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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 ةيادب
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، سمٛمٕمٜمك: إذا اضمتٛمع اإلؾمالم واإليامن «إذا اضمتٛمٕم٤م اومؽمىم٤م، وإذا اومؽمىم٤م اضمتٛمٕم٤م»

اإلؾمالم إمم األقمامل اًمٔم٤مهرة، واإليامن ذم ؾمٞم٤مٍق واطمد ومٞمٗمؽمق اعمٕمٜمك، ومٞمٜمٍمف 

 إمم األقمامل اًمب٤مـمٜم٦م.

اإلؾمالم وم٘مط أو دون اآلظمر، أي: يٙمقن ذم اًمسٞم٤مق أطمدمه٤م  :أي ،«إذا اومؽمىم٤م»و

األُمقر اًمٔم٤مهرة واًمب٤مـمٜم٦م، واإليامن  :اإليامن وم٘مط، ص٤مر اإلؾمالم يِمٛمؾ اجلٛمٞمع

 .(1). هذه اًمٕمالىم٦م سملم اعمرشمبتلم: اإلؾمالم واإليامن - أجْم٤م -يِمٛمؾ اجلٛمٞمع 

وقمٛمٌؾ  ،. وذم االصٓمالح: ىمقٌل سم٤مًمٚمس٤من(8)اإليامن ذم اًمٚمٖم٦م: اًمتّمديؼو

 واقمت٘م٤مٌد سم٤مًم٘مٚم٥م، يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م. ،سم٤مجلقارح

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل  

 اهلُل، َوَأْدَٟم٤مَه٤م إَُِم٤مـَم٦ُم َوُهَق: سمِْْمٌع َوؾَمْبُٕمقَن ؿُمْٕمَب٦ًم، وَم٠َمقْمالَه٤م ىَمْقُل ال إهله إاِل  »

ـْ اإِلياَمنِ  ـِ اًمٓم ِريِؼ، َواحْلََٞم٤مُء ؿُمْٕمَب٦ٌم ُِم  .«األََذى قَم

 ُمـ اًمثالصم٦م إمم اًمتسٕم٦م.، ع: اؾمٌؿ عمٗمرد ُمبٝمؿْْم اًمبِ 

                                                             

 ، ذح احلدي٨م اًمث٤مين.«ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»ٜمٔمر ًمالؾمتزادة:  ي( 1)

واشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمٚمٖمقيلم »(: 13/83) «اًمٕمرب ًمس٤من»( ىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر ذم 8)

 .«وهمػمهؿ أن اإليامن ُمٕمٜم٤مه اًمتّمديؼ
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 .ٕمب٦م: هل اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اًمٌمءِم  اًم

 ال إهله إاِل  »ذم احلدي٨م صمالصم٦م أُمثٚم٦م، اعمث٤مل األول قمغم اًم٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلصذيمر اًمٜمبل 

، واعمث٤مل اًمث٤مًم٨م قمغم أقمامل «إَُِم٤مـَم٦ُم األََذى»، واعمث٤مل اًمث٤مين قمغم اًمٗمٕمؾ: «اهللُ 

ـ ىمقل . ومٝمذه األُمثٚم٦م اًمثالصم٦م إؿم٤مرة إمم أن اإليامن يتْمٛم  «احْلََٞم٤مءُ » :وهق ،اًم٘مٚم٥م

 اًمٚمس٤من وقمٛمؾ اجلقارح واقمت٘م٤مد اًم٘مٚم٥م.

○ ○ ○ 

 صمؿ اٟمت٘مؾ اًمِمٞمخ   إمم سمٞم٤من أريم٤من اإليامن، وم٘م٤مل:

ـَ سم: »٨ِم يْ دِ  احلَ ام ذِم يمَ  6َوَأْريَم٤مُٟمُف ؾِمت ٦مٌ » ، َوَُمالئَِٙمتِِف، َويُمتُبِِف، َوُرؾُمٚمِِف، َأْن شُم١ْمُِم
ِ
٤مهلل

هِ  ِه َوَذ 
ـَ سم٤ِمًْمَ٘مَدِر ظَمػْمِ  .(1)«َواًْمٞمَْقِم اآلظِمِر، َوشُم١ْمُِم

َت٦ِم: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿ ًمِٞمُؾ قَمغَم َهِذِه األَْريَم٤مِن اًمس  ٔاْ ىٍّحَۡس َواًمد  ىَّ َٔ ن حُ
َ
ٱىِۡبٍّ أ

ِٔۡم ٱٓأۡلِخرِ  ِ وَٱَۡلَ ََ ةِٱَّللٍّ ٌَ َۡ َءا ٌَ ٍَّ ٱىِۡبٍّ  ۡغرِِب َوَلَِٰس ٍَ ۡ ٍَۡۡشِِق وَٱل ۡ ًۡ كِتََو ٱل ُس َْ وُُسٔ
َلٰٓهَِهثِ وَٱىِۡهَتَِٰب وَٱنلٍّتِّيِ  ٍَ

ۡ : ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: رِ دَ اًم٘مَ  ُؾ ٞمْ ًمِ دَ [. وَ 133﴾ ]اًمب٘مرة: ََ  َۧوٱل

ُّ ةَِلَدر  إٍُِّا ُكٍّ ﴿ ٍء َخيَۡلَنَٰ  .«[05﴾ ]اًم٘مٛمر: ََشۡ

 ويتْمٛمـ أرسمٕم٦م أُمقر: السكً األّل:  اإلمياٌ باهلل.

 .اإليامن سمقضمقده: أوال

                                                             

 .(، ُمـ طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 4ؓأظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف ) (1)
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 .اإليامن سمرسمقسمٞمتف: صم٤مٟمٞم٤م

 .اإليامن سم٠مخقهٞمتف: صم٤مًمث٤م

 اإليامن سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف.: راسمٕم٤م

 ل  بِ اًمٜم   أن   :واإليامن سم٤مهلل أومْمؾ األقمامل، يمام ذم طمدي٨م أيب هريرة ؓ

 َوَرؾُمقًمِفِ »َأي  اًمَٕمَٛمِؾ َأوْمَْمُؾ؟ وَمَ٘م٤مَل: ؾُمئؾ:  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ٞمَؾ: صُمؿ  َُم٤مَذا؟ ىَم٤مَل: «. إِياَمٌن سم٤ِمَّلل 

ىمِ

« 
ِ
ورٌ »ىِمٞمَؾ: صُمؿ  َُم٤مَذا؟ ىَم٤مَل:  .«اجِلَٝم٤مُد ذِم ؾَمبِٞمِؾ اَّلل  «طَم٩م  َُمؼْمُ

(1) . 

 :السكً الجاىٕ: اإلمياٌ باملالئل٘

اَر ََّل ﴿قر، ٝمؿ اهلل ُمـ ٟمُ ظمٚم٘مَ  ل  اعمالئٙم٦م قم٤ممل همٞمبِ  َٓ َۡو وَٱنلٍّ يَُصتُِّطَٔن ٱَلٍّ
ا ﴿،]84األنبٞم٤مء: [ ﴾َحۡفُۡتُونَ  ٌَ ًۡ َويَۡفَكئَُن  ُْ َمَر

َ
ٓ أ ا ٌَ  َ َّلٍّ َحۡكُطَٔن ٱَّللٍّ

 [.2]اًمتحريؿ:  ﴾يُۡؤَمُرونَ 

 واإليامن اهؿ يتْمٛمـ:

 هؿ.ٛمٜم٤م أؾمامءَ اإليامن سم٠مؾمامئٝمؿ، ممـ قمٚمِ : أوال

ؾ سم٤مًمقطمل يٜمزل يم  قَ ُمُ  - ُمثال - جؼميؾ6 ومأقمامهلؿ ٛمٜم٤م ُمـسمام قمٚمِ  ١مُمـٟمُ  أنْ : صم٤مٟمٞم٤م

واًمٜمب٤مت،  -يٕمٜمل اعمٓمر -سمف ُمـ قمٜمد اهلل إمم رؾمٚمف، وُمٞمٙم٤مئٞمؾ ُمقيمؾ سم٤مًم٘مٓمر 

ومٞمؾ ُمقيمؾ سم٤مًمٜمٗمخ ذم اًمّم   ؽ اعمقت، واعمالئٙم٦م ُمٚمَ  :ُمثُؾ  6هؿقر، وهمػمُ وإرسا

                                                             

ـ طمدي٨م ،(43(، وُمسٚمؿ )1115و  82اًمبخ٤مري ) أظمرضمف: قمٚمٞمفُمتٗمؼ ( 1) ؓ . ُم  أيب هريرة 
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٧م إذا ُوضع ذم لم سمس١مال اعمٞم  ٚمَ يم  قَ لم اعمُ لم سمحٗمظ أقمامل سمٜمل آدم، واعمَٚمٙمَ ٚمِ اعمقيم  

 ىمؼمه، وهمػم ذًمؽ مم٤م صمبت٧م سمف اًمٜمّمقص.

 :السكً الجالح: اإلمياٌ باللتب
ف، وذًمؽ سم٠من ٟم١مُمـ سمام ٚمِ ؾُم قمغم رُ  - قمز وضمؾ -اعمراد اًمٙمت٥م اًمتل أنزهل٤م اهلل 

 ف ُمٜمٝم٤م.ٛمٜم٤م اؾمٛمَ قمٚمِ 

، ملسو هيلع هللا ىلصف ُمـ هذه اًمٙمت٥م ؾمت٦م: اًم٘مرآن اعمٜمزل قمغم حمٛمد ٜم٤م اؾمٛمَ ٛمْ واًمذي قمٚمِ 

، واًمث٤مًم٨م: اإلٟمجٞمؾ اًمذي أنزًمف ملسو هيلع هللا ىلص: اًمتقراة اًمتل أنزهل٤م اهلل قمغم ُمقؾمك واًمث٤مين

سمع: اًمز  ٛم  تَ ق ًمٚمتقراة وُمُ د  َّم ، وهق ُمُ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قمغم قمٞمسك  قر اًمذي سمُ ؿ هل٤م، واًمرا

 ػ إسمراهٞمؿ وصحػ ُمقؾمك.حُ ، واخل٤مُمس واًمس٤مدس: ُص ملسو هيلع هللا ىلصأت٤مه اهلل داود 

َُزنۡلَآ ﴿: - شمٕم٤ممم -ىم٤مل اهلل  ،وهذه اًمٙمت٥م اًمس٤مسم٘م٦م يمٚمٝم٤م ُمٜمسقظم٦م سم٤مًم٘مرآن
َ
َوأ

ك   ََ ٱىِۡهَتَِٰب إََِلَۡم ٱىِۡهَتََٰب ةِٱۡۡلَّقِ ُمَطّدِ ا َبۡيَ يََديِّۡ ٌِ ٍَ ِ ّ ًًٍِِۡا َقيًَِّۡ ا ل َٓ  ﴾َوُم

 ؾ اه٤م ذقم٤م.[، ومال ُيٕمٛمَ 04]اح٤مئدة: 

 :السكً السابع: اإلمياٌ بالسضل

واًمرؾمقل، وقمدد  ل  بِ ق سملم اًمٜم رْ ؾ مجع رؾمقل، وىمد ؾمبؼ اًمٙمالم قمغم اًمٗمَ ؾُم اًمر  

وَن أَخًْٗم٤مُمِ »األنبٞم٤مء يمام ذم طمدي٨م أيب ذر:  ـْ َذًمَِؽ ا 6ئ٦َُم أَخٍْػ َوأَْرسَمَٕم٦ٌم َوقِمنْمُ ؾُمُؾ ُِم ًمر 

 .(1)«ئ٦ٍَم َومَخَْس٦َم قَمنَمَ صَماَلُث ُمِ 

                                                             

(، وصححف األًمب٤مين ذم 3431) «اًمٙمبػم»(، واًمٓمؼماين ذم 88844أمحد ) أظمرضمف (1)

ٗمف، (8224) «اًمّمحٞمح٦م»(. واٟمٔمر: 1333) «اعمِمٙم٤مة»  آظمرون.واألرٟم٤مؤوط  وضٕم 
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وأن ٟم١مُمـ  6ف ُمٜمٝمؿٜم٤م اؾمٛمَ ٛمْ أن ٟم١مُمـ سم٠مؾمامء ُمـ قمٚمِ  :ؾ ُمٕمٜم٤مهؾُم واإليامن سم٤مًمر  

 ؿ ص٤مدىمقن سمام سمٚمٖمقه ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م.ظمؼم أظمؼموا سمف، وأن ٟم١مُمـ سم٠مهن ؾ  سمٙمُ 

يمام ىم٤مل  ،ف ومٜم١مُمـ سمف إمج٤مال، ومٚمٞمس يمؾ اًمرؾمؾ ٟمٕمرومٝمؿاؾمٛمُ  ْف وُمـ مل ُيٕمرَ 

َ كََطۡطَِا َقيًََۡم ﴿: ▐ ٌٍّ  ً ُٓ َِ َرتۡيَِم ٌِِۡ ٌّ رَۡشيَِۡا رُُشل  
َ
 َوىََلۡد أ

ًۡ َجۡلُطۡص َقيًََۡم  َ ىٍّ ٌٍّ  ًُٓ  صَّم ىمَ ت مجٚم٦م ُمـ رَ [، وىمد ُذيمِ 34]هم٤مومر:   ﴾َوٌِِۡ

 .- قمز وضمؾ -األنبٞم٤مء واعمرؾمٚملم ذم يمت٤مب اهلل 

 :السكً اخلامظ: اإلمياٌ بالْٔو اآلخس

مم٤م يٙمقن سمٕمد اعمقت  ملسو هيلع هللا ىلصيمؾ ُم٤م أظمؼم سمف اًمٜمبل  :ـاإليامن سم٤مًمٞمقم اآلظمر يتْمٛم  

 ومٛمـ ُم٤مت وم٘مد ىم٤مُم٧م ىمٞم٤مُمتف. 6إمم اًم٘مرار ذم اجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر

ؾ ذم ذًمؽ: اإليامن سمٗمتٜم٦م اًم٘مؼم، وقمذاب اًم٘مؼم أو ٟمٕمٞمٛمف، واًمبٕم٨م سمٕمد ومٞمدظُم 

اًمٞمقم اآلظمر ُمـ احلقض يٙمقن ُِمـ ُمِم٤مهد اعمقت، واحلنم، واحلس٤مب، وُم٤م 

ط وشمٓم٤مير اًمّمحػ وهمػم ذًمؽ ُمـ أُمقر ُمذيمقرة ذم اًمٙمت٤مب  واعمٞمزان واًمٍما

ار ذم اعمثقى ف، إمم أن يٜمتٝمل سم٤مًمٜم٤مس اًم٘مرواًمُسٜم ٦م، ومٜم١مُمـ اهذا يمٚمف مم٤م صح ٟم٘مٚمُ 

 األظمػم: اجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر.

 :السكً الطادع: اإلمياٌ بالكدز

 ـ أرسمٕم٦م أُمقر:وهق يتْمٛم  

 .رء مجٚم٦م وشمٗمّمٞمال ؾ  سمٙمُ  حٞمطِ ن سمٕمٚمؿ اهلل اعمُ اإليام :األول
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يمت٥م ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ ُم٘م٤مدير يمؾ رء إمم  - شمٕم٤ممم -اهلل  اإليامن سم٠من   :اًمث٤مين

 يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

سم٠من يمؾ ُم٤م طمدث ذم اًمٙمقن ومٝمق سمٛمِمٞمئ٦م اهلل، ومال خيرج رء اإليامن  :اًمث٤مًم٨م

 قمـ ُمِمٞمئتف أبدا.

 ظم٤مًمؼ يمؾ رء. ▐اخلٚمؼ، وُمٕمٜم٤مه أن اهلل  :اًمراسمع

○ ○ ○ 

 صمؿ اٟمت٘مؾ   إمم اعمرشمب٦م اًمث٤مًمث٦م، وم٘م٤مل:

ْرشَمَب٦ُم اًمث ٤مًمَِث٦ُم: اإِلطْمَس٤مُن.» ـٌ َواطِمٌد يمَ  اعْمَ اهللَ َأْن شَمْٕمبَُد : »٨ِم يْ دِ  احلَ ام ذِم وًمف ُريْم

ُه وَم٢مِٟم ُف َيَراكَ  ـْ شَمَرا ُه، وَم٢مِن مَلْ شَمُٙم ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿ ،«يَم٠مَن َؽ شَمَرا ََ َواًمد  ِي َف ٱَّلٍّ ٌَ  َ إِنٍّ ٱَّللٍّ
ِۡصُِٔنَ  ًُْ ُمَّ  ََ ِي ْ وٍّٱَّلٍّ ٔا َوَتَليَّتََم ِِف وىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ﴿ ،[184﴾ ]اًمٜمحؾ:ٱتٍَّل

 ََ َِٰشِدي َٔ  ٢١٩ٱىسٍّ ُْ ۥ  ُّ ٍّ ًُ  إُِ ًٍُِف ٱىَۡكيًِ وىَمْقًُمُف  ،[884 - 813﴾ ]اًمِمٕمراء: ٱلصٍّ

ن  شَمَٕم٤ممَم: ﴿
ۡ
ا حَُسُٔن ِِف َشأ ٌَ ُّ ٌَِ كُرَۡءان   َو ٔاْ ٌِِۡ

ا َتخۡيُ ٌَ ٍٍَو  َو َۡ َخ ٍَئَُن ٌِ َوََّل تَۡك
ًٔدا إِذۡ حُفًُِغَٔن ذًِِّ  ُٓ ًۡ ُش  .«[21]يقٟمس:  ﴾إَِّلٍّ ُنٍِّا َقيًَُۡس

يـ اإلؾمالُمل، يمام ورد ذم طمدي٨م اًمث٤مًمث٦م ُمـ ُمراشم٥م اًمد  اإلطمس٤من: اعمرشمب٦م 

 ضمؼميؾ اًمٓمقيؾ اًمذي ؾمٞمسقىمف اعم١مًمػ سمٕمد ىمٚمٞمؾ.



 

 benaacademy.net  ||أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

125 

وطم٤مصؾ هذه اعمرشمب٦م راضمع إمم إشم٘م٤من اًمٕمب٤مدات، وُمراقم٤مة طم٘مقق اهلل ومٞمٝم٤م، 

ىمبتِ  اهلل ُمٜمف،  يستحرض ىمرَب  اًمذي وم٤مًمٕمبد 6ف واؾمتحْم٤مر قمٔمٛمتف وضمالًمفوُمرا

ه، وذًمؽ ُيثٛمر اخلِمٞم٦م واخلقف واهلٞمب٦م واًمتٕمٔمٞمؿ، يمام ضم٤مء ذم  يٕمبُد اهلل يم٠منف يرا

هُ » :سمٕمض اًمرواي٤مت اًمٜمّمح ذم  - ٤مأجْم -، ويقضم٥م (1)«َأْن خَتَِْمك اهلَل يَم٠مَن َؽ شَمَرا

 اًمٕمب٤مدة، وسمذل اجلٝمد ذم حتسٞمٜمٝم٤م وإمت٤مُمٝم٤م.

  ُُه وَم٢ِمٟم ُف »ف: وىمقًم ـْ شَمَرا  ٞمؾ: إن هذه اجلٛمٚم٦م شمٕمٚمٞمؾ ًمألومم.ىم :«َيَراكَ وَم٢ِمن مَلْ شَمُٙم

ه6 ومٚمٞمٕمبد اهلل  وىمٞمؾ: سمؾ هق إؿم٤مرة إمم أن ُمـ ؿمؼ   قمٚمٞمف أن يٕمبد اهلل يم٠منف يرا

ه ويٓم   ُمـ ٟمٔمره إًمٞمف. يمام ىم٤مل سمٕمض اًمسٚمػ:  ع قمٚمٞمف، ومٚمٞمستِح ٚمِ قمغم أن اهلل يرا

اهلل قمغم ىمدر  ِػ ظَم ». وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: «اشمؼ اهلل أن يٙمقن أهقَن اًمٜم٤مفمريـ إًمٞمؽ»

 .(8)«ف ُمٜمؽرسمِ ُمـ اهلل قمغم ىمدر ىمُ  درشمف قمٚمٞمؽ، واؾمتِح ىمُ 

 ومٝم٤مشم٤من ُمرشمبت٤من:

ه.  ُمرشمب٦م اًمٓمٚم٥م: أن شمٕمبد اهلل يم٠منؽ شمرا

ًُ ﴿ . ىم٤مل شمٕم٤ممم:وُمرشمب٦م اهلرب: أن شمٕمبد اهلل وهق يراك ومتحذر رُُز َويَُطّذِ
ُّ ٱ ُ َجۡفَص  .]84آل قمٛمران: [ ﴾َّللٍّ

                                                             

  ؓ. أيب هريرةُمـ طمدي٨م  ،(14) ذم صحٞمحف ُمسٚمؿ أظمرضمٝم٤م( 1)

 (.1/185) «ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ»( يٜمٔمر: 8)
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ْ ٱۡۡلُۡصَِنَٰ َوزِيَاَدة  ﴿يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،واعمحسـ ضمزاؤه ٔا ۡضَصُِ
َ
ََ أ ِي  ﴾ىَِّّلٍّ

ي٤مدة: اًمٜمٔمر إمم وضمف اهلل اًمٙمريؿ، يمام ضم٤مء ذًمؽ قمـ اًمٜمبل واًمز  [، 82]يقٟمس: 

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص

○ ○ ○ 

 صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

يَؾ اعْمَِْمُٝمقُر قمـ قمٛمر ؓ» ٜم ٦ِم: طَمِدي٨ُم ضِمؼْمِ ـَ اًمس  ًمِٞمُؾ ُِم ىم٤مل: سَمْٞمٜماََم  َواًمد 

ـُ ضُمُٚمقٌس قِمٜمْدَ  إِْذ ـَمَٚمَع قَمَٚمْٞمٜم٤َم َرضُمٌؾ، ؿَمِديُد سَمَٞم٤مِض اًمث َٞم٤مِب، ؿَمِديُد  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜم بِل   َٟمْح

َٗمِر، َوال َيْٕمِروُمُف ُِمٜم ٤م َأطَمٌد، وَمَجَٚمَس إمَِم اًمٜم بِل   ْٕمِر، ال ُيَرى قَمَٚمْٞمِف َأثَُر اًمس  ِد اًمِم  ؾَمَقا

ْٞمفِ  ملسو هيلع هللا ىلص دُ  وَم٠َمؾْمٜمََد ُريْمَبتَْٞمِف إمَِم ُريْمَبتَْٞمِف، َوَوَضَع يَمٗم  يِن  ،قَمغَم وَمِخَذْيِف، َوىَم٤مَل: َي٤م حُمَٛم  َأظْمؼِمْ

ـِ اإِلؾْمالمِ  ، َوشُمِ٘مٞمَؿ )وَمَ٘م٤مَل: .قَم
ِ
ًدا َرؾُمقُل اهلل َأْن شَمِْمَٝمَد َأْن ال إهله إاِل اهلُل َوَأن  حُمَٛم 

يَم٤مَة، َوشَمُّمقَم َرَُمَْم٤مَن، َوحَت٩ُم  اًْمبَٞم٧َْم إِْن اؾْمتََٓمْٕم٧َم إِ  الَة، َوشُم١ْميِتَ اًمز  ، (ًَمٞمِْف ؾَمبِٞمالاًمّم 

ىُمفُ  6ىَم٤مَل: َصَدىْم٧َم. وَمَٕمِجبْٜم٤َم ًَمفُ  ـِ اإِلياَمِن. ىَم٤مَل:  !َيْس٠َمُخُف َوُيَّمد  يِن قَم َأْن )ىَم٤مَل: َأظْمؼِمْ

هِ  ـَ سم٤ِمًْمَ٘مَدِر ظَمػْمِ ، َوَُمالئَِٙمتِِف، َويُمتُبِِف، َوُرؾُمٚمِِف، َواًْمٞمَْقِم اآلظِمِر، َوشُم١ْمُِم
ِ
ـَ سم٤ِمَّلل شُم١ْمُِم

ه ـِ اإِلطْمَس٤مِن. ىَم٤مَل: . ىَم٤مَل ( َِوَذ  يِن قَم َأْن شَمْٕمبَُد اهلَل يَم٠مَن َؽ ): َصَدىْم٧َم. ىَم٤مَل: َأظْمؼِمْ

ُه وَم٢مِٟم ُف َيَراكَ  ـْ شَمَرا ْ شَمُٙم ُه، وَم٢ِمْن مَل ٤مقَم٦ِم. ىَم٤مَل: (شَمَرا ـِ اًمس  يِن قَم َُم٤م اعْمَْس١ُموُل ). ىَم٤مَل: َأظْمؼِمْ

٤مئِؾِ  ـَ اًمس  ـْ َأَُم٤مَراهِت٤َم. ىَم٤مَل: . ىَم٤مَل: وَم٠َمظْمؼِمْ (قَمٜمَْٝم٤م سم٠ِمقَْمٚمََؿ ُِم َأْن شَمٚمَِد األََُم٦ُم َرسم تََٝم٤م، )يِن قَم

                                                             

 .(141يٜمٔمر: صحٞمح ُمسٚمؿ )( 1)
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 َيتَٓم٤َمَوًُمقَن ذِم اًْمبُٜمْٞم٤َمنِ 
ِ
٤مء َة اًْمَٕم٤مًَم٦َم ِرقَم٤مَء اًمِم  . ىَم٤مَل: وَمَٛم٣َم، (َوَأْن شَمَرى احْلَُٗم٤مَة اًْمُٕمَرا

ٞم ٤م، وَمَ٘م٤مَل: 
٤مئِؾِ  ،َي٤م قُمَٛمرُ )وَمَٚمبِْثٜم٤َم َُمٚمِ ـِ اًمس   .ْٚمٜم٤َم: اهلُل َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمؿُ . ىمُ (؟َأتَْدُروَن َُم

يُؾ أَت٤َميُمْؿ ُيَٕمٚم ُٛمُٙمْؿ َأُْمَر دِيٜمُِٙمؿ)ىَم٤مَل:   .(«َهَذا ضِمؼْمِ

قمـ اإلؾمالم، صمؿ قمـ اإليامن، صمؿ قمـ  ملسو هيلع هللا ىلصؾم٠مل اًمٜمبَل  ضمؼميؾ ذم احلدي٨م  أن  

ـمٝم٤م، وسمٕمد ذًمؽ ىم٤مل اًمٜمبل  َي٤م »: ملسو هيلع هللا ىلصاإلطمس٤من، صمؿ ؾم٠مخف قمـ اًمس٤مقم٦م وأذا

٤مئِؾِ  ،قُمَٛمرُ  ـِ اًمس  يُؾ أَت٤َميُمْؿ »ىَم٤مَل:  .اهلُل َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَٚمؿُ ىَم٤مَل: « ؟َأتَْدُروَن َُم َهَذا ضِمؼْمِ

 .(1)«ُيَٕمٚم ُٛمُٙمْؿ أَُْمَر دِيٜمُِٙمؿ

ن ُمـ هذه األُمقر اًمثالصم٦م: اإلؾمالم، واإليامن، يـ يتٙمق  ومٝمذا يدل قمغم أن اًمد  

هذه األصقل ألصؾ اًمث٤مين ُمـ ًم سمٞم٤من ُمـ اًمِمٞمخ  هذا و واإلطمس٤من.

شمبف؟،  :يٕمرف اًمٕمبد ديٜمف اإلؾمالم أنْ  (:يـُمٕمروم٦م اًمد  ) اًمثالصم٦م ُم٤م ُمٕمٜم٤مه؟، وُم٤م ُمرا

 وُم٤م أريم٤من يمؾ ُمرشمب٦م؟.

 آُملم. .. ٟمس٠مل اهلل اًمٗم٘مف ذم اًمديـ، وأن يقوم٘مٜم٤م ًمٚمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

 ○ ○ ○

                                                             

 (.4) ذم صحٞمحف ُمسٚمؿ أظمرضمف( 1)
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 :ملسو هيلع هللا ىلصاألصل الجالح: معسف٘ الييب املبخح الجالح: 

 :ىم٤مل اًمِمٞمخ  

ٍد » ٛم  ـِ قَمْبِد  :. َوُهقَ ملسو هيلع هللا ىلصاألَْصُؾ اًمث ٤مًم٨ُِم: َُمْٕمِروَم٦ُم َٟمبِٞم ُٙمْؿ حُمَ  سْم
ِ
ـُ قَمْبِد اهلل ُد سْم حُمَٛم 

٦ِم  ي  ـْ ُذر  ـَ اًْمَٕمَرِب، َواًْمَٕمَرُب ُِم ـْ ىُمَرْيٍش، َوىُمَرْيٌش ُِم ـِ َه٤مؿِمٍؿ، َوَه٤مؿِمٌؿ ُِم اعْمُٓم ٚم٥ِِم سْم

اَلمِ  إؾِْماَمقِمٞمَؾ  اَلِة َواًمس  ٞمِؾ، قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم َٟمبِٞم ٜم٤َم َأوْمَْمُؾ اًمّم 
ِهٞمَؿ اخلَٚمِ ـِ إسِْمَرا  .«سْم

واًمٙمالم  .ملسو هيلع هللا ىلصوهق ُمٕمروم٦م اًمٜمبل  ،ذم األصؾ اًمث٤مًم٨م ذع اًمِمٞمخ  

 قمغم هذا األصؾ ذم ُمس٤مئؾ:

 :☺املطأل٘ األّىل: ىطب الييب 

 ـِ َه٤مؿِمٍؿ، »:    ىم٤مل اًمِمٞمخ ـِ قَمْبِد اعْمُٓم ٚم٥ِِم سْم  سْم
ِ
ـُ قَمْبِد اهلل ُد سْم ٛم  ُهَق حُمَ

ـَ اًْمَٕمَرِب،  ـْ ىُمَرْيٍش، َوىُمَرْيٌش ُِم ِهٞمَؿ َوَه٤مؿِمٌؿ ُِم ـِ إسِْمَرا ٦ِم إؾِْماَمقِمٞمَؾ سْم ي  ـْ ُذر  َواًْمَٕمَرُب ُِم

المِ  الِة َواًمس  ٞمِؾ قَمَٚمْٞمِف َوقَمغَم َٟمبِٞم ٜم٤َم َأوْمَْمُؾ اًمّم 
 .«اخْلَٚمِ

إِن  اهلَل اْصٓمََٗمك يمِٜم٤َمٟم٦ََم »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمبل   ؓ ٦مَ ٚمَ وذم احلدي٨م قمـ واصمِ 

ـْ  ـْ َوًَمِد إؾِْماَمقِمٞمَؾ، َواْصٓمََٗمك ىمَُرْيًِم٤م ُِم ـْ ىُمَرْيٍش سَمٜمِل َه٤مؿِمٍؿ، ُِم يمِٜم٤َمَٟم٦َم، َواْصٓمََٗمك ُِم

ـْ سَمٜمِل َه٤مؿِمؿٍ   .(1)«َواْصَٓمَٗم٤ميِن ُِم

                                                             

 (.8832)ذم صحٞمحف  ُمسٚمؿ أظمرضمف( 1)
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 ظمٞم٤مر ُمـ ظمٞم٤مر، وهق أومْمؾ األُم٦م ٟمسًب٤م. ملسو هيلع هللا ىلصومٝمق 

يَمْٞمَػ َٟمَسُبُف ومِٞمُٙمْؿ؟ ىُمْٚم٧ُم: ُهَق »وم٘م٤مل:  ،ف ؾم٠مخفوذم ىمّم٦م هرىمؾ ُمع أيب ؾمٗمٞم٤من أن  

ـْ َٟمَسبِِف وَمَذيَمْرَت َأن ُف ومِٞمُٙمْؿ ُذو ». وم٘م٤مل هرىمؾ سمٕمد ذًمؽ: «ومِٞمٜم٤َم ُذو َٟمَس٥ٍم  ؾَم٠َمْخُتَؽ قَم

ؾُمُؾ شُمْبَٕم٨ُم ذِم َٟمَس٥ِم ىَمْقُِمَٝم٤م 6َٟمَس٥ٍم   .(1)«وَمَٙمَذًمَِؽ اًمر 

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

ـَ اًمُِٕمُٛمِر صَمالٌث َوؾِمت قَن ؾَمٜم٦َمً » ِة، َوصَمالٌث  :َوًَمُف ُِم ُِمٜمَْٝم٤م َأْرسَمُٕمقَن ىَمْبَؾ اًمٜم ُبق 

ون ٟمبًٞم٤م ورؾمقال  .«َوقِمنْمُ

 :☺املطأل٘ الجاىٔ٘: عنسِ 

ةِ »صمالصًم٤م وؾمتلم ؾمٜم٦م،  ملسو هيلع هللا ىلصقم٤مش اًمٜمبل  ، صمؿ سُمٕم٨م «ُِمٜمَْٝم٤م َأْرسَمُٕمقَن ىَمْبَؾ اًمٜم بُق 

 وضم٤مءه اًمقطمل وهق ذم هم٤مر طمراء وقمٛمره أرسمٕمقن ؾمٜم٦م، ومٛمٙم٨م ذم ُمٙم٦م صمالَث 

، ملسو هيلع هللا ىلصؾمٜم٦م يدقمق إمم اًمتقطمٞمد، صمؿ ه٤مضمر وُمٙم٨م ذم اعمديٜم٦م قمنم ؾمٜمقات  قمنمةَ 

 سمٕمد اًمبٕمث٦م صمالصم٤م وقمنميـ ؾمٜم٦م.☺ ومٞمٙمقن قم٤مش 

○ ○ ○ 

                                                             

قمبد اَّلل   ُمـ طمدي٨م ،(1333( واًمٚمٗمظ ًمف، وُمسٚمؿ )3اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 ¶.سمـ قمب٤مس 
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 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

 ــــــ ﴿سمِ  لءَ ب  ٟمُ » 
ۡ
ذِّرُ ــــــ ﴿سمِ  َؾ ؾِم رْ أُ وَ ، ﴾ٱكَۡرأ دٍّ ٍُ ۡ  .«﴾ٱل

 لجالج٘: مب كاىت ىبْتُ ّزضالتُ؟ املطأل٘ ا

 ــــــ ﴿سم ملسو هيلع هللا ىلص َئ ُٟمب  
ۡ
. أْ رَ : اىمْ ٤مَل ىمَ »اعمِمٝمقر:  ذم اخلؼمِ ، يمام ضم٤مءه ضمؼميُؾ  ٤م، ح  ﴾ٱكَۡرأ

ِي َخيََق ﴿: ىم٤مَل »ه٤م صمالصًم٤م، رَ ومٙمر  « ئ٤مرِ ٘مَ ٤م سمِ نَ ٤م أَ : ُمَ ٤مَل ىمَ  ًِ َربَِّم ٱَّلٍّ  ةِٱۡش
ۡ
َخيََق  ١ٱكَۡرأ

َۡ َقيٍَق  ٌِ ََ نَسَٰ ۡزَرُم  ٢ٱۡۡلِ
َ
 َوَربََّم ٱۡۡل

ۡ
ًَ  ٣ٱكَۡرأ ِي َقيٍّ ًِ ٱَّلٍّ ًَ  ٤ةِٱىَۡليَ َقيٍّ

 ًۡ ًۡ َحۡكيَ َ ا ل ٌَ  ََ نَسَٰ ئ اهذه اًمٙمٚمامت، وهذا أول ، ومٝمٜم٤م ُٟمب  (1)«[1 -1]اًمٕمٚمؼ: ﴾ ٱۡۡلِ

 ُم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن.

ذِّرُ ــــــ ﴿واًمدقمقة سمُأُمر سم٤مًمبالغ  :أي ،صمؿ ُأرؾمؾ دٍّ ٍُ ۡ  أي: سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ،﴾ٱل

ذُِّر ﴿ ٍُدٍّ ۡ ا ٱل َٓ حَّ
َ
ُِذۡر  ١َيٰٓد

َ
ًۡ فَأ ۡ  ٢ُر  .[3 -1]اعمدصمر: ﴾ َوَربٍَّم فََهّبِ

 وىمد ؾمبؼ اًمٙمالم قمغم اًمٜمبل واًمرؾمقل واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام.

○ ○ ○

                                                             

 قم٤مئِم٦م ُمـ طمدي٨م أم اعم١مُمٜملم ،(124(، وُمسٚمؿ )3اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

.▲ 
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 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

٦ُم، »  .«٦مِ ٜمَيْ دِ  اعمَ إمَم  رَ ٤مضَم هَ وَ َوسَمَٚمُدُه َُمٙم 

 :املطأل٘ السابع٘:  بلدِ ُّمَاَدسِ

ف، وٟمِم٠متف، وزواضمف األول وهق اسمـ مخس والدشمُ  :ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 

 ، يمؾ هذا يم٤من ذم ُمٙم٦م.▲وقمنميـ ؾمٜم٦م ُمـ ظمدجي٦م 

تقـمٜمٝم٤م، صمؿ ه٤مضمر إمم اعمديٜم٦م وقمٛمره صمالث ومخسقن ؾمٜم٦م، واٟمت٘مؾ إًمٞمٝم٤م واؾم

دوًم٦م اإلؾمالم يمام ؾمٞم٠ميت، وقم٤مش ومٞمٝم٤م قمنم ؾمٜمقات طمتك شمقوم٤مه اهلل وهق وأىم٤مم 

 ذم اعمديٜم٦م.

، واًمٕمنم ؾمٜمقات األظمػمة ُمـ طمٞم٤مشمف ٦مَ ٝم٤م ذم ُمٙم  ومحٞم٤مشمف سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م، هم٤مًمبُ 

 يم٤مٟم٧م ذم اعمديٜم٦م.

○ ○ ○



 

 benaacademy.net ||  أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 

132 

 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » ِك، َوسم٤مًَمْدقُمقة إمَِم اًمت ْقطِمٞمِد، َواًمد  ْ ـِ اًمنم  سَمَٕمَثُف اهلُل سم٤ِمًمٜم َذاَرِة قَم

ذُِّر ﴿ دٍّ ٍُ ۡ ا ٱل َٓ حَّ
َ
ُِذۡر  ١َيٰٓد

َ
ًۡ فَأ ۡ  ٢ُر ِّٓۡر  ٣َوَربٍَّم فََهّبِ وَٱلرَّۡسَز  ٤َوثًَِاةََم َذَؽ

ُشۡر  ْۡ ٍُُۡن تَۡصخَۡهَِثُ  ٥فَٱ [. َوَُمْٕمٜمَك: 3-1]اعمدصمر: ﴾ َولَِربَِّم فَٱۡضِبۡ  ٦َوََّل َت

ُِذرۡ ﴿
َ
ًۡ فَأ ِك، َوَيْدقُمق إمَِم اًمت ْقطِمٞمِد. ﴾ُر ْ ـِ اًمنم  ۡ ﴿: ُيٜمِْذُر قَم َأْي:  ﴾َوَربٍَّم فََهّبِ

ْٛمُف سم٤ِمًمت ْقطِمٞمِد.  ِرۡ ﴿قَمٔم  ّٓ كِ  ﴾َوثًَِاةََم َذَؽ ْ ـِ اًمنم  ْر َأقْماَمًَمَؽ قَم َوٱلرَّۡسَز ﴿ .َأْي: ـَمٝم 
ُشرۡ  ْۡ ضْمَز: األَْصٜم٤َمُم، َوَهْجُرَه٤م: شَمْريُمَٝم٤م، وَ  ﴾فَٱ اَءُة ُِمٜمَْٝم٤م َوَأْهٚمِ اًمر  َٝم٤م، َأظَمَذ قَمغَم اًْمؼَمَ

 .«إمَِم اًمت ْقطِمٞمدِ َهَذا قَمنْمَ ؾِمٜملَِم َيْدقُمق 

 ؟ ّما الدلٔل علٙ ذلم؟ملسو هيلع هللا ىلص املطأل٘ اخلامط٘: مب ُبعح

وُمٙم٨م قمنم ؾمٜمقات ذم ُمٙم٦م سم٤مًمتقطمٞمد، واًمتحذير ُمـ اًمنمك،  ملسو هيلع هللا ىلص٨م ٕمِ سمُ 

اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م ُمـ قمـ اًمتقطمٞمد واًمنمك ذم  وؾمبؼ احلدي٨ُم يدقمق إمم ذًمؽ. 

 . اًمٗمّمؾ األول

○ ○ ○
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 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

« 
ِ
اَمء  .«َوسَمْٕمَد اًْمَٕمنْمِ قُمِرَج سمِِف إمَِم اًمس 

 :املطأل٘ الطادض٘: املعساج

ء واعمٕمراج ُمـ أطمداث اًمسػمة اًمٜمبقي٦م اًمب٤مرزة، وم٠ُمرسي سمجسده  اإلرسا

ج سمف ُمـ هٜم٤مك إمم اًمسامء، واًمٕمروج اًمنميػ ُمـ ُمٙم٦م إمم سمٞم٧م اعم٘مدس صمؿ قُمرِ 

وُح إََِلِّۡ ﴿يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،أصٚمف اًمّمٕمقد َلٰٓهَِهُث وَٱلرَّ ٍَ ۡ ، [0]اعمٕم٤مرج:  ﴾َتۡكُرُج ٱل
 د.ٕمَ ّْم يٕمٜمل شمَ 

ء  ملسو هيلع هللا ىلص٦م اًمّمحٞمح٦م قمـ اًمٜمبل وىمد ضم٤مءت اًمُسٜم  ذم شمٗمّمٞمؾ ىمّم٦م اإلرسا

ج ذم اًمسٛمقات اًمسبع، وُمـ ًم٘مل ، وُم٤مذا طمّمؾ ًمف،  يمؾ واعمٕمراج، ويمٞمػ شمدر  

 .(1)هذا ُمٗمّمؾ ذم يمت٥م اًمُسٜم٦م واًمسػمة 

○ ○ ○

                                                             

 (.3/34) «زاد اعمٕم٤مد»(. ويٜمٔمر: 128(، وُمسٚمؿ )3113اًمبخ٤مري ) يٜمٔمر:( 1)
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 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

٦َم صَمالَث ؾِمٜملِمَ » َٚمقاُت اخْلَْٛمُس، َوَصغم  ذِم َُمٙم   .«َووُمِرَض٧ْم قَمَٚمْٞمِف اًمّم 

ض٧م اًمّمالة مخسلم، ج6 وم٠مول ُم٤م وُمرِ ر  يم٤من سمٕمد اًمتدَ  ومرض اًمّمٚمقات اخلٛمس

 ذم األضمر.ٗمٝم٤م اهلل طمتك وصٚم٧م إمم مخس ذم اًمٕمدد ومخسلم صمؿ ظمٗم  

صمالث ؾمٜملم، ويم٤مٟم٧م اًمّمالة اًمرسم٤مقمٞم٦م ريمٕمتلم، يمام  ٦مَ ذم ُمٙم   ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل وصغم  

، » :▲ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م  اَلَة طِملَم وَمَرَضَٝم٤م، َريْمَٕمتلَْمِ َريْمَٕمتلَْمِ ُ اًمّم  وَمَرَض اَّلل 

َٗمِر، َوِزيَد ذِم َصالَةِ احلرََضِ  ْت َصاَلُة اًمس  َٗمِر، وَم٠مىُمِر   .(1)«ذِم احلرََضِ َواًمس 

ىمبؾ اعمٕمراج وومرض اًمّمٚمقات اخلٛمس6 ملسو هيلع هللا ىلص وذيمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمٜمبل 

 .(8) صالشملم ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م، ريمٕمت٤من سم٤مًمٖمداة وريمٕمت٤من سم٤مًمٕمٌميم٤من يّمكم  

○ ○ ○

                                                             

 (.241(، وُمسٚمؿ )314اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 (.8/340السمـ رضم٥م ) «ومتح اًمب٤مري» :( يٜمٔمر8)
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 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

ِك إمَِم سَمَٚمِد  :َواهْلِْجَرةُ  .َوسَمْٕمَدَه٤م ُأُِمَر سم٤مهْلِْجَرِة إمَِم اعْمَِديٜم٦َمِ »  ْ ـْ سَمَٚمِد اًمنم  االْٟمتَِ٘م٤مُل ُِم

 .«اإِلؾْمالمِ 

 :املطأل٘ الطابع٘: اهلذسٗ

سم٤مهلجرة سمٕمد أن اؿمتد أذى اعمنميملم، ويرس اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأذن اهلل ًمٜمبٞمف 

 اعمٜم٤مرصيـ ذم اعمديٜم٦م، ومخرج مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مسمف، وؾمب٘مقه إًمٞمٝم٤م.

 .(1)كٖم٦م هل: اًمؽم  اهلجرة ذم اًمٚم  و

٤م ومٝم٤م اًمِمٞمخاالصٓمالح قمر  وذم  ِك إمَِم سَمَٚمِد »: سم٠مهن  ْ ـْ سَمَٚمِد اًمنم  االْٟمتَِ٘م٤مُل ُِم

 .«اإِلؾْمالمِ 

وهذا اعمٕمٜمك هق اعمِمٝمقر ًمٚمٝمجرة، وهٜم٤مك هجرة أظمرى، وهل شمرك اعمٕم٤ميص 

ُٟمقَب »: ملسو هيلع هللا ىلصواًمذٟمقب، يمام ىم٤مل  ـْ َهَجَر اخْلََٓم٤مَي٤م َواًمذ   .(8)«َواعْمَُٝم٤مضِمُر َُم

○ ○ ○ 

                                                             

 ، ُم٤مدة )هجر(.(2/30) «ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م» (1)

قمبد اَّلل  سمـ قمٛمرو  ُمـ طمدي٨م ،(04(، وُمسٚمؿ )14اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

.¶ 
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 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

ِك إمَِم سمٚمد اإِلؾْمالِم، َوِهَل سَم٤مىِمٞم٦ٌَم » ْ ـْ سَمَٚمِد اًمنم  ٦ِم ُِم َواهْلِْجَرُة وَمِريَْم٦ٌم قَمغَم َهِذِه األُُم 

٤مقَم٦مُ   .«إمَِم َأْن شَمُ٘مقَم اًمس 

دم٥م اهلجرة قمغم اعمسٚمؿ6 إذا يم٤من ال يستٓمٞمع أن ُئمٝمر ؿمٕم٤مئر ديٜمف، وهق ىم٤مدر 

سمٚمٍد ُئمٝمر ومٞمف ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم. وذم أطمٙم٤مم  قمغم اهلجرة، ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن ُي٤مضمر إمم

 اهلجرة شمٗمّمٞمٌؾ حمٚمف يمت٥م اًمٗم٘مف.

○ ○ ○ 

 :ذم سمٞم٤من دًمٞمؾ اهلجرة، وم٘م٤مل اًمِمٞمخ   ذعصمؿ 

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » َٔفٍّ ﴿َواًمد  ََ حَ ِي ٔاْ إِنٍّ ٱَّلٍّ ُ ًۡ كَال ُُفِصِٓ
َ
َلٰٓهَِهُث َؿالِِِمٓ أ ٍَ ۡ ًُ ٱل ُٓ َٰ ى

 ْ ٔا ُ ًۡ  كَال ًَ ُنِخُ ِ َوَِٰشَكث  ذًِ ۡرُض ٱَّللٍّ
َ
َۡ أ ًۡ حَُس َ ل

َ
ْ خ ٔٓا ُ ۡرِض  كَال

َ
 ُنٍِّا ُمۡصخَۡغَكفَِي ِِف ٱۡۡل

وَ 
ۡ
أ ٌَ ْوَلٰٓهَِم 

ُ
ِۚ فَأ ا َٓ ْ ذًِ اِسُروا َٓ ًُ  وََشآءَۡت َمِطرًيا َذخُ ٍِّ َٓ ًۡ َس ُٓ َٰ ۡصخَۡغَكفَِي  ٩٧ى ٍُ ۡ إَِّلٍّ ٱل

َِٰن ََّل يَۡصخَِؽً ََ ٱلرَِّساِل وَٱىجَِّصآءِ وَٱلِۡٔىَۡد خَُدوَن َشبًِل   ُكَٔن ِضًيَث  ٌِ ۡٓ   ٩٨ َوََّل َح
ًّٔا َدُفٔر   ُ َخُف ِۚ َوََكَن ٱَّللٍّ ًۡ ُٓ َٔ َخِۡ ن َحۡكُف

َ
ُ أ ْوَلٰٓهَِم َقَِس ٱَّللٍّ

ُ
-53]اًمٜمس٤مء: ﴾ افَأ
ۡرِِض َوَِٰشَكث  ﴿َوىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ، [55

َ
ْ إِنٍّ أ ٔٓا ُِ ٌَ ََ َءا ِي َٰكِتَادَِي ٱَّلٍّ ََٰى  َي فَإِيٍّ

 .«[12اًمٕمٜمٙمبقت: ]﴾ فَٱۡختُُدونِ 
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٦َم ومَلْ ُي٤َمضِمُروا،  ٧ْم ًمَ زَ ٟمَ  ىَم٤مَل اًمبَٖمِقي   : ـَ سمَِٛمٙم  ِذي ِٛملَم اًم 
َهِذِه اآلَي٦م ذِم اعمُْسٚمِ

 .(1)َٟم٤مَداُهُؿ اهلُل سم٤ِمؾْمِؿ اإِلياَمنِ 

ٜم ٦ِم: ىَمْقًُمُف  ـَ اًمس  ًمِٞمُؾ قَمغَم اهْلِْجَرِة ُِم شَمٜمَْ٘مٓمَِع ال شَمٜمَْ٘مٓمُِع اهْلِْجَرُة طَمت ك )ملسو هيلع هللا ىلص: َواًمد 

ـْ َُمْٖمِراِه٤َم ْٛمُس ُِم  .«(8)(اًمت ْقسَم٦ُم، َوال شَمٜمَْ٘مٓمُِع اًمت ْقسَم٦ُم طَمت ك شَمٓمْٚمَُع اًمِم 

ومم وقمٞمدا ؿمديدا سمجٝمٜمؿ عمـ شمرك اهلجرة ُمع ىمدرشمف قمٚمٞمٝم٤م شمْمٛمٜم٧م اآلي٦م األُ 

ف اهذا اًمتقسمٞمخ اًمٕمٔمٞمؿ، وهذا خُ قسم  طمتك ُم٤مت، وأن اعمالئٙم٦م اًمتل شم٘مبض روطمف شمُ 

 وضمقاه٤م. يدل قمغم

سمٕمد  ، وم٤معمراد: ال هجرة ُمـ ُمٙم٦م(3)«الَ ِهْجَرَة سَمْٕمَد اًمَٗمتِْح »: ملسو هيلع هللا ىلصوأُم٤م ىمقًمف 

6 ألهن٤م ص٤مرت دار إؾمالم، أُم٤م اهلجرة ُمـ همػم ُمٙم٦م ومٝمذه سم٤مىمٞم٦م إمم ىمٞم٤مم ومتحٝم٤م

 اًمس٤مقم٦م.

○ ○ ○

                                                             

 .(838/ 8) اًمبٖمقي شمٗمسػميٜمٔمر:  (1)

 .(، ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م 8111ؓ(، و اًمدارُمل )8035: أظمرضمف أبق داود )صحٞمح( 8)

واًمٚمٗمظ ًمف، وُمسٚمؿ  ، وذم ُمقاضع أظمرى،(8343اًمبخ٤مري ) أظمرضمف: ُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 3)

 ¶.اسمـ قمب٤مس  طمدي٨مُمـ  (1313)
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 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

ئِِع اإِلؾْمالمِ وَمَٚمام  اؾْمَتَ٘مر  ذِم اعْمَِديٜم٦َِم » ا ْقِم،  6ُأُِمَر سمَِبِ٘مٞم ٦ِم َذَ يَم٤مِة، َواًمّم  ُِمثِؾ: اًمز 

ـْ  ـِ اعْمُٜمَْٙمِر، َوهَمػْمِ َذًمَِؽ ُِم َٝم٤مِد، َواألَُْمِر سم٤ِمعْمَْٕمُروِف َواًمٜم ْٝمِل قَم ، َواألََذاِن، َواجْلِ َواحْل٩َم 

ئِِع اإِلؾْمالمِ  ا  .«َذَ

خ اًمٕم٘مٞمدة ىمقاقمد اًمتقطمٞمد وُيرؾم  ٧م يم٤من ذم ُمٙم٦م ُيثب  ملسو هيلع هللا ىلص يٕمٜمل أن اًمٜمبل 

، ض٧م قمٚمٞمف اًمّمالة سمٕمد قمنم ؾمٜمقات، ويم٤مٟم٧م ريمٕمتلم ذم احلرَض اإلؾمالُمٞم٦م، ووُمرِ 

اإلؾمالم وشمقـمدت  دوًم٦مُ ٟم٧م ؿمقيم٦م اإلؾمالم واعمسٚمٛملم، وشمٙمق   ٧ْم يَ ومٚمام ه٤مضمر وىمقِ 

ئع اًمٔم٤مهرة يم٤مًمّمقم واحل٩م واجلٝم٤مد واألذان واألُمر  6أريم٤مهن٤م6 ضم٤مءت اًمنما

ئع اإلؾمالم. سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل ـ اعمٜمٙمر وصالة اجلامقم٦م، وهمػم ذًمؽ ُمـ ذا  قم

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل  

َ َوسَمْٕمَدَه٤م َأظَمَذ قَمغَم َهَذا قَمنْمَ ؾِمٜملَِم، »  َوؾَمالُُمُف قَمَٚمْٞمِف  -شُمُقذم 
ِ
 -َصٚمقاُت اهلل

٦َم قَمَٚمْٞمِف، َوال َذ  إاِل . َوِديٜمُُف سَم٤مٍق  َرَه٤م ُِمٜمْفُ َوَهَذا ِديٜمُُف، ال ظَمػْمَ إاِل َدل  األُُم   .«طَمذ 

 ذم ؿمٝمر رسمٞمع األول ُمـ اًمسٜم٦م احل٤مدي٦م قمنمة. ملسو هيلع هللا ىلصيم٤مٟم٧م ووم٤مشمف 



 

 benaacademy.net  ||أيم٤مديٛمٞم٦م سمٜم٤مء اًمٕمٚمٛمٞم٦م  

 

139 

٦َم قَمَٚمْٞمِف، َوال »سم٤مٍق إمم ىمٞم٤مم اًمس٤مقم٦م، ☺ ف وديٜمُ َوَهَذا ِديٜمُُف، ال ظَمػْمَ إاِل َدل  األُُم 

َرَه٤م ُِمٜمْفُ  ۡؤٌَِِِي رَُءوف  ﴿، ملسو هيلع هللا ىلص، هٙمذا يم٤من اًمٜمبل «َذ  إاِل طَمذ  ٍُ ۡ ً   ةِٱل  ﴾رٍِّضً
إِٟم اَم »: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصأن ف ٤م ًمٚمخػم، وذم احلدي٨م ب  اًم حُمِ ٚم  ٕمَ يم٤من ٟم٤مصًح٤م ُمُ  ،] 184 اًمتقسم٦م:]

ؿ أصح٤مسمف ُم٤م حيت٤مضمقٟمف ذم ُيٕمٚم   ملسو هيلع هللا ىلص، ويم٤من (1)«َأن٤َم ًَمُٙمْؿ سمَِٛمٜمِْزًَم٦ِم اًْمَقاًمِِد، ُأقَمٚم ُٛمُٙمؿْ 

 أُمقر ديٜمٝمؿ.

○ ○ ○ 

 :   اًمِمٞمخ صمؿ ىم٤مل

ب ُف اهلُل َوَيْرَض٤م :قَمَٚمْٞمفِ  َواخْلػَْمُ اًم ِذي َدل  »
ُ اًم ِذي اًمت ْقطِمٞمُد، َومَجِٞمُع َُم٤م حُيِ ُه، َواًمنم 

رَ  ُك، َومَجِٞمُع َُم٤م َيْٙمَرهُ  :ُِمٜمْفُ  طَمذ  ْ  .«اهلُل َوَي٠ْمب٤َمهُ  فُ اًمنم 

ؾ ذم ذًمؽ أُمقر اًمٓم٤مقم٤مت ه، ويدظُم أصؾ اخلػم وأقمٔمؿ ُم٤م أُمر اهلل سمف: شمقطمٞمدُ 

شمبٝم٤م وأنقاقمٝم٤م وأضمٜم٤مؾمٝم٤م.واًمٕمب٤مدات األظمرى قمغم   اظمتالف ُمرا

 .(8)«ُم٤م شمزيمق سمف اًم٘مٚمقب واألرواح هق اًمتقطمٞمد أصُؾ »ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  : 

                                                             

أيب ُمـ طمدي٨م  ،(3324وأمحد )(، 313(، واسمـ ُم٤مضمف )4أبق داود ) : أظمرضمفطمسـ( 1)

 .(8302) «صحٞمح اجل٤مُمع»، وطمسٜمف األًمب٤مين ذم هريرة ؓ

 (.05/ 1) «إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من» (8)
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ًمٚمتقطمٞمد، ؿم٤مهدة سمف،  ٦مٌ ٜمَيمؾ آي٦م ذم اًم٘مرآن ومٝمل ُمتْمٛم   إن  »: - أجْم٤م -وىم٤مل 

 .(1)«داقمٞم٦م إًمٞمف

 ،- يمام ؾمبؼ -: اًمنمك ملسو هيلع هللا ىلصف ر ُمٜمف ٟمبٞم  وأقمٔمؿ اًمنم اًمذي هنك اهلل قمٜمف، وطمذ  

شمبٝم٤م.  ويتبع ذًمؽ اعمٜمٝمٞم٤مت قمغم اظمتالف درضم٤مهت٤م وُمرا

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل  

ـ  َواإِلْٟمِس6  .سَمَٕمَثُف اهلُل إمَِم اًمٜم ٤مِس يَم٤موم ٦مً » َض ـَم٤مقَمَتُف قَمغَم مَجِٞمِع اًمث َ٘مَٚملْمِ اجْلِ َواوْمؽَمَ

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:  ا ٱنلٍّاُس إِّّنِ رَُشُٔل ﴿َواًمد  َٓ حَّ
َ
ًۡ ََجًًِكاكُۡو َيٰٓد ِ إََِلُۡس ﴾ ٱَّللٍّ

 «[114]األقمراف: 

 :ملسو هيلع هللا ىلصُمـ ظمّم٤مئّمف 

ىم٤مل: ¶ اهلل  ٨م إمم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م يمام ذم طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبدٕمِ أنف سمُ  أوال:

 ىَمبكِْم .. »: ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل رؾمقل اهلل
ِ
ـَ اأْلَنْبِٞم٤َمء ـ  أطََمٌد ُِم وذيمر  –ُأقْمٓمِٞم٧ُم مَخًْس٤م مَلْ ُيْٕمَٓمُٝم

٦ًم َوسُمِٕمث٧ُْم إمَِم اًمٜم ٤مِس يَم٤موم ٦مً  -ُمٜمٝم٤م:   .(8)«َويَم٤مَن اًمٜم بِل  ُيبَْٕم٨ُم إمَِم ىَمْقُِمِف ظَم٤مص 

 : أن  اهلل اومؽمض ـم٤مقمتف قمغم مجٞمع اًمث٘مٚملم.صم٤مٟمٞم٤م

                                                             

 (.013/ 3) «ُمدارج اًمس٤مًمٙملم» (1)

 (.181(، وُمسٚمؿ )331اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)
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ُمبٕمقث إمم ☺ قمغم أنف  اًمِمٞمخ   ٤ماًمتل ذيمره٤مآلي٦م سماالؾمتدالل و

هؾ يدظمؾ  ﴾ٱنلٍّاُس ﴿اًمث٘مٚملم: اجلـ واإلٟمس، ًمٞمس سمٔم٤مهر6 سم٤مقمتب٤مر أن يمٚمٛم٦م 
 ومٞمٝم٤م اجلـ أم أهن٤م شمٜمٍمف إمم اًمبنم ُمـ سمٜمل آدم؟ وؾمبؼ اًمٙمالم قمغم ذًمؽ.

: - قمز وضمؾ -إمم اجلـ واإلٟمس ىمقًمف  ملسو هيلع هللا ىلصًمٙمـ ُمـ األدًم٦م قمغم قمٛمقم سمٕمثتف 

ٍِۡكَِا كُرَۡءاًُا ﴿ ْ إٍُِّا َش ٔٓا ُ َِّ َذَلال ََ ٱۡۡلِ ِ ٌّ ٍََف َجَفر   ُّ ٱۡشخَ ٍُّ
َ
وِِحَ إََِلٍّ خ

ُ
 كُۡو أ
ِٓۡدٓي إََِل ٱلرَّۡشِد َف  ١َقَشت ا  ا َٔ َح َضد 

َ
ٓ أ َّۡۡشَِك ةَِربَِِّا ٍِّا ةِِّۦ  َوىََ ن ٌَ [، 8]اجلـ: ﴾ ا

ٓ ﴿: - قمز وضمؾ -اآلي٤مت، وىمقًمف  ۡذَِا ٍُِكَٔن ِإَوذۡ ََصَ َِّ يَۡصخَ ََ ٱۡۡلِ ِ ٌّ ا  إََِلَۡم جََفر 
 ََ ِِذرِي ٌَّ ٔۡمًِِٓ  ْ إََِلَٰ كَ ٔۡا ا كُِِضَ َوىٍّ ٍٍّ ْ  فَيَ ٔا ُِطخُ

َ
ْ أ ٔٓا ُ وهُ كَال ٍٍّا َضَُّضُ  ﴾ٱىُۡلرَۡءاَن فَيَ

 اآلي٤مت. ،[85]األطم٘م٤مف: 

 يم٤من ُمبٕمقصًم٤م إمم اجلـ يمام هق ُمبٕمقث إمم اإلٟمس. ملسو هيلع هللا ىلصومٝمذا يدل قمغم أنف 

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل  

ـَ » ي َؾ اهلُل سمِِف اًمد  ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:  ،َويَمٛم  ًۡ ﴿َواًمد  ًۡ دِيَُِس ٍَيُۡج ىَُس ۡز
َ
َٔۡم أ ٱَۡلَ
  ِ ًَ دِي َٰ ًُ ٱۡۡلِۡشَل ٍَِِت َورَِعًُج ىَُس ًۡ ُِۡك ٍُۡج َقيًَُۡس ٍَ ۡت

َ
 .«[3]اح٤مئدة:  ﴾اَوخ

ظمػما  ملسو هيلع هللا ىلصؾ وهلل احلٛمد، واًمٜمٕمٛم٦م ىمد مت٧م، وُم٤م شمرك اًمٜمبل ٛمُ هذا اًمديـ ىمد يمَ 

 إال ودل األُم٦م قمٚمٞمف، وال ذا إال طمذره٤م ُمٜمف.
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ٌد »ىم٤مل: أنف  وضم٤مء قمـ أيب ذر ؓ ٛم  ُك ـَم٤مئٌِر ملسو هيلع هللا ىلصًَمَ٘مْد شَمَريَمٜم٤َم حُمَ ، َوَُم٤م حُيَر 

 إاِل  َأْذيَمَرَٟم٤م ُِمٜمُْف قِمْٚماًم 
ِ
اَمء  .(1)«ضَمٜم٤َمطَمْٞمِف ذِم اًمس 

: ًم٘مد قمٚمٛمٙمؿ ٟمبٞم   قمغم ؾمٚمامن ؓ اعمنميملمسمٕمض  دَ وأورَ   ٙمؿ يمؾ  ىم٤مًمقا

 6َأضَمْؾ : ، وم٘م٤مل ؾمٚمامن ؓ- يٕمٜمل آداب ىمْم٤مء احل٤مضم٦م -رء طمتك اخلراءة 

ًَمَ٘مْد هَن٤َمٟم٤َم َأْن َٟمْستَْ٘مبَِؾ اًْمِ٘مبَْٚم٦َم ًمَِٖم٤مئٍِط، َأْو سَمْقٍل، َأْو أَْن َٟمْستَٜمِْجَل سم٤ِمًْمٞمَِٛملِم، أَْو َأْن »

ـْ صَماَلصَم٦ِم أطَْمَج٤مٍر، َأْو َأْن َٟمْستَٜمِْجَل سمَِرضِمٞمٍع أَْو سمَِٕمْٔمؿٍ  َٟمْستَٜمِْجَل سم٠ِمىََمؾ    .(8)«ُِم

ومٙمؾ هذا ُيِمػم إمم قمٛمقم اًمديـ ويمامًمف ومت٤مُمف، ومال جم٤مل ومٞمف ًمٚمزي٤مدة 

 واالؾمتدراك أو اًمتٕم٘م٥م.

○ ○ ○

                                                             

 ، وطمسٜمف حم٘م٘مق(1203) «اًمٙمبػم»اًمٓمؼماين ذم ، و(81321أمحد )أظمرضمف  :طمسـ( 1)

 اعمسٜمد.

 (.828) ذم صحٞمحفأظمرضمف ُمسٚمؿ ( 8)
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 :صمؿ ىم٤مل  

ًمِٞمُؾ قَمغَم َُمْقشمِِف » ًِّخَُٔن ﴿: شَمَٕم٤ممَم ىَمْقًُمُف  ملسو هيلع هللا ىلصَواًمد  ٌٍّ  ً ُٓ ًِّج  ِإَوجٍّ ٌَ ًٍّ  ٣٠إٍَُِّم  ُث
ٍُٔنَ  ًۡ ََتۡخَِط ٍَثِ ِقَِد َربُِّس َٔۡم ٱىۡلَِيَٰ ًۡ يَ  .«[31]اًمزُمر:  ﴾إٍُُِّس

سم٤معمقت قمغم مجٞمع ظمٚم٘مف6 هلذه اآلي٦م وآي٤مت أظمرى،  - قمز وضمؾ -ىم٣م اهلل 

ٌد إَِّلٍّ ﴿: - قمز وضمؾ -يمام ىم٤مل اهلل  ٍٍّ ا ُُمَ ٌَ ِۚ كَۡد خَ  رَُشٔل  َو يَۡج ٌَِ َرتۡيِِّ ٱلرَُّشُو
َٰ َقلِتًَِّۡ فَيََ يَُُّضٍّ  َ يََِليِۡب لََعَ ٌَ ِۚ َو ًۡ ۡقَقَٰتُِس

َ
ٰٓ أ ًۡ لََعَ ۡو كُخَِو ٱَُليَتۡخُ

َ
اَت أ ٌٍّ فَإِيَْ 

َ
 أ

َ َشۡي  ۗۡ وََشًَۡشزِي ٱ ٔ  ٱَّللٍّ ََ ا َٰهِرِي ُ ٱىشٍّ  [.100]آل قمٛمران:  ﴾َّللٍّ

شمسٚمٞماًم يمثػًما، ومجٕمٜم٤م سمف ذم ضمٜم٤مت اخلٚمقد، صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آخف وؾمٚمؿ 

ئف اعمٕم٘مقد، وؾم٘م٤مٟم٤م ُمـ طم  قضف اعمقرود6 إن ريب رطمٞمؿ ودود.وحت٧م ًمقا

*   *   *
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 -اخلامت٘ :الجالح الفصل-

 ّفَٔا ثالث٘ مباحح: 

 :املبخح األّل: البعح بعد املْت

 :ىم٤مل اًمِمٞمخ  

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:  ،ُيْبَٕمُثقنَ  َواًمٜم ٤مُس إَِذا َُم٤مشُمقاْ » ا ﴿َواًمد  َٓ ا ٌِِۡ َٓ ًۡ َوذًِ َخيَۡلَنَُٰس
ۡخَرىَٰ 

ُ
ًۡ حَارَةً أ ا ُُنۡرُِسُس َٓ ًۡ َوٌِِۡ ُ ﴿[. وىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: 11]ـمف:  ﴾ُُكًُِدُز َوٱَّللٍّ

ۡرِض َجتَات ا 
َ
ََ ٱۡۡل ِ ٌّ ۢنتَخَُسً 

َ
ًۡ  ١٧أ َٓا َويُۡخرُِسُس ًۡ ذًِ ًٍّ يُكًُِدُز اُث ﴾ إِۡخَراس 
 «.[14-13]ٟمقح: 

هذا أصؾ ُمـ أصقل قم٘مٞمدة اعمسٚمؿ: اإليامن سم٤مًمبٕم٨م سمٕمد اعمقت، وُمٕمٜمك 

 اًمبٕم٨م: قمقدة األرواح إمم األضمس٤مد سمٕمد اًمٜمٗمخ٦م األظمػمة.

 وذيمر اًمِمٞمخ دًمٞمٚملم قمغم هذا األُمر:

ا ﴿ف شمٕم٤ممم: : ىمقًمُ األول َٓ ٌِِۡ ًۡ ُمـ األرض ظمٚم٘مٜم٤ميمؿ  :يٕمٜمل ،﴾َخيَۡلَنَُٰس

ًۡ ﴿سم٤مقمتب٤مر أبٞمٙمؿ آدم وم٢مٟمف ظُمٚمؼ ُمـ شمراب،  ا ُُكًُِدُز َٓ  6اًمدومـ :يٕمٜمل ،﴾َوذًِ

ۡخَرىَٰ ﴿وم٤معمٞم٧م إذا ُم٤مت ُيدومـ ذم األرض، 
ُ
ًۡ حَارَةً أ ا ُُنۡرُِسُس َٓ وهذا هق  ،﴾َوٌِِۡ
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اًمبٕم٨م، ُيبٕم٨م اًمٜم٤مس ُمـ ىمبقرهؿ ُمـ األرض إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وحُينمون ُيس٤مىمقن 

 اعمحنم.إمم أرض 

ۢنتَ ﴿: - قمز وضمؾ -ف : ىمقًمُ اًمث٤مين
َ
ُ أ ۡرِض َجتَات اَوٱَّللٍّ

َ
ََ ٱۡۡل ِ ٌّ اعمٕمٜمك ، و﴾خَُسً 

ا﴿ يم٤مآلي٦م اًمس٤مسم٘م٦م، َٓ ًۡ ذًِ ًٍّ يُكًُِدُز ًۡ وَ ﴿سم٤معمقت، صمؿ  ﴾ُث ُمٜمٝم٤م  ﴾يُۡخرُِسُس

 سم٤مًمبٕم٨م.

ـْ شَمٜمَِْمؼ  قَمٜمُْف األَْرُض »: ملسو هيلع هللا ىلصوذم احلدي٨م ىم٤مل  َل َُم  .(1)«وَم٠مَيُمقُن أَو 

وم٤مًمبٕم٨م صم٤مسم٧م سم٤مًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، وسمٕمد اًمبٕم٨م  حُينم 

اًمٜم٤مس إمم أرض اعمحنم، صمؿ يٙمقن اًم٘مٞم٤مم اًمٓمقيؾ، صمؿ اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٙمؼمى، صمؿ 

ًمٚمٗمّمؾ واًم٘مْم٤مء سملم اًمٜم٤مس، صمؿ شمتٓم٤مير اًمّمحػ، صمؿ  - شمٕم٤ممم -جيلء اهلل 

ط، صمؿ اجلٜم٦م أو اًمٜم٤مر.  احلس٤مب، صمؿ اعمٞمزان، صمؿ اًمٍما

○ ○ ○

                                                             

أيب ؾمٕمٞمد  ُمـ طمدي٨م ،(8330(، وُمسٚمؿ )8018اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 1)

 اخلدري ؓ.
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 :ىم٤مل اًمِمٞمخ  صمؿ 

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » ِزي قَن سم٠َِمقْماَمهِلِْؿ، َواًمد  ٤مؾَمُبقَن َوجَمْ ا ِِف ﴿َوسَمْٕمَد اًْمَبْٕم٨ِم حُمَ ٌَ  ِ َوَّلِلٍّ
َسٰٓ 
َ
ََ أ ِي ۡرِض َِلَۡشزَِي ٱَّلٍّ

َ
ا ِِف ٱۡۡل ٌَ َِٰت َو َمََٰن ْ ـُٔ ٱلصٍّ ٔا ٍِيُ ا َق ٍَ ِ  ة

ْ ََ ٔا ِي َويَۡشزَِي ٱَّلٍّ
ٔاْ ةِٱۡۡلُۡصَِن  ۡضَصُِ

َ
 .«[31]اًمٜمجؿ:  ﴾أ

ىم٤مل:  األؾمٚمٛمل ؓ ةَ زَ رْ أيب سمَ  طمدي٨ُم  - أجْم٤م -ومم٤م يدل قمغم احلس٤مب 

ـْ قُمُٛمِرِه ومِٞماَم  :الَ شَمُزوُل ىمََدَُم٤م قَمبٍْد َيْقَم اًمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم طَمت ك ُيْس٠مََل »: ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل  قَم

ـْ ضِمْسِٛمِف  ـَ ايْمتََسبَُف َوومِٞمَؿ أَنَْٗمَ٘مُف، َوقَم ـْ َأجْ ـْ َُم٤مًمِِف ُِم ـْ قِمْٚمِٛمِف ومِٞمَؿ ومََٕمَؾ، َوقَم َأوْمٜم٤َمُه، َوقَم

 .(1)«ومِٞمَؿ َأباَْلهُ 

 واحلس٤مب ٟمققم٤من:

: اًمٕمرض واًمت٘مرير، يٕمٜمل ي٘م٤مل ًمف: ومٕمٚم٧م يمذا ويمذا ذم يقم يمذا اًمٜمقع األول

ْٟمٞم٤َم، َوَأن٤َم »: - شمٕم٤ممم -وي٘مقل: ٟمٕمؿ. ومٞم٘مقل اهلل  ر  ويمذا. ومُٞم٘مِ  هُت٤َم قَمَٚمٞمَْؽ ذِم اًمد  ؾَمؽَمْ

ۥ ﴿ف شمٕم٤ممم: ىمقًمُ ضم٤مء ، وذم هذا (8)«َأهْمِٗمُرَه٤م ًَمَؽ اًمٞمَْقمَ  ُّ وِِتَ نَِتَٰتَ
ُ
َۡ أ ٌَ ا  ٌٍّ

َ
فَأ

ًٍِِِِّۦ  ا ٧بًَِ  .[4 -3]االٟمِم٘م٤مق: ﴾ فََصَٔۡف َُيَاَشُب ِضَصاب ا يَِصري 

                                                             

 .شم٘مدم خترجيف( 1)

اسمـ قمٛمر  ُمـ طمدي٨م ، (8324(، وُمسٚمؿ )8001اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

.¶ 
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ـْ ُٟمقىمَِش احِلَس٤مَب »: احلس٤مب اًمٕمسػم واعمٜم٤مىمِم٦م، يمام ذم احلدي٨م: اًمٜمقع اًمث٤مين َُم

َب   .(1)«قُمذ 

طمٞمٜمام ؾمٛمٕم٧م  ▲واهذا اجلٛمع يٜمزاح اإلؿمٙم٤مل اًمذي أوردشمف قم٤مئِم٦م 

َب »ي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل  ـْ طُمقؾِم٥َم قُمذ  ُ  «َُم  :- شَمَٕم٤ممَم  -ومَ٘م٤مًَم٧ْم: َأَوًَمْٞمَس َيُ٘مقُل اَّلل 
افََصَٔۡف َُيَاَشُب ِضَصاب ا ﴿ إِٟم اَم »: ملسو هيلع هللا ىلص؟! ىَم٤مًَم٧ْم: وَمَ٘م٤مَل [4]االٟمِم٘م٤مق:  ﴾يَِصري 

َس٤مَب هَ  ـْ ُٟمقىمَِش احْلِ ـْ َُم  .(8)«َؽ ٚمَ َذًمِِؽ اًْمَٕمْرُض، َوًَمِٙم

ؾمبٕملم أخٗم٤م ُمـ هذه األُم٦م يدظمٚمقن اجلٜم٦م سمٖمػم  أن   :وصمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم

 .(0)«َُمَع يُمؾ  أَخٍْػ ؾَمبُْٕمقَن أَخًْٗم٤م»، وذم سمٕمض اًمرواي٤مت (3)طمس٤مب وال قمذاب

َسٰٓ ﴿واًمدًمٞمؾ قمغم احلس٤مب، ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
َ
ََ أ ِي ٔاْ ـُٔ َِلَۡشزَِي ٱَّلٍّ ٍِيُ ا َق ٍَ ِ  ة

ْ ٔا
ْ ةِٱۡۡلُۡصَِن  ٔا ۡضَصُِ

َ
ََ أ ِي َوََُغُف ﴿، وىمقًمف ؾمبح٤مٟمف: [31: اًمٜمجؿ] ﴾َويَۡشزَِي ٱَّلٍّ

ًُ َجۡفس   يَ ـۡ ثِ فََل تُ ٍَ َٰ ِٔۡم ٱىۡلَِي ََ ٱىۡلِۡصَػ َِلَ َٰزِي َن ٍَ ۡ  ََكَن ٌِرَۡلاَل َضتٍّث  ا  ِإَون  ٔ  َشۡي  ٱل
ۗۡ َوَكَِفَٰ ةَِِا َحَِٰصبِيَ  ا َٓ ِ حَحَِۡا ة

َ
َۡ َخۡرَدٍل خ ِ  .[03]األنبٞم٤مء: ﴾ ٌّ

                                                             

ُمـ (، 8432، وُمسٚمؿ )وذم ُمقاضع أظمرى (2132اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

 ▲.قم٤مئِم٦م  طمدي٨م 

 (.  8432(، وُمسٚمؿ )143اًمبخ٤مري ) : أظمرضمفُمتٗمؼ قمٚمٞمف( 8)

 (.884( ، وُمسٚمؿ )1341: صحٞمح اًمبخ٤مري )يٜمٔمر (3)

ذم  (، وصححف األًمب٤مين0842(، واسمـ ُم٤مضمف )8033: أظمرضمف اًمؽمُمذي )صحٞمح (0)

 صمقسم٤من ؓ . ُمـ طمدي٨م ،(1322) «صحٞمح اجل٤مُمع»
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، ُمع أهن٤م آظمر األُمؿ إال أهن٤م أول ملسو هيلع هللا ىلصوأول ُمـ حُي٤مؾم٥م ُمـ األُمؿ أُم٦م حمٛمد 

 األُمؿ ذم احلس٤مب. 

اًمٕمبد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمّمالة، وم٢من صٚمح٧م وم٘مد أومٚمح  قمٚمٞمفوأول ُم٤م حُي٤مؾم٥م 

 وأنجح وإن ومسدت ُرد قمٚمٞمف ؾم٤مئر قمٛمٚمف.

○ ○ ○ 

 :ىم٤مل اًمِمٞمخ  صمؿ 

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » َب سم٤ِمًْمَبْٕم٨ِم يَمَٗمَر، َواًمد  ـْ يَمذ  ن ىٍَّ ﴿َوَُم
َ
ََ َزَفُرٓواْ أ ِي ًَ ٱَّلٍّ زََخ

ِۚ كُۡو ةََِلَٰ َوَرّّبِ َّلُتَۡكُُثٍّ 
ْ ٔا ِ يَِصري  ُحتَۡكرُ َٰلَِم لََعَ ٱَّللٍّ ِۚ َوَذ ًۡ ٍِيۡخُ ا َق ٍَ ِ ًٍّ َّلُجَتٍُّؤنٍّ ة  ﴾ُث

 .«[3]اًمتٖم٤مسمـ: 

ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: وب سم٤مًمبٕم٨م أنف يم٤مومر ظم٤مرج ُمـ اعمٚم٦م6 هلذا اًمدًمٞمؾ، طمٙمؿ ُمـ يمذ  

تُۡكٔثَِي ﴿ ٍَ ِ َُ ة ا ََنۡ ٌَ ۡجًَا َو  َضًَاُتَِا ٱلَّ
ْ إِۡن ِِهَ إَِّلٍّ ٔٓا ُ ٔۡ  ٢٩َوكَال َ ٔاْ َول حََرىٰٓ إِذۡ ُوكُِف

 ًۡ ا ُنِخُ ٍَ ِ ٔاْ ٱىَۡكَذاَب ة ِۚ كَاَل فَُذوكُ ٔاْ ةََِلَٰ َوَربَِِّا ُ ىَحَۡس َهََٰذا ةِٱۡۡلَّقِ  كَال
َ
ِۚ كَاَل خ ًۡ َٰ َربِِّٓ

لََعَ
 .[34 -85]األنٕم٤مم:  ﴾حَۡسُفُرونَ 
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ـْ ًمَ »: - قمز وضمؾ -وذم احلدي٨م اًم٘مدد ي٘مقل اهلل  ْ َيُٙم ـُ آَدَم َومَل سَمٜمِل اسْم ُف يَمذ 

ـْ ًَمُف َذًمَِؽ  ْ َيُٙم ـْ ُيِٕمٞمَديِن يَماَم سَمَدأيَِن،  6َذًمَِؽ، َوؿَمتََٛمٜمِل َومَل ٤م شَمْٙمِذيبُُف إِي ٤مَي ومََ٘مْقًُمُف: ًَم وَم٠مَُم 

ـْ إقَِم٤مَدشمِفِ  ُل اخلَٚمِْؼ سم٠ِمَْهَقَن قَمكَم  ُِم  .(1)«َوًَمٞمَْس أَو 

األدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م وهمػمه٤م، وىمد أوم٤مض  ٝم٤مُمٜم 6واألدًم٦م قمغم إصمب٤مت اًمبٕم٨م يمثػمة

 واهلل أقمٚمؿ. ،اًمٕمٚمامء وأـم٤مًمقا سمت٘مريره٤م

○ ○ ○

                                                             

 أيب هريرة ؓ. ُمـ طمدي٨م ،(0530) ذم صحٞمحف اًمبخ٤مريأظمرضمف ( 1)
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 :املبخح الجاىٕ: إزضال السضل

 ي٘مقل اًمِمٞمخ  :

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » 6 َواًمد  ـَ ـَ َوُُمٜمِْذِري ي ِ ؾُمِؾ ُُمَبنم  ٞمَع اًمر 
 رَُّشل  ﴿َوَأْرؾَمَؾ اهلُل مَجِ

ِ ٌُ ََ َو ِي بَّۡشِ ٌَّ ُ ُۢة َبۡكَد ٱلرَُّشِو  َوََكَن ٱَّللٍّ ِ ُضشٍّ  ٱَّللٍّ
ََ ِِلَلٍّ يَُسَٔن لِيٍِّاِس لََعَ ِذرِي

  ٍ  .«[121]اًمٜمس٤مء: ﴾ اَقزِيًزا َضِهً

قمز  -ؾ ُمـ أريم٤من اإليامن اًمتل ؾمب٘م٧م ذم األصؾ اًمث٤مين، واهلل ؾُم اإليامن سم٤مًمر  

وُمٜمذريـ، يبنمون ُمـ أـم٤مقمٝمؿ سم٤مجلٜم٦م، ىمد أرؾمؾ اًمرؾمؾ ُمبنميـ  - وضمؾ

 ون ُمـ قمّم٤مهؿ سم٤مًمٜم٤مر.رُ ويٜمذِ 

ِٔۡم ٱۡختُُدواْ ﴿ٝمؿ ي٘مقل: هلؿ إمم آظمرهؿ، يمٚم  ـ أو  ودقمقة اًمرؾمؾ واطمدة ُمِ  ََٰل َي
ٍّ َدرۡيُهُ  َٰ َۡ إَِل ِ ٌّ ا ىَُسً  ٌَ  َ ال إهل إال )، يمٚمٝمؿ يدقمقا إمم [15]األقمراف:  ﴾ٱَّللٍّ

ِ ﴿اهلل سم٤مًمٕمب٤مدة، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ، إمم شمقطمٞمد اًمٕمب٤مدة، إمم إومراد(اهلل
َوىََلۡد َبَكرَِۡا ِِف ُكّ

ث   ٌٍّ
ُ
ِن ٱخۡ  أ

َ
َُٰغَٔت رٍُّشًَّٔل أ ْ ٱىطٍّ ٔا َ َوٱۡسخَجِتُ ْ ٱَّللٍّ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [32]اًمٜمحؾ:  ﴾تُُدوا

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

َ
ٓ أ ا ٌَ َُا۠ َو

َ
خ

 .[81]األنبٞم٤مء: ﴾فَٱۡختُُدونِ 
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َٝم٤مهُتُْؿ ؿَمت ك َودِيٜمُُٝمْؿ َواطِمدٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل  ٍت، ُأُم  ومٝمؿ  6(1)«اأْلَنْبِٞم٤َمُء إظِْمَقٌة ًمَِٕمال 

 جيتٛمٕمقن ذم هذا األصؾ األصٞمؾ.

ِِلَلٍّ ﴿ج٦م، ىم٤مل: وإرؾم٤مل اًمرؾمؾ ًمف طمٙمٛم٦م ُمذيمقرة ذم اآلي٦م وهل ىمٓمع احلُ 
ُۢة َبۡكَد ٱلرَُّشوِ يَُسَٔن لِيٍِّاِس لََعَ  ِ ُضشٍّ ، يٕمٜمل سمٕمد [121]اًمٜمس٤مء:  ﴾ٱَّللٍّ

ُم٤م ومال ُي٘م٤مل: 6 - قمز وضمؾ -إرؾم٤مل اًمرؾمؾ ال يٙمقن هٜم٤مك طمج٦م ألطمد قمغم اهلل 

سمؾ ضم٤مءك وأظمؼمك وأنذرك  ... سمٚمٖمٜمل، ُم٤م قمٚمٛم٧م، ُم٤م أت٤مين، ُم٤م أظمؼمين أطمد

 ؿ ذم إرؾم٤مل اًمرؾمؾ، ومٝمؿوقمٚمٛمؽ، وم٤مٟم٘مٓمٕم٧م احلج٦م، وهذا ُمـ أقمٔمؿ احِلٙمَ 

 وسملم ظمٚم٘مف. -قمز وضمؾ-اًمقاؾمٓم٦م سملم اهلل 

○ ○ ○ 

 :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  

ٌد ♠َوأ وهُلُْؿ ُٟمقٌح » ًمِٞمُؾ  ،َوُهَق ظَم٤مشَمُؿ اًمٜم بِٞم لمَ  ملسو هيلع هللا ىلص، َوآظِمُرُهْؿ حُمَٛم  َواًمد 

هَلُْؿ ُٟمقٌح ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:  ٓ إََِلَٰ ﴿قَمغَم َأن  َأو  وَۡضًَِۡا
َ
ٓ أ ا ٍَ ٓ إََِلَۡم َن وَۡضًَِۡا

َ
ٓ أ  ُُٔح   إِجٍّا

ِ  َۧوٱنلٍّتِّيِ  َۢ َبۡكِده  . «[123]اًمٜمس٤مء:  ﴾ََ ٌِ

 .♠، أُم٤م األنبٞم٤مء وم٠موهلؿ آدم ♠ أول ه١مالء اًمرؾمؾ ٟمقح

هَلُْؿ ُٟمقٌح ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: »  ًمِٞمُؾ قَمغَم َأن  َأو  وَۡضًَِۡآ إََِلَٰ ﴿َواًمد 
َ
آ أ ٍَ وَۡضًَِۡآ إََِلَۡم َن

َ
إِجٍّآ أ

ِ  ۧوَٱنلٍّتِّيِ  ُُٔح   َۢ َبۡكِده  .«[123]اًمٜمس٤مء:  ﴾ََ ٌِ

                                                             

 (.8321( واًمٚمٗمظ ًمف، وُمسٚمؿ )3003أظمرضمف اًمبخ٤مري ): ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)
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 ♠ اًمٜم٤مس ي٠متقن إمم ٟمقحوصمب٧م ذم اًمّمحٞمح ذم طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م أن 

ؾُمِؾ إمَِم أَْهِؾ األَْرضِ  وَمٞمَُ٘مقًُمقن:» ُل اًمر   .(1)«َي٤م ُٟمقُح، َأن٧َْم أَو 

هق أول اًمرؾمؾ، وهق أطمد اخلٛمس٦م أوزم اًمٕمزم. وآظمرهؿ  ♠ومٜمقح 

ا ََكنَ ﴿6 ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ملسو هيلع هللا ىلصحمٛمد  ٍٍّدٌ  ٌٍّ َضد   ُُمَ
َ
ٓ أ ةَا
َ
ًۡ َوَلَِٰسَ  خ َِ رَِّساىُِس ٌّ

ًَ ٱنلٍّتِّيِ  ِ وََخاَت  [.04]األطمزاب:  ﴾ََ  ۧرٍُّشَٔل ٱَّللٍّ

○ ○ ○ 

 صمؿ ىم٤مل  :

٦ٍم سَمَٕم٨َم اهلُل إًَِمْٞمِٝم٤م َرؾُمقاًل » ٍد  ،َويُمؾ  ُأُم  ـْ ُٟمقٍح إمَِم حُمَٛم    ملسو هيلع هللا ىلصُِم
ِ
َي٠ْمُُمُرُهْؿ سمِِٕمَب٤مَدِة اهلل

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:  ـْ قِمب٤َمَدِة اًمٓم ٤مهُمقِت6 َواًمد  َوىََلۡد َبَكرَِۡا ِِف ﴿َوطْمَدُه، َوَيٜمَْٝم٤مُهْؿ قَم
ث   ٌٍّ
ُ
ِ أ
ِن ٱخۡ  ُكّ

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

 واًمد  »، ًمٚمحٙمٛم٦م اًمس٤مسم٘م٦م
ث  ﴿ ٕم٤ممم:شمَ  فُ ًمُ قْ ىمَ  ٞمُؾ ًمِ ٌٍّ

ُ
ِ أ
 ﴾رٍُّشًَّٔل  َوىََلۡد َبَكرَِۡا ِِف ُكّ

َٓا َُِذير  ﴿: ▐وىمقًمف  ،«]32اًمٜمحؾ: [ ٍث إَِّلٍّ َخَل ذًِ ٌٍّ
ُ
َۡ أ ِ ٌّ  ﴾ِإَون 

  [.80]وم٤مـمر:

                                                             

( ُمـ طمدي٨م أيب 150) ( وذم ُمقاضع أظمرى، وُمسٚمؿ0318: أظمرضمف اًمبخ٤مري )ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (1)

  ؓ. هريرة
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وؾمبؼ اًمٙمالم قمغم أن دقمقة األنبٞم٤مء ذم األصؾ واطمدة، وإن اظمتٚمٗم٧م ذم 

ئع ًمٙمٜمٝمؿ   واهلل أقمٚمؿ. ،ُمِمؽميمقن ذم هذا األصؾ األصٞمؾاًمتٗم٤مصٞمؾ واًمنما

○ ○ ○
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 :بخح الجالح: الطاغْت بٔاىُ ّحلنُامل

 ي٘مقل اًمِمٞمخ  :

ـُ » . ىَم٤مَل اسْم
ِ
َض اهلُل قَمغَم مَجِٞمِع اًْمِٕمَب٤مِد اًْمُٙمْٗمَر سم٤ِمًمٓم ٤مهُمقِت َواإِلياَمَن سم٤ِمَّلل َواوْمؽَمَ

ـْ َُمْٕمُبقٍد َأْو -شَمَٕم٤ممَم َرمِحَُف اهلُل  -اًْمَ٘مٞم ِؿ  ُه ُِم : َُمْٕمٜمَك اًمٓم ٤مهُمقِت َُم٤م دَم٤َمَوَز سمِِف اًْمَٕمْبُد طَمد 

 .«َُمْتُبقٍع َأْو ُُمَٓم٤معٍ 

 واًمٙمالم قمٚمٞمف ذم ُمس٤مئؾ:. هذه اجلٛمٚم٦م وُم٤م سمٕمده٤م ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٓم٤مهمقت

 :املطأل٘ األّىل: مْازد الللن٘ يف الكسآٌ اللسٓه

 وردت هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم اًم٘مرآن ذم ؾمبٕم٦م ُمقاضع: 

َِِۖ ﴿ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  :ذم ُمقضٕملم «اًمب٘مرةؾمقرة »وردت ذم   إِۡنَراهَ ِِف ٱّلِي
ََّلٓ

ٍَۡصَم  ِ َذَلِد ٱۡشخَ َۢ ةِٱَّللٍّ َُٰغِٔت َويُۡؤٌِ ٍََ يَۡسُفۡر ةِٱىطٍّ ِۚ َذ ِ ََ ٱىَۡغّ َ ٱلرَّۡشُد ٌِ  كَد حٍّبَيٍّ
ۡثََقَٰ  ُٔ ۡ ِ ٱل ًٌ ةِٱىُۡكۡرَوة ًٌٍِف َقيًِ ُ َش ۗۡ وَٱَّللٍّ ا َٓ َ ، وىمقًمف ذم [812]اًمب٘مرة:  ﴾ََّل ٱُفَِطاَم ل

رِِۖ ﴿اآلي٦م سمٕمده٤م:  يَُمَِٰج إََِل ٱنلَّٔ َـّ ََ ٱى ِ ٌّ  ً ُٓ ٔاْ َُيۡرُِس ُِ ٌَ ََ ءَا ِي
ُ َوِِلَّ ٱَّلٍّ ََ  ٱَّللٍّ ِي وَٱَّلٍّ
َُٰغُٔت  ًُ ٱىطٍّ ُْ ۡوَِلَآُؤ

َ
 .[813]اًمب٘مرة:  ...﴾َزَفُرٓواْ أ

ََ ﴿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: :٤مذم ُمقضٕملم أجْم «اًمٜمس٤مءؾمقرة »وذم  ِي ًۡ حََر إََِل ٱَّلٍّ َ ل
َ
خ

ن 
َ
ُزَِل ٌَِ َرتۡيَِم يُرِيُدوَن أ

ُ
ٓ أ ا ٌَ ُزَِل إََِلَۡم َو

ُ
ٓ أ ا ٍَ ِ  ة

ْ ٔا ُِ ٌَ ًۡ َءا ُٓ جٍّ
َ
َٔن خ ٍُ يَزُۡخ

ْ ةِِّ  ن يَۡسُفُروا
َ
ْ أ ِمُرٓوا

ُ
َُٰغِٔت َوكَۡد أ ْ إََِل ٱىطٍّ ٔٓا ٍُ ، وىم٤مل [24]اًمٜمس٤مء:  ﴾َحخََطاَن
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ْ يَُقَٰخِئَُن ِِف ﴿ شمٕم٤ممم: ََ َزَفُروا ِي ِ  وَٱَّلٍّ ْ يَُقَٰخِئَُن ِِف َشبًِِو ٱَّللٍّ ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ٱَّلٍّ
َُٰغٔتِ   .[32]اًمٜمس٤مء:  ﴾َشبًِِو ٱىطٍّ

َُبِّئُُسً بَِۡشّ  ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: «اح٤مئدةؾمقرة »وذم 
ُ
َْۡو خ رُٔبَثً  كُۡو  ٌَ َٰلَِم  َِ َذ ٌّ 

 ٌََ  ِِۚ ًُ ٱىۡلَِرَدةَ وَٱۡۡلََِازِيَر وََختََد ِقَِد ٱَّللٍّ ُٓ ُ وََغِغَب َقيًَِّۡ وََسَكَو ٌِِۡ ُّ ٱَّللٍّ ىٍَّكَِ
َُٰغَٔت   .[24]اح٤مئدة:  ﴾ٱىطٍّ

ث  ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم «ؾمقرة اًمٜمحؾ» وذم ٌٍّ
ُ
ِ أ
ِن ٱخۡ  َوىََلۡد َبَكرَِۡا ِِف ُكّ

َ
تُُدواْ رٍُّشًَّٔل أ

َُٰغَٔت  ٔاْ ٱىطٍّ َ َوٱۡسخَجِتُ  .[32: اًمٜمحؾ] ﴾ٱَّللٍّ

ا ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم «ؾمقرة اًمزُمر» وذم َْ ن َحۡكتُُدو
َ
َُٰغَٔت أ ْ ٱىطٍّ ٔا ََ ٱۡسخَجَتُ ِي َوٱَّلٍّ

ىَٰ  ًُ ٱىۡبُۡۡشَ ُٓ َ ِ ل ٔٓاْ إََِل ٱَّللٍّ َُاةُ
َ
 .[13: اًمزُمر]﴾َوخ

 :املطأل٘ الجاىٔ٘: معيٙ ٍرِ الللن٘

ُمِمتؼ ُمـ اًمٓمٖمٞم٤من، وجُيٛمع قمغم ـمقاهمٞم٧م، واًمٓمٖمٞم٤من: جم٤موزة  :اًمٓم٤مهمقت

ًۡ ِِف ٱۡۡلَارِيَثِ ﴿احلد، واالرشمٗم٤مع. يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  آُء َۡحَيَۡنَُٰس ٍَ ۡ ا َؼَغا ٱل ٍٍّ َ  ﴾إٍُِّا ل

ه اعمٕمت٤مد محٚمٜم٤ميمؿ ذم يٕمٜمل ح٤م ارشمٗمع اح٤مء وزاد ودم٤موز طمد  [، 11]احل٤مىم٦م: 

 اًمسٗمٞمٜم٦م.

ومف أنف قمر   ومٜم٘مؾ اًمِمٞمخ قمـ اسمـ اًم٘مٞمؿ  : وأُم٤م اًمتٕمريػ االصٓمالطمل

ـْ َُمْٕمُبقٍد َأْو َُمْتُبقٍع َأْو ُُمَٓم٤معٍ اًمٓم ٤مهُمقُت »وم٘م٤مل:  ُه ُِم  .(1)«: َُم٤م دَم٤َمَوَز سمِِف اًْمَٕمْبُد طَمد 

                                                             

 .(04/ 1« )اعمقىمٕملم قمالمأ» (1)
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  :ـْ َُمْٕمُبقٍد َأْو َُمْتُبقٍع َأْو ُُمَٓم٤معٍ »وىمقًمف ُه ُِم  :«دَم٤َمَوَز سمِِف اًْمَٕمْبُد طَمد 

ع اشمب٤مقًم٤م خُي٤مًمػ بِ ـ قُمبد وهق همػم راض، أو اشم  راد همػم اًمّم٤محللم، أُم٤م ُمَ اعمُ 

 اًمنميٕم٦م وهق همػم راض6 ومٝمذا ال يدظمؾ.

 .سمرض٤مه دقُمبِ  وة ٟمٗمسف، أوم٤معمٕمبقد: يمٛمـ دقم٤م إمم قمب٤مد

واعمتبقع: يمٕمٚمامء اًمسقء اًمذيـ يدقمقن اًمٜم٤مس إمم اًمب٤مـمؾ وإمم خم٤مًمٗم٦م اًمديـ6 

 ومٞمتبٕمقهنؿ ويْمٚمقهنؿ.

 اًمٜم٤مس إمم خم٤مًمٗم٦م اًمديـ واخلروج قمٜمف.واعمٓم٤مع: ُمثؾ اًمقالة اًمذيـ يدقمقن 

○ ○ ○ 

 وًمذًمؽ ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

هِمٞم٧ُم يَمثػُِموَن َوُرُؤوؾُمُٝمْؿ مَخَْس٦ٌم: إسِْمٚمِٞمُس » َقا ـْ قُمبَِد َوُهَق ، - ًَمَٕمٜمَُف اهللُ  -َواًمٓم  َوَُم

ـْ قِمْٚمِؿ  قَمك ؿَمْٞمًئ٤م ُِم ـْ اد  ـْ َدقَم٤م اًمٜم ٤مَس إمَِم قِمب٤َمَدِة َٟمْٗمِسِف، َوَُم ـْ َراٍض، َوَُم اًْمَٖمْٞم٥ِم، َوَُم

 .«طَمَٙمَؿ سمَِٖمػْمِ َُم٤م َأنَْزَل اهللُ 

 :املطأل٘ الجالج٘: أغَس الطْاغٔت

 ذيمر اًمِمٞمخ أن رؤوس اًمٓمقاهمٞم٧م مخس٦م:
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: إسمٚمٞمس. وهق أبق اجلـ، اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ، اًمذي ـمرده اهلل وأبٕمده إمم األول

ذم إهمقاء  يقم اًمديـ، ومٝمذا هق رأس اًمٓمقاهمٞم٧م6 ألنف أبك واؾمتٙمؼم ويمٗمر وؾمٕمك

 اًمٜم٤مس وإضالهلؿ.

 . ومٝمذا ُمـ رؤوس اًمٓمقاهمٞم٧م.د ُمـ دون اهلل وهق راضٍ : ُمـ قُمبِ اًمث٤مين

. يٕمٜمل وًمق مل ُيٕمبد، ومٝمذا ـم٤مهمقت ىمد ٤م اًمٜم٤مس إمم قمب٤مدة ٟمٗمسفقمُمـ د: اًمث٤مًم٨م

ًء قمبده اًمٜم٤مس أو مل يٕمبدوه.  ـمٖمك ودم٤موز طمده، ؾمقا

 .قمك ؿمٞمئ٤م ُمـ قمٚمؿ اًمٖمٞم٥مُمـ اد  : اًمراسمع

هق قم٤ممل  - شمٕم٤ممم -ُم٤م هم٤مب قمـ اإلٟمس٤من، وُي٘م٤مسمٚمف اًمِمٝم٤مدة، واهلل  :اًمٖمٞم٥م

 ،ٚمؿ اًمٖمٞم٥م وم٘مد ٟم٤مزع اهلل ذم رسمقسمٞمتف٤م ُمـ قمِ قمك ؿمٞمئاًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة. ومٛمـ اد  

يٍّاَن ﴿
َ
ا يَۡشُكُروَن خ ٌَ ِۚ َو ُ ۡرِض ٱىَۡغًَۡب إَِّلٍّ ٱَّللٍّ

َ
َِٰت وَٱۡۡل َمََٰن ٌََ ِِف ٱلصٍّ  ًُ كُو َّلٍّ َحۡكيَ

َٰ َدًۡتِِّۦٓ ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [21ٜمٛمؾ: ]اًم ﴾ُحتَۡكرُٔنَ  ُِٓر لََعَ ـۡ ًُ ٱىَۡغًِۡب فََل ُح َٰيِ  َع
َضًدا 

َ
َۡ َخيۡفِِّۦ  ٢٦أ َۢ بَۡيِ يََديِّۡ َوٌِ ُّۥ يَۡصيُُم ٌِ ٍّ َِ ٱۡرحََِضَٰ ٌَِ رٍُّشٔل  فَإُِ ٌَ  

إَِّلٍّ
ا  .[83 -82]اجلـ: ﴾ رََضد 

 .: ُمـ طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهللاخل٤مُمس

هق  - قمز وضمؾ -سم٤محل٤ميمٛمٞم٦م داظمؾ ذم شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م6 ألن اهلل وإومراد اهلل 

 ٙمؿ.ؿ وًمف احلُ ٙمَ احلَ 
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َُذٓواْ ﴿: - شمٕم٤ممم -ٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل دم٤موٌز ًمٚمحد، ىم٤مل اهلل واحلُ  ٱَتٍّ
ۡربَاب  
َ
ًۡ أ ُٓ َ َبَِٰ ْۡ ًۡ َوُر ُْ ۡضتَاَر

َ
َِ ُدوِن ٱأ ٌّ ْ ا  مُِرٓوا

ُ
ٓ أ ا ٌَ ًَ َو ََ َمۡريَ ِصًَص ٱۡب ٍَ ۡ ِ وَٱل إَِّلٍّ َّللٍّ

  ٓ َٰ ْ إَِل ٍٍّا يُۡۡشُِكٔنَ ا  ا َوَِٰضد  َِلَۡكتُُدٓوا ۥ َخ ُّ َ ِۚ ُشتَۡحَِٰ َٔ ُْ  
َّ إَِّلٍّ َٰ ٓ إَِل ، [31]اًمتقسم٦م: ﴾َّلٍّ

ب٤مقمٝمؿ قمقا ذم ديـ اهلل ُم٤م مل ي٠مذن سمف، واشم  وم٤معمتبققمقن ؾمامهؿ اهلل أرسم٤مسًم٤م6 ألهنؿ ذ  

مُِرٓواْ إَِّلٍّ َِلَۡكتُُدٓواْ ﴿ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:قمب٤مدة
ُ
آ أ ٌَ ٓ  َو َٰ  .﴾اا َوَِٰضد  إَِل

واحلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل ومٞمف شمٗمّمٞمؾ، والؿمؽ أنف ُمـ أقمٔمؿ اعمخ٤مًمٗم٤مت أن 

حيٙمؿ احل٤ميمؿ ذم ىمْمٞم٦م سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل وهق قم٤ممل خمت٤مر، ومٝمذا ُمـ أؿمٜمع وأقمٔمؿ 

ًمف إمم اًمٙمٗمر وىمد  ،وىمد يٙمقن فمٚمام ،األُمقر، وومٞمف شمٗمّمٞمؾ ىمد يّمؾ ذم سمٕمض أطمقا

 يٙمقن ومس٘م٤م.

ًۡ ََيُۡسً ﴿: - شمٕم٤ممم -ىم٤مل اهلل  َ ىٍّ ٌَ ًُ َو ُْ ْوَلٰٓهَِم 
ُ
ُ فَأ َُزَل ٱَّللٍّ

َ
ٓ أ ا ٍَ ِ ة

َٰفُِرونَ  َ ﴿وىم٤مل: [، 00]اح٤مئدة:  ﴾ٱىَۡك ٌَ ْوَلٰٓهَِم َو
ُ
ُ فَأ َُزَل ٱَّللٍّ

َ
آ أ ٍَ ِ ًۡ ََيُۡسً ة ىٍّ

ٍُٔنَ  َٰيِ ًُ ٱىظٍّ ُ ﴿وىم٤مل: ، [01]اح٤مئدة:  ﴾ُْ َُزَل ٱَّللٍّ
َ
ٓ أ ا ٍَ ِ ًۡ ََيُۡسً ة َ ىٍّ ٌَ َو

ًُ ٱىَۡفَِٰصُلٔنَ  ُْ ْوَلٰٓهَِم 
ُ
 .[03]اح٤مئدة:  ﴾فَأ

○ ○ ○
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 صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  :

ًمِٞمُؾ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: » ٍََ ﴿َواًمد  ِۚ َذ ِ ََ ٱىَۡغّ َ ٱلرَّۡشُد ٌِ َِِۖ كَد حٍّبَيٍّ  إِۡنَراهَ ِِف ٱّلِي
ََّلٓ

 ِ َۢ ةِٱَّللٍّ َُٰغِٔت َويُۡؤٌِ ۗۡ يَۡسُفۡر ةِٱىطٍّ ا َٓ َ ۡثََقَٰ ََّل ٱُفَِطاَم ل ُٔ ۡ ٍَۡصَم ةِٱىُۡكۡرَوةِ ٱل َذَلِد ٱۡشخَ
 ًٌ ًٌٍِف َقيًِ ُ َش  .«[812]اًمب٘مرة:  ﴾َوٱَّللٍّ

ه قمغم اًمدظمقل واضح وفم٤مهر، ومال أطمد ُيٙمرَ  - وهلل احلٛمد -يٕمٜمل أن اًمديـ 

َ ﴿ذم اًمديـ،  َ ▬شمبٞمٜم٧م األُمقر،  ﴾كَد حٍّبَيٍّ ََ حٍّبَيٍّ ، واهلدى ُمـ ♂ٱىَۡغِّ ٱلرَّۡشُد ٌِ

 اًمْمالل، واًمّم٤مدق ُمـ اًمٙم٤مذب، واحلؼ ُمـ اًمب٤مـمؾ.

ۡثََقَٰ ﴿ ُٔ ۡ ِ ٱل ٍَۡصَم ةِٱىُۡكۡرَوة ِ َذَلِد ٱۡشخَ َۢ ةِٱَّللٍّ َُٰغِٔت َويُۡؤٌِ ٍََ يَۡسُفۡر ةِٱىطٍّ  ﴾َذ

 .وهل اإلؾمالم ويمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد

 :ٍَۡصَم ﴿ وىمقًمف ٍَۡصَم ﴿هٜم٤م زي٤مدة اعمبٜمك شمدل قمغم زي٤مدة اعمٕمٜمك، ومـ ﴾ٱۡشخَ  ﴾ٱۡشخَ

ـ ُمسؽ أو متسؽ،  ُٔثََۡقَٰ ﴿أىمقى ُم ۡ  .﴾َذَلِد ٱۡشخٍََۡصَم ةِٱىُۡكۡروَةِ ٱل

○ ○ ○
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 :ىم٤مل اًمِمٞمخ   وسمٕمد هذا اًمبٞم٤من اًمس٤مسمؼ،

َرأُْس األَُْمِر اإِلؾْمالِم، َوقَمُٛمقُدُه )َوَهَذا ُهَق َُمْٕمٜمَك ال إهل إاِل اهلُل، َوذِم احْلَِدي٨ِم: »

 
ِ
َٝم٤مُد ذِم ؾَمبِٞمِؾ اهلل الُة، َوذِْرَوُة ؾَمٜم٤َمُِمِف اجْلِ  .«(اًمّم 

ظمتؿ اًمِمٞمخ هذا اعمتـ اعمختٍم سم٤مإلؿم٤مرة إمم أن رأس هذا األُمر اًمذي ضم٤مء سمف 

 هق اإلؾمالم. ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمبل 

م، وهق اإلؾمالم، وىمد ؾمبؼ سمٞم٤من ُمٕمٜمك اإلؾمالم د  ٘مَ رأس األُمر هق اًمٌمء اعمُ و

 ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مين.

 الةُ : اًمّم  َوقَمُٛمقُدهُ » ☺: وىمقًُمف»: 

يم٤مخلٞمٛم٦م شم٘مقم قمغم قمٛمقد،  6هق اًمٌمء اًمذي ي٘مقم قمٚمٞمف اًمبٜم٤مء :اًمٕمٛمقد

اًمَٕمْٝمُد اًم ِذي سَمٞمْٜمَٜم٤َم »: ملسو هيلع هللا ىلصوم٤مًمٕمٛمقد اًمذي ي٘مقم قمٚمٞمف اًمديـ: اًمّمالة، وهلذا ىم٤مل 

ـْ شَمَريَمَٝم٤م ومََ٘مْد يَمَٗمرَ  الَُة، وَمَٛم ذِم  اَل طَمظ  »:  ؓ ، وىم٤مل قمٛمرُ (1)«َوسَمٞمْٜمَُٝمُؿ اًمّم 

اَلةَ  ـْ شَمَرَك اًمّم  َ
ِ
ؾْماَلِم عم  .(8)«اإْلِ

                                                             

(، 1435واسمـ ُم٤مضمف )(، 023واًمٜمس٤مئل )(، 8281اًمؽمُمذي ) أظمرضمف: صحٞمح( 1)

 (.0103) «صحٞمح اجل٤مُمع»وصححف األًمب٤مين ذم 

وأمحد ذم (، 134« )اعمّمٜمػ»وقمبد اًمرزاق ذم  (،113) «اعمقـم٠م»ُم٤مًمؽ ذم  أظمرضمف( 8)

 (.845) «اإلرواء»وصححف األًمب٤مين ذم (، 212اًمزهد )
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 وىمقًُمف :☺ « 
ِ
َٝم٤مُد ذِم ؾَمبِٞمِؾ اهلل  :«َوِذْرَوُة ؾَمٜم٤َمُِمِف: اجْلِ

روة: أقماله، يٕمٜمل أقمغم ُم٤م ذم هذا األُمر هق اجلٝم٤مد أقماله، واًمذ   :ؾمٜم٤مم اًمبٕمػم

وسمف  ذم ؾمبٞمؾ اهلل6 ألن اجلٝم٤مد سمف شمٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م، وسمف يٜمتنم اًمديـ،

ئٕمف، ومٝمق ذروة ؾمٜم٤مُمف، وىمد ورد ومٞمف ُمـ اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ اًمٌمء  حُتٛمك ُمٕم٤معمف وذا

 اًمٙمثػم ذم ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م.

○ ○ ○ 

 هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م سم٘مقًمف: صمؿ ظمتؿ اًمِمٞمخ  

ٍد َوقمغم آخف َوَصْحبِِف َوؾَمٚم ؿَ  ،َواَّلُل َأقْمَٚمؿُ »  .«َوَصغم  اهلُل قَمغَم حُمَٛم 

واهذا ظمتؿ اًمِمٞمخ هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمب٤مريم٦م، ٟمس٠مل اهلل أن جيزيف قمٜم٤م وقمـ 

٤م، ويرزىمٜم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح6 إٟمف اعمسٚمٛملم ظمػًما، وأن يثٞمبٜم٤م مجٞمٕم

 ؾمٛمٞمع جمٞم٥م.

واهلل أقمٚمؿ وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد.


