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 انمشض

  

ْمخَِشضْ : انمشض نغت: حؼشٚف انمشض.1 ًُ ًُمشض ٚمقغ  ٛيئًا يٍ يئنّ ٚؼقّٛ نه   .انمقغع  ٌ ان

ْٕ دفغ يخًٕل : " ٔ لئل ابٍ ػشفت .دفغ يئل نًٍ ُٚخفغ بّع رى ٚشد بذنّ إنّٛ: انمشض  شػئًا 

"  فٙ ػٕض غٛش يخئنف نّ ػئصال حفعال 

انمشض يششٔع بئنمشآٌ ٔ بئنغُت ٔاإلصًئع فئٌ انُبٙ : يششٔػٛخّ ٔ عكًت يششٔػٛخّ.2

 إٌ يٍ خٛش انُئط  ": صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى اعخمشض بكشاًا يٍ اإلبم ٔسّد صًالًا خٛئساًاع ٔلئل 

 .(سٔاِ انبخئس٘" (أعغُٓى لعئء 

ٔ انمشض لشبت ٚخمشب بٓئ انؼبذ إنٗ هللا عبغئَّ نًئ فّٛ يٍ انشفك بئنُئط ٔانشعًت بٓىع 

يٍ َفّظ ػٍ ُيغهى ُكشبت يٍ : لئل صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى . ٔحٛغٛش أيٕسْىع ٔحفشٚش كشبٓى

ُكشب انذَٛئع َفّظ هللا ػُّ كشبت يٍ ُكشب ٕٚو انمٛئيتع ٔيٍ ّٚغش ػٍ يؼغشع ّٚغش هللا ػهّٛ فٙ 

  .)سٔاِ يغهى)انذَٛئ ٔاٜخشةع ٔهللاُ فٙ ػٌٕ انؼبذ يئ داو انؼبذ فٙ ػٌٕ أخّٛ 

  .كم لشض صذلت سٔاِ انقبشاَٙ بئعُئد عغٍ: ٔلئل صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى 

ٔ ْٕ يبئط فٙ عك . ٔ لذ ٚكٌٕ ٔاصبئ فٙ يضئػت أٔ َغْٕئ, انُذب بئنُغبت نهًمشض: عكًّ.3

 َّ ٚأخز انًئل ُٚخفغ بّ رى , ٔ نى ٚضؼم رنك انششع يٍ بئب انًغأنت انًكشْٔت, انًمخشض 

يٍ  : "نغذٚذ ٔعهى, ٔ لذ حكفم هللا بئػئَخّ ػهٗ سدِ إٌ عغُج َٛخّ أخزا ٔ سدا , ٚشد يزهّ

 (سٔاِ انبخئس٘) "أخز أيٕال انُئط ٚشٚذ أداءْئ أدٖ هللا ػُّع ٔيٍ أخز ٚشٚذ إحالفٓئ أحهفّ هللا

 شٔغّ .4

ُٔٚشخشغ نصغت انمشض أٌ ٚكٌٕ انًمشض يًٍ ٚصظ حبشػّع فال ٚضٕص نٕنٙ انٛخٛى يزالًا إٌ 

ٚمشض ػٍ يئل انٛخٛىع ٔكزنك ُٚشخشغ يؼشفت لذس انًئل انًذفٕع فٙ انمشضع ٔيؼشفت صفخّ 

 .أٔ عُّ إٌ كئٌ عٕٛاَئًاع نٛخًكٍ يٍ سّد بذنّ إنٗ صئعبّ

انزٛئبع ٔانغٕٛاٌع ٔانًكٛمع ٔانًٕصٌٔع : ٚصظ انمشض فٙ كم ػٍٛ ٚصظ بٛؼٓئع يزم 

ٔانًؼذٔدع ٔانًخمئسبع كئنبٛطع ٔانٕسق يٍ يمئط ٔاعذع ٔ انزسػٙ كئنمًئػع ٔصئص لشض 

  .انخبض ٔصَئًا ٔػذداًا نغئصت انُئط إنّٛ

ا خشاغ انًُفؼت فٙ انمشض .5

إٌ انًمصٕد يٍ ػمذ انمشض انشفك بئنُئطع ٔيؼئَٔخٓى ػهٗ  ؤٌٔ ػٛشٓىع ٔحٛغٛش ٔعئئم 

عٛئحٓىع ٔنٛظ ٔعٛهت نالعخغاللع ٔنٓزا ال ٚضض أٌ ٚشّد انًمخشض نهًمشض إال يئ ألشظّ يُّ 

 ."كم لشض صّش َفؼئًا فٕٓ سبئ: "أٔ يزهّ ػًالًا بئنمئػذة انفمٓٛت انمئئهت

ٔانغشيت يمٛذة ُْئ بًئ كئٌ َفغ انمشض يششٔغئًا أٔ يخؼئسفئًا ػهّٛع فئٌ نى ٚكٍ يششٔغئًا ٔال 

اعخهف : لئل- سظٙ هللا ػُّ- يخؼئسفئًا ػهّٛع كئَج انضٚئدة صئئضةع ٔدنٛم رنك عذٚذ أبٙ سافغ

سعٕل هللا صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى يٍ سصم بَْكشاًا فضئءحّ إبم انصذلت فأيشَٙ أٌ ألعٙ انشصم 

أػقّ  : "نى أصذ فٙ اإلبم إال صًالًا خٛئساًا سبئػٛئًاع فمئل انُبٙ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى: بكشاًاع فمهج

  .سٔاِ اعًذ ٔيغهى"إٚئِ فئٌ خٛشكى أعغُكى لعئء

  .انز٘ اعخكًم عج عٍُٛ ٔدخم فٙ انغئبؼت: انًخخئسع انشبئػٙ: َئلتع انخٛئس: بكشاًا 
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كئٌ نٙ ػهٗ سعٕل هللا صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى : لئل - سظٙ هللا ػًُٓئ- ٔػٍ صئبش بٍ ػبذ هللا

  .عك فمعئَٙ ٔصادَٙ سٔاِ انبخئس٘

أصم سد انمشض ٔ يكئَّ . 6

  ٚضٕص حأصٛم انمشض إنٗ أصم يؼهٕو ٔ ال ٚغك نهًمشض انًقئنبت بّ لبم عهٕل ا صم

كًئ ال ٚضٕص نّ أٌ ٚضبشِ ػهٗ ا داء فٙ غٛش بهذ , انًخفك ػهّٛ أٔ انًغذد بئنؼئدة 

. انمشض ٔ نٕ بؼذ عم ا صم إٌ كئٌ انمشض غٛش ػٍٛ

 نّ أٌ ٚضبش انًمشض ػهٗ لبعّ إٌ , ٚضٕص نهًمخشض أٌ بشد انمشض لبم ا صم ٔ

أيئ إرا كئٌ ببهذ آخش فال ٚضبشِ إال .ػُٛئ كئٌ انًئل أٔ ػشظئ, كئٌ ا داء ببهذ انمشض

: بششغٍٛ

أٌ ٚكٌٕ يئل انمشض ػُٛئ ال ٚغخئس َمهّ إنٗ َفمت  .1

 (ال ٚخئف فّٛ انًمشض ػهٗ يئنّ  )أٌ ٚكٌٕ يكئٌ انشد آيُئ .2

 

إفئداث 

بؼط انُئط ٚخغئْم فٙ انغمٕق ػئيت ع ٔفٙ  أٌ انذٍٚ : انخؼضٛم بمعئء انذٍٚ لبم انًٕث

خئصتع ْٔزِ خصهت ريًٛتع صؼهج كزٛشاًا يٍ انُئط ٚغضًٌٕ ػٍ بزل انمشٔض ٔانخٕعؼت 

ػهٗ انًغخئصٍٛع فٛضب ػهٗ انًمخشض االْخًئو بأداء يئ ػهّٛ يٍ دٍٚ انمشض ٔسدِ إنٗ 

َْْم َصضاُء  } :صئعبّع يٍ غٛش يًئغهت ٔال حأخٛشع عًُٛئ ٚمذس ػهٗ انٕفئء نمٕنّ حؼئنٗ

 ٌُ ٌِ إالّ اإلْعَغئ  [60: انشعًٍ] {اإلْعغئ

ْْهِٓئ  } : ٔلٕنّ حؼئنٗ ٌّ هللاَ ٚأُْيُشُكْى أٌ حَُؤّدٔا ا ََيئَئث إِنٗ أَ  .[58: انُغئء] {إِ

  .[يخفك ػهّٛ] « .. يقم انغُٙ ظهى»: ٔنمٕل انُبٙ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى 

 يٍ أخز أيٕال انُئط ٚشٚذ أداءْئ أدٖ هللا ػُّع ٔيٍ »: ٔنمٕل انُبٙ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى 

 يٍ فئسق »: ع ٔنمٕل انُبٙ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى [سٔاِ انبخئس٘] «أخز ٚشٚذ إحالفٓئ أحهفّ هللا 

ٍْٚ : انشٔط انضغذع ْٕٔ بش٘ء يٍ رالدع دخم انضُت سٔاِ ابٍ ] «يٍ انكبشع ٔانغهٕلع ٔانّذ

ُِّْٚ عخٗ »: ع ٔنمٕل انُبٙ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى [يئصّ ٔصغغّ ا نبئَٙ  َفظ انًؤيٍ يؼهمت بَذ

 .[سٔاِ انخشيز٘ ٔصغغّ ا نبئَٙ] «ٚمعٗ ػُّ 

أٌَ  } : لئل هللا حؼئنٗ: اعخغبئب اَظئس انًؼغش  َٔ َْٛغَشٍة  ٌَ ُرٔ ُػْغشٍة فََُِظَشةٌ إِنٗ َي ٌْ َكئ إ َٔ
 ٌَ ٕ ًُ ٌْٛش نُّكْى إٌِ ُكُخُْى حَْؼهَ  .[280:انبمشة] {حََصّذلُٕا َخ

ٔإٌ كئٌ انز٘ ػهّٛ انذٍٚ يؼغشاًاع ال ٚمذس ػهٗ انٕفئءع ٔصب : أ٘-: "سعًّ هللا- لئل انغؼذ٘

ْٕٔ ٚضب ػهّٛ إرا عصم نّ ٔفئء بأ٘ غشٚك يبئطع أٌ . ػهٗ غشًّٚ أٌ ُٚظشِ إنٗ يٛغشة

حفغٛش ] "...فٕٓ خٛش نّ- ٕٚفٙ يئ ػهّٛع ٔإٌ حصذق ػهّٛ غشًّٚع بئعمئغ انذٍٚ كهّ أٔ بؼعّ

  .[128انغؼذ٘ 

إَٙ : أَّ غهب غشًٚئًا نّع فخٕاسٖ ػُّع رى ٔصذِع فمئل- سظٙ هللا ػُّ- ٔػٍ أبٙ لخئدة

 يٍ »: فئَظ عًؼج سعٕل هللا صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى ٚمٕل: لئل. آهللا: آهللا؟ لئل: لئل. يؼغش
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 .[سٔاِ يغهى] «عشِ أٌ ُٚضّٛ هللا يٍ كشب ٕٚو انمٛئيت فهُٛفظ ػٍ يؼغشع أٔ ٚعغ ػُّ 

ُّٙ انٕاصذ ُِٚغم ػشظّ ٔػمٕبخّ »: نمٕل انُبٙ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى : عبظ انمئدس إرا ايخُغ   نَ

 .[سٔاِ انخشيز٘ ٔانُغئئٙ] «


