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 .. احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمسالم قمغم أذف األنبٞم٤مء واعمرؾمٚملم

 6وسمٕمد

 اًمقه٤مب ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد «صمالصم٦م األصقل»ومٝمذا ذح خمتٍم قمغم ُمتـ 

هم٧م وروضمٕم٧م، وىمد اضمتٝمدت ذم سمٞم٤من ر  يم٤من أصٚمف دروؾم٤م صقشمٞم٦م صمؿ ومُ  ،  

 وهتذي٥م ُمس٤مئٚمف ُمع االؾمتدالل واًمت٘مري٥م.ُم٘م٤مصد اعمتـ، 

ظمر، يمام أؾم٠مل اهلل أن يٜمٗمع سمف يمام ٟمٗمع سم٠مصٚمف، وأن جيٕمٚمف ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع اعمد  

 يؽمدد ذم إسمالهمل اه٤م، وطم٘مف قمكم اًمِمٙمر أرضمق ممـ ي٘مػ قمغم ظمٓم٠م أو ُمٚمحقفم٦م أال  

 واًمدقم٤مء، وم٤مًمٕمٚمؿ رطمٌؿ سملم أهٚمف.

 .احلٙمٞمؿ، هق طمسبٜم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾوال طمقل وال ىمقة إال سم٤مهلل اًمٕمزيز 

 ٕمزيز اًمب٤مشمكماًم قمبد سمـ يمتبف/ ظم٤مًمد

batli84@gmail.com 

*   *   *
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 -األصْل ثالث٘ مكاصد-

 :أّال: املكدمات

واًمّمؼم قمغم  ،واًمدقمقة إًمٞمف ،واًمٕمٛمؾ ،ؿ أرسمع ُمس٤مئؾ: اًمٕمٚمؿجي٥م شمٕمٚم   -1

 األذى ومٞمف.

ََ ىَِِف ُخۡۡسٍ  ١وَٱىَۡكۡۡصِ ﴿ف شمٕم٤ممم : واًمدًمٞمؾ ىمقًمُ  ٔاْ  ٢إِنٍّ ٱۡۡلِنَسَٰ ُِ ٌَ ََ ءَا ِي إَِّلٍّ ٱَّلٍّ
ۡبِ  ٔۡاْ ةِٱلطٍّ َٔاَض ٔۡاْ ةِٱۡۡلَّقِ َوحَ َٔاَض َٰيَِحَِٰج َوحَ ٔاْ ٱىصٍّ

  .[3-1]اًمٕمٍم: ﴾ وََقٍِيُ

 جي٥م شمٕمٚمؿ صمالث ُمس٤مئؾ: -8

إصمب٤مت و ، وأنف اخل٤مًمؼ اًمرازق اعمدسمر.- شمٕم٤ممم -هلل  اًمرسمقسمٞم٦مإصمب٤مت  -أ

 ، وأن ُمـ أـم٤مقمف دظمؾ اجلٜم٦م وُمـ قمّم٤مه دظمؾ اًمٜم٤مر.ملسو هيلع هللا ىلصرؾم٤مًم٦م اًمٜمبل 

 ك ُمٕمف أطمد ُمٝمام يم٤من.وضمقب إومراد اهلل سم٤مًمٕمب٤مدة، وأنف ال يرىض أن ُينَم   -ب

 اهلل ورؾمقًمف. اًمقالء ًمٚمٛم١مُمٜملم، واًمؼماءة ممـ طم٤مد   -ج

أن شمٕمبد اهلل وطمده خمٚمّم٤م ًمف اًمديـ، وسمذًمؽ أُمر  :٦م إسمراهٞمؿٚم  ٦م ُمِ احلٜمٞمٗمٞم   -3

اًمتقطمٞمد، وهق  :ٝمؿ هل٤م. وأقمٔمؿ ُم٤م أُمر اهلل سمف٘مَ مجٞمع اًمٜم٤مس وظمٚمَ ▐ اهلل 

 اًمنمك، وهق دقمقة همػمه ُمٕمف. :إومراد اهلل سم٤مًمٕمب٤مدة. وأقمٔمؿ ُم٤م هنك قمٜمف

○ ○ ○
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 :جالث٘ال األصْلثاىٔا: 

 :األصل األّل: معسف٘ العبد زبُ

ه.  ريب اهلل، وهق ُمٕمبقدي ًمٞمس زم ُمٕمبقد ؾمقا

اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر، واًمِمٛمس واًم٘مٛمر،  :اًمرب سمآج٤مشمف وخمٚمقىم٤مشمف، وُمـ آي٤مشمف ُف ٕمرَ يُ 

 اًمسٛمقات اًمسبع واألرضقن اًمسبع. :وُمـ خمٚمقىم٤مشمف

 اإلؾمالم، واإليامن، واإلطمس٤من. :أصقل اًمٕمب٤مدات شمرضمع إمم

ُمـ اًمٕمب٤مدات اًمتل أُمر اهلل اه٤م: اًمدقم٤مء، واخلقف، واًمرضم٤مء، واًمتقيمؾ، 

تٕم٤مذة، واًمرهمب٦م، واًمرهب٦م، واخلِمقع، واخلِمٞم٦م، واإلٟم٤مسم٦م، واالؾمتٕم٤مٟم٦م، واالؾم

ًمٖمػم اهلل ومٝمق  ومٛمـ رصف ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م 6ذر، وهمػم ذًمؽواالؾمتٖم٤مصم٦م، واًمذسمح، واًمٜم

 ُمنمك يم٤مومر.

 :األصل الجاىٕ: معسف٘ دًٓ اإلضالو

: االؾمتسالم هلل سم٤مًمتقطمٞمد واالٟم٘مٞم٤مد ًمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م، واًمؼماءة ُمـ اًمنمك اإلؾمالم هق

ويمؾ  .واإلطمس٤من ،واإليامن ،اًمديـ اإلؾمالُمل صمالث ُمراشم٥م: اإلؾمالمووأهٚمف. 

 ريم٤من.ُمرشمب٦م هل٤م أ

 :أريم٤من اإلؾمالم مخس٦م 

 رؾمقل اهلل. ؿمٝم٤مدة أن ال إهل إال اهلل، وأن حمٛمدا: األول
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أن حمٛمدا )وُمٕمٜمك )ال إهل إال اهلل(: ال ُمٕمبقد سمحؼ إال اهلل. وُمٕمٜمك ؿمٝم٤مدة 

: ـم٤مقمتف ومٞمام أُمر وشمّمدي٘مف ومٞمام أظمؼم، واضمتٜم٤مب ُم٤م قمٜمف هنك وزضمر، (رؾمقل اهلل

 ع.إال سمام َذ  ٕمبد اهللُ وأن ال يُ 

 .إيت٤مء اًمزيم٤مة: واًمث٤مًم٨م .إىم٤مم اًمّمالة: واًمث٤مين

سمع  .طم٩م سمٞم٧م اهلل احلرام: واخل٤مُمس .صقم رُمْم٤من: واًمرا

 أريم٤من اإليامن ؾمت٦م:و 

 ٦م.الئٙماإليامن سم٤معم :واًمث٤مين .اإليامن سم٤مهلل: األول

سمع .ٙمت٥مسم٤مًم : اإليامنواًمث٤مًم٨م  .رؾمؾسم٤مًم : اإليامنواًمرا

 اإليامن سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه.: واًمس٤مدس .٤مًمٞمقم اآلظمرسم : اإليامنواخل٤مُمس

  ٤م  :اإلطمس٤منأُم 

ه ٚمفوم ه وم٢مٟمف يراك. ،ريمـ واطمد: أن شمٕمبد اهلل يم٠منؽ شمرا  وم٢من مل شمٙمـ شمرا

 :ملسو هيلع هللا ىلصاألصل الجالح: معسف٘ السضْل حمند 

وىمريش ُمـ  ،هق حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ، وه٤مؿمؿ ُمـ ىمريش

 .- قمٚمٞمٝمام صالة اهلل وؾمالُمف -اًمٕمرب، واًمٕمرب ُمـ ذري٦م إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ 

 ٤موصمالث وقمنمون ٟمبٞم ،أرسمٕمقن ىمبؾ اًمٜمبقة :ُمٜمٝم٤م ،قمٛمره صمالث وؾمتقن ؾمٜم٦م

 رؾمقال. 
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 ﴿ ــــــلء سمب  ٟمُ 
ۡ
ذِّرُ ﴿ ــــــؾ سمرؾِم ، وأُ ﴾ٱكَۡرأ دٍّ ٍُ ۡ  . وسمٚمده ُمٙم٦م، وه٤مضمر إمم اعمديٜم٦م.﴾ٱل

 واًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد. ،سمٕمثف اهلل سم٤مًمٜمذارة قمـ اًمنمك

ج سمف إمم اًمسامء رِ ُمٙم٨م ذم ُمٙم٦م قمنم ؾمٜملم يدقمق إمم اًمتقطمٞمد، وسمٕمد اًمٕمنم قمُ 

ر ُمِ وسمٕمده٤م أُ  ، ذم ُمٙم٦م صمالث ؾمٜملم٧م قمٚمٞمف اًمّمٚمقات اخلٛمس، وصغم  َض رِ وومُ 

ئع اإلؾمالمُمِ  اؾمت٘مر ذم اعمديٜم٦م أُ سم٤مهلجرة إمم اعمديٜم٦م، ومٚمام    ،اًمزيم٤مة :ُمثؾ 6ر سمب٘مٞم٦م ذا

 وهمػمه٤م. ،واحل٩م ،واًمّمقم

األُم٦م  ، ال ظمػم إال دل  ف سم٤مٍق ؾمٜملم صمؿ شمقوم٤مه اهلل، وديٜمُ ُمٙم٨م ذم اعمديٜم٦م قمنَم 

واومؽمض ـم٤مقمتف قمغم مجٞمع ف اهلل ذم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م، قمٚمٞمف وال ذ إال طمذره٤م ُمٜمف، سمٕمثَ 

ـ    .واإلٟمسِ  اًمث٘مٚملم اجل

: االٟمت٘م٤مل ُمـ سمٚمد اًمنمك إمم سمٚمد اإلؾمالم. وهل ومريْم٦م قمغم هذه اهلجرةو

 األُم٦م، وهل سم٤مىمٞم٦م إمم أن شم٘مقم اًمس٤مقم٦م.

 :ثالجا: اخلامت٘

وسمٕمد اًمبٕم٨م  .ب سم٤مًمبٕم٨م يمٗمراإليامن سم٤مًمبٕم٨م سمٕمد اعمقت، وُمـ يمذ   -1

 يٙمقن احلس٤مب واجلزاء قمغم األقمامل.

 ♠أرؾمؾ اهلل مجٞمع اًمرؾمؾ ُمبنميـ وُمٜمذريـ، وأوهلؿ ٟمقح  -8

وهق ظم٤مشمؿ اًمٜمبٞملم. ويمؾ أُم٦م سمٕم٨م اهلل إًمٞمٝمؿ رؾمقال ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص وآظمرهؿ حمٛمد 
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ي٠مُمرهؿ سمٕمب٤مدة اهلل وطمده ويٜمٝم٤مهؿ قمـ قمب٤مدة  ملسو هيلع هللا ىلصإمم حمٛمد  ♠ ٟمقح

 اًمٓم٤مهمقت.

 واإليامن سم٤مهلل. ،ومرض اهلل قمغم قمب٤مده اًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت -3

ه ُمـ د  ُم٤م دم٤موز سمف اًمٕمبد طَم » :ُمٕمٜمك اًمٓم٤مهمقتذم سمٞم٤من ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ   

 .(1)«ُمٕمبقد أو ُمتبقع أو ُمٓم٤مع

د وهق بِ ـ قمُ واًمٓمقاهمٞم٧م يمثػمون، ورؤوؾمٝمؿ مخس٦م: إسمٚمٞمس ًمٕمٜمف اهلل، وُمَ 

ـ ـ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥م، وُمَ ك ؿمٞمئ٤م ُمِ قمَ ـ اد  ـ دقم٤م اًمٜم٤مس إمم قمب٤مدة ٟمٗمسف، وُمَ ، وُمَ راضٍ 

 طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل.

*   *   *

                                                             

 .(04/ 1« )قمالم اعمقىمٕملمأ»(1)



 

 benaacademy.net  ||أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

9 

 -الػسح ٓدٖ بني مكدمات-

اعمختٍمة هذه اًمرؾم٤مًم٦م ذم اًمٙمالم قمغم  -  وشمقومٞم٘مفاهلل سمٕمقن -ٟمنمع ىمبؾ أْن 

ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ ( األصقلصمالصم٦م  رؾم٤مًم٦م)ذم ُمب٤مٟمٞمٝم٤م، اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م 

م اًمقه٤مب   قمبد  وهل مخس ُمس٤مئؾ: سمبٕمض اعم٘مدُم٤مت،، حيُسـ سمٜم٤م أْن ُٟم٘مد 

 :   فاملطأل٘ األّىل: تسمج٘ مْدصٗ للػٔذ املؤلِّ
 :أّال: ىطبُ ّمْلدِ ّىػأتُ

ٜم٦م وىم٤مُمع اًمبدقم٦م اإلُم٤مم حمٛمد  سمـ قه٤مباًم قمبد سمـ هق اًمِمٞمخ ٟم٤مرص اًمس 

ف اًمٜم جْ  سمـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن مخس قمنمة ، ُوًمد ؾمٜم٦م   ٞمِٛمل  اًمت ٛمِ  ِدي  ُمنم 

، وهل سمٚمدة ىمريب٦م ُمـ اًمري٤مض، وٟمِم٠م «اًمُٕمَٞمْٞمٜم٦َم»ذم سمٚمدة  (ـه1111وُمئ٦م وأخػ )

حٗمظ اًم٘مرآن 6 ومفمٝمرت قمٚمٞمف قمالُم٤مت اًمٜم ج٤مسم٦م واًمٜمبقغ ُمـ صٖمرهوذم سمٞم٧م قمٚمؿ، 

اًمٕم٤مذة، صمؿ درس قمٚمٞمف اًمٗم٘مف واًمتٗمسػم واحلدي٨م،  فىمبؾ سُمٚمقهم -قمغم يد واًمده  -

ذًمؽ قمغم  اسمـ اًم٘مٞمؿ، وأث رشمٚمٛمٞمذه واقمتٜمك سمٙمت٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م و

 ُمٜمٝمجف اًمٕمٚمٛمل ذم يمتبف يمام هق ُُمالطمظ.

 -وأظمذ قمـ سمٕمض قمٚمامء احلرم، ورطمؾ  ،٩م  ومحَ  ،رطمؾ ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إمم ُمٙم٦م

وأىم٤مم ذم اًمبٍمة وأظمذ  ،إمم اعمديٜم٦م وأىم٤مم اه٤م ُُمدة، صمؿ رطمؾ إمم اًمٕمراق -أجْم٤م 

سمػم واألطمس٤مء ٤م إمم ويم٤من ذم رطمالشمف ـم٤مًمب٤م ًمٚمٕمٚمؿ، داقمٞم ،قمـ قمٚمامئٝم٤م، صمؿ إمم اًمز 

يـ. ٝم٤م ذم اًمد   اهلل، ُمتَٗم٘م 
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 ثاىٔا: مً أبسش غْٔخُ:

ٞمخ ٞمخ سمـ قه٤مباًم قمبد واًمده اًمِم   سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمبد ؾُمٚمٞمامن، واًمِم 

ٜمدي، وهمػمهؿ.اًم قمبد ٞمخ حمٛمد طمٞم٤مة اًمس  ٕمل، واًمِم 
 ٚمٓمٞمػ اًمِم٤مومِ

 ثالجا: مً أبسش تالمٔرِ:

ٞمخ  ٞمخ وطُمسلم، وقمكم،  :أبٜم٤مؤه اًمِم   همٜم ٤مم، وطمٗمٞمده سمـ طمسلمقمبد اهلل، واًمِم 

 .- رمحٝمؿ اهلل مجٞمٕم٤م -طمسـ، وهمػمهؿ  سمـ رمحـاًم قمبد

 زابعا: آثاز الػٔذ ّمؤلفاتُ:

يمت٤مب اًمتقطمٞمد اًمذي هق طمؼ » :ُمـ أؿمٝمره٤م6 ٗم٤متقمددا ُمـ اعم١مًم   اًمِمٞمخ صٜم ػ

د دراؾمتف، دَ هذا اًمٙمت٤مب اًمذي ٟمحـ سمَّم ، وهق «األصقلصمالصم٦م »، و«اهلل قمغم اًمٕمبٞمد

 وهمػمه٤م. ،«ُمس٤مئؾ اجل٤مهٚمٞم٦م»، و«خمتٍم زاد اعمٕم٤مد»و ،«يمِمػ اًمِمبٝم٤مت»و

 :خامطا: ّفاتُ

سمٕمد طمٞم٤مة طم٤مومٚم٦م سم٤مًمٕمٓم٤مء  (ـه1842ؾم٧م وُمئتلم وأخػ ) ؾمٜم٦م شُمقذم  

 واجلٝم٤مد، واًمدقمقة إمم اهلل، وٟمنم اًمتقطمٞمد، وحم٤مرسم٦م اًمنمك واًمبدع،  

 ومجٕمٜم٤م سمف ذم واؾمع ضمٜم٤مشمف.

○ ○ ○ 
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 :املطأل٘ الجاىٔ٘: اضه اللتاب

 رأج٤من ألهؾ اًمٕمٚمؿ:وذم هذا 

وُأظمذ هذا ُمـ ىمقًمف ذم هذه  «األصقل اًمثالصم٦م»أن اؾمٛمٝم٤م  اًمرأي األول:

إمم آظمره، وم٘مقًمف:  «؟... وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ: ُم٤م األصقل اًمثالصم٦م اًمتل جي٥م»اًمرؾم٤مًم٦م: 

 أظمذوا ُمٜمف أن هذا هق اؾمؿ اًمرؾم٤مًم٦م. «ُم٤م األصقل اًمثالصم٦م»

ال يٚمزم  «األصقل اًمثالصم٦مُم٤م »وهذا ًمٞمس سمالزم، يمقٟمف ي٘مقل ذم أثٜم٤مء اًمرؾم٤مًم٦م: 

 أن اؾمؿ اًمرؾم٤مًم٦م هق هذا.

، وُمِمك قمغم هذا اًمِمٞمخ «صمالصم٦م األصقل» أن  اؾمٛمٝم٤م واًمرأي اًمث٤مين:

قمغم هذه األصقل اًمثالصم٦م، وهق ضم٤مُمع  ذم طم٤مؿمٞمتف سمـ ىم٤مؾمؿ   اًمرمحـ قمبد

، ويمذًمؽ هل ذم جمٛمقع «طم٤مؿمٞم٦م صمالصم٦م األصقل»ومسامه٤م  «اًمدرر اًمسٜمٞم٦م»

صمالصم٦م »٧م اهذا االؾمؿ ٞمَ ىمسؿ اًمٕم٘مٞمدة ؾُمٛم   ذم ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ حمٛمد  

ذح صمالصم٦م »ؾُمٛمل  -٤م أجْم -سمـ قمثٞمٛملم ، وذم ذح اًمِمٞمخ حمٛمد «األصقل

 .«صمالصم٦م األصقل»، ومٝمذا ُيِمػم إمم أهنؿ خيت٤مرون شمسٛمٞمتٝم٤م اهذا االؾمؿ «األصقل

ه إمم شمٜمبٞمٍف ُمٝمؿ ذم هذ - ووم٘مف اهلل -ف ُمٕم٤مزم اًمِمٞمخ ص٤مًمح آل اًمِمٞمخ وىمد ٟمب  

رؾم٤مًمتلم: األومم رؾم٤مًم٦م صٖمػمة أىمؾ ُمـ  ػ  وهق أن ًمٚمِمٞمخ اعم١مًم  ، اعمس٠مخ٦م

 .«األصقل اًمثالصم٦م»هذه يمتبٝم٤م ًمٚمّمبٞم٤من واًمّمٖم٤مر شُمسٛمك 

وهل هذه اًمتل شُمنمح وشُمدرس،  «صمالصم٦م األصقل»واًمرؾم٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اؾمٛمٝم٤م 

 .«األصقل اًمثالصم٦م»، وشمٚمؽ «صمالصم٦م األصقل»ومٝمذه اعمِمٝمقرة اعمٕمرووم٦م اؾمٛمٝم٤م 
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صمالصم٦م »أو  «األصقل اًمثالصم٦م»وم٤مألُمر ىمري٥م ذم هذا ؾمقاء ؾُمٛمٞم٧م  وقمغم يمؾ  

 ، واحلٛمد هلل.«األصقل

 «اًمدرر اًمسٜمٞم٦م ذم األضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م»ت هذه اًمرؾم٤مًم٦م ذم يمت٤مب رَ وىمد ُذيمِ  ،هذا

 اًمذي مجٕمف اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ   ذم أرسمٕم٦م ُمقاضع:

 .(1)ت يم٤مُمٚم٦م يمام هل سمٜمّمٝم٤مرَ : ُذيمِ اعمقضع األول

: ومٞمف زي٤مدة وٟم٘مص قمـ هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمِمٝمقرة، ومٞمف زي٤مدة ذم اًمث٤مينواعمقضع 

 .(8)ٝم٤مًمبٕمْم - أجْم٤م -وومٞمف ٟم٘مص  ،سمٕمض اعمس٤مئؾ

واىمتٍم ومٞمٝم٤م قمغم األصقل اًمثالصم٦م وم٘مط دون  ،ترَ : ُذيمِ واعمقضع اًمث٤مًم٨م

سمـ  اًمٕمزيز ُمـ األُمػم قمبدٝم٤م سمٓمٚم٥م ، وهذه يمتبَ (3)اعم٘مدُم٤مت ودون اخل٤ممت٦م

 6ُمٜمف أن يٙمت٥م رؾم٤مًم٦م ُمقضمزة ذم أصقل اًمديـؾمٕمقد  ، ـمٚم٥م  سمـ حمٛمد

 ًمٞمتٕمٚمٛمٝم٤م اًمٕمقام، ومٙمت٥م اًمِمٞمخ هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمقضمزة ُم٘متٍما قمغم األصقل اًمثالصم٦م.

 ...« إذا ىمٞمؾ ًمؽ: ُمـ رسمؽ؟»: وهل خمتٍمة سمدأه٤م سم٘مقًمف: واعمقضع اًمراسمع

 .(0)إمم آظمره

 .«اًمدرر اًمسٜمٞم٦م»ومٝمذه أرسمٕم٦م ُمقاضع ُذيمر ومٞمٝم٤م أصؾ هذا اعمتـ ذم يمت٤مب 

                                                             

 .(132 -181/ 1)« اًمدرر اًمسٜمٞم٦م» (1)

 (103 - 1/133)اًمس٤مسمؼ  ( 8)

 (111 -103/ 1)اًمس٤مسمؼ  (3)

 .(114 - 1/111)اًمس٤مسمؼ  (0)
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 :املطأل٘ الجالج٘: مضنٌْ السضال٘

 هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمختٍمة ٟمجد أهن٤م شمتٙمقن ُمـ صمالصم٦م أىمس٤مم:ذم ُمؾ سم٤مًمت٠م  

 وذيمر ومٞمٝم٤م صمالث ُمس٤مئؾ:، : اعم٘مدُم٦ماًم٘مسؿ األول 

 .«اقمٚمؿ رمحؽ اهلل»ره٤م سم٘مقًمف: أرسمع ُمس٤مئؾ، وصد   شمٕمٚم ؿ ذم وضمقب :األومم

اقمٚمؿ »سم٘مقًمف:  -أجْم٤م  -صدره٤م وصمالث ُمس٤مئؾ،  شمٕمٚم ؿذم وضمقب  :واًمث٤مٟمٞم٦م

 .«رمحؽ اهلل

 .«اقمٚمؿ أرؿمدك اهلل ًمٓم٤مقمتف»، وصدره٤م سم٘مقًمف: ملسو هيلع هللا ىلصذم سمٞم٤من ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ  :واًمث٤مًمث٦م

 وهق اًمٙمالم قمـ األصقل ، ه٤م٥م اًمرؾم٤مًم٦م وُم٘مّمقدُ ٚمْ : ُص اًم٘مسؿ اًمث٤مين

 ملسو هيلع هللا ىلص.اًمثالصم٦م: ُمٕمروم٦م اًمٕمبد رسمف، وديٜمف وُمراشم٥م اًمديـ، وُمٕمروم٦م اًمٕمبد ٟمبٞمف 

 وشمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م قمـ اإليامن سم٤مًمبٕم٨م وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف، صمؿ ، : اخل٤ممت٦ماًم٘مسؿ اًمث٤مًم٨م

 حتدث قمـ اًمٙمٗمر سم٤مًمٓم٤مهمقت وسمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٓم٤مهمقت.

 ُمْمٛمقن هذه اًمرؾم٤مًم٦م. -سم٤مظمتّم٤مر  -هذا 

 :املطأل٘ السابع٘: أٍنٔ٘ ٍرِ السضال٘ ّعيآ٘ العلناء بَا

 6أهن٤م شمتحدث قمـ أؾمئٚم٦م اًم٘مؼم اًمثالصم٦مذم ـ أمهٞم٦م هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمختٍمة شمٙمٛمُ 

ي٠متٞمف ُمٚمٙم٤من ويس٠مالٟمف األؾمئٚم٦م اًمثالصم٦م اعمٕمرووم٦م، ٢مٟمف وضع اإلٟمس٤من ذم ىمؼمه وم ٢مذاوم

 هذه اًمرؾم٤مًم٦م أضم٤مسم٧م قمـ هذه األؾمئٚم٦م.و
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م قمغم ٘مدِ ألنف ُمُ  6ؾدراؾمتف وال يٛمَ  رَ س هذا اعمتـ ويٙمر  سم٤معمسٚمؿ أن يدرُ  ي  رِ وطَم 

ذم ىمؼمك وطمٞمدا ومريدا  شُمقَضعُ قم٘مب٦م يم١مود وؾمٗمر ـمقيؾ، رطمٚم٦م اًمدار اآلظمرة طمٞمٜمام 

اًمؽماَب قمٚمٞمؽ أىمرُب اًمٜم٤مس إًمٞمؽ، صمؿ ي٠متٞمؽ اعمٚمٙم٤من يس٠مالٟمؽ هذه  ٞمُؾ ويِ 

األؾمئٚم٦م اًمثالصم٦م، ومام أطمسـ االؾمتٕمداد واعمذايمرة واًمدرس واًمتٙمرار ىمبؾ 

ُ يُثَتُِّج ٱ﴿ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: تف اهلل وأخٝمٛمف اًمّمقابؼ ُمـ صمب  االُمتح٤من، واعمقوم   َّللٍّ
 ْ ٔا ُِ ٌَ ََ ءَا ِي ِٔۡل ٱثلٍّاةِجِ  ٱَّلٍّ  [.83﴾ ]إسمراهٞمؿ: ةِٱىَۡل

ؾمٕمقد  سمـ سمـ حمٛمد اًمٕمزيز أن اإلُم٤مم قمبد    «اًمدرر اًمسٜمٞم٦م»وذيمر ص٤مطم٥م 

ًمٞمتٕمٚمٛمٝم٤م اًمٜم٤مس  6ـمٚم٥م ُمـ اًمِمٞمخ حمٛمد أن يٙمت٥م رؾم٤مًم٦م ُمقضمزة ذم أصقل اإلؾمالم

اًمتل شمتحدث قمـ هذه  «صمالصم٦م األصقل»قا ذم ديٜمٝمؿ، ومٙمت٥م اًمِمٞمخ هذه اًمرؾم٤مًم٦م ٝمُ ويتٗم٘م  

اعمس٤مئؾ اًمثالث، وم٠مرؾمؾ اإلُم٤مم قمبد اًمٕمزيز إمم اًمبٚمدان وأُمر اًمٜم٤مس أن يتٕمٚمٛمقه٤م ذم 

اعمس٤مضمد سمقاؾمٓم٦م أئٛم٦م اعمس٤مضمد وـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ، وص٤مروا يس٠مخقن اًمٜم٤مس ذم اعمس٤مضمد يمؾ 

يقم سمٕمد صالة اًمّمبح وسمٕمد اًمٕمِم٤مء ويس٠مخقهنؿ قمـ اًمديـ، يٕمٜمل قمـ هذه اعمس٤مئؾ 

 ٛمقن هذه اًمرؾم٤مًم٦م.اًمثالث وقمـ ُمْم

 -أجْم٤م  -٤م، وال يٙم٤مد حُيَم واقمتٜمك اًمٕمٚمامء اه٤م قمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م ومال شمٙم٤مد حُتَم ـمبٕم٤مهُت 

اح هذه اًمرؾم٤مًم٦م، وم٘مؾ  قم٤ممل أو ـم٤مًم٥م قمٚمؿ إال وىمد ذح هذه اًمرؾم٤مًم٦م، ؾمقاء يم٤من ُذ  

 ذًمؽ ُمٓمبققم٤م أو ُمٙمتقسم٤م أو ُمسجال.

ىم٤مؾمؿ، ومٚمف طم٤مؿمٞم٦م وممـ يمت٥م طم٤مؿمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م: اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ 

 ُمٗمٞمدة ُمٓمبققم٦م وُمٕمرووم٦م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ.



 

 benaacademy.net  ||أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

15 

: اًمِمٞمخ قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ ٤م، وممـ ٟمٔمٛمٝمٟمَٔمَٛمٝم٤م همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿيمام 

وهل  ،«شمسٝمٞمؾ احلٗمظ واًمقصقل ٟمٔمؿ اًمثالصم٦م األصقل»اعمدين ذم ُمٜمٔمقُم٦م ؾمامه٤م 

 .ُمٓمبققم٦م

حمٛمد  سمـ اًمٕمزيز ت هذه األصقل اًمثالصم٦م، وممـ اظمتٍمه٤م: اًمِمٞمخ قمبدٍِم واظمتُ 

 اًمِمثري.

 6اجلٚمٞمٚم٦م، واًمٕمٜم٤مي٦م اًمٙمبػمة اهذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمختٍمة ٤متوهمػم ذًمؽ ُمـ اخلدُم

 طم٤مضم٦م يمؾ ُمسٚمؿ وُمسٚمٛم٦م إًمٞمٝم٤م.وذًمؽ ألمهٞمتٝم٤م وؿمدة 

 :املطأل٘ اخلامط٘: خط٘ الػسح
رأج٧م أن يٙمقن ذح هذا اعمتـ وومؼ  ،ذم شم٘مري٥م اًمٕمٚمؿ، وشمرشمٞم٥م ُمس٤مئٚمف رهمب٦مً 

 اخلٓم٦م اآلشمٞم٦م، وهل شمتٙمقن ُمـ صمالصم٦م ومّمقل، ذم يمؾ ومّمؾ صمالصم٦م ُمب٤مطم٨م:

 ّفُٔ ثالث٘ مباحح:   ,الفصل األّل: املكدمات
 .املبخح األّل: املطائل األزبع

 .املبخح الجاىٕ: املطائل الجالخ

 .املبخح الجالح: احلئفٔ٘, ّأعظه األّامس ّاليْإٍ

 ّفُٔ ثالث٘ مباحح:  ,الجاىٕ: األصْل الجالث٘الفصل 

 .املبخح األّل: معسف٘ العبد زبُ, ّأىْاع العبادٗ

 .املبخح الجاىٕ: معسف٘ دًٓ اإلضالو, ّبٔاٌ مساتبُ

 .ملسو هيلع هللا ىلصاملبخح الجالح: معسف٘ الييب 
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 ّفُٔ ثالث٘ مباحح:, الفصل الجالح: اخلامت٘

  .املبخح األّل: البعح بعد املْت

 .إزضال السضل املبخح الجاىٕ: 

 .ّحلنُ ,بٔاىُ ؛املبخح الجالح: الطاغْت

*   *   *
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 -املكدمات األّل: الفصل-

 ّفُٔ ثالث٘ مباحح:

 :املبخح األّل: املطائل األزبع

 ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

طِمٞمؿِ » ـِ اًمر  مْحَ  اًمر 
ِ
 .سمِْسِؿ اَّلل 

ُؿ َأْرسَمِع َُمَس٤مئَِؾ  - َرمِحََؽ اهللُ  -اقْمٚمْؿ   .«َأن ُف جَي٥ُِم قَمَٚمْٞمٜم٤َم شَمَٕمٚم 

 

  :طِمٞمؿِ »ىمقًمف ـِ اًمر  مْحَ  اًمر 
ِ
 :«سمِْسِؿ اَّلل 

 هذه اًمرؾم٤مًم٦م سم٤مًمبسٛمٚم٦م ألُمقر: اسمتدأ اعم١مًمػ   

٤م ٟمجد أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمبدوء 6 وم٢مٟم  - قمز وضمؾ -: اىمتداًء سمٙمت٤مب اهلل األول

 سم٤مًمبسٛمٚم٦م.

سمسؿ اهلل »ـــيم٤من ذم ُمٙم٤مشمب٤مشمف يبدأ سمـ ملسو هيلع هللا ىلصًمٚمسٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م6 وم٢مٟمف : اشمب٤مقم٤م اًمث٤مين

سمِْسِؿ »، يمام ذم اًمٙمت٤مب اًمذي يمتبف إمم هرىمؾ قمٔمٞمؿ اًمروم، وومٞمف: «اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 َوَرؾُمقًمِِف، إمَِم 
ِ
ٍد قَمبِْد اَّلل  ـْ حُمَٛم  طِمٞمِؿ، ُِم ـِ اًمر  مْحَ  اًمر 

ِ
 ، إمم آظمره.(1)...« ِهَرىْمَؾ  اَّلل 

                                                             

 ¶.(، ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس 1333(، وُمسٚمؿ )3: أظمرضمف اًمبخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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ٗم٤مهتؿ ويمتبٝمؿ ىمديام وطمديث٤م أن ٜم َّم ٝمؿ ذم ُمُ أهؾ اًمٕمٚمؿ وـمري٘متُ  : قم٤مدةُ اًمث٤مًم٨م

 ٤مًمبسٛمٚم٦م.سم يبتدئقه٤م

طِمٞمؿِ ـ)يُمؾ  َأُْمٍر ذِي سَم٤مٍل اَل ُيبَْدأُ ومِٞمِف سمِ » أُم٤م طمدي٨م ـِ اًمر  مْحَ  اًمر 
ِ
 (،سمِْسِؿ اَّلل 

 ، ومٝمذا احلدي٨م ضٕمٞمػ قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ.(1)«َأىْمَٓمعُ 

  :ؿْ ٚمَ اقمْ »ىمقًمف»: 

 اًمٌمء قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف إدرايم٤م ضم٤مزُم٤م.ٚمؿ هق: إدراك اًمٕمِ 

 ظمرج سمف قمدم اإلدراك، وهذا هق اجلٝمؾ اًمبسٞمط. ،وىمقًمٜم٤م: إدراك اًمٌمء

ظمرج إدرايمف قمغم وضمف خي٤مًمػ ُم٤م هق قمٚمٞمف، وهق ُم٤م  ،وىمقًمٜم٤م: قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف

 ُيسٛمك سم٤مجلٝمؾ اعمريم٥م.

، وىم٤مل آظمر: «ال أدري»ُمث٤مل: ًمق ؾم٠مخٜم٤م قمـ قم٤مصٛم٦م اًمٕمراق؟، وم٘م٤مل ىم٤مئؾ: 

ألنف ال يدري، وال  6ُمريم٥م فسمسٞمط، واًمث٤مين ضمٝمٚم فوم٤مألول ضمٝمٚم6 «٤مهرةاًم٘م»

 يدري أنف ال يدري.

ظمرج ُم٤م ًمق أدرك اًمٌمء إدرايم٤م  ،: إدرايم٤م ضم٤مزُم٤م-ذم شمٕمريػ اًمٕمٚمؿ  -وىمقًمٜم٤م 

 ـ.همػم ضم٤مزم، وهق اًمٔم  

                                                             

 ، اهذا اًمٚمٗمظ.(1814« )وآداب اًمس٤مُمع اجل٤مُمع ألظمالق اًمراوي»اخلٓمٞم٥م ذم أظمرضمف : ضٕمٞمػ( 1)

، وىم٤مل سمدال ُمـ اًمبسٛمٚم٦م «احَلْٛمد»سمذيمر (، 1450(، واسمـ ُم٤مضمف )0404ظمرضمف أبق داود )وأ

 .«ضٕمٞمػ ضمدا»(: 1« )اإلرواء»األًمب٤مين ذم 
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 ويٜم٘مسؿ اًمٕمٚمؿ إمم ىمسٛملم:

، ال وال اٟمتٝم٤مء ًمٞمس ًمف اسمتداءهق ، و- شمٕم٤ممم -وهق قمٚمؿ اهلل  :: قمٚمؿ أززماألول

يمؾ رء  عَ رء ذم اًمسٛمقات وال ذم األرض، وؾِم  ▐يٖمٞم٥م قمـ قمٚمٛمف 

 رمح٦م وقمٚمام.

ٚمؼ6 ألنف طم٤مدث سمٕمد قمدم، ىم٤مل وهق قمٚمؿ اخلَ  :ثدَ : قمٚمؿ حُمْ اًمث٤مين

ٍَُٔن َشۡي ﴿▐:  ًۡ ََّل َتۡكيَ َهَٰخُِس ٌٍّ
ُ
َۢ ُبُؽِٔن أ ِ ٌّ ۡخرََسُسً 

َ
ُ أ  ﴾ ا ٔ  َوٱَّللٍّ

 .] 34اًمٜمحؾ: [

  :َرمِحََؽ اهللُ »وىمقًمف»: 

ؿ سم٤مًمرمح٦م، واعمراد: قم٤مء ًمٚمٛمتٕمٚم  دُ 6 ومٝمل إٟمِم٤مئٞم٦م ُمٕمٜمك ،هذه اجلٛمٚم٦م ظمؼمي٦م ًمٗمٔم٤م

 همٗمر اهلل ًمؽ ُم٤م ُم٣م ُمـ ذٟمقسمؽ، وووم٘مؽ وقمّمٛمؽ ومٞمام ُيست٘مبؾ.

ُيِمٕمر سم٠ممهٞم٦م ُم٤م ؾمٞم٠ميت، وؿمدة  :«ْؿ َرمِحََؽ اهللُ اقْمٚمَ »وىمقًمف ذم هذا اًمتٕمبػم: 

ه اهلل ظمػما  - وطمرصف قمغم اعمتٕمٚمؿػ االقمتٜم٤مء سمف، ُمع ؿمٗم٘م٦م اعم١مًم   وهذا  .-ضمزا

 ؿ.ٚم  ُمـ اًمرمح٦م ذم اًمٕمٚمؿ، أن يٜمّمح اعمٕمٚمُؿ ًمٚمٛمتٕمَ 

  :َأن ُف جَي٥ُِم قمٚمٞمٜم٤م شمٕمٚم ُؿ أرسمِع ُمس٤مئَؾ  -َرمِحََؽ اهلُل  -اقْمٚمْؿ »صمؿ ىم٤مل»: 

 ومٕمٚمف ـمٚمب٤م ضم٤مزُم٤م.  عُ ُم٤م ـمٚم٥م اًمِم٤مرِ  :اًمقاضم٥م هق

 اًمٕم٘م٤مَب. شم٤مريُمفوطمٙمٛمف: أنف ُيث٤مب وم٤مقمٚمف اُمتث٤مال، ويستحؼ 
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ٞمج٥م قمغم 6 ومٝم٤م: اًمقضمقبٛمِ شمٕمٚم   طمٙمؿُ  ،وم٠موم٤مد أن هذه اعمس٤مئؾ األرسمع اآلشمٞم٦م

 هذه اعمس٤مئؾ األرسمع. ؿُ ػ ُمـ اجلـ واإلٟمس شمٕمٚم  ٚم  ٙمَ يمؾ ُمُ 

 .(1)  ، وضمٕمٚمٝم٤م ُمراشم٥م ضمٝم٤مد اًمٜمٗمس وهذه اعمس٤مئؾ ذيمره٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ

○ ○ ○ 

 صمؿ ذع اًمِمٞمخ   ذم سمٞم٤من هذه اعمس٤مئؾ األرسمع، وم٘م٤مل:

 .: اًْمِٕمْٚمؿُ مَم وْ األُ »

، َوَُمْٕمِروَم٦ُم َٟمبِٞم ِف  :َوُهقَ 
ِ
ـِ اإِلؾْمالِم سم٤مألَِدًم ٦مِ ملسو هيلع هللا ىلصَُمْٕمِروَم٦ُم اهلل  .«، َوَُمْٕمِروَم٦ُم ِدي

ٚمؿ هٜم٤م يراد سمف رء ظم٤مص وًمٞمس ُمٓمٚمؼ اًمٕمٚمؿ، يمام ىم٤مل اسمـ واًمٕمِ 

 :اًم٘مٞمؿ  

 (8)ُم٤م ذاك واًمت٘مٚمٞمد يستقي٤من                 اًمٕمٚمؿ ُمٕمروم٦م اهلدى سمدًمٞمٚمف

 واًمٕمٚمؿ ُمٜمف ُم٤م هق ومرض قملم، وُمٜمف ُم٤م هق ومرض يمٗم٤مي٦م.

 ومٝمؾ مه٤م ُمؽمادوم٤من أو ُمتٖم٤ميران؟ ،قمـ اًمٕمٚمؿ سم٤معمٕمروم٦م     اعم١مًمػقمؼم  و 

                                                             

 (.1/ 3« )زاد اعمٕم٤مد»( يٜمٔمر: 1)

 (.1132) ، اًمبٞم٧م رىمؿاًم٘مٞمؿ اعمٕمرووم٦م سمٜمقٟمٞم٦م اسمـ« اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م( »8)
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أن هٜم٤مك أىمقاال ذم اًمٕمالىم٦م واًمٗمرق سملم  ظمالصُتفذم هذا يمالم ألهؾ اًمٕمٚمؿ، 

 اعمٕمروم٦م واًمٕمٚمؿ، ُمٜمٝم٤م:

ا ﴿: سم٤مًمؽمادف، وأن اعمٕمروم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمؿ، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم اًم٘مقل: األول ٍٍّ مِ
ََ ٱۡۡلَقِّ  ٔاْ ٌِ  ٛمقا.، يٕمٜمل مم٤م قمٚمِ  ]٤43مئدة: اح[ ﴾َقَرفُ

٤م ُمـ وضمف6 وم٤مًمٕمٚمؿ أقمؿ ُمـ اعمٕمروم٦م ُمـ ضمٝم٦م : أن سمٞمٜمٝمام قمٛمقُم٤م وظمّمقصاًمث٤مين

ب٤مد، ث يمٕمٚمؿ اًمٕمِ وم٤معمُحدَ  6- اًم٘مديؿ األززم -ث ث وهمػم اعمحدَ أنف يِمٛمؾ اعمُحدَ 

 .▐واألززم يمٕمٚمؿ اهلل 

وهلذا ال يقصػ اهلل سم٠منف قم٤مرف  6ثأُم٤م اعمٕمروم٦م ومٝمل ظم٤مص٦م سم٤مًمٕمٚمؿ اعمُحدَ 

ِ ﴿ ،▐وإٟمام هق قم٤ممل  َهََٰدة ًُ ٱىَۡغًِۡب وَٱلشٍّ َٰيِ  .]33األنٕم٤مم: [  ﴾َع

ال واعمٕمروم٦م أقمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ ُمـ ضمٝم٦م أهن٤م شمِمٛمؾ اًمٞم٘ملم واًمٔمـ، أُم٤م اًمٕمٚمؿ 

 اًمٞم٘ملم. يِمٛمؾ إال

 أقمٚمؿ. - شمٕم٤ممم -ضمرى قمغم ُمٕمٜمك اًمؽمادف، واهلل  هٜم٤م  ويم٠من اًمِمٞمخ  

 وىمقًمف :« 
ِ
 :«َُمْٕمِروَم٦ُم اهلل

، وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم - إن ؿم٤مء اهلل -ذا هق األصؾ األول اآليت ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م ه

ـِ اإِلؾْمالمِ »و ،هذا األصؾ اًمث٤مًم٨م «َُمْٕمِروَم٦ُم َٟمبِٞم فِ »ويمذًمؽ  قمٚمٞمف ذم حمٚمف.  «َُمْٕمِروَم٦ُم ِدي

 .-شمٕم٤ممم  - إن ؿم٤مء اهلل ، ُمٗمّمالامؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٜمٝموهذا هق األصؾ اًمث٤مين. 
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  :٦مِ »ىمقًمف  :«سم٤مألَِدًم 

ف اًمب٤مء ًمٚمٛمّم٤مطمب٦م، يٕمٜمل أن يٕمرِ  «سم٤مألَِدًم ٦مِ »هذه ومٞمٝم٤م إؿمٙم٤مل6 ألن ىمقًمف: 

ـَ اإلؾمالماًمٕمبد رسم    سم٤مألدًم٦م. ،ف وٟمبٞمف وديٜمف دي

ظمالوم٤م ح٤م  6دإيامن اعم٘مٚم  وضمف اإلؿمٙم٤مل: أن أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م يرون صح٦م و

 اًمذيـ ال يرون ذًمؽ. (اعمٕمتزًم٦م واألؿم٤مقمرة)قن ٛمُ قمٚمٞمف اعمتٙمٚم  

ؿ قمٜمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم يمت٥م اًمٕم٘مٞمدة ويمت٥م وهذه ُمـ اعمس٤مئؾ اًمتل شمٙمٚم  

 األصقل وهمػممه٤م.

 ▐6 وم٘مد أطم٤مل اهلل صح٦م اًمت٘مٚمٞمد ذم ُمس٤مئؾ االقمت٘م٤مد :ومٞمٝم٤م واًمراضمح

ٍُٔنَ  َٔ فَۡس ﴿: ذم ىمقًمف قمغم ؾم١مال أهؾ اًمٕمٚمؿ ًۡ ََّل َتۡكيَ َو ٱَّّلِۡنرِ إِن ُنِخُ ْۡ
َ
ْ أ ٔٓا ﴾ يُ

 ، وهذا قم٤مم  ذم اًمٕم٘م٤مئد وهمػمه٤م.[03: ]اًمٜمحؾ

ل ال يدرك األدًم٦م، ومتٙمٚمٞمٗمف سم٠مظمذ اًمٕمٚمؿ ُمـ األدًم٦م وومٝمٛمٝم٤م، وأجْم٤م اًمٕم٤مُم  

 شمٙمٚمٞمػ سمام ال ُيٓمٞم٘مف. ،واؾمتٜمب٤مـمف ُمٜمٝم٤م

ومٞمام ُيٓمٚم٥م ومٞمف اجلزم، وًمق  ل االقمت٘م٤مُد اجل٤مزموم٤محل٤مصؾ أن اًمقاضم٥َم قمغم اًمٕم٤مُم  

 يم٤من ذًمؽ قمـ ـمريؼ اًمت٘مٚمٞمد.

ُمٕمروم٦م )ؾ قمغم أن هذه األصقل اًمثالصم٦م سم٠من حُيٛمَ  ف يمالم اًمِمٞمخ  ويقضم  

ل سم٤مألدًم٦م ًمٞمحّمؾ ًمف اجلزم6 ألن هذا هق  ًمٚمٕم٤مُم  شُمبلم   (اهلل، وُمٕمروم٦م ٟمبٞمف، وديٜمف

 اًمقاضم٥م، أي: االقمت٘م٤مُد اجل٤مزم.
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ل هذه  ًمٚمٕم٤مُم  ، ومُٞمبلم  - ؿأو ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أو اعمٕمٚم   وهق اًمٕم٤مملِ  -وم٤مًمٙمالم ًمٚمُٛمبلم  

لأُم٤م اًمٕم٤مُمل  .ًمٞمحّمؾ ًمف اجلزم 6سم٤مألدًم٦م األصقل ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن يٕمت٘مد  اعمتٚم٘م 

 ُمٕمروم٦م األدًم٦م واؾمتحْم٤مره٤م. فذًمؽ اقمت٘م٤مدا ضم٤مزُم٤م، وال يٚمزُم

وومرض قمغم يمؾ »وىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ أب٤م سمٓملم  : 

أريم٤من اإلؾمالم سم٤مًمدًمٞمؾ، وال جيقز اًمت٘مٚمٞمد ذم ذًمؽ، ًمٙمـ أطمد ُمٕمروم٦م اًمتقطمٞمد و

 - ؾمبح٤مٟمف -ل اًمذي ال يٕمرف األدًم٦م إذا يم٤من يٕمت٘مد وطمداٟمٞم٦م اًمرب اًمٕم٤مُم  

، وي١مُمـ سم٤مًمبٕم٨م سمٕمد اعمقت وسم٤مجلٜم٦م واًمٜم٤مر، وأن هذه األُمقر ملسو هيلع هللا ىلصورؾم٤مًم٦م حمٛمد 

وم٢مذا يم٤من يٕمت٘مد ذًمؽ  ،د سم٤مـمٚم٦م وضاللِم٤مهِ اًمنميمٞم٦م اًمتل شُمٗمٕمؾ قمٜمد هذه اعمَ 

ؽمضمؿ سم٤مًمدًمٞمؾ6 ألن قم٤مُم٦م اعمسٚمٛملم سٚمؿ، وإن مل ياقمت٘م٤مدا ضم٤مزُم٤م الؿمؽ ومٞمف ومٝمق ُم

 . واهلل أقمٚمؿ.(1)«ٜمقا اًمدًمٞمؾ وم٢مهنؿ ال يٗمٝمٛمقن اعمٕمٜمك هم٤مًمب٤موًمق ًُم٘م  

○ ○ ○ 

 :إمم سمٞم٤من اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وم٘م٤مل اًمِمٞمخ   اٟمت٘مؾصمؿ 

 .«اًمَٕمَٛمُؾ سمِفِ  :اًمث٤مٟمٞم٦م»

 ٚمؿ، وذًمؽ سمتّمديؼ األظمب٤مر، واُمتث٤مل األواُمر واًمٜمقاهل.ؾ سم٤مًمٕمِ ٛمَ يٕمٜمل اًمٕمَ 

                                                             

 (.335/ 0« )اًمدرر اًمسٜمٞم٦م( »1)
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ئد ُمـ ُمس٤مئؾ اًمديـ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م،  ٛم٧ُم وم٢مذا ىم٤مل ىم٤مئؾ: شمٕمٚم   ُمس٤مئؾ وومقا

 ومٙمٞمػ أقمٛمؾ اه٤م؟

ُق اه٤م،  ملسو هيلع هللا ىلصوم٤مجلقاب: إذا يم٤مٟم٧م هذه اعمس٠مخ٦م ظمؼما ُمـ اهلل أو رؾمقًمف  ومتُّمد 

 تَ ٛمْ ا ومتَ وإن يم٤مٟم٧م أُمر
 ٥م.ٜمِ تَ جْ ؾ، وإن يم٤مٟم٧م هنٞم٤م ومتَ ثِ

 واًمٕمٛمؾ شم٤مسمع ًمٚمٕمٚمؿ يمام ؾمٞم٠ميت، وهق صمٛمرة اًمٕمٚمؿ:

 (1)بِؾ قُمب ٤مِد اًمقصمــ ىمَ ٌب ُمِ ذ  ٕمَ ُمُ            ـْ ـــــٚمَ ٛمَ مل يٕمْ  فِ ــــٛمِ ٚمْ وقم٤مملٌ سمٕمِ 

ط اعمست٘مٞمؿ،  (اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ) واجلٛمع سملم هذيـ األُمريـ هق ؾمٚمقك اًمٍما

يٕمٛمؾ وم٘مد ؿم٤مسمف اًمٞمٝمقد، ؿ ومل ٚمِ ؾ سمال قمٚمؿ وم٘مد ؿم٤مسمف اًمٜمّم٤مرى، وُمـ قمَ ـ قمٛمِ ومٛمَ 

ط اًمذيـ ٛمِ ؿ وقمَ ٘مف اهلل ًمألُمريـ ومٕمٚمِ وأُم٤م ُمـ ووم   ط ُمست٘مٞمؿ، رصا ؾ ومٝمذا قمغم رصا

 أنٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ.

ـْ »ملسو هيلع هللا ىلص: ف وضم٤مء ذم احلدي٨م ىمقًمُ  اَل شَمُزوُل ىَمَدَُم٤م قَمبٍْد َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم طَمت ك ُيْس٠مََل قَم

ـْ قِمْٚمِٛمِف َُم٤مَذا » وذيمر ُمٜمٝم٤م ،«... َأْرسَمعٍ   .(8)«قَمِٛمَؾ سمِفِ َوقَم

واًمٕمٛمؾ يِمٛمؾ اًمقاضم٥م واعمستح٥م، واًمٔم٤مهر أن اعمراد هٜم٤م اًمقاضم٥م6 ألنف 

ٛمف، ويمؾ األقمامل اًمقاضمب٦م ُمـ اًمّمٚمقات اخلٛمس واًمزيم٤مة وصقم اًمذي جي٥م شمٕمٚم  

                                                             

 ًمٚمِمٞمخ أمحد سمـ رؾمالن اًمِم٤مومٕمل. ُمٜمسقب اًمبٞم٧مو ،0ص« اًمزسمد ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل» (1)

، ُمـ طمدي٨م أيب سَمْرَزة (110(، واًمدارُمل )8013اًمؽمُمذي ): أظمرضمف صحٞمح( 8)

 األؾمٚمٛمل ؓ، وصححف األًمب٤مين.
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ف قمغم ٛمُ ومٝمذا جي٥م شمٕمٚم   ،رُمْم٤من واحل٩م، وُم٤م إمم ذًمؽ مم٤م أوضمبف اهلل ُمـ اًمٕمٛمؾ

اعمستحب٤مت واعمٜمدوسم٤مت ومٝمذا ُيستح٥م ًمإلٟمس٤من اًمٕمبد اعمٙمٚمػ، أُم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ 

 أن يتٕمٚمٛمف، وأن ي٘مرن اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمٛمؾ.

○ ○ ○ 

 صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

قْمَقُة إًَِمْٞمفِ »  «.اًمث ٤مًمَِث٦ُم: اًمد 

وم٢من يم٤من هذا اًمٕمٚمؿ قم٘مٞمدة وم٤مًمدقمقة  6يٕمٜمل اًمدقمقة إمم هذا اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ سمف

إمم اقمت٘م٤مد هذه اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م اقمت٘م٤مدا ضم٤مزُم٤م، وسمٞم٤من دًمٞمٚمٝم٤م ُمـ اًمٙمت٤مب 

٤م ٞم  ٤م ومُٞمدقمك إمم اًمتزام ذًمؽ سم٤مًم٘مقل، وإن يم٤من أُمرا ومٕمٚمِ ٞم  ٦م، وإن يم٤من أُمرا ىمقًمِ واًمُسٜم 

 ، وهٙمذا.ومُٞمدقمك إمم اًمتزام ذًمؽ سم٤مًمٕمٛمؾ سمف

ٱۡدُع ﴿: - قمز وضمؾ -ي٘مقل اهلل  ،وأتب٤مقمٝمؿ وهذه ـمري٘م٦م األنبٞم٤مء واعمرؾمٚملم
 َُ ۡضَص

َ
ًُٓ ةِٱىٍِِّت ِِهَ أ ۡ ثِ ٱۡۡلََصَِثِِۖ َوَجَِٰدل ـَ ِٔۡق ٍَ ۡ ٍَثِ وَٱل  ﴾إََِلَٰ َشبًِِو َربَِّم ةِٱۡۡلِۡه

َٰ كُۡو ﴿ ▐:، وىم٤مل [181]اًمٜمحؾ:   ِِۚ لََعَ ْ إََِل ٱَّللٍّ ٔٓا ۡدُق
َ
َهَِٰذهِۦ َشبًِِِلٓ أ

َِ ٱتٍّتَكَ  ٌَ  َو
۠ َُا
َ
ٍُۡۡشِكِيَ ةَِطرَيةٍ خ ۡ ََ ٱل ٌِ ۠ َُا

َ
ٓ خ ا ٌَ ِ َو ََ ٱَّللٍّ  ]يقؾمػ: ﴾ِِنِۖ وَُشتَۡحَٰ

ا﴿هلالج لج: ، وىم٤مل [144 ٍَِو َصَٰيِط  ِ وََق ٍٍَّ َدََعٓ إََِل ٱَّللٍّ َّٔۡل  ّمِ َُ كَ ۡضَص
َ
َۡ أ ٌَ  ﴾َو

 .[33]ومّمٚم٧م: 
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ملسو هيلع هللا ىلص ، وىمقًمف (1)«سَمٚم ُٖمقا قَمٜم ل َوًَمْق آَي٦مً ملسو هيلع هللا ىلص: »واألطم٤مدي٨م ذم هذا يمثػمة6 يم٘مقًمف 

ُهْؿ سماَِم جَي٥ُِم قَمَٚمٞمِْٝمؿْ » ًمٕمكم ؓ:  أَلَْن َيِْدَي  6اْدقُمُٝمْؿ إمَِم اإِلؾْمالَِم، َوأظَْمؼِمْ
ِ
وَمَقاَّلل 

ـْ َأْن َيُٙمقَن ًَمَؽ مُحُْر اًمٜم َٕمؿِ  ُ سمَِؽ َرضُماًل ظَمػْمٌ ًَمَؽ ُِم ـْ َدقَم٤م إمَِم ملسو هيلع هللا ىلص: »، وىم٤مل (8)«اَّلل  َُم

ـْ شمَ  ـَ اأْلضَْمِر ُِمثُْؾ أضُُمقِر َُم ـْ أضُُمقِرِهْؿ ؿَمٞمْئ٤ًم، ُهًدى، يَم٤مَن ًَمُف ُِم بَِٕمُف، اَل َيٜمُْ٘مُص َذًمَِؽ ُِم

ـْ  ـْ شَمبَِٕمُف، اَل َيٜمُْ٘مُص َذًمَِؽ ُِم صْمِؿ ُِمثُْؾ آصَم٤مِم َُم ـَ اإْلِ ـْ َدقَم٤م إمَِم َضاَلًَم٦ٍم، يَم٤مَن قَمَٚمٞمِْف ُِم َوَُم

 ، واًمٜمّمقص ذم هذا يمثػمة.(3)«آصَم٤مُِمِٝمْؿ ؿَمٞمْئ٤ًم

 يتّمػ سمّمٗم٤مت اًمداقمٞم٦م، وُمـ أمهٝم٤م: وقمغم اًمداقمل أن

وسمٞم٤من ديٜمف اًمذي  - شمٕم٤ممم -ومٞم٘مّمد سمدقمقشمف وضمف اهلل  :اإلظمالص: األومم

 ملسو هيلع هللا ىلص.ارشمْم٤مه ًمرؾمقًمف 

، وال يدقمق اًمٜم٤مس إًمٞمفسمد أن يٙمقن اًمداقمل قم٤مح٤م سمام يدقمق  ومال :: اًمٕمٚمؿ٦مواًمث٤مٟمٞم

 ؿم٤مك ومٞمف أو همػم ُمتثب٧م ُمٜمف أو ٟمحق ذًمؽ.هق إمم رء ال يٕمٚمٛمف أو 

ىمع، يمام ىم٤مل  :: ُمراقم٤مة األوًمقي٤مت٦ماًمث٤مًمثو ومٞمبدأ سم٤مألهؿ وم٤معمٝمؿ قمغم طمس٥م اًمقا

إِٟم َؽ شَمْ٘مَدُم قَمغَم ىمَْقٍم أَْهِؾ يمِت٤َمٍب، »٤م سمٕمثف إمم اًمٞمٛمـ:  ؓ ح   عمٕم٤مذ ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقل 

                                                             

 ¶.ُمـ طمدي٨م قمبد اَّلل  سمـ قمٛمرو  (،3021)أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف ( 1)

ُمـ  (،8042( وذم ُمقاضع أظمرى، وُمسٚمؿ )8508: أظمرضمف اًمبخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

 طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ؓ . 

 ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ؓ. ،(8230أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف )( 3)
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َل َُم٤م شَمْدقُمقُهْؿ إًَِمٞمْفِ  ـْ أَو  َ ىمَْد  :وَمْٚمٞمَُٙم ُهْؿ َأن  اَّلل  َ، وَم٠مظَْمؼِمْ ، وَم٢مَِذا قَمَروُمقا اَّلل 
ِ
قِمب٤َمَدُة اَّلل 

ُهْؿ أَن   ، وم٠َمظَْمؼِمْ ، (1)«... وَمَرَض قَمٚمَٞمِْٝمْؿ مَخَْس َصٚمََقاٍت ذِم َيْقُِمِٝمْؿ َوًَمٞمَْٚمتِِٝمْؿ، وَم٢ِمَذا وَمَٕمُٚمقا

 ج ُمٕمف ذم اًمقاضمب٤مت اًمنمقمٞم٦م.إمم آظمر احلدي٨م، طمٞم٨م شمدر  

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

ؼْمُ قَمغَم األََذى ومِٞمفِ »  سمَِٕم٦ُم: اًمّم  ا  .«اًمر 

ع، وهق صمالصم٦م أىمس٤مم: صؼم قمغم ـم٤مقم٦م اهلل، طمبس اًمٜمٗمس قمـ اجلزَ  :اًمّمؼم هق

 وصؼم قمـ ُمٕم٤ميص اهلل، وصؼم قمغم أىمدار اهلل اعم١معم٦م.

  :ؼْمُ قَمغَم األََذى ومِٞمفِ »وىمقًمف  اًمث٤مًمث٦مهؾ اًمْمٛمػم يٕمقد قمغم اعمس٠مخ٦م ، «اًمّم 

قْمَقُة إًَِمْٞمفِ )  ُم٤م ؾمبؼ؟مجٞمع أو يٕمقد قمغم  ؟(اًمد 

ىمع أن اإلٟمس٤من حيت٤مج إمم اًمّمؼم ذم األُمقر اًمثالصم٦م6 حيت٤مج إمم  ومٞمف اطمتامل، واًمقا

اًمّمؼم ذم ـمريؼ اًمٕمٚمؿ، وحيت٤مج إمم صؼم ذم ـمريؼ اًمٕمٛمؾ، وحيت٤مج إمم صؼم ذم 

ضَم  واألذى ىمد يٙمقن ىمقًمٞم٤م ف سم٠مذى ذم هذه اًمٓمرق مجٞمٕم٤م، ـمريؼ اًمدقمقة، وىمد يقا

 ٤م وىمد يٙمقن ُم٤مًمٞم٤م.ٞم  ٟمِ دَ وىمد يٙمقن سمَ 

                                                             

واًمٚمٗمظ ًمف، وُمسٚمؿ وذم ُمقاضع أظمرى،  (1014: أظمرضمف اًمبخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

 ¶.ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس (، 15)
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ومال سمد ُمـ اًمّمؼم ذم هذه اعمس٤مًمؽ اًمثالصم٦م: اًمٕمٚمؿ، واًمٕمٛمؾ، واًمدقمقة6 ألن 

أن ال سمد هم٤مًم٥م ُمـ يسٚمؽ ـمريؼ اًمدقمقة واألُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر 

ذم وصٞمتف وىمد ذيمر ًم٘مامُن هذا األُمر اًمٜم٤مس وؿمٝمقاهتؿ، ي١مذى6 ألنف خي٤مًمػ أهقاء 

ُمۡر ﴿السمٜمف، طملم ىم٤مل: 
ۡ
َٰٔةَ َوأ يَ ًِ ٱلطٍّ ِ ك

َ
َٰتَُِنٍّ أ َِهرِ وَٱۡضِبۡ َي ٍُ

ۡ َِ ٱل َّ َق
ۡكُروِف وَٱُۡ ٍَ ۡ ةِٱل

َضاةََم  
َ
آ أ ٌَ  َٰ َٰلَِم  لََعَ ُمٔرِ  إِنٍّ َذ

ُ
َۡ َقزِۡم ٱۡۡل ▐: وىم٤مل ، [13]ًم٘مامن:  ﴾ٌِ

ةَۡج رُُشو  ﴿ َٰ  َوىََلۡد ُنّذِ ْ لََعَ َِ َرتۡيَِم فََطَبُوا حَ ٌّ
َ
ٰٓ خ ْ َضِتٍّ وذُوا

ُ
ْ َوأ ٔا ةُ ا ُنّذِ ٌَ ًۡ ُٓ َٰ ى

َُا ٔاْ ﴿ملسو هيلع هللا ىلص: وقمال ًمٜمبٞمف  ، وىم٤مل ضمؾ  [30]األنٕم٤مم:  ﴾َُۡۡصُ ُ ْول
ُ
ٍَا َضَبَ أ فَٱۡضِبۡ َن

 ََ  [.31]األطم٘م٤مف:  ﴾ٱلرَُّشوِ  ٱىَۡكۡزِم ٌِ

َواقْمَٚمْؿ َأن  اًمٜم ٍْمَ َُمَع »ذم احلدي٨م:  ملسو هيلع هللا ىلصر، يمام ىم٤مل اًمٜمبل ٗمِ  فمَ ؼَم ـ َص وُمَ 

ؼْمِ  ، ومالسمد ُمـ اًمّمؼم، والسمد أن ُيريب اعمسٚمؿ ٟمٗمسف قمغم هذا األُمر: اًمّمؼم (1)«اًمّم 

ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ6 ألن ـمريؼ اًمٕمٚمؿ ـمقيؾ وومٞمف خم٤مًمٗم٦م ح٤م هتقاه اًمٜمٗمس، وأجْم٤م 

صؼٌم ذم ـمريؼ اًمٕمٛمؾ واًمٕمب٤مدة، وصؼٌم ذم ـمريؼ اًمدقمقة واألُمر سم٤معمٕمروف 

  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.

○ ○ ○

                                                             

(، واحل٤ميمؿ 8443( سمدون ُمقضع اًمِم٤مهد، وأمحد )8114أظمرضمف اًمؽمُمذي ): صحٞمح( 1)

صحٞمح »وصححف األًمب٤مين ذم ¶. ( واًمٚمٗمظ ًمف، ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس 2343)

 (.2442« )اجل٤مُمع
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 ذم سمٞم٤من أدًم٦م هذه اعمس٤مئؾ، وم٘م٤مل: صمؿ ذع اًمِمٞمخ  

ًمِٞمُؾ »    ؿِ ْس ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: سمِ  َواًمد 
ِ
ََ  ١َوٱىَۡكۡۡصِ ﴿: ٞمؿِ طمِ اًمر   ـِ مْحَاًمر   اهلل نَسَٰ إِنٍّ ٱۡۡلِ

َٰيَِحَِٰج  ٢ىَِِف ُخۡۡسٍ  ْ ٱىصٍّ ٔا ٍِيُ ْ وََق ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ٔۡاْ إَِّلٍّ ٱَّلٍّ َٔاَض  ةِٱۡۡلَّقِ َوحَ
ْ ٔۡا َٔاَض َوحَ

ۡبِ   .«[3 -1]ؾمقرة اًمٕمٍم: ﴾ةِٱلطٍّ

ؿ اعمس٤مئؾ األرسمع اًمس٤مسم٘م٦م اهذه اًمسقرة قمغم وضمقب شمٕمٚم   اؾمتدل  

 .«اًمٕمٍم»ؾمقرة  6اًمٕمٔمٞمٛم٦م

  :َوٱىَۡكۡۡصِ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم﴾:

هر حمؾ احلقادث، وىمٞمؾ: هق آظمر ؾم٤مقم٤مت ؿ سم٤مًمٕمٍم، وهق اًمد  َس هذا ىمَ  

 .اًمٜمٝم٤مر لِ حك أو  اًمٜمٝم٤مر، أىمسؿ سمف يمام أىمسؿ سم٤مًمْم  

 ىَِِف ُخۡۡسٍ ﴿ :وىمقًمف ََ نَسَٰ  :﴾ إِنٍّ ٱۡۡلِ

إال ُمـ اشمّمػ  ،س اإلٟمس٤من ذم ظمس٤مرة، يمؾ سمٜمل اإلٟمس٤من ذم ظمس٤مرةٜمْضمِ  :يٕمٜمل

  .اهذه اًمّمٗم٤مت

 وىمقًمف: ﴿ ْ ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي  :﴾إَِّلٍّ ٱَّلٍّ

اًمٕمٚمؿ، ودالًمتٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م سمٓمريؼ اًمٚمزوم6  وهل ،هذا دًمٞمؾ قمغم اعمرشمب٦م األومم

 ألهنؿ مل ي١مُمٜمقا إال سمٕمد قمٚمؿ.
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 َٰيَِحَٰجِ ﴿ :وىمقًمف ٔاْ ٱىصٍّ ٍِيُ  :﴾وََق

اًمٕمٛمؾ قمغم اإليامن ُمـ  ُػ هذا دًمٞمؾ قمغم اعمرشمب٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وهل اًمٕمٛمؾ، وقمٓمْ 

سم٤مب قمٓمػ اخل٤مص قمغم اًمٕم٤مم، وًمٞمس ذم هذا دالًم٦م قمغم إظمراج اًمٕمٛمؾ ُمـ 

 ُمسٛمك اإليامن.

 ٔۡاْ ةِٱۡۡلَقِّ ﴿ :وىمقًمف َٔاَض  :﴾َوحَ

وهل اًمدقمقة إمم احلؼ، واحلؼ هق اإليامن سم٤مهلل  ،هذا دًمٞمؾ قمغم اعمرشمب٦م اًمث٤مًمث٦م

 .(1)واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

 ۡبِ ﴿ :وىمقًمف ٔۡاْ ةِٱلطٍّ َٔاَض  :﴾َوحَ

سمٕم٦م. سمٕمُْم يقيِص  :يٕمٜمل  ٝمؿ سمٕمْم٤م سم٤مًمّمؼم، وهذا دًمٞمؾ قمغم اعمرشمب٦م اًمرا

٧م قمغم أن اًمٜمج٤مة إٟمام ًم  أهن٤م دَ  :ضمف اًمدالًم٦م ُمـ هذه اًمسقرة قمغم ُم٤م ؾمبؼوو

ٝم٤م ومٝمق ظم٤مرس، وم٤مًمقاضم٥م قمغم ٘مْ هذه األُمقَر األرسمٕم٦م، وُمـ مل حي٘م   َؼ شمٙمقن عمـ طم٘م  

ن اعمبلم.  اًمٕم٤مىمؾ أن يسٕمك ذم ٟمج٤مة ٟمٗمسف وختٚمٞمّمٝم٤م ُمـ اخلرسا

○ ○ ○

                                                             

 .530ص «شمٗمسػم اًمسٕمدي» (1)
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ـ أىمقال اًمٕمٚمامء ذم هذا اًمب٤مب، وم٘م٤مل: ذع اًمِمٞمخ   صمؿ  ذم ذيمر رء ُم

ٕمل  »
٤مومِ ٦ًم قَمغَم ظَمْٚمِ٘مِف إاِل َهِذِه -َرمِحَُف اهلُل شَمَٕم٤ممَم  -ىَم٤مَل اًمِم  : ًَمْق َُم٤م َأنَْزَل اهلُل طُمج 

قَرَة ًَمَٙمَٗمْتُٝمؿْ   .«اًمس 

اعمتقرم ؾمٜم٦م أرسمع وُمئتلم  ،هق أبق قمبد اهلل حمٛمد سمـ إدريس :اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل

 .-رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم -ًمٚمٝمجرة، وهق أطمد أصح٤مب اعمذاه٥م األرسمٕم٦م اعمتبققم٦م 

  :قَرَة ًَمَٙمَٗمْتُٝمؿْ »ي٘مقل ٦ًم قَمغَم ظَمْٚمِ٘مِف إاِل َهِذِه اًمس  وقمب٤مرة  ،«ًَمْق َُم٤م َأنَْزَل اهلُل طُمج 

ر اًمٜم٤مس هذه ًمق شمدسم  »: - يمام ؾم٤مىمٝم٤م احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم شمٗمسػمه - اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل

 .(1)«ؿٝمُ تْ ٕمَ ؾِم اًمسقرة ًمقَ 

أن هذه اًمسقرة مجٕم٧م ُم٤م حيت٤مضمف اًمٜم٤مس ذم  ويريد اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل  

قمغم أن ُمراد اًمِم٤مومٕمل أن  ف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم  وهلذا ٟمب   6هذا األُمر

ُده أن  هذه اًمسقرة يم٤مومٞم٦م ًمٚمخٚمؼ ذم احل٨م قمغم هذه األُمقر األرسمٕم٦م، وًمٞمس ُمرا

ًمٚمخٚمؼ ذم مجٞمع اًمنميٕم٦م6 ألهن٤م ال شمدل وال شمٗمٞمد ذم يمثػم ُمـ هذه اًمسقرة يم٤مومٞم٦م 

أُمقر اًمنمع، يمٛمس٤مئؾ اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة وهمػممه٤م ُمـ ُمس٤مئؾ اًمديـ، وإٟمام ُمراده 

 ذم هذه األُمقر.

 يٜم٦مَ دِ قمـ أيب ُمَ وهمػمه ومم٤م يدل قمغم ومْمؾ هذه اًمسقرة ُم٤م أظمرضمف اًمٓمؼماين 

ـْ َأْصَح٤مِب اًمٜم بِل  »ويم٤مٟم٧م ًمف صحب٦م، ىم٤مل:  ،اًمدارُمل ضُماَلِن ُِم إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص يَم٤مَن اًمر 

                                                             

 (.035/ 4) «شمٗمسػم اسمـ يمثػم»( 1)
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٤م قَمغَم اآْلظَمرِ  َ أطََمُدمُهَ ىم٤َم طَمت ك َيْ٘مَرأ ْ َيْٗمؽَمِ ََ ىَِِف  ١وَٱىَۡكۡۡصِ ﴿: اًْمتََ٘مٞم٤َم مَل نَسَٰ إِنٍّ ٱۡۡلِ
٤م قَمغَم اآْلظَمرِ [، 8-1]اًمٕمٍم:  ﴾ُخۡۡسٍ   .(1)«صُمؿ  ُيَسٚم َؿ َأطَمُدمُهَ

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل  

: سَم٤مٌب: اًمِٕمْٚمُؿ ىَمْبَؾ اًمَ٘مْقِل َواًْمَٕمَٛمِؾ6 - َرمِحَُف اهلُل شَمَٕم٤ممَم  -َوىَم٤مَل اًمبَُخ٤مِري  » 

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:  ۢنتَِم ﴿َواًمد  ُ وَٱۡشخَۡغفِۡر َِّلَ َّ إَِّلٍّ ٱَّللٍّ َٰ ۥ ََّلٓ إَِل ُّ ٍُّ
َ
ًۡ خ ﴾ فَٱۡقيَ

 .  «ؾِ [، وَمَبَدَأ سم٤ِمًْمِٕمْٚمِؿ ىَمْبَؾ اًمَ٘مْقِل َواًمَٕمٛمَ 15]حمٛمد:

هق أبق قمبد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمبخ٤مري، اإلُم٤مم احل٤مومظ  :اإلُم٤مم اًمبخ٤مري

ػ ذم مجع اًمّمحٞمح اعمجرد، ويمت٤مسمف أصح ٜم  اجلٝمبذ ص٤مطم٥م اًمّمحٞمح، وأول ُمـ َص 

ـه(، وهق  812ؾمٜم٦م ؾم٧ٍم ومخسلم وُمئتلم ًمٚمٝمجرة ) اًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م، شمقذم  

 إُم٤مم صٜمٕم٦م احلدي٨م.

ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؿ:  اًمٕمٚمؿ ُمـ صحٞمحف، وٟمص يمالُمف  ذيمر هذا ذم يمت٤مب 

، هذه قمب٤مرشمف (1)«... - شمٕم٤ممم -سم٤مب: اًمٕمٚمؿ ىمبؾ اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ6 ًم٘مقل اهلل »

 .   يمام ؾم٤مىمٝم٤م اًمِمٞمخ «واًمدًمٞمؾ»وًمٞمس٧م 

                                                             

(، 1180) «األوؾمط»اًمٓمؼماين ذم ، و(048« )اًمزهد»أبق داود ذم  : أظمرضمفصحٞمح( 1)

 (.8204) «اًمّمحٞمح٦م»، وصححف األًمب٤مين ذم (5413) «اًمِمٕم٥م»واًمبٞمٝم٘مل ذم 
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 شمَ »:    اًمبخ٤مري ىم٤مل
ِ
ُ ﴿ :ٕم٤ممَم ًمَِ٘مْقِل اهلل َّ إَِّلٍّ ٱَّللٍّ َٰ ۥ ََّلٓ إَِل ُّ ٍُّ

َ
ًۡ خ فَٱۡقيَ

ۢنتَِم َوٱۡشخَۡغفِۡر   اٟمتٝمك.«. [، وَمَبَدَأ سم٤ِمًْمِٕمْٚمؿِ 15]حمٛمد:﴾ َِّلَ

وَمبََدَأ سم٤ِمًْمِٕمْٚمِؿ ىَمْبَؾ اًمَ٘مْقِل »ذم ىمقًمف:  وًمٕمؾ اًمزي٤مدة ذم يمالم اًمِمٞمخ  

 ُمـ سم٤مب اًمتقضٞمح ًمٙمالم اإلُم٤مم اًمبخ٤مري. ،«َواًمَٕمَٛمؾِ 

اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ، يٜمبٖمل أْن يسبؼ  أن اًمٕمٚمؿ ذم ويمالم اإلُم٤مم اًمبخ٤مري واضح

ًۡ ﴿ل قمغم ذًمؽ سم٤مآلي٦م واؾمتدَ   اًمٕمٚمؿ، صمؿ اًمٕمٛمؾ: االؾمتٖمٗم٤مر. ﴾فَٱۡقيَ

 ▐ومال يٛمٙمـ ًمإلٟمس٤من أن يٕمٛمؾ قمٛمال صحٞمح٤م يرض٤مه اهلل  ،وأجْم٤م

م قمغم أن اًمٕمِ  ،٘مت٣م اًمٜمٔمر واًمٕم٘مؾإال سمٕمد أن يتٕمٚمٛمف، ومٙم٤من هذا أجْم٤م ُمُ  ٚمَؿ ُُم٘مد 

 اًمٕمٛمؾ.

○ ○ ○

                                                                                                                                                      

 (.80/ 1) «صحٞمح اًمبخ٤مري»( 1)


