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 :الجالخ : املطائل(1)املبخح الجاىٕ

سمٕمد أْن ومرغ اًمِمٞمخ   ُمـ سمٞم٤من اعمس٤مئؾ األرسمع اًمس٤مسم٘م٦م سم٠مدًمتٝم٤م، ذع ذم 

 ذيمر صمالث ُمس٤مئؾ أظمرى مم٤م جي٥م قمغم اعمسٚمؿ شمٕمٚمٛمف، وم٘م٤مل:

َهِذِه الِث صمَ َأن ف جَي٥ُِم قَمغَم يُمؾ  ُُمْسٚمٍِؿ َوُُمْسٚمَِٛم٦ٍم، شَمَٕمٚم ُؿ  - َرمِحََؽ اهللُ  -اقْمَٚمْؿ »

: اعمَ  ـ   َس٤مئِؾ، واًْمَٕمَٛمُؾ اِهِ

يْمٜم٤َم مَهَال، سَمْؾ َأْرؾَمَؾ إًَِمْٞمٜم٤َم َرؾُمقاًل  ـْ األُومَم: َأن  اهلَل ظَمَٚمَ٘مٜم٤َم، َوَرَزىَمٜم٤َم، َومَلْ َيؽْمُ ، وَمَٛم

ـْ قَمَّم٤مُه َدظَمَؾ اًمٜم ٤مرَ  ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿. َأـَم٤مقَمُف َدظَمَؾ اجلَٜم ٦َم، َوَُم رَۡشيَِۡ َواًمد 
َ
ٓ أ آ إِجٍّا

َٔۡن رَُشَّٔل   ٓ إََِلَٰ فِرَۡق رَۡشيَِۡا
َ
ٓ أ ا ٍَ ًۡ َن ًۡ رَُشَّٔل  َشًَِٰٓدا َقيًَُۡس َذَكََصَٰ  ١٥إََِلُۡس
ا َوبًِل   ۡخذ 

َ
ُّ أ َخۡذَنَٰ

َ
ُن ٱلرٍُّشَٔل فَأ ۡٔ  .«[12 -11﴾ ]اعمزُمؾ: فِرَۡق

 هذه اعمس٤مئؾ اًمثالث ُمس٤مئؾ ُمٝمٛم٦م ذم اًمديـ، وظمالصتٝم٤م: 

 .سم٤مًمرسمقسمٞم٦م واًمرؾم٤مًم٦م: شمتٕمٚمؼ اعمس٠مخ٦م األومم

 .: شمتٕمٚمؼ سم٢مومراد اهلل سم٤مًمٕمب٤مدةاعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 : شمتٕمٚمؼ سم٤مًمقالء واًمؼماء.اعمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م

 :َأن  اهلَل ظَمَٚمَ٘مٜم٤َم» وم٤معمس٠مخ٦م األومم»: 

                                                             

 ُمـ اًمٗمّمؾ األول )اعم٘مدُم٤مت(.( 1)
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وُمٕمٜمك  .ظم٤مًمؼ يمؾ رء6 ظمٚم٘مٜم٤م وظمٚمؼ مجٞمع اعمقضمقدات - قمز وضمؾ -اهلل 

 ؾم٤مسمؼ.: أوضمد األؿمٞم٤مء، وأبدقمٝم٤م قمغم همػم ُمث٤مل َؼ ٚمَ ظَم 

ًۡ ﴿ُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  6واألدًم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة ٍّٔۡرَنَُٰس ًٍّ َض ًۡ ثُ  ﴾َوىََلۡد َخيَۡلَنَُٰس

ء  ﴿، وىمقًمف قمز وضمؾ: [11]األقمراف:  ِ ََشۡ
ُ َخَٰيُِق ُكّ ، وىمقًمف: [28]اًمزُمر:  ﴾ٱَّللٍّ

ٍَئُنَ ﴿ ٌَا تَۡك ًۡ َو ُ َخيََلُس  وهمػمه٤م. ،[52]اًمّم٤موم٤مت: ﴾ وَٱَّللٍّ

ٍء ﴿إًمٞمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: وم٘مد أؿمػم  :وأُم٤م اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم َۡ َدرۡيِ ََشۡ ٔاْ ٌِ ۡم ُخيُِل
َ
أ

ًُ ٱىَۡخَٰيُِلٔنَ  ُْ ۡم 
َ
ؼم اًمس  »ـ، هذا قمغم ىم٤مقمدة ُم٤م ُيسٛمك سم[31]اًمٓمقر:  ﴾أ

 6 ألنف ُمـ طمٞم٨م اًمٜمٔمر اًمٕم٘مكم ًمٞمس إال صمالصم٦م اطمتامالت، ال راسمع هل٤م:«واًمت٘مسٞمؿ

سم٤مـمؾ6 ألنف يم٤من قمدُم٤م، وهذا  !ٚمؼ ٟمٗمسف: أن هذا اإلٟمس٤من ظَم االطمتامل األول

 د ٟمٗمسف.واًمٕمدم ال يٛمٙمـ أن ُيقضمِ 

سمدون ظم٤مًمؼ وع، دوم٦م سمدون ُُمبدِ ؼ ُص : أن هذا اإلٟمس٤من ظُمٚمِ االطمتامل اًمث٤مين

د، وهذا أجْم٤م سم٤مـمؾ6 ألن يمؾ طم٤مدث السمد ًمف ُمـ حُمدث، ويمؾ ُمقضمقد قضمِ وُمُ 

 د.السمد ًمف ُمـ ُمقضمِ 

أن إٟمس٤مٟم٤م رأى ه أطمد، ومٚمق رُ وهذا أجْم٤م سمٛم٘مت٣م اًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة ال يتّمق  

ب٤مَب اح٤مء ومال أطمد يتّمقر أن هذه اًمسٗمٞمٜم٦م ُر قمُ ىمٍما ُمِمٞمدا أو ؾمٗمٞمٜم٦م يمبػمة متخَ 
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ُمع أوئلؽ اًمٓم٤مئٗم٦م  دت صدوم٦م، يمام ضم٤مء ذم ُمٜم٤مفمرة اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م  ُوضمِ 

 .(1)- شمٕم٤ممم -وضمقد اهلل  أنٙمروااًمذيـ 

د، وهذا قضمِ : وهق أن شمٙمقن هذه اعمقضمقدات هل٤م ظم٤مًمؼ وُمُ االطمتامل اًمث٤مًم٨م

ٍء ﴿، وهلذا ىم٤مل شمٕم٤ممم: ▐هق احلؼ، وهق اهلل  َۡ َدرۡيِ ََشۡ ٌِ ْ ٔا ۡم ُخيُِل
َ
أ

ًُ ٱىَۡخَٰيُِلٔنَ  ُْ ۡم 
َ
 .[31]اًمٓمقر:  ﴾أ

ؾَمِٛمْٕم٧ُم اًمٜم بِل  »ؿ ؓ ىم٤مل: ٓمٕمِ سمـ ُمُ  ػمِ بَ وضم٤مء ذم صحٞمح اًمبخ٤مري قمـ ضُم 

ۡم ﴿َيْ٘مَرأُ ذِم اعَمْٖمِرِب سم٤ِمًمٓم قِر، وَمَٚمام  سَمَٚمَغ َهِذِه اآلَي٦َم:  ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ٍء أ َۡ َدرۡيِ ََشۡ ٔاْ ٌِ ۡم ُخيُِل

َ
أ

ًُ ٱىَۡخَٰيُِلَٔن  ٔكَُِِٔن  ٣٥ُْ ۡرَضِۚ ةَو َّلٍّ يُ
َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰن ْ ٱلصٍّ ٔا ۡم َخيَُل

َ
ًۡ  ٣٦أ ُْ ۡم ِقَِد

َ
أ

ِۡؽُرونَ  ٍُطًَۜ ۡ ًُ ٱل ُْ ۡم 
َ
َُ َربَِّم أ ِ ىَم٤مَل: يَم٤مَد ىَمْٚمبِل َأْن  [،33-31﴾ ]اًمٓمقر: َخَزآن

 6 ألنف يم٤من يدرك ُم٘متْمٞم٤مت اًمٚمٖم٦م وُمدًمقالهت٤م.(8)«َيٓمػِمَ 

                                                             

ًمٚم٘م٤مري  «ذح اًمٗم٘مف األيمؼم»و وُم٤م سمٕمده٤م، 82ص «ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»ٜمٔمر: ي( 1)

أظمؼموين ىمبؾ أن ٟمتٙمٚمؿ ذم هذه اعمس٠مخ٦م قمـ ؾمٗمٞمٜم٦م ذم دضمٚم٦م شمذه٥م ». وًمٗمٔمٝم٤م: 10ص

ومؽمؾمق سمٜمٗمسٝم٤م وشمرضمع، يمؾ ذًمؽ ُمـ همػم  ،ومتٛمتٚمئ ُمـ اًمٓمٕم٤مم وهمػمه سمٜمٗمسٝم٤م، وشمٕمقد سمٜمٗمسٝم٤م

: هذا حم٤مل ال يٛمٙمـ أبدا، وم٘م٤مل هلؿ: إذا يم٤من هذا حم٤مال ذم ؾمٗمٞمٜم٦م،  أن يديره٤م أطمد؟ وم٘م٤مًمقا

 .«...  ومٙمٞمػ ذم هذا اًمٕم٤ممل يمٚمف قمٚمقه وؾمٗمٚمف؟

 (.023( واًمٚمٗمظ ًمف، وُمسٚمؿ )0410اًمبخ٤مري ): أظمرضمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)
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 ؼ: إجي٤مدُ ٚمْ ؼ ال يٙمقن إال هلل، واعمراد سم٤مخلَ ٚمْ  سم٤مألدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م أن اخلَ لم  ومتبَ 

ٍََ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ ،ٝم٤م قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼاألؿمٞم٤مء وإسمداقمُ  ٍََ ََيۡيُُق َن َذ
َ
َّلٍّ أ

 .[13]اًمٜمحؾ:  ﴾ََيۡيُقُ 

ُ ﴿يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،وُم٤م ورد ُمـ إض٤موم٦م اخلٚمؼ إمم اعمخٚمقق َذخَتَارََك ٱَّللٍّ
َُ ٱىَۡخَٰيِلِيَ  ۡضَص

َ
َٓۡي ﴿، وىمقًمف: [10]اعم١مُمٜمقن:  ﴾أ ََ ٱىّؽِِي َن ثِ  َٔ ِإَوذۡ ََتۡيُُق ٌِ

رۡيِ  َأطْمٞمُقا َُم٤م »يـ: رِ ّمق  ، وذم اًمّمحٞمحلم أنف ي٘م٤مل ًمٚمٛمُ [114]اح٤مئدة:  ﴾ٱىؽٍّ

ُمـ اًمٕمدم، وإٟمام هق حتقيؾ ًمٚمٌمء ُمـ صقرة اعم٘مّمقد سمف اإلجي٤مَد  ، ًمٞمس(1)«ظَمٚمَْ٘متُؿْ 

 ومٝمق إجي٤مد ُمـ اًمٕمدم قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ. : ؼ اهللٚمْ أُم٤م ظَم . إمم صقرة أظمرى

ا ﴿: - وقمال ضمؾ   -، ىم٤مل اهلل ▐هذا اخلٚمؼ يسػٌم قمغم اهلل و ٌٍّ

 ًۡ ًۡ َوََّل َبۡكرُُس ًۡ ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [84]ًم٘مامن:  ﴾َوَِٰضَدةٍ  إَِّلٍّ َنَِۡفس  َخيُۡلُس َ َو ل
َ
أ
 ٍَّ ًۡ َحۡۡعَ ِِبَيۡلِِٓ

َ ۡرَض َول
َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰن ِي َخيََق ٱلصٍّ َ ٱَّلٍّ نٍّ ٱَّللٍّ

َ
ْ أ  ﴾... يََرۡوا

 إمم آظمر اآلي٦م. ،[33]األطم٘م٤مف: 

 َوَرَزىَمٜم٤َم»: اًمِمٞمخ   صمؿ ىم٤مل»: 

هق ُم٤م ُيٜمتٗمع سمف ُمـ ُم٤مل أو ُمٓمٕمقم أو همػممه٤م، ومٙمؾ ُم٤م ُيٜمتٗمع سمف ومٝمق  :اًمرزقو

 رزق، ويٙمقن ذم اًمدٟمٞم٤م وذم اآلظمرة.

                                                             

قم٤مئِم٦م ، ُمـ طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم (8143(، وُمسٚمؿ )8141اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

.▲ 
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زق سمٛمٕمٜمك اعمَ  زْ اًمذي ُيٕمٓم٤مه اعمخٚمقُق  وقرزُ واًمر  ومٝمق  (:سم٤مًمٗمتح)ق ، أُم٤م اًمر 

 .▐ اهلل ُؾ ٕمْ ومِ ، أي: اعمّمدر

ُمٜمٝم٤م ىمقًمف  6- أجْم٤م - قمغم أن اهلل هق اًمذي يرزق اعمخٚمقىم٤مت أدًم٦ٌم يمثػمة ل  ودَ 

خِيُ ﴿شمٕم٤ممم:  ٍَ ۡ ِ ٱل ٍّٔة زٍّاُق ذُو ٱىُۡل َٔ ٱلرٍّ ُْ  َ ، وىمقًمف ضمؾ [14]اًمذاري٤مت: ﴾ إِنٍّ ٱَّللٍّ

ةَۡصََٰر ﴿وقمال:
َ
َف وَٱۡۡل ٍۡ ٍۡيُِم ٱلصٍّ ٌٍَّ َح

َ
ۡرِض أ

َ
آءِ وَٱۡۡل ٍَ ََ ٱلصٍّ ِ ٌّ َ يَۡرزُكُُسً  ٌَ كُۡو 

ًِِّج َويُۡخرِ  ٍَ
ۡ ََ ٱل َ َُيۡرُِج ٱىََۡحٍّ ٌِ ٌَ ِۚ َو ۡمَر

َ
َ يَُدةُِّر ٱۡۡل ٌَ ََ ٱىََۡحِّ َو ًَِّج ٌِ ٍَ ۡ  ُج ٱل

فََل َتخٍُّلٔنَ 
َ
ِۚ َذُلۡو أ ُ  .[31]يقٟمس:  ﴾فََصًَُلٔلَُٔن ٱَّللٍّ

ٜم٦م ُم٤م صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد ؓ، ذم اًمس   ُمـو

ومَٞمَٜمُْٗمُخ ومِٞمِف صُمؿ  ُيْرؾَمُؾ إًَِمٞمِْف اعْمَٚمَُؽ، »ملسو هيلع هللا ىلص: ُمراطمؾ ظمٚمؼ اجلٜملم، واًمِم٤مهد ُمٜمف ىمقًمف 

وَح، َوُي١ْمَُمُر سم٠ِمَْرسَمِع يَمٚماَِمٍت: ِرْزىمِِف، َوَأضَمٚمِِف، َوقَمَٛمٚمِِف، َوؿَمِ٘مل  أَْم ؾَمِٕمٞمد  .(1)« ٌاًمر 

زق ُمع اخلٚمؼ ذم آي٦م واطمدة ذم ىمقًمف  ِي ﴿: - شمٕم٤ممم -وىمد مُجع اًمر  ُ ٱَّلٍّ ٱَّللٍّ
 ًۡ ًٍّ َرزَكَُس ًۡ ثُ  ▐.واًمرازق ، ومٝمق اخل٤مًمؼ [04]اًمروم:  ﴾...َخيََلُس

  يْمٜم٤َم مَهَال» :   ىم٤ملصمؿ  :«َومَلْ َيؽْمُ

ٍَا ﴿لم ؾُمدى ض٤مئٕملم، يمام ىم٤مل ضمؾ وقمال: ٚمِ ٝمٛمَ ُمُ  :يٕمٜمل جٍّ
َ
ًۡ خ فََطِصبۡخُ

َ
أ

ًۡ َختَر   ًۡ إََِلَِۡا ََّل حُرَۡسُكَٔن َخيَۡلَنَُٰس ٍُُّس
َ
ََِٰل ٱ ١١٥ا َوخ ٍَيُِم ٱۡۡلَقَّ َذخََع ۡ ُ ٱل  ...﴾ َّللٍّ

                                                             

ُمـ  ،(8203، وُمسٚمؿ )، وذم ُمقاضع أظمرى(3010اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 قمبد اَّلل  سمـ ُمسٕمقد ؓ. طمدي٨م
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ََيَۡصُب ﴿ه اهلل قمـ ُمثؾ هذا اًمٕمب٨م، ىم٤مل ضمؾ وقمال: ُيٜمز  [، 111]اعم١مُمٜمقن: 
َ
خ

ن ُحۡۡتََك ُشًدى
َ
َُ أ نَسَٰ  .[32]اًم٘مٞم٤مُم٦م: ﴾ ٱۡۡلِ

  وهق  ،«أَْرؾَمَؾ إًَِمٞمْٜم٤َم َرؾُمقاًل »ومٚمؿ يؽميمٜم٤م اهلل مهال ض٤مئٕملم ُمٝمٛمٚملم ؾمدى، وإٟمام

ًۡ رَُشٔل  ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿، ملسو هيلع هللا ىلصحمٛمد  ًۡ  ىََلۡد َسآءَُز ُُفِصُس
َ
َۡ أ ِ  .[184]اًمتقسم٦م: ﴾ ٌّ

 أرؾمٚمف اهلل؟ ؿَ وسمِ 

ًۡ رَُشَّٔل  ﴿ىم٤مل ضمؾ وقمال:  ۡؤٌَِِِي إِذۡ بََكَد ذًِِٓ ٍُ
ۡ ُ لََعَ ٱل ٍَّ ٱَّللٍّ ٌَ َۡ  ىََلۡد  ِ ٌّ

ثَ  ٍَ ًُ ٱىِۡهَتََٰب وَٱۡۡلِۡه ُٓ ٍُ ِ ًۡ َويَُكيّ َٰخِِّۦ َويَُزّكًِِٓ ًۡ َءاَي  َقيًَِۡٓ
ْ ٔا ًۡ َحخۡيُ ُُفِصِٓ

َ
]آل ﴾ أ

وشمالوة اآلي٤مت، وشمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس ُم٤م  [، وم٠مرؾمٚمف اهلل ًمتزيمٞم٦م اًمٜمٗمقس،120قمٛمران: 

 حيت٤مضمقن إًمٞمف.

 ـْ َأـَم٤مقَمُف َدظَمَؾ اجلَٜم ٦مَ »: ىمقًمف  :«وَمَٛم

 يمثػمة6 ُمـ أـم٤مع اًمرؾمقل دظمؾ اجلٜم٦م، وهذا ُمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم آي٤متأي: 

َ حِيَۡم ُضُدوُد ٱ﴿يم٘مقًمف قمز وضمؾ:  َ يُِؽِف ٱَّللٍّ ٌَ ِِۚ َو َٰج   َّللٍّ ُّ َسنٍّ  َورَُشََٔلُۥ يُۡدِخيۡ
ا  َٓ ِ ًُ ََتۡرِي ٌَِ ََتۡخ ً ـِ ُز ٱىَۡك ۡٔ َٰلَِم ٱىَۡف ِۚ َوَذ ا َٓ ََ ذًِ َُٰر َخَِِٰلِي َُۡه

َ
 .[13]اًمٜمس٤مء:  ﴾ٱۡۡل

ـْ قَمَّم٤ميِن َدظَمَؾ اًمٜم ٤مرَ ملسو هيلع هللا ىلص: »وىم٤مل اًمٜمبل  ـْ َأـَم٤مقَمٜمِل َدظَمَؾ اجْلَٜم ٦َم، َوَُم  . (1)«َُم

                                                             

ؓ، وطمس   أيب ؾمٕمٞمد ُمـ طمدي٨م ،(444) «األوؾمط»اًمٓمؼماين ذم  أظمرضمف: طمسـ( 1) ـ اخلدري 

سمٚمٗمظ:  أيب هريرةؓ  ُمـ طمدي٨م ،(3844وأظمرضمف اًمبخ٤مري ) .(10/303حم٘م٘مق اعمسٜمد )ؾمٜمده 

ـْ قَمَّم٤ميِن ومََ٘مْد أَبَك. ..»  .«َوَُم
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، يمام دل  قمٚمٞمف ىمقًمف ، سمؾ ـم٤مقم٦م يمؾ ٟمبل ورؾمقلملسو هيلع هللا ىلصواًمقاضم٥م ـم٤مقم٦م اًمٜمبل 

رَۡشيَِۡا ٌَِ رٍُّشٍٔل إَِّلٍّ ﴿شمٕم٤ممم: 
َ
آ أ ٌَ ِ َو  .[20]اًمٜمس٤مء:  ﴾َِلَُؽاَع بِإِذِۡن ٱَّللٍّ

 ـْ قَمَّم٤مُه َدظَمَؾ اًمٜم ٤مرَ »: وىمقًمف  :«َوَُم

َ ﴿وصم٤مسم٧م سم٤مًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، يم٘مقًمف قمز وضمؾ:  رٌ ُم٘مر   - أجْم٤م -هذا  ٌَ َو
 ُّ َ َورَُشََٔلُۥ َويَخََكدٍّ ُضُدوَدهُۥ يُۡدِخيۡ ا َوََلُۥ َقَذاب  َُاًرا َخَِِٰل   َحۡكِص ٱَّللٍّ َٓ ا ذًِ

ِٓي   َ َورَُشََٔلُۥ فَإِنٍّ ََلُۥ َُاَر ﴿ وىمقًمف شمٕم٤ممم: ،[10]اًمٜمس٤مء:  ﴾مَّ َ َحۡكِص ٱَّللٍّ ٌَ َو
ةًَدا
َ
ٓ خ ا َٓ ََ ذًِ ًَ َخَِِٰلِي ٍِّ َٓ ـْ قَمَّم٤ميِن »، وذم احلدي٨م اًمس٤مسمؼ: [83]اجلـ:  ﴾َس َوَُم

 .(1)«َدظَمَؾ اًمٜم ٤مرَ 

 ٟمققم٤من:ودظمقل اًمٜم٤مر 

ومٛمـ ُم٤مت قمغم  6دظمقل ُم١مسمد، وهذا ًمٚمٙم٤مومر أي:: دظمقل إمم أبد، اًمٜمقع األول

 .- واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -اًمٙمٗمر وم٢مٟمف يدظمؾ اًمٜم٤مر ظم٤مًمدا خمٚمدا ومٞمٝم٤م 

د، وهذا ًمٕمّم٤مة اعمقطمديـ، ومٛمـ ُم٤مت قمغم اًمتقطمٞمد : دظمقل إمم أُمَ اًمٜمقع اًمث٤مين

ر ًمٙمٜمف إمم أُمد، سمحس٥م قمٚمؿ وم٢مٟمف ُيٕمذسمف سم٤مًمٜم٤م فُ سمَ وقمٜمده ُمٕم٤مٍص، وؿم٤مء اهلل أن ُيٕمذ  

 اهلل وسمحس٥م أقمامل اًمٕمب٤مد.

هذا إمم اهلل 6 وفوُمٕمّمٞمتُ ☺ اًمرؾمقل  ـم٤مقم٦مُ  دِ واقمٚمؿ أنف ىمد جيتٛمع ذم اعمقطم  

د ذم اًمٜم٤مر ف وم٢مٟمف ال خُيٚم  سمَ وإن قمذ   .إن ؿم٤مء قمٗم٤م قمٜمف، وإن ؿم٤مء قمذسمف :▐

                                                             

 ( شم٘مدم خترجيف.1)
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ًۡ إِجٍّآ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ - يمام ذيمر اًمِمٞمخ   - واًمدًمٞمؾ ،يمام ؾمبؼ رَۡشيَِۡآ إََِلُۡس
َ
أ

َن رَُشَّٔل   ۡٔ ٓ إََِلَٰ فِرَۡق رَۡشيَِۡا
َ
ٓ أ ا ٍَ ًۡ َن  َشًَِٰٓدا َقيًَُۡس

ُٔۡن  ١٥رَُشَّٔل  َذَكََصَٰ فِرَۡق
ا َوبًِل   ۡخذ 

َ
ُّ أ َخۡذَنَٰ

َ
 .[12 -11﴾ ]اعمزُمؾ: ٱلرٍُّشَٔل فَأ

 :ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿» ىمقًمف ًۡ َواًمد  رَۡشيَِۡآ إََِلُۡس
َ
 :«﴾إِجٍّآ أ

 اخلٓم٤مب ًمٙمٗم٤مر ىمريش واعمنميملم.

 :وىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ ًۡ  :﴾رَُشَّٔل  َشًَِٰٓدا َقيًَُۡس

 ٚم٧م، واألُم٦م شمِمٝمد هلذا اًمرؾمقل سم٤مًمبالغ6ٛمِ اًمرؾمقل يِمٝمد قمغم هذه األُم٦م سمام قمَ 

ث  ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٌٍّ
ُ
ًۡ أ َٰلَِم َسَكيَۡنَُٰس ْ وََشؽ   َوَكَذ ٔا َُهُُٔ َدآَء لََعَ ٱنلٍّاِس ا ّّلِ َٓ ُش

ًۡ َشًِٓد  َويَُسَٔن   [.103]اًمب٘مرة:  ﴾اٱلرٍُّشُٔل َقيًَُۡس

 يب ؾمٕمٞمد اخلدري ؓ ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقمـ أو
ِ
ُيْدقَمك ُٟمقٌح »ملسو هيلع هللا ىلص: قُل اهلل

، وَمٞمَُ٘مقُل: َهْؾ سَمٚم ْٖم٧َم؟ وَمٞمَُ٘مقُل: َٟمَٕمْؿ،  َيْقَم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم، ومَٞمَُ٘مقُل: ًَمب ٞمَْؽ َوؾَمْٕمَدْيَؽ َي٤م َرب 

تِِف: َهْؾ سَمٚم َٖمٙمُ  ـْ َيِْمَٝمُد ًَمَؽ؟ وَمٞمَُ٘م٤مُل أِلُُم  ـْ َٟمِذيٍر، وَمٞمَُ٘مقُل: َُم ْؿ؟ وَمٞمَُ٘مقًُمقَن: َُم٤م أَت٤َمٟم٤َم ُِم

تُُف، وَمتَِْمَٝمُدوَن َأن ُف ىَمْد سَمٚم غَ  ٌد َوأُُم  ؾُمقُل قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ؿَمِٝمٞمًدا، وَمَذًمَِؽ  ،وَمٞمَُ٘مقُل: حُمَٛم  َوَيُٙمقَن اًمر 

ث  ﴿ ىَمْقًُمُف ضَمؾ  ذيِْمُرُه: ٌٍّ
ُ
ًۡ أ َٰلَِم َسَكيَۡنَُٰس ْ وََشؽ   َوَكَذ ٔا َُهُُٔ َدآَء لََعَ ٱنلٍّاِس ا ّّلِ َٓ ُش

ًۡ َشًِٓد    .  (1)َواًمَقؾَمُط: اًمَٕمْدُل  «[103]اًمب٘مرة:  ﴾اَويَُسَٔن ٱلرٍُّشُٔل َقيًَُۡس

 :َٔۡن رَُشَّٔل  ﴿ وىمقًمف شمٕم٤ممم رَۡشيَِۡآ إََِلَٰ فِرَۡق
َ
ٍَآ أ  ملسو هيلع هللا ىلص.اهلل ُمقؾمك  ل  وهق ٟمبِ  :﴾َن

                                                             

 (. 3335)أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف ( 1)
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 :ُن ﴿ وىمقًمف شمٕم٤ممم ۡٔ ا َوبًِل  َذَكََصَٰ فِرَۡق ۡخذ 
َ
ُّ أ َخۡذَنَٰ

َ
 :أي ،﴾ٱلرٍُّشَٔل فَأ

 أظمذا ؿمديدا.

 ومخالص٦م هذه اعمس٠مخ٦م هل إصمب٤مت اًمرسمقسمٞم٦م واًمرؾم٤مًم٦م.

○ ○ ○ 

 ، وم٘م٤مل:ُمـ اعمس٤مئؾ اًمثالث ذم سمٞم٤من اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م صمؿ ذع اًمِمٞمخ  

ٌب، َوال  َأن  اهللَ : اًمث٤مٟمٞم٦م» َك َُمَٕمُف َأطَمٌد ذِم قِمب٤َمَدشمِِف، ال َُمَٚمٌؽ ُُمَ٘مر  ال َيْرىَض َأْن ُينْمَ

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿ ِ َٟمبِل  ُُمْرؾَمٌؾ6 َواًمد  َف ٱَّللٍّ ٌَ  ْ ٔا ِ فََل حَۡدُق َسَِٰشَد َّلِلٍّ ٍَ ۡ نٍّ ٱل
َ
َوأ

ا َضد 
َ
 .«[14﴾ ]اجلـ: أ

وضمقب إومراد اهلل سم٤مًمٕمب٤مدة، وأن اهلل ال ٝم٤م: اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وطم٤مصٚمُ  هل هذه

ك ُمٕمف أطمد ُمٝمام يم٤من، وًمق يم٤من ُمَٚمٙم٤م ُُم٘مرسم٤م قمٜمد اهلل أو ٟمبٞم٤م ُمرؾمال، يرىض أن ُينَم 

ُ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿وه١مالء أومْمؾ أصٜم٤مف اعمخٚمقىم٤مت: اعمالئٙم٦م واًمرؾمؾ،  ٱَّللٍّ
َلٰٓهَِهثِ رُُشل   ٍَ ۡ ََ ٱل ََ ٱنلٍّاِس  يَۡطَؽِِف ٌِ  [.31]احل٩م:  ﴾َوٌِ

  فََل ﴿قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  اًمِمٞمخ  صمؿ اؾمتدل ِ َسَِٰشَد َّلِلٍّ ٍَ ۡ نٍّ ٱل
َ
َوأ

ا َضد 
َ
ِ أ َف ٱَّللٍّ ٌَ ٔاْ   .[14]اجلـ: ﴾ حَۡدُق
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َسَِٰشدَ ﴿: شمٕم٤ممم وذم اعمراد سم٘مقًمف ٍَ ۡ  ُمٜمٝم٤م: 6أىمقال ألهؾ اًمٕمٚمؿ ،﴾ٱل

اؾمؿ ُمٙم٤من، يٕمٜمل  ،: أن اعمس٤مضمد مجع َُمسِجد قمغم وزن َُمٗمِٕمؾاًم٘مقل األول

 ُمقضع اًمسجقد، وهل األُم٤ميمـ اًمتل سُمٜمٞم٧م ًمٚمّمالة وذيمر اهلل.

ٝمؿ ٕمَ ٞمَ ىم٤مل ىمت٤مدة  : يم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى إذا دظمٚمقا يمٜم٤مئسٝمؿ وسمِ 

 .(1)هدَ وه وطْم دُ طم  قَ أن يُ ملسو هيلع هللا ىلص أذيمقا سم٤مهلل، وم٠مُمر اهلل ٟمبٞمف 

َسَِٰشدَ ﴿: اعمٕمٜمك قمغم هذا اًم٘مقلو ٍَ ۡ نٍّ ٱل
َ
 أُم٤ميمـ اًمٕمب٤مدة. :يٕمٜمل، ♂َوأ

َسَِٰشدَ ﴿ ــــ: أن اعمراد سماًم٘مقل اًمث٤مين ٍَ ۡ سمـ  ىم٤مل ؾمٕمٞمد .اًمسجقد أقمْم٤مءُ  :﴾ٱل

هذه األقمْم٤مء هلل ومال شمسجدوا اه٤م  :، يٕمٜمل(8)«ٟمزًم٧م ذم أقمْم٤مء اًمسجقد»ضمبػم: 

 ًمٖمػمه، وقمغم هذا اًم٘مقل شمٙمقن مجع ُمسَجد سمٗمتح اجلٞمؿ.

ُأُِمْرُت َأْن »ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمبل ¶  ويمام ذم احلدي٨م قمـ اسمـ قمب٤مس

 .(3)«َأؾْمُجَد قَمغَم ؾَمبَْٕم٦ِم أقَْمُٔمؿٍ 

َسَِٰشدَ ﴿وىمري٥ٌم ُمـ هذا اًم٘مقل ُمـ ضمٕمؾ  ٍَ ۡ ُمّمدر ُمٞمٛمل  ،مجع ُمسَجد ﴾ٱل

 وأن اًمسجقد هلل ال يٙمقن ًمٖمػمه. :سمٛمٕمٜمك اًمسجقد، يٕمٜمل

                                                             

 (.221/ 83) «شمٗمسػم اًمٓمؼمي»( 1)

 (.800/ 4) «شمٗمسػم اسمـ يمثػم»( 8)

 (.054وُمسٚمؿ ) ،(418اًمبخ٤مري ): أظمرضمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 3)
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: اعمس٤مضمد اعمبٜمٞم٦م أو األُم٤ميمـ اًمتل ُيٕمبد اهلل ومٞمٝم٤م، ويمذًمؽ األقمْم٤مء وقمغم يمؾ  

اًمسجقد، يمٚمٝم٤م إٟمام شمٙمقن هلل ال ًمٖمػمه، ومال جيقز أن اًمتل شمٙمقن هلذه اهلٞمئ٦م وهل 

 ه.ُيدقمك وأن ُيٕمبد ُمع اهلل همػمُ 

 ا﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف َضد 
َ
ِ أ َف ٱَّللٍّ ٌَ ٔاْ   :﴾فََل حَۡدُق

 ،يٕمٜمل اًمٓمٚم٥م واًمس١مال :دقم٤مء اعمس٠مخ٦موم ،يِمٛمؾ دقم٤مء اًمٕمب٤مدة ودقم٤مء اعمس٠مخ٦م

قَم٤مءُ »: ملسو هيلع هللا ىلصضمٜمس اًمٕمب٤مدات، يمام ىم٤مل  يٕمٜمل :ودقم٤مء اًمٕمب٤مدة  .(1)«ُهَق اًْمِٕمب٤َمَدةُ  اًمد 

 :ا﴿ وىمقًمف َضد 
َ
مجٞمع ُمـ  :أيهذه ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٝمل ومُتٗمٞمد اًمٕمٛمقم،  :﴾أ

ٌب، َوال َٟمبِل  ُُمْرؾَمٌؾ »يٕمبد ُمـ دون اهلل، يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ  :  ، «ال َُمَٚمٌؽ ُُمَ٘مر 

 إذا يم٤من اهلل ال يرىض هل١مالء ومٖمػممه٤م ُمـ سم٤مب أومم. :يٕمٜمل

 ُُمْرؾَمٌؾ َوال َٟمبِل  »:    وىمقًمف»: 

يِمػم إمم ُمس٠مخ٦م اًمٗمرق سملم اًمٜمبل واًمرؾمقل، وهذه ُمس٠مخ٦م     يم٠من اًمِمٞمخ

 ُمِمٝمقرة قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ.

أن اًمرؾمقل   :وًمٕمؾ األىمرب اًمذي اظمت٤مره ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  

هق ُمـ ُأرؾمؾ إمم ىمقٍم ُمٙمذسملم، واًمٜمبل ُمـ ُأرؾمؾ إمم ىمقٍم ُم١مُمٜملم سمنميٕم٦م رؾمقل 

                                                             

ٕمامن سمـ اًمٜم   ُمـ طمدي٨م(، 8525واًمؽمُمذي ) ،(1035أبق داود ) : أظمرضمفصحٞمح( 1)

  (.3043) «صحٞمح اجل٤مُمع»وصححف األًمب٤مين ذم ، ِمػم ؓسمَ 
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َٓا  ﴿ وحيٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:ٛمٝمؿ ، ومٝمق ُيٕمٚم  (1)ىمبٚمف ََٰث ذًِ َرى ۡٔ َُزنۡلَا ٱّلٍّ
َ
ٓ أ إِجٍّا

د   ْ ى ُْ ٔا ٍُ ۡشيَ
َ
ََ أ ِي َن ٱَّلٍّ َٓا ٱنلٍّبًَِّٔ ِ ًُ ة ِۚ ََيُۡس [، وم٤مًمٜمبٞمقن ُمـ 00]اح٤مئدة:  ﴾َؤُُر 

ئٞمؾ حيٙمٛمقن سم٤مًمتقراة اًمتل أنزهل٤م اهلل قمغم ُمقؾمك   ملسو هيلع هللا ىلص.سمٜمل إرسا

 إومراد اهلل سم٤مًمٕمب٤مدة.ومخالص٦م هذه اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: وضمقب 

○ ○ ○ 

 إمم سمٞم٤من اعمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م، وم٘م٤مل: صمؿ اٟمت٘مؾ  

ـْ طَم٤مد  اهلَل  :اًمث٤مًمث٦م» قُز ًَمُف ُُمَقاالُة َُم َد اهلَل ال جَيُ ؾُمقَل، َوَوطم  ـْ َأـَم٤مَع اًمر  َأن  َُم

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿ ا َّلٍّ َوَرؾُمقًَمُف، َوًَمْق يَم٤مَن َأىْمَرَب ىَمِري٥ٍم6 َواًمد   ٌ ۡٔ ُد كَ ََتِ
ٔٓاْ  ٔۡ ََكُُ َ ۥ َول َ َورَُشََٔلُ َۡ َضآدٍّ ٱَّللٍّ ٌَ وَن  آدَّ َٔ ِٔۡم ٱٓأۡلِخرِ يُ ِ َوٱَۡلَ َُِٔن ةِٱَّللٍّ ٌِ يُۡؤ
 ًُ ِٓ ِ ٔب

هَِم َنَخَب ِِف كُيُ ْوَلٰٓ
ُ
ِۚ أ ًۡ ُٓ ۡو َقِشرَيَت

َ
ًۡ أ ُٓ ََٰج ۡو إِۡخَن

َ
ًۡ أ ُْ آَء َِ ۡب

َ
ۡو خ
َ
ًۡ أ ُْ َءاةَآَء

ً ُْ يٍَّد
َ
ََ َوخ يَمَٰ َُۡهَُٰر  ٱۡۡلِ

َ
ا ٱۡۡل َٓ ٌَِ ََتۡخِ َٰج  ََتۡرِي  ًۡ َسنٍّ ُٓ

ُّ  َوُيۡدِخيُ ِۡ ِ ٌّ ةُِروح  
ََّلٓ إِنٍّ 

َ
ِِۚ خ هَِم ِضۡزُب ٱَّللٍّ ْوَلٰٓ

ُ
ِۚ أ ُّ ِۡ ْ َخ ًۡ َوَرُعٔا ُٓ ِۡ ُ َخ ِۚ َرِِضَ ٱَّللٍّ ا َٓ ََ ذًِ ي َخَِِٰلِ

ۡفيُِطٔنَ  ٍُ ۡ ًُ ٱل ُْ  ِ  .«[88﴾ ]اعمج٤مدًم٦م: ِضۡزَب ٱَّللٍّ

اًمث٤مًمث٦م ذم شم٘مرير ُمبدأ اًمقالء واًمؼماء، ومذيمر اًمِمٞمخ   أن اعمس٠مخ٦م هل هذه 

ع اًمتقطمٞمد اًمثالصم٦م ال جيقز ًمف ُمقاالة ُمـ طم٤مد   دَ طم  ُمـ أـم٤مع اًمرؾمقل ووَ   اهلل سم٠منقا

 اهلل ورؾمقًمف.

                                                             

 ( وُم٤م سمٕمده٤م.314/ 8« )قاتٜمباًم»يٜمٔمر: ( 1)
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 ة، ومام ُمٕمٜمك اعمقاالة؟٤مد  االة وحُم هٜم٤م ُمق

 ٤مل شمٕم٤ممم:ىم ٤م، وأصٚمٝم٤م ُمـ اًمقالي٦م وهل اعمحب٦م،ٞم  ًمِ ه وَ ذَ خِ يٕمٜمل أن شمت   :اعمقاالة

ِ ٱۡۡلَقِّ ﴿ َُث َّلِلٍّ ًَٰ َل َٔ ۡ َِالَِم ٱل  [.00]اًمٙمٝمػ:  ﴾ُْ

رب وُم٤م إمم ذًمؽ، ٍمة واًم٘مُ وم٤معمقاالة سمٛمٕمٜمك احل٥م، وهل٤م ُم٘متْمٞم٤مت ُمـ اًمٜم 

 ًمٙمـ أصؾ ُمٕمٜم٤مه٤م ُم٠مظمقذ ُمـ اعمحب٦م.

اعمخ٤مًمٗم٦م واعمج٤مٟمب٦م واعمٕم٤مداة، وهق ُم٠مظمقذ ُمـ  :ة وم٠مصٚمٝم٤م ذم اًمٚمٖم٦مح٤مد  وأُم٤م اعمُ 

ة. وُيٕمؼم  ح٤مد  آظمر، ومٝمذه هل اعمُ  د  ، واهلل ورؾمقًمف ذم طَم د  ٠منف ذم طَم ، يٕمٜمل يمد  احلَ 

َ ﴿قمٜمٝم٤م سم٤معمِم٤مىم ٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َ يَُشآّقِ ٱَّللٍّ ٌَ ۥ  َو َ َورَُشََٔلُ ْ ٱَّللٍّ ٔا ًۡ َشٓاكَّ ُٓ جٍّ
َ
َٰلَِم ةِد َذ

َ َشِديُد ٱىۡكَِلابِ   [.0]احلنم:  ﴾فَإِنٍّ ٱَّللٍّ

 :أي -اًمتقطمٞمد سم٠منقاقمف اًمثالصم٦م حيرم قمٚمٞمف ُمقاالة ؼ ُمـ أـم٤مع اًمرؾمقل وطم٘م   إذن،

 اًمقالء واًمؼماء. رُ اهلل ورؾمقًمف، وهذا ي٘مر   ُمـ طم٤مد   -حمب٦م 

ٖمض هق اًمبُ  (اًمؼماء)و ،هق اعمحب٦م واعمقدة واًم٘مرب (اًمقالء)وأصؾ ُمٕمٜمك 

 حمٚمٝمام ذم اًم٘مٚم٥م. ، أي:واًمٕمداوة. واعمحب٦م واًمبٖمض ُمـ أقمامل اًم٘مٚمقب

ـ   6 هلام آصم٤مر وُم٘متْمٞم٤مت شمٔمٝمر قمغم اًمٚمس٤من واجلقارحاًمقالء واًمؼماء ًمٙم

ٍمة واألنس واعمٕم٤موٟم٦م واهلجرة وٟمحق ذًمؽ، يمٚمٝم٤م ُمـ آصم٤مر وُم٘متْمٞم٤مت ٤مًمٜم  وم

 ، وأضداده٤م ُمـ آصم٤مر وُم٘متْمٞم٤مت اًمؼماء.اعمقاالة
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ُمٜمٝم٤م ىمقًمف قمز وضمؾ:  ٦6مودل قمغم هذا األصؾ ٟمّمقص يمثػمة ذم اًمٙمت٤مب واًمُسٜم  

﴿ُِٔ ٌَ ََ ءَا ِي ا ٱَّلٍّ َٓ حَّ
َ
ًۡ َيٰٓد ُٓ َۘ َبۡكُغ ۡوَِلَآَء

َ
َٔد وَٱنلٍَّصََٰرىٰٓ أ ُٓ ْ ٱَۡلَ ْ ََّل َتخٍِّخُذوا  ا

ۡوَِلَآءُ بَۡكظ   
َ
ۗۡ إِنٍّ ٱ أ ًۡ ُٓ ُّۥ ٌِِۡ ٍّ ًۡ فَإُِ ُِِس ٌّ  ًُٓ ٍّ ل َٔ َ َحخَ ٌَ َٔۡم َو ِٓۡدي ٱىَۡل َ ََّل َح  َّللٍّ

ٍِيَ  َٰيِ ٌَ ﴿وقمال:  ضمؾ فًمق[، وىم11]اح٤مئدة:  ﴾ٱىظٍّ ََ َءا ِي َٓا ٱَّلٍّ حَّ
َ
ْ ََّل َيٰٓد ٔا ُِ

 ٌََ َِ  َو َٰ يَم  ٱۡۡلِ
ْ ٱىُۡسۡفَر لََعَ ٔا ۡوَِلَآَء إِِن ٱۡشخََطتَّ

َ
ًۡ أ َُس َُٰ ًۡ ِإَوۡخَن ْ َءاةَآَءُز َتخٍِّخُذٓوا

ٍُٔنَ  َٰيِ ًُ ٱىظٍّ ُْ ْوَلٰٓهَِم 
ُ
ًۡ فَأ ُِِس ٌّ  ًُٓ ٍّ ل َٔ كَۡد ﴿هلالج لج:  فًمق[، وىم83]اًمتقسم٦م: ﴾َحخَ

 ًَ ًِ َْٰ َٔةٌ َضَصَِث  ِِفٓ إِةَۡر ۡش
ُ
ًۡ أ ًۡ إٍُِّا ةَُرَٰٓءُؤاْ  ََكَُۡج ىَُس مِِٓ ۡٔ  ىَِل

ْ ٔا ُ ۥٓ إِذۡ كَال ُّ َك ٌَ  ََ ِي وَٱَّلٍّ
 ًُ ًۡ َوبََدا ةَحََِِۡا َوبَحَُِۡس ِ َزَفۡرَُا ةُِس ا َتۡكتُُدوَن ٌَِ ُدوِن ٱَّللٍّ ٍٍّ ًۡ َومِ ٌُِِس

ۥٓ  ِ وَۡضَدهُ ٔاْ ةِٱَّللٍّ َٰ حُۡؤٌُِِ ةًَدا َضِتٍّ
َ
ََٰوةُ وَٱۡۡلَۡغَغآُء خ  [.0]اعمٛمتحٜم٦م: ﴾ ٱىَۡكَد

 »ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص وذم احلدي٨م قمـ اًمٜمبل 
ِ
ياَمِن احْل٥َم  ذِم اَّلل  َواًْمبُْٖمُض  ،َأْوصَمُؼ قُمَرى اإْلِ

 
ِ
 .(1)«ذِم اَّلل 

ًۡ حََرىَٰ َنررِي  ﴿▐: وهذا ذط ذم اإليامن يمام ىم٤مل  ُٓ ِِۡ ٌّ َٔۡن ا  ىٍّ َٔ َحخَ
ًۡ َوِِف  ُ َقيًَِۡٓ ن َشِخَػ ٱَّللٍّ

َ
ًۡ أ ُٓ ُُفُص

َ
ًۡ أ ُٓ َ ۡج ل ٌَ ا كَدٍّ ٌَ ِْۚ َۡلِئَۡس  ََ َزَفُروا ِي ٱَّلٍّ

                                                             

، ُمـ طمدي٨م (30334) واسمـ أيب ؿمٞمب٦م، (14180: أظمرضمف أمحد )طمسـ سمِمقاهده( 1)

ٕمقد، واسمـ قمب٤مس، وأيب ذر، وُمٕم٤مذ اسمـ ُمس ؿمقاهد ُمـ رواي٦مف وًم، سمـ قم٤مزب ؓاًمؼماء 

 ـمرىمف سمٛمجٛمقع احلدي٨م»: (1384) «اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»األًمب٤مين ذم  ىم٤ملو ╚.

 .«األىمؾ قمغم احلسـ درضم٦م إمم يرشم٘مل
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وَن  ًۡ َخَِِٰلُ ُْ ا  ٨٠ٱىَۡكَذاِب  ٌَ ُزَِل إََِلِّۡ 
ُ
ٓ أ ا ٌَ ِ َوٱنلٍِّبِّ َو  يُۡؤٌَُِِٔن ةِٱَّللٍّ

ْ ٔا ُ ٔۡ ََكُ َ َول
ۡوَِلَآَء َوَلَٰسِ 

َ
ًۡ أ ُْ َُذو َِٰصُلٔنَ ٍَّ َنررِي  ٱَتٍّ ًۡ َف ُٓ ِِۡ ٌّ  [.41-44 ]اح٤مئدة: ﴾ا 

ر اهلل مجٚم٦م ذـمٞم٦م ذيمَ »قمـ هذه اآلي٦م:  ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  

اًمتل شم٘متيض ُمع اًمنمط  (ًمق)شم٘متيض أنف إذا ُوضمد اًمنمط ُوضمد اعمنموط، سمحرف 

ِ ﴿اٟمتٗم٤مء اعمنموط، وم٘م٤مل:  ٔاْ يُۡؤٌَُِِٔن ةِٱَّللٍّ ٔۡ ََكُُ َ ًۡ َول ُْ َُذو ٌَا ٱَتٍّ ُزَِل إََِلِّۡ 
ُ
آ أ ٌَ وَٱنلٍِّبِّ َو

ۡوَِلَآءَ 
َ
[، ومدل قمغم أن اإليامن اعمذيمقر يٜمٗمل اخت٤مذهؿ أوًمٞم٤مء ويْم٤مده، 41]اح٤مئدة:﴾ أ

وال جيتٛمع اإليامن واخت٤مذهؿ أوًمٞم٤مء ذم اًم٘مٚم٥م، ودل ذًمؽ قمغم أن ُمـ اختذهؿ أوًمٞم٤مء ُم٤م 

ـ اإليامن سم٤مهلل واًم  .(1)«ٜمبل وُم٤م ُأنزل إًمٞمفومٕمؾ اإليامن اًمقاضم٥م ُم

ا ﴿سم٤مآلي٦م اًمتل ذم آظمر ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م:  - أجْم٤م -واؾمتِمٝمد اًمِمٞمخ   ٌ ۡٔ َّلٍّ ََتُِد كَ
 ْ ٔٓا ُ ٔۡ ََكُ َ َ َورَُشََٔلُۥ َول َۡ َضآدٍّ ٱَّللٍّ ٌَ َٔآدَّوَن  ِٔۡم ٱٓأۡلِخرِ يُ ِ وَٱَۡلَ  ...﴾يُۡؤٌَُِِٔن ةِٱَّللٍّ

 ذيمر أىمرب األىمرسملم: اآلسم٤مء واألبٜم٤مء واإلظمقان واًمٕمِمػمة. ، وومٞمٝم٤م[88]اعمج٤مدًم٦م: 

نم سمٙمراُم٦م اهلل بْ ومٚمٞمُ  (اهلل ورؾمقًمف ة ُمـ طم٤مد  يٕمٜمل قمدم ُمقد  )ؼ ذًمؽ ومٛمـ طم٘م  

ْوَلٰٓهَِم َنخََب ِِف ﴿▐: وم٘م٤مل  ،أُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م :ًمف ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة
ُ
أ

 ََ يَمَٰ ًُ ٱۡۡلِ ـ اإليامن ذم ي  وزَ  ،ذِم ىمٚمبفره٤م يمت٥م ًمف اًمسٕم٤مدة وىمر  »يٕمٜمل  ،﴾كُئُبِِٓ

ف 6 ومٝمل ىمٚمقب شمٜمقرت اهذا اإليامن، ٟمقر اإليامن اًمذي يٓمرد اًمُِمبَ (8)«سمّمػمشمف

 واًمري٥م واًمِمٙمقك.

                                                             

 (.13/ 3) «اًمٗمت٤موىجمٛمقع »( 1)

 (.4/10) «شمٗمسػم اسمـ يمثػم»( 8)
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ُّ ﴿ىم٤مل:  ِِۡ ٌّ ً ةُِروح   ُْ يٍَّد
َ
 ▐.، أي: ٟمقر وُمدد ُمـ اهلل ﴾َوخ

َُٰر ﴿وذم اآلظمرة ىم٤مل:  َُۡه
َ
ا ٱۡۡل َٓ ِ َٰج  ََتۡرِي ٌَِ ََتۡخ ًۡ َسنٍّ ُٓ ََ َويُۡدِخيُ َخَِِٰلِي

ا َٓ رَِِضَ ﴿ :اخلٚمقد األبدي ذم ضمٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ، واًمث٤مٟمٞم٦م 6ومٝمذه اًمٙمراُم٦م األومم ،﴾ذًِ
 ُّ ْ َخِۡ ٔا ًۡ َورَُع ُٓ ُ َخِۡ ٟمف ومال يسخط قمٚمٞمٝمؿ. صمؿ ىم٤مل:ومُٞمحِ  ،﴾ٱَّللٍّ  ؾ قمٚمٞمٝمؿ رضقا

﴿ ِ ْوَلٰٓهَِم ِضزُۡب ٱَّللٍّ
ُ
، طمٞم٨م أض٤مومٝمؿ إمم أجام ذف ذف -أجْم٤م  - وهذا ،﴾أ

ۡفيُِطٔنَ ﴿صمؿ ىم٤مل: ، ▐ٟمٗمسف  ٍُ ۡ ًُ ٱل ُْ  ِ ََّلٓ إِنٍّ ِضزَۡب ٱَّللٍّ
َ
حٙمؿ وم، ﴾خ

هق اًمٗمقز سم٤معمٓمٚمقب واًمٜمج٤مة ُمـ اعمرهقب، وهل ُمـ  :سمٗمالطمٝمؿ، واًمٗمالح

 اًمٙمٚمامت اجل٤مُمٕم٦م.

ذم اًمدٟمٞم٤م واآلظمرة عمـ طم٘مؼ هذا  ،سمؾ ظمػمات ضمٚمٞمٚم٦م ،ومٝمذه ومْم٤مئؾ قمٔمٞمٛم٦م

 واهلل أقمٚمؿ. ،ة ُمـ اًمٙم٤مومريـاألصؾ اعمتلم ، وهق حت٘مٞمؼ اًمقالء ًمٚمٛم١مُمٜملم واًمؼماء

○ ○ ○
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 :ّبٔاٌ بعض األّامس ّاليْإٍ ,املبخح الجالح: احلئفٔ٘
ٝم٤م، اٟمت٘مؾ إمم تِ ًم  ُمـ سمٞم٤من هذه اعمس٤مئؾ اًمثالث سم٠مدِ  اًمِمٞمخ   غَ سمٕمد أْن ومرَ 

ًمف شمٕمٚم ؼ ؿمديد سمٛمقضققم٤مت ، وهق أُمر ♠احلٜمٞمٗمٞم٦م ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ  ُمٕمٜمك سمٞم٤من

 اًمٙمت٤مب.

 :ىم٤مل  

ِهٞمَؿ: َأْن شَمْٕمُبَد اهللَ - اهلُل ًمَِٓم٤مقَمتِفِ  َأْرؿَمَدكَ  -اقْمَٚمْؿ » ٦َم إسِْمَرا ، َأن  احْلَٜمِٞمِٗمٞم ٦َم ُِمٚم 

. َوسمَِذًمَِؽ َأَُمَر اهلُل مَجِٞمَع اًمٜم ٤مِس، َوظَمَٚمَ٘مُٝمْؿ هَل٤َم6 يَماَم ىَم٤مَل  ـَ ي ٚمًِّم٤م ًَمُف اًمد  َوطْمَدُه، خُمْ

ا َخيَۡلُج شَمَٕم٤ممَم: ﴿ ٌَ نَس إَِّلٍّ َِلَۡكتُُدونِ  َو ٍَّ وَٱۡۡلِ [ َوَُمْٕمٜمَك 12﴾ ]اًمذاري٤مت: ٱۡۡلِ

ُدونِ َحۡكتُُدونِ ﴿  .«﴾: ُيَقطم 

   وهذا ومٞمف قمٜم٤مي٦م  ،«اقْمَٚمؿْ »هذه اعمس٠مخ٦م سم٘مقًمف:  اؾمتٗمتح اًمِمٞمخ

، وىمد ٞمٜمتبف إمم ُم٤م سمٕمدهًمذ وضمذب وؿمد اٟمتب٤مه ًمٚمٛمتٕمٚمؿ واًمس٤مُمع واًم٘م٤مرئ حْ وؿَم 

 .ؾمبؼ اًمٙمالم قمٚمٞمف

   َأْرؿَمَدَك اهلُل ًمَِٓم٤مقَمتِفِ »: ىمقًمف:» 

د: هق االؾمت٘م٤مُم٦م قمغم ؿْم د، واًمر  ؿْم ػ أن دقم٤م ًمٚمٛمتٕمٚمؿ سم٤مًمر  هذا ُمـ ؿمٗم٘م٦م اعم١مًم  

ي٦موهق ـمريؼ احلؼ،   .(1)ضد اًمٖمقا

                                                             

 .33صًمٚمٕمثٞمٛملم  «ذح صمالصم٦م األصقل»و، 310ص «اعمٗمردات»( يٜمٔمر: 1)



 

 benaacademy.net  ||أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

51 

 .(1)ُي٘م٤مسمٚمٝم٤م اعمٕمّمٞم٦موُمقاوم٘م٦م األُمر6 ومٕمال ًمٚمٛم٠مُمقر وشمريم٤م ًمٚمٛمحٔمقر، هل  :واًمٓم٤مقم٦م

 ِهٞمؿَ احْلَٜمِٞمِٗمٞم ٦َم ُِمٚم ٦َم »ىمقًمف: و  :«إسِْمَرا

 اًمديـ واًمنميٕم٦م. :اعمٚم٦م هل

سُمِٕمث٧ُْم »ملسو هيلع هللا ىلص: ػ، وىمد وردت هذه اًمٚمٗمٔم٦م ذم ىمقًمف ٜمَواحلٜمٞمٗمٞم٦م ُم٠مظمقذة ُمـ احلَ 

ْٛمَح٦مِ   .(8)«سم٤ِمحْلَٜمِٞمِٗمٞم ٦ِم اًمس 

 ذم ُمقضٕملم. ﴾ءَ ٓافَ َِ ضُ ﴿و ،ذم قمنمة ُمقاضع ﴾اَضًِِف  ﴿اًم٘مرآن وورد ذم 

اًمْمالل إمم االؾمت٘م٤مُم٦م، ، وم٤محلٜمػ ُمٞمؾ قمـ (3)وأصؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اعمٞمؾ

6 ومٝمذه احلٜمٞمٗمٞم٦م هل ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ ؿمٞمخ (0)ػ ُمٞمؾ قمـ االؾمت٘م٤مُم٦م إمم اًمْماللٜمَواجلَ 

 ملسو هيلع هللا ىلص.اعمقطمديـ 

 وُم٤م هل؟

                                                             

 .33ص ًمٚمٕمثٞمٛملم «ذح صمالصم٦م األصقل»( 1)

ُمـ  (،3424« )اًمٙمبػم»واًمٓمؼماين ذم  (،88851أمحد ): أظمرضمف طمسـ سمِمقاهده( 8)

 (.8580اًمّمحٞمح٦م )وىمقاه األًمب٤مين ذم ، طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م ؓ

 وهق: طمٜمٞمػ مجع احلٜمٗم٤مء»: «طَمٜمَػ»، ُم٤مدة (1/011)« اًمٜمٝم٤مي٦م»ىم٤مل اسمـ األثػم ذم  (3)

. ♠ إسمراهٞمؿ ديـ قمغم يم٤من ُمـ: اًمٕمرب قمٜمد واحلٜمٞمػ ،قمٚمٞمف اًمث٤مسم٧م اإلؾمالم إمم اح٤مئؾ

 .«اعمٞمؾ :ِػ ٜمَ احلَ  وأصؾ

 .824ص  «اعمٗمردات»( 0)



 

 benaacademy.net ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 

52 

   َأْن شَمْٕمُبَد »٘م٤مل: وم ،احلٜمٞمٗمٞم٦م اًمتل هل ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ اًمِمٞمخ   ًمؽ سملم

ـَ »يٕمٜمل: هل قمب٤مدة اهلل  «اهللَ  ي ٚمًِّم٤م ًَمُف اًمد   .«َوطْمَدُه، خُمْ

د، وم٢مـمالىمٝم٤م قمغم اًمٗمٕمؾ سمٛمٕمٜمك اًمتٕمب   6شُمٓمٚمؼ قمغم اًمٗمٕمؾ وقمغم اعمٗمٕمقل واًمٕمب٤مدة

 ُمذًمؾ. :أي ،دُمع اعمحب٦م واًمتٕمٔمٞمؿ، وهلذا ي٘م٤مل: ـمريؼ ُُمٕمب   (1)هم٤مي٦م اًمتذًمؾ هلل :وُمٕمٜم٤مه٤م

وأُم٤م إـمالىمٝم٤م قمغم اعمٗمٕمقل6 ومٙمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  : 

األىمقال واألقمامل اًمٔم٤مهرة اًمٕمب٤مدة اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمؾ ُم٤م حيبف اهلل ويرض٤مه ُمـ »

 .(8)«واًمب٤مـمٜم٦م

ومٞمدظمؾ ذم هذا يمؾ ُم٤م حيبف اهلل ويرض٤مه ُمـ األقمامل واألىمقال، ؾمقاء يم٤مٟم٧م 

فم٤مهرة يم٤مًمّمالة واًمزيم٤مة، أو سم٤مـمٜم٦م يم٠مقمامل اًم٘مٚمقب يم٤مخلقف واًمرضم٤مء واًمتقيمؾ 

 واعمحب٦م وٟمحق ذًمؽ.

  :ـَ »وىمقًمف ي ٚمًِّم٤م ًَمُف اًمد   :«خُمْ

 اًمٕمٛمؾ، ومه٤م: اإلظمالص واعمت٤مسمٕم٦م.ل ىمبقل هذا ومٞمف إؿم٤مرة إمم ذـمَ 

سمف  ، وٟمٞمَؾ - شمٕم٤ممم -اهلل  واإلظمالص ُمٕمٜم٤مه: أن ي٘مّمد اعمرء سمٕمب٤مدشمف وضمفَ  صمقا

ٌمء ًم ٤مٚمٜم٤مس أو ـمٚمبًم ري٤مءً إمم ضمٜمتف، سمحٞم٨م ال يٙمقن قمٛمٚمف وقمب٤مدشمف  واًمقصقَل 

 ٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م.ُمـ طُم 

                                                             

 .108اًمس٤مسمؼ ص( 1)

 .(105/ 14)« جمٛمقع اًمٗمت٤موى» (8)
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(وهذه احلٜمٞمٗمٞم٦م اهذا اًمتٗمسػم )َأْن شَمْٕمبَُد اهلَل َوطْمَدُه،  ـَ ي ٚمًِّم٤م ًَمُف اًمد  ًمٞمس٧م  ،خُمْ

سمؾ هل ُمٚم٦م اًمرؾمؾ واألنبٞم٤مء مجٞمٕم٤م، ًمٙمٜمٝم٤م أضٞمٗم٧م إمم  ،♠ظم٤مص٦م سم٢مسمراهٞمؿ 

ٔاْ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ألن اهلل أض٤مومٝم٤م إًمٞمف ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز ذم صمامٟمٞم٦م ُمقاضع6  6إسمراهٞمؿ ُ َوكَال
َِٰه  ْۗۡ كُۡو ةَۡو مِيٍَّث إِةَۡر ٓۡخَُدوا ۡو ََُصََٰرىَٰ َت

َ
ًٔدا أ ُْ  ْ ٔا ََ ًَ َضًِِف   ُۧنُُٔ ا ََكَن ٌِ ٌَ ا  َو

ٍُۡۡشِكِيَ  ۡ ّ  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: [، 131]اًمب٘مرة: ﴾ ٱل ٔدِي ُٓ ًُ َح ًِ َْٰ ا ََكَن إِةَۡر اجًِّ  ٌَ ا ا َوََّل َُۡۡصَ
ٍ  َوَلَِٰسَ ََكَن َضًِِف   ۡصيِ ٌَّ ٍُۡۡشِ ا  ۡ ََ ٱل ا ََكَن ٌِ ٌَ  [،23]آل قمٛمران: ﴾ كِيَ ا َو

ۗۡ فَٱحٍّتِ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:   ُ ًَ َضًِِف  كُۡو َضَدَق ٱَّللٍّ ًِ َْٰ ْ مِيٍَّث إِةَۡر ٔا ََ ا  ُك ا ََكَن ٌِ ٌَ َو
ٍُۡۡشِكِيَ  ۡ َۡ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: [، 51]آل قمٛمران: ﴾ ٱل ٌَ ِ  َو َُ دِي ۡضَص

َ
ًَ أ ۡشيَ

َ
َۡ أ ٍٍّ ا ّمِ

ُّۥ  َٓ َ  وَۡس َٔ ُُمِۡص ُْ ِ َو ًَ َضًِِف  وَٱتٍّتََف  َّلِلٍّ ًِ َْٰ وىم٤مل [، 181]اًمٜمس٤مء:  ﴾امِيٍَّث إِةَۡر

ث  إِنٍّ ﴿هلالج لج:  ٌٍّ
ُ
ًَ ََكَن أ ًِ َْٰ ِ َضًِِف  ا كَاُِخ   إِةَۡر ٍّ ٍُۡۡشِكِيَ َّلّلِ ۡ ََ ٱل ًۡ يَُم ٌِ َ ﴾ ا َول

 .رهظم آإمم ،[184]اًمٜمحؾ: 

  :َوسمَِذًمَِؽ َأَُمَر اهلُل مَجِٞمَع اًمٜم ٤مسِ »ىم٤مل»: 

 اًمٜم٤مس يٕمٜمل اًمبنم، وال ُيٓمٚمؼ اؾمؿ اًمٜم٤مس قمغم اجلـ.

 :َوظَمَٚمَ٘مُٝمْؿ هَل٤َم» وىمقًمف»: 

 وهق إومراد اهلل وطمده سم٤مًمٕمب٤مدة خمٚمّم٤م ًمف اًمديـ. 6هلذا اًمٖمرضأُمرهؿ وظمٚم٘مٝمؿ أي: 
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  :نَس إَِّلٍّ َِلَۡكتُُدونِ ٤ممَم: ﴿يَمام ىم٤مَل شَمٕم»ىم٤مل ٍَّ وَٱۡۡلِ ا َخيَۡلُج ٱۡۡلِ ٌَ ﴾  َو

 :«[12]اًمذاري٤مت: 

شمٗمسػم اًمٕمب٤مدة سم٤مًمتقطمٞمد شمٗمسػم سم٤مجلزء ودون، يقطم   :﴾َحۡكتُُدونِ ﴿وُمٕمٜمك 

 .(1)اًمٕمب٤مدة، وهق ُم٘مّمقد اًمٕمب٤مدة وأصٚمٝم٤ماألهؿ، وم٤مًمتقطمٞمد ضمزء ُمـ 

 وذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمٕمب٤مدة ٟمققم٤من:

  :: قمب٤مدة يمقٟمٞم٦ماألول

، وُمٕمٜم٤مه٤م اخلْمقع ألُمر اهلل اًمٙمقين، وهذه ؿم٤مُمٚم٦م وقم٤مُم٦م جلٛمٞمع اعمخٚمقىم٤مت

ٓ َءاِِت ٱلرٍِّنَٰمۡح َختۡد  ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ۡرِض إَِّلٍّ
َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰن ٌََ ِِف ٱلصٍّ ]ُمريؿ:  ﴾اإِن ُكَّ 

هؿ يمٞمػ رُ سم  دَ [، وم٤مجلٛمٞمع قمبٞمد هلل اهذا اعمٕمٜمك، ؾم٤مئرون حت٧م شمٍمومف وُمٚمٙمف، يُ 53

 يِم٤مء، ال خيرج أطمد ُمٜمٝمؿ قمام أراده اهلل وىمْم٤مه.

 :اًمث٤مين: قمب٤مدة ذقمٞم٦م

وهل اخلْمقع ألواُمر اهلل سم٤مالُمتث٤مل، وًمٜمقاهٞمف سم٤مالٟمتٝم٤مء واالضمتٜم٤مب، وهذه 

ٍُۡشَٔن ﴿هل اًمٕمب٤مدة اعمٓمٚمقسم٦م، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ََ َح ِي  وَِقتَاُد ٱلرٍِّنَٰمۡح ٱَّلٍّ
  ُ ۡٔ َْ ۡرِض 

َ
 [.23]اًمٗمرىم٤من: ﴾ الََعَ ٱۡۡل

○ ○ ○

                                                             

طمتٞم٤مضمل  اِل أي: إٟمام ظمٚم٘متٝمؿ آلُمرهؿ سمٕمب٤مديت، اَل »: (081/ 3)( ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗمسػمه 1)

 .«إًمٞمٝمؿ
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 صمؿ ىم٤مل  :

 سم٤ِمًْمِٕمب٤َمَدةِ »
ِ
ُد اهلل  .«َوَأقْمَٔمُؿ َُم٤م َأَُمَر اهلُل سمِِف اًمت ْقطمٞمُِد، َوُهَق: إوِْمَرا

د شمقطمٞمًدا، أي ُمّمدر :اًمتقطمٞمد َد يقطم   .(1)ضمٕمؾ اًمٌمء واطمًدا :وطم 

 سم٤ِمًْمِٕمب٤َمَدةِ »ىم٤مل:  :وذم االصٓمالح
ِ
ُد اهلل يم٠منف ُيِمػم إمم اًمتقطمٞمد  6(8)«ُهَق: إوِْمَرا

ٚمف أرؾمؾ ؾ وأممٝمؿ، واًمتقطمٞمد اًمذي ألضمؾُم اًمذي وىمٕم٧م ومٞمف اخلّمقُم٦م سملم اًمر  

 .ت٥ماهلل اًمرؾمَؾ وأنزل اًمٙمُ 

د ذم رسمقسمٞمتف، سمام جي٥م ًمف، وهق صمالصم٦م أىمس٤مم ، أن ُيقطم  د اهلُل واًمتقطمٞمد: أن ُيقطم  

 د ذم أؾمامئف وصٗم٤مشمف.د ذم أخقهٞمتف، وُيقطم  وُيقطم  

 ومف اًمِمٞمخوهق اًمذي قمر   - شمقطمٞمد اإلهلٞم٦م -ًمٙمـ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتقطمٞمد 

 سم٤ِمًْمِٕمب٤َمَدِة(
ِ
ُد اهلل هذا هق اًمتقطمٞمد اًمذي وىمٕم٧م ومٞمف اخلّمقُم٦م سملم اًمرؾمؾ  ،)إوِْمَرا

 وأىمقاُمٝمؿ.

 خصائص تْحٔد األلٍْٔ٘ )العبادٗ(:مطأل٘: 

ػ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: اؾمتِمٝمد اعم١مًم  6 وًمذا أنف اًمٖم٤مي٦م ُمـ ظمٚمؼ اجلـ واإلٟمس :األول

نَس إَِّلٍّ َِلَۡكتُُدونِ ﴿ ٍَّ وَٱۡۡلِ ا َخيَۡلُج ٱۡۡلِ ٌَ  [.12﴾ ]اًمذاري٤مت: َو

                                                             

 (.005/ 3) «وطمد» ُم٤مدة« ًمس٤من اًمٕمرب»ٜمٔمر: ي( 1)

 ( هذا شمٕمريػ اعم١مًمػ، وًمف شمٕمريٗم٤مت أظمرى.8)
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: أنف اعم٘مّمقد األقمٔمؿ ُمـ إرؾم٤مل اًمرؾمؾ وإٟمزال اًمٙمت٥م، يمام ىم٤مل اًمث٤مين

 :▐﴿ َّ َٰ ۥ ََّلٓ إَِل ُّ ٍُّ
َ
رَۡشيَِۡا ٌَِ َرتۡيَِم ٌَِ رٍُّشٍٔل إَِّلٍّ ُُِِٔحٓ إََِلِّۡ خ

َ
ٓ أ ا ٌَ  َو

َُا۠ فَٱۡختُُدونِ 
َ
ٓ خ ث  ﴿[، وىم٤مل ضمؾ وقمال: 81]األنبٞم٤مء:  ﴾إَِّلٍّ ٌٍّ

ُ
ِ أ
 َوىََلۡد َبَكرَِۡا ِِف ُكّ

ِن ٱخۡ 
َ
َُٰغَٔت رٍُّشًَّٔل أ ٔاْ ٱىطٍّ َ وَٱۡسخَجِتُ  [.32]اًمٜمحؾ:  ﴾تُُدواْ ٱَّللٍّ

ػ، وهق ُمٗمت٤مح دظمقًمف ذم اإلؾمالم: أن ٙمٚم  : أنف أول واضم٥م قمغم اعمُ اًمث٤مًم٨م

 ؼ سمٙمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد.سم٤مألًمقهٞم٦م، ويٜمٓمِ  د اهللَ يقطم  

ُمٕم٤مذا ح٤م سمٕمثف إمم ملسو هيلع هللا ىلص : أنف أول ُم٤م ُيدقمك إًمٞمف اًمٜم٤مس، يمام أوىص اًمٜمبل اًمراسمع

٢ِمَذا ضِمئْتَُٝمْؿ، وَم٤مْدقُمُٝمْؿ إمَِم َأْن َيِْمَٝمُدوا إِٟم َؽ ؾَمت٠َميِْت ىَمْقًُم٤م أَْهَؾ يمِت٤َمٍب، ومَ »اًمٞمٛمـ، ىم٤مل: 

 ُ َ »، وذم ًمٗمظ: (1)«َأْن الَ إهَِلَ إاِل  اَّلل  ُدوا اَّلل   .(1)«ُيَقطم 

ع اعمرء ذم اًمنمك قىمِ شموم٤معمخ٤مًمٗم٦م ذم هذا اًمٜمقع  6ظمٓمره وأثره ؿُ : قِمٔمَ اخل٤مُمس

َ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ُمـ أيمؼم اعمٝم٤مًمؽ، اًمذي هق األيمؼم،  ن يُۡۡشََك ةِِّۦ إِنٍّ ٱَّللٍّ
َ
ََّل َحۡغفُِر أ

ٍََ يََشآءُ  ِ َٰلَِم ل ا ُدوَن َذ ٌَ  [.04]اًمٜمس٤مء:  ﴾َويَۡغفُِر 

ىم٤مل شمٕم٤ممم: د ذم اًمٜم٤مر، وال ي٘مبؾ اهلل ُمٕمف ؿمٞمئ٤م ُمـ األقمامل6 وص٤مطمبف خمٚم  

ا﴿ ٌَ ٓ إََِلَٰ  َِا ٌۡ و   َوكَِد ٍَ َۡ َخ ٌِ 
ْ ٔا ٍِيُ ُّ  َق تَآء  فََشَكيَۡنَٰ ِرًُٔرا َْ [، 83]اًمٗمرىم٤من: ﴾ ٌٍّ

ۡكَج ﴿وىم٤مل قمز وضمؾ:  ۡۡشَ
َ
َۡ أ ِ ََ ٌَِ َرتۡيَِم ىَه ِي

وِِحَ إََِلَۡم ِإَوََل ٱَّلٍّ
ُ
َوىََلۡد أ

ٍَيَُم  ٍَّ َخ  وم٤مآلصم٤مر ظمٓمػمة وقمٔمٞمٛم٦م. ،[21]اًمزُمر:  ﴾ََلَۡطتََؽ

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)
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ه دَ ُمـ طم٘مؼ هذا اًمتقطمٞمد وم٘مد وقمَ 6 : أن حت٘مٞم٘مف يمٗمٞمؾ سمدظمقل اجلٜم٦ماًمس٤مدس

يم٤من ُمٕمف رء ُمـ اًمذٟمقب . وم٢مْن أنف ذم اجلٜم٦م - وصدق ؼ  ه طَم ووقمدُ  -اهلل 

ـ   ،حت٧م اعمِمٞمئ٦م، ومٝمق واعمٕم٤ميص  د ذم اًمٜم٤مر ًمق دظمٚمٝم٤م.ُمآخف إمم اجلٜم٦م، ومال خُيٚم   ًمٙم

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

ِه َُمَٕمفُ  :َُم٤م هَنَك قَمٜمْف ؿُ ٔمَ قمْ أَ وَ »  ُك، َوُهَق: َدقْمَقُة هَمػْمِ  .«اًمنم 

ُمع اهلل همػَمه ذم رء ُمـ  ك اعمرءُ ُينِم أن  ملسو هيلع هللا ىلصُمـ أقمٔمؿ ُم٤م هنك قمٜمف اًمٜمبل 

ع اًمٕمب٤مدة، وىمد شمٙم٤مصمرت اًمٜمّمقص ذم اًمٜمٝمل قمـ هذا وشمٕمٔمٞمٛمِ  ف، ىم٤مل ضمؾ أنقا

ً  ﴿وقمال:  ً ـِ ًٌ َق يۡ ـُ َۡك ىَ ٌََ ﴿▐: [، وىم٤مل 13]ًم٘مامن:  ﴾إِنٍّ ٱلّۡشِ َو
ََٰلۢ ةَكًًِدا ِ َذَلۡد َعوٍّ َعَل ُّۥ ﴿ [، وىم٤مل:112]اًمٜمس٤مء: ﴾ يُۡۡشِۡك ةِٱَّللٍّ ٌََ  إٍُِّ

 َۡ ٍَِي ٌِ َٰيِ ا لِيظٍّ ٌَ ُّ ٱنلٍّاُر  َو َٰ َوى
ۡ
أ ٌَ ُ َقيًَِّۡ ٱۡۡلٍََِّث َو ِ َذَلۡد َضرٍَّم ٱَّللٍّ يُۡۡشِۡك ةِٱَّللٍّ

َُطار  
َ
 [.38]اح٤مئدة: ﴾ أ

؟ ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص: وؾُمئؾ 
ِ
ا َوُهَق »أي اًمذٟم٥م أقمٔمُؿ قِمٜمَْد اَّلل   ٟمِد 

ِ
 
ِ
َأْن دَمَْٕمَؾ َّلل

ـْ ملسو هيلع هللا ىلص: »، وىم٤مل (1)«ظَمٚمََ٘مَؽ  ـْ ًَمِ٘مٞمَُف َُم ُك سمِِف ؿَمٞمْئ٤ًم َدظَمَؾ اجْلَٜم ٦َم، َوَُم ًَمِ٘مَل اهلَل اَل ُينْمِ

ُك سمِِف َدظَمَؾ اًمٜم ٤مرَ   .(8)«ُينْمِ

○ ○ ○ 

                                                             

قمبد اهلل سمـ  طمدي٨مُمـ  (42(، وُمسٚمؿ )0033اًمبخ٤مري ) أظمرضمف: ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 ُمسٕمقد ؓ .

 ¶. ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل ُمـ طمدي٨م(، 53)ذم صحٞمحف ُمسٚمؿ  أظمرضمف( 8)
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 :هذه اعمس٠مخ٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م سمذيمر دًمٞمٚمٝم٤م، وم٘م٤مل    أتَبع اًمِمٞمُخ صمؿ 

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم » ٔاْ ةِِّۦ َوٱۡختُُدواْ ٱ﴿ :َواًمد  َ َوََّل تُۡۡشُِك  .«[31]اًمٜمس٤مء: ﴾ ا ٔ  َشۡي َّللٍّ

ك سمف،  ،أن اًمقاضم٥م إومراد اهلل سم٤مًمٕمب٤مدة :ر ُم٤م ؾمبؼوهذا ي٘مر   واًمٜمٝمل قمـ اإلذا

ٔاْ ةِِّۦ َشۡي ﴿٘مقًمف: وم ﴾ ٟمٙمرة ا ٔ  َشۡي ﴿ضم٤مءت يمٚمٛم٦م  [،32]اًمٜمس٤مء:  ﴾ا ٔ  َوََّل تُۡۡشُِك
 .الرؾَم سم٤م، أو ٟمبٞم٤م ُمُ ر  ٘مَ ٙم٤م ُمُ ٚمَ وًمق يم٤من ُمَ ، رء ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٝمل ومتِمٛمؾ أي  

6 أقمٔمؿ اعمٜمٝمٞم٤مت أقمٔمَؿ اح٠مُمقرات واًمنمكِ  اًمتقطمٞمدِ وذم اآلي٦م دالًم٦م قمغم يمقن 

ومٞمٝم٤م طم٘مف سمتقطمٞمده، واًمٜمٝمل  م اهللُ هذه اآلي٦م شمسٛمك آي٦م احل٘مقق اًمٕمنمة، وىمد  ألن  

ك سمف.  قمـ اإلذا

 ٞم  ٗمِ ف وظَم ٞم  ٚمِ ويٜمبٖمل قمغم اعمسٚمؿ احلذر ُمـ اًمنمك يمبػمه وصٖمػمه، ضَم 
ف ف، ىمٚمٞمٚمِ

 يٕمتٜمل سمتح٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد وإومراد اهلل سم٤مًمٕمب٤مدة.ه، وأن ويمثػمِ 

ػ، ًمٚمٛمّمٜم  «اًمتقطمٞمد»وهذه يمٚمامت خمتٍمة وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م ذم ذح أبقاب يمت٤مب 

 واهلل أقمٚمؿ.

*   *   *


