
 1 

 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 حمورضات يف مؼوصد افسـي افـبقيي

 

 :مػردات ادودة

 

 :أهؿ مصودر ادودة

 فِنٚضبل، ; ادقاؾَٚتـتٚب 

 ؿ اجلقزيٜ،نبـ ؿّٔ ٓ ; إظالم ادقؿًغ ظـ رب افًٚدغ

 جمّقع افٍتٚوى ; انبـ تّٜٔٔ،

 قيب،افُٔ د. حمّد شًد نبـ أمحد نبـ مسًقد  ; مَٚصد افؼيًٜ

، ظذ مسِؿ فَِٚيض ظٔٚض ، إـامل ادًِؿظذ ادقضٖ ٓنبـ ظبد افز ; مثؾ: افتّٓٔد احلديثٜٔافؼوح 

ظذ اجلٚمع  ٓنبـ حجر، افتقضٔح ظذ صحٔح افبخٚري ذح افْقوي ظذ مسِؿ، ؾتح افبٚري

 ٓنبـ ادَِـ،... افهحٔح

 ; جِٓٚ تُِؿ مٗفٍقهٚ ظذ مبحٞ مَٚصد افؼيًٜ اإلشالمٜٔ. ـتٛ أصقل افٍَف

 

 مؼوصد افؼيعي اإلشالمقي ومؼوصد افسـي افـبقييبغ 

واحلُؿ وٕحقهٚ افتل راظٚهٚ افنٚرع ذم افتؼيع  -افًِؾ  – ادًٚين"مَٚصد افؼيًٜ هل ; / 1

 (38. )افٔقيب ص"ظّقمٚ وخهقصٚ، مـ أجؾ حتَٔؼ مهٚفح افًبٚد

وافؼيًٜ مبْٚهٚ افَرآن وافسْٜ، ومَٚصد افؼيًٜ هل مَٚصد افُتٚب وافسْٜ مجًٔٚ، وٓ يُّـ 

إدراك مَٚصد افؼيًٜ افًٚمٜ واخلٚصٜ إٓ نبٚفْير ذم افَرآن ونبٕٔٚف مًٚ، يَقل افنٚضبل رمحف اهلل: 
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فؽ، )وؿد ـِّٝ ؿقاظد افؼيًٜ ذم افَرآن وافسْٜ، ؾِؿ يتخِػ ظْٓٚ رء، وآشتَراء يبغ ذ

 (29/ 4ويسٓؾ ظذ مـ هق ظٚمل نبٚفُتٚب وافسْٜ( )ادقاؾَٚت 

نبٔٚن مَٚصد نبًض إحُٚم، وينّؾ أيوٚ زيٚدة ؾٚفسْٜ افْبقيٜ مبْٜٔ فُتٚب اهلل تًٚػ، وذفؽ ينّؾ 

 نبٚفتًريػ أتك افُريؿ افَرآن"يَقل افنٚضبل أيوٚ: إيوٚح فَِّٚصد افتل ذـرهٚ افَرآن،...

ًٚ  افداريـ نبّهٚفح  تزيد ٓٚ وجدٕٚه افسْٜ إػ ٕيرٕٚ إذا و... هلٚ دؾًًٚ  نبٍّٚشدهٚ وافتًريػ هلٚ، جِب

 افُتٚب ظذ تٍريًًٚ هبٚ  أتٝ وافسْٜ إفٔٓٚ، رجعيُ  أصقًٓ هبٚ  أتك ؾٚفُتٚب، إمقر هذه تَرير ظذ

 ًٚ  )ادقاؾَٚت( ،"مْٓٚ ؾٔف دٚ ونبٕٔٚ

 نبٚفْٔٚت، ٓ رضر وٓ رضار،...(إحٚديٞ افْبقيٜ متثؾ ؿقاظد ـِٜٔ )إظامل نبؾ إن نبًض 

ْٜ افْبقيٜ"يىِؼ مهىِح و ْٜ إػ حتََٔٓٚ ذم حٔٚة  "افًٚمٜ"ظذ إهداف  "مَٚصد افسُّ افتل تسًك افسُّ

ًٚ ظذ إهداف  َع فتحَٔؼ ـؾٍّ مْٓٚ ُحُؿ خٚصافتل  "اخلٚصٜ"افْٚس، ويىِؼ أيو  .ُذِ

مَٚصد "ونبغ  "مَٚصد افسْٜ"ٓ َٕهد مـ ورائف افٍهؾ نبغ  "مَٚصد افسْٜ افْبقيٜ"واحلديٞ ظـ 

ِٛ مـ افسْٜ افْبقيٜ ادؼؾٜ؛ فٔتَّوح  "افؼيًٜ أو حتك افتَّّٔٔز نبْٔٓام، وإٕام َؿَهْدٕٚ إػ إنبراز هذا اجلٕٚ

مَٚصد "فِجّٔع صّقهُلٚ واتِّسُٚظٓٚ واشتًٔٚهُبٚ فُؾِّ أرـٚن افؼيًٜ، وظذ هذا، ؾ٘نَّ احلديٞ ظـ 

 ...نبنُؾ ظٚم، إذ مهٚ ذم افْٓٚيٜ تًبٌر ظـ أمٍر واحد، "مَٚصد افؼيًٜ"هق ٍٕسف احلديٞ ظـ  "افسْٜ

 

 :-أو ادودة  -أمهّقي ادقضقع / 2

ُٜ دراشٜ  ّٔ مـ خالل ادٚدة افًِّٜٔ اددروشٜ، أٓ وهل احلديٞ افْبقي،  مَٚصد افسْٜ افْبقيٜتتجذ أمه

ؾٔٓٚ، وهذا مَهد ظئؿ مـ أهّؿ مَٚصد هذا افديـ، نبًد افتٍَف ذم ـتٚب اهلل  أو افسْٜ افْبقيٜ وافتٍَف

 افًزيز.

م احلديٞ أو ظِقم افسْٜ افْبقيٜ ظذ جالفتٓٚ وأمهٔتٓٚ صٔئٚن أشٚشٔٚن، أو قظِ وؿد ـٚن ادَهقد مـ

 مَهدان رئٔسٚن؛

ًٜ ضرّيٜ ـام ٕىؼ هبٚ ادهىٍك إّول  ،، وصٕٔٚتٓٚملسو هيلع هللا ىلص: حٍظ افسْٜ افْبقيٜ ؽّو
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 : هق ؾٓؿ إحٚديٞ افْبقيٜ، وافتٍَف ؾٔٓٚ،افثٚين

ِّف يَقدٕٚ إػ:  وهذا ـ

 :أمهّقي ؾِْؼف اْْلديٌ افـّبقي، ورضورة افعـويي بف/ 3

ْرُمزي  ُٓ هـ( ذم ـتٚنبف  360) –رمحف اهلل  –روى اإلمٚم افَٚيض أنبق حمّد احلسـ نبـ ظبد افرمحـ افّراَم

ث افٍٚصؾ نبغ افّراوي وافقاظل" ـَ "ظـ حمّد نبـ إشامظٔؾ افبخٚري إٔف ؿٚل:  "ادُْحدِّ ُٝ ظعَّ نب شًّ

ف ذم مًٚين احلديٞ ٕهُػ افًِؿ، ومًرؾٜ افرجٚل ٕهػ افًِؿ َُّ  1."ادديْل يَقل: افّتٍ

مًرؾٜ ظِقم "هـ( ذم ـتٚنبف  405)   –رمحف اهلل  –يَقل احلٚؾظ أنبق ظبد اهلل احلٚـؿ افْٔسٚنبقري و

ذه افًِقم، ونبف ِؿقاُم ، إذ هق ثّرة همًرؾٜ ؾَف احلديٞافّْقُع افًؼون مـ هذا افًِؿ: " :"احلديٞ

 2 ."...افؼيًٜ

 ويَقل افَٚيض ظٔٚض نبـ مقشك افٔحهبل:

وهق =أي: ظِؿ احلديٞ> ظٌِؿ ظذب ادؼب، رؾٔع ادىِٛ، متدؾؼ افْٔبقع، متنًٛ افٍهقل "

 وافٍروع؛

 ؾّٖول ؾهقفف؛ مًرؾٜ أدب افىِٛ وإخذ وافسامع، ثؿ...

ه مـ جمِّف، ومتًٚرضف ومنُِف،  ِ َّسَّ ٍَ ثؿ افّتػّؼف ؾقف، واشتخراج ثؿ مًرؾٜ ٕٚشخف مـ مْسقخف، وُم

وجالء منُؾ أفٍٚطف ظذ أحسـ تٖويِٓٚ، ووؾؼ خمتٍِٓٚ  ؿ وإحؽوم مـ كصقصف ومعوكقف،ؽَ حِ ـاف

 3."...ادٍهِٜ وتْزيِٓٚظذ افقجقه 

ٍٓؿ افسْٜ افْبقيٜ وتٍّٓٔٓٚ مـ أهّؿ افَوٚيٚ افتل حتتٚج رضورًة إػ اشتّرار افبحٞ ؾٔٓٚ، ؿهد ؾ -

ؾٓام، وتٍٓٔام. ونبخٚصٜ ذم زمٚن ؿّؾ ؾٔف افًِؿ، وتنًبٝ ؾٔف أراء  ٓٚدمِٜٔ مًٚمل افتًٚمؾ مً

                                                           

 (.222رؿؿ ) 320ادحدث افٍٚصؾ نبغ افراوي وافقاظل ص  - 1

 .85 - 63مًرؾٜ ظِقم احلديٞ ص  - 2

 .30، 29اإلدٚع إػ مًرؾٜ أصقل افروايٜ وتَٔٔد افسامع ص  - 3
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ثؿ دمديده نبام ئًد فف نبريَف افْٚصع، وحئل مُٕٜٚ افسْٜ افْبقيٜ ذم افًِؿ  ومـ ...وآدمٚهٚت

 ...وافتًِٔؿ، وذم تقجٔف افثَٚؾٜ ادًٚسة وتِبٜٔ احتٔٚجٚهتٚ وؿوٚيٚهٚ

 ظِؿ جِٔؾ ودؿٔؼ ٓ يبٌِف إٓ اخلٚصٜ مـ أهؾ افًِؿ؛/ وظِؿ مَٚصد افسْٜ افْبقيٜ 

َٜ  -رمحف اهلل  -فذا جًِف انبـ تّٜٔٔ  ؾٌّ َيْهِح فف، وذم ذفؽ يَقل  خٚصَّ ـُ افٍَف ذم افديـ؛ ٕٕف مٚ 

هِقي  ٌِْؿ دؿٔؼ، ٓ خيقض ؾٔف إَّٓ  -افدِّ ًِ ٚ مًرؾٜ ادَٚصد افتل نُبْٔٝ ظِٔٓٚ إحُٚم، ؾ رمحف اهلل: )أمَّ

ف ُّ ـْ َفُىػ ِذهُْف، واشتَٚم ؾٓ  (.َم

ٍٜ إِػ مًرؾٜ  -ويَقل انبـ ظٚصقر  َٜ رمحف اهلل: )وفٔس ـؾُّ مٍُِػ نبحٚج مَٚصد افؼيًٜ؛ ٕنَّ مًرؾ

ؿ ادَٚصد، وافًِامء ذم ذفؽ متٍٚوتقن  ْٓ مَٚصِد افؼيًٜ ٕقٌع دؿٔؼ مـ إٔقاع افًِؿ... وَحؼُّ افًٚمِل َؾ

ٓقم ٍُ  (.ظذ َؿْدر افَرائح واف

 

 يف خطوبف افـبقي ملسو هيلع هللا ىلصادحورضة إوػ = مؼوصد افرشقل 

 حريهٚ ظِٔٓٚ هل:ملسو هيلع هللا ىلص أهؿ ادَٚصد افتل ـٚن افْبل 

افتعؾقؿ  ،افتطبقؼ افعؿع فؾبالغ افؼرآين ،افبالغ افؼرآين وتقضقحف تبقغ هذا، افقحل افؼرآين تبؾقغ)

 (.آختصوص بتؼيع بعض إحؽوم، وافسبقي وافتزـقي 

 وظدم احلِٔقفٜ نبْٔف ونبغ ذفؽ ادَهد افًئؿ... ; تبؾقغ افقحل افؼرآين أوٓ:

مٚشٜ إػ ؾٓؿ افَرآن افذي هق حبؾ اهلل ادتغ، وافذـر  وحٚجٜ إمٜ "ؿٚل انبـ تّٜٔٔ رمحف اهلل: 

َِؼ ظـ ـثرة  احلُٔؿ، وافكاط ادستَٔؿ، افذي ٓ تزيغ نبف إهقاء، وٓ تِتبس نبف إفسـ، وٓ خَيْ

افسديد، وٓ تَْيض ظجٚئبف، وٓ ينبع مْف افًِامء، مـ ؿٚل نبف صدق، ومـ ظّؾ نبف أجر، ومـ حُؿ 

ى إػ ساط مستَٔؿ، ومـ ترـف مـ جبٚر ؿهّف اهلل، ومـ انبتٌك اهلدى ومـ دظٚ إفٔف هد نبف ظدل،

 ذم ؽره أضِف اهلل.
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ؿ}ؿٚل تًٚػ:  ُٓ اَلِم َوخُيِْرُج َٕف ُشُبَؾ افسَّ َبَع ِرْضَقا ـِ اتَّ بٌِغ ََيِْدي نبِِف اهلُل َم ُٕقٌر َوـَِتٌٚب مُّ ـَ اهللِ  ؿ مِّ ـُ  َؿْد َجٚء

ُِاَمِت إَِػ افُّْقِر نبِ  ـِ افيُّ ٔؿٍ مِّ َِ ْسَت اٍط مُّ  4.">...16، 15=ادٚئدة:  {ِْ٘ذِِٕف َوََيِْدَيِْؿ إَِػ ِسَ

 :وس افؼرآنظذ إشامع افـملسو هيلع هللا ىلص  حرصف / 

 آيٚت ظديدة وـثرة متْقظٜ؛وهذا امتثٚٓ ٕمر اهلل تًٚػ فف نبٚفبالغ ذم 

َِّ  ؿٚل ْؾ َؾاَم نَب ًَ ٍْ ْ َت نبَِّؽ َوإِن ملَّ َْٔؽ ِمـ رَّ ِِّْغ َمٚ ُإِٔزَل إَِف ُشقُل نَب َٚ افرَّ َٝ ِرَشَٚفَتُف( )ادٚئدة اهلل تًٚػ: )َيٚ َأَيُّ ٌْ

67،) 

 ،ومٚ ظذ افرشقل إٓ افبالغ ادبغ((وؿٚل أيوٚ: 

ٚدََِغ )(وؿٚل:  ًَ ُف َفَتِْْزيُؾ َربِّ اْف َّٕ َِمُغ 192َوإِ ْٕ وُح ا َزَل نبِِف افرُّ َٕ ـَ  (193)(  ـَ ادُِْْْذِري قَن ِم ُُ بَِؽ فَِت ِْ َظَذ َؿ

 .(195َظَريِبٍّ ُمبٍِغ ) ( نبَِِِسٚنٍ 194)

هٚ ظْٚيٜ ـبرة جدا نبتبِٔغ ؿريش خٚصٜ وافْٚس ظٚمٜ افَرآن افُريؿ، وـٚن حريملسو هيلع هللا ىلص وؿد ـٚن فِْبل 

جدا ظذ إشامظٓؿ آيٚتف، ؾُٕٚقا يسًّقن ـالم اهلل تًٚػ، وهدؾف ظِٔف افهالة وافسالم أشٚشٚ ذم هذه 

افرشٚفٜ اإلظالمٜٔ هق ; تبٌِٔٓؿ مًٚين افَرآن، ونبٕٔٚف ونبالؽتف، وإظجٚزه، وظِقمف... ٕهنٚ هل افتل 

 .تٗثر ذم افْٚس وتَٔؿ احلجٜ ظِٔٓؿ

خالؾٚ فِسـٔز ظذ إشامع افتالوة ؾَط، وتْقيع ادَرئغ، ومسٚنبَٚت احلٍظ... ؾٔف وإن ـٕٚٝ جٓقد 

 إجيٚنبٜٔ، وٓ نبد مْٓٚ، وهل داخِٜ ذم خدمٜ افَرآن... فُـ إشٚس ذم إوػ.

وإن أظيؿ مٚ يرصد إفٔف افْٚس هق هدي افَرآن )إن هذا افَرآن َيدي فِتل هل أؿقم(، نبتَريٛ 

 ٕٚٔف ونبٕٔٚف وإظجٚزه وظِقمف فِّسِّغ خهقصٚ وفِْٚس ظٚمٜ...افَرآن نبًّ

/ وإن افبٚحٞ ذم افسْٜ افْبقيٜ، وادتتبع فسرتف ظِٔف افهالة وافسالم، يالحظ ذفؽ اجلٓد افُبر مـ 

ّْٔٚت نبام ملسو هيلع هللا ىلص ٕبّل اإلشالم  ظذ تبِٔغ افَرآن افُريؿ فِْٚس، وحرصف افقاضح ظذ إشامظٓؿ آيٚتِف افب

 مًجز، وؿهص وأخبٚر، ومًٚن نبديًٜ، وهدايٚت ؿقيّٜ، وأحُٚم رصٔدة.حقتف مـ نبٍٔٚن 

                                                           

 (34)مَدمٜ ذم أصقل افتٍسر ص - 4
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اَلَم اهللِّ( )افتقنبٜ ـَ َع  َّ َِٖجْرُه َحتَّك َيْس ـَِغ اْشَتَجَٚرَك َؾ ـَ اْدُْؼِ  (.6ؿٚل تًٚػ: )َوإِْن َأَحٌد مِّ

ظذ ظِؿ نبف وممٚ يٗـد هذا ادَهد ادٓؿ، أن ـٍٚر ؿريش وأظداء افرشؾ ظّقمٚ ودظٚة افٍسٚد ـٕٚقا / 

قا وظذ ؾٓؿ فف، ؾسًقا نبُؾ مٚ أوتقا ؿهدا فقؿقف ذم وجٓف ومًْف،  ًُ َّ َٓ َتْس ُروا  ٍَ ـَ ـَ  ِذي )َوَؿَٚل افَّ

ُِِبقَن( )ؾهِٝ ٌْ ْؿ َت ُُ َِّ ًَ ْقا ؾِِٔف َف ٌَ ْرآِن َواْف َُ  ...(،26هِلََذا اْف

 وذج:ـؿـك

بؿؽي ظؼ شـغ يتبع افـوس يف  ملسو هيلع هللا ىلصمؽٌ رشقل اهلل "/ ؾًـ جٚنبر نبـ ظبد اهلل ريض اهلل ظْف ؿٚل: 1

مـ يمويـل؟ مـ يـكين حتك أبؾغ رشوفي ريب وفف  :مـوزهلؿ بعؽوظ وجمـي ويف ادقاشؿ بؿـك يؼقل

 رواه أمحد وصححف إفبٚين (."اجلـي؟

، ؾٖشِؿ نبًوٓؿ، ومـ ظرضف ـذفؽ ظذ إؾراداإلشالم ظذ افَبٚئؾ،  ملسو هيلع هللا ىلص/ وـام ظرض افْبل اهلل 2

وؿد مٚت آثْٚن نبًد ذفؽ نبنٓقر  6،وإيوس بـ معوذ 5شقيد بـ افصومً  :هٗٓء افذيـ أشِّقا

                                                           

ًٚ )ظٚؿال( :شقيد نبـ افهٚمٝ -  5 ؾف مـ شُٚن يثرب،  ـٚن صٚظًرا فبٔب َؾِدِه َوِصْعِره َوَذَ يسؿقف ؿقمف افؽومؾ، جِلَ

إػ اإلشالم، ؾؼول شقيد ـ ـام ذـر ابـ هشوم وافطزي وابـ ـثر  ملسو هيلع هللا ىلصوكسبف، جوء مؽي حوجو أو معتؿرا، ؾدظوه افـبل 

، ؿول: ومو افذي معؽ؟ ؿول: حؽؿي فؼامن :ملسو هيلع هللا ىلصفعؾ افذي معؽ مثؾ افذي معل، ؾؼول فف رشقل اهلل "وؽرهؿ ـ: 

إن هذا افؽالم حسـ، وافذي معل أؾضؾ مـ هذا، ؿرآن أكزفف اهلل  :ملسو هيلع هللا ىلصاظرضفو ظّع، ؾعرضفو، ؾؼول فف رشقل اهلل 

، وؿٚل: إن هذا فَقل حسـ. افؼرآن، ودظوه إػ اإلشالم، ؾلشؾؿ ملسو هيلع هللا ىلصتعوػ ظع، هق هدى وكقر، ؾتال ظؾقف رشقل اهلل 

 ."ؾِام ؿدم ادديْٜ مل يِبٞ أن ؿتؾ يقم نُبًٚث

شؽون يثرب، ؿدم يف وؾد مـ إوس يؾتؿسقن اْلؾػ مـ ؿريش ظذ ـٚن ؽالمٚ صٌرًا مـ  :يوس بـ معوذإ - 6

هؾ  :سؿع هبؿ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ؾلتوهؿ ؾجؾس إفقفؿ ؾؼولؾ"ر: ؿقمفؿ مـ اخلزرج، ؿول ابـ حج

اهلل، بعثـل إػ افعبود أدظقهؿ إػ أن يعبدوه وٓ ُيؼـقا بف أكو رشقل  :فؽؿ إػ خٍر ممَّو جئتؿ فف؟ ؿوفقا: ومو ذاك؟ ؿول

 ،...يو ؿقم هذا واهلل خٌر ممَّو جئتؿ فف :صقئو، ثّؿ ذـر هلؿ اإلشالم وتال ظؾقفؿ افؼرآن، ؾؼول إيوس بـ معوذ
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، وـذفؽ أشِؿ أنبق ذر افٌٍٚري وافىٍٔؾ نبـ ظّرو ملسو هيلع هللا ىلصونبٚيع افْبل  7ضامد إزديؿِِٜٔ، وأشِؿ 

ًٚ فإلشالم وادسِّغ 8،افدود  .وـٚن ذم إشالمٓام ؾتح

                                                           

ؼول: فق أين مـ افقؿـ، ؿدم مؽي ؾسؿع شػفوءهو يؼقفقن: إن حمؿدًا جمـقن، ؾـٚن مـ أزد صْقءة  :ِضامد إْزدي - 7

إين أرؿل مـ هذه افريح )اجلـ(، وإن اهلل  ؾؼول: )يو حمؿد، ملسو هيلع هللا ىلصأتقً هذا افرجؾ فعؾ اهلل يشػقف ظذ يدي، ؾؾؼل افـبل 

، مـ هيده اهلل ؾال إن اْلؿد هلل، كحؿده وكستعقـف :ملسو هيلع هللا ىلصيشػل ظذ يدي مـ صوء، ؾفؾ فؽ )أرؿقؽ(؟، ؾؼول رشقل اهلل 

 ..مضؾ فف، ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف، وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف، وأن حمؿدا ظبده ورشقفف، أمو بعد 

ثالث مرات، ؿول: ؾؼول: فؼد شؿعً ؿقل  ملسو هيلع هللا ىلصؿول: ؾؼول: أِظْد ظعَّ ـؾامتؽ همٓء، ؾلظودهـ ظؾقف رشقل اهلل 

ؿول: ؾؼول: هوت يدك أبويعؽ ظذ  ...ؾام شؿعً مثؾ ـؾامتؽ همٓء،  افؽفـي، وؿقل افسحرة، وؿقل افشعراء،

 .رواه مسِؿ اإلشالم، ؿول: ؾبويعف(

ؿهٜ إشالمف رواهٚ افسٔقضل ذم اخلهٚئص افُزى، وافبَٔٓل ذم دٓئؾ افْبقة، وانبـ  :افُطَػْقؾ بـ ظؿرو افدود - 8

ـون افطػقؾ بـ ظؿرو افدود حيدث أكف "يٜ وافْٓٚيٜ: هنٚم ذم افسرة افْبقيٜ، وؿد رواهٚ ـذفؽ انبـ ـثر ذم افبدا

هبو، ؾؿشك إفقف رجول ؿريش، وـون افطػقؾ رجال ذيػًو صوظرًا فبقبو، ؾؼوفقا فف: إكؽ  ملسو هيلع هللا ىلصؿدم مؽي ورشقل اهلل 

ق مجوظتـو، وصتً أمركو، وإكام ؿقفف ـوفسحر، يػرق بغ ادرء وبغ  ًَ بالدكو وهذا افرجؾ افذي بغ أطفركو ؾرَّ ؿدم

بقف، وبغ افرجؾ وبغ أخقف، وبغ افرجؾ وبغ زوجتف، وإكو كخشك ظؾقؽ وظذ ؿقمؽ مو ؿد دخؾ ظؾقـو ؾال َتْؽؾَِؿـَُّف أ

ًُ )ؿررت( أن ٓ أشؿع مـف صقئًو وٓ أـؾؿف، حتك حشْقُت يف أذين  َـّ ِمـْف، ؿول: ؾقاهلل مو زافقا يب حتك أمجع َٓ َتْسَؿَع َو

خقؾو( مـ أن يبؾغـل رء مـ ؿقفف. ؿول: ؾغدوت إػ ادسجد، ؾنذا )ـو( ؾَرَؿًو حغ ؽدوت إػ ادسجد ـرشػو )ؿط

ؿوئؿ يصع ظـد افؽعبي، ؾؼؿً ؿريبو مـف ؾلَبَك اهلل إٓ أن ُيسؿعـل بعض ؿقفف، ؾسؿعً ـالموً حسـوً،  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

وه، واهلل إين فرجؾ فبقى صوظر، مو خيػك ظعَّ اْل ًُ يف كػز: َواُثْؽَؾ ُأمَّ ـْ أن أشؿع ؾؼؾ سـ مـ افؼبقح، ؾام يؿـعـل ِم

، وإن ـون ؿبقحو ترـً، ؿول: ؾؿؽثً حتك اككف  ًُ مـ هذا افرجؾ مو يؼقل، ؾنن ـون افذي يليت بف حسـًو ؿبِْؾ

إػ بقتف، ؾتبعتف حتك إذا دخؾ بقتف دخؾً ظؾقف ؾؼؾً: يو حمؿد، إن ؿقمؽ ؿد ؿوفقا يل ـذا وـذا، ؾقاهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

قؾقكـل أمرك حتك شددت أذين بؽرشػ فئال أشؿع ؿقفؽ، ثؿ أَبك اهلل ظز وجؾ إٓ أن يسؿعـقف، مو برحقا خي

ظعَّ اإلشالم، وتال ظعَّ افؼرآن، ؾال واهلل مو  ملسو هيلع هللا ىلصؾسؿعً ؿقًٓ حسـًو، ؾوظرض ظعَّ أمرك، ؿول: ؾعرض رشقل اهلل 

ًُ وصفدت صفودة اْل ارجع إػ ؿقمؽ  :.. ثؿ ؿٚل.ؼشؿعً ؿقًٓ ؿط أحسـ مـف، وٓ أمرًا أظدل مـف، ؾلشؾؿ

 ملسو هيلع هللا ىلصؾٚدظٓؿ إػ اهلل وارؾؼ هبؿ، ؾرجًٝ إفٔٓؿ ؾِؿ أزل نبٖرض دوس أدظقهؿ إػ اهلل، ثؿ ؿدمٝ ظذ رشقل اهلل 
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ؾَرأ ظِٔف  ملسو هيلع هللا ىلصجٚء إػ افْبل  ادغرةافقفقد بـ ظـ ظُرمٜ ، ظـ انبـ ظبٚس ريض اهلل ظْٓام ، أن  /3

جيًّقا فؽ مٚٓ . فف ؾبِغ ذفؽ أنبٚ جٓؾ ، ؾٖتٚه ؾَٚل : يٚ ظؿ ، إن ؿقمؽ يرون أن  افَرآن ، ؾُٖٕف رّق 

َٝ  ،: فًٔىقـفمل ؟ ؿٚل  ؿٚل: ْٝ ٚلؿ ...حمّدا ؾٕ٘ؽ أتٔ أين مـ أـثرهٚ مٚٓ . ؿٚل : ؾَؾ  ؿريٌش  : ؿد ظِّ

ؾقاهلل مٚ ؾُٔؿ رجؾ أظِؿ "أو إٔؽ ـٚره فف ؿٚل: ومٚذا أؿقل إٔؽ مُْر فف  ؾٔف ؿقٓ يبِغ ؿقمؽ

واهلل مٚ ينبف افذي يَقل صٔئٚ مـ  ،نبٕٚصًٚر مْل ، وٓ أظِؿ نبرجز وٓ نبَهٔدة مْل وٓ نبٖصًٚر اجلـ

وواهلل إن فَقفف افذي يَقل حالوة ، وإن ظِٔف فىالوة ، وإٕف دثّر أظاله مٌدق أشٍِف ، وإٕف  ،هذا

ؽ حتك تَقل ؾٔف. ؿٚل : ؾدظْل حتك : ٓ يرىض ظْؽ ؿقمُ ؿٚل "وإٕف فٔحىؿ مٚ حتتف ًذفًِٔق ومٚ يُ 

هذا " ."(ذرين ومـ خَِٝ وحٔدا)ؾْزفٝ  ،هذا شحر يٗثر يٖثره مـ ؽره"ؿٚل:  أؾُر، ؾِام ؾُر

 حديٞ صحٔح اإلشْٚد ظذ ذط افبخٚري ومل خيرجٚه. )احلٚـؿ(

حدثْل يزيد نبـ زيٚد ، مقػ نبْل هٚصؿ ، ظـ حمّد ": "آظتَٚد"، و"افدٓئؾ"افبَٔٓل ذم  وظْد /4

ؿٚل ذات يقم وهق جٚفس ذم ٕٚدي  -وـٚن شٔدا حِٔام  - ظتبي بـ ربقعيثٝ أن دّ نبـ ـًٛ ، ؿٚل : ُح 

ِّ جٚفس وحده ذم ادسجد : يٚ مًؼ ؿريش أٓ أؿقم إػ هذا ؾُٖ  ملسو هيلع هللا ىلصورشقل اهلل  ،ؿريش ّف ؾٖظرض ـ

 ِّ ف أن يَبؾ مْٓٚ نبًوٓٚ ويُػ ظْٚ ؟ ؿٚفقا : نبذ يٚ أنبٚ افقفٔد ، ؾَٚم ظتبٜ حتك جِس إػ ظِٔف أمقرا فً

ؾِام ؾرغ  ،ؾذـر احلديٞ ؾٔام ؿٚل فف ظتبٜ وؾٔام ظرض ظِٔف مـ ادٚل وادِؽ وؽر ذفؽ ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

 ُٜ َٝ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ؿٚل رشقُل  ظتب  ل،ّْ مِ  عْ ؟ ؿٚل : ًٕؿ ، ؿٚل : ؾٚشّيٚ أنبٚ افقفٔد : أؾرؽ

نبسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ حؿ تْزيؾ مـ افرمحـ افرحٔؿ ـتٚب ":  ملسو هيلع هللا ىلصؾَٚل رشقل اهلل  ،: أؾًؾؿٚل

َٝ  ،يَرؤهٚ ظِٔف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ؾّٙ رشقُل  ،"ٝ آيٚتف ؿرإٓٚ ظرنبٔٚ فَقم يًِّقنؾهِ  ؾِام شًّٓٚ ظتبٜ إٔه

إػ افسجدة ؾسجد  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هلٚ وأفَك نبٔديف خِػ طٓره مًتّدا ظِٔٓام يسّع مْف حتك إتٓك رشقُل 

ُٜ  "؟ ثؿ ؿٚل : شًّٝ يٚ أنبٚ افقفٔد ،ؾٔٓٚ إػ أصحٚنبف ؾَٚل  ؿٚل : شًّٝ ، ؿٚل : ؾٖٕٝ وذاك ، ؾَٚم ظتب

                                                                                                                                                                                     

ًٚ مـ دوس، ثؿ حلَْٚ نبرشقل  ملسو هيلع هللا ىلصنبّـ أشِؿ مًل مـ ؿقمل، ورشقل اهلل  نبخٔز، ؾْزفٝ ادديْٜ نبسبًغ أو ثامٕغ نبٔت

 ."نبخٔز ؾٖشٓؿ فْٚ مع ادسِّغ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
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، ؾِام جِس إفٔٓؿ ؿٚفقا ق افقفقد بغر افقجف افذي ذهى بفكحؾػ بوهلل فؼد جوءـؿ أبنبًوٓؿ فبًض : 

واهلل مٚ هق  ،ؿقٓ مٚ شًّٝ مثِف ؿط ُٝ مٚ وراءك يٚ أنبٚ افقفٔد ؟ ؿٚل : ورائل أين واهلل فَد شًّ

قا نبغ هذا افرجؾ ونبغ مٚ ُِّ َخ  ،يٚ مًؼ ؿريش أضًٔقين واجًِقهٚ يب ،نبٚفنًر وٓ افسحر وٓ افُٕٜٓٚ

ُٝ  ،هق ؾٔف ٌٖ  ؾقاهلل فُٔقٕـ فَقفف افذي شًّ  ."ٕب

ؿِْٚ نبذ ، ؿٚل :  ؿٚل فْٚ انبـ ظبٚس : أٓ أخزـؿ نب٘شالم أيب ذر ؟ ؿٚل :..."وذم صحٔح افبخٚري:  /5

ــً رجال مـ ؽػور ، ؾبؾغـو أن رجال ؿد خرج بؿؽي يزظؿ أكف كبل ، ؾؼؾً ٕخل : ؿٚل أنبق ذر : 

اكطؾؼ إػ هذا افرجؾ ـؾؿف وأتـل بخزه ، ؾوكطؾؼ ؾؾؼقف ، ثؿ رجع ، ؾؼؾً مو ظـدك ؟ ؾؼول : واهلل فؼد 

مـ اخلز ، ؾلخذت جرابو وظصو ، ثؿ رأيً رجال يلمر بوخلر ويـفك ظـ افؼ ، ؾؼؾً فف : مل تشػـل 

أؿبؾً إػ مؽي ، ؾجعؾً ٓ أظرؾف ، وأـره أن أشلل ظـف ، وأذب مـ موء زمزم وأـقن يف ادسجد ، 

ؿول : ؾؿر يب ظع ؾؼول : ـلن افرجؾ ؽريى ؟ ؿول : ؿؾً : كعؿ ، ؿول : ؾوكطؾؼ إػ ادـزل ، ؿول : 

ؾؾام أصبحً ؽدوت إػ ادسجد ٕشلل ظـف ، وفقس ؾوكطؾؼً معف ، ٓ يسلفـل ظـ رء وٓ أخزه ، 

أحد خيزين ظـف بقء ، ؿول : ؾؿر يب ظع ، ؾؼول : أمو كول فؾرجؾ يعرف مـزفف بعد ؟ ؿول : ؿؾً : ٓ ، 

ؿول : اكطؾؼ معل ، ؿول : ؾؼول مو أمرك ، ومو أؿدمؽ هذه افبؾدة ؟ ؿول : ؿؾً فف : إن ـتؿً ظع 

ؿول : ؿؾً فف : بؾغـو أكف ؿد خرج هو هـو رجؾ يزظؿ أكف كبل ، ؾلرشؾً أخزتؽ ، ؿول : ؾنين أؾعؾ ، 

أخل فقؽؾؿف ، ؾرجع ومل يشػـل مـ اخلز ، ؾلردت أن أفؼوه ، ؾؼول فف : أمو إكؽ ؿد رصدت ، هذا 

وجفل إفقف ؾوتبعـل ، ادخؾ حقٌ أدخؾ ، ؾنين إن رأيً أحدا أخوؾف ظؾقؽ ، ؿؿً إػ اْلوئط ـلين 

، ؾؼؾً فف :  ملسو هيلع هللا ىلصحتك دخؾ ودخؾً معف ظذ افـبل كً ، ؾؿه ومضقً معف ، أصؾح كعع وامض أ

يو أبو ذر ، اـتؿ هذا إمر ، وارجع إػ  "، ؾؼول يل :  اظرض ظع اإلشالم ، ؾعرضف ؾلشؾؿً مؽوين

ؾؼؾً : وافذي بعثؽ بوْلؼ ، ٕسخـ هبو بغ أطفرهؿ ، ؾجوء  "بؾدك ، ؾنذا بؾغؽ طفقركو ؾلؿبؾ 

يش ؾقف ، ؾؼول : يو معؼ ؿريش ، إين أصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل ، وأصفد أن حمؿدا ظبده إػ ادسجد وؿر

ورشقفف ، ؾؼوفقا : ؿقمقا إػ هذا افصوبئ ، ؾؼومقا ؾرضبً ٕمقت ، ؾلدرــل افعبوس ؾلـى ظع ، ثؿ 
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ظـل ، أؿبؾ ظؾقفؿ ، ؾؼول : ويؾؽؿ ، تؼتؾقن رجال مـ ؽػور ، ومتجرـؿ وممرـؿ ظذ ؽػور ، ؾلؿؾعقا 

ؾؾام أن أصبحً افغد رجعً ، ؾؼؾً مثؾ مو ؿؾً بوٕمس ، ؾؼوفقا : ؿقمقا إػ هذا افصوبئ ؾصـع يب 

مثؾ مو صـع بوٕمس ، وأدرــل افعبوس ؾلـى ظع ، وؿول مثؾ مؼوفتف بوٕمس ، ؿول : ؾؽون هذا أول 

 ."إشالم أيب ذر رمحف اهلل

هْٚك  ملسو هيلع هللا ىلصظذ هذه احلٚل حتك نبًٞ اهلل تًٚػ إفٔف ٍٕرا مـ اجلـ وخالل إؿٚمتف  ملسو هيلع هللا ىلص افْبل/ واشتّر 6

َْٔؽ  }   : ذم شقرة إحَٚف  : نبًٞ اهلل إفٔف ًٍٕرا مـ اجلـ ذـرهؿ اهلل ذم مقضًغ مـ افَرآن ْؾَْٚ إَِف َوإِْذ َسَ

 ِّ ِـّ َيْسَت ـَ اجْلِ ًرا مِّ ٍَ ـَ َؿُٚفقا َيٚ َٕ ِْذِري ؿ مُّ ِٓ ْقا إَِػ َؿْقِم َِامَّ ُؿيِضَ َوفَّ وُه َؿُٚفقا َإِٔهُتقا َؾ َِامَّ َحََضُ ْرآَن َؾ َُ قَن اْف ًُ

ًؿٚ دَِّٚ نَبْغَ َيَدْيِف ََيِْدي إَِػ احْلَؼِّ َوإَِػ  ِد ُمقَشك ُمَهدِّ ًْ ـَِتٚنًبٚ ُإِٔزَل ِمـ نَب  َْٚ ًْ
ِّ ٚ َش َّٕ ٍٔؿ َيٚ  َضِريٍؼ مُّ َؿْقَمَْٚ إِ َِ ْسَت

ـْ َظَذاٍب َأفِٔؿٍ  ؿ مِّ ـُ ْؿ َوجُيِْر ُُ ُٕقنبِ ـ ُذ ؿ مِّ ُُ ْر َف ٍِ ٌْ   : 29 : إحَٚف =   { َؿْقَمَْٚ َأِجُٔبقا َداِظَل اهللَِّ َوآِمُْقا نبِِف َي

31 <  .   

َّٕ  }   : وذم شقرة اجلـ ْصِد ُؿْؾ ُأوِحَل إََِلَّ َأ ًٕٚ َظَجًبٚ ََيِْدي إَِػ افرُّ َْٚ ُؿْرآ ًْ
ِّ ٚ َش َّٕ ُٚفقا إِ ََ ِـّ َؾ ـَ اجْلِ ٌر مِّ ٍَ َٕ َع  َّ ُف اْشَت

َْٚ َأَحًدا َك نبَِرنبِّ ُّْٕؼِ  ...  .  > 15: 1 :  اجلـ  = إفـك متـٚم أيــٜ اخلٚمـسٜ ظنـر   { َؾآَمَّْٚ نبِِف َوَفـ 

 

 ()افبٔٚن افْبقي ; افبالغ افؼرآين وتقضقحف تبقغ هذا ثوكقو:

ل إفٔٓؿ؛نبًٞ رشقفف إمغ ظِٔف افهالة وافسالم إن اهلل تًٚػ  ُٕزِّ )َوَمٚ  نبِسٚن ؿقمف فٔبغ هلؿ مٚ 

ُشقٍل إَِّٓ  َْٚ ِمـ رَّ ِْ ؿْ نبَِِِسِٚن َؿْقِمِف َأْرَش َ هَلُ ُُِٔؿ(  فُِقَبغن ِزيُز احْلَ ًَ ُِٔوؾُّ اهلّلُ َمـ َيَنُٚء َوََيِْدي َمـ َيَنُٚء َوُهَق اْف َؾ

َر وؿٚل تًٚػ: )، (4)إنبراهٔؿ ـْ َْٔؽ افذِّ َل إَِفْقِفؿْ َوَإَٔزْفَْٚ إَِف َ فِؾـَّوِس َمو ُكزن ُرونَ  فُِتَبغن َُّ ٍَ ْؿ َيَت ُٓ َِّ ًَ ( َوَف

، ونبٔٚن تبِٔغ رشٚفٜ رنبف تًٚػ فِْٚس أمجًغ -م ظِٔف افهالة وافسال -ؾُٕٚٝ مّٓتف  (،44افْحؾ)

ذم تبِٔغ مٚ إٔزل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصؿٙ حٔٚتف مـ نبًثتف إػ مقتف  ملسو هيلع هللا ىلصوادَهقد أن افْبل  ...أحُٚمٓٚ وهدايٚهتٚ،

،ًٚ ًٚ مبْٔ  ؛ إفٔف نبالؽ

 ؛افَرآن  ٕصحٚنبف مًٚينَ ّغ نبَ  ملسو هيلع هللا ىلص ذم أن افْبل ؾهٌؾ "ؿٚل انبـ تّٜٔٔ رمحف اهلل: 

javascript:openquran(45,29,31)
javascript:openquran(45,29,31)
javascript:openquran(45,29,31)
javascript:openquran(45,29,31)
javascript:openquran(71,1,15)
javascript:openquran(71,1,15)


 11 

َ ٕصحوبف معوين افؼرآن ـام بغ هلؿ أفػوطف ملسو هيلع هللا ىلصعؾؿ أن افـبل جيى أن يُ  ِس }، ؾَقفف تًٚػ: َبغَّ َ فَِِّْٚ فُِتَبغِّ

ؿْ  ِٓ ْٔ َل إَِف ُٕزِّ وؿد ؿٚل أنبق ظبد افرمحـ افسِّل: حدثْٚ افذيـ ـٕٚقا  9> يتْٚول هذا وهذا،44=افْحؾ:  {َمٚ 

 ملسو هيلع هللا ىلصيَرئقْٕٚ افَرآن ـًثامن نبـ ظٍٚن، وظبد اهلل نبـ مسًقد وؽرمهٚ أهنؿ ـٕٚقا إذا تًِّقا مـ افْبل 

، ؿٚفقا: ؾتًِّْٚ افَرآن وافًِؿ وافًّؾ حتك يتعؾؿقا مو ؾقفو مـ افعؾؿ وافعؿؾظؼ آيٚت مل جيٚوزوهٚ 

 (36، 35ٍسر ص . )أصقل افت"...مجًٔٚ

نبٖؿقافف وأؾًٚفف وتَريراتف يّتثؾ ٕمر اهلل تًٚػ نببٔٚن ـتٚنبف افًزيز، ويَهد إػ نبٔٚن  ملسو هيلع هللا ىلصؾُٚن افْبل 

 مًٕٚٔف وتقضٔحٓٚ، وذفؽ مـ مَٚصد افسْٜ افْبقيٜ...

 أمهٓٚ: 10دًٚين افَرآن متْقظٜ، ملسو هيلع هللا ىلصف نبِٕٔٚ  فُ وأوُج 

; ؾٚفَرآن ٕزل نبِسٚن ظريب مبغ، وافًرب ـٕٚقا أهؾ فسٚن ونبٔٚن وؾهٚحٜ، ؾٍّٔٓقن  افتالوة/ 

ًِؿ ـام ذم ؿهٜ  َّس، وؿد أشِؿ افًديد مْٓؿ نبّجرد شامع افَرآن،ُٔ اخلىٚب مبٚذة ونبِ  ُجَبْر نبـ ُمْى

يف ؾداء أشورى بدر ؿبؾ أن يسؾؿ، ؾسؿعف حقـئذ يؼرأ يف ادغرب  ملسو هيلع هللا ىلصؿدم ظذ افـبل " إٔف ريض اهلل ظْف

ؾؽلكام صدع ؿؾبل حغ شؿعً وذفؽ أول مو وؿر اإليامن يف ؿؾبل، ويف فػظ: ؿول جبر:  11بوفطقر.

 أم:  أيي هذه بؾغ ؾؾام بوفطقر، ادغرب يف يؼرأ ملسو هيلع هللا ىلص افـبل : شؿعً- ويف فػظ فؾبخوري - افؼرآن.

 خزائـ ظـدهؿ أم ، يقؿـقن ٓ بؾ وإرض افسؿقات خؾؼقا أم ، اخلوفؼقن هؿ أم رء ؽر مـ خؾؼقا

 )خ، م( ."يطر أن بلؿؾ ـود: ؿول ،ادسقطرون هؿ أم ربؽ

ِّ يُ  ملسو هيلع هللا ىلص ... ـام أن افًديد مـ ادسٚئؾ افتل ـٚن ـٚن يُتٍل ؾٔٓٚ نبتالوة  ريض اهلل ظْٓؿ، فّٓٚ أصحٚنبَ ً

 ؾٔستقظبقن ادًْك ويٍّٓقٕف دون ظْٚء أو إصُٚل... ؛افَرآن ظِٔٓؿ

                                                           

ٓ يُقن مستجٔبٚ هلذه أيٜ إٓ نبٖن يبغ ٕمتف مًٚين افَرآن، وفق ؿِْٚ إٔف مل يًٍؾ ٓهتّْٚه ظِٔف ملسو هيلع هللا ىلص وافْبل  - 9

 افهالة وافسالم نبًدم آشتجٚنبٜ، وهذا نبٚضؾ وحمٚل.

 ...225/ 2 ذـرهٚ انبـ افَٔؿ ذم ـتٚنبف إظالم ادقؿًغ -  10

 ."ـتٚب افهالة"ومسِؿ ذم  – "ـتٚب إذان/ نبٚب: اجلٓر ذم ادٌرب"رواه افبخٚري ذم  - 11
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)مـ ٕقؿش احلسٚب ظذب(، )حديٞ ظدّي: اخلٔط  ٕفٍٚطف )افيِؿ،...(، افتقضٔحو افؼح / أو:

 ...إنبٔض مـ إشقد... إٕام هق شقاد افِٔؾ ونبٔٚض افْٓٚر(،

 هلؿ... ٚمًٚين افَرآن ؾٔقضحٓ افهحٚنبٜ نبًُض نُؾ ظذ ؾَد يُ 

 ملسو هيلع هللا ىلصحديٞ شٓٔؾ نبـ أيب صٚفح، ظـ أنبٔف، ظـ أيب هريرة، أن رشقل اهلل : وافتًِٔؿ انبتداءافؼح / أو 

إذا أحى اهلل ظبدا كودى جزيؾ: إين ؿد أحببً ؾالكو ؾلحبف، ؿول: ؾقـودي يف افسامء، ثؿ تـزل فف " :ؿٚل

افرمحـ إن افذيـ آمـقا وظؿؾقا افصوْلوت شقجعؾ هلؿ : )ادحبي يف أهؾ إرض، ؾذفؽ ؿقل اهلل

 .(رواه أمحد وافسمذي وأصِف ذم افهحٔحغ. )"(...ودا

ظـ افقء، ؾْٔزل افَرآن نبف، ؾٔتِقه ظِٔٓؿ... وهق ـثر  ملسو هيلع هللا ىلصسٖل وؿد يُ  :اإلجٚنبٜ ظـ شٗال/ أو: 

 .أمخ مـ ادخٚفٍغ شقاء ـٚن افسٗال مـ ادسِّغو، )افروح، إٍٕٚل، اخلّر وادَّٔس، افسٚظٜ،...(

 ، )افهٍٚ وادروة ٕبدأ نبام نبدأ اهلل نبف...(،: )ادالظْٜ،(افقؿٚئعأيٚت ظذ  12تْزيؾأو: / 

 تًٚػ؛أخىٖ مْٓؿ نببٔٚن افهقاب فف ذم ـتٚب اهلل  ـْ مَ  ؿ وتْبٔفُ تًِٔؿ افهحٚنبٜ وإرصٚده أو:/ 

وإٔٚ أصع،  ملسو هيلع هللا ىلصيب افْبل  مرّ "ـام ذم صحٔح افبخٚري وؽره مـ حديٞ أيب شًٔد نبـ ادًذ، ؿٚل: 

أمل يَؾ : ؾَِٝ: ـْٝ أصع، ؾَٚل «مٚ مًْؽ أن تٖتْٔل؟: ؾدظٚين ؾِؿ آتف حتك صِٔٝ ثؿ أتٔٝ، ؾَٚل

أٓ أظِّؽ أظيؿ : ثؿ ؿٚل(، يٚ أَيٚ افذيـ آمْقا اشتجٔبقا هلل وفِرشقل إذا دظٚـؿ دٚ حئُٔؿ: )اهلل

رتف، ؾَٚلفٔخرج مـ ا ملسو هيلع هللا ىلصؾذهٛ افْبل  «شقرة ذم افَرآن ؿبؾ أن أخرج مـ ادسجد َـّ : دسجد ؾذ

 ."هل افسبع ادثٚين، وافَرآن افًئؿ افذي أوتٔتف (،افًٚدغ احلّد هلل رّب )

 ؛وهق ـثر ذم افبٔٚن افْبقي :تبٌِٔف أحُٚم افَرآن نبٚفتٍهٔؾ دٚ أمجؾ ؾٔفأو: / 

ِف َأْو إنَبَٚحتِِف ،  ِّ ِري  َأْو حَتْ
ٍ
ء ْرآُن نبِ٘جَِيِٚب َرْ َُ َؿ اْف ُُ ُٔقٌد َأْن حَيْ وٌط َوَمَقإُِع َوُؿ ِؿ ُذُ ُْ قُن فَِذفَِؽ احْلُ ُُ َوَي

َٚٔ َٚػ َظَذ َرُشقفِِف ذِم نَب ًَ ُف َوَت َٕ بُّ ُشْبَحٚ ُِٔحُٔؾ افرَّ ٌٜ َوَأْحَقاٌل َوَأْوَصٌٚف، َؾ ْقفِِف َوَأْوَؿٌٚت خَمُْهقَص ََ ـَ هِنَٚ 

                                                           

نبًّْك نبٔٚن ادًْك ادْٚشٛ فِقاؿًٜ أو افذي جئٛ ظْٓٚ ويًىل حُّٓٚ... ٓ نبًّْك إخوٚع أيٜ فِقاؿع أو  - 12

 َفـّل أظْٚق افْهقص فتتْٚشٛ مع افقاؿًٜ.
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َٚػ: )َوأَ  ًَ ؾُّ َمقْ َح َت ْؿ( َؾٚحْلِ ُُ ْؿ َمٚ َوَراَء َذفِ ُُ تِ ُؿقٌف ظَ ؾَّ َف ْٕ ِٚح َوا َُ وِط افِّْ ِف َوُحُوقِر َوْؿتِِف ٍَذ ُذُ ًِ  َمَقإِ
ِ
ٚء

ُء ِمُْْف َزاِئًدا َظَذ افَّْ  ْ ـْ افقَّ ُُ ْ َي ِف مَل ِِّ ـُ َِٔٚن َذفَِؽ  ُٜ نبَِب َّْ ، َؾَِ٘ذا َجَٚءْت افسُّ ِٜ ادََْحؾِّ
َّٔ
َْٕسًخٚ َفُف، َوَأْهِِ قُن  ُُ َٔ صِّ َؾ

ٍؿ  ُْ ؾُّ ُح ـُ َذا  َُ َٓ ٚ فَِيِٚهِر إْضاَلِؿِف، َؾ ًً َٚن َرْؾ ـَ  ،  ملسو هيلع هللا ىلصِمُْْف َوإِْن 
ٍ
ُف َشَقاٌء نبَِسَقاء ُِ ْرآِن، َهَذا َشبِٔ َُ  َزاِئٍد َظَذ اْف

 َّْ (، ُثؿَّ َجَٚءْت افسُّ َْٔغِ َث ْٕ ُ ْٕ ِر ِمْثُؾ َحظِّ ا ـَ ْؿ فِِذَّ ـُ ِد َٓ ْؿ اهللَُّ ذِم َأْو ُُ َٚػ: )ُيقِصٔ ًَ ٚتَِؾ َوَؿْد َؿَٚل َت ََ َٖنَّ اْف ُٜ نبِ

َٓ َيِرُث، ِؿَٔؼ  ٚؾَِر َوافرَّ َُ ٚ، َأْظِْل ذِم ُمقِجَبِٚت ادَِْراِث؛  َواْف ًً ِْٔف َؿْى َِ ُف َزاِئٌد َظ َّٕ ْرآِن َمَع َأ َُ ِْ َْٕسًخٚ فِ ـْ  ُُ َومَلْ َي

ـِ َوظَ  ي َٚد افدِّ َ َدِة احتِّ َٓ ُٜ َمَع َوْصِػ اْفِق َّْ َدِة َوْحَدَهٚ، َؾَزاَدْت افسُّ َٓ ْرآَن َأْوَجَبُف نبِْٚفِق َُ قِّ َؾِ٘نَّ اْف َدَم افرِّ

 ََ  اهـ"ْتؾِ َواْف

 ... وؿد يُّـ ذـر ؽرهٚ ظذ جٜٓ افتٍهٔؾ...وافبٔٚن افَقَل ضرق افتًِٔؿ / هذه أهؿ

 

 صقر افبٔٚن افسٚنبؼ افُالم ظْٓٚ؛وهق مـ  ; افتطبقؼ افعؿع فؾبالغ افؼرآين ثوفثو:

ِّ  / مثٚفف: وـذا نبٕٔٚف )أوؿٚت افهِقات  ،(و)فتٖخذوا ظْل مْٚشُُؿ ،(قا ـام رأيتّقين أصع)ص

 اخلّس دـ شٖل ظْٓٚ حٔٞ صذ هبؿ ظؼ صِقات(،...

نبًّْك إٔف  ، ؾَٚفٝ: )ـٚن خَِف افَرآن(،ملسو هيلع هللا ىلص/ وحديٞ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ وؿد ُشئِٝ ظـ خَِف 

ف ذم حٔٚتف افًِّٜٔ افتل تروهنٚ وتنٚهدوهنٚ أمٚمُؿ ذم ف، وتقجٔٓٚتِ افَرآن وآدانبَ  ـٚن يتّثؾ أخالَق 

 افًِّٜٔ. شْتف

َُٕف، ممٚ شُقتف ظـ افهحٚنبٜ دٓفٜ ظذ / أو  ُِق ًَ ٍْ ٓؿ َي ُّ َِ ًْ ِِِف َوُهَق ُيَنِٚهُدُه َأْو َي ًْ
 نبِِْ٘ؿَراِرِه هَلُْؿ َظَذ ؾِ

ِ
ء ْ افقَّ

 فبس اخلٚتؿ،...(افرؿٜٔ نبٍٚحتٜ افُتٚب، ) داخؾ ذم ظّقم آؿتداء وافتّٖد  تِؽ هلؿٚؾًأ أن يدل ظذ

 

 ; افتعؾقؿ وافسبقي وافتزـقيرابعو: 

ًٞ هبٚ أن يًِؿ افْٚس ديْٓؿ ومٚ إٔزل إفٔٓؿ مـ رهبؿ، وأن افتل نبُ  ملسو هيلع هللا ىلصمًِقم إٔف مـ مٓٚم افرشقل 

 يزـٔٓؿ ويرنبٔٓؿ ظذ هدايٚت اإلشالم ترؽٔبٚ وترهٔبٚ، ٕهحٚ وتقجٔٓٚ، تٖديبٚ وتًِٔام؛
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َُِتَٚب :)ؿٚل اهلل تًٚػ ُؿ اْف ُٓ ُّ ِِّ ًَ ْؿ َوُي ِٓ ٔ ِـّ ْؿ آَيٚتِِف َوُيَز ِٓ ْٔ َِ ُِق َظ ْؿ َيْت ُٓ ًٓ ِمْْ َِّٔغ َرُشق ُمِّ ْٕ َٞ ذِم ا ًَ  ُهَق افَِّذي نَب

ل َضاَلٍل ُمبٍِغ  ٍِ ـْ َؿْبُؾ َف ُٕقا ِم ٚ ـَ َٜ َوإِْن  َّ ُْ  (،َواحْلِ

ًَ أيوٚ: )وؿٚل  ِمَِْغ إِْذ نَب ْٗ َـّ اهللَُّ َظَذ اْدُ ْد َم ََ ْؿ َف ِٓ ٔ ِـّ ْؿ آَيٚتِِف َوُيَز ِٓ ْٔ َِ ُِق َظ ْؿ َيْت ِٓ ِس ٍُ ْٕ ـْ َأ ًٓ ِم ْؿ َرُشق ِٓ َٞ ؾِٔ

ل َضاَلٍل ُمبِغٍ  ٍِ ـْ َؿْبُؾ َف ُٕقا ِم ٚ ـَ َٜ َوإِْن  َّ ُْ ُؿ اْفَُِتَٚب َواحْلِ ُٓ ُّ ِِّ ًَ  (.َوُي

 ..(،اهلل تًٚػ؛ )حديٞ مًٚذ، وحديٞ شٛ افدهر، وأحٚديٞ ؾوؾ ٓ إفف إٓ اهلل،. حّؼ  ملسو هيلع هللا ىلصؾًِّٓؿ 

 وحؼ افًبٚد؛ )حؼ افقافديـ، ادسِؿ مـ شِؿ، ادسٗوفٜٔ،...(،

...(، )ؿهص تالوة افَرآن ذم خىٛ اجلًّٜ، وزـٚهؿ؛ )افًرنبٚض نبـ شٚريٜ، اتؼ اهلل حٔٞ مٚ ـْٝ،

صقر مـ  ذـر اجلْٜ وافْٚر، إمؿ ادٚضٜٔ،( أحٚديٞ افرؿٚئؼ =ظذاب افَز، أهقال يقم افَٔٚمٜ،

 اجلْٜ،...>،...(. ظذاب افْٚر، ًٕٔؿ أهؾ

 ظؼات افرشٚئؾ اجلٚمًٜٔ. فتبٝ ؾٔـُ ؿد وهق نبٚب واشع جدا... و

 

 ; آختصوص بتؼيع بعض إحؽوم خومسو:

افْبقيٜ، وهل نبٔٚن ـتٚب اهلل تًٚػ، ؾَد اشتَِٝ ذم ظديد افَوٚيٚ إضٚؾٜ إػ ادّٜٓ إشٚس فِسْٜ 

ْرآن، وإمٚ نبٚجتٓٚد تٖيت نبام مل ُيَْص ظِٔف أن نبًّْك:  – نبتؼيع إحُٚم َُ ذم افُتٚب، إمٚ نبقحل ؽر اف

 افذي يَقل ؾٔف: ملسو هيلع هللا ىلصحديٞ افْبل هذا ادًْك ، يٗـده -مًهقم ؾٔف 

أٓ إين أوتٔٝ افُتٚب ومثِف مًف، أٓ يقصؽ رجؾ صبًٚن ظذ أريُتف يَقل ظُِٔؿ هبذا افَرآن ؾام "

فؽؿ ْلُؿ اْلامر  ٓ حيّؾ  أٓوجدتؿ ؾٔف مـ حالل ؾٖحِقه ، ومٚ وجدتؿ ؾٔف مـ حرام ؾحرمقه ، 
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فو، ومـ كزل بؼقم ، إٓ أن يستغـل ظـفو صوحبُ دإهع، وٓ ـؾُّ ذي كوب مـ افسبع، وٓ ُفؼطي معوهَ 

 14." 13راهُ فؿ بؿثؾ ؿِ بَ ؼِ عْ يُ ؾعؾقفؿ أن ُيْؼروه ؾنن مل يؼروه ؾؾف أن 

ْرآن : )يقِصُؽ صبًُٚن ظذ أريُتف يَقل: ظُِٔؿ هبذاملسو هيلع هللا ىلصؿقفف "ل اإلمٚم اخلىٚيب: يَق َُ إفخ ...اف

ـْ ْـ افتل شّْ مـ خمٚفٍٜ افسُّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  نبذفؽ رشقُل  رُ حذّ ـاحلديٞ(، يُ  ْرآن ِذ َُ ، ظذ مٚ رٌ ٓٚ ممٚ فٔس فف ذم اف

 ِّ ْرآن، وترـقا افسْـ افتل ؿد توّّْ ذهٛ إفٔف اخلقارج وافرواؾض؛ ؾ٘هنؿ تً َُ  ٝ نبٔٚنَ َقا نبيٚهر اف

وا  ُِّقاافُتٚب، ؾتحرَّ  15."وض

، وفٔس فف أثَ  وعٌ )أٓ ٓ حيؾ فُؿ احلامر(: ُذ "ويَقل افىٔبل:  ذم افُتٚب،  رٌ ذم نبٔٚن مٚ ثبٝ نبٚفسَّْٜ

 16."ظذ شبٔؾ افتّثٔؾ ٓ افتحديد

 :مثوفف

ُٕفُ  َٚٔ ٚمِ  ملسو هيلع هللا ىلص نَب َُ ـْ ؽَ  فِْْلَْح ِٜ انْبتَِداًء ِم َّْ ْؿ حُلُقَم افنبِٚفسُّ ِٓ ْٔ َِ َم َظ اَم َحرَّ ـَ اٍل،  َٗ رِ ـْْرِ ُش ُّ َٜ ـَْواف إهِٜٔ، ُح ًَ ْت ُّ، 

َْٔد اف ِٜ ـَْوَص ِديَْ َٚح اف ،َّ َُ ْرَأِة ـَْوِٕ َّٚ َٓ
ٚ َوَخَٚفتِ َٓ

تِ َّّ ًٍٜ، وإٔف حيرم مـ افرضٚع مٚ و ،َظَذ َظ مؼوظٜٔ افنُّ

 ...حيرم مـ افْسٛ،

جٚءت اجلّدة إػ أيب نبُر افهديؼ تسٖفف مراثٓٚ، ؾَٚل: "ؾًـ َؿبٔهٜ نبـ ُذؤيٛ ؿٚل: : ومراث اجلدة

صٔئٚ، ؾٚرجًل حتك أشٖل افْٚس، ملسو هيلع هللا ىلص مٚ فؽ ذم ـتٚب اهلل مـ رء، ومٚ أظِؿ فؽ ذم شْٜ رشقل اهلل 

                                                           

ًٚ وظَبك ممٚ حرمقه مـ افَرى. وهذا ذم ادوىر افذي "ؿٚل اخلىٚيب  - 13 مًْٚه فف أن يٖخذ مـ مٚهلؿ ؿدر ؿراه ظقض

ًٚ وخيٚف ظذ ٍٕسف افتِػ  .298/ 4. مًٚمل افسْـ "ٓ جيد ضًٚم

حديٞ  "ملسو هيلع هللا ىلصأنبقاب افًِؿ/ نبٚب: مٚ هنل ظْف أن يَٚل ظْد حديٞ افْبل "افسمذي ذم و -انبـ أيب صٔبٜ ذم  رواه - 14

. مـ حديٞ واحلٚـؿ ذم ادستدرك –وانبـ حبٚن ذم صحٔحف  –وافدارمل  – وانبـ مٚجف - أنبق داودو –(  2656 )

ِرب ريض اهلل ظْف. ـَ  ادَدام نبـ َمًدي 

 .8/  7مًٚمل افسْـ  - 15

 .247/ 1مرؿٚة ادٍٚتٔح ذح منُٚة ادهٚنبٔح  - 16
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دَس. ؾَٚل: هؾ مًؽ ملسو هيلع هللا ىلص ؾسٖل افْٚس، ؾَٚل ادٌرة نبـ صًبٜ: حَضُت رشقَل اهلل  أظىٚهٚ افسُّ

 17."َٚم حمّد نبـ مسِّٜ إٕهٚري ؾَٚل مثَؾ مٚ ؿٚل ادٌرُة، ؾٍَٖٕذ هلٚ أنبق نبُر افّسدس...ؽُرك؟ ؾ

ُٝ أن يىقَل نبٚفْٚس زمٌٚن، ": : ؾٍل خىبٜ ظّر نبـ اخلىٚب افنٓرةوحد افرجؿ فِّحهـ فَد خنٔ

ٍٜ إٔزهلٚ اهلل ُِّقا نبسك ؾريو َٔو إن افرجؿ حؼ ، أٓ و حتك يَقل ؿٚئؾ: ٓ ٕجد افّرجَؿ ذم ـتٚب اهلل ، ؾ

، أو ـٚن احلبُؾ، أو آظساف، أٓ وؿد رجَؿ رشقُل اهلل  ُٜ ّْٔ ظذ مـ زٕك وؿد ُأحهـ، إذا ؿٚمٝ افب

 18،"صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وَرمَجْْٚ نبًَدهُ 

أو آظساف، وؿد ؿرإٔٚهٚ: افنٔخ وافنٔخٜ إذا زٕٔٚ ؾٚرمجقمهٚ افبتٜ، ُٕٚٓ مـ "وذم ادقضٖ زيٚدة: 

 ."حُٔؿ، وؿد رجؿ رشقل اهلل...اهلل، واهلل ظزيز 

 

مـ خالل شـتف افؼقفقي،  حريصو ظؾقفوملسو هيلع هللا ىلص ادؼوصد افتل ـون افـبل  أهؿّ هذه هل واخلالصي = 

 :وافػعؾقي، وافتؼريريي

افتعؾقؿ  ،افتطبقؼ افعؿع فؾبالغ افؼرآين ،افبالغ افؼرآين وتقضقحف تبقغ هذا، تبؾقغ افقحل افؼرآين)

 (.آختصوص بتؼيع بعض إحؽوم، وافسبقي وافتزـقي 

                                                           

؛ وأنبق داود، 397، ص"ـتٚب افٍرائض/ نبٚب: مراث اجلدة"، ذم "ادقضٖ"حديٞ صحٔح، رواه: مٚفؽ،  - 17

أنبقاب "، ذم "اجلٚمع ادختك مـ افسْـ"؛ وافسمذي، 449، ص"ـتٚب افٍرائض/ نبٚب: ذم اجلدة"، ذم "افسْـ"

ـتٚب "، ذم "افهحٔح"، ؛ وانبـ حبٚن420: 4، "نبٚب: مٚ جٚء ذم مراث اجلدةملسو هيلع هللا ىلص/ افٍرائض ظـ رشقل اهلل 

 .1605، ص"افٍرائض/ ذـر وصػ مٚ تًىك اجلدة مـ ادراث

احلُؿ افزائد ظاّم ذم افَرآن، دظٝ ووجف تثبٝ أيب نبُر: أن ادقاريٞ ُؾّهِٝ ذم افَرآن، ؾِام جٚء هذا افهحٚيبُّ هبذا 

د مـ حٍيف وضبىف ـّ ُٜ فِتٖ  .احلٚج

نبٚب: رجؿ احلبذ مـ افزٕٚ إذا "(، و6829رؿؿ ) "ـتٚب احلدود/ نبٚب: آظساف نبٚفزٕٚ"رواه افبخٚري ذم  -  18

 ."ـتٚب احلدود/ نبٚب: رجؿ افثٔٛ ذم افزٕك "ومسِؿ ذم  –( نبىقفف 6830رؿؿ ) "زٕٝ
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ؾٓل ـِٓٚ خٚدمٜ فَِرآن ودًٕٚٔف، مْسجّٜ مع هدايٚتف،.. وٓ ُيتهقر أن تُقن خمٚفٍٜ أو مهٚدمٜ 

 دًٚين افَرآن وأحُٚمف ومَٚصده ممٚ ؿد يتًِؼ نبف افبًض.

 

 )افؼسؿ إول( ادحورضة افثوكقي

 ادؼوصد افتؼيعقي يف افسـي افـبقيي

 أوٓ: تعؾقؾ إحؽوم افؼظقي يف افسـي افـبقيي

مسٖفٜ تًِٔؾ إحُٚم مّٜٓ جدا، وؿد ٕٚؿنٓٚ وتبٚحٞ ؾٔٓٚ أهؾ افًِؿ مْذ افَديؿ، وتبٚيْٝ 

مسٚئؾ وهل مـ أهّؿ وأدّق مسٚئؾ ظِؿ أصقل افٍَف وؿوٚيٚه، نبدًءا مـ ... 19مقاؿٍٓؿ وآراؤهؿ ؾٔٓٚ،

مروًرا نبّسٚئؾ افتًِٔؾ وافًِٜ وادْٚشٛ وادْٚشبٜ وإثبٚت ذظٜٔ أصؾ ، وافتحسغ وافتَبٔح

 ...ادهٚفح ادرشِٜ وؿقاظد ادَٚصد، وفٔس آخُرهٚ افَٔٚس

 

 ظذ:فِنٚرع ذم تؼيع إحُٚم مَٚصد وحٌُؿ، وادسٖفٜ مبْٜٔ  -

ِّ ;  افَقل إول ِٜ، ؾٓق شبحٕٚف وتًٚػ خِؼ ادخِقؿٚت وإٔزل أن أؾًٚل اهلل تًٚػ وأحُٚمف مً

ٜ افسِػ مـ أهؾ احلديٞ افؼائع، ونبًٞ افرشؾ فٌٚيٚت مَهقدة وحُؿ حمّقدة... وهذا ؿقل ظٚم

 وظٚمٜ افٍَٓٚء وإصقفٔغ وأهؾ افتٍسر، وـذا أؽِٛ تبٚع ادذاهٛ إرنبًٜ،وافٍَف، وأ

 .ادتُِّغ..

; أن أؾًٚل اهلل تًٚػ وأحُٚمف فٔسٝ مًِِٜ، نبؾ خِؼ ادخِقؿٚت وذع  وافَقل افثٚين ذم ادسٖفٜ

 إحُٚم ٓ فًِٜ وٓ نبٚظٞ، نبؾ ؾًؾ ذفؽ نبّحض ادنٔئٜ... وهق ؿقل إصٚظرة، وافيٚهريٜ.

ِّ مٚ نبتحريؿ اهلل إيٚه، حالٓ نبتحِٔؾ اهلل إيٚه، ؾّذهبٓؿ أن افقء يُقن حمرّ   ٜ شقى ذفؽ...ٓ فً

                                                           

ِّؿ ؾٔٓٚ ـؾُّ مَ  - 19 َٛ وؿد تُ ؾٔٓٚ انبـ افَٔؿ ـتٚنبٚ حٚؾال شامه: )صٍٚء افًِٔؾ ذم مسٚئؾ  ذم أصقل افٍَف... ومجع ـ ـت

 افَوٚء وافَدر واحلُّٜ وافتًِٔؾ(.
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وهق مٚ أدى نبٚفيٚهريٜ إػ إُٕٚر افَٔٚس نبْٚء ظذ ظدم افتًِٔؾ، إٓ أن ادتُِّغ افَٚئِغ نبًدم 

تْٚؿوٚ ذم مذهبٓؿ، ممٚ جًِٓؿ حيٚوفقن  ًدّ وهق مٚ يُ  افتًِٔؾ ـِٓؿ ظذ إثبٚت افتًِٔؾ افَٔٚد

ـٚفرازي وافسبُل وافزرـق... أن أحُٚم اهلل تًٚػ ؽر مًِِٜ  اخلروج مـ هذا ادٖزق ؾَٚل نبًوٓؿ

وأن تًِٔؾ إحُٚم ظْد افٍَٓٚء نبًّْك افًالمٚت ادًرؾٜ فْلحُٚم خٚصٜ، أو هل نبٚظثٜ فًٍؾ 

ؾٓل ظْدهؿ ؾقائد وثّرات ومْٚؾع راجًٜ إػ اخلِؼ وفٔسٝ ؽرضٚ  ادُِػ ٓ أهنٚ نبٚظثٜ فتؼيًٓٚ.

 وظِٜ فتؼيًٓٚ...؟؟

 ف فتْٚؿوٓؿ هذا افنٚضبل وانبـ تّٜٔٔ،...وؿد ٕبّ 

 

 مـوؿشوت:

 :ي مثبتل افتعؾقؾأدفّ  أوٓ:

 ؿقاظد مّٜٓ ذم هذا افبحٞ؛

 ; أن اهلل تًٚػ ؿٚدر ظذ ـؾ رء، وفف اإلرادة افتٚمٜ وادنٔئٜ افْٚؾذة،... افَٚظدة إوػ

ٌٛ  بٚهتٚ ذظٚ وؿدرا،; أن اهلل تًٚػ رنبط إشبٚب نبّسبِّ  افَٚظدة افثٕٜٚٔ فدخقل اجلْٜ،  ؾٚفىٚظٚت شب

 ...،وادًٚيص شبٛ فدخقل افْٚر، وٕزول ادىر شبٛ حلهقل افْبٚت

)فق أكؽؿ تقـؾقن ظذ اهلل حؼ  ]ويف افسـي ظديد إحوديٌ يف هذا ادعـك؛ )اظؼؾفو وتقـؾ(،

بوشؿ  )ُاؽُزوا )اظؿؾقا ؾؽؾ مقرس دو خؾؼ فف(، )دظوء آشتسؼوء، وصالة آشتسؼوء(، افتقـؾ...(،

 [...اهلل(،

ـام أن إُٕٚر إشبٚب محؼ وجٓؾ  ٓ نبٕٚشبٚب، فُـ افقاجٛ هق افتًِؼ نبٚدسبٛ شبحٕٚف وتًٚػ،

 وؿدح ذم افتؼيع...

; أن اهلل شبحٕٚف وتًٚػ حُٔؿ ٓ يًٍؾ صٔئٚ ظبثٚ نبال مهِحٜ وٓ حُّٜ، وهذه  افَٚظدة افثٚفثٜ

 ٕقظٚن؛ لِع نبًض ظبٚده ظذ رء مْٓٚ... وهىاحلُّٜ ؿد يُ 
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إول: حُّٜ تًقد إفٔف شبحٕٚف وتًٚػ وهل تتوّـ رمحتف نبًبٚده، وتدنبر خَِف، ومًٚؿبتف ادزء 

 مـ ظبٚده، ؾٔيٓر أثر ظدفف وؾوِف ذم خَِف...

افثٚين: حُّٜ تًقد إػ ظبٚده، ؾٓل ًّٕٜ تًقد ظِٔٓؿ ويٍرحقن هبٚ، ـْكه فًبٚده ادٗمْغ ذم افدٕٔٚ، 

 وافىّْٖٕٜٔ واحلٔٚة افىٔبٜ افتل جيدوهنٚ نبسبٛ ضٚظٚهتؿ،...ٚم، وتٔسره ظِٔٓؿ ذم إحُ

قَن(، وؿد ٕزّ  - ًُ َٓ ُتْرَج  َْْٚٔ ْؿ إَِف ُُ َّٕ ًٚ َوَأ ْؿ َظَبث ـُ َْٚ َْ َِ اَم َخ َّٕ ه اهلل تًٚػ أؾًٚفف ظـ افًبٞ، ؾَٚل: )َأَؾَحِسْبُتْؿ َأ

 ؾ٘ثبٚت افتًِٔؾ واحلُؿ وصػ هلل تًٚػ نبٚفُامل، وتْزَيف ظـ افًبٞ وافَْص. (،115)ادٗمْقن

َك ُشًدى( )افَٔٚمٜ َٕسُٚن َأن ُيْسَ ُٛ اإْلِ  (،36وؿٚل: )َأحَيَْس

قَن( )افَِؿ  ُّ ُُ َْٔػ حَتْ ـَ ْؿ  ُُ ٚدُْْجِرِمَغ *  َمٚ َف ـَ َغ  ِّ ُؾ ادُْْسِِ ًَ  (،36، 35وؿٚل: )َأَؾَْْج

َٕجْ  َغ وؿٚل أيوٚ: )َأْم  َِ
ُؾ ادُْتَّ ًَ َْٕج َْرِض َأْم  ْٕ ـَ ذِم ا ِسِدي ٍْ ٚدُْ ـَ ٚحِلَِٚت  ُِقا افهَّ ِّ ـَ آَمُْقا َوَظ ِذي ُؾ افَّ ًَ

ِٚر( )ص جَّ ٍُ ْٚف  (،...28ـَ

 ـام أخز شبحٕٚف ظـ نبًض احلُؿ وافٌٚيٚت افتل جًِٓٚ ذم خَِف وأمره، ؾَٚل:

ٚ َٓ َْٔؾ َوافَّْ َِّ ُؿ اف ُُ َؾ َف ًَ مْحَتِِف َج ُروَن( )َوِمـ رَّ ُُ ْؿ َتْن ُُ َِّ ًَ قا ِمـ َؾْوِِِف َوَف ٌُ ُْقا ؾِِٔف َوفَِتْبَت ُُ َر فَِتْس

ؿ 73)افَهص ُُ َْْٔ َؾ نَب ًَ ٚ َوَج َٓ ْٔ ُْقا إَِف ُُ َتْس ًٚ فِّ ْؿ َأْزَواج ُُ ِس ٍُ ـْ َإٔ ؿ مِّ ُُ ََِؼ َف ـْ آَيٚتِِف َأْن َخ (، وؿٚل: )َوِم

قْ  ََ َيٍٚت فِّ َٔ ًٜ إِنَّ ذِم َذفَِؽ  ًة َوَرمْحَ َقدَّ ُروَن( )افروممَّ َُّ ٍَ  (،...21ٍم َيَت

، ـام وإثبٚت هذه احلُّٜ وافٌٚيٜ ٓ يِزم مْف حٚجٜ اهلل تًٚػ وٓ َٕهف، ٕٕف شبحٕٚف افٌْل افهّد/ 

 ...،["حصقفو فؽؿ...إكام هل أظامفؽؿ أُ  فق أن أّوفؽؿ..."]حديٌ أيب ذر ريض اهلل ظـف: ذم 

أن أؾًٚل اهلل تًٚػ مًِِٜ نبٚحلُؿ ورظٚيٜ ادهٚفح، ؾجّٔع إوامر وافْقاهل  ; افَٚظدة افرانبًٜ

منتِّٜ ظذ حُؿ نبٚهرة ومهٚفح ظئّٜ، وافَرآن وافسْٜ ممِقءان نبتًِٔؾ إحُٚم، وافتْبٔف ظذ 

 وجقه احلُؿ، افتل ٕجِٓٚ ـٚن اخلِؼ وإمر، مثٚفف؛

َٜ ؿقفف تًٚػ:  َِ ْب َِ َْٚ اْف ِْ ًَ ِْٔف( )َوَمٚ َج َب
َِ ُٛ َظَذ َظ

ِِ ََ ُشقَل مِمَـّ َيْ ََِؿ َمـ َيتَّبُِع افرَّ ًْ ٚ إَِّٓ فَِْ َٓ ْٔ َِ َٝ َظ ْ ـُ تِل  افَّ

 (،143)افبَرة
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ْؿ( )احلؼ ُُ َٔٚء ِمْ
َْؽِْ ْٕ ًٜ نَبْغَ ا قَن ُدوَف ُُ َٓ َي ْل  ـَ  (،7وؿقفف: )

اِئَٔؾ( )ادٚ ْْسَ
َتْبَْٚ َظَذ نَبِْل إِ ـَ ـْ َأْجِؾ َذفَِؽ   (،32ئدةوؿقفف: )ِم

َُ وؿقفف:  ْؿ َتتَّ ُُ َِّ ًَ ْؿ َف ُُ ـَ ِمـ َؿْبِِ ِذي َٛ َظَذ افَّ
تِ ـُ اَم  ـَ َُٔٚم  ُؿ افهِّ ُُ ْٔ َِ َٛ َظ

تِ ـُ ـَ آَمُْقْا  ِذي َٚ افَّ قَن( )َيٚ َأَيُّ

 ،(183)افبَرة

ْٝ هَلُْؿ َونبِ  َِّ َِّٔبٍٚت ُأِح ْؿ َض ِٓ ْٔ َِ ْمَْٚ َظ ـَ َهُٚدوْا َحرَّ ِذي ـَ افَّ ٍِْؿ مِّ ثِراً وؿقفف: )َؾبُِي ـَ ِهْؿ َظـ َشبِِٔؾ اهللِّ  *  َهدِّ

ِس نبِْٚفَبٚضِِؾ( )افْسٚء  ْؿ َأْمَقاَل افَّْٚ ِٓ ِِ ـْ نَبٚ َوَؿْد هُنُقْا َظُْْف َوَأ  ،(161، 160َوَأْخِذِهُؿ افرِّ

 
ِ
اَمء ـَ افسَّ ٍٚت مِّ ـَ ؿ نَبَر ِٓ ْٔ َِ َتْحَْٚ َظ ٍَ قْا َف ََ َرى آَمُْقْا َواتَّ َُ نُبقْا وؿقفف: )َوَفْق َأنَّ َأْهَؾ اْف ذَّ ـَ َوإَْرِض َوَفـُِـ 

ِسُبقَن( )إظراف ُْ ُٕقْا َي ٚ ـَ َُٕٚهؿ نباَِم  ََٖخْذ  (،...96َؾ

ؾُؾ هذا نبٔٚن فًِِؾ وإوصٚف ادٗثرة، وادًٚين ادًتزة ذم إحُٚم افؼظٜٔ وافَدريٜ فِدٓفٜ ظذ 

ع يقجٛ ختٍِٓٚ تًِؼ إحُٚم هبٚ إن وجدت، واؿتوٚئٓٚ ٕحُٚمٓٚ، وظدم ختٍِٓٚ ظْٓٚ إٓ دٕٚ

 وختِػ أثرهٚ...

 تًٚػ ذع أحُٚمف دهٚفح افًبٚد؛ أن اهلل/ ؾٚٓشتَراء دال ظذ 

ِِْؿ، ": -رمحف اهلل  -ؿٚل افنٚضبل  ًِ ِْ ًٔدا فِ ٍِ ِٜ ُم
َّٔ ِو ََ َٚن ذِم ِمْثِؾ َهِذِه اْف ـَ َراُء َظَذ َهَذا، َو َْ ْشتِ ِٓ َوإَِذا َدلَّ ا

َْمرَ  ْٕ َٖنَّ ا َىُع نبِ َْ َٕ ـُ  ُٚد،  َؾَْْح َٓ
ْجتِ ِٓ َُٔٚس َوا

َِ َٝ اْف ِٜ َثَب َِ ّْ ـْ َهِذِه اجْلُ ، َوِم ِٜ
ًَ ي ِ ِٚصِٔؾ افؼَّ ٍَ رٌّ ذِم مَجِِٔع َت

ِّ ُمْسَت

َتَوٚهُ  َْ َِْْْجِر َظَذ ُم  20."...َؾ

ْرآن َوشْٜ َرُشقل اهلل"ويَقل انبـ افَٔؿ:  َُ ٚم نبٚحلِ  ملسو هيلع هللا ىلص َواْف َُ َْح ْٕ ِِٔؾ ا ًْ  ،ُؿ وادهٚفحممِقآن مـ َت

ٚ َذ  ،وتًِٔؾ اخْلِؼ هبام َٓ تِل َٕجِ َِْؽ إ عَ وافتْبٔف ظذ ُوُجقه احلُؿ افَّ َِْؽ  ،حُٚمتِ وٕجِٓٚ خِؼ تِ

َٔٚن َْظ ْٕ َْٕحق مَٚئٜ َمقِضع َأو ِمَٚئَتْغِ فُس  ،ا ْرآن َوافّسْٜ ذِم  َُ َٚن َهَذا ذِم اْف ـَ ف يِزيد ظذ أفػ َوفُّْ  ،َْٚهَٚوَفق 

 ؛َمقِضع نبىرق متْقظٜ
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حَيَٜؾَتٚرَ  ِ ِِٔؾ افكَّ ًْ م افتَّ َٓ ؾِ  ،ة يذـر  ًْ
ٍِ ُهقد نبِْٚف َْ قل َٕجِف افَِّذي ُهَق ادَْ ًُ ٍْ َوتَٚرة يذـر  ،َوتَٚرة يذـر ادَْ

ِِٔؾ ًْ حَيٜ ذِم افتَّ ِ ٚء َوَأن ،َوتَٚرة يذـر َأَداة ـل ،مـ أجؾ افكَّ ٍَ ؾَّ  ،َوتَٚرة يذـر اْف ًَ َوتَٚرة يذـر َأَداة َف

ِِٔ ًْ ُِققادتوّْٜ فِتَّ َجٚء ادَُْوٚف إَِػ ادَْْخ َدة َظـ مًْك افرَّ َبٛ يذـرُه  ،ؾ ادَُْجرَّ َوتَٚرة ُيَْبف ظذ افسَّ

حًيٚ ٚ َتْرتِٔٛ ادسببٚت ظذ  ،َسِ َٓ ْٔ َِ ٚم ثؿَّ يرتبٓٚ َظ َُ َْح ْٕ ِْؽ ا َْوَصٚف ادنتَٜ ادَُْْٚشَبٜ فتِ ْٕ َوتَٚرة يذـر ا

 21.".ٕف خِؼ خَِف َوذع ديْف َظَبثٚ وشدى..َوتَٚرة ُيُْر ظذ مـ زظؿ أَ  ،َأشَبٚهَبٚ

ِٚصَد َمٚ"ويَقل افًز نبـ ظبد افسالم:  ََ َْٚ َم ًْ ّْ  َوَفْق َتَتبَّ ِِ ًَ ، َف ِٜ َّْ ؾِّ َخْرٍ َْٚ َأنَّ ذِم اْفَُِتِٚب َوافسُّ ُُ اهللََّ َأَمَر نبِ

ُف َوجِ  ُف َوجِ َِّ ِدؿَّ ؾِّ َذٍّ ِدؿَّ ـُ ـْ  َّ َُِّف، َؾِ٘نَّ ُف، َوَزَجَر َظ ِٚشِد، َوافؼَّ ٍَ  ادَْ
ِ
ِٛ ادََْهٚفِِح َوَدْرء ِْ ـْ َج ُ نبِِف َظ زَّ ًَ اخْلَْرَ ُي

 ادََْهٚفِِح 
ِ
ِٚشِد َوَدْرء ٍَ ِٛ ادَْ ِْ ـْ َج ُ نبِِف َظ زَّ ًَ  22."...ُي

افسْٜ  مع افتٖـٔد ذم هذه افَْىٜ ظذ مٚ يدل ظِٔٓٚ مـ= = ظذ وجف اإلمجول 23ضرق إثبوت ادؼوصد/ 

 ؿ:افتٍهٔؾ ضقيؾ جدا ـام ؿٚل انبـ افَّٔ  ؾ٘ن، >افْبقيٜ

وافذي كػز بقده فق "]ويف صحقح مسؾؿ: ) ; إخبٚر اهلل تًٚػ ذم ـتٚنبف إٔف حُٔؿ،... افىريَٜ إوػ

 ،(،["مل تذكبقا فذهى اهلل بؽؿ ، وجلوء بؼقم يذكبقن ، ؾقستغػرون اهلل ؾقغػر هلؿ 

... وٓ يتحَؼ ذفؽ إٓ نبٖن يَهد رمحٜ ظـ ٍٕسف نبٖٕف أرحؿ افرامحغ ; إخبٚر اهلل تًٚػ افىريَٜ افثٕٜٚٔ

إن  "]ويف افسـي افـبقيي أحوديٌ ظديدة يف افبوب؛ )إٓ أن يتغؿدين اهلل برمحتف(، ) خَِف نبتؼيًٚتف...

هلل موئي رمحي أكزل مـفو رمحي واحدة بغ اجلـ واإلكس وافبفوئؿ واهلقام ، ؾبفو يتعوضػقن ، وهبو 

قن ، وهبو تعطػ افقحش ظذ وفدهو ، وأخر اهلل تسعو وتسعغ رمحي ، يرحؿ هبو ظبوده يقم يسامح

 (،["افؼقومي،  ؾؾق يعؾؿ افؽوؾر بؽؾ افذي ظـد اهلل مـ افرمحي مل يقئس مـ اجلـي 
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; إخبٚره تًٚػ إٔف ؾًؾ ـذا فُذا، أو مـ أجؾ ـذا، أو نبٖي مسِؽ مـ مسٚفؽ  افىريَٜ افثٚفثٜ

]ؿول شعد بـ ظبودة : فق رأيً رجال مع امرأيت فرضبتف بوفسقػ ؽر مصػح ظـف ، ؾبؾغ ذفؽ  افًِٜ...

أتعجبقن مـ ؽرة شعد ، ؾقاهلل ٕكو أؽر مـف ، واهلل أؽر مـل ، مـ أجؾ  "، ؾؼول :  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

إفقف ؽرة اهلل حرم افػقاحش ، مو طفر مـفو ، ومو بطـ ، وٓ صخص أؽر مـ اهلل ، وٓ صخص أحى 

، وٓ صخص أحى إفقف اددحي  مـ أجؾ ذفؽ بعٌ اهلل ادرشؾغ ، مبؼيـ ومـذريـافعذر مـ اهلل ، 

 ،[خ، م"مـ اهلل ، مـ أجؾ ذفؽ وظد اهلل اجلـي 

َْدَيوِن، َوَأْؾَضُؾَفو، ]وأكف  ٜ ـتٚنبف وظيؿ ؾٚئدتف; إخبٚره تًٚػ ظـ أمهّٔ  افىريَٜ افرانبًٜ ْٕ َؿُؾ ا ـْ َأ

ؽْ  ِي، َواْفَعْدِل، َواْْلِ مْحَ اَلِح، َوافرَّ ، َواْفَؽاَمِل، َوافصَّ ـِ ـَ اْدََحوِش َفو. َوَؿْد َحَقى ِم  [َؿيِ َوَأْظاَلَهو، َوَأَجؾُّ

ٚ ٍَ ْؿ َوِص ُُ نبِّ ـ رَّ ٌٜ مِّ ْقِظَي ؿ مَّ ُُ ُس َؿْد َجٚءْت َٚ افَّْٚ ٌٜ ومَهد إٕزافف؛ )َيٚ َأَيُّ ُدوِر َوُهًدى َوَرمْحَ ء دَِّٚ ذِم افهُّ

ِمَِْغ( )يقٕس ْٗ ُّ ِْ خطى افـوس يقم ملسو هيلع هللا ىلص أن رشقل اهلل "ظـ ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام: ] (،...57فِّ

ؿ بعد ظومل هذا...افـحر ـُ  ، ؾؼول: ]أمو بعد: أهّيو افـوس اِْشَؿعقا َؿْقيل هذا، ؾنين ٓ أدري َفَععن ٓ َأْفؼو

ًُ ؾقؽؿ مو إن اظتصؿتؿ بف ؾؾـ َتِضّؾقا أبدا؛ ـتوَب اهلل، وشـي كبّقف  ؛[ ملسو هيلع هللا ىلص ]يو أهّيو افـوس إين ؿد ترـ

 [.(.]مروزي، آجري، حوـؿ، هؼ[

 وذم حديٞ شٍٔٚن مع هرؿؾ أو جًٍر ظْد افْجٚر؛

وم، أهيو ادؾؽ ــو ؿقمو أهؾ جوهؾقي كعبد إصـوم، وكلـؾ ادقتي، وكليت افػقاحش، وكؼطع إرح"

وُكزء اجلقار، ويلـؾ افؼقي مـو افضعقػ، ؾؽـو ظذ ذفؽ حتك بعٌ اهلل إفقـو رشقٓ ِمـّو كعرف َكَسَبُف، 

وصدؿف، وأموكتف، وظػوؾف، ؾدظوكو إػ اهلل فتقحقده،... وأمركو بصدق اْلديٌ، وأداء إموكي، وصؾي 

ش، وؿقل افزور، وأـؾ مول افرحؿ، وحسـ اجلقار، وافؽػ ظـ ادحورم وافدموء، وهنوكو ظـ افػقاح
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افقتقؿ، وؿذف ادحصـي،... ؾعّدد ظؾقف أمقر اإلشالم، ؾصدؿـوه وآمـو بف، واتبعـوه ظذ مو جوء بف مـ 

 24."ظـد اهلل،... )افؼصي(

 

وتْهٔص ظـ نبًض ادَٚصد افًٚمٜ،  إٔف جٚء ذم افْهقص افؼظٜٔ نبٔٚنٌ  ; افىريَٜ اخلٚمسٜ

ـْ َحَرٍج( )احلٟ ؛ؿقفف تًٚػ واخلٚصٜ، ٕحق ـِ ِم ي ْؿ ذِم افدِّ ُُ ْٔ َِ َؾ َظ ًَ ])ظـ ظومر بـ  (،...78)َوَمٚ َج

إن أظظؿ ادسؾؿغ جرمو ، مـ شلل ظـ رء مل  "ؿول :  ملسو هيلع هللا ىلصشعد بـ أيب وؿوص ، ظـ أبقف ، أن افـبل 

دظقين مٚ ترـتُؿ ، إٕام  "، ؿٚل :  ملسو هيلع هللا ىلص)ظـ أيب هريرة ، ظـ افْبل  25،حيرم ، ؾحرم مـ أجؾ مسلفتف(

هِؽ مـ ـٚن ؿبُِؿ نبسٗاهلؿ واختالؾٓؿ ظذ إٔبٔٚئٓؿ ، ؾ٘ذا هنٔتُؿ ظـ رء ؾٚجتْبقه ، وإذا أمرتُؿ 

 (،>"نبٖمر ؾٖتقا مْف مٚ اشتىًتؿ 

 وحديٞ ٓ رضر وٓ رضار،...

إٔف جٚءت ٕهقص ظٚمٜ تنّؾ حتَٔؼ مجٔع ادهٚفح، ٕحق ؿقفف تًٚػ: )إِنَّ اهللَّ  ; افىريَٜ افسٚدشٜ

ْؿ فَ  ُُ ُي ًِ ِل َي ٌْ ِر َواْفَب َُ ْحَنٚء َوادُْْ ٍَ ـِ اْف ك َظ َٓ ْرنَبك َوَيْْ َُ ْدِل َواإِلْحَسِٚن َوإِيَتٚء ِذي اْف ًَ ُْٖمُر نبِْٚف ْؿ َي ُُ َِّ ًَ

ُروَن( )افْحؾ َـّ  ّتثؾ وَذٍّ يُ  آيٜ ذم افَرآن خلرٍ  هذه أمجعُ " ظْف: (، ؿٚل انبـ مسًقد ريض اهلل90َتَذ

ؿٚل افًز  26."...مٚ ذم افَرآن آيٜ أمجع حلالل وحرام وأمر وهنل مـ هذه أيٜ"، وذم فٍظ: "تْٛ...جُي 

وأمجع آيٜ ذم افَرآن فِحٞ ظذ ادهٚفح ـِٓٚ وافزجر ظـ ادٍٚشد نبْٖسهٚ، ؿقفف "نبـ ظبد افسالم: 

                                                           

ـتٚب افزـٚة/ نبٚب: "وانبـ خزيّٜ ذم صحٔحف  –( 1740رؿؿ ) 3/263؛ رواه: أمحد ذم ادسْد إشـوده حسـ - 24

افسْـ "وافبَٔٓل ذم  –( 2260رؿؿ ) 13/ 4 "ذـر افبٔٚن أن ؾرض افزـٚة ـٚن ؿبؾ اهلجرة إػ أرض احلبنٜ

 حديٞ: ؛ مـ301/ 2(، وذم افدٓئؾ  16482 رؿؿ ) "ـتٚب افسر/ نبٚب: اإلذن نبٚهلجرة"ذم  "افُزى

أم شِّٜ نبْٝ أيب أمٜٔ نبـ ادٌرة ؿٚفٝ: دٚ ٕزفْٚ أرض احلبنٜ جٚورٕٚ هبٚ حغ جٚء افْجٚر،... ؿٚفٝ: وـٚن افذي "

ِّّف جًٍُر نبـ أيب ضٚفٛ ؿٚل فف:...  ."ـ

 َٚصد افتؼيع افتٔسر ظذ افْٚس وافتخٍٔػ ظِٔٓؿ وظدم افتُِػ واإليٌٚل،...مأي أن مـ  - 25

 (.489افبخٚري ذم إدب ادٍرد/ نبٚب: افيِؿ طِامت رؿؿ )إثر أخرجف  - 26
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]ويف افسـي ظدة أحوديٌ هل جقامع افؽؾؿ دو تضؿـتف مـ معون بديعي وأحؽوم  27."تًٚػ... أيٜ..

جؾقؾي، كحق؛ )افديـ افـصقحي(، )إظامل بوفـقوت(، )ادسؾؿ مـ شؾؿ ادسؾؿقن مـ فسوكف ويديف(، 

... وٓ ََتَّسسقا وٓ جتّسُسقا، وٓ تـوؾسقا، وٓ َتوشدوا، وٓ "و) (،افظؾؿ طؾامت يقم افؼقومي...)

ؽضقا، وٓ تداَبروا، وـقكقا ظبود اهلل إخقاكو ـام أمرـؿ. ادسؾؿ أخق ادسؾؿ؛ ٓ يظؾؿف، وٓ خَيُْذفف تبو

وٓ حَيِْؼره، افّتؼقى َهُفـو، افتؼقى هفـو... بحسى اْمِرٍئ مـ افّؼن أن حيؼر أخوه ادسؾؿ، ـؾ ادسؾؿ ظذ 

 ،"ادسؾؿ حراٌم؛ دمف، وظرضف، وموفف...

 .[("ضعقا وٓ تدابروا، وٓ تبوؽضقا وٓ َتوشدوا، وـقكقا ظبود اهلل إخقاكوٓ تؼو"ويف روايي: 

ـُ  افىريَٜ  افسٚنبًٜ ـْ َأْحَس قَن َوَم ٌُ ِٜ َيْب َّٔ
َؿ اجْلَِٚهِِ ُْ ; إخبٚره شبحٕٚف نبٖن حُّف أحسـ إحُٚم، )َأَؾُح

ُْقَن( )ادٚئدة ْقٍم ُيقِؿ ََ اًم فِّ ُْ ـَ اهللِّ ُح ؾِقٓ مىٚنبَتف فِحُّٜ وادهِحٜ ادَهقدة دٚ ـٚن  (،50ِم

 ـذفؽ...

ملسو هيلع هللا ىلص = وحموشـ إحؽوم ـثرة جدا يف افسـي افـبقيي؛ كحق أداب افتل حٌ ظؾقفو ورؽى ؾقفو افـبل 

 إؾشوء افسالم، بر افقافديـ حؼقق ادسؾؿ، حرمي ادسؾؿ،،،، أداب...

أصؾ افديـ نبٖٕف ٕقر وحٔٚة حئل نبف اهلل مـ اتبًف، إٔف شبحٕٚف وصػ ـتٚنبف افذي هق  ; افثٚمْٜ افىريَٜ

ْؿ( )إٍٕٚ ُُ ِٔٔ ؿ دَِٚ حُيْ ـُ ُشقِل إَِذا َدَظٚ ـَ آَمُْقْا اْشَتِجُٔبقْا هللِِّ َوفِِرَّ ِذي َٚ افَّ (، 24لٕحق ؿقفف تًٚػ: )َيٚ َأَيُّ

ْؿ َوَإَٔزفْ  ُُ نبِّ ـ رَّ ؿ نُبْرَهٌٚن مِّ ـُ ُس َؿْد َجٚء َٚ افَّْٚ ًٚ( )افْسٚءوؿقفف: )َيٚ َأَيُّ بِْٔ ُٕقرًا مُّ ْؿ  ُُ ْٔ  (،...174َْٚ إَِف

 ؾُؾ هذه إدفٜ ـٚؾٜٔ ذم نبٔٚن أن افؼيًٜ جٚءت دَٚصد، وفتحَٔؼ ادهٚفح ودرء ادٍٚشد...

ـام أن افًَؾ افسِٔؿ يَر ويدرك نبقضقح وجالء أن اهلل تًٚػ ـرم اإلٕسٚن، وان  ; افىريَٜ افتٚشًٜ

 ودؾع ادٍٚشد هق ٕيٚم ؾٚصؾ ظبثل... وهلل ادثؾ إظذ. أي تؼيع خٚل مـ مراظٚة ادهٚفح

إٔف جيٛ ظِٔف رظٚيٜ مهٚفح افًبٚد )ـام تَقل وتًِٔؾ أؾًٚل اهلل تًٚػ ٓ يِزم مْف  مؾحقطي =

ادًتزفٜ(، نبؾ هق شبحٕٚف خٚفؼ ـؾ رء ومُِٔف، مٚ صٚء ـٚن ومٚ مل ينٖ مل يُـ، يًٍؾ ٕشبٚب 

                                                           

 .161/ 2ؿقاظد إحُٚم  - 27
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ُؾ ادنٔئٜ افًٚمٜ، وافَدرة افتٚوحُؿ وؽٚيٚت حمّقدة، ؾِف  ًَ ٍْ َُٖل َظامَّ َي َٓ ُيْس مٜ، واحلُّٜ افبٚفٌٜ؛  )

َُٖفقَن( )إٕبٔٚء  ...(،23َوُهْؿ ُيْس

، نبؾ افًِٜ وصػ -ؾٓذا إُٕٚر فِتًِٔؾ ذم أؾًٚل اهلل تًٚػ  –د ظالمٜ حموٜ فٔسٝ جمرّ  28افًِٜـام أن  -

 منتّؾ ظذ احلُّٜ افبٚظثٜ ظذ تؼيع احلُؿ.

 

 :افتعؾقؾ كػوةمـوؿشي  ثوكقو:

 ; مْٚؿنٜ إصٚظرة

 وافذي دؾع إصٚظرة إػ هذا ادسِؽ أمقٌر، مْٓٚ:

 ظذ ادًتزفٜ افَٚئِغ نبقجقب افتًِٔؾ، وأن اهلل تًٚػ جيٛ ظِٔف افتًِٔؾ وؾًؾ افقء... وأن دّ / افرّ أ

 افتحسغ وافتَبٔح ظَع، واهلل تًٚػ جيٛ ظِٔف ؾًؾ احلسـ وافْٓل ظـ افَبٔح...

وذفؽ يستِزم افَْص ذم  ،حٚجٜ اهلل تًٚػ إػ ؽره –ذم طْٓؿ  –/ أن افَقل نبٚفتًِٔؾ يِزم مْف ب

 حَف شبحٕٚف...

 / أهنؿ وجدوا افًديد مـ إحُٚم ؽر مًِِٜ أو مل يٍّٓقا حُّتٓٚ... ؾًّّقا ؿقهلؿ.ج

أن ظدم طٓقر افًِٜ واحلُّٜ ٓ يِزم مْف ظدم وجقدهٚ، نبؾ تَدير وجقدهٚ  واجلقاب ظـ )ج( =

ْؿ  ُُ َّٕ ًٚ َوَأ ْؿ َظَبث ـُ َْٚ َْ َِ اَم َخ َّٕ أرجح دٚ يتوّْف مـ تْزيف اهلل تًٚػ ظـ افًبٞ، ـام ؿٚل تًٚػ: )َأَؾَحِسْبُتْؿ َأ

قَن( )ادٗمْقن ًُ َٓ ُتْرَج  َْْٚٔ 115َْٚإَِف َْ َِ اَم نَبٚضاًِل(  (، وؿٚل أيوٚ: )َوَمٚ َخ ُٓ َْْٔ َْرَض َوَمٚ نَب ْٕ اَمء َوا افسَّ

 )إٕبٔٚء(.

 ـام أن احلُّٜ ؿد تيٓر فِبًض، وؿد ختٍك ظـ آخريـ... وافْٚس متٍٚوتقن ذم ذفؽ.

                                                           

 أي افَٔٚشٜٔ. - 28
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; ؾٓذا ادًْك افذي تقمهقه، ًٕؿ هق مقجقد، فُـ ذم نبًض اخلِؼ وافبؼ ؾَط،  واجلقاب ظـ )ب(

، ووَل أو أب،... أن تكؾٚتف إٕام تُقن حلُّٜ وجِٛ فُـ إصؾ ذم ـؾ مسٗول، وظٚؿؾ، وـبر

 إفٔٓؿ...مهِحٜ ودؾع مٍسدة ظّـ يًقل أو يسقس، وإٓ فزم ظِٔف افًبٞ... وفٔس هق ذم حٚجٜ 

وفزوم افَْص مـ إتٍٚء "ؿٚل انبـ افَٔؿ:  ؾٚفتًِٔؾ دفٔؾ ـامل ٓ دفٔؾ َٕص... وهلل ادثؾ إظذ.

. "ِقم افَضوريٜ وافْيريٜ مـ فزوم افَْص مـ إثبٚت ذفؽاحلُؿ أطٓر ذم افًَقل وافٍىر وافً

 )صٍٚء افًِٔؾ(

ثؿ إن ـالم إصٚظرة أؿرب إػ اجلدال افْيري، وفٔس ظِّٔٚ نبدفٔؾ أهنؿ ؿٚفقا نبٚفَٔٚس، وافَٔٚس  -

ٓ يُّْف تهقره إٓ ظذ افَقل نبتًِٔؾ إحُٚم وأن افًِٜ مَهقدة فِؼع حتك ِٕحؼ افٍرع 

 إحُٚم مؼوظٜ دهٚفح افًبٚد... وأن نبٕٚصؾ...

 ; مْٚؿنٜ افيٚهريٜ )اإلمٚم أنبق حمّد نبـ حزم(

 إُٕٚر انبـ حزم فتًِٔؾ إحُٚم مْسجؿ مع ٍٕٔف افَٔٚس، ومىٚنبؼ ٕصقفف، خالؾٚ فْلصًريٜ.

وفسْٚ ُْٕر وجقد "ومع هذا ؾٓق مل يُْر افتًِٔؾ ـِٜٔ، ؾَد أثبٝ نبًوف وشامه أشبٚنبٚ، يَقل رمحف اهلل: 

إٓ حٔٞ جًِٓٚ اهلل أشبٚب فبًض أحُٚم افؼيًٜ نبؾ ٕثبتٓٚ وَٕقل هبٚ فُْٚ َٕقل إهنٚ ٓ تُقن أشبٚنبٚ 

. "دٚ جًِٝ أشبٚنبٚ فف تًٚػ أشبٚنبٚ وٓ حيؾ أن يتًدى هبٚ ادقاضع افتل ٕص ؾٔٓٚ ظذ أهنٚ أشبٚب

 (99/ 8)اإلحُٚم 

ِّٜ، وٓ ئَس ظِٔٓٚ، فُ ٔٓٚ ظ ّّ  ...،ْف يثبتٓٚؾٓق ٓ يس

وؿد ؿٚل اهلل تًٚػ واصٍٚ فٍْسف )ٓ يسٖل ظام يًٍؾ وهؿ يسٖفقن(، ؾٖخز تًٚػ "ويَقل أيوٚ: 

نبٚفٍرق نبْْٔٚ ونبْٔف، وأن أؾًٚفف ٓ جيري ؾٔٓٚ )فِـَؿ(، وإذا مل حيؾ فْٚ أن ٕسٖفف ظـ رء مـ أحُٚمف 

ـٚن هذا؟(، ؾَد نبىِٝ إشبٚب مجِٜ، وشَىٝ افًِؾ افبتٜ، إٓ مٚ ّٕص اهلل تًٚػ تًٚػ وأؾًٚفف: )مل 

ظِٔف إٔف ؾًؾ أمرًا ـذا ٕجؾ ـذا... ٕن مـ ؾًؾ هذا افسٗال ؾَد ظل اهلل ظز وجؾ، وأحلد ذم 
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افديـ، وخٚفػ ؿقفف تًٚػ: )ٓ يسٖل ظام يًٍؾ وهؿ يسٖفقن(، ؾّـ شٖل ظام يًٍؾ ؾٓق ؾٚشؼ؛ 

ِّٜ ـِٓٚ مٍْٜٔ ظـ اهلل تًٚػ رضورةؾقجٛ أن تُق  ."ن افً

وخىٖ أيب حمّد نبـ حزم ذم ظدم تٍريَف نبغ شٗال وشٗال؟ ؾٚفسٗال ادٍْل ذم أيٜ هق شٗال  -

 آظساض واإلُٕٚر، أو شٗال ادحٚشبٜ )شٗال اهلل فًبٚده حمٚشبٜ وهق ٓ يسٖل ظام يًٍؾ(.

ؿ... ؾٓذا  ّٓ ِّؿ وافتٍ جٚئز اتٍٚؿٚ، وافبحٞ ظـ ظِؾ إحُٚم وحُّٓٚ مـ أمٚ شٗال آشتبهٚر وافتً

ّٔؿ رمحف اهلل: هذا افَبٔؾ ، ؾٓذا فُامل ظِّف )ٓ يسٖل ظام يًٍؾ وهؿ يسٖفقن(وأمٚ ؿقفف: "، ؿٚل انبـ افَ

 ."وحُّتف ٓ فًدم ذفؽ...

ِّ فُـ ًٕؿ، مـ تقؿّ  تف ؾٓق داخؾ ذم ٕقع افسٗال ػ ذم رء مـ أمر اهلل تًٚػ حتك يًِؿ شببف وظ

 وهق مقجقد ونبخٚصٜ افٔقم. ريض،ـ حزم خق مـ هذا افتقشع ؽر ادانب ادذمقم، وفًّؾ 

 

 واخلالصي مــ هذه ادـوؿشوت =

ِّػ مذمقم، شقاء ذم إُٕٚر افتًِٔؾ، أو ذم افتقشع ؾٔفأن  - اإلمٚم أنبق إشحٚق أجٚد  ، وؿدافٌِّق وافتُ

 :َْىٜاف ذم تقضٔح هذههـ(  790افنٚضبل ـ رمحف اهلل ـ )

 ومذهُى مـ ٍٕك افََٔٚس مجِٜ وأخذ نبٚفْهقص ظذ آضالق،  مذهُى ... ومـ أمثِٜ هذه ادرتبٜ، "

، ؾ٘ن ـؾ واحد مـ افٍريَغ  ًٜ مـ أظّؾ افَٔٚس ظذ آضالق ومل يًتز مٚ خٚفٍف مـ إخبٚر مجِ

ؿ مًف ذم افؼيًٜ ؽَٚص نبف افٍُُر ذم مْحك ذظلٍّ مىِؼ ظٚم، اّضرَد فف ذم مجِٜ افؼيًٜ اضرادا ٓ ُيتقهّ 

ْؿ( )ادٚئدة: مـ أيٜ (ٌَٕص وٓ تَهر، نبؾ ظذ مَتٙ ؿقفف: ُُ ْؿ ِديَْ ُُ ُٝ َف ِْ َّ ـْ َْٔقَم َأ ؾصوحى (، 3اْف

يَقل: افؼيًٜ ـِٓٚ ترجع إػ حٍظ مهٚفح افًبٚد ودرء مٍٚشدهؿ، وظذ ذفؽ دّفٝ أدّفُتٓٚ  افرأي

جٚء خمٚفٍٚ ؾِٔس نبًّتز ذظٚ، إْذ ؿد صٓد ظّقمٚ وخهقصٚ، دل ظذ ذفؽ آشتَراء، ؾُؾ ؾْرٍد 

ه وإظامُل  ، ؾٓذا اخلٚصُّ ادخٚفُػ جيٛ ردُّ ـْ ظذ وجف ـّع ظٚمٍّ آشتَراُء نبام ُيًتَز ممٚ ٓ ُيًتَز، فُ

 مَتٙ افُع افًٚم، ٕن دفِٔف ؿىًل ودفٔؾ اخلٚص طْل ؾال يتًٚرضٚن.

ٍغ أَّيؿ أحسـ ظّال، ومهٚحلٓؿ دمري ظذ يَقل: افؼيًٜ إٕام جٚءت ٓنبتالء ادُِ وافظوهريُّ 
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حسٛ مٚ أجراهٚ افنٚرع ٓ ظذ حسٛ إٔيٚرهؿ، ؾْحـ ِمـ اّتبِٚع مَتٙ افْهقص ظذ يَغ ذم 

اإلصٚنبٜ مـ حٔٞ أن افنٚرع إٕام تًّبَدٕٚ نبذفؽ، واتبُٚع ادًٚين رأٌي، ؾُؾ مٚ خٚفػ افْهقَص مْف ؽُر 

 يًٜ، واخلٚص افيْل ٓ ُيًٚرُض افًٚمَّ افَىًل.مًتز، ٕٕف أمٌر خّٚص خمٚفػ فًّٚم افؼ

ؾٖصحٚب افرأي جّردوا ادًٚين، ؾْيروا ذم افؼيًٜ هبٚ، واّضَرُحقا خهقصِٔٚت إفٍٚظ، وافيٚهريٜ 

جّردوا مَتؤٚت إفٍٚظ، ؾْيروا ذم افؼيًٜ هبٚ، واّضرحقا خهقصٔٚت ادًٚين افَٔٚشٜٔ، ومل َتَتَّْزْل 

ْرؿتغ إػ ٍِ َدْتفُ واحدٌة مـ اف َّ ٍّ اظت عِّ ـُ ، ثؿ "ذم ؾٓؿ افؼيًٜ... 29 افْير ؾٔام ٕيرْت ؾٔف إخرى نبْٚء ظذ 

ـْ مجع نبغ آدمٚهغ هق افّراشخ ذم افًِؿ  نبّغ ـ رمحف اهلل ـ أن ـال افٍريَغ وؿًٚ ذم افتَهر، وأن م

ُٛ هذه ادرتب"حََٜٔ، ادستحّؼ فالجتٓٚد وافتًرض فالشتْبٚط ؾَٚل:  ك صٚح ّّ ٜ افرنّبٚينَّ وُيس

وُيقذِم ـؾَّ  30واحلَُٔؿ، وافراشَخ ذم افًِؿ، وافًٚمل وافٍََٔف وافًٚؿؾ، ٕٕف ُيريب نبهٌٚر افًِؿ ؿبؾ ـَِبِٚره،

َؿ ظـ اهلل  ِٓ ف حسبام ئِؼ نبف، وؿد حتَؼ نبٚفًِؿ وصٚر فف ـٚفقصػ ادَْْجبقل ظِٔف، وَؾ َّ أحٍد ح

ٚء احلديٞ، ووشىٔتف نبغ أهؾ افرأي وهذا تٖصٔؾ نبديع، يٗـد صحٜ مْٟٓ ؾَٓ 31."ُمراَده...

 وافيٚهريٜ.

ؾودسؾؽ افقشط وادعتدل يف هذا افبوب = هق إثبوت ادعوين وافعؾؾ وادـوشبوت وادؼوصد فؾـصقص 

افؼرآكقي وافـبقيي دون مجقد ظذ طقاهرهو، مع تعظقؿ افـصقص ومراظوة أفػوطفو وظدم إهدار اخلطوب 

 وابتالؤهؿ... افؼظل، وأن إصؾ هق تؽؾقػ افعبود

 

 َتـتِــــّؿٌي:

                                                           

 وفًّؾ افهقاب مٚ أثبتُّف. "ظذ ـذ مٚ اظتّدتف... "ـ ذم ادىبقع  29

َِّٔغ( )آل ظّران: مـ  نبٚب: افًِؿ ؿبؾ افَقل وافًّؾ... وؿٚل انبـ"ـ ؿٚل اإلمٚم افبخٚري:  30
ِٕٚ ُٕقا َرنبَّ ق ـُ ظبٚس )

نبًد  211/ 1. اجلٚمع افهحٔح "( حُامَء ؾََٓٚء. وُيَٚل: افّرنبٚينُّ افذي ُيريبِّ افَْٚس نبِهٌٚر افًِؿ ؿبْؾ ـبٚره79أيٜ

 )ؾتح(. 67رؿؿ 

 .233، 230، 229/ 5ـ ادقاؾَٚت  31
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 .ادَٚصد ؿد تُقن هل افًِؾ ذاهتٚ وذفؽ ظْد ـقن افًِٜ مرادؾٜ فِحُّٜ *

 .وؿد تُقن ؽر ذفؽ ظْد مٚ تُقن افًِٜ جمرد وصػ طٚهر مْوبط ٕهٛ مُٚن احلُّٜ *

 .وظذ هذا إشٚس يّثؾ افتًِٔؾ أشٚس افَقل نبٚدَٚصد *

يرى اإلمٚم افنٚضبل رمحف اهلل أن افتًِٔؾ جيري ذم ـؾ تٍٚصٔؾ افؼيًٜ مـ ٕٚحٜٔ ادهٚفح وجِبٓٚ  *

 .ودؾع ادٍٚشد وفٔس مَهقده افتًِٔؾ افَٔٚد

وأن مجًٔٓٚ  ،ن ظذ أن أؾًٚفف تًٚػ ٕٚصئٜ ظـ إرادة واختٔٚر ظذ وؾؼ ظِّفقمجٔع ادسِّغ متٍَ  *

ُؿ هل ثّرات ٕؾًٚفف تًٚػ ٕٚصئٜ ظـ حهقل افًٍؾ ؾٓل وأن ـؾ احل ،منتّؾ ظذ حُؿ ومهٚفح

 .ٕجؾ حهقهلٚ ظْد افًٍؾ تثّر ؽٚيٚت

رض يِزم أن ٕن افذي يًٍؾ فٌ ،مْع إصٚظرة مـ وصػ هذه احلُؿ وافثّرات نبٚفًِؾ افٌٚئٜٔ  *

ادًتزفٜ ؾقصٍقهٚ نبٖهنٚ ظِؾ وهق ؾرع ؿقهلؿ نبٚفتحسغ وافتَبٔح  أمٚ .يُقن مستٍٔدا مـ ؽرضف

 .افًَِٔغ

أئّٜ افٍَف جمًّٜ أن أحُٚم اهلل تًٚػ ٓ  "ؿٚل أمدي ذم اإلحُٚم :  ،ٍَٓٚء جمًّقن ظذ افتًِٔؾاف *

 ."ختِق مـ حُّٜ ومَهقد

إٕبٔٚء ؿهد هبٚ مهٚفح  ٓ خالف نبغ افٍَٓٚء أن ذائع"ضبل ذم اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن : ؿٚل افَرو

 .." اخلِؼ افدئْٜ وافدٕٔقيٜ

 

 ادحورضة افثوكقي )افؼسؿ افثوين(

ـّ اْلؽؿ  مراظوة ادصؾحي يف َش

 

ـّ إحؽوم/  ... ختتِػ؛ أو آشتؼالل هبو أو تقضقحفو وبقوهنو، تلـقدهو،؛ أي بومراظوة ادصؾحي يف ش

ؾبًوٓٚ طٚهر ٓ خٍٚء ؾٔف، ونبًوٓٚ طٚهر واضح فُـ ؿد خيٍك ظذ افبًض، ونبًوٓٚ حيتٚج إػ 
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تٖمؾ مالنبسٚت افروايٜ وشٔٚق احلديٞ فٔتوح ادَهد، وؿسؿ رانبع خٍل حيتٚج إػ تدؿٔؼ ذم 

ادالحيٜ وصٍقف ٕير وإحٚضٜ نبٚحلديٞ ومالنبسٚتف وؿرائـ تْوٚف إػ ذفؽ حتك يتوح... 

 ٚ ؽر طٚهر.ونبًوٓ

هذا ذم ؿسؿ ادًٚمالت، أمٚ ذم ؿسؿ افًبٚدات وافًِّٔٚت )افٌٔبٔٚت( ؾٚفٌٚفٛ ظِٔٓٚ ظدم افيٓقر 

ظذ جٜٓ افتٍهٔؾ، ويٌِٛ ظذ إحُٚم هْٚ آنبتالء نبٚإليامن نبٚفٌٔٛ، وافتسِٔؿ فِؼع ذم 

 تؼيًٚتف...

ٜ ذم نبٔٚن ادَٚصد ; يُقن نب٘يراد / ضريَٜ مًرؾٜ ادَٚصد افتل حقهتٚ افسْٜ افْبقيٜ، أو ضريَٜ افسْ

و احلٞ ظِٔف، أو افْٓل ظـ ضده، أغ، وتْقع أشِقهبٚ ذم إمر نبف، افْهقص افًديدة حقل مًْك مً

 أو مدح ؾٚظِف، ورضب إمثٚل فف، أو افَهص حقفف...

 

 ؛ومـ افـامذج ظذ هذا افبوب ادفؿ

ا ذم ادْز مؿ ظقده ، ؾسٖفقه ظـ )أن رجٚٓ أتقا شٓؾ نبـ شًد افسٚظدي ، وؿد امسو/ حديٞ: 1

ذفؽ ، ؾَٚل : واهلل إين ٕظرف ممٚ هق ، وفَد رأيتف أول يقم وضع ، وأول يقم جِس ظِٔف رشقل اهلل 

صذ ظِٔٓٚ وـز وهق ظِٔٓٚ ، ثؿ رـع وهق ظِٔٓٚ ، ثؿ ٕزل  ملسو هيلع هللا ىلص، ... ثؿ رأيٝ رشقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

أَيٚ افْٚس ، إٕام صًْٝ  "، ؾسجد ذم أصؾ ادْز ثؿ ظٚد ، ؾِام ؾرغ أؿبؾ ظذ افْٚس ، ؾَٚل :  افََٓرى

 (،"فتلمتقا وفتعؾؿقا صاليت هذا 

 أن ذم ديْْٚ ؾسحٜ(، فًِٔؿ أهؾ افُتٚب)/ وحديٞ: 2

 ...(،ؾٕ٘ف أؽض فِبك)يٚ مًؼ افنبٚب... / وحديٞ: 3

أن ملسو هيلع هللا ىلص هنك رشقل اهلل  "يرة ريض اهلل ظْف ، ؿٚل : / وحديٞ: )ظـ شًٔد نبـ ادسٔٛ ، ظـ أيب هر4

يبٔع حٚرض فبٚد ، وٓ تْٚجنقا ، وٓ يبٔع افرجؾ ظذ نبٔع أخٔف ، وٓ خيىٛ ظذ خىبٜ أخٔف ، وٓ 
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=ـِٓٚ أحُٚم ذظٝ فتحَٔؼ مهِحٜ أو دؾع (،  "فتٍُٖ مٚ ذم إٕٚئٓٚ تسٖل ادرأة ضالق أختٓٚ 

 مٍسدة>

 افبك...(، مـ أجؾ )إٕام جًؾ آشتئذان/ وحديٞ: 5

 :، وشد افذريًٜآحتٔٚط / 6

 نبٍُر، فبْٔٝ افًُبٜ...(، فقٓ أن ؿقمؽ حديثقا ظٓدوحديٞ: )

ظـ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ ، أهنٚ ؿٚفٝ : اختهؿ شًد نبـ أيب وؿٚص ، وظبد نبـ زمًٜ ذم ؽالم ، ؾَٚل "

شًد : هذا يٚ رشقل اهلل انبـ أخل ظتبٜ نبـ أيب وؿٚص ، ظٓد إَل إٔف انبْف إير إػ صبٓف ، وؿٚل ظبد نبـ 

إػ صبٓف ، ؾرأى  ملسو هيلع هللا ىلص زمًٜ : هذا أخل يٚ رشقل اهلل ، وفد ظذ ؾراش أيب مـ وفٔدتف ، ؾْير رشقل اهلل

واحتجبل مْف يٚ هق فؽ يٚ ظبد نبـ زمًٜ ، افقفد فٍِراش وفًِٚهر احلجر ،  "صبٓٚ نبْٔٚ نبًتبٜ ، ؾَٚل : 

 ."ؾِؿ تره شقدة ؿط "شقدة نبْٝ زمًٜ 

 يَقل: -ملسو هيلع هللا ىلص-ريض اهلل ظْف: شًّٝ افْبل -ظـ ظّر نبـ اخلىٚب 

 ."..اهلل، ـام أضرت افْهٚرى ظٔسك انبـ مريؿ إٕام إٔٚ ظبد ٓ تىروين"

َٜ : يٚ رشقَل اهللِ ، ؾُٔػ َتْهَُْع وحديٞ: )/ 7 َّ َِ  مل َيُْْيِر اهلُل إفٔف ، ؿٚفٝ أمُّ َش
ِ
َٔالء َمـ جرَّ ثقنَبف ِمـ اخلُ

ا .  : افْسُٚء نبذيقهلـ ؟ ؿٚل . ؿٚل : ُتْرِخَْٔف ؿٚفٝ: ُتْرخَْٔف ِصْزً َـّ ِنُػ أؿداُمٓ َُ ِذراًظٚ ٓ تِزْدَن إذا َتْْ

إن صزا ٓ ؾَِـ :  "اجًِْف صزا  "شٖفْف ظـ افذيؾ ؟ ؾَٚل : ملسو هيلع هللا ىلص ظـ انبـ ظّر ، أن ٕسٚء افْبل  ،ظِٔف

، ؾُٕٚٝ إحداهـ إذا أرادت أن تتخذ درظٚ أرخٝ ذراظٚ  "اجًِْف ذراظٚ  "، ؾَٚل :  يسس مـ ظقرة

 >(وـٖٕف ظبٚدة =ادَهد هق افسس ٓ جمرد تىقيؾ افذيؾؾجًِتف ذيال *... 

 ،نبًٞ ادبؼيـ وادْذريـ...( ومـ أجؾ ذفؽ، وٓ أحد أحٛ إفٔف افًذر مـ اهلل )حديٞ:/ 8

 "ملسو هيلع هللا ىلص : )، أن إٔسٚ ريض اهلل ظْف حدثف : أن أنبٚ نبُر ريض اهلل ظْف ـتٛ فف افتل ؾرض رشقل اهلل / 9

 *(، " خنٜٔ افهدؿٜوٓ جيّع نبغ متٍرق ، وٓ يٍرق نبغ جمتّع 

 / افْٓل ظـ ادزانبْٜ؛10
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ظـ ادزانبْٜ؛ وادزانبْٜ نبٔع ملسو هيلع هللا ىلص أن رشقل اهلل "ظـ ظبد اهلل نبـ ظّر ريض اهلل ظْٓام  ؾٍل افهحٔحغ

 ."افثّر نبٚفتّر ـٔال، ونبٔع افُرم نبٚفزنبٔٛ ـٔال

،  32ظـ ظبد اهلل نبـ يزيد ، أن زيدا أنبٚ ظٔٚش ، أخزه إٔف ، شٖل شًد نبـ أيب وؿٚص ظـ افبٔوٚءو

ِٝ ،  ملسو هيلع هللا ىلصٚء ، ؾْٓٚه ظـ ذفؽ ، وؿٚل شًّٝ رشقل اهلل ، ؾَٚل : أَيام أؾوؾ ؟ ، ؿٚل : افبٔو 33نبٚفسُّ

، ؿٚل : ًٕؿ ،  "؟  أيَْص افرضٛ ، إذا يبس ":  ملسو هيلع هللا ىلصشئؾ ظـ يبس افتّر نبٚفرضٛ ، ؾَٚل رشقل اهلل 

 34ؾْٓٚه ظـ ذفؽ.

 ؾٚفًِٜ وادَهد ذم ظدم ادسٚواة، ممٚ يٗدي إػ وؿقع افيِؿ وافٌبـ وافْزاع...

 نبٔع افثّرة حتك يبدو صالحٓٚ؛ / افْٓل ظـ11

هنك ظـ نبٔع ثّر افْخؾ حتك تزهق، ؾَِْٚ ٕٕس: مٚ زهقهٚ؟ ملسو هيلع هللا ىلص أن افْبل  "ؾًـ محٔد ، ظـ إٔس ، 

هنك "، وذم روايٜ؛ "أرأيتؽ إن مْع اهلل افثّرة نبؿ يستحؾ أحدـؿ مٚل أخٔفؿٚل: حتّر وتهٍر، ؿٚل: 

 ."ظـ نبٔع احلٛ حتك ينتد

 ; ٓل ظـ ـراء إرضذم افْراؾع نبـ خديٟ حديٞ / 12

 ؾًـ جٚنبر نبـ ظبد اهلل ريض اهلل ظْٓام ؿٚل:

 35،"هنك ظـ ـراء إرضملسو هيلع هللا ىلص أن رشقل اهلل "

ُٕحِٚؿُؾ ظذ ظٓد رشقل اهلل "وظـ راؾع نبـ خديٟ ريض اهلل ظْف ؿٚل:  رَيٚ نبٚفثِٞ وافرنبع ملسو هيلع هللا ىلصـْٚ  ُْ ُْ ، ؾ

ك. ؾجٚءٕٚ ذات يقم رجٌؾ مـ ظّقمتل، ؾَٚل: هنٕٚٚ رشقل  ّّ ظـ أمٍر ـٚن فْٚ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وافىًٚم ادس

ُٜ اهلل ورشقفف إٍُٔع فْٚ. هنٕٚٚ أن ٕحٚؿؾ نبٕٚرض ؾُْرَيٚ ظذ افثِٞ وافرنبع وافىًٚم  ٕٚؾًٚ، وضقاظٔ

                                                           

 ٕقع مـ افنًر افرضٛ. - 32

 ٕقع مـ احلٛ نبغ افَّح وافنًر ٓ ؿؼ فف. - 33

 (.1360رؿؿ ) "ـتٚب افبٔقع/ نبٚب: مٚ يُره مـ نبٔع افتّر"رواه مٚفؽ ذم ادقضٖ  - 34

 (.1536رؿؿ ) "ـتٚب افبٔقع/ نبٚب ـراء إرض )ٕقوي("رواه مسِؿ ذم  - 35



 33 

 36."ادسّك، وأمر ربَّ إرض أن َيْزَرظٓٚ أو ُيزِرظٓٚ، وـره ـراَءهٚ ومٚ شقى ذفؽ

ُٝ راؾع نبـ خديٟ ظـ ـراء إرض نبٚفذهٛ وافقرق؟ ؾَٚل: ٓ نبٖس  وظـ حْيِٜ نبـ ؿٔس ؿٚل: شٖف

وَأْؿبِٚل اجلداول، وأصٔٚء  37نبام ظذ ادَِْٚذيِٕٚٚت،ملسو هيلع هللا ىلص إٕام ـٚن افْٚس يٗاجرون ظذ ظٓد رشقل اهلل "نبف، 

َُِؿ هذا، ويسِؿ هذا وَيِؽ هذا مـ افّزرع،  ُِِؽ هذا ويْس ْٓ َٔ وذم روايٜ دسِؿ: ـْٚ ُٕري إرض  –ؾ

 ، ومل يُـ فِْٚس ـراء إٓ هذا.-مل خترج هذه ظذ أن فْٚ هذه وهلؿ هذه، ؾرنبام أخرجٝ هذه و

 38."ؾِذفؽ زجر ظْف وهنٕٚٚ ظْف، ؾٖمٚ رٌء مًِقم موّقن، ؾال نبٖس نبف

 

 ؛افـفل ظـ افتؽؾػ وافغؾق/ 13

ٝ نبف افسْٜ افْبقيٜ ذم أحٚديٞ ظدة، وذم مْٚشبٚت ْٔافْٓل ظـ افتُِػ وافٌِق ذم افديـ مَهد نبغ ظُ 

 ونبٖشٚفٔٛ خمتٍِٜ؛، وذم أنبقاب متْقظٜ، متْقظٜ

قُفقْا َظَذ اهلّلِ إَِّٓ احْلَؼِّ وإصؾ ؾٔف ـتٚب اهلل تًٚػ: ) َُ ْؿ َوَٓ َت ُُ ُِقْا ذِم ِديِْ ٌْ ( َيٚ َأْهَؾ اْفَُِتِٚب َٓ َت

غَ (، وؿقفف: )171افْسٚء) ٍِ ِِّ َُ ـَ ادَُْت َٕٚ ِم ـْ َأْجٍر َوَمٚ َأ ِْٔف ِم َِ ْؿ َظ ُُ ُف َٖ افسْٜ  (؛ وزادتف86ص( )ُؿْؾ َمٚ َأْش

 افْبقيٜ نبٕٔٚٚ وتقضٔحٚ وتٖـٔدا؛

ظُِٔؿ هدًيٚ ؿٚصًدا، ظُِٔؿ هدًيٚ  َهْدًيو ؿوصًدا،ظُِٔؿ ": ملسو هيلع هللا ىلصمـ ذفؽ ؿقفف ;  إمر بوفؼصد

 أي: َهْدَي َوَشٍط، ٓ ؽِقَّ ؾٔف وٓ تَهر. 39،"ؿٚصًدا

                                                           

 (.1548رؿؿ ) "ـتٚب افبٔقع/ ـراء إرض نبٚفىًٚم )ٕقوي("رواه مسِؿ ذم  - 36

َْٔسٝ نبًرنبٜٔ"ادٚذيٕٚٚت هل ;  - 37 / 4. افْٓٚيٜ ذم ؽريٛ احلديٞ ٓنبـ إثر "مجع مٚذيٚن، وهق افْٓر افُبر، َوَف

261. 

 –( 2347، 2346رؿـؿ ) "ـتٚب احلرث وادزارظـٜ/ نبـٚب: ــراء إرض نبٚفـذهٛ وافٍوـٜ "افبخٚري ذم  - 38

 .1547رؿؿ  "ـتٚب افبٔقع/ ـراء إرض نبٚفىًٚم )ٕقوي( "ومسِؿ ذم 

مجٚع أنبقاب صالة افتىقع نبٚفِٔؾ/ نبٚب: " "صحٔحف"وانبـ خزيّٜ ذم  – 350/ 5 "مسْده"رواه أمحد ذم  -  39

منُؾ "وافىحٚوي ذم  –( 1179رؿؿ ) 99/ 2 "ة افتىقع وـراهٜ احلّؾ ظذ افٍْسإمر نبٚٓؿتهٚد ذم صال

http://www.alukah.net/Culture/0/4341/1/الوسطية/#_ftn34
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وهذا افسٗال وَتُراره ئٍد: أنَّ هذه  40،"ذم افٍَر وافٌْك افؼصَد وأشُٖفؽ " :ملسو هيلع هللا ىلصوـٚن مـ دظٚئف 

: ملسو هيلع هللا ىلصإمٜ أمٜ اظتدال واشتقاء واشتَٚمٜ، ٓ أمٜ إحراف واصتىٚط، وؽِق وجٍٚء، يٗيده ؿقفف 

قا وافؼصَد افؼصَد " ٌُ ُِ ادًتدل افذي ٓ ئّؾ إػ أحد ضرذم افتٍريط "وافَهد مـ إمقر هق  41،"َتْب

 42."واإلؾراط

ُِّقا، مو ُتطقؼقنخذوا مـ إظامل يٚ أَيٚ افْٚس، ": ملسو هيلع هللا ىلصويَقل أيوٚ  ؾُّ حتَّك مت َّ وإن أحّى ، ؾ٘نَّ اهلل ٓ َي

 43."إظامل إػ اهلل مو دام وإن ؿّؾ 

ـَ أحٌد إٓ ": ملسو هيلع هللا ىلصؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  ريض اهلل ظْفو ظـ أيب هريرة  - ، وفـ ُيَنّٚد افدي إن افديـ ُيَّْسٌ

دوةؾسّددوا وؿوربقا وأبؼواؽِبف،  ٌَ جلٜ ، واشتًْٔقا نبٚف ؿٚل احلٚؾظ انبـ  44،"وافروحٜ، ورء مـ افدُّ

                                                                                                                                                                                     

 "صحٔح اإلشْٚد"وؿٚل  312/ 1 "ادستدرك"واحلٚـؿ ذم  – 18/ 3 "افُزى"وافبَٔٓل ذم  - 86/ 2 "أثٚر

ِّٓؿ مـ حديٞ نبريدة ريض اهلل ظْف.  وواؾَف افذهبل؛ ـ

 .62( ص95رؿؿ ) "طالل اجلْٜ" وصّححف افًالمٜ إفبٚين ذم

ـتٚب افدظٚء/ نبٚب: مـ ـٚن يَقل ذم دظٚئف: أحْٔل مٚ " "ادهْػ"وانبـ أيب صٔبٜ ذم  – 264/ 4رواه أمحد  -  40

رؿؿ  "ـتٚب افسٓق/ نبٚب: افدظٚء نبًد افذـر" "افهٌرى"وافْسٚئل ذم  -( 29836رؿؿ ) "ـٕٚٝ احلٔٚة خرا َل

 (؛ ـِٓؿ مـ حديٞ ظامر نبـ يْٚس ريض اهلل ظْف.1971وانبـ حبٚن ذم صحٔحف رؿؿ ) – (1307)

 (.2497( رؿؿ )2/62) "ختريٟ ادنُٚة"وصّححف إفبٚين ذم 

 –( 5673، وضرؾف رؿؿ )(6463رؿؿ ) "ـتٚب افرؿٚق/ نبٚب: افَهد وادداومٜ ظذ افًّؾ"رواه افبخٚري ذم  -  41

؛ ظـ 160، 159/ 17 "اجلْٜ وافْٚر/ نبٚب: فـ يدخؾ اجلْٜ أحٌد نبًِّف )ٕقوي(ـتٚب صٍٜ افَٔٚمٜ و"ومسِؿ ذم 

 أيب هريرة ريض اهلل ظْف، وافٍِظ فِبخٚري.

 .59/ 4 "افْٓٚيٜ ذم ؽريٛ احلديٞ وإثر"انبـ إثر  -  42

 -( 1151(، وضرؾف رؿؿ )43رؿؿ ) "ـتٚب اإليامن/ نبٚب: أحٛ افديـ إػ اهلل أدومف"افبخٚري ذم رواه  -  43

؛ ظـ ظٚئنٜ ريض 71، 70/ 6 "ـتٚب صالة ادسٚؾريـ وؿكهٚ/ نبٚب: ؾؤِٜ افًّؾ افدائؿ )ٕقوي("ومسِؿ ذم 

 اهلل ظْٓٚ.

 (.7235، 6463، 5673(، وأضراؾف ذم: رؿؿ )39) رؿؿ "ـتٚب اإليامن/ نبٚب: افديـ يَّس"رواه افبخٚري ذم  -  44

http://www.alukah.net/Culture/0/4341/1/الوسطية/#_ftn34
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http://www.alukah.net/Culture/0/4341/1/الوسطية/#_ftn38
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َِٛ"حجر:  ٌْ ُٔ َّٜٔ، ويسِك افرؾَؼ إٓ ظجز وإَىع َؾ  45،"وادًْك: ٓ يتًّْؼ أحٌد ذم إظامل افديْ

 ؾٚدىِقب هق افَهد وافتقشط ذم افًبٚدة؛ ؾال ُيَكِّ ؾٔام ُأِمر نبف، وٓ يتحّؾ مْٓٚ مٚ ٓ ُيىَٔف.

 ; ػ وافغؾقافـفل ظـ افتؽؾّ 

، ؾبِغ مـ افْٚس ، وواصؾ إٌٔٚس آخر افنٓرملسو هيلع هللا ىلص إٔس ريض اهلل ظْف ، ؿٚل : واصؾ افْبل  حديٌٕحق: 

ُٝ  يب افنٓرُ  دَّ فق مُ  ؾَٚل:ملسو هيلع هللا ىلص افْبل  ّّ  يدعُ صٚٓ وِ  فقاصِ ُّّ ادتً ، إين فسٝ مثُِؿ ، إين أطؾ َٓؿَقن تً

 )خ، م( ،(يىًّْل ريب ويسَغ

، ؾٕ٘ام أهِؽ وافٌِق ذم افديـوإّيٚـؿ ": ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل  انبـ ظبٚس ريض اهلل ظْٓام ؿٚل ؿٚل :وحديٌ

 ،46،"افٌِق ذم افديـمـ ـٚن ؿبُِؿ 

، ؾبِغ ذفؽ ؾتْزه ظْف ؿقمصٔئٚ ؾرخص ؾٔف، ملسو هيلع هللا ىلص ؿٚفٝ ظٚئنٜ: صْع افْبل "مَّسوق ؿٚل:  :وحديٌ

إين ٕظِّٓؿ  مٚ نبٚل أؿقام يتْزهقن ظـ افقء أصًْف، ؾقاهلل"، ؾخىٛ ؾحّد اهلل ثؿ ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلصافْبل 

 ،47."نبٚهلل، وأصدهؿ فف خنٜٔ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ أن افْبل  :وحديٌ

ـْ صالهِتَٚ، ؿٚل: " ُر ِم ـُ ، َتْذ ٌٜ َٕ ـْ هذه؟، ؿٚفٝ: ُؾال ؿ نباَِم َمْف، "دَخَؾ ظِٔٓٚ وظْدهٚ اْمَرأٌة، ؿٚل: َم ُُ ْٔ ظِ

                                                           

 (.39ظْد رؿؿ ) 128، 127 /1ؾتح افبٚري  -  45

رؿؿ  "ـتٚب مْٚشؽ احلٟ/ نبٚب: افتَٚط احلل"وافْسٚئل ذم  - 215، 210/ 1 "ادسْد"رواه أمحد ذم  -  46

 "ـتٚب ادْٚشؽ/ نبٚب: ؿدر حل افرمل"وانبـ مٚجف ذم  –( 3061رؿؿ ) "نبٚب: ؿدر حل افرمل"(، و3059)

( 3871رؿؿ ) "فصحٔح"وانبـ حبٚن ذم  -( 743رؿؿ ) "صحٔحف"وانبـ خزيّٜ ذم  -( 3029رؿؿ ) 1008/ 2

 (.2144رؿؿ ) "افسِسِٜ افهحٔحٜ"وهق ذم  –

 (،6101رؿؿ ) "ـتٚب إدب/ نبٚب: مـ مل يقاجف افْٚس نبٚفًتٚب"ذم  افبخٚري -  47

 (.7301رؿؿ ) "ـتٚب آظتهٚم نبٚفُتٚب وافسْٜ/ نبٚب: مٚ يُره مـ افتًّؼ وافتْٚزع ذم افًِؿ"وذم 

 ،"تًٚػ وصدة خنٔتف نبٚهللملسو هيلع هللا ىلص ـتٚب افٍوٚئؾ/ نبٚب: ظِّف "ذم  مسِؿو

 .(1401رؿؿ ) "ـتٚب افُْٚح/ نبٚب: اشتحبٚب افُْٚح دـ تٚؿٝ ٍٕسف"وذم 

http://www.alukah.net/Culture/0/4341/1/الوسطية/#_ftn40
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ُِّقا ، َؾَقاهللِ ُتىَٔقنَ  َ ؾُّ اهلُل حّتك مَت َّ ِْٔف َصِٚحُبفُ "ٓ َي ـِ إفٔف مٚ داَوَم ظِ َّٛ افّدي يٚ "وذم فٍظ:  48."، وـَٚن أَح

ُِّقا، مو ُتطقؼقنخذوا مـ إظامل أَيٚ افْٚس،  ؾُّ حتَّك مت َّ وإن أحّى إظامل إػ اهلل مو دام ، ؾ٘نَّ اهلل ٓ َي

 وإن ؿّؾ.

ّٛ افديـ إفٔف مٚ داوم ظِٔف  49."صٚحُبف وـٚن أح

 ، وهق ّٕقذج فِنٚب ادتحّس؛ريض اهلل ظْفظبد اهلل نبـ ظّرو نبـ افًٚص : وحديٌ

ـّ افْٓٚر، وٕؿقمـ افِٔؾ مٚ ملسو هيلع هللا ىلصُأخز رشقل اهلل "ؾًْف ريض اهلل ظْٓام ؿٚل:  ، أين أؿقل: واهلل ٕصقم

، ؾَِٝ فف: ؿد ؿِتف نبٖيب إٔٝ وأمل، ؿٚل:  ُٝ َْٕؿ، ؾٕ٘ؽ ٓ تستىٔع ذفؽِظْن ، ؾُهْؿ وأْؾىِْر، وُؿؿ و

ؾ٘ن جلسدك ظِٔؽ  -وصؿ مـ افنٓر ثالثٜ أيٚم، ؾ٘ن احلسْٜ نبًؼ أمثٚهلٚ، وذفؽ مثؾ صٔٚم افدهر، 

، ؿِٝ: إين أضٔؼ -حَٚ، وإن فًْٔؽ ظِٔؽ حَٚ، وإن فزوجؽ ظِٔؽ حَٚ، وإن فَزْوِرك ظِٔؽ حَٚ 

أؾوؾ مـ ذفؽ، ؿٚل: ؾهؿ يقمٚ أؾوؾ مـ ذفؽ، ؿٚل: ؾهؿ يقمٚ وأؾىر يقمغ، ؿِٝ: إين أضٔؼ 

وأؾىر يقمٚ، ؾذفؽ صٔٚم داود ظِٔف افسالم، وهق أؾوؾ افهٔٚم، ؾَِٝ: إين أضٔؼ أؾوؾ مـ ذفؽ، 

 ،": ٓ أؾوؾ مـ ذفؽملسو هيلع هللا ىلصؾَٚل افْبل 

. ؿٚل: وؿٚل َل افْبل  َد ظعَّ ُت إػ ملسو هيلع هللا ىلصؾنددُت ؾُندِّ ٌر، ؿٚل: ؾِكْ ُّ ِّؽ يىقل نبؽ ُظ : إٕؽ ٓ تدري فً

 .ملسو هيلع هللا ىلص افذي ؿٚل َل افْبل

ُٝ رخهٜ افْبل  : يٚ فٔتْل ؿبِ ِزَ ـَ  50."ملسو هيلع هللا ىلصؾُٚن ظبد اهلل يَقل نبًد مٚ 

                                                           

 ( ـ...>221، 784( ـ ومسِؿ )36/ 3=افبخٚري ) - 48

 -( 1151(، وضرؾف رؿؿ )43رؿؿ ) "افديـ إػ اهلل أدومفـتٚب اإليامن/ نبٚب: أحٛ "رواه افبخٚري ذم  -  49

؛ ظـ ظٚئنٜ ريض 71، 70/ 6 "ـتٚب صالة ادسٚؾريـ وؿكهٚ/ نبٚب: ؾؤِٜ افًّؾ افدائؿ )ٕقوي("ومسِؿ ذم 

 اهلل ظْٓٚ.

ـتٚب افهقم/ نبٚب: حؼ "ذم (، و1131رؿؿ ) "ـتٚب افتٓجد/ نبٚب: مـ ٕٚم ظْد افسحر"رواه افبخٚري ذم  -  50

ومسِؿ ذم  -،...( 1977، 1975، 1974، 1153، 1152وأضراؾف ذم ) (،1975رؿؿ ) "ذم افهقم اجلسؿ

 .48 -39/ 8 "ـتٚب افهٔٚم/ نبٚب: افْٓل ظـ صقم افدهر )ٕقوي("

http://www.alukah.net/Culture/0/4341/1/الوسطية/#_ftn38
http://www.alukah.net/Culture/0/4341/1/الوسطية/#_ftn38
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افديـ )نبٚٓنبتداع وافتْىع(، وإػ افتْهؾ مْف وترـف، ـام هق مدظٚة إػ إؾسٚد  ٕن افتُِػ وافٌِق

 ؾُؿ مـ ؽٚل ذم افتديـ، ترـف ؾٔام نبًد، وُٕص ظذ ظَبٔف،... منٚهد...

 

 ؛َبْغَ َأْؾَراِد ادُْْجَتَؿعِ َضْبُط اْفَعاَلَؿوِت / 14

 وإصؾ ذم هذا ادًْك:

ؿ مسٗوٌل ظـ "ؿٚل: )ملسو هيلع هللا ىلص : ظبد اهلل نبـ ظّر ريض اهلل ظْٓام أن افْبل حديٌ  ُُ ِّ ُِّؿ راٍع، وـ أٓ ـ

ّٔتف؛ اإلمُٚم  افذي ظذ افْٚس، راٍع وهق مسٗوٌل ظـ رظٔتف، وافّرجُؾ راع ظذ أهؾ نبٔتف  –إمر  –رظ

ومسٗوفٜ ظـ رظٔتٓٚ، واخْلِٚدُم راع  -وَوَفِدِه  –ف، وادَْرأُة راظٜٔ ذم نبٔٝ زوجٓٚ وهق مسٗول ظـ رظٔت

ّٔده ومسٗول ظـ رظٔتف  ُٝ أن ؿد ؿٚل: –ذم مٚل ش وافرجؾ راع ذم مٚل أنبٔف ومسٗول  -ؿٚل: وَحِسْب

 ظـ رظٔتف.

ّٔتِفِ  ؿ راع، وـُِؿ مسٗوٌل ظـ رظ ُُ ِّ ُُ  (،"أٓ َؾ

َِّام "ملسو هيلع هللا ىلص: : أيب هريرة ريض اهلل ظْف ؿٚل: ؿٚل افْبل وحديٌ ـُ ـٕٚٝ نبْق إْسائٔؾ تسقشٓؿ إٕبٔٚء، 

ََِؽ ٕبلٌّ خٍِف ٕبل، وإٕف ٓ ٕبل نبًدي، وشُٔقن خٍُِٚء ؾُٔثرون، ؿٚفقا: ؾام تٖمرٕٚ؟ ؿٚل: ُؾقا نببًٜٔ  َه

ٓؿ، ؾ٘ن اهلل شٚئِٓؿ ظام اشسظٚهؿ ََّ  51."إول ؾٕٚول، َأظىقهؿ َح

 (،"ذم ُيَّْسه وُظَّْسه، ومْنىف ومُرهف، وأثرٍة ظِٔف ادرء ادسِؿ افسّع وافىٚظٜظذ ": )وحديٌ

 :وبودؼوبؾ، واجى افسؾطون وحؼ افرظقي

                                                           

ومسِؿ ذم  –( 3455رؿؿ ) "ـتٚب أحٚديٞ إٕبٔٚء/ نبٚب: مٚ ُذـر ظـ نبْل إْسائٔؾ"رواه: افبخٚري ذم  - 51

 .231/ 12 "افقؾٚء نببًٜٔ اخلٍِٜٔ إول ؾٕٚول )ٕقوي( ـتٚب اإلمٚرة/ نبٚب: وجقب"

وؿقفف )ؾقا( ; ". وؿٚل انبـ حجر افًسَالين: 231/ 12، "افسٔٚشٜ ; افَٔٚم ظذ افقء نبام يهِحف"ؿٚل افْقوي: 

ء أمر نبتقؾٜٔ حؼ افسِىٚن دٚ ؾٔف مـ إظالملسو هيلع هللا ىلص ؾًؾ أمر نبٚفقؾٚء... وذم احلديٞ تَدم أمر افديـ ظذ أمر افدٕٔٚ، ٕٕف 

 (.3455ظْد احلديٞ رؿؿ ) 608/ 6. ؾتح افبٚري "ـِّٜ افديـ، وـػ افٍتْٜ وافّؼ 
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،  -واٍل  –مٚ مـ ظبد  "ملسو هيلع هللا ىلص: ؿٚل رشقل اهلل حديٞ:  ًٜ ، إٓ مل ؾِؿ َيـُحْىٓٚ نبْهٔحٜاشسظٚه اهلل رظٔ

 52،"جيد رائحٜ اجلْٜ

 انبـ ظّر افسٚنبؼ. وحديٌ

ٌّ ظذ افتآفػ؛ )اْلٌ/ 55  ظذ اجلامظي(؛ اْل

ُِٓٚ ذم ـتٚب اهلل تًٚػ... وزادهتٚ افسْٜ افْبقيٜ تقضٔحٚ وتٖـٔدا؛  وهق مـ ادَٚصد افتل أص

: "ؾٍل افهحٔحغ مـ حديٞ أيب مقشك إصًري ريض اهلل ظْف ؿٚل: /  ُٝ يو رشقل اهلل! أيُّ ؿِ

وؾٔف احلٞ ظذ تٖفػ "ؿٚل افْقوي:  53،"فسوكف ويدهمـ َشؾَِؿ ادسؾؿقن مـ "؟ ؿٚل: ادسؾؿغ أؾضؾ

ؿِقب ادسِّغ واجتامع ـِّتٓؿ، واشتجالب مٚ حيهؾ ذفؽ، ؿٚل افَٚيض ظٔٚض: وإفٍٜ إحدى 

 54."ؾرائض افديـ وأرـٚن افؼيًٜ، وٕيٚم صّؾ اإلشالم

ؾؿممـ ادممـ ف"ملسو هيلع هللا ىلص: وذم افهحٔحغ ظـ أيب مقشك إصًري ريض  اهلل ظْف ؿٚل ؿٚل رشقل اهلل / 

 55،"، ثؿ صّبؽ نبغ أصٚنبًفـوفبـقون يشد بعضف بعضو

ملسو هيلع هللا ىلص زيد نبـ ثٚنبٝ ريض اهلل ظْف ؿٚل شًّٝ رشقل اهلل  ومـ أصٓر إحٚديٞ ذم افبٚب مٚ رواه/ 

 يَقل:

                                                           

ـتٚب "ومسِؿ ذم  –( 7150رؿؿ ) "ـتٚب إحُٚم/ نبٚب مـ اشسظل رظٜٔ ؾِؿ يْهح "رواه افبخٚري ذم  - 52

 ؛ ظـ مًَؾ نبـ يسٚر ريض اهلل ظْف.166، 165/ 2 "اإليامن/ نبٚب اشتحَٚق افقاَل افٌٚش فرظٔتف افْٚر )ٕقوي(

ـتٚب اإليامن/ نبٚب: "ومسِؿ ذم  –( 11رؿؿ ) "ـتٚب اإليامن/ نبٚب: أّي اإلشالم أؾوؾ؟"رواه افبخٚري ذم  - 53

 .12/ 2 "أؾوؾ اإلشالم )ٕقوي(

 يٞ ظبد اهلل نبـ ظّرو نبـ افًٚص ريض اهلل ظْف: رواه افبخٚري ومسِؿ.وٕحقه أيوٚ حد -

 .10/ 2ذحف ظذ مسِؿ  - 54

ـتٚب "ومسِؿ ذم  -( 6026رؿؿ ) "ـتٚب إدب/ نبٚب: تًٚون ادٗمْغ نبًوٓؿ نبًوٚ"رواه افبخٚري ذم  - 55

 .139/ 16 "افز وافهِٜ وأداب/ نبٚب: تراحؿ ادٗمْغ وتًٚضٍٓؿ وتًٚضدهؿ
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ٍف فٔس نبٍَٔف، ثالٌث ٓ ُي َِؽؾُّ  ََّٕضَ اهلُل امرءاً " َْ ه، ؾُرّب حِٚمؾ ؾ ٌِّف ؽْرَ شّع مّْٚ حديثٚ ؾحٍيف ونب

ُٛ مسٍِؿ؛ إخالُص افًّؾ هلل، ومْٚصحٜ وّٓة إمر،  وفزوم اجلامظي ؾنن َدْظَقََتؿ َُتقط مـ ظِٔٓـ ؿِ

 ."ورائفؿ

 إٔف ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلصظـ افْبل  ريض اهلل ظْفوظـ أيب هريرة / 

قي؛ يغضى مـ خرَج مـ افطوظي " وؾورق اجلامظَي ؾامت؛ موت ِمقَتًي جوهؾقي، ومـ ؿوتؾ َتً رايي ُظؿن

هٚ  فَعَصَبٍي، أو يدظق فعصبي، أو يـُْكُ ظصبًي؛ ؾُؼتِؾ ؾِؼْتَؾُتف جوهؾّقي، ُب نَبرَّ ومـ خرج ظذ أّمتل َيَْضِ

 ُٝ ٍد ظَٓده، ؾِٔس مّْل، وفْس ْٓ  56."مْفوؾٚجَرهٚ، وٓ يتحَٚش مـ مٗمْٓٚ، وٓ َيٍل فذي َظ

َزُم وحديٌ حذيػي: /  ِْ َٜ ادسِّغ وإمَٚمٓؿ)ؿٚل: ت ٌٜ وٓ إمٚم؟ مجٚظ ، ؾَِٝ: ؾ٘ن مل تُـ هلؿ مجٚظ

،)...ِّٚٓ َرَق ـ ٍِ  ؿٚل: ؾْٚظَتِزْل تِؽ اف

 ؛افـفل ظـ افتـوزع وآختالف/ 56

ُؿقاوؿٚل تًٚػ:  رَّ ٍَ ًٚ َوٓ َت قا نبَِحْبِؾ اهللَِّ مَجًِٔ ُّ (، ـام جٚءت 103)آل ظّران: مـ أيٜ  َواْظَتِه

َوٓ أيٚت ٕٚهٜٔ ظـ افتْٚزع وافتٍرق، ٕٕف شبٔؾ إػ افٍنؾ، وافوًػ واهلقان، ؾَٚل تًٚػ: 

ؿْ  ُُ َٛ ِرحُي ُِقا َوَتْذَه َن ٍْ  ...َتََْٚزُظقا َؾَت

وٓ ، اشتقوا  "يّسح مْٚـبْٚ ذم افهالة ، ويَقل : ملسو هيلع هللا ىلص )ظـ أيب مسًقد ، ؿٚل : ـٚن رشقل اهلل / 

ريض اهلل ، وافًْامن نبـ نبنر ريض اهلل ظْفوحديٞ إٔس نبـ مٚفؽ ...(، ختتٍِقا ، ؾتختِػ ؿِقنبُؿ

 ،..."فتسقن صٍقؾُؿ أو فٔخٚفٍـ اهلل نبغ ؿِقنبُؿ..." :ظْف

 "...إكام جعؾ اإلموم فقمتؿ بف ؾال ختتؾػقا ظؾقف" :ريض اهلل ظْفـحديٞ أيب هريرة / 

                                                           

 – 238/ 12 "ـتٚب اإلمٚرة/ نبٚب: وجقب مالزمٜ مجٚظٜ ادسِّغ ظْد طٓقر افٍتـ )ٕقوي("رواه مسِؿ ذم  - 56

ّٜٔـتٚب حتريؿ افدم/ نبٚب: افتٌِٔظ ؾّٔـ ؿٚتؾ حتٝ ر"وافْسٚئل ذم  – 296/ 2وأمحد  ِّّ  رؿؿ 123/ 7 "ايٜ ُظ

 "صحٔحف"وانبـ حبٚن ذم  –( 3948رؿؿ ) 1302/ 2 "ـتٚب افٍتـ/ نبٚب: افًهبٜٔ"وانبـ مٚجف ذم  –( 4116)

 (.4580رؿؿ )
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خالؾٓٚ،  ملسو هيلع هللا ىلصشًّٝ رجال ؿرأ آيٜ شًّٝ مـ افْبل "ؿٚل:  اهلل ظْفريض وظـ ظبد اهلل نبـ مسًقد / 

 ، ؾَٚل: ـالـام حمسـ، وؿٚل:ملسو هيلع هللا ىلصؾٖخذت نبٔده ؾٖتٔٝ نبف افْبل 

 57."ٓ ختتؾػقا، ؾنن مـ ـون ؿبؾؽؿ اختؾػقا ؾفؾؽقا

 / وظـ أيب مقشك إصًري ريض اهلل ظْف:

ـِ ؿ ملسو هيلع هللا ىلصدَّٚ نَبًَثُف رشقُل اهلل " َّ َٔ ـَ جَبٍؾ إػ اْف َرا،ومًَٚذ نْب ٍِّ ا وٓ ُتَْ َ ا، ونَبؼِّ َ َّسِّ ًَ ا وٓ ُت َ وَتطوَوَظو  ٚل هلام: َيَّسِّ

 58."وٓ ختتؾػو...

ؿدم حذيٍٜ ظذ ظثامن وـٚن يٌٚزي أهؾ افنٚم ذم ؾتح "ؿٚل:  ريض اهلل ظْفوظـ إٔس نبـ مٚفؽ / 

، ؾَٚل حذيٍٜ فًثامن: يٚ أمر ؾلؾزع حذيػي اختالُؾفؿ يف افؼراءةأرمْٜٔٔ وأذرنبٔجٚن مع أهؾ افًراق، 

، ؾٖرشؾ ظثامن إػ أن خيتؾػقا يف افؽتوب اختالف افقفقد وافـصورىادٗمْغ، أدرك هذه إمٜ ؿبؾ 

 59."حٍهٜ أن أرشع إفْٔٚ نبٚفهحػ ْٕسخٓٚ...

 

 أحوديٌ افـفل ظـ افتشبف افتؿّقز ظـ شوئر إمؿ )افتشبف(؛/ 57

 .1"نبٚفرءوس وإـػ واإلصٚرة/ ٓ تسِّقا تسِٔؿ افٔٓقد ؾ٘ن تسِّٔٓؿ 

وصًروا إٔف ظِٔف افسالم يريد أن  -ملسو هيلع هللا ىلص-حتك ظرف ذفؽ افٔٓقد افذيـ ـٕٚقا ذم مديْٜ افْبل / 

 خيٚفٍٓؿ ذم ـؾ صئقهنؿ اخلٚصٜ هبؿ ـام روى إٔس نبـ مٚفؽ ريض اهلل ظْف:

-حٚب افْبل إن افٔٓقد ـٕٚقا إذا حٚضٝ ادرأة ؾٔٓؿ مل يٗاـِقهٚ ومل جيٚمًقهٚ ذم افبٔقت ؾسٖل أص"

ـِ ادَِْحِٔض ُؿْؾ ُهَق َأًذى َؾْٚظَتِزُفقا افَِّْسَٚء ذِم }ؾٖٕزل اهلل تًٚػ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-افْبل  -ملسو هيلع هللا ىلص ََٕؽ َظ َُٖفق َوَيْس

، ؾبِغ ذفؽ افٔٓقد "اصًْقا ـؾ رء إٓ افُْٚح": ملسو هيلع هللا ىلص-إػ آخر أيٜ ؾَٚل رشقل اهلل  {ادَِْحٔضِ 

 ...إٓ خٚفٍْٚ ؾٔف مٚ يريد هذا افرجؾ أن يدع مـ أمرٕٚ صًٔئٚؾَٚفقا: 

                                                           

 (.2410افبخٚري ) -  57

 ومسِؿ...>. -( 6124=افبخٚري ) -  58

 (.4987رؿؿ ) "ـتٚب ؾوٚئؾ افَرآن/ نبٚب: مجع افَرآن"رواه افبخٚري ذم صحٔحف  -  59
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فِهالة، ـٔػ جيّع افْٚس هلٚ، ؾَٔؾ فف: إهٛ رايٜ ظْد حوقر افهالة، ؾ٘ذا  -ملسو هيلع هللا ىلص-/ اهتؿ افْبل 

بقر  وذم روايٜ: صبقر "رأوهٚ آذن نبًوٓؿ نبًًوٚ، ؾِؿ يًجبف ذفؽ ؿٚل: ؾذـر فف افَْع يًْل افنَّ

هق مـ أمر "افْٚؿقس، ؾَٚل: ، ؿٚل: ؾذـر فف "هق مـ أمر افٔٓقد"، ؾِؿ يًجبف ذفؽ، وؿٚل: 1"افٔٓقد

ؾٖري إذان ذم  -ملسو هيلع هللا ىلص-، ؾٕٚكف ظبد اهلل نبـ زيد نبـ ظبد رنبف وهق مٓتؿ هِلَؿِّ رشقل اهلل "افْهٚرى

 مْٚمف.

 :ملسو هيلع هللا ىلص-/ ظـ صداد نبـ أوس ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل 

 ."خٚفٍقا افٔٓقد، ؾ٘هنؿ ٓ يهِقن ذم ًٕٚهلؿ وٓ ذم خٍٚؾٓؿ"

 ."، وٓ تنتِّقا ـٚصتامل افٔٓقد1قه/ إذا صذ أحدـؿ ذم ثقب ؾِٔنده ظذ حَ

 ."/ افِحد فْٚ، وافنؼ ٕهؾ افُتٚب

 :"افهقم"ومـ 

 ؿٚل: -ملسو هيلع هللا ىلص-ظـ ظّرو نبـ افًٚص أن رشقل اهلل  -1

َحر"  ."َؾْهُؾ مٚ نبغ صٔٚمْٚ وصٔٚم أهؾ افُتٚب أـِٜ افسَّ

 / ظـ انبـ ظبٚس ؿٚل:

: يٚ رشقل اهلل! إٕف يقم تًيّف افٔٓقد يقم ظٚصقراء وأمر نبهٔٚمف ؿٚفقا -ملسو هيلع هللا ىلص-حغ صٚم رشقل اهلل "

، ؿٚل: ؾِؿ "ؾ٘ذا ـٚن افًٚم ادَبؾ إن صٚء اهلل صّْٚ افٔقم افتٚشع": ملسو هيلع هللا ىلص-وافْهٚرى؟ ؾَٚل رشقل اهلل 

 ."ملسو هيلع هللا ىلصيٖت افًٚم ادَبؾ حتك تقذم رشقل اهلل 

ـّ وافيٍَر وشٖحدثؽ: أمٚ افسـ ؾًيؿ و": ملسو هيلع هللا ىلص-ؿٚل /  أمٚ مٚ أهنر افدم وُذـر اشؿ اهلل ؾُؾ، فٔس افس

 ."افيٍر ؾّدى احلبنٜ

: خٚفٍقا ادؼـغ أحٍقا افنقارب وأؾقا ملسو هيلع هللا ىلص-ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  -ريض اهلل ظْف-/ ظـ انبـ ظّر 

 ."افِحك
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 ادحورضة افثوفثي = ادؼوصد افتؼيعقي افعومي يف افسـي افـبقيي

ـي افـبقيي  :مػفقم مؼوصد افسُّ

ْٜ افْبقيٜ"يىِؼ مهىِح  ْٜ إػ حتََٔٓٚ ذم حٔٚة  "افًٚمٜ"ظذ إهداف  "مَٚصد افسُّ افتل تسًك افسُّ

ًٚ ظذ إهداف  َع فتحَٔؼ ـؾٍّ مْٓٚ  "اخلٚصٜ"افْٚس، ويىِؼ أيو  .ُحُؿ خٚصافتل ُذِ

  

ـي افـبقيي  :أؿسوم ادؼوصد يف افسُّ

  :تَْسؿ ادَٚصد ذم افسْٜ افْبقيٜ إػ ؿسّغ

ًٚ ذم افدٕٔٚ وأخرة، مـ خالل مجِٜ أحُٚم افؼيًٜ  :مؼوصد ظومي -1 تتحَؼ ؾٔٓٚ مهٚفح اخلِؼ مجًٔ

 .اإلشالمٜٔ

  

ؼ  َِّ ْٜ افْبقيٜ ادبٚرـٜ ؿٚمٝ ظذ أصقٍل وـٍِٔٚت ظٚمٜ، حُت ذم جمّقظٓٚ، احِلُّٜ، وافسامحٜ، وافسُّ

ىرة اإلٕسٕٜٚٔ، وافقاؿع ادًٚش، وافهالحٜٔ فِتىبٔؼ، وُيَّس  ٍِ وآتزان، وآظتدال، ومسٚيرة اف

افتُٚفٔػ، ومراظٚة اختالف إمزجٜ، وادٔقل، وافرؽٚئٛ، وإؿرار إمـ وافسالم، واحلرص ظذ 

ٔف افًِامء: ادَٚصد افًٚمٜتىبٔؼ افًدل وادسٚواة واحلريٜ، وصقن افُرامٜ اإلٕسٚ ِّّ  .ٕٜٔ، وهذا مٚ يس

  

ْٜ إػ حتََٔٓٚ ذم جمٚل خٚصٍّ مـ جمٚٓت احلٔٚة؛  :مؼوصد خوصي -2 وهل إهداف افتل تسًك افسُّ

ـٚفْيٚم آؿتهٚدي، أو إْسي، أو افسٔٚد... إفخ، وذفؽ ظـ ضريؼ إحُٚم افتٍهِٜٔٔ افتل 

ظٝ فُؾِّ جمٚل ظذ حدة  .ُذِ

 

 :افـوس مـ حقٌ إمهقي مصوفح

 :إن مهٚفح افْٚس مـ حٔٞ إمهٜٔ تُقن ظذ ثالث مراتٛ

وريي :ادصؾحي إُوػ وهل مٚ ٓ يستٌْل افْٚس ظـ وجقدهٚ نبٖيِّ حٍٚل مـ إحقال، ؿٚل  :افرضَّ

وريي ؾؿعـوهو) :رمحف اهلل -افنٚضبل  و افرضَّ يـ  :ؾلمَّ وافدٕٔٚ، نبحٔٞ أهنٚ ٓ نبد مْٓٚ ذم ؿٔٚم مهٚفح افدِّ

َر مهٚفح افدٕٔٚ ظذ اشتَٚمٜ، نبؾ ظذ ؾسٍٚد وهتٚرٍج وؾقت حٔٚة َدت مل دُمْ َِ  .إذا ُؾ
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وريٜ وريٚت، وهل:  :ويٖيت ظذ رأس ادهٚفح افَضَّ ك افَضَّ َّّ ًٚ، وُتس افُِٔٚت اخلّس ادًُتزة ذظ

يـ، وافٍْس، وافًَؾ، وافْسؾ، وادٚل، يَقل افنٚضبل  وريوت اخَلْؿُس ـام ) :رمحف اهلل -افدِّ ؾوفرضَّ

ـي ؾً يف افسُّ ؾً يف افؽتوب، تػصَّ ، وذم ؿقل افنٚضبل دفٌٔؾ ظذ مٚ شبَٝ اإلصٚرة إفٔف مـ ([15]تلصَّ

أو متٔٔز نبْٔٓام؛ ؾٚفَرآن  ـقن ادَٚصد افًٚمٜ فِؼيًٜ إٕام هل ُمستٌَٚة مـ افُتٚب وافسْٜ نبال ؾهؾ

ْٝ وأنبٕٚٝ، وهذا افتالزم نبغ افَرآن وافسْٜ مدظٌٚة فَِقل نبٖنَّ  َِ ْٜ َؾهَّ س، نبْٔام افسُّ َؾ هلٚ وأشَّ أصَّ

ٌٜ ظذ أصِغ مـ أصقل افتؼيع ومهٚ افَرآن وافسْٜ، هبام  ادَٚصد افًٚمٜ فِؼيًٜ اإلشالمٜٔ ؿٚئّ

حيتٚج إفٔف افْٚس مـ رضوريٍٚت حتٍظ ظِٔٓؿ حٔٚهتؿ،  ارتبىٝ مهٚفح افْٚس وحتََٝ، ؾٚشتقظبٚ مٚ

 .وأمْٓؿ، واشتَرارهؿ

وهل مٚ حيتٚج افْٚس إفٔف فتحَٔؼ مهٚفح هٚمٜ ذم حٔٚهتؿ، يٗدي ؽٔٚهبٚ إػ  :ادصؾحي افثوكقي: اْلوجقَّي

ادنَٜ واختالل افْيٚم افًٚم فِحٔٚة، دون زوافف مـ أصقفف؛ ـام ييٓر ذم تٍهٔالت أحُٚم افبٔقع، 

 .وافزواج، وشٚئر ادًٚمالت

وهل مٚ يتؿ هبٚ اـتامل ودمّٔؾ أحقال افْٚس وتكؾٚهتؿ؛ مثؾ آظتْٚء  :ادصؾحي افثوفثي: افتَّحسقـقي

 .[16]نبجامل ادِبس، وإظداد ادٖـؾ، ومجٔع حمٚشـ افًٚدات ذم شِقك افْٚس

ْٜ افْبقيٜ وظدافتٓٚ  -ظـ احلٚجٔٚت وافتحسْٔٔٚت  -رمحف اهلل  -يَقل افنٚضبل  افتل ُتزز ـامَل افسُّ

وخِقدهٚ ووشىٔتٓٚ: )وإذا ٕيرَت إػ احلٚجٔٚت، وـذفؽ افتحسْٔٔٚت، وؿد ـِّٝ ؿقاظد افؼيًٜ 

 ِّٓ ْٜ، ؾِؿ يتخِػ ظْٓٚ رء، وآشتَراُء ُيَبغِّ ذفؽ وُيَس ـْ هق ظٚمِلٌ ذم افَرآن، وذم افسُّ ؾ ظذ َم

ف إػ مزيٍد ؾ٘نَّ  ـْ تنقَّ قا ظِٔف، وَم َٕهُّ ْٜ، ودََّٚ ـٚن افسِػ افهٚفح ـذفؽ ؿٚفقا نبف و نبٚفُتٚب وافسُّ

ؾؼ  .دَوران احلٚجٔٚت ظذ افتقشًٜ، وافتٔسر، ورؾع احلرج، وافرِّ

 

وِصُؾ: َٚػ -َأنَّ اهلَل  اْْلَ ًَ ِهِد اْفَقاِحِد  -َتَبَٚرَك َوَت َْ ْٝ َشَقاًء؛ َحتَّك ذِم ادَْ َْٔس يِع َف ِٚصَد افتَّْؼِ ََ َؾ َم ًَ -َج

ِٚت  وِريَّ ُ َِْف افَضَّ َِّٔٚت؛ نَب
َِّٔٚت، َأِو افتَّْحِسِْٔ ٚحْلَِٚج َْٚ  -ـَ ٚ َرنبُّ َٓ ِْ ًَ ،... -َجؾَّ َوَظاَل -مَلْ جَيْ

ٍ
 َظَذ َشَقاء

إػ هذه ادَٚصد افُِٜٔ، جٚءت افسْٜ افْبقيٜ نبًديد ادَٚصد افتل مل يْص ظِٔٓٚ افَرآن، ـام ٘ضٚؾٜ ؾ/ 

 ينّؾ زيٚدة إيوٚح ونبٔٚن فَِّٚصد افتل ذـرهٚ افَرآن،...

https://www.alukah.net/sharia/0/125565/#_ftn15
https://www.alukah.net/sharia/0/125565/#_ftn16
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 ؛يف افسـي افـبقيي افعومي افتؼيعقي ادؼوصد

 مؼصد افقرس وافسامحي وإحوديٌ افـبقيي افدافي ظذ ذفؽأوٓ = 

احلرج صٍٜ نبْٜٔ وواضحٜ ذم مجٔع أنبقاب وأحُٚم افؼيًٜ اإلشالمٜٔ، وـقهنٚ مَّٔسة ٓ افَّٔس ورؾع 

حرج ؾٔٓٚ ٕتٔجٜ مْىَٜٔ فسًتٓٚ وـامهلٚ وأهنٚ خٚمتٜ افرشٚٓت، وؿد ٕص اهلل تًٚػ ظذ هذا ادًِؿ ذم 

 أـثر مـ مقضع ذم ـتٚنبف افًزيز:

ؿُ  ُُ َُّْٔسَ َوٓ ُيِريُد نبِ ُؿ اْف ُُ ( )افبَرة: مـ أيٜ ) ُيِريُد اهللَُّ نبِ َّْسَ ًُ َؾ 185اْف ًَ َْٔج
(، وؿٚل: ) َمٚ ُيِريُد اهللَُّ فِ

ـْ َحَرٍج( )ادٚئدة: مـ أيٜ ْؿ ِم ُُ ْٔ َِ  (...6َظ

وؿد نبِغ افَّٔس ذم هذه افؼيًٜ إػ درجٜ افتخٍٔػ مـ افقاجبٚت ظْد وجقد احلرج أو افَضورة 

رموٚن فِّسٚؾر وادريض وادرضع  ـٚفتّٔؿ دـ ٓ يستىٔع افقضقء أو افٌسؾ، وـٚفٍىر ذم

ملسو هيلع هللا ىلص واحلٚمؾ، وـٖـؾ ادٔتٜ وذب اخلّر فِّوىر، وـٚفْىؼ نبُِّٜ افٍُر فُِّره... وؿٚل افرشقل 

 60."صؾ ؿٚئام، ؾ٘ن مل تستىع ؾَٚظدا، ؾ٘ن مل تستىع ؾًذ جْٛ "فِّريض: 

حيرم ظِْٔٚ ضًٚمٚ وٓ ذانبٚ إٓ وـٚن مـ مًٚمل افَّٔس ذم هذا افديـ ادبٚرك أن أنبٚح اهلل فْٚ افىٔبٚت، ومل 

إذا ـٚن خبٔثٚ، ظذ خالف إمؿ افسٚنبَٜ افتل وضًٝ ظِٔٓٚ أصٚر وإؽالل نبسبٛ متردهٚ 

 وطِّٓٚ ظدم اتبٚظٓٚ إٔبٔٚئٓٚ...

وادٗمْغ مًف نبّْٟٓ افَّٔس، ويَقم مًقج ادسِّغ ذم هذا ملسو هيلع هللا ىلص فَد ـٚن افقحل وهق يْزل يٖخذ افْبل 

 قن إٓحراف...اجلٕٚٛ، ويسددهؿ حغ يُ

هذا ادْٟٓ افذي أراده اهلل هلذه إمٜ، ؾَٚم ظذ حتََٔف ذم ٍٕسف وذم أخريـ، ملسو هيلع هللا ىلص وؾَف افرشقل 

يَّس ـِٓٚ، ذم افًبٚدات وادًٚمالت، ذم تًٚمِف مع زوجٚتف وأمتف، مع أصحٚنبف ملسو هيلع هللا ىلص ؾُٕٚٝ حٔٚتف 

ٟ أمراضٚ ٍٕسٜٔ اشتحُّٝ ذم وأظدائف، ذم افدظقة واجلٓٚد، ذم ادٖـؾ وادِبس، ذم ـِامت ؿِِٜٔ يًٚف

افٍْقس، وذم نبسٚضٜ وشٓقفٜ ـٚن ئَؿ احلجٜ ظذ اخلهقم، ونبٍْس افىريَٜ ـٚن يَقد ادجتّع 

                                                           

 .1117رؿؿ  758/ 2ـ رواه افبخٚري  60



 45 

ويَقد اجلٔقش، ويٗشس ٕمٜ وحوٚرة هل خر إمؿ وأوشىٓٚ وأؿقمٓٚ ضريَٜ ومْٓٚجٚ، هل 

 إمٜ افنٚهدة ظذ مجٔع إمؿ وؿدوهتؿ ظَٔدة ومْٓٚجٚ وأخالؿٚ...

ؾٖحسْقا تًِّف، ـام ملسو هيلع هللا ىلص َف افهحٚنبٜ افُرام ريض اهلل ظْٓؿ هذا ادْٟٓ افَقيؿ ظـ ٕبٔٓؿ وفَد ؾ

أنبدظقا ذم تىبَٔف وافتزامف، ؾُٕٚقا نبحؼ ـام وصٍٓؿ ظبد اهلل نبـ مسًقد ريض اهلل ظْف ظْدمٚ ؿٚل: 

، ؾ٘هنؿ ـٕٚقا أظّؼ هذه إمٜ ظِام، وأؿِٓؿ ملسو هيلع هللا ىلصمـ ـٚن مُْؿ متٖشٔٚ ؾِٔتٖس نبٖصحٚب حمّد "

، ؾٚظرؾقا هلؿ ؿدرهؿ ، ملسو هيلع هللا ىلصٚ، وأؿقمٓؿ هديٚ، وأحسْٓؿ خالٓ، ؿقم اختٚرهؿ اهلل فهحبٜ ٕبٔف تٍُِ

 ..."واتبًقهؿ ذم آثٚرهؿ، ؾ٘هنؿ ـٕٚقا ظذ اهلدى ادستَٔؿ

 إحوديٌ يف افبوب:

5/  ََ َٔ
ِٜ ادسجد، ؾَثَٚر إفٔف افُْٚس فِ ٍَ قا نبف، ظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ؿٚل: جٚء أْظرايِبٌّ ؾبَٚل ذم ضٚئ ًُ

َدظقُه، وَأْهريُؼقا ظذ بْقفِِف َذُكقبًو مـ موء ـ أو َشْجاًل مـ موء ـ، ؾنّكاَم ُبِعْثُتؿ "ملسو هيلع هللا ىلص: ؾَٚل هلؿ افْبلُّ 

يـ ـَ ومَلْ ُتْبَعُثقا ُمَعرسن ي  ."ُمَقرسن

 ( وؿٚل: هذا حديٞ حسـ صحٔح ـ...>147( ـ وافسمذي )6128، 220=افبخٚري )

أن أظرابّقًو ؿوم إػ كوحقي يف ادسجد ؾبول ؾقفو، ؾصوَح بف افـوس، ؾؼول "وذم حديٞ إٔس ريض اهلل ظْف: 

ـقه حتك َؾَرَغ، ثؿ إّن رشقَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: رشقل اهلل  دظوه ؾؼول فف: إّن هذه ملسو هيلع هللا ىلص ٓ ُتْزِرُمقُه َدُظقُه، ؾَسَ

ِر اهلل ظز وجؾ، وافصال ـْ ة، وؿراءة ادسوجد ٓ َتْصُؾُح فْقٍء مـ هذا افبقل واْفَؼَذِر، إكام هل فِذ

 (.190/ 3مسِؿ ) "افؼرآن...

هذه افَؤٜ نبسٓقفٜ ويَّس، ترك إظرايب يتؿ نبقفف، وفق مل يًٍؾ فْجس ملسو هيلع هللا ىلص ـ هُذا حؾ افرشقل 

ـٔػ يىٓر ادُٚن، ملسو هيلع هللا ىلص إظرايب مسٚحٜ أـثر مـ ادسجد، وفْجس جسده ومالنبسف، ثؿ نبغ افرشقل 

وا فرنبام ـٚن يرتد ذفؽ إظرايب ظـ هذا وظِؿ إظرايب مٚ ـٚن جيِٓف، وفق ترك افهحٚنبٜ ومٚ أراد

 افديـ ـِٜٔ...

ملسو هيلع هللا ىلص ـ ؾرٌق نبغ إُٕٚر ادُْر نبَّٔس وحُّٜ، ونبغ افسُقت ظْف وترـف ـام هق نبدظقى افتٔسر، ؾٚفْبل 

 مٚ ترك تٌٔر ادُْر، وإٕام ؽره نبَّٔس وحُّٜ...

 وظـ أيب مقشك إصًري ريض اهلل ظْف: /2
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َرا، ومعملسو هيلع هللا ىلص دَّو َبعَثُف رشقُل اهلل " ا وٓ ُتـَػن َ ا، وَبؼن َ ا وٓ ُتَعرسن َ ـِ ؿول هلام: َيرسن ـَ جَبٍؾ إػ اْفَقَؿ وَذ ْب

 .وَتطوَوَظو

َسِؾ ُيَُٚل فُف  ًَ ّٕٚ نبْٖرٍض ُيْهُْع ؾٔٓٚ َذاٌب مـ اف ، وذاٌب مـ "اْفبِْتعُ "ؿٚل أنبق مقشك: يٚ رشقل اهلل، إ

ؾُّ ُمْسؽٍِر َحَرامٌ  ملسو هيلع هللا ىلص:، ؾَٚل رشقُل اهلل "ادِْْزرُ "افّنًِر يَٚل فف   ."ـُ

 ( ـ...>6124=افبخٚري )

 ملسو هيلع هللا ىلص:وظـ إٔس نبـ مٚفؽ ريض اهلل ظْف ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  /3

ُروا" ـُقا وٓ ُتـَػن وا وٓ ُتَعرّسوا، وَشؽن  ."َيرّسُ

 ( ـ...>6125=افبخٚري )

 وظـ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ أهنٚ ؿٚفٝ: /4

َ رشقُل اهلل  مو" ـْ إْثاًم، ؾنذا ـون إْثاًم ـون أْبَعَد افـّوِس ملسو هيلع هللا ىلص ُخرن ْ َيُؽ مُهو، مو مَل ـِ إٓ اْختوَر أْيرَسَ بْغ أْمَرْي

، إٓ أْن ُتـَْتَفَؽ ُحْرَمُي اهلل، ؾقـَتِؼُؿ هِبو ملسو هيلع هللا ىلص مـف. واهللِ مو اْكَتَؼَؿ رشقُل اهلل  فِـَْػِسِف يف ْرٍء َؿطُّ

 ـ مسِؿ...>( 6126.=افبخٚري )"هلل

ـ وؿد روى اإلمٚم افبخٚري رمحف اهلل إحٚديٞ افسٚنبَٜ ـِٓٚ ذم صحٔحف ـتٚب إدب حتٝ نبٚب: 

َي ظذ افْٚسملسو هيلع هللا ىلص: نبٚب ؿقل افْبل " . اجلٚمع "يَّسوا وٓ تًَّسوا، وـٚن حيٛ افتخٍٔػ وافتَََّّسِّ

 )ؾتح(. 644/ 10افهحٔح 

إذا ـٚن ذم إمر خٔٚر اختٚر إيَّس فِْٚس، ؾام ـٚن ظِٔف افهالة وافسالم خيتٚر ملسو هيلع هللا ىلص ـ وؾٔف أن افْبل 

 إـثر منَٜ فزيٚدة إجر وافثقاب...

ٕسٚءه صٓرًا وإيالِئِف مْٓـ ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص وظـ جٚنبر نبـ ظبد اهلل ريض اهلل ظْٓام ذم ؿهٜ اظتزال افْبل  /5

ٚ وظ" ًً َْزَواِجَؽ(، ... ثؿ اظتزهلـ صٓرا أو تْس ِٕ َٚ افَّْبِلُّ ُؿْؾ  : )َيٚ َأَيُّ ُٜ ؼيـ، ثؿ ٕزفٝ ظِٔف هذه أي

َـّ َأْجرًا َظِئاًم(، ؿٚل: ؾبدأ نبًٚئنٜ ؾَٚل: يٚ ظٚئنٜ إين أريد أن أْظِرَض  ُُ ْحِسَِْٚت ِمْْ ُّ ِْ حتك نبِغ: ) فِ

ُّٛ أن ٓ تًجع ؾٔف حتك تستنري أنبقْيؽ، ؿٚفٝ: ومٚ هق يٚ  رشقل اهلل؟، ؾتال ظِٔٓٚ ظِٔؽ أمًرا ُأِح

أيٜ، ؿٚفٝ: َأؾَِٔؽ يٚ رشقل اهلل أشتنر أنبقّي، نبؾ أختُٚر اهلل ورشقفف وافدار أخرة، وأشٖفؽ أن ٓ 

، ؿٚل:  ُٝ َُتو، إّن اهللَ مَلْ َيْبَعْثـل ُمَعـنتًو وٓ خُتِْزَ امرأًة مـ ٕسٚئؽ نبٚفذي ؿِ ـّ إٓ أْخَزْ ٓ َتْسلُفـِل اْمَرأٌة مـف
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اً ُمَتعَ  ـْ َبَعَثـِل ُمَعّؾاًم مَقرسن  ."ـنتًو، وفؽ

 ـ...> 82، 81/ 10=مسِؿ 

إٕام نبًٞ مًِام، يًِؿ افْٚس اخلر ويدهلؿ ظذ شبٔؾ افرصٚد وافسًٚدة، ملسو هيلع هللا ىلص ـ وذم احلديٞ أن افْبل 

وَيدَيؿ إػ ساط افًزيز احلّٔد... ومل يبًٞ مُِٚ وٓ زظٔام شٔٚشٔٚ... وإٕام جٚءت هذه إمقر ؾٔام 

 د تبًٚ وٕتٔجٜ.نبً

 ؿٚل:ملسو هيلع هللا ىلص وظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف ظـ افْبل  /6

وا، واْشَتعقـُقا بوْفَغْدَوِة " ـَ أَحٌد إٓ َؽَؾَبُف، ؾَسّدُدوا وَؿوِرُبقا وأْبِؼُ ـْ ُيَشوّد افدي ، وف ـَ ُيرْسٌ إّن افدي

يِ  جْلَ ٍء مـ افدُّ  ."وافّرْوَحِي، وَرْ

جْلي، اْفَؼْصَد اْفَؼْصَد َتْبُؾُغقا َشّددوا وؿوِرُبقا واْؽُدوا"وذم روايٜ:   ."وُروُحقا، ورء مـ افدُّ

 ( ـ وأمحد ـ...>4948( ـ وافْسٚئل )38=افبخٚري )

 إٓ ؽِبف ; أي ؽِبف افديـ وظجز ذفؽ ادنٚد ظـ مَٚومٜ افديـ فُثرة ضرؿف.

 افٌدوة ; شر أول افْٓٚر.

 وافروحٜ ; آخر افْٓٚر.

ُٜ ; آخر افِٔؾ.  جْلَ اشتًٚرة ومتثٔؾ، ومًْٚه: اشتًْٔقا ظذ ضٚظٜ اهلل ظز وجؾ نبٕٚظامل ذم  وهذا"وافدُّ

وؿٝ ٕنٚضُؿ، وؾراغ ؿِقنبُؿ نبحٔٞ تستِذون افًبٚدة وٓ تسٖمقن، وتبٌِقن مَهقدـؿ، ـام أن 

ادسٚؾر احلٚذق يسر ذم هذه إوؿٚت ويسسيح هق ودانبتف ذم ؽرهٚ، ؾٔهؾ ادَهقد نبٌر تًٛ، واهلل 

 (146ريٚض افهٚحلغ رؿؿ . افْقوي )"أظِؿ

شددوا ; أي افزمقا افسداد وهق افهقاب مـ ؽر إؾراط وٓ تٍريط، ؿٚل أهؾ افٌِٜ: افسداد افتقشط 

 ذم افًّؾ.

 وؿٚرنبقا ; أي إن مل تستىًٔقا إخذ نبٕٚـّؾ ؾٚظِّقا نبام يَرب مْف.

افًّؾ نبٕٚـّؾ، نبٖن  وأنبؼوا ; أي نبٚفثقاب ظذ افًّؾ افدائؿ وإن ؿّؾ، وادراد تبنر مـ ظجز ظـ

 افًجز إذا مل يُـ مـ صًْٔف ٓ يستِزم َٕص أجره.

افَهد افَهد ; نبٚفْهٛ ؾٔٓام ظذ اإلؽراء، وافَهد إخذ نبٕٚمر إوشط، وادراد أن إوػ 
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فًِٚمؾ نبٖٕقاع افًبٚدات وافىٚظٚت ـٚفَٔٚم وافهٔٚم واجلٓٚد... أن ٓ جيٓد ٍٕسف نبحٔٞ يًجز 

 ىػ وتدريٟ فٔدوم ظِّف وٓ يَْىع.ويَْىع، نبؾ يًّؾ نبتِ

ملسو هيلع هللا ىلص: نبٚب افديـ يَّس، وؿقل افْبل "ـ وؿد رواه افبخٚري ذم جٚمًف افهحٔح: ـتٚب اإليامن، نبٚب: 

 )ؾتح( 126/ 1. "أحٛ افديـ إػ اهلل احلٍْٜٔٔ افسّحٜ

ـ اإلشالم ديـ افَّٔس ورؾع احلرج، وهذا مـ خهٚئص إمٜ اإلشالمٜٔ ادرحقمٜ، ؾَد وضع اهلل 

نبخر إديٚن؛ احلٍْٜٔٔ ملسو هيلع هللا ىلص ـؾ إؽالل وأصٚر افتل ـٕٚٝ ظذ إمؿ ادٚضٜٔ، ؾبًٞ حمّدا  ظْٓؿ

 افسّحٜ.

ـ ـؾ متْىع ذم افديـ يَْىع ويتقؿػ، ٕن اإلؾراط يٗدي إػ ادِؾ، وادبٚفٌٜ ذم افتىقع يًَبٓٚ افٍتقر 

هِؽ "ؿٚل: ملسو هيلع هللا ىلص ْبل وافسك ورنبام اإلظراض ـِٜٔ... وؿد صح ظـ انبـ مسًقد ريض اهلل ظْف ظـ اف

 (2670، ؿٚهلٚ ثالثٚ. رواه مسِؿ )"ادتْىًقن

وادتْىًقن ; ادتًَّقن ادنددون ذم ؽر مقضع افتنديد، ؾٚإلشالم ديـ افتقشط وآظتدال ذم 

إؿقال وإظامل، ويْٓك ظـ افتُِػ وافتندق، وأن اهلالك ظٚؿبٜ ادٌٚفغ ذم أؿقاهلؿ وأؾًٚهلؿ، 

 ؾٚفندة ٓ تٖيت نبخر...

ـ واحلديٞ ينر ظذ اشتحبٚب إخذ نبٚفرخص افؼظٜٔ ذم وؿتٓٚ، ؾ٘ن إخذ نبٚفًزيّٜ ذم مقضع 

 افرخهٜ تْىع ـّـ ترك افتّٔؿ ظْد افًجز ظـ اشتًامل ادٚء درض وٕحقه...

ـ تْبٔف فِّسٚؾر وفُؾ ظٚمؾ ظذ حتري أوؿٚت افْنٚط ؾٕ٘ف إذا منك فٔال وهنٚرا ظجز وإَىع، ٕن 

ٚ ؿىع وٓ طٓرا أنبَك، وأمٚ إذا حترى افسر ذم أوؿٚت ٕنٚضف أمُْف ادداومٜ مـ ؽر ادْبٝ ٓ أرض

 منَٜ. وـذفؽ افًٚنبد يْبٌل أن خيتٚر أوؿٚت افْنٚط ذم افًبٚدة، وفٔهؾ ٕنٚضف.

 ـ افَهد ذم افًبٚدة، يقصؾ إػ مرضٚة افرب، ودوام افَٔٚم نبًبقديتف.

 ظْٓام ؿٚل:وظـ أيب ظبد اهلل جٚنبر نبـ شّرة ريض اهلل  /7

ًُ ُأَصّع مع افـبل " ـْ ًْ َصالُتف َؿْصدًا، وُخْطبُتُف ؿْصًداملسو هيلع هللا ىلصـُ  ."، ؾؽوك

 ( ـ...>866=رواه مسِؿ )

 ؿهدا ; أي نبغ افىقل وافَك.
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مٚ صِٔٝ وراء إمٚم ؿط أتؿ "مًْك احلديٞ أيوٚ مٚ رواه إٔس نبـ مٚفؽ ريض اهلل ظْف ؿٚل:  ـ وذم

 (.469، 190( ومسِؿ )708. رواه افبخٚري )"ملسو هيلع هللا ىلصصالة، وٓ أخػ صالة مـ رشقل اهلل 

افهالة واخلىبٜ رمحٜ نبٚدهِغ، ؾ٘ن ؾٔٓؿ ادريض وصٚحٛ احلٚجٜ. وإن تَهر ملسو هيلع هللا ىلص ـ ختٍٔػ افْبل 

 متٚنبًٜ ادٖمقمغ هلٚ، وؾّٓٓٚ واشتًٔٚهبٚ، ٕن ـثرة افُالم يْز آخُره أّوَفف... اخلىبٜ يسٚظد ذم

 ملسو هيلع هللا ىلص:وظـ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ أن افْبل  /8

و، ؿول: " ـْ صالَِتَ ُر ِم ـُ ـْ هذه؟، ؿوفً: ُؾالَكٌي، َتْذ َمْف، ظؾْقُؽؿ باَِم "دَخَؾ ظؾقفو وظـدهو اْمَرأٌة، ؿول: َم

ـِ إفقف مو داَوَم ظؾْقِف َصوِحُبفُ "ؾُّ اهللُ حّتك مَتَؾُّقاُتطقؼقَن، َؾَقاهللِ ٓ َيؿَ   ."، وـوَن أَحىَّ افّدي

 ( ـ...>221، 784( ـ ومسِؿ )36/ 3=افبخٚري )

 خالصي يف ادقضقع:

يَّس اإلشالم، وؾَف هذا افَّٔس، وافتًٚمؾ مع أحُٚم اإلشالم، ومع أخريـ وؾؼ هذا افٍٓؿ،  ـ إن

هق مَتٙ ـقن هذا افديـ رمحٜ وًّٕٜ، وذيًٜ واشًٜ ـٚمِٜ، وافتًسر يْٚذم ذفؽ ـِف، وإن هذا 

ذفؽ افديـ ؿد إٔزل فسًٚدة اإلٕسٚن ٓ فنَٚئف... ورشقفف رشقل افرمحٜ، وهق ًّٕٜ، وًّٕٜ ـزى وف

 ـٚن يَّسا...

ـ وٓ يًْل هذا افَّٔس ومْٟٓ افتٔسر إٍٓالت مـ ؿٔقد افؼع وافتًدي ظذ حدود اهلل، ؾذفؽ فٔس 

يَّسا، إن افَّٔس هق افتزام نبٖحُٚم هذا افديـ ـام أرادهٚ اهلل رب افًٚدغ، وـام ؾّٓٓٚ رشقفف افُريؿ و 

 ظِّٓٚ أصحٚنبف ريض اهلل ظْٓؿ...

تسٓٔؾ ظذ افٍْس افبؼيٜ، ـال، ؾَد تُقن نبًض إحُٚم صديدة ظذ افٍْس ـ إن افتٔسر ٓ يًْل اف

 وذم احلََٜٔ هل متثؾ افَّٔس نبًْٔف ظذ ذفؽ افٍرد وظذ ادجتّع نبُِٔتف...

ؾتؼيع اجلٓٚد مثال هق صًٛ جدا ظذ افٍْقس، فُـ فقٓه فوٚع افديـ وإدثرت مًٚمل احلؼ... 

ظِٔٓٚ ذم ٍٕسٓٚ، فُْف افَّٔس نبًْٔف هلٚ وفُرامتٓٚ وفِّجتّع وإجيٚب احلجٚب ذم حؼ ادرأة ؾٔف صدة 

ـِف... وإؿٚمٜ احلدود ؾٔف صدة ذم حؼ اجلٚين وادًتدي نبَىع يده أو ؿتِف... فُـ ذم هذه احلدود افَّٔس 

واخلر ـِف إذ هبٚ حتٍظ افٍْقس وإمقال، ويسقد إمـ وافىّْٖٕٜٔ، وحتٍظ احلَقق... وهُذا ذم 

 مئٚت إحُٚم...
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 مؼصد افعدل وإحوديٌ افـبقيي افدافي ظذ ذفؽثوكقو = 

يٚت افُريامت ظذ افًدل ظْد هق ـتٚب اهلل تًٚػ، ؾَد حثٝ أ إصؾ ذم هذا ادَهد افًئؿ

 احلُؿ نبغ افْٚس، وظْد افتًٚمؾ مًٓؿ...؛

ْدِل َواإِلْحَسِٚن َوإِيَتٚء ِذييَقل اهلل تًٚػ:  ًَ ُْٖمُر نبِْٚف ِر  )إِنَّ اهللَّ َي َُ ْحَنٚء َوادُْْ ٍَ ـِ اْف ك َظ َٓ ْرنَبك َوَيْْ َُ اْف

ُروَن( )افْحؾ َـّ ْؿ َتَذ ُُ َِّ ًَ ْؿ َف ُُ ُي ًِ ِل َي ٌْ  (،90َواْفَب

 ُُ ِس َأن حَتْ ُتؿ نَبْغَ افَّْٚ ّْ َُ ٚ َوإَِذا َح َٓ
َِٕٚت إَِػ َأْهِِ وْا إََمٚ ْؿ َأن ُتٗدُّ ـُ ُْٖمُر ْدِل وؿٚل أيوٚ: )إِنَّ اهللَّ َي ًَ قْا نبِْٚف ُّ

ًٚ نَبِهرًا( )افْسٚءإِ  ًٔ ِّ َٚن َش ـَ ؿ نبِِف إِنَّ اهلّلَ  ُُ ُي ًِ امَّ َي ًِ  (58نَّ اهللَّ ِٕ

ْؿ َأِو افْ  ُُ ِس ٍُ َداء هللِِّ َوَفْق َظَذ َإٔ َٓ ْسِط ُص َِ اِمَغ نبِْٚف ُٕقْا َؿقَّ ق ـُ ـَ آَمُْقْا  ِذي َٚ افَّ ـِ وؿٚل أيوٚ: )َيٚ َأَيُّ َقافَِدْي

 ّٔ ـْ َؽِْ ُُ ِرُضقْا َؾِ٘نَّ َوإَْؿَرنبَِغ إِن َي ًْ ُِْقوْا َأْو ُت ِدُفقْا َوإِن َت ًْ قْا اهْلََقى َأن َت ًُ رًا َؾٚهللُّ َأْوَػ هِباَِم َؾاَل َتتَّبِ ََ  ًٚ َأْو َؾ

ُِقَن َخبِرًا( )افْسٚء َّ ًْ َٚن نباَِم َت ـَ  (،135اهللَّ 

 حتك مع إظداء، ـام ؿٚل تًٚػ: افقاضحٚت...وٕحقهٚ مـ أيٚت افبْٔٚت 

ْؿ َصَْآُن َؿْقٍم َظَذ َأَّٓ )َيٚ أَ  ُُ ِرَمَّْ ْسِط َوَٓ جَيْ َِ َداء نبِْٚف َٓ اِمَغ هلِلِّ ُص ُٕقْا َؿقَّ ق ـُ ـَ آَمُْقْا  ِذي َٚ افَّ ِدُفقْا اْظِدُفقْا َيُّ ًْ َت

ُِقَن( )ادٚئدة َّ ًْ قْا اهللَّ إِنَّ اهللَّ َخبٌِر نباَِم َت َُ َقى َواتَّ َْ  (.8ُهَق َأْؿَرُب فِِتَّ

فَد ، وجٚءت افسْٜ افْبقيٜ مٗـدة هلذا ادَهد افًئؿ، مقضحٜ فف، مٍهِٜ فبًض تؼيًٚتف وؿد

ٛ ؾٔف،ملسو هيلع هللا ىلص أؿٚم افْبل   وهنك ظـ ضده وهق افيِؿ واجلقر... افًدل، ورؽَّ

وؿد وردت إحٚديٞ تدلُّ ظذ تىبَٔف ؿقاظد افًدل، وإرشٚئف ;  احلٞ ظذ افًدل، ونبٔٚن ؾوِف

  :دًٚدف مْٓٚ

ظذ افسؿع وافطوظي يف ظرسكو  ملسو هيلع هللا ىلصبويعـو رشقل اهلل : نبـ افهٚمٝ ريض اهلل ظْف ؿٚل ظـ ظبٚدة/ 

أيـ ــَّو، ٓ كخوف  بوفعدلويرسكو، ومـشطـو ومؽورهـو، وظذ أن ٓ كـوزع إمر أهؾف، وظذ أن كؼقل 

 .يف اهلل فقمي ٓئؿ

 -وـؾتو يديف يؿغ-افرمحـ، إنَّ ادؼسطغ يقم افؼقومي ظذ مـوبر مـ كقر، ظـ يؿغ ": ملسو هيلع هللا ىلصوؿٚل / 

 ."افذيـ يعدفقن يف حؽؿفؿ وأهؾقفؿ ومو َوُفقا
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ؿٚل انبـ ظثّٔغ: )ؾٚفًدل واجٛ ذم ـؾِّ رء، فُْف ذم حؼ وٓة إمقر آـد وأوػ وأظيؿ؛ ٕنَّ 

 ."افيِؿ إذا وؿع مـ وٓة إمقر حهِٝ افٍقىض وافُراهٜ هلؿ، حٔٞ مل يًدفقا

ِِّف يقم ٓ طؾَّ ": ملسو هيلع هللا ىلصؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  وظـ أيب هريرة ريض اهلل ظْف/  ُِّٓؿ اهلل تًٚػ ذم ط شبًٜ يي

ُِّف:  ٚ ذم اهلل دلوإموم ظإٓ ط َِّؼ ذم ادسٚجد، ورجالن حتٚنبَّ ، وصٚب ٕنٖ ذم ظبٚدة اهلل، ورجؾ ؿِبف مً

اجتًّٚ ظِٔف وتٍرؿٚ ظِٔف، ورجؾ دظتف امرأة ذات مْهٛ ومجٚل، ؾَٚل: إين أخٚف اهلل، ورجؾ 

ق ًٔٚ ؾٍٚضٝ ظْٔٚه تهدَّ  ."نبهدؿٜ ؾٖخٍٚهٚ، حتك ٓ تًِؿ صامفف مٚ تٍْؼ ئّْف، ورجؾ ذـر اهلل خٚف

ؿٚل انبـ رجٛ: )وأول هذه افسبًٜ: اإلمٚم افًٚدل: وهق أؿرب افْٚس مـ اهلل يقم افَٔٚمٜ، وهق ظذ 

ف صٓقاتف مْز مـ ٕقر ظذ يّغ افرمحـ، وذفؽ جزاء دخٚفٍتف اهلقى، وصزه ظـ تٍْٔذ مٚ تدظقه إفٔ

وضًّف وؽوبف، مع ؿدرتف ظذ نبِقغ ؽرضف مـ ذفؽ؛ ؾ٘نَّ اإلمٚم افًٚدل دظتف افدٕٔٚ ـِٓٚ إػ ٍٕسٓٚ، 

ؾَٚل: إين أخٚف اهلل رب افًٚدغ، وهذا إٍٔع اخلِؼ فًبٚد اهلل، ؾٕ٘ف إذا صِح صِحٝ افرظٜٔ ـِٓٚ، 

َِّٓؿ يستيِقن نب َّٕف طؾُّ اهلل ذم إرض؛ ٕنَّ اخلِؼ ـ ِِّفوؿد ُروي أ َِّف اهلل ذم ط ِِّف، ؾ٘ذا ظدل ؾٔٓؿ أط  ."ي

حديٞ ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ ، أن ؿرينٚ أمهٓؿ صٖن ادرأة ادخزومٜٔ افتل ْسؿٝ ، ؾَٚفقا : ومـ / 

ؾُِّف ملسو هيلع هللا ىلص ؟ ؾَٚفقا : ومـ جيسئ ظِٔف إٓ أشٚمٜ نبـ زيد ، حٛ رشقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصيُِؿ ؾٔٓٚ رشقل اهلل 

 حد مـ حدود اهلل ، ثؿ ؿٚم ؾٚختىٛ ، ثؿ ؿٚل : إٕام أهِؽ أتنٍع ذم "ملسو هيلع هللا ىلص: أشٚمٜ ، ؾَٚل رشقل اهلل 

افذيـ ؿبُِؿ ، أهنؿ ـٕٚقا إذا ْسق ؾٔٓؿ افؼيػ ترـقه ، وإذا ْسق ؾٔٓؿ افؤًػ أؿٚمقا ظِٔف احلد 

 ." ؾوضؿي بـً حمؿد رسؿً فؼطعً يدهو، وايؿ اهلل فق أن 

 

ؾَد أمر شبحٕٚف وتًٚػ نبٚحلُؿ : ؾوفقاجى ظذ ـؾ حوـؿ أو مسمول أو ؿوض = إؿومي اْلؼ وافعدل

ْدِل(، وهل ذم إمراء  ًَ قْا نبِْٚف ُّ ُُ ِس َأن حَتْ ُتؿ نَبْغَ افَّْٚ ّْ َُ نبغ افْٚس نبٚفَسط وافًدل، ؾَٚل: )َوإَِذا َح

حؼٌّ ظذ اإلمٚم أن حيَُؿ نبام إٔزل اهلل، وأن ُيّٗدَي "خٚصٜ، ودـ شقاهؿ ظٚمٜ، ؿٚل ظع ريض اهلل ظْف: 
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، وإذا ؾًؾ َٜ ؾٚفقاجٛ  61."ذفؽ، ؾحؼٌّ ظذ افْٚس أن يسًّقا وأن ُيىًٔقا، وأن جئبقا إذا ُدظقا إمٕٚ

ََِْْٚك  62ظذ ـؾ حٚـؿ أن حيُؿ نبٚفًدل نبغ افْٚس نبٚتٍٚق افًِامء، ًَ َّٕٚ َج ـام ؿٚل تًٚػ: )َيٚ َداُووُد إِ

َٓ َتتَّبِِع ا ِس نبِٚحْلَؼِّ َو ؿ نَبْغَ افَّْٚ ُُ َْرِض َؾْٚح ْٕ ًٜ ذِم ا ٍَ ََِّؽ َظـ َشبِِٔؾ اهللَِّ( )ص َخِِٔ ُِٔو ؾٚإلمٚم (، 26هْلََقى َؾ

 يوع ـؾَّ رء ذم مقضًف افذي أمَر اهللُ نبف، مـ ؽر إؾراط وٓ تٍريط.افًٚدل هق: افذي 

، ؾال وٓ يتؿ افًدل نبغ  ُٜ ٍَ افرظٜٔ إٓ نب٘ؿٚمٜ افَوٚء، وؾهؾ اخلهقمٚت نبغ افْٚس، ـل تًؿَّ افََّْه

يتًدى طٚمل، وٓ يوًػ ميِقم، وـذا إؿٚمٜ احلدود افؼظٜٔ حتك ُتهٚن حمٚرم اهلل، وحتٍظ حَقق 

 ممٚ ُيثّر حٍَظ إمـ افًٚم فِّجتّع، وإحالل افسُْٜٔ وافْيٚم.افًبٚد مـ افتؤٔع واإلتالف، 

 ...؛ؽ افقاجى ظذ افـوس ـؾفؿ إؿومي افعدل يف تعومالَتؿ مع افـوس ويف صموهنؿ افققمقيوـذف

تهدق ظع أيب نببًض مٚفف ، ؾَٚفٝ أمل ظّرة نبْٝ رواحٜ "افًْامن نبـ نبنر ، ؿٚل :  حديٌ:ؾػل / 

فٔنٓده ظذ صدؿتل ، ؾَٚل فف رشقل ملسو هيلع هللا ىلص ، ؾٕٚىِؼ أيب إػ افْبل ملسو هيلع هللا ىلص: ٓ أرىض حتك تنٓد رشقل اهلل 

اتؼقا اهلل ، واظدفقا يف  "ؿٚل : ٓ ، ؿٚل :  "أؾًِٝ هذا نبقفدك ـِٓؿ ؟  "اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ : 

 ."تِؽ افهدؿٜ ، ؾرجع أيب ، ؾردّ  " أوٓدـؿ

يتفـ إذا أراد شػرا أؿرع بغ كسوئف، ؾلملسو هيلع هللا ىلص ـٚن رشقل اهلل  "/ حديٞ: ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ ، ؿٚفٝ : 

، ؽر أن شقدة نبْٝ زمًٜ  يؼسؿ فؽؾ امرأة مـفـ يقمفو وفقؾتفو، وـٚن خرج شفؿفو خرج هبو معف 

 ."ملسو هيلع هللا ىلص، تبتٌل نبذفؽ رضٚ رشقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوهبٝ يقمٓٚ وفِٔتٓٚ فًٚئنٜ زوج افْبل 

 ؾٓذا ـِف مـ واجبٚت افرظٜٔ ؾٔام نبْٔٓؿ، ـؾ واجٛ ظِٔف إؿٚمٜ افًدل وافتًٚمؾ نبف مع أخريـ.

 ; ، وافتحذير مـ ظقاؿبفواجلقر فيِؿافْٓل ظـ ا

، افْٓل ظـ ضده، أي افْٓل -وهق افًدل  –وممٚ يٗـد ذفؽ ادَهد افًئؿ افذي راظتف افسْٜ افْبقيٜ 

 ظـ افيِؿ واجلقر؛

                                                           

 – 213/ 12 ادهْػ ذم صٔبٜ أيب انبـ ظْد وهق – 169/ 7 "افٔٚن جٚمع"ذم تٍسره رواه انبـ جرير افىزي  - 61

 .986/ 3 افتٍسر ذم حٚتؿ أيب وانبـ -( 651) رؿؿ افسْـ ذم مْهقر نبـ وشًٔد

 .145/ 10فٍِخر افرازي  "افتٍسر افُبر"يْير  - 62



 53 

اتؼقا افظؾؿ ، ؾنن افظؾؿ طؾامت يقم افؼقومي ،  "، ؿٚل : ملسو هيلع هللا ىلص/ حديٞ: جٚنبر نبـ ظبد اهلل ، أن رشقل اهلل 

افشح أهؾؽ مـ ـون ؿبؾؽؿ ، محؾفؿ ظذ أن شػؽقا دموءهؿ واشتحؾقا واتؼقا افشح ، ؾنن 

 63،"حمورمفؿ

 64،"إن افظؾؿ طؾامت يقم افؼقومي "ملسو هيلع هللا ىلص: / حديٞ: انبـ ظّر ، ؿٚل : ؿٚل رشقل اهلل 

يو ظبودي إين حرمً  "، ؾٔام روى ظـ اهلل تبٚرك وتًٚػ إٔف ؿٚل : ملسو هيلع هللا ىلص/ حديٞ: أيب ذر ، ظـ افْبل 

 65 ."...بقـؽؿ حمرمو ، ؾال تظودقا افظؾؿ ظذ كػز ، وجعؾتف

مـ ـوكً فف امرأتون ؾامل إػ إحدامهو ، جوء يقم افؼقومي  "ؿٚل : ملسو هيلع هللا ىلص / وحديٞ: أيب هريرة ، ظـ افْبل 

 66." وصؼف موئؾ

 وهذا ممٚ يٗـد دظقة افسْٜ افْبقيٜ فًِدل، وإٔف مَهد هلٚ،...

اكك أخوك طودو أو "ملسو هيلع هللا ىلص: إٔس نبـ مٚفؽ ريض اهلل ظْف، ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل  / وأيوٚ حديٞ:

 67."تلخذ ؾقق يديف"، ؿوفقا: يو رشقل اهلل، هذا كـكه مظؾقمو، ؾؽقػ كـكه طودو ؟ ؿول: "مظؾقمو 

ؾٍل احلديٞ واجٛ إؿٚمٜ افًدل ذم افتًٚمؾ مع افْٚس، ؾ٘ن ـٚن أخقك ميِقمٚ ـٚن مـ افًدل أن 

كه حتك يٖخذ حَقؿف ـٚمِٜ، وإن ـٚن طٚدٚ ـٚن مـ افًدل أن تَػ مع مـ طِّف أن تَػ مًف وتْ

                                                           

 ."حتريؿ افيِؿ :نبٚب /ـتٚب افز وافهِٜ وأداب"رواه مسِؿ ذم  - 63

افز وافهِٜ ـتٚب "ومسِؿ ذم  – ": افيِؿ طِامت يقم افَٔٚمٜنبٚب /ـتٚب اديٚمل وافٌهٛ"رواه افبخٚري ذم  - 64

 ."حتريؿ افيِؿ :نبٚب /وأداب

 ."حتريؿ افيِؿ :نبٚب /ـتٚب افز وافهِٜ وأداب"رواه مسِؿ ذم  - 65

ذم افَسؿ  :نبٚب /ـتٚب افُْٚح"وأنبق داود ذم  – "ذم افًدل نبغ افْسٚء :نبٚب /ـتٚب افُْٚح"رواه افدارمل ذم  - 66

 ."نبغ افْسٚء

ـتٚب "وذم  (،2444، 2443رؿؿ ) "ـتٚب اديٚمل وافٌهٛ/ نبٚب: أظـ أخٚك طٚدٚ أو ميِقمٚ"ذم  افبخٚري -  67

أنبقاب افٍتـ ظـ "ذم  افسمذيو (.6952رؿؿ ) "اإلـراه/ نبٚب يّغ افرجؾ فهٚحبف إٕف أخقه إذا خٚف ظِٔف افَتؾ

 ."نبٚبملسو هيلع هللا ىلص/ رشقل اهلل 
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تْهٍف وتقصؾ إفٔف حَقؿف ـٚمِٜ وتُػ أخٚك ظـ دمٚوز حدوده، وهذا هق افًدل ذم أـّؾ صقره، 

 افتل جٚءت هبٚ افسْٜ افْبقيٜ.

 

; أن افؼيًٜ اإلشالمٜٔ ؿٚمٝ ظذ افًدل اإلهلل، نبؾ إن اخلِؼ وإمر ـِف ؿٚم ظذ ذفؽ،  واخلالصٜ

وظذ وؾؼ هذا ادًْك افًئؿ، وهذا ادَهد افْبٔؾ جٚءت افسْٜ افْبقيٜ، وـٕٚٝ تؼيًٚهتٚ 

وتقجٔٓٚهتٚ... ذم صتك مْٚحل حٔٚة افْٚس، آجتامظٜٔ، وافسٔٚشٜٔ، وافَوٚئٜٔ،... وـؾ حُؿ أو 

 ٓٚد خرج ظـ هذا ادَهد إصٔؾ ؾال صؽ ذم ؾسٚده وخمٚفٍتف فِسْٜ افْبقيٜ.اجت

 

 مؼصد مـع افرضر وافرضار وإحوديٌ افـبقيي افدافي ظذ ذفؽثوفثو = 

افذي يرويف أنبق شًٔد اخلدري ريض اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصإصؾ ذم هذا افبٚب وهذا ادَهد هق حديٞ افْبل 

 ،"ٓ رضَر وٓ رضار"ظْف: 

 )افَضر يزال( واحلديٞ يّثؾ ؿٚظدة ؾَٜٓٔ ظئّٜ ذم افٍَف اإلشالمل؛

 :مًْك افَٚظدة

،)ٚ ًَ  افَضر: )إحلٚق ادٍسدة نبٚفٌر مىِ

ُٔزاُل افَضُر شقاٌء ؿبؾ وؿقظف أو نبًده  .وٓ جيقز اإلرضار انبتداًء، ـام ٓ جيقز إتًٓٚء، ؾ

  

 .وؿٚل انبـ ٕجٔؿ: ٓ يَض افرجؾ أخٚه انبتداًء وٓ جزاءً 

   

 :دفِٔٓٚ: مـ افَرآن افُريؿ

َتُدوا﴿  :ؿقفف تًٚػ - 1 ًْ اًرا فَِت َـّ رِضَ قُه ُُ َٓ مُتِْس  .[231افبَرة: ]﴾  َو

َـّ ﴿  :ؿقفف تًٚػ - 2 ِٓ ْٔ َِ قا َظ َُ ِّٔ َـّ فُِتَو وُه َٓ ُتَوٚرُّ  .[6افىالق: ]﴾  َو

َٓ َمْقُفقٌد ﴿  :ؿقفف تًٚػ - 3  .[233افبَرة: ]﴾  َفُف نبَِقَفِدهِ َٓ ُتَوٚرَّ َوافَِدٌة نبَِقَفِدَهٚ َو

  

 :افْبقي مـ احلديٞو
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ظـ أيب شًٔد اخلدري، أن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؿٚل: ))ٓ رضَر وٓ : حديٌ افبوب/ 

ه اهلل، ومـ صٚقَّ صؼ اهلل ظِٔف"، زاد احلٚـؿ: "رضار  68."مـ ضٚرَّ رضَّ

  

: افَضر: افذي فؽ ؾٔف مًٍْٜ، وظذ جٚرك ؾٔف مَضة، افَضار: افذي فٔس فؽ ؾٔف ؿٚل اخلنْٔل

 مًٍْٜ، وظذ جٚرك ؾٔف مَضة،

 :ظذ ُحُّغ "ٓ رضر وٓ رضار"صّقل حديٞ 

 :احلُؿ إول

إٔف ٓ جيقز اإلرضار انبتداًء؛ أي: ٓ جيقز فإلٕسٚن أن يَض صخًهٚ آخَر ذم ٍٕسف ومٚفف انبتداًء؛ ٕن 

 .وافيِؿ ممْقع ذم ـؾ ديـ ومذهٛ، ومجٔع افُتٛ افسامويٜ ؿد مًْٝ افيِؿ افَضر طِؿ،

  

 :أمثِٜ احلُؿ إول

  .فق ـٚن فزيد حؼ ادرور نبىريؼ ظّرو، ؾال جيقز فًّرو أن يّْع زيًدا ظـ ادرور ذم تِؽ افىريؼ - 1

ًٔبٚ فنخص آخر نبدون أن يذـر افًٔٛ - 2 ًِ ادقجقد ؾٔف، وإن  ـام إٔف ٓ جيقز فنخص أن يبٔع مًٚٓ َم

 .إخٍٚء ظٔٛ ادبٔع ظـ ادنسي إرضاٌر نبف، وهق حرام وممْقع ذًظٚ

ـذا ٓ جيقز ٕهؾ ؿريٜ أن يًّْقا صخًهٚ أن يسُـ ذم ؿريتٓؿ نبداظل أهنؿ ٓ يريدون أن  - 3

 .ر، واإلرضار ممْقٌع ـام ؿِْٚايسٚـْقه؛ ٕن ظِّٓؿ هذا إرض

د إذا ـٕٚٝ مقجبٜ فٍْقر احلٔقإٚت، أو مسببٜ خلقف إن افهٔد مبٚح، إٓ أن ـٍٜٔٔ افهٔ - 4

 . واضىراب إهِغ، يّْع افهٔٚدون مـ افهٔد

جيقز فإلٕسٚن أن يٍتح افنبٚك ذم جدرإف، وفُـ فق ـنػ نبف ٕسٚء اجلران، يّْع ظـ ؾتح  - 5

 .افنبٚك

  

 .إٔف ٓ دمقز مَٚنبِٜ افَضر نبّثِف، وهق افَضار :أمثِٜ احلُؿ افثٚين

                                                           

؛ وافدارؿىْل، 567، ص"ـتٚب إؿؤٜ/ نبٚب: افَوٚء ذم ادِرؾؼ"، ذم "ادقضٖ"، رواه: مٚفؽ، حديٌ حسـ - 68

 ، مـ حديٞ أيب شًٔد اخلدري ريض اهلل ظْف.69: 6، "افسْـ افُزى"؛ وافبَٔٓل، 77: 3، "افسْـ"
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فق أرض صخص صخًهٚ ذم ذاتف ومٚفف، ٓ جيقز فِنخص ادتَضر أن يَٚنبؾ ذفؽ افنخص ـام  - 1

 .نبَضر، نبؾ جيٛ ظِٔف أن يراجع احلٚـؿ، ويىِٛ إزافٜ رضره نبٚفهقرة ادؼوظٜ

 

/ وهذا ادًْك وادَهد افُبر افذي دل ظِٔف احلديٞ، يٗـده افًديد مـ أيٚت افُريامت 

 وإحٚديٞ افْبقيٜ، مْٓٚ:

  

أيب ذر، ظـ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾٔام روى ظـ اهلل تبٚرك وتًٚػ إٔف ؿٚل: ))يٚ ظبٚدي، : ٌحدي

ُٝ افيِؿ ظذ ٍٕز، وجًِتف نبُْٔؿ حمرًمٚ، ؾال تيٚدقا  ."إين حرم

: "ؿٚل:  ذم افهحٔحغ حديٞ أيب مقشك إصًري ريض اهلل ظْف: وحديٌ ُٝ رشقل اهلل! أيُّ يو ؿِ

 69،"مـ َشؾَِؿ ادسؾؿقن مـ فسوكف ويده"؟ ؿٚل: ادسؾؿغ أؾضؾ

  

مؾعقٌن ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: )) -ريض اهلل ظْف  -ظـ أيب نبُر افهديؼ : حديٌو

 ."َمـ ضورَّ مممـًو أو مَؽر بف

انبـ  –احلسـ ظـ مًَؾ نبـ يسٚر ؿٚل: زوجٝ أختٚ َل مـ رجؾ "افذي رواه افبخٚري ظـ  :حديٌو

َِّٓٚ، حتك إذا إَوٝ ظّدهُتٚ جٚء خيىبٓٚ، ؾَِٝ فف: زوجتؽ وأؾرصتؽ وأـرمتؽ  -ظّؿ فف  ؾى

. وـٚن رجال ٓ نبٖس نبف، وـٕٚٝ ادرأة تريد أن ٓ واهلل ٓ تعقد إفقؽ أبداؾىَِتٓٚ ثؿ جئٝ ختىبٓٚ، 

ْٔٓؿ نبٚدًروف( أن يُْحـ أزواجٓـ إذا تراضقا نب ؾال تعضؾقهـترجع إفٔف، ؾٖٕزل اهلل هذه أيٜ: )

                                                           

اإليامن/ نبٚب:  ـتٚب"ومسِؿ ذم  –( 11رؿؿ ) "ـتٚب اإليامن/ نبٚب: أّي اإلشالم أؾوؾ؟"رواه افبخٚري ذم  - 69

 .12/ 2 "أؾوؾ اإلشالم )ٕقوي(

 وٕحقه أيوٚ حديٞ ظبد اهلل نبـ ظّرو نبـ افًٚص ريض اهلل ظْف: رواه افبخٚري ومسِؿ. -
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، ؿٚل: -ؾٍُرت ظـ ئّْل، وإُٔحتٓٚ إيٚه  –(. ؾَِٝ: أن أؾًُؾ يٚ رشقل اهلل 232)افبَرة 

 70."ؾزوجٓٚ إّيٚه

 وافًوؾ هق ادْع، وؾٔف إرضار نبٚدرأة مـ وفٔٓٚ، ونبٚفرجؾ اخلٚضٛ أيوٚ. 

ؿٚل: ومع مـ ٕخؾ ذم حٚئط رجؾ مـ إٕهٚر،  ظـ شّرة نبـ جْدب، إٔف ـٕٚٝ فف ظود: حديٌ

افرجؾ أهِف، ؿٚل: ؾُٚن شّرة يدخؾ إػ ٕخِف، ؾٔتٖذى نبف وينؼ ظِٔف، ؾىِٛ إفٔف أن يبًٔف ؾٖنبك، 

ؾىِٛ إفٔف أن يْٚؿِف ؾٖنبك، ؾٖتك افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾذـر ذفؽ فف، ؾىِٛ إفٔف افْبل صذ اهلل 

ْبف": ظِٔف وشِؿ أن يبًٔف، ؾٖنبك، ؾىِٛ إفٔف أن يْٚؿِف ؾٖنبك، ؿٚل َٓ أمًرا رؽبف ؾٔف  ،"فف وفؽ ـذا وـذا ؾ

َِْع ٕخِف"، ؾَٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فْلٕهٚري: "ضورّ أكً مُ "ؾٖنبك، ؾَٚل:  ْٛ ؾٚؿ  ."اذَه

 نبق داود(رواه أ)

  

ظـ ظّرو نبـ حئك ادٚزين، ظـ أنبٔف، أن افوحٚك نبـ خٍِٜٔ شٚق خًِٔجٚ فف مـ افًريض، : حديٌ

ْل، وهق فؽ مًٍْٜ  :أن يّر نبف ذم أرض حمّد نبـ مسِّٜ، ؾٖنبك حمّد، ؾَٚل فف افوحٚك ؾٖراد ًُ ملَ متَْ

َِّؿ ؾٔف افوحٚك ظَّر نبـ اخلىٚب، ؾدظٚ ظّر نبـ  ًٓ وآخًرا، وٓ يَضك؟ ؾٖنبك حمّد، ؾُ تؼب نبف أو

أخوك مو يـػعف، ملَ متـع "اخلىٚب حمّد نبـ مسِّٜ، ؾٖمره أن خيع شبِٔف، ؾَٚل حمّد: ٓ، ؾَٚل ظّر: 

ًٓ وآخًرا، وهق ٓ يرضك ن نبف، وهق فؽ كوؾع، تسؼل بف أو رَّ ُّ ؟ ؾَٚل حمّد: ٓ واهلل، ؾَٚل ظّر: واهلل فٔ

ظـ  رَ ، ؾدؾع ظّر ريض اهلل ظْف افَّض "وفق ظذ نبىْؽ، ؾٖمره ظّر أن يّر نبف، ؾًٍؾ افوحٚك

 .افوحٚك

ِتٓٚ وزادهتٚ نبٔٚن افْبقيٜ، أو ؾّه أن مـ مَٚصد افتؼيًٚت افتل جٚءت هبٚ افسْٜ  واخلالصي =

هد ذم ، وييٓر هذا ادَ)نبؾ حتك نبٚحلٔقان، واجلامد،...( وتقضٔحٚ ; مْع افَضر أو اإلرضار نبٚفْٚس

 ادًٚمالت ادٚفٜٔ وافَوٚء وذم افنٗون آجتامظٜٔ خٚصٜ.

                                                           

افسْـ "وافبَٔٓل ذم  –( 5130رؿؿ ) "ـتٚب افُْٚح/ نبٚب: مـ ؿٚل ٓ ُٕٚح إٓ نبقَل"اجلٚمع افهحٔح ذم  - 70

ـتٚب "وافسمذي ذم  –( 2087رؿؿ ) "ـتٚب افُْٚح/ نبٚب: ذم افًوؾ"وأنبق داود ذم  – 104/ 7 "افُزى

 ."هذا حديٞ حسـ صحٔح"( وؿٚل: 2981رؿؿ ) 216/ 5 "افتٍسر/ نبٚب: ومـ شقرة افبَرة
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 :افَقاظد ادْدرجٜ حتٝ هذه افَٚظدة

 .افَضر يدؾع نبَدر اإلمُٚن - 1

 .يزال نبٚفَضرافَضر ٓ  - 2

 .يتحّؾ افَضر اخلٚص؛ ٕجؾ دؾع رضر افًٚم - 3

أي تدؾع افًيّك نبٚرتُٚب  .إذا تًٚرض مٍسدتٚن، روظل أظيّٓام رضًرا نبٚرتُٚب أخٍٓام - 4

 افهٌرى.

 .وؿٔؾ: افَضر إصد يزال نبٚفَضر إخػ

 .وؿٔؾ: خيتٚر أهقن افؼيـ

 واهلل ادقؾؼ
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