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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 

                                                             

 .314ص  «اعمٗمردات»( 1)

سردلا ةيادب
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اًمرهمب٦م حمب٦م اًمقصقل إمم اًمٌمء »: وىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم  

 .(1)«اعمحبقب

 :اًمرهب٦مصم٤مٟمٞم٤م: 

، ومٝمق ظمقف يٜمت٩م قمٜمف (8)«ز واضٓمرابُمع حتر   ،خم٤موم٦م»: ىم٤مل اًمراهم٥م   

 هرب واطمؽماس وحترز.

ـ صمؿ ىمٞمؾ ًمٚمراه٥م راه٥م  ألنف يديؿ اخلقف. 6واًمرهب٦م ـمقل اخلقف واؾمتٛمراره، وُم

 واًمرهمب٦م واًمرهب٦م ُمٕمٜم٤ممه٤م ىمري٥م ُمـ اًمرضم٤مء واخلقف.

 :اخلِمقعصم٤مًمث٤م: 

ًۡ ﴿وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ـ واًمذل، ٓم٤مُمُ اخلِمقع هق اًمت   ُْ ةَۡصَُٰر
َ
]اًم٘مٚمؿ: ﴾ َخَِٰشَكًث خ

[، وأصٚمف ًملم اًم٘مٚم٥م ورىمتف وؾمٙمقٟمف وظمْمققمف واٟمٙمس٤مره، وم٢مذا طمّمؾ هذا 03

 ؽ األقمْم٤مء.ذم اًم٘مٚم٥م شمبٕمف ظمِمقع اجلقارح6 ألن اًم٘مٚم٥م ُمٚمِ 

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: دلٔل السغب٘ ّالسٍب٘ ّاخلػْع

ٔاْ ﴿: ٤مممٕموهق ىمقًمف شم ذيمر اًمِمٞمخ دًمٞمال جيٛمع هذه اًمٕمب٤مدات اًمثالث، ًۡ ََكُُ ُٓ إِجٍّ
َِٰت َويَۡدُقَٔجَِا رََغت   ت  يَُسَٰرُِقَٔن ِِف ٱۡۡلًََۡر َْ ْ نَلَا َخَِٰشكِيَ ا َوَر ٔا  ﴾ا  َوََكُُ

[، هذه اآلي٦م ذم ؾمقرة األنبٞم٤مء ذم ؾمٞم٤مق اًمٙمالم قمغم زيمري٤م وآل سمٞمتف 54]األنبٞم٤مء:

                                                             

 .15ص  ًمٚمٕمثٞمٛملم «ذح صمالصم٦م األصقل»( 1)

 .322ص  «اعمٗمردات»( 8)
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ٓ إِذۡ ﴿ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم :-قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم - ۥ رَّبِ ََّل حََذۡرِِن فَۡرد  َوَزَكرِيٍّا ُّ ا َُاَدىَٰ َربٍّ
َٰرِثَِي  َُج َخرۡيُ ٱىَۡن

َ
تَِۡا ََلُۥ ََيَۡيَٰ  ٨٩َوأ َْ ۥِٓۚ  فَٱۡشخََشتَِۡا ََلُۥ َوَو ُّ ۡضيَۡطَِا ََلُۥ َزوَۡس

َ
َوأ

َِٰت َويَۡدُقَٔجَِا رََغت   ْ يَُسَٰرُِقَٔن ِِف ٱۡۡلًََۡر ٔا ًۡ ََكُُ ُٓ ت  إِجٍّ َْ ْ نَلَاا َوَر ٔا  ﴾َخَِٰشكِيَ  ا  َوََكُُ
أثٜمك قمغم ه١مالء اهذه اًمّمٗم٤مت اًمتل حُيبٝم٤م  -قمز وضمؾ -[، وم٤مهلل 54]األنبٞم٤مء:

ْ يَُسَٰرُِقَٔن ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: وُيتٕمبد ًمف اه٤م: اًمرهم٥م واًمره٥م واخلِمقع6  ٔا ًۡ ََكُُ ُٓ إِجٍّ
َِٰت َويَۡدُقَٔجَِا رََغت   ت  ِِف ٱۡۡلًََۡر َْ ٔاْ نَلَا َخَِٰشكِيَ ا َوَر أن هذه  ، ًمٙمـ ُيالطمظ﴾ا  َوََكُُ

 د اًمرهم٥م واًمره٥م ومٞمٝم٤م سم٤مًمدقم٤مء.اآلي٦م اعمذيمقرة ىُمٞم  

 :- قمز وضمؾ -ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف  6وىمد ورد ذم ه٤مشملم اًمٕمب٤مدشملم همػُم هذه اآلي٦م

ِ ﴿▐: [، وىمقًمف 4]اًمنمح: ﴾ ِإَوََلَٰ َربَِّم فَٱرَۡغب﴿ ٓ إََِل ٱَّللٍّ إِجٍّا
وقمٜمد قمٚمامء اًمبالهم٦م شم٘مديؿ ُم٤م  ،م اجل٤مر واعمجرور[، وهٜم٤م ىمد  15]اًمتقسم٦م: ﴾ َرَٰغِتُٔنَ 

ال شمٙمقن  -د اًمتل هل قمغم ؾمبٞمؾ اًمتٕمب   -طم٘مف اًمت٠مظمػم ي٘متيض احلٍم، يٕمٜمل أن اًمرهمب٦م  

َْتُٔنِ ِإَو﴿: - شمٕم٤ممم -إال هلل، وذم اًمرهب٦م ىم٤مل اهلل  ََٰى فَٱۡر  [.04]اًمب٘مرة: ﴾ يٍّ

○ ○ ○
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 ذم ذيمر دًمٞمؾ اخلِمٞم٦م، وم٘م٤مل: صمؿ ذع اًمِمٞمخ  

ِِن ﴿َوَدًمِٞمُؾ اخْلَِْمَٞم٦ِم: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » ۡٔ ًۡ وَٱۡخَش ُْ ۡٔ اآلي٦م ]اًمب٘مرة: ﴾ فََل ََتَۡش

114]». 

 هذه اًمٕمب٤مدة اًمث٤مُمٜم٦م: اخلِمٞم٦م، وومٞمٝم٤م ُمس٤مئؾ:

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ اخلػٔ٘

 ٚمؿيٙمقن ذًمؽ قمـ قمِ  ظمقٌف يِمقسمف شمٕمٔمٞمؿ، وأيمثر ُم٤م :اخلِمٞم٦م»ىم٤مل اًمراهم٥م: 

 .(1)«سمام خُيِمك ُمٜمف

 -وم٤مخلِمٞم٦م أظمص ُمـ اخلقف6 ألهن٤م ُمبٜمٞم٦م قمغم اًمتٕمٔمٞمؿ واًمٕمٚمؿ، يمام ىم٤مل اهلل 

ْ ﴿: - شمٕم٤ممم َۡ ِقتَادِهِ ٱىُۡكيََمُٰٓؤا ٌِ َ ا ََيَِۡش ٱَّللٍّ ٍَ  [.84]وم٤مـمر:  ﴾ إِجٍّ

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: دلٔل اخلػٔ٘
ًۡ ﴿٤ممم: ف شمٕمىمقًمُ  ُْ ۡٔ ِِن فََل ََتَۡش ۡٔ اهلل سمخِمٞمتف، وهذا يدل قمغم  رَ وم٠مُمَ  :﴾وَٱۡخَش

 حمب  
 قمب٤مدة ُيت٘مرب إمم اهلل اه٤م. أنفغم ًمٚمٌمء دًمٞمؾ قم▐ ف تُ ف ًمذًمؽ، وحمب  تِ

َٔۡن  إِنٍّ ﴿ة، وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: دَ واآلي٤مت ذم هذه اًمٕمب٤مدة ُمتٕمد   ََ ََيَۡش ِي ٱَّلٍّ
ۡسر  

َ
ۡغفَِرة  َوأ ٌٍّ  ًُٓ َ ً ةِٱىَۡغًِۡب ل ُٓ ▐: [، وىم٤مل 18]اعمٚمؽ:  ﴾َنترِي  َربٍّ

                                                             

 .843ص  «اعمٗمردات»( 1)
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﴿ ََ ِي ُٔد ٱَّلٍّ ُّ ُسيُ رَاِّنَ تَۡلَشكِرَّ ٌِِۡ ٌٍّ ا   ٓ تََشَٰتِ ٌَّ ََ ٱۡۡلَِديِد نَِتَٰت ا  ۡضَص
َ
َل أ ُ َُزٍّ ٱَّللٍّ
 ًۡ ُٓ َن َربٍّ ۡٔ  اآلي٦م، وهمػممه٤م ُمـ اآلي٤مت. [83]اًمزُمر:  ﴾ََيَۡش

 :املطأل٘ الجالج٘: مساتب اخلػٔ٘
 اخلقف. ُي٘م٤مل ومٞمٝم٤م يمام ىمٞمؾ ذم قمب٤مدة

○ ○ ○ 

٤م دًمٞمؾ اإلٟم٤مسم٦ِم، وم٘م٤مل ومٞمف اًمِمٞمخ    :أُم 

ْ ََلُ ﴿َوَدًمِٞمُؾ اإِلَٟم٤مسَم٦ِم: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » ٔا ٍُ ۡشيِ
َ
ًۡ َوأ ْ إََِلَٰ َربُِّس ٔٓا ُِحتُ

َ
اآلي٦م  ﴾َوأ

 .«[10]اًمزُمر: 

 هذه اًمٕمب٤مدة اًمت٤مؾمٕم٦م: اإلٟم٤مسم٦م، وومٞمٝم٤م ُمس٤مئؾ:

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ اإلىاب٘

ومٝمل ىمريب٦م ُمـ  .سم٤مًمتقسم٦م وإظمالص اًمٕمٛمؾ - شمٕم٤ممم -اإلٟم٤مسم٦م: اًمرضمقع إمم اهلل 

 ًمٙمٜمٝم٤م أظمص. ،ُمٕمٜمك اًمتقسم٦م

ذم ُمٜمزل اًمتقسم٦م6  - يٕمٜمل اًمٕمبد -ف وم٢مذا اؾمت٘مرت ىمدُمُ »: ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  

 .(1)«ٟمزل سمٕمده ُمٜمزل اإلٟم٤مسم٦م ..

 أرومع وأظمص ُمـ اًمتقسم٦م. ر أن اإلٟم٤مسم٦م ُمٜمزًم٦مومٝمذا ُيِمٕمِ 

                                                             

 (.038/ 1) «ُمدارج اًمس٤مًمٙملم»( 1)
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 زي٤مدة ُمٕمٜمك، وهق ًمزوم اًمٓم٤مقم٦م، وم٤معمٜمٞم٥م شم٤مئ٥م ُمالزم ًمٚمٓم٤مقم٦م.واإلٟم٤مسم٦م ومٞمٝم٤م 

 واإلٟم٤مسم٦م ٟمققم٤من:

ٝم٤م. يِمؽمك ومٞمٝم٤م وهل إٟم٤مسم٦م اعمخٚمقىم٤مت يمٚم  : ▐ تفإٟم٤مسم٦م ًمرسمقسمٞم  : األول

 ِإَوذَا َمسٍّ ٱنلٍّاَس ُُضّ  ﴿: - شمٕم٤ممم -ىم٤مل اهلل  ،واًمٗم٤مضمراعم١مُمـ واًمٙم٤مومر، واًمؼم  
ِِحتِيَ  ٌَّ  ًُٓ ٔۡاْ َربٍّ  .]33اًمروم: [ ﴾َدَق

 ٦م، وهل إٟم٤مسم٦م أوًمٞم٤مئف.٦م وحمب  إٟم٤مسم٦م قمبقدي   :تفإٟم٤مسم٦م إلهلٞم  : اًمث٤مين

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: دلٔل اإلىاب٘

ٔاْ ََلُ ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم ٍُ ۡشيِ
َ
ًۡ َوأ ْ إََِلَٰ َربُِّس ٔٓا ُِحتُ

َ
[، ومٗمل اآلي٦م أُمٌر 10]اًمزُمر:  ﴾َوأ

ف شمدل قمغم أن ذًمؽ اًمٌمء تُ سم٤مإلٟم٤مسم٦م إًمٞمف، وأُمر اهلل سم٤مًمٌمء يدل قمغم حمبتف ًمف، وحمب  

 .- وقمال ضمؾ -قمب٤مدة، وال جيقز رصومٝم٤م ًمٖمػمه 

قمـ  -شمٕم٤ممم  -ف ىمقًمُ  :قمغم قمدم ضمقاز رصومٝم٤م ًمٖمػم اهلل -٤م أجْم - ومم٤م يدل

ُۡج ِإَوََلۡ ﴿: ♠ؿمٕمٞم٥م  ََّٔكٍّ جًُِب َقيًَِّۡ حَ
ُ
[، ومٝمٜم٤م ىمدم اجل٤مر 44]هقد: ﴾ ِّ أ

أنٞم٥م ال  ▐واعمجرور، وشم٘مديؿ ُم٤م طم٘مف اًمت٠مظمػم ُيٗمٞمد احلٍم، يٕمٜمل إًمٞمف 

 إمم همػمه.

○ ○ ○
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 وأُم٤م دًمٞمؾ االؾمتٕم٤مٟم٦م، وم٘م٤مل ومٞمف اًمِمٞمخ  :

[. 1]اًمٗم٤محت٦م:  ﴾ِإَويٍّاَك نَۡصخَكِيُ إِيٍّاَك َجۡكتُُد  ﴿َوَدًمِٞمُؾ االؾْمتَِٕم٤مَٟم٦ِم: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:»

 . )َوذِم احْلَِدي٨ِم: 
ِ
ـْ سم٤ِمَّلل  .(«.. وإَِذا اؾْمتََٕمٜم٧َْم وم٤َمؾْمتَِٕم

 هذه اًمٕمب٤مدة اًمٕم٤مذة: االؾمتٕم٤مٟم٦م، وومٞمٝم٤م ُمس٤مئؾ:

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ االضتعاى٘

االؾمتٕم٤مٟم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م: ـمٚم٥م اًمٕمقن، وهل ُمـ دقم٤مء اعمس٠مخ٦م6 ألهن٤م ـمٚم٥م وؾم١مال، 

 وم٤مًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمدقم٤مء أهن٤م ُمـ دقم٤مء اعمس٠مخ٦م.

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: دلٔل االضتعاى٘

، ﴾إِيٍّاَك َجۡكتُُد ِإَويٍّاَك نَۡصخَكِيُ ﴿٘مقًمف شمٕم٤ممم: أُم٤م اآلي٦م وم :٤مذيمر آي٦م وطمديث

ف اًمت٠مظمػم ُيٗمٞمد احلٍم، ، وشم٘مديؿ ُم٤م طم٘م  ﴾إِيٍّاكَ ﴿ووضمف اًمدالًم٦م: شم٘مديؿ اعمٕمٛمقل 

 السمـ قمب٤مس ملسو هيلع هللا ىلصٗمل وصٞم٦م اًمٜمبل أُم٤م احلدي٨م: ومٟمستٕملم سمؽ ال سمٖمػمك. و :يٕمٜمل

¶ :« 
ِ
ـْ سم٤ِمَّلل   .(1)«إَِذا اؾْمتََٕمٜم٧َْم وَم٤مؾْمتَِٕم

 :املطأل٘ الجالج٘: أحْال االضتعاى٘

 االؾمتٕم٤مٟم٦م هل٤م أطمقال:

                                                             

 شم٘مدم خترجيف.( 1)
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 وهل٤م صقر:  .اؾمتٕم٤مٟم٦م حمرُم٦م: األومم

 :٤مأن شمٙمقن ذيم -1

هم٤مئ٥م ال ي٘مدرون قمغم  وُمٜمف االؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مألُمقات أو سم٤مألطمٞم٤مء قمغم أُمر

يٜمف أو شمٗمري٩م يمرسمتف ُمب٤مذشمف، يم٠من يٓمٚم٥م ؿمخٌص ُمـ اعمٞم٧م أن ُيٕمٞمٜمف قمغم ىمْم٤مء دَ 

 أو ؿمٗم٤مء ُمرضف أو ٟمحق ذًمؽ، ومٝمذا ُمـ اًمنمك األيمؼم.

 :ّمؾ إمم اًمنمكشمال  ٦مٙمقن حمرُمأن شم -8

سمآظمر قمغم أن  سم٠من شمٙمقن االؾمتٕم٤مٟم٦م قمغم أُمر حمرم، يمام ًمق اؾمتٕم٤من إٟمس٤منٌ   

 ٟمحق ذًمؽ، ومٝمذه اؾمتٕم٤مٟم٦م حمرُم٦م.ا أو يِمؽمي ًمف مخر

 :اؾمتٕم٤مٟم٦م ُمٙمروه٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م

 اًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد.6 ألن وذًمؽ إذا يم٤مٟم٧م االؾمتٕم٤مٟم٦م قمغم أُمٍر ُمٙمروه

 :اؾمتٕم٤مٟم٦م ُمب٤مطم٦م: اًمث٤مًمث٦م

ومٝمذه ضم٤مئزة ًمٚمٛمستٕملم، ُمٜمدوسم٦م  6وذًمؽ إذا يم٤مٟم٧م االؾمتٕم٤مٟم٦م قمغم أُمر ُمب٤مح

اإلطمس٤من وىمْم٤مء احلقائ٩م، وهذا ُمـ أقمامل 6 ألهن٤م ُمـ سم٤مب ُيث٤مب قمٚمٞمٝم٤م لمًمٚمُٛمٕمِ 

 اخلػم واًمؼم.

سمٕم٦م  :اؾمتٕم٤مٟم٦م ُمنموقم٦م: اًمرا



 

 benaacademy.net ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 

94 

ويٜمدرج ومٞمٝم٤م اًمقاضم٥م واعمٜمدوب، وم٘مد شمٙمقن واضمب٦م وىمد شمٙمقن ُمٜمدوسم٦م، 

وأقمغم صقره٤م: االؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مهلل، سم٠من يٓمٚم٥م اًمٕمبُد اًمٕمقَن واعمدَد واًمتقومٞمؼ 

ُمـ رسمف ويٗمقض أُمره واًمتسديد ُمع يمامل اًمذل واالٟم٘مٞم٤مد واخلْمقع، يٓمٚم٥م ذًمؽ 

ف ويم٤مومٞمف، وسمٞمده ُمٚمٙمقت يمؾ رء، وسمٞمده بُ ْس طَم  ▐إًمٞمف ويٕمت٘مد أنف 

 .الؾمتٕم٤مٟم٦م، وهذه ُمـ أقمٔمؿ اًمٕمب٤مداتشمٍميػ األُمقر، ومٝمذه أقمغم درضم٤مت ا

وُمـ صقر االؾمتٕم٤مٟم٦م اعمنموقم٦م: االؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مألقمامل واألطمقال اعمحبقسم٦م إمم 

يم٤مالؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمّمؼم قمٜمد اًمِمدائد، واالؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمّمالة6 يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  6اهلل

ةِ ﴿ َٰٔ يَ ۡبِ وَٱلطٍّ ْ ةِٱلطٍّ ٔا ذم  ملسو هيلع هللا ىلص٤م ذم ىمقًمف [، وأجْم01]اًمب٘مرة:  ﴾َوٱۡشخَكًُِِ

جْل٦َمِ »احلدي٨م:  ـَ اًمد   ُِم
ٍ
ء ْوطَم٦ِم َوَرْ  .(1)«َواؾْمتَِٕمٞمٜمُقا سم٤ِمًْمَٖمْدَوةِ َواًمر 

: - شمٕم٤ممم -وُمـ صقر االؾمتٕم٤مٟم٦م اعمنموقم٦م: اًمتٕم٤مون قمغم اخلػم6 يمام ىم٤مل اهلل 

َٔىَٰ ﴿ ِ وَٱّلٍّۡل  ٱىِۡبّ
ْ لََعَ ٔا ٤م قمغم [، يٕمٜمل ًمُٞمٕمـ سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤8مئدة: ]اح ﴾َوَتَكاَوُُ

َواَّلُل ذِم قَمْقِن اًْمَٕمبِْد َُم٤م يَم٤مَن اًْمَٕمبُْد ذِم »: ملسو هيلع هللا ىلصاًمؼم واًمت٘مقى، ويمام ذم احلدي٨م ىمقًمف 

 .(8)«ظِمٞمفِ قَمْقِن أَ 

 ○ ○ ○

                                                             

 أيب هريرة ؓ . ، ُمـ طمدي٨م(35أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف ) (1)

 أيب هريرة ؓ .، ُمـ طمدي٨م (8255)ذم صحٞمحف ُمسٚمؿ  أظمرضمف (8)
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 يذيمر دًمٞمؾ االؾمتٕم٤مذة، وم٘م٤مل: صمؿ ذع اًمِمٞمخ  

ٔذُ ةِرَّبِ ٱىَۡفيَقِ ﴿َوَدًمِٞمُؾ االؾْمتَِٕم٤مَذِة: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » ُق
َ
[، 1]اًمٗمٚمؼ: ﴾ كُۡو أ

ٔذُ ةِرَّبِ ٱنلٍّاِس ﴿وَ  ُق
َ
 .«[1]اًمٜم٤مس:  ﴾كُۡو أ

 قمنم: االؾمتٕم٤مذة، وومٞمٝم٤م ُمس٤مئؾ:هذه اًمٕمب٤مدة احل٤مدي٦م 

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ االضتعاذٗ

الذ سمف وجل٠م  :ا، أيٕم٤مذٞم٤مذا وُمَ ذا وقمِ قْ قذ قمَ ٕمُ ٕمؾ قم٤مذ يَ ذة ُم٠مظمقذة ُمـ اًمٗمِ االؾمتٕم٤م

ٔذُ ﴿وواقمتّمؿ، وم٤مالؾمتٕم٤مذة سمٛمٕمٜمك اًمٚمجقء واالقمتّم٤مم،  ُق
َ
أختجئ  :يٕمٜمل ﴾أ

 .وأقمتّمؿ سم٤مهلل

االؾمتٕم٤مذة واًمدقم٤مء أن سمٞمٜمٝمام قمٛمقُم٤م  وهل ٟمقع ُمـ أنقاع اًمدقم٤مء، واًمٕمالىم٦م سملم

وم٤مًمدقم٤مء أقمؿ 6 وظمّمقص٤م ُمٓمٚم٘م٤م، ومٙمؾ اؾمتٕم٤مذة دقم٤مء، وًمٞمس يمؾ دقم٤مء اؾمتٕم٤مذة

ىمع أو اعمتقىمع.  واالؾمتٕم٤مذة أظمص6 ألن االؾمتٕم٤مذة ظم٤مص٦م سمدومع اًمرضر اًمقا

ىمع ُمثُؾ وم ـْ َذ  َُم٤م أضَِمُد »ُم٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م:  ٤مًمرضر اًمقا  َوىُمْدَرشمِِف ُِم
ِ
َأقُمقُذ سم٤مهلل

ـْ قَمَذاِب »، وأُم٤م اعمتقىمع يمام ذم اًمدقم٤مء اعمِمٝمقر: (1)«أطَُم٤مذِرُ وَ  اًمٚمُٝمؿ  إيِن  َأقُمقُذ سمَِؽ ُِم

ـْ قَمَذاِب اًْمَ٘مؼْمِ   .(8)«... ضَمَٝمٜم َؿ، َوُِم

                                                             

 قمثامن سمـ أيب اًمٕم٤مص ؓ . ، ُمـ طمدي٨م(8848أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف ) (1)

 أيب هريرة ؓ . ، ُمـ طمدي٨م(144أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف ) (8)
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ًء يم٤من واىمٕم٤م أو ُمتقىمٕم 6ع اًمرضر اعمرهقبوم٤مالؾمتٕم٤مذة ظم٤مص٦م سمدوم ٤م، أُم٤م ؾمقا

 اخلػم واعمٜمٗمٕم٦م.اًمدقم٤مء وم٢مٟمف أقمؿ6 يِمٛمؾ ـمٚم٥م دومع اًمرضر واًمِمدة، وطمّمقل 

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: دلٔل االضتعاذٗ
ٔذُ ةِرَّبِ ٱىَۡفيَقِ ﴿شمٕم٤ممم:  اهلل ىمقل ذيمر اًمِمٞمخ   ُق

َ
 ،[1]اًمٗمٚمؼ:  ﴾ كُۡو أ

ٔذُ ةِرَّبِ ٱنلٍّاِس ﴿و ُق
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصٟمبٞمف  - قمز وضمؾ -، ومٗمٞمٝمام أُمر اهلل [1]اًمٜم٤مس:  ﴾كُۡو أ

وهق اًمّمبح، ورب اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م، وأُمر اهلل سمذًمؽ  ﴾رَّبِ ٱىَۡفيَقِ ﴿سم٠من يستٕمٞمذ سمرسمف 

ـ اًمٕمب٤مدات اًمتل شُم٘مرب إًمٞمف.  يدل قمغم حمبتف، وحمبتف شمدل قمغم أنف قمب٤مدة ُم

 :املطأل٘ الجالج٘: أىْاع االضتعاذٗ
 شم٘مع االؾمتٕم٤مذة قمغم صمالصم٦م أنقاع:

 :االؾمتٕم٤مذة اعمنموقم٦م: األول

، واًمتل شمتْمٛمـ يمامل اًمٚمجقء واًمذل - شمٕم٤ممم -وهل االؾمتٕم٤مذة سم٤مهلل 

 .▐واالومت٘م٤مر إمم اهلل 

َأقُمقُذ »: ملسو هيلع هللا ىلصوُم٤م ضم٤مء ُمـ االؾمتٕم٤مذة سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اهلل يمام ضم٤مء ذم ىمقًمف 

ـْ َذ  َُم٤م ظَمٚمََؼ  ٤مِت ُِم  اًمت ٤مُم 
ِ
َأقُمقُذ سمَِٕمَٔمَٛمتَِؽ َأْن ُأهْمت٤َمَل » :☺وىمقًمف  ،(1)«سمَِٙمٚماَِمِت اهلل

ـْ حَتْتِل ـْ َذ  َُم٤م َأضِمُد َوأطَُم٤مذِرُ أَ »: ☺وىمقًمف ، (8)«ُِم  َوىُمْدَرشمِِف ُِم
ِ
، (3)«قُمقُذ سم٤مهلل

                                                             

 ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ؓ. ، ُمـ طمدي٨م(8344أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف ) (1)

(، 3431(، واسمـ ُم٤مضمف )1185(، واًمٜمس٤مئل )1430): أظمرضمف أبق داود صحٞمح( 8)

 ¶، ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر وصححف األًمب٤مين

 شم٘مدم خترجيف ىمريب٤م. (3)
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ـْ ؾَمَخٓمَِؽ : »☺وىمقًمف  َأقُمقُذ » :☺وىمقًمف  ،(1)«...َأقُمقُذ سمِِرَض٤مَك ُِم

 ؾ سم٤مًمّمٗم٦م.، وٟمحقه٤م6 ومٝمذا ُمـ سم٤مب اًمتقؾم  (8)«...سمَِقضْمِٝمَؽ 

 :االؾمتٕم٤مذة اعمٛمٜمققم٦م: صم٤مٟمٞم٤م

يٚمتجئ ويٕمتّمؿ سم٤معمٞم٧م، ويس٠مخف أن ه٤م: االؾمتٕم٤مذة سم٤مألُمقات، سم٠من قرِ وُمـ ُص 

ىمع أو اعمتقىمع.  ُيٕمٞمذه ُمـ اًمنم اًمقا

ويمذا االؾمتٕم٤مذة سم٤مألطمٞم٤مء اًمٖم٤مئبلم، أو احل٤مرضيـ ومٞمام ال ي٘مدر قمٚمٞمف، ومٝمذا ُمـ 

ٔذُوَن ﴿: - قمز وضمؾ -اًمنمك يمام ىم٤مل اهلل  نِس َحُك ََ ٱۡۡلِ ِ ٌّ  
ۥ ََكَن رَِسال  ُّ ٍُّ

َ
َوخ

 ُْ َِّ فََزاُدو ََ ٱۡۡلِ ِ ٌّ اةِرَِسال   ل  َْ  [.2]اجلـ: ﴾ ًۡ َر

 :االؾمتٕم٤مذة اجل٤مئزة :صم٤مًمث٤م

وهل االؾمتٕم٤مذة سم٤معمخٚمقق احلل احل٤مرض اًم٘م٤مدر، يمام ضم٤مء ذم سمٕمض األطم٤مدي٨م 

ومْفُ »اًمٗمتـ ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصر اًمٜمبل يمَ ح٤م ذَ  َف هَل٤َم شَمْستنَْمِ ـْ شَمنَم  ـْ َوضَمَد ُِمٜمَْٝم٤م َُمْٚمَج٠مً أَْو  6َُم وَمَٛم

 .(3)«َُمَٕم٤مًذا، ومَٚمْٞمَُٕمْذ سمِفِ 

                                                             

 . ؓ أيب هريرة، ُمـ طمدي٨م (042( أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف )1)

سمـ  ضم٤مسمرُمـ طمدي٨م  وذم ُمقاضع أظمرى، (0284) ذم صحٞمحف اًمبخ٤مريأظمرضمف  (8)

 ¶. اهلل قمبد

، ُمـ (8442( وذم ُمقاضع أظمرى، وُمسٚمؿ )3441اًمبخ٤مري ): أظمرضمف قمٚمٞمف ُمتٗمؼ( 3)

 .طمدي٨م أيب هريرة ؓ



 

 benaacademy.net ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 

98 

ىَم٧ْم، وَم٠ُميِتَ اِه٤َم اًمٜم بِل  »وذم احلدي٨م أجًْم٤م  ُزوٍم رَسَ ـْ سَمٜمِل خَمْ ًة ُِم
َ ، ☺َأن  اُْمَرأ

 .(1)«☺وَمَٕم٤مَذْت سم٠ُِمم  ؾَمَٚمَٛم٦َم َزْوِج اًمٜم بِل  

٥م قمٚمٞمٝم٤م حمذور ومٚمٝم٤م طمٙمؿ آظمر سمحس٥م هذا ُمـ طمٞم٨م األصؾ، أُم٤م إن شمرشم  

 اعم٘م٤مصد ذم ذًمؽ.

○ ○ ○ 

 دًمٞمؾ االؾمتٖم٤مصم٦م، وم٘م٤مل:صمؿ ذع اًمِمٞمخ   ذم سمٞم٤من 

ًۡ فَٱۡشخََشاَب ﴿َوَدًمِٞمُؾ االؾْمتَِٖم٤مصَم٦ِم: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:» إِذۡ تَۡصخَغًِرَُٔن َربٍُّس
 ًۡ  .«[5اآلي٦م ]األنٗم٤مل: ...﴾ ىَُس

 هذه اًمٕمب٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة: االؾمتٖم٤مصم٦م، وومٞمٝم٤م ُمس٤مئؾ:

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ االضتػاث٘

ث، وُمٕمٜمك قْ ، واالؾمؿ: اًمٖمَ )اؾمتٖم٤مث( اًمسداداالؾمتٖم٤مصم٦م ُمّمدر اًمٗمٕمؾ 

دةهقو اًمٖمقث، االؾمتٖم٤مصم٦م: ـمٚم٥ُم  ، ُمثؾ االؾمتٕم٤مٟم٦م: (8)واًمٜم ْ٘مَٛم٦م : اًمت خٚمِٞمص ُمـ اًمِم 

 ـمٚم٥م اًمٕمقن.

 ُمـ اًمِمدة اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م اعمرء. ـمٚم٥م اًمتخٚمٞمص :قثٛمٕمٜمك ـمٚم٥م اًمٖمَ وم

                                                             

 .¶، ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل (1245أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف ) (1)

 (.1/310) «شم٤مج اًمٕمروس»( 8)
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وم٤مالؾمتٖم٤مصم٦م  6ام ؾمبؼ ذم االؾمتٕم٤مذةيم ٘م٤مل ومٞمٝم٤ميُ  واًمٕمالىم٦م سملم االؾمتٖم٤مصم٦م واًمدقم٤مء

ىمٕم٦م، وأُم٤م اًمدقم٤مء ومٝمق أقمؿ6  ِمٛمؾ رومع يإذ ظم٤مص٦م سمٙمقن اعمٓمٚمقب رومع اًمِمدة اًمقا

وم٤مًمٕمالىم٦م  6ٗمٕم٦م وظمػمطمّمقل ُم٤م ومٞمف ُمٜم ـمٚم٥َم  - ٤مأجْم -اًمِمدة ودومٕمٝم٤م، ويِمٛمؾ 

يمؾ اؾمتٖم٤مصم٦م دقم٤مء، و٤م، وم٤مًمدقم٤مء أقمؿ ُمٓمٚم٘م 6قم وظمّمقص ُمٓمٚمؼقمالىم٦م قمٛمسمٞمٜمٝمام 

 وًمٞمس يمؾ دقم٤مء اؾمتٖم٤مصم٦م.

 :لٔل االضتػاث٘املطأل٘ الجاىٔ٘: د

   فَٱۡشخََشاَب ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ذيمر اًمِمٞمخ ًۡ إِذۡ تَۡصخَغًِرَُٔن َربٍُّس
 ًۡ ذيمر قمٜمٝمؿ هذا  -شمٕم٤ممم  -[، ووضمف اًمدالًم٦م أن اهلل 5]األنٗم٤مل:  ...﴾ىَُس

، وهذا يدل هلؿ قمٚمٞمف االؾمتج٤مسم٦م ▐٥م طمٞم٨م رشم   6اًمٗمٕمؾ ذم ُم٘م٤مم اًمثٜم٤مء

 قمب٤مدة.قمغم حمبتف ًمف، وإذا يم٤من حمبقسم٤م ًمف ومٝمق 

 :املطأل٘ الجالج٘: أىْاع االضتػاث٘

 .(االؾمتٕم٤مذة) ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م يمام ىمٞمؾ ذم اًمٕمب٤مدة اًمس٤مسم٘م٦م

○ ○ ○
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٤م قمب٤مدة اًمذسمح، وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ    :أُم 

سْمِح: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » ٓ إََِلَٰ ِضَرَٰط  ﴿َوَدًمِٞمُؾ اًمذ  َِِٰن َرّّبِ َدى َْ ۡصخَلًِم   كُۡو إٍُِِِّن  ٌَّ   ِ ا دِي
ًَ َضًِِف  ٍ  رًَِ  ًِ َْٰ ِيٍَّث إِةَۡر ٌّ ا ََكَن ا  ٌَ ِۚ َو ٍُۡۡشِكَِي ا ۡ ََ ٱل كُۡو إِنٍّ َضَلِِت َونُُصِِك  ١٦١ٌِ

ٍَِي  َٰيَ ِ رَّبِ ٱىَۡع ٍَاِِت َّلِلٍّ ُل  ١٦٢َوَُمًَۡاَي َوَم وٍّ
َ
۠ أ َُا
َ
مِۡرُت َوخ

ُ
َٰلَِم أ ۥ  َوبَِذ ََّل َۡشِيَم ََلُ

ٍِيَ  ۡصيِ ٍُ ۡ ـَ اًمُسٜم ٦ِم: 123-121]األنٕم٤مم: ﴾ ٱل ـْ َذسَمَح ًمَِٖمػْمِ »[. َوُِم ـَ اهلُل َُم ًمَٕم

 
ِ
 .«(1)«اهلل

 : اًمذسمح، واًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمس٤مئؾ:هذه اًمٕمب٤مدة اًمث٤مًمث٦م قمنم

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ الربح

 اًمذسمح هق: إزه٤مق اًمروح سم٢مراىم٦م اًمدم قمغم وضمف خمّمقص.

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: دلٔل الربح

 كُۡو إِنٍّ َضَلِِت َونُُصِِك ﴿: ف شمٕم٤مممىمقًمُ هل ٤مآلي٦م وم :٤مذيمر اًمِمٞمخ آي٦م وطمديث
اِِت  ٍَ ٍَِي  َوَُمًَۡاَي َوَم َٰيَ ِ رَّبِ ٱىَۡع [، 128]األنٕم٤مم:  ﴾ََّل َۡشِيَم ََلُ  ١٦٢َّلِلٍّ

: ذسمحل هلل وطمده ال ًمٖمػمه، ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك اآلي٦م :أي ،﴾َونُُصِِك ﴿واًمِم٤مهد ىمقًمف: 

 ٤م.هلل اؾمتح٘م٤مىم٤م، وحمٞم٤مي ومم٤ميت هلل ُِمٚمٙم٤م وشمٍمومىمؾ إن صاليت وٟمسٙمل 

                                                             

 قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ؓ. ، ُمـ طمدي٨م(1534) ذم صحٞمحف أظمرضمف ُمسٚمؿ (1)
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 »واحلدي٨م: 
ِ
ـْ َذسَمَح ًمَِٖمػْمِ اَّلَل  ُ ُم ـَ اَّلَل  ـ هق: اًمٓمرد واإلسمٕم٤مد قمـ ٕمْ ، واًمٚم  (1)«ًَمَٕم

 رمح٦م اهلل، ٟمس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م.

 :املطأل٘ الجالج٘: أقطاو الربح

 اًمذسمح ىمسامن:

 وهذا ًمف صقرشم٤من:: أن يٙمقن اًمذسمح قمغم وضمف اًمت٘مرب واًمتٕمبد. األول

ب، ومم٤م يدل قمغم ُمٜمزًم٦م رَ . وهذا ُمـ أقمٔمؿ اًم٘مُ - شمٕم٤ممم -أن يٙمقن هلل  -1

 ىمرهن٤م سم٤مًمّمالة ذم ُمقضٕملم ُمـ يمت٤مسمف. - شمٕم٤ممم -هذه اًمٕمب٤مدة أن اهلل 

 شمٕمبدا6 ىمد يٙمقن: -شمٕم٤ممم  -واًمذسمح هلل 

 واضمب٤م: يمٝمدي اًمتٛمتع، واًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر.

 ُمذه٥م اجلٛمٝمقر.وىمد يٙمقن ُمسٜمقٟم٤م: يم٤مألضحٞم٦م واًمٕم٘مٞم٘م٦م قمغم 

وهذا ذك أيمؼم خمرج ُمـ اعمٚم٦م، وُمـ  .- شمٕم٤ممم -أن يٙمقن ًمٖمػم هلل  -8

ومٝمذا ذك وًمق ذيمر 6 األوًمٞم٤مء واًمّم٤محللم شم٘مرسم٤م إًمٞمٝمؿ أُمثٚمتف: اًمذسمح قمٜمد ىمبقر

 اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف. أُم٤م ًمق ذسمح هلل قمٜمد اًم٘مؼم ومٝمذا سمدقم٦م وًمٞمس ذيم٤م.

ألضمؾ حت٘مٞمؼ  6وٟمحقهؿوُمـ األُمثٚم٦م: اًمذسمح سم٠مُمر اًمسحرة واًمدضم٤مًملم ًمٚمجـ 

 ُم٤م يراد ُمٜمٝمؿ.

                                                             

 شم٘مدم خترجيف. (1)
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 ُمٜمٝم٤م: 6: أن يٙمقن اًمذسمح ال قمغم وضمف اًمت٘مرب واًمتٕمبد. وهذا ًمف صقراًمث٤مين

ًَ ﴿اًمذسمح ألضمؾ األيمؾ. ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -1 َٰ َُۡع
َ
ا دِۡفء  َوٱۡۡل َٓ ًۡ ذًِ ا  ىَُس َٓ  َخيََل

ُزئُنَ 
ۡ
ا حَأ َٓ َنَٰفُِف َوٌِِۡ ٌَ ٟمقى ب قمٚمٞمف إذا [، وهذا ُمب٤مح، وىمد يث٤م1]اًمٜمحؾ : ﴾ َو

 اًمٜمٗم٘م٦م قمغم أهٚمف.

م اًمْمٞمػ. يمام ي٘م٤مل: ضم٤مءين ضٞمػ ومذسمح٧م ًمف ؿم٤مة. -8  اًمذسمح إليمرا

 َواًمٞمَْقِم اآلظِمِر وَمْٚمٞمُْٙمِرْم » :ملسو هيلع هللا ىلصًم٘مقًمف  6وهذا ُمٜمدوب
ِ
ـُ سم٤ِمَّلل  ـْ يَم٤مَن ُي١ْمُِم َُم

 .(1)«َضٞمَْٗمفُ 

اًمذسمح ًمٚمتج٤مرة. يمٛمـ يذسمح ؿمٞم٤مه٤م أو سم٘مرا أو إسمال صمؿ يبٞمع اًمٚمحؿ،  -3

 سم٘مّمد اًمرسمح.

 ذم اًمّمقر اًمس٤مسم٘م٦م ُم٤م يذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أطمٙم٤مم اًمذيم٤مة.ًمٙمـ يِمؽمط 

  ومٛمقضقع اًمذسمح يتٕمٚمؼ سمف ضم٤مٟم٥م اقمت٘م٤مدي وضم٤مٟم٥م وم٘مٝمل.

○ ○ ○

                                                             

، ُمـ (04( وذم ُمقاضع أظمرى، وُمسٚمؿ )2415) : أظمرضمف اًمبخ٤مريُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

 .طمدي٨م أيب هريرة ؓ
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 ، هق اًمٜمذر، وىم٤مل ومٞمف:وآظمر اًمٕمب٤مدات اًمتل ذيمره٤م اًمِمٞمخ  

ٔفَُٔن ةِٱنلٍّۡذرِ ﴿َوَدًمِٞمُؾ اًمٜم ْذِر: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » هُۥ يُ ا ََكَن َۡشَّ  ٌ ۡٔ َويََخافَُٔن يَ
ا  .«[3]اإلٟمس٤من: ﴾ ُمۡصخَِؽري 

سمٕم٦م قمنمة: اًمٜمذر، واًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمس٠مختلم:  هذه اًمٕمب٤مدة اًمرا

 :املطأل٘ األّىل: معيٙ اليرز

م ُمُ  ٤م ال يٚمزُمف ؿمٞمئ -شمٕم٤ممم  -ف هلل ٟمٗمَس  خمت٤مرٍ  ٍػ ٙمٚم  اًمٜمذر ذم االصٓمالح هق: إًمزا

 .(1)سم٠مصؾ اًمنمع

 - شمٕم٤ممم -أي: أن ُيٚمزم اعمٙمٚمُػ ٟمٗمَسف سمٌمء ال يٚمزُمف سم٠مصؾ اًمنمع هلل 

يمذا ويمذا. وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمٕمب٤مرات اًمتل شُمٗمٞمد هذا  سم٤مًم٘مقل، يم٠من ي٘مقل: هلل قمكم  

 اعمٕمٜمك.

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: دلٔل اليرز

ٔفَُٔن ةِٱنلٍّۡذرِ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ذيمر اًمِمٞمخ   ظ أن اآلي٦م أثٜم٧م ، وُيالطَم ﴾يُ

وم٤مًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر قمب٤مدة6 ألن اهلل أثٜمك قمغم  6ذر ال قمغم اًمٜم٤مذريـلم سم٤مًمٜم اعمقومِ قمغم 

ذًمؽ، وصمٜم٤مؤه يدل قمغم حمبتف هلذا اًمٌمء، وهذا يدظمؾ ذم ض٤مسمط اًمٕمب٤مدة، وم٤مًمقوم٤مء 

 سم٤مًمٜمذر ُمـ اًمٕمب٤مدات.

                                                             

 .«ٟمذر»، ُم٤مدة 041ص  «اعمحٞمط اًم٘م٤مُمقس» ، يمام ذموهق ًمٖم٦م: اإلجي٤مب ،(313/ 0) «اإلىمٜم٤مع»( 1)



 

 benaacademy.net ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 

104 

٤م يمت٥م اًمٗم٘مف6 طمٞم٨م قم٘مدوا أُم٤م اًمٜمذر وأىمس٤مُمف وشمٗم٤مصٞمؾ أطمٙم٤مُمف ومٝمذه حمٚمٝم

 هلل أقمٚمؿ.، واال  ًمذًمؽ سم٤مسم٤م ُمست٘مِ 

○ ○ ○ 
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 :املبخح الجاىٕ: األصل الجاىٕ: معسف٘ دًٓ اإلضالو, ّبٔاٌ مساتبُ

 :ىم٤مل اًمِمٞمخ  

٦مِ : األَْصُؾ اًمث ٤ميِن » ـِ اإِلؾْمالِم سم٤ِمألَِدًم   سم٤ِمًمت ْقطِمٞمِد، . َُمْٕمِروَم٦ُم ِدي
ِ
َوُهَق: االؾْمتِْسالُم هلل

ـَ  َءُة ُِم ا ٤مقَم٦ِم، َواًْمؼَمَ ِك َوَأْهٚمِفِ َواالْٟمِ٘مَٞم٤مُد ًَمُف سم٤ِمًمٓم  ْ  .«اًمنم 

ـِ اإِلؾْمالِم » :هذا هق األصؾ اًمث٤مين ُمـ األصقل اًمثالصم٦م وهق َُمْٕمِروَم٦ُم ِدي

٦مِ   واإلؾمالم ىمسامن:. «سم٤ِمألَِدًم 

 :اإلؾمالم اًمٙمقين: األول

ًمٙمؾ ُمـ ذم اًمسٛمقات  ويراد سمف االؾمتسالم حلٙمؿ اهلل اًمٙمقين، وهذا قم٤مم  

 واألرض، يِمٛمؾ اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر، واًمؼم واًمٗم٤مضمر، وال خيرج أطمد قمام أراده اهلل.

َٔۡع  ﴿: - قمز وضمؾ -ودًمٞمؾ ذًمؽ ىمقًمف  ۡرِض َؼ
َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰن ٌََ ِِف ٱلصٍّ  ًَ ۡشيَ

َ
ۥٓ أ  َوََلُ

  ْ  صمٜم٤مء.، وهذا ال يتٕمٚمؼ سمف صمقاب وال [43]آل قمٛمران: ﴾ ا ِإَوََلِّۡ يُرَۡسُكٔنَ َوَكۡر

 وهق االؾمتسالم حلٙمؿ اهلل اًمنمقمل. :اإلؾمالم اًمنمقمل :اًمث٤مين

ومٞمثب٧م هذا اإلؾمالم عمـ أـم٤مع اهلل واشمبع اعمرؾمٚملم، ومٛمـ اشمبع ُمقؾمك 

ومٝمق ُمسٚمؿ، وهٙمذا. ىم٤مل اهلل  ♠ومٝمق ُمسٚمؿ، وُمـ اشمبع قمٞمسك  ♠

َدآَء إِذۡ َضَُّضَ َحۡكُلَٔب ﴿ :- قمز وضمؾ - َٓ ًۡ ُش ۡم ُنِخُ
َ
ُٔۡت إِذۡ  أ ٍَ ۡ ا ٱل ٌَ كَاَل ِۡلَجًِِّ 

َِٰه  َّ َءاةَآنَِم إِةَۡر َٰ ََٓم ِإَوَل َٰ ْ َجۡكتُُد إَِل ٔا ُ َۢ َبۡكِديِۖ كَال ًَ ِإَوۡشَمَٰكًَِو  َۧتۡكتُُدوَن ٌِ
  ٓ َٰ ٍُٔنَ ِضد  ا َوَٰ ِإَوۡشَحََٰق إَِل َُ ََلُۥ ُمۡصيِ [، وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف: 133]اًمب٘مرة: ﴾ ا َوََنۡ
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د  ﴿ ُْ ا  َٓ ََٰث ذًِ َرى ۡٔ َُزنۡلَا ٱّلٍّ
َ
ٔاْ ى إِجٍّآ أ ٍُ ۡشيَ

َ
ََ أ ِي َٓا ٱنلٍّبًََِّٔن ٱَّلٍّ ِ ًُ ة ِۚ ََيُۡس ََ َؤُُر  ِي لَِّلٍّ

 ْ اُدوا  .[00]اح٤مئدة:  ﴾َْ

 وهذا اإلؾمالم اًمنمقمل ٟمققم٤من:

: وهق االؾمتسالم حلٙمؿ اهلل اًمنمقمل، وهذا عمـ أـم٤مع اهلل قم٤ممإؾمالم  -1

 ع اعمرؾمٚملم.بَ واشم  

وهق صمالث  ،ملسو هيلع هللا ىلصيـ اًمذي سُمٕم٨م سمف حمٛمد : وهق اًمد  ظم٤مصإؾمالم  -8

 ُمراشم٥م يمام ؾمٞمذيمر اعم١مًمػ.

 شمٕمريػ اإلؾمالم: 

 ف اًمِمٞمخ اإلؾمالَم سمثالث مجؾ:قمر  

 سم٤ِمًمت ْقطِمٞمدِ » األومم:
ِ
 - قمز وضمؾ -يٕمٜمل االٟم٘مٞم٤مد واإلذقم٤من هلل  :«االؾْمتِْسالُم هلل

سمتقطمٞمده سم٠منقاع اًمتقطمٞمد اًمثالصم٦م، وهذا هق اإلؾمالم اًمنمقمل، وال شمثب٧م ىمدم 

َٰ فََل َوَربَِّم ََّل يُ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿. اًمتسٚمٞمؿاإلؾمالم إال قمغم ىمٜمٓمرة  ۡؤٌَُِِٔن َضِتٍّ
ًۡ َضرَس   ُُفِصِٓ

َ
ًٍّ ََّل ََيُِدواْ ِِفٓ أ ًۡ ُث ُٓ ٍَا َشَشَر ةَحَِۡ َٔك ذًِ ٍُ ٔاْ َُيَّهِ ٍُ ِ ٍٍّا كََغًَۡج َويَُصيّ ا ّمِ

  ٍ  .[21]اًمٜمس٤مء: ﴾ اتَۡصيًِ

سمٗمٕمؾ األواُمر واضمتٜم٤مب اًمٜمقاهل، وم٤معمسٚمؿ  :«ًَمُف سم٤ِمًمٓم ٤مقَم٦مِ  َواالْٟمِ٘مَٞم٤مدُ » :اًمث٤مٟمٞم٦م

 ملسو هيلع هللا ىلصُُمٜم٘م٤مد يسٛمع وُيٓمٞمع هلل ورؾمقًمف. واًمٜمّمقص ذم األُمر سمٓم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف 

 ا.ثػمة ضمد  يم
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ِك َوَأْهٚمِفِ » اًمث٤مًمث٦م: ْ ـَ اًمنم  ل أن يٚمتزم سم٤مًمتقطمٞمد ويٜم٘م٤مد سم٤مًمٓم٤مقم٦م، ال يٙمٗمِ  :«َواًْمؼَمَاَءُة ُِم

كَۡد ﴿: - شمٕم٤ممم -سمؾ ُمع ذًمؽ يتؼمأ ُمـ اًمنمك، ويتؼمأ ُمـ أهٚمف ًمنميمٝمؿ، ىم٤مل اهلل 
ًۡ إٍُِّا ةَُرَٰٓءؤُاْ  ٔۡمِِٓ  ىَِل

ْ ٔا ُ ۥٓ إِذۡ كَال ُّ َك ٌَ  ََ ِي ًَ وَٱَّلٍّ ًِ َْٰ َٔةٌ َضَصَِث  ِِفٓ إِةَۡر ۡش
ُ
ًۡ أ ََكَُۡج ىَُس

ٍٍّا تَۡكتُُدو ًۡ َومِ َٰوَةُ ٌُِِس ًُ ٱىَۡكَد ًۡ َوبََدا ةَحََِِۡا َوبَحَُِۡس ِ َزَفۡرَُا ةُِس َِ ُدوِن ٱَّللٍّ َنٌ 
ِ وَۡضَدهُ  ٔاْ ةِٱَّللٍّ َٰ حُۡؤٌُِِ ةًَدا َضِتٍّ

َ
 [.0]اعمٛمتحٜم٦م:  ﴾وَٱۡۡلَۡغَغآءُ خ

○ ○ ○ 

 ذم سمٞم٤من ُمراشم٥م ديـ اإلؾمالم، وم٘م٤مل: صمؿ ذع اًمِمٞمخ  

شمِ ُمَ  الُث صمَ  قَ هُ وَ »  .«يم٤منُ رْ ٤م أَ هلَ  ٦مٍ بَ شمَ رْ ُمَ  ؾ  يمُ ، وَ س٤منُ طْم واإلِ  امنُ اإليْ وَ  المُ ؾْم : اإلِ ٥َم را

 الُث صمَ »، سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم يٜمدرج حتتف ملسو هيلع هللا ىلص ٟمبٞمٜم٤م حمٛمداإلؾمالم اًمذي ضم٤مء سمف 

شمِ ُمَ  قمغم ذًمؽ  ، ودل  «يم٤منُ رْ ٤م أَ هلَ  ٦مٍ بَ شمَ رْ ُمَ  ؾ  يمُ ، وَ س٤منُ طْم واإلِ  امنُ اإليْ وَ  المُ ؾْم : اإلِ ٥َم را

 .ه اًمِمٞمخ  رُ يمُ يمام ؾمٞمذْ  ،ضمؼميؾ اًمٓمقيؾ طمدي٨ُم 

○ ○ ○
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 صمؿ ذع سمٕمد ذًمؽ يذيمر أريم٤من يمؾ  ُمرشمب٦م ُمـ هذه اعمراشم٥م اًمثالث، وم٘م٤مل:

  قُل ؾُم رَ  ادً ٛم  حُمَ  ن  أَ وَ   اهللُ ال  إِ  هلَ ال إِ  نْ أَ  ةُ دَ ٝم٤مؿَم  :٦مٌ َس مَخْ  المِ ؾْم اإلِ  ٤منُ يمَ رْ ٠مَ ومَ »
ِ
 ،اهلل

  ٧ِم ٞمْ سمَ  ٩م  طَم وَ  ،ْم٤منَ ُمَ رَ  مُ قْ َص وَ  ،يم٤مةِ اًمز   ت٤مءُ يْ وإِ  ،الةِ اًمّم   ىم٤ممُ إِ وَ 
ِ
مِ احلَ  اهلل  .«را

سُمٜمَِل اإِلؾْمالَُم »أنف ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمبل  ¶ودًمٞمؾ ذًمؽ طمدي٨م اسمـ قمٛمر 

 
ِ
الَةِ، َوإِيت٤َمء ، َوإىِم٤َمِم اًمّم 

ِ
ًدا َرؾُمقُل اَّلل  ُ َوأَن  حُمَٛم   أَْن الَ إهَِلَ إاِل  اَّلل 

قَمغَم مَخٍْس: ؿَمَٝم٤مَدةِ

، َوَصْقِم َرَُمَْم٤منَ  يَم٤مةِ، َواحل٩َم   .(1)«اًمز 

○ ○ ○ 

 ذم ذيمر أدًم٦م هذه األريم٤من، وم٘م٤مل: صمؿ ذع اعم١مًمػ  

َلٰٓهَِهُث ﴿ :ٕم٤مممشمَ  فُ ًمُ قْ ىمَ  :ةِ ٝم٤مدَ اًمِم   ٞمُؾ ًمِ دَ ومَ » ٍَ ۡ َٔ وَٱل ُْ َّ إَِّلٍّ  َٰ ۥ ََّلٓ إَِل ُّ ٍُّ
َ
ُ خ َشَِٓد ٱَّللٍّ

ۢا ةِٱىۡلِۡصِػ   ٍَ ِ ًِ كَآن
ْ ٱىۡكِيۡ ٔا ُ ْول

ُ
ًُ َوأ َٔ ٱىَۡكزِيُز ٱۡۡلَِهً ُْ َّ إَِّلٍّ  َٰ ]آل ﴾ ََّلٓ إَِل

 .«[14ٛمران:قم

ف، وسم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ ؾِم دح٦م سم٘مُ هذه اآلي٦م اؾمتِمٝمد اهلل ومٞمٝم٤م سمٜمٗمسف، وسمٛمالئٙمتف اعمُسب  

 قد وهق اًمتقطمٞمد )ال إهل إال هق(.ف6 قمغم أقمٔمؿ ُمِمٝمف وإٟمِس ٜم ُمـ ضمِ 

                                                             

 (.12(، وُمسٚمؿ )4اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)
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ُمٙم٤مٟمتٝمؿ قمٜمد اهلل6 أن اهلل اؾمتِمٝمد اهؿ قمغم  ق  ٚمُ وهذا ومٞمف ومْمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ وقمُ 

 هذا األُمر اًمٕمٔمٞمؿ.

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

  ونِ دُ  ـْ ُمِ  دُ بَ ٕمْ ُم٤م يُ  عَ ٞمْ مَجِ   ٤مٞمً ٟم٤مومِ  «هلَ  إِ اَل » ، اهللُ ال  إِ  ؼ  حَ سمِ  قدَ بُ ٕمْ  ُمَ اَل  :ٜم٤مه٤مٕمْ ُمَ وَ »
ِ
 ،اهلل

  ةَ ب٤مدَ اًمٕمِ  ٤متً بِ ثْ ُمُ  « اهللُ ال  إِ »
ِ
 ذِم  فُ ًمَ  َؽ يْ َذِ  ال فُ ن  ام أَ يمَ  ،فِ شمِ ب٤مدَ  قمِ ذِم  فُ ًمَ  َؽ يْ  َذِ اَل  هُ دَ طْم وَ  هلل

 .«فِ ٙمِ ٚمْ ُمُ 

ٟمٗمل مجٞمع اعمٕمبقدات ُمـ دون اهلل،  6هذا ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد ٟمٗمل وإصمب٤مت

وإصمب٤مت اًمٕمب٤مدة هلل وطمده ال ذيؽ ًمف، ومجٛمٞمع ُم٤م ُيٕمبد ُمـ دون اهلل ومٝمق سم٤مـمؾ6 

نٍّ ٱ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
َ
َٰلَِم ةِأ َٔ َذ ُْ  َ َٔ ٱىَۡبَِٰؽُو َّللٍّ ُْ ا يَۡدُقَٔن ٌَِ ُدوُِِّۦ  ٌَ نٍّ 

َ
﴾ ٱۡۡلَقَّ َوأ

آء  ﴿▐: ، وىم٤مل [28]احل٩م:  ٍَ ۡش
َ
ٓ أ ا تَۡكتُُدوَن ٌَِ ُدوُِِّۦٓ إَِّلٍّ آ  ٌَ َْ ٔ ٍُ ًٍٍّۡخُ َش

 ٍَ َٓا ٌَِ ُشيَۡطَٰ ِ ُ ة َُزَل ٱَّللٍّ
َ
آ أ ٌٍّ ًۡ وََءاةَآؤُُزً  ُخُ

َ
 .[04]يقؾمػ:  ﴾أ

إال  ال إهل طمؼ   أي: ،ؼ  اؾمٛمٝم٤م، وشم٘مدير اخلؼم: طَم  «إهلَ »ٟم٤مومٞم٦م ًمٚمجٜمس و  «ال»ومــ 

 أو ال ُمٕمبقد سمحؼ   ال ُمٕمبقد، ومٞمٙمقن ُمٕمٜم٤مه٤م: ال ُمٕمبقد طمؼ   :يٕمٜمل «ال إهل»اهلل، 

 .▐إال اهلل وطمده 

○ ○ ○ 
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 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

بًِِّ ﴿: ٕم٤ممَم شمَ  فُ ًمُ قْ ٝم٤م ىمَ حُ ض  قَ ي يُ ذِ ه٤م اًم  ػْمُ ِس ٗمْ شمَ وَ »
َ
ًُ ِۡل ًِ َْٰ ٌِِّٔۡۦٓ ِإَوذۡ كَاَل إِةَۡر وَكَ

ا َتۡكتُُدوَن  ٍٍّ َِ  ٢٦إٍُِِِّن ةََرآء  ّمِ ِدي ۡٓ ۥ َشًَ ُّ ٍّ ِي َذَؽَرِِن فَإُِ ٍََۢة  ٢٧ إَِّلٍّ ٱَّلٍّ ِ ا ََك َٓ وََسَكيَ
ًۡ يَرِۡسُكٔنَ  ُٓ كُۡو ﴿: ٕم٤ممَم شمَ  فُ قًمُ ىمَ وَ ، [84-82]اًمزظمرف: ﴾ةَارًَِث  ِِف َقلِتِِّۦ ىََكيٍّ

ْ إََِلَٰ  ٔۡا َ َْۡو ٱىِۡهَتَِٰب َتَكال
َ
ث   َيٰٓأ ٍَ ِ ِۢ  ََك َٔآء َ َوََّل  َش َّلٍّ َجۡكتَُد إَِّلٍّ ٱَّللٍّ

َ
ًۡ خ ةَحََِِۡا َوبَحَُِۡس

ۡربَاب  ا َوََّل َحخٍِّخَذ  ٔ  نُۡۡشَِك ةِِّۦ َشۡي 
َ
َِ ُدوَبۡكُغَِا َبۡكًغا أ ٌّ ٔاْ ا  ُ ٔۡاْ َذُلٔل ىٍّ َٔ ِِۚ فَإِن حَ ِن ٱَّللٍّ

ٍُٔنَ  ٍُّا ُمۡصيِ
َ
ُدواْ ةِد َٓ  .«[20]آل قمٛمران:﴾ ٱۡش

  ُوىمقًمف شمٕم٤ممم: ح ُم٤م ؾمبؼ، قض  هذا ي﴿ ًُ ًِ َْٰ ٟمبل اهلل  ، هق:﴾ِإَوذۡ كَاَل إِةَۡر

وزم اًمٕمزم اخلٛمس٦م، وأومْمؾ اًمرؾمؾ سمٕمد أطمد أُ  ♠ ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ إسمراهٞمؿو

ََذ ٱ﴿ ،، وهق اًمذي ٟم٤مل ُمرشمب٦م اخلُٚم٦مملسو هيلع هللا ىلصٟمبٞمٜم٤م  ًَ َخيًِل  َوٱَتٍّ ًِ َْٰ ُ إِةَۡر اًمٜمس٤مء: [﴾ َّللٍّ

 ملسو هيلع هللا ىلص.ظمٚم٘مف إال هق وحمٛمٌد ٝم٤م أطمٌد ُمـ ٚمْ ٜمَ، ومل يَ ]181

بًِِّ ﴿
َ
ٌِِّٔۡ﴿ر، آزَ  ﴾ِۡل ا َتۡكتُُدونَ ﴿٤مد األصٜم٤مم، قمب   ﴾َوكَ ٍٍّ هذه  ﴾إٍُِِِّن ةََرآء  ّمِ

 .«ال إهل»اجلٛمٚم٦م شُم٘م٤مسمؾ اًمٜمٗمل ذم يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد 

ِي َذَؽَرِِن ﴿وىمقًمف:   .«إال اهلل»شم٘م٤مسمؾ اإلصمب٤مت ذم يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد  ﴾إَِّلٍّ ٱَّلٍّ

ِي ﴿ وىمقًمف: ُّۥ﴿، ▐ظمٚم٘مٜمل  :يٕمٜمل ،﴾َذَؽَرِِن ٱَّلٍّ ٍّ َِ  فَإُِ ِدي ۡٓ  ،﴾َشًَ
 ب٤مقمف.ل ًمسٚمقيمف واشم  ٜمِ ٘مُ ويقوم   ،ٜمل قمغم احلؼًم  دُ ؾمٞمَ  :يٕمٜمل
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اًمؼماءة ُمـ اعمٕمبقدات اًمتل ومٞمٝم٤م  (يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد)وضمٕمؾ إسمراهٞمُؿ هذه اًمٙمٚمٛم٦م 

ٍََۢة ةَارًَِث  ﴿ ،اًمب٤مـمٚم٦م وإصمب٤مت اًمٕمب٤مدة هلل وطمده ال ذيؽ ًمف ِ ا ََك َٓ ِِف َقلِتِِّۦ َسَكيَ
ًۡ يَرِۡسُكٔنَ  ُٓ  إًمٞمٝم٤م وجيتٜمبقن اًمنمك. ﴾ىََكيٍّ

َو ٱىِۡهَتَٰبِ ﴿: - قمز وضمؾ -ف ويمذًمؽ اآلي٦م األظمرى، ىمقًمُ  ْۡ
َ
األُمر  ﴾كُۡو َيٰٓأ

ْ إََِلَٰ ﴿، وأهؾ اًمٙمت٤مب هؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، ملسو هيلع هللا ىلصًمٚمٜمبل  واخلٓم٤مب ومٞمٝم٤م ٔۡا َ َتَكال
ث   ٍَ ِ ِۢ  ََك َٔآء ًۡ  َش َ َوََّل ﴿ُم٤م هل هذه اًمٙمٚمٛم٦م؟  ،﴾ةَحََِِۡا َوبَحَُِۡس َّلٍّ َجۡكتَُد إَِّلٍّ ٱَّللٍّ

َ
خ

وم٤معمٕمبقدات سم٤مـمٚم٦م  6(ال إهل إال اهلل)هذا هق اًمتقطمٞمد ، ﴾ا ٔ  نُۡۡشَِك ةِِّۦ َشۡي 

 واًمنمك سمف سم٤مـمؾ، واحلؼ هق إومراده سم٤مًمٕمب٤مدة.

ۡربَاب  َوََّل َحخٍِّخَذ ﴿صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
َ
َِ ُدوَبۡكُغَِا َبۡكًغا أ ٌّ ِ ا   ب  ومال رَ  ،﴾ِن ٱَّللٍّ

ْ ﴿وال ُمٕمبقد إال اهلل،  ٔۡا ىٍّ َٔ أقمرضقا واؾمتٙمؼموا واؾمتٜمٙمٗمقا قمـ  :يٕمٜمل ،﴾فَإِن حَ

ْ ﴿ٙمؿ، ٜم ٞمَ ٜمِ ثْ ٤م وال يُ وهذا اًمتقطمٞمد ومال يرضيمؿ هذا ؿمٞمئ هذه اًمٙمٚمٛم٦م ٔا ُ  ﴾َذُلٔل
ٍُٔنَ ﴿أقمٚمٜمقا واصدقمقا سم٤محلؼ  ٍُّا ُمۡصيِ

َ
ْ ةِد ُدوا َٓ أنٜم٤م صم٤مسمتقن قمغم هذا  :يٕمٜمل ،﴾ٱۡش

 ، وٟمٗمل اًمنمك سمف.- شمٕم٤ممم -اإلؾمالم اًمنمقمل اًمّمحٞمح اًمذي هق شمقطمٞمد اهلل 

 .(ال إهل إال اهلل)هذا هق ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد 

○ ○ ○
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 صمؿ اٟمت٘مؾ اًمِمٞمخ   إمم سمٞم٤من دًمٞمِؾ اًمِمؼ اًمث٤مين ُمـ اًمِمٝم٤مدة، وم٘م٤مل:

: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿َوِدًمٞمُؾ »
ِ
ًدا َرؾُمقُل اهلل ٛم  ًۡ رَُشٔل  ؿَمَٝم٤مَدِة َأن  حُمَ َۡ  ىََلۡد َسآَءُز ِ ٌّ

ًۡ َقزِيزٌ  ُُفِصُس
َ
ۡؤٌَِِِي رَُءوف   أ ٍُ ۡ ًۡ َضرِيٌص َقيًَُۡسً ةِٱل ا َقِِخَّ ٌَ ً   َقيًَِّۡ  ﴾ رٍِّضً
 .«[184]اًمتقسم٦م: 

يمـ األول ُمـ أريم٤من ومٝمذا هق اًمِمؼ اًمث٤مين ًمٚمر   6يمـ واطمداًمِمٝم٤مدشم٤من رُ 

ًۡ رَُشٔل  ﴿: - قمز وضمؾ -الم، وم٘مقًمف اإلؾم ًۡ  ىََلۡد َسآءَُز ُُفِصُس
َ
َۡ أ ِ ٌّ﴾، 

ف ومٞمٙمؿ، ومٚمٞمس همريًب٤م قمٜمٙمؿ، وإٟمام بَ ف وٟمَس قن أصٚمَ ومُ شمٕمرومقٟمف، وشمٕمرِ  ،ُمٜمٙمؿ :يٕمٜمل

 .ؿٙمُ ِس هق ُمـ أنٗمُ 

ًۡ  َقزِيزٌ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ا َقِِخَّ ٌَ  6ؼ قمٚمٞمٙمؿؼ قمٚمٞمف ُم٤م يُِم يُِم  :يٕمٜمل ،﴾َقيًَِّۡ 

 ؼ قمٚمٞمف ذًمؽ.ومام دمدوٟمف ُمـ اعمِم٘م٦م واعمٙمروه٤مت واًمِمدائد يُِم 

طمريص قمغم إيامٟمٙمؿ وإؾمالُمٙمؿ وصالح  ،﴾َضرِيٌص َقيًَُۡسً﴿وأجًْم٤م 

ۡؤٌَِِِي رَُءوف  ﴿ ☺أُمقريمؿ، وهق  ٍُ ۡ ً   ةِٱل ، وأُم٤م سمٛمخ٤مًمٗمٞمف ُمـ اًمٙمٗم٤مر ﴾رٍِّضً

اَر ﴿: - قمز وضمؾ -واعمٜم٤موم٘ملم ومٙمام ىم٤مل اهلل  ِِد ٱىُۡهفٍّ ا ٱنلٍِّبَّ َجَٰٓ َٓ حَّ
َ
َيٰٓد

 ًۡ َنَٰفِلَِي وَٱۡغيُۡؾ َقيًَِۡٓ ٍُ
ۡ  [.33]اًمتقسم٦م:  ﴾َوٱل

○ ○ ○
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 إمم سمٞم٤من ُمٕمٜمك وًمقازم اًمِمؼ اًمث٤مين ُمـ اًمِمٝم٤مدة، وم٘م٤مل: صمؿ اٟمت٘مؾ اًمِمٞمخ  

ًدا َرؾُمقُل » ، َوَُمْٕمٜمَك ؿَمَٝم٤مَدِة َأن  حُمَٛم  ٞماَم َأظْمؼَمَ
: ـَم٤مقَمُتُف ومِٞماَم َأَُمَر، َوشَمّْمِديُ٘مُف ومِ

ِ
اهلل

عَ   .«واضْمتِٜم٤َمُب َُم٤م هَنَك قَمٜمُْف َوَزضَمَر، وَأال ُيْٕمَبَد اهلُل إاِل سماَِم َذَ

أن  اإلىمرار سم٤مًمٚمس٤منو اإليامن سم٤مًم٘مٚم٥مُمٕمٜم٤مه٤م:  ،اهلل رؾمقُل  حمٛمدا ؿمٝم٤مدة أن  

ف، وأنف سم  ٌؾ ُمـ قمٜمد رَ اًم٘مرر اهل٤مؿمٛمل ُمرؾَم سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م  حمٛمد

يمٚمف، ًمٞمٔمٝمره قمغم اًمديـ  6ُمبٕمقث اهذا اًمديـ، أرؾمٚمف اهلل سم٤مهلدى وديـ احلؼ

 ٤م.أرؾمٚمف إمم اإلٟمس واجلـ مجٞمٕم

يم٤م، وأوضم٥م قمغم اًمٜم٤مس اشمب٤مقمف وـم٤مقمتف، ومٛمـ ب٤مرَ وأنزل اهلل قمٚمٞمف يمت٤مسم٤م ُمُ 

 أـم٤مقمف دظمؾ اجلٜم٦م، وُمـ قمّم٤مه دظمؾ اًمٜم٤مر.

واضْمتِٜم٤َمُب َُم٤م  ،َوشَمّْمِديُ٘مُف ومِٞماَم َأظْمؼَمَ  ،ـَم٤مقَمُتُف ومِٞماَم َأَُمرَ »وُم٘مت٣م هذه اًمِمٝم٤مدة: 

عَ  ،هَنَك قَمٜمُْف َوَزضَمرَ   .«وَأال ُيْٕمَبَد اهلُل إاِل سماَِم َذَ

ودُمتٜم٥م  ،هؾ أواُمرُ ثَ سم٠من مُتتَ  :«ـَم٤مقَمُتُف ومِٞماَم َأَُمَر، واضْمتِٜم٤َمُب َُم٤م هَنَك قَمٜمُْف َوَزضَمرَ »

 ٟمقاهٞمف.

، ومٙمؾ ُم٤م أظمؼم سمف وصمب٧م ملسو هيلع هللا ىلص6 ألنف اًمّم٤مدق اعمّمدوق «َوشَمّْمِديُ٘مُف ومِٞماَم َأظْمؼَمَ »

 ومٞمج٥م شمّمدي٘مف ذم ذًمؽ. ،قمٜمف
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عَ  ُيْٕمَبَد اهلُل إاِل  َأال  وَ » يمؾ  ـمريؼ إًمٞمف إال  - قمز وضمؾ -ؾمد  اهلُل  ، وم٘مد« سماَِم َذَ

وم٘م ُم٤م ؾ اًمٕمٛمُؾ إال  ، ومال ُي٘مبَ ملسو هيلع هللا ىلصُمـ ـمريؼ رؾمقًمف  ٤م ًمسٜم٦م يم٤من ظم٤مًمّم٤م هلل ُمقا

 .ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 ب  وُمع ذًمؽ ومٝمق قمبٌد ال ُيٕمبد، ورؾمقٌل ال َيٙمِذب وال ُيٙمذب، وهق رؾمقل رَ 

ه، أن ُيرومع ومقق ىمدرِ  - أجْم٤م -ُمـ ُمٙم٤مٟمتف، يمام ال جيقز  ض  اًمٕم٤معملم، وال جيقز أن ُيٖمَ 

د أو قمٚمٞمف، ومال جيقز أن ُيٕمبَ ا إال ُم٤م أىمدره اهلل ؽ ٟمٗمٕم٤م وال رض  هلل ال يٛمٚم دٌ بْ وقمَ  نَمٌ ومٝمق سمَ 

ۡميُِم نِلَۡفِِس َجۡفك  ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ ،ف ًمف أي ٟمقع ُمـ أنقاع اًمٕمب٤مدةُيٍْمَ 
َ
ٓ أ ا َوََّل كُو َّلٍّ

ٌَا شَ  ا إَِّلٍّ  ٔۡ ُنُِج َُضًّ َ ِۚ َول ُ ِِنَ  آءَ ٱَّللٍّ ٌَا َمصٍّ ََ ٱۡۡلرَۡيِ َو ِ  ٌ ًُ ٱىَۡغًَۡب ََلۡشخَۡهََثُۡت
ۡقيَ
َ
أ

 ِ َُا۠ إ
َ
ِۚ إِۡن خ ُٔٓء ٔۡم   َّلٍّ َُِذير  ٱلصَّ  [.144]األقمراف: ﴾ ۡؤٌُِِٔنَ يُ  َوبَِشري  ىَِّل

رء ُمـ أنقاع اًمٕمب٤مدة ًمف، سمؾ هق واؾمٓم٦م  ُف أو رَص  ملسو هيلع هللا ىلصومال جيقز دقم٤مء اًمٜمبل 

  ـَ يْ غ دِ سمٚم  
ِ
 إمم قمب٤مد اهلل. اهلل

 ُمٜمٝم٤م: 6ويدظمؾ ذم قمدم حت٘مٞمؼ ُم٘مت٣م اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمرؾم٤مًم٦م قمدة صقر 

شمّمديؼ األظمب٤مر،  مِ ف إُم٤م ًمٕمدَ ٚمُ ومال ي٘مبَ ، ملسو هيلع هللا ىلصاإلقمراض قمام ضم٤مء سمف اًمٜمبل  أوال:

 أو قمدم ـم٤مقم٦م األواُمر واًمٜمقاهل.

يـ ىمد . وم٤مًمد  ملسو هيلع هللا ىلصأن ينمع ذم ديـ اهلل ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف، وُم٤م مل ي٠مت سمف اًمٜمبل  :صم٤مٟمٞم٤م

ٍُۡج ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،يمٛمؾ، واًمٜمٕمٛم٦م ىمد مت٧م ٍَ ۡت
َ
ًۡ َوخ ًۡ دِيَُِس ٍَيُۡج ىَُس ۡز

َ
َٔۡم أ ٱَۡلَ

ٍَِِت َورَِعًُج  ًۡ ُِۡك ِ   َقيًَُۡس ًَ دِي َٰ ًُ ٱۡۡلِۡشَل  [.3]اح٤مئدة:  ﴾اىَُس
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م ، وال ي٘مد  ملسو هيلع هللا ىلص٦ُم اًمٜمبل م ؾُمٜم ٘مد  ه قمٚمٞمف. واًمقاضم٥م أن شمُ همػمِ  م ىمقَل أن ُي٘مد   :صم٤مًمث٤م

وىم٤م وال ٟمٔمرا وال طمج٦م قم٘مٚمٞم٦م ٤م، وال ذَ ٞم  ًمِ ٤م ضمدَ قمٚمٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤م، ال رأج٤ًم وم٘مٝمٞم٤م وال سمحث

 وال يمالُمٞم٦م وال همػم ذًمؽ.

ًم٘مقم قمرومقا اإلؾمٜم٤مد وصحتف يذهبقن إمم قمجب٧م »: ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد  

َۡ ﴿ي٘مقل:  - شمٕم٤ممم - رأي ؾمٗمٞم٤من، واهللُ  ََ َُيَاىُِفَٔن َخ ِي ن فَيًَۡۡطَذرِ ٱَّلٍّ
َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
أ

 ًٌ َِل
َ
ًۡ َقَذاٌب أ ُٓ ۡو يُِطًتَ

َ
ًۡ فِخٌَِۡث أ ُٓ ، أتدري ُم٤م اًمٗمتٜم٦م؟ اًمٗمتٜم٦م: [23﴾ ]اًمٜمقر: حُِطًتَ

 .(1)«ؽسمٕمض ىمقًمف أن ي٘مع ذم ىمٚمبف رء ُمـ اًمزيغ ومٞمٝمٚمِ  ًمٕمٚمف إذا رد   .كاًمنم  

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

يَم٤مِة، َوشَمْٗمِسػُم اًمت ْقطِمٞمِد: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿» الِة، َواًمز  ْ إَِّلٍّ َوَدًمِٞمُؾ اًمّم  مُِرٓوا
ُ
ٓ أ ا ٌَ َو

 ْ ٔا ٍُ ََ ُضََِفآءَ َويُلًِ َ ُُمۡيِِطَي ََلُ ٱّلِي ْ ٱَّللٍّ َٰلَِم َِلَۡكتُُدوا ِۚ َوَذ َٰٔةَ َن ْ ٱلزٍّ ٔا ةَ َويُۡؤحُ َٰٔ يَ ٱلطٍّ
ثِ  ٍَ ِ َُ ٱىَۡلًّ  .«[1﴾ ]اًمبٞمٜم٦م: دِي

اًمّمالة هل اًمريمـ اًمث٤مين ُمـ أريم٤من اإلؾمالم، واًمزيم٤مة هل اًمريمـ اًمث٤مًم٨م ُمـ 

وم٤مًمدًمٞمؾ قمغم األُمر سم٤مًمّمالة  6أريم٤من اإلؾمالم، وهل ىمريٜم٦م اًمّمالة ذم يمت٤مب اهلل

 هذه اآلي٦م. ،يـواًمزيم٤مة وأهنام ُمـ اًمد  

                                                             

 .12ص « اعمسٚمقل اًمّم٤مرم» (1)



 

 benaacademy.net ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 

116 

 :وىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ ََ َ ُُمۡيِِطَي ََلُ ٱّلِي ْ ٱَّللٍّ ْ إَِّلٍّ َِلَۡكتُُدوا مُِرٓوا
ُ
ٓ أ ا ٌَ هذا ومٞمف  :﴾َو

ف همػم ه ومٕمب٤مدشمُ وهق اإلظمالص، ومٛمـ أذك ُمع اهلل همػمَ  ،اًمٕمب٤مدة ُمع ذـمٝم٤م

ٔاْ ﴿ ،يٕمٜمل ُم٤مئٚملم قمـ اًمنمك إمم اًمتقطمٞمد واإليامن :﴾ُضََِفآءَ ﴿، ُم٘مبقًم٦م ٍُ َويُلًِ
َٰٔةَ  يَ هذا ُمـ سم٤مب اًمت٠ميمٞمد، وُمـ سم٤مب قمٓمػ اخل٤مص قمغم اًمٕم٤مم6 ألن إىم٤مم  :﴾ٱلطٍّ

 اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة ُمـ اًمٕمب٤مدة.

َٰلَِم ﴿ وىمقًمف: ِۚ َوَذ َٰٔةَ َن ٔاْ ٱلزٍّ َٰٔةَ َويُۡؤحُ يَ ٔاْ ٱلطٍّ ٍُ : ُمـ اإلؿم٤مرة إمم ُم٤م ؾمبؼ :﴾َويُلًِ

َُ ﴿ ،اًمزيم٤مةقمب٤مدة اهلل خمٚمّملم ًمف اًمديـ طمٜمٗم٤مء، وإىم٤مم اًمّمالة، وإيت٤مء  َٰلَِم دِي َذ
ثِ  ٍَ ِ نٍّ ﴿ديـ اعمٚم٦م اًم٘مٞمٛم٦م، ديـ االؾمت٘م٤مُم٦م وهق اًمديـ اإلؾمالُمل،  :يٕمٜمل ،﴾ٱىَۡلًّ

َ
َوأ

  ٍ َِِٰط ُمۡصخَلًِ ، ومٝمذا ومٞمف إؿم٤مرة إمم أن ه٤مشملم ]113األنٕم٤مم: [ ﴾ُكٔهُ فَٱحٍّتِ  اَهََٰذا ِضَر

 اًمٕمب٤مدشملم ُمـ اًمديـ، وىمد ُأُمر اهام.

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل  

َٞم٤مِم: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿وَدًمِٞمُؾ » ْ ُنخَِب اًمّم  ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي َٓا ٱَّلٍّ حَّ
َ
ًَاُم َيٰٓد ًُ ٱلّطِ َقيًَُۡس

ًۡ َتخٍُّلٔنَ  ًۡ ىََكيٍُّس ََ ٌَِ َرتۡيُِس ِي ا ُنخَِب لََعَ ٱَّلٍّ ٍَ  .«[143]اًمب٘مرة:  ﴾َن

سمع ُمـ أريم٤من اإلؾمالم: اًمّمٞم٤مم، وهق اإلُمس٤مك سمٜمٞم٦م قمـ هذا اًمر   يمـ اًمرا

يـ، رات ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم همروب اًمِمٛمس، واًمدًمٞمؾ قمغم أنف ُمـ اًمد  اعمٗمٓم  

 وقمغم وضمقسمف: هذه اآلي٦م.
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 :ًَامُ ُنخَِب ﴿ وىمقًمف شمٕم٤ممم ًُ ٱلّطِ ا ُنخَِب لََعَ ﴿ض وُمرِ  :أي ،﴾َقيًَُۡس ٍَ َن
 ًۡ ََ ٌَِ َرتۡيُِس ِي ٤م يم٤من ُمٙمتقسموم٢مٟمف وهذا يدل قمغم أمهٞم٦م اًمّمقم وُمٙم٤مٟمتف6  ،﴾ٱَّلٍّ

ػ ٦م طمٞم٨م مل شُمٙمٚم  ُم  ختٗمٞمػ هلذه األُ  - ٤مأجْم - ٜم٤م، وذم هذاروض٤م قمغم ُمـ ىمبٚمَ ُمٗم

 اهذه اًمٕمب٤مدة ًمقطمده٤م، وإٟمام ؿم٤مريمٝم٤م ذم ذًمؽ األُمؿ اًمس٤مسم٘م٦م.

ًۡ َتخٍُّلٔنَ ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ، وهل ومٞمف إؿم٤مرة إمم احلٙمٛم٦م ُمـ اًمّمقم: ﴾ىََكيٍُّس

ه٤م قمغم سم٘مٞم٦م اجلقارح، وذم ٝم٤م ذم اًم٘مٚم٥م وئمٝمر أثرُ طمّمقل اًمت٘مقى، واًمت٘مقى أصٚمُ 

 طَم٤مضَم٦ٌم »: ملسو هيلع هللا ىلصاحلدي٨م ي٘مقل اًمٜمبل 
ِ
 
ِ
وِر َواًمَٕمَٛمَؾ سمِِف، وَمَٚمٞمَْس َّلل ْ َيَدْع ىمَْقَل اًمز  ـْ مَل َُم

سَمفُ  ا  .(1)«ذِم َأْن َيَدَع ـَمَٕم٤مَُمُف َوَذَ

أن شمّمقم اًمٕملم قمـ اًمٜمٔمر احلرام، واًمٚمس٤من قمـ  :وم٤مًمّمقم صقم اجلقارح

 اًمٙمالم اعمحرم، واألُذن قمـ اًمسامع اعمحرم، وهٙمذا سم٘مٞم٦م األقمْم٤مء واجلقارح.

○ ○ ○

                                                             

 أيب هريرة ؓ. ُمـ طمدي٨م  ،(1543) ذم صحٞمحف اًمبخ٤مري أظمرضمف( 1)
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 :اًمِمٞمخ  صمؿ ىم٤مل 

: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿» َِ وَ وَدًمِٞمُؾ احْل٩َم  ٌَ ِ لََعَ ٱنلٍّاِس ِضزَّ ٱۡۡلًَِۡج  ٱۡشخََؽاَع إََِلِّۡ َّلِلٍّ
 ِۚ َ َزَفَر فَإِنٍّ ٱَشبًِل  ٌَ ٍِيَ  َو َٰيَ َِ ٱىَۡع َ َغِِنٌّ َق  .«[53]آل قمٛمران:  ﴾َّللٍّ

ذم زُمـ  ٦مَ ُمٙم   احل٩م هق اًمريمـ اخل٤مُمس ُمـ أريم٤من اإلؾمالم، وهق: ىمّمدُ 

 خمّمقص ًمٕمٛمؾ خمّمقص.

ٟمزًم٧م ذم ؾمٞم٤مق ىمدوم وومد ٟمّم٤مرى ٟمجران،  «آل قمٛمران»هذه اآلي٦م ذم ؾمقرة 

 احل٩م ذم اًمسٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م، وطم٩م   رُض وىمدوم اًمقومقد يم٤من ذم اًمسٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م، ومٗمَ 

 ذم اًمسٜم٦م اًمٕم٤مذة. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل  

ٌد واآلي٦م دًمٞمؾ قمغم ومرضٞم٦م احل٩م، وأنف أطمد أريم٤من اإلؾمالم، ًمٙمـ هذا ُُم٘مٞم  

 واهلل أقمٚمؿ. ،سم٤مالؾمتٓم٤مقم٦م، ومٛمـ مل يستٓمع ومال رء قمٚمٞمف

○ ○ ○ 

يـ، وم٘م٤مل:  صمؿ اٟمت٘مؾ اًمِمٞمخ إمم احلدي٨م قمـ اعمرشمب٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ُمراشم٥م اًمد 

ْرشَمَب٦ُم اًم»  .«٤مٟمَِٞم٦ُم: اإِلياَمنُ ث  اعْمَ

هذه اعمرشمب٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ُمراشم٥م اًمديـ اإلؾمالُمل: وهل اإليامن، واعمرشمب٦م 

اُم : -يمام ىم٤مل اعمح٘م٘مقن  -األومم: اإلؾمالم، واًمٕمالىم٦م سملم اإليامن واإلؾمالم  أهن 

سردلا ةياهن


