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سمِمػما وٟمذيرا --- احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمسالم قمغم اعمبٕمقث رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم ًمٚمٜم٤مس يم٤موم٦م 

وقمغم آًمف وصحبف وُمـ اهتدى هبديف وؾم٤مر قمغم ـمري٘متف ودقم٤م سمدقمقشمف --- إمم اًمديـ ديـ اهلل اإلؾمالم -- 

 قم٘م٤مئده وذائٕمف--

سمؾ أُم٤م سمٕمد -- وم٢مين اـمٚمٕم٧م قمغم رؾم٤مًم٦م أظمل أيب صٝمٞم٥م وم٠مًمٗمٞمتٝم٤م ٟم٤مومٕم٦م ذم سم٤مهب٤م )اعمسٚمٛملم اجلدد( ---- 

هن٤م حتٞمل ىمٚمبف--- وشمذيمره سمٙمثػم ُمـ اعمٕم٤مين اًمس٤مُمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتل ٓ يٙم٤مد إ هل ٟم٤مومٕم٦م عمـ ُوًمَِد ذم اإلؾمالم-- إذ

يدريمٝم٤م إٓ ُمـ قم٤مش اجل٤مهٚمٞم٦م ىمبؾ اإلؾمالم--- وشمستِمٕمر ذف آٟمتس٤مب إمم اإلؾمالم اًمذي هق أقمٔمؿ 

 وأضمؾُّ ُمـ آٟمتس٤مب إمم إهؾ وإوـم٤من-

ويٕمٛمؾ  تح٤ميمؿ إمم همػم اإلؾمالمإن يمٜم٧م شمٕمٞمش ذم جمتٛمع ي ,وأٟم٧م شم٘مرأ هذه اًمرؾم٤مًم٦م,وشمدُمع قمٞمٜمؽ 

 سم٘مقاٟملم اًمٙمٗمرة ---- أو يٕمٞمش أهٚمؽ قمغم همػم اإلؾمالم ذم وفم٤مئٗمٝمؿ وًمب٤مؾمٝمؿ و--- و--- و--- و---

ٓ _ومؽمى ص٤مطمبٝم٤م خي٤مـم٥م اعمسٚمٛملم اجلدد ىم٤مئال: آطمتٙم٤مم إمم اًم٘مقاٟملم اًمقضٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦ِم ًمٚمنميٕم٦م 

 جيقز، ويمذًمؽ اًمٕمٛمُؾ هب٤م وشمٓمبٞمُ٘مٝم٤م سملم اًمٜم٤مس--

قل: إذا يم٤مٟم٧م وفمٞمٗمُتؽ ىم٤مئٛم٦ًم قمغم اعمحرُم٤مت: يمبٞمع اخلٛمقر أو اًمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م وٟمحق ذًمؽ، ُمـ وي٘م

ومٞمج٥م قمٚمٞمؽ أن شمتقىمػ قمـ هذا اًمٕمٛمؾ، وًمق أن شمبٞمع ذم اًمٓمرىم٤مت، _اعمحرُم٤مت ذم ديٜمٜم٤م اعمبسقـم٦م ذم يمتبف 

 ، ------------- ورؾمقًمف  وم٠مصح٤مب ٟمبٞمؽ شمريمقا وـمٜمٝمؿ وأُمقاهلؿ وأهٚمٝمؿ هجرة إمم 

 ٠مٟمف خي٤مـم٥م اعمسٚمٛملم اًم٘مداُمك ٓ  اعمسٚمٛملم اجلدد---ويم

 وشمستِمٕمر قمٜمد ىمراءة اًمرؾم٤مًم٦م أٟمؽ ُمـ اعمسٚمٛملم اجلدد اًمذيـ دظمٚمقا ذم اإلؾمالم اًمس٤مقم٦م-

وفمٝمرت ذم اًمرؾم٤مًم٦م رىم٦م ىمٚم٥م ص٤مطمبٝم٤م، وطمٙمٛمتف ذم اًمدقمقة إمم اإلؾمالم ، وحتٗمٞمز اجلدد ًمٚمثب٤مت قمٚمٞمف 

 ظمػما ----واًمدقمقة إًمٞمف --- ٟمحسبف يمذًمؽ وضمزاه اهلل 

 ئمٝمر ذًمؽ ذم ُمثؾ ىمقًمف عمـ دظمؾ ذم اإلؾمالم أو أوؿمؽ: 

 ىمٚمٞمٚمقن هؿ اًمذيـ يبحثقن قمـ احل٘مٞم٘م٦م أُمث٤مًُمؽ 

 ومال يِمؽمط أن شمٕمٚمـ إؾمالُمؽ سملم يدي أطمٍد ُمـ اًمٜم٤مس يم٤مئٜم٤م ُمـ يم٤من 

 -ومٛمرطمب٤م سمؽ ذم أي وىم٧م دون وؾمٞمط أو رؾمقم أو إضمراءات، وم٠َمىمبْؾ قمغم ُمقٓك ومقرا، ٓ شمؽمدد 
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 ُٕمث٤مل واًمٜمذاذج عمـ ؾمب٘مٝمؿ ، وَصؼَم وصَمب٧ََم:وضب هلؿ ا 

 ومذيمر ىمّم٦م إؾمالم ؾمٚمذان اًمٗم٤مرد  -

ـْ يَم٤مَن ىَمْبَٚمُٙمْؿ،  - وهمالم اعمٚمؽ اًمذي صمب٧م قمغم احلؼ ----يَم٤مَن َُمٚمٌِؽ ومِٞمَٛم

 َويَم٤مَن ًَمُف ؾَم٤مطِمٌر ،

 وأصح٤مب إظمدود -

  وأٟم٧م أطمد اعمس٤مومريـ ذم هذه اًم٘م٤مومٚم٦م - قمسك أن شمٚمت٘مَل هبؿ إن ؿم٤مءٙمـ ذم ، إن مل ي

 اًمدٟمٞم٤م ومٗمل أظمرة،  

 --- وصمب٧َّم قمٜمد اجلدد يمثػما ُمـ اًمٕم٘م٤مئد اًمتل ىمد يٗمت٘مده٤م ُمـ وًمد ذم اإلؾمالم- 

  ،أٟم٧م طمٗمٞمد ُمـ قمٚمٛمقا اًمبنمي٦م ُمٕم٤ميَن اًمٕمدل وطم٘مٞم٘م٦َم اإليذان، أٟم٧م اسمـ اإلؾمالم

 ن---ُمسٚمٛمق إمم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد  اًمْم٤مرِب سمجذوره ذم أرض اًمبنمي٦م يمٚمٝم٤م- يمؾ إٟمبٞم٤مء ُمـ ًمدن آدم 

  وم٤مقمُْمْض سمٜم٤مضمذيؽ قمغم هذا اًمِٕمّز اًمذي ٓ َيبٞمد، واعمجِد اًمذي ٓ يرام، ُمٝمذا أص٤مسمؽ

َـّ }سمف وأٟم٧م قمغم ذًمؽ، ومتٗمقز ومقزا قمٔمٞمذا  اًمألواء، طمتك شمٚم٘مك 
ُة َوًمَِرؾُمقًمِِف َوًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملَِم َوًَمٙمِ َوهللَِِّ اًْمِٕمزَّ

َٓ َيْٕمَٚمُٛمقنَ    {اعْمُٜم٤َمومِِ٘ملَم 

 ـْ صَمّٛم٦َم أُمقٌر هل ّّمَٚمٝم٤م إذا اؾمتٓمٕم٧م ذًمؽ، دون  ًمٙم ُمـ اعمٙمٛمالت اًمتل ََيُسـ سمؽ أن حُتَ

أن ي١مصمر وم٘مداهُن٤م ذم دظمقًمؽ اإلؾمالم -- وذع ذم ذيمر أهؿ إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم اًمٕمب٤مدات واعمٕم٤مُمالت 

يم٤مًمٖمسؾ، وؾمٜمـ اًمٗمٓمرة ، وىمْم٤مء اًمٕمب٤مدات اًمقاضمب٦م احل٤مًّم٦م، وشمٖمٞمػم آؾمؿ-- وصٚم٦م إرطم٤مم وُمٕم٤مُمٚمتف 

 واًمزي٤مرات وإومراح وإشمراح- ٕهٚمف وذويف

وؾمٚمؽ أظمل أسمق صٝمٞم٥م ُمسٚمٙم٤م قمٚمٛمٞم٤م ذم قمرض سمحثف رهمؿ أن رؾم٤مًمتف ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕمقام سمؾ سم٤مجلدد اًمذيـ 

مل شمرؾمخ ىمدُمٝمؿ ذم اإلؾمالم -- ومجٛمع سملم اًمت٠مصٞمؾ اًمٕمٚمٛمل وُيْْسِ اًمٕمرض وطمٙمٛم٦م اًمدقمقة -- وقمزا اًمٗمْمؾ 

-- وهذه هل أُم٤مٟم٦م اًمٜم٘مؾ اًمتل يٗمت٘مده٤م يمثػم ُمـ اًمب٤مطمثلم إمم أهٚمف ومذيمر اعمراضمع واعمقاضع اًمتل رضمع إًمٞمٝم٤م-

 --- ومٚمؿ ُيَ٘مٚمِّؾ ذًمؽ ُمـ ؿم٠مٟمف سمؾ زاد ُمـ ىمدره --  

ومج٤مءت رؾم٤مًمتف ـمٞمب٦م خمتٍمة ٟم٤مومٕم٦م ، وم٠مؾم٠مل اهلل أن يٕمٔمؿ هب٤م اًمٜمٗمع ، وإضمر، ويرومع هب٤م ىمدر يم٤مشمبٝم٤م 

 وىم٤مرئٝم٤م--

 إبراهيم الشربيين
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اًمتل ىمد شمٕمرض ًمٚمٛمسٚمٛملم اجلدد ذم أول ـمريؼ  ،ختٍمة ذم سمٞم٤من سمٕمض أهؿ اعمِمٙمالتهذه اًمرؾم٤مًم٦م اعم

هدايتٝمؿ ُمع ـمرح احلٚمقل اًمنمقمٞم٦م اعمٜم٤مؾمب٦م هل٤م، طمٞم٨م ؿمٛمر اًمٙم٤مشم٥م قمـ ؾم٤مق اجلد واؾمتٕم٤من سم٤مهلل ذم يمت٤مسم٦م 

هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل اقمتٛمد ومٞمٝم٤م قمغم اًمبح٨م اجلٞمد وآؾمت٘مّم٤مء اًمدؤوب، خمتًٍما ًمبٞم٤من أطمٙم٤مم إدًم٦م 

وشمٗمّمٞمالهت٤م، ُم٘متًٍما قمغم احلٙمؿ اًمٜمٝم٤مئل وُمٕمتٛمًدا قمغم اًمّمحٞمح اعمقصمقق ُمٜمف، وُمٕم٤مًسا ٕطمدث هذه 

اعمِم٤ميمؾ ُمـ ظمالل شمتبع ُمقاىمع اجل٤مًمٞم٤مت اعمسٚمٛم٦م وُمقاىمع اًمٗمتقى اًمتل شمٕمٜمل سم٤معمسٚمٛملم اجلدد سمِمتك اًمٚمٖم٤مت 

 (1)اًمٕم٤معمٞم٦م-

                                                 

 .http://www.alukah.net/world_muslims/0/76779 شم٘مديؿ اًمٜمسخ٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م إومم: (1)

 

http://www.alukah.net/world_muslims/0/76779/
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، وُمالُذ اعم٘مٍميـ- وأؿمٝمد أٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف احلٛمد هلل ربِّ اًمٕم٤معملم- هق هم٤مي٦ُم اعمخٚمّملم

(ٔ) َّ  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ
إذا أراد أن خيٚمؼ ُمـ َأٍب دون  

ٞمخلِم ظمٚمؼ، وإذا أراد أن خيٚمؼ  ُأمٍّ ظمٚمؼ، وإذا أراد أن خيٚمؼ ُمـ ُأّم دون أب ظمٚمؼ، وإذا أراد أن خيٚمؼ ُمـ اًمِمَّ

(ٕ) َّ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين ُّٱُمـ اًمٕمدم ظمٚمؼ 
 - 

ؾمبح٤مٟمف أن يٙمقن ًمف ذيؽ ذم ُمٚمٙمف، أو ُمٜم٤مزع ُمـ ظمٚم٘مف، ؾمبح٤مٟمف أن يٙمقن ًمف ص٤مطمب٦م أو وًمد، أو ُمثٞمؾ 

 َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱأو قمدد، 
 ُّٱ (ٖ)

 مهجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
(ٗ) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه

 - 

ـ ظمٚم٘مف وظمٚمٞمُٚمف- أرؾمٚمف رسمف ًمٚمٕم٤معملم ؿم٤مهدا وُمبنما وٟمذيرا، وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمبُده ورؾمقًمف، وصٗمٞمُّف ُم

وداقمٞم٤م إمم اهلل سم٢مذٟمف ورساضم٤م ُمٜمػما، وم٠مظمرج اًمٕمب٤مد ُمـ قمب٤مدة اًمٕمب٤مد إمم قمب٤مدة رب اًمٕمب٤مد، وُمـ ضمقر إدي٤من 

 إمم قمدل اإلؾمالم، وُمـ اًمٔمٚمذات إمم اًمٜمقر، ومرسمك اعم١مُمٜملم، وضم٤مهد اًمٔم٤معملم، طمتك أشم٤مه اًمٞم٘ملم، ومؽميمٜم٤م قمغم

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱاعمحج٦م اًمبٞمْم٤مء، ًمٞمُٚمٝم٤م يمٜمٝم٤مره٤م، ٓ َيزيغ قمٜمٝم٤م إٓ ه٤مًمؽ- 

 جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب مب  خب حب جب

(٘) َّ جس مخ
 

                                                 

 [82 ]يس:(1)

 [54]إقمراف: (2)

 [102]آل قمٛمران: (3)

 [1]اًمٜمس٤مء: (4)

 [71، 70]إطمزاب: (5)
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أُم٤م سمٕمُد: وم٘مد رهِم٥م إزمَّ سمٕمُض إوم٤مضؾ اعمحسٜملم، اعمحبلم هلذا اًمديـ
(ٔ)

أن أىمقم سمجٛمع أهؿ  

ايتٝمؿ، ُمع ـمرح احلٚمقل اًمنمقمٞم٦م اعمٜم٤مؾمب٦م هل٤م: اعمِمٙمالت: اًمتل شَمٕمِرض ًمٚمٛمسٚمٛملم اجلدد، ذم أول ـمريؼ هد

ومَِمّٛمرُت قمـ ؾم٤مق اجِلد، واؾمتٕمٜم٧م سم٤مهلل واضمتٝمدت، ومٓمٗم٧م سملم يٜم٤مسمٞمع اًم٘مرآن وسمس٤مشملم اًمسٜم٦م، أرشمقي 

 سمِرواه٤م، وأهٜم٠م سمَجٜم٤مه٤م- 

وىمد آصمرت أن شمٙمقن هذه اًمقرىم٤مت واضح٦م اعمث٤مل، ىمريب٦م اعمٜم٤مل، عمـ شَمبٍّم ضٞم٤مَء احلؼ ىمريب٤م، وذاق ـمٕمؿ 

واًمتِم٘مٞمِؼ  ,(2)وٓ ُأوِدع إٓ اًمّمحٞمَح اعمٕمتٛمد ,يذان رـمٞمب٤م- ومرمِحُتف ُمـ شم٘ميص اًمٕمزو واًمتخري٩م اإل

واًمتٗمريع، إٓ ًمٜمٙمت٦م أو وم٤مئدة، طمتك ظمرضَم٧ْم هذه اًمقرىم٤مُت أىمرَب إمم اًمرؾم٤مئؾ اعمرؾمٚم٦م ُمـ أخ يمبػم ٕظمٞمف 

 اًمّمٖمػم- 

التي ُتعـَى  بني مواقع الػتوىٚم٧م شمٜم٘مّ  ,ًمتٙمقن أقمٔمَؿ ٟمٗمٕم٤م,وطمتك شمٙمقن هذه اًمرؾم٤مئُؾ أيمثَر َوىْمًٕم٤م 

سمِمتك اًمٚمٖم٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م، ومقىمٗم٧م قمغم يَمّؿ ٓ سم٠مس سمف ُمـ ُمِمٙمالهتؿ، قمغم ٟمحٍق مل يٙمـ ذم سم٤مزم  باملسؾؿني اجلدد

يمثػٌم ُمٜمف، وم٤مظمؽمت ُمٜمٝم٤م أطمسـ اجلقاب، وأىمرهَب٤م إمم اًمّمقاب، وأقمٛمٚم٧م ومٞمٝم٤م آًم٦م آظمتّم٤مِر واًمتٝمذي٥م، 

 قمـ ُمزيد سمح٨م وشمٜم٘مٞم٥م، ٓ يتحٛمٚمف ُم٘م٤مُم اًمت٘مري٥م- واًمدُم٩ِم واًمؽمشمٞم٥م، واضمتزأت سمذًمؽ

وم٘مد أطمٚمتٝمؿ _وأُم٤م ُم٤م َيت٤مج إًمٞمف إظمقاُٟمٜم٤م اجلدُد ُمـ ُمس٤مئؾ اًمٕم٘م٤مئد، واحلالل واحلرام، شم٠مصٞمال وشمٗمّمٞمال 

قمغم ُمٔم٤مهن٤م اًمسٝمٚم٦م اعمٞمسقرة: ذم اًمرؾم٤مًم٦م إظمػمة ُمـ هذه اًمرؾم٤مئؾ، حت٧م قمٜمقان  ,ذم آظمر هذه اًمرؾم٤مئؾ  ,

: سم٘مدر ُم٤م شمٙمقن شمٞمسػما  ,يمذا ٟمبٝم٧م,إذ ًمٞمس اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م  "كـت تواصل معـا أيـام" اًمدرَس اًمٗم٘مٝملَّ

وشمذًمٞمال ٕهؿ اًمٕم٘مب٤مت اًمٜم٤ممج٦م قمـ اًمتٖمػم احلٞم٤ميتِّ اًمٓم٤مرِئ ذم سمٞمئ٦م راومْم٦ٍم ًمف، وذًمؽ ذم إـم٤مر ذقمل أصٞمؾ، 

 ُمع ُمالطمٔم٦م اًمقاىمع، ذم َضقء اًمرظمص اًمنمقمٞم٦م-

                                                 

 -هٙمذا أطمسبف واهلل طمسٞمبف وٓ أزيمٞمف قمغم  (1)

وم٢من يم٤من اخلؼم ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م اىمتٍمت قمٚمٞمف، واؾمتٖمٜمٞم٧م سمذًمؽ قمـ اًمبح٨م ذم صحتف- وإن يم٤من قمٜمد إرسمٕم٦م أو سمٕمْمٝمؿ اضمتزأت  (2)

سمح٨م ومٞمذا وراء ذًمؽ، ُم٤م مل شمٙمـ وم٤مئدة، ُمع اقمتذاد طمٙمؿ قمٚمذاء احلدي٨م اًم٘مداُمك أو اعمٕم٤مسيـ، اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مٓقمتب٤مر: يم٤مًمبخ٤مري أو  سم٠مطمدهؿ قمـ ُمزيد

 أمحد أو اسمـ طمجر، أو إًمب٤مين، أو ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط وهٙمذا-

 



 حلنبلي املصريالسلفي ا بن حممد أبو صهيب أشرف :مجعه ورتبه    املسلمون اجلدد : مشكالت وحلول

 
8 

طمٗمٔمف , إبراهقُم بن عبد املـعم الرشبقـيِمٞمخ اًمديمتقر وىمد شمٗمْمؾ قمكم ؿمٞمخل، وأظمل إيمؼم، ومْمٞمٚم٦ُم اًم

, _  ،سمٛمالطمٔم٤مشمف اًمٜم٤مومٕم٦م، اًمتل زادهت٤م مج٤مٓ وهب٤مء، ومجزاه  مل يبخؾ قمكمَّ وسمٛمراضمٕم٦م هذه اًمرؾم٤مًم٦م  قمٜمل

 وقمـ إُم٦م ظمػما-

وم٢مين أشم٘مدم سم٤مًمدقم٤مء _وطمتك ٓ ٟمٜمسك ؿمٙمَر أصح٤مب احلؼ قمٚمٞمٜم٤م ذم شمٙمقيـ ُمبٜمك هذه اًمرؾم٤مًم٦م وومحقاه٤م 

ًمٗمْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد ص٤مًمح  "اإلؾمالم ؾم١مال وضمقاب"ٙمر ًمٚم٘م٤مئٛملم قمغم ُمقاىمع اًمٗمتقى، ظم٤مص٦ًم ُمقىمَع واًمِم

ًمقزارة إوىم٤مف سمدوًم٦م ىمٓمر، وهمػِمه٤م ُمـ اعمقاىمع واعمٔم٤مّن اًمتل  "إؾمالم وي٥م"وُمقىمَع  ,طمٗمٔمف ,اعمٜمجد 

 قمـ اإلؾمالم واعمسٚمٛملم ظمػما - أذت إًمٞمٝم٤م ذم احلقار هم٤مًمب٤م- ومجزاهؿ 

اعمرام، وسمذيمره ظمػُم اخلت٤مم، وقمغم ٟمبٞمف أشمؿُّ اًمّمالة وأزيمك اًمسالم- واحلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ  وسم٤مهلل ٟمٞمُؾ 

 اًمّم٤محل٤مت-

 

 جَمعه ورتّبه                  
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  ،ًمٙمٜمؽ ىمٚمٞمٚمقن هُؿ اًمذيـ يبحثقن قمـ احل٘مٞم٘م٦م أُمث٤مًُمؽ، وؾمط هذا اًمريم٤مم ُمـ فمٚمؿ وفمالم اًمبنم

ًمس٧م أوَل ُمـ يبح٨م قمـ اًمٓمريؼ احلؼ، سمؾ هٜم٤مك ُمـ أدرك ىمبٚمؽ أٟمف قمغم اًمٓمريؼ اخلٓم٠م، وىمرر اًمبح٨م قمـ 

شمٕم٤ممم، وقمرف احل٘مٞم٘م٦م اًمٖم٤مئب٦م قمٜمف، ومٚمٞمس إُمر سم٤مجلديد  اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح، طمتك اهتدى إًمٞمف سمٗمْمؾ 

 حي ُّٱ: اًم٘مديؿ، ي٘مقل إذن، سمؾ هق ىمديؿ ىِمَدَم احلؼ واًمب٤مـمؾ، إٟمف ٟمداء اًمٗمٓمرة، واؾمتج٤مسم٦ٌم ًمٚمٛمٞمث٤مق 

 مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئنئ
 ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىقيف ىف يث ىث نث

(ٔ) َّ مم  ام يل
 

َداٟمِفِ : »ىَم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ  قمـ أيب هريرة  َّٓ ُيقًَمُد قَمغَم اًمِٗمْٓمَرِة، وَم٠َمسَمَقاُه ُُيَقِّ ـْ َُمْقًُمقٍد إِ َأْو  َُم٤م ُِم

َس٤مٟمِِف، يَمذَا شُمٜمْت٩َُم اًمَبِٝمٞمَٛم٦ُم هَبِٞمَٛم٦ًم  اٟمِِف َأْو ُيَٛمجِّ َ (ٕ)ََجَْعاءَ ُيٜمٍَمِّ
ـْ  قَن ومِٞمَٝم٤م ُِم سُّ

(ٖ)َجْدَعاءَ ، َهْؾ حُتِ
، صُمؿَّ َيُ٘مقُل ]أسمق ش

[30]اًمروم:  َّخص  حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج ُّٱهريرة[: 
 (ٗ)

 

 ويٕمِجز اًمٚمس٤من قمـ وصٗمٝم٤م، ُمٜمٝم٤م ىمّم٦م ؾمٚمذان وإُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة، َيٙمِؾُّ اًمبٜم٤مُن قمـ طمٍمه٤م ،

، اًمذي أضٜم٤مه اًمٗمٙمر، وأقمٞم٤مه اًمبح٨م، ومٚمؿ يٕمب٠م سمذا سمذل ُمـ أضمؾ اًمقصقل إمم احلؼ- ومتٕم٤مَل ًمؽمى اًمٗم٤مرد 

سمٜمٗمسؽ يمٞمػ أن اإلسار قمغم اًمقصقل ُيَٙمّٚمؾ سم٤مًمٜمج٤مح هم٤مًمب٤م، وطمٞمٜمئذ ؾمٞمتالؿمك شمٕمُبؽ، ويب٘مك ومرطُمؽ، 

ـْ َأْهِؾ  :  يُمٜم٧ُْم َرضُماًل ي٘مقل ؾمٚمذان  َأْصَبَٝم٤منَ وَم٤مِرؾِمٞم٤ًّم ُِم
(٘)

، َويَم٤مَن َأيِب   ـْ َأْهِؾ ىَمْرَي٦ٍم ُِمٜمَْٝم٤م ُيَ٘م٤مُل هَل٤َم ضَملٌّ ُِم

                                                 

 [174 , 172]إقمراف: (1)

 ُمقًمقدُة صحٞمح٦ًم ؾمٚمٞمٛم٦م- :مَجَْٕم٤مء (2)

 ىمٓمع- : ًمٞمس ومٞمٝم٤مضَمْدقَم٤مء(3)

 (2658(، وُمسٚمؿ، احلدي٨م رىمؿ: )4775أظمرضمف اًمبخ٤مري، احلدي٨م رىمؿ: ) (4)

 اؾمؿ سمٚمدة :َأْصَبَٝم٤من(5)
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ِدْهَ٘م٤منَ 
(ٔ)

٤مَي طَمتَّك طَمَبَسٜمِل ذِم سَمْٞمتِِف يَمذَا   بَُس اجْلَ  ىَمْرَيتِِف، َويُمٜم٧ُْم َأطَم٥مَّ ظَمْٚمِؼ اهللَِّ إًَِمْٞمِف، وَمَٚمْؿ َيَزْل سمِِف طُمبُُّف إِيَّ ٤مِرَي٦ُم، حُتْ

ـَ اًمٜم٤َّمرِ وَاضْمتَٝمْدُت ذِم اعْمَُجقؾِمٞم٦َِّم طَمتَّك يُمٜم٧ُْم  ىَمَٓم
(ٕ)

يُمَٝم٤م   َٓ َيؽْمُ ِذي ُيقىِمُدَه٤م  ََتُْبق ؾَم٤مقَم٦مً اًمَّ
(ٖ)

يَِب  ِٕ ، ىَم٤مَل: َويَم٤مَٟم٧ْم 

َضْٞمَٕم٦مٌ 
(ٗ)

، إيِنِّ   ـْ قَمٔمِٞمَٛم٦ٌم، ىَم٤مَل: وَمُِمِٖمَؾ ذِم سُمٜمَْٞم٤مٍن ًَمُف َيْقًُم٤م، وَمَ٘م٤مَل زِم: َي٤م سُمٜمَلَّ ىَمْد ؿُمِٖمْٚم٧ُم ذِم سُمٜمَْٞم٤مٍن َهَذا اًْمَٞمْقَم قَم

ـْ يَمٜم٤َمئِِس َضْٞمَٕمتِل، وَم٤مْذَه٥ْم وَم٤مـمَّٚمِْٕمَٝم٤م، َوَأَُمَريِن ومِٞمَٝم٤م سمَِبْٕمِض َُم٤م ُيِريُد، وَمَخَرضْم٧ُم ُأِريُد َضْٞمَٕمتَُف، وَمَٛمَرْرُت سمَِٙمٜمِ  ٞمَس٦ٍم ُِم

٤مَي ذِم سَمْٞمتِِف، اًمٜمََّّم٤مَرى، وَمَسِٛمْٕم٧ُم َأْصَقاهَتُْؿ ومِٞمَٝم٤م َوُهْؿ ُيَّمٚمُّقنَ  َٓ َأْدِري َُم٤م َأُْمُر اًمٜم٤َّمِس: حِلَْبِس َأيِب إِيَّ ، َويُمٜم٧ُْم 

 َأقْمَجَبٜمِل َصاَلهُتُْؿ، وَمَٚمذاَّ َُمَرْرُت هِبِْؿ، َوؾَمِٛمْٕم٧ُم َأْصَقاهَتُْؿ، َدظَمْٚم٧ُم قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َأْٟمُٔمُر َُم٤م َيّْمٜمَُٕمقَن، ىَم٤مَل: وَمَٚمذاَّ َرَأْيتُُٝمؿْ 

ـُ قَمَٚمْٞمِف، وَمَقاهللَِّ َُم٤م شَمَريْمتُُٝمْؿ طَمتَّك هَمَرسَم٧ِم َوَرهِمْب٧ُم ذِم َأُْمرِ  ِذي َٟمْح ـِ اًمَّ ي ـَ اًمدِّ ِهْؿ، َوىُمْٚم٧ُم: َهَذا َواهللَِّ ظَمػْمٌ ُِم

٤مِم ىَم٤مَل: ؟ ىَم٤مًُمقا: سم٤ِمًمِمَّ ـِ ي ـَ َأْصُؾ َهَذا اًمدِّ ْٛمُس، َوشَمَريْم٧ُم َضْٞمَٕم٦َم َأيِب َومَلْ آهِت٤َم، وَمُ٘مْٚم٧ُم هَلُْؿ: َأْي ضَمْٕم٧ُم إمَِم صُمؿَّ رَ  اًمِمَّ

ـَ يمُ  ، َأْي ـْ قَمَٛمٚمِِف يُمٚمِِّف، ىَم٤مَل: وَمَٚمذاَّ ضِمْئتُُف، ىَم٤مَل: َأْي سُمٜمَلَّ ـْ قَمِٝمْدُت َأيِب، َوىَمْد سَمَٕم٨َم ذِم ـَمَٚمبِل َوؿَمَٖمْٚمتُُف قَم ٜم٧َْم؟ َأمَلْ َأيُم

ـْ ِديٜمِِٝمْؿ، إًَِمْٞمَؽ َُم٤م قَمِٝمْدُت؟ ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم: َي٤م َأسَم٧ِم، َُمَرْرُت سمِٜم٤َمٍس ُيَّمٚمُّقَن ذِم يَمٜمِٞمَس  ٦ٍم هَلُْؿ وَم٠َمقْمَجَبٜمِل َُم٤م َرَأْي٧ُم ُِم

، ِديٜمَُؽ وَ  ـِ ظَمػْمٌ ي ، ًَمٞمَْس ذِم َذًمَِؽ اًمدِّ ْٛمُس، ىَم٤مَل: َأْي سُمٜمَلَّ ـُ آسَم٤مئَِؽ وَمَقاهللَِّ َُم٤مِزًْم٧ُم قِمٜمَْدُهْؿ طَمتَّك هَمَرسَم٧ِم اًمِمَّ ِدي

ُف خَلػَْمٌ  ـْ ِديٜمِٜم٤َم، ىَم٤مَل: وَمَخ٤موَمٜمِل، وَمَجَٕمَؾ ذِم ِرضْمكَمَّ ىَمْٞمًدا، صُمؿَّ طَمَبَسٜمِل ذِم سَمْٞمتِِف، ظَمػْمٌ ُِمٜمُْف، ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم: يَمالَّ َواهللَِّ إِٟمَّ  ُِم

ـَ اًمٜمََّّم٤مَرى ومَ  ٤مٌر ُِم ٤مِم دُمَّ ـَ اًمِمَّ ويِن هِبِْؿ، ىَم٤مَل: َوسَمَٕمَث٧ُم إمَِم اًمٜمََّّم٤مَرى وَمُ٘مْٚم٧ُم هَلُْؿ: إَِذا ىَمِدَم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َريْم٥ٌم ُِم ٠َمظْمؼِمُ

ويِن هِبِْؿ، ىَم٤مَل: وَمُ٘مْٚم٧ُم هَلُْؿ: إَِذا ىمَ ىَم٤مَل: وَم٘مَ  ـَ اًمٜمََّّم٤مَرى، ىَم٤مَل: وَم٠َمظْمؼَمُ ٤مٌر ُِم ٤مِم دُمَّ ـَ اًمِمَّ َْمْقا ِدَم قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َريْم٥ٌم ُِم

ضْمَٕم٦َم إمَِم سماَِلِدِهْؿ  هِبِؿْ  وَمآِذُٟمقيِن طَمَقاِئَجُٝمْؿ َوَأَراُدوا اًمرَّ
(٘)

ضْمَٕم٦َم إمَِم  ويِن هِبِْؿ، ، ىَم٤مَل: وَمَٚمذاَّ َأَراُدوا اًمرَّ سماَِلِدِهْؿ َأظْمؼَمُ

٤مَم-  ، صُمؿَّ ظَمَرضْم٧ُم َُمَٕمُٝمْؿ طَمتَّك ىَمِدُْم٧ُم اًمِمَّ ـْ ِرضْمكَمَّ  وَم٠َمًْمَ٘مْٞم٧ُم احْلَِديَد ُِم

ؾَْمُ٘مػُّ ذِم اًْمَٙمٜمِٞمَس٦ِم، ىَم٤مَل: وَمِجْئُتُف، ْٕ ؟ ىَم٤مًُمقا: ا ـِ ي ـْ َأوْمَْمُؾ َأْهِؾ َهَذا اًمدِّ ٧ُم: إيِنِّ ىَمْد وَمُ٘مٚمْ  وَمَٚمذاَّ ىَمِدُْمُتَٝم٤م، ىُمْٚم٧ُم: َُم

، َوَأطْمبَب٧ُْم َأْن َأيُمقَن َُمَٕمَؽ َأظْمُدُُمَؽ ذِم يَمٜمِٞمَستَِؽ، َوَأشَمَٕمٚمَُّؿ ُِمٜمَْؽ َوُأَصكمِّ َُمٕمَ  ـِ ي َؽ، ىَم٤مَل: َرهِمْب٧ُم ذِم َهَذا اًمدِّ

ُبُٝمْؿ ومِ  َدىَم٦ِم َوُيَرهمِّ  َي٠ْمُُمُرُهْؿ سم٤ِمًمّمَّ
ٍ
ٞمَٝم٤م، وَم٢مَِذا مَجَُٕمقا إًَِمٞمِْف ُِمٜمَْٝم٤م َأؿْمَٞم٤مَء، وَم٤مْدظُمْؾ وَمَدظَمْٚم٧ُم َُمَٕمُف، ىَم٤مَل: وَمَٙم٤مَن َرضُمَؾ ؾَمْقء

                                                 

 -سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م، زقمٞمؿ اًم٘مقم ويمبػم اًم٘مري٦م :ِدْهَ٘م٤من(1)

 -ظم٤مِدُُمٝم٤م :اًمٜم٤َّمرِ  ىَمَٓمـ(2)

ُبق ؾَم٤مقَم٦مً  (3)  شمٜمٓمٗمئ حلٔم٦م :ََتْ

 أو صٜم٤مقم٦م- ُم٤م يٙمقن ُمٜمف ُمٕم٤مش اًمرضمؾ: ُمـ ُم٤مل أو طمروم٦م :َضْٞمَٕم٦م (4)

 أقمٚمٛمقين  :وَمآِذُٟمقيِن  (5)
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ـْ َذَه٥ٍم  َوَوِرٍق ايْمَتٜمََزُه ًمِٜمَْٗمِسِف، َومَلْ ُيْٕمٓمِِف اعمََْس٤ميملَِم، طَمتَّك مَجََع ؾَمبَْع ىِماَلٍل ُِم
(ٔ)

، ىَم٤مَل: َوَأسْمَٖمْْمُتُف سُمْٖمًْم٤م ؿَمِديًدا عم٤َِم 

 َي٠ْمُُمُريُمْؿ َرَأْيُتُف َيّْمٜمَُع، صُمؿَّ َُم٤مَت، وَم٤مضْمَتَٛمَٕم٧ْم إًِمَ 
ٍ
ْٞمِف اًمٜمََّّم٤مَرى ًمَِٞمْدومِٜمُقُه، وَمُ٘مْٚم٧ُم هَلُْؿ: إِنَّ َهَذا يَم٤مَن َرضُمَؾ ؾَمْقء

ْ ُيْٕمِط اعمََْس٤ميمِلَم ُِمٜمَْٝم٤م ؿَم  ُبُٙمْؿ ومِٞمَٝم٤م وَم٢مَِذا ضِمْئُتُٛمقُه هِب٤َم ايْمَتٜمََزَه٤م ًمِٜمَْٗمِسِف، َومَل َدىَم٦ِم َوُيَرهمِّ ْٞمًئ٤م، ىَم٤مًُمقا: َوَُم٤م قِمْٚمُٛمَؽ سم٤ِمًمّمَّ

ٜم٤َم قَمَٚمٞمِْف، ىَم٤مَل: وَم٠َمَرْيُتُٝمْؿ َُمْقِضَٕمُف، ىَم٤مَل:سمِذَ  ُٙمْؿ قَمغَم يَمٜمِْزِه، ىَم٤مًُمقا: وَمُدًمَّ وَم٤مؾْمَتْخَرضُمقا ُِمٜمُْف  ًمَِؽ؟، ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم َأَٟم٤م َأُدًمُّ

َٓ َٟمْدومِٜمُُف أَ  َج٤مَرِة، صُمؿَّ ؾَمْبَع ىِماَلٍل ََمُْٚمقَءٍة َذَهًب٤م َوَوِرىًم٤م، ىَم٤مَل: وَمَٚمذاَّ َرَأْوَه٤م ىَم٤مًُمقا: َواهللَِّ  سَمًدا وَمَّمَٚمبُقُه، صُمؿَّ َرمَجُقُه سم٤ِمحْلِ

َٓ ُيَّمكمِّ اخْلَْٛمَس، َأرَ  ُف َأوْمَْمُؾ ضَم٤مُءوا سمَِرضُمٍؾ آظَمَر، وَمَجَٕمُٚمقُه سمَِٛمَٙم٤مٟمِِف، ىَم٤مَل: َيُ٘مقُل ؾَمْٚمذَاُن: وَمذَا َرَأْي٧ُم َرضُماًل  ى َأٟمَّ

َٓ َأْرهَم٥ُم ذِم ا ْٟمَٞم٤م، َو ـْ ىَمْبَٚمُف، ُِمٜمُْف، َأْزَهُد ذِم اًمدُّ َٓ َأْدَأُب ًَمْٞماًل َوهَن٤َمًرا ُِمٜمُْف، ىَم٤مَل: وَم٠َمطْمَبْبُتُف طُمب٤ًّم مَلْ ُأطِمبَُّف َُم ظِمَرِة، َو ْٔ

شْمُف اًْمَقوَم٤مُة، وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمُف: َي٤م وُماَلُن إيِنِّ يُمٜم٧ُْم َُمَٕمَؽ َوَأطْمبَْبُتَؽ طُمبًّ  ْ ُأطِمبَُّف ُمَ وَم٠َمىَمْٛم٧ُم َُمَٕمُف َزَُم٤مًٟم٤م، صُمؿَّ طَمََضَ ـْ ىَمْبَٚمَؽ ٤م مَل

ـْ شُمقِِص يِب، َوَُم٤م شَم٠ْمُُمُريِن؟، ىَم٤مَل: َأْي سُمٜمَلَّ َواهللَِّ َُم٤م ـْ َأُْمِر اهللَِّ، وَم٢ممَِم َُم َك َُم٤م شَمَرى ُِم َأقْمَٚمُؿ َأطَمًدا اًْمَٞمْقَم  َوىَمْد طَمََضَ

ًُمقا َوشَمَريُمقا َأيْمَثَر َُم٤م يَم٤مٟمُ  َّٓ َرضُماًل سم٤ِمعْمَْقِصِؾ، َوُهَق وُماَلٌن، وَمُٝمَق قَمغَم َُم٤م يُمٜم٧ُْم قَمَٚمْٞمِف، ًَمَ٘مْد َهَٚمَؽ اًمٜم٤َّمُس َوسَمدَّ قا قَمَٚمْٞمِف، إِ

 قَمغَم َُم٤م يُمٜم٧ُْم قَمَٚمْٞمِف، وَم٤محْلَْؼ سمِِف- 

َوهُمٞم٥َِّم ىَم٤مَل: وَمَٚمذاَّ َُم٤مَت 
(ٕ)

ْ٘م٧ُم سمَِّم٤مطِم٥ِم اعْمَْقِصِؾ وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمُف: َي٤م وُماَلُن، إِنَّ وُماَلًٟم٤م َأْوَص٤ميِن قِمٜمَْد َُمْقشمِِف َأْن  ، حَلِ

يِن َأٟمََّؽ قَمغَم َأُْمِرِه، ىَم٤مَل: وَمَ٘م٤مَل زِم: َأىِمْؿ قِمٜمِْدي وَم٠َمىَمْٛم٧ُم قِمٜمَْدُه، وَمَقضَمْدشُمُف ظَمػْمَ َأحْلَ  َرضُمٍؾ قَمغَم َأُْمِر َؼ سمَِؽ، َوَأظْمؼَمَ

شْمُف اًْمَقوَم٤مُة، ىُمْٚم٧ُم ًَمُف: َي٤م وُماَلُن، إِنَّ وُماَلًٟم٤م َأْوَص يِب إًَِمْٞمَؽ، َوَأَُمَريِن  َص٤مطِمبِِف، وَمَٚمْؿ َيْٚمب٨َْم َأْن َُم٤مَت، وَمَٚمذاَّ طَمََضَ

ـْ شُمقِِص يِب، َوَُم٤م شَم٠ْمُُمُريِن؟ ىَم٤مَل: أَ  ـَ اهللَِّ قَمزَّ َوضَمؾَّ َُم٤م شَمَرى، وَم٢ممَِم َُم َك ُِم ، َواهللَِّ سم٤ِمًمٚمُُّحقِق سمَِؽ، َوىَمْد طَمََضَ ْي سُمٜمَلَّ

 َّٓ سمِٜمَِّمٞمبلِمَ َُم٤م َأقْمَٚمُؿ َرضُماًل قَمغَم ُِمثِْؾ َُم٤م يُمٜم٤َّم قَمَٚمْٞمِف إِ
(ٖ)

 ، َوُهَق وُماَلٌن، وَم٤محْلَْؼ سمِِف-

ي، َوَُم٤م َأَُمَريِن سمِِف َص٤مطِمبِ  شُمُف ظَمؼَمِ ْ٘م٧ُم سمَِّم٤مطِم٥ِم َٟمِّمٞمبلَِم، وَمِجْئتُُف وَم٠َمظْمؼَمْ ل، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل: وَمَٚمذاَّ َُم٤مَت َوهُمٞم٥َِّم حَلِ

ْٛم٧ُم َُمَع ظَمػْمِ َرضُمٍؾ، وَمَقاهللَِّ َُم٤م ًَمب٨َِم َأْن َٟمَزَل سمِِف وَم٠َمىِمْؿ قِمٜمِْدي، وَم٠َمىَمْٛم٧ُم قِمٜمَْدُه، وَمَقضَمْدشُمُف قَمغَم َأُْمِر َص٤مطِمَبْٞمِف، وَم٠َمىمَ 

، ىُمْٚم٧ُم ًَمُف: َي٤م وُماَلُن، إِنَّ وُماَلًٟم٤م يَم٤مَن َأْوَص يِب إمَِم وُماَلٍن، صُمؿَّ َأْوَص يِب وُماَل  ـْ اعْمَْقُت، وَمَٚمذاَّ طَمََضَ ٌن إًَِمْٞمَؽ، وَم٢ممَِم َُم

٦َم، شُمقِِص يِب، َوَُم٤م شَم٠ْمُُمُريِن؟ ىَم٤مَل: أَ  قِريَّ َّٓ َرضُماًل سمَِٕمٛمُّ ، َواهللَِّ َُم٤م َٟمْٕمَٚمُؿ َأطَمًدا سَمِ٘مَل قَمغَم َأُْمِرَٟم٤م آُُمُرَك َأْن شَم٠ْمشمَِٞمُف إِ ْي سُمٜمَلَّ

ُف قَمغَم َأُْمِرَٟم٤م- ـُ قَمَٚمْٞمِف، وَم٢مِْن َأطْمَبب٧َْم وَم٠ْمشمِِف، ىَم٤مَل: وَم٢مِٟمَّ ُف قَمغَم ُِمْثِؾ َُم٤م َٟمْح  وَم٢مِٟمَّ

                                                 

 ومْم٦م :َوِرق (1)

 دومـ :هُمٞم٥َِّم  (2)

 سمٚمدة : اؾمؿَٟمِّمٞمبلِمَ  (3)
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ي، وَمَ٘م٤مَل: َأىِمْؿ قِمٜمِْدي، وَم٠َمىَمْٛم٧ُم َُمَع َرضُمٍؾ ىَم٤مَل: وَمَٚمذاَّ َُم٤مَت َوهُمٞمِّ  شُمُف ظَمؼَمِ ٦َم، َوَأظْمؼَمْ قِريَّ ْ٘م٧ُم سمَِّم٤مطِم٥ِم قَمٛمُّ ٥َم حَلِ

ذاَّ َأُْمُر اهللَِّ، وَمٚمَ  قَمغَم َهْدِي َأْصَح٤مسمِِف َوَأُْمِرِهْؿ، ىَم٤مَل: َوايْمَتَسْب٧ُم طَمتَّك يَم٤مَن زِم سَمَ٘مَراٌت َوهُمٜمَْٞمَٛم٦ٌم، ىَم٤مَل: صُمؿَّ َٟمَزَل سمِفِ 

وُماَلٍن، صُمؿَّ  طَمََضَ ىُمْٚم٧ُم ًَمُف: َي٤م وُماَلُن، إيِنِّ يُمٜم٧ُْم َُمَع وُماَلٍن، وَم٠َمْوَص يِب وُماَلٌن إمَِم وُماَلٍن، َوَأْوَص يِب وُماَلٌن إمَِم 

، َواهللَِّ َُم٤م  ـْ شُمقِِص يِب، َوَُم٤م شَم٠ْمُُمُريِن؟ ىَم٤مَل: َأْي سُمٜمَلَّ َأقْمَٚمُٛمُف َأْصَبَح قَمغَم َُم٤م يُمٜم٤َّم قَمَٚمْٞمِف َأْوَص يِب وُماَلٌن إًَِمْٞمَؽ، وَم٢ممَِم َُم

ـِ إسِْمَراِهٞمَؿ  ـَ اًمٜم٤َّمِس آُُمُرَك َأْن شَم٠ْمشمَِٞمُف، َوًَمٙمِٜمَُّف ىَمْد َأفَمٚمََّؽ َزَُم٤مُن َٟمبِلٍّ ُهَق َُمْبُٕمقٌث سمِِدي خَيُْرُج سم٠َِمْرِض اًْمَٕمَرِب، َأطَمٌد ُِم

شَملْمِ ُُمَٝم٤مضِمًرا إمَِم َأْرٍض سَملْمَ  طَمرَّ
(ٔ)

َدىَم٦َم، سَملْمَ سَمْٞمٜمَُٝمذَا   َٓ َي٠ْميُمُؾ اًمّمَّ ٦َم، َو َٓ ََتَْٗمك: َي٠ْميُمُؾ اهْلَِديَّ  َٟمْخٌؾ، سمِِف قَماَلَُم٤مٌت 

ِة، وَم٢مِْن اؾْمَتَٓمْٕم٧َم َأْن شَمْٚمَحَؼ سمِتِْٚمَؽ اًْمباَِلِد وَم٤موْمَٕمْؾ-   يَمتَِٗمْٞمِف ظَم٤مشَمُؿ اًمٜمُُّبقَّ

٦َم َُم٤م  قِريَّ ٤مًرا، وَمُ٘مْٚم٧ُم هَلُْؿ: ىَم٤مَل: صُمؿَّ َُم٤مَت َوهُمٞم٥َِّم، وَمَٛمَٙمْث٧ُم سمَِٕمٛمُّ ـْ يَمْٚم٥ٍم دُمَّ ؿَم٤مَء اهللَُّ َأْن َأُْمُٙم٨َم، صُمؿَّ َُمرَّ يِب َٟمَٗمٌر ُِم

ِٛمُٚمقيِن إمَِم َأْرِض اًْمَٕمَرِب، َوُأقْمٓمِٞمُٙمْؿ سَمَ٘مَرايِت َهِذِه َوهُمٜمَٞمَْٛمتِل َهِذِه؟ ىَم٤مًُمقا: َٟمَٕمْؿ وَم٠َمقْمَٓمْٞمُتُٝمُٛمقهَ  ٤م َومَحَُٚمقيِن، طَمتَّك حَتْ

ـْ َُيُقَد قَمْبًدا، وَمُٙمٜم٧ُْم قِمٜمَْدُه، َوَرَأْي٧ُم اًمٜمَّْخَؾ، إَِذا ىَمِدُُمقا  ـْ َرضُمٍؾ ُِم يِب َواِدي اًْمُ٘مَرى فَمَٚمُٛمقيِن وَمَب٤مقُمقيِن ُِم

ِذي َوَصَػ زِم َص٤مطِمبِل، َومَلْ ََيِْؼ زِم ذِم َٟمْٗمِز- وَمَبْٞمٜمذََا َأَٟم٤م قِمٜمَْدُه، ىَمدِ  ـُ قَمؿٍّ ًَمُف َم قَمَٚمْٞمِف َوَرضَمْقُت َأْن شَمُٙمقَن اًْمَبَٚمَد اًمَّ اسْم

ـْ سَمٜمِل  ـَ اعْمَِديٜم٦َِم ُِم ُِمٜمْفُ  وَم٤مسْمَت٤مقَمٜمِل (2)ىُمَرْئَم٦مَ ُِم
(ٖ)

َّٓ َأْن َرَأْيُتَٝم٤م وَمَٕمَروْمُتَٝم٤م سمِِّمَٗم٦ِم  ، وَم٤مطْمَتَٛمَٚمٜمِل إمَِم اعْمَِديٜم٦َِم، وَمَقاهللَِّ َُم٤م ُهَق إِ

ـْ ؿُمْٖمِؾ َص٤مطِمبِل، وَم٠َمىَمْٛم٧ُم هِب٤َم َوسَمَٕم٨َم اهللَُّ َرؾُمقًَمُف، وَم٠َمىَم٤مَم سمِٛمَ  َٓ َأؾْمَٛمُع ًَمُف سمِِذيْمٍر َُمَع َُم٤م َأَٟم٤م ومِٞمِف ُِم ٦َم َُم٤م َأىَم٤مَم  ٙمَّ

قِّ  اًمرِّ
(ٗ)

َرْأِس قَمْذٍق ، صُمؿَّ َه٤مضَمَر إمَِم اعْمَِديٜم٦َِم، وَمَقاهللَِّ إيِنِّ ًَمِٗمل 
(٘)

ًمَِسٞمِِّدي َأقْمَٛمُؾ ومِٞمِف سَمْٕمَض اًْمَٕمَٛمِؾ، َوؾَمٞمِِّدي  

ـُ قَمؿٍّ  َن عَمُْجَتِٛمُٕمقَن  ضَم٤مًمٌِس، إِْذ َأىْمَبَؾ اسْم ْٔ ُُؿ ا ًَمُف طَمتَّك َوىَمَػ قَمَٚمْٞمِف، وَمَ٘م٤مَل: وُماَلُن، ىَم٤مشَمَؾ اهللَُّ سَمٜمِل ىَمْٞمَٚم٦َم، َواهللَِّ إهِنَّ

، ىَم٤مَل: وَمَٚمذاَّ ؾَمِٛمْٕمُتَٝم٤م َأظَم  ُف َٟمبِلٌّ ٦َم اًْمَٞمْقَم، َيْزقُمُٛمقَن َأٟمَّ ـْ َُمٙمَّ اًْمُٕمَرَواءُ ل َذشْمٜمِ سمُِ٘مَب٤مَء قَمغَم َرضُمٍؾ ىَمِدَم قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ُِم
(ٙ)

، طَمتَّك 

ِف َذًمَِؽ: َُم٤مَذا شَم٘مُ  ـِ قَمٛمِّ سْم ِٓ ـِ اًمٜمَّْخَٚم٦ِم، وَمَجَٕمْٚم٧ُم َأىُمقُل  قُل؟ َُم٤مَذا فَمٜمَٜم٧ُْم ؾَم٠َمؾْمُ٘مُط قَمغَم ؾَمٞمِِّدي، ىَم٤مَل: َوَٟمَزًْم٧ُم قَم

َٓ شَمُ٘مقُل؟ ىَم٤مَل: وَمَٖمِْم٥َم ؾَمٞمِِّدي وَمَٚمَٙمَٛمٜمِل ًَمْٙمَٛم٦ًم ؿَمِديَدًة، صُمؿَّ ىَم٤مَل: َُم٤م ًَمَؽ َوهِلَ  َذا َأىْمبِْؾ قَمغَم قَمَٛمٚمَِؽ، ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم: 

ذَا َأَرْدُت َأْن َأؾْمتَْثبَِتُف قَمذاَّ ىَم٤مَل-  َء، إِٟمَّ  َرْ

                                                 

٤م ُأطْمِرىَم٧ْم-احلرة:  (1)  أرٌض ذات طمج٤مرة ؾُمقد يم٠َمهنَّ

 ىُمرئم٦م: ىمبٞمٚم٦م ُيقدي٦م (2)

 اؿمؽماين :اسْمَت٤مقَمٜمِل (3)

 آؾمتٕمب٤مد- (4)

 أقمغم اًمٜمخٚم٦م :َرْأِس قَمْذٍق  (5)

ٝم٤م :اًْمُٕمَرَواءُ (6) ك َأّوَل ُمسِّ  -قمدةأظمذشمف اًمرِّ ، واعمراد: سَمْرُد احلُٛمَّ
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ٌء ىَمْد مَجَْٕمُتُف، وَمَٚمذاَّ َأُْمَسْٞم٧ُم َأظَمْذشُمُف صُمؿَّ َذَهْب٧ُم إمَِم َرؾُمقِل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ َؿ  َوىَمْد يَم٤مَن قِمٜمِْدي َرْ َوُهَق قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمَّ

ُف ىَمْد سَمَٚمَٖمٜمِل َأٟمََّؽ َرضُمٌؾ َص٤مًمٌِح، َوَُمَٕمَؽ َأْصَح٤مٌب ًَمَؽ هُمَرسَم٤م ُء َذُوو طَم٤مضَم٦ٍم، سمُِ٘مَب٤مَء، وَمَدظَمْٚم٧ُم قَمَٚمْٞمِف، وَمُ٘مْٚم٧ُم ًَمُف: إِٟمَّ

سْمُتفُ  يُمْؿ ىَم٤مَل: وَمَ٘مرَّ ـْ هَمػْمِ َدىَم٦ِم، وَمَرَأْيُتُٙمْؿ َأطَمؼَّ سمِِف ُِم ٌء يَم٤مَن قِمٜمِْدي ًمِٚمّمَّ إًَِمْٞمِف، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ  َوَهَذا َرْ

َْصَح٤مسمِِف:  ِٕ وْم٧ُم قَمٜمُْف ش يُمُٚمقا»قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ  َوَأُْمَسَؽ َيَدُه وَمَٚمْؿ َي٠ْميُمْؾ، ىَم٤مَل: وَمُ٘مْٚم٧ُم ذِم َٟمْٗمِز: َهِذِه َواطِمَدٌة، صُمؿَّ اْٟمٍَمَ

َل َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ  قَّ َٓ شَم٠ْميُمُؾ وَمَجَٛمْٕم٧ُم ؿَمٞمًْئ٤م، َوحَتَ  قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ إمَِم اعمَِْديٜم٦َِم، صُمؿَّ ضِمئُْتُف سمِِف، وَمُ٘مْٚم٧ُم: إيِنِّ َرَأْيُتَؽ 

٦ٌم َأيْمَرُْمتَُؽ هِب٤َم، ىَم٤مَل: وَم٠َميَمَؾ َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ُِمٜمَْٝم٤م وَ  َدىَم٦َم، َوَهِذِه َهِديَّ ُٚمقا َأَُمَر َأْصَح٤مسَمُف وَم٠َميمَ اًمّمَّ

َوُهَق سمَِبِ٘مٞمِع  َُمَٕمُف، ىَم٤مَل: وَمُ٘مْٚم٧ُم ذِم َٟمْٗمِز: َه٤مشَم٤مِن اصْمٜمََت٤مِن، ىَم٤مَل: صُمؿَّ ضِمْئ٧ُم َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمَّؿَ 

اًْمَٖمْرىَمدِ 
(ٔ)

ـْ َأْصَح٤مسمِِف، قَمَٚمْٞمِف  ًَمفُ  ؿَمْٛمَٚمَت٤منِ ، ىَم٤مَل: َوىَمْد شَمبَِع ضَمٜم٤َمَزًة ُِم
(ٕ)

ذِم َأْصَح٤مسمِِف، وَمَسٚمَّْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمِف،  ، َوُهَق ضَم٤مًمٌِس 

ِذي َوَصَػ زِم َص٤مطِمبِل؟ وَمَٚمذاَّ َرآيِن َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف  صُمؿَّ اؾْمَتَدْرُت َأْٟمُٔمُر إمَِم فَمْٝمِرِه، َهْؾ َأَرى اخْل٤َمشَمَؿ اًمَّ

 وُ 
ٍ
ء َؿ اؾْمَتَدسَمْرشُمُف، قَمَرَف َأينِّ َأؾْمَتْثب٧ُِم ذِم َرْ ـْ فَمْٝمِرِه، وَمٜمََٔمْرُت إمَِم اخْل٤َمشَمِؿ َوؾَمٚمَّ ِصَػ زِم، ىَم٤مَل: وَم٠َمًْمَ٘مك ِرَداَءُه قَم

ْل »وَمَٕمَروْمُتُف، وَم٤مْٟمَٙمَبْب٧ُم قَمَٚمْٞمِف ُأىَمبُِّٚمُف َوَأسْمٙمِل، وَمَ٘م٤مَل زِم َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ:  قَّ ًْم٧ُم، ش حَتَ وَمتََحقَّ

َؿ َأْن َيْسَٛمَع  وَمَ٘مَّمّْم٧ُم قَمَٚمٞمِْف طَمِديثِل ـَ قَمب٤َّمٍس، ىَم٤مَل: وَم٠َمقْمَج٥َم َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ صْمُتَؽ َي٤م اسْم يَمذَا طَمدَّ

قُّ طَمتَّك وَم٤مشَمُف َُمَع َرؾُمقِل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ سَمْدرٌ  ىَم٤مَل: صُمؿَّ  ، َوُأطُمٌد،َذًمَِؽ َأْصَح٤مسُمُف، صُمؿَّ ؿَمَٖمَؾ ؾَمْٚمذَاَن اًمرِّ

َؿ:  شَي٤م ؾَمْٚمذَانُ  َكاِتبْ »ىَم٤مَل زِم َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ
(ٖ)

وَمَٙم٤مشَمْب٧ُم َص٤مطِمبِل قَمغَم صَماَلِث ُِم٤مَئ٦ِم َٟمْخَٚم٦ٍم  

ُأوىِمٞم٦َّمً ُأطْمِٞمٞمَٝم٤م ًَمُف سم٤ِمًْمَٗمِ٘مػِم، َوسم٠َِمْرسَمِٕملَم 
(ٗ)

َْصَح٤مسمِِف: ، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمْ  ِٕ ش َأقِمٞمٜمُقا َأظَم٤ميُمؿْ »ِف َوؾَمٚمََّؿ 

ضُمُؾ سمِثاََلصملَِم  ٦مً وَم٠َمقَم٤مُٟمقيِن سم٤ِمًمٜمَّْخِؾ: اًمرَّ َوِديَّ
(٘)

 ، ضُمُؾ سمَِٕمنْمٍ َة، َواًمرَّ ضُمُؾ سمَِخْٛمَس قَمنْمَ ، َواًمرَّ ـَ ي ضُمُؾ سمِِٕمنْمِ ، َواًمرَّ

ضُمُؾ سمَِ٘مْدِر َُم٤م قِمٜمَْدُه، طَمتَّك اضْمَتَٛمَٕم٧ْم زِم  ٦ٍم، وَمَ٘م٤مَل زِم َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ:  َيْٕمٜمِل: اًمرَّ صَماَلُث ُِم٤مَئ٦ِم َوِديَّ

رْ اْذَه٥ْم َي٤م ؾَمْٚمذَاُن » هَل٤َم فَ َفقِّ
(ٙ)

ش ، وَم٢مَِذا وَمَرهْم٧َم وَم٠ْمشمِٜمِل َأيُمقُن َأَٟم٤م َأَضُٕمَٝم٤م سمَِٞمَديَّ 
(ٚ)

ْرُت هَل٤َم، َوَأقَم٤مَٟمٜمِل   ىَم٤مَل: وَمَٗم٘مَّ

َؿ َُمِٕمل إًَِمْٞمَٝم٤م وَمجَ َأْصَح٤ميِب، طَمتَّك  شُمُف، وَمَخَرَج َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ َٕمْٚمٜم٤َم إَِذا وَمَرهْم٧ُم ُِمٜمَْٝم٤م ضِمْئُتُف وَم٠َمظْمؼَمْ

                                                 

 -ومٞمٝم٤م ؿمجر اًمٖمرىمد ُم٘مؼمة سم٤معمديٜم٦م :اًْمَٖمْرىَمدِ (1)

 -اًمٙمس٤مء اًمٖمٚمٞمظ يِمتٛمؾ سمف اإلٟمس٤من أي يٚمتحػ :اًمِمٛمٚم٦م(2)

 اعمٙم٤مشمب٦م: ذاء اًمٕمبد طمريتف سمذال يٕمٛمؾ سمف- (3)

 -نِ ُِمٕمٞم٤مٌر ًمِٚمقز :(ُأوىِمٞم٦َّم4)

٦م(5)  خؾ )اًمٗمسٞمؾ(صٖم٤مر اًمٜم :َوِديَّ

ْر  (6)  اطمٗمر هل٤م :وَم٘مِّ

 - ـمٚمب٤م ًمؼميمتف  (7)

 



 حلنبلي املصريالسلفي ا بن حممد أبو صهيب أشرف :مجعه ورتبه    املسلمون اجلدد : مشكالت وحلول

 
14 

ُب ًَمُف اًْمَقِديَّ َوَيَْمُٕمُف َرؾُمقُل اهللَِّ  ِذي َٟمْٗمُس ؾَمْٚمذَاَن سمَِٞمِدِه، َُم٤م َُم٤مشَم٧ْم ُِمٜمَْٝم٤م ُٟمَ٘مرِّ ْي٧ُم  سمَِٞمِدِه، وَمَقاًمَّ ٦ٌم َواطِمَدٌة، وَم٠َمدَّ َوِديَّ

ضَم٤مضَم٦مِ  ـْ سَمْٕمِض  اًمٜمَّْخَؾ، َوسَمِ٘مَل قَمكَمَّ اعْم٤َمُل، وَم٠ُميِتَ َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ سمِِٛمْثِؾ سَمٞمَْْم٦ِم اًمدَّ ـْ َذَه٥ٍم ُِم ُِم

ش ظُمْذ َهِذِه وَم٠َمدِّ هِب٤َم َُم٤م قَمَٚمْٞمَؽ َي٤م ؾَمْٚمذَانُ »ُدقِمٞم٧ُم ًَمُف، وَمَ٘م٤مَل: ىَم٤مَل: ومَ ش ؟َُم٤م وَمَٕمَؾ اًْمَٗم٤مِرِدُّ اعْمَُٙم٤مشَم٥ُم »اعْمََٖم٤مِزي، وَمَ٘م٤مَل: 

؟ ىَم٤مَل:  ـَ شَمَ٘مُع َهِذِه َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ َِم٤َّم قَمكَمَّ ىَم٤مَل: وَم٠َمظَمْذهُت٤َم وَمَقَزْٟم٧ُم ش ظُمْذَه٤م، وَم٢مِنَّ اهللََّ ؾَمُٞم١َمدِّي هِب٤َم قَمٜمَْؽ »وَمُ٘مْٚم٧ُم: َوَأْي

ِذي َٟمْٗمُس ؾَمْٚمذَاَن سمَِٞمِدهِ َوا,هَلُْؿ ُِمٜمَْٝم٤م  ُٝمْؿ، َوقَمَتْ٘م٧ُم، وَمَِمِٝمْدُت َُمَع َرؾُمقِل اهللَِّ  ,ًمَّ  َأْرسَمِٕملَم ُأوىِمٞم٦ًَّم، وَم٠َمْووَمْٞمُتُٝمْؿ طَم٘مَّ

َُمِْمَٝمدٌ اخْلَٜمَْدَق، صُمؿَّ مَلْ َيُٗمْتٜمِل َُمَٕمُف 
(ٔ)

" 
(ٕ)

 

 ك أن شمٚمت٘مَل هبؿ إن ؿم٤مء أدريم٧َم أن أن إُمر ىمديؿ، وأٟم٧م أطمد اعمس٤مومريـ ذم هذه اًم٘م٤مومٚم٦م، قمس ،

إن مل يٙمـ ذم اًمدٟمٞم٤م ومٗمل أظمرة، ومال شمؽمدد، وٓ شمت٠مظمر، وٓ شمسَتْٓمقِل اًمٓمريؼ، وٓ شمستّمٕم٥م اعمٕمقىم٤مت، 

 وم٤مؾمتٕمـ سم٤مهلل، وىمؾ: ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل- أوؿمٙم٧َم أن شمّمؾ-

*** 
  

                                                 

 -همزوة :َُمِْمَٝمد (1)

، واٟمٔمر صحٞمح اًمسػمة اًمٜمبقي٦م [(42. 4ـمرح اًمتثري٥م ذم ذح اًمت٘مري٥م )]ىم٤مل اًمٕمراىمل إؾمٜم٤مده ضمٞمد ( - و23737، احلدي٨م: )أظمرضمف  أمحد( 2)

 -[(39.147)ُمسٜمد أمحد : ]ـ س(، وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط إؾمٜم٤مد طم7ًمألًمب٤مين )ص 
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  أظمل ذمأن  ,ًمتٙمقَن ُمسٚمذا,ا صٕمب٤م ُمٓمٚم٘م٤م، سمؾ يٙمٗمٞمؽ وم٘مط ، إن دظمقًمؽ ذم اإلؾمالم ًمٞمس أُمر

ًدا َرؾُمقُل َأؿْمَٝمُد َأْن ٓ إًَِمَف إَِّٓ ": ,وأٟم٧م ُمقىمـ,شم٘مقل   ومتٙمقن ُمسٚمذا !-  " ُ، َوَأنَّ حُمَٛمَّ

ومال يِمؽمط أن شمٕمٚمـ إؾمالُمؽ سملم يدي أطمٍد ُمـ اًمٜم٤مس يم٤مئٜم٤م ُمـ يم٤من، وم٤مإلؾمالم شمقسم٦م وقمقدة هلل وطمده، 

سمٜمٗمسف  ًمٞمتقاصٚمقا ُمٕمف سم٤مًمٕمب٤مدة وم٠مضم٤مب  قمـ  ًمذًمؽ عم٤م ؾم٠مل اًمٜم٤مُس اًمٜمبلَّ ومال وؾمٞمط وٓ رىمٞم٥م، و

 جك  مقحق مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ  حط مض ُّٱىم٤مئال: 

(ٔ) َّ  حل جل مك لك خك حك
- 

قمـ  إٟمذا اًمقؾم٤مـم٦م شمٙمقن ذم اًمبالغ وم٘مط، أي: اًمتٕمٚمٞمِؿ واإلرؿم٤مد، وًمذًمؽ عم٤م يم٤مٟمقا يس٠مًمقن اًمٜمبل 

  خب حب ُّٱ، يمذا ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ٞمف أن يبلم هلؿ طمٙمؿ قمز وضمؾ ي٠مُمر ٟمب شمٗم٤مصٞمؾ اًمٕمب٤مدات يم٤من 

(ٕ) َّمث هت مت خت حت جتهب مب
  جض مص خص حص ُّٱوىمقًمِف ؾمبح٤مٟمف  

(ٖ) َّ جع مظ حط مض خضحض
 وٟمحِق ذًمؽ يمثػم- 

ـْ  ومٛمرطمب٤م سمؽ ذم أي وىم٧م دون وؾمٞمط أو رؾمقم أو إضمراءات، وم٠َمىمبْؾ قمغم ُمقٓك ومقرا، ٓ شمؽمدد- ًمٙم

ّّمَٚمٝم٤م إذا اؾمتٓمٕم٧م ذًمؽ، دون أن ي١مصمر وم٘مداهُن٤م ذم صَمّٛم٦َم أُمقٌر هل ُمـ اعمٙمٛمالت اًمتل ََيُسـ  سمؽ أن حُتَ

 دظمقًمؽ اإلؾمالم، أذيمره٤م ًمؽ ومٞمذا يكم:

 

                                                 

 [186(]اًمب٘مرة: 1)

 [189]اًمب٘مرة: (2)

 [219]اًمب٘مرة: (3)
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 (1)أوال: الغسل 

يٜمبٖمل ًمؽ أن شمٖمتسؾ سمٕمد إؾمالُمؽ ُمب٤مذة، وٓ شم١مظمَر همسَٚمؽ إمم ُم٤م سمٕمد إؾمالُمؽ، وم٢مٟمؽ ٓ شمْمٛمـ 

ـِ قَم٤مِصٍؿ، ىم٤مل: َأشَمٞم٧ُْم اًمٜمَّبِلَّ َأضْمَٚمؽ، سمؾ أوُل رء هق اًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم صمؿ آهمتس٤مل، حلدي٨م ىَمٞمْ   ِس سْم

ؾْماَلَم   َوؾِمْدرٍ »ُأِريُد اإْلِ
ٍ
ش وَم٠َمَُمَريِن َأْن َأهْمتَِسَؾ سمذَِاء

(ٕ)
وآهمتس٤مل اًمنمقمل: أن شُمٗمرَغ اعم٤مء قمغم مجٞمع سمدٟمؽ،  

، ومتْمٛمْض واؾمتٜمِمؼ، وٓ شمٜمس أن شمزيَؾ قمـ ضمسٛمؽ إوؾم٤مخ (3)خم٤مسمئفوشمروَي ؿمٕمر رأؾمؽ، وشمتتبَع 

 ٟمج٤مس، يمذا أزًمتٝم٤م قمـ ىمٚمبؽ وُروطمؽ- وإ

 (4)ثانيا: سنن الفطرة . 

شمٕم٤ممم ذم ومَِٓمر اًمٜم٤مس، واطمتٗمك هب٤م  هٜم٤مك ؿمٕم٤مئر إؾمالُمٞم٦م ُمتقارصم٦م قمـ إٟمبٞم٤مء اًمس٤مسم٘ملم ريَمزه٤م 

اإلؾمالم، وأُمر أشمب٤مقمف هب٤م، ذم وىم٧م وَمّرط ذم أيمثِره٤م أيمثُر اًمٜم٤مس، وهل ُمـ إُمقر اًمتل شَمُٕمقد سم٤مًمّمح٦م 

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم واًمٕم٤مومٞم٦م قمغم  قَمنْمٌ  ": ىَم٤مًَم٧ْم: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  اًمبدن، وسم٤مٕضمر واًمثقاب ذم أظمرة، قَم

فَْمَٗم٤مِر، َوهمَ  ْٕ ، َوىَمصُّ ا
ِ
َقاُك، َواؾْمتِٜمَِْم٤مُق اعْم٤َمء ٤مِرِب، َوإقِْمَٗم٤مُء اًمٚمِّْحَٞم٦ِم، َواًمسِّ ـَ اًْمِٗمْٓمَرِة: ىَمصُّ اًمِمَّ اضِمِؿ، ُِم ْسُؾ اًْمؼَمَ

سمِِط، (٘)َواْنِتَقاُص اْلَماءِ َوطَمْٚمُؼ اًْمَٕم٤مَٟم٦ِم،  َوَٟمْتُػ اإْلِ
َّٓ َأْن شَمُٙمقَن  "  َة إِ ىم٤مل اًمراوي: َوَٟمِسٞم٧ُم اًْمَٕم٤مِذَ

اعْمَْْمَٛمَْم٦َم-
(ٙ)

" اخِلَت٤منُ  "َذيَمر ومٞمٝم٤م  وذم رواي٦م قمـ أيب هريرة  
(ٚ)

 

                                                 

 (132. 1) ًمٚمٛمقاومؼ اسمـ ىمداُم٦ماعمٖمٜمل راضمع  (1)

، وواوم٘مف إرٟم١موط، اٟمٔمر (164. 1إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )(، وصححف إًمب٤مين إؾمٜم٤مده، اٟمٔمر 355، احلدي٨م رىمؿ: )  وؾمٙم٧م قمٜمف أسمق داود أظمرضمف (2)

 (266. 1ؾمٜمـ أيب داود )

 ٤مسمئ: اعمقاضع اًمتل ٓ يّمٚمٝم٤م اعم٤مء خلٗم٤مئٝم٤م: يمثٜم٤مي٤م اًمبٓمـ، وأص٤مسمع اًم٘مدُملم، وٟمحق ذًمؽ-اعمخ (3)

 (64. 1اعمٖمٜمل  )راضمع  (4)

(5)  
ِ
 -آؾمتٜمج٤مء :اْٟمتَِ٘م٤مُص اعْم٤َمء

 (261، احلدي٨م رىمؿ: )ُمسٚمؿ أظمرضمف (6)

 (257احلدي٨م رىمؿ: )( وُمسٚمؿ، 5889احلدي٨م رىمؿ: )أظمرج اًمبخ٤مري ، ( 7)
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 : الشعور -أ 

 : ومٕمغم طمس٥م قم٤مدة ىمقُمؽ إن أـم٤مًمقه وم٠مـمٚمف، وإن ىمٍموه وم٘مٍمه، ًمٙمـ ٓأما شعر رأسك -

ـِ قُمَٛمَر  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ : »حتٚمْؼ ُمٜمف سمٕمَْمف، وشمؽمْك سمٕمْمف، ومٝمذا ُمٜمٝمل قمٜمف ذم ديٜمٜم٤م: حلدي٨م اسْم

  ِـِ اًْمَ٘مَزع ُك سَمْٕمٌض-ش هَنَك قَم بِلِّ َوُيؽْمَ َٚمُؼ سَمْٕمُض َرْأِس اًمّمَّ ىمٞمؾ ًمِٜم٤َمومٍِع َوَُم٤م اًْمَ٘مَزُع ؟ ىَم٤مَل: َُيْ
(ٔ)

 

قمغم إىمؾِّ شَمٕم٤مهُده سمحٞم٨م ٓ ُيؽمك أيمثَر ُمـ أرسمٕملم : ومُٞمسـ ًمؽ طمٚمُ٘مف يمٚمِّف، أو الشاربأما و  -

سمِِط، َوطَمْٚمِؼ » يقُم٤م حلدي٨م َأَٟمٍس  فَْمَٗم٤مِر، َوَٟمتِْػ اإْلِ ْٕ ٤مِرِب، َوشَمْ٘مٚمِٞمِؿ ا ُوىم٧َِّم ًَمٜم٤َم ذِم ىَمصِّ اًمِمَّ

ـْ َأْرسَمِٕملَم ًَمْٞمَٚم٦مً  َك َأيْمَثَر ُِم َٓ َٟمؽْمُ شاًْمَٕم٤مَٟم٦ِم، َأْن 
(ٕ)

 

ومٞمسـ ًمؽ شمٕم٤مهدمه٤م سم٤مإلزاًم٦م عم٤م هلذا ُمـ رائح٦م يمرُي٦م، واعمسٚمؿ  شعر اإلبط والعانة:أما و   -

ومٝمق ُم٠مُمقر سمتحسلم سم٤مـمٜمف، وٓ شُمؽمك أيمثَر ُمـ أرسمٕملم يقُم٤م _يمذا أٟمف ُم٠مُمقر سمتحسلم فم٤مهره 

 ًمٚمحدي٨م اًمس٤مسمؼ-

: ومبخالف ذًمؽ يمٚمف: ومٞمج٥م شمريمٝم٤م قمغم طم٤مهل٤م: ٕهن٤م ُمـ اًمٗمٓمرة يمذا ؾمبؼ ذم وأما اللحية -

ُروا اًمٚمَِّحك " هب٤م ذم همػم طمدي٨م، ُمٜمٝم٤م ىمقًمف  ل احلدي٨م، وىمد أُمر اًمٜمب " َوومِّ
(ٖ)

ُمع   

 إيمراُمٝم٤م سم٤مًمتْسيح واًمزي٧م طمٞمٜم٤م سمٕمد طملم-

 األظافر:  .ب 
وُمثؾ ذًمؽ أفم٤مومر اًمٞمديـ واًمرضمٚملم: ٓضمتذاع إوؾم٤مخ أؾمٗمَٚمٝم٤م، ومت٘مٚمٞمٛمٝم٤م مج٤مٌل ًمٚمٛمٜمٔمر،  -

 قُم٤م يمذا ؾمبؼ ذم احلدي٨م-وٟمٔم٤موم٦م ُمـ اًم٘مذارة، ومتٕم٤مَهْده٤م يمٚمذا ـم٤مًم٧م، وٓ شمؽميْمٝم٤م ومقق أرسمٕملم ي

واطمذري أن شمْمٕمل ـمالء قمٚمٞمٝم٤م: ٕٟمف ؾمٞمحقل سملم إيمذال اًمٓمٝم٤مرة اًمقاضمب٦م، وُمـ صمٛم٦م شمبٓمؾ  -

ـِ  اًمّمالة، ومال جيقز قمزل رء ُمـ أقمْم٤مء اًمقضقء أو اًمٖمسؾ قمـ اعم٤مء، حلدي٨م قُمَٛمَر سْم

َك َُمْقِضَع فُمُٗمٍر قَمغَم ىَمَدُِمفِ  اخْلَٓم٤َّمِب  ٠َم وَمؽَمَ ُه اًمٜمَّبِلُّ  َأنَّ َرضُماًل شَمَقضَّ اْرضِمْع »وَمَ٘م٤مَل:  وَم٠َمسْمٍَمَ

ـْ ُوُضقَءكَ   (4)وَمَرضَمَع، صُمؿَّ َصغمَّ ش وَم٠َمطْمِس

                                                 

 (2120، احلدي٨م رىمؿ ),واًمٚمٗمظ ًمف–( وُمسٚمؿ 5921احلدي٨م رىمؿ: )ي، أظمرضمف اًمبخ٤مر( 1)

 (258، احلدي٨م رىمؿ: )رواه ُمسٚمؿ( 2)

 - قمـ اسمـ قمٛمر  (-259احلدي٨م رىمؿ: )، (، وُمسٚمؿ5892احلدي٨م رىمؿ: )، اًمبخ٤مريأظمرضمف  (3)

 -(243أظمرضمف ُمسٚمؿ، احلدي٨م ) (4)
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 الختان:  .ج 
: ومٞمٚمزُمف إضمراُء اخلت٤من إن مل شمٙمـ خمتقٟم٤م: ٕٟمف ُمـ ؾمٜمـ اًمٗمٓمرة يمذا ذم احلدي٨م أما الرجل -

  جب هئ ُّٱ، ُم٤م مل يسب٥م ًمؽ ضرا: سمِمٝم٤مدة ـمبٞم٥م صم٘م٦م ظمبػم، ىم٤مل شمٕم٤ممم (1)اًمس٤مسمؼ

 - (2)َّجت هب مب خب حب

َْرسَمِع َوَُمسَّ » : ومتختـ أيْم٤م: ًم٘مقل اًمٜمبل وأما المرأة - ْٕ اْْلَِتاُن إَِذا ضَمَٚمَس سَملْمَ ؿُمَٕمبَِٝم٤م ا
شوَمَ٘مْد َوضَم٥َم اًْمُٖمْسُؾ  اْْلَِتانَ 

(ٖ)
، وُمقضع اخلت٤من هق اجلٚمدة اًمتل أقمغم اًمبٔمر وم٘مط، دون همػمه٤م، 

ة أهن٤م ًمٞمس٧م ذم طم٤مضم٦م إًمٞمف أو ًمَضر مل جي٥م ُمـ همػم ُمب٤مًمٖم٦م- وإذا ىمررت اًمٓمبٞمب٦م اًمث٘م٦م اخلبػم

 - واهلل أقمٚمؿ-(5): ٕن اعم٘مّمقد هق شمٕمديؾ ؿمٝمقهت٤م ٓ إزاًمتٝم٤م وٓ إضاره٤م(4)قمٚمٞمٝم٤م

 ثالثا: قضاء العبادات الواجبة الحالّة 

 حئ جئ يي ىي  ني مي ُّٱ: ٓ يٚمزُمؽ ىمْم٤مُء ُم٤م وم٤مشمؽ ُمـ اًمٕمب٤مدات، ىم٤مل 

(ٙ) َّ خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ
إِنَّ ":   - وًم٘مقل اًمٜمبل 

ؾْماَلَم جَي٥ُمُّ َُم٤م يَم٤مَن ىَمْبَٚمفُ  "اإْلِ
(ٚ)

 

، وأُم٤م (1)وإٟمذا يٚمزُمؽ ىمْم٤مء ُم٤م أدريمَتف ُمسٚمذا ذم وىمتف: يمٞمقم اًمّمٞم٤مم، ووىم٧م اًمّمالة اًمذي أؾمٚمٛم٧م ومٞمف

 اًمزيم٤مة ومال شمٚمزُمؽ طمتك يٛمر قمغم ُم٤مًمؽ طمقل ُمٜمذ أول يقم إؾمالُمؽ، إن يمٜم٧م ُم٤مًمٙم٤م ًمٚمٜمّم٤مب- 

                                                 

 (257) ( وُمسٚمؿ5889) اًمبخ٤مري قمٜمد  طمدي٨م أيب هريرة  (1)

 [78]احل٩م:  (2)

 (-349، احلدي٨م رىمؿ: )  قم٤مئِم٦م قمـرواه ُمسٚمؿ ( 3)

 (1.36راضمع اعمٖمٜمل ًمٚمٛمقومؼ اسمـ ىمداُم٦م ) (4)

 (165. 1) اٟمٔمر اًمنمح اعمٛمتع: (5)

 [38]إٟمٗم٤مل: (6)

. 29أمحد ) ُمسٜمد- وصححف إؾمٜم٤مده إرٟم١موط، اٟمٔمر (121. 5رواء )( وصححف إًمب٤مين، اٟمٔمر اإل17827، احلدي٨م رىمؿ: )أمحد أظمرضمف( 7)

360) 
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ىم٤مدرا سمذاًمؽ وسمدٟمؽ، واشمسع اًمقىم٧م ًمٚمسٗمر، وإٓ ومٛمتك متٙمٜم٧م وٓ  واًمسٕمل إمم احل٩م واضم٥م إذا يمٜم٧م

ًٓ وُمآٓ، ىم٤مدرا سمذاًمؽ وضم٥م قمٚمٞمؽ أن شمٜمٞم٥م قمٜمؽ َُمـ طَم٩ّم ىمبؾ ذًمؽ،  طمرج- وإن يمٜم٧م قم٤مضمزا سمبدٟمؽ طم٤م

 (2)شمٕم٤ممم-  ًمٞم١مدَيف قمٜمؽ- وُم٤م قمدا ذًمؽ ومٕمٗمق ُمـ 

 تغيير االسمرابعا :. 

 ٥م قمٚمٞمؽ أن شمٖمػمه- إذا يم٤من اؾمٛمؽ دآ قمغم اًمٙمٗمر يمٕمبد اعمسٞمح وضم

أُم٤م إذا مل يٙمـ دآ قمغم ؿمٕم٤مئر اًمٙمٗمر، ًمٙمٜمف يدل قمغم اًمٙم٤مومريـ ذم جمتٛمٕمؽ يمجقرج وُم٤ميٙمؾ ومٞمٗمْمؾ 

 شمٖمٞمػُمه إمم ُم٤م يدل قمغم اعمسٚمٛملم، ًمٙمـ ٓ يٚمزُمؽ ذًمؽ- 

مل ي٠مُمر اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ أؾمٚمٛمقا سمتٖمٞمػم أؾمذاء  وشمب٘مك قمغم اٟمتس٤مسمؽ إمم أسمٞمؽ وأرسشمؽ: ّٕن اًمٜمبل 

 وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ- (3)أضمدادهؿ، وإٟمذا همػّم إؾمذاء اعمحّرُم٦م واعمٙمروه٦مآسم٤مئٝمؿ و

  طمبٞمبل ذم  سمذًمؽ يٙمقن قمٛمرك احل٘مٞم٘مل ىمد سمدأ سمخػم وؾمالم، أـم٤مل - قمٛمرك وأطمسـ قمٛمٚمؽ 

*** 
  

                                                                                                                                            

 (12. 3اعمٖمٜمل )راضمع  (1)

 (93، 32، 91. 3) اعمٖمٜمل راضمع  (2)

 (18.55اٟمٔمر جمٛمقع ومت٤موي اسمـ سم٤مز ) (3)
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 س٤مويف ُمٜمزًم٦م: ٕٟمف ٟمسب٦م إهلٞم٦م، إن آٟمتس٤مب إمم ديـ اإلؾمالم ًمنمف قمٔمٞمؿ، ٓ يْم٤مهٞمف ذف، وٓ شم

(ٔ) َّ جح  مج حج ُّٱ: ؾمذاٟم٤م هب٤م رسمٜم٤م ضمؾ ضماله، ىم٤مل 
 

 جم يل ىل مل خل ُّٱ: سمؾ هل أقمٔمؿ وأضمؾُّ ُمـ آٟمتس٤مب إمم إهؾ وإوـم٤من، ىم٤مل 

 يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم
  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي جيحي
 يت ىت نت زتمت رت يب نبىب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ

(ٕ) َّ  نث مث زث رث
َٓ إِنَّ آَل َأيِب : »وىم٤مل   ذَا َوًمِٞمَِّل  ,َيْٕمٜمِل وُماَلًٟم٤م,َأ ًَمْٞمُسقا زِم سم٠َِمْوًمَِٞم٤مَء، إِٟمَّ

شاهللُ َوَص٤مًمُِح اعْم١ُْمُِمٜملِمَ 
(ٖ)

وم٤مإلؾمالم هق قمزك وشم٤مضُمؽ، ومخرك َوضَم٤مُهؽ، شمٗمرح سمف إذا ومرح اًمٜم٤مس سم٠مقمذاهلؿ،  

ـِ يَمْٕم٥ٍم شَمْٖمٜمك سمف إذا اؾمتٖمٜمك اًمٜم٤مس سم٠مُمقاهلؿ، شمٗمخر سمف إذا اوم ـْ ُأيَبِّ سْم ، ىَم٤مَل:  تخر اًمٜم٤مس سم٠مٟمس٤مهبؿ، قَم

َٓ ُأمَّ ًَمَؽ؟  اْٟمَتَس٥َم َرضُماَلِن قَمغَم قَمْٝمِد َرؾُمقِل اهللِ  ـْ َأْٟم٧َم  ـِ وُماَلٍن ، وَمَٛم ـُ وُماَلٍن سْم ٤م: َأَٟم٤م وُماَلُن سْم ، وَمَ٘م٤مَل َأطَمُدمُهَ

ـُ وُماَلٍن، اْٟمَتَس٥َم َرضُماَلِن قَمغَم قَمٝمْ ":  وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللِ  ٤م: َأَٟم٤م وُماَلُن سْم اَلُم، وَمَ٘م٤مَل َأطَمُدمُهَ ِد ُُمقؾَمك قَمَٚمٞمِْف اًمسَّ

ؾْماَلمِ  ـُ اإْلِ ـُ وُماَلٍن اسْم َٓ ُأمَّ ًَمَؽ؟ ىَم٤مَل: َأَٟم٤م وُماَلُن سْم ـْ َأْٟم٧َم  وَم٠َمْوطَمك اهللُ إمَِم ُُمقؾَمك "- ىَم٤مَل: " طَمتَّك قَمدَّ شمِْسَٕم٦ًم، وَمَٛم

اَلُم: َأنَّ هَ  ٤َم اعمُْٜمَْتِٛمل قَمَٚمْٞمِف اًمسَّ ٤م َأْٟم٧َم َأُيُّ ، َأُمَّ ـِ اعمُْٜمَْتِسبَلْمِ ُهْؿ،  ,َأِو اعْمُٜمَْتِس٥ُم ,َذْي إمَِم شمِْسَٕم٦ٍم ذِم اًمٜم٤َّمِر وَم٠َمْٟم٧َم قَم٤مِذُ

٤م َأْٟم٧َم َي٤م َهَذا اعمُْٜمَْتِس٥ُم إمَِم اصْمٜملَْمِ ذِم اجْلَٜم٦َِّم، وَم٠َمْٟم٧َم صَم٤مًمُِثُٝمذَا ذِم اجْلَٜم٦َّمِ  " َوَأُمَّ
(ٗ)

 

                                                 

 [78(]احل٩م: 1)

 [22]اعمج٤مدًم٦م: (2)

 (، قمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص، واًمٚمٗمظ ًمٚمبخ٤مري-215، احلدي٨م رىمؿ: )وُمسٚمؿ( 5990أظمرضمف اًمبخ٤مري، احلدي٨م رىمؿ: )( 3)

وىم٤مل اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك  -[(312. 1صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )(، وصححف إًمب٤مين، ]21178، احلدي٨م رىمؿ: ) ـ اسمـ قمٛمر ، قمرواه أمحد( 4)

 [(219اًمّمحٞمح اعمسٜمد ُمـ إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م )ص: ] إؾمٜم٤مده صحٞمحاًمٕمدوي 
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 د ُمـ قمٚمٛمقا اًمبنمي٦م ُمٕم٤ميَن اًمٕمدل، وطم٘مٞم٘م٦َم اإليذان، أٟم٧م اسمـ اإلؾمالم، اًمْم٤مرِب سمجذوره أٟم٧م طمٗمٞم

ُمسٚمٛمقن، يدقمقن إمم اإلؾمالم، ىم٤مل  إمم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد  ذم أرض اًمبنمي٦م يمٚمِّٝم٤م- يمؾ إٟمبٞم٤مء ُمـ ًمدن آدم 

 ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱشمٕم٤ممم:

 زب  رب يئ ىئ ُّٱاطمدٌة: وهل اإلؾمالم، ُمّمداىم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ومٕم٘مٞمدة مجٞمع إٟمبٞم٤مء يمٚمِّٝمؿ و  (ٔ)َّ

 مب  زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱومٙم٤من ٟمقٌح ُمسٚمذا يمذا ىم٤مل شمٕم٤ممم قمٜمف  (ٕ) َّمب

ويم٤من إسمراهٞمُؿ وأسمٜم٤مؤه وأطمٗم٤مده ُمسٚمٛملم،  (ٖ) َّ  رث يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱ: ىم٤مل شمٕم٤ممم

 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ُّٱوسمٜم٤مشمف وىم٤مًم٧م اعمالئٙم٦م قمـ ًمقط  (ٗ) َّ مث هت مت  خت حت

 مم ام يل ىل ُّٱ: وىم٤مل ُمقؾمك ًمبٜمل إرسائٞمؾ ومٞمذا ىم٤مًمف شمٕم٤ممم  (٘) َّ ىئ نئ مئ

فيما ، ويمذًمؽ يم٤من ؾمٚمٞمذان ُمسٚمذا (ٙ)َّ زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن

 هي مي هن من مل مك لك  هش مش هس ُّٱ :قمـ ُمٚمِٙم٦م اًمٞمٛمـ عز وجل وقال

 مع جع ُّٱ طمتك اعمسٞمُح وأصح٤مسُمف يم٤مٟمقا ُمسٚمٛملم، يمذا ىم٤مل قمز وضمؾ قمٜمٝمؿ: (ٚ) َّ  ُّـ َّـ

 حل جل مك  لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف  مغ جغ

 (ٛ) َّ  حم جم هل مل خل

                                                 

 [25(]إٟمبٞم٤مء: 1)

 [96]آل عمران: (2)

 [47]يونس: (3)

 [937]البقرة: (4)

 [33]الذاريات: (5)

 [58: ]يونس(6)

 [88]النمل: (7)

 [27]آل عمران: (8)
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شمٕم٤ممم اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م  إمم أن ضم٤مء ظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء قمغم ٟمٗمس ُمٚم٦م مجٞمع إٟمبٞم٤مء ُمسٚمذا ُمقطمدا، وم٠مُمر 

 ُّ َّ ٍّ ُّٱ: واًمٕمٛمؾ سمنميٕمتف، وشمققّمد اعمٛمتٜمٕملم سم٤مًمٕمذاب واخلْسان، وم٘م٤مل ،سم٤مًمدظمقل ذم رؾم٤مًمتف

:  وىَم٤مَل اًمٜمبل  (ٔ) َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ

، صُمؿَّ َيٛمُ » ايِنٌّ َٓ َٟمٍْمَ ، َو ٦ِم َُيُقِديٌّ ُُمَّ ْٕ ـْ َهِذِه ا َٓ َيْسَٛمُع يِب َأطَمٌد ُِم ٍد سمَِٞمِدِه،  ِذي َٟمْٗمُس حُمَٛمَّ ِذي َواًمَّ ـْ سم٤ِمًمَّ قُت َومَلْ ُي١ْمُِم

ـْ َأْصَح٤مِب اًمٜم٤َّمرِ  َّٓ يَم٤مَن ُِم شُأْرؾِمْٚم٧ُم سمِِف، إِ
(ٕ) 

، (5)اًمألواء، ُمٝمذا أص٤مسمتؽ (4)ٓ يرام، واعمجِد اًمذي (3)ٓ َيبٞمدهذا اًمِٕمّز اًمذي  وم٤مقمُْمْض سمٜم٤مضمذيؽ قمغم

  ام يل ىل مل يك ُّٱسمف وأٟم٧م قمغم ذًمؽ، ومتٗمقز ومقزا قمٔمٞمذا  طمتك شمٚم٘مك 

(ٙ)   َّ من زن رن مم
 

*** 

 

  

                                                 

 [52]آل عمران: (1)

 (153، احلدي٨م رىمؿ: )، قمـ أيب هريرة ُمسٚمؿ أظمرضمف(2)

 ٓ يزول :ٓ َيبٞمد(3)

 أطمد سمِسقء فَٓ َيٜم٤َمًمُ  :ٓ يرام(4)

 وؿمدُة اعمرض- ،ضٞمُؼ اعمٕمٞمِم٦م :اًمألواء(5)

 [ 8]اعمٜم٤موم٘مقن: (6)

 



 حلنبلي املصريالسلفي ا بن حممد أبو صهيب أشرف :مجعه ورتبه    املسلمون اجلدد : مشكالت وحلول

 
23 

دىم٤مئؽ، يمال، إن ، إّن دظمقًمؽ اإلؾمالَم ٓ يٕمٜمل إقمالن احلرب قمغم أهٚمؽ وذويؽ وأصطمبٞمبل ذم 

(ٔ) َّ مل  يك ىك مك لك اك ُّٱاإلؾمالم ضم٤مء رمح٦م وهداي٦م ًمٚمبنمي٦م يمٚمٝم٤م 
 

واعمرء اعمسٚمؿ يرىض ًمٖمػمه ُم٤م يرض٤مه ًمٜمٗمسف، همػَم أن صَمٛم٦م ُمٕم٤مُمالٍت حمدودًة ذم اًمَٕمالىم٦م سمٞمٜمؽ وسملم أهٚمؽ 

٠مؾمقق وأصدىم٤مئؽ طمرُمٝم٤م اإلؾمالم: عمس٤مؾمٝم٤م سمحرُم٤مت اإلؾمالم، ٓ َتػ إهن٤م ىمٚمٞمٚم٦م، وذم هذه اًمقرىم٤مت ؾم

 إًمٞمؽ ُم٤م شمٞمْس ُمـ اًمٕمالىم٤مت اجل٤مئزة واعمٛمٜمققم٦م:

  :الزياراتأوال. 

اًمزي٤مرات ٕىم٤مرسمؽ وذويؽ ُمـ همػم اعمسٚمٛملم ضم٤مئزة، ٕهن٤م صٚم٦م رطمؿ، واًمرطمؿ ٓ شم٘مٓمع ٓظمتالف 

(ٕ) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه ُّٱاًمٕم٘م٤مئد، ىم٤مل شمٕم٤ممم 
 

َٓ إِنَّ آَل َأيِب، َيْٕمٜمِل وُماَلًٟم٤م، ًَمٞمْ » وىم٤مل  ـْ هَلُْؿ َرطِمٌؿ َأسُمٚمَُّٝم٤م َأ
ذَا َوًمِٞمَِّل اهللُ َوَص٤مًمُِح اعْم١ُْمُِمٜملَِم َوًَمٙمِ ُسقا زِم سم٠َِمْوًمَِٞم٤مَء، إِٟمَّ

َيْٕمٜمِل َأِصُٚمَٝم٤م سمِِّمَٚمتَِٝم٤مش سمَِباَلهل٤َم
(ٖ)

ل َوِهَل    ـْ َأؾْمذَاَء سمِٜم٧ِْم َأيِب سَمْٙمٍر َرِِضَ اهللَُّ قَمٜمُْٝمذَا، ىَم٤مًَم٧ْم: ىَمِدَُم٧ْم قَمكَمَّ ُأُمِّ  وقَم

يَم٦ٌم ذِم قَمْٝمِد َرؾُمقِل اهللَِّ  ، وَم٤مؾْمَتْٗمَتٞم٧ُْم َرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ، ىُمْٚم٧ُم: َوِهَل َراهِمَب٦ٌم، َأوَم٠َمِصُؾ ُُمنْمِ

ل؟ ىَم٤مَل:  ِؽ »ُأُمِّ شَٟمَٕمْؿ، ِصكِم ُأُمَّ
(ٗ)

ـِ قُمَٛمَر   ـِ اسْم ، وَمَ٘م٤مَل ًمِٚمٜمَّبِلِّ َصغمَّ ، ىَم٤مَل: َرَأى قُمَٛمُر طُمٚم٦ًَّم قَمغَم َرضُمٍؾ شُمَب٤معُ وقَم

٦َم شَمْٚمَبْسَٝم٤م َيْقَم اجلُُٛمَٕم٦ِم، َوإَِذا ضَم٤مَءَك اًمَقوْمُد؟ وَمَ٘م٤مَل:  ـْ َٓ »اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ: اسْمتَْع َهِذِه احلُٚمَّ ذَا َيْٚمبَُس َهَذا َُم إِٟمَّ

٦ٍم، وَمَ٘م٤مَل قُمَٛمُر: يَمٞمَْػ (6)ُِمٜمَْٝم٤م، سمُِحَٚمؾٍ  ، وَم٠ُميِتَ َرؾُمقُل اهللَِّ شذِم أظِمَرةِ  (5)ًَمفُ  َخاَلقَ  ، وَم٠َمْرؾَمَؾ إمَِم قُمَٛمَر ُِمٜمَْٝم٤م سمُِحٚمَّ

                                                 

 [107]إٟمبٞم٤مء: (1)

 [1]اًمٜمس٤مء:(2)

 3( 3ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، وىمد ؾمبؼ، َترجيف، احل٤مؿمٞم٦م رىمؿ) (3)

 (1003، احلدي٨م رىمؿ: )(،  وُمسٚمؿ2620رواه اًمبخ٤مري، احلدي٨م رىمؿ: ) (4)

 : احلَُظ واًمٜمّمٞم٥م ُمـ اخلػم-اخلَاَلُق  (5)

 شمٙمقن ُمـ ىمٓمٕم٦م أو أيمثر- مجع طُمٚم٦م، وهل اًمثقب، ىمد (6)
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، وَم٠َمْرؾَمَؾ هِب٤َم قُمَٛمُر إمَِم ششَمبِٞمُٕمَٝم٤م، َأْو شَمْٙمُسقَه٤م -ًمَِتْٚمَبَسَٝم٤م (1)إيِنِّ مَلْ َأيْمُسَٙمَٝم٤م»َأًْمَبُسَٝم٤م َوىَمْد ىُمْٚم٧َم ومِٞمَٝم٤م َُم٤م ىُمْٚم٧َم؟ ىَم٤مَل: 

٦َم  ـْ َأْهِؾ َُمٙمَّ ىَمْبَؾ َأْن ُيْسٚمَِؿ-َأٍخ ًَمُف ُِم
(ٕ)

  

ا إمم إطمسـ: ًمتٙمقن دقمقة قمٛمٚمٞم٦م ًمإلؾمالم، ًمِ  :ومُتنْمُع صٚمتٝمؿ وسمِرهؿ، واإلطمس٤مُن إًمٞمٝمؿ ْوا ُمٜمؽ شمَٖمػمُّ ػَمَ

ودًمٞمال قمغم أصمِره اإلجي٤ميب ذم إومراد، ومٝمٜم٤مًمؽ اًمٕمديد ُمـ اًمبٚمدان دظمٚمٝم٤م اإلؾمالم ُمـ همػم أن يدظمؾ ضمٜمدي 

يمذا تٝم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م، دقمقهُتؿ إمم اجلٜم٦م اًمتل دظمٚمْ _ـ ذم سم٤مًمؽ طملم وص٤مهلؿ واطمد، وم٘مط سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م احلسٜم٦م- وًمٞمٙم

يَِب ـَم٤مًم٥ٍِم  ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ  َّٓ اهللَُّ، يَمٚمَِٛم٦ًم َأؿْمَٝمُد ًَمَؽ  ": ، وهق قمغم ومراش اعمقتقمٛمف ِٕ ، ىُمْؾ: َٓ إًَِمَف إِ َي٤م قَمؿِّ

" هِب٤َم قِمٜمَْد اهللَِّ 
(ٖ)

 

قمغم اًمت٠مصمػم ومٞمٝمؿ ومٝمذا ظمػم ٓ ي٘مٓمع، وواضم٥م ٓ ُيدومع، ومقص٤مهلؿ وأُم٤م أصدىم٤مؤك وم٢من يم٤مٟم٧م ىم٤مدرا 

 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱشمٕم٤ممم  يدظمؾ حت٧م قمٛمقم ىمقل 

(ٗ) َّ يق  ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت
ويمذًمؽ ًمتٙمـ ٟمٞمتؽ سمذًمؽ  

ـْ َأَٟمٍس  اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ، وَمَٛمِرَض، وَم٠َمشَم٤مُه  ، ىَم٤مَل: يَم٤مَن هُمالٌَم َُيُقِديٌّ خَيُْدُم اًمٜمَّبِلَّ َصغمَّ دقمقهَتؿ إمم اإلؾمالم، قَم

، وَمٜمََٔمَر إمَِم َأسمِٞمِف َوُهَق قِمٜمَْدُه وَمَ٘م٤مَل ًَمُف: شَأؾْمٚمِؿْ »اًمٜمَّبِلُّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ َيُٕمقُدُه، وَمَ٘مَٕمَد قِمٜمَْد َرْأؾِمِف، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف: 

احلَْٛمُد هللَِِّ »وَم٠َمؾْمَٚمَؿ، وَمَخَرَج اًمٜمَّبِلُّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َوُهَق َيُ٘مقُل:  ,ٚمَّؿَ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَم ,َأـمِْع َأسَم٤م اًمَ٘م٤مؾِمِؿ 

ـَ اًمٜم٤َّمرِ  ِذي َأْٟمَ٘مَذُه ُِم شاًمَّ
(٘)

  

ضُمُؾ قَمغَم »ىَم٤مَل:  وم٤مًمٜمبل  ،وأُم٤م إن يمٜم٧م َتِمك قمغم ٟمٗمسؽ أن شمت٠مصمر هبؿ وم٤مًمسالُم٦م ٓ يٕمدهل٤م رء اًمرَّ

ـِ ظَمٚمِٞمٚمِِف،  ـْ خُي٤َمًمُِؾ ِدي شوَمْٚمَٞمٜمُْٔمْر َأطَمُديُمْؿ َُم
(ٙ)

 

                                                 

 أيمسٙمٝم٤م: أقمٓمٞمؽ إي٤مه٤م يمسقة ًمؽ- (1)

 (2068، احلدي٨م رىمؿ: )وُمسٚمؿ (2619، احلدي٨م رىمؿ: )رواه اًمبخ٤مري( 2)

 - (، قمـ اعمسٞم٥َّم سمـ طمزن 24، احلدي٨م رىمؿ: )وُمسٚمؿ (1360، احلدي٨م رىمؿ: )اًمبخ٤مري أظمرضمف( 3)

 [8]اعمٛمتحٜم٦م: (4)

 (-1356، احلدي٨م رىمؿ: )اًمبخ٤مري أظمرضمف (5)

[، (133ري٤مض اًمّم٤محللم )ص: (- وىم٤مل اًمٜمقوي: إؾمٜم٤مده صحٞمح ]4833،  احلدي٨م رىمؿ: ) قمـ أيب هريرة   ، وؾمٙم٧م قمٜمفأظمرضمف أسمق داود( 6)

 [(664. 1صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )وطمسٜمف إًمب٤مين ]
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سمؾ سمٖمُْمٝمؿ ًمٙمٗمرهؿ حمٗمقظ ذم واجلدير سم٤مًمذيمر أن وص٤مهلؿ ٓ يٕمٜمل حمبتٝمؿ طم٥مَّ اًمتٕمٔمٞمؿ واًمٜمٍمة، 

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: ، ىم٤مل ُمٓمٚم٘م٤م ىمٚمبؽ

  يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن
 يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ

(ٔ) َّ  نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب نبىب  مب زب رب
 

 ،ُمٜمٕمٝم٤مومال يٛمٙمـ دومٕمٝم٤م وٓ _ ضمؾ اًم٘مراسم٦م أو اًمزواج أو اإلطمس٤منُمـ أاًمتل شمٙمقن  اخل٤مص٦مأُم٤م اعمحب٦َّم 

حمب٦م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ  اخل٤مص٦م: وم٢مٟمف ٓ جيقز ًمٚمٛمسٚمؿ أن جيٕمؾ ُمع هذه اعمحب٦م وًمٙمـ إذا يم٤من ذًمؽ اعمحبقب يم٤مومراً 

ف  وىمد أصمب٧م اهلل شمٕم٤ممم طم٥مَّ اًمٜمبل  ،اًمتٕمٔمٞمؿ ، وىمد يم٤مٟم٧م شمٚمؽ حمب٦م ـمبٞمٕمٞم٦م ًم٘مراسمتف، أيب ـم٤مًم٥م ُمع يمٗمرهًمٕمٛمِّ

(ٕ) َّ ىك مك لك اك يق ُّٱوأٟمزل اهلل ذم أيب ـم٤مًم٥م: "ىم٤مل اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان: 
 {ِإنَّكَ } "

ُمـ أىم٤مرسمؽ وقمٛمؽ، واعمراد سم٤معمحب٦م هٜم٤م: اعمحب٦م  {َمْن َأْحَبْبتَ }ٓ متٚمؽ هداي٦م  {ال تَ ْهِدي}أُي٤م اًمرؾمقل، 

-"ًمديٜمّٞم٦م، وم٤معمحب٦م اًمديٜمّٞم٦م ٓ دمقز ًمٚمٛمنمك، وًمق يم٤من أىمرَب اًمٜم٤مس ---اًمٓمبٞمٕمٞم٦م، ًمٞمس٧م اعمحب٦م ا
(ٖ)

 

شم٘متيض طمبَّٝم٤م حمب٦م  :واًمٕم٤مدة ،واًمٕم٘مؾ ،اًمزواج سم٤معمرأة اًمٙمت٤مسمٞم٦م، وُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ىمٚم٧م: وىمد أطمؾ 

 ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ، شمدظمؾ حت٧م قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم اًمزواج قم٘مدة ظم٤مص٦م: ُمـ أضمؾ

 من زن رن مم ام  يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق

اك طمٗمٔمف  (4) َّ ىن نن وٓ شمالزم سملم اعمحبتلم ، سمٛمٕمٜمك : " :ىم٤مل اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ اًمؼمَّ

ٜم٤مذم ، وٓ ينميملْمِ وم٢مٟمف جي٥م سمٖمْمٝمذا ذم اهللأن اعمحب٦م اًمٓمبٞمٕمٞم٦م ىمد شمٙمقن ُمع سمٖمض ديٜمل ، يمٛمحب٦م اًمقاًمدْيـ اعم

: حمب٦م -- وُمـ هذا اجلٜمسوم٢من اإلٟمس٤من جمبقل قمغم طم٥م واًمديف، وىمريبف، -: ذًمؽ حمبتٝمذا سمٛم٘مت٣م اًمٓمبٞمٕم٦م

اًمزوضم٦م اًمٙمت٤مسمٞم٦م وم٢مٟمف جي٥م سمٖمْمٝم٤م ًمٙمٗمره٤م سمٖمْم٤ًم ديٜمّٞم٤ًم ، وٓ يٛمٜمع ذًمؽ ُمـ حمبتٝم٤م اعمحب٦م اًمتل شمٙمقن سملم 

                                                 

 [22]اعمج٤مدًم٦م: (1)

 [56( ]اًم٘مّمص: 2)

 (257. 1إقم٤مٟم٦م اعمستٗمٞمد سمنمح يمت٤مب اًمتقطمٞمد )(3)

 [21م: (]اًمرو4)
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واًمٕم٤مىمؾ ُمـ طمّٙمؿ ذم طمبف  ... اًمرضمؾ وزوضمف، ومتٙمقن حمبقسم٦م ُمـ وضمف، وُمبٖمقض٦م ُمـ وضمف ، وهذا يمثػم

"ٚمؿاعمتجرد قمـ اهلقى- واهلل أقم واًمٕم٘مَؾ وسمٖمْمف اًمنمَع 
(ٔ)

 

  :(2)واألتراحاألفراح ثانيا  

ي٘م٤مل هٜم٤م ُم٤م ىمٞمؾ ىمبؾ ىمٚمٞمؾ، ومٞمجقز ًمؽ أن شمِم٤مريمٝمؿ ذم أومراطمٝمؿ وأشمراطمٝمؿ يم٤مًمتٝمٜمئ٦م سم٤مًمزواج واًمٕمزاء 

قمٜمد اعمقت، ًمٙمـ سمنمط أٓ شمرشمٙم٥م ُمٜمٙمرا حمرُم٤م ذم اإلؾمالم، يمٛمِم٤مريم٦م ذم قمب٤مدة ُمـ قمب٤مداهتؿ، أو هتٜمئتٝمؿ 

طم٤مل وضمقدك يمٙمٜمٞمس٦م ُيٜمِمد ومٞمٝم٤م  و اًمتقاضمد ذم ُمٙم٤من ُيٕمَم ومٞمف سمِمٕمػمة ُمـ ؿمٕم٤مئر ديٜمٝمؿ، يمٕمٞمد ُمثال، أ

 خض حض ُّٱشمراٟمٞمؿ اإلٟمجٞمؾ أو اًمتقراة أو ٟمحِق ذًمؽ، ومٝمذا َم٤م  جي٥م قمغم اعمسٚمؿ أن يتٜمزه قمٜمف، ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف 

 لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض

 َّ جه هن من خن حن جن مم خم  حم جمهل مل خل حل جل مك

(ٖ)
(ٗ) َّ يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱوىم٤مل شمٕم٤ممم:  

 

 وىمد وَمّْس همػُم واطمد ُمـ اًمسٚمػ يم٤مسمـ ؾمػميـ وجم٤مهد اًمزوَر سم٠مٟمف أقمٞم٤مد اًمٙمٗم٤مر- 

َوهَلُْؿ َيْقَُم٤مِن َيْٚمَٕمبُقَن ومِٞمِٝمذَا، وَمَ٘م٤مَل: َُم٤م َهَذاِن اًْمَٞمْقَُم٤مِن؟  ىم٤مل: ىَمِدَم َرؾُمقُل اهللَِّ  وقمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

َْضَحك،  ": ِهٚمِٞم٦َِّم، وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ ىَم٤مًُمقا: يُمٜم٤َّم َٟمْٚمَٕم٥ُم ومِٞمِٝمذَا ذِم اجْل٤َم ْٕ ا ُِمٜمُْٝمذَا: َيْقَم ا إِنَّ اهللََّ ىَمْد َأسْمَدًَمُٙمْؿ هِبذَِا ظَمػْمً

" َوَيْقَم اًْمِٗمْٓمرِ 
(٘)

 - 

                                                 

 ( ُمـ ُمقىمٕمف 18602رىمؿ اًمٗمتقى ) (1)

http://albarrak.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=18602 
 إطمزانإشمراح:  (2)

 [140]اًمٜمس٤مء: (3)

 [72ىم٤من: ]اًمٗمر(4)

[ وىم٤مل إًمب٤مين: إؾمٜم٤مده (819. 2ظمالص٦م إطمٙم٤مم )وىم٤مل اًمٜمقوي: إؾمٜم٤مده صحٞمح ] -(1134، وؾمٙم٧م قمٜمف، احلدي٨م رىمؿ: )أسمق داود أظمرضمف (5)

 [(297. 4إم ) ,صحٞمح أيب داود صحٞمح قمغم ذط ُمسٚمؿ ]

 

http://albarrak.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=18602
http://albarrak.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=18602
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َهْؾ »َٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ: وم٘م٤مل: إيِنِّ َٟمَذْرُت َأْن َأْٟمَحَر إسِماًِل سمُِبَقاَٟم٦َم، وَمَ٘م٤مَل اًمٜمَّبِلُّ َصغمَّ اهللُ قمَ  وضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمبل 

ٞم٦َِّم ُيْٕمَبدُ 
ـْ َأْوصَم٤مِن اجْل٤َمِهٚمِ ـٌ ُِم ، ىَم٤مَل: ش ؟يَم٤مَن ومِٞمَٝم٤م َوصَم َٓ ـْ َأقْمَٞم٤مِدِهؿْ »ىَم٤مًُمقا:  ، ىَم٤مَل ش؟َهْؾ يَم٤مَن ومِٞمَٝم٤م قِمٞمٌد ُِم َٓ ، ىَم٤مًُمقا: 

َٓ »َرؾُمقُل اهللَِّ َصغمَّ اهللُ قَمَٚمٞمِْف َوؾَمٚمََّؿ:  ُف  ـُ آَدمَ  َأْوِف سمِٜمَْذِرَك، وَم٢مِٟمَّ َٓ َيْٛمٚمُِؽ اسْم َٓ ومِٞمذَا  ش َووَم٤مَء ًمِٜمَْذٍر ذِم َُمْٕمِّمَٞم٦ِم اهللَِّ، َو

(ٔ)
  

وٓ  ،وسم٤مًمٜمسب٦م عمقشم٤مهؿ وم٢مذا وضمد ُمـ اًمٙمٗم٤مر ُمـ ي٘مقم سمدومـ ُمقشم٤مهؿ ومٚمٞمس ًمٚمٛمسٚمٛملم أن يتقًمقا دومٜمٝمؿ 

مل يٕمرف قمـ رؾمقل أن يِم٤مريمقا اًمٙمٗم٤مر ويٕم٤موٟمقهؿ ذم دومٜمٝمؿ، أو جي٤مُمٚمقهؿ ذم شمِمٞمٞمع ضمٜم٤مئزهؿ: وم٢منَّ ذًمؽ 

أن ي٘مقم قمغم ىمؼم قمبد اهلل سمـ أيب اسمـ ؾمٚمقل،  ف، ، وٓ قمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ، سمؾ هنك اهللُ رؾمقًمَ اهلل 

 مخ جخ محجح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب ُّٱوقمٚمؾ ذًمؽ سمٙمٗمره، ىم٤مل شمٕم٤ممم 

(ٕ) َّ خص  حص مس خس حس جس
  

 اًمٙمٗم٤مر سم٤مخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر، وم٘مد شمققمد  ،قمزاهؿ مل ي٘مؾ ُم٤م ٓ جيقز ذقم٤م يم٤مًمدقم٤مء سم٤مًمرمح٦م ُمثال وم٢منْ 

 حط مض خض  حض جض مص خص حص ُّٱ وـمٚم٥م اًمرمح٦م هلؿ يٜم٤مذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ

َّ (ٖ)
 (4)ذًمؽ- وإٟمذا ُيّمؼّمهؿ ويدقمقا هلؿ سمّمالح إطمقال أي سم٤مهلداي٦م، وٟمحقِ  

  فانتبهتأليف قلوبهموالمقصود من ذلك كله هو ،. 

***  

                                                 

 سم٢ِمؾِْمَٜم٤مد َصِحٞمح قَمغَم َذط اًمُبَخ٤مِرّي َوُُمسٚمؿاعمٚم٘مـ:  ىم٤مل اسمـ -قمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمْمح٤مك(، 3313، وؾمٙم٧م قمٜمف احلدي٨م رىمؿ: )أسمق داود أظمرضمف (1)

 [(1024. 2ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح )[، وصححف إًمب٤مين ](518. 9اًمبدر اعمٜمػم )]

 [84]اًمتقسم٦م: (2)

 [162، 161]اًمب٘مرة: (3)

 (212. 2)راضمع اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م  (4)
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ُمٜمؽ اًمّمدق واإلظمالص، ىم٤مل  ه٤م أٟم٧م ىمد أؾمٚمٛم٧م، أي اؾمتسٚمٛم٧م، وإٟمؽ ؾمُتبتغم: طمتك َيٕمٚمؿ 

 :جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ 

(ٔ) َّ مح جح مج حج  مث هت مت ختحت
وم٤مًمٕمؼمة ًمٞمس٧م سمٕمدد اًمداظمٚملم إمم  

سد إذا مل َيٛمؾ ىمٚمب٤م ص٤مدىم٤م، وإٟمذا سمّمدىمٝمؿ ذم دقمقاهؿ، وم٤مهلل شمٕم٤ممم يٜمٔمر إمم ىمٚمبؽ وٓ يب٤مزم سم٤مجل ،اإلؾمالم

ـْ َيٜمُْٔمُر إمَِم ىُمُٚمقسمُِٙمؿْ : »ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِ 
َٓ إمَِم ُصَقِريُمْؿ، َوًَمٙمِ َٓ َيٜمُْٔمُر إمَِم َأضْمَس٤مِديُمْؿ، َو َوَأؿَم٤مَر ش إِنَّ اهللَ 

سم٠َِمَص٤مسمِِٕمِف إمَِم َصْدِرِه- 
(ٕ)

 

ن ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم، ويتٛمٞمز اًمّم٤مدىمقن ُمـ ومالسمد ُمـ آسمتالء إلظمراج يمذائـ اًمّمدور، ًمُٞمٕمرف اعم١مُمٜمق 

 ُّٱ: ، ىم٤مل ودمدد ؿمب٤مهب٤م، وشمبٕم٨م ومٞمٝم٤م ىمقهت٤م اًمٙم٤مذسملم، ومٝمذه ؾمٜم٦م إهلٞم٦م ُم٤مضٞم٦م ذم إُم٦م، شمٜم٘مل صٗمقومٝم٤م،

(ٖ)َّ ني مي زي ري ٰى  ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل
 

  وذم اًمسٓمقر اًمت٤مًمٞم٦م أؾمقق إًمٞمؽ ىمّم٦م ًمٜمٛمقذج ُمـ آسمتالء، جُيّكم ًمؽ ُمٕمٜمك اًمّمدق، وطم٘مٞم٘م٦َم

وإن اظمتٚمٗم٧م  ،ذم اًمٜم٤مس واطمدة، واًمدهقر شمتِم٤مسمف ؽ، ومسٜم٦م ٓ حَتتذي سمف ذم طمٞم٤مشمِ ٤مثًمٞمٙمقن ًمؽ ُمِ  :ناإليذا

ـْ ُصَٝمْٞم٥ٍم  ـْ يَم٤مَن ىَمبَْٚمُٙمْؿ، َويَم٤مَن ًَمُف  "ىَم٤مَل:  َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ  اًمٜم٤مس، وأؾمذاُء إؿمخ٤مص، قَم يَم٤مَن َُمٚمٌِؽ ومِٞمَٛم

، ىَم٤مَل ًمِْٚمَٛمٚمِِؽ  ُٛمُف، ؾَم٤مطِمٌر، وَمَٚمذاَّ يَمؼِمَ ْحَر، وَمبََٕم٨َم إًَِمٞمِْف هُماَلًُم٤م ُيَٕمٚمِّ ُت، وَم٤مسْمَٕم٨ْم إزَِمَّ هُماَلًُم٤م ُأقَمٚمِّْٛمُف اًمسِّ : إيِنِّ ىَمْد يَمؼِمْ

ا ,إَِذا ؾَمَٚمَؽ ,وَمَٙم٤مَن ذِم ـَمِريِ٘مِف  ٤مطِمَر َُمرَّ سم٤ِمًمرَّ ِه٥ِم َراِه٥ٌم، وَمَ٘مَٕمَد إًَِمْٞمِف َوؾَمِٛمَع يَماَلَُمُف، وَم٠َمقْمَجَبُف وَمَٙم٤مَن إَِذا َأشَمك اًمسَّ

٤مطِمَر، وَم٘مُ  اِه٥ِم، وَمَ٘م٤مَل: إَِذا ظَمِِمٞم٧َم اًمسَّ سَمُف، وَمَِمَٙم٤م َذًمَِؽ إمَِم اًمرَّ ٤مطِمَر َضَ ْؾ: طَمبََسٜمِل َوىَمَٕمَد إًَِمْٞمِف، وَم٢مَِذا َأشَمك اًمسَّ

                                                 

 [3، 2]اًمٕمٜمٙمبقت: (1)

 - ـ أيب هريرة (، قم2564، احلدي٨م رىمؿ: )ُمسٚمؿ أظمرضمف( 2)

 [154]آل قمٛمران: (3)
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٤مطِمُر، وَمَبٞمْٜمذََا ُهَق يَمَذًمَِؽ إِْذ َأشَمك قَمغَم  قَمٔمِٞمَٛم٦مٍ  ةٍ َدابَّ َأْهكِم، َوإَِذا ظَمِِمٞم٧َم َأْهَٚمَؽ وَمُ٘مْؾ: طَمَبَسٜمِل اًمسَّ
(ٔ)

 َحَبَستِ ىَمْد  

اًمٜم٤َّمَس 
(ٕ)

اِه٥ُم َأوْمَْمُؾ؟ وَم٠َمظَمَذ طَمَجًرا، وَمَ٘م٤مَل: اًمٚمُٝمؿَّ إِْن يَم٤مَن  ٤مطِمُر َأوْمَْمُؾ، َأِم اًمرَّ َأُْمُر ، وَمَ٘م٤مَل: اًْمٞمَْقَم َأقْمَٚمُؿ: آًمسَّ

٦َم،  اسمَّ ٤مطِمِر وَم٤مىْمُتْؾ َهِذِه اًمدَّ ـْ َأُْمِر اًمسَّ اِه٥ِم َأطَم٥مَّ إًَِمْٞمَؽ ُِم طَمتَّك َيْٛميِضَ اًمٜم٤َّمُس، وَمَرَُم٤مَه٤م وَمَ٘مَتَٚمَٝم٤م، َوَُم٣َم اًمٜم٤َّمُس، اًمرَّ

ـْ َأُمْ  اِه٥ُم: َأْي سُمٜمَلَّ َأْٟم٧َم اًْمٞمَْقَم َأوْمَْمُؾ ُِمٜمِّل، ىَمْد سَمَٚمَغ ُِم ُه، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اًمرَّ اِه٥َم وَم٠َمظْمؼَمَ َوِإنََّك ِرَك َُم٤م َأَرى، وَم٠َمشَمك اًمرَّ
ُئ  ، وَم٢مِِن اسْمُتٚمِٞم٧َم وَماَل َستُْبتَ َلى - َويَم٤مَن اًْمُٖماَلُم ُيؼْمِ (ٖ)اْْلَْكَموَ شَمُدلَّ قَمكَمَّ

(ٗ)َواْْلَبْ َرصَ  
ـْ ؾَم٤مئِِر  ، َوُيَداِوي اًمٜم٤َّمَس ُِم

(٘)اْْلَْدَواءِ 
َداَي٤م يَمثػَِمٍة، وَمَ٘م٤مَل: َُم٤م َه٤مُهٜم٤َم  (ٙ)َلَك َأَْجَعُ ، وَمَسِٛمَع ضَمٚمِٞمٌس ًمِْٚمَٛمٚمِِؽ يَم٤مَن ىَمْد قَمِٛمَل، وَم٠َمشَم٤مُه هِبَ

٧َم ، إِْن َأٟمْ 

ذَا َيِْمِٗمل اهللُ، وَم٢مِْن َأْٟم٧َم آَُمٜم٧َْم سم٤ِمهللِ َدقَمْقُت اهللَ وَمَِمَٗم٤م َٓ َأؿْمِٗمل َأطَمًدا إِٟمَّ ـَ سم٤ِمهللِ وَمَِمَٗم٤مُه ؿَمَٗمْٞمَتٜمِل، وَمَ٘م٤مَل: إيِنِّ  َك- وَمآَُم

ـْ َردَّ  ، ىَم٤مَل: َوًَمَؽ  اهللُ، وَم٠َمشَمك اعْمَٚمَِؽ وَمَجَٚمَس إًَِمٞمِْف يَمذَا يَم٤مَن جَيْٚمُِس، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اعْمَٚمُِؽ: َُم َك؟ ىَم٤مَل: َريبِّ قَمَٚمٞمَْؽ سَمٍَمَ

سُمُف طَمتَّك َدلَّ قَمغَم اًْمُٖماَلِم، وَمِجلَء سم٤ِم ي؟ ىَم٤مَل: َريبِّ َوَرسمَُّؽ اهللُ، وَم٠َمظَمَذُه وَمَٚمْؿ َيَزْل ُيَٕمذِّ ًْمُٖماَلِم، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َربٌّ هَمػْمِ

ـْ ؾِمْحِرَك َُم٤م شمُ  َٓ َأؿْمِٗمل َأطَمًدا، اعْمَٚمُِؽ: َأْي سُمٜمَلَّ ىَمْد سَمَٚمَغ ُِم سَْمَرَص، َوشَمْٗمَٕمُؾ َوشَمْٗمَٕمُؾ، وَمَ٘م٤مَل: إيِنِّ  ْٕ يَْمَٛمَف َوا ْٕ ُئ ا ؼْمِ

اِه٥ِم، وَمِ٘مٞمَؾ ًَمفُ  اِه٥ِم، وَمِجلَء سم٤ِمًمرَّ سُمُف طَمتَّك َدلَّ قَمغَم اًمرَّ ذَا َيِْمِٗمل اهللُ، وَم٠َمظَمَذُه وَمَٚمْؿ َيَزْل ُيَٕمذِّ ـْ ِديٜمَِؽ، إِٟمَّ : اْرضِمْع قَم

٤مُه، صُمؿَّ ضِملَء سمَِجٚمِٞمِس اعمَْ وَم٠َمسَمك، وَمدَ  ُف طَمتَّك َوىَمَع ؿِم٘مَّ ٚمِِؽ، وَمِ٘مٞمَؾ قَم٤م سم٤ِمعْمِْئَِم٤مِر، وَمَقَضَع اعمِْْئَِم٤مَر ذِم َُمْٗمِرِق َرْأؾِمِف، وَمَِم٘مَّ

ُف سمِِف طَمتَّك َوىَمَع ؿِم٘مَّ  ـْ ِديٜمَِؽ، وَم٠َمسَمك وَمَقَضَع اعْمِْئَِم٤مَر ذِم َُمْٗمِرِق َرْأؾِمِف، وَمَِم٘مَّ ٤مُه، صُمؿَّ ضِملَء سم٤ِمًْمُٖماَلِم وَمِ٘مٞمَؾ ًَمُف: اْرضِمْع قَم

ـْ َأْصَح٤مسمِِف، وَمَ٘م٤مَل: اْذَهُبقا سمِِف إمَِم ضَمبَِؾ يَمَذا َويَمذَ  ـْ ِديٜمَِؽ، وَم٠َمسَمك وَمَدوَمَٕمُف إمَِم َٟمَٗمٍر ُِم ا، وَم٤مْصَٕمُدوا سمِِف ًَمُف اْرضِمْع قَم

ـْ ِديٜمِِف، وَ  َّٓ وَم٤مـْمَرطُمقُه، وَمَذَهُبقا سمِِف وَمَّمِٕمُدوا سمِِف اجْلََبَؾ، وَمَ٘م٤مَل: اًمٚمُٝمؿَّ اجْلََبَؾ، وَم٢مَِذا سَمَٚمْٖمُتْؿ ُذْرَوشَمُف، وَم٢مِْن َرضَمَع قَم إِ

وَمَٕمَؾ َأْصَح٤مسُمَؽ؟  ايْمِٗمٜمِٞمِٝمْؿ سمذَِا ؿِمْئ٧َم- وَمَرضَمَػ هِبِِؿ اجْلََبُؾ وَمَسَ٘مُٓمقا، َوضَم٤مَء َيْٛمٌِم إمَِم اعْمَٚمِِؽ- وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اعْمَٚمُِؽ: َُم٤م

ـْ َأْصَح٤مسمِِف، وَمَ٘م٤مَل: اْذَهُبقا سمِِف وَم٤ممْحُِٚمقُه ذِم ىَم٤مَل: يَمَٗم٤مٟمِٞمِٝمُؿ اهللُ، ومَ  (ٚ)قُ ْرُقورٍ َدوَمَٕمُف إمَِم َٟمَٗمٍر ُِم
ُٓمقا سمِِف اًْمَبْحَر،  ، وَمَتَقؾمَّ

َّٓ وَم٤مىْمِذوُمقُه، وَمَذَهبُقا سمِِف، وَمَ٘م٤مَل: اًمٚمُٝمؿَّ ايْمِٗمٜمِٞمِٝمْؿ سمذَِا ؿِمئ٧َْم، وَم٤مْٟمَٙمَٗم٠َمْت  ـْ ِديٜمِِف َوإِ ِٗمٞمٜم٦َُم وَمَٖمِرىُمقا، هِبِ  وَم٢مِْن َرضَمَع قَم ِؿ اًمسَّ

: إِٟمََّؽ ًَمْس٧َم َوضَم٤مَء َيْٛمٌِم إمَِم اعْمَٚمِِؽ، وَمَ٘م٤مَل ًَمُف اعْمَٚمُِؽ: َُم٤م وَمَٕمَؾ َأْصَح٤مسُمَؽ؟ ىَم٤مَل: يَمَٗم٤مٟمِٞمِٝمُؿ اهللُ، وَمَ٘م٤مَل ًمِْٚمَٛمٚمِِؽ 

                                                 

 -يمُؾ ُم٤م َيِدبُّ قمغم إرض، وىمد همٚم٥م قمغم ُم٤م ُيريَم٥ُم ُمـ احلٞمقاناًمداسم٦م:  (1)

 ُمٜمٕمتٝمؿ ُمـ اًمتٜم٘مؾ- اًمٜم٤مس: طَمَبَس٧ِم (2)

يَْمَٛمف  (3) ْٕ  إقمٛمك :ا

سَْمَرص(4) ْٕ  سمٞم٤مض ُيّمٞم٥ُم اجلٚمد-: َوا

(5) 
ِ
َْدَواء ْٕ  إُمراض :ا

 يمٚمف ًمؽ :َأمْجَعُ ًمؽ  (6)

ٗمٞمٜم٦ُم اًمٓمقيٚم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م- :ُ٘مْرىُمقراًم(7)  اًمسَّ
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َٛمُع اًمٜمَّ  ٤مَس ذِم َصِٕمٞمٍد َواطِمٍد، َوشَمّْمُٚمبُٜمِل قَمغَم ضِمْذٍع، صُمؿَّ سمَِ٘م٤مشمكِِم طَمتَّك شَمْٗمَٕمَؾ َُم٤م آُُمُرَك سمِِف، ىَم٤مَل: َوَُم٤م ُهَق؟ ىَم٤مَل: دَمْ

ـْ  (ٔ)ِكَناَنِت ظُمْذ ؾَمْٝمذًا ُِم
ْٝمَؿ ذِم يَمبِِد اًْمَ٘مْقِس، صُمؿَّ ىُمْؾ: سم٤ِمؾْمِؿ اهللِ َربِّ اًْمُٖماَلِم، صُمؿَّ اْرُِمٜمِل، وَم٢مِٟمََّؽ إَِذا  ، صُمؿَّ َضِع اًمسَّ

ـْ يمِٜم٤َمَٟمتِِف، صُمؿَّ َوَضَع  وَمَٕمْٚم٧َم َذًمَِؽ ىَمَتْٚمَتٜمِل، وَمَجَٛمَع اًمٜم٤َّمَس  ذِم َصِٕمٞمٍد َواطِمٍد، َوَصَٚمَبُف قَمغَم ضِمْذٍع، صُمؿَّ َأظَمَذ ؾَمْٝمذًا ُِم

ْٝمُؿ ذِم  ْٝمَؿ ذِم يَمْبِد اًْمَ٘مْقِس، صُمؿَّ ىَم٤مَل: سم٤ِمؾْمِؿ اهللِ، َربِّ اًْمُٖماَلِم، صُمؿَّ َرَُم٤مُه وَمَقىَمَع اًمسَّ (ٕ)ُصْدِغوِ اًمسَّ
، وَمَقَضَع َيَدُه ذِم 

ْٝمِؿ وَمذَاَت، وَمَ٘م٤مَل اًمٜم٤َّمُس: آَُمٜم٤َّم سمَِربِّ اًْمُٖماَلِم، آَُمٜم٤َّم سمَِربِّ اًْمُٖماَلِم، آَُمٜم٤َّم سمَِربِّ اًمْ  ُصْدهِمفِ  ُٖماَلِم، وَم٠ُميِتَ ذِم َُمْقِضِع اًمسَّ

ـَ اًمٜم٤َّمُس،  َذُر؟ ىَمْد َواهللِ َٟمَزَل سمَِؽ طَمَذُرَك، ىَمْد آَُم (ٖ)َفَأَمَر بِاْْلُْخُدودِ اعْمَٚمُِؽ وَمِ٘مٞمَؾ ًَمُف: َأَرَأْي٧َم َُم٤م يُمٜم٧َْم حَتْ
ذِم  

َككِ  َواِه السِّ (ٗ)أَف ْ
ْت  (٘)َوَأْضَرَم النِّريَانَ ، وَمُخدَّ

ـْ ِديٜمِِف وَم٠َممْحُقُه ومِٞمَٝم٤م، َأْو ىِمٞمَؾ ًَمُف:  ْ َيْرضِمْع قَم ـْ مَل ، َوىَم٤مَل: َُم

(ٙ)فَ تَ َقاَعَستْ اىْمَتِحْؿ، وَمَٗمَٕمُٚمقا طَمتَّك ضَم٤مَءِت اُْمَرَأٌة َوَُمَٕمَٝم٤م َصبِلٌّ هَل٤َم 
ْف،   َأْن شَمَ٘مَع ومِٞمَٝم٤م، وَمَ٘م٤مَل هَل٤َم اًْمُٖماَلُم: َي٤م ُأُمَّ

ي وَم٢مِٟمَِّؽ قَمغَم احْلَؼِّ  " اْصؼِمِ
(ٚ)

 

  ؾِ ومٝمؾ أقمددت ٟمٗمسؽ عمثؾ هذا آسمتالء ؟ ؾَم  -اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م واعمٕم٤موم٤مة، وٓ شمتٛمـ ًم٘م٤مء اًمٕمدو 

*** 

                                                 

 طم٘مٞمب٦م اًمسٝم٤مم- :يمِٜم٤َمَٟمتِل  (1)

 ضم٤مٟم٥م اًمقضمف ُمـ اًمٕملم إمِم إذن :ُصْدهِمفِ (2)

ظُْمُدودِ وم٠مُمر (3) ْٕ ّؼ  : أُمر سمحٗمرسم٤ِم  ُمستٓمٞمؾ ذم إرض ؿمَّ

َٙمِؽ  َأوْمَقاه(4)  -أـمراف اًمِمقارع :اًمسِّ

َم اًمٜمِّػَمان (5)  أمحل ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مر :َأْضَ

 شمرددت وشم٠مظمرت :َ٘م٤مقَمَس٧ْم شمَ  (6)

 (-3005، احلدي٨م رىمؿ: )ُمسٚمؿ أظمرضمف( 7)
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تٝمؾ ـمريِ٘مؽ رومُض أرسشمؽ أو قم٤مئٚمتِؽ ًمديٜمؽ اجلديد، وىمد يّمؾ ُمـ اعمِمٙمالت اًمتل ىمد شم٘م٤مسمٚمؽ ذم ُمس

وظمِِمٞم٧م أن شُمٗمتـ وشَمرضمع إمم اًمٙمٗمر  ،إُمر هبؿ إمم اإليذاء وآضٓمٝم٤مد، وم٢مذا طم٤مل ذًمؽ سملم إفمٝم٤مر ديٜمؽ

 زت رت ُّٱ: ُمـ هذه اًمبالد إمم سمالٍد شم٠مُمـ ومٞمٝم٤م قمغم ٟمٗمسؽ وديٜمؽ، ىم٤مل  وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمؽ اهلجرةُ _

 ىك مك لك اك  يقىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت  نت مت

(ٔ) َّ ين ىن نن منزن  رن مم اميل ىل مل يك
 

عم٤م ُأهمٚم٘م٧م  طمٗم٤مفم٤م قمغم ديٜمٝمؿ، وه٤مضمر اًمٜمبل  :ك أوـم٤مهنؿرْ وشمَ  ،أصح٤مسمف سم٤مهلجرة وًمذًمؽ أُمر اًمٜمبل 

ومل يٙمـ اخلروج ُمـ اًمقـمـ ؾمٝمال، وٓ ُمٗم٤مرىم٦م  -دوٟمف أسمقاُب اًمدقمقة، واؿمتد إذى واًمٗمتٜم٦م سم٤معم١مُمٜملم

قمٜمد  ورؾمقًَمف أطم٥مُّ ُمـ يمؾ رء، وىمبؾ أي رء: وًمذًمؽ وىمػ اًمٜمبل  ، وًمٙمـ َهّٞمٜم٦مإهؾ إطمب٤مب 

َٓ َأنَّ ىَمْقُِمل َأظْمَرضُمقيِن ُِمٜمِْؽ َُم٤م ؾَمَٙمٜم٧ُْم »خمرضمف ُمـ ُمٙم٦م سمٚمده وىم٤مل:  ، َوًَمْق ـْ سَمَٚمٍد، َوَأطَمبَِّؽ إزَِمَّ َُم٤م َأـْمَٞمَبِؽ ُِم

كِ  شهَمػْمَ
(ٕ)

 

ْجَرُة : » حقه٤م يٗمتٜمقن، ًم٘مقل اًمٜمبل وهذه اهلجرة سم٤مىمٞم٦م ُم٤م سم٘مل اعمسٚمٛمقن ذم سمالد اًمٙمٗمر وٟم َٓ شَمٜمَْ٘مٓمُِع اهْلِ

٤م ـْ َُمْٖمِرهِبَ ْٛمُس ُِم َٓ شَمٜمَْ٘مٓمُِع اًمتَّْقسَم٦ُم طَمتَّك شَمْٓمُٚمَع اًمِمَّ شطَمتَّك شَمٜمَْ٘مٓمَِع اًمتَّْقسَم٦ُم، َو
(ٖ)

 

 ؽ، ىم٤مل ًمؽ ومرضم٤م وخمرضم٤م، َأظْمِػ ديٜمؽ وقمب٤مدشمَ  وم٢مذا قمجزت قمـ اهلجرة أيْم٤م وم٠مسمنم وم٘مد ضمٕمؾ 

  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ُّٱ

                                                 

 [97]اًمٜمس٤مء:  (1)

وصححف إًمب٤مين  (،-3926ُمـ هذا اًمقضمف- احلدي٨م رىمؿ: )هذا طمدي٨م طمسـ صحٞمح همري٥م ، وىم٤مل: قمـ اسمـ قمب٤مس  اًمؽمُمذي أظمرضمف (2)

 -[(23. 9)صحٞمح اسمـ طمب٤من [، وواوم٘مف إرٟم١موط ](971. 2صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )]

[، وىم٤مل (243. 7إم ) ,صحٞمح أيب داود - وصححف إًمب٤مين ] (، قمـ أيب هريرة 2479، وؾمٙم٧م قمٜمف، احلدي٨م رىمؿ: )أسمق داود أظمرضمف (3)

 [- (64اإلٟمج٤مد ذم أسمقاب اجلٝم٤مد )ص: اًمِمٞمخ ُمِمٝمقر ؾمٚمذان صحٞمح سمِمقاهده ]
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(ٔ) َّ  مج حج مث هت مت ختحت جت هب مب خب حب
٤مهلل شمٕم٤ممم ي٘مبؾ إؾمالم اًمٕمبد طمتك ًمق وم 

ي٠ميت ُمـ ؿمٕم٤مئره ُم٤م يستٓمٞمٕمف سمٕمد ذًمؽ، ُمـ همػم أن ومل ئمٝمره ذم اًمٕمٚمـ: ُم٤م دام أٟمف ىمد دظمؾ ومٞمف سم٤مًمِمٝم٤مدشملم، 

شمٕم٤ممم  ُمـ آل ومرقمقن ىمد ذيمر ًمٜمٗمسف اًمٗمتٜم٦م اًمتل ىمد متٜمٕمف ُمـ آؾمتٛمرار قمغم هذا اًمديـ، ومٝمذا ُم١م يسب٥َم 

 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱأٟمف يم٤من خُيٗمل إيذاٟمف قمغم ومرقمقن وُمٚمئف، ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف: 

(ٕ) َّيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ
 ،

أن خُيٗمقا  وسمٕمض اًمّمح٤مسم٦م أؾمٚمؿ ذم أول إُمر زُمـ ضٕمػ اعمسٚمٛملم ذم ُمٙم٦م، ومرهم٥م ُمٜمٝمؿ اًمٜمبل 

،  ":  ، طمٞم٨م ىم٤مل ًمف ٞمؾ أسمق ذر اًمٖمٗم٤مري ، وُمـ ه١مٓء اًمّمح٤ميبُّ اجلٚمومتٜمتٝمؿ إؾمالُمٝمؿ ظمِمٞم٦مَ  َي٤م َأسَم٤م َذرٍّ

َُْمَر َواْرضِمْع إمَِم سَمَٚمِدَك وَم٢مَِذا سَمَٚمَٖمَؽ فُمُٝمقُرَٟم٤م وَم٠َمىْمبِْؾ  ْٕ  "ايْمُتْؿ َهَذا ا
(ٖ)

 

ومال سم٠مس أن شمٔمٝمر هلؿ _ وٟمحَق ذًمؽ َم٤م ٓ يٓمٞم٘مف اإلٟمس٤من وم٢مذا ظمِمٞم٧م قمغم ٟمٗمسؽ ىمتال أو طمرىم٤م أو ىمٓمٕم٤م

أن َتٗمَل قمٜمٝمؿ ُم٤م يسقؤهؿ، وٓ َضػْم- وم٢مذا ُم٤م أيمرهقك قمغم يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر وم٠مسمنم: ٓ ُم٤م َيبقٟمف ُمٜمؽ، و

وسملم  ،ُمـ دائرة اإليذان ُم٤م دام اإليذان ؾم٤ميمٜم٤م ذم ضٚمققمؽ ؾمٚمٓم٤من ٕطمد قمغم ىمٚمبؽ إٓ اهلل، ومال َترُج 

 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت ُّٱضمقاٟمحؽ، يمذا ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

(ٗ) َّ  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف
وم٢مذا اضٓمررت  

ُمـ ُمِم٤مريمتٝمؿ،  ,إن ؿم٤مء ,ومال طمرج قمٚمٞمؽ  _ُمثال   "اًمٙمت٤مب اعم٘مدس  "جٚمقس وىمراءة ُم٤م يسٛمك ًمٚم

وًْمتح٤موْل أن شمٜمت٘مَل ُمـ ذًمؽ اًمٙمت٤مب اًمٗم٘مراِت اعمتٕمٚم٘م٦َم سم٤مًمسٚمقك واًمتٕم٤مُمؾ ُمع أظمريـ، دون ُم٤م يتٕمٚمؼ 

 - ، ىمدر إُمٙم٤مٟمؽسم٤مًمٕم٘مٞمدة واًمتقطمٞمد

هوم عم٤م قمٚمؿ سمقوم٤مشمف،  ذًمؽ ؿمٞمئ٤م، طمتك صغم قمٚمٞمف اًمٜمبل  ٝمذا اًمٜمج٤مر يم٤من سملم ىمقُمف خيٗمل ديٜمف ومل يَضَّ

 وهذه ُمٜمزًم٦م قمٔمٞمٛم٦م ًمف، رهمؿ أٟمف مل يتٛمٙمـ ُمـ إفمٝم٤مر قم٘مٞمدشمف وذيٕمتف-

                                                 

 [99 , 98]اًمٜمس٤مء:  (1)

 [28 :هم٤مومر](2)

 -  ( قمـ اسمـ قمب٤مس 2474(، وُمسٚمؿ، احلدي٨م رىمؿ: )3522دي٨م رىمؿ: )( احل4.184، )رواه اًمبخ٤مري(3)

 [106]اًمٜمحؾ: (4)
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همػم أن أصمر اإليمراه ذم إقمذال اًمٔم٤مهرة يم٤مًمّمالة واًمّمٞم٤مم ُمثال خيتٚمػ طمٙمٛمف سم٤مظمتالف درضم٤مت 

 ُمثؾ هذه اًمٔمروف:ؾ ًمؽ أهؿ ُم٤م حتت٤مضمف ذم اإليمراه، وٟمقع اًمٕمب٤مدة، وومٞمذا يكم ُٟمْجٛمِ 

 أوال: الصالة : 

إذا متٙمٜم٧م ُمـ أدائٝم٤م قمغم ٟمحق ُم٤م ُأُمر سمف وضم٥م قمٚمٞمؽ ذًمؽ، وإٓ وم٢مٟمف جيقز ًمؽ أن شُمس٘مط ُمٜمٝم٤م أو َتٗمَل 

  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱُم٤م جيٚم٥م ًمؽ اًمَضر اًمِمديد، ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىنمن خن حن جن يم ىم مم

(ٔ) َّ يي  ىي مي
 َّ جب هئ  مئ خئ حئ جئ ُّٱ، وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف 

(ٕ)
 وَم٤مضْمَتٜمِبُقُه، َوإَِذا َأَُمْرشُمُٙمْؿ سم٠َِمُْمٍر وَم٠ْمشُمقا ُِمٜمُْف َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ : » وىم٤مل اًمٜمبل  

ٍ
ء ـْ َرْ ش- إَِذا هَنَْٞمتُُٙمْؿ قَم

(ٖ)
 

وم٢من ظمِمٞم٧م ُمـ اعمداوُم٦م قمغم أول وىمتٝم٤م أن ُيٙمتِمػ أُمُرك ومال سم٠مس أن شم١مظمره٤م ىمٚمٞمال، أو إمم آظمر وىمتٝم٤م 

 مم ام يل ىل مل ُّٱسؽ اًمَضر، ىم٤مل شمٕم٤ممم ُمرة سمٕمد أظمرى سمحٞم٨م شمدومع قمـ ٟمٗم

 جئ يي  ىي ني ميزي ري ٰى ين ىننن  من زن رن

(ٗ)  َّ هئ مئ خئ حئ
 

وم٢مذا ضٞم٘مقا قمٚمٞمؽ ومال سم٠مس أن دَمٛمع سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم ذم وىم٧م إطمدامه٤م اًمذي يتٞمْس ًمؽ، أو ىمريب٤م 

ُمٜمف، وأن دمٛمع سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ذم وىم٧م إطمدامه٤م أو ىمريب٤م ُمٜمف، إذا يم٤من ذًمؽ يدومع قمٜمؽ اًمريب٦م 

ـِ قَمب٤َّمٍس و ـِ اسْم  سم٤ِمعْمَِديٜم٦َِم، ذِم  مَجََع َرؾُمقُل اهللِ »ىَم٤مَل:  اًمِمؽ، قَم
ِ
، َواعْمَْٖمِرِب َواًْمِٕمَِم٤مء ْٝمِر َواًْمَٕمٍْمِ سَملْمَ اًمٔمُّ

َٓ َُمَٓمرٍ  ـِ قَمب٤َّمٍس: مِلَ وَمَٕمَؾ َذًمَِؽ؟ ىَم٤مَل: ش هَمػْمِ ظَمْقٍف، َو سْم ِٓ َٓ َُيْ »ذِم طَمِدي٨ِم َويمِٞمٍع: ىَم٤مَل: ىُمْٚم٧ُم  تَفُ يَمْل  شِرَج ُأُمَّ
(٘)

  

                                                 

 [239، 238]اًمب٘مرة: (1)

 [16]اًمتٖم٤مسمـ: (2)

 - (، قمـ أيب هريرة 1337وُمسٚمؿ، احلدي٨م رىمؿ: ) ،(7288)رىمؿ  أظمرضمف اًمبخ٤مري، احلدي٨م رىمؿ: (3)

 [103]اًمٜمس٤مء: (4)

 (-705أظمرضمف ُمسٚمؿ، احلدي٨م رىمؿ: ) (5)
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وي٘م٤مل ُمثؾ ذًمؽ ذم يمؾ إريم٤من واًمقاضمب٤مت واًمنموط: دمٛمع سملم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم أو اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء 

ذم وىم٧م إطمدامه٤م طمتك شمستقومَٞمٝم٤م- وًمٞمس اجلٛمع إظمراضم٤م ًمٚمّمالة قمـ وىمتٝم٤م، سمؾ يّمػم اًمقىمت٤من يمقىم٧م واطمد 

 هلذا-

ر اجلٛمع، بني الوقت وغريه وعند التعارض اًمّمٚمقات يم٤مًمٗمجر ُمثال أو اًمٕمٍم واعمٖمرب ُمثال سملم  وشَمٕمذُّ

 (1)دم اًمقىم٧م: ي٘مَ _

طمتك شمتٛمٙمـ ,يم٤مًمٗمجر ُمثال–وم٤مًمقىم٧م ُم٘مدم قمغم اًمقضقء، وم٢مذا ظمِمٞم٧م ظمروج اًمقىم٧م  ,

 ُمـ اًمقضقء ومّمؾ ُمتٞمٛمذا، وم٢من مل دمد ُم٤م شمتٞمٛمؿ سمف ومّمؾِّ قمغم طم٤مًمؽ- 

اًمقىم٧م وي٘مدم اًمقىم٧م قمغم حت٘مٞمؼ اًم٘مٞم٤مم واًمريمقع واًمسجقد أيْم٤م، وم٢مذا ظمِمٞم٧م ظمروج  ,

إذا اٟمتٔمرت طمتك شمتٛمٙمـ ُمـ هذه إريم٤من صٚمٞم٧م قمغم طم٤مًمؽ، وًمق ؾم٤مئرا ذم اًمسٞم٤مرة، ُمع اإليذاء 

وًمق ُمستٚم٘مٞم٤م قمغم ضمٜمبؽ إيٛمـ ووضمٝمؽ دم٤مه  ،,واًمسجقد أظمٗمض,اًمريمقع واًمسجقدسم٤مًمرأس قمٜمد 

ْ : » اًم٘مبٚم٦م، أو قمغم فمٝمرك ُمع رومع رأؾمؽ ىمٚمٞمال دم٤مه اًم٘مبٚم٦م، ىم٤مل  شَمْستَٓمِْع وَمَ٘م٤مقِمًدا،  َصؾِّ ىَم٤مِئذًا، وَم٢مِْن مَل

شوَم٢مِْن مَلْ شَمْسَتٓمِْع وَمَٕمغَم ضَمٜم٥ٍْم 
(ٕ)

 

وُم٘مدم قمغم ؾمؽم اًمٕمقرة، وم٢مذا مل شمتٛمٙمـ ُمـ ؾمؽم اًمٕمقرة إٓ سمٕمد ظمروج وىم٧م اًمّمالة  ,

 ومٚمؽ أن شمّمكَم قمغم طم٤مًمؽ وًمق ذم احلذام-

وُم٘مدم قمغم اًم٘مبٚم٦م، وم٢مذا مل شمتٛمٙمـ ُمـ اًم٘مبٚم٦م طمتك خيرج اًمقىم٧م ومٚمؽ أن شمّمكم إمم أي  ,

 ٤مه شَمّٞمَْس- ادم

 وُمع ذًمؽ يمٚمف جيقز ًمؽ ىمٓمع اًمٕمب٤مدة إذا ظمِمٞم٧م اٟمٙمِم٤مف أُمرك، واؾمتئٜم٤مومٝم٤م إذا أُمٜم٧م-  ,

  اًمقىم٧َم اعمٜم٤مؾم٥َم، واحلج٦م اعمالئٛم٦م أُم٤مم ِ
وشم٘مدير ذًمؽ يمٚمف يرضمع إًمٞمؽ ذم يمؾ طم٤مل، ومَتَحلمَّ

 ظمّمقُمؽ-

 

                                                 

 (449. 21جمٛمقع اًمٗمت٤موى )راضمع ومتقى ؿمٞمخ اإلؾمالم يم٤مُمٚم٦م ذم  (1)

 -قمـ قمٛمران سمـ طمّملم(، 1117أظمرضمف اًمبخ٤مري، احلدي٨م رىمؿ: ) (2)
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 قَمغَم أَ  :بالعربقة وبالـسبة لؼراءة أذكار الصالة
ِ
ُف ومُجْٛمُٝمقُر اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء ـُ اًْمَٕمَرسمِٞم٦ََّم وَم٢مِٟمَّ ِس نَّ إقَْمَجِٛملَّ إْن يَم٤مَن َُيْ

ِزُئُف اًمتَّْٙمبِ  ـْ اًمٚمَُّٖم٤مِت ٓ جُيْ َه٤م ُِم ًمِٞمُؾ َأنَّ اًمٜمُُّّمقػُم سمَِٖمػْمِ َوإِنَّ اًمٜمَّبِلَّ  ,َوُهَق قَمَريِبٌّ , َص َأَُمَرْت سمَِذًمَِؽ اًمٚمَّْٗمظِ ، َواًمدَّ

  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مَلْ َيْٕمِدْل قَمٜمَْٝم٤م -

٤م إْن يَم٤مَن إقَْمَجٛمِ  ـُ اًْمَٕمَرسمِٞم٦َّمَ َأُمَّ ِس ـْ لُّ ٓ َُيْ ْ َيُٙم  ىَم٤مِدًرا قَمغَم اًمٜمُّْٓمِؼ هِب٤َم ، َومَل
ِ
ِزُئُف قِمٜمَْد مُجُْٝمقِر اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء ُف جُيْ ، وَم٢مِٟمَّ

َح سمِِف اًمِمَّ  اًمتَّْٙمبػِمُ  َٖم٦مُ ، ٦ُم َواحْلَٜم٤َمسمَِٚم٦مُ ٤مومِِٕمٞمَّ سمُِٚمَٖمتِِف سَمْٕمَد شَمْرمَج٦َِم َُمَٕم٤مٟمِٞمَٝم٤م سم٤ِمًْمَٕمَرسمِٞم٦َِّم قَمغَم َُم٤م َسَّ ٤م يَم٤مَٟم٧ْم شمِْٚمَؽ اًمٚمُّ ، َٕنَّ َأيًّ

َٖم٦ُم هَمػْمُ َٕم٤ممَم ََيُّْمُؾ سمُِٙمؾِّ ًمَِس٤منٍ ، َوِذيْمُر اهللَِّ شمَ ْٙمبػَِم ِذيْمُر اهللَِّ شَمَٕم٤ممَم اًمتَّ  - َوَيْٚمَزُُمُف شَمَٕمٚمُُّؿ اًْمَٕمَرسمِٞم٦َِّم سَمِديٌؾ ًمَِذًمَِؽ ، وَم٤مًمٚمُّ

 َوشَمْسبِ - َوقَمغَم هَ -َذًمَِؽ -
ِ
قَم٤مء ِد َواًْمُ٘مٜمُقِت َواًمدُّ ـْ اًمتََِّمٝمُّ الِة ُِم الِف مَجِٞمُع َأْذيَم٤مِر اًمّمَّ يُمقِع َذا اخْلِ ٞمَح٤مِت اًمرُّ

ُجقدِ   - َواًمسُّ

ا قَِراَءُة الُْؼْرآنِ  إنَّا أَنْ زَْلَناُه }مم : ، وَم٤مجْلُْٛمُٝمقُر قَمغَم قَمَدِم ضَمَقاِزَه٤م سمَِٖمػْمِ اًْمَٕمَرسمِٞم٦َِّم، َوَدًمِٞمُؾ قَمَدِم اجْلََقاِز ىمقًمف شمٕم٤مَأمَّ
ذَا  { قُ ْرآنًا َعَربِيًّا ـْ ىُمْرآًٟم٤م َوإِٟمَّ ـْ َٟمْٔمِٛمِف، وَمَٚمْؿ َيُٙم َ ظَمَرَج قَم َيُٙمقُن  ، َوَٕنَّ اًْمُ٘مْرآَن ُُمْٕمِجٌز ًَمْٗمُٔمُف َوَُمْٕمٜم٤َمُه ، وَم٢مَِذا هُمػمِّ

 (1)شَمْٗمِسػًما ًَمُف- 

ـْ اًْمِ٘مَراءَة سم٤ِمًْمَٕمَرسمِٞم٦َِّم ، ًمَ  ِس ٢مذا قمجز وم (2)-َٚمْٞمِف ، مَلْ شَمِّمحَّ َصالشُمفُ ِزَُمُف اًمتََّٕمٚمُُّؿ ، وَم٢مِْن مَلْ َيْٗمَٕمْؾ َُمَع اًْمُ٘مْدَرِة قمَ وَم٢مِْن مَلْ َُيْ

اإلٟمس٤من قمـ طمٗمٔمٝم٤م ومٚمٞم٘مرأه٤م ُمـ اعمّمحػ، وًمٞمح٤مول طمٗمٔمٝم٤م سمٕمُد، وم٢من قمجز قمـ ذًمؽ وم٘مد ضمٕمٚم٧م ًمف 

 اًمنميٕم٦م خمرضم٤م واحلٛمد هلل، وذًمؽ سم٠مُمقر:

وىم٤مل  ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ي اًمٗم٤محت٦م ؾمبٕم٤م:آ، وىمٞمؾ شمٙمرره٤م سمٕمدد آيتلمآي٦م أو وًمق  ما حيػظه مـفاؼول: يأن 

(ٖ) َّ جب هئ  مئ خئ حئ جئ ُّٱؾمبح٤مٟمف 
َوإَِذا َأَُمْرشُمُٙمْؿ سم٠َِمُْمٍر : » وىم٤مل اًمٜمبل  

ش- وَم٠ْمشُمقا ُِمٜمُْف َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمتُؿْ 
(ٗ)

 

                                                 

 (233. 5اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م )اٟمٔمر  (1)

 (289. 1اعمٖمٜمل  )راضمع  (2)

 [16]اًمتٖم٤مسمـ: (3)

 (-3ُمتٗمؼ قمبٞمف، وىمد ؾمبؼ َترجيف، احل٤مؿمٞم٦م رىمؿ: )  (4)
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 ومٙمذًمؽ من آي الؼرآنآخر فإن عجز عن ذلك وكان معه يشء 

,4وٓ إًمف إٓ اهلل ,3واحلٛمد هلل ,2ؾمبح٤من اهلل ,1وم٢مٟمف ي٘مقل:  ية من الؼرآنفإن عجز عن اإلتقان بلي آ

ـِ َأيِب َأْورَم، ىَم٤مَل: ضَم٤مَء َرضُمٌؾ إمَِم اًمٜمَّبِلِّ ,5واهلل أيمؼم  وَمَ٘م٤مَل:  وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل، حلدي٨م قَمْبِد اهللَِّ سْم

ـَ اًْمُ٘مْرآِن ؿَمْٞمئً  َٓ َأؾْمتَٓمِٞمُع َأْن آظُمَذ ُِم ِزُئٜمِل ُِمٜمُْف، ىَم٤مَل: إيِنِّ  ْٛمٜمِل َُم٤م جُيْ َٓ إًَِمَف  "٤م وَمَٕمٚمِّ ىُمْؾ: ؾُمْبَح٤مَن اهللَِّ، َواحْلَْٛمُد هللَِِّ، َو

َّٓ سم٤ِمهللَِّ اًْمَٕمكِمِّ اًْمَٕمٔمِٞمؿِ  َة إِ َٓ ىُمقَّ َٓ طَمْقَل َو ، َو َّٓ اهللَُّ، َواهللَُّ َأيْمؼَمُ  (1)" إِ

 - واهلل أقمٚمؿ-ػ سم٘مدر اًم٘مراءةىمو !إذا مل حيسن شقئًا من الؼرآن وٓ الذكرف

يم٘مراءة اًمسقرة سمٕمد اًمٗم٤محت٦م وُم٤م زاد قمغم ُمرة ُمـ شمسبٞمح اًمريمقع واًمسجقد  :والواجباِت  وما عدا األركانَ 

ومٞمٛمٙمـ شمريمف ًمٞم٘مؾ وىم٧م اًمّمالة سمحٞم٨م ٓ يتج٤موز دىم٤مئؼ ُمٕمدودة ومال يالطمٔمؽ أطمد _وٟمحق ذًمؽ 

 (2)سمسٝمقًم٦م-

 طمد إذا مل يٙمـ صمٛم٦م طمدث وًمق ًمٖمػم ضورة-أظمػما: ٓ سم٠مس سم٤مًمّمٚمقات اعمتٕمددة سمقضقء وا 

 ثانيا: الصيام 

 أن يٓمٚمع قمٚمٞمف أطمد ُمـ اًمٜم٤مس: ٕٟمف شَمْرٌك،  ٛمٙمـ قم٤مدةً ـُ إذا ٓ ي :وأُم٤م اًمّمٞم٤مم وم٠مُمره أؾمٝمؾ ُمـ اًمّمالة

أن ُيٙمتِمَػ أُمُرك ومال سم٠مس أن شُمقمَهٝمؿ أٟمؽ شم٠ميمُؾ أو شمنمب:  ؽمك همػم ُمالطمظ هم٤مًمب٤م، وم٢من ظَمِِمٞم٧مواًم

ـُ اخْلَٓم٤َّمِب: َهَِمِْم٧ُم، وَمَ٘مبَّْٚم٧ُم َوَأَٟم٤م سمحٛمؾ زضم٤مضم٦م ُمـ اًمٕم ّمػم ُمثال أو اعمْمٛمْم٦م أو همػم ذًمؽ، ىَم٤مَل قُمَٛمُر سْم

ـَ »َص٤مِئٌؿ، وَمُ٘مْٚم٧ُم: َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ، َصٜمَْٕم٧ُم اًْمٞمَْقَم َأُْمًرا قَمٔمِٞمذًا: ىَمبَّْٚم٧ُم َوَأَٟم٤م َص٤مِئٌؿ- ىَم٤مَل:  َأَرَأْي٧َم ًَمْق َُمْْمَٛمْْم٧َم ُِم

، َوَأْٟم٧َم 
ِ
َٓ سَم٠ْمَس سمِِف ىَم٤مَل: شَص٤مِئؿٌ اعْم٤َمء  (3)ش-وَمَٛمفْ »، ىُمْٚم٧ُم: 

                                                 

[ ىمٚم٧م: احلدي٨م (420. 3إم ) ,صحٞمح أيب داود ، وطمسٜمف إًمب٤مين ًمٖمػمه ](832، احلدي٨م رىمؿ: ),وهمػمه– ، وؾمٙم٧م قمٜمفأسمق داود أظمرضمف (1)

ِمٝمقر سمـ اًمتٚمخٞمص اًمتٛمٞمٞمز ذم شمٚمخٞمص َتري٩م أطم٤مدي٨م ذح اًمقضمٞمز اعمومٞمف ُم٘م٤مل، وًمف ُمت٤مسمٕم٤مت وؿمقاهد- راضمع صحٞمح أيب داود اعمذيمقر، وُمٕمف 

  ط أضقاء اًمسٚمػ- (670. 2احلبػم )

 (289. 1) اعمٖمٜملراضمع  (2)

ـْ ضَم (، 2385، وؾمٙم٧م قمٜمف، احلدي٨م رىمؿ: )أظمرضمف أسمق داود (3) ـِ قَمْبِد اهللَِّقَم صحٞمح أيب ]إؾمٜم٤مده ضمٞمد قمغم ذط ُمسٚمؿ - وىم٤مل إًمب٤مين:   ٤مسمِِر سْم

 [(314. 8صحٞمح اسمـ طمب٤من )]ٞمح قمغم ذط ُمسٚمؿ إؾمٜم٤مده صح[- وىم٤مل إرٟم١موط: (147. 7إم ) ,داود 
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ا ُمـ ذًمؽ ومال سم٠مس أن شم٠ميمؾ أو شمنمب  سم٘مدر ُم٤م سمؾ إذا ارشم٤مسمقا ُمٜمؽ وأضمؼموك قمغم اإلومٓم٤مر ومل دمد سُمدًّ

ُمٜم٤م وُمٜمؽ ص٤مًمح إقمذال- ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم:  ، صمؿ َأشمؿَّ صقَُمؽ، شم٘مبؾ جُيؼموٟمؽ

 خب حب ُّٱرء ُمـ اعمَٗمّٓمرات ومٗمٕمَؾ وَمال إصمؿ قمٚمٞمف، وصٞم٤مُمف صحٞمح، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ومٛمـ ُأيمره قمغم 

وٕن اهلل رومع طمٙمؿ اًمٙمٗمر قمٛمـ أيمره قمٚمٞمف، (1) َّ مث  هت مت خت حت جتهب مب

اهـ ش رومع قمـ أُمتل اخلٓم٠م واًمٜمسٞم٤من وُم٤م اؾمتٙمرهقا قمٚمٞمف: » ومذا دوٟمف ُمـ سم٤مب أومم- وًم٘مقًمف 
(ٕ)

 

  أو هدد  ،ذقم٤م، يمٛمـ أضمؼم قمغم إيمؾ سمقضع اًمٓمٕم٤مم ذم ومٞمفوًمٙمـ هذا يمٚمَّف ذم اإليمراه اعمٕمتؼم

 سمف: إذا مل يستج٥م اعمٙمَره- ؾمُٞمٜمّٗمذ ُم٤م هّددَمـ يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ أٟمف  ،أو سم٠مذى يِمؼ اطمتذاًمف ،سم٤مًم٘متؾ

  :الحجثالثا 

وًمق قمؼم ,ويمذًمؽ ي٘م٤مل ذم احل٩م ُم٤م ىمد ىمٞمؾ ىمبُؾ: إذا قمجزت قمـ اخلروج ُمـ سمٚمدك إمم اعمِم٤مقمر اعم٘مدؾم٦م 

 هب مب خب حب ُّٱ، ىم٤مل شمٕم٤ممم (3)وم٢مٟمف يس٘مط ُِمـ قمٚمٞمؽ وضمقب اًمسٕمل طمتك شمتٛمٙمـ ,ىدوًم٦م أظمر

(ٗ) َّ حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت  جت
  

 ًٓ  وُمآٓ، وىمد وم٢من يمٜم٧م يمبػما ذم اًمسـ أو ُمريْم٤م سمحٞم٨م يتٕمذر قمٚمٞمؽ اًمسٗمر إٓ سمٛمِم٘م٦م ومقق ـم٤مىمتؽ طم٤م

: ًمٞم١مدَي قمٜمؽ اًمٗمرض، وجيزُئ وم٠َمٟم٥ِْم همػمك َمـ أدى ومرض احل٩م واًمٕمٛمرة قمـ ٟمٗمسف أوٓ_شمزيدك ضرا 

ـْ ظَمثَْٕمَؿ، ىَم٤مًَم٧ْم: َي٤م َرؾُمقَل اهللِ، إِنَّ َأيِب ؿَمٞمٌْخ قمٜمؽ ذًمؽ إن ؿم٤مء  ـِ قَمب٤َّمٍس، َأنَّ اُْمَرَأًة ُِم : حلدي٨م اًمَٗمْْمِؾ سْم

َٓ َيْستَٓمِٞمُع َأْن َيْستَِقَي قَمغَم فَمْٝمِر سَمٕمِ  ، َوُهَق  ل : »ػِمِه، وَمَ٘م٤مَل اًمٜمَّبِلُّ يَمبػٌِم، قَمَٚمْٞمِف وَمِريَْم٦ُم اهللِ ذِم احْل٩َمِّ وَمُحجِّ

شقَمٜمْفُ 
(٘)

 ـ ي٘مقم سمذًمؽ سمٕمد ووم٤مشمؽ، واهلل أقمٚمؿ-ُمَ  صِ وْ أَ ووم٢من مل يٛمٙمٜمؽ آؾمتٜم٤مسم٦م ومال إصمؿ قمٚمٞمؽ،  

                                                 

 [5]إطمزاب:  (1)

 (280. 19جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اًمٕمثٞمٛملم )(2)

 (93. 3) اعمٖمٜملراضمع  (3)

 [97]آل قمٛمران: (4)

 (-1335أظمرضمف ُمسٚمؿ، احلدي٨م رىمؿ: ) (5)
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وإن واومتؽ اعمٜمٞم٦م ىمبؾ اخلالص ُمـ هذا اعم٤مٟمع ُأظمرج ُمـ شمريمتؽ ُم٤م ي١مدى سمف قمٜمؽ اعمٜم٤مؾمؽ اًمقاضمب٦م، 

ـِ قَمب٤َّمٍس رِض اهلل قمٜمٝمذا ىَم٤مَل : ىَم٤مَل َرضُمٌؾ : َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ ، إِنَّ َأيِب َُم٤مَت وأومم ُمـ احل٤مًم٦م اًمس٤مسم٘م٦م ، وحلدي٨م اسْم

، َأوَم٠َمطُم٩مُّ قَمٜمُْف ؟ ىَم٤مَل :  ـٌ َأيُمٜم٧َْم ىَم٤مِضَٞمفُ "َومَلْ ََي٩ُمَّ ـُ اهللَِّ "؟ ىَم٤مَل : َٟمَٕمْؿ - ىَم٤مَل :  "َأَرَأْي٧َم ًَمْق يَم٤مَن قَمغَم َأسمِٞمَؽ َدْي وَمَدْي

"َأطَمؼُّ 
(ٔ)

- واًمذي أراه أن (2)وٓ يِمؽمط أن يٙمقن ُمـ ورصمتؽ، سمؾ ىمد أدى قمـ ٟمٗمسف اعمٜم٤مؾمؽ ىمبَؾ ذًمؽ 

شمقَِص سم٢مظمراج ضمزء ُمـ أُمقاًمؽ سمٕمد ووم٤مشمؽ عمـ ي٘مقم سمذًمؽ قمٜمؽ، إذا فمٜمٜم٧م قمدم اخلالص وظمٗم٧م ُمـ 

 واهلل أقمٚمؿ-إمه٤مل اًم٘مْم٤مء قمٜمؽ- 

  :الزكاةرابعا  

وم٢من ُمٜمٕمقك ُم٤مًمؽ اًمزيمقي وم٘مد  ، ومذاًمؽ سملم يديؽ-٤م إن ؿم٤مء وأُم٤م اًمزيم٤مة ومال أفمـ أطمدا يٛمٜمٕمؽ ُمٜمٝم

اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم وضمقب اًمزيم٤مة ًمٙمؾ قم٤مم قمجزت قمـ إظمراضمف، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل ٓ جي٥م قمٚمٞمؽ ؿمٞمئ٤م، 

وىمٞمؾ همػم ذًمؽ، وًمٕمؾ إظمػم هق إىمرب إذا ىمبْمتٝم٤م وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل جي٥م قمٚمٞمؽ أن َترضمٝم٤م ًمٕم٤مم واطمد 

 (3)واهلل أقمٚمؿ-

  :جالزوا خامسا. 
  :المرأة الكافرة -أ 

ٱُّومُٕم٘مدة اًمزواج سمٞمٜمٙمذا ىم٤مئٛم٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ,أو ٟمٍماٟمٞم٦م ُيقدي٦مً , من أهل الؽتاب إذا كاكت زوُجَك  ,

(ٗ) َّٱَّ حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض ُّٱ
وجي٥م قمٚمٞمؽ  

 -، يمذا ؾمبؼ أن سمٞمٜم٤مدقمقهت٤م إمم احلؼ ُمتك اؾمتٓمٕم٧م

ومٗم٤مرىمٝم٤م ومقرا، _أو قمجزَت قمـ دقمقهت٤م  أو ُمٚمحدة ُمثال وأسم٧م اإلؾمالم، يمبقذي٦م أما إذا مل تؽن كتابقة  ,

وشمبدأ قمدهت٤م ُمٜمؽ: ُمٜمذ إؾمالُمؽ: إذ ٓ جيقز ًمٚمٛمسٚمؿ أن يب٘مك قمغم قَمالىمتف اًمزوضمٞم٦م ُمع اًمزوضم٦م 

                                                 

، وطمسـ (151. 6س٤من قمغم صحٞمح اسمـ طمب٤من )اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احل(- صححف إًمب٤مين ذم 3992أظمرضمف اسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف، احلدي٨م رىمؿ: ) (1)

 - (305. 9صحٞمح اسمـ طمب٤من )إؾمٜم٤مده إرٟم١موط ذم 

 (102. 3اعمٖمٜمل )راضمع  (2)

 (47. 25جمٛمقع اًمٗمت٤موى )راضمع  (3)

 [5]اعم٤مئدة: (4)
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  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱشمٕم٤ممم  اًمقصمٜمٞم٦م: ًمٕمٛمقم ىمقل 

 َّ حك جك مق حق ُّٱ: ؾمبح٤مٟمفوىمقًمف ، (ٔ) َّىب نب مب زب
(ٕ)

  

ـْ ـَمْٚمَح٦َم  ْ٘م٧ُم اُْمَرَأيِت َأْرَوى سَمٜم٧َْم َرسمِٞمَٕم٦َم، وـمٚمؼ  {ٓ مُتِْسُٙمقا سمِِٕمَّمِؿ اًْمَٙمَقاومِرِ وَ }ىَم٤مَل: عَم٤َّم َٟمَزًَم٧ْم  وقَم ـَمٚمَّ

 -(3)قُمَٛمُر ىُمَرْيَب٦َم سمِٜم٧َْم َأيِب ُأَُمٞم٦ََّم، َوُأمَّ يَمْٚمُثقٍم سمِٜم٧َْم ضَمْرَوٍل اخْلَُزاقِمٞم٦ََّم 

(ٗ)الزوج الكافروأما  -ب 
 يمت٤ميب، سمٞم٤م يم٤من أو همػمَ اًمب٘م٤مء حت٧م يم٤مومر ُمٓمٚم٘م٤م، يمت٤م ُمرأة ُمسٚمٛم٦مَيؾ ٓ الوم: 

َوٓ  "- ىم٤مل اًم٘مرـمبل: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:(5)  َّ ىت  نت مت زت رت ُّٱشمٕم٤ممم  ىم٤مل 

َٓ َيَٓم٠ُم اعْم١ُْمُِمٜم٦َمَ  "شَمٜمْٙمُِحقا َك  ٦ُم قَمغَم َأنَّ اعْمُنْمِ ُُمَّ ْٕ ِك- َوَأمْجََٕم٧ِم ا ـَ اعْمُنْمِ ضُمقا اعمُْْسٚمَِٛم٦َم ُِم َٓ شُمَزوِّ سمَِقضْمٍف، عم٤َِم  َأْي 

ؾْماَلِم-ذِم َذًمِ  ـَ اًْمَٖمَْم٤مَض٦ِم قَمغَم اإْلِ   َّمص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ - وىم٤مل شمٕم٤ممم(6)"َؽ ُِم
: َوىمَ (7) لِّ َأِو احلَْريِبِّ ُمِّ اٟمِٞم٦َُّم حَت٧َْم اًمذِّ يَم٦ُم َأِو اًمٜمٍَّْمَ ٤مَل - ىم٤مل اًمبخ٤مري رمحف اهلل: سَم٤مُب إَِذا َأؾْمَٚمَٛم٧ِم اعُمنْمِ

ـْ قِمْٙمِرُمَ  ـْ ظَم٤مًمٍِد، قَم ـِ قَمب٤َّمٍس: قَمْبُد اًمَقاِرِث: قَم ـْ اسْم اٟمِٞم٦َُّم ىَمْبَؾ َزْوضِمَٝم٤م سمَِس٤مقَم٦ٍم »٦َم، قَم إَِذا َأؾْمَٚمَٛم٧ِم اًمٜمٍَّْمَ

ةِ  ذِم  َأؾْمَٚمؿَ  إَِذا»: جُم٤َمِهدٌ  َوىَم٤مَل  …ش طَمُرَُم٧ْم قَمَٚمٞمْفِ  ضُمَٝم٤م اًمِٕمدَّ  خس حس جس مخ ُّٱ: شَمَٕم٤ممَم  اهللَُّ  َوىَم٤مَل  شَيَتَزوَّ

، َوىَمَت٤مَدُة: ذِم جَمُ  َّمص خص حص مس ـُ ٤م قَمغَم ٟمَِٙم٤مطِمِٝمذَا، َوإَِذا ؾَمَبَؼ َوىَم٤مَل احلََس قؾِمٞمَّلْمِ َأؾْمَٚمذَا: مُهَ

٤م َص٤مطِمَبُف َوَأسَمك أظَمُر سَم٤مَٟم٧ْم، َٓ ؾَمبِٞمَؾ ًَمُف قَمَٚمْٞمَٝم٤م ---   أُم٤م إُمثٚم٦م ومٛمٜمٝم٤م: (8) "َأطَمُدمُهَ

                                                 

 [221:اًمب٘مرة](1)

 [10:اعمٛمتحٜم٦م](2)

ومتح - وأؿم٤مر اسمـ طمجر إمم إؾمٜم٤مده وطمسٜمف ] (3350. 10اسمـ أيب طم٤مشمؿ ) شمٗمسػم ، اٟمٔمر سمٖمػم إؾمٜم٤مد ذم إضمزاء اعمجٛمٕم٦ماسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمسػمه  (3)

 [(419. 9اًمب٤مري ٓسمـ طمجر )

 سم٤مظمتّم٤مر مجع وشمرشمٞم٥م اعمٙمتب٦م اًمِم٤مُمٚم٦م – 3408ومتقى رىمؿ:  – (اإلؾمالم ؾم١مال وضمقاب4)

 [221 :اًمب٘مرة](5)

 (72.  3)شمٗمسػم اًم٘مرـمبل (6)

 [10 :اعمٛمتحٜم٦م](7)

 (463. 4شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ ) ، و(421.  9) "اًمٗمتح  "واٟمٔمر :  " (49. 7) شمٕمٚمٞم٘م٤م (صحٞمح اًمبخ٤مري8)
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زيٜم٥م، وىمد يم٤مٟم٧م ُمتزوضم٦م ُمـ أيب اًمٕم٤مص سمـ اًمرسمٞمع ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، ومٚمذا  اسمٜم٦م اًمٜمبل  -1

اسْمٜمََتُف َزْيٜم٥ََم قَمغَم َأيِب  َردَّ اًمٜمَّبِلُّ »، ومٚمذا أؾمٚمؿ زوضمٝم٤م اًمٜمٙم٤مح سمٞمٜمٝمذا، وحل٘م٧م سم٠مسمٞمٝم٤م أؾمٚمٛم٧م: ومسخ 

ِل، َومَلْ َُيِْدْث ٟمَِٙم٤مطًم٤م سمِٞمِع سَمْٕمَد ؾِم٧مِّ ؾِمٜملَِم سم٤ِمًمٜمَِّٙم٤مِح إَوَّ ـِ اًمرَّ ويم٤من إؾمالُمف سمٕمد ٟمزول آي٤مت  (1)ش اًْمَٕم٤مِص سْم

عمسٚمذات قمغم اعمنميملم سمسٜمتلم، واًمٔم٤مهر اٟم٘مْم٤مء قمدهت٤م ذم هذه اعمدة- ؾمقرة اعمٛمتحٜم٦م واًمتل ومٞمٝم٤م حتريؿ ا

  إًمٞمف سم٤مًمٜمٙم٤مح إول، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وُمع ذًمؽ رده٤م اًمٜمبل 

 قِمّدهِت٤َم وَمِٝمَل  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ : اًّمِذي َدّل قَمَٚمْٞمِف طُمْٙمُٛمُف 
ِ
َأّن اًمٜمَّٙم٤مَح َُمْقىُمقٌف وَم٢مِْن َأؾْمَٚمَؿ ىَمْبَؾ اْٟمِ٘مَْم٤مء

ـْ ؿَم٤مَءْت ، َوإِْن َأطَمّب٧ْم اْٟمَتَٔمَرشْمُف وَم٢مِْن َأؾْمَٚمَؿ يَم٤مَٟم٧ْم َزْوضَمتَ  َزْوضَمُتفُ  ٤م وَمَٚمَٝم٤م َأْن شَمٜمْٙمَِح َُم ـْ َوإِْن اْٟمَ٘مَْم٧ْم قِمّدهُتَ ُف ُِم

ِديِد اًمٜمَّٙم٤مِح---   (2) "هَمػْمِ طَم٤مضَم٦ٍم إمَم دَمْ

ـِ احْلَ ىم٤مل اًم٘مرـمبلو -2 َق : َويَم٤مَٟم٧ْم قِمٜمَْد ـَمْٚمَح٦َم أروى سمِٜم٧ُْم َرسمِٞمَٕم٦َم سْم ـِ قَمبِْد اعْمُٓمَّٚم٥ِِم، وَمَٗمرَّ ٤مِرِث سْم

ـْ وَمرَّ إمَِم  ـِ اًْمَٕم٤مِص، َويَم٤مَٟم٧ْم َِمَّ ـُ ؾَمِٕمٞمِد سْم ؾْماَلِم ظَم٤مًمُِد سْم ضَمَٝم٤م ذِم اإْلِ ؾْماَلُم سَمْٞمٜمَُٝمذَا، صُمؿَّ شَمَزوَّ  اًمٜمَّبِلِّ َصغمَّ اهللَُّ اإْلِ

٤مِر، وَمَحَبَسَٝم٤م وَ   اًْمُٙمٗمَّ
ِ
ـَ ٟمَِس٤مء ضَمَٝم٤م ظَم٤مًمًِدا-- قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ ُِم  (3) "َزوَّ

 

ومٚمتح٤مول ُمٜمع طمدوث " املرأة عن مػارقة زوجفا الؽافر، أو أجربت عىل الزواج بؽافر فإن عجزْت   ,

َّٓ أن شُمٖمَٚمَؼ ذم وضمٝمٝم٤م اًمٓمرق يمٚمٝم٤م، وم٢مذا طمّمؾ ذًمؽ ومال سمدَّ ُمـ  هذا إُمر سمٙمؾ ـمريؼ َمٙمٜم٦م، إ

وم٢مذا ىمبٚمقا ذًمؽ وأسمَ٘مْقه٤م ذم سمٞمتٝمؿ ومل  ُمّم٤مرطم٦م أهٚمٝم٤م سم٤محل٘مٞم٘م٦م، وًمتٜمٔمر شمٍمومَّٝمؿ سمٕمد ذًمؽ ُمٕمٝم٤م،

ومٚمتبؼ سمٞمٜمٝمؿ ُمٔمٝمرة ًمديٜمٝم٤م داقمٞم٦م ًمف، وقمسك اهلل شمٕم٤ممم _يرهمٛمقه٤م قمغم اًمتزوج ُمـ ذاك اًمقصمٜمل أو همػمه 

أن َُيدي أهٚمٝم٤م أو سمٕمْمٝمؿ، وإذا ظم٤موم٧م قمغم ٟمٗمسٝم٤م إن ص٤مرطمتٝمؿ سمذًمؽ، أو رأت ُمٜمٝمؿ قمٜمت٤ًم وؿمدة 

ومٚمتحرص _ؿ ؾمٞمٙمرهقهن٤م قمغم اًمتزوج سمذاك اًمقصمٜمل أو همػمه وىمسقة َم٤م ىمد يسب٥م ومتٜم٦م قمـ ديٜمٝم٤م، أو أهن

قمغم اخلروج ُمـ ُمٜمزل أهٚمٝم٤م إمم ُمريمز إؾمالُمل ُمقصمقق، أو إمم أرسة ُمسٚمٛم٦م ُمقصمقىم٦م: ًمتح٤مومظ قمغم 

ديٜمٝم٤م، وشمٚم٘مك رسمَّـٝم٤م قمغم اًمتقطمٞمد واإلؾمالم- وًمتٕمٚمؿ أٟمف ىمد ؾمب٘مٝم٤م همػمه٤م يمثػم إمم ذًمؽ، وم٤مظمت٤مرت 

                                                 

َحُف َأمْحَُد، َواحْل٤َميمِؿُ وىم٤مل احل٤مومظ:  -(1143احلدي٨م رىمؿ ) ،اًمؽمُمذي أظمرضمف(- 1) طمدي٨م صحٞمح [، وىم٤مل إًمب٤مين: (306سمٚمقغ اعمرام )ص: ] َصحَّ

 [(10. 7إم ) ,صحٞمح أيب داود ] "سم٢مؾمٜم٤مده سم٠مس ًمٞمس  "واًمذهبل، وىم٤مل اًمؽمُمذي: ، دون ذيمر اًمسٜملم، وصححف أمحد واحل٤ميمؿ

 ( -126،  125.  5) "زاد اعمٕم٤مد  (2)

 ( -66،  65.  18) :شمٗمسػم اًم٘مرـمبل(3)
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دهـ وأزواضمٝمـ وأوٓدهـ: ُمـ أضمؾ احلٗم٤مظ قمغم شمٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م شمٚمؽ اًمٜمسقة َهْجر أه٤مًمٞمٝمـ، وسمال

اًمٖم٤مًمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م وهل اإلؾمالم- واعمرضمقُّ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أن يٙمرَُمٝم٤م سم٤مخلػم، وشمٞمسػِم أُمره٤م، وإذا أظمٚمّم٧م 

 ". ذم اًمدقم٤مء ُرضمل أن يٙمقن ذًمؽ قم٤مضماًل همػم آضمؾ

رأة، وهق أسمقه٤م صمؿ ضمده٤م صمؿ وم٢مٟمف يِمؽمط ًمّمحتف أن يٕم٘مده وزم اعم وإذا أردِت الزواج بزوج مسؾم -

، وم٢من مل يٙمـ ًمٚمٛمرأة وزم ُمسٚمؿ، زّوضمٝم٤م ُمسٚمذا اًمقزم سمنمط أن يٙمقنأظمقه٤م --- إمم همػمه ُمـ قمّمبتٝم٤م 

اًم٘م٤مِض اعمسٚمؿ، وم٢من مل يٙمـ وم٢مُم٤مم اعمريمز اإلؾمالُمل، وٟمحُقه َمـ ًمف ُمٙم٤مٟم٦م وُمٜمزًم٦م سملم اعمسٚمٛملم، وم٢من مل 

َا »قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم:  يقضمد َزّوضمٝم٤م أي رضمؾ ُمـ اعمسٚمٛملم ًمف ُمٙم٤مٟم٦م- أُّيم
اْمرَأٍَة َلَْ يُ ْنِكْحَها اْلَوِلم، فَِنَكاُحَها بَاِطٌل، فَِنَكاُحَها بَاِطٌل، فَِنَكاُحَها بَاِطٌل، فَِإْن َأَصابَ َها، 

َها، فَِإِن اْشَتَجُروا، فَالسم   (1)«ْلطَاُن َوِلم َمْن اَل َوِلَّ َلوُ فَ َلَها َمْهرَُىا ِبَا َأَصاَب ِمن ْ
وم٢من أُمر اًمٜمٙم٤مح قمٔمٞمؿ، وُمٝمذا يم٤من اًمسٗمر سمٕمٞمدا أو ُمٙمٚمٗم٤م ومالسمد  :وعىل فرض عدم وجود مسؾؿني هبا ,

ُمـ اًمتْمحٞم٦م ذم ذًمؽ: ًمٞمٙمقن ٟمٙم٤مطم٤م صحٞمح٤م، وم٢من اًمٜمٙم٤مح اخل٤مزَم ُمـ اًمقزم واًمِمٝمقد ٟمٙم٤مح سم٤مـمؾ قمٜمد 

إَذا "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحف اهلل:  سمبٓمالٟمف ومٝمق زان آصمؿ، قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ، وُمـ أىمدم قمٚمٞمف ُمع قمٚمٛمف

٦مِ  ٛمَّ
َئِ ْٕ َٗم٤مِق ا َٓ ؿُمُٝمقٍد َويَمَتذَا اًمٜمَِّٙم٤مَح : وَمَٝمَذا ٟمَِٙم٤مٌح سَم٤مـِمٌؾ سم٤ِمشمِّ ضَمَٝم٤م سماَِل َوزِمٍّ َو وم٤مًمٜمّمٞمح٦م أن  (2)اٟمتٝمك "شَمَزوَّ

يم٤من يتٕمذر قمٚمٞمؽ اًمسٗمر، شمس٤مومري إمم أىمرب سمٚمد ومٞمف ُمسٚمٛمقن، أو أن ََيَُض ُمسٚمٛمقن إمم سمٚمدك، إذا 

 "واهلل أقمٚمؿ

ومٚمٞمس ذًمؽ ُمـ اًمٕم٘مقق اًمذي هنك اهلل قمٜمف، واًمذي يٙمقن  :وأّما عن الزواج بؿسؾم بغري رضا الوالدين ,

ؾمبب٤ًم ذم طمرُم٤من اًمٕمبد ُمـ اًمتقومٞمؼ، وُمـ صمؿ وم٢مٟمف ٓ جيقز هل٤م أن شمٓمٞمع واًمدُي٤م ذم اًمتزوج سمٙم٤مومر، ٕن 

 ٤مع، وإّٟمذا شمٙمقن ـم٤مقم٦م اًمقاًمديـ ذم اعمٕمروف-زواج اعمسٚمٛم٦م سمٖمػم اعمسٚمؿ ٓ يّمّح سم٤مإلمج

ُف إَِذا َأؾْمَٚمَؿ إَُب َوًَمُف َأْوٌَٓد "وم٘مد  إذا كان اْلبناء صغاراف: وأما األبناء -ج  َٗمَؼ اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مُء قَمغَم َأٟمَّ اشمَّ

ـْ ذِم طُمْٙمِٛمِٝمْؿ   َُيْ  ,يَم٤معْمَْجٜمُقِن إَِذا سَمَٚمَغ جَمْٜمُقًٟم٤م  ,ِصَٖم٤مٌر َأْو َُم
ِ
َٙمُؿ سم٢ِمؾِْماَلُِمِٝمْؿ شَمَبًٕم٤م ٕسَمِٞمِٝمْؿ- وَم٢مِنَّ َه١ُمَٓء

َة سم٢ِمؾِْماَلِم َأطَمِد إسََمقَ  ٤مومِِٕمٞم٦َُّم َواحْلَٜم٤َمسمَِٚم٦ُم( إمَِم َأنَّ اًْمِٕمؼْمَ ٤م ، َوَذَه٥َم اجْلُْٛمُٝمقُر )احْلَٜمَِٗمٞم٦َُّم َواًمِمَّ ـِ ، َأسًم٤م يَم٤مَن َأْو ُأُمًّ ْي

                                                 

وصححف إًمب٤مين  -([297: )اًمبٚمقغ] : صححف أسمق قمقاٟم٦م واسمـ طمب٤من واحل٤ميمؿاسمـ طمجر ىم٤مل احل٤مومظ(- 1879أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف، احلدي٨م رىمؿ ) (1)

 (526. 1صحٞمح اجل٤مُمع )ذم 

 (-119. 3) :اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى(2)
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َٖم٤مِر سم٤ِمًمتََّبِٕمٞم٦َِّم ، َٕ  ِذي اْرشَمَْم٤مُه ًمِِٕمَب٤مِدِه وَمُٞمْحَٙمُؿ سم٢ِمؾِْماَلِم اًمّمِّ ـُ اهللَِّ اًمَّ ُف ِدي  "نَّ اإِلؾْماَلَم َيْٕمُٚمق َوَٓ ُيْٕمغَم، َٕٟمَّ

(1) 

ُم٤م داُم٧م اسمٜمتؽ قمغم اًمٙمٗمر، ومال َيؾ ًمؽ أن  :وٓية تزويج  ابـتككه لقس لك عىلأولتعؾم أخي املسؾم  ,

َٓ َيٙمُ ,  رمحف –ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل . شمٙمقن وًمٞمَّٝم٤م ذم اًمزواج ٞم٦َِّم ُُمْسٚمذًِا َوإِْن يَم٤مَن : َو ُمِّ قُن َوزِمُّ اًمذِّ

َج َرؾُمقُل اهللَِّ  يملَِم َوشَمَزوَّ َي٦َم سَملْمَ اعمُْْسٚمِِٛملَم َواعْمُنْمِ َٓ َنَّ اهللََّ شَمَٕم٤ممَم ىَمَٓمَع اًْمِق ِٕ ُأمَّ طَمبِٞمب٦ََم سمِٜم٧َْم َأيِب  َأسَم٤مَه٤م 

ـُ ؾَمِٕمٞمِد سمْ  َٓ ؾُمْٗمَٞم٤مَن َوَوزِمَ قُمْ٘مَدَة ٟمَِٙم٤مطِمَٝم٤م اسْم ـِ اًْمَٕم٤مِص َويَم٤مَن ُُمْسٚمذًِا َوَأسُمق ؾُمْٗمَٞم٤مَن طَملٌّ وَمَدلَّ َذًمَِؽ قَمغَم َأْن 

َي٦َم سم٤ِمًْمَ٘مَراسَم٦ِم َواضْمتِ  َٓ يٜم٤َمِن َوإِْن يَم٤مَن َأسًم٤م َوَأنَّ اًْمِق َي٦َم سَملْمَ َأْهِؾ اًْمَ٘مَراسَم٦ِم إَذا اظْمتََٚمَػ اًمدِّ َٓ يٜملَْمِ ِو   (2)اٟمتٝمك  "ذَاِع اًمدِّ

 .سادسا: النسب 
حمٗمقظ، ؾمقاء أؾمٚمؿ واًمداك أم متٜمّٕمقا، وٓ جيقز  : ٟمس٥م أسم٤مء وإوٓدنسب الزواج الصحيح - أ

ـْ » ًمؽ أن شمٖمػم ٟمسبتؽ إًمٞمٝمؿ ًمٙمقهنؿ يمٗم٤مرا، ومٚمؿ ُيٕمرف ذًمؽ قمـ اًمّمح٤مسم٦م، سمؾ ىم٤مل اًمٜمبل  ًَمْٞمَس ُِم

قمَ  ,َوُهَق َيْٕمَٚمُٛمُف  ,َرضُمٍؾ ادَّقَمك ًمَِٖمػْمِ َأسمِٞمِف  ـِ ادَّ َّٓ يَمَٗمَر، َوَُم ـَ إِ ْأ َُمْ٘مَٕمَدُه ُِم ك ىَمْقًُم٤م ًَمٞمَْس ًَمُف ومِٞمِٝمْؿ، وَمْٚمَٞمَتَبقَّ

وًمق شم٠مُمؾ أطمٌد يمت٥َم اًمؽماضمؿ ومسٞمجد أؾمذاء أقمجٛمٞم٦م ٔسم٤مء وأضمداد يمثػم ُمـ قمٚمذاء اعمسٚمٛملم:  (3)شاًمٜم٤َّمرِ 

َـّ اهلل قمغم إسمٜم٤مء سم٤مإلؾمالم وفمؾَّ   قمغم اًمٙمٗمر ، ومل يتٖمػم ٟمس٥م ه١مٓء اًمٕمٚمذاء ٕه٤مًمٞمٝمؿ أهٚمقهؿطمٞم٨م ُم

م ٟمسب٦م  م اًمنمع اًمتبٜمل طمرَّ وىمب٤مئٚمٝمؿ ُمع وضمقد إقمجٛمٞم٦م ذم إؾمذاء ، واًمٙمٗمر ذم إدي٤من- وعمـ٤َّم طمرَّ

 (4)- َّمن زن رن مم  ام يل ُّٱاعمتبٜمّك ًمٖمػم أسمٞمف وىمبٞمٚمتف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

هؿ واًمرمح٦م هبؿ، وـم٤مقمتٝمؿ ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:   نئ مئ ُّٱواًمقاضم٥م قمٚمٞمؽ سمرُّ

 رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ

 يل ىل مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث

                                                 

 (4.270ُمقؾمققم٦م اًمٗم٘مف اًمٙمقيتٞم٦م ) (1)

 (8. 5(إم ًمٚمِم٤مومٕمل )2)

 - (، قمـ أيب ذر 61(، وُمسٚمؿ، احلدي٨م رىمؿ: ) 3508أظمرضمف اًمبخ٤مري ، احلدي٨م رىمؿ: ) (3)

 [5:إطمزاب] (4)
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 جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰىين ىن نن من زن  رنمم ام

(ٔ) َّ حئ
وُمـ أًمقان اًمؼم ُمقاؾم٤مهتؿ إذا ُم٤م طمزٟمقا، وإقم٤مٟمتٝمؿ إذا ُم٤م اطمت٤مضمقا، وٟمحُق ذًمؽ َم٤م ٓ يٛمٜمٕمف  

 اظمتالف ديٜمٙمذا-

ُيٜمسبقن إًمٞمف  ومٚمٞمسقا سم٠موٓد اًمذيمر وٓ إوٓد اًمذيـ ضم٤مءوا ُمـ دون زواج"وأُم٤م نسب السفاح:  - ب

وٓ يٛمٜمع هذا ُمـ ُمالـمٗمتٝمؿ  (2)شاًمَقًَمُد ًمِْٚمِٗمَراِش َوًمِْٚمَٕم٤مِهِر احلََجرُ » ًم٘مقًمف  وًمدهتؿ، سمؾ ٟمسبتٝمؿ إمم ُمـ

 ورقم٤ميتٝمؿ واإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝمؿ- 

  :الميراثسابعا.  

 – ٓ يرث اعمسٚمُؿ اًمٙم٤مومَر، وٓ اًمٙم٤مومُر اعمسٚمؿ، يمذا ذم طمدي٨م اًمّمحٞمحلم، وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ُج اًْمَٙم٤مومُِر اعْمُْسٚمَِٛم٦َم- َوَاهللَُّ ":  رمحف َٓ َيَتَزوَّ َٓ َيِرُث اعْمُْسٚمَِؿ: َو َٗمَؼ اعمُْْسٚمُِٛمقَن قَمغَم َأنَّ اًْمَٙم٤مومَِر  ؾُمْبَح٤مَٟمُف ىَمْد  اشمَّ

اَءَة سَمٞمْ  ـَ َوَأْوضَم٥َم اًْمؼَمَ َي٦َم ذِم يمَِت٤مسمِِف سَملْمَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم َواًْمَٙم٤مومِِري َٓ َي٦َم سَملْمَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم ىَمَٓمَع اًْمِق َٓ َروَملْمِ َوَأصْمَب٧َم اًْمِق ـْ اًمٓمَّ ٜمَُٝمْؿ ُِم

 (3)- اٟمتٝمك "

وسمٜم٤مء قمٚمٞمف ٓ َيؾ أيمؾ ُمػماث اًمزوج اًمٙم٤مومر وٓ إىم٤مرب اًمٙمٗم٤مر ُمٓمٚم٘م٤م، ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد ص٤مًمح 

ًمٞمٗمٕمؾ  : وًمق يم٤من ذًمؽ ًمٖمرض اًمّمدىم٦م سمف: ًمٕمٛمقم احلدي٨م، وٕن اعمسٚمؿ ٓ ي١مُمر سم٤معمحرماعمٜمجد طمٗمٔمف 

اعمنموع، واهلل أقمٚمؿ - وهذا ُم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اهلل سمـ سم٤مز عم٤م ؾم٠مًمتُف قمـ هذه اعمس٠مًم٦م، ىم٤مل ٓ 

يٓم٤مًم٥م سم٢مرصمف: طمتك وًمق يم٤من ًمٚمتّمدق سمف، ًمٙمـ إن ُأقمٓمل اعم٤مَل َتٚمص ُمٜمف ذم أي وضمف ُمـ وضمقه اخلػم، واهلل 

أقمٚمؿ -
(ٗ)

 

                                                 

 [15، 14]ًم٘مذان: (1)

 - ( قمـ قم٤مئِم٦م 1457دي٨م رىمؿ )(، وُمسٚمؿ، احل2053أظمرضمف اًمبخ٤مري، احلدي٨م رىمؿ ) (2)

 (36. 32جمٛمقع اًمٗمت٤موى )(3)

 اعمٙمتب٦م اًمِم٤مُمٚم٦م  –( 2261ُمقىمع اإلؾمالم ؾم١مال وضمقاب سمرىمؿ ) (4)
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سمٕمد ُمقشمؽ، وًمٙمـ دمقز وصٞم٦م اعمسٚمؿ ًمٚمٙم٤مومر ذم طمدود اًمثٚم٨م، ويمذًمؽ ٓ َيؾ هلؿ أن ي٠ميمٚمقا ُمػماصمؽ    

ٍَخ هَل٤َم " ويمذا وصٞم٦م اًمٙم٤مومر ًمٚمٛمسٚمؿ شمّمح ذقم٤ًم أيْم٤م، وىمد أوص٧م أم اعم١مُمٜملم صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل  ِٕ

 (1)-"َُيُقِديٍّ 

 (2) ًمٙمـ ًمق أؾمٚمؿ اًمٙم٤مومر ىمبؾ ىمسٛم٦م اًمؽميم٦م ورث قمٜمد اإلُم٤مم أمحد شمرهمٞمب٤ًم ًمف ذم اإلؾمالم- واهلل أقمٚمؿ-    

  :األطعمة والمشروباتثامنا. 

َيرم قمٚمٞمؽ ذب اعمسٙمرات سمِمتك أؿمٙم٤مهل٤م وأؾمذائٝم٤م، وًمق ضمرقم٦ًم ىمٚمٞمٚم٦م، وَيؾ ًمؽ ُم٤م قمدا ذًمؽ ُم٤م مل    

ك- وَيرم قمٚمٞمؽ اًمدُم٤مء واعمٞمت٦م  ، واًمٓمٕم٤مُم سمٛمختٚمػ أصٜم٤مومف ,اًمتل مل شُمذسمح وومؼ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م,يَضَّ

، ي٠ميت اًمتٜمبٞمف إًمٞمٝم٤م آظمر  ذًمؽ َم٤م هق ُمبسقط ذم أُم٤ميمـ أظمرىاعمّمٜمققم٦ِم سمٛمِمت٘م٤مت اخلٜمزير أو اعمٞمت٦م- وهمػمُ 

 -اًمرؾم٤مًم٦م

أو مل دمد ؾمقاه٤م وظمِمٞم٧م قمغم ٟمٗمسؽ  ،هق ُمنموقمٞم٦م شمٜم٤مول هذه إؿمٞم٤مء إذا ُم٤م أيمره٧م واملؼصود هـا    

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱاهلٚمٙم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن

 زب ربيئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰىٰر  ٰذ

 ىث  نث مث زث رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب

(ٖ)  َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث
 

 

                                                 

 (286. 7اًمبدر اعمٜمػم )(- وضمقد إؾمٜم٤مده اسمـ اعمٚم٘مـ ذم 13026ذم اًمٙمؼمى، احلدي٨م رىمؿ: ) أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل (1)

 (249. 6) اعمٖمٜملراضمع  (2)

 [3]اعم٤مئدة: (3)
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  :اللباس والزينةتاسعا. 
 الرجل:  . أ

إٓ ُم٤م اطمتج٧م  ,اًمٗمْم٦م دون–ًمبس احلرير اًمٓمبٞمٕمل سمٛمختٚمػ أٟمقاقمف ويمذا اًمذه٥م َيرم قمٚمٞمؽ أن 

وصمٛم٦م شمٗمّمٞمالت ًمب٤م- وَيرم قمٚمٞمؽ اًمتِمبف سم٤مًمٜمس٤مء- واعمٕمٞم٤مر ذم ذًمؽ قمرف جمتٛمٕمؽ هم٤مإًمٞمف، أو أضمؼمت قمٚمٞمف، 

(ٔ).شمراضمع ذم ُمٔم٤مهن٤م ،أظمرى
 

ـْ  إِنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ »ىم٤مل:  ويٚمزم إزاًم٦م اًمقؿمقم: ٕهن٤م حمرُم٦م، ُم٤م مل يَض: حلدي٨م أيب ضمحٞمٗم٦م  هَنَك قَم

سمَ  ـَ اًمَقاؿِمَٛم٦َم َواعُمْستَْقؿِمَٛم٦َم، َوآيمَِؾ اًمرِّ ـِ اًمَٙمْٚم٥ِم، َويَمْس٥ِم إََُم٦ِم، َوًَمَٕم ِم، َوصَمَٛم ـِ اًمدَّ ـَ صَمَٛم ٤م، َوُُمقيمَِٚمُف، َوًَمَٕم

رَ  شاعُمَّمقِّ
(ٕ)

وم٤مًمقؿمؿ ُمـ يمب٤مئر اًمذٟمقب، وًمٙمـ إن شم٤مب اإلٟمس٤من ُمٜمف شم٤مب اهلل قمٚمٞمف- وىمد شمقصؾ اًمٓم٥م  

احلدي٨م إمم إُمٙم٤مٟمٞم٦م إزاًم٦م اًمقؿمؿ، واًمدواء ُمقضمقد وُمتداول ذم اًمّمٞمدًمٞم٤مت، ومٞمٛمٙمٜمؽ سمسٝمقًم٦م إن ؿم٤مء اهلل 

 إزاًمتف، ومال شمت٠مظمر-

 المرأة:  . ب

أُم٤مم حم٤مرُمٝم٤م واًمٜمس٤مء واًمرضم٤مل إضم٤مٟم٥م أطمٙم٤مٌم خمتٚمٗم٦م، ومٞمج٥م قمٚمٞمِؽ أن شمٚمتزُمل ًمِٕمقرِة اعمرأة 

سم٤محلج٤مب واحلِمٛم٦م واًمقىم٤مر، وم٢من قَمجزِت قمـ ذًمؽ وم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمِؽ أن َترضمل ُمـ هذا اعمٙم٤من اًمذي 

إمم أىمرب ُم٠مُمـ _سملم ومٞمف، وشُمٕمرض ومٞمف قمٚمٞمِؽ اًمٗمتٜم٦ُم ذم ديٜمؽ، وىمد يٗمٚمحقن ذم صدك قمـ ديـ اهلل حت٤مرَ 

أن شم٠مُمٜمل ومٞمف قمغم ٟمٗمسؽ وديٜمؽ، وٓ سم٠مس أن شمتحّٞمكم قمٚمٞمٝمؿ ذم ظمروضمؽ سمبٕمض احلٞمؾ، وًمق  يٛمٙمٜمِؽ 

اضٓمررِت إمم اًمٙمذب قمٚمٞمٝمؿ، أو شمستٕمٞمٜملم سم٠مطمد أهؾ إُم٤مٟم٦م اًمذيـ يٕمٞمٜمقٟمؽ قمغم ذًمؽ، وٓ َيؾ ًمِؽ أن 

 شمبَ٘مْل ذم ُمٙم٤من شمٗمتٜملم ومٞمف قمـ ديٜمؽ، ُمتك اؾمتٓمٕم٧ِم اخلروج -

وقمجزِت قمـ ًُمبس احلج٤مب، ومٚمتّمؼمي، وًمتحتسبل ُم٤م دِمديٜمف ُمـ اًمٕمٜم٤مء،  وم٢مذا مل دمدي ًمٚمٝمرب ؾمبٞماًل،

وٓ شمقاضمٝمٞمٝمؿ سمذا ُيٞمجٝمؿ قمٚمٞمؽ، وَيٛمٚمٝمؿ قمغم أذاك وشمٕمذيبؽ، واؾمتٕمٞمٜمل سمدقم٤مء اهلل، وآومت٘م٤مر إًمٞمف: أن 

 جيٕمؾ ًمؽ ومرضم٤م وخمرضم٤م، وأيمثري ُمـ ذيمره واًمتَضع إًمٞمف ذم أوىم٤مت اإلضم٤مسم٦م-

                                                 

 (325. 2)و ( 341. 1اعمٖمٜمل ذح خمتٍم اخلرىمل ش ف ط )راضمع  (1)

 -(2238، احلدي٨م رىمؿ: )اًمبخ٤مري أظمرضمف(2)
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ُم٤م اؾمتٕمٓم٧ِم، وٓ  وم٤مشم٘مل  ,قمغم ٟمحق ُم٤م سَمّٞمٜم٤م ذم اًمّمالة,و أيمره٧م وم٢مذا ظمِِمٞم٧ِم قمغم ٟمٗمسؽ اهلالك، أ

شمٙمِمٗمل ُمـ قمقرشمؽ إٓ سم٘مدر ُم٤م يدومع قمٜمؽ اًمَضر وذم وىم٧م اخلٓمر، واًمبز ُمـ ًمب٤مس ىمقُمؽ ُم٤م ي٘م٤مرب 

ي ذم سمٞمتِؽ  ,ُمثال–اًمٚمب٤مس اًمنمقمل: يم٤مًمبٚمقزة واجلٞمب٦م واإليِم٤مرب  قمغم ىمدر ُم٤م شمستٓمٞمٕملم، وطم٤موزم أن شَمَ٘مرِّ

 ؽ- ومٝمق أؾمؽم ًم

 ومال جيقز، واطمتسبل ذًمؽ-_وأُم٤م ظمٚمع احلج٤مب ُمـ أضمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ أو قمٛمؾ ُمٕملم ٓ يتحتؿ قمٚمٞمؽ 

  :القانون الوضعيعاشرا. 

ٓ جيقز، ويمذًمؽ اًمٕمٛمُؾ هب٤م وشمٓمبٞمُ٘مٝم٤م سملم اًمٜم٤مس: _آطمتٙم٤مم إمم اًم٘مقاٟملم اًمقضٕمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦ِم ًمٚمنميٕم٦م 

  حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ُّٱًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 جل مك لك خكحك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض

  َّ  مه جه هن من خن حن جن مم خمحم جم  هل مل خل حل

 مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱوىمقًمف شمٕم٤ممم :  (1)

  هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن

 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه  ىه مه جه

 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 حص مس  خس حس جس مخ ُّٱمم ىمقًمف: إ (2) َّ رت يب  ىب نب

                                                 

 [49,50 :اعم٤مئدة] (1)

 [61، 59،60:اًمٜمس٤مء] (2)
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  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص

َّ (1)- 

ـِ اْضُٓمر  إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اًمتل شمقضم٥م حتٙمٞمؿ ُم٤م أٟمزل اهلل ، ومتٜمع ُمـ حتٙمٞمؿ ُم٤م ظم٤مًمٗمف- ًمٙمـ ُم

 إمم اًمتح٤ميمؿ إمم اًم٘مقاٟملم اًمقضٕمٞم٦م ، ًمدومع فمٚمؿ أو اؾمؽمداد طمؼ، ضم٤مز ًمف ذًمؽ سمنموط :

 ل إمم طم٘مف إٓ هبذا اًمٓمريؼ -إول : أٓ يٛمٙمٜمف اًمقصق

 اًمث٤مين : أن يٙمقن يم٤مره٤م ُمبٖمْم٤م هلذا اًمتح٤ميمؿ -

 اًمث٤مًم٨م : أٓ ي٠مظمذ أيمثر ُمـ طم٘مف ، وًمق ىم٣م سمف اًم٘م٤مٟمقن -

وىمد ؾمئؾ قمٚمذاء اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمإلومت٤مء: ُم٤م طمٙمؿ حتٙمٞمؿ اًم٘مْم٤مء إُمريٙمل ذم اًمٜمزاع سملم اعمسٚمٛملم ، 

ٓ جيقز ًمٚمٛمسٚمؿ اًمتح٤ميمؿ إمم اعمح٤ميمؿ اًمقضٕمٞم٦م إٓ "وم٠مضم٤مسمقا :  أُمقر اًمٓمالق واًمتج٤مرة وهمػمه٤م ُمـ إُمقر ؟

 (2)اٟمتٝمك - "قمٜمد اًمَضورة إذا مل شمقضمد حم٤ميمؿ ذقمٞم٦م ، وإذا ىميض ًمف سمٖمػم طمؼ ًمف ومال َيؾ ًمف أظمذه 

وؾمئؾ اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل : ُم٤م طمٙمؿ قمٛمؾ اعمسٚمؿ اًمذي يدرس اًم٘م٤مٟمقن اًمقضٕمل: صمؿ يٗمتح 

 ُمراومٕم٤ًم أُم٤مم اعمح٤ميمؿ اعمدٟمٞم٦م إلدارات اًمنميم٤مت ؟ وُم٤م طمٙمؿ ُم٤م جيٛمٕمف ُمـ ُم٤مل ؟ُمٙمتب٤ًم ًمٚمٛمح٤مُم٤مة وي٘مػ 

وم٠مضم٤مب: وضع اًم٘مقاٟملم اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع ُمٙم٤من اًمنمع يمٗمر: ٕٟمف رومع ًمٚمنمع ووضع ًمٚمٓم٤مهمقت سمدًمف، 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱوهذا يدظمؾ ذم ىمقًمف قمز وضمؾ: )

                                                 

 [65:اًمٜمس٤مء] (1)

 ( -23.502) "ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م (2)
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ا يم٤من يتٕمٚمٛمٝم٤م ُمـ أضمؾ أن يدومع اًمب٤مـمؾ سم٤محلؼ : ومٝمذا ٓ --- وأُم٤م شمٕمٚمؿ اإلٟمس٤من ًمٚم٘مقاٟملم اًمقضٕمٞم٦م، إذ (1)َّ

سم٠مس سمف، وإذا يم٤من يتٕمٚمٛمٝم٤م ُمـ أضمؾ أن يتبع ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًم٘مقاٟملم اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع: ومٝمذا طمرام- وذم هذا 

ٟم٘مقل: طمتك اعمح٤مُم٤مة ذم سمٚمد حتٙمؿ اًمنميٕم٦م ومٞمف ٟم٘مقل: إذا يم٤من اعمح٤مُمل يريد إيّم٤مل احلؼ إمم أهٚمف: ومال سم٠مس 

 "ذه اعمٝمٜم٦م، وإن يم٤من يريد أن يٖمٚم٥م اًمٜم٤مس ذم ىمقًمف وحم٤مُم٤مشمف سم٤محلؼ أو سم٤مًمب٤مـمؾ: ومٝمذا طمرام أن يذارس ه

 - واهلل أقمٚمؿ-(2)اٟمتٝمك

  :منوعاتأخيرا. 

إذا يم٤مٟم٧م وفمٞمٗمُتؽ ىم٤مئٛم٦ًم قمغم اعمحرُم٤مت: يمبٞمع اخلٛمقر أو اًمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م وٟمحق ذًمؽ، ُمـ اعمحرُم٤مت ذم 

ػ قمـ هذا اًمٕمٛمؾ، وًمق أن شمبٞمع ذم اًمٓمرىم٤مت، وم٠مصح٤مب ومٞمج٥م قمٚمٞمؽ أن شمتقىم_ديٜمٜم٤م اعمبسقـم٦م ذم يمتبف 

، ُم٤م مل يّمؾ سمؽ إُمر إمم حمؾ اًمَضورة ورؾمقًمف  ٟمبٞمؽ شمريمقا وـمٜمٝمؿ وأُمقاهلؿ وأهٚمٝمؿ هجرة إمم 

 ٚمؿ اًمٕمٚمؿ طمٞمٜمٝم٤م- واهلل أقمٚمؿ- هراضمع ومٞمٝم٤م أيقمغم شمٗمّمٞمالت ذقمٞم٦م 

ًمتل ؾم٠مرؿمدك إًمٞمٝم٤م أن، واًمتل ؾمتٗمتح ويٛمٙمٜمؽ ُمراضمٕم٦ُم شمٗم٤مصٞمِؾ مجٞمِع ُم٤م ذيمرشمف هٜم٤م جمٛمال ذم اعمقاىمع ا

 ًمؽ أسمقاسم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ حتت٤مضمف ذم يمؾ شمٗم٤مصٞمؾ طمٞم٤مشمؽ، سم٢مذن اهلل-

*** 

                                                 

 [44]اعم٤مئدة:  (1)

 (33.9) "ًم٘م٤مء اًمب٤مب اعمٗمتقح"(سم٤مظمتّم٤مر ُمـ 2)
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ٓ يٛمٙمٜمٜمل أن أضمٞمبؽ قمـ يمؾ ُم٤م يدور سمَخَٚمدك، وٓ أؾمتٓمٞمع أن  ,أظمل ذم ,أظمػما وًمٞمس سمآظِمر 

يٕم٦م، وًمٙمٜمل ؾم٠مدًمؽ قمغم ؾمبؾ اًمتقاصؾ ُمع إظمقاٟمؽ ُمـ اًمدقم٤مة أطُمؾَّ يمؾ ُمِمٙمالشمؽ ذم هذه اًمرؾم٤مئؾ اًمْس

ٝمؿ ديٜمؽ اجلديد، ويسٝمؾ واًمٕمٚمذاء، ُمـ ظمالل ؿمبٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمدوًمٞم٦م )اإلٟمؽمٟم٧م(: ًمتتقؾمع أيمثر ذم ومَ 

 :ًمؽ، وشُمٗمّّمؾ ُم٤م أمجٚم٧ُم ًمؽ هٜم٤مقمٚمٞمؽ اًمقصقل حلؾ يمؾ ُمِمٙمٚم٦م شمٕمرض ًمؽ سم٢مذن 
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 (ٔ)موقع اإلسالم سؤال وجواب )متعدد اللغات(

islamqa.info 

ُمقىمع اإلؾمالم ؾم١مال وضمقاب ُمقىمع دقمقي، قمٚمٛمل، شمرسمقي، ُيدف إمم شم٘مديؿ اًمٗمت٤موى واإلضم٤مسم٤مت 

قمـ إؾمئٚم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مإلؾمالم ؾمقاء يم٤من اًمس٤مئؾ  ,ىمدر آؾمتٓم٤مقم٦م  ,اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم١مصٚم٦م سمِمٙمؾ واف وُمٞمْس 

سم٤مإلذاف قمغم هذه اإلضم٤مسم٤مت اًمِمٞمخ حمٛمد ص٤مًمح اعمٜمجد حم٤مض ويم٤مشم٥م  ُمسٚمذًا أو همػم ُمسٚمؿ ، وي٘مقم

إؾمالُمل -  يرطم٥م اعمقىمع سم٤مٕؾمئٚم٦م ذم اجلقاٟم٥م اعمختٚمٗم٦م ؾمقاء ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕم٘مٞمدة أو اًمٕمب٤مدة أو اعمٕم٤مُمالت أو 

 إُمقر اًمٜمٗمسٞم٦م وآضمتذاقمٞم٦م - 

 أهداف الموقع :

 ٟمنم اإلؾمالم واًمدقمقة إًمٞمف- ,1

 ورومع اجلٝمؾ قمـ اعمسٚمٛملم- ٟمنم اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ,2

 شمٚمبٞم٦م طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس سمت٘مديؿ اًمٗمت٤موى اًمنمقمٞم٦م اعم١مصٚم٦م- ,3

 شمقضمٞمف اًمٜم٤مس ذم اًم٘مْم٤مي٤م احلٞم٤مشمٞم٦م سمت٘مديؿ آؾمتِم٤مرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمؽمسمقي٦م وآضمتذاقمٞم٦م وهمػمه٤م- ,4

ػ : ي٘مقم اعمقىمع قمغم ٟمنم اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م قم٘مٞمدة أهؾ اًمسٜم٦م واجلذاقم٦م ، واشمب٤مع اًمسٚم مـفج املوقع

اًمّم٤مًمح ويتحرى أن شمٙمقن اإلضم٤مسم٤مت ُمبٜمٞم٦م قمغم اًمدًمٞمؾ ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م اًمّمحٞمح٦م 

وُم٠مظمقذة ُمـ يمالم اًمٕمٚمذاء ُمـ أصح٤مب اعمذاه٥م إرسمٕم٦م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ، واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ، واإلُم٤مم 

ُمث٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ اًمِم٤مومٕمل ، واإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ ، أ

إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ ، واًمِمٞمخ قمبد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز ، واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم وهمػمهؿ رمحٝمؿ اهلل ، 

ويمذًمؽ آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٗمت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمإلومت٤مء وىمرارات هٞمئ٦م يمب٤مر اًمٕمٚمذاء سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م، 

٤مًمٕمٚمذاء وـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمب٤مطمثلم ذم اًمتخّمّم٤مت اًمنمقمٞم٦م وىمرارات اعمج٤مُمع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، ويمذًمؽ آؾمتٕم٤مٟم٦م سم

                                                 

 اًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمف ظمػما- ، ومجزى "اعمستْمٕمٗمقن"ا اعمقىمع هق اًمراومد اًمرئٞمس عمحتقى اًمرؾم٤مًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م هذ (1)

 

http://www.islamqa.info/
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- ويتجٜم٥م اعمقىمع اًمدظمقل ذم يمؾ ىمْمٞم٦م ٓ شمٗمٞمد اعمسٚمؿ وٓ شمٕمٜمٞمف ُمـ اعمٝم٤مشمرات واًمسب٤مب واًمِمت٤مئؿ واجلدل 

 اًمٕم٘مٞمؿ، وٟمس٠مل اهلل اًمسداد واًمتقومٞمؼ -

سمحٞم٨م يٛمٙمـ : شمؿ إقمداد ىم٤مقمدة ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت وىمسٛم٧م طمس٥م اعمقاضٞمع كقػقة آستػادة من املوقع

عمقصؾ إمم اًمبح٨م قمـ ُمقضقع أو ُمس٠مًم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م ، يمذا يٛمٙمـ اًمبح٨م سم٤مؾمتٕمذال يمٚمذات شمِمٙمؾ اعمٗمت٤مح ا

 (1)-اعمٕمٚمقُم٤مت اعمٓمٚمقسم٦م 

*** 

  

                                                 

  اًمؽممج٦م ُمـ اعمقىمع ٟمٗمسف- (1)
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 (ٔ)موقع: إسالم ويب )متعدد اللغات(

fatwa.islamweb.net 

يٜمتٝم٩م ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمسٜم٦م واجلذاقم٦م ذم اعمٕمت٘مد واًمٕمٛمؾ ، وي٘مقم ) إؾمالم وي٥م ( ُمقىمع إؾمالُمل دقمقي ، 

 قمٚمٞمف ٟمخب٦م ُمـ محٚم٦م اًمِمٝم٤مدات اًمنمقمٞم٦م واًمٚمٖمقي٦م واًمٗمٜمٞم٦م ، يمذا يٙمت٥م ومٞمف قمدد ُمـ إؾمذاء اًمب٤مرزة -

 : يسٕمك ) إؾمالم وي٥م ( إمم شمرؾمٞمخ اًم٘مٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م ، وحت٘مٞمؼ مجٚم٦م ُمـ إهداف ، وُمٜمٝم٤م :  أهداف املوقع

 اإلؾمالُمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م ، واًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م اعمبٜمٞم٦م قمغم اًمدًمٞمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م - ٟمنم اًمٕم٘مٞمدة  -1

 شمقضٞمح اًمّمقرة اًمّمحٞمح٦م ًمإلؾمالم واعمسٚمٛملم ، وإسمراز حم٤مؾمـ هذا اًمديـ وؿمٛمقًمٞمتف واقمتداًمف- -2

 آهتذام سم٘مْم٤مي٤م اعمسٚمٛملم يم٤موم٦م ، وقمغم مجٞمع إصٕمدة ، وذم مجٞمع اعمج٤مٓت -  -3

 لم سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمّمحٞمح٦م ، وومؼ اعمٜمٝم٩م اًم٘مقيؿ -آهتذام سمدقمقة همػم اعمسٚمٛم -4

 قمرض اعمقاد سمٓمري٘م٦م ُمٝمٜمٞم٦م ، ُمع ُمراقم٤مة إص٤مًم٦م واعمٜمٝمجٞم٦م واعمقضققمٞم٦م - -5

 مجع يمٚمٛم٦م اعمسٚمٛملم ، واًمتقاصؾ واحلقار ُمع أظمريـ ، ضٛمـ اًمثقاسم٧م - -6

 شم٘مديؿ اخلدُم٤مت اعمٛمٙمٜم٦م ًمزوار اعمقىمع ، ًمٞمٙمقن سمقاسم٦م ؿم٤مُمٚم٦م قمغم اإلٟمؽمٟم٧م - -7

( ؟ : إن ُم٤م يتٛمٞمز سمف ُمقىمع إؾمالم وي٥م ُمـ ؿمٛمقًمٞم٦م واقمتدال وإشم٘م٤من ، جيٕمؾ ُمـ اعمقىمع ويبملاذا )إسالم 

سطم٤م ؿم٤مخم٤م ، وسمٜم٤مء ىمقي٤م ذم قم٤ممل اإلٟمؽمٟم٧م ، وم٤معمقىمع ٓ يٙمتٗمل سمت٘مديؿ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمنمقمٞم٦م ُمـ يمت٥م 

ة، يمذا وومت٤موى وُم٘م٤مٓت وصقشمٞم٤مت ، سمؾ هق أيْم٤م ي٘مدم ظمدُم٤مت اؾمتِم٤مري٦م ذم ومٜمقن اًمٓم٥م واًمث٘م٤موم٦م وإرس

يرسمط اًمزائر سمقاىمع اإلؾمالم واعمسٚمٛملم ذم يمؾ ُمٙم٤من، إض٤موم٦م إمم ضمٝمقد اعمقىمع ٓطمتقاء مجٞمع ومئ٤مت اعمجتٛمع ، 

 (2)سمٛمختٚمػ ُمستقي٤مهتؿ ، يمؾ هذا ضٛمـ ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمسٜم٦م واجلذاقم٦م ، وصمقاسم٧م ديٜمٜم٤م اإلؾمالُمل احلٜمٞمػ -

*** 

 

                                                 

 هذا اعمقىمع ُمـ اًمرواومد اًمتل همذت اًمرؾم٤مًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م أيْم٤م- (1)

  اًمؽممج٦م ُمـ اعمقىمع ٟمٗمسف-(2)
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 تعلم قراءة القرآن )متعدد اللغات(
qsound.qurancomplex.gov.sa 

 
  شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مران اًمٙمريؿ سم٤مًمتقضمٞمف اًمّمقيت هل ـمري٘م٦م ُمبتٙمرة عمس٤مقمدة ذوي اإلقم٤مىم٦م اًمبٍمي٦م، واًمذيـ

جيٝمٚمقن اًم٘مراءة ذم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مران اًمٙمريؿ- شمؿ اسمتٙم٤مر هذه اًمٓمري٘م٦م ًمٞمسٝمؾ قمغم اعمستخدم اًمقصقل إزم 

ٞمؿ اًم٘مران اًمٙمريؿ ُمـ ظمالل شمقضمٞمٝم٤مت صقشمٞم٦م- وشمس٤مقمد اًمتقضمٞمٝم٤مت اًمّمقشمٞم٦م قمغم اعمحتقي اخل٤مص سمتٕمٚم

إُمٙم٤من شمّمٗمح اعمقىمع، وآؾمتذاع إمم أي ؾمقرة ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ُمـ ظمالل آؾمتذاع إمم قمب٤مرات صقشمٞم٦م 

 ُمرشمبٓم٦م ُمع حتريم٤مت ُم١مذ اًمٗم٤مرة قمغم ُمتّمٗمح اإلٟمؽمٟم٧م، وًمقطم٦م اعمٗم٤مشمٞمح- 

ٞملم )ُمـ ٓ يمذا يٛمٙمـ أن شمستٗمٞمد ُمـ اًمتقضمٞم ٝم٤مت اًمّمقشمٞم٦م ومئ٤مت أظمرى ُمـ اعمستخدُملم ُمثؾ: إُمِّ

جيٞمدون اًم٘مراءة( إذ يٛمٙمٜمٝمؿ اًمقصقل إمم اًمسقرة اعمٓمٚمقسم٦م وآؾمتذاع إًمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل اًمتقضمٞمٝم٤مت اًمّمقشمٞم٦م- 

 ويمذًمؽ إُمر سم٤مًمٜمسب٦م ًمّمٖم٤مر اًمسـ ُمـ إـمٗم٤مل اًمذيـ مل يت٘مٜمقا ُمٝم٤مرات اًم٘مراءة- 

  جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمب٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة  وهق ُمقىمع طمٙمقُمل حت٧م إذاف

سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م شمؿ شمرمج٦م اعمقىمع ازم اًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م واًمٚمٖم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م واًمٚمٖم٦م اًمروؾمٞم٦م وًمٖم٦م اًمٞمقرسم٤م 

٦م وشمؿ إض٤موم٦م ًمٖم٤مت أظمري ُمثؾ اًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمسٞم٦م واًمٚمٖم٦م اًمؼمشمٖم٤مًمٞم٦م واًمٚمٖم٦م اإلؾمب٤مٟمٞم٦م واًمٚمٖم٦م اإلٟمدوٟمٞمسٞم٦م وًمٖم

 إردو واًمٚمٖم٦م إعم٤مٟمٞم٦م واًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م واًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م واًمٚمٖم٦م اًمبٜمٖم٤مًمٞم٦م سم٤مإلض٤موم٦م ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م- 

  اعمقىمع يٕمٛمؾ سمرواي٦م طمٗمص قمـ قم٤مصؿ ًمٕمدد ؾمت٦م ُمـ اًم٘مراء وهؿ اًمِمٞمخ قمكم احلذيٗمل، واًمِمٞمخ

 إسمراهٞمؿ إظمَض، وهمػمهؿ- 

طمٗمظ اًم٘مران اًمٙمريؿ ضم٤مري اًمٕمٛمؾ قمكم ي٘مدم اعمقىمع ظمدُم٦م آؾمتذاع ًمٚم٘مران اًمٙمريؿ ويمذًمؽ ظمدُم٦م 

إـمالق رواي٦م ورش قمـ ٟم٤مومع ويمذًمؽ سم٤مىمل اًمرواي٤مت يمذا جيري اًمٕمٛمؾ قمكم اض٤موم٦م اًمٕمديد ُمـ اخلدُم٤مت 

إظمرى ُمٜمٝم٤م اًمتٗمسػم اعمٞمْس صقشمٞم٤م-
(ٔ) 

*** 
 
 

                                                 

 ُمّمدر اًمؽممج٦م: ويٙمٞمبٞمدي٤م-  (1)
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 موقع: دار اإلسالم )متعدد اللغات(

islamhouse.com 

ـ ، اًمذي يٕمد أطمد أٟمِمٓم٦م ُمٙمت٥م ضم٤مًمٞم٤مت  ه٠1422م ُمقىمع دار اإلؾمالم همرة ؿمٝمر صٗمر ُمـ قم٤مم ٟمِم

اًمرسمقة، إْذ ىم٤مم جمٛمققم٦م ُمـ اعمتخّمّملم ذم شم٘مٜمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت سمٛمح٤موٓت ٟمنم اإلٟمت٤مضم٤مت اًمدقمقي٦م سمٛمختٚمػ 

اجل٤مدة  ًمٞمٕمؼم قمـ اًمرهمب٦م "Islam House دار اإلؾمالم"أٟمذاـمٝم٤م قمؼم ومْم٤مء اإلٟمؽمٟم٧م، ومج٤مء هذا اًمٜمٓم٤مق 

ذم اطمتقاء إصدارات اعمٜمٔمذات اإلؾمالُمٞم٦م اًمدقمقي٦م ويمذًمؽ اطمتقاء ضمٝمقد اعم١مًمٗملم واعمؽممجلم ُمـ اًمٕمٚمذاء 

واًمدقم٤مة سمقضٕمٝم٤م ذم ىم٤مًم٥م واطمد إًمٙمؽموين يتٞمح ًمٚمجٛمٞمع اًمرضمقع إًمٞمف ُمـ ظمالل صٗمح٤مت اعمقىمع أو 

 ًمؽ ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اعمٕمرووم٦م-سمقاؾمٓم٦م حمريم٤مت اًمبح٨م اًمِمٝمػمة أو سمقاؾمٓم٦م اًمتٓمبٞم٘م٤مت ًمألضمٝمزة اًمذيمٞم٦م وهمػم ذ

  ه1419أمهٞم٦م اعمقىمع واحل٤مضم٦م إًمٞمف: قم٘م٥م دظمقل ؿمبٙم٦م اإلٟمؽمٟم٧م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م قم٤مم 

واٟمٗمت٤مح اًمث٘م٤موم٤مت اعمختٚمٗم٦م ومٞمذا سمٞمٜمٝم٤م، سمرزت احل٤مضم٦م إلىم٤مُم٦م ُمِم٤مريع وٟمِم٤مـم٤مت ُمتٜمققم٦م ذم جم٤مل اًمدقمقة إمم 

تّم٦م سم٤مًمدقمقة واإلرؿم٤مد سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م اهلل قمؼم هذه اًمِمبٙم٦م، ومٙم٤من ًمزاُم٤ًم قمغم اجلٝم٤مت اعمخ

اعمب٤مدرة وظمقض همذار هذه اًمقؾمٞمٚم٦م اجلديدة، ًمتح٘مٞمؼ إهداف اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م ٟمِم٠م اعمٙمت٥م قمؼم ؿمبٙم٦م 

اعمٕمٚمقُم٤مت، ظمّمقص٤ًم وأن اًمس٤مطم٦م ظم٤مًمٞم٦م، واحل٤مضم٦م ُمٚمح٦م، واعمٕمٓمٞم٤مت ُمتقاومرة، واًمت٠مظمر يٕمٓمل احلري٦م 

واعمٜمحروم٦م ذم شمِمقيف اًمّمقرة اًمّم٤مومٞم٦م ًمإلؾمالم، ُمع ُم٤م يٕم٤مٟمٞمف اعمسٚمٛمقن  واعمج٤مل ًمٚمدي٤مٟم٤مت واًمٗمرق اًمب٤مـمٚم٦م

ُمـ شم٠مصمرهؿ سم٤مًمِمبٝم٤مت، وُمِمٙمالت اًمِمٝمقات، وسمٕمدهؿ قمـ اعمٜمٝم٩م اًمّمحٞمح اعمستٛمد ُمـ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م، 

وم٘م٤مم اعمٙمت٥م اًمتٕم٤موين ًمٚمدقمقة سم٤مًمتخٓمٞمط عمنموع ذم اًمدقمقة إمم اهلل ُمـ ظمالل اإلٟمؽمٟم٧م حت٧م ُمسٛمك 

اإلؾمالم، وحت٧م ؿمٕم٤مر: اإلؾمالم سملم يدي اعماليلم، ُمستٚمٝمٛملم ذم ذًمؽ طمدي٨م متٞمؿ  ُمنموع ُمقىمع دار

ًمٞمبٚمٖمـ هذا إُمر ُم٤م سمٚمغ اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر، وٓ يؽمك اهلل سمٞم٧م ُمدر وٓ وسمر  "اًمداري رِض اهلل قمٜمف ُمرومققم٤ًم: 

 (1) " اهلل سمف اًمٙمٗمرإٓ أدظمٚمف اهلل هذا اًمديـ، سمٕمز قمزيز أو سمذل ذًمٞمؾ، قمزًا يٕمز اهلل سمف اإلؾمالم وذًٓ يذل 

 شمٜمحٍم أهداف وـمٛمقطم٤مت ُمقىمع دار اإلؾمالم ذم صمالصم٦م أهداف رئٞمس٦م، وصمالصم٦م أهداف املوقع :

 أهداف اؾمؽماشمٞمجٞم٦م ٟمقضمزه٤م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:

                                                 

إؾمٜم٤مده صحٞمح وىم٤مل إرٟم١موط:  (-3رىمؿ ) (1.32) :- وصححف إًمب٤مين ذم اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م(16957حلدي٨م رىمؿ )ا ,وهمػمه(أظمرضمف أمحد 1)

 [(155. 28ُمسٜمد أمحد )]قمغم ذط ُمسٚمؿ 
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 : األهداف الرئيسة  - أ

 شمٕمريػ همػم اعمسٚمٛملم سم٤مإلؾمالم، وشمبٞملم حم٤مؾمٜمف وُمزاي٤مه سمٛمختٚمػ اًمٚمٖم٤مت-  -1

  أُمقر ديٜمٝمؿ- شمٗم٘مٞمف اعمسٚمٛملم ُم٤م يٚمزُمٝمؿ ذم -2

شمٗمٜمٞمد آومؽماءات واًمِمبٝم٤مت اعمقضمٝم٦م إمم اإلؾمالم، وشمقضٞمح سمٓمالن اًمبدع واخلراوم٤مت  -3

 ُمـ سمٕمض اًمٗمرق اعمٜمتسب٦م إًمٞمف-

 : االستراتيجية األهداف - ب

شمٙمقيـ ُمرضمٕمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م دقمقي٦م ُمقصمقىم٦م وجم٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٤مت اعمختٚمٗم٦م ًمٚمٛمرايمز اإلؾمالُمٞم٦م واجلٝم٤مت  .ٔ

طمثلم واًمدقم٤مة إومراد واعمقاىمع اإلؾمالُمٞم٦م وعمستخدُمل اإلٟمؽمٟم٧م اًمدقمقي٦م طمقل اًمٕم٤ممل سمخ٤مص٦م، وًمٚمب٤م

 . سمٕم٤مُم٦م
شمٞمسػم احلّمقل قمغم إصدارات اجلٝم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمدقمقي٦م سمٛمختٚمػ اًمٚمٖم٤مت سمٕمد مجٕمٝم٤م  -2

 وشم٘مٞمٞمٛمٝم٤م واإلؾمٝم٤مم ذم ٟمنم اعمٜم٤مؾم٥م ُمٜمٝم٤م- 

ت إمم ًمٖم٦م إزاًم٦م قم٤مئؼ اًمٚمٖم٦م ذم اًمٕمٛمؾ اًمدقمقي: سمؽممج٦م سمٞم٤مٟم٤مت اعمقاد اعمٜمِمقرة سمٛمختٚمػ اًمٚمٖم٤م -3

 اًمزائر-

 ضمقائز ـمٞمٚم٦م ُمسػمشمف وهل: 5: طمّمؾ اعمقىمع قمغم شفادات وجوائز 

طمّمؾ قمغم اعمريمز إول ذم ضم٤مئزة اًمتٛمٞمز اًمرىمٛمل ُمـ وزارة آشمّم٤مٓت وشم٘مٜمٞم٦م  -1

 ذم ومرع اًمث٘م٤موم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م- 2006اعمٕمٚمقُم٤مت سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م ًمٕم٤مم 

 ًمٚمٗمرع ٟمٗمسف- ٤2007مم طمّمؾ قمغم اعمريمز إول ذم ٟمٗمس اجل٤مئزة قم -2

 ًمٚمٗمرع ٟمٗمسف- 2011طمّمؾ قمغم اعمريمز اًمث٤مًم٨م ذم ٟمٗمس اجل٤مئزة قم٤مم  -3

ذم ومرع اًمث٘م٤موم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م قمغم ُمستقى  2007قم٤مم  "اًمذيمر اخل٤مص"طمّمؾ قمغم ضم٤مئزة  -4

واًمتل أـمٚم٘م٧م يمجزء ُمـ ىمٛم٦م  WSA اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م واًمنمق إوؾمط ُمـ اًم٘مٛم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمجقائز

 عمٕمٚمقُم٤مت-إُمؿ اعمتحدة عمجتٛمع ا

ذم  2010طمّمؾ قمغم ضم٤مئزة اًمِم٤مرىم٦م سم٤مإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة ذم اًمٕمٛمؾ اًمتٓمققمل قم٤مم  -5

 (1)جم٤مل اًمنميٕم٦م واًمديـ-

                                                 

 ُمّمدر اًمؽممج٦م اعمقىمع ٟمٗمسف- (1)
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 موقع دين اإلسالم )غير عربي متعدد اللغات(

www.islamreligion.com 

ؾمالم ودقمقهتؿ إًمٞمف سم٤محلسٜمك، سمثذان ًمٖم٤مت قم٤معمٞم٦م، ُمع ُمقىمع ُمتخّمص ذم شمٕمريػ همػم اعمسٚمٛملم سم٤مإل

ُمس٤مقمدة طمٞم٦م سمقاؾمٓم٦م اعمح٤مدصم٦م اعمب٤مذة )اًمِم٤مت(، ويتؿ ومٞمف ٟمنم اعم٘م٤مٓت اجلديدة ذم يمؾ أؾمبقع، يمذا أٟمف 

 (1)َيقي ىمسذًا ًمٚمٗمٞمديق اًمدقمقي-

*** 

 موقع: دليل المسلم الجديد )متعدد اللغات(

guide.com-www.newmuslim 

أصؾ هذا اعمقىمع هق يمت٤مب دًمٞمؾ اعمسٚمؿ اجلديد اعمّمقر ًمٚمٛم١مًمػ ومٝمد ؾم٤ممل سم٤ممه٤مم ، واًمذي راضمٕمف وأىمره 

قمنم ًمٖم٦م وًمف قمدد ُمـ اعمٜمتج٤مت واًمقؾم٤مئط  16قمدد يمبػم ُمـ قمٚمذاء إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وىمد شُمرضمؿ ٕيمثر ُمـ 

 (2)ٜمتنمة طمقل اًمٕم٤ممل -اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م واإلقمالُمٞم٦م اعمج٤مٟمٞم٦م اعم

*** 

 

 

 

 

                                                 

  ُمّمدر اًمؽممج٦م ُمـ ُمقىمع دار اإلؾمالم- اًمس٤مسمؼ- (1)

 ُمّمدر اًمؽممج٦م اعمقىمع ٟمٗمسف-(2)

 

http://www.islamreligion.com/
http://www.islamreligion.com/
http://www.newmuslim-guide.com/
http://www.newmuslim-guide.com/
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 شبكة األلوكة

www.alukah.net 

تتألف من ثالثة عشر  ىي شبكة غنية شاملة؛ إعالمية، وثقافية، وعلمية، وأدبية
 ،والدراسات ،واْلحباث ،واالستشارات ،وآالف املقاالت ،ومئات اْلقسام ،موقعا

واملرئيات، يشارك فيها خنب من أىل العلم والفكر والّدعوة. أكثر  والكتب والصوتيات
متابعة آخر اْلخبار احلصرية للمسلمني و  ،مادة جديدة يومياً  ٓٗو .مادة ٓٓٓ.ٓٙمن 

 قناة إذاعية.  ٕٕيف العاَل. االستماع إىل 

  بإشراف: 

 ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ إؾمت٤مذ اًمديمتقر: ؾمٕمد سمـ قمبداهلل احلٛمٞمد  ♦

 تقر: ظم٤مًمد سمـ قمبد اًمرمحـ اجلريز وؾمٕم٤مدة اًمديم  ♦

وإًمقيم٦م شمٕمٜمل ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م: اًمرؾم٤مًم٦م، قمسك أن يقاومؼ آؾمؿ اعمسٛمك، وأن شمٙمقن رساضم٤م ُمٜمػما 

 (1)ًمٚمس٤مئريـ ذم دروب اًمدقمقة واًمٕمٛمؾ اإلؾمالُمل

*** 

 

 

 

 

                                                 

  قىمع شمٓمبٞمؼ إًمقيم٦م قمغم ُمتجر ضمقضمؾ سمالي-ُمّمدر اًمؽممج٦م ُم (1)

 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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 موقع فقه العبادات المصور 

feqh.com-www.al 

ُمنموع شمٞمسػم وشمٕمٚمٞمؿ أطمٙم٤مم اإلؾمالم سمٕمدد ُمـ ًمٖم٤مت اًمٕم٤ممل اعمختٚمٗم٦م هبدف ٟمنم صحٞمح اإلؾمالم  هق

 سملم اعمسٚمٛملم- 

َيتقى قمغم مخس  "وم٘مف اًمٕمب٤مدات اعمّمقر"يتٙمقن اعمنموع ُمـ يمت٤مب ُمّمقر ٕطمٙم٤مم اإلؾمالم يسٛمك 

ح ُمّمحقب سم٤مًمٗمٞمديق أسمقاب وهك اًمٓمٝم٤مرة، واًمّمالة، واًمّمٞم٤مم، واًمزيم٤مة، واحل٩م- يٕمتٛمد اًمٙمت٤مب قمغم اًمنم

 وإدًم٦م واًمّمقر- 

يمذًمؽ يتٙمقن اعمنموع أيْم٤م ُمـ ُمقاىمع وي٥م ًمٙمؾ ًمٖم٦م ُمـ ًمٖم٤مت اعمنموع سم٤مإلض٤موم٦م إمم ُمقاىمع اإلقمالم 

اجلديد، وأيْم٤م ىمرص ضقئل َيٛمؾ يمؾ هذه اعمقاد، وُمـ هذا اًمؽممج٤مت اإلٟمجٚمٞمزي٦م، واًمٗمرٟمسٞم٦م، واًمّمٞمٜمٞم٦م، 

 (1)وهمػمه٤م-

*** 

 ير عربي متعدد اللغات(موقع المحادثة اإلسالمي )غ

www.chatislamonline.org 

 ُمقىمع دقمقي يتبع اهلٞمئ٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمتٕمريػ سم٤مإلؾمالم: وهل ضمٝم٦م ُمٜمبث٘م٦م ُمـ راسمٓم٦م اًمٕم٤ممل آؾمالُمل-

وذًمؽ قمـ ـمريؼ اعمقىمع خمّمص ًمٖمػم اعمسٚمٛملم اًمٜم٤مـم٘ملم سمٖمػم اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمتٕمرف قمغم طم٘مٞم٘م٦م اإلؾمالم 

احلقار اعمب٤مذ، وُيدف إمم شم٘مديؿ صقرة ص٤مومٞم٦م قمـ اإلؾمالم، يمذا ُيدف اعمقىمع إمم شمّمحٞمح اعمٗم٤مهٞمؿ 

 (2)اخل٤مـمئ٦م قمـ اإلؾمالم واعمسٚمٛملم واًمتل ي٘مدُمٝم٤م سمٕمض اإلقمالم اعمٜمح٤مز ضد اإلؾمالم-

                                                 

 ُمّمدر اًمؽممج٦م اعمقىمع ٟمٗمسف-  (1)

  ُمّمدر اًمؽممج٦م ُمـ ُمقىمع دار اإلؾمالم- اًمس٤مسمؼ- (2)

 

http://www.al-feqh.com/
http://www.al-feqh.com/
http://www.chatislamonline.org/
http://www.chatislamonline.org/
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 قصة اإلسالم في سطورموقع 

www.islamstory.com 

اًمٕمرسمٞم٦م واإلٟمجٚمٞمزي٦م- شمتؿ شمرمجتف إمم اًمٚمٖم٤مت إظمرى )اًمٗمرٟمسٞم٦م،  ُمقىمع شم٤مرخيل إؾمالُمل ؿم٤مُمؾ سم٤مًمٚمٖمتلم

 اإليٓم٤مًمٞم٦م، إؾمب٤مٟمٞم٦م، اًمّمٞمٜمٞم٦م، إعم٤مٟمٞم٦م، اًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م--(-- 

: ُم٘م٤مٓت، ودراؾم٤مت، وسمحقصًم٤م، ويمتًب٤م، وأظمب٤مًرا، وحتٚمٞمالت، "ىمّم٦م اإلؾمالم"يِمٛمؾ حمتقى ُمقىمع 

 وصقشمٞم٤مت، وُمرئٞم٤مت، وومالؿم٤مت-

قمـ دول اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل اعمٕم٤مسة، وشمراضمؿ ًمٚمِمخّمٞم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م يمذا يٕمرض ُمٕمٚمقُم٤مت وصقًرا 

 اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م-

أيًْم٤م أسمقاسًم٤م شمٗم٤مقمٚمٞم٦م: اؾمتبٞم٤مٟم٤مت، اؾمتِم٤مرات، ُمٜمتدي٤مت، ُمس٤مسم٘م٤مت،  "ىمّم٦م اإلؾمالم"وَيقي ُمقىمع 

 (1)أؾمئٚم٦م، شمٕمٚمٞم٘م٤مت-

*** 

                                                 

  ُمّمدر اًمؽممج٦م ُمـ اعمقىمع ٟمٗمسف- (1)
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أن ووم٘مؽ  ومٞمٝم٤م ظمػما وم٤ممحِد  إمم هٜم٤م ٟمٙمقن ىمد وصٚمٜم٤م ًمٜمٝم٤مي٦م رؾم٤مئٚمٜم٤م وسمداي٦م ؾمٕم٤مدشمٜم٤م، وم٢من وضمدت

 زب ُّٱإًمٞمف، وإن وضمدت همػم ذًمؽ ومٝمذا ضمٝمد اًمبنم، ويب٘مك اًمٙمذال ًمرب اًمٕم٤معملم، واًمتذام ًمٙمت٤مسمف اعمبلم 

 (1)  َّ نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب

 اًمؼميد اإلًمٙمؽموين وٓ شمؽمدد ذم اًمتقاصؾ ُمع أظمٞمؽ قمؼم ،وٓ شمٜمسٜم٤م ُمـ ٟمّم٤مئحؽ: 

ashraf.0118097878@gmail.com  

  "أسمق صٝمٞم٥م أذف اعمٍمي": آضمتذاقملقمغم ؿمبٙم٦م اًمتقاصؾ  أو طمس٤ميب

  www.facebook.com/ashraf.mohammad1979  أو

*** 

  

                                                 

 [82(]اًمٜمس٤مء: 1)

 

mailto:ashraf.0118097878@gmail.com
mailto:ashraf.0118097878@gmail.com
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 ترقيم املراجع

  القرآن الكريم وعلومه

  (1 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

  اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿشمٗمسػم)شمٗمسػم اسمـ ايب طم٤مشمؿ( 

أسمق حمٛمد قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس سمـ اعمٜمذر اًمتٛمٞمٛمل، احلٜمٔمكم، اًمرازي اسمـ أيب  اعم١مًمػ:

 هـ(327طم٤مشمؿ )اعمتقرم: 

 أؾمٕمد حمٛمد اًمٓمٞم٥م اعمح٘مؼ:

 اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م ,ُمٙمتب٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمب٤مز  اًمٜم٤مذ:

 هـ 1419 ,اًمث٤مًمث٦م  اًمٓمبٕم٦م:

2)  

 اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآناًم٘مرـمبل(  )شمٗمسػم

أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ ومرح إٟمّم٤مري اخلزرضمل ؿمٛمس اًمديـ  اعم١مًمػ :

 هـ( 671اًم٘مرـمبل )اعمتقرم : 

 هِم٤مم ؾمٛمػم اًمبخ٤مري اعمح٘مؼ :

 دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًمري٤مض، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م اًمٜم٤مذ :

 م 2003هـ.  1423 اًمٓمبٕم٦م :

3)  

  الشريف وعلومه الحديث

  -وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف اجل٤مُمع اعمسٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل )صحٞمح اًمبخ٤مري( 

 اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ إؾمذاقمٞمؾ أسمق قمبداهلل اًمبخ٤مري اجلٕمٗمل

 اعمح٘مؼ: حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس اًمٜم٤مس

 (اًمٜم٤مذ: دار ـمقق اًمٜمج٤مة )ُمّمقرة قمـ اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م سم٢مض٤موم٦م شمرىمٞمؿ حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل

 هـ1422اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

4)  

 - )صحٞمح ُمسٚمؿ( اعمسٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل 

 هـ(261اعم١مًمػ: ُمسٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلسـ اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمس٤مسمقري )اعمتقرم: 

5)  
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 اعمح٘مؼ: حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل

 سمػموت ,اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

 5قمدد إضمزاء: 

 ـ أيب داودؾمٜم

اعم١مًمػ: أسمق داود ؾمٚمٞمذان سمـ إؿمٕم٨م سمـ إؾمح٤مق سمـ سمِمػم سمـ ؿمداد سمـ قمٛمرو إزدي 

ِجْست٤مين )اعمتقرم:   هـ(275اًمسِّ

د يم٤مُِمؾ ىمره سمٚمكم ,اعمح٘مؼ: ؿمَٕمٞم٥م إرٟم١موط   حمَٛمَّ

 اًمٜم٤مذ: دار اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م

 م 2009 ,هـ  1430اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

 7قمدد إضمزاء: 

6)  

 اجل٤مُمع اًمٙمبػم  (ؾمٜمـ اًمؽمُمذي)

اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ قمٞمسك سمـ ؾَمْقرة سمـ ُمقؾمك سمـ اًمْمح٤مك، اًمؽمُمذي، أسمق قمٞمسك )اعمتقرم: 

 هـ(279

 حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ:

 (2، 1أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر )ضمـ 

 (3وحمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل )ضمـ 

 (5، 4وإسمراهٞمؿ قمٓمقة قمقض اعمدرس ذم إزهر اًمنميػ )ضمـ 

 ُمٍم ,٤ميب احلٚمبل اًمٜم٤مذ: ذيم٦م ُمٙمتب٦م وُمٓمبٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًمب

 م 1975 ,هـ  1395اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 أضمزاء 5قمدد إضمزاء: 

7)  

 اعمجتبك ُمـ اًمسٜمـ = اًمسٜمـ اًمّمٖمرى ًمٚمٜمس٤مئل )ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل(

 هـ(303اعم١مًمػ: أسمق قمبد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم اخلراؾم٤مين، اًمٜمس٤مئل )اعمتقرم: 

 حت٘مٞمؼ: قمبد اًمٗمت٤مح أسمق همدة

 طمٚم٥م ,اإلؾمالُمٞم٦م اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٥م اعمٓمبققم٤مت 

 1986 , 1406اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

8)  
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 وجمٚمد ًمٚمٗمٝم٤مرس( 8) 9قمدد إضمزاء: 

 ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ

 هـ(241اعم١مًمػ: أسمق قمبد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمبؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞمب٤مين )اعمتقرم: 

 قم٤مدل ُمرؿمد، وآظمرون ,اعمح٘مؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط 

 عمحسـ اًمؽميملإذاف: د قمبد اهلل سمـ قمبد ا

 اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م

 م 2001 ,هـ  1421اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

9)  

 صحٞمح اسمـ طمب٤من( اإلطمس٤من ذم شم٘مري٥م صحٞمح اسمـ طمب٤من)

اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ طمب٤من سمـ أمحد سمـ طمب٤من سمـ ُمٕم٤مذ سمـ َُمْٕمبَد، اًمتٛمٞمٛمل، أسمق طم٤مشمؿ، اًمدارُمل، 

 هـ(354اًمُبستل )اعمتقرم: 

 هـ( 739سمـ سمٚمب٤من اًمٗم٤مرد )اعمتقرم: شمرشمٞم٥م: إُمػم قمالء اًمديـ قمكم 

 طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مديثف وقمٚمؼ قمٚمٞمف: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط

 اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت

 1993 , 1414اًمث٤مٟمٞم٦م،  ,م  1988 ,هـ  1408اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

 ضمزء وجمٚمد ومٝم٤مرس( 17) 18قمدد إضمزاء: 

11)  

 ؾمٜمـ اًمبٞمٝم٘مل( اًمسٜمـ اًمٙمؼمى وذم ذيٚمف اجلقهر اًمٜم٘مل)

 ػ : أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم اًمبٞمٝم٘ملاعم١مًم

 ُم١مًمػ اجلقهر اًمٜم٘مل: قمالء اًمديـ قمكم سمـ قمثذان اعم٤مرديٜمل اًمِمٝمػم سم٤مسمـ اًمؽميمذاين

 اعمح٘مؼ :

 اًمٜم٤مذ : جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمٙم٤مئٜم٦م ذم اهلٜمد سمبٚمدة طمٞمدر آسم٤مد

 هـ 1344اًمٓمبٕم٦م : اًمٓمبٕم٦م : إومم ـ 

 10قمدد إضمزاء : 

11)  

 تثري٥م ذم ذح اًمت٘مري٥م )اعم٘مّمقد سم٤مًمت٘مري٥م: شم٘مري٥م إؾم٤مٟمٞمد وشمرشمٞم٥م اعمس٤مٟمٞمد(ـمرح اًم

اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمْمؾ زيـ اًمديـ قمبد اًمرطمٞمؿ سمـ احلسلم سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر سمـ إسمراهٞمؿ 

 هـ(806اًمٕمراىمل )اعمتقرم: 

12)   

13)  
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رقم٦م وزم اًمديـ، أيمٛمٚمف اسمٜمف: أمحد سمـ قمبد اًمرطمٞمؿ سمـ احلسلم اًمٙمردي اًمرازي٤مين صمؿ اعمٍمي، أسمق ز

 هـ(826اسمـ اًمٕمراىمل )اعمتقرم: 

وصقرهت٤م دور قمدة ُمٜمٝم٤م )دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، وُم١مؾمس٦م  ,اًمٜم٤مذ: اًمٓمبٕم٦م اعمٍمي٦م اًم٘مديٛم٦م 

 اًمت٤مريخ اًمٕمريب، ودار اًمٗمٙمر اًمٕمريب(

 8قمدد اعمجٚمدات: 

 ري٤مض اًمّم٤محللم

 هـ(676: اعم١مًمػ: أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ َيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي )اعمتقرم

 ,يمٚمٞم٦م اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م  ,شمٕمٚمٞمؼ وحت٘مٞمؼ: اًمديمتقر ُم٤مهر ي٤مؾملم اًمٗمحؾ رئٞمس ىمسؿ احلدي٨م 

 ضم٤مُمٕم٦م إٟمب٤مر )وىمد ضمٕمؾ حت٘مٞم٘مف ًمٚمٙمت٤مب جم٤مٟم٤م ومجزاه اهلل ظمػما(

 سمػموت ,اًمٜم٤مذ: دار اسمـ يمثػم ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، دُمِمؼ 

 م 2007 ,هـ  1428اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

 1قمدد إضمزاء: 

14)  

 اعمرام ُمـ أدًم٦م إطمٙم٤ممسمٚمقغ 

 هـ(852اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين )اعمتقرم: 

 حت٘مٞمؼ وَتري٩م وشمٕمٚمٞمؼ: ؾمٛمػم سمـ أُملم اًمزهري

 اًمري٤مض ,اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٚمؼ 

 هـ 1424اًمٓمبٕم٦م: اًمس٤مسمٕم٦م، 

 .1قمدد إضمزاء: 

15)  

 صم٤مر اًمقاىمٕم٦م ذم اًمنمح اًمٙمبػماًمبدر اعمٜمػم ذم َتري٩م إطم٤مدي٨م وإ

اعم١مًمػ: اسمـ اعمٚم٘مـ رساج اًمديـ أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ قمكم سمـ أمحد اًمِم٤مومٕمل اعمٍمي )اعمتقرم: 

 هـ(804

 اعمح٘مؼ: ُمّمٓمٗمك أسمق اًمٖمٞمط وقمبد اهلل سمـ ؾمٚمٞمذان وي٤مرس سمـ يمذال

 اًمسٕمقدي٦م,اًمري٤مض ,اًمٜم٤مذ: دار اهلجرة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 

 م2004,هـ1425اًمٓمبٕم٦م: آومم، 

 9قمدد إضمزاء: 

16)  
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 شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم صحٞمح اًمبخ٤مري

 هـ(852اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين )اعمتقرم: 

 اعمح٘مؼ: ؾمٕمٞمد قمبد اًمرمحـ ُمقؾمك اًم٘مزىمل

 إردن ,سمػموت ، قمذان  ,اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ، دار قمذار 

 1405اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

 5: قمدد إضمزاء

17)  

 اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احلس٤من قمغم صحٞمح اسمـ طمب٤من ومتٞمٞمز ؾم٘مٞمٛمف ُمـ صحٞمحف، وؿم٤مذه ُمـ حمٗمقفمف

ُم١مًمػ إصؾ: حمٛمد سمـ طمب٤من سمـ أمحد سمـ طمب٤من سمـ ُمٕم٤مذ سمـ َُمْٕمبَد، اًمتٛمٞمٛمل، أسمق طم٤مشمؿ، اًمدارُمل، 

 هـ(354اًمُبستل )اعمتقرم: 

ًمٗم٤مرد احلٜمٗمل )اعمتقرم: شمرشمٞم٥م: إُمػم أسمق احلسـ قمكم سمـ سمٚمب٤من سمـ قمبد اهلل، قمالء اًمديـ ا

 هـ(739

ُم١مًمػ اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احلس٤من: أسمق قمبد اًمرمحـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ، سمـ احل٤مج ٟمقح سمـ ٟمج٤ميت سمـ آدم، 

 هـ(1420إؿم٘مقدري إًمب٤مين )اعمتقرم: 

 اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م ,اًمٜم٤مذ: دار سم٤م وزير ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ضمدة 

 م 2003 ,هـ  1424اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

 (أضمزاء وجمٚمدان ومٝم٤مرس 10) 12إضمزاء:  قمدد

18)  

 ٖمٚمٞمؾ ذم َتري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمسبٞمؾإرواء اًم

 هـ(1420اعم١مًمػ : حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمب٤مين )اعمتقرم : 

 إذاف: زهػم اًمِم٤مويش

 سمػموت ,اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل 

 م1985 ,هـ  1405اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م 

 وجمٚمد ًمٚمٗمٝم٤مرس( 8) 9قمدد إضمزاء: 

19)  

 ٤مة اعمّم٤مسمٞمحُمِمٙم

 هـ(741حمٛمد سمـ قمبد اهلل اخلٓمٞم٥م اًمٕمٛمري، أسمق قمبد اهلل، وزم اًمديـ، اًمتؼميزي )اعمتقرم:  اعم١مًمػ:

 حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمب٤مين اعمح٘مؼ:

21)  
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 سمػموت ,اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  اًمٜم٤مذ:

 1985اًمث٤مًمث٦م،  اًمٓمبٕم٦م:

 3 قمدد إضمزاء:

 إم ,صحٞمح أيب داود 

ٟم٤مس اًمديـ، سمـ احل٤مج ٟمقح سمـ ٟمج٤ميت سمـ آدم، إؿم٘مقدري إًمب٤مين اعم١مًمػ: أسمق قمبد اًمرمحـ حمٛمد 

 هـ(1420)اعمتقرم: 

 اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م همراس ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمٙمقي٧م

 أضمزاء 7قمدد إضمزاء: 

 م 2002 ,هـ  1423اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

 اًمٙمت٤مب : ظمالص٦م إطمٙم٤مم ذم ُمٝمذات اًمسٜمـ وىمقاقمد اإلؾمالم

 هـ(676ـ َيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي )اعمتقرم : اعم١مًمػ : أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمدي

 اعمح٘مؼ : طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مديثف: طمسلم إؾمذاقمٞمؾ اجلٛمؾ

 سمػموت ,ًمبٜم٤من  ,اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م 

 م1997 ,هـ 1418اًمٓمبٕم٦م : آومم ، 

 2قمدد إضمزاء : 

21)  

 صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مداشمف

سمـ ٟمج٤ميت سمـ آدم، إؿم٘مقدري إًمب٤مين  اعم١مًمػ: أسمق قمبد اًمرمحـ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ، سمـ احل٤مج ٟمقح

 هـ(1420)اعمتقرم: 

 اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل

 2قمدد إضمزاء: 

22)  

 اإلٟمج٤مد ذم أسمقاب اجلٝم٤مد وشمٗمّمٞمؾ ومرائْمف وؾمٜمٜمف وذيمر مجؾ ُمـ آداسمف وًمقاطمؼ أطمٙم٤مُمف

: اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ قمٞمسك سمـ حمٛمد سمـ أصبغ، أسمق قمبد اهلل سمـ اعمٜم٤مصػ إزدي اًم٘مرـمبل )اعمتقرم

 هـ(620

اعمح٘مؼ: )ُمِمٝمقر سمـ طمسـ آل ؾمٚمذان وحمٛمد سمـ زيمري٤م أسمق هم٤مزي( )ضبط ٟمّمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف ووصمؼ 

 ٟمّمقصف وظمرج أطم٤مديثف وآصم٤مره(

23)  

 



 حلنبلي املصريالسلفي ا بن حممد أبو صهيب أشرف :مجعه ورتبه    املسلمون اجلدد : مشكالت وحلول

 
67 

 اًمٜم٤مذ: دار اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، ُم١مؾمس٦م اًمري٤من

 1قمدد إضمزاء: 

 اًمّمحٞمح اعمسٜمد ُمـ إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م

 اعم١مًمػ: أسمق قمبد اهلل ُمّمٓمٗمك سمـ اًمٕمدوى ؿمٚمب٤مي٦م اعمٍمي

 اًمٜم٤مذ: دار اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمؽماث

 1 قمدد إضمزاء:

24)  

 اًمب٤مري ذح صحٞمح اًمبخ٤مريومتح 

 اعم١مًمػ: أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمس٘مالين اًمِم٤مومٕمل

 1379سمػموت،  ,اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م 

 رىمؿ يمتبف وأسمقاسمف وأطم٤مديثف: حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل

 ٓمٞم٥مىم٤مم سم٢مظمراضمف وصححف وأذف قمغم ـمبٕمف: حم٥م اًمديـ اخل

 قمٚمٞمف شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمٕمالُم٦م: قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اهلل سمـ سم٤مز

 13 قمدد إضمزاء:

25)  

  العقيدة

 اعمستٗمٞمد سمنمح يمت٤مب اًمتقطمٞمدإقم٤مٟم٦م 

 اعم١مًمػ : ص٤مًمح سمـ ومقزان سمـ قمبد اهلل اًمٗمقزان

 اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م

 م2002هـ 1423اًمٓمبٕم٦م : اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، 

 2قمدد إضمزاء : 

26)  

  الفقه وأصوله

 عمٖمٜمل ذح خمتٍم اخلرىملا

 هـ(620 , 541شم٠مًمٞمػ: قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد أسمق حمٛمد )

 حت٘مٞمؼ:

 اًمٜم٤مذ:دار إطمٞم٤مر اًمؽماث اًمٕمريب

 رىمؿ اًمٓمبٕم٦م: إومم

27)  
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 م1985هـ . 1405ؾمٜم٦م اًمٜمنم: 

 ومٝم٤مرس[ 2جمٚمدات +  10قمدد إضمزاء: ]

 اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمست٘مٜمع

 هـ(1421ح سمـ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم )اعمتقرم: اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ ص٤مًم

 دار اًمٜمنم: دار اسمـ اجلقزي

 هـ 1428 , 1422اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

 15قمدد إضمزاء: 

28)  

 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م

 اًمٙمقي٧م ,ص٤مدر قمـ: وزارة إوىم٤مف واًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م 

 ضمزءا 45قمدد إضمزاء: 

 هـ( 1427 , 1404اًمٓمبٕم٦م: )ُمـ 

 اًمٙمقي٧م ,اًمسالؾمؾ  ًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، دار: ا23 , 1--إضمزاء 

 ُمٍم ,: اًمٓمبٕم٦م إومم، ُمٓم٤مسمع دار اًمّمٗمقة 38 , 24--إضمزاء 

 : اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ـمبع اًمقزارة45 , 39--إضمزاء 

29)  

 إم

اعم١مًمػ: اًمِم٤مومٕمل أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ إدريس سمـ اًمٕمب٤مس سمـ قمثذان سمـ ؿم٤مومع سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م سمـ 

 هـ(204 اعمٙمل )اعمتقرم: قمبد ُمٜم٤مف اعمٓمٚمبل اًم٘مرر

 سمػموت ,اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م 

 اًمٓمبٕم٦م: سمدون ـمبٕم٦م

 م1990هـ.1410ؾمٜم٦م اًمٜمنم: 

 8قمدد إضمزاء: 

31)  

  الشريفة النبوية السيرة
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 زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمب٤مد

 هـ(751اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م )اعمتقرم: 

 ُمٙمتب٦م اعمٜم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٙمقي٧م ,ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت اًمٜم٤مذ: 

 م1994هـ .1415اًمٓمبٕم٦م: اًمس٤مسمٕم٦م واًمٕمنمون ، 

 5قمدد إضمزاء: 

31)  

 صحٞمح اًمسػمة اًمٜمبقي٦م

 هـ(1420اعم١مًمػ: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمب٤مين )اعمتقرم: 

 إردن ,قمذان  ,اًمٜم٤مذ: اعمٙمتب٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

 اًمٓمبٕم٦م: إومم

 1قمدد إضمزاء: 

32)  

  مواقع إلكترونيةالفتاوي وال 

 اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م

اعم١مًمػ: شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ 

 هـ(728حمٛمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين احلٜمبكم اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

 اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 م1987 ,هـ 1408اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

 6قمدد إضمزاء: 

33)  

 جمٛمقع اًمٗمت٤موى

 هـ(728اعم١مًمػ: شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين )اعمتقرم: 

 اعمح٘مؼ: قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ

 اًمٜم٤مذ: جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمب٤مقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ، اعمديٜم٦م اًمٜمبقي٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م

 م1995ـ.ه1416قم٤مم اًمٜمنم: 

34)  

 جمٛمقع ومت٤موى اًمٕمالُم٦م قمبد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز رمحف اهلل

 هـ(1420اعم١مًمػ: قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اهلل سمـ سم٤مز )اعمتقرم: 

 أذف قمغم مجٕمف وـمبٕمف: حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمِمقيٕمر

35)  
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 ضمزءا 30قمدد إضمزاء: 

 اعمجٛمققم٦م إومم ,ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م 

 اإلومت٤مءاعم١مًمػ: اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمبحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م و

 مجع وشمرشمٞم٥م: أمحد سمـ قمبد اًمرزاق اًمدويش

 ضمزءا 26قمدد إضمزاء: 

 اًمري٤مض –اإلدارة اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٓمبع  ,واإلومت٤مء  اًمٜم٤مذ: رئ٤مؾم٦م إدارة اًمبحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م

36)  

 جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم

 هـ(1421اعم١مًمػ : حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم )اعمتقرم : 

 مجع وشمرشمٞم٥م : ومٝمد سمـ ٟم٤مس سمـ إسمراهٞمؿ اًمسٚمٞمذان

 دار اًمثري٤م ,اًمٜم٤مذ : دار اًمقـمـ 

 هـ 1413 ,اًمٓمبٕم٦م : إظمػمة 

 26قمدد إضمزاء : 

37)  

 ًم٘م٤مء اًمب٤مب اعمٗمتقح

 هـ(1421اعم١مًمػ : حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم )اعمتقرم : 

هـ واٟمتٝم٧م ذم 1412ؿمقال ] ًم٘م٤مءات يم٤من يٕم٘مده٤م اًمِمٞمخ سمٛمٜمزًمف يمؾ مخٞمس- سمدأت ذم أواظمر 

 هـ[1421صٗمر، قم٤مم  14اخلٛمٞمس 

 ُمّمدر اًمٙمت٤مب : دروس صقشمٞم٦م ىم٤مم سمتٗمريٖمٝم٤م ُمقىمع اًمِمبٙم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

همػم  195ًم٘م٤مء، واًمٚم٘م٤مء رىمؿ  236]اًمٙمت٤مب ُمرىمؿ آًمٞم٤م، ورىمؿ اجلزء هق رىمؿ اًمٚم٘م٤مء، قمدد اًمٚم٘م٤مءات 

 ُمقضمقد سمٛمقىمع اًمِمبٙم٦م اإلؾمالُمٞم٦م[

38)  

  (39 ٤مس اًمؼماكسمـ ٟم ُمقىمع ؾمذاطم٦م اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ

  (41 ُمقىمع اإلؾمالم ؾم١مال وضمقاب

  (41 إؾمالم وي٥م
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