ
أضم ٍَ َزمل َؾمََّ ُم َ
يـ دم
مقاَن ُؿ ا َّيممذ َ
َ
مـ َ
َ
َ َ َ
ْ
ايمـ ِ
قن ،هم ُق ُ
أطم ِر ُصمقا َمـ َفم َر ْهمت ُْؿ،
َّور،
هلؿْ :
وُي هج َ
قن معـو و ُي َِ هؾ َ
قم َ
َ
قن َ ُ
ؼول ْ
يؼقيمقنَ :ر َّزمـو ىموكُقا َي ُِ ُ
ت ايمـَّمور إلم كِِ ِ
أطم َذ ِ
فمعم ايمـ ِ
مػ ؽممو َوم ْق ِفَ ،
َهمت َُح َّر ُم ُص َق ُر ُه ْؿ َ
وإلم
قن َطم ْؾ ًؼو ىمًَِ ًغما َوم َِ َ
َّور ،هم ُقخْ ِر ُصم َ
ْ
ُ
ِ
أضمٌَ ِمم َّ ْـ َأم ْرسمَـو زمف ،هم َق ُ
وصمَْ سم ُْؿ دم َوم ْؾٌِ ِف
ُر ْىم ٌَ َت ْق ِفُ ،شم َّؿ
َ
همؿـ َ
يؼقيمقنَ :ر َّزمـو مو َزمؼ َل همقفو َ
ؼقلْ :ار ِصم ُعقا َ
ؼول ِد ٍ
يـور ِمـ َطم ْ ٍ
ِم ًْ َ
يؼقيمقنَ :ر َّزمـو َمل ْ ك َ
أضممًَ ا
قن َطم ْؾ ًؼو ىمًَِ ًغماُ ،شم َّؿ
غم ْ
َ
هملطم ِر ُصمق ُه ،هم ُقخْ ِر ُصم َ
َمذ ْر همقفمو َ
ؼول كِِ ِ
ِ ِ
ػ ِد ٍ
يـور ِممـ َطم ْ ٍ
ِمم َّ ْـ َأم ْرسمَـوُ ،شم َّؿ ُ
همملطم ِر ُصمق ُه،
مغم ْ
وصمَْ سم ُْؿ دم َوم ْؾٌِف م ًْ َ ْ
همؿـ َ
يؼقلْ :ار ِصم ُعقا َ
ِ
أضمًَ اُ ،شم َّؿ ُ
همؿـ
قن َطم ْؾ ًؼو ىمًَِ ًغماُ ،شم َّؿ
َ
هم ُقخْ ِر ُصم َ
يؼقيمقنَ :ر َّزمـو َمل ْ ك ََذ ْر همقفو مم َّ ْـ َأم ْرسمَـو َ
يؼقلْ :ار ِصم ُعقا َ
ؼول َذ َّر ٍة ِمـ َطم ْ ٍ
وصمَْ سم ُْؿ دم َوم ْؾٌِ ِف ِم ًْ َ
يؼقيمقنَ :ر َّزمـو َمل ْ ك ََذ ْر
قن َطم ْؾ ًؼو ىمًَِ ًغما ُشم َّؿ
غم ْ
َ
هملطم ِر ُصمق ُه ،هم ُقخْ ِر ُصم َ
َ
قين هبذا احل ِ
يم٤من أسمق ؾم ِٕم ٍ
إن َمل شم َُّمدٍ ُىم ِ
ٞمد اخلُدْ ِر ُّي ُ
دض٨م ومت٤م ْىم َر ُؤوا ْ
همقفو َطم ْ ًغماَ .و َ
إن ِؿمت ْئع ُْؿ:
َ
َ
ض٘مقلْ ْ :
ِ
ِ ِ
ِ
اَّللَ ٓ َي ْظؾِ ُؿ ِم ًْ َ
وإن سم ُ
أصم ًرا َفمظمق ً } [ايمـًموق:
إن َ
ؼول َذ َّر ٍة ْ
﴿ َّ
َؽ َضم ًَـَ ًي ُيضوفم ْػفو و ُي ْمت مـ َيمَُ ْك ُف ْ
وضمؾَ :ؾم َػع ِ
ُمقنَ ،
قمز ى
 ،]30وم َٞم ُ
مقنَ ،
ً اظمَالئِ َؽ ُيَ ،
مؼ َّإٓ
٘مقل َ
ومل ْ َي ٌْ َ
اَّللُ ى
وؾمم َػ َع اظمُ ْم ِمـ َ
وؾم َػ َع ايمـٌَِّ هق َ
َ
ِ
ِ
أرضمؿ ِ ِ
مح ً ،
ايمرامح َ
كمَ ،هم َق ْؼٌِ ُض َوم ٌْ َض ًي م َـ ايمـَّو ِر ،هم ُقخْ ِر ُج مـْفو َوم ْق ًمو َمل ْ َي ْع َؿ ُؾقا َطم ْ ًغما َوم هط ومَْ فمو ُدوا ُ َ
ْ َ ُ َّ
قن ىم َُتْرج ِ
احل ِ
قفؿ دم َن ٍر دم أ ْهم ِ
ِ
احل ٌَّ ُي دم َمحِ ِ
ؼول يمفََ :ن َ ُر َ
قاه َ
اجلـ َِّي ُي ُ
ايمًم ْق ِؾ،
قوةَ ،هم َقخْ ُر ُصم َ
ُ ُ
قؾ َّ
هم ُق ْؾؼ ِ ْ َ َ
س ُأ َصم ْق ِػ ُر ُ
مؿ ِ
ُقن إلم َ
ؽمقن إلم َّ
احل َج ِرْ ،أو إلم ا َّ
ار ،وممو
وأ َخ ْق ِض َُ
يمش َج ِر ،ممو َي
ُ
أٓ سم ََر ْو ََنو َسمؽ ُ
ايمش ْ
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سم٤مًمٌ٤مدض ِ
ِ
ت٦مَ ،
ؽقن أ ْزم َق َض وم٘م٤مًمقا :ض٤م َر َ
اَّلل ِ ،يمَ٠مٟم َ
ىمت٤مل:
ىؽ ُيمٜم َْ٧م شم َْر َقمك
ؾمقل َ
ؽقن ِمـْفو إلم ايم ِّظ ِّؾ َي ُ
َي ُ
َ
ٓق فمتَؼوق َ ِ ِ
ِ
اخلقاسمِؿ ،يع ِر ُهمفؿ أه ُؾ َ ِ
قن ىمويم هؾ ْم ُيم ِم دم ِر ِ
مؿ
َهم َقخْ ُر ُصم َ
اَّلل ا َّيممذ َ
وموهبِ ُؿ َ ُ َ ْ ُ ْ ْ
يـ أ ْد َطم َؾ ُف ُ
اجلـَّي َه ُم ُ ُ
زمغغم َفم َؿ ٍؾ َفم ِؿ ُؾق ُه ،وٓ َطم ْ ٍ
اجلـَّ َي ِ
اَّللُ َ
غم َومََّ ُمق ُه (((.)1
َ
ٍ
راط سم٢مضٚمٞم٤م وم٘م٤مل ٌ
ؾمتٛمٕم٧م رؾمتقل
رضمؾ ُمتٜمٝمؿ:
وقمـ قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ ىم٤مل :يمٜم٧م ُمع
ُ
ِ
زمشػوفمي رصمؾ مـ ُأ َّمتل أىمًر مـ زمـل َتقؿ)) .ىمٞمؾ :ض٤م رؾمتقل
اهلل ﷺ ض٘مقل ((يَطمؾ اجلـي
اهلل ؾمقاك؟ ىم٤مل(( :ؽمقاي)) ومٚمام ىم٤مم ىمٚم٧مَُ :م ْـ اذا؟ ىم٤مًمقا اذا اسمـ أيب اجلدقم٤مء(.)2
وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ رى اهلل قمٜمف ،أن رؾمتقل اهلل ﷺ ىمت٤مل(( :إن ايمرصممؾ يمقشمػع
يمؾرصمؾكم وايمًالشمي ،وايمرصمؾ يمؾرصمؾ))(.)3
ومول ايمًػوريـل رمحف اهلل(( :جيت٥م أن ضٕمع٘متد أن همتػم اًمٜمٌتل ﷺ ُمتـ ؾمت٤مئر اًمرؾمتؾ
وإٟمٌٞم٤مء واعم ائٙم٦م واًمّمتح٤مسم٦م واًمِمتٝمداء واًمّمتدض٘ملم وإوًمٞمت٤مء قمتغم اظمتع اف ُمتراشمٌٝمؿ
وُم٘م٤مُم٤مهتؿ قمٜمد رهبؿ ضِمٗمٕمقن  ،وسم٘مدر ضم٤ماٝمؿ ووضم٤ماعٝمؿ ضِمٗمٕمقن ً ،مثٌقت إظمٌ٤مر سمذًمؽ
 ،وشمرادف أصم٤مر قمغم ذًمتؽ  ،واتق أُمتر ضمت٤مئز همتػم ُمًتعحٞمؾ  ،ومٞمجت٥م شمّمتدض٘مف واًم٘متقل
سمٛمقضمٌف ًمثٌقت اًمدًمٞمؾ  ...واحل٤مصؾ أن ًمٚمٜم٤مس ؿمٗم٤مقم٤مت سم٘مدر أقمامهلتؿ  ،وقمٚمتق ُمتراشمٌٝمؿ ،
وىمرهبؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم  ،واًم٘مرآن ضِمٗمع ٕاٚمف  ،واإلؾمت ام ضِمتٗمع ٕاٚمتف  ،واحلجتر إؾمتقد
قن))(.)4
ضِمٗمع عمًعٚمٛمف  ،وًمٙمـ ٓ ضِمٗمٕمقن ( إِ َّٓ ظمَ ِ ِـ ْارسم ََه َو ُه ْؿ ِم ْـ َطم ْش َقتِ ِف ُم ْش ِػ ُؼ َ

) )1رواهَمسؾم (.)183
)َ)2رواه الرتمذي ( ،)2438وابن ماجه ( ،)4316وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن ابن ماجه)).
) )3رواه ابن خزيؿة ( ،)265وصححهَإلباين .
))) )4لوامع إكوار البفقة )) (.(211-269/2
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فبئذح ] :]ٔٚؽفبػخ اٌؾ١ٙذ:
يمؾش ِ
قمـ اعم٘مدام سمـ ُمٕمد ضٙمرب اًمٙمٜمدي ريض اهلل قمٜمف ى
اًمٜمٌل ﷺ ىم٤ملَّ (( :
فقَ فمـََ
أن ى
دم ِف ،ويرى مؼعََ ه ممـ اجلـ ِ
همعي مـ ِ
طمِول يغ َػر َيمف دم أو ِل د ٍ
ِ
فممذاب
مور ممـ
ؽمً
َ
َّميُ ،
اَّلل ِ ه
ُ َ
ٍ ُ ُ ُ َّ َ
وج ُ
َ
ِ
ِ
مـ ايمػز ِع إَىم ِ
ِ
ؽمٌعكم
ايمعكم و ُيش َّػ ُع دم
احلقر
مـ
ايمؼػم،
ْػمُ ،
َ
ويزو ُج َ
وُي َّعم ُضم َّؾ َي اإلي ِنَّ ،
ويلمـ َ
ُ
إكًوكًو مـ أومورزمِ ِف)) (.)1

و قمتتتتـ أيب اًمتتتتدرداء رى اهلل قمٜمتتتتف ،ىمتتتت٤مل :رؾمتتتتقل اهلل ﷺُ (( :ض َِمتتتت ىٗم ُع
ى
لم ُِم ْـ َأ ْا ِؾ َسم ْٞمعِ ِف))(.)2
اًمِم ِٝمٞمدُ ِذم َؾم ٌْ ِٕم َ
فبئذح ] :]ٔٛؽفبػخ األٚالد ٢ثبئ:ُٙ
ت٤مت ِزم اسمٜم ِ
ْت٧م ُحم َتدٍ صمِل قمتـ
َت٤منَ ،ومتام َأٟم َ
قمـ أيب طمً٤من  ،ىم٤مل ُ :ىم ُ
ٚم٧م َٕ ِيب ُا َر ْض َرةَ :إٟمىف ىمدْ َُم َ َ ْ
ِ
ِ
اَّلل ِ ﷺ ِ ٍ
رؾم ِ
ىم٤ملَ :
٥م سمف َأ ْٟم ُٗم ًَٜمَ٤م قمـ َُم ْقشمَ٤مٟمَ٤م؟ َ
قص
قل َ
َور ُه ْؿ َد َفموم ُ
سمحدض٨م ُشم َٓم ٍٞم ُ
َ
ىم٤ملَ :ك َع ْؿ ،صغ ُ
َ ُ
َ
ومول َأ َزم َق ْي ِفَ ،هم َق ْل ُطم ُذ زم ًَ ْقزمِ ِفَ ،أ ْو َ
اجلـ َِّي َي َت َؾ َّؼك َأ َضمَُ ُه ْؿ َأ َزمو ُهَ ،أ ْو َ
زمِـ ِ َػ ِي َشم ْقزمِ َ
مؽ
ومول زم َق َِ ِه ،ىم ُ
آطم ُذ َأكَو َ
اَّللُ َو َأ َزمو ُه َ
َوهكَ ،أ ْو َ
اجلـَّ َي (.)3
ومول همال َيـْت َِفل ،ضمتَّك ُيَْ ِطم َؾ ُف َ
هذا ،همال َي َتـ َ
فبئذح ] :]ٜٔؽفبػخ اٌّقٍ١ٌٍّ ٓ١ذ:
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
مـ
َقم ْـ َقم٤مئ َِم َ٦م رى اهلل قمٜمٝم٤مَ ،قم ْـ اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ َىم َ٤مل َ (( :مو م ْـ َم ِّقً سم َُِ ِّقم َفم َؾ ْقمف ُأ َّمم ٌي م ْ
ِِ
قن َيم ُف إِ َّٓ ُؾم ِّػ ُعقا همِ ِقف))(.)4
ُقن ِمو َئ ًي ُىم هؾ ُف ْؿ َي ْش َػ ُع َ
كم َي ٌْ ُؾغ َ
اظمُْ ًْؾؿ َ
)َ)1رواه الرتمذي ( ،)1663وابن ماجه ( ،)2274وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن الرتمذي)).
) )2رواه أبو داود ( ،)2522وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن أبي داود)).
)َ)3رواهَمسؾم (.)2635
) )4رواهَمسؾم (.)947
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مقتَ ،هم َق ُؼمق ُم َفم َ
معم
وقمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل اًمٜمىٌل ﷺَ () :مو ِم ْـ ُم ًْؾِ ٍؿ َي ُؿ ُ
قن َر ُصم ًال َٓ ُي ْ ِ
اَّلل ِ َؾم ْقًًو 3إَِّٓ ُؾم ِّػ ُعقا همِ ِقف)) (.)1
ُقن بِ َ
ممىم َ
َصمـَوزَسمِ ِف َأ ْر َزم ُع َ
ومول ايمـقوي رمحف اهلل  ( :ىم٤مل اًم٘م٤ميض  :ىمٞمؾ اذه إطم٤مدض٨م ظمرضمت٧م أضمقسمت٦م ًمًت٤مئٚملم
ؾم٠مًمقا قمـ ذًمؽ  ،وم٠مضم٤مب يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ قمتـ ؾمت١ماًمف  .اتذا يمت ام اًم٘مت٤ميض  ،و عٛمتؾ أن
ضٙمقن اًمٜمٌل ﷺ أظمؼم سم٘مٌقل ؿمٗم٤مقم٦م ُم٤مئ٦م وم٠مظمؼم سمف  ،صمؿ سم٘مٌقل ؿمٗم٤مقم٦م أرسمٕملم  ،صمتؿ صم اصمت٦م
صٗمقف وإن ىمؾ قمدداؿ  ،وم٠مظمؼم سمف  ،و عٛمؾ أضْم٤م أن ض٘م٤مل  :اذا ُمٗمٝمقم قمتدد  ،وٓ تع٩م
سمف مج٤ماػم إصقًمٞملم وم ا ضٚمزم ُمـ اإلظمٌ٤مر قمـ ىمٌقل ؿمٗم٤مقم٦م ُم٤مئ٦م ُمٜمع ىمٌقل ُمت٤م دون ذًمتؽ ،
ويمذا ذم إرسمٕملم ُمع صم اصم٦م صٗمقف  ،وطمٞمٜمئذ يمؾ إطم٤مدض٨م ُمٕمٛمقل هب٤م و ّمتؾ اًمِمتٗم٤مقم٦م
سم٠مىمؾ إُمرضـ ُمـ صم اصم٦م صٗمقف وأرسمٕملم)

(.(2

فبئذح ]ٕٓ] :ؽفبػخ اٌق١بَ  ٚاٌمشآْ:
اًمّمٞم٤مم و اًم٘مرآن ضِمٗمٕم٤من ًمٚمٕمٌد ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م:
أمو ايمؼرآن ايمؽريؿ :
ومٕمـ َأيب ُأُم٤مُم َ٦م ا ًْمٌ ِ
اَّلل ِ ﷺ َض ُ٘م ُ
٤ما ِ ُّكم ريض اهلل قمٜمفَ ،ىم َ٤مل َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
تقل (( :ا ْوم َمر ُقوا
قل َ
ُ َ َ َ
آن َهمنِ َّك ُف ي ْل ِت ي ْقم ا ْيم ِؼقوم ِي َؾم ِػق ًعو َِٕ ْص َحوزمِ ِف ا ْومرقوا ايمز َّْهمر َاوي ِـ ا ْيم ٌَ َؼمر َة َوؽممقر َة ِ
ان
آل ِفم ْؿ َمر َ
ا ْيم ُؼ ْر َ
َ ُ َ
َ ْ
َ َ َ َ َ
َ ُ
َملَن همِر َوم ِ ِ
َون َأ ْو ىم ََل ََّن ُ َنم َقو َيت ِ
ون َي ْق َم ا ْيم ِؼ َق َوم ِي ىم ََل ََّن ُ َنم َمت ِ
َهمنِ ََّن ُ سم َْلسمِ َق ِ
مـ َؿم ْ ٍ
اف
مق َّ
مغم َص َ
مون م ْ
َون َأ ْو ىم َ َّ ُ َ ْ
َ
َ َ
َ
ِ
وصم ِ
َ
ون َفم ْـ َأ ْص َح ِ
نم ٌة َو َٓ سم ًَْمتَطِق ُع َفو
ُ ََت َّ
وهبِ َ ا ْوم َر ُقوا ُؽم َ
قر َة ا ْيم ٌَ َؼ َرة َهمنِ َّن أ ْطم َذ َهو َزم َر َىم ٌي َوسم َْرىم ََفمو َضم ْ َ

ِ
ا ْيم ٌَ َط َؾ ُي)) َىم َ٤مل ُُم َٕم ِ
اًمً َح َر ُة (.)3
٤مو َض ُ٦م َسم َٚم َٖمٜمل َأ ىن ا ًْم ٌَ َٓم َٚم َ٦م ى
) )1رواهَمسؾم (.)948

) )2اكظر (( :شرح صحقح مسؾم)) كتاب الجـائز :باب من صؾى عؾقه مائة شػعوا فقه .
) )3رواهَمسؾم (. )864
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ِ
ِ
مـ َصم َع َؾم ُف
وقمـ ضم٤مسمر قمـ اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل  ( :ا ْيم ُؼ ْرآن َؾموهمع ُم َشػع َو َموضممؾ ُم َِمََّ ٌق َم ْ
ػ َـم ْف ِر ِه َؽمو َوم ُف إِ َلم ايمـ ِ
إِ َم َوم ُف َومو َد ُه إِ َلم َْ
اجلـ َِّي َو َم ْـ َصم َع َؾ ُف َطم ْؾ َ
َّور)(. )1
قر ًة ِم ْـ ا ْيم ُؼ ْر ِ
مقن
آن َشم َال ُشم َ
و َقم ْـ َأ ِيب ُا َر ْض َر َة ريض اهلل قمٜمفَ ،قم ْـ اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ َىم َ٤مل  (( :إِ َّن ُؽم َ
ِ
ِ
آي ًي َؾم َػع ْ ِ
قر ُة ﴿ َسم ٌَ َور َك ا َّيم ِذي زمِ َق َِ ِه اظمُْ ْؾ ُ
ؽ﴾)) (.)2
َ
ً يم َر ُصم ٍؾ َضمتَّك نمُػ َر َيم ُف َوه َل ُؽم َ
َ

وأمو ايممِقوم :
قل َ ِ
ِ
وايمؼمرآن َي ْشم َػ َع ِ
اَّلل ِ ْسم ِـ َقم ْٛم ٍرو َأ ىن َر ُؾم َ
يمؾعٌمَ ،
ون
ايمِقو ُم
وم َٕم ْـ َقم ٌْ ِد َ
ُ
اَّلل ﷺ َىم َ٤مل ِّ ( :
َّفور َ 3هم َش ِّػعـِل ِ
اب زمِويمـ ِ
ُ
ُ
رب
همقف ،
ويؼقل ايم ُؼ ْمرآن ِّ :
ْ
وايممم َ
ايمِقو ُم ِّ :
يؼقل ِّ
رب ِّإين َمـَ ْع ُت ُف ايم َّط َعو َم َّ َ
ِ (.(3
ويمؾقؾ َ 3هم َش ِّػعـِل ِ
َمـَ ْع ُت ُف ايمـ َّْق َم زمِ ِ
همقف َ ،
همقش َّػ َعون))
ْ
فبئذح ]ٕٔ] ِٓ :أعجبة اٌؾفبػخ :اٌقالح ػٍ ٝإٌج ٟﷺ ٚىٍت اٌٛعٍ١خ:
قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل قمٜمٝمام أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌتل ﷺ ض٘متقل(( :إِ َذا
َؽم ِؿ ْعت ُْؿ اظمُْ َم ِّذ َن َهم ُؼق ُيمقا ِم ًْ َؾ َمو َي ُؼ ُ
اَّللُ َفم َؾ ْق ِف ِ َهبمو
قل ُشم َّؿ َص هؾقا َفم َ َّقم َهمنِ َّك ُف َم ْـ َص َّعم َفم َ َّقم َص َال ًة َص َّعم َ
اجلـ َِّي َٓ َسمـٌْ ِغل إِ َّٓ يمِعٌ ٍَ ِممـ ِفمٌ ِ
اَّللَ ِرم ا ْيم َق ِؽمق َؾ َي َهمنِ ََّنَو َمـ ِْز َيم ٌي ِدم َْ
اَّلل ِ َو َأ ْر ُصممق َأ ْن
مود َ
مما ُشم َّؿ َؽم ُؾقا َ
ْ َ
َْ
َ
َفم ْ ً
ً َيم ُف ايم َّش َػو َفم ُي))(.)4
ُقن َأكَو ُه َق َهم َؿ ْـ َؽم َل َل ِرم ا ْيم َق ِؽمق َؾ َي َضم َّؾ ْ
َأىم َ
فبئذح ]ٕٕ] ِٓ :أعجبة اٌؾفبػخ :عىٕ ٝاٌّذٕ٠خ ٚاٌّٛد ثٙب:
قمـ أيب ؾمٕمٞمد ُمقمم اعمٝمري أٟمف ضم٤مء أسم٤م ؾمٕمٞمد اخلدري ًمٞم٤مزم احلرة وم٤مؾمعِمت٤مره ذم اجلت اء
ُمـ اعمدضٜم٦م وؿمٙم٤م إًمٞمف أؾمٕم٤مرا٤م ويمثرة قمٞم٤مًمف وأظمؼمه أن ٓ صؼم ًمف قمغم ضمٝمد اعمدضٜم٦م وٕوائٝمت٤م
) )1رواه ابن حبان ( ،)124وصححهَإلباين يف ((السؾسؾة الصحقحة)) (.)2619
) )2رواه الرتمذي ( ،)2891وحسـهَإلباين يف ((صحقح الجامع)) (.)2687
)َ)3رواه أحؿد ( ، )6626وصححهَإلباين يف ((صحقح الرتغقب)) (.)973
) )4رواهَمسؾم (.)384
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مػم َأ َضممٌَ َفم َ
معم
وم٘م٤مل ًمف و ؽ ٓ آُمرك سمذًمؽ إين ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ﷺ ض٘متقلَ َٓ (( :ي ِْ ِ ُ
َون ُم ًْؾِ ً ))(.)1
قت إِ َّٓ ُىمـ ُ
َْٕ َوائِ َفو َهم َق ُؿ َ
ًْ َيم ُف َؾم ِػق ًعو َأ ْو َؾم ِفقًَ ا َي ْق َم ا ْيم ِؼ َق َوم ِي إِ َذا ىم َ
فبئذح ]ٖٕ]ِٛ :أغ اٌؾفبػخ:
 )2ايمممك زموهلل:
ِ
ومول اهلل سمعولم ﴿ :مو يمِؾ َّظوظم ِ ِ ِ
وع﴾ [نموهمر.]21 :
َ
كم م ْـ َمحق ٍؿ َو َٓ َؾمػق ٍع ُي َط ُ
َ
ومول احلوهمظ ايمٌقفؼل رمحف اهلل( :وم٤مًمٔم٤معمتقن ا٤ماٜم٤م اؿ اًمٙم٤مومرون ،وضِمٝمد ًمذًمؽ ُمٗمعتعح
أض٦م إذ ال ذم ذيمر اًمٙم٤مومرضـ) (.)2
وومول احلوهمظ ازمـ ىمًغم رمحف اهلل دم سمػًمغم أيمي :أي ًمتٞمس ًمٚمتذضـ فمٚمٛمتقا أٟمٗمًتٝمؿ
سم٤مًمنمك سم٤مهلل ُمـ ىمرض٥م ُمٜمٝمؿ ضٜمٗمٕمٝمؿ ،وٓ ؿمٗمٞمع ضِمٗمع ومٞمٝمؿ ،سمؾ ىمد شم٘مٓمٕم٧م هبتؿ إؾمتٌ٤مب
ُمـ يمؾ ظمػم.
ومول ايمشقخ مؼٌؾ ايمقادفمل رمحف اهلل( :وضًتعثٜمك ُمـ الؿشرركقن أسمقـم٤مًمت٥م ،ومت٢من اًمٜمٌتل
ﷺ ضِمٗمع ًمف طمعك ضّمتػم ذم وحْمت٤مح ُمـ ٟمت٤مر )
 )1ايمؾعوكقن:
َ٤من َقمٌدُ اعمَْٚمِ ِ
ِ
ؽ ْسم ُـ َُم ْر َو َ
ان ُض ْر ِؾم ُؾ إِ َمم ُأ ٍم اًمتدى ْر َد ِاء ريض اهلل قمٜمٝمت٤م
َقم ْـ َز ْضد ْسم ِـ َأ ْؾم َٚم َؿ َىم َ٤مل :يم َ ْ
ت٦مَ :ىمت٤مم َقمٌتدُ اعمَْٚمِ ِ
ات ًَمٞم َٚم ٍ
ٞم٧م ِقمٜمْدَ ٟمِ ًَ ِ٤مئ ِفَ ،و َض ًْ َ٠م ُهلَ٤م َقم ْـ اًمٜمىٌِ ٍل ﷺَ .وم َٚم ىام َأ ْن يم َ
تؽ ُِمت ْـ
َومعٌَِ ُ
َ ْ
َت٤من َذ َ ْ
اًم ىٚمٞمؾَ ،ومدَ َقم٤م َظم ِ
٤مد َُم ُفَ ،ومٙم ََ٠م ىٟم ُف َأ ْسم َٓم َ٠م َقم َٚم ْٞم ِفَ ،وم َٚم َٕمٜمَ ُفَ ،وم َٚم ىام َأ ْص ٌَ َح َىم٤م ًَم ْ٧م ًَم ُف ُأ ُّم اًمدى ْر َد ِاءَ :ؾم ِٛم ْٕمع َُؽ اًم ىٚم ْٞم َٚم َ٦م
ْ

) (1رواهَمسؾم (.)1374
)(( )2شعب اإليؿان)) (.)265\ 1
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قلَ :ىم َ٤مل رؾم ُ ِ
ًَمٕمٜم َْ٧م َظم ِ
لم َد َقم ْق َشم ُفَ ،ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َأ َسم٤م اًمدى ْر َد ِاء َض ُ٘م ُ
ُمقن
٤مد َُم َؽ ِطم َ
تقل اهلل ﷺَ َٓ (( :يؽ ُ
َ
َ ُ
وقَ ،و َٓ ُؾم َفََ َاق َي ْق َم ا ْيم ِؼ َق َوم ِي))(.)1
ايم َّؾ َّعوك َ
ُقن ُؾم َػ َع َ
فبئذح ]ٕٗ] :أعؼذ إٌبط ثؾفبػخ إٌج ٟﷺ:
أؾمٕمد اًمٜم٤مس سمِمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل ﷺ ُمـ طم٘مؼ اًمعقطمٞمد اخل٤مًمص; ومٕمتـ أيب ارضترة ريض
اهلل قمٜمف ى
اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل(( :أؽمعَُ ايمـوس َ
زمشػوفمتل يق َم ايمؼقوممي َممـ وممول ٓ :إيممف إٓ اهلل
أن ى
طمويمِ ًي مـ ومؾٌف أو كػًف))(.)2
ومول ازمـ سمقؿقي رمحمف اهلل ( :ؾمتٌ٥م ّ
اًمِمتٗم٤مقم٦م :شمقطمٞمتد اهلل ،وإظمت اص اًمتدضـ واًمٕمٌت٤مدة
سمجٛمٞمع أٟمقاقمٝم٤م ًمف ،ومٙمؾ ُمـ يم٤من أقمٔمؿ إظم اص٤م يم٤من أطمؼ ّ
سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م ،يمتام أٟمتف أطمتؼ سمًت٤مئر
أٟمقاع اًمرمح٦م ،وم٢من ّ
اًمِمٗم٤مقم٦م ُمٌدؤا٤م ُمـ اهلل ،وقمغم اهلل مت٤مُمٝم٤م ،وم ا ضِمٗمع أطمد إٓ سم٢مذٟمف ،واتق
اًمذي ض٠مذن ًمٚمِم٤مومع ،واق اًمذي ض٘مٌتؾ ؿمتٗم٤مقمعف ذم اعمِمتٗمقع ًمتف .وإٟمتام ّ
اًمِمتٗم٤مقم٦م ؾمتٌ٥م ُمتـ
إؾمٌ٤مب اًمعل هب٤م ضرطمؿ اهلل ُمـ ضرطمؿ ُمـ قمٌ٤مده ،وأطمؼ اًمٜم٤مس سمرمحعتف اتؿ أاتؾ اًمعقطمٞمتد
واإلظم اص ًمف ،ومٙمؾ ُمـ يمت٤من أيمٛمتؾ ذم حت٘مٞمتؼ إظمت اص "ٓ إًمتف إٓ اهلل" قمٚمت ًام وقم٘مٞمتد ًة
وقمٛم اً ،وسمراء ًة وُمقآ ًة وُمٕم٤مداةً :يم٤من أطمؼ سم٤مًمرمحت٦م ومٛمتدار إُمتر يمٚمتف قمتغم حت٘مٞمتؼ يمٚمٛمت٦م
اإلظم اص ،وال "ٓ إًمف إٓ اهلل" (.)3


) )1رواه مسؾم (.)2598
) (2رواهَالبخاري (.)6261
)((َ(3مجؿوع الػتاوى)) (.)415 – 414/ 14
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اىفصو اخلاٍش ػشز

حنٌ ٍزتنة اىنثريج
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قاه اىْاظٌ _ سدّٗ اهلل_
ْ ػَقَـٛا
ٚال رُىْفِّشََّْ أًَْ٘ اٌقَّالحِ ٚئِ ْ

()ٕٜ

فىٍَُّ٠ ُُُٙؼْقِٚ ٟرُ ٚاٌؼَشػِ َ٠قْفَـخُ

ٚال رَؼزمِــــ ْذ سَأ َٞاٌخَـــٛاسطِ ئَّٔـــُٗ

(ٖٓ)

َِمَبيٌ ٌَِّْٓ ٙ٠ـــٛاُٖ ُ٠ــشْدَِ٠ٚ ٞفْنَخُ

ومقيمف(( :وٓ ُسم ْؽ ِّػر َّن أه َؾ ايمِ ِ
الة)) 3أي :أاؾ اإلؾم ام :وم٤مًمّم اة قمتامد اًمتدضـ ،وآيمتد
َّ
َ ْ
أريم٤مٟمف سمٕمد اًمِمٝم٤مدشملم.
ومقيمف(( :وإِ ْن َفم َِمقا همؽ هؾ ُف ُؿ َي ْع ِِص)) :اعمٕمّمٞم٦م ال خم٤مًمٗم٦م إُمر اًمنمقمل.
ومقيمف(( :و ُذو ايم َع ِ
رش)) 3أي :ص٤مطم٥م اًمٕمرش ،واق اهلل ضمؾ وقم ا.
مَ)) :ضعج٤موز قمـ اًمذٟمقب واعمٕم٤ميص سمٛمٜمٍف ويمرُمف ؾمٌح٤مٟمف.
ومقيمفَ (( :ي ِْ َػ ُ
ِ
أي َ
اخلقارجِ )) 3أي ٓ :شم١مُمـ سمتام ض٘مقًمتف اخلتقارج وضٕمع٘مدوٟمتف،
ومقيمف(( :وٓ سمَعتؼممَْ َر َ
وقمؼم اًمٜم٤مفمؿ قمٜمف سم٠مٟمف رأيٟٕ :مف ُمـ ٟمع٤مج قم٘مقهلؿ وأومٙم٤مراؿ ،وًمتٞمس ذم يمعت٤مب رسمٜمت٤م وؾمتٜم٦م
ى
ٟمٌ ٍٞمٜم٤م ُم٤م ضدل قمٚمٞمف.
ومقيمفَ :
((ظم ِ ْـ ُّيمقا ُه)) :عمـ ٌُّف وضٕمع٘مده وضعىٌِٕمف.
ومقيمفُ (( :ي ْر ِدي)) :دهٚمؽ.
ومقيمف(( :و َي ْػ َض َُ)) :شمعٙمِمػ ُمً٤موضف وقمٞمق ُسمف.
وإجمالًا:
وأاؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ٓ ضٙمٗمرون اعمًٚمٛملم وإن وىمٕمقا ذم اعمٕم٤ميص صٖمػما٤م ويمٌػما٤م ُم٤م
٘مرضـ سم٤مًمعقطمٞمد ،ومٝمؿ حت٧م ُمِمٞمئ٦م اهلل إن ؿم٤مء ى
قمذ َهبؿ ،وإن ؿم٤مء هم َٗم َر هلؿ سمٛمٜمٍف وومْمتٚمِف
داُمقا ُُم ٍ
اًمٕمٔمٞمؿ .وٓ شمٕمع٘مد رأي اخلقارج اًمْم٤مًملم اًمذضـ ض٘مقًمقن إن ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌتػمة يمت٤مومر ظمت٤مرج
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ُمـ اعم ىٚم٦م ،وإذا ُم٤مت ُمـ همػم شمقسم٦م ومٝمق خمٚمد ذم اًمٜم٤مر ُمع اًمٙم٤مومرضـ ،ومٝمذا رأي ظمٓمتػم :عمت٤م ومٞمتف
ُمـ شمٙمٗمػم اعمًٚمٛملم ،واؾمعح ال دُم٤مئٝمؿ وأُمقاهلؿ ،ومٝمذا ُمٕمع٘مد وم٤مؾمد ،اًمٌ٤مقم٨م قمٚمٞمف اهلتقى،
َُم ِـ ا ىشم ٌَٕمف وم٘مد وىمع ذم ـمرق اًمردى واهل اك :عمخ٤مًمٗمعف احلؼ ،واسمعداقمف ذم دضـ اهلل ضمؾ وقم ا.
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األدلة النقلية
(ٔ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝػذَ وفش ِشرىت اٌىج١شح:
ِ
ِ
ِ
احل همر زمِ ُْ
موص ِدم ا ْيم َؼمت َْعم ۖ ُْ
َ )1
موحل ِّر
مى َفم َؾم ْقؽ ُُؿ ا ْيمؼ َِ ُ
يـ َآمـُقا ىمُت َ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :يو َأ ه َُّيو ا َّيمذ َ
وف و َأداق إِ َيمق ِ
قمف َرق َهمو ِّسمٌموع زمِموظمَْعر ِ
وا ْيمعٌَُ زمِو ْيمعٌ َِ و ْإُك ًَك زمِ ْوُٕك ًَك ۚ َهمؿمـ فم ِػمل َيممف ِممـ َأ ِطم ِ
مف
ْ ٌ َ ٌ
َ ْ ُ َ ُ ْ
َْ َ
َ َْ
َ َ ٌ ْ
ُْ
ِ
زمِنِ ْضم ًَ ٍ
مح ٌي ۗ َهم َؿ ِـ ا ْفمتَََ ى َزم ْعََ َذيمِ َ
ون ۗ َذيمِ َ
ؽ َُت ِْػ ٌ
قؿ﴾ [ايمٌؼرة.]201 :
ؽ َهم َؾ ُف َفم َذ ٌ
قػ ِّمـ َّر ِّزمؽ ُْؿ َو َر ْ َ
اب َأيم ٌ
ون َذيمِ َ ِ
ِ َ
وق ۚ َو َمـ ُي ْ ِ
َ )2
مم ْك
وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم﴿ :إِ َّن َ
مم َك زمِ ِف َو َيغ ِْػ ُر َمو ُد َ
ؽ َظمـ َي َش ُ
اَّللَ َٓ َيغْػ ُر أن ُي ْ َ
ِ
بِ َ ِ ِ
ؼمى إِ ْشم ً َفمظق ً ﴾ [ايمـًوق.]31 :
اَّلل َهم َؼَ ا ْهم َ َ
َ )3
َون ُظم ِ ْم ِم ٍـ َأن َي ْؼت َُؾ ُم ْم ِمـًو إِ َّٓ َطم َط ًل ۚ َو َمـ َومت ََؾ ُم ْم ِمـًو َطم َط ًل َهمت َْح ِر ُير
وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿ :و َمو ىم َ
ر َومٌ ٍي م ْم ِمـ ٍَي و ِدي ٌي مً َّؾؿ ٌي إِ َلم َأهؾِ ِف إِ َّٓ َأن يََِّ ُومقا ۚ َهمنِن ىم َ ِ
مم ِم ٌـ
مق ُم ْ
ُمؿ َو ُه َ
َ َّ
ْ
َون مـ َوم ْق ٍم َفممَُ ٍّو َّيمؽ ْ
َ َ ه َ َ
َ َ ه
َون ِمـ َوم ْق ٍم َزم ْقـَؽ ُْؿ َو َزم ْقـ َُفؿ ِّمق ًَ ٌ
وق َهم َِ َي ٌي هم ًَ َّؾ َؿ ٌي إِ َلم َأ ْهؾِ ِف َو َ َْت ِر ُير َر َوم ٌَ ٍي
َهمت َْح ِر ُير َر َوم ٌَ ٍي هم ْم ِمـ ٍَي ۖ َوإِن ىم َ

كم سمَقزم ًي مـ َ ِ
ِ
َون َ ِ
ِ
ِ ٍ
اَّلل ۗ َوىم َ
هم ْممـَي ۖ َهم َؿـ َّمل ْ َجَِْ َهمِ َقو ُم َؾم ْف َر ْي ِـ ُم َتتَوزمِ َع ْ ِ ْ َ ِّ َ
اَّللُ َفمؾق ً َضمؽق ً

﴾ [ايمـًوق.]21 :

ِ
ِ
َ )4
ايمً َع ِي َأن ُي ْمسمُقا ُأ ِ
كم
ورم ا ْيم ُؼ ْر َزمك َواظمَْ ًَوىم َ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :و َٓ َي ْلسم َِؾ ُأو ُيمق ا ْيم َػ ْض ِؾ مـؽ ُْؿ َو َّ
اَّلل ِ ۖ و ْيمقع ُػمقا و ْيمقِم َػحقا ۗ َأ َٓ ُ ِ
َواظمُْ َف ِ
يـ ِدم َؽممٌِ ِ
مقر
ُمؿ ۗ َو َ
مقن َأن َيغ ِْػ َمر َ
َت هٌ َ
َ َ ْ ُ
قؾ َ َ َ ْ
موصم ِر َ
اَّللُ َنم ُػ ٌ
اَّللُ َيمؽ ْ
ِ
قؿ﴾ [ايمـقر.]11 :
َّرضم ٌ
مومل ِّيمـَ ْػ ًِ ِ
ِ
ىم٤مل َشمٕم َ٤مممُ ﴿ :شمؿ َأور ْشمـَو ا ْيمؽِتَوب ا َّيم ِذيـ اص َط َػقـَو ِم ِ ِ
ِ
مف
ْ
َ
 )5و َ َ
َ ْ ْ
َّ ْ َ
مـ فم ٌَودكَمو ۖ َهمؿمـ ُْف ْؿ َـم ٌ
وخلغم ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل ِ ۚ َذيمِ َ
غم﴾ [هموؿمر.]31 :
ات زمِنِ ْذ ِن َ
ؽ ُه َق ا ْيم َػ ْض ُؾ ا ْيم َؽٌِ ُ
َومـ ُْفؿ هم ْؼتٌََِ َومـ ُْف ْؿ َؽموزمِ ٌؼ زمِ َْ ْ َ
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ِِ
وىم٤مل َشمٕم َ٤ممم﴿:وإِن َؿموئِ َػت ِ ِ
امهو
كم ا ْوم َت َت ُؾقا َهم َل ْصؾِ ُحقا َزم ْقـ َُف َ ۖ َهمنِن َزمغ ْ
َون م َـ اظمُْ ْممـ َ
َ
َ َ )6
َمً إِ ْضممََ ُ َ
فم َعم ْإُ ْطمرى َهم َؼوسمِ ُؾقا ا َّيمتِل َسمٌ ِغل ضمتَّك سم َِػلق إِ َلم َأم ِر َ ِ
وق ْت َهم َل ْصمؾِ ُحقا َزم ْقمـ َُف َ زمِو ْيم َعمَْ ِل
َ
ْ
َ
ْ
َ
اَّلل ۚ َهمنِن َهم َ
َ
ِ ِ
و َأ ْوم ًِ ُطقا ۖ إِ َّن َ ِ
كم﴾ [احلجرات.]2 :
ى اظمُْ ْؼًط َ
اَّللَ ُُي ه
َ
ِ ِ ِ
اَّلل ِ ﷺ َىم َ
اَّللُ َقمٜمْتتت ُفَ ،أ ىن َر ُؾم َ
تتت٤مل
تتتقل َ
يض َ
 )7و َقمتتت ْـ ُقم ٌَتتت٤م َدة ْسمتتتـ ى
اًمّمتتت٤مُم٧م َر َ
(( َزمويِ ُع ِ
اَّلل ِ َؾم ْقًًوَ ،وَٓ سم ْ ِ
قين َفم َعم َأ ْن َٓ سم ْ ِ
ُمؿ َ ،وَٓ
ُممىمُقا بِ َ
َن ُومقاَ ،وَٓ َسم ْزكُمقاَ ،وَٓ َسم ْؼ ُت ُؾمقا َأ ْوَٓ َدىم ْ
َون َسم ْػ َؼمو َكف زمكم َأي َِيؽُؿ و َأرصمؾِؽُؿ ،وَٓ َسمعِقا ِدم معر ٍ
وفَ ،هم َؿ ْـ َو َذم ِمـْؽ ُْؿ َهم َ
مل ْصم ُر ُه
ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ
َ ُْ
سم َْلسمُقا زمِ ٌُ ْفت ٍ ُ ُ َ ْ َ ْ
ؽ َؾمقًًو َهمعقومِى ِدم ايمَه ْكقو َهمفق َىم َّػور ٌة َيمف ،ومـ َأص ِ
اَّلل ِ ،ومـ َأص ِ ِ
مـ َذيمِ َ
مؽ
وب م ْ
َ ُ ََ ْ َ َ
َ ُ َ
وب م ْـ َذيم َ ْ ُ َ
َفم َعم َ َ َ ْ َ َ
َؾمقًًو ُشمؿ ؽم َؼمه اهللَُّ َهمفق إِ َلم َ ِ
وق َفمو َوم ٌَ ُف(().(1
ُ َ
ْ َّ َ َ ُ
وق َفم َػو َفمـْ ُف َوإِ ْن َؾم َ
اَّلل ،إِ ْن َؾم َ
ِ
ِ
اَّللُ َقمٜمْ ُفَ ،قم ِـ اًمٜمىٌِ ٍل ﷺَ ،أ ىٟم ُف َىم َ٤مل َ (( :أسم ِ
َوين ِصم ْ ِػم ُ
ايمً َالم
يض َ
يؾ َفم َؾ ْقف َّ
 )8و َقم ْـ َأ َيب َذ ٍّر َر َ
ؽ ُ َٓ ،ي ْ ِ
اَّلل ِ َؾم ْقًًو َ ،د َطم َؾ َْ
وت ِم ْـ ُأ َّمتِ َ
اجلـَّيَ)) ُ ،ىم ْٚم ُ٧م َ :وإِ ْن َزٟمَك َ ،وإِ ْن
مم ُك بِ َ
مم ِين َأ َّك ُف َم ْـ َم َ
َ ،هم ٌَ َّ َ
ه َق))(.)2
ه َق َ ،ىم َ٤مل َ (( :وإِ ْن َزكَك َوإِ ْن َ َ
ََ
ِ
تل
يض َ
اَّللُ َقمٜمْ ُفَ ،ىم َ٤مل َسم ْٞمٜمَ٤م اًمٜمىٌِ ُّل ﷺ َ ْ
خي ُٓم ُ
احل ًَ ُـ َوم َ٘م َ٤مل اًمٜمىٌِ ُّ
٥م َضم٤م َء ْ َ
 )9و َقم ْـ أيب َسمٙم َْرة َر َ
ِِ
اَّلل َأ ْن يِؾَِ زمِ ِف زمكم همِ ًَت ِ ِ
ِ
كم))(.)3
َكم م ْـ اظمُْ ًْؾؿ َ
ﷺ(( :ا ْزمـل َه َذا َؽم ِّقٌَ َو َيم َع َّؾ ََ ُ ْ َ َ ْ َ ْ
اخل ىٓم ِ ِ
اَّللُ َقمٜمْ ُفَ ،أ ىن َر ُضم ً ا َقم َغم َقم ْٝم ِد اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ يم َ
اؾم ُٛم ُف
يض َ
 )12و َقم ْـ ُقم َٛم َر ْسم ِـ ْ َ
َ٤من ْ
٤مب َر َ
َ٤من ُض ْْم ِح ُؽ َر ُؾم َ
اَّلل ِ ﷺ َويم َ
مح ً٤مرا َويم َ
اَّلل ِ َويم َ
َ٤من اًمٜمىٌِ ُّل ﷺ َىمدْ َضم َٚمتدَ ُه ِذم
قل َ
َقم ٌْدَ َ
٥م ِ َ
َ٤من ُض َٚم ى٘م ُ
اًمنم ِ
يت سمِ ِف َض ْق ًُم٤م َوم َ٠م َُم َر سمِ ِف َوم ُجٚمتِدَ َوم َ٘م َ٤مل َر ُضم ٌؾ ُِم ْـ ا ًْم َ٘م ْق ِم اًم ىٚم ُٝم ىؿ ا ًْم َٕمٜمْ ُف َُم٤م َأيمْثتَ َر َُم٤م ُض ْ١مشمَك سمِ ِف
اب َوم ُ٠م ِ َ
ىَ

) (1رواهَالبخاري ( ،)18ومسؾم (.)1769
) (2رواهَالبخاريَ( ،)1237ومسؾم (.)94
)َ(3رواهَالبخاري (.)2764
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ِ
اَّللَ َو َر ُؽمق َيم ُف))(.)1
ى َ
َوم َ٘م َ٤مل اًمٜمىٌِ ُّل ﷺَ َٓ (( :سم ْؾ َعـُق ُه َف َو َ
اَّلل ِ َمو َفمؾِ ْؿ ُ
ً إِ َّك ُف ُُي ه
(ٕ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٟئصجبد اٌؼشػ:
ِ ِ
ِ
اَّلل ا َّيم ِ
َ )1
مؿ
مذي َطم َؾ َ
ايمًم َ َوات َوإَ ْر َض ِدم ؽممتَّي َأ َّيمو ٍم ُشم َّ
مؼ َّ
ىم٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم﴿ :إِ َّن َر َّزمؽ ُ
ُمؿ َُ
ْاؽمت ََقى َفم َعم ا ْيم َع ْر ِ
ش﴾ [إفمراف.]93 :

َّلل ٓ إِ َيممف إَِّٓ همق فم َؾق ِ
َ )2
مق َر هب
مف سم ََق َّىم ْؾ ُ
مً َو ُه َ
َ
ُ َ َ ْ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :همنِن سم ََق َّيم ْق ْا َهم ُؼ ْؾ َضم ًْمٌِ َل ا َُ
ِ
ا ْيم َع ْر ِ
ش ا ْيم َعظقؿِ﴾ [ايمتقزمي.]212 :
 )3وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :وهق ا َّيم ِذي َطم َؾؼ ايمً و ِ
َمون َفم ْر ُؾمم ُف َفم َ
معم
ات َوإَ ْر َض ِدم ِؽمت َِّي َأ َّيو ٍم َوىم َ
َّ َ َ
َ ُ َ
اظمَْوق يمِ َق ٌْ ُؾ َقىم ُْؿ َأ هيؽ ُْؿ َأ ْضم ًَ ُـ َفم َؿ ً
ال﴾ [هقد.]0 :
ات زمِغ ِ ٍ
اَّلل ا َّيم ِذي ر َهمع ايمً و ِ
معم ا ْيم َع ْمر ِ
َ )4
مؿ ْاؽممت ََقى َفم َ
ش
َ َ َّ َ َ
َغم َفم َؿَ سم ََر ْو ََنَو ُشم َّ
ْ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَُ ﴿ :
ج ِري َٕ َصم ٍ
َو َؽمخَّ َر َّ
ؾ هم ًَؿك﴾ [ايمرفمَ.]1 :
ايمش ْؿ َس َوا ْيم َؼ َؿ َر ىم كُؾ َ ْ
َون معف َ ِ
قن إِ ًذا َّٓ ْزم َتغ َْق ْا إِ َلم ِذي ا ْيم َع ْر ِ
َ )5
ش َؽمٌِق ً
ال﴾
آهل ٌي َىم َ َي ُؼق ُيم َ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممُ ﴿ :ومؾ َّيم ْق ىم َ َ َ ُ

[اإلهاق.]31 :

مح ُـ َفم َعم ا ْيم َع ْر ِ
َ )6
اؽمت ََقى﴾ [ؿمف.]9 :
ايمر ْ َ
ش ْ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَّ ﴿ :

قف َ ِ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم﴿َ :يم ْق ىم َ ِ ِ
اَّلل ِ َر ِّب ا ْيم َع ْر ِ
َ )7
ش﴾
ون َ
آهل ٌي إَِّٓ َ
اَّللُ َيم َػ ًَََ سمَو َهم ًُ ٌْ َح َ
َون هم َ
ِ

اَّللُ ٓ إِ َيم َف إِٓ ُه َق َر هب ا ْيم َع ْر ِ
َ )8
ش ا ْيم َعظق ِؿ﴾ [ايمـؿؾ.]15 :
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:

[إكٌقوق.]11 :

ِ
ِ
ِ
كم ِم ْـ َضم ْق ِل ا ْيم َع ْر ِ
َ )9
ِض
ش ُي ًَ ٌِّ ُح َ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :وسم ََرى اظمَْالَئ َؽ َي َضمو ِّهم َ
قن زمِ َح ْؿَ َر ِّهبِ ْؿ َو ُوم َ
ِ
قؾ َْ ِ ِ
َزم ْقـ َُفؿ زمِ َْ
وحل ِّؼ َوومِ َ
كم﴾ [ايمزمر.]09 :
احل ْؿَُ ل َّؾ َه َر ِّب ا ْيم َعوظمَ َ

) )1رواهَالبخاري (.)6786
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ِ
َ )12
ُمقن
قن زمِ َح ْؿ َِ َر ِّهبِ ْؿ َو ُي ْم ِمـ َ
قن ا ْيم َع ْر َش َو َم ْـ َضم ْق َيم ُف ُي ًَ ٌِّ ُح َ
ُي ِؿ ُؾ َ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤ممم﴿ :ا َّيمذ َ
يـ َ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ً ىم َُّؾ َ ٍ
زمِ ِف ويً َتغ ِْػر َ ِ ِ
يـ سمَمو ُزمقا َوا َّسم ٌَ ُعمقا
يـ َآمـُقا َر َّزمـَو َو ِؽم ْع َ
مح ًي َوفم ْؾ ً َهممونمْػ ْر يم َّؾمذ َ
رق َّر ْ َ
ون يم َّؾذ َ
ََ ْ ُ
ْ
اجل ِ
ؽمٌِق َؾ َ ِ
اب َْ
حق ِؿ﴾ [نموهمر.]0 :
ؽ َووم ِف ْؿ َفم َذ َ
َ
ِ
ِ
ش ي ْؾ ِؼل ايمر ِ
ِ
ِ
َ )11
مـ
وح م ْـ َأ ْم ِره َفم َعم َمـ َي َشوق م ْ
ه َ
وىم٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :رهم ُ
قع ايمََّ َر َصموت ُذو ا ْيم َع ْر ِ ُ
ِ ِِ ِ ِ

فم ٌَوده يم ُقـذ َر َي ْق َم ايمت ِ
َّالق﴾ [نموهمر.]25 :
ٞمد اخلتتدْ ِري ِ
تٕم ٍ
 )12و َقمتـ َأ ِيب ؾمت ِ
اَّللُ قمٜمتتفَ ،قمت ِ
تل ﷺَ ،ىمت َ
موس
ريض َ
ت٤مل(( :ايمـَّم ُ
ٍ
ُ
ْ
تـ اًمٜمىٌِت ٍ
َ
َ
ايمؼقوم ِي َ ،همنِ َذا َأكَو زمِؿقؽمك ِ
ِ
آطم ٌذ زمِ َؼوئِ َؿ ٍي ِم ْـ َوم َقائِ ِؿ ايم َع ْر ِ
ش))(.)1
َي ِْ َع ُؼ َ
ُ َ
قن َي ْق َم َ َ
اَّلل ِ
ت٤مل :ؾم ِ
ت٤مص ِ
تـ ا ًْم َٕم ِ
اَّلل ِ ْسم ِـ َقم ْٛم ِرو ْسم ِ
تٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
تقل َ
ريض َ
 )13و َقم ْـ َقم ٌْ ِد َ
اَّللُ قمٜمتفَ ،ىم َ َ
َ
اَّلل م َؼ ِ
ِ
ِ
ود َير َْ
ﷺ َ ،ض ُ٘م ُ
اخل َالئِ ِؼ َوم ٌْ َؾ َأ ْن َ ْ
كم َأ ْيم َ
ػ
ايمً َ َوات َو ْإَ ْر َض زمِخَ ْؿً َ
قلَ (( :ىمت َ
َى َُ َ
خي ُؾ َؼ َّ
ؽمـ ٍَيَ ،وم َول :وفمر ُؾمف فم َعم اظمَْ ِ
وق))(.)2
َ َْ ُ َ
َ
ِ
 )14و َقمـ اسم ِـ َقمٌ ٍ ِ
َتر ِ
اَّللُ َقمٜم ُْٝم َام َ ،ىم َ٤مل  :يم َ
ب
يض َ
ْ ْ ى
تل ﷺ َضتدْ ُقمق قمٜمْتدَ اًمٙم ْ
َ٤من اًمٜمىٌِ ُّ
٤مس َر َ
اَّلل رب ايمًممؿق ِ
اَّلل ايمعظِممقؿ َ ِ
ات َوإَ ْر ِ
َض ُ٘مت ُ
ض َ ،و َر هب
مقؿ  َٓ ،إِ َيم م َف إِ َّٓ َُ َ ه َّ َ َ
احلؾم ُ
تقل  َٓ(( :إِ َيم م َف إِ َّٓ َُ َ ُ
ايم َع ْر ِ
ش ايم َعظِق ِؿ))(.)3
 )15و َقمـ ضمقض ِرض َ٦م ِ
تلم َص ى
تغم
ريض َ
اَّللُ قمٜمٝم٤مَ ،أ ّن اًمٜمىٌِ ىل ﷺ َظم َر َج ُِم ْـ ِقمٜم ِْد َا٤م ُسمٙم َْر ًة ِطم َ
ْ ُ َْ َ
َ
اًمّمٌح و ِال ِذم ُمً ِج ِدا٤م ُ ،صمؿ رضمع سمٕمدَ َأ ْن َأ ْوحك و ِال ضم٤مًمًِ ٌ٦م َ ،وم َ٘م َ٤مل )) :مو ِز ْيم ِ
مً َفم َ
معم
َ
ى َ َ َ َْ
َ
َ َ َ َ َ
ُّ ْ َ َ َ َ ْ
ِ
ول ا َّيمتِل َهمور ْومت ِ
احل ِ
َْ
ُؽ َفم َؾ ْق َفو ؟)) َىم٤م ًَم ْ٧م َٟ :م َٕم ْؿ َ ،ىم َ
مع
تل ﷺَ ((:يم َؼمَْ ُوم ْؾم ُ
ً َزم ْعمََ ك َأ ْر َزم َ
ت٤مل اًمٜمىٌِ ُّ
َ
) (1رواهَالبخاري ( ،)2412ومسؾم (.)2374
)َ(2رواهَمسؾم (.)2653
) (3رواهَالبخاري (َ،)6346ومسؾم (.)2736
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اَّلل ِ وزمِحؿ َِ ِه فمََ د َطم ْؾ ِؼ ِ
ًَ زمِ ُوم ْؾ ِ
ٍ
ىمَؾِ ٍ
ِ
ت َشم َال َ
مف
ً ُمـ ُْذ ا ْيم َق ْق ِم َيم َق َز َكت ُْف َّـ ُؽم ٌْ َح َ
ون َ َ َ ْ َ َ
ث َم َّرات َ ،يم ْق ُوزك ْ َ
َ
َو ِر َوو َك ْػ ًِ ِف َو ِز َك َي َفم ْر ِؾم ِف َو ِمََ ا َد ىمَؾِ َ سمِ ِف))(.)1
 )16و َقمـ ضم٤مسمِ ِر سم ِـ َقمٌ ِد َ ِ ِ
اَّللُ َقمٜمْ ُفَ ،قم ِـ اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ َىم َ٤ملُ (( :أ ِذ َن ِرم َأ ْن ُأ َضممَِّ َ
ث
يض َ
ْ َ ْ ْ
اَّلل َر َ
ش إِ َّن مو زمكم َؾمحؿ ِي ُأ ُذكِ ِف إِ َلم فموسمِ ِؼ ِف م ًِغم ُة ؽممٌ ِع ِموئ ِ
اَّلل ِ ِمـ ِ
ِ ِ
ٍ ِ
َمي
َ َ َ ْ
َ
َفم ْـ َم َؾؽ م ْـ َمالئؽَي َ ْ َ َ
مح َؾي ا ْيم َع ْر ِ َ َ ْ َ ْ َ
َفمو ٍم))(.)2

ِ
ااَّلل ِ َو َر ُؽمقيمِ ِف ،
اَّللُ َقمٜمْ ُفَ ،قم ِـ اًمٜمىٌِ ٍل ﷺَ ،ىم َ٤ملَ (( :م ْـ َآم َـ بِ َ
يض َ
 )17و َقم ْـ َأ ِيب ُا َر ْض َر َة َر َ
موصم َر ِدم َؽممٌِ ِ
اَّلل ِ َأ ْن ُيَْ ِطم َؾ ُف َ
ايمِ َ
اَّلل ِ َ ،أ ْو
قؾ َ
َون َضمؼو َفم َعم َ
ون  ،ىم َ
ال َة َ ،و َصو َم َر َم َض َ
اجلـَّ َي َ ،ه َ
َو َأ َومو َم َّ
ؽ َوم َ
َصم َؾ َس ِدم َأ ْر ِو ِف ا َّيمتِل ُويمََِ همِ َقفو َ ،ومو ُيمقا َ :يو َر ُؽم َ
َّوس زمِ َ
مذيمِ َ
اَّلل ِ َ ،أ َهم َ
مول  :إِ َّن ِدم
قل َ
ال ُكـَ ٌِّ ُئ ايمـ َ
ِ ِ
اجلـ َِّي ِمو َئ َي درصم ٍي َ ،أفمََّ هو َ ِ
يـ ِدم َؽمٌِقؾِ ِف  ،ىم هُؾ َد َر َصمت ْ ِ
َ
ايمًم َ ِق
َكم َمو َزم ْقمـ َُف َ ىمَم َ َزم ْ َ
اَّللُ يم ْؾ ُؿ َجوهَ َ
َ َ
ََ َ
مكم َّ
اَّلل َهمً ُؾقه ِ
َوإَ ْر ِ
اجلـ َِّي َ ،و َأ ْفم َعم َ
ايمػ ْر َد ْو َس َ ،همنِ َّك ُف َأ ْو َؽم ُط َ
اجلـ َِّي َ ،و َهم ْق َوم ُف َفم ْمر ُش
ض َ ،همنِ َذا َؽم َل ْيمت ُُؿ ََ َ ُ
مح ِـ َ ،و ِمـْ ُف َسم َػ َّج ُر َأ َْن َ ُور َ
اجلـ َِّي))(.)3
ايمر ْ َ
َّ
تقل َ ِ
ِ
ِ
ت٤مل َر ُؾم ُ
ت٧مَ :ىم َ
ايممر ِضم ُؿ ُم َع َّؾ َؼم ٌي
يض َ
اَّللُ َقمٜمْٝم٤مَ ،ىم٤م ًَم ْ
اَّلل ﷺَّ (( :
 )18و َقم ْـ َقم٤مئ َِم٦م َر َ
زمِو ْيم َع ْر ِ
ش َسم ُؼ ُ
اَّللَُ ،و َم ْـ َوم َط َعـِل َوم َط َع ُف اهلل))(.)4
قل َم ْـ َو َص َؾـِل َو َص َؾ ُف َ
ِ
اَّلل َقمٜمْ ُفَ ،ىم َ٤ملُ :يمٜم ُْ٧م ُم َع اًمٜمىٌِل ﷺ ِذم اعمًَ ِ
تج ِد ِقمٜمْتدَ ُهم ُتر ِ
وب
ْ
ٍ
َ
يض َُ
 )19و َقم ْـ َأ ِيب َذ ٍّر َر َ

اًمِم ْٛم ِ
تؿَ ،ىم َ
سَ ،وم َ٘م َ٤ملَ (( :يو َأ َزمو َذ ٍّر َأ َسمَْ ِري َأ ْي َـ َسمغ ُْر ُب َّ
ى
ت٤مل:
ايمش ْؿ ُس؟)) ُىم ْٚم ُ٧مَ :
اَّللُ َو َر ُؾمق ًُم ُف َأ ْقم َٚم ُ
ً ايم َع ْر ِ
ش))َ ،وم َذًم ِ َؽ َىم ْق ًُم ُف َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :و َّ
ايمش ْؿ ُس َ َْت ِري ُظم ِ ًْ َت َؼ ٍّر َهلو
ى َضمتَّك سم ًَْ ُجََ َ َْت َ
(( َهمنِ ََّنَو سم َْذ َه ُ
) (1رواهَمسؾم (.)4911
) (2رواه أبي داود ( ،)4727وصححهَإلباين يف((صحقح أبي داود)).
) (3رواهَالبخاري ( ،)7423ومسؾم (.)1884
) (4رواهَالبخاري ( ،)5643ومسؾمَ(.)2555

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

368

َذيمِ َ
ؽ َسم ْؼ َِ ُير ايم َع ِز ِيز ايم َعؾِق ِؿ﴾)) (.)1
ِ
اَّللُ َْ
اَّللُ َقمٜمْ ُف َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
مؼ
اَّلل ِ ﷺ(( :ظمََّو َق َضاى َ
قل َ
يض َ
اخل ْؾ َ
 )22و َقم ْـ َأ ِيب ُا َر ْض َر َة َر َ
َى ِدم ىمِتَوزمِ ِف َهم ُف َق ِفمـََْ ُه َهم ْق َق ا ْيم َع ْر ِ
َضٌِل))(.)2
ً نم َ
محتِل َنم َؾ ٌَ ْ
ش إِ َّن َر ْ َ
َىمت َ
ت٤مل :ؾم ِ
تـ ضمٌ ٍ ِ
ِ
اَّلل ِ ﷺ َض ُ٘م ُ
تٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
تقل:
تقل َ
يض َ
 )21و َقم ْـ ُُم َٕم٤مذ ْسم ِ َ َ
اَّللُ َقمٜمْت ُف َىم َ َ
تؾ َر َ
((اظمتحوزمقن دم َ ِ
ـمؾ ِ
فمرؾم ِف يق َم ٓ َّ
اَّللُ دم ِّ
ـمؾ َّإٓ ـم هؾ ُف))(.)3
فؿ َ
ه َ
اَّلل يظ هؾ ُ

)َ(1رواهَالبخاري ( ،)4862ومسؾم (.)1466
) (2رواهَالبخاري ( ،)3194ومسؾم (.)2751
) َ(3رواه أحؿد ( ،)22834وصححه إلباين يف ((مختصر العؾو)) (.)73
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الفوائد العقدية
فبئذح ]ٔ]ِ :ز٘ت اٌخٛاسط ف ٟدىُ ِشرىت اٌىج١شح:
يمتؾ يمٌتػمة يمٗمتر إّٓ
أن ّ
ومول إؾمعري رمحف اهلل ذم طمٙم٤مض٦م ُمذا٥م اخلقارج ( :وأمجٕمقا قمغم ّ
اًمٜمجدات( : )1وم٢مهن٤م ٓ شم٘مقل ذًمؽ)(.)2
أن ّ
وومول اإلؽمػرايقـِل رمحف اهلل ذم وصػ ُمذاٌٝمؿ( :أٟمتّٝمؿ ضزقمٛمقن ّ
يمؾ َُمـ أذٟم٥م ذٟمٌ ً٤م ُمـ أُم٦م
حمٛمد ﷺ ومٝمق يم٤مومر ،وضٙمقن ذم اًمٜم٤مر ظم٤مًمد ًا خم ىٚمد ًا إّٓ اًمٜمجدات ُمٜمٝمؿ)(.)3
ّ
ًمٚمًتٜم٦م
وومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي رمحف اهللّ :
(أول اًمٌدع فمٝمقر ًا ذم اإلؾم ام وأفمٝمرا٤م ذُمت ً٤م ّ
وأصم٤مر ،سمدقم٦م احلرورض٦م اعم٤مرىم٦م ...وهلؿ ظم٤مصع٤من ُمِمٝمقرشم٤من وم٤مرىمقا هبام مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم وأئٛمعٝمؿ:
أضمَمهو :ظمروضمٝمؿ قمـ اًمًٜم٦م وضمٕمٚمٝمؿ ُم٤م ًمٞمس سمً ّٞمئ٦م ؾم ّٞمئ٦م ،أو ُم٤م ًمٞمس سمحًٜم٦م طمًٜم٦م.
ايمػرق ايمًممممّّاين :ذم اخلقارج ،وأاؾ اًمٌدع :إٟمتتّٝمؿ ضٙم ّٗمرون سم٤مًمتذٟمقب واًمًت ّٞمئ٤مت ،وضؽمشمت٥م
قمغم شمٙمٗمػماؿ سم٤مًمذٟمقب اؾمعح ال دُم٤مء اعمًٚمٛملم وأُمقاهلؿّ ،
وأن دار اإلؾم ام دار طمترب وداراتؿ
ال دار اإلضامن)(.)4

الحـَػي (كسبة لبـري حـقػرة) .اكظرر(( :مؼرآت
(ََ)5فرقة من فرق الخوارج ،يـتسبون إلى كجدة بن عامر َ
اإلسالم ّققن)) ((( ،)176-174/1والػرق بقن الػرق) (.)96-87
((( )2مؼآت اإلسالم ّققن)) (.)168/1
((( )3التبصقر يف الدين))ٕ ،بي مظػر اإلسػرايقـي (.)45
((( )4مجؿوع الػتاوى)) (.)73-71/19
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فبئذح ]ٕ]ِ :ز٘ت اٌّؼزضٌخ فِ ٟشرىت اٌىج١شح:
يؼقل ايمؼويض فمٌَ اجلٌمور-وهمق ممـ أئؿمي اظمعتزيممي( :-صت٤مطم٥م اًمٙمٌتػمة ًمتف اؾمتؿ سمتلم
آؾمٛملم ،وطمٙمؿ سملم احلٙمٛملم ٓ ،ضٙمقن اؾمٛمف اؾمتؿ اًمٙمت٤مومر ،وٓ اؾمتٛمف اؾمتؿ اعمت١مُمـ ،وإٟمتام
ضًٛمك وم٤مؾم٘م ً٤م ،ويمذًمؽ وم ا ضٙمقن طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمٙم٤مومر وٓ طمٙمتؿ اعمت١مُمـ ،سمتؾ ضٗمترد ًمتف طمٙمتؿ
ّ
صم٤مًم٨م ،واذا احلٙمؿ اًمذي ذيمرٟم٤مه ،اق ؾمٌ٥م شمًٛمٞم٦م اعمً٠مًم٦م سم٤معمٜمْزًم٦م سمتلم اعمٜمْتزًمعلم ،ومت٢من صت٤مطم٥م
اًمٙمٌػمة ًمف ُمٜمْزًم٦م شمعج٤مذهب٤م ا٤مشم٤من اعمٜمْزًمع٤من ،ومٚمٞمً٧م ُمٜمْزًمعف ُمٜمْزًم٦م اًمٙم٤مومر ،وٓ ُمٜمْزًم٦م اعم١مُمـ ،سمتؾ ًمتف
ُمٜمْزًم٦م سمٞمٜمٝمام)(.)1
ويؼقل اإلؽمػرايقـِل رمحمف اهلل ذم ُمٕمترض طمدضثتف قمتـ ُمٕمع٘متداؿ( :وممت٤م اشمّٗم٘متقا قمٚمٞمتف ُمتـ
ومْم٤مئحٝمؿ ىمقهلؿ :إن طم٤مل اًمٗم٤مؾمؼ اعمكم ُمٜمْزًم٦م سملم اعمٜمْزًمعلم ٓ ،اق ُم١مُمـ ،وٓ اتق يمت٤مومر ،وأٟمتتّف إن
ظمرج ُمـ اًمدّ ٟمٞم٤م ىمٌؾ أن ضعقب ضٙمقن ظم٤مًمد ًا خم ّٚمد ًا ذم اًمٜم٤مر ُمع مجٚمت٦م اًمٙمٗمت٤مر ،وٓ جيتقز هلل شمٕمت٤ممم أن
ضٖمٗمر ًمف أو ضرمحف)(.)2
ويؼقل ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل ذم سمٞم٤من أىمقال اًمٜم٤مس ذم طمٙمتؿ ُمرشمٙمت٥م اًمٙمٌتػمة:
(واعمٕمعزًم٦م ضٜمٗمقن قمٜمف اؾمؿ اإلضامن سم٤مًمٙم ّٚم ّٞم٦م ،واؾمؿ اإلؾم ام أضْم ً٤م ،ض٘مقًمقنً :متٞمس ُمٕمتف رء ُمتـ
اإلضامن واإلؾم ام ،وض٘مقًمقنُٟ :مٜمَزًمف ُمٜمْزًم٦م سملم ُمٜمْزًمعلم)(.)3

((( َ)1شرح إصول الخؿسة)) لعبد الجبار بن أحؿد (.)697
((( )2التبصقر يف الدين)) (.)65
((( َ)3مجؿوع الػتاوى)) (.)257/7
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ويؼقل ايمشقخ ضموهمظ ضمؽؿمل رمحمف اهلل( :وىم٤مًمت٧م اعمٕمعزًمت٦م :اًمٕمّمت٤مة ًمٞمًتقا ُمت١مُمٜملم وٓ
ٟمًٛمٞمٝمؿ وم٤مؾم٘ملم ،ومجٕمٚمقا اًمٗمًؼ ُمٜمْزًم٦م سملم اعمٜمْزًمعلم ،وًمٙمٜمٝمؿ مل ٙمٛمقا ًمف
يم٤مومرضـ ،وًمٙمـ ّ
سمٛمٜمْزًم٦م ذم أظمرة سملم اعمٜمْزًمعلم ،سمؾ ىمْمقا سمعخٚمٞمده ذم اًمٜم٤مر أسمد ًا)(.)1
فبئذح ]ٖ]ِ :ز٘ت اٌّشعئخ فِ ٟشرىت اٌىج١شح:
حمٛمتد رؾمتقل اهلل ﷺ
كؼؾ اظمؾطل فمـ زمعضفؿ أكمّف يؼمقلَُ ( :متـ ىمت٤مل ٓ :إًمتف إّٓ اهللّ ،
وأطمؾ ُم٤م ّ
ّ
أطمؾ اهلل ،دظمؾ اجلٜمّ٦م إذا ُم٤مت ،وإن زٟمك وإن هق وىمعتؾ وذب
طمرم اهلل،
وطمرم ُم٤م ّ
ّ
ُم٘متر ًا هبت٤م ضًتقف اًمعقسمت٦م مل
اخلٛمر وىمذف اعمحّمٜم٤مت ،وشمرك اًمّم اة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم ،إذا يمت٤من ّ
ضيه وىمققمف قمغم اًمٙمٌ٤مئر وشمريمف ًمٚمٗمرائض ،وريمقسمف اًمٗمقاطمش)
ّ

()2

يؼقل ازمـ ضمزم رمحف اهلل( :اظمعٚمػ اًمٜم٤مس ذم شمًٛمٞم٦م اعمذٟم٥م ُمـ أاؾ ُم ّٚمعٜم٤م ،وم٘م٤مًم٧م اعمرضمئت٦م:
ذ ىمط)(.)3
اق ُم١مُمـ يم٤مُمؾ اإلضامن ،وإن مل ضٕمٛمؾ ظمػم ًا ىمط ،وٓ ّ
يمػ قمـ ّ
وومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل ذم ؾمٞم٤مق ذيمر ُمذاا٥م اًمٜم٤مس ذم اًمٕمت٤ميص( :وم٘م٤مًمت٧م
اجلٝمٛمٞم٦م واعمرضمئ٦م ىمد قمٚمٛمٜم٤م أٟمتتتّف ًمٞمس خي ّٚمد ذم اًمٜم٤مر ،وأٟمتتتّف ًمتٞمس يمت٤مومر ًا ُمرشمتدّ ًا ،سمتؾ اتق ُمتـ
اعمًٚمٛملم ،وإذا يم٤من ُمـ اعمًٚمٛملم وضم٥م أن ضٙمقن ُم١مُمٜم ً٤م شم٤مم اإلضامن)(.)4

(((ََ)1معارج الؼبول)) (.)1626/3
والر ّد عؾى أهل إهواء والبدع)) (.)57
(((ََ)2التـبقه ّ
((( )3الػصل يف الؿؾل وإهواء والـحل)) (.)273/3
((( َ)4مجؿوع الػتاوى)) (.)56/13
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فبئذح ]ٗ]ِ :ز٘ت أً٘ اٌغٕخ فِ ٟشرىت اٌىج١شح:
يمًـي( :وٓ ٟمٙم ّٗمتر أطمتد ًا ُمتـ أاتؾ
يؼقل اإلموم ايم ّطحووي رمحف اهلل دم وصػ فمؼقَة أهؾ ا ّ
اًم٘مٌٚم٦م سمذ ٍ
ضي ُمع اإلضامن ذٟم٥م َعم ِـ قمٛمٚمف)(.)1
ٟم٥م ُم٤م مل ضًعح ّٚمف ،وٓ ٟم٘مقلّ ٓ :
ويؼقل ازمـ زمطي رمحف اهلل( :وىمد أمجٕم٧م اًمٕمٚمامء ٓ ظم اف سمٞمٜمٝمؿ أٟمتتّف ٓ ضٙمٗمر أطمد ُمـ أاتؾ
اًم٘مٌٚم٦م سمذ ٍ
ٟم٥م ،وٓ ٟمخرضمف ُمـ اإلؾم ام سمٛمٕمّمٞم٦مٟ ،مرضمق ًمٚمٛمحًـ وٟمخ٤مف قمغم اعمزء)(.)2
يمًـي( :واؿ ُمتع ذًمتؽ ٓ ضٙم ّٗمترون
ويؼقل ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي دم وصػ معتؼَ أهؾ ا ّ
أاؾ اًم٘مٌٚم٦م سمٛمٓمٚمؼ اعمٕمت٤ميص واًمٙمٌت٤مئر ،يمتام ضٗمٕمٚمتف اخلتقارج ،سمتؾ اإلظمتقة اإلضامٟمٞمت٦م سم٤مىمٞمت٦م ُمتع
اعمٕم٤ميص ...وٓ ضًٚمٌقن اًمٗم٤مؾمؼ اعمكم اؾمتؿ اإلضتامن سم٤مًمٙم ّٚم ّٞمت٦م ،وٓ خي ّٚمدوٟمتف ذم اًمٜمّت٤مر ،يمتام شم٘مقًمتف
اعمٕمعزًم٦م ،سمؾ اًمٗم٤مؾمؼ ضدظمؾ ذم اؾمؿ اإلضامن)(.)3
ويؼقل اإلموم إؽم فمقؾ ايمِوزمقين رمحف اهلل( :وضٕمع٘مد أاؾ اًمًٜم٦م ّ
أن اعم١مُمـ إذا أذٟمت٥م ذٟمقسمت ً٤م
يمثػمة صٖم٤مئر ،ويمٌ٤مئر ،وم٢مٟمتّف ٓ ضٙمٗمر هب٤م ،وإن ظمرج قمتـ اًمتدّ ٟمٞم٤م همتػم شم٤مئت٥م ُمٜمٝمت٤م ،وُمت٤مت قمتغم
قمز ّ
اًمعقطمٞمد واإلظم اص ّ
وضمؾ ،إن ؿم٤مء قمٗم٤م قمٜمتف ،وأدظمٚمتف اجلٜمت٦م ضتقم اًم٘مٞم٤مُمت٦م
وم٢من أُمره إمم اهلل ّ
ؾم٤معم ً٤م هم٤مٟم ًام ،همػم ُمٌعغم سم٤مًمٜمّ٤مر ،وٓ ُمٕم٤مىم٥م قمغم ُم٤م ارشمٙمٌف وايمعًٌف صمؿ اؾمعّمتحٌف إمم ضتقم اًم٘مٞم٤مُمت٦م
وقمذسمف ُمدّ ة سمٕمذاب اًمٜم ّ٤مر ،وإذا ّ
ُمـ أصم٤مم وإوزار ،وإن ؿم٤مء قم٤مىمٌف ّ
قمذسمف مل خي ّٚمده ومٞمٝم٤م ،سمؾ أقمع٘متف
وأظمرضمف ُمٜمٝم٤م إمم ٟمٕمٞمؿ دار اًم٘مرار)(.)4
((( )1شرح العؼقدة ال ّطحاوية)) ٓبن أبي العزّ (.)432
(((ََ)2الشرح واإلباكة)) (.)265
((( )3مجؿوع الػتاوى)) ( .)151/3
((( َ)4عؼقدة السؾف وأصحاب الحديث)) (.)276
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ويؼقل اإلموم ايمٌغقي رمحف اهلل( :اشمّٗمؼ أاتؾ اًمًتٜم٦م قمتغم ّ
أن اعمت١مُمـ ٓ خيترج ُمتـ اإلضتامن
سم٤مرشمٙم٤مب رء ُمـ اًمٙمٌ٤مئر إذا مل ضٕمع٘مد إسم٤مطمعٝم٤م ،وإذا قمٛمؾ ؿمٞمئ ً٤م ُمٜمٝم٤م ومامت ىمٌؾ اًم ّعقسم٦م ٓ خي ّٚمتد ذم
اًمٜمّ٤مر ،يمام ضم٤مء سمف احلدض٨م ،سمؾ اق إمم اهلل إن ؿم٤مء قمٗم٤م قمٜمف ،وإن ؿم٤مء قم٤مىمٌف سم٘مدر ذٟمقسمف ،صمؿ أدظمٚمتف
اجلٜم٦م سمرمحعف)(.)1
فبئذح ]٘] :خيٛسح اٌزىف١ش ثغ١ش ػٍُ:
قمـ اسمـ قمٛمر وأيب ارضرة ريض اهلل قمٜمٝمؿ ،ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺَ ( :أ هي ْام ِر ٍئ َ
ومول
ِ
ِ ِ
ومولَّ ،
ىمون ىم َ
ً فمؾقف) (.)2
وإٓ َر َصم َع ْ
إن َ
أضمَُ ُمهوْ ،
زموق هبو َ
َٕطمقف :يو ىموهم ُر ،هم َؼَْ َ
وقمـ أيب ذر ريض اهلل قمٜمف أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل ﷺ ض٘مقلَ ( :مـ َدفمو َر ُصم ًال زممويم ُؽ ْػ ِر،
ْأو َ
ويمقس ىم َ
ضمور فمؾقف)(.)3
ومولَ :فمَُ هو اهللِ َ
َذيمؽ َّإٓ َ
وىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ( :ومـ رمك م ِ
ممـًو زمؽ ٍ
ُػر 3همفق ىم َؼتؾِ ِف)(.)4
َ َ ُ
ومول احلوهمظ ازمـ رصمى احلـٌقم رمحف اهلل( :واذه اعمً٤مئؾ ،أقمٜمل ُمًت٤مئؾ اإلضتامن ،واًمٙمٗمتر
واًمٜمٗم٤مقُ ،مً٤مئؾ قمٔمٞمٛم٦م ضمد ًا :وم٢من اهلل قمتز وضمتؾ قمٚمتؼ هبتذه إؾمتامء اًمًتٕم٤مدة واًمِمت٘م٤موة
واؾمعح٘م٤مق اجلٜم٦م واًمٜم٤مر .وآظمع اف ذم أؾمامئٝم٤م أول اظمتع اف وىمتع ذم اتذه إُمت٦م ،واتق
ظمتت اف اخلتتقارج ًمٚمّمتتح٤مسم٦م ،طمٞمتت٨م أظمرضمتتقا قمّمتت٤مة اعمقطمتتدضـ ُمتتـ اإلؾمتت ام سم٤مًمٙمٚمٞمتت٦م،
وأدظمٚمقاؿ ذم دائرة اًمٙمٗمر ،وقم٤مُمٚمقاؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙمٗم٤مر ،واؾمتعحٚمقا سمتذًمؽ دُمت٤مء اعمًتٚمٛملم

السـة)) (.)117/1
(((ََ)1شرح ّ
( َ)2رواهَالبخاري ( ،)6163ومسؾم (.)66
(َ)3رواهَمسؾم (.)61
( )4رواهَالبخاري ( ،)6165ومسؾم (.)116
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وأُمقاهلؿ .صمؿ طمدث سمٕمداؿ ظم اف اعمٕمعزًم٦م وىمقهلؿ سم٤معمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمعلم .صمؿ طمدث ظمت اف
اعمرضمئ٦م وىمقهلؿ :إن اًمٗم٤مؾمؼ ُم١مُمـ يم٤مُمؾ اإلضامن .وىمد صٜمػ اًمٕمٚمامء ىمتدض ًام وطمتدضث ً٤م ذم اتذه
اعمً٤مئؾ شمّم٤مٟمٞمػ ُمعٕمددة) (.)1
وومول آموم ايمشقىموين رمحف اهلل (:اقمٚمؿ أن احلٙمؿ قمغم اًمرضمؾ اعمًٚمؿ سمخروضمف ُمـ دضتـ
اإلؾم ام ودظمقًمف ذم اًمٙمٗمر ٓ ضٜمٌٖمل عمًٚمؿ ض١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر أن ض٘مدم قمٚمٞمف إٓ سمؼما٤من
أووح ُمـ ؿمٛمس اًمٜمٝم٤مر وم٢مٟمف ىمد صمٌ٧م ذم إطم٤مدض٨م اًمّمحٞمح٦م اعمروض٦م ُمـ ـمرضؼ مج٤مقم٦م ُمتـ
اًمّمح٤مسم٦م (أن مـ ومول ٕطمقف يو ىموهمر همؼَ زموق هبو أضمَمهو) اٙمذا ذم اًمّمحٞمح وذم ًمٗمتظ آظمتر
ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م ((مـ دفمو رصمال زممويمؽػر أو وممول فممَو اهلل ويممقس ىممذيمؽ إٓ ضممور
فمؾقف)) :أي :رضمع وذم ًمٗمظ ذم اًمّمحٞمح "همؼَ ىمػر أضمَمهو" ومٗمل اذه إطم٤مدض٨م وُمت٤م ورد
ُمقردا٤م أقمٔمؿ زاضمر وأيمؼم واقمظ قمـ اًمعنع ذم اًمعٙمٗمػم.)2( )...
فبئذح ] :]ٙاٌزىف١ش دك هلل رؼبٌ:ٝ
ومول ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل( :إن اإلجي٤مب واًمعحرضؿ واًمثقاب واًمٕم٘مت٤مب واًمعٙمٗمتػم واًمعٗمًتٞمؼ
اق إمم اهلل ورؾمقًمفً ،مٞمس ٕطمد ذم اذا طمٙمؿ وإٟمام قمغم اًمٜم٤مس إجي٤مب ُم٤م أوضمٌف اهلل ورؾمتقًمف،
()3

وحترضؿ ُم٤م طمرُمف اهلل ورؾمقًمف وشمّمدضؼ ُم٤م أظمؼم اهلل سمف ورؾمقًمف) .
وومول اهلراس -ؾمورح ايمـقكقي -رمحف اهلل( :إٟمف ًمتٞمس ٕطمتد ُمتـ اًمٜمت٤مس أن ضٙمٗمتر أطمتدا
عمخ٤مًمٗمعف ًمف ذم رأضف ،سمؾ اًمعٙمٗمػم طمؼ هلل ورؾمقًمف وطمتدمه٤م ،ومت ا ضثٌت٧م إٓ سمت٤مًمٜمص وٓ ض٘متع
(((َ)1جامع العؾوم والحؽم)) (.)112
((( َ)2السقل الجرار الؿتدفق عؾى حدائق إزهار)) لؾشوكاين (.)578/4
(((َ)3مجؿوع الػتاوى)) (.)555-554 \5
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()1

سمرأي أطمد وٓ سم٘مقًمف ،ومٛمـ يمٗمره اهلل ورؾمقًمف ومٝمق اًمٙم٤مومر طم٘م٤م) .
فبئذح ] ِٓ :]ٚصجذ ئعالِٗ ث١م٠ ٌُ ٓ١ضي ػٕٗ ثبٌؾه:
ٍ
ٕطمتد أن ُضٙمٗمتر أطمتد ًا ُمتـ اعمًتٚمٛملم وإن أظمٓمت٠م
ومول ؾمقخ اإلؽمالم رمحف اهلل ( :ومٚمٞمس
وهمٚمِط طمعك شم٘م٤مم قمٚمٞمف احلج٦م وشمٌلم ًمف اعمحج٦م وُمـ صمٌ٧م إضامٟمف سمٞم٘ملم مل َض ُز ْل ذًمؽ قمٜمف سم٤مًمِمؽ
سمؾ ٓ ضزول إٓ سمٕمد إىم٤مُم٦م احلج٦م وإزاًم٦م اًمِمٌٝم٦م)(.)2
فبئذح ] :]ٛال ٠جٛص رىف١ش اٌّؼ ٓ١ئال ثؼذ ل١بَ اٌذجخ اٌّؼزجشح ػٍ:ٗ١
 .ومول ؾمقخ اإلؽمالم رمحف اهلل( :وم٢من اًمعٙمٗمػم اعمٓمٚمؼ ُمثؾ اًمققمٞمد اعمٓمٚمؼ ٓ ضًعٚمزم شمٙمٗمػم
اًمِمخص اعمٕملم طمعك شم٘مقم قمٚمٞمف احلج٦م)

()3

وومول رمحف اهلل( :ويمٜم٧م أسملم هلؿ أن ُم٤م ٟم٘مؾ هلؿ قمـ اًمًٚمػ وإئٛم٦م ُمـ إـم اق اًم٘متقل
سمعٙمٗمػم ُمـ ض٘مقل يمذا ويمذا ومٝمق أضْم ً٤م طمؼً :مٙمـ جي٥م اًمعٗمرضؼ سملم اإلـم اق واًمعٕمٞملم)(.)4
يمٗمرا يمٛم٘م٤مٓت اجلٝمٛمٞم٦م اًمذضـ ىم٤مًمقا إن اهلل ٓ ضعٙمٚمؿ،
وومول رمحف اهلل( :اًم٘مقل ىمد ضٙمقن ً
وٓ ضرى ذم أظمرة ،وًمٙمـ ىمد خيٗمك قمغم سمٕمض اًمٜمت٤مس أٟمتف ضٙمٗمتر ،ومٞمٓمٚمتؼ اًم٘متقل سمعٙمٗمتػم
اًم٘م٤مئؾ ،يمام ىم٤مل ؾمٚمػُ :مـ ىم٤مل :اًم٘مرآن خمٚمتقق ومٝمتق يمت٤مومر ،وُمتـ ىمت٤مل :إن اهلل ٓ ضترى ذم
أظمرة ومٝمق يم٤مومر ،وًمٙمـ ٓ ضٙمٗمر اًمِمخص اعمٕملم طمعك شم٘مقم قمٚمٞمف احلج٦م)(.)5
((( )1شرح الؼصقدة الـوكقة)) لؿحؿد خؾقل هراس ( . )268 \2
((( َ)2مجؿوع الػتاوى)) (.)561/12
)(( (3آستؼامة)) ٓبن تقؿقة (.)164/1
)(( (4مجؿوع الػتاوى)) (.)236/3
) (( )5مجؿوع الػتاوى)) (.)619/7
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أيضو( :وإذا قمرف اذا ومعٙمٗمػم اعمٕملم ُمـ ا١مٓء اجلٝم٤مل وأُمثت٤مهلؿ سمحٞمت٨م ٙمتؿ
وومول ً
قمٚمٞمف سم٠مٟمف ُمـ اًمٙمٗم٤مر ٓ جيقز اإلىمدام قمٚمٞمف إٓ سمٕمد أن شم٘مقم قمغم أطمداؿ احلج٦م اًمرؾم٤مًمٞم٦م اًمعل
()1

ضعٌلم هب٤م أهنؿ خم٤مًمٗمقن ًمٚمرؾمؾ) .
فبئذح ] :]ٜاٌغٍف  ٚرىف١ش األؽخبؿ ثأػ١بٔ:ُٙ
ُؽمًؾ مويمؽ زمـ أكس رمحف اهلل قمـ رضمؾ ٟم٤مدى ً
رضم ا سم٤مؾمٛمف ،وم٘م٤ملً :مٌٞمؽ اًمٚمٝمتؿ ًمٌٞمتؽ،
ً
اًمً َٗمف ،وم ا رء قمٚمٞمف)(.)2
أقمٚمٞمف رء؟ ىم٤مل ُم٤مًمؽ :إن يم٤من
ضم٤ما ا أو قمغم وضمف ى
وومول ايمطحووي رمحف اهلل قمٜمد طمدضثف قمـ أاؾ اًم٘مٌٚم٦م وشم٘مرضره ًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح:
(ٓ ٟمِمٝمد قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٙمٗمر وٓ ِ
سمنمك وٓ سمٜمٗم٤مقُ ،م٤م مل ضٔمٝمر ر ٌء ُمـ ذًمتؽَ ،
وٟمتذر هائتراؿ
َ
إمم اهلل شمٕم٤ممم)(.)3
وومول ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل :و َُمـ ضم٤مًمًٜمل ضٕمٚمؿ ذًمؽ ُمٜمل :أين ُِمـ أقمٔمؿ اًمٜم٤مس هن ًٞم٤م قمتـ
ٍ
ٍ
ٍ
وُمٕمّمٞم٦م ،إٓ إذا ُقمٚمؿ أٟمف ىمد ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م اًمرؾم٤مًمٞم٦م،
وشمٗمًٞمؼ
شمٙمٗمػم
ُمٕملم إمم
٥م ى ٌ
ٜمً َ
أن ُض َ
يم٤مومرا شم٤مرةً ،ووم٤مؾم ً٘م٤م أظمرى ،وقم٤مص ًٞم٤م أظمرى ،وإين أىمرر أن اهلل ىمد همٗمتر
اًمعل ُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م يم٤من ً
ضٕمؿ اخلٓم٠م ذم اعمً٤مئؾ اخلؼمض٦م اًم٘مقًمٞم٦م واعمً٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م)(.)4
هلذه إُم٦م ظمٓم٠ما٤م ،وذًمؽ ُّ
وإًمٞمؽ ُمقىمػ اإلُم٤مم اعمٌجؾ أمحد اسمـ طمٜمٌؾ ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م واخل اوم٦م اًمذضـ محٚمقا اًمٜمت٤مس
قمغم اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن واُمعحٜمقا اًمٕمٚمامء ُمـ أضمٚمف ودقمقا إمم اذه اًمٌدقم٦م ،وُمع ومعتقاه سمت٠من

((( )1مجؿوع الػتاوى)) (.)561-566 \12
)(( (2البقان والتحصقل)) ٓبن رشد (.)376 \ 16
((( (3شرح العؼقدة الطحاوية)) ٓبن أبي العز الحـػي (.)131\ 2
)((َ(4مجؿوع فتاوى)) (.)229 \ 3
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اذا اًم٘مقل يمٗمر ،مل ُضٕمرف قمٜمف -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -أٟمف يمٗمر أطمد ًا سمٕمٞمٜمف ،سمؾ ٟم٘مؾ قمٜمف قمدم شمٙمٗمػم
اخلٚمٞمٗم٦م اًمذي شم٘مٚمد اذه اًمٌدقم٦م وقمذسمف وؾمجٜمف ُمـ أضمؾ صؼمه قمغم احلؼ وخم٤مًمٗمعف إض٤مه! ومٜم٘مؾ
قمٜمف ىمقًمف عمٌٕمقث اخلٚمٞمٗم٦م اعمٕمعّمتؿ إًمٞمتف (أرى ـم٤مقمعتف ذم العسرر والقسرر واعمٜمِمتط واعمٙمتره
وإصمر ،وإين ٔؾمػ قمـ ختٚمٗمل قمـ ص اة اجلامقم٦م)(.)1
وومول اإلموم ايمشقىموين رمحف اهلل ( :اقمٚمؿ أن احلٙمؿ قمغم اًمرضمؾ اعمًٚمؿ سمخروضمف ُمـ دضـ
اإلؾم ام ،ودظمقًمف ذم اًمٙمٗمر ٓ ضٜمٌٖمل عمًٚمؿ ضت١مُمـ سمت٤مهلل واًمٞمتقم أظمتر أن ض٘متدم قمٚمٞمتف إٓ
سمؼما٤من أووح ُمـ ؿمٛمس اًمٜمٝم٤مر ،وم٢مٟمف ىمد صمٌ٧م ذم إطم٤مدض٨م اًمّمحٞمح٦م اعمروض٦م قمتـ ـمرضتؼ
()2

مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أن ُمـ ىم٤مل ٕظمٞمف :ض٤م يم٤مومر وم٘مد سم٤مء هب٤م أطمدمه٤م) .
فبئذح ]ٓٔ] :اٌزٛلف ف ٟرىف١ش اٌّؼـ٠ ٓ١ىـ ْٛفـ ٟاألؽـ١بء اٌزـ ٟلـذ ٠خفـٝ
دٌٍٙ١ب.
ومول ايمشقخ حمؿَ زمـ إزمراهقؿ رمحف اهلل( :إن اًمذضـ شمقىمٗمتقا ذم شمٙمٗمتػم اعمٕمتلم ذم إؿمتٞم٤مء
اًمعل ىمد خيٗمك دًمٞمٚمٝم٤م ،ومت ا ضٙمٗمتر طمعتك شم٘متقم قمٚمٞمتف احلجت٦م اًمرؾمت٤مًمٞم٦م ُمتـ طمٞمت٨م اًمثٌتقت
واًمدًٓم٦م… وأُم٤م ُم٤م ُقمٚمؿ سم٤مًميورة أن رؾمقل اهلل ﷺ ضم٤مء سمف ،وظم٤مًمٗمف – اعمٕملم – ومٝمتذا
ضٙمٗمر سمٛمجرد ذًمؽ وٓ ع٤مج إمم شمٕمرضػ ؾمقاء سم٤مٕصقل أو اًمٗمروع ُم٤م مل ضٙمـ طمدض٨م قمٝمتد
سم٤مإلؾم ام) (.)3

((( )1مجؿوع الػتاوى)) ( .)567/7
((( )2السقل الجرار الؿتدفق عؾى حدائق إزهار))( .)578 \4
((( )3مجؿوع فتاوى ودروس الشقخ محؿد بن إبراهقم)) (.)153/11
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أُمتر إوت٤مذم
ىم ومول ؾمقخ اإلؽمالم رمحف اهلل ( :ومٙمقن اًمٌمء ُمٕمٚمقُم ً٤م ُمـ اًمدضـ ضورة ٌ
ومحدض٨م اًمٕمٝمد سم٤مإلؾم ام وُمـ ٟمِم٠م سمٌ٤مدض٦م سمٕمٞمدة ىمد ٓ ضٕمٚمؿ اتذا سم٤مًمٙمٚمٞمت٦م ومْمت ً
 ا قمتـ يمقٟمتف
ويمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ضٕمٚمؿ سم٤مًميورة أن اًمٜمٌل ؾمجد ًمٚمًٝمق وىم٣م سم٤مًمدض٦م قمتغم
ضٕمٚمٛمف سم٤مًميورة
ٌ
اًمٕم٤مىمٚم٦م وىم٣م ى
أن اًمقًمد ًمٚمٗمراش وهمػم ذًمؽ مم٤م ضٕمٚمٛمف اخل٤مصت٦م سم٤مًميتورة وأيمثتر اًمٜمت٤مس ٓ
ضٕمٚمٛمف اًمٌع٦م) (.)1
وومول ايمشقخ حمؿَ زمـ فمٌَ ايمقهوب رمحف اهلل :ى
(وم٢من اًمذي مل شم٘مؿ قمٚمٞمف احلج٦م اتق اًمتذي
طمدض٨م قمٝمد سم٤مإلؾم ام واًمذي ٟمِم٠م سمٌ٤مدض٦م سمٕمٞمدة أو ضٙمقن ذًمؽ ذم ُمً٠مًم٦م ظمٗمٞم٦م ُمثؾ اًمٍمتف
ف ،وأُم٤م أصقل اًمدضـ اًمعل أووتحٝم٤م اهلل وأطمٙمٛمٝمت٤م ذم يمع٤مسمتف
ٕمر ُ
واًمٕمٓمػ وم ا ضٙمٗمر طمعك ُض ى
وم٢من طمج٦م اهلل اق اًم٘مرآن ومٛمـ سمٚمٖمف اًم٘مرآن وم٘مد سمٚمٖمعف احلج٦م ،وًمٙمـ أصؾ اإلؿمتٙم٤مل أٟمٙمتؿ مل
شمٗمرىمقا سملم ىمٞم٤مم احلج٦م وسملم ومٝمؿ احلج٦م وم٢من أيمثر اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم ُمتـ اعمًتٚمٛملم مل ضٗمٝمٛمتقا
مقن إِ ْن
قن َأ ْو َي ْع ِؼ ُؾ َ
مؿ ُع َ
طمج٦م اهلل ُمع ىمٞم٤مُمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :أ ْم َ َْت ًَ ُ
ى َأ َّن َأ ْىم ًَ َمر ُه ْؿ َي ًْ َ
ُه ْؿ إَِّٓ ىمَوَٕ ْك َعو ِم َزم ْؾ ُه ْؿ َأ َو هؾ َؽمٌِق ً
ال﴾ [ايمػرومون.)2( )]33 :
ومول ازمـ ايمقزير ذم يمع٤مسمف إضث٤مر احلؼ قمغم اخلٚمؼ ذم رد اخل اوم٤مت( :ويمذًمؽ ٓ ظم اف ذم
يمٗمر ُمـ ضمحد ذًمؽ اعمٕمٚمقم سم٤مًميورة ًمٚمجٛمٞمع وشمًؽم سم٤مؾمؿ اًمع٠موضؾ ومتٞمام ٓ ضٛمٙمتـ شم٠موضٚمتف،
ِ
واعمٕم٤مد إظمروي ُمتـ
يم٤معم اطمدة ذم شم٠موضؾ مجٞمع إؾمامء احلًٜمك سمؾ مجٞمع اًم٘مرآن واًمنمائع
اًمٌٕم٨م واًم٘مٞم٤مُم٦م واجلٜم٦م واًمٜم٤مر) (.)3

(((َ)1مجؿوع الػتاوى)) ()118/13
((( )2الرسائل الشخصقة)) ضؿن مجؿوعة مملػات الشقخ (.)244/1
(((َ)3إيثار الحق عؾى الخؾق يف رد الخالفات)) (.)377/1
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ٍ
وومَ َ
كؼؾ ايمعٌَري فمـ ازمـ أيب ايمرزمقمع ىمقًمتف :ى
ًمٗمتظ ُساحٍ ٓ
(ٕن ادقمت٤مءه ًمٚمع٠موضتؾ ذم
ُض٘مٌؾ.)1( )...
فبئذح ]ٔٔ] :اٌىفش ِٓ اٌّغبئً اٌؾشػ١خ ال ِٓ اٌّغبئً اٌؼمٍ١خ:
ومول ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل ( :اًمٙمٗمر واًمٗمًؼ أطمٙم٤مم ذقمٞم٦مً ،مٞمس ذًمؽ ُمـ إطمٙم٤مم اًمعتل
ضًع٘مؾ هب٤م اًمٕم٘مؾ ،وم٤مًمٙم٤مومر ُمـ ضمٕمٚمف اهلل ورؾمقًمف يم٤مومر ًا ،واًمٗم٤مؾمتؼ ُمتـ ضمٕمٚمتف اهلل ورؾمتقًمف
وم٤مؾم٘م ً٤م ،يمام ى
أن اعم١مُمـ واعمًٚمؿ ُمـ ضمٕمٚمف اهلل ورؾمقًمف ُم١مُمٜم ً٤م ُمًتٚم ًام ،واًمٕمتدل ُمتـ ضمٕمٚمتف اهلل
ورؾمقًمف قمدًٓ ،واعمٕمّمقم ُمـ ضمٕمٚمف اهلل ورؾمقًمف ُمٕمّمقم اًمتدم ،واًمًتٕمٞمد ذم أظمترة ُمتـ
أظمؼم اهلل ورؾمقًمف قمٜمف أٟمىف ؾمٕمٞمد ذم أظمرة ،واًمِم٘مل ومٞمٝم٤م ُمـ أظمؼم اهلل ورؾمقًمف قمٜمف أٟمىف ؿم٘مل
ومٞمٝم٤م ،واًمقاضم٥م ُمـ اًمّم اة واًمّمٞم٤مم واًمّمدىم٦م واحل٩م ُم٤م أوضمٌف اهلل ورؾمقًمف ،واحلت ال ُمت٤م
طمرُمف اهلل ورؾمقًمف ،واًمتدضـ ُمت٤م ذقمتف اهلل ورؾمتقًمف ،ومٝمتذه
أطم ىٚمف اهلل ورؾمقًمف ،واحلرام ُم٤م ى
اعمً٤مئؾ يمٚمٝم٤م صم٤مسمع٦م سم٤مًمنمع ...وإذا يم٤من يمذًمؽ :ومٙمقن اًمرضمؾ ُم١مُمٜم ً٤م ويم٤مومر ًا وقمتدًٓ ووم٤مؾمت٘م ً٤م
اق ُمـ اعمً٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م ٓ ُمـ اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م)(.)2
وم٤مًمٙمٗمر طمٙمؿ ذقمل ُمعٚم٘مل قمـ ص٤مطم٥م اًمنمضٕم٦م واًمٕم٘مؾ ىمد ضٕمٚمؿ سمتف صتقاب اًم٘متقل
وظمٓم١مه وًمٞمس يمؾ ُم٤م يم٤من ظمٓم٠م ذم اًمٕم٘مؾ ضٙمقن يمٗمرا ذم اًمنمع(.)3

((( )1التاج واإلكؾقل لؿختصر خؾقل)) (.)285/6
)(( (2مـفاج السـة الـبوية)) (َ.)92 /5
(((ََ(3درء التعارض)) (.)146 /1
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يؼقل ازمـ ايمؼقؿ -رمحف اهلل -دم ايمـقكقي:
***

سم٤مًمنمع ضثٌ٧م ٓ سم٘مقل وم ان

اًمٙمٗمر طمؼ اهلل صمؿ رؾمقًمف

ُمـ يم٤من رب اًمٕم٤معملم وقمٌده ***

ىمد يمٗمراه ومذاك ذو اًمٙمٗمران

فبئذح ]ٕٔ] :اٌّجزٙذ اٌزٍّ٠ ٞه أدٚاد االعزٙبد ئرا أخيأ ال ٠ىفَّش أ٠ ٚفغك
ٌخيئٗ:
عمع٠مول اًمذي ىمّمده ُمع٤مسمٕم٦م اًمرؾمقل ﷺ ٓ ُضٙم ٍٗمر ،سمتؾ
ومول ؾمقخ اإلؽمالم رمحف اهلل( :ا ٍ
وٓ ضٗمًؼ  -إذا اضمعٝمد وم٠مظمٓم٠م  -واذا ُمِمٝمقر قمٜمد اًمٜم٤مس ذم اعمً٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،وأ ىُم٤م ُمًت٤مئؾ
اًمٕم٘م٤مئد :ومٙمثػم ُمـ اًمٜمى٤مس يم ىٗمر اعمخٓمئلم ومٞمٝم٤م ،واذا اًم٘متقل ٓ ُضٕمترف قمتـ أطمتد ُمتـ أئٛمت٦م
اعمًٚمٛملم ،وإٟمىام اق ذم إصؾ ُمـ أىمقال أاؾ اًمٌدع اًمذضـ ضٌعتدقمقن سمدقمت٦م و ُضٙم ٍٗمترون ُمتـ
ظم٤مًمٗمٝمؿ ،يم٤مخلقارج واعمٕمعزًم٦م واجلٝمٛمٞم٦م ،ووىمع ذًمتؽ ذم يمثتػم ُمتـ أشمٌت٤مع إئٛمت٦م ،يمتٌٕمض
أصح٤مب ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد وهمػماؿ)(.)1
أيضو( :واٙمذا إىمقال اًمعل ضٙمٗمر ىم٤مئٚمٝم٤م ىمد ضٙمتقن اًمرضمتؾ مل شمٌٚمٖمتف اًمٜمّمتقص
وومول ً
اعمقضمٌ٦م عمٕمروم٦م احلؼ ،وىمد شمٙمقن قمٜمده ومل شمثٌ٧م قمٜمده ،أو مل ضعٛمٙمـ ُمـ ومٝمٛمٝم٤م ،وىمد ضٙمقن ىمد
قمرو٧م ًمف ؿمٌٝم٤مت ضٕمذره اهلل هب٤م ومٛمـ يم٤من ُمـ اعم١مُمٜملم جمعٝمدا ذم ـمٚم٥م احلتؼ وأظمٓمت٠م ومت٤من
اهلل ضٖمٗمر ًمف ظمٓم٠مه يم٤مئٜم٤م ُم٤م يم٤من ؾمقاء يم٤من ذم اعمًت٤مئؾ اًمٜمٔمرضت٦م أو اًمٕمٛمٚمٞمت٦م اتذا اًمتذي قمٚمٞمتف
أصح٤مب اًمٜمٌل ﷺ ومج٤ماػم أئٛم٦م اإلؾم ام)(.)2

))) (1مـفاج السـة)) (.)239/5
)(( )2مجؿوع الػتاوى)) (.)345،346\23
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إن َ
أضمتر واطمتد قمٜمتد اهلل شمٕمت٤ممم،
ظمٓم٠م اًمٕم٤ممل اعمجعٝمد ،اًمذي ٓ ُضٕم٤م َىم٥م قمغم ظمٓمئف ،وًمتف ٌ
ضِمؽمط ًمف صم اصم٦م ذوط ،ال(:)1
ً
أوٓ :أن َىم ّْمدَ ه ُمع٤مسمٕم ُ٦م اًمٜمٌل ﷺ.
شموك ًقو :أن ضٌذل ىمّم٤مرى ضمٝمده ًمٚمقصقل إمم احلؼ واًمّمقاب.
ُ
شمويم ًًو :أن ضٙمقن ُمعٌ ًٕم٤م ذم اضمعٝم٤مده ً
ذط َىمٌقًمف
دًمٞم ا ذقم ًٞم٤م ،إٓ أن اذا اًمدًمٞمؾ خت ىٚمػ ومٞمف
ذم آؾمعدٓل  -واًمٕم٤ممل ٓ ضٕمٚمؿ ذًمؽ  -يم٤مًمّمح٦م ،وقمدم اًمٜمً  ،وقمدم اًمعخّمٞمص ،وٟمحق
ذًمؽ ،أو أظمٓم٠م ذم ومٝمؿ اعم٘مّمقد ُمـ اذا اًمدًمٞمؾ.
فبئذح ]ٖٔ] :اٌّزأِّٚي اٌّخيئ ِغفٛس ٌٗ:
واًمًتٜمى٦م ،ىمت٤مل اهلل
ومول ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل سمعولم :
ٍ
(واعمع٠مول اعمخٓم ُمٖمٗمقر ًمف سم٤مًمٙمعت٤مب ُّ
شمٕم٤ممم ذم دقم٤مء اعم١مُمٜملم﴿ :رزمـَمو ٓ سم َُم ِ
اطم ْ
مذكَو إن ك ًَِّمقـَو َأ ْو َأ ْطم َط ْلكَمو﴾ [ايمٌؼمرة ،]115 :وصمٌت٧م ذم
َ َّ
قمز ى
وضمؾ ىم٤مل( :ومَ همعؾً) ،وذم ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمتف وهمتػمه ى
اًمّمحٞمح :ى
أن اًمٜمٌتل ﷺ
أن اهلل ى
إن اهلل َتووز رم فمـ أمتل اخلطمل وايمـًقون)(.)2
ىم٤ملَّ ( :
وومول دم مقوع آطمر« :ويمذًمؽ ُمـ يم٤من ُمع٠موًٓ ،ذم حم٤مرسمعف جمعٝمد ًا مل ضٙمـ يم٤مومر ًا ،يم٘معتؾ
أؾم٤مُم٦م سمـ زضد ًمذًمؽ اعمًٚمؿ ُمع٠موًٓ مل ضٙمـ سمف يم٤مومر ًا ،وإن يم٤من اؾمعح ال ىمعؾ اعمًٚمؿ اعمٕمّمقم
يمٗمر ًا ،ويمذًمؽ شمٙمٗمػم اعم١مُمـ يمٗمر ،يمام ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ( :إذا ومول ايمرصمؾ ٕطمقف يو ىموهمر همؼمَ
زموق هبو أضمَمهو) ،وُمع ذًمؽ :إذا ىم٤مهل٤م ُمع٠موًٓ مل ضٙمٗمر ،يمام ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب حل٤مـمت٥م سمتـ

)(( )1مجؿوع فتاوى)) (.)36،31\26
)(( (2مـفاج السـة)) (.)458-452/4
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أيب سمٚمعٕم٦م :دقمٜمل أضب قمٜمؼ اذا اعمٜم٤مومؼ ،وأُمث٤مًمف ،ويم٘متقل أؾمتٞمد سمتـ احلْمتػم ًمًتٕمد سمتـ
قمٌ٤مدة :إٟمىؽ عمٜم٤مومؼ ُدم٤مدل قمـ اعمٜم٤موم٘ملم ،ذم ىمّم٦م اإلومؽ)(.)1
وومول ازمـ ضمجر رمحف اهلل ( :ىم٤مل اًمٕمٚمامء يمؾ ُمع٠مول ُمٕمذور سمع٠موضٚمتف ًمتٞمس سمتآصمؿ إذا يمت٤من
شم٠موضٚمف ؾم٤مئ ًٖم٤م ذم ًمً٤من اًمٕمرب ويم٤من ًمف وضمف ذم اًمٕمٚمؿ )(.)2
ويؼقل اإلموم ايمشقىموين رمحف اهلل( :وأُم٤م ىمقل سمٕمض أاؾ اًمٕمٚمؿ أن اعمع٠مول يم٤معمرشمتد ومٝمٜمت٤م
شمًٙم٥م اًمٕمؼمات وضٜم٤مح قمغم اإلؾم ام وأاٚمف سمام ضمٜم٤مه اًمعٕمّم٥م ذم اًمدضـ قمغم هم٤مًم٥م اعمًٚمٛملم
ُمـ اًمؽماُمل سم٤مًمٙمٗمر ٓ سمًٜم٦م وٓ ًم٘مرآن وٓ ًمٌٞم٤من ُمـ اهلل وٓ ًمؼما٤من)(.)3
فبئذح ]ٗٔ]١ٌ :ظ وًّ ِٓ ٔيك ثبٌىفش أ ٚفؼٍٗ ُ٠ؼذُّ وبفشاً:
ومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي ذم سمٞم٤من ىمقل سمٕمض أشمٌ٤مع إئٛم٦م إرسمٕم٦مُ( :مٜمٝمؿ ُمـ ُضٙم ٍٗمتر
أاؾ اًمٌدع ُمٓمٚم٘م ً٤م ،صمؿ جيٕمؾ ّ
قمام اق قمٚمٞمف ُمـ أاتؾ اًمٌتدع .واتذا سمٕمٞمٜمتف ىمتقل
يمؾ ُمـ ظمرج ى
اخلقارج واعمٕمعزًم٦م واجلٝمٛمٞم٦م ،واتذا اًم٘متقل أضْمت ً٤م ضقضمتد ذم ـم٤مئٗمت٦م ُمتـ أصتح٤مب إئٛمت٦م
إرسمٕم٦م ،وًمٞمس اق ىمقل إئٛم٦م إرسمٕم٦م وٓ همػماؿ ،وًمٞمس ومٞمٝمؿ ُمـ يم ىٗمتر يمتؾ ُمٌعتدع ،سمتؾ
اعمٜم٘مقٓت اًمٍم ٦م قمٜمٝمؿ شمٜم٤مىمض ذًمؽ ،وًمٙمـ ىمد ُضٜم٘مؾ قمـ أطمداؿ أٟمىف يم ىٗمر ُمـ ىم٤مل سمٕمتض
إىمقال ،وضٙمقن ُم٘مّمقده ى
أن اذا اًم٘مقل يمٗمر ًم ُٞمحذر ،وٓ ضٚمزم إذا يم٤من اًم٘مقل يمٗمر ًا أن ُضٙم ّٗمر

)(( (1مـفاج السـة)) (.)566-565/4
)(( (2فتح الباري)) (.)364 /12
)((َ(3الروضة الـدية)) (.)287\2
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وم٢من صمٌقت اًمٙمٗمر ذم ٍ
يمؾ ُمـ ىم٤مًمف ُمع اجلٝمؾ واًمع٠موضؾ ،ى
اعمٕملم ،يمثٌقت اًمققمٞمتد
طمؼ اًمِمخص ى
ذم أظمرة ذم طم٘مف ،وذًمؽ ًمف ذوط وُمقاٟمع ،يمام سمًٓمٜم٤مه ذم ُمقوٕمف)(.)1
فبئذح ]٘ٔ] :دىب٠خ األلٛاي اٌىفش٠خ ٌ١ظ ثىفش:
()2

ومول ايمـقوي دم اظمجؿقع ٓ( :ضّمػم اعمًٚمؿ يم٤مومرا سمحٙم٤مضعف اًمٙمٗمر) .
()3

وومول ايمٌفقت( :وٓ ضٙمٗمر ُمـ طمٙمك يمٗمرا ؾمٛمٕمف وٓ ضٕمع٘مده) .
فبئذح ] :]ٔٙال ٔؾٙذ ٌّؼ َّٓ١ثبٌَّٕبس:
عمٕملم سم٤مًمٜم٤مر :إلُمٙم٤من أٟمىف شمت٤مب ،أو يم٤مٟمت٧م ًمتف طمًتٜم٤مت حمت٧م
ومول ازمـ سمقؿقيٟ ٓ( :مِمٝمد ى
ؾمٞمئ٤مشمف ،أو يم ّٗمر اهلل قمٜمف سمٛمّم٤مئ٥م أو همػم ذًمؽ يمام شم٘متدم :سمتؾ اعمت١مُمـ سمت٤مهلل ورؾمتقًمف ﷺ
سم٤مـمٜم ً٤م وفم٤مار ًا ،اًمذي ىمّمد اشمٌ٤مع احلؼ وُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل  -إذ أظمٓم٠م ومل ضٕمرف احلؼ  -يم٤من
أومم أو ضٕمذره اهلل ذم أظمرة ُمـ اعمٕمعٛمد اًمٕم٤ممل سم٤مًمذٟم٥م ،ى
وم٢من اذا قم٤مصٞم ً٤م ُمًعحؼ ًمٚمٕمذاب سم ا
رض٥م ،وأ ىُم٤م ذًمؽ ومٚمٞمس ُمعٕمٛمد ًا ًمٚمذٟم٥م سمؾ اق خمٓم  ،واهلل ىمد دم٤موز هلذه إُمت٦م قمتـ اخلٓمت٠م
واًمٜمًٞم٤من ،واًمٕم٘مقسم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م شمٙمقن ًمدومع ضوره قمـ اعمًٚمٛملم ،وإن يم٤من ذم أظمترة ظمتػم ًا
ممىـ مل ضٕم٤مىم٥م ،يمام ُضٕم٤مىم٥م اعمًتٚمؿ اعمعٕمتدي ًمٚمحتدود وٓ ُضٕم٤مىمت٥م أاتؾ اًمذ ىُمت٦م ُمتـ اًمٞمٝمتقد
واًمٜمّم٤مرى ،واعمًٚمؿ ذم أظمرة ظمػم ُمٜمٝمؿ)(.)4

)(( (1مـفاج السـة)) (.)246 /5
((( )2الؿجؿوع شرح الؿفذب)) ( .)99\3
((( )3دقائق أولي الـفى لشرح الؿـتفى)) الؿعروف بر ((شرح مـتفى اإلرادات ))( .)169 \6
)(( )4مـفاج السـة)) (.)256 /5
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فبئذح ] :]ٔٚال ٕ٠جغٌ ٟؼٓ اٌفبعك اٌّؼ:ِّٓ١
اعمٕمتلم ًمٞمًت٧م ُمت٠مُمقر ًا هبت٤م ،إٟمىتام
ومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل ً( :مٕمٜم٦م اًمٗم٤مؾمؼ
ى
اًمًٜمى٦م سمٚمٕمٜم٦م إٟمقاع ،يم٘مقل اًمٜمٌل ﷺ( :يمعـ اهلل ايمًمورق ينمق ايمٌقضمي همتؼطمع
ضم٤مءت ُّ
يَه) ،وىمقًمف( :يمعـ اهلل مـ أضمَث أو آوى حمَشم ًو) .وىمقًمتف( :يمعمـ اهلل آىممؾ ايمرزممو ومقىمؾمف
وىموسمٌف وؾموهَيف).
اعمٕملم ،وم٘مٞمؾ :ضم٤مئز ،يمام ىم٤مل ذًمؽ ـم٤مئٗم٦م ُمـ أصح٤مب
وىمد شمٜم٤مزع اًمٜم٤مس ذم ًمٕمٜم٦م اًمٗم٤مؾمؼ ى
أمحد وهمػمه ،يم٠ميب اًمٗمرج سمـ اجلقزي وهمػمه ،وىمٞمؾ :إٟمىف ٓ جيقز ،يمام ىم٤مل ذًمؽ ـم٤مئٗم٦م أظمترى
ُمـ أصح٤مب أمحد وهمػماؿ ،يم٠ميب سمٙمر قمٌد اًمٕمزضز وهمػمه ،واعمٕمروف قمـ أمحد يمرااٞم٦م ًمٕمتـ
اعمٕملم يم٤محلج٤مج سمـ ضقؾمتػ وأُمث٤مًمتف ،وأن ض٘متقل يمتام ىمت٤مل اهلل شمٕمت٤ممم َ ﴿ :أٓ َيم ْعـَم ُي اهللَِّ َفم َ
معم
ى
ِ ِ
كم﴾ [هقد ،]21 :وىمد صمٌ٧م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري :ى
أن رضم ً
 ا يمت٤من ُضتدقمك محت٤مر ًا ويمت٤من
ايم َّظويممؿ َ
ُمرة ،وم٘مت٤مل رضمتؾً :مٕمٜمتف
ضنمب اخلٛمر ،ويم٤من ض١مشمك سمف إمم اًمٜمٌل ﷺ ومٞميسمف ،وم٠ميت سمف إًمٞمف ى
مى اهلل
اهللُ ،م٤م أيمثر ُم٤م ض١مشمك سمف إمم اًمٜمٌتل ﷺ ! وم٘مت٤مل اًمٜمٌتل ﷺ ٓ( :سمؾعـمف 3همنكَّمف ُُي ه
اعمٕملم اًمذي يمت٤من ُضٙمثتر
ورؽمقيمف صعم اهلل فمؾقف وؽمؾؿ) ،وم٘مد هنك اًمٜمٌل ﷺ قمـ ًمٕمٜم٦م اذا ى
ذب اخلٛمر ُمٕمٚم ً
٥م اهلل ورؾمقًمفُ ،مع أٟمىف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمتٚمؿ ًمٕمتـ ؿمت٤مرب
 ا ذًمؽ سم٠مٟمىف ُّ
اخلٛمر ُمٓمٚم٘م ً٤م ،ى
اعمٕمتلم اًمتذي ُ ت٥م اهلل
ومدل ذًمؽ أٟمىف جيقز أن ُضٚمٕمـ اعمٓمٚمتؼ ،وٓ دمتقز ًمٕمٜمت٦م
ى
ورؾمقًمف ،وُمـ اعمٕمٚمقم :ى
أن يمؾ ُم١مُمـ وم ا سمدى أن ٥م اهلل ورؾمقًمف ،وُمـ قمٚمؿ طمت٤مل اًمقاطمتد
ُمـ ا١مٓء مل ٍ
موت َأ َزممًَ ا
ضّمؾ قمٚمٞمف إذا ُم٤متً ،م٘مقًمف  -شمٕم٤ممم َ ﴿ :-وٓ سم َُِ ِّؾ َفم َعم َأ َضم ٍَ ِّممـ ُْفؿ َّم َ
َوٓ َسم ُؼ ْؿ َفم َعم َوم ْ ِػم ِه﴾ [ايمتقزمي.]13 :
اعمٕملم ،وم٢مٟمىف ض٘مقل :جيقز أن أصكم قمٚمٞمف
وُمـ ى
اًمًٜمى٦م واجلامقم٦م ًمٕمٜم٦م اًمٗم٤مؾمؼ ى
ضمقز ُمـ أاؾ ُّ
وأن أًمٕمٜمف ،وم٢مٟمىف ُمًعحؼ ًمٚمثقاب ُمًتعحؼ ًمٚمٕم٘مت٤مب ،وم٤مًمّمت اة قمٚمٞمتف ٓؾمتعح٘م٤مىمف اًمثتقاب،
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واًمٚمٕمٜم٦م ًمف ٓؾمعح٘م٤مىمف اًمٕم٘م٤مب ،واًمٚمٕمٜم٦م :اًمٌٕمد قمـ اًمرمح٦م ،واًمّمت اة قمٚمٞمتف ؾمتٌ٥م ًمٚمرمحت٦م،
ُومػمطمؿ ُمـ وضمف ،و ُضٌٕمد قمٜمٝم٤م ُمـ وضمف...
وًمق يم٤من ُّ
اعمٕملم اًمتذي ومٕمٚمتفً ،م ُٚمٕمتـ مجٝمتقر اًمٜمت٤مس ،واتذا
يمؾ ذٟم٥م ًُمٕمـ وم٤مقمٚمف ُضٚمٕمـ ى
سمٛمٜمزًم٦م اًمققمٞمد اعمٓمٚمؼ ٓ :ضًتعٚمزم صمٌقشمتف ذم طمتؼ اعمٕمتلم إٓ إذا ُوضمتدت ذوـمتف واٟمعٗمت٧م
ُمقاٟمٕمف ،واٙمذا اًمٚمٕمـ.)1()..
فبئذح ]ٔ :]ٔٛذىُ ثبٌظب٘ش ٚاهلل ٠ز ٌٝٛاٌغشائش:
ذم ىمّم٦م أؾم٤مُم٦م سمـ زضد ىم٤مل :سمٕمثٜم٤م رؾمقل اهلل ﷺ ذم هضت٦م ومّمتٌحٜم٤م احلرىمت٤مت ُمتـ
ضمٝمٞمٜم٦م وم٠مدريم٧م رضم ا وم٘م٤مل ٓ :إًمف إٓ اهلل ومٓمٕمٜمعف ومقىمع ذم ٟمٗمز ُمتـ ذًمتؽ ومذيمرشمتف ًمٚمٜمٌتل
ﷺ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ﷺ(( :أومول ٓ :إيمف إٓ اهلل وومتؾتف !)) ىم٤مل :ىمٚمت٧م :ضت٤م رؾمتقل
اهلل! إٟمام ىم٤مهل٤م ظمقوم٤م ُمـ اًمً اح .ىم٤مل(( :أهمال ؾمؼؼً فمـ ومؾٌف ضمتك سمعؾؿ أوموهلو أم ٓ !!)) ومام
()2

زال ضٙمررا٤م قمكم طمعك متٜمٞم٧م أين أؾمٚمٛم٧م ضقُمئذ .
وومول فمؿر زمـ اخلطموب ريض اهلل فمـمف( :إن أٟم٤مؾمت٤م يمت٤مٟمقا ض١مظمتذون سمت٤مًمقطمل ذم قمٝمتد
رؾمقل اهلل ﷺ وإن اًمقطمل ىمد اٟم٘مٓمع وإٟمام ٟم٠مظمذيمؿ أن سمام فمٝمر ًمٜم٤م ُمتـ أقمامًمٙمتؿ ومٛمتـ
أفمٝمر ًمٜم٤م ظمػما أُمٜم٤مه وىمرسمٜم٤مه وًمٞمس إًمٞمٜم٤م ُمـ هضرشمف رء اهلل ٤مؾمٌف ذم هضرشمف وُمتـ أفمٝمتر
()3

ًمٜم٤م ؾمقءا مل ٟم٠مُمٜمف ومل ٟمّمدىمف وإن ىم٤مل إن هضرشمف طمًٜم٦م) .

)(( )1مـفاج السـة)) (.)574 -567 /4
( )2رواهَمسؾم ( .)146
( )3رواهَالبخاري ( .)2447
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ومول ايمشقىموين رمحف اهلل :ومٞمف دًٓم٦م قمغم أن اًمقاضم٥م اعمٕم٤مُمٚم٦م ًمٚمٜم٤مس سمام ضٕمرف ُمـ فمقاار
أطمقاهلؿ ُمـ دون شمٗمعٞمش وشمٜم٘مٞمش وم٢من ذًمؽ مم٤م مل ضعٕمٌدٟم٤م اهلل سمتف .واقمعٌت٤مره ﷺ ًمٔمتقاار
()1

إطمقال يم٤من دضدٟم٤م ًمف واجػما ذم مجٞمع أُمقره .
فبئذح ] :]ٜٔؽشٚه اٌزىف١ش أسثؼخ:
ايمممط إول :ايمتؽؾقػ:
ضدور قمغم أُمرضـ مه٤م أص ا اًمعٙمٚمٞمػ:
ِ
ِ
ِ
ِ
َمً
يـ َم َؾؽ ْ
يـ َآمـُقا يم َق ًْمت َْلذكؽ ُُؿ ا َّيممذ َ
2م ايمعؼؾ  :وإصؾ ذم اذا ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :يو َأ ه َُّيو ا َّيمذ َ
ِ
يـ َمل ْ َي ٌْ ُؾغُقا ُْ
احل ُؾ َؿ﴾ [ايمـقر.]91 :
َأ ْي َ ُكؽ ُْؿ َوا َّيمذ َ
وىمقل اًمٜمٌل ﷺ(( :رهمِع ايمؼ َؾؿ ُفمـ شم ٍ
ايمِ ِ
ًتقؼظ ِ
َ
غغم ضمتَّمك
الشمي فمـ ايمـَّوئ ِؿ ضمتَّك َي
وفمـ َّ
َ
ُ َ
جـقن ضمتَّك ِ
ِ
يؽػم ِ
وفمـ اظمَ
يػقؼ))(.)2
يعؼ َؾ أو َ
َُ
1م ايمٌؾقغ :
ضمؽك ازمـ اظمـذر وازمـ ومَامي رمحف اهلل اإلمج٤مع قمغم أن اًمردة ٓ شمّمح إٓ ُمـ قم٤مىمتؾ وم٠مُمت٤م
ُمـ ٓ قم٘مؾ ًمف يم٤مًمٓمٗمؾ اًمذي ٓ قم٘مؾ ًمف واعمجٜمتقن وُمتـ زال قم٘مٚمتف ...ومت ا شمّمتح ردشمتف وٓ
طمٙمؿ ًمٙم اُمف سمٖمػم ظم اف(.)3

((( )1كقل إوصار)) ( .)369-368 \1
(َ)2رواه أبو داود ( ،)4398وابن ماجه (َ،)2641وصححهَإلباينَيف (( صحقح ابن ماجه).
((( )3الؿغـي)).)266 \1( ،
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ايمممط ايمًوين :ايمعؾؿ وومقوم احلجف:
كم َضمتَّك َك ٌْ َع َ
ٌ َر ُؽمقًٓ﴾ [اإلهاق .]29 :وُم٤م صمٌت٧م
ودًمٞمٚمف ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َمو ُىمـَّو ُم َع ِّذزمِ َ
قمـ أيب ارضرة قمـ رؾمقل اهلل ﷺ أٟمف ىم٤مل(( :وايمذي كػس ٍ
حمؿَ زمقَه ٓ يًؿع يب أضمٌَ مـ
أرؽمؾً زمف إٓ ىمون ممـ أصمحوب
هذه إمي ُّيقدي وٓ كٌماين شمؿ يؿقت ومل يممـ زمويمذي
ُ
ايمـور))(.)1
ومول ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل( :وًمٞمس ٕطمد أن ضٙمٗمر أطمدا ُمـ اعمًتٚمٛملم وإن أظمٓمت٠م وهمٚمتط
طمعك شم٘م٤مم قمٚمٞمف احلج٦م وشمٌلم ًمف اعمحج٦م ،وُمـ صمٌ٧م إؾم اُمف سمٞم٘ملم مل ضزل ذًمؽ قمٜمتف سم٤مًمِمتؽ،
()2

سمؾ ٓ ضزول إٓ سمٕمد إىم٤مُم٦م احلج٦م وإزاًم٦م اًمِمٌٝم٦م) .
ايمممط ايمًويمٌ :ايمؼَِ:
ملسمُؿ زمِ ِ
َموح همِمق َأ ْطم َط ْ
مف َو َيمؽِمـ َّممو
ًم٘مقل اهلل شمٕم٤مزم ذم آض٦م إطمزابَ ﴿ :و َيم ْق َس َفم َؾم ْقؽ ُْؿ ُصمـ ٌ َ
اَّللُ َنم ُػقر ًا َّر ِضمق ً ﴾ [إضمزاب.]9 :
َون َ
َسم َع َّؿََ ْت ُوم ُؾق ُزمؽ ُْؿ َوىم َ
ايمممط ايمرازمع :آطمتقور:
ومول ايمٌغقي رمحف اهلل سمعولم( :وأمجع اًمٕمٚمامء قمغم أن ُمـ أيمره قمغم يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر جيقز ًمف أن
ض٘مقل سمٚمً٤مٟمف ،وإذا ىم٤مل سمٚمً٤مٟمف همػم ُمٕمع٘مد ٓ ضٙمقن يمٗمرا وإن أسمك أن ض٘مقل طمعتك ض٘معتؾ يمت٤من
()3

أومْمؾ) .

(َ)1رواهَمسؾم (.)153
((( )2مجؿوع الػتاوى)) (.)466 \12
((()3معالم التـزيل)) ( .)46 \5
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فبئذح ]ٕٓ]ِٛ :أغ اٌذىُ ػٍ ٝاٌّغٍُ اٌّؼّ ٓ١ثبٌىفش:
 -2فمَم ايمتؽؾقػ:
ًم٘مقل اًمٜمٌل ﷺ(( :رهمِع ايمؼ َؾؿ ُفمـ ٍ
ايمِ ِ
ًتقؼظ ِ
َ
مغغم ضمتَّمك
شمالشمي فمـ ايمـَّوئ ِؿ ضمتَّك َي
وفمـ َّ
َ
ُ َ
جـقن ضمتَّك ِ
ِ
يؽػم ِ
وفمـ اظمَ
يػقؼ))(.)1ومول ازمـ اظمـذر رمحف اهلل( :وأمجٕمتقا أن اعمجٜمتقن
يعؼ َؾ أو َ
َُ
إذا ارشمد ذم طم٤مل ضمٜمقٟمف أٟمف ُمًٚمؿ قمغم ُم٤م يم٤من ىمٌؾ ذًمؽ)(.)2
 -1اجلفؾ:
كم َضمتَّك َك ٌْ َع َ
ٌ َر ُؽمقًٓ﴾[اإلهاق.]29 :
ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َمو ُىمـَّو ُم َع ِّذزمِ َ

فممعم َك ْػ ًِ ِ
ىمون َر ُصم ٌؾ ُي ْ ِ
مف َ
مف
ن ُ
وقمـ أيب ارضرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل ﷺ  ،ىم٤ملَ ( :
اواَّلل ِ
ُقينُ ،شم َّؿ َذ هر ِ
قينُ ،شم َّؿ ا ْؿم َحـ ِ
هملضم ِر ُوم ِ
ي ُه اظمَ ْق ُت َ
ايممريَِ َ ،ف َ
ومول يمِ ٌَـ ِ ِقف :إذا أكو ُم ه
ً ْ
وين دم ِّ
َهم َؾ َّ َضم َ َ
ِ
موت ُهم ِع َ
َ
إر َض
مؾ زممف
أضمًَ اَ ،هم َؾ َّ َ
َيمً ْـ َومََ َر َفم َ َّقم َر ِّيب َيم ُق َع ِّذ َزمـِّل َفمذا ًزمو مو َفم َّذ َزم ُف َ
اهلل ْ
ذيممؽَ ،
همملم َر ُ
همؼول :اَج ِعل مو همِ ِ
َ
ً ،همنذا هق وموئِ ٌؿَ ،
ؽ َ
مح َؾ َ
وممول :يمو
ً
فمعم مو َصمـَ ْع َ
قؽ مـفَ ،هم َػ َع َؾ ْ
همؼول :مو َ َ
َ َْ
ُؽَ ،هم َغ َػ َر يمف َ
َغم ُهَ :خمو َهمت َ
َر ِّب َطم ْش َقت َ
ُؽ يو َر ِّب)(.)3
وومول نم ْ ُ
ومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي رمحف اهلل ( :إن شمٙمٗمػم اعمٕملم وضمقاز ىمعٚمتف ُمقىمتقف قمتغم أن
شمٌٚمٖمف احلج٦م اًمٜمٌقض٦م اًمعل ضٙمٗمر ُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م ،وإٓ ومٚمٞمس ُمـ ضمٝمؾ ؿمٞم ًئ٤م ُمـ اًمدضـ ضٙمٗمر )(.)4

(َ)1رواه أبو داود ( ،)4398وابن ماجه (َ،)2641وصححهَإلباينَيف (( صحقح ابن ماجه).
(((َ)2اإلجؿاع)) (.)128
(َ)3رواهَالبخاري ( .)3481ومسؾم (.)2756
)((َ)4اإلستغاةة يف الرد عؾى البؽري)) ٓبن تقؿقة (.)381/1
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ويؼقل ازمـ ايمؼقؿ -رمحف اهلل( : -أُم٤م أاؾ اًمٌتدع اعمقاوم٘متقن ٕاتؾ اإلؾمت ام ،وًمٙمتٜمٝمؿ
خم٤مًمٗمقن ذم سمٕمض إصقل يم٤مًمراومْم٦م واًم٘مدرض٦م وٟمحقاؿ ومٝم١مٓء أىمًت٤مم :أطمتدمه٤م اجل٤ماتؾ
اعم٘مٚمد اًمذي ٓ سمّمػمة ًمف ومٝمذا ٓ ضٙمٗمر وٓ ضٗمًؼ وٓ شمرد ؿمٝم٤مدشمف إذا مل ضٙمـ ىم٤مدر ًا قمغم شمٕمٚمتؿ
اهلدى وطمٙمٛمف طمٙمؿ اعمًعْمٕمٗملم اًمذضـ ٓ ضًعٓمٞمٕمقن طمٞمٚمت٦م وٓ دهعتدون ؾمتٌٞم ً
 ا وم٠موًمئتؽ
قمًك اهلل أن ضٖمٗمر قمٜمٝمؿ)(.)1
مالضمظي  :اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ اعمٕمعؼم قمٜمد أاؾ اًمٕمٚمتؿ ُمت٤م مل ضٚمح٘متف شم٘مّمتػم ُمتـ اجل٤ماتؾ أو
شمٗمرضط.
ُمٕمذور أم ٓ؟ ،صمؿ ىم٤مل :وم٢مذا ىمٚمٜم٤م ُضٕمذر وم٢مٟمام
ومول ايمٌعقم رمحف اهلل( :ضم٤ماؾ احلٙمؿ اؾ اق
ٌ
ٗمرط ذم شمٕمٚمؿ احلٙمؿ أُم٤م إذا ىمٍم أو ىومرط وم ا ضٕمذر ضمزُم ً٤م) (.)2
٘مٍم و ُض ٍ
حمٚمف إذا مل ُض ٍ
 -3اخلطل:
َوح همِق َ َأ ْطم َط ْلسم ُْؿ زمِ ِف
وإدًم٦م قمغم اًمٕمذر سم٤مخلٓم٠م يمثػمة ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :و َيم ْق َس َفم َؾ ْقؽ ُْؿ ُصمـ ٌ

َو َيمؽِ ْـ َمو َسم َع َّؿََ ْت ُوم ُؾق ُزمؽُؿ﴾[إضممزاب. ]9 :وُمـ إطم٤مدض٨م اعمِمٝمقرة ذم اًمٕمذر سم٤مخلٓم٠م ،ىمقًمف:
َ
ًِّقون  ،ومو اؽمت ِ
ُؽرهقا فمؾقف))(.)3
اهلل ووع فمـ َّأمتل
اخلطل  ،وايمـ َ
ﷺَّ (( :
إن َ
ويؼقل ازمـ سمقؿقي -رمحف اهلل( :-أمجع اًمّمح٤مسم ُ٦م وؾم٤مئر أئٛم٦م اعمًٚمٛملم قمغم أٟمف ًمٞمس ُّ
يمتؾ
ومعٙمٗمتػم يمتؾ خمٓمت ٍ
َُمـ ىم٤مل ً
ىمقٓ أظمٓم٠م ومٞمف أٟمف ضٙم ُٗمر سمذًمؽ ،وإن يم٤من ىمقًمتف خم٤مًم ًٗمت٤م ًمٚمًتٜمى٦م:
ُ
ظم اف اإلمج٤مع)(.)4
ُ
((( )1الطرق الحؽؿقة)) ٓبن الؼقم.)174( ،
((( )2الؼواعد والػوائد إصولقة ومايتبعفا من إحؽام الػرعقة)) ٓبن الؾحام البعؾي (.)58/1
( َ)3رواه ابن ماجة ( )1677وصححه إلباين.
)(( )4مجؿوع فتاوى)) (.)685 \7

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

391

وومول ازمـ ايمعريب اظمويمؽل-رمحف اهلل( : -وم٤مجل٤ماؾ واعمخٓم ُمـ اذه إُم٦م وًمق قمٛمؾ ُمـ
اًمٙمٗمر واًمنمك ُم٤م ضٙمقن ص٤مطمٌف ُمنميم ً٤م ويم٤مومر ًا :وم٢مٟمف ضٕمذر سم٤مجلٝمؾ واخلٓم٠م ،طمعتك ضعٌتلم ًمتف
احلج٦م اًمعل ضٙمٗمر شم٤مريمٝم٤م سمٞم٤مٟم ً٤م واوح ً٤م ُم٤م ضٚمعٌس قمغم ُمثٚمف)(.)1
 -3ايمتلويؾ:
ومول ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي -رمحف اهلل( :-أن اعمع٠مول اًمذي ىمّمده ُمع٤مسمٕمت٦م اًمرؾمتقل ٓ
ضٙمٗمر ،سمؾ وٓ ضٗمًؼ إذا اضمعٝمد وم٠مظمٓم٠م .واذا ُمِمٝمقر قمٜمد اًمٜم٤مس ذم اعمً٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞمت٦م .وأُمت٤م
ُمً٤مئؾ اًمٕم٘م٤مئد ومٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يمٗمر اعمخٓمئلم ومٞمٝم٤م .واذا اًم٘مقل ٓ ضٕمترف قمتـ أطمتد ُمتـ
اًمّمح٤مسم٦م واًمع٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمً٤من ،وٓ قمـ أطمد ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ،وإٟمام اق ذم إصتؾ ُمتـ
أىمقال أاؾ اًمٌدع ،اًمذضـ ضٌعدقمقن سمدقمت٦م وضٙمٗمترون ُمتـ ظمت٤مًمٗمٝمؿ ،يمت٤مخلقارج واعمٕمعزًمت٦م و
اجلٝمٛمٞم٦م ،ووىمع ذًمؽ ذم يمثػم ُمـ أشمٌ٤مع إئٛم٦م ،يمٌٕمض أصتح٤مب ُم٤مًمتؽ واًمِمت٤مومٕمل وأمحتد
وهمػماؿ.
وىمد ضًٚمٙمقن ذم اًمعٙمٗمػم ذًمؽ ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ضٙمٗمر أاؾ اًمٌدع ُمٓمٚم٘م٤م ،صمؿ جيٕمتؾ يمتؾ ُمتـ
ظمرج قمام اق قمٚمٞمف ُمـ أاؾ اًمٌدع .واذا سمٕمٞمٜمف ىمقل اخلقارج واعمٕمعزًم٦م اجلٝمٛمٞم٦م .واذا اًم٘مقل
أضْم٤م ضقضمد ذم ـم٤مئٗم٦م ُمـ أصح٤مب إئٛم٦م إرسمٕمت٦م ،وًمتٞمس اتق ىمتقل إئٛمت٦م إرسمٕمت٦م وٓ
ً
همػماؿ ،وًمٞمس ومٞمٝمؿ ُمـ يمٗمر يمؾ ُمٌعدع ،سمؾ اعمٜم٘مقٓت اًمٍم ٦م قمٜمٝمؿ شمٜم٤مىمض ذًمؽ ،وًمٙمـ
ىمد ض ٜم٘مؾ قمـ أطمداؿ أٟمف يمٗمر ُمـ ىم٤مل سمٕمض إىمقال ،وضٙمقن ُم٘مّمقده أن اتذا اًم٘متقل يمٗمتر
ًمٞمحذر ،وٓ ضٚمزم إذا يم٤من اًم٘مقل يمٗمرا أن ضٙمٗمر يمؾ ُمـ ىم٤مًمف ُمع اجلٝمؾ واًمع٠موضؾ ،ومت٢من صمٌتقت
اًمٙمٗمر ذم طمؼ اًمِمتخص اعمٕمتلم ،يمثٌتقت اًمققمٞمتد ذم أظمترة ذم طم٘متف ،وذًمتؽ ًمتف ذوط
(((َ)1أحؽام الؼرآن)) ٓبن العربي (.)317/2
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()1

وُمقاٟمع ،يمام سمًٓمٜم٤مه ذم ُمقوٕمف) .
 -9اإلىمراه:
اَّلل ِ ِم ْـ َزم ْع َِ إِي َ كِ ِف إِٓ َم ْـ ُأىم ِْر َه َو َوم ْؾ ٌُ ُف ُم ْط َؿًِ كـ زمِموإلي َ ِن
ودًمٞمٚمف ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ﴿ :م ْـ َىم َػ َر بِ َ
َضى ِمـ َ ِ
ِ
ِ
قؿ﴾[ايمـحؾ،]205 :
اَّلل َو َُهل ْؿ َفم َذ ٌ
ذ َح زمِو ْيم ُؽ ْػ ِر َصَْ ر ًا َهم َع َؾ ْق ِف ْؿ نم َ ٌ َ
اب َفمظ ٌ
َو َيمؽ ْـ َم ْـ َ َ
إيمراا٤م ،وقمرف سم٤محلس أٟمف
ؾمٛمل ذم اًمٚمٖم٦م
ً
ومول ازمـ ضمزم رمحف اهلل( :واإليمراه اق يمؾ ُم٤م ّ
إيمراه ،يم٤مًمققمٞمد سم٤مًم٘معؾ ممـ ٓ ض١مُمـ ُمٜمف إٟمٗم٤مذ ُم٤م شمققمد سمف ،واًمققمٞمد سم٤مًميب يمذًمؽ.)2() ..
أاؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن َُمـ ُأ ِ
ومول اإلموم ايمؼرؿمٌل-رمحف اهلل( :-أمجع ُ
يمر َه قمتغم اًمٙمٗمتر طمعتك

ِ
لم ُمٜمف زوضمعتف،
إصمؿ قمٚمٞمف إن يم َٗمر وىمٚمٌف ُمٓمٛمئـ سم٤مإلضامن ،وٓ شمٌَِ ُ
ٌم قمغم ٟمٗمًف اًم٘معؾ ،أٟمف ٓ َ
َظم َ
سمحٙمؿ اًمٙمٗمر)(.)3
وٓ ُ ٙم َُؿ قمٚمٞمف ُ
وومول اإلموم ازمـ ىمًغم-رمحف اهلل( :-اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أٟمف جيقز أن َ
ٙمر ُه قمغم اًمٙمٗمر
ضقامم اعمُ َ
(أي اًمذي ُأيم ِْر َه قمغم اًمٙمٗمر) ،إسم٘م٤م ًء عمُٝمجعف ،وجيقز ًمف أن ضًع٘معؾ (أي :ضٓمٚم٥م ُمـ اًمذي ضرضتد
أن جيٕمٚمف ضٙم ُٗم ُر أن ض٘معٚمف) ،يمام يم٤من ٌ
سم ال ريض اهلل قمٜمف ض٠مسمك قمٚمتٞمٝمؿ ذًمتؽ واتؿ ضٗمٕمٚمتقن سمتف
إوم٤مقمٞمؾ ،طمعك إهنؿ ًَمٞمْمٕمقن اًمّمخرة اًمٕمٔمٞمٛم٦م قمتغم صتدره ذم ؿمتدة احلتر ،وض٠مُمروٟمتف أن
ُض ِ
ُ
أهمتٞمظ
نم َك سم٤مهلل ،ومٞم٠مسمك قمٚمٞمٝمؿ واق ض٘مقل :أطمد ،أطمد ،وض٘مقل :واهلل ًمق أقمٚمتؿ يمٚمٛمت ً٦م اتل
ًمٙمؿ ُمٜمٝم٤م ًم٘مٚمعٝم٤م ،ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه ،ويمذًمؽ طمٌٞمت٥م سمتـ ٍ
زضتد إٟمّمت٤مري عمت٤م ىمت٤مل ًمتف
((( )1مـفاج السـة الـبوية)) ( .)246-239\5
)((ََ)2الؿحؾى)) ( .)33/8
)((ََ(3تػسقر الؼرصبي )) (.)196\16
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ُمًٞمٚمِٛم٦م ى
اًمٙمذاب :أشمِمٝمد أن حمٛمدً ا رؾمقل اهلل؟ ومٞم٘مقلٟ :مٕمؿ ،ومٞم٘مقل :أشمِمٝمد أين رؾمقل اهلل؟
صم٤مسم٧م قمغم ذًمؽ(.)1
ومٞم٘مقل ٓ :أؾمٛمع ،ومٚمؿ ضزل ض٘مٓمٕمف إِ ْر ًسم٤م إِ ْر ًسم٤م واق ٌ
ذوط اإلىمراه أرزمعي ،وهل(:)2
قمت٤مضمزا قمتـ اًمتدى ومع ،وًمتق
ىم٤مدرا قمغم إض٘م٤مع ُم٤م دهدٍ ُد سمف ،واعم٠مُمقر
ً
إول :أن ضٙمقن وم٤مقمٚمف ً
سم٤مًمٗمرار.
ِ
٥م قمغم فمٜمف أٟمف إذا اُمعٜمع أوىمع سمف ذًمؽ.
ايمًوين :أن ضٖمٚم َ
ايمًويمٌ :أن ضٙمقن ُم٤م ادى ده سمف ومقرض٤م ،ومٚمق ىم٤مل :إن مل شمٗمٕمؾ يمتذا ضسمعتؽ همتدً اُ ٓ ،ض َٕمتدُّ
ُمٙمرا٤م ،وضًعثٜمك ُم٤م إذا ذيمر زُمٜمً٤م ىمرضٌ٤م ضمدا ،أو ضمر ِ
ت اًمٕم٤مدة سم٠مٟمف ٓ خيٚمػ.
َ ً
ً
َ
ضٔمٝم َر ُِمـ اعم٠مُمقر ُم٤م ُّ
حمر ٌم قمتغم
ايمرازمع :أٓ َ
ضدل قمغم اظمعٞم٤مره ،وضًعثٜمك ُمـ اًمٗمٕمؾ ُم٤م اق ى
ِ
يم٘معؾ اًمٜمٗمس سمٖمػم طمؼ.
اًمع٠مسمٞمد:

)(( (1تػسقر ابن كثقر )) (.)359 \8
)(( (2فتح الباري)) (.)326 \12
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اىفصو اىضادس ػشز

اإلمياُ قىه وػَو
يزيد ويْقص

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

394

قاه اىْاظٌ _ سدّٗ اهلل_
ٚال َرـــهُ ُِشْعِ١ــــًّب ٌَؼُٛثًب ِثذِِٕ٠ـــِٗ

(ٖٔ)

أال ئََّّٔب اٌ ُّشْع ُّٟثبٌذِّ٠ـِٓ َّْ٠ـ َض ُح

ٚلُــــًْ ئَّّٔب اإلّ٠بُْ لَـ ْٛيٌ َّ١ٔٚــ ٌخ

(ٕٖ)

قشَّ ُح
ً ػٍََ ٝلَـٛيِ إٌجــَ ُِ ِّٟ
ِٚفؼْ ٌ

َْٕ٠ٚمُـُ ىَـ ْٛسًا ثبٌّؼَبفَِٚ ٟرَـبس ًح

(ٖٖ)

ْ َ٠شْعَ ُخ
ثيَب َػزِِٗ َٚ ِّٟ ْٕ٠ف ٟاٌَٛص ِ

ومقيمف((م ْر ِصمقمو)) 3أيُ :مـ أاؾ اإلرضمت٤مء اًمتذضـ ض٘مقًمتقن سمت٠من اإلضتامن اتق اًمعّمتدضؼ
ُ
واًم٘مقل وم٘مط  ،وٓ ضزضد وٓ ضٜم٘مص  ،وٓ دظمؾ ًمٚمٓم٤مقم٦م واعمٕمّمٞم٦م ذم ُمًٛمك اإلضامن.
ومقيمف(( َيمعقزمو زمِ َِيـ ِ ِ
مف)) 3وم٤معمرضملء ضٚمٕم٥م سمدضٜمف ٓقمع٘م٤مده أن اعمرء ضٙمقن شمت٤مم اإلضتامن سمت ا
ُ ً
قمٛمؾ وٓ ـم٤مقم٦م ،وأن اعمٕم٤ميص ٓ شم١مصمر ذم إضامٟمف ،سمؾ ضمٕمٚمقا إضامٟمف يم٢مضامن أيب سمٙمر وقمٛمر ريض
اهلل قمٜمٝمام :وم٤مإلضامن قمٜمداؿ ىمقل سم ا قمٛمؾ.
ومقيمف(( أال ئََّّٔب اٌ ُّشْع ُّٟزمويمَِّ ِ
يـ َي ْؿمز َُح))ٕ :ن أىمقل اعمرضمئ٦م شمدقمقا إمم شمترك إقمتامل
واًمٓم٤مقم٤مت واذا ُمـ آؾمعخٗم٤مف سم٤مًمدضـ.
ٌم ُح)) :أي ضم٤مءت أطم٤مدض٨م ُمٍمطم٦م سمذًمؽ يمام ؾمٞم٠ميت.
ُ
ومقيمف((م َ َّ
ومقيمف((ىَـ ْٛسًا)) 3أيُ :مرة .ومقيمف((ىَـ ْٛسًا)) 3أي ُ :مرة أظمري.
ومقيمف(( َيـ ِْؿل)) :أي ضزداد وضٙمؼم ،واق ُمـ اًمٜمامء.
ايمق ِ
زن َي ْر َصم َُ)) :أي ضرضمح ذم اعمٞمزان ضقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
ومقيمف((ودم َ
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وإجمالًا:
جي٥م احلذر ُمـ ُمذا٥م اعمرضمئ٦م اًمذضـ ضمٕمٚمقا اإلضامن سم٤مهلل اق اعمٕمروم٦م وم٘متط ،أو شمّمتدضؼ
اًم٘مٚم٥م وم٘مط ،أو ىمقل اًمٚمً٤من وم٘مط ،أو ىمقل اًمٚمً٤من وشمّمدضؼ اًم٘مٚم٥م وم٘مط ،ويمؾ اتذا سم٤مـمتؾ:
أُم٤م ُمذا٥م أاؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ومٝمق أن اإلضتامن ىمتقل سم٤مًمٚمًت٤من ،واقمع٘مت٤مد سم٤مًم٘مٚمت٥م ،وقمٛمتؾ
سم٤مجلقارح وإريم٤من ،واإلضامن ضزضد سم٤مًمٓم٤مقم٦م وضٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م.
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www.alukah.net
األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

396

األدلة النقلية
(ٔ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝأْ اإلّ٠بْ لٛي ٚػًّ(ٔ) :
أٚالً :أدٌخ لٛي اٌمٍت:
ِ
ِ
قؿ َوإِ ْؽم َ ِفم َ
قؾ َوإِ ْؽم َح َؼ
 )2ىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممُ ﴿ :ومق ُيمق ْا َآمـَّو ِبال ّؾ َه َو َمآ ُأ ِكز َل إِ َيم ْقـَو َو َمو ُأ ِكز َل إِ َلم إِ ْزم َراه َ
قن ِمـ رهبِؿ َٓ ُك َػمر ُق زممكم َأضم ٍ
ِ
ِ
ُ ِ
ُ ِ
مَ
وت ايمـٌَِّ هق َ
ِّ َ ْ َ َ
َو َي ْع ُؼ َ
َّ ِّ ْ
قؽمك َوفم َ
وت ُم َ
قب َو ْ
قًك َو َمو أ َ
إؽم ٌَوط َو َمو أ َ
قن﴾ [ايمٌؼرة.]235 :
ِّمـ ُْف ْؿ َوك َْح ُـ َيم ُف ُم ًْؾِ ُؿ َ
 )1وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿ :و ُوم ْؾ َآم ُ
ـً زمِ َ

ِ

ِ

اَّللُ مـ ىمت ٍ
َوب﴾ [ايمشقرى.]29 :
َأكز ََل َ

 )3وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :و ِّ
ويمَِْ ِق َو َصََّ َق زمِ ِف ُأو َيمًِ َ
ون
موق َ
ؽ ُه ُؿ اظمُ َّت ُؼ َ
وق زمِ ِّ
قن َُهل ْؿ َممو َي َش ُ
ايمذي َصم َ
ِ
ِفمـََْ َر ِّهبِ ْؿ َذيمِ َ
اظمح ًْـكم﴾ [ايمزمر.]33-33 :
َاق ُ
ؽ َصمز ُ
اَّلل ِ ورؽمقيمِ ِف ُشمؿ َمل يرسمَوزمقا وصموهَُ وا زمِ َلمق ِ
 )3وىم َ٤مل َشمٕم َ٤ممم﴿ :إِ َّك اظمُْ ْم ِمـ َ ِ
اهل ْؿ
َْ
َّ ْ َ ْ ُ َ َ َ
ُقن ا َّيمذ َ
َ
يـ َآمـُقا بِ َ َ َ ُ
َ
ؽ هؿ ايمِ ِ
قؾ َ ِ ِ
َو َأك ُػ ًِ ِف ْؿ ِدم َؽمٌِ ِ
قن﴾ [احلجرات.]29 :
ود ُوم َ
اَّلل ُأ ْو َيمً َ ُ ُ َّ
ِ
ِ
قل َٓ َُي ُز َ ِ
يـ ُي ًَ ِ
ايمر ُؽم ُ
يـ َوممو ُيمق ْا
ور ُفم َ
قن ِدم ا ْيم ُؽ ْػ ِر م َـ ا َّيممذ َ
كؽ ا َّيمذ َ
ْ
 )9وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :يو َأ ه َُّيو َّ
ِ
ِ
قهب ْؿ﴾ [اظموئَة.]32 :
َآمـَّو زمِ َل ْهم َقاه ِف ْؿ َو َمل ْ سم ُْممـ ُوم ُؾ ُ ُ
َّمؽ َيم َر ُؽم ُ
 )5وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم﴿ :إِ َذا َصم َ
مؿ إِك َ
مفَُ إِك َ
َّمؽ
اَّلل ِ َو َ
مقل َ
وقك اظمُْـَوهمِ ُؼ َ
قن َوممو ُيمقا ك َْش َ
اَّللُ َي ْع َؾ ُ
اَّلل ي ْشفَُ إِ َّن اظمُْـَوهمِ ِؼكم َيمؽ ِ
قن﴾ [اظمـوهمؼقن.]2 :
َوذ ُزم َ
َ
َيم َر ُؽمق ُيم ُف َو َُ َ َ
قن زمِ َل ْهمق ِ
اه ِفؿ َّمو َيم ْق َس ِدم ُوم ُؾ ِ
قهبِ ْؿ﴾ [آل فمؿران.]250 :
 )0وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم ذم اعمرشم٤مسملم َ ﴿ :ي ُؼق ُيم َ َ
) (1أجؿع السؾ ف أن اإليؿان قول وعؿل ،يزيرد ويرـؼص( ،قرول الؼؾرب وعؿرل الؼؾرب ،و قرول الؾسران
وعؿل الجوارح).
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ض ويمِقؽ َ ِ
ِ
ِ
 )1وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :وىم ََذيمِ َ
مـ
قؿ َم َؾؽ َ
ُمقن م َ
ايمًم َ َوات َوإَ ْر ِ َ َ
ُمقت َّ
ؽ ك ُِري إِ ْزم َمراه َ
ِِ
كم﴾ [إكعوم.]09 :
اظمُْقومـ َ
اجلـ ِ
 )9و َقمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
اَّللُ قمٜمتف َقم ِ
مؾ َْ
ت٤مل)):إِ َّن َأ ْه َ
تل ﷺ َىم َ
ٞمد ْ
َّمي
اخلُدْ ِر ٍي ريض َ
ْ
تـ اًمٜمىٌِ ٍ
َ
قن َأه َؾ ا ْيمغُر ِ
ي ا ْيمغَوزمِ َر ِدم إُ ُهم ِؼ ِم َـ ا ْل َؿ ْشارِ ِ َ
ق
ف ِم ْـ َهم ْقومِ ِف ْؿ َىم َ َ َيت ََرا َء ُي ََ
َى ايمَه ِّر َّ
ون ا ْيمؽ َْقىم َ
ؼم َاق ُي َ ْ
َ
َي َ َ
ِ
قل َ ِ ِ
ِ
َأ ِو اظمَْغ ِْر ِ
وو ِؾ َمو َزم ْقـ َُف ْؿَ .ىم٤م ًُمقاَ :ض٤م َر ُؾم َ
ب ،يمِ َت َػ ُ
تػم ُا ْؿ؟
اَّلل ،شم ْٚم َؽ َُمٜمَ٤مز ُل إَٟمٌِْ َٞمت٤مء َٓ َض ٌْ ُٚم ُٖم َٝمت٤م َهم ْ ُ
َىم َ٤مل :زم َعم وا َّيم ِذي َك ْػ ِز زمِق َِ ِهِ ،رصم ٌول آمـُقا بِ َ ِ
ِ
كم))(.)1
اَّلل َو َصََّ ُومقا اظمُْ ْر َؽمؾ َ
َ
َ َ
َ
َ
خي ُر ُج ِم ْـ ايمـ ِ
 )12و َقم ْـ َأٟم ٍ
َّور َم ْـ َوم َ
اهلل قمٜمف َقم ْـ اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ َىم َ٤مل ْ َ (( :
مول َٓ إِ َيمم َف
َس ريض ُ
خي ُر ُج ِم ْـ ايمـ ِ
اَّللُ َو ِدم َوم ْؾٌِ ِف َوز ُْن َؾم ِعغم ٍة ِم ْـ َطم ْ ٍ
غم َو َ ْ
اَّللُ َو ِدم َوم ْؾٌِ ِف َوز ُْن ُزم َّمر ٍة
َّور َم ْـ َوم َول َٓ إِ َيم َف إِ َّٓ َ
إِ َّٓ َ
َ
ٍ ( )
ٍ ِ
ِ
خي ُر ُج ِم ْـ ايمـ ِ
ِم ْـ َطم ْ ٍ
غم َو َ ْ
غم)) . 2
َّور َم ْـ َوم َول َٓ إِ َيم َف إِ َّٓ َ
اَّللُ َو ِدم َوم ْؾٌِف َوز ُْن َذ َّرة م ْـ َطم ْ
اَّللُ قمٜمف َقم ْـ اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ َىم َ٤ملَ َٓ (( :يمَْ ُطم ُؾ َْ
اجلـَّم َي
اَّلل ِ سمـ ُمًٕمقد ريض َ
 )11و َقم ْـ َقم ٌْ ِد َ
َون ِدم َوم ْؾٌِ ِف ِم ًْ َؼ ُول َذ َّر ٍة ِم ْـ إِي َ ٍن
َون ِدم َوم ْؾٌِ ِف ِم ًْ َؼ ُول َذ َّر ٍة ِم ْـ ىمِ ْ ٍػم َو َٓ َيَْ ُطم ُؾ ايمـ ََّور َي ْعـِل َم ْـ ىم َ
َم ْـ ىم َ
ُقن َشمق ِيب ضمًـًو و َكع ِقم ضمًـَ ًي َوم َول إِ َّن َ ِ
َ .وم َول َ :هم َؼ َول َيمف رصم ٌؾ  :إِ َّكف يع ِ ِ
ى َْ
اجل َ َل
اَّللَ ُُي ه
ُ ُْ
ُ َ ُ
ج ٌُـل َأ ْن َيؽ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
( )
ِ
ِ
ػم َم ْـ َزم َط َر َْ
َّوس)) . 3
احل َّؼ َونم ََؿ َص ايمـ َ
َو َيمؽ َّـ ا ْيمؽ ْ َ

ي :شرديد اإلضراءة .ا ْلغَاابِ ََر :أي :البراقي يف إفرق بعرد
)َ(1رواهَالبخاري ( ،)3256ومسؾم (  .)2831الدُّ ِّر ََّ
ق :أي :صرف السؿاء.
اكتشار ضوء الػجر وإكؿا يستـقر يف ذلك الوقت الؽوكب الشديد اإلضاءة .إُ ُف ِ َ

) (2رواهاَالبخاري ( ،)44ومسؾم (.)193
اارَ
) (3رواه الرتمررذي ( ،)1999وأبررو داود ( ،)4691وصااححهَإلباااين يف ((صررحقح الرتمررذي))َ .ب َط َ
َّاس :أي :احتؼرهم .ويف رواية غؿطَالـاس ،و الغؿط آستفاكة وآسرتحؼار
ق :أي  :دفعه وردهَ .وغ ََؿ َ َالـ َ َ
ا ْل َح َّ َ
وهو كالغؿص.
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صبًٔ١ب :أدٌخ ػًّ اٌمٍت:
مذىم ِْر ال ّؾ َِاه َأَٓ زمِ ِ
مذيـ آمـُمق ْا و َسم ْطؿمًِـ ُوم ُؾمقهبؿ زمِ ِ
ِ
 )1وىمت َ٤مل َشم َٕم َ
مذىم ِْر اهللِّ َسم ْط َؿمًِ هـ
َ َ ه
ُُ
ت٤ممم ﴿ :ا َّيم َ َ
قب﴾ [ايمرفمَ.]11 :
ا ْيم ُؼ ُؾ ُ

)2

ِ

ِ

ِ ِ

وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :و َمو ُأم ُروا إِٓ يم َق ْع ٌَُُ وا اَّلل ُ ْ
كم َيم ُف ايمَِّ يـ﴾ [ايمٌقـي.]9 :
خمؾِ َ

ِ
ِ
ِ ِ
ون َو ْصم َف ُف ۖ ﴾
ًم ُي ِريَُ َ
يـ َيَْ ُفم َ
 )3وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :و َٓ َسم ْط ُرد ا َّيمذ َ
قن َر َّ ُهبؿ زمِو ْيم َغََ اة َوا ْيم َع ِّ
[إكعوم.]91 :

ِ
قهب ْؿ َو ِصم َؾ ٌي َأ ََّن ُ ْؿ إِ َلم َر ِّهبِ ْؿ َر ِ
قن﴾
اصم ُع َ
يـ ُي ْمسم َ
 )4وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :وا َّيمذ َ
ُقن َمو آسمَقا َّو ُوم ُؾ ُ ُ
[اظمممـقن.]50 :

 )5وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :و َمو َِٕ َضم ٍَ ِفمـََ ُه ِمـ ِّك ْع َؿ ٍي ُ َْتزَى إِٓ ا ْزمتِغَوق َو ْصم ِف َر ِّزم ِف إَ ْفم َعم﴾

[ايمؾقؾ.]10 :

اَّلل ِ َأكََ ادا ُُيٌِقَنؿ َىمحمى َ ِ
ِ
َّوس مـ يت ِ
ِ
َّخ ُذ ِمـ ُد ِ
يـ
ون َ
اَّلل ۖ َوا َّيممذ َ
ً ه َ ُ ْ ُ ِّ
 )6وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :وم َـ ايمـ ِ َ َ
ِ
آمـُقا َأ َؾمَه ُضمٌو ِّل َّؾ َه ۗ﴾ [ايمٌؼرة.]259 :
َ
 )7وىم َ٤مل َشمٕم َ٤ممم﴿ :إِ َّك اظمُْ ْم ِمـ َ ِ
مً َفم َؾم ْق ِف ْؿ
مقهب ْؿ َوإِ َذا سمُؾِ َق ْ
يـ إِ َذا ُذىمِ َر ال ّؾا َُه َو ِصم َؾ ْ
ُقن ا َّيمذ َ
َ
مً ُوم ُؾ ُ ُ
َ
آ َيو ُسم ُف زَا َد ْ َُت ْؿ إِي َ

قن﴾ [إكػول.]1 :
كًو َو َفم َعم َر ِّهبِ ْؿ َيت ََق َّىم ُؾ َ

اَّلل ِ َٓ ك ُِريَُ ِ
 )8وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم﴿:إِ َّك َ ُك ْط ِع ُؿؽ ُْؿ يمِ َق ْصم ِف َ
ِ
 )9وىم َ٤مل َشمٕم َ٤مممَ ﴿ :همنِ َُهلؽُؿ إِ َيمف و ِ
اضمٌَ َهم َؾ ُف َأ ْؽمؾِ ُؿقا َو َزم ِّ ِ
كم﴾ [احلٍ.]33 :
مم اظمُْخْ ٌِت َ
ْ ٌ َ
َ

ُقرا﴾ [اإلكًون.]2 :
َاق َو َٓ ُؾمؽ ً
مـؽ ُْؿ َصمز ً

ِ
لم َأ ِيب َطم ْٗم ٍ
اَّللُ َقمٜمْ ُف َىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
ص ُقم َٛم َر ْسم ِـ ْ
تقل
يض َ
 )12و َقم ْـ َأ ُِم ِػم اعمُْ ْ١م ُِمٜم ِ َ
اخلَ ىٓم٤مب َر َ
ِ
ِ
اَّلل ِ ﷺ َض ُ٘م ُ
َ
َمً ِه ْج َرسمُم ُف َإلم
مـ ىمَوك ْ
قل(( :إ َّك َ ْإَ ْفم َ ُل زمِويمـِّ َّقوتَ ،وإِ َّك َ يمؽ ُِّؾ ْام ِر ٍئ َمو ك ََقىَ ،هم َؿ ْ
ًَ ِه ْج َر ُسم ُف يمَُِ ْك َقو ُي ِِق ٌُ َفو َأ ْو ْام َر َأ ٍة َيـْؽِ ُح َفو
اَّلل ِ َو َر ُؽمقيمِ ِف َهم ِف ْج َر ُسم ُف َإلم َ
َ
اَّلل ِ َو َر ُؽمقيمِ ِفَ ،و َم ْـ ىمَوك ْ
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وصم َر إ َيم ْق ِف))(.)1
َهم ِف ْج َر ُسم ُف َإلم َمو َه َ
ِ
اَّللُ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َىم َ٤مل َر ُؾم ُ
اَّللُ َسم ٌَ َور َك َو َسم َع َ
مولم
اَّلل ِ ﷺَ (( :وم َول َ
قل َ
يض َ
 )11و َقم ْـ َأ ِيب ُا َر ْض َر َة َر َ
( )
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َوق فمـ ِّ ِ
ِ
ِ
َ
َ َ
ذ َىم ُف)) . 2
ذ َك همقف َمعل نم َْغمي سم ََر ْىم ُت ُف َو ْ
ايمممك َم ْـ َفمؿ َؾ َفم َؿ ًال أ ْ َ
ايمممىم َ ْ ْ
أكَو أ ْنمـَك ه َ
َث مـ ىمُمـ همِ ِ
ِ ٍ ِ
 )12و َقم ْـ َأٟم ِ
قمف
يض َ
اَّللُ َقمٜمْ ُفَ ،قم ِـ اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ َىم َ٤ملَ (( :شمال ٌ َ ْ َّ
َس ْسم ِـ َُم٤مًمؽ َر َ
ِ
ِ ِ ِ
َو َصمََ َضمال ََو َة ا ِ
ى اظمَ ْر َق َٓ ُُيِ هٌم ُف إِ َّٓ
ُقن َ
إلي َ ِنَ :أ ْن َيؽ َ
امهوَ ،و َأ ْن ُُي َّ
اَّللُ َو َر ُؽمق ُيم ُف َأ َضم َّ
ى إِ َيم ْقف ممَّو ؽم َق ُ َ
ف ِدم ايمـ ِ
َّور))(.)3
لِ َّؾ َِهَ ،و َأ ْن َيؽ َْر َه َأ ْن َي ُعق َد ِدم ايم ُؽ ْػ ِر َىم َ َيؽ َْر ُه َأ ْن ُي ْؼ َذ َ
صبٌضًب :أدٌخ لٛي اٌٍغبْ:
ِ
ِ
قؿ َوإِ ْؽم َ ِفم َ
قؾ َوإِ ْؽم َح َؼ
 )2ىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممُ ﴿ :ومق ُيمق ْا َآمـَّو بِال ّؾ َه َو َمآ ُأ ِكز َل إِ َيم ْقـَو َو َمو ُأ ِكز َل إِ َلم إِ ْزم َراه َ
قن ِمـ رهبِؿ َٓ ُك َػمر ُق زممكم َأضم ٍ
ِ
ِ
ُ ِ
ُ ِ
مَ
وت ايمـٌَِّ هق َ
ِّ َ ْ َ َ
َو َي ْع ُؼ َ
َّ ِّ ْ
قؽمك َوفم َ
وت ُم َ
قب َو ْ
قًك َو َمو أ َ
إؽم ٌَوط َو َمو أ َ
قن﴾ [ايمٌؼرة.]235 :
ِّمـ ُْف ْؿ َوك َْح ُـ َيم ُف ُم ًْؾِ ُؿ َ

مؼ ِممـ رزمـَمو إِكَّمو ُىمـَّمو ِممـ َومٌؾِ ِ
 )1وىم َ٤مل َسم َع َولمَ ﴿ :وإِ َذا ُيت َْعم َفم َؾ ْق ِف ْؿ َومو ُيمقا َآمـَّو زمِ ِف إِكَّم ُف َْ
مف
احل ه
ْ
َّ ِّ
ِِ
كم﴾ [ايمؼِص.]93 :
ُم ًْؾؿ َ
اَّللُ ِمـ ىمِت ٍ
َوب﴾ [ايمشقرى.]29 :
ـً زمِ َ َأكز ََل َ
 )3وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :و ُوم ْؾ َآم ُ
 )3وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم﴿ :إِٓ َمـ َؾم ِفََ زمِ َْ
قن﴾ [ايمزطمرف.]15 :
وحل ِّؼ َو ُه ْؿ َي ْع َؾ ُؿ َ
ِ
مؿ
يـ َومو ُيمقا َر هزمـَمو َ
مق ٌ
مؿ ْاؽمم َت َؼ ُومقا َهممال َطم ْ
 )9وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم﴿ :إِ َّن ا َّيمذ َ
ف َفم َؾم ْق ِف ْؿ َوٓ ُه ْ
اَّللُ ُشم َّ

ُقن﴾ [إضمؼوف.]23 :
ُي َزك َ
َْ

) (1رواهََالبخاري ( ،)54ومسؾم (.)1967
) (2رواهَمسؾم (.)2985
) (3رواهَالبخاري ( ،)16ومسؾم (.)43
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اَّللُ قمٜمف َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل َر ُؾم ُ
قل ال ّؾ َِه ﷺ(( :أ ُِم ْر ُت َأ ْن
 )5و َقم ْـ َقم ْـ َقم ٌْ ِد ال ّؾ َِه ْسم ُـ ُقم َٛم َر ريض َ
حمؿَا رؽم ُ ِ ِ
ِ
ايمِ َ
ال َة َو ُي ْمسمُمقا
قؿقا َّ
ُأ َوموسم َؾ ايمـ َ
قل ال ّؾ َهَ .و ُيؼ ُ
َّوس َضمتَّك َي ْش َفَُ وا َأ ْن َٓ إِيم َف إَِّٓ اهللَ ،و َأ َّن ُ َ َّ َ ُ
ِ
ِ ِ
وهب ْؿ َفم َعم ال ّؾه ))(.)1
وق ُه ْؿ َو َأ ْم َق َُاهل ْؿ إَِّٓ زمِ َح ِّؼ َفوَ .وضم ًَ ُ ُ
ايم َّزىمَوةََ .همنِ َذا َهم َع ُؾقا َفم َِ ُؿقا مـِّل د َم َ
ساثؼًب :أدٌخ ػًّ اٌجٛاسح:
ِ
ُمؿ َوا ْهم َع ُؾمقا َْ
مغم
 )2وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :يو َأ ه َُّيو ا َّيمذ َ
يـ َآمـُقا ْار َىم ُعقا َو ْاؽم ُجَُ وا َوا ْفم ٌَُُ وا َر َّزمؽ ْ
اخل ْ َ
وهَُ وا ِدم َ ِ
ِِ
قن وصم ِ
ِ
اصم َت ٌَوىم ُْؿ﴾ [احلٍ.]01-00 :
اَّلل َضم َّؼ ِصم َفوده ُه َق ْ
َيم َع َّؾؽ ُْؿ ُسم ْػؾ ُح َ َ َ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
كم﴾
قمق ْا ل ّؾ َه َوموكت َ
ايمِ َؾ َقات َّ
 )1وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :ضموهم ُظق ْا َفم َعم َّ
وايمِالَة ا ْيم ُق ْؽم َطك َو ُوم ُ
[ايمٌؼرة.]131 :

 )3وىم َ٤مل َشمٕم َ٤ممم﴿ :إِن ا َّيم ِذيـ ي ْت ُؾقن ىمِتَوب َ ِ
ِ
َموه ْؿ ِها
َ َ َ
َّ
ايمِ َال َة َو َأك َػ ُؼقا ممَّمو َر َز ْومـ ُ
َ
َ
اَّلل َو َأ َوم ُومقا َّ
وفم َالكِق ًي يرصم َ ِ
قر﴾ [هموؿمر.]12 :
َ َ َ َْ ُ
قن ََت َور ًة َّيمـ َسم ٌُ َ
ِ
اَّللَ ِذىم ًْرا ىمًَِ ًغما َو َؽم ٌِّ ُحق ُه ُزمؽ َْر ًة َو َأ ِصق ً
ال﴾
يـ َآمـُقا ا ْذىم ُُروا َ
 )3وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿:يو َأ ه َُّيو ا َّيمذ َ
[إضمزاب.]31-32 :

ِ
ِ
معم ْإَ ْر ِ
مقن َفم َ
 )9وىم َ٤مل َشم َٕم َ
ض َه ْقكًمو َوإِ َذا َطممو َؿم ٌَ ُف ُؿ
يـ َي ْؿ ُش َ
مح ِـ ا َّيممذ َ
ايممر ْ َ
ت٤مممَ ﴿ :وفم ٌَمو ُد َّ
ِ
قن َومو ُيمقا ؽمالمو وا َّيم ِذيـ يٌِقت َ ِ
اجل ِ
َْ
ومو﴾ [ايمػرومون.]53-53 :
وه ُؾ َ
َ ً َ
ُقن يم َر ِّهبِ ْؿ ُؽم َّجًَ ا َووم َق ً
َ َ
 )5وىم َ٤مل َشمٕم َ٤ممم﴿ :واسم ُْؾ مو ُأ ِ
ؽ ٓ ُم ٌََِّ َل يمِؽَؾِ سمِ ِف َو َيممـ َ ِ
ؽ ِمـ ىمِت ِ
َوب َر ِّزم َ
وضم َل إِ َيم ْق َ
َتمََ ِممـ
َ
َ َ
َ
ِِ
َحًَ ا﴾ [ايمؽفػ.]10 :
ُدوكف ُم ْؾت َ
ون َْ
ؽ ِدم َك ْػ ًِ َ
 )0وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :وا ْذىمُر َّر َّزم َ
اجل ْف ِر ِم َـ ا ْيم َؼ ْق ِل زمِو ْيم ُغمَُ ِّو
َيفم ًو َو ِطمق َػ ًي َو ُد َ
ؽ سم َ ه
ِِ
أص ِ
كم﴾ [إفمراف.]109 :
ول َوَٓ َسمؽُـ ِّم َـ ا ْيمغَوهمؾ َ
َو َ
) (1رواهَالبخاري ( ،)25ومسؾم (.)22
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ِ
احلؿَُ لِ ّؾ َِه ا َّيم ِذي َمل يت ِ
ذ ٌ ِ
َّخ ْذ َو َيمًَ ا َو َمل َيؽُمـ َّيمم ُف َ ِ
َْ
 )1وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :و ُوم ِؾ َْ ْ
يمؽ دم اظمُْ ْؾمؽ َو َمل ْ
َيؽُـ َّيم ُف َو ِ كرم ِّم َـ ه
غما﴾ [اإلهاق.]222 :
َػم ُه َسم ْؽٌِ ً
ايمذ َّل َوىم ِّ ْ
ِ
ون اهللَّ ومِ َق ًومو َو ُوم ُعق ًدا َو َفم َ َعم ُصمـ ِ
ُقهبِ ْؿ﴾ [آل فمؿران.]22 :
يـ َي ْذىم ُُر َ
 )2وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم﴿ :ا َّيمذ َ
)20

ِ

ِ

قؿ﴾ [اظمزمؾ.]10 :
قر َّرضم ٌ
وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :و ْاؽم َتغْػ ُرو ْا ال ّؾ ََه إِ َّن ال ّؾ ََه َنم ُػ ٌ

(ٕ) األدٌخ إٌمٍ١خ ػٍ ٝأْ اإلّ٠بْ ٠ض٠ذ ثبٌيبػخ ٕ٠ٚمـ ثبٌّؼق١خ:
ِ
مق ُه ْؿ َهممزَا َد ُه ْؿ
ُمؿ َهم ْ
وطم َش ْ
َّوس َومَْ َ َ
َّوس إِ َّن ايمـ َ
يـ َوم َول َُهل ُؿ ايمـ ُ
 )2ىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم﴿ :ا َّيمذ َ
َج ُعمقا َيمؽ ْ
اَّللُ َوكِ ْع َؿ ا ْيم َقىمِ ُ
قؾ﴾ [آل فمؿران.]203 :
إِي َ كًو َو َومو ُيمقا َضم ًْ ٌُـَو َ
قل َأيؽُؿ زَادسمْمف ه ِ
ِ
مذ ِه إِي َ كًمو ۚ َهم َل َّممو
 )1وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :وإِ َذا َمو ُأ ِكز َيم ْ
قر ٌة َهمؿـ ُْفؿ َّمـ َي ُؼ ُ ه ْ َ ُ َ
ً ُؽم َ
ِ
ِ
ون﴾ [ايمتقزمي.]213 :
مم َ
ا َّيمذ َ
يـ َآمـُقا َهمزَا َد ْ َُت ْؿ إِي َ كًو َو ُه ْؿ َي ًْ َت ٌْ ُ
وب ايمـ ِ
َّور إِ َّٓ َم َالئِؽَم ًي ۙ َو َممو َصم َع ْؾـَمو ِفممََّ َ َُت ْؿ إِ َّٓ همِ ْتـَم ًي
 )3وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :و َمو َصم َع ْؾـَو َأ ْص َح َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
آمـُقا إِي َ كًو﴾ [اظمَشمر.]32 :
َوب َو َي ْز َدا َد ا َّيمذ َ
يـ ُأوسمُقا ا ْيمؽت َ
يـ َىم َػ ُروا يم َق ًْ َت ْقؼ َـ ا َّيمذ َ
ِّيم َّؾذ َ
يـ َ
ِ
قب اظمُْ ْم ِمـ ِ ِ
ِ
ايمًؽِقـَ َي ِدم ُوم ُؾ ِ
مؿ ۗ
َ
كم يم َق ْز َدا ُدوا إِي َ كًو َّم َع إِي َ َِن ْ
 )3وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممُ ﴿ :ه َق ا َّيمذي َأكز ََل َّ
ِ
َون َ ِ
ولِ َّؾ َِه صمـُقد ايمً و ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
اَّللُ َفمؾق ً َضمؽق ً ﴾ [ايمػتَ.]3 :
ض ۚ َوىم َ
ُ ُ َّ َ َ
َ
اَّللُ َو َر ُؽمق ُيم ُف َو َصََ َق
َاب َومو ُيمقا َه َذا َمو َو َفمََ كَو َ
 )9وىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :وظمََّو َر َأى اظمُْ ْم ِمـ َ
ُقن ْإَ ْضمز َ
ِ
اَّللُ َو َر ُؽمق ُيم ُف ۚ َو َمو زَا َد ُه ْؿ إِ َّٓ إِي َ كًو َوسم ًَْؾق ً ﴾ [إضمزاب.]11 :
َ
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 )6وقمـ قمٌ ِد َ ِ
اَّلل قمٜمفَ ،قم ْـ رؾم ِ
ً ِم ْـ
قل َ
اَّلل ِ ﷺ َأ ىٟم ُف َىم َ٤ملَ )) :مو َر َأ ْي ُ
َ ْ َْ
َ ُ
اَّلل ْسم ِـ ُقم َٛم َر ريض َُ
يـ َأ ْنم َؾ ِ ِ
كَوومِِ ِ
وت َفم ْؼ ٍؾ َو ِد ٍ
ى ِمـْؽ َُّـ ))(.)1
ى يمذى ُيم ٍّ
َ
َ
اَّلل ِ ﷺ َ ،ىم َ٤مل َٓ(( :يمز ِْين ايممز ِ ِ
اَّللُ قمٜمفَ ،أ ىن َر ُؾم َ
مكم
قل َ
 )7و َقم ْـ َأ ِيب ُا َر ْض َر َة ريض َ
َّاين ضم َ
َ
ن ُق ايمً ِ ِ
ِ
ِ
ِ
كم َي ْ ِ
مم ُب َو ُه َق ُم ْم ِم ٌـَ ،وَٓ َي ْ ِ
مم ُب َ
ن ُق
ور ُق ضم َ
اخل ْؿ َر ضم َ
َّ
كم َي ْ َ
َيزْين َو ُه َق ُم ْمم ٌـَ ،وَٓ َي ْ َ
ِ
َّوس إِ َيم ْق ِف همِ َقفو َأ ْزم َِ َور ُه ْؿَ ،و ُه َق ُم ْم ِم ٌـ))).(2
ى َُن ْ ٌَ ًيَ ،ي ْر َهم ُع ايمـ ُ
َو ُه َق ُم ْمم ٌـَ ،وَٓ َيـْت َِف ُ
قل َ ِ
ِ
اَّلل ِ سم ِـ ُمًٕم ٍ
ِ
اَّللُ قمٜمف َ ،أ ىن َر ُؾم َ
مل
قد ريض َ
اَّلل ﷺ َىم َ٤مل َ (( :مو م ْ
 )8و َقم ْـ َقم ٌْد َ ْ َ ْ ُ
مـ َكٌِ ٍّ
ون زمِ َل ْم ِر ِه
َزم َع ًَ ُف َ
ون زمِ ًُـَّتِ ِف َو َي ْؼتََُ َ
وب َي ْل ُطم ُذ َ
َون َيم ُف ِم ْـ ُأ َّمتِ ِف َضم َق ِار هي َ
اَّللُ ِدم ُأ َّم ٍي َوم ٌْ ِقم إِ َّٓ ىم َ
قن َ ،و َأ ْص َح ٌ
ُ ،شم َّؿ إِ ََّنَو َ ُْت ُؾ ُ
مـ
ػ ِم ْـ َزم ْع َِ ِه ْؿ ُطم ُؾ ٌ
مم َم ُر َ
مقن َممو َٓ ُي ْ
قن َ ،و َي ْػ َع ُؾ َ
قن َمو َٓ َي ْػ َع ُؾ َ
قف َي ُؼق ُيم َ
ون َ ،هم َؿ ْ

ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِِ
مق
وهمََ ُه ْؿ زمِ َؼ ْؾٌِمف َهم ُف َ
مـ َصم َ
وهََ ُه ْؿ زمِؾ ًَوكف َهم ُف َق ُم ْمم ٌـ َ ،و َم ْ
وهََ ُه ْؿ زمِ َقَه َهم ُف َق ُم ْمم ٌـ َ ،و َم ْـ َصم َ
َصم َ
ؽ ِم َـ ْ ِ
ُم ْم ِم ٌـ َ ،و َيم ْق َس َو َر َاق َذيمِ َ
اإلي َ ِن َضم ٌَّ ُي َطم ْر َد ٍل))(.)3

ِ
 )9و َقمـ َأ ِيب ؾم ِٕم ٍ
ٞمد ْ ِ
اَّلل ِ ﷺ َض ُ٘م ُ
اَّللُ َقمٜمْ ُف َىم َ٤مل َؾم ِٛم ْٕم٧م َر ُؾم َ
مـ
قل َ
يض َ
قلَ (( :م ْ
ْ
َ
اخلُدْ ر ّي َر َ
َ ِ
َغم ُه زمِ َق َِ ِهَ ،همنِ ْن َمل ْ َي ًْتَطِ ْع َهمٌِؾِ ًَوكِ ِفَ ،همنِ ْن َمل ْ َي ًْتَطِ ْع َهمٌِ َؼ ْؾٌِ ِفَ ،و َذيمِ َ
ؽ َأ ْوم َع ُ
ػ
َرأى مـْؽ ُْؿ ُمـْؽ ًَرا َهم ْؾ ُقغ ِّ ْ
ِْ
اإلي َ ِن ))(.)4

)َ(1رواهَالبخاري( ،)364ومسؾم (.)79
) (2رواهَالبخاريَ( ،)6772ومسؾم (.)1832
)َ)3رواهَمسؾم (.)56
) (4رواهَمسؾم (.)49
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قل َ ِ
اَّلل قمٜمف َ ،قم ْـ رؾم ِ
مى لِ َّؾ َِاه،
مـ َأ َضم َّ
اَّلل ﷺ َأ ىٟم ُف َىم َ٤ملَ (( :م ْ
َ ُ
 )12و َقم ْـ َأ ِيب ُأ َُم٤م َُم َ٦م ريض َُ
( )
َض لِ َّؾ َِهَ ،و َأ ْفم َطك لِ َّؾ َِهَ ،و َمـ ََع لِ َّؾ َِه َهم َؼ َِ ْاؽم َتؽ َْؿ َؾ ْ ِ
َو َأ ْزمغ َ
اإلي َ َن)) . 1
ت٤مل (( :أىم َ
اَّلل ِ ﷺ َ ،ىم َ
اَّللُ قمٜمف َ ،أ ىن َر ُؾم َ
اظممممـكم
ْؿمؾ
تقل َ
 )11و َقم ْـ َأ ِيب ُا َر ْض َر َة ريض َ
َ
طمقورىمُؿ يمـًوئِ ِفؿ ))(.)2
إي كًو أضمًـ ُُفؿ طمؾ ًؼو .
وطمقورىمُؿ ُ
ُ
خي ُر ُج ِم ْـ ايمـ ِ
 )12و َقم ْـ َأٟم ٍ
اَّللُ قمٜمفَ ،قم ْـ اًمٜمىٌِ ٍل ﷺ َىم َ٤مل ْ َ (( :
َّور َم ْـ َوم َول َٓ إِ َيمم َف
َس ريض َ
خي ُر ُج ِم ْـ ايمـ ِ
اَّللُ َو ِدم َوم ْؾٌِ ِف َوز ُْن َؾم ِعغم ٍة ِم ْـ َطم ْ ٍ
غم َو َ ْ
اَّللُ َو ِدم َوم ْؾٌِ ِف َوز ُْن ُزم َّمر ٍة
َّور َم ْـ َوم َول َٓ إِ َيم َف إِ َّٓ َ
إِ َّٓ َ
َ
خي ُر ُج ِم ْـ ايمـ ِ
اَّللُ َو ِدم َوم ْؾٌِ ِف َوز ُْن َذ َّر ٍة ِم ْـ َطم ْ ٍ
ِم ْـ َطم ْ ٍ
غم َو َ ْ
غم ))(.)3
َّور َم ْـ َوم َول َٓ إِ َيم َف إِ َّٓ َ

) )1رواه أبو داود ( ،)4681وصححهَإلباين يف ((السؾسؾة الصحقحة)) (.(386
)َ)2رواه أبو داود ( ،)4682والرتمذي ( ،)1162وحسـهَإلباين.
) (3رواهاَالبخاري ( ،)44ومسؾم (.)193
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الفوائد العقدية
فبئذح ]ٔ] :أعّغ اٌغٍف ػٍ ٝأْ اإلّ٠بْ لٛي ٚػًّ ٠ض٠ذ ٕ٠ٚمـ:
روى اإلموم ايماليمؽوئل-رمحف اهلل -فمـ اإلموم ايمٌخوري-رمحف اهلل -ىمقًمفً( :م٘مٞم٧م أيمثتر
ُمـ أًمػ رضمؾ ُمـ اًمٕمٚمامء سم٤مُٕمّم٤مر ومام رأض٧م أطمد ًا ُمٜمٝمؿ خيعٚمػ ذم أن اإلضامن ىمقل وقمٛمتؾ،
ضزضد وضٜم٘مص)(.)1
يؼقل ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي -رمحف اهلل( : -أمجع اًمًتٚمػ أن اإلضتامن ىمتقل وقمٛمتؾ،
ضزضد وضٜم٘مص ،وُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف ىمتقل اًم٘مٚمت٥م ،وقمٛمتؾ اًم٘مٚمت٥م ،صمتؿ ىمتقل اًمٚمًت٤من ،وقمٛمتؾ
اجلقارح)(.)2
فبئذح ]ٕ] :اإلّ٠بْ رقذ٠ك ثبٌمٍت  ٚئلشاس ثبٌٍغبْ ٚػًّ ثبٌجٛاسح:
ومول أصمري رمحف اهلل ذم سم٤مب (اًم٘مقل سم٠من اإلضامن شمّمتدضؼ سم٤مًم٘مٚمت٥م ،وإىمترار سم٤مًمٚمًت٤من،
وقمٛمؾ سم٤مجلقارح ٓ ،ضٙمقن ُم١مُمٜم ً٤م إٓ أن جيعٛمع ومٞمف اذه اخلّمت٤مل اًمتث اث) ىمت٤مل( :اقمٚمٛمتقا
رمحٜم٤م اهلل وإض٤ميمؿ أن اًمذي قمٚمٞمف قمٚمامء اعمًٚمٛملم أن اإلضامن واضمت٥م قمتغم مجٞمتع اخلٚمتؼ ،واتق
شمّمدضؼ سم٤مًم٘مٚم٥م وإىمرار سم٤مًمٚمً٤من وقمٛمؾ سم٤مجلقارح .صمؿ اقمٚمٛمقا أٟمف ٓ دمتزئ اعمٕمرومت٦م سم٤مًم٘مٚمت٥م
واًمعّمدضؼ إٓ أن ضٙمقن ُمٕمف اإلضامن سم٤مًمٚمً٤من ٟمٓم٘م٤م ،وٓ دمزئ ُمٕمروم٦م اًم٘مٚم٥م وٟمٓمتؼ اًمٚمًت٤من

)(( (1شرح أصول اعتؼاد أهل السـة) ( ،)886/5وذكره ابن حجر يف ((فتح الباري)) (.)47/1
)(( (2مجؿوع الػتاوى)) ٓبن تقؿقة (.)672/7
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طمعك ضٙمقن قمٛمؾ سم٤مجلقارح ،وم٢مذا يمٛمٚم٧م ومٞمف اذه اًمث اث اخلّم٤مل يم٤من ُم١مُمٜم ً٤م ،دل قمغم ذًمتؽ
اًمٙمع٤مب واًمًٜم٦م وىمقل قمٚمامء اعمًٚمٛملم.)1()..
يؼقل اإلموم ازمـ ايمؼقؿ-رمحف اهلل( : -إن اإلضامن ىمتقل وقمٛمتؾ ،واًم٘متقل ىمتقل اًم٘مٚمت٥م
واًمٚمً٤من ،واًمٕمٛمؾ قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م واجلقارح ،وسمٞم٤من ذًمؽ أن ُمـ قمرف اهلل سم٘مٚمٌف ومل ض٘مر سمٚمً٤مٟمف
مف ْؿ﴾ [ايمـؿمؾ.]23:
مل ضٙمـ ُم١مُمٜم ً٤م يمام ىم٤مل قمـ ىمقم ومرقمقنَ ﴿ :و َصم َحَُ وا ِ َهبمو َو ْاؽمم َت ْق َؼـَت َْفو َأ ْك ُػ ًُ ُ

ِِ
ِ
مؿ
ويمام ىم٤مل قمـ ىمقم قم٤مد وىمقم ص٤مًمحَ ﴿ :و َفمود ًا َو َشم ُؿق َد َو َومَْ َسم ٌَ َّ َ
كم َيمؽ ُْؿ م ْـ َم ًَوىمـ ِف ْؿ َو َز َّي َـ َُهل ُ
قؾ َوىمَوكُقا ُم ًْ َت ٌْ ِ ِ
ايمًٌِ ِ
َّ
ميـ﴾ [ايمعـؽٌمقت .]31:وىمت٤مل ُمقؾمتك
ايمش ْق َط ُ
ٌم َ
ون َأ ْفم َ َُهل ْؿ َهم َََِّ ُه ْؿ َفم ِـ َّ
ٓق إِ َّٓ رب ايمً م و ِ
مم ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ًمٗمرقمتتقنَ ﴿ :ومم َ
ض َزم َِمموئِ َر﴾
مول َيم َؼممَْ َفمؾِ ْؿم َ
مً َمممو َأ ْك مز ََل َهم ُ
َ ه َّ َ َ
[اإلهاق .]201:ومٝم١مٓء طمّمٚمقا ىمتقل اًم٘مٚمت٥م -واتق اعمٕمرومت٦م واًمٕمٚمتؿ -ومل ضٙمقٟمتقا سمتذًمؽ
ُم١مُمٜملم ،ويمذًمؽ ُمـ ىم٤مل سمٚمً٤مٟمف ُم٤م ًمٞمس ذم ىمٚمٌف مل ضٙمـ سمذًمؽ ُم١مُمٜم ً٤م ،سمؾ يم٤من ُمـ اعمٜمت٤موم٘ملم.
ويمذًمؽُ :مـ قمرف سم٘مٚمٌف وأىمر سمٚمً٤مٟمف مل ضٙمـ سمٛمجرد ذًمؽ ُم١مُمٜم ً٤م طمعك ض٠ميت سمٕمٛمؾ اًم٘مٚم٥م ُمـ
احل٥م واًمٌٖمض واعمقآة واعمٕم٤مداة ،ومٞمح٥م اهلل ورؾمقًمف ﷺ وضتقازم أوًمٞمت٤مء اهلل وضٕمت٤مدي
أقمداءه ،وضًعًٚمؿ سم٘مٚمٌف هلل وطمده ،وضٜم٘م٤مد عمع٤مسمٕم٦م رؾمتقًمف ﷺ وـم٤مقمعتف واًمعتزام ذضٕمعتف
فم٤مار ًا وسم٤مـمٜم ً٤م .وإذا ومٕمؾ ذًمؽ مل ضٙمػ ذم يمامل إضامٟمف طمعك ضٗمٕمؾ ُم٤م أُمتر سمتف ،ومٝمتذه إريمت٤من
إرسمٕم٦م ال أريم٤من اإلضامن اًمعل ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م سمٜم٤مؤه)(.)2

)(( (1الشريعة)) لًجري ( ،)19و ((شرح اعتؼاد أهل السـة)) الاللؽائي (.)832/4
)(( (2عدة الصابرين)) (.)89-88
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فبئذح ]ٖ]ٌٍ :مٍت لٛي ٚػًّ ٌٍٚغبْ لٛي ٌٍٚجٛاسح ػًّ:
واًمٗمرق سملم أىمقال اًم٘مٚم٥م وأقمامًمف :أن أىمقاًمف ال اًمٕم٘م٤مئد اًمعل ضٕمؽمف هبت٤م و ضٕمع٘متدا٤م،
وأُم٤م أقمامل اًم٘مٚم٥م ومٝمل طمريمعف اًمعل ٌٝم٤م اهلل ورؾمقًمف ،وال حمٌت٦م اخلتػم وإرادشمتف اجل٤مزُمت٦م،
ويمرااٞم٦م اًمنم واًمٕمزم قمغم شمريمف)(.)1
وأُم٤م ىمقل اًمٚمً٤من ومٝمق( :اإلىمترار سمت٤مهلل وسمتام ضمت٤مء ُمتـ قمٜمتده واًمِمتٝم٤مدة هلل سم٤مًمعقطمٞمتد،
وًمرؾمقًمف سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ،وجلٛمٞمع إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ ،صمؿ اًمعًٌٞمح واًمعٙمٌػم ،واًمعحٛمٞمتد ،واًمعٝمٚمٞمتؾ،
واًمثٜم٤مء قمغم اهلل ،واًمّم اة قمغم رؾمقًمف ،واًمدقم٤مء ،وؾم٤مئر اًمذيمر)(.)2
وأُم٤م قمٛمؾ اجلقارح ومٝمق( :أومٕم٤مل ؾم٤مئر اجلقارح ُمـ اًمٓم٤مقمت٤مت واًمقاضمٌت٤مت اًمعتل سمٜمتل
قمٚمٞمٝم٤م اإلؾم ام ،أوهل٤م إمت٤مم اًمٓمٝم٤مرات يمام أُمر اهلل قمز وضمؾ ،صمؿ اًمّمٚمقات اخلٛمتس ،وصتقم
ؿمٝمر رُمْم٤من ،واًمزيم٤مة قمغم ُم٤م سمٞمٜمف اًمرؾمقل ﷺ  ،صمؿ طم٩م اًمٌٞم٧م ُمـ اؾمعٓم٤مع إًمٞمف ؾمتٌٞم اً،
وشمرك اًمّم اة يمٗمر ،ويمذًمؽ ضمحقد اًمّمقم واًمزيم٤مة واحل٩م ،واجلٝم٤مد ومرض قمتغم يمٗم٤مضت٦م ُمتع
اًمؼم واًمٗم٤مضمر ،وؾم٤مئر (إقمامل) اًمعٓمقع اًمعل ضًعحؼ سمٗمٕمٚمٝم٤م اؾمؿ زض٤مدة اإلضتامن ،وإومٕمت٤مل
اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م اًمعل سمٗمٕمٚمٝم٤م ضًعحؼ ٟم٘مّم٤من اإلضامن)(.)3

)((َ)1شرح العؼقدة الواسطقة)) لصالح الػوزان (.)179
)(( (2اإليؿان)) ٓبن مـده (.)362/1
) (3الؿرجع السابق (.)362/1
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فبئذح ]ٗ]ِ :جشد اٌزقذ٠ك ال ٠ذخً اٌّشء ف ٟاإلعالَ:
يؼقل اإلموم ازمـ ايمؼقؿ-رمحف اهللُ -مقوح ً٤م ذًمؽ :وٟمحـ ٟم٘مقل( :اإلضامن اق اًمعّمتدضؼ،
وًمٙمـ ًمٞمس اًمعّمدضؼ جمرد اقمع٘م٤مد صدق اعمخؼم دون آٟم٘مٞم٤مد ًمتف ،وًمتق يمت٤من جمترد اقمع٘مت٤مد
اًمعّمدضؼ إضامٟم ً٤م ًمٙم٤من إسمٚمٞمس وومرقمقن وىمقُمف وىمقم ص٤مًمح واًمٞمٝمقد اًمتذضـ قمرومتقا أن حمٛمتد ًا
رؾمقل اهلل ﷺ يمام ضٕمرومقن أسمٜم٤مءاؿ ُم١مُمٜملم ص٤مدىملم)(.)1
فبئذح ]٘] :ال ٠قخ ئعالَ ِٓ ٌُ ٠أد ثبٌؾٙبدرِ ٓ١غ اٌمذسح:

ومول اإلموم ايمـقوي-رمحف اهلل (: -واشمٗمؼ أاؾ اًمًٜم٦م ُمـ اعمحدصملم واًمٗم٘مٝم٤مء واعمعٙمٚمٛمتلم،
قمغم أن اعم١مُمـ اًمذي ٙمؿ سم٠مٟمف ُمـ أاؾ اًم٘مٌٚم٦م ،وٓ خيٚمد ذم اًمٜمت٤مر ٓ ،ضٙمتقن إٓ ُمتـ اقمع٘متد
سم٘مٚمٌف دضـ اإلؾم ام اقمع٘م٤مد ًا ضم٤مزُم ً٤م ظم٤مًمٞم ً٤م ُمـ اًمِمٙمقك ،وٟمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ،ومت٢من اىمعٍمت قمتغم
إطمدامه٤م مل ضٙمـ ُمـ أاؾ اًم٘مٌٚم٦م أص ا)(.)2
ويؼقل ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقي-رمحف اهلل :-وىمد اشمٗمؼ اعمًٚمٛمقن قمتغم أٟمتف ُمتـ مل ضت٠مت
( )

سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ومٝمق يم٤مومر . 3
وومول أيض ًو (وم٠مُم٤م اًمِمٝم٤مدشم٤من) إذا مل ضعٙمٚمؿ هبام ُمع اًم٘مدرة ومٝمتق يمت٤مومر سم٤مشمٗمت٤مق اعمًتٚمٛملم،
واق يم٤مومر سم٤مـمٜم ً٤م وفم٤مار ًا قمٜمد ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمعٝم٤م ومج٤ماػم قمٚمامئٝم٤م)(.)4

)(( )1الصالة وحؽم تاركفا)) (.)45-44
)(( (2شرح صحقح مسؾم)) لؾـووي (.)149/1
)(( (3مجؿوع الػتاوى)) ()362/7
)(( (4مجؿوع الػتاوى)) ()669/7
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وومول أيض ًو (إن اًمذي قمٚمٞمف اجلامقم٦م أن ُمـ مل ضعٙمٚمؿ سم٤مإلضامن سمٚمً٤مٟمف ُمـ همػم قمذر مل ضٜمٗمٕمف
ُم٤م ذم ىمٚمٌف ُمـ اعمٕمروم٦م ،وأن اًم٘مقل ُمـ اًم٘م٤مدر قمٚمٞمف ذط ذم صح٦م اإلضامن)(.)1
ومول اإلموم ازمـ رصمى احلـٌقم( :وُمـ شمرك اًمِمٝم٤مدشملم ظمرج ُمـ اإلؾم ام)(.)2
ويؼقل احلوهمظ ازمـ ضمجر-رمحف اهلل -شمٕمٚمٞم٘م ً٤م قمغم طمدض٨م ((خيرج مـ ايمـور مـ ومول ٓ إيمف
إٓ اهلل ،ودم ومؾٌممف وزن ؾمممعغمة مممـ طمممغم ))..احلتتدض٨م (ومٞمتتف دًمٞمتتؾ قمتتغم اؿمتتؽماط اًمٜمٓمتتؼ
سم٤مًمعقطمٞمد.)3()..
واعم٘مّمقد سم٤مًمِمٝم٤مدشملم يمام ٓ خيٗمتك ًمتٞمس جمترد اًمٜمٓمتؼ هبتام ،سمتؾ اًمعّمتدضؼ سمٛمٕمت٤مٟمٞمٝمام
وإظم اص اًمٕمٌ٤مدة هلل ،واًمعّمدضؼ سمٜمٌقة حمٛمد ﷺ واإلىمرار فم٤مار ًا وسم٤مـمٜم ً٤م سمام ضم٤مء سمف ومٝمتذه
اًمِمٝم٤مدة ال اًمعل شمٜمٗمع ص٤مطمٌٝم٤م قمٜمد اهلل قمز وضمؾ ،وًمذًمؽ صمٌت٧م ذم إطم٤مدضت٨م اًمّمتحٞمح٦م
ىمقًمف ﷺ(( :مـ ومول ٓ إيمف إٓ اهلل خمؾِ ًو ممـ ومؾٌمف)) وذم رواضت٦م ((صمَوم ًو)) وذم رواضت٦م
((نمغم ؾموك)) ((مًتقؼـ ًو)) .ىم٤مل اإلُم٤مم اعمروزي :صمؿ ىم٤مل ﷺ ذم طمدض٨م اسمـ قمٌ٤مس ًمقومد
قمٌد اًم٘مٞمس (( :آمرىمؿ زموإلي ن ،شمؿ ومول أسمَرون مو اإلي ن زمموهلل ؾممفودة أن ٓ إيممف إٓ اهلل))
ومٌدأ سم٠مصٚمف واًمِم٤ماد سم ا إًمف إٓ اهلل اق اعمّمدق اعم٘مر سم٘مٚمٌف ضِمٝمد هب٤م هلل سم٘مٚمٌف ،وًمً٤مٟمف ضٌعدئ
سمِمٝم٤مدة ىمٚمٌف واإلىمرار سمف صمؿ ضثٜمل سم٤مًمِمٝم٤مدة سمٚمً٤مٟمف واإلىمرار سمف ًمتٞمس يمتام ؿمتٝمد اعمٜمت٤موم٘مقن إذ
َّؽ َيم َر ُؽم ُ
َىم٤م ًُمقا﴿ :ك َْش َفَُ إِك َ
قل اهللَِّ﴾ [اظمـوهمؼقن ]2 :واهلل ضِمٝمد إهنؿ ًمٙم٤مذسمقن ،ومٚمؿ ضٙمذب ىمٚمقهبؿ
أٟمف طمؼ ذم قمٞمٜمف ،وًمٙمـ يمذهبؿ ُمـ ىمقهلؿ ،وم٘م٤ملَ ﴿ :واهللَُّ َي ْع َؾ ُؿ إِك َ
َّؽ َيم َر ُؽمق ُيم ُف﴾ [اظمـوهمؼقن ]2 :أي

)(( (1الصارم الؿسؾول)) ()525
)(( َ(2جامع العؾوم والحؽم)) (.)23
)(( َ(3فتح الباري)) (.)164/1
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يمام ىم٤مًمقا ،صمؿ ىم٤مل﴿ :واهللَُّ ي ْشفَُ إِ َّن اظمُْـَوهمِ ِؼكم َيمؽ ِ
قن﴾ [اظمـموهمؼقن ]2 :ومٙمذهبؿ ُمتـ ىمتقهلؿٓ ،
َوذ ُزم َ
َ
َ َ َ
أهنؿ ىم٤مًمقا سم٠مًمًٜمعٝمؿ سم٤مـم ً
 ا وٓ يمذسم ً٤م ،ويمتذًمؽ طمتلم أضمت٤مب اًمٜمٌتل ﷺ ضمؼمضتؾ سم٘مقًمتف:
((اإلؽمالم ؾمفودة أن ٓ إيمف إٓ اهلل)) مل ضرد ؿمتٝم٤مدة سم٤مًمٚمًت٤من يمِمتٝم٤مدة اعمٜمت٤موم٘ملم وًمٙمتـ أراد
ؿمٝم٤مدة سمدؤا٤م ُمـ اًم٘مٚم٥م سم٤مًمعّمدضؼ سم٤مهلل سم٠مٟمف واطمد)(.)1
فبئذح ]ٔ :]ٙـ اٌغٍف اٌقبٌخ ػٍ ٝأْ األػّبي داخٍخ فِ ٟغّ ٝاإلّ٠بْ:
ومول اإلموم ايمٌغقي-رمحف اهلل( : -اشمٗم٘م٧م اًمّمح٤مسم٦م واًمع٤مسمٕمقن ومٛمـ سمٕمتداؿ ُمتـ قمٚمتامء
اًمًٜم٦م قمغم أن إقمامل ُمـ اإلضامن ..وىم٤مًمقا :إن اإلضامن ىمقل وقمٛمؾ وقم٘مٞمدة)(.)2
وومول اإلموم ايمشوهمعل-رمحف اهلل ..( : -ويمت٤من اإلمجت٤مع ُمتـ اًمّمتح٤مسم٦م ،واًمعت٤مسمٕملم ُمتـ
سمٕمداؿ ممـ أدريمٜم٤م :أن اإلضامن ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞم٦م ٓ جيزئ واطمد ُمـ اًمث اصم٦م قمـ أظمر)(.)3
فبئذح ] ِٓ :]ٚأخشط األػّبي ِٓ ِغّ ٝاإلّ٠بْ مبي ِجزذع:
ومول أزمق زرفمي ايمرازي-رمحف اهلل(: -اإلضامن قمٜمدٟم٤م ىمقل وقمٛمؾ ،ضزضد وضٜم٘مص ،وُمـ ىم٤مل
همػم ذًمؽ ومٝمق ُمٌعدع ُمرضم )(.)4
وومول فمٌَايمرمحـ زمـ فمؿرو إوزافمل-رمحف اهلل( : -اإلضامن ىمقل وقمٛمؾ ،ضزضد وضٜم٘مص
ومٛمـ زقمؿ أن اإلضامن ضزضد وٓ ضٜم٘مص وم٤مطمذروه وم٢مٟمف ُمٌعدع)

()1

)(( )1تعظقم قدرة الصالة)) (. )768 ،767/2
)(( َ)2شرح السـة)) (.)39-38/1
)(( َ)3شرح أصول اعتؼاد أهل السـة)) (.)887/5
) )4رواه ابن أبي يعؾى يف ((صبؼات الحـابؾة)) (.)263/1
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فبئذح ] :]ٛرفبمً إٌبط ف ٟاإلّ٠بْ:
ومول ايمـقوي -رمحف اهلل(: -واًمٜم٤مس ضعٗم٤موٚمقن ذم شمّمتدضؼ اًم٘مٚمت٥م قمتغم ىمتدر قمٚمٛمٝمتؿ
وُمٕم٤مضٜمعٝمؿ ومٛمـ زض٤مدشمف سم٤مًمٕمٚمؿ ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :أ هيؽ ُْؿ زَا َد ْسم ُف َه ِذ ِه إِي َ كًو﴾ وُمـ اعمٕم٤مضٜم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم:
كم ا ْيم َق ِؼ ِ
كم﴾ ومجٕمؾ ًمف ُمزض٦م قمغم قمٚمؿ اًمٞم٘ملم واهلل أقمٚمؿ)(.)2
ؼم ُو ََّنَو َفم ْ َ
﴿ ُشم َّؿ َيم َ َ
ومول ؾمقخ اإلؽمالم-رمحف اهلل(: -وم٢مٟمف ُمـ اعمٕمٚمقم سم٤مًمذوق اًمتذي جيتده يمتؾ ُمت١مُمـ ،أن
اًمٜم٤مس ضعٗم٤موٚمقن ذم طم٥م اهلل ورؾمقًمف وظمِمٞم٦م اهلل واإلٟم٤مسم٦م إًمٞمف واًمعقيمؾ قمٚمٞمف واإلظمت اص
ًمف ،وذم ؾم اُم٦م اًم٘مٚمقب ُمـ اًمرض٤مء واًمٙمؼم واًمٕمج٥م ،وٟمحق ذًمؽ ،واًمرمح٦م ًمٚمخٚمؼ واًمٜمّمتح
هلؿ ..صمؿ ذيمر سمٕمض ٟمّمقص اًمٙمع٤مب واًمًٜم٦م اًمداًم٦م قمغم ذًمتؽ ،صمتؿ ىمت٤مل :واتذا أُمتر جيتده
اإلٟمً٤من ذم ٟمٗمًف ،وم٢مٟمف ىمد ضٙمقن اًمٌمء اًمقاطمد ٌف شم٤مرة أيمثر مم٤م ٌف شم٤مرة ،وخي٤مومف شم٤مرة أيمثتر
مم٤م خي٤مومف شم٤مرة)(.)3
فبئذح ] :]ٜاإلّ٠بْ ٠ض٠ذ ثبٌيبػخ ٕ٠ٚمـ ثبٌّؼق١خ:
ومول إموم أهؾ ايمًـي واجل فمي أمحَ زمـ ضمـٌؾ -رمحمف اهلل( : -أمجتع ؾمتٌٕمقن رضمت ا ُمتـ
اًمع٤مسمٕملم وأئٛمت٦م اعمًتٚمٛملم ووم٘مٝمت٤مء إُمّمت٤مر قمتغم أن اًمًتٜم٦م اًمعتل شمتقذم قمٚمٞمٝمت٤م رؾمتقل اهلل
ﷺ ...ومذيمر أُمقر ًا ُمٜمٝم٤م :اإلضامن ىمقل وقمٛمؾ ،ضزضد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ،وضٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م)(.)4

)ََ)1رواه أجري يف ((الشريعة)) ( )114والاللؽائي يف ((شرح آعتؼاد)) (.)1739
)(( )2شرح البخاري)) (.)226/1
)(( )3الػتاوى)) (.)563/7
) (4رواه ابررن الجرروزي يف ((مـاقررب اإلمررام أحؿررد)) ( )228وابررن أبرري يعؾررى يف ((صبؼررات الحـابؾررة))
( )136/1بؾػظ أجؿع تسعون.
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وومول أزمق احلًـ إؾممعري -رمحمف اهلل( : -وأمجٕمتقا قمتغم أن اإلضتامن ضزضتد سم٤مًمٓم٤مقمت٦م
وضٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م ،وًمٞمس ٟم٘مّم٤مٟمف قمٜمدٟم٤م ؿمؽ ومٞمام أُمرٟمت٤م سم٤مًمعّمتدضؼ سمتف ،وٓ ضمٝمتؾ سمتفٕ ،ن
ذًمؽ يمٗمر ،وإٟمام اق ٟم٘مّم٤من ذم ُمرشمٌ٦م اًمٕمٚمؿ وزض٤مدة اًمٌٞمت٤من يمتام خيعٚمتػ وزن ـم٤مقمعٜمت٤م وـم٤مقمت٦م
اًمٜمٌل ﷺ وإن يمٜم٤م مجٞمٕم٤م ُم١مدضلم ًمٚمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م)(.)1
وومول ازمـ ايمؼقؿ-رمحف اهلل ..( : -وم٢مٟمف سم٢ممج٤مع اًمًٚمػ :ضزضد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ،وضٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م)
سم٤معمٕمّمٞم٦م)(.)2
وؽمًؾ اإلموم أمحَ فمـ زيودة اإلي ن وكؼِوكف همؼول( :ضزضد طمعك ضٌٚمتغ أقمتغم اًمًتٛمقات
ُ
اًمًٌع ،وضٜم٘مص طمعك ضّمػم إمم أؾمٗمؾ اًمً٤مومٚملم اًمًٌع)(.)3
ومول ازمـ فمققـي رمحف اهلل ( :اإلضامن ىمقل وقمٛمؾ ،ضزضد وضٜم٘مص ،وم٘م٤مل ًمف أظمقه إسمرااٞمؿ سمـ
قمٞمٞمٜم٦م :ض٤م أسم٤م حمٛمد ٓ شم٘مقًمـ ضزضد وضٜم٘مص :ومٖمْم٥م وىم٤مل :اؾمٙم٧م ض٤م صٌل سمؾ ضٜم٘مص طمعك ٓ
ضٌ٘مك ُمٜمف رء)(.)4

)((َ(1رسالة إلى أهل الثغر)) (.)272
)(( (2مدارج السالؽقن)) (.)421/1
) (3رواه ابن أبي يعؾى يف ((صبؼات الحـابؾة)) (.)259/1
)(( (4الشريعة)) لًجري (ص ،)114و((اإلباكة)) ٓبن بطة (.)1155
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اىفصو اىضاتغ ػشز

تؼظيٌ اىضْح
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قاه اىْاظٌ _ سدّٗ اهلل_:
َ َٚدعْ ػٕـــهَ آساءَ اٌشِّعـــبيِ َٚلـٌَُٙٛــُ

(ٖٗ)

ي سَعُــٛيِ اهللِ أَصوـَٚ ٝأَؽْـــشَحُ
فَمُْ ٛ

َٚال رَـهُ ِِـٓ لـ ْ ٍَٛرٍَََّٙــِ ْٛثذِِِٕٙ٠ــُ

(ٖ٘)

َف َزيْؼـَٓ ف ٟأًََِ٘ اٌ َذذَ٠شِ ٚرَمْـ َذحُ

ئرا َِب اػزمـذْدَ اٌذَّْ٘شَ ٠ب فَــبحِ ٘زِٖ

()ٖٙ

قجِخُ
َفأَْٔــذَ ػٍَــَ ٝخْ١ــشٍ َرجِ١ــذُ ٚرُ ْ

َ
ُعـوووب))ُ؛ أي :اابـى وا رك.
((و َد َع
ُـوقهَ ُ:
ـوقه((ُ:آراءُاقر ِ
جوال)) :اـرأي  :هق أن يؼقل املريف ؾقًٓ ـقس طؾقف دـقؾ.
َ ِّ
ولُرت ِ
ووولُاهلل َُِأزفوى))ُ؛أي :أصفر وأالؾص.
ـوقهَ ((ُ:ؿ َؼ ُ َ ُ

ووور ُح)) :ـؽقكف يقرث اكػاح اـؼؾى وصؿلكقـبف.
ـوقهَ ُ:
((و َأ َش َ
وووُ ِ ِديـ ِ ِفووم))؛ أيَ :طبقا با اويف مـ طـد اهلل ومـ طـد رسقـف ﷺ.
ـوقهَ ((ُ:ت َؾف َ
ون)) :مـ اـطعـ وهق اـرضب واـقالز .واـطعـ مـَّمف مَّمو يؽَّمقن بَّموـرم
ـوقهَ ((ُ:ؿ َت َطع َ
ؽقمذي اـبدن ت ومو يؽقن بوـؾَّون ؽقمذي اــػس.
ُاحلدَ ِ
ـوقهَ ((ُ:أ َه ِل َ
يث)) :هؿ املشبغؾع بﺤديٌ اــبل ﷺ روايي ودرايَّمي؛ وـشَّمدة
َّمَّمقؾمهؿ ـؾـبَّمَّمل و ؼَّمَّمديؿفؿ عدياَّمَّمف طَّمَّمر أرايف صَّمَّمور ( أهَّمَّمؾ اعَّمَّمديٌ) ـؼ ًب َّمو ٕهَّمَّمؾ اـََّّمَّمـي
واجلاطَّمَّمي تومَّمَّمـ املﺼَّمَّمـػوت اـبَّمَّمل اؾَّمَّمً هَّمَّمذا آسَّمَّمؿ (طؼقَّمَّمدة اـََّّمَّمؾػ أصَّمَّمﺤوب اعَّمَّمديٌ)
ـؾﺼوبقين راف اهلل.
ـوقه((ُ:و َت َؼودَ ُح)) :ؽؿـ طَموت أهَّمؾ اـبَّمدع اـؼَّمدح ذم رواة إحوديَّمٌ ذم مَّمبطفؿ
وطداـبفؿ وأموكبفؿ.
ـوقه((ُ:اقد َه َر)) :اـزمـ.
ياُصاحِ )) :مـودى مرالؿت أصؾف يو صوحبل.
ـوقهَ ((ُ:
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وإجمالًا:
أهيو املبؿَّؽ بوـؽبَّموب واـََّّمـي :احَّمذر أن بـَّمل ديـَّمؽ و لالَّمذ طؼقَّمد ؽ مَّمـ إؾَّمقال
وأرايف املﺤدثَّمَّمي بَّمَّمؾ طؾقَّمَّمؽ بوـؽبَّمَّموب واـََّّمَّمـي ؽػَّمَّمقفا اـعﺼَّمَّمؿيت واحَّمَّمذر مَّمَّمـ اـطعَّمَّمـ ذم أهَّمَّمؾ
اعديٌ ؿػعؾ أهؾ اـبدع اـذيـ يؼدحقن ذم أهؾ اعديٌت ثؿ الَّمبؿ راَّمف اهلل هَّمذه اـؼﺼَّمقدة
بلن مـ اطبؼَّمد هَّمذا املعبؼَّمد صَّمقال حقو َّمف ؽفَّمق طَّمر اـطريَّمؼ اـﺼَّمﺤق اـَّمذي طوؾببَّمف الَّمم ذم
اـعواؾ وأاؾ.
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األدلة النقلية
(ٔ) األدٌخ ػٍٚ ٝعٛة رؼظ ُ١عٕخ إٌج ٟﷺ ٚاٌزذز٠ش ِٓ ِخبٌفزٙب:
مؿ
َون ظمُ ِ ْم ِم ٍـ َو َٓ ُم ْم ِمـ ٍَي إِ َذا َوم َه َ
اَّللُ َو َر ُؽمق ُيم ُف َأ ْم ًرا َأ ْن َيؽ َ
َ )1ىم َ٤مل اهلل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:و َمو ىم َ
ُمقن َُهل ُ
ِ
اخل ِ
ِ
غم ُة م ْـ َأ ْم ِره ْؿ﴾ [إضمزاب .]35 :
ْ ََ
ِ
ايمر ُؽم َ
اَّللَ﴾ [ايمـًوق .]10 :
وع َ
قل َهم َؼَْ َأ َؿم َ
 )2و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:م ْـ ُيط ِع َّ
قل َ ِ
ِ
َون َيمؽُؿ ِدم رؽم ِ
مق َم
ون َي ْر ُصممق َ
مـ ىمَم َ
اَّللَ َوا ْيم َق ْ
اَّلل ُأ ْؽم َق ٌة َضم ًَـَ ٌي َظم ْ
 )3و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:يم َؼَْ ىم َ ْ َ ُ
ِ
ِ
غما﴾ [إضمزاب .]12 :
ْأَطم َر َو َذىم ََر اهللََّ ىمًَ ً
 )4و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:وإِ ْن سمُطِق ُعق ُه ََتتََُ وا َومو َفم َعم ايمرؽم ِ
كم﴾ [ايمـقر .]93 :
قل إِ َّٓ ا ْيم ٌَ َال ُغ اظمٌُِْ ُ
َّ ُ
َ
ْ
ِ
خيويمِ ُػق َن َفم ْـ َأ ْم ِر ِه َأ ْن سم ُِِق ٌَ ُف ْؿ همِ ْتـَ ٌي َأ ْو ُي ِِق ٌَ ُف ْؿ َفم َ
يـ ُ َ
اب
مذ ٌ
 )5و َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤ممم َ ﴿:هم ْؾ َق ْح َذ ِر ا َّيمذ َ
ِ
قؿ﴾ [ايمـقر .]53 :
َأيم ٌ
َ )6ىم َ٤مل َشمٕم َ٤ممم َ ﴿:أ َمل يع َؾؿقا َأ َّكف مـ ُُي ِ
َور َصم َفـ ََّؿ َطمويمًَِ ا همِ َقفو َذيمِ َ
مؽ
ود ِد َ
َ
ُ َ ْ َ
اَّللَ َو َر ُؽمق َيم ُف َهم َل َّن َيم ُف ك َ
َْ ْ ُ
ِ
ِْ
قؿ﴾ [ايمتقزمي .]53 :
اخلز ُ
ْي ا ْيم َعظ ُ
 )7و َقمـ ِ
سمـ َؾم ِ
٤مض ِ
اًمٕم ْر َسم ِ
٤مر َض َ٦م ريض اهللُ قمٜمف َىم َ٤ملَ :ص ىغم سمِٜمَ٤م َر ُؾم ُ
تق ٍم
قل اهلل ﷺ َذ َ
ات َض ْ
ْ
ِ
ُصم ىؿ َأ ْىم ٌَ َؾ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م َوم َق َقم َٔمٜمَ٤م َُم ْق ِقم َٔم ً٦م َسمٚمِٞم َٖم ً٦م َذ َر َوم ْ٧م ُِمٜم َْٝم٤م ا ًْم ُٕم ُٞم ُ
قبَ ،وم َ٘م َ٤مل َىم ِ٤مئ ٌتؾ:
قن َو َو ِضم َٚم ْ٧م ُمٜم َْٝم٤م ا ًْم ُ٘م ُٚم ُ
َ ه
اَّلل ِ
ِ
ِ ِ ِ
تق ٍد ٍع َوم َتام َذا َشم ْٕم َٝمتدُ إِ ًَم ْٞمٜمَت٤م؟ َوم َ٘م َ
مقى َ
َض٤م َر ُؾم
ت٤ملُ (( :أوصمقؽ ُْؿ زمِ َت ْؼ َ
قل الل يم ََ٠م ىن َاذه َُم ْققم َٔمت ُ٦م ُُم َ
ِ
مَي َهمًمغمى ْ ِ
مش ِممـْؽُؿ زمع ِ
ايمً ْؿ ِع َوايم َّطو َفم ِي َوإِ ْن َفم ًٌَْ ا َضم ٌَ ِشقوَ ،همنِ َّك ُف َم ْـ َي ِع ْ
مغما،
ْ َْ
َو َّ
اطمت َال ًهممو ىمًَ ً
َ ََ
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اصم ِ
وق اظمَْف َِيكم ِ ِ
اخل َؾ َػ ِ
يـَ ،تَ َ ًَّمؽُقا ِ َهبمو َو َفم هضمقا َفم َؾ ْق َفمو زمِويمـ ََّق ِ
َهم َع َؾ ْقؽ ُْؿ زمِ ًُـَّتِل َو ُؽمـ َِّي ُْ
مذ،
ايمراؾممَ َ
ْ ِّ َ َّ
وإِيوىمُؿ و ُحمََْ َشم ِ
وت ْإُ ُم ِ
قرَ ،همنِ َّن ىم َُّؾ ُحمََْ َشم ٍي زمَِْ َفم ٌيَ ،وىم َُّؾ زمَِْ َفم ٍي َو َال َيم ٌي )) (.)1
َ َّ ْ َ
ِ
ت٤مل(( :ىم ه
قل اهللِ ﷺ َىم َ
اهلل َقمٜمْ ُفَ ،أ ىن َر ُؾم َ
قن
ُمؾ ُأ َّمتِمك َيمَْ ُطم ُؾ َ
يض ُ
 )8و َقم ْـ َأسمِك ُا َر ْض َر َة َر َ
مؾ َْ
َْ
قل اهللِ َو َُم ْـ َض ْ٠م َسمك َىم َ٤ملَ (( :م ْـ َأ َؿمو َفمـِل َد َطم َ
اجل َّـ َي  ،إَِّٓ َم ْـ َأ َزمك ))َ .ىم٤م ًُمقا َض٤م َر ُؾم َ
مـ
اجلـَّم َي َ ،و َم ْ
َفم َِ ِوين َهم َؼَْ َأ َزمك )) (.)2
َس ر ِيض اهلل قمٜمْف َ ،أ ىن رؾم َ ِ
ِ
مـ ُؽممـَّتِل
مى َفم ْ
مـ َرنم َ
قل اهلل ﷺ َىم َ٤مل َ (( :هم َؿ ْ
 )9و َع ْن َأك ٍ َ َ ُ َ ُ
َ ُ
َهم َؾ ْق َس ِمـِّل)) (.)3
ِ
مؾ ه
وصم ِع َ
اهلل َقمٜمْ ُف َ ،أ ىن اًمٜمٌتل ﷺ َىم َ
ايممذ هل و
ت٤ملُ (( :
يض ُ
 )16و َقم ْـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر َر َ
َ
طمويمػ أمري  ،و مـ سمش ٌَّف زمؼق ٍم همفق مـفؿ)) (.)4
غور فمعم مـ
َّ
ايمِ ُ

) (1رواه أبو داود ( ،)4667وابن ماجه ( ،)42وصححهَإلباين يف ((صحقح سـن ابن ماجه)).
) (2رواهَالبخاري (.)7286
) (3رواهَالبخاري ( ،)5663ومسؾم (. )1461
)َ)4صححهَإلباينَيف(( صحقح الجامع )) (.)2831
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الفوائد العقدية
فبئذح ]ٔ] :دشِخ رمذ ُ٠ا٢ساء ػٍ ٝلٛي سعٛي اهلل ﷺ:
ِ
َ
اَّللَُ
اَّللَُإِنُ َ
اَّلل ُِ َو َر ُتووقِ ِه َُوات ُؼوواُ َ
وػُ َيودَ ِيُ َ
ُآَـُوواُ ُ ُت َؼودِّ َُواُ َ َ َ
ُّياُاقذ َ
ين َ
 َىم َ٤مل َشم َٕم َ٤مممَ ﴿ :ياُأ ُّ َِ
ِ
ِ
ِ
ُآَـُواُ ُ َُت َر َؿ ُع َ
َ
ُر َف ُورواُ َقو ُهُ
وي َُو َ َ
وواُأ َص َووا َتؽ َُمُ َؿ َوو َص َ
ُّياُاقذ َ
َتؿ ٌ
ُص َووتُاقـ ِ ِّ
ين َ
قعُ َعؾ ٌ
قمُ*ُ َياُأ ُّ َ
ِا َق َؼ َو ِلُف ََج َف ِرُ َ َع ِضؽ َُمُقِ َ َع ٍ
ون﴾ُ[احلجراتُ.]2-1ُ:
َُت َ َط َُأ َع ََم ُقؽ َُم َُو َأ َكت َُمُ ُت ََش ُع ُر َُ
ض َُأ َن َ َ
ـالُا نُفثر-رمحهُاهلل-ذم ػَّمه ( :أي ٓ َّورطقا ذم إشقويف بع يديَّمف أي :ؾبؾَّمفت
بؾ ؿقكقا بع ًو ـف ذم مجقع إمقرت حبك يدالؾ ذم طؿَّمقم هَّمذا إدب اـػَّمطل حَّمديٌ معَّموذ
َ
ُقوبُـضواءُؿو ِ َمُ
إنُعورَ
ريض اهلل طـف حقٌ ؾول ـف اــبل ﷺ حَّمع بعاَّمف إغ اـَّمقؿـ(( :
ٌ
ِ
ِ
ِ
ُرتوولُاهللُِﷺ ُـوالُ:
ُـوالُ:ؿكوـة
ُ؟ُـالُ:أحؽمُ
َتؽم
ؽتابُاهللِ ُـالُ:ؿوننُ ُرودَ
ُ
ُ
ِ
يفُصودرهُوـوالُ:احلؿودُ ُهللُِاقوذيُ
ؿننُ ُردَ ُـالُ:أجتفدُ ُرأييُو ُآقو ُؿرضو هُﷺ
ِ
ِ
َ
َ
ُرتولُاهللِ)) .ؽوـغرض مـف أكف أالر رأيف وكظَّمره واابفَّموده
ُِداُيرِض
ُرتولُاهلل
قُرتول
وؿ
إغ مو بعد اـؽبوب واـَّـي وـق ؾدمف ؾبؾ اـبﺤٌ طـفا ـؽَّمون مَّمـ بَّموب اـبؼَّمدم بَّمع يَّمدي اهلل

ورسقـف)ُ.
يؼولُا نُاقؼقم-رمحهُاهلل( :-ؽنذا ؿون رؽع أصقاهتؿ ؽقق صق ف سببو عبقط أطاهلؿ
ؽؽقػ ؼديؿ آرائفؿ وطؼقهلؿ وأذواؾفؿ وسقوسبفؿ ومعورؽفؿ طر مو اويف بف ورؽعفَّمو طؾقَّمف
أـقس هذا أوغ أن يؽقن حمبطو ٕطاهلؿ)(.)1

)(( َ)1إعالم الؿوقعقن)) (.)51/1
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ِ
ين ُ َ
ونُ َع َن َُأ ََ ِر ُِهُ َأ َنُت ُِصق َ ُف َمُؿِ َتـَ ٌة َُأ َوُ ُي ِصق َ ُف َمُ
ُُياقِ ُػ َ
 وؾول اهلل طز واؾَ ﴿ :ؿ َؾ َق َح َذ ِرُاقذ َِ
قمُ﴾ُ[اقـورُ.]33ُ:
َع َذ ٌ
اب َُأق ٌ
يعَّمي

ـالُاحلاؿظُا نُفثرُرمحهُاهلل ذم ػَّمه :أي ؽؾقﺤَّمذر وـَّمق ش مَّمـ الَّموـػ
اـرسقل بوصـ ًو وضوهر ًا ﴿ َأ َنُت ُِصق َ ُف َمُؿِ َت َـ ٌةُ﴾ أي ذم ؾؾقهبؿ مـ ؿػرت أو كػوقت أو بدطي ﴿ َأ َوُ
ِ
ِ
قمُ﴾ أي ذم اـدكقو بؼبؾ أو حدِّ أو حبس أو كﺤق ذـؽ.
ُيصق َ ُف َمُ َع َذ ٌ
اب َُأق ٌ
يؼولُأ وُ ؽرُاقصديقُرِضُاهللُعـه ( :ـًَّ ورؿًو شق ًئو ؿون رسَّمقل اهلل ﷺ يعؿَّمؾ
بفت إٓ طؿؾً بفت وإين ٕالشك إن رؿً شق ًئو مـ أمره أن أزيغ)(.)1
وعؾقُا نُ طة-رمحهُاهلل -طر هذا بؼقـف( :هذا يو أالَّمقاين اـﺼَّمدِّ يؼ إؿَّمب يب َّمق
طر كػَّف مـ اـزيغ إن هق الوـػ شق ًئو مـ أمر كبقف ﷺ ت ؽاذا طَّك أن يؽقن مَّمـ زمَّمون
أمﺤك أهؾف يَّبفزئقن بـبقفؿ وبلوامرهت ويببوهقن بؿ وـػبف ويََّّم رون بََّّمـبف ....كََّّملل
اهلل طﺼؿي مـ اـزـؾت وكجوة مـ سقيف اـعؿؾ)(.)2
يؼولُعؿورُ ونُع ودُاقعزيوزُرِضُاهللُعـوه  ٓ( :رأي ٕحَّمد مَّمع ُسَّمـي سَّمـفو رسَّمقل اهلل
ﷺ)(.)3
ـالُشقخُاإلتالمُا نُتقؿقةُ–رمحهُاهلل( :-ؽنن أهؾ اعؼ واـَّـي ٓ يؽَّمقن مببَّمقطفؿ
إٓ رسقل اهلل ﷺ اـَّمذي ٓ يـطَّمؼ طَّمـ اهلَّمقى إن هَّمق إٓ وحَّمل يَّمقحك ؽفَّمق اـَّمذي جيَّمى

)َ)1رواهَالبخاري (.)3692
)((َ)2اإلباكة الؽ ى)) (.)83/1
)(( )3إعالم الؿوقعقن)) (.)261/2
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ﺼديؼف ذم ؿؾ مو أالب ؛ وصوطبف ذم ؿؾ مو أمر وـقًَّ هذه املـزـي ـغمه مـ إئؿَّمي بَّمؾ ؿَّمؾ
أحد مـ اــوس يمالذ مـ ؾقـف ويرتك إٓ رسقل اهلل ﷺ)(.)1
وـالُا نُعثقؿػُرمحهُاهلل  ٓ( :جيَّمقز ٕحَّمد مَّمـ اــَّموس أن يعَّمورض ؿَّمَم اـرسَّمقل
ﷺ بلي ؿَمت ٓ بؽَم أيب بؽر اـذي هق أؽضؾ إمي بعد كبقفوت وٓ بؽَم طؿَّمر اـَّمذي
هق ثوين هذه إمي بعد كبقفوت وٓ بؽَّمَم طَّماان اـَّمذي هَّمق ثوـَّمٌ هَّمذه إمَّمي بعَّمد كبقفَّموت وٓ
بؽَم طظ اـذي هق رابع هذه إمي بعد كبقفوت وٓ بؽَم أحد ؼمهؿ؛ ٕن اهلل عوغ يؼَّمقل:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ُ َ
قم )(.)2
اب َُأقِ ٌُ
ُُياقِ ُػ َ
ونُ َع َن َُأ ََ ِره َُأ َنُتُصق َ ُف َمُؿ َتـَ ٌة َُأ َوُ ُيصق َ ُف َمُ َع َذ ٌ
( َؿ َؾ َق َح َذ ِرُاقذ َ

فبئذح ]ٕ] :رؼظ ُ١اٌقذبثخ ٌغٕخ إٌج ٟﷺ:
إينُأعؾمُ
طـ طؿر بـ اخلطوب ريض اهلل طـفت أكف اويف إغ اعجر إسقد ؽؼ ّبؾف وؾول( :
ُ
ُأينُرأيتُاقـ يُﷺُ ُيؼ ؾبَُاُـ ؾتب)(.)3
أكبُحجرُ ُترضُو ُتـػعُوقو
ُ
وطـ طبداهلل بـ طبوس ريض اهلل طـف ؾول( :ققسُأحدُإ ُيمخذَُنُـوقوهُويودع ُؾورُ
اقـ يُﷺ)(.)4
َّمل ﷺ  :ؽؼَّمول
وعنُتعقدُ نُج رُعنُا نُع اسُرِضُاهللُعوـفَم ُؾَّمول :متب َ
َّمع اــب ة
ِ
ِ
اـزبم هنك أبق ٍ
ٍ
طبوس مو ُ
يؼقل ُط َري ُي ؾول يؼقل هنَّمك
املبعي ؽؼول  :اب ُـ
وطؿر طـ
بؽر
طرو ُة ب ُـ
ُ

)(( (1مجؿوع الػتاوى)) (.)346/3
)((َ(2مجؿوع فتاوى ورسائل العثقؿقن)) (.)249 /5
)َ(3رواهَالبخاري (.)1597
)َ(4رواه الط اين يف ((الؿعجم الؽبقر)) (.)339 \11
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ِ
أبق ٍ
ٍ
َّمل ﷺ ويؼ ُ
طبوس أراهؿ سَّم َقفؾؽقن أؾ ُ
َّمقل
املبعي ؽؼول اب ُـ
وطؿر طـ
بؽر
َّمقل ؾَّمول اــب ة
ُ
هنك أبق ٍ
وطؿر.)1()..
بؽر
ُ
وعنُتا ُ نُع وداهللُأكَّمف سَّمؿع راَّم ً
َ يََّّملل طبَّمداهلل بَّمـ طؿَّمر ريض اهلل طَّمـفات طَّمـ
اـبؿبع بوـعؿرة إغ اعٍت ؽؼول طبداهلل :هل حَلت ؾول اـراؾ :إن أبوك ؾد هنك طـفوت ؽؼَّمول
ببع أم أمر رسقل
طبداهلل :أرأيً إن ؿون أيب هنك طـفوت وصـعفو رسقل اهلل ﷺ ت أمر أيب ُي ُ
اهلل ﷺ  .ؽؼول اـراؾ :بؾ أمر رسقل اهلل ﷺ ؽؼَّمول طبَّمداهلل :ـؼَّمد صَّمـعفو رسَّمقل اهلل
ﷺ)(.)2

فبئذح ]ٖ] :رنت اٌقذبثخ ػٍ ِٓ ٝخبٌف اٌغٕخ:
ِ
 عن َِتُأحودَ فمُاَرأتُوهُ
يض َ
اَّللُ طـفات أن اــبل ﷺ ؾَّمول(( :إذاُاتوتلذك َ
ابـ ُط َ
ؿر َر َ
اَّلل ِ
بَل بـ ِ
ِ
واَّلل ِ ــؿـعفـ .ؾول :ؽل ْؾ َب َؾ طؾقف طبَّمدُ َ
اَّلل َِ :
طبد َ
إؼُادكجدُؿالُ َيؿـ َعفا)) ؽؼول ُ ُ
واَّلل ِ
الب ُك طـ رس ِ
ؽَّبف س ًّبو س ِّق ًئو مو سؿع ُبف سى ِما َؾف ة
اَّلل ِ ﷺ و ؼَّمقلَ :
َّمقل َ
ؾطت وؾولُ :أ ِ ُ
َ
ــ َْؿـَ ُعفـ.)3())..
ـالُاقعالَةُحمؿدُ نُصاقحُاقعثقؿػُرمحهُاهلل :ؾقل بَل بـ طبداهلل بـ طؿر راَّمف
اهللُ( :واهللُقـؿـعفنُ)..ـقس ؾﺼده رد اعديٌت ـؽـ ؾﺼده أن إمر غَّممت وأن اــََّّمويف ذم

)َ(1رواه أحؿد ( )3121وقرال أحؿرد شرؽر " إساـادهَصاحقح" .فاائاادةَ :قاالَالحاافظَابانَحجار يف "
الػررتح " (ُ : )226/8ط َر َّيا َُة :وهررو بالتصررغقر  ،وأصررؾه عريرروة فرراجتؿع حرفررا عؾررة فلبرردلت الررواو يرراء ةررم
أدغؿت يف إخرى.
)َ(2رواه الرتمذي ( .)824وصححهَالوادطي يف ((الصحقح الؿسـد مؿا لقس يف الصحقحقن)) (.)774
) (3رواهَمسؾمَ(.)442
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اــبل ﷺ خيراـ بؾبوس اعشؿيت بعقدات طـ اـبَّمبج واـبطقَّمىت وأن اـقؾَّمً ؾَّمد غَّممت
ؽؼول ( :واهلل ــؿـعفـ ) هذا مرادهت وـقس مراده املعورمي ؾطعَّم ًوت ـؽَّمـ ملَّمو ؿَّمون هَّمذا اـؾػَّمظ
ضوهره املعورمي سبف أبقهت يعـل :وب ف و ؽؾؿ طؾقف سب ًو سقئ ًوت وؾول أالبك طَّمـ رسَّمقل اهلل
ﷺ ت و ؼقل ( :ــؿـعفـ) مع أكف ـقس ؾﺼده املعورمي بَ شؽت ـؽـ ذم هَّمذا دـقَّمؾ طَّمر
اإلكؽور طر مـ ؽؾؿ بؽَم ضوهره املعورميت وأكف ُيَّىت ؽؽقػ بؿـ أراد املعورمي  .ؽفذا
أشدة وأشد).
ُي ِوزُُ َُِونُ
 وطـ اوبر بـ طبَّمداهلل ريض اهلل طـَّمفت ؾَّمول :ؾَّمول رسَّمقل اهلل ﷺُ (( :نُاداء ِ
ِ
اقو ِ
َ
اع)) ُؽؼول َر ُا ٌؾ :مَّمو َيؽْػقـَّملت ؽؼَّمول اَّموبِ ٌر :ؾَّمد
نُاجلـا ِةُاقص ُُ
ُوَ
ضوءُادُدُّ َُِ
َ
َ
ؿَػك َمـ هق َال ٌم ِم َ
اَّلل ِ ﷺ.)1().
رسقل َ
ـؽت وأؿ َا ُر َش ْع ًرا؛
ـالُا نُحجرُرمحهُاهلل ذم

ح هذا اعديٌ( :وؽقف اقاز اـرد بعـػ طر مـ يَّماري

بغم طؾؿ إذا ؾﺼد اـراد إيضوح اعؼ وحتذير اـَّومعع مـ ماؾ ذـؽ).
 وعنُعؿرانُ نُحصػُرِضُاهللُعـه ؾول :ؾَّمول رسَّمقل اهلل ﷺَ (( :ورُ
قواء َ
احل ُ
ُخ َ ٌ

ى :إكو َــ َِجدُ ذم َب ْع ِ
ض اـ ُؽ ُب ِ
شم ب ُـ َؿ ْع ٍ
ؾولَ (( :
ر))َ .ؽ َ
ؾولْ :أو َ
ُف ُّؾ ُه))َ .
ىت
ُخ َ ٌُ
قاءُ ُف ُّؾ ُه َ
احل ُ
ؼول ُب ُ
اعؽْؿ ِيت أن مـف سؽِقـَ ًي و وؾَّمورا ل ِ مؾ ِرهت ِ
أو ِ
ِ
ِ
ػت ؾ َ
َّمى ِط ْؿ ُ
اار َّمو
ومـَّْم ُف َمَّم ْع ٌ
َّمران حبَّمك ْ َ
َّمولَ :ؽ َغض َ
َ ً
َ
َ
وؾول :أٓ أرى ُأ َحدِّ ُث َؽ طـ ر ِ
اَّلل ِ ﷺ ت و ُ ع ِ
َّمور ُض ؽِق َِّمفت ؾ َ
َط ْقـو ُهت َ
َّمول :ؽلطَّمو َد ِط ْؿ ُ
َّمران
سقل َ
َ
َ
ِ
يٌت َ
ى ِط ْؿ ُ
اعَ ِد َ
ران (.)2
شمت َؽ َغض َ
ؾول :ؽلطو َد ُب ٌ

) (1رواهَالبخاري ( ،)261ومسؾم (.)325
) (2رواهَالبخاري ( ) 6117بؿعـاه ،ومسؾم()37والؾػظ له.
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ـالُاقعالَةُحمؿدُ نُصاقحُاقعثقؿوػُرمحوهُاهلل( :وذم اعَّمديٌ مَّمـ اـػقائَّمد اَّمقاز
وحَّمؼ ـنكََّّمون أن يغضَّمى إذا طَّمورض أحَّمد
اـغضى طـد معورمي أحوديٌ اــبل ﷺ ت ُ
ؾقل رسقل اهلل ﷺ بؼقل ؼمه ؿوئـ ًو مـ ؿون).
 وعنُع داهللُ نَُغػلُرِضُاهللُعـهُأك ُف َر َأى َر ُا ًَ َخي ِْذ ُ ت َؽ َؼول ـفْ َ ٓ :
َت َِّمذ ْ ت ؽَّمنن
َّمول :إكَّمف ٓ ُي َﺼَّمو ُد بَّمف َصَّم ْقدٌ َ
ؿون َيؽ َْر ُه اخلَ َّْمذ َ وؾ َ
َر َ
سقل اهللِ ﷺ َهنَك َط ِـ اخلَ ْذ ِ ت ْأو َ
وٓ
ِ
ِ
خي َِّمذ ُ ت َؽؼ َ
َّمع ُثَّمؿ َرآ ُه َب ْعَّمدَ ذـ َ
َّمول ـَّمف:
َّمؽ َ ْ
اـََّّمـت و َ ْػ َؼ َُّمل اـ َع ْ َ
ْرَّم ِّ
ُيـْؽَك بف طَدُ ٌّوت و َـؽـ َفو ؾَّمدْ َ ؽ ُ
ُأحدِّ ُث َؽ طـ ر ِ ِ
ًْ ََت ِْذ ُ ٓ ُأ َؿ ِّؾ ُؿ َ
َّمؽ
سقل اهلل ﷺ أكف َهنَك َط ِـ اخلَ ْذ ِ ْأو ؿ َِر َه اخلَ ْذ َ ت و َأك َ
َ
َ

ؿ ََذا وؿ ََذا.)1().
ـالُاإلَامُا نُحجرُاقعكوؼالينُرمحوهُاهلل( :ذم اعَّمديٌ اَّمقاز هجَّمران مَّمـ الَّموـػ
اـَّـي و رك ؿَمف وٓ يدالؾ ذـؽ ذم اــفل طـ اهلجَّمر ؽَّمقق ثَّمَث ؽنكَّمف يبعؾَّمؼ بؿَّمـ هجَّمر
عظ كػَّف)(.)2

فبئذح ]ٗ] :سعٛع اٌقذبثخ ٌٍغٕخ ػٕذ ِؼشفزٙب:
ؿون معوويي يَّبؾؿ إرؿون ؽؼول ـف ابـ طبوس ريض اهلل طـفا :إكف ٓ يََّّمبؾؿ إٓ هَّمذان
اـرؿـون ؽؼول :ـقس يشيف مـ اـبقً مفجقر .وذم روايي طـَّمد اـرتمَّمذي أن ابَّمـ طبَّموس ريض
ُيفُرت ِ ِ
ٌُح َكوـَ ٌُة﴾ [األحوزاب ]21ُ:ومل أر اــبَّمَّمل طؾقَّمَّمف
اهلل طَّمـفا ؾَّمَّمول ﴿ف َ
وولُاهللُ ُأ َتو َووة َ
وم ِ َ ُ
َوانُ َق ُؽو َ

)َ(1رواهَالبخاري (.)5479
)((َ(2فتح الباري)) (.)753\9
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اـﺼَة واـََّم يَّبؾؿ إٓ اـَّمرؿـع اـقاكقَّمعت ؾَّمول معوويَّمي ريض اهلل طـَّمف :صَّمدؾً وراَّمع
ـؼقـف(.)1
ـالُاقشقخُا نُعثقؿوػُُرمحوهُاهلل  (( :ملَّمو صَّمو معوويَّمي َّم ريض اهلل طـَّمف َّم ذات سَّمـيت
وؿون معف طبد اهلل بـ طبوس ريض اهلل طـفات اعؾ معوويي يؿَّ إرؿون إربعَّمي؛ اعجَّمر
إسَّمَّمقدت واـَّمَّمرؿـ اـَّمَّمقاينت واـشَّمَّمايبت واـغَّمَّمريبت ؽؼَّمَّمول ـَّمَّمف ابَّمَّمـ طبَّمَّموس :ؿقَّمَّمػ متََّّم اـَّمَّمرؿـع
اـشاـقعت واــبل طؾقف اـﺼَة واـََّم مل يؿَّ إٓ اـرؿـ اـقاين واعجر إسقد ..ؽؼَّمول
معوويي :إكف ـقس يشيف مـ اـبقً مفجقر ًا .يعـل اـبقَّمً ٓ هيجَّمرت ؿؾَّمف َّمرتم ويعظَّمؿت ؽؼَّمول
ُيفُرت ِ
ولُاهللُِ ُأ َت َووةٌُ
ابـ طبوس َّم ريض اهلل طـفا َّم وهق أؽؼف مـ معوويي ؾولَ ﴿ :ق َؼدَ ُف َ
َانُ َقؽ َُم ِ َ ُ
َح َكوـَة﴾[إضممزاب]12 :ت ومَّمو رأيَّمً اــبَّمل ﷺ يؿََّّم إٓ اـَّمرؿـع اـقاكقَّمعت يعـَّمل رؿَّمـ
2

اعجر إسقد واـرؿـ اـقاين ت ؽؼول ـف معوويي :صدؾً وراع إغ ؾقـف)( ).
ؽون يَّم ذم ِ
اـرو ِم طَفدٌ َؽ َ
وطـ سؾقؿ بـ طومر ؾولَ :
بَد ِهؿ حبك
بع معووي َي َ
ؿون َ
وبع ة
ُ
أؼور ِ
طر ؽ ََّمر ٍ
س َوه ََّمق يؼ ُ
طؾقفؿ وإذا ٌ
طر داب ٍي أو َ
راؾ َ
ب وؽَّمو ٌيف ٓ
اهلل أؿَّم ُ
إذا اك َؼ َه اـ َعفدُ َ
َّمقل ُ
َّمول طؿَّمرو س ِ
ؼدر مر ِ
َّمقل ؽؼ َ
ؾول ـَّم ُف معوويَّم ُي مَّمو ؼ ُ
ؿل َ
عً
َّمؿ ُ
َع ؽنذا َ
ٌ
اـَّ َؾ ة
طؿرو ب ُـ ط َبَّ َي ة
هق ُ
ٌ

رسقل اهللِ ﷺ ُ
َ
يؼقل َمـ َ
وبع َؾق ٍم طَفدٌ ؽَ َ ؾـ ُطؼد ًة وٓ ُ
يؿََّم
يشدهو حبَّمك
ؿون بقـَ ُف َ
َ
طر س ٍ
يـبذ ِ
ؽراع معووي ُي بوــ ِ
أ َمدُ هو أو َ
وس)(.)3
قايف
َ
إـقفؿ َ َ
) (1رواه أحؿد ( ،)1877والرتمذي( ،)858وهو يف "صحقح مسؾم" ( )1269دون ذكر معاوية
رضي اهلل عـه.
) (( (2شرح رياض الصالحقن)) (.) 318/2
) (3رواه أبو داود ( ،)2759والرتمذي ( ،)1586وأحؿد ( ،)17615وصاححهَإلبااين يف ((السؾسرؾة
الصحقحة)).
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طؿر ب ُـ اخلط ِ
وب ُ
يؼقل  :اـدِّ ي ُي ـؾعوؾ َؾ ِي ت وٓ ِر ُ
وعنُتعقد ؾولَ :
ث املرأ ُة ِمَّمـ د َي َِّمي
ؿون ُ
َز ِ
ؾول َـ ُف اـضﺤ ُ
ُ
وافو شق ًئو ت حبك َ
رسقل اهللِ ﷺ أن ُأ َو ِّر َ
وك ب ُـ ُس َ
ث امَّمرأ َة
ؿبى إيب
ػقون َ :
يب ِمـ د َي ِي َز ِ
ْ
ؽرا َع ُط َؿ ُر(.)1
أش َق َؿ ِّ
وافوت َ
اـضبو ِّ
ِ
عً اب َـ طب ٍ
َقً بَّمف َزمو ًكَّموت
اـَّص ِ ت ؾولَ :ؽلؽب ُ
جلقزايفت ؾولَ :س ِؿ ُ
َس ِؿ ُ
عً أبو ا َ
وس ُيػبل ذم ْ
ومل .ؽؼول :إكا هق رأي رأي ُبفت حَّمد َثـل أبَّمق س ٍ
ِ
ِ
َّمعقد
ؽرا َع طـفت ؾول :ؽ ُؼ ُ
َ
ؾولُ :ثؿ َـؼق ُبفت َ
ٌ َ
ؾً ـفَ :
َ
رسقل اهللِ ﷺ َهنك طـف(.)2
ريت أن
اخلُدْ ة
َّمقل  :أصػ ُ
زمون وأكَّمو أؾ ُ
ٌ
َّمول الؿشرركقن مَّمع
وعنُأ نُع اسُرِضُاهللُعـه ؾول :أ ك طظ
ؽَن طـ ٍ
َ
ُ
وأصػول املَّؾؿع مع املَّؾؿع حبك حدثـل ٌ
رسقل اهللِ ﷺ
ؽَن أن
املػؿع ت
سئؾ طـفؿ َ
َ
ًْ طـ
اــبل ؽلمَّؽ ُ
أطؾؿ با ؿوكقا طومؾع ت ؽؾؼ ْق ًُ ؽَكًو ؽﺤدثـل طـ ِّ
اهلل ُ
ؽؼول ُ :
َؾ ْقيب) (.)3

فبئذح ]٘] :رغٍ ُ١اٌقذبثخ ٌٍغٕخ عٛاء ػٍّٛا اٌذىّخ أ ٚال:
ع ِوئ ِ
ض َ ْؼ َِ اـﺼ ْق َمت َ
وٓ
عنَُعاذةُ ـتُع دُاهللُـاقتَ :س َل ْـ ًُ َط ِوئ َش َي َؽ ُؼ ُ
ؾً :مو َب ُول ا َ
ِ
ؾًَ :ـَّ ًُ بﺤر ِ ٍ
ِ
ِ
أح ُر ِ
َّمً :ؿ َ
َّمون
أس ََّمل ُل .ؾو َـ ْ
َ ْؼَ اـﺼ ََةََ .ؽؼو َـ ًَْ :
ورييت و َـؽـَِّّمل ْ
َُ
وري ٌي أكًُْ .ؾ ُ ْ

وٓ ُكممر ب َؼض ِ
ِ
ُي ِﺼق ُبـَو َ
ويف اـﺼ ََ ِة)(.)4
ذـؽت َؽـُ ْم َم ُر ب َؼ َضويف اـﺼ ْق ِمت َ ْ َ ُ َ
)َ(1رواه أبو داود ( )2927وصححهَآلباين.

) (2رواه أحؿد ( ،)11447وقال إركاؤوط "إسـادهَصحقحَطؾىَشرطَمسؾم".
) (3رواه أحؿد ( ،)26697وابن أبي عاصم يف ((السـة)) ( ،)214وصححهَإلباين يف (تخرريج كتراب
السـة)) (.)214
) (4رواهَالبخاري ( ،)321ومسؾم (.)335
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ـالُا نُاقعثقؿػُرمحهُاهلل :هذه املرأة ؿون طـدهو طؾؿ بلن اعوئض ؼَ اـﺼقم وٓ
ؼَ اـ ﺼَةت وـؽبفو أراد أن عر اعؽؿيت ؽبقـً هلَّمو طوئشَّمي ريض اهلل طـفَّمو أن اعؽؿَّمي
ورود اـػع بذـؽت ٕمَّمر اــبَّمل ﷺ اــََّّمويف ذم طفَّمده حقَّمـا ؿَّمون يﺼَّمقبفـ ذـَّمؽ بؼضَّمويف
اـﺼقمت ومل يؽـ يلمرهـ بؼضويف اـﺼَة.
فبئذح ] :]ٙال ػقّخ ألدذ ثؼذ اٌشعٛي ﷺ
ـالُا نُتقؿقة-رمحهُاهلل( : -واـؼوطدة اـؽؾقي ذم هذا :أٓ كعبؼد أن أحد ًا معﺼقم بعد
اــبل ﷺ؛ بؾ اخلؾػويف وؼم اخلؾػويف جيقز طؾقفؿ اخلطل)(.)1
اـَّـي طـدهؿ أن أهؾ بدر ؿ ةؾفؿ ذم اجلـَّميت وؿَّمذـؽ أمفَّموت
وـالُ-رمحهُاهلل( :-أهؾ ة
املممـع :طوئشي وؼمهوت وأبق بؽر وطؿر وطاان وطظ وصؾﺤي واـَّمزبم :هَّمؿ سَّمودات أهَّمؾ
اـَّـي يؼقـقن :إن أهؾ اجلـي ـقس مـ
اجلـي بعد إكبقويفت وأهؾ ة

صفؿ سَمبفؿ مـ اخلطلت

بؾ وٓ طـ اـذكى؛ بؾ جيقز أن يذكى اـراؾ مـفؿ ذكب ًو صغم ًا أو ؿبم ًا ويبَّمقب مـَّمفت وهَّمذا
مبػؼ طؾقف بع املَّؾؿعت وـق مل يبى مـف ؽوـﺼغوئر مغػقرة بوابـوب اـؽبوئر طـد مجوهمهؿ؛
بؾ وطـد إؿاريـ مـفؿ أن اـؽبوئر ؾد متﺤك بوعَّـوت اـبَّمل هَّمل أطظَّمؿ مـفَّموت وبوملﺼَّموئى
املؽػرة وؼم ذـؽ)(.)2
وـال-رمحهُاهلل( -املعﺼقم دمَّمى صوطبَّمف مطؾؼَّم ًو بَّمَ ؾقَّمدت وخموـػَّمف يََّّمبﺤؼ اـقطقَّمدت
اَّللَُ َواقر ُت َ
وولُ
واـؼرآن إكا أثبً هذا ذم حؼ اـرسقل الوصَّميت ؾَّمول  -عَّموغ َ ﴿ :-و ََونُ ُيطِو ُِعُ َ

) (( (1مـفاج السـة)) (.)196/6
)(( (2مـفاج السـة)) (.)316/4
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ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َؿ ُل َو َقئِ َ
ػ َُو ُّ
ونُ
ين َُأ َك َع َمُ َ
اقش َوفدَ اء َُواقصاقووح َ
اقصودِّ يؼ َ
ونُاقـ ِ ِّق َ
ػ َُو َح ُك َ
وػ َُو ِّ
مَُ َ
ب ََُ َعُاقذ َ
اَّللُُ َع َؾ َق ِف ِّ
اَّللُورتو َقهُ َؿننُ َقهُكَارُجفـُم َ ِ ِ
ب َُرؿِق ًؼا﴾ُ[اقـكاء]36ُ:ت وؾولَ ﴿ :و ََنُ َي َع ِ
ُأ َو َقئِ َ
ينُؿِ َقفواُ
ُخاقود َ
صُ َ َ َ َ ُ ُ
ُ َ َ َ َ
َأ َ ودً ا﴾ [اجلون]23ُ:ت ؽَّمَّمدل اـؼَّمرآن ذم ؼَّمم مقمَّمَّمع طَّمر أن مَّمَّمـ أصَّموع اـرسَّمقل ؿَّمَّمون مَّمـ أهَّمَّمؾ
اـَّعودةت ومل يشرتط ذم ذـؽ معﺼقم ًو آالرت ومـ طىص اـرسقل ؿون مـ أهَّمؾ اـقطقَّمدت وإن
ُؾدِّ ر أكف أصوع مـ ض ّـ أكف معﺼَّمقمت ؽوـرسَّمقل ﷺ هَّمق اـَّمذي ؽَّمرق اهلل بَّمف بَّمع أهَّمؾ اجلـَّمي
وأهؾ اــَّمورت وبَّمع إبَّمرار واـػجَّمورت وبَّمع اعَّمؼ واـبوصَّمؾت وبَّمع اـغَّمل واـرشَّمودت واهلَّمدى
واـضَلت واعؾف اـؼَّقؿ اـذي ؾَّؿ اهلل بف طبوده إغ شؼل وسعقدت ؽؿـ ا بعف ؽفق اـَّعقدت
ومـ الوـػف ؽفق اـشؼلت وـقًَّ هذه املر بي ـغمه .وهلذا ا ػؼ أهؾ اـعؾؿ  -أهؾ اـؽبَّموب و
اـَّـي  -طَّمر أن ؿَّمؾ شَّم ص سَّمقى اـرسَّمقل ؽنكَّمف يمالَّمذ مَّمـ ؾقـَّمف ويَّمرتكت إٓ رسَّمقل اهلل
ة
ﷺ ت ؽنكف جيى ﺼديؼف ذم ؿؾ مو أالبت وصوطبف ذم ؿَّمؾ مَّمو أمَّمرت ؽنكَّمف املعﺼَّمقم اـَّمذي ٓ
يـطؼ طـ اهلقىت إن هق إٓ وحل يقحكت وهق اـذي ُيَّلل اــوس طـ يقم اـؼقوميت ؿَّما ؾَّمول
ِ
ػ﴾ [األعراف.)1()..]3ُ:
ين ُُأ َر ِت َلُإ َق َق ِف َم َُو َقـ ََك َئ َؾنُا َق ُوؿ َر َتؾِ َُ
عوغَ ﴿:ؿ َؾـَُ َك َئ َؾنُاقذ َ

فبئذح ] :]ٚال ٠يبع ِخٍٛق ىبػخ ِيٍمخ ئال سعٛي اهلل:
ـالُشقخُاإلتالمُُ-رمحهُاهللُ( :-واـرسقل ﷺ هق املب ِّؾغ طـ اهلل أمره وهنقفت ؽَ
ُيطوع خمؾقق صوطي مطؾؼي إٓ هقت ؽنذا ُاعؾ اإلموم واـشقخ ؿلكف إـف ُيَّمدطك مَّمع مغقبَّمف وبعَّمد
مق فت ويَّبغوث بفت ويطؾى مـف اعقائٍ  -واـطوطي إكا هل ـش ص حَّمو

يَّملمر بَّما ُيريَّمد

َّمل ُمشَّمَّمبفو برسَّمَّمقل اهلل ﷺ ت
ويـفَّمَّمك طَّمَّما ُيريَّمَّمد  -ؿَّمَّمون املقَّمَّمً ُمشَّمَّمبفو بَّمَّموهلل عَّمَّموغت واعَّم ة

) (( (1مـفاج السـة)) (.)175-174
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ؽق راقن طـ حؼقؼي اإلسَم اـذي أصؾف شفودة أن ٓ إـف إٓ اهلل وشفودة أن حمؿد ًا رسقل
اهلل)(.)1

فبئذح ] :]ٛال ٠ؾشع رشن اٌذٌٚ ً١ئْ ػًّ إٌبط ثخالفٗ:
ُـالُا نُاقؼقم راف اهلل ( :ـق رؿً اـَّــ ـؾعؿؾ ـبعطؾَّمً سَّمــ رسَّمقل اهلل ﷺ ت
ودرسً رسقمفوت وطػً آثورهوت وؿَّمؿ مَّمـ طؿَّمؾ ؾَّمد اصَّمرد ب َّمَ اـََّّمـي اـَّصَّم ي طَّمر
ؼودم اـزمون وإغ أنت وؿؾ وؾً رتك سـي ويعؿؾ ب َؽفوت ويَّبؿر طؾقفو اـعؿؾت ؽبجد
يَّم ًا مـ اـَّـي معؿقًٓ بف طر كقع ؼﺼمت والذ بَ حَّوب مو شويف اهلل مـ ســ ؾد أمهؾً
و عطؾ اـعؿؾ هبو مجؾيت ؽؾق طؿؾ هبو مـ يعرؽفو ـؼول اــوس :رؿً اـَّـي .ؽؼد ؼرر أن ؿؾ
طؿؾ الوـػ اـَّـي اـﺼﺤقﺤي مل يؼع مـ صريؼ اــؼؾ اـببيت وإكَّما يؼَّمع مَّمـ صريَّمؼ آابفَّمودت
وآابفود إذا الوـػ اـَّـي ؿون مردود ًا)(.)2
وـالُا نُحزمُراف اهلل( :إن حد اـشذوذ هق خموـػي اعؼ ؽؽؾ مـ الوـػ اـﺼَّمقاب ذم
مَّلـي مو ؽفق ؽقفَّمو شَّموذت وسَّمقايف ؿَّموكقا أهَّمؾ إرض ؿؾفَّمؿ بَّملبهؿ أو بعضَّمفؿت واجلاطَّمي
واجلؿؾي هؿ أهؾ اعؼت وـق مل يؽـ ذم إرض مـفؿ إٓ واحدت ؽفق اجلاطَّميت وهَّمق اجلؿؾَّميت
وؾد أسؾؿ أبق بؽر والدجيي ريض اهلل طـفا ؽؼطت ؽؽوكو مهو اجلاطيت وؿون سوئر أهؾ إرض
ؼممهو وؼم اـرسقل ﷺ أهؾ شذوذ وؽرؾي)(.)3

) ((َ(1مـفاج السـة)) (.)496/3
) ((َ(2إعالم الؿوقعقن)) (.)395/2
) (( (3الؿحؾى)) (.)661\5
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اٌذك ػٕذ أً٘ اٌغَُّّٕخ ٌ١ظ ِٕذقشاً ف ٟاألئّخ األسثؼخ:
َّ
فبئذح ]:]ٜ
ـالُا نُتقؿقةُرمحهُاهلل( :مل يؼَّمؾ أحَّمد مَّمـ طؾَّمايف املََّّمؾؿع إن اعَّمؼ مـحصرر ذم أربعَّمي مَّمـ
طؾايف املَّؾؿع ؿليب حـقػيت وموـؽت واـشوؽعلت وأادت ؿَّما يشَّمـع بَّمذـؽ اـشَّمقعي طَّمر أهَّمؾ
اـَّـي مبػؼقن طر أن مو ـوزع
اـَّـيت ؽقؼقـقن :إهنؿ يدطقن أن اعؼ مـﺤَّص ؽقفؿ؛ بؾ أهؾ ة
ة
ؾقل مَّمو خيَّموـػ ؾ َ
ؽقف املَّؾؿقن واى ر ةده إغ اهلل واـرسقلت وأكف ؾد يؽقن ُ
َّمقل إربعَّمي مَّمـ
أؾقال اـﺼﺤوبي واـبوبعع هلؿ بنحَّونت وؾقل همٓيف إربعَّمي( :ماَّمؾ :اـاَّمقري وإوزاطَّملت
واـؾقٌ بـ سعدت وإسﺤوق بـ راهقيفت وؼمهؿ) أص مـ ؾقهلؿ)(.)1

فبئذح ]ٓٔ] :ألٛاي األئّخ األسثؼخ ف ٟرمذ ُ٠اٌذذ٠ش ػٍ ٝألٛاٌ:ُٙ
ـالُأ وُحـقػةُرمحهُاهلل(ُ:إذا ص اعديٌ ؽفق مذهبل)

()2

وـالُرمحهُاهللَّ ٓ(ُ:مؾ ٕحَّمد أن يلالَّمذ بؼقــَّمو مَّمو مل يعؾَّمؿ مَّمـ أيَّمـ أالَّمذكوه)( )3وذم
روايي( :حرام طر مَّمـ مل يعَّمر دـَّمقظ أن يػبَّمل بؽَمَّمل)ت زاد ذم روايَّمي( :ؽنكـَّمو بشرر كؼَّمقل
اـؼقل اـققم وكراع طـف ؼدا) .وذم أالرى( :و ؽ يو يعؼقب -هق أبَّمق يقسَّمػ ٓ -ؽبَّمى
ؿؾ مو َّؿع مـل ؽنين ؾد أرى اـرأي اـققم وأ رؿف ؼدا وأرى اـرأي ؼدا وأ رؿف بعد ؼد).
ُوـالَُاقبُ نُأكسُرمحهُاهلل(ُ:إكا أكو بػ أالطئ وأصقى ت ؽوكظروا ذم رأيل ت ؽؽؾ
مو واؽؼ اـؽبوب واـَّـي ؽ ذوهت وؿؾ مو مل يقاؽؼ اـؽبوب واـَّـي ؽو رؿقه)(.)4

) ((َ(1مـفاج السـة)) (.)376 - 369/2
)(((2الحاشقة عؾى البحر الرائق)) ٓبن عابدين يف (.)63 / 1
)(( (3الحاشقة عؾى البحر الرائق)) ٓبن عابدين يف (.)293 / 6
) (( (4جامع بقان العؾم وفضؾه)) ٓبن عبد ال يف (.)32 / 2
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وـالُرمحهُاهلل( :ـقس أحد بعد اــبَّمل ﷺ إٓ ويمالَّمذ مَّمـ ؾقـَّمف ويَّمرتك إٓ اــبَّمل
ﷺ)(ُ.)1
وـالُاقشاؿعي-رمحهُاهلل( :-أمجع املَّؾؿقن طر أن مـ اسَّمببون ـَّمف سَّمـي طَّمـ رسَّمقل
اهلل ﷺ مل ؾ ـف أن يدطفو ـؼقل أحد)(.)2
وـالُايضا (ُ:ؿؾ حديٌ طـ اــبل ﷺ ؽفق ؾقيب وإن مل َّؿعقه مـل )(. )3
وـووالُأمحوودُ وونُحـ وولُرمحووهُاهلل ٓ( :ؼؾَّمَّمدين وٓ ؼؾَّمَّمد موـؽَّمَّمو وٓ اـشَّمَّموؽعل وٓ
إوزاطل وٓ اـاقري والذ مـ حقٌ أالذوا)(.)4
وـالَُرة( :آ بوع أن يببع اـراؾ مو اويف طـ اــبل ﷺ وطـ أصﺤوبف ثَّمؿ هَّمق مَّمـ
بعد اـبوبعع خمم)(.)5
وـالُرمحهُاهلل( :مـ رد حديٌ رسقل اهلل ﷺ ؽفق طر شػو هؾؽي)(.)6

)(( (1جامع بقان العؾم وفضؾه)) ٓبن عبد ال يف (.)91 / 2
)(( (2إعالم الؿوقعقن)) (.)361/2
)((َ)3آداب الشافعي ومـاقبه)) ٓبن أبي حاتم (.) 94 -93
)((ََ(4إعالم الؿوقعقن)) (.)362 / 2
)(( َ(5مسائل اإلمام أحؿد)) (.)277 – 276
)(( (6مـاقب اإلمام أحؿد)) ٓبن الجوزي (.)182
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فبئذح ]ٔٔ] :أً٘ اٌؼٍُ ال ٠زوش ْٚئال ثبٌجّ:ً١
يؼولُاقطحاويُرمحوهُاهللُيفُعؼقدتوه( :وطؾَّمايف اـََّّمؾػ مَّمـ اـََّّموبؼعت ومَّمـ بعَّمدهؿ مَّمـ
اـبوبعع  -أهؾ اخلم وإثرت وأهؾ اـػؼف واــظَّمر  ٓ -يَّمذؿرون إٓ بوجلؿقَّمؾت ومَّمـ ذؿَّمرهؿ
بَّقيفت ؽفق طر ؼم اـَّبقؾ).

فبئذح ]ٕٔ] :دشِخ اٌيؼٓ ف ٟأً٘ اٌؼٍُ:
رويُعنُاإلَامُأمحدُرمحهُاهلل أكف ؾول( :عقم اـعؾايف مَّؿقمي؛ مَّمـ شَّمؿفو مَّمرضت
ومـ أؿؾفو موت)(.)1
ويؼولُاحلاؿظُا نُعكافرُرمحهُاهلل( :واطؾَّمؿ يَّمو أالَّمل  -وؽؼـَّمو اهلل وإيَّموك ملرمَّمو فت
واعؾـو ممـ خيشوه ويبؼقف حؼ ؼو ف  -أن عقم اـعؾَّمايف مََّّمؿقميت وطَّمودة اهلل ذم هبَّمؽ أسَّمبور
مـبؼﺼقفؿ معؾقمي؛ ٕن اـقؾقعَّمي ؽَّمقفؿ بَّما هَّمؿ مـَّمف بَّمرايف أمَّمر طظَّمقؿت واـبـَّموول ٕطرامَّمفؿ
بوـزور وآؽرتايف مر َّمع والَّمقؿت وآالَّمبَ طَّمر مَّمـ االبَّموره اهلل مَّمـفؿ ـَّمـعش اـعؾَّمؿ الؾَّمؼ
ذمقؿ)(.)2
ويؼولُا نُاد اركُرمحهُاهلل( :مـ اسب ػ بَّموـعؾايف ذهبَّمً آالر َّمفت ومَّمـ اسَّمب ػ
بوٕمرايف ذهبً دكقوهت ومـ اسب ػ بوإلالقان ذهبً مرويف ف)(.)3

)(( َ(1الؿعقد يف أدب الؿػقد والؿستػقد)) لؾعؾؿوي (.)71
)(( (2تبققن كذب الؿػرتي فقؿا كسب إلى اإلمام أبي الحسن إشعري)) ٓبن عساكر (.)28
)(( (3سقر أعالم الـبالء)) (.)468 /4
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ويؼووولُاإلَووامُأمحوودُ وونُاألذرعوويُرمحووهُاهلل( :اـقؾقعَّمَّمي ذم أهَّمَّمؾ اـعؾَّمَّمؿ  -وٓ سَّمَّمقا
أؿوبرهؿ  -مـ ؿبوئر اـذكقب)(.)1

فبئذح ]ٖٔ] :ؽشف ِٚىبٔخ أً٘ اٌذذ٠ش:
ُ
ُتوزالُاافػو ٌةَُونُأَتويُ
 طـ ثقبَّمون ريض اهلل طـَّمف ؾَّمول :ؾَّمول رسَّمقل اهلل ﷺ( :مَُنُخذهلمُحتىُيليتُأَرُ َ ِ
َ
وه َمُفذقب)(.)2
ُيرض ُه
ُعذُاحلقُ
ظاهرين
ِّ
اَّللُ ُ
َ
َ ُ
ُّ
ـووالُعووغُ وونُادووديـيُرمحووهُاهللُتعوواؼ ( :هَّمَّمؿ أهَّمَّمؾ اعَّمَّمديٌت واـَّمَّمذيـ يبعوهَّمَّمدون
مذاهى رسقل اهلل ﷺ ويذبقن طـ اـعؾؿ)(.)3
ـالُاق خاريُرمحهُاهللُتعاؼ( :يعـل أصﺤوب اعديٌ)(.)4
كض َارَاَّللُ ً
َساؿعَ
َامارأ
 طـ زيد بـ ثوبً ريض اهلل طـف ؾول :ؾَّمول رسَّمقل اهلل ﷺَّ ( :َ
ِ
ِ
َحامالَف ْؼ ٍاهَ
َورب
َحاملَف ْؼ ٍه
َإَفرب
َغقر ُه
َإلىَمنَهوَأف َؼا ُهَمـْا ُه َّ
َ
َّ
مـَّاَحدي ًثاَفحػ َظ ُهَحتَّىَيب ِّؾ َغ ُه َ
َبػؼقه)(.)5
ٍَ
لقس
َ
ـالُا نُاقعريبُرمحهُاهلل (:مو مـ أح ٍَّمد يطؾَّمى اعَّمديٌ إٓ طَّمر وافَّمف كضررة ـؼَّمقل
اــبل ﷺ " كرضُاهلل").

)( (1الرد الوافر)) ٓبن كاصر الدين الدمشؼي (.)197
) )2رواهَمسؾم (.)1926
)(( )3شرف أصحاب الحديث)) لؾخطقب البغدادي (.)9
)(( (4شرف أصحاب الحديث)) ( .)66
)َ)5رواه الرتمذي ( ،)2656وصححهَإلباين يف (( صحقح الرتمذي)).
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وـالُاقؼاريُرمحهُاهلل(:وـقمل يؽـ ذم صؾى اعديٌ وحػظف و بؾقغف ؽوئدة سَّمقى أن
يَّبػقد برؿي هذه اـدطقة املبورؿي ـؽػك ذـؽ ؽوئد ًة وؼـ ًاُ.)1()..
ِ
ُأوؼُاقـواسُيبُ
 طـ ابـ مَّعقد ريض اهلل طـَّمف ؾَّمول :ؾَّمول رسَّمقل اهلل ﷺ(( :إنِ
ُأفثرهمُعغُصال ًُة))(.)2
يو َمُاقؼقاَة ُ
ـالُا نُح وانُرمحوهُاهللُعؼو ُهوذاُاحلوديث( :ذم اخلَّمب بقَّمون صَّمﺤق طَّمر أن أوغ
اــوس برسقل اهلل ﷺ ذم يقم اـؼقومي أصﺤوب اعديٌ إذ ـقس ذم هَّمذه إمَّمي ؾَّمقم أؿاَّمر
صَة مـفؿ).
ـالُاألعؿشُرمحهُاهلل ٓ ( :أطؾؿ ؾقمو أؽضؾ مـ ؾقم يطؾبقن هذا اعَّمديٌ و قَّمقن
هذه اـَّـي)(.)3
ـالُصديقُحكنُخانُرمحهُاهللٓ( :شَّمؽ ذم أن أؿاَّمر املََّّمؾؿع صَّمَة طؾقَّمف ﷺ
هؿ أهؾ اعديٌ و رواة اـَّـي املطفرةت ؽلن مـ وضوئػفؿ ذم اـعؾَّمؿ اـػَّميػ اـبﺼَّمؾقي طؾقَّمف
أموم ؿؾ حديٌت وٓ يزال ـَّوهنؿ رصبو بَّمذؿره ﷺت وـَّمقس ؿبَّموب مَّمـ ؿبَّمى اـََّّمـي وٓ
ديَّمَّمقان مَّمَّمـ دواويَّمَّمـ اعَّمَّمديٌ -طَّمَّمر االَّمَّمبَ أكقاطفَّمَّموت مَّمَّمـ (اجلقامَّمَّمع) و (املََّّمَّموكقد) و
(املعَّمواؿ) و (إاَّمزايف) وؼمهَّمو -إٓ وؾَّمد أشَّمبؿؾ طَّمر آٓ آحوديَّمٌت حبَّمك أقصررها
حجؿ ؿبوب((اجلومع اـﺼَّمغم)) ـؾََّّمققصك طػَّمة آٓ حَّمديٌت وؾَّمس طَّمر ذـَّمؽ سَّموئرا

)(( )1مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح)) لعؾي الؼاري (.)296\1
) (( )2صحقح الرتغقب)) ( ،)1668وقال إلباين "حسن لغقره".
)(( )3اإللؿاع إلى معرفة أصول الرواية وتؼققد السؿاع)) لؾبستي (.)27
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ـﺼﺤػ اــبقيي ؽفَّمذه اـعﺼَّموبي اــواقَّمي واجلاطَّمي اعدياقَّمي أوغ اــَّموس برسَّمقل اهلل ﷺ
ويقم اـؼقوميت وأسعدهؿ بشػو طبف ﷺ  -بليب هق و أمل -وٓ يَّووهيؿ ذم هذه اـػضَّمقؾي
أحد مـ اــوس إٓ مـ اويف بلؽضؾ ممو الووا بفت ودوكف الرط اـؼبودت ؽعؾقؽ يوبَّموؼك اخلَّمم
 .وصوـى اــجوة بَ مم .أن ؽقن حمدثو أو مبطػَ طر املﺤدثعت وإٓ ؽَ ؽـ...ؽؾَّمقس
ؽقا سقى ذـؽ مـ طوئد عقد إـقؽ )(.)1
َ مـ أصﺤوب اعَّمديٌ ؽؽَّملكا رأيَّمً راَّم ً
ُـالُاقشاؿعيُرمحهُاهلل (:إذا رأيً را ً
َ
مـ أصﺤوب رسقل اهلل ﷺ)( .)2وذم روايي طـَّمفت ؾَّمول(:إذا رأيَّمً راَّم ً
َ مَّمـ أصَّمﺤوب
اعديٌ ؽؽلين رأيً اــبل ﷺ حقو)(.)3
ـالُاإلَامُأمحدُرمحهُاهلل ( :أهؾ اعديٌ أؽضؾ مـ ؽؾؿ ذم اـعؾؿ)(.)4
ـووالُاقراَفرَووزيُرمحووهُاهلل ( :ؽؼَّمَّمد

اهلل اعَّمَّمديٌ وؽضَّمَّمؾ اهؾَّمَّمف وأطَّمَّمر مـزـبَّمَّمف

وحؽؿف طر ؿؾ كﺤؾيت وؾدمف طر ؿؾ طؾؿت ورؽع مـ ذؿر مَّمـ اؾَّمف وطـَّمل بَّمفت ؽفَّمؿ بقضَّمي
اـديـت ومـور اعجيت .....وؿػك بوملﺤدث

ؽو أن يؽقن اسؿف مؼروكَّمو بوسَّمؿ اــبَّمل ﷺ

وذؿره مبﺼَ بذؿره)(.)5

) ( (1كزل إبرار بالعؾم الؿلةور من إدعقة وإذكار) لصديق حسن خان (.)161
) )) (2حؾقة إولقاء وصبؼات إصػقاء)) ٕبي كعقم إصػفاين ( .)169/9
)(( (3شرف أصحاب الحديث)) لؾخطقب البغدادي (.)86
)((َ(4شرف أصحاب الحديث)) لؾخطقب البغدادي ( .)92
)(( (5الؿحدث الػاصل بقن الراوي والواعي )) ٓبن خالد الرامفرمزي (.)161

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

434

ـالُا نُح انُرمحهُاهللُعنُأهلُاحلديث (:حبك حػظ اهلل هبؿ اـديـ طَّمر املََّّمؾؿع
وصوكف مـ ثؾى اـؼودحعت اعؾفؿ طـد اـبـوزع ائؿي اهلَّمدىت وذم اــَّمقازل مﺼَّموبق اـَّمداكت
ؽفؿ ورثي إكبقويف وملكس إصػقويف)(.)1
ـالُاخلطق ُاق غداديُرمحهُاهلل( :وؾد اعؾ اهلل عوغ أهؾ اعديٌ أرؿَّمون اـػَّميعي
وهدم هبؿ ؿؾ بدطي شـقعيت ؽفَّمؿ أمـَّمويف اهلل ذم الؾقؼبَّمفت واـقاسَّمطي بَّمع اــبَّمل ﷺ وأمبَّمفت
واملجبفدون ذم حػظ مؾبفت أكقارهؿ زاهرةت وؽضوئؾفؿ بوهرةت ومذاهبفؿ ضوهرةت وحجبفؿ
ؾوهرة .وؿؾ ؽئي بﺤقز إغ هقى راع إـقفت أو َّبﺤَّـ رأيو عؽػ طؾقَّمف سَّمقى أصَّمﺤوب
اعديٌت ؽنن اـؽبوب طدهتؿت واـَّـي حجبفؿ واـرسقل ؽئبفؿت وإـقف كََّّمببفؿت ٓ يعراَّمقن
طر إهقايف وٓ يؾبػبقن إيب أرايفت يؼبؾ مـفؿ مورووا طَّمـ اـرسَّمقلت وهَّمؿ املَّملمقكقن طؾقَّمف
واـعدولت حػظي اـديـ والزكبف وأوطقي اـعؾؿ واؾبف.)2() ..
وُروىُاخلطقوو ُعوونُأيبُع وودُاهللُاحلووافمُاقـقكووا وريُرمحووهُاهلل أكَّمَّمف ؾَّمَّمول( :إن
أصﺤوب اعديٌ الم اــوست وؿقػ ٓ يؽقكقن ؿذـؽت وؾد كبذوا اـدكقو بلبهو ورايفهَّمؿت
واعؾقا ؼذايفهؿ اـؽبوبيت وسؿرهؿ املعورميت واسرتواحفؿ املَّمذاؿرةت والؾَّمقؾفؿ املَّمداد ...
َّمؿ اـََّّمــ بورهَّمؿت
ؽعؼقهلؿ بؾذاذة اـَّـي ؼومرةت وؾؾقهبؿ بوـرمويف ذم إحقال طومرةت َ َع ةؾ ُ
وجمَّمَّموـس اـعؾَّمَّمؿ حبَّمَّمقرهؿت وأهَّمَّمؾ اـََّّمَّمـي ؾوصبَّمَّمي إالَّمَّمقاهنؿت وأهَّمَّمؾ اإلعَّمَّمود واـبَّمَّمدع بلبهَّمَّمو
أطداؤهؿ) (ُ.)3

))) (1اإلحسان يف تؼريب صحقح ابن حبان)) ٓبن بؾبان (.)161
)((َ(2شرف أصحاب الحديث)) لؾخطقب البغدادي ( .)37
)((ََ)3الرحؾة إلى صؾب الحديث)) لؾخطقب البغدادي (.)221
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تمُاقؽتابُ حؿدُاهللُتعاؼُ
وأتللُاهللُ لتَمفهُاحلكـىُوصػاتهُاقعؾقاُأنُُيعلُأعَمقـاُخاقصةُقوجفهُاقؽريم ُ
وأنُيـػعُهبذاُاقؽتابُفات هُوـارفهُ ُوأنُُيزيُفلَُنُأعانُعذُكؽهُ ػُاقـاسُخرُ
اجلزاء ُإكهُت حاكهُويلُذقبُواقؼادرُعؾقهُُ.
وصذُاهللُعذُك قـاُحمؿدُوعذُآقهُوصح هُأمجعػُُ.
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فائدةَ:تواترَإخبارََاَكعقمَالؼبرَوطذابه...............................................

262

فائدةَ:سمالَالؿؾؽقن..................................................................

263

فائدةَ:طذابَالؼبرَوكعقؿهَلؾروحَوالبدنَم ًعا...........................................

265

فائدةَ:الـارَالتيَاَالؼبورَلقستَمنَكارَالدكقا...........................................

266

فائدةَ:ضؿةَالؼبر......................................................................

267

فائدةَ:هلَالؽافرَيػتنَاَقبره..........................................................

269
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فائدةَ:الحوضَموجودَأن...........................................................

293

فائدةَ:صػةَالحوض..................................................................

291

فائدةَ:مؽانَالحوضَبالـسبةَلؾؿقزانَوالصراط........................................

293

فائدةَ:أولَمنَيردَالحوض............................................................

295

فائدةَ:م ْن َُيطردَطنَالحوض...........................................................
َ

295

فائدةَ:الػرقَبقنَالحوضَوالؽوثر.....................................................

296

فائدةَ:إنَلؽلَكبيَحوضاَطؾىَقدرَرتبتهَوأمته.........................................

296

فائدةَ:الؿخالػونَٕهلَالسـةَاَالحوض..............................................

298

ًَوشرطا......................................................
فائدةَ:تعريفَالؿقزانَلغة
ً

299

فائدةَ:وجوبَاْليؿانَبالؿقزان........................................................

333

فائدةَ:صػةَالؿقزان....................................................................

331

فائدةَ:طددَالؿوازين...................................................................

332

فائدةَ:الؿقزانَبعدَالحساب...........................................................

333
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فائدةَ:حؽايةَإقوالَالؽػريةَلقسَبؽػر...............................................

383

فائدةََٓ:كشفدَلؿع َّقنَبالـَّار............................................................

383

فائدةََٓ:يـبغيَلعنَالػاسقَالؿع ِّقن....................................................

384

فائدةَ:كحؽمَبالظاهرَواَّللَيتولىَالسرائر...............................................

385

فائدةَ:شروطَالتؽػقرَأربعة............................................................

386

فائدةَ:مواكعَالحؽمَطؾىَالؿسؾمَالؿ ّعقنَبالؽػر........................................

388



األدلة والفوائد العقدية على المنظومة الحائية

449
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