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 المقدمة

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

ف تػػب  ـ بسحسػػوف يلػػا يػػـك كالصػػبلو كالسػػبلـ سمػػا سػػيد و محمػػد  كسمػػا ملػػ، كصػػحب،   م ػػيف  كمػػ
 الديف   مو ب د؛

بد تي التدريس في كمية الشري ة في ال وم ة األرد ية ب د حصػكلي سمػا الػدكتكراا سػوـ فمقد 
تدريسػػػػ، مػػػػودو ال ػػػػدم ال بػػػػكم فػػػػي األد  كالر ػػػػو ؽ  ك ػػػػي مػػػػودو  ـ  ككػػػػوف ممػػػػو  سػػػػ د يلػػػػي  َُٖٗ
  فمػـ رسػ ول ولـ  كلـ يسبؽ ألحد  ف دكمية شري ة في ا  و الكمية  كلـ تكف مك كدو في  ماستحدثت

  ػػد ل ػػو كتوبػػو مقػػررا  كال دطػػة  ستمػػد سمي ػػو  فر يػػت  ف  دتػػور م مكسػػة مػػف  حوديػػ  الر ػػو ؽ مػػف 
صػػحيا البدػػورم  كم مكسػػة  دػػرل مػػف  حوديػػ  األد  مػػف صػػحيا مسػػمـ  كدر سػػتي المػػودو سػػدو 

حو ميسػػرا لكاحػػد كسشػػريف سػػ كات حتػػا ظ  ػػت    ػػو بػػد ت ت  ػػ   ثػػـ يسػػر اهلل ت ػػولا  ف  كتػػ  شػػر 
سف دار الفر ػوف  الكتو  ك د صدر كذلؾ تحت اسـ )ال دم ال بكم في الر و ؽ( حديثو في الر و ؽ 
ـ  كلقػػي الكتػػو  كهلل الحمػػد  بػػكال كاسػػ و  كتكالػػت الطب ػػوت  كتمػػت تر متػػ، ُٕٖٗفػػي األردف سػػوـ 

ية س د الػب ض لتر متػ، يلػا لغػوت تك د  ك   كالبمغورية كاأللبو ية يلا البكس ية كالمبلكيةحتا اآلف 
ثـ  شأت كميوت شري ة  ديدو فػي األردف كفمسػطيف  كك ػ ت  ػذا المػودو فػي دطػط سػدد    درل
 م  و.

  مػف كميػوت مدتمفػة فػي  ػذا ال وم ػوت الطػبل  كالطولبػوت مػف مالؼ س  ذا المػودوك د درى 
 يػػة المحوفظػػة سمػػا فػػي الػػدكرات الشػػرسية فػػي  م المشػػوركيفمػػف م ػػوت  كتػػو  الر ػػو ؽ كمػػو درس

 ال ػػدم ال بػػكم فػػي األد ()القسػػـ الثػػو ي مػػف المػػودو ك ػػي  ثيػػرا سػػفؿ كأسػػ ي القػػرمف الكػػريـ  كك ػػت 
بسصػػدار و يذا يسػر اهلل ت ػػولا ذلػؾ  ك ظػػف  ف الك ػت  ػػد حػوف إل  ػػوز ذلػؾ  ك سػػأؿ اهلل  دي ًسػكك ػت  ى 

 ت ولا  ف ي يف كييسر كي فع ب، كمو  فع بسوبق،  ك  كثر.

ػػحٍ مػػو يي   كاألد م ظكمػػة القػػيـ اال تموسيػػة  مػػف  ػػكؿ  ك ف ػػؿ  ف ػػك مكػػوـر األدػػبلؽ  ك ػػك  دي مى
  مػف مستقوو مف  دم ال بي صما اهلل سمي، كسمـ ك ذا الم ظكمةت ظـ ال بل وت بيف ال وس  التي 

   كل، كف م، كا  رارا.

سػما كال بد  بؿ  ف  بد  بوألحودي  كمػو يسػت بط م  ػو مػف األحكػوـ الشػرسية مػف م رفػة مػو ي
)داللة الس ة ال بكية(  م مو  ك الحكـ الشػرسي المسػت بط مػف  مػر ال بػي صػما اهلل سميػ، كسػمـ  ك 

   ي،  ك ف م،  ك تقريرا   ك صفت،؟ كمو  ك األصؿ في كؿ حولة مف الحوالت السوبقة:



 ّ 

 

 دبػػر  ك ك ػػك يشػػتمؿ سمػػاك ػػذا ي طبػػؽ سمػػا القػػرمف الكػػريـ كالحػػدي  ال بػػكم الشػػريؼ   القػػكؿ  .ُ
 ك   ي: مر  

ك ػػك يفيػػد ك ػػك  التصػػديؽ  كمثػػوؿ ذلػػؾ مػػو  دبػػر بػػ، صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ سػػف  الخبػػر  -  
  حكاؿ اآلدرو.

يال يذا  وءت  ري ة تصػرف،  -  ي ك كفو سي ي -كاألصؿ في،   ، يفيد الك ك   مر األ -  
  ك اإلبوحة. يلا ال د 

ٍبػػدً الك ػػك   يفيػػد سمػػا األصػػؿ  ك ػػك وألمر الػػذمفػػ ًريػػًر ٍبػػًف سى الم ػػً، ر ػػي اهلل س ػػ،  كحػػدي   ى
 : ػ) ىػوؿى سى مىٍيػً، كى ػػم ا الم ػ،ي سى ػوءىوً سىػأىٍلتي رىسيػكؿى الم ػً، صى ػٍف  ىظىػػًر اٍلفي ى ػػًرم م ـى سى ً ي  ىٍف  ىٍصػًرؼى بىصى   ُ (فىػأىمىرى

 .فغض البصر كا  

)تسػم كا مثؿ  كل، صما اهلل سمي، كسمـ ف ك  ال د يفيد ك  الذم سما غير األصؿ األمر مو ك 
ف ػػػذا  مػػػر  كلك ػػػ، لػػػيس لمك ػػػك   أل ػػػ، صػػػما اهلل سميػػػ، كسػػػمـ سػػػما بغيػػػرا  كػػػسبرا يـ   ِ ي(بوسػػػم

كالقوسػـ كسبػػد اهلل  ك  ػػر الصػػحوبة سمػا التسػػمية بغيػػرا  فكو ػػت  ػػذا  ري ػة دالػػة سمػػا سػػدـ الك ػػك  
 ل د .في صرؼ يلا ا

                                                           
  بتر يـ محمد فؤاد سبد البو ي ُِٗٓر ـ الحدي   بو   ظر الف أو  كتو  اآلدا    ُٗٗٔ/ّصحيا مسمـ ُ

 رحم، اهلل.
 .ُُِّر ـ الحدي   بو  ال  ي سف التك ي بأبي القوسـ    كتو  اآلدا  ُِٖٔ/ّصحيا مسمـ ِ

 داللة السنة

 التقرير الصفة القكؿ الفعؿ عدا ذلؾ

 أمر خبر نيي

كجكب 
 التصديؽ

 الكجكب

 ال د 

 اإلبوحة

 التحريـ

 الكرا ة

 الندب اإلباحة

 الك ك 

 اإلبوحة

 الك ك 

 ال د 

مقية  الًخمقية الخي

 فعؿ /قكؿ ال داللة

 ال داللة

 التحريـ

 الكرا ة



 ْ 

ذىا حى  كلػػػػ، ت ػػػػولا   مثػػػػؿ ف ػػػػك إلبوحػػػػةا سمػػػػا غيػػػػر األصػػػػؿ كيفيػػػػد األمػػػػر الػػػػذم مػػػػو ك  مىْمػػػػتيـْ كىاً 
فمػـ يكػف رسػكؿ اهلل  فوألمر بولصيد   و لمف تحمؿ مف اإلحػراـ لػيس كا بػو كال م ػدكبو  ُ{فىاْصطىاديكا

صػما اهلل سميػػ، كسػمـ كال  صػػحوب، ر ػي اهلل سػػ  ـ يبػودركف يلػػا الصػيد ب ػػد التحمػؿ مػػف اإلحػػراـ  
ت، ب د  ف كوف محظكرا   ك ف المراد بوألمر بولصيد   و ي مو  ك م رد يبوحمبوح فدؿ ذلؾ سما   ،

 . ث وء اإلحراـ

 .كاألصؿ   ، يفيد التحريـ  يال يذا  وءت  ري ة تصرف، يلا الكرا ة النيي  -ج 

يىػػو ًسبىػػوًدم ًي  ػػي ) كقكلػػ، ت ػػولا فػػي الحػػدي  القدسػػي فػػول  ي الػػذم سمػػا األصػػؿ ك ػػك يفيػػد التحػػريـ
ـٍ ميحى  مىا  ىٍفًسي كى ى ىٍمتي،ي بىٍي ىكي ـى سى ر ٍمتي الظٍُّم و فىبلى تىظىولىميكاحى  .  فولظمـ محـرِ (ر من

ال تك ػكا )كقكل، صما اهلل سميػ، كسػمـ   مو ال  ي الذم سما غير األصؿ كيفيد الكرا ة ف كك 
ف ذا ال  ي ليس لمتحريـ  بدليؿ  ف ال بي صما اهلل سمي، كسمـ لـ ييمػـز مػف تك ػا بػأبي   ّ (بك يتي

 .  ي لمكرا ةالقوسـ  ف يغير ك يت،  فدؿ ذلؾ سما  ف ال
 

 . ك اإلبوحة كاألصؿ   ، يفيد ال د   يال يذا  وءت  ري ة تصرف، يلا الك ك  الفعؿ  .ِ

 يومػ، صػما اهلل سميػ، كسػمـ بولتح يػؾ كسػيأتي مثػؿ سما األصؿ ك ك يفيد ال د   فولف ؿ الذم
 تفصيم،  ريبو يف شوء اهلل ت ولا.

 كػػػأف يقتػػػرف الف ػػػؿ بػػػأمر  ف ػػػك لقري ػػػة يفيػػػد الك ػػػك ك مػػػو الف ػػػؿ الػػػذم سمػػػا غيػػػر األصػػػؿ ك 
كسسفػػوء المحيػػة مػػف الحمػػؽ  فقػػد  سفػػا ال بػػي صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ لحيتػػ،  كالػػرا ا  ف ذلػػؾ لػػيس 
لم د   أل ، صما اهلل سمي، كسمـ لـ يكتؼ بولف ػؿ بػؿ  مػر بسسفػوء المحيػة  ك  كػر سمػا مػف حمػؽ  

 لك ك .افدؿ ذلؾ سما 

مػو لػـ يثبػت   ػ، دػوص بػول بي صػما  ف ػك وحػةاإلبيفيد ك  سما غير األصؿ الف ؿ الذم مو ك 
صما اهلل سمي، كسمـ كشكم،  كتغطيت، ر س،  فقػد ف ػؿ ال بػي  ، كع لبوسمثؿ  اهلل سمي، كسمـ  كذلؾ

صما اهلل سمي، كسمـ ذلؾ سودو ال سبودو  فقد كوف  كم، مسمميف كمشركيف يمبسكف ذلؾ  كلـ يأمر 
ف كػػػوف ال يػػػدؿ ذلػػػؾ بتفوصػػػيم، فس ػػػ، يػػػدؿ سمػػػا سمػػػا اسػػػتحبو   بػػػولتزاـ ذلػػػؾ  كلكػػػف  ػػػذا الف ػػػؿ كا 

اسػػػتحبو  م   ػػػ، صػػػما اهلل سميػػػ، كسػػػمـ فػػػي ذلػػػؾ  ك ػػػذا المػػػ    متمثػػػؿ فػػػي اسػػػتحبو   ف يمػػػبس 

                                                           
 .ِسكرو المو دو  مية  ُ
 .ِٕٕٓر ـ الحدي   بو  تحريـ الظمـ  ة كاآلدا    كتو  البر كالصمُْٗٗ/ْصحيا مسمـ ِ
 .ُُِّر ـ الحدي   بو  ال  ي سف التك ي بأبي القوسـ    كتو  اآلدا  ُِٖٔ/ّصحيا مسمـ ّ



 ٓ 

المسمـ مو يمبس ال وس في بي ت، مو لـ يرد في مسألة م ي ة مو يدؿ سما الك ك  كستر ال كرو   ك 
 .و يدؿ سما االستحبو   ك الكرا ة   ك ممو يدؿ سما التحريـ كمبس الر وؿ الحرير كالذ  

 

  ري ة تصرف، يلا الك ك   ك ال د .كاألصؿ   ، يفيد اإلبوحة  يال يذا  وءت  التقرير  .ّ

و  ىوؿى  حدي ك اإلبوحةيفيد  سما األصؿ ك ك فولتقرير الذم ٍ  يمى ب وسو رىً يى الم ،ي سى  ىٍ دىٍت  يُـّ  :اٍبًف سى
م ا ا فىٍيدو ًيلىا ال  ًبي  صى م ـى ًمفى حي سى مىٍيً، كى م ا اهللي سى بًّو  فىأىكىؿى ال  ًبيُّ صى سىٍم نو كى ى ي م ـى  ىً طنو كى سى مىٍيً، كى هللي سى

تى  مىٍيً، ان رىؾى ال     تىقىذُّر األىً ًط كىالس ٍمًف  كى م ا اهللي سى مىا مىوً دىًو رىسيكًؿ الم ً، صى : فىأيًكؿى سى    ىوؿى اٍبفي سىب وسو
م ـى  سى م ـى كى سى مىٍيً، كى م ا اهللي سى وً دىًو رىسيكًؿ الم ً، صى مىا مى و  يًكؿى سى رىامنو مى لىٍك كىوفى حى   فسف في سككت ُ (  كى

 .ال بي صما اهلل سمي، كسمـ كسدـ ي كورا ي د تقريرا كيدؿ سما اإلبوحة

ػرى ف ػك كحػدي   الك ػك ك مو التقرير الذم سما غير األصؿ كيفيد  اٍلميٍسػًمميكفى  كىػوفى )اٍبػفى سيمى
و ًفػي ذىًلػؾى  وى لىٍيسى يي ىودىل لى ىو فىتىكىم ميكا يىٍكمن ي  يكفى الص بلى ًدي ىةى يىٍ تىًم يكفى فىيىتىحى ـٍ ًحيفى  ىًدميكا اٍلمى ػ ي فىقىػوؿى بىٍ  ي

ـٍ بىٍؿ بيك نو ًمٍثؿى  ىٍرًف الٍ  ورىل كى ىوؿى بىٍ  ي ي ػري  ىكىالى تىٍب ىثيػكفى ات ًدذيكا  ىو يكسنو ًمٍثؿى  ىو يكًس ال  صى يى يػكًد فىقىػوؿى سيمى
وً  ػػبلى ـٍ فى ىػػوًد ًبولص  ؿي  يػػ ػػم ـى يىػػو بًػػبلى سى مىٍيػػً، كى ػػم ا الم ػػ،ي سى ًو فىقىػػوؿى رىسيػػكؿي الم ػػً، صى ػػبلى ػػبلن يي ىػػوًدم ًبولص    ف ػػك ِ (رى ي

ر  فدؿ ا تراح مف سمر كرؤيو رم و ب ض الصحوبة ر ي اهلل س  ـ  مي و  كلكف ذلؾ ا ترف بوألم
 .ذلؾ سما الك ك 

ٍ ػ،ي  كحػدي  ف ػك يفيػد ال ػد الػذم سمػا غيػر األصػؿ ك  التقريػر مو ك  ٍيػرىوى رىً ػيى الم ػ،ي سى  ىبًػي  يرى
ا) ػد ٍثً ي بًػأىٍر ى ؿي حى ًو اٍلفىٍ ًر: يىو ًببلى بلى ؿو ًسٍ دى صى م ـى  ىوؿى ًلًببلى سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى ًممٍ   ىف  ال  ًبي  صى ػؿو سى تىػ،ي سىمى

ـً  فىًس  ي سىًمٍ تي دىؼ   ىٍ مىٍيؾى بىٍيفى يىدىم  ًفي اٍل ى  ةً  ٍسبلى ػا ًسٍ ػًدم  ى  ػي ًّفي اإٍلً ًمٍمتي سىمىبلن  ىٍر ى    ىوؿى مىو سى
م ٍيتي ًبذىًلؾى الطُّ يكًر مىو كيًت ى ًلػي  ىٍف  ي  ًة لىٍيؿو  ىٍك  ى ىورو ًيال  صى ـٍ  ىتىطى  ٍر طى يكرنا ًفي سىوسى ػم يى لى   ف ػذا ْ (صى

 .   وؿ ابف ح ر: )كيستفود م ،  كاز اال ت ود في تك يت ال بودو(مستحبة الصبلو
 

 

                                                           
بتر يـ محمد   ِٕٓٓر ـ الحدي   بو   بكؿ ال دية    كتو  ال بة َِّ/ٓبشرح فتا البورم صحيا البدورم ُ

 فؤاد سبد البو ي رحم، اهلل.
 .َْٔر ـ الحدي   بو  بدء األذاف    كتو  األذاف ٕٕ/ِبشرح فتا البورم البدورمصحيا  ِ
دؼ ال  ؿ: حركة ال  ؿ كصكت،  ك ك ك وية سف  ف ببلال ر ي اهلل س ، مع ال بي صما اهلل سمي، كسمـ في  ّ

 ال  ة.
  كف ؿ الصبلو ب د بو  ف ؿ الط كر بولميؿ كال  ور  ت  د  كتو  الّْ/ّبشرح فتا البورم  صحيا البدورم ْ

 .ُُْٗر ـ الحدي   الك كء 



 ٔ 

   كىي قسماف الصفة .ْ

  ك ػي ال داللػة ل ػو  أل  ػو ليسػت فػي مقػدكر اإل سػوف  فمػيس فػي اسػتطوسة صفة ًخْمقية -  
  ك غير ذلؾ.دمؽ طكيبل  ك  صيرا  ك مربكسو   ك  بيض  ك  سكد  ك  حمر  اإل سوف  ف يي 

مقية -      ك ي يمو  كؿ  ك ف ؿ  ك د سبؽ بيوف داللت مو.صفة خي
 

ك ك  ف ال يككف في المسألة  مر كال   ي كال دبر كال ف ؿ كال تقرير كال  ما عدا ذلؾ )الترؾ(  .ٓ
 .صرف، يلا التحريـ  ك الكرا ة ري ة تيال يذا  وءت صفة  كاألصؿ في،   ، ال داللة ل،  

ػم ا اهللي ما األصؿ مثوؿ الترؾ الذم سك  ـٍ يىٍأكيًؿ ال  بًػيُّ صى ٍ ،ي   ىوؿى )لى حدي   ى ىسو رىً يى الم ،ي سى
) ػػوتى ت ػػا مى ٍبػػزنا ميرى  قنػػو حى ػػو  ىكىػػؿى دي مى ػػوتى  كى ت ػػا مى مىػػا ًدػػكىافو حى ػػم ـى سى سى مىٍيػػً، كى سى

فػػبل يػػدؿ ذلػػؾ سمػػا حرمػػة   ُ
 ذلؾ  ك كرا ت،.

امت وع ال بي صما اهلل سميػ، كسػمـ  مثؿريـ لقري ة كالترؾ الذم سما غير األصؿ كيفيد التح
ػم ا اهللي سف مصػوفحة ال سػوء فػي البي ػة ػةى ًبٍ ػًت ري ىٍيقىػةى   ى   ىػو  ىولىػٍت: ) ىتىٍيػتي رىسيػكؿى الم ػً، صى ٍيمى   ف ىػٍف  يمى

: يىػػو رىسيػػكؿى ال ـً  فىقيٍمػػفى ٍسػػبلى مىػػا اإٍلً ػػم ـى ًفػػي ً ٍسػػكىوو بىويىٍ  ىػػ،ي سى سى مىٍيػػً، كى مىػػا  ىٍف الى  يٍشػػًرؾى ًبولم ػػً، سى م ػػً،   يبىوًي يػػؾى سى
دى ىو  كىالى  ىٍأًتيى ًببيٍ تىوفو  ىٍفتىًريً، بىٍيفى  ىٍيًدي ى  ًم ىو  كىالى  ىٍ ًصػيىؾى شىٍي نو  كىالى  ىٍسًرؽى  كىالى  ىٍزً يى  كىالى  ىٍقتيؿى  ىٍكالى و كى ىٍر ي

ػػم   كؼو  فىقىػػوؿى رىسيػػكؿي الم ػػً، صى ٍ ػػري : الم ػػ،ي ًفػػي مى ػػو اٍسػػتىطىٍ تيف  كى ىطىٍقػػتيف    ىولىػػٍت: فىقيٍمػػفى : ًفيمى ػػم ـى سى مىٍيػػً، كى ا اهللي سى
م ا اهللي سى  ـي ًب ىو ًمٍف  ىٍ فيًس ىو   ىميـ   يبىوًيٍ ؾى يىو رىسيكؿى الم ً،  فىقىوؿى رىسيكؿي الم ً، صى : ًي  ي كىرىسيكلي،ي  ىٍرحى م ـى سى مىٍيً، كى

ػػػوًفاي  ػػػو  ىػػػٍكًلي ًلًمو ىػػػًة اٍمػػػرى ىوو كىقىػػػٍكًلي اًلٍمػػػرى ىوو كىاًحػػػدىوو  ىٍك ًمٍثػػػًؿ  ىػػػٍكًلي اًلٍمػػػرى ىوو كىاًحػػػدىوو( الى  يصى ػػػوءى  ًي  مى ال  سى
ِ  

  ك برز ػػو كالقري ػػة الدالػػة سمػػا التحػػريـ   ػػو  ػػي ال صػػكص التػػي ت  ػػا سػػف لمػػس المػػر و األ  بيػػة
)  .مسالم   م ّ حدي  )كىاٍليىدي ًز ىو ىو اٍلبىٍطشي

ٍ ـً  بي ى حدي  كالترؾ الذم سما غير األصؿ كيفيد الكرا ة مثؿ   ىٍ بىؿى رىسيكؿي اهلًل ):  وؿ اٍل ى
ـٍ يىريد  رىسيكؿي اهللً  مىٍيً،  فىمى ـى سى م  ؿه فىسى مىؿو  فىمىًقيى،ي رى ي م ـى ًمٍف  ىٍحًك ًبٍ ًر  ى سى مىٍيً، كى م ا اهللي سى مىٍيً،  صى م ا اهللي سى صى

م ـى سى  سى ـي كى مىٍيً، الس بلى يىدىٍيً،  ثيـ  رىد  سى مىا اٍلً دىاًر فىمىسىاى كىٍ  ى،ي كى ت ا  ىٍ بىؿى سى  .ْ( مىٍيً،  حى

                                                           
 .َْٓٔ  ر ـ الحدي بو  ف ؿ الفقركتو  الر وؽ    ِّٕ/ُُبشرح فتا البورم صحيا البدورم ُ
   بو  مو  وء في البي ة  الحدي  الثو ي  ك ككتو  البي ةبتحقيؽ محمد فؤاد سبد البو ي    ِٖٗ/ِالمكطأ ِ

 حدي  صحيا.
 .ِٕٓٔر ـ الحدي   بو   در سما ابف مدـ حظ، مف الز و كغيرا    القدر   كتوَِْٕ/ْصحيا مسمـ ّ
 .ّٗٔ  كتو  الحيض  بو  التيمـ  ر ـ الحدي  ُِٖ/ُصحيا مسمـ  ْ



 ٕ 

 كال دكف  األصػػؿ فػػي كػػؿ  سػػـ مػػف   سػػوـ السػػ ة ال بكيػػة  ػػك مػػو ي ػػ  ف مػػ، مػػف الحػػدي ك 
كػـ لػيس بل ي كز صرؼ الحػدي  سػف األصػؿ يال بقري ػة دالػة سمػا  ف الحفحو ة يلا دليؿ مدر  

 وءت  ري ة تدؿ سمػا  ف األمػر   وء األمر في   ف م، سما الك ك   يال يذا سما األصؿ  فسف
لم د  فيصرؼ حي  و يلا ال د    ك دلػت القري ػة سمػا اإلبوحػة فيصػرؼ يلػا اإلبوحػة  ك كػذا فػي 

 بقية األ سوـ.



 ٖ 

 
 األسماء كالكنى

  كال ػػػدؼ ك ػػػوداا بػػ،ـ اسػػػمو م ػػذ دمقػػ،  ك ػػد  سطػػػا اهلل  بو ػػو مدحو ػػػة ا تموسيػػة   لئل سػػوف االسػػـ
 .  كمو  ف في،  كسو مف التكريـيز اإل سوف سف غيرايتم الر يسي مف االسـ

الػػذم  شدصػػية ادتيػػور االسػػـ يػػدؿ سمػػاكػػولر ـ مػػثبل  ك   ػػك لػػ، م  ػػا  كلػػيس االسػػـ سػػودون ك 
أل بيػػػوء فمػػػف سػػػما  كالدا بأسػػػموء ا   كسمػػػا ثقوفتػػػ، ك يمػػػ، التػػػي يػػػؤمف ب ػػػو كسقيدتػػػ، ادتػػػور االسػػػـ

كالصػػحوبة مػػثبل ف ػػك ي سػػوف متػػديف فػػي  سمو ػػ،  كمػػف ادتػػور ل ػػـ  سػػموء غربيػػة مػػثبل ف ػػك ي سػػوف 
كاالشػػػتراكية   كمػػػف ادتػػػور ل ػػػـ  سػػػموء يسػػػورية ف ػػػك م ب ػػػر بولشػػػيكسية   ب ػػػر بولح ػػػورو الغربيػػػة م

   ؿ لؾ مف   ت. –ب يف كب وت  –ؿ:  ؿ لي بموذا سميت  كالدؾ و دؽ مف كلذلؾ ص ك كذا 

م مكسة مف  األسموء كالك ا س وية كا حة  كذلؾ مف دبلؿ  سطاذلؾ فسف اإلسبلـ  د كل
  كحػدد لكػؿ اسػـ حكمػو شػرسيو  فقػد   ػؿ اإلسػبلـ األسػموء سمػا  رب ػة  ذا الم وؿ التك ي وت في

 ػػػذا  سػػػت رض كس   سػػػوـ  فب  ػػػ و م ػػػدك   كب  ػػػ و مبػػػوح  كب  ػػػ و مكػػػركا  كب  ػػػ و محػػػـر 
   التولية:األحودي األحكوـ مف دبلؿ

ـى  .0 ػػم  سى مىْيػػًو كى ػػم ى الم ػػوي عى ػػرى رضػػي اهلل عنيمػػا قىػػاؿى  قىػػاؿى رىسيػػكؿي الم ػػًو صى ػػْف اْبػػًف عيمى ػػب  )عى ًإف  أىحى
ْبدي الر ْحمىفً  ْبدي الم ًو كىعى ـْ ًإلىى الم ًو عى اًئكي  .0 (أىْسمى

   اهلل ت ولا ف ػؿ في  ذا الحدي   ف ب ض األسموء  ح  يلا اهلل مف  سموء  درل  فكمو  ف
 ب ػػػض األمػػػوكف سمػػػا ب ػػػض  كب ػػػض األزمػػػوف سمػػػا ب ػػػض  كب ػػػض األسمػػػوؿ سمػػػا ب ػػػض 

فس ػ،  ػد ف ػؿ ب ػض األسػموء سمػا  كب ػض الكػبلـ سمػا ب ػض  كب ض األ بيوء سما ب ض 
 ب ض  كذلؾ بسب  مو تت م ، مف م و ي يحب و اهلل ت ولا.

 ببيف:ك ذاف االسموف  مو  ح  األسموء يلا اهلل ت ولا كذلؾ لس 

األكؿ:  ف في مو ترسيدو لم و ي ال بكدية هلل ت ولا  كيشورك مو في  ذا الم  ػا بقيػة  سػموء 
 ال زيز كمو شوكم و.اهلل الحس ا  مثؿ سبد الرحيـ  كسبد 

الثػو ي:  ف  ػػذيف االسػػميف )اهلل  الػرحمف( مػػف األسػػموء الدوصػػة بػوهلل ت ػػولا  فػػبل ي ػػكز  ف 
ف  في ػكز  ف  قػكؿ: فػبلف رحػيـ  كال ي ػكز  ف  قػكؿ: فػبلف يسما  ك يكصؼ بأم م  مو  م ي سػو

  فػبل اهلل ت ػولا ادػتص ب ػو مػف كمػوؿ صػفة الرحمػة التػي (الػرحمف) اسػـ اهلل رحمف  كذلؾ لمو في
 .ي كز  ف يطمؽ  ذا االسـ يال سمي، سبحو ،

                                                           
 .ُِِّر ـ الحدي   بو  ال  ي سف التك ي بأبي القوسـ    كتو  اآلدا  ُِٖٔ/ّصحيا مسمـ ُ



 ٗ 

  ب ػػذا يػػؤ ر اإل سػػوف التسػػمية ب ػػذيف االسػػميف فػػي  سمػػا در ػػوت ال ػػد   فولم ػػدك  در ػػوت  ك
 ما التسمية ب مو  كثر مف غير مو.س

  كفػػي الحػػػدي  اسػػػتحبو  ترسػػيا الم ػػػو ي الطيبػػػة فػػي كػػػؿ م ػػػوؿ  كمػػف  ػػػذا الم ػػػوالت م ػػػوؿ
 األسموء كالك ا كاأللقو  كاأل سو   فس ، طريقة مف طرؽ ترسيا الثقوفة اإلسبلمية في الكا ع.

 

ػبن ًبػاْلبى )عىْف أىنىسو رضي اهلل عنو قىاؿى   .5 ػؿه رىجي َ فىاْلتىفىػتى ًإلىْيػًو رىسيػكؿي نىػادىل رىجي ًقيًع يىػا أىبىػا اْلقىاًسػـً
ننػاَ فىقىػ ػْكتي فيبى ػا دىعى َ ًإن مى ـْ أىْعًنػؾى َ فىقىاؿى  يىا رىسيكؿى الم ًو ًإنٍّػي لىػ ـى م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى اؿى رىسيػكؿي الم ًو صى

ـى  تىسىم ْكا ًباْسمً  م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى  .0 (يَ كىالى تىكىن ْكا ًبكيْنيىًتيالم ًو صى

  كػػوف ب ػػض الصػػحوبة يك ػػكف بولك يػػة كػػوف رسػػكؿ اهلل صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ يك ػػا  بػػو القوسػػـ  ك
لم بػي صػما   فس و  ك د كوف في الم وداو ب ػذا الك يػة  ػكع مػف المػبس  كربمػو  ػكع مػف اإلحػراج

ي ػػػودكف ال بػػػي صػػػما اهلل سميػػػ،   حيو ػػػو  كألف الصػػػحوبة ر ػػػي اهلل سػػػ  ـ كػػػو كا اهلل سميػػػ، كسػػػمـ
فقد  وء  ػذا الحػدي  يسػما بولتسػمي بوسػم،  كي  ػا سػف التك ػي  غولبو بك يت، ال بوسم، كسمـ

 بك يت، صما اهلل سمي، كسمـ.

 دت مراء ال مموء في حكـ التك ي بك ية ال بي صما اهلل سمي، كسمـت د: 

  ػا سػف ذلػؾ كلك ػ، لػـ ي ػـز مكركا  ك ذا ر م ال م كر  ألف ال بػي صػما اهلل سميػ، كسػمـ  -
سمػػي ـ  بػػدليؿ   ػػ، لػػـ يػػأمر بتغييػػر مػػف كو ػػت ك يتػػ، كػػذلؾ  فػػدؿ ذلػػؾ سمػػا  ف ال  ػػي لمكرا ػػة 

 كليس لمتحريـ  ك ذا ر م  كم الدليؿ.

  ك ػذا  ػ يؼ لمػو سػبؽ فػي حراـ  ك ػذا ر م الظو ريػة  كدلػيم ـ  ف ال  ػي يقت ػي التحػريـ -
 .الر م السوبؽ

كالسب    ، كوف يسب  ل، اإلحراج في حيوت،  فممو التحؽ صما م  ي س ، في حيوت، فقط   -
اهلل سميػػ، كسػػمـ بػػولرفيؽ األسمػػا زاؿ سػػب  ال  ػػي ف ػػود حكػػـ التك ػػي ب ػػذا الك يػػة يلػػا األصػػؿ  
ك ػػذا ك ػػ،  ظػػر  كيػػة  فػػسف ال  ػػي   ػػو لػػيس لػػذات الك يػػة  كلكػػف لسػػب  دػػورج س  ػػو  فػػسذا زاؿ 

 السب  تغير الحكـ كر ع يلا  صم،.

سػػف ال مػػع بػػيف اسػػم، كك يتػػ، صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ   مػػو يف لػػـ ي تم ػػو فمػػيس م  يػػو م  ػػي  -
 س ،  ك ذا الر م ليس ل، دليؿ كا ا.

                                                           
 .ُُِّ  ر ـ الحدي   ي بأبي القوسـ  كتو  اآلدا   بو  ال  ي سف التكُِٖٔ/ّصحيا مسمـ ُ



 َُ 

 ف التك ػػي بك يػػة ال بػػي ممػػو سػػبؽ ال مػػع بػػيف الػػر ييف األكؿ كالثولػػ   فيكػػكف الػػرا ا  كيمكػػف -
 صما اهلل سمي، كسمـ مكركا في حيوت،  مبوح ب د كفوت،  كاهلل  سمـ.

  ال دير بولذكر   و حكـ التك ي بولب ت  كاألصؿ فػي ذلػؾ اإلبوحػة  ك ػد  ػوء ي ػرار ال بػي كمف
صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ مؤكػػدا اإلبوحػػة  فقػػد كػػوف ب ػػض الصػػحوبة يك ػػا بوب تػػ، مثػػؿ الصػػحوبي 

ذكػر اسػـ الب ػت سػكرو ال ميؿ ) بك  مومة( ر ي اهلل س ،  كمف ال  ي   ف ب ض ال وس يرل 
ف األسػػرار  كال يميػػؽ بر كلتػ،  ف ي ػػرؼ  حػػد اسػـ اب تػػ،  ك  دتػػ،  كلػػذلؾ مػف ال ػػكرات  كسػػرا مػ

شوع بيف ال وس في بطو وت األفراح  ف ييصرح بوسـ الشو  كال يصرح بوسػـ الفتػوو  بػؿ يكتفػا 
بذكر سبورو )كريمت،( ك د ت دا  فسػ، ال يػرل بأسػو  ف تدػرج  ػذا االب ػة  ك األدػت دكف لبػوس 

ا   مو ال بي صما اهلل سمي، كسمـ فمـ يكف ي ػد حر ػو فػي ذكػر   بؿ  حيو و بمبوس فو شرسي
ػم ـى سىػرى ىٍت لىقىطىػعى )اسـ اب ت، فيقكؿ مثبل  سى مىٍيػً، كى ػم ا الم ػ،ي سى م ػدو صى ػةى ًبٍ ػتى ميحى ـي الم ً، لىػٍك  ىف  فىوًطمى كىاٍي

م ده يىدى ىو  .ُ (ميحى
 

ْندىبو رضي اهلل عنو قىاؿى  قى  .3 ـً عىْف سىميرىةى ْبًف جي بُّ اْلكىبى ـى  أىحى م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى اؿى رىسيكؿي الم ًو صى
رُّؾى  َ الى يىضي ْمدي ًلم ًوَ كىالى ًإلىوى ًإال  الم ويَ كىالم وي أىْكبىري افى الم ًوَ كىاْلحى َ كىالى ًإلىى الم ًو أىْربىعه  سيْبحى  ًبػيىيًٍّيف  بىػدىْأتى

مىؾى يى  َ فىًإن ؾى تىقيكؿي أىثىـ  ىيكى فىبى يىكيكفي فىيىقيكؿي الى تيسىمٍّيىف  غيبى اَ كىالى أىْفمىحى اَ كىالى نىًجيحن بىاحن  .5 سىارناَ كىالى رى

  في القسـ األكؿ مف الحدي  بيوف ألح  الكبلـ يلا اهلل ت ولا  كذلؾ لمو في  ذا الكمموت مف
 :م و ي سظيمة  دا  ففي و  سس ال قيدو

 ت ولا م زا سف كؿ  قص. :  ف اهللفولتسبيا

 كالتحميد:  ف اهلل ت ولا متصؼ بكؿ صفوت الكموؿ.

 ذم ت   طوست، طوسة مطمقة.ال  المتصرؼ  كالت ميؿ:  ف اهلل كحدا الدولؽ

 كالتكبير:  ف اهلل ت ولا  سظـ مف كؿ شيء.

 ػػو ب ػػد و مػػف دػػبلؿ الػذكر  كلػػذلؾ يسػتح   كلمػو  حػػكج اإل سػوف يلػػا ترسػػيا  ػذا الم ػػو ي كم ػ 
:  الصمكات  ٍيًد ٍبًف ثىوًبتو  ىوؿى ػدى )ف ىٍف زى ثًػيفى  كى ىٍحمى ثىبلى ثنػو كى وو ثىبلى ػبلى  يًمٍر ىػو  ىٍف  يسىػب اى ًفػي ديبيػًر كيػؿ  صى

وًر فىًقيؿى لى،ي:  ىمى  ؿه ًفي اٍلمى ىوـً ًمٍف اأٍلىٍ صى ًثيفى  فىأيًتيى رى ي ثىبلى ًثيفى  كى يكىب رى  ىٍربى نو كى ثىبلى ثنو كى ـٍ رىسيػكؿي رىكي ثىبلى

                                                           
ر ـ  بو  كرا ية الشفوسة في الحد يذا رفع يلا السمطوف    كتو  الحدكد بشرح فتا البورم صحيا البدورم ُ

 .ٖٖٕٔالحدي  
 .ُِّٕ  ر ـ الحدي    بو  كرا ة التسمية بوألسموء القبيحة  كتو  اآلدا ُٖٓٔ/ّصحيا مسمـ ِ



 ُُ 

وًرمُّ ًفي  كىذىا؟  ىوؿى اأٍلىٍ صى وو كىذىا كى بلى كا ًفي ديبيًر كيؿ  صى م ـى  ىٍف تيسىب حي سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى مى ىوًمػً،: الم ً، صى
ػػ ػػو كىًسٍشػػًريفى  كىاٍ  ىميػػكا ًفي ىػػو الت ٍ ًميػػؿى  فىمىم  ٍمسن ػػو كىًسٍشػػًريفى دى ٍمسن : فىوٍ  ىميك ىػػو دى ـٍ   ىػػوؿى ػػدىا  ى ىػػ و  ىٍصػػبىاى غى

: فىػ ػم ـى سى مىٍيػً، كى ػم ا الم ػ،ي سى م ـى فىػأىٍدبىرىاي  فىقىػوؿى رىسيػكؿي الم ػً، صى سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى مىا ال  ًبي  صى   ُ (وٍف ىميكاسى
 ف ذا  ك مدر األمريف مف رسكؿ اهلل صما اهلل سمي، كسمـ.

  ميد في الفوتحة  ف ك كا ػ  فػي كػؿ رك ػة   ؿ التحكيستح  التسبيا في الرككع كالس كد  ك ي
ؿ التكبيػر ك  ؿ التكبيػر ال ممػة األكثػر تكػرارا فػي األذاف الػذم يرفػع دمػس مػرات يكميػو  ك  ػ

الصػػبلو  ك ػػك الشػػ ور فػػي ال يػػديف    ػػـ مػػو  فػػي كػػذلؾ الػػذكر الر يسػػي فػػي الحركػػوت اال تقوليػػة
 ـ القػػكل ال ولميػػة مػػف كػػؿ  حػػكج المسػػمميف يلػػا ذلػػؾ كبدوصػػة فػػي الشػػدا د حيػػ  تكولبػػت سمػػي

حد  كصك   حتا تسمؿ اليأس يلا  مك  الب ض  كحتا تسمؿ الشؾ بقدرو اهلل بؿ كبك كدا 
 يلا سقكؿ الب ض ك مكب ـ.

   ك ػي  سػموء تت ػمف م ػو ي  يػدو  ك مو القسـ الثو ي مف الحدي  ففي،   ي سف  رب ة  سموء
  ك فما مف الفبلح  فمموذا   ا رسػكؿ فوليسور مف اليسر  كربوح مف الربا  ك  يا مف ال  وح

 .اهلل صما اهلل سمي، كسمـ سف التسمية ب و؟

لقػػد  ػػوءت سمػػة ال  ػػي م صكصػػو سمي ػػو فػػي الحػػدي   فسػػ،  فقػػد كػػو كا يتشػػوءمكف مػػف  فػػي 
ك كد مف يحمؿ  حد  ذا األسموء  ف  دمو ييسأؿ مثبل:  ؿ يسور   و؟ فسذا لـ يكف مك كدا سيككف 

ر مك ػكد  ككػو كا يتشػوءمكف مػف  ػذا ال ػكا   فػسف كػوف يسػور غيػر مك ػكد يسور غيػال كا : ال  
  ـ  ف وء ال  ي سف التسمية ب ذا األسموء.لمك كد   كذا كوف يدطر في بوؿ ب  فول سر  ك ا

  الصحيا  ف ال  ي   و ال يفيد التحريـ  بؿ يفيد الكرا ة فقط  ألف ال بي صما اهلل سميػ، كسػمـ
 لؾ  كلـ يمزم ـ بتغيير  ذا األسموء.لـ ي ـز سما  صحوب، في ذ

 قوس سمي و  كتأدذ حكم و فػي كسما  ذا فسف كؿ مو ت طبؽ سمي،  ذا ال مة مف األسموء فس ، ي
 ال  ي.

   فػسف حكػـ  ػذا  ذا ال مػة التػي تػـ ال  ػي مػف   م ػو كمػو  ػك الحػوؿ فػي سصػر وكلكف يذا زالت
كالقوسػػدو الشػرسية  ف الحكػػـ   بوحػةاألسػموء يتغيػػر كي ػكد يلػػا  صػم،  كاألصػػؿ فػي األسػػموء اإل

ففػي سصػر و كبي ت ػو ال  ا يف زاؿ سػب  ال  ػي زالػت الكرا ػة يدكر مع ال مػة حيػ  دارت  ك كػذ
 يدطر  ذا في بوؿ  حد.

                                                           
حدي     ك كََُِٔر ـ الحدي   حدي  زيد بف ثوبت   ي  األر وؤكط  بتحقيؽ ش ْٕٗ/ِٓمس د  حمد ُ

 .صحيا



 ُِ 

  فسف  صبا يف ـ مف  ذا األسموء شيء مف التفوؤؿ بولدير فيصبا حكم و م ػدكبو  فػسف ال  ػي
فسف زالت ال مة تغير الحكـ الشرسي  ممو يدؿ مذككرو  الكارد ليس لذات األسموء  كا  مو لم مة ال

 سما   مية ف ـ السومع في يصدار الحكـ الشرسي.
 

أىف  اْبنىةن ًلعيمىرى كىانىْت ييقىاؿي لىيىػا عىاًصػيىةيَ فىسىػم اىىا رىسيػكؿي الم ػًو )عىْف اْبًف عيمىرى رضي اهلل عنيما  .4
ًميمىةى  ـى جى م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى  .0 (صى

  ف ذا الصػغيرو سػمو و الم  ا ةمكرك في  ذا الحدي  داللة سما   ، يستح  تغيير األسموء  
ك ػػك اسػػـ كػػوف مقبػػكال  بػػؿ اإلسػػبلـ  فكػػرا رسػػكؿ اهلل صػػما اهلل  مػػف ال صػػيوف    م ػػو سوصػػية 

سمي، كسمـ  ذا االسػـ فسػمو و  ميمػ،  ك ػك اسػـ  ميػؿ كمػو تػرل  فيسػتح   ف تكػكف األسػموء 
  ك كػػػذا كػػػوف رسػػػكؿ اهلل صػػػما اهلل سميػػػ، كسػػػمـ يرتقػػػي بولػػػذكؽ ال ػػػوـ حتػػػا فػػػي  ػػػاحسػػػ ة الم 

 .األسموء

  حكػػـ تغييػػر األسػػموء غيػػر ال ربيػػة  كبدوصػػة لمػػف ددػػؿ فػػي  فػػي  ػػذا الم ػػوؿ س ػػ، ييسػػأؿكممػػو
اإلسػػػبلـ  كال ػػػكا :   ػػػ، ال يطمػػػ  مػػػف اإل سػػػوف تغييػػػر اسػػػم، غيػػػر ال ربػػػي يذا لػػػـ يكػػػف  بػػػيا 

  فوألصػػػؿ فػػػي ال قيػػػدو   ك األدػػػبلؽ   ك كػػػوف شػػػ ورنا لغيػػػر المسػػػمميفالم  ػػػا   ك يت ػػػوفا مػػػع 
األسػػموء اإلبوحػػة  ك ػػد كػػوف ال ػػوس يػػددمكف فػػي اإلسػػبلـ مػػف كػػؿ األ  ػػوس كالمغػػوت  كلػػـ يكػػف 

 .يطم  م  ـ تغيير  سمو  ـ
 

مىمىةى رضي اهلل عنيػا قالػت   .5 ْينىبى ًبْنًت أىًبي سى ػم ى الم ػوي  سيػمٍّيتي بىػر ةىَ فىقىػاؿى رىسيػكؿي )عىْف زى الم ػًو صى
ـى نيسىػػمٍّييىا  قىػػا َ فىقىػػاليكا  ًبػػ ـْ ـي ًبيىْىػػًؿ اْلًبػػرٍّ ًمػػْنكي َ الم ػػوي أىْعمىػػ ـْ ـى  الى تيزىكُّػػكا أىْنفيسىػػكي ػػم  سى مىْيػػًو كى ؿى  سىػػمُّكىىا عى

ْينىبى   .5 (زى

  م ػو يستح  تغيير األسموء التي في و  كع مف تزكية ال فس  ك األكالد  ف ػذا الصػغيرو سػمو و  
و  فممػػػس ال بػػػي صػػػما اهلل سميػػػ، كسػػػمـ مػػػف  ػػػذا التسػػػمية  كسػػػو مػػػف التزكيػػػة  ك ػػػد   ػػػا اهلل ر  بىػػػ

سبحو ، كت ولا سف ذلؾ  فغير رسكؿ اهلل صػما اهلل سميػ، كسػمـ  ػذا االسػـ  كادتػور ل ػو اسػمو 
  ك ػػذا يػػدؿ سمػػا   ميػػة  صػػد القو ػػؿ فػػي الحكػػـ يدمػػك مػػف المحػػوذير الشػػرسيةك   مدػػر  مػػيبل

 .الشرسي

                                                           
 .ُِّٗ  ر ـ الحدي    بو  استحبو  تغيير االسـ القبيا يلا حسف  كتو  اآلدا ُٖٔٔ/ّصحيا مسمـ ُ
ر ـ    كتغيير اسـ برو بو  استحبو  تغيير االسـ القبيا يلا حسف  كتو  اآلدا   ُٕٖٔ/ّصحيا مسمـ ِ

 .ُِِْالحدي  



 ُّ 

  ف  صػبا  مو يذا ك و في بي ة ال تف ـ مف مثؿ  ذا االسػـ م  ػا التزكيػة فيصػبا  ػذا مبوحػو  كا 
يف ـ م ، م  ا التفوؤؿ بأف يصبا الكلد مف   ؿ البر كالتقكل فيصبا مستحبو  ك ذا كولتسمية 

يموف كسو دو كمو شوكؿ ذلؾ.  في سصر و بسسبلـ كا 
 

ْيرىةى رضي اهلل عنوَ عىْف  .6 ـى قىػاؿى  عىْف أىًبي ىيرى ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى الم ػوي عى ًإف  أىْخنىػعى اْسػـو ًعْنػدى )الن ًبيٍّ صى
ؿ   جى ًؾَ الى مىاًلؾى ًإال  الم وي عىز  كى ؿه تىسىم ى مىًمؾى اأْلىْمبى  .0 (الم ًو رىجي

 م وف: ة د ع: تأتي   و بثبلث 
و  فػػسف مػػف حكمػػة اهلل ك ػػذا فػػي اآلدػػر ف ػػذا  كثػػر اسػػـ ذال    مػػف الد ػػكع ك ػػك الػػذؿ  أذؿ -  

ت ػػولا  ف ي و ػػ  فػػي اآلدػػرو المسػػيء بمػػو ي وسػػ   ريمتػػ،  فمػػف تسػػما بممػػؾ الممػػكؾ متكبػػرا سمػػا 
كفى يىػػػٍكـى )ال ػػػوس سو بػػػ، اهلل يػػػـك القيومػػػة بولػػػذؿ كال ػػػكاف  كفػػػي مثػػػؿ  ػػػذا كرد حػػػدي   ػػػري اٍلميتىكىب ػػػري ييٍحشى

وًؿ  ًر الر  ى كى ًة  ىٍمثىوؿى الذ ر  ًفي صي ـٍ الذُّؿُّ ًمٍف كيؿ  مىكىوفو اٍلًقيىومى  .ِ (يىٍغشىو ي
سػف طوسػة اهلل ت ػولا  كال شػؾ  ف الػذم يتسػما ب ػذا  ك ػك الدػركج  مف الف كر  أفجر -  

كلػذلؾ ف ػك  كت ػولا  م ػوزع هلل فػي كبريو ػ، كسظمتػ، سػبحو ، ك ػاالسـ فو ر سوص هلل ت ولا  بػؿ 
 . ف ر اسـ

ي  الصػػحيا )ك صػػدى ي و: حػػوًر ه فوألسػػموء في ػػو صػػدؽ كفي ػػو كػػذ   كفػػي الحػػد  أكػػذب -ج 
ػػوـه( ألف الحػػور   ػػك الكوسػػ  الػػذم ي مػػؿ الديػػر  ك الشػػر  كال مػػوـ  ػػك الػػذم ي ػػـ بػػولدير  ك  ك ىم 

 الشر  كال ي فؾ اإل سوف سف اإلرادو كال مؿ.

كػػوذ  ب يػػد سػػف الحقيقػػة  ألف ممػػؾ الممػػكؾ  ػػك اهلل  كال شػػؾ  ف الػػذم يتسػػما بممػػؾ الممػػكؾ
  كذ  اسـ.   بؿ ي ،  فمف ادسا ذلؾ ف ك كوذ ل،  كحدا ال شريؾ ت ولا

ك ػػك مػػو كػػوف سميػػ،  – بقصػػد م وزسػػة اهلل ت ػػولا فػػي ممكػػ، كال شػػؾ  ف التسػػمي ب ػػذا االسػػـ
   حد ذلؾ كػوف كػوفرامحـر شديد الحرمة  بؿ يف استحؿ  –الحوؿ زمف ال بي صما اهلل سمي، كسمـ 

ما اهلل سميػ، كسػمـ اسػـ سبػد شػمس كسبػد كمو غير رسكؿ اهلل صػ كاألسموء المحرمة ي   تغيير و 
 .بي مو يستح  تغيير األسموء المكرك ة البلت كسبد ال زل كمو شوكم و 

                                                           
 .ُِّْر ـ الحدي   بو  تحريـ التسمي بممؾ األمبلؾ    كتو  اآلدا  ُٖٖٔ/ّصحيا مسمـ ُ
  بتحقيؽ  حمد   ك وؿ: حدي  حسف صحياِِْٗ  كتو  صفة القيومة  ر ـ الحدي  ٓٓٔ/ْال ومع لمترمذم ِ

 .شوكر كمدريف



 ُْ 

 ؟ لم ممػػوء فػػي أيػػة صػػفة مػػف صػػفوت اهلل ت ػػولا حػػراـكلكػػف  ػػؿ ي  ػػي ذلػػؾ  ف كصػػؼ ي سػػوف ب
 :يفال كا  سف ذلؾ تفصيؿ  فسف  سموء اهلل ت ولا سما  سم

   ك مثؿ )اهلل(  ك )الرحمف(يمو مف حي  ك   و المغكم   األسماء الخاصة باهلل تعالى -  
 أحد  سموء اهلل الحسػ اي سو و ب شدص يصؼ كأف مف حي   صد القو ؿ  ك ف ـ السوم يف سودو 

االسػتغراؽ   م بقصػد كمػوؿ الصػفة  ف ػذا كمػ، حػراـ  بػؿ بقصد  مثؿ )القدير( بأؿ الت ريؼ مقرك و
استقد ذلؾ  ك استحؿ ذلؾ  ك مو يف كو ت  ؿ الت ريػؼ    بؿ  ك مف المكفرات يفُ  ك مف الكبو ر

لػػا بغيػػر  صػػد اسػػتغراؽ الصػػفة  كػػأف تكػػكف بقصػػد المبولغػػة ال سػػبية التػػي تميػػؽ بولبشػػر كال ترف ػػ، ي
مرتبػػة األلك يػػة   ك تكػػكف  ؿ ال  ديػػة التػػي يػػراد ب ػػو الشػػدص الم  ػػكد فػػي الػػذ ف فػػسف ذلػػؾ  ػػو ز 

 شرسو.
ال لغػػة كال  صػػدا مػػف  كمػػوؿ الصػػفة   ك ػػذا ال تفيػػدة بػػاهلل تعػػالىاألسػػماء غيػػر الخاصػػ -  

مػػػف األسػػػموء التػػػي ي ػػػكز ( ف ػػػذا   حكػػػيـمثػػػؿ )رحػػػيـ  كػػػريـالقو ػػػؿ كال ف مػػػو مػػػف السػػػوم يف سػػػودو 
 يطبل  و سما البشر.

 مو يميكمف ال دير بولذكر   و حكـ التسمي بػ: 
القػػرف ألكؿ مػػرو فػػي ك طمػػؽ   لقػػ  اسػػت مؿ فػػي التػػوريا اإلسػػبلمي ك ػػك   قاضػػي القضػػاة -  

كالحكػـ لمثػؿ  ػذا الثو ي ال  رم سما اإلمػوـ  بػي يكسػؼ صػوح   بػي ح يفػة رحم مػو اهلل ت ػولا  
م  ػا المق  ي كد يلا مػو يقصػد ب ػذا المقػ  كمػو يف ػـ م ػ، سػودو  فػسف كػوف يقصػد م ػ، كيف ػـ م ػ، 

ف كػػػوف المقصػػػكد  ك  -كمػػػو  ػػػك الحػػػوؿ فػػػي المو ػػػي كالحو ػػػر  –ر ػػػيس الق ػػػوو  ف ػػػذا  ػػػو ز  كا 
 بيف الدمؽ ف ذا محـر  بؿ  ك مف الشرؾ.  كـ م ،   ، يشورؾ اهلل ت ولا في الفصؿالمف

كال بللػػة المكو ػػة ال وليػػة  فػػسف كػػوف المقصػػكد مكو ػػة مطمقػػة كمكو ػػة اهلل ت ػػولا  جبلػػة  -  
ف كػػوف المقصػكد مكو ػة  سػػبية ممػو يميػؽ بولبشػػر ف ػذا  ػو ز  ك حػػف  قػكؿ سػػودو دكف  ف ػذا حػراـ  كا 

مػددؿ سمي ػو  ؿ لصحوبي ال ميؿ  كال شؾ  ف ال ميؿ مػف  سػموء اهلل ت ػولا  ك  م ش كر بولحرج: ا
الت ريؼ  كفي و صيغة مبولغػة  ػي )ف يػؿ( كمػع ذلػؾ ف ػي  ػو زو أل ػ، ال يقصػد ب ػو كال يف ػـ م  ػو 

 المكو ة المطمقة الدوصة بوهلل ت ولا.

                                                           
مو في، حد مف الحدكد  كمو سدا الرا ا في م  ا الكبو ر    و: كؿ مو كرد في، كسيد شديد  كيشمؿ ذلؾ كؿ  ُ

رسكؿ اهلل صما اهلل سمي، كسمـ صراحة مف الكبو ر  كوألحودي  التي ذكرت في و السبع المكبقوت  كيشمؿ مو 
تكسد اهلل سبحو ، كت ولا  ك رسكل، صما اهلل سمي، كسمـ فوسم، ب ذا  شديد  ك  ليـ  ك سظيـ  ك كبير  ك كرد في، 

 ل ف لفوسم،.
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ممكػ،  كلكػف كال شؾ  ف الممؾ بػولم  ا المطمػؽ  ػك اهلل ت ػولا ال شػريؾ لػ، فػي  الممؾ  -ج 
ًمػؾي ًإنٍّػي أىرىل سما ب ض سبودا  فقوؿ ت ػولا   اهلل ت ولا  طمؽ  ذا االسـ في كتوب، الكريـ قىػاؿى اْلمى كى

اؼه     و  ك الممؾ ال سبي  ك ذا  و ز شرسو. ألف المراد  ُ{ سىْبعى بىقىرىاتو ًسمىافو يىْيكيميييف  سىْبعه ًعجى

فسف كو ت ال ظمػة المقصػكدو ب ػو  ػي ال ظمػة كيقوؿ في و مو يقوؿ فيمو سبق و   المعظـ  -د 
ال ف ػػك  ػو ز  ك ػد  طمػػؽ ال بػي صػما اهلل سميػ، كسػػمـ ال ظمػة ال سػبية سمػػا  المطمقػة ف ػذا حػراـ  كا 

  كفػػي  ػػذا ِ (مػػف محمػػد سبػػد اهلل كرسػػكل، يلػػا  ر ػػؿ سظػػيـ الػػركـ)ممػػؾ الػػرـك فكػػوف فػػي كتوبػػ، لػػ، 
ال ػوس بألقػوب ـ مػو لػـ يكػف في ػو مدولفػة  دليؿ لػيس سمػا  كاز ػو فقػط  بػؿ سمػا اسػتحبو  مدوطبػة

 .شرسية

                                                           
 .ّْية سكرو يكسؼ  م ُ
 .ٕ  كتو  بدء الكحي  ر ـ الحدي  ِّ/ُبشرح فتا البورم صحيا البدورم ِ



 ُٔ 

 

 ما يستحب لممكلكد في األسبكع األكؿ

اًلػػؾو رضػػي اهلل عنػػو قىػػاؿى   .0 ػػْف أىنىػػًس ْبػػًف مى ػػاًرمٍّ ًإلىػػى )عى ػػةى اأْلىْنصى ذىىىْبػػتي ًبْعْبػػًد الم ػػًو ْبػػًف أىًبػػي طىْمحى
ًلدى  ـى ًحيفى كي م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى بىػاءىةو يىْينىػيي رىسيكًؿ الم ًو صى ـى ًفي عى م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى رىسيكؿي الم ًو صى َ كى

كىييػف   َ فىيىْلقىػاىيف  ًفػي ًفيػًوَ فىبى ْلتيوي تىمىرىاتو َ فىنىاكى ـْ ـ  فىرىػرى بىًعيرنا لىويَ فىقىاؿى  ىىْؿ مىعىؾى تىْمره   فىقيْمتي  نىعى َ ثيػ
وي ًفي ًفيًوَ  َ فىمىج  ًبيٍّ ػبُّ فىا الص  ـى  حي ػم  سى مىْيػًو كى م ى الم ػوي عى ًبيُّ يىتىمىم ظيويَ فىقىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى عىؿى الص  فىجى

ْبدى الم وً  سىم اهي عى َ كى اًر الت ْمرى  .0 (اأْلىْنصى

  ب د كالدت ـ  يذ بكف بأكالد ـ كار ي اهلل س  ـ  فقد كو  ةصحوباليبيف الحدي   و بو مف حيوو
 ك ـ كيسمي ـ كيدسك ل ـ.ليح  ي صما اهلل سمي، كسمـيلا ال ب مبوشرو

 ءو  ككو ػػت كيبػػيف الحػػدي   و بػػو مػػف حيػػوو ال بػػي صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ  حيػػ  كػػوف يمػػبس سبػػو
كػػف لمك و ػػة  ك ػػذا يػػدؿ سمػػا تكا ػػع ال بػػي شػػف المبلبػػس  كلػػـ تال بػػوءو فػػي سصػػر ـ مػػف  د

ما مف مستكل سومة المسمميف  صما اهلل سمي، كسمـ  ك  ، لـ يكف ي يش في مستكل مودم  س
  فقػد كػو كا يحسػكف   ػ، صػما اهلل سميػ، كسػمـ ككوف ل ذا دكر كبير في شدو حب ـ كاتبػوس ـ لػ،

 كو كا يفدك ، بأركاح ـ. كلذلؾ ي يش بي  ـ  يش ر بمشوسر ـ  ال يريد بدسكت، د يو 

 طراف  ك ػػي مػػودو ككػوف رسػػكؿ اهلل صػػما اهلل سميػػ، كسػمـ ك ت ػػو ي  ػػأ ب يػػرا   م كػوف يد  ػػ، بػػولق
مف بقويو ال فط الذم كوف يطفك  حيو و في ب ض الم وطؽ كيتبدر  زء م ،  ككو كا يسػت ممك ، 

مػػوؿ كغير ػػػو التػػي يصػػػيب و  مػػراض  مديػػػة  مػػػد ال ً فػػي سػػدو اسػػػت موالت  م  ػػو  ف يػػػد ف ب ػػو 
م ي ػػػة كػػػول ر   ك يػػػوـ ال بػػػي صػػػما اهلل سميػػػ، كسػػػمـ ب ػػػذا يػػػدؿ سمػػػا اسػػػتحبو   يػػػوـ اإل سػػػوف 

ػم ا   فقد كا تموسيو   ف ك  ف ؿ ل، صحيو ك فسيوبحو وت، بيدا و كىػوفى ال  بًػيُّ صى وً شىةي مى س مت سى
م ـى يىٍص ىعي ًفي بىٍيًتً،  ىولىتٍ  سى مىٍيً، كى ػرىجى   ِكىوفى يىكيكفي ًفي ًمٍ  ىًة  ىٍ ًم،ً ) :الم ،ي سى وي دى ػبلى ػرىٍت الص  فىًسذىا حى ى

وً  ػػبلى مػػؿ حو وتػػ، بيػػدا  كيقػػكـ بػػأمكرا ب فسػػ،  كير ػػع ثكبػػ،  كيصػػما   مػػ،  يح فكػػوف  ّ (ًيلىػػا الص 
ككؿ ذلؾ دليؿ مدر سما تكا  ،  ك د كػوف بسمكو ػ،  ف يطمػ  كػؿ ذلػؾ ممػف حكلػ، مػف   مػ، 

                                                           
 .ُِْْ  ر ـ الحدي    بو  استحبو  تح يؾ المكلكد س د كالدت،  كتو  اآلدا ُٖٗٔ/ّصحيا مسمـ ُ
وً شىةى   ى   ىو سيً مىٍت: )مىو كىوفى سىمىؿي رى مفس    ذا ك د  وء ِ مىٍيً، را في حدي  صحيا مدر  ف ىٍف سى م ا الم ،ي سى سيكًؿ الم ً، صى

م ـى ًفي بىٍيًتً،؟  ىولىٍت:  سى ـي  ىٍفسى،ي( صحيا ابف حبوف »كى يىٍددي يىٍحًم ي شىوتى،ي  كى مىو كىوفى ًيال  بىشىرنا ًمفى اٍلبىشىًر  كىوفى يىٍفًمي ثىٍكبى،ي  كى
مف ال مؿ المستحقر في بيت، ب فس،  ذكر مو يستح  لممرء  ف ال يأ ؼ  بو  التكا ع كالكبر كال     ْٖٗ/ُِ

ف كوف سظيمو في  سيف البشر  بتحقيؽ ش ي  األر وؤكط.   ٕٓٔٓ  ر ـ الحدي  كا 
 بو  مف كوف في حو ة   م، فأ يمت الصبلو فدرج    كتو  األذاف ُِٔ/ِبشرح فتا البورم صحيا البدورم ّ

 .ٕٔٔر ـ الحدي  
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ك صحوب،  ككوف يس د كؿ مػف حكلػ،  ف يقػكـ بػذلؾ  كلك ػ، مػو كػوف يقبػؿ  ف يكػكف سب ػو سمػا 
الػػذم يمػػورس الػػدسكو ب ممػػ،  كثػػر ممػػو يمورسػػ و  ك ػػذا  ػػك شػػأف اإل سػػوف المسػػمـ الداسيػػة   حػػد 

 بمسو ،.

  ػوـ رسػػكؿ اهلل صػما اهلل سميػػ، كسػمـ بتح يػػؾ  ػػذا المكلػكد  كالتح يػػؾ:  ف يقػـك  حػػد الصػػولحيف 
 ،لػالتح يؾ مسػتح   ك ر بل  ك امر و  بم غ شيء مف التمر ثـ ي  ، في فـ الطفؿ الكليد  ك 

  دفوف ر يسيوف:

ؿ  كؼ المكلكد ب ض ريؽ  حد الصولحيف  ك ذا ليس دوصو  كل مو:  ف يككف  كؿ مو يدد
بول بي صما اهلل سميػ، كسػمـ  بػؿ كػوف يقػكـ بػ، المسػممكف سبػر القػركف  ك ػك مػف التبػرؾ المشػركع 

 .بوأل بيوء كالصولحيف

 ف الطفؿ يككف بأمس الحو ػة يلػا سػكر ال مككػكز  ألف سمميػة الػكالدو شػو ة سمػا ثو ي مو: 
ي ػػو   ػػدا كبيػػرا  ك ػػد يت ػػرض بسػػب   قصػػ، آلفػػوت كبيػػرو  ك ف التمػػر ديػػر األـ كالطفػػؿ  كيبػػذؿ ف

  ك ػد  ظ ػرت الدراسػوت الغذا يػة  ف سػكر يصؿ يلا دبليو ال سػـ بسػرسة مصدر ل،  فسكر التمر
كيػتـ امتصوصػ، دػبلؿ د ػو ؽ  ميمػة مػف ت وكلػ،   اإل سػوف التمر يصؿ يلا  سمػا مسػتكل لػ، فػي دـ

  كذلػػؾ مبوشػرو كيبػد  الػدـ بتكزي ػ، سمػا دبليػو ال سػـلػا الم ػدو  مػف الفػـ مبوشػرو   بػؿ  ف يصػؿ ي
ألف سكر التمر بسيط غير م قد  كلذلؾ يستح  لمصو ـ  ف يبد  يفطورا بتمر كمػوء فقػط  ثػـ يقػـك 

  كلكػف يف لػـ يتيسػر التمػر لتح يػؾ يلا الصبلو  ك ذا يحتوج سدو د و ؽ  ثـ يت وكؿ ك بة اإلفطػور
 بسيط.السكر الفكاك، ذات المف  غذية يلي،  األالمكلكد فيح ؾ بأ ر 

كيمكف  ف ي وؼ يلا  ذيف ال دفيف  ف الطفؿ يكلد كفم، دوؿو تمومو مف البكتيريو   
فيحتوج يلا البكتيريو ال وف ة في الفـ  ك د ك د  ف تح يؾ الكليد بولتمر يم ا الطفؿ البكتيريو 

 .ُالبلزمة لفم، 

 فػػػػي حػػػػ  الطفػػػػؿ  ك سػػػػدـ حبػػػػ، أل ػػػػكاع مػػػػف الط ػػػػوـ  فػػػػي الحػػػػدي  يشػػػػورو يلػػػػا  ف لمكراثػػػػة دكرا
بسػػػب  حػػػ    م  ػػػذاكالشػػػرا   ف  ػػػدمو ر ل الطفػػػؿ يػػػتممظ التمػػػر  ػػػوؿ: حػػػ  األ صػػػور التمػػػر  

 األ صور لمتمر.

   كمػػو  ف ال بػػي صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ سػػما  ػػذا الطفػػؿ فػػي اليػػـك األكؿ ب ػػد التح يػػؾ مبوشػػرو
 .  حي  سموا )سبد اهلل(اهلل ت ولا ك ذا  ك المستح   كسموا بأحد  ح  األسموء يلا

 

                                                           
دل األطفوؿ حديثي الكالدو  بح  لؤلستوذ استمود محمد ال طور  اإلس وز ال ممي في بكتيريو ال  وز ال  مي ل ُ

 م شكر سما ال ت.
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بىْيًر رحميما اهلل أىن ييمىا قىػاالى   .5 ْنًذًر ْبًف الزُّ فىاًطمىةى ًبْنًت اْلمي بىْيًر كى ػْت أىْسػمىاءي )عف عيْركىةى ْبًف الزُّ رىجى خى
ْبمىى ًبعىْبًد الم ػًو ْبػًف الزُّ  رىْت كىًىيى حي بىْيػًر رضػي اهلل عنيمػاَ ًبْنتي أىًبي بىْكرو رضي اهلل عنيما ًحيفى ىىاجى

ػم ى الم ػوي  ػْت ًحػيفى نيًفسىػْت ًإلىػى رىسيػكًؿ الم ػًو صى رىجى ـ  خى َ ثيػ مىْيػًو فىقىًدمىْت قيبىاءن فىنيًفسىْت ًبعىْبًد الم ًو ًبقيبىػاءو عى
ضى  ـى ًمْنيىا فىكى م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى ذىهي رىسيكؿي الم ًو صى نٍّكىويَ فىيىخى ـى ًلييحى م  سى ػا ًبتىْمػرىةوَ كى ـ  دىعى ْجػرًًهَ ثيػ عىوي ًفي حى

قىيىا رىيىاَ ثيـ  بىصى  0قىاؿى  قىالىْت عىاًئشىةي رضي اهلل عنيا  فىمىكىْثنىا سىاعىةن نىْمتىًمسييىا قىْبؿى أىْف نىًجدىىىاَ فىمىضى
م ى الم   ؿى بىْطنىوي لىًريؽي رىسيكًؿ الم ًو صى ؿى شىْيءو دىخى َ ثيـ  قىالىْت أىْسمىاءي  ثيـ  ًفي ًفيًوَ فىًإف  أىك  ـى م  سى مىْيًو كى وي عى

اءى كىىيكى اْبفي سىْبًع ًسًنيفى أىْك ثىمىافو ًلييبىاًيعى رىسي  ْبدى الم ًوَ ثيـ  جى سىم اهي عى مىْيًوَ كى م ى عى صى ويَ كى كؿى الم ًو مىسىحى
بىْيػ ػرىهي ًبػذىًلؾى الزُّ َ كىأىمى ـى م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى ـى ًحػيفى رى هي صى ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى الم ػوي عى ـى رىسيػكؿي الم ػًو صى َ فىتىبىس ػ ري

 .5 (ميْقًببن ًإلىْيًوَ ثيـ  بىايىعىوي 

  ػػػو رت  سػػػموء ب ػػػت  بػػػي بكػػػر ر ػػػي اهلل س  مػػػو مػػػف مكػػػة يلػػػا المدي ػػػة ك ػػػي فػػػي مدػػػر  يػػػوـ 
ذلؾ يال أل مية ال  رو  كمو  حمم و  ك د كلدت في   بوء  بؿ كصكل و يلا المدي ة ب دو  ميوؿ 

نيػكا فقد كو ت ال  رو مػف مكػة يلػا المدي ػة فػرض سػيف سمػا كػؿ  ػودر   ػوؿ ت ػولا   كىال ػًذيفى  ىمى
كا ت ى يييىاًجري ـْ ًمْف شىْيءو حى يىًتًي ـْ ًمْف كىالى كا مىا لىكي ـْ يييىاًجري لى  .ّ{كى

 سػبلمية  ػي التػي تتدػذ مػف   كالدكلػة اإلكو ت  ذا ال  رو إل ومة  كؿ دكلػة يسػبلمية فػي ال ػولـ
  دسػػتكرا ك ػكا يف ك  ظمػة كت ميمػػوت اإلسػبلـ م   ػو لمحيػوو   م التػػي تكػكف تشػري وت و يسػبلمية

 إلسبلـ ليس سبل ة بيف اإل سػوف كربػ، فقػط  بػؿ  ػك ديػف يػ ظـفوكتطبؽ ذلؾ ف بل في كا   و  
ت  كيػػ ظـ سبل ػػة سبل ػػة اإل سػػوف بوإل سػػوف سمػػا كوفػػة المسػػتكيو الحيػػوو بكػػؿ م والت ػػو  يػػ ظـ

الفرد بولدكلة  كالحوكـ بولمحكـك  كالدكلة اإلسبلمية مع الدكؿ األدرل في حولة السمـ كالحر   
 ظػوـ ال قكبػوت  ول ظػوـ السيوسػي  ك ك  كفي، مف األحكوـ مػو ال يمكػف تطبيقػ، يال فػي ظػؿ دكلػة

اإلسػػبلمي تػػـ  كأل  ػػو   ػػـ حػػد  فػػي التػػورياكلػػذلؾ شػػورؾ في ػػو ال ميػػع ر ػػوال ك سػػوء ك طفػػوال  
ف كو ػػت  ادتيور ػػو البتػػداء التػػوريا اإلسػػبلمي ال  ػػرم  كلػػذلؾ شػػ رت  سػػموء بك ػػك  ال  ػػرو كا 

                                                           
ف الفـ كك   و في م  وربمو يستغر  ب   ـ كممة )بصق و في في،( كم  و و   و كمو في ركايوت  درل: يدرا  ُ

بحت تستددـ الك ت  ك ص فم،  كمو تف ؿ األم وت سودو ذلؾ  ك ي مف الكمموت التي تغيرت م و ي و مع مركر
  كذلؾ مثؿ كممة )زسـ( فسف ال وس يستددمك  و لمتكذي   كلكف م  و و المغكم ليس كذلؾ  غير مستسوغبم  ا 

ـي  ىف  اهللى  ـى لى ىو  ى  ؾى تىٍزسي بؿ  ي بم  ا ) وؿ( كلذلؾ  وء في الحدي  الصحيا في صحيا مسمـ ) ىتىو ىو رىسيكليؾى فىزىسى
( كلـ يرد ب ذا ت مىؾى كذي  ال بي صما اهلل سمي، كسمـ  كمثؿ كممة )ادسا( فميس م  و و التشكيؾ بصد ،  كال  ىٍرسى

يف ـ مف مصطما )المدسي ال وـ( الكذا  ال وـ  بؿ يف م  و و:  وؿ  كالقكؿ يحتمؿ الصدؽ كالكذ   بؿ يف كممة 
  وس ب د ذلؾ.)كذ ( تأتي بم  ا:  دطأ  ك كذا فس ، ال ي بغي تفسير ال صكص بمو مو اصطما سمي، ال

 .ُِْٔر ـ الحدي   بو  استحبو  تح يؾ المكلكد س د كالدت،    كتو  اآلدا  َُٗٔ/ّصحيا مسمـ ِ
 .ِٕسكرو األ فوؿ  مف اآلية  ّ



 ُٗ 

فػػػي مدػػػر  يػػػوـ حمم ػػػو  مػػػع مػػػو فػػػي ال  ػػػرو حي  ػػػو مػػػف مشػػػقة بولغػػػة  حيػػػ  تسػػػوفر فػػػي  حسػػػف 
األحكاؿ سما  مؿ كتقطع مو يزيػد سمػا  رب مو ػة كيمػكمترا فػي ظػركؼ الصػحراء يكم ػو  لػيس 

  كيسػػتغرؽ السػػفر حػػكالي  سػػبكسو  فػػو ظر  دػػي المسػػمـ يلػػا مػػو  دمػػ، السػػوبقكف احوتفي ػػو اسػػتر 
 مف ت حيوت ل صرو اإلسبلـ  فموذا  دم و؟.

  في الحدي  دليؿ مدر سما   مية التح يؾ ك دف،  فقػد در ػت  سػموء بمكلكد ػو ك ػي فػي  كؿ
سػػكؿ اهلل صػػما اهلل  يػػوـ  فوسػػ و يلػػا المدي ػػة الم ػػكرو  كذلػػؾ ليكػػكف  كؿ مػػو يػػددؿ  كفػػ، ريػػؽ ر 
ليح ػػؾ  حتػػا ك ػػدك و سميػػ، كسػػمـ  كمػػو يبػػيف   ميػػة التمػػر  فقػػد مكثػػكا سػػوسة يبحثػػكف سػػف تمػػرو

 ب و.

  ولكحشػػة كالغربػػة  فقػػد ا تقػػؿ مػػف بكمػػو يسػػتح  المسػػا سمػػا الطفػػؿ  فولطفػػؿ ب ػػد الػػكالدو يشػػ ر
لػا الح ػوف الرحـ الذم ت كد سمي، سدو  ش ر يلا سولـ  ديػد سميػ،  كلػذلؾ ف ػك بحو ػة موسػة ي

كالش كر بوألمف كاالطم  وف  كال يمكف يش ورا ب ذا بػولكبلـ ف ػك ال يف مػ،  كال بوالبتسػومة ف ػك 
 كبيػرو ال يرا و كال يف م و  كالطريقػة الكحيػدو  ػي المسػا سمػا  سػدا  فػسف فػي المسػا  رسػوت

تقـ ثػدم المبكػر حػيف يمػ  مػرسػوسوت، فػي  ػذا المف الغذاء الم  كم كالح وف  كلذلؾ فػسف  سػ د 
مػف   مػ، مػف يتغيػر   فيتغػذل بحميػ  دمقػ، اهلل  م،  حي  ي تمع ل، الغذاء المػودم كالم  ػكم 

حيػػ  يمسػػؾ  ث ػػوء الر ػػوسة   كيػػتـ التبلصػػؽ ال سػػدم مػػع  مػػ، ك ػػت يلػػا ك ػػت بمػػو ي وسػػب، 
بولثػػدم بيديػػ،  كحيػػ  تمػػرر األـ يػػد و سمػػا يديػػ، كر سػػ، كر ميػػ، كمػػو اسػػتطوست مػػف  سػػدا  

د ػػػوت  مب ػػػو التػػػي ت ػػػكد سمي ػػػو سػػػدو  شػػػ ر  فقػػػورف بػػػيف  ػػػذا الر ػػػوسة  كحيػػػ  يسػػػمع صػػػكت
 الطبي ية كالر وسة االصط وسية.

   ثػػـ كصػػما سميػػ،   م دسػػو لػػ،  فيسػػتح  لممح ػػؾ  ف يػػدسك لمطفػػؿ بػػولدير فػػي الػػد يو كاآلدػػرو
 سموا سبد اهلل ك ك  حد  ح  األسموء يلا اهلل ت ولا.

 ألمػػكر يسػػتح  ف م ػػو لممكلػػكد ب ػػد كالدتػػ،  ك ػػي كمػػف ال ػػدير بولػػذكر  ف   ػػوؾ م مكسػػة مػػف ا
 ت قسـ يلا  سميف:

ك ػػك التح يػػؾ  كالمسػػا سميػػ،  كالػػدسوء لػػ،  كتسػػميت،   كل مػػو: مػػو يصػػ ع لػػ، فػػي اليػػـك األكؿ 
ًمػيي ًحػيفى )بوسـ حسف  ك مو مػو كرد مػف  ف ال بػي صػما اهلل سميػ، كسػمـ  سىػًف ٍبػًف سى  ىذ فى ًفػي  يذيًف اٍلحى

لىدىٍت،ي فىو  .ؼي    ك حدي ف ُ (ًطمىةي كى

                                                           
بتحقيؽ  حمد شوكر   ُُْٓر ـ الحدي  بو  األذاف في  ذف المكلكد    كتو  األ وحي  ٕٗ/ْ ومع الترمذم ُ

ا  كحس ، األلبو ي  كلكف  م كر ال مموء سما   ، حدي    يؼ  فمدارا ك د  وؿ الترمذم: حسف صحي كمدريف 
 سما سوصـ بف سبيد اهلل ك ك   يؼ.



 َِ 

 : كك ثو ي مو: مو يص ع ل، في اليـك السوبع  

 سف الكلد شكرا هلل ت ولا : ك ي مو يذباال قيقة. 

ك ي مستحبة لمقودر فقط  ك ك مف ك د ثم  و زا دا سف ديك ػ، كحو وتػ، ال و مػة  فأمػو غيػر 
 .القودر فبل يستح  ل، ذلؾ

لذكر  كشوو سف األ ثا  ك ذا  ك األر ا كالمستح  س د  م كر ال مموء شوتوف سف ا
: دليبل   م ـى  ىوؿى سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى وً شىةى  ىف  رىسيكؿى الم ً، صى ًف الغبلـ شوتوف  كسف ال ورية )لحدي  سى سى
 كلـ تذكر ال صكص الحكمة مف ذلؾ   ، ذلؾ فمف لـ ي د سف الذكر يال شوو صا م ُشوو( 

كر هلل ت ولا  كيستح   ف يككف الشكر سما  در ال  مة  كال شؾ  ف كل ؿ السب   ف ال قيقة ش
  يال في حوالت دوصة ال وس ر وال ك سوء يركف في ي  و  الذككر   مة  كبر مف ي  و  اإل و 

  في بغي  ف يككف الشكر سما الذكر  سظـ  كأف تككف ذريت ـ ذككرا فيحبكف  ف يكلد ل ـ   ثا
 كاهلل  سمـ.

ػػظ  اأٍليٍ ثىيىػػٍيًف{ كال يصػػا فػػي  ػػذا    ألف اآليػػة ليسػػت ِ ف يسػػتدؿ بقكلػػ، ت ػػولا  ًلمػػذ كىًر ًمٍثػػؿي حى
قبػػػؿ مػػػف األسػػػتوذ فػػػي ال وم ػػػة مػػػثبل  ف ي طػػػي الطػػػبل   ػػػ ؼ مػػػو ي طػػػي  وسػػػدو سومػػػة  ف ػػػؿ يي 

 كل و استث وءات سديدو في الميرا .ولميرا  فقط  بوآلية دوصة فالطولبوت مف ال بلموت؟  

 كالمسػتح  فيػ، الحمػؽ كلػيس التقصػير  كال يكػكف ذلػؾ يال بولمكسػا  ك  : ك ػك مسػتح  الحمػؽ
 ك ك مستح  لمذككر كاإل و . الشفرو 

كلػػـ تبػػيف األحوديػػ  الحكمػػة مػػف الحمػػؽ  كلك  ػػي الحظػػت مػػف دػػبلؿ سشػػرات األطفػػوؿ  ف 
ر س المكلػػكد الطبقػػة الصػػديدية التػػي تتشػػكؿ سمػػا  تشػػكؿ المكلػػكد الػػذم يحمػػؽ ر سػػ، ال ي ػػو ي مػػف

ف تشكمت فتككف دفيفة  كمف الم مكـ  ف ك كد  ذا الطبقة مؤذو  دا لمطفؿ  ك ك في  ذا سودو   كا 
 .السف ال يستطيع  ف يحؾ ر س،  كلذلؾ ال يممؾ يال البكوء

ذ بو  ك ف ة فمـ يصػا فيػ، حػدي  مرفػكع  كلػذلؾ لػـ يأدػذ  كزف ش ر الطفؿب التصدؽ ك مو
 ب، كثير مف ال مموء.

                                                           
بتحقيؽ   ُِّٓر ـ الحدي  ذكر كصؼ ال قيقة كتو  األط مة  بو  ال قيقة    ُِٖ/ ُِصحيا ابف حبوف  ُ

 ش ي  األر وؤكط  ك ك حدي  صحيا.
 .ُُسكرو ال سوء  مف اآلية  ِ



 ُِ 

 ح   ي ػو فػي اليػػـك السػوبع سمػا الػرا ا  ك ػد  درؾ الطػ  الحػػدي  لمػذككر: ك ػك مسػت الدتػوف
  ػػؿ يصػػوبة بػػوألمراض ال  سػػية   ـزك ػػوتالمدتػػك يف ك  كثيػػرا مػػف فكا ػػد الدتػػوف  كمػػف ذلػػؾ  ف

 كال قـ. ت وبوتاللكا

 مو حدي   ـ  سطيةى األ صورية ) ف امر وى كو ىت تىٍدتيفي ك    مرفي،  سفمي ك مو دتوف اإل و 
ال تىٍ  ىًكي(صما اهلل سمي، كسمـ:  فقوؿ ل و ال بيبولمدي ًة  

ف م كر ال مموء سما ت  يف،  كحتا  ُ
،  كالقرار ال يفيد يال ي رار مع ال  ي سف المبولغة في ،مو في،    لك  بم و تحسي ، فسف   صا

 اإلبوحة ل دـ ك كد  ري ة تصرف، س  و.

وًؿ  مىٍكري  مىةه ًلم  سىوًء( ككذلؾ حدي  )اٍلًدتىوفي سي  ةه ًلمر  ى
 فس ، حدي    يؼ. ِ

 ػػد سػػ ة  فتكػػكف المسػػألة طبيػػة بحتػػة  كال شػػؾ  ف ك كػػذا فػػسف دتػػوف اإل ػػو  ال يمكػػف  ف يي 
بدوصػة س ػد ك دكف حو ة طبية  ك شرسية  فيككف حرامػو   الط  ال يرل حو ة لذلؾ  فيككف ييذاءن 

يػؿ مػو ظ ػر مػف الفػرج  كال شػؾ  ف ( الػذم يز    ك اإلفريقػي)الدتػوف الفرسػك ي كمو فػيالمبولغة في، 
  ك ػك ترتك  في حؽ األ ثا مف  بؿ   م و ك ي صغيرو ال تستطيع الدفوع سف  فسػ و ذلؾ  ريمة

   مؤذو لمزكج كالزك ة. ور بولحيوو الزك ية

 ػػد تبػػيف  ف ك ػػزكؿ دـ  كفػػي الحمػػؽ احتمػػوؿ لحػػدك   ػػرح  ك  ويبلحػػظ  ف فػػي الدتػػوف  رحػػك 
 ػػد اكتممػػت  كب ػػض المستشػػفيوت يف  رادت ي ػػراء  ال تكػػكف األكؿسكامػػؿ ت مػػط الػػدـ فػػي األسػػبكع 

   مػػو ب ػػد  سػػبكع مػػف كالدو الطفػػؿ فتكػػكف Kفػػي األيػػوـ األكلػػا ت طػػي الطفػػؿ فيتػػوميف دتػػوف لمطفػػؿ 
سكامؿ الت مط  د كصمت يلا المستكل الطبي ي  كلذلؾ  وء األمر بػأف يكػكف الحمػؽ كالدتػوف فػي 

ؿ  كذلػػؾ دشػػية حػػدك   زيػػؼ  ك ػػذا مػػف اإلس ػػوز ال ممػػي فػػي اليػػـك السػػوبع كلػػيس فػػي اليػػـك األك 
 الحدي  ال بكم الشريؼ.

  الطفؿ يلا مراحؿ حيووى  األحودي ي  ـي س  قى تي: 
كىالم وي حي  يكلد الطفؿ ال ي مـ شي و   وؿ ت ولا   السوب ة  مف الكالدو حتا  ىاألكل مرحمةال

ـْ الى تىْعمى  ـْ ًمػػػْف بيطيػػػكًف أيم يىػػػاًتكي كي ـْ أىْخػػػرىجى ػػػارى كىاأْلىْفًئػػػدىةى لىعىم كيػػػ ـي الس ػػػْمعى كىاأْلىْبصى عىػػػؿى لىكيػػػ جى ػػػْيئنا كى ػػػكفى شى مي
كفى  ك ػػذا  ػػي   ػػـ   يػػت مـ الطفػػؿ  كثػػر بكثيػػر ممػػو يظػػف  غمػػ  الكبػػور حمػػةالمر  اكفػػي  ػػذ  ّ{تىْشػػكيري
وع   فمػثبل يذا  ػيبد  الطفؿ بولت مـ مػف اليػـك األكؿك   سما سمكؾ الطفؿ في المستقبؿ تؤثرمرحمة 

                                                           
  كت  كي بم  ا: طاألر وؤك بتحقيؽ ش ي    ُِٕٓبو  في الدتوف  ر ـ الحدي   ُْٓ/ٕداكد س ف  بي ُ

 .ت كرم  كتبولغي
 .َُِٕٗحدي   سومة ال ذلي  ر ـ الحدي    ُّٗ/ّْمس د  حمد ِ
 .ٖٕسكرو ال حؿ  مية  ّ



 ِِ 

ف بكػػا دكف حو ػػة فػػتـ فبكػػا فأي  ر ػػع كتكػػرر  ػػذا سػػدو مػػرات فس ػػ، يػػربط بػػيف البكػػوء كاإلر ػػوع  كا 
حمػػػؿ  كب ػػػد  شػػػ ر يػػػرل كالدتػػػ، ترتػػػدم مبلبػػػس حممػػػ،  كتكػػػرر  ػػػذا مػػػرات فس ػػػ، يػػػت مـ  ف يبكػػػي ليي 

، الصبلو كتصمي كال تكمم، كال تداسب، في الصبلو فيت مـ    و في  ذا الك  ية ال تداسب، كال تكمم
فيصبا ي تظر  ف تتـ صبلت و كتسمـ  فسذا سممت رما ب فس، سمي و  ك ك ب ذا يت مـ ب ض  حكوـ 
الصػػبلو دكف  ف يشػػ ر  كيػػرل كالدتػػ، كممػػو  رادت  ف تدػػرج مػػف البيػػت لبسػػت مبلبسػػ و الشػػرسية  

يتمتػع فػي  ػك فيصبا يمسؾ بح وب و كي طي، ل و ليبيف ل و   ، يريػد الدػركج مػف البيػت  ك كػذا  ك 
ككػػـ مػػف طفػؿ استشػػكؿ سميػػ،  ذا المرحمػػة بقػػدرو كبيػرو سمػػا الحفػػظ  كسمػا الف ػػـ  كسمػػا التحميػؿ  ػ

 .الكبور في اإل وبة س ، كثير مفشيء فأ شأ سؤاال لـ يسم ، مف  حد كاحتور 
 ي ػ  سمػا األ ػؿ  ف يػأمركا ػذا المرحمػة فػي ال وشػرو  ك  مػف السػوب ة يلػا المرحمة الثانيػة 
 التي يستطي كف القيوـ ب ػو  كلػيس  ػذا دوصػو بولصػبلو كمػو يظػف الػب ض  كالد ـ بف ؿ الكا بوت 

 ـ سػػػدـ لمحرمػػػوت  في ػػػ  سمػػػي ـ مػػػثبل  ف يطمبػػػكا مػػػ والبت ػػػود سػػػف اكي ػػػ  سمػػػي ـ  ف يػػػأمرك ـ ب
الػػددكؿ يلػػا م ػػولس ال ػػ س اآلدػػر  سممػػو  ف الطفػػؿ يذا سػػوش فػػي بي ػػة لػػيس في ػػو ادػػتبلط بػػيف 

 مػػع ذلػػؾ فقػػد يحتػػوج يلػػا التػػذكير ك   ػػذا دكف  مػػر مػػف  حػػد الر ػػوؿ كال سػػوء فس ػػ، كحػػدا سػػيمتـز ب
 دكف م و بػػة سمػػالكػػف ك  الػػذم ي  ػػؿ االلتػػزاـ سميػػ، سػػ بل ب ػػد ذلػػؾ  األمػػر   ػػو مػػف بػػو  الت كيػػدك 

كيحتػػوج ذلػػؾ يلػػا حكمػػة فػػي   ػػؿ الطفػػؿ يػػدرؾ   ميػػة األمػػر كفو دتػػ،  كي بغػػي تشػػكيؽ   التقصػػير
وف الترغيػػ  د يكيػػو مػػف دػػبلؿ ب ػػض الحػػكافز الموديػػة يلػػا االلتػػزاـ بولترغيػػ  كحػػدا  سػػكاء كػػالطفػػؿ 
كم مػـك     ك كوف  دركيو مف دبلؿ تحديث، سمو فػي ال  ػة مػف   ػـ ال تدطػر سمػا بػوؿ ةكالم  كي

 ف الطفػػؿ فػػي  ػػذا السػػف تكتػػ  لػػ، كلمػػف  مػػرا الحسػػ وت  كال تكتػػ  سميػػ، السػػي وت  ك ػػذا فرصػػة 
 .ا تككي ، ركحيومف الحس وت  كتسوسد سمف لمطفؿ رصيدا طيبو تكك  

 ك ذا  ي مرحمة المرا قة ك ي المقوربة مف البمكغ  مف ال وشرو يلا البمكغ  المرحمة الثالثة 
كولصػػػبلو  كالتفريػػػؽ فػػػي  كفػػػي  ػػػذا المرحمػػػة ي ػػػ  سمػػػا األ ػػػؿ  ف يػػػأمركا الطفػػػؿ بف ػػػؿ الكا بػػػوت

ف  ػػػذا كلكػػػ والبت ػػػود سػػػف المحرمػػػوت ي ػػػ   ف يػػػأمرك ـ بك  الم ػػػو ع حتػػػا بػػػيف ال ػػػ س الكاحػػػد 
التػػػي  الدفيفػػػة األمػػػر كال قكبػػة الترغيػػ  كالتر يػػػ   كبػػيف المرحمػػة تتميػػػز سػػف سػػػوبقت و بػػولمزج بػػػيف

لػػـ ي ػػط  كالترغيػػ  كحػػدا تشػػ را ب ديػػة األمػػر ك  ميتػػ،  كذلػػؾ ألف ثػػبل  سػػ كات مػػف األمػػر كحػػدا
ػػم ـى   ال تي ػػة المطمكبػػة سى مىٍيػػً، كى ػػم ا الم ػػ،ي سى ك )" ىػػوؿى رىسيػػكؿي الم ػػً، صى ػػري ػػٍبًع مي ـٍ  ىٍب ىػػوءي سى ًو كى يػػ ػػبلى ـٍ ًبولص  دىكيػػ ا  ىٍكالى

ػػوً عً  ـٍ ًفػػي اٍلمى ى فىر  يػػكا بىٍيػػ ى ي ٍشػػرو كى ـٍ  ىٍب ىػػوءي سى مىٍي ىػػو كى يػػ ـٍ سى كلكػػف ال قكبػػة ي بغػػي  ف  ُ (ًسػػً يفى كىاٍ ػػًربيك ي

                                                           
 .حدي  حسف   ك كْٓٗر ـ الحدي   بو  متا يؤمر الغبلـ بولصبلو    كتو  الصبلو ّٕٔ/ُس ف  بي داكد ُ



 ِّ 

يغمػ  متدر ة  ك ف تككف ممو  في الحدكد الشرسية   م دكف مبولغة كمو  ك  كسو  ك ف تككف تككف
 .  كال تسب  الت فيرسما الظف    و تحقؽ االلتزاـ المطمك 

  كألف سبػػد اهلل بػػف الزبيػػر كػػوف ي مػػـ كػػؿ ذلػػؾ كيطبقػػ، فقػػد  ػػوء بوب ػػ، س ػػدمو بمػػغ السػػوب ة ليبػػويع
سمػا كػؿ مسػمـ  فػرض سػيفرسكؿ اهلل صما اهلل سمي، كسمـ سما السمع كالطوسػة  فػسف البي ػة 

وً ًمي ةن  مىفٍ ) ففي الحدي  الصحيا  كمسممة لىٍيسى ًفي سي يًقً، بىٍي ىةه مىوتى ًميتىةن  ى   كالبي ػة ُ (مىوتى كى
كذلؾ بكصف، ر يسو لم موسة المسممة  ك ذا   كو ت لم بي صما اهلل سمي، كسمـ  بؿ  يوـ الدكلة

ال  ػرو التػي  ومػت كمو في بي ة ال قبة األكلا كالثو ية  ثـ كو ت ل، صػما اهلل سميػ، كسػمـ ب ػد 
حػوكـ ا تم ػت دكلة اإلسبلمية كذلؾ بكصف، ر يسو لمدكلة  ثـ تككف البي ة ب د ذلػؾ لكػؿ ب و ال

 .كيحكـ بوإلسبلـ   وء بطريقة شرسيةك  في، الشركط الشرسية 

  كىػػوفى ف ػػذا حذيفػػة بػػف اليمػػوف ر ػػي اهلل س ػػ، يقػػكؿ كفػػي  يػػوـ الفػػتف تزيػػد الحو ػػة يلػػا البي ػػة( :
وفىػةى  ىٍف  ال  وسي يىٍسأىليكفى رىسيكؿى الم ،ً  ًف الش ػر   مىدى كيٍ تي  ىٍسأىلي،ي سى ٍيًر  كى ًف الدى م ـى سى سى مىٍيً، كى م ا اهللي سى صى

ٍيًر  فى ىػ وءى ىو الم ،ي ًب ىذىا الدى شىري  فى ى وً ًمي ةو كى : يىو رىسيكؿى الم ً،  ًي  و كي  و ًفي  ى ٍؿ بىٍ ػدى  ىػذىا ييٍدًركىً ي  فىقيٍمتي
ٍيًر ًمٍف شىري  : الدى ػفه   يٍمػتي ًفيػً، دىدى ـٍ  كى :  ى ىػ ؟  ىػوؿى ٍيػرو : كى ىػٍؿ بىٍ ػدى ذىًلػؾى الش ػر  ًمػٍف دى ـٍ   يٍمتي :  ى ى ؟  ىوؿى

ٍيػرً  : فى ىػٍؿ بىٍ ػدى ذىًلػؾى الدى تيٍ ًكػري   يٍمػتي ـٍ كى :  ىٍكـه يىٍ ديكفى ًبغىٍيػًر  ىػٍدًيي  تىٍ ػًرؼي ًمػٍ  ي مىو دىدى ي،ي؟  ىوؿى ًمػٍف  كى
:  ى  ؟  ىػػوؿى : يىػػو رىسيػػكؿى الم ػػً، شىػػري ـٍ ًيلىٍي ىػػو  ىػػذىفيكاي ًفي ىػػو   يٍمػػتي ػػوبى ي ػػٍف  ى ى ـى  مى مىػػا  ىٍبػػكىاً   ى ىػػ   ػػووه سى ـٍ  ديسى  ىػػ

 : يىتىكىم ميكفى ًبأىٍلًس ىًت ىو   يٍمتي ـٍ ًمٍف ً ٍمدىًت ىو  كى :  ي ـٍ لى ىو   ىوؿى ػا تىػْيميريًني ًإْف أىْدرىكىًنػي ذىًلػؾى  قىػاؿى  ًصٍف ي فىمى
ـْ تىمْ  ػامىيي مى ػةى الميْسػًمًميفى كىاً  مىاعى ـي جى : فىػوٍستىًزٍؿ ًتٍمػؾى زى ػوـه؟  ىػوؿى ػةه كىالى ًيمى مىوسى ـٍ  ى ـٍ يىكيػٍف لى يػ : فىػًسٍف لىػ    يٍمػتي

) مىػػا ذىًلػػؾى ػػٍكتي كى ىٍ ػػتى سى ت ػػا ييػػٍدًركىؾى المى رىوو  حى لىػػٍك  ىٍف تى ىػػض  ًبأىٍصػػًؿ شىػػ ى فػػواللتزاـ   ِ الًفػػرىؽى كيم  ىػػو  كى
فػػسف كػػوف المسػػمـ فػػي المسػػمميف  مػػر مػػف رسػػكؿ اهلل صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ كمػػو تػػرل   ب موسػػة

سميػ،  ف يكػكف مػع ال موسػة اإلسػبلمية  فػسف  زموف  ك مكوف ال تك د في، دكلة يسبلمية في ػ 
 ف يت وكف المدمصكف سما تككيف ال موسة اإلسبلمية التي يككف سما  لـ تكف مك كدو في  

ال كو كا مثميف كلة اإلسبلمية بولطرؽ الشرسية   داف و ي ومة الد ر س  .كا 

  ؤدذاف مف اسم و:يوف ر يسوف رك كال موسة اإلسبلمية ل و 

                                                           
  كال و يمة ُُٖٓر ـ الحدي   بو  ك ك  مبلزمة  موسة المسمميف    كتو  اإلمورو ُْٖٕ/ّصحيا مسمـ ُ

   و ال ت  ي الكفر  كا  مو ت  ي اإلثـ.
  ر ـ الحدي    بو  كيؼ األمر يذا لـ تكف  موسة  كتو  الفتفّٓ/ُّبشرح فتا البورم صحيا البدورم ِ

َْٕٖ. 



 ِْ 

بػؿ  ػي ت ظػيـ لػ،  يودتػ،  كي ػ   مػثبل    فميست م رد مشوسر  ك ات وا فكػرماألكؿ:    و  موسة
ػم   في، السمع كالطوسة في غير م صية  سى مىٍيػً، كى م ا الم ،ي سى ػٍرًء )ـى فقد  وؿ صى مىػا اٍلمى ػةي سى الس ػٍمعي كىالط وسى

ػةى  ٍ ًصػيىةو فىػبلى سىػٍمعى كىالى طىوسى ـٍ ييٍؤمىٍر ًبمىٍ ًصيىةو فىًسذىا  يًمرى ًبمى و لى كىًراى مى و  ىحى   كى فػبل كلػذلؾ   ُ (اٍلميٍسًمـً ًفيمى
 .  كليس في و بي ة سما السمع كالطوسةالفق ية  موسة ال قو دية  ك تسما المذا  

 :ثو ي:    و يسبلمية  فيال

 .حي  تس ا لتطبيؽ اإلسبلـ   داف و -  

 .حي  تمتـز الكسو ؿ الشرسية فقط كفي كسو م و -  

كفػػػي ف م ػػػو لئلسػػػبلـ  ف ػػػي تف ػػػـ اإلسػػػبلـ ف مػػػو شػػػمكليو  فول موسػػػة التػػػي ت ػػػتـ بػػػب ض  -ج 
تػػؤ ر سمػػا مػػو تقػػكـ بػػ،  كيمكػػف  ف تتكومػػؿ مػػع غير ػػو مػػف حيػػ  تقصػػد  ك ال  م ػػوالت اإلسػػبلـ

ليسػػت  ػػي ال موسػػة اإلسػػبلمية المقصػػكدو  كػػأف ت ػػتـ بول و ػػ  السيوسػػي فقػػط   ك    كلك  ػػوتقصػػد
فقط   ك الدػدموت اال تموسيػة فقػط   ك الت ميميػة فقػط  بػؿ ال بػد  ف ت ػتـ بكػؿ ذلػؾ حتػا الركحي 

  فػسف ت ػددت ال موسػوت التػي ي طبػؽ سمي ػو ذلػؾ فػي بمػد ي طبؽ سمي و كصؼ ال موسة اإلسبلمية
 .يمتـز المسمـ بوأل ر  م  و يلا الصكا  فولكا    ف

ك   و بو ية  ككؿ  ذا الصػفوت كمف صفوت و    و ظو رو   م: كا حة  ك   و سما الحؽ   
ـٍ )مػأدكذو مػف  كلػ، صػما اهلل سميػػ، كسػمـ  ػػرُّ ي ػؽ  الى يى ي مىػا اٍلحى تًػػي ظىػوً ًريفى سى الى تىػزىاؿي طىوً فىػةه ًمػٍف  يم 

ت ا يى  ـٍ حى ذىلى ي ـٍ كىذىًلؾى مىٍف دى  .ِ (ٍأًتيى  ىٍمري الم ً، كى ي

  كال بػػػد مػػػف التػػػذكير بػػػأف االسػػػت مور حي مػػػو احتػػػؿ الػػػببلد اإلسػػػبلمية  ػػػوـ بػػػأمكر   م ػػػو: يلغػػػوء
لغػػوء القػػكا يف اإلسػػبلمية  كتمزيػػؽ ال ػػولـ اإلسػػبلمي يلػػا دكيػػبلت  كدػػرج  الدبلفػػة اإلسػػبلمية  كا 

 .مي يحوفظ سما مثورامر بمبوس، ال سكرم  كال زاؿ ال ولـ اإلسبلالمست 

كال زالػػت الػػدكؿ االسػػت مورية تم ػػع ي ومػػة دكلػػة يسػػبلمية متحػػدو تحكػػـ بوإلسػػبلـ  ك ػػي فػػي  
سػػػبيؿ ذلػػػؾ تقػػػكـ بمحوربػػػة  يػػػوـ  موسػػػة يسػػػبلمية بكػػػؿ الكسػػػو ؿ  كمػػػف  ػػػذا الكسػػػو ؿ التشػػػكيؾ فػػػي 

ثػػورو الشػػب وت  ثػػورو ك ػػك   يػػوـ ال موسػػة اإلسػػبلمية  كالتشػػكيؾ فػػي   ػػداف و ككسػػو م و  كا  حكل ػػو  كا 
 ال زاسوت بيف ال موسوت اإلسبلمية  بؿ كا  شوء ف وت توب ة ل و تقكـ بكؿ ذلؾ.

                                                           
 بو  السمع كالطوسة لئلموـ مو لـ تكف م صية    كتو  األحكوـ ُُِ/ُّح فتا البورمبشر  صحيا البدورم ُ

 .ُْْٕر ـ الحدي  
بو   كل، صما اهلل سمي، كسمـ )ال تزاؿ طو فة مف  متي ظو ريف سما    كتو  اإلمورو ُِّٓ/ّصحيا مسمـ ِ

طيبة  بيؿ  يوـ السوسة التي تقبض   كم  ا حتا يأتي  مر اهلل  م حتا تأتي الريا الَُِٗر ـ الحدي   الحؽ( 
  ركاح المؤم يف لكي ال يركا   كاؿ  يوـ السوسة.



 ِٓ 

  يػػأتكف بػػأكالد ـ ليبػػوي كا رسػػكؿ اهلل  صػػحوبة ر ػػي اهلل سػػ  ـكػػوف اليذف فولبي ػػة كا بػػة  كلػػذلؾ
كال بػد مػف ت ديػد و ب ػد صما اهلل سمي، كسمـ  ككو ت  ذا البي ة بي ة تبريػؾ ال بي ػة تكميػؼ  

البمػػكغ  ك ػػي فػػي ذلػػؾ كحػػػ  الصػػغير الػػذم يػػؤ ر فيػػ، الصػػػغير ك  مػػ،  كلك ػػ، ال يسػػقط حػػػ  
الػػذم ت تمػػع فيػػ، الشػػركط الشػػرسية  كالػػذم تػػـ  - الفري ػػة  كال شػػؾ  ف بي ػػة الحػػوكـ المسػػمـ

 ال شػؾ  ف بي تػ، –ا تدوب، بطريقة شرسية  كالذم يحكـ ب د ذلؾ بوإلسبلـ  كي ػدؿ فػي الحكػـ 
ل ظػوـ السيوسػي فػي اإلسػبلـ  ك ػك  ظػوـ في غير م صية  زء م ـ مف اسما السمع كالطوسة 

يشورؾ في، كمو تػرل حتػا األطفػوؿ كيتػدربكف سميػ،  ك ػد سػر رسػكؿ اهلل صػما اهلل سميػ، كسػمـ 
كفػي  حي مو ر ل ابف الزبير  ودمو ليبوي ،  كلػـ ي تػذر سػف ذلػؾ لصػغر سػ ،  بػؿ تبسػـ كبوي ػ، 

فو ظر  دػي المسػمـ  يػف  حػف اليػـك مػف  ػذا المسػتكل    ذا دليؿ سما استحبو  بي ة الصغور
 .مف ال مؿ السيوسي الذم يشورؾ في، ال ميع حتا الصغور

 :كدتومو فس  ي  ذكر   ـ التسوؤالت ك ش ر و حكؿ ك ك  االلتزاـ ب موسة يسبلمية ك ي 

البي ة لمدميفة فقط  كال كا :  ف  ذا تقييدا لم ص  ك ك بحو ة لدليؿ  فبل ي كز  ف  -  
قيد مو ش  و مف ال صكص بمو ش  و مف القيكد دكف دليؿ  كمو  ف بي ة ال قبة األكلا كالثو ية  

كو تو لم بي صما اهلل سمي، كسمـ بكصف،  و دا لم موسة اإلسبلمية التي تس ا إل ومة الدكلة  ال 
 بكصف، ر يسو لمدكلة.

  السوبؽ )الى ال تك د اآلف  موسة ت طبؽ سمي و الشركط الشرسية  كال كا : الحدي -  
ت ا يىٍأًتيى  ىٍمري الم ً، كى ي  ـٍ حى ذىلى ي ـٍ مىٍف دى رُّ ي ؽ  الى يى ي مىا اٍلحى ( تىزىاؿي طىوً فىةه ًمٍف  يم ًتي ظىوً ًريفى سى ـٍ كىذىًلؾى

 فولحدي  يبيف بك كح  ف  ذا الطو فة مستمرو ال ت قطع.
 تىكيك يكا ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى  ًمفى األحزا  ذم و اهلل ت ولا أل  و تفرؽ  فقوؿ سبحو ،:  كىالى  -ج 

 } كفى ـٍ فىًرحي ٍيً  و لىدى كىو يكا ًشيى نو كيؿُّ ًحٍز و ًبمى ـٍ كى ال ًذيفى فىر  يكا ًدي ى ي
  كال كا :  ف اآلية تتحد  سف ُ

 ذا لك كو ت األمة األديوف  كليس سف ال موسوت  ك األحزا  بولم  ا الم وصر  ك مو    و تفرؽ ف
األمة  عيي مو  ي محوكالت لت م اإلسبلمية فوألمة مفر ة  كال موسوت كاألحزا و اآلف م تم ة   م

حكؿ برام  سممية مستمدو مف ف ـ كؿ  موسة  ك حز  لئلسبلـ  ك ؿ كو ت المذا   األرب ة يال 
 . ف ومو مت ددو لئلسبلـ في ميدا ، ال ممي!

  يقكـ  ظوم و سمي و ة القكيةاألحزا  ت  ؼ األمة  كال كا : لموذا  رل الدكؿ المتقدم -د 
كمو في الكاليوت المتحدو ك كركبو  ككمو في )يسرا يؿ( التي في و سشرات األحزا   ككم و تت وفس 

                                                           
 .ِّ  ُّسكرو  الرـك  ُ
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لددمة المشركع الص يك ي  كلموذا  رل الدكؿ ال ربية التي ال  حزا  في و   ك في و  حزا  شكمية 
 .  يفة؟
ال مف القرمف الكريـ كال مف   صو تليسرو ال حزبية في اإلسبلـ  كال كا :  ف  ذا ال بو -ق 

هلل  ك   وؾ حزبوف: حز  اف  الس ة ال بكية  كليست  وسدو فق ية  كليس ل و  سوس مف الصحة
ؿ  الم ،ى كىرىسيكلى،ي  مىٍف يىتىكى حز  الشيطوف   وؿ ت ولا مودحو الت مع كالتحز  سما اإليموف كالدير  كى

{  كىال ًذيفى ممى يكا فىًسف  ًحٍز ى  ـي اٍلغىوًلبيكفى الم ً،  ي
ذى ُ   كمو   ، ذـ الت مع سما الشر فقوؿ ت ولا  اٍستىٍحكى

ـي اٍلدى  ـٍ ًذٍكرى الم ً،  يكلىً ؾى ًحٍز ي الش ٍيطىوًف  ىالى ًيف  ًحٍز ى الش ٍيطىوًف  ي ـي الش ٍيطىوفي فىأىٍ سىو ي مىٍيً  كفى { سى وًسري
ِ  

 .و في الم مكف)حز ( كلك   االسـفي  تليس  بروفول
 ر  يلا الصكا   كذلؾ ب د  دتور األال موسوت مت ددو فموذا  دتور؟  كال كا :  -ك 

التحرم كالمقور ة  دكف  غكط مف األ ظمة السيوسية  ك ال كل كالت ص    ك دكؼ  ك طمع في 
 .كاحد   ر مف  دطأ فم،  راف  ك  فمف  صو  فم،  مصولا د يكية

ليست   كال كا :  ف  ذا ال موسوت   د بشرم  ك كؿ  موسة ل و سمبيوت و ك دطوؤ و -ز 
  في   التفريؽ بيف األدطوء الفردية  كاألدطوء ال  موسوت كال  فرادا سف الدطأ م صكمة

ال موسية الم   ية  فول ي  الدطير  ك  ف تصر  موسة سما دطأ متفؽ سما   ، دطأ  ك ذا 
ال حرج في،  كال يمكف استبورا دطأ يال  ودر   مو  ف تأدذ بر م في الق ويو الدبلفية ف ذا  مر 

تدطئ في  رار سيوسي بسب  سكء تقدير المك ؼ السيوسي ف ذا ال في  ظر الب ض  ك مو  ف 
 .سصمة في،  كيحد  مف كؿ ال موسوت كاألحزا  كالدكؿ

؟ ك ؿ  قكؿ: لك  ؿ  طبؽ ذلؾ سما الصحوبة لك كو كا صود يف مو ادتمفكا  كال كا : -ح 
بيف  ذا  يمكف التكومؿكمو   ،   دتمفكا؟ ال شؾ    و  وسدو غير صحيحةكو كا صود يف مو ا
 .ال موسوت كاألحزا 

كال كا :   ، ال تقوس صحة األسموؿ بول تو    موذا  دمكا لؤلمة سبر سشرات الس يف؟ -ط 
فقط  فقد كو ت  تو   دسكو ب ض األ بيوء  فراد  ميمكف  بؿ يف ب   ـ لـ يؤمف م ،  حد كمو في 

مى ى،ي الرُّ ىٍيطي  كىال  ًبي  الحدي  ا م ـى كى سى مىٍيً، كى م ا اهللي سى ـي  فىرى ىٍيتي ال  ًبي  صى مىي  اأٍليمى ٍت سى لصحيا )سيًر ى
ده( ًف  كىال  ًبي  لىٍيسى مى ى،ي  ىحى ؿي كىالر  يبلى مى ى،ي الر  ي كى

الصحكو الفكرية  كمو    ـ  دمكا لؤلمة   ّ
 .الت ميمية كاإلسبلمية كالصحية كاال تموسية سسوتالمؤ   ومكا كالسمككية  ك 

                                                           
 .ٔٓسكرو المو دو  ُ
 .ُٗسكرو الم ودلة  ِ
  كتو  اإليموف  بو  ددكؿ طكا ؼ مف المسمميف ال  ة بغير حسو  كال سذا   ر ـ ُٗٗ/ُصحيا مسمـ ّ

 .َِِالحدي 
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 مبطفة األطفاؿ

ـى أىْحسىفى الن ػاًس  .0 م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى عىْف أىنىًس ْبًف مىاًلؾو رضي اهلل عنو قىاؿى  كىافى رىسيكؿي الم ًو صى
َ قىاؿى  أىْحًسبيوي  ْيرو كىافى ًلي أىخه ييقىاؿي لىوي أىبيك عيمى ميقناَ كى ػاءى رىسيػكؿي خي قىاؿى كىافى فىًطيمناَ قىػاؿى  فىكىػافى ًإذىا جى

ْيرو مىا فىعىؿى النُّرىْيري   قىاؿى  فىكىافى يىْمعىبي ًبوً  ـى فىرى هي قىاؿى  أىبىا عيمى م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى  .0 الم ًو صى

  مولؾ ر ي كوف رسكؿ اهلل صما اهلل سمي، كسمـ  حسف ال وس دمقو  ك ي ش ودو مف   س بف
ك ػد كػوف   ػس غبلمػو  ككو ػت  مػ، مػف محػوـر ال بػي صػما   اهلل س ، الذم ددمػ، سشػر سػ يف

 اهلل سميػػ، كسػػمـ  ككػػوف مػػف حسػػف دمقػػ، صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ  ف يػػزكر ـ مػػف ك ػػت يلػػا مدػػر 
م ـى سىٍشرى ًسً يفى   : ىٍف  ى ىسو  ىوؿى ف سى مىٍيً، كى م ا اهللي سى دىٍمتي رىسيكؿى اهلًل صى و  ىوؿى ًلي:  يفًّو  ىطُّ  )دى كىاهلًل مى

ـى فى ىٍمػػتى كىػػذىا؟ كى ىػػبل  فى ىٍمػػتى كىػػذىا؟ : ًلػػ    كػػذا كػػوف يت ومػػؿ ال بػػي صػػما اهلل ِ (كىالى  ىػػوؿى ًلػػي ًلشىػػٍيءو
سمي، كسمـ مع دودم،  كال يمكف  ف يككف  ذا الدمؽ مف بو  التمثيػؿ كالتصػ ع  فػسف التصػ ع 

بيع  كلك ػػ، ال يمكػػف  ف يسػػتمر سشػػر سػػ كات  كمػػع مػػف؟  ػػد يسػػتمر سػػوسوت  ك  يومػػو  ك  سػػو
كمف   و  وءت شػ ودو اهلل  ليس مع ي سوف  كبر م ، س و  ك مكو ة  ي ، يف ؿ ذلؾ مع دودم، 

ميؽو عىًظيـو سبحو ، كت ولا ل، في  ذا الم وؿ  حي   وؿ ت ػولا   ن ؾى لىعىمىى خي فميت ػو   ومػؿ   ّ{ كىاً 
 .رسكؿ اهلل صما اهلل سمي، كسمـ دودم، ي ومؿ م وت و كمبوء و كمو كوف 

كمو   ، دليؿ سما حسف دمؽ   س ر ي اهلل س ، كذك ،  كحسف التزام،  فقد غ   ال بي صما 
 اهلل سمي، كسمـ مف ب ض الصحوبة في ب ض المكا ؼ.

 سػ تيف  كي ػد اإلر ػوع فػي التمػوـ الفطػوـ  كسػف الفطػوـ المسػتح   ػك  كوف أل س  خ في سف
سما األـ  كحؽ مػف حقػكؽ الطفػؿ الشػرسية   وكا ب - التي يحدد و سمـ الط  - الفترو األكلا
ػاعىةى    وؿ ت ػولا ـ  الر ضى ػْف أىرىادى أىْف ييػًت ػْكلىْيًف كىػاًممىْيًف ًلمى دىىيػف  حى   كلػذلؾ ْ {كىاْلكىاًلدىاتي ييْرًضْعفى أىْكالى

 كات  ألف الر ػػوسة فولمسػػتح  شػػرسو  ف ال تقػػؿ الفتػػرو الزم يػػة بػػيف كػػؿ طفمػػيف سػػف ثػػبل  سػػ
  ك ػد بي ػت الدراسػوت الطبيػة  ف حتػوج الحمػؿ حتػا يبػد  كيػتـ حػكالي سػ ةالمستحبة س توف  كي

                                                           
 .َُِٓ  ر ـ الحدي   بو  استحبو  تح يؾ المكلكد س د كالدت،  كتو  اآلدا ُِٗٔ/ّصحيا مسمـ ُ
  كتو  الف و ؿ  بو  كوف رسكؿ اهلل صما اهلل سمي، كسمـ  حسف ال وس دمقو  ر ـ َُْٖ/ْصحيا مسمـ ِ

 .َِّٗالحدي 
 .ْسكرو القمـ  مية  ّ
 .ِّّسكرو البقرو  مية  ْ
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كؿ كالدتيف  ك مو بيف ثبل  يلا  ربع س كات  ك ذا مػو يسػما فػي سصػر و  ف ؿ فوصؿ بيف 
 .بولمبوسدو بيف الكالدات  ك ت ظيـ ال سؿ

  بػػيف الت ظػػيـ كالتحديػػد  ك ف الت ظػػيـ مبػػوح  شػػوع فػػي سصػػر و حتػػا بػػيف المتدصصػػيف التفريػػؽ
ك مو التحديد ف ك حراـ  كلك  ػي ب ػد يسػودو ال ظػر فػي  ػذا األمػر ك ػدت   ػ، ال فػرؽ بي  مػو ال 

لػـ   ػد مػف كمػو    ػي  كلـ   ػد مػف فػرؽ  ػذا التفريػؽ مػف السػوبقيف  في الم  ا كال في الحكـ 
كالتحديد  ككؿ مو  ر ت  ك سم ت  ا كا حو بيف الت ظيـحداستطوع  ف ي ع الم وصريف مف 

  ػػؿ فتػػرو زم يػػة م وسػػبة بػػيف كػػؿ طفمػػيف  كالتحديػػد  ػػك  ف حػػكؿ ذلػػؾ  ػػك القػػكؿ: الت ظػػيـ  ػػك 
تقرر ي  و  طفؿ  ك اث يف  ك ػذا ال يشػكؿ حػدا كا ػحو  فمػك  ػرر زك ػوف  ف ي  ػبل بػيف كػؿ 

ـ؟ كلػػك اتفقػػو ف ػػؿ  ػػك ت ظػػي   ك ػػذا سمميػػو ي  ػػي ي  ػػو  طفمػػيف  ك ثبلثػػة طفمػػيف سشػػر سػػ كات
سمػػا ي  ػػو  سػػدد م ػػيف ك ػػك سشػػرو  طفػػوؿ ف ػػؿ  ػػذا تحديػػد؟ ككػػـ  ػػك سػػدد األطفػػوؿ الكا ػػ  

فػسف  شرسو ي  وب ـ؟ ك ؿ ي   اإل  ػو   صػبل؟ كلػك كػوف اإل  ػو  كا بػو لكػوف الػزكاج كا بػو 
كلك  ػػو   ػػػد  م ػػكر ال ممػػوء سمػػػا  ف  مػػف الم مػػـك  ف مػػو ال يػػػتـ الكا ػػ  يال بػػ، ف ػػػك كا ػػ  

ي الزكاج  ك االسػتحبو  كلػيس الك ػك   كلػذلؾ فػس  ي  رل   ػ، ال فػرؽ بػيف الت ظػيـ األصؿ ف
  سػكاء كػوف ذلػؾ لسػب  صػحي  ك ا تمػوسي  ك ُ ذلػؾ كمػ، اإلبوحػة األصؿ في كالتحديد  ك ف

  ك ػك  شػد ك ػك  ػكع مػف م ػع الحمػؿ –ا تصودم  فقد  بوح ال بي صما اهلل سمي، كسػمـ ال ػزؿ 
ػػوًر فىقىػػوؿى "دم  ك ػػك مػػو كرد فػػي حػػدي  لسػػب  ا تصػػو – مػػف التحديػػد ػػؿه ًمػػٍف اأٍلىٍ صى ػػوءى رى ي يىػػو ) : ى

ػوؿى  ػػٍبينو كى يًحػػ ُّ اٍلمى ٍيػػؼى تىػػرىل ًفػي اٍل ىػػٍزؿً   رىسيػكؿى الم ػػً، ًي  ػػو  يًصػي ي سى ػػم ا الم ػػ،ي  ؟كى فىقىػػوؿى رىسيػكؿي الم ػػً، صى
م ـى  سى مىٍيً، كى ـٍ لىتىٍف ىميكفى ذىًلؾى  :سى ـٍ  ىٍف الى تىٍف ىميكاالى سى  ؟ ىكىاً   كي فىًس  ،ي لىٍيسىٍت  ىسىػمىةه كىتىػ ى الم ػ،ي  ىٍف تىٍدػريجى   مىٍيكي

 .ِ (ًيال  ً يى كىوً  ىةه 

ففػػي  ػػذا الحػػدي    ػػ، صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ سػػ ؿ سػػف ال ػػزؿ سػػف ممػػؾ اليمػػيف لػػ بل تحمػػؿ 
ف لـ يحرر و في حيوتػ، فس  ػو تصػبا حػرو تمقو يػو  األمىة  أل  و يف حممت م ، فبل ي كز ل، بي  و  كا 

ب د مكت، يف كوف ل و كلد  كلذلؾ كوف يريد  ف ي وشر و  كال يريػد  ف تحمػؿ م ػ،  لكػي يسػتطيع  ف 
 يبي  و متا شوء  فأذف ل، ال بي صما اهلل سمي، كسمـ بذلؾ. 

                                                           
 ة.ربمو درج الحكـ سف األصؿ في حوالت م ي  ُ
 .َّٔٔر ـ الحدي   بو  ككوف  مر اهلل  درا مقدكرا    كتو  القدر ْْٗ/ُُبشرح فتا البورم صحيا البدورم ِ
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}كىالى  تبل دشية الفقػر؟ كاهلل ت ػولا يقػكؿ:  كي ترض ب   ـ سما ذلؾ  و ميف:  ليس في  ذا
{تىْقتي  ـْ ي اكي ـْ كىاً  ؽو نىْحفي نىْرزيقييي ْشيىةى ًإْمبى ـْ خى دىكي ميكا أىْكالى

 ليس كؿ مكلكد يكلد كرز ، مكتك ؟  ليس في   0
 ذلؾ شكو في  درو اهلل سما الرزؽ؟.

كال ػػكا :  ف الت ظػػيـ  ك التحديػػد لػػيس  ػػتبل  بػػؿ  ػػك م ػػع لحػػدك  الحمػػؿ ابتػػداء  ك مػػو ف مػػ، 
 ػػدرو اهلل ت ػػولا سمػػا الػػرزؽ  بػػؿ  ػػك  دػػذ بوألسػػبو   كمػػو  ف  ألسػػبو  ا تصػػودية فمػػيس شػػكو فػػي

ت ػػوكؿ ال ػػبلج لػػيس شػػكو فػػي  ػػدرو اهلل ت ػػولا سمػػا الشػػفوء  ككمػػو  ف ال مػػؿ لػػيس شػػكو فػػي  ػػدرو اهلل 
 ت ولا سما الرزؽ.

ك مو  ف كؿ مكلػكد يكلػد كرز ػ، مكتػك  فمػيس م  ػوا   ػ، لػف يمػكت  حػد مػف ال ػكع  ف ػو  ػك 
 بوآلالؼ يكميو. ؿ يمكتكف مف ال كعال وس كبدوصة األطفو

  كػػوف رسػػكؿ اهلل صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ ي ػػودم  ػػذا الطفػػؿ بك يتػػ،  ك ػػذا يػػدؿ سمػػا اسػػتحبو   ف
  كالكبيػػر الػػذم لػػيس لػػ، كلػػد مػػف بػػو   كلػػا  فقػػد كو ػػت ك يػػة يكػػكف لمطفػػؿ ذكػػرا  ك   ثػػا ك يػػة

بغػي  ف يشػورؾ  كي  ل و كلػد سو شة  ـ المؤم يف ر ي اهلل س  و  ـ سبد اهلل  سممو    و لـ يكف
الطفؿ في ادتيور الك ية  ف قكؿ ل،  ك ل و: س دمو تكبر كيككف لؾ كلد فموذا تحػ   ف تسػمي،؟ 
فولك ية في و  كع مف المبلطفػة لمصػغير  كفي ػو  ػكع مػف التكػريـ  كفي ػو ترسػيا لم كيػة ال  سػية 

ف ترسيا كك ، ذكرا  ك   ثا    كالمبػوس  مػف دػبلؿ الك يػةل،  كمو  حكج الطفؿ يلا كؿ ذلؾ  كا 
ف الدمػط فػي ذلػؾ يربػؾ الطفػؿمف الس ة األكلػا فػي غويػة األ ميػة  كالزي ة  ك صة الش ر    كا 

  كي  ؿ الطفؿ ربمو يميؿ يلا ال  س اآلدر  كيتم ػا تغيػر   سػ،  ك ػذا دمػؿ  فسػي كيشكش،
لػا مح  حيو و ي  م، ي يش في سذا  طكؿ حيوت،  كيدف ، وكلػة تغييػر يلػا الشػذكذ ال  سػي  كا 

 ال  س كمو  ك شو ع في الدكؿ الغربية.

  يشػػ ر ـ بولحػػ  كالح ػػوف  ف ىػػٍف  ى ىػػًس ٍبػػًف بمػػو كمػػف مبلطفػػة األطفػػوؿ  ف ت ػػودي ـ بمػػو يحبك ػػ،  ك
 : وًلؾو ر ػي اهلل س ػ،  ىػوؿى : يىػو بي ىػي  )مى ػم ـى سى مىٍيػً، كى ػم ا الم ػ،ي سى   ك ػذا يػدؿ ِ ( ىػوؿى ًلػي رىسيػكؿي الم ػً، صى

حبو   ف يقػكؿ الشػدص لمػف فػي سػف اب ػ، )يػو ب ػي( كلمػف فػي سػف  ديػ، )يػو  دػي( سما اسػت
 .كلمف في سف كالدا )يو كالدم( ك كذا

                                                           
 .ُّاإلسراء سكرو  ُ
ر ـ بو   كاز  كل، لغير اب ، يو ب ي  كاستحبوب، لممبلطفة    كتو  اآلدا   ُّٗٔ/ّصحيا مسمـ ِ

 .ُُِٓالحدي 



 َّ 

  ػ،ي ٍ وًلػؾو رىً ػيى الم ػ،ي سى مىػا )كمف مبلطفة األطفوؿ يلقوء السبلـ سمي ـ  ف ىٍف  ى ىػًس ٍبػًف مى ػر  سى  ى  ػ،ي مى
ـٍ كى ىوؿى كىوفى  مىٍيً  م ـى سى م ـى يىٍف ىمي،ي ًصٍبيىوفو فىسى سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى  .ُ (ال  ًبيُّ صى

   ،كمف مبلطفة األطفوؿ سؤال ـ سف األشيوء التي يحبك  و  ف ذا الطفؿ كوف لػ، طػو ر يم ػ  بػ
ير( فكوف رسكؿ اهلل صػما اهلل سميػ، كسػمـ يسػأل، س ػ،  كيمكػف مػف ككوف اسـ  ذا الطو ر )ال يغى 

 كتشوؼ  كايوت،  كترسيا ال كايوت ال وف ة.دبلؿ مبلحظة ا تموموت الطفؿ ا

  ك ػػد اسػػتدؿ ال ممػػوء ب ػػذا الحػػدي  سمػػا  ػػكاز تمكػػيف الطفػػؿ مػػف الم ػػ  بػػولطيكر كمػػو شػػوكم و
ف مػػف اإليػػذاء حبسػػ و مػػدل الحيػػوو  بشػػرط  ف ال يؤذي ػػو  فػػسف الم ػػ  لػػ، فكا ػػد كثيػػرو لمطفػػؿ   كا 

ف لم   بولكو  وت الحية فكا د  كبر   ك ػذا يسػوسد سمػا ت ميػة الػذكوء  تمػف الم ػ  بول مػودا كا 
الح ػػػوف كالرحمػػػة  كيمػػػؤل  ػػػزءا مػػػف كت ميػػػة الدبػػػرو فػػػي الت ومػػػؿ مػػػع األحيػػػوء  كي مػػػي مشػػػوسر 

 الفراغ  يلا غير ذلؾ مف الفكا د.

  ًًبيػػع ػػكًد ٍبػػًف الر   : ىػػوؿى  ر ػػي اهلل س ػػ، كمػػف مبلطفػػة األطفػػوؿ مػػداسبت ـ كالمػػزاح م  ػػـ ف ىػػٍف مىٍحمي
قىٍمػػتي ًمػػٍف ال   ) ػػةن مى   ىػػو ًفػػي كىٍ ً ػػيسى ػػم ـى مى   سى مىٍيػػً، كى ػػم ا الم ػػ،ي سى ٍمػػًس ًسػػً يفى   بًػػي  صى ًمػػٍف   كى ى ىػػو اٍبػػفي دى

   فقد داسب، برش ب ض الموء ت و ،.ِ (دىٍلكو 

  كلذلؾ فسف مف األدطوء الشػو  ة فػي سصػر و طػرد األطفػوؿ مػف المسػو د  كلػـ يكػف رسػكؿ اهلل
 كوف يحسف يتمطؼ ب ـ  ك ذا ب ض األمثمة: يطرد ـ  بؿ صما اهلل سمي، كسمـ

o ( ػم ـى سى مىٍيػً، كى ػم ا الم ػ،ي سى ٍي ى ى ًبٍ ًت رىسيكًؿ الم ً، صى وًمؿه  يمىومىةى ًبٍ تى زى م ي كى يكى حى فىػًسذىا .. كىوفى ييصى
مى ىو مى ـى حى ذىا  ىو دى كى ى ى ىو كىاً   .ّ (سى ى

o  ػم  ك سى مىٍيػً، كى ػم ا الم ػ،ي سى فأ بػؿ الحسػفي كالحسػيفي ر ػي اهلل س  مػو ) ـى يىٍدطيػ ي كىوفى ال  ًبيُّ صى
ػػً دى ب مػػو  ثػػـ  ػػوؿ: صػػدؽ اهلل سمي مػػو  ميصػػوًف  حمػػراًف ي ثػػراًف كيقيكمػػوًف  فى ػػزىؿى  فأدػػذ مو  فىصى

ـٍ  ديكي ـٍ كى ىٍكالى و  ىٍمكىاليكي  .ْ (ثـ  دذ في الدطبة ًفٍت ىةه{ ر يتي  ذيف فمـ  صبر   ًي  مى

o ( م ا الم ،ي ككوف فىػعى رىٍ سىػ،ي صى مىػا ظىٍ ػًرًا فىػًسذىا رى سىػٍيفي سى سىػفي كىاٍلحي ثىػ ى اٍلحى دى كى ػم ـى ًيذىا سىػ ى سى مىٍيً، كى سى
مىا يى ى ي يمىو سى ًفيقنو كى ٍمًفً،  ىٍدذنا رى و ًبيىًدًا ًمٍف دى ذى يمى ودىا(  ىدى ودى سى  .ُ اأٍلىٍرًض فىًسذىا سى

                                                           
 .ِْٕٔر ـ الحدي   بو  التسميـ سما الصبيوف  كتو  االست ذاف   ِّ/ُُبشرح فتا البورم صحيا البدورم ُ
 .ٕٕر ـ الحدي   بو  متا يصا سموع الصغير    كتو  ال مـ ُِٕ/ُبشرح فتا البورم صحيا البدورم ِ
 بو  يذا حمؿ  ورية صغيرو سما س ق، في الصبلو    كتو  الصبلو َٗٓ/ُبشرح فتا البورم صحيا البدورم ّ

 .ُٔٓر ـ الحدي  
ر ـ الحدي   بو  اإلموـ يقطع الدطبة لؤلمر يحد     الصبلو   بكا  ال م ة   كتو ِّٔ/ِداكد ي بس ف  ْ

 .  ك ك حدي  صحياَُُٗ



 ُّ 

ب ض   مة المسو د  ك ؿ ي ي مبلطفة؟ ف ؿ ب د كؿ  ذا المبلطفة لمصغور حتا في الصبلو مف
حتػػا  بػػؿ التمييػػز سمػػا المسػػو د مػػف كب ػػض ركاد المسػػو د  ػػذا؟ ك ػػؿ ي ممػػكف مػػو لتػػردد الطفػػؿ 

  مية في ب و ، ال فسي كالركحي كاال تموسي؟ ك  ، في غوية األ ميػة فػي التػأثير سمػا سػمكك، فػي 
 .المستقبؿ

 صػحوبة كبػورا ال ب ضا اهلل سمي، كسمـ لمداسبة ال بي صم ةالمت م  دي وحاأل مف دبلؿ  ذا
كاألصػػػؿ فيػػػ، اإلبوحػػػة  فػػػسف كػػػوف فػػػي حػػػدكدا  المػػػزاح ك  سبػػػةاالمد ف ال ممػػػوء حكػػػـبػػػي   كصػػػغورا

ػػ يكػػكف كاإلكثػػور م ػػ، مكػػركا  ك  د م ػػ، يددػػوؿ السػػركر كػػوف مسػػتحبو الشػػرسية كدكف مبولغػػة ك صى
 :  م وفي حوالت  حرامو

 ػرؤ سمػا الط ػف المبوشػر فػي الػديف ك حكومػ، فمي ػأ المػزاح اسػت زاء بولػديف  فػسف ب  ػ ـ ال ي 
  كال شػؾ  ف  ػذا كمػو كػوف يف ػؿ ب ػض الم ػوفقيف سػودريلا الممز بولػديف كالمتػدي يف بأسػمك  

ـْ محـر ك د يككف كفرا  كفي  ؤالء يقكؿ ت ولا   ـْ سيكرىةه تينىبٍّػئييي مىْيًي ؿى عى يىْحذىري اْلمينىاًفقيكفى أىْف تينىز 
كفى )ًبمىا ًفي قيمي  ـْ قيًؿ اْستىْيًزئيكا ًإف  الم وى ميْخًرجه مىا تىْحذىري ػا كين ػا 64كًبًي ـْ لىيىقيكليف  ًإن مى لىًئْف سىيىْلتىيي ( كى

رىسيػػكًلًو كيْنػػتيـْ تىْسػػتىْيًزئيكفى ) نىْمعىػػبي قيػػْؿ أىًبالم ػػًو كى ىيىاًتػػًو كى ػػك ي كى كا قىػػْد كىفىػػْرتيـْ بىْعػػدى 65نىخي ( الى تىْعتىػػًذري
ـْ كىانيكا ميْجًرًميفى ًإيمى  ـْ نيعىذٍّْب طىاًئفىةن ًبيىن يي ـْ ًإْف نىْعؼي عىْف طىاًئفىةو ًمْنكي  .ِ {اًنكي

 بشػدص  ك   ػؿ  المزاح المػؤذم  سػديو  ك موديػو  ك م  كيػو  كػأف يكػكف فيػ، اسػت زاء كسػدرية
 .   ك الكذ  في المزاح سما شدص م يف م ركؼ  ف ذا ممو يؤذم  ي وبمد  ك م طقة

 ػػم ـى  فقػػد مػػزاح بكػػبلـ بػػذمء ال سى مىٍيػػً، كى ػػم ا الم ػػ،ي سى ػػٍؤًمفى لىػػٍيسى ًبولم   ػػوًف كىالى ) ىػػوؿى رىسيػػكؿي الم ػػً، صى ًيف  اٍلمي
 .ّ (الط   وًف كىالى اٍلفىوًحًش كىالى اٍلبىًذمءً 

  الذم يم ي سف الكا بوت  فس ، يف كثر كطولت  مسوت،  د يم ي سف الكا بوت  حك اهللالمزاح 
  ك الم تمع  ك األسرو  ك ال مؿ  ك الدراسة.

 فب  ػػ ـ سبػػكس مػػع  ب ػػوء   سػػ،  كلك ػػ، سػػريض االبتسػػومة مػػع المػػزاح مػػع ال ػػ س اآلدػػر  
 .ال  س اآلدر  فسف كوف ال ظر يلا ال  س اآلدر محرمو فمو بولؾ بولمموزحة!!

  ى ىًس  ذلؾ حدي ك مو الكذ  في المزاح فميس حرامو سما يطبل ،  بؿ  د يككف مبوحو  كدليؿ 
رىاـو كىوفى ييٍ ًدم ًيلىا  : لى،ي زىاً ري ٍبفي حى وًلؾو ر ي اهلل س ، ) ىف  رى يبلن ًمٍف  ىٍ ًؿ اٍلبىوًديىًة ييقىوؿي ٍبًف مى

                                                                                                                                                                      
 .  ك ك حدي  حسفَُٗٓٔ  ر ـ الحدي    مس د  بي  ريرؤّٖ/ُٔمس د  حمد ُ
 .ٔٔ-ْٔسكرو التكبة  مية  ِ
 .حدي  صحيا   ك كّْٕٗالحدي  ر ـ مس د سبد اهلل بف مس كد    َٔ/ٕمس د  حمد ّ



 ِّ 

م   سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى م ـى اٍل ىًدي ةى فىيي ى  زياي رىسيكؿي الم ً، صى سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى ـى ًيذىا  ىرىادى  ىٍف يىٍدريجى  ال  ًبي  صى
: فىأىتىواي ال  ًبيُّ  كاي   ىوؿى وً ري : يف زا ر بىوًدي ىو كى ىٍحفي حى م ـى سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى م ا  فىقىوؿى رىسيكؿي الم ً، صى صى

ٍمًفً، كىالر  يؿي  م ـى كى يكى يىًبيعي مىتىوسى،ي  فىوٍحتى ى ى،ي ًمٍف دى سى مىٍيً، كى :  ىٍرًسٍمً ي  مىٍف  الم ،ي سى الى ييٍبًصرياي  فىقىوؿى
م ـى  ى ىؿى ييٍمًزؽي ظىٍ رىاي بً  سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى ٍدًرًا  فىقىوؿى  ىذىا؟ فىوٍلتىفىتى ًيلىٍيً،  فىمىم و سىرىؼى  ى  ،ي ال  ًبيُّ صى صى

: مىٍف يىٍشتىًرم  ى  م ـى سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى ذىا اٍل ىٍبدى؟ فىقىوؿى زىاً ر: تىً ديً ي يىو رىسيكؿى الم ً، رىسيكؿي الم ً، صى
 ) : لىًك  ؾى ًسٍ دى الم ً، لىٍستى ًبكىوًسدو  .ُكىوًسدنا   ىوؿى

                                                           
بو  المزاح كال حؾ  ذكر اإلبوحة لممرء  ف يمزح مع  دي، المسمـ  ر ـ الحدي    َُٔ/ ُّصحيا ابف حبوف  ُ

 .  ك ك حدي  صحيإَٗٓ



 ّّ 

 
 االستئذاف

اًرَ فىيىتىانىا أىبي  ًدينىًة ًفي مىْجًمًس اأْلىْنصى اًلسنا ًباْلمى ْدًرمٍّ رضي اهلل عنو قاؿى  كيْنتي جى ك عف أىبي سىًعيدو اْلخي
م ْمتي ميكسىى فىزًعناَ أىْك مىْذعيكرناَ قيْمنىا  مىا شىْينيؾى  قىاؿى  ًإف  عيمىرى أىْرسىؿى ًإلىي  أىْف  ًتيىويَ فىيىتىْيتي بىابىوي  َ فىسى

َ نىعىػؾى أىْف تىْيًتيىنىػا  فىقيْمػتي  ًإنٍّػي أىتىْيتيػؾى ػا مى َ فىقىاؿى  مى ْعتي َ فىرىجى مىي  ـْ يىريد  عى ثناَ فىمى مىػى بىاًبػؾى  ثىبى ػم ْمتي عى فىسى
ـى  ًإذىا اْسػتىْيذى  ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى الم ػوي عى قىػْد قىػاؿى رىسيػكؿي الم ػًو صى َ كى ْعػتي مىي  فىرىجى ـْ يىريدُّكا عى ثناَ فىمى ـْ ثىبى ػديكي فى أىحى

مىْيػًو  ـْ عى ـْ ييْؤذىْف لىوي فىْميىْرًجْعَ فىقىاؿى عيمىري رضي اهلل عنػو  أىًقػ ثنا فىمى َ فىقىػاؿى أيبىػيُّ ثىبى ْعتيػؾى ال  أىْكجى اْلبىيٍّنىػةى كىاً 
َ َ قىػاؿى أىبيػك سىػًعيدو قيْمػتي  أىنىػا أىْصػرىري اْلقىػْكـً  ْبفي كىْعبو رضي اهلل عنو  الى يىقيػكـي مىعىػوي ًإال  أىْصػرىري اْلقىػْكـً

 .0 قىاؿى  فىاْذىىْب ًبوً 

  الػدكاكيف ز  ػذا؟ كمػو حكػـ كوف لؤل صور م مس دوص  كلغير ـ م ولس ـ الدوصة  ف ؿ ي ك
تكبػرا سمػا  كالم ولس ال شو رية في سصر و؟ كلم كا  سف  ذا   كؿ: يف كو ػت  ػذا الم ػولس

اآلدػػريف  كاستقػػودا مػػ  ـ بػػأ  ـ  ف ػػؿ مػػف غيػػر ـ لم ػػرد    ػػـ مػػف سشػػيرو كػػذا  ك مػػف م طقػػة 
 كػػػػذا  كت وك ػػػػو سمػػػػا ظمػػػػـ غيػػػػر ـ فػػػػبل شػػػػؾ  ف  ػػػػذا الت م ػػػػوت محرمػػػػة  ك مػػػػو يف كو ػػػػت  ػػػػذا

صػػػمة لمػػػرحـ  كت وك ػػػو سمػػػا البػػػر ك  كم و شػػػة  مػػػكر ـ الدوصػػػة  الم ػػػولس مكو ػػػو لمقػػػوء األ ػػػور 
  ك ػذا يبػيف مك ػؼ لتكوفػؿ بيػ  ـ فػبل شػؾ  ف  ػذا الت م ػوت مطمكبػة شػرسواكالتقكل  كلتحقيؽ 

كارتبوطوتػ، القبميػة كاإل ميميػة   اإلسبلـ مف  ذا األمػكر  فوإلسػبلـ ال يمغػي دصكصػية اإل سػوف
يحػػػوفظ سمػػػا ذلػػػؾ كي ػػػ ، فػػػي المكػػػوف الصػػػحيا  كذلػػػؾ مػػػف دػػػبلؿ  ظػػػوـ المكاريػػػ  بػػػؿ ي ػػػ، 

 .كال فقوت كصمة الرحـ  كصمة ال كار

  في ركايػة الحػدي  مثػوؿ سممػي سمػا األمو ػة ال مميػة التػي كػوف يتصػؼ ب ػو ركاو الحػدي   فقػد
كاحػد   سي  حد الػركاو لفػظ الحػدي   ػؿ  ػك فزسػو  ك مػذسكرا  فػركاا بولشػؾ  سممػو  ف الم  ػا 

 ك ذا م ت ا الد ة كاألمو ة في  قؿ الحدي  ال بكم.

  سمر ل، يف لـ ي ػد شػو دا يشػ د م ػ،  فقػد كػوف سمػر دميفػة   وء  بك مكسا دو فو مف ت ديد
ككػػوف طمػػ  سمػػر  ف يح ػػر كا ػػ  الت فيػػذ شػػرسو  كلكػػف لمػػوذا طمػػ  سمػػر مػػف  بػػي مكسػػا 

اهلل سميػ، كسػمـ؟ ال شػؾ   ػ، ال  ر ي اهلل س  مو شو دا يشػ د   ػ، سػم ، مػف رسػكؿ اهلل صػما
  .يت ـ  بو مكسا بولكذ   فمموذا يذف طم  الشو د؟

                                                           
 .ُِّٓر ـ الحدي   بو  االست ذاف    كتو  اآلدا  ُْٗٔ/ّصحيا مسمـ ُ



 ّْ 

 أف عمر رضي اهلل عنػو لػـ يكػف يقبػؿ حػديث ا حػادَ يدؿ عمى ادعى بعضيـ أف ىذا -  
بػػؿ كثولػػ  كرابػػع ال ي  ػػؿ الحػػدي  متػػكاترا  بػػؿ يبقػػا ك ػػذا  مػػر غيػػر صػػحيا  فػػسف ركايػػة راك ثػػوف 

 بشػػ ودو صػػحوبي ثػػوف يػػدؿ سمػػا  ف سمػػر كػػوف يقبػػؿ حػػدي  اآلحػػود ك بػػكؿ سمػػر  الحػػدي  محػػودا 
ة السػ ة ال بكيػة   ػـ كيأتي  ذا االدسوء حمقة في سمسػمة طكيمػة لمحوربػة اإلسػبلـ مػف دػبلؿ محوربػ

 :مو يمي حمقوت و

 دسو ب   ـ  ديمو كحديثو يلا استمود القرمف فقط   م يلا   فقد رد السنة النبكية كميا
ك ػـ فػػي كيسػمكف   فسػ ـ )القرم يػػكف(   لتػي تشػكؿ حػػكالي ثبلثػة  ربػوع اإلسػػبلـا تػرؾ السػ ة ال بكيػػة

ٍ ػػ،ي فىػػوٍ تى يكا ـٍ سى ػػو  ى ىػػوكي مى ػػذيكاي كى ـي الر سيػػكؿي فىدي ػػو مىتىػػوكي مى كلػػذلؾ   ُ{ ػػذا يتركػػكف القػػرمف  ي ػػو الػػذم يقػػكؿ  كى
المفرك ػة؟  الصػمكات كال  درم ب ػد ذلػؾ كيػؼ سػي رفكف سػددفسف اسم ـ الحقيقي )م كرك السػ ة( 

  بػؿ يف ب  ػ ـ يقػكؿ ب ػدـ ك ػك  سػتر ال ػكرو وت الصػمكات مػف القػرمف الكػريـ فقػط؟رك ػ  ك سدد
 .ألف القرمف لـ يأمر بذلؾ

 ك بػػكؿ األحوديػػ  الف ميػػة فقػط  كذلػػؾ ب ػػد  ف  حػػر  ـ مك ػػكع   رد األحاديػػث القكليػػة
 لمو يمي:القرمف الكريـ فقط  ك ذا  ي و  مر غري  س ي   استمودا سماكيؼ  صمي 

ـي  كل، ت ولا في اآلية السوبقة  - مىا  ىتىاكي ذيكهي  }كى تشمؿ كػؿ األحوديػ  القكليػة كالف ميػة   {الر سيكؿي فىخي
ْنػوي فىػاْنتىييكا{ك كل، ت ولا في اآلية  فسػ و  ـْ عى مىا نىيىػاكي كا ػا   ػ، فػي األحوديػ  القكليػة  فػول  ي  }كى

 كليس ف بل.  كؿ
مىا يىْنًطؽي عى  كل، ت ولا  - ى{}كى ْحيه ييكحى  .ًِف اْليىكىلَ ًإْف ىيكى ًإال  كى

  قؿ  ف يب   اهلل رسكال لم وس ثـ يطم  م  ـ  ف ال يأدذكا بكبلم،!!!.كيؼ يي  -

 فسف يكود يدتمؼ سف الر م األكؿ  م غير المتكاتر  ك ذا ال  الحديث ا حاد رد  
 ك ذا  ي و دطأ لمو يمي:  %ُاألحودي  المتكاترو ال تزيد سما 

 بػػي صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ تػػكاتر س ػػ،   ػػ، استمػػد اآلحػػود  فكػػوف يب ػػ  محػػود الصػػحوبة يلػػا  ف ال -
 .ّ  بيمة  ك م طقة لي ممك ـ اإلسبلـ

 ف الشػػػرع بوتفػػػوؽ  ػػػد دصػػػص القػػػرمف القط ػػػي ك يػػػدا بػػػولظ ي كتدصػػػيص حرمػػػة الػػػدـ القط يػػػة  -
 بش ودو اث يف ك ي ظ ية.

                                                           
 .ٕسكرو الحشر  مف اآلية  ُ
 .ْ-ّسكرو ال  ـ  ِ
ا ظر في م  ا المتكاتر كاآلحود كحكـ كؿ م  مو  كاألدلة سما ذلؾ كتو : الم  وج الحدي  في سمـك الحدي   ّ

 لمدكتكر شرؼ الق وو.



 ّٓ 

 قيػدو  ك ػذا كػبلـ يظػف الػب ض   ػ،   ك بكل، في مو سػكل الرد ا حاد في العقيدة فقط 
 صحيا  ك ك كبلـ بوطؿ لمو يمي:

 ف محػود الصػحوبة الػػذيف كػوف يب ػػث ـ ال بػي صػػما اهلل سميػ، كسػػمـ لت مػيـ ال ػػوس كػو كا ي ممػػك  ـ  -
ال قيػػدو  كال  فمػػك كػػوف  ػػذا غيػػر كػػوؼ فػػي ي ومػػة الح ػػة سمػػي ـ لب ػػ  فػػي كػػؿ مػػرو سػػددا كبيػػرا مػػف 

 شرط التكاتر. الصحوبة ر ي اهلل س  ـ يحقؽ

  ، يك د ي موع سممي سما  بكؿ اآلحود في ال قيدو  فس ؾ ال ت ػد كتوبػو كاحػدا فػي ال قيػدو م ػذ  -
 ي تمد المتكاتر فقط.بد  التأليؼ يلا سصر و  ذا 

 بػػؿ ربمػػو  – مراء ػـ  ك ػـ فػػي الحقيقػة يقػػدمكف الحػػديث فػػيالعقػػؿ فػػي تحكػػيـ  المرػاالة
 لمو يمي: أ  ك ذا دطحياسما الحدي  الص -  كاء ـ

ال قػػبلء غولبػػو   ك كسقم ػػو سقمػػي كسقمػػؾ كسقمػػ،  ػػك يك ػػد كا  مػػو الػػذم  الم ػػرد د ال قػػؿك ك ػػسػػدـ  -
  كيدتمفػػكف مػػف يتفقػػكف سمػػا شػػيء  صػػحوب و يدتمفػػكف  كالفمسػػفة التػػي ت تمػػد سمػػا ال قػػؿ ال يكػػود
 .الدطكات األكلا  كفي و مف المذا   مو ال يحصا

لبيػػوف ذلػػؾ فػػسف مميػػورات مػػف ال ػػوس ثػػر مػػف الحػػكاس  ك مػػف الم مػػـك  ف ال قػػؿ يقػػع فػػي الدطػػأ  ك -
   في ذلؾ  ف سقكل ـ  دطأت الطريؽ.سما غير الحؽ  ك كثر ـ ي تقد   ، سما الحؽ  كالسب

ف  - يف اتفقػػػت ال قػػػكؿ ك ػػػذا  ميػػػؿ  ػػػدا فس  ػػػو ال يمكػػػف  ف   ػػػد حػػػديثو صػػػحيحو يدػػػولؼ ذلػػػؾ  كا 
 .فأم سقؿ   تمد؟ ادتمفت ال قكؿ

  مىػػا )مسػػتدليف بحػػدي    التجديػػدترييػر الػػديف تحػػت الفتػػة ػػًة سى ًيف  الم ػ،ى يىٍب ىػػ ي ًل ىػًذًا اأٍليم 
ػػد دي لى ىػػو ًدي ى ىػػو ػػٍف يي ى ػػ ىةو مى فظ ػػكا  ف ت ديػػد الػػديف ي ػػراء الت ػػديبلت سميػػ،  ككػػأف   ُ (رىٍ ًس كيػػؿ  ًمو ىػػًة سى

ـْ الْ ك سكا  كل، ت ولا  الديف   د بشرم بحو ة يلا يسودو  ظر بيف الحيف كاآلدر   ْمػتي لىكيػ يىػْكـى أىْكمى
ـى ًديننػػا ْسػػبى ـي اإلًْ رىًضػػيتي لىكيػػ ًتػػي كى ـْ ًنْعمى مىػػْيكي ْمػػتي عى ـْ كىأىْتمى  ف الت ديػػد  ػػك يحيػػوء كمػػو سممػػكا   ِ{ ًديػػنىكي

سودت،  ديدا كمو كوف  كليس الت ديػد  ػك التغييػر  فم مػكـ    ػو فػي القػرف الدػومس سشػر  الشيء كا 
  كمػػو  ف ة سشػػر م ػػددا  ف ػػؿ تغيػػر اإلسػػبلـ ثػػبل  سشػػرو مػػرو؟ال  ػػرم  ك ػػد مػػر سمػػا األمػػة ثبلثػػ

 .الت ديد يشمؿ ت ديد الدطو  كاألسولي  كالكسو ؿ  ك ك م وؿ رح  كاسع

                                                           
  ك د صحح، سدد ُِْٗر ـ الحدي   بو  مو يذكر مف مبلحـ الرـك    كتو  المبلحـ ّْٗ/ٔس ف  بي داكد  ُ

 مف ال مموء.
 .ّسكرو المو دو  مف اآلية  ِ



 ّٔ 

ردعا لممنافقيف عف الكذب عمػى ف عمر رضي اهلل عنو طمب شاىدا مف أبي مكسى أ -  
سػا ك ػك مػف ديػرو مػف  بػي مك  افس  ـ يف سممكا   ، طم  شػو د رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـَ

ػري الصحوبة فس ، سيطم  م  ـ مف بو   كلا فيدوفكف كيرتدسكف  ك  يدؿ سما ذلؾ ركاية )فىقىػوؿى سيمى
مىػػا رىسيػػكًؿ الم ػػ ؿى ال  ػػوسي سى ًشػػيتي  ىٍف يىتىقىػػك  لىًكػػٍف دى ـٍ  ىت ً ٍمػػؾى  كى ػػو ًي  ػػي لىػػ ط ػػوً  أًلىبًػػي ميكسىػػا:  ىمى ً، ٍبػػفي اٍلدى

مىٍيً، كى  م ا اهللي سى م ـى( صى سى
ُ. 

  كاسػػتغر   ف يكػػكف  ػػذا الحكػػـ الشػػرسي الػػذم يحتو ػػ، أف عمػػر كػػاف يجيػػؿ الحػػديث -ج 
ك ػد كػوف التثبػت بشػو د  ال وس يكميو لـ يصم،  فظف  ف  بو مكسا  دطأ في  ذا  فأراد  ف يتثبت 

ك ػد  ػوء  ب ػد ال  ػد ال بػكم   ك يميف األسمك  األكؿ لممحوفظة سما األحوديػ  ال بكيػة مػف الدطػأ
ًفػيى )  حيػ   ػوؿ سمػر لمػو سوتبػ، ب ػض الصػحوبة: صريحو م ، ر ػي اهلل س ػ، ر  ذا السب ذك دى

ػٍفؽي ًبوأٍلىٍسػكىاؽً  ٍ ػ،ي الص  ػم ـى  ىٍل ىػوً ي سى سى مىٍيػً، كى ػم ا الم ػ،ي سى مىي   ىػذىا ًمػٍف  ىٍمػًر رىسيػكًؿ الم ػً، صى    م شػغم، ِ (سى
و كػػػوف األ صػػور مػػػزارسيف  كلػػػـ يكػػػف يتفػػػرغ سػػف سػػػموس، سممػػػ،  ك ػػػد كػػوف الم ػػػو ركف ت ػػػورا  بي مػػػ

  ك مػو  ػكؿ  بػي م  ـ  بػك  ريػرو ر ػي اهلل س ػ،  لمصوحبة رسكؿ اهلل صما اهلل سمي، كسمـ يال  مة
سػػ يد الدػػدرم: ال يقػػـك م ػػ، يال  صػػغر القػػكـ  فمػػيس  ػػذا اسػػت و ة بشػػأف سمػػر  ف ػػذا غيػػر مقبػػكؿ 

ف كػػوف ا –شػػرسو كال سرفػػو  كا  مػػو كػػوف ت بي ػػو ل مػػر  بػػأف  ػػذا األمػػر ال بػػكم كػػوف ي ممػػ،  –لدميفػػة كا 
 .حتا ب ض صغور الصحوبة ر ي اهلل س  ـ   م يف

 .  ف أدذ مو م وكال شؾ  ف الر ييف الثو ي كالثول   كيوف  كال ت ورض بي  مو

  حقػكؽ اإل سػوف حمويػة :  دفػ، كارتقوء بولذكؽ ال وـ في الت ومػؿ  االست ذاف  د  يسبلمي رفيع
كبحيػ  ال تقػع سي ػ،   بحيػ  ال يطمػع  حػد سمػا سػكرات  حػد   ـكصيوتدصمف دبلؿ حموية 

  فسف لكؿ بيت  سرارا سما مو ال ي كز ل، ال ظر يلي،  كال تسمع  ذ ، مو ال يحؽ ل،  ف يسم ،
    بػؿ كمػف حػؽ اإل سػوف  ف ال يقطػع  حػد دمكتػ، بربػ،التي ال يح    م،  ف يطمع سمي و  حػد

 .   ك بأ م،   ك ب يكف، ك ب فس،
ت ػػى كحكمػػ،: الك ػػك  لقكلػػ، ت ػػولا   ـْ حى ْيػػرى بيييػػكًتكي ميكا بيييكتنػػا غى نيػػكا الى تىػػْدخي يىػػا أىيُّيىػػا ال ػػًذيفى  ىمى

كفى  ـْ تىػذىك ري ـْ لىعىم كيػ ْيػره لىكيػ ـْ خى مىى أىْىًميىا ذىًلكيػ مٍّميكا عى تيسى   في ػ  سمػا المسػمـ  ف يسػتأذف ّ{ تىْستىْيًنسيكا كى
ػم ا  فقػد ركم دريف  حتػا لػك كػو كا مػف   ػر  ال ػوس  بؿ الددكؿ سما بيكت اآل  ىف  رىسيػكؿى الم ػً، صى

 : ػؿه فىقىػوؿى ػم ـى سىػأىلى،ي رى ي سى مىٍيً، كى : ًي  ػي )الم ،ي سى ػؿي ـٍ   ىػوؿى الر  ي :  ى ىػ مىػا  يم ػي؟ فىقىػوؿى يىػو رىسيػكؿى الم ػً،  ىٍسػتىٍأًذفي سى

                                                           
 ك ك حدي  صحيا.   كتو  االست ذاف  بو  االست ذاف  الحدي  الثول  ْٔٗ/ ِمكطأال  ُ
 .ُِّٓر ـ الحدي   بو  االست ذاف    كتو  اآلدا  ُٔٗٔ/ّصحيا مسمـ ِ
 .ِٕسكرو ال كر  مية  ّ



 ّٕ 

وًدمي ىػو  مى ى ىو ًفي اٍلبىٍيًت  فىقىوؿى رىسيكؿي الم   : ًي  ي دى ؿي مىٍي ىو  فىقىوؿى الر  ي : اٍستىٍأًذٍف سى م ـى سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى ً، صى
مىٍي ىػو   ىتيًحػ ُّ  ىٍف تىرىا ىػو سيٍريىو ىػةن  : اٍسػتىٍأًذٍف سى ػم ـى سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى  : ىػوؿى   الى  : ىػوؿى  ؟فىقىوؿى لى،ي رىسيكؿي الم ً، صى

مىٍي ىػػػوفىوٍسػػػتىٍأًذٍف    كي ػػػ  دادػػػؿ البيػػػت  ف يسػػػتأذف اإل سػػػوف  بػػػؿ الػػػددكؿ يلػػػا الغػػػرؼ الدوصػػػة ُ (سى
المغمقػػة  كي ػػ  سمػػا األ ػػؿ تأديػػ   كالد ػػـ ب ػػذا األد   كال يسػػتث ا مػػف ك ػػك  االسػػت ذاف  بػػؿ 

سمػػػا األطفػػػوؿ غيػػػر ك الػػػددكؿ يلػػػا األمػػػوكف الدوصػػػة يال االسػػػت ذاف بػػػيف الػػػزك يف فس ػػػ، مسػػػتح   
 .ت ميمو ل ـ  ي و تح المميزيف فس ، مس

   ؿ يقدـ السبلـ  ـ االست ذاف؟ الصحيا  ف لكؿ مقوـ مقوال  فسف ر ل القودـ  حدا مف  صحو 
ف لـ ير  حدا استأذف  كال.  البيت سمـ  كال  كا 

   قػد فاالست ذاف طم  اإلذف بولددكؿ  كال ي   سما   ؿ البيت  ف يػأذ كا بػؿ يقػدركف  حػكال ـ
ك  ػو يمػو  ف في ك ع ال يسما ل ـ بوستقبوؿ  حد   يلا مكسد   ك سما كشؾ المغودرو يكك كف

مو  ف    كي ػ  سمػا المسػتأذف   ػو  ف ير ػع  ك ف ال ،سػف اسػتقبول اي تذرك ال ي يبكا يطبل و  كا 
ـي اْرًجعيكا يحوكؿ يحراج  صحو  البيت  ف ـ  سمـ بظركف ـ  كفي ذلؾ يقكؿ ت ولا   ْف ًقيؿى لىكي كىاً 

ًمػػيـه فىػػاْرًجعيكا ىيػػكى أى  ميػػكفى عى ػػا تىْعمى ـْ كىالم ػػوي ًبمى   كي بغػػي مػػو  مكػػف  ف ال  تػػزاكر يال سمػػا ِ{ ْزكىػػى لىكيػػ
كمػف   كذلؾ حفوظو سما  ك وت ال وس  كمراسػوو لظػركف ـ  كم  ػو لئلحػراج  مسبؽ د يؽ مكسد

االستػػػػذار كيتقبػػػػؿ ذلػػػػؾ  بػػػػؿ يف استػػػػذار يتك ػػػػع احتػػػػوج  ف يػػػػزكر دكف مكسػػػػد سػػػػوبؽ ف ميػػػػ،  ف 
حػػس    ػػـ اسػػتقبمكا سمػػا م ػػض  ك   ػػـ ي تظػػركف يمػػف  ف  لػػ، ديػػر لم ػػيؼ ت صػػحو  البيػػ

 المحظة التي يغودر في و.

 ،ي ػػكز  ف يكػػكف مػػرو  ك  سػػكاء كػػوف االسػػت ذاف بولم ػػوداو  ك بقػػرع ال ػػرس  ك بطػػرؽ البػػو  فس ػػ
أل ػػػ، يف كػػػوف  صػػػحو  البيػػػت غيػػػر  ف يزيػػػد سمػػػا ثػػػبل  مػػػرات   مػػػرتيف  ك ثبلثػػػو  كال ي ػػػكز

 مو الثبل  فت كز لمحو ة  فقد ال يسم كف مف  وبة  فسف الزيودو م رد يزسوج  ك راغبيف في اإل
المػػرو األكلػػا  كربمػػو الثو يػػة  كلػػذلؾ يف غمػػ  سمػػا ظ ػػ،    ػػـ لػػـ يسػػم كا االسػػت ذا وت الػػثبل  
في كز  ف يزيد  كربمو كو كا م شغميف في صبلو  ك غير و فبل يسػتطي كف اإل وبػة فػكرا  كلػذلؾ 

  بيف كؿ است ذا يف ك تو م وسبو   درا ب ض ال مموء بصبلو رك تيف دفيفتيف يستح   ف يككف
 .ر ي يفكال يقوس سما ذلؾ  رس ال وتؼ  أل ، يمكف يغبل ،  كال تك د فترو كوفية بيف كؿ 

                                                           
 صحيا. حدي  ك   ك األكؿ بو  االست ذاف  الحدي كتو  االست ذاف    ّٔٗ/ِمكطأال ُ
 .ِٖ سكرو ال كر  مف اآلية ِ



 ّٖ 

 
 أحكاـ النظر

ْحػرو ًفػي بىػا .0 ػبن اط مىػعى ًفػي جي ًب رىسيػكًؿ الم ػًو عف سىْيًؿ ْبًف سىْعدو الس اًعًدم  رضػي اهلل عنػو أىف  رىجي
مىْيػًو كى  ػم ى الم ػوي عى مىعى رىسيكًؿ الم ػًو صى َ كى ـى م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى ـى ًمػْدر صى ػم  ػؾُّ ًبػًو رىْأسىػويَ فىمىم ػا رى هي  لن سى يىحي

ـي أىن ؾى تىْنظيريًني لىطىعىنْ  ـى قىاؿى  لىْك أىْعمى م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى قىػاؿى رىسيػكؿي رىسيكؿي الم ًو صى َ كى ْيًنػؾى تي ًبػًو ًفػي عى
رً  ْذفي ًمْف أىْجًؿ اْلبىصى ًعؿى اإلًْ ـى  ًإن مىا جي م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى  .0 الم ًو صى

   يبيف  ذا الحدي   و بو مف حيوو رسػكؿ اهلل صػما اهلل سميػ، كسػمـ ك صػحوب، ر ػي اهلل سػ  ـ
ال ظػػر مػػف دبلل ػػو  ممػػو و شػػقكؽ كبيػػرو يمكػػف فقػػد كو ػػت  بػػكا  بيػػكت ـ غويػػة فػػي التكا ػػع  في ػػ

يػػدؿ سمػػا المسػػتكل اال تصػػودم فػػي ذلػػؾ الك ػػت  كسمػػا ا تمومػػوت ـ  بي مػػو  بػػكا  بيكت ػػو اليػػـك 
تص ع مػف   ػكاع دوصػة غوليػة مػف الدشػ   كتصػ ع صػ وسة فػودرو  كتطمػا بطبقػوت مت ػددو 

تتقوسػػم و   كمػػو تػػرل اليػػكـ مػػف المػػكاد كاأللػػكاف  كمػػع ذلػػؾ فقػػد كػػو كا فػػي  مػػة ال ػػزو  بي مػػو  حػػف
 كتتصرؼ في كؿ شؤك  و. األمـ

 ددؿ يلا بيت رسكؿ اهلل صما اهلل سمي، كسمـ  كيبدك   ، دشػي  ف يكػكف ك ذا ر ؿ يريد  ف ي
ف كوف  و مو  كال يريد  ف يك ظ، بوالست ذاف   فأراد  ف ي ظر  كال  فسف كوف مستيقظو استأذف  كا 

 سميػػ، كسػػمـ سميػػ، كسػػمـ رما ك دبػػرا بصػػيغة في ػػو ز ػػر  و مػػو ر ػػع  كلكػػف رسػػكؿ اهلل صػػما اهلل
  ظرا سما مو ال ي كز ال ظر يلي،. ال يقع حتا كت ديد  ف االست ذاف ي مو شرع

 

ػْف  .5 ـى عى ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى الم ػوي عى ْبًد الم ًو رضي اهلل عنػو قىػاؿى  سىػيىْلتي رىسيػكؿى الم ػًو صى ًريًر ْبًف عى عىْف جى
اءىةً  ًرمنىظىًر اْلفيجى  .5 َ فىيىمىرىًني أىْف أىْصًرؼى بىصى

  ، في  ذا الحدي  كالذم  بم، تحريـ ال ظر يلا ال كرات  فمػو  ػي  حكػوـ ال ظػر؟  ػذا مػو سػ بي
بشيء مف التفصيؿ ب د ذكر ب ض المقدموت التي تسػوسد سمػا الكصػكؿ يلػا الحكػـ الشػرسي 

 الد يؽ في ذلؾ.

 ت التدصصػية التػي ال ي ػكز  ف يػتكمـ فػي الح ػو  مػف المك ػكسوك  ال ظر  كال كرو  مك كع
  حكوم و يال المتدصصكف.

                                                           
 .ُِٔٓر ـ الحدي   بو  تحريـ ال ظر في بيت غيرا    كتو  اآلدا  ُٖٗٔ/ّصحيا مسمـ ُ
 .ُِٗٓر ـ الحدي  بو   ظر الف أو    كتو  اآلدا   ُٗٗٔ/ّصحيا مسمـ ِ



 ّٗ 

 كمػو لػك تغيػر اسػـ الشػيء المحػـر فس ػ، ال يصػبا حػبلالمثبل ال برو بولمسميوت ال بوألسموء  ف  
 ف كممػػة االدػػتبلط لػػـ تكػػف مسػػت ممة بػػولم  ا الحػػولي  كلػػذلؾ فػػسف ال صػػكص ت بػػر سػػف ذلػػؾ 

 .الحكـ الشرسي بول ظر  ك البصر  ف ك الذم سمي، مدار

  فػػي  ب ػػد  مػػع كػػؿ ال صػػكص الصػػحيحةيؤدػػذ الحكػػـ الشػػرسي مػػف القػػرمف كالسػػ ة الصػػحيحة
ـْ    وؿ ت ػولا  المسألة زىاءي مىْف يىْفعىؿي ذىًلؾى ًمْنكي كفى ًببىْع و فىمىا جى تىْكفيري أىفىتيْؤًمنيكفى ًببىْعً  اْلًكتىاًب كى

يىػػكْ  يىػػاًة الػػدُّْنيىا كى ػػا ًإال  ًخػػْزمه ًفػػي اْلحى ػػا الم ػػوي ًبرىاًفػػؿو عىم  مى ػػًة ييػػرىدُّكفى ًإلىػػى أىشىػػدٍّ اْلعىػػذىاًب كى ـى اْلًقيىامى
 .ُ{تىْعمىميكفى 

 بحي  يحمؿ ال وـ سما ثـ ترك   ميع ال صكص الشرسية الصحيحة بشكؿ صحيا متكومؿ  
  دكف تحريػػؼ فػػي ف م ػػو تحػػت الدػػوص  كالمطمػػؽ سمػػا المقيػػد  كيؤدػػذ ال وسػػا دكف الم سػػكخ

 ال ولمي. المحمي  ك ل   ك ال ودات   ك الكا ع غط ال ك 

 صحيحو   كاؿ الصحوبة ك ف ول ـ ليست دليبل شرسيو  كيستأ س ب و يف لـ ت ورض  صو. 
   ػْؤًمًنيفى الس ة ال بكية  ي المفسرو لمقرمف الكريـ  ف ي التي تفسر  مف{ فػي  كلػ، ت ػولا قيػْؿ ًلْممي

ػػارًًىـْ  ػكا ًمػػْف أىْبصى  ف القوسػػدو  ػػي ك ػك  غػػض البصػر  ك ف   ػػوؾ حػػوالت  فقػػد بي ػت  ِ{ يىريضُّ
م ي ػػػة اسػػػتث ت و السػػػ ة مػػػف القوسػػػدو مثػػػؿ: الدطبػػػة  كال ػػػبلج  كالت مػػػيـ  كالشػػػ ودو  ككػػػؿ ذلػػػؾ 

 .التي ستأتي يف شوء اهلل لم ركرو  ك الحو ة  ككؿ ذلؾ يقدر بقدرا  كل،  حكوم، الدوصة

   سمػػػا الػػػرا ا فػػػي السػػػ ة الدومسػػػة ي ػػػ  التمييػػػز بػػػيف ال وسػػػا كالم سػػػكخ  فقػػػد فػػػرض الح ػػػو
لم  رو  فمو كوف  بؿ ذلؾ ممو يت ورض م ، ف ك م سكخ  كال ي كز االحت وج بػ،  كمػف احػت  

ةى كىأىْنػتيـْ سيػكىارىل م ، كوف كمف احت  بقكل، ت ػولا   بشيء ػبى بيػكا الص  نيػكا الى تىْقرى يىا أىيُّيىػا ال ػًذيفى  ىمى
ػا تىقيكليػكفى  ت ى تىْعمىميكا مى   كلقػد ر يػت فػي  شػرو في ػو ت ميمػوت سػف زيػورو المر ػا   ػ، ي ػكز ّ{ حى

لممر و  ف تزكر الر ؿ المريض  كاستدؿ كوتب و بزيورو سو شة  بو و كببلال لمو  صوبت مو الحما 
فػػي المدي ػػػة  كلػػػـ يت بػػػ، يلػػا  ف ذلػػػؾ كػػػوف فػػػي السػػػ ة األكلػػا لم  ػػػرو   م  بػػػؿ  ػػػزكؿ األحكػػػوـ 

 .الدوصة بولح و 

 الػػ ص الشػػرسي  ك تقييػػدا   ك الحكػػـ ب سػػد،   ك صػػرف، سػػف الحقيقػػة يال  ال يصػػا تدصػػيص
 .بدليؿ

                                                           
 .ٖٓسكرو البقرو  مف اآلية  ُ
 .َّسكرو ال كر  مف اآلية  ِ
 .ّْسكرو ال سوء  مف اآلية  ّ



 َْ 

 كتتمخص أحكاـ النظر في أمريف رئيسيف 

 ستر العكرة أكليما  

 كالصػػحيا  ف سػػكرو الر ػػؿ التػػي ي ػػ  سمػػا المسػػمـ كالمسػػممة سػػتر ال ػػكرو سػػف  سػػيف ال ػػوس  
مدتمفػة بػودتبلؼ فالتػي ي ػ  سػتر و سػكرو المػر و ي   سمي، ستر و مف السرو يلا الركبة  ك مو 

 ال وظريف:

o  سكرت و سما األ  بي: كؿ  سد و  سدا الك ، كالكفيف ففي مو ر يوف  كيوف  في كز األدذ
كيمكػف مراسػوو الظػركؼ  كال كال ي كز اإل كور سمػا مػف  دػذت بػأم ر م م  مػو  بأم ر م م  مو  

م ميمػػة  فػػسف  ػػذا الحػػدي  كػػوف يصػػا االحت ػػوج بحػػدي  الدث ميػػة فػػي  ػػكاز كشػػؼ الك ػػ، حتػػا ل
 .ُ مسمـ  وء في صحياحيف اال طبلؽ مف مزدلفة يلا م ا   م  ث وء اإلحراـ  كمو 

o   كذلؾ  يوسو سما سكرو الر ػؿ سمػا الر ػؿ  سكرت و سما المسممة: مو بيف السرو كالركبة
 بػػي  ل ػػدـ كركد دليػػؿ دػػوص ببيػػوف ذلػػؾ  ك ػػذا القيػػوس  كلػػا مػػف القيػػوس سمػػا سكرت ػػو سمػػا األ 

  كلػذلؾ فمػبس الب طمػكف ال ػيؽ حػراـ حتػا  مػوـ كي   ستر ذلؾ بمو ال يشؼ كال يصؼ )ي سػـ(
 . موـ الر وؿ ال سوء  كمو   ، حراـ سما الر ؿ

o  كسػػط بػػيف سكرت ػػو سمػػا األ  بػػي كسكرت ػػو سمػػا المسػػممة  في ػػكز : سكرت ػػو سمػػا المىحػػـر
  مية كبيرو.يظ ور الش ر  كب ض السوؽ  كب ض الذراع  كلم رؼ في ذلؾ  

o أخ الػػزكج  ك كرت ػػو سمػػا األ  بػػي  بػػؿ ربمػػو  شػػد سكرت ػػو سمػػا المحػػـر حرمػػة مؤ تػػة  كػػ
ٍمكى  ىػوؿى )كذلؾ لحدي   وًر يىو رىسيكؿى الم ً،  ىفىرى ىٍيتى اٍلحى ؿه ًمٍف اأٍلىٍ صى مىا ال  سىوًء فىقىوؿى رى ي كؿى سى ـٍ كىالدُّدي ًيي وكي
ٍمكي اٍلمىٍكتي   ؿ ت مـ  ف  تشديدا ال تس يبل  كلمزيد مف البيوف )المكت(ي سبورو   كال شؾ  ف فِ (اٍلحى

كؿ متزك ة محرمة حرمة مؤ تة سما كػؿ ر ػوؿ ال ػولـ؟ ف ػؿ ي ػكز  ف ت ػومم ـ  مي ػو سمػا    ػـ 
؟  ك  ػؿ ل ػـ تسػ يبلت دوصػػة؟ ك ػذا الحكػـ الشػرسي ممػو يػػراا ال ػوس صػ   التطبيػؽ أل ػػ،  محػوـر

 .يقدـ الديف ممف يقدـ ال وداتيدولؼ ال ودات  ك  و يتميز الذم 

o  سكرت ػػو سمػػا غيػػر المسػػممة: ر يػػوف:  يػػؿ ك كرت ػػو سمػػا األ  بػػي  ك ػػذا الػػر م ال يراسػػي
  كثػػػة ال ػػػوظرو  ك يػػػؿ ك كرت ػػػو سمػػػا المسػػػممة  ك ػػػذا الػػػر م ال يراسػػػي كفػػػر ال ػػػوظرو  كالػػػرا ا    ػػػو 

.  ك كرت و سما المحوـر

                                                           
 .ُُِٖر ـ الحدي   بو  ح ة ال بي صما اهلل سمي، كسمـ  ح    كتو  الُٖٗ/ِصحيا مسمـ ُ
ر ـ الحدي   بو  ال يدمكف ر ؿ بومر و يال ذك رحـ    كتو  ال كوح َّّ/ٗبشرح فتا البورم صحيا البدورم ِ

ِِّٓ. 



 ُْ 

o .سكرت و سما الدوط : مو سدا الك ، كالكفيف 

o  ك كرت و سما محورم و. رت و سما ال و د:سك 

كممػػو ي بغػػي الت بػػ، لػػ، فػػي  ػػذا المقػػوـ  ف كثيػػرا مػػف  مػػوكف  يػػوس المبلبػػس  ك مػػوكف االحتفػػوالت  
كال كادم  بؿ كب ض غرؼ ال ـك المدصصة لم رسوف في ب ض الف ػودؽ مػزكدو بكػوميرات صػغيرو 

 كؿ شيء بولصكت كالصكرو. س ؿ دا ت
 

  حكـ الحجاب 

 فرض  ثبتت فر يت، بولقرمف كالحدي  كاإل موع  كمف  دلة ك كب،:الح و  
o   ـْ  كلػػ، ت ػػولا ـْ أىْطيىػػري ًلقيميػػكًبكي ػػابو ذىًلكيػػ رىاًء ًحجى ػػا فىاْسػػيىليكىيف  ًمػػْف كى تىاعن ذىا سىػػيىْلتيميكىيف  مى كىاً 
قيميكًبًيف     مي ػور ػي اهلل سػ  ف     ك ػد  ػوؿ ب ػض ال ممػوء: يف  ػذا دػوص بأم ػوت المػؤم يفُ{ كى

 ك ذا ليس صحيحو ألمريف:

 ـ ادتصوص  م وت المؤم يف  فولكا   سمي ف كا   سمػا غيػر ف  يال كل مو: األصؿ سد
  كال يكفػػػي  ف يتك ػػػ، الدطػػػو  ل ػػػف لمداللػػػة سمػػػا  ف األمػػػر يذا دؿ الػػػدليؿ سمػػػا   ػػػ، دػػػوص ب ػػػف

 ف   ػوؾ فػػي  الدطػػو  يذا تك ػ، يلػػا الر ػوؿ فس ػػ، يشػمؿ ال سػوء  كالػػدليؿ سمػا ذلػػؾمػثبل فدػوص  
القػػرمف الكػػريـ مػػو  ػػك  شػػد دصكصػػية لفظػػو  كمػػع ذلػػؾ فػػولحكـ لػػيس دوصػػو ب ػػف  كذلػػؾ فػػي  كلػػ، 

ػعى ال ػًذم ت ولا   ػْعفى ًبػاْلقىْكًؿ فىيىْطمى دو ًمفى النٍّسىػاًء ًإًف ات قىْيػتيف  فىػبى تىْخضى ًفػي يىا ًنسىاءى الن ًبيٍّ لىْستيف  كىيىحى
قيْمػػفى قىػػكْ  ػػرى ه كى كفنػػاقىْمًبػػًو مى فقػػد  ػػوء التصػػريا ب ػػدا  ف  ثػػـ  ػػوء التصػػريا بػػأ  ف لسػػف   ِ{ الن مىْعري

كغير ف  كمع ذلؾ فول  ي الكارد ب د ذلؾ مبوشرو سف الد كع بولقكؿ ليس دوصو ب ف  بؿ يشمؿ 
 غير ف.

ك مػكب ف متحققػة فػي غيػر ف   ـ مػكب ور وثو ي مو:  ف ال مة المصرح ب و فػي اآليػة  ك ػي  ط ػ
مع غير ف مػف الكبلـ لمحو ة مف كراء ح و  يح   ال ظر كا بو  يككففي ف  ف كثر مف تحقق و 

 بو   كلا.

                                                           
 .ّٓسكرو األحزا   مف اآلية  ُ
 .ِّسكرو األحزا    ية  ِ



 ِْ 

o  مىػػْيًيف  ًمػػْف   كلػػ، ت ػػولا ػػْؤًمًنيفى ييػػْدًنيفى عى ًنسىػػاًء اْلمي بىنىاًتػػؾى كى يىػػا أىيُّيىػػا الن ًبػػيُّ قيػػْؿ أًلىْزكىاًجػػؾى كى
ًبيػػًبًيف  ذىًلػػؾى أىْدنىػػى أىْف ييْعػػرىْففى فىػػبى ييػػْؤذى  بى ػػاجى فيػػكرنا رىًحيمن كىػػافى الم ػػوي غى كال مبػػو   ػػك مػػو يسػػتر . ُ{ ْيفى كى

 ال كرو شرسو  كاآلية في و  مر  كاألمر يفيد الك ك .
o  ييػكًبًيف    كل، ت ولا مىػى جي ميػرًًىف  عى ْليىْضػًرْبفى ًبخي   ِ{ كىالى ييْبًديفى ًزينىتىييف  ًإال  مىا ظىيىػرى ًمْنيىػا كى

 .و  يظ ركشتوف بيف مو ظى ر كبيف م

o   ًميعنػػػا أىيُّيىػػػا تيكبيػػػكا ًإلىػػػى الم ػػػًو جى ػػػا ييْخًفػػػيفى ًمػػػْف ًزينىػػػًتًيف  كى ـى مى ًمًيف  ًلػػػييْعمى كىالى يىْضػػػًرْبفى ًبػػػيىْرجي
كفى  ـْ تيْفًمحي  .ّ{ اْلميْؤًمنيكفى لىعىم كي

ـ فسذا كوف المشي بطريقة تظ ر صكت الدمدوؿ المستكر حرامو ت زؿ في، مية مف كتو  اهلل  كتدتت
 بوألمر بولتكبة  فمو بولؾ بكشؼ ال كرو  فس و؟.

o  ػػػم ـى  ىػػػوؿى سى مىٍيػػػً، كى ػػػم ا الم ػػػ،ي سى ػػػٍف ال  بًػػػي  صى ػػػا سى ػػػٍف  ىبًػػػي ميكسى ػػػٍر ىوي ًيذىا ) :سى ػػػٍيفو زىاً يىػػػةه  كىاٍلمى كيػػػؿُّ سى
كىذىا يىٍ ً ي زىاً يىةن  ٍ ًمًس فىً يى كىذىا كى  .ْ (اٍستىٍ طىرىٍت فىمىر ٍت ًبوٍلمى

 يظ ور را حة سطر و كذلؾ فمو بولؾ بكشؼ ال كرات  كتبودؿ ال ظرات كاالبتسوموت؟. فسذا كوف

ي ػػ  سمػػا األ ػػؿ تشػػ يع ب ػػوت ـ سمػػا لػػبس الح ػػو  مػػف السػػوب ة  كاإللػػزاـ بػػ، فػػي  كلػػذلؾ
ف مػػف األدطػػوء الشػػو  ة القػػكؿ: ال  مزم ػػو بػػ، حتػػا تقت ػػع  كالسػػؤاؿ:  ػػؿ  حػػف شػػكريكف  ال وشػػرو  كا 

طبػػؽ ذلػػؾ لػػك  رادت الدػػركج مػػع صػػديق و ال سػػما اهلل؟ بػػؿ  ػػؿ  طبػػؽ ذلػػؾ يلػػا  ػػذا الحػػد؟ ك ػػؿ  
سما  كالد و في الصؼ األكؿ لك رف كا الذ و  يلا المدرسة   و يو  كب د فشؿ كػؿ األسػولي ؟  ـ 

ال شؾ  ف األ ؿ يذا كو كا م تميف حقيقة بولح و   كاتدذكا األسولي  الم وسبة    بر ـ سما ذلؾ؟
لم وس  فسف اب ت ـ ستبودر يلا الح و   بؿ  ف يطمبكا م  و ذلؾ  كذلػؾ ديػر الحكيمة في الك ت ا

 . لؼ مرو مف يلزام و  كلكف يلزام و دير مف ترك و دكف ح و   كاهلل الذم  مر و بذلؾ  سمـ ك حكـ

كفػر  أل ػ، ي كػور  مػر  ط ػي م مػـك مػف   ك االسػت زاء بػ، ي كور ك ك  الح ػو كلذلؾ فسف 
 ت دؿ ذلؾ. يص    فك، مف الكبو ر  فم مو سممت مف الصولحوت فتر   ك الديف بول ركرو

 

 

                                                           
 .ٗٓسكرو األحزا   مية  ُ
 .ُّة سكرو ال كر  مف اآلي ِ
 .ُّسكرو ال كر  مف اآلية  ّ
  ك وؿ: حسف ِٖٕٔر ـ  بو  مو  وء في كرا ية دركج المر و مت طرو    كتو  األد  َُٔ/ٓ ومع الترمذم ْ

 صحيا.



 ّْ 

  الصحابيات كالحجاب 

 كوف حرص الصحوبيوت سما الح و  م قطع ال ظير في التوريا كم،.لقد 

o ىػػو  ىولىػػتٍ ف  ٍ ً ػػيى الم ػػ،ي سى وً شىػػةى رى ػػو  ىٍ ػػزىؿى ) : ىػػٍف سى ؿى لىم  ػػوءى اٍلمي ىػػوً رىاًت اأٍليكى ـي الم ػػ،ي ً سى الم ػػ،ي يىػػٍرحى
ييػػػكًبً ف   مىػػػا  ي ػػػًرً ف  سى مي ٍليىٍ ػػػًرٍبفى ًبدي كطى يف  فىػػػوٍدتىمىٍرفى ًب ىػػػوكى ػػػري ػػػق ٍقفى مي . كاالدتمػػػور   ػػػو  ػػػك تغطيػػػة ُ (شى

 الر س.

o  ػػمىمىةى  ىولىػػتٍ ك ػػٍف  يـ  سى ػػأىف  ) :سى ػػوًر كى ػػوءي اأٍلىٍ صى ػػرىجى ً سى ًبيػػًبً ف  دى بلى مىػػٍيً ف  ًمػػٍف  ى لىػػٍت ييػػٍدً يفى سى ػػو  ىزى  لىم 
مىا ريءيكًسً ف  اٍلًغٍربىوفى ًمٍف اأٍلىٍكًسيىةً   . ِ (سى

 لقد كوف الت فيذ:
 .  لـ تتدمؼ س ، مسممة كاحدوشامب

 .كمو كاحدا  فولتسكيؼ سبلح شيطو ي  ال تسكيؼ في،  فمـ يؤ مف يفكرياك 

 .  فمـ تتددؿ الدكلة لئللزاـكذاتيا

ال صػر  فأ ػت  دتػي المسػممة سومػؿ مػف ككؿ  ذا مف سبلموت اإليموف الحقيقي  ك ك مف شػركط 
 سكامؿ ال صر   ك سومؿ مف سكامؿ ال زيمة.

 

  في البيت النبكم 

 تطبيؽ الح و . كوف البيت ال بكم مثوال يحتذل في

o  وًلؾو  ىوؿى مىسى طىكىاً ؼي ًمػ ٍ )ف ىٍف  ى ىًس ٍبًف مى م ـى ... كى ى سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى ك جى رىسيكؿي الم ً، صى ـٍ تىزى  ي
ػػم   سى مىٍيػػً، كى ػػم ا الم ػػ،ي سى ػػم ـى  كىرىسيػػكؿي الم ػػً، صى سى مىٍيػػً، كى ػػم ا الم ػػ،ي سى ػػد ثيكفى ًفػػي بىٍيػػًت رىسيػػكًؿ الم ػػً، صى ػػوًلسه يىتىحى ـى  ى

وً طً  ل يىةه كىٍ  ى ىو ًيلىا اٍلحى تي،ي ميكى ٍك ى  .ّ (كىزى

ـ مك ػكد  كلػـ يكػف فػي  ذا ك ي محرمة سمي ـ تحريمو مؤبدا  كزك  ػو صػما اهلل سميػ، كسػم
ف كوف  ذا مدولفو   .(لئلتكيت)بيت و غير  ذا الغرفة  فكلت ك   و لمحو ط  كا 

                                                           
  ْٖٕٓر ـ الحدي     بو  كلي ربف بدمر ف تفسيركتو  ال  ْٖٗ/ٖبشرح فتا البورم صحيا البدورم ُ

ف كوف م مقو يال   ، صحيا.   كالحدي  كا 
  َُُْر ـ الحدي  بو  في  كل،  كلي ربف بدمر ف سما  يكب ف{   كتو  المبوس  ُٕٗ/ٔس ف  بي داكد ِ

 .حدي  حسفك ك 
 .ُِْٖر ـ الحدي   بو  زكاج زي   ب ت  حش ك زكؿ الح و     كتو  ال كوح َُُٓ/ِصحيا مسمـ ّ



 ْْ 

o  ٍٍيميك ىػػةى  ىولىػػت مى ػػم ـى كى سى مىٍيػػً، كى ػػم ا الم ػػ،ي سى ػػمىمىةى  ى   ىػػو كىو ىػػٍت ًسٍ ػػدى رىسيػػكًؿ الم ػػً، صى فىبىٍي ىػػو ) :كسػػف  يـ  سى
ػم ا الم ػ،ي  ىٍحفي ًسٍ دىاي  ىٍ بىؿى اٍبفي  يـ  مى  وً  فىقىوؿى رىسيكؿي الم ػً، صى و  يًمٍر ىو ًبوٍلًح ى ذىًلؾى بىٍ دى مى مىٍيً، كى ؿى سى ٍكتيكـو فىدىدى

م ـى " سى مىٍيً، كى فىقيٍمتي يىو رىسيكؿى الم ً،  ىلىٍيسى  يكى  ىٍسمىا الى ييٍبًصػري ىو كىالى يىٍ ًرفي ىػو فىقىػوؿى رىسيػكؿي الم ػً،  اٍحتىً بىو ًمٍ ،ي سى
ػػػم ـى  سى مىٍيػػػً، كى ػػػم ا الم ػػػ،ي سى و تيٍبًصػػػرىاً ،ً صى ػػػو  ىلىٍسػػػتيمى ر م مػػػف  ػػػ ؼ بػػػو  دػػػذ   كحتػػػا لػػػك ُ ( ىفى ىٍميىػػػوكىاًف  ىٍ تيمى

ارًًىف    :الحدي  فسف م مك ، كارد في  كل، ت ولا ْضفى ًمْف أىْبصى قيْؿ ًلْمميْؤًمنىاًت يىْرضي  .ِ{كى

ال ظر يلي،  سكاء في ذلؾ الر وؿ كال سوء  ك ذا يؤكد  ف مو ي كز كشف، ال ي  ي   ، ي كز 
 يال ل ركرو  ك حو ة ممو بي ت، األحودي  ال بكية.

كمو   ، يؤكد سدـ صحة القكؿ الذم يقكؿ يف ال ظػر المحػـر  ػك فقػط يذا كػوف بشػ كو  فس ػ، 
ال يتصكر  ف يككف رسكؿ اهلل صما اهلل سمي، كسمـ  د  مر  سوءا بولددكؿ أل ، الحظ م  ف  ظرا 

ف الػػ ص  ػػد   ػػا سػػف ال ظػػر يلػػا ال ػػ س اآلدػػر كلػػـ يقيػػد ذلػػؾ بولشػػ كو  كال بشػػ  كو  حوشػػو هلل  كا 
يصػػا  ف يقيػػػد الػػ ص يال بػػػدليؿ  كمػػػو  ف ال ظػػر يلػػػا ال ػػ س اآلدػػػر سػػػودو ال يكػػكف كػػػول ظر يلػػػا 

 ال  س  فس،  فبل ي كز  ف  دودع   فس و.
 

  في المسجد 

o  ٍيرىوى ٍف  ىًبي  يرى :  ر ي اهلل س ، سى فيكًؼ ) ىوؿى ٍيري صي م ـى "دى سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى  ىوؿى رىسيكؿي الم ً، صى
لي ىو  وًؿ  ىك  شىرُّ ىو مًدري ىوالر  ى فيكًؼ ال  سىوًء مًدري ىو كى ٍيري صي لي ىو  كىدى شىرُّ ىو  ىك   .ّ (كى

o  ُّوًلؾو اأٍلىٍش ىًرم وً ): ر ي اهلل س ،  ىوؿى  ىبيك مى بلى ـٍ ًبصى د ثيكي ؟   ىالى  يحى م ـى سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى ال  ًبي  صى
وؿى   وى كىصىؼ  الر  ى ـى الص بلى ـٍ اٍلًغٍممىوفى  ىوؿى فىأى ىو ٍمفى ي م ا ًبً ـٍ كىصىؼ  دى  .ْ (  ثيـ  صى

فػػسذا كػػوف ذلػػؾ فػػي المسػػ د كفػػي الصػػبلو  كبي  مػػو الغممػػوف  ككم ػػـ يت ػػ، يلػػا   ػػة كاحػػدو  
كمػػع ذلػػؾ يبػػيف  ف الصػػفكؼ القريبػػة مػػف ال ػػ س اآلدػػر  ػػي شػػر فمػػيس   ػػوؾ مكا  ػػة كال  ظػػر  

 ؿ لممر و الصبلو في بيت و  ك  ر و  سظـ.الصفكؼ  كف   
                                                           

  ِٖٕٕر ـ الحدي  الر وؿ  بو  مو  وء في احت و  ال سوء مف   كتو  األد   َُِ/ٓ ومع الترمذم ُ
كالحدي  في س دا  ب وف مكلا  ـ سممة  كثق، ابف حبوف كالذ بي  ك وؿ ابف ح ر: مقبكؿ  كالحدي   وؿ في، 

 .  ف ك حدي  مدتمؼ في،  كاألكثر سما تصحيح،  ك تحسي ،الترمذم: حسف صحيا
 .ُّسكرو ال كر  مف اآلية  ِ
ر ـ الحدي   ة الصفكؼ كا  ومت و  كف ؿ األكؿ فوألكؿ م  و بو  تسكي   كتو  الصبلو ِّٔ/ُصحيا مسمـ ّ

َْْ. 
، سدد حدي  حس   كالٕٕٔر ـ الحدي   بو  مقوـ الصبيوف مف الصؼ    كتو  الصبلو ُٓ/ِس ف  بي داكد ْ

 مف ال مموء  ك  ف، مدركف.



 ْٓ 

o  مىمىةى ػم ـى كيػف  ) ر ي اهلل س  و سف  يـ  سى سى مىٍيػً، كى ػم ا الم ػ،ي سى ٍ ًد رىسيكًؿ الم ػً، صى  ىف  ال  سىوءى ًفي سى
ٍكتيكبىػةً  ػم ٍمفى ًمػٍف اٍلمى ػو  ًيذىا سى ػوًؿ مى ػم ا ًمػٍف الر  ى ػٍف صى مى ػم ـى كى سى مىٍيػً، كى ػم ا الم ػ،ي سى ثىبىػتى رىسيػكؿي الم ػً، صى  يٍمػفى  كى

وؿي  ـى الر  ى م ـى  ىو سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى ـى رىسيكؿي الم ً، صى  .ُ (شىوءى الم ،ي  فىًسذىا  ىو

  ظػػور ـ سمػػي ف   ػػذا ك ػػف فػػي  يذف فػػبل يقػػـك الر ػػوؿ حتػػا ت صػػرؼ ال سػػوء  كذلػػؾ دشػػية  ف تقػػع
 المس د  كبمبوس الصبلو  فمو بولؾ في غير المس د؟.

ك ػػذا كمػػ، تأكيػػد سممػػي تطبيقػػي لقوسػػدو  دبر ػػو ب ػػو رسػػكؿ اهلل صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ: ف ىػػٍف 
م ـى  ىو سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى ٍف ال  ًبي  صى ٍ  يمىو سى ٍيدو رىً يى الم ،ي سى ر  ) :ؿى  يسىومىةى ٍبًف زى و تىرىٍكتي بىٍ ًدم ًفٍت ىةن  ى ى مى

وًؿ ًمٍف ال  سىوءً  مىا الر  ى  .ِ (سى
 

  شركط الحجاب 

بى ىوتًػػؾى   كثػػر الشػػركط ت م  ػػو كممػػة ) مبػػو ( الػػكاردو فػػي  كلػػ، ت ػػولا  يىػػو  ىيُّ ىػػو ال  بًػػيُّ  يػػٍؿ أًلىٍزكىاً ػػؾى كى
مىٍيً ف  ًمٍف  ٍؤًمً يفى ييٍدً يفى سى ً سىوًء اٍلمي { كى ًبيًبً ف  بلى  كالشركط  ي:  ّ ى

o  ػػرى :  ر ػػي اهلل س  مػػو سػػتر ال ػػكرو   م  ف ال يظ ػػر شػػيء مػػف ال ػػكرو: ف ىػػٍف اٍبػػًف سيمى  ىػػوؿى
م ـى  سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى ػًة  فىقى ) ىوؿى رىسيكؿي الم ً، صى ـٍ يىٍ ظيػٍر الم ػ،ي ًيلىٍيػً، يىػٍكـى اٍلًقيىومى ءى لىػ ػيىبلى ػر  ثىٍكبىػ،ي دي ػٍف  ى ولىػٍت مى

: ييػػٍرًديفى ًشػػٍبرنا  فىقىولىػػٍت:  ؟  ىػػوؿى ػػوءي بًػػذيييكًلً ف  ٍيػػؼى يىٍصػػ ىٍ فى ال  سى ػػمىمىةى: فىكى :  ًيذنا تىٍ كىًشػػؼي  ىٍ ػػدىامي يف   يُـّ سى  ىػػوؿى
مىٍي،ً   .ْ (فىييٍرًدي ى،ي ًذرىاسنو الى يىًزٍدفى سى

ردػػوء  ففػػي الحػػدي  سػػدـ  ػػكاز كشػػؼ شػػيء مػػف ال ػػكرو  حتػػا القػػدميف  فمػػو بولػػؾ بغير ػػو  كا 
 ثيو  ال سوء تحت الك بيف كوف شو  و  كلـ تكف األحذية متيسرو لم ميع.

o  ٍيدو س   ى    م  ف ال يي ؼى صً  ف ال يى كىسىػوً ي ) ىوؿى  ر ي اهلل س  مو ـ ال كرو  ف ف  يسىومىةى ٍبًف زى
م ـى  يٍبًطي ةن كىًثيفىةن ًمم   سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى : رىسيكؿي الم ً، صى و  ىٍ دىا ىو لى،ي ًدٍحيىةي اٍلكىٍمًبيُّ  فىكىسىٍكتي ىو اٍمرى ىًتي  فىقىػوؿى

                                                           
ر ـ الحدي   ل ولـ بو  ا تظور ال وس  يوـ اإلموـ ا   كتو  األذاف ّْٗ/ِبشرح فتا البورم صحيا البدورم ُ

ٖٔٔ. 
بو  مو يتقا مف شـؤ المر و  ك كل، ت ولا  يف مف    كتو  ال كوح ُّٕ/ٗبشرح فتا البورم صحيا البدورم ِ

 .َٔٗٓر ـ الحدي    زكا كـ ك كالدكـ سدكا لكـ{ 
 .ٗٓاألحزا  سكرو  ّ
سىفه   ُُّٕر ـ  بو  مو  وء في  ر ذيكؿ ال سوء    كتو  المبوس ِِّ/ْ ومع الترمذم ْ ًدي ه حى ك ىوؿى حى

. ًحياه  صى



 ْٔ 

 : : كىسىٍكتي ىو اٍمرى ىًتي  فىقىوؿى ـٍ تىٍمبىٍس اٍلقيٍبًطي ةى؟  يٍمتي و لىؾى لى ػوؼي  ىٍف مى لىػةن  فىػًس  ي  ىدى ميٍر ىػو فىٍمتىٍ  ىػٍؿ تىٍحتى ىػو ًغبلى
ـى ًسظىوًم ىو  ٍ  .ُ (تىًصؼى حى

 في  ذا الحدي   مراف:كيبلحظ 

 ف ال بػػػي صػػػما اهلل سميػػػ، لػػػـ ي كػػػر سمػػػا دحيػػػة ر ػػػي اهلل س ػػػ،   ػػػ،  سطو ػػػو لزك تػػػ،  -  
 لتمبس و  ممو يدؿ سما  ف   وؾ مبلبس مشتركة بيف الر وؿ كال سوء.

لػػـ يػػأمرا صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ بمػػو  مػػر بػػ، زك تػػ، مػػف ك ػػع غبللػػة تحت ػػو  ممػػو يػػدؿ  -  
 رو المر و كيفو  بوإل وفة يلا ادتبلف و كمو.سما  ف سكرو الر ؿ تدتمؼ سف سك 

الصػػدر( ف ػػذا  مػػر ال بػػد م ػػ،  كلػػيس صػػحيحو   ػػ، ي ػػ   يسكال يحػػـر ت سػػيـ الػػر س كالكتفػػيف )كلػػ
سػػػدؿ ال بػػػوءو مػػػف  سمػػػا ر سػػػ و يلػػػا سػػػو ر  سػػػد و  بػػػؿ ي ػػػكز  ف تسػػػتر شػػػ ر و سمػػػا المػػػر و  ف تي 

 در.ثك  مبقط ة  كتستر  سد و ب

o ٍيرىوى  ف ال يشؼ   م  ف ال يك :  ىوؿى رىسيكؿي الم ػً، ر ي اهلل س ، كف شفوفو  ف ىٍف  ىًبي  يرى  ىوؿى
ػم ـى  سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى ـٍ ًسػيىوطه كىأىٍذ ىػوً  اٍلبىقىػًر يىٍ ػًربيكفى )صى ػو:  ىػٍكـه مى ى يػ ـٍ  ىرى يمى ًصػٍ فىوًف ًمػٍف  ىٍ ػًؿ ال  ػوًر لىػ

ً سىوءه كىوًسيىوته سىورً  ٍمفى ًب ىو ال  وسى  كى وً مىػًة  الى يىػٍددي ًة اٍلبيٍدػًت اٍلمى ته  ريءيكسي يف  كىأىٍسً مى وً بلى ته مى يىوته  ميًميبلى
كىػذىا" ًسػيرىًو كىػذىا كى دي ًمػٍف مى ف  ًريحى ىو لىييك ى ػدي ًمػٍف  .ِ اٍل ى  ةى  كىالى يىً ٍدفى ًريحى ىو  كىاً  ًريحي ىػو ييك ى كفػي ركايػة: كى

ٍمًس ًمو ىًة سىو  .ْ (ال  ك ف فس  ف مم ك وت)كفي ركاية:  .ّ (ـو مىًسيرىًو دى

دكف تحديػد كاحػدو  كلكف ليس م  ا ذلؾ  كاز ل ف امر و م ي ة  كلكف يشػرع ل ػف ال وريػوت
   كيقع الم ف   و سما ف ؿ الم صية  ال سما شدص ال وصي.م ي ة

o ػػو  ىػػوسػػدـ التشػػب، بػػول  س اآلدػػر ٍ  يمى ً ػػيى الم ػػ،ي سى ب ػػوسو رى لى ىػػفى رىسيػػكؿي الم ػػً، )ؿى   ف ىػػٍف اٍبػػًف سى
وًؿ ًبول  سىوًء  كىاٍلميتىشىب  ىوًت ًمٍف ال  سىوًء ًبولر   م ـى اٍلميتىشىب ً يفى ًمٍف الر  ى سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى وؿً صى  .ٓ ( ى

  كلمتشػػب، مػػع  صػػد التشػػب، كال يكػػكف التشػػب، يال بمػػبس مػػو  ػػك دػػوص بػػول  س اآلدػػر سػػودو
 .   ك لمشذكذ ال فسيف ك مظ ر ل  ؼ الثقة بول فس كاال ب ور بولغير  مثور  فسي، دطيرو

                                                           
   ك ك حدي  حسف.ُِٖٕٔ  ر ـ   حدي   سومة بف زيدَُِ/ّٔمس د  حمد ُ
 .ُِِٖر ـ الحدي   بو  ال سوء الكوسيوت ال وريوت    كتو  المبوس كالزي ة َُٖٔ/ّصحيا مسمـ ِ
 حدي  صحيا  بع  ك كالسو   الحدي كتو  المبوس  بو  مو يكرا لم سوء لبس، مف الثيو   ُّٗ/ِمكطأال ّ
    ك حسف.حدي  صحيا .َّٖٕر ـ الحدي   حدي  سبد اهلل بف سمرك   ٓٓٔ/ُُمس د  حمد ْ
ر ـ  بو  المتشب كف بول سوء كالمتشب وت بولر وؿ    كتو  المبوس ِّّ/َُبشرح فتا البورم صحيا البدورم ٓ

 .ٖٖٓٓالحدي  



 ْٕ 

o ػم ا ر ي اهلل س  مو   ف ىٍف اٍبًف سيمىرى سدـ التشب، بغير المسمميف :  ىوؿى رىسيػكؿي الم ػً، صى  ىوؿى
م ـى  سى مىٍيً، كى ٍف تىشىب ،ى ًبقىٍكـو فى يكى ًمٍ  يـٍ )الم ،ي سى  .ُ (مى

مػػػو  ػػػك دػػػوص بغيػػػر المسػػػمموت  كمػػػو ي ػػػد شػػػ ورا مػػػف شػػػ و ر  كال يكػػػكف  ػػػذا يال يذا لبسػػػت
  كمثػػوؿ ذلػػؾ مػػف تمػػبس لبػػوس الرا بػػوت مػػف الكوثكليػػؾ  فس ػػ، ت طبػػؽ سميػػ،   مػػع  صػػد التشػػب،الكفػػر

 الشركط الشرسية  كلك ، دوص ب ف.

o  مفػت ال ظػر( كلكػف المح بػة فػي  كركبػو يك ك المقصكد بقكؿ ب  ػ ـ )  ف ال يككف فت ة
ف مػو ت يك ػ الت بير د يقو  بؿ األدؽ  ػك الفت ػة  تمفت ال ظر  فميس دتمػؼ مػف بي ػة يلػا  دػرل  كا 

ف مػف األدطػوء الشػو  ة حتػا بػيف ب ػض الػدسوو  يقبؿ شرسو في بي ة  د ال يقبؿ في بي ة  درل  كا 
يلػػزاـ ال سػػوء فػػي ال ػػولـ كمػػ، بمػػو ت ػػكد سميػػ،  ػػك فػػي بي تػػ،  كلػػذلؾ ال يشػػترط شػػرسو لػػكف م ػػيف  كال 

 لؾ مف  مكر ال رؼ كال ودو.شكؿ م يف  فذ

o  يرف ي،  ػوؿ: )مػف لػًبسى ثػك ى ر ي اهلل س  مو  ف ال يككف لبوس ش رو  لحدي  ابًف سيمىرى
(  )كفػػي ركايػػة: ثػػك  مذلػػة( شيػػٍ رىوو  ٍلبىسىػػ،ي اهللي يػػكـى القيومػػًة ثكبػػون مثمىػػ،   كلبػػوس ِثػػـ تىمى ٌػػ ي فيػػ، ال  ػػوري

 لم تمع  ككبل مو م  ي س ،.الش رو  ك لبوس في، كبر   ك في، شذكذ سف ا
 

 غ  البصر ثانييما  

 في  صكص م  و: ي   سما المسمـ كالمسممة غض البصر  ك د  وء في األمر بذلؾ 
   ـْ  كل، ت ولا ػارًًى ػكا ًمػْف أىْبصى ػْؤًمًنيفى يىريضُّ كيبلحػظ   ػو   ػ، ال يك ػد  ػص كاحػد فػي   ّ{ قيْؿ ًلْممي

ل ػػ س اآلدػػر مطمقػػػو  بي مػػو   ػػد األمػػر بغػػػض القػػرمف  ك السػػ ة الصػػحيحة يبػػيا ال ظػػػر يلػػا ا
يغ ػػكا البصػر مطمقػػو ثوبػػت فػػي القػػرمف كاألحوديػػ  الصػػحيحة  ك ػػد يقػػوؿ   ػػو: يف اآليػػة  ولػػت  

مو  ك الب ض الذم ي ػكز يغ كا  بصور ـ  كلم كا  سف  ذا  قكؿ:  : بصور ـ{ كلـ تقؿ مف
ذلػؾ را ػع يلػا الػر م؟  ـ  ال ظر يلي،؟ كمو  ػك الػب ض الػذم ال ي ػكز ال ظػر يليػ،؟  ػؿ تحديػد

ال كل؟  ـ ي ظر ب يف كاحدو؟  ـ ي ظر  يومو دكف غير و؟ كمو  ك الدليؿ سمػا  م احتمػوؿ مػف 
 .ذلؾ؟

                                                           
  كفي، دبلؼ بيف الت  يؼ َُّْر ـ الحدي   رو بو  في لبس الش    كتو  المبوس ُْْ/ٔس ف  بي داكد ُ

 .كالتحسيف كالتصحيا  كالرا ا   ، حسف  كاهلل  سمـ
 ك ك حدي  حسف.  َِْٗكتو  المبوس  بو  في لبس الش رو  ر ـ الحدي    ُّْ/ ٔس ف  بي داكد  ِ
 .َّسكرو ال كر  مف اآلية  ّ



 ْٖ 

ف ػػػي التػػػي بي ػػػت ال شػػػؾ  ف  ػػػذا األمػػػر الم مػػػؿ فػػػي القػػػرمف الكػػػريـ تبي ػػػ، السػػػ ة ال بكيػػػة  
 ممو يدؿ سما ك ك  غض البصر: االستث وءات مف  وسدو ك ك  غض البصر  ك 

  م ـى  ىوؿى سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى ٍ ،ي  ىف  ال  ًبي  صى ٍدًرم  رىً يى الم ،ي سى ميػكسى )حدي   ىًبي سىً يدو اٍلدي ـٍ كىاٍل ي ًيي ػوكي
: ًيٍذ  ىبى  ػػػد  ي ًفي ىػػػو  فىقىػػػوؿى وًلًسػػػ ىو بيػػػد    ىتىحى ػػػو لى ىػػػو ًمػػػٍف مى ى ٍيػػػتيـٍ ًيال  ًبولطُّري ىػػػوًت  فىقىػػػوليكا: يىػػػو رىسيػػػكؿى الم ػػػً، مى

 : ػػؽُّ الط ًريػػًؽ يىػػو رىسيػػكؿى الم ػػً،؟  ىػػوؿى ػػو حى مى ق ػػ،ي   ىػػوليكا: كى ٍ ًمػػسى فىػػأىٍسطيكا الط ًريػػؽى حى ػػًر اٍلمى ػػضُّ اٍلبىصى  غى
ٍف اٍلميٍ كىرً  كًؼ  كىال  ٍ يي سى ـً  كىاأٍلىٍمري ًبوٍلمىٍ ري كىؼُّ اأٍلىذىل  كىرىدُّ الس بلى  .ُ (كى

 ػ ٍيػرىوى سى ـى  ىًصػيبي،ي ًمػٍف الز  ىػو حدي   ىًبي  يرى مىػا اٍبػًف مدى ػم ـى  ىػوؿى "كيتًػ ى سى سى مىٍيػً، كى ػم ا الم ػ،ي سى ٍف ال  بًػي  صى
ولىةى   و ال  ظىري ميٍدًرؾه ذىًلؾى الى مىحى ـي  فىوٍل ىٍي ىوًف ًز ىو يمى و ااًلٍسػًتمىوعي  كىالم سىػوفي ًز ىػواي اٍلكىػبلى   كىاأٍليذي ىوًف ًز ىو يمى

ػد ؽي ذىًلػؾى اٍلفىػٍرجي  كىاٍليىدي  ييصى يىتىمى  ػا  كى طىػو  كىاٍلقىٍمػ ي يىٍ ػكىل كى ًز ىو ىو اٍلبىٍطشي )الممس(  كىالر ٍ ؿي ًز ىو ىػو اٍلدي
ييكىذ بي،ي"  كى

ِ. 

 مف ك ك  غض البصر حوالت حددت و ال صكص الشرسية  ك ي: يستث اك 
 .النظر لمخطبة -  

طى ى اٍمرى ىون فىقىوؿى ال  ًبيُّ ) ىٍف اٍلميًغيرىًو ٍبًف شيٍ بىةى ف    م في،   ر فقط لمك ، كالكفيف ك ك مستح   ى  ،ي دى
ػػػم ـى  سى مىٍيػػػً، كى ػػػم ا الم ػػػ،ي سى ػػػو"صى ـى بىٍي ىكيمى ػػػكد و بي كمػػػ  ىفٍ  م   ّ (اٍ ظيػػػٍر ًيلىٍي ىػػػو فىًس  ػػػ،ي  ىٍحػػػرىل  ىٍف ييػػػٍؤدى   وتىػػػديكـى المى

حتػػػا  ك ف يكمػػػـ كػػػؿ م  مػػػو اآلدػػػر ال ظػػػر  فيسػػػتح   ف ي ظػػػر كػػػؿ م  مػػػو يلػػػا اآلدػػػر  ك ف يكػػػررا
كيمكػػف  ف لػػا صػػحة  ػػرارا  بػػكال  ك رف ػو  كيكػػكف ذلػػؾ بك ػػكد  حػػد محورم ػػو  يطمػ ف كػػؿ م  مػػو ي

يتكػرر ذلػؾ سمػا  ػدر الحو ػة  كسػودو ال حو ػػة  كثػر مػف مػرو  ك مػرتيف  كيمكػف  ف يسػتمر المقػػوء 
كليسػت  ػذا ال مسػة الكتشػوؼ  يحتػوج األمػر يلػا حػكالي  صػؼ سػوسة سما  در الحو ػة  كغولبػو 

ألدػػػذ اال طبػػػوع الظػػػو رم سػػػف الشػػػكؿ كال طػػػؽ  كربمػػػو الػػػذكوء  كربمػػػو حسػػػف األدػػػبلؽ  كا  مػػػو  ػػػي 
حيػوء مػف ال  شػيء التصرؼ  ك  كؿ في مو ربمػو ألف كػبل م  مػو يكػكف غولبػو فػي ك ػع متػكتر  مػع

 كاالرتبوؾ.

 :ك  و ال بد مف التفريؽ بيف الدوط  كال و د كالزكج

                                                           
و   ف ية الدكر كال مكس في و  كال مكس سما ب  كتو  المظولـ  ُُِ/ٓبشرح فتا البورم صحيا البدورم ُ

 .ِْٓٔر ـ الحدي  الصي يدات  
 .ِٕٓٔر ـ الحدي   بو   در سما ابف مدـ حظ، مف الز و كغيرا    كتو  القدر َِْٔ/ْصحيا مسمـ ِ
حدي     ك كَُٕٖ  ر ـ الحدي     بو  مو  وء في ال ظر يلا المدطكبة  كتو  ال كوحّٖٗ/ّ ومع الترمذم ّ

 .صحيا



 ْٗ 

الدوطػػ  تبػػد  مػػػف لحظػػة يبػػداء الرغبػػػة برؤيػػة الفتػػوو لمػػزكاج حتػػػا يػػتـ ي ػػراء ال قػػػد فمرحمػػة 
الرسػػمي الػػذم ال ر  ػػة فيػػ،  فولمكافقػػة الشػػفكية مػػف الطػػرفيف  ك ػػراءو الفوتحػػة  كح ػػكر ال و ػػة  
كتكزيػػع الحمػػكل  كػػؿ ذلػػؾ دكف سقػػد رسػػمي ال ي ػػد سقػػدا شػػرسيو فػػي سصػػر و  كي تػػرض ب  ػػ ـ 

بػكؿ الشػفكم فػي سصػر ال بػي صػما اهلل سميػ، كسػمـ كفػي سصػر الصػػحوبة  ػو بل: يف اإلي ػو  كالق
كػػوف ي ػػد سقػػدا  فممػػوذا ال ي ػػد سقػػدا اآلف؟ كال ػػكا     ػػـ كػػو كا ي ػػدكف  ػػذا اتفو ػػو  ر ػػي اهلل سػػ  ـ

  و يو تترت  سمي، كػؿ مثػورا   مػو فػي سصػر و فػسف ال ػرؼ س ػد الطػرفيف   ػ، اتفػوؽ مبػد ي  كالػدليؿ 
مػف مثػور   وطرفيف يستطيع  ف يتدما سف  ػذا االتفػوؽ دكف  ف يتحمػؿ شػيسما ذلؾ  ف كبل مف ال

ال قد  فيستطيع  ك  ف يترا ع دكف  ف يتحمؿ  صؼ الم ر  كتستطيع  ي في سرؼ الطرفيف  ف 
 .تترا ع  كلك كوف ال قد  د تـ فكيؼ تستطيع الترا ع؟

كلػػػػـ تسػػػػتثف  حكػػػػوـ األ  بػػػػي يال مػػػػو اسػػػػتث ت، ال صػػػػكص   ،ميػػػػطبػػػػؽ س  تالدوطػػػػ     بػػػػيك 
كال  كز المصوفحة  تر يلا غير الك ، كالكفيف  كال بل ي كز لمدوط  ال ظف ال صكص يال ال ظر 

 .ُ بقسمي و الدمكو

ددول مػػو ا ت ػػوء ال قػػد الرسػػمي حتػػا زفوف مػػوفتبػػد  مػػف لحظػػة  ال و ػػدك مػػو مرحمػػة  يلػػا بيػػت  كا 
لػػة متكسػػطة بػػيف األ  بػػي حو فػػي لػػيس زك ػػو بػػولم  ا الشػػرسي الػػد يؽ  بػػؿ  ػػك ال و ػػدك الزك يػػة  

كالزكج  ك د   ػؿ اإلسػبلـ ل ػذا المرحمػة  حكومػو دوصػة  فمػك تػـ الطػبلؽ  بػؿ الػزكاج فمػيس سمي ػو 
سدو  كسمي،  صؼ الم ر فقط  فولصحيا  ف ال و د يرل م  و مو يػرل المحػوـر فقػط  كلػيس لػ،  ف 

سػبلف ذلػؾ   م يال بولزفػوؼ  كلكػف ت ػكز الدمػكو ال ز يػة   يدمك ب و دمكو تومة يال بمكافقػة   م ػو كا 
 بحي  يتوح ل مو  ف ي برا سف مشوسر مو  دكف ك كد  حد س د مو.

كلكػػف ب ػػض ال و ػػديف  ك األ ػػولي يتسػػو مكف  كسكا ػػ  ذلػػؾ دطيػػرو فػػي كثيػػر مػػف الحػػوالت  
كصػػػحيا    ػػػو ليسػػػت ز ػػػو  كلك  ػػػو ليسػػػت  -ففػػػي ب  ػػػ و ي ػػػت  سػػػف  ػػػذا التسػػػو ؿ سبل ػػػة   سػػػية 

كربمػػػو حػػد  حمػػؿ  كتقػػػع الفتػػوو فػػي مشػػكمة حقيقيػػػة  كبدوصػػة يف لػػـ تػػػتـ  –مشػػركسة كمػػو ذكر ػػو 

                                                           
ي بغي الت ب،   و يلا  ف الدمكو  سموف: دمكو كمية  ك ي التي يتحد  س  و ال مموء في األحكاؿ الشدصية  كب و  ُ

يثبت تموـ الم ر  كتك   ال دو في الطبلؽ  كدمكو  ز ية  ك ي محرمة بيف األ و    ك ي كمف  مس مع امر و 
يىيي  ا  بية في مكوف سوـ  يتبودالف ال ظر كالكبلـ  كال يسمع  ًفي ةى ًبٍ ًت حي  حد مو يقكالف  كيستدؿ لذلؾ بحدي  صى

د ٍثتي،ي ثيـ   يٍمتي ) ىولىٍت:  كرياي لىٍيبلن  فىحى م ـى ميٍ تىًكفنو فىأىتىٍيتي،ي  ىزي سى مىٍيً، كى م ا اهللي سى ـى مىً ي  ... كىوفى رىسيكؿي الم ً، صى فىوٍ قىمىٍبتي  فىقىو
م  فىمىر  رى يبلىًف ًمفى األى ٍ  سى مىٍيً، كى م ا اهللي سى و  فىقىوؿى ال  ًبيُّ صى ـى  ىٍسرىسى م  سى مىٍيً، كى م ا اهللي سى وًر  فىمىم و رى ىيىو ال  ًبي  صى مىا صى : سى ـى

: ًيف  الش ٍيطىوفى يىٍ ًرم ًمفى ا وفى الم ً، يىو رىسيكؿى الم ً،  ىوؿى ًفي ةي  فىقىوالى سيٍبحى و ًي   ىو صى ًشيتي ًرٍسًمكيمى إًلٍ سىوًف مىٍ رىل الد ـً  كىاً   ي دى
: شىٍي نو( صحيا البدورم   بو    كتو  بدء الدمؽّّٔ/ٔبشرح فتا البورم  ىٍف يىٍقًذؼى ًفي  يميكًبكيمىو سيكءنا   ىٍك  ىوؿى

 .ُِّٖ  ر ـ الحدي  صفة يبميس ك  كدا



 َٓ 

سمػا تأ يػؿ  ، مػع   مػ،ي راءات الزكاج سري و  ككثير مف الشبو  يكك ػكف فػي سػفر  كيكػكف اتفو ػ
الزكاج فترو مػف الػزمف  كب  ػ ـ ال يتحمػؿ مسػؤكلية مػو ف ػؿ  فتبػكح الفتػوو ألم ػو  كال تسػتطيع  ف 

  كلػػـ ي تػػرؼ بمػػو   ك ػػد يػػتـ الػػزكاج كال يػػدرم  حػد  كلكػػف ب  ػػ ـ  ػػد طمق ػػوتبػكح ألبي ػػو  كال لم ػػوس
مػػػوذا تقػػػكؿ لم ػػػوس؟ ك ػػػؿ فف ػػػؿ  كب  ػػػ ـ مػػػوت  بػػػؿ الػػػزكاج  كبقيػػػت  ػػػي ت ػػػو ي مػػػف المشػػػكمة  

 سيصد  و  حد؟  ـ  ف   ر  ال وس سيشؾ في و؟.

بلؿ تسػػػ يبل لمحػػػ ال  دفػػػؼ مػػػف ب ػػػض تكػػػوليؼ الػػػزكاجفممػػػوذا يذف  ػػػذا المدػػػوطرو؟ كلمػػػوذا 
 محراـ؟.ل كمحوربة

 

 .النظر لمعبج -ب 

كلكػػف يقػدر كػػؿ ذلػػؾ   فول ػػركرات تبػيا المحظػػكرات  كال ظػر لم ػػبلج مشػػركع لم ػركرو  ك الحو ػػة
 بقدرا  كذلؾ كمو يمي:

  كمػف الحو ػوت كال ي ػكز ت ػوكزا يال ل ػركرو  ك حو ػة حقيقيػة   كال: ك ك  اتبوع الترتي 
لقطػوع الدػوص  كم  ػو  ف يكػكف الطبيػ   م ػر كالحو ػة سدـ القػدرو سمػا دفػع  فقػوت ال ػبلج فػي ا

 : ك لمسممةمف ي ول  المر و ابول سبة ل المطمك  الترتي ك تقت ي ذلؾ  

 الطبيبة المسممة  ك ذا كا ا. -  

المسممة سما الطبيبة غير المسممة  ك ي مقدمة سما الطبي  المسمـ  كذلؾ ألف سكرو  -  
 ـ فبل دبلؼ يال في الك ، كالكفيف.غير المسممة دبلفية   مو سكرت و سما المسم

 الطبي  المسمـ. -ج 

 الطبي  غير المسمـ. -د 

ثو يو:   ، ال ي كز ال ظر يال يلا مو تدسك يلي، ال ركرو  ك الحو ة  ككذلؾ الممس ف ك مف 
 بو   كلا.

 مكو.ثولثو:  ف ال تككف   ولؾ دى 
 

 .النظر لمتعمـ كالتعميـ -ج 

وف يقػػؼ  مػػو المسػػمميف فػػي المسػػ د ر ػػوال ك سػػوء  فم مػػـك  ف رسػػكؿ اهلل صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ كػػ
ككو ػػت ال سػػوء ت مػػس دمػػؼ الر ػػوؿ كالغممػػوف  ككػػوف مػػف السػػ ؿ ك ػػع سػػوتر مػػف  ريػػد ال دػػؿ  

  بشػرط  ف يكػكف  ظػرا كلك  ـ لـ يف مكا  فدؿ ذلؾ سما مشركسية بركز الر ؿ  مػوـ ال سػوء لمت مػيـ



 ُٓ 

اسػػتث ي مػػف القوسػػدو ل ػػركرو  ك حو ػػة  يلػػي ف ك ظػػر ف يليػػ، سمػػا  ػػدر الحو ػػة  كذلػػؾ ألف كػػؿ مػػو
 .يقدر بقدرا

 م  ؿ ي كز بركز المر و  موـ الر ػوؿ لمت مػيـ؟ يبػدك  ف ذلػؾ لػـ كلكف  ؿ ال كس صحيا؟ 
الػرا ا   ػ،  يػوس  المسػألة دبلفيػة  يثبت بدليؿ  ف ؿ يمكف  يوسػ، سمػا بػركز الر ػؿ  مػوـ ال سػوء؟

 وز لم سوء  مػوـ الر ػوؿ  كالػدليؿ سمػا ذلػؾ   ػ،  مع الفورؽ  فميس كؿ مو  وز لمر وؿ  موـ ال سوء
ي كز بوتفوؽ  ف يدرج الر ؿ  موـ ال سوء ال يستر يال مو بػيف السػرو كالركبػة  كال ي ػكز لممػر و ذلػؾ 

تػزييف الر ػؿ صػكت، بػولقرمف كاألذاف كالحػداء سمػا مسػمع مػف ال سػوء   موـ الر وؿ  كي كز بوتفوؽ 
الر ػوؿ  كػؿ  ػذا فػي األحػكاؿ ال وديػة  كلكػف  ػد ي ػكز ذلػؾ كال ي كز ذلػؾ لممػر و سمػا مسػمع مػف 

 لم ركرو   ك تحمبل ألدؼ ال رريف  ك ذا  حكاؿ دوصة تقدر  ي و بقدر و.
 

 .النظر لمشيادة -د 

تحد  ال زاسوت بػيف ال ػوس  ك ػد تتك ػؼ حقػكؽ ال ػوس سمػا الشػ ودو  كفػي  ػذا الحولػة فػولمطمك  
ك ف يػػػدلي بولشػػػ ودو يذا طمبػػػت م ػػػ،  كذلػػػؾ لحفػػػظ  شػػػرسو مػػػف اإل سػػػوف ال ظػػػر يلػػػا  طػػػراؼ ال ػػػزاع 

  كال ظػػػر لمشػػػ ودو الحقػػػكؽ  ك ػػػد يحتػػػوج األمػػػر فػػػي ب ػػػض الحػػػوالت ال ظػػػر يلػػػا شػػػيء مػػػف ال ػػػكرو
 كغير و ي    ف يككف في حدكد الحو ة فقط  كمو زاد سما ذلؾ ف ك محـر شرسو.

 

 النظر عف بعد. -ق 

ٍ  ىػػو   ذلؾ بحػػدي كمقيػػوس الب ػػد  ف ال تظ ػػر المحوسػػف  كيمكػػف  ف يسػػتدؿ لػػ ً ػػيى الم ػػ،ي سى وً شىػػةى رى سى
ػػػًة يىمٍ  بىشى ً ي ًبًردىا ًػػػً،  كى ى ىػػػو  ىٍ ظيػػػري ًيلىػػػا الحى ػػػم ـى يىٍسػػػتيري سى مىٍيػػػً، كى ػػػم ا اهللي سى  ىبيػػػكفى ًفػػػي  ىولىػػػٍت: )رى ىٍيػػػتي ال  بًػػػي  صى

و كا  ىٍدرى ال ى ـي  فىوٍ ديري ت ا  ىكيكفى  ى ىو ال ًتي  ىٍسأى مىا الم ٍ ًك( المىٍسً ًد  حى ًة سى ًريصى ًديثىًة الس ف   الحى  .ًُريىًة الحى
 

 .النظر لممعاممة -ك 

ال ف ػػي محرمػػة  كال تػػددؿ فػػي  كػػولبيع كالشػػراء  يف كو ػػت   ػػوؾ حو ػػة  كتقػػدر الحو ػػة بقػػدر و  كا 
 االستث وءات.

                                                           
 .ِّٔٓ  ر ـ الحدي  ر و يلا الحبش  كتو  ال كوح  بو   ظر المِّٔ/ٗبشرح فتا البورم صحيا البدورم ُ



 ِٓ 

 

 ألفاظ منيي عنيا
ْيرىةى رضي اهلل عنو قىاؿى  قىاؿى رىسيكؿي الم وً  .0 ـْ  عىْف أىًبي ىيرى ػديكي ـى  الى يىسيػبُّ أىحى ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى الم ػوي عى  صى

ؿي اْلمي  َ فىًإف  اْلكىْرـى الر جي ـْ ًلْمًعنىًب اْلكىْرـى ديكي َ كىالى يىقيكلىف  أىحى َ فىًإف  الم وى ىيكى الد ْىري ـي الد ْىرى  .0 ْسًم

  فمػػف سػ  الػػد ر ف ػػك كاألصػػؿ فػػي داللػة ال  ػػي التحػريـ   ي  ػا الحػػدي   كال سػف سػػ  الػد ر
كًمف س  الد ر س   م  ػزء م ػ، كسػ  اليػكـ كالسػوسة كالػزمف كال  ػور كالميػؿ كالصػبوح  مثـ 

 كالمسوء كمو شوكؿ ذلؾ.

  سب  ال  ي غري  لمك مة األكلػا  فكيػؼ يكػكف اهلل  ػك الػد ر  فػوهلل لػيس زمو ػو بػؿ  ػك دػولؽ
ذا لػػـ يصػػا ف ػػـ الػػ ص كلػػذلؾ ال ي ػػكز استقػػود ظػػو ر الحػػدي الزمػػوف  كدػػولؽ كػػؿ شػػيء     كا 

سمػػا ظػػو را فػػبل بػػد مػػف تأكيمػػ،  كال يصػػا فػػي  ػػذا المقػػوـ  ف  قػػكؿ:  ػػؤمف بػػ، كمػػو  ػػوء دكف 
كالتأكيؿ الم وس    و  ف الذم يس  الػزمف ي مػو يريػد سػ  الفوسػؿ  كالحقيقػة  ف الػزمف  تأكيؿ 

يػػر مبوشػػر  لػػيس فػػوسبل  بػػؿ  ػػك مف ػػكؿ فيػػ،  كالفوسػػؿ  ػػك اهلل  سػػكاء كػػوف بشػػكؿ مبوشػػر  ك غ
ك كذا فسف م  ػا "فػسف اهلل  ػك الػد ر"  م:  ػك الفوسػؿ  فيكػكف سػ  الػد ر سػبو هلل ت ػولا مػف 
حيػػ  ي مػػـ القو ػػؿ  ك ال ي مػػـ  فمػػف سػػ  ك ػػك يقصػػد ف ػػك كػػوفر  كمػػف سػػ  ك ػػك ال ي مػػـ ف ػػك 

 مثـ.

 سف ب ض ال صكص ال بد مف تأكيم و  كمف   و ت مـ   ، ال صحة لتقسيـ ال ممػوء يلػا ف ك كذا
فقكلػػ، ت ػػولا  سػػميف:  سػػـ يػػؤكؿ ك سػػـ ال يػػؤكؿ  فػػسف ب ػػض ال صػػكص تػػؤكؿ س ػػد ال ميػػع  

ال ي ػػكز  ف  قػػكؿ فيػػ،: يف السػػفي ة كو ػػت  ِ{ تىْجػػًرم ًبيىْعييًننىػػايصػػؼ سػػفي ة  ػػكح سميػػ، السػػبلـ  
 ت رم في  سيف اهلل كال  درم كيؼ  بػؿ ال بػد مػف تأكيم ػو بػولقكؿ ي  ػو ت ػرم برسويتػ، كحفظػ، 

 ف  قكؿ: يف الكؿ يؤكؿ  كلكف ب ض ال مموء يميؿ يلا التأكيؿ  كثر مف مدريف.فولصكا   

 فسف الس   ك ك  وت  سف تشديص دوطئ   كع مف السمبية في التفكير كالسمكؾ  كس  الد ر
كغولبػػػػو مػػػػو يصػػػػدر ذلػػػػؾ مػػػػف  ال يقػػػػدـ كال يػػػػؤدر  كال ي ػػػػول  المشػػػػكبلت  كال يرفػػػػع المصػػػػو   

 وءا كتقصيرا سما غيرا  كصدؽ مف  وؿ:اإل سوف الذم يريد  ف ي مؽ  دط

 كا وسً   و سي ه زمو ً كمو لً     في و  و كال ي ي زمو ى   ي ي  ى 

                                                           
 .ِِْٕر ـ الحدي  بو  كرا ة تسمية ال    كرمو    كتو  األلفوظ مف األد   ُّٕٔ/ْصحيا مسمـ ُ
 .ُْسكرو القمر  مف اآلية  ِ
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ف  م سمؿ يي وبي م مو  ؿ مفيد  كثر مف السػ  م مػو كثػر  كلػذلؾ صػدؽ مػف  ػوؿ:  ف  كا 
تش ؿ شم ة دير مف  ف تم ف الظبلـ  كلػك  ف المسػمـ  ػوؿ مو ػة مػرو: ل  ػة اهلل سمػا يبمػيس  فس ػ، 

يستفيد شي و  بؿ لػيس لػ، فػي ذلػؾ   ػر  بي مػو لػك  ػوؿ مو ػة مػرو: سػبحوف اهلل  ك مػو شػوكؿ ذلػؾ  ال
فػػسف لػػ، فػػي ذلػػؾ   ػػرا كبيػػرا  كلػػذلؾ  ػػوء  ػػذا الحػػدي  ي  و ػػو سػػف سػػ  الػػد ر لي مم ػػو م   ػػو فػػي 

 الحيوو   ذا الم    يست فد طو وت و في ال مؿ ال وفع بدال مف است فود و في الس  كالشتـ.

 سػػف تسػػػمية ال  ػػػ  الكػػـر  كال  ػػػي   ػػػو لمكرا ػػػة   الشػػػطر الثػػػو ي مػػف الحػػػدي  فس ػػػ، ي  ػػػا ك مػػو
كالسب  في  ذا ال  ػي  ف ال ػر  كو ػت تطمػؽ الكػـر سمػا ال  ػ   كسمػا شػ ر ال  ػ   كسمػا 

  ر ـ  ذا المفػظ بػولدمر التػي كػو كا يشػربك  و  بػؿ تحريم ػوالدمر المتدذو مف ال     كربمو ذك  
ف كممة الكـر ال سبل ة ل و بولدمر  كال تذك ر ب،  كألف الحكـ يدكر مع ال مة  مو في سصر و فس

حي  دارت  كألف ال مة في ال  ػي غيػر مك ػكدو فػي سصػر و فػبل كرا ػة فػي يطػبلؽ  ػذا المفػظ 
 .سما بسوتيف ال    كمو  ك الحوؿ في ببلد و

 ال تسػتحق،  كفيػ، مػدحالحقو ؽ  بػؿ زمػف طكيػؿ    مو سب  تسمية الدمر كرمو  فس ، مف تزكير
الدمر  فمقػد كػوف الر ػؿ مػ  ـ يذا شػرب و كسػكر بػذ ر  مكالػ، ك  فق ػو سمػا مػف حكلػ، دكف كسػي 

فػسف   ك  ـ  ذا الككابا ال قػؿ م ،  كذلؾ ألف الدمر تفقد اإل سوف الككابا التي دمق و اهلل في، 
دطػر سمػا بولػ، كمػو ال قؿ  يػد يقيػد تصػرفوت اإل سػوف  فػبل يسػتطيع ال و ػؿ  ف يف ػؿ كػؿ مػو ي

الػديف  يػد ك زكاؿ  ػذا القيػد    حػد يتم ا بللمصمحة اإل سوف  ف  يد يف ؿ الم  كف  كلكف ال قؿ
سقػػؿ  ك يتصػػرؼ دكف  السػػكراف ت ػػدف  كال ػػودات  يػػد  كالقػػو كف  يػػد  ك كػػذالمصػػمحة اإل سػػوف  

الحقيقػة لػيس   كا  فوؽ الموؿ في  ػذا الحولػة فػي كدكف مراسوو لحبلؿ  ك حراـ  ك سودات حيوء 
كرمػػو  كا  مػػو  ػػك غيػػو  لم قػػؿ ي بغػػي  ف يػػذـ كال يمػػدح  كمػػع ذلػػؾ كو ػػت ال ػػر  تمدحػػ، لشػػدو 

 .  كتزكيرا لمحقيقةت مق و بولدمر

 ح ركا ل،  ديمو يشورك، شر  الدمر  ف وؤكا ل، بشدص م  كف  طم   ف يي  يركل  ف  حد ـ
 مػو   ػو فأشػر  صػبا مثمػي  فأ مس، ك وؿ ل،: اشر   فقػوؿ الم  ػكف: يػو سػيدم   ػت تشػر  لت

   ، بسكرا يصبا كولم  كف  فكو ت تكبت، سما يد  ذا الم  كف. مف؟ فو تب، ألصبا مثؿ

   ك د  س  الذيف ي و ركف الدمر ف و ؿ مدسوو لمدمر  لكف الطػ  الحػدي  بػيف سػدـ صػحت و
كلك  ػو تقمػؿ  ف ػو حقيقيػو مفيدو في البرد  ك د تبيف    ػو ال تحقػؽ دكممو ادسوا  ؤالء  ف الدمر 

بػػولبرد رغػػـ بػػركدو ال سػػـ كبدوصػػة األطػػراؼ  ك ػػد يقػػوؿ: يف تقميػػؿ شػػ كر  مػػف شػػ كر اإل سػػوف
البػػرد  مػػر  يػػد  كلكػػف  ػػذا غيػػر صػػحيا  فػػسف ب ػػض األطػػراؼ  ػػد تت مػػد دكف  ف يشػػ ر ب ػػو 

يػػػـك األحػػػد ي ػػػد ـ سمػػػوؿ ال فويػػػوت  صػػػبيحة صػػػوحب و  كلػػػذلؾ فػػػسف ب ػػػض السػػػكورل كبدوصػػػة
 ل ذا السب . رعمت مديف في الشكا
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كممو يذكرا  ؤالء سف الدمر    و تزيد القدرو ال  سية  كالصحيا سمميػو  ف الدمػر تزيػد مػف 
الرغبػػة ال  سػػية  كلك  ػػو تقمػػؿ مػػف القػػدرو ال  سػػية  كصػػدؽ رسػػكؿ اهلل صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ حيػػ  

لىًك  ،ي دى ) لمف سأل، سف ص ع الدمر لمدكاء  وؿ  .ُ (اءه ًي  ،ي لىٍيسى ًبدىكىاءو كى

  ٍم  ف  ذا المفظ ال ميؿ ك ك الكػر  " ـي ؿي اٍلميٍسًم ـ  ي ب، ال بي صما اهلل سمي، كسمـ  ف "اٍلكىٍرـى الر  ي
ك ػك    ك ذا المفظ مػأدكذ مػف الكػرىـال تستحق، الدمر  كا  مو يستحق، المسمـ ر بل كوف  ك امر و

كا  مػػو األكػػـر  ػػك األتقػػا     كاألكػػـر لػػيس  ػػك األف ػػؿ  سػػبو  كال األكثػر مػػوال  ك  و ػػو الف ػؿ
ـْ لقكل، ت ػولا   ـْ ًعْندى الم ًو أىْتقىػاكي   كمػف   ػو فس ػ، يسػتح   ف  حػوفظ سمػا األسػموء ِ{ ًإف  أىْكرىمىكي

ال ميمػػػة لمم ػػػوميف ال ميمػػػة  ك ف  سػػػمي األشػػػيوء بمػػػو تسػػػتحؽ مػػػف  سػػػموء دالػػػة سمي ػػػو  دكف 
ال ميمػة سمي ػو  كػسطبلؽ اسػـ الحػ   تزكير لحقيقت و  ك تش يع سما المفوسػد بػسطبلؽ األسػموء

 .سما ال بل وت المحرمة  كاسـ الفو دو سما الربو  كاسـ الفف سما ب ض المحرموت  ك كذا
 

ـْ  .5 ػديكي ـى  الى يىقيكلىف  أىحى م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى ْيرىةى رضي اهلل عنو قىاؿى  قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى  عىْف أىًبي ىيرى
ْبًدمَ فىكيمُّ  لىًكْف ًليىقيْؿ  سىيًٍّدمعى بٍّيَ كى َ كىالى يىقيْؿ اْلعىْبدي  رى لىًكْف ًليىقيْؿ  فىتىامى ًبيدي الم ًوَ كى ـْ عى  .3 كي

  ال  ػػي   في  ػػا الحػػدي  سػػف  ػػكؿ السػػيد لمممككػػ،: سبػػدم  ك ػػكؿ ال بػػد لسػػيدا: ربػػي  كاألصػػؿ
 ميمػػة  ظ فػػي حػػوالتيػػدؿ سمػػا التحػػريـ  كلكػػف ال بػػي صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ اسػػت مؿ  ػػذا األلفػػو

فكػوف  ػذا م ػ، صػما   كلػـ يقػؿ سػيدت و ( ف تمد األمة ربت ػو)كقكل، في الحدي  المش كر   دا 
 .اهلل سمي، كسمـ بيو و ل دـ التحريـ  في صرؼ ال  ي يلا الكرا ة

  ػػد يقػػوؿ: كيػػؼ يف ػػؿ ال بػػي صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ المكػػركا؟ كال ػػكا : يف اسػػت موؿ مثػػؿ  ػػذا 
 ب دؼ بيوف حكـ شرسي ي د  مرا مشركسو ال كرا ة في،.ة في حوالت  ودرو األلفوظ المكرك 

  كرا ػة اسػػت موؿ األلفػػوظ السػػوبقة ي مػػو يكػػكف مػػع سػػدـ  صػػد تشػػب، السػػيد بػػوهلل ت ػػولا  كمػػع سػػدـ
تشػػبي، المممػػكؾ سػػيدا بػػوهلل ت ػػولا   مػػو يف  صػػد السػػيد بقكلػػ،: سبػػدم  التشػػب، بػػوهلل ت ػػولا   ك 

 تشبي، سيدا بوهلل ت ولا فبل شؾ  ف  ذا  مر محـر يدرج مف الممة.  صد المممكؾ بقكل،: ربي

   ،فػي الحػدي  بيػوف   ميػة ا تقػوء األلفػوظ الم وسػبة التػي ت سػ ـ مػع اإلسػبلـ  كال تت ػورض م ػ
كيبيف  ف المسمـ يؤ ر ب ذا اال تقوء الذم ي بر سف ذكؽ رفيع في ادتيور الكمموت التي ي طؽ 

                                                           
 .ُْٖٗر ـ الحدي   بو  تحريـ التداكم بولدمر    كتو  األشربة ُّٕٓ/ّصحيا مسمـ ُ
 .ُّسكرو الح رات  مف اآلية ر ـ  ِ
 .ِِْٗ  ر ـ الحدي    بو  حكـ يطبلؽ لفظة ال بد كاألمة  كتو  األلفوظ مف األد ُْٕٔ/ْصحيا مسمـ ّ
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ـ الذم ي ػتـ بكػؿ  كا ػ  الحيػوو  كبير ػو كصػغير و  كي طػي لكػؿ ب و  ك ذا مف شمكلية اإلسبل
  ية  ك  كؿ  ك ف ؿ حكمو شرسيو  فمو  سظـ  ذا الديف الذم لـ يترؾ شي و يال بيف حكم،.

 

ْبًد الم وً  .3 ـى أىن ػوي أىْدرىؾى رضي اهلل عنيما  )بف عمر( عىْف عى ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى الم ػوي عى عىْف رىسيكًؿ الم ػًو صى
ـى أى عي  ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى الم ػوي عى ـْ رىسيكؿي الم ًو صى ط اًب ًفي رىْكبو كىعيمىري يىْحًمؼي ًبيىًبيًو فىنىادىاىي الى ًإف  مىرى ْبفى اْلخى

اًلفنا فىْميىْحًمْؼ ًبالم ًو أىْك ًليىصْ  ـْ فىمىْف كىافى حى ـْ أىْف تىْحًمفيكا ًبآبىاًئكي ؿ  يىْنيىاكي جى  .0 ميتْ الم وى عىز  كى

  ي  ػػػا الحػػػدي  سػػػف الحمػػػؼ بغيػػػر اهلل ت ػػػولا ك سػػػمو ، كصػػػفوت،  كاألصػػػؿ فػػػي ال  ػػػي   ػػػ، يفيػػػد
التحػػريـ مطمقػػو  ك ػػذا مػػو سميػػ، ب ػػض ال ممػػوء  كلكػػف الػػرا ا فػػي المسػػألة  ف الحمػػؼ بغيػػر اهلل 
د ت ولا ت ظيمو ال يميؽ يال بوهلل  ك المحـر   مػو يف كػوف الحمػؼ بغيػر اهلل ت ػولا لم ػرد التأكيػ

غيػر محػـر  ك ػذا التفصػيؿ مػأدكذ ممػو  دكف  ف يقصد ب، تشبي، المحمكؼ ب، بوهلل ت ػولا ف ػذا
 يمي:

ػم ـى ؿ في، والحدي  الصحيا الذم   -   سى مىٍيػً، كى ػم ا الم ػ،ي سى  ىٍفمىػاى كى ىًبيػً، ) لؤلسرابػي رىسيػكؿي الم ػً، صى
ػػدىؽى  ػػدىؽى   ًيٍف صى ػػؿى اٍل ى  ػػةى كى ىًبيػػً، ًيٍف صى ـ بكالػػد األسرابػػي صػػوح  في ػػو  سىػػ (ك بيػػ،)فكممػػة   ِ ( ىٍك دىدى

  كال يصا  ف يقوؿ في ذلؾ ي ، م سكخ  فػسف مػف حػـر سدـ التحريـ مطمقوالقصة  ك ذا دليؿ سما 
ذلػػؾ مطمقػػو ي مػػو حرمػػ، أل ػػ، مػػف الشػػرؾ  ك ػػذا ال يصػػا فػػسف الشػػرؾ ال يمكػػف  ف يكػػكف  ػػو زا ثػػـ 

س ة ال ر  فبل يصا  ي و  ألف ال بي صما اهلل ي سا  ك مو القكؿ بأ  و كممة كو ت ت رم سما  ل
سميػ، كسػمـ ال يقػكؿ حرامػػو كال يقػرا لم ػرد  ف ال ػػر  كو ػت تقكلػ،  ك مػو القػػكؿ بأ ػ، لم ػرد التأكيػػد  

فولصحيا   ، يمػيف لكػف ال يػراد ك ؿ القسـ يال لمتأكيد؟ ف ك صحيا  ك ذا  ك ال دؼ مف اليميف  
 .بوهلل دوصوب، ت ظيـ ي سوف ت ظيمو 

م ػ، ح ػكر ال بػي صػما اهلل سميػ، كسػمـ دكف ي كػور ب ،  د ا تشر بيف الصحوبة حتػا   -  
 كل ـ: )ل مرم  كل مرؾ( كاستمر ذلؾ بيف ال مموء دكف  كيػر  ك مػو كممتػوف صػريحتوف فػي القسػـ 

 كال يقوؿ   و  ي و يف  ذا لم رد التأكيد. كمو يقكؿ المغكيكف 

 يلا الكرا ة  في بغي سدـ الت ييؽ سما ال ػوس يصرؼ ال  ي مف التحريـ  كلذلؾ فسف مو سبؽ
في األمكر الدبلفية  كال ي كز األدذ بحدي  صحيا كترؾ حدي  مدر  بػؿ ال بػد مػف ال مػع 

   و يقيػػػد ب  ػػػو   ك يدصصػػػ،  فػػػسف ب  ػػػ و يفسػػػر ب  ػػػو  كب  ػػػبػػػيف األحوديػػػ  الصػػػحيحة
 .ال وس في مثؿ  ذا األمكر الدبلفية!!! ري كف  بمف يي فكيؼ 

                                                           
 .ُْٔٔ  ر ـ الحدي    بو  ال  ي سف الحمؼ بغير اهلل ت ولا  كتو  األيموفُِٔٔ/ّصحيا مسمـ ُ
 .ُُالحدي  ر ـ  بو  بيوف الصمكات التي  ي  حد  ركوف اإلسبلـ    كتو  اإليموف ُْ/ُصحيا مسمـ ِ



 ٓٔ 

 
 العطكر

مىْيػًو  ػْف عيػًر ى عى ـى  مى ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى الم ػوي عى ْيرىةى رضي اهلل عنػو قىػاؿى  قىػاؿى رىسيػكؿي الم ػًو صى عىْف أىًبي ىيرى
يحً  ًفيؼي اْلمىْحًمًؿَ طىيٍّبي الرٍّ افه فىبى يىريدُّهَي فىًإن وي خى ْيحى  .0 رى

 ،ك حيكا يػو كولمسػؾ   ك    م ال طكر  سكاء كػوف مصػدر و  بوتيػوالريحوف: كؿ مو طو  ريح   
 مف حكت ال  بر.

  وؿ   ك حتػػا كػػوف مػػف ال يػػوت  ك الكػػبلـ  ك األف ػػ   كيػػدسك يليػػ،  سػػكاءي ػػاإلسػػبلـ يحػػ  كػػؿ طى
 مػػوؿ المدبػػر كالمظ ػػر  كلػػذلؾ يػػأمر ال بػػي صػػما  الرا حػػة الطيبػػة  ك كػػذا ي مػػع اإلسػػبلـ بػػيف

 م يف  راد  حػػد  ف يطيبػػ،   ك   اهلل سميػػ، كسػػمـ فػػي  ػػذا الحػػدي  بػػأف ال يػػرد اإل سػػوف الطيػػ 
رد  شػػػرسو أل ػػػ، طيػػػ  الرا حػػػة كدفيػػػؼ المحمػػػؿ فممػػػوذا يػػػردا؟ فيكػػػرا   ػػػداا شػػػي و مػػػف الطيػػػ  

   م و مو يمي: يشرع في و رد الطي كف تك د استث وءات الطي   ك ذا  ي القوسدو ال ومة  كل

اد  حػػد  ف يطيبػػ،  ر  الميٍحػػًرـ بحػػ   ك سمػػرو  ف ػػذا ال ي ػػكز لػػ، التطيػػ  ب ػػد اإلحػػراـ  فػػسف -  
 في   سمي، االستذار م ،.

المر و في غير بيت و  فبل ي كز  ف تدرج مف بيت و متطيبة  في   سمي و االستذار سف  -  
 الت طر دورج بيت و.

 مف ال طكر  في كز ردا. يذا كوف الطي  مؤذيو  كمو في ب ض حوالت التحسس -ج 

 يذا كوف الطي  مسرك و  في   ردا. -د 

 دا.يذا كوف رشكو  في   ر  -ق 

 المر و في الحداد  في   سمي و سدـ التطي . -ك 

  :تك د مسألة يكثر س  و السؤاؿ ك ي: مو حكـ ال طكر الممزك ػة بػولكحكؿ؟ كلبيػوف ذلػؾ   ػكؿ
  كالػػرا ا  ف الدمػػر ليسػػت يف ال طػػكر تمػػزج سػػودو بػػولكحكؿ لتدفيف ػػو  كالكحػػكؿ مػػودو مسػػكرو

ال  وسػة  كلػـ يػأت دليػؿ يػدؿ سمػا   سة   وسة حقيقيػة  ألف األصػؿ فػي المػكاد سمكمػو سػدـ 
  وسػػت و  ف ػػي غيػػر   سػػة  كلػػذلؾ فػػيمكف مز  ػػو بػػول طكر كاسػػت مول و اسػػت موال دور يػػو  كال 

 حرج شرسو في ذلؾ.

                                                           
 .ِِّٓر ـ  بو  است موؿ المسؾ    كتو  األلفوظ مف األد  ُٕٔٔ/ْصحيا مسمـ ُ



 ٕٓ 

 
 الشٍّعر

ػْف أىًبيػًو رضػي اهلل عنػو قىػاؿى   .0 ْمػًرك ْبػًف الش ػًريًد عى ػْف عى مىْيػًو )عى ػم ى الم ػوي عى رىًدْفػتي رىسيػكؿى الم ػًو صى
ػػم   سى َ قىػػاؿى  ًىيػػْوَ كى ـْ ػػْمًت شىػػْيءه   قيْمػػتي  نىعىػػ ي ػػةى ْبػػًف أىًبػػي الص  ػػا فىقىػػاؿى  ىىػػْؿ مىعىػػؾى ًمػػْف ًشػػْعًر أيمى ـى يىْكمن

َ قىػاؿى  ت ػى أىْنشىػْدتيوي ًمائىػةى بىْيػتو    فىمىقىػْد كىػادى فىيىْنشىْدتيوي بىْيتناَ فىقىاؿى  ًىيْوَ ثيـ  أىْنشىْدتيوي بىْيتناَ فىقىاؿى  ًىيْوَ حى
ـي ًفي ًشْعرًهً   .0 (ييْسًم

ػْدًرمٍّ رضػي اهلل عنػو قىػاؿى  ك  .5 ػم ى الم ػوي )عىْف أىًبػي سىػًعيدو اْلخي ػعى رىسيػكًؿ الم ػًو صى بىْينىػا نىْحػفي نىًسػيري مى
ػػم   سى مىْيػػًو كى ػػم ى الم ػػوي عى ػػرى ى شىػػاًعره ييْنًشػػديَ فىقىػػاؿى رىسيػػكؿي الم ػػًو صى ـى ًبػػاْلعىْرًج ًإْذ عى ػػم  سى مىْيػػًو كى ػػذيكا عى ـى  خي
ْيره لىوي ًمْف أىْف يىْمتىًمئى ًشْعرنا ا خى ؿو قىْيحن ْكؼي رىجي ىْف يىْمتىًمئى جى َ ألى َ أىْك أىْمًسكيكا الش ْيطىافى  .5 (الش ْيطىافى

  يػػدؿ الحػػدي  األكؿ سمػػا مشػػركسية  ظػػـ الشػػ ر كحفظػػ، كا  شػػودا  كطمػػ  سػػموس،  بي مػػو يػػدؿ
صما اهلل سمي، كسػمـ بأدػذ الشػوسر   م م  ػ،  الحدي  الثو ي سما سكس ذلؾ  فقد  مر ال بي

 ود  كسموا شيطو و  كذـ حفظ الش ر.مف اإل ش

حسػػ ، حسػػف    ذلػػؾ ألف الشػػ ر كػػبلـلػػيس فػػي  ػػذا ت ػػورض بػػيف الحػػديثيف  ك الحقيقػػة   ػػ، ك 
ك بيحػػ،  بػػيا  فمػػيس الحكػػـ الشػػرسي مرتبطػػو بولشػػكؿ الف ػػي لمكػػبلـ  بػػؿ مػػرتبط بػػولكبلـ  فسػػ،  ففػػي 

لقػػد كػػود يسػػمـ فػػي )كػػوف م ػػمكف الشػػ ر  يػػدا فطمػػ  سػػموس، كمدحػػ، حتػػا  ػػوؿ: الحػػدي  األكؿ 
بي مػػو كػػوف م ػمكف الشػػ ر فػػي الحػدي  الثػػو ي  بيحػػو فػأمر ال بػػي صػػما اهلل سميػ، كسػػمـ بػػ،  (شػ را

كفى )  دػذ  كسػموا شػيطو و  ك ػذا مػو دؿ سميػ،  كلػ، ت ػولافأي  ـي اْلرىػاكي ـْ تىػػرى 554كىالشُّػػعىرىاءي يىت ػًبعييي ( أىلىػ
ـْ ًفي كيؿٍّ كىادو يىًييميػكفى ) ػا الى يىْفعىميػكفى )555أىن يي ـْ يىقيكليػكفى مى ًمميػكا 556( كىأىن ييػ نيػكا كىعى ( ًإال  ال ػًذيفى  مى

ػػكا أىم  ميْنقى  ـي ال ػػًذيفى ظىمىمي سىػػيىْعمى ػػكا كى ػػا ظيًممي كا ًمػػْف بىْعػػًد مى ػػري كا الم ػػوى كىًثيػػرنا كىاْنتىصى ذىكىػػري اًت كى ػػاًلحى  مىػػبو الص 
} ك كػػذا فػػسف مػػ  ـ   صػػولحة فقػػد ميػػز اهلل ت ػػولا بػػيف غولبيػػة الشػػ راء كبػػيف  مػػة مؤم ػػة  ّيىْنقىًمبيػػكفى

 الش ر ي قسـ بحس  م مك ، كسو ر الكبلـ يلا دمسة   سوـ  ي:

ش ر محػـر  ك ػك مػو كػوف فيػ، كػبلـ محػـر كس كػور ك ػكد اهلل  ك كحدا يتػ،   ك االسػت زاء  -  
 كمف  وؿ: صدؽ الش راء  ككذ  األ بيوء. بولديف   ك الح  سما الم وصي 

 ش ر مكركا  ك ك مو ح  سما  مر مكركا   ك   ا سف  مر مستح . -  

                                                           
 .ِِٓٓر ـ الحدي   الحدي  األكؿ    كتو  الش ر ُٕٕٔ/ْصحيا مسمـ ُ
 .ِِٗٓ  كتو  الش ر  ر ـ الحدي  ُٕٗٔ/ْصحيا مسمـ ِ
 . ِِٕ - ِِْسكرو الش راء  اآليوت  ّ
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 ش ر مبوح  ك ك مو لـ يكف في، دير كال شر  ككصؼ الطبي ة. -ج 

 ش ر مستح   ك ك مو كوف في، تذكير بوهلل  كح  سما الف و ؿ. -د 

دسػكو يلػا اهلل كاإلسػبلـ   ك ػك مػو كػوف فيػ، ش ر كا    سكاء كػوف سمػا سػبيؿ الكفويػة  -ق 
ك ػك مػو  ك كوف كا بو سي يػو   سما الش راء الذيف ي  كف اإلسبلـ ك بي، صما اهلل سمي، كسمـ  كردي 

كوف في،  مر مف كلي األمر لشوسر م يف  كمو  مػر ال بػي صػما اهلل سميػ، كسػمـ حسػوف بػف ثوبػت 
س وفى  لمشركيف فقوؿ ف ي  ك ا ـٍ  ىٍك  ىوؿى  ى )ًلحى ـٍ كىً ٍبًريؿي مى ىؾى اٍ  ي ي  .ُ (وً ً 

  ػذا حكػـ الشػ ر لػذات م ػمك ،   مػو حكػػـ الشػ ر لغيػرا ف ػي مسػألة  دػرل  فولشػ ر المشػػركع 
 الذم يم ي سف الكا بوت محـر  كالذم يم ي سف الم دكبوت مكركا.

  سؤاؿ   و ك ك: مو حكـ ش ر الغزؿ؟ دي رً يى ك 

 ا  سميف ر يسييف:كالصحيا  ف ش ر الغزؿ ليس  سمو كاحدا  بؿ ي قسـ يل

  فػولغزؿ ب ػو مسػتح  م ي ة  ك ذا  سموف: غػزؿ بزك تػ،   ك بػولم قكد سمي ػو  األكؿ: الغزؿ بومر و
.   بيةم ي ة غزؿ ب  ك كلكف ال ي شرا    فولغزؿ ب و محـر

غزؿ سذرم  ك ػك مػو كو ػت  لفوظػ، ال فحػش الثو ي: الغزؿ بومر و غير م ي ة  ك ذا  ي و  سموف: 
.في و  ف ذا مبو  ح  كغزؿ صريا في،  لفوظ ال تميؽ  ك ذا غزؿ محـر

لػـ يصػا   ػ،   شػد و  (بو ت س ود) ك   بف ز ير التي مطم  و: كممو يذكر   و  ف  صيدو
  موـ ال بي صما اهلل سمي، كسمـ  كلذلؾ ال يمكف  ف يؤدذ مف ذلؾ  م حكـ شرسي.

                                                           
 .ُّٓٔ الحدي  ر ـكتو  األد   بو    وء المشركيف    ْٔٓ/َُمبشرح فتا البور  صحيا البدورم ُ
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 كالرياضة األلعاب

ْيدىةى عىْف أى  ـى قىػاؿى  عىْف سيمىْيمىافى ْبًف بيرى ػم  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى ػْف لىًعػبى )ًبيًو رضي اهلل عنو أىف  الن ًبي  صى مى
دىًموً  بىغى يىدىهي ًفي لىْحـً ًخْنًزيرو كى  .0 (ًبالن ْردىًشيًر فىكىيىن مىا صى

  ال ردشير  ك مو يسما في سصر و: طوكلة الز ر  ك ػد  ػص الحػدي  سمػا حرمت ػو ب بػورو ت ػد
بورات التحريـ  فقد شب، ال بي صما اهلل سمي، كسمـ الذم يم   ال رد بمف يأكؿ لحػـ مف  شد س

 الد زير كدم،.

  ب ػدؼ  يػوس  ذلػؾ فقػد حػوكؿ ال ممػوء اكتشػوؼ ال مػةمػع لـ ي ص الحدي  سما سمة التحػريـ  ك
  فيكػػكف ل ػػو الحكػػـ  فسػػ،  كيكػػكف اكتشػػوؼ تشػػترؾ م  ػػو فػػي ال مػػة  فسػػ و سميػػ، األل ػػو  التػػي

كم  ػػا ذلػػؾ  ف  (السػػبر كالتقسػػيـ)سػػما فػػي  صػػكؿ الفقػػ، ت سمميػػة ا ت وديػػة مػػف دػػبلؿ ال مػػة
ل مة التحريـ  ثـ ت و ش كاحدو تمك األدرل حتا يتر ا س د ـ احتمػوؿ تك ع كؿ االحتموالت 

 م يف سما غيرا مف االحتموالت.

  بػة ت تمػد سمػا ك د تر ا لدل ال مموء ب د السبر كالتقسيـ  ف سمة تحريـ ال ػرد  ػك  ف  ػذا الم
الصدفة  كلػيس سمػا الم ػورو  ك كػذا فػسف اإلسػبلـ يربػي  تبوسػ، سمميػو سمػا  ف الفػكز كال  ػوح 

  كا  مػػػو يػػػتـ مػػػف دػػػبلؿ سمميػػػة طكيمػػػة مػػػف التفكيػػػر كالتقػػػدـ فػػػي الػػػد يو كاآلدػػػرو ال يػػػتـ بولصػػػدفة
ال قػػؿ فمػػو  دطػػر  ف يتسػػر  يلػػا  كالتدطػػيط كال مػػؿ ال ػػود المتكاصػػؿ كاالسػػت و ة بػػوهلل ت ػػولا 

كلػذلؾ فػسف كػؿ األل ػو  التػي  البوطف س د المسمميف  ف التقدـ كال صر كالتفكؽ تػتـ بولصػدفة! 
  كمػف األمثمػة سمػا ذلػؾ  ل ػو  محرمػة ي تمد الفكز في و بشػكؿ كومػؿ  ك غولػ  سمػا الصػدفة

  ل و  الكرؽ.كثير مف ك  )السمـ كاألف ا(ل بة 

لم ػػػػورو ف ػػػػي  ل ػػػػو  مبوحػػػػة  كمثػػػػوؿ ذلػػػػؾ ك مػػػػو األل ػػػػو  التػػػػي ت تمػػػػد كميػػػػو  ك غولبػػػػو سمػػػػا ا
  ك مػو ب  ػ و اآلدػر ف ػك ي تمػد  ي ػػو  ل ػو  الحوسػك  ب ػضالشػطر   كمػو شػوكم، مػف  ل ػو   ك 

 .سما الصدفة

  ك ػػػد يقػػػكؿ  و ػػػؿ:  ليسػػػت القرسػػػة مشػػػركسة؟ ك ػػػي ت تمػػػد سمػػػا الصػػػدفة  كال ػػػكا : يف القرسػػػة
ستوذ ك ع سبلموت الطمبة مشركسة في حوالت  كغير مشركسة في حوالت  درل  فمك  ف األ

بحس  القرسة ف ذا غير  و ز  ككذلؾ لك كوف ال  وح كالرسك  بولقرسة ف ذا حػراـ شػرسو   مػو 
كمػػو كػػوف رسػكؿ اهلل صػػما اهلل سميػ، كسػػمـ يف ػػؿ حي مػو يريػػد  ف يسػػوفر القرسػة المشػػركسة ف ػي 

                                                           
 .َِِٔر ـ الحدي   بو  تحريـ الم   بول ردشير    كتو  الش ر َُٕٕ/ْصحيا مسمـ ُ



 َٔ 

لتػػػي  سػػو ،  فمػػف سػػػيأدذ كمػػف سػػيترؾ؟ كمػػو  ػػػي  ف ػػؿ طريقػػة الدتيػػور ا يحػػدلكيصػػطح  
 ستصحب،؟ ال شؾ  ف القرسة   و  ي  ف ؿ طريقة.

  كؿ مو سبؽ ذكرا في حكـ األل و  ي مو  ك في حكـ الم بة بحد ذات ػو   مػو حكػـ الم بػة لغير ػو
ف ذا مسألة  درل  كحكم و يف كو ت مشركسة بحس  مو  ل ػت س ػ، الم بػة  فػسف  ل ػت الم بػة 

ف  ل ت سف م دك  ف   ي مكرك ة.سف كا   ف ي محرمة لذلؾ  كا 

  فوألصػؿ في ػو المشػركسية  فقػد  مػر ال بػي صػما اهلل سميػ، كسػمـ بػب ض  مو األل و  الريو ية
مىٍيػػً،  ػػم ا الم ػػ،ي سى ػػر  ال  بًػػيُّ صى : مى ٍ ػػ،ي  ىػػوؿى ً ػػيى الم ػػ،ي سى ػػمىمىةى ٍبػػًف اأٍلىٍكػػكىًع رى الريو ػػوت كػػولرمي  ف ػػف سى

ـى يىٍ تىً ػمي  مىػا  ىفىػرو ًمػٍف  ىٍسػمى م ـى سى سى :  ُكفى كى ػم ـى سى مىٍيػً، كى ػم ا الم ػ،ي سى وًسيؿى )فىقىػوؿى ال  بًػيُّ صى اٍرميػكا بى ًػي ًيٍسػمى
ـٍ  فى  ػدي اٍلفىػًريقىٍيًف ًبأىٍيػًديً  فو   ىػوؿى فىأىٍمسىػؾى  ىحى ـٍ كىوفى رىاًمينو  اٍرميكا كى ى ىو مىعى بى ًػي فيػبلى قىػوؿى رىسيػكؿي فىًسف   ىبىوكي

مىيٍ  م ا الم ،ي سى ػم ا الم ً، صى ؟  ىػوؿى ال  بًػيُّ صى ـٍ ؟  ىوليكا: كىٍيؼى  ىٍرًمي كى ىٍ تى مى ى يػ ـٍ الى تىٍرميكفى و لىكي : مى م ـى سى ً، كى
ـٍ  ـٍ كيم كي : اٍرميكا فىأى ىو مى ىكي م ـى سى مىٍيً، كى  .ِ (الم ،ي سى

مىٍيػػً، كى  ػم ا الم ػ،ي سى ػم ـى  ىو ىػةه تيسىػػم ا ك ػد شػورؾ بػب ض المسػػوبقوت الريو ػية  فقػد كىػػوفى ًلم  بًػي  صى سى
مىا  ى يكدو فىسىبىقى ىو  اٍل ىٍ بىوءى الى تيٍسبىؽي  وءى  ىٍسرىاًبي  سى مىػا اٍلميٍسػًمًميفى   فى ى فىػ،ي فىقىػوؿى   فىشىؽ  ذىًلػؾى سى ت ػا سىرى  :حى

مىا الم ً،  ىٍف الى يىٍرتىًفعى شىٍيءه ًمٍف الدٍُّ يىو ًيال  كى ى ى،ي  ؽ  سى  .ّ حى

فصرس، ال بي صػما اهلل سميػ،   كو ة صورع ال بي صما اهلل سمي، كسمـد بف ري  ف يزي)كركم 
فممػػو كػػوف فػػي الثولثػػة  ػػوؿ: يػػو محمػػد مػػو ك ػػع   كػػؿ مػػرو سمػػا مو ػػة مػػف الغػػ ـ  كسػػمـ ثػػبل  مػػرات

ك  ػو  شػػ د  ف ال يلػ، يال اهلل ك  ػػؾ   كػػوف  حػد  بغػػض يلػي م ػػؾ كمػو  ظ ػرم يلػػا األرض  حػد  بمػػؾ
 .ْ (رسكؿ اهلل صما اهلل سمي، كسمـ كرد سمي، غ م،رسكؿ اهلل  فقوـ س ، 

  ،شػراف  حيو ػو  ك د كو ت ت رم المسوبقوت الريو ية تحت رسوية ال بي صما اهلل سميػ، كسػمـ كا 
 ػد ك  في المس د  كحودثة ل   األحبوش بولسبلح  كمو في الصحيحيف  ك حيو و دورج المدي ػة 

  م المسوبقوت. (ؽمس د الس بٍ )يسما   كفي المكوف الذم كو كا يصمكف في، مس د  ك    يـ

                                                           
 يتسوبقكف في الرموية. ُ
 .ِٖٗٗر ـ الحدي   بو  التحريض سما الرمي    كتو  ال  ود ُٗ/ٔبشرح فتا البورم صحيا البدورم ِ
 ر ـ الحدي  بو   و ة ال بي صما اهلل سمي، كسمـ    كتو  ال  ود ّٕ/ٔبشرح فتا البورم رمصحيا البدو ّ

ِِٖٕ. 
 ك د   ف، ال مموء ب ذا الس د      بكا  المبوس  بو  ال مو ـ سما القبل س  ر ـ الحدي ِْٕ/ْالترمذم ومع  ْ

  كل ؿ  ذا الشرط ُِٕ/ُ بكية لؤللبو ي كلكف  وؿ األلبو ي: ركاا  بك بكر الشوف ي بسس ود  يد  صحيا السيرو ال
 كوف مف طرؼ كاحد في كز ذلؾ   ك كوف  بؿ تحريم، يف كوف مف الطرفيف.



 ُٔ 

  كلكػػف يبلحػػظ سمػػا الريو ػػوت التػػي يػػأمر ب ػػو ال بػػي صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ  ك يشػػورؾ في ػػو  ك
يشػػرؼ سمي ػػو كيقر ػػو    ػػو  مي ػػو مػػف بػػو  االسػػت داد لم  ػػود  كػػولرمي كسػػبوؽ اإلبػػؿ كالديػػؿ  

 مة.  ف ي يذف ريو ة  ودفة  ذات   داؼ  بيمة  وكال رم كالمصورسة

 :ك مو الريو ة في سصر و فأغمب و يبلحظ سمي و مو يمي 

o  و ريو ة غير  ودفػة  بػؿ  ػد تكػكف ذات   ػداؼ سػي ة  كػأف يكػكف ال ػدؼ م  ػو يل ػوء   
الشػػػػػ ك  سػػػػػف المطولبػػػػػة بحقػػػػػك  ـ  كولحريػػػػػوت ال ومػػػػػة  كاال تدوبػػػػػوت ال زي ػػػػػة  كتحريػػػػػر ببلد ػػػػػـ 

ي ي كر ػػػػو الصػػػػ وي ة  كلكػػػػف كػػػػؿ المغتصػػػػبة  كمػػػػو صػػػػرحت بػػػػ، برتككػػػػكالت حكمػػػػوء صػػػػ يكف التػػػػ
المؤشرات كالدال ؿ تدؿ سما صػحت و  ك  م ػو  ف الػذم تػـ م ػذ مػو يزيػد سػف  ػرف مػف الػزمف حتػا 

 اآلف مطوبؽ يلا حد كبير مو ذكر في و  كال يمكف  ف يككف ذلؾ بمحض الصدفة.

o  و ريو ػة تسػت دؼ اإلفسػود األدبل ػي تحػت شػ ور الريو ػة  ف ػي تشػ ع ال ػرم  كمػو   
السبوحة  كال مبوز  كالمصورسة  كغير و  فولريو ة القودمة مف الغر  ال ت رؼ  يـ الحراـ كال في 

ال ي  كال ستر ال ػكرو  بي مػو الريو ػة القودمػة مػف الػدكؿ الشػر ية تراسػي ذلػؾ  كمػو فػي التويكك ػدك 
سمػػا  كمػػو شػػوكم و  كي ػػ  سمػػا األمػػة اإلسػػبلمية حي مػػو تسػػتكرد ريو ػػة م ي ػػة  ف ت ػػدؿكالكراتيػػ، 

 مبلبس و بمو ي س ـ مع األحكوـ الشرسية  بؿ كال ودات المحمية.

كمو    و تست دؼ اإلفسود مف دبلؿ   ؿ التدريبوت كالمبوريوت في   ور رم وف   ك ك ػت 
صبلو ال م ة  ك ػذا فػي الػدكؿ الغربيػة غولبػو غيػر مقصػكد  كلك ػ، حي مػو يكػكف فػي دكؿ يسػبلمية 

 سف الديف   ك  ك  كع مف التقميد األسما لغير المسمميف.ف ك يمو بقصد يب ود الريو ييف 

o   ػػو تثيػػر ال  ػػرات اإل ميميػػة كالقبميػػة كال  صػػرية  كال تزيػػد التػػرابط كالتقػػور  بػػيف الشػػ ك   
كمو يػركج ل ػو  كلػيس  دؿ سمػا ذلػؾ ممػو يسػما شػغ  المبلسػ   الػذم يصػؿ األمػر فيػ، يلػا حػد 

مػػرارا كثيػػرو  م  ػػو مػػو  ػػوـ بػػ، ال م ػػكر البريطػػو ي الػػذم القتػػؿ بوألسػػمحة ال وريػػة  حيو ػػو  كمػػو حػػد  
  ك مػػو فػػي األردف مػػثبل فػػػسف سك ػػ  بحرمو ػػ، مػػف الح ػػكر لسػػ كات سمػػا مػػو يقػػكـ بػػ، مػػف شػػغ 

الت صػػ  اإل ميمػػي فػػي الريو ػػة كا ػػا  ػػدا  ككػػـ مػػف مػػرو كسػػرت في ػػو المػػدر وت  ك ػػر  في ػػو 
 البلسبكف.

o ا حسو   مكر  كثر   مية م  و  فبل بد مف    و تست زؼ كثيرا مف األمكاؿ كالطو وت سم
تطبيػػؽ سػػمـ كا ػػػا لؤلكلكيػػوت فػػي ي فػػػوؽ الػػدكؿ سمػػػا الم ػػوالت المدتمفػػة  كفػػػي الم ػػوالت التػػػي 

 تسدر في و طو وت الشبو    كمو    و تحد  كثيرا مف اإلصوبوت.



 ِٔ 

 صمة الرحـ

ْيػػرىةى رضػػي اهلل عنػػو قىػػاؿى   .0 ػػْف أىًبػػي ىيرى ػػؿه  يىػػا رىسيػػكؿى )عى ْسػػًف  قىػػاؿى رىجي ػػؽُّ الن ػػاًس ًبحي ػػْف أىحى الم ػػًو مى
َ ثيـ  أىْدنىاؾى أىْدنىاؾى  َ ثيـ  أىبيكؾى َ ثيـ  أيمُّؾى َ ثيـ  أيمُّؾى ْحبىًة   قىاؿى  أيمُّؾى  .0 (الصُّ

   فقدـ بر الكالديف ثـ بقية األرحوـفي  ذا الحدي  ترتي  لؤلرحوـ مف حي  الصمة كالبر. 

  كال يقػػػدـ المػػػر و  ؟ ال ػػػكا   ف اإلسػػػبلـ ال يقػػػدـ الر ػػػؿ دا مػػػو كلكػػػف لمػػػوذا  ػػػدـ األـ سمػػػا األ
دا مو  بؿ لكؿ مقوـ مقػوؿ  فولر ػؿ مقػدـ فػي القكامػة مػثبل  ك ػي يدارو األسػرو  كمكمػؼ بول فقػة  
كلذلؾ ف ك مقدـ سمكمو في الميػرا   كالمػر و مقدمػة فػي  مػكر ال وطفػة كالمشػوسر  كالمقػوـ   ػو 

 في و مف سكاطؼ كح وف فقدـ المر و. مقوـ البر ك ي حسف الصمة بمو

 مريف: مو لموذا ذكر األـ ثبل  مرات متتولية كذكر األ  في الراب ة  فذلؾ أل 

األ  راب ػػػو كلػػػيس ثو يػػػو  ك ػػػذا ليبػػػيف  ف  ف األـ  كال كثو يػػػو كثولثػػػو ك  بػػػيف  ف ف ي كل مػػػو:   ػػػ،  راد 
 المطمك  في بر األـ  سظـ بكثير مف المطمك  في بر األ .

 ت بولكالدو ك ي مف  شد مودتصت بولحمؿ ك ك شوؽ  دا لمدو طكيمة  كادتص ف األـ اي مو: ثو ك 
سرؼ اإل سوف مف حوالت األلـ  ك األـ  ي التي يقع سمي و ال ػ ء األكبػر فػي تربيػة الطفػؿ حتػا 

 يكبر  ك مو األ  فقد شورؾ في التربية كبذؿ   دا   ؿ بكثير مف األـ.

 كي بغػػػي  ف ال طفػػػوؿ بك ػػػكح  فيقػػػدـ األـ فػػػي الحػػػ  كالح ػػػوف  كسمػػا  ػػػذا ي بغػػػي  ف يربػػػا األ
يحػػ  األـ  –فػػي األحػػكاؿ ال وديػػة  –يحػػرج فػػي السػػؤاؿ سػػف  ي مػػو يحػػ   كثػػر  ف ػػك بفطرتػػ، 

كمو ي بغي    كثر  ك ذا ليس تحيزا  بؿ  ك ت وك  مع الفطرو الصحيحة التي دمق و اهلل ت ولا
 يقدـ األ  في اإلدارو. ف 

 ي البر ب د الكالديف فسف القوسدو في ذلؾ  ي و تقديـ  و   ال سوء سما  و ػ   مو الذم يقدـ ف
  الر وؿ  كلذلؾ ك ع ال مموء ترتيبو لؤل ور  كمو يمي:

 الب وت ثـ األب وء. -  

ألـ سمػػا  ال ػدات ثػـ األ ػداد  كيقػدـ فػي  ػػذا ال ػدو ألـ سمػا ال ػدو أل   ككػذلؾ ال ػد -  
 .ال د أل 

 األدكات ثـ اإلدكو. - ت

 األدكاؿ. الدوالت ثـ -  

                                                           
 .ِْٖٓر ـ الحدي  بو  بر الكالديف ك   مو  حؽ ب،    كتو  البر كالصمة كاآلدا   ُْٕٗ/ْصحيا مسمـ ُ



 ّٔ 

 ال موت ثـ األسموـ. - ج

   ور  األـ كاأل  م و  كذلؾ حي مو يككف الكالداف   ور . - ح

   ور  األـ. - خ

   ور  األ . - د

كيبلحػػظ فػػي كػػؿ مػػو سػػبؽ  ف ال سػػوء يقػػدمف فػػي البػػر سمػػا الر ػػوؿ  ك ػػك  مػػر ي سػػ ـ مػػع طبي ػػة 
  بػػؿ ي ػػ   ف ال سػػوء كفطػػرت ف  كلكػػف ي بغػػي  ف ال يبقػػا  ػػذا فػػي حيػػوو المسػػمميف كبلمػػو  ظريػػو

 .م تشرو في الم تم وت اإلسبلمية يتحكؿ يلا كا ع سممي  كسمككيوت
 

ك رضي اهلل عنيما قىاؿى   .5 ْبًد الم ًو ْبًف عىْمرو ـى )عىْف عى ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى الم ػوي عى ؿه ًإلىى الن ًبػيٍّ صى اءى رىجي جى
يٌّ كىاًلدىاؾى  قى  اًىدْ يىْستىْيًذنيوي ًفي اْلًجيىاًدَ فىقىاؿى  أىحى َ قىاؿى فىًفيًيمىا فىجى ـْ  .0 (اؿى  نىعى

 س ػد الت ػورض   مػو  ي د  ذا الحدي  مف األحودي  الدالة سما  ركرو تقديـ األ ـ سما الم ـ
 يذا لـ يكف   وؾ ت ورض ف أدذ بوألمريف  مي و.

تطبيؽ سمـ األكلكيوت  ك ك سمـ اسػت بط، ال ممػوء مػف سػدد كبيػر  مو س د الت ورض ف قكـ بك 
 مرتبة كمو يمي:   ك   وكا  ف مقوصد الشري ة دمسةك د د ك ل صكص الشرسية  مف ا

 حفظ الديف. .ُ

 حفظ ال فس. .ِ

 حفظ ال قؿ. .ّ

 حفظ ال سؿ   ك ال رض. .ْ

 حفظ الموؿ. .ٓ

يقػػدـ األسػػبؽ ر مػػو  فػػسف ت ػػورض حفػػظ  مشػػركسوف ممك ػػوف ك ػػد بػػيف ال ممػػوء   ػػ، يذا ت ػػورض  مػػراف
 فظ الديف ثـ حفظ ال فس ك كذا.الموؿ مع حفظ الديف  ك ال فس فس ، يقدـ ح

كمػػو   ػػؿ ال ممػػوء كػػؿ كاحػػد مػػف المقوصػػد الدمسػػة السػػوبقة سمػػا ثبلثػػة مسػػتكيوت مرتبػػة  
 بحس  األ مية كمو يمي:

 ال ركريوت. .ُ

                                                           
 .ِْٗٓر ـ الحدي      مو  حؽ ب، بو  بر الكالديف ك    كتو  البر كالصمة كاآلدا  ُٕٓٗ/ْصحيا مسمـ ُ



 ْٔ 

 الحو يوت. .ِ

 التحسي يوت. .ّ

ك ػػد بػػيف ال ممػػوء كػػذلؾ  ف ال ػػركريوت تقػػدـ سمػػا الحو يػػوت كالتحسػػي يوت  ك ف الحو يػػوت تقػػدـ 
 .سما التحسي يوت

ػػ  يف لؤلكلكيػػوت كمػػو بي ػػو سػػوبقو  ك ػػذا ي يػػ  سػػف كثيػػر مػػف مى م  كلكػػف المشػػكمة    ػػـ   مػػكا سي
األسػػ مة فػػي م ػػوؿ األكلكيػػوت  كلك ػػ، ال ي يػػ  سػػف  سػػ مة  دػػرل  فمػػثبل يذا ت ػػورض حػػو ي مػػف 

 الديف مع  ركرم لم فس فموذا  قدـ ؟.

ي مػف الػديف  كبحسػ  السػمـ بحس  السمـ األكؿ فس  و  قدـ الديف  ك ذا ي  ي تقديـ الحػو  
 .شكوؿ ذا  كع مف اإلفي الثو ي فس  و  قدـ ال ركرم  ك ذا ي  ي تقديـ  ركرم ال فس  ك 

ػػ كلػذلؾ فػس  ي  ػػد دم ػتي   كمػػو  كاحػد مؤلػػؼ مػف دمػػس سشػرو در ػػة  ك ػك مميف فػي سػػمـالسُّ
 :ُ يمي

 التحسي يوت      الحو يوت      ال ركريوت      

 ُُ   ٔ   ُ   حفظ الديف

 ُِ   ٕ   ِ   فظ ال فسح

 ُّ   ٖ   ّ   حفظ ال قؿ

 ُْ   ٗ   ْ   حفظ ال سؿ

 ُٓ   َُ   ٓ   حفظ الموؿ

كحسػػ   ػػذا السػػمـ يذا ت ػػورض  مػػراف يقػػدـ األسػػبؽ ر مػػو  كلػػذلؾ فػػسف ت ػػورض الحػػو ي مػػف 
بي مػػو ر ػػـ حػػو ي   ِألف ر مػػ،   الػػديف مػػع ال ػػركرم مػػف الػػ فس فس ػػ، يقػػدـ ال ػػركرم مػػف الػػ فس

 .ٔالديف 

مػػع مبلحظػػة   ػػ، بفقػػداف ال ػػركرم يفقػػد المقصػػد  فسػػ،  فمػػثبل الصػػبلو المفرك ػػة  تػػددؿ 
 ػػػك  صػػكؿ اإليمػػػوف فقػػط  بي مػػػو تػػددؿ صػػػبلو السػػػ ة  ُ  فػػػر ـ ُ  كلػػيس تحػػػت ر ػػـ ٔتحػػت ر ػػػـ 

كلذلؾ مف ر ل في صبلت، المفرك ة طفبل يكػود يحتػرؽ  ك يسػقط فيمػكت   ُُ كال كافؿ تحت ر ـ

                                                           
ـ  ك لقيت ذلؾ في المؤتمر اإلسبلمي )الثكابت ُٕٖٗطىك ٍرتي  ذيف السمميف كدم ت مو في سمـ كاحد س ة  ُ

كاألكلكيوت في الدسكو اإلسبلمية( الذم سقد في مدي ة شيفمد في بريطو يو  كالمحو رو مك كدو سما ال ت ب  كاف 
 ) كلكيوت ال مؿ اإلسبلمي(.
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سمػا ر ػـ  ِ  بػؿ يقػدـ ر ػـ ُسمػا ر ػـ  ِقذا  ك ك في  ػذا ال يقػدـ ر ػـ ي    ف يترؾ صبلت، لي 
ك ذا مف األدلة سما  ف تورؾ الصبلو غير م كر ل و ليس كوفرا  بؿ  ك مسمـ سوص  ك ك مو   ٔ

 سمي، ال م كر  ك ك الرا ا.

  الحدي  الذم م  و مثوؿ سما ذلػؾ  ف ػؿ يقػدـ بػر الكالػديف سمػا ال  ػود؟  ـ يقػدـ ال  ػود سمػا
 بر الكالديف؟.

 ػد يكػكف الػديف بولدر ػة األكلػا  الػذم  ػك لحفػظ لم كا  سف ذلؾ ال بد مف بيوف  ف ال  ود
ك ػػد يكػػكف فػػرض كفويػػة كدػػرج مػػف يكفػػي فيكػػكف لغيػػر ـ مسػػتحبو  ٔفػػرض سػػيف ك  ػػو يأدػػذ الػػر ـ 

 .   مو ر ـ كاحد ف ك اإليموف  فس، فقطُُكيأدذ الر ـ 

ف دركج المسمـ لم  ػود يشػؽ سمػي ـ أل ػ، ال يك ػد مػف كبر الكالديف كذلؾ مستكيوت  فسف كو
ك ػػك   ػػو يقػػدـ سمػػا الػػر ـ  ٗيقػػكـ بػػأمكر ـ  كلػػذلؾ فك ػػكدا ب و ب مػػو حو ػػة موسػػة فس ػػ، يأدػػذ الػػر ـ 

ف كػػػػوف بقػػػػوؤا ب و ب مػػػػو ي مػػػػو  ػػػػك مػػػػف  بيػػػػؿ التحسػػػػي يوت ٔ  كلك ػػػػ، ال يقػػػػدـ سمػػػػا الػػػػر ـ ُُ   كا 
فػبل يكػكف يال فػي حولػة  ف  ْ  ك مػو ر ػـ ُُكر ـ  ٔـ فيقدـ سمي، ر  ُْكالكموليوت فس ، يأدذ ر ـ 

 .  ك ذا  مر  ميؿ  سبيولم  ود كترك مو درجيف  ك كس مو في مشقة شديدو  دايغم  سما الظف 

   ،ذا السمـ س ؿ الف ـ كسػ ؿ التطبيػؽ يذا اسػتط  و  ف   ػع كػؿ  مػر تحػت الػر ـ الدػوص بػ 
ف  م دطأ   في ذلؾ سي ت  س ، دطأ في ال تو  .ك ذا  ك الذم يحتوج يلا سمـ كدبرو  كا 

  يف  ذا السمـ لؤلكلكيوت ليس ل، مثيؿ في  م ديف  ك ثقوفة ب ذا الدر وت الدمس سشرو كب ذا
 الد ة كالك كح  ف ذا مف دصو ص الشري ة اإلسبلمية الربو ية.

  يككف ال  ود فرض سيف في حوالت: م  و  ف يحتؿ شيء مف ببلد المسمميف  ك  ػو ال يصػبا
ود فػػرض سػػيف سمػػا كػػؿ مسػػمـ دف ػػة كاحػػدو  بػػؿ يكػػكف فػػرض سػػيف  كال سمػػا   ػػؿ تمػػؾ ال  ػػ

الم طقة التي احتمت   ك التي ت و ـ مف  بؿ  سداء اإلسبلـ  فسف لـ يكك كا كوفيف فػسف ال  ػود 
يصبا فرض سيف سما مف بقرب ـ مػف المسػمميف  فػسف لػـ يكفػكا فػسف دا ػرو فػرض ال ػيف تتسػع 

 ية  ك حتا يشمؿ فرض ال يف كؿ المسمميف.تدري يو حتا تتحقؽ الكفو

  كمو ي بغي الت بي، يلا مو شوع بيف ال وس   ، يذا احتؿ شبر مف ببلد المسػمميف يصػبا ال  ػود
كال زك  ػو  ك ػذا الكػبلـ  كال  دو و فرض سيف سما كؿ مسمـ كمسممة كال تستأذف المر و كالد و

محػـر  تسػوفر يلػا بمػد مدػر لم  ػود دكفصحيا يف كوف ال  ود في مػدي ت و  ك  ريت ػو   مػو  ف 
 .ف ذا ليس صحيحو  بدا  موسمم  ك زكج  بؿ دكف

 ف ػؿ صػحيا اآلف   ػ، ي ػػ  سمػا  سػو  و  ف يسػوفرف دكف يذف لم  ػػود فػي فمسػطيف كال ػػراؽ
 ك فغو ستوف كالشيشوف كسو ر بقوع الد يو؟!!!. كسكرية
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ْيرىةى رضي اهلل عنو عىْف الن ًبيٍّ صى  .3 ـى قىاؿى  عىْف أىًبي ىيرى م  سى مىْيًو كى ْيػًد ًإال  )م ى الم وي عى ـْ ًفي اْلمى ـْ يىتىكىم  لى
ػْكمىعىةنَ فىكىػافى ًفييىػ ذى صى اًبدناَ فىات خى ْيجه رىجيبن عى رى كىافى جي َ كى ْيجو رى اًحبي جي صى ـىَ كى ْريى ثىةه  ًعيسىى اْبفي مى اَ ثىبى

ػػمٍّيَ فىقىالىػػْت  يىػػ ػػوي كىىيػػكى ييصى ًتًوَ فىيىتىْتػػوي أيمُّ ػػبى مىػػى صى ًتيَ فىيىْقبىػػؿى عى ػػبى صى ػػي كى َ فىقىػػاؿى  يىػػا رىبٍّ أيمٍّ ْيجي ػػرى ا جي
ػبى  صى َ فىقىػاؿى  يىػا رىبٍّ أيمٍّػي كى ْيجي ػرى مٍّيَ فىقىالىػْت  يىػا جي رىفىْتَ فىمىم ا كىافى ًمْف اْلرىًد أىتىْتوي كىىيكى ييصى ًتيَ فىاْنصى

رىفىْتَ فىمى  ًتًوَ فىاْنصى بى مىى صى َ فىقىػاؿى  أىْم فىيىْقبىؿى عى ْيجي ػرى مٍّيَ فىقىالىْت  يىػا جي م ا كىافى ًمْف اْلرىًد أىتىْتوي كىىيكى ييصى
ػكًه اْلميكمً  جي ت ى يىْنظيػرى ًإلىػى كي ـ  الى تيًمْتوي حى ًتًوَ فىقىالىْت  الم يي بى مىى صى ًتيَ فىيىْقبىؿى عى بى صى سىػاًتَ رىبٍّ أيمٍّي كى

ىْفًتنىن ػوي فىتىذىاكىرى بىنيك ًإْسرىاًئيؿى جي  ْسػًنيىاَ فىقىالىػْت  ًإْف ًشػْئتيـْ ألى كىانىْت اْمرىأىةه بىًريٌّ ييتىمىث ؿي ًبحي ا كىًعبىادىتىويَ كى ْيجن رى
ػػْكمىعىًتًوَ فىيىْمكىنى  ـْ يىْمتىًفػػْت ًإلىْييىػػاَ فىيىتىػػْت رىاًعينػػا كىػػافى يىػػْيًكم ًإلىػػى صى ػػْت لىػػويَ فىمىػػ َ قىػػاؿى  فىتىعىر ضى ـْ ْتػػوي ًمػػْف لىكيػػ

َ فىػػيىتىْكهي فىاْسػػتىْنزىليكهَي كىىىػػدىميكانىفْ  ْيجو ػػرى لىػػدىْت قىالىػػْت  ىيػػكى ًمػػْف جي ػػا كى مىػػْتَ فىمىم  مى مىْييىػػاَ فىحى قىػػعى عى  ًسػػيىاَ فىكى
َ فى  لىدىْت ًمْنؾى َ فىكى ـْ   قىاليكا  زىنىْيتى ًبيىًذًه اْلبىًريٍّ عىميكا يىْضًربيكنىويَ فىقىاؿى  مىا شىْينيكي جى ْكمىعىتىويَ كى ؿى  أىْيػفى قىاصى

َ فىطىعىػفى ًفػي  ػًبي  ػرىؼى أىتىػى الص  م ىَ فىمىم ػا اْنصى َ فىصى مٍّيى ت ى أيصى اءيكا ًبًوَ فىقىاؿى  دىعيكًني حى ًبيُّ   فىجى الص 
ْيجو ييقىبٍّميكنىػػػوي  ػػػرى مىػػػى جي فه الر اًعػػػيَ قىػػػاؿى  فىػػػيىْقبىميكا عى ػػػْف أىبيػػػكؾى  قىػػػاؿى  فيػػػبى ـي مى ػػػبى قىػػػاؿى  يىػػػا غي َ بىْطًنػػػًوَ كى

ػا كىانىػْتَ  َ أىًعيػديكىىا ًمػْف ًطػيفو كىمى َ قىػاؿى  الى ػْكمىعىتىؾى ًمػْف ذىىىػبو قىػاليكا  نىْبًنػي لىػؾى صى كفى ًبًوَ كى يىتىمىس حي كى
سىػنىةو  شىػارىةو حى مىػى دىاب ػةو فىارًىىػةوَ كى ػؿه رىاًكػبه عى ػر  رىجي ػًو فىمى ػعي ًمػْف أيمٍّ ػًبيٌّ يىْرضى بىْينىا صى  َ فىقىالىػتْ 0 فىفىعىميكاَ كى
ـ   َ كىأىْقبىػؿى ًإلىْيػًو فىنىظىػرى ًإلىْيػًوَ فىقىػاؿى  الم ييػ ـ  اْجعىػْؿ اْبًنػي ًمْثػؿى ىىػذىاَ فىتىػرىؾى الث ػْدمى  الى تىْجعىْمًنػي أيمُّوي  الم ييػ

عىػؿى يىْرتىًضػعيَ قىػاؿى  فىكىػيىنٍّي أىْنظيػري ًإلىػى رىسيػكًؿ الم ػوً 5ًمْثمىوي  مىى ثىْدًيػًوَ فىجى مىْيػًو  َ ثيـ  أىْقبىؿى عى ػم ى الم ػوي عى صى
اعىوي ًبًإْصبىًعًو الس ب ابىًة ًفي فىًموً  ـى كىىيكى يىْحًكي اْرًتضى م  سى ـْ 3 كى اًريىػةو كىىيػ كا ًبجى مىرُّ يىاَ قىاؿى  كى عىؿى يىميصُّ َ فىجى

ـى الْ  ًنْع ْسًبيى الم وي كى يىقيكليكفى  زىنىْيًتَ سىرىْقًتَ كىًىيى تىقيكؿي  حى ـ  الى يىْضًربيكنىيىاَ كى َ فىقىالىْت أيمُّػوي  الم ييػ ًكيؿي كى
ـ  اْجعىْمًنػػي ًمْثمىيىػػا نىظىػػرى ًإلىْييىػػاَ فىقىػػاؿى  الم ييػػ ػػاعىَ كى عىػػا 4 تىْجعىػػْؿ اْبًنػػي ًمْثمىيىػػاَ فىتىػػرىؾى الر ضى َ فىيينىػػاؾى تىرىاجى

ًديثى  ْمقىى5 اْلحى سىفي اْليىْيئىًة فىقيْمتي  ا6 َ فىقىالىْت  حى ؿه حى ـ  َ مىر  رىجي ـ  اْجعىػْؿ اْبًنػي ًمْثمىػويَ فىقيْمػتى  الم ييػ لم ييػ
يىقيكليػكفى  زىنىْيػًتَ سىػرىْقًتَ فىقيْمػتي  الم   ـْ يىْضػًربيكنىيىاَ كى ػًة كىىيػ كا ًبيىػًذًه اأْلىمى ػرُّ مى ـ  الى الى تىْجعىْمًني ًمْثمىػويَ كى ييػ

ـ  اْجعىْمًنػي ًمثْ  ـ  الى تىْجعىْؿ اْبًني ًمْثمىيىاَ فىقيْمتى  الم يي ب ػارناَ فىقيْمػتي  الم ييػ ػؿى كىػافى جى مىيىػاَ قىػاؿى  ًإف  ذىاؾى الر جي

                                                           
  م تبدك سمي، سبلموت الغ ا. ُ
  م ال ت  م ي مثم، متكبرا  بورا. ِ
كوف رسكؿ اهلل صما اهلل سمي، كسمـ يستددـ  سولي  مت ددو إليصوؿ الم  ا كا حو حيو في، تشكيؽ يلا  ّ

 السوم يف.
  م في الط ورو كالبراءو ممو ي س  يلي و. ْ
 فبد ت تكمم، كيكمم و. ي  ي  يق ت   ، يتكمـ  كسممت    و لـ تكف متك مة ٓ
 س بو. ٔ



 ٕٔ 

ـ   ـْ تىْسػًرْؽَ فىقيْمػتي  الم ييػ لىػ سىرىْقًت كى ـْ تىْزًفَ كى لى ف  ىىًذًه يىقيكليكفى لىيىا  زىنىْيًت كى  اْجعىْمًنػي تىْجعىْمًني ًمْثمىويَ كىاً 
 .0 (ًمْثمىيىا

 فؿ الذم تكمـ في  صة  صحو  األددكد  كال كا  سػف ذلػؾ   ػ، لـ يذكر في  ذا الحدي  الط
كوف صغيرا كلك ، لـ يكف في الم د  ألف الطفؿ ي مو يككف في الم د في األسػوبيع األكلػا مػف 
حيوتػػ، فقػػط  ككبلمػػ، فػػي  ػػذا الفتػػرو  شػػد اسػػتغرابو  ف يسػػا سميػػ، السػػبلـ كصػػوح   ػػري  ي مػػو 

 س ػػ  شػػيء   مػػو ب ػػد ذلػػؾ فكبلمػػ، غريػػ   ي ػػو تكممػػو فػػي اليػػـك األكؿ مػػف حيوت مػػو  ك ػػذا 
 كلك ، ال يككف في الم د  كا  مو يذكر الحدي  الذيف تكممكا في الم د فقط.

  كػوف  ػري  را بػػو م  ػزال سػف ال ػػوس  ربػو مػف فسػػود الم تمػع  كالر بو يػة لػػـ يشػرس و اهلل ل بػػودا
 كا سمي ػو   ػوؿ ت ػولاف ب ي يسرا يؿ فر ك و سما   فس ـ  كمع ذلؾ لـ يحػوفظالصولحيف  كلك

ػؽ  رًعىايى  ػا رىعىْكىىػا حى ـْ ًإال  اْبًترىاءى ًرْضكىاًف الم ًو فىمى مىْيًي رىْىبىاًني ةن اْبتىدىعيكىىا مىا كىتىْبنىاىىا عى ًتيىػا فىآتىْينىػا }كى
ـْ فىاًسقيكفى  كىًثيره ًمْنيي ـْ كى ـْ أىْجرىىي  .ِ{ال ًذيفى  مىنيكا ًمْنيي

و يػػة  كا  مػػو يصػػبلح لمم تمػػع  فقػػد كػػوف رسػػكؿ اهلل صػػما اهلل سميػػ، ك مػػو فػػي اإلسػػبلـ فػػبل ر ب
ـْ   يت بػػد فػػي غػػور حػػراء  بػػؿ الب ثػػة   مػػو ب ػػد الب ثػػة فقػػد  ػػزؿ  كلػػ، ت ػػولاكسػػمـ  َ قيػػ ػػد ثٍّري يىػػا أىيُّيىػػا اْلمي
   كا  مو كوف ي تكؼ في المس د.ْفمـ ي تزؿ ب د و  بدا  ّفىيىْنًذر{

  ػودىفى ٍت،ي يصػمي( فقػد اسػت مؿ ال بػي صػما اهلل سميػ، كسػمـ كممػة في ركاية في صحيا مسػمـ )فىصى
)صػػدفة( التػػي يظ  ػػو ب ػػض ال ػػوس كممػػة محرمػػة  ك ػػذا الحسوسػػية مػػف  ػػذا الكممػػة ي مػػو  ػػي 
بسب   كؿ الشيكسييف يف الككف ك د صدفة  كالصحيا  ف الصػدفة ال تدمػؽ شػي و مػف ال ػدـ  

 ػػري  ك دتػػ، يصػػمي صػػدفة  فمػػـ   فػػأـ كمػػو  ػػك الحػػوؿ   ػػو كلكػػف ب ػػض األمػػكر تحػػد  صػػدفة
تقصد  ي  ف تأتي فػي ك ػت صػبلت،  كلػـ يقصػد  ػك  ف تصػؿ ك ػك يصػمي  فحػد  كصػكل و 

 في ك ت صبلت، صدفة   م دكف  صد مف  حد مو.

  ذا الحدي  مثوؿ مدر سما األكلكيوت  فقد احتور  ري    ػو  ػؿ يقطػع صػبلت، كي يػ   مػ،؟ 
م ذكر وا سػوبقو فػسف صػبلت، كو ػت صػبلو  وفمػة ؟ كبحس  سمـ األكلكيوت الذصبلت، ـ يكاصؿ 

يأدػذ ر ػـ  ثبلثػة  يػوـ   بي مو كو ت ي وبت، ألم، التي  وءت، مف مكوف ب يدُُك ي تأدذ الر ـ 

                                                           
ر ـ بو  تقديـ بر الكالديف سما التطكع بولصبلو كغير و    كتو  البر كالصمة كاآلدا   ُٕٔٗ/ْصحيا مسمـ ُ

 .َِٓٓالحدي  
 .ِٕسكرو الحديد  مية  ِ
 سكرو المدثر. ّ
 ا ظر في  ذا كتو  ال دم ال بكم في الر و ؽ  الحدي  الدومس سشر. ْ
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فكوف ي   سمي،  ف يقطع صبلت، كي ي   م،  كلك ، لػـ يف ػؿ ف ك ػ  بقبػكؿ دسو  ػو فيػ،    ٗ
  فس ػ، كػوف ي ػ  سميػ، ٗا ر ػـ ك ػك مقػدـ سمػ ٔكحتا لك كوف يصمي فري ة ك ي تأدػذ ر ػـ 

  ف يقتصر سما  ركوف الصبلو كفرا   و فقط  ك ذا ال يحتوج يال يلا د و ؽ  ميمة.

  ي ظػػػػر يلػػػػا ك ػػػػكا المكمسػػػػوت  ك ػػػػف لقػػػػد كػػػػوف دسػػػػوء  ـ  ػػػػري  س يبػػػػو  فقػػػػد دسػػػػت سميػػػػ،  ف
ف  –  كاسػت ي  دسوؤ ػو ل قك ػ، دست سمي،  ف يصم، الفسود الذم  ر  م ػ،  مالسو طوت   كا 

كابػػتبلء لػػ، كادتبػػورا  كلػػذلؾ ي بغػػي الت بيػػ، يلػػا سػػدـ دسػػوء الكالػػديف سمػػا األكالد  – ػػو بل  كػػوف
 .حتا في لحظوت الغ    فس  و  د تككف سوسة ي وبة فتصيب ـ

 ػذا  ؽٍ ري كمو  ك في، مػف سبػودو فػي ذلػؾ الم تمػع الفوسػد  لػـ يىػ و ري  ب ك يسرا يؿ كحي مو ذكر 
  ذلػؾ  ف الغػور يف فػي الفسػود يشػ ركف فػي تفت ػ،ك  ليػ،تػذ   ي إلحدل المكمسوت  فت  ػدت  ف

دادم ـ بقذارت ـ  كيش ركف    ـ ال يستطي كف االرتقوء يلا القمة التي ي يش في و الصولحكف  
غػػراءات ليثبتػػكا   ػػ، ال  حػػد  سػػبلـ ك فػػكذ كا  فيحػػوكلكف يفسػػود الصػػولحيف بمػػو لػػدي ـ مػػف  مػػكاؿ كا 

  فػذ بت يليػ، فػي صػكم ت، رغػـ ب ػد و   ػري  ف ؿ م  ـ  ك كذا كػوف مػف تمػؾ المػكمس مػع 
حسوسػػو ب كا  ػػو كر يػػ،  فػػأرادت  ف  كت ر ػػت لػػ،  فمػػـ يمتفػػت يلي ػػو  فزاد ػػو ذلػػؾ حقػػدا سميػػ،  كا 
تمرغ سم ت، بػولطيف الػذم ت ػيش فيػ، كلػك بػولتزكير كالكػذ   فمك ػت راسيػو م  ػو فحممػت م ػ،  

 .فممو كلدت  ولت:  ك مف  ري 

   فقػػد كػػو كا ي ػػربكف ب ػػري  المثػػؿ فػػي الصػػبلح كالتقػػكل  كلػػـ كػػوف  مػػر ال ػػوس  ي ػػو س يبػػو
ي ػػ، حقػػو  مػػر س يػػ   كيػػؼ ي  ػػدكا م ػػ، يال ذلػػؾ  كمػػع ذلػػؾ  بمػػكا فيػػ، شػػ ودو بغػػي ي رفك  ػػو  

يقبمكف ش ودو مػكمس ك ػي رمػز الفسػود كالقػذارو فػي كػؿ الم تم ػوت  ػديمو كحػديثو ب ػري  ك ػك 
فمػػوذا كػػوف مػػف شػػأ  ـ ب ػػد ذلػػؾ؟ لقػػد صػػ دكا يليػػ، لي ػػو بكا  ك ػػـ لػػـ   رمػػز التقػػكل كالصػػبلح!!!

تدغػػػػدغ يكك ػػػػكا يػػػػذ بكف يليػػػػ، ليػػػػزكركا  كصػػػػد كا فيػػػػ،  ػػػػكؿ فػػػػو رو  كمػػػػو ذلػػػػؾ يال ألف الت مػػػػة 
 مشوسر ـ  كتش ر ـ بأ ، ليس  ف ؿ م  ـ  ك   ـ   وس طبي يكف ال ي يشكف في الكحؿ.

  كذا  ك تصرؼ الرسوع  فقبػؿ  ف يكممػكا  ك بػؿ  ذا مثوؿ ممو تف ؿ اإلشوسة في ال مو ير  ك
فممػو سمػـ   ك ك مستغر  ممو يحد   كي ربك ،  دذكا ي دمكف صكم ت، مف الت مة  ف يتثبتكا

بولت مػػة  كر ل  يػػوج ال ػػوس  سمػػـ   ػػ، لػػف ي  يػػ، مػػف  ػػذا المك ػػؼ يال الم ػػكء يلػػا اهلل ت ػػولا   
 ك صبلو الحو ة.فطم  م  ـ  ف يمك كا مف صبلو رك تيف  ك مو فيمو يبد

  قػػذ اهلل ت ػػولا  ري ػػو ممػػو ات ػػـ بػػ، بكرامػػة  ك ػػي مػػف دػػكارؽ ال ػػودات تقػػع بػػسرادو اهلل ت ػػولا  
لمصػػولحيف  فقػػد   طػػؽ لػػ، الطفػػؿ الكليػػد  ك دبػػر ـ  ف  بػػوا  ػػك الراسػػي  كلػػيس  ري ػػو  فو قمػػ  

 .كفتبرككيال وس مرو  درل مو ة كثمو يف در ة  كصوركا يتمسحكف ب، 
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 مية بر الكالديف  فقد است و  اهلل دسػوء األـ فػي اب  ػو الػذم  سػوء االدتيػور في  ذا الحدي    
 فقدـ صبلو ال وفمة سما ي وبة  دا  و.

  كفي الحدي   ف ال  ؿ ليس سذرا  فقد كوف  ري   و بل بولمطمك  م ػ، فػي  ػذا الحولػة  كلػـ
 يقصد سقكؽ  م،  كمع ذلؾ فسف اهلل است و  في، دسوء  م،.

   كمػف    ػوؿ ت ػولا  ف اهلل يمتحف  كليوءا بولشدا د  ك  ، ي  ػؿ ل ػـ مدػورج غولبػوكفي الحدي{
 يتؽ اهلل يجعؿ لو مخرجاَ كيرزقو مف حيث ال يحتسب{

   كفي الحدي  يثبوت كراموت األكليوء  ك ذا ثوبت بولقرمف كالس ة  ك ف الكرامة ربمو تككف بطمػ
 مف الكلي.

 

ْيرىةى رضي اهلل عنو قى  .4 ـى  عىْف أىًبي ىيرى ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى الم ػوي عى مىػؽى )اؿى  قىػاؿى رىسيػكؿي الم ػًو صى ًإف  الم ػوى خى
ـي اْلعىاًئػًذ ًمػْف اْلقىًطيعىػًةَ قىػاؿى  نىعىػـْ  قىػا ـيَ فىقىالىػْت  ىىػذىا مى ػْت الػر ًح ـْ قىامى ت ػى ًإذىا فىػرىغى ًمػْنيي ْمؽى حى ػا اْلخى َ أىمى

مىًؾ  صى ْيفى أىْف أىًصؿى مىْف كى ـ  قىػاؿى رىسيػكؿي الم ػًو  تىْرضى كىأىْقطىعى مىْف قىطىعىًؾ  قىالىْت  بىمىىَ قىاؿى  فىذىاًؾ لىػًؾَ ثيػ
ل ْيتيـْ أىْف تيْفًسديكا ًفي اأْلىرْ  ـْ ًإْف تىكى ـى  اْقرىءيكا ًإْف ًشْئتيـْ } فىيىْؿ عىسىْيتي م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى تيقىطٍّعيػكا صى ً  كى

َ أيكلىًئػػ ـْ ػػامىكي مىػػى أىْرحى ـْ عى كفى اْلقيػػْر فى  أى َ أىفىػػبى يىتىػػدىب ري ـْ ػػارىىي ػػى أىْبصى ـْ كىأىْعمى ػػم يي ـْ الم ػػويَ فىيىصى ؾى ال ػػًذيفى لىعىػػنىيي
 .0 (قيميكبو أىْقفىالييىا{

 سػت  فػيدمقػت  كمو في و مف  صكؿ األ ػكات دمؽ اهلل الدمؽ سما مراحؿ  فولسمكات كاألرض
زاؿ الدمؽ يدمؽ  ففي كػؿ لحظػة يدمػؽ اهلل مػف ال ػوس    ثـ دمؽ مدـ في يـك سوبع  كالمراحؿ

 كالحيكا وت كالطيكر كاألسموؾ كالحشرات كال راثيـ مو ال ي مم، يال  ك سبحو ،.

   لسوف الحوؿ ربمو يككف  بمغ مف لسوف المقوؿ.ك  يوـ الرحـ ككبلم و  كع مف الم وز 

 و كصػػم، اهلل  كمػػف صػػم ر مػػف  طػػع الػػرحـ  كيبػػيف  ف مػػف ك الحػػدي  يػػأمر بصػػمة الػػرحـ  كيحػػذ
  ط  و  ط ، اهلل  كلكف مف  ي الرحـ؟.

  الرحـ لغة: القرابة  كلكف ليس ل و حدكد كا حة  فسف دكا ر القرابة تتسػع كتتػكالا حتػا تشػمؿ
 ال وس  مي و  فكؿ ال وس آلدـ.

 ـك مػػو الػػرحـ اصػػطبلحو: فقيػػؿ  ػػـ الكرثػػة  كاسػػتدلكا لػػذلؾ بػػأ  ـ اسػػتحقكا الميػػرا  دكف غيػػر 
لكػف الصػحيا  ف مسػألة الميػرا  كال فقػوت  ػي مػف القكامػة التػي يقػدـ في ػو الر ػوؿ  ػرابت ـ  ك  شدول

 .سمكمو  ك مو صمة الرحـ فتقدـ في و ال سوء كمو ذكر و سوبقو
                                                           

 .ِْٓٓر ـ الحدي  بو  صمة الرحـ  كتحريـ  طي ت و    كتو  البر كالصمة كاآلدا   ُُٖٗ/ْصحيا مسمـ ُ
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اهلل صما اهلل سمي، كسمـ  كالدليؿ سما ذلؾ )  ا رسكؿي   ر وال ك سوء كالرا ا    ـ المحوـر
ف ػذا الحػدي    ُ (ف  كي  رحػومى  ف  ذلػؾ  ط ػتي  ف  يذا ف متي  ف  كي    وؿ: ي     كالدولةً ةً م  سما ال ى  المر وي  جى زك   ف تي 

ي  مو سم و مثبل أل ، ي كز ال مع ب مو  ك  ، ال رحـ بيف المر و كاب ةيبيف  ف بيف المر و كسمت و رح
 .بولم  ا االصطبلحي الد يؽ كمو  ك م مكـ  كسما  ذا فسف غير المحوـر ليسكا  رحومو

  مف الشو ع بيف ال ػوس  ف صػمة الػرحـ ي مػو  ػي صػمة الر ػوؿ  رحػوم ـ مػف ال سػوء  ك ػذا غيػر
 صحيا  بؿ  ي مطمكبة مف األرحوـ ر وال ك سوء ألرحوم ـ ر وال ك سوء كذلؾ.

  ػو  يٍ ًزلىػٍت  ىػًذًا اآٍليىػةي : )لىم  ٍيػرىوى   ىػوؿى ك ي مطمكبة  ي و حتا لك كو كا غير مسػمميف  ف ىػٍف  ىبًػي  يرى
} ًبيفى تىؾى اأٍلىٍ رى  كى ىٍ ًذٍر سىًشيرى

ػص    ِ ـ  كىدى ٍيشنػو  فىػوٍ تىمى يكا فى ىػ م ـى  يرى سى مىٍيً، كى م ا اهللي سى دىسىو رىسيكؿي اهلًل صى
ـٍ ًمفى ال  وًر  يىو بى ًػي ميػر وى بػًف كىٍ ػ و   ىٍ ًقػذيكا  ى  : يىو بىً ي كىٍ ً  ٍبًف ليؤىمي   ىٍ ًقذيكا  ىٍ فيسىكي ـٍ ًمػفى فىقىوؿى ٍ فيسىػكي

ـٍ مً  ٍبًد مى ىوؼو   ىٍ ًقذيكا  ىٍ فيسىكي ـٍ ًمفى ال  وًر  يىو بىً ي سى ٍبًد شىٍمسو   ىٍ ًقذيكا  ىٍ فيسىكي فى ال  وًر  ال  وًر  يىو بىً ي سى
ٍبػػًد اٍلميط ًمػػً    ىٍ ًقػػذيكا  ـٍ ًمػػفى ال  ػػوًر  يىػػو بى ًػػي سى ـٍ ًمػػفى ال  ػػوًر  يىػػو يىػػو بى ًػػي  ىوًشػػـو   ىٍ ًقػػذيكا  ىٍ فيسىػػكي  ىٍ فيسىػػكي

ػػأى  ػػو سى ـٍ رىًحمن ٍيػػرى  ىف  لىكيػػ ػػٍي نو  غى ـٍ ًمػػفى اهلًل شى ػػًؾ ًمػػفى ال  ػػوًر  فىػػًس  ي الى  ىٍمًمػػؾي لىكيػػ ػػةي   ىٍ ًقػػًذم  ىٍفسى بيمُّ ىو فىوًطمى
ًل ىو ًببىبلى

ّ )ْ. 

 (  لى لىٍيسى اٍلكىاًصػال بل ة بيف األرحوـ سما ثبلثة   سوـ  ك ي مأدكذو مف حدي ًكػٍف ؿي ًبوٍلميكىػوًفًئ كى
مى ىو( اٍلكىاًصؿي ال ًذم ًيذىا  ىطى    فقد بيف الحدي  ك ػكد الكاصػؿ كالمكػوفئ كالقػوطع  ٓ ىٍت رىًحمي،ي كىصى

 ك ذا م  ا كؿ كاحد م  و:

ف  ي  صؿالذم يى صؿ: ك ك: االك  -    طع.كا 

ف كيصؿ.ك : طعوالق -     ك الذم يىقطع كا 

 يف  يطع. المكوفئ: ك ك الذم يصؿ يف كيصؿ  كيقطع -ج 

 :مو حكـ  ذا الحوالت ف ي كمو يمي  

 كصؿ الكاصؿ كا     مو كصؿ القوطع فمستح . -  

                                                           
كتو  ال كوح  بو  حرمة الم وكحة  ذكر ال مة التي مف   م و ز ر سف  ذا الف ؿ    ِْٔ/ٗابف حبوف صحيا ُ

 .  كالرا ا   ، حدي  حسفُُْٔر ـ الحدي 
 .ُِْسكرو الش راء  ِ
  صم و بصمت و. : م ّ
 .َِْ  كتو  اإليموف  بو  في  كل، ت ولا:  ك  ذر سشيرتؾ األ ربيف{  ر ـ الحدي  ُِٗ/ُحيا مسمـص ْ
 .ُٗٗٓصحيا البدورم  كتو  األد   ر ـ الحدي   ٓ
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  طع القوطع مكركا   مو  طع الكاصؿ ف ك حراـ. -  

 لقوطع  ك د سبؽ ذكر حكـ ذلؾ. مو المكوفئ ف ك كصؿ الكاصؿ  ك طع ا -ج 

 كيستث ا مف ذلؾ الكالداف  فكصم مو كا   مطمقو  ك ط  ـ حراـ مطمقو.

 سموف ر يسوف: س  وبموذا تككف الصمة؟ ف ك مو  

 صمة مودية  كول فقة  كال دية  كمسوسدت،  سديو سما   وء حكا  ،. -  

صػػػمة م  كيػػػة  كولزيػػػورو  كالمشػػػوركة فػػػي الم وسػػػبوت  ػػػمف الحػػػدكد الشػػػرسية  كالسػػػؤاؿ  -  
 س  ـ  كالدسوء ل ـ.

 الػػـ يحػػددفػػسف ذلػػؾ  ك مػػو مػػو  ػػك مقػػدار الصػػمة؟  م كػػـ مػػرو تكػػكف الزيػػورو؟ ككػػـ تكػػكف ال فقػػة؟ 
حو ػة    كا  مػو ي تمػد ذلػؾ سمػا  مػريف:أل ، ليس لػ، حػد م ػيف م وسػ  فػي كػؿ األحػكاؿ الشرع

 .  كذلؾ  مف ال رؼ السو د في بي ت،المكصكؿ  ك درو الكاصؿ

كب ػػوء سمػػا ذلػػؾ فمػػف كػػوف  حػػد  بكيػػ، مري ػػو كبحو ػػة لرسويتػػ،  ككػػوف يسػػكف ب و بػػ، فمػػف 
كػػوف سمػػا ب ػػد مو ػػة و  ك مػػرتيف  كلكػػف لػػك كػػوف بصػػحة  يػػدو  ك القطي ػػة  ف ال يػػزكرا كػػؿ يػػـك مػػر 

كيمكمترا مثبل فس ، يكفي  ف يزكرا كػؿ  سػبكع مػرو  كلػك كػوف فػي دكلػة  دػرل فربمػو يكفػي  ف يػزكرا 
   ك كذا. ك مرتيف في الس ة مرو

  تبيف اآلية  ف الذيف تكلكا سف اإلسبلـ  ـ الذيف يفسػدكف فػي األرض كيقط ػكف  رحػوم ـ  ك ػد
وؿ يف غيػػر المسػػمميف  ػػـ الػػذيف ي مػػركف األرض بمدترسػػوت ـ  فكيػػؼ يصػػف ـ القػػرمف الكػػريـ يقػػ

كسػو ؿ تصػما السػتددام و فػي الديػر  ك الشػر   بأ  ـ يفسدكف في و؟ كال كا :  ف المدترسػوت
ك د استددم و الغر  مثبل في است مور الش ك   كفي الم وزر ال موسية  كفي يش وؿ حربيف 

  المػػد ييف بولق وبػػؿ ال ككيػػة  كفػػي دسػػـ يسػػرا يؿ المغتصػػبة  كفػػي ترفيػػ، سػػولميتيف  كفػػي  ػػر 
 مػف ال ػكع كسػكء التغذيػة الكبل  سما حسو  سشػرات اآلالؼ الػذيف يمكتػكف يكميػو فػي ال ػولـ

 .. يلا.

كفػػػػي الغػػػػر  مػػػػثبل تفكػػػػؾ لؤلسػػػػرو  حيػػػػ  ال ػػػػزكؼ سػػػػف الػػػػزكاج  كارتفػػػػوع لؤلطفػػػػوؿ غيػػػػػر 
ك ية  ك تؿ لؤلطفوؿ كالتدمي سف تربيت ـ  كترؾ لمكالديف الشرسييف  ك ر  لمزك وت  كديو وت ز 

 كاألرحوـ ..يلا.

  كال والشػ ك  كحوفظػت سمي ػ ورحبػت ب ػ وتحػك ك مو في ظػؿ اإلسػبلـ فػبل اسػت مور كا  مػو فت
  كلػػػك فكػػػر غيػػػر شػػػيء ممػػػو ذكػػػر تفكػػػؾ لؤلسػػػرو يال فػػػي حػػػوالت  ػػػودرو  كال م ػػػوزر  موسيػػػة  كال

 تموسي س د المسمميف  ك مة ا تشور األمراض ال  سية س د ـ  المسمميف في سب   ذا الترابط اال
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ل ممكا  ف السب   ك االلتزاـ بت وليـ اإلسبلـ  كلك فكركا في القرمف الكػريـ ل ممػكا  ف اإلسػبلـ حػؽ  
كلك  ـ يفكركف في كؿ شيء يال في دال ؿ صحة اإلسػبلـ سمكمػو  كمػف فكػر مػ  ـ فػي ذلػؾ  ػداا 

مقصػركف فػػي  شػر اإلسػػبلـ بيػ  ـ  فمػػك  ػوـ المسػػممكف بػكا ب ـ  كتفكػػر    كال شػؾ  ف المسػػمميفاهلل
 .غير المسمميف ب ذا الديف لددمكا  مي و في اإلسبلـ

 

ـى قىػاؿى  .5 ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى الم ػوي عى بىْيًر ْبًف ميْطًعـو رضي اهلل عنو عىْف الن ًبيٍّ صى ن ػةى ) عىْف جي ؿي اْلجى الى يىػْدخي
 .0 (قىاًطعي رىًحـو 

 صمة الرحـ  كتحػذير مػف  طي ت ػو  كلكػف بأسػمك   ديػد  ك ػك   ػ،   ذا الحدي  ح  سما في
 ال يددؿ ال  ة  وطع.

 :ك ذا الحدي  ك مثول، ل، ف موف صحيحوف 

ف ػػك كػػوفر ال يػػددؿ  – م استقػػد  ف  طي ػػة الػػرحـ حػػبلؿ  – كل مػػو:  ف مػػف اسػػتحؿ  طي ػػة الػػرحـ 
  ودرو. ال  ة   و يو  بؿ يدمد في ال ور  ك ذا حوالت

ال يػػددؿ ال  ػػة مػػع السػػوبقيف   م ال يػػددم و يال  ثو ي مػػو:  ف القػػوطع لرحمػػ، الػػذم ال يسػػتحؿ ذلػػؾ
 ب د سذا  سما  ذا ال ريمة.

 ك ذا كم، في حولة  طع الكاصؿ   ك الكالديف   مو في غير ذلؾ فقد سبؽ بيو ،.
 

م   .6 ـى قىػاؿى  عف أىنىًس ْبًف مىاًلؾو رضي اهلل عنو أىف  رىسيكؿى الم ًو صى ػم  سى مىْيًو كى ػب  أىْف )ى الم وي عى ػْف أىحى مى
ييْنسىيى لىوي ًفي أىثىرًًهَ فىْميىًصْؿ رىًحمىوي   .5 (ييْبسىطى لىوي ًفي ًرْزًقًوَ كى

  ك ػػذا  سػػمك  مدػػر فػػي الحػػ  سمػػا صػػمة الػػرحـ  فػػسف  كثػػر مػػف يقط ػػكف  رحػػوم ـ يقط ك  ػػو
ؽ الك ػػت  ف ػػوء الحػػدي  ب ػػذا األسػػمك  بسػػب  التكػػوليؼ الموديػػة لصػػمة الػػرحـ   ك بسػػب   ػػي

ال ديد ي ول   ذا الكا ع  ك كذا فسف ال بػي صػما اهلل سميػ، كسػمـ كػوف يسػتددـ  سػولي  مت ػددو 
 لمدسكو كالت ميـ.

  ال وظر في الحدي  لمك مة األكلا ي دا مت ور و مع القرمف الكريـ كاألحوديػ  الصػحيحة  ألف
مكتػػك   بػػؿ  ف يدمػػؽ اإل سػػوف  محػػدكد م مػػـك ال صػػكص الشػػرسية تبػػيف  ف رزؽ كػػؿ ي سػػوف 

 ككذلؾ سمرا  فكيؼ يزيد رز ، كسمرا بصمة الرحـ؟.

                                                           
 .ِٔٓٓر ـ الحدي   بو  صمة الرحـ كتحريـ  طي ت و    كتو  البر كالصمة كاآلدا  ُُٖٗ/ْصحيا مسمـ ُ
 .ِٕٓٓر ـ الحدي  بو  صمة الرحـ كتحريـ  طي ت و  الصمة كاآلدا     كتو  البر ك ُِٖٗ/ْصحيا مسمـ ِ
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 لم كا  سف ذلؾ ذكر ال مموء  كابيف صحيحيف: 

ف الزيػػودو فػػي الػػرزؽ كال مػػر زيػػودو م  كيػػة   م  ف يبػػورؾ اهلل لػػ، فػػي رز ػػ، كسمػػرا   كل مػػو:  
يػػد م ػػ، شػػيء  ك ػػد ال يكفيػػ، يال يلػػا م تصػػؼ مكظؼ  ػػد يكفيػػ، راتبػػ، يلػػا   ويػػة الشػػ ر  ك ػػد يز فػػول

كالطولػػ   ػػد يػػدرس فػػي يػػـك  كثػػر ممػػو  الشػػ ر  سممػػو  ف الشػػ ر  ػػك الشػػ ر  كالراتػػ   ػػك الراتػػ  
 يدرس في  يوـ  ك كذا.

كاصػبل    ك ي بم  ا  ف اهلل ت ولا ي مـ سمفو  ف اإل سوف سػيككفثو ي مو:  ف الزيودو حقيقية
 ل، سمرا  كثر مف سمرا لك كوف  وط و.  ك  وط و  فسف سمم، كاصبل كت  

  يبقػػوء  بم  ػػا ي سػػوء األثػػر يكػػكفثػػر غيػػر األ ػػؿ  فألف األثولػػ   ك مػػو ي سػػوء األثػػر فمػػ، م  ػػا
ذكػػرا الحسػػف ب ػػد مكتػػ،  ك ػػذا  مػػر م مػػكـ  فػػسف ب ػػض ال ػػوس ال يػػذكر ب ػػد مكتػػ، يال  يومػػو  ك 

ب ػػػدا  رك ػػػو  ف ال ميػػػؿالحسػػػ كب  ػػػ ـ يبقػػػا ذكػػػرا  السػػػيئكب  ػػػ ـ  ػػػد يطػػػكؿ ذكػػػرا   سػػػوبيع 
طكيمة  بؿ مالؼ السػ يف  فػبل زل ػو  ػذكر بػولدير األ بيػوء صػمكات اهلل كسػبلم، سمػي ـ  كال زل ػو 

  ذكر الصحوبة ر ي اهلل س  ـ  مي و.

كػر كرا الحسف ب د مكتػ،؟ كال ػكا :  ف اإل سػوف يذا ذي ذ مف ك د يقوؿ: كموذا يستفيد اإل سوف
  ككممو ا تدل ب، ي سوف كوف ل، مف األ ر   كترحمكا سمي،كا ل،كاستغفر   دسو ل، الصولحكف بولدير

 مثؿ   ر مف ا تدل ب،.
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 مف حقكؽ المسمـ

َ فىػإً  .0 ـْ كىالظ ػف  ـى قىػاؿى  ًإي ػاكي م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى ْيرىةى رضي اهلل عنو أىف  رىسيكؿى الم ًو صى ف  عىْف أىًبي ىيرى
ػػًديًثَ كى  ػػكاَ كىالى الظ ػػف  أىْكػػذىبي اْلحى اسىػػديكاَ كىالى تىبىاغىضي س سيػػكاَ كىالى تىنىافىسيػػكاَ كىالى تىحى س سيػػكاَ كىالى تىجى الى تىحى

كيكنيكا ًعبىادى الم ًو ًإْخكىاننا كاَ كى  .0 تىدىابىري

 كال  ػي   ػو سمػا ي  ا الحدي  سػف الظػف  كال شػؾ  ف الظػف الم  ػي س ػ،  ػك الظػف السػيء  
 .األصؿ  ك ك لمتحريـ

 ف أل ؿ يسػتطيع اإل سػوف  ف ال يظػف الظػف السػيء؟ ال ػكا :  ف اإل سػوف ال يسػػتطيع كلكػف  ػ
دكف  صػػػد  ك يرادو  كاهلل سػػػبحو ، كت ػػػولا ال يكمػػػؼ  الظػػػف السػػػيء يدطػػػر سمػػػا بػػػوؿ اإل سػػػوف

اإل سوف فكؽ طو ت،  كلذلؾ فسف  ذا ي د  ري ة كوفية تصرؼ الحدي  مف الم  ا الظػو ر يلػا 
النيي عف اعتقػاد الظػفَ أك التحػدث بػو كنشػره بػيف   ا الحدي  الم  ا الم وزم  فيككف م

ف ػػك يتحػػد    كيػػدؿ سمػػا ذلػػؾ  كلػػ، صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ: فػػسف الظػػف  كػػذ  الحػػدي   النػػاس
 سف  شر الظف بيف ال وس استمودا سما الظف.

 ًمػفى الظ ػفٍّ ًإف  بىْعػ ى الظ ػفٍّ يىا أىيُّيىا ال ًذيفى  مىنيكا اْجتىًنبيكا كىًثيػرنا   يذكر و  ذا الحدي  بقكل، ت ولا
ـه   .ِ{ًإْث

ال ت  ػا سػف كػؿ الظػف  بػؿ سػف كثيػر م ػ،  ك ػذا  ػك الظػف السػيء   مػو  اآليةكيبلحظ  ف 
 الحسف فغير م  ي س ،.

تبػػػيف  ف ب ػػػض الظػػػف يثػػػـ  فممػػػوذا ت  ػػػا سػػػف كثيػػػر م ػػػ،  كال تكتفػػػي  اآليػػػة كمػػػو يبلحػػػظ  ف
 بول  ي سف ب  ، فقط؟.

ف ال  سػوالسػيء  كسػوف: ظػف فػي محمػ،  كظػف فػي غيػر محمػ،  كألف اإل كال كا :  ف الظف
 يستطيع  ف يميز بي  مو  وء ال  ي سف كؿ الظف السيء بقسمي،.

  ك مو التحسس كالت سس فقد  ػوؿ ب ػض ال ممػوء    مػو بم  ػا كاحػد  ك ف الثو يػة  ػوءت مؤكػدو
  فيكػكف لكػؿ كممػة م  مػو فػي الكػبلـ التأسػيس كلػيس التأكيػدلؤلكلػا  كلكػف الػرا ا  ف األصػؿ 

م  و ػػو الدػػوص  كالػػرا ا فػػي م  و مػػو  ف التحسػػس  ػػك:  ف يبحػػ  اإل سػػوف سػػف الم مكمػػوت 
ل فسػػػ،  ك مػػػو الت سػػػس فػػػأف يبحػػػ  سػػػف الم مكمػػػوت لغيػػػرا  ك ػػػد  ػػػوء ذكر مػػػو ب ػػػد الظػػػف  ألف 

                                                           
 .ِّٔٓر ـ الحدي  بو  تحريـ الظف كالت سس    كتو  البر كالصمة كاآلدا   ُٖٓٗ/ْصحيا مسمـ ُ
 .ُِسكرو الح رات  مية  ِ
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ف اإل سوف الذم يظف بس سوف سكءا كال ي مـ  ؿ  ذا الظف صحيا  ـ ال يدطر سما بول،  كتزي
  كذلػػؾ مػػف دػػبلؿ مػػف ذلػػؾ لػػ،  فسػػ،  كيػػزيف لػػ، الشػػيطوف  ك ػػد يػػزيف لػػ،  حػػد ال ػػوس  ف يتأكػػد

فوإلسػبلـ ال يبػيا  التحسػس كالت سػس الػذم ي تػؾ سػتر اإل سػوف  مرا بت،  ف وء الحػدي  يحػـر
فيمػو ظ ػر مبلحقة ال وس كمرا بت ـ فػي بيػكت ـ  كفيمػو بيػ  ـ كبػيف رب ػـ  كا  مػو يأدػذ الشػدص 

 م ، فقط.

  مو الت وفس ف ك   سوـ:ك 
ًفػي ذىًلػؾى    كل و: الت وفس سما الدير  ك مكر اآلدػرو  ف ػذا مسػتح   كفػي ذلػؾ  ػوؿ ت ػولا كى

}    كمف ذلؾ الت وفس في ال مـ.ُفىْميىتىنىافىًس اْلميتىنىاًفسيكفى

ثو ي و: الت وفس في المبوحوت مف الػد يو  فوألصػؿ فيػ، اإلبوحػة  كلك ػ، مكػركا لغيػرا   م لمػو 
 .  ك ذا  ك الذم ذكرا الحدي دث، ذلؾ غولبو مف التحوسد كالتبوغضيح

.ثولث و: الت وفس في المحرموت    ك ذا ال شؾ   ، محـر

   ك مػػػو الحسػػػد ف ػػػك تم ػػػي زكاؿ ال  مػػػة سػػػف الغيػػػر  ك ػػػذا محػػػـر  يال يذا كػػػوف صػػػوح  ال  مػػػة
تدؿ لػذلؾ بقكلػ، يكػكف تم ػي زكاؿ ال  مػة س ػ، مشػركسو  كيسػيست مم و في م صية اهلل ت ػولا ف

ب  ىو  يىوًو الدٍُّ يىو رى ىاي ًزي ىةن كى ىٍمكىاالن ًفي اٍلحى مىؤلى ب  ىو ًي  ؾى متىٍيتى ًفٍرسىٍكفى كى ًلييً مُّكا سىٍف ت ولا  كى ىوؿى ميكسىا رى
ت ػػا  ـٍ فىػػبلى ييٍؤًم يػػكا حى مىػػا  يميػػكًبً  ـٍ كىاٍشػػديٍد سى مىػػا  ىٍمػػكىاًلً  ب  ىػػو اٍطًمػػٍس سى ػػًبيًمؾى رى { سى ـى كيا اٍل ىػػذىا ى اأٍلىًلػػي يىػػرى

ِ  
 ك مو تم ي مثؿ مو س د الغير مف ال  مة فيسما: الغبطة  ك ي مشركسة.

  ك مػػو الػػبغض ف ػػك محػػـر   ػػذا يف كػػوف شدصػػيو  كيكػػكف الػػبغض شدصػػيو يف بقػػي رغػػـ يسػػبلـ
  ك ك غير الح  الفطرم الذم الكوفر كتكبة ال وصي  كمو  ف الح  الشدصي اإلرادم محـر

ف كػػوف لشػػدص مسػػمـ تقػػي فكفػػر  ك   كيكػػكف الحػػ  شدصػػيو حتػػا كحػػ  الكالػػد لكلػػدايكػػكف  كا 
  ك مو بغض الكوفر لكفرا  كال وصي لم صػيت، ف ػذا مطمػك  شػرسو  كالػبغض   ػو لػيس سصا

 لمشدص كا  مو لم قيدو كال مؿ المدولؼ لئلسبلـ.

 سموف: بولسبلـ كالكبلـ  ك ك ك مو التدابر ف ك: ال  ر  

  ك ػذا  ػك الػذم ي  ػا س ػ، سب  د يػكم بحػت  ف ػك محػـر فػكؽ ثبلثػة  يػوـاألكؿ: يف كوف ل
ك مػػػو الكػػػبلـ الم طػػػكؽ  ك المكتػػػك  فيػػػزكؿ بػػػ، الحػػػدي   كال يػػػزكؿ يال بولسػػػبلـ ك ػػػك الحػػػد األد ػػػا  

                                                           
 .ِٔسكرو المطففيف  مية  ُ
 .ٖٖسكرو يك س  ِ
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ال  ػػر يف كػػوف كبلمػػو لي ػػو  ك مػػو يف كػػوف كبلمػػو فيػػ، ت ديػػد كتكسػػد كسػػ  كشػػتـ ف ػػذا ال يػػزكؿ بػػ، 
 ال  ر.

اء مع ك ػكد السػبلـ كالكػبلـ فولصػحيا  ف يثػـ ال  ػر  ػد زاؿ  كلكػف سميػ، ك مو يف بقي اإليذ
 يثـ اإليذاء  كاهلل  سمـ.

 كال يككف ال فك مستحبو دا مو  بؿ  ك مستح  بثبلثة شركط: 

 الذم يريد  ف ي فك  كليس هلل كال لآلدريف.  ف يككف الحؽ لمشدص -  

غمػػػ  سمػػػا الظػػػف  ف ال   كػػػأف ي تػػػذر بصػػػدؽ  ك ف يك ف يكػػػكف المػػػذ   مسػػػتحقو لم فػػػك -  
 يدف ، ال فك يلا االستداء سما اآلدريف.

ال ف ك ليس سفكا  بؿ  ك   ؼ. -ج    ف يككف ال فك س د المقدرو  كا 

كم  ػػو اإلصػػرار    م بسػػب  ارتكػػو  الشػػدص لػػب ض الكبػػو ر  ال  ػػر لسػػب  دي ػػي الثػػو ي:
 صػما اهلل سميػ، سما ب ض الصغو ر ف ذا مشركع ببل سدد م يف مف األيوـ  فقػد  ػوطع رسػكؿ اهلل

 ذا ب ػد كسمـ المدمفيف الثبلثة  ك مر بمقوط ة المسمميف ل ـ  كبقيت  ذا المقوط ة دمسيف يكمو  
  ف استرفكا بذ ب ـ.

   كلكف المقوط ة تحتوج يلا حكمة  فسف غم  سما ظف الشدص  ف المقوط ة تػردع ال وصػي
بػؿ ربمػو فتسػتح  المقوط ػة    سف م وصي، بي ، كبيف اهلل   ك سف ظمم، لم وس  ك تردع غيرا

كو ت كا بة  كذلؾ كمقوط ة الثبلثة الػذيف تدمفػكا سػف غػزكو تبػكؾ  فقػد كػوف م ػرد رد السػبلـ 
 سمي ـ حرامو  ك د  مرت زك وت ـ بمقوط ت ـ  ي و.

كلػػك  ف الم تمػػع اإلسػػبلمي اسػػت مؿ  ػػذا األسػػمك  بحػػـز مػػف البدايػػة لمػػو ا تشػػرت كثيػػر مػػف 
بل ا تشػػػور المبػػػوس غيػػػر الشػػػرسي بػػػد  تػػػدري يو فػػػي م تم  ػػػو  فمػػػك  ف فػػػي الم تمػػػع  فمػػػث الم وصػػػي

مك فػػػو صػػورمو م ػػػذ البدايػػة لكػػػوف ذلػػؾ  ػػػغطو ا تموسيػػو كبيػػػرا يصػػ   الصػػػمكد ال ػػوس ك فػػػكا م ػػ، 
 . موم،  ك كذا في كؿ م صية

ف غمػػػ  سمػػػا الظػػػف  ف المقوط ػػػػة تزيػػػد ال وصػػػي فس  ػػػو تصػػػػبا  م صػػػيةال سمػػػػا يصػػػرارا كا 
 سما ظ ،  ف المقوط ة كسدم و سكاء فتككف مبوحة  كاهلل  سمـ.محرمة  ك مو يف غم  

  ثـ يدتـ الحدي  بولتذكير بأف  ػذا كم ػو مػف حقػكؽ األدػكو التػي ي ػ  سمػا المسػمـ  ف يحػوفظ
ال سػ  مػف حيػ  سمي و  فيقكؿ: ككك ػكا سبػود اهلل يدكا ػو   م كك ػكا يػو سبػود اهلل كػوإلدكاف فػي 

و ػػت رابطػػة ال سػػ   بػػؿ اإلسػػبلـ   ػػكل رابطػػة  فمػػذلؾ  مػػر  ف الت ػػوكف كالتكوفػػؿ كالتػػراحـ  فقػػد ك
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ف كو ػػػت رابطػػػة الػػػديف فػػػي الحقيقػػػة   ػػػكل مػػػف رابطػػػة  تكػػػكف رابطػػػة األدػػػكو فػػػي الػػػديف مثم ػػػو  كا 
 القرابة.

 

ـى   .5 م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى ْيرىةى رضي اهلل عنو قىاؿى  قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى اسىػدي )عىْف أىًبي ىيرى كاَ كىالى الى تىحى
كيكنيػكا ًعبىػادى الم ػًو ًإخْ  َ كى مىػى بىْيػًع بىْعػ و ـْ عى كي كاَ كىالى يىًبْع بىْعضي كاَ كىالى تىدىابىري شيكاَ كىالى تىبىاغىضي كىاننػاَ تىنىاجى

َ الى يىْظًمميويَ كىالى يىْخذيليويَ كىالى يىْحًقريهَي الت ْقكىل ىىاىينىػا  ك اْلميْسًمـً ـي أىخي ييًشػي -اْلميْسًم ثى كى ػْدرًًه ثىػبى ري ًإلىػى صى
ػرىاـهَ دىميػويَ  -مىر اتو  مىػى اْلميْسػًمـً حى َ كيػؿُّ اْلميْسػًمـً عى ـى ػاهي اْلميْسػًم ْسًب اْمػًرئو ًمػْف الش ػرٍّ أىْف يىْحًقػرى أىخى ًبحى

وي  مىاليويَ كًعْرضي  .0 (كى

 كاحػد  بيف  ذا الحدي  كالحدي  السػوبؽ تػدادؿ  فقػد ذكػر ال بػي صػما اهلل سميػ، كسػمـ فػي كػؿ
  كذلػؾ ألف مػو ذكػر فػي كػؿ م  مو مو ليس في اآلدر  كمو ذكر ب ض مو فػي الحػدي  اآلدػر

حػدي  ي مػػو  ػك سمػػا سػبيؿ المثػػوؿ ال سمػػا سػبيؿ الحصػػر  كلػذلؾ كػػوف ال بػي صػػما اهلل سميػػ، 
 كسمـ يذكر في كؿ حدي  مو ي وس  المقوـ.

  فػي ال بل ػوت اال تموسيػة  ك الت و ش  ػك التدػودع  سػكاء كػوف ذلػؾ فػي الت ػومبلت الموليػة  ك
فػي غير مػو  كمػػو  شػد تفكػػؾ الم تمػع الػذم يحػػوكؿ كػؿ فػػرد فيػ،  ف يدػدع اآلدػػر  ي ػ، م تمػػع 
  ػػػو ي  ال ي ػػػتـ كػػػؿ شػػػدص يال بمصػػػمحت،  كلػػػك كػػػوف ذلػػػؾ سمػػػا حسػػػو  مصػػػمحة اآلدػػػريف  

صمحت، كالحقيقة  ف اإل سوف ال يمكف  ف يراسي مصولا اآلدريف كلك كوف ذلؾ سما حسو  م
 ال لدافع   كل.ي

 ال ػوس  كلكػف القػو كف ال يمكػف  الدكؼ مف القو كف  ك الذم ي ػبط دطر سما البوؿ  فك د ي
 ف يككف كوفيو  فبل يمكف  ف   ع شرطيو مع كؿ مكاطف  كال يمكف  ف يرفع كؿ مف يت رض 
 يلػا دػداع شػػككل يلػا الق ػوء  كال يمكػػف  ف يقػدـ اإلثبوتػوت الكوفيػػة سمػا ذلػؾ  ك كػػذا فػبل بػػد
مػػف الػػدافع الػػدادمي ل ػػدـ دػػداع ال ػػوس  كال يمكػػف  ف تكػػكف األدػػبلؽ كحػػد و كوفيػػة لػػذلؾ  ألف 
األدبلؽ التي ال ت بع مف الديف ال يمكف  ف تسػتمر كال يمكػف  ف تكػكف  كيػة بمػو فيػ، الكفويػة  
ك ذا دبلصة مو  ول،  حد  ش ر الق وو البريطو ييف ب د ت ربة طكيمة في الق ػوء حيػ   ػوؿ: 

 الة ببل  و كف  كال  و كف ببل  دبلؽ  كال  دبلؽ ببل ديف.ال سد

 ػا الحػػدي  سػػف البيػع سمػػا البيػػع  ك ػذا محػػـر شػػرسو  كيكػكف ذلػػؾ بػػأف يػتـ البيػػع بوإلي ػػو  ي  
يترا ػػع سػػف البيػػع فيػػأتي شػػدص يلػا البػػو ع في ػػرض سميػػ،  ف  كبدوصػػة  بػػؿ التقػػوبض كالقبػكؿ

                                                           
 .ِْٔٓر ـ الحدي  بو  تحريـ ظمـ المسمـ كدذل،      كتو  البر كالصمة كاآلدا ُٖٔٗ/ْصحيا مسمـ ُ
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في رض سمي، الترا ع سف الشػراء ليبي ػ، مثمػ،  ليشتري، م ، بس ر  سما   ك يأتي يلا المشترم
 بس ر   ؿ.

  ك ػد ثبػت ال  ػػي   مػو يف لػـ يػػتـ اإلي ػو  كالقبػكؿ ف ػػذا مسػألة  دػرل  ك ػػي السػـك سمػا السػػـك
ٍيػػرىوى   س  ػػو  ي ػػو ػػم ـى  ىػػوؿى ر ػػي اهلل ف ىػػٍف  ىبًػػي  يرى سى مىٍيػػً، كى ػػم ا الم ػػ،ي سى ـٍ ) : ىف  رىسيػػكؿى الم ػػً، صى الى يىسيػػ

مىا ًدٍطبىًتً،(اٍلمي  مىا سىٍكـً  ىًديً، كىالى يىٍدطيٍ  سى ـي سى كالتددؿ   و  ث وء المسوكمة مكركا لمو في   ُ ٍسًم
 التبوغض.ذلؾ مف الت وفس الذم يحد  غولبو  كسو مف 

  ًطبػػة فػػسف تمػػت مكافقػػة الطػػرفيف كلػػـ يػػتـ ال قػػد فتحػػـر الدطبػػة لمػػف كػػوف طبػػة سمػػا الدً ك مػػو الد
تػػتـ مكافقػػة الطػػرفيف كال زاؿ األمػػر  يػػد التفكيػػر فيكػػرا  ف يتقػػدـ دوطػػ   ي مػػـ ذلػػؾ  ك مػػو يف لػػـ

ألف مصػمحت و مدر  يال يذا كوف المتقدـ فوسقو فولرا ا   ، ي كز ذلؾ بؿ ربمو يككف مسػتحبو  
 في زكج صولا مقدمة سما مصمحت،  كاهلل  سمـ.

  دػػك المسػػمـ(  م يف لػػـ ثػػـ يػػذكر ال بػػي صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ األدػػكو فػػي اهلل  فيقػػكؿ )المسػػمـ 
 يكف  دو ل، في ال س  ف ك  دكا في اإلسبلـ  ك دكو اإلسبلـ   كل ل دو  سبو :

بػػػيف ال قػػػكؿ كالقمػػػك  كالسػػػمكؾ مػػػف دػػػبلؿ ال قيػػػدو المشػػػتركة كالتشػػػري وت     ػػػو تػػػربط كل ػػػو: 
 المشتركة   مو  دكو ال س  فولقوسـ المشترؾ  ك الدـ.

  كال   فمػـ يدتػر  حػد م ػو  دػوا  ك  بػواةكو في ال س  ي بوريػثو ي و:    و ادتيورية  بي مو األد
 .شؾ بأف اإل سوف يتفوسؿ مع األمر االدتيورم  كثر مف األمر اإل بورم

اهلل سبحو ، كت ولا سظيـ  ػدا  ف ػـ مػف السػب ة الػذيف يظم ػـ اهلل فػي  دثولث و:  ف   ر و س 
 ظم،.

فػػي  بي مػػو  ِ كانػػا عمػػى سػػرر متقػػابميف{}إخ   يقػػكؿ ت ػػولا:   ػػو مسػػتمرو فػػي اآلدػػرو راب  ػػو:
 .3 }يـك يفر المرء مف أخيو{ كو ال س  د

 :كاألدكو في اهلل ثبل  در وت 

كمػو شػوكم و  كيبلحػظ  ف  ػذا الحػدي    د و ػو: سػبلمة الصػدر مػف الحقػد كالحسػد كالبغ ػوء
في مػو ي مػػو كالػذم  بمػ،  يركػزاف سمػا ال  ػػي سمػو يػؤذم المسػمـ   ك يػؤدم يلػػا ييذا ػ،  فكػؿ مػو كرد 

 . ك مف  بيؿ ال  ي  كستأتي  حودي   درل تركز سما األمر بمو لممسمـ مف حقكؽ

                                                           
 .ُُّْر ـ الحدي   بو  تحريـ الدطبة سما دطبة  دي، حتا يأذف    كتو  ال كوح َُّّ/ِصحيا مسمـ ُ
 .ْٕسكرو الح ر  ِ
 .ّْسكرو سبس  ّ



 ٕٗ 

 ك كسط و:  ف تح  ل، مو تح  ل فسؾ  كتكرا ل، مو تكرا ل فسؾ  كتكرم،.

  ك ػػك  ف يقػػدـ المسػػمـ  دػػوا المسػػمـ سمػػا  فسػػ، طم ػػو فيمػػو س ػػد اهلل ت ػػولا ك سبل ػػو: اإليثػػور
 مف األ ر.

  ت مشػػوسر فقػط  بػػؿ ي ػػ   ف تثمػر  ػػذا المشػػوسر سػمككو كا ػػحو فقػػد  ػػر  ألف األدػكو ليسػػك
مػػف حقػػكؽ المسػػمـ سمػػا المسػػمـ  ف ال ال بػػي صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ  مثمػػة سمػػا  ػػذا الحقػػكؽ  ف

 بطرؽ مدتمفة؟. ف ؿ  حف كذلؾ؟  ـ    و يظمـ ب   و ب  ويظمم،  

ك ػك  ػودر سمػا  صػرت،   مـ دوا المسػ حد  ف يظمـأل المسمـ ك ف ال يدذل،:  م  ف ال يسما
؟  لػـ كف بسدكا  ػو المسػمميف ك حػف   ظػركيػتً فٍ  ـ    ػو  تػرؾ  سػداء و يى ـ بػذلؾ؟ ف ؿ  وـ المسممكف اليػك 

الصػ وي ة  مػدار  كثػر مػف  سػبكسيف؟  لػـ  ػرالص وي ة ك ـ يدمركف مديـ   ػيف بيتػو بيتػو سمػا  رى  ى 
د الغذا يػػػة  فمػػػوت المر ػػػا فػػػػي يحوصػػػركف  طػػػوع غػػػزو كيقط ػػػكف س ػػػ، الك ربػػػػوء كالك ػػػكد كالمػػػكا

 لـ يقتؿ يدكا  و كتغتص   دكات و في المستشفيوت كموت األطفوؿ في البيكت  كسو كبردا كمر و؟ 
مػػػػوذا ف مػػػػت الػػػػدكؿ ك مػػػػوذا ف مػػػػت الشػػػػ ك ؟  سػػػػكرية كال ػػػػراؽ كمصػػػػر؟ مػػػػوذا ف م ػػػػو ت ػػػػوا ذلػػػػؾ؟  

 يػػو   ك يسبلميػػو؟ ك ػػؿ ب ػػت ل  ػػدو المسػػمميف سسػػكريو   ك سيوسػػيو   ك حتػػا مود كالحككمػػوت؟  ػػؿ
 وط ػت الشػ ك  كػؿ الم ت ػوت التػي ت ت  ػو ؟ ك ػؿ سبل وت و مع الدكؿ الم تدية سودت ال ظر في 

 ؟ ك كذا.كالدكؿ الم تدية الشركوت التي تدسـ يسرا يؿ

 كلػػذلؾ بػػيف   ػػ، يكفيػػ، يثمػػو  ف يحقػػر   فوالحتقػػور ربمػػو يكػػكف  شػػد   ػػكاع اإليػػذاءك ف ال يحتقػػرا  
 ال يثـ  شد مف يثـ االحتقور.  دوا المسمـ   م

ي مػػو يكػػكف لسػػب  د يػػكم  فربمػػو احتقػػر صػػوح  ال ػػوا مػػف ال  ػػوا لػػ،  كصػػوح   االحتقػػورك 
الم ص  مف ال م ص  ل،  كالغ ػي الفقيػر  ك كػذا  ككػؿ ذلػؾ لػيس مقيوسػو لؤلف ػمية  بػؿ مقيػوس 

اهلل سميػ، كسػمـ بػيف ال بػي صػما   ػوؿكلػذلؾ   ُ }إف أكرمكـ عند اهلل أتقػاكـ{األف مية  ك التقػكل 
)التقػػػكل  و  ػػػو( ك شػػػور يلػػػا صػػػدرا  ككػػػرر ذلػػػؾ ثػػػبل  مػػػرات  ليؤكػػػد ث ويػػػو ال  ػػػي سػػػف االحتقػػػور 

المقيوس الحقيقي الذم ي    ف ال يغي  سف بوؿ مسمـ  ك ف ال يقيس المسممكف بغيرا  ألف الد يو 
 تفو ػػػمكفال ي ال ػػػوس بولصػػػفر؟ ككيػػػؼ تفو ػػػؿال تسػػػوكم بول سػػػبة يلػػػا اآلدػػػرو يال صػػػفرا  فكيػػػؼ ي

 بولتقكل؟.

 ال يش ر المسمـ في بمد يسبلمي مدػر غيػر بمػدا  ف مظمػـك محتقػر فػي كثيػر مػف األحيػوف؟ 
فػي   ال يتم ا  ف يككف ل، مػف الكرامػة مػو يقػور  كرامػة الغػربييف؟ كالمشػكمة  ف الػذم يشػكك الظمػـ

                                                           
 .ُِسكرو الح رات  ُ
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ح  سف سمؿ  ممػو يػدؿ غير بمدا غولبو مو يمورس الظمـ كاالحتقور في بمدا سما مف  وء يلي و يب
سما   ، حيف يشكك الظمػـ كاالحتقػور ال يشػكك ذلػؾ   وسػة كا  مػو يشػكك ذلػؾ مصػمحة  كشػتوف بػيف 

 األدبلؽ كالمصمحة.

  ك ديػػرا يبػػيف الحػػدي   ف دـ المسػػمـ كمولػػ، كسر ػػ، حػػراـ سمػػا كػػؿ مسػػمـ  كالمػػراد بدمػػ، اإليػػذاء
بحقػ،  ك مػو ال ػرض فولمقصػكد بػ،  المودم سكاء بولقتؿ  ك ال ر   كمػو  ف مولػ، كمػ، حػراـ يال

  فمتا يرتقي المسممكف يلا  ذا كرامة اإل سوف كسم ت،  فمف اغتو  ي سو و فقد ا ت ؾ سر ،
 .المستكل مف التآدي؟

 

ـى قىػاؿى   .ّ ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى الم ػوي عى ػْف أىًبيػًو رضػي اهلل عنػو أىف  رىسيػكؿى الم ػًو صى عىْف سىػاًلـو رحمػو اهلل عى
ًتػًوَ )اْلميْسمً  اجى ًة أىًخيًو كىافى الم ػوي ًفػي حى اجى َ الى يىْظًمميويَ كىالى ييْسًمميويَ مىْف كىافى ًفي حى ك اْلميْسًمـً ـي أىخي

ػْف سىػتىرى مي  مى ػًةَ كى ْنوي ًبيىا كيْربىةن ًمْف كيرىًب يىػْكـً اْلًقيىامى مىْف فىر جى عىْف ميْسًمـو كيْربىةن فىر جى الم وي عى ْسػًممنا كى
ًة(  سىتىرىهي  الم وي يىْكـى اْلًقيىامى

0 . 

   ،يبػػيف  ػػذا الحػػدي  مزيػػدا مػػف حقػػكؽ المسػػمـ  كم  ػػو   ػػ، )ال ييٍسػػًممي،(  م ال يتػػرؾ  حػػدا يظممػػ
 ف ك ال يظمم، ب فس،  كال يسما ألحد  ف يظمم،.

  يح  الحدي  سما الس ي في   ػوء حػكا   المسػمميف  كذلػؾ ببيػوف  ف مػف سػ ا فػي   ػوء
 حو تػػ،  سػػكاء كػػوف ذلػػؾ سػػو بل  ك م ػػبل  بحسػػ  مػػو تقت ػػي، حكمتػػ، حو ػػة  ديػػ،   ػػا اهلل

سبحو ،  ك ي  وسدو سومة  يال  ف يشوء اهلل لحكمة ي مم و غير ذلؾ  كأف ي طيػ، شػي و مدػر  
  ك يح   س ،  ررا   ك يؤ ؿ ل، ذلؾ يلا اآلدرو.

 ر ػػو فػػي ككػػذلؾ يحػػ  الحػػدي  سمػػا تفػػري  كػػرك  المسػػمميف  كا  قػػوذ ـ مػػف  زمػػوت ـ  كمػػو  كث
 يوم ػػػو  ف  ػػػوؾ مسػػػممكف ييسػػػ  كف  كيي ػػػذبكف  كييقتمػػػكف  فػػػي  مػػػوكف شػػػتا  كمػػػو  حػػػك  ـ يلػػػا 
تدميص ـ ممو  ـ في، مف  يؽ ككر   ك ذا كا   سما المسميف  فرادا ك موسوت كدكال  كؿه 
بقدر استطوست،  كسكاء كوف ذلؾ بقكت،   ك بمول،   ك ب و ،   ك بر ي،   ك بأم  سمك  ممكػف 

فمف فػرج سػف مسػمـ كربػة مػف كػر  الػد يو فػرج اهلل س ػ، كربػة مػف كػر  يػـك القيومػة   مشركع 
كمف دذؿ مسممو دذل، اهلل  ففػي الحػدي  )مػو مػف امػرذو يدػذيؿي امػرى ن مسػممون فػي مك ػًع تي ت ىػؾي 

                                                           
 .َِٖٓحدي    كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو  تحريـ الظمـ  ر ـ الُٔٗٗ/ْصحيا مسمـ ُ
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تى،ي  كمػػو مػػف  فيػػ، حرمتيػػ،ي  كيي ػػتقىصي فيػػ، مػػف ًسٍرً ػػً،  يال دذلىػػ،ي اهلل فػػي مػػكًطفو ييحػػ ُّ فيػػ،  يصػػرى
رمتًػ، يال  صػرىاي اهلل  ري ميسًممون في مك ًع ييٍ تىقىصي في، ًمف ًسٍرً ً،  كيي ت ىؾي فيػً، مػف حي امرذو ي صي

ؿ  في مكطفو ييًح ُّ في،  يصرتى،(  سىز  كى ى
ُ. 

   كمػػو يحػػ  الحػػدي  سمػػا السػػتر سمػػا المسػػمميف  ك ػػذا لػػيس سمػػا يطبل ػػ،  بػػؿ فيػػ، تفصػػيؿ
صية  كالم وصي يمػو  ف تكػكف فػي حػؽ اهلل  ك فػي حػؽ فولستر ال يككف يال سما سي   ك م 

 ال وس:

o  فولسػػتر فػػي حػػؽ ال ػػوس ال ي ػػكز  ألف فيػػ، ت ػػيي و لحقػػك  ـ  يال  ف يكػػكف السػػتر بشػػرط
  ف يؤدم الظولـ الحؽ يلا صوحب،.

o :ك مو الستر في حؽ اهلل ت ولا فم، حولتوف 

 يمكػػف ييقوف ػػو  فػػبل   بػػؿ الم صػػية  ك  ث وء ػػو  كفػػي  ػػذا الحولػػة يمكػػف م ػػع حػػدكث و  ك
ال فػولمطمك  االسػت و ة بمػف  ي كز الستر  بؿ ي   اإل كور  كال  فػسف ارتػدع فب ػو  كا 

 يقدر سما م  ، م  و.

  ،ب د الم صية  فيستح  الستر لممبتدذ  ك ك مف لـ ي رؼ ب ذا الذ   مػف  بػؿ  أل ػ
و  بػؿ ي  مػ، غولبو يرتدع  كال يستح  الستر سما الميًصر   ألف الستر ال يردس، سػود

 يستمرذ الذ  .
 

ـى قىاؿى   .4 م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى ْيرىةى رضي اهلل عنو أىف  رىسيكؿى الم ًو صى ن ًة )عىْف أىًبي ىيرى تيْفتىحي أىْبكىابي اْلجى
ْبػػدو الى ييْشػػًرؾي ًبالم ػػًو شىػْيئناَ  ًمػػيًسَ فىييْرفىػري ًلكيػػؿٍّ عى يىػػْكـى اْلخى بىػػْيفى يىػْكـى ااًلْثنىػػْيًفَ كى ػػبن كىانىػػْت بىْينىػػوي كى ًإال  رىجي

ا ت ى يىْصطىًمحى كا ىىذىْيًف حى  .5 (أىًخيًو شىْحنىاءيَ فىييقىاؿي  أىْنًظري

  في الحدي  ح  بأسمك   ديد سما حقكؽ اإلدكو  كم  و   و سدـ ال  ػر  ك كػذا فػسف رسػكؿ
  ػ و غيػر مبوشػر  اهلل صما اهلل سمي، كسمـ كوف يست مؿ  سولي  مت ددو  ب   و مبوشػر كب

كب  ػػػػػ و يػػػػػربط األمػػػػػر  ك ال  ػػػػػي ب تػػػػػو   فػػػػػي اآلدػػػػػرو  كب  ػػػػػ و يربط مػػػػػو ب تػػػػػو   د يكيػػػػػة     

                                                           
  كالحدي  حس  ، سدد ْْٖٖ  كتو  األد   بو  مف رد سف مسمـ غيبة  ر ـ الحدي  ِْٓ/ٕس ف  بي داكد ُ

 مف ال مموء.
 .ِٓٔٓر ـ الحدي   بو  ال  ي سف الشح وء كالت و ر    كتو  البر كالصمة كاآلدا  ُٕٖٗ/ْصحيا مسمـ ِ



 ِٖ 

كب   و يرتبط ب ػزاء مػودم  كب  ػ و ب ػزاء م  ػكم  ك كػذا  كلػذلؾ يسػتح  لممسػمـ  ف ي ػكع 
 في  سوليب،  فسف ذلؾ  دسا لقبكؿ كبلم، كدسكت،.

  ال  ػة تفػتا يػـك اإلث ػيف كالدمػيس  كالحػدي  يفسػر  يبيف ال بي صما اهلل سمي، كسمـ  ف  بػكا
فػػي  ػػذيف اليػػكميف  كثػػر مػػف غير مػػو مػػف م  ػػا ذلػػؾ  ف المغفػػرو ك فػػتا  بػػكا  ال  ػػة بػػولمغفرو  

   كثر مف غير مو.  مو  كلذلؾ  وء الح  سما الصيوـ في موفي رضاألسموؿ ت   ك ف األيوـ

 كل مػو سػدـ الشػرؾ بػوهلل ت ػػولا  ذكػر الحػدي  شػرطيف مػف شػركط المغفػرو فػي  ػذيف اليػكميف   
  ك ذا ألف سدـ ال  ر مف الشح وء  ك ي البغ وء التي تشحف القم    م تممؤاسدـ  كثو ي مو

كفػي  ػذا   حقكؽ ال وس  كحقكؽ ال وس ال تكفر و األسموؿ الصولحة كحد و كولصػبلو كالصػيوـ
سػػدـ ت ػػوزؿ كػػؿ    كسمػػا الصػػما  كيمكػػف ي  ػػوء ال  ػػر مػػعحػػ  لكػػؿ مسػػمـ سمػػا سػػدـ ال  ػػر

 .لدل المحوكـ  ك ل وف التحكيـ كالمطولبة ب، طرؼ سف حق، 
 

ـى   .5 ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى الم ػوي عى ْيرىةى رضي اهلل عنو قىاؿى  قىاؿى رىسيػكؿي الم ػًو صى ًإف  الم ػوى يىقيػكؿي )عىْف أىًبي ىيرى
ًلي  اْليىْكـى  بى ابُّكفى ًبجى ًة  أىْيفى اْلميتىحى ـْ ًفي ًظمٍّيَ يىْكـى الى ًظؿ  ًإال  ًظمٍّي يىْكـى اْلًقيىامى  .0 (أيًظمُّيي

  لمحػػ  فػػي اهلل م زلػػة سوليػػة  ػػدا  أل  ػػو م زلػػة تدمػػت سػػف كػػؿ المقػػوييس الموديػػة الد يكيػػة  كلػػـ
 ربمػػو كو ػػت ت تمػػد مقيوسػػو غيػػر مقيػػوس اهلل ت ػػولا  ك ػػذا  مػػة ال بكديػػة هلل ت ػػولا  ك ػػي م زلػػة

كبدوصة في بي وت تسكد في و  ؿ مف صبلو كصيوـ كغير مو  ص   ك كبر مف كثير مف ال كاف
ال و ميػػوت كمقوييسػػػ و  مػػػف ي ميميػػػوت كس صػػػريوت  ي  ػػػـ   ػػػوس متميػػػزكف  كلػػػذلؾ كػػػوف   ػػػر ـ 

يكـ ال ظػؿ يال  ،في ودي ـ اهلل سبحو ، كت ولا لي  م ـ في ظموأل ر سما  در ال مؿ  ف متميزا 
 ظم،.

  و يشمؿ الظؿ المودم كالم  كمالظؿ  : 

كال يصا   و  ف  قكؿ: ي ، ظؿ حقيقي هلل كلك  و ال   رؼ كيفيت،  ت ولا اهلل سف ذلؾ سمكا كبيػرا  
ظؿ ال رش ك ك ظؿ حقيقي مودم يقي مف حر الشمس التي سما الم  ا الحقيقي بأ ، كا  مو يف ـ 

حػػػيف يغػػػرؽ ال ػػػوس ب ػػػر  ـ مػػػف شػػػدو الحػػػر  فيصػػػؿ سػػػرؽ ذلػػػؾ تكػػػكف  ريبػػػة مػػػف رؤكس ال ػػػوس  ك 
يلا ركبتي،  كب   ـ يلػا م تصػف،  كب  ػ ـ يلػا ثدييػ،  كب  ػ ـ يم مػ، ال ػرؽ يل ومػو  ب   ـ 

 . م يصؿ يلا فم، ك ذ ي،

                                                           
 .ِٔٔٓر ـ الحدي     ف ؿ الح  في اهلل بو   كتو  البر كالصمة كاآلدا  ُٖٖٗ/ْصحيا مسمـ ُ



 ّٖ 

ك مو الظؿ الم  كم فسف مف كوف في ظؿ ال رش كوف في رحمة اهلل ككرامت،  ال يدوؼ يذا  
 دوؼ ال وس كال يحزف يذا حزف ال وس.

 م  و: ك د كردت  حودي  كثيرو تبيف   ر الح  في اهلل 

o  ًيف  ًمػػٍف( : ػػم ـى سى مىٍيػػً، كى ػػم ا الم ػػ،ي سى :   ىػػوؿى رىسيػػكؿي الم ػػً، صى ٍيػػرىوى ر ػػي اهلل س ػػ،  ىػػوؿى ػػٍف  ىبًػػي  يرى سى
ـٍ لى ىم  ىو  يحً  : مىٍف  ي ؟   ىػًسبىوًد الم ً، ًسبىودنا لىٍيسيكا ًبأىٍ ًبيىوءى  يىٍغًبطي يـي اأٍلىٍ ًبيىوءي كىالشُّ ىدىاءي  ً يؿى ـٍ ـٍ  ىػٍكـه بُّ ي :  يػ وؿى

ػػوفيك  مىػػا مى ىػػوًبرى ًمػػٍف  يػػكرو  الى يىدى ـٍ  يػػكره سى ػػك ي ي ػػوـو كىالى اٍ ًتسىػػو و  كي ي ٍيػػًر  ىٍرحى ػػوبُّكا ًب يػػكًر الم ػػً، ًمػػٍف غى فى ًيذىا تىحى
ـ   ىػػػرى ى:   ىالى ًيف   ىٍكًليىػػػوءى الم ػػػً، الى  ػػػًزفى ال  ػػػوسي  ثيػػػ ػػػوؼى ال  ػػػوسي  كىالى يىٍحزى يػػػكفى ًيذىا حى مىػػػدى ػػػٍكؼه سى ـٍ  دى ـٍ كىالى  يػػػ ٍيً 

}  .ِ( ُيىٍحزى يكفى

o  ي   ى  ،ي  ىوؿى ك ً ٍكالى ٍف  ىًبي ًيٍدًريسى اٍلدى ٍمتي مىٍسً دى ًدمىٍشؽى فىًسذىا فىتنا شىو   بىر اؽي الث  ىويىو :سى ذىا   دىدى كىاً 
ك   ال  وسي مى ى،ي ًيذىا اٍدتىمىفيكا ًفي شىٍيءو  ىٍس ىديكا ًيلىٍي،ً  دىري ػٍف  ىٍكًلػ،ً كىصى ٍ ػ،ي فىًقيػؿى   ا سى  ىػذىا مي ىػوذي ٍبػفي  :فىسىػأىٍلتي سى

بىػػؿو  ػػبىقىً ي بًػػولت ٍ ً يرً    ى ٍدتيػػ،ي  ىػػٍد سى ػػٍرتي فىكى ى ػػو كىػػوفى اٍلغىػػدي  ى   ػػم ي  فىمىم  ٍدتيػػ،ي ييصى ت ػػا  : ىػػوؿى   كىكى ى فىوٍ تىظىٍرتيػػ،ي حى
تى،ي  بلى مىٍي،ً فى   ثيـ  ً ٍ تي،ي ًمٍف ً بىًؿ كىٍ ً ،ً    ى ىا صى م ٍمتي سى يًحبُّؾى ًلم ػ،ً  :ثيـ   يٍمتي   سى  ؟ ىالم ػ،ً  :فىقىػوؿى   كىالم ً، ًي  ي ألى

بىػذىً ي  : ىػوؿى    ىالم ػ،ً  :فىقيٍمػتي  ؟ ىالم ػ،ً  :فىقىػوؿى    ىالم ػ،ً  :فىقيٍمػتي  ؟ ىالم ػ،ً  :فىقىوؿى    ىالم ،ً  :فىقيٍمتي  ٍبػكىًو ًردىا ًػي فى ى ػذى ًبحي فىأىدى
ػم ـى يىقيػكؿي    ىٍبًشٍر  :وؿى ًيلىٍيً، كى ى  سى مىٍيػً، كى ػم ا الم ػ،ي سى تى ىػولىا) :فىًس  ي سىػًمٍ تي رىسيػكؿى الم ػً، صى  : ىػوؿى الم ػ،ي تىبىػورىؾى كى

وب يفى ًفي   ب ًتي ًلٍمميتىحى بىٍت مىحى وًلًسيفى ًفي    كى ى  .ّ (كىاٍلميتىبىوًذًليفى ًفي    كىاٍلميتىزىاًكًريفى ًفي    كىاٍلميتى ى

 يو ال ي رف ػػو يال مػػف ذا  ػػو  كم زلت ػػو فػػي اآلدػػرو تطػػوكؿ م زلػػة فولحػػ  فػػي اهلل   مػػة فػػي الػػد
األ بيوء كالش داء  ف ـ سما م وبر مف  كر  يحب ـ اهلل ت ولا  ف  ي و لمػف  حػ  فػي اهلل  كمسػكيف 

 مف فوت،  ذا.
 

م ى ا .6 ـى  عىْف ثىْكبىافى رضي اهلل عنو قىاؿى  قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى ػم  سى مىْيػًو كى ػًريً  ًفػي )لم ػوي عى اًئػدي اْلمى عى
ت ى يىْرًجعى  ن ًة حى  .4 (مىْخرىفىًة اْلجى

   ٍيػرىوى  حػدي كردت ب ػو  حوديػ  كثيػرو م  ػو   ػدك حقكؽ المسمـ سما المسػمـ كثيػرو ر ػي   ىبًػي  يرى
:  اهلل س ػ، ػم ـى  ىػػوؿى سى مىٍيػػً، كى ػم ا الم ػػ،ي سى ػػؽُّ ) ىف  رىسيػػكؿى الم ػػً، صى ػػو  حى : مى ٍسػػًمـً ًسػت   ً يػػؿى مىػػا اٍلمي اٍلميٍسػًمـً سى

                                                           
 .ِٔ يك سسكرو  ُ
 كتو  البر كاإلحسوف  بو  الصحبة كالم ولسة  ذكر كصؼ المتحوبيف في اهلل في ِّّ/ِصحيا ابف حبوف ِ

 .  ك ك حدي  صحيإّٓالقيومة  ر ـ الحدي 
   ك ك حدي  صحيا.ودس سشرالسالحدي   بو  مو  وء في المتحوبيف في اهلل   ش  ر  كتو  الّٓٗ/ِمكطأال ّ
 .ِٖٔٓر ـ الحدي  بو  ف ؿ سيودو المريض    كتو  البر كالصمة كاآلدا   ُٖٗٗ/ْصحيا مسمـ ْ



 ْٖ 

ؾى فىو ٍ  ػحى ذىا اٍستىٍ صى ػوؾى فىأىً ٍبػ،ي  كىاً  ذىا دىسى مىٍيػً،  كىاً  ـٍ سى ػم  : ًيذىا لىًقيتىػ،ي فىسى ػٍا لىػ،ي   يف  يىو رىسيكؿى الم ػً،؟  ىػوؿى صى
ذىا سىطىسى  ًمدى الم ،ى فىشى  كىاً  ذىا مىًرضى فى يٍداي فىحى ٍت،ي  كىاً  ذىا مىوتى فىوت ًبٍ ،ي(  م  كىاً 

ُ. 

  ك د  وء الح  سمي و في  ذا الحدي  بول زاء في اآلدػرو  سيودو المريض   حقكؽ المسمـ مفك
فقػد بػػيف الحػدي   ف سو ػػد المػريض فػػي مدرفػة ال  ػػة   م فػي ثمور ػػو   م  ف سيػودو المػػريض 

 سظيمة األ ر تكصؿ صوحب و يلا ال  ة  يتمتع بمو في و مف ديرات.

حكػػـ سيػػودو المػػريض سمكمػػو ف ػػي مسػػتحبة  لك  ػػو  حيو ػػو  ػػد تكػػكف كا بػػة  كذلػػؾ كػػأف   مػػو
 يككف المريض  حد الكالديف  كالمكوف  ري   ف  و ت   سيودت،.

  يذا كو ػػت محر ػة  ك ثقيمػػة سمػا المػػريض فػي ب ػػض األك ػوت كربمػو كو ػػت الزيػورو مكرك ػػة
ي بغي الت ب، يلا  حػكاؿ المػريض  فػسف  كربمو كو ت محرمة كذلؾ يف كو ت مؤذية لممريض  كلذلؾ

  زيورت، ي مو تككف مستحبة يذا كو ت تسرا  فترفػع م  كيوتػ،  كتسػمي،  كتزيػؿ س ػ، الكحشػة كالدػكؼ
 .ك كذا فمكؿ مقوـ مقوؿ

 ل وس  ف يقدمكا لممريض  دية  ك د كوف ذلؾ في  غم  األحكاؿ يزيػد مػف ال بل ػوت ك د ت كد ا
 ـظركؼ  د تغيرت  كذلؾ  ف ال ػوس  ػد كثػركا  فأغمػ  ال ػوس ل ػاال تموسية كي زز و  كلكف ال

  ػػور   ك  سػػبوء  ك يػػراف  كزمػػػبلء  ك صػػد وء  ف ػػذا دمػػػس ف ػػوت  كسػػدد  فػػػراد كػػؿ ف ػػة لػػػيس 
 ػػد  ػػرت سػػودو ال ػػوس  ف تكػػكف ال ػػدايو ذات  يمػػة موديػػة  يػػدو  ك غمػػ  ال ػػوس تآكمػػت  مػػيبل  ك 

 ػدا مػف  الشػرا ية لػركاتب ـ كمػددكالت ـ متد يػة  ك صبحت القيمة سبر الس كات ددكل ـ المودية
  فػأكثر ال ػوس دكف دػط الفقػر  ك حكلػ،  ممػو   ػؿ تقػديـ ال ػدايو مر قػو ألغمػ  دبلؿ الت دـ

ففي كػؿ شػ ر ال بػد مػف م وسػبتيف  ك ثبلثػة  ك  كثػر  ككػؿ م وسػبة تحتػوج مبمغػو موليػو  ال وس 
سػػػيككف سمػػػا حسػػو  كثيػػػر مػػػف  لم ديػػة  ك ػػػذا غيػػر متيسػػػر  صػػػبل س ػػد كثيػػػر مػػػف ال ػػوس   ك

فأصػػػبحكا يقمصػػػكف مػػف سبل ػػػوت ـ اال تموسيػػػة دف ػػو لمحػػػرج  ك كػػػذا  الحو يػػوت  ك ػػػذا مشػػكمة 
لتقكيػػػة ال بل ػػػوت  صػػػبحت تقطػػػع   صػػػبحت ال ػػػدايو فػػػي الم وسػػػبوت التػػػي اتدػػػذ و ال ػػػوس سػػػودو

 ػك ال بل وت بيف ال وس  كلذلؾ ي بغػي يسػودو ال ظػر فػي المك ػكع  فس ػ، يف ت ػورض ال ػدؼ ك 
تمتػػيف ال بل ػػوت اال تموسيػػة مػػع الكسػػيمة ك ػػي ال ػػدايو ذات القيمػػة الموديػػة فػػبل شػػؾ  ف ال ػػدؼ 

 يقدـ سما الكسيمة  ك ذا كا ا في األكلكيوت التي يدرك و كؿ سو ؿ.

  كلكف يمكف فػي  ظػرم ال مػع بػيف األمػريف  بػيف بقػوء شػبكة كاسػ ة مػف ال بل ػوت اال تموسيػة
في الم وسبوت كم  و ال دايو لممر ا  كال شؾ  ف سمـ األكليوت ال استمرار تقديـ ال دايو  كبيف

 يطبؽ يال يذا ت ذر ال مع بيف األمريف  كيمكف ال مع بي  مو بمو يمي:
                                                           

 .ُِِٔر ـ الحدي   بو  مف حؽ المسمـ لممسمـ رد السبلـ    كتو  السبلـ َُٕٓ/ْصحيا مسمـ ُ



 ٖٓ 

  فػػبل يتبػػودؿ ال ػػوس ال ػػدايو التػػي ل ػػو طػػوبع  كال: تقميػػؿ الم وسػػبوت التػػي يت ػػودل في ػػو ال ػػوس
  ك ديػػػة ل يػػػد تػػػ،كالدال ػػػوس فػػػي ذلػػػؾ  ف ديػػػة لبػػػولغ ب ػػػض    فقػػػدال ومػػػة الم وسػػػبوتيلزامػػػي يال فػػػي 

يلػا مدػر مػو   ولػؾ مػف م وسػبوت  كلػـ يبػؽ يال  ميبلدا  ك دية يف مرض  ك دية يذا  تـ الرك ػة 
  كلػػذلؾ ال بػػد  ف يت ػػكد ال ػػوس سمػػا  ك سػػ ؿ   ك ددػػؿ  ك دػػرج سطػػسكممػػو  ديػػة  ف يقػػدمكا لػػ، 

 كف حرج.التزاكر في كثير مف الم وسبوت الصغيرو دكف  دية  كبد

 ف تكػكف ال بػرو فػي ال ديػة بقيمت ػو الم  كيػػة ال بقيمت ػو الموديػة  فػسف ال ػوس  ػد بػػولغكا ثو يػو: 
ف  وء ب ديػة رمزيػة ك  ا ظركا  وء بدكف  دية  ح ر  دية  وؿ ب   ـ:في ذلؾ  ي و  فمف لـ يي  ا 

 ال بل وت اال تموسية. كثيرا مف يأت لكوف  ف ؿ  ك ذا  ك الذم  طع لـ  ولكا: لك

في ب ػض الم وسػبوت تكػكف ال ديػة الموديػة مسػوسدو مقصػكدو  كمػو فػي  ػدايو الػزكاج   ثولثو:
 ديػػة  لػػا ال ػػدايو ال موسيػػة  بػػأف يقػػدـ سػػدد مػػف األ ػػور    ك الػػزمبلء ف يم ػػأ ال ػػوس ي ك  ػػو ي بغػػي

كيسػو ـ  كممػو يحتو ػ، ف ػبل  كال بػأس بسػؤال، سمػو ي قصػ،  كاحدو  كتكػكف ذات  يمػة موديػة  يػدو 
 .كاحد بمبمغ ال ير ق،كؿ 

راب و:  ف تككف ممو يستفود م ، حقيقة  فسف كثيرا مػف ال ػدايو الفرديػة متكػررو  كال حو ػة ل ػو 
و    ػػي ر يػػت كم ػػو  ممػػو يػػدفع صػػوح  الم وسػػبة يلػػا بي  ػػو بػػثمف بدػػس فػػي كثيػػر مػػف األحيػػوف  كمػػ

طبي ية التي ال يتسع ب شرات مف طو وت الز كر  كبول بوتوت ال بيكت ـ ك د امتؤلت ب ض المر ا
ل و البيت  ك غمب و يذبؿ ب د  يوـ كيصفر كيرما في حوكيوت ال فويوت  ف ك لـ يستفد م  ػو حقيقػة  

 .  كالـز في ذمت،كمو   ، مكمؼ سرفو برد و  ف ي ديف  ديد سمي،

سػػػدـ تكميػػػؼ ال ػػػوس بمػػػو ال  كب ػػػذا   مػػػع بػػػيف يبقػػػوء ال بل ػػػوت اال تموسيػػػة الكاسػػػ ة  كبػػػيف
 يطيقكف.

 

ـى   .7 ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى الم ػوي عى ْيرىةى رضػي اهلل عنػو قىػاؿى  قىػاؿى رىسيػكؿي الم ػًو صى ػز  )عىْف أىًبي ىيرى ًإف  الم ػوى عى
ػػكديؾى كىأىْنػػتى رى  ـْ تىعيػػْدًنيَ قىػػاؿى  يىػػا رىبٍّ كىْيػػؼى أىعي ًرْضػػتي فىمىػػ ـى مى ػػًة  يىػػا اْبػػفى  دى ػػؿ  يىقيػػكؿي يىػػْكـى اْلًقيىامى جى بُّ كى

ػْدتىنً اْلعىالى  جى ًمْمػتى أىن ػؾى لىػْك عيْدتىػوي لىكى ػا عى ـْ تىعيػْدهي  أىمى ننا مىػًر ى فىمىػ ْبًدم فيبى ًمْمتى أىف  عى ي ًميفى  قىاؿى  أىمىا عى
كىْيؼى أيْطًعميػؾى كىأىْنػتى رىبُّ اْلعىػالىًمي ـْ تيْطًعْمًنيَ قىاؿى  يىا رىبٍّ كى ـى اْستىْطعىْمتيؾى فىمى قىػاؿى   فى ًعْندىهي  يىا اْبفى  دى

ػػْدتى ذى  جى ًمْمػػتى أىن ػػؾى لىػػْك أىْطعىْمتىػػوي لىكى ػػا عى ـْ تيْطًعْمػػوي  أىمى فه فىمىػػ ْبػػًدم فيػػبى ًمْمػػتى أىن ػػوي اْسػػتىْطعىمىؾى عى ػػا عى ًلػػؾى أىمى
ـْ تىْسػًقًنيَ قىػاؿى  يىػا رىبٍّ كىْيػؼى أىْسػًقيؾى كىأىْنػتى رىبُّ اْلعىػالىمً  ـى اْستىْسقىْيتيؾى فىمىػ يفى  قىػاؿى  ًعْنًدم  يىا اْبفى  دى

ْدتى ذىًلؾى ًعْنًدم جى ـْ تىْسًقًوَ أىمىا ًإن ؾى لىْك سىقىْيتىوي كى فه فىمى ْبًدم فيبى  .0 (اْستىْسقىاؾى عى

                                                           
 .ِٗٔٓر ـ الحدي  ض  سيودو المري بو  ف ؿ   كتو  البر كالصمة كاآلدا  َُٗٗ/ْصحيا مسمـ ُ



 ٖٔ 

  ذا الحػدي  ك مثولػ، لػيس مػف األحوديػ  القدسػية كمػو  ػد يظػف ب ػض ال ػوس  فقكلػ، صػما اهلل 
كػػبلـ الرسػػكؿ صػػما اهلل سميػػ، سميػػ، كسػػمـ: يف اهلل يقػػكؿ   م سػػيقكؿ يػػـك القيومػػة  فػػولكبلـ يذف 

 كسمـ  كليس كبلـ اهلل سبحو ،  بي مو يككف الحدي  القدسي مف كبلـ اهلل ت ولا.

   في الحدي  ح  بأسمك   ديد سما سيودو المريض كمسوسدو المحتو يف  ك كذا يككف الحػ
 في كؿ مرو بأسمك   ديد  ك كذا يستح  لمدسوو  ف ي كسكا في  سوليب ـ.

 ك  ػػ، يمػػرض      فظػػو ر الحػػدي   ف اهلل مك ػػكد س ػػد المػػريضيػػ  الصػػفوتالحػػدي  مػػف  حود
الكا ػ  فػي ذلػؾ ت زيػ، اهلل سػف المشػوب ة   ك ك ذا الظو ر ال يميػؽ بػوهلل ت ػولا كي كع كي طش 

  مريف: في  حدمف دمق،  كلممسمـ س ة ب د ذلؾ  بشيء

 .ك ك القكؿ بأف اهلل  سمـ بمرادا :التفكيض

أف رحمػة اهلل كمغفرتػ، س ػد المػريض  ػا يميػؽ بػوهلل ت ػولا  كػولقكؿ بػ: ك ػك القػكؿ بم التأكيؿ
  ف اهلل يغفر كي طي األ ر لمف زار المريض.  ي

كي بغي سدـ اال شغوؿ ب ذا المك ع سف المك كع الر يسي لمحدي  ك ػك الحػ  سمػا زيػورو 
فػي  ب ػض ال ػوس ب  ػو   ك يفسػؽ ب  ػ ـ ب  ػو  كالػذم ي ػكزالمريض  كمو ال ي كز  ف يكفر 

 ذا  ك  ف   و ش  دلة اآلراء ثـ  ر ا ر يو سما مدر دكف ت ص  مسبؽ  بؿ كسمي و  ف   تقػد  ف 
 المصي  ل،   راف كالمدطئ ل،   ر كاحد. 

  ذا كبلـ غير صحيا سما ك د يقكؿ  و ؿ: يف المدولؼ في ال قيدو كوفر  كال يككف مأ كرا  ك 
فوألصػكؿ: مػو ثبػت بػدليؿ  ط ػي الثبػكت ال قيػدو  سػموف:  صػكؿ كفػركع   يطبل ،  فػسف مسػو ؿ

و الفػػركع: فمػػو سػػدا ذلػػؾ  كالمدولفػػة في ػػو مشػػركسة  ك ط ػػي الداللػػة  كالمدػػولؼ في ػػو كػػوفر  ك مػػ
ك د دولؼ ب ض الصحوبة ب  و في ب ض مسو ؿ ال قيدو كرؤية ال بي صما اهلل سميػ، كسػمـ 

 ب  و. ب  و  كلـ يفسؽ ب   ـ ـرب، ليمة اإلسراء  كمع ذلؾ لـ يكفر ب   

  وألغمبيػػة ف   و ػػؿ فػػي المدتمػػؼ فيػػ، ي مػػو  ػػك ي سػػوف  ـكيفسػػق اآلدػػريف ركف ػػكال شػػؾ  ف الػػذم يي
السوحقة مف ال وس لـ يدتوركا مذ ب ـ ب د دراسة  كا  مو  مػدكا مػف ت رفػكا سمػي ـ س ػد التػزام ـ  
 فيت ػػرؼ  حػػد ـ سمػػا م مكسػػة م ي ػػة فيمتػػـز بمػػذ ب ـ  كغولبػػو مػػو يكصػػك ، بػػأف ال يسػػمع مػػف

تحػػت ح ػ  شػتا  في ػػيش سػ كات ال ي ػػرؼ يال  ػذا المػػذ      غيػر ـ كال يقػر  لغيػػر مدرسػت ـ
بػػؿ كيشػػحف بولبغ ػػوء سمػػا  صػػحو  المػػذا   األدػػرل  كيقػػر  الػػردكد سمػػا المػػذا   األدػػرل 
 بػػؿ  ف ي رف ػػو مػػف  صػػحوب و  كال شػػؾ  ف  ػػذا غويػػة ال  ػػؿ  كمثػػؿ  ػػذا كمثػػؿ القو ػػي الػػذم 

يق ي   ك يسمع ح ة الطػرؼ اآلدػر مػف دصػم،  فبػأم سقػؿ  فقط ثـ يسمع مف طرؼ كاحد
 يقبؿ ذلؾ؟.
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  ي ػػو كال شػػؾ  ف الػػذم ييكف ػػر اآلدػػريف كيفسػػق ـ فػػي المدتمػػؼ فيػػ، ي مػػو  ػػك ي سػػوف مت صػػ   
 الصػحيا فولذم ي تقد في المذا   الفق ية مثبل  ف مػذ بو مػف المػذا   األرب ػة  ك غير ػو  ػك

فػي كػؿ  ةمر كحػ كػؿ المػذا   األدػرل ؼ المسػو ؿ  ك فالتي تبمغ مال الرا ا في كؿ المسو ؿ
 المسو ؿ  ال شؾ   ، في غوية الت ص .

كمثؿ ذلؾ مف ي تقد في المذا   ال قو دية  ف مذ بو مػف مػذا     ػؿ السػ ة كال موسػة  ػك 
ك ف المػػذ   اآلدػػر مر ػػكح فػػي كػػؿ الصػػحيا الػػرا ا فػػي كػػؿ المسػػو ؿ التػػي تبمػػغ م ػػوت المسػػو ؿ  

  ص   ي و.المسو ؿ ف ك مت

ك مػػو الم صػػؼ مػػف ال ممػػوء كطػػبل  ال مػػـ ف ػػك الػػذم يػػرل فػػي كػػؿ مػػذ   مسػػو ؿ را حػػة  
كمسػػو ؿ  دػػرل مر كحػػة  كا  مػػو يكػػكف الػػدكر ال ممػػي لمم صػػؼ الػػذم يػػؤ ر سميػػ، مػػف اهلل  ػػك  ف 
ي ظر في األدلة فيدتور مف كؿ مذ   مو ي دا را حو  كيتػرؾ مػف كػؿ مػذ   مػو ي ػدا مر كحػو  

ف  دطػػأ ب ػػد بػػذؿ ال  ػػدف ػػك بػػذلؾ مػػأ ك    ألف كالءا يكػػكف س ػػد و هلل كلرسػػكل، كلمحػػؽ ر مػػف اهلل كا 
 كلمدليؿ الشرسي.

كال شؾ  ف غير ال ولـ ي كز ل،  ف يأدذ بمذ   م يف مف  كل، يلا مدرا  أل ، ال يستطيع 
مػذ   مػف المػذا   مػف  كلػ، يلػا ب يتمسػؾالػذم  ال ػولـ ك مػو  ف ي ظر في األدلة كي و ش كيػر ا 

فيمػكم  س ػوؽ   الػدليؿ الشػرسي ، تدػولؼف ب ػض مسػو ممػع سممػ، بػأ ف ك مت ص   كبدوصػة رامد
قكؿ يموـ مذ ب، ال صكص الشرسية لت س ـ مع المذ    كال يأدذ بقكؿ اهلل كرسكل،  بؿ كال يأدذ ب

شػؾ   ػ، مت صػ    فػبل  حيف  وؿ "يف صا الحدي  ف ك مذ بي  كا ػربكا بقػكلي سػرض الحػو ط"
 كال لرسكل، صما اهلل سمي، كسمـ. ءا لممذ   كليس هلل ت ولاكالكال شؾ  ف 
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 التعامؿ مع المر 

ب ػاسو رضػي اهلل عنيمػا  )أىالى أيًريػؾى اْمػرىأىةن  بىاحو رحمو اهلل قىاؿى  قىاؿى ًلػي اْبػفي عى عف عىطىاًء ْبًف أىًبي رى
ػْرأىةي الس ػ ن ًة  قيْمتي  بىمىىَ قىاؿى  ىىػًذًه اْلمى ـى قىالىػْت  ًمْف أىْىًؿ اْلجى ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى الم ػوي عى ْكدىاءي أىتىػْت الن ًبػي  صى

ػ ْف ًشػْئًت دىعى ن ػةيَ كىاً  لىػًؾ اْلجى ػبىْرًت كى َ فىاْدعي الم وى ًلػيَ قىػاؿى  ًإْف ًشػْئًت صى نٍّي أىتىكىش ؼي ْكتي ًإنٍّي أيْصرىعيَ كىاً 
َ قىالىْت  فى  َ فىدىعىا لىيىا( الم وى أىْف ييعىاًفيىًؾَ قىالىْت  أىْصًبري َ فىاْدعي الم وى أىْف الى أىتىكىش ؼى  .0ًإنٍّي أىتىكىش ؼي

  يبلحظ  ف  ذا المر و مف المبشريف بول  ة  فولمبشركف بول  ة ليسكا سشرو فقػط كمػو  ػك شػو ع
بػػيف ال ػػوس  كا  مػػو  ػػـ  كثػػر بكثيػػر  ف ػػذا المػػر و مػػ  ـ بػػ ص الحػػدي  الصػػحيا  كسكوشػػة مػػ  ـ 

 يا  ك  ؿ بدر مبشركف بول  ة كذلؾ.ب ص الحدي  الصح

  ذكػػر ابػػف سبػػوس    ػػو سػػكداء  كذلػػؾ ألف ال و ميػػة كو ػػت تقػػيس ال ػػوس بػػألكا  ـ  ككػػذلؾ  ػػي
ال و ميػػػة الحديثػػػة  كلػػػذلؾ فػػػسف مشػػػكمة التمييػػػز ال  صػػػرم مشػػػكمة كبيػػػرو فػػػي  مريكػػػو ك كركبػػػو 

األ ػؿ فػي الػذاكرو  كغير مو  ك ػد كو ػت بقويػو تمػؾ ال و ميػة موثمػة فػي ب ػض ال فػكس   ك سمػا 
فػػأراد ابػػف سبػػوس ر ػػي اهلل س  مػػو  ف يؤكػػد سمػػا  ف كك  ػػو سػػكداء لػػـ يم   ػػو مػػف  ف تكػػكف 

ـٍ ًسٍ ػػػدى الم ػػػً،   مبشػػػرو بول  ػػػة  فػػػبل ف ػػػؿ ألحػػػد سمػػػا  حػػػد يال بػػػولتقكل يقػػػكؿ ت ػػػولا:  ًيف   ىٍكػػػرىمىكي
} ـٍ  ىٍتقىػػوكي

لىًكػػٍف يىٍ ظيػػري    كيقػػكؿ صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ: )ًيف  اهللى الى يىٍ ظيػػري ِ ـٍ  كى ـٍ كى ىٍمػػكىاًلكي ًركي ػػكى ًيلىػػا صي
 ) ـٍ وًلكي ـٍ كى ىٍسمى ًيلىا  يميكًبكي

كلقػد كو ػت  ػذا  قمػة ح ػورية كبيػرو  ػدا حقق ػو اإلسػبلـ فػي سػ كات   ّ
 ميمػػة  ػػدا  فػػ حف اليػػـك  قػػكؿ لػػيس بألسػػ ت و فقػػط  بػػؿ ب قكل ػػو ك مكب ػػو: سػػيد و بػػبلؿ ر ػػي اهلل 

و ة مف ذلؾ  كال  شػ ر بأ ػ، ي قصػ، لك ػ، األسػكد شػ رو كاحػدو سػف س ،  كال  ش ر بأم غ 
 غيرا مف الصحوبة ر ي اهلل س  ـ  مي و  بي مو مو زالت الد يو ت و ي مف ذلؾ حتا اآلف.

    :ػو تصػرع  ك   ػو ي كشػؼ شػيء  وءت  ذا المر و تشكك لم بي صػما اهلل سميػ، كسػمـ  مػريف 
و ال بي صما اهلل سمي، كسمـ حػبل   ك يػدسك ل ػو   و حي مو تصرع  ك رادت  ف ي د ل  سممف 

                                                           
  كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو  ثكا  المؤمف فيمو يصيب، مف مرض  ر ـ الحدي  ُْٗٗ/ْصحيا مسمـ ُ

ِٕٓٔ. 
 .ُّسكرو الح رات  ِ
 .ِْٔٓ  كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو  تحريـ ظمـ المسمـ كدذل،  ر ـ الحدي  ُٕٖٗ/ْصحيا مسمـ  ّ
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كالصػرع   ػو بػػولم  ا المغػكم  كلػػيس بػولم  ا الطبػي الم وصػػر  فم  ػا الصػػرع لغػة: السػػقكط 
 سما األرض   م:    و كوف يغما سمي و فتسقط سما األرض.

 ك ذا اإلغموء كالسقكط ل، في الحقيقة ثبلثة  سبو :

ريف، الدػوص طبيػو  ك سرا ػ، الدوصػة  كي ػول  سب  س كم  ك ذا  ك الغول   كل، ت  -  
 س د  طبوء األسصو .

سب   فسي  كمف  ذا مف يصو  بوإلغموء لسموع دبر سور  ك محزف  ك ذا يأتي في  -  
 الكثرو ب د السب  ال  كم  كي ول  س د األطبوء ال فسييف.

   ك بغيرا   ك بسب  اإلصوبة ُسب  ركحي  ك ك  وت  سف ييذاء ال ف بولسحر  -ج 
بطول،   ك الر ية المشركسة.بول   يف  ك ذا  ميؿ  سبيو  كي ول  بحس  سبب،  كسدراج السحر كا 

  مو ييذاء ال ف  اإل سى ف ك ثوبت في القرمف كالس ة  كب،  وؿ  م كر ال مموء  فمف 
 } كا يي ىم ميكفى ال  وسى الس ٍحرى لىًكف  الش يىوًطيفى كىفىري القرمف الكريـ  كل، ت ولا:  كى

ك وؿ ت ولا:  ال ًذيفى   ِ
 } ب طي،ي الش ٍيطىوفي ًمفى اٍلمىس  و يىقيكـي ال ًذم يىتىدى بىو الى يىقيكميكفى ًيال  كىمى يىٍأكيميكفى الر 

  ك وؿ ت ولا:  كىاٍذكيٍر ّ
} ب ،ي  ى  ي مىس ً يى الش ٍيطىوفي ًب يٍص و كىسىذىا و ٍبدى ىو  ىيُّك ى ًيٍذ  ىودىل رى  .ْ سى

 م  و: الس ة فوألحودي  الصحيحة كثيروك مو في 
o دو ًب يٍرسو   سف ٍ ًدي ى سى : )ًي  ،ي كىوفى فىتنا ًم  و حى ٍدًرم  ر ي اهلل س ،  ىوؿى  ىًبي سىً يدو اٍلدي

ٍ دىًؽ  فىكىوفى ذىًلؾى اٍلفىتىا يىٍستىأٍ  م ـى ًيلىا اٍلدى سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى رىٍ  ىو مىعى رىسيكًؿ الم ً، صى وًؼ فىدى ًذ ي،ي ًبأىٍ صى
م ـى يىٍكمنو فىقىوؿى لى،ي  سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى : فىوٍستىٍأذىفى ال  ًبي  صى يىٍرً عي ًيلىا  ىٍ ًمً،   ىوؿى حىؾى ال   ىوًر  كى ٍذ ًسبلى : دي

،ي ثيـ  ذى ى ى  فىًسذىا  يكى ًبوٍمرى ىًتً، بىٍيفى  فىًس  ي حى ذى ًسبلى مىٍيؾى  فىأىدى اٍلبىوبىٍيًف فى ىي أى لى ىو الرٍُّماى ًليىٍط ى ى ىو ًبً،  ىٍدشىا سى
ي ةه سىًظيمى  ؿى فىًسذىا حى و ًفي بىٍيًتؾى  فىدىدى ت ا تىرىل مى ؾى حى ٍ ؾى ريٍمحى وبىٍت،ي اٍلغىٍيرىوي  فىقىولىًت: اٍكفيٍؼ سى ةه كى ىصى

مىا ًفرىاًشً،  فىأىٍ كىل ًيلىٍي ىو فىوٍ تىظىمى ىو ًفي،ً  ي ةي ًفي ميٍ طىًكيىةه سى بىًت اٍلحى رىجى ًبً، فىرىكىزىاي ًفي الد اًر  فىوٍ طىرى   ثيـ  دى
 : ي ةي   ىوؿى ٍكتنو اٍلفىتىا  ىـً اٍلحى و ييٍدرىل  ىيُّ يمىو كىوفى  ىٍسرىعى مى ًري نو  فىمى ر  اٍلفىتىا صى فىً ٍ  ىو رىسيكؿى رىٍ ًس الرٍُّمًا كىدى

                                                           
لسوحر بولشيوطيف  ك ك مدتمؼ سف الدداع  كمدتمؼ سف دفة اليد  كل، م و د السحر يتـ مف دبلؿ است و ة ا ُ

 ج سحرو  كل ـ مؤتمرات سولمية.اآلف في ال ولـ تيدرس،  كتدر  
 .َُِسكرو البقرو  ِ
 .ِٕٓسكرو البقرو  ّ
 .ُْسكرو ص   ْ
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م   سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى ـٍ  الم ً، صى وًحًبكي كا ًلصى : اٍستىٍغًفري ـى  فىذىكىٍر ىو ذىًلؾى لى،ي  كى يٍم ىو: اٍدعي الم ،ى  ىٍف ييٍحًييى،ي  فىقىوؿى
ثىةى  ىي وـو  فى  ًدي ىًة ً  ًّو  ىٍد  ىٍسمىميكا  فىًسٍف رى ىٍيتيـٍ ًمٍ  ىو شىٍي نو فىآًذ يكاي ثىبلى : ًيف  ًبوٍلمى ـٍ بى ٍ ثيـ   ىوؿى دى ذىًلؾى ًسٍف بىدىا لىكي

   فكا ا  ف ال ف  تمكا أل ،  تبل كاحدا م  ـ دكف  ف ي ذرا ثبلثة  يوـ.ُفىوٍ تيميكاي( 
o   ًيذىا اٍستىٍ  ىاى الم ٍيؿي( : م ـى   ىوؿى سى مىٍيً، كى م ا اهللي سى ٍ ،ي  سىًف ال  ًبي  صى وًبرو رىً يى الم ،ي سى كسىٍف  ى

ـٍ  فىًسف  الش يى  ( فىكيفُّكا ًصٍبيىو ىكي ـٍ مُّك ي وًطيفى تىٍ تىًشري ًحي ىً ذو  فىًسذىا ذى ى ى سىوسىةه ًمفى الً شىوًء فىدى
  كال شؾ  ف ِ

ال فمموذا يكفك  ـ سف الم   س د ا تشور ال ف؟.  ذلؾ دكفو مف  ف يؤذك ـ  كا 
o  بي  كالدبو    بيؿ الددكؿ يلا الدبلء  فس  و ككذلؾ حدي  االست وذو بوهلل مف الدي

ء ذككر الشيوطيف كا  وث ـ  كيب د  ف تككف االست وذو   و مف الكسكسة  فمك كو ت است وذو مف ييذا
 االست وذو دكفو مف الكسكسة لكوف  حرل ب و  ف تككف  بؿ الصبلو.

ٍبتيـٍ ًلي{  ـٍ فىوٍستى ى ـٍ ًمٍف سيٍمطىوفو ًيال   ىٍف دىسىٍكتيكي مىٍيكي مىو كىوفى ًليى سى ك مو  كل، ت ولا:  كى
  فبل ي في ّ

يذاء  ألف اإليذاء ليس سمطو و  كا  مو السمطوف اإل بور سما الكفر  فسف الشيطوف غير  ودر اإل
سما ذلؾ  كلكف اإليذاء  مر مدر  فوإل سوف  ودر سما ييذاء اإل سوف  كلك ، غير  ودر سما 

 ي بورا سما الكفر.
دو ًيال   يفى ًبً، ًمٍف  ىحى ور  ـٍ ًب ى مىو  ي سما  ف السحر  ْ ًبًسٍذًف الم ً،{ ك مو االحت وج بقكل، ت ولا  كى

 ال ي ر  فميس احتو و صحيحو  ألف الرصوصة ال تقتؿ يال بسذف اهلل  فمموذا ي و   القوتؿ؟.

  ك مو اإلصوبة بول يف فس  و  ي و ثوبتة في القرمف كالس ة الصحيحة  كسمي،  مو ير
ٍف يىكىودي ال ًذيفى كىفىري  { ال مموء  كذلؾ في  كل، ت ولا  كىاً  ـٍ لىم و سىًم يكا الذ ٍكرى وًرً   .ٓكا لىييٍزًلقيك ىؾى ًبأىٍبصى

 : م ـى  ىوؿى سى مىٍيً، كى م ا اهللي سى ك مو مف الس ة ف ىًف اٍبًف سىب وسو ر ي اهلل س  مو  سىًف ال  ًبي  صى
ذىا لىٍك كىوفى شىٍيءه سىوبىؽى اٍلقىدىرى سىبىقىٍت،ي اٍل ىٍيفي  كىاً  ؽ   كى  .ُفىوٍغًسميكا(  ٔ اٍستيٍغًسٍمتيـٍ  )اٍل ىٍيفي حى

                                                           
لمرء الحية يذا رم و   كتو  الحظر كاإلبوحة  بو   تؿ الحيكاف  ذكر األمر بقتؿ آّْ/ُِصحيا ابف حبوف  ُ

   ك ك حدي  صحيا  در ، اإلموـ مسمـ كغيرا.ّٕٔٓفي دارا ب د يسبلم، ييو و ثبلثة  يوـ  ر ـ الحدي  
 .َِّٖ  كتو  بدء الدمؽ  بو  صفة يبميس ك  كدا  ر ـ الحدي  ّّٔ/ٔصحيا البدورم ِ
 .ِِسكرو يبرا يـ  ّ
 .َُِسكرو البقرو  ْ
 .ُٓالقمـ سكرو  ٓ
م  م  وا مو ر  ٔ سى مىٍيً، كى م ا اهللي سى د ثى،ي:  ىف  رىسيكؿى اهلًل صى ٍف  ىًبي  يمىومىةى ٍبًف سىٍ ًؿ ٍبًف حي ىٍيؼو ) ىف   ىبىواي حى رىجى  كم سى ـى دى

ٍحفىًة  اٍغتىسىؿى سىٍ ؿي ٍبفي حي ىيٍ  ز اًر ًمفى اٍل ي ت ا ًيذىا كىو يكا ًبًشٍ ً  اٍلدى كا مى ى،ي  ىٍحكى مىك ةى  حى سىوري كىوفى رى يبلن  ىٍبيىضى  كى ؼو كى
ك بىً ي سىًدم  ٍبًف كىٍ  و كى يكى يىٍغتىًسؿي  فى  ًبي ىةى  ىدي وًمري ٍبفي رى سىفى اٍلً ٍسـً  كىاٍلً ٍمًد  فى ىظىرى ًيلىٍيً، سى : مىو رى ىٍيتي كىوٍليىٍكـً  كىالى حى قىوؿى

ب أىوو فىميًبطى ًبسىٍ ؿه  فىأيًتيى رىسيكؿي اهلًل صى  ؟ كىاهلًل مىو ً ٍمدى ميدى م ـى  فىًقيؿى لى،ي: يىو رىسيكؿى اهلًل   ىٍؿ لىؾى ًفي سىٍ ؿو سى مىٍيً، كى م ا اهللي سى
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  دير و ال بي صما اهلل سمي، كسمـ في مك كع الصرع بيف  ف تصبر كبيف  ف يدسك ل و  ف ؿ
 الصبر سما المرض  ف ؿ  ـ محوكلة التدمص م ، بول بلج  ك الدسوء  ف ؿ؟.

 ال كا  في، تفصيؿ  كذلؾ  ف األمراض ت قسـ يلا ثبلثة   سوـ:

بو ية  كالتداكم م  و كا    أل  و ت دد اآلدريف  كفي ذلؾ استداء  مراض م دية   ك ك  -  
 سما حقكؽ اآلدريف.

 مراض ت يؽ سف الكا بوت  حك اهلل  ك الم تمع  ك األسرو  ك ال فس  سكاء كو ت  -  
اإلسو ة سف الكا   سو مة  ك كو ت م مة  كالتداكم م  و كا    ي و  ألف مو ال يتـ الكا   يال 

 ب، ف ك كا  .

سدا ذلؾ مف األمراض  ف ي ال تؤذم اآلدريف  كال ت يؽ سف الكا بوت  ك ذا القسـ  مو -ج 
ؿ الصبر  يشرع في، ال بلج بوتفوؽ  كادتمؼ ال مموء فقط في مو  ك األف ؿ  فم  ـ مف ف   

كم  ـ مف ف ؿ ال بلج  كالرا ا   ، ليس لذلؾ  وسدو مطمقة  بؿ يدتمؼ األمر بودتبلؼ 
 ف الط  الحدي  في، م   وف س د األطبوء في  ذا ال كع مف  الحوالت كاألشدوص  كمو

 األمراض.

 :ك مو الدسوء لمشفوء ف ك مطمك  في حولتيف فقط 

الدسوء مع ت وكؿ ال بلج  فسف ال بلج كسيمة  كالكسو ؿ ال تحقؽ ال تو   دا مو  بؿ  -  
تشديص الصحيا  غولبو  كال بلج ال يشفي يال بسذف اهلل كتكفيق،  فبولدسوء ي يف اهلل سما ال

 .  كالشفوءكادتيور ال بلج الم وس 

                                                                                                                                                                      
ًبي ىةى  وًمري ٍبفي رى ؟   ىوليكا:  ىظىرى ًيلىٍيً، سى دو :  ىٍؿ تىت ً ميكفى ًفيً، ًمٍف  ىحى و ييًفيؽي   ىوؿى مى م ا ايىٍرفىعي رىٍ سى،ي  كى هللي  فىدىسىو رىسيكؿي اهلًل صى
و يي  واي؟   ىبل  ًيذىا رى ىٍيتى مى ـٍ  ىدى ديكي ـى يىٍقتيؿي  ىحى : سىبلى مىٍيً، كى ىوؿى وًمرنا  فىتىغىي ظى سى م ـى سى سى مىٍيً، كى ؟  ثيـ   ىوؿى لى،ي: سى ٍ ً بيؾى بىر ٍكتى

ٍكبىتىٍيً،  كى ىٍطرى  ًمٍرفىقىٍيً،  كىري يىدىٍيً،  كى دىاًدمىةى ًيزىاًرًا ًفي  ىدىحو  ثيـ  صي   ذىًلؾى اٍلمىوءي اٍغتىًسٍؿ لى،ي  فىغىسىؿى كىٍ  ى،ي  كى اؼى ًرٍ مىٍيً،  كى
ٍمًفً،  ييٍكًفئي اٍلقىدىحى كىرىاءىاي  فىفى ىؿى ًبً، ذىًلؾى  فىرى  مىا رىٍ ًسً،  كىظىٍ ًرًا ًمٍف دى ؿه سى بُّ،ي رى ي مىٍيً،  يىصي احى سىٍ ؿه مىعى ال  وًس لىٍيسى ًبً، سى

(. مس د  ح   ك ك حدي  صحيا   در ، ابف َُٖٗٓ  حدي  س ؿ بف ح يؼ  ر ـ الحدي  ّٓٓ/ِٓمدبىٍأسه
 حبوف كغيرا.

 .ُِٖٖ  كتو  السبلـ  بو  الط  كالمرض كالر ا  ر ـ الحدي  ُُٕٗ/ ْصحيا مسمـ  ُ
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غير متيسر  فسف الدسوء   و ربمو  ال بلج الدسوء يذا لـ يكف لممرض سبلج   ك كوف -  
  فع بسذف اهلل.

يسر  فبل يت وكؿ المريض ال بلج بؿ يكتفي بولدسوء ت مو  ف يككف لممرض سبلج ك ك م
  الذم يدسك بول  وح  كال يدرس   ك اإل سوف ف ذا مف التكاكؿ  كليس مف التككؿ  ك ك كولطول
 الذم يدسك اهلل  ف يرز ، كلك ، ال يس ا لذلؾ.

 مف ال بي صما اهلل سمي، كسمـ  ف يدسك ل و  ف ال تتكشؼ  ك ذا يدؿ سما  المر و طمبت
حرص و سما سدـ ا كشوؼ شيء مف سكرت و حتا ك ي في غيبكبة كغير مؤادذو سما ذلؾ  

 سممة سما ستر ال كرو حتا في  ص   الظركؼ.ك كذا يككف حرص الم

كيبلحظ  ف ال بي صما اهلل سمي، كسمـ دسو ل و  كلـ يدير و بولصبر سما ذلؾ  ممو يؤكد 
سما  ف الصبر ي مو يككف بولتزاـ الطريؽ المشركسة  فميس مف الصبر سمكؾ الطريؽ غير 

 المشركع.
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 التحذير مف الظمـ

ْبًد الم   .0 اًبًر ْبًف عى ـى قىػاؿى  )ات قيػكا عىْف جى ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى الم ػوي عى ًو رضي اهلل عنيما أىف  رىسيػكؿى الم ػًو صى
ػْف كىػافى قىػْبمىكي  َ فىػًإف  الشُّػح  أىْىمىػؾى مى ػًةَ كىات قيػكا الشُّػح  ػاته يىػْكـى اْلًقيىامى ـى ظيميمى َ فىًإف  الظُّْمػ ـى ـْ الظُّْم مىمىييػ َ حى ـْ

مىى أىْف سىفىكيكا ًدمى  ( عى ـْ اًرمىيي مُّكا مىحى َ كىاْستىحى ـْ اءىىي
0. 

  يأمر ال بي صما اهلل سمي، كسمـ بو ت و  الظمـ  كاألمر   و سما  صم، ك ك الك ك   فولظمـ
حراـ شرسو  بؿ  ػك مػف  شػد المحرمػوت  أل ػ، غولبػو استػداء سمػا ال ػ يؼ  كأل ػ، مػف حقػكؽ 

 اآلدريف.

   ف  ولػؾ الحػد الشػرسي  كالحػد القػو ك ي  كالحػد الظمـ لغػة: ت ػوكز الحػد  كلكػف الحػدكد مت ػددو
ال رفي  فػولظمـ شػرسو  ػك: ت ػوكز الحػد الشػرسي  فكػؿ مػو حرمػ، اهلل ف ػك ظمػـ  كيشػمؿ الظمػـ 
ال كا ػػػػ  الموديػػػػة كولقتػػػػؿ  كالسػػػػر ة  كمػػػػو يشػػػػمؿ األمػػػػكر الم  كيػػػػة كوحتقػػػػور ال ػػػػوس   ك سػػػػدـ 

 تقدير ـ   ك حتا سدـ يسطو  ـ حق ـ مف المشوسر.

 مـ سف ظممة القمػ   ألف القمػ  لػك اسػت ور ب ػكر اإليمػوف كال ػدل لمػو ظمػـ  كلػذلؾ يذا ي شأ الظ
سػػػ ا  ػػػكر المػػػؤم يف بػػػيف  يػػػدي ـ  كبأيمػػػو  ـ يػػػـك القيومػػػة  حوطػػػت بولظػػػولـ الظممػػػوت  ك ػػػذا 

 الظمموت ظمموت حقيقية  كت  ي  ي و الشدا د التي تحيط ب،  كال قكبوت التي ت تظرا.

 :كالظمـ  سموف 

س  كيككف ذلؾ بولكفر   ك الشرؾ   ك بولم وصي  فسف مف ف ؿ ذلؾ ظمـ  فس، ظمـ ال ف -  
 أل ، يكدم ب فس، يلا ال ور. كال  

كظمـ الغير  ك ك يشمؿ كػؿ   ػكاع االستػداء سمػا اآلدػريف  ك شػدا مػو كػوف ممػف يتك ػع  -  
ٍ ًقػػًؿ ٍبػػًف يى  سىػػورو  ػػوؿ: م ػػ، سػػدـ الظمػػـ  كػػولكلي )المسػػؤكؿ( الػػذم يمػػي  مػػرا كيكمػػؼ برسويتػػ،  ف ػػف مى
ٍط ىػ ـٍ يىحي واي الم ػ،ي رىًسي ػةن  فىمىػ ٍبػدو اٍسػتىٍرسى ػو ًمػٍف سى : )مى ػم ـى يىقيػكؿي سى مىٍيً، كى م ا اهللي سى ةو  سىًمٍ تي ال  ًبي  صى و ًب ىًصػيحى

                                                           
 .ِٖٕٓ  كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو  تحريـ الظمـ  ر ـ الحدي  ُٔٗٗ/ْصحيا مسمـ ُ
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ػػةى ال ى  ػػًة(  ـٍ يىً ػػٍد رىاً حى ًيال  لىػػ
   ك ظمػػـ مػػف ال يسػػتطيع الػػدفوع سػػف  فسػػ، كحقك ػػ،  كمػػف يأكػػؿ مػػوؿ ُ

سىيىٍصػاليتي ـٍ  ىػورنا كى ػو يىػٍأكيميكفى ًفػي بيطيػكً ً  ػو ًي  مى مىٍكفى ـ   وؿ ت ولا:  ًيف  ال ًذيفى يىٍأكيميكفى  ىٍمكىاؿى اٍليىتىػومىا ظيٍممن
سىً يرنا{ 

   ككذلؾ ظمـ القري   كصدؽ الشوسر يذ يقكؿ:ِ

 سما ال فس مف ك ع الحسوـ الم  د   ّكظمـ ذكم القربا  شد م و ة

 ر في، في الك ت  فس، ظمـ لم فس  كليس ال كس.ككؿ ظمـ لمغي

 كيشمؿ الظمـ األشيوء المودية كالم  كية.

 :فر ؽ الحدي  بيف الظمـ كالشا  كفي الفرؽ بي  مو مراء كثيرو   م و 

 ف الشػػا  ػػك البدػػؿ الشػػديد  فس ػػ، ال يكػػود يدمػػك  حػػد مػػف شػػيء مػػف البدػػؿ  ك ػػذا  مػػر  -  
  م كر ال مموء.فطرم  كلكف الدطير  ك الشا  ك ذا ر م 

: الحػرص سمػا تحصػيؿ مػو لػيس س ػدؾ   -   البدؿ: االمت وع مف يدراج مػو س ػدؾ  كالشػاُّ
 فتتطمع  فس الشحيا يلا  دذ مو س د اآلدريف.

البدؿ  ك م ع الحقكؽ  ك ك  مر سمككي  ك مو الشا ف ك الدمؽ الذميـ الػذم يػدفع يلػا  -ج 
 الم ع  ك ذا  مر دادمي.

  الم تم ػوت  ك ف الشػا ي مػؾ األمػـ  فولشػحيا يأدػذ مػو لػيس يبيف الحدي  دطػكرو الشػا سمػا
مػػػف حقػػػ،  كال ي طػػػي مػػػو ي ػػػ   ف ي طيػػػ،  ك ػػػذا فػػػي األمػػػكر الموديػػػة كالم  كيػػػة  ف ػػػك ي سػػػوف 
ذا سػػػودت الم تم ػػػوت  ػػػذا ال فسػػػيوت كالسػػػمككوت فس  ػػػو ت مك ػػػو    ػػػو ي  ال ي ػػػتـ يال ب فسػػػ،  كا 

ب  ػ ـ ب  ػو  سػكاء كػوف ذلػؾ بطريقػة كتدمر و  كت  ؿ ال وس يسم  ب   ـ ب  ػو  كيقتػؿ 
 مبوشرو   ك بطريقة غير مبوشرو.

 ممػو سػوبقة  ك ػك اآلف يػدمر  الشا يف  ذا  و كف مف  كا يف الم تم وت  ال يتدمؼ  فقد دمر 
سػػػتث ا مػػػف  ػػػذا األمػػػة  ممػػػو م وصػػػرو  كسػػػيدمر كػػػؿ  مػػػة يسػػػكد في ػػػو  ػػػذا فػػػي المسػػػتقبؿ  كال تي 

 ؿ غير و.اإلسبلمية  بؿ ربمو يطبؽ سمي و  ب
                                                           

  كتو  األحكوـ  بو  مف استيرسي رسية فمـ ي صا  ر ـ الحدي  ُِٔ/ُّفتا البورم صحيا البدورم بشرح ُ
َُٕٓ. 

 .َُسكرو ال سوء  ِ
 الم و ة: األلـ. ّ
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  ك ػػذا مػػو  ػػراا فػػي سصػػر و  فقػػد  صػػبا سػػم   مػػكاؿ ال ػػوس )ف ػػون( لػػ،  سػػوليب، المتطػػكرو  كربمػػو
القو ك يػة   ك بولتحويػؿ سمػػا القػو كف  كمػو  صػػبحت حيػوو ال ػوس كدمػػوؤ ـ رديصػة  سػكاء كػػوف 
ذلػػؾ ألغػػراض موديػػة   ك لغير ػػو  بػػؿ ك صػػبحت ال ريمػػة الم ظمػػة ت ػػر  كتسػػتكلي فػػي كػػؿ 

شر الفسود اإلدارم كالمولي في الم تم وت  بؿ كمورسػت ذلػؾ   ظمػة  م يػة ظولمػة مكوف  كا ت
سما ش كب و  كمو مورست، دكؿ كبرل  فوست مرت الدكؿ الصغيرو  كامتصت ديرات و  كشردت 
 ب وء ػو  ك تمػػت شػ كب و  كػػؿ ذلػػؾ مػف   ػػؿ المصػػولا  فمػو  شػػقا الم تم ػػوت التػي تفقػػد القػػيـ 

  ذا القيـ ال تككف كال تستمر يال في ظؿ الديف الحؽ.األدبل ية!!!  كال شؾ  ف 

ف ػػؿ اسػػتفودت  مت ػػو فػػي سصػػر و  ػػذا مػػف  ػػذا الحػػدي ؟ كمػػو  ػػي  سػػبو  تدمف ػػو فػػي  كثػػر 
لا  يف تسير؟.  الم والت؟ كا 

 

ـى قىػاؿى  )لىتيػؤى  .5 ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى الم ػوي عى ْيرىةى رضي اهلل عنو أىف  رىسيكؿى الم ػًو صى قيػكؽى عىْف أىًبي ىيرى دُّف  اْلحي
اًء ًمْف الش اًة اْلقىْرنىاًء( ْمحى ت ى ييقىادى ًلمش اًة اْلجى ًةَ حى ًإلىى أىْىًميىا يىْكـى اْلًقيىامى
 0. 

  يؤكػػد الحػػدي  سمػػا  ف الحقػػكؽ ي ػػ   ف تػػؤدل كوممػػة غيػػر م قكصػػة  فػػسف لػػـ تػػؤد  فػػي الػػد يو
ك ػي  -مف رصػيدا مػف الحسػ وت فس  و ستؤدذ مف اإل سوف رغمو س ، يكـ القيومة  كستيسح  

حسػ وت،  يدػذ مػف سػي وت  صػحو  الحقػكؽ  فسف لـ تكػؼً  - غما مو يممك، اإل سوف في اآلدرو 
 فألقيت سمي،  ثـ يمقا في ال ور.

  ي  ػػو ال دالػػة المطمقػػة  ألف ال دالػػة فػػي الػػد يو م مػػو بمغػػت مػػف الد ػػة كالر ػػي فس  ػػو ال يمكػػف  ف
ستؤدل يـك القيومػة  ك ػذا مػف   ػـ مػو فػي اليػكـ اآلدػر  تككف كوممة  كستبقا لم وس حقكؽ  ك 

ك ذا مػو ي ػيف اإل سػوف  حيو ػو سمػا سػدـ اال تقػوـ  ك ػك يػدفع كػؿ مػؤمف يلػا مزيػد مػف االلتػزاـ 
  بؿ  ػذا مػو ِ بحقكؽ اآلدريف  ك ك مو ي  ؿ القكا يف ت  ا في التطبيؽ في ظؿ  ذا ال قيدو

 كحيوو  درل تتحقؽ في و ال دالة.  ؿ ب ض الفبلسفة  ديمو ي تقد بك كد يل، 

                                                           
 .ِِٖٓ  كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو  تحريـ الظمـ  ر ـ الحدي  ُٕٗٗ/ْصحيا مسمـ ُ
صكر اإلسبلمي  في مك كع   مية الربو ية  لممزيد حكؿ   مية التشريع الربو ي يمكف الر كع يلا كتوبي: الت ِ

في كحدو دصو ص الثقوفة اإلسبلمية   ك يلا البح  الم شكر في ذلؾ  ك ك: دصو ص الثقوفة اإلسبلمية في 
 الكتو  كالس ة.



 ٗٔ 

  سي كد كؿ حؽ يكـ القيومة يلا صوحب،  م مو كوف  موديو  ك م  كيو  كم مو  ؿ   حتا لككػوف
سػػو ر ذكات األركاح  مػػف حيكا ػػوت كطيػػكر كحشػػرات ك ديطػػو  ك يبػػرو  كسيشػػمؿ ذلػػؾ اإل سػػوف 

مف الشوو ذات القركف كغير و  حتا )يقود(  م: يقتص  لمشوو )ال محوء( التي ليس ل و  ركف  
 التي  طحت و ظممو كسدكا و في الد يو. 

 .ك ذا يثير سؤاال:  ؿ الحيكا وت ت قؿ؟ ك ؿ  ي مكمفة؟ 

ف الحيكا وت ال ت قؿ كمو ي قؿ اإل سػوف  كلػذلؾ  ػي غيػر مكمفػة كتكميػؼ اإل سػوف  كال يكال كا : 
ثير مف ال ػوس   ال تػرل القطػة تددؿ في اآلدرو   ة كال  ورا  كلك  و تدرؾ  كثر بكثير ممو يظف ك

ذا دطفػت شػي و م ػ،  ربػت كابت ػدت  ك كمتػ،  يذا  سطيت و ط ومو  كمت،  ريبػو م ػؾ ك ػي مطم  ػة  كا 
   ال ترل  ي و مو تتمتع ب، الحيكا ػوت مػف الكفػوء يلػا ُ ك ي حذرو ت ظر يليؾ كترا   مو ستف ؿ؟

 مف  حسف يلي و؟.

ف ممو تدرك، الحيكا وت االستداء  كلذ  لؾ فسف اهلل ت ولا ب دالت، المطمقػة يقػتص لب  ػ و كا 
 مف ب ض سما  در يدراك و.

 

ػا قىػاالى  .3 ـى قىاؿى  )اْلميْسػتىب اًف مى م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى ْيرىةى رضي اهلل عنو أىف  رىسيكؿى الم ًو صى  عىْف أىًبي ىيرى
ـْ يىْعتىًد اْلمىْظميكـي(  فىعىمىى اْلبىاًدًئَ مىا لى

5. 

  حراـ شرسو  ك ك ليس مف  دبلؽ المسمـ  ك ك  كع مف الظمـ كاالستداء سمػا اآلدػريف   الس
بػػؿ يف اهلل سػػبحو ، ي  ػػا سػػف سػػ  مل ػػة اآلدػػريف   ػػوؿ ت ػػولا:  كىالى تىسيػػبُّكا ال ػػًذيفى يىػػٍدسيكفى ًمػػٍف 

 } ديكًف الم ً، فىيىسيبُّكا الم ،ى سىٍدكنا ًبغىٍيًر ًسٍمـو
ّ. 

   ٍيػً،  مف  شد السػ   ف يتسػب ػًؿ كىاًلدى ـي الر  ي ػٍت الر ػؿ بسػ  كالديػ،  ففػي الحػدي  )ًمػفى اٍلكىبىػوً ًر شى
ًؿ فىيىسي ُّ  ىبىواي  كى  ـٍ يىسي ُّ  ىبىو الر  ي :  ى ى ؿي كىاًلدىٍيً،؟  ىوؿى ـي الر  ي يىسي ُّ  يم ،ي  ىوليكا: يىو رىسيكؿى اهلًل  كى ىٍؿ يىٍشًت

ؿ بغمبػة الظػف  ك ػذا  ػي  وسػدو  مى  ف المتسب  فوسؿ  ك  ، يي    ففي  ذا الحدي ْفىيىسي ُّ  يم ،ي( 
 سد الذرا ع  فولطريؽ المؤدية يلا الحراـ حراـ.

                                                           
 .مف يدراكوت يمك ؾ  ف تشو د ب ض المقوطع سما ال ت لترل مو تتمتع ب، الحيكا وت ُ
 .ِٕٖٓلصمة كاآلدا   بو  ال  ي سف السبو   ر ـ الحدي    كتو  البر كاَََِ/ْصحيا مسمـ ِ
 .َُٖسكرو األ  وـ  ّ
 .َٗ  كتو  اإليموف  بو  بيوف الكبو ر ك كبر و  ر ـ الحدي  ِٗ/ُصحيا مسمـ ْ



 ٕٗ 

 كمع ذلؾ يقع في الحيوو  ف يس  شدص مدر  فمو حكـ الرد؟ 

 ال كا :  ف الرد سما  سميف:

 رد  مػػع استػػداء  ك ػػذا حػػراـ  كػػأف يزيػػد سمػػو  ػػوؿ األكؿ بألفػػوظ  كثػػر   ك  ف يسػػ  غيػػر -  
 السو   كأف يس   بوا مثبل.

رد مف غير استداء  ك ذا مكركا  كليس سمػا مػف رد يثػـ  ي مػو اإلثػـ كمػ، سمػا مػف بػد   -  
و  ىوالى فى ىمىا اٍلبىوًدًذ(.  الس   ك ذا م  ا )اٍلميٍستىب وًف مى

كاألكلا  ف يت و ؿ المسبك   ذا الس  كيترفع س ،  كبدوصة يف غم  سما الظف  ف  ذا 
 س  يد ؿ مف  فس،  كيرتدع سف  ذا األسمك  ال وبط في الت ومؿ مع اآلدريف. سي  ؿ الذم 

 

دىقىةه  .4 ْت صى ـى قىاؿى  )مىا نىقىصى م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى ْيرىةى رضي اهلل عنو عىْف رىسيكًؿ الم ًو صى عىْف أىًبي ىيرى
ْبدنا ًبعىْفكو ًإال  ًعزًّاَ كى  مىا زىادى الم وي عى َ كى ده ًلم ًو ًإال  رىفىعىوي الم وي( ًمْف مىاؿو عى أىحى مىا تىكىاضى

0. 

    يح  الحدي  سما الصد ة كال فك كالتكا ع  بأسك   ديد  مبي و  تو   ذلؾ  ك ي  تو
غير متك  ة لمك مة األكلا  كلكف مف    ـ ال ظر في و ك د و صحيحة في الد يو  كال شؾ  ف 

   ر و سظيـ في اآلدرو.
 ما الصد ة  ككسد بأ  و في الحقيقة ال ت قص الموؿ  فكيؼ  تصدؽ كال ففي الحدي  ح  س

 ي قص الموؿ؟ في ال كا  مراء:
 ف اهلل سبحو ، يبورؾ في الموؿ البو ي   ك يدفع س ، مف ال رر  ف دـ ال قص   و  -  

 م  كم  ك ك في كثير مف الحوالت  سظـ مف المودم.
 دـ ال قص   و مودم. ف اهلل ي ك ، موال بدال م ،  كلك ب د حيف  ف  -  
  ف اهلل ت ولا ي طي، اآل ر في اآلدرو  ك ك  سظـ بكثير ممو تصدؽ. -ج 

 ػػ ادكفػػي الحػػدي  حػػ  سمػػا ال فػػك  ك ف اإل سػػوف ال يػػزد رؼ بػػول فك يال سػػزا  ألف اإل سػػوف يذا سي
كزادا ذلؾ سزا  بوإل وفة يلا   را ال ظيـ في اآلدرو.   بول فك كالصفا سود كسظـ في القمك 

 ليس كا بو  بؿ  ك مستح  بشركط  ك ي:كال فك 
  ف يككف سف الحؽ الدوص  كليس سف حؽ اهلل   ك حؽ اآلدريف. -  

                                                           
 .ِٖٖٓ  كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو  استحبو  ال فك كالتكا ع  ر ـ الحدي  ََُِ/ْصحيا مسمـ ُ



 ٖٗ 

 ف يكػػكف لمػػف يسػػتحؽ  ك ػػذا يذا كػػوف السػػ  دكف  صػػد مػػثبل   ك استػػذر بصػػدؽ سػػف  -  
 اإلسوءو.

  ف يككف س د المقدرو. -ج 

  ر بول قص كفي الحدي   ي و ح  سما التكا ع  فسف الكبر مذمـك  ك ك  وت  يمو سف ش ك
مو سف غركر بول فس   فوإل سوف كولس بمة  ليس ل،  سوس يحوكؿ صوحب،  ف يغطي، بولكبر  كا 

ف كو ت فورغة شمدت بر س و سوليو.  يذا كو ت ممتم ة ا ح ت  كا 
   كالتكا ع محمكد  يدؿ سما صحة  فسية  كثقة بول فس  كيزيد اإل سوف رف ة بيف ال وس

س وب ـ  ك ك سظيـ ا  أل ر في اآلدرو.كي وؿ حب ـ كا 
 :كلكف التكا ع المحمكد ل، شركط 

  ف يككف لمف يستحؽ  فسف التكا ع لممتكبر يزيدا تكبرا. -  
 سدـ المبولغة في،  فسف المبولغة في التكا ع ذؿ ك كاف. -  
  ف يككف بأسمك  مشركع  فبل ي كز التكا ع بولرككع لمبشر مثبل. -ج 



 ٗٗ 

 

 دعكىا فإنيا منتنة

ْبػًد الم ػ .0 ػاًبًر ْبػًف عى ـى ًفػي عف جى ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى الم ػوي عى ػعى الن ًبػيٍّ صى ًو رضػي اهلل عنيمػا قػاؿ  )كين ػا مى
ػػزىاةوَ فىكىسىػػعى  ػػارً  0 غى ػػبن ًمػػْف اأْلىْنصى ػػؿه ًمػػْف اْلمييىػػاًجًريفى رىجي رىجي

قىػػاؿى 5 ػػاًرَ كى ىْنصى ػػاًرمُّ  يىػػا لىَْ َ فىقىػػاؿى اأْلىْنصى
َ فىقىػ اًىًمي ػًة  اْلمييىاًجًرمُّ  يىػا لىْممييىػاًجًريفى ػا بىػاؿي دىْعػكىل اْلجى ـى  مى ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى الم ػوي عى اؿى رىسيػكؿي الم ػًو صى

ْنتً  ػاًرَ فىقىػاؿى  دىعيكىىػا فىًإن يىػا مي ػبن ًمػْف اأْلىْنصى ػؿه ًمػْف اْلمييىػاًجًريفى رىجي نىػةهَ قىاليكا  يىا رىسيكؿى الم ًو كىسىعى رىجي
ْبدي الم ًو ْبفي أي  ػزُّ ًمْنيىػا فىسىًمعىيىا عى ف  اأْلىعى ًدينىػًة لىييْخػًرجى ْعنىػا ًإلىػى اْلمى بىيٍّ فىقىاؿى  قىْد فىعىميكىىػا  كىالم ػًو لىػًئْف رىجى

م   د ثي الن اسي أىف  ميحى َ قىاؿى عيمىري  دىْعًني أىْضًربي عينيؽى ىىذىا اْلمينىاًفًؽَ فىقىاؿى  دىْعويَ الى يىتىحى دنا يىْقتيؿي اأْلىذىؿ 
 .3ابىوي( أىْصحى 

 فقد  ر  غبلـ مف الم و ريف مف مكة غبلمػو ْ في  ذا الحودثة بداية صغيرو لفت ة ي ميمية  
مػػػف األ صػػػور  ك ػػػك  مػػػر ال تدمػػػك م ػػػ، الم تم ػػػوت البشػػػرية  كلكػػػف األمػػػر بػػػد  يتطػػػكر حيػػػ  

 است  د األ صورم بوأل صور  كاست  د الم و رم بولم و ريف.
 فوسػػػتغر   ك درؾ  ف فػػػي األمػػػر شػػػرارو فت ػػػة ي ميميػػػة   سػػػمع ال بػػػي صػػػما اهلل سميػػػ، كسػػػمـ  ػػػذا

كدشي  ف تشت ؿ الفر ة بيف مف كو كا  سداء فػألؼ اهلل بيػ  ـ بوإلسػبلـ  ف ػول  المك ػؼ ب ممػة 
كاحدو )دسك و فس  و م ت ة(  م: اترككا  ذا ال صبيوت ال و مية  التي موتت ك  ت ػت  كا طفػأت 

ر ـ في ػػػو رسػػػكؿ اهلل صػػػما اهلل سميػػػ، كسػػػمـ بػػػوألدكو شػػػرارو  ػػػذا الفت ػػػة ب ػػػذا الكممػػػة التػػػي ذك ػػػ
 اإلسبلمية التي  كرم ـ اهلل ب و بدال مف ال صبيوت ال و مية.

  شػػػتوف بػػػيف األدػػػكو فػػػي اهلل كاألدػػػكو فػػػي ال سػػػ  التػػػي  ػػػي   ػػػكل مػػػف األدػػػكو فػػػي اإل ميميػػػة  ك
 فوألدكو في اهلل   كل أل  و:ال  صرية  

                                                           
 كسع:  ر . ُ
 لركايوت    مو غبلموف.في ب ض ا ِ
 .ِْٖٓ  كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو   صر األخ ظولمو  ك مظمكمو  ر ـ الحدي  ُٖٗٗ/ْصحيا مسمـ ّ
اإل ميمية: الت ص  يلا اإل ميـ  سكاء كوف دكلة  ك م طقة دادؿ الدكلة  فس و  ف ك ت ص  يلا مكوف   ْ

ل  صرية: الت ص  يلا سبللة  كمف ت ص  يلا ال ر  كولت ص  يلا مكة  ك المدي ة كمو في  ذا الحدي   كا
 ك الفرس  ك الترؾ  كم  و الت ص  يلا لكف م يف كولت ص  يلا البيض  ك السكد  كالطو فية: الت ص  يلا ديف 

  ك طو فة م ي ة دادؿ الديف  فس،  كال شو رية  ك القبمية: الت ص  يلا ال شيرو  ك القبيمة.



 ََُ 

تيوران   مو  دكو ال س  ف ي ي بورية  فوإل سوف ال ادتيورية  فكؿ ي سوف يدتور دي ، اد -  
يدتور  بوا كال  م، كال  دوا كال   ورب،  كلـ يدتر البمد التي كلد في و كال القكمية التي ي تمي ل و  
كالشؾ  ف تأثير مو يدتورا اإل سوف  سمؽ بكثير مف تأثير مو ي بر سمي،  كلذلؾ كو ت سبل وت 

 ية.األصد وء  كية أل  و ادتيور 
كأل  و تربط بيف ال قكؿ كالقمك   ك مو  سما ك سما مو في اإل سوف  بي مو الركابط  -  

 األدرل ركابط مودية   سدية  ي ميمية.
رو  -ج  مىا سيري أل  ػو ال ت ت ي بو ت ػوء الد يػو بؿ تستمر في اآلدرو   ػوؿ ت ولا:  ًيٍدكىا نو سى

}  .ُ ميتىقىوًبًميفى
م وذ بف  بؿ ر ي اهلل س ،  وؿ: سم تي رسكؿ اهلل  كألف األ ر في و سظيـ  دان  ف ف -د 

صما اهلل سمي، كسمـ يقكؿ: ) وؿ اهلل سز ك ؿ: المتحوبكف في  بللي ل ـ م وبر مف  كر يغبط ـ 
   فسيوؾ  ف يفكتؾ  ذا األ ر ال ظيـ.ِ( ال بيكف كالش داء

 بيمت،  ك  سممو بأف اإلسبلـ لـ ي زع مف اإل سوف المسمـ ا تموءات، األدرل  سكاء يلا
 م طقت،  بؿ  بقا سمي و  كلك ،  ذب و  كدمص و ممو يت ورض مع اإلسبلـ.

  ر ي ػػو كيػػؼ كػػوف تصػػرؼ ال بػػي صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ ك ػػك زسػػيـ ال موسػػة اإلسػػبلمية  فم  ظػػر
كيؼ كوف تصرؼ زسيـ الم وفقيف  لقد حوكؿ  ف يستغؿ  ذا الدبلؼ اليسير  كادسػا   ػ، كػوف 

حػوكؿ  ف يطػكر الدػبلؼ  ك ف  دف مك ػو؟ ك ػذا  ػك مػ    اإل ميميػيف  فقػيتك ع ذلػؾ  ك ػوؿ:  ػد 
ي  ػػؿ م ػػ، فت ػػة تشػػؽ المسػػمميف يلػػا  سػػميف متصػػورسيف  ك ف يطػػرد الم ػػو ريف كسمػػا ر سػػ ـ 
رسكؿ اهلل صما اهلل سمي، كسمـ مػف المدي ػة الم ػكرو  ك ػوؿ  كلتػ، المشػ كرو التػي سػ م و القػرمف 

 ف الم و ريف  ـ األذالء!.الكريـ  مدسيو   ،  ك األسز  ك 
ي  مػػو مك فػػوف مدتمفػػوف تمومػػو  مك ػػؼ ال بػػي صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ  ك ػػك مك ػػؼ اال تصػػور 

صػػور لم صػػبية  تلمػػديف  كتقديمػػ، سمػػا  م ا تمػػوء مدػػر  كمك ػػؼ زسػػيـ الم ػػوفقيف  ك ػػك مك ػػؼ اال 
حت راية ال بي صما كتقديم و سما الديف  فودتر ل فسؾ  ي و القورذ  حد المك فيف  يمو  ف تككف ت

مو  ف تككف   تحت راية زسيـ الم وفقيف. –كال يوذ بوهلل  –اهلل سمي، كسمـ في الد يو كاآلدرو  كا 

  اسػػتأذف سمػػر ر ػػي اهلل س ػػ، ال بػػي صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ  ف يقتػػؿ ابػػف سػػمكؿ  ككػػوف يسػػتحؽ
وكؿ ب ػو شػػؽ القتػؿ  بسػب  مػػو كصػؼ بػ، ال بػػي  صػما اهلل سميػ، كسػػمـ  كبسػب  يثورتػ، لفت ػػة حػ

                                                           
 .ْٕسكرو الح ر 1

 .َِّٗ  ر ـ الحدي  مو  وء في الح  في اهلل  كتو  الز د  بو  ٕٗٓ/ْترمذمال  ومع 2



 َُُ 

صػؼ المسػػمميف  كلكػػف ال بػػي صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ كػوف  ب ػػد  ظػػرا  فمػػـ ي كػػر سمػػا سمػػر  ف 
ابف سمكؿ م وفؽ يستحؽ القتؿ  كلك ، سمـ  ف المفسدو مف  تم،  كبػر مػف المصػمحة فػي ذلػؾ  
فمك  تم، لغ   ل،  سـ مف  ب وء سشيرت،  كلذاع بيف ال وس  ف محمدا يقتؿ  صحوب،  كلكػوف 

مك ػػػع اسػػػتغبلؿ  سػػػداء اإلسػػػبلـ مػػػف الكفػػػور كالم ػػػوفقيف فػػػي التشػػػكيؾ بوإلسػػػبلـ كرسػػػكل، ذلػػؾ 
صما اهلل سمي، كسمـ  ك د  ثبتت األحدا  ب د ذلؾ  ذا ال ظرو الثو بة  فأصبحت سشيرت، ب د 

 ذلؾ  ي التي تقؼ في ك  ، كممو  سوء التصرؼ.
ك ػػػك مػػػو يسػػػما )فقػػػ، وت،   ك ػػػذا  وسػػػدو  ومػػػة فػػػي المكاز ػػػة بػػػيف حسػػػ وت  م تصػػػرؼ كسػػػي

المكاز ػػػوت(  ك ػػػك فقػػػ، فػػػي غويػػػة األ ميػػػة  ي ػػػ  سمػػػا ال ممػػػوء كالػػػدسوو كطػػػبل  ال مػػػـ  ف يف مػػػكا 
.  كيطبقكا  في كؿ  كؿ  ك تصرؼ  ك فتكل  لم  كض بكا ع المسمميف اليـك



 َُِ 

 

 الريبةأحكاـ 

مى  .0 ػػم ى الم ػػوي عى ْيػػرىةى رضػػي اهلل عنػػو أىف  رىسيػػكؿى الم ػػًو صى ػػْف أىًبػػي ىيرى ػػا عى كفى مى ـى قىػػاؿى  )أىتىػػْدري ػػم  سى ْيػػًو كى
ػا يىْكػرىهَي ًقيػؿى  أىفىرىأىْيػتى ًإْف كىػافى ًفػي اؾى ًبمى ـيَ قىاؿى  ًذْكريؾى أىخى رىسيكليوي أىْعمى ػا  اْلًريبىةي  قىاليكا  الم وي كى أىًخػي مى

ـْ يىكي  ْف لى  .0ْف ًفيًو فىقىْد بىيىت وي( أىقيكؿي  قىاؿى  ًإْف كىافى ًفيًو مىا تىقيكؿي فىقىْد اْغتىْبتىويَ كىاً 

  يبت، مو يكرا(   مو يف  وؿ ذلؾ في ك  ، ف ك ليس بغيبة لغة  بػؿ الغيبة: )ًذكري اإل سوًف في غى
 ػك   ػر  يلػا السػ  كالشػتـ  كسػكاء سػمي وا غيبػة  ك شػتمو فس ػ، محػـر شػرسو  ك ػذا يشػػمؿ يف 

ف ػك الب تػوف  ك ػك  كوف مو  يػؿ صػحيحو   ك غيػر صػحيا  لكػف يف كػوف الكػبلـ غيػر صػحيا
  شد حرمة  أل ،  مع بيف الغيبة كالكذ .

  ف رافػػػؽ الغيبػػػة  صػػػدي اإلفسػػػود بي ػػػ، كبػػػيف غيػػػرا ف ػػػي ال ميمػػػة  ك ػػػي  شػػػد حرمػػػة مػػػف الغيبػػػة كا 
كحػػد و  ففػػي حػػدي  حذيفػػة ر ػػي اهلل س ػػ، س ػػدمو سػػ ؿ سػػف ر ػػؿ ي قػػؿ األدبػػور يلػػا األميػػر 

سػػم ت رسػػكؿ اهلل صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ  ليتقػػر  يليػػ، سمػػا حسػػو  اإل ػػرار بػػوآلدريف  فقػػوؿ:
 ) ؿي اٍل ى  ةى  ىت وته  .ِيقكؿ: )الى يىٍددي

 دلػػت سمي ػػو األدلػػة ْلغػػرض شػػرسي كذلػػؾ لسػػتة  سػػبو  ّكلكػػف الغيبػػة تكػػكف غيبػػة مشػػركسة  
 الشرسية:

األكؿ: الػتظمـ  في ػػكز لممظمػـك  ف يػػتظمـ )يشػػتكي( يلػا السػػمطوف كالقو ػي كغير مػػو  ممػػف 
رو سمػػا ي صػػوف، مػػف ظولمػػ،  فيقػػكؿ: ظمم ػػي فػػبلف بكػػذا  ك ػػذا  ػػو ز  كربمػػو يكػػكف لػػ، كاليػػة  ك  ػػد

 مستحبو.

الثو ي: االست و ة سما تغيير الم كر  كرد ال وصي يلا الصػكا   فيقػكؿ لمػف ير ػك  درتػ،: 
 فبلف ي مؿ كذا  فوز را س ،  ك ذا فرض كفوية.

                                                           
 .ِٖٗٓ  كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو  تحريـ الغيبة  ر ـ الحدي  ََُِ/ْصحيا مسمـ ُ
 .َُٓ  كتو  اإليموف  بو  بيوف غمظ تحريـ ال ميمة  ر ـ الحدي  َُُ/ُصحيا مسمـ ِ
  بة  ككؿ حولة بحسب و.مشركسة: مبوحة  ك مستحبة  ك كا ّ
  كالكبلـ م قكؿ بتصرؼ يسير  فول ككم  ف ؿ مف ُِْ/ُٔالم  وج شرح صحيا مسمـ بف الح وج لم ككم ْ

 حرر الكبلـ في  ذا المك كع.



 َُّ 

 ك  دي  ك زك ػي بكػذا  ف ػؿ لػ، الثول : االستفتوء  بأف يقكؿ لممفتي: ظمم ي فبلف  ك  بي 
ذلؾ؟ كمو طريقي في الدبلص م ، كدفع ظمم، س ي؟ ك حك ذلؾ  ف ذا  و ز لمحو ة  كاأل كد  ف 
يقكؿ: مو تقكؿ في ر ؿ  ك زكج  ك كالد ككلد كوف مف  مرا كذا؟ كمع ذلؾ فػولت ييف  ػو ز  لحػدي  

 .ُ  د  ك كل و: يف  بو سفيوف ر ؿ شحيا 

 يف مف الشر  كذلؾ مف ك كا   كثر و كا  :الرابع: تحذير المسمم

o .م  و  رح الم ركحيف مف الركاو كالش كد  كذلؾ كا   صك و لمشري ة 
o  كم  ػو اإلدبػػور ب يبػػ، س ػػد المشػػوكرو لػػزكاج  ك ت ػػورو  ك غير مػػو  ك ػػك مديػػر   ػػو بػػيف  ف

يػػ، ك ػػك ي تػػذر سػػف يدبػػورا لسػػب  مقبػػكؿ  كبػػيف  ف يػػذكرا بمػػو فيػػ،  صػػيحة ال غيػػر  كيحػػـر  ف يزك
 ليس   بل لذلؾ.

o  كم  ػػو يذا ر يػػت مػػف يشػػترم شػػي و م يبػػو تػػذكرا لممشػػترم يذا لػػـ ي ممػػ،   صػػيحةن ال بقصػػد
 اإليذاء كاإلفسود  ك ذا مستح .

o  ،كم  و يذا ر يت طول  سمـ يتردد يلا شيا فوسؽ  ك مبتدع يأدذ س ، سممو  كدفػت سميػ
 ا كا  . ررا  ف ميؾ  صيحت، ببيوف حول،   وصدا ال صيحة  ك ذ

o   ،كم  ػػو  ف يكػػكف لػػ، كاليػػة )مسػػؤكلية( ال يقػػـك ب ػػو سمػػا ك   ػػو  ل ػػدـ   ميتػػ،   ك لفسػػق
 فيذكرا لمف ل، سمي، كالية  ك ذا كا   أل ، مت مؽ بحقكؽ ال وس.

الدػػومس:  ف يكػػكف م ػػو را بفسػػق،  ك بدستػػ،  كشػػر  الدمػػر  ك دػػذ  مػػكاؿ ال ػػوس بػػبل حػػؽ  
 بمو ي و ر ب،  كال ي كز بغيرا يال بسب  مدر.كتكلي األمكر البوطمة  في كز ذكرا 

السػػودس: الت ريػػؼ  فػػسذا كػػوف م ركفػػو بمقػػ  كػػوألسمش كاألسػػرج كالقصػػير كاألسمػػا ك حك ػػو 
  وز ت ريف، ب،  كيحـر ذكرا ب، ت قصو  كلك  مكف الت ريؼ بغيرا كوف  كلا.

 ك د  مع ب   ـ  ذا الستة في بيتيف مف الش ر فقوؿ:

ػػػػػػػػذ رً   ستة  في ِالقدح ليس محرمو  ميتظػػػػػمـو كم ػػػػػػػر ؼو كميحى

 طىمى ى اإلسو ىةى في يزالًة ميٍ كرً   كمي وً رو ًفٍسقون كميٍستىٍفتو كمىفٍ 
 

                                                           
وً شىةى ر ي اهلل س  و   ىف  ً ٍ دى ًبٍ تى سيٍتبىةى ر ي اهلل س  و   ىولىٍت: )يىو رىسيكؿى الم ً،  ُ ًيف   ىبىو الحدي   ك: سىٍف سى

ٍذتي ًمٍ ،ي كى يكى الى يىٍ مىـي  فىقىو و  ىدى لىًدم  ًيال  مى و يىٍكًفيً ي كىكى لىٍيسى ييٍ ًطيً ي مى ؿه شىًحياه  كى و يىٍكًفيًؾ سيٍفيىوفى رى ي ًذم مى : دي ؿى
كًؼ( صحيا البدورم لىدىًؾ ًبوٍلمىٍ ري  .ّْٔٓ  كتو  ال فقوت  بو  يذا لـ ي فؽ الر ؿ  ر ـ الحدي َٕٓ/ٗكىكى

 في األصؿ )ليس بغيبة( كالمقصكد ليس بغيبة محرمة  فأبدلت و بػػػػ )ليس محرمو( ف ك  دؽ. ِ



 َُْ 

ـى فىقىاؿى  )اْئذىنيكا  .5 م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى مىى الن ًبيٍّ صى بن اْستىْيذىفى عى عف عىاًئشىةى رضي اهلل عنيا أىف  رىجي
َ قىالىػْت عى لىوي  فى لىػوي اْلقىػْكؿى مىْيػًو أىالى ػؿى عى ؿي اْلعىًشيرىًةَ فىمىم ا دىخى اًئشىػةي  َ فىمىًبْئسى اْبفي اْلعىًشيرىًةَ أىْك ًبْئسى رىجي

! قىاؿى  يىا عىاًئشىةي ًإف  شىػر  ا ْنًزلىػةن فىقيْمتي  يىا رىسيكؿى الم ًو قيْمتى لىوي ال ًذم قيْمتى ثيـ  أىلىْنتى لىوي اْلقىْكؿى لن ػاًس مى
دىعىوي أىْك تىرىكىوي الن اسي اتٍّقىاءى فيْحًشًو(  ًة مىْف كى ًعْندى الم ًو يىْكـى اْلًقيىامى

0. 

  ذا الحدي  تطبيؽ سممػي ألحػد اسػتث وءات الغيبػة  فقػد ذكػر ال بػي صػما اهلل سميػ، كسػمـ  ػذا 
  ك ك مشركع كمو ذكرت بسكء  بؿ  ف يددؿ  ك د كوف  ذا تحذيرا لممسمميف مف الشر ِالر ؿ
 سوبقو.

   ك د استغربت سو شة مف ال بػي صػما اهلل سميػ، كسػمـ   ػ، ذكػرا  كال بسػكء  ثػـ  الف لػ، الكػبلـ
كيبدك    و كو ت تتك ع  ف يصورح، بحقيقت،  فسألت، سف ذلؾ  فبيف ل ػو السػب   كلػيس م  ػا 

كسة اتقػوء شػرا كفحشػػ،   الف لػ، الكػبلـ   ػػ، مدحػ، مػثبل بمػػو لػيس فيػ،  بػػؿ  وممػ، بطريقػة مشػػر 
 كمو  ك مصرح ب، في الحدي .

 الحدي   ي و  ف الم وفقيف ي وممكف بمو يظ ر م  ـ  ك ـ ييظ ركف اإلسبلـ  كال يؤدذكف  كفي
 بمو يبط كف.

  ك كػذا  مػػع ال بػػي صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ بػػيف م وممتػػ، بمػػو ييظ ػػر  كبػػيف التحػػذير م ػػ،  كػػي ال
 .ي ددع  حد ب،  ك ذا م ت ا الحكمة

                                                           
 .ُِٗٓ  كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو  مدارو مف يتقا فحش،  ر ـ الحدي  ََِِ/ْصحيا مسمـ ُ
ف كوف  د  ظ ر ِ اإلسبلـ  فأراد   وؿ القو ي سيوض:  ذا الر ؿ  ك سيي ة بف حصف  كلـ يكف  سمـ حي  ذ  كا 

ال بي صما اهلل سمي، كسمـ  ف يبيف حول، لي رف، ال وس  كال يغتر ب، مف لـ ي رؼ حول،  ككوف م ، في حيوو ال بي 
صما اهلل سمي، كسمـ كب دا مو دؿ سما   ؼ ييمو ،  كارتد مع المرتديف  ك يء ب،  سيرا يلا  بي بكر ر ي 

 .ُْْ/ُٔم ككم ل الم  وج شرح صحيا مسمـاهلل س ،  



 َُٓ 

 

 الرفؽ
ػػم ى الم ػػوي  .0 ـى أىف  رىسيػػكؿى الم ػػًو صى ػػم  سى مىْيػػًو كى ػػم ى الم ػػوي عى ْكًج الن ًبػػيٍّ صى ػػْف عىاًئشىػػةى رضػػي اهلل عنيػػا زى عى

ػا الى ييْعًطػي  ْفػًؽ مى مىػى الرٍّ ييْعًطػي عى ـى قىاؿى  )يىا عىاًئشىةيَ ًإف  الم وى رىًفيؽه ييًحبُّ الرٍّْفػؽىَ كى م  سى مىْيًو كى مىػعى ى عى
مىى مىا ًسكىاهي(  مىا الى ييْعًطي عى  .0اْلعيْنًؼَ كى

  ،لمحػػػدي  سػػػػب  كركد يمقػػػػي ال ػػػػكء سمػػػػا م  ػػػػا الحػػػدي   كذلػػػػؾ فيمػػػػو  در ػػػػ، البدػػػػورم:   ػػػػ
 : مىٍيػػؾى  فىقيٍمػػتي ـي سى ػػم ـى  فىقىػػوليكا: الس ػػو سى مىٍيػػً، كى ػػم ا اهللي سى مىػػا ال  بًػػي  صى  بىػػؿٍ )اٍسػػتىٍأذىفى رىٍ ػػطه ًمػػفى اليى يػػكًد سى

ٍفػػؽى ًفػػي األىٍمػػًر كيم ػػً،   يٍمػػ ًفيػػؽه ييًحػػ ُّ الر  وً شىػػةي  ًيف  الم ػػ،ى رى : يىػػو سى ـي كىالم ٍ  ىػػةي  فىقىػػوؿى ـي الس ػػو مىػػٍيكي ـٍ سى لىػػ :  ىكى تي
ـٍ  مىٍيكي : كىسى :  يٍمتي و  ىوليكا؟  ىوؿى ٍع مى تىٍسمى

ِ. 
  ديػف ال  ػؼ  ك ػذا مػو الرفؽ  ك: المطؼ كالمػيف فػي القػكؿ كالف ػؿ  كاإلسػبلـ ديػف الرفػؽ كلػيس

ـى اإلسبلـ سما غير ذلؾ ف ػك مدطػئ  ك ػذا ب ػض األدلػة بوإل ػوفة  يحب، اهلل ت ولا  كمف فىً 
 يلا مو سبؽ:

o  ػٍكفى ًي  ػ،ي طىغىػا  فىقيػكالى  مر اهلل ت ولا مكسا ك ػوركف سمي مػو السػبلـ فقػوؿ:  اٍذ ىبىػو ًيلىػا ًفٍرسى
   فسذا كوف  ذا لطوغية الد يو فمو بولؾ بغيرا؟.ّ ىٍك يىٍدشىا{ لى،ي  ىٍكالن لىي  نو لى ىم ،ي يىتىذىك ري 

o  لىػٍك ـٍ كى ػةو ًمػفى الم ػً، ًلٍ ػتى لى يػ ػو رىٍحمى يصؼ اهلل ت ولا رسكل، صما اهلل سمي، كسمـ فيقكؿ:  فىًبمى
ـٍ كىاٍستىٍغًفٍر لى يـٍ  ٍ  ي ٍكًلؾى فىوٍسؼي سى كا ًمٍف حى ٍ فى ُّ ًميظى اٍلقىٍمً  الى ـٍ ًفي اأٍلىٍمًر{ كيٍ تى فىظًّو غى شىوًكٍر ي كى

ْ. 
o  ) ٍيرى ًرـى اٍلدى ٍفؽى  حي ًرـى الر   .ٓكفي الحدي  الصحيا )مىٍف حي
o   ٍفػػؽى الى يىكيػػكفي ًفػػي شىػػٍيءو ًيال  زىا ىػػ،ي  كىالى ييٍ ػػزىعي ًمػػٍف شىػػٍيءو ًيال كفػػي الحػػدي  الصػػحيا )ًيف  الر 
 .ٔشىو ى،ي( 

                                                           
 .ِّٗٓ  كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو  ف ؿ الرفؽ  ر ـ الحدي  ََِْ/ْصحيا مسمـ ُ
 صحيا البدورم بشرح فتا البورم ِ
 .ْْ  ّْسكرو ط،  ّ
 .ُٗٓمؿ سمراف  ْ
 .ِِٗٓ  كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو  ف ؿ الرفؽ  ر ـ الحدي  ََِّ/ْصحيا مسمـ  ٓ
 .ِْٗٓكالصمة كاآلدا   بو  ف ؿ الرفؽ  ر ـ الحدي     كتو  البرََِْ/ْصحيا مسمـ  ٔ



 َُٔ 

o ذا يال مػػو تػػدسك ال ػػركرو  ك الحو ػػة ك ػػي  دلػػة ت طػػي  وسػػدو سومػػة  كال يسػػتث ا مػػف  ػػ
الموسة يلي،  كولدفوع سػف الػديف  ك الػكطف  ك الػ فس  ك ال ػرض  ك المػوؿ  ككولقصػوص كالحػدكد  

 كالت زيرات.
 :ك ذا مو  وءت الشري ة ب، في كؿ م وؿ 

o  ،فمػػـ يػػأمر اإلسػػبلـ بمػػو يشػػؽ سمػػا اإل سػػوف  كشػػرع ل ػػـ الػػردص فػػي حػػوالت  ك بػػوح لػػ
 كرات  ك مر اإلموـ في الصبلو  ف يدفؼ سما المأمكميف.المحظكرات س د ال ر 

o  ًليى ًمٍف  ىٍمًر  يم ًتي  مر الكالو بولرفؽ كحذر ـ مف غيرا ففي الحدي  الصحيا )الم يـ   مىٍف كى
ـٍ  فى  فىؽى ًبً  ًليى ًمٍف  ىٍمًر  يم ًتي شىٍي نو فىرى مىٍف كى مىٍيً،  كى ـٍ  فىوٍشقيٍؽ سى مىٍيً   .ُوٍرفيٍؽ ًبً،( شىٍي نو فىشىؽ  سى

o  ًكي ةو   كىػودى يىٍقتيميػ،ي ِ مر بولرفؽ حتا بولحيكاف  ففي الحدي  الصحيا )بىٍي ىمىو كىٍم ه ييًطيؼي ًبرى
 .ّال ىطىشي  ًيٍذ رى ىٍت،ي بىًغي  ًمٍف بىغىويىو بىً ي ًيٍسرىاً يؿى  فى ىزىسىٍت ميك ى ىو فىسىقىٍت،ي فىغيًفرى لى ىو ًبً،( 

o كالػػديف  كفػػي تربيػػة األكالد  كمػػع األطفػػوؿ  كمػػع األ ػػور   كال يػػراف  ك مػػر بػػولرفؽ مػػع ال
 كال  فوء كال  مة  ممو ال يتسع ل، المقوـ.

  يبيف الحدي   ف اهلل ي طي سما الرفؽ مف ال تػو   فػي الػد يو مػو ال ي طػي سمػا ال  ػؼ  ك ػؿ
ي اآلدػػرو سمػػا يريػػد الداسيػػة يلػػا اهلل ت ػػولا يال ال تػػو  !  ككػػذلؾ ي طػػي سػػبحو ، مػػف األ ػػر فػػ

الرفػػؽ كالمػػػيف مػػػو ال ي طػػػي سمػػا مػػػو سػػػكاا  فمتػػػا ي ػػػي المسػػممكف ذلػػػؾ  كمتػػػا يطبقك ػػػ، حػػػؽ 
 التطبيؽ  فيفتحكا القمك  كال قكؿ.

 

ـى  )الى يىكيػػكفي  .5 ػػم  سى مىْيػػًو كى ػػم ى الم ػػوي عى عػػف أىبػػي الػػد ْردىاًء رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ  قىػػاؿى رىسيػػكؿي الم ػػًو صى
ًة(  الم ع انيكفى شيفىعىاءى  كىالى شييىدىاءى يىْكـى اْلًقيىامى

4. 

 .الم ف  كع مف ال  ؼ الذم   ا س ، اإلسبلـ  ف ك س ؼ لفظي 

                                                           
  كتو  اإلمورو  بو  ف يمة اإلموـ ال ودؿ  كسقكبة ال و ر  كالح  سما الرفؽ بولرسية  ُْٖٓ/ّصحيا مسمـ ُ

 .ُِٕٖكال  ي سف يددوؿ المشقة سمي ـ  ر ـ الحدي  
 الركية: الب ر. ِ
ببل تر مة  ر ـ الحدي   ْٓدي  األ بيوء  بو  ر ـ   كتو   حوُُٓ/ٔصحيا البدورم بشرح فتا البورم ّ

ّْٕٔ. 
 .ِٖٗٓ  كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو  ال  ي سف ل ف الدكا  كغير و  ر ـ الحدي  ََِٔ/ْصحيا مسمـ ْ

ِٖٓٗ. 



 َُٕ 

  الم ػػف  ػػك: )الػػدسوء بوإلب ػػود سػػف رحمػػة اهلل( سػػكاء كػػوف ذلػػؾ فػػي الػػد يو  ك فػػي اآلدػػرو  كالب ػػد
ا طػػردا سػػف رحمػػة اهلل سمػػا  سػػميف: بي ػػده  سػػبي  كبي ػػده مطمػػؽ  كال يطػػرد مػػف رحمػػة اهلل ت ػػول

مطمقو يال الكوفر  فولم ف ب ذا الم  ا ي مو  ػك دسػوء بػولمكت سمػا الكفػر  ك ػذا سكػس كظيفػة 
اإل سػػوف المسػػمـ فػػي الحيػػوو  فػػسف كظيفتػػ،  ف يحػػوكؿ يددػػوؿ ال ػػوس  مي ػػو ال  ػػة  بكػػؿ كسػػيمة 

 مشركسة.
 :كالم ف  سموف 

 ك ظولمػو  ألف  ل ف ذات م ي ة  ي سوف  ك حيكاف  ك شيء  ك ذا حراـ  سكاء كػوف كػوفرا -  
 الدسوء   و ميٍ صى   سما ذات، ال سما ف م،  فمك تغير حول، بقي الم ف م صبو سمي،.

ل ػػف صػػفة مشػػتركة بػػيف  فػػراد  كقكل ػػو: ل  ػػة اهلل سمػػا الظػػولميف  ف ػػك فػػي الحقيقػػة ل ػػف  -  
لمظمـ  كال يصػي  الظػولـ م ػ، يال بمقػدار اتصػوف، ب ػذا الكصػؼ  فػسف تدمػا سػف الظمػـ زالػت س ػ، 

 لصفة  كدرج مف  ذا الدسوء  ك ذا مك كد في القرمف كالس ة.ا
  سمك  الم ف  سمك  سمبي غولبو  كال يغير مػف الكا ػع شػي و  في بغػي لممسػمـ  ف ي ػول  األمػكر 

 بطريقة يي وبية  تحقؽ التغيير سودو.
  ألف  يبيف الحدي   و بو مف سقكبة الذيف استودكا سما الم ف  فبل يكك ػكف شػف وء يػـك القيومػة

 الشفوسة تكريـ لمشفيع  كالم و كف ال يستحقكف ذلؾ.
 :كال يكك كف ش داء كذلؾ  كلم مموء في، مراء 

ال يكك كف ش داء سما األمـ يكـ القيومة  ألف  ذا مكو ة ال يستحقك  و  ك ذا  ك الػر م  -  
 الرا ا  كسمي،  م كر ال مموء.

. ال تقبؿ ش ودات ـ في الد يو لفسق ـ  بسب  يصرار ـ سما -     ذا ال مؿ المحـر
 ال يرز كف الش ودو في سبيؿ اهلل  ألف الش داء يدتور ـ اهلل ادتيورا.  -ج 

 

ػا أىنىػا .3 ـ  ًإن مى ـى  )الم ييػ ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى الم ػوي عى ْيرىةى رضي اهلل عنو قىاؿى  قىاؿى رىسيكؿي الم ػًو صى  عىْف أىًبي ىيرى
ؿو ًمْف اْلميْسًمًمي َ فىيىيُّمىا رىجي رىْحمىةن( بىشىره مىْدتيوي فىاْجعىْميىا لىوي زىكىاةن كى فى سىبىْبتيوي أىْك لىعىْنتيوي أىْك جى

0. 

                                                           
  كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو  مف ل  ، ال بي صما اهلل سمي، كسمـ  ك سب،  ك دسو ََِٕ/ْصحيا مسمـ ُ

 .َُِٔ  بل لذلؾ  كوف ل، زكوو ك  را كرحمة  ر ـ الحدي   سمي،  كليس  ك



 َُٖ 

    يؤكػػد  ػػذا الحػػدي  سمػػا بشػػرية ال بػػي صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ  ف ػػك ي سػػوف ير ػػا كيغ ػػػ
ػػو  ى ىػو بىشىػػره  كيصػي  كيدطػئ  كيمػػرض كي سػا  كلك ػ، رسػػكؿه يػكحا يليػ،   ػػوؿ ت ػولا:   يػٍؿ ًي  مى

{ ًمػػٍثميكي  ا ًيلىػػي  ـٍ ييػػكحى
  كلػػذلؾ دمقػػ، اهلل ت ػػولا فػػي  مػػة الكمػػوؿ البشػػرم  كمػػو   ػػ، سصػػم، فػػي ُ

 م وؿ الكحي كالتبميغ  كسصم، مف الذ ك  كذلؾ.
  كال شػػؾ  ف السػػ  كالم ػػف كال مػػد مػػف ال  ػػؼ المفظػػي كالف مػػي  كمػػو كػػوف صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ

ف يػدسك ل ػـ بول دايػة  يال مػف بػولغ يس   ك يم ف  ك ي مد  ك حتا يدسك سما  سدا ػ،  بػؿ كػو
فػػي اإلسػػوءو  كمػػع ذلػػؾ فكػػوف دسػػوؤا سمػػي ـ د يكيػػو  كاألصػػؿ فػػي ال  ػػؼ سػػدـ ال ػػكاز  فكيػػؼ 

 يصدر ذلؾ مف رسكؿ اهلل صما اهلل سمي، كسمـ؟ كال كا  كمو يمي: 
  الس   ك الشتـ  ك: الط ف كالقدح  بذكر مو ي يب،  كب  ،  شد مف ب ض  فأد ػوا كقكلػ،: ال

لػػػػؾ  فس  ػػػػو تقػػػػوؿ لمز ػػػػر كاإل كػػػػور  ك شػػػػد م ػػػػ،: يػػػػو بديػػػػؿ   ك يػػػػو  حمػػػػؽ  ي كػػػػورا لػػػػب ض  ـ 
ؤه ًفيػػػػؾى  ػػػػً،؟ ًي  ػػػػؾى اٍمػػػػري ي ٍرتىػػػػ،ي ًبأيم  التصػػػػرفوت  كم  ػػػػو  كلػػػػ، صػػػػما اهلل سميػػػػ، كسػػػػمـ )يىػػػػو  ىبىػػػػو ذىري  ىسى

وً ًمي ةه(    كمو كوف يصدر م ، ذلؾ يال  ودرا.ِ ى
 ل بػػي صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ شدصػػو م ي ػػو مػػف المسػػمميف  ك مػػو الم ػػف فػػبل يتصػػكر  ف يم ػػف ا

فيككف الم  ا المقصكد ب ذا الحدي  ل ف صفة مشتركة  كقكلػ،: ل  ػة اهلل سمػا الظػولميف   ك 
ب ض ال بورات التػي استػود ال ػر  يطبل  ػو دكف  ف يكػكف ظػو را مػرادا  كقػكل ـ: ثكمتػؾ  مػؾ  

وًلػػؾو ر ػػي اهلل س ػػ،   ػػوؿ:  ٍبػػفً  كحػػدي   ى ىػػسً شػػبع اهلل بط ػػؾ  ك ػػذا  ك: تربػػت يػػداؾ   ك: ال   مى
: مٍ ػ ػةى فىقىػوؿى ػم ـى اٍليىًتيمى سى مىٍيػً، كى ػم ا الم ػ،ي سى ػةه  )فىػرى ىل رىسيػكؿي الم ػً، صى مىٍيـو يىًتيمى ًت ً يىػٍ، ؟ كىو ىٍت ًسٍ دى  يـ  سي

ػو لىػًؾ يىػو بي ىي ػةي ؟ لىقىٍد كىًبٍرًت  الى كىًبرى ًس ًُّؾ  فىرى ى ىٍت اٍليىًتيمىةي ًيلىا  يـ  سي  : مى ػمىٍيـو مىٍيـو تىٍبًكي  فىقىولىػٍت  يُـّ سي
م ـى  ىٍف الى يىٍكبىرى ًس  ي  فىوآٍلفى الى  سى مىٍيً، كى م ا الم ،ي سى مىي   ىًبيُّ الم ً، صى وًريىةي: دىسىو سى يىٍكبىري ًس  ي  ىولىٍت اٍل ى

 .ّ ىبىدنا ...( 

                                                           
 .َُُسكرو الك ؼ  ُ
  كتو  اإليموف  بو  الم وصي مف  مر ال و مية  كال يكفر صوحب و ْٖ/ُصحيا البدورم بشرح فتا البورم ِ

 .َّبورتكوب و يال بولشرؾ  ر ـ الحدي  
ل  ، ال بي صما اهلل سمي، كسمـ  ك سب،  ك دسو   كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو  مف ََُِ/ْصحيا مسمـ ّ

 .َِّٔسمي،  كليس  ك   بل لذلؾ  كوف ل، زكوو ك  را كرحمة  ر ـ الحدي  



 َُٗ 

 ميػػ، كسػػمـ  ػػوض يق ػػي بػػيف ال ػػوس  كي و ػػ  يذا لػػـز األمػػر ك مػػو ال مػػد فػػسف ال بػػي صػػما اهلل س
ػمىمىةى رىً ػيى  بول مد  ك غيػرا  ك ػك صػما اهلل سميػ، كسػمـ فػي الق ػوء لػيس م صػكمو  ف ىػٍف  يـ  سى

ـٍ تىدٍ  ػػو  ى ىػػو بىشىػػره كىاً   كيػػ : )ًي  مى ػػم ـى   ىػػوؿى سى مىٍيػػً، كى ػػم ا اهللي سى ٍ  ىػػو:  ىف  رىسيػػكؿى الم ػػً، صى تىًصػػميكفى ًيلىػػي   الم ػػ،ي سى
ٍيتي لىػ،ي  و  ىٍسمىعي  فىمىٍف  ى ى مىا  ىٍحًك مى ًتً، ًمٍف بىٍ ضو  فىأىٍ ً ي سى فى ًبحي   ـٍ  ىٍف يىكيكفى  ىٍلحى كي لى ىؿ  بىٍ  ى  كى

ػػو  ىٍ طىػػعي لىػػ،ي ً ٍط ىػػةن ًمػػفى ال  ػػوًر(  ػػٍذاي فىًس  مى ػػٍي نو  فىػػبلى يىٍأدي ػػؽ   ىًديػػً، شى ًمػػٍف حى
كبػػة ي سػػوف   فربمػػو  مػػر ب قُ

 بحس  البي وت  كلك ، في الحقيقة برمء.
  ،يدؿ الحدي  سما كمػوؿ شػفقت، صػما اهلل سميػ، كسػمـ كرفقػ، بولمسػمميف  مي ػو  مصػدا و لقكلػ

ٍؤًمً يفى رىءيك  ـٍ  بًػوٍلمي مىػٍيكي ػًريصه سى ػو سى ًػتُّـٍ  حى مىٍيػً، مى ـٍ سىًزيزه سى ـٍ رىسيكؿه ًمٍف  ىٍ فيًسكي وءىكي ؼه ت ولا:  لىقىٍد  ى
رىًحػػػيـه{ 

  فدشػػػي  ف يصػػػودؼ شػػػيء مػػػف ذلػػػؾ سػػػوسة ي وبػػػة  فػػػأراد  ف يكػػػكف ذلػػػؾ كمػػػ، زكػػػوو ِ
كرحمػػة   م تط يػػرا لمػػذ    كزيػػودو فػػي األ ػػر  كرحمػػة مػػف ر  ال ػػولميف  مػػو داـ لػػيس   ػػبل 

 لذلؾ.
 

                                                           
 .ُٕٗٔ  كتو  األحكوـ  بو  مكسظة اإلموـ لمدصـك  ر ـ الحدي  ُٕٓ/ُّصحيا البدورم بشرح فتا البورم ُ
 .ُِٖسكرو التكبة  ِ



 َُُ 

 
 ذـ الكذب

مىْيػػًو كى  .0 ػػم ى الم ػػوي عى ْيػػرىةى رضػػي اهلل عنػػو أىف  رىسيػػكؿى الم ػػًو صى ػػْف أىًبػػي ىيرى ـى قىػػاؿى  )ًإف  ًمػػْف شىػػرٍّ عى ػػم  سى
ْجوو(  ًء ًبكى ْجووَ كىىىؤيالى ًء ًبكى ْجيىْيًفَ ال ًذم يىْيًتي ىىؤيالى  .0الن اًس ذىا اْلكى

  الكػػذ  مػػذمكـ  ػػدا  ك ػػك مػػف  دطػػر الم وصػػي  ك ػػك دركػػوت ب  ػػ و  شػػد مػػف ب ػػض  كربمػػو
و يىٍفتىًرم اٍلكىًذ ى ال ًذي   كفي الحػدي  ِفى الى ييٍؤًم يكفى ًبآيىوًت الم ً،{ كصؿ يلا الكفر   وؿ ت ولا  ًي  مى

ت ػػػا يىكيػػػكفى  ػػػؿى لىيىٍصػػػديؽي حى ف  الر  ي ف  البًػػػر  يىٍ ػػػًدم ًيلىػػػا ال ى  ػػػًة  كىاً  ػػػٍدؽى يىٍ ػػػًدم ًيلىػػػا البًػػػر   كىاً  )ًيف  الص 
كرى يىٍ ًدم يً  ف  الفي ي كًر  كىاً  ف  الكىًذ ى يىٍ ًدم ًيلىا الفي ي ت ػا ًصد يقنو  كىاً  ػؿى لىيىٍكػًذ ي حى ف  الر  ي لىػا ال  ػوًر  كىاً 

 .ّييٍكتى ى ًسٍ دى الم ً، كىذ ابنو( 
  ،ذك الك  يف ي سوف كذا  كم وفؽ كذلؾ  فقد  مع  ذا الف ؿ بيف دمقػيف ذميمػيف  كال شػؾ   ػ

حػػراـ  كلكػػف يسػػتث ا م ػػ،  ف يكػػكف ذلػػؾ مػػع ال ػػدك المحػػور   كيؤدػػذ  ػػذا مػػف  كلػػ، صػػما اهلل 
ٍدسىةه( سمي، ك  ٍر ي دى    ك ك مو ف م،   يـ بف مس كد في غزكو األحزا .ْسمـ )الحى

 

ػم ى الم ػوي  .5 عف أيٍـّ كيْمثيكـو ًبْنًت عيْقبىةى ْبًف أىًبي ميعىػْيطو رضػي اهلل عنيػا أىن يىػا سىػًمعىْت رىسيػكؿى الم ػًو صى
ـى كىىيكى يىقيكؿي  )لىْيسى اْلكىذ ابي ال ًذم ييْصػ م  سى مىْيًو كى ْيػرناَ قىػاؿى عى يىْنًمػي خى ْيػرناَ كى يىقيػكؿي خى ًمحي بىػْيفى الن ػاًسَ كى

 َ ػػػْربي ثو  اْلحى ػػا يىقيػػكؿي الن ػػاسي كىػػًذبه ًإال  ًفػػي ثىػػبى ْع ييػػرىخ صي ًفػػي شىػػػْيءو ًمم  ـْ أىْسػػمى لىػػ اْبػػفي ًشػػيىابو  كى
ًديثي الْ  حى ًؿ اْمرىأىتىوي كى ًديثي الر جي حى حي بىْيفى الن اًسَ كى ْصبى يىا( كىاإلًْ ْكجى ْرأىًة زى مى

5. 

 .الكذ  حراـ كمو  ك م مكـ  فكيؼ يككف  و زا  حيو و؟ 
 لم مموء في ذلؾ ر يوف:

  ف المقصكد بولكذ    و ليس حقيقة الكذ   كا  مو التكرية. -  

                                                           
 .ِِٔٓصمة كاآلدا   بو  ذـ ذم الك  يف  ر ـ الحدي    كتو  البر كالَُُِ/ْصحيا مسمـ ُ
 .َُٓسكرو ال حؿ  ِ
  كتو  األد   بو   كل، ت ولا    يىو  ىيُّ ىو ال ًذيفى ممى يكا ات قيكا الم ،ى َٕٓ/َُصحيا البدورم بشرح فتا البورم ّ

{  ر ـ الحدي   وًدً يفى كيك يكا مىعى الص   .َْٗٔكى
 .َِّٗ  كتو  ال  ود  بو  الحر  ددسة  ر ـ الحدي  ُٖٓ/ٔلبورمصحيا البدورم بشرح فتا ا ْ
   كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو  تحريـ الكذ   كبيوف المبوح م ،  ر ـ الحدي َُُِ/ْصحيا مسمـ ٓ

 .  ك د ادتمؼ ال مموء في رف ، كك ف،َِٓٔ



 ُُُ 

 ف المقصػػكد الكػػذ  حقيقػػة  ك ف  ػػذا الحػػوالت مسػػتث وا لمحو ػػة يلي ػػو  ك ػػذا مػػف كا  يػػة  -  
 كمف  ظرا يلا المقوصد كال تو  . التشريع اإلسبلمي  كمف تكاز ، 

  كثير مف ال وس يت وكز الحدكد س د الدبلؼ كالدصوـ  كاإلصبلح بيف ال وس مطمك   كال بػد
لتحقيق، مف تقري  المكا ؼ  كربمو احتوج ذلػؾ يلػا ب ػض الكػذ   فقػد يػت ـ طػرؼ  ك كبل مػو 

، الطػرؼ اآلدػػر  اآلدػر فػي  كايػػوا  ك ػد يسػ  كيشػػتـ كي ػدد  ككػؿ طػػرؼ سػودو يسػأؿ سمػػو  ولػ
فمك  ف المصما بي  مو  وؿ: لـ يذكرؾ يال بدير  ك ك مستغر  لمػو حػد  بي كمػو مػف دصػوـ  
ف ػػذا فػػي الحقيقػػة كػػذ   أل ػػ، مدػػولؼ لمكا ػػع  كلك ػػ، كػػذ  ال ي ػػر بأحػػد مػػف زاكيػػة  كيحقػػؽ 

 مصمحة مف زاكية  درل  كلذلؾ ف ك مشركع  بؿ  ك مستح .
 ك مشػػػركع  ي ػػػو  بػػػؿ  ػػػد يكػػػكف كا بػػػو  فمػػػك  ف  حػػػد ك مػػػو الكػػػذ  سمػػػا ال ػػػدك فػػػي الحػػػر  ف ػػػ

المسػػمميف  يسػػر  كتػػـ التحقيػػؽ م ػػ،  ف ػػؿ ي ػػكز لػػ،  ف يدبػػر ال ػػدك بكػػؿ مػػو ي ػػرؼ مػػف  سػػرار 
 بح ة  ف المسمـ ال يكذ !.

كلػػػيس م  ػػػا ذلػػػؾ  ف يكػػػذ  القو ػػػد سمػػػا مستشػػػوري،  كسمػػػا  متػػػ،  فولمستشػػػوركف ي ػػػ   ف 
فػػبل ي ػػكز الكػػػذ  سمي ػػو  كال ي ػػكز  ف يحطػػـ م  كيوت ػػػو ي ممػػكا األمػػر سمػػا حقيقتػػ،  ك مػػػو األمػػة 

 ي و  كلذلؾ سمي،  ف يم أ يلػا التكريػة مػثبل  كذلػؾ مػو ف مػ، رسػكؿ اهلل صػما اهلل سميػ، كسػمـ فػي 
 غزكو الد دؽ حي مو  وءا الدبر ب قض الي كد لم  د.

 :ك مو الكذ  بيف الزك يف فس ، ال يككف مشركسو يال بشرطيف 
بولطرؼ اآلدر  فبل ي يع شي و مف حقك ، الم  كية  ك المودية م مو  ف ال يمحؽ  ررا  -  

 صغير   ك  ف تيفقد الثقة بيف الزك يف  ك تقؿ.
  ف تككف في، مصمحة لؤلسرو. -  

 كمع ذلؾ فولتكرية في  ذا حولة اإلصبلح بيف ال وس كفيمو بيف الزك يف  كلا.



 ُُِ 

 

 التحذير مف الرضب

ْيػػرىةى رضػػي اهلل عنػػو ػػْف أىًبػػي ىيرى ـى قىػػاؿى  )لىػػْيسى الش ػػًديدي  عى ػػم  سى مىْيػػًو كى ػػم ى الم ػػوي عى أىف  رىسيػػكؿى الم ػػًو صى
ًب(  ًةَ ًإن مىا الش ًديدي ال ًذم يىْمًمؾي نىْفسىوي ًعْندى اْلرىضى رىعى  .0ًبالصُّ

   في الحػدي  بيػوف لدطػكرو الغ ػ   ألف اإل سػوف يذا غ ػ  تصػرؼ غولبػو دكف فكػر كركيػة
تػػ، سمػػا ذلػػؾ  في بغػػي لئل سػػوف  ف يحػػوكؿ سػػدـ الغ ػػ   ك ف ال يتصػػرؼ ك ػػد ي ػػدـ طػػكؿ حيو

 تحت تأثير الغ    ك ف يبودر يلا مو يزيؿ الغ  .
  ػذا يذا لػػـ يكػػف الغ ػػ  هلل  فػسف كػػوف الغ ػػ  هلل ت ػػولا ف ػك غ ػػ  مطمػػك   كلكػػف  ػػمف 

 ال كابط الشرسية.
 و   ػػػـ ك دطػػػر مػػػف القػػػكو يمفػػػت الحػػػدي  ال ظػػػر يلػػػا القػػػكو الم  كيػػػة س ػػػد اإل سػػػوف  كيبػػػيف    ػػػ

المودية  فولقكم حقو ليس  كم ال  بلت  القودر سما مصورسة ال وس كصرس ـ  كلكف القػكم 
حقػػو  ػػك الػػذم يممػػؾ  فسػػ، س ػػد الغ ػػ   فػػبل يت ػػكر فػػي تصػػرفوت،  بػػؿ ي ػػبط كبلمػػ، ك ف ولػػ، 

م ـ مىر   سى مىي، كى م ا الم ،ي سى :  حتا ك ك غ بوف  ففي الحدي  ) ىف  ال  ًبٌي صى ًبقىػٍكـو يىٍصػطىًرسيكفى فىقىػوؿى
ػم ا الم ػ،ي  ػرىسى،ي فىقىػوؿى رىسيػكؿي الم ػً، صى ػدنا يال  صى ػوًرعي  ىحى ػو ييصى مىو  ىذىا؟  ىوليكا: يىو رسكؿى اهلًل  ىذىا فيػبلفه مى

ـى  ػػؿه فىكىظىػػ ػػ،ي رى ي ػػؿه ظىمىمى ػػدُّ ًمٍ ػػ،ي: رى ي ػػٍف  يػػكى  ىشى مىػػا مى ـٍ سى ػػم ـ:  ىالى  ىديلُّكيػػ سى مىيػػ، كى مىػػ ى  سى ٍيظىػػ،ي فىغىمىبىػػ،ي كىغى غى
مى ى شىٍيطىوفى صوحب،(  شىٍيطىو ى،ي كىغى

ِ. 

                                                           
د الغ    ر ـ الحدي    كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو  ف ؿ مف يممؾ  فس، س َُِْ/ْصحيا مسمـ ُ

َِٖٔ. 
بتحقيؽ   ِِٕٕ  مس د   س بف مولؾ ر ي اهلل س ،  ر ـ الحدي  ْٕٓ/ُّمس د البزار )البحر الزدور(  ِ

ك د حس ، ابف ح ر في  زءا  ُٖ  ُ  طالم كرو المدي ة  كالحكـ ال مـك مكتبةكمدريف   اهلل زيف الرحمف محفكظ
 .ُٗٓ/َُفتا البورم



 ُُّ 

 

 التبسـ كالضحؾ

ا رىأىْيتي رىسيكؿى اهللً  ـى أىن يىا قىالىْت  )مى م  سى مىْيًو كى م ى اهللي عى ْكًج الن ًبيٍّ صى  عىْف عىاًئشىةى رضي اهلل عنياَ زى
ـى ميْستىْجمً  م  سى مىْيًو كى م ى اهللي عى ت ى أىرىل ًمْنوي لىيىكىاًتوً صى اًحكناَ حى ـي( 0عنا ضى َ ًإن مىا كىافى يىتىبىس 

5. 

 مست م و  وحكو   م: ي حؾ  حكو مبولغو في،  مقببل سمي، بكميت،  ك ذا مو يسما: 
ا بسوط الك ، بصكت يسم ، الب يد  ك مو مو يسم ، القري  ف ك ال حؾ  ك مو  :الق قة  ك ي

 لتبسـ.مو يككف ببل صكت ف ك ا
  كوف ال بي صما اهلل سمي، كسمـ كثير التبسـ  كربمو  حؾ  حيو و حتا تبدك  كا ذا  ك ي

 األ راس  كلك ، لـ يير مق ق و  ط  ف ذا  ي السُّ  ة التي ي بغي  ف يؤدذ ب و.
  ك د كوف تبسم، صما اهلل سمي، كسمـ  حيو و لئلس و  بولشيء   ك لمت    م ،   ك

 لممبلطفة.
  ًحؾى  فىًسف  كىٍثرىوى   ا ال بي صما اهلل سمي، كسمـ سف كثرو ال حؾ فقوؿ: )الى تيٍكًثًر ال  

 ) ًحًؾ تيًميتي القىٍم ى    كذلؾ أل ، مذ   لمك ور.ّال  

                                                           
 ا الحمؽ.لحمة حمراء في  سم  ُ
  كتو  صبلو االستسقوء  بو  الت كذ س د رؤية الريا كالغيـ  كالفرح بولمطر  ر ـ الحدي  ُٔٔ/ِصحيا مسمـ ِ

ٖٗٗ. 
 .َِّٓ   بكا  الز د  بو  مف اتقا المحوـر ف ك  سبد ال وس  ر ـ الحدي  ُٓٓ/ْ ومع الترمذم ّ



 ُُْ 

 

 النيي عف اإليذاء
 

ـى ى ) .0 ػم  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى ْيرىةى رضي اهلل عنو قىاؿى  قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى ـْ عىْف أىًبي ىيرى ػديكي ًإذىا قىاتىػؿى أىحى
ْجوى(  اهي فىْميىْجتىًنْب اْلكى  .0أىخى

  ،ال  ي   و سما  صم، ك ك التحريـ  كال تك د  ري ة تصرف، يلا الكرا ة  فول ر  سمػا الك ػ
محـر  سكاء كوف ذلؾ في حولة الدصوـ   ك في حولػة التأديػ  لؤلطفػوؿ   ك فػي حولػة ال قكبػة 

 ت زيرا  كال يككف يال  صوصو.
  تحريـ  ر  الك ، ألمريف:ك 

o  يكرامػػو لئل سػػوف  فول ػػر  سمػػا الك ػػ، ي و ػػة  كاهلل سػػبحو ،  ػػد كػػـر ب ػػي مدـ  ك ػػذا  ػػك
 ال و   الم  كم لم  ي.

o  ف فػػي  ػػر  الك ػػ، كالػػر س كػػذلؾ  ذل شػػديدا  ففي مػػو   ػػـ الحػػكاس  فكػػوف ال  ػػي سػػف 
 ال يمكف يدفوؤا.  ر  الك ، حفوظو سمي و  كمو  ف ال ر   د يشك ،  كال ي  في، بورز

 

ػػكا ًفػػي  .5 قىػػْد أيًقيمي مىػػى أينىػػاسو كى ػػر  ًبالش ػػاـً عى ًكػػيـً ْبػػًف ًحػػزىاـو رضػػي اهلل عنػػو أنػػو مى ػػاـً ْبػػًف حى ػػْف ًىشى عى
ػا ًإنٍّػ ػرىاًجَ فىقىػاؿى  أىمى َ فىقىاؿى  مىا ىىذىا   ًقيؿى  ييعىذ بيكفى ًفي اْلخى ْيتي ـْ الز  مىى ريءيكًسًي صيب  عى ي الش ْمًسَ كى

ـى يىقيكؿي  )ًإف  الم وى ييعىذٍّبي ال ًذيفى ييعىذٍّبيكفى ًفي الدُّْنيى سىمً  م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى  .5ا( ْعتي رىسيكؿى الم ًو صى

  مػػر  ػػذا الصػػحوبي ال ميػػؿ ب ػػذا المشػػ د فوسػػت كرا  ك ػػذا صػػكرو مػػف صػػكر ي كػػور الم كػػر سمػػا
 .ّالست وبة مف الكالي فكرية فدما سبيم ـ  كلي األمر يذا ت وكزكا الحدكد الشرسية  ككو ت ا

  كػػػوف الم ػػػو ىبكف مػػػف   ػػػؿ الكتػػػو   ف ػػػـ غيػػػر مسػػػمميف  كمػػػع ذلػػػؾ ال ي ػػػكز ت ػػػوكز األحكػػػوـ
الشرسية بحق ـ  فولحراـ حراـ سكاء كوف في حؽ المسمميف  ك غير ـ  ال فرؽ في ذلؾ  ف  وؾ 

 ط.حقكؽ ي سو ية  ي بغي  ف تكفؿ لم ميع  كال تدتص بولمسمميف فق

                                                           
 .ُِِٔف  ر  الك ،  ر ـ الحدي    كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو  ال  ي سَُِٕ/ْصحيا مسمـ ُ
  كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو  الكسيد الشديد لمف سذ  ال وس بغير حؽ  ر ـ َُِٕ/ْصحيا مسمـ ِ

 .ُِّٔالحدي  
 .ُّٔٓ  كتو  الحظر كاإلبوحة  بو  ذكر دبر  ك ـ سولمو  ر ـ الحدي  ِْٗ/ُِصحيا ابف حبوف ّ



 ُُٓ 

  يبيف الحدي   ف الت ػذي  حػراـ  ك ف اهلل سػبحو ، ي ػذ  الػذيف ي ػذبكف ال ػوس فػي الػد يو  ك ػذا
  كع مف القصوص يـك القيومة.

 .يستث ا مف ذلؾ مو كوف بحؽ  كولحدكد كالقصوص كالت زير  كلكف  مف ال كابط الشرسية 
 

ػ .3 ْيرىةى رضي اهلل عنو قاؿ  قىاؿى أىبيك اْلقىاًسـً صى ػْف أىشىػارى ًإلىػى عف أىبي ىيرى ـى  )مى ػم  سى مىْيػًو كى م ى الم ػوي عى
ًو(  اهي أًلىًبيًو كىأيمٍّ ْف كىافى أىخى ت ى يىدىعىويَ كىاً  ًئكىةى تىْمعىنيوي حى ًديدىةو فىًإف  اْلمىبى أىًخيًو ًبحى

0. 

  التركيع كالتدكيؼ لمف ال يستحؽ ذلؾ حراـ شرسو  كم ، التركيع بسبلح  كسكيف  ك غيرا  بؿ
 ف الكبو ر  كيدؿ سما ذلؾ  ف المبل كة تم  ،  فولم ف ال يككف يال سما كبيرو. ك م

  كال ي ػػكز ذلػػؾ بح ػػة   ػػ، يمػػوزح  دػػوا  ك  ريبػػ،  فػػسف ذلػػؾ حػػراـ حتػػا لػػك كػػوف  ريبػػ،  ك كػػوف
 موزحو.

 .كلذلؾ فمف الكا    ف يترؾ ال وس كؿ مزاح في، ييذاء مودم  ك م  كم 

                                                           
آلدا   بو  ال  ي سف اإلشورو بولسبلح يلا مسمـ  ر ـ الحدي    كتو  البر كالصمة كاََِِ/ْصحيا مسمـ ُ

ُِٔٔ. 



 ُُٔ 

 

 فضؿ إزالة األذل
ػبن يىتىقىم ػبي ًفػي عىْف أىًبي ىيرى  ـى قىاؿى  )لىقىْد رىأىْيتي رىجي م  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى ْيرىةى رضي اهلل عنو عىْف الن ًبيٍّ صى

 ) رىةو قىطىعىيىا ًمْف ظىْيًر الط ًريًؽَ كىانىْت تيْؤًذم الن اسى ن ًة ًفي شىجى اْلجى
0. 

  ال شؾ  ف  ػذا مػف شػرا ع اإلسػبلـ في الحدي  ح  سما تقديـ الددموت التطكسية لمم تمع  ك
اال تموسيػػػة الرا  ػػػة  ك ػػػذا مػػػف  سمػػػوؿ البػػػر كالتقػػػكل كالديػػػر التػػػي حػػػ  سمي ػػػو القػػػرمف الكػػػريـ 

مػػر و اي مػػوال  كفصػػمت و السػػ ة ال بكيػػة  ك ػػد سػػبؽ ذكػػر ب  ػػ و فػػي مك ػػكع الرفػػؽ  كم  ػػو  ف 
فمػو بولػؾ بوإلحسػوف بغيو ددمت ال  ة في كم  سقت،  فػسذا كػوف اإلحسػوف يلػا الحيػكاف كػذلؾ  

 يلا اإل سوف!.
  ف ػػػذا الر ػػػؿ رما ال بػػػي صػػػما اهلل سميػػػ، كسػػػمـ يتػػػ  ـ فػػػي ال  ػػػة أل ػػػ،  طػػػع شػػػ رو فػػػي طريػػػؽ

 المسمميف كو ت تؤذي ـ.
  ػػوفي ًبٍ ػػعه يمى : )اإٍلً ػػم ـى سى مىٍيػػً، كى ػػم ا اهللي سى :  ىػػوؿى رىسيػػكؿي اهلًل صى ٍيػػرىوى ر ػػي اهلل س ػػ،  ىػػوؿى ػػٍف  ىبًػػي  يرى كسى

سىٍب يك  ًستُّكفى  -فى كى ػًف  - ىٍك ًبٍ عه كى مي ىو  ىٍكؿي الى ًيلىػ،ى ًيال  اهللي  كى ىٍد ىو ىػو ًيمىوطىػةي اأٍلىذىل سى شيٍ بىةن  فىأىٍف ى
وًف(  يمى يىوءي شيٍ بىةه ًمفى اإٍلً الط ًريًؽ  كىاٍلحى

ِ. 
 ػػذا الحػػدي  كمػػو شػػوكم، لػػيس م  ػػوا  ف الر ػػؿ ددػػؿ ال  ػػة ب ػػذا ال مػػؿ فقػػط  بػػؿ ددػػؿ ال  ػػة  

بم مػػػػكع  سمولػػػػ،  كسمػػػػا ر سػػػػ و اإليمػػػػوف  كلكػػػػف الحػػػػدي  يبػػػػرز   ميػػػػة  ػػػػذا ال مػػػػؿ الػػػػذم  ػػػػد 
 –  ك ػػي دػػريفالديػػر التػي يت ػػدل  ف  ػػو يلػا اآليستصػغرا كثيػػر مػف ال ػػوس  ف ػػك مػف  سمػػوؿ 

  سظـ   را مف  سموؿ الدير التي يقتصر  ف  و سما الفوسؿ  فس،. - موال ي

                                                           
 .ُُْٗ  كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو  ف ؿ يزالة األذل سف الطريؽ  ر ـ الحدي  َُِِ/ْصحيا مسمـ ُ
 .ّٓ  كتو  اإليموف  بو  بيوف سدد ش   اإليموف  ر ـ الحدي  ّٔ/ُصحيا مسمـ ِ



 ُُٕ 

 

 التقنيط كاإلحباطالنيي عف  
ػبن قىػاؿى  كىالم ػًو  عىفْ  .0 ػد ثى )أىف  رىجي ـى حى ػم  سى مىْيػًو كى م ى الم وي عى ْندىبو رضي اهلل عنو أىف  رىسيكؿى الم ًو صى جي

ف  الم وى تىعىالىى قىاؿى  مىْف ذىا ال ًذم يىتىػيىل ى َ كىاً  فو الى يىْرًفري الم وي ًلفيبى
فو  فىػًإنٍّ  0 مىػي  أىْف الى أىْغًفػرى ًلفيػبى ي قىػْد عى

 ) َ كىأىْحبىْطتي عىمىمىؾى فو  .5غىفىْرتي ًلفيبى

  فػػي الحػػدي  ز ػػر شػػديد لمػػف يتػػددؿ فػػي األمػػكر الدوصػػة بػػوهلل ت ػػولا  كبدوصػػة لمػػف يحمػػؼ
سما ذلؾ  ككأف األمر بيدا  فوهلل كحدا  ػك الػذم ي مػـ مػف سػيتك   كمػف سػيبقا مصػرا سمػا 

 ػػركؼ مػػف ال صػػكص  كمشػػو د فػػي ذ كبػػ،  فربمػػو ا حػػرؼ الصػػولا  كاسػػتقوـ ال وصػػي  ك ػػذا م
يوكـ سما الحؽ.  الكا ع  ثبت و اهلل كا 

  كمف األمكر الدوصة بوهلل ت ولا  ي و مسألة المغفرو  فػوهلل يغفػر لمػف يشػوء  كال يممػؾ  حػد- 
 بكل ػػو  ك م   ػػو  كلػػيس لئل سػػوف  ف ي فػػك يال سػػف حقك ػػ، الدوصػػة   مػػو مػػو  -كو  ػػو مػػف كػػوف 

  كحدا  ك الذم يغفر لمف يشوء.يت مؽ بحقكؽ اهلل ت ولا فوهلل
  ػ، ال يحػبط ال مػؿ يال  –ك ػك الصػحيا  – ؿ يحبط  ػذا التصػرؼ ال مػؿ؟ مػذ   ال م ػكر  

سقيدو مكفرو  فيككف  ذا الر ؿ  د ارتك  مع ف مت،  ذا استقػودا مكفػرا  كػأف يكػكف  ػد اسػتحؿ 
الػػذ    كيبقػػا ذلػػؾ   ك يكػػكف اإلحبػػوط بػػولم  ا الم ػػوزم  ك ػػك يسػػقوط حسػػ وت، بمقػػدار  ػػذا 

 ييمو ،  كتبقا ل، حس وت  درل  ك مو الم تزلة فقد  ولكا بسحبوط الحس وت بولكبو ر.
 

ػؿي   .5 ـى  )ًإذىا قىػاؿى الر جي ػم  سى مىْيػًو كى م ى الم وي عى ْيرىةى رضي اهلل عنو قىاؿى  قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى عىْف أىًبي ىيرى
 ) ـْ َ فىييكى أىْىمىكييي  .3ىىمىؾى الن اسي

 .كممة )  مك ـ( ركيت ب ـ الكوؼ ك ك األش ر  كركيت بفتح و  كلؾ م  مو ك ، في الم  ا 
   فربمو كوف  ذا الكػبلـ ال  يػ  بسػب  ال  ػ  بػول فس  كاحتقػورا لآلدػريف  ك ػك شػبي، بولحػدي

 السوبؽ  ففي، تددؿ في الحكـ سما ال وس.

                                                           
 يتألا: يحمؼ. ُ
  كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو  ال  ي سف تق يط اإل سوف مف رحمة اهلل ت ولا  ر ـ َِِّ/ْصحيا مسمـ ِ

 .ُِِٔالحدي  
 .ِِّٔ  كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو  ال  ي سف  كؿ:  مؾ ال وس  ر ـ الحدي  َِِْ/ْصحيا مسمـ ّ



 ُُٖ 

 كو.كفي  ذا الحولة يككف القو ؿ )  مكي ـ(  م:  شد  ال وس  بل
  كربمو كوف كػبلـ  ػذا الر ػؿ يشػفو و سمػي ـ ممػو  ػـ فيػ، مػف تقصػير  كشػ كرا بوإلحبػوط كاليػأس

مف يصبلح ال وس  أل ، ي ظػر فقػط يلػا ال و ػ  السػمبي المظمػـ  كال ي ظػر يلػا مػو س ػد كثيػر 
تًػػػ ي مػػػف ال ػػػوس مػػػف الديػػػر  كي سػػػا مػػػثبل  كلػػػ، صػػػما اهلل سميػػػ، كسػػػمـ )الى تىػػػزىاؿي طىوً فىػػػةه ًمػػػٍف  يم 

 ) ـٍ كىذىًلؾى ت ا يىٍأًتيى  ىٍمري اهلًل كى ي ـٍ  حى ذىلى ي ـٍ مىٍف دى رُّ ي ؽ   الى يى ي مىا اٍلحى  .ُظىوً ًريفى سى
 كفي  ذا الحولة يككف القو ؿ  د )  مكى ـ(  م: حكـ سمي، بول بلؾ  كليسكا كذلؾ.

  فيػػ، حػػ   ػػذا الحػػدي  يذف يحػػذر و مػػف احتقػػور  سمػػوؿ اآلدػػريف  كمػػف اليػػأس مػػف اإلصػػبلح  ك
سمػػػػا سػػػػدـ ال  ػػػػ  بػػػػول فس  كسػػػػدـ االغتػػػػرار بوألسمػػػػوؿ  كحػػػػ  سمػػػػا التفػػػػوؤؿ كاألمػػػػؿ  فػػػػسف 

 المستقبؿ ل ذا الديف  كال و بة لممتقيف.

                                                           
اؿ طو فة مف  متي ظو ريف سما   كتو  اإلمورو  بو   كل، صما اهلل سمي، كسمـ: ال تز ُِّٓ/ ّصحيا مسمـ  ُ

 .َُِٗالحؽ  ر ـ الحدي  



 ُُٗ 

 

 الشفاعة في الدنيا )الكاسطة(

ـى  ًإذىا أىتىػ ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى الم ػوي عى اهي طىاًلػبي عىْف أىًبي ميكسىػى رضػي اهلل عنػو قىػاؿى  )كىػافى رىسيػكؿي الم ػًو صى
) ب  مىى ًلسىاًف نىًبيًٍّو مىا أىحى ْليىْقً  الم وي عى كاَ كى ري مىسىاًئًو فىقىاؿى  اْشفىعيكا فىْمتيْؤجى مىى جي ةو أىْقبىؿى عى اجى  .0 حى

   ،في الحدي  ح  سما الشفوسة في الد يو  فميس كؿ صوح  حؽ يستطيع الكصكؿ يلا حقػ
كالمظػػولـ موديػػة  ك م  كيػػة  كيحتػػوج ال ػػوس   ك دفػػع ظمػػـ سػػف  فسػػ،  سػػكاء كو ػػت  ػػذا الحقػػكؽ

سػػودو يلػػا مػػف يػػزكي ـ  كيسػػوسد ـ سمػػا  دػػذ حقػػك  ـ  كدفػػع الظمػػـ سػػ  ـ  ك ػػذا  ػػي الشػػفوسة 
 المقصكدو في الحدي   ك ي مستحبة سمكمو.

  كتك ػػد شػػفوسة  دػػرل كل ػػو حكػػـ مدػػر  ك ػػي الشػػفوسة السػػي ة  كتكػػكف فػػي المسػػوسدو سمػػا  دػػذ
 حرمة.حؽ اآلدريف  ك ي شفوسة م

  ػٍف يىٍشػفىٍع مى سىػ ىةن يىكيػٍف لىػ،ي  ىًصػي ه ًمٍ  ىػو كى ٍف يىٍشفىٍع شىفىوسىةن حى يؤدذ  ذ التفصيؿ مف  كل، ت ولا:  مى
ػػي  ىةن يىكيػػٍف لىػػ،ي ًكٍفػػؿه ًمٍ  ىػػو{  ػػفىوسىةن سى شى

  فولشػػفوسة يذف  سػػموف: حسػػ ة كسػػي ة  كلصػػوح  األكلػػا ِ
لتػػ،  ك مػػو يف   ػػيت حو تػػ، فيكػػكف   ػػر حتػػا لػػك لػػـ تقػػض حو تػػ، فيػػؤ ر سمػػا  يتػػ، كمحوك 

 األ ر  سظـ  كلصوح  الثو ية كزر سكاء تـ األمر  ـ ال  فسف تـ كوف اإلثـ  سظـ.

                                                           
  كتو  البر كالصمة كاآلدا   بو  استحبو  الشفوسة فيمو ليس بحراـ  ر ـ الحدي  َِِٔ/ْصحيا مسمـ ُ

ِِٕٔ. 
 .ٖٓسكرو ال سوء  ِ



 َُِ 

 

 زيارة مناطؽ العذاب
اًب  ـى أًلىْصػحى ػم  سى مىْيػًو كى م ى الم وي عى ْبًد الم ًو ْبًف عيمىرى رضي اهلل عنيما يىقيكؿي  قىاؿى رىسيكؿي الم ًو صى عفى عى

ـْ تىكيكنيػكا بىػاًكيفى اْلًحْجػ َ فىػًإْف لىػ ًء اْلقىػْكـً اْلميعىػذ ًبيفى ًإال  أىْف تىكيكنيػكا بىػاًكيفى مىػى ىىػؤيالى ميكا عى فىػػبى ًر  )الى تىػْدخي
 ) ـْ ابىيي ـْ ًمْثؿي مىا أىصى َ أىْف ييًصيبىكي ـْ مىْيًي ميكا عى تىْدخي

0. 

  ـ ثمكد الػذيف ب ػ  فػي ـ  وؿ ألصحو  الح ر:  م  وؿ في شأ  ـ  كفي شأف زيورت ـ  ك ـ  ك
 صولا سمي، السبلـ  ك د كوف  ذا حي مو مر بم طقت ـ في غزكو تبكؾ.

  فػػي الحػػدي  حػػ  سمػػا سػػدـ زيػػورو م ػػوطؽ ال ػػذا  يال لبلستبػػور بمػػو حػػد  ل ػػـ  فس  ػػو م ػػوطؽ
  ػػػزؿ اهلل غ ػػػب، كسذابػػػ، في ػػػو  فػػػبل ي ػػػكز  ف تكػػػكف م ػػػوطؽ لمت ػػػزا كالسػػػركر  فػػػذلؾ  ػػػكع مػػػف 

 اهلل ت ولا  كيدشا سما مف ف ؿ ذلؾ  ف يصيب، مو  صوب ـ. االستدفوؼ ب ذا 
  ػم ـى سى مىٍيػً، كى ػم ا اهللي سى ػعى رىسيػكًؿ اهلًل صى ليكا مى ٍبًد اهلًل ٍبًف سيمىرى ر ي اهلل س  مو ) ىف  ال  وسى  ىزى كسف سى

مىا اٍلًحٍ ًر  ػم ا فىوٍستىقىٍكا ًمٍف مبىوًر ىو  كىسى ى يكا بًػً، الٍ  - ىٍرًض ثىميكدى  -سى ـٍ رىسيػكؿي اهلًل صى  ىً ػيفى فىػأىمىرى ي
ـٍ  ىٍف يىٍسػتىقيكا ًمػفى  ػرى ي بًػؿى اٍل ىً ػيفى  كى ىمى يىٍ ًمفيػكا اإٍلً و اٍسػتىقىٍكا  كى م ـى  ىٍف يي ىًريقيكا مى سى مىٍيً، كى  اٍلًبٍ ػًر ال تًػي اهللي سى

 .ِكىو ىٍت تىًردي ىو ال  و ىةي( 
 ميػػ، كسػػمـ لمػػو مػػر ب ػػو  ك مػػر  ف يريقػػكا مػػو  دػػذكا مػػف ك كػػذا فقػػد  سػػرع رسػػكؿ اهلل صػػما اهلل س

 مو  و  ك ف يط مكا مو س  كا مف مو  و اإلبؿ.
  لكػف ال بػد  ف يثبػت  ف م طقػة مػو  ػي م طقػة سػػذا   فػسف لػـ يثبػت فيبقػا حكػـ زيورت ػو سمػػا

األصػػؿ ك ػػك اإلبوحػػة  ك ػػذا مثػػؿ م طقػػة البحػػر الميػػت  فس ػػ، لػػـ يثبػػت شػػرسيو كال سمميػػو    ػػو 
سذا   كـ لكط  كال تكفي تسمية البحر الميت بذلؾ دليبل  كال تكفػي كػذلؾ  دبػور   ػؿ  م طقة

الكتػػػو  فػػػي ذلػػػؾ  كم ػػػركؼ سمميػػػو  ف البحػػػر الميػػػت مك ػػػكد  بػػػؿ ك ػػػكد اإل سػػػوف سمػػػا ك ػػػ، 
األرض  كيمكف  ف يككف مكوف  كـ لػكط ب و ػ  البحػر الميػت  كلكػف  يػف بول ػبط ال  ػدرم  

 كلذلؾ فبل بأس مف زيورت،.
                                                           

 كا بوكيف    كتو  الز د كالر و ؽ  بو  ال تددمكا مسوكف الذيف ظممكا   فس ـ يال  ف تكك ِِٖٓ/ْصحيا مسمـ ُ
 .َِٖٗر ـ الحدي  

  يال  ف تكك كا بوكيف   كتو  الز د كالر وؽ  بو  ال تددمكا مسوكف الذيف ظممكا   فس ـِِٖٔ/ْصحيا مسمـ ِ
 .ُِٖٗر ـ الحدي  



 ُُِ 

 

 خطكرة الكممة

ـى قىػػاؿى  )ًإف  اْلعىْبػػدى لىيىػػتىكىم   ػػم  سى مىْيػػًو كى ػػم ى الم ػػوي عى ْيػػرىةى رضػػي اهلل عنػػو أىف  رىسيػػكؿى الم ػػًو صى ػػْف أىًبػػي ىيرى ـي عى
ْرًرًب( ًة مىا يىتىبىي في مىا ًفييىا يىْيًكم ًبيىا ًفي الن اًر أىْبعىدى مىا بىْيفى اْلمىْشًرًؽ كىاْلمى  .0 ًباْلكىًممى

 ًة ًمٍف ًرٍ كىاًف الم ً،  الى ييٍمًقي لى ىو بىوالن  يىٍرفى ي،ي الم ػ ،ي ًب ىػو في ركاية البدورم: )ًيف  ال ىٍبدى لىيىتىكىم ـي ًبولكىًممى
ًط الم ً،  الى ييٍمًقي لى ىو بىوالن  يىٍ ًكم ًب ىو  ًة ًمٍف سىدى ف  ال ىٍبدى لىيىتىكىم ـي ًبولكىًممى وتو  كىاً  ( دىرى ى ـى ًفي  ى ى  

ِ. 
  يبيف  ذا الحدي    مية الكممة كدطكرت و فػي حيػوو ال ػوس  فولتكاصػؿ بػيف ال ػوس غولبػو يكػكف

بولكممػػة الم طك ػػة  ك المكتكبػػة  كالػػدسكو يلػػا اهلل  ك الكفػػر تكػػكف غولبػػو بولكممػػة  ككػػؿ ح ػػورو 
مػػو  ػػك م مكسػػة ا طمقػػت مػػف الكممػػة  ككتػػو  اهلل ت ػػولا الػػذم ا طمقػػت م ػػ، األمػػة اإلسػػبلمية ي 

 كمموت  لك  و كمموت اهلل ت ولا التي ت ير الطريؽ  كت دم يلا كؿ دير.
  اإل سوف مسؤكؿ سمو يتكمـ كمو  ك مسؤكؿ سمو يف ؿ  كلذلؾ ف مي،  ف ال يقكؿ يال ديػرا  ك ف

ػػٍف كىػػوفى ييػػٍؤًمفي ًبولم ػػً، كىاليىػػٍكـً اآلًدػػًر فىمٍ  يىقيػػٍؿ يصػػمت سػػف الشػػر كسػػف المغػػك  ك ػػذا م  ػػا حػػدي  )مى
ٍيرنا  ىٍك ًليىٍصميٍت(  دى

ّ. 
  مو يتبيف في ػو  م: ال يتأمػؿ فػي م  و ػو ك تو   ػو  ك ػؿ  ػي ممػو ير ػي اهلل  ك ال  كال يتك ػع

 ف يككف ل و  ذا األثر الكبير  في   سما اإل سوف  ف يفكر في الكبلـ  بػؿ  ف يقكلػ،  فيفكػر 
ترت  سميػػ،  فقػػد يكػػكف مػػف  بيػػؿ فػػي م  ػػوا  ك ػػؿ فيػػ، ديػػر  ك شػػر  كمػػو  ػػي ال تػػو   التػػي سػػت

تىٍحسىبيك ى،ي  ىي  نو كى يكى ًسٍ دى الم ً، سىًظيـه{   كل، ت ولا  كى
ْ. 

  كمػػف المكا ػػؼ الم وصػػرو الرا  ػػة مك ػػؼ ال بلمػػة الطػػو ر بػػف سوشػػكر رحمػػ، اهلل  حي مػػو ظ ػػر
ـ ك ػػك يفطػػر فػػي رم ػػوف  كدسػػو ال مػػوؿ يلػػا اإلفطػػور ُُٔٗالػػر يس التك سػػي بكر يبػػة سػػ ة 

يودو اإل توج  كطم  مف الشيا ابف سوشكر  ف يفتي ب كاز ذلؾ  كا تظر ال وس مػوذا سػيقكؿ لز 
ػػو كيتًػػ ى  ـي كىمى ػػيىو ـي الص  مىػػٍيكي الشػػيا سمػػا اإلذاسػػة  فقػػوؿ:  ػػوؿ ت ػػولا:  يىػػو  ىيُّ ىػػو ال ػػًذيفى ممى يػػكا كيتًػػ ى سى

                                                           
  كتو  الز د كالر و ؽ  بو  التكمـ بولكممة ي كم ب و في ال ور   ك بو  حفظ المسوف  ر ـ َِِٗ/ْصحيا مسمـ ُ

 .ِٖٖٗالحدي  
 .ْٖٕٔ  كتو  الر وؽ  بو  حفظ المسوف  ر ـ الحدي  َّٖ/ُُصحيا البدورم بشرح فتا البورم ِ
 .ْٕٓٔ  كتو  الر وؽ  بو  حفظ المسوف  ر ـ الحدي  َّٖ/ُُصحيا البدورم بشرح فتا البورم ّ
 .ُٓسكرو ال كر  ْ



 ُِِ 

 } ـٍ تىت قيكفى ـٍ لى ىم كي مىا ال ًذيفى ًمٍف  ىٍبًمكي سى
: صدؽ اهلل  ككذ  بكر يبة  كلـ يسػتطع بكر يبػة   ثـ  وؿُ

  ف ي و   الشيا لشدو تأييد ال وس لمك ف،.
  ك  ػػوؾ كثيػػر مػػف المكا ػػؼ الم وصػػرو مػػف ال ػػكع الثػػو ي  التػػي تتممػػؽ الطغػػوو كتم ػػد ـ  كتم ػػد

 ػػرا م ـ  كتصػػف ـ بمػػو ال يميػػؽ يال بػػوهلل ت ػػولا   ك برسػػكل، صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ  فػػولم ـ يػػو 
 لقمك  ثبت  مكب و سما دي ؾ.مقم  ا

                                                           
 .ُّٖسكرو البقرو  ُ



 ُِّ 

 

 لـ تقكلكف ما ال تفعمكف 

ـى يىقيػػكؿي   ػػم  سى مىْيػػًو كى ػػم ى الم ػػوي عى ْيػػدو رضػػي اهلل عنيمػػا قىػػاؿى  سىػػًمْعتي رىسيػػكؿى الم ػػًو صى ػػْف أيسىػػامىةى ْبػػًف زى عى
ًة فىييْمقىى ًفي الن ػاًرَ فىتىْنػدىًلؽي أىْقتىػابي  ًؿ يىْكـى اْلًقيىامى ػاري  )ييْؤتىى ًبالر جي ػا يىػديكري اْلًحمى بىْطًنػًوَ فىيىػديكري ًبيىػا كىمى

كًؼ  ـْ تىكيػْف تىػْيميري ًبػاْلمىْعري ػا لىػؾى  أىلىػ في مى ىَ فىيىْجتىًمعي ًإلىْيًو أىْىؿي الن ػاًرَ فىيىقيكليػكفى  يىػا فيػبى تىْنيىػى  ًبالر حى كى
كؼً  كىالى  ًتيًوَ كىأىْنيىى عىْف اْلميْنكىًر كى ًتيًو(  عىْف اْلميْنكىرً  فىيىقيكؿي  بىمىىَ قىْد كيْنتي  ميري ًباْلمىْعري

0. 

  ر ػبل كػوف  ك  – ذا مش د مف مشو د يكـ القيومة  ك ػك مشػ د مرسػ   حيػ  يػؤتا بوإل سػوف
الػػذم يدػولؼ  كليػػ، الحسػف سممىػػ، السػيء فييمقػػا فػي ال ػػور  ألف الكػبلـ سمػػا   ميتػػ، ال  –امػر و 

 ا الحولة لم مؿ ال لمكبلـ. يمة ل، يذا دولؼ ال مؿ  فول برو في  ذ
  ك ذا ي حصر فيمو يذا  مر بكا   كلـ يكف يف م،   ك   ا سف محػـر ككػوف يف مػ،  فػبل يشػمؿ

مو يذا  مر بم دك  كلـ يف م،   ك   ا سػف مكػركا كف مػ،  ألف اهلل ت ػولا ال ي ػذ  سمػا سػدـ 
كال  ػي سػف المكػركا ف ؿ الم دك   كال سما ف ؿ المكػركا  كاألمػر بولم ػدك  ال ي  مػ، كا بػو  

 ال ي  م، حرامو.
  ك ي صكرو مفو  ة   فسف   ؿ ال ػور ي رفػكف  ػذا الشػدص  فقػد كػوف يػأمر بػولم ركؼ كي  ػا

 سف الم كر  كا  مو ددمكا  ـ ال ور ب دـ طوست ـ ل،  فمو الذم  وء ب،.
  )ك ي صكرو ش ي ة لم ػذا   حيػ  تدػرج  م ػوؤا مػف بط ػ،  كيػدكر حكل ػو كمػو يػدكر )الحمػور

ولرحا  ك ػػػك تشػػػبي، فػػػي غويػػػة الشػػػ وسة  فقػػػد شػػػب، ال بػػػي صػػػما اهلل سميػػػ، كسػػػمـ الػػػذم يػػػأمر بػػػ
 بولم ركؼ كي  ا سف الم كر كال يمتـز بمو يقكؿ بولحمور.

ك ذا التشبي، كارد مثم، في القرمف الكريـ في ال مموء الػذيف لػـ يؤم ػكا كلػـ يمتزمػكا بمػو سممػكا  
ـٍ  ى  مىٍيً  ػمىاى ًمٍ  ىػو فىأىٍتبى ىػ،ي الش ػٍيطىوفي فىكىػوفى ًمػفى اٍلغىػوًكيفى فقد  وؿ ت ولا:  كىاٍتؿي سى بىأى ال ًذم متىٍي ىواي ميىوًت ىػو فىوٍ سى

ثىًؿ اٍلكىٍمً  يً ُٕٓ) ثىمي،ي كىمى لىًك  ،ي  ىٍدمىدى ًيلىا اأٍلىٍرًض كىات بىعى  ىكىااي فىمى فىٍ  ىواي ًب ىو كى لىٍك ًشٍ  ىو لىرى مىٍيً، ( كى ٍف تىٍحًمٍؿ سى
ٍكػػ،ي يىٍم ىػػٍ {  يىٍم ىػػٍ   ىٍك تىٍتري

ثىػػًؿ ِ ـٍ يىٍحًمميك ىػػو كىمى ـ  لىػػ ميػػكا الت ػػٍكرىاوى ثيػػ م  ثىػػؿي ال ػػًذيفى حي   ككمػػو فػػي  كلػػ، ت ػػولا:  مى

                                                           
مف يأمر بولم ركؼ كال يف م،  كي  ا سف الم كر   كتو  الز د كالر و ؽ  بو  سقكبة َِِٗ/ْصحيا مسمـ ُ

 .ِٖٗٗكيف م،  ر ـ الحدي  
 .ُٕٔ  ُٕٓسكرو األسراؼ  ِ



 ُِْ 

ػوًر يىٍحًمػؿي  ىٍسػػفىورنا{  اٍلًحمى
  فمػوذا يسػتفيد الحمػػور مػف   ػـ المرا ػػع فػي تدصػص مػػو لػك حمم ػو سمػػا ُ
 يستفيد مف سمم،. ـ الذم الظ را؟ ك كذا  ك ال ولً 

 

                                                           
 .ٓسكرو ال م ة  ُ



 ُِٓ 

 

 المجاىرة بالمعاصي

ـى يىقيػكؿي  )كيػؿُّ أيم ًتػي  ػم  سى مىْيًو كى م ى الم وي عى ْيرىةى رضي اهلل عنو قاؿ  سىًمْعتي رىسيكؿى الم ًو صى عف أبي ىيرى
ػػؿى اْلعىْبػػدي ًبالم ْيػػًؿ عى  ْجيىػػاًر أىْف يىْعمى ف  ًمػػْف اإلًْ َ كىاً  ػػاًىًريفى بُّػػويَ ميعىافىػاةه ًإال  اْلميجى ـ  ييْصػػًبحي قىػػْد سىػػتىرىهي رى ػػبن ثيػػ مى

بُّػ بُّػويَ فىيىًبيػتي يىْسػتيريهي رى قىػْد بىػاتى يىْسػتيريهي رى كىذىاَ كى ةى كىذىا كى ًمْمتي اْلبىاًرحى َ قىْد عى في ييْصػًبحي فىيىقيكؿي  يىا فيبى ويَ كى
ْنوي(   .0يىْكًشؼي ًسْترى الم ًو عى

  ب  ػ و  شػد مػف ب ػض  فب  ػ و مػف حقػكؽ اهلل   يشير  ذا الحدي  يلػا  ف الػذ ك  دركػوت
كب  ػػ و مػػف حقػػكؽ ال ػػوس  كب  ػػ و مػػف الكبػػو ر  كب  ػػ و مػػف الصػػغو ر  كالشػػؾ  ف حقػػكؽ 
ال ػوس  دطػر سمػا اإل سػوف يػـك القيومػة  فػسف اهلل سفػك غفػكر  كلكػف اإل سػوف لػيس كػذلؾ  كال 

 شؾ  ف الكبو ر  دطر مف الصغو ر.
  ف اهلل ت ػولا يغفػػر لصػوحب و  ك يػؿ: م وفػػوو مػف الغيبػة  فػػبل م وفػوو   م مػف ال قكبػػة  بم  ػا 

 ي مـ بأمر ـ  حد ليغتوب ـ   ك ال ت كز غيبت ـ أل  ـ غير م و ريف.
  يحػػػذر الحػػػدي  مػػػف دطػػػكرو الم ػػػو رو بولم وصػػػي  فػػػبل شػػػؾ  ف يثػػػـ الم ػػػو رو  شػػػد مػػػف يثػػػـ

ر لمم صػػػػية الم صػػػػية دكف م ػػػػو رو  كذلػػػػؾ لمػػػػو فػػػػي الم ػػػػو رو مػػػػف اسػػػػتدفوؼ بولػػػػذ    ك شػػػػ
 كتش يع لم وس سما ف م و.

  لمم و رو  سولي  مت ػددو  فم  ػو  ف ال يسػتتر مػف الػذ    صػبل فيف مػ،  مػوـ ال ػوس  كم  ػو  ف
يف ؿ اإل سوف ف بل ال يراا سميػ،  حػد  ثػـ يحػد  ال ػوس بمػو ف ػؿ   ك يف مػ،  مػوـ ب ػض ال ػوس 

 في شر ذلؾ بيف غير ـ.
 م  سػػمك    ػػر  يلػػا التكبػػة كالمغفػػرو مػػف الم ػػو رو كال شػػؾ  ف الم صػػية مػػف غيػػر م ػػو رو بػػأ

بولم صػػػية  فػػػسف الم ػػػو رو بولم صػػػية م صػػػية  دػػػرل  ك ػػػي يصػػػرار سمػػػا الم صػػػية  كسمػػػا 
 اإل سوف يذا ابتمي بذ    ف يستر سما  فس،.

                                                           
 .َِٗٗ  كتو  الز د كالر و ؽ  بو  ال  ي سف  تؾ اإل سوف ستر  فس،  ر ـ الحدي  ُِِٗ/ْصحيا مسمـ ُ



 ُِٔ 

 

 المدح

م ى ال بن ًعْندى الن ًبيٍّ صى ؿه رىجي ـى قىاؿى  فىقىػاؿى  عىْف أىًبي بىْكرىةى رضي اهلل عنو قىاؿى  )مىدىحى رىجي م  سى مىْيًو كى م وي عى
ػػاًحبىوي الى  ػػا صى ـْ مىاًدحن ػػديكي َ ًمػػرىارناَ ًإذىا كىػػافى أىحى ػػاًحًبؾى َ قىطىْعػػتى عينيػػؽى صى ػػاًحًبؾى َ قىطىْعػػتى عينيػػؽى صى ػػؾى ْيحى كى

ننا  الىةى فىْميىقيْؿ  أىْحًسبي فيبى ًسيبيوي  -مىحى مىى الم ًو أى  -كىالم وي حى ػدناَ أىْحًسػبيوي كىالى أيزىكٍّي عى ـي  -حى ًإْف كىػافى يىْعمىػ
كىذىا(  -ذىاؾى   .0كىذىا كى

  يبيف الحدي  دطكرو المدح الذم يؤدم يلا ال    كاالغترار كترؾ ال مػؿ  ف ػذا دطيػر سمػا
 الممدكح  ك د شب ، ال بي صما اهلل سمي، كسمـ بولقتؿ  ككرر ذلؾ ثبلثو.

 و ت   ػوؾ حو ػة فمػيكف المػدح دكف  ػـز  يف ـ مف الحدي   ف األصؿ سدـ المدح  لكف يف ك
كا  مػػو بصػػيغة الظػػف ) حسػػ  فبل ػػو( ألف حقيقػػة اإل سػػوف ال ي مم ػػو يال اهلل  ك ػػك سػػبحو ، الػػذم 

 سيحوسب،  ف ذا األسمك   دؽ في الت بير  ك ب د سف الغركر.
  ك ػػػا( يذ كيػػػؼ يزكػػػي  –كفػػػي الحػػػدي    ػػػي سػػػف التزكيػػػة سمػػػا اهلل  سػػػكاء كو ػػػت  زكػػػي   ك يزى

سػػوف ك ػػك  ػػو ص ال مػػـ سمػػا اهلل ت ػػولا ال مػػيـ بكػػؿ شػػيء  ي ػػ، ت ػػوكز لمحػػدكد  كسػػكء  د  اإل 
 مع اهلل ت ولا.

  المػػدح  سػػموف: صػػودؽ ككػػوذ   كال شػػؾ  ف المػػدح الكػػوذ  حػػراـ  كبدوصػػة لمػػف يتدػػذ ذلػػػؾ
ػػرى  مىػػا  ىًميػػرو ًمػػفى اأٍليمى ػػؿه ييٍث ًػػي سى ـى رى ي اًء  فى ى ىػػؿى  سػػمكبو فػػي التقػػر  يلػػا الحكػػوـ  ففػػي الحػػدي  ) ىػػو

ػم ـى   ىٍف  ىٍحثًػيى ًفػي سى مىٍيػً، كى ػم ا اهللي سى :  ىمىرى ىػو رىسيػكؿي اهلًل صى مىٍيً، التُّػرىا ى  كى ىػوؿى ػكًا  اٍلًمٍقدىادي يىٍحًثي سى كي ي
 ) ػػػد اًحيفى التُّػػػرىا ى اٍلمى

  ك ػػػد اسػػػت مم، المقػػػداد ر ػػػي اهلل س ػػػ، سمػػػا ظػػػو را  كيػػػرل مدػػػركف   ػػػ، ِ
 ك حرمو ، مف ال طوء تأديبو ل،.بولم  ا الم وزم  ك 

  ك مو الصودؽ ف ك  سموف  ي و: مدح يقصد ب، م رد المدح  كغولبػو يدشػا سمػا صػوحب،  ف
يغتر ب فس،  ك ػذا م  ػي س ػ،  كمػدح يقصػد بػ، الحػ  سمػا مزيػد مػف االسػتقومة ف ػذا مشػركع 

 لكف دكف مبولغة.

                                                           
المدح يذا كوف في، يفراط  كديؼ مف فت ت، سما   كتو  الز د كالر و ؽ  بو  ال  ي سف ِِٔٗ/ْصحيا مسمـ ُ

 .َََّالممدكح  ر ـ الحدي  
  كتو  الز د كالر و ؽ  بو  ال  ي سف المدح يذا كوف في، يفراط  كديؼ م ، فت ت، سما ِِٕٗ/ْصحيا مسمـ ِ

 .ََِّالممدكح  ر ـ الحدي  



 ُِٕ 

 التكاضع كالكبر

اًرثىػةى ْبػًف كىْىػبو رضػي اهلل عنػوَ أى  ـْ عف حى ـى قىػاؿى  )أىالى أيْخًبػريكي ػم  سى مىْيػًو كى ػم ى اهللي عى ن ػوي سىػًمعى الن ًبػي  صى
مىػى ا ـى عى َ لىػْك أىْقسىػ ػعٍّؼو ػًعيؼو ميتىضى ـى  كيػؿُّ ضى ػم  سى مىْيػًو كى م ى اهللي عى ن ًة َ قىاليكا  بىمىىَ قىاؿى صى هلًل ًبيىْىًؿ اْلجى

ىبىر هَي ثيـ  قىاؿى  أىالى أيْخًبريكي  ك اظو ألى ـْ ًبيىْىًؿ الن اًر َ قىاليكا  بىمىىَ قىاؿى  كيؿُّ عيتيؿٍّ جى
0  ) ميْستىْكًبرو

5. 

  ذا صفة   ؿ ال  ة ك  ؿ ال ور سمػا الغولػ   كلػيس سمػا االسػتي و   ممػو يػدؿ سمػا   ميػة 
 التكا ع  كدطكرو الكبر.

  يكػػػػكف   فا ػػػػع غيػػػػر الػػػػذؿ كال ػػػػكاف  في بغػػػػي الػػػػرا ا  ف م  ػػػػا ال ػػػػ يؼ: المتكا ػػػػع  كالتك
اإل سػػوف متكا ػػ و  كال ي ػػكز  ف يقبػػؿ الػػذؿ كال ػػكاف  ك يػػؿ فػػي م  ػػا ال ػػ يؼ: لػػي ف القمػػ   
ك ذا ي  ي اإلدبلص  كدمك القم  مف األمراض كولحقد كالحسد  كال ت ورض بي  مو  ك ػك مػو 

 يو.ل، في الد  ألبرا( ك ذا مف يكراـ اهلل  ي وس   كل، صما اهلل سمي، كسمـ )لك   سـ سما اهلل
  كالكبر غير ال     فول    صفة في ال فس  كالكبر سمكؾ سممي في، طرفوف متكب ر كمتكب ر

ػػؿه لم بػػي صػػما اهلل سميػػ، كسػػمـ: )ًيف   سميػػ،  كلػػيس الكبػػر الظ ػػكر بمظ ػػر حسػػف  فقػػد  ىػػوؿى رى ي
: ًيف  اهللى  سى ىةن   ىػوؿى سى نو كى ىٍ مي،ي حى ؿى ييًح ُّ  ىٍف يىكيكفى ثىٍكبي،ي حى ػوؿى  اٍلًكٍبػري بىطىػري الر  ي مى ًميػؿه ييًحػ ُّ اٍل ى   ى

ؽ   كىغىٍمطي ال  وًس(  بطر الحؽ  م: ي كورا ترف و كت برا  كغمط ال وس  م: احتقور ـ.ك   ّ اٍلحى
  م  و: كثيرو كفي ذـ الكبر ميوت ك حودي   

o ب و مىا كيؿ   ىٍمً  ميتىكىب رو  ى {  وؿ ت ولا:  كىذىًلؾى يىٍطبىعي الم ،ي سى  .ْرو
o  } ٍثكىل اٍلميتىكىب ًريفى وًلًديفى ًفي ىو فىًبٍ سى مى ـى دى ميكا  ىٍبكىا ى  ى ى   ك وؿ ت ولا:  ً يؿى اٍددي

ٓ. 
o  ) ؿي اٍل ى  ةى مىٍف كىوفى ًفي  ىٍمًبً، ًمٍثقىوؿي ذىر وو ًمٍف ًكٍبرو  .ٔك وؿ صما اهلل سمي، كسمـ: )الى يىٍددي

يوكـ مف الكبر كالمتكب  ريف  ك  م و مف سبودا الصولحيف المتكا  يف. سوذ و اهلل كا 

 الذم ب  مت، تتـ الصولحوت حمد هللالك 

                                                           
ميكعي المى يكع. ال يتيؿُّ  ك: ال وفي الشديد الدصكمة بولبوطؿ  ك يؿ: ال وفي الفظ ُ  الغميظ  ك مو ال كاظ ف ك: ال ى
  كتو  ال  ة كصفة   يم و ك  م و  بو  ال ور يددم و ال بوركف  كال  ة يددم و َُِٗ/ْصحيا مسمـ ِ

 .ِّٖٓال  فوء  ر ـ الحدي  
 .ُٗ  كتو  اإليموف  بو  تحريـ الكبر كبيو ،  ر ـ الحدي  ّٗ/ُصحيا مسمـ ّ
 .ّٓسكرو غوفر  ْ
 .ِٕالزمر سكرو  ٓ
 .ُٗ  كتو  اإليموف  بو  تحريـ الكبر كبيو ،  ر ـ الحدي  ّٗ/ُصحيا مسمـ ٔ



 ُِٖ 

 المرا ع

  شركة مكتبة كمطب ة مصطفا البوبي الحمبي  ال ومع لمترمذم  بتحقيؽ  حمد شوكر كمدريف .ُ
 .ُٕٓٗم مدات   ٓ ِطمصر  

 .ََِٗات  م مد ٕ  دار الرسولة ال ولمية  س ف  بي داكد  بتحقيؽ ش ي  األر وؤكط .ِ

 ُّ  دار الم رفة  بيركت  صحيا البدورم بشرح فتا البورم  بتر يـ محمد فؤاد سبد البو ي .ّ
 .ام مد

 .ُٖٖٗم مدا   ُٖ  مؤسسة الرسولة  بيركت  صحيا ابف حبوف  بتحقيؽ ش ي  األر وؤكط .ْ

بي(   دار يحيوء الكت  ال ربية )سيسا البوبي الحمصحيا مسمـ  بتر يـ محمد فؤاد سبد البو ي .ٓ
 .م مدات ٓمصر  

 .ام مد ُّشرح صحيا البدورم  البف ح ر ال سقبل ي  دار الم رفة  بيركت   فتا البورم .ٔ

 .ََُِكمدريف  مؤسسة الرسولة  بيركت   مس د  حمد  بتحقيؽ ش ي  األر وؤكط .ٕ

مس د البزار )البحر الزدور(  بتحقيؽ محفكظ الرحمف زيف اهلل كمدريف  مكتبة ال مـك كالحكـ   .ٖ
  زءاُٖ  ُدي ة الم كرو  طالم

 . زءا ُٖ  دار يحيوء الترا  ال ربي  بيركت  الم  وج شرح صحيا مسمـ بف الح وج لم ككم .ٗ

 .ُٖٓٗ  يوء الترا  ال ربي  بيركتدار يح    بتحقيؽ محمد فؤاد سبد البو يمولؾ مكطأ .َُ

 م مدات. ٓالمكتبة اإلسبلمية    البف األثير ال  وية في غري  الحدي  .ُُ
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