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 -الجالث٘ األصْل الجاىٕ: الفصل -

 ّفُٔ ثالث٘ مباحح:

 :معسف٘ العبد زبُ, ّأىْاع العبادٗاملبخح األّل: األصل األّل: 

 :ىم٤مل اًمِمٞمخ  

وَم٢ِمَذا ىِمٞمَؾ ًَمَؽ: َُم٤م األُُصقُل اًمث الصَم٦ُم اًمتِل جَي٥ُِم قَمغَم اإِلْٟمَس٤مِن َُمْٕمِروَمتَُٝم٤م؟ وَمُ٘مْؾ: »

ًدا  ُف، َوِديٜمَُف، َوَٟمبِٞم ُف حُمَٛم   ملسو هيلع هللا ىلص.َُمْٕمِروَم٦ُم اًْمَٕمْبِد َرسم 

٤ميِن، َوَرسم ك مَجِٞم َ اهلُل اًم ِذي َرسم  ـْ َرسم َؽ؟ وَمُ٘مْؾ: َريب  لَم وَم٢ِمَذا ىِمٞمَؾ ًَمَؽ: َُم
ِ
َع اًْمَٕم٤معَم

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:  ُه6 َواًمد  ِ ﴿سمِٜمَِٕمِٛمِف، َوُهَق َُمْٕمُبقِدي ًَمْٞمَس زِم َُمْٕمُبقٌد ؾِمَقا ُد َّلِلٍّ ٍۡ ٱۡۡلَ
ٍِيَ  َٰيَ ـْ َذًمَِؽ 8]اًمٗم٤محت٦م:  ﴾رَّبِ ٱىَۡع  قَم٤ممَلٌ، َوَأن٤َم َواطِمٌد ُِم

ِ
ـْ ؾِمَقى اهلل [. َويُمؾ  َُم

 .«اًْمَٕم٤ممَلِ 

أو  «األصقل اًمثالصم٦م»وهق  ،هٜم٤م ذم اعم٘مّمقد ُمـ هذا اعمتـذع اعم١مًمػ 

 ومبدأ سم٤مألصؾ األول. ،«صمالصم٦م األصقل»

ف يٕمٜمل أؾم٤مؾُم  ،، يمام ي٘م٤مل: أصؾ اجلدار(1)واألصؾ هق: ُم٤م ُيبٜمك قمٚمٞمف همػمه

 وىم٤مقمدشمف اًمتل ُيبٜمك قمٚمٞمٝم٤م سم٘مٞمتف.

                                                             

 .84ص  «اًمتٕمريٗم٤مت»( 1)
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ذم أهن٤م أؾمئٚم٦م اًم٘مؼم اًمثالصم٦م:  - يمام ؾمبؼ -ـ أمهٞمتٝم٤م هذه األصقل اًمثالصم٦م شمٙمٛمُ 

ا، وشمِمتد احل٤مضم٦م ؟ وُمـ ٟمبٞمؽ؟ ومٝمذه ُمس٤مئؾ قمٔمٞمٛم٦م ضمدُمـ رسمؽ؟ وُم٤م ديٜمؽ

٦م إمم اًمٕمٚمؿ واًمٞم٘ملم اه٤م واالقمت٘م٤مد اًمّمحٞمح ذم هذه اعمس٠مخ٦م6 ألنف ُم٤م ُمـ اح٤مؾم  

ؼ ًمٚمجقاب اًمّمحٞمح، ُمٞم٧م إال وُيس٠مل هذه األؾمئٚم٦م ذم اجلٛمٚم٦م، وم٠مُم٤م اعم١مُمـ ومُٞمقوم  

ف ُمـ اًمٕمذاب، ف ُم٤م يٜم٤مًمُ ، ومٞمٜم٤مًمُ (1)َه٤مْه َه٤مْه، اَل َأْدِرياًمٗم٤مضمر ومٞم٘مقل:  وأُم٤م اًمٙم٤مومر أو

 ٟمس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

 ذم ُمس٤مئؾ: (،ُمٕمروم٦م اًمٕمبد رسمف) واًمٙمالم قمغم األصؾ األول

 :املطأل٘ األّىل: املساد بَرا األصل
 فُ »: فىمقًم  :«َُمْٕمِروَم٦ُم اًْمَٕمْبِد َرسم 

 «فُ سم  رَ »يٕمٜمل أن يٕمرف اًمٕمبُد رسمف، وهذا ُمـ سم٤مب إض٤موم٦م اعمّمدر إمم وم٤مقمٚمف، 

 ُمٗمٕمقل اعمّمدر.

ا ٤م وُمٕمبقدسم  رَ  - شمٕم٤ممم -اإلىمرار اجل٤مزم سم٤مهلل : - قمز وضمؾ -واعمراد سمٛمٕمروم٦م اهلل 

، ومٛمٕمٜم٤مه٤م ىمري٥م ُمـ ُمٕمٜمك اإليامن سم٤مهلل، ومٕمغم هذا غَم سم٠مؾمامئف احلسٜمك وصٗم٤مشمف اًمٕمُ 

أؿمٞم٤مء: اإليامن سمقضمقد اهلل، واإليامن سمرسمقسمٞمتف، واإليامن سم٠مخقهٞمتف،  شمتْمٛمـ أرسمٕم٦مَ 

 ف.سم  رَ  واإليامن سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف، هذا هق اعم٘مّمقد سمٛمٕمروم٦م اًمٕمبدِ 

                                                             

صححف األًمب٤مين ذم  واحلدي٨م (،14130أمحد )ُمسٜمد و(، 0313داود ) أيب : ؾمٜمـيٜمٔمر( 1)

 اًمؼماء سمـ قم٤مزب ؓ . ُمـ طمدي٨م ،(1232) «صحٞمح اجل٤مُمع»
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٨م ُمٕم٤مذ إمم ٕمْ وىمد ورد هذا اًمٚمٗمظ ذم سمٕمض اًمٜمّمقص يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م سمَ 

َل َُم٤م إِٟم َؽ شَمْ٘مَدُم قَمغَم ىَمْقٍم أَْهِؾ يمِ »ىم٤مل ًمف:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٞمٛمـ، أن اًمٜمبل  ـْ أَو  ت٤َمٍب، وَمْٚمٞمَُٙم

 َ ، وَم٢ِمَذا قَمَروُمقا اَّلل 
ِ
 .(1)...« شَمْدقُمقُهْؿ إًَِمٞمِْف قِمب٤َمَدُة اَّلل 

 ذِم »ذم وصٞمتف:  ملسو هيلع هللا ىلصوذم طمدي٨م اسمـ قمب٤مس اعمِمٝمقر ىم٤مل 
ِ
ْف إمَِم اَّلل  شَمَٕمر 

ة د   َيْٕمِرومَْؽ ذِم اًمِم 
ِ
ظَم٤مء  .(8)«اًمر 

 ف ٟمققم٤من:سم  أن ُمٕمروم٦م اًمٕمبد رَ  وذيمر احل٤مومظ اسمـ رضم٥م  

وهل ُمٕمروم٦م اإلىمرار سمف واًمتّمديؼ واإليامن، وهذه : : اعمٕمروم٦م اًمٕم٤مُم٦ماألول»

ق ا، وُيّمد  رسم٤م وُمٕمبقد - قمز وضمؾ -ر سم٤مهلل قم٤مُم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم، يٕمٜمل يمؾ ُم١مُمـ ُي٘مِ 

 سمذًمؽ.

شم٘متيض ُمٞمؾ اًم٘مٚم٥م إمم اهلل سم٤مًمٙمٚمٞم٦م واالٟم٘مٓم٤مع إًمٞمف  :: ُمٕمروم٦م ظم٤مص٦ماًمث٤مين

واألنس سمف واًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م سمذيمره واحلٞم٤مء ُمٜمف واهلٞمب٦م ًمف، وهذه اعمٕمروم٦م اخل٤مص٦م هل 

اًمتل يدور طمقهل٤م اًمٕم٤مرومقن، يمام ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ُمس٤ميملم أهؾ اًمدٟمٞم٤م ظمرضمقا ُمٜمٝم٤م 

 .(3)«- قمز وضمؾ -وُم٤م ذاىمقا أـمٞم٥م ُم٤م ومٞمٝم٤م، ىمٞمؾ: ُم٤م هق؟ ىم٤مل: ُمٕمروم٦م اهلل 

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)

(، وصححف األًمب٤مين 11803) «اًمٙمبػم»(، واًمٓمؼماين ذم 8443أمحد ) أظمرضمف: صحٞمح( 8)

 ( سمدون هذه اًمٕمب٤مرة.8112، وقمٜمد اًمؽمُمذي )(8521) «صحٞمح اجل٤مُمع»ذم 

 (.033/ 1) «ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»( 3)
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 :املطأل٘ الجاىٔ٘: الشو املعسف٘

 ومام اًمذي يٚمزم ُمـ ذًمؽ؟   ،فسم  رَ  يٕمٜمل إذا قمرف اًمٕمبدُ 

، ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م ضم٤مء سمف اًمٜمبل  شمستٚمزم ىمبقَل  - قمز وضمؾ -اجلقاب: ُمٕمروم٦م اهلل 

ۡؤٌَُِِٔن فََل َوَربَِّم ََّل يُ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،واالُمتث٤مل ومٞمام أُمر سمف واالٟمتٝم٤مء قمام هنك قمٜمف
 َٰ ًۡ َضرَس  َضِتٍّ ُُفِصِٓ

َ
ْ ِِفٓ أ ًٍّ ََّل ََيُِدوا ًۡ ثُ ُٓ ا َشَشَر ةَحَِۡ ٍَ َٔك ذًِ ٍُ ا كََغًَۡج َُيَّهِ ٍٍّ ا ّمِ

  ٍ ْ تَۡصيًِ ٔا ٍُ ِ قمز  -ُم٤م ذقمف اهلل  ، ومالزم اعمٕمروم٦م: ىمبقُل [21]اًمٜمس٤مء: ﴾ اَويَُصيّ

 ، واالٟم٘مٞم٤مد واإلذقم٤من ًمذًمؽ.ملسو هيلع هللا ىلصقمغم ًمس٤من رؾمقًمف  - وضمؾ

 :املطأل٘ الجالج٘: معيٙ السب
 فُ »: اًمِمٞمخ   ىم٤مل ـْ َرسم َؽ؟ »، وىم٤مل: «َُمْٕمِروَم٦ُم اًْمَٕمْبِد َرسم  ٞمَؾ ًَمَؽ: َُم

وَم٢ِمَذا ىمِ

لَم سمِٜمَِٕمِٛمفِ 
ِ
٤ميِن، َوَرسم ك مَجِٞمَع اًْمَٕم٤معَم َ اهلُل اًم ِذي َرسم   .«وَمُ٘مْؾ: َريب 

٤مه سم  رَ  :سمٛمٕمٜمك (،رسم ف)األفمٝمر أنف ُمِمتؼ ُمـ »: ىم٤مل اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر  

رسم٤مه وؾم٤مؾمف،  :سمٛمٕمٜمك ،فسم  رُ ف يَ سم  رَ  :ومٙمٚمٛم٦م اًمرب ُمِمت٘م٦م ُمـ هذا اًمٗمٕمؾ ،وؾم٤مؾمف

 .(1)«ومٝمل ُمـ اًمؽمسمٞم٦م

اًمؽمسمٞم٦م، وهل إٟمِم٤مء اًمٌمء  :ؾذم األص ب  اًمر  »اًمراهم٥م:  وٟمحق ذًمؽ ىمقُل 

«فُ بَ سم  ٤مه ورَ سم  ف ورَ سم  اًمتامم، ي٘م٤مل: رَ  د  إمم طَم  طم٤مال ومح٤مال
(8). 

                                                             

 (.122/ 1) «اًمتحرير واًمتٜمقير»( 1)

 .332 ص« اعمٗمردات»( 8)
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 وىمٞمؾ: إن رب سمٛمٕمٜمك ُم٤مًمؽ.

٤مه وؾم٤مؾمف، واًمث٤مين أنف سم  ك سمٛمٕمٜمك رَ ُمٕمٜمٞم٤من: األول أنف ُمِمتؼ ُمـ رسم   ومٞمٙمقن ومٞمٝم٤م

ٍِيَ ﴿وم٘مقًمف: سمٛمٕمٜمك ُم٤مًمؽ،  َٰيَ  ُم٤مًمٙمٝمؿ. :يٕمٜمل ،﴾رَّبِ ٱىَۡع

ٍِيَ ﴿ويمال اعمٕمٜمٞملم صحٞمح6 ومـ  َٰيَ ُم٤مًمٙمٜم٤م  - شمٕم٤ممم -أن اهلل  :يٕمٜمل ،﴾رَّبِ ٱىَۡع

 ُمـ سمٕمد يقم6 ومْمالل ٟمتٜم٘مؾ ومٞمٝم٤م يقُم٤م اًمذي أوضمدٟم٤م وأُمدٟم٤م ورسم٤مٟم٤م سمٜمٕمٛمف، واًمت

 اهلل وٟمٕمٛم٦م.

ٍََُٔسَٰ ﴿: ♠ ىم٤مل ومرقمقن ذم طمقاره ُمع ُمقؾمك َٰ ٍَا َي ٍََ رٍّبَُّس كَاَل  ٤٩كَاَل َذ
ََْدىَٰ   ًٍّ ٍء َخيَۡلُّۥ ُث ۡخَؽىَٰ ُكٍّ ََشۡ

َ
ِٓي أ َا ٱَّلٍّ  [.14 -05]ـمف:  ﴾َربَِّ

 - قمز وضمؾ -ٞم٦م: اجلٜملم ذم سمٓمـ أُمف6 يمٞمػ أن اهلل ٚمِ وًمٕمؾ ُمـ األُمثٚم٦م اجلَ 

ده سم٤مًمٖمذاء وُم٤م حيت٤مضمف طمتك ي٠مذن اهلل سمخروضمف، صمؿ ٤م، وُيٛمِ ف ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئئُ ٞمف وُيٜمِِم سم  ُيرَ 

َۢ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: ده سمٜمٕمٛمف سمٕمد ظمروضمف وهق ـمٗمؾ صٖمػم، ُيٛمِ  ِ ٌّ ۡخرََسُسً 
َ
ُ أ َوٱَّللٍّ

ٍَُٔن َشۡي  ًۡ ََّل َتۡكيَ َهَٰخُِس ٌٍّ
ُ
 - قمز وضمؾ -ؿ اهلل ٕمَ ، ومٜمِ [34]اًمٜمحؾ:  ﴾ا ٔ  ُبُؽِٔن أ
 قمغم اًمٕمب٤مد، ومٝمق راهؿ اًمذي رسم٤مهؿ سمٜمٕمٛمف.ضم٤مري٦م وؾم٤مسمٖم٦م 

يم٤من  هق اعمٕمبقد اًمذي ال جيقز  ،وم٢مذا يم٤من األُمر يمذًمؽ وهذا ومْمؾ اهلل قمٚمٞمٜم٤م

 .«قدُ بُ ٕمْ اعمَ  قَ هُ  ب  اًمر  وَ »ر اعم١مًمػ سمٕمد ذًمؽ سم٘مقًمف: د همػمه، يمام ؾمُٞم٘مر  أن ُيٕمبَ 

○ ○ ○
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 صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

ًمِٞمُؾ » لمَ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿َواًمد 
ِ
 .«[8﴾ ]اًمٗم٤محت٦م: احْلَْٛمُد هلل َرب  اًْمَٕم٤معَم

ع ا :هٜم٤م ًمالؾمتٖمراق، يٕمٜمل «أل» :﴾احْلَْٛمدُ ﴿ عمح٤مُمد هلل اؾمتٖمراق مجٞمع أنقا

 .يستح٘مف اهلل وخيتص سمفاعمٓمٚمؼ اًمٙم٤مُمؾ ٤محلٛمد وم٤م، اؾمتح٘م٤مىم٤م واظمتّم٤مص

: -    ؿىم٤مل اسمـ اًم٘مٞم يمام -اًمذم، واصٓمالطم٤م  ِضد  ًمٖم٦م:  «احلٛمد»و

 .(1)«ف وإضمالًمف وشمٕمٔمٞمٛمفاحلٛمد إظمب٤مر قمـ حم٤مؾمـ اعمحٛمقد ُمع طمب  »

○ ○ ○ 

 صمؿ سملم  اًمِمٞمخ   ُمٕمٜمك اًمٕم٤ممَلِ، وم٘م٤مل:

ـْ َذًمَِؽ اًْمَٕم٤ممَلِ »  قَم٤ممَلٌ، َوَأن٤َم َواطِمٌد ُِم
ِ
ـْ ؾِمَقى اهلل  .«َويُمؾ  َُم

 :املطأل٘ السابع٘: املساد بالعاملني

  :«اًمٕم٤مملَ »
ِ
هذا اجلٛمع إال ذم ًمٗمٔملم، يمام ذيمر  «وَم٤مقَمؾ»لم، ومل جُيٛمع دمٛمع قمغم اًمٕم٤معَم

، - هر اعمٕمروف سم٤مًمٞم٤مؾمٛملماؾمؿ ًمٚمز   -ؿ قم٤ممل وي٤مؾَم »ذًمؽ اسمـ قم٤مؿمقر  : 

ف تْ ٜمَسمَ : اجلٜمس ُمـ أضمٜم٤مس اعمقضمقدات، وواًمٕم٤مملَ  ٛمقن وي٤مؾمٛملم.مجٕمقه قمغم ي٤مؾَم 

                                                             

 .(53/ 8) «سمدائع اًمٗمقائد»( 1)
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، يم٠من يمؾ (1)«سمٗمتح اًمٕملم، ُمِمتؼ ُمـ اًمِٕمٚمؿ أو ُمـ اًمٕمالُم٦م (وَم٤مقَمؾ)اًمٕمرب قمغم وزن 

 صٜمػ ُمـ هذه اعمخٚمقىم٤مت قمالُم٦م قمغم ظم٤مًم٘مٝم٤م.

َرب  ﴿ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ¶وضم٤مء ذم هذه اًمٙمٚمٛم٦م أثٌر قمـ اسمـ قمب٤مس 

لمَ 
ِ
ٚمؼ يمٚمف، اًمسٛمقات يمٚمٝمـ وُمـ ومٞمٝمـ، واألرضقن يمٚمٝمـ ًمف اخلَ »ىم٤مل:  ،﴾اًْمَٕم٤معَم

أن رسمؽ  - ي٤م حمٛمد -قل: اقمٚمؿ ٘م. يٕمٚمؿومم٤م ال يُ  ٕمٚمؿيُ وُمـ ومٞمٝمـ وُم٤م سمٞمٜمٝمـ، مم٤م 

 .(8)«هذا ال يِمبٝمف رء

َرب  ﴿٤م قمـ ىمت٤مدة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ج اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه أجْموأظمر

لمَ 
ِ
 .(3)«يُمؾ  ِصٜمٍْػ قَم٤ممَلٌ »ىم٤مل:  ﴾اًْمَٕم٤معَم

، ومٕم٤ممل اًمٓمػم وقم٤ممل األؾمامك وقم٤ممل ومٙمؾ ضمٜمس ُمـ أضمٜم٤مس اعمخٚمقىم٤مت قم٤مملَ 

 اًمزواطمػ وهٙمذا، ال يٕمٚمٛمٝم٤م إال ظم٤مًم٘مٝم٤م.

ٍِيَ ﴿ َٰيَ ا رَبَّ ٱىَۡع ٌَ ُن َو ۡٔ ا  ٢٣ كَاَل فِرَۡق ٌَ ۡرِض َو
َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰن كَاَل رَبَّ ٱلصٍّ

 ٓ ا ٍَ ُٓ لمَ ﴿ًمـ  شمٗمسػمومـٝمذا يم٠منف  6[80-83اًمِمٕمراء:]﴾ةَحَِۡ
ِ
 ﴾.اًْمَٕم٤معَم

○ ○ ○

                                                             

 (.1/124) «اًمتحرير واًمتٜمقير»( 1)

 أمحد ؿم٤ميمر. ػ إؾمٜم٤مده اًمٕمالُم٦م(، وضٕم  103/ 1اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه ) أظمرضمف( 8)

اًمّمحٞمح اعمسبقر ُمـ اًمتٗمسػم »(، وىم٤مل ص٤مطم٥م 102/ 1اًمٓمؼمي ذم شمٗمسػمه ) أظمرضمف( 3)

 .«إؾمٜم٤مده طمسـ»(: 1/41) «سم٤مح٠مثقر
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 ذم سمٞم٤من ُم٤م حتُّمؾ سمف اعمٕمروم٦م، وم٘م٤مل: اًمِمٞمخ   أوم٤مَض صمؿ 

ْٞمُؾ، » ـْ آَي٤مشمِِف: اًمٚم  ُٚمقىَم٤مشمِِف، َوُِم ٞمَؾ ًَمَؽ: سمَِؿ قَمَروْم٧َم َرسم َؽ؟ وَمُ٘مْؾ: سمِآج٤َمشمِِف َوخَمْ
وَم٢ِمَذا ىمِ

بُْع  ْبُع َواألََرُضقَن اًمس  اَمَواُت اًمس  ُٚمقىَم٤مشمِِف اًمس  ـْ خَمْ ْٛمُس، َواًْمَ٘مَٛمُر، َوُِم َواًمٜم َٝم٤مُر، َواًمِم 

، َوَُم٤م سَمٞمْٜمَُٝماَم.  ـ  ٞمِٝم
ـْ ومِ  َوَُم

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿وَ  ِۚ ََّل اًمد  ُر ٍَ ٍُۡس وَٱىَۡل اُر َوٱلشٍّ َٓ ُۡو وَٱنلٍّ َٰخِِّ ٱَلٍّ َۡ َءاَي َوٌِ
ٍَرِ َوْۤاوُدُجۡسٱ ٍِۡس َوََّل لِيَۡل ْ لِيشٍّ ًۡ إِيٍّاهُ  ِۤهَّلِل تَۡصُشُدوا ٍَّ إِن ُنِخُ ُٓ ِي َخيََل ٱَّلٍّ

 [.33﴾ ]ومّمٚم٧م: َتۡكتُُدونَ 

يٍّام  َوىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿
َ
ۡرَض ِِف ِشخٍّثِ خ

َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰن ِي َخيََق ٱلصٍّ ُ ٱَّلٍّ ًُ ٱَّللٍّ  إِنٍّ َربٍُّس

اَر  َٓ َۡو ٱنلٍّ َٔىَٰ لََعَ ٱىَۡكرِۡشِۖ ُحۡغِِش ٱَلٍّ ًٍّ ٱۡشخَ ۥ َضرِحر  ُث ُّ َر َحۡؽيُتُ ٍَ ٍَۡس وَٱىَۡل ا وَٱلشٍّ
َرَٰتِۢ  َٔم ُمَصخٍّ ۡمرِهِۦٓۗۡ َوٱنلَُّش
َ
ََّل ََلُ ٱۡۡلَيُۡق وَ  ةِأ

َ
ٍِيَ خ َٰيَ ُ رَبَّ ٱىَۡع ۗۡ َتتَارََك ٱَّللٍّ ۡمُر

َ
﴾ ٱۡۡل

 [.10]األقمراف: 

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿ ْٕمُبقُد، َواًمد  ُب ُهَق اعْمَ ًُ َواًمر  ْ َربٍُّس ا ٱنلٍّاُس ٱۡختُُدوا َٓ حَّ
َ
َيٰٓد

ًۡ َتخٍُّلَٔن  ًۡ ىََكيٍُّس ََ ٌَِ َرتۡيُِس ِي ًۡ وَٱَّلٍّ ِي َخيََلُس ِي َسَكَو  ٢١ٱَّلٍّ ًُ  ٱَّلٍّ  ىَُس
َٰش   ۡرَض فَِر

َ
آَء ةَِِآء  ٱۡۡل ٍَ آء   ا َوٱلصٍّ ٌَ آءِ  ٍَ ََ ٱلصٍّ َُزَل ٌِ

َ
َِٰت  َوأ َر ٍَ ََ ٱثلٍّ ۡخَرَج ةِِّۦ ٌِ

َ
فَأ

َُداد  رِزۡك  
َ
ِ أ ٔاْ َّلِلٍّ ًۡ  فََل ََتَۡكيُ ًۡ ا ىٍُّس ُخُ

َ
ٍُٔنَ  ا َوأ  [.88-81﴾ ]اًمب٘مرة: َتۡكيَ

ـُ يَمثػٍِم   - شَمَٕم٤ممَم َرمِحَُف اهلُل  -ىَم٤مَل اسْم
ِ
 .«ُهَق اعْمُْسَتِحؼ  ًمِْٚمِٕمَب٤مَدةِ  : اخل٤َمًمُِؼ هِلَِذِه األؿَْمَٞم٤مء
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 املطأل٘ اخلامط٘: مب حتصل ٍرِ املعسف٘؟ 
 سمِآج٤َمشمِِف َوخَمُْٚمقىَم٤مشمِفِ »٘م٤مل: ، ومذيمر اًمِمٞمخ هٜم٤م اًمٓمريؼ إمم طمّمقل هذه اعمٕمروم٦م»: 

 مجع آي٦م وهل اًمٕمالُم٦م، وآي٤مت اهلل ٟمققم٤من:  :واآلي٤مت

يم٤مًمِمٛمس واًم٘مٛمر واًمٜمجقم واجلب٤مل  6وهل خمٚمقىم٤مشمف :آي٤مت يمقٟمٞم٦م: األول

 وُم٤م إمم ذًمؽ.  ،واألؿمج٤مر واًمبح٤مر

 .(اًم٘مرآن) وهل اآلي٤مت اعمتٚمقة :آي٤مت ذقمٞم٦م: اًمث٤مين

وم٢مذا ومرسٟم٤م اآلي٤مت سم٠مهن٤م اآلي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م  6ػ اعمخٚمقىم٤مت قمغم اآلي٤متومٝمٜم٤م قمٓمَ 

واًمنمقمٞم٦م ومٝمٜم٤م اًمٕمٓمػ يٙمقن ُمـ سم٤مب قمٓمػ اخل٤مص قمغم اًمٕم٤مم، وهذا هق 

ْٛمُس، َواًْمَ٘مَٛمرُ »اًمٔم٤مهر6 ألنف ىم٤مل:  ْٞمُؾ، َواًمٜم َٝم٤مُر، َواًمِم  ـْ آَي٤مشمِِف: اًمٚم  ومٝمذا يدل  ،«َوُِم

اآلي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م، واآلي٤مت اًمنمقمٞم٦م يمام ذم ىمقًمف  :قمغم أنف يريد سم٤مآلي٤مت

َٰجِۢ َبًَِّنَٰج  ﴿شمٕم٤ممم:  َٰ َختِۡدهِۦٓ َءاَي ُِل لََعَ ِي ُحَنّ َٔ ٱَّلٍّ  [.5]احلديد:  ﴾ُْ

سم٤مًمٜمٔمر واًمت٠مُمؾ واًمتٗمٙمر ذم اآلي٤مت  - قمز وضمؾ -ؾ ُمٕمروم٦م اهلل ومتحُّم 

ر ذم ن ُمـ اًمتٗمٙم  ام أيمثر اإلٟمس٤مٚم  اًمٙمقٟمٞم٦م، واًمتدسمر ذم اآلي٤مت اًمنمقمٞم٦م، ومٙمُ 

ٚم٘مف6 أورث ًمف ذًمؽ ٜمٕمف وإشم٘م٤من ظَم ٥م اًمٜمٔمر ذم سمديع ُص خمٚمقىم٤مت اهلل وآي٤مشمف، وىمٚم  

 دة ذم إيامٟمف وىمقي٧م ُمٕمرومتف سمرسمف.زي٤م
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ويمذًمؽ اًمتدسمر، ومٙمٚمام شمدسمر اإلٟمس٤من ذم يمت٤مب اهلل وشم٠مُمؾ، وأخ٘مك اًمسٛمع وهق 

 وأطمرض اًم٘مٚم٥م6 أورث ًمف ذًمؽ أجْم٤م زي٤مدة ذم إيامٟمف وىمقة ذم ُمٕمرومتف سمرسمف. ،ؿمٝمٞمد

ْٛمُس، »وذيمر اًمِمٞمخ أُمثٚم٦م قمغم اآلي٤مت واعمخٚمقىم٤مت  ٞمُْؾ، َواًمٜم َٝم٤مُر، َواًمِم  اًمٚم 

، َوَُم٤م سَمْٞمٜمَُٝماَم »، و «َواًْمَ٘مَٛمرُ  ـ  ٞمِٝم
ـْ ومِ ْبُع َوَُم ْبُع َواألََرُضقَن اًمس  اَمَواُت اًمس  ، وذيمر «اًمس 

▐  األدًم٦م قمغم ذًمؽ اًمتل شمدل قمغم هذه اآلي٤مت وقمٔمٞمؿ ظمٚمؼ اهلل سمٕمض

 ذم ذًمؽ.

ۡمرُ ﴿ف شمٕم٤ممم: ىمقًمُ  :وذم اآلي٤مت اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م
َ
ََّل ََلُ ٱۡۡلَيُۡق َوٱۡۡل

َ
]األقمراف:  ﴾خ

يمام ؾمبؼ شم٘مرير ذًمؽ، ويمذًمؽ األُمر6 األُمر  ▐[، وم٤مخلٚمؼ ًمف 10

 .▐اًمٙمقين واألُمر اًمنمقمل، يمٚمف سمٞمد اهلل 

٤مجلٛمٞمع ؾم٤مئرون حت٧م أُمر اهلل، ظم٤مضٕمقن وم 6اًم٘مْم٤مء واًم٘مدرهق األُمر اًمٙمقين: و

 .-ؾمبح٤مٟمف  -ه ومٞمٝمؿ، ال يٛمٚمؽ أطمد أن خيرج قمـ أُمر -شمٕم٤ممم  -ًمتدسمػمه 

ـ ق، وُمَ ومٛمـ اُمتثٚمف ومٝمذا هق اعم١مُمـ اعمُّمد   6األُمر اًمنمقمل ▐وًمف 

 ضمحده أو أقمرض قمٜمف ومٝمذا هق اًمٙم٤مومر أو اًمٕم٤ميص.

: إشم٘م٤من اًمّمٜمٕم٦م - شمٕم٤ممم -٦م اهلل ووضمف دالًم٦م هذه اعمخٚمقىم٤مت قمغم ُمٕمروم

 ٚمؼ.وإسمداع اخلَ 

ؽ اعمخٚمقىم٤مت يدل قمغم أن هل٤م وم٤مًمٜمٔمر ذم إشم٘م٤من اًمّمٜمٕم٦م وإسمداع اخلٚمؼ ًمتٚم

د د سمدون ُمقضمِ ٝم٤م سمٜمٗمسٝم٤م، وال يٛمٙمـ أن شمقضَم د ٟمٗمَس ٤م، ومال يٛمٙمـ أن شمقضمِ ظم٤مًم٘م
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هٙمذا صدوم٦م، ومٙم٤من السمد ُمـ ٟمٔمر وشم٠مُمؾ وشمٗمٙمر ذم هذه اعمخٚمقىم٤مت اًمٕمجٞمب٦م 

ث ىمقة إيامن ٤م ومٞمٝم٤م ُمـ إطمس٤من اًمّمٜمٕم٦م وإشم٘م٤من اخلٚمؼ، وهذا اًمٜمٔمر يقراًمبديٕم٦م وُم

ۡم ﴿، يمام ؾمبؼ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ▐وهق اهلل  ،٤موُمٕمروم٦م سم٠من هل٤م ظم٤مًم٘م
َ
أ

ًُ ٱىَۡخَٰيُِلٔنَ  ُْ ۡم 
َ
ٍء أ َۡ َدرۡيِ ََشۡ ٔاْ ٌِ  [.31]اًمٓمقر:  ﴾ُخيُِل

اعمالطمدة  ر ىمقًُم٤م ُمـوذيمروا ذم هذا ىمّم٦م ًمإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ح٤م أراد أن ُيٜم٤مفمِ 

٤م6 ، ومٚمام ضم٤مءهؿ أظمؼمهؿ أنف رأى قمجبُمـ ـم٤مئٗم٦م ُي٘م٤مل هل٤م اًمسٛمٜمٞم٦م، ومت٠مظمر قمٜمٝمؿ

ؿ ٧م ؾمٗمٞمٜم٦م، صمٟمَ رأى األظمِم٤مب واعمس٤مُمػم شمٓمػم ذم اهلقاء، صمؿ اضمتٛمٕم٧م ويمق  

ب٤مب اًمٜمٝمر، وًمٞمس ومٞمٝم٤م أطمد قمُ  رُ متخَ  ضمرت هذه اًمسٗمٞمٜم٦م قمغم أطمسـ ٟمٔم٤مم

٘م٤مل: ؾمبح٤من اهلل، يمٞمػ وىم٤مًمقا: هذا ضمٜمقن. وم، ي٘مقده٤م. ومتٕمجبقا ُمـ هذا

ٚمؼ اًمٕمٔمٞمؿ، دمحدون أن ًمف ظم٤مًم٘م٤م اخلَ رون هذه اًمسٗمٞمٜم٦م وأنتؿ شمٜمٙمرون هذا شُمٜمٙمِ 

 .(1)٤م ؟!ُمدسمرا ص٤مٟمٕم

ًمٚمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ  6  «ُمٗمت٤مح دار اًمسٕم٤مدة» ذم هذا اًمب٤مب سمٙمت٤مب ويقىَص 

ر اعمخٚمقىم٤مت، وسمديع ظمٚمؼ اهلل   .- ضمؾ وقمال -وم٢مٟمف شمٙمٚمؿ قمغم أرسا

○ ○ ○ 

 ب  » :   وىمقل اًمِمٞمخ ْٕمُبقدُ  َواًمر   :«ُهَق اعْمَ

اًمذي شم٘مرر ُمٕمٜم٤مه ودًمٞمٚمف ومٞمام ؾمبؼ6 هق اًمذي يستحؼ اًمٕمب٤مدة  ب  أن اًمر   :يٕمٜمل

ومٛمـ أىمر  6اًمرسمقسمٞم٦م يستٚمزم شمقطمٞمد األًمقهٞم٦م شمقطمٞمدوًمٞمس همػمه، وهلذا ي٘مقًمقن: 

                                                             

 ( ؾمبؼ خترجيٝم٤م.1)
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ًمزم ُمـ ذًمؽ أن يقطمده وُيٗمرده ذم اًمٕمب٤مدة. هذا  ،ا رسم  ٤م ظم٤مًم٘م٤م ُم٤مًمٙم٤م ُُمدَ سم  ٤مهلل رَ سم

ب  »ُمٕمٜمك ىمقًمف:  ْٕمُبقدُ  َواًمر   .«ُهَق اعْمَ

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿»وهلذا ىم٤مل:  ًُ َواًمد  َٓا ٱنلٍّاُس ٱۡختُُدواْ َربٍُّس حَّ
َ
﴾ ]اًمب٘مرة: ... َيٰٓد

 ؼ  وهق رسمٙمؿ، ومٙم٤من هق اعمستحِ  ،٤م أىمررشمؿ أنف اًمربٗمٞمف إؿم٤مرة إمم أنف ح  ، وم«[81

ًۡ ﴿ًمٚمٕمب٤مدة، وهلذا ىم٤مل:  ▐ ِي َخيََلُس ًُ ٱَّلٍّ ْ َربٍُّس ، ومٝمؿ إن ﴾ٱۡختُُدوا

ُ ﴿ؾم٠مختٝمؿ: ُمـ ظمٚم٘مٝمؿ؟  ٍَّ ٱَّللٍّ ًمٙمـ ُمع ذًمؽ أذيمقا سم٤مهلل  ،[81]ًم٘مامن:  ﴾ََلَُلٔىُ

هؿ قمغم شمقطمٞمد اًمٕمب٤مدة سم٢مىمرارهؿ سمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م، رَ ىمر   -قمز وضمؾ  -همػمه، وم٤مهلل 

 سم٠مومٕم٤مل اهلل: اخلٚمؼ واًمرزق وٟمحق ذًمؽ.

 ـ أو  ـ ي٘مرأ اًم٘مرآن ُمِ وهذه اآلي٦م أول أُمر ذم اًم٘مرآن، ُمَ 
ي٠متٞمف ذم  رٍ ُمْ أَ  ف وم٠موُل ًمِ

ََ ٌَِ ﴿يمت٤مب اهلل هق هذا  ِي ًۡ وَٱَّلٍّ ِي َخيََلُس ًُ ٱَّلٍّ َٓا ٱنلٍّاُس ٱۡختُُدواْ َربٍُّس حَّ
َ
َيٰٓد

ًۡ تَخٍُّلَٔن  ًۡ ىََكيٍُّس ِي ٢١َرتۡيُِس َٰش   ٱَّلٍّ ۡرَض فَِر
َ
ًُ ٱۡۡل ممٝمدة،  ﴾اَسَكَو ىَُس

آءَ ةَِِآء  ﴿ ٍَ آء  ﴿ؾم٘مًٗم٤م حمٗمقفًم٤م،  ﴾َوٱلصٍّ ٌَ آءِ  ٍَ ََ ٱلصٍّ َُزَل ٌِ
َ
ََ  َوأ ۡخَرَج ةِِّۦ ٌِ

َ
فَأ

َِٰت رِزۡك   َر ٍَ ًۡ ٱثلٍّ وذيؽ  د  ف ومال يٚمٞمؼ أن يٙمقن ًمف ٟمِ ومٛمـ يم٤مٟم٧م هذه صٗمتَ  ،﴾ا ىٍُّس

َُداد  ﴿
َ
ِ أ ْ َّلِلٍّ ٔا ٍُٔنَ فََل ََتَۡكيُ ًۡ َتۡكيَ ُخُ

َ
ًمف يستحؼ  ٟمف ال ٟمد  إ[، 88]اًمب٘مرة:  ﴾ا َوأ

سمٞمده اخلٚمؼ وُيدسمر األُمقر6 ومٝمق اًمرازق  ▐ٟمف إاًمٕمب٤مدة وال ٟمٔمػم ًمف، و

 اح٤مًمؽ اعمتٍمف، ومال يّمح أن جُيٕمؾ ًمف ذيؽ ذم اًمٕمب٤مدة.

اخل٤َمًمُِؼ هِلَِذِه األؿَْمٞم٤َمء ُهَق »   ىمقًمف:  قمـ اسمـ يمثػم وٟم٘مؾ اًمِمٞمخ  

ـ  ،هذه اًمٕمب٤مرة ذيمره٤م اًمِمٞمخ سم٤معمٕمٜمكو .«اعْمُْستَِحؼ  ًمِْٚمِٕمب٤َمَدةِ  وإال ومٙمالم احل٤مومظ اسم
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وُمْمٛمقٟمف أنف اخل٤مًمؼ اًمرازق ُم٤مًمؽ اًمدار »ذم شمٗمسػمه هلذه اآلي٦م ىم٤مل:  يمثػم  

ك سمف همػمه، وهلذا ىم٤مل: د وطمده وال ُينَم ٝمؿ، ومبٝمذا يستحؼ أن ُيٕمبَ وؾم٤ميمٜمٞمٝم٤م ورازىمُ 

ٔاْ ﴿ َُداد  فََل ََتَۡكيُ
َ
ِ أ ٍُٔنَ َّلِلٍّ ًۡ تَۡكيَ ُخُ

َ
 واهلل أقمٚمؿ. ،(1)« [88]اًمب٘مرة: ﴾ ا َوأ

○ ○ ○ 

 ًمٚمٕمب٤مدة، وم٘م٤مل: وأنقاع ذم ذيمر أُمثٚم٦م صمؿ ذع اًمِمٞمخ  

تِل َأَُمَر اهلُل اِه٤َم ُِمْثُؾ: اإِلؾْمالِم، َواإِلياَمِن، َواإِلطْمَس٤مِن، َوُِمٜمُْف: » ُع اًْمِٕمب٤َمَدِة اًم  َوَأنَْقا

ْهَب٦ُم، َواخْلُُِمقُع، َواخْلَِْمَٞم٦ُم،  هْمَب٦ُم، َواًمر  ُؾ، َواًمر  ضَم٤مُء، َواًمت َقيم  قَم٤مُء، َواخْلَْقُف، َواًمر  اًمد 

سْمُح، َواًمٜم ْذُر، َوهَمػْمُ َذًَمَؽ َواإِلَٟم٤مسَم٦ُم، َواالؾْمتَِٕم٤مَٟم٦مُ  ، َواالؾْمتَِٕم٤مَذُة، َواالؾْمتَِٖم٤مصَم٦ُم، َواًمذ 

 
ِ
تِل َأَُمَر اهلُل اِه٤َم. يُمٚم َٝم٤م هلل ِع اًْمِٕمب٤َمَدِة اًم  ـْ َأنَْقا ًمِٞمُؾ: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: - شَمَٕم٤ممَم  -ُِم ، َواًمد 

﴿ ِ َف ٱَّللٍّ ٌَ  ْ ٔا ِ فََل حَۡدُق ٍََسَِٰشَد َّلِلٍّ ۡ نٍّ ٱل
َ
اَوأ َضد 

َ
َف  ،[14]اجلـ: ﴾ أ ـْ رَصَ وَمَٛم

ًمِٞمُؾ: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:  ٌر6 َواًمد 
ٌك يَم٤مومِ 6 وَمُٝمَق ُُمنْمِ

ِ
َف ﴿ُِمٜمَْٝم٤م ؿَمْٞمًئ٤م ًمَِٖمػْمِ اهلل ٌَ َ يَۡدُع  ٌَ َو

 ًٓ َٰ ِ إَِل ۥ ََّل ُحۡفيُِص ٱَّللٍّ ُّ ٍّ ۥ ِقَِد َربِِّّۦِٓۚ إُِ ُّ ا ِضَصاةُ ٍَ ََ ََلُۥ ةِِّۦ فَإِجٍّ ا َءاَخَر ََّل ةُۡرَهَٰ
َٰفُِرونَ   .«[113]اعم١مُمٜمقن: ﴾ ٱىَۡك

ع اًمٕمب٤مدة، واًمٕمب٤مدة ُمٕمٜم٤مه٤م اًمتذًمؾ، ومٞم٘م٤مل:  اٟمت٘مؾ اعم١مًمػ   إمم أنقا

 ذًمٚمتف األىمدام. ،ؾًم  ذَ د، أي ُمُ ـمريؼ ُُمٕمب  

                                                             

 (.1/150) «شمٗمسػم اسمـ يمثػم»( 1)
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 .ؼ اًمٕمب٤مدة قمغم اًمٗمٕمؾ وقمغم اعمٗمٕمقلٓمٚمَ شمُ  :وذم االصٓمالح

ف ومٕمؾ اإلٟمس٤مناًمذي هق  داًمتٕمب  ؼ قمغم ٓمٚمَ تُ وم اًمتذًمؾ سم٠مهن٤م:  -طمٞمٜمئذ  -، ومتُٕمر 

 ُمع اعمحب٦م واًمتٕمٔمٞمؿ.، -شمٕم٤ممم  -واخلْمقع هلل 

ف  ومٝم٤م سمف ؿمٞمخ قمر  سمام  -طمٞمٜمئذ  -وشُمٓمٚمؼ قمغم اعمٗمٕمقل )يم٤مًمّمالة، ُمثال(، ومتُٕمر 

اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمؾ ُم٤م حيبف اهلل ويرض٤مه  :اًمٕمب٤مدة»سم٘مقًمف:  اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  

 .(1)«ُمـ األىمقال واألومٕم٤مل اًمٔم٤مهرة واًمب٤مـمٜم٦م

أن أصقل اًمٕمب٤مدات شمرضمع إمم هذه األؿمٞم٤مء اًمثالصم٦م:  صمؿ ذيمر اًمِمٞمخ  

ٕم٨م اإلؾمالم واإليامن واإلطمس٤من، وهذه اًمثالصم٦م هل اًمديـ اإلؾمالُمل اًمذي سم

 ذم األصؾ اًمث٤مين - إن ؿم٤مء اهلل -سمف، وؾمٞم٠ميت شمٗمسػمه٤م  ملسو هيلع هللا ىلصا اهلل ٟمبٞمف حمٛمد

 .(ُمٕمروم٦م ديـ اإلؾمالم)

  :ـ اًمٕمب٤مدة  :«َوُِمٜمْفُ »صمؿ ىم٤مل قَم٤مُء، َواخْلَْقُف »يٕمٜمل مم٤م أُمر اهلل سمف ُم  إمم آظمره.  ،«اًمد 

ع اًمٕمب٤مدات ُم٘مروٟم٦م سم٠مدًمتٝم٤م، أرسمٕم٦م قمنم ٟمققم ذيمر اًمِمٞمخ   ٤م ُمـ أنقا

 وهذه اًمٕمب٤مدات طملم اًمت٠مُمؾ ٟمجد أهن٤م ُمتٜمققم٦م إمم صمالصم٦م أنقاع:

 واخلِمٞم٦م. ،واًمتقيمؾ ،واًمرضم٤مء ،يم٤مخلقف 6قمب٤مدات ىمٚمبٞم٦م: األول

 واالؾمتٕم٤مذة. ،واالؾمتٕم٤مٟم٦م ،يم٤مًمدقم٤مء 6: قمب٤مدات ىمقًمٞم٦ماًمث٤مين

                                                             

 (.105/ 14) «جمٛمقع اًمٗمت٤موى»( يٜمٔمر: 1)
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 يم٤مًمذسمح. 6: قمب٤مدات ومٕمٚمٞم٦ماًمث٤مًم٨م

 ويٜمبٖمل طملم ٟمدرس هذه اًمٕمب٤مدات أن ٟمٕمتٜمل سمثالصم٦م أُمقر:

 ُمٕمروم٦م ُمٕمٜمك اًمٕمب٤مدة. :أوال

 ُمٕمروم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم يمقهن٤م قمب٤مدة. :صم٤مٟمٞم٤م

 ُمٕمروم٦م وضمف اًمدالًم٦م ُمـ ذًمؽ اًمدًمٞمؾ.: صم٤مًمث٤م

  :وىمقًمف« 
ِ
ِع اًْمِٕمَب٤مَدِة اًم تِل َأَُمَر اهلُل اِه٤َم. يُمٚم َٝم٤م هلل ـْ َأنَْقا  :«- شَمَٕم٤ممَم  -َوهَمػْمُ َذًَمَؽ ُِم

وإٟمام  ،اًمٕمب٤مدات ٚمٞمس٧م هذه يمؾ  وميٕمٜمل أن ُم٤م ذيمره قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل ال احلٍم6 

 سمٕمض اًمٕمب٤مدات.

  ٗمر ُمـ دقم٤م ُمٕمف همػمه، ويمُ  ،إومراد اهلل سم٤مًمٕمب٤مدةصمؿ ذيمر دًمٞمٚملم قمغم وضمقب

ًمِٞمُؾ: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: »وم٘م٤مل:  ا﴿َواًمد  َضد 
َ
ِ أ َف ٱَّللٍّ ٌَ  ْ ٔا ِ فََل حَۡدُق َسَِٰشَد َّلِلٍّ ٍَ ۡ نٍّ ٱل

َ
 ﴾َوأ

، أُم٤ميمـ اًمسجقد أو أقمْم٤مء اًمسجقديراد اه٤م  ذم اآلي٦م: اعمس٤مضمدو، «[14]اجلـ: 

ا﴿ شمٕم٤ممم:. واًمدقم٤مء ذم ىمقًمف ▐هلل ويمٚم ٝم٤م  َضد 
َ
ِ أ َف ٱَّللٍّ ٌَ  ْ ٔا : ﴾فََل حَۡدُق

 يمام ؾمبؼ اًمٙمالم قمـ هذه اآلي٦م. ،يِمٛمؾ دقم٤مء اًمٕمب٤مدة، ودقم٤مء اعمس٠مخ٦م

ًٓ ﴿ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » :واًمدًمٞمؾ اًمث٤مين َٰ ِ إَِل َف ٱَّللٍّ ٌَ َ يَۡدُع  ٌَ ََ ََلُۥ َو ا َءاَخَر ََّل ةُۡرَهَٰ
ُّۥ ِقَِد َربِِّّۦِٓۚ  ٍَا ِضَصاةُ َٰفُِرونَ ةِِّۦ فَإِجٍّ ۥ ََّل ُحۡفيُِص ٱىَۡك ُّ ٍّ  :«[113]اعم١مُمٜمقن:  ﴾إُِ

ًٓ ﴿و َٰ ًٓ ﴿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴾اإَِل َٰ ِ إَِل َف ٱَّللٍّ ٌَ َ يَۡدُع  ٌَ ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمنمط  ﴾اَو

ََ ََلُۥ ةِِّ ﴿ومُتٗمٞمد اًمٕمٛمقم، ًمٙمـ ىمقًمف:  : - يمام ي٘مقل اًمٕمٚمامء -هذه  ،﴾ََّل ةُۡرَهَٰ
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أن يمؾ ُمـ يدقمق ُمع اهلل اهلإ آظمر ومٚمٞمس  :صٗم٦م يم٤مؿمٗم٦م، يٕمٜمل ًمبٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م األُمر

 آظمر ٗمٝمؿ أن هٜم٤مك ُمـ يدقمق ُمع اهلل اهلإال يُ و .دًمٞمؾال ًمف سمره٤من، ًمٞمس ًمف طمج٦م و

ا، وم٤مًمٕمب٤مرة ٗم٦م يم٤مؿمٗم٦م ًمبٞم٤من احل٤مل، وًمٞمس٧م ىمٞمديمال6 سمؾ هذه ص !وًمف سمره٤من قمٚمٞمف

 هٜم٤م ًمٞمس هل٤م ُمٗمٝمقم.

 ٌك يَم٤مومِرٌ »ىمقًمف: و ومٙمؾ ُمنمك يم٤مومر،  6ُِمـ اًمنمك اًمٙمٗمر أقمؿ :«وَمُٝمَق ُُمنْمِ

 يم٤مومر وًمٞمس سمٛمنمك. -ُمثال  - ٤معمٚمحدوم6 ٤موًمٞمس يمؾ يم٤مومر ُمنميم

قم٤مء ، وهق قمب٤مدة ُمـ وأُمثٚم٦م اًمٕمب٤مدات اًمتل ذيمره٤م اًمِمٞمخ   سمدأ ومٞمٝم٤م سم٤مًمد 

ُمتّمٚم٦م  ذيمره٤م اًمِمٞمخ  أظمرى أقمٔمؿ اًمٕمب٤مدات، ويتٕمٚمؼ سمف صمالث قمب٤مدات 

ثالث هل٤م شمٕمٚمؼ يمؾ هذه اًم .االؾمتٕم٤مٟم٦م واالؾمتٕم٤مذة واالؾمتٖم٤مصم٦م :وهل 6سم٤مًمدقم٤مء

 ذم ُمس٤مئؾ: وهذاومٜمنمع ذم اًمٙمالم قمغم اًمدقم٤مء،  ،(اًمدقم٤مء)سم٤مًمٕمب٤مدة األومم 

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ الدعاء

 ُيٓمٚمؼ اًمدقم٤مء قمغم اعمّمدر، وُيٓمٚمؼ قمغم اعمٗمٕمقل، يمام ؾمبؼ ذم اًمٕمب٤مدة.

هذا  ٚم ٛمفٙمَ ومتَ ٤مإلٟمس٤من طمٞمٜمام يس٠مل اهلل، 6 ومومُٞمٓمٚمؼ قمغم اعمّمدر اًمذي هق اًمتٙمٚمؿ

 .هذا دقم٤مء ٚم ٛمفٙمَ تَ وم، «مهللا اهمٗمر زم»: -ُمثال  -. وم٢مذا ىم٤مل اإلٟمس٤من دقم٤مء

: -ُمثال  -وم٢مذا ىم٤مل اإلٟمس٤من قمغم اعمٗمٕمقل اًمذي هق األًمٗم٤مظ،  -أجْم٤م  -وُيٓمٚمؼ 

 .دقم٤مءف اعمٚمٗمقفم٦م ومٝمذه احلرو، «مهللا اهمٗمر زم»
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ومم٤م ي٘م٤مل ذم شمٕمريٗمف:  6ف اًمدقم٤مء ذم االصٓمالح سمتٕم٤مريػ ُُمت٘م٤مرسم٦م اعمٕمٜمكر  وقمُ 

وؾم١ماًمف حت٘مٞمؼ ُمٓمٚمقب أو دومع ُمٙمروه، أو اًمتذًمؾ ًمف  -شمٕم٤ممم  -اًمتقضمف إمم اهلل 

 هذا اًمتٕمريػ يِمٛمؾ دقم٤مء اًمٕمب٤مدة ودقم٤مء اعمس٠مخ٦م.. وسم٤مًمٓم٤مقم٦م

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: أقطاو الدعاء

 اًمدقم٤مء ىمسامن: دقم٤مء ُمس٠مخ٦م، ودقم٤مء قمب٤مدة.

 ُمـ حتّمٞمؾ ُمٓمٚمقب أو دومع ُمٙمروه. 6: وهق ـمٚم٥م ُم٤م يٜمٗمعدقم٤مء اعمس٠مخ٦مأوال: 

ُمٝمام يم٤من ضمٜمسٝم٤م  ،٤مد، يٕمٜمل اًمٕمب٤مدات قمٛمقُمد سمف اًمتٕمب  : ويرا دقم٤مء اًمٕمب٤مدةصم٤مٟمٞم٤م: 

 أو ٟمققمٝم٤م، ومٙمؾ قمب٤مدة ومٝمل دقم٤مء قمب٤مدة.

 :بني دعاء املطأل٘ ّدعاء العبادٗالعالق٘ املطأل٘ الجالج٘: 

اًمٕمب٤مدة6 ألنف طمٞمٜمام هٜم٤مك ارشمب٤مط وصمٞمؼ سمٞمٜمٝمام، ومدقم٤مء اعمس٠مخ٦م يتْمٛمـ دقم٤مء 

ف ويس٠مخف طم٤مضم٤مشمف ومٝمق اآلن ذم قمب٤مدة، ومٝمذا اًمس١مال وهذا يتقضمف اعمسٚمؿ إمم رسم  

 اًمٓمٚم٥م قمب٤مدة.

يدل قمٚمٞمف سمدالًم٦م االًمتزام  :وأُم٤م دقم٤مء اًمٕمب٤مدة ومٝمق يستٚمزم دقم٤مء اعمس٠مخ٦م، يٕمٜمل

 .- أجْم٤م -ويمذا سمدالًم٦م اًمتْمٛمـ 

جي٤مهد ذم أو يّمقم، أو ُيّمكم،  ،-قمز وضمؾ -طمٞمٜمام يٗمٕمؾ اعمسٚمؿ قمب٤مدة هلل 

ؾمبٞمؾ اهلل، وم٢من هذا اًمتٕمبد وهذه اًمٕمب٤مدات ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م ؾم١مال سمٚمس٤من احل٤مل، وإن 
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ًمٙمـ سمٚمس٤من احل٤مل، هذه اًمٕمب٤مدات شمتْمٛمـ وشمستٚمزم دقم٤مء اعمس٠مخ٦م،  6مل يتٙمٚمؿ

 يمٞمػ ذًمؽ؟

ألن هذا اًمٕم٤مسمد ًمق ؾم٠مختف ح٤مذا شمٗمٕمؾ ذًمؽ؟ ًم٘م٤مل: أـمٚم٥م ُم٤م قمٜمد اهلل، أريد 

سمف وضمٜمت هذه اًمٕمب٤مدة شمْمٛمٜم٧م واؾمتٚمزُم٧م  ن،إذ .سالُم٦م ُمـ قم٘م٤مسمف وٟم٤مرهف، واًمصمقا

ومٝمق ذم طم٘مٞم٘م٦م األُمر يس٠مل  -سم٠مي ٟمقع ُمـ اًمٕمب٤مدة  - دقم٤مء اعمس٠مخ٦م، ومٙمؾ قم٤مسمد هلل

اهلل سمٚمس٤من طم٤مًمف أن يثٞمبف وجيزيف اجلزاء احلسـ قمغم هذه اًمٕمب٤مدة، وأن حيٗمٔمف 

 اًم٘مؼم.ويٍمف قمٜمف اًمنم واًمٕمذاب سم٤مًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، أو اًمٕمذاب ذم 

 :فسع: أمجل٘ علٙ قطنٕ الدعاء

 ُمـ أُمثٚم٦م دقم٤مء اعمس٠مخ٦م:

ٔٓءَ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٍُۡغَؽرٍّ إِذَا َدََعهُ َويَۡسِشُف ٱلصَّ ۡ َ َُيًُِب ٱل ٌٍّ
َ
]اًمٜمٛمؾ: ﴾ أ

 ومٝمٜم٤م دقم٤مء ُمْمٓمر وومٞمف ؾم١مال وـمٚم٥م. ،[28

َّ َدََعَُا﴿٤م: أجْم - قمز وضمؾ -وُمـ أُمثٚمتف ىمقًمف  ََ ٱلُّضَّ نَسَٰ  ِإَوذَا َمسٍّ ٱۡۡلِ
  ٍ ِ ۡو كَآن

َ
ۡو كَاِقًدا أ

َ
ٍٍّا َنَشۡفَِا ِۡلَۢنتِِّۦٓ أ ًۡ يَۡدُخَِآ إََِلَٰ ُُضّ  ا فَيَ ن ىٍّ

َ
هُۥ َمرٍّ َنأ ُّ ُُضٍّ  َخِۡ

 ُّ صٍّ  وهٜم٤م ؾم١مال وـمٚم٥م.[، 18]يقٟمس:  ﴾ٌٍّ

ََ ﴿: - قمز وضمؾ -وُمـ أُمثٚم٦م دقم٤مء اًمٕمب٤مدة: ىمقًمف  ِي ۡختَُد ٱَّلٍّ
َ
ۡن أ
َ
كُۡو إِّّنِ ًُُُِٓج أ

ِ حَۡدُقَٔن  ٌَا ﴿، وىمقًمف شمٕم٤ممم: [12]األنٕم٤مم:  ...﴾ٌَِ ُدوِن ٱَّللٍّ  ًُ َ َحۡكيَ إِنٍّ ٱَّللٍّ
ء    َِ ُدوُِِّۦ ٌَِ ََشۡ ًُ  يَۡدُقَٔنٌ  َٔ ٱىَۡكزِيُز ٱۡۡلَهًِ ُْ  .[08]اًمٕمٜمٙمبقت: ﴾ َو
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 :املطأل٘ السابع٘: األدل٘ علٙ ٍرِ العبادٗ

 ذيمر اًمِمٞمخ دًمٞمٚملم: طمديث٤م وآي٦م. 

  :قَم٤مُء ُمخ اًْمِٕمب٤َمَدةِ »َوذِم احْلَِدي٨ِم: »ىم٤مل وهذا احلدي٨م أظمرضمف  :«(1)«اًمد 

واًمّمحٞمح اًمٚمٗمظ اآلظمر ُمـ  .، وذم ؾمٜمده ضٕمػاًمؽمُمذي قمـ أنس ؓ

، ومٝمذا ٟمص (8)«ةُ ٤مدَ بَ اًمٕمِ  قَ هُ  ٤مءُ قمَ اًمد  »ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمبل  طمدي٨م قمٛمران ؓ

 رصيح سم٠من اًمدقم٤مء قمب٤مدة، سمؾ يم٠منف طمٍم اًمٕمب٤مدة ذم اًمدقم٤مء.

ِۚ ﴿: - وضمؾقمز  -واًمدًمٞمؾ اآلظمر ىمقًمف  ًۡ ۡشخَِشۡب ىَُس
َ
ًُ ٱۡدُقِِٔنٓ أ  َوكَاَل َربَُّس

َۡ ِقتَاَدِِت  وَن َخ ََ يَۡصخَۡهِبُ ِي  قمـ اًمدقم٤مء سم٤مًمٕمب٤مدة ، ومٕمؼم  [24]هم٤مومر: ﴾ ...إِنٍّ ٱَّلٍّ

 .مم٤م يدل قمغم أن اًمدقم٤مء قمب٤مدة

 :املطأل٘ اخلامط٘: حله دعاء غري اهلل

 اهلل.اًمدقم٤مء قمب٤مدة، واًمٕمب٤مدة ال جيقز رصومٝم٤م ًمٖمػم 

 ٘م٤مل: إن اًمدقم٤مء يٜم٘مسؿ إمم ىمسٛملم:وشم٠مصٞمال ًمٚمٛمس٠مخ٦م ي

                                                             

: اًمؽمُمذي وىم٤مل(، 4« )اًمدقم٤مء»و اًمٓمؼماين ذم (، 3331اًمؽمُمذي ) : أظمرضمفضٕمٞمػ( 1)

، وضٕمٗمف األًمب٤مين ذم «٥م ُمـ هذا اًمقضمف ال ٟمٕمرومف إال ُمـ طمدي٨م اسمـ هلٞمٕم٦ميطمدي٨م همر»

 (.3443) «ضٕمٞمػ اجل٤مُمع»

وصححف األًمب٤مين ذم (، 8525واًمؽمُمذي ) ،(1035أبق داود ) : أظمرضمفصحٞمح( 8)

 اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ؓ. ُمـ طمدي٨م ،(3043صحٞمح اجل٤مُمع )
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 :دقم٤مء ُمنموع األول:

قمب٤مدة، وهذا  ؾمقاء يم٤من دقم٤مء ُمس٠مخ٦م أو دقم٤مء - قمز وضمؾ -وهق دقم٤مء اهلل 

 ٤م.اًم٘مسؿ ىمد يٙمقن واضمب٤م وىمد يٙمقن ُمستحب

 :دقم٤مء همػم ُمنموع اًمث٤مين:

واًمدقم٤مء  ،واًمدقم٤مء اًمبدقمل ،ومٛمٜمف: اًمدقم٤مء اًمنميمل 6وهق أنقاع ُمتٗم٤موشم٦م

واخلقض ذم شمٗمّمٞمالت هذه األنقاع يٓمقل، وال  .واًمدقم٤مء اعمٙمروه ،اعمحرم

 حيتٛمٚمف ذح هذا اعمختٍم.

 متٙ جيْش دعاء املدلْق؟

 ، ومٝمذا ض٤مسمط اجلقاز.طم٤مرض ىم٤مدر إذا يم٤من اًمدقم٤مء حلل  

ومال ُيدقمك األُمقات، وال ُيدقمك األطمٞم٤مء اًمٖم٤مئبقن، وال ُيدقمك األطمٞم٤مء 

إٟمس٤مٟم٤م قمٜمدك أن يِمٗمل اعمريض، أو أن  اًم٘م٤مدريـ، يمام ًمق ؾم٠مخ٧َم احل٤مرضون همػم 

 ومال جيقز. 6ُيٜمزل اًمٖمٞم٨م، أو أن ي٥م اًمقًمد، ومٝمذا ظم٤مرج قمـ ىمدرشمف

وًمق ىم٤مل ىم٤مئؾ آلظمر: أؾم٠مخؽ أن حتٛمؾ هذا اعمت٤مع إمم سمٞمتل، ومٝمذا ؾم١مال حلل 

 طم٤مرض ىم٤مدر، ومٚمٞمس حمرُم٤م.

 :املطأل٘ الطادض٘: العالق٘ بني الدعاء ّالعبادٗ

ٕمالىم٦م سملم اًمدقم٤مء واًمٕمب٤مدة سمحس٥م ىمسٛمل اًمدقم٤مء، وم٢من يم٤من اًمدقم٤مء دقم٤مء اًم

 اًمٕمب٤مدة6 وم٤مًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام هٜم٤م قمالىم٦م شمرادف6 ألن دقم٤مء اًمٕمب٤مدة هق اًمٕمب٤مدة.
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وظمّمقٍص  وأُم٤م إن أريد سم٤مًمدقم٤مء دقم٤مء اعمس٠مخ٦م6 وم٤مًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام قمالىم٦م قمٛمقمٍ 

٤مدة وًمٞمس يمؾ قمب يمؾ دقم٤مء ومٝمق قمب٤مدة، :٤م، سمٛمٕمٜمكُمٓمٚمؼ، وم٤مًمٕمب٤مدة أقمؿ ُمٓمٚم٘م

 .دقم٤مء

○ ○ ○ 

 إمم دًمٞمؾ ٟمقع آظمر ُمـ أنقاع اًمٕمب٤مدة، وم٘م٤مل: صمؿ اٟمت٘مؾ اًمِمٞمخ  

ۡؤٌِِِيَ ﴿َوَدًمِٞمُؾ اخْلَْقِف: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » ٌَّ ًۡ وََخافُِٔن إِن ُنِخًُ  ُْ ﴾ فََل ََتَافُٔ

 .«[131]آل قمٛمران:

 وهل اخلقف، وومٞمٝم٤م ُمس٤مئؾ: ،هذه اًمٕمب٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ اخلْف

اخلقف شمقىمع ُمٙمروه قمـ أُم٤مرة ُمٔمٜمقٟم٦م أو ُمٕمٚمقُم٦م. وُيْم٤مد اخلقف »ىم٤مل اًمراهم٥م: 

 .  (1)«األُمـ، وُيستٕمٛمؾ ذًمؽ ذم األُمقر اًمدٟمٞمقي٦م واألظمروي٦م

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: دلٔل كٌْ اخلْف عبادٗ

ًۡ ﴿ف شمٕم٤ممم: اًمدًمٞمؾ قمغم أنف قمب٤مدة ىمقًمُ  ُْ وََخافُِٔن إِن ُنِخًُ فََل ََتَافُٔ
ۡؤٌِِِيَ  ، وم٘مد أُمر اهلل قمب٤مده أن خي٤مومقه، وهذا يدل قمغم أنف [131]آل قمٛمران:  ﴾ٌَّ

 ٥م هذا األُمر، وحمب٦م اهلل ًمف شمدل قمغم أنف قمب٤مدة ُمـ اًمٕمب٤مدات.حُيِ 

                                                             

 .343ص «اعمٗمردات»( 1)



 

 benaacademy.net ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 

80 

 :املطأل٘ الجالج٘: أقطاو اخلْف
 ؿ اخلقف إمم مخس٦م أىمس٤مم6 سم٤مقمتب٤مر األطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م:يٛمٙمـ أن ُي٘مس  

اًمذي حيٛمؾ  - شمٕم٤ممم -ظمقف واضم٥م، وهق اخلقف ُمـ اهلل  اًم٘مسؿ األول:

 قمغم ومٕمؾ اًمقاضم٥م وشمرك اعمحرم.

اًمذي حيٛمؾ  - شمٕم٤ممم -ظمقف ُمستح٥م، وهق اخلقف ُمـ اهلل  اًم٘مسؿ اًمث٤مين:

 قمغم ومٕمؾ اعمٜمدوب وشمرك اعمٙمروه.

ظمقف ُمب٤مح، وهق اخلقف اًمٓمبٞمٕمل6 يمخقف اإلٟمس٤من ُمـ  اًمث٤مًم٨م:اًم٘مسؿ 

ۡضتََص ﴿♠: ـ اًمٜم٤مر، وٟمحق ذًمؽ6 ىم٤مل اهلل قمـ ُمقؾمك األؾمد، وظمقومف ُم
َ
فَأ

ِديَِثِ َخآنِف   ٍَ ۡ  [.14]اًم٘مّمص:  ﴾ا َحَۡتَكٍُّب ِِف ٱل

سمع: ظمقف ُمٙمروه، وهق اخلقف اًمذي ي١مدي إمم ومٕمؾ ُمٙمروه أو  اًم٘مسؿ اًمرا

 شمرك ُمٜمدوب.

يم٠من خي٤مف  6ّمؾ إمم اًمنمكشمظمقف حمرم، وهذا ًمف صقر ىمد  اًم٘مسؿ اخل٤مُمس:

ُمـ اعمخٚمقق ذم أُمر ال ي٘مدر قمٚمٞمف إال اهلل، أو أن يتٕمبد هلذا اعمخٚمقق سم٤مخلقف 

 ُمٜمف، ومٝمذه قمب٤مدة ال جيقز رصومٝم٤م ًمٖمػم اهلل.

، وهق أن خي٤مف ُمـ إٟمس٤من سمٕمٞمد أو ُمٞم٧م أن ي١مصمر «اًمرس ظمقُف »وُمٜمف ُم٤م ُيسٛمك 

وم٤م  قمـ اقمت٘م٤مد أن هلذا اعمخقف شمٍمٝمذا ال حيّمؾ إالوم 6ومٞمف وأن يتٍمف ومٞمف

 ٤مد األوصم٤من واعمتٕمٚم٘ملم سم٤مألرضطم٦م وٟمحقهؿ.ب  ذم اًمٙمقن، وهذا ي٘مع ُمـ قمُ  وىمدرة

○ ○ ○ 
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 ذم ذيمر دًمٞمؾ اًمرضم٤مء، وم٘م٤مل: صمؿ ذع اًمِمٞمخ  

: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: »
ِ
ضَم٤مء ْ ﴿َوَدًمِٞمُؾ اًمر  ٔا ٍََ ََكَن يَرُۡس ٍَل  َذ ۡو َخ ٍَ  ىَِلآءَ َربِِّّۦ فَيًَۡۡك

َضَدۢاا َوََّل يُۡۡشِۡك ةِكِتَ َصَٰيِط  
َ
 .«[114]اًمٙمٝمػ:  ﴾اَدةِ َربِِّّۦٓ أ

 هذه اًمٕمب٤مدة اًمث٤مًمث٦م: اًمرضم٤مء، واًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمس٤مئؾ:

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ السداء
 .(1)«ةاًمرضم٤مء: فمـ ي٘متيض طمّمقل ُم٤م ومٞمف ُمرَس  »ىم٤مل اًمراهم٥م: 

 .(8)«اًمرضم٤مء: شمٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م سمحّمقل حمبقب ذم اعمست٘مبؾ»وىم٤مل اجلرضم٤مين: 

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: دلٔل السداء

  :ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: »ىم٤مل﴿ ْ ٔا ٍََ ََكَن يَرُۡس ٍَل  َذ ۡو َخ ٍَ ا  َصَٰيِط  ىَِلآَء َربِِّّۦ فَيًَۡۡك
َضَدۢاَوََّل يُۡۡشِۡك ةِكِتَ 

َ
 .«[114]اًمٙمٝمػ:   ﴾اَدةِ َربِِّّۦٓ أ

ْ ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ٔا ٍََ ََكَن يَرُۡس ي٠مُمؾ صمقاب اهلل، ف يِمٛمؾ يمقٟمَ  :﴾ىَِلآَء َربِِّّ َذ

ٔاْ ﴿٤م ٦م وضمٝمف اًمٙمريؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وأجْمورؤي أنف خيِمك قم٘م٤مسمف،  :﴾ىَِلآءَ َربِِّّ يَرُۡس

إن يم٤من  ،٤م يقم يٚم٘مك رسمف اًمثقاب قمغم قمٛمٚمف واًمسالُم٦م ُمـ يمؾ ذومٛمـ يم٤من راضمٞم

ٍَل  ﴿يرضمق هذا  ۡو َخ ٍَ َضَدۢاا َوََّل يُۡۡشِۡك ةِكِتَ  َصَٰيِط  فَيًَۡۡك
َ
 .﴾اَدةِ َربِِّّۦٓ أ

                                                             

 .302ص  «اعمٗمردات»( 1)

 .145ص  «اًمتٕمريٗم٤مت»( 8)
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  :ٔاْ ﴿وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ٍََ ََكَن يَرُۡس ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمٚم٘م٤مء  :﴾ىَِلآَء َربِِّّ َذ

 يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٟمققم٤من:

وهذا ًمٚمٛم١مُمٜملم، واعمراد سمف ًم٘م٤مء اًمرض٤م واًمٜمٕمٞمؿ  :ًم٘م٤مء ظم٤مص: األول

ْ ﴿واًمثقاب، وُمٜمف هذه اآلي٦م  ٔا ٍََ ََكَن يَرُۡس ًم٘م٤مء ٟمٕمٞمؿ  :يٕمٜمل ،﴾ىَِلآَء َربَِِّّذ

 وصمقاب وإيمرام.

َٓا ﴿٤م، ودل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: وهذا يِمٛمؾ اًمٜم٤مس مجٞمٕم :ًم٘م٤مء قم٤مم :اًمث٤مين حَّ
َ
 َيٰٓد

َٰلًِِّ  َل ٍُ ا َذ َُ إٍَُِّم ََكدٌِح إََِلَٰ َربَِّم َنۡدض  نَسَٰ [، قمغم اًم٘مقل سم٠من 2]االٟمِم٘م٤مق: ﴾ ٱۡۡلِ

َٰلًِِّ ﴿اًمْمٛمػم ذم  َل ٍُ َۡ ﴿٤مس يٕمقد إمم اًمرب، وذيمر سمٕمده٤م أطمقال اًمٜم﴾ َذ ٌَ ا  ٌٍّ
َ
فَأ

 ًٍِِِِّ ۥ بًَِ ُّ وِِتَ نَِتَٰتَ
ُ
ۥ َوَرآءَ ﴿[، صمؿ ىم٤مل: 3]االٟمِم٘م٤مق:  ﴾أ ُّ وِِتَ نَِتَٰتَ

ُ
َۡ أ ٌَ ا  ٌٍّ

َ
َوأ

 ِ رِه ۡٓ  [.14]االٟمِم٘م٤مق:  ﴾َؿ

 :املطأل٘ الجالج٘: أىْاع السداء

ْ ﴿ ،وهق اًمرضم٤مء ُمع اًمٕمٛمؾ :اًمرضم٤مء اعمحٛمقد اًمٜمقع األول: ٔا ٍََ ََكَن يَرُۡس ىَِلآءَ َذ
ٍَۡو  ، ومٝمق يٕمٛمؾ سم٤مًمٓم٤مقم٦م وجيتٝمد ذم اًمٕمب٤مدة، وإذا طمّمٚم٧م ُمٜمف هٗمقة أو ﴾َربِِّّۦ فَيًَۡۡك

ذٟم٥م ؾم٤مرع سم٤مًمتقسم٦م واًمٜمدم، ومٝمذا يرضمق اعمٖمٗمرة، يرضمق اًمٕمٗمق، يرضمق ُم٤م قمٜمد اهلل، ىم٤مل 

ََ ﴿▐: اهلل  ِي ْ وَٱَّلٍّ ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ِ  إِنٍّ ٱَّلٍّ ْ ِِف َشبًِِو ٱَّللٍّ َُٓدوا ْ َوَجَٰ َْاَسُروا

وْ 
ُ
ُ َدُفٔر  أ ِِۚ وَٱَّللٍّ ً   َلٰٓهَِم يَرُۡسَٔن رَۡۡحََج ٱَّللٍّ  [.814]اًمب٘مرة:  ﴾رٍِّضً
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ط ذم أُمره وريم٥م اًمذٟمقب، وهق رضم٤مء ُمـ ومر   :اًمرضم٤مء اعمذُمقم اًمٜمقع اًمث٤مين:

ومٝمق يرضمق رمح٦م اهلل سمال اؾمتٕمداد وال قمٛمؾ، وهذا ذم احل٘مٞم٘م٦م همرور وأُم٤مين 

 يم٤مذسم٦م.

 (1)سِ بَ إن اًمسٗمٞمٜم٦م ال دمري قمغم اًمٞمَ        ٝم٤مُمس٤مًمٙمَ  شمرضمق اًمٜمج٤مة ومل شمسٚمْؽ 

اًمرضم٤مء يٙمقن ُمٕمف قمٛمؾ، واًمتٛمٜمل يٙمقن ُمع  :سملم اًمرضم٤مء واًمتٛمٜمل رقـ اًمٗمَ ُمِ وهذا 

َِٔشًيََث ﴿: - شمٕم٤ممم -اًمٙمسؾ، ىم٤مل اهلل  ۡ ًُ ٱل ََ يَۡدُقَٔن يَبۡخَُغَٔن إََِلَٰ َربِِّٓ ِي
ْوَلٰٓهَِم ٱَّلٍّ

ُ
أ

كۡرَُب َويَرُۡسَٔن 
َ
ًۡ أ ُٓ حَّ

َ
ُّ خ ُّۥ َويََخافَُٔن َقَذاةَ ء:  ﴾رَۡۡحَخَ  [.13]اإلرسا

○ ○ ○ 

 إمم دًمٞمؾ اًمتقيمؾ، وم٘م٤مل: صمؿ اٟمت٘مؾ اًمِمٞمخ  

ۡؤٌِِِيَ ﴿وَدًمِٞمُؾ اًمت َقيُمِؾ: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » ٌَّ ْ إِن ُنِخًُ  ٔٓا ُ ََّٔكٍّ ِ َذخَ ﴾ َولََعَ ٱَّللٍّ

ِ ﴿وىمقًمف:  ،[83]اح٤مئدة:  ۡ لََعَ ٱَّللٍّ ََّٔكٍّ َ َحخَ ٌَ ُّ َو َٔ َضۡصتُ ُٓ  .«[3]اًمٓمالق:  ﴾َذ

سمٕم٦م: اًمتقيمؾ، وومٞمٝم٤م ُمس٤مئؾ:  هذه اًمٕمب٤مدة اًمرا

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ التْكل

 .(8)هق االقمتامد :اًمتقيمؾ ًمٖم٦م

                                                             

 يٜمس٥م أليب اًمٕمت٤مهٞم٦م.اًمبٞم٧م (، و340/ 33« )شم٤مريخ دُمِمؼ»( 1)

 .«ويمؾ»، ُم٤مدة (132/ 2) «ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م»يٜمٔمر: ( 8)
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ذم ضمٚم٥م اعمٜم٤مومع ودومع اعمْم٤مر،  - شمٕم٤ممم -االقمتامد قمغم اهلل هق واصٓمالطم٤م: 

 .(1)ُمع سمذل األؾمب٤مب

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: دلٔل التْكل

 ذيمر اًمِمٞمخ آيتلم:

ۡؤٌِِِيَ ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم: األومم ٌَّ ٔٓاْ إِن ُنِخًُ  ُ ََّٔكٍّ ِ َذخَ [، 83]اح٤مئدة:  ﴾َولََعَ ٱَّللٍّ

وهق اجل٤مر  -ألن شم٘مديؿ ُم٤م طم٘مف اًمت٠مظمػم  6ومٝمذا أُمٌر سم٤مًمتقيمؾ قمغم اهلل وطمده

ه. :ي٘متيض احلٍم، يٕمٜمل -واعمجرور هٜم٤م   شمقيمٚمقا قمغم اهلل وطمده دون ُم٤م ؾمقا

ُّ ﴿ :: ىمقًمف شمٕم٤مممواًمث٤مٟمٞم٦م َٔ َضۡصتُ ُٓ ِ َذ ۡ لََعَ ٱَّللٍّ ََّٔكٍّ َ َحخَ ٌَ [، 3]اًمٓمالق:  ﴾َو

يتقمم ُمـ يتقيمؾ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗم٤مي٦م، ويٙمٗمٞمف  -قمز وضمؾ  -يٕمٜمل يم٤مومٞمف، وم٢مذا يم٤من اهلل 

 6ومٝمذا يدل قمغم حمبتف هلذا اًمٕمٛمؾ، وحمبتف ًمٚمٌمء شمدل قمغم أنف قمب٤مدة ،أُمره

 ٞمٛم٦م.وم٤مًمتقيمؾ قمب٤مدة ىمٚمبٞم٦م ُمـ اًمٕمب٤مدات اًمٕمٔم

 :املطأل٘ الجالج٘: أىْاع التْكل

 اًمتقيمؾ ٟمققم٤من:

 وهذا ًمف صقرشم٤من:  .شمقيمؾ قمغم اهلل اًمٜمقع األول:

ف ُمـ اًمرزق واًمٕم٤مومٞم٦م أن يتقيمؾ اًمٕمبُد قمغم اهلل ذم حتّمٞمؾ طمٔم  : األومم

 واعمّم٤مًمح اًمدٟمٞمقي٦م.

                                                             

 (.8/053) «ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم»(، 114/ 8) «اًمس٤مًمٙملمُمدارج »( يٜمٔمر: 1)
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 وٟمحق ذًمؽ. ،أن يتقيمؾ اًمٕمبُد قمغم اهلل ذم حتّمٞمؾ ُمرض٤مشمف وقمب٤مدشمف: اًمث٤مٟمٞم٦م 

ومٗمل اًمّمقرة األومم اًمتقيمؾ ذم طمّمقل اعمٓمٚمقب قمب٤مدة، وإن يم٤مٟم٧م اًمٖم٤مي٦م 

قمب٤مدة6 طمٞم٨م إن اًمٕمبد اقمتٛمد قمغم اهلل  ـٛم  شمَْم ًمٞمس٧م قمب٤مدة، ًمٙمـ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م 

 ف وظم٤مًم٘مف وُم٤مًمٙمف ذم حتّمٞمؾ هذا األُمر اًمدٟمٞمقي.رسم  

6 - أجْم٤م - وأُم٤م اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م وم٤معمٓمٚمقب قمب٤مدة ذم ٟمٗمسف، واًمقؾمٞمٚم٦م إًمٞمف قمب٤مدة

 وٟمحق ذًمؽ. ،ألنف يتقيمؾ قمغم اهلل ذم حتّمٞمؾ ُم٤م ُيرضٞمف وُم٤م ُي٘مرسمف ًمديف ُمـ قمب٤مدات

 :- ٤مأجْم -وهذا ًمف صقرشم٤من  .غم همػم اهللاًمتقيمؾ قم اًمٜمقع اًمث٤مين:

اًمتقيمؾ قمغم همػم اهلل ومٞمام ال ي٘مدر قمٚمٞمف إال اهلل، ُمـ ضمٚم٥م اعمٜم٤مومع ودومع : األومم

 اعمْم٤مر، ومٝمذا ذك أيمؼم.

ف اهذا ٚمبُ يٕمتٛمد ويتٕمٚمؼ ىم6 سمحٞم٨م ىم٤مدر طم٤مرض قمغم طمل  أن يتقيمؾ : اًمث٤مٟمٞم٦م

ا أو وزيرا أو ُمديرا أو ٟمحق ذًمؽ، ذم حتّمٞمؾ ذًمؽ ؾمقاء يم٤من أُمػم 6اعمخٚمقق

 األُمر اعمرهمقب، أو ذم دومع األُمر اعمرهقب، ومٝمذا ٟمقع ُمـ اًمنمك األصٖمر.

ر هذا اًمٌمء قمغم يده، ىمد   - قمز وضمؾ -أُم٤م ًمق يم٤من ٟمٔمره أنف ؾمب٥م، وأن اهلل 

ؾمب٥م ُمـ األؾمب٤مب، وًمف دور ذم طمّمقل هذا اًمٌمء، ومٝمذا ال سم٠مس سمف ومٝمق 

٤م ذم وىمدر وىم٣م أن شمٙمقن أؾمب٤مسم رى اهللُ يمس٤مئر األؾمب٤مب اعم١مصمرة اًمتل أضم

 طمّمقل آصم٤مره٤م وُم٘متْمٞم٤مهت٤م.
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 :املطأل٘ السابع٘: الفسق بني التْكل ّالتْكٔل

أُمٍر  ومٝمق أن ُيٜمٞم٥م اإلٟمس٤من همػمه ذم :ؾمبؼ سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمتقيمؾ، وأُم٤م اًمتقيمٞمؾ

ء ؾمٞم٤مرة.دمقز ومٞمف اًمين٤مسم٦م، يمام ًمق ويم    ٚم٧م رضمال ذم ذا

ومٝمذا ال سم٠مس سمف، وهق اًمقيم٤مًم٦م اًمتل يذيمره٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أبقاب اعمٕم٤مُمالت،  

 ودل قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمت٤مب واًمُسٜم٦م واإلمج٤مع.

 ○ ○ ○ 

ـ اًمٕمب٤مدات، وم٘م٤مل: صمؿ اٟمت٘مؾ اًمِمٞمخ    إمم اًمتدًمٞمؾ قمغم أنقاع أظمرى ُم

هْمَب٦ِم، » ْهَب٦ِم، َواخْلُُِمقعِ َوَدًمِٞمُؾ اًمر  ْ يَُسَٰرُِقَٔن ِِف ﴿ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:  6َواًمر  ٔا ًۡ ََكُُ ُٓ إِجٍّ
َِٰت َويَۡدُقَٔجَِا رََغت   ت  ٱۡۡلًََۡر َْ ٔاْ نَلَا َخَِٰشكِيَ ا َوَر  .«[54]األنبٞم٤مء:  ﴾ا  َوََكُُ

هذه صمالث قمب٤مدات ؾم٤مىمٝم٤م اًمِمٞمخ سمدًمٞمؾ واطمد، وهل اًمٕمب٤مدة اخل٤مُمس٦م 

 واًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمس٤مئؾ: .واًمس٤مسمٕم٦م: اًمرهمب٦م واًمرهب٦م واخلِمقعواًمس٤مدؾم٦م 

 :املطأل٘ األّىل: يف بٔاٌ معياٍا
 :اًمرهمب٦مأوال:  

هْمَبك: اًمسٕم٦م ذم اإلرادة»ىم٤مل اًمراهم٥م:  هَم٥ُم واًمر  هْمَب٦ُم واًمر   .(1)«واًمر 
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سردلا ةياهن


