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احلٛمد هلل اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل، واًمّمالة واًمسالم قمغم اًمْمحقك اًم٘مت٤مل، وقمغم آخف 

  سؽ واًمٜمزال، أُم٤م سمٕمد:وصحبف ذوي اًمٜم  

ـَ وم٘مد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ى ُِم ََلُؿ سم٠َِمنَّ ََلُُؿ ُٛم١ْمُِمٜملَِم َأنُٗمَسُٝمْؿ اًْمـ}إِنَّ اّلّلَ اؿْمؽَمَ َوَأُْمَقا

 وَمَٞمْ٘مُتُٚمقَن َوُيْ٘مَتُٚمقَن َوقْمدًا قَمَٚمْٞمِف طَمّ٘م٤ًم ذِم اًمتَّْقَراِة َواإِلٟمِجٞمِؾ 
ِ
اجلَٜم٦ََّم ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم ؾَمبِٞمِؾ اّلّل

ِذي سَم٤مَيْٕمُتؿ سمِ اًْمـوَ  وْا سمَِبْٞمِٕمُٙمُؿ اًمَّ  وَم٤مؾْمَتْبنِمُ
ِ
ـَ اّلّل ـْ َأْورَم سمَِٕمْٝمِدِه ُِم ِن َوَُم ِف َوَذًمَِؽ ُهَق ُ٘مْرآ

 [.111: اًمتقسم٦م] َٕمٔمِٞمُؿ{اًْمـَٗمْقُز اًْمـ

ـْ  ِة  قَم ـْ َأبِٞمِف، ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأِِب، َوُهَق سمَِحْْضَ ـِ ىَمْٞمٍس، قَم  سْم
ِ
ـِ قَمْبِد اهلل َأِِب سَمْٙمِر سْم

 اًْمـ
ِ
، َيُ٘مقُل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل َب »☺: َٕمُدوِّ ُٞمقِف َجٜم٦َِّم ََت٧َْم فماَِلِل اًْمـإِنَّ َأبَْقا ، «اًمس 

 اًْمـوَمَ٘م٤مَم َرضُمٌؾ َرث  
ِ
ُل َيُ٘مق ☺َٝمْٞمئ٦َِم، وَمَ٘م٤مَل: َي٤م َأب٤َم ُُمقؾَمك، آْٟم٧َم ؾَمِٛمْٕم٧َم َرؾُمقَل اهلل

اَلَم، صُمؿَّ يَمََسَ  َهَذا؟ ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ، ىَم٤مَل: وَمَرضَمَع إمَِم َأْصَح٤مسمِِف، وَمَ٘م٤مَل: َأىْمَرأُ قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اًمسَّ

ـَ ؾَمْٞمِٗمِف ومَ  َب سمِِف طَمتَّك ىُمتَِؾ اًْمـؿَّ َُمَِمك سمَِسْٞمِٗمِف إمَِم َ٘م٤مُه، صمُ ٤مًْمـضَمْٗم   .(1)َٕمُدوِّ وَمَْضَ

َتٍَم "إِ : احلسـ اًمبٍمي ؒ وقمـ َتٍَمُ ـَمِريِؼ اً نَّ ًمُِٙمؾِّ ـَمِريٍؼ خُمْ ، َوخُمْ

 .(2)اًْمـِجَٝم٤مد"َجٜم٦َِّم اًْمـ

يٙمقن قمغم وومؼ  أنْ  أن يٙمقن هذا اًمٓمريؼ ُمقصاًل ًمٚمجٜم٦م، ومال سمدَّ  وٕضمؾ

اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، أُم٤م ُمـ اٟمتس٥م إمم اجلٝم٤مد واًمتّمؼ سم٤معمج٤مهديـ، وهق ذم همٗمٚم٦م 

وضمٝمؾ سم٠مطمٙم٤مم اًمديـ، وم٘مد يْمؾ ُمـ طمٞم٨م يريد اًمرؿم٤مد، وُيٗمسد ذم إرض ُمـ 

 همػم ىمّمد اإلومس٤مد.

                                      
 .أظمرضمف أمحد. 1

 .6/157، إوًمٞم٤مءطمٚمٞم٦م . 2



 

 

 

 

   

 

 

 

 

ٗمقا ومٞمف اعمّمٜمٗم٤مت، وأثروا هب٤م وم٘مد اهتؿ اًمٕمٚمامء هبذا اًمب٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ، وم٠مخَّ  ًمذا

ُمٞم٦م اًمزاظمرة، وسم٢مُمٙم٤من اجل٤مد ذم اًمٓمٚم٥م أن ي٘مػ قمغم ٟمحق أرسمٕمامة٦م اعمٙمتب٦م اإلؾمال

 يمت٤مب ذم "وم٘مف اجلٝم٤مد" ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ؾمٚمٗم٤ًم وظمٚمٗم٤ًم.

 ُؾ ٤مةِ َس ٛمَ ـاًمْ ىمٛمٜم٤م ذم )ُمٙمت٥م اًمبحقث واًمدراؾم٤مت( سم٢مظمراج ُمتـ سمٕمٜمقان: " وًم٘مد

 وٟمزه٦م اعمبتدةلم قمٛمدة -اهلل سمٕمقن–هذا اعمتـ  ًمٞمٙمقن، "٤مدٝمَ جِ ـاًمْ  فِ ٘مْ ل ومِ ـ٤مد، ومِ ٞمَ جِ ـاًمْ 

 .اعمت٘مدُملم

ٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم أرشف  وآظمر دقمقا

 إنبٞم٤مء واعمرؾمٚملم.

 

 مؽتب            

 البحوث والدراسات
 

 هـ 6341

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 اجلفاد تعريف
 

: ُمّمدر ضم٤مهد ضمٝم٤مدًا وجم٤مهدة، ىم٤مشمؾ اًمٕمدو وضم٤مهد ذم ؾمبٞمؾ اهلل، ًمٖم٦مً  اجلٝم٤مدُ 

 ٦م واًمٓم٤مىم٦م.د، أي: اعمِم٘مَّ ٝمْ جُ ـُمـ اًموهق 

ب، أو اجلٝم٤مد: اعمب٤مًمٖم٦م واؾمتٗمراغ اًمقؾمع ذم احلر» ضم٤مء ذم ًمس٤من اًمٕمرب:

  .«أو ُم٤م أـم٤مق ُمـ يشء ،اًمٚمس٤من

ٝمد وشمٗمريغ اًمقؾمع ذم ىمت٤مل أهؾ اًمٙمٗمر واًمٕمٜم٤مد، : هق سمذل اجلُ واصٓمالطم٤مً 

 اًمذيـ يمٗمروا اًمسٗمغم. اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م، ويمٚمٛم٦مُ  ًمتٙمقن يمٚمٛم٦مُ 

اجلٝم٤مد طم٘مٞم٘متف آضمتٝم٤مد ذم طمّمقل »: اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؒ ىم٤مل ؿمٞمخ

ُمـ اًمٙمٗمر  اًمّم٤مًمح، وذم دومع ُم٤م يبٖمْمف اهلل ؾِ واًمٕمٛم ُمـ اإليامنِ  ف اهللُم٤م حيب  

 .(1)«واًمٗمسقق واًمٕمّمٞم٤من

ـْ  َٕم٤مَلِ اًْمـوأؿم٤مر اسمـ مه٤مم ًمٚمجٝم٤مد سم٘مقًمف: إظْماَلُء   .(2)َٗمَس٤مدِ اًْمـُِم

 هق اًمسٕمل اعمتقاصؾ واًمٙمٗم٤مح اعمستٛمر ذم :اجلٝم٤مد» وىم٤مل ؾمٞمد ذم اًمٔمالل:

ٟم٤ًم اجلٝم٤مد هق اًمذي جيٕمٚمُ  وهذا، ؾمبٞمؾ إىم٤مُم٦م ٟمٔم٤مم احلؼ، ًمٞمس همػم ف اًم٘مرآن ُمٞمزا

  .(3)«ف ًمٚمديـاًمرضمؾ وإظمالُص  ن سمف إيامنُ قزَ يُ 

 

 

  

                                      
 .5/187 ،اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م. 1

 . 5/434، ٓسمـ مه٤مم ،ومتح اًم٘مدير. 2

 .2/1321ىمٓم٥م، ذم فمالل اًم٘مرآن، ؾمٞمد  .3



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 من مرشوعقة اجلفاد احلؽؿة
  

 ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل طِمَٙماًم يمثػمة وهم٤مي٤مت قمٔمٞمٛم٦م، ُمٜمٝم٤م: إنَّ 

  يـ وَت٘مٞمؼ اًمٕمبقدي٦م ًمرب اًمٕم٤معملم.اًمدِّ  إىم٤مُم٦مُ  -1

ىم٤مل شمٕم٤ممم: ، ك سم٤مهلل اًمذي هق أقمٔمؿ اًمٔمٚمؿ وأيمؼم اًمٗمس٤مداًمنمِّ  دومعُ  -2

ْ وَماَل   وَم٢ِمِن اٟمَتَٝمقا
ِ
ّ
ِ
ـُ ّلل ي }َوىَم٤مشمُِٚمقُهْؿ طَمتَّك َٓ شَمُٙمقَن وِمْتٜم٦ٌَم َوَيُٙمقَن اًمدِّ

لمَ 
ِ ِ
 .[193 :]اًمب٘مرة {قُمْدَواَن إَِّٓ قَمغَم اًمٔم٤َّمعم

 ًمٜم٤مس وإزاًم٦م احلقاضمز واًمٕم٘مب٤مت قمـ ـمريؼ اًمدقمقة.هداي٦م ا -3

رض، واًمٕم٘مؾ، يـ، واًمٜمٗمس، واًمٕمِ اًمدِّ  :طمٗمظ اًمْضوري٤مت اخلٛمس -4

 واح٤مل. 

اًمٗمس٤مد  ودومعِ  رشع اهلل، وإىم٤مُم٦مِ ، ذم إرض ٛمٙملمِ هق اًمسبٞمؾ ًمٚمتَّ  -5

 اًمديٜمل واًمدٟمٞمقي.

اًمتقطمٞمد  قآة أهؾِ اًمتٓمبٞمؼ اًمٕمٛمكم ًمٕم٘مٞمدة اًمقٓء واًمؼماء، سمٛمُ  -6

 وٟمٍمهتؿ، وُمٕم٤مداة أهؾ اًمٙمٗمر وحم٤مرسمتٝمؿ.

ىم٤مل  دون اإلومس٤مد ذم إرض، واحلٞمٚمقًم٦مُ  ،وإطم٘م٤مق احلؼ، دومع اًمٔمٚمؿ -7

َٗمَسَدِت إَْرُض شمٕم٤ممم:   اًمٜم٤َّمَس سَمْٕمَْمُٝمْؿ سمَِبْٕمٍض ًمَّ
ِ
}َوًَمْقَٓ َدوْمُع اّلّل

لمَ 
ِ
َـّ اّلّلَ ُذو وَمْْمٍؾ قَمغَم اًْمَٕم٤معَم  .[251: اًمب٘مرة] {َوًَمـِٙم

تٝمؿ، وٟمٍمة اعمسٚمٛملم، وطمٗمظ سمٞمَْم  وقمزِّ  قمغم يمٞم٤منِ  احلٗم٤مظُ  -8

  ىم٤مل شمٕم٤ممم: اعمستْمٕمٗملم،
ِ
}َوَُم٤م ًَمُٙمْؿ َٓ شُمَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم ؾَمبِٞمِؾ اّلّل

ٜم٤َم  ـَ َيُ٘مقًُمقَن َرسمَّ ِذي ضَم٤مِل َواًمٜمَِّس٤مء َواًْمِقًْمَداِن اًمَّ ـَ اًمرِّ َواعْمُْسَتْْمَٕمِٗملَم ُِم



 

 

 

 

   

 

 

 

 

ـْ َهـِذِه اًْمَ٘مْرَي٦مِ  ُدٟمَؽ َوًمِٞم٤ًّم  َأظْمِرضْمٜم٤َم ُِم ٜم٤َم ُِمـ ًمَّ ٤مِلِ َأْهُٚمَٝم٤م َواضْمَٕمؾ ًمَّ اًمٔمَّ

ُدٟمَؽ َٟمِّمػماً  ٜم٤َم ُِمـ ًمَّ  .[75: ]اًمٜمس٤مء {َواضْمَٕمؾ ًمَّ

٤م يَم٤مَن اّلّلُ ًمَِٞمَذَر  يمِمػ اعمٜم٤موم٘ملم، ومتٞمٞمز اعم١مُمٜملم، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: -9 }ُمَّ

ـَ اًمٓمَّٞم٥ِِّم َوَُم٤م يَم٤مَن اّلّلُ  اعْم١ُْمُِمٜملَِم قَمغَم َُم٤م َأنُتْؿ قَمَٚمْٞمِف طَمتََّك َيِٛمٞمَز اخْلَبِٞم٨َم ُِم

 ْ ؾُمٚمِِف َُمـ َيَِم٤مُء وَمآُِمٜمُقا َتبِل ُِمـ ر  َـّ اّلّلَ جَيْ ًمُِٞمْٓمٚمَِٕمُٙمْؿ قَمغَم اًْمَٖمٞم٥ِْم َوًَمِٙم

 َوُرؾُمٚمِِف َوإِن شمُ 
ِ
ْ وَمَٚمُٙمْؿ َأضْمٌر قَمٔمِٞمٌؿ{سم٤ِمّلّل ْ َوشَمتَُّ٘مقا : ]آل قمٛمران ١ْمُِمٜمُقا

179] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 ترشيع اجلفاد مراحل
 

إذى، واعمج٤مدًم٦م  ؾِ وَتٛم   ،واًمّمٗمح سم٤مًمٕمٗمقِ ☺  بل  ر اًمٜمَّ ُمِ ل أُ ذم اًمٕمٝمد اعمٙمِّ 

ر ١مُمَ ٦م واًمبٞم٤من، ول يُ جَّ سم٤محلُ  ر أن جي٤مهد اًمٙمٗم٤مرَ ُمِ واًمّمؼم، وأُ  سم٤مًمتل هل أطمسـ

 َّٓ }َواْصؼِمْ قَمغَم َُم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،  سمٕمد اَلجرة إمم اعمديٜم٦مسمجٝم٤مدهؿ سم٤مًمسٞمػ واًمسٜم٤من إ

ً ََجِٞمالً  }اْدُع إمِِم ؾَمبِٞمِؾ َرسمَِّؽ وىم٤مل شمٕم٤ممم: ، [11: ]اعمزُمؾ {َيُ٘مقًُمقَن َواْهُجْرُهْؿ َهْجرا

تِل ِهَل  ْٙمَٛم٦ِم َواعْمَْققِمَٔم٦ِم احْلََسٜم٦َِم َوضَم٤مِدَْلُؿ سم٤ِمًمَّ ـُ إِنَّ َرسمََّؽ ُهَق َأقْمَٚمُؿ سمَِٛمـ َضؾَّ سم٤ِمحْلِ َأطْمَس

} ـَ  .[ 125: ]اًمٜمحؾ قَمـ ؾَمبِٞمٚمِِف َوُهَق َأقْمَٚمُؿ سم٤ِمعْمُْٝمَتِدي

ذم أول إُمر ☺ ومٙم٤من اًمٜمبل » ♫:الم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾم

ً، ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٗمرىم٤من  ُم٠مُمقراً  وهل -أن جي٤مهد اًمٙمٗم٤مر سم٤مًم٘مرآن ضمٝم٤مدًا يمبػما

ـَ َوضَم٤مِهْدُهؿ سمِِف ضِمَٝم٤مدًا يَمبػِماً : -ُمٙمٞم٦م ويم٤من ، [ 52: ]اًمٗمرىم٤من {}وَماَل شُمٓمِِع اًْمَٙم٤موِمِري

 .(1)«قمـ ىمت٤مَلؿ ًمٕمجزه وقمجز اعمسٚمٛملم قمـ ذًمؽ... سم٤مًمٙمػِّ  اً ُم٠مُمقر

  ؾمبٞمؾ اهلل قمغم صمالث ُمراطمؾ، هل:اجلٝم٤مد سم٤مًمٜمٗمس ذم ج شمنميعُ شمدرَّ  وىمد

}ُأِذَن  ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:ضٗمرَ دون أن يُ ٤مًم٘مت٤مل ذم ؾمبٞمؾ اهلل سم : اإلذنُ اعمرطمٚم٦م إومم

ِهْؿ ًَمَ٘مِديٌر  َ قَمغَم َٟمٍْمِ ُٛمقا َوإِنَّ اّللَّ
ُْؿ فُمٚمِ ـَ ُيَ٘م٤مشَمُٚمقَن سم٠َِمَّنَّ ِذي ـْ  *ًمِٚمَّ ـَ ُأظْمِرضُمقا ُِم ِذي اًمَّ

 اًمٜم٤َّمَس سَمْٕمَْم 
ِ
َٓ َدوْمُع اّللَّ ُ َوًَمْق ٜم٤َم اّللَّ َّٓ َأْن َيُ٘مقًُمقا َرسم 

ُٝمْؿ سمَِبْٕمٍض ِدَي٤مِرِهْؿ سمَِٖمػْمِ طَمؼٍّ إِ

 ُ نَّ اّللَّ  يَمثػًِما َوًَمَٞمٜمٍُْمَ
ِ
ٌت َوَُمَس٤مضِمُد ُيْذيَمُر وِمٞمَٝم٤م اؾْمُؿ اّللَّ ُِمُع َوسمَِٞمٌع َوَصَٚمَقا َُم٧ْم َصَقا ََلُدِّ

َ ًَمَ٘مِقيٌّ قَمِزيٌز{ ُه إِنَّ اّللَّ ـْ َيٜمٍُْمُ ُمـ اًمسٚمػ:  ىم٤مل همػم واطمدٍ  ،[41-39 :احل٩م] َُم

 .(2)ٟمزًم٧م ذم اجلٝم٤مد ل آي٦مٍ هذه أوَّ 
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 ـ يمػَّ قمٛمَّ  واًمٙمػِّ  ـ اًمٙمٗم٤مر،ُمِ  ـ ىم٤مشمؾ اعمسٚمٛملمَ ُمَ  سم٘مت٤ملِ  : إُمرُ اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ْ ذِم  دوم٤مع، ىم٤مل شمٕم٤ممم ، ويٛمٙمـ أن شمسٛمك هذه اعمرطمٚم٦م ُمرطمٚم٦مَ قمـ ىمت٤مَلؿ }َوىَم٤مشمُِٚمقا

ـَ ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَٟمُٙمْؿ َوَٓ شَمْٕمَتُدوْا إِنَّ اّلّلَ َٓ حُي٥ِمِّ اعْمُْٕمَتِدي ِذي  اًمَّ
ِ
{ؾَمبِٞمِؾ اّلّل  .[191: ]اًمب٘مرة ـَ

ام يم٤مٟمقا طمتك واسمتداؤهؿ سم٤مًم٘مت٤مل أجٜمَ  ،سم٘مت٤مل َجٞمع اًمٙمٗم٤مر : إُمرُ اعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م

وخيْمٕمقا حلٙمؿ اإلؾمالم،  وهؿ ص٤مهمرون زي٦م قمـ يدٍ أو يٕمٓمقا اجلِ ، ٛمقا سٚمِ يُ 

ْ  ا ذم مح٤مي٦م اعمسٚمٛملم، ىم٤مل شمٕم٤ممم:ويدظمٚمق }وَم٢ِمَذا اٟمَسَٚمَخ إؿَْمُٝمُر احْلُُرُم وَم٤مىْمُتُٚمقا

وُهْؿ َواىْمُٕمُدوْا ََلُْؿ يُمؾَّ َُمْرَصٍد وَم٢ِمن  ُقُهْؿ َوظُمُذوُهْؿ َواطْمٍُمُ يملَِم طَمْٞم٨ُم َوضَمدمت  اعْمنُْمِ

ْ ؾَمبِٞمَٚمُٝمْؿ إِنَّ اّلّلَ هَمُٗمقٌر  يَم٤مَة وَمَخٚم قا ْ اًمزَّ اَلَة َوآشَمُقا ْ اًمّمَّ ْ َوَأىَم٤مُُمقا طِمٞمٌؿ{شَم٤مسُمقا  .[5 :]اًمتقسم٦م رَّ

وَم٤مىْمُتُٚمقا {َأْي: ظَمَرَج، }ُحُرمُ اًْمـ٠َمؿْمُٝمُر اًْمـوَم٢ِمَذا اْٟمَسَٚمَخ {» ٗمسػمه:ي٘مقل اًم٘مرـمبل ذم شم

يملِمَ اًْمـ ٍك، }ُٛمنْمِ  . (1)«قَم٤ممٌّ ذِم يُمؾِّ َُمْقِضعٍ  }طَمْٞم٨ُم َوضَمْدمُتُقُهؿْ }قَم٤ممٌّ ذِم يُمؾِّ ُُمنْمِ

اًمرؤوس ُمٜمٝمؿ يمؾ ؾمٜم٦م ُم٘م٤مسمؾ وهل ضمزء ُمـ اح٤مل ي١مظمذ قمغم » :واجلزي٦م

 . (2)«مح٤ميتٝمؿ وإىمرارهؿ ذم سمالد اعمسٚمٛملم

 ١مظمذ اجلزي٦م ُمـ ُمنميمل اًمٕمرب؟وهؾ شمُ 

 ـ قمٜمدهؿ ؿمبٝم٦مُ ومَّ  (،واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقدِ ) ـ أهؾ اًمٙمت٤مباجلزي٦م شم١مظمذ ُمِ 

٤م وم٢مُمَّ ، إوصم٤من ومال شم١مظمذ ُمٜمٝمؿ اجلزي٦م ٤م اعمنميمقن قمب٤َّمدُ يمت٤مب يم٤معمجقس، أُمَّ 

َّٓ }» قمـ ىمت٤مدة ىمقًمف: اإلؾمالم أو اًم٘مت٤مل،  اًمذيـ قم٤مهدشمؿ ُمـ اعمنميملم صمؿ ل إ

ىمريش، اًمذيـ  { ىم٤مل: هؿ ُمنميمق...قمٚمٞمٙمؿ أطمًدايٜم٘مّمقيمؿ ؿمٞمًئ٤م ول ئم٤مهروا 

أؿمٝمر سمٕمد  ـ ُمدهتؿ أرسمٕم٦مُ زُمـ احلديبٞم٦م، ويم٤من سم٘مل ُمِ  ☺اهلل  هؿ رؾمقُل قم٤مهدَ 

َ يقم اًمٜمحر، وم٠مُمر اهلل ٟمبٞمَّ  ًمف إمم  ـ ٓ قمٝمدَ وُمَ هتؿ، َلؿ سمٕمٝمدهؿ إمم ُمدَّ  ف أن يقذمِّ
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اعمحرم، وٟمبذ إمم يمؾ ذي قمٝمد قمٝمده، وأُمره سم٘مت٤مَلؿ طمتك يِمٝمدوا أن ٓ  اٟمسالِخ 

  .(1)«وأن ٓ ي٘مبؾ ُمٜمٝمؿ إٓ ذًمؽ هلل،حمٛمًدا رؾمقل ا إهل إٓ اهلل، وأنَّ 

يمِل  ـْ ُُمنْمِ َٓ ُيْ٘مَبُؾ ُِم َّٓ اًْمـىَم٤مَل َأبُق طَمٜمِٞمَٗم٦َم:  ْٞمَػ، َوشُمْ٘مَبُؾ اًْمـَٕمَرِب إِ ٢ِمؾْماَلَم َأِو اًمسَّ

ـْ َأْهِؾ  ٤مِر اًْمـُِم ـْ ؾَم٤مِةِر يُمٗمَّ  ِجْزَي٦ُم.اًْمـَٕمَجِؿ اًْمـِٙمَت٤مِب َوَُم

ـْ قَم٤مسمِِد اًمٜم٤َّمِر وَ  ـْ قَمَرِِبٍّ اًْمـَوىَم٤مَل َُم٤مًمٌِؽ: شُم١ْمظَمُذ ُِم ـْ يَم٤مَن ُِم  َذًمَِؽ يَم٤مِةٜم٤ًم َُم
ـِ َوهَمػْمِ َقصَم

بِلٍّ َأْو ىُمَريِشٍّ َأْو قمَ 
َّٓ شَمْٖمٚمِ . اًْمـَجِٛملٍّ إِ  ُٛمْرشَمدَّ

ـَ  َّٓ ُِم َٓ شُمْ٘مَبُؾ إِ ، َوَأمْحَُد، َوَأبُق صَمْقٍر:  ٤موِمِٕمل  َواًمٜمََّّم٤مَرى  ٞمَُٝمقدِ اًْمـَوىَم٤مَل اًمِمَّ

 .(2)َٛمُجقِس وَمَ٘مطْ اًْمـوَ 
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 اجلفاد من حقث احلؽم أقسام
 

 اجلٝم٤مد ُمـ طمٞم٨م طُمْٙمٛمف إمم ىمسٛملم: يٜم٘مسؿ

وهق ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م إذا ىم٤مم سمف ُمـ يٙمٗمل ؾم٘مط : إول: ومرض يمٗم٤مي٦م اًم٘مسؿ

 اًمقضمقب واإلصمؿ قمغم اًمب٤مىملم.

، ِ٘مت٤مُل{اًْمـ}يُمت٥َِم قَمَٚمٞمُْٙمُؿ  ومرضٞمتف ُمـ طمٞم٨م إصؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:واًمدًمٞمؾ قمغم 

ُمـ ُم٤مت ول يٖمز ول حيدث ٟمٗمسف سم٤مًمٖمزو ُم٤مت قمغم ؿمٕمب٦م ُمـ  :☺ وىمقًمف

 وضمقسمف ذم اجلٛمٚم٦م. وىمد أَجع اعمسٚمٛمقن قمغم، (1) اًمٜمٗم٤مق

وأُم٤م يمقن ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م ًمٞمس واضمب٤ًم قمغم إقمٞم٤من، ومٞمدل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ْ ذِم  ُٝمقا َٞمَتَٗم٘مَّ ٜمُْٝمْؿ ـَمآِةَٗم٦ٌم ًمِّ ٦ًم وَمَٚمْقَٓ َٟمَٗمَر ُِمـ يُمؾِّ وِمْرىَم٦ٍم ُمِّ  }َوَُم٤م يَم٤مَن اعْم١ُْمُِمٜمُقَن ًمِٞمَٜمِٗمُروْا يَمآومَّ

ـِ َوًمُِٞمٜمِذُروْا ىَمْقَُمُٝمْؿ إَِذا َرضَم  ي ْ إًَِمْٞمِٝمْؿ ًَمَٕمٚمَُّٝمْؿ حَيَْذُرونَ اًمدِّ  .[122: ]اًمتقسم٦م {ُٕمقا

 جمٛمعٍ -اجلٝم٤مد ومرض قملم ذم صمالصم٦م ُمقاـمـ يٙمقن : اًمث٤مين: ومرض قملم اًم٘مسؿ

 :-قمٚمٞمٝم٤م سملم اًمٕمٚمامء

ـَ آَُمٜمُقا إَِذا  ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: :اًم٘مت٤مل اعمقضع إول: إذا طمْض صػ   ِذي ٤َم اًمَّ }َي٤م َأُّي 

َْدسَم٤مَر  ْٕ ـَ يَمَٗمُروا َزطْمًٗم٤م وَماَل شُمَقًم قُهُؿ ا ِذي وًم٤م  *ًَمِ٘مٞمُتُؿ اًمَّ َّٓ ُُمَتَحرِّ ِْؿ َيْقَُمئٍِذ ُدسُمَرُه إِ ـْ ُيَقَلِّ َوَُم

 َوَُم٠ْمَواُه 
ِ
ـَ اّللَّ  ضَمَٝمٜمَُّؿ َوسمِئَْس اعْمَِّمػُم{ًمِِ٘مَت٤مٍل َأْو ُُمَتَحٞمًِّزا إمَِم وِمَئ٦ٍم وَمَ٘مْد سَم٤مَء سمَِٖمَْم٥ٍم ُِم

 ☺ بلَّ اًمٜمَّ  وىمد صمب٧م ذم طمدي٨م أِب هريرة ؓ أنَّ ، [16 - 15إنٗم٤مل: ]

 .(2) اًمتقزم يقم اًمزطمػوذيمر ُمٜمٝم٤م:  اضمتٜمبقا اًمسبع اعمقسم٘م٤مت...ىم٤مل: 

َّٓ رَ سمُ شمستثـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م مـ يقزم اًمٙم٤مومريـ دُ  ول   صٜمٗملم:ه إ
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وًم٤م } :إول َّٓ ُُمَتَحرِّ { أي: ُم٤مةاًل إمم ضمٝم٦م أظمرى، ًمٞمتٛمٙمـ ُمـ رضب ًمِِ٘مَت٤ملٍ إِ

 قمدوه وىمت٤مًمف.

{ أي: ُمٜمح٤مزًا إمم َج٤مقم٦م أظمرى ُمـ اعم١مُمٜملم، ًمٞم٘م٤مشمؾ ُُمَتَحٞمًِّزا إمَِم ومَِئ٦مٍ : }اًمث٤مين

 ٘مقى هبؿ.٘مقُّيؿ أو يَ ُمٕمٝمؿ ًمٞمُ 

 قمغم اجلٛمٞمع، يتٕملمَّ  اجلٝم٤مدَ  وم٢منَّ ، اإلؾمالم اعمقضع اًمث٤مين: إذا دهؿ اًمٕمدو سمٚمدَ 

، وجي٥م ذًمؽ قمغم إىمرب اعمسٚمٛملم ًمبٞمْم٦مِ  ٤مةؾ، ومح٤مي٦مً دوم٤مقم٤ًم ًمٚمٕمدو اًمّمَّ 

{ وم٤مٕىمرب، ًٓ  .]41 :اًمتقسم٦م [ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: }اْٟمِٗمُروا ظِمَٗم٤موًم٤م َوصمَِ٘م٤م

ـ وىمع قمٚمٞمف إُمر، ُمَ  قمغم يمؾِّ  اًمٜمٗمػمُ  ، وضم٥َم اعمقضع اًمث٤مًم٨م: إذا اؾمتٜمٗمر اإلُم٤ممُ 

٤مىَمْٚمُتْؿ  ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  اصمَّ
ِ
ْ َُم٤م ًَمُٙمْؿ إَِذا ىِمٞمَؾ ًَمُٙمُؿ اٟمِٗمُروْا ذِم ؾَمبِٞمِؾ اّلّل ـَ آَُمٜمُقا ِذي ٤َم اًمَّ }َي٤م َأُّي 

ْٟمَٞم٤م ذِم أظِمَرِة إَِّٓ  ـَ أظِمَرِة وَماَم َُمَت٤مُع احْلََٞم٤مِة اًمد  ْٟمَٞم٤م ُِم إمَِم إَْرِض َأَرِضٞمُتؿ سم٤ِمحْلََٞم٤مِة اًمد 

 .(1) وم٤مٟمٗمروا :ٜمٗمرشمؿوإذا اؾمتُ :☺ًمف وًم٘مق ،[38: ]اًمتقسم٦م {ىَمٚمِٞمٌؾ 

ـ يٙمٗمل ذم ضمٝم٤مد اجلٝم٤مد يتٕملم إذا ل ي٘مؿ سمف ُمَ  يمام ذيمر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أنَّ 

 قمغم أهؾ يمذًمؽ يتٕملمَّ  اعمسٚمٛملم،  سمٕمُض ِس وإذا أُ ، ٗم٤مي٦مؾ اًمٙمِ اًمٓمٚم٥م طمتك َتُّم 

  .واًمِمج٤مقم٦م اًمذيـ حُيت٤مج إًمٞمٝمؿ ذم صمٖمقر اجلٝم٤مد ًمٕمٚمؿ واًمرأيا

اإلُم٤مم،  رشط، ٓ إذنُ  ط ًمف أي  ِمؽَم ف ٓ يُ وم٢مٟمَّ  ،قملمٍ  اجلٝم٤مد ومرَض إذا يم٤من  :شمٜمبٞمف

ُمـ اؾمتٓم٤مع  ذًمؽ، ومٞمج٥م قمغم يمؾِّ  اًمقاًمديـ، وٓ إذن اًمداةـ، وٓ همػمُ  وٓ إذنُ 

 اًم٘مت٤مل أن ي٘م٤مشمؾ سمحسبف.

ومٝمق أؿمد أنقاع دومع  ،٤م ىمت٤مل اًمدومعوأُمَّ » ♫:ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

إَج٤مقم٤ًم، وم٤مًمٕمدو اًمّم٤مةؾ اًمذي يٗمسد اًمديـ  ومقاضم٥ٌم  ،يـاًمّم٤مةؾ قمـ احلرُم٦م واًمدِّ 

دومع سمحس٥م ِمؽمط ًمف رشط: سمؾ يُ ُمـ دومٕمف، ومال يُ  واًمدٟمٞم٤م ٓ يشء أوضم٥َم 
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 سملم دومعِ  ُؼ هؿ ، ومٞمج٥م اًمتٗمريٜم٤م وهمػمُ قمغم ذًمؽ اًمٕمٚمامء أصح٤مسمُ  اإلُمٙم٤من، وىمد ٟمصَّ 

  .(1)«ف ذم سمالدهوسملم ـمٚمبِ  ،اًمٔم٤مل اًمٙم٤مومر اًمّم٤مةؾِ 

 

 

 اجلفاد رشوط
 

 :(2)ِمؽمط ًمقضمقب اجلٝم٤مد، ؾمت٦م رشوطيُ 

} َي٤م  واًمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:، قمٛمؾ ٘مبؾ ُمٜمف أي  اًمٙم٤مومر ٓ يُ  ٕنَّ  :اإلؾمالم .1

ـْ قَمَذاٍب َأخِٞمٍؿ  ُٙمْؿ قَمغَم دِم٤َمَرٍة شُمٜمِْجٞمُٙمْؿ ُِم ـَ آَُمٜمُقا َهْؾ َأُدًم  ِذي ٤َم اًمَّ  *َأُّي 

ًمُِٙمْؿ َوَأنُْٗمِسُٙمْؿ   سم٠َِمُْمَقا
ِ
 َوَرؾُمقًمِِف َودُم٤َمِهُدوَن ذِم ؾَمبِٞمِؾ اّللَّ

ِ
شُم١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمّللَّ

م اإليامن وم٘مدَّ  ،[11-11: اًمّمػ]  {َذًمُِٙمْؿ ظَمػْمٌ ًَمُٙمْؿ إِْن يُمٜمُْتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ 

 ☺ اًمٜمَّبلَّ وقمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب ؓ ىم٤مل: أتك . قمغم اجلٝم٤مد.

أؾمٚمؿ ىم٤مل: "ي٤م رؾمقل اهلل ُأىم٤مشمؾ أو ُأؾمٚمؿ؟" سم٤محلديد وم٘م٤مل: عٌ ٘مٜمَّ ُمُ  رضمٌؾ 

قمٛمؾ ىمٚمٞماًل ☺ :تؾ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل وم٠مؾمٚمؿ صمؿ ىم٤مشمؾ وم٘مُ  صمؿ ىم٤مشمؾ

 .(3) وُأضمر يمثػماً 

واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ، وخيرج سمذًمؽ اًمّمبل ومال جي٥م قمٚمٞمف اجلٝم٤مد :اًمبٚمقغ .2

يقم  ☺قمرض٧م قمغم رؾمقل اهلل " ىم٤مل:¶ ُم٤م ضم٤مء قمـ اسمـ قمٛمر 

 .(4)"وأن٤م اسمـ أرسمع قمنمة ومٚمؿ جيزين ذم اعم٘م٤مشمٚم٦مأطمد 

                                      
 .3/215 ،اعمستدرك ٓسمـ ىم٤مؾمؿ .1

 .13/8، اٟمٔمر: اعمٖمٜمل .2

 (.2818) ،أظمرضمف اًمبخ٤مري .3

 (.1868) ،صحٞمحفأظمرضمف ُمسٚمؿ ذم  .4



 

 

 

 

   

 

 

 

 

رومع : ☺واًمدًمٞمؾ ىمقًمف ، ومال يتقضمف ومرض اجلٝم٤مد إمم اعمجٜمقن :اًمٕم٘مؾ .3

اًم٘مٚمؿ قمـ صمالصم٦م: قمـ اًمٜم٤مةؿ طمتك يستٞم٘مظ، وقمـ اًمّمبل طمتك حيتٚمؿ، 

 .(1)وقمـ اعمجٜمقن طمتك يٕم٘مؾ

ويدل قمغم ذًمؽ طمدي٨م ، ومال ضمٝم٤مد قمغم اًمٕمبد اعمٛمٚمقك: احلري٦م .4

ومب٤ميٕمف قمغم اجلٝم٤مد ☺  ىمدم قمغم اًمٜمبل قمبداً  أنَّ » :ضم٤مسمر ؓ

ه وم٠مظمؼمه أنَّ ، فم ص٤مطمبُ دِ واإلؾمالم، وم٘مَ  ُمٜمف سمٕمبديـ،  ☺ف مٚمقك، وم٤مؿمؽما

ف ؾم٠مخف أطمر هق أم قمبد؟ وم٢من ٕمرومف ًمٞمب٤ميٕمَ ـ ٓ يَ ومٙم٤من سمٕمد ذًمؽ إذا أت٤مه ُمَ 

اإلؾمالم  قمغمىم٤مل طمر سم٤ميٕمف قمغم اإلؾمالم واجلٝم٤مد، وإن ىم٤مل مٚمقك سم٤ميٕمف 

 .(2)«دون اجلٝم٤مد

ة :اًمذيمقرة .5 ▲ ح٤م صمب٧م قمـ قم٤مةِم٦م ، ومال جي٥م اجلٝم٤مد قمغم اعمرأ

 .(3)ضمٝم٤مديمـ احل٩م، وم٘م٤مل:"ذم اجلٝم٤مد ☺اًمٜمبل  اؾمت٠مذٟم٧ُم " ىم٤مًم٧م:

 واًمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:، ومال ضمٝم٤مد قمغم اًمٕم٤مضمز :آؾمتٓم٤مقم٦م اًمبدٟمٞم٦م واح٤مًمٞم٦م .6

ـَ َٓ جَيُِدوَن َُم٤م  ِذي َٕمَٗم٤مء َوَٓ قَمغَم اعْمَْرََض َوَٓ قَمغَم اًمَّ ْٞمَس قَمغَم اًمْم  }ًمَّ

 َوَرؾُمقًمِِف َُم٤م قَمغَم اعْمُْحِسٜملَِم ُِمـ ؾَمبِ 
ِ
ّ
ِ
ْ ّلل ٞمٍؾ َواّلّلُ ُيٜمِٗمُ٘مقَن طَمَرٌج إَِذا َٟمَّمُحقا

طِمٞمؿٌ   .[91: ] اًمتقسم٦م {هَمُٗمقٌر رَّ

  

 

 

                                      
 (.4392)، أظمرضمف أبق داود ذم ؾمٜمٜمف. 1

 (.1612)، أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف. 2

  (.2875) ،أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف. 3



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 متعؾؼة بحؽم اجلفاد والـػري مسائل
 

اًمٕمب٤مدات،  ُمـ أضمؾِّ  قمب٤مدةٌ  ه قمغم سمّمػمة، واجلٝم٤مدُ ًم٘مد أُمرٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم أن ٟمٕمبدَ 

ف قمغم ًمذًمؽ يتقضم٥م قمغم اعمج٤مهد أن يتٗم٘مف ذم أطمٙم٤مم اجلٝم٤مد وُمس٤مةٚمف طمتك ي١مديَ 

 . أيمٛمؾ وضمف

 هٜم٤م أهؿ اعمس٤مةؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سمنموط اجلٝم٤مد وأطمٙم٤مم اًم٘مت٤مل. وٟمذيمر
   

  طمٙمؿ اجلٝم٤مد سمدون إذن وزم إُمر: :اعمس٠مخ٦م إومم

َّٓ  إن يم٤من اجلٝم٤مد ومرَض  ـ أُمقر إُم٦م ف ُمِ  سم٢مذن اإلُم٤مم، ٕنَّ يمٗم٤مي٦م، ومال جيقز إ

ن اًمرضمقع إمم ّمٚمح أن ُيتٗمرد هب٤م دواًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤مُٕمـ واخلقف، ومال يَ 

ـِ  اإلُم٤مم، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ـَ إَُْم وُه إمَِم }َوإَِذا ضَم٤مءُهْؿ َأُْمٌر ُمِّ ْ سمِِف َوًَمْق َرد  َأِو اخْلَْقِف َأَذاقُمقا

 
ِ
ـَ َيْسَتٜمبُِٓمقَٟمُف ُِمٜمُْٝمْؿ َوًَمْقَٓ وَمْْمُؾ اّلّل ِذي َٛمُف اًمَّ

ؾُمقِل َوإمَِم ُأْوزِم إَُْمِر ُِمٜمُْٝمْؿ ًَمَٕمٚمِ اًمرَّ

َبْٕمُتؿُ  ْٞمَٓم٤مَن إَِّٓ ىَمٚمِٞمالً  قَمَٚمْٞمُٙمْؿ َوَرمْحَُتُف ٓشَمَّ    .[83: ] اًمٜمس٤مء {اًمِمَّ

  ذم صمالث طم٤مٓت:َّٓ إ

دومع اًمّم٤مةؾ قمـ  إذا ومج٠مهؿ اًمٕمدو، ومال جي٥م اؾمتئذان اإلُم٤مم، ٕنَّ  :إومم

 احلرُم٦م واًمديـ واضم٥م قمٞمٜمل سم٤مإلَج٤مع.

ًمإلي٘م٤مع سم٤مًمٕمدو واًمٜمٙم٤مي٦م سمف، ومال حيت٤مج إمم اإلذن،  ٧م ومرص٦مٌ رَض : إذا قمَ اًمث٤مٟمٞم٦م

  شمْمٞمع هذه اًمٗمرص٦م.ًمئالَّ 

 : إذا قمّٓمؾ اإلُم٤مم اجلٝم٤مد.ًمث٤مًمث٦ما

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 : طمٙمؿ ـم٤مقم٦م إُمػم ذم اجلٝم٤مد:اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ـِ ، هللأُمػمهؿ، ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م ا ٥م قمغم اجلٞمش ـم٤مقم٦مُ دم قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل  ومٕمـ اسم

اًمسٛمع واًمٓم٤مقم٦م قمغم اعمرء اعمسٚمؿ ومٞمام أطم٥م ويمره ُم٤م ل ي١مُمر ☺ : رؾمقل اهلل 

 ُمٕمف، واًمٜمّمُح  واًمّمؼمُ ، (1)ومال ؾمٛمع قمٚمٞمف وٓ ـم٤مقم٦م، ر سمٛمٕمّمٞم٦مُمِ سمٛمٕمّمٞم٦م وم٢من أُ 

ْ ًمف، وَترم ُمٜم٤مزقمتف، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ْ اّلّلَ َوَأـمِٞمُٕمقا ٞمُٕمقا
ْ َأـمِ ـَ آَُمٜمُقا ِذي ٤َم اًمَّ }َي٤م َأُّي 

ؾُمقِل إِن يُمٜمُتْؿ   َواًمرَّ
ِ
وُه إمَِم اّلّل  وَمُرد 

ٍ
ء ؾُمقَل َوُأْوزِم إَُْمِر ُِمٜمُٙمْؿ وَم٢ِمن شَمٜم٤َمَزقْمُتْؿ ذِم يَشْ اًمرَّ

 َواًْمَٞمْقِم أظِم 
ِ
ـُ شَم٠ْمِويالً  ِر َذًمَِؽ شُم١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمّلّل وىم٤مل ، [59: ]اًمٜمس٤مء {ظَمػْمٌ َوَأطْمَس

ـْ :☺ رؾمقل اهلل َ َوَُم ـْ قَمَّم٤ميِن وَمَ٘مْد قَمََم اّللَّ َ، َوَُم ـْ َأـَم٤مقَمٜمِل وَمَ٘مْد َأـَم٤مَع اّللَّ َُم

ـْ قَمََم اًْمـَأـَم٤مَع   .(2)٠َمُِمػَم وَمَ٘مْد قَمَّم٤ميِن اًْمـ٠َمُِمػَم وَمَ٘مْد َأـَم٤مقَمٜمِل، َوَُم
   

 : طمٙمؿ اؾمتئذان إُمػم ذم اخلروج ُمـ اعمٕمسٙمر وٟمحقه:اًمث٤مًمث٦م اعمس٠مخ٦م

  ـ اجلٜمد اخلروُج ُمِ  ٓ جيقز ٕطمدٍ 
ِ
قمغم  أو إهم٤مرةٍ  طم٤مضم٦مٍ  ُمـ اعمٕمسٙمر، ًم٘مْم٤مء

 َّٓ ـِ  سمح٤ملِ  ف أقمرُف ٕنَّ   سم٢مذن اًم٘م٤مةد أو إُمػم:اًمٕمدو، أو همػم ذًمؽ إ  اًمٜم٤َّمس، وُمٙم٤مُم

َّٓ ن ٠مذَ اًمٕمدو، وىمرسمف وسمٕمده، وُمقاضع إُمـ، ومال يَ   ُمع أُمٜمف قمٚمٞمٝمؿ، وإن ًمٚمجٜمد إ

سمام ور، ُّيٚمٙمقن هب٤م ًمٚمٕمدو، أو ُمٝمٚمٙم٦مً  ٤مً ـ همػم أُمره أو إذٟمف، ل ي٠مُمٜمقا يمٛمٞمٜمظمرضمقا ُمِ 

وٓ خيرضمقن إٓ سم٢مذن » ذم اعمٖمٜمل: ضم٤مء، رطمؾ اجلٞمش ومٞمْمٞمع اخل٤مرج

 ذم أو رسم٤مط أو طم٤مضمزٍ  ذم يم٤من ـُمَ  -أجْم٤مً –وي٘م٤مس قمغم هذه اعمس٠مخ٦م ، (3)«إُمػم...

َّٓ  يٜمت٘مؾ أو خيرج ومال ومٞمف، سم٤مًمب٘م٤مء إُمػمُ  أُمره ُمٙم٤منٍ  أي  .إُمػم سم٢مذن إ

                                      
 .4/219، ط دار إطمٞم٤مء اًمؽماثؾمٜمـ اًمؽمُمذي، . 1

 (.1835)، (، وُمسٚمؿ7137أظمرضمف اًمبخ٤مري، ) .2

 .13/33سمـ ىمداُم٦م، ا .3



 

 

 

 

   

 

 

 

 

طمد وُم٤م أصٞم٥م ىم٤مل اًمٕمٚمامء: ويم٤من ذم ىمّم٦م أُ » ♫: ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر

ةد واحلِ سمف اعمسٚمٛمقن ومٞمٝم٤م ُمِ   قمٔمٞمٛم٦م، ُمٜمٝم٤م: شمٕمريُػ  ٙمؿ اًمرسم٤مٟمٞم٦م أؿمٞم٤مءُ ـ اًمٗمقا

ارشمٙم٤مب اًمٜمٝمل، ح٤م وىمع ُمـ شمرك اًمرُم٤مة  اعمٕمّمٞم٦م، وؿم١ممَ  قم٤مىمب٦مِ  اعمسٚمٛملم ؾمقءَ 

 .(1)«أٓ يؼمطمقا ُمٜمف ☺ُمقىمٗمٝمؿ اًمذي أُمرهؿ اًمرؾمقل 
 

 طمٙمؿ اؾمتئذان اًمقاًمديـ ذم اجلٝم٤مد: اعمس٠مخ٦م اًمراسمٕم٦م:

 اؾمتئذان اًمقاًمديـ ًمف طم٤مًمت٤من:

، ومٞمج٥م اؾمتئذاَّنام إن يم٤مٟم٤م يمٗم٤مي٦م احل٤مًم٦م إومم: أن يٙمقن اجلٝم٤مد ومرَض 

رواه اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ ُمـ طمدي٨م قمبداًمٚمف سمـ قمٛمرو  واًمدًمٞمؾ ُم٤م، لمِ ٛمَ ُمسٚمِ 

 واًمداك أطملٌّ :ف ذم اجلٝم٤مد وم٘م٤ملومست٠مذٟم☺ ضم٤مء رضمؾ ًمٚمٜمبل » :¶

   .ومٗمٞمٝمام ومج٤مهد:، ىم٤ملىم٤مل: ٟمٕمؿ

، ومال جي٥م -يمح٤مل اجلٝم٤مد اًمٞمقم-قملم احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن يٙمقن اجلٝم٤مد ومرَض 

 ِمؽمط ومٞمف إذنُ ومرض اًمٕملم ٓ يُ  ٕنَّ ، ô(2) اًمقاًمديـ سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء إذنُ 

را ُمَ سمٓم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم، وم٢من أَ  اًمقاًمديـ ُمٜمقـم٦مٌ  ـم٤مقم٦مَ  زد قمغم ذًمؽ أنَّ  ،اًمقاًمديـ

ٓ :☺ ُمٕمّمٞم٦م، ىم٤مل اعمتٕملمِّ  اجلٝم٤مدِ  ومال ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦م َلام، وشمركُ ، سمٛمٕمّمٞم٦مٍ 

 .(3) ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ عمخٚمقٍق  ـم٤مقم٦مَ 

  

 

                                      
 .347/ 7 ،ومتح اًمب٤مري .1

 ،1/612 ،واعمٕمقٟم٦م ،1/384 ،وسمداي٦م اعمجتٝمد ،242، 3/241 وشمبٞملم احل٘م٤مةؼ، ،6/58 سمداةع اًمّمٜم٤مةع،اٟمٔمر:  .2

 .26/ 13،وطم٤مؿمٞم٦م اًمروض اعمرسمع ،13/26 ،واعمٖمٜمل، 11/214 ،وروض٦م اًمٓم٤مًمبلم

 .7/737 ،أظمرضمف اسمـ أِب ؿمٞمب٦م ذم ُمّمٜمٗمف .3



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 ديـ:: طمٙمؿ ضمٝم٤مد ُمـ قمٚمٞمف اعمس٠مخ٦م اخل٤مُمس٦م

 ِمؽمط إذنُ ف ٓ يُ أنَّ  ôإذا يم٤من اجلٝم٤مد ُمتٕمٞمٜم٤ًم، ومال ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء 

 ً َّٓ ً اًمداةـ خلروج اعمج٤مهد ًمٚمجٝم٤مد، ؾمقاء يم٤من اًمديـ طم٤م  أم ٓ، وؾمقاء يم٤من ُمٕمَسا

ًمُِٙمْؿ  ىمقًمف شمٕم٤ممم: واًمدًمٞمؾ، (1)أو ُمقساً  }اْٟمِٗمُروْا ظِمَٗم٤موم٤ًم َوصمَِ٘م٤مًٓ َوضَم٤مِهُدوْا سم٠َِمُْمَقا

ُٙمْؿ إِن يُمٜمُتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ   َذًمُِٙمْؿ ظَمػْمٌ ًمَّ
ِ
 ووضمف، [41: ]اًمتقسم٦م {َوَأنُٗمِسُٙمْؿ ذِم ؾَمبِٞمِؾ اّلّل

ٗم٤موم٤ًم اعم١مُمٜملم سم٤مخلروج ًمٚمجٝم٤مد ظِم  اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أُمرَ  ًٓم٦م ُمـ أي٦م: أنَّ اًمدَّ 

 قمٚمٞمٝمؿ وم٢مذا شمٕملمَّ  { أي: وم٘مراء وأهمٜمٞم٤مء،ظِمَٗم٤موم٤ًم َوصمَِ٘م٤مًٓ ٘م٤مًٓ، وضم٤مء ذم ُمٕمٜمك }وصمِ 

 ديـ.اجلٝم٤مد ومال يِمؽمط إذن اعمَ 

ـٌ ؾمئٚم٧م قمٛمَّ »: ♫ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م   ٞمف ومِّ قَ وًمف ُم٤م يُ  ـ قمٚمٞمف دي

م قمغم ووم٤مء اًمديـ: يمٜمٗم٘م٦م اًمٜمٗمس دَّ ٘مَ وىمد شمٕملم اجلٝم٤مد؟ وم٘مٚم٧م: ُمـ اًمقاضمب٤مت ُم٤م يُ 

ـ احل٩م يـ قمٚمٞمف يم٤مًمٕمب٤مدات ُمِ اًمدَّ  م ووم٤مءُ دَّ ٘مَ وُمٜمٝم٤م ُم٤م يُ  واًمقًمد، واًمزوضم٦م

 وم٢من يم٤من اجلٝم٤مدُ  ،م قمٚمٞمف إذا ظمقـم٥م سمف يمّمدىم٦م اًمٗمٓمردَّ ٘مَ ٤مرات، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ يُ واًمٙمٗمَّ 

م قمغم ووم٤مء دِّ اعمتٕملم ًمدومع اًمْضر يمام إذا طمْضه اًمٕمدو أو طمْض هق اًمّمػ ىمُ 

 .(2) «اًمديـ يم٤مًمٜمٗم٘م٦م وأومم...
 

 م؟ام ُي٘مدَّ إذا شمٕم٤مرض اجلٝم٤مد واحل٩م وم٠مُّي   اعمس٠مخ٦م اًمس٤مدؾم٦م:

 ُمـ صمالث صقر: ٓ ختٚمق هذه اعمس٠مخ٦م

م ، ومٞم٘مدَّ -يمح٤مل اجلٝم٤مد اًمٞمقم-اًمّمقرة إومم: أن يٙمقن اجلٝم٤مد ومرض قملم

 .(3)اجلٝم٤مد قمغم احل٩م

                                      
  .2/171 واعمحرر ذم اًمٗم٘مف ،4/171 اٟمٔمر: اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد، .1

  .3/214 ،اعمستدرك ٓسمـ ىم٤مؾمؿ .2

  .2/158 ،واًمسٞمؾ اجلرار ،2/11، وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل 1/215، اٟمٔمر: ُمِم٤مرع إؿمقاق .3



 

 

 

 

   

 

 

 

 

، ومٗمل هذه احل٤مًم٦م شمٓمققم٤مً  يمٗم٤مي٦م واحل٩م   ومرَض  اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م: أن يٙمقن اجلٝم٤مدُ 

اجلٝم٤مد ٟمٗمٌع ُمتٕمٍد، ومُٞم٘مدم قمغم اًمٜمٗمع  ف أومْمؾ ُمـ احل٩م، وٕنَّ ٕنَّ  :م اجلٝم٤مدُي٘مدَّ 

 .(1)اًم٘م٤مرص

ومُٞم٘مدم  ،قملم ومرَض  يمٗم٤مي٦م، واحل٩م   ومرَض  اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م: أن يٙمقن اجلٝم٤مدُ 

 .(2)احل٩م
 

 : طمٙمؿ اًمٗمرار ُمـ اًمزطمػ:اعمس٠مخ٦م اًمس٤مسمٕم٦م

 ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم ؾمبٞمؾ اهلل ُمع اًمٕمدو قمٜمد اًمٚم٘م٤مء طم٤مًمت٤من:

، ومٗمل هذه احل٤مًم٦م اعمج٤مهديـ أو أىمؾ قمددِ  ثكَمْ احل٤مًم٦م إومم: أن يٙمقن اًمٕمدو ُمِ 

َّٓ  م اًمٗمرار،جي٥م اًمثب٤مت، وحيرُ  ً إمم ومئ٦م وهبذا  إن يم٤من ُمتحروم٤ًم ًم٘مت٤مٍل، أو ُمتحٞمِّ إ زا

ـَ يَمَٗمُروا }ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ، (3)ىم٤مل قم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ِذي ـَ آَُمٜمُقا إَِذا ًَمِ٘مٞمُتُؿ اًمَّ ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأُّي 

َْدسَم٤مَر )َزطْمًٗم٤م وَماَل شُمَقًم قُهُؿ  ْٕ وًم٤م ًمِِ٘مَت٤مٍل َأْو 15ا َّٓ ُُمَتَحرِّ ِْؿ َيْقَُمِئٍذ ُدسُمَرُه إِ ـْ ُيَقَلِّ ( َوَُم

 َوَُم٠ْمَواُه ضَمَٝمٜمَُّؿ َوسمِئَْس اعْمَِّمػمُ 
ِ
ـَ اّللَّ إنٗم٤مل: ]{ُُمَتَحٞمًِّزا إمَِم وِمَئ٦ٍم وَمَ٘مْد سَم٤مَء سمَِٖمَْم٥ٍم ُِم

ىم٤مل:☺  اًمٜمبل أنَّ  وىمد صمب٧م ذم طمدي٨م أِب هريرة ؓ، [16 -15

 .(4)«اًمتقزم يقم اًمزطمػ» وذيمر ُمٜمٝم٤م: اضمتٜمبقا اًمسبع اعمقسم٘م٤مت...

، وم٢من همٚم٥م قمغم احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن يٙمقن اًمٕمدو أيمثر ُمـ ُمثكَم قمدد اعمج٤مهديـ

ِـّ  ، ًَمِزُمٝمؿ اًمثب٤مت ُمٝمام يم٤من قمدد  اعمج٤مهديـ ذم ؾمبٞمؾ اهلل اًمٔمٗمرُ  فم سم٤مًمٕمدو إذا صمبتقا

اًمٕمدو، ًمألدًم٦م اًمس٤مسم٘م٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م اًمتل شمقضم٥م اًمثب٤مت قمٜمد ًم٘م٤مء اًمٕمدو، 

                                      
  .28/353 ،، جمٛمقع اًمٗمت٤موى13/11 ،اعمٖمٜمل ،5/281 ،جمٛمع اًمزواةد، يمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب اجلٝم٤مد ذم اًمبحر .1

 .6/196 ،وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ ،13/11،اٟمٔمر: اعمٖمٜمل .2

 .13/186 ،، واعمٖمٜمل4/169، وإم ،1/89 ،اٟمٔمر: رشح اًمسػم اًمٙمبػم .3

 (.89(، وُمسٚمؿ، )2766ضمف اًمبخ٤مري، )أظمر .4



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
ِ
وإن همٚم٥م قمغم فمٜمٝمؿ اَلالك، ضم٤مز َلؿ ، (1)ًمألُم٦م ٤م ذم ذًمؽ ُمـ ُمّمٚمح٦مٍ وح

َػ اّلّلُ قَمٜمُٙمْؿ  قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: واًمدًمٞمُؾ ، (2)اًمٗمرار َوقَمٚمَِؿ َأنَّ وِمٞمُٙمْؿ }أَن ظَمٗمَّ

ْ َأْخَٗملْمِ  ٜمُٙمْؿ َأْخٌػ َيْٖمٚمُِبقا ْ ُِمَئَتلْمِ َوإِن َيُٙمـ ُمِّ ُبقا
َئ٦ٌم َص٤مسمَِرٌة َيْٖمٚمِ ٜمُٙمؿ ُمِّ َضْٕمٗم٤ًم وَم٢ِمن َيُٙمـ ُمِّ

ـَ  ٤مسمِِري  َواّلّلُ َُمَع اًمّمَّ
ِ
، ًمٞمٜم٤مًمقا ، [66 :إنٗم٤مل] {سم٢ِِمْذِن اّلّل وجيقز َلؿ أن يثُبُتقا

  :، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممماًمِمٝم٤مدة، ورسمام اٟمتٍموا
ِ
ـ وِمَئ٦ٍم ىَمٚمِٞمَٚم٦ٍم هَمَٚمَب٧ْم ومِئ٦ًَم يَمثػَِمًة سم٢ِِمْذِن اّلّل }يَمؿ ُمِّ

} ـَ ٤مسمِِري    .[249: ]اًمب٘مرة َواّلّلُ َُمَع اًمّمَّ

 ٤م ضمٝم٤مدُ ـمٚم٥م، أُمَّ  ضمٝم٤مدَ  راد ُمـ احل٤مًمتلم اًمس٤مسم٘متلم إن يم٤من اجلٝم٤مدُ اعمُ  :شمٜمبٞمف

   ومال جيقز ومٞمف اًمٗمرار. ،اًمدومع

ـ ىمت٤مل اًمّٓمٚم٥م وأقمؿ ُمِ  وم٘مت٤مل اًمّدومع أوؾمعُ »♫: ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ 

وِمٞمِف اًمَٕمْبد سم٢ِِمذن ؾَمّٞمده َوسمُِدون إِْذٟمف،  وجي٤مهدُ  أطمدٍ  وضمقسم٤م َوَِلََذا يَتَٕملمَّ قمغم يمؾِّ 

ُٛمسٚمٛملم َيْقم اًْمـقًمد سمُِدوِن إِذن َأبََقْيِف، واًمٖمريؿ سمَِٖمػْم إِذن هَمِريٛمف، َوَهَذا يمجٝم٤مد اًْمـوَ 

َٓ يِْمؽَمط ذِم َهَذا اًمٜمَّْقع ُمـ ، َخٜمَْدقاًْمـطمد وَ أ َٕمدو ضْٕمٗمل اًْمـِجَٝم٤مد َأن يٙمقن اًْمـَو

ُؿ يَم٤مُٟمقا َيْقم أطمد وَ اًْمـ ُٛمسٚمٛملم وَمَٙم٤مَن اًْمـَخٜمَْدق َأْضَٕم٤مف اًْمـُٛمسٚمٛملم وَماَم دون، وَم٢ِمَّنَّ

َٓ ضِمَٝم٤مد اظْمتَِٞم٤مر، اًْمـ وَرة َودومع  َنَُّف طِمٞمٜمَِئٍذ ضِمَٝم٤مد رَضُ ِٕ شُمَب٤مح  َوَِلََذاِجَٝم٤مد َواضِمب٤م قَمَٚمْٞمِٝمؿ 

َح٤مل ذِم َهَذا اًمٜمَّْقع َوهؾ شُمَب٤مح ذِم ضِمَٝم٤مد اًمّٓمٚم٥م إِذا اًْمـَخْقف سمَِحس٥م اًْمـوِمٞمِف َصاَلة 

ِن ًمْٚمُٕمَٚماَم اًْمـظَم٤مَف وَمقت  َٓ ء مه٤م ِرَواَيَت٤مِن قَمـ اإِلَُم٤مم َٕمدو َول خيػ يمرشمف وِمٞمِف ىَمق

 .(3)«َأمْحد

 

                                      
 .14/182 ،، واحل٤موي اًمٙمبػم13/189 ،اٟمٔمر: اعمٖمٜمل .1

 .13/187 ،، واعمٖمٜمل11/248 ،، وروض٦م اًمٓم٤مًمبلم4/169 اٟمٔمر: إم، .2

 .1/188، اًمٗمروؾمٞم٦م. 3



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 : طمٙمؿ أظمذ إضُمرة قمغم اجلٝم٤مد:اعمس٠مخ٦م اًمث٤مُمٜم٦م

ف ضمرة قمغم اجلٝم٤مد، واًمّمحٞمح أنَّ ذم طمٙمؿ أظمذ إُ  ôاظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ 

ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة، َأنَّ  ٓ جيقز ًمٚمٛمج٤مهد أظمذُ  إضمرة قمغم اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل، ومَٕم

،"َرضُماًل، ىَم٤مَل: 
ِ
، َوُهَق َيْبَتِٖمل ُمِ اًْمـَرضُمٌؾ ُيِريُد  َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ

ِ
 ـْ ِجَٝم٤مَد ذِم ؾَمبِٞمِؾ اّللَّ

ْٟمَٞم٤م  "قَمَرِض اًمد 
ِ
َذًمَِؽ، َوىَم٤مًُمقا  وَم٠َمقْمَٔمَؿ اًمٜم٤َّمُس  ،َٓ َأضْمَر ًَمفُ  ☺:، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اّللَّ

ضُمِؾ:  " ًمِٚمرَّ
ِ
ُف َلْ َيٗمْ  ☺قُمْد إمَِم َرؾُمقِل اّللَّ اٍت، "ٝمؿًَمَٕمٚمَّ ، وَم٠َمقَم٤مَد َذًمَِؽ قَمَٚمْٞمِف صَماَلَث َُمرَّ

 . (1)َٓ َأضْمَر ًَمفُ يُمؾَّ َذًمَِؽ َيُ٘مقُل:

 ُم٤م ُيٍَم  وجيقز ًمف أظمذُ 
ِ
ـْ  :☺ف ًمف أو ٕهٚمف ُمـ إقم٤مٟم٦م، ىم٤مل َرؾُمقَل اّللَّ َُم

ـْ ظَمَٚمَػ هَم٤مِزًي٤م ، َوَُم  وَمَ٘مْد هَمَزا
ِ
َز هَم٤مِزًي٤م ذِم ؾَمبِٞمِؾ اّللَّ  سمَِخػْمٍ وَمَ٘مْد  ضَمٝمَّ

ِ
ذِم ؾَمبِٞمِؾ اّللَّ

 . (2)هَمَزا 
 

 : سمٕمض آداب محؾ اًمسالح:اًمت٤مؾمٕم٦م اعمس٠مخ٦م

ُمُ يَ  ًمٚمسالح آداسم٤مً  إنَّ   قمٚمٞمٝم٤م، ُمٜمٝم٤م: واعمح٤مومٔم٦مُ ٤م، ٝمٜمبٖمل قمغم اعمسٚمؿ اًمتزا

1.  َّٓ ـَ  ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:روراً وهمُ  ؼماً حيٛمؾ اًمسالح يمِ  أ ِذي َٓ شَمُٙمقُٟمقا يَم٤مًمَّ }َو

ـْ  ُ  ِدَي٤مِرِهْؿ سَمَٓمراً  ظَمَرضُمقا ُِم  َواّللَّ
ِ
ـْ ؾَمبِٞمِؾ اّللَّ وَن قَم  سماَِم َوِرَة٤مَء اًمٜم٤َّمِس َوَيُّمد 

 [.47]إنٗم٤مل:  َيْٕمَٛمُٚمقَن حُمِٞمٌط{

2.  َّٓ ، ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأب٤َم ُهَرْيَرَة، َيُ٘مقُل: ِمػم سم٤مًمسالح إمم ُمسٚمؿيُ أ ـَ ـِ ؾِمػِمي ـِ اسْم ، قَم

ـْ َأؿَم٤مَر إمَِم َأظِمٞمِف سمَِحِديَدٍة، وَم٢ِمنَّ : ☺َ٘م٤مؾِمِؿ اًْمـىَم٤مَل َأبُق  َٛماَلِةَٙم٦َم شَمْٚمَٕمٜمُُف، اًْمـَُم

فِ  َبِٞمِف َوُأُمِّ
ِٕ   .(3)طَمتَّك َيَدقَمُف َوإِْن يَم٤مَن َأظَم٤مُه 

                                      
 وأبق داود وهق طمسـ.رواه أمحد . 1

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.. 2

 . ُمسٚمؿ فأظمرضم. 3



 

 

 

 

   

 

 

 

 

3.  َّٓ ـِ الطمف وؾمط دمٛمٕم٤مت اعمسٚمٛملمِمٝمر ؾِم يُ أ ـْ َأبِٞمِف، قَم ، قمـ أِب سُمردة، قَم

ـْ َُمرَّ ذِم يَشْ ىَم٤مَل: ☺ اًمٜمَّبِلِّ  ىِمٜم٤َم سمِٜمَْبٍؾ، وَمْٚمَٞم٠ْمظُمْذ قَمغَم َُم ـْ َُمَس٤مضِمِدَٟم٤م َأْو َأؾْمَقا  ُِم
ٍ
ء

ِف ُُمْسٚماًِم    .(1)ٟمَِّم٤مَِل٤َم، َٓ َيْٕمِ٘مْر سمَِٙمٗمِّ

 

 متعؾؼة بأحؽام الؼتل والؼتال مسائل
 

ذم إىمداُمف وإطمج٤مُمف، وإىمب٤مًمف  اًمنميٕم٦مِ  أطمٙم٤ممَ  قمغم اعمج٤مهد أن يراقمَل  إنَّ 

َّٓ  ٦م دمٍ ٛمَ جَ ُمع اًمٜمّمقص طمٞم٨م دارت: ومال يسٗمؽ حِمْ  وإدسم٤مره، ويدورَ   سمدًمٞمؾ، وٓ إ

 َّٓ َّٓ واًمٕمب٤مدة ٓ شمُ ، اجلٝم٤مد قمب٤مدة ومؼ شم٠مصٞمؾ، وم٢منَّ  وِ ُي٘م٤مشمؾ ىمقُم٤ًم إ  إذا يم٤مٟم٧م ٘مبؾ إ

وم٘م٦مً  ،ًمقضمف اهلل ظم٤مًمّم٦مً   .☺َلدي اًمٜمبل  ُمقا
 

٤مر: ـَ جيقز ىمتٚمف ُمِ  ـْ : ُمَ اعمس٠مخ٦م إومم  اًمٙمٗمَّ

ـ اًم٘مت٤مل ُمِ  ـ أهؾِ ُمـ يم٤من ُمِ  جيقز ىمتُؾ يمؾِّ  فقمغم أنَّ  ôاشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء 

اًمب٤مًمٖمقن اًم٘م٤مدرون قمغم  وهؿ اًمرضم٤مُل  ٦م،اًمٕم٤مُمَّ  ٝمؿ اًمدقمقةُ تْ ٚمٖمَ ـ سمَ مَّ  :(2)اًمٙمٗم٤مر

ءً  ومقا اًمٙم٤مومر احلرِب سم٠منَّ  اًم٘مت٤مل، ؾمقا ف: يمؾ  يم٤مومٍر أؿم٤مريمقا ذم اًم٘مت٤مل أم ٓ، ًمذا وم٘مد قمرَّ

٦م، أو أ  .ُم٤منٌ ًمٞمس ًمف ُمع اعمسٚمٛملم قمٝمٌد، أو ِذُمَّ

ٌء طم٤مرسمٜم٤م أم ٓ، ف طمرِب، سمٛمجرَّ وقمغم هذا وم٤مٕصؾ ذم اًمٙم٤مومر أنَّ  د يمٗمِره، ؾمقا

ً ل يرومع اًمسالح قمٚمٞمٜم٤م، ول يٙمـ ًمف ُمع اعمسٚمٛملم قمٝمٌد أو  وقمٚمٞمف ومٚمق وضمدٟم٤م يم٤مومرا

ً طمرسمٞم٤ًم، طَم ذُم٦م أو أُم٤من، وم٢مٟمَّ  م إدًم٦م اًمتل شم٠مُمر ٕمٛمقاًمدم واح٤مل ًمِ  الَل ٜم٤م ٟمٕمتؼمه يم٤مومرا

                                      
 .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. 1

 .13/179، واعمٖمٜمل، 1/386، وسمداي٦م اعمجتٝمد، 6/46 ،، وسمداةع اًمّمٜم٤مةع11/5اٟمٔمر: اعمبسقط،  .2



 

 

 

 

   

 

 

 

 

ُقُهْؿ{ :شمٕم٤مممىمقًمف وُمـ ذًمؽ  سم٘متؾ اًمٙمٗم٤مر، يملَِم طَمٞم٨ُْم َوضَمدمت  ْ اعْمنُْمِ  }وَم٤مىْمُتُٚمقا

 .[5: ]اًمتقسم٦م
 

 اًمٙمٗم٤مر: ـَ ٓ جيقز ىمتٚمف ُمِ  ـْ ُمَ : اًمث٤مٟمٞم٦م اعمس٠مخ٦م

ـ اًمٙمٗم٤مر ُمِ  قمغم اؾمتثٜم٤مء سمٕمضِ  ☺ف ـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمُمِ  ٧م إدًم٦مُ دًمَّ 

 سم٤مطم٦م ىمتٚمٝمؿ: وهؿ:إ

 .اًمّمبل .1

ة .2  .(1)«ىمتؾ اًمٜمس٤مء واًمّمبٞم٤من قمـ»☺ : َّنك اًمٜمبل  طمٞم٨م ،اعمرأ

ـِ ؾَمْٕمٍد ىَم٤مَل:، اًمِمٞمخ اًمٗم٤مين .3 ـْ َراؿِمِد سْم  » قَم
ِ
  ☺ََّنَك َرؾُمقُل اّللَّ

ِ
ـْ ىَمْتِؾ اًمٜمَِّس٤مء قَم

ْٞمِخ  ٦ِم، َواًمِمَّ يَّ رِّ َك سمِفِ اًْمـَواًمذ  َٓ طَمَرا ِذي  ، وقمٜمد ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف (2)«َٙمبػِِم اًمَّ

ـِ  ـْ َضْٛمَرَة سْم  طَمبِٞم٥ٍم َأنَّ قَم
ِ
ْبٞم٤َمِن  ََّنَك»: ☺َرؾُمقَل اّللَّ  َواًمّمِّ

ِ
ـْ ىَمْتِؾ اًمٜمَِّس٤مء قَم

ُٞمقِخ   ف ًمٞمس ُمـ أهؾ اًم٘مت٤مل، ومال ي٘متؾ، يم٤معمرأة واًمّمبل.وذًمؽ ٕنَّ ، «َواًمِم 

ُِمـ .4  ، وهق اًمْمٕمٞمػ اًمذي ٓ ي٘مدر قمغم اًم٘مٞم٤مم.اًمزَّ

 .إقمٛمك .5

ُِمـ وإقمٛمك واعمجٜمقن، اًم٘مٞم٤مس قمغم اعمجٜمقن. 6 اًمِمٞمخ اًمٗم٤مين ، ودًمٞمؾ اًمزَّ

 ٓؿمؽمايمٝمؿ ذم قمدم اًم٘مت٤مل.

تف ًمٞمزيد سمـ أِب ؾمٗمٞم٤من: ذم وصٞمَّ  ، ح٤م ذم طمدي٨م أِب سمٙمر ؓاه٥ماًمرَّ . 7

ؾمتٛمرون قمغم ىمقم ذم صقاُمع َلؿ، واطمتبسقا أنٗمسٝمؿ ومٞمٝم٤م، وَمَدقُمقُهؿ طمتك »

   .(3)«ُيِٛمٞمَتُٝمُؿ اهلل قمغم ضالًمتٝمؿ

                                      
 (.1774) ،(، وُمسٚمؿ3114)، أظمرضمف اًمبخ٤مري .1

 . رواه اسمـ أِب ؿمٞمب٦م ذم ُمّمٜمٗمف .2

 .2/148 ،، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر448 -2/447 ،أظمرضمف ُم٤مًمؽ .3



 

 

 

 

   

 

 

 

 

َّٓ 1شمٜمبٞمف ذم اًم٘مت٤مل أو  َلؿ رأٌي  يٙمقن : ُيِمؽمط ذم قمدم ىمتؾ اعمذيمقريـ أ

 ف ُي٘متؾ، وهذا سم٢مَج٤مع اًمٕمٚمامء.وم٢مٟمَّ  ،ُمِم٤مريم٦م، وم٢من يم٤من أطمُدهؿ ي٘م٤مشمؾ أو يم٤من ًمف رأٌي 

 دي٨م رسَم٤مح سمـ اًمرسمٞمع ؓومح ،ـ ؿم٤مرك ُمٜمٝمؿ سم٤مًم٘مت٤ملُمَ  ٤م دًمٞمؾ ىمتؾِ وم٠مُمَّ 

ذم همزوة، ومرأى اًمٜم٤َّمس جُمتٛمٕملم قمغم يشء، ومبٕم٨م  ☺يُمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل »ىم٤مل: 

ٍة ىمتٞمؾ»، ومج٤مء وم٘م٤مل: اضمتٛمع ه١مٓء؟ قمالمَ اٟمٔمر رضماًل وم٘م٤مل: ، وم٘م٤مل: «قمغم اُمرأ

 .(2)ىم٤مشمٚم٧م ىُمتٚم٧م ٤م إنْ قمغم أَّنَّ  ، ومدلَّ (1)احلدي٨م ُم٤م يم٤مٟم٧م هذه ًمت٘م٤مشمؾ...

ـَ  ـ ؿم٤مرك ُمٜمٝمؿ سم٤مًمرأي: ومام صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم أنَّ ُمَ  ٤م دًمٞمؾ ىمتؾِ وأُمَّ  ُدريَد سم

٦م ىُمتؾ يقم طُمٜملم، وهق ؿمٞمخ يمبػم ٓ ي٘مدر قمغم اًم٘مت٤مل، وىمد ظمرضمقا سمف  ٛمَّ اًمّمِّ

جف ومٚمؿ يٜمٙمر اًمٜمبل   .(3)ىمتٚمف ☺يتٞمٛمٜمقن سمف، ويستٕمٞمٜمقن سمرأ
 

ٚمقن َجٞمٕم٤ًم ٘متَ ٤م اعمرشمدون ومٞمُ قن هؿ اًمٙمٗم٤مر إصٚمٞمقن، أُمَّ ثٜمَ : وه١مٓء اعمستَ 2شمٜمبٞمف

َّٓ وٓ يستثٜمك ُمٜمٝمؿ  ُمـ سمدل ديٜمف  :☺واعمجٜمقن ًمٕمٛمقم ىمقًمف   اًمّمبل  إ

 .(4)وم٤مىمتٚمقه
 

س وطمٙمٛمُ  : صقرُ اًمث٤مًمث٦م اعمس٠مخ٦م  ف:اًمتَّؽَم 

ـ ُمٕمّمقُمل نمي٤ًم ُمِ رقم٤ًم سمَ س ذم اصٓمالح اًمٗم٘مٝم٤مء: هق أن يْمع اًمٙمٗم٤مر دِ ؽَم  اًمتَّ 

 ـ طم٤مًمتلم:اعمج٤مهديـ، وٓ ختٚمق هذه اعمس٠مخ٦م ُمِ  اًمدم، يتَّ٘مقن سمف رضسم٤مِت 

 

                                      
 ،371-25/371 ،(، وأمحد2842) ،(، واسمـ ُم٤مضمف8628) ،(، واًمٜمس٤مةل ذم "اًمٙمؼمى"2669) ،رواه أبق داود .1

  وإؾمٜم٤مده صحٞمح.

  .2/281 ،ُمٕم٤مل اًمسٜمـ ًمٚمخٓم٤َّمِب :اٟمٔمر .2

 (.2498) ،(، وُمسٚمؿ4323) ،أظمرضمف اًمبخ٤مري .3

 .6/2537صحٞمح اًمبخ٤مري، ط دار اسمـ يمثػم،  .4



 

 

 

 

   

 

 

 

 

، وهذه اعمس٠مخ٦م ٓ ختٚمق ُمـ س٤مةٝمؿ وأـمٗم٤مَلؿسمٜمِ  يتؽمس اًمٙمٗم٤مرُ إومم: أن  احل٤مًم٦م

 صقرشملم:

اًم٘مت٤مل، وظِمٞمَْػ ُمٜمٝمؿ قمغم  اًمتح٤ممِ  أن يتؽمؾمقا هبؿ طم٤مَل  إومم: اًمّمقرة

قمغم ضمقاز ىمت٤مَلؿ ذم هذه اًمّمقرة، وإن  ôؼ اًمٗم٘مٝم٤مء ٗمَ اعمسٚمٛملم، وم٘مد اشمَّ 

اًمٜمس٤مء وإـمٗم٤مل ُم٤م  ك ىمتُؾ قىمَّ تَ ؿ، وًمٙمـ يُ ٟمس٤مةٝمؿ وأـمٗم٤مَِل  أدى ذًمؽ إمم ىمتؾِ 

ـ اًمدار ُمِ  ئؾ قمـ أهؾِ ف ؾُم أنَّ  ☺ودًمٞمؾ ذًمؽ: ُم٤م صمب٧م قمـ اًمٜمبل ، (1)أُمٙمـ

  .(2)هؿ ُمٜمٝمؿّم٤مب ُمـ ٟمس٤مةٝمؿ وذرارُّيؿ وم٘م٤مل:ٞمُ تقن ومَ اعمنميملم ُيبٞمَّ 
  

ول خُيْػ ُمٜمٝمؿ قمغم ، ؾمقا هبؿ ذم همػم اًمتح٤مم اًم٘مت٤ملأن يتؽمَّ  اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمّمقرة

واهلل -اًمراضمح  ؿ، وًمٕمؾَّ ذم ىمت٤مَِل  ôاعمسٚمٛملم، وم٘مد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء 

  ل ىمتؾِ ُمع شمقىمِّ  (3)ف جيقز ىمت٤مَلؿأنَّ  -أقمٚمؿ
ِ
واًمّمبٞم٤من ُم٤م أُمٙمـ، شمٖمٚمٞمب٤ًم  اًمٜمس٤مء

 ـذم ىمت٤مًمف ًمٚمٙمٗم٤مر ل يٙم ☺اًمٜمبل  ومرض اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل، وٕنَّ  إلىم٤مُم٦مِ 

اًمٕمدو إذا شمؽمؾمقا  شمركَ  تح٤مم احلرب، وٕنَّ  سم٤مًمرُمل إًمٞمٝمؿ طم٤مل اًميتحلمَّ 

اعمدد  ٝمؿ ووصقلِ شمرشمٞم٥م صٗمقومِ  هتؿ، وإقم٤مدةِ إمم ىمقَّ  سمٜمس٤مةٝمؿ وأـمٗم٤مَلؿ ُمدقم٤مةٌ 

 إًمٞمٝمؿ.

 

 

                                      
 ،11/244، ، وروض٦م اًمٓم٤مًمبلم5/198، وومتح اًم٘مدير، 6/63 ،، وسمداةع اًمّمٜم٤مةع11/64اٟمٔمر: اعمبسقط،  .1

 .2/378، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، 13/141 ،واعمٖمٜمل

 رواه اًمبخ٤مري. .2

، واحل٤موي 2/378، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، 13/141، واعمٖمٜمل، 5/198، وومتح اًم٘مدير، 11/65اٟمٔمر: اعمبسقط،  .3

  .11/244، وروض٦م اًمٓم٤مًمبلم، 14/178اًمٙمبػم، 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

، وهذه اعمس٠مخ٦م ٓ ختٚمق سٚمٛملمـ اعمُ سم٠مسى ُمِ  س اًمٙمٗم٤مرُ اًمث٤مٟمٞم٦م: أن يتؽمَّ  احل٤مًم٦م

 ُمـ صقرشملم:

ٚمقن قمغم طمرب ٘مبِ اًمتح٤مم اًم٘مت٤مل، وهؿ ُمُ  : أن يتؽمؾمقا هبؿ طم٤مَل إومم اًمّمقرة

قمغم ضمقاز  ôاعمسٚمٛملم وظِمٞمػ ُمٜمٝمؿ قمغم اعمسٚمٛملم، وم٘مد اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء 

ذم هذه اًمّمقرة، ُمع وضمقب شمقىمل اعمسٚمٛملم اعمُتؽمس هبؿ ىمدر ، (1)ىمت٤مَلؿ

 ٥مٙمَ شمَ قمغم اعمسٚمٛملم أؿمد، ومػُم  ٝمؿ رضرٌ ىمت٤مَلؿ ورُمٞمِ  ذم شمركِ  اإلُمٙم٤من، ٕنَّ 

 ىمت٤مَلؿ ورُمٞمٝمؿ شمٕمٓمٞمٌؾ  ذم شمركِ  ٕقمالمه٤م، وٕنَّ اًمْضريـ، دومٕم٤ًم  أظمػ  

 ًمٚمجٝم٤مد.

ؾمقا هبؿ ذم همػم اًمتح٤مم اًم٘مت٤مل، ول خُيػ ُمٜمٝمؿ قمغم : أن يتؽمَّ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة

ف أنَّ  -واهلل أقمٚمؿ-اضمح واًمرَّ  ذم ىمت٤مَلؿ، ôاعمسٚمٛملم، وم٘مد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء 

 َّٓ  ذيمره٤م اًمٕمٚمامء، ُمٜمٝم٤م:  قمٜمد اًمْضورة سمنموطٍ ٓ جيقز ىمت٤مَلؿ إ

 س.أن ٓ يٛمٙمـ اًمتقصؾ إمم اًمٙمٗم٤مر إٓ سمرُمل اًمؽمِّ  .1

 أن يتح٤مؿمك اًمراُمل رضب اًمؽمس ىمدر اإلُمٙم٤من. .2

 ف اًمٙمٗم٤مر.د اًمراُمل سمرُمٞمِ أن ي٘مِّم  .3

ِـّ ٖمٚمِ ٘مٓمع أو يَ أن يَ  .4  ة.اعمّمٚمح٦م اعمرضمقَّ  طمّمقُل  ٥م قمغم اًمٔم

 شم٠مظمػمَ  ٓ حيتٛمؾ إُمرَ  ٦م، سمٛمٕمٜمك أنَّ أن شمٙمقن اعمّمٚمح٦م اعمرضمقة طم٤مًمٞمَّ  .5

 . ٝمؿرُمٞمِ 

 

 

                                      
 ،11/244، ، وروض٦م اًمٓم٤مًمبلم5/198، وومتح اًم٘مدير، 6/63 ،، وسمداةع اًمّمٜم٤مةع11/64اٟمٔمر: اعمبسقط،  .1

 . 2/378، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، 13/141 ،واعمٖمٜمل



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 يم٤من رُمٞمُ  وإن
ٍ
 ِمؽمط جلقاز ذًمؽ:ه٤م، ومٞمُ سمف اًم٘متؾ يم٤معمداومع وٟمحقِ  ؿ  ٕمُ يَ  ٝمؿ سمٌمء

َّٓ  اًمتقصُؾ  ـَ يٛمٙمِ أن ٓ ُ    .(1) سمذًمؽًمٚمٕمدو أو يمَس ؿمقيمتف إ

َ َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتْؿ{ جيٛمع اًمنموط يمٚمٝم٤م: هق ىمقًمف شمٕم٤ممم: واًمذي  }وَم٤مشمَُّ٘مقا اّللَّ

ذم  وآطمتٞم٤مطُ ، عمج٤مهديـ ذم ؾمبٞمؾ اهلل شم٘مقى اهللومٞمج٥م قمغم ا، ]16اًمتٖم٤مسمـ، [

ُمـ  رص ذم قمدم ؾمٗمؽ دم اعمسٚمؿ، واًمت٘مٚمٞمُؾ ٝمد واحلِ اجلُ  هم٤مي٦مِ  هذه اعمس٠مخ٦م، وسمذُل 

ر دَّ ٘مَ هذه اعمس٠مخ٦م رضورة، ومتُ  ي اًمسالُم٦م ُمٜمف، ٕنَّ اإلُمٙم٤من، وَترِّ  ذًمؽ ىمدرَ 

 تج٤موز ومٞمٝم٤م.سم٘مدره٤م، وٓ يُ 
 

  طمٙمؿ شمبٞمٞم٧م اًمٙمٗم٤مر:: اعمس٠مخ٦م اًمراسمٕم٦م

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  ،قمٚمٞمٝمؿ واإلي٘م٤مع هبؿ ًمٞمالً  شمبٞمٞم٧م اًمٙمٗم٤مر: هق اإلهم٤مرةُ 

ُد ذم احلدي٨م: أن ُيٖم٤مَر قمغم اًمٙمٗم٤مر سم٤مًمٚمٞمؾ، سمحٞم٨م ٓ »: ♫ وُمٕمٜمك اًمَبٞم٤َمُت اعمرا

 ـ(2)«يٛمٞمز سملم أومرادهؿ

ٕمْ (3)اًمٙمٗم٤مر ضم٤مةز رشقم٤مً  وشمبٞمٞم٧م ٥ِم سمـ ضَمث٤َّمَُم٦َم ، ودًمٞمؾ ذًمؽ طمدي٨م اًمّمَّ

ُيس٠مُل قمـ اًمدي٤مر ُمـ ِدي٤مر  ☺ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل » اًمٚمٞمثل ؓ ىم٤مل:

ـْ ٟمِس٤مةٝمؿ وذَراِرُِّيؿ؟ وم٘م٤مل:  .(4)«  هؿ ُمٜمٝمؿاعمنميملم ُيَبٞمَُّتقن وَمٞمُِّمٞمُبقَن ُِم

، وٓ ٟمٕمٚمؿ أطمد يمره سمٞم٤مت ٓ سم٠مس سم٤مًمبٞم٤مت» ♫:اإلُم٤مم أمحد  ىم٤مل

 . (5)«اًمٕمدو

 

                                      
 .4/129واإلٟمّم٤مف،  ،5/198، وومتح اًم٘مدير، 6/63 ،، وسمداةع اًمّمٜم٤مةع11/64اٟمٔمر: اعمبسقط،  .1

 .6/147ومتح اًمب٤مري،  .2

ةؼ، 11/31،اعمبسقط .3  .13/139، اعمٖمٜمل، 3/412، اًمذظمػمة )5/128، اًمبحر اًمرا

 (. 1745(، وُمسٚمؿ، )3112أظمرضمف اًمبخ٤مري، ) .4

 .13/141 ،اعمٖمٜمل .5



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 اًمتٖمريؼ سم٤مح٤مء:: طمٙمؿ اًمتحريؼ سم٤مًمٜم٤مر أو اعمس٠مخ٦م اخل٤مُمس٦م

٤مر سم٤مًمٜم٤مر أو شمٖمري٘مٝمؿ سم٤مح٤مء ذم اًمٙمٗمَّ  قمغم ضمقاز َتريِؼ  ôاشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء 

روا قمٚمٞمٝمؿ سمٖمػمه٤م، وظمٞمػ ُمٜمٝمؿ قمغم اعمسٚمٛملم، ول يٙمـ ٘مدِ طم٤مل اًم٘مت٤مل، إذا ل يَ 

 .(1)ومٞمٝمؿ أسى ُمسٚمٛمقن

 اًمتحريؼ سم٤مًمٜم٤مر، أو اًمتٖمريؼ سم٤مح٤مء، دو سمٖمػمِ روا قمغم اًمٕمَ دِ واظمتٚمٗمقا ومٞمام إذا ىمَ 

َّٓ أنَّ  -واهلل أقمٚمؿ-وًمٕمؾ اًمراضمح   قمٜمد اًمْضورة، أو ُمـ سم٤مب ف ٓ جيقز ومٕمؾ ذًمؽ إ

 اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤معمثؾ.

 ☺سمٕمثٜم٤م رؾمقل اهلل »ف ىم٤مل: ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء قمـ أِب هريرة ؓ أنَّ 

اهلل  ، صمؿ ىم٤مل رؾمقُل إن وضمدت ومالٟم٤ًم وومالٟم٤ًم وم٠مطمرىمقمه٤م سم٤مًمٜم٤مر سمٕم٨م وم٘م٤مل:ذم

أُمرشمٙمؿ أن َترىمقا ومالٟم٤ًم وومالٟم٤ًم، وإن اًمٜم٤مر ٓ إين  طملم أردٟم٤م اخلروج: ☺

 .(2)ُيٕمذب هب٤م إٓ اهلل، وم٢من وضمدمتقمه٤م وم٤مىمتٚمقمه٤م

َّٓ َتري٘مف إن ل يُ  ٤م ذم همػم اعم٘مدور قمٚمٞمف ومج٤مةزٌ هذا ذم اعم٘مدور قمٚمٞمف، أُمَّ   ٘مٝمر إ

سمذًمؽ، أو يم٤من اًمتحريؼ أنٙمك، وىمد روى ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر قمـ صٗمقان سمـ 

أُمٞم٦م إزدي وقمبد اهلل سمـ ىمٞمس اًمٗمزاري وهمػممه٤م ُمـ  قمٛمرو: أن ضمٜم٤مدة سمـ أِب

يرُمقن اًمٕمدو  قا ويم٤مٟمقا قمغم قمٝمد ُمٕم٤موي٦م ؓ يم٤مٟم-وٓة اًمبحر وُمـ سمٕمدهؿ 

ل »ُمـ اًمروم وهمػمهؿ سم٤مًمٜم٤مر، وحيرىمقَّنؿ، ه١مٓء َل١مٓء، وه١مٓء َل١مٓء، ىم٤مل: 

 فاإلُم٤مم اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف قمـ إؾمح٤مق أنَّ  وٟم٘مؾ، «يزل أُمر اعمسٚمٛملم قمغم ذًمؽ

 «.اًمتحريؼ ؾمٜم٦م إذا يم٤من أنٙمك ومٞمٝمؿ» ىم٤مل:

                                      
 ،، واحل٤موي اًمٙمبػم4/243 ،، وإم6/62، وسمداةع اًمّمٜم٤مةع، 5/197، وومتح اًم٘مدير، 11/31 اٟمٔمر: اعمبسقط، .1

 .2/377، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، 13/139، ، واعمٖمٜمل11/244، وروض٦م اًمٓم٤مًمبلم، 14/183

 (.3116)، أظمرضمف اًمبخ٤مري .2



 

 

 

 

   

 

 

 

 

ِق اعمس٠مخ٦م اًمس٤مدؾم٦م  إؿمج٤مر وٟمحق ذًمؽ: وىمٓمعِ  ،اعمدن واًمزروعِ  : طمٙمؿ إطمرا

إؿمج٤مر إن  وىمٓمعِ  ،اعمدن واًمزروع قمغم ضمقاز إطمراِق  ôاشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء 

  .اًمٕمدو أو اًمَٔمَٗمِر سمف اطمت٤مج اعمج٤مهدون ًمذًمؽ، ًمٙمػِّ 

٤مر، ًمٚمٙمٗمَّ  ًمذًمؽ، ًمٙمـ إن يم٤من ومٞمف إهم٤مفم٦مٌ  ػ ومٞمام إذا ل حيت٩م اعمج٤مهدونواظمُتٚمِ 

رٌ  ؾ ٗمٕمَ ومٞمُ  وذًمؽ أنٙمك ًمٚمٕمد هبؿ، وم٤مًمّمحٞمح ضمقاز ذًمؽ، إن رأى اإلُم٤مم أنَّ  وإرضا

ـْ قَمُدوٍّ ئُ }َوَٓ َيٓمَ  ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: سم٠مُمره وإذٟمف، ٤مَر َوَٓ َيٜم٤َمًُمقَن ُِم ئ٤ًم َيِٖمٞمُظ اًْمُٙمٗمَّ
قَن َُمْقـمِ

ْٞماًل إَِّٓ يُمت٥َِم ََلُؿ سمِِف قَمَٛمٌؾ   .(1)[121: ]اًمتقسم٦م َص٤مًمٌِح{ٟمَّ
 

 : طمٙمؿ اًمٙم٤مومر إذا أؾمٚمؿ ىمبؾ اًم٘مدرة قمٚمٞمف:اعمس٠مخ٦م اًمس٤مسمٕم٦م

ْ  ف شمٕم٤ممم:ف، ًم٘مقًمِ درة قمٚمٞمف ومال جيقز ىمتٚمُ إذا أؾمٚمؿ اًمٙم٤مومر ىمبؾ اًم٘مُ  }وَم٢ِمن شَم٤مسُمقا

ْ ؾَمبِٞمَٚمُٝمْؿ إِنَّ اّلّلَ هَمُٗمقٌر  يَم٤مَة وَمَخٚم قا ْ اًمزَّ اَلَة َوآشَمُقا ْ اًمّمَّ طِمٞمٌؿ{َوَأىَم٤مُُمقا ، [5: ]اًمتقسم٦م رَّ

، إمم أن «.أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤َّمس طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إهل إٓ اهلل..: ☺وًم٘مقًمف 

 أؾم٤مُم٦م سمـ وح٤م ورد أنَّ ، (2)وم٢مذا ىم٤مًمقه٤م قمّمٛمقا ُمٜمل دُم٤مءهؿ وأُمقاَلؿىم٤مل: 

 » زيد ؓ ىم٤مل:
ِ
٦ًم إمَِم  ☺سَمَٕمَثٜم٤َم َرؾُمقُل اّللَّ يَّ سمِٜم٤َم ُحَرىَم٤مِت، وَمٜمَِذُروا اًْمـَسِ

، وَم٠َمْدَريْمٜم٤َم َرضُم  ُ " اًل، وَمَٚمامَّ هَمِِمٞمٜم٤َمُه ىَم٤مَل:وَمَٝمَرسُمقا َّٓ اّللَّ سْمٜم٤َمُه طَمتَّك ىَمَتْٚمٜم٤َمُه، "َٓ إهَِلَ إِ ، وَمَْضَ

ءٌ  ـْ وَمَٕمَرَض ذِم َٟمْٗمِِس ُمِ   ومَ ، َذًمَِؽ يَشْ
ِ
ـْ ًَمَؽ سماَِل وَمَ٘م٤مَل:☺ َذيَمْرشُمُف ًمَِرؾُمقِل اّللَّ َُم

ُ َيقْ  َّٓ اّللَّ
اَلِح "ىَم٤مَل:  ِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم؟اًْمـَم إهَِلَ إِ ٤موَم٦َم اًمسِّ اَم ىَم٤مََل٤َم خَمَ ، إِٟمَّ

ِ
ىُمْٚم٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ

ـْ ىَمْٚمبِِف طَمتَّك شمَ وَمَ٘م٤مَل: "َ٘مْتؾِ اًْمـوَ  َٓ ؿَمَ٘مْ٘م٧َم قَم َٓ  ْٕمَٚمؿَ َأ ـْ َأضْمِؾ َذًمَِؽ َأْم  ـْ ًَمَؽ سماَِل  ،ُِم َُم

                                      
، 1/467 ،ذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م، اًمٙم٤م1/33، رشح اًمسػم اًمٙمبػم،5/197، ومتح اًم٘مدير، 11/31اعمبسقط،  .1

، 13/146، اعمٖمٜمل، 2/1124، ُمِم٤مرع إؿمقاق، 118، إطمٙم٤مم اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م، 11/258روض٦م اًمٓم٤مًمبلم، 

 . 5/345، اعمحغم سم٤مٔصم٤مر، 4/127 ،اإلٟمّم٤مف

 (.22) ،(، وُمسٚمؿ1399) ،أظمرضمف اًمبخ٤مري .2



 

 

 

 

   

 

 

 

 

ُ َيْقَم  َّٓ اّللَّ
َّٓ "ىَم٤مَل:  ِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم؟اًْمـإهَِلَ إِ وَماَم َزاَل َيُ٘مقُل: َذًمَِؽ طَمتَّك َوِدْدُت َأينِّ َلْ ُأؾْمٚمِْؿ إِ

 . (1)"َيْقَُمِئذٍ 
 

 : طمٙمؿ اًمٙم٤مومر إذا أؾمٚمؿ سمٕمد اًم٘مدرة قمٚمٞمف:اعمس٠مخ٦م اًمث٤مُمٜم٦م

َـّ ، ؿ اًمٙم٤مومر إصكم سمٕمد اًم٘مدرة قمٚمٞمفإذا أؾمٚم  ومال جيقز ىمتٚمف سم٤مٓشمٗم٤مق، وًمٙم

 ـ أو اًمٗمداء.ومٞمف سملم آؾمؽمىم٤مق أو اعمَ  خمػمٌ  اإلُم٤ممَ 

ـِ طُمَّملْمٍ ؓ أنَّ  َن سْم ف ىَم٤مَل: يَم٤مَٟم٧ْم روى ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ قِمْٛمَرا

  لصَمِ٘مٞمُػ طُمَٚمَٗم٤مَء ًمَِبٜمِ 
ِ
ـْ َأْصَح٤مِب َرؾُمقِل اهلل ْت صَمِ٘مٞمُػ َرضُمَٚملْمِ ُِم  ،☺قُمَ٘مْٞمٍؾ، وَم٠َمَسَ

 
ِ
ـْ سَمٜمِل قُمَ٘مْٞمٍؾ،  َرضُمالً ☺  َوَأَسَ َأْصَح٤مُب َرؾُمقِل اهلل إؾمػم ىَم٤مَل:  أنَّ  -وومٞمف-ُِم

دُ " ٛمَّ ُد، َي٤م حُمَ ٛمَّ  "َي٤م حُمَ
ِ
َُم٤م ، وَمَرضَمَع إًَِمْٞمِف، وَمَ٘م٤مَل: ٤مً َرىِمٞم٘م َرطِمٞمامً  ☺، َويَم٤مَن َرؾُمقُل اهلل

ًَمْق ىُمْٚمَتَٝم٤م َوَأن٧َْم مَتْٚمُِؽ َأُْمَرَك َأوْمَٚمْح٧َم يُمؾَّ ، ىَم٤مَل: "إيِنِّ ُُمْسٚمِؿٌ " ىَم٤مَل: ؿَم٠ْمنَُؽ؟

 .َٗماَلِح اًْمـ

٠َمْسِ طِملَم يُمٜم٧َْم اًْمـ٢ِمؾْماَلِم ىَمْبَؾ اًْمـَُمْٕمٜم٤َمُه ًَمْق ىُمْٚم٧َم يَمٚمَِٛم٦َم »♫: ىم٤مل اًمٜمقوي 

َك ًَمْق َأؾْمَٚمْٛم٧َم  :َٗماَلِح اًْمـَُم٤مًمَِؽ َأُْمِرَك َأوْمَٚمْح٧َم يُمؾَّ  َٓ جَيُقُز َأْسُ َنَُّف 
٠َمْسِ اًْمـىَمْبَؾ  ِٕ

ـَ ٤مًْمـوَمُٙمٜم٧َْم وُمْزَت سمِ  اَلَُم٦ِم ُِم ـَ اهْمتِٜم٤َمِم َُم٤مًمَِؽ  ٠َمْسِ اًْمـ٢ِمؾْماَلِم َوسم٤ِمًمسَّ ٤م إَِذا َأؾْمَٚمْٛم٧َم ، َوُِم َوَأُمَّ

ىَم٤مِق وَ اًْمـِخَٞم٤مُر ذِم ىَمْتٚمَِؽ َوَيْبَ٘مك اًْمـ٠َمْسِ وَمَٞمْسُ٘مُط اًْمـ سَمْٕمدَ  ؾْمؽِمْ
ِٓ ِـّ اًْمـِخَٞم٤مُر سَملْمَ ا َٛم

 اًْمـوَ 
ِ
   .(2)«ِٗمَداء

َٗم٤مىًم٤م َوَهْؾ َ٘مْتُؾ ااًْمـ٠َمؾِمػُم َزاَل اًْمـَوًَمْق َأؾْمَٚمَؿ » ♫ :وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  شمِّ

ِن ًمْٚمُٕمَٚماَمءاًْمـَأْو شَمْبَ٘مك سَمِ٘مٞم٦َُّم  ٤مً َيِّمػُم َرىِمٞم٘م َٓ  . (3)«ِخَّم٤مِل ىَمْق

                                      
  .أظمرضمف ُمسٚمؿ. 1

 .11/111 ،رشح صحٞمح ُمسٚمؿ. 2

 .6/152 :ومتح اًمب٤مري. 3



 

 

 

 

   

 

 

 

 

ْ ُِمـ ىَمْبِؾ َأن شَمْ٘مِدُروْا  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ـَ شَم٤مسُمقا ِذي ْ َأنَّ اّلّلَ }إَِّٓ اًمَّ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ وَم٤مقْمَٚمُٛمقا

طِمٞمؿٌ   . [34: ]اح٤مةدة {هَمُٗمقٌر رَّ
 

 : طمٙمؿ اًمتٛمثٞمؾ سم٘متغم اًمٙمٗم٤مر:اعمس٠مخ٦م اًمت٤مؾمٕم٦م

قمغم َتريؿ اًمتٛمثٞمؾ سم٘متغم اًمٙمٗم٤مر، ُم٤م ل يٙمـ ذم اًمتٛمثٞمؾ  ôاشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء 

قمـ قمبد اهلل سمـ يزيد  ودًمٞمؾ ذًمؽ:، سم٤معمثؾ ، أو ُمٕم٤مُمٚم٦مٌ هبؿ ُمّمٚمح٦مٌ 

 .(1)«قمـ اًمٜمٝمبك واعمثٚم٦م ☺َّنك اًمٜمبل »إنّم٤مري ؓ ىم٤مل: 

سم٤معمثؾ سم٠من  ًمٚمٛمج٤مهديـ، أو ُمٕم٤مُمٚم٦مٌ  ُمّمٚمح٦مٌ  غم اًمٕمدوِّ تْ ٤م إذا يم٤من ذم اًمتٛمثٞمؾ سم٘مَ أُمَّ 

ف جيقز اًمتٛمثٞمؾ سمٛمقشم٤مهؿ سمام شمتح٘مؼ سمف اعمّمٚمح٦م، أو ٚمقا سمٛمقشمك اعمسٚمٛملم، وم٢مٟمَّ ُمثَّ 

ـِ اقْمَتَدى قَمَٚمْٞمُٙمْؿ وَم٤مقْمَتُدوْا قَمَٚمْٞمِف سمِِٛمْثِؾ َُم٤م اقْمَتَدى قَمَٚمْٞمُٙمْؿ  اعمامصمٚم٦م، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: }وَمَٛم

ْ َأنَّ اّلّلَ َُمَع اعْمُتَِّ٘ملَم{ ْ اّلّلَ َواقْمَٚمُٛمقا ُ٘مقا }َوإِْن وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،[194: ]اًمب٘مرة َواشمَّ

شُمؿْ  ْ سمِِٛمْثِؾ َُم٤م قُمقىِمْبُتؿ سمِِف َوًَمئِـ َصؼَمْ { قَم٤مىَمْبُتْؿ وَمَٕم٤مىِمُبقا ـَ ٤مسمِري : اًمٜمحؾ] ََلَُق ظَمػْمٌ ًمِّٚمّمَّ

126].  
 

 اًمٕم٤مرشة: طمٙمؿ ىمٓمع رؤوس اًمٙمٗم٤مر: اعمس٠مخ٦م

ـَ ف شمٕم٤ممم: رؤوس اًمٙمٗم٤مر، وذًمؽ ًم٘مقًمِ  جيقز ًمٚمٛمج٤مهد ىمٓمعُ  ِذي }وَم٢ِمذا ًَمِ٘مٞمُتُؿ اًمَّ

ىَم٤مِب{ َب اًمرِّ ْ وَمْقَق إقَْمٜم٤َمِق  ف شمٕم٤ممم:وىمقًمِ  ،[4: ]حمٛمد يَمَٗمُروا وَمَْضْ سُمقا }وَم٤مرْضِ

ْ ُِمٜمُْٝمْؿ يُمؾَّ سَمٜم٤َمنٍ  سُمقا شَمْسَٛمُٕمقَن َي٤م َُمْٕمنَمَ  ☺ :اًمٜمبل  وًم٘مقلِ  ،[12]إنٗم٤مل {َوارْضِ

سْمِح  ٍد سمَِٞمِدِه، ًَمَ٘مْد ضِمْئُتُٙمْؿ سم٤ِمًمذَّ ٛمَّ  ☺ اًمٜمبل   وىمد أىمرَّ ، (2)ىُمَرْيٍش، َأَُم٤م َواًمَِّذي َٟمْٗمُس حُمَ

 قمددًا ُمـ أصح٤مسمف قمغم ذًمؽ.

                                      
 . رواه اًمبخ٤مري. 1

  أظمرضمف أمحد. .2



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 املجاهدك س  متعؾؼة بـ   مسائل
 

ٓ خيتٚمػ اعمج٤مهد ذم ؾمبٞمؾ اهلل قمـ ؾم٤مةر اعمسٚمٛملم ذم خم٤مـمبتف سم٤مٕواُمر 

هٜم٤مك سمٕمض إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سمٓمٝم٤مرة اعمج٤مهد  واًمٜمقاهل اًمنمقمٞم٦م، همػم أنَّ 

وصالشمف وزيم٤مشمف وصٞم٤مُمف، وم٘مد ضم٤مء اًمنمع احلٜمٞمػ سم٤مًمتخٗمٞمػ قمغم اعمج٤مهد ذم 

 سمٕمض اًمٕمب٤مدات دومٕم٤ًم ًمٚمحرج، ومٛمٜمٝم٤م: 

 : ـمٝم٤مرة اعمج٤مهد سم٤مح٤مء وهق ضمريح:ومماعمس٠مخ٦م إ

  ًمٚمٛمج٤مهد ُمع اجلراح طم٤مًمت٤من:

طُم  اًمٕمْمق  ف همسُؾ ومرَض  ، وم٤مٕصؾ أنَّ ف ُمٙمِمقوم٦مً احل٤مًم٦م إومم: أن شمٙمقن ضمرا

 َّٓ خي٤مف رضرًا سمٖمسٚمف، وم٢من ظم٤مف رضرًا سمٖمسٚمف وم٘مد اظمتٚمػ   أنْ اعمجروح سم٤مح٤مء، إ

ف أنَّ  ♫شمٞمٛمٞم٦م  ٦م ـمٝم٤مرشمف، واظمت٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـذم يمٞمٗمٞمَّ  ôاًمٗم٘مٝم٤مء 

 احلدثيٖمسؾ اًمّمحٞمح ُمـ سمدٟمف ذم احلدث إيمؼم، وُمـ أقمْم٤مء وضقةف ذم 

ِح  وٓ حيت٤مج إمم ، ـ ذًمؽ وضمقسم٤مً إذا ل يتْضر ُمِ  إصٖمر، ويٛمسح سم٤مح٤مء قمغم اجلرا

 . (1)اًمتٞمٛمؿ

طُم  ه٤م، وم٤مظمتٚمػ يم٤مجلبػمة وٟمحقِ  سمح٤مةؾ ف ُمستقرةً احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن شمٙمقن ضمرا

ف أنَّ  -واهلل أقمٚمؿ-واًمذي ئمٝمر ، َجٞمع اجلبػمة أو سمٕمْمٝم٤م؟ ٛمسُح اًمٕمٚمامء هؾ يَ 

  يٛمسح َجٞمعَ 
ِ
ء ف ذًمؽ، وي٘متٍم قمغم اجلبػمة ذم ـمٝم٤مرة احلدث إيمؼم ُم٤م أُمٙمٜمَ  أضمزا

 .(2)ذم ـمٝم٤مرة احلدث إصٖمر اًمٗمرضِ  ُم٤م يٖمٓمل حمؾَّ  ُمسِح 

                                      
 .21/178 ، وجمٛمقع اًمٗمت٤موى،1/119 ، واًمنمح اًمٙمبػم،45 واًمروض اعمرسمع،، 1/271اإلٟمّم٤مف، اٟمٔمر:  .1

ةؼ ،1/531 ،وُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ، 1/76 ،وسمٚمٖم٦م اًمس٤مًمؽ ،1/163 ،اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل .2  ،واًمبحر اًمرا

  .2/371، واعمجٛمقع، 1/356، واعمٖمٜمل، 1/326



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 : ـمٝم٤مرة أقمْم٤مء اعمج٤مهد اعم٘مٓمققم٦م:اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 طم٤مٓت:إقمْم٤مء اعم٘مٓمققم٦م َل٤م صمالث 

  ـ ومقِق شُم٘مٓمع ُمِ  احل٤مًم٦م إومم: أنْ 
ِ
، ضمؾـ ومقق اًمٙمٕم٥م ذم اًمرِّ رومؼ ذم اًمٞمد، وُمِ اعم

 سؾ، ٟٓمٕمدام حمؾِّ اًمٖمُ  ٜمف وضمقُب س٘مط قمَ ف يَ قمغم أنَّ  ôوم٘مد اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء 

ىم٤مل ذم اإلٟمّم٤مف: أن يٙمقن اًم٘مٓمع ُمـ ومقق حمؾ اًمٗمرض ومال ، اًمٖمسؾ سم٤مًم٘مٓمع

 .(1)جي٥م اًمٖمسؾ سمال ٟمزاع

، وُمـ دون اًمٙمٕم٥م ذم اًمرضمؾ، ـ دون اعمرومؼ ذم اًمٞمدأن شُم٘مٓمع ُمِ  احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

 .(2)اًمٗمرض ُم٤م سم٘مل ُمـ حمؾِّ  ف جي٥م همسُؾ قمغم أنَّ  ôوم٘مد اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء 

 احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م: أن شُم٘مٓمع ُمِ 
ِ
، وم٘مد ضمؾـ اًمٙمٕم٥م ذم اًمرِّ رومؼ ذم اًمٞمد وُمِ ـ اعم

اًمرضمؾ ـ اًمس٤مق ُمِ  اًمٕمْمد ُمـ اًمٞمد ورأسِ  رأسِ  اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء هؾ جي٥م همسُؾ 

رأس اًمٕمْمد ُمـ اعمرومؼ،  ف جي٥م همسُؾ أنَّ  -واهلل أقمٚمؿ-اًمراضمح  أم ٓ؟ وًمٕمؾَّ 

٢من وم ،ءاعمرومؼ واًمٙمٕم٥م داظمالن ذم اًمقضق يمذًمؽ رأس اًمس٤مق ُمـ اًمٙمٕم٥م: ٕنَّ 

 .(3)سم٘مل ضمزء يسػم ُمٜمٝمام وضم٥م همسٚمف
 

 ؿ اعمج٤مهد خلقومف ُمـ اًمٕمدو: : شمٞمٛم  اعمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م

ف عمـ ظم٤مف قمغم ٟمٗمسف ُمـ اًمٕمدو، ٕنَّ قمغم ضمقاز اًمتٞمٛمؿ  ôاشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء 

 .(4)يمٕم٤مدم اح٤مء

                                      
 .1/174 ، واٟمٔمر: اعمٖمٜمل،1/164اإلٟمّم٤مف،  .1

 . 1/164 ، اإلٟمّم٤مف،1/416 ،، اعمجٛمقع ًمٚمٜمقوي1/277ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ،  .2

واإلٟمّم٤مف  ،1/173 ، واعمٖمٜمل،6/84ًمٚم٘مرـمبل،  ،، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن1/68 اٟمٔمر: سمداةع اًمّمٜم٤مةع، .3

1/164.  

، وطم٤مؿمٞم٦م اًمروض، 1/315، واعمٖمٜمل، 1/46، ، إم، 2/298، واعمجٛمقع، 1/171 ،سمداةع اًمّمٜم٤مةعاٟمٔمر:  .4

1/316.  



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 سم٤مًمٖمب٤مر: ؿ اعمج٤مهدِ : شمٞمٛم  اعمس٠مخ٦م اًمراسمٕم٦م

زِ  ôاشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء  اًمتٞمٛمؿ سم٤مًمؽماب اًمذي ًمف همب٤مر، واظمتٚمٗمقا ذم  قمغم ضمقا

ز اًمتٞمٛمؿ سم٤مًمٖمب٤مر اًمذي يٙمقن قمغم اجلدار وٟمحقِ  ٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء َُج  ذًمؽ، وُمذه٥ُم  ضمقا

أىمبؾ اًمٜمبل »ىم٤مل:  حلدي٨م أِب ضُمٝمٞمؿ إنّم٤مري ؓ :(1)ؿ سم٤مًمٖمب٤مراًمتٞمٛم   ضمقازُ 

طمتك  ☺قمٚمٞمف اًمٜمبل  دؿ قمٚمٞمف ومٚمؿ يرومٚم٘مٞمف رضمؾ ومسٚمَّ ، (2)ُمـ ٟمحق سمئر َجؾ ☺

وىمقًمف شمٕم٤ممم: }وَمَٚمْؿ  ،(3)«أىمبؾ قمغم اجلدار ومٛمسح سمقضمٝمف ويديف صمؿ رد قمٚمٞمف اًمسالم

ُٛمقا َصِٕمٞمًدا ـَمٞمًِّب٤م...{ ُدوا َُم٤مًء وَمَتَٞمٛمَّ
صٕمٞمد: يمؾ ُم٤م صٕمد  وُمٕمٜمك، ]43 :اًمٜمس٤مء[ دَمِ

 .(4).ٞمدظمؾ ومٞمف اًمؽماب واًمرُمؾ وٟمحقه.قمغم وضمف إرض وم
 

 : صالة اخلقف:اعمس٠مخ٦م اخل٤مُمس٦م

ىمد صاله٤م اًمٜمبل  اخلقف ُمنموقم٦مٌ  صالةَ  أنَّ  ôٓ ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء 

، وإصؾ ذم ذًمؽ ☺ف رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ سمٕمد ووم٤مشمف ٝم٤م أصح٤مسمُ ، وومٕمٚمَ (5)☺

َٕمَؽ  :ف شمٕم٤مممىمقًمُ  ٜمُْٝمؿ ُمَّ اَلَة وَمْٚمَتُ٘مْؿ ـَمآِةَٗم٦ٌم ُمِّ }َوإَِذا يُمٜم٧َم وِمٞمِٝمْؿ وَم٠َمىَمْٛم٧َم ََلُُؿ اًمّمَّ

ْ ُِمـ َوَرآِةُٙمْؿ َوًْمَت٠ْمِت ـَمآِةَٗم٦ٌم ُأظْمَرى َلْ  َوًْمٞم٠َْمظُمُذوْا َأؾْمٚمَِحَتُٝمْؿ وَم٢ِمَذا ؾَمَجُدوْا وَمْٚمَٞمُٙمقُٟمقا

                                      
، واعمجٛمقع، 1/182، وسمداةع اًمّمٜم٤مةع، 14، واإلَج٤مع، ٓسمـ اعمٜمذر، 19/291اٟمٔمر: اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمبد اًمؼم،  .1

 .1/263،واعمٖمٜمل ،1/51، وإم، 2/253

 .1/355أُمقاَل٤م، اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اًمبٚمدان، ُمقضٌع سم٤معمديٜم٦م ومٞمف ُم٤مل ُمـ  .2

  .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .3

 .43اٟمٔمر: شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يمثػم، ؾمقرة اًمٜمس٤مء، آي٦م  .4

 ،واًمنمح اًمٙمبػم ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل، 1/89 ،وآظمتٞم٤مر ًمٚمٛمقصكم، 2/64، وومتح اًم٘مدير، 2/45،اعمبسقط .5

، 2/411، واعمستققم٥م، 4/291 ،واعمجٛمقع، 1/574، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج، 2/561، وُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ، 1/391

 .3/232 ،واعمحغم سم٤مٔصم٤مر، 3/29 ،واعمٖمٜمل، 2/25 ،واعمبدع



 

 

 

 

   

 

 

 

 

ْ َُمَٕمَؽ َوًْمَٞم٠ْمظُمُذوْا طِمذْ  ْ وَمْٚمُٞمَّمٚم قا . (1)[112: اًمٜمس٤مء[ َرُهْؿ َوَأؾْمٚمَِحَتُٝمْؿ{ُيَّمٚم قا

 ورشوط إىم٤مُمتٝم٤م:

ومٞمف يم٘مت٤مل اًمٙمٗم٤مر واعمرشمديـ  أي ُم٠مذوٟم٤مً  ،ضم٤مةزاً  أن يٙمقن اًم٘مت٤مُل  .1

 .(2)هؿوهمػمِ 

٘م٦م سم٘مدوُمٝمؿ اًمثِّ  ـ اعمج٤مهديـ، أو إلظمب٤مرِ ؿ ُمِ اًمٕمدو ًم٘مرهِب  هجقمِ  ظمقُف  .2

 وهذا ُم٤م ذه٥م إًمٞمف، ٙمٞمدةيمٛملم أو ُمَ  إمم اعمج٤مهديـ، أو خلقِف 

ـَ يَمَٗمُروْا إِنَّ  ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: :(3)اجلٛمٝمقر ِذي }إِْن ظِمْٗمُتْؿ َأن َيْٗمتِٜمَُٙمُؿ اًمَّ

بِٞمٜم٤ًم{ ْ ًَمُٙمْؿ قَمُدّوًا ُم  ـَ يَم٤مُٟمقا  .]111 :اًمٜمس٤مء[ اًْمَٙم٤موِمِري

٦م، ٚمَّ ضٕمػ وىمِ  ـ اًمٕمدو، وهؿ ذم طم٤مًم٦مِ ُمٓمٚمقسملم ُمِ  أن يٙمقن اعمج٤مهدونَ  .3

وملم إمم ىمت٤مل، أو اعمج٤مهدون ُمتحرِّ أو يم٤من ، ة ويمثرةذم طم٤مًم٦م ىمقَّ  واًمٕمدو  

 .(4)قفاخلَ  ومٗمل هذه احل٤مٓت جيقز أن يّمٚمقا صالةَ ، زيـ إمم ومئ٦مُمتحٞمِّ 

 

 

 

                                      
، شمٗمسػم اًم٘مرـمبل، 2/398، وشمٗمسػم اسمـ يمثػم، 9/141ًمٚمٛمزيد ُمـ صٗم٤مت صالة اخلقف اٟمٔمر شمٗمسػم اًمٓمؼمي،  .1

5/363. 

، واعمجٛمقع، 2/476، واحل٤موي، 1/224، وإم، 2/281، وطم٤مؿمٞم٦م اخلريش، 1/561، قاه٥م اجلٚمٞمؾُم .2

 .4/586، واًمنمح اعمٛمتع، 1/493، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، 2/412،واعمستققم٥م 4/287

، 3/299، واعمٖمٜمل، 2/126، واعمبدع، 1/218، وإم، 2/566، اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ سمح٤مؿمٞم٦م ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ .3

 .2/362، واإلٟمّم٤مف

وإم ، 3/76، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ، 1/179، وَتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، 2/284، وطم٤مؿمٞم٦م اخلريش، 2/442، اًمذظمػمة .4

  .1/511، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، 2/418، واعمستققم٥م، 3/323، وٟمٞمؾ إوـم٤مر، 2/475، واحل٤موي، 1/225



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 وًمٚمخقف طم٤مًمت٤من:

 .ديداًمِمَّ  همػمُ  احل٤مًم٦م إومم: اخلقُف 

ـ هجقم اًمٕمدو قمغم اعمج٤مهديـ ذم اًمِمديد هق اخلقف ُمِ  همػمِ  وض٤مسمط اخلقِف 

 ٤م سم٢مظمب٤مرِ ٝمؿ َلؿ، وإُمَّ تِ ـ اعمج٤مهديـ وُمٕم٤ميٜمَ ُمِ ٤م ًم٘مرهبؿ إُمَّ ، ؿ سم٤مًمّمالةطم٤مل اٟمِمٖم٤مَِل 

واًمتح٤مم سملم  إمم اعمج٤مهديـ دون أن يٙمقن هٜم٤مك ىمت٤مٌل  ٘م٦م سم٘مدوم اًمٕمدوِّ اًمثِّ 

 .(1)اجلٞمقش

ٟمحق اًم٘مبٚم٦م: ُم٤م ورد قمـ  الة ذم هذه احل٤مًم٦م إن يم٤من اًمٕمدو  اًمّمَّ  ٗم٦مُ وِص 

 :لمٜم٤م صٗمَّ صالة اخلقف ومّمٗمَّ  ☺ؿمٝمدت ُمع رؾمقل اهلل » ىم٤مل: ◙ضم٤مسمر

ٟم٤م ويمؼمَّ  ☺ اًمٜمبل ومٙمؼمَّ ، واًمٕمدو سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًم٘مبٚم٦م ☺رؾمقل اهلل  ظمٚمَػ  صػٌّ 

اٟمحدر  ، صمؿ، صمؿ رومع رأؾمف ُمـ اًمريمقع ورومٕمٜم٤م َجٞمٕم٤مً صمؿ ريمع وريمٕمٜم٤م َجٞمٕم٤مً ، َجٞمٕم٤مً 

 بل  اًمٜمَّ  ومٚمام ىم٣م، ر ذم ٟمحر اًمٕمدواعم١مظمَّ  وىم٤مم اًمّمػ  ، اًمذي يٚمٞمف واًمّمػ   سم٤مًمسجقد

ر سم٤مًمسجقد وىم٤مُمقا، اعم١مظمَّ  اٟمحدر اًمّمػ   اًمذي يٚمٞمف: وىم٤مم اًمّمػ   اًمسجقدَ  ☺

 ،ٕمٜم٤م َجٞمٕم٤مً ريمو☺ ظمر اًمّمػ اعم٘مدم، صمؿ ريمع اًمٜمبل صمؿ شم٘مدم اًمّمػ اعم١مظمر وشم٠م

اًمذي يٚمٞمف  اًمّمػ  صمؿ اٟمحدر سم٤مًمسجقد و ،ورومٕمٜم٤م َجٞمٕم٤مً  صمؿ رومع رأؾمف ُمـ اًمريمقع

ومٚمام  ،وىم٤مم اًمّمػ اعم١مظمر ذم ٟمحقر اًمٕمدو ،ذم اًمريمٕم٦م إومم راً اًمذي يم٤من ُم١مظمَّ 

اٟمحدر اًمّمػ اعم١مظمر سم٤مًمسجقد  ،اًمسجقد واًمّمػ اًمذي يٚمٞمف ☺ىم٣م اًمٜمبل 

 .(2)«وؾمٚمٛمٜم٤م َجٞمٕم٤مً  ☺ومسجدوا، صمؿ ؾمٚمؿ اًمٜمبل 

ـِ  ـِ قُمَٛمَر سْم  سْم
ِ
َخٓم٤َّمِب اًْمـوم٢من يم٤من ذم همػم ضمٝم٦م اًم٘مبٚم٦م ومٞمّمٚمقن يمام روى قَمْبِد اّللَّ

 »ىَم٤مَل: ¶ 
ِ
َخْقِف ذِم سَمْٕمِض َأج٤َّمُِمِف ، وَمَ٘م٤مَُم٧ْم اًْمـَصالَة ☺ َصغمَّ سمِٜم٤َم َرؾُمقُل اّللَّ

                                      
 . 1/218، وإم، 2/79، قمٞمقن إثر ذم ومٜمقن اعمٖم٤مزي واًمسػم .1

 . 2/213صحٞمح ُمسٚمؿ، ط دار اجلٞمؾ،  .2



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 ـَم٤مِةَٗم٦ٌم َُمَٕمفُ 
ِ
ـَ َٕمُدوِّ اًْمـ، َوـَم٤مِةَٗم٦ٌم سم٢ِِمَزاء ِذي ، َوضَم٤مَء َريْمٕمَ  َُمَٕمفُ ، وَمَّمغمَّ سم٤َِمًمَّ ٦ًم، صُمؿَّ َذَهُبقا

  .(1)«َريْمَٕم٦مً  َت٤مِن َريْمَٕم٦مً ىَمَْم٧ِم اًمٓم٤َّمةِٗمَ ، وَ أظَمُروَن، وَمَّمغمَّ هِبِْؿ َريْمَٕم٦مً 

ة اخلقف أو اًمتح٤مم اجلٞمقش وطمّمقل اًم٘مت٤مل، واًمْضب احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ؿمدَّ 

 .واًمٓمٕمـ

وض٤مسمط ؿمدة اخلقف هق: إـمالل اًمٕمدو قمغم اعمج٤مهديـ ومٞمؽماءون ُمٕم٤ًم، وٓ 

واعمج٤مهدون ذم همػم طمّمـ ومتٜم٤مَلؿ ، قن ٟم٤مزًملم سمؾ ُّي٤مَجقَّنؿّمٚم  يُ  ٝمؿ اًمٕمدو  يدقمُ 

 .(2)واًمرُملاًمسٝم٤مم 

اًم٘مبٚم٦م  اًم٘مبٚم٦م وهمػمِ  إمم يمب٤مٟم٤مً ورُ  ضم٤مًٓ رِ  يّمٚمقناعمج٤مهديـ  اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أنَّ 

 واؾمتدًمقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: }وَم٢ِمْن ظِمْٗمُتْؿ وَمِرضَم٤مٓ َأْو ُريْمَب٤مًٟم٤م{، (3)سم٤مًمريمقع واًمسجقد إيامءً 

 . ]239اًمب٘مرة: [

قمغم  ىمٞم٤مُم٤مً  ضم٤مًٓ قا رِ صٚم   .هق أؿمد.. يم٤من ظمقوم٤مً  وم٢منْ : "¶ىم٤مل اسمـ قمٛمر 

  .(4)"بٚم٦م أو همػم ُمست٘مبٚمٞمٝم٤ماًم٘مِ  ُمست٘مبَؾ  يمب٤مٟم٤مً أىمداُمٝمؿ، أو رُ 
  

 

 

 

                                      
 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. .1

 .1/222، إم .2

 ،1/393، وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل، 3/211، واًمبٜم٤مي٦م قمغم اَلداي٦م، 2/64، وومتح اًم٘مدير، 1/89، آظمتٞم٤مر ًمٚمٛمقصكم .3

وروض٦م ، 2/471، واحل٤موي اًمٙمبػم، 1/222، وإم، 1/441، واًمذظمػمة، 1/162، واعمدوٟم٦م ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ

، 1/138، واعمحرر ذم اًمٗم٘مف، 2/417، واعمستققم٥م، 1/578، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج، 2/61، اًمٓم٤مًمبلم

 .3/236، واعمحغم سم٤مٔصم٤مر، 1/499، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، 2/136، واعمبدع، 3/316،واعمٖمٜمل

 . 1/258ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ، رواي٦م حيٞمك سمـ حيٞمك،  .4



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 :: اًمّمالة قمغم اًمدواب وأًمٞم٤مت إيامءً اعمس٠مخ٦م اًمس٤مدؾم٦م

يمب٤مٟم٤ًم قمغم قن ذم ؿمدة اخلقف رُ ّمٚم  اعمج٤مهديـ يُ  قمغم أنَّ  ôاشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء  

قُمئقن سم٤مًمريمقع واًمسجقد إمم يُ  -وأًمٞم٤مت شم٘مقم ُم٘م٤مم اًمدواب اًمٞمقم- اًمدواب

ْؿ }وَم٢ِمْن ظِمْٗمتُ  ىمقًمف شمٕم٤ممم: واًمدًمٞمؾ، (1)طمس٥م اؾمتٓم٤مقمتٝمؿ قمغم، إمم همػمه٤ماًم٘مبٚم٦م أو 

ًٓ َأْو ُريْمَب٤مًٟم٤م{  .] 239اًمب٘مرة: [ وَمِرضَم٤م
  

إطمدامه٤م ًمٚمٛمج٤مهد اعم٘مٞمؿ إذا  ،الشملم ذم وىم٧ٍم اجلٛمع سملم اًمّمَّ  :اعمس٠مخ٦م اًمس٤مسمٕم٦م

 ظم٤مف ُمـ اًمٕمدو:

 -واهلل أقمٚمؿ-اضمح اًمرَّ  شمٕم٤ممم ذم هذه اعمس٠مخ٦م، وًمٕمؾَّ  ôاظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء 

☺ صغم رؾمقل اهلل » ىم٤مل:¶ حلدي٨م اسمـ قمب٤َّمس ، (2)ذًمؽ ضم٤مةز أنَّ 

ذم همػم ظمقف وٓ »، وذم رواي٦م: «اًمٔمٝمر واًمٕمٍم َجٞمٕم٤ًم ذم همػم ظمقف وٓ ؾمٗمر

: وَمَس «ُمٓمر سَمػْمِ ـَ قَمب٤َّمٍس يَماَم ٤مًْمـوَمَ٘م٤مَل: ؾَم ٧ُم ؾَمِٕمٞمًدا، ِلَ وَمَٕمَؾ َذًمَِؽ؟ ٤مًْمـ، ىَم٤مَل َأبُق اًمز  ٧ُم اسْم

تِِف" نْ َتٜمِل، وَمَ٘م٤مَل: "َأَراَد أَ ٤مًْمـؾَم  ـْ ُأُمَّ  .(3)«َٓ حُيِْرَج َأطَمًدا ُِم

ـِ  ، وإذا ضم٤مز اجلٛمع ًمٚمٛم٘مٞمؿِ طم٤مصٌؾ  اًمٕمدوِّ  قِف ـ ظَم ُمِ  واحلرُج  ذم طم٤مٓت  أُم

اخل٤مةػ ًمٚمجٛمع  ـ سم٤مب أومم، وطم٤مضم٦مُ ٛمع ُمِ ومٞمٝم٤م احلرج، وم٤مخل٤مةػ جيقز ًمف اجلَ  ي٘معُ 

 .(4)ٓمقرٛمْ ـ طم٤مضم٦م اعمَ آيمد ُمِ 

  

 

                                      
 .3/316، واعمٖمٜمل، 1/138، واعمحرر ذم اًمٗم٘مف، 1/221، وإم، 2/64اٟمٔمر: ومتح اًم٘مدير،  .1

 .1/411، وروض٦م اًمٓم٤مًمبلم، 4/263، واعمجٛمقع، 1/489، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، 2/359اٟمٔمر: اإلٟمّم٤مف:  .2

 (.715أظمرضمف ُمسٚمؿ، ) .3

 .5/226ٟمٔمر: رشح صحٞمح ُمسٚمؿ، ا .4



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 : أظمذ اعمج٤مهد ُمـ اًمزيم٤مة:اعمس٠مخ٦م اًمث٤مُمٜم٦م

يم٤مة إذا ل يٙمـ ـ اًمزَّ ًمٚمٛمج٤مهد أن ي٠مظمذ ُمِ  قمغم أنَّ  ôأَجع اًمٕمٚمامء 

ءً ًمٚمٛمج٤مهديـ رواشم٥ٌم  ً أم همٜمٞم٤مً  ، ؾمقا  .(1)يم٤من اعمج٤مهد وم٘مػما

واب، ـ اًمدَّ همزوه: ُمِ  يم٤مة ُم٤م يٙمٗمٞمف ذمـ اًمزَّ ذم ؾمبٞمؾ اهلل ُمِ  ويٕمٓمك اعمج٤مهدُ 

ه٤مب واًمرضمقع واعم٘م٤مم ذم أرض اًمٕمدو، اًمذَّ  واًمسالح، واًمٜمٗم٘م٦م، واًمٙمسقة... ُمدةَ 

َدىَم٤مُت  ف شمٕم٤ممم:واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ، ىمقًمُ ، أو ذم اًمثٖمقر وإن ـم٤مل اعم٘م٤مم }إِٟمَّاَم اًمّمَّ

َٗم٦ِم ىُمُٚمقهُبُ  لَم قَمَٚمْٞمَٝم٤م َواعْم١َُمًمَّ
ء َواعْمََس٤ميمِلِم َواًْمَٕم٤مُِمٚمِ ىَم٤مِب َواًْمَٖم٤مِرُِملَم َوذِم ًمِْٚمُٗمَ٘مَرا ْؿ َوذِم اًمرِّ

 َواّلّلُ قَمٚمِٞمٌؿ طَمِٙمٞمؿٌ 
ِ
ـَ اّلّل بِٞمِؾ وَمِريَْم٦ًم ُمِّ ـِ اًمسَّ  َواسْم

ِ
 .] 61: اًمتقسم٦م[ {ؾَمبِٞمِؾ اّلّل

  

 : إومٓم٤مر اعمج٤مهد ذم َّن٤مر رُمْم٤من:اعمس٠مخ٦م اًمت٤مؾمٕم٦م

 ٓ خيٚمق اعمج٤مهد ذم هذه اعمس٠مخ٦م ُمـ طم٤مًمتلم:

، (2)، ومٝمذا جيقز ًمف اًمٗمٓمر سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامءُمس٤مومراً احل٤مًم٦م إومم: أن يٙمقن 

ْٝمَر وَمْٚمَٞمُّمْٛمُف َوَُمـ يَم٤مَن َُمِريْم٤ًم َأْو قَمغَم  واًمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: }وَمَٛمـ ؿَمِٝمَد ُِمٜمُٙمُؿ اًمِمَّ

ةٌ  ـْ َأج٤َّمٍم ُأظَمرَ  ؾَمَٗمٍر وَمِٕمدَّ  .]185 :اًمب٘مرة[ {ُمِّ

ذم ضمقاز  ôوم٘مد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ، ُم٘مٞمامً  احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن يٙمقن اعمج٤مهدُ 

ف جيقز ًمف اًمٗمٓمر، وهذا ف، وم٢مٟمَّ ٗمُ اعمج٤مهد إذا يم٤من اًمّمٞم٤مم ُيْمٕمِ  اًمٗمٓمر، واًمّمحٞمح أنَّ 

ـ ٘مٞمؿ أومم ُمِ اعمج٤مهد اعمُ  إومٓم٤مرَ  اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ، ٕنَّ  ؿمٞمِخ  اظمتٞم٤مرُ 

٤م  وًمٕمٛمقم ىمقًمف اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:، (3)د اًمسٗمرس٤مومر عمجرَّ اعمُ  إومٓم٤مرِ  وْا ََلُؿ ُمَّ }َوَأقِمد 

                                      
، 8/171، واجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، 1/326، واًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م، 2/154اٟمٔمر: سمداةع اًمّمٜم٤مةع،  .1

  .2/117ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، ، 2/321وروض٦م اًمٓم٤مًمبلم، 

 .3/372، وطم٤مؿمٞم٦م اًمروض اعمرسمع، 4/345، واعمٖمٜمل، 2/369، وروض٦م اًمٓم٤مًمبلم، 6/265اٟمٔمر: اعمجٛمقع،  .2

، 2/272 ،، وومتح اًم٘مدير3/381، وطم٤مؿمٞم٦م اًمروض اعمرسمع، 2/53، وزاد اعمٕم٤مد، 3/286اٟمٔمر: اإلٟمّم٤مف،  .3

 .3/412وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ، 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

ٍة{ ـ ىُمقَّ اعمج٤مهد إذا أومٓمر ذم  ويٜمبٖمل اًمتٜمبٞمف إمم أنَّ ، ] 61: إنٗم٤مل[ اؾْمَتَٓمْٕمُتؿ ُمِّ

 ف جي٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مُء.وم٢مٟمَّ  ،َّن٤مر رُمْم٤من ًمٕمذرٍ 
 

 طمٙمؿ ظمروج اعمج٤مهد سم٤مًم٘مرآن إمم أرض اًمٕمدو: اعمس٠مخ٦م اًمٕم٤مرشة:

إذا  اًمٕمدوِّ  سم٤مًم٘مرآن إمم أرضِ  ف ٓ جيقز اخلروُج قمغم أنَّ  ôاشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء 

ـْ ، (1)ف أجدُّيؿظمٞمػ قمٚمٞمف أن شمٜم٤مًمَ  ـِ قُمَٛمَر، قَم  سْم
ِ
ـْ قَمْبِد اهلل صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم قَم

 
ِ
ِن إمَِم َأْرِض ٤مًْمـَأنَُّف يَم٤مَن َيٜمَْٝمك َأْن ُيَس٤موَمَر سمِ »: ☺َرؾُمقِل اهلل ٤موَم٦َم َأْن اًْمـُ٘مْرآ ، خَمَ َٕمُدوِّ

ـْ ، «َٕمُدو  اًْمـَيٜم٤َمًَمُف  ـْ َٟم٤موقَم ـِ قُمَٛمَر، ىَم٤مَل:َأج قَب، قَم ـِ اسْم  ىمَ » وِمٍع، قَم
ِ
 ☺:٤مَل َرؾُمقُل اهلل

ـُ َأْن َيٜم٤َمًَمُف ٤مًْمـَٓ شُمَس٤مومُِروا سمِ  َٓ آَُم ِن، وَم٢ِمينِّ  َٕمُدو  اًْمـوَمَ٘مْد َٟم٤مًَمُف » ، ىَم٤مَل َأج قُب:َٕمُدواًْمـُ٘مْرآ

 .«َوظَم٤مَصُٛمقيُمْؿ سمِفِ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
، 2/1168، وُمِم٤مرع إؿمقاق، 6/165، وومتح اًمب٤مري، 1/393وسمداي٦م اعمجتٝمد،  ،11/69اٟمٔمر: اعمبسقط،  .1

  .13/37واعمٖمٜمل، 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 متعؾؼة بالغـائم والػيء مسائل
 

ـِ  اعمج٤مهد ُمـ ٟمٍم وُمٖمٜمؿ، أو يمٍَس  ٓ خيٚمق طم٤مُل   سْم
ِ
ـْ قَمْبِد اهلل وؿمٝم٤مدة، قَم

 
ِ
 وَمُٞمِّمٞمُبقَن  ىَم٤مَل: ☺قَمْٛمٍرو، َأنَّ َرؾُمقَل اهلل

ِ
ـْ هَم٤مِزَي٦ٍم شَمْٖمُزو ذِم ؾَمبِٞمِؾ اهلل َُم٤م ُِم

ـَ اًْمـ ُٚمقا صُمُٚمَثْل َأضْمِرِهْؿ ُِم َّٓ شَمَٕمجَّ اًمث ُٚم٨ُم، َوإِْن َلْ ُيِّمٞمُبقا  ؿُ آظِمَرِة، َوَيْبَ٘مك ََلُ ًْمـاَٖمٜمِٞمَٛم٦َم، إِ

  .(1)هَمٜمِٞمَٛم٦ًم، شَمؿَّ ََلُْؿ َأضْمُرُهؿْ 
  

 وذم اًمٖمٜمٞمٛم٦م واًمٗملء ُمس٤مةؾ:

 شمٕمريػ اًمٖمٜمٞمٛم٦م واًمٗملء: :اعمس٠مخ٦م إومم

 َ
ِ
ة ة اًمٖمُ إصٚمٞملم واعمرشمديـ سم٘مقَّ  رةِ اًمٙمٗمَ  ١مظمذ ُمـ أُمقالِ ٤م يُ اًمٖمٜمٞمٛم٦م: اؾمؿ ح زا

 يمٚمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم. ومٞمف إقمالءُ  يٙمقنُ  اًمٙمٗمرة قمغم وضمفٍ  وىمٝمرِ 

– يـٝمؿ ذم اًمدِّ ـ ظم٤مًمٗمَ ُمَ  ـ أُمقالِ ديٜمف ُمِ  ُم٤م أورده اهلل شمٕم٤ممم قمغم أهؾِ  اًمٗملء:

ءً   قمغم ٦مسم٤معمّم٤محَل  أو سم٤مجلالء ٤مإُمَّ  ىمت٤مل، سمال -اعمرشمديـ أو إصٚمٞملم ـُمِ  يم٤مٟمقا  ؾمقا

 .ه٤مهمػمِ  أو ضمزي٦مٍ 
  

  اًمٖمٜمٞمٛم٦مِ  اًمٗمرق سملمَ  :اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
ِ
 يم٤مة:وسملم اًمزَّ  واًمٗملء

 (ذم ىمسٛم٦م اًمٗملء واًمٖمٜمٞمٛم٦م ومّمٌؾ ) ىم٤مل اإلُم٤مم أبق يٕمغم ذم إطمٙم٤مم اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م:

ُل   وَ اًْمـَوَأُْمَقا
ِ
ـْ اًْمـَٗمْلء يمِلَم، َأْو يَم٤مُٟمقا ؾَمَب٥َم ُوُصقَِل٤َماًْمـَٖمٜم٤َمِةِؿ: َُم٤م َوَصَٚم٧ْم ُِم  ،ُٛمنْمِ

َتٚمُِػ  ِن ذِم طُمْٙمِٛمِٝماَم، وَ اًْمـَوخَيْ َٓ ِل اًمّمَّ اَم َُْمَقا
ِٕ ٤مًمَِٗم٤مِن  ٤م خُمَ ـْ َأْرسَمَٕم٦ِم َأْوضُمٍف:  َدىَم٤مِت مُهَ  ُِم

                                      
 . أظمرضمف ُمسٚمؿ .1



 

 

 

 

   

 

 

 

 

َدىَم٤مِت َُم٠ْمظُمقَذٌة ُمـ اعمسٚمٛملم، شمٓمٝمػماً  َٖمٜمِٞمَٛم٦َم اًْمـاًمٗملء وَ ، َلؿ َأطَمُدَه٤م: َأنَّ اًمّمَّ

ـْ  ٤مِر اْٟمتَِ٘م٤مًُم٤م ُِمٜمُْٝمْؿ. اًْمـَُم٠ْمظُمقَذاِن ُِم  ُٙمٗمَّ

َدىَم٤مِت  َف اًمّمَّ ٦ِم اضْمتَِٝم٤مٌد وِمٞمفِ  َواًمث٤َّميِن: َأنَّ َُمٍْمِ َوذِم  ،َُمٜمُّْمقٌص قَمَٚمْٞمِف، ًَمْٞمَس ًمأِْلَِةٛمَّ

ِل   وَ اًْمـَأُْمَقا
ِ
وُمُف قَمغَم اضْمتَِٝم٤مِد اًْمـَٗمْلء ٦ِم. اًْمـَٖمٜمِٞمَٛم٦ِم َُم٤م َيِ٘مُػ َُمٍْمِ  ٠َمِةٛمَّ

َدىَم٤مِت جَيُقُز َأْن َيٜمَْٗمِرَد َأْرسَم٤مهُب٤َم سمِِ٘مْسَٛمتَِٝم٤م ذم أ َل اًمّمَّ وٓ ، هٚمٝم٤مَواًمث٤َّمًم٨ُِم: َأنَّ َأُْمَقا

ـْ  ضْمتَِٝم٤مِد ُِم
ِٓ ُه َأْهُؾ ا َّٓ ِف طَمتَّك َيَتَق جيقز ٕهؾ اًمٗملء َأْن َيٜمَْٗمِرُدوا سمَِقْضِٕمِف ذِم ُُمْسَتِح٘مِّ

ِة. اًْمـ َٓ  ُق

سمُِع: اظْمتاَِلُف  ا ، قمغم ُم٤م ٟمذيمره.اًْمـَواًمرَّ وَملْمِ  َٛمٍْمِ
 

 اًمٗملء:شمٗم٤مق وآومؽماق سملم اًمٖمٜمٞمٛم٦م و: آاعمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م

ومّمؾ ذم ىمسٛم٦م اًمٗملء واًمٖمٜمٞمٛم٦م: » أبق يٕمغم ذم إطمٙم٤مم اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م: ىم٤مل اإلُم٤مم

 ٤م وضمٝم٤م اشمٗم٤مىمٝمام: أُمَّ ، ن ُمـ وضمٝملم، خمتٚمٗم٤من ُمـ وضمٝملمواًمٗملء واًمٖمٜمٞمٛم٦م ُمتٗم٘م٤م

ـْ  ٤م: َأنَّ يُمؾَّ َواطِمٍد ُِم  ُٙمْٗمِر. ٤مًْمـاَمًَملْمِ َواِصٌؾ سمِ اًْمـوَم٠َمطَمُدمُهَ

َف ُُخُِسِٝماَم َواطمِ  َواًمث٤َّميِن: َأنَّ   ٌد. َُمٍْمِ

٤م وضمٝم٤م اومؽماىمٝمام:   َوَأُمَّ

، َوَُم٤مَل  اًمٗملء ُم٠مظمقذٌ  ُم٤مَل  : أنَّ مه٤موم٠مطمدُ  . اًْمـقَمْٗمًقا  َٖمٜمِٞمَٛم٦ِم َُم٠ْمظُمقٌذ ىَمْٝمًرا

ف أرسمٕم٦م أُخ٤مس عمٍمِ  اًمٗملء خم٤مًمٌػ  أُخ٤مسِ  أرسمٕم٦مِ  َف َأنَّ ُمٍمِ  :َواًمث٤َّميِن 

 اًمٖمٜمٞمٛم٦م.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 س اًمٖمٜمٞمٛم٦م:ُُخْ  ُف : ُمّم٤مرِ اًمراسمٕم٦م اعمس٠مخ٦م

ُمّم٤مرف ُخس اًمٖمٜمٞمٛم٦م هل ُم٤م ذيمره اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة إنٗم٤مل ذم ىمقًمف: 

ؾُمقِل َوًمِِذي اًْمُ٘مْرسَمك َواًْمَٞمَت٤مَُمك   ُُخَُسُف َوًمِٚمرَّ
ِ
ّ
ِ
 وَم٠َمنَّ ّلل

ٍ
ء ـ يَشْ ْ َأنَّاَم هَمٜمِْٛمُتؿ ُمِّ }َواقْمَٚمُٛمقا

بِٞمِؾ{ ـِ اًمسَّ لِم َواسْم
  .] 41: إنٗم٤مل[ َواعْمََس٤ميمِ

َقاضِم٥ُم ذِم ٤مًْمـومَ » ذم اًمسٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م: ♫ شمٞمٛمٞم٦مىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ 

ُف اًْمـ ُخُٛمِس إمَم ُمـ ذيمره اهلل شمٕم٤ممم: وىمسٛم٦م إُخ٤مس اًْمـَٛمْٖمٜمَِؿ خَتِْٛمٞمُسُف، َورَصْ

ـُ اًْمـاًمب٤مىمٞم٦م سَملْمَ  ـْ ؿَمِٝمَد اًْمـَخٓم٤َّمِب ؓ اًْمـَٖم٤مٟمِِٛملَم، ىَم٤مَل قُمَٛمُر سْم َ
ِ
َقىْمَٕم٦َم. اًْمـَٖمٜمِٞمَٛم٦ُم عم

َوجَي٥ُِم ىَمْسُٛمَٝم٤م سَمْٞمٜمَُٝمْؿ سم٤مًمٕمدل،  ،٤م ًمٚم٘مت٤مل، ىَم٤مشَمُٚمقا َأْو َلْ ُيَ٘م٤مشمُِٚمقا اًمذيـ ؿمٝمدوه ُهؿْ وَ 

َٓ ًمَِٗمْْمٚمِِف، يَماَم يَم٤مَن اًمٜمَّبِل   َٓ ًمِٜمََسبِِف، َو َٓ ًمِِرَي٤مؾَمتِِف، َو َوظُمَٚمَٗم٤مُؤُه  ☺ومال حي٤مسمك أطمد، 

 . «َيْ٘مِسُٛمقََّن٤َم

اًمٕم٘م٤مر واعمٜم٘مقل ُمٓمٚمً٘م٤م،  اإلُم٤مم جي٥م قمٚمٞمف ىمسٛم٦مُ  وُمـ ىم٤مل: إنَّ »وىم٤مل أجْم٤ًم: 

شمر، وًمٞمس وم٘مقًمُ  ف ذم هم٤مي٦م اًمْمٕمػ، خم٤مًمٌػ ًمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف اعمٜم٘مقًم٦م سم٤مًمتقا

قمغم ضمقاز ُم٤م  شمدل   ظمٞمؼمَ  ☺ اًمٜمبلِّ  سٛم٦مَ ىمِ  وم٢منَّ ، واطمدة شمقضم٥م ذًمؽ ُمٕمف طمج٦مٌ 

اًمقضمقب، وهق ل ي٘مسؿ  سمٜمٗمسف قمغم ل  دُ ٓ يَ  ٕمُؾ ف، إذ اًمٗمِ ومٕمؾ، ٓ شمدل قمغم وضمقسمِ 

ر إطم٤مدي٨م، ٤م ومتح٧م قمٜمقة، وهذا يٕمٚمٛمف رضورة ُمـ شمدسمَّ أَّنَّ  ؿمؽَّ ُمٙم٦م وٓ 

ة،  ٦م سملم اًمٖم٤مٟمٛملم ذم يمؾِّ ف سم٤مًمسقيَّ سٛمف يمٚمِّ ف جي٥م ىمَ ـ ىم٤مل: إٟمَّ ويمذًمؽ اعمٜم٘مقل ُمَ  همزا

ؾ ذم ☺ ف ضٕمٞمػ، سمؾ جيقز ومٞمف اًمتٗمْمٞمؾ ًمٚمٛمّمٚمح٦م، يمام يم٤من اًمٜمبل وم٘مقًمُ  ُيـٗمْمِّ

 .«يمثػم ُمـ اعمٖم٤مزي

ء اًمبٞم٤من" ذم ♫وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِمٜم٘مٞمٓمل  سمٕمد أن ذيمر ىمقل (1)"أضقا

 يمثػمٍ  اًمٕمٚمؿ، وهق ىمقُل  أهؾِ  وظم٤مًمػ ذم ذًمؽ سمٕمُض » اجلٛمٝمقر ذم ختٛمٞمس اًمٖمٜمٞمٛم٦م:

                                      
1. 2/418. 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

: ًمإِِلَُم٤مِم َأْن َيٍْمَف ♫ َوَٟمَ٘مَٚمُف قمٜمٝمُؿ اَح٤مِزِري   ـ اح٤مًمٙمٞم٦َِّم،ُمِ  أجًْم٤م، ىم٤مًمقا

َة اًمٖم٤مٟم ٚمٛملم،اًمٖمٜمٞمٛم٦م وِمٞماَم يِم٤مء ُمـ ُمّم٤مًمح اعمس  . «ٛملمويٛمٜمع ُمٜمٝم٤م اًمُٖمزا
 

   : ُمّم٤مرف ُخس اًمٗملء:اعمس٠مخ٦م اخل٤مُمس٦م

٤م َأوَم٤مء   شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة احلنم ذم ىمقًمف:اًمٗملء هل ُم٤م ذيمره اهلل ُخسِ  ُمّم٤مرُف  }ُمَّ

ؾُمقِل َوًمِِذي اًْمُ٘مْرسَمك َواًْمَٞمَت٤مَُمك َواعْمََس٤ميملِِم  ِف َوًمِٚمرَّ ٚمَّ
ـْ َأْهِؾ اًْمُ٘مَرى وَمٚمِ ُ قَمغَم َرؾُمقًمِِف ُِم اّللَّ

بِٞمؾِ  ـِ اًمسَّ ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوَُم٤م  َواسْم هَْمٜمَِٞم٤مء ُِمٜمُٙمْؿ َوَُم٤م آشَم٤ميُمُؿ اًمرَّ ْٕ َٓ َيُٙمقَن ُدوًَم٦ًم سَملْمَ ا يَمْل 

َ ؿَمِديُد اًْمِٕمَ٘م٤مِب  َ إِنَّ اّللَّ  .]7: احلنم[ {ََّن٤َميُمْؿ قَمٜمُْف وَم٤مٟمَتُٝمقا َواشمَُّ٘مقا اّللَّ

  ذم إطمٙم٤مم اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م ذم ىمسٛم٦م اًمٗملء: ♫ىم٤مل اإلُم٤مم أبق يٕمغم 

 اعمسٚمٛملم.  الح وُمّم٤مًمِح راع واًمسِّ ذم اًمٙمِ  ُمٍموٌف  :اًمرؾمقلِ ؾمٝمؿ »

وهؿ سمٜمق ه٤مؿمؿ، وسمٜمق  ٝمؿ ومٞمف صم٤مسم٧ٌم ذوي اًم٘مرسمك، وطم٘م   ٝمؿ اًمث٤مين: ؾمٝمؿُ اًمسَّ 

ى ٚمِ اعمٓمَّ  ـْ ىُمَرْيٍش يُمٚمَِّٝم٤م، ُيَسقَّ ُهْؿ ُِم ـْ ؾِمَقا َ
ِ
٥م اسمٜم٤م قمبد ُمٜم٤مف ظم٤مص٦م، وٓ طَمؼَّ وِمٞمِف عم

ِةِٝمْؿ، ويُ  وأهمٜمٞم٤مةٝمؿ َويمَِب٤مِرِهؿْ لْمَ ِصَٖم٤مِرِهْؿ وِمٞمِف سمَ  ؾ ومٞمف سملم اًمرضم٤مل ٗمَْم َووُمَ٘مَرا

ُْؿ َأقْمَٓمْقُه سم٤ِمؾْمِؿ اًْمـًمٚمذيمر ُِمْثَؾ طَمظِّ  اًمٜمس٤مء،و ََّنَّ
ِٕ  ، َٓ طَمؼَّ وِمٞمِف اًْمـ٠ُمنَْثٞمَلْمِ سَم٦ِم، َو َ٘مَرا

ِد سَمٜم٤َمهِتِؿْ  َٓ َْو ِٕ  َٓ ًمِٞمِٝمْؿ َو ََقا
ِ
 إذا وّصَّ وىمد ىم٤مل أمحد رواي٦م طمٜمبؾ واسمـ ُمٜمّمقر: ، عم

ًمٞمٝمؿ يشء َلؿ ذم  ف ٓ طمؼَّ قمغم أنَّ  وهذا ُمـ يمالُمف يدل  ، ًمبٜمل ه٤مؿمؿ ٓ يٙمقن عمقا

ؿ ٓ يدظمٚمقن ذم قمغم أَّنَّ  ٦م دلَّ ؿ ذم اًمقصٞمَّ دظمقَلَ  طَ ف ح٤م أؾم٘مَ ٛمس، ٕنَّ س اخلُ ُُخ 

ًمٞمٝمؿ ذم اؾمتح٘م٤مق اًمٗملءام ل يَ وإٟمَّ ، ُخس اخلٛمس سم٦م  حٌؼ ستَ ف ُمُ ٕنَّ  :تبٕمقا ُمقا سم٤مًم٘مرا

سم٦مَ  ـْ َُم٤مَت ُِمٜمُْٝمْؿ سَمْٕمَد طُمُّمقِل ، وشمبٕمقهؿ ذم طمرُم٤من اًمزيم٤مة، وٓ ىمرا َوىَمْبَؾ  اَملِ اًْمـَوَُم

 ًمقرصمتف.  ٘م٤مً ستحَ ف ُمُ اًم٘مسٛم٦م، يم٤من ؾمٝمٛمُ 

 ـ ُم٤مت أبقه وهق دونَ واًمٞمتٞمؿ: ُمَ ، اًمث٤مًم٨م: ًمٚمٞمت٤مُمك ُمـ ذوي احل٤مضم٤متاًمسٝمؿ 

 َج٤مِرَي٦ِم، وَم٢ِمَذا سَمَٚمَٖم٤م َزاَل اًمٞمتٞمؿ قمٜمٝمام. اًْمـُٖماَلِم وَ اًْمـٚمقغ، يستقي ومِٞمِف طُمْٙمُؿ اًمبُ 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

سمع: ًمٚمٛمس٤ميملم: وهؿ ُمَ  ـْ َأْهِؾ اًمسٝمؿ اًمرا َٓ جَيُِدوَن َُم٤م َيْٙمِٗمٞمِٝمْؿ ُِم ، ٕنَّ اًْمــ 
ِ
 َٗمْلء

 ٝمام. ومِ زون قمـ ُمس٤ميملم اًمّمدىم٤مت، ٓظمتالف ُمٍَم اًمٗملء ُمتٛمٞمِّ  ُمس٤ميملمَ 

بِٞمِؾ: َوُهْؿ  :َخ٤مُِمُس اًْمـاًمسٝمؿ  ـْ َأْهِؾ اًمٗملء، ٓ جيدون ُٛمَس اًْمـًمَِبٜمِل اًمسَّ ٤موِمُروَن ُِم

ُمٜمٝمؿ دون اعمٜمِمئ ًمٚمسٗمر، ومٝمذا طمٙمؿ ُخس اًمٗملء ذم  ُم٤م يٜمٗم٘مقن، اعمجت٤مزُ 

 . «اًم٘مسٛم٦م

٤م » ذم اًمٖمٞم٤مصمل: ♫م اجلقيٜمل وىم٤مل اإلُم٤م ِذي َيُٕمؿ  ُوضُمقَه اًْمـَوَأُمَّ اَمُل اًمَّ

ٞمِف اًْمـ ، َوُهَق اًمَِّذي ُيَسٛمِّ ، اًْمـًمِْٚمَٛمَّم٤مًمِِح، وَمُٝمَق ُُخُُس ُُخُِس ُٛمْرَصَد اًْمـُٗمَ٘مَٝم٤مُء اًْمـَخػْمِ
ِ
َٗمْلء

 . «َٖمٜمِٞمَٛم٦مِ اًْمـَوُُخُُس ُُخُِس 
 

 ٚمقل وطمٙمٛمف:: شمٕمريػ اًمٖمُ اعمس٠مخ٦م اًمس٤مدؾم٦م

إجدي ومٞمٝم٤م ُمٖمٚمقًم٦م: أي: مٜمققم٦م  وؾمٛمٞم٧م همٚمقًٓ ٕنَّ  ،اخلٞم٤مٟم٦م اًمٖمٚمقل ًمٖم٦م:

 . (1)فإؾمػم إمم قمٜم٘مِ  وهق احلديدة اًمتل دمٛمع يدَ  ؾومٞمٝم٤م همِ  جمٕمقٌل 

ويٛمٙمـ ، ـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ىمبؾ اًم٘مسٛم٦مىم٦م ُمِ ٖمٜمؿ واًمَسَّ واصٓمالطم٤ًم: اخلٞم٤مٟم٦م ذم اعمَ 

سمف  م٤م ل ُيبح آٟمتٗم٤معُ  ،تامناًمٙمِ  ـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م أو اًمٗملء قمغم وضمفِ ذ ُمِ ف: ُم٤م ُأظِم شمٕمريٗمف سم٠منَّ 

 ف سملم اًمٕمسٙمر.ىمسٛمتُ  ٤م جي٥ُم مَّ 

َأن َيُٖمؾَّ َوَُمـ َيْٖمُٚمْؾ }َوَُم٤م يَم٤مَن ًمِٜمَبِلٍّ  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ـ يمب٤مةر اًمذٟمقب،ٚمقل ُمِ واًمٖمُ 

٤م يَمَسَب٧ْم َوُهْؿ َٓ ُئْمَٚمُٛمقنَ  آل [ {َي٠ْمِت سماَِم هَمؾَّ َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم صُمؿَّ شُمَقرمَّ يُمؾ  َٟمْٗمٍس ُمَّ

  .]161: قمٛمران

ـْ َأِِب ُهَرْيَرةَ   »ىَم٤مَل:  وقَم
ِ
ُٖمُٚمقَل، اًْمـَذاَت َيْقٍم، وَمَذيَمَر  ☺ىَم٤مَم وِمٞمٜم٤َم َرؾُمقُل اهلل

ِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم قَمغَم َرىَمَبتِِف سَمِٕمػٌم اًْمـِٗملَمَّ َأطَمَديُمْؿ جَيِلُء َيْقَم اًْمـَٓ قَمٔمََّؿ َأُْمَرُه، صُمؿَّ ىَم٤مَل:وَمَٕمٔمََّٛمُف وَ 
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َٓ  قَل ًَمُف ُرهَم٤مٌء، َيُ٘مقُل: َي٤م َرؾُم  ُؽ ًَمَؽ ؿَمٞمًْئ٤م، ىَمْد َأبَْٚمْٖمُتَؽ، 
َٓ َأُْمٚمِ ، َأهِمْثٜمِل، وَم٠َمىُمقُل: 

ِ
اهلل

،اًْمـَديُمْؿ جَيِلُء َيْقَم ِٗملَمَّ َأطَم اًْمـ
ِ
 ِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم قَمغَم َرىَمَبتِِف وَمَرٌس ًَمُف مَحَْحَٛم٦ٌم، وَمَٞمُ٘مقُل: َي٤م َرؾُمقَل اهلل

َٓ َأُْمٚمُِؽ ًَمَؽ ؿَمْٞمًئ٤م، ىمَ  َٓ  دْ َأهِمْثٜمِل، وَم٠َمىُمقُل:  ِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم اًْمـِٗملَمَّ َأطَمَديُمْؿ جَيِلُء َيْقَم اًْمـَأبَْٚمْٖمُتَؽ، 

َٓ َأُْمٚمُِؽ ًَمَؽ ؿَمْٞمًئ٤م، قَمغَم َرىَمَبتِِف ؿَم٤مٌة ََلَ  ، َأهِمْثٜمِل، وَم٠َمىُمقُل: 
ِ
٤م صُمَٖم٤مٌء، َيُ٘مقُل: َي٤م َرؾُمقَل اهلل

 َٓ قَمغَم َرىَمَبتِِف َٟمْٗمٌس ََل٤َم ِصَٞم٤مٌح، وَمَٞمُ٘مقُل:  ٤مَُم٦مِ ِ٘مٞمَ اًْمـِٗملَمَّ َأطَمَديُمْؿ جَيِلُء َيْقَم اًْمـىَمْد َأبَْٚمْٖمُتَؽ، 

، َأهِمْثٜمِل، وَم٠َمىُمقُل:
ِ
َٓ  َي٤م َرؾُمقَل اهلل ِٗملَمَّ َأطَمَديُمْؿ اًْمـَٓ َأُْمٚمُِؽ ًَمَؽ ؿَمْٞمًئ٤م، ىَمْد َأبَْٚمْٖمُتَؽ، 

،ِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم قَمغَم َرىَمَبتِِف ِرىَم٤مٌع خَتِْٗمُؼ، وَمٞمَُ٘مقُل: َي٤م َرؾُمقَل اًْمـجَيِلُء َيْقَم 
ِ
َٓ  اهلل َأهِمْثٜمِل، وَم٠َمىُمقُل: 

 َٓ ِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم قَمغَم َرىَمَبتِِف اًْمـَديُمْؿ جَيِلُء َيْقَم ِٗملَمَّ َأطَم اًْمـَأُْمٚمُِؽ ًَمَؽ ؿَمْٞمًئ٤م، ىَمْد َأبَْٚمْٖمُتَؽ، 

َٓ َأُْمٚمُِؽ ًَمَؽ ؿَمْٞمًئ٤م، ىَمْد  ، َأهِمْثٜمِل، وَم٠َمىُمقُل: 
ِ
َص٤مُِم٧ٌم، وَمَٞمُ٘مقُل: َي٤م َرؾُمقَل اهلل

  .(1)َأبَْٚمْٖمُتَؽ 

أَجع اعمسٚمٛمقن قمغم شمٖمٚمٞمظ َتريؿ اًمٖمٚمقل، وأنف » ♫:ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي 

 . (2)«قمٚمٞمف رد ُم٤م همٚمف ُمـ اًمٙمب٤مةر، وأَجٕمقا قمغم أن
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 قبي والر  متعؾؼة بالس   مسائل
 

 ،وشمدسمػم ،تؼوقمِ  ،ب٦موهِ  ،ٞمعوسمَ  ،ـمئـ وِ آؾمؽمىم٤مق وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م: ُمِ  ُمس٤مةَؾ  إنَّ 

اًمٕمٚمؿ  أهؾِ  هب٤م وشم٘مّمػمِ  اًمٕمٝمدِ  اعمس٤مةؾ، وذًمؽ ًمٓمقلِ  ـ أدقِّ ُمِ  :ه٤موٟمحقِ  ،وُمقآة

ـَ   هب٤م إح٤مُم٤ًم قم٤مُم٤ًم. ؿَّ ٚمِ ذم آهتامم هب٤م، ومٞمجدر سم٤معمج٤مهد أن يُ  اعمٕم٤مرصي
 

 واصٓمالطًم٤م: ًمٖم٦مً  بِل شمٕمريػ اًمسَّ  :اعمس٠مخ٦م إومم

، ُيَ٘م٤مل: ؾَمَبك  ْبُل ًمٖم٦م: إْْسُ ُه، وَمُٝمَق ؾَمبِلٌّ اًْمـاًمسَّ ُه ؾَمْبًٞم٤م َوؾِمَب٤مًء: إَِذا َأَسَ َٕمُدوَّ َوهَمػْمَ

يَمرِ قمَ  َوإْنَْثك ؾَمْبٌل َوؾَمبِٞم٦ٌَّم َوَُمْسبِٞم٦ٌَّم، َواًمٜمِّْسَقُة ؾَمَب٤مَي٤م، َوًمِْٚمُٖماَلِم ، غَم َوْزِن وَمِٕمٞمٌؾ ًمِٚمذَّ

   .(1)ؾَمْبٌل َوَُمْسبِلٌّ 

ـ أظمذه ٛمَ )اًمسبل( سمِ  قن: وم٤مًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًمٖم٤مًم٥م خيّم  بل اصٓمالطم٤مً وأُم٤م اًمسَّ 

 اعمسٚمٛمقن ُمِ 
ِ
 ،ضم٤مَلؿـ رِ ذ ُمِ ٛمـ ُأظِم أهؾ احلرب، و)إس( سمِ  وأـمٗم٤ملِ  ـ ٟمس٤مء

اًمٖمٜمٞمٛم٦م شمِمتٛمؾ قمغم أىمس٤مم: أسى، وؾمبل، وأرضلم، وأُمقال، »ومٞم٘مقًمقن ُمثاًل: 

هبؿ أطمٞم٤مء،  نر اعمسٚمٛمقـ اًمٙمٗم٤مر إذا فمٗمِ ٤م إسى ومٝمؿ اًمرضم٤مل اعم٘م٤مشمٚمقن ُمِ وم٠مُمَّ 

 .(2)«.٤م اًمسبل ومٝمؿ اًمٜمس٤مء وإـمٗم٤مل..وأُمَّ 
 

 بل وآؾمؽمىم٤مق:اًمسَّ  : ُمنموقمٞم٦مُ اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

َّٓ تِ ٜم٦م واإلَج٤مع، ول خي٤مًمػ ذم ُمنموقمٞمَّ سم٤مًمٙمت٤مب واًمس   بل ُمنموعٌ اًمسَّ  إنَّ   ف إ

ٟمٞملم واحلداصمٞملماًمٕمَ  سمٕمُض  ـَ اًمٜمَِّس٤مء إَِّٓ َُم٤م  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:، ٍما }َواعْمُْحَّمٜم٤َمُت ُِم

 .] 24: اًمٜمس٤مء[ َُمَٚمَٙم٧ْم َأجاَْمُٟمُٙمْؿ{

                                      
 اٟمٔمر: ًمس٤من اًمٕمرب، اعمّمب٤مح اعمٜمػم، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط.. 1

 . 141، ، وإطمٙم٤مم اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م، ِٕب يٕمغم131، إطمٙم٤مم اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م، ًمٚماموردي اٟمٔمر:. 2



 

 

 

 

   

 

 

 

 

م قمٚمٞمٙمؿ إضمٜمبٞم٤مت أي: وطمرَّ » ذم شمٗمسػمه: ♫ ىم٤مل اًمٕمامد اسمـ يمثػم

َّٓ  {إَِّٓ َُم٤م َُمَٚمَٙم٧ْم َأجاَْمُٟمُٙمؿْ } ضم٤متٜم٤مت وهل اعمزوَّ حَّم اعمُ   َـّ قهُ ٛمُ ٚمٙمتُ  ُم٤م ُمَ يٕمٜمل: إ

 ىم٤مل ،أي٦م ٟمزًم٧م ذم ذًمؽ ـم١مهـ إذا اؾمتؼمأمتقهـ، وم٢منَّ ًمٙمؿ وِ  ؾ  ف حَيِ وم٢مٟمَّ  سم٤مًمسبل،

 ،قمـ قمثامن اًمَبتِّل -هق اًمثقري-اإلُم٤مم أمحد: طمدصمٜم٤م قمبد اًمرزاق، أظمؼمٟم٤م ؾمٗمٞم٤من 

ل بْ ـ ؾَم ُمِ  ـ أِب ؾمٕمٞمد اخلدري ؓ ىم٤مل: أصبٜم٤م ٟمس٤مءً قمـ أِب اخلٚمٞمؾ، قم

 ،☺وَلـ أزواج، ومس٠مخٜم٤م اًمٜمبل  َـّ قمٚمٞمٝمِ  هٜم٤م أن ٟم٘معَ أزواج، ومٙمرِ  َـّ أوـم٤مس، وََلُ 

ـَ اًمٜمَِّس٤مء إَِّٓ َُم٤م َُمَٚمَٙم٧ْم َأجاَْمُٟمُٙمؿْ } ومٜمزًم٧م هذه أي٦م: ىم٤مل:  {َواعْمُْحَّمٜم٤َمُت ُِم

أمحد سمـ ُمٜمٞمع، قمـ ُهَِمٞمؿ، ورواه وهٙمذا رواه اًمؽمُمذي قمـ ، ٝمـومروضَم  ؾمتحٚمٚمٜم٤موم٤م

اًمٜمس٤مةل ُمـ طمدي٨م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وؿمٕمب٦م سمـ احلج٤مج، صمالصمتٝمؿ قمـ قمثامن اًمبتل، 

ورواه اسمـ ضمرير ُمـ طمدي٨م أؿمٕم٨م سمـ ؾمقاري قمـ قمثامن اًمبتل، ورواه ُمسٚمؿ ذم 

 ريؿ،صحٞمحف ُمـ طمدي٨م ؿمٕمب٦م قمـ ىمت٤مدة، يمالمه٤م قمـ أِب اخلٚمٞمؾ ص٤مًمح سمـ أِب ُم

ومذيمره، وهٙمذا رواه قمبد اًمرزاق، قمـ ُمٕمٛمر، قمـ ىمت٤مدة قمـ أِب ؾمٕمٞمد اخلدري، 

 . «قمـ أِب اخلٚمٞمؾ، قمـ أِب ؾمٕمٞمد، سمف

ـَ ُهْؿ ًمُِٗمُروضِمِٝمْؿ طَم٤موِمُٔمقَن }وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ِذي َّٓ قَمغَم َأْزَواضِمِٝمْؿ َأْو َُم٤م  *َواًمَّ إِ

ُْؿ هَمػْمُ َُمُٚمقُِملَم  ـِ اسْمَتَٖمك َوَراَء َذًمَِؽ وَم٠ُموََلَِؽ ُهُؿ اًْمَٕم٤مُدونَ  *َُمَٚمَٙم٧ْم َأجاَْمَُّنُْؿ وَم٢ِمَّنَّ  {وَمَٛم

 .] 7 - 5اعم١مُمٜمقن: [

ـَ ُهْؿ قمـ اسمـ قمب٤مس، ىمقًمف: »ذم شمٗمسػمه:  ♫ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمؼمي  ِذي }َواًمَّ

ُْؿ هَمػْمُ  *ًمُِٗمُروضِمِٝمْؿ طَم٤موِمُٔمقَن  َّٓ قَمغَم َأْزَواضِمِٝمْؿ َأْو َُم٤م َُمَٚمَٙم٧ْم َأجاَْمَُّنُْؿ وَم٢ِمَّنَّ
 َُمُٚمقُِملَم{إِ

ـِ اسْمَتَٖمك : وىمقًمف، ؿٝمؿ، وُم٤م ُمٚمٙم٧م أجامَُّن ؿ أزواضَم ي٘مقل: ريض اهلل َلؿ إشمٞم٤مََّن  }وَمَٛم

 ٚمؽ يٛمٞمٜمف،ي٘مقل: ومٛمـ اًمتٛمس ًمٗمرضمف َُمٜمَٙمًح٤م ؾمقى زوضمتف، وُمُ  َوَراَء َذًمَِؽ{



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 اهللُ  اهلل، اعمج٤موزون ُم٤م أطمؾَّ  ي٘مقل: ومٝمؿ اًمٕم٤مدون طمدودَ  }وَم٠ُموََلَِؽ ُهُؿ اًْمَٕم٤مُدوَن{

 . «م قمٚمٞمٝمؿرَّ َلؿ إمم ُم٤م طَم 
  

 : طمٙمؿ ؾمبل اعمرشمدة:اعمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م

ـ ىم٤مل ومٛمٜمٝمؿ ُمَ  ًم٘مد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم طمٙمؿ ؾمبل اعمرشمدة إمم أىمقال:

َّٓ ـ ىم٤مل سم٤مؾمتت٤مسمتِ ٜمٝمؿ ُمَ ٝم٤م، وُمِ سمسبٞمِ  ق سملم ـ ومرَّ ٚم٧م، وُمٜمٝمؿ ُمَ تِ  ىمُ ٝم٤م وم٢من شم٤مسم٧م وإ

ة اًمتل حل٘م٧م سمدار اعمرشمدَّ  اعمرشمدة ذم دار اإلؾمالم وَت٧م ؾمٚمٓم٤من اعمسٚمٛملم، وسملم

 ة.دَّ احلرب أو يم٤مٟم٧م ذم ـم٤مةٗم٦م رِ 

ؾمقاء  ق ٓ جيري قمغم اعمرشمدِّ اًمرِّ  ف أنَّ وَجٚمتُ » ♫:ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م 

وهبذا ىم٤مل ، سمدار احلرب أو أىم٤مم سمدار اإلؾمالمأو اُمرأة، وؾمقاء حلؼ  يم٤من رضمالً 

أب٤م  ز اؾمؽمىم٤مىمٝم٤م ٕنَّ اًمِم٤مومٕمل، وىم٤مل أبق طمٜمٞمٗم٦م: إذا حل٘م٧م اعمرشمدة سمدار احلرب ضم٤م

 . (1)احلٜمٗمٞم٦م ُمـ ؾمبٞمٝمؿ..." ـحمٛمد سم هؿ وأم  واؾمؽمق ٟمس٤مءَ ، ر ؾمبك سمٜمل طمٜمٞمٗم٦مسمٙم
   

 : إُمر سم٤مإلطمس٤من إمم اًمسب٤مي٤م وُمٚمؽ اًمٞمٛملم:اعمس٠مخ٦م اًمراسمٕم٦م

ـِ إطِْمَس٤مٟم٤ًم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ًمَِدْي ْ سمِِف ؿَمْٞمئ٤ًم َوسم٤ِمًْمَقا يُمقا َوسمِِذي }َواقْمُبُدوْا اّلّلَ َوَٓ شُمنْمِ

٤مطِم٥ِم سم٤ِمجلَٜم٥ِم  لِم َواجْل٤َمِر ِذي اًْمُ٘مْرسَمك َواجْل٤َمِر اجْلُٜم٥ُِم َواًمّمَّ
اًْمُ٘مْرسَمك َواًْمَٞمَت٤مَُمك َواعْمََس٤ميمِ

َت٤مًٓ وَمُخقرًا{ بِٞمِؾ َوَُم٤م َُمَٚمَٙم٧ْم َأجاَْمُٟمُٙمْؿ إِنَّ اّلّلَ َٓ حُي٥ِم  َُمـ يَم٤مَن خُمْ ـِ اًمسَّ  :اًمٜمس٤مء[ َواسْم

36[.  

 }َوَُم٤م َُمَٚمَٙم٧ْم َأجاَْمُٟمُٙمْؿ{ ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:»شمٗمسػمه: ذم  ♫ ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمبل

ُ شَمَٕم٤ممَم سمِ  َ َذًمَِؽ اًمٜمَّبِل  اًْمـ٢ِمطْمَس٤مِن إمَِم ٤مًْمـَأَُمَر اّللَّ    .«...☺َٛماَمًمِٞمِؽ، َوسَملمَّ
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ـْ ُأمِّ ؾَمَٚمَٛم٦َم، ىَم٤مًَم٧ْم: ـْ » وقَم  يَم٤مَن ُِم
ِ
اَلَة : ☺آظِمِر َوِصٞم٦َِّم َرؾُمقِل اهلل اًمّمَّ

اَلَة، َوَُم٤م َُمَٚمَٙم٧ْم َأجاَْمُٟمُٙمؿْ    اًمّمَّ
ِ
ُيَٚمْجٚمُِجَٝم٤م ذِم َصْدِرِه، َوَُم٤م  ☺طَمتَّك ضَمَٕمَؾ َٟمبِل  اهلل

 .(1)«َيِٗمٞمُص هِب٤َم ًمَِس٤مُٟمفُ 

اَلَة َوَُم٤م َُمَٚمَٙم٧ْم َأجاَْمُٟمُٙمؿْ  ىَمْقًُمُف:» ♫:ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين  َأْي  اًمّمَّ

اَلِة، َوَأطْمِسٜمُقا إمَم   . (2)«َٛمْٛمُٚمقيمِلمَ اًْمـطَم٤موِمُٔمقا قَمغَم اًمّمَّ

 

 

 متعؾؼة بأحؽام الشفقد مسائل

٤م ٝمَ ف وم٘مٝمَ اًمِمٝم٤مدة، ومٕمٚمٞمف يمذًمؽ أن يٕمرِ  يتٛمٜمك ُمٜمزًم٦مَ  اًمّم٤مدُق  اعمج٤مهدُ  يمام أنَّ 

 وُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمِمٝمٞمد ُمـ أطمٙم٤مم. ٝم٤م،وُمس٤مةٚمَ 

 : أىمس٤مم اًمِمٝمداء:اعمس٠مخ٦م إومم

 ـ طمٞم٨م فم٤مهرهؿ ًمٜم٤م إمم صمالصم٦م أىمس٤مم:يٜم٘مسؿ اًمِمٝمداء ُمِ 

ـِ  ـ اًم٘مت٤مل إقمالءُ ه ُمِ دُ يم٦م وُم٘مِّم ؿمٝمٞمد ىُمتَِؾ ذم اعمٕمرَ  .1 رشيٕمتف  وَتٙمٞمؿُ  اهلل، دي

 وي٦م.ظمرَ إُ  اًمِمٝمٞمدِ  اًمدٟمٞمقي٦م، وأطمٙم٤ممَ  اًمِمٝمٞمدِ  ذم إرض، ومٞم٠مظمذ أطمٙم٤ممَ 

ـِ  إقمالءُ ه ُمـ اًم٘مت٤مل دُ ول يٙمـ ُم٘مِّم  ؿمٝمٞمد ىُمتَِؾ ذم اعمٕمريم٦م، .2 اهلل، ومٞم٠مظمذ  دي

 ذم أظمرة. أطمٙم٤مم اًمِمٝمٞمد اًمدٟمٞمقي٦م، وًمٞمس ًمف طمظٌ 

ه دُ ُأصٞم٥م ذم اعمٕمريم٦م وسم٘مل طمٞم٤ًم طمٞم٤مًة ُمست٘مرًة صمؿ ُم٤مت، ويم٤من ُم٘مِّم  ؿمٝمٞمدٌ  .3

ـِ  ُمـ اًم٘مت٤مل إقمالءَ   اًمِمٝمٞمدِ  أطمٙم٤ممَ  رة، وٓ ي٠مظمذُ ذم أظِم  ومٝمق ؿمٝمٞمدٌ  اهلل، دي

 ٟمٞمقي٦م.اًمد  
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 أو ىُمتَِؾ سم٤مخلٓم٠مِ  واإلقمداد )اعمٕمسٙمر(، ذم اًمتدري٥ِم  ف سم٤مخلٓم٠مِ تؾ ٟمٗمَس ـ ىمَ : ُمَ شمٜمبٞمف

ٚمحؼ ف يُ اعمٕمريم٦م: وم٢مٟمَّ  ف ًمٚمجٝم٤مد وىمبَؾ اعمسٚمٛملم، أو ىُمتَِؾ سمٕمد ظمروضمِ  أطمدِ  قمـ ـمريِؼ 

 ـ وُيّمغم قمٚمٞمف وٓ ي٠مظمذ أطمٙم٤مم اًمِمٝمٞمد اًمدٟمٞمقي٦م.ؾ وُيٙمٗمَّ ومُٞمٖمسَّ ، سم٤مًم٘مسؿ اًمث٤مًم٨م
 

 اعمٕمريم٦م: د ُمٞمت٤ًم سمٕمد اٟمتٝم٤مءضمِ : طمٙمؿ ُمـ وُ اعمس٠مخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ً  إذا ُوضِمد اعمج٤مهدُ  ُمٞمت٤ًم سمٕمد اٟمتٝم٤مء اعمٕمريم٦م، أو ُوضمد جمروطم٤ًم صمؿ ُم٤مت ُمت٠مثرا

ٓ ُيٖمسؾ وٓ ُيٙمٗمـ وٓ ُيّمغم قمٚمٞمف، يمام قمٜمد  ٦مٍ سمجراطمف، ومٝمؾ يٙمقن ؿمٝمٞمد ُمٕمريمَ 

  اجلٛمٝمقر ويدومـ سمثٞم٤مسمف اًمتل ُم٤مت ومٞمٝم٤م أم ٓ يٕمتؼم ؿمٝمٞمد ُمٕمريم٦م؟

 َل٤م طم٤مًمت٤من:

، وهق ٓ خيٚمق ذم هذه احل٤مًم٦م أن يقضمد ٞمت٤مً سمٕمد اعمٕمريم٦م ُمَ قضمد احل٤مًم٦م إومم: أن يُ 

وم٢من ُوضمد سمف أثُر ، ٓ يقضمد سمف أثرب وٟمحق ذًمؽ، أو راٍح أو رُض ضمِ  ُمٞمت٤ًم وسمف أثرُ 

اًمِمٝمٞمد اًمدٟمٞمقي٦م وهذا  ف ؿمٝمٞمُد ُمٕمريم٦ٍم ودُمرى قمٚمٞمف أطمٙم٤ممُ ه٤م، وم٢مٟمَّ ضمراح وٟمحقُ 

 ف ىُمتؾ ذم اعمٕمريم٦م سمسب٥م ُمٜمٝمؿ.سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء، ٕنَّ 

 ٤ôم ُمـ ُوضِمَد ُمٞمت٤ًم وًمٞمس سمف أثٌر جلراح وٟمحقه٤م، وم٘مد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء أُمَّ 

 أم ٓ؟ ُمٕمريم٦مٍ  ذم هذه احل٤مًم٦م هؾ يٙمقن ؿمٝمٞمدَ 

ف ؿمٝمٞمد ُمٕمريم٦م ودُمرى قمٚمٞمف أطمٙم٤مم اًمِمٝمٞمد أنَّ  -واهلل أقمٚمؿ-اًمّمقاب  وًمٕمؾَّ 

ُمـ وضمدوه ذم  ٕمده، جيد أنَّ ـ سمَ ف ُمِ وأصح٤مسمِ  ☺ع ًمٖمزوات اًمٜمبل اًمدٟمٞمقي٦م، واعمتتبِّ 

ـ سمف سملم ُمَ  ٚمقه ول يّمٚمقا قمٚمٞمف، دون متٞمٞمزٍ ٖمسِّ اعمٕمريم٦م ُمٞمت٤ًم دومٜمقه سمثٞم٤مسمف ول يُ  أرضِ 

دون أن ئمٝمر قمٚمٞمف آصم٤مر، اطمتامٌل  ًمٕمدوُمقشمف سم٠مجدي ا ه، واطمتامُل أثُر ضمراح أو همػمِ 

ىمقي، وظم٤مص٦ًم ذم هذا اًمٕمٍم اًمذي شمٕمددت ومٞمف وؾم٤مةؾ اًم٘متؾ اًمتل ٓ ئمٝمر ُمٕمٝم٤م 

 ت سم٤مًمٕمّمػ، أو سمبٕمض اعمقاد اًمٙمٞمٛمٞم٤مةٞم٦م.أثر، يم٠من يٛمق



 

 

 

 

   

 

 

 

 

ً سمجراطمف احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن يقضمد جمروطم٤ًم ذم اعمٕمريم٦م، صمؿ يٛمقُت  ، وهذا ُمت٠مثرا

 :ٓ خيٚمق ُمـ طم٤مًمتلم

إومم: أن يقضمد ذم اعمٕمريم٦م وومٞمف رُمؼ طمٞم٤مة صمؿ يٛمقت ؾمقاء محؾ أم ٓ، ومٝمذا 

 سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء أنف ؿمٝمٞمد ُمٕمريم٦م.

ُمست٘مرة صمؿ يٛمقت، وم٤مًمذي ئمٝمر ُمـ  وومٞمف طمٞم٤مةٌ  يم٦مِ اًمث٤مٟمٞم٦م: أن يقضمد ذم اعمٕمر

ف ًمٞمس سمِمٝمٞمد ُمٕمريم٦م، ومال ي٠مظمذ أطمٙم٤مم اًمِمٝمٞمد اًمدٟمٞمقي٦م وإٟمام هق يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء أنَّ 

 ذم أظمرة سم٢مذن اهلل. ؿمٝمٞمدٌ 
 

 

 ـ ىِمَبِؾ ُمسٚمؿ ذم اعمٕمريم٦م:ُمِ  ظمٓم٠مً  اعمج٤مهدِ  تُؾ : ىمَ اعمس٠مخ٦م اًمث٤مًمث٦م

اعمٕمريم٦م ظمٓم٠م، وًمٕمؾ ـ ىُمتؾ ذم شمٕم٤ممم ذم طمٙمؿ ُمَ  ôاظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء 

تؾ ظمٓم٠م ُمـ ىِمَبِؾ ُمسٚمؿ ذم أرض اعمٕمريم٦م اعمج٤مهد إذا ىمُ  اًمّمقاب واهلل أقمٚمؿ أنَّ 

ذم ىمتٚمف،  ىِمت٤مَلؿ ؾمب٥ٌم  ف وإن ل ي٘متٚمف اًمٕمدو ُمب٤مرشة، وم٢منَّ وم٢مٟمف ُيَٕمُد ؿمٝمٞمَد ُمٕمريم٦ٍم، ٕنَّ 

خيتٚمػ قمـ همػمه ُمـ ىمتغم اعمٕمريم٦م ُمـ  وٕنف ىُمتَِؾ ذم أرض اعمٕمريم٦م ُمع اًمٙمٗم٤مر ومال

 اعمسٚمٛملم.

 َوِهَل ُأم  »: وىمد ضم٤مء قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ ؓ
ِ
ء ا سَمٞمِِّع سمِٜم٧َْم اًمؼَمَ َأنَّ ُأمَّ اًمر 

ىَم٦َم أَ  ا ـِ ُسَ ـْ طَم٤مِرصَم٦مَ " وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: ،☺ت٧َِم اًمٜمَّبِلَّ طَم٤مِرصَم٦َم سْم صُمٜمِل قَم ، َأَٓ َُتَدِّ
ِ
، "َي٤م َٟمبِلَّ اّللَّ

ُت، َوإِْن يَم٤مَن هَمػْمَ  نْ وَم٢مِ " سَمْدٍر َأَص٤مسَمُف ؾَمْٝمٌؿ هَمْرٌب،َيْقَم َويَم٤مَن ىُمتَِؾ  يَم٤مَن ذِم اجلَٜم٦َِّم َصؼَمْ

 
ِ
٤َم ضِمٜم٤َمٌن ذِم اجلَٜم٦َِّم، َوإِنَّ ، ىَم٤مَل:"َذًمَِؽ، اضْمَتَٝمْدُت قَمَٚمٞمِْف ذِم اًمُبَٙم٤مء َي٤م ُأمَّ طَم٤مِرصَم٦َم إَِّنَّ

 .«(1)اسْمٜمَِؽ َأَص٤مَب اًمِٗمْرَدْوَس إقَْمغَم 
 

  

                                      
  .أظمرضمف اًمبخ٤مري. 1



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 ذم أرض اعمٕمريم٦م: ٟمٗمَسف ظمٓم٠مً  : ىَمتُؾ اعمج٤مهدِ اعمس٠مخ٦م اًمراسمٕم٦م

 ف ظمٓم٠مً ٟمٗمَس  تَؾ ـ ىمَ ُمَ  أنَّ  -واهلل أقمٚمؿ-إىمرب  اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم هذا، وًمٕمؾَّ 

 سم٤مرز»قم٤مُمَر سمـ إيمقع ؓ  ٕنَّ  :ُمٕمريم٦م ؿمٝمٞمدَ  د  ٕمَ ف يُ وم٢مٟمَّ ، ٦ماعمٕمريم ذم أرضِ 

قمغم ٟمٗمِسف، ومٙم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م ف ومرضمع ؾمٞمٗمُ  (1)ُمرطمب٤ًم يقم ظمٞمؼم، ومذه٥م يسُٗمؾ ًمف

ً ل ُيٗمرد قمَ  ًٓم٦م: أنَّ ووضمف اًمدَّ ، (2)«فٟمٗمُس  ـ ُمَ  قمغم أنَّ  ، ومدلَّ ٝمداء سمحٙمؿٍ ـ اًمِم  قم٤مُمرا

 . (3)ُمٕمريم٦م ف ؿمٝمٞمدُ ذم ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر، أنَّ  ف ظمٓم٠مً تؾ ٟمٗمَس ىمَ 

ـْ ؾَمَٚمَٛم٦َم، ىَم٤مَل:ـ ظمؼمِ وصمب٧م قمٜمد اًمبخ٤مري ُمِ  إمَِم  ☺ظَمَرضْمٜم٤َم َُمَع اًمٜمَّبِلِّ » ه قَم

ـْ ُهٜمَْٞمَٝم٤مشمَِؽ، وَمَحَدا هِبِْؿ، وَمَ٘م٤مَل اًمٜمَّبِل   ، وَمَ٘م٤مَل َرضُمٌؾ ُِمٜمُْٝمْؿ: َأؾْمِٛمْٕمٜم٤َم َي٤م قَم٤مُِمُر ُِم ظَمْٞمؼَمَ

٤مِةُؼ ☺ :  ـِ اًمسَّ : قَم٤مُِمٌر، وَمَ٘م٤مَل: َُم  ٤مًُمقا وَم٘مَ  رمحف اهلل ىَم٤مًُمقا
ِ
، َهالَّ : َي٤م َرؾُمقَل اّللَّ

٦َم ًَمْٞمَٚمتِِف، وَمَ٘م٤مَل اًمَ٘مْقُم: طَمبَِط: قَمَٛمُٚمُف، ىَمَتَؾ َٟمْٗمَسُف، وَمَٚمامَّ وَم٠ُمِصٞم٥َم َصبِٞمحَ  َأُْمَتْٕمَتٜم٤َم سمِِف،

صُمقَن َأنَّ قَم٤مُِمًرا طَمبَِط قَمَٛمُٚمُف، وَمِجئ٧ُْم إمَِم اًمٜمَّبِلِّ  َي٤م "وَمُ٘مْٚم٧ُم:  ،☺َرضَمْٕم٧ُم َوُهْؿ َيَتَحدَّ

ل، َزقَمُٛمقا َأنَّ قَم٤مُِمًرا طَمبِطَ  ، وَمَداَك َأِِب َوُأُمِّ
ِ
ـْ ىَم٤مََل٤َم، ، وَمَ٘م٤مَل: "قَمَٛمُٚمفُ  َٟمبِلَّ اّللَّ يَمَذَب َُم

٤مِهٌد، َوَأي  ىَمْتٍؾ َيِزيُدُه قَمَٚمْٞمفِ  ، إِٟمَُّف جَل٤َمِهٌد جُمَ ـِ اصْمٜملَْمِ ضَْمَرْي َٕ  .«إِنَّ ًَمُف 
   

 : ٟمزع اًمدروع واحلديد واخلٗم٤مف وٟمحق ذًمؽ قمـ اًمِمٝمٞمد:اعمس٠مخ٦م اخل٤مُمس٦م

ـ دروع وؾمٞمقف الح ُمِ قمٜمف اًمسِّ  اًمِمٝمٞمد ُيٜمزعُ  قمغم أنَّ  ôاشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء 

ومٞمام قمدا اًمسالح ُمـ اجلٚمقد، واخلٗم٤مف،  ôوٟمحق ذًمؽ، واظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء 

 ٤م ُم٤مل وذم دومٜمٝم٤م إض٤مقم٦مٌ ٜمزع قمـ اًمِمٝمٞمد، َّٕنَّ ٤م شمُ اضمح أَّنَّ ذًمؽ، واًمرَّ  واًمٗمراء، وٟمحقِ 

 ًمٚمامل دون طم٤مضم٦م.
 

                                      
 ، ُم٤مدة: ؾمٗمؾ. 11/337. يسُٗمؾ أي: يْضسمف ُمـ أؾمٗمؾ واًمَسَٗمُؾ ٟم٘مٞمض اًمٕمٚمق، اٟمٔمر ًمس٤من اًمٕمرب، 1 

 (. 1817و) (،1812. أظمرضمف ُمسٚمؿ، )2 

 . 12/427، ورشح ُمسٚمؿ ًمٚمٜمقوي، 3/474. اعمٖمٜمل، 3 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 : ومٞمام يٙمٗمـ ومٞمف اًمِمٝمٞمد:اعمس٠مخ٦م اًمس٤مدؾم٦م

ـ ذم صمٞم٤مسمف اعمٕمريم٦م ُمع اًمٙمٗم٤مر يٙمٗمَّ  ؿمٝمٞمدَ  هؿ قمغم أنَّ إرسمٕم٦م وهمػمُ  ٗمؼ إةٛم٦مُ اشمَّ 

قمـ قمبد اهلل سمـ صمٕمٚمب٦م سمـ  صحٞمٍح  اًمتل ىمتؾ ومٞمٝم٤م، واؾمتدًمقا سمام رواه أمحد سمسٜمدٍ 

وسمام رواه ضم٤مسمر ، ٚمقهؿ ذم صمٞم٤مهبؿد زُمِّ طُم أُ  ىم٤مل يقمَ  ☺اهلل  رؾمقَل  نَّ أصٕمػم: 

ام سمسٝمؿ ذم صدره أو ذم طمٚم٘مف ومامت، وم٠مدرج ذم صمٞم٤مسمف يم رُمل رضمٌؾ »ىم٤مل:  ◙

 .(1)«☺هق، ىم٤مل: وٟمحـ ُمع رؾمقل اهلل 
 

ـِ : طُم اعمس٠مخ٦م اًمس٤مسمٕم٦م  واطمد: ذم ىمؼمٍ  ـ ؿمٝمٞمدٍ ُمِ  أيمثرَ  ٙمؿ دوم

َّٓ  ذم ىمؼمٍ  ـ ؿمٝمٞمدٍ ُمِ  دومـ أيمثرُ ف ٓ يُ إصؾ أنَّ   قمٜمد اًمْضورة ًمذًمؽ، واطمد، إ

ـُ ، ر اًم٘متغمٙمثُ يم٠من يَ  ، ضم٤مز ت اًمْضورةُ وم٢مذا ُوضمدَ  ُمٜمٝمؿ ذم ىمؼم، واطمدٍ  يمؾِّ  ويْٕمَُسُ دوم

ـُ  قمغم ذًمؽ  واًمدًمٞمؾ، ٝمؿ إمم اًم٘مبٚم٦مواطمد وي٘مدم أومْمٚمُ  ذم ىمؼمٍ  ـ ؿمٝمٞمدٍ ُمِ  أيمثرَ  دوم

ـ ضمٚملم ُمِ سملم اًمرَّ  عيم٤من جيٛم ☺اًمٜمبل  أنَّ » :¶طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمبداًمٚمف 

 .(2)«ىمتغم أطمد
 

 ىمؼم اًمِمٝمٞمد: : طمٙمؿ ٟمبشِ اعمس٠مخ٦م اًمث٤مُمٜم٦م

َّٓ ىمؼمِ  ٟمبُش  مُ رُ ف حَي قشمك ذم أنَّ ـ اعمَ قمـ همػمه ُمِ ٓ خيتٚمػ اًمِمٝمٞمد    ًمْضورةٍ ه، إ

ـ قم٤مري٤ًم ومِ اًم٘مؼم، يمٛمـ دُ  إمم ٟمبشِ  اقمٞم٦مُ اًمدَّ  قمٞم٦مُ اًمنمَّ  دت اًمْضورةُ ضمِ ٦م، وم٢مذا وُ رشقمٞمَّ 

َف إمم همػم اًم٘مبٚم٦م، أو ُٟمِس ذم اًم٘مؼم ُم٤مٌل حمؽمم، وٟمحق ذًمؽ ُمـ  دون صمٞم٤مب، أو ُوضمِّ

اًم٘مؼم ُم٤م ل يتٖمػم  سمجقاز ٟمبشِ  ٤مًمقا اًمٗم٘مٝم٤مء ىم َجٝمقرَ  اًمْضورات اًمنمقمٞم٦م، وم٢منَّ 

 اًمْضورات شمبٞمح اعمحٔمقرات. اعمدومقن، ٕنَّ 

                                      
، 12/32(، وأمحد، 1515(، واسمـ ُم٤مضمف، )6811(، واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى، )3131. أظمرضمف أبق داوود، )1 

 . 5/224ىم٤مل اًمٜمقوي: رواه أبق داوود سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم رشط ُمسٚمؿ، اٟمٔمر: اعمجٛمقع، 

 (. 1343. أظمرضمف اًمبخ٤مري، )2 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 ف ومٞمف:ف هاليمُ ٥م قمغم فمٜمِّ ٖمٚمُ ف ومٞمام يَ اعمج٤مهد ٟمٗمَس  : إىمح٤ممُ اعمس٠مخ٦م اًمت٤مؾمٕم٦م

 لم:ـتٓ خيٚمق ُمـ طم٤مًم

ٙم٤مي٦م ذم اًمٕمدو، ومٝمذا ًمٚمٛمسٚمٛملم، وٟمِ  احل٤مًم٦م إومم: أن يٙمقن ذم ذًمؽ ُمّمٚمح٦مٌ 

 ☺اهلل  رؾمقَل  أنَّ » : ؓ سمـ ُم٤مًمٍؽ  ذًمؽ: ُم٤م صمب٧م قمـ أنسِ  دًمٞمؾ، ضم٤مةز

، ىم٤مل:(1)ـ ىمريش، ومٚمام ره٘مقهـ إنّم٤مر ورضمٚملم ُمِ ُمِ  ذم ؾمبٕم٦مٍ  دٍ طُم أُ  ُأومِرد يقمَ 

 ،ـ إنّم٤مرُمِ  ومت٘مدم رضمٌؾ  ،هق رومٞم٘مل ذم اجلٜم٦مأويردهؿ قمٜم٤م وًمف اجلٜم٦م؟ ُمـ

 .(2)«وم٘م٤مشمؾ طمتك ىُمتؾ، ومٚمؿ يزل يمذًمؽ طمتك ىُمتؾ اًمسبٕم٦م...

َّٓ وضمف اًمدًٓم٦م: أن ُم٘م٤مسمٚم٦َم اًمقاطمِد ًمٚمجامقم٦م ومٞمف هاليمُ  ف ضم٤مةز إذا يم٤من ومٞمف  أنَّ ف، إ

 ًمٚمٛمسٚمٛملم يمرد اًمٕمدو قمـ اعمسٚمٛملم. ُمّمٚمح٦مٌ 

سم٤مًمٕمدو، ومال  ٙم٤مي٦مٌ ًمٚمٛمسٚمٛملم، وٓ ٟمِ  احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن ٓ يٙمقن ومٞمف ُمّمٚمح٦مٌ 

َٓ شَمْ٘مُتُٚمقا َأنُْٗمَسُٙمؿْ   .]29 : اًمٜمس٤مء[ {جيقز، ًمٕمٛمقم أي٦م:}َو

وأُم٤م ىمقًمف: أريد أن أىمتؾ ٟمٗمِس ذم »♫ : ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

ف إذا ومٕمؾ ُم٤م أُمره اهلل سمف وم٠موم٣م ذًمؽ قمغم ىمتؾ ؾمبٞمؾ اهلل ومٝمذا يمالم جمٛمؾ، وم٢مٟمَّ 

 ـ ذم ذًمؽ، ُمثؾ أن حيٛمؾ قمغم اًمّمػ وطمده محاًل ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦مٌ ِس ٟمٗمسف ومٝمذا حُم 

 .(3) «ف ي٘متؾ ومٝمذا طمسـوىمد اقمت٘مد أنَّ ، ًمٚمٛمسٚمٛملم
 

 : اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م )اًمٗمداةٞم٦م(:اعمس٠مخ٦م اًمٕم٤مرشة

 آؾمتِمٝم٤مدي٦م ضم٤مةزةٌ  ٛمٚمٞم٤مِت اًمٕمَ  ـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمٕم٤مرصيـ: أنَّ ُمِ  اًمّمحٞمُح 

 ُمٜمٝم٤م: يمثػمةٍ  ٦مٍ ٕدًمَّ 

                                      
 . ره٘مقه: همِمقه واىمؽمسمقا ُمٜمف.1 
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ََلُؿ سم٠َِمنَّ ََلُُؿ اجلَٜم٦ََّم  شمٕم٤ممم: ىمقًمف ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم َأنُٗمَسُٝمْؿ َوَأُْمَقا ى ُِم }إِنَّ اّلّلَ اؿْمؽَمَ

 وَمَٞمْ٘مُتُٚمقَن َوُيْ٘مَتُٚمقَن{
ِ
اًمدوري:  وىمرأه٤م، ]111 :اًمتقسم٦م[ ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن ذِم ؾَمبِٞمِؾ اّلّل

 .{ٚمقنومُٞم٘متٚمقن وَي٘متُ }

٤م ٟمزًم٧م ذم يمؾ جم٤مهد ذم مَحَٚمف إيمثرون قمغم أَّنَّ »: ♫ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ يمثػم 

 .«ؾمبٞمؾ اهلل

وم٘م٤مل ؿ قمغم ـمري٘م٦م ىمتٚمف، وُمـ إدًم٦م يمذًمؽ طمدي٨م ىمّم٦م اًمٖمالم، طمٞم٨م دَلَّ 

ؽ ًمس٧م سم٘م٤مشمكم طمتك شمٗمٕمؾ ُم٤م آُمرك سمف، ىم٤مل: وُم٤م هق؟ ىم٤مل: دمٛمع إٟمَّ » ًمٚمٛمٚمؽ:

ـ يمٜم٤مٟمتل، صمؿ ضع واطمد، وشمّمٚمبٜمل قمغم ضمذع، صمؿ ظمذ ؾمٝماًم ُمِ  ٕمٞمدٍ اًمٜم٤مس ذم َص 

إن ومٕمٚم٧م  ؽوم٢مٟمَّ اًمٖمالم، صمؿ ارُمٜمل سمف،  ، صمؿ ىمؾ: سمسؿ اهلل ربِّ د ىمقسٍ بِ اًمسٝمؿ ذم يمَ 

 .(1)«ىمتٚمتٜمل

٥م ذم ر سمٜمٗمسف، وشمسبَّ همرَّ  اعمج٤مهدَ  هذا اًمٖمالمَ  ٦م: أنَّ ـ اًم٘مّمًٓم٦م ُمِ ووضمف اًمدَّ 

ٚمقٟمف، سمؾ ل يستٓمٞمٕمقا ذه٤مهب٤م ُمـ أضمؾ ُمّمٚمح٦م اعمسٚمٛملم، وم٘مد قمٚمَّٛمٝمؿ يمٞمػ ي٘متُ 

ؿ قمٚمٞمٝم٤م، ومٙم٤من ُمتسبِّ  ىمتٚمف إٓ سمٓمري٘م٦مٍ  ر ذًمؽ ذم ٗمِ ب٤ًم ذم ىمتؾ ٟمٗمسف، ًمٙمـ اهمتُ هق دَلَّ

 ، وم٘مد شمسب٥م ذم ذه٤مبؾمتِمٝم٤مدي٦ماجلٝم٤مد، وُمثُٚمف اعمج٤مهد ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آ سم٤مِب 

قمغم ضمقاز اًمتٖمرير  ôوىمد اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء ، ٟمٗمسف عمّمٚمح٦م اجلٝم٤مد واعمج٤مهديـ

 .(2)سم٤مًمٜمٗمس ذم اجلٝم٤مد ذم ؾمبٞمؾ اهلل

 جلقاز شمٜمٗمٞمذ اًمٕمٛمٚمٞم٦م آؾمتِمٝم٤مدي٦م )اًمٗمداةٞم٦م( ُمـ رشوط: وٓ سمدَّ 

    إظمالص اًمٜمٞم٦م هلل شمٕم٤ممم. .1

 أن شمٜمٙمل سم٤مًمٕمدو وشمثخـ ومٞمٝمؿ. .2
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 ومٚمؿ ُيقومؼ ذم ذًمؽ، إذ أنَّ  ،آؾمتِمٝم٤مدي٦م اٟمتح٤مرٌ  اًمٕمٛمٚمٞم٤مِت  أنَّ ـ زقمؿ وأُم٤م ُمَ 

ف ٟمٗمَس  اًمرضمُؾ  هق أن ي٘متَؾ »ذم شمٕمريٗمف:  ♫آٟمتح٤مر يمام ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مرـمبل 

رر اعم١مدي ف قمغم اًمٖمَ ؾ ٟمٗمَس ٛمِ اح٤مل، سم٠من حَي  قمغم اًمدٟمٞم٤م، وـمٚم٥ِم  ُمٜمف ذم احلرصِ  سم٘مّمدٍ 

اًمتٕمريػ ٓ يٜمزل  وهذا، «همْم٥موحيتٛمؾ أن ي٘م٤مل ذم طم٤مل ضجر أو ، ٚمػإمم اًمتَّ 

 قمغم آؾمتِمٝم٤مدي.

 ُم٤م يٛمٚمؽ ذم ؾمبٞمؾ رسمف، ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ٕقمزِّ  سم٤مذٌل  آؾمتِمٝم٤مدي   سمؾ 

 ومام اعم١مُمٜملم، ـُمِ  اؿمؽمامه٤م اًمذي ٝم٤مح٤مًمٙمِ  واح٤ملِ  ٗمساًمٜمَّ  سمذُل  ٦ماعمحبَّ  ُمٝمر » : ؒ

  .(1)«!اًمسٚمٕم٦م؟ هذه وؾمقم سٗمٚمِ اعمُ  ضٕمرِ اعمُ  ب٤منًمٚمجَ 
 

 : وصٞم٦م اعمج٤مهد ىمبؾ ظمروضمف:احل٤مدي٦م قمنمةاعمس٠مخ٦م 

سم٤محل٘مقق اًمتل قمٚمٞمف،  يقَص  نْ اعمج٤مهد ذم ؾمبٞمؾ اهلل يمٖمػمه، جي٥م قمٚمٞمف أَ 

 
ِ
: ¶اهلل سمـ قمٛمر ٤م صمب٧م قمـ قمبد يم٤مًمديقن واًمقداةع، وهذا سم٢مَج٤مع اًمٕمٚمامء، ح

ُم٤م طمؼ اُمرئ قمغم ُمسٚمؿ ًمف يشء يقص ومٞمف، يبٞم٧م ىم٤مل:  ☺رؾمقل اهلل  أنَّ 

ؾ اخلػم وٓ بُ ًمف أن يقص ذم ؾُم  ح٥م  ستَ ، ويُ (2)ووصٞمتف ُمٙمتقسم٦م قمٜمدهًمٞمٚمتلم إٓ 

 قمـ اًمثٚم٨م. يزيدُ 
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ٜم٤م ضمٝم٤مدي٦م، َتريَّ  وأطمٙم٤ممٍ  ـ ُمس٤مةَؾ ه وأقم٤من قمغم َجٕمف ُمِ  اهلل إقمدادَ هذا ُم٤م يَسَّ 

 ٝم٤م، وإنْ ؾ قمغم اعمج٤مهديـ دراؾمتُ سٝمُ ٘مٝم٤مء، ًمٞمَ ـ أىمقال اًمٗمُ إرضمح ُمِ  ومٞمٝم٤م اظمتٞم٤مرَ 

 ٚمٛمل.ٝمؿ اًمٕمِ َتّمٞمٚمُ  ٝمؿ، وشمٗم٤موَت اظمتٚمٗم٧م أومٝم٤مُمُ 

ـُ  ، ومال يٜمبٖمل أن يٙمقن آظمر ُم٤م ي٘مرأ، سمؾ اعمج٤مهدُ  ُم٤م ي٘مرأُ  أوَل  وإن يم٤من هذا اعمت

سمذًمف ذم َتّمٞمؾ قمٚمقُمف  ع، يمٛمثؾِ اجلٝم٤مد اعمقؾمَّ  ه ذم َتّمٞمؾ وم٘مفِ ٝمدَ يبذل ضُم  قمٚمٞمف أنْ 

 اًمٕمسٙمري٦م سمؾ أؿمد.

ٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغمَّ  وآظمر وؾمٚمؿ قمغم أرشف   اهللُ دقمقا

 إنبٞم٤مء واعمرؾمٚملم.

 

 مؽتب  

 البحوث والدراسات
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