
             





 اىَقذٍح

اىحَذهلل اىزٛ اّؼٌ ػيٚ خيقٔ حَذا مخٞشا طٞثاٍثاسما فٞٔ,مَا ٝحة ستْا ٗٝشضٚ,سٞذّا      

ٍحَذ )صيٚ هللا ػيٞٔ ٗسيٌ(اىَثؼ٘ث ىيؼاىَِٞ سحَح ٕٗذٙ ,ٗسضٚ ػِ اىٔ االطٖاس ٗػيٚ اىٔ 

تاحساُ اىٚ ًٝ٘ اىذِٝ,ٗسيٌ تسيَٞا مخٞشا,اٍا تؼذ ٗقذ تضَِ ٗاصحاتٔ اجَؼِٞ ٍِٗ تثؼٌٖ 

تحخٜ ))صالج اىخ٘ف(( حالحح ٍثاحج , فجاء فٜ اىَثحج االٗه ٍفًٖ٘ صالج اىخ٘ف , ٗاىَثحج 

اىخاّٜ اصو ششٗػٞح صالج اىخ٘ف فٜ اىنتاب ,ٗاىسْح اىْث٘ٝح اىششٝفح ٗاجَاع اىصحاتح سضٜ 

سش اىششٝؼح فٜ صالج اىخ٘ف,ٗاىَثحج اىخاىج اّ٘اع هللا ػٌْٖ اجَؼِٞ , ٗسَاحح االسالً ٗٝ

صالج اىخ٘ف .ٗصالج اىخ٘ف فٜ اىحظش تذُٗ قصش , ٗصالج اىخ٘ف حاه اىقتاه ٗاىتحاً 

 اىحشب, ٗاستفذخ ٍِ اق٘اه اىؼيَاء فٜ رىل .

ٕٗزا اخش دػّ٘ا اُ اىحَذهلل تؼاىٚ اىزٛ ٝسش ىْا ٍا ّحِ ػيٞٔ حَذا مخٞشا طٞثا ٗاساىٔ اُ ٝجؼو 

َال ٍقث٘الػْذٓ, ٍثاسما , فاىحا ى٘جٖٔ اىنشٌٝ , ٗاُ ْٝفؼْٜ تٔ فٜ حٞاتٜ ٗتؼذ ٍَاتٜ ٕزا ػ

,ٗاُ ْٝفغ تٔ مو ٍِ اّتٖٚ اىٞٔ , فأّ تؼاىٚ خٞش  ٍسؤٗه , ٕٗ٘ حسثْا ّٗؼٌ اى٘مٞو ,ٗصيٚ 

ٗسيٌ ٗتاسك ػيٚ ػثذٓ ٗسس٘ىٔ , ّثْٞا ٗاٍاٍْا ٗشفؼْٞا ٗقذٗتْا ٍحَذ تِ ػثذهللا , ٗػيٚ اىٔ 

 ٍِٗ اتثؼٌٖ تاحساُ اىٚ ًٝ٘ اىذِٝ.ٗصحثٔ 













 

 



جُذػحء -:
[1]

ٝجُظالز ك٢ هللا ضؼح٠ُ ٝجُشقٔس . ٝجُظالز ٝجقذز ٝ)جُظِٞجش( جُٔلشٝظس  

ٝٛٞ جعْ ٣ٞػغ ٓٞػغ جُٔظذس . ٣وحٍ )ط٢ِ طالز( ٝال٣وحٍ ضظ٤ِس. 
[2]

 

ٝهحٍ ًػ٤شج ٖٓ جَٛ جُؼِْ ,: ذٔؼ٠٘ جُذػحء , )طَ ٣ظ٢ِ ضظ٤ِس ( جرج جدػ٠ جٝ جهحّ جُظالز  ٝج٣ؼح

,ٝطالز جُشعٍٞ ٝطالز جُٔغ٤ِٖٔ ك٢ جُكو٤وس ضض٤ًس , جُظالز ٢ٛ جُذػحء ٝجُطرش٣ي ٝجُطؿ٤ٔذ 

 ج٣حْٛ .

: ٢ٛ ػرحدز هلل رجش جهٞجٍ ٝجكؼحٍ ٓؼِٞٓس ,ٓخظٞطس ٓلططكس ذحُطٌر٤ش ٓخططٔس  

 ذحُطغ٤ِْ .ع٤ٔص طالز الشطٔحُٜح ػ٠ِ دػحء جُؼرحدز ٝدػحء جُٔغحُس 

ذؼذ ٓٞجٗغ : ٢ٛ ػرحسز ػٖ ػَٔ ػرحد١ ٓشًد ٖٓ جؾضجء ٓششٝؽ ذششٝؽ , ٓو٤ذ 

 جُششجتغ .ٝهٞجؽغ. ذَ ٛزٙ  جُؼرحدز ًحٗص ٓششٝػس كوذ ششع جُذ٣ٖ كؼال ػٖ 
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 . ٓخطحس جُظككحـ 2

 . ٓكؿْ جُٔظطِكحش جُلو٤ٜس 3

 جُٔؼ٢٘ جُٔٞكن جُذ٣ٖ جذ٢  ٓكٔذ ػرذجُِٜرٖ جقٔذ.  4

 230ص-ٓكؿْ جُٔظطِكحش جُلو٤ٜس ُِشٜشًح٢ٗ.  5
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 ٓلّٜٞ ُـس جُخٞف ُـس ٝجططالقح

 خحكس , ٝٓ٘ٚ جُطخ٣ٞق٣خحكٚ خٞكح ٝخ٤لس ٝٓ جُخٞف جُلضع, خحكٚ -:

 ٝجالخحكس ٝجُطخ٣ٞق, جُ٘ؼص خحتق ,ٝٛٞز جُلضع .

ٖ كحسط سقٔٚ هللا )جُخحء , جُٞجٝ ,جُلحء (جطَ ٝجقذ ٣ذٍ جُلضع ٝجُزػش , هحٍ جذ -: 

 . ػ٠ِ جُزػش ٝجُلضع, ٣وحٍ :خلص جُش٢ , خ٤لس ....(ٓظذس خحف

 . ػرحسز ػٖ ضحُْ جُوِد ٝجقطشجهٚ ذغرد ضٞهغ ٌٓشٝٙ ك٢ جالعطورحٍ -:

ُطٞهغ ٗضٍٝ ٌٓشٝٙ جٝ كٞجش ٓكرٞخ ٖٝٓ جخحكس جػطشجخ ك٢ جُ٘لظ  -:

 جُغر٤َ .

ٖ جُِٔوٖ سقٔٚ هللا )ٝهحٍ جالٓحّ جُكحكع جُٔؼشٝف ذحذ

. ) 

٢ٛ جُظالز جُط٢ ضإد١ ٝهص جُكشخ ٝضٞدب قحٍ جُٔغح٣لس ٝجُطكحّ  -:

 جُكشخ .

 

 (ٓؼؿْ جُٔوح٣ظ 99/ص9ُغحٕ جُؼشخ الذ٢ ٓ٘ظٞس )ـ . 1

 ٓؼؿْ جُٔوح٣ظ . 2

 جق٤حء ػِّٞ جُذ٣ٖ. 3

 ٓؼؿْ جُِـس جُلوٜحء. 4

 جالٛالّ ذلٞجتذ جُؼٔشز ُالقٌحّ. 5
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(3) 



 ُٜح ششٝؽ ٝغالظ ػ٤ِٜح جُط٢ ٝذحُطش٣وس جُكشخ ك٢ ئ٠ُ ضٞد١ ال طالز ٢ٛ

  جُٔؼشًس أغ٘حء أ١ جُوطحٍ ك٢ ضٌٕٞ إٔ .1

 ٝٛطي جالّ جُوحطذ٣ٖ ٝجُرـحز جُكشذ٤ٖ ًوطحٍ ٝجؾرح ًحٕ عٞجء ك٤ٚ ٓأرٝٗح جُوطحٍ ٣ٌٕٞ إٔ .2

 جُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ جُٔحٍ ٓشذذ ًوطحٍ, ؾحتضج جّ – جُكشّ

  ٣ٌٖٔ أ١, جُظالز ألدجء ضشًٚ جُؿ٤ش ُرؼغ ٣ٌٖٔ ٝجٕ  .3

 

 ك٢ ٤ًل٤طٜح ُٚ ٝذ٤ٜ٘ح جُشهحع ؿضٝٙ ك٢( ٝعِْ ٝجُٚ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ)ٗر٤ٚ ع ضؼح٠ُ هللا ٗضٍ إٔ ذؼذ

 جُؼذٝ ضوحضَ ٝؽحتلس ٓؼٚ ضظ٢ِ ؽحتلس,  ؽحتلط٤ٖ ئ٠ُ جُؿ٤ش ٣وغْ إٔ ٛٞ, جُؼذٝ ٓٞجؾٜٚ عحػس

 جُظرف طالز جُظالز ًحٗص أرج ٝجقذز ٝسًؼس ٝجقذٙ ٝأهحٓٚ ذأرجٕ جأل٠ُٝ ذحُطحتلس ك٤ظ٢ِ ٝضكحسذٚ

 غْ جُٔـشخ ٢ٛٝ غالغ٤ٚ أٝ ًحُظٜش سذحػ٤س جُظالز ًحٗص ئٕ ٝسًؼط٤ٖ ٓوظٞسز طالز ًحٗص أٝ

 جٌُشخ ٝسكغ ذحُ٘ظش دجػ٤ح– ك٤ٜح ضشٜذ كال جُػ٘حت٤س ٛحٓح جُػ٘حت٢ جُظالز ؿ٤ش ك٢ جُطشٜذ ذؼذ ٣وّٞ

 ٝض٘ؼضٍ جُؼذٝ ٓٞجؾٜٚ ئ٠ُ ض٘ظشف طالضٜح ئضٔحّ ٝذؼذ أكزجرج جأل٠ُٝ جُطحتلس ضوّٞ ٓط٠ عحًطح أٝ

 ُٚ ضرو٠ ٓح ذ٤ٚ ك٤ظ٢ِ خِلٚ كطكشّ ٣٘طظشٛح هحتٔح ذو٠ جُز١ جإلٓحّ ضأض٢ جُوطحٍ ػٖ جُػح٤ٗس جُطحتلس

 جأل٠ُٝ جُطحتلس طِطٜح جُط٢ جُظالز ٖٓ كحضْٜ ٓح ُوؼحء ؽحتلس هحٓص  جإلٓحّ جعِْ كارج جُشًؼحش ٖٓ

 جٗي قوٚ ك٢ ٝجؾرح ٣ٌٕٝٞ,  ٝجُػح٤ٗس جأل٠ُٝ ُِطحتلس جُظالز ٤ًل٤ٚ ضؼ٤ِْ ٖٓ ُألٓحّ ذذ ٝال جإلٓحّ ٓغ

  ٣ؼِٔٞٛح ًحٗٞج ئٕ ٝٓغطكرح ج٤ٌُل٤س ٣ؿِٜٕٞ جٗٞ

 

 . جُغ٤شز جُ٘ر٣ٞس جُذًطٞس ػ٢ِ جُظالذس . 1

 د. ػ٢ِ جُظالذس .–جُغ٤شز جُ٘ر٣ٞس .  2
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(  ٝعِْ ٝجُٚ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ) هللا سعٍٞ ٓغ ؿضٝٗح هحٍ(  ػ٘ٚ هللا سػ٢) هللا ػرذ جذٖ ؾحذش ػٖ

ُٞ ِٓ٘ح ػ٤ِْٜ ٤ِٓس   جُٔششًٕٞ هحٍ جُظٜش ط٤ِ٘ح كِٔح شذ٣ذج هطحال كوحضِٞٗح ؾ٤ٜ٘س ٖٓ هٞٓح

 رُي كزًش رُي( ٝعِْ ٝجُٚ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ)  هللا سعٍٞ جُغالّ ػ٤ِٚ ؾرش٣َ كحخرش,الهططؼ٘حْٛ

 جألٝالد ٖٓ ئ٤ُٚ أقد ٢ٛ طالز عطأض٤ْٜ أْٜٗ هحُٞج: هحٍ(,ٝعِْ ٝجُٚ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ)  هللا سعٍٞ

 ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ) هللا سعٍٞ كٌرش: هحٍ جُورِس ٝذ٤ٖ ذ٤٘ح ٝجُٔشش٤ًٖ طل٤ٖ طلح جُؼظش قؼشش كِٔح

 عؿذ هحٓٞج كِٔح جألٍٝ جُظق ٓؼٚ ٝعؿذ ٓؼٚ ٝعؿذٗح عؿذ غْ ٝسًؼ٘ح ٝسًغ ًٝرشٗح( ٝعِْ ٝجُٚ

)  هللا سعٍٞ كٌرش جألٍٝ ٓوحّ كوحٓٞج جُػح٢ٗ جُظق ٝضوذّ جألٍٝ جُظق ضأخش غْ جُػح٢ٗ جُظق

 كِٔح جُػح٢ٗ ٝهحّ جألٍٝ جُظق ٓؼٚ ٝعؿذ عؿذ غْ ٝسًؼ٘ح ٝسًغ كٌرشٗح( ٝعِْ ٝجُٚ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ

 أذٞ هحٍ( ٝعِْ ٝجُٚ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ)  هللا سعٍٞ ػ٤ِْٜ عِْ ؾ٤ٔؼح ؾِغٞج غْ جُػح٢ٗ جُظق عؿذ

 ٛٞالء أٓشجؤًْ ٣ظ٢ِ ًٔح هحٍ ئٕ ؾحذش خض غْ جُضذ٤ش

 جُطحتلط٤ٖ ئقذٟ ٓغ جإلٓحّ عٜح ئرج قٌْ ٓح

 هرَ جُور٢ِ جُغؿٞد طالضٜح ًٔحٍ ذؼذ ضغؿذ كاٜٗح ٗوض ٛحٝ ذض٣حد جأل٠ُٝ جُطحتلس ٓغ جإلٓحّ عٜح ئرج

 جإلٓحّ عؿذ كارج ٓؼٚ جُور٢ِ جُغؿٞد ضغؿذ كاٜٗح جُػح٤ٗس ئٓح عالٜٓح ذؼذ جُرؼذ١ ٝجُغؿٞد عالٜٓح

  جُوؼحء ذؼذ أُرؼذ١ جُغؿٞد ٝضغؿذ ُوؼحتٜح هحٓص

  ٝسًرحٗح سؾحال جُخٞف طالز ؾحء ٝٓح

 ٝجٕ(ٝعِْ ٝجُٚ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ)  جُ٘ر٢ ػٖ:هحٍ سٝج٣س ك٢( ػ٘ٚ هللا سػ٢) ػٔش ذٖ هللا ػرذ ٝػٖ

. ٝسًرحٗح ه٤حٓح ك٤ِظِٞج رُي ٖٓ ًػش ًحٗٞج
(3)

  

 

 . ٓخطظش طك٤ف ٓغِْ , ُِكحكع ص٢ً جُذ٣ٖ . 1
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ك٢ جٌُطحخ هُٞٚ ضؼح٠ُ )ٝئرجً٘ص ك٤ْٜ كاهٔص ُْٜ جُظالزكطوْ ؽحتلس ْٜٓ٘ ٓؼي ٤ُٝأخزٝ       

جعِكطْٜ كارجعؿذٝج ك٤ٌِٖٞٗٞٓ ٝسجتٌْ ُٝطأش ؽحتلس جخشٟ ُْ ٣ظِٞج ك٤ِظِٞج ٓؼي ٤ُٝأخزٝ 

قزسْٛ ٝجعِكطْٜ ٝد جُز٣ٖ ًلشٝج ُٞضـلِٕٞ ػٖ جعِكطٌْ ٝجٓطؼطٌْ ك٤ٔ٤ِٕٞ ػ٤ٌِْ ٤ِٓس ٝجقذز 

ْ جٕ ًحٕ ذٌْ جرٟ ٖٓ ٓطش جًٝ٘طْ ٓشػ٠ إٔ ضؼؼٞج جعِكطٌْ ٝخزٝ قزسًْ جٕ هلل ٝالؾ٘حـ ػ٤ٌِ

 جػذ ٌُِحكش٣ٖ ػزجخ ٤ٜٓ٘ح(         طذم هلل جُؼظ٤ْ 

ػ٘ٚ هحٍ :ؿضٝٗحٓغ سعٍٞ هلل )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝجُٚ ك٢ جُغ٘س ػٖ ؾحذشذٖ ػرذهلل سػ٢ هلل  جٓح      

كِٔحط٤ِ٘ح جُؼٜشهحٍ جُٔششًٕٞ ُِٞٓ٘ح ػ٤ِْٜ ‘ٝطكرٚ ٝعِْ (هٞٓح ٖٓ ؾ٤ٜ٘س كوحضِٞٗح هطحالشذ٣ذج

٤ِٓس ُوطؼ٘حْٛ .كـحخرشؾرش٣َ )ػ٤ِٚ جُغالّ (سعٍٞ هلل )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝجُٚ ٝطكرٚ ٝعِْ (رُي 

جٗٚ عطأض٤ْٜ طالز٢ٛ ٤ٛس ‘طكرٚ ٝعِْ (هحٍ:ٝهحُٞ كزًشجُي ُ٘ح سعٞهلل )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝجُٚ ٝ

هحٍ ‘ٝجُٔشش٤ًٖ ذ٤٘٘حٝذ٤ٖ جُورِس ‘جقد ج٤ُْٜ ٖٓ جالٝالد .كِٔحقؼشش جُؼظش طل٘ح طل٤ٖ 

:كٌرشسعَ هلل )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝجُٚ ٝطكرٚ ٝعِْ (ًٝرشٗح ٝسًغ ٝسًؼ٘ح,غْ عؿذٝعؿذ ٓؼٚ 

ٝضوذّ جُظق جُػح٢ٗ كوحٓٞٓوحّ  جُظق جالٍٝ كِٔحهحٓٞ عؿذ جُظق جُػح٢ٗ غْ ضأخشجُظق جالٍٝ

جالٍٝ .كٌرشسعٍٞ هلل )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝجُٚ ٝطكرٚ ٝعِْ (ًٝرشٗح ٝسًغ ٝسًؼ٘ح,غْ عؿذٝعؿذ 

ط٠ِ 0ٓؼٚ جُظق جالٍٝ ٝهحّ جُػح٢ٗ كِٔح عؿذ جُظق جُػح٢ٗ غْ ؾِغٞؾ٤ٔؼحعِْ ػ٤ِْٜ سعٍٞ هلل 

 جط٢ِ أٓشًْ ٛإألهلل ػ٤ِٚ ٝجُٚ ٝطكرٚ ٝعِْ (.هحٍ جذٞجُضذ٤ش:غْ خض ؾحذشجٕ هحٍ :ًٔح

جُخٞف .الٕ ًحٕ ٖٓ ٛذ٣سجُشعٍٞ )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝجُٚ جؾٔغ جُظكحذس ػ٠ِ كؼَ طالز       

ٝطكرٚ ٝعِْ (ك٢ طالز جُخٞف ,إٔ أذحـ هلل عركحٗٚ ٝضؼح٠ُ هظشجسًحٕ جُظالز جرج ٝؾذ جُخٞف 

ٝٛزج ك٢ ٛذ٣ٚ ػ٤ِٚ جُظالز ٝجُغالّ ,ٝذٚ ضؼِْ جُكٌٔس ك٢ جُطو٤ذجُوظشك٢ جال٣س ذحُؼشخ ك٢ 

س جُظالز ٝقط٠ ك٢ هِد جُٔؼشًس ال٣ٌٖٔ جالسع ٝجُخٞف ٝدٍ ضشش٣غ طالز جُخٞف ػ٠ِ ج٤ٔٛ

جُطغحَٛ ك٤ٜح ,ٝال٣ٌٖٔ جُط٘حصٍ ػٜ٘ح ض٘ذٓؽ جُظالز ٝجُؼرحدز ك٢ جُؿٜحد ػ٠ِ ٝكن جُٜٔ٘ؽ جُ٘ر١ٞ 

 . ك٢ ضشذ٤س جالٓس

 

 (102. سورة النساء,االٌة:)1

 (131. مختصر صحٌح مسلم للمنذري ص)2

 (1_ج521,الدولة دمشق_سورٌا )ص  م1195ه( 1405ه (,ت ط)515. زاد المعاد ألبن قٌم ,ت ف )3

 .564م(الدولة بٌروت _لبنان دار المعرفة ط2005ه _1420. السٌرة النبوٌة علً محمد الصالبً ,ت _ظ)4 .4

(6) 



ٝهذ دُص جالدُس ٖٓ جُوشجٕ جٌُش٣ْ ,ٝجُغ٘س جُ٘ر٣ٞس جُشش٣لس ػ٠ِ ٣غشجُشش٣ؼس ٝعٔحقطٜح ػ٠ِ سكغ 

 جُكشؼ ٖٝٓ ٛزٙ جالدُس ٓح٣حض٢ :

 أٝال:جالأدُس جٌُش٣ٔس ٖٓ جُوشجٕ جٌُش٣ْ 

 جُ٘ٞع جالٍٝ :جال٣حش جُط٢ ض٘ض ػ٠ِ ٗل٢ جُكشؼ ٜٝٓ٘ح

_هُٞٚ ضؼح٠ُ :)ٝٓحؾؼَ ػ٤ٌِْ ك٢ جُذ٣ٖ قشؼ (1
(1)

ُْ ٣ؿؼَ ػ٤ٌِْ ك٢ جُذ٣ٖ ٓشوس ٝػغشذَ .ج١ 

٣غشٙ ؿح٣س جُط٤غ٤شٝعِٜٚ ؿح٣س جُغُٜٞس كِْ ٣ِضّ ئالذٔحٛٞعَٜ ػط٠ جُ٘لٞط ال٣ػوِٜح.
(2)

 

_ هحٍ ضؼح٠ُ :)ٓح٣ش٣ذهلل ٤ُؿؼَ ػ٤ٌِْ ٖٓ قشؼ ٌُٖٝ ٣ش٣ذ ٤ُطٜشًْ ٣ٝطْ ٗؼٔطٚ ػ٤ٌِْ ُؼٌِْ 2

ضشٌشٕٝ (
(3)

 

ُْ ٣ؿؼَ هلل ػ٤ِ٘ح ك٤ٔحششع ُ٘ح ٖٓ قشؼ ٝالٓشوس ٝالػغشٝجٗٔح ٛٞسقٔس ذؼرحدٙ 
(4)

 

_هحٍ ضؼح٠ُ :)٤ُظ ػ٠ِ جُؼؼلحءٝالػ٠ِ جُٔشػ٠ ٝالػ٠ِ جُز٣ٖ ال٣ؿذٕٝ ٓح٣٘لوٕٞ قشؼ ئرج 3

ٗظكٞج هلل ٝسعُٞٚ ٓحػ٠ِ جُٔكغ٤ٖ٘ ٖٓ عر٤َ ٝهلل ؿلٞس سق٤ْ (.
(5)

 

ؾض كٌَ ٖٓ ػؿض ػٖ ش٢ء عوؾ ػ٘ٚ .ٝضحسز ج٠ُ ٝٛزٙ جال٣س جطَ ك٢ عوٞؽ جُطٌح٤ُق ػٖ جُؼح

 ذذٍ ٛٞكؼَ ٝضحسز ج٠ُ ػضّ ٛٞػضّ ٝالكشم ٖٓ ؾٜس جُٔحٍ ٝال ٖٓ ؾٜس جُوٞز .

_هحٍ ضؼح٠ُ :)ال٣ٌِق هلل ٗلغح ئالٝعؼٜحُٜحٓحًغرص ٝػ٤ِٜحٓحجًطغرص (4
(7)

 

جٕ كحطَ جالٓٞسٝجُ٘ٞج٢ٛ ٤ُغص جٓٞس جُط٢ ضشن ػ٠ِ جُ٘لٞط ذَ ٢ٛ ؿزجء جُشٝـ .ٝدٝجء ُالذذ

ٝق٤ٔس ػٖ جُؼشس,كحهلل جٓشجُؼرحد ذٔحجٓشْٛ ذٚ ذشقٔس ٝجقغحٗح ٝٓغ ٛزج أرج قظَ ذؼغ 

ئالػزجسجُط٢ ٤ٛس ٓؼ٘س جُٔشوس قظَ جُطخل٤ق ٝجُطغ٤َٜ  جٓح ذحجعوحؽٚ ػٖ جٌُِٔق جٝ جعوحؽ 

 ذؼؼٚ ًٔح ك٢ جُطل٤ق ػٖ جُٔش٣غ ٝجُٔغحكش ٝؿ٤شْٛ.

                        59سورة الحج ,االٌة -1

 ٌسٌرالكرٌم الرحمن فً تفسٌرالكالم المنان _ت2

 60_سورة المائدة االٌة 3

 349_تٌسٌر الكرٌم الرحمن للسعدي ص4

 1_سورة التوبة االٌة 5

 349_تٌسٌرالكرٌم للسعدي ص6

                              (296سورة البقرة ص) -5

 (5)   ه  135_للعالمة الشٌخ عبد الرحمن السعدي توفً 9



 

 ؾأش طالز جُخٞف ك٢ جشٌحٍ ًػ٤شز , جُظٞجخ جٕ ًَ طلٚ غرطص ػٖ جُ٘ر٢ ٓكٔذ            

)ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ( ؾحتضز قغد ٓٞجؽٜ٘ح , ٣طكشٟ جُٔغِٕٔٞ ك٤ٜح ٓح ٛٞ جقٞؽ ُِظالٝ ,  

ٞسٛح ٓطلوس جُٔؼ٠٘, ٖٓ ٛزٙ جالٗٞجع جُػحذطٚ ك٢ جالقحد٣ع ٝجذِؾ ك٢ جُكشجعس ,ك٢ٜ ػ٠ِ جخطالف ط

 جُظلحش جالض٤س :

جُ٘ٞع جالٍٝ : ٓح ٣ٞجكن ظحٛش جُوشجٕ ,٣وغْ جال٤ٓش ٝجُوحتذ ٖٓ ٓؼٚ ج٠ُ ؽحتلط٤ٖ : ؽحتلٚ ٝؾحٙ 

جُؼذٝ , ُثال ٣ٜؿْ ٝؽحتلس ضظ٢ِ ٓؼٚ , ك٤ظ٢ِ ذٜزٙ جُطحتلس سًؼس , كحرج هحّ ج٠ُ جُشًؼس جُػح٤ٗس 

رٛرٞج ج٠ُ  جُػح٤ٗس ٗٞٝج جالٗلشجد ٝجضٔٞ الٗلغْٜ سًؼس ٝ جالٓحّ ٝجهق , ٝعِٔٞج هرَ سًٞػٚ , غْ

جُطحتلس ٝؾحٙ جُؼذٝ , غْ ضحض٢ جُطحتلس جُط٢ ًحٗص ضكشط ٝؾحٙ جُؼذٝ ج٠ُ جالٓحّ كطؿذٙ ٣٘طظشٛح 

ٝجهلح ٝك٢ جُشًؼس جُػح٤ٗس كطذخَ ٓؼٚ ك٤ٜح ٝضظ٢ِ ٓؼٚ ٛزٙ جُشًؼس , كحرج ؾِظ ُِطشٜذ كوؼص 

ط٠ِ ٓغ  سًؼس ٝجالٓحّ ٣٘طؼشٛح ك٢ جُطشٜذ كحرج شٜذش عِْ ذْٜ , ُكذ٣ع طحُف ذٖ كٞجش ًٖٔ

سعٍٞ هللا )ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ( 
(1)

. ٣ّٞ رجش جُشهحع 
(2 )

طالز جُخٞف , جٕ ؽحتلس طلص ٓؼٚ 

ٝؽحتلٚ ٝؾحٙ 
(3 )

جُؼذٝ كظ٠ِ ذحُز٣ٖ ٓؼٚ سًؼس , ٝؾحءش جُطحتلس جالخشٟ كظ٠ِ ذْٜ سًؼٚ جُط٢ 

ػرذجُؼض٣ضذٖ ذو٤ص ٖٓ طالضٚ غْ غرص ؾحُغح ٝجضٔٞج الٗلغْٜ غْ عِْ ذْٜ (( ٝعٔؼص ش٤خ٘ح جالٓحّ 

ػرذهلل جذٖ ذحص سقٔٚ هلل ٣وٍٞ )ٝٛزج ج٣غش جالٗٞجع ,ٝجُظكحذ٢ جُٔرْٜ ك٢ ع٘ذ جُكذ٣ع ٛٞ عَٜ 

ذ٢ قشٔس (جذٖ)
(4 )

ٝٛزج جُ٘ٞع جخطحسٙ جالٓحّ ُٔٞجكوطٚ ظحٛشجُوشجٕ ٝجهشؾ٤ٔغ جالٗٞجع جالخشٟ 

.,ٝجٕ ًَ قذ٣ع طف ك٢ طالز جُخٞف ٣ؿٞص جُؼَٔ ك٤ٚ 
(5) 

(ػٖ طحُف ذٖ خٞجٕ ذٖ ؾر٤ش,ػٖ عَٜ ذٖ جذ٢ قشٔس ,كخشؼ ذٚ ك٢ ٛزٙ 841ك٢ سٝج٣س جُغِْ ذشهْ ) .1

 جُشٝج٣س 

  .(رج جُشهحع ؿضٝز ٓؼشٝكس25-253صجدجُٔؼحد ) .2

 .ششـ ج١ُٝٞ٘ .3

 ٓطلن ػ٤ِٚ جُرخحس١ , ًطحخ جُٔـحص١ . .4

 (499عٔؼطٚ جغ٘حء ضوش٣شٙ ػ٠ِ ذِٞل جُٔشجّ ) .5

(8) 



 

 اىْ٘ع اىخاّٜ :

ذؼؼْٜ ػ٠ِ جُٔغ٤ِٖٔ طس جالٓحّ جُٔغ٤ِٖٔ خِلٚ طل٤ٖ  ئرج ًحٕ جُؼذٝ ك٢ ؾٜس جُورِس ٝال٣خل٠

ك٤ٌرش٣ٌٝرشٝج ؾ٤ٔؼحغْ ٣شًغ ك٤شًؼٞؾ٤ٔؼح,غْ ٣شكغ ٖٓ جُشًٞع ٣ٝشكؼٞج ؾ٤ٔؼح ٓؼٚ ,غْ ٣٘كذس 

ك٤غؿذ ٣ٝغؿذ ٓؼٚ جُظق جالٍٝ جُز١ ٤ِ٣ٚ,٣ٝرو٠ جُظق جُػح٢ٗ هحتٔح٣كشط عؿذض٤ٖ .غْ هحٓٞج 

ٍٝ ٌٓحْٜٗ ,غْ ٣شًغ جالٓحّ ٣ٝشًؼٞج ٓؼٚ ؾ٤ٔؼح كطوذٓٞ ج٠ُ ٌٓحٕ جُظق جالٍٝ ,ٝضحخش جُظق جال

غْ ٣شكغ ٣ٝشكغ ؾ٤ٔؼحغْ ٣غؿذ٣ٝغؿذ ٓؼٚ جُظق جالٍٝ جُز١ ًحٕ ك٢ جُشًؼس جال٠ُٝ ٛٞجُػح٢ٗ 

عؿذ جُظق جُػح٢ٗ ُٝكوٞٙ ك٢ جُطشٜذ ,ٝضشٜذٝج ؾ٤ٔؼح,غْ عِْ  كحرجعؿذ عؿذض٤ٖ ٝؾِظ ُِطشٜذ

ذْٜ ؾ٤ٔؼح
(1 )

(هحٍ شٜذش ٓغ سعٍٞ هلل )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ  جُكذ٣ع ؾحذشذٖ ػرذهلل )سػ٢ هلل ػ٘ٚ’

ٝجُٚ ٝطكرٚ ٝعِْ (طالز جُخٞف كظل٘ح طل٤ٖ :طق خِق سعٍٞ هلل )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝجُٚ 

ٝطكرٚ ٝعِْ (ٝجُؼذٝذ٤٘٘حٝذ٤ٖ جُورِس كٌرش جُ٘ر٢ )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝجُٚ ٝطكرٚ ٝعِْ 

جٗكذس ذحُغؿٞد  (ػرشٗحؾ٤ٔؼح,غْ سًغ ٝسًؼ٘حؾ٤ٔؼح,غْ سكغ سجعٚ ٖٓ جُشًٞع ٝسكؼ٘ح ؾ٤ٔؼح,غْ

ٝجُظق جُز١ ٤ِ٣ٚ ,ٝهحّ جُظق جُٔإخشٗكٞجُؼذٝ
(2)

,كِٔح هؼ٠ جُ٘ر٢ )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝجُٚ ٝطكرٚ 

ٝعِْ ٝسًؼ٘ح ؾ٤ٔؼحغْ سكغ سجعٚ ٖٓ جُشًٞع ٝسكؼ٘ح ؾ٤ٔؼحغْ جٗكذس ذحُغؿٞدٝجُظق جُز١ ٤ِ٣ٚ 

ػ٤ِٚ ٝجُٚ جُز١ ًحٕ ٓإخشجك٢ جُشًؼس ٝهحّ جُظق جُٔإخشٗكٞجُؼذٝ ,كِٔحهؼ٠ جُ٘ر٢ )ط٠ِ هلل 

ٝطكرٚ ٝعِْ (جُغؿٞد ٝجُظق جُز١ ٤ِ٣ٚ جٗكذس جُظق جُٔإخشذحُغؿٞد كغؿذٝ غْ عِْ جُ٘ر٢ 

)ط٠ِ ػ٤ِٚ ٝجُٚ ٝطكرٚ ٝعِْ (ٝعِٔ٘ح ؾ٤ٔؼح.
(3) 
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 252,ٝصجد جُٔؼحد840طك٤ف ٓغِْ ًطحخ جُٔغحكش,ذحخ طالز جُخٞف ذشهْ  .3

   



 اىْ٘ع اىخاىج :

 

٣وغْ جالٓحّ جطكحذٚ ج٠ُ ؽحتلط٤ٖ :كشهس جضؿحٙ جُؼذٝ ٝكشهس ضظ٢ِ ٓؼٚ ,ك٤ظ٢ِ ذحقذٟ               

جُطحتلط٤ٖ سًؼس غْ ض٘ظشف هرَ جٕ ضغِْ ٤ٛٝس ك٢ طالضٜحج٠ُ ٌٓحٕ جُلشهس جالخشٟ ج٠ُ ٌٓحٕ ٛزٙ 

ع ػرذهلل خِق جالٓحّ كطظ٢ِ ٓؼٚ جُشًؼس جُػح٤ٗس ,غْ ٣غِْ ٝقذٙ .ٝضوؼ٢ ًَ ؽحتلس سًؼس ,جُكذ٣

كٞجص٣٘ح ذٖ ػٔش)سػ٢ هلل ػٜ٘ٔح (هحٍ :ؿضٝش ٓغ جُ٘ر٢ )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝعِْ (هرَ ٗؿذ
(1)

 

جُؼذٝ,كظحكل٘حْٛ ,كوحٍ سعٍٞ ُٚ )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝجُٚ ٝطكرٚ عِْ (٣ظ٢ِ ُ٘حكوحٓص ؽحتلس ٓؼٚ 

كحجهرِص ؽحتلس ػ٠ِ جُؼذٝ كشًغ سعٍٞ هلل )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝعِْ (ذٖٔ ٓؼٚ ٝعؿذ عؿذض٤ٖ ,غْ 

ٗظشكٞج ٌٓحٕ جُطحتلس جُط٢ ُْ ضظَ ,كؿحتٞ كشًغ سعٍٞ هلل )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝجُٚ ٝطكرٚ ٝعِْ ج

(ذْٜ سًؼس كغؿذ عؿذض٤ٖ ,غْ عِْ ,كوحّ ًَ ٝجقذْٜٓ٘ كشًغ ُ٘لغٚ سًؼس ٝعؿذ عؿذض٤ٖ ,ٝك٢ 

ُلع ٓغِْ :)غْ عِْ جُ٘ر٢ )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝجُٚ ٝطكرٚ ٝعِْ (غْ هؼح ٛإالء سًؼس ٝٛإالء سًؼس 

ٓغِْ ج٣ؼح:)غْ هؼص جُطحتلطحٕ سًؼس سًؼس( (ك٢ ُلع
(3 )

ٝعٔؼص ش٤خ٘حجالٓحّ جقٔذ ذٖ شؼ٤د 

سقٔٚ هلل ٣وٍٞ :ط٠ِ ذْٜ سًؼس غْ عِْ ,كوحّ ى ٝجقذكشًغ ُ٘لغٚ سًؼس
(2)

,هؼٞج جُشًؼس ًِْٜ ذؼذ 

عالّ جُ٘ر٢ )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝعِْ (ٝعٔغ ُْٜ ك٢ ٛزٙ جُكشًس ,ُِكحؾس ٝجٗظشف جُطحتلس جال٠ُٝ 

ٝٛزج ؾحتضٝجُ٘ٞع جالٍٝ جعَٜ هرَ عالْٜٓ 
(4)

. 
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(11) 



 اىْ٘ع اىشاتغ :

جٕ ٣ظ٢ِ جالٓحّ ذٌَ ؽحتق طالز ٓ٘لشدز ؛ك٤ظ٢ِ ذحُطحتلس جال٠ُٝ سًؼط٤ٖ ,غْ ٣غِْ                

ذٜحغْ, ضحض٢ جُطحتلس جُػح٤ٗس٤ُظ٢ِ ذْٜ سًؼط٤ٖ غْ ٣غِْ ذْٜ ,ُكذ٣ع ؾحذشذٖ ػرذهلل )سػ٢ هلل ػ٘ٚ ( 

ٝعِْ (ط٠ِ ذطحتلس ٖٓ جُظكحذس سًؼط٤ٖ غْ عِْ ,غْ ط٠ِ ئٕ جُ٘ر٢ )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝجُٚ ٝطكرٚ 

ذحجخش٣ٖ ج٣ؼحسًؼط٤ٖ ,غْ عِْ (ُٝكذ٣ع جذ٢ ذش)سػ٢ ػ٘ٚ (هحٍ جُ٘ر٢ )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝجُٚ ٝعِْ 

ك٢ خٞف جُؼٜشكظق ذؼؼْٜ خِلٚ كظ٠ِ ذْٜ سًؼط٤ٖ غْ عِْ .كحٗطِوٞجُز٣ٖ طِٞج ٓؼٚ كٞهلٞ 

جطكحذْٜ ,غْ ؾحء جُٝثي كظِٞج خِلٚ كظ٠ِ ٓٞهق جطكحذْٜ ,غْ ؾحء جُٝثي كظِٞج ٓؼٚ ٓٞهق 

ذْٜ سًؼط٤ٖ غْ عِْ كٌحٕ سعٞهلل )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝعِْ (جسذؼحٝالطكرٚ سًؼط٤ٖ ((ٝذزُي ًحٕ ٣لط٢ 

جُكغٖ هحٍ جذٞدجٝد ك٢ جُٔـشخ ٣ٌٕٞ ُالٓحّ عص سًؼحش ,ُِٝوّٞ غالظ غالظ(
(1)

عٔؼص 

سًؼط٤ٖ غْ ٣غِْ ,٣ٝظ٢ِ ذحُطحتلس ش٤خ٘حجالٓحّ جذٖ ذحصسقٔٚ هلل ٣وٍٞ ))٣ظ٢ِ ذحُطحتلس جال٠ُٝ 

جُػح٤ٗس سًؼط٤ٖ غْ ٣غِْ ((
(2)

ػٖ ؾحذش سػ٤س هلل ػ٘ٚ هحٍ :ً٘ح ٓغ جُ٘ر٢ )ط٠ِ ُٚ ػ٤ِٚ ٝعِْ ذزجش 

جُشهحع كحجرج جض٤٘ح ػ٠ِ شؿشز ظ٤ِِس ضشً٘حٛح ُِ٘ر٢ )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝعِْ (كؿحء سؾَ ٖٓ جُٔشش٤ًٖ 

 ٢٘ ؟كوحٍ ُٚ )ال(هحٍ جكٖٔ ٣ٔ٘ؼي ٢٘ٓ ؟هحٍٝع٤ق جُ٘ر٢ كؼِن ذحُشؿشز كحجقطشؽٚ كوحٍ ُٚ جضخحك

هلل (كطٜٞس جطكحخ جُ٘ر٢ )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝعِْ (ٝجهٔص جُظالز كظ٠ِ ذطحتلس سًؼط٤ٖ غْ 

ضحخشٝط٠ِ ذحُطحتلس جالخشٟ سًؼط٤ٖ ًٝحٕ جُ٘ر٢ )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝعِْ (جسذغ ُِٝوّٞ سًؼطحٕ 
(3)

. 

ضزٛد ٝالضوؼ٢ ش٤ثحغْ ضحض٢ جُطحتلس جُ٘ٞع جُخحٓظ :٣ظ٢ِ جالٓحّ ذاقذٟ جُطحتلط٤ٖ سًؼس,غْ 

جالخشٟ كطظق خِلس٣ٝظ٠ِ ُْٜ سًؼس غْ ٣غِْ ٝال٣وطؼ٢ ش٤ثح,ُكذ٣ع جذٖ ػرحط )سػ٢ هلل 

ػٜ٘ٔح (هحٍ :ط٠ِ سعٍٞ هلل )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝعِْ (طالز جُخٞف ذز١ كشدججسػ٠ ٖٓ جسػ٠ 

ذ٢٘ عِْ
(4, )

جُز١ ٤ِ٣ٚ  كظ٠ِ جُ٘حط خِلٚ طل٤ٖ طلح٣ٞجص١ جُؼذٝ,ٝطلحخِلٚ ,كظ٠ِ ذحُظق 

سًؼس ,غْ ٜٗغ ٛإالء ج٠ُ ٓظحف ٛإالء ,ٝٛإالء ج٠ُ ٓظحف ٛإالء كظ٠ِ ذْٜ سًؼس جخشٟ 

((.ُٝلع جُ٘غحت٢ ))جٕ سعٍٞ هلل)ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝجُٚ ٝعِْ (ذز١ كشد كظق جُ٘حط خِلٚ طل٤ٖ 

,طلحخِلٚ ٝطلس ٓٞجص١ ُِؼذٝ,كظ٠ِ ذحُز٣ٖ خِلٚ سًؼس ُْٝ ٣وؼٞج ((
(5)

ٝػٖ جذٖ ػرحط )سػ٢ 

جكشع هلل جُظالز ػ٠ِ ُغحٕ ٗر٤ٌْ )ط٠ِ هلل ػ٤ِٚ ٝعِْ (ك٢ جُكؼشجسذؼحك٢ ٚ (هحٍ هلل ػ٘

جُغلشسًؼط٤ٖ ٝك٢ جُؿٞف سًؼس (
(6) 

 550(,ٝجُ٘غحت٢ ذشهْ 1248(جُكذ٣ع ذشه342ْجذٞدجٝد ًطحخ جُظالز ,ٖٓ طك٤ف جذٞدجٝد)  .1

 (1551عٖ٘ جُ٘غحت٢ ذشهْ ). 2

 (305,جُكذ٣ع سهْ ). عٔؼطٚ جغ٘حء ضوذ٣شٙ ػ٠ِ ذِٞؽ جُٔشجّ  3

 (-ٙ 626ٓؼؿْ جُرِذجٕ ُِرـذجد١ ضحٝكحٙ  ).4

 (153(, جقٔذ  ذشهْ )944جُرخحس١ ). 5

 687طك٤ف ٓغِْ ,ًطحخ طالز جُٔغحكش٣ٖ ,ٝهؼشٛح سهْ . 6

 

(11) 



هحٍ جالٓحّ جذٖ جُو٤ْ سقٔٚ هللا ))ًٝحٕ ٖٓ ٛذ٣ٚ )ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ( ك٢ طالز جُخٞف جٕ جذحـ 

جؾطٔغ جُخٞف ٝجُغلش , ٝهظش جُؼذد ٝقذٙ جرج ًحٕ هللا ػض ٝؾَ هظش جسًحٕ جُظالز ٝػذدٛح جرج 

علش ال خٞف ٓؼٚ ٝهظش جُؼذد ٝقذٙ جرج ًحٕ خٞف ال علش ٓؼٚ ,ٝٛزج جٕ ٖٓ ٛذ٣ٚ )ػ٤ِٚ جُظالز 

ٝجُغالّ( ٝذٚ ضؼِْ جُكٌٔس ك٢ جُطو٤٤ذ جُوظش ك٢ جال٣س ذحُؼشخ ك٢ جالسع ٝجُخٞف (
(1)

.ٝٛزج  

ؼ جُ٘حط ج٠ُ رُي , ُ٘ضٍٝ جُؼذٝ هش٣رح ٖٓ جُرِذ ٣ر٤ٖ جٕ طالز جُخٞف ؾحتضز ك٢ جُكؼش جرج جقطح

.كحٕ خحف جُ٘حط ٝهطٚ جالهحٓس ط٠ِ جالٓحّ جُظالز جُشذحػ٤س ٌَُ ؽحتلس سًؼط٤ٖ  ٝجضٔص جُطحتلس 

جال٠ُٝ ذحُكٔذهلل ك٢ ًَ سًؼس ٝجُطحتلس جُػح٤ٗس ضطْٔ ذحُكٔذهلل ٝعٞسز
(2)

.هحٍ جُخشه٢ سقٔٚ هللا ))  

ُطحتلس جال٠ُٝ سًؼط٤ٖ ٝجضٔص الٗلغٜح سًؼس ضوشج ك٤ٜح جُكٔذهلل جٕ جُظالز ٓـشذح, ط٠ِ جالٓحّ ذح

٣ٝظ٢ِ ذحُطحتلس جالخشٟ سًؼس ٝجضٔص الٗلغٜح سًؼط٤ٖ ضوشج ك٤ٜح ذحُكٔذهلل ٝعٞسز ((
(2)

,ٝهللا  

جػِْ 
(3)

. هحٍ جالٓحّ جُكحكع جذٖ جُٔ٘زس سقٔٚ هللا ))٣ٝظ٢ِ طالز جُخٞف ك٢ جُكؼش , ٣ٝؿؼِْٜ 

س جال٠ُٝ سًؼط٤ٖ ٣ٝ٘طظشْٛ ذحُطشٜذ ؾحُغح ,٣ٝطٕٔٔٞ الٗلغْٜ , ؽحتلط٤ٖ , ك٤ظ٢ِ ذحُطحتل

٣ٝ٘ظشكٕٞ , ٝضحض٢ جُطحتلٚ جالخشٟ ك٤ظ٢ِ ذْٜ سًؼط٤ٖ , ٣ٝػرص ؾحُغح ٣ٝظِٕٞ الٗلغْٜ 

سًؼط٤ٖ ,كحرج ؾِغٞج ٝضشٜذٝج عِْ ذْٜ , جرج ًحٗص طالز جُٔـشخ ط٠ِ ذحُطحتلس جال٠ُٝ سًؼط٤ٖ , 

ٔػحٍ ((ٝذحُطحتلس جُػح٤ٗس سًؼس ػ٠ِ ٛزج جُ
(5)

ٝهللا جػِْ 
(3.  ) 

 

 

 

 . (55/1صجد جُٔؼحد الذٖ ه٤ْ ). 1

 (305/3. جُٔـ٢٘ الذٖ هذجٓس ) 2

 (305/3جُششـ جٌُر٤ش/دجس جُذ٣ع جُوحٛشز ). 3

 جاله٘حع ُالٓحّ جُكحكع ٓكٔذ.4

 (1330/5جُششـ جٌُر٤ش ).5

 

(12) 



 هحٍ ضؼح٠ُ )قحكظٞج ػ٠ِ جُظالٝجز ٝجُظالز جُٞعط٠ ٝهٞٓٞج هلل هحٗط٤ٖ( طذم هللا            

جُؼؼ٤ْ  هحٍ جالٓحّ جذٖ ًػ٤ش سقٔٚ هللا )ُٔح جٓش هللا ضؼح٠ُ ػرحدٙ ذحُٔكحكظس ػ٠ِ جُظالٝجش 

ٝجُو٤حّ ذكذٝدٛح ٝشذد جالٓش ذطأًذٛح رًش جُكحٍ جُط٢ ٣شـَ جُشخض ك٤ٜح ػٖ جدجتٜح ػ٠ِ جُٞؾٚ 

جالؾَٔ ٢ٛٝ قحٍ جُوطحٍ ٝجُطكحّ جُكشخ كوحٍ ) كحٕ خلطْ كشؾحٍ ٝسًرحٕ (طذم هللا جُؼؼ٤ْ
(1)

 

ج١ كؼِٞج ػ٠ِ جُوطحٍ ًحٕ سؾحال جٝ سًرحٗح ٣ؼ٢٘ ٓغطور٢ِ جُورِس جٝ ؿ٤ش ٓغطور٤ِٜح
(3)

ًٔح هحٍ ٓحُي  

ػٖ ٗحكغ جٕ جذٖ ػٔش ًحٕ جرج عثَ ػٖ طالز جُخٞف ٝطلٜح غْ هحٍ : كحٕ ًحٕ جُخٞف جشذ ٖٓ 

ٓحُي : هحٍ ٗحكغ رُي طِٞ سؾحال ه٤حٓح ػ٠ِ جهذجْٜٓ جٝ سًرحٗح ٓغطور٢ِ جُورِس ٝؿ٤ش ٓغطور٤ِٜح , هحٍ 

: ال جسٟ ػرذهللا ذٖ ػٔش رًش رُي جال ػٖ سعٍٞ هللا )ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ( ُٝلع ٓغِْ ))كحرج ًحٕ 

جُخٞف جًػش ٖٓ رُي كظَ سجًرح , جٝ هحتٔح , ضٞٓة ج٣ٔحء ((.
(3) 

  ٝهحٍ جُرخحس١ سقٔٚ هللا ضؼح٠ُ ))ذحخ جُظالز ػ٘ذ ٓ٘حٛؼس جُكظٕٞ ُٝوحء جُؼذٝ ((

 ُْ كحٕ,  ُ٘لغٚ جٓشء ًَ ج٣ٔحء طِٞج جُظالز ػ٠ِ ٝػوذٝ جُلطف ض٢ٜء ًحٕ جٕ:  جالٝصجػ٢ ٝهحٍ

 طِٞ ٣وذسٝ كحٕ سًؼط٤ٖ ك٤ظِٞ ٣ٝحٓ٘ٞ,  جُوطحٍ ٣ٌ٘شق قط٠ جُظالز جخشٝج جال٣ٔحء ع ٣وذسٝ

.  ٌٓكٍٞ هحٍ ٝذٚ ٣حٓ٘ٞج قط٠ ٣ٝٞكشٜٝٗح جُطٌر٤ش ٣ؿض٣ْٜ كال ٣وذسٝج ُْ كحٕ,  ٝعؿذض٤ٖ سًؼس

ضغطش ٝق٤ٖ جُؼذٝ ٓ٘حٛؼس ػ٘ذ قؼشش:  ٓحُي جذٖ جٗظ ٝهحٍ
(4)

 جشطؼحٍ جشطذ جُلؿش جػحءز ػ٘ذ.

 كلطف ٓٞع٠ جذ٢ ٓغ ٝٗكٖ كظ٤ِ٘حٛح جُٜ٘حس جسضلحع ذؼذ جال ٗظَ كِْ جُظالز ع ٣وذسٝ كِْ  - جُوطحٍ

.ك٤ٜح ٝٓح جُذ٤ٗح جُظالز ذطِي ٣غش٢ٗ ٝٓح جٗظ ٝهحٍ, ُ٘ح
(5) 

 

 

 

 

 

 (239-238عٞسز جُروشز جال٣طحٕ ).1

 ضلغ٤ش جُوشجٕ جُؼظ٤ْ .2

 306ٝٓغِْ ًطحخ طالز جُخٞف ذشهْ ٣1453طلن ػ٤ِٚ جُرخحس١ ,ًطحخ جُطلغ٤ش ,ذحخ هٍٞ)كحٕ خلطْ(, ذشهْ .3

 (435/2كطف جُرحس١ الذٖ قؿش ).4

 945. جُرخحس١ , ًطحخ طالز جُخٞف , جُكذ٣ع ذشهْ  5

(13) 



كؿؼَ  ٣غد ًلحس هش٣ش, ٣ٝوٍٞ غْ عحم جُرخحس١ ػٖ ؾحذش ذٖ ػرذهللا هحٍ: ؾحء ػٔش ٣ّٞ جُخ٘ذم 

٣ح سعٍٞ هللا, ٓح ط٤ِص جُؼظش قط٠ ًحدش جُشٔظ جٕ ضـ٤د. كوحٍ جُ٘ر٢ )ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ 

 ()ٝجٗح ٝهللا ٓح ط٤ِطٜح ذؼذ(

 (1هحٍ جٗضٍ ج٠ُ ذظِكحٕ كطٞػأ ٝط٢ِ جُؼظش ذؼذٓحش ؿحذص جُشٔظ غْ ط٠ِ جُٔـشخ ذؼذٛح .)

 جشطذجد جُكشخ جخطِق جُؼِٔحء ػ٠ِ ه٤ُٖٞ :ٓٔح ضوذّ ٖٓ جالدُس ػ٠ِ طالز جُخٞف ػ٘ذ 

. هٍٞ ؾٜٔٞس جُؼِٔحء ال ضإخش جُظالز ػ٘ذ جشطذجد جُكشخ ٝجُطكحّ جُوطحٍ ٝجُوّٞ ذؼؼْٜ ذرؼغ  1

,ذَ ٣ظِٕٞ ػ٠ِ قغد جقٞجُْٜ ػ٠ِ ج١ طلس ًحٗٞج ُٝٞ سًؼس ٝجقذز ج٣ٔحء عٞجء ًحٗٞ ٓغطور٤ِٖ 

ج جُورِس جٝ ٓغطذذش٣ٖ ٝعإجء ًحٗٞج سؾحال ػ٠ِ جالهذجّ جٝ سًرح ػ٠ِ جُخ٤َ ٝجالذَ ٝؿ٤شٛح كوحُٞ

ضٌٕٞ جُظالز ػ٠ِ ٓح ٝسدٝ ذٚ جُوشإٔ ٝٝسدش ذٚ جالقحد٣ع ٝجٕ جُظالز الضإخش جٓح جُطحخ٤ش 

جُظالز ٣ّٞ جُخ٘ذم , كال طالز جُخٞف ُْ ضششع ذؼذ 
(2)

. 

. ٝرٛد هّٞ ٖٓ جَٛ جُؼِْ ج٠ُ جٕ جُظالز جُخٞف ك٢ جشطذجد جُوطحٍ ٣ؿٞص ضحخ٤شٛح ج٠ُ جُلشجؽ  2

ؿحٛذٕٝ جٕ ٣ؼوِٞج طالضْٜ , ٝٛزج جقذ جُو٤ُٖٞ ٖٓ ٓزٛد جالٓحّ ك٢ جُطكحّ جُوطحٍ جرج ُْ ٣غططغ جُٔ

جقٔذ سقٔٚ هللا , ٝجخطحسٙ جُرخحس١ ٝجالٝصػ٢ , ٌٓكٍٞ , ٝٛٞ جُز١ ػَٔ ذٚ جُظكحذس , صٖٓ 

ػٔش ذٖ جُخطحخ ك٢ كطف هغطش , ٝهذ جشطٜش ُْٝ ٣ٌ٘ش ػ٤ِْٜ ضحخ٤ش طالز جُلؿش ج٠ُ جٕ جعغطْ 

 جُلطف ػك٠ كظِٞٛح ذؼذ جسضلحع جُشٔظ
(3)

 . 

ٝسؾغ ش٤خ٘ح جالٓحّ جذٖ ٣حص سقٔٚ هللا جٗٚ ٣ؿٞص ضحخ٤ش جُظالز ك٢ قحُس جُٔغح٣لس ج٠ُ جٕ ٣طٌٖٔ ٖٓ 

كؼِٜح ٣ٝوٍٞ )جُظٞجخ جٕ ؿضٝٙ رجش جُشكحع ك٤َ جالقضجخ ,ٝجٗٚ جرج جشطذ جُخٞف جخش جُظالز ػٖ 

كؼَ جُظكحذس ٣ّٞ ضغطش  جخشٝج طالز جُلؿش ج٠ُ جُؼك٠ ُشذز جُكشخ (
(4)

. 

ذٖ سش٤ذ سقٔٚ هللا ))ٖٓ ذحشش جُكشخ ,ٝجشطـحٍ جُوِد ٝجُؿٞجسـ ٝجرج جشطـِص ػشف ٤ًق ٝهحٍ ج

٣طؼزس جال٣ٔحء((
(5)

. 

 ٝط٠ِ هللا ٝعِْ ػ٠ِ ٗر٤٘ح ٓكٔذ )ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ(جؾٔؼ٤ٖ.
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 الخاتمة 

 ٌتلخص البحث الى نتائج ابرزها

صالة الخوف شرعا : هً الصالة التً تؤدى وقت الحرب وتؤدى حال المساٌفة والتحام  -1

 الحرب 

وفً شروط صالة الخوف ان تكون فً القتال أي اثناء المعركة ,وان ٌكون القتال مأذونا فٌه  -2

كقتال  –ام جائزا  –كقتال البغاة القاصدٌن دم المسلمٌن وهتك الحرم  –, سواء كان واجبا 

مرٌد المال من المسلمٌن وان ٌمكن لبعض الجٌش تركه لإلداء الصالة . أي ٌمكن لبعض 

 ال دائها . الجٌش بالتخلً

فً آٌات القران الكرٌم التً دلت على ٌسر و سماحة ,ورفع الحرج االسالم فً صالة  -3

الخوف ,قوله تعالى ))ما ٌرٌد هللا لٌجعل علٌكم فً الدٌن من حرج ولكن ٌرٌد لٌطهركم 

 ولٌتم نعمته علٌكم لعلكم تشكرون ((

ٌسروا وال تعسروا وبشروا وال وفً السنة النبوٌة قوله النبً محمد)صلى هللا علٌه وسلم ()) -4

 تنفروا((

من انواع صالة الخوف :نوع ما ٌوافق ظاهر القران .ٌقسم االمٌر او القائد من معه الى  -5

 طائفتٌن :  طائفة مواجهة للعدو ,وطائفة تصلً معه.    
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 هحتٔس جُٔظحدس 

 أـ القرءان الكرٌم

 م (. 2004ه ـ  1423الحدٌث ـ القاهرة ـ ت ط )ل ـ لسان العرب البن المنصور , مطبعة دار 

 ه ـ (ط ... المطبعة الكلٌة  1321م ـ مختار الصحاح , محمد بن ابً بكر الرازي, توفى )

( ط . مطبعة  1230م ـ محجم المصطلحات الفقهٌة , للشٌخ ابراهٌم اسماعٌل الثهركانً  توفى )

 روح االمٌن

 620عبدهللا بن احمد بن محمد قدامة المقدسً , توفى ) اـ المغنً , لموقف الدٌن ابن ابً محمد

 م ( 2004ع ـ  5ه ( ط. دار الحدٌث القاهرة , ت ط . )

ه ـ الدولة القاهرة ـ  5315محجم المقاٌٌس , البً حسٌن احمد بن فارس بن زكرٌا , توفى )

 مصر (

ولة دار الوثائق ـ القاهرة ه ( الد 1420اـ احٌاء علوم الدٌن , لإلمام ابن حامد بن محمد الغزالً )

. 

 م ( الدواة بٌروت ـ لبنان. 1195هـ  1405م ـمحجم للغة الفقهاء ـ الدكتور محمد رواس توفى) 

 ه( 904ا ـ االعلم بفوائد عمدة االحكام, لإلمام الحافظ العالمة المعروف بابن الملقن, توفى )

م (الدولة ـ 2005ه  1429ط )ه( ت ,  1363الخالصة الفقهٌة , محمد عربً القروي, توفى )

 بٌروت ـ لبنان .

 م  2005ه ـ  1426ا ـ السٌرة النبوٌة ـ للدكتور علً الصالبً. ت ط )

 , مطبعة دار المعرفة . بٌروت ـ لبنان . 1

م ـ مخنصر صحٌح مسلم , للحافظ زكً عبد العظٌم عبد القوي المتدري , مطبعة الصباح دولة 

 ـ دمشق ـ حلبوثً 

 ( , طباعة دار الحدٌث , د . القاهرة مصر . 931الصحٌح للزبٌدي , توفى )ا ـ القرٌد 

م ( دولة ـ دمشق ـ  1195ه ـ  1405ه( , ت ط , ) 551ز ـ زاد المعاد , البن قٌم , توفى )

 سورٌا 

ت ـ تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر كالم المنان , للعالمة الشٌخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

 ( , دار ابن حزم .  ه 1356توفى )
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 ه( ,  952ف ـ فتح الباري فً شرح صحٌح البخاري , البن حجر العسقالنً توفى )

 م ( 2005ه ـ  1426س ـ سنن ابن حاجة , البً عبدهللا القروٌنً , ت ط )

ه 256ص ـ صحٌح البخاري , لالمام ابً عبد هللا محمد بن اسماعٌل البخاري الجعفً , توفً )

 لبنان ( بٌروت 

 ه( 261ص ـ صحٌح مسلم , لالمام  الحافظ ابً الحسٌن مسل بن حجاج القبري توفى )
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