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ف، وقمغم ٓم  ذم اًمتٗمًػم سمخَ  ىم٤مقمدةً  (1)ذم آظمر قمٛمره سمٕم٨م إزمي : رمحف اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ

ف: ٛمِ ٔمْ ف ُِمـ ٟمَ ٓم  ه٤م أسمٞم٤مٌت سمخَ رِ ٝمْ فمَ 

 ذم جمٛمقع طم٤مٓيت ٙملمُ ٞمْ ًَ ... أٟم٤م اعمُ  ٤مِت يي اًمؼَمِ  ب  إمم رَ  أٟم٤م اًمٗم٘مػمُ 

 يتـ قمٜمده ي٤مي٠مشمٜم٤م ُمِ  إنْ  فم٤معمتل ... واخلػمُ  َل هْ ًمٜمٗمز وَ  أٟم٤م اًمٔمٚمقمُ 

 اِت َيي اعمَ  زم دومعُ  ... وٓ قمـ اًمٜمٗمسِ  ُمٜمٗمٕم٦مٍ  ٓ أؾمتٓمٞمع ًمٜمٗمز ضمٚم٥َم 

 إمم رب  اًمًامواِت  رين ... وٓ ؿمٗمٞمعٌ دسم   يُ ف ُمقمًم وًمٞمس زم دوٟمَ 

 ي٤مِت ذم آ ٜم٤م ... إمم اًمِمٗمٞمع يمام ىمد ضم٤ماًمرمحـ ظم٤مًم٘مِ ُمـ  إٓ سم٢مذنٍ 

 اِت ري أٟم٤م ذم سمٕمض ذَ  أُمٚمؽ ؿمٞمئ٤م دوٟمف أسمدا ... وٓ ذيٌؽ  وًم٧ًُم 

 ... يمام يٙمقن ٕرسم٤مب اًمقٓي٤مِت يًتٕملَم سمف  ًمف يمل وٓ فمٝمػمٌ 

 ًمف ذايت ٜمك أسمدا وصٌػ أسمدا ... يمام اًمٖمِ  ٓزمٌ  ذاٍت  زم وصُػ  واًمٗم٘مرُ 

 ًمف آيت ٝمؿ قمٜمده قمٌدٌ ٝمؿ ... ويمٚم  أمجٕمِ  ِؼ ٚمْ اخلَ  طم٤مُل  وهذه احل٤مُل 

 ك اًمٕم٤ميتنْمِ ٝمقل اعمُ الَ اًمٔميٚمقم ـ همػم ظم٤مًم٘مف ... ومٝمق ـ سمٖمك ُمٓمٚم٤ٌم ُمِ ومٛمَ 

 ي٤ميت ىمد ـ سمٕمدُ ف ... ُم٤م يم٤من ُمٜمف وُم٤م ُمِ أمجٕمِ  اًمٙمقنِ  هلل ُمؾءَ  واحلٛمدُ 

)ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم(  

 ( .391)ص "اًمٕم٘مقد اًمدري٦م"سم٤مًم٘مٚمٕم٦م يمام ىم٤مل اسمـ قمٌد اهل٤مدي ذم وهق  (1)
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 (2)رب ين وأقمـ سمرمحتؽ

 هِ دِ ـ َيْ ور أٟمٗمًٜم٤م، وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمَ احلٛمد هلل، ٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ُذ 

 ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أني  ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ًمف، وأؿمٝمد أنْ  ومال ه٤مدَي  ْؾ ٚمِ ْْم ـ يُ ًمف، وُمَ  ؾي ِْم ومال ُمُ  اهللُ

 .(3)ه ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمًٚمٞمامحمٛمدا قمٌدُ 

اهلل وآًمف وصحٌف وُمـ وآه، وسمٕمُد ومٝمذا  سمًؿ اهلل، احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل (2)

شمٕمٚمٞمٌؼ قمغم ُم٘مدُم٦م أصقل اًمتٗمًػم ًمإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل 

شمٕم٤ممم، محٚمٜمل قمغم شم٘مٞمٞمده ُم٤م اؾمت٤ٌمن زم سمٛمٓم٤مًمٕمتٝم٤م ُِمـ دىمٞمؼ ُم٤ًمئٚمٝم٤م وًمٓمٞمػ إؿم٤مراهت٤م وٟمٗمٞمس حت٘مٞم٘م٤مهت٤م، 

ًمُٓمالهب٤م وىُمرائٝم٤م، وم٢مهن٤م أصٌؾ ذم سم٤مهب٤م، ؾم٤مئال اعمقمم ؾمٌح٤مٟمف أن يٜمٗمع هبذا اًمتٕمٚمٞمؼ راضمٞم٤م سمذًمؽ حتّمٞمَؾ اًمٜمٗمع 

 يمام ٟمٗمع سم٠مصٚمف، وأن يت٘مٌٚمف ُمٜمل سم٘مٌقل طمًـ، وأن يٖمٗمر زم ويرمحٜمل واعمًٚمٛملم، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

ٓم٦ٌم احل٤مضم٦م: صم٧ٌم قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف قَمٚميَٛمٝمؿ ظم: ) "زاد اعمٕم٤مد"ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم  (3)

احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م، وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ َيِْد اهلل ومال "

ُمْمؾ ًمف وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف، صمؿ ي٘مرأ 

ُ٘مقا }أي٤مت اًمثالث:  ـَ آَُمٜمُقا اشمي ِذي ٤َم اًمي ِٚمُٛمقنَ َي٤مَأي  ًْ ٓي َوَأْٟمتُْؿ ُُم ـي إِ َٓ ََتُقشُم ٤َم اًمٜمي٤مُس }، {اهلليَ طَمؼي شُمَ٘م٤مشمِِف َو َي٤مَأي 

ًٓ يَمثػًِما وَ  ـْ َٟمْٗمٍس َواطِمَدٍة َوظَمَٚمَؼ ُِمٜمَْٝم٤م َزْوضَمَٝم٤م َوسَم٨مي ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤م ُٙمُؿ اًميِذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ُِم ُ٘مقا َرسمي ُ٘مقا اهلليَ اشمي ٤مًء َواشمي ًَ
ٟمِ

ِذي شمَ  َْرطَم٤مَم إِني اهلليَ يَم٤مَن قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َرىِمٞم٤ًٌماًمي ْٕ ٤مَءًُمقَن سمِِف َوا ًٓ ؾَمِديًدا }، {ًَ ُ٘مقا اهلليَ َوىُمقًُمقا ىَمْق ـَ آَُمٜمُقا اشمي ِذي ٤َم اًمي َي٤مَأي 

ـْ ُيٓمِِع اهلليَ َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد وَم٤مزَ  . ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم: {"وَمْقًزا قَمٔمِٞماًم  * ُيّْمِٚمْح ًَمُٙمْؿ َأقْماَمًَمُٙمْؿ َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوَُم

 416 - 2/415(. ]زاد اعمٕم٤مد ىمٚم٧م ٕيب إؾمح٤مق: هذه ذم ظمٓم٦ٌم اًمٜمٙم٤مح أو ذم همػمه٤م؟ ىم٤مل: ذم يمؾ طم٤مضم٦م

 [3/105طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم اًمٜم٤ًمئل ، واٟمٔمر: 

يالطَمظ هٜم٤م ]أي: ذم ىمقًمف )وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ : ) "ظمٓم٦ٌم احل٤مضم٦م"ىم٤مل إًم٤ٌمين ذم ه٤مُمش رؾم٤مًمتف 

ُم٦ماهلل ومٝمل سمّمٞمٖم٦م الٛمع، وىمد أسمدى ؿمٞمُ(  ، اًم(([ أني اًمٗمٕمَؾ سمّمٞمٖم٦م اعمتٙمٚم ِؿ اعمٗمَرد سمخال  إومٕم٤مل اعمت٘مد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 7 

 ... (4)ًمف ُم٘مدُم٦مً  ٥َم أيمتُ  اإلظمقان أنْ  : وم٘مد ؾم٠مًمٜمل سمٕمُض أُم٤م سمٕمدُ 

                                                                                                                                                      

ـُ   3/54 "هتذي٥م اًمًٜمـ"شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ذم ذًمؽ طمٙمٛم٦ًم ًمٓمٞمٗم٦م َٟمَ٘مٚمٝم٤م قمٜمف شمٚمٛمٞمُذه اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم  اإلؾمالم اسم

:  وم٘م٤مل: وإطم٤مدي٨ُم  سم٤مًمٜمقن، واًمِمٝم٤مدشم٤من  "ٟمٕمقذ سمف"، و"ًتٖمٗمرهٟم"، و"ٟمًتٕمٞمٜمف"يمٚم ٝم٤م ُمتٗم٘م٦م قمغم أني

، ىم٤مل ؿمٞم( اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: عم٤م "أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأؿمٝمد أن حمٛمد قمٌده ورؾمقًمف"سم٤مإلومراد: 

ٚمٝم٤م أطمٌد قمـ أطمد، وٓ شَم٘مٌؾ اًمٜمٞم٤مسم٦َم سمح٤مل، أومرد اًمِمٝم٤مدةَ  هب٤م، وعم٤م يم٤مٟم٧م  يم٤مٟم٧م يمٚمٛم٦م اًمِمٝم٤مدة ٓ يتحٛمي

ؾمتٖمٗم٤مر شم٘مٌؾ ذًمؽ، ومٞمًتٖمٗمر اًمرضمُؾ ًمٖمػمه ويًتٕملم اهللَ ًمف ويًتٕمٞمذ سم٤مهلل ًمف، آؾمتٕم٤مٟم٦م وآؾمتٕم٤مذة وآ

أشمك ومٞمٝم٤م سمٚمٗمظ الٛمع، وهلذا ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ أقمٜم٤م وأقمذٟم٤م واهمٗمر ًمٜم٤م، ىم٤مل ذًمؽ ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد وًمٞمس 

ٌؾ ٓ يتحٛمٚمف أطمٌد قمـ أطمد وٓ ي٘م سم٤مًمٜمقن، ُمع أني احلٛمدَ  "ٟمحٛمده "، وذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس"ٟمحٛمده"ومٞمف 

 اًمٜمٞم٤مسم٦م، وومٞمف ُمٕمٜمًك آظمر، وهق أني آؾمتٕم٤مٟم٦م وآؾمتٕم٤مذة وآؾمتٖمٗم٤مر ـمٚم٥ٌم وإٟمِم٤مء، ومُٞمًتح٥م ًمٚمٓم٤مًم٥م أنْ 

يٓمٚمٌف ًمٜمٗمًف وإلظمقاٟمف اعم١مُمٜملم، وأُم٤م اًمِمٝم٤مدة ومٝمل إظم٤ٌمٌر قمـ ؿمٝم٤مدشمف هلل سم٤مًمقطمداٟمٞم٦م وًمٜمٌٞمف سم٤مًمرؾم٤مًم٦م، 

اإلٟم٤ًمُن قمـ ٟمٗمًف ًمٕمٚمٛمف سمح٤مًمف، سمخال  وهل ظمؼٌم يٓم٤مسمؼ قَمْ٘مَد اًم٘مٚم٥م وشمّمديَ٘مف، وهذا إٟمام ُُيؼِم سمف 

 ([7 - 6(. ]ظمٓم٦ٌم احل٤مضم٦م )ص"إظم٤ٌمره قمـ همػمه وم٢مٟمف ُيؼم قمـ ىمقًمف وٟمٓم٘مف ٓ قمـ قم٘مد ىمٚمٌف، واهلل أقمٚمؿ

وردت هذه اخلٓم٦ٌم اعم٤ٌمريم٦م قمـ ؾمت٦ٍم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وهؿ: قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد وأسمق وىم٤مل إًم٤ٌمين: )

يط وقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُمقؾمك إؿمٕمري وقمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس وضم٤مسمر سمـ (. قمٌد اهلل وُٟمٌَْٞمط سمـ َذِ

َط اًمٙمالِم ذم خترجيٝم٤م[9]ظمٓم٦ٌم احل٤مضم٦م )ص ًْ  ( ، واٟمٔمر صَمؿي سَم

ذم قُمْرِ  اًمٚمٖم٦م هل ُم٘مدُم٦م الٞمش، وهل الامقم٦م اعمت٘مدُم٦م ُمـ الٞمش، وهل ذم إصِؾ اعم٘مدُم٦م  (4)

٘مدُم٦م اًمٕمٚمؿ وُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب وُم٘مدُم٦م صٗم٦ٌم ُمـ اًمت٘مديؿ، صمؿ اؾمُتٕمػمت ٕول يمؾ  رء، ومّم٤مر ي٘م٤مل: ُم

م". وومٞمٝم٤م ًمٖمت٤من، يمن اًمدال وومتحٝم٤م، أُم٤م إول ومٕمغم أهن٤م ُِمـ اًم٘مٞم٤مس وُم٘مدُم٦م احلج٦م وُم٘مدُم٦م اًمدًمٞمؾ  "ىمدي

م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: اًمالزِم  ُُمقا سَملْمَ َيَدِي اهلليِ َوَرؾُمقًمِفِ }سمٛمٕمٜمك: شَمَ٘مدي أي: ٓ شمت٘مدُمقا، وم٤معمٕمٜمك أني  ،{َٓ شُمَ٘مد 

ُم٦َم ُمت٘مدُم٦ٌم قمغم اعم٘مّمقِد ُُمِٕمٞمٜم٦ٌم قمغم ومٝمٛمف وحتّمٞمٚمف، يمام أن ُم٘مدُم٦م الٞمش ُمت٘مدُم٦م قمٚمٞمف، أو أهن٤م ُِمـ اعم ٘مد 

ُمٜم٤م عم٘مّمقدٟم٤م،  م، وأُم٤م اًمث٤مين  يمام أن ُم٘مدُم٦ماعمتٕمدي سمٛمالطمٔم٦م أهن٤م شُمَ٘مد  ُُمف أي: دمنه قمغم اًمت٘مد   -الٞمش شُم٘مد 
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 ... ،(5)ـ ىمقاقمَد يمٚمٞم٦مً ٛمي شمتَْم 

                                                                                                                                                      

ُمٝم٤م أُم٤مَم ُم٘مّمقِده، يمام أني أُمػَم الٞمش ومٕمغم أهن٤م ُمـ اعمتٕمدي ٓ همػم، ٕ -وهق ومتح اًمدال  ني واِوَٕمٝم٤م ىمدي

م اعم٘مدُم٦م قمغم ؾم٤مئر أضمزاء ضمٞمِمف. ]اٟمٔمر:   [20 - 1/18ًمراىمٛمف  "سمٚمقغ اعم٠مُمقل"ىمدي

ـُ شمٞمٛمٞم٦م قمـ ُم٘مّمقده هبذه اعم٘مدُم٦م طملم ىم٤مل: ) (، واحل٤مصُؾ شُمِٕملم قمغم ومٝمؿ اًم٘مرآن اًم(وىمد يمِمػ اسم

قمد اًمتل شمٕملم ُمراقم٤مهُت٤م قمغم اًمٙمِمػ قمـ ُمراد اهلل ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز أني ُم٘مدُمتف قم٤ٌمرٌة قمـ مجٚم٦م ُمـ اًم٘مقا

إمم يمقن اعم١مًميِػ خمتٍَما وضمٞمزا ٓ ُمًٌقـم٤م  "اعم٘مدُم٦م"واؾمتخراج ُم٤م ومٞمف ُمـ قمٚمٍؿ وطِمَٙمؿ، وأؿم٤مر سمٚمٗمظ 

 ُمًتققم٤ٌم، يمام ؾمٞمذيمره ىمري٤ٌم.

 ، إِذ اًم٘م٤مقمدُة ٓ شمٙمقن إٓ يمٚمٞم٦م.ٓ ُمٗمٝمقم ًمف وصػ يم٤مؿمػ "يمٚمٞم٦م"ىمقًمف  (5)

أؾم٤مُس اًمٌٜم٤مء اعمَُقازم ًمألرض اًمذي سمف صم٤ٌمُت اًمٌٜم٤مء، ُأـمٚمِؼ قمٚمٞمٝم٤م هذا اًمٚمٗمُظ ٕهن٤م ٘م٤مقمدة ذم اًمٚمٖم٦م: واًم

ٌَٝم٧م اًم٘م٤مقِمَد ذم اًمٚمّمقق سم٤مٕرض، وم٠مصُؾ شمًٛمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة جم٤مٌز قمـ اًمٚمّمقق سم٤مٕرض، صمؿ قمـ إرادة  َأؿم

ُم٦م. صمؿ ٟم٘مٚم ٧م اًم٘م٤مقمدة ذم اًمٕمر  إمم: اًم٘مْمٞم٦م اًمث٤ٌمت ذم إرض، وه٤مُء اًمت٠مٟمٞم٨م ومٞمٝم٤م ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م ُمثؾ ه٤مء قمالي

. "اًم٘م٤مٟمقن"و "اًمْم٤مسمط"و "إصؾ"ًمـاًمٙمٚمٞم٦م اعمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم مجٞمع ضمزئٞم٤مهت٤م. وهل ُمرادوم٦م ذم اًمٕمر  قمٜمدهؿ 

( ، وقمٚمؿ آداب اًمٌح٨م واعمٜم٤مفمرة عمّمٓمٗمك صؼمي 171اًمتٕمريٗم٤مت )ص، و 1/718اًمتحرير واًمتٜمقير ]

 ([4)ص

)وم٢مٟمف مل يزل يتٚمجٚم٩م ذم صدري إؿمٙم٤مُل قمٚمؿ دُمتف: وًمٚمٓمقذم ُمّمٜميٌػ ذم ىمقاقمد اًمتٗمًػم ىم٤مل ذم ُم٘م

َٗمف، وٓ ٟمحَ  ٤مه ومٞمام ٟمح٤مه، ومت٘م٤مَوتْٜمل اًمٜمٗمُس اًمٓم٤مًم٦ٌم ًمٚمتح٘مٞمؼ، اًمٜم٤ميم٦ٌُم اًمتٗمًػم، ومل َأَر أطمدا ُمٜمٝمؿ يَمَِمَٗمف ومٞمام َأًمي

ل قمٚمٞمف، ويّم٤مر ذم هذا اًمٗمـ إًمٞمف، ومقوٕم٧م ًمذًمؽ صدَر هذا اًمٙمت٤مب،  قمـ مجر اًمٓمريؼ، ًمقوع ىم٤مٟمقٍن ُيٕمقي

 ([27(. ]اإليمًػم )ص"اإليمًػم ذم ىمقاقمد اًمتٗمًػم"وم٤م ًمف سم٘مقاقمَد ٟم٤مومٕم٦ٍم ذم قمٚمؿ اًمٙمت٤مب، وؾمٛمٞمتف دِ رْ ُمُ 

ىمٚم٧م: وًمقٓ اًم٘مقاقمُد ًَم٘م٤مل َُمـ ؿم٤مء ُم٤م ؿم٤مء، يمام أٟمف ًمقٓ اإلؾمٜم٤مُد ًم٘م٤مل ُمـ ؿم٤مء ُم٤م ؿم٤مء، وم٤مإلؾمٜم٤مُد 

ح ٟم٦ًٌَم اًمٙمالم إمم اعمتٙمٚم ؿ، واًم٘مقاقمد شمّمحح ٟم٦ًٌم ُمٕم٤مين اًمٙمالم إمم  - اعمتٙمٚم ؿ، وهلذا شمرى اعمٌتدقم٦م ُيّمح 

جيتٝمدون ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا ذم اًمتيَٗمِّص  ُمـ  -عم٤م يم٤مٟم٧م أهقاؤهؿ قمغم ظمال  ُم٤م شم٘متْمٞمف ٟمّمقُص اًمقطمٞملم 

أٟمف ىم٤مل:  -يز أو همػمه رِ  اعمَ نْم إُم٤م سمِ  -ىمٞمؾ قمـ سمٕمض رؤوس الٝمٛمٞم٦م وم٘مد )قمٚمقم اإلؾمٜم٤مد وىمقاٟملم اًمٗمٝمؿ، 
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ومقه سم٤مًمت٠مويؾ. وي٘م٤مل: إٟمف ىم٤مل: إذا ًمٞمس رء أٟم٘مض ًم٘مقًمٜم٤م ُمـ اًم٘مرآن، وم٠مىم روا سمف ذم اًمٔم٤مهر، صمؿ َس 

درء ٓمقهؿ سم٤مًمتٙمذي٥م، وإذا اطمتجقا سم٤مٔي٤مت ومٖم٤مًمٓمقهؿ سم٤مًمت٠مويؾ(. ]اطمتجقا قمٚمٞمٙمؿ سم٤محلدي٨م ومٖم٤مًمِ 

 [218 - 5/217اًمتٕم٤مرض ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

ِمٙمؾ ذم أي  وهَمَرُوٝمؿ سمذًمؽ آٟمٗمٙم٤مُك قمـ ىمٞمد اًم٘مقاقمد ًمٞمجٕمٚمقا إًمٗم٤مَظ سمٕمُد هٞمقمم ىم٤مسمٚم٦ًم ًمٚمت

َُمـ ٟمٔمر إمم ـُمُرق أهؾ اًمٌدع ( : )2/139) "آقمتّم٤مم"ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل ذم صقرٍة يروُمٝم٤م اعمٌتدع وَيٌٖمٞمٝم٤م، 

ٓ شم٘مػ قمٜمد طَمّد، وقمغم وضمٍف َيِّمح  ًمٙمؾ زائٍغ ويم٤مومٍر أْن  ال تـضبط، ألهنا َسقَّالةٌ ذم آؾمتدٓل قَمَر  أهن٤م 

٥م اًمٜم ْحٚم٦مَ  ًُ  ( اهـ.اًمتل اًمتزُمٝم٤م إمم اًمنميٕم٦م يًتدل قمغم زيٖمف ويمٗمره، طمتك َيٜم

ُِمـ َسْ  أًمٗم٤مظ اًمنمع قمـ وهق هَمَرُض اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًم٤ٌمـمـ، وم٢مني اًمٖمزازم عم٤م ذيمر ُم٤م شمرشمٙمٌف اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م 

، سمؾ شمتٕم٤مرض والباصن ال َضبَْط لهىم٤مل: ) ًٌؼ ُمٜمٝم٤م إمم إومٝم٤مم وم٤مئدةٌ فمقاهره٤م اعمٗمٝمقُم٦م إمم أُمقٍر سم٤مـمٜم٦م ٓ يَ 

وإٟمام ىمّمُد ، وهذا أيْم٤م ُمـ اًمٌدع اًمِم٤مئٕم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمير، ـزيُؾه طذ وجوٍه َشتَّىوُيْؿؽُِن تومٞمف اخلقاـمر، 

ؾ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦ُم إمم هدم  ٌة ًمف، وهبذا اًمٓمريؼ شَمَقصي ذي
أصح٤مهِب٤م اإلهمراُب، ٕني اًمٜمٗمقَس ُم٤مئٚم٦ٌم إمم اًمٖمري٥م وُمًتٚمِ

 "ياعمًتٔمٝمر"ذم يمت٤مب مجٞمع اًمنميٕم٦م سمت٠مويِؾ فمقاهره٤م وشمٜمزيٚمٝم٤م قمغم رأيؿ، يمام طمٙمٞمٜم٤مه ُمـ ُمذاهٌٝمؿ 

 [1/37(. ]اإلطمٞم٤مء اعمّمٜميػ ذم اًمرد قمغم اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م

ـَ دمري ُِمـ وىم٤مل اسمـ القزي: ) قمقن أني ًمٔمقاهر اًم٘مرآن وإطم٤مدي٨م سمقاـم قا سم٤مـمٜمٞم٦م ٕهنؿ َيدي ؾُمٛم 

٤مل ُصَقًرا ضَمِٚمٞمي٦م، وهل قمٜمد اًمٕم٘مالء رُمق ز اًمٔمقاهر جمرى اًمٚم٥م ُمـ اًم٘منم، وأهن٤م سمّمقرهت٤م شُمقِهؿ الُٝمي

وإؿم٤مرات إمم طم٘م٤مئَؼ ظمٗمٞم٦م، وأني َُمـ شم٘م٤مقمد قم٘مُٚمف قمـ اًمٖمقص قمغم اخلٗم٤مي٤م وإهار واًمٌقاـمـ وإهمقار، 

وىَمٜمَِع سمٔمقاهره٤م، يم٤من حت٧م إهمالل اًمتل هل شمٙمٚمٞمٗم٤مُت اًمنمع، وَُمـ ارشم٘مك إمم قمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ اٟمحط قمٜمف 

تِل وَ }اًمتٙمٚمٞمُػ واؾمؽماح ُِمـ أقم٤ٌمئف، ىم٤مًمقا: وهؿ اعمرادون سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  هَْماَلَل اًمي ْٕ ُهْؿ َوا َيَْمُع قَمٜمُْٝمْؿ إِْسَ

ِؿ سمدقمقى اًم٤ٌمـمـ، {يَم٤مَٟم٧ْم قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  ، وُمراُدهؿ أْن َيٜمِْزقمقا ُمـ اًمٕم٘م٤مئد ُُمقضَم٥م اًمٔمقاهِر، ًمَٞمْ٘مِدُروا سم٤مًمتحٙم 

 ([92(. ]شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس )صقمغم إسمٓم٤مل اًمنمائع
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ؾمٗم٦م اًمذيـ شمًؽموا ذم اًمٔم٤مهر أقمقذ سم٤مهلل ُمـ يمٗمري٤مت صقومٞم٦م اًمٗمال: ) "شم٤مرُيف"ىم٤مل اًمذهٌل ذم 

سم٤مإلؾمالم، وقَمِٛمُٚمقا قمغم هدُمف ذم اًم٤ٌمـمـ، وَرسَمٓمقا اًمٕمقامي سمرُمقز اًمّمقومٞم٦م وإؿم٤مراهتؿ اعمتِم٤مهب٦م وقم٤ٌمراهتؿ 

 [21/278(. ]شم٤مري( اإلؾمالم اًمٕمذسم٦م

ٞمف ًم٤ًمٟم٤م ُمًٚمام، وسملم ضمٜمٌٞمف ىمٚم٤ٌموم٤مًم٤ٌمـمٜمٞم٦م: )ومريٌؼ اًمتحػ اإلؾمالَم وشمٌٓميـ اًمٙمٗمر، َي   ٛمؾ سملم وَمٙمي

ٓمٗمئ ٟمقَر اإلؾمالم ويدم قِمزي اعمًٚمٛملم، ومٚمؿ جَيِْد َأقْمَقَن ًمف قمغم يُ  يم٤مومرا ُمٔمٚمام، َيِْرص يمؾي احلرص قمغم أنْ 

هذا اًمٖمرِض اًمزء ُِمـ أْن يتٜم٤مول اًم٘مرآَن سم٤مًمتحريػ واًمتٌديؾ واًمت٠مويؾ اًمٗم٤مؾمد اًمذي ٓ ي٘مقم قمغم أؾم٤مٍس 

غم دًمٞمٍؾ ُمـ اًمٕم٘مؾ ... وأظمػما ظمرج ه١مٓء أيْم٤م ُمـ اًمديـ، وٓ يًتٜمد إمم أصٍؾ ُمـ اًمٚمٖم٦م، وٓ يرشمٙمز قم

قمغم اًمٜم٤مس سمت٠مويالٍت ومٞمٝم٤م ؾُمْخٌػ فم٤مهر ويمٗمٌر سيح، ظمٗمل قمغم قم٘مقل سمٕمض إهمامر الٝمٚم٦م، وًمٙمـ مل 

جيد إمم ىمٚمقب قم٘مالء اعمًٚمٛملم ؾمٌٞمال، ومل يٚمؼ ُمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ رواضم٤م وٓ ىمٌقٓ، سمؾ ويم٤من ُمٜمٝمؿ َُمـ أومرغ 

ف ًمدطمض هذه اًمت٠مويالت، وأقم ٛمؾ ًم٤ًمَٟمف وىمٚمَٛمف إلسمٓم٤مل هذه اًمِمٌٝم٤مت، ومقىمك اهللُ هبؿ اعمًٚمٛملم ُمـ ََهي

ذ، وطمٗمظ هبؿ اإلؾمالَم ُِمـ ض، ومجزاهؿ اهلل قمـ اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ظمػَم الزاء(. ]اًمتٗمًػم 

 [1/7واعمٗمنون 

 : )وَُمـ أٟمٙمر دًٓم٦مَ  "اعم٘مدُم٦م"قمٜمد ىمقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ هذه وؾمٞمجلء ُمزيُد سمٞم٤مٍن ًمٜمِْحٚم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م 

قمل اًمٔم٤مهر، وم٘مقًُمف ُِمـ ضمٜمس ىمقل همالة اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًم٘مراُمٓم٦م(.  أؾمامئف قمغم صٗم٤مشمف ممـ َيدي

ْقن سمـ ٛمي ًَ ، َي٘مُْمقن سم٢مطم٤مًم٦م "احلداصمٞملم"واقمٚمؿ أني ٕوًمئؽ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م إواِئِؾ ظَمَٚمًٗم٤م ذم هذا اًمٕمٍم، ُي

اًم٘مرآين شم٠مويكمٌّ سم٤مُمتٞم٤مز! إيّم٤مل اًمٜمّمقص إمم ومٝمؿ أهمراض اعمتٙمٚم ؿ هب٤م ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، و)يرون أني اًمٜمصي 

ُمٗمتقح قمغم مجٞمع  ٝمؿ: )ٟمصٌّ ف شمتقاومؼ ُمع اًمٜمٔمري٦م اًمت٠مويٚمٞم٦م احلداصمٞم٦م!! إذ هق يمام ي٘مقل سمٕمُْم وأني ـمٌٞمٕمتَ 

 ـ صَمؿي ٓ يٛمٙمـ ًمتٗمًػٍم أنْ اعمٕم٤مين( و)قمغم يمؾ اًمٌنم(، إٟمف )يمقٌن ُمـ أي٤مت واًمٕمالُم٤مت واًمرُمقز(، وُمِ 

سم٤مًمٜم٦ًٌم  "ُمٞمزشمف وإقمج٤مزه"ٖمٚمؼ اًم٘مقَل ومٞمف، وُِمـ هٜم٤م شمٙمٛمـ أْن شمُ  ءةٍ يًتٜمٗمده سمّمقرٍة هن٤مئٞم٦م، وٓ يٛمٙمـ ًم٘مرا

ًمٚمٗمٙمر احلداصمل، ذم شمٕمدد ُمٕمٜم٤مه واطمتامًمٞمتف، سمحٞم٨م يتًع ٕيمثَر ُمـ شمٗمًػم وُي٘مرأ ىمراءاٍت ختتٚمػ سم٤مظمتال  

ف أى ومٞمرْ ٛمَ تَ شمَ  اعمٞم٤مديـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م وآؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اًمٗمٙمري٦م! وسمـ)يمقٟمف يٜمٗمتح قمغم يمؾ ُمٕمٜمًك سمحٞم٨م يٛمٙمـ أنْ 

ُػ اًمٕم٘م٤مئد واًمنمائع(!!((. ]ُمقىمػ اًمٗمٙمر احلداصمل ُمـ أصقل آؾمتدٓل يمؾ  اًمذوات وأْن شُم٘مرأ ومٞمف خمتٚمَ 
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 - 244ًمٕمٌد اهلل اًمٕمجػمي )ص "يٜمٌقع اًمٖمقاي٦م اًمٗمٙمري٦م"واٟمٔمر: (، 214ذم اإلؾمالم عمحٛمد اًم٘مرين )ص

261)] 

ِٛمَٚمف قمغم ُم٤م يقاومؼ هقاه، سَمَٓمَؾ : )وًمق يم٤من ًمٙمؾ  ُمٌتدِ -رمح٦م اهلل قمٚمٞمف  -ىم٤مل اسمـ اًمقزير اًمٞمامين  ٍع أْن َيْ

يمقُٟمف وَمْرىًم٤م سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، وىمد صم٧ٌم أٟمف ي٘مذ  سم٤محلؼ قمغم اًم٤ٌمـمؾ ومٞمدُمٖمف وم٢مذا هق زاهؼ(. ]إيث٤مر احلؼ 

 ([146قمغم اخلٚمؼ )ص

ٓ يتح٤مؿمقن  "احلداصمٞمقن"وم٠مٟم٧م شمرى أني شمٚمؽ اًمدقم٤موى شمًتٚمزم شمٙمذي٥َم اًم٘مرآن شمٙمذي٤ٌم سي٤م، و

 قٓ خم٤موم٦ُم اًمتٓمقيؾ ًَمٜمََ٘مْٚمٜم٤َم ُِمـ سيح يمالُِمٝمؿ ُم٤م يٜم٤مدي قمٚمٞمٝمؿ سم٤مإلحل٤مد.ُمـ ذًمؽ، وًم

وىمد أمجع اعمًٚمٛمقن أني اًم٘مرآَن اعمتٚمقي ذم مجٞمع أىمٓم٤مر إرض اعمٙمتقَب ذم ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: )( 6)

ت٤من ُمـ أول  ومي ذ سمرب ىمؾ أقمق"إمم آظمر  "احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم"اعمّمحػ سم٠ميدي اعمًٚمٛملم مم٤م مجٕمف اًمدي

ل قمغم ٟمٌٞمف حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وأني مجٞمع ُم٤م ومٞمف طمؼ، وأني َُمـ  "اًمٜم٤مس إٟمف يمالُم اهلل ووطمُٞمف اعمٜمزي

ٟم٘مص ُمٜمف طمروم٤م ىم٤مصدا ًمذًمؽ أو سمدًمف سمحرٍ  آظَمَر ُمٙم٤مَٟمف أو زاد ومٞمف طمروم٤م مم٤م مل يِمتٛمؾ قمٚمٞمف اعمّمحُػ 

قم٤مُمدا ًمٙمؾ هذا أٟمف يم٤مومر، وهلذا رأى ُم٤مًمٌؽ ىَمتَْؾ  اًمذي وىمع اإلمج٤مُع قمٚمٞمف وُأمْجِع قمغم أٟمف ًمٞمس ُمـ اًم٘مرآن

ب سمام  َُمـ ؾَم٥مي قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م سم٤مًمِٗمْري٦م، ٕٟمف ظم٤مًمػ اًم٘مرآن، وَُمـ ظم٤مًمػ اًم٘مرآن ىُمتِؾ، أي: ٕٟمف يَمذي

 [305 - 2/304(. ]اًمِمٗم٤م ومٞمف

تقب ذم اعمّم٤مطمػ اًم٘مرآن: اؾمٌؿ ًمٚمٙمالِم اعمُقطَمك سمف إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وهق مجٚم٦ُم اعمٙمو)

وٓه٤م اًمٗم٤محت٦م وأظمراه٤م ؾمقرة اًمٜم٤مس، ص٤مر هذا آؾمُؿ قَمَٚماًم قمغم اعمِمتِٛمؾ قمغم ُم٤مئ٦م وأرسمع قمنمة ؾمقرة، أُ 

٦ٌم وردت ذم أؾمامء اعمّم٤مدر ُمثؾ: همٗمران وؿمٙمران وهبت٤من، ٟمَ هذا اًمقطمل، وهق قمغم وزن وُمْٕمالن، وهل زِ 

ص٤مًمٌح ًمالقمت٤ٌمريـ،  "ىمرآن"قمدٟم٤من، واؾمُؿ اًمٜمقن ذم أؾمامء أقمالم ُمثؾ: قمثامن وطم٤ًمن و ووردت زي٤مدةُ 

َؽ }ٕٟمف ُمِمتؼ ُمـ اًم٘مراءة، ٕني أول ُم٤م سُمِدئ سمف اًمرؾمقُل ُمـ اًمقطمل:  ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: {اىْمَرْأ سم٤ِمؾْمِؿ َرسم 

ًْمٜم٤َمُه شَمٜمِْزياًل } ومٕمالن، وًمذًمؽ ، ومٝمٛمزة ىمرآن أصٚمٞم٦م، ووزٟمف {َوىُمْرآًٟم٤م وَمَرىْمٜم٤َمُه ًمَِتْ٘مَرَأُه قَمغَم اًمٜمي٤مِس قَمغَم ُُمْٙم٨ٍم َوَٟمزي

ـُ يمثػم ىمرأه سمٗمتح  "ىمرآن"اشمٗمؼ أيمثُر اًم٘مراء قمغم ىمراءة ًمٗمظ  ُمٝمٛمقزا طمٞمثام وىمع ذم اًمتٜمزيؾ، ومل ُي٤مًمٗمٝمؿ إٓ اسم
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اًمراء سمٕمده٤م أًمٌػ قمغم ًمٖم٦م ختٗمٞمػ اعمٝمٛمقز، وهل ًمٖم٦م طمج٤مزي٦م، وإصُؾ شَمَقاوُمُؼ اًم٘مراءاِت ذم ُمدًمقل اًمٚمٗمظ 

اًمذي ضُمٕمؾ قَمَٚماًم قمغم اًمقطمل اعمٜمزل قمغم حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف  وم٤مؾمؿ اًم٘مرآن هق آؾمؿ اعمختَٚمػ ذم ىمراءشمف.

ٌِؼ أْن ُأـْمٚمِؼ قمغم همػِمه ىمٌَٚمف، وهق أؿمٝمُر أؾمامئف، وأيمثُره٤م ورودا ذم آي٤مشمف، وأؿمٝمره٤م دوراٟم٤م  ًْ وؾمٚمؿ، ومل َي

إمم ٟمٞمػ  "اإلشم٘م٤من"قمغم أًمًٜم٦م اًمًٚمػ، وًمف أؾمامء أظمرى هل ذم إصؾ أوص٤مٌ  أو أضمٜم٤مٌس أهن٤مه٤م ذم 

يـ، واًمذي اؿمُتٝمر إـمالىُمف قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م ؾمت٦م: اًمتٜمزيؾ، واًمٙمت٤مب، واًمٗمرىم٤من، واًمذيمر، واًمقطمل، ويمالم وقمنم

 [ُمع اظمتّم٤مر 72 – 1/71اهلل(. ]اًمتحرير واًمتٜمقير ٓسمـ قم٤مؿمقر 

ه وَمْنً  اًمتٗمًػمُ ( 7) ُت اًمٌمَء سم٤مًمتخٗمٞمػ َأوْمِنُ ، وهق اًمٌٞم٤من، شم٘مقل: ومَنْ
شمُ شمٗمٕمٞمٌؾ ُِمـ اًمَٗمْنِ ْ ف ا، وومني

 :تَف، وأصُؾ اًمَٗمْن: َٟمَٔمُر اًمٓمٌٞم٥م إمم اعم٤مء ًمٞمٕمر  اًمٕمٚم٦م، وىمٞمؾ: هق ُِمـٜمْ ٞمي إذا سمَ  ،ًمتِمديد أومنه شمٗمًػماسم٤م

يمجذب وضمٌذ،  ،ًمٞمٜمٓمٚمؼ طمٍمه٤م، وىمٞمؾ: هق ُم٘مٚمقٌب ُِمـ ؾمٗمر ٝم٤م حمّمقرةً تَ إذا ريمْْم  اًمٗمرَس  ُت َنْ ومَ 

، واٟمٔمر:  8/155سمـ طمجر شم٘مقل: ؾمٗمر إذا يمِمػ وضمَٝمف، وُمٜمف أؾمٗمر اًمّمٌُح إذا أو٤مء. ]ومتح اًم٤ٌمري ٓ

 [1/26اًمٌحر اعمحٞمط ٕيب طمٞم٤من 

: )اقمٚمؿ أني اًمتٗمًػَم ذم "شمٗمًػمه"٘م٤مل إصٌٝم٤مين ذم  ، ومرْ هذا ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦م، أُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمُ 

 [4/193قُمْرِ  اًمٕمٚمامء: يمِمُػ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وسمٞم٤مُن اعمراد(. ]اإلشم٘م٤من ًمٚمًٞمقـمل 

ٕم٤ممم ُمـ اًم٘مرآن ًمَِٞمْٗمَٝمَٛمف َُمـ مل َيِّمْؾ ذوىُمف وإدرايُمف إمم وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: )اًمتٗمًػم: ذُح ُمراد اهلل شم

ـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف(. ]أًمٞمس اًمّمٌح ٝمؿ ُمِ ومٝمؿ دىم٤مئؼ اًمٕمرسمٞم٦م، وًمٞمٕمت٤مد سمٛمامرؾم٦م ذًمؽ ومٝمَؿ يمالِم اًمٕمرب وأؾم٤مًمٞمٌِ 

 ([160سم٘مري٥م )ص

ؾم٥ٌم، وٟمً(،  ًمٖم٦م، وٟم٘مُؾ  يم٤مٟم٧م شمآًمٞمُػ اعمت٘مدُملم أيمثُره٤م إٟمام هل ذُح وهلذا ىم٤مل أسمق طمٞم٤من: )

وىمّمص، ٕهنؿ يم٤مٟمقا ىمريٌل قمٝمٍد سم٤مًمٕمرب وسمٚم٤ًمن اًمٕمرب، ومٚمام ومًد اًمٚم٤ًمن، ويمثرت اًمٕمجؿ، ودظمؾ ذم 

ديـ اإلؾمالم أٟمقاُع إُمؿ اعمختٚمٗمق إًمًٜم٦م، واًمٜم٤مىمّمق اإلدراك، اطمت٤مج اعمت٠مظمرون إمم إفمٝم٤مر ُم٤م اٟمٓمقى 

٧ِم اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م، طمتك ُيْدِرَك ذًمؽ َُمـ مل قمٚمٞمف يمت٤مُب اهلل شمٕم٤ممم، ُِمـ همرائ٥م اًمؽميمٞم٥م، واٟمتزاع اعمٕم٤مين، وإسمراز اًمٜم ٙمَ 

ٌِْٕمف، ويٙمتًٌٝم٤م ُمـ مل شمٙمـ ٟمِم٠مشُمف قمٚمٞمٝم٤م، وٓ قمٜمٍمه يريمف إًمٞمٝم٤م، سمخال  اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم  شمٙمـ ذم ـَم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُمـ اًمٕمرب، وم٢مني ذًمؽ يم٤من ُمريمقزا ذم ـم٤ٌمقمٝمؿ، يدريمقن شمٚمؽ اعمٕم٤مين يمٚميٝم٤م، ُمـ همػم ُُمقىمػ وٓ ُمٕمٚمؿ، 

ُم٘مدُم٦م ٞم٤مهنؿ، قمغم أهنؿ يم٤مٟمقا يتٗم٤موشمقن أيْم٤م ذم اًمٗمّم٤مطم٦م وذم اًمٌٞم٤من(. ]ٕني ذًمؽ هق ًم٤ًمهُنؿ وظمٓمتٝمؿ وسم

 [1/14، واًمتحرير واًمتٜمقير  1/6اًمتٗمًػم واعمٗمنون ، واٟمٔمر:  26 - 1/25شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط 

قمٜمك سم٤مًم٘مقل يمذا يٕمٜمل: أراد وىمّمد، ىم٤مل اًمزخمنمي: وُمٜمف اعمٕمٜمل. ):  "ذح اًم٘م٤مُمقس"ذم  (8)

ف سمٙمن اًمٜمقن ُمع شمِمديد اًمٞم٤مء وَُمْٕمٜم٤مشُمف وَُمْٕمٜمِٞميُتف: واطمد، أي: ومحقاه وُم٘مّمده، وُمٕمٜمك اًمٙمالم وَُمٕمٜمِٞم  

: شم٘مقل: قمروم٧م ذًمؽ ذم ُمٕمٜمك يمالُمف وذم ُمٕمٜم٤مة يمالُمف وذم ُمٕمٜمِل  يمالُمف:  "اًمّمح٤مح"وآؾمؿ اًمَٕمٜم٤مء. وذم 

تُف وطم٤مًُمف اًمتل أي: ذم ومحقاه، اٟمتٝمك. وذم ُمٕمٜمٞمتف، ذيمره اسمـ ؾمٞمده. وىم٤مل إزهري: ُمٕمٜمك يمؾ رء: حِمْٜمَ 

ـ ىمقهلؿ: قمٜم٧م إرض سم٤مًمٜم٤ٌمت: ه. وىم٤مل اًمراهم٥م: اعمٕمٜمك: إفمٝم٤مر ُم٤م شمْمٛمٜمف اًمٚمٗمُظ، ُمِ يّمػم إًمٞمٝم٤م أُمرُ 

: ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: وشم٘مقل اًمٕم٤مُم٦م: ٕي  ُمٕمٜمًك ومٕمٚم٧م؟ واًمٕمرب ٓ شمٕمر   "اعمّم٤ٌمح"أفمٝمرشمف طمًٜم٤م. وذم 

سمٙمن اًمٜمقن وشمِمديد اًمٞم٤مء. وىم٤مل أسمق  ؟ذااعمٕمٜمك وٓ شمٙم٤مد شمتٙمٚمؿ سمف، ٟمٕمؿ، ىم٤مل سمٕمض اًمٕمرب: ُم٤م ُمٕمٜمِل  ه

زيد: هذا ذم ُمٕمٜم٤مة ذاك وذم ُمٕمٜم٤مه: ؾمقاء، أي: ذم مم٤مصمٚمتف وُمِم٤مهبتف دًٓم٦م وُمْمٛمقٟم٤م وُمٗمٝمقُم٤م. وىم٤مل 

ف هق ُم٤م يدل قمٚمٞمف اًمٗم٤مرايب أيْم٤م: وُمٕمٜمك اًمٌمء وُمٕمٜم٤مشمف: واطمد، وُمٕمٜم٤مه وومحقاه وُم٘متْم٤مه وُمْمٛمقٟمف، يمٚم  

هذا "ٕمٜمك واًمتٗمًػم واًمت٠مويؾ واطمد، وىمد اؾمتٕمٛمؾ اًمٜم٤مس ىمقهَلؿ: قمـ صمٕمٚم٥م: اعم "اًمتٝمذي٥م"اًمٚمٗمظ. وذم 

، ويريدون: هذا ُمْمٛمقٟمف ودًٓمتف، وهق ُمٓم٤مسمؼ ًم٘مقل أيب زيد واًمٗم٤مرايب، وأمجع "ُمٕمٜمك يمالُمف وؿمٌٝمف

هذا سمٛمٕمٜمك هذا، وهذا ذم اعمٕمٜمك واطمد، وذم اعمٕمٜمك "اًمٜمح٤مة وأهؾ اًمٚمٖم٦م قمغم قم٤ٌمرة شمداوًمقه٤م وهل ىمقهُلؿ: 

أي: مم٤مصمؾ ًمف أو ُمِم٤مسمف، اٟمتٝمك. وجيٛمع اعمٕمٜمك قمغم اعمٕم٤مين ويٜم٥ًم إًمٞمف ومٞم٘م٤مل:  "ُمٕمٜمك هذا ؾمقاء، وهذا ذم

:  "اًمتقىمٞمػ"٤موي ذم ٜمَ اعمٕمٜمقي، وهق ُم٤م ٓ يٙمقن ًمٚم٤ًمن ومٞمف طمٔمق، إٟمام هق ُمٕمٜمك يٕمر  سم٤مًم٘مٚم٥م. وىم٤مل اعمُ 

ٞم٨م إهن٤م شم٘مّمد احل٤مصٚم٦م ُمـ طم واًمّمقرةُ  .اعمٕم٤مين هل اًمّمقر اًمذهٜمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م ُوِوع سم٢مزائٝم٤م إًمٗم٤مظُ 

ُمٗمٝمقُم٤م، وُمـ طمٞم٨م إهن٤م ُم٘مقًم٦م ذم  :ُمٕمٜمًك، وُمـ طمٞم٨م طمّمقهُل٤م ُمـ اًمٚمٗمظ ذم اًمٕم٘مؾ شمًٛمك :سم٤مًمٚمٗمظ شمًٛمك

طم٘مٞم٘م٦م، وُمـ طمٞم٨م اُمتٞم٤مُزه٤م قمـ  :ُم٤مهٞم٦م، وُمـ طمٞم٨م صمٌقهُت٤م ذم اخل٤مرج شمًٛمك :ضمقاب ُم٤م هق شمًٛمك
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ك اًمقاطمد سمٓمرق خمتٚمٗم٦م ذم هقي٦م. وىم٤مل أيْم٤م: قمٚمؿ اعمٕم٤مين: قمٚمؿ ُيٕمر  سمف إيراُد اعمٕمٜم :إقمٞم٤من شمًٛمك

 [124 – 9/122شم٤مج اًمٕمروس ]. (ووقح اًمدًٓم٦م قمٚمٞمف

اًمٜم٘مؾ، يم٠مؾم٤ٌمب اًمٜمزول  ، وهق ُم٤م ٓ ُيتدى إًمٞمف إٓ سمتقىمٞمِػ مـفا مـؼوٌل وومٞمف أني قمٚمقَم اًمتٗمًػم  (9)

، وهق ُم٤م ُيتدى إًمٞمف سم٤مًمتدسمر وإٟمٕم٤مم اًمٜمٔمر وآؾمتٜم٤ٌمط ومـفا معؼوٌل وشمٗم٤مصٞمؾ اًم٘مّمص وٟمحق ذًمؽ، 

احلؼ  أني قِمْٚمَؿ اًمتٗمًػم ُمٜمف ُم٤م يتقىمػ قمغم اًمٜم٘مؾ، يم٥ًٌم ىم٤مل اًمزريمٌم: )ٌٜمل قمغم ىمقاٟملم اًمٕمٚمؿ وأدواشمف، اعم

ُف قمغم اًمقضمف  اًمٜمزول واًمٜمً( وشمٕمٞملم اعمٌَٝمؿ وشمٌٞملم اعمجَٛمؾ، وُمٜمف ُم٤م ٓ يتقىمػ، ويٙمٗمل ذم حتّمٞمٚمف اًمتٗم٘م 

 [2/171اًمؼمه٤من اعمٕمتؼَم(. ]

وم٦م ُمدًمقل اًمٙمٚمٛم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م ىمٌؾ اًمؽميمٞم٥م، وقَمٚمَِؿ يمٞمٗمٞم٦َم شمريمٞمٌِٝم٤م ـ أطم٤مط سمٛمٕمرُمَ وىم٤مل أسمق طمٞم٤من: )

ـِ شمريمٞمٌٝم٤م وىُمٌحف، ومٚمـ يت٤مج ذم ومٝمؿ ُم٤م شمريم٥م ُمـ شمٚمؽ إًمٗم٤مظ إمم  ًْ ذم شمٚمؽ اًمٚمٖم٦م، وارشم٘مك إمم َتٞمٞمز طُم

ؿ وٓ ُمٕمٚمؿ، وإٟمام شمٗم٤موَت اًمٜم٤مُس ذم إدراك هذا اًمذي ذيمرٟم٤مه، ومٚمذًمؽ اظمتٚمٗم٧م أومٝم٤مُُمٝمؿ وشم٤ٌميٜم٧م  ُُمٗمٝم 

قاهُلؿ. وىمد ضمريٜم٤م اًمٙمالَم يقًُم٤م ُمع سمٕمض َُمـ قم٤مسٟم٤م، ومٙم٤من يزقمؿ أني قِمْٚمَؿ اًمتٗمًػم ُُمْمٓمرٌّ إمم اًمٜم٘مؾ ذم أىم

ومٝمؿ ُمٕم٤مين شمرايمٞمٌف سم٤مإلؾمٜم٤مد إمم جم٤مهٍد وـم٤موس وقمٙمرُم٦م وأضاهبؿ، وأني وَمْٝمَؿ أي٤مت ُمتقىمٌػ قمغم ذًمؽ، 

إوص٤م ، ُمتٕم٤مرو٦م، يٜم٘مض سمٕمُْمٝم٤م سمٕمْم٤م.  واًمٕمج٥ُم ًمف أٟمف يرى أىمقاَل ه١مٓء يمثػمَة آظمتال ، ُمت٤ٌميٜم٦مَ 

ؿ أطمُدٟم٤م َُمثاًَل ًمٖم٦َم اًمؽمك إومرادا وشمريمٞم٤ٌم طمتك ص٤مر يتٙمٚمؿ سمتٚمؽ اًمٚمٖم٦م وٟمٔمػُم ُم٤م ذيمره هذا اعمٕم٤مس أٟمف ًمق شمٕمٚمي 

ويتٍم  ومٞمٝم٤م ٟمثرا وٟمٔمام، ويٕمرض ُم٤م شمٕمٚمٛمف قمغم يمالُمٝمؿ ومٞمجده ُمٓم٤مسم٘م٤م ًمٚمٖمتٝمؿ ىمد ؿم٤مرك ومٞمٝم٤م 

حجؿ قمـ شمدسمره وقمـ ومٝمؿ ُم٤م شمْمٛمٜمف ُمـ اعمٕم٤مين طمتك ي٠ًمل اًمؽمك ومٞمُ  ومّمح٤مَءهؿ، صمؿ ضم٤مءه يمت٤مٌب سمٚم٤ًمن

قمـ ذًمؽ ؾمٜم٘مرا اًمؽميمل أو ؾمٜمجرا، شمرى ُمثَؾ هذا ُيَٕمد ُمـ اًمٕم٘مالء، ويم٤من هذا اعمٕم٤مس يزقمؿ أني يمؾي آي٦ٍم 

َٟمَ٘مَؾ ومٞمٝم٤م اًمتٗمًػَم ظمٚمٌػ قمـ ؾمٚمٍػ سم٤مًمًٜمد إمم أْن وصؾ ذًمؽ إمم اًمّمح٤مسم٦م، وُِمـ يمالُمف: أني اًمّمح٤مسم٦م 

قا رؾمقَل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ شمٗمًػمه٤م هذا، وهؿ اًمٕمرب اًمٗمّمح٤مء اًمذيـ ٟمزل اًم٘مرآن ؾم٠مًم

سمٚم٤ًمهنؿ. وىمد روي قمـ قمكم يمرم اهلل وضمٝمف وىمد ؾمئؾ: هؾ ظمّمٙمؿ رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ا اعمٕم٤مس ، وىمقُل هذ"ذم يمت٤مسمف  ي١مشم٤مه اًمرضمُؾ اًم ٝمْ ُم٤م قمٜمدٟم٤م همػم ُم٤م ذم هذه اًمّمحٞمٗم٦م أو ومَ "سمٌمء؟ وم٘م٤مل: 
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ُي٤مًمػ ىمقَل قمكم ريض اهلل قمٜمف، وقمغم ىمقل هذا اعمٕم٤مس يٙمقن ُم٤م اؾمتخرضمف اًمٜم٤مُس سمٕمد اًمت٤مسمٕملم ُمـ قمٚمقم 

اًمتٗمًػم وُمٕم٤مٟمٞمف ودىم٤مئ٘مف، وإفمٝم٤مر ُم٤م اطمتقى قمٚمٞمف ُمـ قمٚمؿ اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌٞم٤من واإلقمج٤مز، ٓ يٙمقن شمٗمًػما 

 [14 - 1/13 "اًمٌحر اعمحٞمط" ُم٘مدُم٦مطمتك ُيٜم٘مؾ سم٤مًمًٜمد إمم جم٤مهد وٟمحقه، وهذا يمالٌم ؾم٤مىمط(. ]

وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: )أُم٤م اًمذيـ مَجَدوا قمغم اًم٘مقل سم٠مني شمٗمًػَم اًم٘مرآن جي٥م أْن ٓ َيْٕمُدَو ُم٤م هق ُم٠مصمقر، 

ومٝمؿ َرَُمْقا هذه اًمٙمٚمٛم٦َم قمغم قمقاهٜمٝم٤م ومل َيْْمٌِٓمقا ُمراَدهؿ ُمـ اعم٠مصمقر قمٛمـ ُي١مصمر، وم٢مْن أرادوا سمف ُم٤م روي قمـ 

أو طمًـ، وم٢مذا  ـ صحٞمٍح ـ شمٗمًػم سمٕمض آي٤مٍت إْن يم٤من ُمروي٤م سمًٜمٍد ُم٘مٌقل ُمِ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمِ 

ٝمؿ  ًَ ـي هبؿ، وم٘مد َوٞمي٘مقا ؾمٕم٦َم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ويٜم٤مسمٞمَع ُم٤م ُيًتٜمٌَط ُمـ قمٚمقُمف، وٟم٤مىمْمقا أٟمٗم اًمتزُمقا هذا اًمٔم

ٟمقه ُمـ اًمتٗم٤مؾمػم، وهَمٚميٓمقا ؾَمَٚمٗمٝمؿ ومٞمام شم٠موًمقه، إذ ٓ ُمٚمج٠َم هلؿ ُمـ آقمؽما   سم٠مني أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ ومٞمام َدوي

ٝمؿ قمغم أن َيْرُووا ُم٤م سَمَٚمَٖمٝمؿ ُِمـ شمٗمًػٍم قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف ـ سمٕمدَ اًمّمح٤مسم٦م ومٛمَ  ًَ هؿ مل ي٘مٍموا أٟمٗم

وؾمٚمؿ، وىمد ؾم٠مل قمٛمُر سمـ اخلٓم٤مب أهَؾ اًمٕمٚمؿ قمـ ُمٕم٤مين آي٤مت يمثػمة ومل َيِمؽِمْط قمٚمٞمٝمؿ أن َيْرُووا ًمف ُم٤م 

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وإن أرادوا سم٤معم٠مصمقر ُم٤م روي قمـ اًمٜمٌل وقمـ اًمّمح٤مسم٦م سَمَٚمَٖمٝمؿ ذم شمٗمًػمه٤م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل

تًع ذًمؽ اعمْمٞمؼ إٓ ىمٚمٞمال، ومل ، مل يَ "اًمدر اعمٜمثقر"ٔمٝمر ُِمـ صٜمٞمع اًمًٞمقـمل ذم شمٗمًػمه ظم٤مص٦م، وهق ُم٤م يَ 

ٖمـ قمـ أهؾ اًمتٗمًػم ومتٞمال، ٕني أيمثر اًمّمح٤مسم٦م ٓ ُي١مصمر قمٜمٝمؿ ذم اًمتٗمًػم إٓ رٌء ىمٚمٞمؾ ؾمقى ُم٤م يروى يُ 

ُم٤م قمٜمدي مم٤م "ـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ صحٞمٍح ووٕمٞمػ وُمقوقع، وىمد صم٧ٌم قمٜمف أٟمف ىم٤مل: قم

، وُم٤م يروى قمـ اسمـ ُمًٕمقد وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر وأٟمس وأيب "ًمٞمس ذم يمت٤مب اهلل رء إٓ ومٝمام ي١مشمٞمف اهلل

ـُ قم٤ٌمس ومٙم٤من أيمثُر ُم٤م يروى قمٜمف ىمقٓ سمرأيف قمغم شمٗم٤موٍت سملم رواشمف،  أرادوا سم٤معم٠مصمقر ُم٤م  وإنْ هريرة، وأُم٤م اسم

يم٤من ُمروي٤م ىمٌؾ شمدويـ اًمتٗم٤مؾمػم إَُوِل ُمثؾ ُم٤م يروى قمـ أصح٤مب اسمـ قم٤ٌمس وأصح٤مب اسمـ ُمًٕمقد، 

وم٘مد أظمذوا يٗمتحقن اًم٤ٌمَب ُمـ ؿم٘مف، وي٘مرسمقن ُم٤م سَمُٕمَد ُمـ اًمِم٘م٦م، إذ ٓ حمٞمَص هلؿ ُمـ آقمؽما  سم٠مني 

ٜمِدوه٤م  ًْ قَمقا أهن٤م حمذووم٦ُم إؾم٤مٟمٞمد، وىمد اظمتٚمٗم٧م أىمقاهُلؿ اًمت٤مسمٕملم ىم٤مًمقا أىمقآ ذم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن مل ُي وٓ ادي

ُِمـ أومٝم٤مُمٝمؿ يمام َيٕمٚمٛمف َُمـ  ذم ُمٕم٤مين آي٤مٍت يمثػمة اظمتالوم٤م ُيٜمٌئ إٟم٤ٌمًء واوح٤م سم٠مهنؿ إٟمام شم٠موًمقا شمٚمؽ أي٤مِت 

 [33 - 1/32ًمف قمٚمٌؿ سم٠مىمقاهلؿ(. ]اًمتحرير واًمتٜمقير 
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ُمًتٜمٌَط ُمٕم٘مقل، وسمٕمُْمٝمؿ َُيُص  إوَل ىمٚم٧م: وم٤محل٤مصؾ أني اًمتٗمًػم ٟمققم٤من: ُمًٛمقع ُمٜم٘مقل، و

أي٦م  ُ  سم٤مؾمؿ اًمتٗمًػم، واًمث٤مين سم٤مؾمؿ اًمت٠مويؾ، يمام ىم٤مل اًمٌٖمقي ذم ُم٘مدُم٦م شمٗمًػمه: )أُم٤م اًمت٠مويؾ، وهق َسْ 

َص  إمم ُمٕمٜمًك حمتٛمٍؾ ُمقاومٍؼ عم٤م ىمٌٚمٝم٤م وُم٤م سمٕمده٤م همػِم خم٤مًمٍػ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمـ ـمريؼ آؾمتٜم٤ٌمط، وم٘مد ُرظم 

٤م اًمتٗمًػم، وهق اًمٙمالُم ذم أؾم٤ٌمب ٟمزول أي٦م وؿم٠مهن٤م وىمّمتٝم٤م، ومال جيقز إٓ سم٤مًمًامع ومٞمف ٕهؾ اًمٕمٚمؿ، أُم

 [1/46سمٕمد صمٌقشمف ُمـ ـمريؼ اًمٜم٘مؾ(. ]شمٗمًػم اًمٌٖمقي 

وىم٤مل اخل٤مزن: )اًمٗمرق سملم اًمتٗمًػم واًمت٠مويؾ: أني اًمتٗمًػَم يتقىمػ قمغم اًمٜم٘مؾ اعمًٛمقع، واًمت٠مويؾ 

 [1/12ب اًمت٠مويؾ يتقىمػ قمغم اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح، واهلل أقمٚمؿ(. ]ًم٤ٌم

يتٕمٚمؼ سم٤مًمدراي٦م، وىم٤مل أسمق ٟمٍم اًم٘مِمػمي: ويٕمتؼم  وىم٤مل اًمٌجكم: اًمتٗمًػم يتٕمٚمؼ سم٤مًمرواي٦م، واًمت٠مويُؾ 

 [2/150ذم اًمتٗمًػم آشم٤ٌمُع واًمًامع، وإٟمام آؾمتٜم٤ٌمُط ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمت٠مويؾ. ]اًمؼمه٤من ًمٚمزريمٌم 

سملم اًمتٗمًػم واًمت٠مويؾ: اًمتٛمٞمٞمُز سملم وىم٤مل اًمزريمٌم: )يم٠مني اًم٥ًٌَم ذم اصٓمالح سمٕمِْمٝمؿ قمغم اًمتٗمرىم٦م 

ٌَط، ًمٞمحٛمؾ قمغم آقمتامد ذم اعمٜم٘مقل، وقمغم اًمٜمٔمر ذم اعمًتٜمٌَط(. ]اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن  اعمٜم٘مقل واعمًتٜم

2/172] 

َد ومٞمف، وهق ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )أومرد احلؼي ومجع اًم٤ٌمـمؾ،  (10) اًمٓمريؼ إمم اهلل ذم احل٘مٞم٘م٦ِم واطمٌد ٓ شمٕمد 

ٌَف ُُمقصال عمـ ؾمٚمٙمف إًمٞمف، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ساـُمف اعمًت٘مٞم ٌُِٕمقُه }ؿ اًمذي َٟمَّم تَِ٘مٞماًم وَم٤مشمي ًْ اـمِل ُُم َوَأني َهَذا ِسَ

ٌَُؾ   ً َٓ شَمتيٌُِٕمقا اًم َد ومٞمف، ومجع اًمًٌَؾ اعمخ٤مًمٗم٦م ٕهن٤م يمثػمة {َو ف واطمٌد ٓ شمٕمد  ًِ د ؾمٌٞمَٚمف ٕٟمف ذم ٟمٗم ، ومَقطمي

ٚمٞمف وؾمٚمؿ ظَمطي ظَمٓم٤ًّم صمؿ ىم٤مل: هذا ؾمٌٞمُؾ اهلل، صمؿ ظمط ظمٓمقـم٤م قمـ أني اًمٜمٌل صغم اهلل قم"ُمتٕمددة، يمام صم٧ٌم 

اـمِل }يٛمٞمٜمف وقمـ ي٤ًمره صمؿ ىم٤مل: هذه ؾمٌؾ، قمغم يمؾ ؾمٌٞمؾ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمٓم٤من يدقمق إًمٞمف، صمؿ ىمرأ:  َوَأني َهَذا ِسَ

ـْ ؾَمٌِٞمِٚمفِ  َق سمُِٙمْؿ قَم ٌَُؾ وَمَتَٗمري  ً َٓ شَمتيٌُِٕمقا اًم ٌُِٕمقُه َو َتِ٘مٞماًم وَم٤مشمي ًْ ـَ آَُمٜمُقا }هذا: ىمقًُمف شمٕم٤ممم:  ، وُِمـ{"ُُم ِذي اهلليُ َوزِم  اًمي

ـَ اًمٜم قِر  ـَ يَمَٗمُروا َأْوًمَِٞم٤مُؤُهُؿ اًمٓمي٤مهُمقُت ُُيِْرضُمقهَنُْؿ ُِم ِذي ُٚماَمِت إمَِم اًمٜم قِر َواًمي ـَ اًمٔم  ِرضُمُٝمْؿ ُِم ُٚماَمِت ُُيْ ، {إمَِم اًمٔم 

ي ذم إومراد ومقطمد اًمٜمقر اًمذي هق ؾمٌٞمُٚمف، ومجع اًمٔمٚمامت اًمتل هل ؾمٌٞمؾ اًمِم ٞمٓم٤من. وَُمـ وَمِٝمؿ هذا وَمِٝمَؿ اًمن 

ُٚماَمِت }اًمٜمقر ومجع اًمٔمٚمامت ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َْرَض َوضَمَٕمَؾ اًمٔم  ْٕ اَمَواِت َوا ًي ِذي ظَمَٚمَؼ اًم احْلَْٛمُد هللِيِ اًمي
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ا أًمَٓمَػ ُمـ هذا يٕمرومف َُمـ يٕمر  ُمٜمٌعَ {َواًمٜم قرَ   ّمؾ وأني اًمٜمقر وُِمـ أيـ وم٤مض وقمامذا طم ، ُمع أني ومٞمف ِهًّ

ِد احلُج٥م اعم٘متْمٞم٦م هل٤م، وهل يمثػمة ضمدا، ًمٙمؾ طمج٤مٍب ف يمٚم  أصٚمَ  ف واطمد، وأُم٤م اًمٔمٚمامت ومٝمل ُمتٕمددة سمتٕمد 

أصال، ٓ وصٗم٤م وٓ ذاشم٤م، وٓ اؾمام  -ضمؾ ضمالًمف  -فمٚمٛم٦ٌم ظم٤مص٦م، وٓ شمرضمع اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر اهل٤مدي 

ت وُمٗمٕمقٓهت٤م ُمتٕمددة ُمتٙمثرة، سمخال  وٓ ومٕمال، وإٟمام شمرضمع إمم ُمٗمٕمقٓشمف ؾمٌح٤مٟمف، ومٝمق ضم٤مقمُؾ اًمٔمٚمام

اًمٜمقر وم٢مٟمف يرضمع إمم اؾمٛمف وصٗمتف ضمؾ ضمالًمف، شمٕم٤ممم أن يٙمقن يمٛمثٚمف رء، وهق ٟمقر اًمًٛمقات 

 "ًمٞمس قمٜمد رسمٙمؿ ًمٞمؾ وٓ هن٤مر، ٟمقر اًمًٛمقات وإرض ُمـ ٟمقر وضمٝمف"وإرض، ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: 

هلل، هؾ رأي٧م رسميؽ؟ ىم٤مل: ٟمقر، أٟمك ذيمره اًمدارُمل قمٜمف، وذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ أيب ذر: ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل ا

أراه. واعم٘مّمقُد أني اًمٓمريَؼ إمم اهلل شمٕم٤ممم واطمد، وم٢مٟمف احلؼ اعمٌلم، واحلؼ واطمد، ُمرضمٕمف إمم واطمد، وأُم٤م 

اًم٤ٌمـمؾ واًمْمالل ومال يٜمحٍم، سمؾ يمؾ  ُم٤م ؾمقاه سم٤مـمؾ، ويمؾ ـمريؼ إمم اًم٤ٌمـمؾ ومٝمق سم٤مـمؾ، وم٤مًم٤ٌمـمؾ ُمتٕمدد، 

يمالم سمٕمض اًمٕمٚمامء أني اًمٓمريؼ إمم اهلل ُمتٕمددة ُمتٜمققم٦م ضمٕمٚمٝم٤م اهلل يمذًمؽ  وـمرىمف ُمتٕمددة. وأُم٤م ُم٤م ي٘مع ذم

ًمتٜمقع آؾمتٕمدادات واظمتالومٝم٤م، رمح٦م ُمٜمف وومْمال، ومٝمق صحٞمٌح ٓ يٜم٤مذم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُِمـ وطمدة اًمٓمريؼ، 

ٌد ُمتٜمقع،  ويَمِْمُػ ذًمؽ وإيْم٤مطُمف: أني اًمٓمريؼ وهل واطمدة ضم٤مُمٕم٦م ًمٙمؾ ُم٤م يريض اهلل، وُم٤م يروٞمف ُمتٕمد 

ٛمٞمع ُم٤م يروٞمف ـمريؼ واطمد، وَُمراوٞمف ُمتٕمددة ُمتٜمققم٦م سمح٥ًم إزُم٤من وإُم٤ميمـ وإؿمخ٤مص ومج

وإطمقال، ويمٚمًّٝم٤م ـمرُق ُمرو٤مشمف، ومٝمذه اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف ًمرمحتف وطمٙمٛمتف يمثػمًة ُمتٜمققم٦م ضمدا 

ٓظمتال  اؾمتٕمدادات اًمٕم٤ٌمد وىمقاسمٚمٝمؿ، وًمق ضمٕمٚمٝم٤م ٟمققم٤م واطمدا ُمع اظمتال  إذه٤من واًمٕم٘مقل وىمقة 

ُٚمْٙمٝم٤م إٓ واطمٌد سمٕمد واطمد، وًمٙمـ عم٤م اظمتٚمٗم٧م آؾمتٕمداداُت شمٜمققم٧م اًمٓمرُق،  ًْ آؾمتٕمدادات ووٕمٗمٝم٤م مل َي

ُع اًمنمائع  ُٚمؽ يمؾ  اُمرئ إمم رسمف ـمريً٘م٤م ي٘متْمٞمٝم٤م اؾمتٕمداُده وىمقشمف وىمٌقًُمف. وُِمـ هٜم٤م ُيٕمٚمؿ شمٜمق  ًْ ًمَِٞم

ـٍ واطمد، سمؾ شمٜمقع اًمنميٕم٦م اًم قاطمدة ُمع وطمدة اعمٕمٌقد وديٜمف، وُمٜمف واظمتالوُمٝم٤م ُمع رضمققمٝم٤م يمٚم ٝم٤م إمم دي

ٍت، ديٜمُٝمؿ واطمد"احلدي٨م اعمِمٝمقر:  يٙمقن إُب واطمدا  أنْ  :، وم٠موٓد اًمٕمالت"إٟمٌٞم٤مء أوُٓد قَمالي

شمٕمددت  وإُمٝم٤مت ُمتٕمددة، ومِمٌف ديـ إٟمٌٞم٤مء سم٤مٕب اًمقاطمد وذائٕمٝمؿ سم٤مُٕمٝم٤مت اعمتٕمددة، وم٢مهن٤م وإنْ 

 ([178 - 177اهلجرشملم )ص (. ]ـمريؼومٛمرضمُٕمٝم٤م يمٚم ٝم٤م إمم أٍب واطمد



 

 18 

، واًم٤ٌمـمؾ (14)واًمًٛملم (13)سم٤مًمَٖم٨م   ُمِمحقٟم٦مٌ  (12)ذم اًمتٗمًػم (11)ٗم٦ماعمّمٜمي  ٥َم تُ اًمٙمُ  وم٢مني 

 لم.ٌِ اًمقاوح واحلؼ اعمُ 

                                              

 ذا أصٜم٤م ، واًمٖم٤مًم٥ُم أني سمَ ىم٤مل إُمػم: ) (11)
ٍ
اًمّمٜمٗملم ُمٜم٤مؾم٦ًٌم  لْمَ أصؾ اًمتّمٜمٞمػ: ضَمْٕمُؾ رء

واعمتـ أصُٚمف: اًمٔمٝمر، . وُأًمٗم٦ًم ُم٤م، ومٞم٘م٤مل: شم٠مًمٞمػ، ويم٤مدوا أَن أْن ُيّمقا ُم٤مدة اًمتّمٜمٞمػ سمذوي اعمتقن

ٌ ف اعمنموُح دْ وإرض اًمّمٚم٦ٌم، وسمٞمْم٦م الَ  يم٠مٟمف  ؾ قمٚمٞمف إؿمٞم٤مء، وم٢مني اًمنمَح سم٤مًمٔمٝمر اًمذي حُتٛمَ  ي، ومُِم

إلفمٝم٤مره٤م، وؾمٛمل اًمنمُح ذطم٤م  ِمؼ قمٜمٝم٤م الٚمدُ حمٛمقٌل قمٚمٞمف، أو سم٤مًمّمٚم٦ٌم ذم اًمّمٕمقسم٦م، أو سم٤مًمٌٞمْم٦م اًمتل يُ 

ُح اًمّمدر: شمقؾمٞمُٕمف ، واٟمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس  (132و 99. ]صمٛمر اًمثامم )ص(ٕٟمف أوؾمُع ُمٜمف، وَذْ

36/144 - 145] 

 ذا اًمتٕمٚمٞمؼ ٓطم٘م٤م ِذيْمُر اسمتداء اًمتّمٜمٞمػ ذم اًمتٗمًػم.وؾمٞمجلء ذم ه

ٌَف، هداه ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ) (12) َر اهلل ىمٚم ٍـّ ُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمؿ إيٕم٤مسم٤م، ومَٛمـ ٟمقي وىمد أوقم٧ٌِم إُم٦ُم ذم يمؾ  وم

سمام يٌٚمٖمف ُمـ ذًمؽ، وَُمـ أقمامه مل شَمِزْده يمثرُة اًمٙمت٥م إٓ طمػمًة ووالٓ، يمام ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

(. "أوًمٞم٧ًم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ قمٜمد اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى؟ ومامذا شمٖمٜمل قمٜمٝمؿ؟"ٕيب ًمٌٞمد إٟمّم٤مري: 

زي٤مد سمـ ًمٌٞمد إٟمّم٤مري، ٓ أسمق ًمٌٞمد إٟمّم٤مري. ، واعم٘مقل ًمف اًمٙمالم إٟمام هق:  10/665]جمٛمقع اًمٗمت٤موى 

 [. واخلؼم قمٜمد اًمؽمُمذي، وصححف إًم٤ٌمين 8/36اٟمٔمر: ضم٤مُمع إصقل 

اًمتٗم٤مؾمػم وإْن و) ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر:ٕم٤مَب ذم ومـ اًمتٗمًػم ٓ ي٘متيض آظمتالَ  واًمتٜم٤مذم، قمغم أني اإلي

ٗمف إٓ الٛمُع، قمغم  يم٤مٟم٧م يمثػمة، وم٢مٟمؽ ٓ دمد اًمٙمثػَم ُمٜمٝم٤م إٓ قم٤مًم٦ًم قمغم يمالٍم ؾم٤مسمؼ سمحٞم٨م ٓ طَمظي عم١مًم 

 [1/7شمٗم٤موٍت سملم اظمتّم٤مٍر وشمٓمقيؾ(. ]اًمتحرير واًمتٜمقير 

اعمٝمزول. وهق أيْم٤م: احلدي٨م اًمرديء اًمٗم٤مؾمد. شم٘مقل ُمٜمٝمام: هَم٨مي َيِٖم٨م   اًمَٖم٨م  سم٤مًمٗمتح: اًمٚمحؿ( 13)

.  -سم٤مًمٙمن  -  [(224)صخمت٤مر اًمّمح٤مح ]هَمث٤مصم٦ًم وهُمثقصم٦م، ومٝمق هَم٨مٌّ

ا، ومدظمؾ ىم٤مل اًمًٞمقـمل: ) (14) َأًميَػ ذم اًمتٗمًػم ظمالئُؼ، وم٤مظمتٍموا إؾم٤مٟمٞمَد وٟم٘مٚمقا إىمقاَل سَمؽْمً

ًمٕمٚمٞمؾ، صمؿ ص٤مر يمؾ  َُمـ يًٜمح ًمف ىمقٌل ُيقرده، وُمـ ُيٓمر سم٤ٌمًمف رء ُِمـ هٜم٤م اًمدظمٞمؾ، واًمتٌس اًمّمحٞمُح سم٤م

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ...، (15)قمـ ُمٕمّمقم ٌق ُم٤م ٟم٘مٌؾ ُمّمدي إ :واًمٕمٚمؿُ 

                                                                                                                                                      

ؾ ذًمؽ قمٜمف َُمـ جيلء سمٕمده فم٤مٟم٤م أني ًمف أصال، همػَم ُمٚمتٗم٧ٍم إمم حترير ُم٤م ورد قمـ اًمًٚمػ يٕمتٛمده، صمؿ َيٜم٘مُ 

 [4/242اإلشم٘م٤من اًمّم٤مًمح وَُمـ ُيرضَمع إًمٞمٝمؿ ذم اًمتٗمًػم(. ]

اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمٕمّمقُمقن ومٞمام ُُيؼمون سمف قمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف ني إٟمٌٞم٤مَء صٚمقاُت ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )إ( 15)

ىُمقًُمقا آَُمٜمي٤م سم٤ِمهلليِ َوَُم٤م }وذم شمٌٚمٞمغ رؾم٤مٓشمف سم٤مشمٗم٤مق إُم٦م، وهلذا وضم٥م اإليامُن سمٙمؾ ُم٤م أوشمقه، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ك َوَُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمٜم٤َم َوَُم٤م ُأْٟمِزَل إمَِم إِسْمَراِهٞمَؿ َوإؾِْماَمقِمٞمَؾ َوإؾِْمَح٤مَق َوَيْٕمُ٘مقَب وَ  ًَ ٤ٌَمِط َوَُم٤م ُأويِتَ ُُمقؾَمك َوقِمٞم ؾَْم ْٕ ا

ِٚمُٛمقَن * وَم٢مِْن آَُمٜمُقا سمِِٛمثْؾِ  ًْ ـُ ًَمُف ُُم ُق سَملْمَ َأطَمٍد ُِمٜمُْٝمْؿ َوَٟمْح َٓ ُٟمَٗمر  ِْؿ  ـْ َرهب  ِٞم قَن ُِم َُم٤م آَُمٜمْتُْؿ سمِِف وَمَ٘مِد  ُأويِتَ اًمٜمٌي

ْقا وَم٢مِٟمياَم ُهْؿ ذِم ؿِمَ٘م٤م ِٛمٞمُع اًْمَٕمِٚمٞمؿُ اْهَتَدْوا َوإِْن شَمَقًمي ًي َٞمْٙمِٗمٞمَٙمُٝمُؿ اهلليُ َوُهَق اًم ًَ ـَ }، وىم٤مل: {ٍق وَم ـْ آَُم ـي اًْمؼِمي َُم َوًَمِٙم

ِٞم لمَ  َٙم٦ِم َواًْمِٙمَت٤مِب َواًمٜمٌي
ظِمِر َواعماََْلئِ ْٔ ِف َواعم١ُْْمُِمٜمُقَن }، وىم٤مل: {سم٤ِمهلليِ َواًْمَٞمْقِم ا ـْ َرسم  ؾُمقُل سماَِم ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمِف ُِم ـَ اًمري آَُم

ـْ ُرؾُمٚمِِف َوىَم٤مًُمقا ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم َوَأـمَ يمُ  ُق سَملْمَ َأطَمٍد ُِم َٓ ُٟمَٗمر  َٙمتِِف َويُمُتٌِِف َوُرؾُمِٚمِف 
ـَ سم٤ِمهلليِ َوَُماَلئِ ٜم٤َم ؾٌّ آَُم ْٕمٜم٤َم هُمْٗمَراَٟمَؽ َرسمي

، وهلذا ، سمخال  همػم إٟمٌٞم٤مء وم٢مهنؿ ًمٞمًقا ُمٕمّمقُملم يمام قُمِّمؿ إٟمٌٞم٤مء وًمق يم٤مٟمقا أوًمٞم٤مَء هلل{َوإًَِمْٞمَؽ اعمَِّْمػمُ 

َُمـ ؾَم٥مي ٟمٌٞم٤م ُمـ إٟمٌٞم٤مء ىُمتِؾ سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء، وُمـ ؾم٥م همػَمهؿ مل ي٘متؾ. وهذه اًمٕمّمٛم٦م اًمث٤مسمت٦م ًمألٟمٌٞم٤مء 

هل اًمتل َيُّْمؾ هب٤م ُم٘مّمقُد اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م، وم٢مني اًمٜمٌل هق اعمٜم٠ٌم قمـ اهلل، واًمرؾمقل هق اًمذي أرؾمٚمف اهلل 

، وًمٞمس يمؾ ٟمٌل رؾمقٓ،  واًمٕمّمٛم٦م ومٞمام يٌٚمٖمقٟمف قمـ اهلل صم٤مسمت٦م، ومال يًت٘مر ذم ذًمؽ شمٕم٤ممم، ويمؾ  رؾمقٍل ٟمٌلٌّ

 [290 - 10/289(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى ظمٓم٠م سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم

ـ ؾمقى وىم٤مل أيْم٤م: )ىمد اشمٗمؼ ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م ومجٞمُع اًمٓمقائػ اًمذيـ هلؿ ىمقٌل ُيٕمتؼَم أني ُمَ 

ي ً٘م٤م أو مل يٙمـ، وٓ ومرق سملم أن إٟمٌٞم٤مء ًمٞمس سمٛمٕمّمقم، ٓ ُمـ اخلٓم٠م وٓ ُمـ اًمذٟمقب، ؾمقاء يم٤من ِصد 

يمؾ  أطمٍد ي١مظمذ ُمـ "ي٘مقل: هق ُمٕمّمقم ُمـ ذًمؽ، أو حمٗمقظ ُمـ ذًمؽ، أو ممٜمقع ُمـ ذًمؽ، ىم٤مل إئٛم٦م: 

، وم٢مٟمف هق اًمذي أوضم٥م اهللُ قمغم أهؾ إرِض اإليامَن "–صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ىمقًمف ويؽمك إٓ رؾمقل اهلل 

 -ٙمؾ ُم٤م أظمؼم ويٓمٞمٕمقه ذم يمؾ ُم٤م أُمر(. ]ضم٤مُمع اعم٤ًمئؾ ّمدىمقه سمسمف وـم٤مقمتَف، سمحٞم٨م جي٥م قمٚمٞمٝمؿ أْن يُ 

 ([38اعمجٛمققم٦م اًمراسمٕم٦م )ص
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 ...، (16)ٌؾ ُمٕمٚمقمُم٤م ىمقٌل قمٚمٞمف دًمٞموإ

                                              

 ومٞمٙمقن اًم٘مقل ٓزُم٤م ًمٚمدًمٞمؾ، وٓزُم احلؼ  طمؼٌّ ُمثٚمف. (16)

د، وإن يم٤من عمٕمٔميٍؿ، ومال طمج٦م ومٞمف، ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل: ) احلج٦ُم إدًم٦ُم اًمنمقمٞم٦م  إكاموأُم٤م اًم٘مقُل اعمجري

ٌُْٚمِ٘مٞمٜمل: )ىمقُل اًمٕم٤ممِل ًمٞمس دًمٞمال ُيٕمتٛمد( ]ُمٖمٜمل اعمحت٤مج [، و3/68آقمتّم٤مم اعمتٚم٘م٤مة ُمـ اًمنمع( ] ىم٤مل اًم

سمٕمُض إشم٤ٌمع ذم قم٤معمِِٝمؿ طمتك يروا أني ىمقًَمف  َغَل وىم٤مل اعم٤موردي: )رسمام [، 6/155ًمٚمخٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل 

: ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل([ 69دًمٞمٌؾ وإن مل َيًتِدل، وأني اقمت٘م٤مَده طمج٦م وإن مل يت٩م(. ]أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ )ص

ةِ وًم٘مد زل سم٥ًٌم اإلقمراض قمـ أصؾ اًمدًمٞمؾ وآقمتامد قمغم اًمرضم٤مل أىمقاٌم ) خرجوا بسبب ذلك طن جادَّ

( ، واشمٌٕمقا أهقاَءهؿ سمٖمػم قمٚمٍؿ ومْمٚم قا قمـ ؾمقاء اًمًٌٞمؾالصحابة والتابعني ريض اهلل طـفم أمجعني

ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل  [، وىم٤مل أيْم٤م: )حتٙمٞمؿ اًمرضم٤مل ُمـ همػم اًمتٗم٤مٍت إمم يمقهنؿ وؾم٤مئَؾ 3/318]آقمتّم٤مم 

ة الؼاصعة واحلاكَِم األطذ هو الرشع ال غره، وٓ شمقومٞمَؼ إٓ سم٤مهلل، وضلٌل اعمٓمٚمقِب ذقًم٤م  ( إنَّ احُلجَّ

 [.3/329]اًم٤ًمسمؼ 

ـْ ٟم٤مفمره سم٤مًمٙمقوم٦م ذم اًمٜمٌٞمذ:  َ
، ىم٤مل "شمًٛمٞم٦َم اًمرضم٤ملآطمتج٤مِج َدقُمقا قمٜمد "وهلذا ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك عمِ

وُه إمَِم اهلليِ }ـُ اعم٤ٌمرك، وم٢مني اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل: واحلؼ  ُم٤م ىم٤مل اسماًمِم٤مـمٌل: )  وَمُرد 
ٍ
ء وَم٢مِْن شَمٜم٤َمَزقْمُتْؿ ذِم َرْ

ؾُمقل أي٦م، وم٢مذا يم٤من سَمٞم ٜم٤ًم فم٤مهرا أني ىمقَل اًم٘م٤مئؾ خم٤مًمٌِػ ًمٚم٘مرآن أو ًمٚمًٜم٦م، مل َيِّمحي آقمتداُد سمف وٓ  {َواًمري

ـُ اعم٤ٌمرك ُمتَٗمؼ قمٚمٞمف سملم اًمٕمٚمامء، وم٢مٟمف ُم٤م ُِمـ أطمٍد ُِمـ وهذا اًمذي ذيمره اسم(، وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )اًمٌٜم٤مُء قمٚمٞمف

أقمٞم٤من إُم٦م ُِمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم وَُمـ سمٕمَدهؿ إٓ هلؿ أىمقاٌل وأومٕم٤مٌل ظَمِٗمل قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٝم٤م اًمًٜم٦م، وهذا سم٤مٌب 

وَم٢مِْن }ُمع أني ذًمؽ ٓ يٖمض ُمـ أىمدارهؿ وٓ يًقغ اشم٤ٌمقَمٝمؿ ومٞمٝم٤م، يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  ،واؾمع ٓ يَم

ؾُمقلِ شَمٜم٤َمزَ  وُه إمَِم اهلليِ َواًمري  وَمُرد 
ٍ
ء ٦م وُم٤مًمؽ وهمػمهؿ: ًمٞمس أطمٌد ٌَ ٞمْ تَ ؿ سمـ قمُ ٙمَ ، ىم٤مل اسمـ جم٤مهد واحلَ {قْمُتْؿ ذِم َرْ

(. ]اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ُِمـ ظَمْٚمِؼ اهلل إٓ ُي١مظمذ ُمـ ىمقًمف ويؽمك إٓ اًمٜمٌل 

 [5/138، واعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌل  5/236وإقمالم اعمقىمٕملم ٓسمـ اًم٘مٞمؿ  ،6/93

ـَ شمٞمٛمٞم٦م ىَمٞميَد اًمدًمٞمَؾ ذم إصؾ سمـ ، ًمئال َيَتَٕمٚميَؾ أطمٌد عمخ٤مًمٗم٦م فمقاهر إدًم٦م سم٤مطمتامِل "اعمٕمٚمقم"صمؿ ًمٕمؾ اسم

َٚمْع قمٚمٞمف، وم٘مد ىم٤مل ذم  ذم يمثػٍم ُمـ إطم٤مدي٨م : ) "رومع اعمالم"أن يٙمقن ًمّم٤مطم٥م اعم٘م٤مًم٦م اعمخ٤مًمِٗم٦ِم دًمٞمٌؾ مل ُيٓمي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .(18)وٓ ُمٜم٘مقد ٌج رَ ؿ أٟمف هَبْ ٕمٚمَ ٓ يُ  ُم٤م ُمقىمقٌ  ، وإ(17)ُمردود ٌػ وم٢مُم٤م ُمزيي  ،قى هذاوُم٤م ؾِم 

                                                                                                                                                      

وم٢مني ُمدارك اًمٕمٚمؿ واؾمٕم٦م، ومل  ،ٟمحـ قمٚمٞمٝم٤م عْ ن ًمٚمٕم٤ممِل طمج٦ٌم ذم شمرك اًمٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م مل َٟمٓميٚمِ جيقز أْن يٙمق

ٟمٓميٚمع ٟمحـ قمغم مجٞمع ُم٤م ذم سمقاـمـ اًمٕمٚمامء، واًمٕم٤ممِلُ ىمد ُيٌدي طمجَتف وىمد ٓ يٌدي٤م، وإذا أسمداه٤م وم٘مد شمٌُٚمٖمٜم٤م 

يمف، ؾمقاء يم٤مٟم٧م احلج٦م صقاسم٤م ذم ٟمٗمس وىمد ٓ شمٌٚمغ، وإذا سمٚمَٖمتْٜم٤م وم٘مد ُٟمدِرك ُمقوَع اطمتج٤مضمف وىمد ٓ ٟمدر

ْزٟم٤م هذا، ومال جيقز ًمٜم٤م أن َٟمٕمْ  ِدل قمـ ىمقٍل فمٝمرت طمجتُف سمحدي٨ٍم صحٞمح إُمر أم ٓ، ًمٙمـ ٟمحـ وإْن ضمقي

قز أن يٙمقن ُمٕمف ُم٤م يدومع سمف هذه احلج٦م، وإن يم٤من واوم٘مف ـم٤مئٗم٦ٌم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، إمم ىمقٍل آظَمَر ىم٤مًمف قم٤ممِلٌ جَي 

ُق اخلٓم٠م إمم  آراء اًمٕمٚمامء أيمثُر ُمـ شمٓمرىمف إمم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م، وم٢مني إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م طمج٦ُم اهلل أقمٚمؿ، إْذ شمٓمر 

قمغم مجٞمع قم٤ٌمده سمخال  رأي اًمٕم٤ممل، واًمدًمٞمُؾ اًمنمقمل يٛمتٜمع أن يٙمقن ظمٓم٠م إذا مل ُيٕم٤مروف دًمٞمٌؾ آظمر، 

رٌء ُمـ إدًم٦م اًمتل جيقز عم٤ََم سَمِ٘مَل ذم أيديٜم٤م  ،ورأُي اًمٕم٤ممل ًمٞمس يمذًمؽ، وًمق يم٤من اًمٕمٛمُؾ هبذا اًمتجقيِز ضم٤مئزا

ومٞمٝم٤م ُمثُؾ هذا، ًمٙمـ اًمٖمرض أٟمف ذم ٟمٗمًف ىمد يٙمقن ُمٕمذورا ذم شمريمف ًمف، وٟمحـ ُمٕمذورون ذم شَمْريِمٜم٤م هلذا 

 [251 - 20/250اًمؽمك(. ]رومع اعمالم/جمٛمقع اًمٗمت٤موى 

 وهق ُم٤م ىم٤مم اًمدًمٞمُؾ قمغم وم٤ًمده وسمٓمالٟمف. (17)

: ُمـ ادـؼودف رديئ٦م. وتُ ْمي ٌٝمرج: اًمذي ومِ اًمدرهؿ اًمو: اًم٤ٌمـمؾ واًمرديء ُمـ اًمٌمء، البفرج( 18)

ه٤م ٟم٘مدا: إذا َُمٞميز دُ ٘مُ ٜمْ ه٤م يَ دَ ٘مَ اًمدارهؿ وإظمراج اًمزيػ ُمٜمٝم٤م، ويمذا َتٞمٞمز همػمه٤م، وىمد ٟمَ  اًمٜم٘مد، وهق َتٞمٞمزُ 

 [9/230، واًمت٤مج  2/217ضمٞم َده٤م ُمـ رديئٝم٤م. ]اًمٚم٤ًمن 

ا يم٤مإلهائٞمٚمٞم٤مت اًمتل مل يتٌلم ًمٜم٤م ُمـ ىمٚم٧م: وومٞمف أني ُم٤م ٓ دًمٞمَؾ قمٚمٞمف ٓ ُيٜمٗمك، سمؾ ُيتقىميػ ومٞمف، وهذ

ىُمٝم٤م وٓ يمذهب٤م، ومال دًمٞمَؾ ومٞمٝم٤م قمغم اإلصم٤ٌمت أو اًمٜمٗمل، ومٞمُتقىمػ ذم شمّمدي٘مٝم٤م، وقمدُم دْ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ِص 

ٌَٝم٤م وٟمٗمَٞمٝم٤م، إذ اًمٜمٗمُل يم٤مإلصم٤ٌمت يِماَلَه٤م ُيٗمت٘مر ومٞمف إمم اًمدًمٞمؾ، وقمدم اًمدًمٞمؾ  دًمٞمؾ إصم٤ٌمهت٤م ٓ يًتٚمزم شمٙمذي

ٓ ري٥َم أني اًمٜم٤مذم قمٚمٞمف اًمدًمٞمُؾ إذا مل يٙمـ ٟمٗمٞمُف سمديٞم٤م، يمام أني قمغم ) ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:م، ًمٞمس دًمٞمال قمغم اًمٕمد

، وأُم٤م اًمًٚم٥ُم فالؼضقة سواء كاكت سؾبقة أو إجيابقة إذا مل تؽن بدهيقة فل بد هلا من دلقلاعمُث٧ٌِِم اًمدًمٞمَؾ، 

ٛمٞمز سملم ُم٤م يٜمٗمٞمف ًم٘مٞم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم ٟمٗمٞمف، )إن يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس ٓ يُ وىم٤مل أيْم٤م: سمال قمٚمٍؿ ومٝمق ىمقٌل سمال قمٚمؿ(، 

ثٌتف ًمٕمدم دًمٞمؾ إصم٤ٌمشمف، سمؾ شمراهؿ يٜمٗمقن ُم٤م مل يٕمٚمٛمقا إصم٤ٌمشَمف، ومٞمٙمقٟمقن ىمد ىمٗمقا ُم٤م ًمٞمس هلؿ سمف وسملم ُم٤م مل يُ 
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قمٚمؿ، وىم٤مًمقا سم٠مومقاهٝمؿ ُم٤م ًمٞمس هلؿ سمف قمٚمؿ، وهذا يمثػٌم ُمـ أهؾ آؾمتدٓل واًمٜمٔمر وأهؾ اإلؾمٜم٤مد واخلؼم، 

ئُػ يٓمٚمٌقن اًمدًمٞمَؾ قمغم صمٌقت اًمٌمء، وم٢مذا مل جيدوه ٟمٗمقه، وُمٕمٚمقٌم أن قمدم اًمٕمٚمؿ ًمٞمس ومِٛمـ إوًملم ـمقا

قمٚمام سم٤مًمٕمدم، وقمدم اًمقضمدان ٓ يًتٚمزم قمدَم اًمقضمقد، إٓ إذا يم٤من اًمٓم٤مًم٥ُم ممـ يٛمٙمٜمف ذًمؽ، إُم٤م سمِٕمْٚمٍؿ أو 

 [6/469القاب اًمّمحٞمح ، و (49]اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘ملم )صفمـ هم٤مًم٥م(. 

ق ُٟمِٗمَل يمؾ  ُم٤م مل َيُدلي قمٚمٞمف قم٘مٌؾ أو طِمّس، ُٟمِٗمٞم٧َْم أيمثُر اعمقضمقدات اًمتل ٓ ٟمدريمٝم٤م ًمىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )و

سمٕم٘مقًمٜم٤م وٓ طمقاؾمٜم٤م... وُمٕمٚمقٌم أني اًمٌمَء ٓ يٜمتٗمل ٟٓمتٗم٤مء دًمٞمٍؾ يدل قمٚمٞمف، وإن اٟمتٗمك اًمٕمٚمُؿ سمف، ومٜمٗمُل 

 [3/1009اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م اًمٕمٚمؿ ٓ يًتٚمزم ٟمٗمَل اعمٕمٚمقم(. ]

واحلؼ  أني اًمرصد عمَي٤م َدلي ىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي: ) إهن٤م شمًٕم٦م وم٘مط،عم٤م ىم٤مًمقا ذم قمدد إومالك:  وهلذا وم٢مهنؿ

ْصُد قمٚمٞمف، ٓ ضَمَرَم ُم٤م ضَمَزُْمٜم٤م سمثٌقهت٤م وٓ سم٤مٟمتٗم٤مئٝم٤م ٤م ُم٤م قمداه٤م، ومٚمام مل َيُدلي اًمري ٌَتْٜم٤مه٤م، وم٠مُمي (. قمغم هذه اًمتًٕم٦م أصم

 [4/155]شمٗمًػم اًمرازي 

َد اًمّم٤مٟمع سمدقمقى قمدم اًمدًمٞمؾ قمغم وضمقده، وم٘مد ظم٤مًمػ أصقَل اًمٕمٚمؿ، إذ وقمغم هذا ومٛمـ ٟمٗمك وضمق

يم٤من طَمؼ  اًمقوم٤مء سمتٚمؽ إصقل أْن يتقىمػ ٓ أن يٜمٗمل، إذ ٓ ُمًتٜمد ًمف ذم اًمٜمٗمل ؾمقى ضمٝمِٚمف سم٤مًمدًمٞمؾ، 

 والٝمُؾ ٓ يٙمقن طمج٦م، سمؾ يٚمزُمف ًمتّمحٞمح ٟمٗمٞمف إىم٤مُم٦ُم دًمٞمٍؾ قمغم اًمٜمٗمل، وذًمؽ دوٟمف ظمرط اًم٘مت٤مد.

ٞمُع ُمٜمٝمؿ، ُِمـ شمٜمزيؾ طمج٦ٍم ُمقهقُم٦م طم٤مصُٚمٝم٤م الٝمُؾ وقمدُم اًمدًمٞمؾ ُمٜمزًم٦َم احلج٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م صمؿ هذا اًمّمٜم

ُمدظمؾ إمم "ذم يمت٤مب وىمد ضم٤مء اًمٜم٤مهْم٦م، هق حمُض ؾمٗمًٓم٦م وُمٖم٤مًمٓم٦م ٓ يرشمٙمٌٝم٤م حم٘مٌؼ ًمٚمٕمٚمؿ وأصقًمف، 

ًٞمئقن وًمٙمٜمٝمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م ي ،: )يٓمٞم٥م ًمٚمامديلم اعمحَدصملم أن يتحدصمقا سم٤مؾمؿ اًمٕمٚمؿ Gex,m ًمـ "اًمٗمٚمًٗم٦م

وم٤مًمٕم٤ممِل  ،ٓمقن ُمٜم٤مه٩َم اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ذم جم٤مل اعم٤مدة إمم ُم٤م هق ظم٤مرج هذا اًمٜمٓم٤مقًُ ٌْ اؾمتخداَم اًمٕمٚمؿ قمٜمدُم٤م يَ 

 َيْ٘مٍُم  وإٟمام ُمٓمٚم٘م٦م، أهن٤م قمغم – حمدوديتٝم٤م ُمدى ي٘مٞمٜم٤م يٕمٚمؿ اًمتل –احل٘مٞم٘مل ٓ يْمع ُمٕم٤مرومف اعمحدودة 

 إُمرُ  يم٤من إذا – بجفؾه يعرتف فقه العامِل احلؼقؼي   اًمذي اًمقىم٧م ذم أٟمف ٟمرى وهٙمذا. وم٘مط جم٤مًمف قمغم ُمٕم٤مروَمف

ِّمف ٟمٓم٤مِق  ظم٤مرَج  هق ُم٤م طمقل يدور ويدقمل اًمٕمٚمَؿ سمام  ،ؿ أٟمف يٕمٚمؿيزقم اعم٤مديي  اًمٗمٞمٚمًقَ   ٟمرى وم٢مٟمٜم٤م – ختّم 

 Einfuhrung In Die Philosophie by Gex,m] ف وُمٕم٤مرومف(.إدرايم٤مشمِ  يتج٤موز دائرةَ 
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 ... (19)اًم٘مرآن ؿِ ٝمْ إمم ومَ  ٦مٌ ُم٤مؾمي  ٦مِ ُمي إُ  ٦مُ وطم٤مضَم 

                                                                                                                                                      

 "القاهر اعمْمٞم٦م"(، واٟمٔمر: 194عمحٛمقد محدي زىمزوق )ص "٦مَتٝمٞمد ًمٚمٗمٚمًٗم"( سمقاؾمٓم٦م يمت٤مب 50)ص

 [(149 - 145ًمراىمٛمف )ص

وىمد يم٤من همريض ُمـ هذا سمٞم٤مَن ُم٤م ًمٕمٚمامء اعمًٚمٛملم ُمـ حت٘مٞمٍؼ ٕصقل آؾمتدٓل اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمٗمٞمد ذم 

 وهمػمه ُمـ أسمقاب اًمٕمٚمؿ. "أصقل اًمتٗمًػم"سم٤مب 

احل٤مضم٦م إمم اًمرؾمؾ ضوري٦م، سمؾ ـ اًم٘مٞمؿ: )وهذه احل٤مضم٦م ٓزُم٦ٌم حل٤مضمتٝمؿ إمم اًمرؾم٤مًم٦م، ىم٤مل اسم (19)

 أطمقَج ُمٜمٝمؿ إمم اعمرؾَمٚملم صٚمقاُت اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم ،هل ومقَق يمؾ  طم٤مضم٦م
ٍ
ُ إمم رء وهلذا  ،ومٚمٞمس اًمٕم٤ممَل

ر ؾمٌح٤مٟمف قم٤ٌمَده ٟمٕمَٛمف قمٚمٞمٝمؿ سمرؾمقًمف، وَيُٕمد  ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ ُِمـ أقمٔمؿ اعمِٜمَـ ُمٜمف  ،ًمِمدة طم٤مضمتٝمؿ إًمٞمف ،ُيَذيم 

وم٢مذا يم٤من  ،وأٟمف ٓ ؾمٕم٤مدَة هلؿ وٓ ومالح وٓ ىمٞم٤مم إٓ سم٤مًمرؾمؾ ،الزئٞم٦م واًمٙمٚمٞم٦م قمٚمٞمف ُمّم٤محلٝمؿ ِػ وًمتقىم  

ـَ سمٕمض إومٕم٤مل وىُمٌَحٝم٤م ًْ ومِٛمـ أيـ ًمف ُمٕمروم٦ُم اهلل شمٕم٤ممم سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف وآٓئف اًمتل  ،اًمٕم٘مُؾ ىمد أدرك طُم

َ  هب٤م اهللُ إمم قم٤ٌمده قمغم أًمًٜم٦م رؾمٚمف؟ وُمـ أيـ ًمف ُمٕمروم٦ُم شمٗم٤مصٞمِؾ َذْ  قِمف وديٜمف اًمذي ذقمف ًمٕم٤ٌمده؟ شَمَٕمري

وُمـ أيـ ًمف شمٗم٤مصٞمُؾ ُمقاىمع حمٌتف ورو٤مه وؾمخٓمف ويمراهتف؟ وُمـ أيـ ًمف ُمٕمروم٦م شمٗم٤مصٞمؾ صمقاسمف وقم٘م٤مسمف 

وُم٤م أقمدي ٕوًمٞم٤مئف وُم٤م أقمد ٕقمدائف وُم٘م٤مدير اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب ويمٞمٗمٞمتٝمام ودرضم٤مهتام؟ وُمـ أيـ ًمف ُمٕمروم٦م 

ظَمْٚم٘مف إٓ ُمـ ارشمْم٤مه ُمـ رؾمٚمف؟ إمم همػم ذًمؽ مم٤م ضم٤مءت سمف اًمرؾمُؾ  اًمٖمٞم٥م اًمذي مل ُئمِٝمِر اهللُ قمٚمٞمف أطمدا ُِمـ

وٓ  ،. ىم٤مل: ومٚمقٓ اًمٜمٌقاُت مل يٙمـ ذم اًمٕم٤ممَل قِمْٚمٌؿ ٟم٤مومع اًمٌت٦موسَمٚميٖمتف قمـ اهلل وًمٞمس ذم اًمٕم٘مؾ ـمريٌؼ إمم ُمٕمرومتف

٦م ع اًمٕم٤مديَ وًمٙم٤من اًمٜم٤مُس سمٛمٜمزًم٦م اًمٌٝم٤مئؿ واًم٤ًٌم ،قام عمٛمٚمٙم٦موٓ ىمِ  ،وٓ صالٌح ذم ُمٕمٞمِم٦م ،قمٛمٌؾ ص٤مًمح

ـٍ ذم اًمٕم٤ممَل ومٛمـ آصم٤مر اًمٜمٌقة ،واًمٙمالب اًمْم٤مري٦م اًمتل يٕمدو سمٕمُْمٝم٤م قمغم سمٕمض ويمؾ ؿملم وىمع ذم  ،ويمؾ  َزْي

وٓ ىمٞم٤مَم ًمٚمجًد  ،وم٤مًمٕم٤ممَل طمٞمٜمئذ ضمًٌد روطُمف اًمٜمٌقة ،اًمٕم٤ممل أو ؾمٞم٘مع وم٥ًٌٌم ظمٗم٤مء آصم٤مر اًمٜمٌقة ودروؾمٝم٤م

ٌَْؼ ذم إرض رٌء ُمـ آصم٤مره٤م اًمٌت٦م ،ًمٕم٤مملَ وهلذا إذا شَمؿي اٟمٙم٤ًمُ  ؿمٛمس اًمٜمٌقة ُمـ ا ،سمدون روطمف  ،ومل َي

ف وظمًٗم٧م ىمٛمره وٟمًٗم٧م ضم٤ٌمًمف وزًمزًم٧م أروف وُأْهٚمِؽ  ًُ رت ؿمٛم اٟمِم٘م٧م ؾمامؤه واٟمتثرت يمقايمٌف ويُمق 

ـُ طم٤مٓ  ،ومال ىمٞم٤مَم ًمٚمٕم٤ممَل إٓ سمآصم٤مر اًمٜمٌقة ،َُمـ قمٚمٞمٝم٤م وهلذا يم٤من يمؾ  ُمقوٍع فمٝمرت ومٞمف آصم٤مر اًمٜمٌقة وم٠مهُٚمف أطمً

 ًٓ ُمـ اعمقوع اًمذي ُيٗمك ومٞمف آصم٤مُره٤م. وسم٤ملٛمٚم٦م ومح٤مضم٦ُم اًمٕم٤ممَل إمم اًمٜمٌقة أقمٔمُؿ ُمـ طم٤مضمتٝمؿ إمم وأصٚمُح سم٤م
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ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة وأقمٔمؿ ُمـ طم٤مضمتٝمؿ إمم اعم٤مء واهلقاء اًمذي ٓ طمٞم٤مَة هلؿ سمدوٟمف(. ] ،ٟمقر اًمِمٛمس

،  69 - 1/68ُمٜمف، وزاد اعمٕم٤مد  864 - 2/863)ط اعمجٛمع( ، واٟمٔمر أيْم٤م:  1156 - 2/1153

 [105 - 19/93وجمٛمقع اًمٗمت٤موى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

إن اًم٘مرآن هق ومٙم٤من اًمٕمٚمُؿ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ُمتقىمٗم٤م قمغم ومٝمؿ اًم٘مرآن ومٝمام صحٞمح٤م، ىم٤مل اًمِمٞم( حمٛمد قمٌده: )

طمج٦م اهلل اًم٤ٌمًمٖم٦م قمغم ديٜمف احلؼ، ومال سم٘م٤مَء ًمإلؾمالم إٓ سمٗمٝمؿ اًم٘مرآن ومٝمام صحٞمح٤م، وٓ سم٘م٤مَء ًمٗمٝمٛمف إٓ 

 [٦1/24م شمٗمًػم اعمٜم٤مر سمحٞم٤مة اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م(. ]ُم٘مدُم

إني اهلل شمٕم٤ممم عم٤م أٟمزل يمت٤مسَمف سم٤مًمٚم٤ًمن اًمٕمريب، وضمٕمؾ رؾمقًَمف ُمٌٚم ٖم٤م قمٜمف ًمٚمٙمت٤مب ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )

واحلٙمٛم٦م سمٚم٤ًمٟمف اًمٕمريب، وضمٕمؾ اًم٤ًمسم٘ملم إمم هذا اًمديـ ُمتٙمٚم ٛملم سمف، مل يٙمـ ؾمٌٞمٌؾ إمم وٌط اًمديـ 

 [450 - 1/449 (. ]اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿوُمٕمرومتِف إٓ سمْمٌط اًمٚم٤ًمن، وص٤مرت ُمٕمرومُتف ُمـ اًمديـ

إني ٟمٗمَس اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ اًمديـ، وُمٕمرومتٝم٤م ومرض واضم٥م، وم٢مني وَمْٝمَؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وىم٤مل أيْم٤م: )

 [1/527اًم٤ًمسمؼ ومرٌض، وٓ ُيٗمٝمؿ إٓ سمٗمٝمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥ُم إٓ سمف ومٝمق واضم٥م(. ]

ـ يمت٤مسَمف ُمـ إطمٙم٤مم: )إن اهلل شمٕم٤ممم يمٚمي اًمٓمقذموىم٤مل  وذع هلؿ ومٞمف ُمـ سمٞم٤من  ،َػ قم٤ٌمَده سمام وٛمي

 –أقمٜمل اًمٙمت٤مَب واًمًٜم٦م  -وَه٤م  ،ومٌٞمٜمف سم٤مًمًٜم٦م ،وأُمر رؾمقًَمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٌٞم٤مٟمف ،احلالل واحلرام

 -إذ اإلمج٤مُع واًم٘مٞم٤مس  ،وَه٤م أصُؾ اًمنميٕم٦م وُمٕمتٛمُده٤م وُمّمدره٤م وُمقرده٤م وقمامده٤م وُمًتٜمَُده٤م ،قمرسمٞم٤من

وٓ ُيٛمٙمـ اُمتث٤مُل  ،ٟم٤مزقم٤من ذم احل٘مٞم٘م٦م إًمٞمٝمام ،ومٝمام ومرٌع قمٚمٞمٝمام ،صم٤مسمت٤من هبام -اًم٘م٤مئٚملم سمٙمقهنام دًمٞمال قمٜمد 

وٓ يٛمٙمـ ومٝمُؿ  ،إٓ سمٕمد ُمٕمروم٦م ُم٘متْم٤مَه٤م ،ورؾمقًمِف قمٚمٞمف اًمًالم ذم ؾمٜمتف ،ُم٠مُمقِر اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف

اُمتث٤مُل اًمتٙم٤مًمٞمِػ اًمقاضم٦ٌم ُمتقىمٌػ قمغم  وطمٞمٜمئذ: ،وهل اًمٕمرسمٞم٦م ،ُم٘متْم٤مَه٤م إٓ سمٛمٕمروم٦م اًمٚمٖم٦م اًمتل وردا هب٤م

 ،يم٤مًمقوقء ذم اًمّمالة ،وُم٤م شمقىمػ قمٚمٞمف اًمقاضم٥ُم ومل َيتِؿي إٓ سمف ويم٤من ُم٘مدورا ومٝمق واضم٥م ،ُمٕمروم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

واًمراطمٚم٦م ذم احل٩م قمغم َُمـ ُمٚمؽ صمٛمٜمَٝم٤م سمنموط. واًمذي يدل قمغم ذًمؽ: أني اًمٙمت٤مَب واًمًٜم٦م ًمق يم٤مٟم٤م 

ُؿ  وأىمرُب ُمـ هذا: أني  ،ًمٞمٗمٝمٛمقا هب٤م ُم٘مت٣م اخلٓم٤مب ،اًمٚمٖم٦م إقمجٛمٞم٦مأقمجٛمٞملم ًمقضم٥م قمغم إُم٦م شمٕمٚم 

إقم٤مضمَؿ ُمـ أُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ جي٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمٕمروم٦ُم اًم٘مدر اًمذي يٗمٝمٛمقن سمف ُم٤م جي٥م قمٚمٞمٝمؿ 

 [(266اًمّمٕم٘م٦م اًمٖمْمٌٞم٦م )صًمٙمقٟمف ذـم٤م ذم إُمٙم٤من آُمتث٤مل ًمألواُمر(. ] ،ُمـ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ُمـ اًمٚمٖم٦م
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اعمًت٘مٞمؿ، اًمذي ٓ  ، واًمٍماطُ (21)، واًمذيمر احلٙمٞمؿ(20)ُؾ اهلل اعمتلمٌْ اًمذي هق طَم 

 ...، (23)سمف إهقاء (22)زيغشمَ 

                                                                                                                                                      

ف: ىم٤مل أوُمـ هٜم٤م  سمق اًمقًمٞمد اسمـ رؿمد ذم ضمقاٍب ًمف قمٛمـ ىم٤مل: إٟمف ٓ ُيت٤مج إمم ًم٤ًمن اًمٕمرب، ُم٤م ٟمّم 

)هذا ضم٤مهٌؾ ومٚمٞمٜمٍم  قمـ ذًمؽ وًمٞمت٥م ُمٜمف، وم٢مٟمف ٓ يّمح رٌء ُمـ أُمقر اًمدي٤مٟم٦م واإلؾمالم إٓ سمٚم٤ًمن 

٤مٍن قَمَريِبٍّ ُُمٌلِمٍ }اًمٕمرب، ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ًَ ٨ٌٍْم ذم{سمِِٚم  ديٜمف، ومٞم١مدسمف اإلُم٤مُم قمغم ، إٓ أن يرى أٟمف ىم٤مل ذًمؽ خِلُ

 [1/20ىمقًمف ذًمؽ سمح٥ًم ُم٤م يرى، وم٘مد ىم٤مل قمٔمٞمام اهـ(. ]اًمتحرير واًمتٜمقير ٓسمـ قم٤مؿمقر 

أي: اعمحَٙمؿ اًم٘مقي، واحلٌؾ ُمًتٕم٤مٌر ًمٚمقصؾ وًمٙمؾ ُم٤م يتقصؾ سمف إمم رء، أي: اًمقؾمٞمٚم٦م  (20)

ٌِْؾ اهلليِ مَجِٞمًٕم٤مَواقمْ } -شمٕم٤ممم  -اًم٘مقي٦م إمم ُمٕمروم٦م رسمف وؾمٕم٤مدة ىمرسمف، وهق ُم٘متٌٌَس ُمـ ىمقًمف  . {تَِّمُٛمقا سمَِح

 [4/1473]ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح 

ر سمف اخلٚمؼ، أي: يتٕمظ، )احلٙمٞمؿ( أي: -شمٕم٤ممم  -)اًمذيمر( أي: ُم٤م ُيْذيَمر سمف احلؼ   (21) ، أو ُم٤م َيَتَذيمي

 ذو احلٙمٛم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م، أو احل٤ميمؿ قمغم يمؾ يمت٤مب أو قمغم يمؾ ُمٙمٚميػ أْن يٕمٛمؾ سمف، أو اعمحَٙمؿ آي٤مشُمف

َٓ َي٠ْمشمِٞمِف } -شمٕم٤ممم  -اًم٘مقي  سمٜمٞم٤مُٟمف، ٓ ُيٜمً( إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وًمـ ي٘مدر مجٞمُع اخلالئؼ أن ي٠مشمقا سمٛمثٚمف، ىم٤مل 

ـْ ظَمْٚمِٗمفِ  َٓ ُِم ـْ سَملْمِ َيَدْيِف َو ٤ٌَمـمُِؾ ُِم ُ ، ًم٘مقًمف {اًْم َ ُف ًَمِذيْمٌر ًَمَؽ } -شمٕم٤ممم  -، أو اعمراد سم٤مًمذيمر: اًمنمي َوإِٟمي

ر، وم٤معمراد سم٤محلٙمٞمؿ ذو احلٙمٛم٦م، وأُم٤م شمٗمًػم اًمذيمر سم٤معمذيمقر يمام ذيمره إٟمف سمٛمٕمٜمك اعمذيم   ، وىمٞمؾ:{َوًمَِ٘مْقُِمَؽ 

 [4/1473اًمٓمٞمٌل ومٌٕمٞمد. ]ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح 

يغ: اعمٞمؾ، وأراد سمف اعمٞمَؾ قمـ احلؼ. ]ضم٤مُمع إصقل  (22)  [8/461اًمزي

ف ُمٌتِدقم٤م وو٤مٓ، أي: اهلقى إذا واومؼ هذا اهلدى طُمِٗمظ ُمـ اًمردى، وىمٞمؾ: ُمٕمٜم٤مه ٓ يّمػم سم( 23)

يٕمٜمل ٓ يٛمٞمؾ سمًٌٌف أهُؾ إهقاء وأراء. ٓ ي٘م٤مل: ىمٞمؾ ًمٚمِمٞم( أيب إؾمح٤مق اًمٙم٤مزروين: إني أهؾ اًمٌدقم٦م 

ُيِْمؾ  سمِِف يَمثػًِما َوَيِْدي سمِِف }أيْم٤م يًتدًمقن سم٤مًم٘مرآن يمام أني أهؾ اًمًٜم٦م يتجقن سمف قمٜمد اًمؼمه٤من، ىم٤مل: 

إهقاء شمريمقا  قمدُم آؾمتدٓل سمف قمغم وضمف اًمٙمامل، وم٢مني أهَؾ  ، ٕٟمي٤م ٟم٘مقل: ؾم٥ٌُم اإلوالل{يَمثػًِما

ٌَٞم ٜم٦ٌَم ًمٚمٛم٘م٤مصد اًم٘مرآٟمٞم٦م، وذم اًم٘مرآن:  ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوَُم٤م هَن٤َميُمْؿ }إطم٤مدي٨َم اًمٜمٌقي٦م اًمتل هل ُُم َوَُم٤م آشَم٤ميُمُؿ اًمري

ذم ُمٕمروم٦م أدًمتف، ومقىمٕمقا ومٞمام وىمٕمقا ، ومام قمرومقا اًم٘مرآَن طمؼي ُمٕمرومتف، وُم٤م ىمٚمدوا َُمـ هق يم٤مُمٌؾ {قَمٜمُْف وَم٤مْٟمَتُٝمقا
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ًُ ٌِ تَ ٚمْ وٓ شمَ   ...، (26)قمـ يمثرة اًمؽمديد (25)ؼوٓ َُيْٚمَ ، (24)ـس سمف إًم

                                                                                                                                                      

ُمـ مل يٗمظ اًم٘مرآن ومل يٙمت٥م احلدي٨م ٓ ُي٘متدى سمف، "طمٞم٨م أٟمٙمروا احلدي٨َم ودومٕمقا، وًمذا ىم٤مل الٜمٞمد: 

وُمـ دظمؾ ذم ـمري٘مٜم٤م سمٖمػم قِمْٚمٍؿ واؾمتٛمر ىم٤مٟمٕم٤م سمجٝمٚمف ومٝمق وحٙم٦م ًمٚمِمٞمٓم٤من خمنة ًمف، ٕني قِمْٚمَٛمٜم٤م ُم٘مٞميٌد 

 [4/1473ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ، واهلل أقمٚمؿ. ]"سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

اَم }:  -شمٕم٤ممم  -أي: ٓ شمتٕمن قمٚمٞمف أًمًٜم٦م اعم١مُمٜملم، أي: وًمق يم٤مٟمقا ُمـ همػم اًمٕمرب، ىم٤مل  (24) وَم٢مِٟمي

٤مٟمَِؽ  ًَ َٟم٤مُه سمِِٚم ْ يْمرِ }، {َيني َٟم٤م اًْمُ٘مْرآَن ًمِٚمذ  ْ ، وىمٞمؾ: ٓ ُيتٚمط سمف همػُمه سمحٞم٨م يِمتٌف إُمُر ويٚمتٌس {َوًَمَ٘مْد َيني

يٗمٔمف، أو يِمتٌف يمالُم اًمرب سمٙمالم همػمه، ًمٙمقٟمف يمالُم٤م ُمٕمّمقُم٤م دآ  -شمٕم٤ممم  -اهلل احلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وم٢من 

ـْ قِمٜمِْد هَمػْمِ اهلليِ ًَمَقضَمُدوا ومِٞمِف اظْمتاَِلوًم٤م يَمثػًِما}قمغم اإلقمج٤مز، وًمذا ٓ جيدون ومٞمف شمٜم٤مىمْم٤م يًػما  . {َوًَمْق يَم٤مَن ُِم

الَ  سم٤مًمٙمثػم ذم اًمٓمر  اعمٛمتٜمِع وىمققُمف وَوَصَػ آظمتىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: )[ 4/1473]ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح 

ُر أني اٟمتٗم٤مَء آظمتال  ُِمـ أصٚمف أيمؼُم دًمٞمٍؾ قمغم أٟمف ُمـ قمٜمد اهلل، وهذا اًم٘مٞمُد همػُم ًمَٞمٕمٚمؿ اعمتدسم   ،سمٛمدًمقل )ًمق(

سمؾ ي٘مدر هٙمذا: ًمٙمٜمف  ،"يمثػما"ر ذًمؽ اًمٓمر  ُم٘مٞمدا سم٘مقًمف: ٘مدي ُمٕمتؼَم ذم اًمٓمر  اعم٘م٤مسمؾ لقاب )ًمق(، ومال يُ 

 [5/138ومال اظمتالَ  ومٞمف أصال(. ]اًمتحرير واًمتٜمقير  ،اهللُمـ قمٜمد 

. ]اًم٘م٤مُمقس )ُِمـ:  (25) يم٦ًم: سَمكِمَ  ([881صظَمِٚمَؼ اًمثيقُب، يمٜمٍََمَ ويمُرَم وؾَمِٛمَع، ظُمٚمقىَم٦ًم وظَمَٚمً٘م٤م، حمري

وىم٤مل اًمٜمقوي: َُيُٚمؼ: سمْمؿ اًمالم، وجيقز ومتحٝم٤م، واًمٞم٤مء ومٞمٝمام ُمٗمتقطم٦م، وجيقز وؿ اًمٞم٤مء ُمع يمن 

ل: ظمٚمؼ اًمٌمء وظمٚمؼ وأظمٚمؼ، إذا سمكم، واعمراد ه٤م هٜم٤م عم٤م شمذه٥م ضمالًمتف وطمالوشمف. اٟمتٝمك. اًمالم، ي٘م٤م

 [1/624]اًمتحٌػم ًمٚمّمٜمٕم٤مين 

أي: ٓ شمزول ًمذة ىمراءشمف وـمراوة شمالوشمف واؾمتامع أذيم٤مره وأظم٤ٌمره ُمـ يمثرة شمٙمراره، وقمـ  (26)

اعم٘مقل ومٞمف: ضُمٌٚم٧م اًمٜمٗمقُس  - شمٕم٤ممم -قمكّم: أي: ٓ يّمدر اخلٚمؼ ُمـ يمثرة شمٙمراره يمام هق ؿم٠من يمالم همػمه 

 قمغم ُمٕم٤مداة اعمٕم٤مدات، سمؾ هذا ُمـ ىمٌٞمؾ: 

عُ  ْرشَمف َيتََْمقي  أقِمْد ِذيْمَر ٟمٕمامن ًمٜم٤م إني ِذيْمَرُه ... هق اعمًؽ ُم٤م يَمري

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ٌُف  ر،ضمِ ؾ سمف أُ ٛمِ ق، وُمـ قمَ دَ ـ ىم٤مل سمف َص ، ُمَ (28)ُمٜمف اًمٕمٚمامء عُ ٌَ ِْم ، وٓ يَ (27)وٓ شمٜم٘ميض قمج٤مئ

 ...، (29)لدَ ؿ سمف قمَ ٙمَ ـ طَم وُمَ 

                                                                                                                                                      

وًمذا يمٚمام زاد اًمٕمٌُد ُمـ شمٙمرار ىمراءشمف أو ؾمامع شمالوشمف، ازداد ذم طمالوشمف وإن مل يٗمٝمؿ ُمٕمٜم٤مه، حلّمقل 

ـُ طمجر ُمِ ُمتٛمٜم٤مه، وًمذا ىم٤مل ا سمٛمٕمٜمك  "قمـ" ـ أني ًمِم٤مـمٌل: وشمرداده يزداد ومٞمف دمٛمال، وهذا أومم مم٤م ىم٤مًمف اسم

 [4/1473. ]ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح "ُمع"

د ُمرًة سمٕمد ُمرة مل ُيٚمؼ ومل ُيَٛمؾي يمٖمػمه ُمـ وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ) وٓ ُيٚمؼ قمـ يمثرة اًمؽمداد، وم٢مذا ُرد 

 [13/28جمٛمقع اًمٗمت٤موى اًمٙمالم(. ]

ُمٕم٤مٟمٞمف اًمٕمجٞم٦ٌم وومقائُده اًمٖمزيرة، يٕمٜمل: ٓ يٜمتٝمل أطمٌد إمم يُمٜمِْف ُمٕم٤مٟمٞمف.  أي: وٓ شمٜمتٝمل (27)

 [3/86]اعمٗم٤مشمٞمح ًمٚمٛمٔمٝمري 

أي: ٓ َيِّمٚمقن إمم اإلطم٤مـم٦م سمُٙمٜمِْٝمف طمتك َيِ٘مٗمقا قمـ ـمٚمٌف وىمقَ  َُمـ يِمٌع ُمـ ُمٓمٕمقم، سمؾ  (28)

 ُمـ طم٘م٤مئ٘مف اؿمت٤مىمقا إمم آظَمَر أيمثَر ُمـ إول، وهٙمذا،
ٍ
ع وٓ ؾمآُم٦م. ]ُمرىم٤مة ٌَ ومال ؿِم  يمٚمام اـمٚمٕمقا قمغم رء

 [4/1473اعمٗم٤مشمٞمح 

قمٚمٞمٙمؿ هبذا اًم٘مرآن، وم٢مٟمف ُم٠مُدسم٦م اهلل، ومٛمـ اؾمتٓم٤مع ُمٜمٙمؿ أن ي٠مظمذ "وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: 

. رواه اًمٌزار، وىم٤مل اهلٞمثٛمل: رضم٤مًمف ُمقصم٘مقن. وىم٤مل طمًلم "ُمـ ُم٠مدسم٦م اهلل ومٚمٞمٗمٕمؾ، وم٢مٟمام اًمٕمٚمُؿ سم٤مًمتٕمٚمؿ

 [2/277ٛمع اًمزوائد ؾمٚمٞمؿ أؾمد: إؾمٜم٤مده صحٞمح. ]جم

وىمقًمف )ُم٠مُدسم٦م اهلل( يٕمٜمل ُمدقم٤مشمف، ؿمٌف اًم٘مرآن سمّمٜمٞمٍع صٜمٕمف اهلل ًمٚمٜم٤مس هلؿ ومٞمف ظمػٌم وُمٜم٤مومع، واعم٠مدسم٦م 

، واٟمٔمر: ومٞمض  1/30ذم إصؾ هل اًمٓمٕم٤مم اًمذي يّمٜمٕمف اًمرضمُؾ يدقمق إًمٞمف اًمٜم٤مس. ]اًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ إصمػم 

 [2/546اًم٘مدير ًمٚمٛمٜم٤موي 

ِٛمٞمُع وَ }وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  (29) ًي َل ًمَِٙمٚماَِمشمِِف َوُهَق اًم َٓ ُُمٌَد   ًٓ ي٧ْم يَمِٚمَٛم٧ُم َرسم َؽ ِصْدىًم٤م َوقَمْد ََت

ًٓ }ىمقًمف: ، ىم٤مل اسمـ يمثػم: ){اًْمَٕمِٚمٞمؿُ  ي٧ْم يَمِٚمَٛم٧ُم َرسم َؽ ِصْدىًم٤م َوقَمْد ىم٤مل ىمت٤مدة: صدىم٤م ومٞمام ىم٤مل، وقمدٓ  {َوََت

ؾ  ُم٤م أظمؼم سمف ومحؼٌّ ٓ ُمري٦َم ومٞمف وٓ ؿمؽ، ويمؾ  ومٞمام طمٙمؿ. ي٘مقل: ِصْدىًم٤م ذم إظم٤ٌمر وقمدٓ ذم اًمٓمٚم٥م، ومٙم

ُم٤م أُمر سمف ومٝمق اًمٕمدُل اًمذي ٓ قمدَل ؾمقاه، ويمؾ ُم٤م هنك قمٜمف وم٤ٌمـمؾ، وم٢مٟمف ٓ يٜمٝمك إٓ قمـ ُمٗمًدة، يمام ىم٤مل: 
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 ...، (30)ُمًت٘مٞمؿ إمم ساطٍ  َي دِ وُمـ دقم٤م إًمٞمف هُ 

                                                                                                                                                      

ُم قَمَٚمْٞمٝمِ } ٤ٌَمِت َوُيَر  ٞم  ؾ  هَلُُؿ اًمٓمي
ـِ اعمُْٜمَْٙمِر َوُيِ َٓ }إمم آظمر أي٦م.  {ُؿ اخْل٤ٌََمِئ٨َم َي٠ْمُُمُرُهْؿ سم٤ِمعمَْْٕمُروِ  َوَيٜمَْٝم٤مُهْؿ قَم

َل ًمَِٙمِٚماَمشمِفِ  ٌَد  ِٛمٞمعُ }أي: ًمٞمس أطمٌد يٕم٘م٥م طمٙمَٛمف شمٕم٤ممم ٓ ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم أظمرة،  {ُُم ًي ٕىمقال  {َوُهَق اًم

 [3/322سمحريم٤مهتؿ وؾمٙمٜم٤مهتؿ، اًمذي جي٤مزي يمؾي قم٤مُمٍؾ سمٕمٛمٚمف(. ]شمٗمًػم اسمـ يمثػم  {اًْمَٕمِٚمٞمؿُ }قم٤ٌمده، 

وم٢مني اهلل  ،يمؾ  َُمـ ظم٤مًمػ اًمٙمت٤مَب واًمًٜم٦م ُِمـ ظمؼٍم أو أُمٍر أو قمٛمٍؾ ومٝمق فم٤مملٛمٞم٦م: )وهلذا ىم٤مل اسمـ شمٞم

وىمد سملم اهللُ ؾمٌح٤مٟمف ًمف ُمـ  ،وحمٛمٌد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أومْمُٚمٝمؿ ،أرؾمؾ رؾمَٚمف ًمٞم٘مقَم اًمٜم٤مُس سم٤مًم٘مًط

 ٓ ي٠مُمر سمف همػُمه ويٗمٕمٚمف. ومّم٤مر يٗمٕمؾ وي٠مُمر سمام ،٘مدر قمٚمٞمف همػَمهوأىمَدَره قمغم ُم٤م مل يُ  ،اًم٘مًط ُم٤م مل يٌٞمٜمف ًمٖمػمه

سمؾ ُم٤م يم٤من  ،وٓ ي٘مدرون قمغم ومٕمٚمف ،وذًمؽ أن سمٜمل آدم ذم يمثػٍم ُمـ اعمقاوع ىمد ٓ يٕمٚمٛمقن طم٘مٞم٘م٦َم اًم٘مًط

َوَأىِمٞمُٛمقا }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،وىمد سمًٓمٜم٤م هذا ذم ُمقاوع ،إًمٞمف أىمرب وسمف أؿمٌف يم٤من أُمثؾ وهل اًمٓمري٘م٦م اعمثغم

طِ  ًْ ٓي ُوؾْمَٕمَٝم٤مَٓ ُيٙمَ }وىم٤مل:  ،{اًْمَقْزَن سم٤ِمًْمِ٘م ٤م إِ ًً ُ٘مقا اهلليَ َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمتُؿْ }وىم٤مل:  ،{ٚم ُػ اهلليُ َٟمْٗم وىم٤مل صغم  ،{وَم٤مشمي

 [49 - 4/48(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى "إذا أُمرشمٙمؿ سم٠مُمٍر وم٤مشمقا ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ"اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ٓ يٙمقن  يمؾ ُمـ ظم٤مًمػ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقُل مل يٙمـ قمٜمده قِمْٚمٌؿ سمذًمؽ وٓ قمدل، سمؾىم٤مل أيْم٤م: )و

ُِؿ اهْلَُدى}قمٜمده إٓ ضمٝمٌؾ وفمٚمؿ وفمـ  ـْ َرهب  َْٟمُٗمُس َوًَمَ٘مْد ضَم٤مَءُهْؿ ُِم ْٕ ، وذًمؽ ٕن ُم٤م أظمؼم سمف {َوَُم٤م هَتَْقى ا

اًمرؾمقل ومٝمق طمؼ سم٤مـمٜم٤م وفم٤مهرا، ومال يٛمٙمـ أن ُيتّمقر أن يٙمقن احلؼ  ذم ٟم٘مٞمْمف، وطمٞمٜمئذ ومٛمـ اقمت٘مد 

ٓ يٙمقن قِمْٚماًم، وُم٤م أُمر سمف اًمرؾمقل ومٝمق قمدٌل ٓ فمٚمَؿ ومٞمف،  ٟم٘مٞمَْمف يم٤من اقمت٘م٤مُده سم٤مـمال، وآقمت٘م٤مد اًم٤ٌمـمُؾ 

ومٛمـ هنك قمٜمف وم٘مد هنك قمـ اًمٕمدل، وُمـ أُمر سمْمده وم٘مد أُمر سم٤مًمٔمٚمؿ، وم٢مني ودي اًمٕمدل اًمٔمٚمُؿ، ومال يٙمقن ُم٤م 

 [13/64جمٛمقع اًمٗمت٤موى ُي٤مًمٗمف إٓ ضمٝمال وفمٚمام فمٜم٤م وُم٤م هتقى إٟمٗمس(. ]

إمم اإليامن سمف واًمٕمٛمؾ سمٛمقضمٌف )ُهِدي إمم ساط ُمًت٘مٞمؿ( )وُمـ دقم٤م( أي: اخلٚمؼ )إًمٞمف( أي:  (30)

ح٦م قمغم سمٜم٤مء  ( اعمّمحي ًَ ىم٤مل اسمـ طمجر: يّمح سمٜم٤مؤه ًمٚمٗم٤مقمؾ أو اعمٗمٕمقل اهـ وهق اطمتامٌل قم٘مكم، وإٓ وم٤مًمٜم 

َؼ عمزيد آهتداء. ]ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح  اعمجٝمقل، وم٤مًمّمقاُب ُم٤م ىم٤مًمف اًمٓمٞمٌل: روي جمٝمقٓ، أي: ُمـ دقم٤م إًمٞمف ُووم 

4/1474] 
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 .(32)ف اهلل، وُمـ اسمتٖمك اهلدى ذم همػمه أوٚمي (31)ف اهللٛمَ َّم ىمَ  ٤مرٍ ٌي ـ ضَم ـ شمريمف ُمِ وُمَ 

ـْ َأقْمَرَض قَمـ }ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َٓ َيِْمَ٘مك َوَُم ٌََع ُهَداَي وَماَل َيِْمؾ  َو ـِ اشمي ٜم ل ُهًدى وَمَٛم ٤م َي٠ْمشمَِٞمٜميُٙمؿ ُم  وَم٢مُِمي

ُه َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم َأقْمٛمَ  شَمٜمِل َأقْمَٛمك َوىَمْد يُمٜم٧ُم سَمِّمػًما ِذيْمِري وَم٢مِني ًَمُف َُمِٕمٞمَِم٦ًم َوٜمًٙم٤م َوَٟمْحنُمُ ك ىَم٤مَل َرب  مِلَ طَمنَمْ

                                              

َ اًمت٤مرَك سمـ (31) ًمٞمدل قمغم أني  "ُمـ ضم٤ٌمر")ُمـ شمريمف( أي: اًم٘مرآن إيامٟم٤م وقمٛمال )ُمـ ضم٤ٌمر( سَملمي

ُ واحلامىم٦م، )ىمّمٛمف( أي: أهٚمٙمف أو يمن قمٜم٘مف، وأصُؾ اًم٘مّمِؿ: اًمٙمُن  احل٤مُِمَؾ ًمف قمغم اًمؽمك إٟمام هق اًمتجؼم 

، وحتٗم٦م  4/1472رىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح واإلسم٤مٟم٦م، وم٤معمٕمٜمك: ىمٓمٕمف اهلل وأسمٕمده قمـ رمحتف أو ىمٓمع طمجَتف. ]ُم

 [8/176إطمقذي 

)وُمـ اسمتٖمك اهلدى( أي: ـمٚم٥م اهلداي٦م ُمـ اًمْمالًم٦م )ذم همػمه( ُمـ اًمٙمت٥م واًمٕمٚمقم اًمتل هل  (32)

همػم ُم٠مظمقذة ُمٜمف وٓ ُمتقاوم٘م٦م ُمٕمف، ىم٤مل اسمـ طمجر: ًمٚمًٌٌٞم٦م، وٓ ظمٗم٤مء ذم أهن٤م ًمٚمٔمرومٞم٦م أسمٚمُغ، ًمٚمدًٓم٦م قمغم 

ه ُمـ أؾم٤ٌمب اهلداي٦م )أوٚمف اهلل(، أي: قمـ ـمريؼ اهلدى وأوىمٕمف ذم ؾمٌٞمؾ أني اهلداي٦م ُمٜمحٍمة ومٞمف دون همػم

 [1473 - 4/1472اًمردى، وومٞمف َردٌّ قمغم اعمٌتدقم٦م اًمْم٤مًم٦م. ]ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح 

ـُ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ طمدي٨ٍم رواه اًمؽمُمذي ذم  اعمتت٤مسمٕم٦مىمٚم٧م: وهذه اًمٜمٕمقت  ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد أظمذه٤م اسم

قمـ أيب اعمخت٤مر اًمٓم٤مئل، قمـ اسمـ أظمل احل٤مرث إقمقر، قمـ  ُمرومققم٤م ُمـ ـمريؼ محزة اًمزي٤مت، "ؾمٜمٜمف"

احل٤مرث إقمقر، قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف، صمؿ ىم٤مل اًمؽمُمذي: )هذا طمدي٨م همري٥م ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ هذا 

اًمقضمف، وإؾمٜم٤مُده جمٝمقل، وذم احل٤مرِث ُم٘م٤مٌل(، ىم٤مل اسمـ يمثػم: )مل يٜمٗمرد سمروايتف محزة سمـ طمٌٞم٥م اًمزي٤مت، سمؾ 

ؾمح٤مق، قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مرفمل، قمـ احل٤مرث إقمقر، ومؼمئ محزة ُِمـ قُمٝمدشمف، قمغم ىمد رواه حمٛمد سمـ إ

أٟمف وإن يم٤من وٕمٞمَػ احلدي٨م إٓ أٟمف إُم٤مٌم ذم اًم٘مراءة واحلدي٨م، ُمِمٝمقٌر ُمـ رواي٦م احل٤مرث إقمقر، وىمد 

سمف سمٕمُْمٝمؿ ُِمـ ضمٝم٦م رأيف واقمت٘م٤مده، أُم٤م إٟمف شمٕمٛمد اًمٙمذَب ذم احلدي٨م ومال، واهلل  شمٙمٚمٛمقا ومٞمف، سمؾ ىمد يمذي

أقمٚمؿ. وىُمّم٤مرى هذا احلدي٨م أن يٙمقن ُمـ يمالم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم ريض اهلل قمٜمف، وىمد وهؿ سمٕمُْمٝمؿ ذم 

رومٕمف، وهق يمالٌم طمًـ صحٞمح، قمغم أٟمف ىمد روي ًمف ؿم٤مهٌد قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل 

 [886 - 13/883، واٟمٔمر: اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م  1/21قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(. ]شمٗمًػم اسمـ يمثػم 
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ك ًَ ٞمَتَٝم٤م َويَمَذًمَِؽ اًْمَٞمْقَم شُمٜم
ًِ ـَ اهللِ ُٟمقٌر }، وىم٤مل شمٕم٤ممم: (33){ىَم٤مَل يَمَذًمَِؽ َأشَمْتَؽ آَي٤مشُمٜم٤َم وَمٜمَ ىَمْد ضَم٤مءيُمؿ ُم 

ٌَُؾ ا ٌََع ِرْوَقاَٟمف ؾُم ـِ اشمي ٌلٌِم َيِْدي سمِِف اهللُ َُم ـِ اًمٔم ُٚماَمِت إمَِم اًمٜم قِر سم٢ِمِْذٟمِِف َويِمَت٤مٌب ُم  اَلِم َوُُيِْرضُمُٝمؿ ُم  ًي ًم

                                              

ومٛمٕمٜم٤مه: أٟمف إذا اشمٌع اهلدى اًمقارد ُمـ اهلل قمغم ًم٤ًمن  {وَماَل َيِْمؾ  }وأُم٤م ىمقًمف ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: ) (33)

َؿ ُِمـ أْن يٕمؽمَيف رٌء ُمـ والل، وهذا ُم٠مظمقٌذ ُمـ دًٓم٦م اًمٗمٕمؾ ذم طَمٞم ز اًمٜمٗمل قمغم اًمٕمٛمقم
 ،رؾمٚمف ؾَمٚمِ

سمخال  َُمـ اشمٌع ُم٤م ومٞمف هًدى وارٌد ُمـ  يمٕمٛمقم اًمٜمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل، أي: ومال يٕمؽميف والٌل ذم اًمدٟمٞم٤م،

همػم اهلل، وم٢مٟمف وإن اؾمتٗم٤مد هدى ذم سمٕمض إطمقال ٓ يًٚمؿ ُمـ اًمقىمقع ذم اًمْمالل ذم أطمقال أظمرى، 

وهذا طم٤مُل ُمتٌٕمل اًمنمائع همػم اإلهلٞم٦م، وهل اًمنمائع اًمقوٕمٞم٦م، وم٢مني واوٕمٞمٝم٤م وإن أومرهمقا ضمٝمقَدهؿ ذم 

سمٕم٤مدات  أدًم٦م، أو اٟمٗمٕم٤ملٍ  ضِ  والٍٓت سم٥ًٌم همٗمالت، أو شمٕم٤مرُ ٚمٛمقن ُمـ اًمقىمقع ذمًْ شمٓمٚم ٥ِم احلؼ، ٓ يَ 

وهق ؾمٞمد  - "ؾم٘مراط"ًمرؤؾم٤مء أو أُمؿ رأوا أني ُمـ اعمّمٚمح٦م ـمٚم٥َم ُمرو٤مهتؿ، وهذا  ٕم٦مٍ ّم٤مٟمَ ُمًت٘مرة، أو ُمُ 

ىمد يم٤من يتذرع إلًم٘م٤مء إُمر سم٤معمٕمرو  ذم أصمٞمٜم٤م سم٠من يٗمرهمف ذم ىمقاًم٥م طمٙم٤مي٤مت قمغم أًمًٜم٦م  -طمٙمامء اًمٞمقٟم٤من 

ًٚمؿ ُمـ اخلٜمقع عمّم٤مٟمٕم٦م اًمٚمٗمٞمػ، وم٢مٟمف ُمع يمقٟمف ٓ يرى شم٠مًمٞمَف آهلتٝمؿ مل يًٚمؿ ُمـ أن ي٠مُمر ىمٌؾ مل يَ احلٞمقان، و

م ُمقشمف سم٘مرسم٤من ديؽ ًمٕمٓم٤مرد رب احلٙمٛم٦م، وطم٤مهُلؿ سمخال  طم٤مل اًمرؾمؾ اًمذيـ يتٚم٘مقن اًمقطمَل ُمِ  ـ قَمالي

َدهؿ اهلل، وقمّمٛمٝمؿ ُِمـ ُمّم٤مٟمٕم٦م أهؾ إهق هَنؿ شمٙمقيٜم٤م اًمٖمٞمقب اًمذي ٓ َيِْمؾ وٓ يٜمًك، وأيي اء، ويَمقي

ؾ اًمألواء، وٓ ُي٤مومقن ذم اهلل ًمقُم٦م  ظم٤مص٤م ُمٜم٤مؾِم٤ٌم عم٤م ؾمٌؼ ذم قمٚمٛمف ُمـ ُمراده ُمٜمٝمؿ، وصمٌي٧َم ىمٚمقهَبؿ قمغم حتٛم 

 .ٓئؿ، وإن اًمذي يٜمٔمر ذم اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م ٟمٔمرَة طمٙمٞمؿ جيده٤م ُمِمتٛمٚم٦م قمغم ُمراقم٤مة أوه٤مٍم وقم٤مدات

مل يتٖمػم ًمٗمُٔمف  ،وٜم٤ميم٦م ووٜمٙم٤م، وًمٙمقٟمف ُمّمدراؽ: ُمّمدر َوٜمُؽ، ُمـ سم٤مب يمرم، ٜمْ ىم٤مل: واًمْمي 

ؽ، أي: ٜمْ سم٤مظمتال  ُمقصقومف، ومقصػ سمف هٜم٤م ُمٕمٞمِم٦م وهل ُم١مٟم٨م. واًمْمٜمؽ: اًمْمٞمؼ، ي٘م٤مل: ُمٙم٤من َو 

  إُمقر ذم احلٞم٤مة، ىم٤مل قمٜمؽمة:ْن ًتٕمٛمؾ جم٤مزا ذم قمُ ؼ، ويُ ٞم  َو 

 لٟمزِ أَ  ٍؽ ٜمْ وإن ٟمزًمقا سمَْم  دْ دُ ؿْم ٛمقا ... أَ حِ ٚمْ تَ ًْ وإن يَ  رْ رُ يمْ إن يٚمح٘مقا أَ 

أي: سمٛمٜمزل وٜمؽ، أي: ومٞمف قمن قمغم ٟم٤مزًمف. وهق هٜم٤م سمٛمٕمٜمك قمن احل٤مل ُِمـ اوٓمراب اًم٤ٌمل 

 ف. ٚمِ ٌُ ٚمْ ٌَ وشمَ 
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َتِ٘مٞمؿٍ  ًْ اٍط ُم  مَم ِسَ
ُٚماَمِت إِمَم }، وىم٤مل شمٕم٤ممم: {َوَيِْديِْؿ إِ ـَ اًمٔم  اًَمر يِمَت٤مٌب َأٟمَزًْمٜم٤َمُه إًَِمْٞمَؽ ًمُِتْخِرَج اًمٜمي٤مَس ُِم

اِط اًْمَٕمِزيزِ  ِْؿ إمَِم ِسَ اَمَواِت َوَُم٤م ذِم إَْرضِ  اًمٜم قِر سم٢ِمِْذِن َرهب  ًي ِذي ًَمُف َُم٤م ذِم اًم ، وىم٤مل {احْلَِٛمٞمِد اهللِ اًمي

ياَمُن َوًَمِٙمـ ضَمَٕمْٚمٜم٤َمهُ }شمٕم٤ممم:  َٓ اإْلِ ـْ َأُْمِرَٟم٤م َُم٤م يُمٜم٧َم شَمْدِري َُم٤م اًْمِٙمَت٤مُب َو  َويَمَذًمَِؽ َأْوطَمْٞمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ ُروطًم٤م ُم 

 ٌَ ـْ قِم ـْ ٟميَِم٤مء ُِم ِْدي سمِِف َُم ِذي ًَمُف َُم٤م ذِم ُٟمقًرا هني اِط اهلليِ اًمي َتِ٘مٞمٍؿ ِسَ ًْ اٍط ُم  ٤مِدَٟم٤م َوإِٟميَؽ ًَمَتْٝمِدي إمَِم ِسَ

َٓ إمَِم اهلليِ شَمِّمػُم إُُمقرُ  َْرِض َأ ْٕ اَمَواِت َوَُم٤م ذِم ا ًي  .{اًم

 ، واهللُ (35)ـ إُمالء اًمٗم١مادشمٞمًػم اهلل شمٕم٤ممم ُمِ  ٥ِم ًَ سمحَ  (34)ةً خمتٍَمَ  هذه اعم٘مدُم٦مَ  وىمد يمت٧ٌُم 

 ٤مدي إمم ؾمٌٞمؾ اًمرؿم٤مد.اهل

                                                                                                                                                      

ف وُمٓم٤مُِمَح ٟمٔمره شمٙمقن إمم اًمتحٞم   ٓم٤مًمٌف، ومٝمق ؾ ذم إجي٤مد إؾم٤ٌمب واًمقؾم٤مئؾ عمَِ واعمٕمٜمك: أني جَم٤مُِمَع َه 

وٓ ُم٠مٟمقس سمام يًٕمك إًمٞمف ُمـ  ،اًمٙمامٓت همػُم ُمٚمتٗم٧ٍم إمم ،ظم٤مئٌػ قمغم آٟمت٘م٤مص ،تٝم٤مًمؽ قمغم آزدي٤مدُمُ 

 قمٞمشٍ  اًمٗمْم٤مئؾ، جيٕمٚمف اهلل ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م وهق ٓ يِمٕمر، وسمٕمُْمٝمؿ يٌدو ًمٚمٜم٤مس ذم طم٤مًم٦م طمًٜم٦م وروم٤مهٞم٦مِ 

 حل٤مًمتف احلًٞم٦م يقُمئذ سمح٤مًمتف وضمٕمؾ اهلل قم٘م٤مسَمف يقَم احلنم أن يٙمقن أقمٛمك َتثٞماًل  وًمٙمـ ٟمٗمًف همػم ُمٓمٛمئٜم٦م.

وذًمؽ اًمٕمٛمك قمٜمقاٌن قمغم همْم٥م اهلل  ،قمدم اًمٜمٔمر ذم وؾم٤مئؾ اهلدى واًمٜمج٤مة ٦مُ اعمٕمٜمقي٦م ذم اًمدٟمٞم٤م، وهل طم٤مًم

]اًمتحرير واًمتٜمقير اًمث٤مين طم٘مٞم٘م٦م(.  {َأقْمَٛمك}إول جم٤مز، و {َأقْمَٛمك}قمٚمٞمف وإىمّم٤مئف قمـ رمحتف، ومـ

16/330 - 332] 

ٓمريؼ، ـ اظمتّم٤مر اًمف، أو ُمِ ٜمِ تْ ومقق ُمَ  قي ـ ظَمٍْمِ اإلٟم٤ًمن: وهق ُم٤م اؾمتدَ أصؾ آظمتّم٤مر: ُمِ  (34)

 ف أىمرب، وأُم٤م ذم اًمٕمر  وم٘م٤ملاًمرُمؾ: ُم٤م اؾمتدق ُمٜمف واـمٛم٠من، ومًٚمقيمُ  أىمرسمف، وظمّمقرُ  وهق ؾمٚمقكُ 

اًم٤ٌمضمقري: )اعمختٍم هق: ُم٤م ىَمؾي ًمٗمُٔمف وإن مل يٙمثُر ُمٕمٜم٤مه، ظمالوم٤م عمـ اؿمؽمط ذًمؽ(. ]ذح خمتٍم 

،  1/170 ( ، واٟمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم24، وومتح رب اًمؼمي٦م قمغم اًمدرة اًمٌٝمٞم٦م )ص 1/93اًمروو٦م 

 [91 - 3/90وهتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت 

وهق ُمراُده هٜم٤م، ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: )واًمٕمرب  ،اًمٗم١ماد أصٚمف اًم٘مٚم٥م، ويٓمٚمؼ يمثػما قمغم اًمٕم٘مؾ (35)

ؼ اًم٘مٚم٥م قمغم اًمٚمحٛم٦م اًمّمٜمقسمري٦م، وشمٓمٚم٘مف قمغم اإلدراك واًمٕم٘مؾ، وٓ يٙم٤مدون يٓمٚم٘مقٟمف قمغم همػم ذًمؽ ٓمٚمِ شمُ 
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ه اًمدُم٤مُغ ٓ حم٤مًم٦م، وًمٙمـ اًم٘مٚم٥م هق اًمذي سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمإلٟم٤ًمن، وذًمؽ هم٤مًم٥ُم يمالُِمٝم ؿ قمغم احلٞمقان، وُم٘مر 

ه سم٤مًم٘مقة اًمتل هب٤م قمٛمُؾ اإلدراك(. ]اًمتحرير واًمتٜمقير   [14/232، و  1/255ُيِٛمد 

اًمٕم٘مؾ ىم٤مئٌؿ سمٜمٗمس اإلٟم٤ًمن اًمتل شَمْٕمِ٘مؾ، وأُم٤م ُمـ اًمٌدن ومٝمق ُمتٕمٚمؼ سم٘مٚمٌف، يمام ىم٤مل وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )

ػُمو}شمٕم٤ممم:  ًِ َْرِض وَمَتُٙمقَن هَلُْؿ ىُمُٚمقٌب َيْٕمِ٘مُٚمقَن هِب٤َمَأوَمَٚمْؿ َي ْٕ ، وىمٞمؾ ٓسمـ قم٤ٌمس: سمامذا ٟمِْٚم٧َم اًمٕمٚمؿ؟ {ا ذِم ا

ىمد يراد سمف اعمْمٖم٦م اًمّمٜمقسمري٦م اًمِمٙمؾ اًمتل ذم  "اًم٘مٚم٥م". ًمٙمـ ًمٗمظ "سمٚم٤ًمن ؾمئقل وىمٚم٥م قَم٘مقل"ىم٤مل: 

ل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: قمـ اًمٜمٌ "اًمّمحٞمحلم"ال٤مٟم٥م إين ُمـ اًمٌدن اًمتل ضمقومٝم٤م قمٚم٘م٦م ؾمقداء، يمام ذم 

وىمد يراد  ."، وإذا ومًدت ومًد هل٤م ؾم٤مئر الًدإن ذم الًد ُمْمٖم٦م، إذا صٚمح٧م صٚمح هل٤م ؾم٤مئر الًد"

ـُ اإلٟم٤ًمن ُمٓمٚم٘م٤م، وم٢مني ىمٚم٥م اًمٌمء سم٤مـمٜمف، يم٘مٚم٥م احلٜمٓم٦م واًمٚمقزة والقزة وٟمحق ذًمؽ، وُمٜمف  سم٤مًم٘مٚم٥م سم٤مـم

 ٞم٥م ىمٚمٞم٤ٌم ٕٟمف أظمرج ىمٚمٌف وهق سم٤مـمٜمف.ٚمِ ؾمٛمل اًم٘مَ 

ُمتٕمٚمؼ سمدُم٤مهمف أيْم٤م، وهلذا ىمٞمؾ: إن اًمٕم٘مؾ ذم اًمدُم٤مغ،  ا، وم٢مذا أريد سم٤مًم٘مٚم٥م هذا، وم٤مًمٕم٘مُؾ وقمغم هذ

ُمـ إـم٤ٌمء، وُٟمِ٘مؾ ذًمؽ قمـ اإلُم٤مم أمحد، وي٘مقل ـم٤مئٗم٦م ُمـ أصح٤مسمف: إني أصَؾ اًمٕم٘مؾ ذم  يمام ي٘مقًمف يمثػمٌ 

 اًم٘مٚم٥م، وم٢مذا يمٛمؾ اٟمتٝمك إمم اًمدُم٤مغ.

ٌؼ هبذا وهذا، وُم٤م يتّمػ ُمـ اًمٕم٘مؾ سمف يتٕمٚمؼ هبذا واًمتح٘مٞمؼ أني اًمروح اًمتل هل اًمٜمٗمُس هل٤م شمٕمٚم  

وهذا، ًمٙمـ ُمٌدأ اًمٗمٙمر واًمٜمٔمر ذم اًمدُم٤مغ، وُمٌدأ اإلرادة ذم اًم٘مٚم٥م، واًمٕم٘مُؾ يراد سمف اًمِٕمْٚمُؿ ويراد سمف 

اًمٕمٛمؾ، وم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ آظمتٞم٤مري أصُٚمف اإلرادة، وأصُؾ اإلرادة ذم اًم٘مٚم٥م، واعمريُد ٓ يٙمقن ُمريدا إٓ 

را، ومٞمٙمقن ُمٜمف هذا وهذا، ويٌتدئ ذًمؽ ُمـ اًمدُم٤مغ سمٕمد شمّمقر اعمرا د، ومال سمد أن يٙمقن اًم٘مٚم٥ُم ُمتّمق 

(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى وآصم٤مُره ص٤مقمدة إمم اًمدُم٤مغ، ومٛمٜمف اعمٌتدأ وإًمٞمف آٟمتٝم٤مء، ويِماَل اًم٘مقًملم ًمف وضمٌف صحٞمح

9/303 - 304] 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 فصل

 [وجوب معرفة أنَّ الـبيَّ صذ اهلل طؾقه وسؾم َبنيَّ ألصحابه معاين الؼرآن]يف 

 

َ ٕصح٤مسمف ُمٕم٤مين اًم٘مرآن يمام سمَ  اًمٜمٌلي  ؿ أني ٕمٚمَ يُ  جي٥م أنْ  َ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سَملمي ف، هلؿ أًمٗم٤مفمَ  لمي

َ ًمِٚمٜمي٤مِس َُم٤م ُٟمز  }ف شمٕم٤ممم: وم٘مقًمُ  ٌَلم   .(36)يتٜم٤مول هذا وهذا {ْٞمِٝمؿْ َل إًِمَ ًمُِت

                                              

ًَ ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: ) (36) ٦َم اًمٌٞم٤من، وأُمر رؾمقًَمف ف سم٠مٟمف سَملمي ًمٕم٤ٌمده هم٤ميإن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وصػ ٟمٗم

، وقمغم رؾمقًمف ُِمـ اهلل اًمٌٞم٤منُ "سم٤مًمٌٞم٤من، وأظمؼم أٟمف أٟمزل قمٚمٞمف يمت٤مسَمف ًمُٞمٌلم ًمٚمٜم٤مس، وهلذا ىم٤مل اًمزهري: 

، ومٝمذا اًمٌٞم٤من اًمذي شمٙمٗمؾ سمف ؾمٌح٤مٟمف وأُمر سمف رؾمقًَمف، إُم٤م أن يٙمقن اعمراُد سمف سمٞم٤مَن "اًمٌالغ، وقمٚمٞمٜم٤م اًمتًٚمٞمؿ

ًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك مجٞمٕم٤م، وٓ جيقز أن يٙمقن اعمراد سمف سمٞم٤مَن اًمٚمٗمظ دون اًمٚمٗمظ وطمَده، أو اعمٕمٜمك وطمده، أو ا

اعمٕمٜمك وطمده سمدون دًمٞمٚمِف، وهق اًمٚمٗمُظ  اعمٕمٜمك، وم٢مني هذا ٓ وم٤مئدَة ومٞمف، وٓ يّمؾ سمف ُم٘مّمقُد اًمرؾم٤مًم٦م، وسمٞم٤منُ 

سَمف أًمٗم٤مفَمف وُمٕم٤مٟمٞمف، ٤م أني اعمراد سمٞم٤مُن اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك. واهللُ شمٕم٤ممم أٟمزل يمت٤ماًمدال  قمٚمٞمف، ممتٜمٌع، ومُٕمٚمِؿ ىمٓمٕمً 

واعمٕمٜمك، ومٙمام أٟمي٤م ٟم٘مٓمع وٟمتٞم٘مـ أٟمف سَملمي اًمٚمٗمظ، ومٙمذًمؽ ٟم٘مٓمع وٟمتٞم٘مـ أٟمف سَملمي  وأرؾمؾ رؾمقًَمف ًمٞمٌلم اًمٚمٗمظَ 

اعمٕمٜمك، سمؾ يم٤مٟم٧م قمٜم٤ميتُف سمٌٞم٤من اعمٕمٜمك أؿمدي ُمـ قمٜم٤ميتف سمٌٞم٤من اًمٚمٗمظ، وهذا هق اًمذي يٜمٌٖمل، وم٢مني اعمٕمٜمك هق 

إًمٞمف ودًمٞمٌؾ قمٚمٞمف، ومٙمٞمػ شمٙمقن قمٜم٤ميُتف سم٤مًمقؾمٞمٚم٦م أهؿي ُمـ قمٜم٤ميتف سم٤معم٘مّمقد، اعم٘مّمقد، وأُم٤م اًمٚمٗمظ ومقؾمٞمٚم٦ٌم 

ويمٞمػ ٟمتٞم٘مـ سمٞم٤مَٟمف ًمٚمقؾمٞمٚم٦م وٓ ٟمتٞم٘مـ سمٞم٤مَٟمف ًمٚمٛم٘مّمقد، وهؾ هذا إٓ ُِمـ أسْملَمِ اعمُح٤مل، وم٢مْن ضم٤مز قمٚمٞمف أْن ٓ 

ٜمٝم٤م ظمالَ  طم٘م٤مئِ٘مٝم٤م يٌلم اعمراَد ُمـ أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن ضم٤مز قمٚمٞمف أن ٓ يٌلم سمٕمَض أًمٗم٤مفمف، ومٚمق يم٤من اعمراُد ُم

ه٤م وُمدًمقٓهت٤م، وىمد يَمَتَٛمف قمـ إُم٦م ومل ُيٌٞمٜمف هل٤م، يم٤من ذًمؽ ىَمْدطًم٤م ذم رؾم٤مًمتف وقمّمٛمتف، وومتح٤م وفمقاهرِ 

ًمٚمزٟم٤مدىم٦م واعمالطمدة ُمـ اًمراومْم٦م وإظمقاهنؿ سم٤مَب يمتامِن سمٕمِض ُم٤م ُأٟمزل قمٚمٞمف، وهذا ُُمٜم٤مٍ  ًمإليامن سمف 

 [738 - 2/737اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م وسمرؾم٤مًمتف(. ]

: اًمث٤مين، إْذ ُِمـ صمؿ  هؾ وىمع اًمٌٞم٤مُن ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عمٕم٤مين مجٞمع إًمٗم٤مظ أو سمٕمِْمٝم٤م؟ احلؼ 

ف  ًُ ـٍ قمـ اًمتٗمًػم واًمٌٞم٤من، وىمد ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٟمٗم ف ُمًتٖم
ًِ ٌ سمٜمٗم  "اًمٕم٘مقد اًمدري٦م"يمام ذم  -إًمٗم٤مظ ُم٤م هق سملم 
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ٌ سمٜمٗمًف، وومٞمف ُم٤م ىمد: ) -( 43)ص اًمٙمالُم ( اهـ ، و)سمٞمٜمف اعمٗمنون ذم همػم يمت٤مب إني اًم٘مرآَن ومٞمف ُم٤م هق سَملم 

ُ ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب: ُم٤م اؾمتَ٘مؾي سمٜمٗمًف ذم اًمٙمِمػ قمـ اعمراد سمف ٌَلم  [، 1/26( ]شمٞمًػم اًمٌٞم٤من ٓسمـ ٟمقر اًمديـ اًم

، 34 - 33)ص "اإليمًػم"وىم٤مل اًمٓمقذم ذم  َٓ ( : )اقمٚمؿ أني اًمٙمالَم إُم٤م أن يٙمقن ُُمتيِْمَح اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك أْو 

ٌ سمٜمٗمًف، ٓشم ْم٤مح ًمٗمٔمِف، واؿمتٝم٤مِره َوْوًٕم٤م أو قُمروم٤م، وم٤مٕول: ٓ  طم٤مضم٦َم ًمف إمم اًمتٗمًػم، سمؾ هق سَملم 

وٟمّمقصٞميتِف ذم ُمٕمٜم٤مه، وأُم٤م اًمث٤مين: وهق قمدُم اإليْم٤مح ذم ًمٗمٔمف وُمٕمٜم٤مه مجٞمٕم٤م، وهق اعمحت٤مُج إمم اًمتٗمًػم( 

 اهـ سم٤مظمتّم٤مر يًػم.

٠مويَٚمف يمؾ  ذي قِمْٚمٍؿ سم٤مًمٚم٤ًمن اًمذي ٟمزل سمف اًم٘مرآن، إني ُمـ اًم٘مرآن ُم٤م َيْٕمَٚمؿ شمىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي: )

وذًمؽ: إىم٤مُم٦م إقمراسمف، وُمٕمروم٦م اعمًٛمٞم٤مت سم٠مؾمامئٝم٤م اًمالزُم٦م همػم اعمِمؽمك ومٞمٝم٤م، واعمقصقوم٤مت سمّمٗم٤مهت٤م 

َوإَِذا ىِمٞمَؾ }اخل٤مص٦م دون ُم٤م ؾمقاه٤م، وم٢مني ذًمؽ ٓ جيٝمٚمف أطمٌد ُمٜمٝمؿ، وذًمؽ يم٤ًمُِمٍع ُمٜمٝمؿ ًمق ؾَمِٛمَع شم٤مًمٞم٤م يتٚمق: 

 َٓ َٓ َيِْمُٕمُرونَ  هَلُْؿ  ـْ  ُدوَن َوًَمِٙم
ًِ ُْؿ ُهُؿ اعمُْْٗم َٓ إهِني ُحقَن * َأ

ـُ ُُمّْمٚمِ اَم َٟمْح َْرِض ىَم٤مًُمقا إِٟمي ْٕ ُدوا ذِم ا
ًِ ، مل {شُمْٗم

جيٝمؾ أني ُمٕمٜمك اإلوم٤ًمد هق ُم٤م يٜمٌٖمل شمريُمف مم٤م هق ُمية، وأني اإلصالح هق ُم٤م يٜمٌٖمل ومٕمُٚمف مم٤م ومٕمُٚمف ُمٜمٗمٕم٦م، 

 [1/75(. ]شمٗمًػم اًمٓمؼمي ل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل إوم٤ًمدا، واعمٕم٤مين اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل إصالطم٤موإْن ضَمِٝمَؾ اعمٕم٤مين اًمت

ُم٤م ٓ ُيٕمذر ) -يمام ؾمٞمجلء ذم يمالم اسمـ قم٤ٌمس آظِمَر هذه اعم٘مدُم٦م  -وهلذا يم٤من ُمـ أىم٤ًمم اًم٘مرآن 

ٜم٦م ذائَع إطمٙم٤مم ودٓ ئَؾ واطمٌد سمجٝمٚمف، وهق ُم٤م شمت٤ٌمدر إومٝم٤مُم إمم ُمٕمروم٦ِم ُمٕمٜم٤مُه ُمـ اًمٜمّمقص اعمتْمٛم 

ٞم٤ًّم ٓ ؾمقاه ُيٕمٚمؿ أٟمف ُمراد اهلل شمٕم٤ممم، ومٝمذا اًم٘مًُؿ ٓ َُيتٚمػ طمٙمُٛمف 
اًمتقطمٞمد ويمؾ  ًمٗمٍظ أوم٤مد ُمٕمٜمًك واطمدا ضَمٚمِ

ُ}وٓ يٚمتٌس شم٠مويُٚمف، إذ يمؾ  أطمٍد ُيدِرك ُمٕمٜمك اًمتقطمٞمد ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٓي اهللي َٓ إًَِمَف إِ ُف  وأٟمف ٓ  {وَم٤مقْمَٚمْؿ َأٟمي

ْن مل يٕمٚمؿ أني )ٓ( ُمقوققم٦ٌم ذم اًمٚمٖم٦م ًمٚمٜمٗمل و)إٓ( ًمإلصم٤ٌمت، وأني ُم٘مت٣م هذه ذيَؽ ًمف ذم إهلٞمتف، وإ

يَم٤مةَ }اًمٙمٚمٛم٦ِم احلٍُم، ويٕمٚمؿ يمؾ  أطمٍد سم٤مًميورة أني ُم٘مت٣م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  اَلَة َوآشُمقا اًمزي  {َوَأىِمٞمُٛمقا اًمّمي

صٞمٖم٦م )اومٕمؾ( ُم٘متْم٤مه٤م  وٟمحقه٤م ُمـ إواُمر ـمٚم٥ُم إدظم٤مل ُم٤مهٞم٦م اعم٠مُمقر سمف ذم اًمقضمقد، وإن مل يٕمٚمؿ أني 

قِمل الٝمَؾ سمٛمٕم٤مين أًمٗم٤مفمف، ٕهن٤م ُمٕمٚمقُم٦ٌم  ُر أطمٌد َيدي اًمؽمضمٞمُح وضمقسم٤م أو ٟمدسم٤م، ومام يم٤من ُِمـ هذا اًم٘مًؿ ٓ ُيَ٘مدي

 [166 - 2/165ًمٙمؾ  أطمٍد سم٤مًميورة(. ]اًمؼمه٤من ًمٚمزريمٌم 
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ـَ شمٞمٛمٞم٦م ؾمٞمذيمر ذم هذه  َٚمػ َُمـ يم٤من يتٙمٚمؿ "اعم٘مدُم٦م"صمؿ إني اسم ًي ذم احلالل واحلرام، وم٢مذا  أني ُِمـ اًم

ضم٤مء شمٗمًػُم اًم٘مرآن أطمجؿ، وهذا يٗمٞمد أني اًمٙمالم ذم سمٞم٤من ُمٕم٤مين اًم٘مرآن أظمٓمر، وقمغم هذا ومٙم٤من يٜمٌٖمل ًمق 

وىمع ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٞم٤مُن ُمٕم٤مين مجٞمع اًم٘مرآن، أن يٙمقن حترك اهلٛمؿ إمم ٟم٘مؾ ذًمؽ أؿمدي ُمٜمف إمم 

حلالل واحلرام، وهق ظمالُ  اًمقاىمع، إذ اعمٜم٘مقُل قمـ اًمٜمٌل صغم ٟم٘مؾ يمالُمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم سمٞم٤من ا

ىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمتٗمًػم ىمٚمٞمٌؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُم٤م ؾمقاه مم٤م ُٟمِ٘مؾ قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

إني ُم٤م يم٤من ُمـ اًمتٗمًػم صم٤مسمت٤م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، يم٤من ( : )1/14) "ومتح اًم٘مدير"ُم٘مدُم٦م 

عمّمػم إًمٞمف ُمتٕمٞمٜم٤م، وشم٘مديٛمف ُمتحتام، همػَم أني اًمذي صح قمٜمف ُمـ ذًمؽ إٟمام هق شمٗمًػُم آي٤مٍت ىمٚمٞمٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ا

 مجٞمع اًم٘مرآن، وٓ َُيتٚمػ ذم ُمثؾ ذًمؽ ُمـ أئٛم٦م هذا اًمِم٠من اصمٜم٤من( اهـ .

ٗم٤مظ، ٕني اًمٌٞم٤من صمؿ اًم٘مقُل سم٠مني اًمٜمٌلي صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سَملمي ُمٕم٤مين مجٞمع إًمٗم٤مظ ُيٌٓمِؾ وم٤مئدَة إًم

إًمٗم٤مظ، ومٝمل اًمتل شمٌلم اعمٕم٤مين، وهؾ ُوِوٕم٧م إًمٗم٤مظ إٓ ًمٌٞم٤من اعمٕم٤مين؟ وم٤مًٕمٗم٤مظ ًمٞم٧ًم  وفمٞمٗم٦مُ 

ُم٘مّمقدًة ًمذاهت٤م، وإصُؾ ذم اًمٙمالم أن يٙمقن ُمٕمرسم٤م قمـ ومحقى اعمتٙمٚم ؿ يم٤مؿمٗم٤م قمـ ُمراده، ُمًتٖمٜمٞم٤م سمٜمٗمًف 

اًمٓمقذم: )اعم٘مّمقُد ُمـ اًمٙمالم اإلومٝم٤مم( ]اإليمًػم  قمـ أُمٍر زائٍد قمٚمٞمف، إذ ذاك هق اعم٘مّمقُد ُمٜمف، يمام ىم٤مل

ـَ }([، وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم: 41)ص َُِملُم * قَمغَم ىَمْٚمٌَِؽ ًمَِتُٙمقَن ُِم ْٕ وُح ا ُف ًَمَتٜمِْزيُؾ َرب  اًْمَٕم٤معمَلَِم * َٟمَزَل سمِِف اًمر  َوإِٟمي

٤مٍن قَمَريِبٍّ ُُمٌلِمٍ  ًَ ـَ * سمِِٚم ]شمٗمًػم اًمٌٖمقي  (ػفؿوا ما فقهلقىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: )سمٚم٤ًمِن ىمريٍش ، {اعمُْٜمِْذِري

( ]اًمتحرير واًمتٜمقير ادوضح الداللة طذ ادعاين التي يعـقفا ادتؽؾم[، وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: )اعمٌلم: 6/128

[، وىم٤مل اسمـ يمثػم: )أي: هذا اًم٘مرآن اًمذي أٟمزًمٜم٤مه إًمٞمؽ، أٟمزًمٜم٤مه سمٚم٤ًمٟمؽ اًمٕمريب اًمٗمّمٞمح 19/190

، ىم٤مـمٕم٤م ًمٚمٕمذر، ُم٘مٞمام ًمٚمحج٦م، دًمٞمال إمم اعمحج٦م( ]شمٗمًػم اسمـ لقؽون َبقِّـًا واضحا ضاهرااًمٙم٤مُمؾ اًمِم٤مُمؾ، 

اقمٚمؿ أني اًم٘مرآَن ٟمزل سمٚمٖم٦م اًمٕمرب وقمغم أؾم٤مًمٞم٥م سمالهمتٝمؿ، ومٙم٤مٟمقا ىم٤مل اسمـ ظمٚمدون: )[، و6/162يمثػم 

وًمق يم٤من يمؾ  يمالٍم يٗمت٘مر ذم [، (553اعم٘مدُم٦م )صيمٚم ٝمؿ يٗمٝمٛمقٟمف ويٕمٚمٛمقن ُمٕم٤مٟمٞمف ذم ُمٗمرداشمف وشمرايمٞمٌف( ]

الٍم آظَمَر ًمتًٚمًؾ إُمُر وشمٕمذر طمّمقُل اًمٗم٤مئدة ُمـ اًمٙمالم، وهق ظمالُ  اًمٗمرض. وهذا اًمِم٠من سمٞم٤مٟمف إمم يم

ذم يمؾ يمت٤مب، وهق أْن َيتِؿي سمف اعم٘مّمقُد ُمـ همػم شمقىمػ قمغم شمٗمًػم وسمٞم٤من وذح، ىم٤مل اًمزريمٌم ذم 
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 ذح( اهـ ، ني يمؾي َُمـ ووع ُمـ اًمٌنم يمت٤مسم٤م وم٢مٟمام ووٕمف ًمُٞمٗمَٝمؿ سمذاشمف ُمـ همػم( : )إ1/14) "اًمؼمه٤من"

 وم٤مٕصُؾ ذم اًمٙمالم ووم٤مؤه سم٢ميّم٤مل ُمراد اعمتٙمٚمؿ، وشمقىم ُػ ومٝمِٛمف قمغم همػمه قم٤مرٌض قمغم ظمال  إصؾ.

َل إًَِمْٞمِٝمؿْ }وهبذا ُيٕمَٚمؿ أني اعمراَد ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  َ ًمِٚمٜمي٤مِس َُم٤م ُٟمز  ٌَلم  ُم٤م يت٤مج ُمٜمف إمم اًمٌٞم٤من، ٓ ُم٤م  :{ًمُِت

ٌ سمٜمٗمًف يمام شم٘مدم، وسمٞم٤مُن اًمٌَلم  حتّمٞمُؾ  ي٘متْمٞمف فم٤مهُر اًمٚمٗمظ ُمـ مجٞمع ُم٤م ٟمزل إًمٞمٝمؿ، إذ ومٞمف ُم٤م هق سَملم 

، "ُم٤م شم٠مويُٚمف شمٜمزيُٚمف وًمٗمُٔمف دًمٞمُٚمف"وىمد ىم٤مل سمٕمُْمٝمؿ ذم اًمٜمص:  وـمٚم٥م طمّمقًمف قم٨ٌٌم،طم٤مصؾ، وهق حم٤مل، 

٤م ُمَ }( : )6/534) "شمٗمًػمه"، وهلذا ىم٤مل أسمق طمٞم٤من ذم أي: يٗمٝمؿ ُمٕمٜم٤مه سمٛمجرد ٟمزوًمف وٓ ُيت٤مج إمم شم٠مويٚمف

َل إًَِمْٞمِٝمؿْ   ُِمـ اعمِمِٙمؾ واعمتِم٤مسمف، ٕني اًمٜمصي واًمٔم٤مهَر ٓ يت٤مضم٤من إمم سمٞم٤من( اهـ. {ُٟمز 

عمَي٤م يم٤من َوْوُع اًمٙمالم ًمٚمدًٓم٦م قمغم ُمراد اعمتٙمٚم ؿ، ويم٤من ُمراُده ٓ ُيٕمَٚمؿ إٓ سمٙمالُمف، ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )

ٛمؾ همػَمه. اًمث٤مين: ُم٤م هق فم٤مهٌر ذم ُمراده وإن اٟم٘مًؿ يمالُُمف صمالصم٦َم أىم٤ًمم: أطمده٤م: ُم٤م هق ٟمصٌّ ذم ُمراده ٓ يت

اطمتٛمؾ أْن يريَد همػَمه. اًمث٤مًم٨م: ُم٤م ًمٞمس سمٜمص وٓ فم٤مهر ذم اعمراد، سمؾ هق جُمَٛمؾ يت٤مج إمم اًمٌٞم٤من(. 

 [1/382اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م ]

ـُ اًم٘مٞمؿ ذم هذا اًم٘مًؿ: )يًتحٞمؾ دظمقُل اًمت٠مويؾ  وم٤مًمٜمص دًٓمتف ىمٓمٕمٞم٦م قمغم ُمٕمٜم٤مه اعمراد، وهلذا ىم٤مل اسم

ٞمف، وحتٛمٞمُٚمف اًمت٠مويَؾ يمذٌب فم٤مهر قمغم اعمتٙمٚم ؿ، وهذا ؿم٠مُن قم٤مُم٦م ٟمّمقص اًم٘مرآن اًمٍمي٦م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م(. وم

 [637 - 2/636أيْم٤م:  "اًمّمقاقمؼ"]اًم٤ًمسمؼ، واٟمٔمر ُمـ 

وأُم٤م اًمٔم٤مهر ومدًٓمتف قمغم اعمراد راضمح٦م، ومحُٚمف قمغم فم٤مهره واضم٥ٌم إمج٤مقم٤م ُم٤م مل يدل دًمٞمٌؾ قمغم إرادة 

ح قمٜمدئذ راضمح٤م سم٤مًمدًمٞمؾ، وقمٜمد قمدم اًمدًمٞمؾ اًمّم٤مر  يتٕملم اًمٔم٤مهر اًمراضمح، اعمرضمقح، ومٞمّمػم اعمرضمق

اًمرؾمقل إذا شمٙمٚمؿ سمٙمالٍم وأراد ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )وقمٜمد الزم سمٕمدم اًمّم٤مر  يٚمتحؼ سم٤مًمٜمص ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م، 

قاء قمٞميٜمف أو مل ؾم ،ُيِرْد طم٘مٞم٘مَتف وأٟمف أراد جم٤مَزهسمف ظمالَ  فم٤مِهِره وِودي طم٘مٞم٘متِف ومال سمد أن ُيٌلم ًمألُم٦م أٟمف مل 

وم٢مٟمف ؾمٌح٤مٟمف  ،قمت٘م٤مُد واًمٕمٚمؿ دون قمٛمِؾ القارحٓ ؾمٞمام ذم اخلٓم٤مب اًمِٕمْٚمٛمل اًمذي أريد ُمٜمٝمؿ ومٞمف آ ،يٕمٞمٜمف

ُم٤م ٟمزل وأرؾمؾ اًمرؾمؾ ًمٞمٌلم ًمٚمٜم٤مس  ،ٞم٤مٟم٤م ًمٚمٜم٤مس وؿمٗم٤مًء عم٤م ذم اًمّمدوروشمٕم٤ممم ضمٕمؾ اًم٘مرآَن ٟمقرا وهدى وسم

صمؿ هذا  ،قمغم اهلل طمج٦م سمٕمد اًمرؾمؾ ئال يٙمقن ًمٚمٜم٤مسإًمٞمٝمؿ، وًمٞمحٙمؿ سملم اًمٜم٤مس ومٞمام اظمتٚمٗمقا ومٞمف، وًم

صمؿ إُم٦م اًمذيـ أظمذوا قمٜمف يم٤مٟمقا  ،اًمٚمٖم٤مت وأسملم إًمًٜم٦م واًمٕم٤ٌمرات اًمرؾمقل إُمل اًمٕمريب سُمٕم٨م سم٠مومّمح
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ومال جيقز أن يتٙمٚمؿ هق وه١مٓء سمٙمالٍم يريدون سمف  ، وأٟمّمَحٝمؿ ًمألُم٦م وأسمٞمٜمَٝمؿ ًمٚمًٜم٦مأقمٛمَؼ اًمٜم٤مس قِمْٚمام

إُم٤م أن يٙمقن قم٘مٚمٞم٤م فم٤مهرا ُمثؾ ىمقًمف  ،٥َم دًمٞمال يٛمٜمع ُمـ محٚمف قمغم فم٤مهرهَّم ظمالَ  فم٤مهره إٓ وىمد ٟمَ 

{ 
ٍ
ء ويمذًمؽ  ،أوشمٞم٧م ُمـ ضمٜمس ُم٤م ي١مشم٤مه ُِمْثُٚمٝم٤موم٢مني يمؾي أطمٍد يٕمٚمؿ سمٕم٘مٚمف أني اعمراَد  ،{َوُأوشمِٞم٧َْم ُِمـ يُمؾ  َرْ

{ 
ٍ
ء ٕمٞم٤م فم٤مهرا ُمثؾ اًمدٓٓت ذم أو ؾمٛم ،اخل٤مًمؼ ٓ يدظمؾ ذم هذا اًمٕمٛمقم يٕمٚمؿ اعمًتِٛمع أني  {ظَم٤مًمُِؼ يُمؾ  َرْ

ٞمَٚمٝمؿ قمغم دًمٞمٍؾ ظمٗملٍّ ٓ َيًتٜمٌُٓمف إٓ أومراُد  ،ب واًمًٜم٦م اًمتل شمٍم  سمٕمَض اًمٔمقاهراًمٙمت٤م
وٓ جيقز أْن ُيِ

ٕٟمف إذا شمٙمٚمؿ سم٤مًمٙمالم اًمذي ُيٗمٝمؿ ُمٜمف ُمٕمٜمًك، وأقم٤مده ُمرات يمثػمة،  ،ؾمٛمٕمٞم٤م أو قم٘مٚمٞم٤م اًمٜم٤مس ؾمقاء يم٤من

وىمد أوضم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يتدسمروا ذًمؽ  ،واًمٌٚمٞمد واًمٗم٘مٞمف وهمػُم اًمٗم٘مٞمف ل  وظم٤مـم٥م سمف اخلَْٚمؼ يمٚميٝمؿ، وومٞمٝمؿ اًمذيم

ٌَف اخلٓم٤مَب وَيْٕمِ٘مٚمقه صمؿ أوضم٥م أن ٓ يٕمت٘مدوا هبذا اخلٓم٤مِب ؿمٞمئ٤م ُِمـ فم٤مهره  ،ويتٗمٙمروا ومٞمف ويٕمت٘مدوا ُُمقضَم

ويم٤من  ،٤ميم٤من هذا شمدًمٞم٤ًم وشمٚمٌٞمً ،اًمٜم٤مس يدل قمغم أٟمف مل ُيرد فم٤مهرهٕني هٜم٤مك دًمٞمال ظمٗمٞم٤م يًتٜمٌٓمف أومراُد 

جمٛمقع اًمٗمت٤موى وهق سم٤مًٕمٖم٤مز وإطم٤مضمل أؿمٌُف ُمٜمف سم٤مهلدى واًمٌٞم٤من(. ] ،ٟم٘مٞمَض اًمٌٞم٤من وودي اهلدى

، واٟمٔمر: ذح اعمقاىمػ ًمٚمجرضم٤مين ُمع طم٤مؿمٞمتل قمٌد احلٙمٞمؿ اًمًٞم٤مًمٙمقيت وطمًـ ضمٚمٌل  362 - 6/361

2/56] 

َد اعمتٙمٚم ؿ سمٙمالُمف، وشمٌٞمٞمٜمَف ًمف عم٤م يم٤من اعم٘مّمقُد سم٤مخلٓم٤مب دًٓم٦َم اًم٤ًمُمع وإومٝم٤مَُمف ُمراوىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )

ُم٤م ذم ٟمٗمًف ُمـ اعمٕم٤مين، ودًٓمَتف قمٚمٞمٝم٤م سم٠مىمرب اًمٓمرق، يم٤من ذًمؽ ُمقىمقوم٤م قمغم أُمريـ: إول: سمٞم٤من اعمتٙمٚمؿ، 

ـ اًم٤ًمُمع ُمـ اًمٗمٝمؿ، وم٢مْن مل يّمؾ اًمٌٞم٤مُن ُمـ اعمتٙمٚم ؿ، أو طمّمؾ ًمف ومل يتٛمٙمـ اًم٤ًمُمع ُمـ  اًمث٤مين: َتٙم 

ُمٕمٜمك  ُمراَده سم٤مًٕمٗم٤مظ اًمداًم٦م قمغم ُمراده، ومل يٕمٚمؿ اًم٤ًمُمعُ   اعمتٙمٚمؿُ ، وم٢مذا سملمي اًمٗمٝمؿ، مل يّمؾ ُمراُد اعمتٙمٚمؿ

ـ اًم٤ًمُمع ُمـ اًمٗمٝمؿ وطمّمقل اإلومٝم٤مم ُمـ اعمتٙمٚمؿ،  شمٚمؽ إًمٗم٤مظ، مل يّمؾ ًمف اًمٌٞم٤من، ومال سمد ُِمـ َتٙم 

ىمد يمٚمٗمف أْن َيٗمَٝمٛمف اعمخ٤مـَم٥م، ًمٙم٤من  ومحٞمٜمئذ ًمق أراد اهللُ ورؾمقًُمف ُمـ يمالُمف ظمالَ  طم٘مٞم٘متف وفم٤مهره اًمذي

يٗمٝمؿ ُمراَده سمام ٓ يدل قمٚمٞمف سمؾ سمام يدل قمغم ٟم٘مٞمض ُمراده، وأراد ُمٜمف ومٝمَؿ اًمٜمٗمل سمام يدل قمغم هم٤مي٦م اإلصم٤ٌمت، 

 [311 - 1/310(. ]اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م ووَمْٝمَؿ اًمٌمء سمام يدل قمغم وده

همقا ًمٚمٛمتٙمٚم ؿ أن يتٙمٚمؿ سمام يريد وىم٤مل أيْم٤م: ) ق  ًَ سمف ظمالَ  فم٤مهره إٓ ُمـ اعمٕمٚمقم أني أهؾ اًمٚمٖم٦م مل ُي

ُمع ىمريٜم٦ٍم شُمٌلم اعمراَد، واعمج٤مُز إٟمام يدل ُمع اًم٘مريٜم٦م، سمخال  احل٘مٞم٘م٦م، وم٢مهن٤م شمدل قمغم اًمتجرد، ويمذًمؽ 
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احلذُ  واإلوامر ٓ جيقز إٓ إذا يم٤من ذم اًمٙمالم ُم٤م يدل قمٚمٞمف، ويمذًمؽ اًمتخّمٞمُص ًمٞمس ٕطمٍد أن يدقمٞمف 

غ اًمٕم٘مالُء  ق  ًَ ـَ زيد، إٓ ُمع ىمريٜم٦م، إٓ ُمع ىمريٜم٦ٍم شمدل قمٚمٞمف، ومال ُي ٕطمٍد أن ي٘مقل: ضم٤مءين زيٌد، وهق يريد اسم

ٌَْٚمٜم٤َم ومِٞمَٝم٤م}يمام ذم ىمقًمف:  تِل َأىْم تِل يُمٜمي٤م ومِٞمَٝم٤م َواًْمِٕمػَم اًمي قمٜمد ُمـ ي٘مقل إٟمف ُمـ هذا اًم٤ٌمب، وم٢مٟمف  {َواؾْم٠َمِل اًْمَ٘مْرَي٦َم اًمي

ً  ؾ اًم٘مري٦م اؾماًم ي٘مقل: اًم٘مري٦ُم واًمٕمػم ٓ ُي٠ًمًمقن، ومُٕمٚمِؿ أٟمف أراد أهَٚمٝم٤م، وَُمـ ضمٕم ٙم٤من واعمًٙمـ، واًمٕمػَم  ًمٚم

َت٩ْم إمم هذا اًمت٘مدير، وإذا يم٤مٟم٧م هذه إٟمقاُع ٓ دمقز ُمع دمرد اًمٙمالم قمـ  اؾمام ًمٚمريم٤ٌمن واعمريمقب، مل َيْ

أٟمف مل يرد هب٤م ذًمؽ... وىمد اشمٗم٘م٧م اًمٚمٖم٦م واًمنمع قمغم  َطؾِْؿـا قطًعااًم٘مرائـ اعمٌُِٞم ٜم٦َم ًمٚمٛمراد، ومحٞم٨م دمردْت، 

ر ُِمـ اطمتامِل جم٤مٍز أو اؿمؽماٍك أو طمذٍ  أو إوامٍر وٟمحِقه أني اًمٚم د إٟمام يراد سمف ُم٤م فمٝمر ُمٜمف، وُم٤م ُيَ٘مدي ٗمَظ اعمجري

 - 2/752(. ]اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م إٟمام ي٘مع ُمع اًم٘مريٜم٦م، أُم٤م ُمع قمدُمٝم٤م ومال، واعمراُد ُمٕمٚمقٌم قمغم اًمت٘مديريـ

 ([386و 334و 28 - 27، واٟمٔمر: خمتٍم اًمّمقاقمؼ )ص 753

وىمد ىم٤مل اسمـ ضمٜمل: ذم  -هلذا وم٢مني طَمْذَ  اعمْم٤م  وإىم٤مُم٦َم اعمْم٤مِ  إًمٞمف ُم٘م٤مَُمف، وإن يم٤من يمثػما ىمٚم٧م: و

ط اعمؼمد ذم يمت٤مب  -اًم٘مرآن ُمٜمف زه٤مء أًمػ ُمقوع  لقازه وضمقَد  "ُم٤م اشمٗمؼ ًمٗمٔمف واظمتٚمػ ُمٕمٜم٤مه"، وم٘مد َذَ

أهٚمٝم٤م، ىم٤مل: وٓ جيقز قمغم هذا أن  ، أي:{َواؾْم٠َمِل اًْمَ٘مْرَي٦مَ }دًمٞمٍؾ قمغم اعمحذو  ُِمـ قم٘مٍؾ أو ىمريٜم٦ٍم، ٟمحق: 

ٟم٘مقل: ضم٤مء زيد، وأٟم٧م شمريد همالَم زيد، ٕني اعمجلَء يٙمقن ًمف، وٓ دًمٞمَؾ ذم ُِمْثؾ هذا قمغم اعمحذو ، وىم٤مل 

: ٓ يًت٘مٞمؿ شم٘مديُر طمذِ  اعمْم٤م  ذم يمؾ  ُمقوع، وٓ ُيْ٘مَدم قمٚمٞمف إٓ  "اًمٙمِم٤م  اًم٘مديؿ"اًمزخمنمي ذم 

 [3/146اًمؼمه٤من ًمٚمزريمٌم . ]{َواؾْم٠َمِل اًْمَ٘مْرَي٦مَ }ًمف: سمدًمٞمٍؾ واوح وذم همػم ُمٚمٌس، يم٘مق

٘مٌؾ شم٘مديَر اعمْم٤م ، وٓ يمؾ  ُم٤م ىَمٌَِٚمف ضم٤مز شم٘مديُره طمتك يٙمقن ذم وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )ًمٞمس يمؾ  َُمْقِوٍع يَ 

ا ُِمـ اًمت٘مدير، يمام  اًمٙمالم ُم٤م يدل قمغم اًمت٘مديِر دًٓم٦ًم فم٤مهرة، وٓ شمقىمع ذم اًمٚمٌس، سمحٞم٨م ٓ جيد اًم٤ًمُمع سُمدًّ

ه٤م، وهذا مم٤م ُيْٕمَٚمؿ "ضمٚمًٜم٤م ذم اًمِمٛمس"، أي: ذم ٟمقئٝم٤م، و"ؾم٤موَمْرٟم٤م ذم اًمثري٤م"ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ:  ، أي: ذم طَمر 

ُظ سمف(. ]خمتٍم اًمّمقاقمؼ )ص  ([353سم٤مًمًٞم٤مق، ومٙم٠مٟمف ُمذيمقٌر مل َيُٗم٧ْم إٓ اًمتٚمٗم 

ـُ اًم٘مٞمؿ اإلؿم٤مرُة إمم  يمقُن اعمج٤مز  ، وهل"قاطدة غالقة"ىمٚم٧م: وذم يمالم اًمزخمنمي وُم٤م شَمٌَِٕمف ومٞمف اسم

ِز ذم ُمقوٍع ٓ ىمريٜم٦َم ومٞمف، سمؾ ُيٓمَٚم٥م  ُح دقمقى اًمتجق  وإْن يَمُثَر ذم ٟمقٍع ُم٤م، يم٤محلذ  هٜم٤م، وم٢مني ذًمؽ ٓ ُيّمح 

اًم سم٤مـمال. قَمك ومٞمف اعمج٤مُز ىمريٜمُتف اخل٤مص٦م، وإٓ يم٤من حتٙم   ًمٙمؾ ُمقوٍع ُيدي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ل سمف قمـ طم٘مٞم٘متف ًمٞمس ذم أني اًمٚمٗمَظ قُمدِ ( : )1/120) "اًمٗمّمقل"ىم٤مل أسمق سمٙمر الّم٤مص ذم 

واؾمُتٕمِٛمؾ ذم همػم ُمقوٕمف ذم طم٤مٍل ُم٤م يٛمٜمع اؾمتٕمامًَمف قمٜمد وروده ُمٓمٚم٘م٤م قمغم احل٘مٞم٘م٦م، أٓ شمرى أني ًمٗمظ اخلؼم 

ـي } :ىمد َيِرد واعمراُد إُمُر يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ِٝم
ًِ ـَ سم٠َِمْٟمُٗم ّْم سمي ، ويرد ًمٗمُظ إُمر واعمراد اًمققمٞمد واًمتٝمديد يم٘مقًمف {َيؽَمَ

، ومل يٛمٜمع ضمقاُز ُوروِده قمغم هذا اًمقضمِف ًمدًٓم٦ٍم أوضم٧ٌم ذًمؽ ًمف ُِمـ وضمقب {ؿِمْئتُؿْ اقْمَٛمُٚمقا َُم٤م } :شمٕم٤ممم

 ( اهـ .اؾمتٕمامًمِف ُمتك ورد ُمٓمٚم٘م٤م قمغم طم٘مٞم٘متف

ٓ يٚمزم ُمـ اؾمتٕمامل اعمج٤مز ذم ُمقوٍع ـَمْرُده ذم يمؾ ُمقوع، ( : )4/331) "اًمٗمتح"وىم٤مل احل٤مومظ ذم 

 ( اهـ . قمغم ظمالومف وم٤مٕصُؾ ُِمـ اإلـمالق احل٘مٞم٘م٦ُم طمتك ي٘مقَم اًمدًمٞمُؾ 

جملُء اًمٙمٚمٛم٦ِم ذم ُمقوٍع أو أيمثَر جم٤مزا سم٘مريٜمتف ٓ ( : )2/810) "اًمتٜمٙمٞمؾ"وىم٤مل اعمٕمٚمٛمل اًمٞمامين ذم 

ُغ مَحَْٚمٝم٤م قمغم اعمج٤مز طمٞم٨م ٓ ىمريٜم٦م، وهذه يمٚمٛم٦م  ق  ًَ ا اؾمتٕمامهُل٤م ذم اًمرضمؾ اًمِمج٤مع ُمع  "أؾمد"ُي يَمُثَر ضِمدًّ

ٕمامهل٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م احل٘مٞم٘مل، وُمع ذًمؽ ٓ ي٘مقل قم٤مىمٌؾ: إٟمف يًقغ طمتك ًم٘مد يٙمقن ذًمؽ أيمثَر ُِمـ اؾمت ،اًم٘مريٜم٦م

ًملم قمٜمف  ،وهذا أصٌؾ ىمٓمٕمل يٜمٌٖمل اؾمتحْم٤مُره محُٚمٝم٤م قمغم اعمج٤مز طمٞم٨م ٓ ىمريٜم٦م، وم٘مد يمُثر شمٖم٤موُمُؾ اعمت٠مو 

٤م قمغم اًمٜم٤مس ًً  ( اهـ .شمٚمٌٞم

قمغم اعمراد ُمٜمف ومٝمق: ُم٤م ٓ يًت٘مؾ سمٜمٗمًف ذم اًمدًٓم٦م هذا ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمص واًمٔم٤مهر، وأُم٤م اعمجٛمؾ 

ُف َيْقَم طَمَّم٤مِدهِ }طمتك سمٞم٤من شمٗمًػمه، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  يَم٤مةَ }، وىمقًمف: {َوآشُمقا طَم٘مي اَلَة َوآشُمقا اًمزي ، {َوَأىِمٞمُٛمقا اًمّمي

د سملم حمتٛمٚملم ومّم٤مقمدا قمغم اًمًقاء،  أي: ٓ رضمح٤مَن ًمف ذم أطمدَه٤م دون أظمر، يم٤مًم٘مرء وُمٜمف اًمٚمٗمُظ اعمؽمد 

ومٛمثُؾ هذا إذا ضم٤مء ذم أًمٗم٤مظ اًمنميٕم٦م ُيتقىمػ ومٞمف طمتك  حلٞمض طم٘مٞم٘م٦م ًمٖمقي٦م،يٓمٚمؼ قمغم يمؾٍّ ُمـ اًمٓمٝمر وا

َٗمِر سمٌٞم٤مٟمف وشمٗمًػمه. [ وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم هذا اًم٘مًؿ: )ٓ 60 - 5/59]اٟمٔمر: اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم  اًمٔمي

ؼ جيقز شم٠مويُٚمف إٓ سم٤مخلٓم٤مب اًمذي سَمٞميٜمَف، وىمد يٙمقن سمٞم٤مُٟمف ُمٕمف وىمد يٙمقن ُمٜمٗمِّمال قمٜمف(. ]اًمّمقاقم

1/389] 

ٌَلم  اعمراَد ُمٜمف ذم ٟمٗمس إُمر، قَمِٚمَٛمف  واقمٚمؿ أني ُم٤م شمٕمٚمؼ سمف اًمتٙمٚمٞمُػ ُِمـ اعمجَٛمؾ ٓ سمد أن ي٘مقم دًمٞمٌؾ ُي

 َُمـ قمٚمٛمف وضمٝمٚمف ُمـ ضمٝمٚمف.
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سمف يًتحٞمؾ  : )اعمخت٤مر قمٜمدٟم٤م: أني يمؾي ُم٤م َيث٧ٌُم اًمتٙمٚمٞمُػ ذم اًمٕمٛمؾ "اًمؼمه٤من"ىم٤مل إُم٤مم احلرُملم ذم 

وُم٤م ٓ يتٕمٚمؼ سم٠مطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمػ ومال َيٌُْٕمد اؾمتٛمراُر  ،وم٢مني ذًمؽ جير إمم شمٙمٚمٞمػ اعمح٤مل ،اؾمتٛمراُر اإلمج٤مل ومٞمف

ومل َيِرْد اًمنمُع سمام يٜم٤مىمْمف(.  ،ؽوًمٞمس ذم اًمٕم٘مؾ ُم٤م ُيٞمؾ ذًم ،واؾمتئث٤مر اهلل شمٕم٤ممم سمِنٍّ ومٞمف اإلمج٤مل ومٞمف

 [1/285]اًمؼمه٤من 

ويَٚمف إٓ اهلل اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر، وذًمؽ ُم٤م ومٞمف وىمد ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي: )إني ُِمـ اًم٘مرآن ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ شم٠م

ُمـ اخلؼم قمـ آضم٤مٍل طم٤مدصم٦م، وأوىم٤مت آشمٞم٦م، يمقىم٧م ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، واًمٜمٗم( ذم اًمّمقر، وٟمزول قمٞمًك سمـ 

ُمريؿ، وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ: وم٢مني شمٚمؽ أوىم٤مٌت ٓ يٕمٚمؿ أطمٌد طمدوَده٤م، وٓ يٕمر  أطمٌد ُِمـ شم٠مويٚمٝم٤م إٓ اخلؼم 

ٜم٤م حمَٙمؿ يمت٤مسمف وم٘م٤مل:  سم٠مذاـمٝم٤م، ٓؾمتئث٤مر اهلل سمٕمٚمؿ ذًمؽ ـِ }قمغم ظَمْٚمِ٘مف، وسمذًمؽ أٟمزل رسم  ٠َمًُمقَٟمَؽ قَم ًْ َي

ًي  ٓي ُهَق صَمُ٘مَٚم٧ْم ذِم اًم ٞمَٝم٤م ًمَِقىْمتَِٝم٤م إِ ٚم  َٓ جُيَ اَم قِمْٚمُٛمَٝم٤م قِمٜمَْد َريب   ٤مَن ُُمْرؾَم٤مَه٤م ىُمْؾ إِٟمي ٤مقَم٦ِم َأيي ًي َٓ اًم َْرِض  ْٕ اَمَواِت َوا

٠مَ  ًْ ٓي سَمْٖمَت٦ًم َي َٓ َيْٕمَٚمُٛمقنَ شَم٠ْمشمِٞمُٙمْؿ إِ ـي َأيْمثََر اًمٜمي٤مِس 
اَم قِمْٚمُٛمَٝم٤م قِمٜمَْد اهلليِ َوًَمٙمِ ، ويم٤من {ًُمقَٟمَؽ يَم٠َمٟميَؽ طَمِٗملٌّ قَمٜمَْٝم٤م ىُمْؾ إِٟمي

ٟمٌٞم ٜم٤م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إذا َذيَمر ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ، مل َيُدلي قمٚمٞمف إٓ سم٠مذاـمف دون حتديده سمقىمتف، 

ُيرج وأٟم٤م ومٞمٙمؿ، وم٠مٟم٤م  إنْ "ؿ أٟمف ىم٤مل ٕصح٤مسمف، إذ ذيمر اًمدضم٤مل: يم٤مًمذي روي قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم

اًمتل يٓمقل سم٤مؾمتٞمٕم٤مهب٤م -ذًمؽ ُمـ إظم٤ٌمر  ، وُم٤م أؿمٌف"ُيرج سمٕمدي، وم٤مهلل ظمٚمٞمٗمتل قمٚمٞمٙمؿ طمجٞمجف، وإنْ 

 ُمٜمف سمٛم٘م٤مدير اًمًٜملم وإي٤مم،  -اًمٙمت٤مُب 
ٍ
اًمداًم٦ِم قمغم أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يٙمـ قمٜمده قِمْٚمُؿ أوىم٤مت رء

َتف سم٠مدًمتف(. ]شمٗمًػم اًمٓمؼمي  وأني  ومف جمٞمَئف سم٠مذاـمف، وَوىمي [ وهق يمام 75 - 1/74اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه إٟمام يم٤من قَمري

 شمرى ذم سم٤مب اًمٕمٚمؿ وآقمت٘م٤مد واخلؼم ٓ اًمتٙمٚمٞمػ اًمٕمٛمكم واًمٓمٚم٥م.

ذم اإلمج٤مُل إُم٤م ُمتٕمٚم ٌؼ سمام ٓ يٜمٌٜمل قمٚمٞمف شمٙمٚمٞمٌػ، وإُم٤م همػُم واىمٍع : ) "اعمقاوم٘م٤مت"وىم٤مل اًمِم٤مـمٌل ذم 

 اًمنميٕم٦م. وسمٞم٤مُن ذًمؽ ُمـ أوضمف: 

اًْمَٞمْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأَْتَْٛم٧ُم قَمَٚمْٞمُٙمْؿ }: اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم ذًمؽ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: أحدها

َ َوَأْٟمَزًْمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ اًمذ  }وىمقًمف:  ،{ى َوَُمْققِمَٔم٦ٌم ًمِْٚمُٛمتيِ٘ملمَ َهَذا سَمَٞم٤مٌن ًمِٚمٜمي٤مِس َوُهدً }وىمقًمف:  ،{ٟمِْٕمَٛمتِل يْمَر ًمُِتٌلَم 

َل إًَِمْٞمِٝمؿْ  ُرونَ  ًمِٚمٜمي٤مِس َُم٤م ُٟمز  ٜملِمَ }، {ُهًدى ًمِْٚمُٛمتيِ٘ملمَ }وىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،{َوًَمَٕمٚميُٝمْؿ َيتََٗمٙمي ًِ ، {ُهًدى َوَرمْح٦ًَم ًمِْٚمُٛمْح

وإٟمام يم٤من هدى ٕٟمف ُمٌلم، واعمجٛمؾ ٓ ي٘مع سمف سمٞم٤من، ويمؾ ُم٤م ذم هذا اعمٕمٜمك ُمـ أي٤مت. وذم احلدي٨م: 
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شمريم٧م ومٞمٙمؿ اصمٜملم ًمـ شمْمٚمقا ُم٤م َتًٙمتؿ هبام: يمت٤مب اهلل، "وومٞمف:  ،"ًمٞمٚمٝم٤م يمٜمٝم٤مره٤م ،قمغم اًمٌٞمْم٤مءشمريمتٙمؿ "

 ."وؾمٜمتل

ُح هذا اعمٕمٜمك ىمقًُمف شمٕم٤ممم:  ؾُمقلِ }وُيَّمح  وُه إمَِم اهلليِ َواًمري  وَمُرد 
ٍ
ء ، ويدل قمغم أهنام {وَم٢مِْن شَمٜم٤َمَزقْمتُْؿ ذِم َرْ

 سمٞم٤مٌن ًمٙمؾ ُمِمٙمؾ، وُمٚمج٠م ُمـ يمؾ ُمٕمْمؾ.

ُم٤م شمريم٧م ؿمٞمئ٤م مم٤م أُمريمؿ اهلل سمف إٓ وىمد أُمرشمٙمؿ سمف، وٓ شمريم٧م ؿمٞمئ٤م مم٤م هن٤ميمؿ اهلل "احلدي٨م:  وذم

 ."قمٜمف إٓ وىمد هنٞمتٙمؿ قمٜمف

يمٌٞم٤مهن٤م ًمٚمّمٚمقات اخلٛمس ذم  ،وم٘مد سمٞمٜمتف اًمًٜم٦م ،جمٛمؾوهذا اعمٕمٜمك يمثػم، وم٢من يم٤من ذم اًم٘مرآن رء 

ره٤م وأوىم٤مهت٤م وُم٤م خترج ُمٜمف ُمـ إُمقال، ُمقاىمٞمتٝم٤م وريمققمٝم٤م وؾمجقده٤م وؾم٤مئر أطمٙم٤مُمٝم٤م، وًمٚمزيم٤مة وُم٘م٤مدي

 وًمٚمح٩م إذ ىم٤مل: ظمذوا قمٜمل ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ، وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ.

صمؿ سملمي قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُم٤م وراء ذًمؽ مم٤م مل ُيٜمّصي قمٚمٞمف ذم اًم٘مرآن، والٛمٞمُع سمٞم٤مٌن ُمٜمف قمٚمٞمف 

 اًمّمالة واًمًالم.

ومال َيِّمح  أْن يٙمٚميػ  ،ُم٤م ٓ يٗمٝمؿ ، أو ُمٌٝمؿ اعمٕمٜمك، أووم٢مذا صم٧ٌم هذا، وم٢مْن ُوضِمد ذم اًمنميٕم٦م جمٛمؾ

ٕٟمف شمٙمٚمٞمٌػ سم٤معمح٤مل، وـمٚم٥ُم ُم٤م ٓ ُيٜم٤مل، وإٟمام ئمٝمر هذا اإلمج٤مُل ذم اعمتِم٤مسمف اًمذي ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  ،سمٛم٘متْم٤مه

َ أيْم٤م أٟمف ًمٞمس ومٞمف شمٙمٚمٞمٌػ إٓ ، شمٕم٤ممم أني ذم اًم٘مرآن ُمتِم٤مهب٤موعمَي٤م سملم اهللُ .{َوُأظَمُر ُُمَتَِم٤مهِب٤َمٌت }ومٞمف:   سَملمي

ـَ ذِم ىُمُٚمقهِبِْؿ }اإليامُن سمف قمغم اعمٕمٜمك اعمراد ُمٜمف، ٓ قمغم ُم٤م يٗمٝمؿ اعمٙمٚميػ ُمٜمف، وم٘مد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ِذي ٤م اًمي وَم٠َمُمي

ٜم٤َم}ف: إمم ىمقًم {َزْيٌغ وَمَٞمتيٌُِٕمقَن َُم٤م شَمَِم٤مسَمَف ُِمٜمْفُ  ـْ قِمٜمِْد َرسم  واًمٜم٤مُس ذم اعمتِم٤مسمف اعمراد هٝمٜم٤م قمغم ُمذهٌلم:  ،{يُمؾٌّ ُِم

: إن اًمراؾمخلم يٕمٚمٛمقٟمف، ومٚمٞمس سمٛمتِم٤مسمٍِف قمٚمٞمٝمؿ وإن شمِم٤مسمف قمغم همػمهؿ، يم٤ًمئر اعمٌٞمٜم٤مت اعمِمتٌٝم٦م ومٛمـ ىم٤مل

ٓي }قمغم همػم اًمٕمرب، أو قمغم همػم اًمٕمٚمامء ُمـ اًمٜم٤مس، وُمـ ىم٤مل: إهنؿ ٓ يٕمٚمٛمقٟمف وإن اًمقىمػ قمغم ىمقًمف:  إِ

ٛمٌؾ ٓ ُيٗمٝمؿ ُمٕمٜم٤مه صمؿ يٙمٚميػ سمف، ، وم٤مًمتٙمٚمٞمػ سمام يراد سمف ُمرومقع سم٤مشمٗم٤مق، ومال يتّمقر أن يٙمقن صَمؿي جم{اهلليُ

وهٙمذا إذا ىمٚمٜم٤م: إن اًمراؾمخلم هؿ اعمختّمقن سمٕمٚمٛمف دون همػمهؿ، ومذًمؽ اًمٖمػم ًمٞمًقا سمٛمٙمٚمٗملم سمٛم٘متْم٤مه، 

 ُم٤م دام ُمِمتٌٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ، طمتك يتٌلم سم٤مضمتٝم٤مد أو شم٘مٚمٞمد، وقمٜمد ذًمؽ يرشمٗمع شمِم٤مهُبُف، ومٞمّمػم يم٤ًمئر اعمٌٞمٜم٤مت.
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  ً  سمـ قمٗم٤من يمٕمثامنَ  ،ٜم٤م اًم٘مرآنَ ٟمَ ئقرِ ٘مْ ٜم٤م اًمذيـ يم٤مٟمقا يُ صمَ : طمدي (37)ٛملٚمَ وىمد ىم٤مل أسمق قمٌد اًمرمحـ اًم

مل  ،آي٤مٍت  نْمَ ـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمَ ٛمقا ُمِ أهنؿ يم٤مٟمقا إذا شمٕمٚمي  ،َه٤موقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد وهمػمِ 

                                                                                                                                                      

قمل ُمـ اخلٓم٤مب اًمقارد قمغم اعمٙمٚمٗملم شمٗمٝمٞمُؿ ُم٤م هلؿ وُم٤م قمٚمٞمٝمؿ، : أني اعم٘مّمقد اًمنمالوجه الثاينىم٤مل: 

مم٤م هق ُمّمٚمح٦ٌم هلؿ ذم دٟمٞم٤مهؿ وأظمراهؿ، وهذا يًتٚمزم يمقَٟمف سمٞم ٜم٤م واوح٤م ٓ إمج٤مَل ومٞمف وٓ اؿمت٤ٌمه، وًمق 

ؽ ممتٜمٌع يم٤من ومٞمف سمح٥ًم هذا اًم٘مّمِد اؿمت٤ٌمٌه وإمج٤مل، ًمٜم٤مىمض أصَؾ ُم٘مّمقِد اخلٓم٤مب، ومٚمؿ شم٘مع وم٤مئدة، وذًم

إذ ٓ ُيٕمَ٘مؾ ظمٓم٤مٌب ُم٘مّمقٌد ُمـ همػم شمٗمٝمٞمؿ  ،اًل، أو اٟمحت٤مُم٤م، أو قمدم رقمٞمٝم٤مشمٗمْم   ،٦م َرقْمِل اعمّم٤مًمحُِمـ ضمٝم

 ُم٘مّمقد.

ز شمٙمٚمٞمَػ اعمح٤مل،  ،٤مضم٦م: أهنؿ اشمٗم٘مقا قمغم اُمتٜم٤مع شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احلالثالثو إٓ قمٜمد ُمـ جُيَق 

 ،ػم اًمٌٞم٤من قمـ وىمتف، وإذا صم٧ٌم ذًمؽٜم٤مع شم٠مظمومٌ٘مل آقمؽماُ  سم٤مُمت ،سمٞم٤مُن اُمتٜم٤مع شمٙمٚمٞمػ اعمح٤مل ؾمٛمٕم٤م وىمد َُمري 

ومٛم٠ًمًمُتٜم٤م ُمـ ىمٌٞمؾ هذا اعمٕمٜمك، ٕني ظمٓم٤مب اًمتٙمٚمٞمػ ذم وروده جمٛمال همػَم ُمٗمن، إُم٤م أن ي٘مّمد اًمتٙمٚمٞمػ 

سمف ُمع قمدم سمٞم٤مٟمف، أو ٓ، وم٢من مل ي٘مّمد، ومذًمؽ ُم٤م أردٟم٤م، وإن ىمّمد، رضمع إمم شمٙمٚمٞمػ ُم٤م ٓ يٓم٤مق، وضمرت 

 ًم٦م.دٓئُؾ إصقًمٞملم هٜم٤م ذم اعم٠ًم

إن ضم٤مء ذم اًم٘مرآن جمٛمؾ، ومال سمد ُمـ ظمروج ُمٕمٜم٤مه  -أقمٜمل اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م  -وقمغم هذيـ اًمقضمٝملم 

 - 4/135قمـ شمٕمٚم ؼ اًمتٙمٚمٞمػ سمف، ويمذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ُمٜمف ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي، وهق اعمٓمٚمقب(. ]اعمقاوم٘م٤مت 

140] 

قل: سمؾ هل أؿمد، ٕني وىمد ىم٤مل اًمِمٞم( قمٌد اهلل دراز قمٜمد ىمقًمف )ومٛم٠ًمًمتٜم٤م ُمـ ىمٌٞمؾ هذا اعمٕمٜمك( : ٟم٘م

َد شم٠مظمػٍم ًمٚمٌٞم٤من، يٕمٜمل ُمع طمّمقل اًمٌٞم٤من سمٕمد اًمقىم٧م، أُم٤م هذا ومال سمٞم٤مَن رأؾم٤م، ٓ ذم قمٝمده   -ذاك يم٤من جمري

 وٓ سمٕمده اهـ . -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ُم٘مرئ اًمٙمقوم٦م، اإلُم٤مم، اًمَٕمَٚمؿ، قمٌد اهلل سمـ طمٌٞم٥م سمـ رسمٞمٕم٦م اًمٙمقذم. ُمـ أوٓد اًمّمح٤مسم٦م، ( 37)

ده، وُمٝمر ومٞمف، وقمرض قمغم قمثامن وقمغم قي . ىمرأ اًم٘مرآن، وضَم -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٜمٌل ُمقًمده ذم طمٞم٤مة 

قمكم، واسمـ ُمًٕمقد. وطمدث قمـ: قمٛمر، وقمثامن، وـم٤مئٗم٦م. ىم٤مل أسمق إؾمح٤مق: يم٤من أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل 

٦م قمثامن، ذم اعمًجد إقمٔمؿ أرسمٕملم ؾمٜم٦م. وىم٤مل ؾمٕمد سمـ قمٌٞمدة: أىمرأ أسمق قمٌد اًمرمحـ ذم ظمالوم ٘مرئ اًمٜم٤مَس يُ 
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٤م. واًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ مجٞمٕمً  ٜم٤م اًم٘مرآنَ ٛمْ ـ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، ىم٤مًمقا: ومتٕمٚمي ٤موزوه٤م طمتك يتٕمٚمٛمقا ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمِ جُي 

اًمٌ٘مرة وأل قمٛمران ضَمؾي ذم  أإذا ىمر يم٤من اًمرضمُؾ "وىم٤مل أٟمس:  ذم طمٗمظ اًمًقرة، ا يم٤مٟمقا يٌ٘مقن ُمدةً وهلذ

ـُ "٤مٜمَ ٜمِ أقمٞمُ   .(38)ٜملم، ىمٞمؾ: صمامين ؾمٜملم، ذيمره ُم٤مًمؽؾِم  ةَ دي اًمٌ٘مرة قمِ  ظِ ٗمْ قمغم طمِ  رَ ٛمَ قمُ  . وأىم٤مم اسم

                                                                                                                                                      

وإمم أن شمقذم ذم زُمـ احلج٤مج. وىم٤مل قمٌد احلٛمٞمد سمـ أيب ضمٕمٗمر اًمٗمراء: قمـ أسمٞمف، قمـ أيب قمٌد اًمرمحـ 

 ،ي٨م، ٕٟمؽ قَمٚميْٛم٧َم اسمٜمَف اًم٘مرآناًمًٚمٛمل: أٟمف ضم٤مء وذم اًمدار ضمالل وضمزر، وم٘م٤مًمقا: سمٕم٨م هب٤م قمٛمر سمـ طمر

ىم٤مل: يم٤من رضمؾ ي٘مرأ قمغم أيب قمٌد وم٘م٤مل: رد، إٟم٤م ٓ ٟم٠مظمذ قمغم يمت٤مب اهلل أضمرا. وقمـ قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م 

اًمرمحـ، وم٠مهدى ًمف ىمقؾم٤م، ومرده٤م، وىم٤مل: أٓ يم٤من هذا ىمٌؾ اًم٘مراءة. وروى ؾمٕمد سمـ قمٌٞمدة قمـ أيب قمٌد 

، "ظمػميمؿ ُمـ شمٕمٚمؿ اًم٘مرآن وقمٚمٛمف"ىم٤مل:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمرمحـ قمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من: أن اًمٜمٌل 

د. وىم٤مل أسمق طمّملم قمثامن سمـ قم٤مصؿ: يمٜم٤م ٟمذه٥م سم٠ميب ىم٤مل أسمق قمٌد اًمرمحـ: ومذًمؽ اًمذي أىمٕمدين هذا اعم٘مٕم

قمٌد اًمرمحـ ُمـ جمٚمًف، ويم٤من أقمٛمك. طمديُثف خمرج ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م. وي٘م٤مل: شمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم. 

 [271 - 4/267]اًمًػم وىمٞمؾ همػم ذًمؽ. 

ر اًمذي ؾمٞمجلء ذيمُره ٓ َٚمٛمل اعمت٠مظم   ً طم٘م٤م ىمٚم٧م: وإٟمام شمرمجٜم٤م ًمف ًمئال ُيتٚمط قمٚمٞمؽ سم٠ميب اًمرمحـ اًم

 ، وؾمٜمذيمر شمرمجتف صَمؿ."طم٘م٤مئؼ اًمتٗمًػم"ص٤مطم٥م 

ُمٙم٨م قمغم ؾمقرة "قمـ ُم٤مًمؽ أٟمف سمٚمٖمف أن قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ذيمره سمالهم٤م، وًمٗمُٔمف ذم رواي٦م يٞمك:  (38)

ًمٞمس ذًمؽ ًمٌطء طمٗمٔمف، ُمٕم٤مذ اهلل، سمؾ ٕٟمف يم٤من يتٕمٚمؿ ىم٤مل اًمزرىم٤مين: )، "يتعؾؿفااًمٌ٘مرة، صمامين ؾمٜملم 

، وم٘مد روي قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمراه٦ُم اإلهاع ذم طمٗمظ ومرائْمٝم٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م

ـَ قمٛمر ظمٚمط ُمع ذًمؽ ُمـ اًمٕمٚمؿ أسمقاسم٤م همػمه٤م، وإٟمام ذًمؽ خم٤موم٦م أن يت٠موًمف  اًم٘مرآن دون اًمتٗم٘مف ومٞمف، وًمٕمؾي اسم

قمغم همػم شم٠مويٚمف، ىم٤مًمف اًم٤ٌمضمل، وٟمحقه ىمقل أيب قمٛمر: ٕٟمف يم٤من يتٕمٚمٛمٝم٤م سم٠مطمٙم٤مُمٝم٤م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وأظم٤ٌمره٤م، 

قمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر قمـ أيب اعمٚمٞمح قمـ ُمٞمٛمقن: أن اسمـ  "اًمٓمٌ٘م٤مت"اًمٌالُغ أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم  وهذا

، واٟمٔمر: اعم٤ًمًمؽ ٓسمـ اًمٕمريب  22 - 2/21(. ]ذح اًمزرىم٤مين قمغم اعمقـم٠م قمٛمر شمٕمٚمؿ اًمٌ٘مرة ذم صمامن ؾمٜملم

3/409 - 410] 
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ٌَ }اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل:  أني  وذًمؽ ُروا آَي٤مشمِفِ يِمَت٤مٌب َأٟمَزًْمٜم٤َمُه إًَِمْٞمَؽ ُُم سمي َٞمدي ُروَن }، وىم٤مل: {٤مَرٌك ًم  َأوَماَل َيَتَدسمي

ُروا اًْمَ٘مْقَل أَ }، وىم٤مل: {اًْمُ٘مْرآنَ  سمي  ... اًمٙمالمِ  (40)رُ ، وشمدسم  (39){وَمَٚمْؿ َيدي

                                                                                                                                                      

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف  ويم٤من سمـ قمٛمر وم٤موال، وىمد طمٗمظ اًم٘مرآَن قمغم قمٝمدىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم: )

وؾمٚمؿ ذم مج٤مقم٦ٍم ُمٜمٝمؿ قمثامن وقمكم وأيب سمـ يمٕم٥م وسمـ ُمًٕمقد وؾم٤ممل ُمقمم أيب طمذيٗم٦م وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ وزيد 

 [2/502(. ]آؾمتذيم٤مر سمـ صم٤مسم٧م وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص وهمػمهؿ

ُروا}إني ىمقًمف: ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ) (39) سمي ٝم٤مم إذا دظمٚم٧م قمغم طمر  اؾمتٗمٝم٤مم، وأداُة آؾمتٗم {َأوَمَٚمْؿ َيدي

ْح ًَمَؽ َصْدَركَ }اًمٜمٗمل يم٤من ًمٚمت٘مرير، يم٘مقًمف:  . ًمٙمـ هذا ذم الٛمؾ {َأمَلْ جَيِْدَك َيتِٞماًم وَمآَوى}، وىمقًمف: {َأمَلْ َٟمنْمَ

سميُروا اًْمَ٘مْقَل }اخلؼمي٦م، وم٘مقًمف:  ، إن أضمري قمغم هذا، يم٤من اعمٕمٜمك أهنؿ ىمد شمدسمروا اًم٘مقَل ومقضمدوه {َأوَمَٚمْؿ َيدي

ُروَن اًْمُ٘مْرآنَ }يم٤من هذا اؾمتٗمٝم٤مَم إٟمٙم٤مٍر سمٛمٕمٜمك إُمر واًمتحْمٞمض، يم٘مقًمف:  طم٘م٤م، وإٓ ، وهذا {َأوَماَل َيَتَدسمي

 [(34اعمجٛمققم٦م اًمث٤مُمٜم٦م )ص -ضم٤مُمع اعم٤ًمئؾ أؿمٌُف سم٤معمٕمٜمك(. ]

سُمر ومٕمال، وم٘م٤مًمقا: شمدسمر، إذا ٟمٔمر ذم دسمر  (40) سُمر، أي: اًمٔمٝمر، اؿمت٘مقا ُمـ اًمد  اًمتدسمر ُمِمتؼ ُمـ اًمد 

ذم هم٤مئٌف أو ذم قم٤مىمٌتف، ومٝمق ُمـ إومٕم٤مل اًمتل اؿمتُ٘م٧م ُمـ إؾمامء ال٤مُمدة. واًمتدسمر يتٕمدى إمم  إُمر، أي:

ؾ ومٞمف سمٜمٗمًف، ي٘م٤مل: شمدسمر إُمر. ومٛمٕمٜمك  يت٠مُمٚمقن دًٓمتف، وذًمؽ يتٛمؾ ُمٕمٜمٞملم:  {َيتََدسميُروَن اًْمُ٘مْرآنَ }اعمت٠مُمي

إًمٞمٝم٤م اعمًٚمٛملم، أي: شمدسمر شمٗم٤مصٞمٚمف، أطمدَه٤م: أن يت٠مُمٚمقا دًٓم٦م شمٗم٤مصٞمؾ آي٤مشمف قمغم ُم٘م٤مصده اًمتل أرؿمد 

وصم٤مٟمٞمٝمام: أن يت٠مُمٚمقا دًٓم٦م مجٚم٦م اًم٘مرآن سمٌالهمتف قمغم أٟمف ُمـ قمٜمد اهلل، وأن اًمذي ضم٤مء سمف ص٤مدق. ]اًمتحرير 

 [5/137واًمتٜمقير 

ج اًمؽمُمذي  إن ىمقُم٤م "قمـ قمٌد اهلل اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  -وصححف إًم٤ٌمين  -وىمد ظمري

ىَمؾ، ٓ جي٤موز شمراىمٞمٝمؿ ي٘مرؤون اًم٘مرآن يٜمثروٟمف ( : 178 - 3/177) "حتٗم٦م إطمقذي"ىم٤مل ذم . "َٟمثَْر اًمدي

وهق رديء  -سمٗمتحتلم  –أي: يرُمقن سمٙمٚمامشمف ُمـ همػم َروي٦ٍم وشم٠مُمؾ يمام ُيرُمك اًمدىمؾ  "يٜمثروٟمف ٟمثر اًمدىمؾ")

ـمَ  "اًمٜمٝم٤مي٦م"اًمتٛمر، وم٢مٟمف ًمرداءشمف ٓ ُيٗمظ ويٚم٘مك ُمٜمثقرا، وىم٤مل ذم  ٥م اًمٞم٤مسمس ُمـ : أي: يمام يت٤ًمىمط اًمر 

مجع شَمْرىُمَقة سم٤مًمٗمتح، وهل اًمٕمٔمؿ سملم اًمٜمحر واًمٕم٤مشمؼ، وهق يمٜم٤مي٦م قمـ  "ٓ جي٤موز شمراىمٞمٝمؿ"اًمِٕمْذق إذا ُهّز. 

قمدم اًم٘مٌقل واًمّمٕمقد ذم ُمقوع اًمٕمرض، وىم٤مل اًمٜمقوي: ُمٕمٜم٤مه أن ىمقُم٤م ي٘مرأون وًمٞمس طمٔم ٝمؿ ُمـ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .(41)ٛمٙمـُمٕم٤مٟمٞمف ٓ يُ  ؿِ ٝمْ سمدون ومَ 

                                                                                                                                                      

ؿ، وًمٞمس ذًمؽ هق اعمٓمٚمقب، سمؾ اعمٓمٚمقُب: اًم٘مرآن إٓ ُمروَره قمغم اًمٚم٤ًمن، ومال جي٤موز شمراىمَٞمٝمؿ ًمٞمَِّمؾ ىمٚمقهَب 

ُره سمقىمققمف ذم اًم٘مٚم٥م ُٚمف وشمدسم   ( اهـ .شمٕم٘م 

وإذا يم٤من اًم٘مرآن هبذه اعمٜمزًم٦م : ) -وىمد ذيمر صمامٟمٞم٦َم أوضمٍف ًمإلقمج٤مز  -ىم٤مل اعم٤موردي ذم ُم٘مدُم٦م شمٗمًػمه 

٦م يي وِ ؾ هل٤م ووَمْْمِؾ اًمري ُمـ اإلقمج٤مز ذم َٟمْٔمٛمف وُمٕم٤مٟمٞمف، اطمت٤مضم٧م أًمٗم٤مفُمف ذم اؾمتخراج ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م إمم زي٤مدِة اًمت٠مُم

ومٞمٝم٤م، وٓ ُي٘متٍَم ومٞمٝم٤م قمغم أوائؾ اًمٌدي٦م، وٓ ُي٘مٜمع ومٞمٝم٤م سمٛم٤ٌمدئ اًمٗمٙمرة، ًمٞمّمؾ سمٛم٤ٌمًمٖم٦م آضمتٝم٤مد وإُمٕم٤من 

اًمٜمٔمر إمم مجٞمع ُم٤م شمْمٛمٜمتف أًمٗم٤مفُمف ُمـ اعمٕم٤مين واطمتٛمٚمتف ُمـ اًمت٠مويؾ، ٕني اًمٙمالَم ال٤مُِمَع وضمقًه٤م، ىمد شمٔمٝمر 

ه٤م ُمـ أومتلم: اًمٗمٙمر واًمروي٦م، ًمٞمٕمٛمؾ ومٞمام اطمتٛمٚمتف أًمٗم٤مفمف  شم٤مرة، وشمٖمٛمض أظمرى، وإن يم٤من يمالُم اهلل ُمٜمزي

ُمـ اعمٕم٤مين اعمختٚمٗم٦م، همػم ُم٤م ؾمٜمّمٗمف ُمـ إصؾ اعمٕمتؼَم ذم اظمتال  اًمت٠مويؾ قمٜمد اطمتامل وضمقده( اهـ . 

 [34 - 1/33]اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن 

هذه اعم٘مدُم٦م، قمٜمد ىمقل اسمـ ىمٚم٧م: وهذا إصؾ اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف اعم٤موردي شمراه آظِمَر اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم 

قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام: )اًمتٗمًػم قمغم أرسمٕم٦م أوضمف(، وهق اًم٘م٤مٟمقن اًمذي ىمرره اًمٓمقذم أوَل يمت٤مسمف 

، وهمػُمَه٤م، وهق ىم٤مٟمقٌن ًمٖمقي أصقزم ُمتٕمٚمؼ سم٤ٌمب دٓٓت "اًمؼمه٤من"، واًمزريمٌم ذم "اإليمًػم"

 إًمٗم٤مظ.

َر وشم١مُمؾ، اؾمُتٗمٞمد ُمٜمف صمؿ إٟمف يًتٗم٤مد سم٤مًم٘مٞم٤مس قمغم ُم٤م ُذيِمر سمخّمقص شمدسمر اًم٘مرآ ن: أني يمؾي يمالٍم شُمُدسم 

قمغم طم٥ًم اًمتدسمر واًمٙمالم ىمقة ووٕمٗم٤م، ومٚمٞمس يمالم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٙمالم اهلل شمٕم٤ممم، 

ف  وٓ يمالم اًمٕمٚمامء يمٙمالم اًمرؾمقل، وٓ يمالم اعمح٘م٘ملم يمٙمالم همػمهؿ، وم٤مقمر  هذا وَو   يُمالًّ طَم٘مي

 ([138م )صوطَمٔميف. ]اٟمٔمر: صمٛمر اًمثام

وذم طم٨م اهلل قمز وضمؾ قم٤ٌمَده قمغم آقمت٤ٌمر سمام ذم آِي اًم٘مرآن ُمـ ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي: ) (41)

ُروا آَي٤مشمِِف }سم٘مقًمف ضَمؾي ذيمُره ًمٜمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  -اعمقاقمظ واًمٌٞمٜم٤مت  سمي ٤ٌَمَرٌك ًمِٞمَدي يِمَت٤مٌب َأْٟمَزًْمٜم٤َمُه إًَِمْٞمَؽ ُُم

ًَمْ  ْٕ َر ُأوًُمق ا ُروَن * ىُمْرآًٟم٤م }وىمقًمف:  {٤ٌَمِب َوًمَِٞمتََذيمي ُٝمْؿ َيَتَذيمي ـْ يُمؾ  َُمَثٍؾ ًَمَٕمٚمي سْمٜم٤َم ًمِٚمٜمي٤مِس ذِم َهَذا اًْمُ٘مْرآِن ُِم َوًَمَ٘مْد َضَ

ُٝمْؿ َيتيُ٘مقنَ  وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ُمـ آي اًم٘مرآن، اًمتل أُمر اهلل قم٤ٌمده وطمثٝمؿ ومٞمٝم٤م قمغم  {قَمَرسمِٞم٤ًّم هَمػْمَ ِذي قِمَقٍج ًَمَٕمٚمي
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ُٙمْؿ شَمْٕمِ٘مُٚمقنَ إِٟمي }ويمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َٕمٚمي  ًمٗمٝمٛمف. ٌـ اًمٙمالم ُمتْمٛم   ُؾ ٘مْ وقمَ  ،{٤م َأٟمَزًْمٜم٤َمُه ىُمْرآًٟم٤م قَمَرسمِٞم٤ًّم ًمي

 ...، (42)أًمٗم٤مفمف دِ ُمٕم٤مٟمٞمف دون جمري  ُمٜمف ومٝمؿُ  وم٤معم٘مّمقدُ  يمالمٍ  يمؾي  ـ اعمٕمٚمقم أني وُمِ 

                                                                                                                                                      

ُم٤م يدل قمغم أني قمٚمٞمٝمؿ ُمٕمروم٦َم شم٠مويؾ ُم٤م مل ُيَج٥م قمٜمٝمؿ  -ًم٘مرآن، وآشمٕم٤مظ سمٛمقاقمٔمفآقمت٤ٌمر سم٠مُمث٤مل آي ا

اقمتؼم سمام ٓ ومٝمؿ ًمؽ سمف وٓ "شم٠مويُٚمف ُِمـ آِيِف، ٕٟمف حم٤مٌل أن ي٘م٤مل عمـ ٓ يٗمٝمؿ ُم٤م ي٘م٤مل ًمف وٓ يٕم٘مؾ شم٠مويَٚمف: 

ؿ يتدسمره ويٕمتؼم سمف، وم٠مُم٤م إٓ قمغم ُمٕمٜمك إُمر سم٠من يٗمٝمٛمف ويٗم٘مٝمف، صم -"ُمٕمروم٦م ُمـ اًم٘مٞمؾ واًمٌٞم٤من واًمٙمالم

ىمٌؾ ذًمؽ، ومٛمًتحٞمٌؾ أُمُره سمتدسمره وهق سمٛمٕمٜم٤مه ضم٤مهؾ، يمام حم٤مٌل أن ي٘م٤مل ًمٌٕمض أصٜم٤م  إُمؿ اًمذيـ ٓ 

يٕم٘مٚمقن يمالَم اًمٕمرب وٓ يٗمٝمٛمقٟمف، ًمق أٟمِمد ىمّمٞمدة ؿمٕمر ُمـ أؿمٕم٤مر سمٕمض اًمٕمرب ذات أُمث٤مل وُمقاقمظ 

إٓ سمٛمٕمٜمك إُمر هل٤م سمٗمٝمؿ يمالم اًمٕمرب  -"عمقاقمظاقمتؼم سمام ومٞمٝم٤م ُمـ إُمث٤مل، واديمر سمام ومٞمٝم٤م ُمـ ا"وطمٙمؿ: 

وُمٕمرومتف، صمؿ آقمت٤ٌمر سمام ٟمٌٝمٝم٤م قمٚمٞمف ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ احلٙمؿ، وم٠مُم٤م وهل ضم٤مهٚم٦م سمٛمٕم٤مين ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٙمالم 

واعمٜمٓمؼ، ومٛمح٤مٌل أُمُره٤م سمام دًم٧م قمٚمٞمف ُمٕم٤مين ُم٤م طمقشمف ُمـ إُمث٤مل واًمٕمؼم، سمؾ ؾمقاٌء أُْمُره٤م سمذًمؽ وأُْمُر 

 سمٕمد اًمٕمٚمؿ سمٛمٕم٤مين اعمٜمٓمؼ واًمٌٞم٤من اًمذي ومٞمٝم٤م، ومٙمذًمؽ ُم٤م ذم آي يمت٤مب اهلل ُمـ اًمٕمؼم سمٕمِض اًمٌٝم٤مئؿ سمف، إٓ

إٓ عمـ يم٤من سمٛمٕم٤مين سمٞم٤مٟمف قم٤معم٤م، وسمٙمالم اًمٕمرب  "اقمتؼم هب٤م"واحلٙمؿ وإُمث٤مل واعمقاقمظ، ٓ جيقز أن ي٘م٤مل: 

يتدسمره سمٕمد،  أن يٕمٚمؿ ُمٕم٤مين يمالم اًمٕمرب، صمؿ -عمـ يم٤من سمذًمؽ ُمٜمف ضم٤مهال-قم٤مروم٤م، وإٓ سمٛمٕمٜمك إُمر 

ويم٤من اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه ىمد أُمر قم٤ٌمَده سمتدسمره وطَمثيٝمؿ -ويتٕمظ سمِحَٙمٛمف وصٜمق  قمؼمه. وم٢مذ يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ 

يم٤من ُمٕمٚمقُم٤م أٟمف مل ي٠مُمر سمذًمؽ َُمـ يم٤من سمام يدل قمٚمٞمف آُيُف ضم٤مهال، وإذ مل جيز أن ي٠مُمرهؿ  -قمغم آقمت٤ٌمر سم٠مُمث٤مًمف

سمت٠مويؾ ُم٤م مل يج٥م قمٜمٝمؿ قمٚمٛمف ُمـ آيف اًمذي اؾمت٠مصمر اهلل -سمذًمؽ إٓ وهؿ سمام يدهلؿ قمٚمٞمف قم٤معمقن، صح أهنؿ 

قم٤مرومقن، وإذ صح ذًمؽ ومًد ىمقُل َُمـ أٟمٙمر شمٗمًػَم  -سمٕمٚمٛمف ُمٜمف دون ظمٚم٘مف، اًمذي ىمد ىمدُمٜم٤م صٗمَتف آٟمٗم٤م

 [83 - 1/82(. ]شمٗمًػم اًمٓمؼمي ُم٤م مل يج٥م قمـ ظمٚم٘مف شم٠مويٚمف -ُمـ يمت٤مب اهلل وشمٜمزيٚمف-اعمٗمنيـ 

ًمٚمٖم٦م وم٤مئدهُت٤م إومٝم٤مُم اعمراد سم٤مخلٓم٤مب، ٕني اعمتٙمٚمؿ يٕمٚمؿ ُم٤م ذم ٟمٗمًف وإن ني اىم٤مل اسمـ اًمًٛمٕم٤مين: )إ (42)

ف ًِ (. ]ىمقاـمع إدًم٦م مل يٜمٓمؼ سمٚم٤ًمٟمف، وإٟمام يريد سمٙمالُمف إومٝم٤مَم همػمه واإلسم٤مٟم٦َم ًمف قمـ اعمراد اًمذي ذم ٟمٗم

1/295] 
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اًمٚمٗمظ ُم٘مّمقٌد ىمّمَد إني اًمٚمٗمَظ إٟمام ُيراد عمٕمٜم٤مه وُمٗمٝمقُِمف، ومٝمق اعم٘مّمقُد سم٤مًمذات، ووىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )

اإليمًػم ذم ىمقاقمد اًمتٗمًػم ًمٚمٓمقذم ( ، واٟمٔمر: 386خمتٍم اًمّمقاقمؼ )ص(. ]اًمقؾم٤مئِؾ واًمتٕمريِػ سم٤معمراد

 [2/138، واعمقاوم٘م٤مت ًمٚمِم٤مـمٌل  1/135اًمٕم٘مد اعمٜمٔمقم ًمٚم٘مراذم ( ، و56)ص

٤مي٦م ذم : ُمٗمٕمؾ، ُِمـ: قمٜم٤مه، أي: ىمّمده، واًمٕمٜم"ُمٕمٜمك"وهذا ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمقوُع اًمٚمٖمقي ًمٚميٗمظ، وم٢من 

 اًمٚمٖم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م اًم٘مّمد. وىمد شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة إمم هذا.

وىمد قمري  اًمًٞمد الرضم٤مين اعمٕمٜمك سم٠مٟمف: )اًمّمقرُة اًمذهٜمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م شُم٘مَّمد ُمـ اًمٚمٗمظ وَمْٝماًم أو 

 ([309( ، واٟمٔمر: اًمتقىمٞمػ ًمٚمٛمٜم٤موي )ص15إومٝم٤مُم٤م(. ]اإلٟمِم٤مء واخلٓم٤مسم٦م ٓسمـ قم٤مؿمقر )ص

 همػُم ُم٘مّمقدٍة ًمذاهت٤م وضمقٌه: ويدل قمغم أني إًمٗم٤مَظ ىم٤مل اًمٓمقذم: )

إول: أن اًمٕمرب ُمتك وَمِٝمٛم٧م اعمٕمٜمك سمدون اًمٚمٗمظ، طمذومتف وضمقسم٤م، ٟمحق: ضمقاب ًمقٓ، وذم ٟمحق: 

ضيب زيدا ىم٤مئام، وأظمٓم٥م ُم٤م يٙمقن إُمػم ضم٤مًم٤ًم، ويمحذ  اخلؼم شم٤مرة واعمٌتدأ أظمرى، والٛمٚم٦م ٟمحق: 

 ٟمٕمؿ، ضمقاسم٤م عمـ ىم٤مل: أىم٤مم زيد؟ أو: أقمٜمدك قمٛمرو؟

أن ُمـ ٟمٓمؼ سم٠مًمٗم٤مظ ٓ ُمٕمٜمك حتتٝم٤م، قُمدي ه٤مذي٤م ٓ ُمتٙمٚمام، وًمق أوم٤مد ُمٕمٜمًك سمدون اًمٚمٗمظ، اًمث٤مين: 

يم٤مإلؿم٤مرة واًمرُمز، ًَمُٕمدي ُمتٙمٚمام قمروم٤م، وطمٞم٨م دار اًم٘مّمُد ُمع اعمٕمٜمك وضمقدا وقمدُم٤م، دل قمغم أٟمف اعم٘مّمقد 

 ًمذاشمف ٓ إًمٗم٤مظ.

ومت٘مدر الٛمٚم٦م ذم اعمٗمرد ٟمحق: اًمث٤مًم٨م: أٟمٜم٤م ٟمتٍم  ذم اًمٙمالم سم٤محلذ  واًمت٘مدير ًمتّمحٞمح اعمٕمٜمك، 

زيد ىم٤مم، أي: ىم٤مئؿ، وال٤مر واعمجرور سمٛمٗمرد ُمٜمّمقب قمغم اعمٗمٕمقل، ٟمحق: ُمررت سمزيد، أي: ٓسمًتف أو 

، وذًمؽ دًمٞمؾ قمغم أن {وَم٤مْصَدْع سماَِم شُم١ْمَُمرُ }ضم٤موزشمف، ويرد اعمحذو  ًمتٙمٛمٞمؾ ُمٕمٜمك اًمٚمٗمظ اًمٜم٤مىمص، ٟمحق: 

ضورة ًمٚمتخ٤مـم٥م، وُم٤م صم٧ٌم ًمٚميورة ي٘مدر سم٘مدره٤م، وهل  اعم٘مّمقد اعمٕمٜمك ٓ اًمٚمٗمظ، وإٟمام ضملء سم٤مًمٚمٗمظ

ىم٤مقمدة ُمٓمردة ذقم٤م، يم٠ميمؾ اعمٞمت٦م ًمٚمٛمْمٓمر، وًمٖم٦م، يم٠مطمد أدًم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م قمغم أني آؾمتثٜم٤مء اعمتٕم٘م٥م مجال 

يتٕمٚمؼ سم٤مٕظمػمة، وشم٘مريره: أن شمٕمٚمؼ آؾمتثٜم٤مء سمام ىمٌٚمف ًميورة أٟمف شم٤مسمع ٓ يًت٘مؾ سمٜمٗمًف، وشمٕمٚم٘مف سم٤ملٛمٚم٦م 

 ([57 - 56(. ]اإليمًػم )صاًميورة، ومال طم٤مضم٦م إمم شمٕمٚمٞم٘مف سمٖمػمه٤م، واهلل أقمٚمؿ إظمػمة يزيؾ
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 .(43)أومم سمذًمؽ وم٤مًم٘مرآنُ 

ٍـّ يمت٤مسمً  ىمقمٌ  أَ رَ ٘مْ يَ  َتٜمع أنْ  وأيْم٤م، وم٤مًمٕم٤مدةُ  وٓ يًتنمطمقه،  ،اًمٕمٚمؿ يم٤مًمٓم٥م واحل٤ًمبـ ُمِ  ٤م ذم وم

 .(44)ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ؟ وىمٞم٤ممُ  ؿؿ وؾمٕم٤مدهُت ٝمؿ، وسمف ٟمج٤مهُت تُ ٛمَ ّْم ومٙمٞمػ سمٙمالم اهلل اًمذي هق قمِ 

                                              

وقمغم هذا وم٢مني ُم٤م شمٙمٗمؾ اهلل سمف ُمـ طمٗمظ يمت٤مسمف وصٞم٤مٟمتِف ُمًتٚمزٌم حلٗمظ ُمٕم٤مٟمٞمف ٓ حم٤مًم٦م، إذ ًمق  (43)

 وهلذا يم٤من ُمـ اًم٘مقاقمد قمٜمدطُمٗمظ اًمٚمٗمُظ وو٤مع اعمٕمٜمك، ًمْم٤مع اعم٘مّمقد، وعم٤ََم سم٘مل حلٗمظ اًمٚمٗمظ ُمٕمٜمك. 

ٍ  شم٘م٤مقَمَد قمـ حتّمٞمؾ أني "، و"اًمقؾمٞمٚم٦م إذا مل يّمؾ ُم٘مّمُده٤م ؾم٘مط اقمت٤ٌمُره٤مأن "اًمٕمٚمامء:  يمؾي شمٍم 

 [2/143، وىمقاقمد إطمٙم٤مم  2/598. ]اًمٗمروق "ُم٘مّمقده ومٝمق سم٤مـمؾ

وهلذا شمٕملم أن يٙمقن ذم إُم٦م ُمـ يٕمٚمؿ احلؼي اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف رؾمقًَمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

، "ٓ شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل فم٤مهريـ قمغم احلؼ طمتك شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م"اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: شمّمديً٘م٤م ًم٘مقًمف صغم 

وإرُض ٓ ختٚمق ُِمـ ىم٤مئٍؿ هلل سم٤محلج٦م، وإُم٦ُم اًمنميٗم٦م ٓ : ) "ذح اإلعم٤مم"ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ذم ظمٓم٦ٌم 

٦م، إمم أْن ي٠ميَت أُمُر اهلل ذم أذاط اًم٤ًمقم٦م اًمٙمؼمى، ويتت٤مسمع  سمد ومٞمٝم٤م ُِمـ ؾم٤مًمٍِؽ إمم احلؼ قمغم واِوح اعمََحجي

اًمٖمٞم٨م اهل٤مُمع ٕيب زرقم٦م اًمٕمراىمل ، و 1/7. ]ذح اإلعم٤مم سمٕمده ُم٤م ٓ يٌ٘مك ُمٕمف إٓ ىمدوُم إظمرى(

1/719 - 720] 

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )إن اًمرضمؾ ًمق ىمرأ سمٕمَض ُمّمٜميٗم٤مٍت ذم اًمٜمحق واًمٓم٥م أو همػمَه٤م أو ىمّمٞمدًة ُمـ  (44)

ًمؽ، ويم٤من ُمـ أصم٘مؾ إُمقر قمٚمٞمف ىمراءُة يمالٍم ٓ يٗمٝمٛمف، اًمِمٕمر، يم٤من ُِمـ أطمرص اًمٜم٤مس قمغم ومٝمؿ ُمٕمٜمك ذ

وم٢مذا يم٤من اًم٤ًمسم٘مقن يٕمٚمٛمقن أني هذا يمت٤مُب اهلل ويمالُُمف اًمذي أٟمزًمف إًمٞمٝمؿ وهداهؿ سمف وأُمرهؿ سم٤مشم٤ٌمقمف، 

ومٙمٞمػ ٓ يٙمقٟمقن أطمرَص اًمٜم٤مس قمغم ومٝمٛمف وُمٕمروم٦م ُمٕمٜم٤مه ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٤مدة اًمٕم٤مُم٦م واًمٕم٤مدة اخل٤مص٦م، ومل 

يدرؾمقٟمف ويمالٌم حمٗمقظ يتٗم٘مٝمقن ومٞمف إٓ اًم٘مرآن وُم٤م ؾمٛمٕمقه ُمـ ٟمٌٞمٝمؿ صغم اهلل يٙمـ ًمٚمّمح٤مسم٦م يمت٤مٌب 

يم٤من اًمّمح٤مسم٦م إذا ضمٚمًقا "قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومل يٙمقٟمقا إذا ضمٚمًقا يتذايمرون إٓ ذم ذًمؽ، ىم٤مل اًمٌخ٤مري: 

، ومل يٙمـ سمٞمٜمٝمؿ رأٌي وٓ ىمٞم٤مس، ومل يٙمـ إُمُر سمٞمٜمٝمؿ يمام هق ذم "يتذايمرون يمت٤مَب رهبؿ وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝمؿ

ت٠مظمريـ: ىمقم ي٘مرءون اًم٘مرآن وٓ يٗمٝمٛمقٟمف، وآظمرون يتٗم٘مٝمقن ذم يمالم همػمهؿ ويدرؾمقٟمف، وآظمرون اعم

يِمتٖمٚمقن ذم قمٚمقم أظمر وصٜمٕم٦م اصٓمالطمٞم٦م، سمؾ يم٤من اًم٘مرآُن قمٜمدهؿ هق اًمٕمٚمؿ اًمذي يٕمتٜمقن سمف طمٗمٔم٤م 
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 (45)يم٤من ذم اًمت٤مسمٕملم سملم اًمّمح٤مسم٦م ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ىمٚمٞمال ضمدا، وهق وإنْ  وهلذا يم٤من اًمٜمزاعُ 

يم٤من  أذَ   ، ويمٚمام يم٤من اًمٕمٍُم (46)هؿـ سمٕمدَ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُمَ  ُمٜمف ذم اًمّمح٤مسم٦م، ومٝمق ىمٚمٞمٌؾ  أيمثرَ 

   واًمٕمٚمؿ واًمٌٞم٤من ومٞمف أيمثر.وآئتال آضمتامعُ 

 (47)ػحَ ّْم اعمُ  ٧ُم ْو رَ قمَ "اًمتٗمًػم قمـ اًمّمح٤مسم٦م، يمام ىم٤مل جم٤مهد:  ك مجٞمعَ ٘مي ٚمَ شمَ  ـْ اًمت٤مسمٕملم ُمَ  ـَ وُمِ 

قمـ  ًػمُ إذا ضم٤مءك اًمتٗم"وهلذا ىم٤مل اًمثقري:  ،"ُمٜمف وأؾم٠مًمف قمٜمٝم٤م ف قمٜمد يمؾ آي٦مٍ ٗمُ وىمِ قمغم اسمـ قم٤ٌمس أُ 

                                                                                                                                                      

فمٝمرهؿ، وومٝمام وقمٛمال وشمٗم٘مٝم٤م، ويم٤مٟمقا أطمرَص اًمٜم٤مس قمغم ذًمؽ، ورؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سملم أ

وهق يٕمٚمؿ شم٠مويَٚمف ويٌٚمٖمٝمؿ إي٤مه يمام يٌٚمٖمٝمؿ ًمٗمَٔمف، ومِٛمـ اعمٛمتٜمع أن يٙمقٟمقا َيرضمٕمقن إمم همػمه ذم ذًمؽ، وُمـ 

اعمٛمتٜمع أن ٓ يٕمٚمٛمٝمؿ إي٤مه وهؿ أطمرُص اًمٜم٤مس قمغم يمؾ ؾم٥ٌم ُيٜم٤مل سمف اًمٕمٚمُؿ واهلدى، وهق أطمرُص اًمٜم٤مس 

ِرْص قَمغَم ُهَداُهْؿ }ٗم٤مر يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: قمغم شمٕمٚم ِٛمٝمؿ وهدايتٝمؿ، سمؾ يم٤من أطمرَص اًمٜم٤مس قمغم هداي٦م اًمٙم إِْن حَتْ

ـْ ُيِْمؾ   َٓ َيِْدي َُم  ([536(. ]خمتٍم اًمّمقاقمؼ )ص{وَم٢مِني اهلليَ 

اعمخت٤مر ذم شمٕمريػ اًمت٤مسمٕمل قمٜمدٟم٤م ( : )147)ص "ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد"ىم٤مل اًمِمٞم( ٟمقر اًمديـ قمؽم ذم  (45)

 ( اهـ .أي: ُمع يمقٟمف ُم١مُمٜم٤م "هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿَُمـ ؿم٤موَمَف أصح٤مَب رؾمقل اهلل صغم ا"ُم٤م ىم٤مًمف احل٤ميمؿ وهق: 

إني آظمتالَ  سملم اعمٙمٚميٗملم ذم سمٕمض ُمٕم٤مين اًم٘مرآن أو ُم٤ًمئٚمف ٓ يًتٚمزم أْن ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل: )( 46)

ف اظمتالٌ ، وم٘مد اظمتٚمٗم٧م إَُمُؿ ذم اًمٜمٌقات ومل يٙمـ ذًمؽ دًمٞمال قمغم وىمقع آظمتال  ذم  ًِ يٙمقن ومٞمف ٟمٗم

يمثػمٍة ُمـ قمٚمقم اًمتقطمٞمد ومل يٙمـ اظمتالوُمٝمؿ دًمٞمال قمغم وىمقع ٟمٗمس اًمٜمٌقات، واظمتٚمٗم٧م ذم ُم٤ًمئَؾ 

ف ٓ اظمتالَ   ًِ آظمتال  ومٞمام اظمتٚمٗمقا ومٞمف، ومٙمذًمؽ ُم٤م ٟمحـ ومٞمف، وإذا صم٧ٌم هذا صح ُمٜمف أني اًم٘مرآن ذم ٟمٗم

 [3/271(. ]آقمتّم٤مم ومٞمف

ي: مُجع ( : )اعمُّْمَحػ: ُُمْٗمَٕمؾ ُِمـ ُأْصِحػ، أ1/29) "ُم٘مدُم٦م شمٗمًػمه"ىم٤مل اًمٜمٞم٤ًمسمقري ذم  (47)

ومٞمف اًمّمحػ، واًمّمحػ مجع اًمّمحٞمٗم٦م، واًمّمحٞمٗم٦م ىمٓمٕم٦م ُمـ ضمٚمد أو ورق يٙمت٥م ومٞمف، وىمد ي٘م٤مل: 

سمٙمن اعمٞمؿ، وروي أني أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ اؾمتِم٤مر اًمٜم٤مَس سمٕمد مجع اًم٘مرآن ذم اؾمِٛمف ومًامه  "ُِمّمحػ"

 ُمّمحٗم٤م( اهـ .

يمت٤مسمتف يمتٌقه قمغم اًمقرق، اقمٚمؿ أن أسم٤م سمٙمر ريض اهلل قمٜمف عم٤م أُمر سمجٛمع اًم٘مرآن ووىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: )
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َه٤م ُمـ أهؾ وهمػمُ  (49)واًمٌخ٤مري (48)وهلذا يٕمتٛمد قمغم شمٗمًػمه اًمِم٤مومٕمل   ،"ؽ سمفٌُ ًْ جم٤مهد ومحَ 

 ...اًمٕمٚمؿ، 

                                                                                                                                                      

قه إٟمجٞمال، ومَٙمِرهقا ذًمؽ ُمـ أضمؾ اًمٜمّم٤مرى، وىم٤مل  وم٘م٤مل ًمٚمّمح٤مسم٦م: اًمتٛمًقا اؾماًم، وم٘م٤مل سمٕمُْمٝمؿ: ؾَمٛم 

ْٗمَر، ومٙمرهقه ُمـ أضمؾ أني اًمٞمٝمقد يًٛمقن اًمتقراة اًمًٗمر، وم٘م٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد:   ً سمٕمُْمٝمؿ: ؾمٛمقه اًم

، يٕمٜمل أٟمف رأى يمت٤مسم٤م همػَم اإلٟمجٞمؾ(. ]اًمتحرير رأي٧م سم٤محلٌِم٦م يمت٤مسم٤م يدقمقٟمف اعمّمحػ، ومًٛمقه ُمّمحٗم٤م

 [74 - 1/73واًمتٜمقير 

ىم٤مل أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٌٞمدة: طمدصمٜم٤م يقٟمس سمـ قمٌد إقمغم، ىم٤مل: يم٤من اًمِم٤مومٕمل إذا أظمذ ذم  (48)

 اًمتٗمًػم، يم٠مٟمف ؿَمِٝمد اًمتٜمزيؾ.

ا ضم٤مءه ىم٤مل أمحد سمـ حمٛمد سمـ سمٜم٧م اًمِم٤مومٕمل: ؾمٛمٕم٧م أيب وقمٛمل ي٘مقٓن: يم٤من ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م إذو

 [81و 10/17رٌء ُمـ اًمتٗمًػم واًمٗمتٞم٤م، اًمتٗم٧م إمم اًمِم٤مومٕمل، ومٞم٘مقل: ؾَمُٚمقا هذا. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

سم٤مب ُم٤م ُيًتَدل سمف قمغم ُمٕمروم٦م ( : )300 - 1/284ًمٚمٌٞمٝم٘مل ) "ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل"واٟمٔمر ذم يمت٤مب 

 (.اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل سمتٗمًػم اًم٘مرآن وُمٕم٤مٟمٞمف وؾم٥ٌم ٟمزوًمف

 ٟمقر ؿم٤مه اًمٙمِمٛمػمي: )ىم٤مل اًمِمٞم( حمٛمد أ (49)
ِ
اء اقمٚمؿ أني أوَل َُمـ ظمدم اًم٘مرآن أئٛم٦ُم اًمٜمحق، ومٚمٚمٗمري

اَء يم٤من طم٤مومًٔم٤م ًمٚمحدي٨م أيْم٤م. وىمد أظمذ "ُمٕم٤مين اًم٘مرآن"شمٗمًػٌم ذم  ، ويمذا ًمٚمزضم٤مج، وذيمر اًمذهٌل أني اًمٗمري

ـُ ضمرير اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه قمـ أئٛم٦م اًمٜمحق يمثػما، وًمذا ضم٤مء شمٗمًػُمه قمديَؿ اًمٜمٔمػم، وًمق يم٤م ن اًمٌخ٤مري  اسم

ٕيب قمٌٞمدة ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك، وم٠مظمذ ُمٜمف شمٗمًػَم  "جم٤مز اًم٘مرآن"أيْم٤م ؾم٤مر ؾمػَمه ًمٙم٤من أطمًـ، ًمٙمٜمف يم٤من قمٜمده 

اعمٗمردات، وذًمؽ أيْم٤م سمدون شمرشمٞم٥ٍم وهتذي٥م، ومّم٤مر يمت٤مسُمف أيْم٤م قمغم وزان يمت٤مب أيب قمٌٞمدة ذم ؾمقء 

٤مدة إمم ُم٤مدة، وُمـ ؾمقرة إمم ؾمقرة، اًمؽمشمٞم٥م، واًمريم٦م، واإلشمٞم٤من سم٤مٕىمقال اعمرضمقطم٦م، وآٟمت٘م٤مل ُمـ ُم

ومَّمُٕم٥م قمغم اًمٓم٤مًمٌلم ومٝمُٛمف، وَُمـ ٓ يدري طم٘مٞم٘م٦َم احل٤مل ئمـ أني اعمّمٜم ػ أشمك هب٤م إؿم٤مرًة إمم اظمتٞم٤مره شمٚمؽ 

إىمقاَل اعمرضمقطم٦م، ُمع أٟمف رشم٥م يمت٤مَب اًمتٗمًػم يمٚميف ُمـ يمالم أيب قمٌٞمدة، ومل يٕمرج إمم اًمٜم٘مد أصال، وهذا 

َ  اًمذي قمرا ؿم٘مل اًم٘م٤مدي٤من، طمٞم٨م زقمؿ أن اًمٌخ٤مري أؿم٤مر ذم شمٗمًػمه إمم أني اًمتقذم سمٛمٕمٜمك اعمقت، ٕٟمف وَمني

ٞمَؽ }ىمقًَمف شمٕم٤ممم:  سمٛمٛمٞمتؽ، وهذا أظمر مل يقومؼ ًمٞمٗمٝمؿ أني احل٤مَل ًمٞمس يمام زقمٛمف، وًمٙمٜمف يم٤من ذم  {ُُمَتَقوم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ًمٚمٛمّمٜمػ، وشمٗمًػُم  ، ومٜم٘مٚمف سمٕمٞمٜمف يم٤ًمئر اًمتٗمًػم، وم٢من يم٤من ذًمؽ خمت٤مرا، يم٤من ٕيب قمٌٞمدة ٓ"جم٤مز اًم٘مرآن"

ـُ ُمٜمف قمٜمدي. صمؿ إني هذا همػُم أيب قمٌٞمد ص٤مطم٥م يمت٤مب  "ُمًتدريمف"احل٤ميمؿ ذم  م "إُمقال"أطمً ، وم٢مٟمف ُمت٘مد 

م ُمـ شمالُمذة حمٛمد سمـ احلًـ، أوُل َُمـ صٜمػ ذم همري٥م  قمغم ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك، وهق أسمق قمٌٞمد ىم٤مؾمؿ سمـ ؾَمالي

ج٤مز اعمٕمرو  قمٜمدٟم٤م، سمؾ هق قم٤ٌمرة قمـ ُمقارد احلدي٨م. صمؿ إن اعمج٤مز ذم ُمّمٓمٚمح اًم٘مدُم٤مء ًمٞمس هق اعم

، وهذا اًمذي يريده اًمزخمنمي ُمـ "جم٤مز اًم٘مرآن"اؾمتٕمامٓت اًمٚمٗمظ، وُمـ هٝمٜم٤م ؾمٛمك أسمق قمٌٞمدة شمٗمًػَمه سمـ

، وُِمـ اعمج٤مز شمقذم زيد، أي: ُم٤مت، ٓ يريد سمف اعمج٤مز "إؾم٤مس"، يمام ذم "وُمـ اعمج٤مز يمذا"ىمقًمف: 

ْ٘مٜم٤م ُمـ ىمٌُؾ أني اًمتقذم يمٜم٤مي٦ٌم ذم اعمقت، وًمٞمس اعمٕمرو ، سمؾ يمقن اعمقت ُمـ ُمقارد اؾم تٕمامٓشمف، وىمد طم٘مي

أي: ُمّمداىمٝم٤م،  {َهَذا شَم٠ْمِويُؾ ُرْؤَي٤مَي }سمٛمج٤مز، وهٙمذا اًمت٠مويُؾ قمٜمد اًمًٚمػ سمٞم٤مُن اعمّمداق، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 م قمـ اًمٔم٤مهر.أي: ُمّمداىمف، وهق قمٜمد اعمت٠مظمريـ سمٛمٕمٜمك س  اًمٙمال {َوعمَي٤م َي٠ْمهِتِْؿ شَم٠ْمِويُٚمفُ }وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ىم٤مل: صمؿ اقمٚمؿ أني شمٗمًػَم اعمّمٜم ػ )يٕمٜمل اًمٌخ٤مري( ًمٞمس قمغم ؿم٤ميمٚم٦م شمٗمًػم اعمت٠مظمريـ ذم يمِمػ 

اعمٖمَٚم٘م٤مت، وشم٘مرير اعم٤ًمئؾ، سمؾ ىمّمد ومٞمف إظمراَج طمدي٨ٍم ُمٜم٤مؾِم٥م ُمتٕمٚمؼ سمف، وًمق سمقضمف، واًمتٗمًػُم قمٜمد 

٧م سم٤مؾمؿ  ُمًٚمؿ أىمؾ  ىمٚمٞمؾ، وأيمثُر ُمٜمف قمٜمد اًمؽمُمذي، وًمٞمس قمٜمد همػمهؿ ُمـ اًمّمح٤مح اًم٧ًم، وًمذا ظُمّمي

٦م ذـمف، أُم٤م اًمٌخ٤مري وم٢مني ًمف ُم٘م٤مصَد أظمرى  ٗمي ال٤مُمع، وإٟمام يمثرت أطم٤مدي٨ُم اًمتٗمًػم قمٜمد اًمؽمُمذي، خِلِ

 - 5/185(. ]ومٞمض اًم٤ٌمري أيْم٤م، ُمع قمدم ُم٤ٌمٓشمف سم٤مًمتٙمرار، ومج٤مء شمٗمًػُمه أسمًَط ُمـ ه١مٓء يمٚم ٝمؿ

186] 

٤مري أؾم٤مَس قمٛمٚمف ذم اًمتٗمًػم: اًمٚمٖم٦م، سمتح٘مٞمؼ ضمٕمؾ اًمٌخىم٤مل اًمِمٞم( حمٛمد اًمٗم٤موؾ اسمـ قم٤مؿمقر: )و

ُمٕم٤مين إًمٗم٤مظ اعمحت٤مضم٦م إمم سمٞم٤من، ووٌط ُمراضمع اؿمت٘م٤مىمٝم٤م، وُمقاىمع اؾمتٕمامهل٤م، وحتري ُم٤م هق ُم٠مصمقٌر قمـ 

اًمّمح٤مسم٦م، أو ُمرومقع ًمٚمٜمٌل ــ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ــ : ُمـ ىمقٍل ذم ُمٕم٤مين أي٤مت جيٕمٚمف ُمٕمٚم٘م٤م قمغم اًمثٌقت 

، سمنموـمف اًمْمٞم٘م٦م اًمدىمٞم٘م٦م ذم اعمتـ واإلؾمٜم٤مد، وم٢من ورد سمذًمؽ اًمٓمريؼ اًمتزُمف ُمـ ـمرق صمٌقت احلدي٨م قمٜمده

وطمدث سمف سم٠مؾم٤مٟمٞمده، وإٓ أسم٘م٤مه قمغم شمٕمٚمٞم٘مف همػم ُمٚمتزم إظمذ سمف، يمام ومٕمؾ ذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أظم٤ٌمر اًمًٜم٦م، 

 اًمتٗمًػم"وإن يم٤من قمٛمٚمف هذا ذم أظم٤ٌمر اًمتٗمًػم أوؾمع. وىمد أًمػ قمغم هذا اعمٜمٝم٩م شم٠مًمٞمٗم٤م ُمًت٘مال ؾمامه 

، وأؾمٜمد "يمِمػ اًمٔمٜمقن"مل َيِّمْؾ إًمٞمٜم٤م، وٓ إمم أهؾ اًم٘مرون اًمتل ُمرت ىمٌَٚمٜم٤م، وىمد ذيمره ص٤مطم٥م  "اًمٙمٌػم
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ذيمَره إمم ص٤مطم٥م اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٗمرسمري. وًمٙمـ اًمذي وصؾ إًمٞمٜم٤م ُِمـ قمٛمؾ اإلُم٤مم 

ػما ُمـ أظم٤ٌمر اًمتٗمًػم، اًمٌخ٤مري ذم اًمتٗمًػم: هق ُم٤م اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف ضم٤مُمُٕمف اًمّمحٞمح، وم٘مد أورد ومٞمف ؿمٞمئ٤م يمث

طمتك يم٤مٟم٧م إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م إمم اًمٜمٌل ــ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـــ ُمـ ذًمؽ، سملم ُمٕمٚميؼ وُمقصقل، أيمثر 

ُمـ أًمػ طمدي٨م، ُمٜمٝم٤م ُم٤م أظمرضمف ذم يمت٤مب ظم٤مص ُمٕم٘مقد ًمذًمؽ، ُمـ يمت٥م ضم٤مُمٕمف اًمّمحٞمح: هق يمت٤مب 

هق يٕم٤مدل ذم ُم٘مداره قمنم ال٤مُمع اًمتٗمًػم، اًمذي رشمٌف قمغم ؾمقر اًم٘مرآن ُمؽممج٤م ًمٙمؾ ؾمقرة سمؽممج٦م، و

اًمّمحٞمح، وُمٜمٝم٤م ُم٤م شمٗمرق سملم اًمٙمت٥م إظمرى ُمـ يمت٥م إطمٙم٤مم وهمػمه٤م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٤م يدظمؾ ذم 

 ([42 - 41ُمقاوٞمٕمٝم٤م ُمـ أي٤مت(. ]اًمتٗمًػم ورضم٤مًمف )ص

شمٗمًػم ( : )1/443) "يمِمػ اًمٔمٜمقن"ٝمذه قم٤ٌمرة ص٤مطم٥م ىمٚم٧م: أُم٤م سمخّمقص شمٗمًػمه اعمًت٘مؾ وم

، همػم هذا، ذيمره "اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم"، وضمٕمٚمف يمت٤مسم٤م ُمٜمف. وًمف: "صحٞمحف"ذم اًمٌخ٤مري. هق: ُم٤م ذيمره 

 ( اهـ .اًمٗمرسمري

وروى اخلٓمٞم٥ُم سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اًمٗمرسمري ( : )12/444) "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء"وذم شمرمج٦م اًمٌخ٤مري ُمـ 

 ،"اًمتٗمًػم": ورأيتف اؾمتٚم٘مك قمغم ىمٗم٤مه يقُم٤م، وٟمحـ سمٗمرسمر ذم شمّمٜمٞمٗمف يمت٤مَب  -ذم يمالٍم ـمقيؾ  -ىم٤مل 

ف ذًمؽ اًمٞمقَم ذم يمثرة إظمراج احلدي٨م( اهـ . ًَ  وأشمٕم٥م ٟمٗم

ٓ يمت٤مسم٤م ُمًت٘مال سم٤مًمتٗمًػم، وم٤مًمٕم٤ٌمرة ًمٞم٧ًم سي٦م  "اًمّمحٞمح": ًمٕمٚمف ي٘مّمد يمت٤مَب اًمتٗمًػم ُمـ ىمٚم٧م

قَمك.  ذم اعمُدي

ويمذًمؽ اإلُم٤مُم أمحد وهمػُمه ممـ : ) -قمٓمٗم٤م قمغم ذيمر اًمِم٤مومٕمل واًمٌخ٤مري  -وُم٤م ىم٤مًمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمٕمُد 

 (، ُيٗمِٝمؿ أني اًمٌخ٤مريي قمٜمده ًمٞمس ممـ َصٜميػ ذم اًمتٗمًػم. واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.ًػمصٜمػ ذم اًمتٗم

رضم٤مَء أْن أفمٗمر  "يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن"صمؿ إين راضمٕم٧ُم همػَم ذٍح ًمٚمٌخ٤مري ويمٜم٧م أىمّمد ُمٜمٝم٤م أوَل 

 سم٢مؿم٤مرٍة ُمـ أطمدهؿ إمم شمٗمًػٍم ُمًت٘مؾ ًمٚمٌخ٤مري، ومٚمؿ أضمد.

ػَمِ "ٟم٘مؾ اًمذهٌل ذم  (50)  ً ـُ القزي ُِمـ أني اإلُم٤مَم أمحد صٜميػ ُم٤م ذيمره ا "اًم وهق ُم٤مئ٦م  "اًمتٗمًػم"سم

وقمنمون أًمٗم٤م، صمؿ ىم٤مل: )شمٗمًػُمه اعمذيمقر رٌء ٓ وضمقَد ًمف، وًمق ُوضِمد، ٓضمتٝمد اًمٗمْمالُء ذم حتّمٞمٚمف، 
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وٓؿمتٝمر، صمؿ ًمق َأًميػ شمٗمًػما، عم٤م يم٤من يٙمقن أزيَد ُِمـ قمنمة آٓ  أصمر، وٓىمت٣م أن يٙمقن ذم ََخْس 

 "شمٗمًػَم أمحد"اًمذي مجع ومٞمف وم٠موقمك، ٓ يٌٚمغ قمنميـ أًمٗم٤م. وُم٤م َذيَمَر  "شمٗمًػم اسمـ ضمرير"ا جمٚمدات، ومٝمذ

: مل يٙمـ أطمٌد أروى ذم اًمدٟمٞم٤م قمـ أسمٞمف ُمـ قمٌد اهلل سمـ "شم٤مرُيف"أطمٌد ؾمقى أيب احلًلم سمـ اعمٜم٤مدي، وم٘م٤مل ذم 

ن أًمٗم٤م، ؾمٛمع صمٚمثٞمف، وهق ُم٤مئ٦م وقمنمو "اًمتٗمًػم"وهق صمالصمقن أًمٗم٤م، و "اعمًٜمد"أمحد، ٕٟمف ؾَمِٛمع ُمٜمف 

 [329 - 11/327واًم٤ٌمىمل ِوضم٤مدة(. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

 80أوُل َُمـ صٜمػ ذم اًمتٗمًػم: قمٌُد اعمٚمؽ سمـ ضُمَرْي٩م اعمٙمل، اعمقًمقد ؾمٜم٦م ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: )( 51)

هـ. صٜمػ يمت٤مسَمف ذم شمٗمًػم آي٤مٍت يمثػمة، ومجع ومٞمف آصم٤مرا وهمػَمه٤م، أيمثُر روايتف قمـ  149هـ واعمتقرم ؾمٜم٦م 

 [1/14اًمتحرير واًمتٜمقير صح٤مب اسمـ قم٤ٌمس، ُمثؾ قمٓم٤مء وجم٤مهد(. ]أ

وهمػمه، روى شمٗمًػَمه قمٜمف:  "اًمتٗمًػم"وىمد ىم٤مل اًمداودي ذم شمرمج٦م اسمـ ضمري٩م: )ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ: 

ث قمـ أسمٞمف، وجم٤مهد يًػما، وقمٓم٤مء سمـ أيب  ٞمِّص احل٤مومظ، ؾمٛمٕمف ُمٜمف ذم اإلُمالء. طَمدي طمج٤مُج اسمـ حمٛمد اعمِّم 

قن سمـ ُمٝمران، وقمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م، وٟم٤مومع، واًمزهري، وظَمْٚمٍؼ يمثػم(. ]ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ رسم٤مح وم٠ميمثر، وُمٞمٛم

2/358] 

واسمـ ضمري٩م ُيذيمر ُمع َُمـ قُمِر  قمٜمٝمؿ اسمتداُء اًمتّمٜمٞمػ ذم قمٚمقم اإلؾمالم، ىم٤مل اسمـ ظمٚمٙم٤من ذم 

ذم ( : )يم٤من قمٌد اعمٚمؽ أطمَد اًمٕمٚمامء اعمِمٝمقريـ، وي٘م٤مل: إٟمف أوُل َُمـ صٜمػ اًمٙمت٥َم 3/164) "اًمقومٞم٤مت"

وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامُء ذم أول ُمـ صٜمػ اًمٙمت٥م قمغم صمالصم٦م أىمقال: أطمده٤م: قمٌد اعمٚمؽ سمـ اإلؾمالم( اهـ ، 

سمِٞمع سمـ َصٌِٞمح. صم٤مًمثٝم٤م: ؾمٕمٞمد سمـ أيب قَمُروسَم٦م. طمٙم٤مه اسمـ القزي ذم  . "ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد"ضمري٩م. صم٤مٟمٞمٝم٤م: اًمري

صمالصم٦م أىمقال أيْم٤م ذم أول اًمٙمت٥م  "ًمؽاعم٤ًم"[ وىمد طمٙمك اسمـ اًمٕمريب ذم 1/273]اًمٌدر اعمٜمػم ٓسمـ اعمٚم٘مـ 

. "ضم٤مُمع ؾمٗمٞم٤من اًمثقري". واًم٘مقل اًمث٤مين: "ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس"اًم٘مقل إول: ووٕم٤م ذم اإلؾمالم، 

 1/341ذم اًمت٤مري( واًمتٗمًػم أيْم٤م. ]اعم٤ًمًمؽ ذم ذح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ  "يمت٤مب اسمـ ضمري٩م"واًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: 

- 342] 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤مٟمقا يٙمتٌقن اًم٘مرآن، ويم٤من  إني اًمٜم٤مَس قمغم قمٝمد رؾمقلىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )

َُمـ يمت٥م قمٜمل ؿمٞمئ٤م همػَم اًم٘مرآن "اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد هن٤مهؿ أن يٙمتٌقا قمٜمف همػَم اًم٘مرآن، وىم٤مل: 
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( ذًمؽ قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚمامء"ومٚمَٞمْٛمُحف ًِ ايمتٌقا ٕيب "طمٞم٨م َأِذَن ذم اًمٙمت٤مسم٦م ًمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمرو، وىم٤مل:  ،، صمؿ ُٟم

ًٓ ظمقوًم٤م ُِمـ اؿمت٤ٌمه اًم٘مرآن سمٖمػمه، صمؿ أذن عمَي٤م أُمـ "هؿم٤م ، ويمت٥م ًمٕمٛمرو سمـ طمزم يمت٤مسم٤م، ىم٤مًمقا: ويم٤من اًمٜمٝمُل أوي

ذًمؽ، ومٙم٤من اًمٜم٤مُس يٙمتٌقن ُمـ طمدي٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م يٙمتٌقن، ويمتٌقا أيْم٤م همػَمه، ومل 

ـِ شم٤مسمع اًمت٤مسمٕملم ـُ ضمري٩م يٙمقٟمقا يّمٜمٗمقن ذًمؽ ذم يمت٥ٍم ُمّمٜميٗم٦ٍم إمم زُم  ومُّمٜم َػ اًمٕمٚمؿ، وم٠موُل َُمـ صٜمػ اسم

ؿمٞمئ٤م ذم اًمتٗمًػم وؿمٞمئ٤م ذم إُمقات، وصٜمػ ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م ومَحي٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م وَُمْٕمٛمر وأُمث٤مل ه١مٓء 

يّمٜمٗمقن ُم٤م ذم اًم٤ٌمب قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، وهذه هل يم٤مٟم٧م يمت٥َم اًمٗم٘مف 

ًم٘مرآن، ومّمٜمػ ُم٤مًمؽ اعمقـم٠م قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م، وصٜمػ سمٕمُد قمٌُد اهلل سمـ واًمٕمٚمؿ وإصقل واًمٗمروع سمٕمد ا

اعم٤ٌمرك وقمٌد اهلل سمـ وه٥م وويمٞمع سمـ الراح وقمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي وقمٌد اًمرزاق وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر 

 [322 - 20/321(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى وهمػُم ه١مٓء

ذا اًمٕمٍم ذع قمٚمامُء اإلؾمالم وذم ه: ) - ؾمٜم٦م صمالث وأرسمٕملم وُم٤مئ٦محت٧م  -وىم٤مل اًمذهٌل ذم شم٤مرُيف 

ـُ ضمري٩م اًمتّم٤مٟمٞمَػ سمٛمٙم٦م، وصٜمػ ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م  ذم شمدويـ احلدي٨م واًمٗم٘مف واًمتٗمًػم، ومّمٜمػ اسم

سم٤معمديٜم٦م، وصٜمػ  "اعمقـم٠م"ومح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م وهمػُمَه٤م سم٤مًمٌٍمة، وصٜمػ إوزاقمل سم٤مًمِم٤مم، وصٜمػ ُم٤مًمؽ 

وهمػمه اًمٗم٘مف واًمرأي سم٤مًمٙمقوم٦م، وصٜمػ  ، وصٜمػ ُمٕمٛمر سم٤مًمٞمٛمـ، وصٜمػ أسمق طمٜمٞمٗم٦م"اعمٖم٤مزي"اسمـ إؾمح٤مق 

ٌَف، وصٜمػ اًمٚمٞم٨م سمٛمٍم واسمـ هلٞمٕم٦م، صمؿ "يمت٤مب ال٤مُمع"ؾمٗمٞم٤من اًمثقري  ، صمؿ سَمْٕمَد َيًػٍم َصٜميػ ُهَِمْٞمؿ يُمتُ

َٟم٧م يُمت٥ُُم اًمٕمرسمٞم٦م واًمٚمٖم٦م واًمت٤مري(  ٌُف، وُدو  ـُ اًمٕمٚمؿ وشمٌقي اسمـ اعم٤ٌمرك وأسمق يقؾمػ واسمـ وه٥م، ويَمُثَر شمدوي

هذا اًمٕمٍم يم٤من ؾم٤مئُر إئٛم٦م يتٙمٚمٛمقن ُِمـ طمٗمٔمٝمؿ أو يروون اًمِٕمْٚمَؿ ُِمـ ُصُحٍػ وأي٤مم اًمٜم٤مس. وىمٌؾ 

ُٝمَؾ  ًَ (. ]شم٤مري( شمٜم٤مُوُل اًمٕمٚمؿ، وأظمذ احلٗمُظ يتٜم٤مىمص، ومِٚمٚميف إُمُر يمٚم ف -وهلل احلٛمُد  -صحٞمح٦ٍم همػم ُمرشم٦ٌم. وم

 ([194، وشم٤مري( اخلٚمٗم٤مء ًمٚمًٞمقـمل )ص 9/13اإلؾمالم 

ُم٤م ُيذيمر ُمـ اًمتٗم٤مؾمػم ىمٌؾ شمٗمًػم اسمـ ضمري٩م، وإن  -واهلل أقمٚمؿ  - ىمٚم٧م: وقمغم هذا إظمػم ىمد ُيٛمؾ

ـُ قم٤مؿمقر. ٤ًٌم لٛمٞمع آي اًم٘مرآن يمام ذيمر اسم ـِ ضمري٩م ُمًتققِم  مل يٙمـ شمٗمًػُم اسم

: )ٓ ٟمًتٓمٞمع أْن ُٟمَٕملم  سم٤مًمْمٌط،  "اًمتٗمًػم واعمٗمنون"وىمد ىم٤مل حمٛمد طمًلم اًمذهٌل ذم يمت٤مسمف 

َ إوَل اًمذي ومن اًم٘مرآن آي٦مً  ٟمف قمغم اًمتت٤مسمع وطم٥ًم شمرشمٞم٥م اعمّمحػ، وٟمجد ذم  اعمٗمن  آي٦م، ودوي
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يم٤من اًم٥ًٌم ذم إُمالء يمت٤مب اًمٗمراء ذم "( : أني أسم٤م اًمٕم٤ٌمس صمٕمٚم٥م ىم٤مل: 99ٓسمـ اًمٜمديؿ )ص "اًمٗمٝمرؾم٧م"

اعمٕم٤مين أن قمٛمر سمـ سمٙمػم يم٤من ُمـ أصح٤مسمف، ويم٤من ُمٜم٘مٓمٕم٤م إمم احلًـ سمـ ؾمٝمؾ، ومٙمت٥م إمم اًمٗمراء: إن إُمػم 

 ؾم٠مًمٜمل قمـ اًمٌمء سمٕمد اًمٌمء ُمـ اًم٘مرآن، ومال ييين ومٞمف ضمقاب، وم٢مْن رأي٧َم أن احلًـ سمـ ؾمٝمؾ، رسمام

دمٛمع زم أصقٓ، أو دمٕمؾ ذم ذًمؽ يمت٤مسم٤م أرضمع إًمٞمف وَمَٕمْٚم٧َم، وم٘م٤مل اًمٗمراء ٕصح٤مسمف: اضمتٛمٕمقا طمتك أُمكم 

أ قمٚمٞمٙمؿ يمت٤مسم٤م ذم اًم٘مرآن، وضمٕمؾ هلؿ يقُم٤م، ومٚمام طميوا ظمرج إًمٞمٝمؿ، ويم٤من ذم اعمًجد رضمٌؾ ي١مذن وي٘مر

سم٤مًمٜم٤مس ذم اًمّمالة، وم٤مًمتٗم٧م إًمٞمف اًمٗمراء وم٘م٤مل ًمف: اىمرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ٟمٗمنه٤م، صمؿ ٟمقذم اًمٙمت٤مب يمٚمف، وم٘مرأ 

 ."اًمرضمؾ ويٗمن اًمٗمراء، ىم٤مل أسمق اًمٕم٤ٌمس: مل يٕمٛمؾ أطمٌد ىمٌَٚمف ُمثَٚمف، وٓ أطم٥ًم أن أطمدا يزيد قمٚمٞمف

ُمـ دون شمٗمًػما  هـ، هق أول 207ومٝمؾ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمًتخٚمص ُمـ ذًمؽ: أن اًمٗمراء اعمتقرم ؾمٜم٦م 

٤ًٌم قمغم وومؼ شمرشمٞم٥م اعمّمحػ؟ وهؾ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل: إن يمؾ َُمـ شم٘مدم  ضم٤مُمٕم٤م ًمٙمؾ آي٤مت اًم٘مرآن ُمرشمي

اًمٗمراَء ُمـ اعمٗمنيـ يم٤مٟمقا ي٘متٍمون قمغم شمٗمًػم اعمِمٙمؾ وم٘مط؟.. ٓ.. ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٗمٝمؿ هذا ُمـ قم٤ٌمرة 

ؾ إًمٞمف يمام ُم٤مل إًمٞمف إؾمت٤مذ أمحد أُملم ذم يمت٤مسمف اسمـ اًمٜمديؿ، ٕهن٤م همػُم ىم٤مـمٕم٦ٍم ذم هذا، يمام ٓ ٟمًتٓمٞمع أْن ٟمٛمٞم

ًمٚمٗمراء ؿمٌٞمٌف ذم شمٜم٤موًمف ًممي قمغم  "ُمٕم٤مٟمك اًم٘مرآن"(، وذًمؽ ٕني يمت٤مب 141ص 2)ضمـ  "وحك اإلؾمالم"

ٕيب قمٌٞمدة، وم٢مٟمف يتٜم٤مول اًمًقر قمغم شمرشمٞمٌٝم٤م، ويٕمرض عم٤م ذم  "جم٤مز اًم٘مرآن"شمرشمٞمٌٝم٤م ذم اًمًقر سمٙمت٤مب 

ومٚمٞمس ًمٚمٗمراء أوًمٞم٦ٌم ذم هذا، سمؾ شمٚمؽ قمغم ُم٤م يٌدو  -أي: اعمراد ُمٜمٝم٤م  –جم٤مزه٤م اًمًقرة ُمـ آٍي حتت٤مج ًمٌٞم٤من 

سم٠مني اؾمتٞمٗم٤مَء اًمتٗمًػم  -وإن يم٤من همػَم ىم٤مـمع  -يم٤مٟم٧م ظمٓم٦م اًمٕمٍم، صمؿ إني ُم٤م ُٟمِ٘مؾ ًمٜم٤م قمـ اًمًٚمػ ُيِمٕمر 

ي٘مقل اسمـ أيب  ًمًقر اًم٘مرآن وآي٤مشمف يم٤من قمٛمال ُمٌٙمرا مل يت٠مظمر إمم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمث٤مين وأوائؾ اًمث٤مًم٨م، ومٛمثال

ـُ قم٤ٌمس: ايمت٥م، "ُمٚمٞمٙم٦م:  ـَ قم٤ٌمس قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن وُمٕمف أًمقاطُمف، ومٞم٘مقل ًمف اسم رأي٧م جم٤مهدا ي٠ًمل اسم

. وٟمجد احل٤مومظ اسمـ طمجر قمٜمدُم٤م شمرضمؿ ًمٕمٓم٤مء سمـ ديٜم٤مر اهلذزم اعمٍمي "ىم٤مل: طمتك ؾم٠مًمف قمـ اًمتٗمًػم يمٚم ف

، قمـ أمحد اسمـ ص٤مًمح: قمٓم٤مء سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل قمكم سمـ احلًـ اهلًٜمج٤مين"ي٘مقل:  "هتذي٥م اًمتٝمذي٥م"ذم يمت٤مسمف 

ُمـ صم٘م٤مت اعمٍميلم، وشمٗمًػُمه ومٞمام يروي قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم صحٞمٗم٦م، وًمٞمس ًمف دًٓم٦م قمغم أٟمف ؾمٛمع ُمـ 

ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ص٤مًمح احلدي٨م إٓ أن اًمتٗمًػم أظمذه ُمـ اًمديقان، ويم٤من قمٌد اعمٚمؽ سمـ 

ـَ ضمٌ 86ُمروان )اعمتقرم ؾمٜم٦م  ػم أن يٙمت٥م إًمٞمف سمتٗمًػم اًم٘مرآن، ومٙمت٥م ؾمٕمٞمد هبذا هـ( ؾم٠مل ؾمٕمٞمَد سم
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 .(52)ُمـ همػمه أيمثرَ  قمـ جم٤مهدٍ  َق رُ اًمٓم   رُ ر  ٙمَ يُ 

                                                                                                                                                      

. ومٝمذا سيٌح ذم أني ؾمٕمٞمد "اًمتٗمًػم، ومقضمده قمٓم٤مء سمـ ديٜم٤مر ذم اًمديقان وم٠مظمذه وم٠مرؾمٚمف قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم

سمـ ضمٌػم ريض اهلل قمٜمف مجع شمٗمًػَم اًم٘مرآن ذم يمت٤مب، وأظمذه ُمـ اًمٙمت٤مب قمٓم٤مُء سمـ ديٜم٤مر، وُمٕمروٌ  أني 

قمغم اخلال  ذم ذًمؽ، وٓ ؿمؽ أني شم٠مًمٞمَٗمف هذا يم٤من  -هجري٦م  95أو ؾمٜم٦م  - 94 ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىُمتِؾ ؾمٜم٦م

 2)ضمـ  "وومٞم٤مت إقمٞم٤من"هجري٦م. ويمذًمؽ ٟمجد ذم  86ىمٌؾ ُمقت قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان اعمتقرم ؾمٜم٦م 

( : أني قمٛمرو سمـ قُمٌٞمد ؿمٞم( اعمٕمتزًم٦م، يمت٥م شمٗمًػما ًمٚم٘مرآن قمـ احلًـ اًمٌٍمي، وُمٕمٚمقٌم أني احلًـ 3ص

ـَ ضمري٩م اعمتقرم ؾمٜم٦م 85هجري٦م. وُمر سمٜم٤م ومٞمام ؾمٌؼ )ص 116 شمقذم ؾمٜم٦م هجري٦م ًمف صمالصم٦ُم  150( أني اسم

أضمزاء يم٤ٌمر ذم اًمتٗمًػم، رواه٤م قمٜمف حمٛمد سمـ صمقر، وم٢مذا اٟمْمؿ إمم هذا ُم٤م ٟمالطمٔمف ُمـ ىمقة اشمّم٤مل اًم٘مرآن 

اعمٚمح٦م ذم  سم٤محلٞم٤مة اإلؾمالُمٞم٦م، وؿمدة قمٜم٤مي٦م اًم٘مقم سم٠مظمذ إطمٙم٤مم وهمػمه٤م ُمـ آي٤مت اًم٘مرآن، وطم٤مضم٤مهتؿ

ذًمؽ، ]ٓ[ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل: إني اًمٗمراء مل ُيًٌَؼ إمم هذا آؾمتٞمٗم٤مء واًمت٘مِّص، سمؾ هق ُمًٌقق سمذًمؽ، وإن 

يمٜم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٕملم َُمـ ؾمٌؼ إمم هذا اًمٕمٛمؾ قمغم وضمف اًمتح٘مٞمؼ، وًمق أٟمف وىمع ًمٜم٤م يمؾ  ُم٤م يُمت٥م ُمـ 

ن اًمتٗمًػَم قمغم هذا اًمٜمٛمط(. اًمتٗمًػم ُمـ ُمٌدأ قمٝمد اًمتدويـ، ُٕمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٕملم اعمٗمن إ ول اًمذي َدوي

 [107 - 1/105]اًمتٗمًػم واعمٗمنون 

أقمٚمؿ ُمـ سم٘مل سم٤مًمتٗمًػم "، وىم٤مل ىمت٤مدة: "يم٤من جم٤مهٌد أقمٚمَٛمٝمؿ سم٤مًمتٗمًػم"ىم٤مل ظُمَّمْٞمػ: ( 52)

 [4/451. ]اًمًػم "جم٤مهد

رون أٟمف ي٠ًمل وىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش: ىمٚم٧م ًمألقمٛمش: ُم٤م سم٤مهُلؿ َيتيُ٘مقن شمٗمًػَم جم٤مهد؟ ىم٤مل: يم٤مٟمقا ي

 أهَؾ اًمٙمت٤مب. ]اًم٤ًمسمؼ[

 [4/455وىم٤مل اًمذهٌل: )عمج٤مهٍد أىمقاٌل وهمرائ٥ُم ذم اًمٕمٚمؿ واًمتٗمًػم شُمًتٜمَٙمر(. ]ؾمػم اًمٜمٌالء 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ...، (53)اًمّمح٤مسم٦مقمـ  قا اًمتٗمًػمَ اًمت٤مسمٕملم شمٚم٘مي  أني  واعم٘مّمقدُ 

                                              

وُمـ هٜم٤م ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )وأُم٤م اًمتٗمًػُم اًمث٤مسم٧م قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ومذًمؽ إٟمام ىَمٌِٚمقه ٕهنؿ  (53)

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٗمَظ اًم٘مرآن وُمٕم٤مٟمٞمف مجٞمٕم٤م، يمام صم٧ٌم ذًمؽ ىمد قَمِٚمٛمقا أني اًمّمح٤مسم٦م سمٚميٖمقا قمـ اًمٜمٌل 

قمٜمٝمؿ، ُمع أني هذا مم٤م ُيٕمَٚمؿ سم٤مًميورة قمـ قم٤مدهتؿ، وم٢مني اًمرضمؾ ًمق َصٜميػ يمت٤مَب قمٚمٍؿ ذم ـم٥م أو طم٤ًمب أو 

َٛمٝمؿ شمِمقق إمم ومٝمؿ يمالُمف وُمٕمروم٦م ُمراده، وأني   همػم ذًمؽ، وطَمِٗمَٔمف شمالُمذشُمف، ًمٙم٤من ُيٕمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار أني َِهَ

َد طمٗمظ احلرو  ٓ شمٙمتٗمل سمف اًم٘مٚمقب، ومٙمٞمػ سمٙمت٤مب اهلل اًمذي أُمر سمٌٞم٤مٟمف هلؿ، وهق قمّمٛمُتٝمؿ  جمري

وهداهؿ، وسمف ومرق اهلل سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، واهلدى واًمْمالل، واًمرؿم٤مد واًمٖمل، وىمد أُمرهؿ سم٤مإليامن سمام 

َل قَمَٚمٞمِْف َوىمَ }أظمؼم سمف ومٞمف واًمٕمٛمؾ سمام ومٞمف، وهؿ يتٚم٘مقٟمف ؿمٞمئ٤م سمٕمد رء يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َٓ ُٟمز  ـَ يَمَٗمُروا ًَمْق ِذي ٤مَل اًمي

ًْمٜم٤َمُه شَمٜمِْزيالً }أي٦م، وىم٤مل شمٕم٤ممم:  {اًْمُ٘مْرآُن مُجَْٚم٦ًم َواطِمَدةً  . {َوىُمْرآٟم٤ًم وَمَرىْمٜم٤َمُه ًمَِتْ٘مَرَأُه قَمغَم اًمٜمي٤مِس قَمغَم ُُمْٙم٨ٍم َوَٟمزي

َد طمروومف وهؿ ٓ يٗم٘مٝمقن ُم٤م يتٚمقه قمٚمٞمٝمؿ وٓ ُم٤م  وهؾ َيتقهؿ قم٤مىمٌؾ أهنؿ يم٤مٟمقا إٟمام ي٠مظمذون ُمٜمف جمري

ي٘مرؤوٟمف وٓ شمِمت٤مق ٟمٗمقؾمٝمؿ إمم ومٝمؿ هذا اًم٘مقل وٓ ي٠ًمًمقٟمف قمـ ذًمؽ وٓ يٌتدئ هق سمٞم٤مٟمف هلؿ، هذا مم٤م 

ُيٕمَٚمؿ سمٓمالُٟمف أقمٔمؿ مم٤م ُيٕمٚمؿ سمٓمالُن يمتامهنؿ ُم٤م شمتقومر اهلٛمؿ واًمدواقمل قمغم ٟم٘مٚمف، وَُمـ زقمؿ أٟمف مل يٌلم هلؿ 

َ هلؿ اًمٜمصي قمغم قمكمٍّ وؿمٞمئ٤م ُمٕم٤مين اًم٘مرآن أو أٟمف سمٞميٜمٝم٤م  ويمتٛمقه٤م قمـ اًمت٤مسمٕملم، ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م َُمـ زقمؿ أٟمف سَملمي

آظمر ُمـ اًمنمائع واًمقاضم٤ٌمت، وأهنؿ يمتٛمقا ذًمؽ، أو أٟمف مل يٌلم هلؿ ُمٕمٜمك اًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واحل٩م 

٦م أهارهؿ، وٟمحق ذًمؽ مم٤م يزقمؿ اًم٘مراُمٓم٦م أني ًمف سم٤مـمٜم٤م ُي٤مًمػ اًمٔم٤مهَر يمام ي٘مقًمقن: إن اًمّمالة ُمٕمروم

واًمّمٞم٤مم يمتامن أهارهؿ، واحل٩م زي٤مرة ؿمٞمقظمٝمؿ، وهق ٟمٔمػُم ىمقهِلؿ أن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر يم٤مٟم٤م ُمٜم٤مومَ٘ملْم 

ىَمّْمُدَه٤م إهالُك اًمرؾمقل، وأن أسم٤م هل٥م أىم٤مُمٝمام ًمذًمؽ، وأهنام يدا أيب هل٥م، وهق اعمراُد ذم زقمٛمٝمؿ سم٘مقًمف: 

ٌي٧ْم َيَدا َأيِب هَل٥ٍَم َوشَم٥مي } ـي قَمَٛمُٚمَؽ }اًمذي ىم٤مل اهلل:  ، وىمقهلؿ أن اإلذاك{شَم ٌََٓم يْم٧َم ًَمٞمَْح ـْ َأْذَ هق  {ًَمِئ

ًمئـ أذيم٧م "إذاك أيب سمٙمر وقمكم ذم اًمقٓي٦م، وأن اهلل أُمره سم٢مظمالص اًمقٓي٦م ًمٕمكم دون أيب سمٙمر وىم٤مل: 

، وٟمحق ذًمؽ ُمـ شمٗمًػم اًم٘مراُمٓم٦م. وم٘مقًُمٜم٤م سمتٗمًػم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ًمِِٕمْٚمِٛمٜم٤م سم٠مهنؿ "سمٞمٜمٝمام ًمٞمحٌٓمـ قمٛمٚمؽ

ٚميٖمقا قمـ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م مل َيِّمْؾ إًمٞمٜم٤م إٓ سمٓمري٘مٝمؿ، وأهنؿ قَمِٚمُٛمقا ُمٕمٜمك ُم٤م أٟمزل اهلل قمغم سمَ 
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 (55)يم٤مٟمقا ىمد يتٙمٚمٛمقن ذم سمٕمض ذًمؽ سم٤مٓؾمتٜم٤ٌمط ، وإنْ (54)اًمًٜم٦م ؿَ ٚمْ قمِ  يمام شمٚم٘مقا قمٜمٝمؿ

 وآؾمتدٓل، يمام يتٙمٚمٛمقن ذم سمٕمض اًمًٜمـ سم٤مٓؾمتٜم٤ٌمط وآؾمتدٓل.

                                                                                                                                                      

رؾمقًمف شمٚم٘مٞم٤م قمـ اًمرؾمقل، ومٞمٛمتٜمع أن ٟمٙمقن ٟمحـ ُمّمٞمٌلم ذم ومٝمؿ اًم٘مرآن وهؿ خمٓمئقن، وهذا ُيٕمٚمؿ 

 ([333 - 330سمٓمالُٟمف ضورًة قم٤مدة وذقم٤م(. ]سمٖمٞم٦م اعمرشم٤مد )ص

ي٧م قمـ قمٙمرُم٦م ىم٤مل: روى ( 54) ٌَْؾ قمغم شمٕمٚمٞمؿ "اًمزسمػم سمـ اخِلر  ـُ قم٤ٌمس يْمع ذم رضمكم اًمَٙم يم٤من اسم

 ."اًم٘مرآن واًمًٜمـ

 واًمٙمٌؾ: اًم٘مٞمد ُمـ أّي رء يم٤من، وذم ىمّمٞمدة يمٕم٥م: 

 سم٤مٟم٧م ؾمٕم٤مد وم٘مٚمٌل اًمٞمقم ُمتٌقل ... ُُمتَٞميؿ إصمَره٤م مل ُيْٗمَد ُمٙمٌقل

 [5/14]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  أي: ُم٘مٞمد.

ٌََط اعم٤مُء ُمـ اًمٕملم إذا ظمرج اؾمتخراج اعم٤مء ُمـ اًمٕملم، ي٘م٤مل:آؾمتٜم٤ٌمط:  (55) ٌَُط: اعم٤مُء اًم ،َٟم ذي واًمٜمي

َط هب ،ُيرج ُمـ اًمٌئر أوَل ُم٤م حُتَٗمر وم٤مؾمتٕمػم عم٤م َيًتخرضمف  ،ذا آؾمؿ ٓؾمتخراضمٝمؿ ُمٞم٤مَه اًم٘مٜمكوؾمٛمل اًمٜمٌي

 [1/20ًمٕمٌد اًمٕمزيز اًمٌخ٤مري يمِمػ إهار اًمرضمُؾ سمَٗمْرِط ذهٜمف ُمـ اعمٕم٤مين واًمتداسمػم ومٞمام يٕمْمؾ ويؿ. ]

( : )ىم٤مل القهري: آؾمتٜم٤ٌمط يم٤مٓؾمتخراج. وُمٕمٚمقٌم أني 2/397) "اإلقمالم "ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

ذًمؽ ىمدٌر زائٌد قمغم جمرد ومٝمِؿ اًمٚمٗمظ، وم٢مني ذًمؽ ًمٞمس ـمريُ٘مف آؾمتٜم٤ٌمط، إذ ُمقوققم٤مُت إًمٗم٤مظ ٓ شُمٜم٤مل 

َذمي َُمـ  -ؾمٌح٤مٟمف  -إؿم٤ٌمُه واًمٜمٔم٤مئر وُم٘م٤مصُد اعمتٙمٚم ؿ، واهلل سم٤مٓؾمتٜم٤ٌمط، وإٟمام شُمٜم٤مل سمف اًمِٕمَٚمُؾ واعمٕم٤مين و

دا وم٠مذاقمف وأومِم٤مه، ومَحِد َُمـ اؾمتٜمٌط ُِمـ أوزم اًمٕمٚمؿ طم٘مٞم٘مَتف وُمٕمٜم٤مه. ويقوحف أني  ؾَمٛمع فم٤مهرا جمري

ض آؾمتٜم٤ٌمط: اؾمتخراُج إُمر اًمذي ُِمـ ؿم٠مٟمِف أْن ُيٗمك قمغم همػِم ُُمًتٜمٌِٓمِف، وُمٜمف: اؾمتٜم٤ٌمُط اعم٤مء ُمـ أر

ٙمؿ رؾمقُل اهلل  -ريض اهلل قمٜمف  -اًمٌئر واًمٕملم، وُِمـ هذا ىمقُل قمكمٍّ سمـ أيب ـم٤مًم٥م   -وىمد ؾمئؾ: هؾ ظَمّمي

 دون اًمٜم٤مس؟ وم٘م٤مل:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 
ٍ
ٓ، واًمذي ومٚمؼ احل٦ٌم وسمرأ اًمٜمًٛم٦م، إٓ ومٝمام ُي١مشمٞمف اهللُ "سمٌمء

وم٦م ُمقوقع اًمٚمٗمظ وقمٛمقُمف أو ظمّمقصف، وم٢مني ، وُمٕمٚمقٌم أني هذا اًمٗمٝمَؿ ىمدٌر زائٌد قمغم ُمٕمر"قمٌدا ذم يمت٤مسمف

هذا ىمدٌر ُمِمؽمك سملم ؾم٤مئر َُمـ يٕمر  ًمٖم٦م اًمٕمرب، وإٟمام هذا ومٝمُؿ ًمقازِم اعمٕمٜمك وٟمٔم٤مئره، وُمراِد اعمتٙمٚمؿ 

 سمٙمالُمف، وُمٕمروم٦ِم طمدود يمالُمف سمحٞم٨م ٓ َيدظُمؾ ومٞمٝم٤م همػُم اعمراد وٓ َُيُرج ُمٜمٝم٤م رٌء ُمـ اعمراد( اهـ .

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 59 

 فصل

 [عتـو  ال وأنَّ غالَبه ِمن اختلفاخللَف بني السؾف يف التػسر قؾقل، يف أنَّ ]

 

ًي  اخلالُ    ذم اًمتٗمًػم ىمٚمٞمؾ. (56)ػٚمَ سملم اًم

                                              

َٚمػ: أه (56) ًي ٚم٦م اًمذيـ ىم٤مل ومٞمٝمؿ اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمراد سم٤مًم يمام ذم  -ُؾ اًم٘مرون اعمٗمْمي

 "ظمػم اًمٜم٤مس ىمرين، صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ، صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ...":  -ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد  "اًمّمحٞمحلم"

 احلدي٨م.

اًمّمحٞمح أني ىمرَٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: : )( 16/85) "ذح ُمًٚمؿ"ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم 

 واًمث٤مين: اًمت٤مسمٕمقن, واًمث٤مًم٨م: شم٤مسمٕمقهؿ( اهـ . اًمّمح٤مسم٦ُم,

ومجٝمقُر  ،الصم٦م سمجٛمٝمقر أهؾ اًم٘مرن، وهؿ وؾمٓمفوىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )إني آقمت٤ٌمر ذم اًم٘مرون اًمث

 ،ٙمـ سم٘مل ُمـ أهؾ سمدر إٓ ٟمٗمٌر ىمٚمٞمؾطمتك إٟمف مل ي ،٤مء إرسمٕم٦ماًمّمح٤مسم٦م اٟم٘مروقا سم٤مٟم٘مراض ظمالوم٦م اخلٚمٗم

 ،ذم إُم٤مرة اسمـ اًمزسمػم وقمٌد اعمٚمؽ أواظمر قمٍم أص٤مهمر اًمّمح٤مسم٦مومجٝمقُر اًمت٤مسمٕملم سم٢مطم٤ًمن اٟم٘مروقا ذم 

وص٤مر ذم وٓة إُمقر  ،إُمقي٦م وأوائؾ اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م ومجٝمقُر شم٤مسمٕمل اًمت٤مسمٕملم اٟم٘مروقا ذم أواظمر اًمدوًم٦م

سم٧م سمٕمُض اًمٙمت٥م اًمٕم ،ج يمثػٌم ُمـ إُمر قمـ وٓي٦م اًمٕمربوظمر ،إقم٤مضمؿيمثػٌم ُمـ  جٛمٞم٦م ُمـ يمت٥م وقُمر 

صمؿ يٗمِمق اًمٙمذب طمتك يِمٝمد ":  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-وفمٝمر ُم٤م ىم٤مًمف اًمٜمٌل   ،واًمروم اًمٗمرس واهلٜمد

طمدث صمالصم٦ُم أؿمٞم٤مء: اًمرأي واًمٙمالم واًمتّمق , وطمدث  ،"ؾ وٓ سمًتِمٝمد، ويٚمػ وٓ يًتحٚمػاًمرضم

ؿ وهق ٟمٗمُل اًمّمٗم٤مت، وسم٢مزائف اًمتٛمثٞمؾ(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى   [358 - 10/357اًمتجٝم 

مم اشمٗم٘مقا أني آظمر َُمـ يم٤من ُمـ أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم ممـ ُي٘مٌَؾ ىمقًُمف ُمـ قم٤مش إوىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: )و

وذم هذا اًمقىم٧م فمٝمرت اًمٌدُع فمٝمقرا وم٤مؿمٞم٤م، وأـمٚم٘م٧م اعمٕمتزًم٦م  ،هـ(220طمدود اًمٕمنميـ وُم٤مئتلم )

ا  أًمًٜمتٝم٤م، ورومٕم٧م اًمٗمالؾمٗم٦م رءوؾمٝم٤م، واُمُتحـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٞم٘مقًمقا سمخٚمؼ اًم٘مرآن، ً وشمٖمػمت إطمقاُل شمٖمػم 

فمٝمقرا  "صمؿ يٗمِمق اًمٙمذب"وفمٝمر ىمقًُمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  ،ومل يزل إُمُر ذم ٟم٘مٍص إمم أن ،ؿمديدا
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 ـ ظمالومٝمؿ ذم اًمتٗمًػم.ُمِ  ٝمؿ ذم إطمٙم٤مم أيمثرُ وظمالومُ 

 ... (57)عٍ ٜمق  شم إمم اظمتالِ   عُ ضمِ رْ ـ اخلال  يَ قمٜمٝمؿ ُمِ  ح  ِّم ُم٤م يَ  ٥ُم وهم٤مًمِ 

                                                                                                                                                      

، واٟمٔمر: ًمقاُمع  7/6سمّٞمٜم٤م طمتك يِمٛمؾ إىمقاَل وإومٕم٤مل واعمٕمت٘مدات، واهلل اعمًتٕم٤من(. ]ومتح اًم٤ٌمري 

 [21 - 1/20إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م ًمٚمًٗم٤مريٜمل 

 ُمـ سم٠من ختتٚمػ اًمٕم٤ٌمرات ُمـ همػم ُمٜم٤موم٤مٍة سم (57)
ٍ
َ قمـ رء لم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وُمراداهت٤م، ومٞمٙمقن يمؾٌّ ىمد قَمؼمي

، وًمقازُم احلؼ ٓ شمتٜم٤مرم، أو يٙمقن يمؾٌّ ىمد قمؼم قمـ ضمزئلٍّ ُمـ ضمزئٞم٤مت  ًمقازم اعمٕمٜمك اعمراد، وٓزُم احلؼ  طمؼٌّ

اعمٕمٜمك اًمٙمكم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٛمثٞمؾ ٓ احلٍِم واًمتخّمٞمص، ومٞمٙمقن اًمٖمرُض ُمـ اًمتٛمثٞمؾ شمٜمزيَؾ اعمٕمٜمك اًمٙمكم 

د، ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: اعم د ذم صقرٍة ضمزئٞم٦م حمًقؾم٦م، ٕني اعمحًقَس أىمرب إمم اًمتّمقر ُمـ اعمٕم٘مقل اعمجري جري

 سم٤مًمِمخّمٞم٤مت ُمـ احلًٞم٤مت أقمٔمُؿ ُمـ ضمزُمٝمؿ سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت، وضمزُمٝمؿ سمٙمٚمٞم٦م إٟمقاع )
ِ
إني ضَمْزَم اًمٕم٘مالء

(. اًمٗمٓمرة هب٤م أىمقى أقمٔمؿ ُمـ ضمزُمٝمؿ سمٙمٚمٞم٦م إضمٜم٤مس، واًمٕمٚمؿ سم٤ملزئٞم٤مت أؾمٌُؼ إمم اًمٗمٓمرة، ومَجْزمُ 

 [9/115]جمٛمقع اًمٗمت٤موى 

َؾِف ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )وُِمْثُؾ هذا آظمتالِ  ذم اًمٕم٤ٌمرات ُمٜمتنٌم ذم يمالم اًمًٚمػ ذم اًمتٗمًػم،   طادة السَّ

 ًٓ أْن َيذيُمَر أطمُدهؿ ذم شمٗمًػم اًمٚمٗمٔم٦م سمٕمَض ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وٓزُم٤م ُمـ ًمقازُمٝم٤م، أو اًمٖم٤مي٦َم اعم٘مّمقدة ُمٜمٝم٤م، أو ُمث٤م

ٌ ف اًم٤ًمُم َٚمف(. ]خمتٍم اًمّمقاقمؼ )ص وهذا كثٌر يف كلمفمَع قمغم ٟمٔمػمه، ُيٜم ـْ شم٠مُمي َ
 ([427عمِ

وىمد ىم٤مل اسمـ وهبذا قُمٚمَِؿ أني اًمتٗمًػَم ًمٞمس ُُمٜمحٍِما ذم سمٞم٤من اعمٕمٜمك اعمٓم٤مسم٘مل اًمقوٕمل، سمؾ هق أقمؿ، 

ام ي٘متْمٞمف: ُمٕمٜمك اًمتٗمًػم: ذُح اًم٘مرآن وسمٞم٤مُن ُمٕمٜم٤مه واإلومّم٤مُح سم( : )1/15) "اًمتًٝمٞمؾ"ضُمَزي ذم ُم٘مدُم٦م 

ُِمـ دًٓم٦م آًمتزام،  -أقمٜمل اإلؿم٤مرَة واًمٗمحقى  -سمٜمّمف أو إؿم٤مرشمف أو ومحقاه( اهـ ، وُمٕمٚمقٌم أني ه٤مشملم 

واقمٚمؿ: أني اًمتٗمًػم: إُم٤م سم٤معمٓم٤مسمِؼ، وإُم٤م : ) "هم٤مي٦م اإلطمٙم٤مم"وهلذا ىم٤مل اًمِمٞم( حمٛمد اًمٓمحالوي ذم 

 ([114( اهـ . ]صمٛمر اًمثامم )صسم٤مًمالزم، وإُم٤م سم٤معمث٤مل

ومٝمل: دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم َت٤مم ُم٤م ُوِوع ًمف، وؾُمٛمٞم٧م سمذًمؽ عمٓم٤مسم٘م٦م اًمٚمٗمظ اًمدال  "لة ادطابؼةدال"أُم٤م 

ٕهن٤م سمٛمحض اًمٚمٗمظ ُِمـ همػم اٟمت٘م٤مٍل ًمٚمذهـ ُمـ اعمٕمٜمك اعمقوقع  "ًمٗمٔمٞم٦م"ًمٚمٛمٕمٜمك اعمدًمقل قمٚمٞمف، وي٘م٤مل هل٤م 

قمـ ُمٕمٜم٤مه ُُمالِزٍم ًمف. صمؿ ومٝمل: دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم أُمٍر ظم٤مرج  "داللة االلتزام"ًمف اًمٚمٗمُظ إمم رء آظمر، وأُم٤م 
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ـِ يمٚم ف، ، وهل: "داللة التضؿن"سم٘مٞم٧م  وؾمٛمٞم٧م شمْمٛمٜم٤م ٕني اًمٚمٗمَظ دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم ضمزء ُمًامه ذم ِوْٛم

ـِ اعمٕمٜمك لزئف، وهذا هق اعمِمٝمقُر ذم ىمًٛم٦م اًمدًٓم٦م،  يدل قمغم ُم٤م ذم ِوٛمـ اعمقوقع ًمف، وذًمؽ ًمتْمٛم 

إني دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜمك شمٜمحٍم ذم ( : )25)ص "تّمٗمكاعمً"يمام ىم٤مل اًمٖمزازم ذم أقمٜمل يمقهَن٤م صمالصمٞم٦م، 

صمالصم٦م أوضمف، وهل اعمٓم٤مسم٘م٦م واًمتْمٛمـ وآًمتزام، وم٢مني ًمٗمَظ اًمٌٞم٧م دل قمغم ُمٕمٜمَك اًمٌٞم٧م سمٓمريؼ اعمٓم٤مسم٘م٦م، 

ـ، ٕني اًمٌٞم٧م يتْمٛمـ اًمً٘مػ، ٕني اًمٌٞم٧م قم٤ٌمرٌة قمـ اًمً٘مػ  ويدل قمغم اًمً٘مػ وطمَده سمٓمريؼ اًمتْمٛم 

ًمٗمُظ اًمٗمرس قمغم الًؿ، إذ ٓ ومرس إٓ وهق ضمًؿ، وأُم٤م ـمريُؼ آًمتزام ومٝمق  واحلٞمٓم٤من، ويمام يدل

يمدًٓم٦م ًمٗمظ اًمً٘مػ قمغم احل٤مئط، وم٢مٟمف همػُم ُمقوقٍع ًمٚمح٤مئط ووَع ًمٗمِظ احل٤مئط ًمٚمح٤مئط طمتك يٙمقن 

ُمٓم٤مسم٘م٤م، وٓ هق ُمتْمٛمـ، إذ ًمٞمس احل٤مئُط ضمزءا ُمـ اًمً٘مػ يمام يم٤من اًمً٘مُػ ضمزءا ُمـ ٟمٗمس اًمٌٞم٧م ويمام 

ضمزءا ُمـ ٟمٗمس اًمٌٞم٧م، ًمٙمٜمف يم٤مًمرومٞمؼ اعمالزم اخل٤مرج قمـ ذات اًمً٘مػ اًمذي ٓ يٜمٗمؽ اًمً٘مُػ يم٤من احل٤مئط 

 ( اهـ .قمٜمف

ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر ذم ُم٘مدُم٤مت واقمٚمؿ أني دًٓم٦م آًمتزام هل اًمتل قمٚمٞمٝم٤م اعمداُر وآقمتامُد ذم آؾمتٜم٤ٌمط، 

٘مٞم٦م ومٝمل دًٓم٦ٌم ًمٗمٔمٞم٦م حمْم٦م يمام وأُم٤م آؾمتٜم٤ٌمط ومٛمـ دًٓم٦م آًمتزام( اهـ ، أُم٤م اعمٓم٤مسم( : )1/12شمٗمًػمه )

ـُ اًم٘مٞمؿ آٟمِٗم٤م سم٠مني آؾمتٜم٤ٌمَط ىمدٌر زائٌد قمغم  ؾمٌؼ، ٓ ُيت٤مج ومٞمٝم٤م إمم أزيَد ُِمـ ُمٕمروم٦م اًمقوع، وىمد سح اسم

ٌ ِٝمف إمم اًمٚمزوم  جمرد ومٝمؿ ُمقوقع اًمٚمٗمظ وُمٕمٜم٤مه، وعمَي٤م يم٤مٟم٧م دًٓم٦م آًمتزام ُمتقىمٗم٦م قمغم اًمتٗم٤مت اًمذهـ وشمٜم

ف ُمـ اعمٚمزوم إمم ًمقازُمف، وم٘مد سَم٤مَن هب٤م شمٗم٤موُت اًمٕمٚمامء ذم اًمٗمٝمؿ وآؾمتٜم٤ٌمط وَت٤ميزت ومٞمٝم٤م سملم اعمٕم٤مين، واٟمت٘م٤مًمِ 

ٌُٝمؿ، ىم٤مل اًم٘م٤ميض ٟمجؿ اًمديـ اًم٘مدد ص٤مطم٥م اًمريمـ اًمٓم٤مود ذم يمت٤مسمف  )أهار اًم٘مرآن  : "اًمٗمّمقل"ُمراشم

ٙمٚمؿ قمغم أي٦ِم طمتك إني ُمٜمٝمؿ ُمـ يت ،وقم٘مقل اًمٜم٤مس ذم ومٝمٛمٝم٤م خمتٚمٗم٦م ،وُمٔم٤مهن٤م دىمٞم٘م٦م ،واًمًٜم٦م يمثػمة

وُمع ذًمؽ ٓ يٜمتٝمل(. ]اًمٌحر اعمحٞمط  ،ٚمداٍت يمثػمة ذم ومقائده٤م ودًٓمتٝم٤ماًمقاطمدة أو احلدي٨م اًمقاطمد جم

 [8/38ًمٚمزريمٌم 

واعم٘مّمقد شمٗم٤موُت اًمٜم٤مس ذم ُمراشم٥م اًمٗمٝمؿ ذم اًمٜمّمقص، وأني ُمٜمٝمؿ ُمـ يٗمٝمؿ ُمـ وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )

ٙم٤مم أو أيمثَر ُمـ ذًمؽ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘متٍم ذم اًمٗمٝمؿ أي٦م طمٙمام أو طمٙمٛملم، وُمٜمٝمؿ ُمـ يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م قمنمة أطم

ف إمم قمغم جمرد اًمٚمٗمظ دون ؾمٞم٤مىمف ودون إيامئف وإؿم٤مرشمف وشمٜمٌٞمٝمف واقمت٤ٌمره، وأظَمص  ُمـ هذا وأًمٓمُػ: و ٛم 
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ومٞمَٗمٝمؿ ُمـ اىمؽماٟمف سمف ىمدرا زائدا قمغم ذًمؽ اًمٚمٗمظ سمٛمٗمرده، وهذا سم٤مٌب قمجٞم٥ٌم ُِمـ ومْٝمؿ  ،ٟمصٍّ آظَمَر ُمتٕمٚم ٍؼ سمف

ِ٘مف سمفٜمٌف ًمف إٓ اًمٜم٤مدُر ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وم٢مني اًمذهـ ىمد ٓ يِمٕماًم٘مرآن ٓ يت وهذا يمام  ،ر سم٤مرشم٤ٌمط هذا هبذا وشمٕمٚم 

ـُ قم٤ٌمس ُمـ ىمقًمف:  ـي }ُمع ىمقًمف:  {َومَحُْٚمُف َوومَِّم٤مًُمُف صَماَلصُمقَن ؿَمْٝمًرا}وَمِٝمؿ اسم َدُه َٓ ـَ َأْو َواًْمَقاًمَِداُت ُيْرِوْٕم

يُؼ ُِمـ آي٦م اًمٗمرائض ذم أول اًمًقرة وآظمره٤م أني اعمرأة ىمد  {طَمْقًَملْمِ يَم٤مُِمَٚملْمِ  د  شمِٚمد ًمًت٦م أؿمٝمر، ويمام وَمِٝمَؿ اًمّم 

 [355 - 1/354 إقمالم اعمقىمٕملم] أني اًمٙمالًم٦م َُمـ ٓ وًمَد ًمف وٓ واًمد، وأؾم٘مَط اإلظمقَة سم٤ملَّد(.

وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ؿمديُد  ،اًمٜمّمقص ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ضَمكِمٌّ فم٤مهر وىم٤مل اًمِمٞم( حمٛمد ظمٚمٞمؾ هراس: )دٓٓت

اعمٕمٜمك ومٌٕمُْمٝم٤م يٙمقن ًمزوُُمف هلذا  ،ًمُ٘مْرِب واًمٌٕمد ُمـ اعمٕمٜمك إصكموذًمؽ ًمتٗم٤موت اًمٚمقازم ذم ا ،ٗم٤مءاخل

٤مين يمالُِمف رزىم٤م واهلل ؾمٌح٤مٟمف هق اًمذي َيرُزق َُمـ يِم٤مء ُمـ قم٤ٌمده اًمٗمٝمَؿ عمٕم ،وسمٕمُْمٝم٤م يٙمقن ظمٗمٞم٤م ،واوح٤م

 ًمٙمؿ رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمام ُأصمَِر قمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف أٟمف ؾمئؾ: هؾ وصي  ،واؾمٕم٤م سمال شم٘مدير

وإٓ ُم٤م ذم هذه  ،َل اهللُ قمٌَده وَمْٝماًم ذم يمت٤مسمفإٓ أن ُيٕمٓمِ  ،ٓ واًمذي ومٚمؼ احل٦ٌم وسمرأ اًمٜمًٛم٦م"سمٌمء؟ وم٘م٤مل: 

٠مويؾ طمتك ؾُمٛمل ويمذًمؽ ُم٤م قُمِر  قمـ ؾمٕم٦م قمٚمؿ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام سمقضمقه اًمت ،"اًمّمحٞمٗم٦م

قم٤مء رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طملم ووع يَده قمغم صدره وىم٤مل: وذًمؽ سمؼميم٦م د ،شَمْرمُج٤مَن اًم٘مرآن

، واٟمٔمر: اًم٘مقاقمد اعمثغم ٓسمـ  2/257ذح اًم٘مّمٞمدة اًمٜمقٟمٞم٦م (. ]"اًمٚمٝمؿ وم٘مٝمف ذم اًمديـ وقمٚمٛمف اًمت٠مويؾ"

 [(12 - 11قمثٞمٛملم )ص

ؿ ًمٙمالم اهلل شم ىم٤مل ٕم٤ممم، وهلذا وُمـ هٜم٤م ًمزُم٧م اًمٕمٜم٤مي٦ُم هبذا اًميب ُمـ اًمدًٓم٦م ذم سم٤مب اًمتدسم ر واًمتٗمٝم 

اًم٘م٤مقمدة احل٤مدي٦م قمنمة: ُمراقم٤مة "( : )35 - 32)ص "اًم٘مقاقمد احِل٤ًمن"اًمِمٞم( قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي ذم 

. يمام أن اعمٗمن ًمٚم٘مرآن يراقمل ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف أًمٗم٤مفُمف ُمٓم٤مسم٘م٦ًم، وُم٤م دظمؾ "دًٓم٦م اًمتْمٛمـ واعمٓم٤مسم٘م٦م وآًمتزام

ج يف الؾػظ طذ ذكرهاأْن يراطَي لوازَم تؾك ادعاين، وما ت هفعؾقذم وٛمٜمٝم٤م،  . ستدطقه من ادعاين التي مل ُيَعرَّ

ـَ شمدسم ر، وصح٦َم ىمّمد ، وشمًتدقمل ىمقةَ وهذه الؼاطدة ِمن أَجلِّ قواطد التػسر وأكػِعفا ًْ وم٢مني  ،ومٙمر، وطُم

ـ  اًمّمدور، وسمام شمْمٛمٜمف اًم٘مرآنُ 
 اًمذي أٟمزًمف ًمٚمٝمدى واًمرمح٦م هق اًمٕم٤ممِلُ سمٙمؾ رء، اًمذي أطم٤مط قِمْٚمُٛمف سمام شُمٙمِ

وهلذا أمجع اًمٕمٚمامُء قمغم آؾمتدٓل سم٤مًمٚمقازم ذم  ،ٝم٤م وُم٤م يت٘مدُُمٝم٤م، وشمتقىمػ هل قمٚمٞمفُمـ اعمٕم٤مين، وُم٤م يتٌٕم

 يمالم اهلل هلذا اًم٥ًٌم.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وم٢مذا ومٝمٛمَتٝم٤م ومٝمام  ،ٝمؿ ُم٤م دل قمٚمٞمف اًمٚمٗمُظ ُمـ اعمٕم٤مينواًمٓمريُؼ إمم ؾمٚمقك هذا إصؾ اًمٜم٤مومع: أْن شمٗم

ْر ذم إُمقر اًمتل شمتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م ْر ومٞمام يؽمشم٥م  ،ٓ حتُّمؾ سمدوهن٤م، وُم٤م ُيِمؽمط هل٤مو ضمٞمدا، ومَٗمٙم  ويمذًمؽ وَمٙم 

 ، طمتك شمّمػَم ًمؽ َُمَٚمَٙم٦ٌم ضمٞمدة ذموَداِوْم قمٚمٞمفقمٚمٞمٝم٤م، وُم٤م يتٗمرع قمٜمٝم٤م ويٜمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م، وأيمثِْر ُِمـ هذا اًمتٗمٙمػم 

، وٓزُم احلؼ  طمؼٌّ  ،اًمٖمقص قمغم اعمٕم٤مين اًمدىمٞم٘م٦م ، وُم٤م يتٗمرع وُم٤م يتقىمػ قمغم احلؼ  طمؼٌّ ، وم٢مني اًم٘مرآن طمؼٌّ

، ذًمؽ يمٚم ف طمؼٌّ وٓ سمد. ومَٛمـ ُووم ؼ هلذه اًمٓمري٘م٦م وأقمٓم٤مه اهلل شمقومٞم٘م٤م وٟمقرا، اٟمٗمتح٧م ًمف ذم  قمـ احلؼ  طمؼٌّ

 اًم٘مرآِن اًمٕمٚمقُم اًمٜم٤مومٕم٦م، واعمٕم٤مر  الٚمٞمٚم٦م، وإظمالق اًم٤ًمُمٞم٦م، وأداب اًمٙمريٛم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م.

 وًمٜمَُٛمث ْؾ هلذا إصِؾ أُمثٚم٦ًم شمقوحف: 

طِمٞمؿِ }هلل احلًٜمك ُمٜمٝم٤م: ذم أؾمامء ا ـِ اًمري مْحَ ، وؾمٕم٦م رمحتف. ٦موم٢مهن٤م شمدل سمٚمٗمٔمٝم٤م قمغم وصٗمف سم٤مًمرمح ،{اًمري

وم٢مذا ومٝمٛم٧م أني اًمرمح٦م اًمتل ٓ يِمٌُٝمٝم٤م رمح٦م: هل وصُٗمف اًمث٤مسم٧م، وأٟمف أوصؾ رمحَتف إمم يمؾ خمٚمقق، ومل َُيُْؾ 

ويمامل ىمدرشمف، وإطم٤مـم٦م قمٚمٛمف،  أطمٌد ُمـ رمحتف ـمروم٦َم قملم، قَمَروْم٧َم أني هذا اًمقصَػ يدل قمغم يمامل طمٞم٤مشمف،

صمؿ اؾمتدًَمْٚم٧َم سمًٕم٦م رمحتف قمغم أني ذقَمف ٟمقٌر  ،ويمامل طمٙمٛمتف، ًمتقىم ِػ اًمرمح٦م قمغم ذًمؽ يمٚم ف وٟمٗمقذ ُمِمٞمئتف،

 .٤موأصمره ٤مٕهن٤م ُمـ ُم٘متْم٤مه ،إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م سمرمحتف وإطم٤ًمٟمف شمٕم٤ممم يمثػما ُمـاهللُ ورمح٦م, وهلذا ُيٕمٚم ؾ 

ََُم٤مَٟم٤مِت إمَِم َأْهِٚمَٝم٤م َوإَِذا طَمَٙمْٛمتُْؿ سَملْمَ اًمٜمي٤مإِني }وُمٜمٝم٤م: ىمقًُمف شمٕم٤ممم:  ْٕ وا ا ِس َأْن اهلليَ َي٠ْمُُمُريُمْؿ َأْن شُم١َمد 

ُٙمُٛمقا سم٤ِمًْمَٕمْدلِ  وم٢مذا وَمِٝمْٛم٧َم أني اهلل أُمر سم٠مداء إُم٤مٟم٤مت إمم أهٚمٝم٤م، اؾمتدًمٚم٧م سمذًمؽ قمغم وضمقب طمٗمظ  ،{حَتْ

وإذا ومٝمٛم٧م أن إٓ سمذًمؽ. ٕهٚمٝم٤م  وأٟمف ٓ يتؿ إداءُ  إُم٤مٟم٤مت، وقمدم إو٤مقمتٝم٤م واًمتٗمريط واًمتٕمدي ومٞمٝم٤م،

اهلل أُمر سم٤محلٙمؿ سملم اًمٜم٤مس سم٤مًمٕمدل، اؾمتدًمٚم٧م سمذًمؽ قمغم أني يمؾ طم٤ميمؿ سملم اًمٜم٤مس ذم إُمقر اًمٙم٤ٌمر 

ؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م ي١مهٚمف إمم  واًمّمٖم٤مر، ٓ سمد أن يٙمقن قم٤معم٤م سمام يٙمؿ سمف، وم٢من يم٤من طم٤ميمام قم٤مُم٤م، ومال سمد أن ُيّم 

طم٤ميمام سمٌٕمض إُمقر الزئٞم٦م يم٤مًمِم٘م٤مق سملم اًمزوضملم، طمٞم٨م أُمر اهلل أن ٟمٌٕم٨م طمٙمام ُمـ  ذًمؽ، وإن يم٤من

أهٚمف وطمٙمام ُمـ أهٚمٝم٤م، ومال سمد أن يٙمقن قم٤مروم٤م هبذه إُمقر اًمتل يريد أْن َيٙمؿ ومٞمٝم٤م، وَيْٕمِرَ  اًمٓمريَؼ اًمتل 

 يمؾ أُمٍر شمقصٚمف إمم اًمّمقاب ُمٜمٝم٤م. وهبذا سمٕمٞمٜمف ٟمًتدل قمغم وضمقب ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وأٟمف ومرُض قملم ذم

وُمـ اعمٕمٚمقم أني اُمتث٤مَل أُمره واضمتٜم٤مب  ،ُمَر يمثػمٍة وهن٤مٟم٤م قمـ أُمقر يمثػمةيت٤مضمف اًمٕمٌد، وم٢مني اهلل أُمرٟم٤م سم٠موا

اًمذي ٓ  ال٤مهُؾ إُمرَ يٛمتثؾ هنٞمف يتقىمػ قمغم ُمٕمروم٦م اعم٠مُمقر سمف واعمٜمٝمل قمٜمف وقِمْٚمِٛمف، ومٙمٞمػ ُيتّمقر أْن 
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ًمؽ أُمُره ًمٕم٤ٌمده أن ي٠مُمروا سم٤معمٕمرو  ويٜمٝمقا قمـ اعمٜمٙمر، يٕمرومف، أو يتجٜم٥م اًمٜمٝمَل اًمذي ٓ يٕمرومف؟ ويمذ

ا قمـ هذا، ومام ٓ يتؿ اًمقاضم٥ُم إٓ سمف ومٝمق قْ ويٜمٝمَ  ًمٞم٠مُمروا هبذا يتقىمػ ذًمؽ قمغم اًمٕمٚمؿ سم٤معمٕمرو  واعمٜمٙمر،

ٌم قمغم  ،شمرُك اعمٜمٝمل قمٜمف إٓ سمف ومٝمق واضم٥مواضم٥م، وُم٤م ٓ يّمؾ  وم٤مًمٕمٚمُؿ سم٤مإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ُمت٘مد 

ٌم قمغم شمريمفوا اًم٘مٞم٤مم سمف، ٓؾمتح٤مًم٦م شمرك ُم٤م ٓ يٕمرومف اًمٕمٌُد ىمّمدا وشم٘مرسم٤م وشمٕمٌدا طمتك  ،ًمٕمٚمُؿ سمْمد ذًمؽ ُمت٘مد 

يٕمرومف ويٛمٞمزه قمـ همػمه. وُِمـ ذًمؽ إُمُر سم٤ملٝم٤مد واحل٨م  قمٚمٞمف، ُِمـ ٓزم ذًمؽ إُمُر سمٙمؾ ُم٤م ٓ يتؿ الٝم٤مُد 

ِؿ اًمرُمل سمٙمؾ ُم٤م ُيرُمك سمف، واًمريمقب ًمٙمؾ ُم٤م يُ  شمف، ُمع أني ذًمؽ ٤م، وقمٛمؾ آٓشمف وصٜم٤مقمريم٥مإٓ سمف، ُِمـ شمٕمٚم 

وا هَلُْؿ }ُمٓم٤مسَم٘م٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  يمٚميف داظمٌؾ دظمقَل  ةٍ َوَأقِمد  ـْ ىُمقي وم٢مهن٤م شمتٜم٤مول يمؾي ىمقٍة قم٘مٚمٞم٦م  ،{َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمتُْؿ ُِم

ٟمحقه٤م. وُمـ ذًمؽ أن اهلل اؾمتِمٝمد سم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم شمقطمٞمده، وىَمَرَن صٜم٤مقمٞم٦م وُم٤مًمٞم٦م و وسمدٟمٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م و

وهذا يدل قمغم قمداًمتٝمؿ وأهنؿ طمج٦ٌم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمغم ُمـ يمذب  ،ؿ سمِمٝم٤مدشمف وؿمٝم٤مدِة ُمالئٙمتفٝم٤مدهَت ؿم

ؿ أْن جيٕمٚمٝمؿ ًمٚمٛمت٘ملم إُم٤مُم٤م، ي٘متيض ؾم١ماهَلؿ اهللَ  سمٛمٜمزًم٦م آي٤مشمف وأدًمتف. وُمـ ذًمؽ ؾم١ماُل قم٤ٌمد اًمرمحـ رهبي

ٕني ؾم١مال  ،٦م وأظمالق وم٤موٚم٦مٚمٞمٚم٦ٍم وأقمامل ص٤محلُمـ قمٚمقٍم وُمٕم٤مرَ  ضم ،مجٞمَع ُم٤م شمتؿ سمف اإلُم٤مُم٦ُم ذم اًمديـ

واؾمتٕم٤مذ سمف ُمـ اًمٜم٤مر، وم٢مٟمف ي٘متيض  ،اًمٕمٌد ًمرسمف ؿمٞمئ٤م ؾم١ماٌل ًمف وعم٤م ٓ يتؿ إٓ سمف، يمام إذا ؾم٠مل اًمٕمٌُد اهللَ الٜم٦م

ُب إمم هذه ويٌٕم   وُمـ ذًمؽ: أني اهلل أُمر سم٤مًمّمالح واإلصالح، وأصمٜمك قمغم د ُمـ هذه. ؾم١ماًُمف يمؾي ُم٤م ُيَ٘مر 

تدل سمذًمؽ قمغم أني يمؾي أُمٍر ومٞمف صالٌح ًمٚمٕم٤ٌمد ذم أُمر ًْ ومٞمُ ، ٓ ُيّْمِٚمح قَمَٛمَؾ اعمٗمًديـ اعمّمِٚمحلم، وأظمؼم أٟمف

ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ، ويمؾ أُمر يٕملم قمغم ذًمؽ، وم٢مٟمف داظمٌؾ ذم أُمر اهلل وشمرهمٞمٌف، وأني يمؾ وم٤ًمد وضر وذ، 

صالح، سمح٥ًم وم٢مٟمف داظمٌؾ ذم هنٞمف واًمتحذير قمٜمف، وأٟمف جي٥م حتّمٞمُؾ يمؾ  ُم٤م يٕمقد إمم اًمّمالح واإل

ْص }ـ الم ــ قمٚمٞمف اًمً اؾمتٓم٤مقم٦م اًمٕمٌد، يمام ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م ِ ْٕ ٓي ا . وُمـ ذًمؽ {٧ُم ـالَح َُم٤م اؾْمَتَٓمٕمْ ـإِْن ُأِريُد إِ

ِ اعم١ُْْمُِمٜملِمَ }ٕم٤ممم ىمقًُمف شم ِض ا} ،{َوسَمنم  ي٘متيض إُمَر سمٙمؾ ُم٤م ٓ شمتؿ اًمٌِم٤مرة إٓ سمف،  ،{عم١ُْْمُِمٜملَِم قَمغَم اًْمِ٘مَت٤ملِ طَمر 

ومٞمف طم٨مٌّ وحتريٌض قمغم اًم٘مت٤مل وُم٤م يتقىمػ قمغم ذًمؽ ويتٌٕمف ُمـ آؾمتٕمداد واًمتٛمرن قمغم  وإُمر سمٙمؾ ُم٤م

أؾم٤ٌمب اًمِمج٤مقم٦م واًمًٕمل واًم٘مقة اعمٕمٜمقي٦م ُمـ اًمتآًمػ واضمتامع اًمٙمٚمٛم٦م وٟمحق ذًمؽ. وُمـ ذًمؽ إُمُر 

إطمٙم٤مم إمم  سمتٌٚمٞمغ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، واًمتذيمػم هب٤م، وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م، وم٢مني يمؾي أُمٍر َيُّمؾ سمف اًمتٌٚمٞمُغ وإيّم٤مُل 

ضمدت أؾم٤ٌمهب٤م، ويم٤مٟم٧م اعمٙمٚميٗملم يدظمؾ ذم ذًمؽ، طمتك إٟمف يدظمؾ ومٞمف إذا صمٌت٧م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، َووُ 
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، لختٗمك قم٤مدًة قمغم أيمثر اًمٜم٤مس، يمثٌقت اًمّمٞم٤مم واًمٗمٓمر واحل٩م وهمػمه سم٤مٕهٚم٦م، إسمالهُمٝم٤م سم٤مٕصقات واًمرُم

ومٞمف يمؾ ُم٤م أقم٤من قمغم إيّم٤مل اًمّمقت وإسمالهُمٝم٤م سمام هق أسمٚمغ ُمـ ذًمؽ، يم٤مًمؼمىمٞم٤مت وٟمحقه٤م. ويمذًمؽ يدظمؾ 

أُمٍر يٜمٗمع اًمٜم٤مس وم٢مني اًم٘مرآن ٓ يٛمٜمٕمف،  ؾ  إمم اًم٤ًمُمٕملم، ُمـ أٓت احل٤مدصم٦م، ومحدوصُمٝم٤م ٓ ي٘متيض َُمٜمَْٕمٝم٤م، ومٙم

سمؾ يدل قمٚمٞمف عمَِـ أطمًـ آؾمتدَٓل وآٟمتٗم٤مع سمف. وهذا ُمـ آي٤مت اًم٘مرآن وأيمؼم سمراهٞمٜمف، أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن 

أو يرد سمام ٓ هتتدي إًمٞمف ٜم٘مض ؿمٞمئ٤م ُمٜمف، وم٢مٟمف َيِرد سمام شمِمٝمد سمف اًمٕم٘مقُل مجٚم٦ًم وشمٗمّمٞمال، َيُدَث قِمْٚمٌؿ صحٞمح ي

ٞمُٚمف اًمٕم٘مقُل اًمّمحٞمح٦م وَتٜمٕمف، ومٝمذا حم٤مل، واحلس  واًمتجرسم٦م ؿم٤مهدان سمذًمؽ،  ،اًمٕم٘مقل
وأُم٤م وروُده سمام حُتِ

ٝمر ًمٚمٜم٤مس ذم هذه وم٢مٟمف ُمٝمام شمقؾمٕم٧م آظمؽماقم٤مُت وقَمُٔمٛم٧م اًمّمٜم٤مقم٤مت، وشمٌحرت اعمٕم٤مر  اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، وفم

ٓ ُيؼم سم٢مطم٤مًمتف، سمؾ ٟمجد سمٕمَض أي٤مت ـ وهلل احلٛمد ـ إوىم٤مت ُم٤م يم٤مٟمقا جيٝمٚمقٟمف ىمٌؾ ذًمؽ، وم٢مني اًم٘مرآن 

واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ،  ،ـ ذًمؽ ذم همػم هذا اعمقوعوىمد ذيمرٟم٤م ؿمٞمئ٤م ُم ،ٞمٝم٤م إمج٤مٌل أو إرؿم٤مداٌت شمدل قمٚمٞمفوم

 وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ( اهـ.

ذم مجٚم٦م ُم٤م ي٘مع سمف اًمتٗمًػم، ٕني ُِمـ حمٛمد اًمٓمحالوي دًٓم٦م اًمتْمٛمـ صمؿ أىمقل: إٟمام مل يذيمر اًمِمٞم( 

ه٤م ٟمققًم٤م ُمـ دًٓم٦م آًمتزام، ٕني اًمذهـ يٜمت٘مؾ ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٚمزوم وهق اًمٙمؾ إمم ٓزُمف وهق  اًمٕمٚمامء ُمـ َيُٕمد 

ُٕومم، ( : )وًمق ضُمِٕمَٚم٧ْم دًٓمتلم: ُمٓم٤مسم٘م٦م، وهل ا1/8) "اعمٕمتؼم"ىم٤مل أسمق اًمؼميم٤مت اًمٌٖمدادي ذم الزء، 

وأظمران جيتٛمٕم٤من ذم آًمتزام، وإوُل ُمٜمٝمام ُُيَص  إذا ظُمصي سم٤مًمتزام اًمتْمٛمـ، واًمث٤مين سم٤مًمتزام آؾمتت٤ٌمع، 

اظمتٚمٗم٧م قم٤ٌمرشُمف ذم واًمٗمخر اًمرازي )وم٢مني الزء إٟمام ُيٗمٝمؿ ًمزوُم٤م ًمَٗمْٝمِؿ اًمٙمؾ، ًمٙم٤من صقاسم٤م أيْم٤م( اهـ ، 

سم٤مخل٤مرج، وشم٤مرًة ي٘مقل: اًمالزم إُم٤م داظمٌؾ وهق الزء، وإُم٤م ظم٤مرج، يُمُتٌِف، ومت٤مرًة ي٘مقل: دًٓم٦ُم آًمتزام ظم٤مص٦ٌم 

 "صمٛمر اًمثامم"وهلذا ىم٤مل إُمػم ذم [ 4/1497وجيٕمؾ اًم٘مًٛملم دًٓم٦َم اًمتزام(. ]ٟمٗم٤مئس إصقل ًمٚم٘مراذم 

ويم٠مٟمف أدرج اًمتٗمًػَم سم٤ملزء، يمتٗمًػم اإلٟم٤ًمن : ))وإُم٤م سم٤مًمالزم(( قمٜمد ىمقل اًمِمٞم( اًمٓمحالوي 114)ص

ـِ ٟمقُع اٟمت٘م٤مٍل ًمٚمذهـ يمام سمٞميٜمي٤م، وهلذا هذا، وم٢مني الزَء ٓزٌم ًمٚمٙمؾسم٤مًمٜم٤مـمؼ، ذم  ىم٤مل ( اهـ ، ومٗمل دًٓم٦م اًمتْمٛم

( : )ؿم٠مُن دًٓم٦م اًمتْمٛمـ أْن ٓ خَتُْٓمَر سم٤مٕذه٤من إٓ قمٜمد اًمتٜمٌٞمف أو 1/29) "طم٤مؿمٞم٦م اًمتٜم٘مٞمح"اسمـ قم٤مؿمقر ذم 

٘مٚمٞمت٤من، ٕني ومٞمٝمام أُمرا زائدا قمغم جمرد ُمٕمروم٦م اًمٌح٨م( اهـ ، وُِمـ هٜم٤م ىم٤مل َُمـ ىم٤مل: إني اًمتْمٛمـ وآًمتزام قم

اًمقوع، وهق آٟمت٘م٤مل ُمـ اًمٙمؾ إمم الزء وُمـ اعمٚمزوم إمم اًمالزم، سمخال  اعمٓم٤مسم٘مٞم٦م، وم٢مهن٤م ووٕمٞم٦م حمْم٦م، 
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إذ ًمٞم٧ًم ُمتقىمٗم٦م قمغم همػم ُمٕمروم٦م اًمقوع. وأُم٤م اعمث٤مل ومٚمٞمس ظم٤مرضم٤م قمـ اًمثالث، ٕٟمف داظمٌؾ حت٧م دًٓم٦م 

يمام ىمدُمٜم٤م هق ضمزئلٌّ سم٤مًمٜمٔمر إمم اعمٕمٜمك اًمٙمكم، واًمٙمكم ُمًتٚمزٌم ًمٚمجزئل ٓ حم٤مًم٦م، ٕني  آًمتزام، وم٢مني اعمث٤مل

اًمٙمكم ٓ وضمقَد ًمف ذم اخل٤مرج إٓ ذم وٛمـ الزئل يمام شم٘مرر ذم اعمٕم٘مقل، ومقضمقُد اًمٙمكم ُمًتٚمزٌم وضمقَد 

ني اعمث٤مل هق قم٤ٌمرة الزئل سم٤مًميورة. صمؿ يٛمٙمـ شم٘مريُر اًمٚمزوم ذم اعمث٤مل أيْم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمٔمر إصقزم، وم٢م

قمـ ومرد ُمـ أومراد اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم، وُمٕمٚمقم أن احلٙمؿ قمغم اًمٕم٤مم ُمًتٚمزم ًمٚمحٙمؿ قمغم مجٞمع أومراده، إذ شمٚمؽ 

 هل طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٛمقم، وهق يمقٟمف ىمْمٞم٦ًم يمٚمٞم٦م ُيَْٙمؿ ومٞمٝم٤م قمغم مجٞمع أومراد ُمقوققِمٝم٤م ومرًدا ومردا.

داُم٧م ٓزُم٦ًم ًمٚمٛمٕمٜمك إصكم همػَم  وسمٕمد هذا ٟم٘مقل: إني شمٚمؽ اعمٕم٤مين اعم٠مظمقذة ُمـ ًمٗمظ اًمِم٤مرع، ُم٤م

ز، وإٓ ومٗمل  ٌح ودمق  ُمٜم٤مومٞم٦ٍم ًمف، وٓ هل ُمتٜم٤مومٞم٦ٌم ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م يمام هق ٓزُم ذًمؽ، ومٗمل شمًٛمٞمتٝم٤م اظمتالوًم٤م: شمًٛم 

احل٘مٞم٘م٦م ٓ اظمتالَ ، سمؾ ُم٤م صَمؿي همػُم آئتال  وآشمٗم٤مق، وَيّْمُدُق ذم هذا ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم 

(. ]شمٗمًػم بللػاٍظ خمتؾػة، هي يف ادعاين ممتؾػةشمٗمًػَم أهِؾ اًمتٗمًػم ضم٤مء ذم ذًمؽ إني سمٕمض اعمقاوع: )

 [1/98اًمٓمؼمي 

واقمٚمؿ أني اًمتٗمًػَم ُمٜمف ُمتَٗمٌؼ قمٚمٞمف وخمتَٚمػ ( : )1/16) "اًمتًٝمٞمؾ"وهلذا ىم٤مل اسمـ ضمزي ذم ُم٘مدُم٦م 

ه ومٞمف، صمؿ إني اعمختَٚمػ ومٞمف قمغم صمالصم٦م أٟمقاع: )إول(: اظمتالٌ  ذم اًمٕم٤ٌمرة، ُمع  اشمٗم٤مٍق ذم اعمٕمٜمك: ومٝمذا قَمدي

ٟم٤م ولقس يف احلؼقؼة بخلفيمثػٌم ُمـ اعم١مًم ٗملم ظمالوم٤م،  ًٓ واطمدا، وقمؼمي ، ٓشمٗم٤مق ُمٕمٜم٤مه، وضمٕمٚمٜم٤مه ٟمحـ ىمق

قمٜمف سم٠مطمد قم٤ٌمرات اعمت٘مدُملم، أو سمام َي٘مُرب ُمٜمٝم٤م، أو سمام جيٛمع ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م. )اًمث٤مين(: اظمتالٌ  ذم اًمتٛمثٞمؾ ًمٙمثرة 

واطمد، وًمٞمس ُمث٤مٌل ُمٜمٝم٤م قمغم ظمّمقِصف هق اعمراد، وإٟمام اعمراُد اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم  اًمتل  إُمثٚم٦م اًمداظمٚم٦م حت٧م ُمٕمٜمًك

ه أيْم٤م يمثػٌم ُمـ اعم١مًم ٗملم ظمالوم٤م،  ، ولقس يف احلؼقؼة بخلفشمٜمدرج شمٚمؽ إُمثٚم٦م حت٧م قمٛمقُمف، ومٝمذا قَمدي

 ْ ه ٟمحـ ظمالوم٤م، سمؾ قَمؼمي ٟم٤م قمٜمف سمٕم٤ٌمرٍة قم٤مُم٦م شمدظمؾ شمٚمؽ ٕني يمؾي ىمقٍل ُمٜمٝم٤م ُمث٤مٌل، وًمٞمس سمٙمؾ  اعمراد، ومل َٟمُٕمدي

حتتٝم٤م، ورسمام ذيمرٟم٤م سمٕمَض شمٚمؽ إىمقال قمغم وضمف اًمتٛمثٞمؾ، ُمع اًمتٜمٌٞمف قمغم اًمٕمٛمقم اعم٘مّمقد. )اًمث٤مًم٨م(: 

ْحٜم٤م ومٞمف سملم أىمقال اًمٜم٤مس طمًٌام ذيمرٟم٤مه ذم ظمٓم٦ٌم ففذا هو الذي طَدْدكاه خلفااظمتال  اعمٕمٜمك،  ، ورضمي

 اًمٙمت٤مب( اهـ .
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ُد قَمَدِم االختلف يف الؼرآن يراد به التضاد  والتعاُرض لػظُ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )وىمد  ، ٓ يراُد سمف جمري

ـْ قِمٜمِْد هَمػْمِ اهلليِ ًَمَقضَمُدوا ومِٞمِف اظْمتاَِلوًم٤م }، وُمٜمف ىمقًُمف: -يمام هق اصٓمالُح يمثػٍم ُمـ اًمٜم ٔمي٤مر  -اًمتامصُمؾ  َوًَمْق يَم٤مَن ُِم

ـْ ُأومَِؽ إِٟميُٙمْؿ ًَمِٗمل ىَمْقٍل خُمَْتٚمِ }، وىمقًمف: {يَمثػًِما ـْ }، وىمقًمف: {ٍػ * ُي١ْموَمُؽ قَمٜمُْف َُم ـِ اظْمَتَٚمُٗمقا وَمِٛمٜمُْٝمْؿ َُم َوًَمِٙم

ـْ يَمَٗمرَ  ـَ َوُِمٜمُْٝمْؿ َُم  [13/19جمٛمقع اًمٗمت٤موى (. ]{آَُم

ـْ قِمٜمِْد هَمػْمِ اهلليِ ًَمَقضَمُدوا ومِٞمِف اظْمتاَِلوًم٤م يَمثػًِما}: وهلذا ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم أي: "، {َوًَمْق يَم٤مَن ُِم

أي: ًمق يم٤من ُمـ يمالم اًمٌنم ًمدظمٚمف ُم٤م ذم يمالم اًمٌنم ُمـ وىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م: )، "يمثػما تـاقضا٤موشم٤م وشمٗم

، واعمحرر اًمقضمٞمز  2/254شمٗمًػم اًمٌٖمقي اًمذي ٓ يٛمٙمـ مجُٕمف(. ] التـاقُض والتـايفاًم٘مّمقر، وفمٝمر ومٞمف 

2/83] 

ـٍ سم٤مًمنم3/281) "آقمتّم٤مم"ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل ذم  يٕم٦م أٟمف ٓ شمٜم٤مىمَض ومٞمٝم٤م ( : )إني اًمذي قمٚمٞمف يمؾ  ُُمقىِم

هوٓ اظمتال ،  ، وًمذًمؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: فؿن توهم ذلك فقفا فؾم ُيـِعِم الـظَر وال أططى وحَي اهلل حؼَّ

ُروَن اًْمُ٘مْرآنَ } ، صمؿ أقم٘مٌف: {َأوَماَل َيَتَدسمي ًٓ ـْ قِمٜمِْد هَمػْمِ اهلليِ ًَمَقضَمُدوا ومِٞمِف }، ومحْمٝمؿ قمغم اًمتدسمر أوي َوًَمْق يَم٤مَن ُِم

ُر ُيِٕملم قمغم شمّمديؼ ُم٤م أظمؼم سمف( اهـ .{اَلوًم٤م يَمثػًِمااظْمتِ   ، ومٌلم أٟمف ٓ اظمتالَ  ومٞمف، واًمتدسم 

ىم٤مل اسمـ صمؿ عم٤م يم٤مٟم٧م اًمًٜم٦م َوطْمًٞم٤م ُمـ قمٜمد اهلل، اُمتٜمع أن ي٘مع سملم أومراده٤م وضمزئٞم٤مهت٤م آظمتالُ  أيْم٤م، 

ُمٕم٤مذ  ،وؾمٚمؿ طمديث٤من ُمتٕم٤مرو٤من قمٚمٞمف : )إٟمي٤م قمغم ىمٓمٍع سم٠مٟمف مل َيَ٘مْع ُمٜمف صغم اهلل "ُمٜمع اعمقاٟمع"اًمًٌٙمل ذم 

ديث٤من ٓ أقمر  أٟمف روي قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طم"ىم٤مل إُم٤مم إئٛم٦م أسمق سمٙمر سمـ ظمزيٛم٦م:  ،اهلل

يٕمٜمل ومٛمـ يم٤من قمٜمده  ،اٟمتٝمك "ٚمٞم٠مِت سمف طمتك أؤًمػ سمٞمٜمٝمامومَٛمـ يم٤من قمٜمده وم ،سم٢مؾمٜم٤مديـ صحٞمحلم ُمتْم٤مدييـ

٥َم ومٞمف اًمتٕم٤مُرَض ومٚم ًِ وإٓ ومٙمٞمػ ي١مًمػ سملم ُمتٕم٤مرولم  ،طمتك أسملم ظمٓم٠مه ذم طم٤ًٌمٟمف ٞم٠مِت سمفُم٤م طَم

 [4/201أي٤مت اًمٌٞمٜم٤مت طم٘مٞم٘م٦م(. ]

 -ومل ٟمجد قمٜمف "، ذم سم٤مب قمٚمؾ إطم٤مدي٨م: "اًمرؾم٤مًم٦م"اًمِم٤مومٕمل ذم وىم٤مل اًمزريمٌم: )ىم٤مل إًمٙمٞم٤م: ىم٤مل 

٤ٌم ًمالظمتال  ومٙمِمٗمٜم٤مه إٓ وضمدٟم٤م هلام خمَرضم٤م، وقمغم أطمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ًِ َه٤م دًٓم٦م طمديثلم ُٟم

اٟمتٝمك. وىمرره اًمّمػمذم ذم ذطمٝم٤م وم٘م٤مل: ىمد سح اًمِم٤مومٕمل   "سمٛمقاوم٘م٦م يمت٤مب أو ؾمٜم٦م أو همػمه ُمـ اًمدٓئؾ

أسمدا طمديث٤من صحٞمح٤من ُمتْم٤مدان يٜمٗمل أطمُدَه٤م ُم٤م يثٌتف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -سم٠مٟمف ٓ َيِّمح  قمـ اًمٜمٌل 
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 .(58)شمْم٤مدّ  ٓ اظمتالِ  

                                                                                                                                                      

 وضمف اًمٜمً( وإن مل جيده(. ]اًمٌحر أظمر ُمـ همػم ضمٝم٦م اخلّمقص واًمٕمٛمقم واإلمج٤مل واًمتٗمًػم إٓ قمغم

 [8/125اعمحٞمط 

قمٜمف ظمؼمان ُمتٜم٤مىمْم٤من ذم  ومال جيقز أْن َيّمُدرَ  ،اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٕمّمقمىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )و

صغم اهلل  وأُم٤م همػُم اًمٜمٌل ،إٓ وأطمُدَه٤م ٟم٤مؾمٌ( وأظمر ُمٜمًقخوٓ أُمران ُمتٜم٤مىمْم٤من ذم احل٘مٞم٘م٦م  ،احل٘مٞم٘م٦م

ومٞمجقز أن يٙمقن ىمد ىم٤مل ظمؼميـ ُمتٜم٤مىمْملم وأُمريـ ُمتٜم٤مىمْملم ومل يِمٕمر  ،مقمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٚمٞمس سمٛمٕمّمق

 ([138سم٤مًمتٜم٤مىمض(. ]ٟم٘مض اعمٜمٓمؼ )ص

وهق اخلال  احل٘مٞم٘مل، وهق أن يٙمقن سملم اعمٕم٤مين اعمذيمقرِة ُمٜم٤موم٤مٌة، ويٙمقن احلؼ  ذم أطمده٤م ٓ ( 58)

 [1/151آىمتْم٤مء (. ]وأُم٤م اظمتال  اًمتْم٤مد ومٝمق: اًم٘مقٓن اعمتٜم٤مومٞم٤منحم٤مًم٦م، ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )

وهلذا ضمٕمؾ ذم واٟمٔمر يمٞمػ ىم٤مل )اعمتٜم٤مومٞم٤من( ومل ي٘مؾ )اعمتٖم٤ميران(، ٕني اًمتٖم٤مُيَر ٓ يًتٚمزم اًمتٜم٤مذم، 

ِع: ) "آىمتْم٤مء"يمت٤مب  ، ومٝمذا ىمقٌل صحٞمح، ما يؽون ادعـقان غَرْين لؽن ال يتـافقانُِمـ اظمتال  اًمتٜمق 

(. ]اىمتْم٤مء ك أظمر، وهذا يمثػٌم ذم اعمٜم٤مزقم٤مت ضمداوهذا ىمقٌل صحٞمح، وإن مل يٙمـ ُمٕمٜمك أطمِدَه٤م هق ُمٕمٜم

 [ وم٤محل٤مصؾ أني شمٖم٤مير اعمٕمٜمك سمٚمف شمٖم٤مير اًمٕم٤ٌمرة ٓ يًتٚمزم اخلالَ  احل٘مٞم٘مل.1/150اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ 

اًمٗمرق سملم اظمتال  اًمتٜمقع واظمتال  اًمتْم٤مد: أني اظمتالَ  اًمتْم٤مد ٓ يٛمٙمـ ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم: )

اًمْمديـ ٓ جيتٛمٕم٤من، واظمتال  اًمتٜمقع يٛمٙمـ الٛمُع ومٞمف سملم اًم٘مقًملم الٛمُع ومٞمف سملم اًم٘مقًملم، ٕني 

اعمختٚمٗملم، ٕني يمؾي واطمٍد ُمٜمٝمام ذيمر ٟمققم٤م، واًمٜمقُع داظمٌؾ ذم الٜمس، وإذا اشمٗم٘م٤م ذم الٜمس ومال اظمتال . 

وقمغم ذًمؽ وم٤مظمتالُ  اًمتْم٤مد ُمٕمٜم٤مه أٟمف ٓ يٛمٙمـ الٛمُع سملم اًم٘مقًملم ٓ سمجٜمٍس وٓ سمٜمقع، وٓ سمٗمرٍد ُمـ 

سم٤مب أومم، واظمتالُ  اًمتٜمقع ُمٕمٜم٤مه أٟمف جيٛمع سملم اًم٘مقًملم ذم الٜمس وُيتٚمٗم٤من ذم اًمٜمقع، ومٞمٙمقن الٜمُس اشمٗمؼ 

قمٚمٞمف اًم٘م٤مئالن وًمٙمـ اًمٜمقع ُيتٚمػ، وطمٞمٜمئذ ٓ يٙمقن هذا اظمتالوم٤م، ٕني يمؾي واطمٍد ُمٜمٝمام ذيمر ٟمققم٤م يم٠مٟمف 

 [(29ذح ُم٘مدُم٦م اًمتٗمًػم )صقمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٛمثٞمؾ(. ]

يريد سم٤مظمتال  اًمتٜمقع ُم٤م هق أقمؿ ُمـ هذا، ومٙمؾ  اظمتالٍ  ًمٞمس ُمـ اظمتال  اًمتْم٤مد ىمٚم٧م: اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

واًمتٜم٤مذم ومٝمق ُمـ اظمتال  اًمتٜمقع وإن مل شمٙمـ إىمقاُل ومٞمف أٟمقاقم٤م ُمٜمدرضم٦م حت٧م ضمٜمٍس ضم٤مُمع، ومام ذيمره 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 صٜمٗم٤من:  (59)وذًمؽ

َ ٕمَ أن يُ  :( أحدمها) ك ف شمدل قمغم ُمٕمٜمً ٌِ ص٤مطم قم٤ٌمرةِ  همػمِ  (60)ُمٜمٝمؿ قمـ اعمراد سمٕم٤ٌمرةٍ  واطمدٍ  يمؾ   ؼم 

 ... (61)وم٦مسمٛمٜمزًم٦م إؾمامء اعمتٙم٤مومئ٦م اًمتل سملم اعمؽمادِ  ،ُمع احت٤مد اعمًٛمك رِ اعمٕمٜمك أظَم  ك همػمِ ذم اعمًٛمي 

                                                                                                                                                      

ـُ شمٞمٛمٞم٦م ىمري٤ٌم ذم اًمّمٜمػ اًمث٤مين ُمـ اظمتال   اًمِمٞم( ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اظمتال  اًمتٜمقع هق ُم٤م ؾمٞمذيمره اسم

 ًمتٜمقع.ا

 ُِمـ اخلال  ُم٤م ٓ ُيٕمتد سمف ذم اخلال ، وهق ضسم٤من: : ) "اعمقاوم٘م٤مت"هذا وىمد ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل ذم 

 أطمدَه٤م: ُم٤م يم٤من ُمـ إىمقال ظمٓم٠م خم٤مًمٗم٤م عم٘مٓمقٍع سمف ذم اًمنميٕم٦م، وىمد شم٘مدم اًمتٜمٌٞمُف قمٚمٞمف.

اًمٙمت٤مب  ، وأيمثُر ُم٤م ي٘مع ذًمؽ ذم شمٗمًػمما كان ضاهُره اخللف ولقس يف احلؼقؼة كذلكواًمث٤مين: 

ًٓ خمتٚمِٗم٦ًم ذم اًمٔم٤مهر، وم٢مذا  يـ يٜم٘مٚمقن قمـ اًمًٚمػ ذم ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اًمٙمت٤مب أىمقا واًمًٜم٦م، ومتجد اعمٗمن 

هَت٤م وضمدهت٤م شمتالىمك قمغم اًمٕم٤ٌمرة يم٤معمٕمٜمك اًمقاطمد، وإىمقاُل إذا أُمٙمـ اضمتامقُمٝم٤م واًم٘مقُل سمجٛمٞمٕمٝم٤م ُمـ  اقمتؼَمْ

قمٜمف، وهٙمذا يتٗمؼ ذم ذح اًمًٜم٦م، ويمذًمؽ ذم همػم إظمالٍل سمٛم٘مّمد اًم٘م٤مئؾ، ومال يّمح ٟم٘مُؾ اخلالِ  ومٞمٝم٤م 

ومت٤موى إئٛم٦م ويمالُمٝمؿ ذم ُم٤ًمئؾ اًمٕمٚمؿ، وهذا اعمقوُع مم٤م جي٥م حت٘مٞمُ٘مف، وم٢مني َٟمْ٘مَؾ اخلال  ذم ُم٠ًمًم٦ٍم ٓ 

 ظمالَ  ومٞمٝم٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م ظمٓم٠م، يمام أني ٟم٘مَؾ اًمقوم٤مق ذم ُمقوِع اخلالِ  ٓ يّمح.

هذه قمنمة أؾم٤ٌمب ًمٕمدم آقمتداد صمؿ ذيمره٤م، وىم٤مل: ) (،وم٢مذا صم٧ٌم هذا، ومٚمِٜمَْ٘مِؾ اخلالِ  هٜم٤م أؾم٤ٌمٌب 

سم٤مخلال ، جي٥م أن شمٙمقن قمغم سم٤مٍل ُمـ اعمجتٝمد، ًمٞم٘مٞمَس قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ؾمقاه٤م، ومال يت٤ًمهؾ ومٞم١مدي ذًمؽ إمم 

 [218 - 5/210(. ]اٟمٔمر: اعمقاوم٘م٤مت أي: سم٢مصم٤ٌمشمف اخلالَ  ذم حمؾ اإلمج٤مع(، ىم٤مل دراز: )خم٤مًمٗم٦م اإلمج٤مع

 أي: اظمتال  اًمتٜمقع. (59)

: قَمؼَم اعمٙم٤من: دظمٚمف، ٕني اًمٚمٗمظ يم٤معمٙم٤من اًمذي َيْدظُمؾ ومٞمف اعمٕمٜمك، أو ُِمـ شمٕمٌػم اًمرؤي٤م  (60) ـْ ُِم

 ([130وٟمحقه٤م: شمٗمًػمه٤م، وم٢مهن٤م شمدل قمغم اعمٕمٜمك. ]صمٛمر اًمثامم )ص

: سم٠من يتٕمدد اًمٚمٗمُظ ويتحد اًمؽماد : هق اًمتت٤مسمع واًمتقارد ذم آؾمتٕمامل قمغم اعمٕمٜمك اًمقاطمد (61)

٤مـمؼ، وم٢مهنام ُمتت٤مسمٕم٤من وُمتقاردان قمغم ُمٕمٜمك واطمد، وهق احلٞمقان اًمٜم ،"إٟم٤ًمن وسمنم"يمام ذم  ،اعمٕمٜمك
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 ...، (63)د٤مرم واعمٝمٜمي يمام ىمٞمؾ ذم اؾمؿ اًمًٞمػ: اًمّمي  ،(62)ٜم٦مواعمت٤ٌميِ 

                                                                                                                                                      

وهق ريمقب اصمٜملم داسم٦ًم واطمدة، يم٠مني اعمٕمٜمك ُمريمقب، واًمٚمٗمٔملم رايم٤ٌمن  ،واًمؽمادُ  ُم٠مظمقٌذ ُمـ اًمرديػ

 ([57، وطم٤مؿمٞم٦م اًم٤ٌمضمقري قمغم اًمًٚمؿ )ص 1/206( ، وهن٤مي٦م اًمًقل 253قمٚمٞمف. ]اًمتٕمريٗم٤مت )ص

يم٤مًمًقاد واًمٌٞم٤مض، وشمًٛمك سم٤مًٕمٗم٤مظ اعمت٤ٌميٜم٦م  ،هق أن يتٕمدد اًمٚمٗمظ ويتٕمدد اعمٕمٜمكيـ: اًمت٤ٌم (62)

ـٌ ًممظمرٕ  أي: خم٤مًمػ ًمف ذم ُمٕمٜم٤مه. ،ن يمؾي واطمد ُمٜمٝم٤م ُُم٤ٌمِي

 صمؿ إن إًمٗم٤مظ اعمت٤ٌميٜم٦م: 

 ويم٤مإلٟم٤ًمن واًمٗمرس. ،يمام ُمثٚمٜم٤مه ،ن ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمتٗم٤مصٚم٦م، أي: ٓ دمتٛمعىمد شمٙمق - 1

 أي: يٛمٙمـ اضمتامقُمٝم٤م:  ،وىمد شمٙمقن ُمتقاصٚم٦م - 2

يم٤مًمًٞمػ واًمّم٤مرم، وم٢مني اًمًٞمَػ اؾمٌؿ ًمٚمذات  ،٤م اؾماًم ًمٚمذات وأظَمُر صٗم٦ًم هل٤مإُم٤م سم٠من يٙمقن أطمُدَه

ومُٝماَم ُمت٤ٌميٜم٤من، وىمد جيتٛمٕم٤من ذم ؾمٞمٍػ  ،اًمِمديد اًم٘مٓمع واًمّم٤مرم ُمدًمقًُمف: ،اعمٕمرووم٦م ؾمقاٌء يم٤مٟم٧م يم٤مًّم٦م أم ٓ

 ىم٤مـمع.

يم٤مًمٜم٤مـمؼ واًمٗمّمٞمح، وم٢مني اًمٜم٤مـمؼ صٗم٦ٌم ًمإلٟم٤ًمن  ،ٗم٦م ًمٚمّمٗم٦مقن أطمُدَه٤م صٗم٦م وأظمر صوإُم٤م سم٠من يٙم

 ،ٚمٜم٤مـمؼ، وإذا ىمٚم٧م: زيد ُمتٙمٚمؿ ومّمٞمحوم٤مًمٗمّمٞمح صٗم٦م ًم ،ًمٜم٤مـمؼ ىمد يٙمقن ومّمٞمح٤م وىمد ٓ يٙمقنُمع أني ا

 وم٘مد اضمتٛمٕم٧م اًمثالصم٦م.

ويمذًمؽ إذا يم٤من ُمدًمقُل أطمِدَه٤م ضمزًءا ُمـ ُمدًمقل أظمر يم٤محلٞمقان واإلٟم٤ًمن. ]هن٤مي٦م اًمًقل 

 [206 - 1/205ًمإلؾمٜمقي 

وقمغم ُم٤م ىمرره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وم٢مني اًمٜم٦ًٌم سملم ًمٗمَٔمل اًمّم٤مرم واعمٝمٜمد ًمٞم٧ًم اًمؽماد ، ٕهنام وإن ( 63)

اؿمؽميم٤م ذم اًمدًٓم٦م قمغم اًمذات وهل اًمًٞمػ، ًمٙمٜمٝم٤م سمٕمُض اعمدًمقل ٓ يمٚم ف، إذ يمؾٌّ ُمٜمٝمام ىمد اظمتص سمٛمٕمٜمًك 

ؿ حتُّمِؾ اعمٓم٤مسم٘م٦ُم اًمت٤مُم٦م سملم ُمٕمٜمٞمٞمٝمام، وٓ زائٍد قمغم اًمذات ُمٖم٤ميٍر عم٤م اظمتص سمف اًمٚمٗمُظ أظمر ُِمـ زي٤مدة، ومٚم

هل اًمت٤ٌمُيـ ُمـ يمؾ وضمف، ًمٚمنميم٦م سمٞمٜمٝمام ذم اًمدًٓم٦م قمغم اًمًٞمػ، وإٟمام اًمٜم٦ًٌم سمٞمٜمٝمام اًمتٙم٤موم١م قمغم ُم٤م ىمرره 

إني هذه إؾمامَء شمدل قمغم ذاٍت واطمدة سم٤مقمت٤ٌمِر صٗم٤مٍت ُمتٕمددة، وهذه رمحف اهلل، وىمد ىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: )

٦ٌٌَم سملم "اعمتٙم٤مومئ٦م"٦ٌم ذم اًمذاِت، ُمت٤ٌميٜم٦ٌم ذم اًمّمٗم٤مت، ويًٛمٞمٝم٤م سمٕمُض اًمٜم٤مس إؾمامُء ُمؽمادوم ، وهل َُمْرشَم
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  ُؾ ثْ وذًمؽ ُمِ 
ِ
  أؾمامء

ِ
 ، وم٢مني (64)ء اًم٘مرآنوأؾمام ،ف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿرؾمقًمِ  اهلل احلًٜمك، وأؾمامء

 ا ًمدقم٤مئف سم٤مؾمؿٍ ٤مدًّ َْم ُمـ أؾمامئف احلًٜمك ُمُ  ه سم٤مؾمؿٍ ك واطمد، ومٚمٞمس دقم٤مؤُ ٝم٤م شمدل قمغم ُمًٛمًّ اهلل يمٚمي  أؾمامءَ 

ٜمَك}يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ، سمؾ إُمرُ رَ آظَم  ًْ ٤م شَمْدقُمقْا وَمَٚمُف إؾَْماَمء احْلُ ٤م ُمي ـَ َأيًّ مْحَ ، {ىُمِؾ اْدقُمقْا اهللَ َأِو اْدقُمقْا اًمري

يدل  "اًمٕمٚمٞمؿ"ـ، يمٝم٤م آؾمؿُ ٜمَ ٛمي َْم ُمـ أؾمامئف يدل قمغم اًمذات اعمًامة، وقمغم اًمّمٗم٦م اًمتل شمَ  ؾمؿٍ ا ويمؾ  

 .ًمرمح٦ميدل قمغم اًمذات وا "اًمرطمٞمؿ"يدل قمغم اًمذات واًم٘مدرة، و "اًم٘مدير"ؿ، وٚمْ قمغم اًمذات واًمٕمِ 

                                                                                                                                                      

( ، واٟمٔمر أيْم٤م: جمٛمقع اًمٗمت٤موى 123(. ]اًمرد قمغم اًمِم٤مذزم )صاعمؽمادوم٦م اعمحْم٦م وسملم اعمت٤ٌميٜم٦م اعمحْم٦م

20/423 - 424] 

د  أيْم٤م، سمؾ هل ُمـ اعمت٤ٌميٜم٦م يمام أني اًمٜم٦ًٌم سملم اًمّم٤مرم واًمًٞمػ، أو اعمٝمٜمد واًمًٞمػ، ًمٞم٧ًم اًمؽما

وىمد يقضمد ُمـ اعمت٤ٌمِيٜم٦م ُم٤م ىم٤مل اًمْمٞم٤مء اسمـ إصمػم: )اًمتل ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمتقاصٚم٦م يمام ضم٤مء ذم اًمتٕمٚمٞمؼ اًم٤ًمسمؼ، و

ُيقِهؿ أٟمف ُمـ اعمؽمادوم٦م، وًمٞمس يمذًمؽ، وهق أن يتحد اعمقوقُع ويتٕمدد آؾمُؿ سمح٥ًم شم٤ٌمُيـ اقمت٤ٌمرات، 

ٞم٨م هق ُمقوققُمف، وأظمر ُمـ طمٞم٨م هق صٗم٦ٌم ًمف، يم٘مقًمٜم٤م: ومٛمـ ذًمؽ أن يٙمقن أطمُد آؾمٛملم ًمف ُمـ طم

اًمًٞمػ واًمّم٤مرم، وم٢مني اًمّم٤مرم دل قمغم ُمقوقٍع سمّمٗم٦م احلدة، وذًمؽ سمخال  ُم٤م دل قمٚمٞمف اًمًٞمػ، ٕٟمف 

ُمقوقٌع سم٢مزاء هذه أًم٦م، يمٞمػ يم٤مٟم٧م، وُِمـ ذًمؽ أن يٙمقن أطمُد آؾمٛملم ًمف سم٥ًٌِم وصػ، وأظَمُر 

، وم٢من اًمٗمّمٞمح وصٌػ ًمٚمٜم٤مـمؼ، اًمذي هق وصُػ "ؼ، واًمٗمّمٞمحاًمٜم٤مـم"سم٥ًٌِم وصٍػ ًمٚمقصػ، يم٘مقًمٜم٤م: 

 ([85واٟمٔمر: اإليمًػم ًمٚمٓمقذم )ص( ، 14ال٤مُمع اًمٙمٌػم )صاإلٟم٤ًمن(. ]

ىمٚم٧م: وُيٗمَٝمؿ ُمـ يمالم اسمـ إصمػم أني اعمتٙم٤مومئ٦م ُمٜمدرضم٦ٌم حت٧م اعمت٤ٌميٜم٦م، ٕٟمف ىم٤مل ذم وٌٓمٝم٤م: )أن يتحد 

 هذا ُمتح٘مؼ ذم اعمتٙم٤مومئ٦م يمام ٓ ُيٗمك.اعمقوقُع ويتٕمدد آؾمُؿ سمح٥ًم شم٤ٌميـ اقمت٤ٌمرات(، و

وأُم٤م أؾمامؤه ومٝمل أرسمٕم٦م: اًم٘مرآن، واًمٗمرىم٤من، واًمٙمت٤مب، واًمذيمر. وؾم٤مئُر ُم٤م ىم٤مل اسمـ ضمزي: ) (64)

يًٛمك صٗم٤مت ٓ أؾمامء: يمقصٗمف سم٤مًمٕمٔمٞمؿ، واًمٙمريؿ، واعمتلم، واًمٕمزيز، واعمجٞمد، وهمػم ذًمؽ. وم٠مُم٤م اًم٘مرآن: 

أُم٤م اًمٗمرىم٤من: ومٛمّمدر أيْم٤م ُمٕمٜم٤مه اًمتٗمرىم٦م سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، وم٠مصٚمف ُمّمدر ىمرأ، صمؿ ُأـمٚمِؼ قمغم اعم٘مروء، و

وأُم٤م اًمٙمت٤مب: ومٛمّمدر صمؿ أـمٚمؼ قمغم اعمٙمتقب، وأُم٤م اًمذيمر: ومًٛمل اًم٘مرآُن سمف عم٤َِم ومٞمف ُِمـ ذيمر اهلل أو ُمـ 

 [1/13ُم٘مدُم٦م اًمتًٝمٞمؾ اًمتذيمػم واعمقاقمظ(. ]
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ة اَل ـ ضمٜمس ىمقل همُ ف ُمِ ، وم٘مقًمُ (65)رَ قمل اًمٔم٤مهِ دي أؾمامئف قمغم صٗم٤مشمف ممـ يَ  ـ أٟمٙمر دًٓم٦مَ وُمَ 

 ...، "ٓ ي٘م٤مل: هق طمل، وٓ ًمٞمس سمحل"اًم٘مراُمٓم٦م اًمذيـ ي٘مقًمقن:  (66)اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م

                                              

:  "ٚمٞمؾ ذم اعمتِم٤مسمف واًمت٠مويؾاإليم"هق اسمـ طمزم يمام ؾمٞمجلء ذم اًمتٕمٚمٞمؼ. وىمد ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم  (65)

 قَمِٚمٞمؿٌ }إٟمي٤م ٟمٗمٝمؿ ُِمـ ىمقًمف: )
ٍ
ء  ىَمِديرٌ }ُمٕمٜمًك، وٟمٗمٝمؿ ُمـ ىمقًمف:  {إِني اهلليَ سمُِٙمؾ  َرْ

ٍ
ء  {إِني اهلليَ قَمغَم يُمؾ  َرْ

 }ُمٕمٜمًك ًمٞمس هق إول، وٟمٗمٝمؿ ُمـ ىمقًمف: 
ٍ
ء  إِني اهلليَ }ُمٕمٜمك، وٟمٗمٝمؿ ُمـ ىمقًمف:  {َوَرمْحَتِل َوؾِمَٕم٧ْم يُمؾي َرْ

ُمٕمٜمك، وصٌٞم٤مُن اعمًٚمٛملم سمؾ ويمؾ  قم٤مىمٍؾ يٗمٝمؿ هذا، وىمد رأي٧ُم سمٕمَض ُمـ اسمتدع وضمحد  {قَمِزيٌز ُذو اْٟمتَِ٘م٤ممٍ 

َُمـ ي٘مقل: إٟم٤م ٟمًٛمل اهللَ  -ُمع اٟمت٤ًمسمف إمم احلدي٨م ًمٙمـ أصميرت ومٞمف اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٗم٤مؾمدة  -ُمـ أهؾ اعمٖمرب 

 ىمّط، ويمذًمؽ ذم ىمقًمف: قَمَٚماًم حَمًْْم٤م ُِمـ همػم أْن ٟمَ  "اًمرمحـ، اًمٕمٚمٞمؿ، اًم٘مدير"
ٍ
ْٗمَٝمَؿ ُمٜمف ُمٕمٜمًك يدل قمغم رء

ـْ قِمْٚمِٛمفِ }  ُِم
ٍ
ء ٞمُٓمقَن سمٌَِمْ

َٓ ُيِ ُيٓمَٚمؼ هذا اًمٚمٗمُظ ُِمـ همػم أن ٟم٘مقل: ًمف قِمْٚمؿ، وهذا اًمٖمٚمق  ذم اًمٔم٤مهر ُِمـ  {َو

 [298 - 13/297(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى ضمٜمس همُٚمق  اًم٘مراُمٓم٦م ذم اًم٤ٌمـمـ، ًمٙمـ هذا أيٌُس، وذاك أيمٗمر

ٓ ٟمج٤موز هذا اعم٘م٤مَم ُم٤م مل ٟمٜمٌٝمٙمؿ إمم طم٤مِل ـم٤مئٗم٦ٍم : ) "شمٗمًػمه"ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر ذم ُم٘مدُم٤مت  (66)

قه اًم٤ٌمـمـ، وزقمٛمقا  ومقا أًمٗم٤مَظ اًم٘مرآن قمـ فمقاهره٤م سمام ؾَمٛمي اًمتزُم٧م شمٗمًػَم اًم٘مرآن سمام يقاومؼ هقاه٤م، وَسَ

ٜم٤ًم ًمٙمٜم٤مي٤مٍت ورُمقٍز قمـ أهمراض، وأصُؾ ه١مٓء: ـم ٤مئٗم٦ٌم ُِمـ همالة اًمِمٞمٕم٦م قُمرومقا أني اًم٘مرآن إٟمام ٟمزل ُمتْمٛم 

ظملم "اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م"قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ سمـ ، ومٚم٘مٌقهؿ سم٤مًمقصػ اًمذي قمرومقهؿ سمف، وهؿ ُيٕمَرومقن قمٜمد اعم١مر 

ٌَٝمؿ إمم ضمٕمٗمر سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمّم٤مدق، ويٕمت٘مدون قمّمٛمَتف وإُم٤مُمَتف سمٕمد  "اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م"سمـ ٌقن ُمذه ًُ ٕهنؿ َيٜمْ

ُم٤مِم هًدى ُمـ آل اًمٌٞم٧م، هق اًمذي ي٘مٞمؿ اًمديـ، ويٌلم ُمراَد أسمٞمف سم٤مًمقص٤مي٦م، ويرون أن ٓ سمد ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمـ إ

اهلل. وعم٤م شمقىمٕمقا أن ي٤مضمٝمؿ اًمٕمٚمامء سم٠مدًم٦م اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، رأوا أْن ٓ حمٞمَص هلؿ ُمـ شم٠مويؾ شمٚمؽ احلج٩م 

اًمتل شم٘مقم ذم وضمف سمدقمتٝمؿ، وأهنؿ إْن ظمّمقه٤م سم٤مًمت٠مويؾ وس  اًمٚمٗمظ إمم اًم٤ٌمـمـ اهتٛمٝمؿ اًمٜم٤مُس 

ومرأوا س  مجٞمع اًم٘مرآن قمـ فم٤مهره، وسمٜمقه قمغم أني اًم٘مرآَن رُمقٌز عمٕم٤مٍن ظمٗمٞم٦م ذم سم٤مًمتٕمّم٥م واًمتحٙمؿ، 

صقرِة أًمٗم٤مٍظ شمٗمٞمد ُمٕم٤مين فم٤مهرًة ًمٞمِمتٖمؾ هب٤م قم٤مُم٦ُم اعمًٚمٛملم، وزقمٛمقا أني ذًمؽ ؿم٠مُن احلٙمامء، ومٛمذهٌُٝمؿ 

س ُمٌٜمل قمغم ىمقاقمد احلٙمٛم٦م اإلذاىمٞم٦م وُمذه٥ِم اًمتٜم٤مؾم( واحلٚمقًمٞم٦م، ومٝمق ظمٚمٞمٌط ُمـ ذًمؽ وُِمـ ـم٘مق

اًمدي٤مٟم٤مت اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م وسمٕمض ـمرائؼ اًمٗمٚمًٗم٦م وديـ زرادؿم٧م. وقمٜمدهؿ أني اهلل َيُؾ  ذم يمؾ  
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ويمؾ قمٚمقي َيُؾ  ومٞمف اإلًمف.  -شمٕم٤ممم وشم٘مدس -رؾمقٍل وإُم٤مم وذم إُم٤ميمـ اعم٘مدؾم٦م، وأٟمف يِمٌف اخلٚمؼ

قه٤م. وهلؿ ذم اًمت ًُ َٗم٤مٌت صم٘مٞمٚم٦م، ُمٜمٝم٤م: ىمقهلؿ وشمٙمٚميٗمقا ًمتٗمًػم اًم٘مرآن سمام ي٤ًمقمد إصقَل اًمتل أؾمي ٗمًػم شمٙمٚم 

قَْمَراِ  ِرضَم٤مٌل }أني ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ْٕ أن ضمٌال ي٘م٤مل ًمف إقمرا  هق ُم٘مر أهؾ اعمٕم٤مر  اًمذيـ يٕمرومقن  {َوقَمغَم ا

ٓي َواِرُدَه٤م}يمال سمًٞمامهؿ، وأن ىمقًمف شمٕم٤ممم:  أي: ٓ يّمؾ أطمد إمم اهلل إٓ سمٕمد ضمقازه قمغم  {َوإِْن ُِمٜمُْٙمْؿ إِ

٤ٌَم إمَِم ومِْرقَمْقَن }٤مؾمدة إُم٤م ذم أي٤مم ص٤ٌمه، أو سمٕمد ذًمؽ، صمؿ يٜمجل اهلل ُمـ يِم٤مء، وأن ىمقًمف شمٕم٤ممم: أراء اًمٗم اْذَه

ُف ـَمَٖمك ، وىم٤مل: "اعمًتٔمٝمري"أراد سمٗمرقمقن اًم٘مٚم٥م. وىمد شمّمدى ًمٚمرد قمٚمٞمٝمؿ اًمٖمزازم ذم يمت٤مسمف اعمٚم٘م٥م سمـ {إِٟمي

ـمر، ومٞمٛمٙمـ شمٜمزيُؾ أي٦م قمغم وضمقٍه ؿَمتيك اهـ. إذا ىمٚمٜم٤م سم٤مًم٤ٌمـمـ، وم٤مًم٤ٌمـمـ ٓ وٌَط ًمف، سمؾ شمتٕم٤مرض ومٞمف اخلقا

ـُ اًم٘مرآن، ٕني اعمٕمٜمك اًمٔم٤مهر هق  ٌَف قمٚمٞمٝمؿ وٟمدقمل أٟمف سم٤مـم
يٕمٜمل واًمذي يتخذوٟمف طمج٦م هلؿ يٛمٙمـ أْن َٟمْ٘مٚمِ

ـُ ومال ي٘مقم ومٝمُؿ أطمٍد ومٞمف  ٌْؾ، وأُم٤م اًم٤ٌمـم اًمذي ٓ ُيٛمٙمـ اظمتالُ  اًمٜم٤مس ومٞمف ٓؾمتٜم٤مده ًمٚم ٖم٦ِم اعمقوققم٦م ُِمـ ىَم

 همػمه، اًمٚمٝمؿ إٓ إذا زقمٛمقا أٟمف ٓ ُيتٚم٘مك إٓ ُِمـ اإلُم٤مم اعمٕمّمقم، وٓ إظم٤مهلؿ إٓ ىم٤مئٚملم ذًمؽ، طمج٦ًم قمغم

وي١ميد هذا ُم٤م وىمع ذم سمٕمض ىمراـمٞمًٝمؿ ىم٤مًمقا: إٟمام يٜمت٘مؾ إمم اًمٌدل ُمع قمدم إصؾ، واًمٜمٔمر سمدل ُمـ 

ظمٚمٞمٗمتف، وُمع وضمقد اخلؼم، وم٢مني يمالم اهلل هق إصؾ، ومٝمق ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن وقمٚمٛمف اًمٌٞم٤من، واإلُم٤مم هق 

ـُ اًمٕمريب ذم يمت٤مب  ؿمٞمئ٤م ُمـ ومْم٤مئح  "اًمٕمقاصؿ"اخلٚمٞمٗم٦م اًمذي ُيٌَلمي ىمقًَمف ومال ُيٜمت٘مؾ إمم اًمٜمٔمر اهـ وسَملمي اسم

 [34 - 1/33ُمذهٌٝمؿ سمام ٓ طم٤مضم٦َم إمم اًمتٓمقيؾ سمف هٜم٤م(. ]اًمتحرير واًمتٜمقير 

٤مـمٜمٞم٦م: قَمٓميٚمقا دًٓم٦م اًمؽمايمٞم٥م، اًمذيـ ٟمزقمقا إمم اًمٜم ْحَٚم٦م اًمٌحمٛمد اًمٗم٤موؾ سمـ قم٤مؿمقر: )اًمِمٞم( وىم٤مل 

وأٟمٙمروا أْن شمٙمقن اعمٕم٤مين ُمًتٗم٤مدًة ُمٜمٝم٤م سمٓمريؼ اًمقوع اًمٚمٖمقي، واًمت٠مًمٞمِػ اًمٜمحقي واًمٌالهمل، ومجٜمحقا 

ك ممـ قمٜمده سمٓمريؼ اًمقراصم٦م  إمم اإلؿم٤مراِت سم٢مسمراز إقمداد وأهار احلرو ، وزقمٛمقا ذًمؽ قِمْٚماًم ظَمِٗمٞم٤ًّم ُيتٚم٘مي

ؼِموا ُمٕمٓم ٚملم عمٕمٜمَك اًمديـ، ُمٜمٙمريـ حل٘مٞم٘متف، ُمٚمحديـ قمٜمف إمم اًمٙمٗمر، عم٤َِم أو اًمقص٤مي٦م أو اهل٦ٌم، ىمد اقمتُ 

شم٘متْمٞمف شمٚمؽ اعم٘م٤مًم٦ُم ُِمـ إٟمٙم٤مر اًمتٌٚمٞمغ، واًمٜمزول سم٤مًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمنمقمٞم٦م إمم ُمٜمزًم٦م اًمٕمدم وُمدرضم٦م اإلسم٤مطمٞم٦م، 

 اًمٗمٚمًٗم٦م واًمزج سم٤محلٙمٛم٦م اًمديٜمٞم٦م ذم اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٌل، اًمذي شمذرقم٧م سمف اًمًٗمًٓم٦م اًمالأدري٦م إمم ٟم٘مض ُم٤ٌمين

 [(10 - 9اًمتٗمًػم ورضم٤مًمف )صاًمٕم٘مٚمٞم٦م(. ]
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َ  اًمٜمّمقص قمـ فمقاهره٤م إمم  ىم٤مل اًمٕمالء اًمٌخ٤مري: )اٟمٕم٘مد إمج٤مُع أهِؾ اًمٕمٚمؿ وآضمتٝم٤مد سم٠مني َسْ

 ([31ُمٕم٤مٍن يدقمٞمٝم٤م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م: زٟمدىم٦ٌم وإحل٤مد(. ]وم٤موح٦م اعمٚمحديـ )ص

ٜمٝم٤م إمم ُمٕم٤من يدقمٞمٝم٤م أهؾ : )اًمٜمّمقص قمغم فمقاهره٤م، واًمٕمدوُل قم "قم٘م٤مئده"وىم٤مل اًمٜمًٗمل ذم 

ـِ إحل٤مٌد( اهـ ، ىم٤مل اًمتٗمت٤مزاين ذم  : )ؾمٛمٞم٧م اعمالطمدة سم٤مـمٜمٞم٦م ٓدقم٤مئٝمؿ أني اًمٜمّمقَص ًمٞم٧ًم  "ذطمف"اًم٤ٌمـم

قمغم فم٤مهره٤م سمؾ هل٤م ُمٕم٤من ٓ يٕمرومٝم٤م إٓ اعمٕمٚم ؿ، وىمّمُدهؿ سمذًمؽ ٟمٗمُل اًمنميٕم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م(. ]ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من 

2/78 - 79] 

: )مم٤م شمٓم٤مسَمؼ قمٚمٞمف َٟمَ٘مَٚم٦ُم اعم٘م٤مٓت  "ومْم٤مئح اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م"ىم٤مل اًمٖمزازم ذم  (( :)) فائدة يف أصل الباصـقة 

ىم٤مـم٦ٌم: أني هذه اًمدقمقة مل َيْٗمتَتِْحٝم٤م ُُمٜمت٥ًٌم إمم ُمٚم٦ٍم وٓ ُمٕمتِ٘مٌد ًمٜمِْحٚم٦ٍم ُمٕمتِْمٌد سمٜمٌقة، وم٢مني ُم٤ًمىمٝم٤م يٜم٘م٤مد امم 

ـْ شمِم٤موَر مج٤مقم٦م ُمـ ا عمجقس واعمزديمٞم٦م وذذُم٦م آٟمًالل ُمـ اًمديـ يم٤مٟمًالل اًمِمٕمرة ُمـ اًمٕمجلم، وًمٙم

ُمـ اًمثٜمقي٦م اعمٚمحديـ وـم٤مئٗم٦م يمٌػمة ُمـ ُمٚمحدة اًمٗمالؾمٗم٦م اعمت٘مدُملم وضسمقا ؾمٝم٤مم اًمرأي ذم اؾمتٜم٤ٌمط شمدسمػٍم 

ُس قمٜمٝمؿ يمرسم٦م ُم٤م ده٤مهؿ ُمـ أُمر اعمًٚمٛملم طمتك  ُيٗمػ قمٜمٝمؿ ُم٤م ٟم٤مهبؿ ُمـ اؾمتٞمالء أهؾ اًمديـ، وُيٜمَٗم 

ٟمٙم٤مر اًمّم٤مٟمع وشمٙمذي٥م اًمرؾمؾ وضمحد احلنم واًمٜمنم أظمرؾمقا أًمًٜمتٝمؿ قمـ اًمٜمٓمؼ سمام هق ُمٕمتَ٘مدهؿ ُِمـ إ

واعمٕم٤مد إمم اهلل ذم آظمر إُمر، وزقمٛمقا أٟمي٤م سمٕمد أْن قَمَروْمٜم٤م أني إٟمٌٞم٤مء يمٚميٝمؿ ممخرىمقن وُمٜمٛمًقن، وم٢مهنؿ 

يًتٕمٌدون اخلَْٚمَؼ سمام ُيٞمٚمقٟمف إًمٞمٝمؿ ُمـ ومٜمقن اًمِمٕمٌذة واًمزرق، وىمد شمٗم٤مىمؿ أُمر حمٛمد واؾمتٓم٤مرت ذم 

ًٕم٧م وٓيتف واشمً٘م٧م أؾم٤ٌمسمف وؿمقيمتف طمتك اؾمتقًمقا قمغم ُمٚمؽ أؾمالومٜم٤م واهنٛمٙمقا ذم إىمٓم٤مر دقمقشمف واشم

اًمتٜمٕمؿ ذم اًمقٓي٤مت ُمًتح٘مريـ قم٘مقًَمٜم٤م، وىمد ـمٌ٘مقا وضمف إرض ذات اًمٓمقل واًمٕمرض، وٓ ُمٓمٛمع ذم 

ُم٘م٤موُمتٝمؿ سم٘مت٤مل، وٓ ؾمٌٞمؾ إمم اؾمتٜمزاهلؿ قمام أسوا قمٚمٞمف إٓ سمٛمٙمر واطمتٞم٤مل، وًمق ؿم٤مومٝمٜم٤مهؿ سم٤مًمدقم٤مء إمم 

ٝمؿ  ُمذهٌٜم٤م ًمتٜمٛمروا قمٚمٞمٜم٤م واُمتٜمٕمقا ُمـ اإلصٖم٤مء إًمٞمٜم٤م، ومًٌٞمُٚمٜم٤م أْن ٟمٜمتحؾ قم٘مٞمدَة ـم٤مئٗم٦ٍم ُِمـ ومَِرىِمٝمؿ: هؿ أريم 

قم٘مقٓ وأؾمخٗمٝمؿ رأي٤م وأًمٞمٜمٝمؿ قمريٙم٦م ًم٘مٌقل اعمح٤مٓت وأـمققمٝمؿ ًمٚمتّمديؼ سم٤مٕيم٤مذي٥م اعمزظمروم٤مت، 

هؿ، وٟمتقدد إًمٞمٝمؿ سمام يالئؿ وهؿ اًمرواومض، وٟمتحّمـ سم٤مٟٓمت٤ًمب إًمٞمٝمؿ وآقمتزاء إمم أهؾ اًمٌٞم٧م قمـ ذ

ـمٌَٕمٝمؿ ُِمـ ذيمر ُم٤م شَمؿي قمغم ؾمٚمٗمٝمؿ ُمـ اًمٔمٚمؿ اًمٕمٔمٞمؿ واًمذل اهل٤مئؾ، وٟمت٤ٌميمك هلؿ قمغم ُم٤م طَمؾي سمآل حمٛمد 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وٟمتقصؾ سمف إمم شمٓمقيؾ اًمٚم٤ًمن ذم أئٛم٦م ؾمٚمٗمٝمؿ اًمذيـ هؿ أؾمقهتؿ وىمدوهتؿ، طمتك 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ٌيْحٜم٤م أطمقاهلؿ ذم أقمٞمٜمٝمؿ وُم٤م ُيٜمَ٘مؾ إًمٞمٝمؿ ذقُمٝمؿ سمٜم٘مٚمٝمؿ وروايتٝمؿ اؿمتد قمٚمٞمٝمؿ سم٤مُب اًمرضمقع إمم  إذا ىم

اًمنمع وؾَمُٝمؾ قمٚمٞمٜم٤م اؾمتدراضُمٝمؿ إمم آٟمخالع قمـ اًمديـ، وإن سم٘مل قمٜمدهؿ ُمٕمتَّمٌؿ ُمـ فمقاهر اًم٘مرآن 

ٜم٤م قمٜمدهؿ أن شمٚمؽ اًمٔمقاهر هل٤م أهاٌر وسمقاـمـ، وأني أُم٤مرة إمحؼ آٟمخداُع  وُمتقاشمر إظم٤ٌمر أوََهْ

ُم٦م اًمٗمٓمٜم٦م اقمت٘م٤مُد سمقاـمٜمٝم٤م، صمؿ ٟم٨ٌم إًمٞمٝمؿ قم٘م٤مئَدٟم٤م وٟمزقمؿ أهن٤م اعمراُد سمٔمقاهر اًم٘مرآن، صمؿ سمٔمقاهره٤م، وقمال

إذا شمٙمثرٟم٤م هب١مٓء ؾمٝمؾ قمٚمٞمٜم٤م اؾمتدراُج ؾم٤مئر اًمٗمرق سمٕمد اًمتحٞمز إمم ه١مٓء واًمتٔم٤مهر سمٜمٍمهؿ. صمؿ ىم٤مًمقا: 

٥م قمغم يم٤موم٦م اخلٚمؼ ـمري٘مٜم٤م أن ٟمخت٤مر رضمال ممـ ي٤ًمقمدٟم٤م قمغم اعمذه٥م، وٟمزقمؿ أٟمف ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م وأٟمف جي

ُم٤ٌميٕمتف وشمتٕملم قمٚمٞمٝمؿ ـم٤مقمتف وم٢مٟمف ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل وُمٕمّمقم قمـ اخلٓم٠م واًمزًمؾ ُمـ ضمٝم٦م اهلل شمٕم٤ممم، صمؿ ٓ 

ُٟمٔمٝمر هذه اًمدقمقة قمغم اًم٘مرب ُِمـ ضمقار اخلٚمٞمٗم٦م اًمذي وؾمٛمٜم٤مه سم٤مًمٕمّمٛم٦م، وم٢مني ىمرَب اًمدار رسمام يتؽ هذه 

٘مِدر اعمًتجٞم٥م امم اًمدقمقة أن يٗمتش قمـ طم٤مًمف وأن إؾمت٤مر، وإذا سمٕمدت اًمِم٘م٦م وـم٤مًم٧م اعم٤ًموم٦م، ومٛمتك يَ 

ُط ذم أُمقال اعمًٚمٛملم وطمريٛمٝمؿ   ً يٓمٚمع قمغم طم٘مٞم٘م٦م أُمره، وُم٘مّمُدهؿ سمذًمؽ يمٚم ف اعمٚمُؽ وآؾمتٞمالُء واًمتٌ

وآٟمت٘م٤مم ُمٜمٝمؿ ومٞمام اقمت٘مدوه ومٞمٝمؿ وقم٤مضمٚمقهؿ سمف ُمـ اًمٜمٝم٥م واًمًٗمؽ وأوم٤موقا قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ومٜمقن اًمٌالء. 

أُمرهؿ، ويتْمح ًمؽ ُمّمداق ذًمؽ سمام ؾمٜمجٚمٞمف ُمـ ظم٤ٌمئ٨م ُمذهٌٝمؿ وومْم٤مئح  ومٝمذه هم٤مي٦م ُم٘مّمدهؿ وُمٌدأ

 ([20 - 18ُمٕمت٘مدهؿ(. ]ومْم٤مئح اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م )ص

َه ىم٤مل اسمـ طمزم: ) وم٤مهللَ اهللَ قم٤ٌمَد اهلل، اشم٘مقا اهلل ذم أٟمٗمًٙمؿ وٓ يٖمرٟمٙمؿ أهُؾ اًمٙمٗمر واإلحل٤مد ممـ َُمقي

سمف يمت٤مُب رسمٙمؿ ويمالم ٟمٌٞمٙمؿ صغم اهلل  يمالَُمف سمٖمػم سمره٤من ًمٙمـ سمتٛمقي٤مت، ووقمظ قمغم ظمال  ُم٤م أشم٤ميمؿ

ـَ ومٞمف، وضمٝمٌر ٓ ِهي حتَتف، يمٚم ف  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومال ظمػَم ومٞمام ؾمقاَه٤م، واقمٚمٛمقا أني ديـ اهلل شمٕم٤ممم فم٤مهٌر ٓ سم٤مـم

ا وسم٤مـمٜم٤م، ومٝمل  سمره٤من ٓ ُم٤ًمحم٦م ومٞمف، واهتِٛمقا يمؾي ُمـ يدقمق أْن ُيتيٌَع سمال سمره٤من ويمؾي َُمـ ادقمك ًمٚمدي٤مٟم٦م ِهًّ

وى وخم٤مرق، واقمٚمٛمقا أني رؾمقَل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل َيٙمتُؿ ُمـ اًمنميٕم٦م يمٚمٛم٦ًم ومام ومقىمٝم٤م، وٓ دقم٤م

 ُمـ اًمنميٕم٦م يمتٛمف قمـ 
ٍ
َأـْمَٚمَع أظمصي اًمٜم٤مس سمف ُِمـ زوضم٦م أو اسمٜم٦م أو قمؿ أو اسمـ قمؿ أو ص٤مطم٥م قمغم رء

ٌز وٓ سم٤مـمـ همػم ُم٤م دقمل اًمٜم٤مُس إمحر وإؾمقد ورقم٤مة اًمٖمٜمؿ، وٓ يم٤من قمٜمده قمٚمٞمف اًمًالم اًمِن  وٓ رُم

ْ ؾمٌٞمُٚمف وٓ  ٌَلم  يمٚم ٝمؿ إًمٞمف، وًمق يمتٛمٝمؿ ؿمٞمئ٤م عم٤ََم سمٚميغ يمام ُأُِمر، وُمـ ىم٤مل هذا ومٝمق يم٤مومر، وم٢مي٤ميمؿ ويمؾي ىمقٍل مل ُي
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ووح دًمٞمُٚمف، وٓ شمٕمقضمقا قمـ ُم٤م ُم٣م قمٚمٞمف ٟمٌٞم ٙمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسُمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ(. 

 [92 - 2/91]اًمِٗمَّمؾ 

ٌيٝمقه  -سمزقمٛمٝمؿ  -ٕهنؿ ( : )16)ص "اًمتدُمري٦م"ىم٤مل ذم  (67) إذا وصٗمقه سم٤مإلصم٤ٌمت ؿَم

َٚمٌقا اًمٜم٘مٞمْملم، وهذا ممتٜمٌع ذم سمدائف اًمٕم٘مقل،  ًَ سم٤معمقضمقدات، وإذا وصٗمقه سم٤مًمٜمٗمل ؿمٌٝمقه سم٤معمٕمدوُم٤مت، وم

ومقا ُم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمٙمت٤مب، وُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ووىمٕمقا ذم وا وطمري  ذٍّ مم٤م ومر 

 ( اهـ .ُمٜمف، وم٢مهنؿ ؿمٌٝمقه سم٤معمٛمتٜمٕم٤مت، إذ ؾَمْٚم٥ُم اًمٜم٘مٞمْملم يمجٛمع اًمٜم٘مٞمْملم، يِماَلَُه٤م ُمـ اعمٛمتٜمٕم٤مت

( : )اًمٜم٘مٞمْم٤من ٓ جيتٛمٕم٤من وٓ يرشمٗمٕم٤من، ومٙمام يٛمتٜمع اضمتامُع اًمٜم٘مٞمْملم 1/89) "اًمّمٗمدي٦م"ىم٤مل ذم و

 واطم
ٍ
د: إٟمف ُمقضمقٌد ُمٕمدوم، يٛمتٜمع أن ي٘م٤مل: ًمٞمس يٛمتٜمع ارشمٗم٤مُع اًمٜم٘مٞمْملم، ويمام يٛمتٜمع أْن ُي٘م٤مل ذم رء

 سمٛمقضمقد وٓ ُمٕمدوم( اهـ .

اقمٚمؿ أن اهلل قمز ىم٤مل اسمـ القزي: )واؾمتح٤مًم٦ُم هذا ُمـ اًمٕمٚمقم اًميوري٦م اًمتل وَمَٓمَر اهللُ قمٚمٞمٝم٤م قم٤ٌمَده، 

ٜمقن  ًِ وضمؾ ووع ذم اًمٜمٗمقس أؿمٞم٤مَء ٓ حتت٤مج إمم دًمٞمؾ، وم٤مًمٜمٗمقُس شمٕمٚمٛمٝم٤م ضورة، وأيمثُر اخلَْٚمؼ ٓ ُي

اًمتٕمٌػَم قمٜمٝم٤م، وم٢مٟمف ُوِوع ذم اًمٜمٗمقس أني اعمّمٜمقَع ٓ سمد ًمف ُمـ ص٤مٟمع، وأني اعمٌٜمل ٓ سمد ًمف ُمـ سم٤من، وأني 

آصمٜملم أيمثُر ُمـ اًمقاطمد، وأن الًؿ اًمقاطمد ٓ يٙمقن ذم ُمٙم٤مٟملم ذم طم٤مًم٦ٍم واطمدة، وُمثُؾ هذه إؿمٞم٤مء ٓ 

اًمٌَْدُه و - "اًمٌديٞم٤مت"ؿمٞم٤مء أيْم٤م سمـ([ وشمًٛمك هذه ا262ٕ - 261(. ]صٞمد اخل٤مـمر )صحتت٤مج إمم دًمٞمؾ

 وُم٤م يٗمج٠م ُمٜمف، يمام ذم 
ٍ
ٟم٦ًٌم أيْم٤م،  "إوًمٞم٤مت"، وهلذا ي٘م٤مل هل٤م "اًمٚم٤ًمن"واًمٌدي٦م واًمٌداه٦م: أوُل يمؾ  رء

إمم إول، ًمتّمديؼ اًمٜمٗمس هب٤م سمٛمجرد اًمتٗم٤مهت٤م إًمٞمٝم٤م ُمـ أول وهٚم٦م. ]طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤ٌمن قمغم اعمٚمقي 

(. ]اًمتٕمريٗم٤مت يؼ سم٠مني اًمٜمٗمل واإلصم٤ٌمت ٓ جيتٛمٕم٤من وٓ يرشمٗمٕم٤منيم٤مًمتّمدىم٤مل الرضم٤مين: ) - ([47)ص

 ([44)ص

ُمـ اعمٕمٚمقم أٟمف ٓ سُمدي ذم يمؾ ُم٠ًمًم٦ٍم ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )وعمَي٤م اؾمتح٤مل أن يرشمٗمع اإلصم٤ٌمُت واًمٜمٗمل ُمًٕم٤م، 

(. ]درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ دائرٍة سملم اًمٜمٗمل واإلصم٤ٌمت ُِمـ طمؼٍّ صم٤مسم٧ٍم ذم ٟمٗمس إُمر أو شمٗمّمٞمؾ

2/314] 
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 ... (68)ون اؾماًم رُ ٜمٙمِ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ٓ يُ  أوًمئؽ اًم٘مراُمٓم٦مَ  وم٢مني 

                                                                                                                                                      

وٓ يٚمزم ذم يمؾ ىمْمٞم٦ٍم ُمؽمددة سملم اًمٜمٗمل واإلصم٤ٌمت اًمتٍميُح سم٤مًمتزام أطمدَه٤م، وهلذا ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

)يقضمد يمثػما ذم يمالم اًمًٚمػ وإئٛم٦م اًمٜمٝمُل قمـ إـمالق ُمقارد اًمٜمزاع سم٤مًمٜمٗمل واإلصم٤ٌمت، وًمٞمس ذًمؽ خلُُٚمق  

شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمرة ُمـ إًمٗم٤مظ اعمجَٛمٚم٦م  اًمٜم٘مٞمْملم قمـ احلؼ، وٓ ىمّمقر أو شم٘مّمػم ذم سمٞم٤من احلؼ، وًمٙمـ ٕني 

اعمتِم٤مهب٦م اعمِمتِٛمٚم٦م قمغم طمؼٍّ وسم٤مـمؾ، ومٗمل إصم٤ٌمهِت٤م إصم٤ٌمُت طمؼٍّ وسم٤مـمؾ، وذم ٟمٗمٞمٝم٤م ٟمٗمُل طمؼ وسم٤مـمؾ، ومُٞمٛمٜمَع ُمـ 

يِماَل اإلـمالىملم، سمخال  اًمٜمّمقص اإلهلٞم٦م وم٢مهن٤م ومرىم٤مٌن ومرق اهللُ هب٤م سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ، وهلذا يم٤من ؾمٚمُػ 

ن يمالَم اهلل ورؾمقًمف هق اإلُم٤مم واًمٗمرىم٤من اًمذي جي٥م اشم٤ٌمقُمف، ومُٞمثٌِْتقن ُم٤م أصمٌتف اهللُ إُم٦م وأئٛمُتٝم٤م جيٕمٚمق

ورؾمقًمف، ويٜمٗمقن ُم٤م ٟمٗم٤مه اهلل ورؾمقًمف، وجيٕمٚمقن اًمٕم٤ٌمراِت اعمحَدصم٦م اعمجَٛمٚم٦م اعمتِم٤مهب٦م ممٜمققًم٤م ُمـ إـمالىمٝم٤م: 

ف وُٟمٗمل ٟمٗمٞم٤م وإصم٤ٌمشم٤م، ٓ يٓمٚم٘مقن اًمٚمٗمظ وٓ يٜمٗمقٟمف إٓ سمٕمد آؾمتٗم٤ًمر واًمتٗمّمٞمؾ، وم٢م ذا شمٌلم اعمٕمٜمك ُأصم٧ٌم طم٘م 

سم٤مـمُٚمف، سمخال  يمالم اهلل ورؾمقًمف، وم٢مٟمف طمؼٌّ جي٥م ىمٌقًُمف، وإن مل ُيٗمٝمؿ ُمٕمٜم٤مه، ويمالُم همػِم اعمٕمّمقم ٓ جي٥م 

 [1/76ىمٌقًُمف طمتك ُيٗمَٝمؿ ُمٕمٜم٤مه(. ]درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ 

وَُمـ واوم٘مٝمؿ ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م، وأُم٤م  ضَمْٝمٌؿ يٜمٗمل إؾمامَء أيْم٤م يمام ٟمَٗمتْٝم٤م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦مىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ) (68)

 [12/119جمٛمقع اًمٗمت٤موى مجٝمقُر اعمٕمتزًم٦م ومال يٜمٗمقن إؾمامء(. ]

ىمٚم٧م: وه١مٓء ذم إصم٤ٌمهتؿ إؾمامَء ُمع اًمتزاُمٝمؿ ٟمٗمَل اًمّمٗم٤مت ُمتٜم٤مىمْمقن، ٕن اًمّمٗم٤مت ٓزُم٦م 

أن يٜمٗمقا اًمٙمؾ  ًمألؾمامء، وٟمٗمل اًمالزم يًتٚمزم ٟمٗمل اعمٚمزوم، ومٞمًتحٞمؾ صمٌقت اعمٚمزوم ُمع اٟمتٗم٤مء ٓزُمف، وم٢مُم٤م

 يمام صٜمع ضمٝمؿ واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، وإُم٤م أن يثٌتقا اًمٙمؾ يمام صٜمع أصح٤مب احلدي٨م، وأُم٤م ُم٤م صٜمٕمقه ومٝمق شمٜم٤مىمض.

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )إني إصم٤ٌمت إؾمامء طمؼ، وهق يًتٚمزم إصم٤ٌمَت اًمّمٗم٤مت، وم٢مني إصم٤ٌمَت طملٍّ سمال طمٞم٤مة 

سمال يمالم وُمريد سمال إرادة وُمّمؾ سمال وقم٤ممل سمال قمٚمؿ وىم٤مدر سمال ىمدرة، يم٢مصم٤ٌمت ُمتحرك سمال طمريم٦م وُمتٙمٚمؿ 

ك اعمّمدِر اًمالزم ٓؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ، وَُمـ أصم٧ٌم  صالة وٟمحق ذًمؽ مم٤م ومٞمف إصم٤ٌمُت اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ وٟمٗمُل ُمًٛمي

 [104 - 1/103اعمٚمزوم دون اًمالزم يم٤من ىمقًُمف سم٤مـمال(. ]اًمّمٗمدي٦م 
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 ـ صٗم٤مِت ٜمٙمرون ُم٤م ذم أؾمامئف احلًٜمك ُمِ ، وإٟمام يُ (69)راتٛمَ ْْم يم٤معمُ  ٌض حَمْ  ؿٌ ٚمَ هق قمَ 

 ...، (70)اإلصم٤ٌمت

                                              

ٍد قمـ اعمٕمٜمك، إذ اًمَٕمَٚمؿُ  (69) اعمَْحُض اؾمٌؿ ُمًٚمقُب  ٕهنؿ ًمق أٟمٙمروه عم٤ََم أٟمٙمروا ؾمقى ًمٗمٍظ جمري

ض ًمذًمؽ، وؾُمٚم٥َِم دًٓمتَف  اعمٕمٜمك، أي: ًمٞمس ًمف ُمـ اعمٕمٜمك إٓ اًمدًٓم٦م قمغم اًمذات اًمتل ُوِوع سم٢مزائٝم٤م، ومتٛمحي

 قمغم اًمّمٗم٦م اًمتل ي٘متْمٞمٝم٤م اؿمت٘م٤مىُمف.

اؾمؿ ُمٗمٕمقل ُمـ أوٛمرشمف، إذا أظمٗمٞمتف وؾمؽمشمف، وإـمالىمف قمغم اًم٤ٌمرز واعمْمٛمرات واطمُده٤م ُمْمٛمر: )

ٕمٜمك اعمْمٛمر قمغم طمد ىمقهلؿ: قم٘مدت اًمٕمًؾ ومٝمق قم٘مٞمد، أي: ُمٕم٘مقد، وهق اصٓمالٌح شمقؾمع. واًمْمٛمػم سمٛم

(. ]اًمتٍميح سمٍمي، واًمٙمقومٞم٦م يًٛمقٟمف يمٜم٤مي٦م وُمٙمٜمٞم٤م، ٕٟمف ًمٞمس سم٤مؾمٍؿ سيح، واًمٙمٜم٤مي٦ُم شم٘م٤مسمؾ اًمٍميح

 [1/97قمغم اًمتقوٞمح 

، "وهقأٟم٤م وأٟم٧م "واًمْمٛمػم قمٜمد اًمٜمح٤مة: ُم٤م ووع ًمٚمدًٓم٦م قمغم ُمتٙمٚمؿ أو خم٤مـم٥م أو هم٤مئ٥م، ٟمحق: 

 ([213ؾمٛمل سمذًمؽ خلٗم٤مئف، إذ يتقىمػ ُمٕمروم٦م ص٤مطمٌف قمغم فم٤مهر ٟمٞمتف. ]اإليمًػم ًمٚمٓمقذم )ص

 زائٍد 
ٍ
وإٟمام ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )يم٤معمْمٛمرات(، ٕني اًمْمامئر أؾمامء ضم٤مُمدة همػم ُمِمت٘م٦م، ومال شمدل قمغم رء

 لة طذ معـًىلؾدالاعمِمتؼ( ُمـ إؾمامء: ُم٤م ُأظِمَذ ُمـ ًمٗمِظ اعمّمدر قمـ ُمدًمقهل٤م ُِمـ ُمٕمٜمًك وصٗم٦م، إذ )

. "ُميوب"و "و٤مرب"ُمّمقهم٤م ُمـ ُمّمدر، يمـ متصٍف ُمٜمًقٍب إمم اعمّمدر، وي٘م٤مل أيْم٤م: ُم٤م دل قمغم 

ك  . واعمْمٛمرات "ؿمجر"و "أؾمد"، يمـمن غر ملحظة صػةوأُم٤م )ال٤مُمد( ومٌخالومف، ومٝمق يدل قمغم ُمًٛمًّ

َهع اهلقاُمع ، و 2/113اًمتٍميح خل٤مًمد إزهري ، و 1/217اًمٜمحق اًمقاذم ُمـ هذا الٜمس. ]اٟمٔمر: 

 ([174، وُمٕمجؿ اًم٘مقاقمد اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدىمر )ص 1/365ًمٚمًٞمقـمل 

ٜم٤ًم واًمتزاُم٤م.  (70) ضمالء "ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم وهل ُمٕم٤مين اًمٙمامل اًمتل دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م شمٚمؽ إقمالُم شمْمٛم 

دة ٓ ُمٕم٤مين هل٤م، مل شَمُدلي قمغم: ) "إومٝم٤مم  اعمدح، أؾمامُء اًمرب شمٕم٤ممم يمٚم ٝم٤م أؾمامُء ُمدح، وًمق يم٤مٟم٧م أًمٗم٤مفًم٤م جمري

ـَ ُيْٚمِحُدوَن }وىمد وصٗمٝم٤م اهللُ ؾمٌح٤مٟمف سم٠مهن٤م طمًٜمك يمٚمٝم٤م وم٘م٤مل:  ِذي ٜمَك وَم٤مْدقُمقُه هِب٤َم َوَذُروا اًمي ًْ ؾَْماَمُء احْلُ ْٕ َوهللِيِ ا

، ومٝمل مل شمٙمـ طمًٜمك عمجرد اًمٚمٗمظ، سمؾ ًمدًٓمتٝم٤م قمغم أوص٤مِ  {ذِم َأؾْماَمِئِف ؾَمُٞمْجَزْوَن َُم٤م يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقنَ 

٤ٌَم }ا عمَي٤م ؾَمِٛمَع سمٕمُض اًمٕمرب ىم٤مرئ٤م ي٘مرأ: اًمٙمامل، وهلذ ًَ ٤مِرىَم٦ُم وَم٤مىْمَٓمُٕمقا َأْيِدَيُاَم ضَمَزاًء سماَِم يَم ًي ٤مِرُق َواًم ًي َواًم
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ـَ اهلليِ ًٓ ُِم ُب سمٙمالم اهلل شمٕم٤ممم؟  {َٟمَٙم٤م واهلل همٗمقر رطمٞمؿ، ىم٤مل: ًمٞمس هذا يمالَم اهلل شمٕم٤ممم، وم٘م٤مل اًم٘م٤مرئ: أشُمَٙمذ 

، وم٘م٤مل إقمرايب: {َواهلليُ قَمِزيٌز طَمٙمِٞمؿٌ }م اهلل، ومٕم٤مد إمم طمٗمٔمف وىمرأ: وم٘م٤مل: ٓ، وًمٙمـ ًمٞمس هذا سمٙمال

، وهلذا إذا ظمتٛم٧م آي٦م اًمرمح٦م سم٤مؾمؿ قمذاب أو "صدىم٧م، قَمزي ومحٙمؿ وم٘مٓمع، وًمق همٗمر ورطمؿ عم٤ََم ىمٓمع"

ُمـ طمدي٨م أيب سمـ يمٕم٥م: ىمراءة اًم٘مرآن قمغم  "اًمًٜمـ"سم٤مًمٕمٙمس، فمٝمر شمٜم٤مومُر اًمٙمالم وقمدُم اٟمتٔم٤مُمف، وذم 

ًمٞمس ُمٜمٝمـ إٓ ؿم٤مٍ  يم٤م ، إن ىمٚم٧م ؾمٛمٞمٕم٤م قمٚمٞمام قمزيزا طمٙمٞمام ُم٤م مل ختتؿ آي٦م "طمر ، صمؿ ىم٤مل: ؾمٌٕم٦م أ

، وًمق يم٤مٟم٧م هذه إؾمامُء أقمالُم٤م حمْم٦م ٓ ُمٕمٜمك هل٤م مل يٙمـ ومرٌق سملم "قمذاب سمرمح٦م أو آي٦م رمح٦م سمٕمذاب

مل يٙمـ هل٤م ُمٕمٜمًك عم٤م يم٤من  ظَمتِْؿ أي٦م هبذا أو هبذا، وأيْم٤م وم٢مٟمف ؾمٌح٤مٟمف ُيٕمٚمؾ أطمٙم٤مَُمف وأومٕم٤مًَمف سم٠مؾمامئف، وًمق

٤مًرا}اًمتٕمٚمٞمُؾ صحٞمح٤م، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ُف يَم٤مَن هَمٗمي ـْ }، وىمقًمف شمٕم٤ممم: {اؾْمتَْٖمِٗمُروا َرسميُٙمْؿ إِٟمي ـَ ُي١ْمًُمقَن ُِم ِذي ًمِٚمي

٤مِئِٝمْؿ شَمَرسم ُص َأْرسَمَٕم٦ِم َأؿْمُٝمٍر وَم٢مِْن وَم٤مُءوا وَم٢مِني اهلليَ هَمُٗمقٌر َرطِمٞمٌؿ * َوإِْن قَمَزُُمقا اًمٓمي  ًَ
، {اَلَق وَم٢مِني اهلليَ ؾَمِٛمٞمٌع قَمٚمِٞمؿٌ ٟمِ

ومختؿ طمٙمؿ اًمٗملء اًمذي هق اًمرضمقع واًمٕمقد إمم رى اًمزوضم٦م واإلطم٤ًمن إًمٞمٝم٤م سم٠مٟمف همٗمقر رطمٞمؿ يٕمقد 

قمغم قمٌده سمٛمٖمٗمرشمف ورمحتف إذا رضمع إًمٞمف، والزاُء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ، ومٙمام رضمع إمم اًمتل هل أطمًـ، رضمع 

، وم٢مني اًمٓمالق عمَي٤م يم٤من ًمٗمٔم٤م ُيًَٛمع {قَمَزُُمقا اًمٓمياَلَق وَم٢مِني اهلليَ ؾَمِٛمٞمٌع قَمٚمِٞمؿٌ  َوإِنْ }اهلل إًمٞمف سم٤معمٖمٗمرة واًمرمح٦م، 

احْلَْٛمُد هللِيِ }سمٛمْمٛمقٟمف... وىم٤مل أهؾ الٜم٦م:  "اًمٕمٚمٞمؿ"ًمٚمٜمٓمؼ سمف،  "اًمًٛمٞمع"وُمٕمٜمًك ُي٘مّمد، قم٘مٌف سم٤مؾمؿ 

ٜم٤َم ًَمَٖمُٗمقٌر ؿَمُٙمقرٌ  ِذي َأْذَه٥َم قَمٜمي٤م احْلََزَن إِني َرسمي ، عم٤م ص٤مروا إمم يمراُمتف سمٛمٖمٗمرشمف ذٟمقهَبؿ وؿمٙمِره إطم٤ًمهَنؿ {اًمي

ٜم٤َم ًَمَٖمُٗمقٌر ؿَمُٙمقرٌ }ىم٤مًمقا:  ، وذم هذا ُمٕمٜمك اًمتٕمٚمٞمؾ، أي: سمٛمٖمٗمرشمف وؿمٙمره َوَصْٚمٜم٤م إمم دار يمراُمتف، {إِني َرسمي

َٙمْرشُمْؿ َوآَُمٜمُْتْؿ َويَم٤مَن َُم٤م َيْٗمَٕمُؾ اهلليُ سمَِٕمَذاسمُِٙمْؿ إِْن ؿَم }وم٢مٟمف همٗمر ًمٜم٤م اًمًٞمئ٤مت وؿمٙمر ًمٜم٤م احلًٜم٤مت، وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، ومٝمذا ضمزاء ًمِمٙمرهؿ، أي: إن ؿَمَٙمْرشُمْؿ رسميٙمؿ ؿَمَٙمَريُمْؿ، وهق قمٚمٞمٌؿ سمِمٙمريمؿ ٓ ُيٗمك {اهلليُ ؿَم٤ميِمًرا قَمِٚمٞماًم 

ـْ يَمَٗمَره، واًم٘مرآُن ممٚمقٌء ُِمـ هذا، واعم٘مّمقُد اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف. وأيْم٤م وم٢مٟمف ؾمٌح٤مٟمف يًتدل  قمٚمٞمف َُمـ ؿَمَٙمَره مِمي

شمقطمٞمده وٟمٗمل اًمنمك قمٜمف، وًمق يم٤مٟم٧م أؾمامء ٓ ُمٕمٜمَك هل٤م، مل شمدل قمغم ذًمؽ، يم٘مقل ه٤مرون  سم٠مؾمامئف قمغم

ٌََدِة اًمِٕمْجؾ:  ـُ }ًمَٕم مْحَ ُٙمُؿ اًمري اَم وُمتِٜمْتُْؿ سمِِف َوإِني َرسمي ِذي }، وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف ذم اًم٘مّم٦م: {َي٤م ىَمْقِم إِٟمي إِٟمياَم إهَِلُُٙمُؿ اهلليُ اًمي

ٓي ُهَق َوؾِمعَ   قِمْٚماًم  َٓ إًَِمَف إِ
ٍ
ء طِمٞمؿُ }، وىمقًمف شمٕم٤ممم: {يُمؾي َرْ ـُ اًمري مْحَ ٓي ُهَق اًمري َٓ إًَِمَف إِ ، {َوإهَِلُُٙمْؿ إًَِمٌف َواطِمٌد 

ـُ }وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف ذم آظمر ؾمقرة احلنم:  مْحَ َٝم٤مَدِة ُهَق اًمري ُ اًْمَٖمْٞم٥ِم َواًمِمي ٓي ُهَق قَم٤ممِل
َٓ إًَِمَف إِ ِذي  ُهَق اهلليُ اًمي
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ذم  اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ةِ اَل ٖمُ ٤م ًمِ ٘مً ُمقاومِ  ذم اًمٔم٤مهرِ  اًمٖمٚمقي  يم٤من ُمع دقمقاهُ  ،ـ واوم٘مٝمؿ قمغم ُم٘مّمقدهؿومٛمَ 

 .(71)ذًمؽ

                                                                                                                                                      

طِمٞمُؿ * هُ  ٌي٤مُر ااًمري ـُ اًْمَٕمِزيُز اْلَ ـُ اعمَُْٝمْٞمِٛم اَلُم اعم١ُْْمُِم ًي وُس اًم ٓي ُهَق اعمَِْٚمُؽ اًْمُ٘مد  َٓ إًَِمَف إِ ِذي  ُ ؾُمٌَْح٤مَن َق اهلليُ اًمي عمَُْتَٙمؼم 

يُمقنَ  طِمف سم٠مؾمامئف احلًٜمك اعم٘متْم{اهلليِ قَمامي ُينْمِ ف قمـ ذك اعمنميملم سمف قم٘م٥م َتد  ًَ َه ٟمٗم ٌيَح وَٟمزي ًَ ٞم٦ِم ، وم

ًمتقطمٞمده واؾمتح٤مًم٦م إصم٤ٌمت ذيٍؽ ًمف، وَُمـ شمدسمر هذا اعمٕمٜمك ذم اًم٘مرآن َهٌََط سمف قمغم ري٤مٍض ُِمـ اًمٕمٚمؿ مح٤مه٤م 

اهللُ قمـ يمؾ  أومي٤مك ُُمْٕمِرٍض قمـ يمت٤مب اهلل واىمت٤ٌمس اهلدى ُمٜمف، وًمق مل يٙمـ ذم يمت٤مسمٜم٤م هذا إٓ هذا اًمٗمّمُؾ 

( ، واٟمٔمر: 176 - 172(. ]ضمالء إومٝم٤مم )صوطمَده ًمٙمٗمك َُمـ ًمف ذوٌق وُمٕمروم٦م، واهلل اعمقومؼ ًمٚمّمقاب

 [54 - 1/51ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )إني احللي اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمًٛمع واًمٌٍم واًمٙمالم: إُم٤م أن يتّمػ سمذًمؽ، وإُم٤م أن  (71)

ه قمٜمٝمام ومٝمق ُُمِم٤مسمٌِف ًمٚم٘مراُمٓم٦م اًمذيـ ىم٤مًمقا: ٓ  ر ظُمُٚمقي َٛمؿ واًمٌٙمؿ واخلرس، وَُمـ ىَمدي يتّمػ سمْمده، وهق اًمّمي

ُيقَصػ سم٠مٟمف طمل وٓ ُمٞم٧م، وٓ قم٤ممل وٓ ضم٤مهؾ، وٓ ىم٤مدر وٓ قم٤مضمز، سمؾ ىم٤مًمقا: ٓ يقصػ سم٤مإلجي٤مب وٓ 

سم٤مًمًٚم٥م، ومال ي٘م٤مل: هق طمل قم٤ممل، وٓ ي٘م٤مل: ًمٞمس سمحل قم٤ممل، وٓ ي٘م٤مل: هق قمٚمٞمؿ ىمدير، وٓ ي٘م٤مل: ًمٞمس 

ٕني ذم اإلصم٤ٌمت شمِمٌٞمًٝم٤م سمام سم٘مدير قمٚمٞمؿ، وٓ ي٘م٤مل: هق ُمتٙمٚمؿ ُمريد، وٓ ي٘م٤مل: ًمٞمس سمٛمتٙمٚمؿ ُمريد، ىم٤مًمقا: 

شمث٧ٌم ًمف هذه اًمّمٗم٤مت، وذم اًمٜمٗمل شمِمٌٞمٌف ًمف سمام يٜمٗمك قمٜمف هذه اًمّمٗم٤مت. وىمد ىم٤مرهبؿ ذم ذًمؽ َُمـ ىم٤مل ُِمـ 

ُُمَتَٙمٚم َٛم٦م اًمٔم٤مهري٦م يم٤مسمـ طمزم: أني أؾمامَءه احلًٜمك يم٤محلل واًمٕمٚمٞمؿ واًم٘مدير سمٛمٜمزًم٦م أؾمامء إقمالم اًمتل ٓ 

ة، وىم٤مل: ٓ ومرق سملم احلل وسملم اًمٕمٚمٞمؿ وسملم اًم٘مدير ذم اعمٕمٜمك أصال. شمدل قمغم طمٞم٤مٍة وٓ قمٚمؿ وٓ ىمدر

َٓم٦ٌم ذم اًمٕم٘مٚمٞم٤مت، وىمرُمٓم٦م ذم اًمًٛمٕمٞم٤مت، وم٢مٟمي٤م ٟمٕمٚمؿ سم٤مٓوٓمرار اًمٗمرَق  ًَ وُمٕمٚمقٌم أني ُمثؾ هذه اعم٘م٤مٓت ؾَمْٗم

ٟمؽ سملم احلل واًم٘مدير واًمٕمٚمٞمؿ واعمٚمؽ واًم٘مدوس واًمٖمٗمقر، وإن اًمٕمٌد إذا ىم٤مل: رب اهمٗمر زم وشم٥م قمكم إ

أٟم٧م اًمتقاب اًمٖمٗمقر، يم٤من ىمد أطمًـ ذم ُمٜم٤مضم٤مة رسمف، وإذا ىم٤مل: اهمٗمر زم وشم٥م قمكم إٟمؽ أٟم٧م ال٤ٌمر اعمتٙمؼم 

اًمِمديد اًمٕم٘م٤مب، مل يٙمـ حمًٜم٤م ذم ُمٜم٤مضم٤مشمف، وأني اهلل أٟمٙمر قمغم اعمنميملم اًمذيـ اُمتٜمٕمقا ُمـ شمًٛمٞمتف 

مْحَ }وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:  "اًمرمحـ"سمـ ُجُد عم٤َِم شَم٠ْمُُمُرَٟم٤م َوَزاَدُهْؿ َوإَِذا ىِمٞمَؾ هَلُُؿ اؾْمُجُدوا ًمِٚمري ًْ ـُ َأَٟم مْحَ ـِ ىَم٤مًُمقا َوَُم٤م اًمري

ـَ ُيْٚمِحُدوَن ذِم َأؾْماَمئِِف ؾَمُٞمْجَزْوَن َُم٤م }، وىم٤مل شمٕم٤ممم: {ُٟمُٗمقًرا ِذي ٜمَك وَم٤مْدقُمقُه هِب٤َم َوَذُروا اًمي ًْ ؾَْماَمُء احْلُ ْٕ َوهللِيِ ا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُمـ أؾمامئف يدل قمغم ذاشمف، وقمغم ُم٤م  اؾمؿٍ  يمؾي  أني  وإٟمام اعم٘مّمقدُ ِط ذًمؽ، ًْ َع سمَ وًمٞمس هذا ُمقِو 

 .(72)ٚمزومر سمٓمريؼ اًمذم آؾمؿ ُمـ صٗم٤مشمف، ويدل أيْم٤م قمغم اًمّمٗم٦م اًمتل ذم آؾمؿ أظَم 

                                                                                                                                                      

ِذي َأْوطَمْٞمٜم٤َم يَمَذًمَِؽ َأرْ }، وىم٤مل شمٕم٤ممم: {يَم٤مُٟمقا َيْٕمَٛمُٚمقنَ  ٌِْٚمَٝم٤م ُأَُمٌؿ ًمَِتْتُٚمَق قَمَٚمٞمِْٝمُؿ اًمي ـْ ىَم ٦ٍم ىَمْد ظَمَٚم٧ْم ُِم ؾَمْٚمٜم٤َمَك ذِم ُأُمي

ْٚم٧ُم َوإًَِمٞمِْف َُمَت٤مِب  ٓي ُهَق قَمَٚمٞمِْف شَمَقيمي َٓ إًَِمَف إِ ـِ ىُمْؾ ُهَق َريب   مْحَ ىُمِؾ اْدقُمقْا }، وىم٤مل شمٕم٤ممم: {إًَِمْٞمَؽ َوُهْؿ َيْٙمُٗمُروَن سم٤ِمًمري

ٜمَكاهللَ  ًْ ٤م شَمْدقُمقْا وَمَٚمُف إؾَْماَمء احْلُ ٤م ُمي ـَ َأيًّ مْحَ ، وُمٕمٚمقٌم أني إؾمامء إذا يم٤مٟم٧م أقمالًُم٤م وضم٤مُمداٍت {َأِو اْدقُمقْا اًمري

ٓ شمدل قمغم ُمٕمٜمًك، مل يٙمـ ومرٌق ومٞمٝم٤م سملم اؾمٍؿ واؾمٍؿ، ومال يٚمحد أطمٌد ذم اؾمؿ دون اؾمؿ، وٓ يٜمٙمر قم٤مىمٌؾ 

تف ُمٓمٚم٘م٤م، ومل يٙمـ اعمنميمقن يٛمتٜمٕمقن قمـ شمًٛمٞم٦م اهلل سمٙمثػم ُمـ اؾماًم دون اؾمؿ، سمؾ ىمد يٛمتٜمع قمـ شمًٛمٞم

ـ  ًَ أؾمامئف، وإٟمام اُمتٜمٕمقا قمـ سمٕمْمٝم٤م. وأيْم٤م وم٤مهلل ًمف إؾمامُء احلًٜمك دون اًمًقأى، وإٟمام يتٛمٞمز آؾمُؿ احلَ

 قمـ آؾمؿ اًمزء سمٛمٕمٜم٤مه، ومٚمق يم٤مٟم٧م يمٚم ٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م إقمالم ال٤مُمدات اًمتل ٓ شمدل قمغم ُمٕمٜمًك مل شمٜم٘مًؿ إمم

ك ُمٕمٌقَده سم٤معمٞم٧م واًمٕم٤مضمز وال٤مهؾ سمدل احلل واًمٕم٤ممل واًم٘م٤مدر،  طمًٜمك وؾمقأى، سمؾ هذا اًم٘م٤مئُؾ ًمق ؾَمٛمي

قمقن اًمقىمقَ  ُمع اًمٔم٤مهر(.  ل٤مز ذًمؽ قمٜمده، ومٝمذا وٟمحُقه ىمرُمٓم٦م فم٤مهرٌة ُِمـ ه١مٓء اًمٔم٤مهري٦م اًمذيـ َيدي

 ([140 - 138]ذح اًمٕم٘مٞمدة إصٗمٝم٤مٟمٞم٦م )ص

ـِ وىمد اظمتٚمىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: ) (72) ػ اًمٜم ٔمي٤مر ذم هذه إؾمامء، هؾ هل ُمت٤ٌميٜم٦م؟ ٟمٔمرا إمم شم٤ٌمُي

ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، وأني يمؾي اؾمٍؿ يدل قمغم همػم ُم٤م يدل قمٚمٞمف أظمر، أم هل ُمؽمادوم٦م؟ ٕهن٤م شمدل قمغم ذات واطمدة، 

َد ومٞمف، وهذا ؿم٠مُن اعمؽمادوم٤مت، واًمٜمزاُع ًمٗمٔملٌّ ذم ذًمؽ، واًمتح٘مٞمُؼ أن ي٘م٤مل: هل ُمؽماد وم٦م ومٛمدًمقهُل٤م ٓ شمٕمد 

سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمذات، ُمت٤ٌميٜم٦م سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمّمٗم٤مت، ويمؾ  اؾمٍؿ ُمٜمٝم٤م يدل قمغم اًمذات اعمقصقوم٦م سمتٚمؽ اًمّمٗم٦م 

 - 176ضمالء إومٝم٤مم )صسم٤معمٓم٤مسم٘م٦م، وقمغم أطمدَه٤م وطمَده سم٤مًمتْمٛمـ، وقمغم اًمّمٗم٦م إظمرى سم٤مًٓمتزام(. ]

177)] 

ٝم٤م قمغم ذاشمف، ويدل هذا ُمـ ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف واطمٌد صٛمد، وأؾمامؤه احلًٜمك شمدل يمٚم  وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )

صٗم٤مشمف قمغم ُم٤م ٓ يدل قمٚمٞمف أظمر، ومٝمل ُمتٗم٘م٦م ذم اًمدًٓم٦ِم قمغم اًمذات، ُمتٜمققم٦م ذم اًمدًٓم٦م قمغم اًمّمٗم٤مت، 

ـ، ويمؾ  اؾمٍؿ يدل قمغم  وم٤مٓؾمُؿ يدل قمغم اًمذات واًمّمٗم٦ِم اعمٕمٞميٜم٦م سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م، ويدل قمغم أطمدَه٤م سمٓمريؼ اًمتْمٛم 
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(. ]جمٛمقع زام، ٕٟمف يدل قمغم اًمذات اعمتٙمٜمك سمف مجٞمع اًمّمٗم٤متاًمّمٗم٦م اًمتل دل قمٚمٞمٝم٤م ]أظمر[ سم٤مًٓمت

 [13/383اًمٗمت٤موى 

أي: عم٤م يم٤من أطمُد إؾمامء دآ قمغم اًمذات سمٓمريؼ اًمتْمٛمـ، ويم٤مٟم٧م اًمذات ُمًتٚمزُم٦م لٛمٞمع صٗم٤مت 

اًمٙمامل، ص٤مر آؾمُؿ اًمقاطمد دآ قمغم اًمّمٗم٦م اًمتل اؿمُتؼي ُمٜمٝم٤م سمٓمريؼ اًمتْمٛمـ، وقمغم مجٞمع ُم٤م قمداه٤م ُمـ 

اًمٙمامل سمٓمريؼ اًمٚمزوم، ومتٙمقن دًٓمُتف قمغم اًمّمٗم٦م اًمتل دل قمٚمٞمٝم٤م أظمُر دًٓم٦ًم قمغم سمٕمض ُم٤م ًمزُمف ٓ  صٗم٤مت

 مجٞمِٕمف.

وصمٛم٦م ـمريٌؼ آظمر ًمالؾمتدٓل سم٤مٓؾمؿ قمغم همػم ُم٤م دل قمٚمٞمف ُمـ ـمريؼ اًمتْمٛمـ، وهل أْن ُيًتدل 

سم٤مخلَْٚمِؼ َُمَثاًل قمغم سم٤مًمّمٗم٦م اًمتل دل قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمتْمٛمـ قمغم ُم٤م شمًتٚمزُمف ًمذاهت٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت، يم٠مْن ٟمًتدل 

اًم٘مدرة واإلرادة، ٕني اخلَْٚمؼ ٓ ُيتّمقر ُمع قمدم اًم٘مدرة واإلرادة، ومٝمام ٓزُمت٤من ًمف، وُِمْثُؾ ذًمؽ دًٓم٦ُم 

 اًمًٛمع قمغم احلٞم٤مة، إذ ٓ اٟمٗمٙم٤مَك ًمٚمحٞم٤مة قمـ اًمًٛمع.

، يم٠من وهذا همػُم اًمٓمريؼ إول، ٕني إول ٟمٜمت٘مؾ ومٞمف ُمـ اًمّمٗم٦م إمم اًمذات، صمؿ ُمٜمٝم٤م إمم اًمّمٗم٤مت

ٟمًتدل سم٤مًمًٛمع قمغم احلٙمٛم٦م ُمثال، وم٢مني اًمًٛمع ٓ يًتٚمزم ًمذاشمف احلٙمٛم٦م، وإٟمام شم٠مديٜم٤م ًمذًمؽ ُمـ ضمٝم٦م يمقن 

اعمقصق  سم٤مًمًٛمع هق اًمذات اإلهلٞم٦م، وهل شمًتٚمزم احلٙمٛم٦م، ومٌٝمذا اٟمت٘مٚمٜم٤م ُمـ اًمًٛمع إمم احلٙمٛم٦م، 

ِط دًٓمت ْيٜم٤م إمم وم٤مٟٓمت٘م٤مل إمم احلٙمٛم٦م ًمٞمس سمدًٓم٦م اًمًٛمع اؾمت٘مالٓ، وإٟمام سمتقؾم  ف قمغم اًمذات، وُمٜمٝم٤م شم٠مدي

 احلٙمٛم٦م، سمخال  اًمٓمريؼ اًمث٤مين وم٢مني آٟمت٘م٤مَل ومٞمف طم٤مصٌؾ ُِمـ همػم َوؾَمط.

ـُ اًم٘مٞمؿ ذم  ني آؾمَؿ إ( طمٞم٨م ىم٤مل: )1/54) "اعمدارج"وهذا اًمٓمريؼ اًمث٤مين هق اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف اسم

سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م، وم٢مٟمف يدل قمٚمٞمف دًٓمتلم ُمـ أؾمامئف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يمام يدل قمغم اًمذات واًمّمٗم٦م اًمتل اؿمُتؼ ُمٜمٝم٤م 

أظمريلم: سم٤مًمتْمٛمـ واًمٚمزوم، ومٞمدل قمغم اًمّمٗم٦م سمٛمٗمرده٤م سم٤مًمتْمٛمـ، ويمذًمؽ قمغم اًمذات اعمجردة قمـ 

اًمّمٗم٦م، ويدل قمغم اًمّمٗم٦م إظمرى سم٤مًمٚمزوم، وم٢مني اؾمَؿ اًمًٛمٞمع يدل قمغم ذات اًمرب وؾمٛمِٕمف سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م، 

دل قمغم اؾمؿ احلل وصٗم٦م احلٞم٤مة سم٤مًٓمتزام، وقمغم اًمذات وطمَده٤م، وقمغم اًمًٛمع وطمَده، سم٤مًمتْمٛمـ، وي

 ( اهـ . ومت٠مُمؾ هذا يرمحؽ اهلل.ويمذًمؽ ؾم٤مئر أؾمامئف وصٗم٤مشمف
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أمحد، واعم٤مطمل، واحل٤مذ، حمٛمد، و :، ُمثؾ(73)اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويمذًمؽ أؾمامءُ 

اًم٘مرآن، واًمٗمرىم٤من، واهلدى، واًمِمٗم٤مء، واًمٌٞم٤من،  :ُمثؾ ويمذًمؽ أؾمامء اًم٘مرآن،، (74)واًمٕم٤مىم٥م

 واًمٙمت٤مب، وأُمث٤مل ذًمؽ.

ْ  ،اعمًٛمك شمٕمٞملمَ  اًم٤ًمئؾِ  وم٢مذا يم٤من ُم٘مّمقدُ    ُمًٛمك هذا رَ إذا قمَ  ،يم٤من اؾمؿٍ  ٟم٤م قمٜمف سم٠مي  قمؼمي

 . وىمد يٙمقن صٗم٦مً اًم ٚمَ قمَ  آؾمؿ، وىمد يٙمقن آؾمؿُ 

ـْ َأقْمَرَض قَمـ ِذيْمِري} يمٛمـ ي٠ًمل قمـ ىمقًمف  ه؟ رُ يمْ ُم٤م ذِ  :{َوَُم

 شم٤مرةً  ، واعمّمدرُ ُمّمدرٌ  اًمذيمرَ  وم٢مني  ،٥متُ ، أو هق ُم٤م أٟمزًمف ُمـ اًمٙمُ اًل ثَ ُمَ  ومٞم٘م٤مل ًمف: هق اًم٘مرآنُ 

 .(75)وشم٤مرة إمم اعمٗمٕمقل ،ْم٤م  إمم اًمٗم٤مقمؾيُ 

                                              

 "زاد اعمٕم٤مد"، و 12/90ٓسمـ إصمػم  "ضم٤مُمع إصقل"اٟمٔمر ذم أؾمامئف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  (73)

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وىمد ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم أول اًمٗمّمؾ اعمٕم٘مقد ذم أؾمامئف وُم٤م سمٕمده٤م.  1/84ٓسمـ اًم٘مٞمؿ 

ويمٚم ٝم٤م ٟمٕمقٌت ًمٞم٧ًم أقمالًُم٤م حَمَْْم٦ًم عمجرد اًمتٕمريػ، سمؾ أؾمامء ُمِمت٘م٦م ُمـ صٗم٤مٍت ىم٤مئٛم٦م سمف شمقضم٥م ًمف )

 [85 - 1/84(. ]زاد اعمٕم٤مد اعمدَح واًمٙمامل

 "زاد اعمٕم٤مد"ذم يمت٤مسمف ذم ذح ُمٕم٤مين أؾمامئف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وىمد قم٘مد اسمـ اًم٘مٞمؿ ومّمال  (74)

 ضمع إًمٞمف.( وم٤مر94 - 1/87)

ػماذم ذم  (75)  ً جيقز إو٤موم٦ُم اعمّمدر إمم اًمٗم٤مقمؾ إن ؿمئ٧م، ( : )2/46) "ذح اًمٙمت٤مب"ىم٤مل اًم

ِ٘مف سمٙمؾ  واطمٍد ُمٜمٝمام، ومتٕمٚم ُ٘مف سم٤مًمٗم٤مقمؾ وىمققُمف ُمٜمف، وشمٕمٚم٘مف سم٤معمٗمٕمقل وىمققُمف سمف، وم٢ممم أيام  وإمم اعمٗمٕمقل، ًمَِتَٕمٚم 

 ( اهـ .٤مقمال ومٛمرومقع، وإن يم٤من ُمٗمٕمقٓ ومٛمٜمّمقبأَوْٗمَتف ضمررشمف، وأضمري٧َم ُم٤م سمٕمده قمغم طمٙمٛمف: إن يم٤من وم

( : )إني اعمّمدر يٕمٛمؾ ُمْم٤موًم٤م وهمػَم ُمْم٤م ، 299 - 298)ص "ذح إًمٗمٞم٦م"وىم٤مل اسمـ اًمٜم٤مفمؿ ذم 

سمٚمٖمٜمل شمٓمٚمٞمُؼ زيٍد "وم٢مذا يم٤من ُمْم٤موم٤م: ضم٤مز أْن يْم٤م  إمم اًمٗم٤مقمؾ، ومٞمجره، صمؿ يٜمّم٥م اعمٗمٕمقل، ٟمحق: 

، وٟمحقه ىمقل "سمٚمٖمٜمل شمٓمٚمٞمُؼ هٜمٍد زيد"يرومع اًمٗم٤مقمؾ ٟمحق:  ، وأن يْم٤م  إمم اعمٗمٕمقل ومٞمجره، صمؿ"اُمرأشَمف

 اًمِم٤مقمر: 
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اًمٕمٌد: ؾمٌح٤من اهلل، واحلٛمد  ىمقلِ  ُمثُؾ  ،ر سمفذيمَ يم٤من ُم٤م يُ  ،(76)اًمث٤مين اهلل سم٤معمٕمٜمك رُ يمْ ذِ  :وم٢مذا ىمٞمؾ

 .، وٓ إًمف إٓ اهلل، واهلل أيمؼمهلل

ذم  ف، وهذا هق اعمرادُ وهق يمالُمُ  ،-شمٕم٤ممم  - يم٤من ُم٤م يذيمره هق ،(77)وإذا ىمٞمؾ سم٤معمٕمٜمك إول

ـْ َأقْمَرَض قَمـ ِذيْمِري}: ىمقًمف ٌََع ُهَداَي }ٟمف ىم٤مل ىمٌؾ ذًمؽ: ٕ ،{َوَُم ـِ اشمي ٜم ل ُهًدى وَمَٛم ٤م َي٠ْمشمَِٞمٜميُٙمؿ ُم  وَم٢مُِمي

َٓ َيِْمَ٘مك شَمٜمِل َأقْمَٛمك }داه هق ُم٤م أٟمزًمف ُمـ اًمذيمر، وىم٤مل سمٕمد ذًمؽ: وهُ  ،{وَماَل َيِْمؾ  َو ىَم٤مَل َرب  مِلَ طَمنَمْ

ٞمتَ  ًِ  .{َٝم٤مَوىَمْد يُمٜم٧ُم سَمِّمػًما ىَم٤مَل يَمَذًمَِؽ َأشَمْتَؽ آَي٤مشُمٜم٤َم وَمٜمَ

 :ىمٞمؾ: ذيمري ومًقاءٌ  ًمف، اًمٕمٌدِ  ف اعمٜمزل، أو هق ذيمرُ هق يمالُمُ  اًمذيمرَ    أني ٕمرَ يُ  أنْ  واعم٘مّمقدُ 

 أو ٟمحق ذًمؽ، يم٤من اعمًٛمك واطمًدا. ،يمت٤ميب أو يمالُمل أو هداي

                                                                                                                                                      

 شمٜمٗمل يداه٤م احلَم ذم يمؾ ه٤مضمرة ... ٟمٗمَل اًمدراهٞمِؿ شَمٜمَْ٘م٤مُد اًمّمٞم٤مريػ

َوهللِيِ قَمغَم اًمٜمي٤مِس طِم٩م  }وزقمؿ سمٕمُْمٝمؿ أٟمف خمتص سم٤مًميورة، وًمٞمس يمذًمؽ، سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـِ اؾْمَتَٓم٤مَع إًَِمْٞمِف  ٌَٞم٧ِْم َُم ، وإٟمام هق ىمٚمٞمؾ. وٓ شمٙمثر إو٤موم٦ُم اعمّمدر إمم اعمٗمٕمقل إٓ إذا طُمِذ  {ؾَمٌِٞماًل اًْم

١َماِل َٟمْٕمَجتَِؽ }اًمٗم٤مقمؾ، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًُ  ( اهـ .{سمِ

( : 241)ص "ٟمت٤مئ٩م اًمٗمٙمر"وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م إو٤مومتُف إمم اًمٗم٤مقمؾ هل إصؾ، ىم٤مل اًمًٝمٞمكم ذم 

ُمـ إو٤مومتف إمم اعمٗمٕمقل، وٓ ُيٕمَدُل قمـ هذا إصؾ إٓ أومم  -إذا ُوضِمد  -)إو٤موم٦م اعمّمدر إمم اًمٗم٤مقمؾ 

 سمدًمٞمٍؾ ُمٜم٘مقل أو ُمٕم٘مقل( اهـ .

 أي: قمٜمد شم٘مدير اإلو٤موم٦م إمم اعمٗمٕمقل. (76)

أي: سمت٘مدير اإلو٤موم٦م إمم اًمٗم٤مقمؾ، وهق ُم٤م ي٘متْمٞمف إصُؾ ذم إو٤موم٦م اعمّمدر يمام شم٘مدم، وىمد  (77)

ُم٤م ُي١مظمذ ُِمـ ٓطِمؼ اًمٙمالم اًمدال  "قمٜمد اًمٕمٚمامء: هل قمْمد إصَؾ ُم٤م ىمرره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ ىمريٜم٦م اًمًٞم٤مق، و

 [(104 - 103صمٛمر اًمثامم )ص، واٟمٔمر: 1/30. ]اًمٕمٓم٤مر قمغم اعمحكم "قمغم ظمّمقص اعم٘مّمقد أو ؾم٤مسم٘مف
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قمغم  زائدٍ  ـ ىمدرٍ ُمِ  دي سمُ  ٦م سمف، ومالُم٤م ذم آؾمؿ ُمـ اًمّمٗم٦م اعمختّمي  اًم٤ًمئؾ ُمٕمروم٦مَ  يم٤من ُم٘مّمقدُ  وإنْ 

ُم٤م ُمٕمٜمك  :أٟمف اهلل، ًمٙمـ ُمراده ؿَ ٚمِ وس اًمًالم اعم١مُمـ، وىمد قمَ د  ٠ًمل قمـ اًم٘مُ يَ  ٛمك، ُمثؾ أنْ شمٕمٞملم اعمً

 وٟمحق ذًمؽ. (78)؟ف ىمدوؾم٤م ؾمالُم٤م ُم١مُمٜم٤ميمقٟمِ 

ًي رِ إذا قمُ  يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ  شمدل قمغم قمٞمٜمف، وإنْ  ك سمٕم٤ٌمرةٍ ٕمؼمون قمـ اعمًٛمي يمثػما ُم٤م يُ  ُػ ٚمَ   هذا، وم٤مًم

واًم٘مدوس هق  ٤مطمل واًمٕم٤مىم٥م،أمحد هق احل٤مذ واعم اًمّمٗم٦م ُم٤م ًمٞمس ذم آؾمؿ أظمر، يمٛمـ ي٘مقل:

هذا ًمٞمس  أني  وُمٕمٚمقمٌ  ،اًمّمٗم٦مُ هل هذه  هذه اًمّمٗم٦مَ  اعمًٛمك واطمد، ٓ أني  أني  :واًمرطمٞمؿ، أي اًمٖمٗمقر

 اًمٜم٤مس. يمام ئمٜمف سمٕمُض  شمْم٤مدٍّ  اظمتالَ  

 ًم٘مقل اًمٜمٌل ف،شم٤ٌمقمُ : اٝمؿ: هق اًم٘مرآن، أيوم٘م٤مل سمٕمُْم ، هؿ ًمٚمٍماط اعمًت٘مٞمؿل ذًمؽ: شمٗمًػمُ ُمث٤م

هق "ق ُمتٕمددة: رُ ورواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ُمـ ـمُ  اًمذي رواه اًمؽمُمذي ؿ ذم طمدي٨م قمكمٍّ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم

 ."وهق اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ اهلل اعمتلم، وهق اًمذيمر احلٙمٞمؿ، ُؾ ٌْ طَم 

ٛمٕم٤من اًمذي اس اسمـ ؾمقي ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طمدي٨م اًمٜمي  اإلؾمالم،ٝمؿ: هق وىم٤مل سمٕمُْم 

ل اًمٍماط ؾُمقَران، وذم تَ ٌَ ٜمَ  ساـم٤م ُمًت٘مٞمام، وقمغم ضَم اًل ثَ ُمَ  اهللُ َب َضَ "ه: رواه اًمؽمُمذي وهمػمُ 

يدقمق  وداعٍ ـ ومقق اًمٍماط، يدقمق ُمِ  ظم٤مة، وداعٍ رْ ُمُ  قرٌ تُ ُمٗمتح٦م، وقمغم إسمقاب ؾُم  اًمًقريـ أسمقاٌب 

اهلل، وإسمقاب اعمٗمتح٦م  وم٤مًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ هق اإلؾمالم، واًمًقران طمدودُ ، ىم٤مل: قمغم رأس اًمٍماط

                                              

وُس }ىم٤مل اًمٌٖمقي: ) (78) ه قمام ٓ يٚمٞمؼ سمف.  {اًْمُ٘مد  اَلمُ }اًمٓم٤مهر ُمـ يمؾ قمٞم٥م، اعمٜمزي ًي اًمذي  {اًم

ـُ }ؾَمِٚمَؿ ُمـ اًمٜم٘م٤مئص.  ـ َُمـ آُمـ سمف ُمـ  {اعم١ُْْمُِم ـَ اًمٜم٤مَس ُِمـ فمٚمٛمف، وأُمي ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: هق اًمذي أُمي

ـْ ظَمْقٍ  }قمذاسمف، هق ُمـ إُم٤من اًمذي هق ود  اًمتخقيػ يمام ىم٤مل:  ق {َوآَُمٜمَُٝمْؿ ُِم ، وىمٞمؾ: ُمٕمٜم٤مه اعمّمد 

ق ًمٚمٛم١مُمٜملم سمام وقمدهؿ ُمـ اًمثقاب، وًمٚمٙم٤مومريـ سمام أوقمدهؿ ُمـ  ًمرؾمٚمف سم٢مفمٝم٤مر اعمٕمجزات، واعمّمد 

 [8/87ٕم٘م٤مب(. ]اًمٌٖمقي اًم
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اهلل ذم ىمٚم٥م يمؾ  اًمٍماط واقمظُ اهلل، واًمداقمل ومقق  ، واًمداقمل قمغم رأس اًمٍماط يمت٤مُب حم٤مرم اهلل

 ."(79)ُم١مُمـ

                                              

هذا اًمقاقمُظ ذم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم هق اإلهل٤مُم اإلهلل ( : )1/70) "ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اعمدارج (79)

هق عمَي٦ُم اعمََٚمؽ ذم ىمٚم٥م  "واقمظ اهلل"( : )2/654) "ذح اعمِمٙم٤مة"ىم٤مل اًمٓمٞمٌل ذم ( اهـ ، وسمقاؾمٓم٦م اعمالئٙم٦م

ؾ عم٦م اعمٚمؽ اًمتل هل واقمظ اهلل ومقق داقمل اًم٘مرآن، اعم١مُمـ، واًمٚمٛم٦م إظمرى هل عم٦م اًمِمٞمٓم٤من، وإٟمام ضمٕم

 ( اهـ .{ُهًدى ًمِْٚمُٛمتيِ٘ملمَ }ٕٟمف إٟمام يٜمتٗمع سمف إذا يم٤من اعمحؾ ىم٤مسمال، وُِمـ صَمؿي ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ُمرومققم٤م:  -وصححف اسمـ طم٤ٌمن  -وىمد روى اًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى 

م، وًمٚمٛمٚمؽ عم٦م، وم٠مُم٤م عم٦م اًمِمٞمٓم٤من وم٢ميٕم٤مٌد سم٤مًمنم وشمٙمذي٥ٌم سم٤محلؼ، وأُم٤م عم٦م اعمٚمؽ إني ًمٚمِمٞمٓم٤من عمَي٦ًم سم٤مسمـ آد"

وم٢ميٕم٤مٌد سم٤مخلػم وشمّمديٌؼ سم٤محلؼ، ومٛمـ وضمد ذًمؽ ومٚمٞمٕمٚمؿ أٟمف ُمـ اهلل، ومٚمٞمحٛمد اهلل، وُمـ وضمد إظمرى 

ْٞمَٓم٤مُن َيِٕمُديُمُؿ اًْمَٗمْ٘مَر َوَي٠ْمُُمُريُمؿْ }، صمؿ ىمرأ: "ومٚمٞمتٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ   اًمِمي
ِ
 .{سم٤ِمًْمَٗمْحَِم٤مء

( : )اًمٚمٛم٦م: اهلٛم٦م واخلٓمرة شم٘مع ذم اًم٘مٚم٥م، أراد إعم٤مَم اعمٚمؽ أو اًمِمٞمٓم٤من سمف 4/273) "اًمٜمٝم٤مي٦م"ىم٤مل ذم 

واًمُ٘مْرَب ُمٜمف، ومام يم٤من ُمـ ظمٓمرات اخلػم، ومٝمق ُمـ اعمٚمؽ، وُم٤م يم٤من ُمـ ظمٓمرات اًمنم، ومٝمق ُمـ اًمِمٞمٓم٤من( 

 [1/143. ]ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح "٤مإهل٤مُم"، وعم٦م اعمٚمؽ "وؾمقؾم٦م"ومٚمٛم٦م اًمِمٞمٓم٤من شمًٛمك اهـ . 

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )واًمت٠ميٞمُد ُمـ اعمالئٙم٦م سمح٥ًم اإليامن، ومَٛمـ يم٤من أىمقى ُِمـ همػمه، يم٤من ضُمٜمُْده ُمـ 

اعمالئٙم٦م أىمقى، وإن يم٤من إيامٟمف وٕمٞمٗم٤م يم٤مٟم٧م ُمالئٙمتف سمح٥ًم ذًمؽ، يمَٛمَٚمؽ اإلٟم٤ًمن وؿمٞمٓم٤مٟمف، وم٢مٟمف ىمد 

َؾ سمف ىمريٜمف ُمـ "٤مل: صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم ُم٤م ُمٜمٙمؿ ُمـ أطمٍد إٓ ُويم 

، وذم "اعمالئٙم٦م، وىمريٜمف ُمـ الـ، ىم٤مًمقا: وسمؽ ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل: ويب، ًمٙمـ اهلل أقم٤مٟمٜمل قمٚمٞمف وم٠مؾمٚمؿ

، وهق ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ وضمٝملم: ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد، وُمـ "ومال ي٠مُمرين إٓ سمخػم"طمدي٨م آظمر: 

ًمٚم٘مٚم٥م عمَي٦م ُمـ اعمٚمؽ، وعم٦م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من، ومٚمٛم٦م اعمٚمؽ: إيٕم٤مد سم٤مخلػم، إني "طمدي٨م قم٤مئِم٦م. وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: 

َد "وشمّمديؼ سم٤محلؼ، وعم٦م اًمِمٞمٓم٤من: إيٕم٤مد سم٤مًمنم، وشمٙمذي٥م سم٤محلؼ ، وم٢مذا يم٤مٟم٧م طمًٜم٤مُت اإلٟم٤ًمن أىمقى، ُأي 

سم٤معمالئٙم٦م شم٠ميٞمًدا ي٘مٝمر سمف اًمِمٞمٓم٤من، وإن يم٤مٟم٧م ؾمٞمئ٤مشمف أىمقى، يم٤من ضمٜمد اًمِمٞمٓم٤من ُمٕمف أىمقى، وىمد يٚمت٘مل 

ٓم٤من اعم١مُمـ سمِمٞمٓم٤من اًمٙم٤مومر، ومِمٞمٓم٤من اعم١مُمـ ُمٝمزوٌل وٕمٞمػ، وؿمٞمٓم٤من اًمٙم٤مومر ؾمٛملم ىمقي. واإلٟم٤ًمن ؿمٞم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ـَ  ٕني  ٓن ُمتٗم٘م٤من،ومٝمذان اًم٘مق ـْ  شم٤ٌمعُ اإلؾمالم هق ا دي  ف قمغم وصٍػ ٌي ُمٜمٝمام ٟمَ  يمؾٌّ  اًم٘مرآن، وًمٙم

 صم٤مًم٨م. ر سمقصٍػ ٕمِ ِْم يُ  "ساط"ًمٗمظ  اًمقصػ أظمر، يمام أني  همػمِ 

وىمقل ُمـ  ُمـ ىم٤مل: هق ـمريؼ اًمٕمٌقدي٦م، وىمقُل  : هق اًمًٜم٦م والامقم٦م،ـ ىم٤ملُمَ  ويمذًمؽ ىمقُل 

 ٝمؿ أؿم٤مروا إمم ذاٍت ذًمؽ، ومٝم١مٓء يمٚم   ىم٤مل: هق ـم٤مقم٦م اهلل ورؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وأُمث٤مُل 

ـْ (80)واطمدة  ُمـ صٗم٤مهت٤م. سمّمٗم٦مٍ  ُمٜمٝمؿ ٝم٤م يمؾٌّ ٗمَ َص وَ  ، ًمٙم

                                                                                                                                                      

سمٗمجقره ي١ميد ؿمٞمٓم٤مَٟمف قمغم َُمَٚمِٙمف، وسمّمالطمف ي١ميد َُمَٚمَٙمف قمغم ؿمٞمٓم٤مٟمف، ومٙمام أني اإلٟم٤ًمَن سمٗمجقره ي١ميد 

أطمُدَه٤م أظمر، ٕني ؿمٞمٓم٤مَٟمف قمغم َُمَٚمٙمف، وسمّمالطمف ي١ميد ُمٚمٙمف قمغم ؿمٞمٓم٤مٟمف، ومٙمذًمؽ اًمِمخّم٤من َيْٖمِٚم٥ُم 

ْد َُمَٚمَٙمف، ومٚمؿ ي١ميده، أو وٕمػ قمٜمف، ّٕٟمف ًمٞمس ُمٕمف إيامٌن ُيِٕمٞمٜمُف، يم٤مًمرضمؾ اًمّم٤مًمح إذا يم٤من اسمٜمف  أظمر مل ُي١َمي 

 [1063 - 2/1062وم٤مضمرا، مل يٛمٙمٜمف اًمدومُع قمٜمف ًمٗمجقره(. ]اًمٜمٌقات 

أسمق ضمٕمٗمر سمـ ضمرير: وأُم٤م اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ، وم٘م٤مل اإلُم٤مم : ) "شمٗمًػمه"ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم  (80)

هق اًمٓمريؼ اًمقاوح اًمذي ٓ اقمقضم٤مَج  "اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ"أمجٕم٧م إُم٦م ُمـ أهؾ اًمت٠مويؾ مجٞمٕم٤م قمغم أن 

يـ ُمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ ذم شمٗمًػم اًمٍماط، وإن يم٤من  ومٞمف. ىم٤مل اسمـ يمثػم: صمؿ اظمتٚمٗم٧م قم٤ٌمراُت اعمٗمن 

 واطمد، وهق اعمت٤مسمٕم٦م هلل وًمٚمرؾمقل
ٍ
ر اًمرواي٦َم قمـ قمكمٍّ واسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل (، ومذيميرضمع طم٤مصُٚمٝم٤م إمم رء

أٟمف يمت٤مب اهلل، وقمـ اسمـ قم٤ٌمس واسمـ ُمًٕمقد وضم٤مسمر وٟم٤مٍس ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمٝمام 

َتِ٘مٞمؿَ }أٟمف اإلؾمالم، وىم٤مل جم٤مهد:  ًْ اَط اعمُْ َ ىم٤مل: احلؼ. ىم٤مل اسمـ يمثػم: )وهذا أؿمٛمُؾ، وٓ  {اْهِدَٟم٤م اًمٍم 

شم٘مدم(، وروي قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م ىمقًُمف: هق اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وص٤مطم٤ٌمه ُِمـ سَمْٕمِده، ُمٜم٤موم٤مَة سمٞمٜمف وسملم ُم٤م 

ـُ يمثػم: )ويمؾ  هذه إىمقال صحٞمح٦م، وهل ُمتالزُم٦م، وم٢مني ُمـ اشمٌع اًمٜمٌلي صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،  ىم٤مل اسم

اشمٌع اإلؾمالم، وُمـ اشمٌع  واىمتدى سم٤مًمٚمَذيـ ُِمـ سَمْٕمِده أيب سمٙمر وقمٛمر، وم٘مد اشمٌع احلؼ، وَُمـ اشمٌع احلؼي وم٘مد

ق  ٌُْٚمف اعمتلم، وساـُمف اعمًت٘مٞمؿ، ومٙمٚم ٝم٤م صحٞمح٦م ُيَّمد  اإلؾمالَم وم٘مد اشمٌع اًم٘مرآن، وهق يمت٤مُب اهلل وطَم

 [139 - 1/137سمٕمُْمٝم٤م سمٕمًْم٤م، وهلل احلٛمد(. ]شمٗمًػم اسمـ يمثػم 
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اًمتٛمثٞمؾ،  قمغم ؾمٌٞمؾِ  ،فأٟمقاقمِ  سمٕمَض  ـ آؾمؿ اًمٕم٤ممُمٜمٝمؿ ُمِ  يمؾٌّ  رَ يمُ ذْ يَ  أنْ  :( الصـف الثاين)

 .(81)اعمٓم٤مسمؼ ًمٚمٛمحدود ذم قمٛمقُمف وظمّمقصف د  ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ احلَ  ،ع قمغم اًمٜمقعاعمًتٛمِ  وشمٜمٌٞمفِ 

                                              

ٕومراد، وهذا أي: اعم٤ًموي ًمف سمحٞم٨م َيّْمُدُق يمؾٌّ ُمٜمٝمام قمغم مجٞمع ُم٤م يّمدق قمٚمٞمف أظَمر ُمـ ا (81)

( : )دم٥م ُم٤ًمواة 82)ص "اعمختٍم اًمٙمالُمل"ذُط احلَد  قمٜمد ُمت٠مظمري اعمٜم٤مـم٘م٦م، يمام ىم٤مل اسمـ قمروم٦م ذم 

 ،ويٛمٜمع ُمـ دظمقل همػمه٤م ،ع أومراد اعمٕمري ُمٕمر   اًمٌمء إي٤مه ذم اًمّمدق، ًمِٞمَْجَٛمَع ويٛمٜمع( اهـ ، أي: جيٛم

: ال٤مُمع اعم٤مٟمع ع أيْم٤م سم٤مًمٓمرد واًمٕمٙمس، ومٞم٘م٤مل ًمٚمحد أيْم٤م: ويٕمؼم قمـ الٛمع واعمٜم ،وًمذا يًٛمك احلد 

 ،ومٞمٙمقن احلد ُم٤مٟمٕم٤م ،ٝمق أٟمف طمٞم٨م وضمد احلد وضمد اعمحدودىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )أُم٤م اًمٓمرد وماعمٓمرد اعمٜمٕمٙمس، 

ىم٤مل ذم طمد اإلٟم٤ًمن:  يمام ًمق ،سمؾ دظمؾ ومٞمف همػُمه ،مل يٙمـ ُمٓمردا وٓ ُم٤مٟمٕم٤م وم٢مذا سملمي وضمقَد احلد وٓ حمدودَ 

وإذا مل يٙمـ  ،اٟمتٗمك اعمحدوُد ًمٙمقن احلد ضم٤مُمٕم٤م س وهق أن يٙمقن طمٞم٨م اٟمتٗمك احلد  وأُم٤م اًمٕمٙم ،إٟمف احلٞمقان

د يمام ًمق ىم٤مل ذم طمد اإلٟم٤ًمن: إٟمف اًمٕمريب، ومال يٙمقن احل ،ٟمتٗمك احلد  ُمع سم٘م٤مء سمٕمض اعمحدودضم٤مُمٕم٤م ا

د احلواعم٘مّمقُد أٟمف ٓ سمد ُمـ اشمٗم٤مق  ،اًمٓمرد ذم ُمقوع اًمٕمٙمس ًمٙم٤من ؾم٤مئٖم٤م وًمق اؾمُتٕمٛمؾ ًمٗمظُ  ،ُمٜمٕمٙم٤ًم

ومال سمد أن يٙمقن ُمٓم٤مسمًِ٘م٤م ًمٚمٛمحدود ٓ يدظمؾ ومٞمف ُم٤م ًمٞمس ُمـ اعمحدود  ،واعمحدود ذم اًمٕمٛمقم واخلّمقص

واقمٚمؿ ( ُمٜمف[ 128(، واٟمٔمر أيْم٤م: )ص53وٓ ُيرج ُمٜمف ُم٤م هق ُمـ اعمحدود(. ]اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘ملم )ص

 ،زه قمـ مجٞمع ُم٤م قمداهف أو سمقضمف يٛمٞماقمتؼموا ذم اًمتٕمريػ أن يٗمٞمد شمّمقر اعمٕمري  إُم٤م سم٤مًمٙمٜم ادتلخرينأن 

ؿ وإظمص قمـ صالطمٞم٦م اًمتٕمريػ وأظمرضمقا إقم ،اعم٤ًمواة سملم اًمتٕمريػ واعمٕمري  ومٚمذًمؽ ذـمقا

تؼموا وم٤مًمتٕمريػ ؾمقاء يم٤من شم٤مُم٤م أو ٟم٤مىمّم٤م مل جيز سم٤مٕقمؿ وإظمص قمٜمدهؿ، وأُم٤م اعمت٘مدُمقن وم٤مقم ،أصال

ـ مجٞمع ُم٤م وآُمتٞم٤مز قم ،ُم٤م قمداهمجٞمع ُم٤م قمداه أو قمـ سمٕمض  ؾمقاء ُمٞمزه قمـ ،اًمتّمقر سم٤مًمٙمٜمف أو سمقضمٍف ُم٤م

ًمٙمـ ظمّمّمقا هذا القاز  ،ٝمذا ضمقزوا اًمتٕمريػ سم٤مٕقمؿ وإظمصومٚم ،قمداه ًمٞمس سمقاضم٥ٍم قمٜمدهؿ

ًمتٕمريػ اًمٜم٤مىمص دون اًمت٤مم، وهق خمت٤مر اعمح٘م٘ملم ُمـ اعمت٠مظمريـ. ]اٟمٔمر: ذح اخلٌٞمِّص قمغم اًمتٝمذي٥م 

 ([12( ، وطم٤مؿمٞم٦م اًمًقد قمغم ىمرة اًمٕملم )ص32 - 31)ص
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 رهمٞمًٗم٤م، وىمٞمؾ ًمف: هذا، وم٤مإلؿم٤مرةُ  يروم٠مُ  ،اخلٌز ك ًمٗمظِ ؾم٠مل قمـ ُمًٛمي  (82)أقمجٛمل ؾم٤مئؾٍ  ُؾ ثْ ُمِ 

 .(83)هدَ طْم وَ  هذا ٓ إمم هذا اًمرهمٞمِػ  إمم ٟمقعِ 

ِف }ؾ ذم ىمقًمف: ٘مِ ًمؽ: ُم٤م ٟمُ ذ ُمث٤مُل  ًِ ٜمَْٗم ٤ٌَمِدَٟم٤م وَمِٛمٜمُْٝمْؿ فَم٤ممِلٌ ًم  ـْ قِم ـَ اْصَٓمَٗمْٞمٜم٤َم ُِم ِذي صُمؿي َأْوَرصْمٜم٤َم اًْمِٙمَت٤مَب اًمي

اِت  ْ٘مَتِّمٌد َوُِمٜمُْٝمْؿ ؾَم٤مسمٌِؼ سم٤ِمخْلػَْمَ  ًمٚمقاضم٤ٌمت عَ ٞم  َْم اًمٔم٤ممل ًمٜمٗمًف يتٜم٤مول اعمُ  أني  ومٛمٕمٚمقمٌ  ،{َوُِمٜمُْٝمؿ ُم 

ـ اعمحرُم٤مت، واًم٤ًمسمؼ يدظمؾ ومٞمف ُمَ  اًمقاضم٤ٌمت وشم٤مركَ  د يتٜم٤مول وم٤مقمَؾ ُم٤مت، واعم٘متِّم ري حَ ًمٚمٛمُ  َؽ ٝمِ تَ ٜمْ واعمُ 

٤مسمُِ٘مقَن } ،اًمٞمٛملم ب سم٤محلًٜم٤مت ُمع اًمقاضم٤ٌمت، وم٤معم٘متّمدون هؿ أصح٤مُب ؼ ومت٘مري ٌَ ؾَم  ًي ٤مسمُِ٘مقَن اًم ًي َواًم

سُمقنَ   .{ُأْوًَمِئَؽ اعمَُْ٘مري

اًمذي يّمكم ذم  يم٘مقل اًم٘م٤مئؾ: اًم٤ًمسمُؼ ُمـ أٟمقاع اًمٓم٤مقم٤مت،   ُمٜمٝمؿ يذيمر هذا ذم ٟمقعٍ الًّ يمُ  صمؿ إني 

أول اًمقىم٧م، واعم٘متّمد اًمذي يّمكم ذم أصمٜم٤مئف، واًمٔم٤ممل ًمٜمٗمًف اًمذي ي١مظمر اًمٕمٍم إمم آصٗمرار، 

ـَ  وي٘مقل أظمر: اًم٤ًمسمؼ واعم٘متّمد واًمٔم٤ممل ىمد ذيمرهؿ ذم آظمر ؾمقرة اًمٌ٘مرة، وم٢مٟمف ذيمر  اعمحً

ُم٤م قم٤مدل، وإُم٤م ًـ، وإُم٤م حم إُمقال إذم واًمٜم٤مُس  سم٤مًمٌٞمع،سم٤مًمّمدىم٦م، واًمٔم٤ممل سم٠ميمؾ اًمرسم٤م، واًمٕم٤مدل 

ـُ اعم :فم٤ممل، وم٤مًم٤ًمسمؼ  آيمؾ اًمرسم٤م أو ُم٤مٟمع اًمزيم٤مة، :اًمٔم٤مملو سم٠مداء اعمًتح٤ٌمت ُمع اًمقاضم٤ٌمت، حً

 ٠ميمؾ اًمرسم٤م، وأُمث٤مل هذه إىم٤مويؾ.وٓ ي اًمذي ي١مدي اًمزيم٤مة اعمٗمروو٦م :٘متّمدواعم

ف سمف قمغم أي٦م ًمف وشمٜمٌٞمٝمِ  لِ ع سمتٜم٤موُ ٛمِ ر ًمتٕمريػ اعمًتيمِ ذم أي٦م ذُ  داظمؾٍ  ٟمقعٍ  رُ يمْ ومٞمف ذِ  ىمقلٍ  ومٙمؾ  

 ...، (84)ٟمٔمػمه

                                              

ذي ٓ يتٙمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، وأُم٤م اًمٕمجٛمل ومٝمق اعمٜمًقُب ًمٚمَٕمَجؿ وإن يم٤من يتٙمٚمؿ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م. هق اًمو (82)

 [3/421]اٟمٔمر: اعمحرر اًمقضمٞمز 

ىمًٌؿ آظمر،  -يٕمٜمل آظمتالَ  اًمذي ًمٞمس ومٞمف شمْم٤مدٌّ وشمٜم٤مىمض  -وُمٜمف وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: ) (83)

ُ واعمؽمضمؿ ُمٕمٜمك اًمٚمٗمظ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٕمٞملم واًم تٛمثٞمؾ ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ احلد واحلٍم، ُمثؾ وهق أن َيذيُمَر اعمٗمن 

َد قمٞمٜمِف، وإٟمام اإلؿم٤مرُة  أن ي٘مقل ىم٤مئٌؾ ُمـ اًمٕمجؿ: ُم٤م ُمٕمٜمك اخلٌز؟ ومٞمِم٤مر ًمف إمم رهمٞمػ، وًمٞمس اعم٘مّمقُد جمري

 [13/383(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى إمم شمٕمٞملم هذا اًمِمخص



 

 91 

                                                                                                                                                      

٤مسمقري ىم٤مل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ طمٌٞم٥م اًمٜمٞمً( : )151 - 2/150) "اًمؼمه٤من"ىم٤مل اًمزريمٌم ذم  (84)

واًمٌٖمقي واًمٙمقار وهمػمهؿ: اًمت٠مويُؾ: س  أي٦م إمم ُمٕمٜمك ُمقاومٍِؼ عم٤م ىمٌٚمٝم٤م وُم٤م سمٕمده٤م حتتٛمٚمف أي٦م همػِم 

َص  خم٤مًمٍِػ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمـ ـمريؼ آؾمتٜم٤ٌمط، ىم٤مًمقا: وهذا همػُم حمٔمقر قمغم اًمٕمٚمامء سم٤مًمتٗمًػم، وىمد َرظمي

َٓ شُمْٚمُ٘مقا}ومٞمف أهُؾ اًمٕمٚمؿ، وذًمؽ ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ، ىمٞمؾ: هق اًمرضمُؾ َيِٛمؾ ذم {سم٠َِمْيِديُٙمْؿ إمَِم اًمتيْٝمُٚمَٙم٦مِ  َو

احلرب قمغم ُم٤مئ٦م رضمؾ، وىمٞمؾ: هق اًمذي ي٘مٜمط ُمـ رمح٦م اهلل، وىمٞمؾ: اًمذي يٛمًؽ قمـ اًمٜمٗم٘م٦م، وىمٞمؾ: اًمذي 

يٜمٗمؼ اخلٌٞم٨َم ُمـ ُم٤مًمف، وىمٞمؾ: اًمذي يتّمدق سمامًمف يمٚم ف صمؿ يتٙمٗمػ اًمٜم٤مس، وًمٙمؾٍّ ُمٜمف خمرج وُمٕمٜمك، وُمثؾ 

ًٓ }مم ًمٚمٛمٜمدوسملم إمم اًمٖمزو قمٜمد ىمٞم٤مم اًمٜمٗمػم: ىمقًمف شمٕم٤م ، ىمٞمؾ: ؿمٞمقظم٤م وؿم٤ٌمسم٤م، وىمٞمؾ: {اْٟمِٗمُروا ظِمَٗم٤موًم٤م َوصمَِ٘م٤م

أهمٜمٞم٤مء ووم٘مراء، وىمٞمؾ: قمزاسم٤م وُمت٠مهٚملم، وىمٞمؾ: ٟمِم٤مـم٤م وهمػم ٟمِم٤مط، وىمٞمؾ: ُمرى وأصح٤مء، ويمٚم ٝم٤م ؾم٤مئٌغ 

ء ظمٗم٤م ، وودهؿ صم٘م٤مل، وُمثؾ ضم٤مئز، وأي٦ُم حمٛمقًم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م، ٕني اًمِم٤ٌمب واًمٕمزاب واًمٜمِم٤مط وإصح٤م

، ىمٞمؾ: اًمزيم٤مة اعمٗمروو٦م، وىمٞمؾ: اًمٕم٤مري٦م أو اعم٤مء أو اًمٜم٤مر أو اًمٙمأل أو اًمرومد {َوَيْٛمٜمَُٕمقَن اعم٤َْمقُمقنَ }ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

أو اعمٖمروم٦م، ويمٚمٝم٤م صحٞمح ٕني ُم٤مٟمَِع اًمٙمؾ  آصمؿ( اهـ . وم٠مٟم٧م شمرى أني إىمقال ذم يمؾٍّ ُمـ أي٤مت اًمثالث، 

وأٟمقاع ُمٜمدرضم٦م حت٧م ضمٜمس قم٤مم واطمد، هق اعم٘مّمقد، وهق اًم٘مدر اعمِمؽمك سمٞمٜمٝم٤م مجٞمٕم٤م،  قم٤ٌمرٌة قمـ ُمث٤مٓت

 ومٝمق اًمٙمكم  وهل ضمزئٞم٤مشمف، واًمتٜمّمٞمُص قمغم سمٕمْمٝم٤م ٓ يًتٚمزم ٟمٗمَل ؾم٤مئره٤م، ٕٟمف شمٜمّمٞمُص َتثٞمٍؾ ٓ طمٍم.

ـُ شمٞمٛمٞم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمـ ؾمقرة إقمغم وُِمـ هذا ُم٤م ىم٤مًمف  َر وَمَٝمَدى}اسم ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م: : ) {َواًميِذي ىَمدي

َص سمٕمُض اعمٗمنيـ أؿمٞم٤مَء ُمـ  {وَمَٝمَدى}وىمقًمف  قم٤ممٌّ ًمقضمقه اهلداي٤مت ذم اإلٟم٤ًمن واحلٞمقان، وىمد ظَمّمي

اهلداي٤مت، وم٘م٤مل اًمٗمراء: ُمٕمٜم٤مه هدى وأوؾ، وايمتٗمك سم٤مًمقاطمدة ًمدًٓمتٝم٤م قمغم إظمرى، ىم٤مل: وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ 

قمٜمد ووٕمف إمم ُمص اًمثدي، وىم٤مل جم٤مهد:  واًمٙمٚمٌل: هدى إمم وطء اًمذيمقر ًمإلٟم٤مث، وىمٞمؾ: هدى اعمقًمقدَ 

وهذه إىمقال ُمث٤مٓت، واًمٕمٛمقُم ذم أي٦م "هدى اًمٜم٤مَس ًمٚمخػم واًمنم، واًمٌٝم٤مئَؿ ًمٚمٛمراشمع، ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م: 

. وىمد ذيمر أسمق اًمٗمرج سمـ القزي هذه إىمقاَل وهمػَمه٤م، ومذيمر ؾمٌٕم٦م "أصقُب ذم يمؾ شم٘مديٍر وذم يمؾ  هداي٦م

ر اًمًٕم٤مدة واًمِم ٘م٤موة، وهدى ًمٚمرؿمد واًمْمالًم٦م، ىم٤مًمف جم٤مهد، وىمٞمؾ: ضمٕمؾ ًمٙمؾ داسم٦م ُم٤م أىمقال: ىَمدي

طِمِؿ صمؿ هداه ًمٚمخروج، ىم٤مًمف اًمًدي،  ر ُمدَة الٜملم ذم اًمري ُيّْمِٚمحٝم٤م، وهداه٤م إًمٞمف، ىم٤مًمف قمٓم٤مء، وىمٞمؾ: ىَمدي

َرهؿ ذيمراٟم٤م وإٟم٤مصم٤م، وهدى اًمذيمقر إلشمٞم٤من اإلٟم٤مث، ىم٤مًمف ُم٘م٤مشمؾ، وىمٞمؾ: ىمدر ومٝمدى وأوؾ،  وىمٞمؾ: ىمدي
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 ...، (86)ؼٚمَ ٓمْ اعمُ  د  ُمـ اًمتٕمريػ سم٤محلَ  أيمثرَ  ُؾ ٝمُ ًْ ىمد يَ  (85)سم٤معمث٤مل اًمتٕمريَػ  وم٢مني 

                                                                                                                                                      

ٕني ذم اًمٙمالم ُم٤م يدل قمٚمٞمف، طمٙم٤مه اًمزضم٤مج، وىمٞمؾ: ىمدر إرزاق وهدى إمم ـمٚمٌٝم٤م،  "وأوؾ" ومحذ 

وىمٞمؾ: ىمدر اًمذٟمقب ومٝمدى إمم اًمتقسم٦م، طمٙم٤مَه٤م اًمثٕمٚمٌل. ىمٚم٧م: اًم٘مقُل اًمذي طمٙم٤مه اًمزضم٤مج هق ىمقُل اًمٗمراء، 

، وىمد شم٘مدم "دهاسمٞمؾ شم٘مٞمٙمؿ احلر واًمؼم"، وُمـ ضمٜمس ىمقًمف "إن ٟمٗمٕم٧م وإن مل شمٜمٗمع"وهق ُمـ ضمٜمس ىمقًمف: 

َوْٕمُػ ُِمْثِؾ هذا، وهلذا مل َيُ٘مْٚمف أطمٌد ُمـ اعمٗمنيـ، وإىمقال اًمّمحٞمح٦م هل ُمـ سم٤مب اعمث٤مٓت يمام ىم٤مل اسمـ 

ٌ ٝمقا سمف قمغم همػمه، أو حل٤مضم٦ِم اعمًتٛمع  ، ًمُِٞمٜمَ ًٓ َٚمػ: يذيمرون ُمـ اًمٜمقع ُِمَث٤م ًي قمٓمٞم٦م، وهٙمذا يمثػٌم ُمـ شمٗمًػم اًم

ؾَمُتْدقَمْقَن إمَِم }، يمام يذيمرون ُمثَؾ ذًمؽ ذم ُمقاوع يمثػمة، يم٘مقًمف: إمم ُمٕمرومتف، أو ًمٙمقٟمف هق اًمذي يٕمرومف

ـَ ُِمٜمُْٝمؿْ }، وىمقًمف: {ىَمْقٍم ُأوزِم سَم٠ْمٍس ؿَمِديدٍ  ٌ قَٟمفُ }، وىمقًمف: {َوآظَمِري
ٌ ُٝمْؿ َوُيِ

ْقَ  َي٠ْميِت اهلليُ سمَِ٘مْقٍم ُيِ ًَ ، {وَم

ِف َوُِمٜمُْٝمْؿ ُُمْ٘متَِّمدٌ }وىمقًمف:  ًِ ٌ ًمِٜمَْٗم اِت  وَمِٛمٜمُْٝمْؿ فَم٤ممِل ْٗمِع }، ويمذًمؽ شمٗمًػم: {َوُِمٜمُْٝمْؿ ؾَم٤مسمٌِؼ سم٤ِمخْلػَْمَ َواًمِمي

ونَ }، وهمػم ذًمؽ، وىمقًمف: {َوؿَم٤مِهٍد َوَُمِْمُٝمقدٍ }، و{َواًْمَقشْمرِ  ُٙمْؿ َأوَماَل شُمٌٍِْمُ
ًِ ، وأُمث٤مل ذًمؽ يمثػم {َوذِم َأْٟمُٗم

رؾمٚم٦م ، واٟمٔمر: اًمّمقاقمؼ اعم 148 - 16/146(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى ُمـ شمٗمًػمهؿ هق ُمـ سم٤مب اعمث٤مل

2/699 - 700] 

اعمَِث٤مُل اؾمٌؿ ُِمـ َُم٤مصَمَٚمُف مُم٤َمصَمَٚم٦ًم إذا ؿم٤مهبف، وم٤مًمتٕمريػ سم٤معمث٤مل هق شمِمٌٞمُف اعمٕمري  سمام َيْٕمِرومف اًم٤ًمُمع،  (85)

ىم٤مل اعمٚمقي: )يمام إذا ؾمئؾ قمـ اعمثٚم٨م ومٞمّمٜمع ًمٚم٤ًمئؾ ؿمٙمَٚمف, ويمام ي٘م٤مل: اًمٕمٚمؿ يم٤مًمٜمقر والٝمؾ يم٤مًمٔمٚمٛم٦م، 

ب(, ىم٤م أني  "اًمٕمٚمؿ يم٤مًمٜمقر والٝمؾ يم٤مًمٔمٚمٛم٦م"ل اًمّم٤ٌمن: )ي١مطمذ ُمـ اًمتٛمثٞمؾ سمـ وآؾمؿ يمزيد واًمٗمٕمؾ يمَيَ

ٌيف سمف، ٓ ظمّمقُص ضمزئل  اًمٌمء(، وهلذا عمَي٤م ذيمر اًمِمٞم( حمٛمد اًمٓمحالوي اًمتٗمًػَم  اعمراَد سم٤معمث٤مل ُم٤م َيُٕمؿ  اعمِم

. ("ٚمؿ يم٤مًمٜمقراًمٕم"، أو ُم٤ٌميٜم٤م ُمِم٤مهب٤م، ٟمحق: "اإلٟم٤ًمن يمزيد"ضمزئٞم٤م يم٤من، ٟمحق: سم٤معمث٤مل، ىم٤مل إُمػم: )

( ، وصمٛمر 82( ، وطم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤ٌمن قمغم اعمٚمقي )ص79، واًمْمقء اعمنمق )ص2/564]اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 

 [(94اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )ص( ، واٟمٔمر: 114اًمثامم )ص

أي: ال٤مُمع اعم٤مٟمع اعمًتقذم ًمذاشمٞم٤مت اعمٕمري . واًمذاشمٞم٤مت يمٚمٞم٤مت ُمٕم٘مقًم٦م، وهذا ُم٤م أراده  (86)

َؼ سم٤معمٓمٚمؼ، إذ ا ٌ  ٓ حت٘م  د قمـ يمؾ اعمِمخّم٤مت اعمحًقؾم٦م، وهق أُمر ذهٜمل ِسْ عمٓمٚمؼ قمٜمدهؿ اًمٙمكم اعمجري
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مم رهمٞمػ، وم٘مٞمؾ ًمف: هذا هق ، يمام يتٗمٓمـ إذا أؿمػم ًمف إ(87)اًمًٚمٞمؿ يتٗمٓمـ ًمٚمٜمقع واًمٕم٘مُؾ 

 اخلٌز.

 يم٤من اعمذيمقرُ  ؾمٞمام إنْ  ، ٓ"هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم يمذا"ؿ: ـ هذا اًم٤ٌمب ىمقهلُ يمثػما ُمِ  لءُ وىمد جَي 

 ... (88)يم٠مؾم٤ٌمب اًمٜمزول ٤م،ًّم خْ ؿَم 

                                                                                                                                                      

ًمف ذم اخل٤مرج يمٚمٞم٤م ُمٓمٚم٘م٤م، وأُم٤م اعمث٤مُل ومٛمحًقس، وىمد ىمدُمٜم٤م أن اعمحًقس أىمرُب إمم اإلدراك ُمـ اعمٕم٘مقل 

 اعمجرد.

ٌم أني اًمٙمكمي ضمزٌء ُمـ ُِمـ اعمث٤مل اعمحًقس الزئل، وُمٕمٚمق -وهق يمكم  -سمٛمٕمٜمك أٟمف جيرد اًمٜمقع ( 87)

ضمزئٞمف، وهذا يِمٌف شمٜم٘مٞمح اعمَٜم٤مط، طمٞم٨م جيرد اًمٗم٘مٞمُف اًمقصَػ اعمُٜم٤مَط سمف احلٙمُؿ مم٤م قَمِٚمَؼ سمف مم٤م ٓ شم٠مصمػَم ًمف ذم 

 احلٙمؿ، وؾمٞمِمػم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م إمم هذا ومٞمام جيلء ُمـ اًمتٕمٚمٞمؼ.

ًمٌٞم٤من طُمْٙمٛمٝم٤م أو  وهل طمقادُث ُيروى أني آي٤مٍت ُمـ اًم٘مرآن ٟمزًم٧م ٕضمٚمٝم٤مىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: ) (88)

 [1/46(. ]اًمتحرير واًمتٜمقير حلٙم٤ميتٝم٤م أو إٟمٙم٤مره٤م أو ٟمحق ذًمؽ

ىم٤مل الٕمؼمي: )ٟمزول اًم٘مرآن قمغم ىمًٛملم: ىمًؿ ٟمزل اسمتداًء، وىمًؿ ٟمزل قَمِ٘م٥َم واىمٕم٦ٍم أو ؾم١مال(. 

 [1/107]اإلشم٘م٤من 

ؿ قمكم  سمـ ( : )أومرد أؾم٤ٌمَب اًمٜمزول سم٤مًمتّمٜمٞمػ مج٤مقم٦ٌم، أىمدُُمٝم1/107) "اإلشم٘م٤من"ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم 

اعمديٜمل ؿمٞم( اًمٌخ٤مري، وُمـ أؿمٝمره٤م يمت٤مُب اًمقاطمدي قمغم ُم٤م ومٞمف ُِمـ إقمقاز، وىمد اظمتٍمه الٕمؼمي  

دة،  ومحذ  أؾم٤مٟمٞمَده ومل يزد قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤م، وأًمػ ومٞمف ؿمٞم( اإلؾمالم أسمق اًمٗمْمؾ سمـ طمجر يمت٤مسم٤م ُم٤مت قمٜمف ُمًقي

ْٗم٧ُم ومٞمف يمت٤مسم٤م طم٤مومال ُمقضمزا حمري  ًم٤ٌمب "را مل ُي١مًميػ ُمثُٚمف ذم هذا اًمٜمقع، ؾمٛمٞمتف ومٚمؿ َٟمِ٘مْػ قمٚمٞمف يم٤مُمال، وىمد أًمي

( اهـ . ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف: )أؿمٝمُر يمت٤مب ذم هذا اًمٗمـ أَن يمت٤مُب اًمقاطمدي، "اًمٜم٘مقل ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول

ويمت٤ميب هذا يتٛمٞمز قمٚمٞمف ذم أُمقر، أطمده٤م: آظمتّم٤مر، صم٤مٟمٞمٝمام: الٛمُع اًمٙمثػم، وم٘مد طمقى زي٤مداٍت قمغم ُم٤م 

ضمف ُمـ أصح٤مب  ذيمر اًمقاطمدي، وىمد ُمٞمزهت٤م سمّمقرة )ك( رُمزا قمٚمٞمٝم٤م، صم٤مًمثٝم٤م: قمزُوه يمؾي طمدي٨ٍم إمم َُمـ ظَمري

اًمٙمت٥م اعمٕمتؼَمة، يم٤مًمٙمت٥م اًمًت٦م واعمًتدرك وصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن وؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل واًمدارىمٓمٜمل، وُم٤ًمٟمٞمد 

أمحد واًمؼماز وأيب يٕمكم، وُمٕم٤مضمؿ اًمٓمؼماين، وشمٗمًػم اسمـ ضمرير واسمـ أيب طم٤مشمؿ واسمـ ُمردويف وأيب اًمِمٞم( 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ...، (89)ذم اًمتٗمًػم اعمذيمقرةِ 

                                                                                                                                                      

اسمـ طم٤ٌمن واًمٗمري٤مين وقمٌد اًمرزاق واسمـ اعمٜمذر وهمػمهؿ، وأُم٤م اًمقاطمدي ومت٤مرة يقرد احلدي٨َم سم٢مؾمٜم٤مده وومٞمف و

ُمع اًمتٓمقيؾ قمدُم اًمٕمٚمؿ سمٛمخرج احلدي٨م، ومال ؿمؽ أني قمزوه إمم أطمد اًمٙمت٥م اعمذيمقرة أومم ُمـ قمزوه إمم 

ٓمققم٤م ومال يدرى هؾ ًمف إؾمٜم٤مٌد ختري٩م اًمقاطمدي، ًمِمٝمرهت٤م واقمتامده٤م وريمقن إٟمٗمس إًمٞمٝم٤م، وشم٤مرة يقرده ُم٘م

أو ٓ، راسمٕم٤م: َتٞمٞمز اًمّمحٞمح ُمـ همػمه، واعم٘مٌقل ُمـ اعمردود، ظم٤مُمًٝم٤م: الٛمع سملم اًمراوي٤مت اعمتٕم٤مرو٦م، 

 ([6 - 5ؾم٤مدؾمٝم٤م: شمٜمحٞم٦م ُم٤م ًمٞمس ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول( اهـ . ]ًم٤ٌمب اًمٜم٘مقل )ص

ٟمزًم٧م هذه "إذا ىم٤مل: وىمد قُمِر  ُِمـ قم٤مدة اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم أني أطمَدهؿ ىم٤مل اًمزريمٌم: ) (89)

(. ، وم٢مٟمف يريد سمذًمؽ أني هذه أي٦َم شمتْمٛمـ هذا احلٙمَؿ ٓ أني هذا يم٤من اًم٥ًٌَم ذم ٟمزوهل٤م"أي٦م ذم يمذا

 [32 - 1/31]اًمؼمه٤من 

أهنؿ ٓ  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -ُم٤م ُيًتٗم٤مد ُِمـ اؾمت٘مراء يمالم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ىم٤مل اًمدهٚمقي: )و

ويم٤من  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -احلدي٨م اًمذي وىمع ذم قمٝمد اًمٜمٌل عمجرد سمٞم٤من  "ٟمزًم٧م ذم يمذا"ي٘مقًمقن 

ؾم٤ٌٌم ًمٜمزول شمٚمؽ أي٦م، سمؾ إهنؿ يًتٕمٛمٚمقن هذا اًمتٕمٌػَم أطمٞم٤مٟم٤م ًمٌٞم٤من ُم٤م شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف أي٦ُم وشَمّْمُدق قمٚمٞمف مم٤م 

أو سمٕمَده )ومٝمق سمٞم٤مٌن ًمّمقرٍة ُمـ اًمّمقر اًمتل شمّمدق قمٚمٞمٝم٤م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -طمدث ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

، وٓ يٚمزم ذم ُمثؾ هذا اعمقوع أن شمٜمٓمٌؼ مجٞمُع اًم٘مٞمقد اًمقاردة "ٟمزًم٧م ذم يمذا"ي٦م(، ومٞم٘مقًمقن قمٜمد ذاك: أ

ذم أي٦م قمغم احل٤مدث، سمؾ يٙمٗمل أْن يٜمٓمٌؼ أصُؾ احلٙمؿ اًمقارد ومٞمٝم٤م. وشم٤مرة يٙمقن ىمد أورد سمٕمُض اًمّمح٤مسم٦م 

صغم اهلل  -ٌث ذم قمٝمد اًمٜمٌل دطم٤م ي٘مع أو ؾم١مآ، –صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ذم طميشمف  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -

ىمد اؾمتٜمٌط طمٙمَٛمف ُِمـ آي٦ٍم ُمـ أي٤مت وشماله٤م قمٚمٞمٝمؿ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ويٙمقن هق  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

وم٠مٟمزل "، وشم٤مرة ي٘مقًمقن قمٜمد ذًمؽ: "ٟمزًم٧م أي٦م ذم يمذا"ذم ذًمؽ اًم٤ٌمب، ومٞمحٙمقن هذا احل٤مدَث وي٘مقًمقن: 

َ أطمٌد قمـ ذًمؽ سمتٙمرار ٟمزول أي٦م ومٚمف يمذًمؽ ، وإذ"ومٜمزًم٧م يمذا"، أو: "ىمقل يمذا -شمٕم٤ممم  -اهلل  ا قَمؼمي

 ُم٤ًمغ.

 -يم٤مٟمقا يٙمقن  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٞمٕمـ  -وًمُٞمْٕمَٚمْؿ أيْم٤م، أني اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وىم٤مل أيْم٤م: 

ىمّم٦ًم ضمزئٞم٦ًم ًمٌٞم٤من ُمذاه٥م اعمنميملم واًمٞمٝمقد وقم٤مداهتؿ ال٤مهٚمٞم٦م طمتك شمتْمح قم٘م٤مئُدهؿ وشمتجغم  -أطمٞم٤مٟم٤م 
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ٕم٤من ٟمزًم٧م ذم آي٦م اًمٚم   ، وإني (90)سمـ اًمّم٤مُم٧م وسِ أ ٤مر ٟمزًم٧م ذم اُمرأةِ ٝمَ اًمٔم   آي٦مَ  يم٘مقهلؿ: إني 

 ... (91)اًمَٕمْجالين رٍ ٛمِ يْ قَ قمُ 

                                                                                                                                                      

، ويريدون سمذًمؽ أن "ٟمزًم٧م أي٦م ذم يمذا"ء اًمقىم٤مئع واًم٘مّمص، وي٘مقًمقن ذم ذًمؽ: قم٤مداهُتؿ هذه ذم وق

ـٍ ىمري٥م ُمـ هذه اًمقىم٤مئع، ومػميدون إسمراَز هذه اًمّمقرة ٓ ختّمٞمَّمٝم٤م، سمؾ إني هذه احل٤مدصم٦َم  أي٦م ٟمزًم٧م ذم زُم

 صقرٌة ص٤مدىم٦م ًمألُمقر اًمٙمٚمٞم٦م.

ؿ أني ىمّمَدهؿ واطمد، وإمم هذه وٕضمؾ ذًمؽ، يمثػما ُم٤م ختتٚمػ أىمقاهُلؿ، وشمتٜم٤مزع شمٕمٌػماهُتؿ، رهم

ٓ يٙمقن اًمرضمؾ وم٘مٞمٝم٤م طمتك يٛمؾ أي٦م اًمقاطمدة "طملم ىم٤مل:  -ريض اهلل قمٜمف  -اًمٜمٙمت٦م أؿم٤مر أسمق اًمدرداء 

 ([176( ، واٟمٔمر أيْم٤م: )ص98، و 96 - 95(. ]اًمٗمقز اًمٙمٌػم )ص"قمغم حم٤مُِمَؾ ُمتٕمددة

َع ؾَمْٛمُٕمف يمؾي رء، إين ٕؾمٛمع قمـ قمروة ىم٤مل: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: شم٤ٌمرك اًمذي َوؾِم ( 90)

يمالَم ظمقًم٦َم سمٜم٧ِم صمٕمٚم٦ٌَم وُيٗمك قمكمي سمٕمُْمف، وهل شمِمتٙمل زوضَمٝم٤م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهل 

شم٘مقل: ي٤م رؾمقل اهلل، أيمؾ ؿم٤ٌميب وٟمثرت ًمف سمٓمٜمل، طمتك إذا يمؼمت ؾمٜمل واٟم٘مٓمع ًمف وًمدي، فم٤مهر ُمٜمل، 

ىَمْد ؾَمِٛمَع }٧م طمتك ٟمزل ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم هب١مٓء أي٤مت: اًمٚمٝمؿ إين أؿمٙمق إًمٞمؽ، ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ومام سمرطم

٤مِدًُمَؽ ذِم َزْوضِمَٝم٤م تِل دُمَ ، ىم٤مل: وزوضمٝم٤م أوس سمـ اًمّم٤مُم٧م. رواه اسمـ ُم٤مضمف واحل٤ميمؿ وىم٤مل: {اهلليُ ىَمْقَل اًمي

 [7/175صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، وأصُٚمف ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري. ]إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ًمألًم٤ٌمين 

ٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي أني قمقيٛمرا اًمٕمجالين ضم٤مء إمم قم٤مصؿ قمـ ؾمروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ( 91)

سمـ قمدي إٟمّم٤مري، وم٘م٤مل ًمف: ي٤م قم٤مصؿ، أرأي٧م رضمال وضمد ُمع اُمرأشمف رضمال، أي٘متٚمف ومت٘متٚمقٟمف، أم يمٞمػ 

يٗمٕمؾ؟ ؾمؾ زم ي٤م قم٤مصُؿ قمـ ذًمؽ رؾمقَل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٠ًمل قم٤مصٌؿ قمـ ذًمؽ رؾمقَل اهلل 

رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعم٤ًمئَؾ وقم٤مهب٤م، طمتك يمؼم قمغم قم٤مصٍؿ ُم٤م ؾَمِٛمع  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومَٙمِرهَ 

ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٚمام رضمع قم٤مصؿ إمم أهٚمف، ضم٤مء قمقيٛمر وم٘م٤مل: ي٤م قم٤مصؿ، ُم٤مذا ىم٤مل 

ٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمؽ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ وم٘م٤مل قم٤مصؿ: مَلْ شم٠مشمٜمل سمخػم، ىمد يمره رؾمقُل اهلل صغم اهلل قم

اعم٠ًمًم٦م اًمتل ؾم٠مًمتف قمٜمٝم٤م، ىم٤مل قمقيٛمر: واهلل ٓ أٟمتٝمل طمتك أؾم٠مًمف قمٜمٝم٤م، وم٠مىمٌؾ قمقيٛمٌر طمتك أشمك رؾمقَل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؾمط اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل أرأي٧م رضمال وضمد ُمع اُمرأشمف رضمال، أي٘متٚمف 
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أٟمزل اهلل ومٞمؽ وذم ص٤مطمٌتؽ،  ىمد"ومت٘متٚمقٟمف، أم يمٞمػ يٗمٕمؾ؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

، ىم٤مل ؾمٝمؾ: ومتالقَمٜمي٤م وأٟم٤م ُمع اًمٜم٤مس قمٜمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٚمام ومرهم٤م، ىم٤مل "وم٤مذه٥م وم٠مت هب٤م

قمقيٛمر: يمذسم٧م قمٚمٞمٝم٤م ي٤م رؾمقل اهلل إن أُمًٙمتٝم٤م، ومٓمٚم٘مٝم٤م صمالصم٤م، ىمٌؾ أن ي٠مُمره رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 [450 - 9/447. ]واٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري "عمتالقمٜملمومٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ ؾمٜم٦م ا"وؾمٚمؿ، ىم٤مل اسمـ ؿمٝم٤مب: 

قمـ اسمـ قم٤ٌمس أن هالل سمـ أُمٞم٦م ىمذ  اُمرأشمف قمٜمد اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ روى اًمٌخ٤مري  (92)

، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، إذا "اًمٌٞمٜم٦م أو طَمدٌّ ذم فمٝمرك"سمنميؽ اسمـ ؾمحامء، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

اًمٌٞمٜم٦م وإٓ "ٓمٚمؼ يٚمتٛمس اًمٌٞمٜم٦م، ومجٕمؾ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: رأى أطمُدٟم٤م قمغم اُمرأشمف رضمال يٜم

، وم٘م٤مل هالل: واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ إين ًمّم٤مدق، ومٚمٞمٜمزًمـ اهلل ُم٤م يؼمئ فمٝمري ُمـ احلد، "طمد ذم فمٝمرك

ـَ َيْرُُمقَن َأْزَواضَمُٝمؿْ }ومٜمزل ضمؼميُؾ وأٟمزل قمٚمٞمف:  ِذي ٤مِدىمِ }وم٘مرأ طمتك سمٚمغ:  {َواًمي ـَ اًمّمي ، {لمَ إِْن يَم٤مَن ُِم

وم٤مٟمٍم  اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مرؾمؾ إًمٞمٝم٤م، ومج٤مء هالل ومَِمِٝمد، واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل: 

، صمؿ ىم٤مُم٧م ومِمٝمدت، ومٚمام يم٤مٟم٧م قمٜمد اخل٤مُم٦ًم "إن اهلل يٕمٚمؿ أن أطمديمام يم٤مذب، ومٝمؾ ُمٜمٙمام شم٤مئ٥م؟"

٤م شمرضمع، صمؿ ىم٤مًم٧م: ٓ وىمٗمقه٤م، وىم٤مًمقا: إهن٤م ُمقضم٦ٌم، ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ومتٚمٙم٠مت وٟمٙمّم٧م، طمتك فمٜمٜم٤م أهن

أسمٍموه٤م، وم٢من ضم٤مءت سمف أيمحَؾ "أومْمح ىمقُمل ؾم٤مئر اًمٞمقم، ومٛمْم٧م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

٩َم اًم٤ًمىملم، ومٝمق ًمنميؽ اسمـ ؾمحامء ، ومج٤مءت سمف يمذًمؽ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم "اًمٕمٞمٜملم، ؾم٤مسمغ إًمٞمتلم، ظَمَدًمي

 ."٤م ؿم٠منًمقٓ ُم٤م ُم٣م ُمـ يمت٤مب اهلل ًمٙم٤من زم وهل"اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

وم٘م٤مل هالل: واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلؼ إين ًمّم٤مدق، وًمٞمٜمزًمـ اهلل ُم٤م ": )ىمقًمف  "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم 

ـَ َيْرُُمقَن َأْزَواضَمُٝمؿْ }يؼمئ فمٝمري ُمـ احلد، ومٜمزل ضمؼميؾ وأٟمزل قمٚمٞمف:  ِذي ، يمذا ذم هذه اًمرواي٦م أن {"َواًمي

ومج٤مء "يض أهن٤م ٟمزًم٧م ذم قمقيٛمر، وًمٗمٔمف: آي٤مت اًمٚمٕم٤من ٟمزًم٧م ذم ىمّم٦م هالل سمـ أُمٞم٦م، وذم طمدي٨م ؾَمْٕمٍد اعم٤م

قمقيٛمر وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل رضمؾ وضمد ُمع اُمرأشمف رضمال أي٘متٚمف ومت٘متٚمقٟمف أم يمٞمػ يّمٜمع؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 ."صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ىمد أٟمزل اهلل ومٞمؽ وذم ص٤مطمٌتؽ، وم٠مُمرَه٤م سم٤معمالقمٜم٦م
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ؿم٠من قمقيٛمر، وُمٜمٝمؿ ُمـ رضمح وىمد اظمتٚمػ إئٛم٦م ذم هذا اعمقوع، ومٛمٜمٝمؿ َُمـ رضمح أهن٤م ٟمزًم٧م ذم 

أهن٤م ٟمزًم٧م ذم ؿم٠من هالل، وُمٜمٝمؿ َُمـ مجع سمٞمٜمٝمام سم٠مني أوَل َُمـ وىمع ًمف ذًمؽ هالل، وص٤مد  جملَء قمقيٛمر 

أيْم٤م، ومٜمزًم٧م ذم ؿم٠مهنام ُمٕم٤م ذم وىم٧م واطمد، وىمد ضمٜمح اًمٜمقوي  إمم هذا، وؾمٌ٘مف اخلٓمٞم٥م وم٘م٤مل: ًمٕمٚمٝمام 

َد أ ني اًم٘م٤مِئَؾ ذم ىمّم٦م هالل ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة يمام أظمرضمف أسمق اشمٗمؼ يمقهُنام ضم٤مآ ذم وىم٧م واطمد، وي١ميد اًمتٕمد 

داود واًمٓمؼمي ُمـ ـمريؼ قم٤ٌمد سمـ ُمٜمّمقر قمـ قمٙمرُم٦م قمـ سمـ قم٤ٌمس ُمثؾ رواي٦م هِم٤مم سمـ طم٤ًمن سمزي٤مدة ذم 

ـَ َيْرُُمقَن َأْزَواضَمُٝمؿْ }عم٤م ٟمزًم٧م "أوًمف:  ِذي أي٦م ىم٤مل ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة: ًمق رأي٧م ًَمَٙم٤مقًم٤م ىمد شمٗمخذه٤م رضمؾ  {َواًمي

زم أن أهٞمجف طمتك آيت سم٠مرسمٕم٦م ؿمٝمداء ُم٤م يمٜم٧م ٔيت هبؿ طمتك يٗمرغ ُمـ طم٤مضمتف، ىم٤مل: ومام ًمٌثقا إٓ مل يٙمـ 

احلدي٨م، وقمٜمد اًمٓمؼمي ُمـ ـمريؼ أيقب قمـ قمٙمرُم٦م ُمرؾمال ومٞمف ٟمحقه  "يًػما طمتك ضم٤مء هالل سمـ أُمٞم٦م

ـُ قمؿٍّ ًمف ومرُمك اُمرأشمف"وزاد:  سمـ قمدي يمام  احلدي٨م، واًم٘م٤مئُؾ ذم ىمّم٦م قمقيٛمر قم٤مصؿ "ومٚمؿ يٚمٌثقا أن ضم٤مء سم

عم٤م ٟمزًم٧م "ذم طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ذم اًم٤ٌمب اًمذي ىمٌٚمف، وأظمرج اًمٓمؼمي ُمـ ـمريؼ اًمِمٕمٌل ُمرؾمال ىم٤مل: 

ـَ َيْرُُمقَن َأْزَواضَمُٝمؿْ } ِذي أي٦م، ىم٤مل قم٤مصؿ سمـ قمدي: إن أٟم٤م رأي٧م ومتٙمٚمٛم٧م ضمٚمدت وإن ؾمٙم٧م  {َواًمي

وى اًمٌزار ُمـ ـمريؼ زيد سمـ احلدي٨م، وٓ ُم٤مٟمع أْن شمتٕمدد اًم٘مّمص ويتحد اًمٜمزول، ور "ؾمٙم٧م قمغم همٞمظ

ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕيب سمٙمر: ًمق رأي٧م ُمع أم روُم٤من رضمال ُم٤م "شمٌٞمع قمـ طمذيٗم٦م ىم٤مل: 

يمٜم٧م وم٤مقمال سمف؟ ىم٤مل: يمٜم٧م وم٤مقمال سمف ذا، ىم٤مل: وم٠مٟم٧م ي٤م قمٛمر؟ ىم٤مل: يمٜم٧م أىمقل: ًمٕمـ اهلل إسمٕمد، ىم٤مل: 

َؿ سمام وىمع هلالٍل أقمٚمٛمف اًمٜمٌل   . ويتٛمؾ أن اًمٜمزول ؾمٌؼ سم٥ًٌم هالل، ومٚمام ضم٤مء"ومٜمزًم٧م
قمقيٛمر ومل يٙمـ قَمٚمِ

ىمد أٟمزل اهلل "، وذم ىمّم٦م قمقيٛمر: "ومٜمزل ضمؼميؾ"صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤محلٙمؿ، وهلذا ىم٤مل ذم ىمّم٦م هالل: 

ل ىمقًُمف "ومٞمؽ ـُ اًمّم٤ٌمغ ذم  "ىمد أٟمزل اهلل ومٞمؽ"، ومُٞم١َموي ، "اًمِم٤مُمؾ"أي: وومٞمٛمـ يم٤من ُِمْثَٚمؽ، وهبذا أضم٤مب سم

، ومٛمٕمٜم٤مه: ُم٤م ٟمزل ذم ىمّم٦م "ىمد ٟمزل ومٞمؽ وذم ص٤مطمٌتؽ"ي٦م ذم هالل، وأُم٤م ىمقًمف ًمٕمقيٛمر: ىم٤مل: ٟمزًم٧م أ

أول ًمٕم٤من يم٤من ذم اإلؾمالم أن ذيؽ سمـ ؾمحامء "هالل، وي١ميده أن ذم طمدي٨م أٟمس قمٜمد أيب يٕمغم ىم٤مل: 

احلدي٨م، وضمٜمح اًم٘مرـمٌل إمم دمقيز ٟمزول أي٦م ُمرشملم، ىم٤مل: وهذه  "ىمذومف هالل سمـ أُمٞم٦م سم٤مُمرأشمف

٤مظ، وىمد أٟمٙمر مج٤مقم٦ٌم ذيمَر هالل ومٞمٛمـ ٓقمـ، ىم٤مل آطمت امٓت وإن سَمُٕمَدت أومم ُِمـ شمٖمٚمٞمط اًمرواة احلُٗمي

اًم٘مرـمٌل: أٟمٙمره أسمق قمٌد اهلل سمـ أيب صٗمرة أظمق اعمٝمٚم٥م وىم٤مل: هق ظمٓم٠م واًمّمحٞمح أٟمف قمقيٛمر، وؾمٌ٘مف إمم 
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دار طمدي٨م سمـ  ٟمحق ذًمؽ اًمٓمؼمي، وىم٤مل سمـ اًمٕمريب: ىم٤مل اًمٜم٤مس: هق وهؿ ُمـ هِم٤مم سمـ طم٤ًمن وقمٚمٞمف

: يمذا ضم٤مء ُمـ رواي٦م هِم٤مم سمـ طم٤ًمن ومل ي٘مٚمف همػُمه،  "اعمِم٤مرق"قم٤ٌمس وأٟمس سمذًمؽ، وىم٤مل قمٞم٤مض ذم 

ذم طمدي٨م اًمٕمجالين ذيمر ذيؽ، وىم٤مل  "اعمدوٟم٦م"وإٟمام اًم٘مّم٦م ًمٕمقيٛمر اًمٕمجالين، ىم٤مل: وًمٙمـ وىمع ذم 

الين، وهالل سمـ أُمٞم٦م، وقم٤مصؿ : اظمتٚمٗمقا ذم اعمالقمـ قمغم صمالصم٦م أىمقال: قمقيٛمر اًمٕمج "ُمٌٝمامشمف"اًمٜمقوي ذم 

سمـ قمدي، صمؿ ٟم٘مؾ قمـ اًمقاطمدي أني أفمٝمَر هذه إىمقال أٟمف قمقيٛمر، ويمالم الٛمٞمع ُمتٕم٘م٥م، أُم٤م ىمقل سمـ أيب 

صٗمرة ومدقمقى جمردة، ويمٞمػ جيزم سمخٓم٠م طمدي٨م صم٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمع إُمٙم٤من الٛمع، وُم٤م ٟمًٌف إمم 

هالل دار قمغم هِم٤مم سمـ طم٤ًمن، ويمذا ضمزم قمٞم٤مض  اًمٓمؼمي مل أره ذم يمالُمف، وأُم٤م ىمقل سمـ اًمٕمريب: إن ذيمر

سم٠مٟمف مل ي٘مٚمف همػمه، ومٛمردود، ٕن هِم٤مم سمـ طم٤ًمن مل يٜمٗمرد سمف، وم٘مد واوم٘مف قم٤ٌمد سمـ ُمٜمّمقر يمام ىمدُمتف، ويمذا 

عم٤م ىمذ  هالل سمـ أُمٞم٦م "ضمرير سمـ طم٤مزم قمـ أيقب، أظمرضمف اًمٓمؼمي وسمـ ُمردويف ُمقصقٓ، ىم٤مل: 

ي وضمٜمقطمف إمم اًمؽمضمٞمح، ومٛمرضمقح، ٕني الٛمَع ُمع إُمٙم٤مٟمف أومم ، وأُم٤م ىمقل اًمٜمقوي شمٌٕم٤م ًمٚمقاطمد"اُمرأشمف

ُمـ اًمؽمضمٞمح، صمؿ ىمقًمف: وىمٞمؾ قم٤مصؿ سمـ قمدي، ومٞمف ٟمٔمر، ٕٟمف ًمٞمس ًمٕم٤مصؿ ومٞمف ىمّم٦م أٟمف اًمذي ٓقمـ 

ـُ قمٌد اًمؼم ذم  اُمرأشمف، وإٟمام اًمذي وىمع ُِمـ قم٤مصؿ ٟمٔمػُم اًمذي وىمع ُِمـ ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة، وعم٤م روى سم

طم٤مزم شمٕم٘مٌف سم٠من ىم٤مل: ىمد رواه اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد قمـ سمـ قم٤ٌمس يمام رواه اًمٜم٤مس، ـمريؼ ضمرير سمـ  "اًمتٛمٝمٞمد"

ك اعمالقمـ قمقيٛمرا، واًمذي ذم اًمّمحٞمح:  أي: ُمـ ىمقم  "وم٠مشم٤مه رضمؾ ُمـ ىمقُمف"وهق يقهؿ أن اًم٘م٤مؾمؿ ؾَمٛمي

، واًمٕمجالين هق قمقيٛمر(. ]ومتح اًم٤ٌمري "ٓقمـ سملم اًمٕمجالين واُمرأشمف"قم٤مصؿ، واًمٜم٤ًمئل ُمـ هذا اًمقضمف: 

8/449 - 451] 

٥ِم اعمٞم٧م إىمرب ( 93) ًَ قا يمالًم٦ًم ٓؾمتدارهتؿ سمٜمَ اء: اًمٙمالًم٦م ُم٤م ظمال اًمقًمَد واًمقاًمِد، ؾُمٛم  ىم٤مل اًمَٗمري

َٚمف اًمٌمُء إذا اؾمتدار سمف، ومٙمؾ  وارٍث ًمٞمس سمقاًمٍد ًمٚمٛمٞم٧م وٓ وًمٍد ًمف، ومٝمق يمالًم٦ُم  وم٤مٕىمرب، ُِمـ: شَمَٙمٚمي

 [2/538]اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  واًمقاًمد.وىم٤مل اًمٗم٤مرايب أيْم٤م: اًمٙمالًم٦م ُم٤م دون اًمقًمد . ُمقروصمِف

يؼ قمـ اًمٙمالًم٦م، وم٘م٤مل: إين ؾم٠مىمقل ومٞمٝم٤م سمرأيل، وم٢من يٙمـ صقاسم٤م ومٛمـ اهلل، وىمد  د  ؾُمِئؾ أسمق سمٙمر اًمّم 

وإن يٙمـ ظمٓم٠م ومٛمٜمل وُمـ اًمِمٞمٓم٤من، أراه ُم٤م ظمال اًمقاًمَد واًمقًمد، ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذيمر 
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سمٜمل ٟمزًم٧م ذم  {َوَأِن اطْمُٙمؿ سَمْٞمٜمَُٝمؿ سماَِم َأٟمَزَل اهللُ }ف: ىمقًمَ  ، وإني (94)ٟمزًم٧م ذم ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل

 ...ىُمَرْئَم٦م واًمٜميِْمػم، 

                                                                                                                                                      

اعمقوٕملم ورث ُمٕمٝم٤م إخ وإظم٧م ُمـ إم، وٓ ري٥م أن  اًمٙمالًم٦م ذم ُمقوٕملم ُمـ اًم٘مرآن، ومٗمل أطمدِ 

هذه اًمٙمالًم٦م ُم٤م قمدا اًمقاًمد واًمقًمد، واعمقوع اًمث٤مين ورث ُمٕمٝم٤م وًمد إسمقيـ أو إب اًمٜمّمػ أو اًمثٚمثلم، 

وم٤مظمتٚمػ اًمٜم٤مُس ذم هذه اًمٙمالًم٦م، واًمّمحٞمُح ومٞمٝم٤م ىمقُل اًمّمديؼ اًمذي ٓ ىمقَل ؾمقاه، وهق اعمقاومؼ ًمٚمٖم٦م 

 اًمٕمرب يمام ىم٤مل: 

 رصمتؿ ىمٜم٤مة اعمجد ٓ قمـ يمالًم٦م ... قمـ اسمٜمل ُمٜم٤م : قمٌد ؿمٛمس وه٤مؿمؿو

أي: إٟمام ورصمتٛمقه٤م قمـ أسم٤مء وإضمداد، ٓ قمـ طمقار اًمٜم٥ًم، وقمغم هذا ومال يرث وًمد إب 

وإسمقيـ، ٓ ُمع أب وٓ ُمع ضمد، يمام مل يرصمقا ُمع آسمـ وٓ اسمٜمف، وإٟمام ورصمقا ُمع اًمٌٜم٤مت، ٕهنؿ قَمَّم٦ٌم، 

، واٟمٔمر: اًمتحرير واًمتٜمقير ٓسمـ قم٤مؿمقر  155 - 2/154قمـ اًمٗمروض(. ]إقمالم اعمقىمٕملم  ومٚمٝمؿ ُم٤م وَمَْمَؾ 

4/264] 

أظمرج إئٛم٦م اًمًت٦م قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: قم٤مدين رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأسمق  (94)

٠م، صمؿ رش سمٙمر ذم سمٜمل ؾمٚمٛم٦م ُم٤مؿملم، ومقضمدين اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ أقم٘مؾ ؿمٞمئ٤م، ومدقم٤م سمامء ومتقو

يَمِر ُِمْثُؾ طَمظ  }قمكمي وم٠موم٘م٧م، وم٘مٚم٧م: ُم٤م شم٠مُمرين أن أصٜمع ذم ُم٤مزم؟ ومٜمزًم٧م  ِديُمْؿ ًمِٚمذي َٓ ُيقِصٞمُٙمُؿ اهلليُ ذِم َأْو

ُْٟمَثٞمَلْمِ  ْٕ ، وأظمرج أمحد وأسمق داود واًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: ضم٤مءت اُمرأة ؾمٕمد سمـ اًمرسمٞمع إمم {ا

ي٤م رؾمقل اهلل ه٤مشم٤من اسمٜمت٤م ؾمٕمد سمـ اًمرسمٞمع ىُمتؾ أسمقَه٤م ُمٕمؽ ذم ُأطُمٍد  رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مًم٧م:

ؿمٝمٞمدا، وإني قمٛمٝمام أظمذ ُم٤مهَلام ومٚمؿ َيَدع هلام ُم٤مٓ، وٓ شمٜمٙمح٤من إٓ وهلام ُم٤مل، وم٘م٤مل: ي٘ميض اهلل ذم ذًمؽ، 

ومل ومٜمزًم٧م آي٦م اعمػماث. ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: َتًؽ هبذا َُمـ ىم٤مل إن أي٦م ٟمزًم٧م ذم ىمّم٦م اسمٜمتل ؾمٕمد 

شمٜمزل ذم ىمّم٦م ضم٤مسمر، ظمّمقص٤م أني ضم٤مسمرا مل يٙمـ ًمف يقُمئذ وًمد، ىم٤مل: والقاب أهن٤م ٟمزًم٧م ذم إُمريـ ُمٕم٤م، 

ذم ىمّم٦م  {َوإِْن يَم٤مَن َرضُمٌؾ ُيقَرُث يَماَلًَم٦مً }ويتٛمؾ أن يٙمقن ٟمزوُل أوهل٤م ذم ىمّم٦م اًمٌٜمتلم وآظِمِره٤م وهق ىمقًمف 

ِديُمؿْ ُيقِصٞمُٙمُؿ اهلليُ}ضم٤مسمر، ويٙمقن ُمراُد ضم٤مسمر سم٘مقًمف ومٜمزًم٧م  َٓ أي: ذيمُر اًمٙمالًم٦م اعمتّمُؾ هبذه أي٦م  { ذِم َأْو

 ([54 - 53اٟمتٝمك. ]ًم٤ٌمب اًمٜم٘مقل )ص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ْؿ َيْقَُمِئٍذ ُدسُمَره}ىمقًمف:  ني وإ ِ إَِذا طَمَيَ  ؿَمَٝم٤مَدُة سَمْٞمٜمُِٙمؿْ }ىمقًمف:  ني ، وإ(95)ٟمزًم٧م ذم سَمْدر {َوَُمـ ُيَقهل 

اء اًمداري   ٟمزًم٧م ذم ىمْمٞم٦م ََتِٞمؿٍ  {َأطَمَديُمُؿ اعمَْْقُت  ف: ىمقًمَ  إني  :، وىمقل أيب أيقب(96)َوقمدّي سمـ سَمدي

 .(97)إٟمّم٤مر، احلدي٨َم  نَمَ ٕمْ ٟمزًم٧م ومٞمٜم٤م ُمَ  {ْيِديُٙمْؿ إمَِم اًمتيْٝمُٚمَٙم٦مِ َوَٓ شُمْٚمُ٘مقْا سم٠ِمَ }

                                              

َوَُمـ }ٟمزًم٧م ذم يقم سمدر "قمـ أيب ؾمٕمٞمد ىم٤مل: روى أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى  (95)

ْؿ َيْقَُمِئٍذ ُدسُمَره ِ أن يٙمقن اًمٗمراُر ُمـ اًمزطمػ . ]وصححف إًم٤ٌمين[ ىم٤مل اسمـ يمثػم: )وهذا ٓ يٜمٗمل {"ُيَقهل 

ُم ُِمـ أني  طمراُم٤م قمغم همػم أهؾ سمدر، وإن يم٤من ؾَم٥ٌَُم اًمٜمزوِل ومٞمٝمؿ، يمام دل قمٚمٞمف طمدي٨ُم أيب هريرة اعمت٘مد 

 [4/30اًمٗمرار ُمـ اًمزطمػ ُمـ اعمقسم٘م٤مت، يمام هق ُمذه٥م الامهػم، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(. ]شمٗمًػم اسمـ يمثػم 

َٗمف  -روى اًمؽمُمذي  (96) ٤َم }اسمـ قم٤ٌمس قمـ َتٞمؿ اًمداري ذم هذه أي٦م  وهمػُمه قمـ -وَوٕمي َي٤م َأي 

ـَ آَُمٜمُقا ؿَمَٝم٤مَدُة سَمْٞمٜمُِٙمْؿ إَِذا طَمَيَ َأطَمَديُمُؿ اعمَْْقُت  ِذي ىم٤مل: سمرئ اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م همػمي وهمػم قمدي سمـ سمداء،  {اًمي

ًمٌٜمل ؾمٝمؿ ي٘م٤مل ويم٤مٟم٤م ٟمٍماٟمٞملم ُيتٚمٗم٤من إمم اًمِم٤مم ىمٌؾ اإلؾمالم، وم٠مشمٞم٤م اًمِم٤مم ًمتج٤مرهتام، وىمدم قمٚمٞمٝمام ُمقمًم 

ًمف سمديؾ سمـ أيب ُمريؿ سمتج٤مرٍة وُمٕمف ضم٤مم ُمـ ومْم٦م، ومٛمرض وم٠موص إًمٞمٝمام وأُمرَه٤م أن يٌٚمٖم٤م ُم٤م شمرك أهٚمف، 

ىم٤مل َتٞمؿ: ومٚمام ُم٤مت أظمذٟم٤م ذًمؽ ال٤مم ومٌٕمٜم٤مه سم٠مًمػ درهؿ صمؿ اىمتًٛمٜم٤مه أٟم٤م وقمدي سمـ سمداء، ومٚمام ىمدُمٜم٤م إمم 

ف وم٘مٚمٜم٤م: ُم٤م شمرك همػم هذا وُم٤م دومع إًمٞمٜم٤م همػمه، ومٚمام أهٚمف دومٕمٜم٤م إًمٞمٝمؿ ُم٤م يم٤من ُمٕمٜم٤م ووم٘مدوا ال٤مم وم٠ًمًمقٟم٤م قمٜم

أؾمٚمٛم٧م شم٠مصمٛم٧م ُمـ ذًمؽ، وم٠مشمٞم٧م أهٚمف ومخؼمهتؿ اخلؼم ودومٕم٧م إًمٞمٝمؿ َخًامئ٦م درهؿ وأظمؼمهتؿ أن قمٜمد 

ص٤مطمٌل ُمثٚمٝم٤م، وم٠مشمقا سمف رؾمقَل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠ًمهلؿ اًمٌٞمٜم٦م ومٚمؿ جيدوا، وم٠مُمرهؿ أن يًتحٚمٗمقه، 

ـَ آَُمٜمُقا ؿَمَٝم٤مَدُة سَمْٞمٜمُِٙمؿْ َي٤م أَ }ومحٚمػ، وم٠مٟمزل اهلل  ِذي ٤َم اًمي ، وم٘م٤مم قمٛمرو {َأْن شُمَردي َأْياَمٌن سَمْٕمَد َأْياَمهِنِؿْ }إمم ىمقًمف  {ي 

سمـ اًمٕم٤مص ورضمؾ آظمر ومحٚمٗم٤م، ومٜمزقم٧م اخلٛمًامئ٦م درهؿ ُمـ قمدي سمـ سمداء. )شمٜمٌٞمف(: ضمزم اًمذهٌل سم٠مني 

٤ٌمن، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: وًمٞمس سمجٞمد، ًمٚمتٍميح َتٞمام اًمٜم٤مزَل ومٞمف همػُم َتٞمٍؿ اًمداري، وقمزاه عم٘م٤مشمؾ اسمـ طم

 ([87ذم هذا احلدي٨م سم٠مٟمف اًمداري. ]ًم٤ٌمب اًمٜم٘مقل )ص

قمـ أؾمٚمؿ أيب قمٛمران اًمتجٞمٌل، ىم٤مل: يمٜم٤م روى اًمؽمُمذي وأسمق داود واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى  (97)

٤م قمٔمٞمام ُمـ اًمروم، ومخرج إًمٞمٝمؿ ُمـ اعمًٚمٛملم ُمثُٚمٝمؿ أو  أيمثر، وقمغم أهؾ سمٛمديٜم٦م اًمروم، وم٠مظمرضمقا إًمٞمٜم٤م َصٗمًّ

ُمٍم قم٘م٦ٌُم سمـ قم٤مُمر، وقمغم الامقم٦م وَمَْم٤مًَم٦ُم سمـ قمٌٞمد، ومحٛمؾ رضمٌؾ ُمـ اعمًٚمٛملم قمغم صػ اًمروم طمتك 
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اعمنميملم سمٛمٙم٦م، أو ذم ىمقم ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ  مم٤م يذيمرون أٟمف ٟمزل ذم ىمقمٍ  هذا يمثػمٌ  وٟمٔم٤مئرُ 

 .واًمٜمّم٤مرى، أو ذم ىمقم ُمـ اعم١مُمٜملماًمٞمٝمقد 

هذا  سم٠موًمئؽ إقمٞم٤من دون همػمهؿ، وم٢مني  خمتصٌّ  أي٦مِ  ؿَ ٙمْ طُم  دوا أني ٘مِّم مل يَ  ،وم٤مًمذيـ ىم٤مًمقا ذًمؽ

قمغم  اًمقارد شمٜم٤مزقمقا ذم اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم   وإنْ  ، واًمٜم٤مُس (98)قمغم اإلـمالق وٓ قم٤مىمٌؾ  ٓ ي٘مقًمف ُمًٚمؿٌ 

                                                                                                                                                      

دظمؾ ومٞمٝمؿ، ومّم٤مح اًمٜم٤مُس وىم٤مًمقا: ؾمٌح٤من اهلل يٚم٘مل سمٞمديف إمم اًمتٝمٚمٙم٦م، وم٘م٤مم أسمق أيقب إٟمّم٤مري وم٘م٤مل: 

أٟمزًم٧م هذه أي٦ُم ومٞمٜم٤م ُمٕمنَم إٟمّم٤مر عم٤م أقمز اهللُ ي٤م أي٤م اًمٜم٤مس إٟمٙمؿ ًمت١موًمقن هذه أي٦م هذا اًمت٠مويؾ، وإٟمام "

اإلؾمالم ويمثر ٟم٤مسوه، وم٘م٤مل سمٕمْمٜم٤م ًمٌٕمض ها دون رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: إن أُمقاًمٜم٤م ىمد 

و٤مقم٧م، وإن اهلل ىمد أقمز اإلؾمالم ويمثر ٟم٤مسوه، ومٚمق أىمٛمٜم٤م ذم أُمقاًمٜم٤م، وم٠مصٚمحٜم٤م ُم٤م و٤مع ُمٜمٝم٤م، وم٠مٟمزل اهلل 

َٓ شُمْٚمُ٘مقا سم٠َِمْيِديُٙمْؿ إمَِم }هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َيُرد  قمٚمٞمٜم٤م ُم٤م ىمٚمٜم٤م: شمٕم٤ممم قمغم ٟمٌٞمف صغم ا َوَأْٟمِٗمُ٘مقا ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهلليِ َو

، ومام زال أسمق أيقب ؿم٤مظمّم٤م "، ومٙم٤مٟم٧م اًمتٝمٚمٙم٦ُم اإلىم٤مُم٦َم قمغم إُمقال وإصالطمٝم٤م، وشَمْريَمٜم٤م اًمٖمزو{اًمتيْٝمُٚمَٙم٦مِ 

ىم٤مل أسمق قمٛمران: ومٚمؿ يزل أسمق أيقب جي٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ : وقمٜمد أيب داود  ذم ؾمٌٞمؾ اهلل طمتك دومـ سم٠مرض اًمروم.

 اهلل طمتك دومـ سم٤مًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م. ]صححف إًم٤ٌمين[

٦ًم ًمٚمَخْٚمِؼ مجٞمٕم٤م،  (98) ىم٤مل عم٤َِم قُمِٚمَؿ ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة ُمـ يمقن رؾم٤مًمتِف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قم٤مُمي

ًمٞمٝمام ختّمٞمص: قمٛمقٌم قمٛمقُم٤من حمٗمقفم٤من ٓ يتٓمرق إ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ًمرؾم٤مًمتف اسمـ اًم٘مٞمؿ: )

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمرؾَمؾ إًمٞمٝمؿ، وقمٛمقٌم سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم يمؾ  ُم٤م َيت٤مج إًمٞمف َُمـ سُمٕم٨م إًمٞمف ذم أصقل اًمديـ وومروقمف، 

ومرؾم٤مًمتف يم٤مومٞم٦م ؿم٤مومٞم٦م قم٤مُم٦م، ٓ حُتقج إمم ؾمقاه٤م، وٓ َيتؿ اإليامُن سمف إٓ سم٢مصم٤ٌمت قمٛمقم رؾم٤مًمتف ذم هذا وهذا، 

ؾم٤مًمتف، وٓ ُيُرج ٟمقٌع ُمـ أٟمقاع احلؼ اًمذي حتت٤مج إًمٞمف إُم٦م ذم قمٚمقُمٝم٤م ومال ُيرج أطمٌد ُمـ اعمٙمٚميٗملم قمـ ر

 [6/517إقمالم اعمقىمٕملم . ]وأقمامهل٤م قمام ضم٤مء سمف(

ومدقمقى اظمتّم٤مص أي٤مت سم٠مقمٞم٤مِن َُمـ ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ دون همػمهؿ ُمٜم٤مىمٌض ًمٚمٛم٘مّمقد ُمـ اًم٘مرآن، وهق 

ُمـ  {َيِْدي}يمٞمػ طُمِذ  ُمٗمٕمقُل  واٟمٔمريمقُٟمف هداي٦ًم ًمٚمٌنم سم٤مىمٞم٦ًم ومٞمٝمؿ ُم٤م داُم٧م اًمًاموات وإرض، 

تِل ِهَل َأىْمَقمُ }ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وهلذا ىم٤مل أسمق اًمًٕمقد ًمٞمٙمقن ُم١مذٟم٤م سمٕمٛمقُمف وؿمٛمقًمف،  {إِني َهَذا اًْمُ٘مْرآَن َيِْدي ًمِٚمي
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اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  قمٛمقُم٤مِت  ـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم: إني ُمِ  أطمدٌ  ْؾ ٘مُ هؾ ُيتص سمًٌٌف أم ٓ؟ ومٚمؿ يَ  ،ؾم٥ٌٍم 

 ...، (99)ختتص سم٤مًمِمخص اعمٕملمي 

                                                                                                                                                      

، ٓ ومرىم٦م خمّمقص٦م ُمٜمٝمؿ يمدأب اًمٙمت٤مب اًمذي أي: الـاس كافة {َيِْدي}( : )5/158) "شمٗمًػمه"ذم 

 ( اهـ .آشمٞمٜم٤مه ُمقؾمك

َد اهللُ سمحٗمٔمف وم٘م٤مل: وهؾ  ٤م ًَمُف حَل٤َمومُِٔمقنَ }شَمَٕمٝمي يْمَر َوإِٟمي ًْمٜم٤َم اًمذ  ـُ َٟمزي ٤م َٟمْح إٓ ًمتٌ٘مك شمٚمؽ اهلداي٦ُم َُتِد   {إِٟمي

ُُمٝم٤م ويًدده٤م، ُمٕمّمقُم٦ًم ؾم٤معم٦م ُمـ اًمتحريػ اًمٚمٗمٔمل  إُم٦م قمغم اظمتال  أقمّم٤مره٤م وأُمّم٤مره٤م سمام ُيَ٘مق 

 واعمٕمٜمقي.

 ُي٘متٍم سمف قمغم حَم٤َمل  أؾم٤ٌمسمف، وًمق يم٤من يمذًمؽ ًمٌٓمؾ آؾمتدُٓل سمف ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )اًم٘مرآن ٓوُمـ هٜم٤م 

 [1/109قمغم همػمه٤م(. ]إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من 

ِف اخلٓم٤مَب إًمٞمٝمؿ وىم٤مل حمٛمد قمٌده: ) ظم٤مـم٥م اهلل سم٤مًم٘مرآن َُمـ يم٤من ذم زُمـ اًمتٜمزيؾ، ومل ُيَقضم 

(. ]ُم٘مدُم٦م شمٗمًػم رآُن هلدايتفخلّمقصٞم٦ٍم ذم أؿمخ٤مصٝمؿ، سمؾ ٕهنؿ ُِمـ أومراد اًمٜمقع اإلٟم٤ًمين اًمذي ُأٟمِزل اًم٘م

 [1/204، وُم٘مدُم٦م حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ  1/19اعمٜم٤مر 

وىمد ضم٤مءت آي٤مٌت ذم ُمقاوَع اشمٗم٘مقا قمغم شمٕمديتٝم٤م إمم همػم أؾم٤ٌمهب٤م، يمٜمزول آي٦م ىم٤مل اًمزريمٌم: ) (99)

اًمٔمٝم٤مر ذم ؾمٚمٛم٦م سمـ صخر، وآي٦م اًمٚمٕم٤من ذم ؿم٠من هالل سمـ أُمٞم٦م، وٟمزول طمد اًم٘مذ  ذم رُم٤مة قم٤مئِم٦م ريض 

 [1/24(. ]اًمؼمه٤من ٤م صمؿ شمٕمدى إمم همػمهؿاهلل قمٜمٝم

قمـ اسمـ ُمًٕمقد أن رضمال أص٤مب ُمـ اُمرأة ىمٌٚم٦م، وم٠مشمك اًمٜمٌلي صغم  "اًمّمحٞمحلم"ويِمٝمد هلذا ُم٤م ذم 

ٜم٤َمِت }اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٠مظمؼمه، وم٠مٟمزل اهلل قمز وضمؾ:  ًَ ْٞمِؾ إِني احْلَ ـَ اًمٚمي اَلَة ـَمَرذَمِ اًمٜميَٝم٤مِر َوُزًَمًٗم٤م ُِم َأىِمِؿ اًمّمي

 ٌْ ٞم َئ٤مِت ُيْذِه ًي  ."لٛمٞمع أُمتل يمٚمٝمؿ"، وم٘م٤مل اًمرضمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل أزم هذا؟ ىم٤مل: {ـَ اًم

وومٞمٝمام أيْم٤م قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٕم٘مؾ ىم٤مل: ىمٕمدت إمم يمٕم٥م ريض اهلل قمٜمف وهق ذم اعمًجد، وم٠ًمًمتف قمـ 

ٍؽ }هذه أي٦م:  ًُ ـْ ِصَٞم٤مٍم َأْو َصَدىَم٦ٍم َأْو ُٟم ٧م ذم، يم٤من يب أذى ُمـ ، وم٘م٤مل يمٕم٥م ريض اهلل قمٜمف: ٟمزًم{وَمِٗمْدَي٦ٌم ُِم

ُم٤م يمٜم٧م أرى أن "رأد، ومُحِٛمٚم٧م إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًم٘مٛمؾ يتٜم٤مصمر قمغم وضمٝمل، وم٘م٤مل: 

ـْ ِصَٞم٤مٍم َأْو َصَدىَم٦ٍم َأْو }وم٘مٚم٧م: ٓ، ومٜمزًم٧م هذه أي٦م:  "الٝمد سمٚمغ ُمٜمؽ ُم٤م أرى، أدمد ؿم٤مة؟ وَمِٗمْدَي٦ٌم ُِم
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 ...، (100)فٝمُ ٌِ ِْم ُم٤م يُ  ؿ  ٕمُ ومٞمَ  ،ُم٤م ي٘م٤مل: إهن٤م ختتص سمٜمقع ذًمؽ اًمِمخصِ  وإٟمام هم٤مي٦مُ 

                                                                                                                                                      

ٍؽ  ًُ ، ىم٤مل: ومٜمزًم٧م "ؾمت٦م ُم٤ًميملم ٟمّمػ ص٤مع ـمٕم٤مُم٤م ًمٙمؾ ُمًٙملمصقم صمالصم٦م أي٤مم، أو إـمٕم٤مم "، ىم٤مل: {ُٟم

 ذم ظم٤مص٦م، وهل ًمٙمؿ قم٤مُم٦م.

قمـ أيب ُمٕمنم ٟمجٞمح ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ؾمٕمٞمدا اعم٘مؼمي يذايمر حمٛمد سمـ  "شمٗمًػمه"وروى اسمـ ضمرير ذم 

يمٕم٥م، وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد: إن ذم سمٕمض اًمٙمت٥م أني هلل قم٤ٌمدا أًمًٜمتٝمؿ أطمغم ُمـ اًمٕمًؾ، وىمٚمقهبؿ أُمر ُمـ اًمّمؼم، 

ُمًقك اًمْم٠من ُمـ اًمٚملم، جيؽمون اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمديـ، ىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: أقمكم جيؽمءون، ويب ًمًٌقا ًمٚمٜم٤مس 

يٖمؽمون، وقمزيت ٕسمٕمثـ قمٚمٞمٝمؿ ومتٜم٦م شمؽمك احلٚمٞمؿ ُمٜمٝمؿ طمػمان، وم٘م٤مل حمٛمد سمـ يمٕم٥م: هذا ذم يمت٤مب اهلل 

ـَ اًمٜمي٤مسِ }ضمؾ صمٜم٤مؤه، وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد: وأيـ هق ُمـ يمت٤مب اهلل؟ ىم٤مل: ىمقل اهلل قمز وضمؾ:  ـْ ُيْٕمِجٌَُؽ ىَمْقًُمُف  َوُِم َُم

 َ ْٕ َّم٤مِم * َوإَِذا شَمَقممي ؾَمَٕمك ذِم ا ْٟمَٞم٤م َوُيِْمِٝمُد اهلليَ قَمغَم َُم٤م ذِم ىَمْٚمٌِِف َوُهَق َأًَمد  اخْلِ َد ومِٞمَٝم٤م ذِم احْلََٞم٤مِة اًمد  ًِ ْرِض ًمِٞمُْٗم

٤مدَ  ًَ ٥م  اًْمَٗم
َٓ ُيِ َؾ َواهلليُ  ًْ ىمد قمروم٧ُم ومٞمٛمـ أٟمزًم٧م هذه أي٦م، وم٘م٤مل ، وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد: {َوُيِْٚمَؽ احْلَْرَث َواًمٜمي

 [4/232حمٛمد سمـ يمٕم٥م: إن أي٦م شمٜمزل ذم اًمرضمؾ، صمؿ شمٙمقن قم٤مُم٦ًم سَمْٕمُد. ]شمٗمًػم اًمٓمؼمي 

:  -وىمد شم٘مدم ذم هذا اًمتٕمٚمٞمؼ همػَم سمٕمٞمد  -ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قم٘م٥م سمٞم٤مٟمف ًمتٗمًػم اًمًٚمػ سم٤معمث٤مل  (100)

ًٓ ويم٤من ؾم٥ٌَم ، "إن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم ومالن وومالن"وُمـ ذًمؽ ىمقهلؿ: ) ومٌٝمذا ُيَٛمثيؾ سمٛمـ ٟمزًم٧م ومٞمف أوي

ٟمزوهل٤م، ٓ يريدون سمف أهن٤م آي٦ٌم خمتّم٦م سمف، يمآي٦م اًمٚمٕم٤من وآي٦م اًم٘مذ  وآي٦م اعمح٤مرسم٦م وٟمحق ذًمؽ، ٓ ي٘مقل 

ُمًٚمؿ: إهن٤م خمتّم٦م سمٛمـ يم٤من ٟمزوهل٤م سمًٌٌف، واًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم وإن ىم٤مل ـم٤مئٗم٦ٌم إٟمف ُي٘مٍم قمغم ؾمٌٌف، ومٛمراُدهؿ 

ؾمٌٌُف، مل يريدوا سمذًمؽ أٟمف ي٘متٍم قمغم ؿمخص واطمد ُمـ ذًمؽ اًمٜمقع، ومال ي٘مقل قمغم اًمٜمقع اًمذي هق 

ُمًٚمؿ: إن آي٦م اًمٔمٝم٤مر مل يدظمؾ ومٞمٝم٤م إٓ أوُس سمـ اًمّم٤مُم٧م، وآي٦م اًمٚمٕم٤من مل يدظمؾ ومٞمٝم٤م إٓ قم٤مصؿ سمـ قمدي 

، أو هالل سمـ أُمٞم٦م، وإن ذم اًمٙمٗم٤مر مل يدظمؾ ومٞمف إٓ يمٗم٤مُر ىمريش، وٟمحق ذًمؽ مم٤م ٓ ي٘مقًمف ُمًٚمؿ وٓ قم٤مىمؾ

وم٢مني حمٛمدا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد قُمِر  سم٤مٓوٓمرار ُِمـ ديٜمف أٟمف ُمٌٕمقٌث إمم مجٞمع اإلٟمس والـ، واهلل 

ـْ سَمَٚمغَ }شمٕم٤ممم ظم٤مـم٥م سم٤مًم٘مرآن مجٞمَع اًمثيَ٘مَٚملْم يمام ىم٤مل:  ُْٟمِذَريُمْؿ سمِِف َوَُم
، ومٙمؾ  َُمـ سمٚمٖمف اًم٘مرآن ُِمـ إٟمز {ِٕ

إلقمالُم سم٤معمخق ، واعمخق  هق اًمٕمذاُب يٜمزل سمٛمـ قمَم وضمٜمل وم٘مد أٟمذره اًمرؾمقُل سمف، واإلٟمذاُر هق ا

أُمَره وهنَٞمف، وم٘مد أقْمَٚمَؿ يمؾي َُمـ وصؾ إًمٞمف اًم٘مرآن أٟمف إن مل ُيٓمٕمف وإٓ قمذسمف اهلل شمٕم٤ممم، وأٟمف إن أـم٤مقمف أيمرُمف 
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ُل اهلل شمٕم٤ممم، وهق ىمد ُم٤مت، وم٢مٟمام ـم٤مقمتف سم٤مشم٤ٌمع ُم٤م ذم اًم٘مرآن مم٤م أوضمٌف اهلل وطمرُمف، ويمذًمؽ ُم٤م أوضمٌف اًمرؾمق

َ وضمقَب ـم٤مقمتف وسملم أن اهلل أٟمزل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مَب واحلٙمٛم٦م، وىم٤مل ٕزواج  وطمرُمف سمًٜمتف، وم٢مني اًم٘مرآن ىمد سَملمي

ْٙمَٛم٦مِ }ٟمٌٞمف:  ـْ آَي٤مِت اهلليِ َواحْلِ ـي ُِم  [149 - 16/148(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى {َواْذيُمْرَن َُم٤م ُيْتغَم ذِم سُمُٞمقشمُِٙم

 حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمٝم٤م ظمٓم٤مٌب لٛمٞمع اخلَْٚمؼ ُمـ أي٤مت اًمتل أٟمزهل٤م اهلل قمغموىم٤مل أيْم٤م: )

٦ًم ًمٚمث٘مٚملم، وإن يم٤من ُمـ أؾم٤ٌمب ٟمزول أي٤مت ُم٤م يم٤من ُمقضمقدا ذم  اإلٟمس والـ، إذ يم٤مٟم٧م رؾم٤مًمُتف قم٤مُمي

اًمٕمرب، ومٚمٞمس رٌء ُمـ أي٤مت خمتّم٤م سم٤مًم٥ًٌم اعمٕملمي اًمذي ٟمزل ومٞمف سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم، وإٟمام شمٜم٤مزقمقا: هؾ 

٥ٌم اعمًئقِل قمٜمف؟ وأُم٤م سمٕملم اًم٥ًٌم ومٚمؿ ي٘مؾ أطمٌد ُمـ اعمًٚمٛملم: إن آي٤مت اًمٓمالق أو ُيتص سمٜمقع اًمً

اًمٔمٝم٤مر أو اًمٚمٕم٤من أو طمد اًمنىم٦م واعمح٤مرسملم وهمػم ذًمؽ ُيتص سم٤مًمِمخص اعمٕملم اًمذي يم٤من ؾم٥ٌَم ٟمزول 

 أي٦م.

، وهق أن يٙمقن اًمرؾمقُل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ "شمٜم٘مٞمَح اعمٜم٤مط"وهذا اًمذي يًٛمٞمف سمٕمُض اًمٜم٤مس 

َح ُمٜم٤مَط احلٙمؿ ًمٞمَْٕمَٚمَؿ اًمٜمقَع اًمذي طَمَٙمؿ ومٞمف، طم ، وىمد قُمٚمَِؿ أني احلٙمَؿ ٓ ُيتص سمف، ومػميد أْن ُيٜمَ٘م  ٍ ٙمؿ ذم ُمٕملمي

يمام أٟمف عمَي٤م أُمر إقمرايبي اًمذي واىمع اُمرأشَمف ذم رُمْم٤من سم٤مًمٙمٗم٤مرة، وىمد قُمِٚمَؿ أني احلٙمؿ ٓ ُيتص سمف، وقمٚمؿ أن 

َتف يم٤من احلٙمُؿ يمذًمؽ، يمقٟمف أقمراسمٞم٤م أو قمرسمٞم٤م أو اعمقـمقء يي ِة زوضمَتف ٓ أصمَر ًمف، ومٚمق وـمئ اعمًٚمُؿ اًمٕمجٛمل  ُه 

ُر ذم اًمٙمٗم٤مرة يمقُٟمف جم٤مُِمًٕم٤م ذم رُمْم٤من أو يمقُٟمف ُُمٗمٓمرا؟ وم٤مٕوُل ُمذه٥ُم اًمِم٤مومٕمل  وأمحَد ذم  وًمٙمـ هؾ اعم١مصم 

 ٤مُم٦م، ومٖمػُمه٤م أومم.اعمِمٝمقر قمٜمف، واًمث٤مين ُمذه٥م ُم٤مًمؽ وأيب طمٜمٞمٗم٦م، وهق رواي٦ٌم ُمٜمّمقص٦م قمـ أمحد ذم احلج

اٟمزع قمٜمؽ ال٦ٌم، واهمًؾ قمٜمؽ أصمر "... وُمثؾ ىمقًمف عمـ أطمرم سم٤مًمٕمٛمرة ذم ضم٦ٌم ُمتْمٛمخ٤م سم٤مخلٚمقق: 

، هؾ أُمره سم٤مًمٖمًؾ ًمٙمقن اعمُْحِرِم ٓ يًتديؿ اًمٓم ٞم٥َم يمام ي٘مقًمف ُم٤مًمؽ؟ أو ًمٙمقٟمف هنك أن يتزقمٗمر "اًمّمٗمرة

غم إول، ومٝمؾ هذا احلدي٨ُم ُمٜمًقٌخ سمتٓمٞمٞم٥م اًمرضمُؾ، ومال ُيْٛمٜمَع ُِمـ اؾمتداُم٦م اًمٓمٞم٥م يم٘مقل اًمثالصم٦م؟ وقم

 قم٤مئِم٦م ًمف ذم طمج٦م اًمقداع؟

، هؾ اعم١مصمر قمدُم "أًم٘مقه٤م وُم٤م طمقهل٤م ويمٚمقا ؾمٛمٜمٙمؿ"وُمثؾ ىمقًمف عمَي٤م ؾُمئؾ قمـ وم٠مرٍة وىمٕم٧م ذم ؾمٛمـ: 

 اًمتٖمػم سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م أو سمٙمقٟمف ضم٤مُمدا أو يمقهن٤م وم٠مرة وىمٕم٧م ذم ؾمٛمـ ومال يتٕمدى إمم ؾم٤مئر اعم٤مئٕم٤مت؟
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 .(101)٥م اًمٚمٗمظًَ ٓ يٙمقن اًمٕمٛمقُم ومٞمٝم٤م سمحَ و

                                                                                                                                                      

وهذا ٓ سمد ُمٜمف ذم اًمنمائع، وٓ يًٛمك ىمٞم٤مؾًم٤م قمٜمد يمثػٍم ُمـ اًمٕمٚمامء يم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م  وُمثُؾ هذا يمثػم،

 [16 - 19/14(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى وٟمٗم٤مة اًم٘مٞم٤مس، ٓشمٗم٤مق اًمٜم٤مس قمغم اًمٕمٛمؾ سمف

ٕني اًمٚمٗمَظ يتٜم٤مول اًمٜمقَع وزي٤مدة، ومٚمق أضمريٜم٤م اًمٚمٗمظ قمغم قمٛمقُمف ًمدظمؾ ومٞمف ُم٤م يزيد قمغم  (101)

د أوىمٗمٜم٤م قمغم اعمراد سم٤مًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم وهق سمٕمُض أومراده اًمذيـ يتٜم٤موهلؿ اًمٜمقع، ومٝمق اًمٜمقع، همػَم أني اًم٥ًٌم ىم

ضٌب ُمـ ختّمٞمص اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم، ًمٙمٜمٜم٤م مل َٟمْ٘مٍُمِ اًمٚمٗمَظ قمغم ؿمخص اًم٥ًٌم سمؾ ٟمققِمف، واًمٜمقُع ومٞمف قمٛمقٌم 

قمٛمقُم٤م ُمٓمٚم٘م٤م إذ هق ُمٕمٜمك يمكمٌّ يّمدق قمغم أومراٍد يمثػميـ، ومٌ٘مل اًمٚمٗمُظ قم٤مُم٤م ًمٙمـ ذم اعمِمؽميملم ذم اًمٜمقع ٓ 

٥م اًمٚمٗمظ وأصؾ اًمّمٞمٖم٦م ًَ  .سمَح

ـُ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ذم  : أني اعم٘متيض ًمتخّمٞمص احلدي٨م اًمٕم٤مم سمٜمقِع ُم٤م  "ذح اًمٕمٛمدة"صمؿ اًمذي طم٘م٘مف اسم

ف ُمـ ىمرائـ، هق ُم٤م شمٌٞميٜمي٤م سمف ُمراَد  ورد ومٞمف، ًمٞمس هق ُمٓمَٚمَؼ وروده قمغم اًم٥ًٌم، سمؾ ؾمٞم٤مُق اًمٙمالم وُم٤م طَمٗمي

 ومال ٟمٓمٚم٥م ذم يمؾ طمدي٨ٍم وارٍد قمغم ؾم٥ٌٍم ٟمققًم٤م ُٟمخّمص سمف قمٛمقَُمف، وقمغم هذا اعمتٙمٚم ؿ سم٤مًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم، وإٓ

وم٢مني ختّمٞمَص اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم سمخّمقص ٟمقع ُمقرد احلدي٨م ًمٞمس ىم٤مقمدًة ُمٓمردة، وإٟمام يٙمقن ذًمؽ طمٞم٨م 

٦ًم وُمٜم٤مـًم٤م  ا وُم١مصمرا ذم احلٙمؿ، ومٞمّمػم اًمٜمقُع قمٜمدئذ قِمٚمي ىم٤مُم٧م اًم٘مرائـ اعمٗمٞمدة ًمٙمقن ذًمؽ اًمٜمقع ُمٕمتؼَمً

 ، واحلٙمُؿ شم٤مسمٕم٤م ًمٚمٜمقع ٓ ًمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ.ًمٚمحٙمؿ

ـُ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ذم ذطمف ُم٤م ذيمرٟم٤مه هق ُم٤م ظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  قمـ ضم٤مسمر واحلدي٨م اًمذي ىمرر اسم

ىم٤مل: يم٤من رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ؾَمَٗمر، ومرأى ِزطم٤مًُم٤م ورضمال  -ريض اهلل قمٜمٝمام  -سمـ قمٌد اهلل 

 ."ًمٞمس ُِمـ اًمؼِم  اًمّمٞم٤مُم ذم اًمًٗمر"ا: ص٤مئؿ، ىم٤مل: ىمد فُمٚم َؾ قمٚمٞمف، وم٘م٤مل: ُم٤م هذا؟ ىم٤مًمق

ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد: )ُأظِمذ ُِمـ هذا: أني يمراه٦م اًمّمقم ذم اًمًٗمر عمـ هق ذم ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م، ممـ 

ِٝمُده اًمّمقُم وَيُِمؼ  قمٚمٞمف، أو ي١مدي سمف إمم شمرك ُم٤م هق أومم ُمـ اًم٘مرسم٤مت، ويٙمقن ىمقًمف  ًمٞمس ُمـ اًمؼم "جُيْ

ًٓ قمغم ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م، واًمٔم٤مهري٦ُم اعم٤مٟمٕمقن ُمـ اًمّمقم ذم اًمًٗمر ي٘مقًمقن: إني اًمٚمٗمَظ  "اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر ُُمٜمَزي

، واًمٕمؼمُة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ سمخّمقص اًم٥ًٌم.   قم٤ممٌّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ًمذًمؽ اًمِمخص وًمٖمػمه ممـ يم٤من  يم٤مٟم٧م أُمرا وهنٞم٤م ومٝمل ُمتٜم٤موًم٦مٌ  ، إنْ ُمٕملمي  ٤م ؾم٥ٌٌم اًمتل هل وأي٦مُ 

 خص وهمػمه ممـ يم٤من سمٛمٜمزًمتف أيًْم٤م.سمٛمٜمزًمتف، وإن يم٤مٟم٧م ظمؼًما سمٛمدح أو ذم ومٝمل ُمتٜم٤موًم٦م ًمذًمؽ اًمِم

 ... ،(102)لم قمغم ومٝمؿ أي٦مٕمِ ؾم٥ٌم اًمٜمزول يُ  وُمٕمروم٦مُ 

                                                                                                                                                      

وجي٥م أْن شَمتَٜمٌَيف ًمٚمٗمرق سملم دًٓم٦م اًمًٞم٤مق واًم٘مرائـ اًمداًم٦م قمغم ختّمٞمص اًمٕم٤مم وقمغم ُمراد اعمتٙمٚم ؿ، 

ِد ُوُروِد ا َد ورود اًمٕم٤مم قمغم اًم٥ًٌم ٓ ي٘متيض وسَملْمَ جمري ًمٕم٤مم قمغم ؾم٥ٌم، وٓ دمريام جمرى واطمدا، وم٢مني جمري

٤مِرىَم٦ُم وَم٤مىْمَٓمُٕمقا َأْيِدَيُاَم }اًمتخّمٞمَص سمف، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ًي ٤مِرُق َواًم ًي سم٥ًٌم هىم٦م رداء صٗمقان، وأٟمف ٓ  {َواًم

٤م اًمداًم٦م قمغم ُمراد اعمتٙمٚمؿ ُِمـ يمالُمف، ي٘متيض اًمتخّمٞمص سمف سم٤مًميورة واإلمج٤مع، أُم٤م اًمًٞم٤مُق واًم٘مرائـ: وم٢مهن

 وهل اعمرؿمدة إمم سمٞم٤من اعمجَٛمالت، وشمٕمٞملم اعمحتٛمالت.

ًمٞمس "وم٤موٌِْط هذه اًم٘م٤مقمدة، وم٢مهن٤م ُمٗمٞمدٌة ذم ُمقاوَع ٓ حُتَم، واٟمٔمر ذم ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ًْمُف قمٚمٞمف(. ]إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم ُمع طمٙم٤مي٦م هذه احل٤مًم٦م ُِمـ أي  اًمَ٘مٌِٞمَٚملْمِ هق؟ ومٜمَز   "ُمـ اًمؼم اًمّمٞم٤مم ذم اًمًٗمر

 7/34، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ ُمع قمقن اعمٕمٌقد  185 - 4/184، واٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر  2/21

- 35] 

ىم٤مل اًمِمٞم( حمٛمد اًمٗم٤موؾ سمـ قم٤مؿمقر: )إني اًم٘مرآَن يمالٌم ذو ُمٕم٤مين شمدل قمٚمٞمف شمرايمٞمٌُف ( 102)

يمؾي ًمٗمٍظ ذم اًم٘مرآن ًمف ُمٕمٜم٤مه اإلومرادي، ويمؾ  اًمٚمٗمٔمٞم٦م، وقمغم ذًمؽ اٟمٕم٘مد إمج٤مُع إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم أني 

يمالم ًمف ُمٕمٜم٤مه اًمؽميمٞمٌل، وأٟمف مل يرد ذم اًم٘مرآن ُم٤م ٓ ُمٕمٜمك ًمف، ومل يرد ومٞمف ٟمّمقٌص هل٤م ُمٕم٤مين ٓ شمٗمٝمؿ إٓ 

سم٤مًمتقىمٞمػ قمٚمٞمٝم٤م ُِمـ ـمر  ؿمخص ُمٕملم، سمؾ إني يمؾي ُم٤م ومٞمف يدل قمغم ُمٕم٤مين فم٤مهرة، دًٓمتف قمٚمٞمٝم٤م سمح٥ًم 

يب وىمقاٟملم اًمؽميمٞم٥م اًمٕمريب، طمتك اًمٓم٤مئٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل ؿمذت ذم أواظمر اًم٘مرن اًمقوع اًمٚمٖمقي اًمٕمر

، إٟمام أرادت "احلِمقي٦م"إول طمٞم٨م ىم٤مًم٧م: إن ذم اًم٘مرآن ُم٤م مل ٟمٗمٝمٛمف، وهل اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل قمروم٧م سم٤مؾمؿ 

ًمٙمالم وقمٚمامء أًمٗم٤مفم٤م هل٤م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، ًمٙمٜمٝم٤م مل شُمْٗمَٝمؿ، وُمع ذًمؽ وم٢مني اإلمج٤مَع دطمض شمٚمؽ اعم٘م٤مًم٦م، وشمقمم قمٚمامُء ا

إصقل سمٞم٤مَن ُم٤م سُمٜمٞم٧م قمٚمٞمف ُمـ إظمالل، ويمذًمؽ اًمذيـ ٟمزقمقا إمم اًمٜم ْحَٚم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، ومٕمٓمٚمقا دًٓم٦م 

اًمؽمايمٞم٥م، وأٟمٙمروا أن شمٙمقن اعمٕم٤مين ُمًتٗم٤مدًة ُمٜمٝم٤م سمٓمريؼ اًمقوع اًمٚمٖمقي واًمت٠مًمٞمػ اًمٜمحقي واًمٌالهمل، 

ذًمؽ قمٚمام ظمٗمٞم٤م ُيتٚم٘مك ممـ قمٜمده سمٓمريؼ ومجٜمحقا إمم اإلؿم٤مرات سم٢مسمراز إقمداد وأهار احلرو ، وزقمٛمقا 
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اًمقراصم٦م أو اًمقص٤مي٦م أو اهل٦ٌم، ىمد اقمُتؼموا ُمٕمٓم ِٚملم عمٕمٜمك اًمديـ، ُمٜمٙمريـ حل٘مٞم٘متف، ُمٚمحديـ قمٜمف إمم اًمٙمٗمر، 

عم٤َِم شم٘متْمٞمف شمٚمؽ اعم٘م٤مًم٦ُم ُمـ إٟمٙم٤مر اًمتٌٚمٞمغ، واًمٜمزوِل سم٤مًمتٕم٤مًمٞمؿ اًمنمقمٞم٦م إمم ُمٜمزًم٦م اًمٕمدم، وُمدرضم٦م اإلسم٤مطمٞم٦م، 

اًمديٜمٞم٦م ذم اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٌل اًمذي شمذرقم٧م سمف اًمًٗمًٓم٦ُم اًمالأدري٦م إمم ٟم٘مض ُم٤ٌمين اًمٗمٚمًٗم٦م  واًمزج سم٤محلٙمٛم٦م

 اًمٕم٘مٚمٞم٦م.

وم٤مًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ قمٜمدٟم٤م ُمٕم٤مَذ اعمًٚمٛملم: يمالٌم دالٌّ قمغم ُمٕم٤مٟمٞمف، دًٓم٦ًم ُم٠مظمقذَة سم٤مًمٓمريؼ اًمقاوح 

صٚمٞم٤م، وًمٙمـ احل٤مضم٦م إمم اًمٕم٤مدي ًمدًٓم٦م اًمٙمالم اًمٕمريب، ومٚمٞمس هق قمغم ذًمؽ سمٛمحت٤مٍج إمم اًمتٗمًػم اطمتٞم٤مضم٤م أ

 شمٗمًػم اًم٘مرآن إٟمام هل طم٤مضم٦ٌم قم٤مرو٦ٌم ٟمِم٠مت ُِمـ ؾمٌٌلم: 

اًم٥ًٌم إول: هق أني اًم٘مرآن مل يٜمزل دومٕم٦ًم واطمدة، وإٟمام يم٤من ٟمزوًمف وشمٌٚمٞمٖمف ذم فمر  زُمٜمل ُمتًع 

ام قمغم أضمزاء ُمع ومقاصؾ زُمٜمٞم٦م ُمؽماظمٞم٦م سملم شمٚمؽ  ضمدا: ىمدره أيمثر ُمـ قمنميـ قم٤مُم٤م، ومٙم٤من يٜمزل ُمٜمجي

زاء، ويم٤من ٟمزوًمف ذم شم٘مدم سمٕمض أضمزائف وشم٠مظمر اًمٌٕمض أظمر، قمغم شمرشمٞم٥ٍم ُمٕمرو  ُيتٚمػ قمـ إضم

شمرشمٞمٌف اًمتٕمٌدي، ٕني شمرشمٞم٥َم شم٤مري( اًمٜمزول يم٤من ُمٜمٔمقرا ومٞمف إمم ُمٜم٤مؾم٦ٌِم اًمٔمرو  واًمقىم٤مئع، ُمٜم٤مؾَم٦ًٌم شمرضمع 

دي يم٤من ُمٜمٔمقرا ومٞمف إمم إمم ريمـ ُمـ أريم٤من ُمٓم٤مسم٘م٦م اًمٙمالم عم٘مت٣م احل٤مل، وشمرشمٞم٥م اًمتالوة أو اًمؽمشمٞم٥م اًمتٕمٌ

شمًٚمًؾ اعمٕم٤مين وشمٜم٤مؾم٥م أضمزاء اًمٙمالم سمٕمْمٝم٤م ُمع سمٕمض، وذًمؽ يرضمع إمم ريمـ آظمر ُمـ أريم٤من ُمٓم٤مسم٘م٦م 

اًمٙمالم عم٘مت٣م احل٤مل، ويماَِل اًمؽمشمٞمٌلم راضمٌع إمم اًمقطمل، ويمالَه٤م وىمع سمف اًمتحدي اإلقمج٤مزي، إٓ أني 

ُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م، واًمؽمشمٞم٥م أظمر وهق شمرشمٞم٥م اًمتالوة أوهلام ُم١مىمي٧ٌم زائٌؾ سمزوال ُمالسم٤ًمشمف ُمـ اًمقىم٤مئع وإز

اًمتٕمٌدي سم٤مٍق، ٕٟمف ذم ذات اًمٙمالم، يدريمف يمؾ  واىمٍػ قمٚمٞمف وشم٤مٍل ًمف ُمـ إضمٞم٤مل اعمتٕم٤مىم٦ٌم، سمٞمٜمام اًمؽمشمٞم٥م 

اًمت٤مرُيل ٓ يدريمف إٓ ؿم٤مهُد اًمٕمٞم٤من ًمتٚمؽ اعمالسم٤ًمت، ُمـ الٞمؾ اًمذي يم٤من ُمٕم٤مسا ًمٜمزول اًم٘مرآن، ممـ 

ـَ قمغم ُم٤م أريد ُمـ اعمٕم٤مين اًمتل اؾمتٗم٤مدوه٤م ُمـ اًمؽمايمٞم٥م اًم٘مرآٟمٞم٦م، يم٤مٟم٧م هلؿ شمٚمؽ ا عمالسم٤ًمُت دٓئَؾ وىمرائ

ومٙم٤من اٟم٘مراُض شمٚمؽ اعمالسم٤ًمت اًمقىمتٞم٦م حُمِْقضًم٤م إمم ُمٕمرومتٝم٤م ُمٕمروم٦ًم ٟم٘مٚمٞم٦م شمّمقري٦م، ًمٞمتٛمٙمـ أشمقن ُمـ 

وسمذًمؽ ـمٚمٌقا اًمرضمقَع اؾمتٕمامل اًم٘مرائـ واًمدوال اًمتل اهتدى هب٤م إمم ُمٕم٤مين اًمؽمايمٞم٥م اًم٘مرآٟمٞم٦م ؾم٤مسم٘مقهؿ، 

٤م، واعمٜم٤مؾم٤ٌمت اًمتل ضم٤مءت ومٞمٝم٤م، ًمالؾمتٕم٤مٟم٦م سمذًمؽ  إمم اعمٕم٤مر  اعمٜم٘مقًم٦م قمـ شمقاري( ٟمزول أي٤مت، وحَم٤مهل 

قمغم اؾمتٞمْم٤مح اعمٕم٤مين اعم٘مّمقدة ُمـ اًمؽميمٞم٥م اؾمتٕم٤مٟم٦ًم وم٘مط، ٕني ًمٚمؽمايمٞم٥م دٓٓهَت٤م اًمذاشمٞم٦م اًمتل ٓ حُتدده٤م 
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ٌي  ث اًمٕمٚمؿَ قرِ اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٥ًٌم يُ  وم٢مني   ... ،(103)٥مسم٤معمً

                                                                                                                                                      

وإن يم٤مٟم٧م ُُمِٕمٞمٜم٦ًَم قمغم اؾمتجالئٝم٤م، وذًمؽ ُم٤م يرضمع إمم إظم٤ٌمر  وٓ شمتحٙمؿ ذم شمٙمٞمٞمٗمٝم٤م شمٚمؽ اعمٜم٤مؾم٤ٌمُت 

اعمتٕمٚم٘م٦م سمٙمؾ ضمزء ُمـ أضمزاء اًم٘مرآن: سمتٕمٞملم شم٤مرُيف، وحمٚمف، وشمّمقير احل٤مدصم٦م اًمتل اشمّمٚم٧م سمف، وهل 

، وُم٤م هل إٓ ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ٓ أؾم٤ٌمب طم٘مٞم٘مٞم٦م، وإن ؾمٛمٞم٧م أؾم٤ٌمسم٤م قمغم "أؾم٤ٌمب اًمٜمزول"اعمٕم٤مر  اًمتل شمًٛمك 

تجقز، وم٢مني اًمٕمٚمامء ُمتٗم٘مقن قمغم أني ُم٤م يدل قمٚمٞمف اًمٙمالُم اًم٘مرآين، هق اًمذي ي١مظمذ سمف، ـمريؼ اًمت٤ًمُمح واًم

قمغم ُم٤م ذم دًٓمتف ُِمـ ؿمٛمقٍل واشم٤ًمع، ٓ ُيَْمٞم ُؼ ُمٜمٝمام ُمراقم٤مُة اعمالسم٤ًمت اًمٔمرومٞم٦م اًمتل اشمّمٚم٧م سمت٤مري( 

. ومِٛمـ هذه "إن اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ سمخّمقص اًم٥ًٌم"ٟمزوًمف، وهق ُمٕمٜمك ىمقل قمٚمامء أصقل اًمٗم٘مف: 

الٝم٦م أصٌح٧م ًمٗمٝمؿ اًم٘مرآن طم٤مضم٦ٌم إمم قمٚمقم أصمري٦م ٟم٘مٚمٞم٦م، هل ُمـ قمٚمقم اًمرواي٦م ٓ ُمـ قمٚمقم اًمدراي٦م، 

شمتّمؾ سمٕمٚمؿ احلدي٨م وقمٚمؿ اًمًػمة، وشمرضمع إمم وٌط شمقاري( اًمٜمزول، وقمالىم٤مت شمٚمؽ اًمتقاري( سمٛمقاىمػ 

سم٤مًمت٘مدم واًمت٠مظمر، وُمقاىمٕمٝم٤م  ُمـ طمٞم٤مة اًمٜمٌل ــ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ــ، وُمقاىمٕمٝم٤م ُمـ ٟم٦ًٌم سمٕمْمٝم٤م ًمٌٕمض

ا أصمري٤م ٟم٘مٚمٞم٤م يرشمٌط سم٠مظم٤ٌمر اًمًٜم٦م ُمـ شمٗم٤مصٞمؾ إطمقال اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م اًمتل اشمّمٚم٧م هب٤م،  ومٙم٤من ذًمؽ قُمٜمٍُْمً

ي اًمتٗمًػم اًمذي ٟمِم٠مت احل٤مضم٦ُم إًمٞمف ُمـ اًم٥ًٌم إول ُمـ اًمًٌٌلم(. ]اًمتٗمًػم  واًمًػمة هق أطمُد قُمٜمٍُْمَ

 ([12 - 8ورضم٤مًمف )ص

اشمّم٤مٌل سمام ٟمحـ سمّمدده، وهق اًمٌح٨م ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول وُم٤م شمٗمٞمده ذم ومٝمؿ وهق اًم٥ًٌم اًمذي ًمف 

حمٛمد اًمٗم٤موؾ اسمـ قم٤مؿمقر، ومٝمق اعمجٛمالت اًمتل ٓ ُيتٕمري  اًمِمٞم( اًمٜمّمقص، أُم٤م صم٤مين اًمًٌٌلم ذم يمالم 

 شمٗمّمٞمُٚمٝم٤م وسمٞم٤مهُن٤م إٓ سم٤مًمتقىمٞمػ ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

الم اًمٌٚمٞمغ ُم٤م يًٚمؽ ُمٕمٜم٤مه ذم ىمٚم٥م اًم٤ًمُمع همػَم ىم٤مل اًمِمٞم( حمٛمد اخلي طمًلم: )ُِمـ اًمٙم (103)

 ؾمقى اًمٕمٚمؿ سمٛمدًمقٓت إًمٗم٤م
ٍ
وُمٜمف ُم٤م ٓ يّمؾ  ،ظ اعمٗمردة وىم٤مٟمقن اًمٜمٔمؿ واًمؽميمٞم٥مُمتقىم ٍػ قمغم رء

اًم٤ًمُمُع إمم ُمٕمٜم٤مه وٓ ي٠مسمف ُمـ ضمقاٟمٌف ومٞمًت٘مر ذم ٟمٗمًف قمغم اًمقضمف اًمذي ي٘مّمده اعمتٙمٚم ؿ إٓ إذا وىمػ قمغم 

قِمْٚماًم سم٤مًمٚمٖم٦م  وأرؾمُخٝمؿ ،وهلذا أذيمك اًمٜم٤مِس ىمري٦مً  ،سمقوع اعمٗمردات واًمؽمايمٞم٥م  اًمٕمٚمؿأطمقاٍل زائدة قمغم

ىمد يٕمجز قمـ ومٝمؿ سمٞم٧ٍم ُمـ اًمِمٕمر اًمٌٚمٞمغ وٓ جيد ـمري٘م٤م إمم سمٞم٤من ُم٤م ُيراد ُمٜمف طمتك  ،وُمذاه٥ِم سمالهمتٝم٤م

 َيْٕمِرَ  احل٤مَل اًمتل ورد ومٞمٝم٤م واًم٥ًٌَم احل٤مُمَؾ قمغم ٟمٔمٛمف.
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ٌ سمٜمٗمًف ،م ٟمزل اًم٘مرآُن اًمٙمريؿومٜمقن اًمٙمال وقمغم هذيـ اًمٜمققملم ُمـ وُمٜمٝم٤م ُم٤م  ،ومٛمـ أي٤مت ُم٤م هق سملم 

وهذا ُم٤م دقم٤م اًمذيـ أوشمقا اًمٕمٚمؿ إمم أن  ،اًمقطمل سمف وقَمَرَ  أؾم٤ٌمَب ٟمزوًمف ٓ ُيدِرك ُمٕمٜم٤مه إٓ َُمـ ؿَمِٝمد وىم٧َم 

ُحقه قمغم سمٞم٤من همػم وىمد  ،ٚمٞمفهؿ، وٓ ؾمٞمام سمٞم٤مٟم٤م أمجٕمقا قميٕمتٛمدوا قمغم سمٞم٤من اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وُيَرضم 

وَمّْماًل ذم حت٘مٞمؼ أني ُمٕمروم٦م أؾم٤ٌمب  "ُمقاوم٘م٤مشمف"قم٘مد ُُمقوُح أهاِر اًمنميٕم٦م أسمق إؾمح٤مق اًمِم٤مـمٌل ذم 

ط اًم٘مقَل ذم أني سمٞم٤من ،ؾ ٓزُم٦ٌم عمـ أراد قِمْٚمَؿ اًم٘مرآناًمتٜمزي ًَ م قمغم سمٞم٤من همػمهؿ وسَم وقَمدي ذم  ،اًمّمح٤مسم٦م ُي٘مدي

وىم٤مل:  ،"زل وشمٜمزيؾ اًمقطمل سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦مع واًمٜمقاضمٝم٦م ُم٤ٌمذهتؿ ًمٚمقىم٤مئ"ُم١ميدات هذه اًم٘م٤مقمدة اعمتٞمٜم٦م 

وُيدريمقن ُم٤م ٓ يدريمف همػُمهؿ سم٥ًٌم  ،ـ احل٤مًمٞم٦م وأقمرُ  سم٠مؾم٤ٌمب اًمتٜمزيؾومٝمؿ أىمٕمُد ذم ومٝمؿ اًم٘مرائ"

سمٕمد ُمٕمروم٦م ؾم٥ٌم  . ومٙمثػٌم ُمـ أي٤مت ٓ يٜمٙمِمػ ُمٕمٜم٤مه وٓ يًت٘مر ذم اًمٜمٗمس قمغم وضمٍف حُمَٙمٍؿ إٓ"ذًمؽ

ٓمَٚمَ٘مف قمغم همػمه ُمـ أي٤مت اًمتل رسمام ُوضمد ومٞمٝم٤م ُم٤م ُيّمص قمٛمقَُمف أو ي٘مٞمد ُم صمؿ اًم٘مٞم٤مم ،ٟمزوًمف وطم٤مل ٟمزوًمف

وىمٞم٤مم احل٤مضم٦م اًمداقمٞم٦م إمم شمٌديٚمف سمحٙمؿ آظمر. إذن ٓ يٜمٌٖمل ٕطمٍد أن يٞمئ رأًي٤م  ،أو يٖمػم طمٙمَٛمف ًمزوال قمٚمتف

ي٘مٞمده٤م أو  ويٜمٔمر ومٞمام قم٤ًمه أن ُيّمّمٝم٤م أو ،٤ًٌّم, ىمٌؾ أن يٌح٨م قمـ طم٤مل ٟمزوهل٤مصمؿ يّم٥مي قمٚمٞمف أي٤مت َص 

ِل طمٙمٛمٝم٤م(. ]ٟم٘مض يمت٤مب اإلؾمالم وأصقل احلٙمؿ )ص  ([359 - 358يرؿمد إمم شمٌد 

ُمٕمروم٦م اًمٜمزول ُمـ أقمٔمؿ اعمٕملم قمغم ومٝمؿ اعمٕمٜمك، ويم٤مٟم٧م اًمّمح٤مسم٦م : ) "اًمؼمه٤من"وىم٤مل اًمزريمٌم ذم 

َ  هِباَِم وَماَل ضُمٜم٤َمَح قَمَٚمْٞمِف أَ }واًمًٚمػ يٕمتٛمدوٟمف، ويم٤من قمروة سمـ اًمزسمػم ىمد وَمِٝمَؿ ُِمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  أني  {ْن َيٓميقي

ًمق يم٤من يمام ىمٚم٧م، ًم٘م٤مل: ومال ضمٜم٤مح قمٚمٞمف أٓ يٓمق  "اًمًٕمل ًمٞمس سمريمـ، ومردت قمٚمٞمف قم٤مئِم٦م ذًمؽ وىم٤مًم٧م: 

، وصم٧ٌم أٟمف إٟمام أشمك هبذه اًمّمٞمٖم٦م ٕٟمف يم٤من وىمع ومزع ذم ىمٚمقب ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا يٓمقومقن ىمٌؾ "هبام

ُم يَمِرُهقا اًمٗمٕمَؾ اًمذي يم٤مٟمقا ُينميمقن سمف، ومرومع اهلل ذًمؽ ذًمؽ سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ًمألصٜم٤مم، ومٚمام ضم٤مء اإلؾمال

ا قمغم ُمـ يم٤من  الٜم٤مَح ُمـ ىمٚمقهبؿ، وأُمرهؿ سم٤مًمٓمقا . رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، ومث٧ٌم أهن٤م ٟمزًم٧م َردًّ

ًمئـ يم٤من يمؾ  اُمرٍئ وَمِرَح سمام أويت "يٛمتٜمع ُمـ اًمًٕمل. وُِمـ ذًمؽ ىمّم٦ُم ُمروان سمـ احلٙمؿ ؾم١ماًمف اسمـ قم٤ٌمس: 

سم٤م ًمٜمٕمذسمـ أمجٕمقنوأطم٥م أن يٛم ، وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس: هذه أي٤مت ٟمزًم٧م ذم أهؾ "د سمام مل يٗمٕمؾ ُمٕمذي

ـَ ُأوشُمقا اًْمِٙمَت٤مَب ًَمُتٌَٞم ٜمُٜميفُ }اًمٙمت٤مب، صمؿ شمال:  ِذي ـَ َيْٗمَرطُمقَن سماَِم }، وشمال: {َوإِْذ َأظَمَذ اهلليُ ُِمٞمَث٤مَق اًمي ِذي ـي اًمي ٌَ ًَ َٓ حَتْ

ٌ قَن َأْن ُيَْٛمدُ 
ْ َيْٗمَٕمُٚمقاَأشَمْقا َوُيِ  {وا سماَِم مَل

ٍ
، ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: ؾم٠مهلؿ اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ رء
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ومَٙمَتُٛمقه وأظمؼموه سمٖمػمه، ومخرضمقا وىمد أروه أن ىمد أظمؼموه سمام ؾم٠مهلؿ قمٜمف، واؾمتحٛمدوا سمذًمؽ إًمٞمف 

ٔمر: ، واٟم 203 - 2/202(. ]اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن وومرطمقا سمام أوشمقا ُمـ يمتامهنؿ ُم٤م ؾم٠مهلؿ قمٜمف

 [1/47اًمتحرير واًمتٜمقير ٓسمـ قم٤مؿمقر 

ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: )وُمٕمٜمك يمقن وهلذا يم٤مٟم٧م أؾم٤ٌمُب اًمٜمزول مم٤م ُيذيمر ذم اؾمتٛمداد قمٚمؿ اًمتٗمًػم، 

أؾم٤ٌمب اًمٜمزول ُِمـ ُم٤مدة اًمتٗمًػم، أهن٤م شمٕملم قمغم شمٗمًػم اعمراد، وًمٞمس اعمراُد أني ًمٗمظ أي٦م ُي٘مٍَم قمٚمٞمٝم٤م، ٕني 

ص، ىم٤م ل شم٘مل اًمديـ اًمًٌٙمل: ويمام أني ؾم٥ٌم اًمٜمزول ٓ ُيّمص، يمذًمؽ ظمّمقُص ؾم٥ٌَم اًمٜمزول ٓ ُُيّم 

همرض اًمٙمالم ٓ ُيّمص، يم٠مْن َيِرَد ظم٤مصٌّ صمؿ يٕم٘مٌف قم٤ممٌّ ًمٚمٛمٜم٤مؾم٦ٌم، ومال ي٘متيض ختّمٞمَص اًمٕم٤مم، ٟمحق 

ْٚمُح ظَمػْمٌ } َح٤م سَمٞمْٜمَُٝماَم ُصْٚمًح٤م َواًمّم 
 .{وَماَل ضُمٜم٤َمَح قَمَٚمْٞمِٝماَم َأْن ُيّْمٚمِ

ؿ ىمداُم٦ُم سمـ ُمٔمٕمقن وىمد يٙمقن اعمروي ذم ؾمٌ ٓ ًمٔم٤مهٍر همػِم ُم٘مّمقد، وم٘مد شَمَقهي ٥م اًمٜمزول ُمٌٞم ٜم٤م وُم١مو 

٤محِل٤َمِت ضُمٜم٤َمٌح ومِٞماَم ـَمِٕمُٛمقا}ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمي ِذي وم٤مقمتذر هب٤م ًمٕمٛمر سمـ  {ًَمْٞمَس قَمغَم اًمي

اًمٌحريـ وم٘مدم ال٤مروُد قمغم اخلٓم٤مب ذم ذب ىمداُم٦م َخرا، روي أني قمٛمر اؾمتٕمٛمؾ ىمداُم٦م اسمـ ُمٔمٕمقن قمغم 

قمٛمر وم٘م٤مل: إن ىمداُم٦م ذب ومًٙمر، وم٘م٤مل قمٛمر: ُمـ يِمٝمد قمغم ُم٤م شم٘مقل؟ ىم٤مل ال٤مرود: أسمق هريرة يِمٝمد 

قمغم ُم٤م أىمقل، وذيمر احلدي٨م، وم٘م٤مل قمٛمر: ي٤مىمداُم٦م إين ضم٤مًمدك، ىم٤مل: واهلل ًمق ذسم٧م يمام ي٘مقًمقن ُم٤م يم٤من 

٤محِل٤َمِت ضُمٜم٤َمٌح ًمَ }ًمؽ أن دمٚمدين، ىم٤مل قمٛمر: ومل؟ ىم٤مل: ٕن اهلل ي٘مقل:  ـَ آَُمٜمُقا َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمي ِذي  {ْٞمَس قَمغَم اًمي

اًم(، وم٘م٤مل قمٛمر: إٟمؽ أظمٓم٠مت اًمت٠مويَؾ ي٤م ىمداُم٦م، إذا اشم٘مٞم٧م اهلل اضمتٜم٧ٌَم ُم٤م طمرم اهلل، وذم رواي٦م وم٘م٤مل: مِلَ 

 دمٚمدين؟ سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ يمت٤مُب اهلل، وم٘م٤مل قمٛمر: وأي يمت٤مب اهلل دمد أن ٓ أضمٚمدك؟ ىم٤مل: إن اهلل ي٘مقل ذم

ـَ آَُمٜمُقا}يمت٤مسمف:  ِذي إمم آظمر أي٦م، وم٠مٟم٤م ُمـ اًمذيـ آُمٜمقا وقمٛمٚمقا اًمّم٤محل٤مت صمؿ اشم٘مقا  {ًَمٞمَْس قَمغَم اًمي

وأطمًٜمقا، ؿَمِٝمْدُت ُمع رؾمقل اهلل سمدرا وُأطُمًدا واخلٜمدق واعمِم٤مهد، وم٘م٤مل قمٛمر: أٓ شَمُرد ون قمٚمٞمف ىمقًَمف؟ 

قمغم اًم٤ٌمىملم، ومٕمذر اعم٤مولم سم٠مهنؿ ًم٘مقا اهلل  وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس: إن ه١مٓء أي٤مت ُأٟمزًمـ قمذرا ًمٚمامولم وطمج٦مً 

اَم اخْلَْٛمُر َواعمَْْٞمِنُ }ىمٌؾ أن حترم قمٚمٞمٝمؿ اخلٛمر، وطمج٦م قمغم اًم٤ٌمىملم ٕن اهلل ي٘مقل:  ـَ آَُمٜمُقا إِٟمي ِذي ٤َم اًمي صمؿ  {َي٤م َأي 

ٜمقا، وم٢من ىمرأ إمم آظمر أي٦م إظمرى، وم٢مْن يم٤من ُمـ اًمذيـ آُمٜمقا وقمٛمٚمقا اًمّم٤محل٤مت صمؿ اشم٘مقا وآُمٜمقا وأطمً

ب اخلٛمر، ىم٤مل قمٛمر: صدىم٧م احلدي٨م(. ]اًمتحرير واًمتٜمقير   [25 - 1/24اهلل ىمد هنك أْن ُينْمَ
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ف وُم٤م ٞمٜمِ ٛمِ مم ؾم٥ٌم يَ ع إضمِ ، رُ ُػ   ُم٤م ٟمقاه احل٤مًمِ رَ ٕمْ  اًمٗم٘مٝم٤مء: أٟمف إذا مل يُ وهلذا يم٤من أصح ىمقزَم 

 .(104)ه٤مٝم٤م وأصم٤مرَ جَ هٞمي 

                                                                                                                                                      

ِؿ احلٍم، ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ُم٤م ُمٕمٜم٤مه ذم ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم ىم٤مل اًمزريمٌم: ) وُمـ اًمٗمقائد أيْم٤م: دومُع شمقه 

ًُم٤م} َٓ َأضِمُد ذِم َُم٤م ُأوطِمَل إزَِمي حُمَري ُُمقا ُم٤م أطَمؾي اهلل وأطمٚمقا ُم٤م طمرم اهلل ويم٤مٟمقا  أي٦م: إني اًمٙمٗم٤مرَ  {ىُمْؾ  عمَي٤م طَمري

قمغم اعمْم٤مدة واعمح٤مدة، ضم٤مءت أي٦م ُمٜم٤مىمْم٦م ًمٖمروٝمؿ، ومٙم٠مٟمف ىم٤مل: ٓ طمالل إٓ ُم٤م طمرُمتٛمقه، وٓ طمرام 

إٓ ُم٤م أطمٚمٚمتٛمقه، ٟم٤مزٓ ُمٜمزًم٦م ُمـ ي٘مقل: ٓ شم٠ميمؾ اًمٞمقم طمالوة، ومت٘مقل: ٓ آيمؾ اًمٞمقم إٓ احلالوة، 

ة ٓ اًمٜمٗمُل واإلصم٤ٌمت قمغم احل٘مٞم٘م٦م، ومٙم٠مٟمف ىم٤مل: ٓ طمرام إٓ ُم٤م طمٚمٚمتٛمقه ُمـ اعمٞمت٦م واًمدم واًمٖمرض اعمْم٤مد

(. وحلؿ اخلٜمزير وُم٤م أهؾ ًمٖمػم اهلل سمف، ومل َيْ٘مِّمْد طِمؾي ُم٤م وراَءه، إذا اًم٘مّمُد إصم٤ٌمُت اًمتحريؿ ٓ إصم٤ٌمُت احِلؾ

 [1/23]اًمؼمه٤من 

ًمٜمزول، وهل أني ذم ٟمزول اًم٘مرآن قمٜمد ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: )وصمٛم٦م وم٤مئدٌة أظمرى قمٔمٞمٛم٦ٌم ٕؾم٤ٌمب ا

طمدوث طمقادَث دًٓم٦ًم قمغم إقمج٤مزه ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م آردم٤مل، وهل إطمدى ـمري٘متلم ًمٌٚمٖم٤مء اًمٕمرب ذم أىمقاهلؿ، 

قَمقا أٟمف أؾم٤مـمػُم إوًملم(. ]اًمتحرير واًمتٜمقير   [1/50ومٜمزوًُمف قمغم طمقادَث َيْ٘مَٓمُع دقمقى َُمـ ادي

وجيلء ُمـ هذا اقمت٤ٌمُر ُم٤م ي٘متْمٞمف ؾم٥ٌُم يمالم : ) "ذح اإلعم٤مم"ىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ذم ( 104)

، وهق اًمذي شمًٛمٞمف اعم٤مًمٙمٞم٦ُم سم٤ًمَط  -رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم  -احل٤مًمِػ، وَُمَث٤مُر يٛمٞمٜمِف اًمذي اقمتؼمه ُم٤مًمؽ وأمحد 

ـْ ٟمٞم٦ٌم.  اًمٞمٛملم، وي٘م٤مل: إٟمف ُيرضَمع إًمٞمف، إذا مل شَمُٙم

سمٕمدم اًمٜمٞم٦م، وم٢مني اًمٗم٤مئ٧َم ذم هذه وهذا ومٞمف شم٤ًمُمٌح ذم اًمٚمٗمظ، وشمٕمٌػٌم قمـ قمدم اؾمتحْم٤مر اًمٜمٞم٦م 

 إٟمام هق اؾمتحْم٤مُر اًمٜمٞم٦م. -قمغم ُم٤م ىمررٟم٤مه ذم هذه اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٘مٚمٞم٦م  -اًمّمقرة 

وآؾمتدُٓل سم٤مًم٤ًٌمط قمغم طمْمقر اًمٜمٞم٦م قمٜمد اإلـمالق ُمث٤مًُمف: إذا َُمري إٟم٤ًمٌن سمٛمـ ي٠ميمؾ وم٤مؾمتحيه 

ٌَف ًمذًمؽ، وم٘م٤مل: واهلل ٓ أيمٚم٧ُم. ومٚمق ىمٞمؾ َد قمٚمٞمف ـمٚم ًمف سمٕمد ذًمؽ: أشمًتحي أٟمؽ ٟمقي٧َم ٓ  ًمأليمؾ، وأيمي

أيمٚم٧ُم أَن أو ُمٕمؽ أو ُم٤م أؿمٌٝمف، ًم٘م٤مل: ٓ أؾمتحي هذا، ًمٙمـ اًم٤ًٌمط دل قمغم أني اعمراَد ٓ أيمٚم٧ُم أن 

ُر اًمٜمٞم٦م، ٓ أني  أو ُمٕمؽ أو ُم٤م أؿمٌف، ومٞمًُتَدل سمف قمغم طمْمقر اًمٜمٞم٦م وىم٧َم اًمٞمٛملم، وأني اًمٗم٤مئ٧َم سمٕمده شمذيم 

ظ، وىمد محٚمف ىمقٌم قمغم اًمٕمٛمقم، ومَحٜميُثقه سم٤مٕيمؾ ُمٓمٚم٘م٤م.اًمٗم٤مئ٧َم ٟمٗمُس اًمٜمٞم٦م قمٜمد   اًمتٚمٗم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ذًمؽ  اًمٜمزول، ويراد سمف شم٤مرة أني  أٟمف ؾم٥ٌُم  راد سمف شم٤مرةً ، يُ "ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم يمذا"ؿ: وىمقهلُ 

 هبذه أي٦م يمذا. ، يمام شم٘مقل: قمٜمكذم أي٦م وإن مل يٙمـ اًم٥ًٌَم  داظمٌؾ 

د يمام ، هؾ جيري جمرى اعمًٜمَ "ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم يمذا"٥م: ذم ىمقل اًمّم٤مطمِ  وىمد شمٜم٤مزع اًمٕمٚمامءُ 

 رى اًمتٗمًػم ُمٜمف اًمذي ًمٞمس سمٛمًٜمد؟ٟمزًم٧م ٕضمٚمف، أو جيري جماًمذي أُ  ذيمر اًم٥ًٌَم يَ 

                                                                                                                                                      

وأٟم٤م أرى صح٦م هذه اًم٘م٤مقمدة ذم الٛمٚم٦م، وهل قمٜمدي ُمـ ىمٌٞمؾ دًٓم٦م اًمًٞم٤مق اًمتل شمرؿمد إمم سمٞم٤من 

اعمجٛمالت، وختّمٞمص اًمٕمٛمقُم٤مت، وشمٕمٛمٞمؿ اخلّمقص٤مت، واؾمتٕمامهُل٤م ذم أًمٗم٤مظ اًمِم٤مرع يمثػٌم ضمدا، سمؾ 

الم، وإين ٕؾمتٌٕمد أني اًمٕم٤مُملي إذا أـمٚمؼ ًمٗمٔم٤م وأراد سمف ُمٕمٜمًك أن ي٘م٤مل ًمف: ىمد هل اًمداًم٦ُم قمغم ُم٘مّمقد اًمٙم

 مل َُيُْٓمر سم٤ٌمًمف، وٓ َيْٗمَٝمُٛمف إٓ سمٕمد ىمقًمف ًمف وشمٗمٝمٞمٛمف إي٤مه، يمام ًمق ىم٤مل ًمزوضمتف 
ٍ
سمررت، أو طمٜمث٧م، سم٥ًٌم رء

٤مًمؼ، ومٞم٘م٤مل ًمف: ًمق وهل ذم ُم٤مء ضم٤مٍر: اـمٚمٕمل ُمـ هذا اعم٤مء، وم٠مسم٧م قمٚمٞمف، وم٘م٤مل: إْن أىمٛم٧ِم ومٞمف، وم٠مٟم٧م ـم

أىم٤مُم٧م يقُم٤م َُمثاًَل مل شمٓمٚمؼ، ٕني اعم٤مَء اعمٕملمي اًمذي هل ومٞمف طملم يٛمٞمٜمؽ مل شُمِ٘مْؿ ومٞمف، ٕٟمف ىمد ُم٣م، وم٢مني ضمري٤مٟمف 

قمغم اًمدوام ًمف، ومٝمذا ُمٕمٜمًك ٓ يٗمٝمٛمف إٓ سمٕمد اًمتٗمٝمٞمؿ، ورسمام يتٕم٥م ُمع سمٕمْمٝمؿ ذم شمٗمٝمٞمٛمف، ومٙمٞمػ ٟم٘مقل: 

٤مرة سمام مل ُيٓمر سم٤ٌمًمف؟! وٓ ؿمؽي أني طم٤مًم٦م اإلـمالق، مل يٙمـ يمالُُمف ًمٖمقا وٓ إني ًمٗمَٔمف حمٛمقٌل قمٚمٞمف ويٛمٞمٜمف سم

هذرا ٓ ُمٕمٜمك ًمف، ومٚمف ُمٕمٜمك أراده ىمٓمٕم٤م، ومٙمٞمػ َيؼَم  سمٛمقاوم٘متف ُم٤م مل يٗمٝمٛمف إٓ سمٕمد ىمقل اعمٗمتل ًمف، وإٟمام هذا 

ف، ًَ ُْمٜم٤مه٤م، وهق أٟمف مل ُيِرْد إٓ ُمٓمَٚمَؼ اعم٤مء وضمٜم ٓ الزئٞم٦م اعمٕمٞمٜم٦م، وإٟمام وَمَ٘مَد سمٕمد  يرضمع إمم اًم٘م٤مقمدة اًمتل ىمدي

إـمالىمف اًمٚمٗمَظ اؾمتحْم٤مَر اًمٜمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م قمٜمد اإلـمالق، وم٢مذا ىمٞمؾ ًمف: هؾ ٟمقي٧م ضمٜمس اعم٤مء؟ مل يًتحي 

 ذًمؽ، واهلل أقمٚمؿ.

ٟمٕمؿ، ٓ أؾمؽمؾمؾ ذم هذه اًم٘م٤مقمدة اؾمؽمؾم٤مٓ يٗمٕمٚمف سمٕمُض ُمـ يرى هب٤م، وإٟمام اًمذي يٜمٌٖمل: أْن يٜمٔمر 

(. ]ذح اإلعم٤مم سم٠مطم٤مدي٨م احل٤مل قمغم وضمقد اًمٜمٞم٦م واًمٌٕمد ُمـ ذًمؽ، واهلل أقمٚمؿ إمم اًم٘مرب ذم دًٓم٦م
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ذا اعم٤ًمٟمد قمغم ه وأيمثرُ  ،(105)يدظمٚمف ذم اعمًٜمده ٓ وهمػمُ  ،دٚمف ذم اعمًٜمَ ظِم دْ يُ  وم٤مًمٌخ٤مري  

َؾ ثْ ٚمقن ُمِ ظِم دْ ٝمؿ يُ يمٚمي  ، وم٢مهنؿفٌَ ٘مِ ر ؾم٤ٌٌم ٟمزًم٧م قمَ يمَ سمخال  ُم٤م إذا ذَ  ه،يمٛمًٜمد أمحد وهمػمِ  ،آصٓمالح

 د.هذا ذم اعمًٜمَ 

، إذا "ٟمزًم٧م ذم يمذا"أظمر:  ، ٓ يٜم٤مذم ىمقَل "ٟمزًم٧م ذم يمذا"هؿ: أطمدِ    هذا، وم٘مقُل رِ وإذا قمُ 

 يمام ذيمرٟم٤مه ذم اًمتٗمًػم سم٤معمث٤مل. ام،يتٜم٤موهلُ  يم٤من اًمٚمٗمظُ 

 شمٙمقنَ  ٝمام سم٠منْ ىمُ دْ ِص  ـُ ٙمِ ٛمْ ؾم٤ٌٌم، وم٘مد يُ  رُ وذيمر أظَم  ،هؿ هل٤م ؾم٤ٌٌم ٟمزًم٧م ٕضمٚمفر أطمدُ يمَ إذا ذَ و

 ...: (107)ٟمزًم٧م ُمرشملم ، أو شمٙمقنَ (106)شمٚمؽ إؾم٤ٌمب ٥َم ٘مِ ٟمزًم٧م قمَ 

                                              

صملم جيٕمٚمقن هذا ُمـ اعمرومقع اعمًٜمَد... وأُم٤م اإلُم٤مُم أمحد ىم٤مل اًمزريمٌم: ) (105) ومج٤مقم٦ٌم ُمـ اعمحد 

دٓل وسم٤مًمت٠مويؾ، ومٝمق ُِمـ ضمٜمس ومٚمؿ ُيْدظِمْٚمف ذم اعمًٜمَد، ويمذًمؽ ُمًٚمٌؿ وهمػُمه، وضمٕمٚمقا هذا مم٤م ُي٘م٤مل سم٤مٓؾمت

 [1/32اًمؼمه٤من آؾمتدٓل قمغم احلٙمؿ سم٤مٔي٦م، ٓ ُمـ ضمٜمس اًمٜم٘مؾ عم٤َِم وىمع(. ]

( سمام شم٘مدم ُمـ ٟمزول آي٦م اًمٚمٕم٤من ذم 122 - 1/121) "اإلشم٘م٤من"وىمد َُمثيَؾ ًمف اًمًٞمقـمل  ذم  (106)

م صَمؿي أني هذا وضمفٌ  ُمـ مجٚم٦م اًمقضمقه اًمتل ذيمره٤م اًمٕمٚمامُء  يمؾٍّ ُمـ هالل سمـ أُمٞم٦م وقمقيٛمر اًمٕمجالين، وىمد شَمَ٘مدي

 ذم ذًمؽ.

ُمث٤مًُمف ُم٤م أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من قمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل: عمَي٤م طمي أسم٤م ـم٤مًم٥ٍم اًمقوم٤مُة ىم٤مل اًمًٞمقـمل: ) (107)

دظمؾ قمٚمٞمف رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وقمٜمده أسمق ضمٝمؾ وقمٌد اهلل سمـ أيب أُمٞم٦م، وم٘م٤مل: أي قمؿ، ىمؾ ٓ 

، وم٘م٤مل أسمق ضمٝمؾ: وقمٌد اهلل ي٤م أسم٤م ـم٤مًم٥م، ومٚمؿ يزآ يٙمٚمامٟمف طمتك ىم٤مل: هق إًمف إٓ اهلل أطم٤مج ًمؽ هب٤م قمٜمد اهلل

َُم٤م يَم٤مَن }، ومٜمزًم٧م: "ٕؾمتٖمٗمرن ًمؽ ُم٤م مل ُأْٟمَف قمٜمف"قمغم ُمٚم٦م قمٌد اعمٓمٚم٥م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

يِملمَ  تَْٖمِٗمُروا ًمِْٚمُٛمنْمِ ًْ ـَ آَُمٜمُقا َأْن َي ِذي ِل  َواًمي ٜمَف  -ؽمُمذي أي٦م. وأظمرج اًم {ًمِٚمٜمٌي ًي قمـ قمكم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م  -وطَم

رضمال يًتٖمٗمر ٕسمقيف وَه٤م ُمنميم٤من وم٘مٚم٧م: شمًتٖمٗمر ٕسمقيؽ وَه٤م ُمنميم٤من! وم٘م٤مل: اؾمتٖمَٗمَر إسمراهٞمُؿ ٕسمٞمف 

وهق ُمنمك، ومذيمرُت ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٜمزًم٧م. وأظمرج احل٤ميمؿ وهمػُمه قمـ اسمـ 

ٚمؿ يقُم٤م إمم اعم٘م٤مسمر، ومجٚمس إمم ىمؼٍم ُمٜمٝم٤م ومٜم٤مضم٤مه ـمقيال صمؿ سمٙمك، ُمًٕمقد ىم٤مل: ظمرج اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾم

 : وم٘م٤مل: إني اًم٘مؼَم اًمذي ضمٚم٧ًُم قمٜمده ىمؼُم أُمل، وإين اؾمت٠مذٟم٧م ريب ذم اًمدقم٤مء هل٤م ومٚمؿ ي٠مذن زم، وم٠مٟمزل قمكَمي
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يِملمَ } تَْٖمِٗمُروا ًمِْٚمُٛمنْمِ ًْ ـَ آَُمٜمُقا َأْن َي ِذي ِل  َواًمي ِد اًمٜمزول، ومٜمجٛمع سملم هذ{َُم٤م يَم٤مَن ًمِٚمٜمٌي (. ه إطم٤مدي٨م سمتٕمد 

 [1/122]اإلشم٘م٤من 

)ىمد يٜمزل اًمٌمُء ُمرشملم شمٕمٔمٞمام ًمِم٠مٟمف وشمذيمػما سمف قمٜمد طمدوث ؾمٌٌف ظمقَ  ٟمًٞم٤مٟمف، وىم٤مل اًمزريمٌم: 

وهذا يمام ىمٞمؾ ذم اًمٗم٤محت٦م: ٟمزًم٧م ُمرشملم، ُمرة سمٛمٙم٦م، وأظمرى سم٤معمديٜم٦م. ويمام صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب 

أص٤مب ُِمـ اُمرأٍة ىمٌٚم٦م، وم٠مشمك اًمٜمٌلي صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٠مظمؼمه،  قمثامن اًمٜمٝمدي قمـ اسمـ ُمًٕمقد أن رضمال

ٞم َئ٤مِت }وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم  ًي ـَ اًم ٜم٤َمِت ُيْذِهٌْ ًَ ْٞمِؾ إِني احْلَ ـَ اًمٚمي اَلَة ـَمَرذَمِ اًمٜميَٝم٤مِر َوُزًَمًٗم٤م ُِم ، وم٘م٤مل {َوَأىِمِؿ اًمّمي

اًمرضمؾ ىمد َذيَمر اًمؽمُمذي  أو همػمه أٟمف أسمق اًمرضمؾ: أزم هذا؟ وم٘م٤مل: سمؾ لٛمٞمع أُمتل، ومٝمذا يم٤من ذم اعمديٜم٦م، و

اًمٞمن، وؾمقرة هقد ُمٙمٞم٦م سم٤مٓشمٗم٤مق، وهلذا أؿمٙمؾ قمغم سمٕمْمٝمؿ هذا احلدي٨ُم ُمع ُم٤م ذيمرٟم٤م، وٓ إؿمٙم٤مَل، 

ـِ }ٕهن٤م ٟمزًم٧م ُمرة سمٕمد ُمرة. وُمثٚمف ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ اسمـ ُمًٕمقد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٠َمًُمقَٟمَؽ قَم ًْ َوَي

وِح  ، وهل "ؾمٌح٤من"ًمٞمٝمقُد قمـ اًمروح وهق ذم اعمديٜم٦م، وُمٕمٚمقٌم أن هذه ذم ؾمقرة أهن٤م ٟمزًم٧م عم٤م ؾم٠مًمف ا {اًمر 

ُمٙمٞم٦م سم٤مٓشمٗم٤مق، وم٢مني اعمنميملم عم٤م ؾم٠مًمقه قمـ ذي اًم٘مرٟملم وقمـ أهؾ اًمٙمٝمػ ىمٞمؾ: ذًمؽ سمٛمٙم٦م وأن اًمٞمٝمقد 

ط ذم ُمقوٕمف. ويمذًمؽ ُم٤م ورد ذم  ًِ هلليُ ىُمْؾ ُهَق ا}أُمروهؿ أن ي٠ًمًمقه قمـ ذًمؽ، وم٠مٟمزل اهلل القاَب يمام ىمد سُم

أهن٤م ضمقاٌب ًمٚمٛمنميملم سمٛمٙم٦م، وأهن٤م ضمقاٌب ٕهؾ اًمٙمت٤مب سم٤معمديٜم٦م. ويمذًمؽ ُم٤م ورد ذم اًمّمحٞمحلم  {َأطَمدٌ 

ُمـ طمدي٨م اعمًٞم٥م عم٤م طميت أسم٤م ـم٤مًم٥م اًمقوم٤مة وشمٚمٙم٠م قمـ اًمِمٝم٤مدة وم٘م٤مل: رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف 

ِل  }، وم٠مٟمزل اهلل "واهلل ٕؾمتٖمٗمرن ًمؽ ُم٤م مل أٟمف"وؾمٚمؿ:  يِملَم  َُم٤م يَم٤مَن ًمِٚمٜمٌي َتْٖمِٗمُروا ًمِْٚمُٛمنْمِ ًْ ـَ آَُمٜمُقا َأْن َي ِذي َواًمي

ـْ َأطْم٧ٌٌََْم }، وأٟمزل اهلل ذم أيب ـم٤مًم٥م {َوًَمْق يَم٤مُٟمقا ُأوزِم ىُمْرسَمك َٓ هَتِْدي َُم ، وهذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم آظمر {إِٟميَؽ 

ا ذم إُمر سم٤مٓشمٗم٤مق، وُمقُت أيب ـم٤مًم٥م يم٤من سمٛمٙم٦م، ومٞمُٛمٙمـ أهن٤م ٟمزًم٧م ُمرة سمٕمد أظمرى، وضمٕمٚم٧م أظمػم

 ."سمراءة"

واحلٙمٛم٦م ذم هذا يمٚم ف أٟمف ىمد يدث ؾم٥ٌٌم ُِمـ ؾم١ماٍل أو طم٤مدصم٦ٍم شم٘متيض ٟمزوَل آي٦ٍم وىمد ٟمزل ىمٌؾ ذًمؽ ُم٤م 

يتْمٛمٜمٝم٤م، ومت١مدى شمٚمؽ أي٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمذيمػما هلؿ هب٤م وسم٠مهن٤م شمتْمٛمـ هذه، 

ٛمـ احلٙمَؿ ذم شمٚمؽ اًمقاىمٕم٦م وإن مل شمٙمـ ظَمَٓمَرْت واًمٕم٤ممِلُ ىمد يدث ًمف طمقادُث ومٞمتذيمر أطم٤مدي٨َم وآي٤مٍت شمتْم
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جمٛمقع اًمٗمت٤موى واٟمٔمر: ،  31 - 1/29اًمؼمه٤من ًمف شمٚمؽ احل٤مدصم٦ُم ىمٌُؾ ُمع طمٗمٔمف ًمذًمؽ اًمٜمص(. ]

17/191 - 192] 

ح مج٤مقم٦ٌم ُمـ اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ سم٠مني ُِمـ ( : )131 - 1/130) "اإلشم٘م٤من"وىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم  َسي

َر ٟمزوًمُ  ف، ىم٤مل اسمـ احلّم٤مر: ىمد يتٙمرر ٟمزوُل أي٦م شمذيمػما وُمققمٔم٦م، وذيمر ُِمـ ذًمؽ ظمقاشمٞمَؿ اًم٘مرآن ُم٤م شمٙمري

ـُ يمثػم ُمٜمف آي٦َم اًمروح، وذيمر ىمقٌم ُمٜمف اًمٗم٤محت٦م، وذيمر سمٕمُْمٝمؿ ُمٜمف  ؾمقرة اًمٜمحؾ وأوَل ؾمقرة اًمروم، وذيمر اسم

ـَ آَُمٜمُقا}ىمقًَمف:  ِذي ِل  َواًمي  أي٦م. {َُم٤م يَم٤مَن ًمِٚمٜمٌي

ُمـ ذًمؽ إطمرُ  اًمتل شُم٘مرأ قمغم وضمٝملم وم٠ميمثر، ويدل ًمف ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ  صمؿ ىم٤مل: شمٜمٌٞمف: ىمد جُيٕمؾ

إن ريب أرؾمؾ إزمي أن أىمرأ اًم٘مرآن قمغم طمرٍ ، ومرددت إًمٞمف: أن هقن قمغم أُمتل، وم٠مرؾمؾ "ُمـ طمدي٨م أيب: 

، ومٝمذا "إزم أن اىمرأه قمغم طمروملم، ومرددت إًمٞمف: أن هقن قمغم أُمتل، وم٠مرؾمؾ إزم أن اىمرأه قمغم ؾمٌٕم٦م أطمر 

 ٨ُم يدل قمغم أني اًم٘مرآن مل َيٜمِْزْل ُِمـ أول وهٚم٦م سمؾ ُمرة سمٕمد أظمرى.احلدي

ًمٚمًخ٤موي سمٕمد أن طمٙمك اًم٘مقَل سمٜمزول اًمٗم٤محت٦م ُمرشملم: إن ىمٞمؾ: ومام وم٤مئدُة ٟمزوهِل٤م  "مج٤مل اًم٘مراء"وذم 

ُمرًة صم٤مٟمٞم٦م؟ ىمٚم٧م: جيقز أن يٙمقن ٟمزًم٧م أوَل ُمرة قمغم طمرٍ  واطمد، وٟمزًم٧م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م سمٌ٘مٞم٦م وضمقهٝم٤م، ٟمحق 

 ُم٤مًمؽ، واًمناط واًمٍماط، وٟمحق ذًمؽ. اٟمتٝمك.ُمٚمؽ و

 ُمـ اًم٘مرآن يتٙمرر ٟمزوًُمف، يمذا رأيتف ذم يمت٤مب 
ٍ
اًمٙمٗمٞمؾ سمٛمٕم٤مين "شمٜمٌٞمف: أٟمٙمر سمٕمُْمٝمؿ يمقَن رء

، وقَمٚميَٚمف سم٠مني حتّمٞمَؾ ُم٤م هق طم٤مصٌؾ ٓ وم٤مئدَة ومٞمف، وهق ُمردوٌد سمام شم٘مدم ُِمـ ومقائده، وسم٠مٟمف يٚمزم ُمٜمف "اًمتٜمزيؾ

ٙم٦م ٟمزل سم٤معمديٜم٦م ُمرة أظمرى، وم٢مني ضمؼميؾ يم٤من يٕم٤مروف اًم٘مرآَن يمؾي ؾمٜم٦م، وُردي سمٛمٜمع أن يٙمقَن يمؾ  ُم٤م ٟمزل سمٛم

اعمالزُم٦م، وسم٠مٟمف ٓ ُمٕمٜمك ًمإلٟمزال إٓ أني ضمؼميَؾ يم٤من يٜمزل قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مرآٍن مل 

، صمؿ ىم٤مل: وًمٕمٚمٝمؿ "ٌؾمل يٙمـ ٟمزل سمف ُمـ ىم"يٙمـ ٟمزل سمف ُِمـ ىمٌُؾ ومٞم٘مرئف إي٤مه، وُردي سمٛمٜمع اؿمؽماط ىمقًمف: 

ـٌ ذم اًمّمالة يمام  ًم٧م اًم٘مٌٚم٦ُم وم٠مظمؼم اًمرؾمقَل أني اًمٗم٤محت٦م ُريْم يٕمٜمقن سمٜمزوهل٤م ُمرشملم أني ضمؼميَؾ ٟمزل طملم طُمق 

ـي ذًمؽ  ـي ذًمؽ ٟمزوٓ هل٤م ُمرة أظمرى، أو أىمرأه ومٞمٝم٤م ىمراءة أظمرى مل ي٘مرئٝم٤م ًمف سمٛمٙم٦م، ومُٔم يم٤مٟم٧م سمٛمٙم٦م، ومُٔم

 إٟمزآ. اٟمتٝمك(.
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 .(108)وُمرة هلذا اًم٥ًٌم ،هلذا اًم٥ًٌم ُمرةً 

ة ًمذيمر ٗم٤مت، وشم٤مرع اًمتٗمًػم، شم٤مرة ًمتٜمقع إؾمامء واًمّموهذان اًمّمٜمٗم٤من اًمٚمذان ذيمرٟم٤مَه٤م ذم شمٜمق  

أٟمف  ـ  ٔمَ ػ إُم٦م اًمذي يُ ٚمَ  ؾَم ذم شمٗمًػم ٥ُم َه٤م اًمٖم٤مًمِ  ،يم٤مًمتٛمثٞمالت فسمٕمض أٟمقاع اعمًٛمك وأىم٤ًمُمِ 

 ػ.خمتٚمِ 

                                              

)إني أي٦م ال٤مُمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م شمٜمزل ذم أؿمٞم٤مء يمثػمة، إُم٤م أْن ُيراد سمف مجٞمُع شمٚمؽ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:  (108)

اعمٕم٤مين سم٢مٟمزاٍل واطمد، وإُم٤م أن يتٕمدد اإلٟمزاُل: إُم٤م سمتٕمدد قَمْرِض اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًم٘مرآَن قمغم 

 همػِم إول، ًمّمالح ًمٗمٔمٝم٤م
ٍ
ًمذًمؽ يمٚم ف، قمغم  ضمؼميَؾ قمٚمٞمف اًمًالم، أو همػم ذًمؽ، و ذم يمؾ ُمرٍة شمٜمزل ذم رء

ىمد ٓ يٕمٜمقن سمف ؾم٥ٌَم اًمٜمزول وإٟمام يٕمٜمقن سمف أٟمف أريد ذًمؽ  "ٟمزًم٧م أي٦م ذم ذًمؽ"أني ىمقَل اًمّمح٤مسم٦م: 

 [4/547اعمٕمٜمك ُمٜمٝم٤م وىُمِّمد هب٤م، وهذا يمثػٌم ذم يمالُمٝمؿ(. ]ذح اًمٕمٛمدة 

ًمٜمزول( ذم )اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم( ُمـ )اًمٜمقع اًمت٤مؾمع: ُمٕمروم٦م ؾم٥ٌم ا "اإلشم٘م٤من"وىمد ىمرر اًمًٞمقـمل ذم 

ـمريً٘م٤م يٕمتٛمده٤م اًمٜم٤مفمُر ذم إؾم٤ٌمب اعمتٕمددة اًمتل يذيمره٤م اعمٗمنون ًمٜمزول أي٦م، وٟمحـ ٟمجٚم٥م ًمؽ يمالَُمف 

دا قمـ إُمثٚم٦م طَمَذَر اًمتٓمقيؾ، وإْن ُرُْمَتٝم٤م ـمٚمٌتٝم٤م ذم إصؾ. ىم٤مل رمحف اهلل: )يمثػما ُم٤م َيْذيُمُر اعمٗمنون  جمري

َ احلال األولذم ذًمؽ: أن يٜمٔمر إمم اًمٕم٤ٌمرة اًمقاىمٕم٦م، ]ًمٜمزول أي٦م أؾم٤ٌمسم٤م ُمتٕمددة، وـمريُؼ آقمتامد  [ وم٢مْن قَمؼمي

أطمُدهؿ سم٘مقًمف: ٟمزًم٧م ذم يمذا، وأظمر: ٟمزًم٧م ذم يمذا وذيمر أُمرا آظمر، وم٘مد شم٘مدم أني هذا يراد سمف اًمتٗمًػُم ٓ 

َ احلال الثاينذيمُر ؾم٥ٌِم اًمٜمزول، ومال ُمٜم٤موم٤مة سملم ىمقهلام إذا يم٤من اًمٚمٗمُظ يتٜم٤موهلام، ] واطمٌد سم٘مقًمف:  [ وإن قَمؼمي

[ وإن ذيمر احلال الثالثٟمزًم٧م ذم يمذا، وسح أظَمُر سمذيمِر ؾم٥ٌٍم ظمالومِف، ومٝمق اعمٕمتَٛمد، وذاك اؾمتٜم٤ٌمط، ]

احلال واطمٌد ؾم٤ٌٌم وآظمر ؾم٤ٌٌم همػَمه، وم٢من يم٤من إؾمٜم٤مُد أطمدَه٤م صحٞمح٤م دون أظمر، وم٤مًمّمحٞمح اعمٕمتٛمد. 

ح أطمُدَه٤م سمالرابع ضمي ٙمقن راويف طم٤مَض اًم٘مّم٦م أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ : أن يًتقي اإلؾمٜم٤مدان ذم اًمّمح٦م، ومػُمَ

: أن يٛمٙمـ ٟمزوهُل٤م قم٘مٞم٥َم اًمًٌٌلم وإؾم٤ٌمب اعمذيمقرة سم٠مٓ شمٙمقن احلال اخلامسوضمقه اًمؽمضمٞمح٤مت. 

ِره(، احلال السادسُمٕمٚمقُم٦َم اًمت٤ٌمقُمد، ومٞمحٛمؾ قمغم ذًمؽ.  د اًمٜمزول وشمٙمر  : أٓ يٛمٙمـ ذًمؽ، ومٞمحٛمؾ قمغم شمٕمد 

ْؾ ُم ْرشُمف واؾمتخرضمتف صمؿ ىم٤مل آظِمَر ذًمؽ: )شمٜمٌٞمف: شم٠مُمي ٤م ذيمرشُمف ًمؽ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م، واؿمُدْد سمف يديؽ، وم٢مين طمري

ٌَؼ إًمٞمف(. ]اإلشم٘م٤من   [126 - 1/117سمٗمٙمري ُمـ اؾمت٘مراء صٜمٞمع إئٛم٦م وُمتٗمرىم٤مت يمالُمٝمؿ، ومل ُأؾْم
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 : (109) ًمألُمريـاًل ومٞمف حمتٛمِ  يٙمقن اًمٚمٗمظُ  قمٜمٝمؿ ُم٤م اعمقضمقدِ  عِ ـ اًمتٜم٤مزُ وُمِ 

                                              

 يمؾ ًمٗمٍظ اطمتٛمؾ ُمٕمٜمٞمَلْم ومٝمق ىمًامن: : ) "اًمؼمه٤من"ىم٤مل اًمزريمٌم ذم ( 109)

أظَمر، ومٞمج٥م احلٛمُؾ قمغم اًمٔم٤مهر، إٓ أْن ي٘مقَم دًمٞمٌؾ قمغم أني  أطمدَه٤م: أن يٙمقن أطمُدَه٤م أفمٝمَر ُمـ

 اعمراَد هق اخلٗمل  دون الكم، ومُٞمحَٛمؾ قمٚمٞمف.

ٞميلْم، وآؾمتٕمامُل ومٞمٝمام طم٘مٞم٘م٦م، وهذا قمغم ضسملم: 
 اًمث٤مين: أن يٙمقٟم٤م ضَمٚمِ

٘م٦ٌم ًمٖمقي٦م وذم أطمدَه٤م: أن ختتٚمػ أصُؾ احل٘مٞم٘م٦م ومٞمٝمام، ومٞمدوُر اًمٚمٗمُظ سملم ُمٕمٜمٞملم هق ذم أطمِدَه٤م طم٘مٞم

َوَصؾ  }أظَمِر طم٘مٞم٘م٦ٌم ذقمٞم٦م، وم٤مًمنمقمٞم٦ُم أومم، إٓ أن شمدل ىمريٜم٦ٌم قمغم إرادة اًمٚمٖمقي٦م ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـٌ هَلُؿْ  ، ويمذًمؽ إذا دار سملم اًمٚمٖمقي٦م واًمٕمرومٞم٦م، وم٤مًمٕمرومٞم٦ُم أومم، ًمٓمري٤مهن٤م قمغم اًمٚمٖم٦م، {قَمَٚمٞمِْٝمْؿ إِني َصاَلشَمَؽ ؾَمَٙم

 ، وم٤مًمنمقمٞم٦م أومم، ٕني اًمنمَع أًمزم.وًمق دار سملم اًمنمقمٞم٦م واًمٕمرومٞم٦م

اًميب اًمث٤مين: أٓ ختتٚمػ أصُؾ احل٘مٞم٘م٦م، سمؾ يماَِل اعمٕمٜمٞملم اؾمتُٕمٛمؾ ومٞمٝمام ذم اًمٚمٖم٦م أو ذم اًمنمع أو 

 اًمٕمر  قمغم طمدٍّ ؾمقاء، وهذا أيْم٤م قمغم ضسملم: 

ٞمض واًمٓمٝمر، أطمدَه٤م: أن يتٜم٤مومٞم٤م اضمتامقًم٤م، وٓ يٛمٙمـ إرادهُتام سم٤مًمٚمٗمظ اًمقاطمد، يم٤مًم٘مرء: طم٘مٞم٘م٦م ذم احل

 ومٕمغم اعمجتِٝمد أْن جيتٝمد ذم اعمراد ُمٜمٝمام سم٤مُٕم٤مرات اًمداًم٦م قمٚمٞمف.

اًميب اًمث٤مين: أٓ يتٜم٤مومٞم٤م اضمتامقم٤م، ومٞمج٥م احلٛمُؾ قمٚمٞمٝمام قمٜمد اعمح٘م٘ملم، ويٙمقن ذًمؽ أسمٚمَغ ذم 

 ٤من: اإلقمج٤مز واًمٗمّم٤مطم٦م، وأطمٗمَظ ذم طمؼ اعمٙمٚميػ، إٓ أْن َيُدلي دًمٞمٌؾ قمغم إرادة أطمِدَه٤م، وهذا أيْم٤م ضسم

 أطمدَه٤م: أن شمٙمقن دًٓمُتف ُم٘متْمٞم٦ًم ًمٌٓمالن اعمٕمٜمك أظمر، ومٞمتٕملم اعمدًمقُل قمٚمٞمف، ًمإلرادة.

اًمث٤مين: أٓ ي٘متيَض سمٓمالَٟمف، وهذا اظمتٚمػ اًمٕمٚمامُء ومٞمف، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: يث٧ٌم طمٙمُؿ اعمدًمقل قمٚمٞمف 

مل يدل قمٚمٞمف دًمٞمٌؾ ُمـ ويٙمقن ُمرادا، وٓ ُيَْٙمُؿ سمً٘مقط اعمٕمٜمك أظمر، سمؾ جيقز أن يٙمقن ُمرادا أيْم٤م وإن 

ظم٤مرج، ٕني ُمقضم٥م اًمٚمٗمظ قمٚمٞمٝمام، وم٤مؾمتقي٤م ذم طمٙمٛمف وإن شمرضمح أطمُدَه٤م سمدًمٞمٍؾ ُمـ ظم٤مرج، وُمٜمٝمؿ ُمـ 

٧ٌَُم طمٙماًم ُمـ أظمر، ًم٘مقشمف سمٛمٔم٤مهرة اًمدًمٞمؾ أظمر.  ىم٤مل: ُم٤م شمرضمح سمدًمٞمٍؾ ُِمـ ظم٤مرج أصم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ... ،(110)ٖم٦ميًم٤م ذم اًمٚمإُم٤م ًمٙمقٟمف ُمِمؽمَ 

                                                                                                                                                      

ٚمؿ(. ]اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ومٝمذا أصٌؾ ٟم٤مومٌع ُمٕمتؼَمٌ ذم وضمقه اًمتٗمًػم ذم اًمٚمٗمظ اعمحتٛمؾ، واهلل أقم

م، وىمد أطمٚمٜم٤م صَمؿي قمغم آظمر اًمتٕمٚمٞمؼ 168 - 2/166 [ وهذا هق إصؾ اعمِم٤مر إًمٞمف ذم يمالم اعم٤موردي اعمت٘مد 

 قمغم هذه اعم٘مدُم٦م.

ًمٞم٤م. (110)  اعمِمؽمك هق: اًمٚمٗمظ اًمقاطمد اعمقوقع عمٕمٜمٞملم وم٠ميمثَر َوْوًٕم٤م أوي

ٙم٦م، وم٢مهن٤م عمٕمٜمك واطمد، وم٤مًمٚمٗمُظ ومٞمٝم٤م ُمقوقٌع ًمٚم٘مدر ومخرج سم٘مقهلؿ )عمٕمٜمٞملم وم٠ميمثر( اعمتقاـمئ٦م واعم ِمٙم 

 اعمِمؽمك.

ًمٞم٤م( اعمج٤مُز، إذ اعمٕمٜمك اعمج٤مزي ىمد ُوِوع ًمف اًمٚمٗمُظ ووًٕم٤م صم٤مٟمٞم٤م وَوٕمف اعمتٙمٚم ؿ  وسم٘مقهلؿ )ووٕم٤م أوي

ُط اعمِمؽمك أن يٙمقن طم٘مٞم٘م٦ًم ذم ُمٕمٜمٞمٞمف سمال ظمال (. ]هن٤مي٦م  وَٟمَّم٥م قمٚمٞمف ىمريٜم٦م، وهلذا ىم٤مل اإلؾمٜمقي: )َذْ

، وطم٤مؿمٞم٦م اًمتٜم٘مٞمح ٓسمـ قم٤مؿمقر  1/99، واًمتقوٞمح ذح اًمتٜم٘مٞمح حلٚمقًمق  1/260ًمًقل ًمإلؾمٜمقي ا

1/11] 

قم٤ٌمرة قمـ ووع اًمقاوِع اًمٚمٗمَظ عمٕمٜمًك  -يٕمٜمل آؿمؽماك  -هذا وىمد ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: )وًمٞمس هق 

٤مء ًم٘مّمد اًمتٗم٤مُهؿ، صمؿ ووِٕمف عمٕمٜمًك آظمَر، ٕني ذًمؽ ُيٜم٤مذم اًمَٖمَرَض ُِمـ ووع اًمٚمٖم٦م اًمذي هق َت٤مُيُز إؿمٞم

 واطمتامُل اًمٜمًٞم٤من ٓ ُيذيمر هٜم٤م، ٕني يِمال اًمٚمٗمٔملم ُمًتٕمَٛمٌؾ، وًمٙمـ آؿمؽماك َيٕمِرض ًمٚمٖم٦م سمثالصم٦م أؾم٤ٌمب: 

أوهل٤م: شمٕمدُد ًمٖم٤مِت ىم٤ٌمئِؾ اًمٕمرب سمٕمد شمٗمرىمٝمؿ ذم أـمرا  الزيرة إصمَر ؾَمٞمؾ اًمَٕمِرم, ومٚمام وىمع اًمتٕم٤مُر  

ب.سمٞمٜمٝمؿ ُِمـ سمٕمُد َٟم٘مٚم٧م يمؾ  ىمٌٞمٚم٦ٍم ًمٖمَتٝم٤م   ًمألظمرى، وُيٚمَحؼ هبذا اعمُٕمري

 صم٤مٟمٞمٝم٤م: ؿمٝمرة اعمج٤مز، وُمٜمف اؾمتٕمامُل احلر  ذم ُمٕمٜمك طمرٍ  آظمر.

صم٤مًمثٝم٤م: اًمتٚمٓم ُػ ًمٚمتٗم٤مؤل وٟمحِقه، يم٘مقهلؿ: القن ًمألسمٞمض وإؾمقد، وًمألقمٛمك سمّمػم، وًمٚمٛمٚمدوغ 

 ؾمٚمٞمؿ.

ُك َيْٕمِرُض سمٕمد واًمٔم٤مهر أني َُمـ أٟمٙمره همٗمؾ قمـ هذا، ومٞمقؿمؽ أن يٙمقن اخلالُ  ًمٗمٔمٞم٤م، وم٤مٓؿمؽما

 [130 - 1/129آؾمتٕمامل ٓ ُِمـ أصؾ اًمقوع(. ]طم٤مؿمٞم٦م اًمتٜم٘مٞمح 
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َقَرةٍ }يمٚمٗمظ  ًْ  ...، (111)ل، ويراد سمف إؾمدراد سمف اًمراُماًمذي يُ  {ىَم

                                                                                                                                                      

ق سملم فائدة( : )1/32) "ذح اًمتٜم٘مٞمح"ىم٤مل اًم٘مراذم ذم  وسملم  "اًمٚمٗمظ اعمِمؽمك": يٜمٌٖمل أْن ُيَٗمري

، ٕني اًمٚمٗمَظ إول ُمِمؽمك, واًمث٤مين عمٕمٜمًك واطمٍد ُمِمؽمٍك واًمٚمٗمُظ ًمٞمس "اًمٚمٗمظ اعمقوقع ًمٚمٛمِمؽمك"

 ِمؽمك، وإول جمٛمؾ، واًمث٤مين ًمٞمس سمٛمجٛمؾ، ٓحت٤مد ُمًامه( اهـ .سمٛم

ىمٚم٧م: وم٤مٓؿمؽماك ذم )اًمٚمٗمظ اعمِمؽمك( اؿمؽماك ًمٗمٔمل، أي: اؿمؽماك أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك ذم ًمٗمظ واطمد, 

ومٛمحؾ اًمنميم٦م اًمٚمٗمظ, وأُم٤م آؿمؽماك ذم )اًمٚمٗمظ اعمقوقع ًمٚمٛمِمؽمك( وم٤مؿمؽماٌك ُمٕمٜمقي أي: اؿمؽماك أيمثر 

ومٛمحؾ اًمنميم٦م اعمٕمٜمك. وهذا اعمِمؽمك اعمٕمٜمقي هق اًمٙمكم قمٜمد اعمٜم٤مـم٘م٦م، ىم٤مل اعمٚمقي ُمـ ومرٍد ذم ُمٕمٜمًك واطمد، 

( : )وًمذًمؽ ي٘مًٛمقن اًمنميم٦م إمم آؿمؽماك اًمٚمٗمٔمل واعمٕمٜمقي، ويريدون 63)ص "ذح اًمًٚمؿ"ذم 

 سم٤مٕول اعمِمؽمك, وسم٤مًمث٤مين اًمٙمكم(، وهلذا ىم٤مل إظميي: 

اٍك اًمُٙمكم   ... يَم٠َمؾَمٍد  ُف الُْزئِل  وَمُٛمْٗمِٝمُؿ اؿْمؽِمَ ًُ  َوقَمْٙم

. وإذا ُأـمِٚمؼ آؿمؽماُك اٟمٍم  إمم اًمٚمٗمٔمل.   يٕمٜمل سم٤مٓؿمؽماِك اعمٕمٜمقيي

( : )ٓ ظمالَ  أني آؿمؽماَك قمغم ظمال  إصؾ( اهـ . 1/293) "اعمزهر"وىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم 

 وم٤مٕصؾ ذم اًمٚمٗمظ اٟمٗمراُده سمٛمٕمٜمًك واطمد ُمـ طمٞم٨م اًمقوع إوزم.

ىمٞمؾ: هق اؾمُؿ مجِع ىمًقر، وهق  "ىمًقرة"( : )29/330) "قيراًمتحرير واًمتٜم"ىم٤مل ذم  (111)

اًمراُمل، أو هق مجٌع قمغم ظمال  اًم٘مٞم٤مس، إذ ًمٞمس ىمٞم٤مُس ومٕمٚمؾ أْن جُيٛمع قمغم ومٕمٚمٚم٦م. وهذا شم٠مويُؾ مجٝمقر 

اعمٗمنيـ قمـ اسمـ قم٤ٌمس وقمٙمرُم٦م وجم٤مهد وهمػمَه٤م، ومٞمٙمقن اًمتِمٌٞمُف ضم٤مري٤م قمغم ُمراقم٤مة احل٤مًم٦م اعمِمٝمقرة ذم 

ؾ: اًم٘مًقرة ُمٗمرد، وهق إؾمد، وهذا ُمرويٌّ قمـ أيب هريرة وزيد سمـ أؾمٚمؿ، وىم٤مل اسمـ يمالم اًمٕمرب. وىمٞم

قم٤ٌمس: إٟمف إؾمد سم٤محلٌِمٞم٦م، ومٞمٙمقن اظمتالُ  ىمقِل اسمـ قم٤ٌمس اظمتالوم٤م ًمٗمٔمٞم٤م، وقمٜمف: أٟمف أٟمٙمر أن يٙمقن 

ـُ اًمًٌٙمل ذم إًمٗم٤مظ اًمقار دة ذم ىمًقر اؾمَؿ إؾمد، ومٚمٕمٚمف أراد أٟمف ًمٞمس ذم أصؾ اًمٕمرسمٞم٦م. وىمد قمده اسم

اًم٘مرآن سمٖمػم ًمٖم٦م اًمٕمرب ذم أسمٞم٤مٍت ذيمر ومٞمٝم٤م ذًمؽ، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: اًم٘مًقر إؾمد واًم٘مًقرة يمذًمؽ، أٟمثقه 

يمام ىم٤مًمقا: أؾم٤مُم٦م، وقمغم هذا ومٝمق شمِمٌٞمٌف ُمٌتَٙمٌر حل٤مًم٦ِم إقمراٍض خمٚمقٍط سمرهم٥م مم٤م شمْمٛمٜمتف ىمقارع اًم٘مرآن، 
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َٕمَس } وًمٗمظِ  ًْ  .(112)هاًمٚمٞمؾ وإدسم٤مرُ  ذي يراد سمف إىم٤ٌمُل اًم {قَم

                                                                                                                                                      

( ف ًمٚمتِمٌٞمٝملم ُمع اًمرقم٤مي٦م قمغم اًمٗم٤مصٚم٦موم٤مضمتٛمع ذم هذه الٛمٚم٦م َتثٞمالن، وإيث٤مُر ًمٗمظ ىمًقرة هٜم٤م ًمّمالطمٞمت

 اهـ .

قمًٕمس اًمٚمٞمؾ قمًٕم٤مؾم٤م وقمًٕم٦ًم، ىم٤مل جم٤مهد ( : )30/154) "اًمتحرير واًمتٜمقير"ىم٤مل ذم  (112)

قمـ اسمـ قم٤ٌمس: أىمٌؾ سمٔمالُمف، وىم٤مل جم٤مهد أيْم٤م قمـ اسمـ قم٤ٌمس: ُمٕمٜم٤مه: أدسمر فمالُُمف، وىم٤مًمف زيُد سمـ أؾمٚمؿ، 

ؼمد واخلٚمٞمؾ: هق ُمـ إوداد، ي٘م٤مل: قمًٕمس، إذا أىمٌؾ وضمزم سمف اًمٗمراء وطمٙمك قمٚمٞمف اإلمج٤مع. وىم٤مل اعم

َؿ اهللُ سم٢مىم٤ٌمل اًمٚمٞمؾ وإدسم٤مره ُمًٕم٤م اهـ.  ًَ فمالُمف، وقمًٕمس، إذا أدسمر فمالُمف. ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م: ىم٤مل اعمؼمد: َأىْم

ؿ سمف ومٞمٝمام، ٕهنام ُمـ ُمٔم٤مهر اًم٘مدرة، إذ  ًَ وسمذًمؽ يٙمقن إيث٤مُر هذا اًمٗمٕمؾ إلوم٤مدشمف يِماَل طم٤مًملم ص٤محللَم ًمٚمَ٘م

 ( اهـ .٥م اًمٔمالم اًمْمٞم٤مء، صمؿ يٕم٘م٥م اًمْمٞم٤مء اًمٔمالم، وهذا إجي٤مزيٕم٘م

ـُ قم٤مؿمقر ذم هذا اعمقوع واًمذي ىمٌَٚمف هق ىمْمٞم٦ُم ُم٤م شم٘مدم ذم  ىم٤مٟمقن محؾ اًمٚمٗمظ "ىمٚم٧م: وُم٤م ىمرره اسم

اًمذي ذيمره اًمزريمٌم، وهق أني اًمٚمٗمظ اعمِمؽمك إن مل ئمٝمر ًمٚمٜم٤مفمِر وضمٌف ُيٌَلم  يمقَن أطمِد اطمتامًَمٞمْف  "اعمحتٛمؾ

 وضم٥م احلٛمُؾ قمٚمٞمٝمام قمٜمد اعمح٘م٘ملم.اد اعمتٙمٚم ؿ، ومل يٙمـ ذم احلٛمؾ قمٚمٞمٝمام مجٞمٕم٤م ُمٜم٤موم٤مٌة، هق ُمر

صمؿ إني اعمّمٜم َػ ىمد َُمثيؾ ًمالؿمؽماك ذم آؾمؿ واًمٗمٕمؾ، وسم٘مل احلر ، ىم٤مل اًمِمٞم( حمٛمد إُملم 

ُٚمقهِبِْؿ َوقَمغَم ؾَمْٛمِٕمِٝمْؿ ظَمتََؿ اهلليُ قَمغَم ىمُ }اًمِمٜم٘مٞمٓمل: )وُمث٤مُل اإلمج٤مل سم٥ًٌم آؿمؽماك ذم طمر : ىمقًُمف شمٕم٤ممم 

حمتٛمٚم٦م ًمٚمٕمٓمػ  {َوقَمغَم َأسْمَّم٤مِرِهؿْ }وىمقًمف  {َوقَمغَم ؾَمْٛمِٕمِٝمؿْ }، وم٢من اًمقاو ذم ىمقًمف {َوقَمغَم َأسْمَّم٤مِرِهْؿ هِمَِم٤مَوةٌ 

ُمٕمٓمق  قمغم  {َوقَمغَم ؾَمْٛمِٕمِٝمؿْ }قمغم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م وًمالؾمتئٜم٤م ، وًمٙمٜمف شمٕم٤ممم سملم ذم ؾمقرة ال٤مصمٞم٦م أن ىمقًمف هٜم٤م 

مجٚم٦م ُمًت٠مٟمٗم٦م ُمٌتدأ وظمؼم، ومٞمٙمقن اخلتؿ قمغم اًم٘مٚمقب  {َوقَمغَم َأسْمَّم٤مِرِهْؿ هِمَِم٤مَوةٌ }، وأن ىمقًمف {ؿْ ىُمُٚمقهِبِ }

ََذ }وإؾمامع، واًمٖمِم٤موُة قمغم ظمّمقص إسمّم٤مر، وأي٦م اًمتل سَملمي هب٤م ذًمؽ هل ىمقًُمف شمٕم٤ممم  ـِ اختي َأوَمَرَأْي٧َم َُم

ُف اهلليُ قَمغَم قِمْٚمٍؿ وَ  ِه هِمَِم٤مَوةً إهَِلَُف َهَقاُه َوَأَوٚمي (. ]ُم٘مدُم٦م أوقاء اًمٌٞم٤من {ظَمَتَؿ قَمغَم ؾَمْٛمِٕمِف َوىَمْٚمٌِِف َوضَمَٕمَؾ قَمغَم سَمٍَمِ
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 ...ذم إصؾ،  (113)٤مئً تقاـمِ وإُم٤م ًمٙمقٟمف ُمُ 

                                              

اعمتقاـمئ ٟمقٌع ُمـ اعمِمؽمك اعمٕمٜمقي اعم٘م٤مسمؾ ًمٚمٛمِمؽمك اًمٚمٗمٔمل، ىم٤مل اًمتٝم٤مٟمقي: )آؿمؽماك ذم  (113)

لم: أطمدَه٤م: يمقن اًمٚمٗمظ اعمٗمرد قمر  اًمٕمٚمامء يم٠مهؾ اًمٕمرسمٞم٦م وإصقل واعمٞمزان ُيٓمَٚمؼ سم٤مٓؿمؽماك قمغم ُمٕمٜمٞم

ُمقوققم٤م عمٗمٝمقٍم قم٤ممٍّ ُمِمؽَمك سملم إومراد، ويًٛمك اؿمؽمايم٤م ُمٕمٜمقي٤م، وذًمؽ اًمٚمٗمُظ يًٛمك ُمِمؽميم٤م ُمٕمٜمقي٤م، 

ويٜم٘مًؿ إمم اعمتقاـمئ واعمِمٙمؽ. وصم٤مٟمٞمٝمام: يمقن اًمٚمٗمظ اعمٗمرد ُمقوققم٤م عمٕمٜمَٞملم ُمًٕم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٌدل ُمـ 

اًمٚمٗمُظ يًٛمك ُمِمؽميم٤م ًمٗمٔمٞم٤م(. ]يمِم٤م  اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن همػم شمرضمٞمح، ويًٛمك اؿمؽمايم٤م ًمٗمٔمٞم٤م، وذًمؽ 

1/202] 

يمام ذم  ،قاطمد ُمـ همػم اظمتالٍ  وشمٗم٤موت ومٞمٝم٤مو)اًمتقاـم١م( : هق أن شمٙمقن إومراُد ُمًتقي٦ًم ذم اعمٕمٜمك اًم

 وم٢مني ُمٕمٜم٤مه ٓ ُيتٚمػ ذم أومراده. ،اإلٟم٤ًمن

ٍّ ُُمًتٍق ذم أومر  اده.وقمغم هذا وم٤معمتقاـمئ هق: اًمٚمٗمظ اعمقوقع عمٕمٜمًك يُمكم 

أي:  ،ي٘م٤مل: شمقاـم٠م ومالن وومالن ،ًمتقاومؼ إومراد ذم ُمٕمٜم٤مه ،وهق اًمتقاومؼ ،وؾمٛمل ُمتقاـمئ٤م ُمـ اًمتقاـم١م

 ومٚمام شمقاوم٘م٧م حَم٤مل  ُمًٛمك هذا اًمٚمٗمِظ ذم ُمًامه ؾُمٛمل ُمتقاـمئ٤م. ،اشمٗم٘م٤م

ؽ( : ومٝمق أن شمٙمقن إومراُد همػَم ُمًتقي٦م ذم اعمٕمٜمك اًمقا طمد سمؾ يٙمقن وأُم٤م )اًمتِم٤ميمؽ( وي٘م٤مل )اًمتِمٙم 

 يمام ذم اًمٜمقر، وم٢مٟمف ذم اًمِمٛمس أىمقى ُمٜمف ذم همػمه٤م. ،تٚمٗم٤م وُمتٗم٤موشم٤م ومٞمٝم٤مخم

ٍّ خمتِٚمٍػ ذم أومراده. ]اٟمٔمر:  ؽ: هق اًمٚمٗمظ اعمقوقع عمٕمٜمًك يمكم   "القاهر اعمْمٞم٦م"وقمغم هذا وم٤معمِمٙم 

 ([337ًمراىمٛمف )ص

 ([85: أسمق قمكم سمـ ؾمٞمٜم٤م. ]اإليمًػم ًمٚمٓمقذم )ص "اعمِمٙمؽ"وىمٞمؾ: أول ُمـ اظمؽمع ًمف اؾمَؿ 

٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )ٓ ري٥َم أني اعمٕم٤مين اًمٙمٚمٞم٦م ىمد شمٙمقن ُمتٗم٤مِوٚم٦م ذم ُمقارده٤م، سمؾ أيمثُره٤م يمذًمؽ، ىم

ٟمقٌع ُمـ  وهلذا يم٤من ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ىم٤مل: هق ،أُمٌر اصٓمالطمل "اعمِمٙمؽ"ًم٘مًؿ سمٚمٗمظ وختّمٞمُص هذا ا

 اًمتٗم٤مُوِت احل٤مصِؾ ٕطمد ،اعمتقاـمئ
ِ
َه٤م، سمؾ سم٢مزاء اًم٘مدر ٕني واِوَع اًمٚمٖم٦م مل َيَْمِع اًمٚمٗمَظ اًمٕم٤ممي سم٢مزاء

، وم٤معمتقاـمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م شمتٜم٤مول اعمِمٙمٙم٦م، وأُم٤م اعمتقاـمئ٦م اًمتل شمت٤ًموى  اعمِمؽمك. وسم٤ملٛمٚم٦م وم٤مًمٜمزاُع ذم هذا ًمٗمٔملٌّ

ٞمُؿ اعمِمٙمٙم٦م، وإذا ضُمِٕمَٚم٧م اعمتقاـمئ٦ُم ٟمققملم: ُمتقاـمئ٤م قم٤مُم٤م وظم٤مص٤م، يمام ضُمِٕمؾ اإلُمٙم٤من  ًِ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ومٝمل ىَم
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ٌْس(. ]  - 4/425، واٟمٔمر: القاب اًمّمحٞمح  2/586ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ٟمققملم: قم٤مُم٤م وظم٤مص٤م، زال اًمٚمي

426] 

وهلذا يم٤من اعمت٘مدُمقن ُمـ ُٟمٔمي٤مر  ،ُمتقاـمئ٦ٌم سم٤مقمت٤ٌمر اًم٘مدر اعمِمؽمك وىم٤مل أيْم٤م: )إؾمامء اعمِمٙمٙم٦م هل

قن اعمِمٙمٙم٦َم سم٤مؾمؿٍ اًمٗمالؾمٗم٦م وهمػمهؿ  عمِمٙمٙم٦م ىمًٌؿ ُمـ وم٤م ،ًمٗمُظ اعمتقاـمئ٦م يتٜم٤مول ذًمؽ يمٚميفسمؾ  ،ٓ َُيّم 

( ، واٟمٔمر: اًمتدُمري٦م 199وىمًٞمُؿ اعمتقاـمئ٦م اخل٤مص٦م(. ]اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم )ص ،ًمٕم٤مُم٦ماعمتقاـمئ٦م ا

 ([130)ص

اُق ُيت٤مرون أني إؾمامَء اعم٘مقًم٦م قمٚمٞمف )) فائدة (( :  وقمغم همػمه ُم٘مقًم٦ٌم  -شمٕم٤ممم  -ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )احلُذي

وٓ سمٓمريؼ  ،ٚمٗمٔملًمٞم٧ًم سمٓمريؼ آؿمؽماك اًم ،ٕم٤ممسمٓمريؼ اًمتِمٙمٞمؽ اًمذي هق ٟمقٌع ُمـ اًمتقاـم١م اًم

يمام ُيٓمَٚمؼ ًمٗمُظ  ،اك اعمٕمٜمقي اًمذي شمتٗم٤موؾ أومراُدهسمؾ سمٓمريؼ آؿمؽم ،اك اعمٕمٜمقي اًمذي شمتامصمؾ أومراُدهآؿمؽم

يٓمٚمؼ  ،ومٙمذًمؽ ًمٗمظ اًمقضمقد ،دوٟمف يمٌٞم٤مض اًمٕم٤مجوقمغم ُم٤م  ،واًمًقاد قمغم اًمِمديد يمٌٞم٤مض اًمثٚم٩م اًمٌٞم٤مض

 ؾ هذا اًمٌٞم٤مض قمغم هذا اًمٌٞم٤مض.وهق ذم اًمقاضم٥م أيمٛمُؾ وأومْمؾ ُمـ ومْم ،قمغم اًمقاضم٥م واعمٛمٙمـ

ٞم٤ًّم سمٞمٜمٝمام ًمٙمـ اًمتٗم٤موؾ ذم إؾمامء اعمِمٙمٙم٦م ٓ يٛمٜمع أن يٙمقن أصُؾ  ومال سمد ذم  ،اعمٕمٜمك ُمِمؽميم٤م يُمٚم 

ٙم٦م ُِمـ ُمٕمٜمًك يمكمٍّ ُمِمؽَمك و وذًمؽ َُمقِرُد اًمت٘مًٞمؿ  ،إن يم٤من ذًمؽ ٓ يٙمقن إٓ ذم اًمذهـإؾمامء اعمِمٙم 

قرد اًمت٘مًٞمؿ ُمِمؽَمٌك سملم وم٢مني ُم ،قضمقد يٜم٘مًؿ إمم واضم٥م وممٙمـؾ: اعمشم٘مًٞمِؿ اًمٙمكم إمم ضمزئٞم٤مشمف إذا ىمٞم

صمؿ يمقُن وضمقِد هذا اًمقاضم٥ِم أيمٛمَؾ ُمـ وضمقد اعمٛمٙمـ ٓ يٛمٜمع أن يٙمقن ُمًٛمك اًمقضمقِد ُمٕمٜمًك  ،إىم٤ًمم

 يمٚمٞم٤م ُمِمؽميم٤م سمٞمٜمٝمام.

واًمٕمٚمٞمؿ واًم٘مدير وهٙمذا ذم ؾم٤مئر إؾمامء واًمّمٗم٤مت اعمٓمَٚمَ٘م٦م قمغم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق يم٤مؾمؿ احلل 

وؾم٤مئر ُم٤م ٟمٓم٘م٧م  ،وىمدرشمف ورمحتف ورو٤مه وهمْمٌف وومرطمفويمذًمؽ ذم صٗم٤مشمف يمٕمٚمٛمف  ،اًمًٛمٞمع واًمٌّمػمو

 سمف اًمرؾمُؾ ُمـ أؾمامئف وصٗم٤مشمف.

 واًمٜم٤مُس شمٜم٤مزقمقا ذم هذا اًم٤ٌمب: 

وم٘م٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م يم٠ميب اًمٕم٤ٌمس اًمٜم٤مؿمئ ُمـ ؿمٞمقخ اعمٕمتزًم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا أؾمٌَؼ ُمـ أيب قمكّم: هل طم٘مٞم٘م٦ٌم ذم 

 قق.اخل٤مًمؼ جم٤مٌز ذم اعمخٚم
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 ... (114)اًمِمٞمئلم، يم٤مًمْمامئر اًمٜمققملم أو أطمدُ  ًمٙمـ اعمراد سمف أطمدُ 

                                                                                                                                                      

 وىم٤مًم٧م ـم٤مئٗم٦م ُمـ الٝمٛمٞم٦م واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م واًمٗمالؾمٗم٦م سم٤مًمٕمٙمس: هل جم٤مٌز ذم اخل٤مًمؼ طم٘مٞم٘م٦ٌم ذم اعمخٚمقق.

وهذا ىمقُل ـمقائِػ اًمٜم ٔمي٤مر ُمـ اعمٕمتزًم٦م وإؿمٕمري٦م  ،٤مهػُم اًمٓمقائػ: هل طم٘مٞم٘م٦ٌم ومٞمٝماموىم٤مل مج

اُمٞم٦م ـي يمثػم ،واًمٗم٘مٝم٤مء وأهِؾ احلدي٨م واًمّمقومٞم٦م واًمَٙمري ا ُِمـ ه١مٓء يتٜم٤مىمض، ومٞمُِ٘مر  وهق ىمقُل اًمٗمالؾمٗم٦م. ًمٙم

ٌَِف ٟمٗم٤مِة وُيٜم٤مز ،واًمٜمٗمس واًمذات واحل٘مٞم٘م٦م وٟمحق ذًمؽذم سمٕمْمٝم٤م سم٠مهن٤م طم٘مٞم٘م٦ٌم يم٤مؾمؿ اعمقضمقد  ع ذم سمٕمْمٝم٤م ًمُِم

ق سملم اعمتامصمٚملم، وٟمٗمل الٛمٞمع يٛمتٜمع  ،ِل ومٞمام أصمٌتفواًم٘مقُل ومٞمام ٟمٗم٤مه ٟمٔمػُم اًم٘مق ،الٛمٞمع وًمٙمـ هق ًم٘مّمقره ومري

 أن يٙمقن ُمقضمقدا.

وُمٗمٕمقل وهمػم  ،وهمٜمل ووم٘مػم ،وىمديؿ وطم٤مدث ،اعمقضمقَد يٜم٘مًؿ إمم واضم٥م وممٙمـ ِٚمؿ أني وىمد قمُ 

 ووضمقد ،ضمقد اعمحَدث يًتٚمزم وضمقَد اًم٘مديؿوو ،ضمقَد اعمٛمٙمـ يًتٚمزم وضمقَد اًمقاضم٥موأني و ،ُمٗمٕمقل

 وطمٞمٜمئذ ومٌلم اًمقضمقديـ أُمرٌ  ،اعمٗمٕمقل يًتٚمزم وضمقد همػم اعمٗمٕمقلووضمقد  ،اًمٗم٘مػم يًتٚمزم وضمقَد اًمٖمٜمل

 - 198ومٙمذًمؽ اًم٘مقُل ذم الٛمٞمع(. ]اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم )ص ،واًمقاضم٥م ُيتص سمام يتٛمٞمز سمف ،ُمِمؽمك

199]) 

ذح "وهذا ومٞمف أٟمف َيُٕمد  اًمْمامئَر ُمـ اًمٙمٚمٞم٤مت، ٕني اعمتقاـمئ يمكّم، وىمد ىم٤مل اًم٘مراذم ذم  (114)

ٞم٨م ُوضِمد، هؾ هق وم٤مئدة ضمٚمٞمٚم٦م: اظمتٚمػ اًمٗمْمالء ذم ُمًٛمك ًمٗمظ اعمْمٛمر طم: )( 38 - 1/37) "اًمتٜم٘مٞمح

ف وقمٚمٞم ،ىم٤مل: واًمّمحٞمُح ظمالُ  هذا اعمذه٥م ،٧ُم إيمثريـ قمغم أني ُمًامه ضمزئلضمزئل أو يمكم؟ ومرأي

 وهق أني ُمًامه يمكم( اهـ . ،إىمٚمقن، وهق اًمذي أضمِزم سمّمحتف

( : )ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م أسمق طمٞم٤من: اًمذي ٟمخت٤مره أهن٤م يمٚمٞم٤مٌت 1/204) "هن٤مي٦م اًمًقل"وىم٤مل اإلؾمٜمقي ذم 

 زئٞم٤مٌت اؾمتٕمامٓ( اهـ . َوْوًٕم٤م، ضم

٘مٞمؼ اعمٕمٜمك ( : )ذيَمر هٜم٤م ُمذهٌلم ذم حت39 - 1/37وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر حمِمٞم٤م قمغم يمالم اًم٘مراذم )

 وهق ظمالٌ  َيني إمم سم٘مٞم٦م اعمٕم٤مر . ،اعمقوقِع ًمف اًمْمامئرُ 

أو إمم قمدم آظمتّم٤مص  ،ٕولوهق ٟمٔمُر اعمذه٥م ا ،اًمٜمٔمُر إمم طم٤مل آؾمتٕماملمـشُل اخللف: و

 ،٤مئَر اعمٕم٤مرِ  يمٚمٞم٤مٌت سمح٥ًم اًمقوعوم٢مني اًمْمامئَر وؾم ،وهق اًمتح٘مٞمؼ ،وهق ٟمٔمر اعمذه٥م اًمث٤مين ،سمقاطمد
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ؼ قمغم ٕني اًمقاوع ُم٤م ووع ًمٗمٔم٤م ًمذاٍت ُمٕمٞميٜم٦م ٓ ُيْٓمٚمَ  ،قوققم٤مت اًمٚمٖمقي٦م سمح٥ًم اًمقوع يمٚمٞم٦مٌ وؾم٤مئُر اعم

 إٓ أ ،ٍد يمِمٛمس وؾمامء، ومذًمؽ سمح٥ًم اًمٕمروضطمتك اًمٙمٚمٞم٤مت اعمٜمحٍمة ذم أومرا ،همػمه٤م
ٍ
ني يمٚمٞم٦َم يمؾ  رء

 سمح٥ًم ُم٤م ُوِوع ًمف.

وإٟمام اًمٜمٔمُر إمم أُمريـ  ،ًمٜم٤م قمغم ُم٘متْم٤مه سمٙمٚمٞم٦م أو ضمزئٞم٦م وٓ طُمٙمؿَ  ،٢مًذا، مل يٌَؼ ًمٜم٤م ٟمٔمٌر ذم اًمقوعوم

 واؾمتٕمامُل اعمتٙمٚم ؿ. ،وَه٤م: ذُط اًمقاوع ،آظمريـ

ح٤م إلـم رشط الواضعوم٠مُم٤م  ٠مظمقذا ُِمـ شمتٌع الىمٝم٤م ُمومٝمق ُم٤م ذـمف ذم ووع اًمٙمٚمٞم٦م وضمَٕمَٚمف ىمٞمدا ُمّمح 

 "اًمرضمؾ"وٕمف وهذا يمق ،اًمٚمٖم٦م وقِمْٚمُؿ اًمٍم  وقمٚمؿ اًمٜمحق وًمٌٞم٤من ذًمؽ ُووع قِمْٚمُؿ َُمتْـ ،اؾمتٕمامهلؿ

دًٓم٦م قمغم اًمُٕمْٛمدي٦م ذم وووٕمف اًمرومَع ًمٚم ،عم٤م ُم٣م ُمـ إطمداث "وَمَٕمؾ"ووٕمف و ،ًمٚمذيمر اًم٤ٌمًمغ أدُمل

ػمه وٓ سمٕمٛمدة دون قمٛمدة. وسم٤مًمٜمٔمر ٓ ُيتص مجٞمُع ذًمؽ سمِمخٍص دون آظمر وٓ سمَحَدٍث دون هم ،اًمٙمالم

 إمم ذط اًمقاوع ُيَٙمؿ قمغم اًمٙمٚمامت سم٤مًمٙمٚمٞم٦م والزئٞم٦م وسم٤مًمتٜمٙمػم واًمتٕمريػ.

ِؼ ُمٗمٝمقُمٝم٤م وم٠مُم٤م إومٕم٤مل واحلرو  ومام َذَط اًمقاوعُ  ومٝمل يمٚمٞم٤مٌت ووٕم٤م  ،ومٞمٝم٤م أيمثَر ُِمـ حت٘م 

ٕني اًم٘مّمَد ُمـ  ،سمتٕمريػ أو شمٜمٙمػم٦ٍم أو ضمزئٞم٦م وٓ وذـم٤م، وإن مل َيِِمْع ذم آصٓمالح احلٙمُؿ قمٚمٞمٝم٤م سمٙمٚمٞم

اًمقاوُع وم٤مًمٜمٙمرات مل َيِمؽِمط  ،ُم٤م إؾمامُء ومٛمٜمٝم٤م ٟمٙمراٌت وُمٕم٤مر وأ ،وهل يمٚم ٝم٤م ٟمقٌع واطمد ،اًمتٗمرىم٦مُ  ذًمؽ

وأُم٤م ذم اعمِمت٘م٤مت ومألني  ،وذًمؽ ذم القاُمد فم٤مهر ،ذـمٝم٤م يمكمٌّ ومٙم٤مٟم٧م يمٚمٞم٦ًم، ٕني  ،ومٞمٝم٤م إٓ حت٘مَؼ ُمدًمقهِل٤م

ٓ سم٤مقمت٤ٌمر يقصػ سمف اًمرضمُؾ سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف احتد سمٛمدًمقًمف  "ىم٤مئؿ"وم٢مني  ،صح٦م مَحِْٚمٝم٤م َد ُمدًمقهل٤م يم٤مٍ  ذموضمق

ط  ،ُٗمف سمف، إذ ٓ يقصػ اًمٌمُء سمٜمٗمًفوإٓ مل يّمحي وص ،يمقٟمف هق اًمِمخص اًم٘م٤مئؿ وأُم٤م اعمٕم٤مر  وم٘مد َذَ

قمت٤ٌمر يمقن أي: إهن٤م شمٓمٚمؼ قمغم َُمـ ىم٤مم سمف ُمدًمقهُل٤م سم٤م ،٦م إـمالىمٝم٤م ظمّمقَص َُمـ شُمٓمَٚمؼ قمٚمٞمفاًمقاوع ًمّمح

٤م همػَم ُمٜمٔمقٍر إمم همػمه ىمٞم٤مم ُمدًمقهل٤م ٦م ُمـ وهق ُمقوقٌع ًمٞمدل قمغم ذاٍت ظم٤مص ،وم٠مُم٤م اًمَٕمَٚمُؿ وم٠مقماله٤م ،سمف ظم٤مصًّ

َط اًمقاوُع ًمّمح٦م إـمالىمٝم٤م قمغم ذاٍت أْن ُيقوع هل٤م َوْوًٕم٤م صم٤م ،إؿمٞم٤مء ًمتتٛمٞمز سمف قمـ همػمه٤م وهق  ،ٟمٞم٤موَذَ

ُ قمٜمف سم٤مًمتًٛمٞم٦م  "أٟم٤م"ومـ ،شُمًتٕمٛمؾ إٓ قمٜمد ىَمّْمِد الزئٞم٦م يمٚمٞم٦م قمغم ذط أٓ صمؿ اًمٌ٘مٞم٦ُم ُووٕم٧م عمٕم٤منٍ  ،اعمٕمؼمي

َط اًمقاوُع أن ٓ يًتٕمٛمٚمف  ،ٚمقطمٞمتف ٕن َيًتٕمِٛمٚمف يمؾ  ُمتٙمٚمؿومٝمق يمكمٌّ سمح٥ًم ص ،ُووع عمتٙمٚمؿ ـْ َذَ ًمٙم

 مل شُمالطِمْظ ومٞمف إٓ يمقَٟمف قمالُم٦ًم قمٚمٞمؽ ٓ يِم٤مريمؽ ومٞمٝم٤م "أٟم٤م"وم٢مذا ىمٚم٧َم  ،طم٤مض ذم طم٤مًم٦م شمٙمٚم ِٛمف إٓ ًمِمخصٍ 
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ٕن  ،"ُمتٙمٚمؿ"اًمٗمرُق سمٞمٜمٝمام وسملم ىمقًمؽ وهبذا ئمٝمر  ،"أٟم٤م"ٛملم ُم٤مدام مل َيًتٕمٛمؾ يمٚمٛم٦م همػُمك ُمـ اعمتٙمٚم

ف سمذ "ُمتٙمٚمؿ" ًِ ُٓمْر سم٤ٌمًمف احلدي٨ُم قمـ ٟمٗم َيِّمحي اإلظم٤ٌمُر  وهلذا مل ،ًمؽيّمدق قمغم يمؾ ُمتٙمٚمؿ وإن مل َُيْ

 ًمٞمدل قمغم ُمِم٤مٍر إًمٞمف ُمنموـم٤م أن ُٓووع  "هذا"و ،ُمريدا سمف رضمٌؾ ُمتٙمٚمؿ ،ٓ شم٘مقل: رضمٌؾ أٟم٤م ،سم٤مًمْمامئر

ٌَٜم٤من أْن شُمٓمٚمِ  ،ُيًتٕمٛمؾ إٓ قمٜمد ىمّمد ذاٍت ُمٕمٞمٜم٦م ؼ قمٚمٞمف أٟمف هذا ومت٘مقل: رضمٌؾ ومال يّمح ومٞمٛمـ أؿمػم إًمٞمف سم٤مًم

ريَػ ومٞمٝمام قم٤مِرٌض سم٤مًمّمٚم٦م ٕني اًمتٕم ،أفمٝمُر ذم اعمقصقل واعمحغمي سم٠مل ويمذا إُمرُ  ،أي: ُمِم٤مر إًمٞمف ،هذا

وإين ُمـ "وىمقًمف  ،٤مًمَٕمَٚمؿ أو اًمْمٛمػم ٟمحق: رضمؾ طم٤مشمؿـ إظم٤ٌمر أو اًمتقصٞمػ سموأُم٤م ُم٤م َيِرُد ُمِ  ،واًمٕمٝمد

، ومذًمؽ ًمت٠مويؾ إول سم٤مًمّمٗم٦م، ويمقن اًمث٤مين ُمـ سم٤مب اإلظم٤ٌمر سمٕملم اعمٌتدأ ًمٚمدًٓم٦م "اًم٘مقم اًمذيـ هؿ هؿ

وهق ذم  ،لٛمٞمع ُم٤م ذيمر قمغم وومؼ ذط اًمقاوع، واؾمتٕمامل اعمتٙمٚمؿ "ؿمٕمري ؿمٕمري"قمغم اًمٌ٘م٤مء قمغم طمد 

 َٚمِؿ ُمتقىمٌػ قمغم اًمقوع الديد اعمنموط.اًمٕمَ 

آؾمتٕمامَل قمغم وومؼ اًمنمط ٕني  ،هلؿ: يمٚمٞم٤مت ووٕم٤م ضمزئٞم٤مت اؾمتٕمامٓوهبذا ئمٝمر ُمراُدهؿ ُمـ ىمق

ومجٕمٚمقه  ،صؾ ُمـ اًمتًٛمٞم٦م ُمٜمزًم٦َم ووع اًمقاوعوإٟمام مل ي٘مقًمقا ذًمؽ ذم اًمَٕمَٚمِؿ ًمتٜمزيؾ اًمقوع احل٤م ،الزئل

 ٤ً8مُمح( اهـ . ]واٟمٔمر: ظمالص٦م قمٚمؿ اًمقوع ًمٞمقؾمػ اًمدضمقي )صضمزئٞم٤م ووٕم٤م واؾمتٕمامٓ قمغم وضمف اًمت

- 11]) 

صمالصم٦ُم  {صُمؿي َدَٟم٤م}وذم اعمِم٤مر إًمٞمف سم٘مقًمف: ( : )4/185) "زاد اعمًػم"ىم٤مل اسمـ القزي ذم  (115)

دٟم٤م ُمـ رسمف، واًمث٤مًم٨م: أٟمف  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-أىمقال: أطمده٤م: أٟمف اهلل قمز وضمؾ، واًمث٤مين: أٟمف حمٛمد 

 سم٤مظمتّم٤مر.( اهـ ضمؼميؾ

)اًمّمحٞمُح أني ذًمؽ هق ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، ( : 3/300) "اعمدارج"وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

، هٙمذا {َوًَمَ٘مْد َرآُه َٟمْزًَم٦ًم ُأظْمَرى * قِمٜمَْد ؾِمْدَرِة اعمُْٜمَْتَٝمك}ومٝمق اعمقصقُ  سمام َذيَمَرُه ُِمـ أول اًمًقرة إمم ىمقًمف: 

ه اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم  َ احلدي٨م اًمّمحٞمح، ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: ؾم٠مًم٧ُم رؾمقَل اهلل وَمني

. وًمٗمُظ "ضمؼميؾ، مل أره ذم صقرشمف اًمتل ظُمِٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م إٓ ُمرشملم"صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ هذه أي٦م؟ وم٘م٤مل: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 125 

ْٗمِع َواًْمَقشْمرِ  َواًْمَٗمْجِر َوًَمَٞم٤ملٍ } :ويمٚمٗمظ  ٤م أؿمٌف ذًمؽ.وُم ،{(116)قَمنْمٍ َواًمِمي

 وىمد ٓ جيقز ذًمؽ.ىم٤مهل٤م اًمًٚمػ،  اعمٕم٤مين اًمتل سمف يمؾ   رادَ يُ  قز أنْ هذا ىمد جَيُ  ُؾ ثْ ومٛمِ 

 وم٠مريد هب٤م هذا شم٤مرة وهذا شم٤مرة، وإُم٤م ًمٙمقن اًمٚمٗمظ ،إُم٤م ًمٙمقن أي٦م ٟمزًم٧م ُمرشملم :وم٤مٕول

 واحلٜمٌٚمٞم٦م ويمثػمٌ  اًمٗم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م ز ذًمؽ أيمثرُ قي إذ ىمد ضَم  جيقز أن يراد سمف ُمٕمٜمٞم٤مه، اعمِمؽمك

٥م، قضمِ ، وإُم٤م ًمٙمقن اًمٚمٗمظ ُمتقاـمئ٤م ومٞمٙمقن قم٤مُم٤م، إذا مل يٙمـ ًمتخّمٞمّمف ُمُ (117)ُمـ أهؾ اًمٙمالم

 ٞمف اًم٘مقٓن يم٤من ُمـ اًمّمٜمػ اًمث٤مين.إذا صح وم ومٝمذا اًمٜمقعُ 

                                                                                                                                                      

اًم٘مرآن ٓ يدل قمغم همػم ذًمؽ ُِمـ وضمقه(، وهل ؾمت٦م قمنم وضمٝم٤م، وم٤مٟمٔمره٤م صَمّؿ. وهذا اًم٘مقُل هق اًمذي 

ـُ قم٤مؿمقر ذم اىمتٍم قمٚمٞمف   ( ومل يٕمرج قمغم همػمه.27/96) "اًمتحرير واًمتٜمقير"اسم

ـُ إٟم٤ٌمري يمت٤مسم٤م ذم شمٕمٞملم اًمْمامئر اًمقاىمٕم٦م ذم اًم٘مرآن ذم جمٚمديـىم٤مل اًمزريمٌم: ) (. وىمد َصٜميػ اسم

 [2/212]اًمؼمه٤من 

ْٗمِع َواًْمَقشْمرِ }حمؾ اًمِم٤مهد ىمقًُمف شمٕم٤ممم ( 116) ( : 4/438) "اعمًػم"، ىم٤مل اسمـ القزي ذم زاد {َواًمِمي

 ( اهـ .قمنمون ىمقٓ "اًمِمٗمع واًمقشمر"ًمٚمٛمٗمنيـ ذم )

: وَُمـ ومنَه٤م سم٤مًمؼموج  -هق اًمٌٞمْم٤موي  -( : )ىم٤مل اًم٘م٤ميض 9/465) "شمٗمًػمه"ىم٤مل اًم٘م٤مؾمٛمل ذم 

واًمًٞم٤مرات، أو ؿمٗمع اًمّمٚمقات ووشمره٤م، أو سمَِٞمْقَُمل اًمٜمحر وقمروم٦م، ومٚمٕمٚمف أومرَد سم٤مًمذيمر ُِمـ أٟمقاع اعمدًمقل ُم٤م 

 اًمتقطمٞمد، أو ُمدظمال ذم اًمديـ، أو ُمٜم٤مؾم٦ٌم عم٤م ىمٌٚمٝمام. ىم٤مل اسمـ ضمرير: واًمّمقاُب ُمـ رآه أفمٝمَر دًٓم٦ًم قمغم

ْص ٟمققًم٤م ُمـ اًمِمٗمع وٓ  -شمٕم٤ممم ِذيْمُره  -اًم٘مقل ذم ذًمؽ أْن ُي٘م٤مل: إن اهلل  أىمًؿ سم٤مًمِمٗمع واًمقشمر، ومل ُُيَّم 

هُؾ اًمت٠مويؾ أٟمف داظمٌؾ ذم ُمـ اًمقشمر دون ٟمقع، سمخؼٍم وٓ قم٘مؾ، ويمؾ  ؿمٗمع ووشمر، ومٝمق مم٤م أىمًؿ سمف، مم٤م ىم٤مل أ

ِٛمف سمذًمؽ( اهـ . ]واٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٝم٤مب قمغم اًمٌٞمْم٤موي  ًَ ِٛمف هذا، ًمٕمٛمقِم ىَم ًَ  [8/355ىَم

َٚمف  (117) ـُ قم٤مؿمقر وأصي اعم٘مدُم٦م "ذم مم٤م يٗمٞمد ذم هذا اعمحؾ هم٤مي٦َم اإلوم٤مدة: ُم٤م طمرره اًمٕمالُم٦ُم اسم

شمتحٛمٚمٝم٤م مُجَؾ اًم٘مرآِن شُمٕمتؼَمُ ُمرادًة هب٤م(، )ذم أني اعمٕم٤مين اًمتل  "اًمتحرير واًمتٜمقير"ُمـ ُم٘مدُم٤مت  "اًمت٤مؾمٕم٦م

: )اًم٘مرآُن ُمـ ضم٤مٟم٥م إقمج٤مزه يٙمقن أيمثَر ُمٕم٤مين ُمـ اعمٕم٤مين اعمٕمت٤مدة اًمتل يقدقمٝم٤م  وهذا ٟمص  ُم٤م ىم٤مًمف صَمؿي

اًمٌٚمٖم٤مُء ذم يمالُمٝمؿ، وهق ًمٙمقٟمف يمت٤مَب شمنميٍع وشم٠مدي٥م وشمٕمٚمٞمؿ، يم٤من طم٘مٞم٘م٤م سم٠مْن ُيقَدع ومٞمف ُمـ اعمٕم٤مين 
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تٛمٚمف أًمٗم٤مظ، ذم أىمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اعم٘مدار، سمح٥ًم ُم٤م شمًٛمح سمف اًمٚمٖم٦م اًمقارد هق هب٤م واعم٘م٤مصد أيمثُر ُم٤م حت

اًمتل هل أؾمٛمح اًمٚمٖم٤مت هبذه آقمت٤ٌمرات، ًمٞمحّمؾ َت٤مُم اعم٘مّمقد ُمـ اإلرؿم٤مد اًمذي ضم٤مء ٕضمٚمف ذم مجٞمع 

اًم٘مرآن يٜمٌٖمل ٟمقاطمل اهلدى، ومٛمٕمت٤مُد اًمٌٚمٖم٤مء إيداُع اعمتٙمٚم ؿ ُمٕمٜمًك يدقمقه إًمٞمف همرُض يمالُمف وشمرُك همػمه، و

أن يقَدع ُمـ اعمٕم٤مين يمؾي ُم٤م يت٤مج اًم٤ًمُمٕمقن إمم قمٚمٛمف ويمؾ ُم٤م ًمف طمظٌّ ذم اًمٌالهم٦م، ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمت٤ًموي٦م أم 

ُمتٗم٤موشم٦م ذم اًمٌالهم٦م إذا يم٤من اعمٕمٜمك إقمغم ُم٘مّمقدا ويم٤من ُم٤م هق أدٟمك ُمٜمف ُمرادا ُمٕمف ٓ ُمرادا دوٟمف، ؾمقاء 

واًمٔمٝمقر أم يم٤مٟم٧م ُمتٗم٤موشم٦م سمٕمْمٝم٤م أفمٝمر ُمـ سمٕمض وًمق يم٤مٟم٧م دًٓم٦م اًمؽميمٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمت٤ًموي٦م ذم آطمتامل 

أن شمٌٚمغ طمد اًمت٠مويؾ وهق محؾ اًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜمك اعمحتٛمؾ اعمرضمقح، أُم٤م إذا شم٤ًموى اعمٕمٜمٞم٤من وم٤مُٕمر أفمٝمر، 

أي: ُم٤م شمٞم٘مٜمقا ىمتٚمف وًمٙمـ شمقَهقه، أو ُم٤م أي٘مـ اًمٜمّم٤مرى اًمذيـ اظمتٚمٗمقا  {َوَُم٤م ىَمَتُٚمقُه َيِ٘مٞمٜم٤ًم}ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم 

فِ }قمٞمًك قِمْٚمَؿ ذًمؽ ي٘مٞمٜم٤م سمؾ ومٝمٛمقه ظمٓم٠م، وُمثؾ ىمقًمف  ذم ىمتؾ ْٞمَٓم٤مُن ِذيْمَر َرسم  ٤مُه اًمِمي ًَ ومٗمل يمؾ ُمـ يمٚمٛم٦م  {وَم٠َمْٟم

فِ }و {ِذيْمرَ } ـَ َُمْثَقاَي }ُمٕمٜمٞم٤من، وُمثؾ ىمقًمف  {َرسم  ًَ ُف َريب  َأطْم ُمٕمٜمٞم٤من.  {َريب  }ومٗمل ًمٗمظ  {ىَم٤مَل َُمَٕم٤مَذ اهلليِ إِٟمي

ي٦م قمغم وضمٝملم أو أيمثَر شمٙمثػما ًمٚمٛمٕم٤مين ُمع إجي٤مز اًمٚمٗمظ، وهذا ُمـ وضمقه وىمد شمٙمثر اعمٕم٤مين سم٢مٟمزال ًمٗمظ أ

٤مهُ }اإلقمج٤مز، وُمث٤مًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ـْ َُمْققِمَدٍة َوقَمَدَه٤م إِيي ٓي قَم ، {َأسَم٤مه}سم٤معمثٜم٤مة اًمتحتٞم٦م، وىمرأ احلًـ اًمٌٍمي:  {إِ

 سم٤مًم٤ٌمء اعمقطمدة، ومٜمِم٠م اطمتامٌل ومٞمٛمـ هق اًمقاقمد.

ٌُف ال٤مري٦م قمغم ومّمٞمح وعم٤م يم٤من اًم٘مرآُن ٟم٤مزٓ ُِمـ  اعمُحٞمِط قِمْٚمُٛمف سمٙمؾ رء، يم٤من ُم٤م شمًٛمح شمرايمٞم

اؾمتٕمامل اًمٙمالم اًمٌٚمٞمغ سم٤مطمتامًمف ُمـ اعمٕم٤مين اعم٠مًمقوم٦م ًمٚمٕمرب ذم أُمث٤مل شمٚمؽ اًمؽمايمٞم٥م، ُمٔمٜمقًٟم٤م سم٠مٟمف ُمراٌد 

 عمٜمزًمف، ُم٤م مل يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ ُم٤مٟمع سيح أو هم٤مًم٥م ُمـ دًٓم٦م ذقمٞم٦م أو ًمٖمقي٦م أو شمقومٞم٘مٞم٦م.

اًم٘مرآَن يمت٤مب إُم٦م يمٚمٝم٤م وومٞمف هدي٤م، ودقم٤مهؿ إمم شمدسمره وسمذل الٝمد ذم اؾمتخراج  وىمد ضمٕمؾ اهللُ

ُ٘مقا اهلليَ َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ }ُمٕم٤مٟمٞمف ذم همػم ُم٤م أي٦م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ـِ َأِو اخْلَْقِ  }، وىمقًمف {وَم٤مشمي َُْم ْٕ ـَ ا َوإَِذا ضَم٤مَءُهْؿ َأُْمٌر ُِم

ؾُمق وُه إمَِم اًمري َتٜمٌُِْٓمقَٟمُف ُِمٜمُْٝمؿْ َأَذاقُمقا سمِِف َوًَمْق َرد  ًْ ـَ َي ِذي َُْمِر ُِمٜمُْٝمْؿ ًَمَٕمِٚمَٛمُف اًمي ْٕ سَمْؾ ُهَق }، وىمقًمف {ِل َوإمَِم ُأوزِم ا

ـَ ُأوشُمقا اًْمِٕمْٚمؿَ  ِذي  ، وهمػم ذًمؽ.{آَي٤مٌت سَمٞم ٜم٤َمٌت ذِم ُصُدوِر اًمي

ي٤مت، ... ويدل ًمت٠مصٞمٚمٜم٤م هذا ُم٤م وىمع إًمٞمٜم٤م ُمـ شمٗمًػماٍت ُمروي٦م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٔ

ومٜمرى ُمٜمٝم٤م ُم٤م ٟمقىمـ سم٠مٟمف ًمٞمس هق اعمٕمٜمك إؾمٌؼ ُمـ اًمؽميمٞم٥م، وًمٙمٜم٤م سم٤مًمت٠مُمؾ ٟمٕمٚمؿ أني اًمرؾمقل قمٚمٞمف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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اًمّمالة واًمًالم ُم٤م أراد سمتٗمًػمه إٓ إي٘م٤مَظ إذه٤من إمم أظمذ أىمَم اعمٕم٤مين ُمـ أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن، ُمث٤مل ذًمؽ ُم٤م 

ة ومٚمؿ أضمٌف، ومٚمام ومرهم٧م أىمٌٚم٧م إًمٞمف وم٘م٤مل: ُم٤م رواه أسمق ؾمٕمٞمد سمـ اعمٕمغم ىم٤مل: دقم٤مين رؾمقل اهلل وأٟم٤م ذم اًمّمال

ؾُمقِل إَِذا }ُمٜمٕمؽ أن دمٞمٌٜمل؟ وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل يمٜم٧م أصكم، وم٘م٤مل: أمل َيُ٘مِؾ اهللُ شمٕم٤ممم  ٌُقا هللِيِ َوًمِٚمري اؾْمَتِجٞم

ذِ }، ومال ؿمؽ أني اعمٕمٜمك اعمًقىم٦م ومٞمف أي٦م هق آؾمتج٤مسم٦ُم سمٛمٕمٜمك آُمتث٤مل، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم {َدقَم٤ميُمؿْ  ـَ اًمي ي

ـْ سَمْٕمِد َُم٤م َأَص٤مهَبُُؿ اًْمَ٘مْرُح  ؾُمقِل ُِم َيْدقُمقَن إمَِم }، وأن اعمراد ُمـ اًمدقمقة اهلداي٦م يم٘مقًمف {اؾْمَتَج٤مسُمقا هللِيِ َواًمري

ٞمِٞمُٙمؿْ }، وىمد شمٕمٚمؼ ومٕمُؾ دقم٤ميمؿ سم٘مقًمف {اخْلػَْمِ  أي: عم٤م ومٞمف صالطمٙمؿ، همػم أني ًمٗمَظ آؾمتج٤مسم٦م عمَي٤م يم٤من  {عم٤َِم ُيْ

غم اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل أيْم٤م، وهق إضم٤مسم٦م اًمٜمداء، مَحََؾ اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أي٦َم قمغم ص٤محل٤م ًمٚمحٛمؾ قم

ِٞمٞمُٙمؿْ }ذًمؽ ذم اعم٘م٤مم اًمّم٤مًمح ًمف، سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ اعمتٕمٚمؼ وهق ىمقًمف  ٤َم ُيْ
. ويمذًمؽ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف {عمِ

، إٟمام هق شمِمٌٞمف اخلٚمؼ اًمث٤مين "دهينم اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمٗم٤مة قمراة همرٓ، يمام سمدأٟم٤م أول ظمٚمؼ ٟمٕمٞم"وؾمٚمؿ: 

ـْ ظَمْٚمٍؼ ضَمِديدٍ }سم٤مخلٚمؼ إول ًمدومع اؾمتٌٕم٤مد اًمٌٕم٨م، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ٌٍْس ُِم ِل سَمْؾ ُهْؿ ذِم ًَم َوي ْٕ ، {َأوَمَٕمِٞمٞمٜم٤َم سم٤ِمخْلَْٚمِؼ ا

ٌَْدُأ اخْلَْٚمَؼ صُمؿي ُيِٕمٞمُدُه َوُهَق َأْهَقُن قَمَٚمْٞمفِ }وىمقًمف  ِذي َي ٞمف، همػم أني اًمتِمٌٞمَف عمَي٤م يم٤من ، ومذًمؽ ُمقرد اًمتِمٌ{َوُهَق اًمي

ص٤محل٤م ًمٚمحٛمؾ قمغم َت٤مم اعمِم٤مهب٦م، أقْمَٚمَٛمٜم٤م اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أني ذًمؽ ُمراٌد ُمٜمف، سم٠من يٙمقن اًمتِمٌٞمُف 

ِد ُمـ اًمثٞم٤مب واًمٜمٕم٤مل. ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ـْ }سم٤مخلَْٚمِؼ إول ؿم٤مُمال ًمٚمتجر  ًة وَمَٚم َتْٖمِٗمْر هَلُْؿ ؾَمٌِْٕملَم َُمري ًْ  إِْن شَم

وم٘مد ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب عمَي٤م ىم٤مل ًمف: ٓ شمّمؾ قمغم قمٌد اهلل اسمـ  {َيْٖمِٗمَر اهلليُ هَلُؿْ 

ظمػمين ريب، وؾم٠مزيد قمغم "أسمك سمـ ؾمٚمقل وم٢مٟمف ُمٜم٤مومؼ، وىمد هن٤مك اهلل قمـ أن شمًتٖمٗمر ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم، وم٘م٤مل اًمٜمٌل: 

تَْٖمِٗمْر هَلُؿْ  اؾْمَتْٖمِٗمْر هَلُؿْ }، ومحٛمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم "اًمًٌٕملم ًْ َٓ شَم قمغم اًمتخٞمػم ُمع أني فم٤مهَره أٟمف ُمًتٕمٛمٌؾ ذم  {َأْو 

اًمتًقي٦م، ومحؾ اؾمؿ اًمٕمدد قمغم دًٓمتف اًمٍمي٦م دون يمقٟمف يمٜم٤مي٦م قمـ اًمٙمثرة يمام هق ىمريٜم٦م اًمًٞم٤مق، عمَي٤م يم٤من 

طمتٞم٤مط. وُمـ هذا ىمقُل اًمٜمٌل إُمُر واؾمُؿ اًمٕمدد ص٤محللَْم عم٤َِم مَحََٚمُٝماَم قمٚمٞمف، ومٙم٤من احلٛمُؾ شم٠مويال ٟم٤مؿمئ٤م قمـ آ

ٕم يمٚمثقم سمٜم٧م قم٘م٦ٌم سمـ ُمٕمٞمط طملم ضم٤مءت ُمًٚمٛم٦م ُمٝم٤مضمرة إمم اعمديٜم٦م وأسم٧م أن شمرضمع إمم اعمنميملم وم٘مرأ 

ـَ اعمَْٞم ٧ِم }اًمٜمٌل ىمقًمف شمٕم٤ممم  ِرُج احْلَلي ُِم ، وم٤مؾمتٕمٛمٚمف ذم ُمٕمٜمًك جم٤مزيٍّ هق همػُم اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل اًمذي ؾمٞمؼ {ُُيْ

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ُمقاوع ؾمجقد اًمتالوة ُمـ اًم٘مرآن إٓ راضمٕم٤م إمم هذا إًمٞمف، وُم٤م أرى ؾمجقَد اًمٜمٌل 

إصؾ، وم٢من يم٤من وَمْٝماًم ُمٜمف رضمع إمم ُم٤م ذطمٜم٤م شم٠مصٞمَٚمف، وإن يم٤من وطمٞم٤م يم٤من أىمقى طمج٦ًم ذم إرادة اهلل ُِمـ 
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قمٚمٞمف  أًمٗم٤مظ يمت٤مسمف ُم٤م حتتٛمٚمف أًمٗم٤مفُمف مم٤م ٓ يٜم٤مذم أهمراَوف. ويمذًمؽ عم٤م ورد قمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم اهلل

وؾمٚمؿ وَُمـ سمٕمَدهؿ ُمـ إئٛم٦م، ُمثؾ ُم٤م روى أن قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص أصٌح ضمٜم٤ٌم ذم همزوة ذم يقم سم٤مرد ومتٞمٛمؿ 

ُٙمْؿ إِني اهلليَ يَم٤مَن سمُِٙمْؿ َرطِمٞماًم }وىم٤مل: اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل:  ًَ َٓ شَمْ٘مُتُٚمقا َأْٟمُٗم ُمع أني َُمْقِرَد أي٦م أصُٚمف ذم اًمٜمٝمل  {َو

وُمـ ذًمؽ أني قمٛمَر عم٤م وُمتح٧م اًمٕمراق وؾم٠مًمف ضمٞمُش اًمٗمتح ىمًٛم٦َم أرض  قمـ أن ي٘متؾ اًمٜم٤مُس سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م.

اًمًقاد سمٞمٜمٝمؿ ىم٤مل: إْن ىمًٛمتٝم٤م سمٞمٜمٙمؿ مل جيد اعمًٚمٛمقن اًمذيـ ي٠مشمقن سمٕمَديمؿ ُمـ اًمٌالد اعمٗمتقطم٦م ُمثؾ ُم٤م 

وضمدشمؿ، وم٠مرى أْن أضمٕمٚمٝم٤م ظمراضم٤م قمغم أهؾ إرض ي٘مًؿ قمغم اعمًٚمٛملم يمؾ ُمقؾمؿ، وم٢من اهلل ي٘مقل: 

ـَ } ِذي ـْ سَمْٕمِدِهؿْ  َواًمي ، وهذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم ذمء ىمرئم٦م واًمٜمْمػم، واعمراد سم٤مًمذيـ ضم٤مءوا ُمـ سمٕمد {ضَم٤مُءوا ُِم

اعمذيمقريـ هؿ اعمًٚمٛمقن اًمذيـ أؾمٚمٛمقا سمٕمد اًمٗمتح اعمذيمقر. ويمذًمؽ اؾمتٜم٤ٌمُط قمٛمَر اسمتداَء اًمت٤مري( سمٞمقم 

ـْ َأوي }اهلجرة ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  َس قَمغَم اًمتيْ٘مَقى ُِم ِجٌد ُأؾم  ًْ ، وم٢من اعمٕمٜمك إصكم أٟمف {ِل َيْقٍم َأطَمؼ  َأْن شَمُ٘مقَم ومِٞمفِ عمََ

ُأؾمس ُمـ أول أي٤مم شم٠مؾمٞمًف، واًمٚمٗمُظ ص٤مًمٌح ٕن يٛمؾ قمغم أٟمف أؾمس ُمـ أول يقٍم ُمـ إي٤مم أي: أطمؼ 

إي٤مم أن يٙمقن أول أي٤مم اإلؾمالم، ومتٙمقن إوًمٞم٦م ٟمًٌٞم٦م. وىمد اؾمتدل وم٘مٝم٤مؤٟم٤م قمغم ُمنموقمٞم٦م الٕم٤مًم٦م 

ـْ ضَم٤مَء سمِِف مِحُْؾ سَمِٕمػٍم َوَأَٟم٤م سمِِف َزقِمٞمؿٌ }٤مًم٦م ذم اإلؾمالم سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم ىمّم٦م يقؾمػ وُمنموقمٞم٦م اًمٙمٗم َ
يمام  {َوعمِ

شم٘مدم ذم اعم٘مدُم٦م اًمث٤مًمث٦م، ُمع أٟمف طمٙم٤مي٦ُم ىمّم٦ٍم ُمْم٧م ذم أُم٦ٍم ظَمَٚم٧ْم ًمٞم٧ًم ذم ؾمٞم٤مق شم٘مرير وٓ إٟمٙم٤مر، وٓ هل 

٤مر. وُِمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ اؾمتدُٓل اًمِم٤مومٕمل قمغم ُمـ ذيٕم٦ٍم ؾماموي٦م، إٓ أني اًم٘مرآن ذيمره٤م ومل يٕم٘مٌٝم٤م سم٢مٟمٙم

َ ًَمُف اهْلَُدى َوَيتيٌِْع هَمػْمَ ؾَمٌِٞمِؾ }طمجٞم٦م اإلمج٤مع وحتريؿ ظمرىمف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ٌَلمي ـْ سَمْٕمِد َُم٤م شَم ؾُمقَل ُِم ـْ ُيَِم٤مىِمِؼ اًمري َوَُم

ِف َُم٤م شَمَقممي َوُٟمّْمِٚمِف ضَمَٝمٜميَؿ َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًما أني ؾمٞم٤مَق أي٦م ذم أطمقال اعمنميملم، وم٤معمراد ُمـ ُمع  {اعم١ُْْمُِمٜملَِم ُٟمَقًم 

٦ٌم ظم٤مص٦م، واشم٤ٌمع همػم ؾمٌٞمؾ ظم٤مص، وًمٙمـ اًمِم٤مومٕمل ضمٕمؾ طمجٞم٦م اإلمج٤مع ُمـ يمامل أي٦م.  أي٦م ُمِم٤مىمي

وإن اًم٘مراءات اعمتقاشمرة إذا اظمتٚمٗم٧م ذم ىمراءة أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن اظمتالوم٤م ُيٗميض إمم اظمتال  اعمٕم٤مين عماَِمي 

 َيرضمع إمم هذا إصؾ.

إن ُمٕم٤مين اًمؽميمٞم٥م اعمحتٛمؾ ُمٕمٜمٞملم ومّم٤مقمدا ىمد يٙمقن سمٞمٜمٝمام اًمٕمٛمقم واخلّمقص، ومٝمذا اًمٜمقُع ٓ صمؿ 

َد ذم محؾ اًمؽميمٞم٥م قمغم مجٞمع ُم٤م يتٛمٚمف، ُم٤م مل يٙمـ قمـ سمٕمض شمٚمؽ اعمح٤مُمؾ ص٤مرٌ  ًمٗمٔمل أو ُمٕمٜمقي،  شمرد 

فِ }ُمثؾ محؾ الٝم٤مد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ًِ ـْ ضَم٤مَهَد وَم٢مِٟمياَم جُي٤َمِهُد ًمِٜمَْٗم ذم ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت قمغم ُمٕمٜمك جم٤مهدة  {َوَُم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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اًمٜمٗمس ذم إىم٤مُم٦م ذائع اإلؾمالم، وُم٘م٤مشمٚم٦م إقمداء ذم اًمذب قمـ طمقزة اإلؾمالم. وىمد يٙمقن سمٞمٜمٝم٤م اًمتٖم٤مير، 

ـي صٚمقطمٞم٦َم  سمحٞم٨م يٙمقن شمٕمٞملُم اًمؽميمٞم٥م ًمٚمٌٕمض ُمٜم٤مومٞم٤م ًمتٕمٞمٞمٜمف ًممظمر سمح٥ًم إرادة اعمتٙمٚم ؿ قُمْروم٤م، وًمٙم

ِٛمؾ اًم٤ًمُمَع قمغم إظمذ سم٤ملٛمٞمع إيٗم٤مًء سمام قمًك أن اًمؽميمٞم٥م هل٤م قمغم اًمٌدًمٞم٦م ُمع قمدم ُم ُ إرادَة أطمِده٤م حَتْ ٤م ُيَٕملم 

يٙمقن ُمراَد اعمتٙمٚم ؿ، وم٤محلٛمُؾ قمغم الٛمٞمع ٟمٔمػُم ُم٤م ىم٤مًمف أهُؾ إصقل ذم محؾ اعمِمؽمك قمغم ُمٕم٤مٟمٞمف اطمتٞم٤مـم٤م. 

ًدا ُمـ اعمٕمٜمك إول، وهذا ٓ ؿمٌٝم٦م ذم احلٛمؾ قمٚمٞمف ، ٕٟمف ُمـ ُمًتتٌٕم٤مت وىمد يٙمقن صم٤مين اعمٕمٜمٞملم ُمتقًم 

اًمؽمايمٞم٥م، ُمثؾ اًمٙمٜم٤مي٦م واًمتٕمريض واًمتٝمٙمؿ ُمع ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٍمي٦م، وُِمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ُم٤م ذم صحٞمح 

اًمٌخ٤مري قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: يم٤من قمٛمر يدظمٚمٜمل ُمع أؿمٞم٤مخ سمدر، ومٙم٠من سمٕمَْمٝمؿ وضمد ذم ٟمٗمًف وم٘م٤مل: مِلَ 

ومدقم٤مه ذات يقم وم٠مدظمٚمف ُمٕمٝمؿ، ىم٤مل: ومام  يدظمؾ هذا ُمٕمٜم٤م وًمٜم٤م أسمٜم٤مء ُمثٚمف، وم٘م٤مل قمٛمر: إٟمف ُمـ طمٞم٨م قَمِٚمْٛمتُؿ،

، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: {إَِذا ضَم٤مَء َٟمٍْمُ اهلليِ َواًْمَٗمْتُح }رئٞم٧م أٟمف دقم٤مين إٓ ًمػميؿ، ىم٤مل: ُم٤م شم٘مقًمقن ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم 

أُمرٟم٤م أن ٟمحٛمد اهلل وٟمًتٖمٗمره إذا ٟمٍمٟم٤م وومتح قمٚمٞمٜم٤م، وؾمٙم٧م سمٕمْمٝمؿ ومٚمؿ ي٘مؾ ؿمٞمئ٤م، وم٘م٤مل زم: أيمذًمؽ 

س؟ وم٘مٚم٧م: ٓ، وم٘م٤مل: ومام شم٘مقل؟ ىمٚم٧م: هق أضمُؾ رؾمقل اهلل أقمٚمٛمف ًمف، ىم٤مل إذا ضم٤مء ٟمٍم شم٘مقل ي٤م اسمـ قم٤ٌم

اهلل واًمٗمتح، وذًمؽ قمالُم٦م أضمٚمؽ، ومًٌح سمحٛمد رسمؽ واؾمتٖمٗمره إٟمف يم٤من شمقاسم٤م، وم٘م٤مل قمٛمر: ُم٤م أقمٚمؿ ُمٜمٝم٤م 

 إٓ ُم٤م شم٘مقل.

٤م اًمؽميمٞم٥ُم قمغم وإٟمؽ ًمتٛمر سم٤مٔي٦م اًمقاطمدة ومتت٠مُمٚمٝم٤م وشمتدسمره٤م، ومتٜمٝم٤مل قمٚمٞمؽ ُمٕم٤من يمثػمة يًٛمح هب

اظمتال  آقمت٤ٌمرات ذم أؾم٤مًمٞم٥م آؾمتٕمامل اًمٕمريب، وىمد شمتٙم٤مصمر قمٚمٞمؽ، ومال شَمُؽ ُِمـ يمثرهت٤م ذم طمٍم، وٓ 

دمٕمؾ احلٛمَؾ قمغم سمٕمْمٝم٤م ُمٜم٤مومٞم٤م ًمٚمحٛمؾ قمغم اًمٌٕمض أظمر إن يم٤من اًمؽميمٞم٥ُم ؾمٛمح٤م سمذًمؽ، ومٛمختٚمػ 

ُمـ اؿمؽماك وطم٘مٞم٘م٦م وجم٤مز، وسيح  اعمح٤مُمؾ اًمتل شمًٛمح هب٤م يمٚمامُت اًم٘مرآن وشمرايمٞمٌف وإقمراسمف ودًٓمتف،

ويمٜم٤مي٦م، وسمديع، ووصؾ، ووىمػ، إذا مل شُمْٗمِض إمم ظمالِ  اعم٘مّمقد ُمـ اًمًٞم٤مق، جي٥م محُؾ اًمٙمالم قمغم 

أو قمغم  {َٓ َرْي٥َم }إذا وىمػ قمغم  {َٓ َرْي٥َم ومِٞمِف ُهًدى ًمِْٚمُٛمتيِ٘ملمَ }مجٞمٕمٝم٤م، يم٤مًمقصؾ واًمقىمػ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ٞم قَن يَمثػِمٌ َويَم٠مَ }، وىمقًمف شمٕم٤ممم {ومِٞمفِ } ـْ َٟمٌِلٍّ ىُمتَِؾ َُمَٕمُف ِرسم  ـْ ُِم ، {ىُمتَِؾ }سم٤مظمتال  اعمٕمٜمك إذا وىمػ قمغم ىمقًمف  {ي 

ٞم قَن يَمثػِمٌ }أو قمغم ىمقًمف  اؾِمُخقَن ذِم اًْمِٕمْٚمِؿ َيُ٘مقًُمقنَ }، ويم٘مقًمف شمٕم٤ممم {َُمَٕمُف ِرسم  ٓي اهلليُ َواًمري  {َوَُم٤م َيْٕمَٚمُؿ شَم٠ْمِويَٚمُف إِ

ىَم٤مَل َأَراهِم٥ٌم َأْٟم٧َم }، ويم٘مقًمف شمٕم٤ممم {ذِم اًْمِٕمْٚمؿِ }اًمقىمػ قمغم اؾمؿ الالًم٦م أو قمغم ىمقًمف سم٤مظمتال  اعمٕمٜمك قمٜمد 
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َْرمُجَٜميَؽ  َٕ ـْ مَلْ شَمٜمْتَِف  ـْ آهِلَتِل َي٤م إسِْمَراِهٞمُؿ ًَمِئ سم٤مًمتقسمٞم( سم٘مقًمف  {َي٤م إسِْمَراِهٞمؿُ }سم٤مظمتال  ارشم٤ٌمط اًمٜمداء ُمـ ىمقًمف  {قَم

َْرمُجَٜميَؽ }قًمف ، أو سم٤مًمققمٞمد ذم ىم{َأَراهِم٥ٌم َأْٟم٧َم } َٕ ـْ مَلْ شَمٜمَْتِف   .{ًَمِئ

وىمد أراد اهلل شمٕم٤ممم أن يٙمقن اًم٘مرآُن يمت٤مسم٤م خم٤مـَم٤ٌم سمف يمؾ  إُمؿ ذم مجٞمع اًمٕمّمقر، ًمذًمؽ ضمٕمٚمف سمٚمٖم٦م 

هل أومّمُح يمالٍم سملم ًمٖم٤مت اًمٌنم، وهل اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ٕؾم٤ٌمٍب يٚمقح زم ُمٜمٝم٤م: أني شمٚمَؽ اًمٚمٖم٦م أوومُر اًمٚمٖم٤مت 

وم٤م، وأومّمحٝم٤م هلج٦م، وأيمثره٤م شمٍموم٤م ذم اًمدًٓم٦م قمغم أهمراض اعمتٙمٚمؿ، وأوومره٤م أًمٗم٤مفم٤م، ُم٤مدة، وأىمٚمٝم٤م طمرو

وضمٕمٚمف ضم٤مُمٕم٤م ٕيمثر ُم٤م يٛمٙمـ أن شمتحٛمٚمف اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ٟمٔمؿ شمرايمٞمٌٝم٤م ُمـ اعمٕم٤مين، ذم أىمؾ ُم٤م يًٛمح سمف 

ُمثٚمف ذم يمالم  ٟمٔمؿ شمٚمؽ اًمٚمٖم٦م، ومٙم٤من ىمقام أؾم٤مًمٞمٌف ضم٤مري٤م قمغم أؾمٚمقب اإلجي٤مز، ومٚمذًمؽ يمثر ومٞمف ُم٤م مل يٙمثر

 سمٚمٖم٤مء اًمٕمرب.

وُمـ أدق ذًمؽ وأضمدره سم٠من ٟمٜمٌف قمٚمٞمف ذم هذه اعم٘مدُم٦م اؾمتٕمامُل اًمٚمٗمظ اعمِمؽمك ذم ُمٕمٜمٞمٞمف أو ُمٕم٤مٟمٞمف 

دومٕم٦م، واؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ ذم ُمٕمٜم٤مه احل٘مٞم٘مل وُمٕمٜم٤مه اعمج٤مزي ُمٕم٤م، سمٚمف إرادة اعمٕم٤مين اعمٙمٜمل قمٜمٝم٤م ُمع اعمٕم٤مين 

ٗمتح اًم٤ٌمء ُمـ اًمؽمايمٞم٥م اعمًتتٌٕم٦م سمٙمن اًم٤ٌمء، وهذا إظمػم ىمد ٟمٌف اعمٍمح هب٤م، وإرادة اعمٕم٤مين اعمًتتٌٕم٤مت سم

قمٚمٞمف قمٚمامُء اًمٕمرسمٞم٦م اًمذيـ اؿمتٖمٚمقا سمٕمٚمؿ اعمٕم٤مين واًمٌٞم٤من، وسم٘مل اعمٌحث٤من إوٓن، وَه٤م اؾمتٕمامل اعمِمؽمك ذم 

يـ ٓؾمتخراج ُم ٍد سملم اعمتّمد  ٕم٤مين اًم٘مرآن ُمٕمٜمٞمٞمف أو ُمٕم٤مٟمٞمف، واؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ ذم طم٘مٞم٘متف وجم٤مزه، حمؾي شمرد 

ٌُف أٟمف همػُم وارٍد ذم يمالم اًمٕمرب ىمٌؾ اًم٘مرآن أو واىمٌع سمٜمدرة، ومٚم٘مد دمد سمٕمَض اًمٕمٚمامء  شمٗمًػما وشمنميٕم٤م، ؾمٌ

يدومع حمٛمال ُمـ حم٤مُمؾ سمٕمض آي٤مت سم٠مٟمف حمٛمٌؾ ُيٗميض إمم اؾمتٕمامل اعمِمؽمك ذم ُمٕمٜمٞمٞمف أو اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ ذم 

٤ًٌم قمٔمٞمام. ُمـ  ون ذًمؽ ظَمْٓم أضمؾ ذًمؽ اظمتٚمػ قمٚمامُء اًمٕمرسمٞم٦م وقمٚمامء أصقل اًمٗم٘مف ذم طم٘مٞم٘متف وجم٤مزه، وَيُٕمد 

ضمقاز اؾمتٕمامل اعمِمؽمك ذم أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك ُمـ ُمدًمقًمف اظمتالوم٤م ُيٜمٌل قمـ شمرددهؿ ذم صح٦م محؾ أًمٗم٤مظ 

اًم٘مرآن قمغم هذا آؾمتٕمامل، وىمد أؿم٤مر يمالُم سمٕمض إئٛم٦م إمم أني ُمث٤مر اظمتالومٝمؿ هق قمدُم اًمٕمٝمد سمٛمثٚمف قمٜمد 

آن، إذ ىم٤مل اًمٖمزازم وأسمق احلًلم اًمٌٍمي: يّمح أْن يراَد سم٤معمِمؽمك قمدُة ُمٕم٤من ًمٙمـ اًمٕمرب ىمٌؾ ٟمزول اًم٘مر

سم٢مرادة اعمتٙمٚمؿ وًمٞمس سمدًٓم٦م اًمٚمٖم٦م. وفمٜمل هبام أهنام يريدان شمّمٞمػَم شمٚمؽ اإلرادة إمم أهن٤م دًٓم٦ٌم ُمـ 

 ٕم٤مرة.ُمًتتٌٕم٤مت اًمؽمايمٞم٥م، ٕهن٤م دًٓم٦ٌم قم٘مٚمٞم٦م ٓ حتت٤مج إمم قمالىم٦م وىمريٜم٦م، يمدًٓم٦م اعمج٤مز وآؾمت
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واحلؼ أن اعمِمؽمك يّمح إـمالىُمف قمغم قمدٍة ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف مجٞمٕم٤م أو سمٕمْم٤م إـمالىم٤م ًمٖمقي٤م، وم٘م٤مل ىمقم: هق 

٥َم إمم اًمِم٤مومٕمل وأيب سمٙمر اًم٤ٌمىمالين ومجٝمقر اعمٕمتزًم٦م، وىم٤مل ىمقم: هق اعمج٤مز، وضمزم  ًِ ُمـ ىمٌٞمؾ احل٘مٞم٘م٦م، وُٟم

ـُ احل٤مضم٥م سم٠مٟمف ُمراُد اًم٤ٌمىمالين ُمـ ىمقًمف ذم يمت٤مب  : إن اعمِمؽمك ٓ يٛمؾ قمغم أيمثر  "رؿم٤مداًمت٘مري٥م واإل"اسم

ـُ احل٤مضم٥م أني اًم٘مريٜم٦م ُمـ قمالُم٤مت اعمج٤مز، وهذا ٓ يًت٘مٞمؿ، ٕني اًم٘مريٜم٦م  ُمـ ُمٕمٜمك إٓ سم٘مريٜم٦م، ومَٗمِٝمَؿ اسم

اًمتل هل ُمـ قمالُم٤مت اعمج٤مز هل اًم٘مريٜم٦ُم اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ إرادة اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل، وهل ٓ شُمتّمقر ذم ُمقوققمٜم٤م، 

ُِمـ ىمٌٞمؾ احل٘مٞم٘م٦م، وإٓ ٟٓمت٘مْم٧م طم٘مٞم٘م٦ُم اعمِمؽمك، وم٤مرشمٗمع اعمقوقع ُمـ أصٚمف،  إذ ُمٕم٤مين اعمِمؽمك يمٚم ٝم٤م

وإٟمام ؾَمَٝم٤م أصح٤مُب هذا اًمرأي قمـ اًمٗمرق سملم ىمريٜم٦م إـمالق اًمٚمٗمظ قمغم ُمٕمٜم٤مه اعمج٤مزي، وىمريٜم٦م إـمالق 

ُُمَٕمٞم ٜم٦ٌم  اعمِمؽمك قمغم قمدة ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف، وم٢مني ىمريٜم٦م اعمج٤مز ُم٤مٟمٕم٦ٌم ُمـ إرادة اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل، وىمريٜم٦م اعمِمؽمك

 ًمٚمٛمٕم٤مين اعمرادة يُمالًّ أو سمٕمْم٤م.

وصمٛم٦م ىمقل آظمر ٓ يٜمٌٖمل آًمتٗم٤مُت إًمٞمف، وإٟمام ٟمذيمره اؾمتٞمٕم٤مسم٤م ٔراء اًمٜم٤مفمريـ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م، وهق 

صح٦م إـمالق اعمِمؽمك قمغم ُمٕم٤مٟمٞمف ذم اًمٜمٗمل، وقمدم صح٦م ذًمؽ ذم اإلجي٤مب، وُٟم٥ًم هذا اًم٘مقل إمم سمره٤من 

ص٤مطم٥م يمت٤مب اهلداي٦م ذم اًمٗم٘مف، وُمث٤مُره ذم ُم٤م أطم٥ًم اؿمت٤ٌمُه دًٓم٦ِم اًمٚمٗمظ  قمكم اعمرهمٞمٜم٤مين اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل

اعمِمؽمك قمغم ُمٕم٤مٟمٞمف سمدًٓم٦م اًمٜمٙمرة اًمٙمٚمٞم٦م قمغم أومراده٤م طمٞم٨م شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم إذا وىمٕم٧م ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل وٓ 

 شمٗمٞمده ذم ؾمٞم٤مق اإلصم٤ٌمت.

َٛمَؾ اعمِمؽمُك ذم اًم٘مرآن قمغم ُم٤م يتٛمٚمف ُمـ ا عمٕم٤مين ؾمقاء ذم ذًمؽ اًمٚمٗمظ واًمذي جي٥م اقمتامُده أْن ُيْ

اعمٗمرد اعمِمؽمك، واًمؽميمٞم٥م اعمِمؽمك سملم خمتٚمػ آؾمتٕمامٓت، ؾمقاء يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مين طم٘مٞم٘مٞم٦م أو جم٤مزي٦م، حمْم٦م 

ـْ ذِم }أو خمتٚمٗم٦م. ُمث٤مل اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ اعمٗمرد ذم طم٘مٞم٘متف وجم٤مزه ىمقًمف شمٕم٤ممم  ُجُد ًَمُف َُم ًْ ْ شَمَر َأني اهلليَ َي َأمَل

ـْ  اَمَواِت َوَُم ًي ـَ اًمٜمي٤مسِ  اًم َواب  َويَمثػٌِم ُِم َجُر َواًمدي ٤ٌَمُل َواًمِمي ْٛمُس َواًْمَ٘مَٛمُر َواًمٜم ُجقُم َواْلِ َْرِض َواًمِمي ْٕ ، {ذِم ا

وم٤مًمًجقد ًمف ُمٕمٜمك طم٘مٞم٘مل، وهق ووع الٌٝم٦م قمغم إرض، وُمٕمٜمك جم٤مزي وهق اًمتٕمٔمٞمؿ، وىمد اؾمتُٕمِٛمؾ 

ٜمَتَُٝمْؿ }شمٕم٤ممم  هٜم٤م ذم ُمٕمٜمٞمٞمف اعمذيمقريـ ٓ حم٤مًم٦م. وىمقًمف "يًجد"ومٕمُؾ  ًِ ُٓمقا إًَِمْٞمُٙمْؿ َأْيِدَيُْؿ َوَأًْم ًُ ٌْ َوَي

 
ِ
قء  ً ، ومًٌط إيدي طم٘مٞم٘م٦م ذم ُمده٤م ًمٚميب واًمًٚم٥م، وسمًط إًمًٜم٦م جم٤مٌز ذم قمدم إُم٤ًميمٝم٤م قمـ {سم٤ِمًم

اًم٘مقل اًمٌذيء، وىمد اؾمتٕمٛمؾ هٜم٤م ذم يِماَل ُمٕمٜمٞمٞمف. وُمث٤مل اؾمتٕمامل اعمريم٥م اعمِمؽمك ذم ُمٕمٜمٞمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 
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 أن يٕمؼموا قمـ اعمٕم٤مين سم٠مًمٗم٤مظٍ  :اًمٜم٤مس اظمتالوم٤م ٝم٤م سمٕمُض وُمـ إىمقال اعمقضمقدة قمٜمٝمؿ وجيٕمٚم

٤م وإُمي  ٤م ٟم٤مدرٌ اًم٘مرآن وم٢مُمي  ، وأُم٤م ذم أًمٗم٤مظِ (118)ذم اًمٚمٖم٦م ىمٚمٞمؾ َ  اًمؽمادُ  وم٢مني  ٤مرسم٦م ٓ ُمؽمادوم٦م،ُمت٘م

                                                                                                                                                      

ِٗملمَ َوْيٌؾ } يًتٕمٛمؾ ظمؼما ويًتٕمٛمؾ دقم٤مء، وىمد محٚمف اعمٗمنون هٜم٤م قمغم يمال  "ويؾ ًمف"، ومٛمريم٥م {ًمِْٚمُٛمَٓمٗم 

 اعمٕمٜمٞملم.

وقمغم هذا اًم٘م٤مٟمقن يٙمقن ـمريُؼ الٛمِع سملم اعمٕم٤مين اًمتل يذيمره٤م اعمٗمنون، أو شمرضمٞمح سمٕمْمٝم٤م قمغم 

 سمٕمض.

ُح ُمٕمٜمًك ُمـ اعمٕم٤مين اًمتل وىمد يم٤من اعمٗمنون هم٤مومٚملم قمـ شم٠مصٞمؾ هذا إصؾ، ومٚمذًمؽ يم٤من اًمذي ُيرَ  ضم 

يتٛمٚمٝم٤م ًمٗمُظ آي٦م ُمـ اًم٘مرآن، جيٕمؾ همػَم ذًمؽ اعمٕمٜمك ُمٚمٖمك، وٟمحـ ٓ ٟمت٤مسمٕمٝمؿ قمغم ذًمؽ، سمؾ ٟمرى اعمٕم٤مين 

اعمتٕمددة اًمتل يتٛمٚمٝم٤م اًمٚمٗمُظ سمدون ظُمروٍج قمـ ُمٝمٞمع اًمٙمالم اًمٕمريب اًمٌٚمٞمغ، ُمٕم٤مين ذم شمٗمًػم أي٦م( اهـ ُمـ 

 ( .100 - 1/93) "اًمتحرير واًمتٜمقير"

 ([29قمٜمد ُمـ يثٌتف(. ]اإليمًػم ًمٚمٓمقذم )ص األصل طدم الرتادفوهلذا ومـ) (118)

ىم٤مل اًمًٞمقـمل: )ىم٤مل أهؾ إصقل: ًمقىمقع إًمٗم٤مظ اعمؽمادوم٦م  )) أسباب وقوع الرتادف وفوائده ((

 ؾم٤ٌٌمن: 

سم٠من شمْمع إطمدى اًم٘مٌٞمٚمتلم أطمَد آؾمٛملم وإظمرى  ،وهق إيمثر ،أطمدَه٤م: أن يٙمقن ُمـ واِوَٕملم

صمؿ يِمتٝمر اًمقوٕم٤من وُيٗمك  ،ـ همػم أن شَمِمُٕمر إطمداَه٤م سم٤مٕظمرىأظمر ًمٚمٛمًٛمك اًمقاطمد ُم آؾمؿَ 

 وهذا ُمٌٜملٌّ قمغم يمقن اًمٚمٖم٤مت اصٓمالطمٞم٦م. ،أو يٚمتٌس ووُع أطمدَه٤م سمقوع أظمر ،اًمقاوٕم٤من

 وهق إىمؾ. ،: أن يٙمقن ُِمـ واوع واطمدواًمث٤مين

 وًمف ومقائد: 

اًمٚمٗمٔملم أو  وم٢مٟمف رسمام َٟمِزَ أطمدَ  ،٤ٌمر قمام ذم اًمٜمٗمسإمم اإلظم -ًمٓمرق أي ا -ُمٜمٝم٤م: أن شمٙمثر اًمقؾم٤مئؾ 

ؿ ُيَٗمظ قمٜمف أٟمف ٟمٓمؼ سمحر  ومٚم ،إذيمٞم٤مء ذم اًمزُمـ اًم٤ًمًمػ أًمَثغَ وىمد يم٤من سمٕمُض  ،قَمُن قمٚمٞمف اًمٜمٓمؼ سمف

 وًمقٓ اعمؽمادوم٤مُت شُمِٕمٞمٜمف قمغم ىمّمده عم٤ََم ىَمَدر قمغم ذًمؽ. ،اًمراء
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 ُمٕمٜم٤مه، سمؾ يٙمقن ومٞمف شم٘مري٥ٌم  ي مجٞمعَ ١مد  واطمد يُ  واطمد سمٚمٗمظٍ   قمـ ًمٗمظٍ ٕمؼمي ، وىَمؾي أن يُ (119)ُمٕمدوم

اَمء}: وم٢مذا ىم٤مل اًم٘م٤مئُؾ  أؾم٤ٌمب إقمج٤مز اًم٘مرآن، ـٜم٤مه، وهذا ُمِ عمٕم ًي هق  رَ قْ اعمَ  إني  {َُمْقًرا َيْقَم ََتُقُر اًم

ويمذًمؽ إذا ىم٤مل: اًمقطمل: اإلقمالم، أو ىمٞمؾ: ظمٗمٞمٗم٦م هيٕم٦م،  طمريم٦مٌ  قرُ اعم إذِ  يم٤من شم٘مري٤ٌم، ،احلريم٦م

ا}أٟمزًمٜم٤م إًمٞمؽ، أو ىمٞمؾ:  {َأْوطَمْٞمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ } مَم سَمٜمِل إِْهَ
أي: أقمٚمٛمٜم٤م، وأُمث٤مل ذًمؽ، ومٝمذا  {ِئٞمَؾ َوىَمَْمْٞمٜم٤َم إِ

 وم٢مني  ،ُمـ اإلقمالم هيع ظمٗمل، واًم٘مْم٤مء إًمٞمٝمؿ أظمص   اًمقطمل هق إقمالمٌ  وم٢مني  ٓ حت٘مٞمؼ، ف شم٘مري٥ٌم يمٚم  

 إًمٞمٝمؿ. ومٞمف إٟمزآ إًمٞمٝمؿ وإي٤مءً 

                                                                                                                                                      

وذًمؽ ٕني اًمٚمٗمَظ  ،هم٦م ذم اًمٜمٔمؿ واًمٜمثروأؾم٤مًمٞم٥م اًمٌالوُمٜمٝم٤م: اًمتقؾمع ذم ؾمٚمقك ـمرق اًمٗمّم٤مطم٦م 

صٞمع وهمػُم ذًمؽ ُِمـ أصٜم٤م  اًمقاطمَد ىمد يت٠مشمك سم٤مؾمتٕمامًمف ُمع ًمٗمٍظ آظَمَر اًمًجُع واًم٘م٤مومٞم٦م واًمتجٜمٞمس واًمؽم

 [1/319وٓ يت٠مشمك ذًمؽ سم٤مؾمتٕمامل ُمرادومِف ُمع ذًمؽ اًمٚمٗمظ(. ]اعمزهر  ،اًمٌديع

ـ  هب٤م اًمؽمادُ  وًمٞم٧ًم ىم٤مقمدًة ذم أًمٗم٤مظ اًم٘مرآ "اًمؼمه٤من"وىمد ذيمر اًمزريمٌم ذم  (119) ن اًمتل ُئَم

، وشمٌٕمف اًمًٞمقـمل  87 - 4/78ُمٜمف، أورد ومٞمٝم٤م ـمروم٤م ص٤محل٤م ُمـ إًمٗم٤مظ. ]اٟمٔمر: اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن 

 [369 - 2/363 "اإلشم٘م٤من"ذم 

اقمٚمؿ أني : ) -اعمتٕمٚمؼ سمٛمٕمروم٦م إقمج٤مز اًم٘مرآن  اًمث٤مُمـ واًمثالصملمذم اًمٜمقع  - "اًمؼمه٤من"وىم٤مل أيْم٤م ذم 

ٌالهم٦م اًمتل دمتٛمع هل٤م هذه اًمّمٗم٤مت هق ووع يمؾ ٟمقع ُمـ إًمٗم٤مظ اًمتل شمِمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م ومّمقُل قمٛمقَد اًم

د سمف  ًُ ُل اعمٕمٜمك اًمذي َيْٗم اًمٙمالم ُمقوَٕمف إظمصي إؿمٙمؾ سمف، اًمذي إذا أسمدل ُمٙم٤مَٟمف همػُمه ضم٤مء ُمٜمف: إُم٤م شمٌد 

٤م ُمؽمادوم٦م ُمت٘م٤مرسم٦م اعمٕم٤مين ذم اًمٙمالم، أو إذه٤مُب اًمروٟمؼ اًمذي شمً٘مط سمف اًمٌالهم٦م، وذًمؽ أني ذم اًمٙمالم أًمٗم٤مفم

زقمؿ أيمثر اًمٜم٤مس، يم٤مًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م، واًمِمح واًمٌخؾ، واًمٜمٕم٧م واًمّمٗم٦م، ويمذا سمغم وٟمٕمؿ، وُمـ وقمـ، 

اق سمخال  ذًمؽ، ٕني ًمٙمؾ  ًمٗمٔم٦ٍم ُمٜمٝم٤م  وٟمحقه٤م ُمـ إؾمامء وإومٕم٤مل واحلرو ، وإُمُر ومٞمٝم٤م قمٜمد احلُذي

ن اؿمؽميم٤م ذم سمٕمْمٝم٤م(. ]اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ظم٤مص٦ًم شمتٛمٞمز هب٤م قمـ ص٤مطمٌتٝم٤م ذم سمٕمض ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وإ

 [ 2/118، واٟمٔمر أيْم٤م:  105 - 2/104
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ـُ  (120)ُب رَ واًمٕمَ   ...ف، تَ يَ دِ ٕمْ شمَ  يفِ د  ٕمَ وشمُ  ُمٕمٜمك اًمٗمٕمؾِ  اًمٗمٕمَؾ  (121)شُمَْمٛم 

                                              

ـِ سمٞم٤مهن٤م وإيْم٤مح ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، ُِمـ ىمقهلؿ: ىمد ىم٤مل القاًمٞم٘مل: ) (120) ًْ إٟمام ؾمٛمٞم٧م اًمٕمرُب قَمَرسًم٤م حلُ

 [(110ذح أدب اًمٙم٤مشم٥م )صأقمرسم٧م قمـ اًم٘مقم، إذا شمٙمٚمٛم٧م قمٜمٝمؿ وأسمٜم٧م ُمٕم٤مٟمٞمٝمؿ(. ]

٤مل: ؾمٛمقا قمرسم٤م ٕني اًمٌالَد اًمتل ؾَمَٙمٜمُقه٤م شمًٛمك اًمٕمرسم٤مت، وي٘م٤مل: اًمٕمرب وي٘مىم٤مل اًمٗمٞمقُمل: )

اًمٕم٤مرسم٦م هؿ اًمذيـ شمٙمٚمٛمقا سمٚم٤ًمن يٕمرب سمـ ىمحٓم٤من، وهق اًمٚم٤ًمن اًم٘مديؿ، واًمٕمرب اعمًتٕمرسم٦م هؿ اًمذيـ 

(. ، وهل ًمٖم٤مت احلج٤مز وُم٤م وآه٤م -قمٚمٞمٝمام اًمّمالة واًمًالم  -شمٙمٚمٛمقا سمٚم٤ًمن إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ 

 [2/400ح اعمٜمػم ]اعمّم٤ٌم

ـ اًمٗمٕمُؾ أو اًمقصُػ ُمٕمٜمَك ومٕمٍؾ أو وصػ ُمـ  (121) اًمتْمٛملم، وهق ذم آصٓمالح: أْن ُيْمٛمي

ـ سمذيمِر ُم٤م هق ُمـ ُمتٕمٚمي٘م٤مشمف ُِمـ طمرٍ  أو ُمٕمٛمقل، ومَٞمْحُّمُؾ ذم الٛمٚم٦م  آظَمر، ويِم٤مَر إمم اعمٕمٜمك اعمْمٛمي

 [1/123ُمٕمٜمٞم٤من. ]اًمتحرير واًمتٜمقير 

سُمقن ًمٗمٔم٤م ُمٕمٜمَك ًمٗمٍظ ومٞمٕمٓمقٟمف طمٙمَٛمف، ويًٛمك ذًمؽ شمْمٛمٞمٜم٤م. ىم: ) "اعمٖمٜمل"ىم٤مل اسمـ هِم٤مم ذم  د ُينَم 

َي يمٚمٛم٦ٌم ُم١مديى يمٚمٛمتلم، ىم٤مل اًمزخمنمي: أٓ شمرى يمٞمػ رضمع ُمٕمٜمك  َٓ شَمْٕمُد قَمْٞمٜم٤َمَك }ووم٤مئدشمف: أْن شم١مد  َو

َٓ شَم٠ْميُمُٚمقا َأُْمَقاهَلُْؿ إمَِم }، "وٓ شم٘متحؿ قمٞمٜم٤مك جم٤موزشملم إمم همػمهؿ"إمم ىمقًمؽ  {قَمٜمُْٝمؿْ  أي: وٓ  { َأُْمَقاًمُِٙمؿْ َو

٤مِئُٙمؿْ }شمْمٛمقه٤م إًمٞمٝم٤م آيمٚملم اهـ، وُمـ ُمثؾ ذًمؽ أيْم٤م ىمقًُمف شمٕم٤ممم:  ًَ
وَم٨ُم إمَِم ٟمِ وَم٨ُم ُمٕمٜمك {اًمري ـ اًمري ، ُوٛم 

ي سمـ ، وإٟمام أصُؾ اًمروم٨م أْن يتٕمدى سم٤مًم٤ٌمء، ي٘م٤مل: {َوىَمْد َأوْم٣َم سَمْٕمُْمُٙمْؿ إمَِم سَمْٕمضٍ }ُمثؾ  "إمم"اإلومْم٤مء ومُٕمد 

ـْ ُيْٙمَٗمُروهُ }ُمرأشمف، وىمقًمف شمٕم٤ممم أروم٨م ومالن سم٤م ـْ ظَمػْمٍ وَمَٚم أي: ومٚمـ يرُمقه، أي: ومٚمـ يرُمقا  {َوَُم٤م َيْٗمَٕمُٚمقا ُِم

ي إمم اصمٜملم ٓ إمم واطمد، وىمقًمف شمٕم٤ممم  َٓ شَمْٕمِزُُمقا قُمْ٘مَدَة اًمٜم َٙم٤مِح }صمقاسَمف، وهلذا قُمد  أي: ٓ شمٜمقوا، وهلذا  {َو

َي سمٜمٗمًف ٓ سمـ قَْمغَم َٓ }، وىمقًمف شمٕم٤ممم "قمغم"قُمد  ْٕ ُٕمقَن إمَِم اعمإََْلِ ا ٛمي ًي ؾمٛمع اهلل "، أي: ٓ ُيّْمُٖمقن، وىمقهلؿ { َي

وذم اًمث٤مين سم٤مًمالم، وإٟمام أصُٚمف أن يتٕمدى سمٜمٗمًف  "إمم"أي: اؾمتج٤مب، ومٕمدي يًٛمع ذم إول سمـ "عمـ محده

ٞمَْح٦مَ }ُمثؾ  َٛمُٕمقَن اًمّمي ًْ ًمٕم٤ٌمس  "ًمقاذماًمٜمحق ا"واٟمٔمر: ( ، 898 - 897(. ]ُمٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥م )ص{َيْقَم َي

 [(92 - 81ًمِمقىمل وٞمػ )ص "شمٞمًػمات ًمٖمقي٦م"، و 543 – 537و 171 - 2/169طمًـ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ًَمَ٘مْد }، يمام ي٘مقًمقن ذم ىمقًمف: (122)سمٕمضٍ  شم٘مقم ُم٘م٤ممَ  احلروِ   ؾ سمٕمَض ـ ضمٕمط ُمَ ٚمِ ـ هٜم٤م همَ وُمِ 

١َماِل َٟمْٕمَجتَِؽ إمَِم ٟمَِٕم٤مضِمفِ  ًُ ـْ َأٟمَّم٤مِري إمَِم اهلليِ}أي: ُمع ٟمٕم٤مضمف، و {فَمَٚمَٛمَؽ سمِ وٟمحق  ،أي: ُمع اهلل {َُم

                                                                                                                                                      

اًمتْمٛملُم ويمذا احلذ  واإليّم٤مل وىمد يًٛمك هذا سم٤مًمٜمّم٥م قمغم ٟمزع اخل٤مومض ؾمامقملٌّ ٓ )فائدة( : 

ىمٞم٤مد، سح سمف ذم ُمٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥م وطمقار ذح اعمٗمت٤مح، وًمٙمٜمٝمام ًمِمٞمققمٝمام ص٤مرا يم٤مًم٘مٞم٤مس، طمتك يمثر 

زاده ذم طم٤مؿمٞم٦م ذح اًمًٕمد قمغم شمٍميػ  اًمٕمٚمامء اًمتٍم  واًم٘مقل هبام ومٞمام ٓ ؾمامَع ومٞمف اهـ ذيمره اعمٜمال ُمـ

 ([6اًمٕمزي. ]طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم اعمٓمٚمع )ص

اقمٚمؿ أني دًٓم٦م طمرٍ  قمغم ُمٕمٜمَك طمرٍ  هق ـمريُؼ اًمٙمقومٞملم، وأُم٤م ىم٤مل اسمـ اًمٜمج٤مر: ) (122)

ُم٤م يّمٚمح ُمٕمف ُمٕمٜمَك ذًمؽ احلر  قمغم  ؼ سمف ذًمؽ احلرُ  اًمٌٍميقن ومٝمق قمٜمدهؿ قمغم شمْمٛملم اًمٗمٕمؾ اعمتٕمٚم

َز ذم اًمٗمٕمؾ أؾمٝمَؾ ُمـ اًمتجقز ذم احلر (. ]ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم   [1/259احل٘مٞم٘م٦م، وَيَرْون اًمتجق 

ـُ هِم٤مم ذم يمت٤مسمف  اًمتحذير ُمـ أُمقٍر اؿمتٝمرت سملم اعمُْٕمِرسملم ذم "سم٤مسم٤م هق اًم٤ًمدس  "اعمٖمٜمل"وىمد قم٘مد اسم

، وهذا "يٜمقب سمٕمُض طمرو  الر قمـ سمٕمض"اًمث٤مًم٨م قمنم ىمقهلؿ )ذم ظمالًمف: ، ىم٤مل "واًمّمقاُب ظمالوُمٝم٤م

، وطمٞمٜمئذ ومٞمتٕمذر "يٜمقب"قمغم ىمقهلؿ  "ىمد"أيْم٤م مم٤م يتداوًمقٟمف ويًتدًمقن سمف، وشمّمحٞمُحف سم٢مدظم٤مل 

ٚم ؿ أني هذا مم٤م وىمٕم٧م ومٞمف اًمٜمٞم٤مسم٦م، وًمق َص  ًَ قَمقا ومٞمف ذًمؽ ي٘م٤مل هلؿ ومٞمف: ٓ ُٟم حي اؾمتدٓهُلؿ سمف، إذ يمؾ  ُمقوٍع ادي

، قمغم أني اًمٌٍميلم "يمت٧ٌم إمم اًم٘مٚمؿ"، و"دظمٚم٧م ُمـ قمٛمرو"، و"ُمررت ذم زيد"ىمقهُلؿ، ل٤مز أن ي٘م٤مل: 

ـَ  قِمٞم٧م ومٞمٝم٤م اًمٜمٞم٤مسم٦ُم أني احلَْرَ  سم٤مٍق قمغم ُمٕمٜم٤مه، وأني اًمٕم٤مُمَؾ ُوٛم  وَُمـ شم٤مسمٕمٝمؿ يرون ذم إُم٤ميمـ اًمتل اد 

َز ذم اًمٗم  ([861(. ]اعمٖمٜمل )صٕمؾ أؾمٝمُؾ ُمٜمف ذم احلر ُمٕمٜمَك قم٤مُمٍؾ يتٕمدى سمذًمؽ احلر ، ٕني اًمتجق 

فم٤مهري٦م اًمٜمح٤مة جيٕمٚمقن أطمَد احلروملم سمٛمٕمٜمك أظمر، وأُم٤م وم٘مٝم٤مُء : ) "اًمٌدائع"وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م ومال َيْرشَمُْمقن هذه اًمٓمري٘م٦م، سمؾ جيٕمٚمقن ًمٚمٗمٕمؾ ُمٕمٜمًك ُمع احلر ، وُمٕمٜمًك ُمع همػمه، ومٞمٜمٔمرون 

سمقن اًمٗمٕمَؾ اعمتٕمدي سمف ُمٕمٜم٤مه، هذه ـمري٘م٦ُم إُم٤مِم اًمّمٜم٤مقم٦م ؾمٞمٌقيف إمم احلر  وُم٤م يًتدقمل ُمـ إومٕم٤م ل، ومُٞمنَم 

ٜمقن اًمٗمٕمَؾ ُمٕمٜمك اًمٗمٕمؾ، ٓ ي٘مٞمٛمقن احلرَ  ُم٘م٤مَم احلر ،  اق أصح٤مسمف، ُيَْمٛم  رمحف اهلل شمٕم٤ممم، وـمري٘م٦ُم طُمذي

ُب }مم: وهذه ىم٤مقمدٌة ذيٗم٦م ضمٚمٞمٚم٦م اعم٘مدار، شمًتدقمل ومٓمٜم٦ًم وًمٓم٤موم٦ًم ذم اًمذهـ، وهذا ٟمحُق ىمقًمِف شمٕم٤م قَمْٞمٜم٤ًم َينْمَ

٤ٌَمُد اهلليِ ، ومٞمٕمدوٟمف سم٤مًم٤ٌمء اًمتل شمٓمٚمٌٝم٤م، ومٞمٙمقن ذم ذًمؽ "يروي"ُمٕمٜمك  "ينمب"، وم٢مهنؿ يْمٛمٜمقن {هِب٤َم قِم
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ٝم٤م إمم ٛمي ٝم٤م ووٕمَ اًمٜمٕمج٦م يتْمٛمـ مَجْ  ـ اًمتْمٛملم، وم١ًماُل ة ُمِ ٍْم اًمٌَ  ُم٤م ىم٤مًمف ٟمح٤مةُ  واًمتح٘مٞمُؼ  ذًمؽ،

ِذي َأْوطَمْٞمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ }ٟمٕم٤مضمف، ويمذًمؽ ىمقًمف:  ـِ اًمي يزيٖمقٟمؽ  :ـ ُمٕمٜمكٛم  ُو  {َوإِن يَم٤مُدوْا ًَمَٞمْٗمتِٜمُقَٟمَؽ قَم

ـَ اًْمَ٘مْقِم ا}ويّمدوٟمؽ، ويمذًمؽ ىمقًمف:  َٟم٤مُه ُِم سُمقا سمِآَي٤مشمِٜم٤َمَوَٟمٍَمْ ـَ يَمذي ِذي ٟمجٞمٜم٤مه  :ـ ُمٕمٜمكٛم  ، ُو {ًمي

ُب }ٜم٤مه، ويمذًمؽ ىمقًمف: ّْم وظمٚمي  ٤ٌَمُد اهلليَِينْمَ  ه يمثػمة.روى هب٤م، وٟمٔم٤مئرُ يُ  :ـٛم  ُو  {هِب٤َم قِم

وطمريم٦م، يمام ىم٤مل:  ومٞمف اوٓمراٌب  ي٥ُم : ٓ ؿمؽ، ومٝمذا شم٘مري٥م، وإٓ وم٤مًمر{ري٥م ٓ}وُمـ ىم٤مل: 

ىمد  أي: ٟم٤مئؿٍ  - (124)طم٤مىمػ ٍل ٌْ سمٔمَ  ري ، وذم احلدي٨م أٟمف ُمَ (123)"ؽ إمم ُم٤م ٓ يريٌؽريٌُ دع ُم٤م يَ "

                                                                                                                                                      

دًمٞمٌؾ قمغم اًمٗمٕمٚملم، أطمدَه٤م: سم٤مًمتٍميح سمف، واًمث٤مين: سم٤مًمتْمٛمـ واإلؿم٤مرة إًمٞمف سم٤محلر  اًمذي ي٘متْمٞمف، ُمع 

٤م ويمامهل٤م، وُمٜمف ىمقًمف ذم اًمًح٤مب: ذسمـ سمامء اًمٌحر ... هم٤مي٦م آظمتّم٤مر، وهذا ُِمـ سمديع اًمٚمٖم٦م وحم٤مؾمٜمٝم

ـُ ُِمـ أْن ي٘م٤مل: ينمب ُمٜمٝم٤م، وم٢مٟمف ٓ دًٓم٦َم ومٞمف قمغم اًمري، وأن ي٘م٤مل: يروى هب٤م، ٕٟمف ٓ يدل  وهذا أطمً

قمغم اًمنمب سمٍميف سمؾ سم٤مًمٚمزوم، وم٢مذا ىم٤مل: ينمب هب٤م، دل قمغم اًمنمب سمٍميف وقمغم اًمري، سمخال  

ـْ ُيِرْد ومِٞمِف سم٢ِمحِْل٤َمٍد سمُِٔمْٚمٍؿ ُٟمِذىْمفُ }ا ىمقًُمف شمٕم٤ممم: اًم٤ٌمء، ومت٠مُمٚمف، وُمـ هذ ، وومٕمؾ اإلرادة ٓ يتٕمدى سم٤مًم٤ٌمء، {َوَُم

ـَ ُمٕمٜمك يؿ ومٞمف سمٙمذا، وهق أسمٚمغ ُمـ اإلرادة، ومٙم٤من ذم ذيمر اًم٤ٌمء إؿم٤مرٌة إمم اؾمتح٘م٤مق اًمٕمذاب  وًمٙمـ ُوٛم 

اًمٙمالُم ومٞمف، ويٙمٗمل اعمث٤مٓن قمٜمد اإلرادة وإن مل شمٙمـ ضم٤مزُم٦م، وهذا سم٤مٌب واؾمع ًمق شمتٌٕمٜم٤مه ًمٓم٤مل 

 [4/112أوقاء اًمٌٞم٤من ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل ، واٟمٔمر:  2/21(. ]سمدائع اًمٗمقائد اعمذيمقران

واحل٤ميمؿ  "صحٞمحف"هذا احلدي٨م ظمرضمف اإلُم٤مم أمحد واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن ذم ( 123)

اًمٕمٚمقم ُمـ طمدي٨م سمريد سمـ أيب ُمريؿ قمـ أيب احلقراء قمـ احلًـ اسمـ قمكم، وصححف اًمؽمُمذي. ]ضم٤مُمع 

 [1/278واحلٙمؿ 

ىم٤مل اسمـ رضم٥م: )وُمٕمٜمك هذا احلدي٨م يرضمع إمم اًمقىمق  قمٜمد اًمِمٌٝم٤مت واشم٘م٤مئٝم٤م، وم٢مني احلالَل 

ـٍ ذم ىمٚمٌف ُمٜمف ري٥ٌم  سمؾ شمًٙمـ إًمٞمف  -واًمري٥ُم: سمٛمٕمٜمك اًم٘مٚمؼ وآوٓمراب  -اعمَْحض ٓ يّمؾ عم١مُم

آوٓمراُب اعمقضِم٥ُم ًمٚمِمؽ(. اًمٜمٗمس، ويٓمٛمئـ سمف اًم٘مٚم٥م، وأُم٤م اعمِمتٌٝم٤مت ومٞمحّمؾ هب٤م ًمٚم٘مٚمقب اًم٘مٚمُؼ و

 [1/280]اًم٤ًمسمؼ 

 [3/66اًمٔمٌل احل٤مىمػ: اًمذي اٟمحٜمك وشمثٜمك ذم ٟمقُمف. ]ضم٤مُمع إصقل  (124)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 137 

 ،واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًمًٙمقنَ  ـَ ٛم  ُو  اًمٞم٘ملمَ  ، ومٙمام أني (125)"ف أطمديٌُ رِ ٓ يَ "وم٘م٤مل: ،  -اٟمحٜمك ذم ٟمقُمف 

 .(126)واحلريم٦م ـ آوٓمراَب ٛم  ه ُو وم٤مًمري٥م ود  

ـي  "اًمِمؽ"وًمٗمظ   .(127)ف ٓ يدل قمٚمٞمفًمٗمٔمَ  وإن ىمٞمؾ: إٟمف يًتٚمزم هذا اعمٕمٜمك، ًمٙم

                                              

 "ٓ يريٌف أطمد"رواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م واًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن. وىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ( 125)

 [23/344أي: ٓ يٛمًف أطمد وٓ يريمف وٓ يٞمجف أطمد. ]اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌد اًمؼم 

٤م ًمٜم٘مص اًمٕمٚمؿ، وٟمقٌع يٙمقن اوٓمراسًم٤م ذم ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ) (126) اًمري٥م ٟمققم٤من: ٟمقع يٙمقن ؿمٙمًّ

اًم٘مٚم٥م، ويِماَلَه٤م ًمٜم٘مص احل٤مل اإليامين، وم٢مني اإليامن ٓ سمد ومٞمف ُمـ قمٚمؿ اًم٘مٚم٥م، وًمٞمس يمؾ ُمٙم٤من يٙمقن ًمف 

وإٟم٤مسمتف إمم اهلل شمٕم٤ممم،  قمٚمؿ يٕمٚمٛمف، وقمٛمؾ اًم٘مٚم٥م أو سمّمػمشمف وصم٤ٌمشمف وـمٛم٠مٟمٞمٜمتف وؾمٙمٞمٜمتف وشمقيمٚمف وإظمالصف

وهذه إُمقر يمٚمٝم٤م ذم اًم٘مرآن، ي٘م٤مل: راسمٜمل يمذا، ويمذا يريٌٜمل، أي: طمرك ىمٚمٌل، وُمٜمف احلدي٨م قمـ رؾمقل 

، أي: ٓ يريمف أطمد. وُمٜمف ىمقًمف صغم "ٓ يريٌف أطمد"اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ُمر سمٔمٌل طم٤مىمػ وم٘م٤مل: 

، وم٢من اًمّم٤مدق ُمـ "، وم٢مني اًمّمدق ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمٙمذب ري٦ٌمدع ُم٤م يريٌؽ إمم ُم٤م ٓ يريٌؽ"اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ٓ ي٘مٚمؼ ىمٚمٌف، واًمٙم٤مذب ي٘مٚمؼ ىمٚمٌف، وًمٞمس هٜم٤مك ؿمؽ، سمؾ يٕمٚمؿ أن اًمري٥م أقمؿ ُمـ اًمِمؽ، وهلذا ذم 

، احلدي٨م إمم آظمره، وذم "اًمٚمٝمؿ اىمًؿ ًمٜم٤م ُمـ ظمِمٞمتؽ ُم٤م حتقل سمف سمٞمٜمٜم٤م وسملم ُمٕمّمٞمتؽ"اًمدقم٤مء اعم٠مصمقر: 

ؾمٚمقا اهلل اًمٞم٘ملم واًمٕم٤مومٞم٦م، وم٢مٟمف مل يٕمط ظمػم ُمـ "أٟمف ىم٤مل:  -ريض اهلل قمٜمف  - اعمًٜمد واًمؽمُمذي قمـ أيب سمٙمرة

، واًمٕمرب شم٘مقل: ُم٤مء ي٘مـ، إذا يم٤من ؾم٤ميمٜم٤م ٓ يتحرك. "اًمٞم٘ملم واًمٕم٤مومٞم٦م، وم٤مؾم٠مًمقه٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

اَم اعم١ُْْمُِمٜمُقَن }وم٘مٚم٥م اعم١مُمـ ُمٓمٛمئـ ٓ يٙمقن ومٞمف ري٥م. هذا ُمٕمٜمك ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم:  ـَ آَُمٜمُقا سم٤ِمهلليِ إِٟمي ِذي اًمي

٤مِدىُمقنَ  ِٝمْؿ ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اهلليِ ُأوًَمِئَؽ ُهُؿ اًمّمي
ًِ ْؿ َوَأْٟمُٗم ْ َيْرشَم٤مسُمقا َوضَم٤مَهُدوا سم٠َِمُْمَقاهِلِ (. ]جمٛمقع {َوَرؾُمقًمِِف صُمؿي مَل

 [43 - 28/42اًمٗمت٤موى 

ٞم٦م، ٕهن٤م اًمتل يٛمٙمـ أي: مل يقوع اًمٚمٗمظ أص٤مًم٦م ًمٞمدل قمٚمٞمف، ٕني اعمٕم٤مين إصٚمٞم٦م هل اعمٓم٤مسم٘م (127)

ر  اؾمتحْم٤مُره٤م قمٜمد اًمقوع، أُم٤م اعمًتتٌٕم٤مت واعمٕم٤مين اًمٚمزوُمٞم٦م ومٝمل ٓ شمٜمحٍم وٓ شمٜمْمٌط، وٓ ُيتّمقي

ظمٓمقُره٤م مجٞمٕم٤م قمٜمد اًمقوع، وًمٕمٚمف هلذا أظمرج سمٕمُْمٝمؿ دًٓم٦م آًمتزام ُمـ اًمدًٓم٦م اًمقوٕمٞم٦م. هذا ُم٤م 

ي أرؿمَدٟم٤م إًمٞمف ؾمٞم٤مُق يمالُِمف ًَمُ٘مْٚمٜم٤َم: إني ٟمٗمَٞمف ًمدًٓم٦م ىمّمده اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واهلل أقمٚمؿ، وإٓ ومٚمق مل ٟمراِع ىمّمَده اًمذ
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ن يم٤من ًمٞمف وإإ اعمِم٤مرَ  ٕني  شم٘مري٥م، : هذا اًم٘مرآن، ومٝمذا{َذًمَِؽ اًْمِٙمَت٤مُب }ًمؽ إذا ىمٞمؾ: ويمذ

 "اًمٙمت٤مب" ، وًمٗمظُ (128)٦ٌمٞمْ د واًمٖمَ ٕمْ اإلؿم٤مرة سمجٝم٦م اًمٌُ  سمجٝم٦م احلْمقر همػمُ  واطمدا، وم٤مإلؿم٤مرةُ 

را ٘مروءا ُمٔمٝمَ ُمـ يمقٟمف ُم "اًم٘مرآن" ُم٤م ٓ يتْمٛمٜمف ًمٗمظُ  ،(129)٤مف ُمٙمتقسم٤م ُمْمٛمقُمـ يمقٟمِ يتْمٛمـ ُمِ 

 .(130)سم٤مدي٤م

َؾ }هؿ: وم٢مذا ىم٤مل أطمدُ  ذم اًم٘مرآن، ُمقضمقدةٌ  ومٝمذه اًمٗمروُق  ًَ ٌْ وىم٤مل أظمر:  حتٌس، :أي {َأن شُم

ىمد يٙمقن ُمرهتٜم٤م وىمد ٓ  ـ اظمتال  اًمتْم٤مد، وإن يم٤من اعمحٌقُس شمرهتـ، وٟمحق ذًمؽ، مل يٙمـ ُمِ 

 ًمٚمٛمٕمٜمك يمام شم٘مدم. يٙمقن، إذ هذا شم٘مري٥ٌم 

ًي  قم٤ٌمراِت  عُ ومَجْ  قمغم اعم٘مّمقد  قم٤ٌمراهتؿ أدل   جمٛمقعَ  ، وم٢مني (131)ضمدا ػ ذم ُمثؾ هذا ٟم٤مومعٌ ٚمَ اًم

 .لْم أو قم٤ٌمرشمَ  ـ قم٤ٌمرةٍ ُمِ 

                                                                                                                                                      

ني اًمٚمٗمَظ يدل سمالزُمف اًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜمك اًمالزم ممٜمقٌع، ٕني اًمدًٓم٦م أقمؿ  ُمـ اعمٓم٤مسم٘مٞم٦م، وىمد ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )إ

 ([352(. ]خمتٍم اًمّمقاقمؼ )صيمام يدل سمحروومف

 ."ذًمؽ"ودًٓم٦م  "هذا"يِمػم إمم اًمٗمرق سملم دًٓم٦م  (128)

( : )اًمٙمت٤مب ُمٕمٜم٤مه َوؿ  احلرو  اًمداًم٦م قمغم 1/29) "ُم٘مدُم٦م شمٗمًػمه"ىم٤مل اًمٜمٞم٤ًمسمقري ذم  (129)

ياَمنَ }أي: مجع، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  "يمت٥م"ُمٕمٜمك سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض، ٕٟمف ُمّمدر   {ُأوًَمِئَؽ يَمت٥ََم ذِم ىُمُٚمقهِبُِؿ اإْلِ

ٜمف ىمد ُيًٛمك اًمٌمُء سم٤مؾمؿ اًمٗمٕمؾ، أي: مجع طمتك آُمٜمقا سمجٛمٞمع ُم٤م جي٥م قمٚمٞمٝمؿ، وم٤مًمٙمت٤مُب ومِْٕمُؾ اًمٙم٤مشم٥م، وًمٙم

ُب إُمػم، وهذا ظَمْٚمُؼ اهلل( اهـ .   ٟمحق: هذا اًمدرهؿ َضْ

(. ]اًمٜم٠ٌم اًمٕمٔمٞمؿ ومٙمٚمت٤م اًمتًٛمٞمتلم ُِمـ شمًٛمٞم٦م اًمٌمء سم٤معمٕمٜمك اًمقاىمع قمٚمٞمفىم٤مل حمٛمد دراز: )( 130)

 ([41)ص

ًت٦م: أسمق ضمٕمٗمر سمـ اًمذيـ اقمتَٜمَقا سمَجْٛمِع اًمتٗمًػم ُِمـ ـمٌ٘م٦م إئٛم٦م اًمىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: ) (131)

ضمرير اًمٓمؼمي، ويٚمٞمف أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر اًمٜمٞم٤ًمسمقري، وأسمق حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ 

، ومٝمذه اًمتٗم٤مؾمػُم إرسمٕم٦م ىَمؾي أْن  سمـ إدريس اًمرازي، وُِمـ ـمٌ٘م٦م ؿمٞمقظمٝمؿ: قمٌُد سمـ مُحَْٞمد سمـ ٟمٍم اًمَٙمٌم  
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اعمقىمق  قمغم اًمّمح٤مسم٦م واعم٘مٓمقع قمـ اًمت٤مسمٕملم، وىمد أو٤م  اًمٓمؼمي  َيِِمذي قمٜمٝم٤م رٌء ُمـ اًمتٗمًػم اعمرومقع و

ذم أيمثر أي٤مت  إمم اًمٜم٘مؾ اعمًتققم٥م أؿمٞم٤مَء مل يِم٤مريمقه ومٞمٝم٤م، يم٤مؾمتٞمٕم٤مب اًم٘مراءات واإلقمراب، واًمٙمالمِ 

تَِٛمْع ًمف ُم٤م اضمتٛمع  قمغم اعمٕم٤مين، واًمتّمدي ًمؽمضمٞمح سمٕمض إىمقال قمغم سمٕمض، ويمؾ  َُمـ َصٜميَػ سمٕمَده مل جَيْ

ٌـّ ُمـ اًمٗمٜمقن، ومٞمٛمت٤مز ومٞمف وي٘مٍم ذم همػمه(. ف، ٕٟمف ذم هذه إُمقر ذم ُمرشم٦ٌٍم ُمت٘م٤مرسم٦م، وهمػمُ ومٞم ٥ُم قمٚمٞمف وم
ه َيْٖمٚمِ

واإلشم٘م٤من ًمٚمًٞمقـمل ،  2/159اًمؼمه٤من ًمٚمزريمٌم ، واٟمٔمر:  203 - 1/202]اًمٕمج٤مب ذم سمٞم٤من إؾم٤ٌمب 

4/242] 

ومٞمف شمٗم٤مؾمػُم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  وىمد مجٕم٧ُم يمت٤مسم٤م ُمًٜمَدا( : )4/222) "اإلشم٘م٤من"ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم 

وؾمٚمؿ واًمّمح٤مسم٦م، ومٞمف سمْمٕم٦م قمنم أًمػ طمدي٨م ُم٤م سملم ُمرومقع وُمقىمق ، وىمد شمؿ وهلل احلٛمد ذم أرسمع 

  ( اهـ ."شمرمج٤من اًم٘مرآن"جمٚمدات، وؾمٛمٞمتف: 

، وهق اًمتٗمًػُم "شمرمج٤من اًم٘مرآن"يمت٤مَب  ٗم٧ُم وسمٕمد: ومٚمام أًمي ( : )1/9) "اًمدر اعمٜمثقر"وىم٤مل ذم ُم٘مدُم٦م 

د قمـ رؾمقل اهلل وأصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ، وشمؿ سمحٛمد اهلل ذم جمٚمدات، ومٙم٤من ُم٤م أوردشمف ومٞمف ُمـ اعمًٜمَ 

ج ُمٜمٝم٤م واردات ٝمؿ ذم آىمتّم٤مر رأي٧ُم ىمّمقَر أيمثر اهلٛمؿ قمـ حتّمٞمٚمف، ورهمٌتَ  ،أصم٤مر سم٠مؾم٤مٟمٞمد اًمٙمت٥م اعمخري

ومٞمف قمغم ُمتـ إصمر  ّْم٧ُم ُمٜمف هذا اعمختٍم، ُم٘متٍِماٚمخي ومقمغم ُمتقن إطم٤مدي٨م دون اإلؾمٜم٤مد وشمٓمقيٚمف، 

 ( اهـ ."اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر"إمم يمؾ يمت٤مب ُمٕمتؼَم، وؾمٛمٞمتف:  ا سم٤مًمٕمزو واًمتخري٩ِم رً دي َّم ُمُ 

ىمد اؿمتٛمؾ قمغم هم٤مًم٥م ُم٤م ذم  "اًمدر اعمٜمثقر"اقمٚمؿ أني شمٗمًػَم اًمًٞمقـمل اعمًٛمك سمـوىم٤مل اًمِمقيم٤مين: )

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمٗم٤مؾمػم اًمّمح٤مسم٦م وَُمـ سمٕمَدهؿ، وُم٤م شمٗم٤مؾمػم اًمًٚمػ ُمـ اًمتٗم٤مؾمػم اعمرومققم٦م إمم اًمٜمٌل صغم اهلل

 [1/15ُم٘مدُم٦م ومتح اًم٘مدير وم٤مشمف إٓ اًم٘مٚمٞمُؾ اًمٜم٤مدر(. ]

وم٘مد ىم٤مل ىمٚم٧م: وىمد يم٤من ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمِم٤مريم٦ٌم ذم شمّمٜمٞمِػ ُمثؾ شمٚمؽ اًمتٗم٤مؾمػم ال٤مُمٕم٦م ًمٙمالم اًمًٚمػ، 

٤مشمف، ًمَِٞمِ٘مَػ قمٚمٞمٝم٤م َُمـ وه٤م أٟم٤م أذيمر سمٕمَض ُمّمٜميٗم( : )44 - 42)ص "اًمٕم٘مقد اًمدري٦م"اسمـ قمٌد اهل٤مدي ذم 

أطم٥م ُمٕمرومَتٝم٤م، ومِٛمـ ذًمؽ ُم٤م مجٕمف ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، وُم٤م مجٕمف ُمـ أىمقال ُمٗمني اًمًٚمػ اًمذيـ 

يذيمرون إؾم٤مٟمٞمَد ذم يمتٌٝمؿ، وذًمؽ ذم أيمثَر ُِمـ صمالصملم جمٚمدا، وىمد سَمٞميَض أصح٤مسُمف سمٕمَض ذًمؽ، ويمثػما ُمٜمف 

ـم٤مًمٕم٧ُم قمغم أي٦م اًمقاطمدة ٟمحَق ُم٤مئ٦ِم شمٗمًػم، صمؿ أؾم٠مُل اهللَ اًمٗمٝمَؿ مل يٙمتٌقه سمٕمد، ويم٤من رمحف اهلل ي٘مقل: رسمام 
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 ذًمؽ ذم إطمٙم٤مم. د ُمثُؾ قضَم ، يمام يُ (132)سمٞمٜمٝمؿ ٍؼ حم٘مي  ُمـ اظمتالٍ   دي سمُ  الوُمع هذا وم

                                                                                                                                                      

، ويمٜم٧م أذه٥م إمم اعم٤ًمضمد اعمٝمجقرة وٟمحقه٤م وأُمرغ وضمٝمل ذم "ي٤م ُمٕمٚمؿ آدم وإسمراهٞمؿ قمٚمٛمٜمل"وأىمقل: 

، ويذيمر ىمّم٦م ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ وىمقًمف عم٤مًمؽ سمـ "ي٤م ُمٕمٚمؿ إسمراهٞمؿ ومٝمٛمٜمل"اًمؽماب وأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم وأىمقل: 

إين ٓ أسمٙمل قمغم دٟمٞم٤م يمٜم٧م أصٞمٌٝم٤م ُمٜمؽ، وًمٙمـ أسمٙمل قمغم اًمٕمٚمؿ واإليامن "سمٙمك قمٜمد ُمقشمف وىم٤مل:  ُي٤مُمر عم٤م

اًمذيـ يمٜم٧م أشمٕمٚمٛمٝمام ُمٜمؽ، وم٘م٤مل: إن اًمٕمٚمؿ واإليامن ُمٙم٤مهنام، ُمـ اسمتٖم٤مَه٤م وضمدَه٤م، وم٤مـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ قمٜمد 

ىم٤مل اًمِمٞم( أسمق قمٌد . "أرسمٕم٦م، وم٢مْن أقمٞم٤مك اًمٕمٚمؿ قمٜمد ه١مٓء ومٚمٞمس هق ذم إرض وم٤مـمٚمٌف ُمـ ُمٕمٚمؿ اسمراهٞمؿ

: يَمت٥ََم  -ويم٤من ُمـ أظمص أصح٤مب ؿمٞمخٜم٤م وأيمثرهؿ يمت٤مسم٦ًم ًمٙمالُمف وطمرص٤م قمغم مجٕمف  -اهلل سمـ رؿمٞمؼ 

دًة قمـ آؾمتدٓل قمغم مجٞمع اًم٘مرآن، ويمت٥م ذم أوًمف ىمٓمٕم٦ًم يمٌػمة  اًمِمٞمُ( رمحف اهلل ُٟمُ٘مقَل اًمًٚمػ جمري

٤م: يمتٌتف ًمٚمتذيمر، وٟمحق ذًمؽ، صمؿ عم٤م طُمٌس سم٤مٓؾمتدٓل، ورأي٧ُم ًمف ؾُمَقًرا وآي٤مت يٗمنه٤م وي٘مقل ذم سمٕمْمٝم

٤ًٌم قمغم اًمًقر، ومٙمت٥م ي٘مقل: إني اًم٘مرآن ومٞمف ُم٤م  ذم آظمر قمٛمره يمت٧ٌُم ًمف أن يٙمت٥م قمغم مجٞمع اًم٘مرآن شمٗمًػما ُمرشمي

ٌ سمٜمٗمًف، وومٞمف ُم٤م ىمد سمٞمٜمف اعمٗمنون ذم همػم يمت٤مب، وًمٙمـ سمٕمض أي٤مت أؿمٙمؾ شمٗمًػُمه٤م قمغم مج٤مقم٦ٍم  هق سَملم 

يٓم٤مًمع اإلٟم٤ًمُن قمٚمٞمٝم٤م قمدَة يمت٥ٍم وٓ يتٌلم ًمف شمٗمًػُمه٤م، ورسمام يمت٥م اعمّمٜم ػ اًمقاطمُد ذم ومرسمام  ،ُمـ اًمٕمٚمامء

آي٦ٍم شمٗمًػما ويٗمن همػَمه٤م سمٜمٔمػمه، وم٘مّمدُت شمٗمًػَم شمٚمؽ أي٤مت سم٤مًمدًمٞمؾ، ٕٟمف أهؿ  ُمـ همػمه، وإذا شمٌلم 

اًم٘مرآن وُِمـ أصقل اًمٕمٚمؿ  ُمٕمٜمك آي٦ٍم شمٌلم ُمٕم٤مين ٟمٔم٤مئره٤م، وىم٤مل: ىمد ومتح اهلل قمكمي ذم هذه اعمرة ُمـ ُمٕم٤مين

سم٠مؿمٞم٤مَء يم٤من يمثػٌم ُمـ اًمٕمٚمامء يتٛمٜمقهن٤م، وَٟمِدُْم٧ُم قمغم شمْمٞمٞمِع أيمثر أوىم٤ميت ذم همػم ُمٕم٤مين اًم٘مرآن، أو ٟمحق هذا، 

احلٙمؿ قمٜمد احلٙم٤مم عم٤م أظمرضمقا  ؾمٚم٦ممم٤م يمتٌف ذم هذا احلٌس، وسم٘مل رٌء يمثػٌم ذم  يمثػماوأرؾمؾ إًمٞمٜم٤م ؿمٞمئ٤م 

دهؿ إمم هذا اًمقىم٧م ٟمحق أرسمع قمنمة رزُم٦م، صمؿ ذيمر اًمِمٞم( أسمق قمٌد اهلل ُم٤م يُمُتٌَف ُِمـ قمٜمده، وشمقذم وهل قمٜم

 ([58]واٟمٔمر: ال٤مُمع ًمًػمة ؿمٞم( اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )ص رآه ووىمػ قمٚمٞمف ُمـ شمٗمًػم اًمِمٞم(( اهـ .

ِذي سمِٞمَِدِه قُمْ٘مَدُة }ىمد شمٜم٤مزع اًمّمح٤مسم٦م ذم شم٠مويؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )( 132) َأْو َيْٕمُٗمَق اًمي

٤مءَ }هؾ هق إب أو اًمزوج؟ وشمٜم٤مزقمقا ذم شم٠مويؾ ىمقًمف:  {َٙم٤مِح اًمٜم   ًَ تُُؿ اًمٜم  ًْ هؾ هق الامع أو  {َأْو َُٓم

هؾ هق اعم٤ًمومر  {َوٓ ضُمٜم٤ًٌُم إِٓي قَم٤مسمِِري ؾَمٌِٞمؾٍ }اًمٚمٛمس سم٤مًمٞمد واًم٘مٌٚم٦م وٟمحقه٤م؟ وشمٜم٤مزقمقا ذم شم٠مويؾ ىمقًمف: 

٤ًمضمد وهق ضمٜم٥م؟ وشمٜم٤مزقمقا ذم شم٠مويؾ ذوي يّمكم سم٤مًمتٞمٛمؿ ُمع الٜم٤مسم٦م أو اعمجت٤مز سمٛمقاوع اًمّمالة يم٤معم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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قمٜمد  سمؾ ُمتقاشمرٌ  ُمٕمٚمقمٌ  (133)اًمٜم٤مس ُمـ آظمتال  ْمٓمر إًمٞمف قمٛمقمُ قم٤مُم٦م ُم٤م يُ  وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أني 

، يمام ذم قمدد اًمّمٚمقات وُم٘م٤مدير ريمققمٝم٤م وُمقاىمٞمتٝم٤م، وومرائض اًمزيم٤مة (134)اًمٕم٤مُم٦م أو اخل٤مص٦م

 ذًمؽ. وهمػمِ  ،ر، واعمقاىمٞم٧ماَم رُمل الِ ُمْم٤من، واًمٓمقا  واًمقىمق ، وٝم٤م، وشمٕمٞملم ؿمٝمر رٌِ ُّم وٟمُ 

                                                                                                                                                      

اًم٘مرسمك اعمًتح٘ملم ُمـ اخلٛمس هؾ هؿ ىمراسم٦ُم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو ىمراسم٦م اإلُم٤مم؟ وشمٜم٤مزقمقا ذم 

هؾ يدظمؾ ومٞمف ىمراءُة اًمّمالة اًمقاضم٦ٌم أم ٓ؟  {َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآُن وَم٤مؾْمَتِٛمُٕمقا ًَمُف َوَأْٟمِّمُتقا}شم٠مويؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـي َأْرسَمَٕم٦َم َأؿْمُٝمٍر }زقمقا ذم شم٠مويؾ ىمقًمف: وشمٜم٤م ِٝم
ًِ ـَ سم٠َِمْٟمُٗم ّْم سمي ْقَن ُِمٜمُْٙمْؿ َوَيَذُروَن َأْزَواضم٤ًم َيؽَمَ ـَ ُيَتَقومي ِذي َواًمي

َُم٧ْم قَمَٚمْٞمُٙمُؿ اعمَْْٞمت٦َمُ }هؾ يتٜم٤مول اًمٚمٗمُظ احل٤مُمَؾ أم هق ًمٚمح٤مئؾ وم٘مط؟ وشمٜم٤مزقمقا ذم ىمقًمف:  {َوقَمنْماً  هؾ  {طُمر 

وَم٢مِْن يَم٤مَن ًَمُف إظِْمَقٌة } اًمٌحر أم ٓ؟ وشمٜم٤مزقمقا ذم شم٠مويؾ اًمٙمالًم٦م، وذم شم٠مويؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: يدظمؾ ومٞمف ُم٤م ُم٤مت ذم

ُدُس   ً ِف اًم  [210 - 1/208اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م ، وأُمث٤مل ذًمؽ(. ]{وَمأِلُُم 

( وـمٌٕم٦م قمدٟم٤من زرزور عم٘مدُم٦م أصقل اًمتٗمًػم 13/343يمذا ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى )( 133)

قمٜمدي (، وىم٤مل: )ُم٤م يْمٓمر إًمٞمف قمٛمقم اًمٜم٤مس ُمـ آشمٗم٤مق( : )63 )ص( ، وذم ذح اسمـ قمثٞمٛملم54)ص

، وهذه اًمرؾم٤مًم٦م ىمرأهت٤م قمغم ؾمامطم٦م ؿمٞمخٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز، شًمٕمٚمف ُمـ إطمٙم٤مم»ذم طم٤مؿمٞم٦م ٟمًختل: 

( شمٕمٚمٞم٘م٤م قمغم 71( اهـ . وذم ذح ُم٤ًمقمد اًمٓمٞم٤مر )صأطمًـش ُمـ آشمٗم٤مق»واًمتٕمٚمٞمُؼ ُمـ إُمالئف، وقمٜمدي 

، وم٤مٓظمتال  ٓ يْمٓمر إًمٞمف قمٛمقُم اًمٜم٤مس، شإطمٙم٤مم»اًمٕم٤ٌمرة ومٞمٝم٤م ىمٚمؼ، وًمٕمٚمٝم٤م  ( : )ىمقًمف )ُمـ آظمتال

وإُمثٚم٦ُم اًمتل ُمثيؾ هب٤م شمِمػم إمم أني ُمراَده إطمٙم٤مُم اًمتل مل ي٘مع ومٞمٝم٤م ظمال ، وهل اعمتقاشمرة قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م 

رؾم٤مًم٦م إُمالًء ُمـ اًمٗم١ماد، ٕٟمف يمت٥م هذه اًم ،مم٤م ُيٕمذر سمف ؿمٞم( اإلؾمالم -إن صحي  -واخل٤مص٦م، وهذا اًمت٘مرير 

 ( اهـ .اًم٘مٚمؿ واًمذهـ، وًمٕمؾ هذا ُمٜمٝم٤م ؾمٌِؼ  ومٞم٘مع ومٞمٝم٤م ُمثُؾ 

وهذا هق اعمٕمؼمي قمٜمف سم٤معمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة، ىم٤مل اًمّم٤ٌمن: )ُمٕمٜمك يمقٟمف قُمٚمِؿ ضورًة  (134)

 أٟمف ٓ ،أني اًمٕمٚمؿ سمف ص٤مر ٓؿمتٝم٤مره سملم اخل٤مص واًمٕم٤مم ُيِمٌِف اًمٕمٚمَؿ اًميوريي احل٤مصَؾ ٓ قمـ ٟمٔمر

 ([24طم٤مصٌؾ ٓ قمـ ٟمٔمٍر يمام ٓ ُيٗمك(. ]طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤ٌمن قمغم اعمٚمقي )ص ضوريٌّ 

اعمراد ُمـ اًميورة ُم٤م ُيٕمر  يمقهُن٤م ُمـ ديـ اًمٜمٌل صغم وىم٤مل اًمِمٞم( حمٛمد أٟمقر ؿم٤مه اًمٙمِمٛمػمي: )

ؿ وقَمِٚمٛمف اًمٙمقا  ُمٜمٝم ،سم٠من شمقاشمر قمٜمف واؾمتٗم٤مض، طمتك وصؾ إمم دائرة اًمٕمقام ،اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمال دًمٞمؾ
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قضم٥م وٟمحق ذًمؽ، ٓ يُ  (136)يم٦منَمي وذم اعمُ  (135)واإلظمقة د  اًمّمح٤مسم٦م ذم الَ  صمؿ اظمتالُ  

ـ أسم٤مء وإسمٜم٤مء، ٥م ُمِ ًَ اًمٜمي  هق قمٛمقدُ  اًمٜم٤مسِ  ٤ًٌم ذم مجٝمقر ُم٤ًمئؾ اًمٗمرائض، سمؾ ُم٤م يت٤مج إًمٞمف قم٤مُم٦مُ يْ رَ 

                                                                                                                                                      

 -ٓ أني يُمالًّ ُمٜمٝمؿ يٕمٚمٛمف، وإن مل يرومع ًمتٕمٚمٞمؿ اًمديـ رأؾم٤م، وم٢مني ضَمْٝمَٚمف ًمٕمدم رهمٌتف ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمديـ  -

يم٤مًمقاطمداٟمٞم٦م، واًمٜمٌقة، وظمتٛمٝم٤م سمخ٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء، واٟم٘مٓم٤مقمٝم٤م سمٕمده، واًمٌٕم٨م  ،وقَمٚمِٛمتف اًمٕم٤مُم٦م، ومٝمق ضوري

وإن يم٤مٟم٧م  ،ني هذا إُمَر َُمَثاًل ُِمـ اًمديـوالزاء، وقمذاب اًم٘مؼم, ؾمٛمل ضوري٤م ٕني يمؾي واطمٍد يٕمٚمؿ أ

ُمتقىمٗم٦م ذم ٟمٗمًٝم٤م قمغم اًمٜمٔمر وآؾمتدٓل، يم٤مًمتقطمٞمد، واًمٜمٌقة، واًمٌٕم٨م والزاء، وم٢مني يمؾي واطمٍد ُمٜمٝم٤م وإن 

]ومٞمض اًم٤ٌمري قمغم يم٤من ٟمٔمري٤م ذم ٟمٗمًف، ًمٙمـ يمقُٟمف ُِمـ ديٜمِف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٕمٚمقٌم سم٤مًميورة(. 

 ([3 - 2)ص "إيمٗم٤مر اعمٚمحديـ"اٟمٔمر أيْم٤م: يمت٤مسمف و ، 1/143صحٞمح اًمٌخ٤مري 

ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م ذم أي: ذم شمقريثٝمؿ مجٞمٕم٤م أو طمج٥م اإلظمقة سم٤ملد يمحجٌٝمؿ سم٤مٕب،  (135)

يؼ : ) "اعمٖمٜمل" د  إمم أني الدي ُيً٘مط مجٞمَع اإلظمقة وإظمقات ُِمـ مجٞمع  -ريض اهلل قمٜمف  -ذه٥م اًمّم 

اهلل سمـ قم٤ٌمس، وقمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم، وروي ذًمؽ قمـ  الٝم٤مت، يمام ُيً٘مٓمٝمؿ إب، وسمذًمؽ ىم٤مل قمٌد

ريض اهلل  -قمثامن، وقم٤مئِم٦م، وأيب سمـ يمٕم٥م، وأيب اًمدرداء، وُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ، وأيب ُمقؾمك، وأيب هريرة 

، وطمٙمل أيْم٤م قمـ قمٛمران سمـ احلّملم، وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، وأيب اًمٓمٗمٞمؾ، وقم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م، -قمٜمٝمؿ 

ىم٤مل ىمت٤مدة، وإؾمح٤مق، وأسمق صمقر، وٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، وأسمق طمٜمٞمٗم٦م،  وقمٓم٤مء، وـم٤موس، وضم٤مسمر سمـ زيد، وسمف

واعمزين، واسمـ ذيح، واسمـ اًمٚم٤ٌمن، وداود، واسمـ اعمٜمذر. ويم٤من قمكم  سمـ أيب ـم٤مًم٥م، واسمـ ُمًٕمقد، وزيد سمـ 

ُيقرصمقهنؿ ُمٕمف، وٓ َيُْجٌقهنؿ سمف، وسمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ، وإوزاقمل، واًمِم٤مومٕمل،  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -صم٤مسم٧م 

 [307 - 6/306(. ]اعمٖمٜمل ، وحمٛمدوأسمق يقؾمػ

ك ومٞمٝم٤م، وسمٙمنه٤م  (136)  -سمٗمتح اًمراء يمام وٌٓمٝم٤م اسمـ اًمّمالح واًمٜمقوي رمحٝمام اهلل، أي: اعمنمي

يمام وٌٓمٝم٤م اسمـ يقٟمس، وطمٙمك اًمِمٞم( أسمق طم٤مُمد: اعمِمؽميم٦م، سمت٤مء سمٕمد  -قمغم ٟم٦ًٌم اًمتنميؽ إًمٞمٝم٤م جم٤مزا 

طْمٌٞم٦م. ]طم٤مؿمٞم٦م اًمٌ٘مري   ([94قمغم ذح اًمرطمٌٞم٦م ًمًٌط اعم٤مرديٜمل )صاًمِملم، وهق اعمذيمقر ذم اًمري

َ ومٞمٝم٤م اضمتٝم٤مُد قمٛمر،  روى اًمدارُمل قمـ وه٥م سمـ ُمٜمٌف قمـ احلٙمؿ سمـ ُمًٕمقد وم٘مد وهل اًمتل شَمَٖمػمي

ك، وم٘مٚمٜم٤م ًمف، وم٘م٤مل: شمٚمؽ قمغم ُم٤م ىمْمٞمٜم٤مه،  ك، صمؿ أشمٞمٜم٤مه اًمٕم٤مَم اعم٘مٌؾ ومنَمي ىم٤مل: أشمٞمٜم٤م قمٛمَر ذم اعمنميم٦م ومٚمؿ ُينَم 
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 آي٤مٍت  اهلل أٟمزل ذم اًمٗمرائض صمالَث  وم٢مني  ة وإظمقات، وُمـ ٟم٤ًمئٝمؿ يم٤مٕزواج،ظمقًم٦م ُمـ اإلاَل واًمٙمَ 

يم٤مًمزوضملم  ضِ رْ واًمٗمروع، وذيمر ذم اًمث٤مٟمٞم٦م احل٤مؿمٞم٦م اًمتل شمرث سم٤مًمٗمَ  ٚم٦م، ذيمر ذم إومم إصقَل ُمٗمّمي 

                                                                                                                                                      

طَمَٙمَؿ قمٛمُر أوَل قم٤مٍم ذم اًمٗمريْم٦م احلامري٦م سمٕمدم اًمتنميؽ، وذم اًمٕم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )وهذه قمغم ُم٤م ىمْمٞمٜم٤م. ىم٤مل 

اًمث٤مين سم٤مًمتنميؽ ذم واىمٕم٦م ُمثؾ إومم، وعم٤م ؾمئؾ قمـ ذًمؽ ىم٤مل: شمٚمؽ قمغم ُم٤م ىمْمٞمٜم٤م وهذه قمغم ُم٤م ٟم٘ميض(. 

 [19/122]جمٛمقع اًمٗمت٤موى 

أو ضمدة واصمٜم٤من ومّم٤مقمدا ُمـ وًمد  )يمؾ  ُم٠ًمًم٦ٍم اضمتٛمع ومٞمٝم٤م زوٌج وأمٌّ  واعمنميم٦م يمام ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م:

٦ٌٌَم ُِمـ َوًَمِد إسمقيـ. وإٟمام ؾمٛمٞم٧م اعمنميم٦م، ٕني سمٕمَض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذك ومٞمٝم٤م سملم وًمد إسمقيـ  إم وقَمَّم

ريض اهلل  -ووًمد إم ذم ومرض وًمد إم، وم٘مًٛمف سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمًقي٦م، وشمًٛمك احلامري٦م، ٕٟمف يروى أني قمٛمر 

ٜم٤م واطمدة؟ أؾم٘مط وًمَد إسمقيـ، وم٘م٤مل سم -قمٜمف  ٕمُْمٝمؿ: ي٤م أُمػَم اعم١مُمٜملم َه٥ْم أني أسم٤مٟم٤م يم٤من مح٤مرا، أًمٞم٧ًم أُم 

ٞم٧م احلامري٦م ًمذًمؽ. واظمتٚمػ أهُؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م  ٛم  ًُ ك سمٞمٜمٝمؿ. وي٘م٤مل: إني سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ىم٤مل ذًمؽ، وم ومنَمي

ُمـ  ومٞمٝم٤م إمم أني ًمٚمزوج اًمٜمّمػ، وًمألم اًمًدس، وًمإلظمقة -ريض اهلل قمٜمف  -ىمديام وطمديث٤م، ومذه٥م أمحُد 

٦ٌٌَم وىمد شمؿي اعم٤مُل سم٤مًمٗمروض، ويروى هذا اًم٘مقُل قمـ  إم اًمثٚم٨م، وؾم٘مط اإلظمقة ُمـ إسمقيـ، ٕهنؿ قَمَّم

. وسمف ىم٤مل اًمِمٕمٌل، -ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -قمكم، واسمـ ُمًٕمقد، وأيب سمـ يمٕم٥م، واسمـ قم٤ٌمس، وأيب ُمقؾمك 

ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد، وأسمق ويٞمك سمـ آدم، و -ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -واًمٕمٜمؼمي، وذيؽ، وأسمق طمٜمٞمٗم٦م، وأصح٤مسمف 

، أهنؿ ذيمقا سملم وًمد -ريض اهلل قمٜمٝمؿ  -صمقر، واسمـ اعمٜمذر. وروي قمـ قمٛمر، وقمثامن، وزيد سمـ صم٤مسم٧م، 

إسمقيـ ووًمد إم ذم اًمثٚم٨م، وم٘مًٛمقه سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمًقي٦م، ًمٚمذيمر ُمثؾ طمظ إٟمثٞملم. وسمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ، 

ذم اًم٘مراسم٦م اًمتل يرصمقن هب٤م، ومقضم٥م أن ، وإؾمح٤مق، ٕهنؿ ؾم٤مووا وًمَد إم -ريض اهلل قمٜمٝمام  -واًمِم٤مومٕمل 

ي٤ًمووهؿ ذم اعمػماث، وم٢مهنؿ مجٞمٕم٤م ُمـ وًمد إم، وىمراسمتٝمؿ ُمـ ضمٝم٦م إب إن مل شمزدهؿ ىمرسم٤م واؾمتح٘م٤مىم٤م 

ومال يٜمٌٖمل أن شمً٘مٓمٝمؿ، وهلذا ىم٤مل سمٕمُض اًمّمح٤مسم٦م وسمٕمض وًمد إسمقيـ ًمٕمٛمر وىمد أؾم٘مٓمٝمؿ: َه٥ْم أن 

، واٟمٔمر صَمؿي َت٤مَم اًمٌح٨م،  6/280نمك سمٞمٜمٝمؿ(. ]اعمٖمٜمل أسم٤مهؿ يم٤من مح٤مرا، ومام زادهؿ ذًمؽ إٓ ىمرسم٤م، وم

 [77 - 3/75واٟمٔمر أيْم٤م: اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م 
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الد  ظمقة ٕسمقيـ أو ٕب، واضمتامعُ وهؿ اإل ووًمد إم، وذم اًمث٤مًمث٦م احل٤مؿمٞم٦م اًمقارصم٦م سم٤مًمتٕمّمٞم٥م

 د ُمقت اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.وهلذا مل ي٘مع ذم اإلؾمالم إٓ سمٕم ظمقة ٟم٤مدر،اإلو

 ... ،(137)ىمد يٙمقن خلٗم٤مء اًمدًمٞمؾ وآظمتالُ  

                                              

ف سمٕمدم آـمالع قمٚمٞمف، ٕٟمف  (137) ًِ ٦ٍم ومٞمف، وم٤معم٘مّمقُد ظمٗم٤مُء اًمدًٓم٦م ٓ ظمٗم٤مُء اًمدًمٞمؾ ٟمٗم أي: ًمِِدىمي

 ىم٤مل حمٛمد سمـ قمكم اًمًٜمقد: )وىمع يمثػمؾمَٞمْٕمٓمُِػ قمٚمٞمف قمدَم ؾمامقِمف. 
ٍ
ا ذم اًمّمح٤مسم٦م طمٙمُؿ أطمِدهؿ سمٌمء

واؾمتٜم٤ٌمُط آظَمَر ٟم٘مٞمَْمف ُمـ أي٦م اًمتل ومٞمٝم٤م احلٙمُؿ، ُمع طمٗمٔمٝمام هل٤م، يمحٙمؿ قُمَٛمَر سمَرضْمِؿ ُمـ َوًَمدت ًمًت٦م 

إي٘م٤مظ اًمقؾمٜم٤من (. ]"ًمقٓ قمكمٌّ هلٚمؽ قمٛمر"أؿمٝمر، وَرد  قمكمٍّ ذًمؽ سمآيتَل احلٛمؾ واًمرو٤مع، طمتك ىم٤مل قمٛمر: 

 13/342ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ( ، و241احلدي٨م ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم )ص( ، واٟمٔمر: شم٠مويؾ خمتٚمػ 96)ص

- 343] 

ُٚمُف َوومَِّم٤مًُمُف صَماَلصُمقَن ؿَمْٝمًرا}ىمقًمف شمٕم٤ممم: ُمـ أظمذ  -ريض اهلل قمٜمف  -ومٕمكمٌّ  َوومَِّم٤مًُمُف }ُمع ىمقًمف:  {َومَحْ

اإلؿم٤مرة، وهل: دًٓم٦م أني أىمؾي أُمِد احلٛمؾ ؾمت٦ُم أؿمٝمر، وهذا ُيٛمثيؾ سمف ذم أصقل اًمٗم٘مف ًمدًٓم٦م  {ذِم قَم٤مَُملْمِ 

ٌَع ٓ  اًمٚمٗمظ قمغم ُمٕمٜمًك ًمٞمس ُم٘مّمقًدا سم٤مًمٚمٗمظ ذم إصؾ، وًمٙمٜمف ٓزٌم ًمٚمٛم٘مّمقد، ومٙم٠مٟمف ُم٘مّمقٌد سم٤مًمتي

٤مِئُٙمؿْ }دًٓم٦ُم ىمقًمف شمٕم٤ممم: سم٤مٕصؾ. وُمث٤مهُل٤م أيْم٤م:  ًَ
وَم٨ُم إمَِم ٟمِ َٞم٤مِم اًمري أي٦م، قمغم صح٦ِم  {ُأطِمؾي ًَمُٙمْؿ ًَمْٞمَٚم٦َم اًمّم 

، ٕني إسم٤مطم٦م الامع ذم الزء إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ اًمذي ًمٞمس سمٕمده ُم٤م يتًع ًمالهمت٤ًمل صقِم َُمـ أصٌح ضُمٜم٤ًٌُم

٤ًٌم.  [(370 - 369ُمذيمرة أصقل اًمٗم٘مف )ص]اٟمٔمر:  ُمـ اًمٚمٞمؾ، يٚمزم ُمٜمف إص٤ٌمطُمف ضُمٜمُ

قمٜمدهؿ: إصم٤ٌمت اعم٠ًمًم٦م سمدًمٞمٍؾ َدقي  "اًمتدىمٞمؼ"، و"دىمٞم٘م٦م"ىمٚم٧م: واعم٠ًمًم٦ُم إذا َدقي ُم٠مظمُذه٤م ىمٞمؾ هل٤م: 

 [(54اًمتٕمريٗم٤مت )ص. ]٤مفمريفـمريُ٘مف ًمٜم

ؾمقىمل: )اًمٜمٙمت٦م ُم٠مظمقذة ُمـ اًمٜميْٙم٧ِم "اًمٜمٙمت٦م"وي٘م٤مل هل٤م أيْم٤م:  وهق احلٗمر ذم إرض سمٕمقد  ،، ىم٤مل اًمد 

ٕني اإلٟم٤ًمَن قمٜمدُم٤م يتدسمر أُمرا دىمٞم٘م٤م ويٗمٙمر ومٞمف يٗمر  ،وىمد شمٓمٚمؼ اًمٜمٙمت٦م قمغم إُمر اًمدىمٞمؼ ،ُمثال ومٞم١مصمر ومٞمٝم٤م

وهق جم٤مٌز  ،ء اًمدىمٞمؼ سم٤مًمٜمٙمت٦م ُمـ سم٤مب شمًٛمٞم٦م اًمٌمء سم٤مؾمؿ جُم٤مِوِرهومتًٛمٞم٦م اًمٌم ،ذم إرض وهق ٓ يِمٕمر

ؾمقىمل قمغم ذح أم اًمؼماهلم )ص  ([220ُمتٕم٤مَر (. ]طم٤مؿمٞم٦م اًمد 
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 ...، (139)، وىمد يٙمقن ًمٕمدم ؾمامقمف(138)قمٜمف أو ًمذهقلٍ 

                                                                                                                                                      

 ،ومٝمق دىمٞمؼ ،٤مب ضب، دىم٦م، ظمال  همٚمظودق ُمـ سم ،: )اًمدىمٞمؼ ظمال  الٚمٞمؾ "اعمّم٤ٌمح"ىم٤مل ذم 

 ٓ إذيمٞم٤مء( اهـ .ودق إُمر دىم٦م أيْم٤م إذا هَمُٛمض وظَمِٗمل ُمٕمٜم٤مه ومال يٙم٤مد يٗمٝمٛمف إ

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ اعمٕمتز: وقمغم هذا وم٤مًمٜم ٙم٤مت واًمدىم٤مئؼ ٓ شُمًتحَّمؾ إٓ سمَٙمد  اًمٗمٙمر وإُمٕم٤من اًمٜمٔمر، يمام 

 [2/8)سم٤مًمٌح٨م واًمٜمٔمر شُمًتخَرج دىم٤مئُؼ اًمٕمٚمقم(. ]اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف 

ًمتل يتٜم٤مومس وأُم٤م إظمراج اًمٜم ٙم٤مت واًمدىم٤مئؼ ا: ) "هم٤مي٦م اإلطمٙم٤مم"وىم٤مل اًمِمٞم( حمٛمد اًمٓمحالوي ذم 

ومٓمريُ٘مف سمٕمد  ،ٗمرؾم٤من، وُيتٖم٤مًَم٥م هب٤م ذم اعمٞمدانومٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء، ويتٗم٤موت ومٞمٝم٤م إذيمٞم٤مء، ويت٤ًمسمؼ ومٞمٝم٤م اًم

ر إظمٓم٤مَر اعمٕمٜمك ذم ذهٜمف طمتك َي٠ْمًَمَٗمف، ويرك ذهٜمف ذم اعمٕم٤مين اعمٜم٤مؾم٦ٌم،  آقمتامد قمغم ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم: أن ُيٙمر 

٤مت اعمٕم٤مين، يم٤مإلهب٤مم، وشم٘مديؿ اعمٕمٛمقل، وطمذومف، وٟمحق ذًمؽ ويٜمٔمر إمم اًمًٞم٤مق، وإمم جمٛمقع الٛمؾ، وصٗم

قه ىم٤مل إُمػم: )ودوٟمقا ًمف وم ،(مم٤م سمٞمٜمف اًمٕمٚمامء ؾ  ذًمؽ ذيمروا ومٞمف صمٛمرة يم ،"قمٚمؿ اعمٕم٤مين"ٜم٤م ُمًت٘مال ؾَمٛمي

 ([120صمٛمر اًمثامم )ص( ، و66هم٤مي٦م اإلطمٙم٤مم )صومٚمُٞمْٓمَٚم٥م(. ] ،وهق ومـ ُمٝمؿ ضمدا ،وأُمثٚمتف

ِم اًمٕمٚمِؿ سمف.أي: ٟمًٞم٤مٟمف وقمدم اؾمت (138)  حْم٤مره وىم٧َم احل٤مضم٦م ُمع شم٘مد 

ـُ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد: ) (139) وىمد وىمع يمثػٌم ُمـ هذا، وهق اـمالُع سمٕمِض اعمجتٝمديـ قمغم طمدي٨ٍم مل ىم٤مل اسم

ِٚمْع قمٚمٞمف همػُمه( اهـ   [6/138اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم . ]َيٓمي

ـُ ضمزي ذم يمت٤مسمف  لم اعمجتٝمديـ ىم٤مل ذم سم٤مسم٤م ذم أؾم٤ٌمب اخلال  سم "شم٘مري٥م اًمقصقل"وهلذا عمَي٤م قم٘مد اسم

( : )اًم٥ًٌم اًمث٤مين: الٝمؾ سم٤مًمدًمٞمؾ، وأيمثر ُم٤م جيلء ذم إظم٤ٌمر، ٕني سمٕمض 495 - 493همْمقٟمف )ص

اعمجتٝمديـ يٌُٚمٖمف احلدي٨م ومٞم٘ميض سمف، وسمٕمْمٝمؿ ٓ يٌٚمٖمف ومٞم٘ميض سمخالومف، ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٛمجتٝمد أْن ُيٙمثَر ُمـ 

ٌقي٦م. وًمذًمؽ يمُثرْت خم٤مًمٗم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م طمٗمظ احلدي٨م وروايتف، ًمتٙمقن أىمقاًُمف قمغم ُم٘مت٣م إطم٤مدي٨م اًمٜم

رمحف اهلل ًمٚمحدي٨م، ًم٘مٚم٦م روايتف ًمف، ومرضمع إمم اًم٘مٞم٤مس، سمخال  أمحد سمـ طمٜمٌؾ وم٢مٟمف يم٤من ُمتًَع اًمرواي٦م 

ًمٚمحدي٨م، وم٤مقمتٛمد قمٚمٞمف وشمرك اًم٘مٞم٤مس، وأُم٤م ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وم٢مهنام أظمذا سم٤مًمٓمروملم، وىمد ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: 

 إذا َصحي احلدي٨ُم ومٝمق ُمذهٌل( اهـ .
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هٜم٤م  راضمح، وم٤معم٘مّمقدُ  ضٍ ٕم٤مرِ ُمُ  ، وىمد يٙمقن ٓقمت٘م٤مدِ (140)اًمٜمص ؿِ ٝمْ ذم ومَ  طِ ٚمَ وىمد يٙمقن ًمٚمٖمَ 

 إُمر دون شمٗم٤مصٞمٚمف. ؾِ ٛمَ سمجُ  اًمتٕمريُػ 

                                                                                                                                                      

: )ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ُم٤م ُمـ أطمٍد إٓ وشمذه٥م قمٚمٞمف ( 99)ص "اإلي٘م٤مظ"ىم٤مل اًمٗمالين ذم و

ـُ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد رمحف اهلل شمٕم٤ممم اعم٤ًمئَؾ اًمتل  ؾمٜم٦ٌم ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمٕمزب قمٜمف. وىمد مجع اسم

وذيمر ذم  ،امقم٤م ذم جمٚمد وخؿُمـ إئٛم٦م إرسمٕم٦م احلدي٨َم اًمّمحٞمح اٟمٗمرادا واضمت ظم٤مًمػ ُمذه٥ُم يمؾٍّ واطمدٍ 

وأٟمف جي٥م قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء اعم٘مٚم ديـ هلؿ ُمٕمرومُتٝم٤م ًمئال  ،أوًمف أني ٟم٦ًٌَم هذه اعم٤ًمئؾ إمم إئٛم٦م اعمجتٝمديـ طمرام

ٟم٘مٚمتف ُمـ شمذيمرة اًمِمٞم( قمٞمًك اًمثٕم٤مًمٌل  ،ي  قِ ومُ دْ هٙمذا ٟم٘مٚمف قمٜمف شمٚمٛمٞمُذه إُ  ،يٕمزوه٤م إًمٞمٝمؿ ومٞمٙمذسمقا قمٚمٞمٝمؿ

 ٙمل ووم٤مة، رمحف اهلل شمٕم٤ممم( اهـ .الٕمٗمري الزائري ُمٜمِم٠م، اعم

ُمراُده ُِمـ همػم همٚمقٍّ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )يٜمٌٖمل أن ُيٗمَٝمؿ قمـ اًمرؾمقل ( 140)

وٓ شم٘مّمػم، ومال يٛمؾ يمالُمف ُم٤م ٓ يتٛمٚمف، وٓ ي٘مٍم سمف قمـ ُمراده وُم٤م ىمّمده ُمـ اهلدى واًمٌٞم٤من، وىمد 

سوُء الػفم ول قمـ اًمّمقاب ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل، سمؾ طمّمؾ سم٢مَه٤مل ذًمؽ واًمٕمدول قمٜمف ُِمـ اًمْمالل واًمٕمد

، طن اهلل ورسوله أصُل كلِّ بدطٍة وضللة كشلت يف اإلسلم، بل هو أصُل كلِّ خطل يف األصول والػروع

ـِ ىمّمده  ًْ وٓ ؾمٞمام إْن أوٞمػ إًمٞمف ؾمقُء اًم٘مّمد، ومٞمتٗمؼ ؾمقُء اًمٗمٝمؿ ذم سمٕمض إؿمٞم٤مء ُمـ اعمتٌقع ُمع طُم

ع، ومٞم٤م حمٜم٦م اًمديـ وأهٚمف، واهلل اعمًتٕم٤من، وهؾ أوىمَع اًم٘مدري٦َم واعمرضمئ٦م واخلقارج وؾمقُء اًم٘مّمد ُمـ اًمت٤مسم

واعمٕمتزًم٦م والٝمٛمٞم٦م واًمراومْم٦م وؾم٤مئَر ـمقائػ أهؾ اًمٌدع إٓ ؾمقُء اًمٗمٝمؿ قمـ اهلل ورؾمقًمف، طمتك ص٤مر 

ـُ سم٠ميدى أيمثر اًمٜم٤مس هق ُمقضَم٥م هذه إومٝم٤مم، واًمذي وَمِٝمَٛمف اًمّمح٤مسم٦ُم  وَُمـ  -ؿريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم-اًمدي

شَمٌَِٕمٝمؿ قمـ اهلل ورؾمقًمف ومٛمٝمجقٌر ٓ ُيٚمتَٗم٧م إًمٞمف، وٓ َيرومع ه١مٓء سمف رأؾم٤م، وًمٙمثرة أُمثٚم٦م هذه اًم٘م٤مقمدة 

شمريمٜم٤مه٤م، وم٢مٟمي٤م ًمق ذيمرٟم٤مه٤م ًمزادت قمغم قمنمة أًمق ، طمتك إٟمؽ ًمتٛمر قمغم اًمٙمت٤مب ُمـ أوًمف إمم آظمره ومال دمد 

ٌَف وَمِٝمَؿ قمـ اهلل ورؾمقًمف ُمراَده يمام يٜمٌٖمل ذم ُمقو ٍع واطمد، وهذا إٟمام َيْٕمِروُمف َُمـ قمر  ُم٤م قمٜمد اًمٜم٤مس، ص٤مطم

وقَمَرَوف قمغم ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل، وأُم٤م ُمـ قمٙمس إُمَر ومٕمرض ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل قمغم ُم٤م اقمت٘مده واٟمتحٚمف 

 ، ِف ُم٤م شمقممي ، ومٚمٞمس جُيْدي اًمٙمالُم ُمٕمف ؿمٞمئ٤م، ومَدقْمُف وُم٤م اظمت٤مره ًمٜمٗمًف، وَوًم  ـي وىَمٚميد ومٞمف َُمـ أطمًـ سمف اًمٔم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 فصل

 [طذ كوطني االختلف يف التػسر أنَّ ]يف 

 

إذ  ،سمٖمػم ذًمؽ ؿُ ٚمَ ٕمْ وم٘مط، وُمٜمف ُم٤م يُ  ه اًمٜم٘مُؾ دُ ذم اًمتٗمًػم قمغم ٟمققملم: ُمٜمف ُم٤م ُمًتٜمَ  آظمتالُ  

 ؼ.حم٘مي  وإُم٤م اؾمتدٌٓل  ،قُمّمدي  إُم٤م ٟم٘مٌؾ  :اًمٕمٚمؿُ 

 .(141)، وإُم٤م قمـ همػم اعمٕمّمقمإُم٤م قمـ اعمٕمّمقم :واعمٜم٘مقُل 

 إول وهذا هق اًمٜمقعُ  - يم٤من قمـ اعمٕمّمقم أو همػم اعمٕمّمقم ؾمقاءٌ  اعمٜم٘مقلِ  ضمٜمَس  سم٠مني  واعم٘مّمقدُ 

 ذًمؽ ومٞمف.  ُمٜمف واًمْمٕمٞمػ، وُمٜمف ُم٤م ٓ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦مُ  اًمّمحٞمِح  ُمٕمروم٦مُ  ـُ ٙمِ ٛمْ ُمٜمف ُم٤م يُ  : -

ف مم٤م ٓ تُ قم٤مُمي  - ُمٜمف ِق دْ ًمٜم٤م إمم الزم سم٤مًمّم   ـمريَؼ  وهق ُم٤م ٓ -اًمث٤مين ُمـ اعمٜم٘مقل  وهذا اًم٘مًؿُ 

 قل اًمٙمالم.ُْم ـ ومُ ومٞمف ُمِ  ٞمف، وم٤مًمٙمالمُ وم وم٤مئدةَ 

                                                                                                                                                      

 - 92( ، وىمقاقمد اًمتحدي٨م ًمٚم٘م٤مؾمٛمل )ص63 - 62ِد اًمذي قم٤موم٤مك مم٤م اسمتاله سمف(. ]اًمروح )صوامح

93]) 

إىمقاُل ٟمققم٤من: أىمقاٌل صم٤مسمت٦م قمـ إٟمٌٞم٤مء، ومٝمل ُمٕمّمقُم٦م، جي٥م أْن يٙمقن ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ) (141)

٤م، قَمَروَمف َُمـ قمرومف وضَمِٝمَٚمف َُمـ ضمٝمٚمف، واًمٌح٨ُم ذم ذًمؽ إٟمام هق قمـ ُمٕمروم٦ِم  ُم٤م أراَدشْمف إٟمٌٞم٤مُء ُمٕمٜم٤مه٤م طم٘مًّ

سم٠مىمقاهلؿ، وَُمـ ـمٚم٥م شمٗمًػَم يمالُِمٝمؿ وشم٠مويَٚمف، وُم٘مّمقُده ُمٕمروم٦ُم ُمراِدهؿ ُمـ اًمقضمف اًمذي سمف ُيٕمر  

ه  ًٌَٕم٤م ًمف، وم٢مْن واوم٘مف ىَمٌَِٚمف وإٓ َردي ُمراُدهؿ، وم٘مد ؾمٚمؽ ـمريَؼ اهلدى، وَُمـ يم٤من ُم٘مّمقُده أْن جيٕمؾ ُم٤م ىم٤مًمقه شَم

شم٠مويال، ُمع أٟمف يٕمٚمؿ سم٤مًميورة أني يمثػما ُمـ ذًمؽ أو أيمثَره مل شُمِرْده وشَمَٙمٚميَػ ًمف ُِمـ اًمتحريػ ُم٤م يًٛمٞمف 

ٌ  ًمٚمَٙمٚمِِؿ قمـ ُمقاوٕمف، ٓ ـم٤مًم٥ٌم عمٕمروم٦م اًمت٠مويؾ اًمذي يٕمرومف اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ.  إٟمٌٞم٤مء، ومٝمذا حُمَر 

 ُي٘مٌؾ واًمٜمقع اًمث٤مين: ُم٤م ًمٞمس ُمٜم٘مقٓ قمـ إٟمٌٞم٤مء، وم٘مد قُمٚمَِؿ أني َُمـ ؾمقاهؿ ًمٞمس سمٛمٕمّمقم، وطمٞمٜمئذ ومال

ِر ُمراِده وُمٕمروم٦ِم صالطِمف ُِمـ وم٤ًمِده(. ]  اعمجٛمققم٦م اًمث٤مًمث٦م -ضم٤مُمع اعم٤ًمئؾ يمالُُمف وٓ ُيَرد  إٓ سمٕمد شمّمق 

 [(221)ص
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 .(142)قمغم احلؼ ومٞمف دًمٞمال ٥َم َّم ٟمَ  اهللَ ٢مني وأُم٤م ُم٤م يت٤مج اعمًٚمٛمقن إمم ُمٕمرومتف، وم

                                              

ىم٤مل: ومٝمؾ دمد ًمرؾمقل اهلل ؾمٜم٦ًم صم٤مسمت٦ًم ُِمـ ضمٝم٦م ( : )470)ص "اًمرؾم٤مًم٦م"ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ذم  (142)

ًمٜم٤مَس خمتٚمٗملم ومٞمٝم٤م: ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل هب٤م، وُمٜمٝمؿ آشمّم٤مل ظم٤مًَمَٗمٝم٤م اًمٜم٤مُس يمٚم ٝمؿ؟ ىمٚم٧م: ٓ، وًمٙمـ ىمد أضمد ا

ىم٤مل اسمـ  -( اهـ ، ُمـ ي٘مقل سمخالومٝم٤م، وم٠مُم٤م ؾمٜم٦ٌم يٙمقٟمقن جمتٛمٕملم قمغم اًم٘مقل سمخالومٝم٤م، ومٚمؿ أضمده٤م ىمط

. ُمٕم٤مذ اهلل أن شمتٗمؼ إُم٦م قمغم خم٤مًمٗم٦م ُم٤م ضم٤مء سمف ٟمٌٞم ٝم٤م، سمؾ ٓ سمد أن يٙمقن ذم إُم٦م َُمـ ىم٤مل سمف(اًم٘مٞمؿ: )

إٟمام شمٙمقن اًمٖمٗمٚم٦م ذم اًمُٗمْرىم٦م، ( : )476)ص "اًمرؾم٤مًم٦م"ل اًمِم٤مومٕمل أيْم٤م ذم ىم٤مو -[ (264اًمروح )ص]

 ( اهـ . وم٠مُم٤م الامقم٦م ومال يٛمٙمـ ومٞمٝم٤م يم٤موم٦ًم همٗمٚم٦ٌم قمـ ُمٕمٜمَك يمت٤مٍب وٓ ؾمٜم٦م وٓ ىمٞم٤مس إن ؿم٤مء اهلل

ٜم٤َم ىمد أُِمٜمي٤م وىم٤مل اسمـ طمزم: )  أْن شمٙمقن ذيٕم٦ٌم أُمر هب٤م رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف -وهلل احلٛمد  -إٟمي

وؾمٚمؿ أو َٟمَدَب إًمٞمٝم٤م أو وَمَٕمَٚمٝم٤م قمٚمٞمف اًمًالم ومتْمٞمع ومل شمٌٚمغ إمم أطمٍد ُمـ أُمتف إُم٤م سمتقاشمر أو سمٜم٘مؾ اًمث٘م٦م قمـ 

اًمث٘م٦م طمتك شمٌٚمغ إًمٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وأُمٜم٤م أيْم٤م ىمٓمًٕم٤م أن يٙمقن اهللُ شمٕم٤ممم ُيْٗمِرد سمٜم٘مٚمٝم٤م َُمـ ٓ شم٘مقم 

أن شمٙمقن ذيٕم٦ٌم ُيٓمكء ومٞمٝم٤م راوي٤م اًمث٘م٦ُم وٓ ي٠ميت سمٞم٤مٌن ضمكمٌّ احلج٦ُم سمٜمَْ٘مِٚمِف ُِمـ اًمٕمدول، وأُمٜم٤م أيْم٤م ىمٓمًٕم٤م 

واوٌح سمّمح٦م ظمٓمِئف ومٞمف، وأُمٜم٤م أيْم٤م ىمٓمٕم٤م أن يٓمٚمؼ اهللُ قمز وضمؾ َُمـ ىمد وضم٧ٌم احلج٦ُم قمٚمٞمٜم٤م سمٜم٘مٚمف قمغم 

ووع طمدي٨ٍم ومٞمف ذٌع ُيًٜمِده إمم َُمـ دم٥م احلج٦ُم سمٜم٘مٚمف طمتك يٌٚمَغ سمف إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، 

ذًمؽ ٟم٘مٓمع وٟمث٧ٌم سم٠مني يمؾي ظمؼٍم مل ي٠مِت ىمط  إٓ ُمرؾَمال أو مل يروه ىمط  إٓ جمٝمقٌل أو جمرح صم٤مسم٧ُم الرطم٦م، ويم

وم٢مٟمف ظمؼٌم سم٤مـمٌؾ سمال ؿمؽٍّ ُمقوقٌع مل َيُ٘مْٚمُف رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، إذ ًمق ضم٤مز أن يٙمقن طم٘م٤م ًمٙم٤من 

 قمٚمٞمٜم٤م ومٞمٝم٤م.ذًمؽ ذقم٤م صحٞمح٤م همػَم ٓزٍم ًمٜم٤م ًمَِٕمَدِم ىمٞم٤مم احلج٦م 

ُْمٜم٤م إٟمام هق ومٞمام ٟم٘مٚمف َُمـ اشمٗمؼ قمغم قمداًمتف يم٤مًمّمح٤مسم٦م وصم٘م٤مت اًمت٤مسمٕملم  ىم٤مل قمكم: وهذا احلٙمُؿ اًمذي ىمدي

صمؿ يمِمٕم٦ٌم وؾمٗمٞم٤من وؾمٗمٞم٤من وُم٤مًمؽ وهمػمهؿ ُمـ إئٛم٦م ذم قمٍمهؿ وسمٕمدهؿ إًمٞمٜم٤م وإمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وذم 

لم اًمث٤مسمت٦م ضمرطمتٝمؿ، وأُم٤م َُمـ يمؾ ُمـ صمٌت٧م ضمرطمتف يم٤محلًـ سمـ قمامرة وضم٤مسمر الٕمٗمل وؾم٤مئر اعمجرطم

ًَمف ىمقٌم وضمرطمف آظمرون، وم٢مْن صمٌت٧م قمٜمدٟم٤م قمداًمتُف ىَمَٓمْٕمٜم٤َم قمغم صح٦م ظمؼمه، وإن صمٌت٧م قمٜمدٟم٤م  اظمُتِٚمػ ومٞمف ومَٕمدي

ضمرطمتف ىمٓمٕمٜم٤م قمغم سمٓمالن ظمؼمه، وإن مل يث٧ٌم قمٜمدٟم٤م رٌء ُِمـ ذًمؽ َوىَمْٗمٜم٤م ذم ذًمؽ وىَمَٓمْٕمٜم٤َم وٓ سُمدي طَمْتاًم قمغم 

أْن َيث٧ٌَُْم قمٜمده أطمُد إُمريـ ومٞمف، وًمٞمس ظمٓم١ُمٟم٤م ٟمحـ إْن أظمٓم٠مٟم٤م وضَمْٝمُٚمٜم٤م إْن ضَمِٝمْٚمٜم٤َم طمج٦ًم  أني همػَمٟم٤م ٓ سمد
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قمغم وضمقب وٞم٤مع ديـ اهلل شمٕم٤ممم، سمؾ احلؼ  صم٤مسم٧ٌم ُمٕمروٌ  قمٜمد ـم٤مئٗم٦م وإن ضمٝمٚمتف أظمرى، واًم٤ٌمـمؾ يمذًمؽ 

 [137 - 1/136]اإلطمٙم٤مم  (.أيْم٤م، يمام جيٝمؾ ىمقٌم ُم٤م ٟمٕمٚمٛمف ٟمحـ أيْم٤م، واًمٗمْمُؾ سمٞمد اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤مء

)ُم٤م شمرك اهلل ورؾمقًُمف طمالٓ إٓ ُمٌٞميٜم٤م وٓ طمراُم٤م إٓ ُمٌٞمٜم٤م، ًمٙمـ سمٕمْمف يم٤من وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م: 

أفمٝمَر سمٞم٤مًٟم٤م ُمـ سمٕمض، ومام فمٝمر سمٞم٤مُٟمف واؿمُتٝمر وقُمِٚمؿ ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة ُِمـ ذًمؽ مل َيٌَْؼ ومٞمف ؿمؽ، وٓ 

م، وُم٤م يم٤من سمٞم٤مُٟمف دون ذًمؽ، ومٛمٜمف ُم٤م اؿمتٝمر سملم مَحَٚم٦م اًمنميٕم٦م ُيٕمذر أطمٌد سمجٝمٚمف ذم سمٚمٍد ئمٝمر ومٞمف اإلؾمال

ظم٤مص٦م، وم٠ممجع اًمٕمٚمامُء قمغم طِمٚم ف أو طمرُمتف، وىمد ُيٗمك قمغم سمٕمِض َُمـ ًمٞمس ُمٜمٝمؿ، وُمٜمف ُم٤م مل يِمتٝمر سملم محٚم٦م 

ُ٘مْٚمف اًمنميٕم٦م أيْم٤م، وم٤مظمتٚمٗمقا ذم حتٚمٞمٚمف وحتريٛمف، وذًمؽ ٕؾم٤ٌمب: ُمٜمٝم٤م أٟمف ىمد يٙمقن اًمٜمص  قمٚمٞمف ظمٗمٞم٤م مل َيٜمْ 

وُمٜمٝم٤م أٟمف ىمد ُيٜم٘مؾ ومٞمف ٟمّم٤من، أطمُدَه٤م سم٤مًمتحٚمٞمؾ، وأظمُر  ،س، ومٚمؿ يٌٚمغ مجٞمَع مَحَٚم٦ِم اًمٕمٚمؿإٓ ىمٚمٞمٌؾ ُمـ اًمٜم٤م

سم٤مًمتحريؿ، ومٞمٌٚمغ ـم٤مئٗم٦ًم ُمٜمٝمؿ أطمُد اًمٜمّملم دون أظمر، ومٞمتٛمًٙمقن سمام سمٚمٖمٝمؿ، أو يٌٚمغ اًمٜمّم٤من ُمٕم٤م َُمـ مل 

ٌُْٚمْٖمف اًمت٤مري(، ومٞم٘مػ ًمٕمدم ُمٕمرومتف سم٤مًمٜم٤مؾم(, وُمٜم ٝم٤م ُم٤م ًمٞمس ومٞمف ٟمصٌّ سيح، وإٟمام ي١مظمذ ُِمـ قمٛمقٍم أو َي

وُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙمقن ومٞمف أُمر، أو هنل، ومتختٚمػ اًمٕمٚمامُء  ،تٚمػ أومٝم٤مُم اًمٕمٚمامء ذم هذا يمثػماُمٗمٝمقم أو ىمٞم٤مس، ومتخ

ذم محؾ إُمر قمغم اًمقضمقب أو اًمٜمدب، وذم محؾ اًمٜمٝمل قمغم اًمتحريؿ أو اًمتٜمزيف، وأؾم٤ٌمُب آظمتال  أيمثُر 

وهمػُمه يٙمقن إُمُر  ،ومٞمٙمقن هق اًمٕم٤ممِل هبذا احلٙمؿ ،ل ُبدَّ يف األمة ِمن طامِلٍ ُيوافِق احلقَّ ف٤م. وُمع هذا مِمي٤م َذيَمْرٟم

وٓ َئمَٝمر أهُؾ سم٤مـمٚمٝم٤م قمغم أهؾ  ،هذه إُم٦َم ٓ دمتٛمع قمغم والًم٦م وم٢مني  ،ٌِٝم٤م قمٚمٞمف وٓ يٙمقن قم٤معم٤ًِم هبذاُُمِمت

وهلذا ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف  ،مجٞمع إُمّم٤مر وإقمّم٤مر قٍل سمف ذمومال يٙمقن احلؼ  ُمٝمجقرا همػَم ُمٕمٛم ،٤مطم٘مٝم

شتبَِفٌة وإكام هي مُ  ،ل قمغم أني ُِمـ اًمٜم٤مس َُمـ يٕمٚمٛمٝم٤مومد ،"ٓ يٕمٚمُٛمٝمـ يمثػٌم ُمـ اًمٜم٤مس"٤مت: وؾمٚمؿ ذم اعمِمتٌٝم

 [197 - 1/196ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ (. ]ولقست مشتبفة يف كػِس األمر ،طذ َمن مل َيْعَؾْؿفا

ٓ ": )شمقاشمرت إظم٤ٌمُر قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مقًمف:  "اعمٚمخص"٤مب ذم وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٌد اًمقه

وم٠مقمٚمَٛمٜم٤م صغم  ،"  ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ طمتك ي٠ميت أُمر اهللشمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل فم٤مهريـ قمغم احلؼ ٓ ييهؿ ظمال

ضَم٥َم ومقَ  ،ئٍؿ هلل سم٤محلؼ  وداٍع إمم اهلدىاهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمذًمؽ أٟمف ٓ ُيٚمق قمٌٍم ُمـ أقمّم٤مر اعمًٚمٛملم ُِمـ ىم٤م

وأني  ،واًمتٕمٔمٞمِؿ ًمِم٠مهن٤م ذم يمؾ قمٍم ،ذا احلدي٨َم خَمَْرَج اعمدح ُٕمتفوىمد أظمرج ه ،إطم٤مًم٦ُم ُم٤م ظمرج قمـ ذًمؽ



 

 151 

ٝمؿ ذم ًمقن يمٚم٥م أصح٤مب اًمٙمٝمػ، وذم قمغم اًمّمحٞمح ُمٜمف: اظمتالومُ  ُم٤م ٓ يٗمٞمد وٓ دًمٞمَؾ  ومٛمث٤مُل 

ٖمالم ٝم٤م، وذم اؾمؿ اًمر ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح وُم٤م يم٤من ظمِمٌُ وذم ُم٘مدا اًمٌٕمض اًمذي ضب سمف ُمقؾمك ُمـ اًمٌ٘مرة،

 ، وٟمحق ذًمؽ.(143)ِيُ اخلَ  فُ ٚمَ تَ اًمذي ىمَ 

                                                                                                                                                      

وم٢مُم٤م أْن ي٘مقَم مجٞمُٕمٝمؿ سم٤محلؼ أو سمٕمُْمٝمؿ اٟمتٝمك(. ]اًمرد قمغم ُمـ  ،ٓ َُيُرج قمـ ظمالومٝم٤م إذا اظمتٚمٗم٧م احلؼي 

 ([36أظمٚمد إمم إرض ًمٚمًٞمقـمل )ص

 ذـمقا ًمٚمٛمجتٝمد ُمٕمروم٦م اإلمج٤مع، ىمد ذـمقا ًمف ُمٕمروم٦م اخلال ، ٕني احلَؼي ٓ وهلذا وم٢مني اًمٕمٚمامء يمام

ُيرج قمـ ظمال  إُم٦م، وم٢مذا ىمرر ىمقٓ قمغم ظمال  أىمقاهلؿ وم٘مد ىمرر ىمقٓ قمغم ظمال  احلؼ ىمٓمٕم٤م، ومٝمق 

وٓ سمد ُمع ىم٤مل اًمزريمٌم عم٤م ذيمر اؿمؽماط ُمٕمروم٦م اإلمج٤مع: )سم٤مـمؾ ىمٓمٕم٤م، واإلىمداُم قمغم ذًمؽ طمرام ىمٓمٕم٤م، 

ًٓ ُُي٤مًمُِػ أىمقاهَلؿووم٤مئدشُمف طمتك ٓ  ،"اًمرؾم٤مًم٦م"ذيمره اًمِم٤مومٕمل ذم  ،الَ  ًمؽ أْن َيْٕمِرَ  آظمتذ  ،ُيِدَث ىمق

 [8/232ومٞمخُرج سمذًمؽ قمـ اإلمج٤مع(. ]اًمٌحر اعمحٞمط 

يٙمـ عمـ سمٕمدهؿ إطمداُث  ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )إني قمٚمامَء اعمًٚمٛملم إذا شمٜم٤مزقمقا ذم ُم٠ًمًم٦ٍم قمغم ىمقًملم ملو

وإُم٦م إذا اظمتٚمٗم٧م ذم ُم٠ًمًم٦م قمغم اًم٘مقُل اًمث٤مًم٨م يٙمقن خم٤مًمٗم٤م إلمج٤مقمٝمؿ(، وىم٤مل أيْم٤م: ) سمؾ ،ىمقٍل صم٤مًم٨م

ىمقًملم مل يٙمـ عمـ سمٕمدهؿ إطمداُث ىمقٍل يٜم٤مىمض اًم٘مقًملم ويتْمٛمـ إمج٤مَع اًمًٚمػ قمغم اخلٓم٠م واًمٕمدوِل قمـ 

 [34/125، و  27/308جمٛمقع اًمٗمت٤موى اًمّمقاب(. ]

غم أٟمف ٓ جيقز ٕطمٍد أن َُيُرج قمـ أىم٤مويؾ اًمًٚمػ ( : )وأمجٕمقا قم174)ص "رؾم٤مًم٦م أهؾ اًمثٖمر"وذم 

 ومٞمام أمجٕمقا قمٚمٞمف وقمام اظمتٚمٗمقا ومٞمف أو ذم شم٠مويٚمف، ٕني احلؼي ٓ جيقز أن َُيُرج قمـ أىم٤مويٚمٝمؿ( اهـ .

ذيمر اخلٓمٞم٥م أني وم٤مئدَة يمت٤مسم٦ِم اعم٘م٤مـمٞمع ًمٞمتخػم اعمجتٝمُد ُمـ أىمقاهلؿ وٓ ُيرج قمـ مجٚمتٝمؿ(. وهلذا )

 [1/84ّمالح ٓسمـ طمجر ٜمٙم٧م قمغم اسمـ اًم]اًم

إٟمام "قمـ أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: روى اًمٌخ٤مري  (143)

َل اخلَِيَ أٟمف ضمٚمس قمغم وَمْرَوٍة سمٞمْم٤مء، وم٢مذا هل هتتز ُِمـ ظمٚمٗمف ظمياء . ىم٤مل احل٤مومظ: )وىمد زاد قمٌد "ؾُمٛم 

ِمٞمش إسمٞمض وُم٤م أؿمٌٝمف، ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ سمٕمد أن أظمرضمف هبذا اإلؾمٜم٤مد: اًمٗمرو احل "ُمّمٜميٗمف"اًمرزاق ذم 

أمحد سمٕمد أن رواه قمـ أسمٞمف قمٜمف: أفمـ هذا شمٗمًػما ُِمـ قمٌد اًمرزاق اٟمتٝمك، وضمزم سمذًمؽ قمٞم٤مض، وىم٤مل 
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احلريب: اًمٗمروة ُمـ إرض ىمٓمٕم٦ٌم ي٤مسم٦ًم ُِمـ طمِمٞمش، وهذا ُمقاومؼ ًم٘مقل قمٌد اًمرزاق، وقمـ سمـ إقمرايب: 

 [6/433ضمزم اخلٓم٤ميب وَُمـ شَمٌَِٕمف(. ]ومتح اًم٤ٌمري اًمٗمروة أرض سمٞمْم٤مء ًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟم٤ٌمت، وهبذا 

ىم٤مل اسمـ يمثػم: )وىُمَّم٤مرى اخلَِيِ قمٚمٞمف اًمًالُم أْن يٙمقن ٟمٌٞم٤م، وهق احلؼ، أو رؾمقٓ يمام ىمٞمؾ، أو 

٤م ُم٤م يم٤من، ومجؼميُؾ رئٞمُس اعمالئٙم٦م، وُمقؾمك أذ  ُمـ اخلي، وًمق يم٤من طمٞم٤م ًمقضم٥م  َُمَٚمًٙم٤م ومٞمام ذيمر، وأيًّ

شمف، ومٙمٞمػ إْن يم٤من اخلي وًمٞم٤م يمام ي٘مقًمف ـمقائُػ يمثػمون، وم٠مومم أن يدظمؾ ذم قمٚمٞمف اإليامُن سمٛمحٛمد وٟمٍم

قمٛمقم اًمٌٕمث٦م وأطمرى، ومل ُيٜمَْ٘مْؾ ذم طمدي٨ٍم طمًـ سمؾ وٓ وٕمٞمػ ُيٕمتٛمد أٟمف ضم٤مء يقُم٤م واطمدا إمم رؾمقل 

٤مده اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ اضمتٛمع سمف، وُم٤م ذيمر ُمـ طمدي٨م اًمتٕمزي٦م ومٞمف وإن يم٤من احل٤ميمؿ ىمد رواه وم٢مؾمٜم

 [2/180وٕمٞمػ واهلل أقمٚمؿ(. ]اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 

وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: )إفمٝمر أني اخلي ٟمٌلٌّ قمٚمٞمف اًمًالم، وأٟمف يم٤من ُمقطًمك إًمٞمف سمام أوطمل، ًم٘مقًمف 

ـْ َأُْمِري} ، وأٟمف ىمد اٟم٘م٣م ظمؼُمه سمٕمد شمٚمؽ إطمقال اًمتل ىمّم٧م ذم هذه اًمًقرة، وأٟمف ىمد {َوَُم٤م وَمَٕمْٚمُتُف قَم

وأْن ُيَْٛمؾ ُم٤م يٕمزى إًمٞمف ُمـ  ،هم٤مي٦ٍم ُمـ إضمؾ يٛمٙمـ أْن شُمْٗمَرضٚمحؼ اًمٌنَم ذم أىمَم حل٘مف اعمقُت اًمذي ي

همِم٤موة اخلٞم٤مل اًمتل ىمد سمٕمض اًمّمقومٞم٦م اعمقؾمقُملم سم٤مًمّمدق أٟمف حمقك قمغم ٟم٩ًم اًمرُمز اعمٕمت٤مد ًمديؿ أو قمغم 

 [16/16ومٙمقٟمقا قمغم طمذر ممـ ي٘مقل: أظمؼمين اخلي(. ]اًمتحرير واًمتٜمقير  ،ختٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ

ىمد دل ؾمٞم٤مُق اًم٘مّم٦م قمغم ٟمٌقشمف ُمـ وضمقه، أطمده٤م: ىمقًمف رضمح٤مُن يمقٟمِف ٟمٌٞم٤ًّم، وم٘مد ىم٤مل اسمـ يمثػم: ) وأُم٤م

٤م قِمْٚماًم }شمٕم٤ممم:  ـْ ًَمُدٟمي ـْ قِمٜمِْدَٟم٤م َوقَمٚميْٛمٜم٤َمُه ُِم ٤ٌَمِدَٟم٤م آشَمْٞمٜم٤َمُه َرمْح٦ًَم ُِم ـْ قِم ًٌْدا ُِم . اًمث٤مين: ىمقل ُمقؾمك ًمف: {وَمَقضَمَدا قَم

ٌُِٕمَؽ قَمغَم َأْن } ا * َويَمْٞمَػ شَمّْمؼِمُ قَمغَم َُم٤م مَلْ َهْؾ َأشمي ٞمَع َُمِٕمَل َصؼْمً
َتٓمِ ًْ ـْ شَم ـِ مِمي٤م قُمٚم ْٛم٧َم ُرؿْمًدا * ىَم٤مَل إِٟميَؽ ًَم َٛم شُمَٕمٚم 

ٌَْٕمتَٜمِل ومَ  َٓ َأقْمِِّص ًَمَؽ َأُْمًرا * ىَم٤مَل وَم٢مِِن اشمي ا * ىَم٤مَل ؾَمَتِجُديِن إِْن ؿَم٤مَء اهلليُ َص٤مسمًِرا َو ْط سمِِف ظُمؼْمً
٠مَ حُتِ ًْ ـْ اَل شَم ًْمٜمِل قَم

 طَمتيك ُأطْمِدَث ًَمَؽ ُِمٜمُْف ِذيْمًرا
ٍ
ء ، ومٚمق يم٤من وًمٞم٤م وًمٞمس سمٜمٌل، مل ُي٤مـمٌف ُمقؾمك هبذه اعمخ٤مـم٦ٌم، ومل َيُردي قمغم {َرْ

ُمقؾمك هذا اًمرد، سمؾ ُمقؾمك إٟمام ؾم٠مل صحٌتَف ًمٞمٜم٤مل ُم٤م قمٜمده ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمذي اظمتّمف اهلل سمف دوٟمف، ومٚمق يم٤من 

يمٌػُم  -وهق ٟمٌلٌّ قمٔمٞمؿ، ورؾمقل يمريؿ، واضم٥م اًمٕمّمٛم٦م  -قؾمك همػَم ٟمٌلٍّ مل يٙمـ ُمٕمّمقُم٤م، ومل شمٙمـ عم

٦ٌٍَم ذم قِمْٚمِؿ وزمٍّ همػِم واضم٥م اًمٕمّمٛم٦م، وعم٤ََم قمزم قمغم اًمذه٤مب إًمٞمف، واًمتٗمتٞمش قمٚمٞمف، وًمق 
رهم٦ٌٍم، وٓ قمٔمٞمُؿ ـَمٚمِ

أٟمف يٛميض طم٘م٤ٌم ُمـ اًمزُم٤من، ىمٞمؾ: صمامٟملم ؾمٜم٦م، صمؿ عم٤م اضمتٛمع سمف شمقاوع ًمف، وقَمٔميٛمف، واشمٌٕمف ذم صقرة 
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ًٓ ، ومام يم٤من ُمِ هب٤م اًمٜم٘مُؾ  اًمٕمٚمؿِ  ـمريُؼ  ومٝمذه إُمقرُ   صحٞمح٤م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل اًل ٘مْ ٟمَ  ـ هذا ُمٜم٘مق

 ١مظمذومٝمذا ُمٕمٚمقم، وُم٤م مل يٙمـ يمذًمؽ سمؾ يم٤من مم٤م يُ  ،ِي قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤مؾمؿ ص٤مطم٥م ُمقؾمك أٟمف اخلَ 

 ... (144)قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب يم٤معمٜم٘مقل قمـ يمٕم٥م

                                                                                                                                                      

ًتٗمٞمٍد ُمٜمف، دل قمغم أٟمف ٟمٌلٌّ ُمثُٚمف يقطمك إًمٞمف يمام يقطمك إًمٞمف، وىمد ظُمصي ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٚمدٟمٞم٦م، وإهار ُم

اًمٜمٌقي٦م، سمام مل ُيْٓمِٚمِع اهللُ قمٚمٞمف ُمقؾمك، اًمٙمٚمٞمؿ، ٟمٌل سمٜمل إهائٞمؾ اًمٙمريؿ، وىمد اطمت٩م هبذا اعمًٚمؽ سمٕمٞمٜمف 

٤مين قمغم ٟمٌقة اخلي قمٚمٞمف اًمًالم. اًمث٤مًم٨م: أن اخلي  ُمي أىمدم قمغم ىمتؾ ذًمؽ اًمٖمالم، وُم٤م ذاك إٓ ًمٚمقطمل اًمر 

م، وهذا دًمٞمٌؾ ُمًت٘مؾ قمغم ٟمٌقشمف، وسمره٤مٌن فم٤مهر قمغم قمّمٛمتف، ٕني اًمقزمي ٓ جيقز ًمف  ِؽ اًمَٕمالي
إًمٞمف ُمـ اعمَٚمِ

اإلىمداُم قمغم ىمتؾ اًمٜمٗمقس سمٛمجرد ُم٤م يٚم٘مك ذم ظَمَٚمده، ٕني ظم٤مـمره ًمٞمس سمقاضم٥م اًمٕمّمٛم٦م، إذ جيقز قمٚمٞمف 

وعم٤م أىمدم اخلي قمغم ىمتؾ ذًمؽ اًمٖمالم، اًمذي مل يٌٚمغ احلُُٚمؿ، قِمْٚماًم ُمٜمف سم٠مٟمف إذا سمٚمغ يٙمٗمر، اخلٓم٠م سم٤مٓشمٗم٤مق، 

ويٛمؾ أسمقيف قمـ اًمٙمٗمر، ًمِمدة حمٌتٝمام ًمف، ومٞمت٤مسمٕم٤مٟمف قمٚمٞمف، ومٗمل ىمتٚمف ُمّمٚمح٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م شمرسمق قمغم سم٘م٤مء ُُمٝمجتف، 

ٌد ُِمـ اهلل سمٕمّمٛمتف. وىمد رأي٧م صٞم٤مٟم٦م ٕسمقيف قمـ اًمقىمقع ذم اًمٙمٗمر وقم٘مقسمتف، دل ذًمؽ قمغم ٟمٌقشمف، وأٟمف ُم١ميي 

اًمِمٞمَ( أسم٤م اًمٗمرج اسمـ القزي ـَمَرَق هذا اعمًَٚمَؽ سمٕمٞمٜمف ذم آطمتج٤مج قمغم ٟمٌقة اخلي وصححف، وطمٙمك 

َ اخلُي شم٠مويَؾ شمٚمؽ إوم٤مقمٞمؾ عمقؾمك، وووح ًمف قمـ  آطمتج٤مَج قمٚمٞمف اًمرُم٤مين  أيْم٤م. اًمراسمع: أٟمف عم٤م وَمني

، ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ يمٚم   ـْ َأُْمِري}ف: طم٘مٞم٘م٦م أُمره وضمغمي ـْ َرسم َؽ َوَُم٤م وَمَٕمْٚمُتُف قَم ، يٕمٜمل: ُم٤م ومٕمٚمتف ُِمـ شمٚم٘م٤مء {َرمْح٦ًَم ُِم

ٟمٗمز، سمؾ ُأُمرت سمف، وأوطمل إزم ومٞمف، ومدًم٧م هذه اًمقضمقُه قمغم ٟمٌقشمف. وٓ يٜم٤مذم ذًمؽ طمّمقل وٓيتف، سمؾ 

 - 2/248واًمٜمٝم٤مي٦م  (. ]اًمٌداي٦موٓ رؾم٤مًمتف، يمام ىم٤مل آظمرون، وأُم٤م يمقٟمف َُمَٚمًٙم٤م ُمـ اعمالئٙم٦م، ومٖمري٥ٌم ضمدا

249] 

يمٕم٥م سمـ ُم٤مشمع احلٛمػمي، اًمٞمامين، اًمٕمالُم٦م، احلؼَْم، اًمذي يم٤من يقدي٤م، وم٠مؾمٚمؿ سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل  (144)

-ومج٤مًمس أصح٤مَب حمٛمد  -ريض اهلل قمٜمف -وىَمِدم اعمديٜم٦َم ُمـ اًمٞمٛمـ ذم أي٤مم قمٛمر  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -

ائٞمٚمٞم٦م، ويٗمظ قمج٤مئ٥م، وي٠مظمذ اًمًٜمـ قمـ ومٙم٤من يدصمٝمؿ قمـ اًمُٙمت٥ُم اإله -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ـَ اإلؾمالم، َُمتلم اًمدي٤مٟم٦م، ُِمـ ٟمٌالء اًمٕمٚمامء. طمدث قمـ: قمٛمر، وصٝمٞم٥م، وهمػم  ًَ اًمّمح٤مسم٦م. ويم٤من طَم

واطمد. طمدث قمٜمف: أسمق هريرة، وُمٕم٤موي٦م، واسمـ قم٤ٌمس، وذًمؽ ُِمـ ىمٌٞمؾ رواي٦م اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، وهق 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ومٝمذا ٓ جيقز  ،قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ذُ ظُم ٠مْ وهمػمهؿ ممـ يَ  (146)وحمٛمد سمـ إؾمح٤مق (145)ووه٥م

إذا "ل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل: ٦م، يمام صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمٌجي ف إٓ سمحُ ف وٓ شمٙمذيٌُ شمّمدي٘مُ 

                                                                                                                                                      

ٌق ذم ُمٕمروم٦م صحٞمحٝم٤م ُمـ سم٤مـمٚمٝم٤م ذم الٛمٚم٦م. وىمع ًمف رواي٦ٌم ذم ٟم٤مدٌر قمزيز. ويم٤من ظمٌػما سمٙمت٥م اًمٞمٝمقد، ًمف ذو

. ؾمٙمـ سم٤مًمِم٤مم سم٠َمظَمَرة، ويم٤من يٖمزو ُمع اًمّمح٤مسم٦م. شمقذم "اًمٜم٤ًمئل"، و"اًمؽمُمذي"، و"ؾمٜمـ أيب داود"

]ؾمػم ومٚم٘مد يم٤من ُِمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ.  -ريض اهلل قمٜمف -يمٕم٥ٌم سمحٛمص، ذاه٤ٌم ًمٚمٖمزو، ذم أواظمر ظمالوم٦م قمثامن 

 [494 - 3/489أقمالم اًمٜمٌالء 

ـُ ُُمٜمٌَ ف: اإلُم٤مم، اًمٕمالُم٦م، إظم٤ٌمري، اًم٘مّمِّص، أسمق قمٌد اهلل إسمٜم٤موي، اًمٞمامين، ( 145) َوْه٥ُم سم

َُم٤مري، اًمّمٜمٕم٤مين. ُمقًمده: ذم زُمـ قمثامن، ؾمٜم٦م أرسمع وصمالصملم، ورطمؾ، وطم٩م. وأظمذ قمـ: اسمـ قم٤ٌمس،  اًمذ 

، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ وأيب ؾمٕمٞمد، واًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم، وضم٤مسمر، واسمـ قمٛمر -إن صح  -وأيب هريرة 

وـم٤مووس. وروايُتف ًمٚمٛمًٜمَد ىمٚمٞمٚم٦م، وإٟمام همزارُة قمٚمٛمف ذم اإلهائٞمٚمٞم٤مت، وُِمـ  -قمغم ظمال  ومٞمف  -اًمٕم٤مص 

ٓ رَء ذم ىم٤مل اًمذهٌل: صح٤مئػ أهؾ اًمٙمت٤مب. ىم٤مل اًمٕمجكم: شم٤مسمٕمل، صم٘م٦م، يم٤من قمغم ىمْم٤مء صٜمٕم٤مء. 

داُم٦م، أٟم٠ٌمٟم٤م طمٜمٌؾ، أٟم٠ٌمٟم٤م اسمـ احلّملم، ًمقه٥م سمـ ُمٜمٌف ؾمقى طمدي٨ٍم واطمد: أٟم٠ٌمٟم٤مه اسمـ ىم "اًمّمحٞمحلم"

أٟم٠ٌمٟم٤م اسمـ اعمذه٥م، أٟم٠ٌمٟم٤م اسمـ ُم٤مًمؽ، طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل، طمدصمٜمل أيب، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ قمٛمرو، قمـ اسمـ ُمٜمٌف، 

ُمٜمل،  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ًمٞمس أطمد أيمثر طمديث٤م قمـ رؾمقل اهلل "قمـ أظمٞمف: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م هريرة ي٘مقل: 

ىم٤مل اًمقاىمدي، ويم٤مشمٌف، وؿم٤ٌمب، وأسمق قمٌٞمد،  ."يٙمت٥م، ويمٜم٧م ٓ أيمت٥مإٓ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو، وم٢مٟمف يم٤من 

 [557 - 4/544. وىمٞمؾ همػم ذًمؽ. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  وقمٌد اعمٜمٕمؿ سمـ إدريس: ُم٤مت ؾمٜم٦م قمنم وُم٤مئ٦م

ىم٤مل اًمٗمالس: ؾمٛمٕم٧م يٞمك ي٘مقل: ىم٤مل رضمؾ ٓسمـ إؾمح٤مق: يمٞمػ طمدي٨م ذطمٌٞمؾ سمـ ( 146)

٤مل اًمٗمالس: اًمٕمج٥ُم ُِمـ رضمٍؾ يدث قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب، ؾمٕمد؟ وم٘م٤مل: وأطمٌد يدث قمـ ذطمٌٞمؾ؟ صمؿ ىم

 ويرهم٥م قمـ ذطمٌٞمؾ، وىمد طمدث قمٜمف: يٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، وقم٤مصؿ إطمقل، وُمٓمر، وأسمق ُمٕمنم اعمديٜمل.

ـَ إؾمح٤مق يٙمت٥م قمـ رضمٍؾ ُمـ أهؾ ىم٤مل و إسمراهٞمؿ احلزاُمل: قمـ اسمـ أيب ومديؽ ىم٤مل: رأي٧م حمٛمد سم

ًّم٤م سم٘مقًمف اًمٙمت٤مب. ىم٤مل اًمذهٌل: هذا ُيِمٜميع سمف قمغم اسمـ  إؾمح٤مق، وٓ ري٥َم أٟمف محؾ أًمقاٟم٤م قمـ اًمذُم٦م ُمؽمظم 

 . "طمدصمقا قمـ سمٜمل إهائٞمؾ وٓ طمرج": -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-
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يدصمقيمؿ سمحؼ ومتٙمذسمقه، وإُم٤م أن  اًمٙمت٤مب ومال شمّمدىمقهؿ وٓ شمٙمذسمقهؿ، وم٢مُم٤م أنْ  طمدصمٙمؿ أهُؾ 

 ."٤ٌمـمؾ ومتّمدىمقهيدصمقيمؿ سم

أٟمف أظمذه قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب، ومٛمتك اظمتٚمػ  رْ يمُ ذْ مل يَ  ؾ قمـ سمٕمض اًمت٤مسمٕملم، وإنْ ٘مِ ويمذًمؽ ُم٤م ٟمُ 

 اًل ٘مْ ؾ ذم ذًمؽ قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ٟمَ ٘مِ قمغم سمٕمض، وُم٤م ٟمُ  ؿ طمج٦مً أىمقاهلِ  اًمت٤مسمٕمقن مل يٙمـ سمٕمُض 

ف ُمـ اًمٜمٌل ٕمَ ٛمِ أن يٙمقن ؾَم  اطمتامَل  ٕني  ،ؾ قمـ سمٕمض اًمت٤مسمٕملم٘مِ مم٤م ٟمُ  ـُ ٙمَ أؾْم  إًمٞمف وم٤مًمٜمٗمُس  ،صحٞمح٤م

 اًمّمح٤مسم٦م قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب أىمؾ   َؾ ٘مْ ٟمَ  وٕني  ،ف ُمٜمف أىمقىٕمَ ٛمِ ـ ؾَم ُمَ  ـ سمٕمضِ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو ُمِ 

قا أهؾ اًمٙمت٤مب وىمد هُنُ ٥م ومٞمام ي٘مقًمف، ومٙمٞمػ ي٘م٤مل: إٟمف أظمذه قمـ اًمّم٤مطمِ  مِ زْ ـ ٟم٘مؾ اًمت٤مسمٕملم، وُمع ضَم ُمِ 

 .(147)٘مٝمؿ؟قمـ شمّمدي

                                                                                                                                                      

، وهذا ُِمـ "ُمـ شمتٌع همري٥م احلدي٨م يمذب"صدق اًم٘م٤ميض أسمق يقؾمػ إذ ي٘مقل: وىم٤مل اًمذهٌل: 

 .-ؾم٤محمف اهلل  -أيمؼم ذٟمقب اسمـ إؾمح٤مق، وم٢مٟمف يٙمت٥م قمـ يمؾ  أطمد، وٓ يتقرع 

ىم٤مل قمٛمرو سمـ قمكم، وإسمراهٞمؿ ٟمٗمٓمقيف، وهمػمَه٤م: ُم٤مت اسمـ إؾمح٤مق ؾمٜم٦م َخًلم وُم٤مئ٦م. وىمد روى 

 ًمف: ُمًٚمؿ ذم اعمت٤مسمٕم٤مت، واؾمتِمٝمد سمف: اًمٌخ٤مري، وأظمرج أرسم٤مُب اًمًٜمـ ًمف.

َر  ـْ أصمي ـَ إؾمح٤مق[ يمؾٌّ ُمٜمٝمام ىمد ٟم٤مل ُمـ ص٤مطمٌف، ًمٙم ىم٤مل اًمذهٌل: وهذان اًمرضمالن ]يٕمٜمل ُم٤مًمٙم٤م واسم

حمٛمٍد سمٕمَض اًمٚم لم، ومل ي١مصمر يمالُم حمٛمد ومٞمف وٓ ذرة، وارشمٗمع ُم٤مًمؽ، وص٤مر يم٤مًمٜمجؿ،  يمالُم ُم٤مًمؽ ذم

ػَم، وأُم٤م ذم أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم، ومٞمٜمحط طمديُثف ومٞمٝم٤م قمـ رشم٦ٌم   ً وأظمر، ومٚمف ارشمٗم٤مٌع سمحًٌف، وٓ ؾمٞمام ذم اًم

. ]ؾمػم -واهلل أقمٚمؿ  -اًمّمح٦م إمم رشم٦ٌم احلًـ، إٓ ومٞمام ؿمذ ومٞمف، وم٢مٟمف يٕمد ُمٜمٙمرا، هذا اًمذي قمٜمدي ذم طم٤مًمف 

 [55 - 7/41اًمٜمٌالء 

ذم سم٤مب إطمٙم٤مم؟! وهلذا ىم٤مل هذا ومٞمام ٓ يٗمٞمد وٓ يي الٝمُؾ سمف، ومٙمٞمػ إذا يم٤من اعمٜم٘مقُل ( 147)

َخ٤موي: ) ًي  ُِمـ إطمٙم٤مم اًم
ٍ
ُغ طمٙم٤مي٦َم رء ق  ًَ َيٌُْٕمُد أني اًمّمح٤ميبي اعمتيِّمَػ سم٤مٕظمذ قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ُي

٤م َأْٟمَزًْمٜم٤َم قَمَٚمٞمَْؽ }رأي ومٞمٝم٤م ُمًتٜمًِدا ًمذًمؽ، ُِمـ همػِم قَمْزٍو، ُمع آي٦ِم: اًمنمقمٞم٦م اًمتل ٓ جم٤مَل ًمٚم ْ َيْٙمِٗمِٝمْؿ َأٟمي َأَومَل

 "ًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ مل يتٖمـ سم٤مًم٘مرآن": -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمتل ضَمٜمَح اًمٌخ٤مري  إمم شمٌٞملم ىمقًمِف  {اًْمِٙمَت٤مَب 
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ومٞمف، هق  إىمقالِ  ف، وٓ شمٗمٞمد طمٙم٤مي٦مُ صحٞمحُ  ؿُ ٕمٚمَ اًمذي ٓ يُ  هذا آظمتالِ   َؾ ثْ ُمِ  أني  واعم٘مّمقدُ 

 ذًمؽ. قمغم صحتف وأُمث٤ملِ  ُمـ احلدي٨م اًمذي ٓ دًمٞمَؾ  ىرو٤م يُ يم٤معمٕمروم٦م عمَِ 

، وهلل احلٛمد ،ت٤مج إًمٞمفومٞمام ُي  ُمٜمف، ومٝمذا ُمقضمقدٌ  اًمّمحٞمِح  اًمذي يٛمٙمـ ُمٕمروم٦مُ  وأُم٤م اًم٘مًؿ إول

ُمٜم٘مقًم٦م قمـ ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  أُمقرٌ  (148)ذم اًمتٗمًػم واحلدي٨م واعمٖم٤مزي دُ قضَم ومٙمثػما ُم٤م يُ 

                                                                                                                                                      

ـُ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص صحٞمٗمتَف اًمٜمٌقي٦م هب٤م، وقِمْٚمِٛمف سمام وىمع ومٞمف ُمـ اًمتٌديؾ واًمتحريػ، سمحٞم٨م ؾَمٛمي  ك اسم

طملم ؾم٠مل أسم٤م ُمًٚمؿ اخلقٓين:  -، اطمؽمازا قمـ اًمّمحٞمٗم٦م اًمػمُمقيمٞم٦م. وىم٤مل يمٕم٥م إطم٤ٌمر "اًمّم٤مدىم٦م"

ُم٤م َصَدىَمتْٜمِل اًمتقراة، ٕني ومٞمٝم٤م: إذا ُم٤م يم٤من رضمؾ طمٙمٞمؿ "ُم٤م ٟمّمف:  -يمٞمػ دمد ىمقَُمؽ ًمؽ؟ ىم٤مل: ُمٙمرُملم 

ُأُِمْرٟم٤م، وهُنِٞمٜم٤م، "ٟمِف ذم ُم٘م٤مم شمٌٞملم اًمنميٕم٦م اعمحٛمدي٦م يمام ىمٞمؾ سمف ذم ، ويمق"ذم ىمقم إٓ سمٖمقا قمٚمٞمف وطمًدوه

٤ًٌم ُِمـ  -ريض اهلل قمٜمف  -وٟمحق ذًمؽ، ومح٤مؿم٤مهؿ ُِمـ ذًمؽ، ظمّمقص٤م وىمد ُمٜمع قُمَٛمُر  "ويمٜم٤م ٟمٗمٕمؾ يَمْٕم

ـِ قم٤ٌمس ًمف وًمق واومؼ ُح ُمٜمف َُمٜمُْع اسم  احلدي٨م سمذًمؽ، ىم٤مئال ًمف: ًمتؽميمٜمف، أو ٕحل٘مٜمؽ سم٠مرض اًم٘مردة. وَأْسَ

ـُ ُمًٕمقد وهمػُمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، سمؾ اُمتٜمٕم٧م  ف اسم
يمت٤مسَمٜم٤م، وىم٤مل: إٟمف ٓ طم٤مضم٦م سمٜم٤م إمم ذًمؽ، ويمذا هنك قمـ ُِمْثٚمِ

َٚم٦ًم اعمٜمَع سمٙمقٟمف يٜمٕم٧م اًمٙمت٥م إول. وىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش: ىمٚم٧م  قم٤مئِم٦ُم ُِمـ ىمٌقل هدي٦م رضمؾ، ُمٕمٚم 

طمدصمقا قمـ "َؾ اًمٙمت٤مب. وٓ يٜم٤مومٞمف: ًمألقمٛمش: ُم٤م هلؿ يت٘مقن شمٗمًػَم جم٤مهد؟ ىم٤مل: يم٤مٟمقا يرون أٟمف ي٠ًمل أه

، ومٝمق ظم٤مصٌّ سمام وىمع ومٞمٝمؿ ُِمـ احلقادث وإظم٤ٌمر اعمحٙمٞم٦م قمٜمٝمؿ، عم٤َِم ذم ذًمؽ ُِمـ اًمٕمؼمة "سمٜمل إهائٞمؾ

، وُم٤م أطمًـ ىمقل سمٕمض أئٛمتٜم٤م: هذا "وم٢مٟمف يم٤مٟم٧م ومٞمٝمؿ إقم٤مضمٞم٥م"واًمِٕمَٔم٦م، سمدًمٞمؾ ىمقًمِف شمٚمقه ذم رواي٦م: 

إصؾ إصٞمؾ ذم اإلمج٤مع "ام سمًٓم٧ُم ذًمؽ يمٚميف واوح٤م ذم يمت٤ميب دالٌّ قمغم ؾمامقمف ًمٚمٗمرضم٦م ٓ ًمٚمحج٦م، يم

 ( ط دار اعمٜمٝم٤مج[231 - 1/229(. ]ومتح اعمٖمٞم٨م )"قمغم حتريؿ اًمٜم٘مؾ ُمـ اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ

اعمٖم٤مزي مجع ُمٖمزى، ي٘م٤مل: همزا يٖمزو همزوا وُمٖمزى، ( : )7/279) "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  (148)

اة، واعمٞمؿ زائدة، وقمـ صمٕمٚم٥م: اًمٖمزوة اعمرة، واًمٖمزاة قمٛمؾ ؾمٜم٦م وإصُؾ: هَمْزًوا، واًمقاطمدة همزوة وهمز

يم٤مُمٚم٦م. وأصُؾ اًمٖمزو: اًم٘مّمُد، وُمٖمزى اًمٙمالم: ُم٘مّمُده. واعمراد سم٤معمٖم٤مزي هٜم٤م: ُم٤م وىمع ُِمـ ىَمّْمِد اًمٜمٌل  

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٙمٗم٤مَر سمٜمٗمًف أو سمجٞمٍش ُِمـ ىِمٌَٚمف، وىمّمُدهؿ أقمؿ  ُِمـ أن يٙمقن إمم سمالدهؿ أو إمم 

 ( اهـ .ُم٤ميمـ اًمتل طَمٚم قه٤م، طمتك دظمؾ ُِمْثُؾ ُأطُمٍد واخلٜمدقإ
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ومٞمام  ذًمؽ، سمؾ هذا ُمقضمقدٌ  عُ ومَ دْ يَ  اًمّمحٞمُح  واًمٜم٘مُؾ  ،فاهلل قمٚمٞمٝمؿ وؾمالُمُ  ه ُمـ إٟمٌٞم٤مء صٚمقاُت وهمػمِ 

 اًمٜم٘مؾ. أظمرى همػمِ    سم٠مُمقرٍ ٕمرَ وومٞمام ىمد يُ  ه اًمٜم٘مؾدُ ُمًتٜمَ 

ـ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمِ  قمغم سمٞم٤منِ  إدًم٦مَ  اهللُ ٥َم َّم ت٤مج إًمٞمٝم٤م ذم اًمديـ ىمد ٟمَ اًمتل ُي  اعمٜم٘مقِٓت  أني  وم٤معم٘مّمقدُ 

 .(149)هوهمػمِ  صحٞمٍح 

 وهلذا ىم٤مل اإلُم٤ممُ ، (150)ه يم٤معمٜم٘مقل ذم اعمٖم٤مزي واعمالطمؿذم اًمتٗمًػم أيمثرُ  اعمٜم٘مقَل  أني  وُمٕمٚمقمٌ 

 ...: (151)صمالصم٦م أُمقر ًمٞمس هل٤م إؾمٜم٤مد"أمحد: 

                                              

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )إني يمؾي ُم٤م طَمَٙمَؿ سمف رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٝمق مم٤م أٟمزل اهلل، وهق  (149)

ْٝمقُ  ًي  ِذيْمٌر ُِمـ اهلل أٟمزًمف قمغم رؾمقًمف، وىمد شمٙمٗمؾ ؾمٌح٤مٟمف سمحٗمٔمف، ومٚمق ضم٤مز قمغم طمٙمٛمف اًمَٙمِذُب واًمَٖمَٚمُط واًم

ُِمـ اًمرواة، ومل ي٘مؿ دًمٞمٌؾ قمغم همٚمٓمف وؾمٝمق ٟم٤مىمٚمف، ًمً٘مط طمٙمُؿ َواَمن اهلل ويمٗم٤مًمتف حلٗمٔمف، وهذا ُِمـ أقمٔمؿ 

قِمل قمّمٛم٦َم اًمرواة، سمؾ ٟم٘مقل: إني اًمراوي إذا يَمَذَب أو هَمٚمَِط أو ؾمٝم٤م، ومال سُمدي أْن ي٘مقَم  اًم٤ٌمـمؾ، وٟمحـ ٓ َٟمدي

َ  يَمِذسَمف وهَمَٚمَٓمف، ًمِٞمَتِؿي طِمْٗمُٔمف حلَُجِجف وأدًمتف، وٓ دًمٞمٌؾ قمغم ذًمؽ، وٓ سمد أن يٙمقن ذم إُم٦م َُمـ َيْٕمرِ 

( ، واٟمٔمر أيْم٤م: القاب اًمّمحٞمح ٓسمـ 582 - 581شمٚمتٌَس سمام ًمٞمس ُمٜمٝم٤م(. ]خمتٍم اًمّمقاقمؼ )ص

 [ وىمد شم٘مدم ٟمحُق هذا قمـ اسمـ طمزم رمحف اهلل، وم٤مطمٗمٔمف وم٢مٟمف ُمٝمؿ.39 - 3/38شمٞمٛمٞم٦م 

(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى ًمتل سملم اعمًٚمٛملم واًمٙمٗم٤مراعمالطمؿ: احلروُب اىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ) (150)

13/255] 

هل احلرب وُمقوع اًم٘مت٤مل، والٛمع: اعمالطمؿ، ُم٠مظمقٌذ ُمـ اؿمت٤ٌمك اًمٜم٤مس واعمٚمحٛم٦م ذم اًمٚمٖم٦م 

َدى، وىمٞمؾ: هق ُمـ اًمٚميْحؿ، ًمٙمثرة حلقم اًم٘متغم ومٞمٝم٤م ًي وُِمـ . واظمتالـمٝمؿ ومٞمٝم٤م، يم٤مؿمت٤ٌمك حَلَْٛم٦م اًمثقب سم٤مًم

. "سُمِٕمث٧ُْم سم٤مًمًٞمػ"، يٕمٜمل ٟمٌل اًم٘مت٤مل، وهق يم٘مقًمف أظمر: "ٟمٌل اعمٚمحٛم٦م"م أؾمامئف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًال

 [240 - 4/239]اًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ إصمػم 

ضم٤مُمع "واإلؾمٜم٤مُد ُِمـ ظمّم٤مئص هذه إُم٦ِم اعمحٛمدي٦م، ىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمالئل ذم ظمٓم٦ٌم  (151)

ٝم٤م سم٤مشمّم٤مًمف: ) "اًمتحّمٞمؾ ؾ هذه إُم٦َم سمنم  اإلؾمٜم٤مد، وظمّمي دوَن َُمـ ؾَمَٚمػ ُمـ  إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وَمْمي

ـَ  اًمٕم٤ٌمد، وأىم٤مم ًمذًمؽ ذم يمؾ  قَمٍْمٍ ُمـ إئٛم٦م إومراد والٝم٤مسمذة اًمٜم٘م٤مد َُمـ سمذل ضمٝمده ذم وٌٓمف وأطمً
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 ... ،"(152)ٖم٤مزي، واعمالطمؿ، واعماًمتٗمًػمُ 

                                                                                                                                                      

آضمتٝم٤مد، وـمٚم٥م اًمقصقَل إمم همقاُمض قِمَٚمِٚمِف ومٔمٗمر سمٜمٞمؾ اعمراد، وذًمؽ ُِمـ ُمٕمجزات ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف 

خلّمٞمّم٦م ويمرع ذم يٜمٌققمٝم٤م، وم٘م٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: وؾمٚمؿ اًمتل أظمؼم سمقىمققمٝم٤م وَدقَم٤م عمـ ىم٤مم هبذه ا

، رواه أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف ال٤مُمع، وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف "شَمًٛمٕمقن وُيًٛمع ُمٜمٙمؿ، وُيًٛمع ممـ َيًٛمع ُمٜمٙمؿ"

َ اهللُ اُمرءا ؾمٛمع ُم٘م٤مًمتل وم٠مداه٤م إمم َُمـ مل َيًٛمٕمٝم٤م، ومُربي ُمٌٚميٍغ أوقمك ُِمـ ؾم٤مُمع"وؾمٚمؿ:  ، وم٤ٌمشمّم٤مل "َٟميي

٤مك أصمٞمؿاإلؾمٜم٤مد  (. ]ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ قُمِرَ  اًمّمحٞمُح ُمـ اًمً٘مٞمؿ، وص٤من اهللُ هذه اًمنميٕم٦م قمـ ىمقل يمؾ  أومي

ُ هم٤مي٦َم ُم٤م قمٜمد أهؾ اًمٙمت٤مب ذم هذا 22 - 21)ص ٌَلم  ([ وؾمٞمجلء ُِمـ يمالم اسمـ طمزم ذم هذا اًمتٕمٚمٞمؼ ُم٤م ُي

َ  اهللُ سمف هذه إُم٦َم اخل٤مَت  ٦م.اًم٤ٌمب قمـ أٟمٌٞم٤مئٝمؿ، ًمَِتْٕمَٚمَؿ قمٔمٞمَؿ ُم٤م َذي

( : )طُمِٙمَل قمـ ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم عمَي٤م رأى ُم٤م دظمؾ قمغم 39)ص "اإليمًػم"ىم٤مل اًمٓمقذم ذم  (152)

ُمٖم٤مزي اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُِمـ اًمزي٤مدة واًمٜم٘مص، مجع ُم٤م صح قمٜمده ُمـ اعمٖم٤مزي ًمٞمَْحُرؾَمٝم٤م سمذًمؽ 

 ُمـ اًمٙمذب، وم٠مصمٜمك اًمٕمٚمامُء قمٚمٞمف هب٤م، وطمٙمٛمقا سم٠مهن٤م أصح  اعمٖم٤مزي( اهـ .

ػَم "( ىم٤مل ومٞمف اًمذهٌل ذم 141قؾمك سمـ قم٘م٦ٌم ُمـ اًمت٤مسمٕملم )تىمٚم٧م: وُم  ً اإلُم٤مم، اًمث٘م٦م، : ) "اًم

إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر: قمـ (، صمؿ ىم٤مل: )اًمٙمٌػم، أسمق حمٛمد اًم٘مرر، ُمقٓهؿ، إؾمدي، اعمِْٓمَرىِمل، ُمقمم آل اًمزسمػم

 ٦م، وم٢مٟمف صم٘م٦م.ُمٕمـ، ىم٤مل: يم٤من ُم٤مًمؽ إذا ىمٞمؾ ًمف: ُمٖم٤مزي ُمـ ٟمٙمت٥م؟ ىم٤مل: قمٚمٞمٙمؿ سمـٛمٖم٤مزي ُمقؾمك سمـ قم٘مٌ

وىم٤مل اسمـ اعمٜمذر أيْم٤م: طمدصمٜمل ُمٓمر ، وُمٕمـ، وحمٛمد سمـ اًمْمح٤مك، ىم٤مًمقا: يم٤من ُم٤مًمؽ إذا ؾمئؾ قمـ 

 اعمٖم٤مزي؟ ىم٤مل: قمٚمٞمؽ سمـٛمٖم٤مزي اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم، وم٢مهن٤م أصح  اعمٖم٤مزي.

وىم٤مل أيْم٤م: ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م، ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمٙم٤م ي٘مقل: قمٚمٞمٙمؿ سمـٛمٖم٤مزي ُمقؾمك، وم٢مٟمف رضمٌؾ 

 ومل ُيٙمثر يمام يَمثير همػُمه. -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ٌٝم٤م قمغم يمؼَِم اًمًـ، ًمٞم٘مٞمد َُمـ ؿمٝمد ُمع رؾمقل اهلل صم٘م٦م، ـمٚم

ل سم٠مٟم٤ًمب ُمًتقوم٤مة،  ـَ إؾمح٤مق يَمثيَر وـَمقي ىمٚم٧م: هذا شمٕمريٌض سم٤مسمـ إؾمح٤مق، وٓ ري٥َم أني اسم

رٌء يمثػم ُمـ  اظمتّم٤مُره٤م أُمٚمح، وسم٠مؿمٕم٤مر همػم ـم٤مئٚم٦م، طمذوُمٝم٤م أرضمح، وسمآصم٤مر مل شمّمحح، ُمع أٟمف وم٤مشمف

 اًمّمحٞمح مل يٙمـ قمٜمده، ومٙمت٤مسُمف حمت٤مٌج إمم شمٜم٘مٞمح وشمّمحٞمح، ورواي٦م ُم٤م وم٤مشمف.
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 ... ،(153)إؾمٜم٤مد :، أي"ًمٞمس هل٤م أصؾ": ىويرو

                                                                                                                                                      

ٌُٝم٤م صحٞمٌح وُمرؾَمؾ ضمٞمد،  وأُم٤م ُمٖم٤مزي ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم: ومٝمل ذم جمٚمد ًمٞمس سم٤مًمٙمٌػم، ؾَمِٛمْٕمٜم٤مه٤م، وهم٤مًم

ٝم٘مل ذم شم٠مًمٞمٗمف ًمٙمٜمٝم٤م خمتٍمة، حتت٤مج إمم زي٤مدِة سمٞم٤من، وشمتٛم٦م، وىمد أطمًـ ذم قمٛمؾ ذًمؽ احل٤مومُظ أسمق سمٙمر اًمٌٞم

، وىمد خلّم٧م أٟم٤م اًمؽممج٦م اًمٜمٌقي٦م واعمٖم٤مزي اعمدٟمٞم٦م ذم أول شم٤مرُيل اًمٙمٌػم، "يمت٤مب دٓئؾ اًمٜمٌقة"اعمًٛمك سمـ

 .-إن ؿم٤مء اهلل  -وهق يم٤مُمٌؾ ذم ُمٕمٜم٤مه 

إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر احلزاُمل: طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، ىم٤مل: يم٤من سم٤معمديٜم٦م ؿمٞمٌ( ي٘م٤مل ًمف: ذطمٌٞمؾ أسمق 

ؿ اًمٜم٤مس سم٤معمٖم٤مزي، ىم٤مل: وم٤مهتٛمقه أن يٙمقن جيٕمؾ عمـ ٓ ؾم٤مسم٘م٦َم ًمف ؾم٤مسم٘م٦ًم، ويم٤من ىمد ؾمٕمد، ويم٤من ُمـ أقمٚم

اطمت٤مج، وم٠مؾم٘مٓمقا ُمٖم٤مزيف وقمٚمٛمف، ىم٤مل إسمراهٞمؿ: ومذيمرت هذا عمحٛمد سمـ ـمٚمح٦م سمـ اًمٓمقيؾ، ومل يٙمـ أطمد 

ُمـ مل أقمٚمؿ سم٤معمٖم٤مزي ُمٜمف، وم٘م٤مل زم: يم٤من ذطمٌٞمؾ أسمق ؾمٕمد قم٤معم٤م سم٤معمٖم٤مزي، وم٤مهتٛمقه أن يٙمقن ُيدظمؾ ومٞمٝمؿ 

يِمٝمد سمدرا، وَُمـ ىمتؾ يقم أطمد، واهلجرة، وُمـ مل يٙمـ ُمٜمٝمؿ، ويم٤من ىمد اطمت٤مج، ومً٘مط قمٜمد اًمٜم٤مس، ومًٛمع 

سمذًمؽ ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم، وم٘م٤مل: وإن اًمٜم٤مس ىمد اضمؽمؤوا قمغم هذا، ومدب قمغم يمؼم اًمًـ، وىمٞمد ُمـ ؿمٝمد 

 سمدرا، وأطمدا، وُمـ ه٤مضمر إمم احلٌِم٦م واعمديٜم٦م، ويمت٥م ذًمؽ.

ٛمد سمـ اًمْمح٤مك، ؾمٛمٕم٧م اعمًقر سمـ قمٌد اعمٚمؽ اعمخزوُمل ي٘مقل عم٤مًمؽ: ي٤م وىم٤مل إسمراهٞمؿ: طمدصمٜم٤م حم

أسم٤م قمٌد اهلل! ومالن يمٚمٛمٜمل يٕمرض قمٚمٞمؽ، وىمد ؿمٝمد ضمده سمدرا، وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ: ٓ شمدري ُم٤م ي٘مقًمقن، َُمـ يم٤من 

(. ذم يمت٤مب ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم ىمد ؿمٝمد سمدرا، وم٘مد ؿمٝمده٤م، وُمـ مل يٙمـ ذم يمت٤مب ُمقؾمك، ومٚمؿ يِمٝمد سمدرا

 [116 - 6/114ٌالء ]ؾمػم أقمالم اًمٜم

ٓ أصؾ "، أو "هذا احلدي٨م ًمٞمس ًمف أصؾ"ىمقهلؿ : ) "ذح اًمت٘مري٥م"ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم  (153)

 [1/350(. ]شمدري٥م اًمراوي ، ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ُمٕمٜم٤مه: ًمٞمس ًمف إؾمٜم٤مد"ًمف

ىمٚم٧م: ًمٙمـ ذم هذا اعمحؾ يٜمٌٖمل أن يٙمقن اعمراد: ًمٞمس هل٤م إؾمٜم٤مد ىم٤مئؿ، ٓ سمٛمٕمٜمك أٟمف ٓ إؾمٜم٤مَد هل٤م 

وإٓ وم٢مني احلٙمؿ قمغم احلدي٨م سم٤مإلرؾم٤مل إٟمام هق سم٤مقمت٤ٌمر إؾمٜم٤مده، وم٤معمرؾمؾ ًمف إؾمٜم٤مد، ًمٙمٜمف همػُم ىم٤مئؿ،  ُمٓمٚم٘م٤م،

 ًمالٟم٘مٓم٤مع ومٞمف، وهلذا شمٜم٤مزع اًمٜم٤مُس ذم طمجٞمتف، وجيلء ىمقُل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ومٞمف ذم إصؾ.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ٌل، واًمزهري، ٕمْ سمـ اًمزسمػم، واًمِمي  ه قمروةُ رُ يمُ ذْ ، ُمثؾ ُم٤م يَ (154)قمٚمٞمٝم٤م اعمراؾمٞمؾ ٥َم اًمٖم٤مًمِ  ٕني 

يمٞمحٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إُمقي، واًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ،  هؿ،ـ سمٕمدَ وُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم، واسمـ إؾمح٤مق، وُمَ 

                                              

أُم٤م اعمرؾمؾ وم٠مصُٚمف ُمـ ىمقهلؿ: ( : )24 - 23)ص "ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ"ىم٤مل اًمٕمالئل ذم  (154)

ـَ }يمذا، إذا أـمٚم٘متف ومل َتٜمٕمف، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: أرؾمٚم٧م  َٞم٤مـمِلَم قَمغَم اًْمَٙم٤مومِِري ٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم اًمِمي ، ومٙم٠من {َأمَلْ شَمَر َأٟمي

اعمرؾِمؾ أـمٚمؼ اإلؾمٜم٤مَد ومل ي٘مٞمده سمراٍو ُمٕمرو ، وىمد أؿم٤مر اإلُم٤مُم اعم٤مزري إمم هذا، ويتٛمؾ أن يٙمقن ُمـ 

ؾَمؾ سمٗمتح اًمراء واًمًلم: اًم٘مٓمٞمع ُمـ يمؾ ىمقًمف: ضم٤مء اًم٘مقم أرؾم٤مٓ، أي: ىمٓمٕم٤م ُمتٗمرىملم ، ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: اًمري

إن اًمٜم٤مس دظمٚمقا "رء، والٛمع أرؾم٤مل، وضم٤مؤوا رؾمٚم٦م رؾمٚم٦م أي: مج٤مقم٦م مج٤مقم٦م. ىمٚم٧م: وُمٜمف احلدي٨م: 

، أي: ومرىم٤م ُمت٘مٓمٕم٦م يتٌع سمٕمُْمٝمؿ سمٕمْم٤م، "قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٕمد ُمقشمف ومّمٚمقا قمٚمٞمف أرؾم٤مٓ

ٚمٗمظ آىمتٓم٤مع، وم٘مٞمؾ ًمٚمحدي٨م اًمذي ىُمٓمع إؾمٜم٤مُده وسم٘مل همػَم ُمتّمؾ: ُمرؾمؾ، أي: ومٙم٠مٟمف شمّمقر ُمـ هذا اًم

يمؾ ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ مل شمٚمؼ إظمرى وٓ حل٘متٝم٤م، ويتٛمؾ أن يٙمقن أصُٚمف ُمـ آؾمؽمؾم٤مل، وهق اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م إمم 

إًمٞمف،  اإلٟم٤ًمن واًمث٘م٦م سمف ومٞمام يدصمف، ومٙم٠مني اعمرؾِمؾ ًمٚمحدي٨م اـمٛم٠من إمم َُمـ أرؾَمؾ قمٜمف ووصمؼ سمف عمـ يقصٚمف

وهذا اًمالئُؼ سم٘مقل اعمحت٩م سم٤معمرؾمؾ يمام ؾمٞم٠ميت ذم أدًمتٝمؿ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، ًمٙمـ َيِرُد قمٚمٞمف أني ظَمْٚمً٘م٤م ُِمـ 

اًمرواة أرؾمٚمقا احلدي٨َم ُمع قمدم اًمث٘م٦م سمراويف اًمذي أرؾمٚمقا قمٜمف، وجيقز أيْم٤م أن يٙمقن اعمرؾَمؾ ُِمـ ىمقهلؿ: 

 ٟم٤مىم٦م ُمرؾم٤مل، أي: هيٕم٦م اًمًػم، ىم٤مل يمٕم٥م سمـ زهػم: 

 أُم٧ًم ؾمٕم٤مد سم٠مرض ٓ يٌٚمٖمٝم٤م ... إمم اًمٕمت٤مق اًمٜمجٞم٤ٌمت اعمراؾمٞمؾ

 ( اهـ . ومٙم٠مني اعمرؾِمؾ ًمٚمحدي٨م أهع ومٞمف قمجال، ومحذ  سمٕمَض إؾمٜم٤مده، واًمٙمؾ  حمتٛمؾ

إني أيمثَر ُم٤م يقصػ سم٤مإلرؾم٤مل ُمـ طمٞم٨م هذا ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٖم٦م، وأُم٤م ذم آصٓمالح، وم٘م٤مل: )

 ([27(. ]ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ )ص قمٚمٞمف وؾمٚمؿآؾمتٕمامل: ُم٤م رواه اًمت٤مسمٕمل قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل

هذا هق اعمِمٝمقر قمٜمد اعمحدصملم، وسمٕمُْمٝمؿ جيٕمؾ اعمٜم٘مٓمع واعمرؾَمؾ واطمدا، ومال ُيص اعمرؾَمَؾ سمام يم٤من 

آٟم٘مٓم٤مع ومٞمف سمٕمد اًمت٤مسمٕمل، سمؾ جيٕمٚمف ؿم٤مُمال ًمالٟم٘مٓم٤مع ذم أي ـمٌ٘م٦م ُمـ ـمٌ٘م٤مِت اإلؾمٜم٤مد، وهذا هق اعمِمٝمقر 

 369( ، وُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد ذم قمٚمقم احلدي٨م )ص27 - 25ّمٞمؾ )صقمٜمد إصقًمٞملم واًمٗم٘مٝم٤مء. ]ضم٤مُمع اًمتح

- 370]) 
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وهلذا عم٤م قمدي اًمتٗمًػم واعمالطمؿ واعمٖم٤مزي( َيِ٘مؾ  ومٞمٝم٤م اعمًٜمَد اعمتّمؾ، واحل٤مصُؾ أني ُم٤م ُذيِمر ُمـ )

 - 2/156اًمٜم٘مَؾ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ أُمٝم٤مت ُمآظمذ اًمتٗمًػم، ىم٤مل ) "اًمؼمه٤من"اًمزريمٌم ذم 

جي٥م احلذُر ُمـ اًمْمٕمٞمػ ومٞمف واعمقوقع، وم٢مٟمف يمثػم، وإن ؾمقاد إوراق ؾمقاد ذم اًم٘مٚم٥م، ىم٤مل )( : 157

، ىم٤مل "صمالصم٦م يمت٥م ًمٞمس هل٤م أصقل: اعمٖم٤مزي واعمالطمؿ واًمتٗمًػم"اعمٞمٛمقين: ؾمٛمٕم٧م أمحَد سمـ طمٜمٌؾ ي٘مقل: 

٘مد صح ُِمـ ذًمؽ اعمح٘م٘مقن ُمـ أصح٤مسمف: وُمراُده أني اًمٖم٤مًم٥َِم أهن٤م ًمٞمس هل٤م أؾم٤مٟمٞمُد صح٤مٌح ُمتّمٚم٦م، وإٓ وم

قا إِياَمهَنُْؿ سمُِٔمْٚمؿٍ }يمثػم، ومٛمـ ذًمؽ شمٗمًػُم اًمٔمٚمؿ سم٤مًمنمك ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًُ ْ َيْٚمٌِ ـَ آَُمٜمُقا َومَل ِذي ، وشمٗمًػم {اًمي

ةٍ }احل٤ًمب اًمٞمًػم سم٤مًمَٕمْرض، رواَه٤م اًمٌخ٤مري، وشمٗمًػُم اًم٘مقة ذم  ـْ ىُمقي وا هَلُْؿ َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمُتْؿ ُِم  {َوَأقِمد 

٤ٌَمَديِت }ؿ... ويمتٗمًػم اًمٕم٤ٌمدة سم٤مًمدقم٤مء ذم ىمقًمف: سم٤مًمرُمل، رواه ُمًٚم ـْ قِم وَن قَم َتْٙمؼِمُ ًْ ـَ َي ِذي ( اهـ، ًمٙمـ {إِني اًمي

اًمذي صح ُمـ ذًمؽ ىمٚمٞمٌؾ ضمدا، سمؾ أصُؾ اعمرومقع ُمٜمف ذم هم٤مي٦م ( : )4/208) "اإلشم٘م٤من"ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم 

 ( اهـ .اًم٘مٚم٦م، وؾم٠مهده٤م يمٚميٝم٤م آظِمَر اًمٙمت٤مب إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

ل: إني اًمقصػ سم٤مًمٙمثرة واًم٘مٚم٦م هٜم٤م ٟمًٌل إو٤مذم، وم٤ٌمًمٜمٔمر إمم اعمروي٤مت ذم ٟمٗمًٝم٤م سم٘مٓمع اًمٜمٔمر وىمد ي٘م٤م

قمام قمداه٤م، ىمد ي٘م٤مل إهن٤م يمثػمة، وًمٙمـ سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م ؾمقاه٤م ُمـ ؾم٤مئر اعمرومققم٤مت إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

 وؾمٚمؿ، هل ىمٚمٞمٚم٦م.

ـُ شمٞمٛمٞم٦م يمٚمٛم٦م اإلُم٤مم أمح8/435) "ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م"صمؿ ذم  َد قمغم اعمٜم٘مقل ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول، ( مَحَؾ اسم

ٌُٝم٤م ُمرؾَمٌؾ ًمٞمس سمٛمًٜمَد، وهلذا ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ: وم٘م٤مل: ) صمالث "وأُم٤م أطم٤مدي٨ُم ؾم٥ٌم اًمٜمزول ومٖم٤مًم

، يٕمٜمل أني أطم٤مديثٝم٤م ": اًمتٗمًػم، واعمٖم٤مزي، واعمالطمؿ-وذم ًمٗمظ: ًمٞمس هل٤م أصؾ  -قمٚمقم ٓ إؾمٜم٤مَد هل٤م 

 ( اهـ.ُمرؾمٚم٦م

ـُ قم٤مؿمقر ذم : )ُأوًمِع يمثػٌم ُمـ اعمٗمنيـ سمتٓمٚم ٥ِم أؾم٤ٌمب ٟمزول آي اًم٘مرآن،  "شمٗمًػمه" وىمد ىم٤مل اسم

وهل طمقادُث ُيروى أني آي٤مٍت ُمـ اًم٘مرآن ٟمزًم٧م ٕضمٚمٝم٤م ًمٌٞم٤من طمٙمٛمٝم٤م أو حلٙم٤ميتٝم٤م أو إٟمٙم٤مره٤م أو ٟمحق 

ذًمؽ، وأهمرسمقا ذم ذًمؽ وأيمثروا طمتك يم٤مد سمٕمُْمٝمؿ أْن ُيقِهؿ اًمٜم٤مَس أني يمؾي آي٦م ُمـ اًم٘مرآن ٟمزًم٧م قمغم 

٥ٌم، وطمتك رومٕمقا اًمث٘م٦م سمام ذيمروا. سمٞمَد أٟمي٤م ٟمجد ذم سمٕمض آي اًم٘مرآن إؿم٤مرًة إمم إؾم٤ٌمب اًمتل دقم٧م إمم ؾم

ٟمزوهل٤م، وٟمجد ًمٌٕمض أي أؾم٤ٌمسم٤م صمٌت٧م سم٤مًمٜم٘مؾ دون اطمتامل أن يٙمقن ذًمؽ رأَي اًمٜم٤مىمؾ، ومٙم٤من أُمُر أؾم٤ٌمب 
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 اًمِم٤مم، صمؿ أهُؾ  اعمديٜم٦م، صمؿ أهُؾ  أهُؾ  :اًمٜم٤مس سم٤معمٖم٤مزي أقمٚمؿَ  وم٢مني  ،هؿ ذم اعمٖم٤مزيواًمقاىمدي، وٟمحقِ 

وضمٝم٤مد، ومٙم٤من هلؿ  همزوٍ  هب٤م ٕهن٤م يم٤مٟم٧م قمٜمدهؿ، وأهؾ اًمِم٤مم يم٤مٟمقا أهَؾ  اعمديٜم٦م أقمٚمؿُ  اًمٕمراق، وم٠مهُؾ 

                                                                                                                                                      

ٌْٚمِف قمغم هم٤مرسمف ظمٓمٌر قمٔمٞمؿ ٟمزول اًم٘مرآن دائرا سملم اًمَ٘مّْمد واإلها ، ويم٤من ذم همض اًمٜمٔمر قمٜمف وإرؾم٤م ِل طَم

ذم ومٝمؿ اًم٘مرآن. ومذًمؽ اًمذي دقم٤مين إمم ظمقض هذا اًمَٖمَرض ذم ُم٘مدُم٤مت اًمتٗمًػم، ًمٔمٝمقر ؿمدة احل٤مضم٦م إمم 

َتحٞمّمف ذم أصمٜم٤مء اًمتٗمًػم، وًمالؾمتٖمٜم٤مء قمـ إقم٤مدة اًمٙمالم قمٚمٞمف قمٜمد قمروض شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ، همػم ُمدظمر ُم٤م 

ُٗمقا ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول وم٤مؾمتٙمثروا ُمٜمٝم٤م، سم٠مني أراه ذم ذًمؽ رأي٤م جيٛمع ؿمت٤مهت٤م. وأٟم٤م قم٤مذٌر اعم ت٘مدُملم اًمذيـ أًمي

يمؾي َُمـ يتّمدى ًمت٠مًمٞمِػ يمت٤مٍب ذم ُمقوقع همػِم ُمِمٌع، َتتٚمٙمف حم٦ٌم اًمتقؾمع ومٞمف، ومال يٜمٗمؽ يًتزيد ُمـ 

ُمٚمت٘مٓم٤مشمف ًمٞمذيمل ىمًٌف، ويٛمد ٟمٗمًف، ومػمى سمام جيد رى اًمّم٥م سم٤مًمققمد، وي٘مقل زدين ُمـ طمديثؽ ي٤م 

ذل، وٓ ُمتٓمٚم٥م ُمٕمذرة قم٤مذر، ويمذًمؽ ؿم٠مُن اًمَقًَمع إذا اُمتٚمؽ اًم٘مٚم٥م، وًمٙمٜمل ٓ ؾمٕمد، همػم هٞم٤مب ًمٕم٤م

أقمذر أؾم٤مـملَم اعمٗمنيـ اًمذيـ شمٚم٘مٗمقا اًمرواي٤مِت اًمْمٕمٞمٗم٦َم وم٠مصمٌتقه٤م ذم يمتٌٝمؿ ومل يٜمٌٝمقا قمغم ُمراشمٌٝم٤م ىمقة 

وسمئس هذا  ووٕمٗم٤م، طمتك أوَهقا يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس أني اًم٘مرآن ٓ شمٜمزل آي٤مشُمف إٓ ٕضمؾ طمقادث شمدقمق إًمٞمٝم٤م،

اًمقهؿ، وم٢مني اًم٘مرآن ضم٤مء ه٤مدي٤م إمم ُم٤م سمف صالُح إُم٦م ذم أصٜم٤م  اًمّمالح، ومال يتقىمػ ٟمزوًُمف قمغم طمدوث 

احلقادث اًمداقمٞم٦م إمم شمنميع إطمٙم٤مم. ٟمٕمؿ إني اًمٕمٚمامء شمقضمًقا ُمٜمٝم٤م وم٘م٤مًمقا: إن ؾم٥ٌم اًمٜمزول ٓ ُيّمص، 

يم٤مٟم٧م يمٚم ٝم٤م ُمتٕمٚم٘م٦م سمآي٤مت قم٤مُم٦م عم٤ََم دظمؾ ُمـ  إٓ ـم٤مئٗم٦م ؿم٤مذة ادقم٧م اًمتخّمٞمَص هب٤م، وًمق أني أؾم٤ٌمَب اًمٜمزول

ذًمؽ ُضٌّ قمغم قمٛمقُمٝم٤م، إذ ىمد أراطمٜم٤م أئٛم٦ُم إصقل طملم ىم٤مًمقا: اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ ٓ سمخّمقص 

ـي أؾم٤ٌمسم٤م يمثػمًة رام رواهُت٤م شَمْٕمٞمِلَم ُمراٍد ُِمـ ختّمٞمِص قم٤مم أو شم٘مٞمٞمد ُمٓمٚمؼ أو إل٤مء إمم حمٛمؾ،  اًم٥ًٌم، وًمٙم

رو٦ًم أُم٤مم ُمٕم٤مين اًمتٗمًػم ىمٌؾ اًمتٜمٌٞمف قمغم وٕمٗمٝم٤م أو شم٠مويٚمٝم٤م. وىمد ىم٤مل اًمقاطمدي ومتٚمؽ هل اًمتل ىمد شم٘مػ قم

ذم أول يمت٤مسمف ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول: أُم٤م اًمٞمقم ومٙمؾ  أطمٍد ُيؽمع ًممي٦م ؾم٤ٌٌم، وُيتٚمؼ إومٙم٤م ويمذسم٤م، ُمٚم٘مٞم٤م زُم٤مُمف 

اي٦م واًمًامع ممـ إمم الٝم٤مًم٦م، همػم ُمٗمٙمر ذم اًمققمٞمد، وىم٤مل: ٓ يؾ اًم٘مقل ذم أؾم٤ٌمب ٟمزول اًمٙمت٤مب إٓ سم٤مًمرو

 [47 - 1/46ؿم٤مهدوا اًمتٜمزيؾ اهـ(. ]اًمتحرير واًمتٜمقير 
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ً  ُمِ  أيب إؾمح٤مق  يمت٤مَب  اًمٜم٤مُس  ؿَ ٔمي وهلذا قمَ  ُم٤م ًمٞمس ًمٖمػمهؿ، (155)ػَم ـ اًمٕمٚمؿ سم٤ملٝم٤مد واًم

 ...، (157)ف ذم ذًمؽٗمَ ٜمي اًمذي َص  (156)اًمٗمزاري

                                              

ػْم،  (155) ًي ػَم سمٙمن إول وومتح اًمث٤مين: مجع ؾمػمة. واًمًػمة هل اؾمٌؿ ُمـ اًم  ً ىم٤مل اًمتٝم٤مٟمقي: )اًم

صمؿ ٟم٘مٚم٧م إمم اًمٓمري٘م٦م، صمؿ همٚم٧ٌم ذم اًمنمع قمغم ـمري٘م٦م اعمًٚمٛملم ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمع اًمٙم٤مومريـ واًم٤ٌمهملم وهمػمَه٤م 

ػَم همٚم٥م ذم ُم  ً ـ اعمًت٠مُمٜملم واعمرشمديـ وأهؾ اًمذُم٦م، يمذا ذم اًمؼمضمٜمدي وضم٤مُمع اًمرُمقز، وذم ومتح اًم٘مدير: اًم

ػَم مجع ؾمػمة، وهل اًمٓمري٘م٦م ذم   ً قُمْر  اًمنمع قمغم اًمٓمريِؼ اعم٠مُمقر سمف ذم همزو اًمٙمٗم٤مر. وذم اًمٙمٗم٤مي٦م: اًم

ػَمِ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم ذم اعمٖم٤مزي. و ًِ ا ٕني أوَل أُمقِره٤م إُمقر، وذم اًمنمع ُيتص سم ؾمٛمٞم٧م اعمٖم٤مزي ؾِمػَمً

ػْمُ إمم اًمٖمزو. وذيمر ذم اعمٖمرب أهن٤م همٚم٧ٌم ذم اًمنمع قمغم أُمقر اعمٖم٤مزي وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م يم٤معمٜم٤مؾمؽ قمغم  ًي اًم

 "دؾمتقر اًمٕمٚمامء"، واٟمٔمر:  1/998 "يمِم٤م  اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن"أُمقر احل٩م اٟمتٝمك( اهـ خمتٍما ُمـ 

2/140 . 

ًمٕمٚمامء قمغم أن أسم٤م إؾمح٤مق اًمٗمزاري إُم٤مم ي٘متدى سمف، سمال ُمداومٕم٦م. وىم٤مل ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: اشمٗمؼ ا (156)

أمحد اًمٕمجكم: يم٤من صم٘م٦م، ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م، ص٤محل٤م، هق اًمذي أدب أهؾ اًمثٖمر، وقمٚمٛمٝمؿ اًمًٜم٦م، ويم٤من ي٠مُمر 

ويٜمٝمك، وإذا دظمؾ اًمثٖمر رضمؾ ُمٌتدع، أظمرضمف، ويم٤من يمثػم احلدي٨م، ويم٤من ًمف وم٘مف. وىم٤مل أسمق ص٤مًمح 

ـ قمٞم٤مض، ومٕمزاين سم٠ميب إؾمح٤مق، وىم٤مل: رسمام اؿمت٘م٧م إمم اعمّمٞمّم٦م، ُم٤م يب ومْمؾ اًمٗمراء: ًم٘مٞم٧م اًمٗمْمٞمؾ سم

. ىم٤مل أسمق داود: ُم٤مت ؾمٜم٦م َخس. وىم٤مل اًمٌخ٤مري: ؾمٜم٦م ؾم٧م -رمحف اهلل-اًمرسم٤مط، إٓ أن أرى أسم٤م إؾمح٤مق 

وصمامٟملم وُم٤مئ٦م. ىم٤مل أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز: شمقذم أسمق إؾمح٤مق اًمٗمزاري وًمٞمس قمغم وضمف إرض أطمد أومْمؾ 

قمٓم٤مء عم٤م ُم٤مت أسمق إؾمح٤مق: ُم٤م دظمؾ قمغم إُم٦م ُمـ ُمقت أطمد، ُم٤م دظمؾ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ُمقت أيب ُمٜمف. وىم٤مل 

 [543 - 8/540إؾمح٤مق. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

ػَمِ ُِمْثَؾ يمت٤مِب أيب ( 157)  ً ىم٤مل اخلٚمٞمكم: ىم٤مل احلٛمٞمدي: ىم٤مل زم اًمِم٤مومٕمل: مل ُيَّمٜم ْػ أطمٌد ذم اًم

 [8/540إؾمح٤مق. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 163 

 ـ همػمه ُمـ قمٚمامء إُمّم٤مر.هبذا اًم٤ٌمب ُمِ  أقمٚمؿَ  (158)وضمٕمٚمقا إوزاقملي 

ـِ  ٕهنؿ أصح٤مُب  ُمٙم٦م، اًمٜم٤مس سمف أهُؾ  أقمٚمؿَ  وم٢مني  وأُم٤م اًمتٗمًػمُ  قم٤ٌمس، يمٛمج٤مهد وقمٓم٤مء اسمـ  اسم

 ... (159)٤محسمَ أيب رَ 

                                              

سمـ صم٤مسم٧م قمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: إوزاقمل إُم٤مٌم ي٘متدى سمف. ويم٤من إؾمامقمٞمُؾ سمـ قمٞم٤مش  ذيمر ُمًٚمٛم٦م (158)

ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن ذم ؾمٜم٦م أرسمٕملم وُم٤مئ٦م: إوزاقمل هق اًمٞمقم قم٤ممل إُم٦م. وىم٤مل اسمـ ُمٝمدي: إٟمام 

. اًمٜم٤مس ذم زُم٤مهنؿ أرسمٕم٦م: مح٤مد سمـ زيد سم٤مًمٌٍمة، واًمثقري سم٤مًمٙمقوم٦م، وُم٤مًمؽ سم٤محلج٤مز، وإوزاقمل سم٤مًمِم٤مم

وىم٤مل أمحد: إوزاقمل إُم٤مم. وىم٤مل إؾمح٤مق: إذا اضمتٛمع اًمثقري وإوزاقمل وُم٤مًمؽ قمغم أُمر ومٝمق ؾمٜم٦م.  

 [487 - 9/486]شم٤مري( اإلؾمالم 

يم٤من ًمف ُمذه٥م ُمًت٘مؾ ُمِمٝمقر، قمٛمؾ سمف وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مم ُمدة، ووم٘مٝم٤مء : )و "اًمًػم"ىم٤مل اًمذهٌل ذم 

 [7/117(. ]اًمًػم إٟمدًمس، صمؿ ومٜمل

٘مد يم٤من ُمذه٥م إوزاقمل فم٤مهرا سم٤مٕٟمدًمس إمم طمدود اًمٕمنميـ وُم٤مئتلم، : )وًم "اًمت٤مري("وىم٤مل ذم 

صمؿ شمٜم٤مىمص واؿمتٝمر ُمذه٥م ُم٤مًمؽ سمٞمحٞمك سمـ يٞمك اًمٚمٞمثل. ويم٤من ُمذه٥م إوزاقمل أيْم٤م ُمِمٝمقرا سمدُمِمؼ 

إمم طمدود إرسمٕملم وصمالصمامئ٦م. ويم٤من اًم٘م٤ميض أسمق احلًـ اسمـ طمذمل ًمف طمٚم٘م٦م سمج٤مُمع دُمِمؼ يٜمتٍم ومٞمٝم٤م 

ٗم٘مقا قمغم ووم٤مة إوزاقمل ؾمٜم٦م ؾمٌع وَخًلم وُم٤مئ٦م، زاد سمٕمْمٝمؿ ذم صٗمر، ريض اهلل عمذه٥م إوزاقمل. واشم

 [9/498قمٜمف(. ]شم٤مري( اإلؾمالم 

اإلُم٤مم، ؿمٞم( اإلؾمالم، ُمٗمتل احلرم، أسمق حمٛمد اًم٘مرر ُمقٓهؿ، اعمٙمل. وًمد ذم أصمٜم٤مء ظمالوم٦م ( 159)

ل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر قمثامن. طمدث قمـ قمدة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م. ويم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ. ىم٤مل أسمق قم٤مصؿ اًمث٘مٗم

ظمػٌم ًمٙمؿ ُمٜمل. وىم٤مل أسمق طم٤مزم  -واهلل-: قمٚمٞمٙمؿ سمٕمٓم٤مء، هق -وىمد اضمتٛمٕمقا  -اًم٤ٌمىمر ي٘مقل ًمٚمٜم٤مس 

ىم٤مل: إذا  -ومٞمام ئمـ اًمراوي  -إقمرج: وم٤مق قمٓم٤مٌء أهَؾ ُمٙم٦م ذم اًمٗمتقى. وىم٤مل اسمـ أيب قمروسم٦م: قمـ ىمت٤مدة 

ؿ: احلًـ، واسمـ اعمًٞم٥م، وإسمراهٞمؿ، وقمٓم٤مء، اضمتٛمع زم أرسمٕم٦م، مل أًمتٗم٧م إمم همػمهؿ، ومل ُأسم٤مِل َُمـ ظم٤مًمٗمٝم

ه١مٓء أئٛم٦م إُمّم٤مر. ىم٤مل اهلٞمثؿ، وأسمق اعمٚمٞمح اًمرىمل، وأمحد، وأسمق قمٛمر اًميير، وهمػمهؿ: ُم٤مت قمٓم٤مء 

 ُِمـ أئٛم٦م اًمت٤مسمٕملم: جم٤مهٌد، وـم٤مووس، 
ٍ
ؾمٜم٦م أرسمع قمنمة وُم٤مئ٦م. وىمٞمؾ همػم ذًمؽ. وىمد يم٤من سمٛمٙم٦َم ُمع قمٓم٤مء
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 ... (161)اسمـ قم٤ٌمس يمٓم٤موسوهمػمهؿ ُمـ أصح٤مب  ،(160)٦م ُمقمم اسمـ قم٤ٌمسُمَ رِ ٙمْ وقمِ 

                                                                                                                                                      

ُمٚمٞمٙم٦م، وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر، وأسمق اًمزسمػم اعمٙمل، وآظمرون. ]ؾمػم أقمالم وقمٌٞمد سمـ قمٛمػم اًمٚمٞمثل، واسمـ أيب 

 [88 - 5/78اًمٜمٌالء 

اًمٕمالُم٦م، احل٤مومظ، اعمٗمن، أسمق قمٌد اهلل اًم٘مرر ُمقٓهؿ، اعمدين، اًمؼمسمري إصؾ. ىمٞمؾ: يم٤من ( 160)

 [13 - 5/12حلّملم سمـ أيب احلر اًمٕمٜمؼمي، ومقهٌف ٓسمـ قم٤ٌمس. ]ؾمػم اًمٜمٌالء 

. وىم٤مل ؾمامك سمـ طمرب: ؾمٛمٕم٧م قمٙمرُم٦م "أطمد أقمٚمؿ سمٙمت٤مب اهلل ُمـ قمٙمرُم٦م ُم٤م سم٘مل"ىم٤مل اًمِمٕمٌل: 

 [4/241. ]اإلشم٘م٤من "ًم٘مد ومنت ُم٤م سملم اًمٚمقطملم"ي٘مقل: 

وىم٤مل طمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م: اضمتٛمع قمٜمدي َخ٦ًم ٓ جيتٛمع ُمثٚمٝمؿ أسمدا: قمٓم٤مء، وـم٤مووس، وجم٤مهد، 

، ومٚمؿ ي٠ًمٓه قمـ آي٦م إٓ وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، وقمٙمرُم٦م، وم٠مىمٌؾ جم٤مهد وؾمٕمٞمد يٚم٘مٞم٤من قمغم قمٙمرُم٦م اًمتٗمًػم

 ومنه٤م هلام، ومٚمام ٟمٗمد ُم٤م قمٜمدَه٤م، ضمٕمؾ ي٘مقل: أٟمزًم٧م آي٦م يمذا ذم يمذا، وآي٦م يمذا ذم يمذا.

وؾمئؾ أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي قمـ قمٙمرُم٦م وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم: أيام أقمٚمؿ سم٤مًمتٗمًػم؟ وم٘م٤مل: أصح٤مب اسمـ 

 قم٤ٌمس قمٞم٤مٌل قمغم قمٙمرُم٦م. 

 ل: ٟمٕمؿ، قمٙمرُم٦م. وىمد ىمٞمؾ ًمًٕمٞمد سمـ ضمٌػم: شمٕمٚمؿ أطمدا أقمٚمؿ ُمٜمؽ؟ ىم٤م

وىم٤مل اًمٕم٤ٌمس سمـ ُمّمٕم٥م اعمروزي: يم٤من أقمٚمَؿ ؿم٤ميمردي اسمـ قم٤ٌمس سم٤مًمتٗمًػم. )ؿم٤ميمردي: يمٚمٛم٦م 

 وم٤مرؾمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م: اًمتٚمٛمٞمذ واخل٤مدم، واعمٕمٜمك: يم٤من قمٙمرُم٦م أقمٚمَؿ شمالُمٞمذ اسمـ قم٤ٌمس سم٤مًمتٗمًػم(.

، وؿم٤ٌمب، ىم٤مل قمكم سمـ قمٌد اهلل اًمتٛمٞمٛمل، وُمّمٕم٥م سمـ قمٌد اهلل، واسمـ ٟمٛمػم، واًمٗمالس، وأسمق قمٌٞمد

واسمـ يقٟمس: ُم٤مت ؾمٜم٦م َخس وُم٤مئ٦م. وىمٞمؾ همػم ذًمؽ، وىم٤مل اًمذهٌل: إصح: ؾمٜم٦م َخس. ]ؾمػم اًمٜمٌالء 

5/15 - 34] 

ـم٤مووس سمـ يمٞم٤ًمن، اًمٗم٘مٞمف، اًم٘مدوة، قم٤ممل اًمٞمٛمـ، أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمٗم٤مرد، صمؿ اًمٞمٛمٜمل، ( 161)

أرىمؿ، واسمـ قم٤ٌمس. وٓزم الَٜمَدي، احل٤مومظ. ؾمٛمع ُمـ: زيد سمـ صم٤مسم٧م، وقم٤مئِم٦م، وأيب هريرة، وزيد سمـ 

ـَ قم٤ٌمس ُمدة، وهق ُمٕمدوٌد ذم يمؼماء أصح٤مسمف. وطمديثُف ذم دواويـ اإلؾمالم، وهق طمج٦ٌم سم٤مشمٗم٤مق. ىم٤مل اسمـ  اسم

ـِ ؾمػميـ ذم أهؾ  ؿمٝم٤مب: ًمق رأي٧َم ـم٤مووؾم٤م، قَمِٚمْٛم٧َم أٟمف ٓ يٙمذب. وىم٤مل ىمٞمس سمـ ؾمٕمد: هق ومٞمٜم٤م ُمثُؾ اسم
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 ... (163)وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم (162)ث٤مءٕمْ وأيب اًمِمي 

                                                                                                                                                      

ه سمٌٕمٚمٌؽ، ومٝمق ٓ يدري ُم٤م ي٘مقل، سمؾ ذاٌك  اًمٌٍمة. شمقذم ـم٤مووس: سمٛمٙم٦م، أي٤مَم اعمقاؾمؿ، وَُمـ زقمؿ أني ىَمؼْمَ

ؿمخٌص اؾمُٛمف ـم٤مووس إْن صح، يمام أن ىمؼم ُأيَبٍّ سمنمىمل دُمِمؼ، وًمٞمس سم٠ميب سمـ يمٕم٥م اًمٌت٦م. ىم٤مل حمٛمد سمـ 

قمٛمر اًمقاىمدي، ويٞمك اًم٘مٓم٤من، واهلٞمثؿ، وهمػمهؿ: ُم٤مت ـم٤مووس ؾمٜم٦م ؾم٧م وُم٤مئ٦م. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

5/38 - 45] 

. واخلق : -سمخ٤مء ُمٕمجٛم٦م  -زيد إزدي اًمٞمحٛمدي ُمقٓهؿ، اًمٌٍمي، اخلَْقذم  ضم٤مسمر سمـ( 162)

ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ قمامن. يم٤من قم٤ممِلَ أهؾ اًمٌٍمة ذم زُم٤مٟمف، ُيَٕمد  ُمع احلًـ، واسمـ ؾمػميـ، وهق ُمـ يم٤ٌمر شمالُمذة اسمـ 

 قم٤ٌمس. روى قمٓم٤مء قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ًمق أن أهؾ اًمٌٍمة ٟمزًمقا قمٜمد ىمقل ضم٤مسمر سمـ زيد، ٕوؾمٕمٝمؿ قمٚمام

قمام ذم يمت٤مب اهلل. وروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس أٟمف ىم٤مل: شم٠ًمًمقين وومٞمٙمؿ ضم٤مسمر سمـ زيد! وقمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر 

ىم٤مل: ُم٤م رأي٧م أطمدا أقمٚمؿ ُمـ أيب اًمِمٕمث٤مء. وىم٤مل ىمت٤مدة يقَم ُمقت أيب اًمِمٕمث٤مء: اًمٞمقَم ُدومِـ قِمْٚمُؿ أهؾ اًمٌٍمة 

ُ اًمٕمراق - شمقذم أسمق اًمِمٕمث٤مء ؾمٜم٦م صمالث  . ىم٤مل أمحد، واًمٗمالس، واًمٌخ٤مري، وهمػمهؿ:-أو ىم٤مل: قم٤ممِل

وشمًٕملم. وؿمذ ُمـ ىم٤مل: إٟمف شمقذم ؾمٜم٦م صمالث وُم٤مئ٦م. طمديثف ذم اًمدواويـ اعمٕمرووم٦م. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

4/481 - 483] 

إؾمدي،  -وي٘م٤مل: أسمق قمٌد اهلل  -اإلُم٤مم، احل٤مومظ، اعم٘مرئ، اعمٗمن، اًمِمٝمٞمد، أسمق حمٛمد ( 163)

د  -ى قمـ اسمـ قم٤ٌمس اًمقاًمٌل ُمقٓهؿ، اًمٙمقذم، أطمد إقمالم. رو . وىمرأ قمٚمٞمف اًم٘مرآن. -وم٠ميمثر وضَمقي

وروى قمـ قمدٍد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م. وروى قمـ اًمت٤مسمٕملم، ُمثؾ: أيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل، ويم٤من ُمـ يم٤ٌمر 

ـُ أم اًمدَه٤مء؟  يٕمٜمل: ؾمٕمٞمد -اًمٕمٚمامء. يم٤من اسمـ قم٤ٌمس إذا أشم٤مه أهؾ اًمٙمقوم٦م يًتٗمتقٟمف، ي٘مقل: أًمٞمس ومٞمٙمؿ اسم

ح٤مق ىم٤مل: يم٤من ي٘م٤مل: ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ضِمْٝمٌُِذ اًمٕمٚمامء. )واِلْٝمٌِذ: اًمٜم٘م٤مد . وقمـ أؿمٕم٨م سمـ إؾم-سمـ ضمٌػم

ب( وقمـ ظمّمٞمػ ىم٤مل: يم٤من أقمٚمٛمٝمؿ  اخلٌػم سمٖمقاُمض إُمقر، اًم٤ٌمرع اًمٕم٤مر  سمٓمرق اًمٜم٘مد، وهق ُُمَٕمري

سم٤مًم٘مرآن: جم٤مهد، وأقمٚمٛمٝمؿ سم٤محل٩م: قمٓم٤مء، وأقمٚمٛمٝمؿ سم٤محلالل واحلرام: ـم٤مووس، وأقمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمٓمالق: 

٥م، وأمجٕمٝمؿ هلذه اًمٕمٚمقم: ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم. وىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل: ًمٞمس ذم أصح٤مب اسمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم

قم٤ٌمس ُمثُؾ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، ىمٞمؾ: وٓ ـم٤مووس؟ ىم٤مل: وٓ ـم٤مووس، وٓ أطمد. وقمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن 



 

 166 

 .(164)وأُمث٤مهلؿ

 وُمـ ذًمؽ ُم٤م َتٞمزوا سمف قمغم همػمهؿ.، (165)ويمذًمؽ أهؾ اًمٙمقوم٦م ُمـ أصح٤مب اسمـ ُمًٕمقد

                                                                                                                                                      

قمـ أسمٞمف ىم٤مل: ًم٘مد ُم٤مت ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، وُم٤م قمغم فمٝمر إرض أطمٌد إٓ وهق حمت٤مٌج إمم قمٚمٛمف. ويم٤من ىَمْتُٚمف 

 [341 - 4/321 ؿمٕم٤ٌمن، ؾمٜم٦م َخس وشمًٕملم. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ذم

ىم٤مل يٞمك اًم٘مٓم٤من: أصح٤مب اسمـ قم٤ٌمس ؾمت٦م: جم٤مهد، وـم٤مووس، وقمٓم٤مء، وؾمٕمٞمد،  (164)

 وقمٙمرُم٦م، وضم٤مسمر سمـ زيد.

وىم٤مل اًمثقري: ظمذوا اًمتٗمًػم قمـ أرسمٕم٦م: قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، وجم٤مهد، وقمٙمرُم٦م، واًمْمح٤مك. ]ؾمػم 

 [5/18اًمٜمٌالء 

ـ اعمديٜمل: مل يٙمـ أطمٌد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ًمف أصح٤مٌب طَمِٗمٔمقا قمٜمف وىم٤مُمقا سم٘مقًمف ذم اًمٗم٘مف ىم٤مل اسم( 165)

إٓ صمالصم٦م: زيد سمـ صم٤مسم٧م، واسمـ ُمًٕمقد، واسمـ قم٤ٌمس، وأقمٚمُؿ اًمٜم٤مس سم٤مسمـ ُمًٕمقد: قمٚم٘مٛم٦م، وإؾمقد، 

 وقَمٌِٞمدة، واحل٤مرث.

صغم اهلل -اهلل وروى اهلٞمثؿ سمـ قمدي قمـ جم٤مًمد قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل: يم٤من اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمَد أصح٤مب رؾمقل 

 سم٤مًمٙمقوم٦م ذم أصح٤مب قمٌد اهلل: قمٚم٘مٛم٦م، وقَمٌِٞمدة، وذيح، وُمنوق. -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ُمقن َخ٦ًم: ُمـ  وروى طمٗمص سمـ همٞم٤مث قمـ أؿمٕم٨م قمـ اسمـ ؾمػميـ ىم٤مل: أدريم٧م اًم٘مقَم وهؿ ُيَ٘مد 

، صمؿ سمدأ سم٤محل٤مرث إقمقر، صمٜمك سمَٕمٌِٞمدة، وُمـ سمدأ سمَٕمٌِٞمدة، صمٜمك سم٤محل٤مرث، صمؿ قمٚم٘مٛم٦م اًمث٤مًم٨م، ٓ ؿمؽ ومٞمف

 ُمنوق، صمؿ ذيح، وإني ىمقُم٤م أظمًٝمؿ ذيح، ًَمَ٘مْقٌم هلؿ ؿم٠من.

وروى ُمٜمّمقر قمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل: يم٤من أصح٤مب قمٌد اهلل اًمذيـ ُي٘مرئقن اًمٜم٤مَس اًم٘مرآن، وُيٕمٚمٛمقهنؿ 

اًمًٜم٦م، وَيّْمُدر اًمٜم٤مُس قمـ رأيؿ، ؾمت٦م: قمٚم٘مٛم٦م، وإؾمقد، وُمنوق، وقمٌٞمدة، وأسمق ُمٞمنة، وقمٛمرو سمـ 

 [57 - 4/55ـ ىمٞمس. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ذطمٌٞمؾ، واحل٤مرث سم
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، اًمتٗمًػمَ  ٌؽ اًمذي أظمذ قمٜمف ُم٤مًمِ  (166)وقمٚمامء أهؾ اعمديٜم٦م ذم اًمتٗمًػم ُمثؾ زيد سمـ أؾمٚمؿ

ـِ قمـ قمٌد اًم اًمرمحـ، وأظمذه ف قمٌدوأظمذه قمٜمف أيْم٤م اسمٜمُ  ـُ  قمٌدُ  رمح  وه٥م. اهلل سم

يم٤مٟم٧م  دٍ ّْم ٗم٤مق سمٖمػم ىمَ قمـ اعمقاـم٠مة ىمّمًدا أو آشم ٧ْم ٚمَ ٝم٤م وظَم ىمُ رُ ـمُ  ْت دَ إذا شمٕمدي  (167)واعمراؾمٞمُؾ 

ف ص٤مطمٌُ  دَ ٛمي ٕمَ إُم٤م أن يٙمقن صدىم٤م ُمٓم٤مسم٘م٤م ًمٚمخؼم، وإُم٤م أن يٙمقن يمذسم٤م شمَ  اًمٜم٘مَؾ  ني ىمٓمٕم٤م، وم٢م صحٞمح٦مً 

 د واخلٓم٠م يم٤من صدىم٤م سمال ري٥م.ٛمْ اًمٕمَ  ـ اًمٙمذبُمِ  ؿَ ٚمِ اًمٙمذب، أو أظمٓم٠م ومٞمف، ومٛمتك ؾَم 

يـ مل يتقاـمئ٤م قمغم ؼِمَ خْ اعمُ  ؿ أني ٚمِ ضم٤مء ُمـ ضمٝمتلم أو ضمٝم٤مت، وىمد قمُ  وم٢مذا يم٤من احلدي٨ُم 

أٟمف صحٞمح، ُمثؾ  ؿَ ٚمِ قمُ  ،ومٞمف اشمٗم٤مىًم٤م سمال ىمّمدٍ  ذًمؽ ٓ شم٘مع اعمقاوم٘م٦مُ  َؾ ثْ ُمِ  أني  ؿَ ٚمِ ، وقمُ (168)اظمتالىمف

                                              

اإلُم٤مم، احلج٦م، اًم٘مدوة، أسمق قمٌد اهلل اًمٕمدوي، اًمٕمٛمري، اعمدين، اًمٗم٘مٞمف. طمدث قمـ: قمٌد اهلل  (166)

سمـ قمٛمر، وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، وؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع، وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، وظَمْٚمؼ. طمدث قمٜمف: ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس، 

صغم اهلل قمٚمٞمف -ف طمٚم٘م٦م ًمٚمٕمٚمؿ ذم ُمًجد رؾمقل اهلل وؾمٗمٞم٤من اًمثقري، وإوزاقمل وظمٚمؼ يمثػم. ويم٤من ًم

. وىم٤مل اًمٌخ٤مري: يم٤من قمكم سمـ احلًلم جيٚمس إمم زيد سمـ أؾمٚمؿ، ومُٙمٚم ؿ ذم ذًمؽ، وم٘م٤مل: إٟمام جيٚمس -وؾمٚمؿ

اًمرضمُؾ إمم ُمـ يٜمٗمٕمف ذم ديٜمف. ىم٤مل اًمذهٌل: ًمَِزْيٍد شمٗمًػٌم، رواه قمٜمف اسمٜمف قمٌد اًمرمحـ، ويم٤من ُمـ اًمٕمٚمامء 

 [5/316ف ووم٤مشمف: ذم ذي احلج٦م، ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمالصملم وُم٤مئ٦م. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء اًمٕم٤مُمٚملم. أرخ اسمٜم

واعمراؾمٞمؾ ىمد شمٜم٤مزع اًمٜم٤مُس ذم ىمٌقهل٤م ورده٤م، وأصح  إىمقاِل أني ُمٜمٝم٤م ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )( 167)

ُٚمف، وَُمـ اعم٘مٌقل، وُمٜمٝم٤م اعمردود، وُمٜمٝم٤م اعمقىمق ، ومَٛمـ قُمٚمِؿ ُِمـ طم٤مًمِف أٟمف ٓ ُيرؾِمؾ إٓ قمـ صم٘م٦ٍم، ىُمٌِؾ ُمرؾَم 

قُمر  أٟمف يرؾمؾ قمـ اًمث٘م٦م وهمػِم اًمث٘م٦م، يم٤من إرؾم٤مًُمف رواي٦ًم قمٛمـ ٓ ُيٕمَر  طم٤مًُمف، ومٝمذا ُمقىمق ، وُم٤م يم٤من 

 [7/435(. ]ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ُمـ اعمراؾمٞمؾ خم٤مًمٗم٤م عم٤م رواه اًمث٘م٤مُت يم٤من ُمردودا

ٓي اظْمتاَِلٌق }آظمتالق: اًمٙمذب، وذم اًمتٜمزيؾ: ( 168) ظِمَرِة إِْن َهَذا إِ ْٔ ٦ِم ا ، {َُم٤م ؾَمِٛمْٕمٜم٤َم هِبََذا ذِم اعمِْٚمي

ص. ]شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ظَمَٚمَؼ :  "اعمّم٤ٌمح"وذم [ 7/55ىم٤مل جم٤مهد وىمت٤مدة: يمذب، وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: خَتَر 

هق عمقوقع: وىمد ىم٤مل اسمـ اًمّمالح ذم رؾمؿ احلدي٨م ااًمرضمُؾ اًم٘مقَل ظَمْٚمً٘م٤م: اومؽماه، واظمتٚم٘مف ُمثٚمف اهـ . 

٥ُم إًمٞمف سمقضمف، )اعمّمٜمقع( ُِمـ  ًَ اعمختَٚمؼ اعمّمٜمقع. ىم٤مل اًمًخ٤موي: )اعمختٚمؼ( سمٗمتح اًمالم، اًمذي ٓ ُيٜمْ

 [1/310واوٕمف. ]ومتح اعمٖمٞم٨م 
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 ـ إىمقال وإومٕم٤مل، وي٠ميت ؿمخٌص ومٞمٝم٤م ُمِ ُم٤م  شمٗم٤مصٞمَؾ  رُ يمُ ذْ ضمرت، ويَ  قمـ واىمٕم٦مٍ  ُث د  ُيَ  ؿمخصٍ 

ٕمٚمؿ ُمـ شمٗم٤مصٞمؾ إىمقال وإومٕم٤مل، ومٞمُ  ُم٤م ذيمره إوُل  ر ُمثَؾ يمُ ذْ ، ومٞمَ قاـمئ إوَل أٟمف مل يُ  ؿَ ٚمِ ىمد قمُ  رُ آظَم 

تٗمؼ ذم ٤م قمٛمدا أو ظمٓم٠م، مل يَ هَب ذَ ُمٜمٝمام يمَ  وم٢مٟمف ًمق يم٤من يمؾٌّ  ذم الٛمٚم٦م، طمؼٌّ  شمٚمؽ اًمقاىمٕم٦مَ  ٤م أني ىمٓمٕمً 

آصمٜملم قمٚمٞمٝم٤م سمال ُمقاـم٠مة ُمـ  اشمٗم٤مَق  ُمٜمٝمام سمتٚمؽ اًمتٗم٤مصٞمؾ اًمتل َتٜمع اًمٕم٤مدةُ  يمؾٌّ  ي٠ميتَ  أنْ  (169)اًمٕم٤مدة

                                              

واعمٕمت٤مُد هق  ،ٌة قمـ همٚم٦ٌم طمّمقل إُمر سملم اًمٜم٤مسىم٤مل اًمِمٞم( حمٛمد اًمدؾمقىمل: )اًمٕم٤مدة: قم٤ٌمر (169)

ْتف ي٘م٤مل ًمف: قم٤مدةومٖمٚم٦ٌُم إطمراِق اًمٜم ،ْرىُمٝم٤م خم٤مًمٗم٦ُم طمٙمِٛمٝم٤موظَم  ،ُمُر اًمٖم٤مًم٥ُِم احلّمقِل سملم اًمٜم٤مسإ ًي  ،٤مر عم٤َِم َُم

 ُمًتف: ظمرٌق ًمتٚمؽ اًمٕم٤مدةوقمدُم إطمراىم
ٍ
وقمدُم اًمٓمػمان ذم اهلقاء وقمدُم اعمٌم قمغم اعم٤مء وقمدُم ٟمٌع  ،ٝم٤م ًمٌمء

ُمـ سملم ء وٟمٌع اعم٤مء ومحّمقُل اعمٌم قمغم اعم٤مء واًمٓمػماِن ذم اهلقا ،سملم إص٤مسمع أُمٌر هم٤مًم٥م ذم اًمٜم٤مس اعم٤مء ُمـ

َل خم٤مًمٗم٦ُم إُمر اعمٕمت٤مد ظَمْرىًم٤م شمِمٌٞمٝم٤م ًمف سمخرق اًمٌمء اعمتّمؾ  ،إص٤مسمع ظمرٌق ًمتٚمؽ اًمٕم٤مدة وإٟمام ؾُمٛم 

 ([281. ]اًمدؾمقىمل قمغم ذح أم اًمؼماهلم )صيم٤مًمثقب(

ُٗمٝم٤م، سمؾ ُيٛمٙمـ أوىم٤مل اًمِم٤مـمٌل: ) ْن اًمٕمقائد اًمالزُم٦م ذم اًمٕم٤مدات ًمٞم٧ًم سمٕم٘مٚمٞم٦ٍم سمحٞم٨م ٓ ُيْٛمِٙمـ ختٚم 

شمتخٚمػ، يمام جيقز قمغم يمؾ خمٚمقق أْن َيِّمػم ُِمـ اًمقضمقد إمم اًمٕمدم، يمام ظمرج ُمـ اًمٕمدم إمم اًمقضمقد، 

ـْ أْن شمتخٚمػ ٓ ًمٜمٌلٍّ  ومٛمج٤مري اًمٕم٤مدات إًذا يٛمٙمـ قَمْ٘ماًل خَتَٚم ُٗمٝم٤م، إذ ًمق يم٤من قمدُم اًمتخٚمػ هل٤م قم٘مٚمٞم٤م مل ُيْٛمِٙم

ِع أطمٌد ُمـ إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ا ى أطمٌد وٓ ًمٖمػمه، وًمذًمؽ مل َيد  ًمّمالة واًمًالم الٛمَع سملم اًمٜم٘مٞمْملم، وٓ حَتَدي

 [3/289(. ]آقمتّم٤مم سمٙمقن اًمقاطمِد أيمثَر ُمـ اصمٜملم

ـي دمقيَز اًمٕم٘مِؾ اٟمخراىَمٝم٤م ٓ يٜم٤مذم اًم٘مٓمَع سمٛمقضَمٌٝم٤م،  ؾمقىمل: )إُمٙم٤مُن ختٚم ِػ اًمٕم٤مدة ىمٚم٧م: ًمٙم ىم٤مل اًمد 

 [(280اهلم )صاًمدؾمقىمل قمغم ذح أم اًمؼمقم٘مال ٓ يٛمٜمع ُِمـ اًم٘مٓمع سم٤معمدًمقل(. ]

سم٤مِت يمٚميٝم٤م قم٤مدي٤مت، ومٙمقهُن٤م قم٤مدي٤مٍت ٓ يٜم٤مذم يمقهَن٤م ي٘مٞمٜمٞم٤مت(. ]اًمرد قمغم  وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )إني اعمجري

 ([472 - 471اعمٜمٓم٘مٞملم )ص

وىم٤مل اًم٘مراذم: )آطمتامٓت اًمٕم٘مٚمٞم٦م ٓ خُتِؾ  سم٤مًمٕمٚمقم اًمٕم٤مدي٦م، واًمٕمٚمقُم اًمٕم٤مدي٦م ي٘ملٌم ُم٘مٓمقٌع هب٤م، 

٦م سم٘مرائـ إطمقاِل ىمٓمٕمٞم٦ٌم ضوري٦م، وٓ ُُيِؾ  هب٤م آطمتامُٓت اًمٕم٘مٚمٞم٦م(. ]ٟمٗم٤مئس ويمذًمؽ اًمٕمٚمقُم احل٤مصٚم

 [2813 - 6/2812إصقل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 169 

ف، أو يٙمذب يمذسم٦م ُمثٚمَ  رُ ٤م ويٜمٔمؿ أظَم تً ٞمْ سمَ  ؿَ ٔمِ ٜمْيَ  ىمد يتٗمؼ أنْ  اًمرضمَؾ  ، وم٢مني (170)أطمدَه٤م ًمّم٤مطمٌف

 سم٠مني  ةُ اًمٕم٤مد رِ ؿ دَمْ ومٚم ،وَرِويٍّ  ومٜمقن قمغم ىم٤مومٞم٦مٍ  ـمقيٚم٦م ذاَت  ٤م إذا أٟمِم٠م ىمّمٞمدةً ٝم٤م، أُمي ٚمَ ثْ ويٙمذب أظمر ُمِ 

                                                                                                                                                      

َد آطمتامِل إذا اقمُتؼِم أديى إمم اٟمخرام اًمٕم٤مدات واًمث٘م٦ِم هب٤م، ووَمَتح سم٤مَب  وىم٤مل اًمِم٤مـمٌل: )إني جمري

ْٗمًٓم٦م وضَمْحِد اًمٕمٚمقم، وُيٌَلم  هذا اعمٕمٜمك ذم الٛمٚم ًي اعمٜم٘مذ ُمـ "٦م ُم٤م ذيمره اًمٖمزازم قمـ ٟمٗمًف ذم يمت٤مسمف اًم

يم٠مٟمف ي٘مقل: سمؾ إذا ىم٤مل اًمِمٞم( قمٌد اهلل دراز: )، سمؾ ُم٤م ذيمره اًمًقومًٓم٤مئٞم٦م ذم ضمحد اًمٕمٚمقم(، "اًمْمالل

٦ٌم قمغم اًمٕم٤مدات، أي: إؾم٤ٌمُب  دة قمـ إدًم٦م، سمٓمٚم٧م اًمٕمٚمقُم إظمرى اعمرشمي اقمتؼُِمت آطمتامُٓت اعمجري

ٌثقصم٦م ذم اًمٙمقن، وم٤مًمتجرسمٞم٤مت واعمِم٤مَهدات شَمْٚمَحُ٘مٝم٤م آطمتامُٓت، وم٢مذا اقمتؼُمت واعم٤ًٌٌمت اًمٕم٤مدي٦م اعم

د ؾم٤مئَر اًمٕمٚمقم: قم٘مٚمٞم٦م وٟم٘مٚمٞم٦م، ومٝمق سم٤مـمٌؾ(. ًِ  و٤مقم٧م اًمٕمٚمقُم اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م، أي: وم٘مٌقُل آطمتامِٓت ُمٓمٚم٘م٤م ُيٗم

 [5/402اعمقاوم٘م٤مت ]

ذم هذا اًمٗمـ(، يٕمٜمل   ُمدظمَؾ هل٤م: )آطمتامُٓت اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمجردة ٓ "اًمٗمتح"وُمـ هٜم٤م ىم٤مل احل٤مومظ ذم 

ـي احلدي٨م وًمق  ،٦م ٓ ُمدظمؾ هل٤م ذم إُمقر اًمٜم٘مٚمٞم٦موىم٤مل أيْم٤م: )وىمد ىمٚمٜم٤م همػَم ُمرة: إني آطمتامٓت اًمٕم٘مٚمٞم ،وم

ـِ قُمَٚمٞمي٦ماؾمؽمؾمؾ ومٞمٝم٤م ُمًؽمؾمٌؾ ًم٘م٤مل: يتٛمؾ أن يٙمقن إؾمامقم آظمُر همػُم  وأني أيقَب  ،ٞمُؾ هٜم٤م آظَمَر همػَم سم

(. ] ،ثر اًمرواةوهٙمذا ذم أيم ،اًمًختٞم٤مين  [193و  1/45ومتح اًم٤ٌمري ومٞمخرج سمذًمؽ إمم ُم٤م ًمٞمس سمَٛمْريِضّ

وهذا مم٤م ُيْٕمَٚمؿ سمف ِصْدُق حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم، ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ) (170)

ٞم٤مء وم٢مني يُمالًّ ُمٜمٝمام أظمؼم قمـ اهللِ وُمالئٙمتف وظَمْٚمِ٘مف ًمٚمٕم٤ممَل وىمّم٦ِم آدم ويقؾمػ وهمػمَه٤م ُِمـ ىمّمص إٟمٌ

َتِٗمْد ذًمؽ ُِمـ أظمر، وأٟمف يٛمتٜمع ذم  ًْ قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم سمِٛمْثِؾ ُم٤م أظمؼم سمف أظَمر، ُمع اًمٕمٚمؿ سم٠مني واطمًدا ُمٜمٝمام مل َي

ٚم٦ٍم دىمٞم٘م٦ٍم قمـ خُمؼِْمٍ ُمٕملم، ًمق  اًمٕم٤مدة َت٤مصُمُؾ اخلؼميـ اًم٤ٌمـمٚملم ذم ُمثؾ ذًمؽ، وم٢مني َُمـ أظمؼم سم٠مظم٤ٌمٍر يمثػمٍة ُُمٗمّمي

ٌْٓماًِل ذم ظمؼمه ٓظمتٚمػ  ظمؼُمه، ُٓمتٜم٤مع أني ُمٌٓمال ُيتٚمؼ ذًمؽ ُِمـ همػم شمٗم٤مُوت، ٓ ؾمٞمام ذم أُمقٍر ٓ يم٤من ُُم

هتتدي اًمٕم٘مقُل إًمٞمٝم٤م، سمؾ ذًمؽ ُيٌلم أني يُمالًّ ُمٜمٝمام أظمؼم سمِٕمْٚمٍؿ وصدق. وهذا مم٤م يٕمٚمٛمف اًمٜم٤مُس ُِمـ أطمقاهلؿ، 

 ًٓ ٚم٦ٍم طمدصم٧م ومٞمف، شمٜمتٓمؿ أىمقا وأومٕم٤مٓ خمتٚمٗم٦م،  ومٚمق ضم٤مء رضمٌؾ ُِمـ سمٚمٍد إمم آظمر وأظمؼم قمـ طمقادَث ُمٗمّمي

وضم٤مء َُمـ قَمِٚمْٛمٜم٤م أٟمف مل يقاـمئف قمغم اًمٙمذب ومحٙمك ُمثَؾ ذًمؽ، قُمٚمَِؿ ىمٓمٕم٤م أني إُمَر يم٤من يمذًمؽ، وم٢مني اًمٙمذب 

ىمد ي٘مع ذم ُمثؾ ذًمؽ، ًمٙمـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمقاـم٠مة وشمٚم٘مل سمٕمِْمٝمؿ قمـ سمٕمض، يمام يتقارث أهُؾ اًم٤ٌمـمؾ 
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ٕمٚمؿ سم٤مًمٕم٤مدة أٟمف أظمذه٤م ُمٜمف، ويمذًمؽ إذا ط، سمؾ يُ رِ ٗمْ ُمع اًمٓمقل اعمُ  ك٤م وُمٕمٜمً ٝم٤م ًمٗمٔمً ئ ُمثٚمَ ِِم ٜمْ ه يُ همػمَ 

أظمذه ُمٜمف، أو  ث طمديث٤م ـمقيال ومٞمف ومٜمقن، وطمدث آظمر سمٛمثٚمف، وم٢مٟمف إُم٤م أن يٙمقن واـم٠مه قمٚمٞمف أوطمدي 

 يٙمقن احلدي٨م صدىم٤م.

 ف اعمختٚمٗم٦م قمغم هذا اًمقضمف ُمـ اعمٜم٘مقٓت، وإنْ ُم٤م شمتٕمدد ضمٝم٤مشمُ  قم٤مُم٦مِ  ؿ صدُق ٕمٚمَ وهبذه اًمٓمريؼ يُ 

 ٞم٤م إُم٤م إلرؾم٤مًمف وإُم٤م ًمْمٕمػ ٟم٤مىمٚمف.ه٤م يم٤موممل يٙمـ أطمدُ 

ذًمؽ إمم  ومال يت٤مج ،ٕمٚمؿ هبذه اًمٓمريؼاًمتل ٓ شمُ  واًمدىم٤مئُؼ  ط سمف إًمٗم٤مظُ ْمٌَ ًمٙمـ ُمثؾ هذا ٓ شمُ 

سَمْدر وأهن٤م ىمٌؾ ُأطُمد، سمؾ  ًمتقاشمر همزوةُ وهلذا صمٌت٧م سم٤م واًمدىم٤مئؼ، شمٚمؽ إًمٗم٤مظِ  هب٤م ُمثُؾ  ٧ُم ٌُ ثْ يَ  ـمريٍؼ 

٦ٌََم واًمقًمٞمد، وأني  ؿ ىمٓمٕم٤م أني ٕمٚمَ يُ  ٦ٌََم َوؿَمْٞم محزة  ٤م ىمتؾ اًمقًمٞمد، وأني ٞمًّ ٚمِ قمَ  محزة وقمٚمًٞم٤م وقمٌٞمدة سمرزوا إمم قُمْت

 .(172)ٞم٦ٌم؟هؾ هق قمت٦ٌم أو ؿم: فٟمِ رْ ذم ىمِ  ؽ  َِم ، صمؿ يُ (171)فٟمَ رْ ىمتؾ ىمِ 

                                                                                                                                                      

ًمراومْم٦م وٟمحقهؿ، وم٢مهن٤م وإن يم٤من ُيٕمَٚمؿ سميورِة اًمٕم٘مؾ اعم٘م٤مِٓت اًم٤ٌمـمٚم٦َم ُِمْثَؾ ُم٘م٤مًم٦م اًمٜمّم٤مرى والٝمٛمٞم٦م وا

أهن٤م سم٤مـمٚم٦م، ًمٙمٜمٝم٤م شمٚم٘م٤مه٤م سمٕمُْمٝمؿ قمـ سمٕمض، ومٚمام شمقاـمئقا قمٚمٞمٝم٤م، ضم٤مز اشمٗم٤مىُمٝمؿ ومٞمٝم٤م قمغم اًم٤ٌمـمؾ. والامقم٦ُم 

اًمٙمثػمون جيقز اشمٗم٤مىُمٝمؿ قمغم ضَمْحِد اًميوري٤مت قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتقاـم١م: إُم٤م قمٛمدا ًمٚمٙمذب،  وإُم٤م ظمٓم٠م ذم 

 - 7/436(. ]ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اشمٗم٤مىُمٝمؿ قمغم ضَمْحِد اًميوري٤مت ُِمـ دون هذا وهذا، ومٛمٛمتٜمعآقمت٘م٤مد، وأُم٤م 

437] 

، شم٘مقل: هق قمغم  "اًمَ٘مْرن"سم٤مًمٙمن: يُمْٗم١ُمك ذم اًمِمج٤مقم٦م. و "اًمِ٘مْرن" (171) ـّ  ً سم٤مًمٗمتح: ُِمثُْٚمؽ ذم اًم

 ([252ىمرين، أي: قمغم ؾمٜمل. ]خمت٤مر اًمّمح٤مح )ص

ـُ إؾمح٤مق( 172) ـي  ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: )ذيمر سم ـَ رسمٞمٕم٦م يم٤مٟم٤م أؾم أني قُمٌٞمدة سمـ احل٤مرث وقمت٦ٌَم سم

اًم٘مقِم، ومؼمز قمٌٞمدُة ًمٕمت٦ٌم، ومحزُة ًمِمٞم٦ٌم، وقمكمٌّ ًمٚمقًمٞمد، وقمٜمد ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم: سمرز محزة ًمٕمت٦ٌم، وقمٌٞمدة 

ًمِمٞم٦ٌم، وقمكم ًمٚمقًمٞمد، صمؿ اشمٗم٘م٤م، وم٘متؾ قمكمٌّ اًمقًمٞمد، وىمتؾ محزة اًمذي سم٤مرزه، واظمتٚمػ قمٌٞمدة وُمـ سم٤مرزه 

اًميسم٦م ذم ريم٦ٌم قمٌٞمدة ومامت ُمٜمٝم٤م عمَي٤م رضمٕمقا سم٤مًمّمٗمراء، وُم٤مل محزة وقمكمٌّ إمم اًمذي سم٤مرز  سميسمتلم ومقىمٕم٧م

قمٌٞمدَة وم٠مقم٤مٟم٤مه قمغم ىمتٚمف، وقمٜمد احل٤ميمؿ ُمـ ـمريؼ قمٌد ظمػم قمـ قمكمٍّ ُمثؾ ىمقل ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم، وقمٜمد أيب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ْٚمامين أني ؿمٞم٦ٌم حلٛمز ًي ـُ ؾمٕمد ُمـ ـمريؼ قَمٌِٞمدة اًم ة، وقمٌٞمدة ًمٕمت٦ٌم، وقمٚمٞم٤م إؾمقد قمـ قمروة ُمثٚمف، وأورد سم

ًمٚمقًمٞمد، صمؿ ىم٤مل اًمٚمٞم٨م: إني قمت٦ٌم حلٛمزة، وؿمٞم٦ٌم ًمٕمٌٞمدة اهـ ىم٤مل سمٕمُض َُمـ ًم٘مٞمٜم٤مه: اشمٗم٘م٧م اًمرواي٤مُت قمغم أني 

قمٚمٞم٤ًّم ًمٚمقًمٞمد، وإٟمام اظمتٚمٗم٧م ذم قمت٦ٌم وؿمٞم٦ٌم أيام ًمٕمٌٞمدة ومحزة، وإيمثر قمغم أني ؿمٞم٦ٌم ًمٕمٌٞمدة. ىمٚم٧م: وذم 

ٍب قمـ قمكمٍّ ىم٤مل: دقمقى آشمٗم٤مق ٟمٔمٌر، وم٘مد أظمرج أسم  ُُمَي 
ـِ شم٘مدم قمت٦ٌُم وشَمٌَِٕمُف "ق داود ُِمـ ـمريؼ طم٤مرصم٦َم سم

ٜم٤م، وم٘م٤مل رؾمقل  اسمٜمُف وأظمقه، وم٤مٟمتدب ًمف ؿم٤ٌمب ُمـ إٟمّم٤مر، وم٘م٤مل: ٓ طم٤مضم٦م ًمٜم٤م ومٞمٙمؿ، إٟمام أردٟم٤م سمٜمل قمٛم 

ىمٌٚم٧م إمم ؿمٞم٦ٌم، ، وم٠مىمٌؾ محزة إمم قمت٦ٌم، وأشىمؿ ي٤م محزة، ىمؿ ي٤م قمكم، ىمؿ ي٤م قمٌٞمدة»اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ٌَف، صمؿ ُِمْٚمٜم٤َم قمغم اًمقًمٞمد وم٘متٚمٜم٤مه واطْمَتَٛمْٚمٜم٤م  واظمتٚمػ سملم قمٌٞمدة واًمقًمٞمد ضسمت٤من وم٠مصمخـ يمؾ  واطمٍد ُمٜمٝمام ص٤مطم

ػَم ُِمـ أني اًمذي سم٤مرزه قمكمٌّ هق اًمقًمٞمد، هق "قمٌٞمدة  ً . ىمٚم٧م: وهذ أصح  اًمرواي٤مت، ًمٙمـ اًمذي ذم اًم

وؿمٞم٦ٌم يم٤مٟم٤م ؿَمْٞمَخلْم يمٕمت٦ٌم ومحزة، سمخال  قمكم واًمقًمٞمد، ومٙم٤مٟم٤م اعمِمٝمقر، وهق اًمالئؼ سم٤معم٘م٤مم، ٕني قمٌٞمدة 

ـَ احل٤مرث قمغم اًمقًمٞمد سمـ "ؿم٤مسميلْم، وىمد روى اًمٓمؼماين سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ قمـ قمكمٍّ ىم٤مل:  أقمٜم٧م أٟم٤م ومحزُة قمٌٞمدَة سم

. ]ومتح ، وهذا ُمقاومٌؼ ًمرواي٦م أيب داود، وم٤مهلل أقمٚمؿ("قمت٦ٌم، ومٚمؿ َيِٕم٥ِم اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذًمؽ قمٚمٞمٜم٤م

 [298 - 7/297اًم٤ٌمري 

٤ٌَمد قمـ  "اًمتٗمًػم"هذا وىم٤مل اسمـ يمثػم ذم  : )صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م أيب جمٚمز قمـ ىمٞمس سمـ قُم

ِؿْ }أيب ذر أٟمف يم٤من ي٘مًؿ ىمًام أني هذه أي٦م:  ٟمزًم٧م ذم محزة وص٤مطمٌٞمف،  {َهَذاِن ظَمّْماَمِن اظْمَتَّمُٛمقا ذِم َرهب 

ًمٗمظ اًمٌخ٤مري قمٜمد شمٗمًػمه٤م، صمؿ ىم٤مل اًمٌخ٤مري: طمدصمٜم٤م احلج٤مج سمـ  وقمت٦ٌم وص٤مطمٌٞمف، يقَم سمرزوا ذم سمدر.

ُمٜمٝم٤مل، طمدصمٜم٤م اعمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن، ؾمٛمٕم٧م أيب، طمدصمٜم٤م أسمق جمٚمز قمـ ىمٞمس سمـ قم٤ٌمد، قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

َهَذاِن }أٟمف ىم٤مل: أٟم٤م أول ُمـ جيثق سملم يدي اًمرمحـ ًمٚمخّمقُم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. ىم٤مل ىمٞمس: وومٞمٝمؿ ٟمزًم٧م: 

ِؿْ ظَمّْماَمِن اظْمتَ  ، ىم٤مل: هؿ اًمذيـ سم٤مرزوا يقم سمدر: قمكم ومحزة وقمٌٞمدة، وؿمٞم٦ٌم اسمـ رسمٞمٕم٦م {َّمُٛمقا ذِم َرهب 

 [5/405وقمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م واًمقًمٞمد سمـ قمت٦ٌم. اٟمٗمرد سمف اًمٌخ٤مري(. ]شمٗمًػم اسمـ يمثػم 

ىم٤مل احل٤مومظ: )وىمد روى اًمٓمؼمي ُمـ ـمريؼ اًمٕمقذم قمـ سمـ قم٤ٌمس: أهن٤م ٟمزًم٧م ذم أهؾ اًمٙمت٤مب 

ريؼ احلًـ ىم٤مل: هؿ اًمٙمٗم٤مر واعم١مُمٜمقن، وُمـ ـمريؼ جم٤مهد: هق اظمتّم٤مم اعم١مُمـ واعمًٚمٛملم، وُمـ ـم

واًمٙم٤مومر ذم اًمٌٕم٨م، واظمت٤مر اًمٓمؼمي هذه إىمقال ذم شمٕمٛمٞمؿ أي٦م، ىم٤مل: وٓ ُي٤مًمػ اعمروي قمـ قمكم وأيب 



 

 172 

ُمـ اعمٜم٘مقٓت ذم احلدي٨م  سمٙمثػمٍ  مِ زْ ذم الَ  ومعٌ ٟم٤م وم٢مٟمف أصٌؾ   ،ٕمرَ يٜمٌٖمل أن يُ  وهذا إصُؾ 

 أىمقال اًمٜم٤مس وأومٕم٤مهلؿ وهمػم ذًمؽ. ٜم٘مؾ ُمـواًمتٗمًػم واعمٖم٤مزي، وُم٤م يُ 

ك ومٞمف ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ وضمٝملم، ُمع اًمذي يت٠مشمي  احلدي٨ُم  يووهلذا إذا رُ 

َٟمَ٘مَٚمَتف ًمٞمًقا ممـ يتٕمٛمد  ؿ أني ٚمِ إذا قمُ م سم٠مٟمف طمؼ، ٓ ؾمٞمام زِ َه٤م مل ي٠مظمذه قمـ أظمر، ضُم أطمدَ  اًمٕمٚمؿ سم٠مني 

سمـ  يَب  يم٤مسمـ ُمًٕمقد وأُ    اًمّمح٤مسم٦مَ رَ ـ قمَ ُمَ  وم٢مني  ط،ٚمَ واًمٖمَ  ٤م  قمغم أطمدهؿ اًمٜمًٞم٤منُ اًمٙمذب، وإٟمام ُُي 

                                                                                                                                                      

٤ٌمب، ٓ ذر، ٕني اًمذيـ شم٤ٌمرزوا سمٌدر يم٤مٟمقا ومري٘ملم ُم١مُمٜملم ويمٗم٤مر، إٓ أن أي٦م إذا ٟمزًم٧م ذم ؾم٥ٌٍم ُمـ إؾم

 [8/444يٛمتٜمع أن شمٙمقن قم٤مُم٦ًم ذم ٟمٔمػِم ذًمؽ اًم٥ًٌم(. ]ومتح اًم٤ٌمري 

ىمٚم٧م: قمغم أني يمالَم أيب ذر وىمٞمس سمـ قم٤ٌمد ًمٞمس سي٤م ذم يمقن اعم٤ٌمرزة ؾم٤ٌٌم ًمٜمزول أي٦م، وىمد شم٘مدم 

، ومٞمٙمقن أني ُمثَؾ شمٚمؽ اًمّمٞمٖم٦م يمثػما ُم٤م ُيراد هب٤م يمقُن اعمذيمقِر داظِماًل ذم قمٛمقم أي٦م ٓ أٟمف ؾم٥ٌٌم ًمٜمزوهل٤م

وهق اًم٘مدر اعمِمؽمك سملم  -شمٜمّمٞمّم٤م قمغم ضمزئٞم٦ٍم ُمٜمدرضم٦م حت٧م أُمر يمكم، ويٙمقن اعمراُد ُمـ أي٦م ذًمؽ اًمٙمكمي 

ـُ يمثػم: )وىمقُل جم٤مهٍد وقمٓم٤مء: إني اعمراَد هبذه  -الزئٞم٤مت  ٓ ظمّمقَص ضمزئٞم٦ٍم سمٕمٞمٜمٝم٤م، وهلذا ىم٤مل اسم

٦ُم يقِم سمدر وهمػُمه٤م، وم٢مني اعم١مُمٜملم يريدون اًمٙم٤مومرون واعم١مُمٜمقن، يِمٛمؾ إىمقاَل يمٚميٝم٤م، وَيٜمتٔمؿ ومٞمف ىمّم

ـِ  ٟمٍمَة ديـ اهلل، واًمٙم٤مومرون يريدون إـمٗم٤مَء ٟمقر اإليامن وظمذٓن احلؼ وفمٝمقر اًم٤ٌمـمؾ، وهذا اظمتٞم٤مُر اسم

(. ]شمٗمًػم اسمـ يمثػم  ـٌ ًَ  [5/406ضمرير، وهق طَم

ـُ ضمرير سمٜم٤مٌء قمغم ؾمٌٌٞم٦م اعم٤ٌمرزة ًمٜمزول أي٦م، وًمٞمس ذًمؽ سمالزٍم يمام شم٘مدم،  وىمد قمروم٧َم أني ُم٤م ىم٤مًمف اسم

وًمذًمؽ ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: )ًمٞمس ذم يمالم قمكمٍّ أني أي٦َم ٟمزًم٧م ذم يقم سمدر، وًمٙمـ ذًمؽ ُُمْدَرج ُِمـ يمالم 

ْيـ ذم أذه٤من  {َهَذانِ }ىمٞمس سمـ قم٤ٌمد، وقمٚمٞمف ومٝمذه أي٦م ُمدٟمٞم٦م، ومتٙمقن  إؿم٤مرة إمم ومري٘ملم طم٤مِضَ

َل طمْمقُر ىمّمتِٝمام اًمٕمجٞم٦ٌِم ذم إذ ه٤من َُمٜمِْزًَم٦َم اعمِم٤مهدة طمتك أقمٞمد قمٚمٞمٝم٤م اؾمُؿ اإلؿم٤مرة اعمخ٤مـمٌلم، ومٜمُز 

ظمرضم٧م ٕٟمٍم هذا "اعمقوقِع ًمٚمٛمِم٤مَهد، وهق اؾمتٕمامٌل ذم يمالم اًمٌٚمٖم٤مء، وُمٜمف ىمقُل إطمٜمػ سمـ ىمٞمس: 

، يريد قمكمي سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم ىمّم٦م صٗملم، وإفمٝمُر أني أسم٤م ذر قمٜمل سمٜمزول أي٦م ذم ه١مٓء أني "اًمرضمؾ

َ سم٤مًمٜمزول وهق يريد أهنؿ مِمـي ُي٘مَّمد ُمـ أوًمئؽ اًمٜميَٗمَر اًمً ت٦م هؿ أسمرُز ُِمَث٤مٍل وأؿمٝمُر وَمْرٍد ذم هذا اًمٕمٛمقم، ومَٕمؼمي

 [17/229ُمٕمٜمك أي٦م، وُِمْثُؾ هذا يمثػٌم ذم يمالم اعمت٘مدُملم(. ]اًمتحرير واًمتٜمقير 
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ـ ه١مٓء مل ُمِ  دَ اًمقاطمِ  ٤م أني ي٘مٞمٜمً  ؿَ ٚمِ قمَ  ،وهمػمهؿ ،يمٕم٥م، واسمـ قمٛمر، وضم٤مسمر، وأيب ؾمٕمٞمد، وأيب هريرة

، ومْمال قمٛمـ هق (173)رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿقمغم  يٙمـ ممـ يتٕمٛمد اًمٙمذَب 

                                              

ث أٟمٌس سمحدي٨ٍم قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٘م٤مل ًمف رضمؾ: أأٟم٧َم ؾَمِٛمْٕمَتف (173) ُِمـ  وىمد طَمدي

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، أو طمدصمٜمل َُمـ ٓ يٙمذسمٜمل، إٟم٤م واهلل ُم٤م يمٜم٤م ٟمٙمذب، وٓ ٟمدري 

إؾمٜم٤مده طمًـ، وؾمٙم٧م قمٜمف اسمـ يمثػم ذم ىم٤مل إًم٤ٌمين: ُم٤م اًمٙمذب. أظمرضمف اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه واًمٌزار، و

 [7/1420. ]اًمّمحٞمح٦م (8/279) "اًمٗمتح"(، ويمذا احل٤مومظ ذم 94 -2/93) "اًمتٗمًػم"

وذم سمٕمض أؾم٤مٟمٞمد ُمًٚمٍؿ ذم اًمّمحٞمح: )قمـ أيب ُمًٚمؿ اخلقٓين ىم٤مل: طمدصمٜمل احلٌٞم٥م إُملم، أُم٤م 

، وأُم٤م هق قمٜمدي وم٠مُملم: قمقُ  سمـ ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل(.  هق ومحٌٞم٥ٌم إزمي

، ومٜمٗمك اًمٙمذَب "واهلل ُم٤م يَمَذسْم٧م وٓ يُمِذسْم٧م"ىم٤مل اسمـ رضم٥م: )وىمد يم٤من قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ي٘مقل: 

. وىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ذم طمؼ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -مم ٟمٗمٞمف قمٛمـ أظمؼمه، وهق رؾمقُل اهلل قمـ ٟمٗمًف، وأؿم٤مر إ

صمقن قمـ همػم يم٤مذسملم وٓ ُمٙمذسملم، وًمٙمـ اًمًٛمع ُيٓمئ"قمٛمر واسمـ قمٛمر:  (. ]ومتح اًم٤ٌمري "إٟمٙمؿ ًَمُتَحد 

 [6/163ٓسمـ رضم٥م 

َٚمِػ، أُم٤م اًمّمح٤مسم٦م ومٚمؿ ُيٕمَر  ومٞمٝموىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ) ًي َُمـ  -وهلل احلٛمد  -ؿ اًمٙمذُب يم٤من ىمٚمٞمال ذم اًم

شمٕمٛمد اًمٙمذَب قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، يمام مل ُيٕمَر  ومٞمٝمؿ َُمـ يم٤من ُِمـ أهؾ اًمٌدع اعمٕمرووم٦م، يمٌدع 

اخلقارج واًمراومْم٦م واًم٘مدري٦م واعمرضمئ٦م، ومٚمؿ ُيٕمر  ومٞمٝمؿ أطمٌد ُمـ ه١مٓء اًمٗمرق... وأُم٤م اًمت٤مسمٕمقن ومٚمؿ 

ُد اًمٙمذِب ذم اًمت٤مسمٕملم ُمـ أهؾ ُمٙم٦م  واعمديٜم٦م واًمِم٤مم واًمٌٍمة، سمخال  اًمِمٞمٕم٦م وم٢مني اًمَٙمِذَب ُيٕمَر  شمٕمٛم 

َٚمُؿ ُمٜمف أيمثُر اًمٜم٤مس، سمؾ ذم  ًْ ُمٕمروٌ  ومٞمٝمؿ، وىمد قُمِر  اًمٙمذُب سَمْٕمَد ه١مٓء ذم ـمقائػ، وأُم٤م اًمَٖمَٚمُط ومال َي

ًٚمٌط اًمّمح٤مسم٦م َُمـ ىمد َيْٖمِٚمُط أطمٞم٤مٟم٤م وومٞمٛمـ سمٕمدهؿ، وهلذا يم٤من ومٞمام ُصٜم ػ ذم اًمّمحٞمح أطم٤مدي٨ُم ُيْٕمَٚمُؿ أهن٤م همَ 

 [250 - 1/249(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى وإن يم٤من مجٝمقُر ُمتقن اًمّمحٞمحلم مم٤م ُيٕمٚمؿ أٟمف طمؼ

، وسمدقمتُٝمؿ أوُل اًمٌَِدع طمدوصم٤م، "اخلقارج"ىمٚم٧م: ومِمـي وىمع ُمٜمٝمؿ اًمٙمذُب ذم احلدي٨م ىمديام: سمٕمض 

، قمـ : )طمٙمك اًم٘م٤ميض قمٌد اهلل سمـ قمٞمًك سمـ هلٞمٕم٦م "ًم٤ًمن اعمٞمزان"وم٘مد ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ظمٓم٦ٌم 

إني هذه إطم٤مدي٨َم ِديـ، وم٤مٟمٔمروا قمٛمـ شم٠مظمذون "ؿمٞمٍ( ُمـ اخلقراج، أٟمف ؾمٛمٕمف ي٘مقل سمٕمد ُم٤م شم٤مب: 
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ٟم٤مه طمديث٤م ْ ث هب٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي اإلُم٤مم قمـ سمـ هلٞمٕم٦م، "ِديٜمَٙمؿ، وم٢مٟمي٤م يمٜم٤م إذا َهِقيٜم٤م أُمًرا َصػمي ، طَمدي

٤مه٤م أٟم٤م إسمراهٞمؿ سمـ قمكم أٟم٤م أسمق اًمٗمرج سمـ ومٝمل ُِمـ ىمديؿ طمديثِف اًمّمحٞمح، أٟم٠ٌم سمذًمؽ إسمراهٞمؿ سمـ داود ؿمٗم

اًمّمٞم٘مؾ أٟم٤م حمٛمد سمـ حمٛمد يمت٤مسم٦م أٟم٤م احلًـ سمـ أمحد أٟم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ صمٜم٤م أمحد سمـ إؾمح٤مق صمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ 

ىم٤مصٛم٦ُم اًمٔمٝمِر ًمٚمٛمحتجلم سم٤معمراؾمٞمؾ، إذ سمدقم٦ُم اخلقارج  -واهللِ  -قمٛمر صمٜم٤م سمـ ُمٝمدي هب٤م. ىمٚم٧م: وهذه 

سم٦ُم ُمتقاومرون، صمؿ ذم قمٍم اًمت٤مسمٕملم ومٛمـ سمٕمدهؿ، وه١مٓء يم٤مٟمقا إذا يم٤مٟم٧م ذم صدر اإلؾمالم واًمّمح٤م

ث سمف  ث سمف ومل َيذيمر َُمـ طَمدي ٜم ل ومَحدي  ً اؾمتحًٜمقا أُمًرا ضمٕمٚمقه طمديث٤م وأؿم٤مقمقه، ومرسمام ؾَمِٛمَٕمف اًمرضمُؾ اًم

ُت، ومال وجيلء اًمذي يت٩م سم٤معم٘م٤مـمٞمع ومٞمحت٩م سمف ويٙمقن أصُٚمف ُم٤م َذيَمرْ  ،٤م ًمٚمٔمـ سمف، ومَٞمْحِٛمُٚمف قمٜمف همػُمهحتًٞمٜم

،  1/181 "ومتح اعمٖمٞم٨م"، وٟم٘مٚمف اًمًخ٤موي ذم  204 - 1/203طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل(. ]ًم٤ًمن اعمٞمزان 

 [385 - 1/384واًمٌ٘م٤مقمل ذم اًمٜمٙم٧م اًمقومٞم٦م 

ـِ شمٞمٛمٞم٦م ذم ؿم٠من اخلقارج: ) -واهلل أقمٚمؿ  -وٓ يٕمٙمر قمغم هذا  ًمٞمًقا ممـ يتٕمٛمد اًمٙمذب، سمؾ ىمقُل اسم

 [1/68(. ]ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م إني طمديثَٝمؿ ُِمـ أصح احلدي٨مهؿ ُمٕمروومقن سم٤مًمّمدق طمتك ي٘م٤مل: 

وم٢من ذًمؽ ُمـ طمٞم٨م الٛمٚم٦م، وهم٤مي٦م ُم٤م ومٞمف أهنؿ مل ُيٕمرومقا سم٤مًمٙمذب سمؾ قمرومقا سمْمده، وهذا ٓ يٜم٤مذم أْن 

 ي٘مع ُِمـ سمٕمِْمٝمؿ سمٕمُض ذًمؽ.

ـ ، وهل أيْم٤م ُِمـ اًمٌدع اًم٘مديٛم٦م وم٢مني ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمَ "اًم٘مدري٦م"ىمٚم٧م: وىمد سَمَدَر ُمثُؾ ذًمؽ ُمـ سمٕمض 

 -ويم٤من يرى اًم٘مدر ومت٤مب ُمٜمف  -ىم٤مل زهػم سمـ ُمٕم٤موي٦م: طمدصمٜم٤م حمرز أسمق رضم٤مء أدريمٝم٤م، ىم٤مل اسمـ طمجر: )

ٓ شمرووا قمـ أطمٍد ُمـ أهؾ اًم٘مدر ؿمٞمئ٤م، ومقاهلل ًم٘مد يُمٜمي٤م ٟمْمع إطم٤مدي٨َم ُٟمْدظِمُؾ هب٤م اًمٜم٤مَس ذم اًم٘مدر "وم٘م٤مل: 

 [1/205(. ]ًم٤ًمن اعمٞمزان ، وم٤محلٙمؿ هلل"ٟمحت٥ًم هب٤م

د اًمٙمذِب ىمد قُمِرَ  قمـ همػم اًمراومْم٦م ىمديام واحل٤مصُؾ أني  وإن مل يٙمـ ذًمؽ ؿمٕم٤مرا هلؿ يمام يم٤من  -شمٕمٛم 

مل أر "اًمِم٤مومٕمل: ، وىم٤مل "أدريم٧ُم اًمٜم٤مَس، وُم٤م يًٛمقهنؿ إٓ اًمٙمذاسملم"ًمٚمراومْم٦م، طمتك ىم٤مل إقمٛمش: 

ٙمذب ذم اًمراومْم٦م ، وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )إني اًمٕمٚمامَء يمٚميٝمؿ ُمتٗم٘مقن قمغم أني اًم"أطمدا أؿمٝمَد سم٤مًمزور ُمـ اًمراومْم٦م

وىمد ىم٤مل ُمًٌح سمـ الٝمؿ  -[ 66و  1/60]ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م  أفمٝمُر ُمٜمف ذم ؾم٤مئر ـمقائػ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م(.

أٟمِمديمؿ اهلل أْن شمًٛمٕمقا "إؾمٚمٛمل اًمت٤مسمٕمل: يم٤من رضمٌؾ ُِمٜمي٤م ذم إهقاء ُمدًة صمؿ ص٤مر إمم الامقم٦م، وىم٤مل ًمٜم٤م: 
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ق ْنِ أٟمف ًمٞمس ممـ يَ  ـمقيٚم٦مً  سم٤مـمٜم٦مً  ةً ؼْمَ ه ظِم ؼَمَ ف وظَم سمَ ـ ضمري ُمَ  ـ طم٤ملِ ُمِ  ؿ اًمرضمُؾ ٚمَ ٕمْ ، يمام يَ (174)ٝمؿومقىمَ 

 ور وٟمحق ذًمؽ.ويِمٝمد سم٤مًمز   اًمٓمريؼ اًمٜم٤مس وي٘مٓمع أُمقاَل 

                                                                                                                                                      

. ]ًم٤ًمن "٤ٌمـمَؾ وٟمحت٥ًم اخلػَم ذم إوالًمٙمؿُِمـ أطمٍد ُمـ أصح٤مب إهقاء، وم٢مٟم٤م واهلل يمٜم٤م ٟمروي ًمٙمؿ اًم

 [1/204اعمٞمزان 

صمؿ ىمد أىم٤مم اهلل شمٕم٤ممم سمام ىمْم٤مه ُِمـ طمٗمظ وطمٞمف أئٛم٦ًم ٟم٘م٤مدا ُمٞمزوا ُم٤م اظمتٚمط سمّمحٞمح اًمًٜم٦م ُِمـ اعمختَٚمؼ 

 :  "أًمٗمٞمتف"اعمّمٜمقع، يمام ىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمراىمل ذم 

ٌقا ًِ هؿ ىمقٌم ًمزهٍد ُٟم ُب ... أض   واًمقاوٕمقن ًمٚمحدي٨م أْضُ

٦ًٌَم ومُ٘مٌِٚم٧م ... ُمٜمٝمؿ ُريُمقًٟم٤م هَلُُؿ وُٟمِ٘مٚم٧مىمد  ًْ  ووٕمقه٤م طِم

٤مَده٤م ... ومٌَٞميٜمقا سمٜمَْ٘مِدهؿ وم٤ًمَده٤م  ومَ٘مٞميَض اهللُ هل٤م ُٟم٘مي

ًْمٜم٤َم }شمٕمٞمش هل٤م الٝم٤مسمذة، "وهلذا عم٤م ىمٞمؾ ٓسمـ اعم٤ٌمرك: هذه إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م، ىم٤مل:  ـُ َٟمزي ٤م َٟمْح إِٟمي

٤م ًَمُف حَل٤َمومُِٔمقنَ  يْمَر َوإِٟمي  [1/333. ]شمدري٥م اًمراوي {"اًمذ 

وأظمرج اسمـ قم٤ًميمر قمـ اسمـ قمٚمٞم٦م ىم٤مل: أظمذ ه٤مرون اًمرؿمٞمد زٟمدي٘م٤م، وم٠مُمر سميب قمٜم٘مف، وم٘م٤مل ًمف 

اًمزٟمديؼ: مِلَ شميب قمٜم٘مل؟ ىم٤مل ًمف: أريح اًمٕم٤ٌمَد ُمٜمؽ، ىم٤مل: وم٠ميـ أٟم٧َم ُِمـ أًمِػ طمدي٨ٍم ووٕمُتٝم٤م قمغم 

سمف؟ ىم٤مل: وم٠ميـ أٟم٧م ي٤م قمدوي اهلل ُِمـ أيب يمٚمٝم٤م ُم٤م ومٞمٝم٤م طمرٌ  َٟمَٓمؼ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رؾمقل اهلل 

إؾمح٤مق اًمٗمزاري وقمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك َيٜمُْخاَلهن٤م ومٞمخرضم٤مهن٤م طَمْروًم٤م طمروم٤م؟!. ]شم٤مري( اخلٚمٗم٤مء ًمٚمًٞمقـمل 

(، وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر 62(، واٟمٔمر: إهار اعمرومققم٦م عمال قمكم اًم٘م٤مري )ص216)ص

1/152] 

اًمٙمذب ىم٤مل اًمٖمزازم: )ًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٘مد هذا ُمع قمٔمٞمؿ ضمٜم٤مي٦م اًمٙمذب قمغم ا (174)

وىم٤مل احل٤مومظ [ 3/139(. ]اإلطمٞم٤مء قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ اًمٙم٤ٌمئر اًمتل ٓ ي٘م٤موُمٝم٤م رء

وىمد اشمٗمؼ اًمٕمٚمامُء قمغم شمٖمٚمٞمظ اًمٙمذب قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟمف ُمـ اًمٙم٤ٌمئر، : ) "اًمٗمتح"ذم 

أسمق حمٛمد القيٜمل ومحٙمؿ سمٙمٗمر َُمـ وىمع ُمٜمف ذًمؽ، ويمالُم اًم٘م٤ميض أيب سمٙمر سمـ اًمٕمريب  طمتك سم٤مًمغ اًمِمٞمُ( 

ٝمف سم٠مني اًمٙم٤مِذَب قمٚمٞمف ذم حتٚمٞمؾ طمراٍم يٛمٞمؾ إًمٞمف(، وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: ) ـُ اعمٜمػم إمم اظمتٞم٤مره، ووضمي وُم٤مل سم
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اِم يُمْٗمر، واحلٛمُؾ قمغم َُمَثاًل، ٓ يٜمٗمؽ قمـ اؾمتحالل ذًمؽ احلرام أو احلٛمؾ قمغم اؾمتحالًمف، واؾمتحالُل احلر

(. ]ومتح اًم٤ٌمري اًمٙمٗمر يمٗمر، وومٞمام ىم٤مًمف ٟمٔمٌر ٓ ُيٗمك، والٛمٝمقُر قمغم أٟمف ٓ يٙمٗمر إٓ إذا اقمت٘مد طِمؾي ذًمؽ

: ىم٤مل اًمذهٌل: إن يم٤من ذم احلالل واحلرام  "القاهر"وىم٤مل ُمال قمكم اًم٘م٤مري: )ذم [ 1/202و 6/499

(، 452ٙمٗمر قمٜمد الٛمٝمقر(. ]ذح ذح اًمٜمخ٦ٌم )صيٙمٗمر إمج٤مقم٤م، وإن يم٤من ذم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ٓ ي

، "اًمٙم٤ٌمئر"[ ىمٚم٧م: وهذه صقرة ُم٤م ىم٤مًمف اًمذهٌل ذم يمت٤مب 1/162واٟمٔمر: اًمزواضمر ٓسمـ طمجر اعمٙمل 

َد اًمٙمذب قمغم اهلل  ىم٤مل: )اًمٙمذب قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٗمٌر يٜم٘مؾ قمـ اعمِٚمي٦م، وٓ ري٥َم أني شمٕمٛم 

ريؿ طمالٍل يمٗمٌر حمض، وإٟمام اًمِم٠مُن ذم اًمٙمذب قمٚمٞمف ذم ؾمقى ذًمؽ( اهـ. ورؾمقًمف ذم حتٚمٞمِؾ طمراٍم أو حت

 ( ط: ُمٙمت٦ٌم اًمٗمرىم٤من، ت: ُمِمٝمقر سمـ طمًـ[153]اًمٙم٤ٌمئر )ص

ـُ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمت٤مب  وىمد ذيمر أني اًم٘مقَل سمٙمٗمر َُمـ شمٕمٛمد اًمٙمذَب قمغم  - "اًمّم٤مرم اعمًٚمقل"وىم٤مل اسم

: )َوضْمُف هذا اًم٘مقل أني اًمَٙمِذَب قمٚمٞمف  -ٛمد القيٜمل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مًمف مج٤مقم٦ٌم ُمٜمٝمؿ أسمق حم

، وم٢مني ُم٤م َأَُمر "إني يَمِذسًم٤م قمكمي ًمٞمس يمٙمذب قمغم أطمديمؿ": -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-يمذٌب قمغم اهلل، وهلذا ىم٤مل 

سمف اًمرؾمقُل وم٘مد أُمر اهللُ سمف، جي٥م اشم٤ٌمقُمف يمقضمقب اشم٤ٌمع أُمر اهلل، وُم٤م أظمؼم سمف وضم٥م شمّمديُ٘مف يمام جي٥م 

سمف ذم ظمؼمه أو اُمتٜمع ُِمـ اًمتزام أُمره، ومٝمق يمٛمـ يمذب ظمؼم اهلل واُمتٜمع ُمـ  شمّمديُؼ  ُم٤م أظمؼم اهلل سمف، وَُمـ يَمذي

اًمتزام أُمره، وُمٕمٚمقٌم أني َُمـ يمذب قمغم اهلل سم٠مْن زقمؿ أٟمف رؾمقُل اهلل أو ٟمٌٞم ف أو أظمؼم قمـ اهلل ظمؼما يَمِذَب ومٞمف 

 ُل اًمدم، ومٙمذًمؽ َُمـ شمٕمٛمد اًمٙمذَب قمغم رؾمقًمف.يمٛمًٞمٚمٛم٦م واًمٕمٜمز وٟمحقَه٤م ُمـ اعمتٜمٌئلم، وم٢مٟمف يم٤مومٌر طمال

ٌَلم  ذًمؽ أني اًمٙمذب قمٚمٞمف سمٛمٜمزًم٦م اًمتٙمذي٥م ًمف، وهلذا مجع اهللُ سمٞمٜمٝمام سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ـِ }ُي ي ـْ َأفْمَٚمُؿ مِم َوَُم

َب سم٤ِمحْلَؼ  عمَي٤م ضَم٤مَءهُ  ى قَمغَم اهلليِ يَمِذسًم٤م َأْو يَمذي ب ًمف، وهلذا ، سمؾ رسمام يم٤من اًمٙم٤مذُب قمٚمٞمف أقمٔمَؿ إ{اوْمؽَمَ صمام ُمـ اعمَُٙمذ 

ب أو  ق سمخؼمه، وم٢مذا يم٤من اًمٙم٤مذُب ُمثَؾ اعمَُٙمذ  سمدأ اهللُ سمف، يمام أني اًمّم٤مدَق قمٚمٞمف أقمٔمُؿ درضم٦ًم ُِمـ اعمَُّمد 

 أقمٔمؿ، واًمٙم٤مذُب قمغم اهلل يم٤معمٙمذب ًمف، وم٤مًمٙم٤مذب قمغم اًمرؾمقل يم٤معمٙمذب ًمف.

ٌَف ٟمقٌع ُمـ اًمٙمذب، وم٢مني ُمْمٛمقَن شمٙمذسمٞم ف اإلظم٤ٌمُر قمـ ظَمؼَمه أٟمف ًمٞمس سمِّمْدق، يقوح ذًمؽ أني شمٙمذي

وذًمؽ إسمٓم٤مٌل ًمديـ اهلل، وٓ ومرق سملم شمٙمذيٌف ذم ظمؼٍم واطمد أو ذم مجٞمع إظم٤ٌمر، وإٟمام ص٤مر يم٤مومرا عم٤َِم شمْمٛمٜمف 

ُمـ إسمٓم٤مل رؾم٤مًم٦م اهلل وديٜمف، واًمٙم٤مذُب قمٚمٞمف ُيدظمؾ ذم ديٜمف ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف قمٛمدا، وَيْزقُمُؿ أٟمف جي٥م قمغم إُم٦م 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ـُ اهلل، ُمع اًمٕمٚمؿ سم٠مٟمف ًمٞمس هلل سمديـ، واًمزي٤مدُة ذم اًمديـ اًمتّمديُؼ هبذا اخل ؼم واُمتث٤مُل هذا إُمر، ٕٟمف دي

ُب سمآي٦ٍم ُمـ اًم٘مرآن أو ُيَّمٜم ُػ يمالُم٤م ويزقمؿ أٟمف ؾمقرٌة ُمـ اًم٘مرآن  يم٤مًمٜم٘مص ُمٜمف، وٓ ومرَق سملم َُمـ ُيَٙمذ 

 قم٤مُمدا ًمذًمؽ.

َد اًمٙمذِب قمٚمٞمف اؾمتٝمزاٌء سمف واؾمتخٗم٤م ، ٕٟم ف يزقمؿ أٟمف أُمَر سم٠مؿمٞم٤مَء ًمٞم٧ًم مم٤م أُمر سمف، وأيْم٤م وم٢مني شمٕمٛم 

َٗمف أو أٟمف ُيؼم سم٠مؿمٞم٤مء سم٤مـمٚم٦م، وهذه ٟم٦ًٌٌم ًمف إمم اًمٙمذب،  ًي سمؾ و ىمد ٓ جيقز إُمُر هب٤م، وهذه ٟم٦ًٌٌم ًمف إمم اًم

 وهق يمٗمٌر سيح.

وأيْم٤م وم٢مٟمف ًمق زقمؿ زاقمٌؿ أني اهلل ومرض صقَم ؿمٝمٍر آظمر همػِم رُمْم٤من، أو صالٍة ؾم٤مدؾم٦م زائدة وٟمحق 

ف، يَمَٗمر سم٤مٓشمٗم٤مق، ومٛمـ زقمؿ أني اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  ذًمؽ، ًِ ٌَْز واًمٚمحؿ قم٤معم٤م سمٙمذب ٟمٗم م اخلُ أو أٟمف طَمري

وؾمٚمؿ أوضم٥م ؿمٞمئ٤م مل يقضمٌف أو طمرم ؿمٞمئ٤م مل يرُمف، وم٘مد يمذب قمغم اهلل يمام يمذب قمٚمٞمف إول، وزاد قمٚمٞمف 

 ا واؾمتٜم٤ٌمـم٤م.سم٠مْن سح سم٠مني اًمرؾمقل ىم٤مل ذًمؽ وأٟمف ـ أقمٜمل اًم٘م٤مئؾ ـ مل ي٘مٚمف اضمتٝم٤مد

وسم٤ملٛمٚم٦م ومٛمـ شمٕمٛمد اًمٙمذَب اًمٍميح قمغم اهلل ومٝمق يم٤معمتٕمٛمد ًمتٙمذي٥م اهلل وأؾمقُأ طم٤مٓ، وًمٞمس ُيٗمك 

تَِخػٌّ سمف ُمًتٝملٌم سمح٘مف. ًْ  أني َُمـ يَمَذب قمغم ُمـ جي٥م شمٕمٔمٞمُٛمف، وم٢مٟمف ُُم

َّمُف سمذًمؽ، وُمٕمٚمقٌم  أٟمف ًمق يمذب قمٚمٞمف وأيْم٤م وم٢مني اًمٙم٤مذَب قمٚمٞمف ٓ سمد أْن َيِِمٞمٜمَف سم٤مًمٙمذب قمٚمٞمف وَيَتٜمَ٘مي

ـُ أيب هح ذم ىمقًمف  ، أو رُم٤مه سمٌٕمض اًمٗمقاطمش اعمقسم٘م٦م أو إىمقال "يم٤من يتٕمٚمؿ ُمٜمل"يمام يمذب قمٚمٞمف اسم

اخلٌٞمث٦م، يَمَٗمر سمذًمؽ، ومٙمذًمؽ اًمٙم٤مذُب قمٚمٞمف، ٕٟمف إُم٤م أن َي٠ْمصُمَر قمٜمف أُمرا أو ظمؼما أو ومٕمال، وم٢مْن َأصَمَر قمٜمف أُمرا مل 

ُؾ ٓ جيقز أن يٙمقن مم٤م ي٠مُمر سمف، ٕٟمف ًمق يم٤من يمذًمؽ ُٕمر سمف صغم ي٠مُمر سمف، وم٘مد زاد ذم ذيٕمتف، وذًمؽ اًمٗمٕم

ُم٤م شمريم٧ُم ُِمـ رء ي٘مرسمٙمؿ إمم الٜم٦م إٓ أُمرشمٙمؿ سمف، وٓ ُمـ رء يٌٕمديمؿ قمـ "اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ًم٘مقًمف: 

إُمر  ، وم٢مذا مل ي٠مُمر سمف وم٤مُٕمُر سمف همػُم ضم٤مئز ُمٜمف، ومَٛمـ روى قمٜمف أٟمف أُمر سمف وم٘مد ٟمًٌف إمم"اًمٜم٤مر إٓ هنٞمتٙمؿ قمٜمف

َٗمف، ويمذًمؽ إْن ٟم٘مؾ قمٜمف ظمؼما، ومٚمق يم٤من ذًمؽ اخلؼُم مم٤م يٜمٌٖمل  ًي سمام ٓ جيقز ًمف إُمُر سمف، وذًمؽ ٟم٦ًٌٌم ًمف إمم اًم

ًمف اإلظم٤ٌمُر سمف ٕظمؼم سمف، ٕني اهلل شمٕم٤ممم ىمد أيمٛمؾ اًمديـ، وم٢مذا مل ُُيؼم سمف ومٚمٞمس هق مم٤م يٜمٌٖمل ًمف أن ُيؼم سمف، 

يُمف أومم.ويمذًمؽ اًمٗمٕمُؾ اًمذي يٜم٘مٚمف قمٜمف يم٤مذسم٤م وم َح ًَمَٗمَٕمَٚمف، وم٢مذا مل يٗمٕمٚمف ومؽَمْ  ٞمف، ًمق يم٤من مم٤م يٜمٌٖمل ومِْٕمُٚمف وشَمَرضمي
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ومح٤مِصُٚمف أني اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أيمٛمُؾ اًمٌنم ذم مجٞمع أطمقاًمف، ومام شمريمف ُمـ اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ 

يُمف أومم ُِمـ ومِْٕمٚمف، وُم٤م ومٕمٚمف ومٗمٕمٚمف أيمٛمُؾ ُِمـ شمريمف، وم٢مذا يمذب اًمرضمُؾ قمٚمٞمف ُمتٕمٛمد ا أو أظمؼم قمٜمف سمام مل ومؽَمْ

يٙمـ، ومذًمؽ اًمذي أظمؼم سمف قمٜمف ٟم٘مٌص سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف، إذ ًمق يم٤من يمامٓ ًمُقضمد ُمٜمف، وَُمـ اٟمت٘مص اًمرؾمقَل وم٘مد 

 يمٗمر.

ق سملم اًمذي َيْٙمِذب قمٚمٞمف ُمِم٤مومٝم٦م  ـْ يتقضمف أْن ُيٗمري واقمٚمؿ أني هذا اًم٘مقَل ذم هم٤مي٦م اًم٘مقة يمام شمراه، ًمٙم

، ومٝمذا إٟمام يمذب قمغم "طمدصمٜمل ومالن سمـ ومالن قمٜمف سمٙمذا"قل: وسملم اًمذي يٙمذب قمٚمٞمف سمقاؾمٓم٦م ُمثؾ أن ي٘م

صم٧ٌم قمٜمف أٟمف ىم٤مل "أو  "هذا احلدي٨ُم صحٞمح"ذًمؽ اًمرضمؾ، وٟم٥ًم إًمٞمف ذًمؽ احلدي٨م، وم٠مُم٤م إن ىم٤مل: 

٤م إذا اومؽماه ورواه رواي٦ًم ؾم٤مذضم٦م ومٗمٞمف ٟمٔمر... وأُم٤م َُمـ روى  "ذًمؽ قم٤معم٤ًِم سم٠مٟمف يَمِذب، ومٝمذا ىمد يمذب قمٚمٞمف، أُمي

ُمـ روى قمٜمل طمديث٤م يٕمٚمؿ أٟمف يمذب ومٝمق أطمد "يمذب، ومٝمذا طمراٌم يمام صح قمٜمف أٟمف ىم٤مل:  طمديث٤م يٕمٚمؿ أٟمف

صمف سمف، "اًمٙم٤مذسملم ، ًمٙمـ ٓ يٙمٗمر إٓ أْن يٜمْمؿ إمم روايتف ُم٤م يقضم٥م اًمٙمٗمر، ٕٟمف ص٤مدق ذم أني ؿمٞمَخف طَمدي

ـْ ًمِِٕمْٚمِٛمف سم٠مني ؿمٞمَخف يمذب ومٞمف مل شمٙمـ حَتِؾ  ًمف اًمرواي٦م، ومّم٤مر سمٛمٜمزًم٦م أْن يِمٝمد قمغم إىمراٍر أو ؿمٝم٤مدة أو  ًمٙم

 قَمْ٘مٍد وهق يٕمٚمؿ أني ذًمؽ سم٤مـمؾ، وم٢مني هذه اًمِمٝم٤مدَة طمراٌم ًمٙمٜمف ًمٞمس سمِم٤مهِد زور.

صمؿ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: اًم٘مقُل اًمث٤مين: أني اًمٙم٤مذب قمٚمٞمف شُمَٖمٚميُظ قم٘مقسمُتف ًمٙمـ ٓ يٙمٗمر وٓ جيقز ىمتُٚمف، ٕني 

ن يث٧ٌم ُم٤م ٓ أصؾ ًمف، وُمـ ىم٤مل هذا ومال سمد ُمقضم٤ٌمت اًمٙمٗمر واًم٘متؾ ُمٕمٚمقُم٦م، وًمٞمس هذا ُمٜمٝم٤م، ومال جيقز أ

أن ي٘مٞمد ىمقًمف سم٠مٟمف مل يٙمـ اًمٙمذُب قمٚمٞمف ُمتْمٛمٜم٤م ًمٕمٞم٥ٍم فم٤مهر، وم٠مُم٤م إْن أظمؼم أٟمف ؾمٛمٕمف ي٘مقل يمالُم٤م يدل قمغم 

ٟم٘مّمف وقمٞمٌف دًٓم٦ًم فم٤مهرة، ُمثؾ طمدي٨م قمرق اخلٞمؾ وٟمحقه ُمـ اًمؽمه٤مت، ومٝمذا ُمًتٝمزٌئ سمف اؾمتٝمزاًء 

 اًمدم. فم٤مهرا، وٓ ري٥َم أٟمف يم٤مومٌر طمالُل 

ـِ قمٚمٞمف يمام شم٘مدم(. ]اًمّم٤مرم  ْٕم ـٌ ًمٚمٓمي ىم٤مل: وَُمـ ٟمٍم اًم٘مقَل إول ىم٤مل: يمؾ  يمذٍب قمٚمٞمف وم٢مٟمف ُمتْمٛم 

 [339 - 2/329اعمًٚمقل 
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ٌَ  واًمِم٤ممِ  وُمٙم٦مَ  ويمذًمؽ اًمت٤مسمٕمقن سم٤معمديٜم٦مِ  أيب ص٤مًمح  َؾ ثْ ُمِ  َ  رَ ـ قمَ ُمَ  ة، وم٢مني ٍْم واًم

ًي  ـِ  ، وؾمٚمٞمامنَ (176)، وإقمرج(175)نامي اًم ىمٓمٕم٤م  ؿَ ٚمِ وأُمث٤مهلؿ، قمَ  ،، وزيد سمـ أؾمٚمؿ(177)ي٤ًمر سم

                                              

اًم٘مدوة، احل٤مومظ، احلج٦م، ذيمقان سمـ قمٌد اهلل ُمقمم أم اعم١مُمٜملم ضمقيري٦م اًمٖمٓمٗم٤مٟمٞم٦م. يم٤من ُمـ ( 175)

ُمـ: ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، وقم٤مئِم٦م، وأيب هريرة، واسمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء سم٤معمديٜم٦م، وًمد ذم ظمالوم٦م قمٛمر. وؾمٛمع 

قم٤ٌمس، وأيب ؾمٕمٞمد، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر، وُمٕم٤موي٦م، وـم٤مئٗم٦م ؾمقاهؿ. وَٓزَم أسم٤م هريرة ُمدة. ذيمره اإلُم٤مُم 

 - 5/36أمحد، وم٘م٤مل: صم٘م٦ٌم صم٘م٦م، ُِمـ َأضَمؾ  اًمٜم٤مس وأوصم٘مٝمؿ. شمقذم ؾمٜم٦م إطمدى وُم٤مئ٦م. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

37] 

ومظ، احلج٦م، اعم٘مرئ، أسمق داود قمٌد اًمرمحـ سمـ هرُمز اعمدين، إقمرج، ؾمٛمع: أسم٤م اإلُم٤مم، احل٤م (176)

د اًم٘مرآَن وأىمرأه، ويم٤من يٙمت٥م اعمّم٤مطمػ.  هريرة، وأسم٤م ؾمٕمٞمد، وقمٌد اهلل سمـ ُم٤مًمؽ سمـ سمحٞمٜم٦م، وـم٤مئٗم٦م. وضَمقي

هٞمؿ سمـ أظمذ اًم٘مراءَة قَمْرًو٤م قمـ: أيب هريرة، واسمـ قم٤ٌمس، وقمٌد اهلل سمـ قمٞم٤مش سمـ أيب رسمٞمٕم٦م. ىم٤مل إسمرا

ؾمٕمد: يم٤من إقمرج يٙمت٥م اعمّم٤مطمػ. وىم٤مل اسمـ هلٞمٕم٦م: قمـ أيب اًمٜمي ىم٤مل: يم٤من قمٌد اًمرمحـ سمـ هرُمز أوَل 

َُمـ َوَوع اًمٕمرسمٞم٦م، ويم٤من أقمٚمَؿ اًمٜم٤مس سم٠مٟم٤ًمب ىمريش. وىمٞمؾ: إٟمف أظمذ اًمٕمرسمٞم٦َم قمـ أيب إؾمقد اًمديكم. أرخ 

 [70 - 5/69قمالم اًمٜمٌالء ووم٤مشَمف ُمّمٕم٥ٌم اًمزسمػمي، وـم٤مئٗم٦م، ذم ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة وُم٤مئ٦م. ]ؾمػم أ

 -وىمٞمؾ: أسمق قمٌد اًمرمحـ، وأسمق قمٌد اهلل  -اًمٗم٘مٞمف، اإلُم٤مم، قم٤ممل اعمديٜم٦م، وُمٗمتٞمٝم٤م، أسمق أيقب  (177)

اعمدين، ُمقمم أم اعم١مُمٜملم ُمٞمٛمقٟم٦م اهلالًمٞم٦م، وأظمق: قمٓم٤مء سمـ ي٤ًمر، وقمٌد اعمٚمؽ، وقمٌد اهلل. وًمد ذم ظمالوم٦م 

َث قمـ قمدد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م. ىم٤مل اًمز هري: يم٤من ُمـ اًمٕمٚمامء. وىم٤مل أسمق اًمزٟم٤مد: يم٤من ممـ أدريم٧ُم قمثامن. وطَمدي

ُمـ وم٘مٝم٤مء اعمديٜم٦م وقمٚمامئٝمؿ ممـ ُيرى وُيٜمتٝمك إمم ىمقهلؿ: ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، وقمروة، واًم٘م٤مؾمؿ، وأسمق سمٙمر 

سمـ قمٌد اًمرمحـ، وظم٤مرضم٦م سمـ زيد، وقمٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمت٦ٌم، وؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمر، ذم ُمِمٞمخ٦م أضمٚم٦م 

ئٝمؿ، أهؾ وم٘مف، وصالح، وومْمؾ. ىم٤مل احلًـ سمـ حمٛمد اسمـ احلٜمٗمٞم٦م: ؾمٚمٞمامُن سمـ ي٤ًمر ؾمقاهؿ ُِمـ ٟمٔمرا

قمٜمدٟم٤م أوْمَٝمُؿ ُِمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م. وىم٤مل اًمقاىمدي: قمـ قمٌد اهلل سمـ يزيد اهلذزم ؾمٛمٕم٧م ؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمر 

ٞمامن ي٘مقل: ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م سم٘مٞم٦م اًمٜم٤مس. وؾمٛمٕم٧ُم اًم٤ًمئَؾ ي٠ميت ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، ومٞم٘مقل: اذه٥م إمم ؾمٚم

سمـ ي٤ًمر، وم٢مٟمف أقمٚمُؿ َُمـ سَمِ٘مَل اًمٞمقم. ىم٤مل اسمـ ُمٕملم: ؾمٚمٞمامن صم٘م٦م. وىم٤مل أسمق زرقم٦م: ُم٠مُمقن، وم٤موؾ، قم٤مسمد. 
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ٝمؿ، ُمثؾ حمٛمد سمـ  قمٛمـ هق ومقىمَ اًل ْْم ومَ  ذم احلدي٨م، أهنؿ مل يٙمقٟمقا ممـ يتٕمٛمد اًمٙمذَب 

 ...، (179)، واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد(178)ؾمػميـ

                                                                                                                                                      

وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: أطمد إئٛم٦م. وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: يم٤من صم٘م٦م، قم٤معم٤م، رومٞمٕم٤م، وم٘مٞمٝم٤م، يمثػَم احلدي٨م، ُم٤مت ؾمٜم٦م ؾمٌع 

 [446 - 4/444وُم٤مئ٦م. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

ٌٍَْمي، ُمقمم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ظم٤مدم اإلُم٤مم، ؿمٞم( اإل (178) ؾمالم، أسمق سمٙمر إٟمّم٤مري، إََٟمِز، اًم

. ىم٤مل قمقن سمـ قمامرة: طمدصمٜم٤م هِم٤مم، طمدصمٜمل أصدُق َُمـ أدريم٧م، حمٛمد -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-رؾمقل اهلل 

سمـ ؾمػميـ. وىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ: ؾمٛمٕم٧م اسمـ قمقن ي٘مقل: ُم٤م رأي٧ُم ُِمْثَؾ حمٛمد سمـ ؾمػميـ. وقمـ ظمٚمٞمػ سمـ 

ـُ ؾمػميـ ٟمًٞم٩َم وطمِده. وىم٤مل مح٤مد سمـ زيد: قمـ قمثامن اًمٌتل ىم٤مل: مل يٙمـ سم٤مًمٌٍمة أطمد قم٘م٦ٌم ىم٤م ل: يم٤من اسم

ـُ  أقمٚمؿ سم٤مًم٘مْم٤مء ُمـ اسمـ ؾمػميـ. وىم٤مل اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ: قمـ اسمـ قمقن ىم٤مل: صمالصم٦م مل شَمَر قمٞمٜم٤مي ُمثَٚمٝمؿ: اسم

قا، ومتقاَصقا. وقمـ ؾمػميـ سم٤مًمٕمراق، واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد سم٤محلج٤مز، ورضم٤مء سمـ طمٞمقة سم٤مًمِم٤مم، يم٠مهنؿ اًمت٘م

٤مج، ومامشم٧م سمٜم٧ٌم ًمف، وم٤ٌمدرُت إًمٞمف رضم٤مَء أن ي٘مقل زم: َصؾ   صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين ىم٤مل: يم٤من احلًـ ُمتقاري٤م ُمـ احلَجي

ٌُف، صمؿ ىم٤مل زم: اذه٥م إمم حمٛمد سمـ ؾمػميـ، وم٘مؾ ًمف: ًمُِٞمَّمؾ  قمٚمٞمٝم٤م. ومٕمر   قمٚمٞمٝم٤م، ومٌٙمك، طمتك ارشمٗمع ٟمحٞم

ـُ ؾمػميـ وم٘مٞمٝم٤م، طملم ضم٤مء احل٘م٤مئؼ، أٟمف ٓ َيْٕمِدُل سم٤مسمـ ؾمػم يـ أطمدا. ىم٤مل حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي: يم٤من اسم

قم٤معم٤م، ورقم٤م، أدي٤ٌم، يمثػَم احلدي٨م، صدوىم٤م، ؿَمِٝمَد ًمف أهُؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ سمذًمؽ، وهق طمج٦م. ىم٤مل همػُم 

 [621 - 4/606واطمد: ُم٤مت حمٛمد سمٕمد احلًـ اًمٌٍمي سمامئ٦م يقم، ؾمٜم٦م قمنم وُم٤مئ٦م. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

َ ذم طمجر قمٛمتف أم قم٤ممل وىمتف سم٤م (179) عمديٜم٦م ُمع ؾم٤ممل وقمٙمرُم٦م، وًمد ذم ظمالوم٦م اإلُم٤مم قمكم، وُريب 

اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م، وشمٗم٘مف ُمٜمٝم٤م، وأيمثَر قمٜمٝم٤م. وقمـ يٞمك سمـ ؾمٕمٞمد، ىم٤مل: ُم٤م أدريمٜم٤م سم٤معمديٜم٦م أطمدا ُٟمٗمْمٚمف قمغم 

٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد، اًم٘م٤مؾمؿ. وروى قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب اًمزٟم٤مد قمـ أسمٞمف ىم٤مل: ُم٤م رأي٧ُم أطمًدا أقمٚمَؿ سم٤مًمًٜم٦م ُِمـ اًم

وُم٤م يم٤من اًمرضمُؾ ُيَٕمد  رضمال طمتك َيْٕمِرَ  اًمًٜم٦م، وُم٤م رأي٧ُم أطَمدي ِذْهٜم٤ًم ُمـ اًم٘م٤مؾمؿ، إن يم٤من ًمٞمْمحؽ ُمـ 

ٌَف يمام يْمحؽ اًمٗمتك. وىم٤مل اسمـ وه٥م: ذيمر ُم٤مًمٌؽ اًم٘م٤مؾمَؿ سمـ حمٛمد وم٘م٤مل: يم٤من ُِمـ وم٘مٝم٤مء  أصح٤مب اًمِم 

ـَ ؾمػميـ يم٤من ىمد صم٘م ؾ وختٚمػ قمـ احل٩م، ومٙم٤من ي٠مُمر َُمـ ي٩م أن يٜمٔمر هذه إُم٦م، صمؿ طمدصمٜمل ُم٤مًمؽ: أني اسم

إمم هدي اًم٘م٤مؾمؿ، وًمٌقؾمف، وٟم٤مطمٞمتف، ومٞمٌٚمٖمقٟمف ذًمؽ، ومٞم٘متدي سم٤مًم٘م٤مؾمؿ. ىم٤مل ُمّمٕم٥م اًمزسمػمي: اًم٘م٤مؾمؿ ُمـ 
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 ...، (181)اًمًٚمامين ةَ ٞمدَ ٌِ ، أو قمَ (180)٥مأو ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم  

                                                                                                                                                      

ظمٞم٤مر اًمت٤مسمٕملم. وىم٤مل قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر: يم٤من اًم٘م٤مؾمُؿ ٓ يٗمن اًم٘مرآن. ىم٤مل يٞمك سمـ ُمٕملم، وقمكم سمـ 

واًمٗمالس: ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن وُم٤مئ٦م. وىمٞمؾ همػم ذًمؽ. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء اعمديٜمل، واًمقاىمدي، وأسمق قمٌٞمد، 

5/54 - 59] 

قم٤ممل أهؾ اعمديٜم٦م، وؾَمٞم ُد اًمت٤مسمٕملم ذم زُم٤مٟمف. ويم٤من زوَج سمٜم٧ِم أيب هريرة، وأقمٚمَؿ اًمٜم٤مس  (180)

ـَ اعمًٞم٥م ي٘مقل: ُم٤م أطمد أقمٚمؿ سم٘مْم٤مء ىمْم٤مه رؾمقل اهلل  سمحديثف. ىم٤مل ُمًٕمر قمـ ؾمٕمٞمد سمـ إسمراهٞمؿ، ؾمٛمع اسم

 -وٓ أسمق سمٙمر، وٓ قمٛمر ُمٜمل. وىم٤مل ىمت٤مدة، وُمٙمحقل، واًمزهري، وآظمرون  -غم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿص-

: ُم٤م رأي٧م أقمٚمؿ ُمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م. وىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل: ٓ أقمٚمؿ ذم اًمت٤مسمٕملم أطمدا -واًمٚمٗمظ ًم٘مت٤مدة 

اسمـ اعمًٞم٥م يٗمتل  أوؾمع قمٚمام ُمـ اسمـ اعمًٞم٥م، هق قمٜمدي َأضَمؾ  اًمت٤مسمٕملم. وقمـ ىمداُم٦م سمـ ُمقؾمك، ىم٤مل: يم٤من

م ذم اًمٗمتقى ذم دهره ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م،  واًمّمح٤مسم٦ُم أطمٞم٤مء. وقمـ حمٛمد سمـ يٞمك سمـ طم٤ٌمن، ىم٤مل: يم٤من اعم٘مدي

وي٘م٤مل ًمف: وم٘مٞمُف اًمٗم٘مٝم٤مء. وقمـ قمكم سمـ احلًلم ىم٤مل: اسمـ اعمًٞم٥م أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمام شم٘مدُمف ُمـ أصم٤مر، 

يٕمٜمل: وهق -قمٌد اًمٕمزيز ٓ ي٘ميض سم٘مْمٞم٦م  وأوم٘مٝمٝمؿ ذم رأيف. ُمٕمـ سمـ قمٞمًك: قمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: يم٤من قمٛمر سمـ

طمتك َي٠ًمل ؾمٕمٞمَد سمـ اعمًٞم٥م. ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم، ويم٤من ي٘م٤مل هلذه اًمًٜم٦م: ؾمٜم٦ُم اًمٗم٘مٝم٤مء،  -أُمػم اعمديٜم٦م

 [245 - 4/217ًمٙمثرة َُمـ ُم٤مت ُمٜمٝمؿ ومٞمٝم٤م. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

ُمٙم٦م، سم٠مرض اًمٞمٛمـ، وٓ اًمٗم٘مٞمف، اعمرادي، اًمٙمقذم، أطمد إقمالم. أؾمٚمؿ قمٌٞمدة ذم قم٤مم ومتح  (181)

صح٦ٌم ًمف. وأظمذ قمـ: قمكم، واسمـ ُمًٕمقد، وهمػمَه٤م. وسمرع ذم اًمٗم٘مف، ويم٤من صمٌت٤م ذم احلدي٨م. ىم٤مل اًمِمٕمٌل: 

ًٞم٤م ُِمـ قمٌٞمدة. ويم٤من  ويم٤من قمٌٞمدة يقازي ذي٤م ذم اًم٘مْم٤مء. ىم٤مل اسمـ ؾمػميـ: ُم٤م رأي٧م رضمال يم٤من أؿمدي شَمَقىم 

ُم قمٌٞمدة، وُمٜمٝمؿ ُمـ  حمٛمد سمـ ؾمػميـ ُُمْٙمثًِرا قمٜمف. وىم٤مل اسمـ ؾمػميـ: يم٤من أصح٤مُب قمٌد اهلل ُمٜمٝمؿ َُمـ ُيَ٘مد 

ٝم٤م: ذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وؾمٌٕملم.  ي٘مدم قمٚم٘مٛم٦م، وٓ ُيتٚمٗمقن أني ذي٤م آظِمَرهؿ. وذم ووم٤مة قمٌٞمدة أىمقال، أصح 

 [44 - 4/40]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 
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 ... أو ٟمحقهؿ، (183)، أو إؾمقد(182)أو قَمْٚمَ٘مٛم٦م

                                              

، أسمق ؿمٌؾ قمٚم٘مٛم٦م وم٘مٞمف اًمٙمقوم٦م، وقم٤معمٝم٤م، وُم٘مرئٝم٤م، اإلُم٤مم، احل٤مومظ، اعمجقد، اعمجتٝمد اًمٙمٌػم (182)

سمـ ىمٞمس اًمٜمخٕمل، اًمٙمقذم، اًمٗم٘مٞمف، قمؿ  إؾمقد سمـ يزيد، وأظمٞمف قمٌد اًمرمحـ، وظم٤مُل وم٘مٞمِف اًمٕمراق إسمراهٞمؿ 

اًمٜمخٕمل. وًمد ذم أي٤مم اًمرؾم٤مًم٦م اعمحٛمدي٦م، وقِمَداُده ذم اعمخيُملم، وه٤مضمر ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ والٝم٤مد، وٟمزل 

ـَ ُمًٕمقد طمتك رأس ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ َث قمـ قمدد اًمٙمقوم٦م، وٓزم اسم ، وشمٗم٘مف سمف اًمٕمٚمامء، وسَمُٕمد ِصٞمتُف. طَمدي

َد اًم٘مرآَن قمغم: اسمـ ُمًٕمقد. وشمٗم٘مف سمف أئٛم٦م: يم٢مسمراهٞمؿ، واًمِمٕمٌل. وشمّمدى ًمإلُم٤مُم٦م  ُمـ اًمّمح٤مسم٦م. وضَمقي

ٌَتُف ي٠ًمًمقٟمف  ِف وؾَمْٛمتِف. ويم٤من ـَمَٚم واًمٗمتٞم٤م سمٕمد قمكم، واسمـ ُمًٕمقد. ويم٤من ُيَِمٌيُف سم٤مسمـ ُمًٕمقد ذم َهْدِيف وَدًم 

ٝمقن سمف واًمّمح٤مسم٦ُم ُُمتقاومرون. وىم٤مل ضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد: قمـ ىم٤مسمقس سمـ أيب فمٌٞم٤من، ىم٤مل: ىمٚم٧م ويتٗم٘م

 يمٜم٧َم شم٠ميت قمٚم٘مٛم٦م وشمدع أصح٤مَب اًمٜمٌل 
ٍ
؟! ىم٤مل: أدريم٧ُم ٟم٤مؾًم٤م ُمـ -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ٕيب: ٕي رء

ٞمؿ، ىم٤مل ي٠ًمًمقن قمٚم٘مٛم٦َم ويًتٗمتقٟمف. ىم٤مل إقمٛمش: قمـ إسمراه -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-أصح٤مب اًمٜمٌل 

قمٚم٘مٛم٦م: ُم٤م طمٗمٔم٧ُم وأٟم٤م ؿم٤مب، ومٙم٠مين أٟمٔمر إًمٞمف ذم ىمرـم٤مس أو رىمٕم٦م. وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: قمٚم٘مٛم٦م صم٘م٦م، ُمـ 

. وىم٤مل قمثامن سمـ  ْ أهؾ اخلػم، ويمذا وصم٘مف يٞمك سمـ ُمٕملم، وؾمئؾ قمٜمف وقمـ قمٌٞمدة ذم قمٌد اهلل، ومٚمؿ ُُيَػم 

أسمق قمٌٞمد، واسمـ ُمٕملم، واسمـ ؾمٕمد، وقمدة: ؾمٕمٞمد: قمٚم٘مٛم٦م أقمٚمُؿ سمٕمٌد اهلل. ىم٤مل اعمدائٜمل، ويٞمك سمـ سمٙمػم، و

 [61 - 4/53ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وؾمتلم. وىمٞمؾ همػم ذًمؽ. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

إؾمقد سمـ يزيد: اإلُم٤مم، اًم٘مدوة، أسمق قمٛمرو اًمٜمخٕمل، اًمٙمقذم. وىمٞمؾ: يٙمٜمك أسم٤م قمٌد  (183)

قمٚم٘مٛم٦م سمـ ىمٞمس، اًمرمحـ. وهق أظمق قمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد، وواًمد قمٌد اًمرمحـ سمـ إؾمقد، واسمـ أظمل 

وظم٤مُل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل. ومٝم١مٓء أهُؾ سمٞم٧ٍم ُِمـ رؤوس اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ. ويم٤من إؾمقُد خميُم٤م، أدرك 

ال٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم. وطمدث قمـ: ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ، وسمالل، واسمـ ُمًٕمقد، وقم٤مئِم٦م، وطمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن، 

ب سمٕم٤ٌمدهتام اعمثؾ. ىمد ٟم٘مؾ وـم٤مئٗم٦م ؾمقاهؿ. وهق ٟمٔمػُم ُمنوٍق ذم الالًم٦م واًمٕمٚمؿ واًمث٘م٦م واًمًـ، ُيَي 

 [53 - 4/50اًمٕمٚمامُء ذم ووم٤مة إؾمقد أىمقآ، أرضمُحٝم٤م: ؾمٜم٦م َخس وؾمٌٕملم. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 
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، (184)ض ًمإلٟم٤ًمنرِ ٕمْ واًمٜمًٞم٤من يمثػما ُم٤م يَ  اًمٖمٚمطَ  وم٢مني  ٤م  قمغم اًمقاطمد ُمـ اًمٖمٚمط،وإٟمام ُُي 

 ٌل واًمزهري وقمروةَ ٕمْ اًمِمي  ومقا طم٤مَل رَ ه قمـ ذًمؽ ضمدا، يمام قمَ دَ ٕمْ سمُ    اًمٜم٤مُس رَ ـ ىمد قمَ ٤مظ ُمَ ٗمي ـ احلُ وُمِ 

 ني ذم زُم٤مٟمف، وم٢مٟمف ىمد ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ: إؿ، ٓ ؾمٞمام اًمزهري ذم زُم٤مٟمف، واًمثقري وأُمث٤مهلِ  اًمثقري  و وىمت٤مدةَ 

ـَ   ف.ٔمِ ٗمْ طمِ  ٦مِ ٕمَ ف وؾَم طمديثِ  ، ُمع يمثرةِ طٌ ٚمَ   ًمف همَ ٕمرَ ؿمٝم٤مب اًمزهري ٓ يُ  اسم

اُمتٜمع قمٚمٞمف  ،ـ وضمٝملم خمتٚمٗملم، ُمـ همػم ُمقاـم٠مةاًمٓمقيؾ إذا روي ُمثال ُمِ  احلدي٨َم  أني  واعم٘مّمقدُ 

ـمقيٚم٦م ُمتٜمققم٦م، وإٟمام يٙمقن  ٓ يٙمقن ذم ىمّم٦مٍ  طَ ٚمَ اًمٖمَ  وم٢مني  يٙمقن يمذسم٤م، ٤م، يمام اُمتٜمع أنْ ٓمً ٚمَ همَ قن أن يٙم

 ،ـ همػم ُمقاـم٠مةُمِ  ،ام رواه٤م إولُمثٚمَ  رُ ورواه٤م أظَم  ،ـمقيٚم٦م ُمتٜمققم٦م ى هذا ىمّم٦مً وَ ذم سمٕمْمٝم٤م، وم٢مذا رَ 

ذًمؽ  ؾِ ثْ إٟمام ي٘مع ذم ُمِ  وهلذا ٞمٕمٝم٤م ُمـ همػم ُمقاـم٠مة،ذم مج ذم مجٞمٕمٝم٤م، يمام اُمتٜمع اًمٙمذُب  اُمتٜمع اًمٖمٚمطُ 

  همٚمطٌ 
ِ
 ،ـ ضم٤مسمرُمِ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٌٕمػمَ  اًمٜمٌل   ذم سمٕمض ُم٤م ضمرى ذم اًم٘مّم٦م، ُمثؾ طمدي٨م اؿمؽماء

 ،(185)يم٤مٟمقا ىمد اظمتٚمٗمقا ذم ُم٘مدار اًمثٛمـ صحٞمح، وإنْ  احلدي٨َم  ىمٓمٕم٤م أني  ؿَ ٚمِ قمَ  فُ ىمَ رُ ـ شم٠مُمؾ ـمُ ُمَ  وم٢مني 

                                              

ويم٤من يٙمثر  -ىم٤مل أسمق اًمٗمتح اًمًٌتل ( : )45 - 3/44ًمٚمًخ٤موي ) "ومتح اعمٖمٞم٨م"ذم  (184)

 :  -اًمتجٜمٞمَس ذم ؿمٕمره 

 ٜم٤مس إطم٤ًمٟم٤م إمم اًمٜم٤مسِ ي٤م أومْمَؾ اًمٜم٤مس إومْم٤مٓ قمغم اًمٜم٤مس ... وأيمثَر اًم

 ٟمًٞم٧ُم َوقْمَدك واًمٜمًٞم٤مُن ُمٖمتَٗمر ... وم٤مقمُذْر وم٠موُل ٟم٤مٍس أوُل اًمٜم٤مسِ 

 ( اهـ .وىم٤مل أسمق َت٤مم: ؾُمٛمٞم٧َم إٟم٤ًمٟم٤م ٕٟمؽ ٟم٤مسٍ 

ؾ ُِمـ جمٛمقع اًمرواي٤مت أٟمف سم٤مقمف ىم٤مل اًم٘مرـمٌل:  (185) ٓ يتٕمٚمؼ سمتح٘مٞمؼ ذًمؽ طُمْٙمؿ، وإٟمام حَتَّمي

ـٍ ُمٕمٚمقٍم سمٞمٜمٝمام وزاده قم  زي٤مدًة ُمٕمٚمقُم٦م، وٓ َيُي  قمدُم اًمٕمٚمؿ سمتح٘مٞمؼ ذًمؽ، ىم٤مل اًمٌٕمػَم سمثٛم
ِ
ٜمد اًمقوم٤مء

، ٕني اًمَٖمَرَض اًمذي ؾمٞمؼ احلدي٨ُم ٕضمٚمف سمٞم٤مُن يَمَرُِمف صغم  اإلؾمامقمٞمكم: ًمٞمس اظمتالوُمٝمؿ ذم ىمدر اًمثٛمـ سمْم٤مرٍّ

 اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمقاوٕمف وطمٜمقه قمغم أصح٤مسمف وسمريم٦م دقم٤مئف وهمػم ذًمؽ، وٓ يٚمزم ُِمـ َوهؿ سمٕمْمٝمؿ ذم

 [5/321ىمدر اًمثٛمـ شمقهٞمٜمُف ٕصؾ احلدي٨م. ]ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر 
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 اًمٜمٌلي  ٘مٓمع سم٠مني ُم٤م ذم اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ مم٤م يُ  ٝمقرَ مج ، وم٢مني (186)ذم صحٞمحف  ذًمؽ اًمٌخ٤مري  لمي وىمد سمَ 

اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مٌقل واًمتّمديؼ،  ٤مه أهُؾ ٘مي ٚمَ وٕٟمف ىمد شمَ  ق،ـ هذا اًمٜمحف ُمِ هم٤مًمٌَ  ٕني  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مًمف،

 ًمف ىم٤مسمٚم٦مٌ  ىم٦مٌ د  َّم ُمُ  ، وإُم٦مُ (187)٤م ذم ٟمٗمس إُمرسمً ذِ يمَ  ٓ دمتٛمع قمغم ظمٓم٠م، ومٚمق يم٤من احلدي٨ُم  وإُم٦مُ 

وذًمؽ  ،قمغم اخلٓم٠م ، وهذا إمج٤معٌ ا ىمد أمجٕمقا قمغم شمّمديؼ ُم٤م هق ذم ٟمٗمس إُمر يمذٌب ًمف، ًمٙم٤مٟمق

 ...، (188)ممتٜمع

                                              

ىم٤مل قمٌٞمد اهلل واسمـ إؾمح٤مق: قمـ وه٥م قمـ ضم٤مسمر: اؿمؽماه اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف طمٞم٨م ىم٤مل:  (186)

وؾمٚمؿ سمقىمٞم٦م. وشم٤مسَمَٕمف زيُد سمـ أؾمٚمؿ قمـ ضم٤مسمر، وىم٤مل اسمـ ضمري٩م: قمـ قمٓم٤مء وهمػمه قمـ ضم٤مسمر: أظمذشمف سم٠مرسمٕم٦م 

، ُمٖمػمة قمـ اًمِمٕمٌل قمـ "وىمٞم٦م قمغم طم٤ًمب اًمديٜم٤مر سمٕمنمة دراهؿ ومل يٌلم اًمثٛمـ وهذا يٙمقن"دٟم٤مٟمػم، 

ضم٤مسمر، واسمـ اعمٜمٙمدر وأسمق اًمزسمػم قمـ ضم٤مسمر، وىم٤مل إقمٛمش قمـ ؾم٤ممل قمـ ضم٤مسمر: وىمٞم٦م ذه٥م، وىم٤مل أسمق 

إؾمح٤مق: قمـ ؾم٤ممل قمـ ضم٤مسمر: سمامئتل درهؿ، وىم٤مل داود سمـ ىمٞمس قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ ُم٘مًؿ قمـ ضم٤مسمر: اؿمؽماه 

شمٌقك، أطمًٌف ىم٤مل: سم٠مرسمع أواق، وىم٤مل أسمق ٟمية: قمـ ضم٤مسمر: اؿمؽماه سمٕمنميـ ديٜم٤مرا. وىمقُل سمٓمريؼ 

اًمِمٕمٌل: سمقىمٞم٦م أيمثر. آؿمؽماُط أيمثر وأصح قمٜمدي. ىم٤مل اسمـ طمجر: )وُم٤م ضمٜمح إًمٞمف اًمٌخ٤مري ُمـ اًمؽمضمٞمح 

 - 5/319اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري أىمٕمد، وسم٤مًمرضمقع إمم اًمتح٘مٞمؼ أؾمٕمد، ومٚمٞمُٕمتَٛمد ذًمؽ، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ(. ]

321] 

ف، وم٢مذا ىمٚم٧َم "ٟمٗمُس إُمر" (187) ًِ : ُمٕمٜم٤مه ٟمٗمُس اًمٌمء ذم طمد ذاشمف، وم٤معمراد سم٤مُٕمر هق اًمٌمُء سمٜمٗم

يم٤من ُمٕمٜم٤مه أٟمف ُمقضمقٌد ذم طمد ذاشمف، وُمٕمٜمك يمقٟمف ُمقضمقدا ذم طمد  "اًمٌمء ُمقضمقد ذم ٟمٗمس إُمر"ُمثال: 

اًمٜمٔمُر قمـ يمؾ  وَمْرٍض واقمت٤ٌمٍر يم٤من هق  ذاشمف أني وضمقَده ًمٞمس سم٤مقمت٤ٌمر اعمٕمتؼِم وومرِض اًمٗم٤مرض، سمؾ ًمق ىُمٓمِع

ِؼ ذم اًمقضمقد اخل٤مرضمل، "ٟمٗمس إُمر"ُمقضمقدا. وىمد ُيٕمؼمي سمـ وهذا أظمص  ُمـ إول، ٕني  قمـ اًمتح٘م 

، ودؾمتقر اًمٕمٚمامء  2/1720اًمقضمقَد َيُٕمؿ اخل٤مرضملي واًمذهٜمل. ]اٟمٔمر: يمِم٤م  اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن 

3/286] 

يمام قمٛمٚمقا  ،٤مه اعمًٚمٛمقن سم٤مًم٘مٌقل ومَٕمِٛمٚمقا سمفًمّمحٞمح ُم٤م شمٚم٘مُِمـ احلدي٨م اىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ) (188)

ٗمْ  ة ذم الٜملم ويمام قَمِٛمٚمقا سم٠مطم٤مدي٨م اًمِم  ومٝمذا ُيِٗمٞمُد  ،َٕم٦م وأطم٤مدي٨م ؾمجقد اًمًٝمق وٟمحق ذًمؽسمحدي٨م اًمُٖمري
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 ، ومٝمق يمتجقيزٟم٤م ىمٌؾ أنْ (189)قمغم اخلؼم أو اًمٙمذَب  اخلٓم٠مَ  زُ ق  جَ ٤م ٟمحـ سمدون اإلمج٤مع ٟمُ ٜمي يمُ  وإنْ 

سمخال  ُم٤م  اًم٤ٌمـمـذم  يٙمقن احلؼ   فمٜمل أنْ  ىمٞم٤مسٍ أو  قمغم اًمٕمٚمؿ اًمذي صم٧ٌم سمٔم٤مهرٍ  اإلمج٤معَ  ؿَ ٚمَ ٕمْ ٟمَ 

 .(191)وفم٤مهرا سم٤مـمٜم٤م صم٤مسم٧ٌم  احلٙمؿَ  ٜم٤م سم٠مني ُمْ زَ ، وم٢مذا أمجٕمقا قمغم احلٙمؿ ضَم (190)اقمت٘مدٟم٤مه

                                                                                                                                                      

 ،واألمة ال جتتؿع طذ ضللة ،ضمٌفاًمٕمٚمَؿ وجُيَزُم سم٠مٟمف صدق، ٕني إُم٦م شمٚم٘متف سم٤مًم٘مٌقل شمّمدي٘م٤م وقمٛمال سمٛمق

وهذا ال جيوز  ،تػؼت طذ تصديق الؽذب والعؿِل بهو كان يف كػس األمر َكِذًبا لؽاكت األمة قد افؾ

ًمق اضمتٛمٕم٧م ( : )257)ص "اعمًتّمٗمك"وىمد ىم٤مل اًمٖمزازم ذم [ 17 - 18/16(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى طؾقفا

 أُمٙمـ اًم٘مٓمُع سم٠مْن ٓ دًمٞمَؾ ُي٤مًمٗمف، إذ يًتحٞمُؾ إمج٤مقُمٝمؿ قمغم اخلٓم٢م( اه
ٍ
 ـ .إُم٦م قمغم رء

ُز اعمرضمقح ذم اًمٕمر   (189) دمقيزا وٕمٞمٗم٤م همػَم ىم٤مدٍح ذم احلجٞم٦م، ويًٛمك هذا اًمٓمر  اعمجقي

٤م"  ."فَمٜم٤ًّم"، وُم٘م٤مسمُٚمف اًمراضمُح "َوَْهً

وهذا اًمتجقيُز ٓ يٛمٜمع احلجٞم٦م يمام ؾمٚمػ، وىمد أمجٕمقا قمغم وضمقب اًمٕمٛمؾ سم٤مًمراضمح ُمـ  (190)

 سمًٌط هلذا، ومراضمٕمف إن ؿمئ٧م. "٠مُمقلسمٚمقغ اعم"إدًم٦م وُمٜمف اًمٔم٤مهر، وذم الزء إول ُمـ يمت٤مب 

ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )إني شمٚم٘مل إُم٦م ًمٚمخؼم شمّمدي٘م٤م وقمٛمال إمج٤مٌع ُمٜمٝمؿ، وإُم٦م ٓ دمتٛمع قمغم  (191)

والًم٦م، يمام ًمق اضمتٛمٕم٧م قمغم ُمقضم٥م قمٛمقم أو ُمٓمٚمؼ أو اؾمؿ طم٘مٞم٘م٦م أو قمغم ُمقضم٥م ىمٞم٤مس، وم٢مهن٤م ٓ 

َد اًمٜمٔمرُ  إًمٞمف مل ُي١مَُمـ قمٚمٞمف اخلٓم٠م، وم٢مني اًمٕمّمٛم٦م شمث٧ٌم  دمتٛمع قمغم ظمٓم٠م، وإن يم٤من اًمقاطمُد ُمٜمٝمؿ ًمق ضُمر 

سم٤مًمٜم٦ًٌم اإلمج٤مقمٞم٦م، يمام أني ظمؼم اًمتقاشمر جيقز اخلٓم٠م واًمٙمذب قمغم واطمٍد ُمـ اعمخؼميـ سمٛمٗمرده، وٓ جيقز 

قمغم اعمجٛمقع، وإُم٦م ُمٕمّمقُم٦م ُمـ اخلٓم٠م ذم روايتٝم٤م ورأي٤م ورؤي٤مه٤م يمام ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ه٤م ذم اًمًٌع إواظمرأرى رؤي٤ميمؿ ىمد شمق" ، "اـم٠مت قمغم أهن٤م ذم اًمٕمنم إواظمر، ومٛمـ يم٤من ُمتحري٤م ومٚمٞمتَحري

ومجٕمؾ شمقاـم١م اًمرؤي٤م دًمٞمال قمغم صحتٝم٤م، وأطم٤مُد ذم هذا اًم٤ٌمب ىمد شمٙمقن فمٜمقٟم٤م سمنموـمٝم٤م، وم٢مذا ىَمِقَي٧ْم 

ص٤مرت قمٚمقُم٤م، وإذا وٕمٗم٧م ص٤مرت أوه٤مُم٤م وظمٞم٤مٍٓت وم٤مؾمدة(. ]خمتٍم اًمّمقاقمؼ ٓسمـ اًم٘مٞمؿ 

 [(562)ص
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سم٤مًم٘مٌقل  ف إُم٦مُ تْ ٘مي ٚمَ إذا شمَ  ظمؼم اًمقاطمد ؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ مجٞمع اًمٓمقائػ قمغم أني أه وهلذا يم٤من مجٝمقرُ 

ذم أصقل اًمٗم٘مف،  ، وهذا هق اًمذي ذيمره اعمّمٜمٗمقن(192)شمّمدي٘م٤م ًمف أو قمٛمال سمف أٟمف يقضم٥م اًمٕمٚمؿ

ُمـ أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م، وُم٤مًمؽ، واًمِم٤مومٕمل، وأمحد، إٓ ومرىم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ اعمت٠مظمريـ اشمٌٕمقا ذم ذًمؽ 

ـي  ـم٤مئٗم٦مً  وأهؾ  ًمٙمالم أو أيمثرهؿ يقاوم٘مقن اًمٗم٘مٝم٤مءيمثػما ُمـ أهؾ ا ُمـ أهؾ اًمٙمالم أٟمٙمروا ذًمؽ، وًمٙم

قَرك، وأُم٤م اسمـ إؿمٕمري٦م، يم٠ميب إؾمح٤مق واسمـ ومُ  احلدي٨م واًمًٚمػ قمغم ذًمؽ، وهق ىمقل أيمثر

أيب اعمٕم٤مزم وأيب طم٤مُمد واسمـ قم٘مٞمؾ واسمـ القزي واسمـ  ُؾ ثْ ف ُمِ ٕمَ ٌِ اًم٤ٌمىمالين ومٝمق اًمذي أٟمٙمر ذًمؽ، وشمَ 

                                              

ك سم٤مًم٘مٌقل ُيقضم٥م اًمِٕمْٚمَؿ قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚمامء ُمـ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ) (192) وظمؼم اًمقاطمد اعمتٚم٘مي

أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد، وهق ىمقُل أيمثِر أصح٤مب إؿمٕمري يم٤مإلؾمٗمرايٞمٜمل واسمـ 

سم٤محلدي٨م قمغم شمٚم٘مٞمف ومقرك، وم٢مٟمف وإْن يم٤من ذم ٟمٗمًف ٓ يٗمٞمد إٓ اًمٔمـ، ًمٙمـ عمَي٤م اىمؽمن سمف إمج٤مُع أهؾ اًمٕمٚمؿ 

سم٤مًمتّمديؼ، يم٤من سمٛمٜمزًم٦م إمج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٗم٘مف قمغم طمٙمٍؿ ُمًتَٜمِديـ ذم ذًمؽ إمم فم٤مهٍر أو ىمٞم٤مٍس أو ظمؼِم 

واطمٍد، وم٢مني ذًمؽ احلٙمَؿ يّمػم ىمٓمٕمٞم٤م قمٜمد الٛمٝمقر وإن يم٤من سمدون اإلمج٤مع ًمٞمس سم٘مٓمٕمل، ٕني اإلمج٤مَع 

قن قمغم حتٚمٞمِؾ طمراٍم وٓ حتريؿ طمالل، يمذًمؽ أهُؾ ُمٕمّمقٌم، وم٠مهُؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ٓ جُيِْٛمٕم

اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م ٓ جُيِْٛمٕمقن قمغم اًمتّمديؼ سمٙمِذٍب وٓ اًمتٙمذي٥م سمِّمْدق، وشم٤مرة يٙمقن قمٚمؿ أطمدهؿ ًم٘مرائـ 

جمٛمقع حتتػ سم٤مٕظم٤ٌمر شمقضم٥م هلؿ اًمٕمٚمؿ، وَُمـ قَمٚمَِؿ ُم٤م قَمِٚمُٛمقه طَمَّمؾ ًمف ُِمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م طمّمؾ هلؿ(. ]

 [18/41اًمٗمت٤موى 

احلجٞم٦م ٓ شمتقىمػ قمغم اًمٕمٚمؿ يمام ٓ ُيٗمك، إذ اًمرضمح٤مُن يم٤مٍ ، وهق ُمراُدهؿ سم٤مًمٔمـ، وهذا ىمٚم٧م: صمؿ 

ـي ىمًٞمٌؿ ًمٚمٕمٚمؿ ٓ ىمًٌؿ ًمف، وإٓ وم٘مد ذيمر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم  أني ( : )1/54) "آؾمت٘م٤مُم٦م"قمغم اًمتًٚمٞمؿ سم٠مني اًمٔم

اًمدًمٞمؾ ُمـ إُمقر اًمٔمٜمٞم٦م أو )أني يمقَن (، وِزْد قمٚمٞمف: ختّمٞمَص ًمٗمِظ اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مٓمٕمٞم٤مت اصٓمالُح اعمتٙمٚم ٛملم

اًم٘مٓمٕمٞم٦م أُمٌر ٟمًٌلٌّ ُيتٚمػ سم٤مظمتال  اعمدِرك اعمًتدل، ًمٞمس هق صٗم٦م ًمٚمدًمٞمؾ ذم ٟمٗمًف، ومٝمذا أُمٌر ٓ يٜم٤مزع 

 ([604ومٞمف قم٤مىمؾ، وم٘مد يٙمقن ىمٓمٕمٞم٤م قمٜمد زيٍد ُم٤م هق فمٜملٌّ قمٜمد قمٛمرو(. ]خمتٍم اًمّمقاقمؼ )ص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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طم٤مُمد وأسمق اًمٓمٞم٥م وأسمق  هق اًمذي ذيمره اًمِمٞم( أسمق ، وإوُل (193)اخلٓمٞم٥م وأُمدي وٟمحق ه١مٓء

 وأُمث٤مًمف ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م، وهق ف ُمـ أئٛم٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وهق اًمذي ذيمره اًم٘م٤ميض قمٌد اًمقه٤مبإؾمح٤مق وأُمث٤مًمُ 

                                              

ُمتِٗمؼ قمغم احلجٞم٦م ووضمقب آشم٤ٌمع  وىمد ٓ يٙمقن وراء هذا اخلالِ  يمٌػُم ـم٤مئؾ، إذ اًمٙمؾ   (193)

واًمٕمٛمؾ، وأُم٤م ذم آقمت٘م٤مد ومخؼم اًمقاطمد طمج٦م أيْم٤م قمٜمد الامهػم ُمـ أهؾ إصمر وإؿم٤مقمرة، واًمٗمرق سملم 

اًم٤ٌمسملم أقمٜمل اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ وم٤مؾمد، قمغم أٟمف ٓ اٟمٗمٙم٤مَك سملم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ قمغم اًمتح٘مٞمؼ، ومٛمـ ؾَمٚميؿ احلجٞم٦م 

إنَّ ادسائَل العؿؾقَة ادطؾوُب مـفا أمران: ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: ) اًمٕمٚمؿ ٓ حم٤مًم٦م، ذم اًمٕمٛمؾ ًمزُمف شمًٚمٞمُؿ احلجٞم٦م ذم

وهق طُم٥م  اًم٘مٚم٥م وسُمٖمُْمف وطمٌ ف ًمٚمحؼ  العؾُم والعؿل، وادطؾوُب من العؾؿقاِت العؾُم والعؿل أيضا،

قارح، سمؾ اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف وشمْمٛمٜمتف، وسُمْٖمُْمف اًم٤ٌمـمَؾ اًمذي ُي٤مًمٗمٝم٤م، ومٚمٞمس اًمٕمٛمُؾ ُم٘مّمقرا قمغم قمٛمِؾ ال

ٌٌَع، ومٙمؾ  ُم٠ًمًم٦ٍم قمٚمٛمٞم٦ٍم وم٢مٟمف يتٌٕمٝم٤م إيامُن اًم٘مٚم٥م  أقمامُل اًم٘مٚمقب أصٌؾ ًمٕمٛمؾ القارح، وأقمامُل القارح شَم

وشمّمديُ٘مف وطمٌف وذًمؽ قمٛمٌؾ، سمؾ هق أصُؾ اًمٕمٛمؾ، وهذا مم٤م همٗمؾ قمٜمف يمثػٌم ُمـ اعمتٙمٚمٛملم ذم ُم٤ًمئؾ 

أىمٌح اًمَٖمَٚمط وأقمٔمٛمف، وم٢مني يمثػما ُِمـ  اإليامن، طمٞم٨م فمٜمقا أٟمف جمرد اًمتّمديؼ دون إقمامل، وهذا ُِمـ

لم ومٞمف، همػم أٟمف مل ي٘مؽمن سمذًمؽ اًمتّمديِؼ  اًمٙمٗم٤مر يم٤مٟمقا ضم٤مزُملم سمّمدق اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ همػَم ؿم٤ميم 

فنكه  ،ْل هذا ادوِضعَ فل ُُتؿِ قمٛمُؾ اًم٘مٚم٥م ُِمـ طُم٥م  ُم٤م ضم٤مء سمف واًمرو٤م سمف وإرادشمِف واعمقآِة واعمٕم٤مداة قمٚمٞمف. 

، وم٢مني اًمِم٤مرع مل فادسائُل الِعْؾِؿقة َطَؿؾقة، وادسائل الَعَؿؾقة ِطْؾِؿقةشمٕمر  طم٘مٞم٘م٦م اإليامن،  ، سمفمفم جدا

يٙمتِػ ُمـ اعمٙمٚميٗملم ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت سمٛمجرد اًمٕمٛمؾ دون اًمٕمٚمؿ، وٓ ذم اًمٕمٚمٛمٞم٤مت سمٛمجرد اًمٕمٚمؿ دون 

 [(596خمتٍم اًمّمقاقمؼ )صاًمٕمٛمؾ(. ]

ؽ ُم٤ًمئَؾ وإْن ؾمٛمٞم٧م شمٚم ،شمٙمقن سمٛمٜمزًم٦م اعم٤ًمئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦مىمد  وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )إني اعم٤ًمئَؾ اخلؼمي٦م

ٛمَ  ،أصقٍل وهذه ُم٤ًمئَؾ ومروع ًي ق قمغم وه ،ٝم٤م ـم٤مئٗم٦ٌم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمتٙمٚمٛملموم٢مني هذه شمًٛمٞم٦ٌم حمَدصم٦م, ىَم

وأُم٤م مجٝمقُر اًمٗم٘مٝم٤مء  ،ٙمٚمٛمقا ذم ُم٤ًمئؾ اًمتّمقي٥م واًمتخٓمئ٦مٓ ؾمٞمام إذا شم ،اعمتٙمٚمٛملم وإصقًمٞملم أهمٚم٥م

اًمٗم٘مٝم٤مء يمالُُمٝمؿ  وم٢مني  ،ـ ُم٤ًمئؾ إىمقال اعمتٜم٤مَزع ومٞمٝم٤م٦م ومٕمٜمدهؿ أني إقمامَل أهؿ  وآيَمُد ُمِ اعمح٘م٘ملم واًمّمقومٞم

قًمف ُم٤مًمٌؽ وهمػُمه ُمـ أهؾ ويمثػما ُم٤م َيْٙمَرُهقن اًمٙمالَم ذم يمؾ  ُم٠ًمًم٦ٍم ًمٞمس ومٞمٝم٤م قمٛمٌؾ يمام ي٘م ،إٟمام هق ومٞمٝم٤م

ٜمَْٗملْم سمِؾ احلؼ  أني الٚمٞمَؾ ُِمـ يمؾ وا ،اعمديٜم٦م وم٤مًمٕمٚمُؿ  ،واًمدىمٞمؼ ُم٤ًمئؾ ومروع ،ُم٤ًمئُؾ أصقلطمٍد ُمـ اًمّم 
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وأُمث٤مهلؿ ُمـ احلٜمٌٚمٞم٦م، وهق اًمذي ذيمره  اًمذي ذيمره أسمق يٕمكم وأسمق اخلٓم٤مب وأسمق احلًـ اسمـ اًمزاهمقين

 ف ُمـ احلٜمٗمٞم٦م.ديـ اًمنظمز وأُمث٤مًمُ ؿمٛمس اًم

ذم ذًمؽ سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ  قمغم شمّمديؼ اخلؼم ُمقضم٤ٌم ًمٚم٘مٓمع سمف، وم٤مٓقمت٤ٌمرُ  وإذا يم٤من اإلمج٤معُ 

ؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مُٕمر واًمٜمٝمل ذم اإلمج٤مع قمغم إطمٙم٤مم سم٢ممج٤مع أه آقمت٤ٌمرَ  سم٤محلدي٨م، يمام أني 

 .(194)واإلسم٤مطم٦م

                                                                                                                                                      

سمقضمقب اًمقاضم٤ٌمت يمٛم٤ٌمين اإلؾمالم اخلٛمس، وحتريؿ اعمحرُم٤مت اًمٔم٤مهرة اعمتقاشمرة يم٤مًمٕمٚمؿ سم٠من اهلل قمغم يمؾ 

رء ىمدير وسمٙمؾ رء قمٚمٞمؿ وأٟمف ؾمٛمٞمع سمّمػم وأن اًم٘مرآن يمالم اهلل وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٔم٤مهرة 

وقد يمام أني َُمـ ضمحد هذه يَمَٗمر.  ،اًمَٕمَٛمٚمٞم٦م اعمجَٛمَع قمٚمٞمٝم٤م يَمَٗمر ٤ممَ وهلذا َُمـ ضمحد شمٚمؽ إطمٙم ،اعمتقاشمرة

وم٢مني اًم٘مْم٤مي٤م  ،بل هذا هو الغالب ،جَب من اإلقرار بالؼضايا الؼولقةيؽون اإلقراُر باألحؽام العؿؾقة أو

قت وآيامن اعموهق آيامن سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٌٕم٨م سمٕمد  ،ًمٞم٦م يٙمٗمل ومٞمٝم٤م اإلىمراُر سم٤ملَُٛمؾاًم٘مق

ٓ يٛمٙمـ إٓ ٕني اًمٕمٛمَؾ هب٤م  ، سُمدي ُِمـ ُمٕمرومتٝم٤م قمغم اًمتٗمّمٞمؾوأُم٤م إقمامُل اًمقاضم٦ٌم ومال ،سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه

ٚم٦م وهلذا شُمِ٘مر  إُم٦م ُمـ يٗمّمٚمٝم٤م قمغم اإلـمالق وهؿ اًمٗم٘مٝم٤مء وإن يم٤من ىمد ُيٜمَٙمر قمغم ُمـ  ،سمٕمد ُمٕمرومتٝم٤م ُمٗمّمي

ًمداقمٞم٦م إمم شمٗمّمٞمؾ إقمامل اًمقاضم٦ٌم وقمدم احل٤مضم٦م إمم شمٗمّمٞمؾ ًمٚمح٤مضم٦م ا ،ذم شمٗمّمٞمؾ الَُٛمؾ اًم٘مقًمٞم٦ميتٙمٚمؿ 

ٌي٤مدُ الٛمؾ اًمتل وضم٥م اإليامن هب٤م جم دهؿ وم٤مٓقمت٤ٌمُر قمٜم ،سمؾ وهم٤مًم٥ُم اًمٕم٤مُم٦م ،ٛمٚم٦م... وأُم٤م اًمّمقومٞم٦م واًمُٕم

٠م ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ وإن أظمٓم -وم٢مذا ُوضمدت دظمؾ اًمرضمُؾ سمذًمؽ ومٞمٝمؿ  ،سمٜمٗمس إقمامل اًمّم٤محل٦م وشمريمٝم٤م

 - 6/56سمؾ هؿ ُُمْٕمِرُوقن قمـ اقمت٤ٌمره٤م(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى  ،مل يدظمؾ وًمق أص٤مب ومٞمٝم٤موإٓ ،  -اخلؼمي٦م 

59] 

إني آقمت٤ٌمَر ذم اإلمج٤مع قمغم يمؾ  أُمٍر ُمـ إُمقر اًمديٜمٞم٦م سم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ سمف دون ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ) (194)

لم واًمٜمح٤مة وإـم٤ٌمء، همػمهؿ، يمام مل ُيٕمتؼم ذم اإلمج٤مع قمغم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م إٓ اًمٕمٚمامُء هب٤م دون اعمتٙمٚمٛم

يمذًمؽ ٓ ُيٕمتؼم ذم اإلمج٤مع قمغم صدق احلدي٨م وقمدم صدىمف إٓ أهُؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م وـُمُرىِمف وقِمَٚمٚمِف، وهؿ 

قمٚمامُء أهؾ احلدي٨م اًمٕم٤معمقن سم٠مطمقال ٟمٌٞمٝمؿ، اًمْم٤مسمٓمقن ٕىمقاًمف وأومٕم٤مًمف اعمٕمتٜمقن هب٤م أؿمدي ُِمـ قمٜم٤مي٦م 

سم٤مًمتقاشمر يٜم٘مًؿ إمم قم٤مم وظم٤مص، ومٞمتقاشمر قمٜمد اخل٤مص٦م ُم٤م ٓ  اعم٘مٚم ديـ سم٠مىمقال ُمتٌققمٞمٝمؿ، ومٙمام أني اًمٕمٚمؿ
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سمٛمْمٛمقن  اًمٓمرق ُمع قمدم اًمتِم٤مقمر أو آشمٗم٤مق ذم اًمٕم٤مدة، يقضم٥م اًمٕمٚمؿَ  دَ شمٕمد   هٜم٤م أني  واعم٘مّمقدُ 

 سمف يمثػما ذم قمٚمؿ أطمقال اًمٜم٤مىمٚملم.ٜمتٗمع اعمٜم٘مقل، ًمٙمـ هذا يُ 

وهلذا  احلٗمظ، وسم٤محلدي٨م اعمرؾمؾ وٟمحق ذًمؽ،قل واًمًٞمئ ٜمتٗمع سمرواي٦م اعمجٝموذم ُمثؾ هذا يُ 

 (195)ح ًمٚمِمقاهدّمٚمُ هذه إطم٤مدي٨م، وي٘مقًمقن: إٟمف يَ  اًمٕمٚمؿ يٙمتٌقن ُمثَؾ  يم٤من أهُؾ 

هذا  َؾ ثي ، وُمَ "اًمرضمؾ ٕقمتؼمه ىمد أيمت٥م طمدي٨َم "ىم٤مل أمحد:  ح ًمٖمػمه،ُم٤م ٓ يّمٚمُ  (196)وآقمت٤ٌمر

                                                                                                                                                      

يٙمقن ُمٕمٚمقُم٤م ًمٖمػمهؿ ومْمال أن يتقاشمر قمٜمدهؿ، وم٠مهُؾ احلدي٨م ًمِمدة قمٜم٤ميتٝمؿ سمًٜم٦م ٟمٌٞمٝمؿ ووٌٓمٝمؿ 

خمتٍم (. ]قن ومٞمف مم٤م ٓ ؿمٕمقَر ًمٖمػمهؿ سمف أًمٌت٦مٙم  ُِم ٕىمقاًمف وأومٕم٤مًمف وأطمقاًمف، يٕمٚمٛمقن ُمـ ذًمؽ قمٚمام ٓ يَ 

 [(563اًمّمقاقمؼ )ص

ٍـّ و ٌَ٘م٤مهت٤م: آطمتج٤مُج ذم يمؾ  وم ىم٤مل اسمـ اًمقزير اًمٞمامين: )اعمٕمٚمقُم ُِمـ اًمِٗمَرق اإلؾمالُمٞم٦م قمغم اظمتال  ـَم

 اًمٌت٦م، 
ٍ
سمٙمالم أهِٚمف، وًمق مل يرضمٕمقا إمم ذًمؽ ًمٌٓمٚم٧م اًمٕمٚمقم، ٕني همػَم أهِؾ اًمٗمـ إُم٤م أٓ يتٙمٚمٛمقا ومٞمف سمٌمء

رضمٕم٧َم ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن واًمًٜم٦م إمم أو يتٙمٚمٛمقا ومٞمف سمام ٓ يٙمٗمل وٓ يِمٗمل، أٓ شمرى أٟمؽ ًمق 

اء، وذم اًم٘مراءات إمم أهؾ اًمٚمٖم٦م، وذم اعمٕم٤مين واًمٌٞم٤من واًمٜمحق إمم أهؾ احلدي٨م، وذم قمٚمؿ اإلؾمٜم٤مد  اًمُ٘مري

ٜم٤م  ًْ وقمٚمؾ احلدي٨م إمم اعمتٙمٚمٛملم، وأُمث٤مل ذًمؽ، ًمٌٓمٚم٧م اًمٕمٚمقم، واٟمٓمٛم٧ًم ُمٜمٝم٤م اعمٕم٤ممل واًمرؾمقم، وقَمَٙم

 [1/233، واٟمٔمر: إرؿم٤مد اًمٗمحقل  1/156ُؾ اإلؾمالم(. ]اًمروض اًم٤ٌمؾمؿ اعمٕم٘مقل، وظم٤مًمٗمٜم٤م ُم٤م قمٚمٞمف أه

ُده، ؾمقاء ؿم٤مهبف  (195) ـ  شمٗمر  اًمِم٤مهد هق طمدي٨ٌم ُمرويٌّ قمـ صح٤ميبٍّ آظَمَر يِم٤مسمف احلدي٨َم اًمذي ُئَم

 ذم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك، أو ذم اعمٕمٜمك وم٘مط.

راٍو آظمر، ومػمويف قمـ ؿمٞمخف أو وأُم٤م اعمت٤مسمٕم٦م، ومٝمل أن ُيقاوَمَؼ راوي احلدي٨م قمغم ُم٤م رواه ُِمـ ىِمٌَِؾ 

قمٛمـ ومقىمف. وٓ ُيِمؽمط ذم اعمت٤مسمٕم٦م أيْم٤م وروُد احلدي٨م سمٜمٗمس اًمٚمٗمظ، سمؾ ًمق ضم٤مءت سم٤معمٕمٜمك ًمٙمٗمك، ًمٙمٜمٝم٤م 

 ([418ختتص سمٙمقهن٤م ُِمـ رواي٦م ذًمؽ اًمّمح٤ميب. ]ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد ذم قمٚمقم احلدي٨م )ص

ٕؾم٤مٟمٞمد ًمٜمٕمر  هؾ ؿم٤مريمف آقمت٤ٌمر: هق أن ٟم٠ميَت إمم طمدي٨ٍم ًمٌٕمض اًمرواة ومٜمتتٌع اًمٓمرَق وا (196)

ذم رواي٦م ذًمؽ احلدي٨م راٍو همػُمه ُمـ اًمرواة سم٠من يرويف سمٚمٗمٔمف أو سمٛمٕمٜم٤مه، ُمـ ٟمٗمس اًمًٜمد أو ُمـ ـمريؼ 

 صح٤ميب آظمر، أو مل يِم٤مريمف ذم روايتف أطمٌد ٓ ذم اًمٚمٗمظ وٓ ذم اعمٕمٜمك.
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ٞمٕم٦م ىم٤ميض ُمٍم ر اًمٜم٤مس طمديث٤م وُمـ ظمٞم٤مر اًمٜم٤مس، ًمٙمـ وم٢مٟمف يم٤من ُمـ أيمث ،(197)سمٕمٌد اهلل سمـ هَلِ

، (199)ًتِمٝمد سمفٕمتؼم سمذًمؽ ويُ ، ومّم٤مر يُ طٌ ٚمَ همَ  رِ وىمع ذم طمديثف اعمت٠مظم   (198)فٌِ تُ يمُ  سم٥ًٌم اطمؽماِق 

٧ٌٌْم طم واًمٚمٞم٨ُم  ،ويمثػًما ُم٤م ي٘مؽمن هق واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد  إُم٤مم. ج٦م صَم

ـ قن ُمِ ٗمُ ٕم  َْم طمٗمظ، وم٢مهنؿ أيْم٤م يُ  ًتِمٝمدون ويٕمتؼمون سمحدي٨م اًمذي ومٞمف ؾمقءُ ويمام أهنؿ يَ 

َ ٌَ شمَ  أؿمٞم٤مءَ  طِ اًمْم٤مسمِ  وِق دُ طمدي٨م اًمث٘م٦م اًمّمي  قن هذا ٛم  ًَ ٤م، ويُ يًتدًمقن هب سم٠مُمقرٍ  ،ومٞمٝم٤م طَ ٚمِ هلؿ أٟمف همَ  لمي

                                                                                                                                                      

اًم ُم٘م٤مسمال ًمٚمٛمت٤مسمٕم٤مت واًمِمقاهد يمام ىمد ُيتقهؿ، إٟمام هق ًْ اًمٌح٨ُم ذم إؾم٤مٟمٞمد  وم٤مٓقمت٤ٌمُر إذن ًمٞمس ىِم

ِد إؾمٜم٤مد احلدي٨م أو قمدم شمٕمدده،  عمٕمروم٦م وضمقد اعمت٤مسمٕم٤مت واًمِمقاهد أو قمدم وضمقده٤م، أي: عمٕمروم٦م شمٕمد 

 ([394وعمٕمروم٦م ورود طمدي٨ٍم آظمر سمٛمٕمٜم٤مه أو قمدِم ذًمؽ. ]ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد ذم قمٚمقم احلدي٨م )ص

 ٕيمتٌف أقمتؼم سمف، ىم٤مل طمٜمٌؾ: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل ي٘مقل: ُم٤م طمدي٨ُم اسمـ هلٞمٕم٦م سمحج٦م، وإين (197)

 [8/16وهق ي٘مقى سمٕمْمف سمٌٕمض. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

اًمٌخ٤مري: قمـ يٞمك سمـ سمٙمػم: اطمؽمق ُمٜمزُل اسمـ هلٞمٕم٦م ويُمُتٌُف ذم ؾمٜم٦م ؾمٌٕملم. ىم٤مل ىم٤مل  (198)

ْق إٓ سمٕمُض أصقًمِف  [8/18. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء اًمذهٌل: اًمٔم٤مهُر أٟمف مل َيْؽَمِ

ـ اسمـ هلٞمٕم٦م ىمٌَؾ اطمؽماق يمتٌف، ومٝمق أصح، يم٤مسمـ اعم٤ٌمرك، وىم٤مل أسمق طمٗمص اًمٗمالس: َُمـ يَمت٥ََم قم

واعم٘مرئ، وهق وٕمٞمػ احلدي٨م... وروى اًمٗمْمؾ سمـ زي٤مد قمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل: ُمـ يمت٥م قمـ اسمـ 

ف ًَ . هلٞمٕم٦م ىمديام، ومًامقُمف صحٞمح. ىم٤مل اًمذهٌل: ٕٟمف مل يٙمـ سَمْٕمُد شم٤ًمَهَؾ، ويم٤من أُمُره ُمْمٌقـم٤م، وم٠مومًد ٟمٗم

 [8/21]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

َ اًمدي٤مر اعمٍمي٦م، هق واًمٚمٞم٨ُم ُمٕم٤م، يمام يم٤من ىم٤مل اًمذهٌل: )( 199) ٓ ري٥َم أني اسمـ هلٞمٕم٦م يم٤من قم٤ممِل

اإلُم٤مُم ُم٤مًمؽ ذم ذًمؽ اًمٕمٍم قم٤ممل اعمديٜم٦م، وإوزاقمل قم٤ممل اًمِم٤مم، وُمٕمٛمر قم٤ممل اًمٞمٛمـ، وؿمٕم٦ٌم واًمثقري 

سم٤مإلشم٘م٤من، وروى ُمٜم٤ميمػم، وم٤مٟمحط قم٤معم٤َِم اًمٕمراق، وإسمراهٞمؿ سمـ ـمٝمامن قم٤ممل ظمراؾم٤من، وًمٙمـ اسمـ هلٞمٕم٦م هت٤مون 

قمـ رشم٦ٌم آطمتج٤مج سمف قمٜمدهؿ. وسمٕمُض احلٗم٤مظ يروي طمديثَف، ويذيمره ذم اًمِمقاهد وآقمت٤ٌمرات، 

واًمزهد، واعمالطمؿ، ٓ ذم إصقل. وسمٕمُْمٝمؿ ي٤ٌمًمغ ذم وهٜمف، وٓ يٜمٌٖمل إهداُره، وشُمَتَجٜمي٥ُم شمٚمؽ اعمٜم٤ميمػُم، 

 [8/14(. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء وم٢مٟمف قَمْدٌل ذم ٟمٗمًف
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 و٤مسمطٌ  ىمد رواه صم٘م٦مٌ  ، سمحٞم٨م يٙمقن احلدي٨ُم (200)ـ أذ  قمٚمقُمٝمؿوهق ُمِ  ،"قمٚمؿ قمٚمؾ احلدي٨م"

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمزوج  صغم اهلل ٜمٌلي اًم فم٤مهر، يمام قمرومقا أني  إُم٤م سم٥ًٌٍم   :رِ ومٞمف قمُ  فٓمُ ٚمَ ط ومٞمف، وهمَ ٚمِ وهمَ 

 ... ،(202)، وأٟمف صغم ذم اًمٌٞم٧م ريمٕمتلم(201)ُمٞمٛمقٟم٦م وهق طمالل

                                              

أئٛم٦م احلدي٨م الٝم٤مسمذة اًمٜم٘م٤مد، : ) -يمام ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م  -وأهُؾ هذا اًمٕمٚمؿ هؿ  (200)

، ويمالم همػمه، وحل٤مل رواة إطم٤مدي٨م، -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمذيـ يمُثرت مم٤مرؾمُتٝمؿ ًمٙمالم اًمٜمٌل 

٤مصٌّ ذم احلدي٨م وَٟمَ٘مٚم٦م إظم٤ٌمر، وُمٕمرومتٝمؿ سمّمدىمٝمؿ ويمذهبؿ وطمٗمٔمٝمؿ ووٌٓمٝمؿ، وم٢مني ه١مٓء هلؿ ٟم٘مٌد ظم

ذِم  احل٤مذق سمٛمٕمروم٦م اًمٜم٘مقد، ضمٞمده٤م ورديئٝم٤م، وظم٤مًمّمٝم٤م وُمِمقهب٤م،  ػْمَ ُيتّمقن سمٛمٕمرومتف، يمام ُيتص اًمّمي

َ قمـ ؾم٥ٌم  والقهري احل٤مذق ذم ُمٕمروم٦م القهر سم٤مٟمت٘م٤مد القاهر، ويمؾٌّ ُِمـ ه١مٓء ٓ يٛمٙمـ أْن ُيَٕمؼم 

َرض احلدي٨ُم اًمقاطمد قمغم مج٤مقم٦ٍم ممـ َيٕمٚمؿ هذا ُمٕمرومتف، وٓ ي٘مٞمَؿ قمٚمٞمف دًمٞمال ًمٖمػمه، وآي٦ُم ذًمؽ أٟمف ُيٕمْ 

اًمٕمٚمؿ، ومٞمتٗم٘مقن قمغم القاب ومٞمف ُِمـ همػم ُمقاـم٠مة. وىمد اُمُتحـ هذا ُمٜمٝمؿ همػَم ُمرٍة ذم زُمـ أيب زرقم٦م وأيب 

طم٤مشمؿ، ومُقضمد إُمُر قمغم ذًمؽ، وم٘م٤مل اًم٤ًمئؾ: أؿمٝمد أني هذا اًمٕمٚمؿ إهل٤مم. ىم٤مل إقمٛمش: يم٤من إسمراهٞمؿ 

٨م، يمٜم٧م أؾمٛمع ُمـ اًمرضم٤مل، وم٠مقمرض قمٚمٞمف ُم٤م ؾمٛمٕمتف. وىم٤مل قمٛمرو سمـ ىمٞمس: اًمٜمخٕمل صػمومٞم٤م ذم احلدي

يٜمٌٖمل ًمّم٤مطم٥م احلدي٨م أن يٙمقن ُمثَؾ اًمّمػمذم اًمذي يٜمت٘مد اًمدراهؿ، وم٢مني اًمدراهؿ ومٞمٝم٤م اًمزائػ 

واًمٌٝمرج، ويمذًمؽ احلدي٨م. وىم٤مل إوزاقمل: يمٜم٤م ٟمًٛمع احلدي٨م ومٜمٕمروف قمغم أصح٤مسمٜم٤م يمام ٟمٕمرض 

، ومام قمرومقا أظمذٟم٤م، وُم٤م أٟمٙمروا شمريمٜم٤م. وىمٞمؾ ًمٕمٌد اًمرمح٤من سمـ ُمٝمدي: إٟمؽ اًمدرهؿ اًمزائػ قمغم اًمّمٞم٤مروم٦م

شم٘مقل ًمٚمٌمء: هذا صحٞمٌح وهذا مل َيث٧ٌُْْم، ومٕمـ ُمـ شم٘مقل ذًمؽ؟ وم٘م٤مل: أرأي٧م ًمق أشمٞم٧َم اًمٜم٤مىمَد وم٠مريتف 

دراَهؽ، وم٘م٤مل: هذا ضمٞمد، وهذا هبرج، أيمٜم٧م شم٠ًمًمف قمـ ُمـ ذًمؽ، أو يمٜم٧م شمًٚمؿ إُمر إًمٞمف؟ ىم٤مل: ٓ، 

أؾمٚمؿ إُمَر إًمٞمف، ىم٤مل: ومٝمذا يمذًمؽ ًمٓمقل اعمج٤مًم٦ًم واعمٜم٤مفمرة واخلؼمة سمف. وىمد روي ٟمحُق هذا  سمؾ يمٜم٧م

اعمٕمٜمك قمـ اإلُم٤مم أمحد أيْم٤م، وأٟمف ىمٞمؾ ًمف: ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل شم٘مقل: هذا احلدي٨م ُمٜمٙمر، ومٙمٞمػ قَمٚمِْٛم٧َم ومل 

 يمٚم ٝم٤م، وإذا وىمع سمٞمده اًمديٜم٤مُر يٕمٚمؿ أٟمف شمٙمت٥م احلدي٨َم يمٚميف؟ ىم٤مل: َُمَثُٚمٜم٤م يَمَٛمَثِؾ ٟم٤مىمِد اًمٕملم مل شم٘مع سمٞمده اًمٕملمُ 

٤مل يمٝم٤مٟم٦م.  ضمٞمد، وأٟمف رديء. وىم٤مل اسمـ ُمٝمدي: ُمٕمروم٦م احلدي٨م إهل٤مم. وىم٤مل: إٟمٙم٤مُرٟم٤م احلدي٨َم قمٜمد الُٝمي

وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمرازي: ُمثؾ ُمٕمروم٦م احلدي٨م يمٛمثؾ ومص صمٛمٜمف ُمئ٦م ديٜم٤مر، وآظمر ُمثٚمف قمغم ًمقٟمف، صمٛمٜمف قمنمة 
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ًمٚمٜم٤مىمد أن ُيؼم سم٥ًٌم ٟم٘مده، ومٙمذًمؽ ٟمحـ رزىمٜم٤م قمٚمام ٓ يتٝمٞم٠م ًمٜم٤م أن ٟمخؼم يمٞمػ  دراهؿ، ىم٤مل: ويمام ٓ يتٝمٞم٠م

قَمِٚمْٛمٜم٤َم سم٠مني هذا طمدي٨ٌم يمذب، وأني هذا طمدي٨ٌم ُمٜمٙمر إٓ سمام ٟمٕمرومف، ىم٤مل: وشمٕمر  ضمقدة اًمديٜم٤مر سم٤مًم٘مٞم٤مس 

همػمه،  إمم همػمه، وم٢من ختٚمػ قمٜمف ذم احلٛمرة واًمّمٗم٤مء قمٚمؿ أٟمف ُمٖمِمقش، ويٕمٚمؿ ضمٜمس القهر سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم

وم٢من ظم٤مًمٗمف ذم اعم٤مئٞم٦م واًمّمالسم٦م، قمٚمؿ أٟمف زضم٤مج، ويٕمٚمؿ صح٦م احلدي٨م سمٕمداًم٦م ٟم٤مىمٚمٞمف وأن يٙمقن يمالُم٤م 

 يّمٚمح ُمثٚمف أن يٙمقن يمالم اًمٜمٌقة، ويٕمر  ؾم٘مٛمف وإٟمٙم٤مره سمتٗمرد َُمـ مل شمّمح قمداًمتف سمروايتف، واهلل أقمٚمؿ.

أهؾ احلدي٨م ضمدا، وأوُل َُمـ  وسمٙمؾ طم٤مٍل وم٤ملٝم٤مسمذُة اًمٜم٘م٤مد اًمٕم٤مرومقن سمٕمٚمؾ احلدي٨م أومراٌد ىمٚمٞمؾ ُمـ

اؿمتٝمر سم٤مًمٙمالم ذم ٟم٘مد احلدي٨م اسمـ ؾمػميـ، صمؿ ظمٚمٗمف أيقب اًمًختٞم٤مين، وأظمذ ذًمؽ قمٜمف ؿمٕم٦ٌم، وأظمذ قمـ 

ـُ ُمٝمدي، وأظمذ قمٜمٝمام أمحد وقمكم سمـ اعمديٜمل واسمـ ُمٕملم، وأظمذ قمٜمٝمؿ ُِمثُْؾ  ؿمٕم٦ٌم يٞمك اًم٘مٓم٤من واسم

قم٦م ذم زُم٤مٟمف ي٘مقل: ىَمؾي َُمـ يٗمٝمؿ هذا، وُم٤م أقمزه اًمٌخ٤مري وأيب داود وأيب زرقم٦م وأيب طم٤مشمؿ. ويم٤من أسمق زر

إذا دومٕم٧م هذا قمـ واطمد أو اصمٜملم، ومام أىمؾ ُمـ دمد ُمـ يًـ هذا! وعم٤م ُم٤مت أسمق زرقم٦م، ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: 

ُم٤م سم٘مل سمٛمٍم وٓ سم٤مًمٕمراق واطمٌد يًـ هذا. وىمٞمؾ ًمف  -يٕمٜمل: أسم٤م زرقم٦م  -ذه٥م اًمذي يم٤من يًـ هذا 

أطمدا يٕمر  هذا؟ ىم٤مل: ٓ. وضم٤مء سمٕمد ه١مٓء مج٤مقم٦م، ُمٜمٝمؿ: اًمٜم٤ًمئل  سمٕمد ُمقت أيب زرقم٦م: شمٕمر  اًمٞمقمَ 

واًمٕم٘مٞمكم واسمـ قمدي واًمدارىمٓمٜمل، وىَمؾي َُمـ ضم٤مء سمٕمَدهؿ ممـ هق سم٤مرٌع ذم ُمٕمروم٦م ذًمؽ، طمتك ىم٤مل أسمق اًمٗمرج 

م ( اهـ . ]ضم٤مُمع اًمٕمٚمق: ىمد ىَمؾي َُمـ يٗمٝمؿ هذا سمؾ قُمِدم، واهلل أقمٚمؿ"اعمقوققم٤مت"سمـ القزي ذم أول يمت٤مسمف 

 [755 - 2/744واحلٙمؿ 

ٝم٤م ريض اهلل قمٜمٝم٤م  "صحٞمحف"روى ُمًٚمؿ ذم ( 201) ًِ أني رؾمقَل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف "قمـ ُمٞمٛمقٟم٦َم ٟمٗم

 ."وؾمٚمؿ شمزوضمٝم٤م وهق طمالل

قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل: ىمدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم اًمٗمتح، ومٜمزل  "اًمّمحٞمحلم"ذم ( 202)

ومج٤مء سم٤معمٗمتح، ومٗمتح اًم٤ٌمب، ىم٤مل: صمؿ دظمؾ اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف سمِٗمٜم٤َمء اًمٙمٕم٦ٌم، وأرؾمؾ إمم قمثامن سمـ ـمٚمح٦م، 

وؾمٚمؿ وسمالل، وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد، وقمثامن سمـ ـمٚمح٦م، وأُمر سم٤مًم٤ٌمب وم٠مهمٚمؼ، ومٚمٌثقا ومٞمف ُمٚمٞم٤م، صمؿ ومتح اًم٤ٌمب، 

وم٘م٤مل قمٌد اهلل: وم٤ٌمدرت اًمٜم٤مس ومتٚم٘مٞم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظم٤مرضم٤م وسمالٌل قمغم إصمره، وم٘مٚم٧م 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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غم ومٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىمٚم٧م: أيـ؟ ىم٤مل: سملم اًمٕمٛمقديـ شمٚم٘م٤مء ًمٌالل: هؾ ص

 [58 - 4/55وضمٝمف، ىم٤مل: وٟمًٞم٧م أن أؾم٠مًمف: يمؿ صغم؟. ]واٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ رضم٥م 

أني اًمٜمٌلي صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمزوج "قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام  "اًمّمحٞمحلم"ذم ( 203)

ـُ  ؿَ وهَ ". ىم٤مل أسمق داود: ىم٤مل اسمـ اعمًٞم٥م: "مُمٞمٛمقٟم٦م وهق حُمْرِ  . ىم٤مل "قم٤ٌمس ذم شمزوي٩م ُمٞمٛمقٟم٦م وهق حمرم اسم

 [52 - 3/51: سمٗمتح اهل٤مء: ذه٥م وَُهف إًمٞمف، وسمٙمنه٤م: همٚمط(. ]ضم٤مُمع إصقل  "وهؿ"اسمـ إصمػم: )

ـِ قم٤ٌمس؟ أي: ُمع صح  ُيدوَمع طمدي٨ُم سم
ٍ
تف، وىم٤مل إصمرم: ىمٚم٧م ٕمحد: إني أسم٤م صمقر ي٘مقل: سم٠مي  رء

ىم٤مل: وم٘م٤مل: اهلل اعمًتٕم٤من، اسمـ اعمًٞم٥م ي٘مقل: وهؿ سمـ قم٤ٌمس، وُمٞمٛمقٟم٦م شم٘مقل: شمزوضمٜمل وهق طمالل اهـ. 

 [9/165]ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر 

( وىمد ذيمر طمدي٨م 2/104/1) "شمٜم٘مٞمح اًمتح٘مٞمؼ"ىم٤مل إًم٤ٌمين: )ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ قمٌد اهل٤مدي ذم 

، وُمٞمٛمقٟم٦م أظمؼمت أني هذا ُم٤م وىمع، "اًمّمحٞمح"وىمد قُمدي هذا ُمـ اًمٖمٚمٓم٤مت اًمتل وىمٕم٧م ذم "اسمـ قم٤ٌمس: 

شمزوضمٜمل رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟم٤م طمالل سمٕمدُم٤م رضمٕمٜم٤م "واإلٟم٤ًمُن أقمر  سمح٤مل ٟمٗمًف، ىم٤مًم٧م: 

شمزوضمٜمك اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٟمحـ ". رواه أسمق داود قمـ ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ ٟمحقه: "ُمـ ُمٙم٦م

 4/137) "صحٞمحف"ح قمغم ذط ُمًٚمؿ، وىمد أظمرضمف ذم . ىمٚم٧م: وؾمٜمد أيب داود صحٞم"طمالل سمَنِ 

، وهق "اًمتٜم٘مٞمح"( سم٤مًمٚمٗمظ إول اًمذي ذم 335 - 6/332( دون ذيمر َهِ . وأظمرضمف أمحد )138 -

 [228 - 4/227قمغم ذط ُمًٚمؿ أيْم٤م(. ]إرواء اًمٖمٚمٞمؾ 

ِمٝمقُر قمـ وىمد اظمُتِٚمػ ذم شمزوي٩م ُمٞمٛمقٟم٦م، وم٤معميمت٤مب احل٩م: )يمالُمف قمغم ذم  "اًمٗمتح"وىم٤مل احل٤مومظ ذم 

سمـ قم٤ٌمس أني اًمٜمٌلي صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمزوضمٝم٤م وهق حمرم، وَصحي ٟمحُقه قمـ قم٤مئِم٦م وأيب هريرة، وضم٤مء 

ٝم٤م أٟمف يم٤من طمالٓ، وقمـ أيب راومع ُمثَٚمف، وأٟمف يم٤من اًمرؾمقَل إًمٞمٝم٤م... واظمتٚمػ اًمٕمٚمامُء ذم  ًِ قمـ ُمٞمٛمقٟم٦َم ٟمٗم

، أظمرضمف ُمًٚمؿ، وأضم٤مسمقا "ٙمح اعمحرم وٓ ُيٜمٙمِحٓ َيٜم"هذه اعم٠ًمًم٦م، وم٤ملٛمٝمقُر قمغم اعمٜمع حلدي٨م قمثامن: 

قمـ طمدي٨م ُمٞمٛمقٟم٦م سم٠مٟمف اظمُتٚمِػ ذم اًمقاىمٕم٦م يمٞمػ يم٤مٟم٧م، وٓ شم٘مقم هب٤م احلج٦م، وٕهن٤م حتتٛمؾ اخلّمقصٞم٦م، 

ومٙم٤من احلدي٨ُم ذم اًمٜمٝمل قمـ ذًمؽ أومم سم٠مْن ُي١مظمذ سمف، وىم٤مل قمٓم٤مء وقمٙمرُم٦م وأهؾ اًمٙمقوم٦م: جيقز ًمٚمُٛمْحِرم 
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٥َم سم٠مٟمف ىمٞم٤مٌس ذم ُمٕم٤مرو٦م اًمًٜم٦م، ومال ُيٕمتؼم سمف، وأُم٤م أْن يتزوج يمام جيقز ًمف أْن ي ِمؽمي ال٤مري٦َم ًمٚمقطء، وشُمُٕم٘م 

٥م سم٤مًمتٍميح ومٞمف سم٘مقًمف:  سمْمؿ أوًمف وسم٘مقًمف  "وٓ ُيٜمِْٙمح"شم٠مويُٚمٝمؿ طمدي٨َم قمثامن سم٠مني اعمراَد سمف اًمقطء، ومٛمتٕم٘مي

 [4/52(. ]ومتح اًم٤ٌمري "وٓ ُيٓم٥م"ومٞمف: 

ٓ يٜمٙمح اعمحرم "قم٤مرض طمدي٨َم سمـ قم٤ٌمس طمدي٨ُم قمثامن وىمد يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح: ) قمغم ذم يمالُمف وىم٤مل

، أظمرضمف ُمًٚمؿ، وجُيَٛمع سمٞمٜمف وسملم طمدي٨م سمـ قم٤ٌمس سمحٛمؾ طمدي٨م سمـ قم٤ٌمس قمغم أٟمف ُِمـ "وٓ يٜمٙمح

ظمّم٤مئص اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وىم٤مل سمـ قمٌد اًمؼم: اظمتٚمٗم٧م أصم٤مُر ذم هذا احلٙمؿ ًمٙمـ اًمرواي٦م أٟمف 

، وطمدي٨م سمـ قم٤ٌمس صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ًمٙمـ اًمقهؿ إمم اًمقاطمد شمزوضمٝم٤م وهق طمالل ضم٤مءت ُمـ ـمرق ؿمتك

أىمرب إمم اًمقهؿ ُمـ الامقم٦م، وم٠مىمؾ أطمقال اخلؼميـ أن يتٕم٤مرو٤م ومُتٓمٚم٥م احلج٦ُم ُمـ همػمَه٤م، وطمدي٨ُم 

قمثامن صحٞمح ذم ُمٜمع ٟمٙم٤مح اعمحرم، ومٝمق اعمٕمتٛمد اهـ، وىمد شم٘مدم ذم أواظمر يمت٤مب احل٩م اًمٌح٨ُم ذم ذًمؽ 

ٓ يٜمٙمح سمٗمتح أوًمف وٓ "دي٨م قمثامن قمغم اًمقطء، وشمٕم٘م٥م سم٠مٟمف صم٧ٌم ومٞمف ُمٚمخّم٤م، وأني ُمٜمٝمؿ َُمـ محؾ طم

، ويؽمضمح طمدي٨م "وٓ ُيٓم٥م قمٚمٞمف"، ووىمع ذم صحٞمح سمـ طم٤ٌمن زي٤مدة "يٜمٙمح سمْمؿ أوًمف وٓ ُيٓم٥م

ـَ  قمثامن سم٠مٟمف شم٘مٕمٞمُد ىم٤مقمدة، وطمدي٨م سمـ قم٤ٌمس واىمٕم٦ُم قَملْم حتتٛمؾ أٟمقاقًم٤م ُمـ آطمتامٓت، ومٛمٜمٝم٤م أني سم

َُمـ ىمٚمد اهلدي يّمػم حمرُم٤م يمام شم٘مدم شم٘مريُر ذًمؽ قمٜمف ذم يمت٤مب احل٩م، واًمٜمٌل صغم اهلل  قم٤ٌمس يم٤من يرى أني 

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من ىمٚمد اهلدي ذم قمٛمرشمف شمٚمؽ اًمتل شمزوج ومٞمٝم٤م ُمٞمٛمقٟم٦م، ومٞمٙمقن إـمالىمف أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف 

أٟمف يم٤من وؾمٚمؿ شمزوضمٝم٤م وهق حمرم، أي: قم٘مد قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد أن ىمٚمد اهلدي وإن مل يٙمـ شمٚمٌس سم٤مإلطمرام، وذًمؽ 

أرؾمؾ إًمٞمٝم٤م أسم٤م راومع ُيٓمٌٝم٤م، ومجٕمٚم٧م أُمره٤م إمم اًمٕم٤ٌمس، ومزوضمٝم٤م ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وىمد 

أظمرج اًمؽمُمذي وسمـ ظمزيٛم٦م وسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحٞمٝمام ُمـ ـمريؼ ُمٓمر اًمقراق قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌد 

ٛمقٟم٦م وهق طمالل وسمٜمك أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمزوج ُمٞم"اًمرمحـ قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمر قمـ أيب راومع 

، ىم٤مل اًمؽمُمذي: ٓ ٟمٕمٚمؿ أطمدا أؾمٜمده همػم مح٤مد سمـ زيد قمـ ُمٓمر، "هب٤م وهق طمالل ويمٜم٧م أٟم٤م اًمرؾمقل سمٞمٜمٝمام

ـِ قم٤ٌمس  ، أي: "شمزوج ُمٞمٛمقٟم٦م وهق حمرم"ورواه ُم٤مًمؽ قمـ رسمٞمٕم٦م قمـ ؾمٚمٞمامن ُمرؾمال، وُمٜمٝم٤م: أني ىمقَل سم

ى سمٚمٞمؾ حمرُم٤م أي: ذم اًمِمٝمر احلرام، وىم٤مل داظمؾ احلرام أو ذم اًمِمٝمر احلرام، ىم٤مل إقمِمك: ىمتٚمقا يمن

آظمر: ىمتٚمقا سمـ قمٗم٤من اخلٚمٞمٗم٦م حمرُم٤م أي: ذم اًمٌٚمد احلرام، وإمم هذا اًمت٠مويؾ ضمٜمح سمـ طم٤ٌمن ومجزم سمف ذم 
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أني اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ "، وقم٤مرض طمدي٨َم سمـ قم٤ٌمس أيْم٤م طمدي٨ُم يزيد سمـ إصؿ "صحٞمحف"

ـمريؼ اًمزهري، ىم٤مل: ويم٤مٟم٧م ظم٤مًمتف يمام يم٤مٟم٧م ظم٤مًم٦م سمـ ، أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ "شمزوج ُمٞمٛمقٟم٦م وهق طمالل

أن رؾمقل اهلل صغم اهلل "قم٤ٌمس، وأظمرج ُمًٚمؿ ُمـ وضمف آظمر قمـ يزيد سمـ إصؿ ىم٤مل: طمدصمتٜمل ُمٞمٛمقٟم٦م 

ـِ اعمًٞم٥م اًمذي أؿم٤مر "قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمزوضمٝم٤م وهق طمالل ، ىم٤مل: ويم٤مٟم٧م ظم٤مًمتل وظم٤مًم٦م سمـ قم٤ٌمس. وأُم٤م أصمر سم

ج اًمٌٞمٝم٘مل ُمـ ـمريؼ إوزاقمل قمـ قمٓم٤مء قمـ سمـ قم٤ٌمس احلدي٨م، إًمٞمف أمحُد وم٠مظمرضمف أسمق داود، وأظمر

ـُ قم٤ٌمس وإن يم٤مٟم٧م ظم٤مًمتف، ُم٤م شمزوضمٝم٤م إٓ سمٕمد ُم٤م أطمؾ"ىم٤مل: وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م:  ، ىم٤مل "َذَهَؾ سم

اًمٓمؼمي: اًمّمقاب ُمـ اًم٘مقل قمٜمدٟم٤م أن ٟمٙم٤مح اعمحرم وم٤مؾمد ًمّمح٦م طمدي٨م قمثامن، وأُم٤م ىمّم٦م ُمٞمٛمقٟم٦م 

ُمـ ـمريؼ أيقب ىم٤مل: أٟمٌئ٧م أن آظمتال  ذم زواج ُمٞمٛمقٟم٦م إٟمام وىمع  ومتٕم٤مرو٧م إظم٤ٌمُر ومٞمٝم٤م، صمؿ ؾم٤مق

ٕني اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من سمٕم٨م إمم اًمٕم٤ٌمس ًمٞمٜمٙمحٝم٤م إي٤مه وم٠مٟمٙمحف، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: أٟمٙمحٝم٤م ىمٌؾ 

أن يرم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: سمٕمد ُم٤م أطمرم، وىمد صم٧ٌم أن قمٛمر وقمٚمٞم٤م وهمػمَه٤م ُمـ 

٧ٌَم.اًمّمح٤مسم٦م ومر  ىمقا سملم حمرم ٟمٙمح وسملم اُمرأشمف، وٓ يٙمقن هذا إٓ قمـ صَم

شمٜمٌٞمف: ىمدُم٧م ذم احل٩م أن طمدي٨م سمـ قم٤ٌمس ضم٤مء ُمثٚمف صحٞمح٤م قمـ قم٤مئِم٦م وأيب هريرة، وم٠مُم٤م طمدي٨م 

قم٤مئِم٦م وم٠مظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ُمـ ـمريؼ أيب ؾمٚمٛم٦م قمٜمف، وأظمرضمف اًمٓمح٤موي واًمٌزار ُمـ ـمريؼ ُمنوق قمٜمٝم٤م 

رؾم٤مل، وًمٞمس ذًمؽ سم٘م٤مدح ومٞمف، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: أظمؼمٟم٤م قمٛمرو سمـ وصححف سمـ طم٤ٌمن، وأيمثر ُم٤م أقمؾ سم٤مإل

قمكم أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق قم٤مصؿ قمـ قمثامن سمـ إؾمقد قمـ سمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م قمـ قم٤مئِم٦م ُمثٚمف، ىم٤مل قمٛمرو سمـ قمكم: ىمٚم٧م 

ٕيب قم٤مصؿ: أٟم٧م أُمٚمٞم٧م قمٚمٞمٜم٤م ُمـ اًمرىمٕم٦م ًمٞمس ومٞمف قم٤مئِم٦م، وم٘م٤مل: دع قم٤مئِم٦م طمتك أٟمٔمر ومٞمف، وهذا إؾمٜم٤مد 

٦م، ًمٙمـ هق ؿم٤مهد ىمقي أيْم٤م، وأُم٤م طمدي٨م أيب هريرة أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل، وذم صحٞمح ًمقٓ هذه اًم٘مّم

إؾمٜم٤مده يم٤مُمؾ أسمق اًمٕمالء، وومٞمف وٕمػ، ًمٙمٜمف يٕمتْمد سمحديثل سمـ قم٤ٌمس وقم٤مئِم٦م، وومٞمف َردٌّ قمغم ىمقل سمـ 

قمٌد اًمؼم أني سمـ قم٤ٌمس شمٗمرد ُِمـ سملم اًمّمح٤مسم٦م سم٠مني اًمٜمٌلي صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمزوج وهق حمرم، وضم٤مء قمـ 

ًمِمٕمٌل وجم٤مهد ُمرؾمال ُمثٚمف أظمرضمٝمام سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، وأظمرج اًمٓمح٤موي ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أيب ا

سمٙمر ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أٟم٤ًم قمـ ٟمٙم٤مح اعمحرم، وم٘م٤مل: ٓ سم٠مس سمف، وهؾ هق إٓ يم٤مًمٌٞمع، وإؾمٜم٤مده ىمقي، ًمٙمٜمف 

٤م مل يٌٚمٖمف طمدي٨ُم قمثامن ًً  [166 - 9/165اًم٤ٌمري  (. ]ومتحىمٞم٤مٌس ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٜمص، ومال قمؼمة سمف، ويم٠مني َأَٟم
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طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ ٟمٍم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق أظمؼمٟم٤م اسمـ ضمري٩م قمـ ىم٤مل اًمٌخ٤مري: ( 204)

قمٓم٤مء ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: عم٤م دظمؾ اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٌٞم٧م، دقم٤م ذم ٟمقاطمٞمف يمٚم ٝم٤م، ومل 

. ]واحلدي٨م قمٜمد ُمًٚمؿ هذه اًم٘مٌٚم٦م ُيَّمؾ  طمتك ظمرج ُمٜمف، ومٚمام ظمرج ريمع ريمٕمتلم ذم ىمٌؾ اًمٙمٕم٦ٌم، وىم٤مل:

 أيْم٤م[

هٙمذا ظمرضمف اًمٌخ٤مري قمـ إؾمح٤مق ( : )77 - 3/76ًمف ) "ومتح اًم٤ٌمري"ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ رضم٥م ذم 

سمـ ٟمٍم قمـ قمٌد اًمرزاق، وىمد رواه أصح٤مُب قمٌد اًمرزاق يمٚم ٝمؿ، ُمٜمٝمؿ: اإلُم٤مم أمحد، وإؾمح٤مق سمـ 

ه أصح٤مُب اسمـ ضمري٩م وقمٜمف، ُمٜمٝمؿ: حمٛمد راهقيف، ومجٕمٚمقه: قمـ اسمـ قم٤ٌمس قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد. ويمذا روا

أؾم٤مُم٦م سمـ "سمـ سمٙمر اًمؼمؾم٤مين، وأسمق قم٤مصؿ، ويٞمك سمـ ؾمٕمٞمد وهمػمهؿ. ومً٘مط ُِمـ إؾمٜم٤مد اًمٌخ٤مري ِذيْمُر: 

، وىمد َٟمٌيف قمغم ذًمؽ اإلؾمامقمٞمكم  واًمٌٞمٝم٘مل. ًمٙمـ رواه َه٤مم قمـ قمٓم٤مء قمـ اسمـ قم٤ٌمس مل يذيمر ومٞمف: "زيد

ـُ قم٤ٌمس ُير"أؾم٤مُم٦م"  "احل٩م"ؾمٚمف أطمٞم٤مٟم٤م، ويًٜمده أطمٞم٤مٟم٤م. ويمذًمؽ ظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم . وهذا مم٤م يم٤من اسم

، "أؾم٤مُم٦م"ُمـ طمدي٨م قمٙمرُم٦م، قمـ اسمـ قم٤ٌمس، إٓ أن رواي٦م قمٌد اًمرزاق، قمـ اسمـ ضمري٩م ومٞمٝم٤م ذيمر 

 وم٢مؾم٘م٤مـُمف ُمٜمٝم٤م وهؿ.

صغم اهلل  -وىمد شمٕم٤مرض ُم٤م ٟم٘مٚمف اسمـ قمٛمر قمـ سمالل، وُم٤م ٟم٘مٚمف اسمـ قم٤ٌمس قمـ أؾم٤مُم٦م ذم صالة اًمٜمٌل 

صغم  -ذم اًمٙمٕم٦ٌم. وىمد روي قمـ اسمـ قمٛمر، قمـ أؾم٤مُم٦م وسمالل وقمثامن سمـ ـمٚمح٦م، أني اًمٜمٌل  -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

، سمخال  رواي٦م اسمـ قم٤ٌمس، قمـ أؾم٤مُم٦م، وهق ذم رواي٦ٍم عمًٚمؿ -أيْم٤م  -صغم ذم اًمٙمٕم٦ٌم  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

ًمّمالَة ، وم٢مني ُِمـ رواة احلدي٨م َُمـ أؾمٜمد ا"اًمّمحٞمح"قمغم اظمتالٍ  وىمع ذم ًمٗمٔمف ظم٤مرَج  "صحٞمحف"ذم 

َذْيـ يم٤مٟم٤م ُمٕمف ذم اًمٙمٕم٦ٌم. وىمد روي ذًمؽ قمـ أؾم٤مُم٦م ُمـ وضمٝملم آظمريـ.  ومٞمٝم٤م إمم سمالل دون ص٤مطِمٌَٞمْف اًمٚمي

ضمٝمام اإلُم٤مُم أمحد ذم   ( اهـ ."اعمًٜمد"ظَمري

وىمد ُي٘مدم إصم٤ٌمُت سمالل قمغم ٟمٗمل همػمه ( : )469 - 3/468) "اًمٗمتح"وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

ع اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقُمئذ وإٟمام أؾمٜمَد ٟمٗمٞمَف شم٤مرة ٕؾم٤مُم٦م وشم٤مرة ُٕمريـ، أطمدَه٤م: أٟمف مل يٙمـ ُم

ٕظمٞمف اًمٗمْمؾ، ُمع أٟمف مل يث٧ٌم أني اًمٗمْمَؾ يم٤من ُمٕمٝمؿ إٓ ذم رواي٦م ؿم٤مذة، وىمد روى أمحد ُمـ ـمريؼ سمـ 
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قم٤ٌمس قمـ أظمٞمف اًمٗمْمؾ ٟمٗمل اًمّمالة ومٞمٝم٤م، ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن شمٚم٘م٤مه قمـ أؾم٤مُم٦م وم٢مٟمف يم٤من ُمٕمف يمام شم٘مدم، 

 ذم يمت٤مب اًمّمالة أن سمـ قم٤ٌمس روى قمٜمف ٟمٗمل اًمّمالة ومٞمٝم٤م قمٜمد ُمًٚمؿ، وىمد وىمع إصم٤ٌمت صالشمف وىمد ُم٣م

ومٞمٝم٤م قمـ أؾم٤مُم٦م ُمـ رواي٦م سمـ قمٛمر قمـ أؾم٤مُم٦م قمٜمد أمحد وهمػمه، ومتٕم٤مرو٧م اًمرواي٦م ذم ذًمؽ قمٜمف، ومتؽمضمح 

 ُمـ رواي٦م سمالل ُمـ ضمٝم٦م أٟمف ُمث٧ٌم وهمػمه ٟم٤م ، وُمـ ضمٝم٦م أٟمف مل ُيتٚمػ قمٚمٞمف ذم اإلصم٤ٌمت واظمتٚمػ قمغم

ٟمٗمك، وىم٤مل اًمٜمقوي وهمػمه: جيٛمع سملم إصم٤ٌمت سمالل وٟمٗمل أؾم٤مُم٦م سم٠مهنؿ عمَي٤م دظمٚمقا اًمٙمٕم٦ٌم اؿمتٖمٚمقا سم٤مًمدقم٤مء، 

ومرأى أؾم٤مُم٦م اًمٜمٌلي صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يدقمق وم٤مؿمتٖمؾ أؾم٤مُم٦م سم٤مًمدقم٤مء ذم ٟم٤مطمٞم٦م واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

رسمف ُمٜمف ومل يره أؾم٤مُم٦م ًمٌٕمده واؿمتٖم٤مًمف، وؾمٚمؿ ذم ٟم٤مطمٞم٦م، صمؿ صغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومرآه سمالل ًم٘م

وٕن سم٢مهمالق اًم٤ٌمب شمٙمقن اًمٔمٚمٛم٦م، ُمع اطمتامل أن يجٌف قمٜمف سمٕمض إقمٛمدة، ومٜمٗم٤مه٤م قمٛمال سمٔمٜمف، وىم٤مل 

اعمح٥م اًمٓمؼمي: يتٛمؾ أن يٙمقن أؾم٤مُم٦م هم٤مب قمٜمف سمٕمد دظمقًمف حل٤مضم٦م ومٚمؿ يِمٝمد صالشمف اٟمتٝمك، ويِمٝمد ًمف 

ـ أيب ذئ٥م قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمران قمـ قمٛمػم ُمقمم سمـ ُم٤م رواه أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز ذم ُمًٜمده قمـ سم

قم٤ٌمس قمـ أؾم٤مُم٦م ىم٤مل: دظمٚم٧م قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمٙمٕم٦ٌم ومرأى صقرا ومدقم٤م سمدًمق ُمـ 

ُم٤مء وم٠مشمٞمتف سمف وميب سمف اًمّمقر، ومٝمذا اإلؾمٜم٤مد ضمٞمد، ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: ومٚمٕمٚمف اؾمتّمح٥م اًمٜمٗمَل ًمنقم٦م قمقده 

ذه اًم٘مّم٦م وىمٕم٧م قم٤مَم اًمٗمتح، وم٢من مل يٙمـ وم٘مد روى قمٛمر سمـ ؿم٦ٌم ذم يمت٤مب اٟمتٝمك، وهق ُمٗمرع قمغم أني ه

ُمٙم٦م ُمـ ـمريؼ قمكم سمـ سمذيٛم٦م وهق شم٤مسمٕمل وأسمقه سمٗمتح اعمقطمدة صمؿ ُمٕمجٛم٦م وزن قمٔمٞمٛم٦م ىم٤مل: دظمؾ اًمٜمٌل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٙمٕم٦ٌم ودظمؾ ُمٕمف سمالل، وضمٚمس أؾم٤مُم٦م قمغم اًم٤ٌمب، ومٚمام ظمرج وضمد أؾم٤مُم٦م ىمد 

حٚمٝم٤م احلدي٨م، ومٚمٕمٚمف اطمتٌك وم٤مؾمؽماح ومٜمٕمس ومٚمؿ يِم٤مهد صالشمف، ومٚمام ؾمئؾ قمٜمٝم٤م اطمتٌك وم٠مظمذ سمحٌقشمف وم

ٟمٗم٤مه٤م ُمًتّمح٤ٌم ًمٚمٜمٗمل ًم٘مٍم زُمـ اطمت٤ٌمئف، وذم يمؾ ذًمؽ إٟمام ٟمٗمك رؤيتف ٓ ُم٤م ذم ٟمٗمس إُمر، وُمٜمٝمؿ ُمـ 

مجع سملم احلديثلم سمٖمػم شمرضمٞمح أطمدَه٤م قمغم أظمر، وذًمؽ ُمـ أوضمف، أطمده٤م: محؾ اًمّمالة اعمثٌت٦م قمغم 

قي٦م، واعمٜمٗمٞم٦م قمغم اًمنمقمٞم٦م، وهذه ـمري٘م٦م ُمـ يٙمره اًمّمالة داظمؾ اًمٙمٕم٦ٌم ومرو٤م وٟمٗمال، وىمد شم٘مدم اًمٚمٖم

اًمٌح٨م ومٞمف، وَيُرد  هذا احلٛمَؾ ُم٤م شم٘مدم ذم سمٕمض ـمرىمف ُِمـ شمٕمٞملم ىمدر اًمّمالة، ومٔمٝمر أني اعمراَد هب٤م اًمنمقمٞم٦م 

اًمٜمٗمل قمغم اًمٗمرض، وهذه ٓ جمرد اًمدقم٤مء. صم٤مٟمٞمٝم٤م: ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: يٛمٙمـ محؾ اإلصم٤ٌمت قمغم اًمتٓمقع، و

ـمري٘م٦م اعمِمٝمقر ُمـ ُمذه٥م ُم٤مًمؽ، وىمد شم٘مدم اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م. صم٤مًمثٝم٤م: ىم٤مل اعمٝمٚم٥م ؿم٤مرح اًمٌخ٤مري: يتٛمؾ أن 
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قا أٟمف ٛمُ ٚمِ ، وقمَ (205)٤م وىمع ومٞمف اًمٖمٚمط، مم"إٟمف اقمتٛمر ذم رضم٥م"اسمـ قمٛمر:  ىمقَل  ٛمقا أني ٚمِ وقمَ 

، مم٤م وىمع ومٞمف "لميمٜم٤م يقُمئذ ظم٤مئٗمِ ": ًمٕمكمّ  قمثامنَ  ىمقَل  ذم طمج٦م اًمقداع، وأني  ـٌ َتتع وهق آُمِ 

 ...، (206)طٚمَ اًمٖمَ 

                                                                                                                                                      

يٙمقن دظمقل اًمٌٞم٧م وىمع ُمرشملم صغم ذم إطمداَه٤م ومل يّمؾ ذم إظمرى، وىم٤مل سمـ طم٤ٌمن: إؿمٌف قمٜمدي ذم 

ذم اًمٗمتح صغم ومٞمٝم٤م قمغم ُم٤م رواه سمـ قمٛمر قمـ الٛمع أن جيٕمؾ اخلؼمان ذم وىمتلم، ومٞم٘م٤مل: عم٤م دظمؾ اًمٙمٕم٦ٌم 

سمالل، وجيٕمؾ ٟمٗمل سمـ قم٤ٌمس اًمّمالة ذم اًمٙمٕم٦ٌم ذم طمجتف اًمتل طم٩م ومٞمٝم٤م، ٕن سمـ قم٤ٌمس ٟمٗم٤مه٤م وأؾمٜمده إمم 

أؾم٤مُم٦م، وسمـ قمٛمر أصمٌتٝم٤م وأؾمٜمد إصم٤ٌمشمف إمم سمالل وإمم أؾم٤مُم٦م أيْم٤م، وم٢مذا مُحؾ اخلؼم قمغم ُم٤م َوَصْٗمٜم٤م سمٓمؾ 

ـ شمٕم٘مٌف اًمٜمقوي سم٠مٟمف ٓ ظمالَ  أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دظمؾ ذم يقم اًمتٕم٤مرُض، وهذا مجٌع طمًـ، ًمٙم

اًمٗمتح ٓ ذم طمج٦م اًمقداع، ويِمٝمد ًمف ُم٤م روى إزرىمل ذم يمت٤مب ُمٙم٦م قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ همػم واطمد ُمـ أهؾ 

اًمٕمٚمؿ أٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٟمام دظمؾ اًمٙمٕم٦ٌم ُمرة واطمدة قم٤مم اًمٗمتح صمؿ طم٩م ومٚمؿ يدظمٚمٝم٤م، وإذا يم٤من 

 يٛمتٜمع أن يٙمقن دظمٚمٝم٤م قم٤مَم اًمٗمتح ُمرشملم، ويٙمقن اعمراد سم٤مًمقاطمدة اًمتل ذم ظمؼم سمـ قمٞمٞمٜم٦م إُمر يمذًمؽ ومال

وطمدة اًمًٗمر ٓ اًمدظمقل، وىمد وىمع قمٜمد اًمدارىمٓمٜمل ُمـ ـمريؼ وٕمٞمٗم٦م ُم٤م يِمٝمد هلذا الٛمع واهلل أقمٚمؿ، 

٤مس وي١ميد الٛمَع إول ُم٤م أظمرضمف قمٛمر سمـ ؿم٦ٌم ذم يمت٤مب ُمٙم٦م ُمـ ـمريؼ مح٤مد قمـ أيب محزة قمـ سمـ قمٌ

ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: يمٞمػ أصكم ذم اًمٙمٕم٦ٌم؟ ىم٤مل: يمام شمّمكم ذم الٜم٤مزة، شمًٌح وشمٙمؼم وٓ شمريمع وٓ شمًجد، صمؿ 

 ( اهـ .قمٜمد أريم٤من اًمٌٞم٧م ؾمٌح ويمؼم وشميع واؾمتٖمٗمر وٓ شمريمع وٓ شمًجد، وؾمٜمده صحٞمح

قمـ جم٤مهد ىم٤مل: دظمٚم٧م أٟم٤م وقمروة سمـ اًمزسمػم اعمًجد، وم٢مذا قمٌُد اهلل سمـ  "اًمّمحٞمحلم"ذم ( 205)

ر ريض اهلل قمٜمٝمام ضم٤مًمٌس إمم طمجرة قم٤مئِم٦م، وإذا ٟم٤مٌس يّمٚمقن ذم اعمًجد صالَة اًمْمحك، ىم٤مل: قمٛم

وم٠ًمًمٜم٤مه قمـ صالهتؿ، وم٘م٤مل: سمدقم٦م، صمؿ ىم٤مل ًمف: يمؿ اقمتٛمر رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ ىم٤مل: أرسمٕم٤م، 

احلجرة، وم٘م٤مل قمروة  إطمداهـ ذم رضم٥م، ومٙمرهٜم٤م أن ٟمرد قمٚمٞمف، ىم٤مل: وؾمٛمٕمٜم٤م اؾمتِٜم٤َمن قم٤مئِم٦َم أم  اعم١مُمٜملم ذم

ي٤م أُم٤مه: ي٤م أمي اعم١مُمٜملم أٓ شمًٛمٕملم ُم٤م ي٘مقل أسمق قمٌد اًمرمحـ؟ ىم٤مًم٧م: ُم٤م ي٘مقل؟ ىم٤مل: ي٘مقل: إن رؾمقل اهلل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اقمتٛمر أرسمع قمٛمرات، إطمداهـ ذم رضم٥م، ىم٤مًم٧م: يرطمؿ اهلل أسم٤م قمٌد اًمرمحـ، ُم٤م اقمتٛمر 

 قمٛمرة، إٓ وهق ؿم٤مهده، وُم٤م اقمتٛمر ذم رضم٥م ىمط.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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يمذا وىمع ذم رواي٦م ُمٜمّمقر قمـ  "إطمداهـ ذم رضم٥م"( : )ىمقًمف 3/601) "اًمٗمتح"ل احل٤مومظ ذم ىم٤م

جم٤مهد، وظم٤مًمٗمف أسمق إؾمح٤مق، ومرواه قمـ جم٤مهد قمـ سمـ قمٛمر ىم٤مل: اقمتٛمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمرشملم، 

  ومٌٚمغ ذًمؽ قم٤مئِم٦م وم٘م٤مًم٧م: اقمتٛمر أرسمع قمٛمر، أظمرضمف أمحد وأسمق داود، وم٤مظمتٚمٗم٤م: ضمٕمؾ ُمٜمّمقر آظمتال

ذم ؿمٝمر اًمٕمٛمرة، وأسمق إؾمح٤مق آظمتال  ذم قمدد آقمتامر، ويٛمٙمـ شمٕمدد اًم١ًمال سم٠من يٙمقن سمـ قمٛمر ؾُمئؾ 

أوٓ قمـ اًمٕمدد وم٠مضم٤مب، ومردت قمٚمٞمف قم٤مئِم٦م ومرضمع إًمٞمٝم٤م، ومًئؾ ُمرة صم٤مٟمٞم٦م وم٠مضم٤مب سمٛمقاوم٘متٝم٤م، صمؿ ؾمئؾ قمـ 

قمروة سمـ اًمزسمػم سمـ اًمِمٝمر وم٠مضم٤مب سمام ذم فمٜمف، وىمد أظمرج أمحد ُمـ ـمريؼ إقمٛمش قمـ جم٤مهد ىم٤مل: ؾم٠مل 

 قمٛمر: ذم أي ؿمٝمر اقمتٛمر اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ ىم٤مل: ذم رضم٥م.

أي:  "وؾمٛمٕمٜم٤م اؾمتٜم٤من قم٤مئِم٦م". ىمقًمف "وٟمٙمذسمف"زاد إؾمح٤مق ذم روايتف  "ومٙمرهٜم٤م أن ٟمرد قمٚمٞمف"ىمقًمف 

وإٟم٤م ًمٜمًٛمع ضهب٤م سم٤مًمًقاك "طمس ُمرور اًمًقاك قمغم أؾمٜم٤مهن٤م، وذم رواي٦م قمٓم٤مء قمـ قمروة قمٜمد ُمًٚمؿ 

يمذا ًمأليمثر سمًٙمقن اهل٤مء،  "ي٤م أُم٤مه"جيقز ذم ُمٞمٛمٝم٤م احلريم٤مت اًمثالث. ىمقًمف  "قمٛمرات". ىمقًمف "شمًتـ

وٕيب ذر ي٤م أُمف سمًٙمقن اهل٤مء أيْم٤م سمٖمػم أًمػ، وىمقل قمروة هلذا سم٤معمٕمٜمك إظمص ًمٙمقهن٤م ظم٤مًمتف، وسم٤معمٕمٜمك 

ذيمرشمف سمٙمٜمٞمتف شمٕمٔمٞمام ًمف،  هق قمٌد اهلل سمـ قمٛمر، "يرطمؿ اهلل أسم٤م قمٌد اًمرمحـ"إقمؿ ًمٙمقهن٤م أم اعم١مُمٜملم. ىمقًمف 

 "قمٛمرة إٓ وهق"أي: رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  "ُم٤م اقمتٛمر"ودقم٧م ًمف إؿم٤مرة إمم أٟمف ٟمز، وىمقهل٤م 

أي: طم٤مض ُمٕمف، وىم٤مًم٧م ذًمؽ ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم ٟمًٌتف إمم اًمٜمًٞم٤من، ومل شمٜمٙمر قم٤مئِم٦م قمغم  "ؿم٤مهده"أي: سمـ قمٛمر 

زاد قمٓم٤مء قمـ قمروة قمٜمد ُمًٚمؿ  "ر ذم رضم٥م ىمطوُم٤م اقمتٛم". ىمقًمف "إطمداهـ ذم رضم٥م"سمـ قمٛمر إٓ ىمقًمف 

 ذم آظمره ىم٤مل: وسمـ قمٛمر يًٛمع، ومام ىم٤مل ٓ وٓ ٟمٕمؿ، ؾمٙم٧م( اهـ .

قمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ ىم٤مل: ؿمٝمدت قمثامن وقمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمٝمام، وقمثامُن  "اًمّمحٞمحلم"ذم ( 206)

، ىم٤مل: ُم٤م يمٜم٧ُم َٕدَع ؾمٜم٦َم يٜمٝمك قمـ اعمتٕم٦م وأْن جُيٛمع سمٞمٜمٝمام، ومٚمام رأى قمكمٌّ أَهؾي هبام، ًمٌٞمؽ سمٕمٛمرة وطمج٦م

 اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًم٘مقِل أطمد.

وىمد رواه اًمٜم٤ًمئل ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمرُمٚم٦م قمـ ( : )3/425) "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم 

ومٚمٌك قمكم وأصح٤مسمف سم٤مًمٕمٛمرة، ومٚمؿ يٜمٝمٝمؿ "وزاد ومٞمف  "هنك قمثامن قمـ اًمتٛمتع"ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م سمٚمٗمظ: 

، وًمف ُمـ وضمف آظمر: "شمًٛمع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َتتع، ىم٤مل: سمغم قمثامن، وم٘م٤مل ًمف قمكم: أمل
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مم٤م  ،"٤م آظمر٘مً ٚمْ هل٤م ظَم  ٜمِمئ اهللُتٚمئ طمتك يُ ٓ َت اًمٜم٤مرَ  أني " :ُم٤م وىمع ذم سمٕمض ـمرق اًمٌخ٤مري ني وأ

 ثػم.وهذا يم ،(207)وىمع ومٞمف اًمٖمٚمط

                                                                                                                                                      

، زاد ُمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ قمـ "ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٚمٌل هبام مجٞمٕم٤م"

، ىم٤مل اًمٜمقوي: ًمٕمٚمف أؿم٤مر إمم قمٛمرة اًم٘مْمٞم٦م ؾمٜم٦م ؾمٌع، ًمٙمـ مل يٙمـ "أضمؾ وًمٙمٜم٤م يمٜم٤م ظم٤مئٗملم"قمثامن ىم٤مل: 

ؽ اًمًٜم٦م طم٘مٞم٘م٦م َتتع، إٟمام يم٤من قمٛمرة وطمده٤م، ىمٚم٧م: هل رواي٦م ؿم٤مذة، وم٘مد روى احلدي٨م ُمروان سمـ ذم شمٚم

احلٙمؿ وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، وَه٤م أقمٚمؿ ُمـ قمٌد اهلل سمـ ؿم٘مٞمؼ، ومٚمؿ ي٘مقٓ ذًمؽ، واًمتٛمتع إٟمام يم٤من ذم طمج٦م 

ل اًم٘مرـمٌل: ، وىم٤م"يمٜم٤م آُمـ ُم٤م يٙمقن اًمٜم٤مس"اًمقداع، وىمد ىم٤مل سمـ ُمًٕمقد يمام صم٧ٌم قمٜمف ذم اًمّمحٞمحلم: 

أي: ُمـ أن يٙمقن أضمُر َُمـ أومرد أقمٔمَؿ ُمـ أضمر ُمـ َتتع، يمذا ىم٤مل، وهق مجع طمًـ،  "ظم٤مئٗملم"ىمقًمف 

 )َ ًْ وًمٙمـ ٓ ُيٗمك سُمْٕمُده، ويتٛمؾ أن يٙمقن قمثامن أؿم٤مر إمم أني إصَؾ ذم اظمتٞم٤مره صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وَم

اًمٕمٛمرة ذم أؿمٝمر احل٩م، ويم٤من اسمتداُء ذًمؽ  ]احل٩م[ إمم اًمٕمٛمرة ذم طمج٦م اًمقداع َدوْمُع اقمت٘م٤مد ىمريٍش َُمٜمْعَ 

سم٤محلديٌٞم٦م، ٕني إطمراَُمٝمؿ سم٤مًمٕمٛمرة يم٤من ذم ذي اًم٘مٕمدة، وهق ُمـ أؿمٝمر احل٩م، وهٜم٤مك يّمح إـمالُق يمقهِنؿ 

ظم٤مئٗملم، أي: ُمـ وىمقع اًم٘مت٤مل سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمنميملم، ويم٤من اعمنميمقن صدوهؿ قمـ اًمقصقل إمم اًمٌٞم٧م، 

وىمٕم٧م ذم أؿمٝمر احل٩م، صمؿ ضم٤مءت قمٛمرة اًم٘مْمٞم٦م ذم ذي اًم٘مٕمدة  ومتحٚمٚمقا ُمـ قمٛمرهتؿ، ويم٤مٟم٧م أول قمٛمرة

 ( اهـ .أيْم٤م، صمؿ أراد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شم٠ميمٞمَد ذًمؽ سم٤معم٤ٌمًمٖم٦م ومٞمف طمتك أُمرهؿ سمٗمً( احل٩م إمم اًمٕمٛمرة

روى اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ أيب هريرة قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ىم٤مل: ( 207)

ًم٧م الٜم٦م: ي٤م رب، ُم٤م هل٤م ٓ يدظمٚمٝم٤م إٓ وٕمٗم٤مُء اًمٜم٤مس وؾَمَ٘مُٓمٝمؿ، اظمتّمٛم٧م الٜم٦م واًمٜم٤مر إمم رهبام، وم٘م٤م"

ُأوصمِْرُت سم٤معمتٙمؼميـ، وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمجٜم٦م: أٟم٧م رمحتل، وىم٤مل ًمٚمٜم٤مر: أٟم٧م قمذايب،  -يٕمٜمل  -وىم٤مًم٧م اًمٜم٤مر: 

ا، وإٟمف أصٞم٥م سمؽ ُمـ أؿم٤مء، وًمٙمؾ واطمدٍة ُمٜمٙمام ُِمْٚم١ُمه٤م، ىم٤مل: وم٠مُم٤م الٜم٦م، وم٢مني اهلل ٓ ئمٚمؿ ُِمـ ظمٚم٘مف أطمد

ُيٜمِمئ ًمٚمٜم٤مر َُمـ يِم٤مء، ومٞمُٚم٘مقن ومٞمٝم٤م، ومت٘مقل: هؾ ُمـ ُمزيد، صمالصم٤م، طمتك يْمع ومٞمٝم٤م ىَمَدَُمف ومتٛمتٚمئ، وُيَرد  

 ."سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض، وشم٘مقل: ىمط ىمط ىمط

أُم٤م احلدي٨م اًمذي ىمد ورد ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ( : )366)ص "طم٤مدي إرواح"ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

ومَٖمَٚمٌط وىمع ُمـ سمٕمض اًمرواة اٟم٘مٚم٥م قمٚمٞمف احلدي٨م، وإٟمام  "ظَمْٚمً٘م٤م آظمريـ وأُم٤م اًمٜم٤مر ومٞمٜمِمئ اهلل هل٤م"ُمـ ىمقًمف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ف  ًِ ، ذيمره اًمٌخ٤مري رمحف اهلل "وأُم٤م الٜم٦م ومٞمٜمِمئ اهلل هل٤م ظمٚم٘م٤م آظمريـ"هق ُم٤م ؾم٤مىمف اًمٌخ٤مري ذم اًم٤ٌمب ٟمٗم

ٌَٞم ٜم٤ًم أني احلدي٨َم اٟم٘مٚم٥م ًمٗمُٔمف قمغم َُمـ رواه، سمخالِ  هذا( اهـ .  ُُم

وَمّْمٌؾ ذم أني الٜم٦م يٌ٘مك ومٞمٝم٤م ومْمٌؾ ومٞمٜمِمئ اهلل هل٤م ظَمْٚمً٘م٤م "( : )394قر )صوىم٤مل أيْم٤م ذم يمت٤مسمف اعمذيم

ٓ شمزال ضمٝمٜمؿ "، وذم اًمّمحٞمحلم قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: "دون اًمٜم٤مر

يٚم٘مك ومٞمٝم٤م وشم٘مقل هؾ ُمـ ُمزيد طمتك يْمع رب اًمٕمزة ومٞمٝم٤م ىمدُمف، ومٞمٜمزوي سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض، وشم٘مقل: ىمط 

، وذم ًمٗمظ "ويمرُمؽ، وٓ يزال ذم الٜم٦م ومْمٌؾ طمتك يٜمِمئ اهلل هل٤م ظمٚم٘م٤م ومٞمًٙمٜمٝمؿ ومْمَؾ الٜم٦م ىمط، سمٕمزشمؽ

، وذم "يٌ٘مك ُمـ الٜم٦م ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن يٌ٘مك صمؿ يٜمِمكء اهلل ؾمٌح٤مٟمف هل٤م ظَمْٚم٘م٤م ومٞمًٙمٜمٝمؿ ومْمؾ الٜم٦م"ُمًٚمؿ: 

ع ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ذم ، وأُم٤م اًمٚمٗمُظ اًمذي وىم"يٌ٘مك ُمـ الٜم٦م ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن يٌ٘مك عمام يِم٤مء"ًمٗمظ ُمًٚمؿ: 

، ومَٖمَٚمٌط ُمـ سمٕمض اًمرواة "أٟمف يٜمِمئ ًمٚمٜم٤مر َُمـ يِم٤مء ومٞمٚم٘مك ومٞمٝم٤م ومت٘مقل: هؾ ُمـ ُمزيد"طمدي٨م أيب هريرة و

ه، وم٢مني اهلل ؾمٌح٤مٟمف أظمؼم أٟمف يٛمأل ضمٝمٜمؿ ُمـ  اٟم٘مٚم٥م قمٚمٞمف ًمٗمُٔمف، واًمرواي٤مُت اًمّمحٞمح٦م وَٟمص  اًم٘مرآن َيُرد 

ُب إٓ َُمـ اَم ُأًْمِ٘مَل ومِٞمَٝم٤م وَمْقٌج }ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف طمجُتف ويمذب ُرؾُمَٚمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  إسمٚمٞمس وأشم٤ٌمقمف، وم٢مٟمف ٓ ُيَٕمذ  يُمٚمي

َل اهلليُ سْمٜم٤َم َوىُمْٚمٜم٤َم َُم٤م َٟمزي ْ َي٠ْمشمُِٙمْؿ َٟمِذيٌر ىَم٤مًُمقا سَمغَم ىَمْد ضَم٤مَءَٟم٤م َٟمِذيٌر وَمَٙمذي ٓي ذِم ؾَم٠َمهَلُْؿ ظَمَزَٟمُتَٝم٤م َأمَل  إِْن َأْٟمُتْؿ إِ
ٍ
ء ـْ َرْ  ُِم

 .وٓ َئمٚمؿ اهللُ أطمدا ُِمـ ظَمْٚمِ٘مف( اهـ  ،{َوالٍل يَمٌػِمٍ 

اوٓمرب اًمٕمٚمامُء ذم شمقضمٞمف هذا  "وإٟمف يٜمِمئ ًمٚمٜم٤مر ُمـ يِم٤مء": ) "اًمٙمقصمر ال٤مري"وىم٤مل اًمَٙمْقراين ذم 

ْ٘مٜم٤م ًمف ُِمـ احلؼ سمتقومٞمؼ  اًمٙمالم اوٓمراسم٤م ؿمديدا، وٟمحـ ٟمٜم٘مؾ ُم٤م ىم٤مًمقه، وٟمِمػم إمم ُم٤م ومٞمف، صمؿ ٟمذيمر ُم٤م ُووم 

م اًمٖمٞمقب. ىم٤مل سمٕمُْم  ٝمؿ: اًمذي ٟمٕمرومف أني اهلل يٜمِمئ ًمٚمجٜم٦م ظَمْٚم٘م٤م يًٙمٜمٝم٤م، وأُم٤م اإلٟمِم٤مُء ًمٚمٜم٤مر ومال قِمْٚمَؿ قَمالي

ًمٜم٤م سمف، وىمٞمؾ: هذا ُم٘مٚمقٌب، وم٢مٟمف وصُػ أهِؾ الٜم٦م، وىمٞمؾ: هَمَٚمٌط ُمـ اًمراوي، وىم٤مل اًم٘م٤ميض: ه١مُٓء هؿ 

ل: أني شمٗمًػَم اًمَ٘مَدم هبذا . وهق سم٤مـمٌؾ ُمـ وضمٝملم، إو"يْمع ال٤ٌمُر ومٞمٝمام ىَمَدَُمف"اًمَ٘مَدُم اًمذي ذم احلدي٨م: 

سملَِم }خم٤مًمٌػ ًمإلمج٤مع، وم٢مني اهلل ٓ يٕمذب أطمدا ُِمـ همػم ذٟم٥م، وإْن يم٤من ضم٤مئزا قم٘مال، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َوَُم٤م يُمٜمي٤م ُُمَٕمذ 

 ًٓ ، وسمف يً٘مط ىمقُل َُمـ ىم٤مل: اًمرواي٦م صم٤مسمت٦م، وهلل أْن يٕمذب ُمـ يِم٤مء. اًمث٤مين: أٟمف ًمق ؾُمٚم َؿ {طَمتيك َٟمٌَْٕم٨َم َرؾُمق

اعمٕمٜمك هق ذاك، ومال يّمح محُؾ هذا قمٚمٞمف، وم٢مني اًمَ٘مَدَم ُمذيمقٌر سمٕمَده. وىمٞمؾ: ٓ يٚمزم ُِمـ دظمقهلؿ اًمٜم٤مر أني 

، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
ٍ
ـْ شُمْدظِمِؾ اًمٜمي٤مَر وَمَ٘مْد َأظْمَزْيَتفُ }قمذاهُبؿ، وهذا أيْم٤م ًمٞمس سمٌمء ُػ }، وًم٘مقًمف: {إِٟميَؽ َُم ٗمي َٓ ُُيَ
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  وم٤من:رَ ذم هذا اًم٤ٌمب ـمَ  واًمٜم٤مُس 

ٛمٞمز سملم ف، ٓ يُ قمـ ُمٕمروم٦م احلدي٨م وأهٚمِ  هؿ، ممـ هق سمٕمٞمدٌ ُمـ أهؾ اًمٙمالم وٟمحقِ  ٌ  رَ ـمَ 

٤م هب٤م ُم٘مٓمققمً  ُم٦مً اًمّمحٞمح واًمْمٕمٞمػ، ومٞمِمؽ ذم صح٦م أطم٤مدي٨م، أو ذم اًم٘مٓمع هب٤م، ُمع يمقهن٤م ُمٕمٚمق

 قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ سمف.

 أو رأى ،ىمد رواه صم٘م٦مٌ  ًمٗمٔم٤م ذم طمدي٨ٍم  يمٚمام وضمد ،سمف احلدي٨م واًمٕمٛمَؾ  ممـ يدقمل اشم٤ٌمعَ  وـمرٌ  

اًمٕمٚمؿ سمّمحتف، طمتك إذا  أهُؾ  مَ زَ ـ ضمٜمس ُم٤م ضَم جيٕمؾ ذًمؽ ُمِ  ه اًمّمح٦م، يريد أنْ فم٤مهرُ  طمديث٤م سم٢مؾمٜم٤مدٍ 

                                                                                                                                                      

ٞمٜمل: مَحُْٚمف قمغم طمج٤مرٍة شُمٚم٘مك ذم اًمٜم٤مر أىمرب. وهذا أيْم٤م ُِمـ ذًمؽ . وىم٤مل اًمِمٞم( اًمٌٚم٘م{قَمٜمُْٝمُؿ اًْمَٕمَذاُب 

 يدومٕمف. "يٚم٘مقن"اعمقصقًم٦م وٛمػم اًمٕم٘مالء ذم  "ُمـ"اًمٜمٛمط، ٕني ُمع 

يٜمِمئ ًمٚمٜم٤مر ُمـ "هذا اًمذي ٟم٘مٚمٜم٤م ُمٌٚمُغ قمٚمٛمٝمؿ، وٟمحـ ٟم٘مقل: ه١مٓء اًمذيـ أؿم٤مر إًمٞمٝمؿ سم٘مقًمف: 

وسمٞم٤مُن ذًمؽ أني اهلل شمٕم٤ممم ذيمر ذم يمالُمف اًمٜمِم٠مَة إومم  هؿ اًمذيـ ُم٤مشمقا  قمغم اًمٙمٗمر ُِمـ الـ واإلٟمس، "يِم٤مء

ُومَم }سم٘مقًمف:  ْٕ ظِمَرةَ }، وذيمر اًمٜمِم٠مة إظمرى سم٘مقًمف: {َوًَمَ٘مْد قَمِٚمْٛمُتُؿ اًمٜميِْم٠َمَة ا ْٔ ، وُم٤م {صُمؿي اهلليُ ُيٜمِِْمُئ اًمٜميِْم٠َمَة ا

يِم٤مء، أي: شمٕمٚم٘م٧م سمف ُمِمٞمئتف ذم  ذم احلدي٨م إؿم٤مرٌة إمم هذه اًمٜمِم٠مة، وُمٕمٜمك اًمٙمالم أني اهلل ي٘مٞمد ًمٚمٜم٤مر ُمـ

، أو "يٜمِمئ"سمٚمٗمظ اعم٤ميض، إٓ أٟمف أشمك سم٤معمْم٤مرع ُمقاوم٘م٦م ًمٚمٗمظ  "ُمـ ؿم٤مء"إزل، ويم٤من اًمٔم٤مهُر أن ي٘مقل: 

َي٤مَح وَمُتثػُِم ؾَمَح٤مسًم٤م}اؾمتحْم٤مرا ًمٚمّمقرة، وُمثُٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ِذي َأْرؾَمَؾ اًمر  ، وهذا سم٤مٌب ذم اًمٌالهم٦م {َواهلليُ اًمي

صغم اهلل قمٚمٞمف -إُمُر يمام شمقَهقه ُِمـ أني اهلل ُيٚمؼ ًمٚمٜم٤مر ـم٤مئٗم٦ًم ضمديدة، مل يٙمـ ًم٘مقًمف  ُمٕمرو ، وًمق يم٤من

وم٤مئدة، ٕني ظمٚم٘مٝمؿ إٟمام يم٤من ُٓمتالئٝم٤م يمام ىم٤مًمقه ذم اًمَ٘مَدم،  "ومٞمٚم٘مقن ومٞمٝم٤م، ومت٘مقل: هؾ ُمـ ُمزيد" -وؾمٚمؿ

ـ  قمغم هذه إومْم٤مل.  وم٘مد زال اإلؿمٙم٤مُل، وهلل اعمَ

يمٞمػ ارشم٤ٌمـُمف؟ ىمٚم٧م: شم٘مديره: يدظمٚمٝم٤م  "ٜم٦م وم٢من اهلل ٓ ئمٚمؿ أطمدا ُمـ ظمٚم٘مفأُم٤م ال"وم٢من ىمٚم٧م: ىمقًمف: 

ٌي٥م(. ]اًمٙمقصمر ال٤مري إمم ري٤مض  يمؾ  ُم١مُمـ، وم٢من اهلل ٓ ئمٚمؿ ُمث٘م٤مَل ذرة، ومٝمق ُِمـ إىم٤مُم٦م اًم٥ًٌم ُم٘م٤مَم اعمً

 [437 - 13/436، واٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر  251 - 11/250أطم٤مدي٨م اًمٌخ٤مري 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 213 

ًمف ذم ُم٤ًمئؾ اًمٕمٚمؿ،  اًم٤ٌمردة، أو جيٕمٚمف دًمٞمال ت٠مويالِت اعمٕمرو  أظمذ يتٙمٚمػ ًمف اًم قم٤مرض اًمّمحٞمَح 

 ط.ٚمَ هذا همَ  ُمثَؾ  ن أني ٕمرومقسم٤محلدي٨م يَ  اًمٕمٚمؿ أهَؾ  ُمع أني 

 ٌب ذِ ٕمٚمؿ هب٤م أٟمف يمَ يُ  ٘مٓمع سمذًمؽ، ومٕمٚمٞمف أدًم٦مٌ وىمد يُ  ٌق دْ ؿ هب٤م أٟمف ِص ٕمٚمَ يُ  قمغم احلدي٨م أدًم٦مً  ويمام أني 

ذم  ق  ٚمُ ـ أهؾ اًمٌدع واًمٖمُ ُمِ  (209)٤مقمقنوي ُم٤م يرويف اًمقَ  ِب ذِ ٘مٓمع سمٙمَ ، ُمثؾ ُم٤م يُ (208)ع سمذًمؽ٘مٓمَ ويُ 

 ... (210)اًمٗمْم٤مئؾ، ُمثؾ طمدي٨م يقم قم٤مؿمقراء

                                              

سمِٞمع سمـ ظُمثَٞمؿ: إني ًمٚمحدي٨م وقءا يمْمقء اًمٜمٝم٤مر شمٕمرومف، وفمٚمٛم٦م يمٔمٚمٛم٦م اًمٚمٞمؾ ىم٤مل اًمري وىمد  (208)

ٌُف ذم اًمٖم٤مًم٥م. ىم٤مل  شمٜمٙمره. وىم٤مل اسمـ القزي: احلدي٨ُم اعمٜمَٙمر ي٘مِمٕمر ًمف ضمٚمُد اًمٓم٤مًم٥م ًمٚمٕمٚمؿ، ويٜمٗمر ُمٜمف ىمٚم

ك إٟم٤ًمٌن أٟمف يم٤من اًمٌٚم٘مٞمٜمل: وؿم٤مِهُد هذا: أني إٟم٤ًمٟم٤م ًمق ظَمَدم إٟم٤ًمٟم٤م ؾِمٜملم، وقَمَر  ُم٤م ي٥م وُم٤م يٙمره، وم٤مدقم

 [1/325]شمدري٥م اًمراوي  يٙمره ؿمٞمئ٤م، يٕمٚمؿ ذًمؽ أٟمف يٌف، ومٌٛمجرد ؾمامقمف ي٤ٌمدر إمم شمٙمذيٌف.

ؾمئٚم٧م: هؾ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦ُم احلدي٨م اعمقوقع سمْم٤مسمٍط ُِمـ همػم أن ُيٜمَٔمر ذم ؾمٜمده؟ وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )

ٞمح٦م واظمتٚمٓم٧م سمٚمحٛمف ودُمف، ومٝمذا ؾم١ماٌل قمٔمٞمُؿ اًم٘مدر، وإٟمام َيٕمٚمؿ ذًمؽ َُمـ شمْمٚميع ذم ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ اًمّمح

وص٤مر ًمف ومٞمٝم٤م َُمَٚمٙم٦م، وص٤مر ًمف اظمتّم٤مٌص ؿمديد سمٛمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر، وُمٕمروم٦م ؾمػمة رؾمقل اهلل صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهديف ومٞمام ي٠مُمر سمف ويٜمٝمك قمٜمف وُيؼم قمٜمف ويدقمق إًمٞمف ويٌف ويٙمرهف وينمقمف ًمألُم٦م، 

ُمـ أصح٤مسمف، ومِٛمثُْؾ هذا َيٕمر  ُمـ أطمقال  سمحٞم٨م يم٠مٟمف خم٤مًمٌِط ًمٚمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمقاطمدٍ 

اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهديف ويمالُمف وُم٤م جيقز أْن ُُيؼِم سمف وُم٤م ٓ جيقز ُم٤م ٓ َيٕمرومف همػُمه، وهذا 

ؿم٠مُن يمؾ  ُُمتٌع ُمع ُمتٌققمف، وم٢مني ًمألظمص سمف احلريِص قمغم شمتٌع أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف ُِمـ اًمٕمٚمؿ هب٤م واًمتٛمٞمٞمز سملم ُم٤م 

 ًَ ٥م إًمٞمف وُم٤م ٓ يّمح ُم٤م ًمٞمس عمـ ٓ يٙمقن يمذًمؽ، وهذا ؿم٠مُن اعم٘مٚم ديـ ُمع أئٛمتٝمؿ: يٕمرومقن َيِّمح أن ُيٜم

ٌَٝمؿ، واهلل أقمٚمؿ  ([44 - 43(. ]اعمٜم٤مر اعمٜمٞمػ )صأىمقاهَلؿ وٟمّمقَصٝمؿ وُمذاه

٤مقِملم: ( 209) ،  155 - 1/153ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض  "إيمامل اعمٕمٚمؿ"اٟمٔمر ذم أٟمقاع اًمَقوي

 . 48 - 1/37ٓسمـ القزي  "اعمقوققم٤مت"و

ـُ قم٘مٞمؾ قمـ ؿمٞمخف أيب اًمٗمْمؾ اهلَْٛمداين: وىمد  ُمٌتدقم٦م اإلؾمالم واًمٙمذاسمقن واًمقاوٕمقن "ىم٤مل اسم

ًمٚمحدي٨م أؿمد  ُمـ اعمٚمحديـ، ٕني اعمٚمحديـ ىمّمدوا إوم٤ًمَد اًمديـ ُِمـ ظم٤مرج، وه١مٓء ىمّمدوا إوم٤ًمَده ُِمـ 
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ج، وم٤مًمدظمالُء يٗمتحقن داظمؾ، ومٝمؿ يم٠مهؾ سمٚمٍد ؾَمَٕمقا ذم وم٤ًمد أطمقاًمف، واعمٚمحدون يم٤معمح٤مِسسمـ ُِمـ ظم٤مر

 ([171. ]اًمّم٤مرم اعمًٚمقل ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م )ص"احلّمـ، ومٝمؿ ذٌّ قمغم اإلؾمالم ُِمـ همػم اعمالسمًلم ًمف

ُيِْدث ًمٚمٜم٤مس  -ريض اهلل قمٜمف  -ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )ص٤مر اًمِمٞمٓم٤مُن سم٥ًٌم ىَمْتِؾ احلًلم  (210)

واًمٕمٓمش وإٟمِم٤مد اعمراصمل، وُم٤م سمدقمتلم: سمدقم٦م احلزن واًمٜمقح يقم قم٤مؿمقراء، ُمـ اًمٚميْٓمؿ واًمٍماخ واًمٌٙم٤مء 

٥م  ًَ يٗميض إًمٞمف ذًمؽ ُِمـ ؾَم٥م  اًمًٚمػ وًمٕمٜمتٝمؿ، وإدظم٤مِل َُمـ ٓ ذٟم٥م ًمف ُمع ذوي اًمذٟمقب، طمتك ُي

ـي ذًمؽ ومتَح سم٤مب اًمٗمتٜم٦م  اًم٤ًمسم٘مقن إوًمقن، وشم٘مرأ أظم٤ٌمر ُمٍمقمف اًمتل يمثػٌم ُمٜمٝم٤م يمذب، ويم٤من ىمّمُد َُمـ ؾَم

ح٤ٌم سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم، سمؾ إطمداُث الزع واًمٜمٞم٤مطم٦م واًمٗمرىم٦م سملم إُم٦م، وم٢مني هذا ًمٞمس واضم٤ٌم وٓ ُمًت

ًمٚمٛمّم٤مئ٥م اًم٘مديٛم٦م ُِمـ أقمٔمؿ ُم٤م طمرُمف اهلل ورؾمقًمف. ويمذًمؽ سمدقم٦ُم اًمنور واًمٗمرح. ويم٤مٟم٧م اًمٙمقوم٦ُم هب٤م 

ىمقٌم ُِمـ اًمِمٞمٕم٦م اعمٜمتٍميـ ًمٚمحًلم، ويم٤من رأؾُمٝمؿ اعمخت٤مر سمـ أيب قمٌٞمد اًمٙمذاب، وىمقٌم ُِمـ اًمٜم٤مص٦ٌم 

٤مُج سمـ يقؾمػ اًمث٘مٗمل. وىمد صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح قمـ  -ف ريض اهلل قمٜم -اعمٌٖمْملم ًمٕمكم  وأوِٓده، وُمٜمٝمؿ احلَجي

، ومٙم٤من ذًمؽ اًمِمٞمٕمل هق "ؾمٞمٙمقن ذم صم٘مٞمػ يمذاب وُمٌػم"أٟمف ىم٤مل:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -اًمٜمٌل 

ُمـ "اًمٙمذاب، وهذا اًمٜم٤مصٌل هق اعمٌػم، وم٠مطمدث أوًمئؽ احلزن، وأطمدث ه١مٓء اًمنور، ورووا أٟمف 

، ىم٤مل طمرب اًمٙمرُم٤مين: ؾم٠مًم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمـ "٤مؿمقراء وؾمع اهلل قمٚمٞمف ؾم٤مئر ؾمٜمتفوؾمع قمغم أهٚمف يقم قم

هذا احلدي٨م، وم٘م٤مل: ٓ أصؾ ًمف، وًمٞمس ًمف إؾمٜم٤مد يث٧ٌم، إٓ ُم٤م رواه ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد 

يمقذم احلدي٨م، واسمـ اعمٜمتنم  "ُمـ وؾمع قمغم أهٚمف يقم قم٤مؿمقراء"سمـ اعمٜمتنم قمـ أسمٞمف أٟمف ىم٤مل: سمٚمٖمٜم٤م أٟمف 

ُمـ ايمتحؾ يقَم قم٤مؿمقراء مل َيْرَُمد ذًمؽ اًمٕم٤مم، وَُمـ اهمتًؾ يقم "ؾَمِٛمَٕمف ورواه قمٛمـ ٓ ُيٕمر ، وَرَوْوا أٟمف 

، ومّم٤مر أىمقاٌم يًتحٌقن يقَم قم٤مؿمقراء آيمتح٤مَل وآهمت٤ًمل واًمتقؾمٕم٦م "قم٤مؿمقراء مل يٛمرض ذًمؽ اًمٕم٤مم

ريض  -عمتٕمّمٌلم سم٤مًم٤ٌمـمؾ قمغم احلًلم قمغم اًمٕمٞم٤مل وإطمداَث أـمٕمٛم٦ٍم همػم ُمٕمت٤مدة. وهذه سمدقم٦م أصُٚمٝم٤م ُِمـ ا

َتِح٥مي أطمٌد ُمـ أئٛم٦م  -اهلل قمٜمف  ًْ ، وشمٚمؽ سمدقم٦ٌم أصُٚمٝم٤م ُِمـ اعمتٕمّمٌلم سم٤مًم٤ٌمـمؾ ًمف، ويمؾ  سمدقم٦ٍم والًم٦م، ومل َي

 ُمـ اؾمتح٤ٌمب ذًمؽ طمج٦ٌم ذقمٞم٦م، سمؾ اعمًتح٥م  
ٍ
اعمًٚمٛملم إرسمٕم٦م وهمػمهؿ ٓ هذا وٓ هذا، وٓ ذم رء

 [556 - 4/554مجٝمقر اًمٕمٚمامء(. ]ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م يقَم قم٤مؿمقراء اًمّمٞم٤مُم قمٜمد 
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 .(211)٤مٟمٌٞمًّ  ـ صغم ريمٕمتلم يم٤من ًمف يم٠مضمر يمذا ويمذاُمَ  مم٤م ومٞمف أني  فوأُمث٤مًمِ 

 ...يمٌػمة،  ىمٓمٕم٦مٌ  (212)ـ هذه اعمقوققم٤متوذم اًمتٗمًػم ُمِ 

                                              

إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م قمٚمٞمٝم٤م فمٚمٛم٦ٌم وريم٤ميم٦م ( : )50)ص "اعمٜم٤مر اعمٜمٞمػ"ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ( 211)

ُمـ "وجم٤مزوم٤مت سم٤مردة شُمٜم٤مدي قمغم ووٕمٝم٤م واظمتالىمٝم٤م قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ُمثؾ طمدي٨م: 

، ويم٠مني هذا اًمٙمذاَب اخلٌٞم٨م مل يٕمٚمؿ أني همػَم " ٟمٌٞم٤م صغم اًمْمحك يمذا ويمذا ريمٕم٦ًم ُأقمٓمل صمقاَب ؾمٌٕملم

 ( اهـ .اًمٜمٌل ًمق صغم قُمُٛمَر ٟمقٍح قمٚمٞمف اًمًالم مل ُيْٕمَط صمقاَب ٟمٌلٍّ واطمد

اسملم، وىمًٌؿ )ىم٤مل اًمًٞمقـمل:  (212) اعمقوقع ىمًامن: ىمًٌؿ شمٕمٛمد واِوُٕمف ووَٕمف، وهذا ؿم٠مُن اًمٙمذي

اعمْمٓمرسملم ذم احلدي٨م، يمام طمٙمؿ احلٗم٤مظ سم٤مًمقوع قمغم وىمع هَمَٚمًٓم٤م ٓ قمـ ىمّمد، وهذا ؿم٠مُن اعمخٚم ٓملم و

، وم٢مهنؿ "ُمـ يمثرت صالشمف سم٤مًمٚمٞمؾ، طمًـ وضمٝمف سم٤مًمٜمٝم٤مر"احلدي٨م اًمذي أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف وهق: 

احل٤موي ًمٚمٗمت٤موي (. ]أـمٌ٘مقا قمغم أٟمف ُمقوقع، وواوُٕمف مل يتٕمٛمد ووَٕمف، وىمّمتُف ذم ذًمؽ ُمِمٝمقرة

2/11] 

أسمق اًمٕمالء اهلَْٛمداين واًمِمٞم( أسمق اًمٗمرج اسمـ القزي: هؾ ذم شمٜم٤مزع احل٤مومظ وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )

طمدي٨ٌم ُمقوقع؟ وم٠مٟمٙمر احل٤مومظ أسمق اًمٕمالء أْن يٙمقن ذم اعمًٜمد طمدي٨ٌم ُمقوقع، وأصم٧ٌم ذًمؽ  "اعمًٜمَد"

أسمق اًمٗمرج، وسَملمي أني ومٞمف أطم٤مدي٨َم ىمد قُمِٚمَؿ أهن٤م سم٤مـمٚم٦م، وٓ ُمٜم٤موم٤مَة سملم اًم٘مقًملم، وم٢مني اعمقوقَع ذم اصٓمالح 

ِد اًمٙمذَب سمؾ هَمِٚمط ومٞمف، وهلذا أيب ث سمف مل يتٕمٛمي  اًمٗمرج هق اًمذي ىم٤مم دًمٞمٌؾ قمغم أٟمف سم٤مـمٌؾ وإْن يم٤من اعمحد 

روى ذم يمت٤مسمف ذم اعمقوققم٤مت أطم٤مدي٨َم يمثػمًة ُِمـ هذا اًمٜمقع، وىمد ٟم٤مزقمف ـم٤مئٗم٦ٌم ُِمـ اًمٕمٚمامء ذم يمثػٍم مم٤م ذيمره 

صمٌقَت سمٕمض ذًمؽ، ًمٙمـ اًمٖم٤مًم٥م قمغم ُم٤م ذيمره ذم  وىم٤مًمقا: إٟمف ًمٞمس مم٤م ي٘مقم دًمٞمٌؾ قمغم أٟمف سم٤مـمؾ، سمؾ سمٞمٜمقا

اعمقوققم٤مت أٟمف سم٤مـمٌؾ سم٤مشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء، وأُم٤م احل٤مومظ أسمق اًمٕمالء وأُمث٤مًُمف وم٢مٟمام يريدون سم٤معمقوقِع اعمختَٚمَؼ 

ٌُف اًمٙمذب  [249 - 1/248(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى اعمّمٜمقع اًمذي شمٕمٛمد ص٤مطم

ٌْف اًمقوع ُِمـ همػم ورسماموىمد ىم٤مل اسمـ اًمّمالح ومٞمام مل ي٘مع قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٕمٛمد: )  هَمِٚمَط هم٤مًمط، ومقىمع ذم ؿِم

ؿ اعمُْدَرج أومم يمام ذيمره ؿمٞم( اإلؾمالم ذم (، ىم٤مل اًمًٞمقـمل: )شمٕمٛمد ًْ ومٚمٞمس سمٛمقوقٍع طم٘مٞم٘م٦ًم، سمؾ هق سمِ٘م

، ىم٤مل: سم٠من يًقق اإلؾمٜم٤مَد ومٞمٕمرض ًمف قم٤مرض، ومٞم٘مقل يمالُم٤م ُِمـ قمٜمد ٟمٗمًف، ومٞمٔمـ سمٕمُض "ذح اًمٜمخ٦ٌم"
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 رِ قَ واًمزخمنمي ذم ومْم٤مئؾ ؾُم  (214)واًمقاطمدي (213)ُمثؾ احلدي٨م اًمذي يرويف اًمثٕمٚمٌل  

 .(215)سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ ة، وم٢مٟمف ُمقوقعٌ ؾمقر اًم٘مرآن ؾمقرةً 

                                                                                                                                                      

ـُ ذًمؽ اإلؾم ٜم٤مد، ومػمويف قمٜمف يمذًمؽ. يمحدي٨ٍم رواه اسمـ ُم٤مضمف قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد َُمـ ؾمٛمٕمف أني ذًمؽ ُمت

ُمـ "اًمٓمٚمحل قمـ صم٤مسم٧م سمـ ُمقؾمك اًمزاهد قمـ ذيؽ قمـ إقمٛمش قمـ أيب ؾمٗمٞم٤من قمـ ضم٤مسمر ُمرومققم٤م: 

. ىم٤مل احل٤ميمؿ: دظمؾ صم٤مسم٧ٌم قمغم ذيؽ وهق يٛمكم، وي٘مقل: "يمثرت صالشمف سم٤مًمٚمٞمؾ طمًـ وضمٝمف سم٤مًمٜمٝم٤مر

، وؾمٙم٧م ًمٞمٙمت٥م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ضم٤مسمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  طمدصمٜم٤م إقمٛمش قمـ أيب ؾمٗمٞم٤من قمـ

اعمًتٛمكم، ومٚمام ٟمٔمر إمم صم٤مسم٧م، ىم٤مل: َُمـ يمثرت صالشمف سم٤مًمٚمٞمؾ طمًـ وضمٝمف سم٤مًمٜمٝم٤مر، وىمّمد سمذًمؽ صم٤مسمت٤م 

ـُ ذًمؽ اإلؾمٜم٤مد، ومٙم٤من يدث سمف. وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: إٟمام هق ىمقل ذيؽ،  ـي صم٤مسم٧ٌم أٟمف ُمت ًمُزْهِده وورقمف، ومٔم

، "يٕم٘مد اًمِمٞمٓم٤من قمغم ىم٤مومٞم٦م رأس أطمديمؿ"ف قَمِ٘م٥م طمدي٨م إقمٛمش قمـ أيب ؾمٗمٞم٤من قمـ ضم٤مسمر: وم٢مٟمف ىم٤مًم

وم٠مدرضمف صم٤مسم٧م ذم اخلؼم، صمؿ هىمف ُمٜمف مج٤مقم٦ٌم ُمـ اًمْمٕمٗم٤مء، وطمدصمقا سمف قمـ ذيؽ، يمٕمٌد احلٛمٞمد سمـ سمحر، 

( ، 100(. ]ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح )صوقمٌد اهلل سمـ ؿمؼمُم٦م، وإؾمح٤مق سمـ سمنم اًمٙم٤مهكم، ومج٤مقم٦م آظمريـ

 [340 - 1/339شمدري٥م اًمراوي و

ي٘م٤مل ًمف: اًمثٕمٚمٌل واًمثٕم٤مًمٌل، وهق ًم٘م٥م ًمف وًمٞمس سمٜم٥ًم، ىم٤مًمف سمٕمض ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين: ) (213)

 [1/80اًمٕمٚمامء(. ]وومٞم٤مت إقمٞم٤من 

اًمقاطمدي: سمٗمتح اًمقاو وسمٕمد إًمػ طم٤مء ُمٝمٛمٚم٦م ُمٙمًقرة وسمٕمده٤م دال ىم٤مل اسمـ ظمٚمٙم٤من: ) (214)

 هل، 
ٍ
وٓ ذيمره٤م اًمًٛمٕم٤مين، صمؿ وضمدُت هذه اًمٜم٦ًٌم إمم اًمقاطمِد ُمٝمٛمٚم٦م، مل أقمر  هذه اًمٜم٦ًٌم إمم أي رء

 [3/304(. ]وومٞم٤مت إقمٞم٤من سمـ اًمديـ سمـ ُمٝمرة، ذيمره أسمق أمحد اًمٕمًٙمري

وأُم٤م طمدي٨م أيب يمٕم٥م ريض اهلل قمٜمف ذم ومْمٞمٚم٦م ؾمقرة ؾمقرة ومحدي٨م ىم٤مل اًمزريمٌم: ) (215)

يـ ذم إيداقمف شمٗم٤مؾمػَمهؿ. ُمقوقع، ىم٤مل اسمـ اًمّمالح: وًم٘مد أظمٓم٠م اًمقاطمدي اعمٗمن وُمـ ذيمره ُمـ اعمٗمن

ىمٚم٧م: ويمذًمؽ اًمثٕمٚمٌل، ًمٙمٜمٝمؿ ذيمروه سم٢مؾمٜم٤مد، وم٤مًمٚمقُم قمٚمٞمٝمؿ َيِ٘مّؾ، سمخال  َُمـ ذيمره سمال إؾمٜم٤مٍد وضَمَزم سمف 

يم٤مًمزخمنمي وم٢مني ظمٓم٠َمه أؿمّد. وقمـ ٟمقح سمـ أيب ُمريؿ أٟمف ىمٞمؾ ًمف: ُمـ أيـ ًمؽ قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس 
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ًِ هق ذم  (216)واًمثٕمٚمٌل   د ضَم ُم٤م وَ  ُؾ ٘مُ ٜمْ ، يَ (217)ًمٞمؾٍ  ٥َم يـ، ويم٤من طم٤مـمِ ودِ  ف يم٤من ومٞمف ظمػمٌ ٟمٗم

 ووٕمٞمػ وُمقوقع. ـ صحٞمٍح اًمتٗمًػم ُمِ  ٥ِم تُ ذم يمُ 

                                                                                                                                                      

اًمٜم٤مَس ىمد أقمروقا قمـ اًم٘مرآن واؿمتٖمٚمقا سمٗم٘مف أيب إين رأي٧م "ذم ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ؾمقرة ؾمقرة؟ وم٘م٤مل: 

٦ٌم ًْ  ."طمٜمٞمٗم٦م وُمٖم٤مزي حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ومقوٕم٧م هذه إطم٤مدي٨م طِم

صمؿ ىمد ضمرت قم٤مدُة اعمٗمنيـ ممـ ذيمر اًمٗمْم٤مئَؾ أْن َيْذيُمَره٤م ذم أول يمؾ ؾمقرٍة عم٤َِم ومٞمٝم٤م ُمـ اًمؽمهمٞم٥م 

إئٛم٦م قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ قمٛمر  واحل٨م قمغم طمٗمٔمٝم٤م، إٓ اًمزخمنمي وم٢مٟمف يذيمره٤م ذم أواظمره٤م، ىم٤مل جمد

اًمٙمرُم٤مين: ؾم٠مًم٧م اًمزخمنمي قمـ اًمٕمٚم٦م ذم ذًمؽ، وم٘م٤مل: ٕهن٤م صٗم٤مٌت هل٤م، واًمّمٗم٦ُم شمًتدقمل شم٘مديَؿ 

 [313 - 1/312، واٟمٔمر: ذح اًمتٌٍمة واًمتذيمرة ًمٚمٕمراىمل  1/432(. ]اًمؼمه٤من اعمقصق 

ـُ يمثػم يمت٤مَب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن سملم يدي شمٗمًػمه ذم اعم٘مدُم٦م، ذيمر وىم٤مل ومٞمف: ) ىمٚم٧م: وىمد ضمٕمؾ اسم

، وهلذا سمدأ سمف، وٟمحـ  "ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن"اًمٌخ٤مري رمحف اهلل يمت٤مب  سمٕمد يمت٤مب اًمتٗمًػم، ٕني اًمتٗمًػَم أهؿ 

ُْمٜم٤م اًمٗمْم٤مئَؾ ىمٌؾ اًمتٗمًػم، وذيمرٟم٤م ومْمَؾ يمؾ  ؾمقرٍة ىمٌؾ شمٗمًػمه٤م، ًمٞمٙمقن ذًمؽ سم٤مقمث٤م قمغم طمٗمظ اًم٘مرآن  ىمدي

 [1/17ًػم اسمـ يمثػم (. ]شمٗمووَمْٝمِٛمف واًمٕمٛمؾ سمام ومٞمف، واهلل اعمًتٕم٤من

يم٤من أوطمَد زُم٤مٟمف ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم، وَصٜميػ اًمتٗمًػَم ( : )1/79) "وومٞم٤مت إقمٞم٤من"ىم٤مل ذم  (216)

واؾمُٛمف: ( : )17/436) "ؾمػم اًمٜمٌالء"وذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ( اهـ . اًمٙمٌػم اًمذي وم٤مق همػَمه ُمـ اًمتٗم٤مؾمػم

ة، ُمٜمٝم٤م ُمّمقرة ذم ُمٕمٝمد اعمخٓمقـم٤مت ، ومل يٓمٌع سمٕمد، وُمٜمف ٟمً( يمثػم"اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن"

قمـ اسمـ  "اًمٜمجقم اًمزاهرة"، وىمد ٟم٘مؾ اسمـ شمٖمري سمردي ذم 40 - 1/37اعمّمقرة، اٟمٔمر ومٝمرس اعمٕمٝمد 

ٜمَف ُِمـ إطم٤مدي٨م اًمقاهٞم٦م اًمتل هل ذم "اًمتٗمًػم"القزي ىمقًمف ذم هذا  : ًمٞمس ومٞمف ُم٤م يٕم٤مب سمف إٓ ُم٤م َوٛمي

: ويم٤من يمثػَم  12/40 "اًمٌداي٦م"ل اسمـ يمثػم ذم اًمْمٕمػ ُمتٜم٤مهٞم٦م ظمّمقص٤م ذم أوائؾ اًمًقر... وىم٤م

 احلدي٨م، واؾمَع اًمًامع، وهلذا يقضمد ذم يمتٌف ُِمـ اًمٖمرائ٥م رٌء يمثػم(.

ـْ طَم٤مـم٥ِِم ًَمْٞمؾٍ "ُمـ أُمث٤مهلؿ:  (217) ٌَُط ُِم ، ىم٤مل اعمٞمداين: )ٕني اًمذي يتٓم٥م ًمٞمال جيٛمع يمؾي "َأظْم

 مم٤م يت٤مج إًمٞمف وُم٤م ٓ يت٤مج إًمٞمف، ومال يدري ُم٤م جي
ٍ
 [1/261ٛمع(. ]جمٛمع إُمث٤مل رء
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 ... (219)فص٤مطمٌُ  (218)واًمقاطمدي  

                                                                                                                                                      

، ىم٤مل أسمق قمٌٞمد: وإٟمام ؿمٌف سمح٤مـم٥م اًمٚمٞمؾ ٕٟمف "اعمِْٙمث٤مر يمح٤مـم٥م ًمٞمؾ"وُمـ يمالم أيمثؿ سمـ صٞمٗمل: 

رسمام هنِمتف احلٞم٦م وًمدهمتف اًمٕم٘مرب ذم اطمتٓم٤مسمف ًمٞمال، ومٙمذًمؽ اعمٙمث٤مر رسمام يتٙمٚمؿ سمام ومٞمف هاليمف. ىم٤مل اعمٞمداين: 

 [2/303]جمٛمع إُمث٤مل  ييب ًمٚمذي يتٙمٚمؿ سمٙمؾ ُم٤م َيِْجُس ذم ظم٤مـمره.

وىمد ىم٤مل اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن: ؾمٛمٕم٧م اًمِم٤مومٕمل، وذيمر َُمـ يٛمؾ اًمٕمٚمؿ ضمزاوم٤م، وم٘م٤مل: هذا ُمثؾ 

طم٤مـم٥م ًمٞمؾ، ي٘مٓمع طمزُم٦م طمٓم٥م ومٞمحٛمٚمٝم٤م، وًمٕمؾ ومٞمٝم٤م أومٕمك شمٚمدهمف وهق ٓ يدري. ىم٤مل اًمرسمٞمع: يٕمٜمل 

ىم٥م اًمِم٤مومٕمل ًمٚمٌٞمٝم٘مل ، واٟمٔمر: ُمٜم٤م 2/157اًمذيـ ٓ ي٠ًمًمقن قمـ احلج٦م ُِمـ أيـ. ]اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف 

2/143] 

وىم٤مل أسمق إسمراهٞمؿ اعمزين ًمٌٕمض خم٤مًمٗمٞمف ذم اًمٗم٘مف: ُمـ أيـ ىمٚمتؿ يمذا ويمذا، ومِلَ ىمٚمتؿ يمذا ويمذا؟ وم٘م٤مل 

ًمف اًمرضمؾ: ىمد قَمِٚمْٛم٧َم ي٤م أسم٤م إسمراهٞمؿ أٟمي٤م ًمًٜم٤م عمٞم٦م، وم٘م٤مل اعمزين: إن مل شمٙمقٟمقا عمٞم٦م وم٠مٟمتؿ إذن ذم قمٛمٞم٦م. ]ضم٤مُمع 

 [2/966سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف 

ٌٍِْم سم٤مًمٚمٞمؾ، خَتٌِْط، ، ىم٤مل اًمزخمنمي: )"أظْمٌَُط ُِمـ قَمِْمَقاء"هلذا ي٘مقًمقن أيْم٤م: و هل اًمٜم٤مىم٦ُم اًمتل ٓ شُم

 [1/94(. ]اعمًت٘مَم ومتّمٞم٥م هذا وختٓمئ هذا

أسمق احلًـ قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ ُمتقيف اًمقاطمدي اعمتقي، ىم٤مل اسمـ ظمٚمٙم٤من: ) (218)

قمٍمه ذم اًمٜمحق واًمتٗمًػم، وُرزق اًمًٕم٤مدة ذم شمّم٤مٟمٞمٗمف، وأمجع يم٤من أؾمت٤مَذ  ،ص٤مطم٥م اًمتٗم٤مؾمػم اعمِمٝمقرة

ٜمِٝم٤م، وذيمره٤م اعمدرؾمقن ذم دروؾمٝمؿ، ُمٜمٝم٤م  ًْ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ويمذًمؽ  "اًمًٌٞمط"اًمٜم٤مُس قمغم طُم

(. ]وومٞم٤مت إقمٞم٤من ، وُمٜمف أظمذ أسمق طم٤مُمد اًمٖمزازم أؾمامَء يُمتٌُِف اًمثالصم٦م"اًمقضمٞمز"، ويمذًمؽ "اًمقؾمٞمط"

3/303] 

يم٤من اًمقاطمدي شمٚمٛمٞمَذ اًمثٕمٚمٌل ص٤مطم٥ِم اًمتٗمًػم، وقمٜمف أظمذ قِمْٚمَؿ اًمتٗمًػم سمـ ظمٚمٙم٤من: )ىم٤مل ا (219)

 [3/304(. ]وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأرسمك قمٚمٞمف
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ـْ (220)ُمٜمف سم٤مًمٕمرسمٞم٦م يم٤من أسمٍَم  ًي  هق أسمٕمدُ  ، ًمٙم  ػ.ٚمَ قمـ اًمًالُم٦م واشم٤ٌمع اًم

٤مدي٨م اعمقوققم٦م ه قمـ إطمًػمَ ُمـ اًمثٕمٚمٌل، ًمٙمٜمف ص٤من شمٗم ه خمتٌٍم شمٗمًػمُ  (221)واًمٌٖمقي  

 قم٦م.وأراء اعمٌتدَ 

اًمٙمثػمة اًمٍمي٦م ذم الٝمر  ذم يمت٥م اًمتٗمًػم يمثػمة، ُمثؾ إطم٤مدي٨ِم  واعمقوققم٤مُت 

 ...، (222)سم٤مًمًٌٛمٚم٦م

                                              

 - 18/340(. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء يم٤من ـمقيَؾ اًم٤ٌمع ذم اًمٕمرسمٞم٦م واًمٚمٖم٤متىم٤مل اًمذهٌل: ) (220)

341] 

(. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء عمديد ذم اًمٗم٘مفًمف اًمَ٘مَدُم اًمراؾم( ذم اًمتٗمًػم، واًم٤ٌمُع اىم٤مل اًمذهٌل: ) (221)

19/441] 

أُم٤م اًمًٌٛمٚم٦م، ومال ري٥َم أٟمف يم٤من ذم اًمّمح٤مسم٦م َُمـ جيٝمر هب٤م، وومٞمٝمؿ َُمـ يم٤من ٓ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ) (222)

جيٝمر هب٤م، سمؾ ي٘مرؤه٤م ِها، أو ٓ ي٘مرؤه٤م، واًمذيـ يم٤مٟمقا جيٝمرون هب٤م أيمثُرهؿ يم٤من جيٝمر هب٤م شم٤مرة، وُُي٤موم٧م هب٤م 

ٜمي٦م اعمخ٤مومت٦م سمف، وجُيَٝمر سمف عمّمٚمح٦ٍم راضمح٦م ُمثؾ شمٕمٚمٞمؿ اعم٠مُمقُملم، وم٢مٟمف أظمرى، وهذا ٕني   ً اًمذيمر ىمد شمٙمقن اًم

... ًمٙمـ مل يث٧ٌم  "اسمـ قم٤ٌمس ىمد ضمٝمر سم٤مًمٗم٤محت٦م قمغم الٜم٤مزة، ًمٞمٕمٚمٛمٝمؿ أهن٤م ؾمٜم٦م"ىمد صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح أن 

اًمّمح٤مح وٓ اًمًٜمـ ، وًمٞمس ذم -يٕمٜمل اًمًٌٛمٚم٦م  -أٟمف يم٤من جيٝمر هب٤م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قمـ اًمٜمٌل 

طمدي٨ٌم صحٞمح سيٌح سم٤ملٝمر، وإطم٤مدي٨ُم اًمٍمي٦م سم٤ملٝمر يمٚم ٝم٤م وٕمٞمٗم٦م، سمؾ ُمقوققم٦م، وهلذا عمَي٤م َصٜميػ 

٤م قمـ اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف  -اًمدارىمٓمٜمل ُمّمٜميٗم٤م ذم ذًمؽ، ىمٞمؾ ًمف: هؾ ذم ذًمؽ رٌء صحٞمح؟ وم٘م٤مل: أُمي

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ًمق يم٤من اًمٜمٌل  ومال، وأُم٤م قمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٛمٜمف صحٞمح، وُمٜمف وٕمٞمػ. و -وؾمٚمؿ 

جَيٝمر هب٤م دائام، ًمٙم٤من اًمّمح٤مسم٦ُم يٜم٘مٚمقن ذًمؽ، وًمٙم٤من اخلٚمٗم٤مء يٕمٚمٛمقن ذًمؽ، وعم٤ََم يم٤من اًمٜم٤مُس يت٤مضمقن أن 

ي٠ًمًمقا أٟمَس سمـ ُم٤مًمؽ سمٕمد اٟم٘مْم٤مء قمٍم اخلٚمٗم٤مء، وعم٤م يم٤من اخلٚمٗم٤مُء اًمراؿمدون صمؿ ظمٚمٗم٤مء سمٜمل أُمٞم٦م وسمٜمل 

ٜمٙمرون يُ  -وهؿ أقمٚمُؿ أهؾ اعمدائـ سمًٜمتف  -رك الٝمر، وعم٤م يم٤من أهُؾ اعمديٜم٦م اًمٕم٤ٌمس يمٚم ٝمؿ ُمتٗم٘ملم قمغم شم

 [122 - 2/121(. ]اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ا وضَمْٝمراىمراءهَت٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ِهًّ 
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سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ،  ، وم٢مٟمف ُمقوقعٌ (223)ف سمخ٤مَتف ذم اًمّمالةىمِ اًمٓمقيؾ ذم شمّمد   قمكمٍّ  وطمدي٨ِم 

 ... ،(224)أٟمف قمكمّ  {َه٤مدٍ  َوًمُِٙمؾ  ىَمْقمٍ }وُمثؾ ُم٤م روي ذم ىمقًمف: 

                                              

ـَ }ُيْذيَمُر قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمـ ؾمقرة اعم٤مئدة:  (223) ِذي ـَ آَُمٜمُقا اًمي ِذي اَم َوًمِٞم ُٙمُؿ اهلليُ َوَرؾُمقًُمُف َواًمي إِٟمي

يَم٤مَة َوُهْؿ َرايِمُٕمقنَ ُي٘مِ  اَلَة َوُي١ْمشُمقَن اًمزي  (.139 - 3/138) "شمٗمًػم اسمـ يمثػم". واٟمٔمر: {ٞمُٛمقَن اًمّمي

ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر سمـ ضمرير: طمدصمٜمل أمحد سمـ يٞمك اًمّمقذم : ) "شمٗمًػمه"ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم  (224)

٤مئ٥م قمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ احلًلم إٟمّم٤مري طمدصمٜم٤م ُمٕم٤مذ سمـ ُمًٚمؿ سمٞم٤مع اهلروي قمـ قمٓم٤مء سمـ اًمً

اَم َأْٟم٧َم ُُمٜمِْذٌر َوًمُِٙمؾ  ىَمْقٍم َه٤مدٍ }سمـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل: عم٤م ٟمزًم٧م:  ىم٤مل: ووع  {إِٟمي

وأوُم٠م سمٞمده إمم ُمٜمٙم٥م  "أٟم٤م اعمٜمذر، وًمٙمؾ ىمقم ه٤مد"رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يده قمغم صدره، وىم٤مل: 

. وهذا احلدي٨ُم ومٞمف ٟمٙم٤مرٌة ؿمديدة(، "اعمٝمتدون ُمـ سمٕمدي أٟم٧م اهل٤مدي ي٤م قمكم، سمؽ يتدي"قمكم، وم٘م٤مل: 

( سمٕمد أن ؾم٤مىمف ذم شمرمج٦م احلًـ 1/484) "ُمٞمزان آقمتدال"وىم٤مل اعمٕمٚمؼ قمغم اًمٙمت٤مب: )ىم٤مل اًمذهٌل ذم 

رواه اسمـ ضمرير ذم شمٗمًػمه، قمـ أمحد سمـ يٞمك، قمـ احلًـ، قمـ ُمٕم٤مذ، وُمٕم٤مذ ٟمٙمرة، ومٚمٕمؾ "سمـ احلًلم: 

 [4/434يمثػم  (. ]شمٗمًػم اسمـ"أوم٦م ُمٜمف

إمم احلؼ ُمرؿمٌد  كبيٌّ داعٍ أي:  {َوًمُِٙمؾ  ىَمْقٍم َه٤مدٍ }( : )6/261ًمٚم٘م٤مؾمٛمل ) "حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ"وذم 

، شمٕمريض سم٠مٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف {وإن ُمـ أُم٦م إٓ ظمال ومٞمٝم٤م ٟمذير}سم٤مٔي٦م اًمتل شُمٜم٤مؾِم٥م زُمٜمَف، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

قمقن إمم اهلل، قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم، أو اعمٕمٜمك: ًمٙمؾ ىمقم وؾمٚمؿ ًمٞمس سمِْدقًم٤م ُمـ اًمرؾمؾ، وم٘مد ظمال ىمٌٚمف اهلداُة اًمدا

، ومام قمٚمٞمؽ إٓ إٟمذارهؿ ٓ هدايتٝمؿ وإيت٤مؤهؿ هو اهلل سبحاكهه٤مٍد قمٔمٞمُؿ اًمِم٠من، ىم٤مدٌر قمغم هدايتٝمؿ، 

ـْ }اإليامن وصدهؿ قمـ الحقد، وم٢مني ذًمؽ هلل وطمَده يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ـي اهلليَ َيِْدي َُم  ًَمْٞمَس قَمَٚمٞمَْؽ ُهَداُهْؿ َوًَمِٙم

اًمداقمل سمٕمٜمقان  وهو الؽتاب ادـزل طؾقفم، أو اعمٕمٜمك: ًمٙمؾ ىمقم ه٤مد ىم٤مئد يديؿ إمم اًمرؿمد، {َيَِم٤مءُ 

اهلداي٦م إمم ُم٤م ومٞمف صالطمٝمؿ، يٕمٜمل: أن ه اإلرؾم٤مل وآيتف اًمٗمريدة إٟمام هق اًمدقم٤مء إمم اهلدى وشمٌّمػم ؾمٌٚمف، 

 طمًٜمف( اهـ .واإلٟمذار ُمـ آؾمؽمؾم٤مل ذم ُم٤ًمىمط اًمردى، وىمد أٟمزل قمٚمٞمؽ ُمـ اهلدى أ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 .ؽ ي٤م قمكمّ أذٟمُ : (225){َوشَمِٕمَٞمَٝم٤م ُأُذٌن َواقِمَٞم٦مٌ }

ُم٤م  ؿ سم٤مٓؾمتدٓل ٓ سم٤مًمٜم٘مؾ، ومٝمذا أيمثرُ ٚمَ ٕمْ ي آظمتال ، وهق ُم٤م يُ دَ ٜمَ تَ ًْ ـ ُمُ اًمث٤مين ُمِ  وأُم٤م اًمٜمقعُ 

اًمتل  تٗم٤مؾمػمَ اًم وم٢مني  -ّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن ٤م سمٕمد شمٗمًػم اًمتَ صمَ دَ ـ ضمٝمتلم طَم ومٞمف اخلٓم٠م ُمِ 

ـ ه٤مشملم الٝمتلم، ُمثؾ شمٗمًػم قمٌد اًمرزاق، ُمِ  قضمد ومٞمٝم٤م رءٌ ٤م ٓ يٙم٤مد يُ ومً ه١مٓء ِسْ  يمالمُ  ذيمر ومٞمٝم٤ميُ 

وُمثؾ شمٗمًػم اإلُم٤مم أمحد، وإؾمح٤مق سمـ  ،ؿٞمْ طَم اًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ دُ  سمـ مُحَٞمد، وقمٌدِ  وَويِمٞمع، وقمٌدِ 

                                                                                                                                                      

ىمٚم٧م: واًمٚمٗمظ حمتٛمؾ هلذه اعمٕم٤مين، وٓ ُمٜم٤موم٤مة سمٞمٜمٝم٤م، وم٘مد شمٙمقن ُمرادة مجٞمٕم٤م، همػم أن اهلداي٦م اعمْم٤موم٦م 

إمم اهلل شمٕم٤ممم أظمص  ُمـ اهلداي٦م اعمْم٤موم٦م ًمألٟمٌٞم٤مء واًمٙمت٥م، ٕني إومم هداي٦م إرؿم٤مد وشمقومٞمؼ، واًمث٤مٟمٞم٦م هداي٦م 

 إرؿم٤مد وم٘مط.

قَمَ٘مَٚم٧ْم قمـ اهلل وم٤مٟمتٗمٕم٧م سمام  {ُأُذٌن َواقِمٞم٦َمٌ }٤مل ىمت٤مدة: ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: طم٤مومٔم٦م ؾم٤مُمٕم٦م، وىم (225)

ؾمٛمٕمتٝم٤م أذن ووقم٧م، ىم٤مل اسمـ يمثػم: أي:  {َوشَمِٕمَٞمَٝم٤م ُأُذٌن َواقِمٞم٦َمٌ }ؾَمِٛمَٕم٧م ُِمـ يمت٤مب اهلل، وىم٤مل اًمْمح٤مك: 

 [8/210َُمـ ًمف ؾمٛمٌع صحٞمح وقَمْ٘مٌؾ رضمٞمح. وهذا قم٤ممٌّ ومٞمٛمـ وَمِٝمَؿ وَوقَمك. ]شمٗمًػم اسمـ يمثػم 

، ىم٤مل احل٤مومظ: )اعمراد: رب "ُربي ُمٌٚميغ أوقمك ُِمـ ؾم٤مُمع"ٌخ٤مري ُمًٜمدا ُمرومققم٤م: وذم صحٞمح اًم

َح سمذًمؽ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمٜمده ذم روايتف ُمـ  ُمٌٚميٍغ قمٜمل أوقمك أي: أومٝمؿ عم٤َِم أىمقل ُِمـ ؾم٤مُمٍع ُمٜمل، وَسي

ـ سمٕمض َُمـ وم٢مٟمف قمًك أن يٙمقن سمٕمُض َُمـ مل َيِْمَٝمْد أوقمك عم٤َِم أىمقل ُمِ "ـمريؼ هقذة قمـ سمـ قمقن وًمٗمٔمف: 

 [1/158ؿَمِٝمد(. ]ومتح اًم٤ٌمري 

. اعمراد: إٟمام أٟم٤م ىم٤مؾمؿ، أي: اًمقطمل واًمٕمٚمؿ، "إٟمام أٟم٤م ىم٤مؾمٌؿ واهلل يٕمٓمل"ُمرومققم٤م:  "اًمّمحٞمحلم"وذم 

واهلل يٕمٓمل، أي: اًمٗمٝمؿ واًمٕم٘مؾ، ىم٤مل اًمتقرسمِمتل: )اقمٚمؿ أني اًمٜمٌلي صكم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أظمؼم أصح٤مسَمف أٟمف 

ْؾ ذم ىمًٛم٦ِم ُم٤م يُ  ى ذم اًمٌالغ وقمَدل ذم اًم٘مًٛم٦م, وإٟمام مل ُيَٗمْم  قطَمك إًمٞمف أطمًدا ُِمـ أُمتف قمغم أظمر, سمؾ ؾمقي

اًمتٗم٤موُت ذم اًمٗمٝمؿ, وهق واىمٌع سمٓمريؼ اًمٕمٓم٤مء, وًم٘مد يم٤من سمٕمُض اًمّمح٤مسم٦م يًٛمع احلدي٨َم ومال يٗمٝمؿ ُمٜمف إٓ 

هلل ي١مشمٞمف ُمـ اًمٔم٤مهَر الكم, ويًٛمٕمف آظَمُر ُمٜمٝمؿ أو ُمـ سمٕمدهؿ ومٞمًتٜمٌط ُمٜمف ُم٤ًمئَؾ يمثػمة, وذًمؽ ومْمُؾ ا

 [2/37يِم٤مء(. ]اًمٙمقايم٥م اًمدراري ًمٚمٙمرُم٤مين 
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ٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، وؾُمٜمَْٞمد، واسمـ ضمرير، واسمـ ، وؾم(226)، وأيب سمٙمر اسمـ اعمٜمذرخَمَْٚمدراهقيف، وسَمِ٘مّل سمـ 

 :  - فِ يْ وَ دَ رْ  قمٌد اهلل سمـ ُم٤مضمف، واسمـ ُمَ أيب طم٤مشمؿ، وأيب ؾمٕمٞمد إؿم٩م، وأيب

 .(227)اًم٘مرآن قمٚمٞمٝم٤م أًمٗم٤مظِ  َؾ اقمت٘مدوا ُمٕم٤مين، صمؿ أرادوا مَحْ  إطمداَه٤م: ىمقمٌ 

                                              

ٓسمـ اعمٜمذر شمٗمًػٌم يمٌػم ذم سمْمٕم٦م قمنم جمٚمدا، ي٘ميض ًمف سم٤مإلُم٤مُم٦م ذم قمٚمؿ ىم٤مل اًمذهٌل: ) (226)

 [14/492(. ]ؾمػم اًمٜمٌالء اًمت٠مويؾ

يمام ؾمؽماه ذم حمٚمف شمٕمٚمٞم٘م٤م  -وهذا ُمٕمدوٌد قمٜمد اًمٕمٚمامء ُمـ ضمٜمس اًمتٗمًػم سم٤مًمرأي اعمٜمٝمل قمٜمف  (227)

أن يٙمقن ًمف ُمٞمٌؾ إمم ٟمزقم٦ٍم أو وهق: )،  - "ُمـ ىم٤مل ذم اًم٘مرآن سمرأيف وم٠مص٤مب وم٘مد أظمٓم٠م"غم طمدي٨م: قم

ُمذه٥ٍم أو ٟمِْحَٚم٦م، ومٞمت٠مول اًم٘مرآَن قمغم وومؼ رأيف ويٍمومف قمـ اعمراد ويرهمٛمف قمغم حتٛمٚمف ُم٤م ٓ ي٤ًمقمد قمٚمٞمف 

طمؼي ومٝمٛمف ُم٤م ىمٞميَد قم٘مَٚمف ُِمـ اعمٕمٜمك اعمتٕم٤مَر ، ومٞمجر ؿمٝم٤مدَة اًم٘مرآن ًمت٘مرير رأيف، ويٛمٜمٕمف قمـ ومٝمؿ اًم٘مرآن 

اًمتٕمّم٥م قمـ أن جي٤موزه، ومال يٛمٙمٜمف أْن ُيٓمر سم٤ٌمًمف همػُم ُمذهٌِف، طمتك إن عمع ًمف سم٤مرُق طمؼٍّ وسمدا ًمف ُمٕمٜمًك 

ي٤ٌميـ ُمذهٌَف، محؾ قمٚمٞمف ؿمٞمٓم٤مُن اًمتٕمّم٥م محٚم٦ًم وىم٤مل: يمٞمػ ُيٓمر هذا سم٤ٌمًمؽ، وهق ظمالُ  ُُمٕمت٘مدك؟(. 

 [1/31]اًمتحرير واًمتٜمقير 

اعمٌتدع ًمٞمس ًمف ىمّمٌد إٓ حتريػ أي٤مت وشمًقيتٝم٤م قمغم اًمٌدع، ىم٤مل اًمًٞمقـمل: )وهق ـمريُؼ أهؾ 

أو وضمد ُمقوٕم٤م ًمف ومٞمف أدٟمك جم٤مل ؾم٤مرع  ،ُمذهٌف اًمٗم٤مؾمد سمحٞم٨م إٟمف ُمتك ٓح ًمف ؿم٤مردٌة ُمـ سمٕمٞمٍد اىمتٜمّمٝم٤م

 [4/243اإلشم٘م٤من إًمٞمف(. ]

وات اعمٗمن: اقمٚمؿ أني ُِمـ : )اًم٘مقُل ذم أد "شمٗمًػمه"وُِمـ هٜم٤م ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق ـم٤مًم٥م اًمٓمؼمي ذم أوائؾ 

ًٓ وًمزوم ؾمٜم٦م اًمديـ، وم٢مّن َُمـ يم٤من ُمٖمٛمقص٤م قمٚمٞمف ذم ديٜمف ٓ ُي١مَتـ قمغم اًمدٟمٞم٤م  ذـمف صح٦َم آقمت٘م٤مد أوي

ومٙمٞمػ قمغم اًمديـ، صمؿ ٓ ي١مَتـ ُمـ اًمديـ قمغم اإلظم٤ٌمر قمـ قم٤ممِلٍ ومٙمٞمػ ي١مَتـ ذم اإلظم٤ٌمر قمـ أهار اهلل 

سم٤مإلحل٤مد أْن َيٌِْٖمَل اًمٗمتٜم٦َم وَيُٖمري اًمٜم٤مَس سمَِٚمٞم ف وظِمداقمف، يمدأب اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م شمٕم٤ممم، وٕٟمف ٓ ي١مُمـ إن يم٤من ُُمتيٝمام 

وهمالة اًمراومْم٦م، وإْن يم٤من ُمتيٝمام هبًقى مل ي١مُمـ أن يٛمٚمف هقاه قمغم ُم٤م يقاومؼ سمدقمتَف، يمدأب اًم٘مدري٦م، وم٢مني 

دهؿ قمـ اشم٤ٌمع اًمًٚمػ أطمَدهؿ ُيَّمٜم ػ اًمٙمت٤مَب ذم اًمتٗمًػم وُم٘مّمقُده ُمٜمف اإليْم٤مُع ظِماَلَل اعم٤ًميملم ًمٞمّم

 [201 - 4/200وًمزوم ـمريؼ اهلدى(. ]اإلشم٘م٤من 
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: )اقمٚمؿ أني َأظْمَذ إدًم٦م قمغم إطمٙم٤مم ي٘مع ( 291 - 3/290) "اعمقاوم٘م٤مت"وىمد ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل ذم 

 ذم اًمقضمقد قمغم وضمٝملم: 

زًم٦َم أطمدَه٤م: أْن ُي١ْمظَمَذ اًمدًمٞمُؾ ُم٠مظمَذ آومت٘م٤مر واىمت٤ٌمس ُم٤م شمْمٛمٜمف ُمـ احلٙمؿ, ًمٞمٕمرض قمٚمٞمف اًمٜم٤م

اعمٗمروو٦م, ًمَِتَ٘مَع ذم اًمقضمقد قمغم ووم٤مق ُم٤م أقمٓمك اًمدًمٞمُؾ ُمـ احلٙمؿ، أُم٤م ىمٌؾ وىمققمٝم٤م، وم٠ٌَِمْن شمقىمع قمغم ووم٘مف، 

ومٚمٞمتالرم إُمر، ويًتدرك اخلٓم٠م اًمقاىمع ومٞمٝم٤م، سمحٞم٨م يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ أو ي٘مٓمع سم٠من  ،وأُم٤م سمٕمد وىمققمٝم٤م

 إطمٙم٤مَم ُِمـ إدًم٦م. ذًمؽ ىمّمُد اًمِم٤مرع، وهذا اًمقضمُف هق ؿم٠مُن اىمت٤ٌمِس اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح

واًمث٤مين: أْن ي١مظمذ ُم٠مظمَذ آؾمتٔمٝم٤مر قمغم صح٦م هَمَرِوف ذم اًمٜم٤مزًم٦م اًمٕم٤مرو٦م، أن ئمٝمر ذم سم٤مدئ اًمرأي 

رٍّ ًم٘مّمد اًمِم٤مرع، سمؾ اعم٘مّمقُد ُمٜمف شمٜمزيُؾ اًمدًمٞمؾ قمغم وومؼ همروف،  ُمقاوم٘م٦ُم ذًمؽ اًمٖمرِض ًمٚمدًمٞمؾ ُمـ همػم حَتَ

٤م }ـ إدًم٦م. وئمٝمر هذا اعمٕمٜمك ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م: وهذا اًمقضمف هق ؿم٠مُن اىمت٤ٌمس اًمزائٖملم إطمٙم٤مم ُم وَم٠َمُمي

ُِٕمقَن َُم٤م شَمَِم٤مسَمَف ُِمٜمُْف اسْمتَِٖم٤مَء اًْمِٗمْتٜم٦َِم َواسْمتَِٖم٤مَء شَم٠ْمِويِٚمفِ  ـَ ذِم ىُمُٚمقهِبِْؿ َزْيٌغ وَمَٞمتٌي ِذي ، ومٚمٞمس ُم٘مّمقُدهؿ آىمت٤ٌمَس {اًمي

ٌَع ًمتٙمقن هلؿ طمج٦ًم ذم ُمٜمٝم٤م، وإٟمام ُمراُدهؿ اًمٗمتٜم٦ُم هب٤م هبقاهؿ، إذ هق اًم٤ًمسمُؼ اعمٕم تؼم، وَأظْمُذ إدًم٦م ومٞمف سم٤مًمتي

اؾِمُخقَن ذِم اًْمِٕمْٚمؿِ }زيٖمٝمؿ،  َيُ٘مقًُمقَن آَُمٜمي٤م سمِِف }ًمٞمس هلؿ هًقى ي٘مدُمقٟمف قمغم أطمٙم٤مم إدًم٦م، ومٚمذًمؽ  {َواًمري

ٜم٤َم ـْ قِمٜمِْد َرسم  َٓ شُمِزْغ ىُمُٚمقسَمٜم٤َم سَمْٕمَد إِْذ َهَدْيَتٜم٤َم}، وي٘مقًمقن: {يُمؾٌّ ُِم ٜم٤َم  ومٞمتؼمؤون إمم اهلل مم٤م ارشمٙمٌف أوًمئؽ  ،{َرسمي

 اًمزائٖمقن.

ِٛملم ًمٚمدًمٞمؾ قمغم أهقائٝمؿ، وهق أصُؾ اًمنميٕم٦م، ٕهن٤م إٟمام  ومٚمذًمؽ ص٤مر أهُؾ اًمقضمف إول حُمَٙم 

ٛمقن أهقاَءهؿ قمغم إدًم٦م  ضم٤مءت ًمُتْخِرَج اعمٙمٚميَػ قمـ هقاه طمتك يٙمقن قمٌدا هلل، وأهُؾ اًمقضمف اًمث٤مين ُيَٙم 

 ظمذهؿ هل٤م شمٌٕم٤م( اهـ .طمتك شمٙمقن إدًم٦م ذم أ

قا أهَؾ إهقاء، ىم٤مل ذم  ؾمٛمل أهُؾ اًمٌدع أهَؾ : ) (3/102) "آقمتّم٤مم"ىمٚم٧م: وهلذا ؾُمٛم 

إهقاء، ٕهنؿ اشمٌٕمقا أهقاَءهؿ، ومٚمؿ ي٠مظمذوا إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ُم٠مظمَذ آومت٘م٤مر إًمٞمٝم٤م، واًمتٕمقيِؾ قمٚمٞمٝم٤م، طمتك 

ُمقا أهقاَءهؿ، واقمتٛمدوا قمغم آرائٝم ؿ، صمؿ ضمٕمٚمقا إدًم٦َم اًمنمقمٞم٦م ُمٜمٔمقرا ومٞمٝم٤م ُِمـ يّمدروا قمٜمٝم٤م، سمؾ ىمدي

 [235 - 1/234 أيْم٤م آقمتّم٤مم]واٟمٔمر: (. وراء ذًمؽ
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وأهُؾ اًمْمالل اًمذيـ ومرىمقا ديٜمٝمؿ ويم٤مٟمقا ؿِمَٞمًٕم٤م هؿ يمام ىم٤مل جم٤مهد: أهؾ اًمٌدع وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )

أمحد ىم٤مل: هؿ  واًمِمٌٝم٤مت: يتٛمًٙمقن سمام هق سمدقم٦م ذم اًمنمع وُمِمتٌف ذم اًمٕم٘مؾ، يمام ىم٤مل ومٞمٝمؿ اإلُم٤مم

خمتٚمٗمقن ذم اًمٙمت٤مب خم٤مًمٗمقن ًمٚمٙمت٤مب ُمتٗم٘مقن قمغم خم٤مًمٗم٦م اًمٙمت٤مب يتجقن سم٤معمتِم٤مسمف ُمـ اًمٙمالم ويْمٚمقن 

اًمٜم٤مس سمام يِمٌٝمقن قمٚمٞمٝمؿ. واعمٗمؽمىم٦م ُمـ أهؾ اًمْمالل دمٕمؾ هل٤م ديٜم٤ًم وأصقَل ديـ ىمد اسمتدقمقه سمرأيؿ، صمؿ 

ف اقمتْم٤مدا ٓ اقمتامدا، وإن ظم٤مًمٗمف: ومت٤مرًة َيْٕمِرُوقن قمغم ذًمؽ اًم٘مرآن واحلدي٨م، وم٢مْن واوم٘مف اطمتجقا سم

يرومقن اًمَٙمِٚمَؿ قمـ ُمقاوٕمف ويت٠موًمقٟمف قمغم همػم شم٠مويٚمف، وهذا ومٕمُؾ أئٛمتٝمؿ، وشم٤مرة ُيٕمروقن قمٜمف وي٘مقًمقن: 

ٟمٗمقض ُمٕمٜم٤مه إمم اهلل، وهذا ومٕمُؾ قم٤مُمتٝمؿ، وقمٛمدُة اًمٓم٤مئٗمتلم ذم اًم٤ٌمـمـ همػم ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل، جيٕمٚمقن 

٦ًم جي٥م اشم٤ٌمقُمٝم٤م واقمت٘م٤مُد ُمقضمٌٝم٤م، واعمخ٤مًمػ إُم٤م يم٤مومر وإُم٤م ضم٤مهؾ ٓ يٕمر  هذا أىمقاهَلؿ اًمٌدقمٞم٦م حُمَْٙمٛمَ 

اًم٤ٌمَب وًمٞمس ًمف قِمْٚمٌؿ سم٤معمٕم٘مقل وٓ سم٤مٕصقل، وجيٕمٚمقن يمالَم اهلل ورؾمقًمف اًمذي ُي٤مًمٗمٝم٤م ُِمـ اعمتِم٤مسمف اًمذي 

َُمـ يم٤من ُمقاوم٘م٤م ٓ َيٕمر  ُمٕمٜم٤مه إٓ اهلل أو ٓ َيٕمر  ُمٕمٜم٤مه إٓ اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ، واًمراؾمخقن قمٜمدهؿ 

هلؿ قمغم ذًمؽ اًم٘مقل، وه١مٓء أوؾ  ممـ َتًؽ سمام شمِم٤مسمف قمٚمٞمف ُمـ آي٤مت اًمٙمت٤مب وشمرك اعمحٙمؿ يم٤مًمٜمّم٤مرى 

واخلقارج وهمػمهؿ، إذ يم٤من ه١مٓء أظمذوا سم٤معمتِم٤مسمف ُِمـ يمالم اهلل وضمٕمٚمقه حُمَْٙماًم وضمٕمٚمقا اعمحَٙمؿ ُمتِم٤مهب٤م، 

ومٞمجٕمٚمقن ُم٤م  -ُمـ اعمٕمتزًم٦م وهمػمهؿ ويم٤مًمٗمالؾمٗم٦م يمٜمٗم٤مة اًمّمٗم٤مت ُمـ الٝمٛمٞم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ  -وأُم٤م أوًمئؽ 

اسمتدقمقه هؿ سمرأيؿ هق اعمحٙمؿ اًمذي جي٥م اشم٤ٌمقُمف وإن مل يٙمـ ُمٕمٝمؿ ُمـ إٟمٌٞم٤مء واًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُم٤م 

يقاوم٘مف، وجيٕمٚمقن ُم٤م ضم٤مءت سمف إٟمٌٞم٤مُء وإن يم٤من سي٤م ىمد ُيٕمٚمؿ ُمٕمٜم٤مه سم٤مًميورة جيٕمٚمقٟمف ُمـ اعمتِم٤مسمف، 

ٗم٦م ًمألٟمٌٞم٤مء ُِمـ مجٞمع أهؾ اًمٌدع، طمتك ىم٤مل يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط وقمٌد اهلل سمـ وهلذا يم٤من ه١مٓء أقمٔمَؿ خم٤مًمَ 

اعم٤ٌمرك وهمػمَه٤م يمٓم٤مئٗم٦م ُمـ أصح٤مب أمحد: إن الٝمٛمٞم٦م ٟمٗم٤مة اًمّمٗم٤مت ظم٤مرضمقن قمـ اًمثٜمتلم وؾمٌٕملم 

ومرىم٦م، ىم٤مًمقا: وأصقهل٤م أرسمٕم٦م: اًمِمٞمٕم٦م واخلقارج واعمرضمئ٦م واًم٘مدري٦م. وىمد ذيمرٟم٤م ذم همػم هذا اعمقوع أني ذم 

ـي ُأم  اًْمِٙمَت٤مِب َوُأظَمُر ُُمَتَِم٤مهِب٤َمٌت }ف شمٕم٤ممم ىمقًم ذم اعمتِم٤مهب٤مت ىمقٓن: أطمدَه٤م: أهن٤م  {ُِمٜمُْف آَي٤مٌت حُمَْٙماَمٌت ُه

: أني اًمتِم٤مسُمَف أُمٌر ٟمًٌّل، وم٘مد يتِم٤مسمف قمٜمد  -وهق اًمّمحٞمح  -آي٤مٌت سمٕمٞمٜمٝم٤م شمتِم٤مسمف قمغم يمؾ اًمٜم٤مس. واًمث٤مين 

آي٤مت حمٙمامت ٓ شمِم٤مسُمَف ومٞمٝم٤م قمغم أطمد، وشمٚمؽ اعمتِم٤مهب٤مت إذا قُمر  هذا ُم٤م ٓ يتِم٤مسمف قمٜمد همػمه، وًمٙمـ صَمؿي 

َٚم٧ْم }ُمٕمٜم٤مه٤م ص٤مرت همػَم ُمتِم٤مهب٦م، سمؾ اًم٘مقُل يمٚم ف حمٙمؿ يمام ىم٤مل:  َٛم٧ْم آَي٤مشُمُف صُمؿي وُمّم 
، وهذا يم٘مقًمف: {ُأطْمٙمِ
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ـ اًمٜم٤مـم٘ملم سمٚمٖم٦م ٤من ُمِ ـ يمه سمٙمالُمف ُمَ ريدَ يُ  ُم٤م يًقغ أنْ  دِ سمٛمجري  وا اًم٘مرآنَ ومني  واًمث٤مٟمٞم٦م: ىمقمٌ 

 .(229)سمف ٥ِم واعمخ٤مـمَ  ،قمٚمٞمف لِ ، واعمٜمزي (228)٘مرآنسم٤مًم ؿِ إمم اعمتٙمٚم   ـ همػم ٟمٔمرٍ اًمٕمرب، ُمِ 

                                                                                                                                                      

ني إِ }، ويمذًمؽ ىمقهلؿ: "احلالل سملم واحلرام سملم وسملم ذًمؽ أُمقر ُمِمتٌٝم٤مت ٓ يٕمٚمٛمٝمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس"

ٌََ٘مَر شَمَِم٤مسَمَف قَمَٚمْٞمٜم٤َم َٕمَؾ ُم٤م ىم٤مًمف اهلل ورؾمقًمف هق إصؾ، ويتدسمر ُمٕمٜم٤مه {اًْم ... واعم٘مّمقد هٜم٤م: أني اًمقاضم٥َم أْن جُيْ

ويٕم٘مؾ ويٕمر  سمره٤مُٟمف ودًمٞمٚمف إُم٤م اًمٕم٘مكم وإُم٤م اخلؼمي اًمًٛمٕمل ويٕمر  دًٓم٦م اًم٘مرآن قمغم هذا وهذا، 

تِم٤مهب٦م جمٛمٚم٦م، ومٞم٘م٤مل ٕصح٤مب هذه إًمٗم٤مظ: يتٛمؾ يمذا ودُمٕمؾ أىمقاُل اًمٜم٤مس اًمتل ىمد شمقاوم٘مف وخت٤مًمٗمف ُم

ويمذا، ويتٛمؾ يمذا ويمذا، وم٢من أرادوا هب٤م ُم٤م يقاومؼ ظمؼم اًمرؾمقل ىُمٌَِؾ، وإن أرادوا هب٤م ُم٤م ُي٤مًمٗمف ُرّد(. 

 [145 - 13/142جمٛمقع اًمٗمت٤موى ]

واعمتٙمٚم ؿ قمٚمٞمف: أْن يٙمقَن قمغم سم٤مٍل ُِمـ اًمٜم٤مفمر واعمٗمن  : ) -يمام ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل  -وهلذا يٜمٌٖمل  (228)

، واًم٘مرآُن يمالُم اهلل، ومٝمق ي٘مقل سمٚم٤ًمن سمٞم٤مٟمف: هذا ُمراُد اهلل ُِمـ هذا اًمٙمالم، تؼصقٌد مـه لؾؿتؽؾِّمأني ُم٤م ي٘مقًمف 

ُد  ومٚمٞمتث٧ٌم أْن ي٠ًمًمف اهلل شمٕم٤ممم: ُِمـ أيـ ىمٚم٧م قمٜمل هذا؟ ومال يّمح ًمف ذًمؽ إٓ سمٌٞم٤من اًمِمقاهد، وإٓ، ومُٛمَجري

ٛمؾ أن يٙمقن اعمٕمٜمك يمذا ويمذا، سمٜم٤مًء أيْم٤م قمغم صح٦م شمٚمؽ آطمتامٓت ذم آطمتامل يٙمٗمل سم٠من ي٘مقل: يت

صٚم٥م اًمٕمٚمؿ، وإٓ، وم٤مٓطمتامُٓت اًمتل ٓ شمرضمع إمم أصٍؾ، همػُم ُمٕمتؼمة، ومٕمغم يمؾ  شم٘مديٍر ٓ سمد ذم يمؾ ىمقٍل 

ٌُف حت٧َم أهؾ اًمرأي اعمذُمقم، واهلل  جُيزم سمف أو ُيٛمؾ ُِمـ ؿم٤مهٍد يِمٝمد ٕصٚمف، وإٓ يم٤من سم٤مـمال، ودظمؾ ص٤مطم

أي: ٟم٦ًٌُم ىمّمِد هذا اعمٕمٜمك ًمّم٤مطم٥م  "شم٘مّمٞمد": )اًمِمٞم( حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد(. ىم٤مل أقمٚمؿ

 [285 - 4/284(. ]اعمقاوم٘م٤مت اًمٙمالم

إذا قُمِر   طم٤مُل اعمتٙمٚم ِؿ واعمًتِٛمِع ٓ سمد ُمـ اقمت٤ٌمره ذم مجٞمع اًمٙمالم، وم٢مٟمفىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ) (229)

ٓ ُيٗمٝمؿ إذا مل ُيٕمَر ، ٕٟمف سمذًمؽ ُيٕمر  قم٤مدشُمف ذم ظمٓم٤مسمف، واًمٚمٗمُظ إٟمام يدل اعمتٙمٚم ُؿ وُمِٝمؿ ُِمـ ُمٕمٜمك يمالُمف ُم٤م 

إذا قُمِر  ًمٖم٦ُم اعمتٙمٚم ؿ اًمتل هب٤م يتٙمٚمؿ، وهل قم٤مدشُمف وقُمْروُمف اًمتل يٕمت٤مده٤م ذم ظمٓم٤مسمف، ودًٓم٦ُم اًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜمك 

وم٢مذا اقمت٤مد أْن ُيٕمؼم سم٤مًمٚمٗمظ قمـ اعمٕمٜمك  دًٓم٦ٌم ىَمّْمِدي٦م إرادي٦م اظمتٞم٤مري٦م، وم٤معمتٙمٚم ؿ يريد دًٓم٦َم اًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜمك،

يم٤مٟم٧م شمٚمؽ ًمٖمَتف، وهلذا يمؾ  َُمـ يم٤من ًمف قمٜم٤مي٦ٌم سم٠مًمٗم٤مظ اًمرؾمقل وُمراِده هب٤م، قَمَر  قم٤مدشَمف ذم ظمٓم٤مسمف وشمٌلم ًمف 

ُِمـ ُمراده ُم٤م ٓ يتٌلم ًمٖمػمه، وهلذا يٜمٌٖمل أْن ي٘مّمد إذا ذيمر ًمٗمظ ُمـ اًم٘مرآن واحلدي٨م أْن يذيمر ٟمٔم٤مئَر ذًمؽ 
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هب٤م اهلل ورؾمقًمف، ومٞمٕمر  سمذًمؽ ًمٖم٦َم اًم٘مرآن واحلدي٨م وؾمٜم٦م اهلل ورؾمقًمف اًمتل ُي٤مـم٥م هب٤م  اًمٚمٗمظ ُم٤مذا قمٜمك

صمؿ إذا يم٤من ًمذًمؽ ٟمٔم٤مئُر ذم يمالم همػمه ويم٤مٟم٧م اًمٜمٔم٤مئُر يمثػمة، قم٤ٌمَده، وهل اًمٕم٤مدُة اعمٕمرووم٦م ُِمـ يمالُمف، 

سمؾ هل ًمٖم٦ُم ىمقُِمف،  -ؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم -قُمِر  أني شمٚمؽ اًمٕم٤مدَة واًمٚمٖم٦م ُمِمؽميم٦ٌم قم٤مُم٦م ٓ ُيتص هب٤م هق 

وٓ جيقز أن ُيَٛمؾ يمالُُمف قمغم قم٤مداٍت طمدصَم٧ْم سمٕمده ذم اخلٓم٤مب مل شمٙمـ ُمٕمرووم٦ًم ذم ظمٓم٤مسمف وظمٓم٤مِب 

 [7/115(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى أصح٤مسمف، يمام يٗمٕمٚمف يمثػٌم ُمـ اًمٜم٤مس وىمد ٓ يٕمرومقن اٟمتٗم٤مَء ذًمؽ ذم زُم٤مٟمف

ـَ هٝمٜم٤م ُٕمٍر ٓ سمدوىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: ) ُمٜمف، وهق أٟمف ٓ جيقز أْن ُيَٛمَؾ يمالُم اهلل قمز  يٜمٌٖمل أن ُيتٗمٓمي

َ سمٛمجرد آطمتامل اًمٜمحقي اإلقمرايب اًمذي يتٛمٚمف شمريمٞم٥ُم اًمٙمالم ويٙمقن اًمٙمالُم سمف ًمف ُمٕمٜمًك  وضمؾ وُيٗمني

ون أي٦م ويٕمرسمقهن٤م سمام يتٛمٚمف شمريمٞم٥ُم شمٚمؽ  ط ومٞمف أيمثُر اعمُْٕمِرسملم ًمٚم٘مرآن، وم٢مهنؿ ُيَٗمن 
ُم٤م، وم٢مني هذا ُم٘م٤مٌم هَمٚمِ

الٛمٚم٦ِم وُيٗمَٝمؿ ُِمـ ذًمؽ اًمؽميمٞم٥م أي ُمٕمٜمك اشمٗمؼ، وهذا همٚمٌط قمٔمٞمؿ، َيْ٘مَٓمع اًم٤ًمُمُع سم٠مني ُمراَد اًم٘مرآن همػُمه، 

وإْن اطمتٛمؾ ذًمؽ اًمؽميمٞم٥ُم هذا اعمٕمٜمك ذم ؾمٞم٤مٍق آظمر ويمالم آظمر، وم٢مٟمف ٓ يٚمزم أن يتٛمٚمف اًم٘مرآُن، ُمثُؾ ىمقل 

ؿ، وُمثؾ ىمقل سمٕمْمٝمؿ ذم  {يَم٤مَن قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َرىِمٞم٤ٌمً  َوإْرطَم٤مِم إِني اهلليَ}سمٕمِْمٝمؿ ذم ىمراءة َُمـ ىمرأ:  ًَ سم٤ملر إٟمف ىَم

ِجِد احْلََرامِ }ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًْ ـْ ؾَمٌِٞمِؾ اهلليِ َويُمْٗمٌر سمِِف َواعمَْ إني اعمًجَد جمروٌر سم٤مًمٕمٓمػ قمغم اًمْمٛمػم  {َوَصدٌّ قَم

اؾِمُخقَن ذِم }، وُمثؾ ىمقل سمٕمْمٝمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: "سمف"اعمجرور ذم  ـِ اًمري اًْمِٕمْٚمِؿ ُِمٜمُْٝمْؿ َواعم١ُْْمُِمٜمُقَن ُي١ْمُِمٜمُقَن ًَمِٙم

الةَ  ٌِْٚمَؽ َواعمُِْ٘مٞمِٛملَم اًمّمي ـْ ىَم إني اعم٘مٞمٛملم جمروٌر سمقاو اًم٘مًؿ، وٟمٔم٤مئُر ذًمؽ  {سماَِم ُأْٟمِزَل إًَِمْٞمَؽ َوَُم٤م ُأْٟمِزَل ُِم

ف شمٗمًػُمه أوٕم٤مُ  أوٕم٤مِ  ُم٤م ذيمرٟم٤م وأوهك سمٙمثػم، سمؾ ًمٚم٘مرآِن قُمْرٌ  ظم٤مصٌّ وُمٕم٤مٍن ُمٕمٝمقدٌة ٓ يٜم٤مؾمٌ

سمٖمػمه٤م، وٓ جيقز شمٗمًػُمه سمٖمػم قُمْرومِف واعمٕمٝمقِد ُِمـ ُمٕم٤مٟمٞمف، وم٢مني ٟم٦ًٌَم ُمٕم٤مٟمٞمف إمم اعمٕم٤مين يمٜم٦ًٌم أًمٗم٤مفمف إمم 

إًمٗم٤مظ سمؾ أقمٔمؿ، ومٙمام أني أًمٗم٤مفَمف ُمٚمقُك إًمٗم٤مظ وأضَمٚم ٝم٤م وأومّمُحٝم٤م وهل٤م ُمـ اًمٗمّم٤مطم٦م أقمغم ُمراشمٌٝم٤م اًمتل 

أضمؾ  اعمٕم٤مين وأقمٔمٛمٝم٤م وأومخٛمٝم٤م، ومال جيقز شمٗمًػُمه سمٖمػمه٤م ُِمـ  يٕمجز قمٜمٝم٤م ىمدر اًمٕم٤معملم، ومٙمذًمؽ ُمٕم٤مٟمٞمف

اعمٕم٤مين اًمتل ٓ شمٚمٞمؼ سمف سمؾ همػُمه٤م أقمٔمُؿ ُمٜمٝم٤م وأضمؾ  وأومخؿ، ومال جيقز محُٚمف قمغم اعمٕم٤مين اًم٘م٤مسة سمٛمجرد 

ـْ ُمٜمؽ قمغم سم٤مٍل، وم٢مٟمؽ شمٜمتٗمع هب٤م ذم ُمٕمروم٦م ْر هذه اًم٘م٤مقمدة، وًمَتُٙم َوْٕمِػ  آطمتامل اًمٜمحقي اإلقمرايب، ومَتَدسمي

يـ وَزْيِٗمٝم٤م، وشم٘مٓمع أهن٤م ًمٞم٧ًْم ُمراَد اعمتٙمٚم ِؿ شمٕم٤ممم سمٙمالُمف، ىم٤مل:  وهذا أصٌل من يمثػٍم ُمـ أىمقاِل اعمٗمن 

 [28 - 3/27( اهـ . ]سمدائع اًمٗمقائد أصول التػسر، بل هو أهم  أصولِه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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أن َيِٛمؾ يمالَم أطمٍد  ًمٞمس ٕطمدٍ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )وهذا إصُؾ قم٤ممٌّ ذم وَمْٝمِؿ ُمراِد يمؾ  ُمتٙمٚم ؿ، وهلذا 

جمٛمقع اًمٗمت٤موى ُمـ اًمٜم٤مس إٓ قمغم ُم٤م قمر  أٟمف أراده ٓ قمغم ُم٤م يتٛمٚمف ذًمؽ اًمٚمٗمُظ ذم يمالم يمؾ  أطمد(. ]

7/36] 

اًمذي جي٥م قمغم اعمٗمن  اًمٌداءُة سمف: اًمٕمٚمقُم اًمٚمٗمٔمٞم٦م، : ) "اًمؼمه٤من"وهلذا ىم٤مل اًمزريمٌم ذم  (230)

ظ اعمٗمردة، ومتحّمٞمُؾ ُمٕم٤مين اعمٗمردات ُِمـ أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن ُِمـ وأول ُم٤م جي٥م اًمٌداءة سمف ُمٜمٝم٤م حت٘مٞمُؼ إًمٗم٤م

ٌِـ ُِمـ أوائؾ اعمٕم٤مدن ذم سمٜم٤مء ُم٤م يريد أن َيٌْٜمِٞمَف،  أوائؾ اعمٕم٤مدن عمـ يريد أْن يدرك ُمٕم٤مٟمٞمف، وهق يمتحّمٞمؾ اًمٚمي

إني ىم٤مًمقا: وًمٞمس ذًمؽ ذم قمٚمؿ اًم٘مرآن وم٘مط سمؾ هق ٟم٤مومٌع ذم يمؾ قمٚمٍؿ ُمـ قمٚمقم اًمنمع وهمػمه، وهق يمام ىم٤مًمقا: 

 اعمريم٥م ٓ ُيٕمٚمؿ إٓ سمٕمد اًمٕمٚمؿ سمٛمٗمرداشمف، ٕني الزَء ؾم٤مسمٌؼ قمغم اًمٙمؾ ذم اًمقضمقديـ اًمذهٜمل واخل٤مرضمل.

 اًمٜمٔمُر ذم اًمتٗمًػم هق سمح٥ًم أومراد إًمٗم٤مظ وشمرايمٞمٌٝم٤م.ومٜم٘مقل: 

 أُم٤م سمح٥ًم إومراد ومٛمـ وضمقه صمالصم٦م: 

 ٕمٚمؿ اًمٚمٖم٦م.ُمـ ضمٝم٦م اعمٕم٤مين اًمتل ُووٕم٧م إًمٗم٤مظ اعمٗمردة سم٢مزائٝم٤م، وهق يتٕمٚمؼ سم

َٞمغ اًمقاردة قمغم اعمٗمردات اًمداًم٦م قمغم اعمٕم٤مين اعمختٚمٗم٦م، وهق ُمـ قمٚمؿ  وُمـ ضمٝم٦م اهلٞمئ٤مت واًمّم 

 اًمتٍميػ.

 وُمـ ضمٝم٦م َرد  اًمٗمروع اعم٠مظمقذِة ُِمـ إصقل إًمٞمٝم٤م، وهق ُمـ قمٚمؿ آؿمت٘م٤مق.

 وأُم٤م سمح٥ًم اًمؽميمٞم٥م ومٛمـ وضمقه أرسمٕم٦م: 

ُم٘م٤مسمٚمف ُمـ طمٞم٨م إهن٤م ُم١مدي٦ٌم أصَؾ اعمٕمٜمك، وهق إول: سم٤مقمت٤ٌمر يمٞمٗمٞم٦م اًمؽمايمٞم٥م سمح٥ًم اإلقمراب و

 ُم٤م دل قمٚمٞمف اعمريم٥م سمح٥ًم اًمقوع، وذًمؽ ُمتٕمٚمؼ سمٕمٚمؿ اًمٜمحق.

اًمث٤مين: سم٤مقمت٤ٌمر يمٞمٗمٞم٦م اًمؽميمٞم٥م ُمـ ضمٝم٦م إوم٤مدشمف ُمٕمٜمك اعمٕمٜمك، أقمٜمل ٓزَم أصؾ اعمٕمٜمك اًمذي ُيتٚمػ 

ُؾ سم٢مسمراز حم٤مؾمٜمِ   ف قمٚمُؿ اعمٕم٤مين.سم٤مظمتال  ُم٘مت٣م احل٤مل ذم شمرايمٞم٥م اًمٌٚمٖم٤مء، وهق اًمذي يتٙمٗمي

اًمث٤مًم٨م: سم٤مقمت٤ٌمر ـُمُرِق شم٠مدي٦م اعم٘مّمقد سمح٥ًم ووقح اًمدًٓم٦م وطم٘م٤مئ٘مٝم٤م وُمراشمٌٝم٤م وسم٤مقمت٤ٌمر احل٘مٞم٘م٦م 

 واعمج٤مز وآؾمتٕم٤مرة واًمٙمٜم٤مي٦م واًمتِمٌٞمف، وهق ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٕمٚمؿ اًمٌٞم٤من.
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 (.واًمراسمع: سم٤مقمت٤ٌمر اًمٗمّم٤مطم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م واعمٕمٜمقي٦م وآؾمتح٤ًمن وُم٘م٤مسمٚمف، وهق يتٕمٚمؼ سمٕمٚمؿ اًمٌديع

 [174 - 2/173]اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن 

دًٓم٦م اًمٚمٗمظ هل: اًمٕمٚمُؿ سمَ٘مّْمِد اعمتٙمٚم ؿ سمف، ويراد سم٤مًمدًٓم٦م أُمران: ٟم٘مُؾ ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: ) (231)

ُف سمٙمالُمف دًٓم٦ًم، ودلي اًمٙمالُم قمغم هذا دًٓم٦م،  اًمدال، ويمقن اًمٚمٗمِظ سمحٞم٨م ُيْٗمِٝمؿ ُمٕمٜمك، وهلذا ي٘م٤مل: َدًمي

 [2/743اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م يمالُُمف دالٌّ سمٜمٔم٤مُمف(. ]وم٤معمتٙمٚمؿ دالٌّ سمٙمالُمف، و

شم٠مويالِت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ُِمـ هذا الٜمس، وم٢مٟمف سمٕمد أْن ذيمر ـَمَروًم٤م  "اإلطمٞم٤مء"وىمد قمدي اًمٖمزازم ذم  (232)

ُمـ ومن "ُمٜمٝم٤م، وسملمي سمٓمالهَن٤م وأني إًمٗم٤مَظ ٓ حتتٛمٚمٝم٤م، ىم٤مل: )ومال ئمٝمر ًم٘مقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ُمٕمٜمًك إٓ هذا اًمٜميَٛمط، وهق أْن يٙمقن همرُوف ورأُيف شم٘مريَر أُمٍر  "ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر اًم٘مرآن سمرأيف ومٚمٞمتٌقأ

وحت٘مٞمَ٘مف، ومٞمًتجر ؿمٝم٤مدَة اًم٘مرآن إًمٞمف، ويٛمٚمف قمٚمٞمف، ُِمـ همػم أْن يِمٝمد ًمتٜمزيٚمف قمٚمٞمف دًٓم٦ٌم ًمٗمٔمٞم٦م ًمٖمقي٦م أو 

همػُم ُمرادٍة سم٤مًٕمٗم٤مظ، ٟم٘مٚمٞم٦م(، ىم٤مل: )وَُمـ يًتجٞمز ُِمـ أهؾ اًمٓم٤مُم٤مت ُمثَؾ هذه اًمت٠مويالت ُمع قمٚمٛمف سم٠مهن٤م 

ويزقمؿ أٟمف َي٘مِّمد هب٤م دقمقَة اخلَْٚمِؼ إمم اخل٤مًمؼ، يْم٤مهل َُمـ يًتجٞمز آظمؽماَع واًمقوَع قمغم رؾمقل اهلل صغم 

ف طمؼٌّ وًمٙمـ مل َيٜمْٓمِؼ سمف اًمنمع، يمَٛمـ يْمع ذم يمؾ ُمًئٚم٦م يراه٤م طم٘م٤م طمديث٤م  ًِ اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عم٤َِم هق ذم ٟمٗم

ؽ فمٚمٌؿ ووالل ودظمقل ذم اًمققمٞمد اعمٗمٝمقم ُِمـ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومذًم

، سمؾ اًمنم  ذم شم٠مويِؾ هذه إًمٗم٤مظ أـمؿ  وأقمٔمؿ، "ُمـ يمذب قمكمي ُمتٕمٛمدا ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر"وؾمٚمؿ: 

 - 1/37ٕهن٤م ُمٌدًم٦م ًمٚمث٘م٦م سم٤مًٕمٗم٤مظ، وىم٤مـمٕم٦ٌم ـمريَؼ آؾمتٗم٤مدة واًمٗمٝمؿ ُِمـ اًم٘مرآن سم٤مًمٙمٚمٞم٦م(. ]اإلطمٞم٤مء 

38] 

ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل ذم وٓ ؿمؽ ذم سمٓمالن محؾ أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن قمغم ُم٤م ٓ شم٘متْمٞمف ىمقاٟملُم اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب، 

( : )ًمق يم٤من ًمٚم٘مرآِن ومٝمٌؿ ٓ ي٘متْمٞمف يمالُم اًمٕمرب، مل ُيقَصػ سمٙمقٟمف قمرسمٞم٤م سم٢مـمالق، 4/232) "اعمقاوم٘م٤مت"

٤م يم٤من يمذًمؽ ومال َيِّمح أْن وٕٟمف ُمٗمٝمقٌم ُيٚمَّمؼ سم٤مًم٘مرآن ًمٞمس ذم أًمٗم٤مفمف وٓ ذم ُمٕم٤مٟمٞمف ُم٤م يدل قمٚمٞمف، وُم

َح يدل قمغم  ه إًمٞمف، وٓ ُمرضم  ُيٜم٥ًم إًمٞمف أصال، إذ ًمٞم٧ًم ٟمًٌُتف إًمٞمف قمغم أٟمف ُمدًمقًُمف أومم ُمـ ٟم٦ًٌم ِود 
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ٌل قمغم اًم٘مرآن فم٤مهٌر، وقمٜمد ذًمؽ َيْدظُمؾ ىم٤مئُٚمف حت٧م إصمؿ َُمـ ىم٤مل ذم  ٌؿ وشم٘مق  أطمدَه٤م، وم٢مصم٤ٌمُت أطمدَه٤م حتٙم 

 يمت٤مب اهلل سمٖمػم قمٚمؿ( اهـ .

ـٍ ُي٤مًمػ اًمٔم٤مهَر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وذيمر  أني )س  اًمٜمّمقص قمـ فم٤مهره٤م وطم٘مٞم٘متٝم٤م اعمٗمٝمقُم٦م ُمٜمٝم٤م إمم سم٤مـم

وجم٤مٍز يٜم٤مذم احل٘مٞم٘م٦م، ٓ سمد ومٞمف ُِمـ أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء: أطمُده٤م: أني ذًمؽ اًمٚمٗمَظ ُُمًتٕمَٛمٌؾ سم٤معمٕمٜمك اعمج٤مزي، ٕني 

 ُمٜمف ظمالُ  ًم٤ًمِن اًمٕمرب أو  اًمٙمت٤مَب واًمًٜم٦م ويمالَم اًمًٚمػ ضم٤مء سم٤مًمٚم٤ًمن اًمٕمريب، وٓ جيقز أْن ُيرادَ 
ٍ
سمٌمء

ظمال  إًمًٜم٦م يمٚم ٝم٤م، ومال سمد أْن يٙمقن ذًمؽ اعمٕمٜمك اعمج٤مزي ُم٤م يراد سمف اًمٚمٗمظ، وإٓ ومٞمٛمٙمـ يمؾي ُمٌٓمٍؾ أْن 

َ أيي ًمٗمٍظ سم٠مي  ُمٕمٜمًك ؾَمٜمَح ًمف، وإن مل يٙمـ ًمف أصٌؾ ذم اًمٚمٖم٦م(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى   [6/360ُيَٗمن 

: وٓ سُمدي ُِمـ اًمتٜمٌٞمف ًم٘م٤مقمدٍة أظمرى، وهل أني اعمخ٤مًمَِػ  "ٞمّمؾ اًمتٗمرىم٦موم"ىم٤مل أيْم٤م: )ىم٤مل اًمٖمزازم ذم و

ل، وًمٙمـ ِذيْمر شم٠مويِٚمف ٓ اٟم٘مداَح ًمف أصال قمـ اًمٚم٤ًمن، ٓ قمغم ىُمْرٍب  ٤م ُمتقاشمرا ويزقمؿ أٟمف ُم١مو  ىمد ُي٤مًمػ ٟمّمًّ

ٌب وإن يم٤من يزقمؿ أٟمف ُم١مول. ُمث٤مًمف: ُم٤م رأيتف  ذم يمالم سمٕمض وٓ قمغم سُمٕمد، ومذًمؽ يُمْٗمر، وص٤مطمٌُف ُُمٙمذ 

اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م أني اهلل شمٕم٤ممم واطمد، سمٛمٕمٜمك أٟمف يٕمٓمل اًمقطمدة وُيٚم٘مٝم٤م، وقم٤ممل سمٛمٕمٜمك أٟمف يٕمٓمل اًمِٕمْٚمَؿ وُيٚم٘مف 

ًمٖمػمه، وُمقضمقٌد سمٛمٕمٜمك أٟمف ُيقضِمد همػَمه، وم٠مُم٤م أْن يٙمقن ذم ٟمٗمًف واطمدا أو ُمقضمقدا وقم٤معم٤م سمٛمٕمٜمك اشمّم٤مومف سمف 

إجي٤مد اًمقطمدة ًمٞمس ُِمـ اًمت٠مويؾ ذم رء، وٓ حتتٛمٚمف ًمٖم٦ُم ومال، وهذا يمٗمٌر ساح، ٕني مَحَْؾ اًمقطمدة قمغم 

اًمٕمرب أصال، وًمق يم٤من ظم٤مًمُؼ اًمقطمدة يًٛمك واطمدا خِلَْٚمِ٘مف اًمقطمدَة ًمًٛمل صمالصم٤م أو أرسمٕم٤م ٕٟمف ظَمَٚمَؼ 

 إقمداد أيْم٤م، وم٠مُمثٚم٦ُم هذه اعم٘م٤مِٓت شمٙمذي٤ٌمٌت وإْن قُمؼم  قمٜمٝم٤م سم٤مًمت٠مويالت.

قص ُم٤م ٓ يتٛمؾ اًمت٠مويؾ، وضمٕمؾ أُمث٤مَل شمٚمؽ اًمت٠مويالت ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ىمد ذيمر أني ُِمـ اًمٜمّم

شمٙمذي٤ٌمت، وَُمـ شمدسمر هذا َوضَمد مجٝمقَر ُم٤م شمذيمره اًمٗمالؾمٗم٦م سمؾ واعمٕمتزًم٦م ذم اًمت٠مويؾ هق ُِمـ هذا اًم٤ٌمب، وٓ 

ري٥َم أني اعمٕمتزًم٦م أىمرُب إمم اإلؾمالم ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م، وُِمـ أؿمٝمر ُم٤ًمِئِٚمٝمؿ اًمتل اُمتحٜمقا اًمٜم٤مَس قمٚمٞمٝم٤م ىمقهُلؿ: 

إني مَحَْؾ  :أٟمف ظَمَٚمَؼ ذم همػمه يمالُم٤م. وىمد ىم٤مل هٜم٤م :اًم٘مرآن خمٚمقق، وىم٤مًمقا: ُمٕمٜمك أني اهلل ُمتٙمٚم ؿ وأٟمف شمٙمٚمؿ إني 

، وًمق يم٤من ظم٤مًمؼ اًمقطمدة اًمٕمرب أصاًل  اًمقطمدة قمغم إجي٤مد اًمقطمدة ًمٞمس ُِمـ اًمت٠مويؾ ذم رء وٓ حتتٛمٚمف ًمٖم٦مُ 

ظمٚمؼ إقمداد أيْم٤م. وُِمْثُؾ هذا ي٘م٤مل ذم اًمٙمالم واإلرادة  ل صمالصم٤م وأرسمٕم٤م ٕٟمفٛم  ًُ ًمَ  ف اًمقطمدةَ ٘مِ ٚمْ واطمدا خِلَ 

ٛمك ًَ ٟمف ظمٚم٘مف ذم همػمه ومتَ إ :واًمرو٤م واًمٖمْم٥م وأؿم٤ٌمه ذًمؽ مم٤م شم٘مقل الٝمٛمٞم٦ُم ُِمـ اعمٕمتزًم٦م وهمػِمهؿ
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واشمّمػ سمف، وم٢مني محؾ اعمتٙمٚمؿ قمغم اًمذي أوضمَد اًمٙمالم ذم همػمه سمٛمٜمزًم٦م محؾ اًمٕم٤ممِلِ واًم٘م٤مدر واًمًٛمٞمع 

 ([348 - 346أوضمَد اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة واًمًٛمَع واًمٌٍَم ذم همػمه(. ]سمٖمٞم٦م اعمرشم٤مد )صواًمٌّمػم قمغم اًمذي 

ل شم٠مويال صحٞمح٤م  سمٞم٤مُن اطمتامل اًمٚمٗمظ ًمٚمٛمٕمٜمك : ) -يمام ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  -وهلذا يم٤من ُِمـ وفم٤مئػ اعم١مو 

وم٢مني  اًمذي شم٠موًمف ذم ذًمؽ اًمؽميمٞم٥م اًمذي وىمع ومٞمف، وإٓ يم٤من يم٤مذسًم٤م قمغم اًمٚمٖم٦م، ُمٜمِمئ٤م َوْوًٕم٤م ُمـ قمٜمده،

اًمٚمٗمَظ ىمد ٓ يتٛمؾ ذًمؽ اعمٕمٜمك ًمٖم٦م، وإِن اطمتٛمٚمف، وم٘مد ٓ يتٛمٚمف ذم ذًمؽ اًمؽميمٞم٥م اخل٤مص، ويمثػٌم ُمـ 

اعمت٠موًملم ٓ ي٤ٌمزم إذا هتٞم٠َم ًمف محُؾ اًمٚمٗمظ قمغم ذًمؽ اعمٕمٜمك سم٠مي  ـمريٍؼ أُمٙمٜمف أْن يدقمل محَٚمف قمٚمٞمف، إذ ُم٘مّمقُده 

ّمقُص ىمد ص٤مًم٧م قمغم ىمقاقمده اًم٤ٌمـمٚم٦م، وم٠ٌمي  ـمريٍؼ هتٞم٠م دومُع اًمّم٤مئؾ، وم٠ٌمي ـمريٍؼ اٟمدومع قمٜمف َدوَمَٕمف، واًمٜم

َؾ أهن٤م أدًم٦ٌم ًمٗمٔمٞم٦م ٓ  ًمف َدوْمُٕمٝم٤م َدوَمَٕمٝم٤م، ًمٞمس ُم٘مّمقُده أظمذ اهلدى واًمٕمٚمؿ واإلرؿم٤مد ُمٜمٝم٤م، وم٢مٟمف ىمد أصي

ُل قمغم آراء اًمرضم٤مل وُم٤م شم٘متْمٞمف قم٘مقهُل٤م. وأٟم٧م إذا  ُيًتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م ي٘ملٌم وٓ قِمْٚمٌؿ وٓ ُمٕمروم٦ٌم سم٤محلؼ، وإٟمام اعمٕمقي

ْٚم٧َم شم٠مويالهِتؿ رأي٧َم يمثػما ُمٜمٝم٤م ٓ يتٛمٚمف اًمٚمٗمُظ ذم اًمٚمٖم٦م اًمتل وىمع هب٤م اًمتخ٤مـُم٥ُم، وإن اطمتٛمٚمف مل  شم٠مُمي

 [1/289(. ]اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م يتٛمٚمف ذم ذًمؽ اًمؽميمٞم٥م اًمذي شم٠موًمف

سم٠مني شم٠مويَؾ اعمتٙمٚمٛملم ًمٜمّمقص اًمّمٗم٤مت أسمٕمُد ُمـ  "آىمتّم٤مد"ىمٚم٧م: وىمد سح اًمٖمزازم ذم 

ىمٝم٤م ٟم٤مذم ظمتؿ اًمٜمٌقة سمٛمحٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمٚمٜمّمقص اعم٘مر  اًمت٠مويالت  رة ًمذًمؽ، وهذه اًمتل ُيَٓمر 

ِٞم لمَ }، وُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: "ٓ ٟمٌلي سمٕمدي"وُم٤م ُٟمِ٘مؾ ومٞمف ُِمـ ىمقًمف: قم٤ٌمرشُمف ذم اًمٙمت٤مب اعمذيمقر: ) ، {ظَم٤مشَمَؿ اًمٜمٌي

ِٞم لمَ }ومال يٕمجز هذا اًم٘م٤مئُؾ قمـ شم٠مويٚمف ومٞم٘مقل:  أراد سمف أوزم اًمٕمزم ُِمـ اًمرؾمؾ، وم٢مني ىمقًمف  {ظَم٤مشَمَؿ اًمٜمٌي

ِٞم لمَ } اًمرؾمقل، وومرق سملم اًمٜمٌل  مل ُيِرْد سمف "ٓ ٟمٌلي سمٕمدي"وىمقًمف  ،قم٤مم، وٓ يٌٕمد ختّمٞمُص اًمٕم٤مم {اًمٜمٌي

، ومٝمذا وأُمث٤مًُمف ٓ يٛمٙمـ أْن ِمن أكواع اهلذيانواًمٜمٌل  أقمغم رشم٦ًٌم ُمـ اًمرؾمقل، إمم همػم ذًمؽ  ،واًمرؾمقل

قمك اؾمتح٤مًمتُ  ُد اًمٚميْٗمظ، شُمدي ا يف تلويل ضواهر التشبقه َقَضْقـا باحتامالٍت أبعَد ِمن هذه، ف ُِمـ طمٞم٨م جمري ومل فنكَّ

 ([308 - 307(. ]آىمتّم٤مد )ص ًمٚمٜمّمقصيٙمـ ذًمؽ ُُمٌٓماًِل 

( هذا قمٜمدهؿ، أُم٤م ُمـ ُي٤مًمٗمٝمؿ ومٝمق قمٜمده إسمٓم٤مٌل ومل يٙمـ ذًمؽ ُُمٌٓماِل ًمٚمٜمّمقصىمٚم٧م: ىمقًمف )

َدْت قمـ ُمراداهت٤م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اعم٘مّمقدة ُمٜمٝم٤م، ًمٚمٜمّمقص وشمٕمٓمٞمٌؾ هل٤م قمـ ُمدًمقٓ هت٤م، ٕني اًمٜمّمقص إذا ضُمر 

ٝم٤م سم٤مإلسمٓم٤مل. ًِ  قم٤مد ذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م ٟمٗم
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صمؿ اإلؿمٙم٤مُل ذم شم٠مويالت اعمتٙمٚمٛملم ًمٜمّمقص اًمّمٗم٤مت، واًمتل سح اًمٖمزازم سمٌُْٕمِده٤م، أهن٤م شَمْٗمتَُح 

ـ هل٤م ُمـ اًمت٘مرير ذم اًم٘مرآن ُم٤م اًم٤ٌمَب ًمتٓمريؼ اًمت٠مويؾ ٕسمقاٍب أظمرى ُمـ اًمًٛمٕمٞم٤مت اخلؼمي٤مت اًمتل مل يٙم

 ًمٚمّمٗم٤مت.

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )اؿمتامُل اًمٙمت٥م اإلهلٞم٦م قمغم إؾمامء واًمّمٗم٤مت أيمثُر ُِمـ اؿمتامهل٤م قمغم ُم٤م قمداه، وذًمؽ 

ًمنَمَ  ُمتٕمٚميِ٘مٝم٤م وقَمَٔمٛمتف، وؿمدِة احل٤مضم٦م إمم ُمٕمرومتف، ومٙم٤مٟم٧م اًمٓم ُرُق إمم حتّمٞمؾ ُمٕمرومتف أيمثَر وأؾمٝمَؾ 

ُِمـ يمامل طمٙمٛم٦م اًمرب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، وَت٤مم ٟمٕمٛمتف وإطم٤ًمٟمف: أٟمف يمٚمام يم٤مٟم٧م طم٤مضم٦ُم وأسْملَمَ ُِمـ همػمه، وهذا 

 أىمقى، يم٤من سَمْذًُمف هلؿ أيمثَر وأؾمٝمؾ، وهذا ذم اخلَْٚمِؼ وإُمر، وم٢مني طم٤مضمتَٝمؿ عمَي٤م يم٤مٟم٧م إمم 
ِ
اًمٕم٤ٌمد إمم اًمٌمء

ُِمـ همػمه، ويمذًمؽ عم٤م  اهلقاء أيمثَر ُمـ اعم٤مء ذم اًم٘مقت يم٤من ُمقضمقدا ُمٕمٝمؿ ذم يمؾ ُمٙم٤من وزُم٤من، وهق أيمثرُ 

يم٤مٟم٧م طم٤مضمُتٝمؿ إمم اعم٤مء ؿمديدة، إذ هق ُم٤مدُة أىمقاهتؿ وومقايمٝمٝمؿ وذاهبؿ، يم٤من ُمٌذوٓ هلؿ أيمثَر ُمـ همػمه، 

وهٙمذا إُمُر ذم ُمراشم٥م احل٤مضم٤مت، وُمٕمٚمقٌم أني طم٤مضمتَٝمؿ إمم ُمٕمروم٦م رهبؿ ووم٤مـمرهؿ ومقَق ُمراشم٥م هذه 

 صالَح وٓ ٟمٕمٞمَؿ إٓ سم٠مْن يٕمرومقه ويٕمت٘مدوه، ويٙمقن هق احل٤مضم٤مت يمٚم ٝم٤م، وم٢مٟمف ٓ ؾمٕم٤مدَة هلؿ وٓ ومالَح وٓ

وطمده هم٤مي٦َم ُمٓمٚمقهبؿ، واًمت٘مرُب إًمٞمف ىمرَة قمٞمقهنؿ، ومٛمتك وم٘مدوا ذًمؽ يم٤مٟمقا أؾمقَأ طم٤مٓ ُمـ إٟمٕم٤مم، ويم٤مٟم٧م 

 إٟمٕم٤مُم أـمٞم٥َم قمٞمِم٤م ُمٜمٝمؿ ذم اًمٕم٤مضمؾ وأؾمٚمَؿ قم٤مىم٦ًٌم ذم أضمؾ.

يمؾ  ضورة، يم٤مٟم٧م اًمٕمٜم٤مي٦م سمٌٞم٤مهن٤م أين اًمٓمرق  وإذا قُمِٚمَؿ أني ضورَة اًمٕمٌد إمم ُمٕمروم٦م رسمف ومقَق 

وأهداه٤م وأسمٞمٜمٝم٤م، وإذا ؾُمٚم َط اًمت٠مويُؾ قمغم اًمٜمّمقص اعمِمتٛمٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م، ومتًٚمٞمُٓمف قمغم اًمٜمّمقص اًمتل ُذيِمرت 

ومٞمٝم٤م اعمالئٙم٦ُم أىمرُب سمٙمثػم، وم٢مني اهلل شمٕم٤ممم مل يذيمر ًمٕم٤ٌمده ُِمـ صٗم٦م اعمالئٙم٦م وؿم٠مهنؿ وأومٕم٤مهلؿ قُمنْمَ ُمٕمِم٤مر ُم٤م 

هلؿ ُِمـ ٟمٕمقت ضمالًمف وصٗم٤مت يمامًمف، وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه ىم٤مسمٚم٦ًم ًمٚمت٠مويؾ، وم٤مٔي٤مت اًمتل ذيمر ومٞمٝم٤م اعمالئٙم٦م  ذيمر

هَل٤م اعمالطمدُة يمام شم٠موًمقا ٟمّمقَص اعمٕم٤مد واًمٞمقم أظمر،  وَأْبَدْوا هلا تلويلٍت لقست أومم سمذًمؽ، وًمذًمؽ شم٠موي

ًَم٧ْم هذه اًمٓم٤مئٗم٦مُ بدون تلويلِت اجلفؿقة لـصوص الصػات ٦َم ٟمّمقِص إظم٤ٌمر اعم٤موٞم٦م وأشمٞم٦م،  ، وأوي قم٤مُمي

وىم٤مًمقا ًمٚمجٝمٛمٞم٦م: سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ طم٤ميمُؿ اًمٕم٘مؾ، وم٢مني اًم٘مرآَن سمؾ اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م ممٚمقءٌة سمذيمر اًمٗمقىمٞم٦م وقُمُٚمق  اهلل 

ًٓ شم٘مقم سمف وهق هب٤م وم٤مقمؾ، وأٟمف  قمغم قَمْرؿِمف، وأٟمف شمٙمٚمؿ ويتٙمٚمؿ، وأٟمف ُمقصقٌ  سم٤مًمّمٗم٤مت، وأني ًمف أومٕم٤م

ر، إمم همػم ذًمؽ ُمـ ٟمّمقص آي٤مت اًمّمٗم٤مت وأظم٤ٌمره٤م اًمتل إذا ىمٞمس إًمٞمٝم٤م ٟمّمقُص طَمنْمِ ُيرى سم٤مٕسمّم٤م
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هذه إضم٤ًمد وظمراب هذا اًمٕم٤ممَل وإقمداُمف إلٟمِم٤مء قم٤ممل آظمر، ُوضمدت ٟمّمقُص اًمّمٗم٤مت أوٕم٤مَ  

ب أوٕم٤مومِٝم٤م، طمتك ىمٞمؾ: إني أي٤مت وإظم٤ٌمر اًمداًم٦م قمغم قُمُٚمق  اًمرب قمغم ظَمْٚمِ٘مف واؾمتقائف قمغم قمرؿمف شُم٘م٤مر

َم قمٚمٞمٜم٤م شم٠مويَؾ  َغ ًمٙمؿ شم٠مويَٚمٝم٤م وطَمري إًمق ، وىمد أمجٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمرؾمُؾ ُِمـ أوهلؿ إمم آظمرهؿ، ومام اًمذي ؾَمقي

 ٟمّمقص طمنم إضم٤ًمد وظمراب اًمٕم٤ممل؟

وم٢مْن ىمٚمتؿ: اًمرؾمُؾ أمجٕمقا قمغم اعمجلء سمف، ومال يٛمٙمـ شم٠مويُٚمف، ىمٞمؾ: وىمد أمجٕمقا أٟمف اؾمتقى ومقق 

طم٘مٞم٘م٦م ُمقصقٌ  سم٤مًمّمٗم٤مت، وم٢مْن َُمٜمََع إمج٤مقُمٝمؿ هٜم٤مك ُمـ اًمت٠مويؾ  قمرؿمف وأٟمف شمٙمٚمؿ وُمتٙمٚمؿ وأٟمف وم٤مقمٌؾ 

 وضم٥م أْن َيْٛمٜمَع هٜم٤م.

وم٢من ىمٚمتؿ: اًمٕم٘مؾ أوضم٥م شم٠مويؾ ٟمّمقص آي٤مت اًمّمٗم٤مت ومل يقضم٥م شم٠مويَؾ ٟمّمقص اعمٕم٤مد، ىمٚمٜم٤م: 

ًْمٜم٤م هب٤م اعمٕم٤مد و ًْمُتؿ هب٤م اًمّمٗم٤مت، وٟمحي أدًم٦م اًمٕم٘مقل اًمتل شَم٠َموي طمنم إضم٤ًمد، ه٤مشمقا أدًم٦م اًمٕم٘مقل اًمتل شَم٠َموي

 وٟمقازن سمٞمٜمٝم٤م ًمٞمتٌلم أي٤م أىمقى.

وم٢من ىمٚمتؿ: إٟمٙم٤مُر اعمٕم٤مد شمٙمذي٥ٌم عم٤َِم قُمٚمِؿ ُمـ اإلؾمالم سم٤مًميورة، ىمٚمٜم٤م: أيْم٤م إٟمٙم٤مُر صٗم٤مت اًمرب وأٟمف 

 يتٙمٚمؿ، وأٟمف ومقق ؾمامواشمف، وأني إُمَر يٜمزل ُِمـ قمٜمده شمٙمذي٥ٌم عم٤َِم قُمٚمِؿ أهنؿ ضم٤مءوا سمف ضورة.

ص اًمتل ضم٤مءوا هب٤م ٓ يًتٚمزم شمٙمذيٌَٝمؿ، ىمٚمٜم٤م: ومٛمـ أيـ ص٤مر شم٠مويُٚمٜم٤م وم٢من ىمٚمتؿ: شم٠مويٚمٜم٤م ًمٚمٜمّمق

 ًمٚمٜمّمقص اًمتل ضم٤مءوا هب٤م ذم اعمٞمٕم٤مد يًتٚمزم شمٙمذيٌَٝمؿ دون شم٠مويِٚمٙمؿ؟ أعمجرد اًمتِمٝمل؟

م قمٚمٞمٜم٤م  َغ ًمٙمؿ شم٠مويَؾ إظم٤ٌمر وطَمري ومّم٤مطم٧م اًم٘مراُمٓم٦م واعمالطمدة واًم٤ٌمـمٜمٞم٦م وىم٤مًمقا: ُم٤م اًمذي ؾَمقي

ًمتحريؿ واإلجي٤مب، وُمقرُد الٛمٞمع قمـ ُمِمٙم٤مٍة واطمدة؟ ىم٤مًمقا: وأيـ شم٘مع ٟمّمقُص شم٠مويَؾ إُمر واًمٜمٝمل وا

إُمر واًمٜمٝمل ُِمـ ٟمّمقص اخلؼم؟ ىم٤مًمقا: ويمثػٌم ُمٜمٙمؿ ىمد ومتحقا ًمٜم٤م سم٤مَب اًمت٠مويؾ ذم إُمر، وم٠موًمقا أواُمَر 

ٟمْمٕمٝم٤م ذم يمٗم٦م  وٟمقاهل يمثػمًة سي٦ًم اًمدًٓم٦م أو فم٤مهرَة اًمدًٓم٦م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م سمام ُُيِْرضُمٝم٤م قمـ طم٘م٤مئ٘مٝم٤م، ومٝمٚمؿ

وٟمْمع شم٠مويالشمِٜم٤م ذم يمٗم٦م، وٟمقازن سمٞمٜمٝم٤م، وٟمحـ ٓ ُٟمٜمِْٙمُر أٟمي٤م أيمثُر شم٠موياًل ُمٜمٝمؿ، وًمٙمٜم٤م َوضَمْدٟم٤م سم٤مسًم٤م ُمٗمتقطم٤م 

( ، 60 - 58ومدظمٚمٜم٤مه. ومٝمذه ُِمـ ؿم١مم ضمٜم٤مي٦م اًمت٠مويؾ قمغم اإليامن واإلؾمالم(. ]خمتٍم اًمّمقاقمؼ )ص

 ([131 - 130واٟمٔمر ومٞمف أيْم٤م: )ص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ـَ  اًمقزير اًمٞمامين عم٤م ذيمر اًم٘مرائـ اعمنموـم٦م حلٛمؾ اًمٚمٗمظ قمغم جم٤مزه واًمٕمدول سمف قمـ  وهلذا وم٢مني اسم

د  وإن َصَدر ُِمـ همػمهؿ، وم٘مد يَمُثَر ضمدا... دَِا كان ِمن جـس تلويل الباصـقةطم٘مٞم٘متف ىم٤مل: )وُيتٞم٘مظ هٜم٤م  ، ومػُمَ

ُمٜمٝم٤م، ومال جيقز شم٘مٚمٞمُدهؿ ذم وأُم٤م ُم٤م يدقمٞمف أهُؾ اًمٙمالم ُِمـ إدًم٦م اًمتل مل يتٗم٘مقا قمغم صح٦ِم دًمٞمٍؾ واطمٍد 

ذًمؽ، ٓ قمٜمدهؿ وٓ قمٜمد همػمهؿ، سمؾ جي٥ُم اًمٌح٨ُم اًمت٤مم  أو اإلُم٤ًمُك قمـ اًمت٠مويؾ طمتك ي٘مَع اإلمج٤مُع يمام َُمري 

ح٤م، وُِمـ اًمٕم٘مكم الكم اعمجَٛمع قمٚمٞمف ختّمٞمُص   }ُُمَقوي
ٍ
ء ـْ يُمؾ  َرْ قمغم ُم٤م ُيٜم٤مؾِم٥ُم ُمٚمقَك اًمٌنم  {َوُأوشمِٞم٧َْم ُِم

دٟمٞم٤م دون اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي وأُمقِر أظمرة واعمالئٙم٦ِم واًمٜمٌقِة وٟمحِق ذًمؽ(. ]إيث٤مر احلؼ قمغم ُِمـ اعمٕمت٤مد ذم اًم

 ([156 - 155اخلٚمؼ )ص

طي ادجاز ادعنيَّ يؾزمه أمورىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )وىمد  : إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ اًمّم٤مر  قمـ أحدها: إنَّ ُمدَّ

: سمٞم٤مُن اطمتامل اًمٚمٗمظ عم٤َِم ذيمره ثاكقفاام مجٞمٕم٤م، احل٘مٞم٘م٦م، إذ ُمدقمٞمٝم٤م ُمٕمف إصُؾ واًمٔم٤مهر، وخُم٤مًمُِٗمٝم٤م خم٤مًمٌػ هل

، ثالثفاُِمـ اعمج٤مز ًمٖم٦م، وإٓ يم٤من ُُمٜمِمئ٤م ُِمـ قمٜمده َوْوًٕم٤م ضمديدا،  : اطمتامُل ذًمؽ اعمٕمٜمك ذم هذا اًمًٞم٤مق اعمٕملمي

ومٚمٞمس يمؾ  ُم٤م اطمتٛمٚمف اًمٚمٗمُظ ُِمـ طمٞم٨م الٛمٚم٦م يتٛمٚمف ذم هذا اًمًٞم٤مق اخل٤مص، وهذا ُمقوٌع هَمٚمَِط ومٞمف َُمـ 

هلل، ومل يٌلم أو يٛمٞمز سملم ُم٤م يتٛمٚمف اًمٚمٗمُظ سم٠مصؾ اًمٚمٖم٦م وإن مل يتٛمٚمف ذم هذا اًمؽميمٞم٥م اخل٤مص، وسملم ؿم٤مء ا

: سمٞم٤مُن اًم٘مرائـ اًمداًم٦م قمغم اعمج٤مز اًمذي قمٞميٜمف سم٠مٟمف اعمراد، إذ يًتحٞمُؾ أْن يٙمقن هذا هق رابعفاُم٤م يتٛمٚمف ومٞمف، 

( ، واٟمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى 391اًمّمقاقمؼ )ص اعمراد ُِمـ همػم ىمريٜم٦ٍم ذم اًمٚمٗمظ شمدل قمٚمٞمف أًمٌت٦م(. ]خمتٍم

6/360 - 362] 

َد اطمتامل اًمٚمٗمظ ًمٚمٛمٕمٜمك ٓ يٙمٗمل ذم احلٛمؾ، وهلذا  (233) ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )وُمٕمٚمقٌم أني ومتٌلم أني جمري

٤م ذم  مَحَْؾ يمالم اهلل ورؾمقًمف قمغم ُمٕمٜمًك ُمـ اعمٕم٤مين ٓ سمد ومٞمف ُمـ ؿمٞمئلم: أطمدَه٤م: أن يٙمقن ذًمؽ اعمٕمٜمك طَم٘مًّ

ؾمالم، َيّْمُٚمح إظم٤ٌمُر اًمرؾمقل قمٜمف. اًمث٤مين: أن يٙمقن ىمد دل قمٚمٞمف سم٤مًمٜمص ًمٗمٌظ يدل قمٚمٞمف دًٓم٦َم ًمٗمٍظ ديـ اإل

 ([357قمغم ُمٕمٜم٤مه(. ]سمٖمٞم٦م اعمرشم٤مد )ص
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ًمٞمس ٕطمٍد أْن َيِْٛمؾ يمالَم اهلل ورؾمقًمف قمغم يمؾ  ُم٤م ؾم٤مغ ذم اًمٚمٖم٦م أو آصٓمالح ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )و

ب أو اًمٕم٤مُم٦م إٓ إذا يم٤من ذًمؽ همػَم خُم٤مًمٍِػ عم٤َِم قُمِٚمَؿ ُِمـ وصػ اًمرب ًمٌٕمض اًمِمٕمراء أو اخلٓم٤ٌمء أو اًمُٙمتي٤م

شمٕم٤ممم وؿم٠مٟمِف وُم٤م شمْم٤مومرت سمف صٗم٤مشُمف ًمٜمٗمًف وصٗم٤مُت رؾمقًمِف ًمف، ويم٤مٟم٧م إرادُة ذًمؽ اعمٕمٜمك سمذًمؽ اًمٚمٗمِظ مم٤م 

ؼِمُ قمـ ُمراد اهلل ورؾمقًمف، ُل ُُيْ وم٢مني شم٠مويَؾ يمالم  جيقز وَيّْمُٚمح ٟمًٌُتٝم٤م إمم اهلل ورؾمقًمف، ٓ ؾمٞمام واعمَُت٠مو 

َؿ مل ُيِرْد هذا اعمٕمٜمك، وأٟمف يٛمتٜمع أْن  اعمتٙمٚم ؿ سمام يقاومؼ فم٤مهَره أو ُي٤مًمٗمف إٟمام هق سمٞم٤مٌن عمراده، وم٢مذا قُمِٚمَؿ أني اعمتٙمٚم 

يريَده، وأني ذم صٗم٤مِت يمامًمِف وٟمٕمقت ضمالًمف ُم٤م يٛمٜمع ُِمـ إرادشمف، وأٟمف يًتحٞمؾ قمٚمٞمف ُِمـ وضمقٍه يمثػمٍة أْن 

، وَُمـ أطم٤مط سمف ُمٕمروم٦م، شمٌلم ًمف أني ففذا أصٌل طظقٌم جيب معرفُته٤مل احلٙمُؿ قمٚمٞمف سم٢مرادشمف، ُيريَده، اؾمتح

يمثػما مم٤م يدقمٞمف اعمحرومقن ُمـ اًمت٠مويالت مم٤م ُيٕمٚمؿ ىمٓمًٕم٤م أني اعمتٙمٚم َؿ ٓ َيِّمح  أْن يريَده سمذًمؽ اًمٙمالم، وإن 

قغ ًمٌٕمض اًمِمٕمراء ويُمتي٤مب اإلٟمِم٤مء واًمٚمٖم٦م ُِمـ ا ًُ ًم٘م٤مصديـ اًمتٕمٛمٞم٦َم ًمٖمرٍض ُمـ يم٤من ذًمؽ مم٤م َي

 [290 - 1/289(. ]اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م إهمراض

ُم٤م ُي١مظمذ ُِمـ ٓطِمؼ اًمٙمالم اًمدال  قمغم "قمٜمد اًمٕمٚمامء: وىمد شم٘مدم يمقُن ىمريٜم٦ِم اًمًٞم٤مق  (234)

 ."ظمّمقص اعم٘مّمقد أو ؾم٤مسم٘مف

ِ ُمراقم٤مَة ٟمَ ( : )1/317) "اًمؼمه٤من"ىم٤مل اًمزريمٌم ذم  ـْ حَمَط  ٟمٔمر اعمٗمن  ْٔمِؿ اًمٙمالم اًمذي شمٜمٌٞمف: ًمٞمَُٙم

ز، وهلذا شمرى ص٤مطم٥م  جيٕمؾ اًمذي  "اًمٙمِم٤م "ؾِمٞمؼ ًمف وإْن ظم٤مًَمػ أصَؾ اًمقوع اًمٚمٖمقي، ًمثٌقت اًمتجق 

 ؾِمٞمؼ ًمف اًمٙمالُم ُمٕمتَٛمدا طمتك يم٠مني همػَمه ُمٓمروح( اهـ .

ٓ سمد ًمٚمٛمٗمن اًمٕم٤مدل أْن يٜمٔمر إمم ذح اًمٖمري٥م ( : )182)ص "اًمٗمقز اًمٙمٌػم"ىم٤مل اًمدهٚمقي ذم و

ف وزٟم٤م قمٚمٛمٞم٤م ُمرشملم: ُمرة ذم اؾمتٕمامٓت اًمٕمرب، طمتك يٕمر  أي وضمٍف ُمـ وضمقهٝم٤م أىمقى ٟمٔمرشملم، ويزٟم

  ٌ ُمقارد آؾمتٕمامل  عِ وأرضمح، وُمرة صم٤مٟمٞم٦م ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم اًم٤ًمسمؼ واًمالطمؼ سمٕمد إطمٙم٤مم ُم٘مدُم٤مِت هذا اًمٕمٚمؿ وشمت

 واًمٗمحص قمـ أصم٤مر، طمتك يٕمٚمؿ أي صقرة ُمـ صقره٤م أومم وأٟم٥ًم( اهـ .
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ذم ذًمؽ اًمذيـ  طُ ٚمِ ٖمْ ٓمقن ذم اطمتامل اًمٚمٗمظ ًمذًمؽ اعمٕمٜمك ذم اًمٚمٖم٦م، يمام يَ ٚمِ ٖمْ صمؿ ه١مٓء يمثػًما ُم٤م يَ 

ومنوا سمف اًم٘مرآن، يمام يٖمٚمط ذم ذًمؽ إوًملم يمثػما ُم٤م يٖمٚمٓمقن ذم صح٦م اعمٕمٜمك اًمذي  ٝمؿ، يمام أني ىمٌٚمَ 

 أظمريـ إمم اًمٚمٗمظ أؾمٌؼ. ، وٟمٔمرُ َؼ ؾمٌأإوًملم إمم اعمٕمٜمك  أظمرون، وإن يم٤من ٟمٔمرُ 

قٟمف قمغم ُم٤م مل ٚمُ ٛمِ َيْ  ريد سمف، وشم٤مرةً قمٚمٞمف وأُ  لي اًم٘مرآن ُم٤م دَ  ٌقن ًمٗمظَ ٚمُ ًْ يَ  وإوًمقن صٜمٗم٤من: شم٤مرةً 

ـ اعمٕمٜمك سم٤مـمال، ومٞمٙمقن ف ُمِ ف أو إصم٤ٌمشمَ وا ٟمٗمٞمَ دُ َّم د يٙمقن ُم٤م ىمَ  إُمريـ ىماَل سمف، وذم يمِ  دْ رَ قمٚمٞمف ومل يُ  لي دُ يَ 

 ...، (235)هؿ ذم اًمدًمٞمؾ واعمدًمقلظمٓم١مُ 

                                              

ىمّمدوه هق اعمدًمقل، واعمدًمقل إذا ومًد، ًَمِزَم وم٤ًمُد دًمٞمِٚمف ٓ حم٤مًم٦م، ىم٤مل اسمـ ٕني اعمٕمٜمك اًمذي  (235)

شمٞمٛمٞم٦م: )إذا سمٓمؾ اعمذه٥ُم سمٓمٚم٧ْم مجٞمُع أدًمتف، ٕني اًم٘مقَل ٓزٌم قمـ إدًم٦م، وم٢مذا اٟمتٗمك اًمالزُم اٟمتٗم٧م 

 [1/293اعمٚمزوُم٤مُت يمٚم ٝم٤م(. ]ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م 

ٙمـ طمجتُٝم٤م إٓ سم٤مـمٚم٦م، وم٢مني اًمدًمٞمَؾ ٓزٌم عمدًمقًمف، وٓزُم وىم٤مل أيْم٤م: )إذا يم٤مٟم٧م اًمدقمقى ظمٓم٠م مل شم

احلؼ ٓ يٙمقن إٓ طم٘م٤م، وأُم٤م اًم٤ٌمـمُؾ وم٘مد يٚمزُمف احلؼ، ومٚمٝمذا ُيت٩م قمغم احلؼ سم٤محلؼ شم٤مرة وسم٤مًم٤ٌمـمؾ شم٤مرة، 

٤م ًمٙم٤من اًم٤ٌمـمُؾ ٓزُم٤م ًمٚمحؼ، وهذا ٓ  وأُم٤م اًم٤ٌمـمُؾ ومال ُيت٩م قمٚمٞمف إٓ سم٤ٌمـمؾ، وم٢مني طمجتَف ًمق يم٤مٟم٧م طَم٘مًّ

قز، ٕٟمف يٚمزم ُِمـ صمٌقت اعمٚمزوم صمٌقُت اًمالزم، ومٚمق يم٤من اًم٤ٌمـمُؾ ُمًتٚمزُم٤م ًمٚمحؼ ًمٙم٤من اًم٤ٌمـمُؾ طم٘م٤م، وم٢مني جي

احلج٦م اًمّمحٞمح٦م ٓ شمًتٚمزم إٓ طم٘م٤م، وأُم٤م اًمدقمقى اًمّمحٞمح٦م: وم٘مد شمٙمقن طمجتٝم٤م صحٞمح٦م، وىمد شمٙمقن 

 [156 - 2/155سم٤مـمٚم٦م(. ]درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ 

قَمك ٓ يًتٚمزم  "رضمؾ اًمٕم٤مىمؾشمٜمٌٞمف اًم"وهلذا ىم٤مل ذم يمت٤مسمف  ذم أصمٜم٤مء سمحثف ُمع اًمٜمًٗمل: )إني صح٦م اعمدي

، لقاز أن يٙمقن اًم٘مقُل طم٘م٤م، وُم٤م ُيًتَدل سمف سم٤مـمؾ، ًمثٌقشمف سمدًمٞمٍؾ آظمر، ومال سمد ًمؽ ُِمـ  صح٦م اًمدًمٞمؾ اعمٕملمي

 شمّمحٞمح اًمدًمٞمؾ اًمذي زقمٛم٧َم أٟمف يٗمٞمُد صمٌقَت اعمدقمك، وإٓ ومٜمحـ ىمد ٟمًٚم ؿ ًمؽ احلٙمَؿ وٟمٜم٤مزقمؽ ذم

 ([20اًمدًمٞمؾ(. ]شمٜمٌٞمف اًمرضمؾ اًمٕم٤مىمؾ )ص

ِس  -أقمٜمل شمًٚمٞمَؿ احلٙمِؿ واعمٜم٤مزقم٦َم ذم اًمدًمٞمؾ  -ىمٚم٧م: وُمث٤مُل هذا  ذم اًمٗم٘مف: يمٛمـ يًتدل قمغم شمٜمج 

إن اعم٤مء ٓ يٜمجًف رء إٓ ُم٤م همٚم٥م قمغم ريف وـمٕمٛمف "اعم٤مء اعمتٖمػم  سمام وىمع ومٞمف ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م، سمحدي٨م: 

ـي َُمٜمَْع صح٦م احلدي٨م ٓ يًتٚمزم ُمٜمَع صح٦م ىم٤مل اًمٜمقوي: )اشمٗمؼ ا، وم٘مد "وًمقٟمف عمحدصمقن قمغم شمْمٕمٞمٗمف(، ًمٙم
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ٌَؾ اإلمج٤مع، وهلذا ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: )ُم٤م ىمٚم٧ُم  احلٙمؿ، ٕني احلٙمَؿ ىمد صم٧ٌم ُِمـ همػم هذا اًمٓمريؼ، وذًمؽ ُِمـ ىِم

ٍف ٓ ُيث٧ٌُِم ُِمـ أٟمف إذا شمٖمػم ـَمْٕمُؿ اعم٤مء ورُيف وًمقُٟمف يم٤من ٟمج٤ًم ُيروى قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُِمـ وضم

:  "ؾمٜمٜمف"وشم٤مسمٕمف قمغم ذًمؽ اًمٌٞمٝم٘مل، وم٘م٤مل ذم أهُؾ احلدي٨ِم ُمثَٚمف، وهق ىمقُل اًمٕم٤مُم٦م، ٓ أقمٚمؿ سمٞمٜمٝمؿ ظمالوم٤م(، 

)هذا طمدي٨ٌم همػم ىمقي، إٓ أٟم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ ذم ٟمج٤مؾم٦م اعم٤مء إذا شمٖمػم ظمالوم٤م(، وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ: )وم٢مذا قُمٚمَِؿ 

ف اًمِم٤مومٕمل واًمٌٞمٝم٘مل وهمػُمَه٤م ُمـ إئٛم٦م، ىم٤مل اسمـ وٕمُػ احلدي٨م، شمٕملم آطمتج٤مُج سم٤مإلمج٤مع يمام ىم٤مًم

اعمٜمذر: أمجع اًمٕمٚمامُء قمغم أني اعم٤مَء اًم٘مٚمٞمؾ أو اًمٙمثػم إذا وىمٕم٧م ومٞمف ٟمج٤مؾم٦ٌم ومٖمػمت ـمٕمام أو ًمقٟم٤م أو ري٤م ومٝمق 

 [1/17، واًمتٚمخٞمص احلٌػم  1/402ٟمجس، وَٟمَ٘مَؾ اإلمج٤مَع يمذًمؽ مَجٌْع همػُمه(. ]اًمٌدر اعمٜمػم 

ذم اًمدًمٞمؾ ُِمـ ضمٝم٦م اًمثٌقت، وىمد شمٙمقن اعمٜم٤مزقم٦ُم ذم اًمدًمٞمؾ ُِمـ ضمٝم٦م اًمٗمٝمؿ ُمع  ىمٚم٧م: وهذه ُمٜم٤مزقم٦مٌ 

اًمتًٚمٞمؿ سم٤مًمثٌقت، وهذا يم٤معمث٤مل اًمذي ؾمٜمذيمره ىمري٤ٌم )ذم اًمّمقرة اًمراسمٕم٦م( ومٞمٛمـ َيًتدل قمغم طمرُم٦م أيمؾ 

ٌُقَه٤م}حلقم احلُُٛمِر إهٚمٞم٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  يَم أي٦م، وم٤مًمذي يٜم٤مزقمف ذم صح٦م هذا  {َواخْلَْٞمَؾ َواًْمٌَِٖم٤مَل َواحْلَِٛمػَم ًمؽَِمْ

آؾمتدٓل ٓ يٜم٤مزقمف ذم صح٦م اعمٓمٚمقب، وهق طمرُم٦ُم شمٜم٤مُول ُم٤م َذيَمر، ًمثٌقت ذًمؽ سم٤مًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م، وأُم٤م 

ٌُقَه٤م}ٚمٞمس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: أي٦م وم يَم  سمٛمجرده، ُم٤م يٛمٜمع ُِمـ َأيْمِٚمٝم٤م، يمام ؾمٞم٠ميت. {ًمؽَِمْ

 ؾ ُِمـ اًمّمقر هٜم٤م أرسمع: ّمي ومتحَ ( 236)

أن يًٚمٌقا ًمٗمظ اًم٘مرآن ُم٤م دل قمٚمٞمف وأريد سمف، ويٙمقن ُم٤م ىمّمدوا ٟمٗمٞمَف أو إصم٤ٌمشمف ُمـ  ( :)الصورة األوىل

 اعمٕمٜمك سم٤مـمال.

ٓ سمد ُمـ آٟم٘مٞم٤مد ًمٚمنمع ذم شمٙم٤مًمٞمٗمف وهذا يم٤مًمذي يزقمٛمف أهُؾ اإلسم٤مطم٦م ُِمـ زٟم٤مدىم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ُِمـ أٟمف 

وأن ذًمؽ واضم٥م قمغم  ،َه٤م٤مسمٕم٦م اًمِم٤مومٕمل وأيب طمٜمٞمٗم٦م وهمػمقمغم اًمتٗمّمٞمؾ اًمذي يٗمّمٚمف اإلُم٤مُم ُِمـ همػم ُمت

وم٢مذا أطم٤مـمقا ُِمـ ضمٝم٦م اإلُم٤مم سمح٘م٤مئؼ إُمقر  ،اخلٚمؼ واعمًتجٞمٌلم، إمم أن يٜم٤مًمقا رشم٦ٌَم اًمٙمامل ذم اًمٕمٚمقم

 ،واٟمحٓم٧م قمٜمٝمؿ هذه اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،اٟمحٚم٧م قمٜمٝمؿ هذه اًم٘مٞمقد ،واـمٚمٕمقا قمغم سمقاـمـ هذه اًمٔمقاهر

 ،وم٢مذا ٟم٤مًمف اؾمتٕمد ًمٚمًٕم٤مدة اًم٘مّمقى ،ٞمٜمٝمض ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿوم٢مني اعم٘مّمقَد ُِمـ أقمامل القارج شمٜمٌٞمُف اًم٘مٚم٥م ًم

وإٟمام شمٙمٚمٞمُػ القارح ذم طمؼ َُمـ جيري سمجٝمٚمف جمرى احلُُٛمر اًمتل ٓ يٛمٙمـ  ،ومٞمً٘مط قمٜمف شمٙمٚمٞمُػ القارح
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وأُم٤م إذيمٞم٤مء واعمدريمقن ًمٚمح٘م٤مئؼ ومدرضمتُٝمؿ أرومُع ُمـ ذًمؽ، ىم٤مل اًمٖمزازم:  ،ري٤موُتٝم٤م إٓ سم٤مٕقمامل اًمِم٤مىم٦م

ٌـّ ُمـ ا وًمٙمـ ُي٤مدقمقن يمؾي وٕمٞمٍػ  ،وهمرُوٝمؿ هدُم ىمقاٟملم اًمنمع ،إلهمقاء ؿمديٌد قمغم إذيمٞم٤مء)وهذا وم

وهق ذم طمٙمؿ ضب اعمث٤مل يم٘مقل اًم٘م٤مئؾ: إني آطمتامء  ،وهذا ُمـ اإلوالل اًم٤ٌمرد ،سمٓمريٍؼ يٖمقيف ويٚمٞمؼ سمف

فم٥م قمغم أيمؾ ُم٤م ٞمقاوم٠مُم٤م َُمـ ايمت٥ًم اقمتداَل اعمزاح ومٚم ،د ُمزاضُمفقمـ إـمٕمٛم٦م اعمية إٟمام جي٥م قمغم َُمـ ومً

ومال يٚم٨ٌم اعمّمٖمل إمم هذا اًمْمالل أْن يٛمٕمـ ذم اعمٓمٕمقُم٤مت اعمية إمم أن شمتداقمك سمف  ،ؿم٤مء أي وىم٧م ؿم٤مء

إني الٛمٝمقَر ىم٤مًمقا: هذا يمٗمٌر وزٟمدىم٦ٌم وظمروٌج قمـ اإلؾمالم(، وىمد وىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي: )إمم اهلالك(، 

ٌُْد َرسميَؽ طَم }يًتدًمقن هلذا اًم٤ٌمـمؾ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )، {تيك َي٠ْمشمَِٞمَؽ اًْمَٞمِ٘ملمُ َواقْم

ـِ * طَمتيك َأشَم٤مَٟم٤م }، وىم٤مل أهؾ اًمٜم٤مر: {َواقْمٌُْد َرسميَؽ طَمتيك َي٠ْمشمِٞمََؽ اًْمَٞمِ٘ملمُ }ًمرؾمقًمف  ي ُب سمَِٞمْقِم اًمد  َويُمٜمي٤م ُٟمَٙمذ 

ذم ىمّم٦م ُمقت قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن ، واًمٞم٘ملم ه٤مهٜم٤م هق اعمقت سم٢ممج٤مع أهؾ اًمتٗمًػم، وذم اًمّمحٞمح {اًْمَٞمِ٘ملمُ 

، أي: اعمقت وُم٤م "أُم٤م قمثامن وم٘مد ضم٤مءه اًمٞم٘ملم ُمـ رسمف"ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

ومٞمف، ومال يٜمٗمؽ اًمٕمٌُد ُِمـ اًمٕمٌقدي٦م ُم٤م دام ذم دار اًمتٙمٚمٞمػ، سمؾ قمٚمٞمف ذم اًمؼمزخ قمٌقدي٦ٌم أظمرى عمَي٤م ي٠ًمًمف 

ذم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ؟ ويٚمتٛم٤ًمن ُمٜمف القاب، وقمٚمٞمف اعمََٚمٙم٤من َُمـ يم٤من يٕمٌد؟ وُم٤م ي٘مقل 

قمٌقدي٦ٌم أظمرى يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقَم يدقمق اهلل اخلَْٚمؼ يمٚميٝمؿ إمم اًمًجقد، ومٞمًجد اعم١مُمٜمقن، ويٌ٘مك اًمٙمٗم٤مُر 

واعمٜم٤موم٘مقن ٓ يًتٓمٞمٕمقن اًمًجقد، وم٢مذا دظمٚمقا داَر اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب اٟم٘مٓمع اًمتٙمٚمٞمُػ هٜم٤مك، وص٤مرت 

أهِؾ اًمثقاب شمًٌٞمح٤م ُم٘مروٟم٤م سم٠مٟمٗم٤مؾمٝمؿ ٓ جيدون ًمف شمٕم٤ٌم وٓ ٟمّم٤ٌم. وَُمـ زقمؿ أٟمف َيِّمُؾ إمم ُم٘م٤مٍم قمٌقدي٦ُم 

ُ٘مط قمٜمف ومٞمف اًمتٕمٌد، ومٝمق زٟمديٌؼ يم٤مومر سم٤مهلل وسمرؾمقًمف، وإٟمام َوَصَؾ إمم ُم٘م٤مم اًمٙمٗمر سم٤مهلل، وآٟمًالِخ ُمـ  ًْ َي

ٔمؿ، واًمقاضم٥ُم قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م أيمؼُم وأيمثر ُمـ ديٜمف، سمؾ يمٚمام َتٙمـ اًمٕمٌُد ذم ُمٜم٤مزل اًمٕمٌقدي٦م يم٤مٟم٧م قمٌقديتُف أقم

اًمقاضم٥م قمغم َُمـ دوَٟمف، وهلذا يم٤من اًمقاضم٥ُم قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمؾ قمغم مجٞمع اًمرؾمؾ 

أقمٔمَؿ ُمـ اًمقاضم٥م قمغم ُأمَمِٝمؿ، واًمقاضم٥ُم قمغم أوزم اًمٕمزم أقمٔمؿ ُمـ اًمقاضم٥م قمغم َُمـ دوهنؿ، واًمقاضم٥ُم 

٥م ُمرشمٌتفقمغم أوزم اًمٕمٚمؿ أقمٔمؿ ُمـ اًمقاضم٥م قمغم  ًَ  46(. ]ومْم٤مئح اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م )صُمـ دوهنؿ، ويمؾ  أطمٍد سمَِح

 [125 - 1/124( ، وُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 520( ، وُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ًمٚمرازي )ص47 -
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وم٠مٟم٧م شمرى أني اًم٘مقم ىمد ؾَمَٚمٌقا ًمٗمَظ اًم٘مرآن ُم٤م دل قمٚمٞمف ُمـ ُمٕمٜمك اعمقت، واًمذي ىمّمدوا إصم٤ٌمشَمف ُمـ 

ٓم١مهؿ ذم اًمدًمٞمؾ واعمدًمقل ُمٕم٤م، ومال اًمدًمٞمُؾ ذم دًٓمتف قمغم ُم٤م أرادوه اعمٕمٜمك سم٤مـمٌؾ ىمٓمٕم٤م، وهلذا يم٤من ظم

 صحٞمح، وٓ اعمدًمقل اًمذي أرادوا محَؾ اًمٚمٗمظ قمٚمٞمف صحٞمح.

أْن يًٚمٌقا ًمٗمَظ اًم٘مرآن ُم٤م دل قمٚمٞمف وأريد سمف، ويٙمقن ُم٤م ىمّمدوا ٟمٗمٞمَف أو إصم٤ٌمشمف ُمـ  )الصورة الثاكقة( :

 اعمٕمٜمك صحٞمح٤م.

اًمّمقرة شمٜمٓمٌؼ قمغم شمٗم٤مؾمػم سمٕمض اعمتّمقوم٦م اًمذيـ يٗمنون وهذه ىم٤مل حمٛمد طمًلم اًمذهٌل: )

اًم٘مرآن سمٛمٕم٤من إؿم٤مري٦م صحٞمح٦م ذم طمد ذاهت٤م، وُمع ذًمؽ وم٢مهنؿ ي٘مقًمقن: إن اعمٕم٤مين اًمٔم٤مهرة همػُم ُمرادة، 

ؽَمي ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم أي٦م  ًْ وشمٗمًػُم ه١مٓء أىمرب ُم٤م يٙمقن إمم شمٗمًػم اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، وُِمـ ذًمؽ ُم٤م ومن سمف ؾَمْٝمٌؾ اًمت 

ـَ اًمٔمي٤معملِِمَ }قرة اًمٌ٘مرة: [ ُمـ ؾم35] َجَرَة وَمتَُٙمقَٟم٤م ُِم َٓ شَمْ٘مَرسَم٤م َهِذِه اًمِمي .. طمٞم٨م ي٘مقل ُم٤م ٟمّمف: مل يرد اهلل  {َو

 هق همػمه ... . إًم(
ٍ
(. ]اًمتٗمًػم واعمٗمنون ُمٕمٜمك إيمؾ ذم احل٘مٞم٘م٦م، وإٟمام أراد ُمٕمٜمك ُم٤ًميمٜم٦م اهلٛم٦م ًمٌمء

1/201] 

ُمث٤مُل طمٞم٨م ىم٤مل: )و "اإلطمٞم٤مء"ذيمره قمٜمٝمؿ اًمٖمزازم ذم  وُِمـ شم٠مويالهتؿ اعمٜمدرضم٦م حت٧م هذه اًمّمقرة ُم٤م

ُف ـَمَٖمك}شم٠مويؾ أهؾ اًمٓم٤مُم٤مت: ىمقُل سمٕمِْمٝمؿ ذم شم٠مويؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم  أٟمف إؿم٤مرٌة إمم ىمٚمٌف،  {اْذَه٥ْم إمَِم ومِْرقَمْقَن إِٟمي

 شمًحروا وم٢مني "وىم٤مل: هق اعمراد سمٗمرقمقن، وهق اًمٓم٤مهمل قمغم يمؾ  إٟم٤ًمن... وذم ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

وُمقن اًم٘مرآَن ُِمـ أوًمف إمم آظمره "ذم اًمًحقر سمريم٦م ، أراد سمف آؾمتٖمٗم٤مَر ذم إؾمح٤مر، وأُمث٤مل ذًمؽ، طمتك ُيَر 

قمـ فم٤مهره وقمـ شمٗمًػمه اعمٜم٘مقل قمـ اسمـ قم٤ٌمس وؾم٤مئر اًمٕمٚمامء(، وضمٕمؾ هذيـ اًمت٠مويٚملم مم٤م ُيْٕمَٚمُؿ سمٓمالُٟمف 

سمقضمقده ودقمقة ُمقؾمك ًمف... ويمذا محؾ  ىمٓمٕم٤م، ىم٤مل: )وم٢مني ومرقمقَن ؿمخٌص حمًقٌس شمقاشمر إًمٞمٜم٤م اًمٜم٘مُؾ 

هٚمٛمقا "، و"شمًحروا"اًمًحقر قمغم آؾمتٖمٗم٤مر، وم٢مٟمف يم٤من صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يتٜم٤مول اًمٓمٕم٤مَم، وي٘مقل: 

. ىم٤مل: ومٙمؾ  ذًمؽ طمراٌم ووالًم٦ٌم وإوم٤ًمٌد ًمٚمديـ قمغم اخلَْٚمؼ، ومل ُيٜمَ٘مْؾ رٌء ُِمـ ذًمؽ "إمم اًمٖمذاء اعم٤ٌمرك

(. ]إطمٞم٤مء  قمـ احلًـ اًمٌٍمي ُمع إيم٤ٌمسمف قمغم دقمقة اخلَْٚمِؼ وَوقْمٔمِٝمؿقمـ اًمّمح٤مسم٦م وٓ قمـ اًمت٤مسمٕملم وٓ

 [1/37قمٚمقم اًمديـ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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واخلٓم٠م ذم هذا واىمٌع ذم اًمدًمٞمؾ، ٕٟمف ٓ ي٤ًمقمد قمغم شمثٌٞم٧م اعمٓمٚمقب سمقضمٍف ُمـ اًمقضمقه، وًمٞمس اخلٓم٠م 

ف. ًِ  ذم اعمدًمقل ٕٟميف ُمٕمٜمًك صحٞمٌح ذم ٟمٗم

ويٙمقن ُم٤م ىمّمدوا ٟمٗمَٞمف أو قمغم ُم٤م مل َيُدلي قمٚمٞمف ومل ُيَرْد سمف،  ًمٗمظ اًم٘مرآنَيِْٛمُٚمقا أن  )الصورة الثالثة( :

 إصم٤ٌمشمف ُمـ اعمٕمٜمك سم٤مـمال.

َٚم٥َم ومٞمٝم٤م ًمٗمُظ اًم٘مرآن ُم٤م دل قمٚمٞمف وأريد سمف،  ًْ ٞمَٛم٦ًم عم٤َِم ىمٌَٚمٝم٤م ي٘متيض أْن ٓ ُي
ًِ صمؿ يمقُن هذه اًمّمقرِة ىَم

َ ذم هذه اًمّمقرة ُي٘مرر اعمٕمٜمك اًمٔم٤مهَر اعمٗمٝمقَم ُمِ  ـ اًمٚمٗمظ وٓ يٜمٗمٞمف، ًمٙمٜمف َيزقمؿ أني ذم اًمٚمٗمظ سمٛمٕمٜمك أني اعمٗمن 

 دًٓم٦ًم أظمرى قمغم ُمٕمٜمًك آظمر، ويٙمقن ذًمؽ اعمٕمٜمك وم٤مؾمدا.

أن يٙمقن اعمٕمٜمك اًمذى يريد اعمٗمن ٟمٗمٞمَف أو إصم٤ٌمشمف ظمٓم٠م، ىم٤مل حمٛمد طمًلم اًمذهٌل ذم هذه اًمّمقرة: )

د ُمٜمف، وهق ُمع ذًمؽ ٓ يٜمٗمل ومٛمراقم٤مًة هلذا اعمٕمٜمك يٛمؾ قمٚمٞمف ًمٗمَظ اًم٘مرآن، ُمع أٟمف ٓ يدل قمٚمٞمف وٓ يرا

 [1/200(. ]اًمتٗمًػم واعمٗمنون اًمٔم٤مهَر اعمراد، وقمغم هذا يٙمقن اخلٓم٠م واىمٕم٤م ذم اًمدًمٞمؾ واعمدًمقل ُمٕم٤م

ىمٚم٧م: وُمث٤مُل هذه اًمّمقرِة ذم اًمٗم٘مف سم٤مقمت٤ٌمر اًمقاىمع وُم٤م ذم ٟمٗمس إُمر ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ ىمّمد 

ٌُقَه٤م}ٕم٤ممم: اعمًتِدل: يمَٛمـ يًتدل قمغم طمرُم٦م أيمؾ حلقم اخلٞمؾ سم٘مقًمف شم يَم  {َواخْلَْٞمَؾ َواًْمٌَِٖم٤مَل َواحْلَِٛمػَم ًمؽَِمْ

هلؿ  -وُمٜمٝم٤م اخلٞمؾ  -أي٦م، وم٢مٟمف ٓ يدومع اًمٔم٤مهَر اعمٗمٝمقَم ُِمـ اُمتٜم٤من اهلل شمٕم٤ممم قمغم قم٤ٌمده سمتًخػم ُم٤م ُذيِمر 

ـي اعمًتِدلي يزقمؿ أني ذم أي٦م دًٓم٦ًم قمغم ُمٜمع آٟمتٗم٤مع سم٤مخلٞمؾ َأيْماًل  ، ىم٤مل اسمـ ضمرير ًمٞمٜمتٗمٕمقا سمريمقسمف، ًمٙم

ٌُقَه٤م}ًمق يم٤من ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذيمره اًمٓمؼمي: ) يَم  -دًٓم٦ٌم قمغم أهن٤م ٓ شمّمٚمح، إذ يم٤مٟم٧م ًمٚمريمقب، ًمأليمؾ  {ًمؽَِمْ

دًٓم٦ٌم قمغم أهن٤م ٓ شمّمٚمح إذ يم٤مٟم٧م ًمأليمؾ واًمد ء  {ومِٞمَٝم٤م ِدْ ٌء َوَُمٜم٤َمومُِع َوُِمٜمَْٝم٤م شَم٠ْميُمُٚمقنَ }ًمٙم٤من ذم ىمقًمف 

ضم٤مئٌز طمالٌل همػُم طمرام،  {َوُِمٜمَْٝم٤م شَم٠ْميُمُٚمقنَ }ريمقَب ُم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم ذيمُره  ًمٚمريمقب. وذم إمج٤مع الٛمٞمع قمغم أني 

ٌُقَه٤م}دًمٞمٌؾ واوح قمغم أني أيْمَؾ ُم٤م ىم٤مل  يَم ضم٤مئٌز طمالٌل همػُم طمرام، إٓ سمام ٟمص قمغم حتريٛمف أو ووع  {ًمؽَِمْ

ي٦م ومال يرم أيمُؾ قمغم حتريٛمف دًٓم٦م ُمـ يمت٤مب أو وطمل إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وم٠مُم٤م هبذه أ

رء. وىمد ووع اًمدًٓم٦م قمغم حتريؿ حلقم احلٛمر إهٚمٞم٦م سمقطمٞمف إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وقمغم 

اًمٌٖم٤مل سمام ىمد سَمٞميٜمي٤م ذم يمت٤مسمٜم٤م، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م سمام أهمٜمك قمـ إقم٤مدشمف ذم هذا اعمقوع، إذ مل يٙمـ هذا اعمقوُع ُمـ 
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٤م ُم٤م ذيمرٟم٤م ًمٞمدل قمغم أٟمف ٓ وضمَف ًم٘مقِل َُمـ اؾمتدل هبذه أي٦م قمغم ُمقاوع اًمٌٞم٤من قمـ حتريؿ ذًمؽ، وإٟمام ذيمرٟم

 [174 - 17/173(. ]شمٗمًػم اًمٓمؼمي حتريؿ حلؿ اًمٗمرس

ف ٓ يّمح، وم٘م٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: ) ًِ صم٧ٌم هذا شم٘مريُر يمقِن أي٦م ٓ دًٓم٦َم ومٞمٝم٤م قمغم اعمٓمٚمقب، أُم٤م يمقُٟمف ذم ٟمٗم

رؾم٤م وم٠ميمٚمٜم٤مه قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ٟمحرٟم٤م وم"قمـ أؾمامء ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م:  "اًمّمحٞمح"ذم 

، أظمرضم٤مه ذم "أذن ذم حلقم اخلٞمؾ، وهنك قمـ حلقم احلٛمر". وصم٧ٌم قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف "وؾمٚمؿ

أٟمف هنك قمٜمف، ىم٤مًمف أسمق  -ريض اهلل قمٜمف  -. وٓ يث٧ٌم قمٜمف طمدي٨م اعم٘مدام سمـ ُمٕمدي يمرب "اًمّمحٞمحلم"

ُٟمف سم٤مًمٌٖم٤مل واحلٛمػم ذم اًم٘مرآن ٓ يدل قمغم أني طُمْٙمَؿ حلٛمف طُمْٙمُؿ داود وهمػُمه ُمـ أهؾ احلدي٨م. واىمؽما

حلقُِمٝم٤م سمقضمٍف ُمـ اًمقضمقه، يمام ٓ يدل قمغم أني طمٙمَٛمٝم٤م ذم اًمًٝمؿ ذم اًمٖمٜمٞمٛم٦م طمٙمُؿ اًمٗمرس، واهلل ؾمٌح٤مٟمف 

ٌُقهَ }ي٘مرن ذم اًمذيمر سملم اعمتامصمالت شم٤مرة، وسملم اعمختٚمٗم٤مت وسملم اعمتْم٤مدات، وًمٞمس ذم ىمقًمف:  يَم ُم٤م  {٤مًمؽَِمْ

يٛمٜمع ُِمـ أيمٚمٝم٤م، يمام ًمٞمس ومٞمف ُم٤م يٛمٜمع ُِمـ همػم اًمريمقب ُِمـ وضمقه آٟمتٗم٤مع، وإٟمام ٟمص قمغم أضَمؾ  ُمٜم٤مومٕمٝم٤م، 

 [344 - 4/343(. ]زاد اعمٕم٤مد وهق اًمريمقب، واحلديث٤من ذم طِمٚم ٝم٤م صحٞمح٤من ٓ ُُمٕم٤مِرَض هلام

ُٕمر ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـ ىمّمد ُمث٤مِل هذه اًمّمقرِة: )سم٤مقمت٤ٌمر اًمقاىمع وُم٤م ذم ٟمٗمس اصمؿ اقمٚمؿ أين ىمٚم٧ُم ذم 

ـِ شمٞمٛمٞم٦م ذم )ىمقٍم اقمت٘مدوا ُمٕم٤مين، صمؿ أرادوا مَحَْؾ أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن قمٚمٞمٝم٤م(، وهذا سمال اعمًتدل(،  ٕني يمالَم اسم

ؿمؽٍّ صٜمٞمُع اعمٌتدقم٦م وشمٗمًػٌم ًمٚم٘مرآن سم٤مًمرأي اعمذُمقم يمام شم٘مدم، وأُم٤م ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُِمـ اعمث٤مل وم٢مٟمام ىَمَّمْدَٟم٤م سمف 

َٚم٥َم ًمٗمُظ اًم٘مرآن ُمٕمٜم٤مه اًمٔم٤مهر، اًمدًمٞمؾ واعمدًمقل ُمًٕم٤م، سمنمط اًمتٛمثٞمَؾ عمٓمٚمؼ اخلٓم٠م ذم ًْ ُِمـ همػم  أْن ٓ ُي

٤م يمقُن ذًمؽ ُِمـ ضمٜمس صٜمٞمع  ًٓ صمؿ أراَد مَحَْؾ ًمٗمِظ اًم٘مرآن قمٚمٞمف، وأُمي اقمت٤ٌمِر أني اعمًتدل اقمت٘مد اعمٓمٚمقَب أوي

يمام  "إقمامُل سم٤مًمٜمٞم٤مت"ّْمِده، واعمٌتدقم٦م واًمتٗمًػِم سم٤مًمرأي اعمذُمقم أو ٓ، ومذًمؽ راضمٌع إمم ٟمٞم٦م اعمًتدل وىمَ 

ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومَٛمـ اضمتٝمد ـمٚم٤ٌم ًمٚمحؼ وطُمْٙمِؿ اًمنمع، وهمٚم٥م قمغم فمٜم ف يمقُن اعمٜمٔمقر ومٞمف 

دًمٞمال صحٞمح٤م قمغم ُمٓمٚمقسمف وم٤مؾمتدل سمف، ويم٤من اًمدًمٞمُؾ ذم ٟمٗمس إُمر وم٤مؾمدا ٓ يدل قمغم اعمٓمٚمقب، يم٤من 

ٌٞمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وَُمـ شمٌلم ًمف وم٤ًمُد اًمدًمٞمؾ وَوْٕمُٗمف، ُمٕمذورا ذم ظمٓمئف سمؾ ُم٠مضمقرا يمام صح قمـ ٟم

٤ًٌم ًمِمخٍص أو رأٍي أو ٟمِْحَٚم٦م، يم٤من آصمام ُمقزورا، أوٓ: ٕٟمف يم٤مذٌب قمغم اهلل، إذ هق يزقمؿ  صمؿ اؾمتدل سمف شمٕمّم 

اًمٚمٗمظ قمغم أن هذا اعمٕمٜمك ُمراُد اهلل ُمـ ذًمؽ اًمٚمٗمظ، ُمع اقمت٘م٤مده أٟمف ًمٞمس سمٛمراٍد ًمف، وم٘مد شمٌلم ًمف وم٤ًمُد دًٓم٦م 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٤م ذم  ذًمؽ اعمٕمٜمك، وصم٤مٟمٞم٤م: ٕٟمف ُمتٌٌع هلقاه ذم احل٘مٞم٘م٦م ٓ ًمٚمنمع، وًمذًمؽ وم٢مٟمف ي٠مصمؿ وإن يم٤من ُم٤م يًتدل سمف طَم٘مًّ

ٓ شمٙمـ ممـ يتٌع احلؼي إذا واومؼ هقاه "ىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: ٟمٗمس إُمر، ُم٤م دام اًم٘مّمُد وم٤مؾمدا، وىمد 

ىم٤مل اسمـ  ،"وشُمٕم٤مىَم٥م قمغم ُم٤م ظم٤مًمٗمتف ،ف ُمـ احلؼ ُم٤م اشمٌٕمتَ وم٢مًذا أٟم٧م ٓ شُمث٤مُب قمغم ،وُي٤مًمٗمف إذا ظم٤مًمػ هقاه

أٓ شمرى أن  ،مل يٕمٛمؾ هلل ،ٕٟمف ذم اعمقوٕملم إٟمام ىمّمد اشم٤ٌمَع هقاه ، -ريض اهلل قمٜمف  -شمٞمٛمٞم٦م: )وهق يمام ىم٤مل 

ًمٙمـ ومٕمؾ ذًمؽ ٕضمؾ اًم٘مراسم٦م ٓ  ،أسم٤م ـم٤مًم٥م ٟمٍم اًمٜمٌلي صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وذبي قمٜمف أيمثَر ُمـ همػمه

أقم٤مٟمف  -ريض اهلل قمٜمف  -وأسمق سمٙمر اًمّمديؼ  ،ومل ُيثٌُِْف قمغم ذًمؽ ،ومٚمؿ يت٘مٌِؾ اهللُ ذًمؽ ُمٜمف ،هلل شمٕم٤مممٕضمؾ ا

ـْ ٟمِْٕمَٛم٦ٍم }وم٘م٤مل اهلل ومٞمف:  ،سمٜمٗمًف وُم٤مًمف هلل طََمٍد قِمٜمَْدُه ُِم
ِٕ ك * َوَُم٤م  ِذي ُي١ْميِت َُم٤مًَمُف َيَتَزيمي شَْمَ٘مك * اًمي ْٕ ٌَُٝم٤م ا َوؾَمٞمَُجٜمي

ٓي اسمْ  ْقَ  َيْرَى دُمَْزى * إِ ًَ قَْمغَم * َوًَم ْٕ ِف ا  [10/480جمٛمقع اًمٗمت٤موى (. ]{تَِٖم٤مَء َوضْمِف َرسم 

ـُ سماَِم ُأْٟمِزَل قَمَٚمٞمْٜم٤َم }ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أيْم٤م: )ىم٤مل شمٕم٤ممم: و َوإَِذا ىِمٞمَؾ هَلُْؿ آُِمٜمُقا سماَِم َأْٟمَزَل اهلليُ ىَم٤مًُمقا ُٟم١ْمُِم

ـَ يَمَٗمُروا وَمَٚمامي }أي٦م سمٕمد أن ىم٤مل:  {َوَيْٙمُٗمُروَن سماَِم َوَراَءُه َوُهَق احْلَؼ   ِذي تَْٗمتُِحقَن قَمغَم اًمي ًْ ٌُْؾ َي ـْ ىَم َويَم٤مُٟمقا ُِم

ـَ  ر ومقصػ اًمٞمٝمقَد سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا يٕمرومقن احلؼي ىمٌؾ فمٝمق ،{ضَم٤مَءُهْؿ َُم٤م قَمَروُمقا يَمَٗمُروا سمِِف وَمَٚمْٕمٜم٦َُم اهلليِ قَمغَم اًْمَٙم٤مومِِري

وم٢مهنؿ ٓ  ،ػم ـم٤مئٗم٦ٍم يقوهن٤م مل يٜم٘م٤مدوا ًمفهؿ اًمٜمٌل  اًمٜم٤مـمُؼ سمف ُمـ همومٚمام ضم٤مء ،اًمٜمٌل اًمٜم٤مـمِؼ سمف واًمداقمل إًمٞمف

ي٘مٌٚمقن احلؼي إٓ ُِمـ اًمٓم٤مئٗم٦ِم اًمتل ُهؿ ُُمٜمتًٌقن إًمٞمٝم٤م ُمع أهنؿ ٓ يتٌٕمقن ُم٤م ًمزُمٝمؿ ذم اقمت٘م٤مدهؿ. وهذا ُيٌتغم 

أو إمم رئٞمٍس  ،أو همػمهؿـ اعمتٗم٘مٝم٦م أو اعمتّمقوم٦م سمف يمثػٌم ُمـ اعمٜمتًٌلم إمم ـم٤مئٗم٦ٍم ُمٕمٞمٜم٦م ذم اًمٕمٚمؿ أو اًمديـ ُم

رواي٦ًم إٓ  وم٢مهنؿ ٓ َي٘مٌٚمقن ُِمـ اًمديـ ٓ وم٘مٝم٤م وٓ ،يـ همػم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿُمٕمٔميٍؿ قمٜمدهؿ ذم اًمد

ـَ اإلؾمالم يقضم٥م اشم٤ٌمَع احلؼ   ،هنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن ُم٤م شُمقضمٌف ـم٤مئٗمتٝمؿصمؿ إ ،ُم٤م ضم٤مءت سمف ـم٤مئٗمُتٝمؿ ُمع أني دي

ؿمخٍص أو ـم٤مئٗم٦ٍم همػم اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ(. ]اىمتْم٤مء اًمٍماط  ُمٓمٚم٘م٤م رواي٦ًم ووم٘مٝم٤م ُِمـ همػم شمٕمٞملم

 [87 - 1/86اعمًت٘مٞمؿ 

٥ِم ذم ٟمٗمًفوىمد ُيٗمك قمغم ىم٤مل اًمِمٞم( حمٛمد أسمق زهرة: ): )تـبقه(  ومٞمح٥ًم  ،اإلٟم٤ًمن ُمقوُع اًمتٕمّم 

ًَ  وىمد ،ٞم٦ٍم شمدومٕمفوهق ُُمٜمٓمٍق قمغم قمّمٌ ،أٟمف خمٚمٌص ذم ـمٚم٥م احلؼ وطم٤مؾمٌٝم٤م  ،فشمٌلم ًمف احل٘مٞم٘م٦م إذا راىم٥م ٟمٗم

 ([11. ]شم٤مري( الدل )صطم٤ًمسم٤م قمًػما(
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ويٙمقن ُم٤م ىمّمدوا ٟمٗمٞمَف أو قمغم ُم٤م مل َيُدلي قمٚمٞمف ومل ُيَرْد سمف، ًمٗمظ اًم٘مرآن َيِْٛمُٚمقا أن  )الصورة الرابعة( :

 إصم٤ٌمشمف ُمـ اعمٕمٜمك صحٞمح٤م.

ٙمقن هذا وهذا ُمع اقمت٤ٌمر أْن ٓ ُيًَٚم٥م ًمٗمُظ اًم٘مرآن ُمٕمٜم٤مه اًمٔم٤مهَر، يمام ذم اًمّمقرة اًم٤ًمسم٘م٦م، ومٞم

ٓ شُمٜم٤مىِمُض اعمٕمٜمك اًمٔم٤مهَر ًممي٦م، ُِمـ همػم أْن يٙمقن ذم يم٤مإلؿم٤مرات اًمّمقومٞم٦م اًمتل شمٙمقن ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م صحٞمح٦م و

 أي٦م دًٓم٦ٌم ًمٗمٔمٞم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م.

: اقمٚمؿ أني شمٗمًػَم هذه اًمٓم٤مئٗم٦م  "ًمٓم٤مئػ اعمِٜمَـ"وىمد ىم٤مل اًمِمٞم( شم٤مج اًمديـ سمـ قمٓم٤مء اهلل ذم يمت٤مسمف 

، وًمٙمـ لقس إحالًة لؾظاهر طن ضاهرهقمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤معمٕم٤مين اًمٖمري٦ٌم  ًمٙمالم اهلل ويمالم رؾمقًمف صغم اهلل

فم٤مهر أي٦م ُمٗمٝمقٌم ُمٜمف ُم٤م ضُمِٚم٧ٌَِم أي٦ُم ًمف وَدًمي٧ْم قمٚمٞمف ذم قُمْر  اًمٚم٤ًمن، وصَمؿي أومٝم٤مٌم سم٤مـمٜم٦م شُمٗمَٝمؿ قمٜمد أي٦م 

ـْ وَمَتَح اهللُ قمغم ىمٚمٌِف... وإٟمام يٙمقن إطم٤مًم٦ًم ًمق ىم٤مًمقا: ٓ ُمٕمٜمَك ًممي َ
٦ِم إٓ هذا، وهؿ مل ي٘مقًمقا واحلدي٨ِم عمِ

ون اًمٔمقاهَر قمغم فمقاهره٤م ُمراًدا هب٤م ُمقوققم٤مهُت٤م، وَيٗمٝمٛمقن قمـ اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م أومٝمٛمٝمؿ. ٟم٘مٚمف  ذًمؽ، سمؾ ُيِ٘مر 

( ]دار اعمٕم٤مر  137 - 136)ص "ًمٓم٤مئػ اعمٜمـ"( خمتٍما، واٟمٔمره ذم 4/227) "اإلشم٘م٤من"اًمًٞمقـمل ذم 

 لء هلذا ُمزيُد سمٞم٤مٍن ذم حمٚمف إن ؿم٤مء اهلل.قمٌد احلٚمٞمؿ حمٛمقد[. وؾمٞمج -اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  -

٤مِظ اًمذيـ ىم٤مل حمٛمد طمًلم اًمذهٌل: ) هذه اًمّمقرُة شمٜمٓمٌؼ قمغم يمثػٍم ُِمـ شمٗم٤مؾمػم اًمّمقومٞم٦ِم واًمُققمي

ُيٗمنون اًم٘مرآَن سمٛمٕم٤من صحٞمح٦م ذم ذاهت٤م وًمٙمٜمٝم٤م همػُم ُمرادة، وُمع ذًمؽ ومٝمؿ ي٘مقًمقن سمٔم٤مهر اعمٕمٜمك، وذًمؽ 

، ومٛمثال قمٜمدُم٤م قمرض ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم أي٦م "طم٘م٤مئؼ اًمتٗمًػم"رمحـ اًمًٚمٛمل ذم ُِمْثُؾ يمثػٍم مم٤م ذيمره أسمق قمٌد اًم

ـْ ِدَي٤مِريُمْؿ ...}[ ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: 66] ُٙمْؿ َأِو اظْمُرضُمقا ُِم ًَ ٤م يَمَتٌْٜم٤َم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َأِن اىْمُتُٚمقا َأْٟمُٗم أي٦م،  {َوًَمْق َأٟمي

ف:  ُٙمؿْ }ٟمجده ي٘مقل ُم٤م ٟمّم  ًَ ـْ ِدَي٤مِريُمؿْ }، سمٛمخ٤مًمٗم٦م هقاه٤م {اىْمُتُٚمقا َأْٟمُٗم ، أي: أظمرضمقا طُم٥مي {َأِو اظْمُرضُمقا ُِم

 [1/200(. ]اًمتٗمًػم واعمٗمنون اًمدٟمٞم٤م ُِمـ ىمٚمقسمٙمؿ.. إًم(

سم٘مرُة يمؾ  إٟم٤ًمٍن ": {إِني اهلليَ َي٠ْمُُمُريُمْؿ َأْن شَمْذسَمُحقا سَمَ٘مَرةً }ويم٘مقل أيب اًمٕم٤ٌمس اعمرد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ف، واهلل أُمرك سمذسمحٝم٤م ًُ ٌد احلٚمٞمؿ حمٛمقد: إني أسم٤م اًمٕم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل سم٤معمٕمٜمك . ىم٤مل اًمِمٞم( قم"ٟمٗم

. ]ًمٓم٤مئػ  ه اعمٗمن  ع، وٓ َوػْمَ ُم٤م دام اعمٕمٜمك إصكم ُيِ٘مر  ًَ إصكم ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م، وسم٤مُب اإلؿم٤مراِت ومٞمف ُُمتي

 ([127اعمٜمـ )ص
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ٞمؾ هل٤م قمغم اًمتح٘مٞمؼ ًمٞم٧ًم ُمـ سم٤مب اًمتٗمًػم، وهلذا ىم أني هذه اإلؿم٤مراِت  ءقمغم أٟمف ؾمٞمجل

ًِ ، ومٝمل ُمٕم٤من ختٓمر ًمٚمٛمٗمن قمٜمد ورود أي٦م، وأَ "إؿم٤مرات" وصَمؿي أومٝم٤مٌم سم٤مـمٜم٦م ذم ىمقل اسمـ قمٓم٤مء ) ٥م أني طم

 ."ُمـ أي٦م"ٓ  "شمٗمٝمؿ قمٜمد أي٦م"( إؿم٤مرة إمم هذا، وم٘مد ىم٤مل شُمٗمَٝمؿ قمٜمد أي٦م واحلدي٨ِم 

، إذ ًمٞمس ذم وُمـ طمٞم٨م الٛمٚم٦م وم٘مد ُيَٕمد  هذا ُِمـ ضمٜمس اخلٓم٠م ذم اًمدًمٞمؾ، ٕٟمف اؾمتدٌٓل  سمام ٓ َيُدل 

 اًمٚمٗمظ ُمـ طمٞم٨م هق دًٓم٦ٌم قمغم اعمدًمقل، وًمٞمس ظمٓم٠م ذم اعمدًمقل، ٕني اعمٕمٜمك صحٞمٌح همػم وم٤مؾمد.

وُمث٤مل هذه اًمّمقرة ذم اًمٗم٘مف ُمع اؾمتّمح٤مب ُم٤م ىمررٟم٤مه ذم ُمث٤مل اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م: يم٤مًمذي َيًتدل قمغم 

ٌُقَه٤م َواخْلَْٞمَؾ }طمرُم٦م أيمؾ حلقم احلُُٛمِر إهٚمٞم٦م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  يَم ُٚم٥ِم  {َواًْمٌَِٖم٤مَل َواحْلَِٛمػَم ًمؽَِمْ ًْ أي٦م، ومٝمق مل َي

اًمٚمٗمَظ فم٤مهَره اعمٗمٝمقَم ُِمـ اُمتٜم٤من اهلل شمٕم٤ممم قمغم قم٤ٌمده سمام َذيَمر، صمؿ هق مل ُيٓمئ ذم اعمدًمقل، ٕني اعمٕمٜمك اًمذي 

ف، ىمد صم٧ٌم سمٍميح ؾمٜم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمّم ًِ حٞمح٦م، ومٗمل يريد آؾمتدَٓل ًمف صحٞمٌح ذم ٟمٗم

َم رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ حلقَم احلُُٛمر إهٚمٞم٦م"أيب صمٕمٚم٦ٌم ىم٤مل: قمـ  "اًمّمحٞمحلم" ، وومٞمٝمام "طَمري

إني اهلل ورؾمقًَمف "أيْم٤م قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ: أني رؾمقَل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُمر ُمٜم٤مدي٤م ومٜم٤مدى ذم اًمٜم٤مس: 

ًمٙمٜمف أظمٓم٠م ذم اًمدًمٞمؾ، إذ ًمٞمس ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، "يٜمٝمٞم٤مٟمِٙمؿ قمـ حلقم احلٛمر إهٚمٞم٦م، وم٢مهن٤م رضمس

ٌُقَه٤م} يَم سمٛمجرده، ُم٤م يٛمٜمع ُِمـ َأيْمِٚمٝم٤م، يمام ًمٞمس ومٞمف ُم٤م يٛمٜمع ُمـ همػم اًمريمقب ُِمـ وضمقه آٟمتٗم٤مع، وإٟمام  {ًمؽَِمْ

ـْ َأُْمِرِه }ىم٤مل شمٕم٤ممم: ، وًمٞمس احلٍُم ُم٘مّمقدا، وم٘مد ٟمصي قمغم أضمؾ  ُمٜم٤مومٕمٝم٤م، وهق اًمريمقب وَح ُِم ُيْٚمِ٘مل اًمر 

٤ٌَمِدِه ًمُِٞمٜمِْذَر َيْقَم اًمتياَلِق * َيْقَم ُهْؿ سَم٤مِرُزونَ قَمغَم  ـْ قِم ـْ َيَِم٤مُء ُِم ، وم٘مد أظمؼم أٟمف يٜمزل اعمالئٙم٦م سم٤مًمقطمل قمغم { َُم

، إٟمٌٞم٤مء ًمٞمٜمذروا يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وذًمؽ ٓ يٛمٜمع أْن يٙمقٟمقا ٟمزًمقا سم٤مًمٌِم٤مرة ًمٚمٛم١مُمٜملم وإُمر واًمٜمٝمل سم٤مًمنمائع

٤م َأْوطَمْٞمٜمَ }وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ ًمَِئالي َيُٙمقَن ًمِٚمٜمي٤مِس }إمم ىمقًمف:  {٤م إًَِمْٞمَؽ يَماَم َأْوطَمْٞمٜم٤َم إمَِم ُٟمقٍح إِٟمي ـَ َوُُمٜمِْذِري ي ِ ٌَنم  ُرؾُماًل ُُم

ؾُمؾِ  ٦ٌم سَمْٕمَد اًمر  ، وُمٕمٚمقٌم أني ذم إرؾم٤مل اًمرؾمؾ ؾمٕم٤مدَة َُمـ آَُمـ هبؿ، وهمػُمه٤م طِمَٙمٌؿ أظمرى همػُم {قَمغَم اهلليِ طُمجي

، {َوَأْٟمَزَل َُمَٕمُٝمُؿ اًْمِٙمَت٤مَب سم٤ِمحْلَؼ  ًمَِٞمْحُٙمَؿ سَملْمَ اًمٜمي٤مِس ومِٞماَم اظْمَتَٚمُٗمقا ومِٞمفِ }اهلل، وىم٤مل شمٕم٤ممم: َدوْمِع طُمج٦م اخلَْٚمِؼ قمغم 

وذم إٟمزال اًمٙمت٤مب ُِمـ ُهدى َُمـ اهتدى سمف واشمٕم٤مفمِف وهمػم ذًمؽ ُم٘م٤مصُد همػُم احلُْٙمِؿ سملم اًمٜم٤مس ومٞمام اظمتٚمٗمقا 

ِذي ؾَمخي }ومٞمف، ويمذًمؽ ىمقًُمف:  ـْ وَمْْمِٚمفِ اهلليُ اًمي ٌَْتُٖمقا ُِم ٌَْحَر ًمِتَْجِرَي اًْمُٗمْٚمُؽ ومِٞمِف سم٠َِمُْمِرِه َوًمَِت ، وومٞمف {َر ًَمُٙمُؿ اًْم

تَْخِرضُمقا ُِمٜمُْف }طِمَٙمٌؿ أظمرى يمام ىم٤مل ذم أي٦م إظمرى:  ًْ ٤م َوشَم ٌَْحَر ًمِت٠َْميُمُٚمقا ُِمٜمُْف حَلاًْم ـَمِريًّ َر اًْم َوُهَق اًميِذي ؾَمخي
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قهَن٤َم ًُ ٌَ ٤مٍن قَمَريِبٍّ }شمٕم٤ممم:  . وىم٤مل{طِمْٚمَٞم٦ًم شَمْٚم ًَ
ـَ * سمِٚمِ ـَ اعمُْٜمِْذِري َُِملُم * قَمغَم ىَمْٚمٌَِؽ ًمَِتُٙمقَن ُِم ْٕ وُح ا َٟمَزَل سمِِف اًمر 

، وُمٕمٚمقٌم أٟمف ٟمزل سمف ًمٞمٙمقن سمِمػما، وًمٞم٠مُمر سم٤معمٕمرو ، ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر، وُيِؾي اًمٓمٞم٤ٌمت، ويرم {ُُمٌلِمٍ 

ُمثٚمف يمثػٌم وهلذا ٟمٔم٤مئُر يمثػمة ذم اًم٘مرآن، وف وؾمٚمؿ. اخل٤ٌمئ٨م، وَيَْمَع أص٤مر وإهمالَل صغم اهلل قمٚمٞم

، والقاب اًمّمحٞمح ٓسمـ  4/344]اٟمٔمر: زاد اعمٕم٤مد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ  ُمٕمروٌ  ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب وهمػمهؿ.

 [439 - 1/428شمٞمٛمٞم٦م 

وهلذا وم٢مني وم٤ًمَد اًمدًمٞمؾ ٓ يًتٚمزم وم٤ًمَد اعمدًمقل، سمؾ إني وم٤ًمَده ُمتقىم ٌػ قمغم دًمٞمٍؾ ي٘متيض  (237)

ِ قمدُم اعمدًمقل(. ]ذح اًمٕم٘مٞمدة إصٗمٝم٤مٟمٞم٦م ذًمؽ، ىم٤م ل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )ٓ يٚمزم ُمـ قمدم اًمدًمٞمؾ اعمٕملمي

([ وىم٤مل أيْم٤م: )إني ٟمٗمَل اًمدًمٞمِؾ اعمخّمقِص ٓ َيٚمَزُم ُمٜمف ٟمٗمُل احلٙمؿ(. ]شمٜمٌٞمف اًمرضمؾ اًمٕم٤مىمؾ 31)ص

 [1/126( ، واٟمٔمر: هن٤مي٦م اًمًقل 15)ص

ٓ يٚمزم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )َل احلٙمؿ اًمنمقمل ٓ حم٤مًم٦م، ىم٤مل وأُم٤م ٟمٗمل ُمٓمٚمؼ اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل وم٢مٟمف ُمًتٚمزٌم ٟمٗم

إال أْن ُِمـ قمدم اًمدًمٞمِؾ قمدُم اعمدًمقل، يمام ٓ يٚمزم ُمـ قمدم اعمٚمزوم قمدُم اًمالزم، ٕني اًمدًمٞمؾ هق اعمٚمزوم، 

كاحلؽم الرشطي ، سمحٞم٨م يٙمقن يمؾٌّ ُِمـ إُمريـ ٓزًُم٤م ًممظمر ُمٚمزوًُم٤م ًمف، تؽون ادلزمُة من اجلاكبنَْي 

، وم٢مٟمف إذا صم٧ٌم اًمدًمٞمُؾ اًمنمقمل صم٧ٌم احلٙمُؿ اًمنمقمل، وإذا صم٧ٌم احلٙمُؿ اًمنمقمل ومال سمد ًمف الرشطي والدلقل

ُِمـ دًمٞمٍؾ ذقمل، ومٚمام يم٤من اًمتالزُم ُِمـ ال٤مٟمٌلم ضم٤مز آؾمتدُٓل سمثٌقِت يمؾٍّ ُمٜمٝم٤م قمغم صمٌقت أظمر، 

ٌقِت يمؾٍّ ُمٜمٝمام قمغم صمٌقت أظَمر، وسم٤مٟمتٗم٤مئف قمغم اٟمتٗم٤مئف، يم٤مٕسمقة واًمٌٜمقة عمَي٤م شمالزُم٤م، ضم٤مز أْن ُيًتَدل سمث

 [2/286ضم٤مُمع اعم٤ًمئؾ وسم٤مٟمتٗم٤مئف قمغم اٟمتٗم٤مئف(. ]

أن ي٘م٤مل: احلٙمؿ اًمنمقمل ٓ يث٧ٌم إٓ سمدًمٞمٚمف، واًمدًمٞمُؾ ُمٜمتٍػ، وهلذا َذيَمر ُِمـ ُم٤ًمًمؽ ٟمٗمل احلٙمؿ: )

ٜم٤م سم دون دًمٞمٍؾ ومال َيْث٧ٌُم، وهذا ُيًٛمك طمٍم اعمدارك وٟمٗمٞمٝم٤م، وهذا ُمْمٛمقُٟمف أني صمٌقَت احلٙمؿ ذم طَم٘م 

ُُمٜمْتٍَػ، واًمدًمٞمُؾ ُمٜمتٍػ، ومٞمٜمتٗمل احلٙمؿ، وإذا اٟمتٗمك أطمُد اًمٜم٘مٞمْملم صم٧ٌم أظمر، واًمدًمٞمُؾ وإن يم٤من ٓ 

يٜمٕمٙمس، سمؾ ىمد َيث٧ٌُُم اًمٌمُء سمدون دًمٞمٚمف، ومٝمذا مم٤م ًمٞمس قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمرومتُف، وأُم٤م إطمٙم٤مُم اًمتل هل إُمُر 

 [2/284(. ]ضم٤مُمع اعم٤ًمئؾ ٝم٤مواًمٜمٝمل، اًمتل قمٚمٞمٜم٤م أْن َٟمْٕمِروَمٝم٤م، ومال شمث٧ٌم سمدون دًمٞمٚمِ 
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ومَٕمَدُم دًمٞمِٚمٝم٤م يًتٚمزم قمدَم صمٌقهت٤م، ىم٤مل اًمِمٝم٤مب اعمرضم٤مين: )إني احلٙمَؿ اًمنمقمل يٜمتٗمل سم٤مٟمتٗم٤مء ُُمْدَريمِف، 

 ([409وهق إدًم٦م إرسمٕم٦م(. ]ٟم٤مفمقرة احلؼ )ص

ومٞمّمػم قمدُم اًمدًمٞمؾ قمٜمدئذ دًمٞمال قمغم اًمٕمدم، ىم٤مل اًمٕمْمد: )إني قمدَم اًمدًمٞمؾ ذم ٟمٗمل إطمٙم٤مم 

 [3/576اًمنمقمٞم٦م ُُمْدَرٌك ذقمل(. ]ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م ًمإلجيل 

ىمٚم٧م: صمؿ عمَي٤م يم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦ُم اًمنمقمٞم٦م يم٤محلٙمؿ اًمنمقمل يتقىمػ صمٌقهُت٤م قمغم اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل، وم٘مد شم٘مرر 

اًمٚمزوُم سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمدًمٞمؾ ُمـ الٝمتلم، وص٤مر قمدُم اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م دًمٞماًل قمغم قمدُمٝم٤م ذم ٟمٗمس إُمر، وهلذا 

٤م طمتك ٤مـمٌل  ذم سمٕمض اعمٓم٤مًم٥م: )ىم٤مل اًمِم ى هب٤م حم٤مهل  إني إصَؾ ذم إطمٙم٤مم اعمقوققم٦م ذقًم٤م أْن ٓ ُيتٕمدي

ألنَّ َطَدَم َكْصبِه دلقًل طذ التعدي دلقٌل طذ طدم التعدي، إذ لو كان ُيٕمرَ  ىمّمُد اًمِم٤مرع ًمذًمؽ اًمتٕمدي، 

وُم٤ًمًمُؽ اًمٕمٚم٦م ُمٕمرووم٦م، وىمد ظُمؼِمَ هب٤م حمؾ  ، طـد الشارع متعديا لَـََصَب طؾقه دلقل، ووضع له َمْسَؾًؽا

احلٙمؿ، ومٚمؿ شُمقضَمد ًمف قمٚم٦ٌم َيِْمَٝمد هل٤م ُمًٚمٌؽ ُمـ اعم٤ًمًمؽ، ومّمح أني اًمتٕمدي ًمٖمػم اعمٜمّمقص قمٚمٞمف همػُم 

 [137 - 3/136(. ]اعمقاوم٘م٤مت ُم٘مّمقٍد ًمٚمِم٤مرع

ٌَؾ اعمتٕمّم٦ٌم ُمـ ُم٘مٚمدة اعمذاه٥م،  (238) دهٚمقي ذم ىم٤مل اًموهذا شم٘مع ومٞمف اعمِم٤مريم٦م ًمٚمٛمٌتدقم٦م ُِمـ ىِم

أُم٤م اًمٜمزاع والدل ذم إطمٙم٤مم وأراء اعمًتٜمٌٓم٦م ُمٜمٝم٤م وإطمٙم٤مم يمؾ ( : )189 - 188)ص "اًمٗمقز اًمٙمٌػم"

ومريؼ عمذهٌف، وـمرطمف عمذه٥م همػمه، واًمتح٤ميؾ ًمدومع إدًم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م، ومٙمؾ  ذًمؽ ٓ جيقز قمٜمدي، وأظمِمك 

آن أْن يٌح٨م ذم ُمدًمقل أي٦م، وجي٥م قمغم ـم٤مًم٥م قمٚمقم اًم٘مرأْن يٙمقن هذا ُِمـ ىمٌٞمؾ اًمتدارؤ سم٤مًم٘مرآن. 

 ويتٛمًؽ سمام ئمٝمر ُِمـ دًٓمتٝم٤م، ؾمقاء ظم٤مًَمَػ ُمذهٌَف أو واوم٘مف( اهـ .

ىمقاقمد "وُم٤م ي٘م٤مل ذم اًم٘مرآن ي٘م٤مل ذم اًمًٜم٦م، وهلذا ىم٤مل اًمِمٞم( مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل ذم يمت٤مب 

اعمح٘مؼ : ىم٤مل اًمٕمالُم٦م  "التحذير من التعسف يف رد األحاديث إىل ادذاهب"( : )291)ص "اًمتحدي٨م

اق اًمِمٞمقخ. "اعم٘مري ذم ىمقاقمده:  ٓ جيقز اشم٤ٌمُع فم٤مهِر ٟمص  اإلُم٤مم ُمع خم٤مًمٗمتف ٕصقل اًمنميٕم٦م قمٜمد طُمذي

ًٓ أؿمدي ظمالوًم٤م قمغم ُم٤مًمٍؽ ُِمـ أهؾ إٟمدًمس، ٕني ُم٤مًمًِٙم٤م ٓ جيقز شم٘مٚمٞمد اًمرواة قمٜمف  ىم٤مل اًم٤ٌمضمل: ٓ أقمٚمؿ ىمق

 . هـ.. ا"قمٜمد خم٤مًمٗمتٝمؿ إصقل، وهؿ ٓ يٕمتٛمدون همػم ذًمؽ
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وىم٤مل أيًْم٤م: ىم٤مقمدة: ٓ جيقز َرد  إطم٤مدي٨م إمم اعمذاه٥م قمغم وضمٍف يٜم٘مص ُِمـ هبجتٝم٤م، ويذه٥م 

سم٤مًمث٘م٦م سمٔم٤مهره٤م، وم٢مني ذًمؽ وم٤ًمٌد هل٤م وطَمطٌّ ُِمـ ُمٜمزًمتٝم٤م، ٓ أصٚمح اهلل اعمذاه٥م ًمٗم٤ًمده٤م وٓ رومٕمٝم٤م ُيٗمض 

سمؾ ٓ جيقز اًمرد  -هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿصغم ا-درضم٤مهت٤م، ومٙمؾ  يمالٍم ُي١مظمذ ُمٜمف ويرد إٓ ُم٤م صح ًمٜم٤م قمـ حمٛمد 

ُمٓمٚم٘م٤م، ٕني اًمقاضم٥م أْن شُمرد اعمذاه٥ُم إًمٞمٝم٤م يمام ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل وهمػمه، ٓ أن شمرد هل إمم اعمذاه٥م، يمام 

شم٤ًمُمح ومٞمف سمٕمُض احلٜمٗمٞم٦م ظمّمقًص٤م واًمٜم٤مس قمٛمقًُم٤م، إذ فم٤مهُره٤م طمج٦ٌم قمغم َُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م طمتك ي٠ميَت سمام 

ُ احلج٦َم ُأطْمِجٞمي٦ًم، وٓ ُيرضمٝم٤م قمـ ـُمُرق ي٘م٤موُمٝم٤م، ومٜمٓمٚم٥م الٛمَع ُمٓمَٚمً٘م٤م وُمـ وضمفٍ  ، قمغم وضمٍف ٓ ُيَّمػم 

اعمخ٤مـم٤ٌمت اًمٕم٤مُم٦م اًمتل اٟمٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًمنمع، وٓ ُُيِؾ  سمٓمرق اًمٌالهم٦م واًمٗمّم٤مطم٦م اًمتل ضمرت ُِمـ ص٤مطمٌف 

جمرى اًمٓمٌع، وم٢من مل يقضمد، ـُمٚم٥م اًمت٤مري( ًمٚمٜمً(، وم٢من مل يٙمـ، ـُمٚم٥م اًمؽمضمٞمح، وًمق سم٤مٕصؾ، وإٓ 

 طمٙمؿ اعمٜم٤مفمرة، وؾُمٚم ؿ ًمٙمؾٍّ ُم٤م قمٜمده، ووضم٥م اًمقىمػ واًمتخٞمػم ذم طمٙمؿ اًمٕمٛمؾ، وضم٤مز آٟمت٘م٤مل شم٤ًمىَمَٓم٤م ذم

 قمغم إصح.

٥م إمم اعمذاه٥م سم٤مٟٓمتّم٤مب ًمالٟمتّم٤مر سمقوع احِلج٤مج، وشم٘مريٌٝم٤م قمغم  صمؿ ىم٤مل: ىم٤مقمدة: ٓ جيقز اًمتٕمّم 

اخلال ، إٓ قمغم وضمف اًمتدري٥م اًمٓمرق الدًمٞم٦م ُمع اقمت٘م٤مد اخلٓم٠م واعمرضمقطمٞم٦م قمٜمد اعمجٞم٥م، يمام يٗمٕمٚمف أهُؾ 

قمغم ٟمّم٥م إدًم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ًمًٚمقك اًمٓمريؼ سمٕمد سمٞم٤من ُم٤م هق احلؼ، وم٤محلؼ  أقمغم ُِمـ أن ُيٕمغم، وأهمٚم٥م ُِمـ أن 

ُيٖمَٚم٥م، وذًمؽ أني يمؾي ُمـ يتدي ًمٜمّم٥م إدًم٦م وشم٘مرير احلج٤مج ٓ يرى احلؼي أسمًدا ذم ضمٝم٦م رضمٍؾ ىمٓمًٕم٤م، صمؿ 

  يٜمتٍم ًمٖمػم ُمذه٥م ص٤مطمٌف، ُمع قِمْٚمِٛمٜم٤م سمرؤي٦م احلؼ ذم سمٕمض آراء خم٤مًمٗمٞمف، إٟمي٤م ٓ ٟمرى ُُمٜمِّْمًٗم٤م ذم اخلال

ٌََع احْلَؼ  َأْهَقاَءُهؿْ }وهذا شمٕمٔمٞمٌؿ ًمٚمٛم٘مٚميديـ سمتح٘مػم اًمديـ، وإيث٤مٌر ًمٚمٝمقى قمغم اهلدى،  ، وهلل در قمكم {َوًَمِق اشمي

راٟم٤م ٟمٕمت٘مد أٟمؽ قمغم احلؼ أي سمحر قمٚمؿ وؿ ضمٜم٤ٌمه إذ ىم٤مل ًمٙمٛمٞمؾ سمـ زي٤مد عم٤م ىم٤مل ًمف: أشم -ريض اهلل قمٜمف-

اقمر  اًمرضم٤مل سم٤محلؼ، وٓ شمٕمر  احلؼ سم٤مًمرضم٤مل، اقمر  احلؼ شمٕمر  "وأن ـمٚمح٦م واًمزسمػم قمغم اًم٤ٌمـمؾ: 

خت٤مصؿ احلؼ، وأومالـمقن، ويمالَه٤م صديؼ "، وُم٤م أطمًـ ىمقل أرؾمٓمق عمَي٤م ظم٤مًمػ أؾمت٤مذه أومالـمقن: "أهَٚمف

 ( اهـ ."زم، واحلؼ أصدق ُمٜمف

ىم٤مل اإلُم٤مم قمٚمؿ اًمديـ ( : )94 - 93آظمر ُمـ اًمٙمت٤مب اعمذيمقر )صوىم٤مل اًم٘م٤مؾمٛمل أيْم٤م ذم ُمقوٍع 

شمرى سمٕمَض اًمٜم٤مس إذا وضمد طمديًث٤م يقاومؼ ":  "إي٘م٤مظ اهلٛمؿ"اًمِمٞم( ص٤مًمح اًمٗمالين اعم٤مًمٙمل إصمري ذم يمت٤مسمف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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٤م ًٌ هَ ذْ ـ أهؾ اًمٌدع اقمت٘مدوا ُمَ ُمِ  ـمقائَػ  ُؾ ثْ ُمِ  :(239)لوم٤مًمذيـ أظمٓم١موا ذم اًمدًمٞمؾ واعمدًمق

 ... (240)طُ ؾَم اًمقَ  اًمذي قمٚمٞمف إُم٦مُ  ٤مًمػ احلؼي ُُي 

                                                                                                                                                      

ًدا عمذه٥ِم  همػِم  ُمذهٌَف، وَمِرح سمف واٟم٘م٤مَد ًمف وؾَمٚميؿ، وإن وضمد طمديًث٤م صحٞمًح٤م ؾم٤معم٤ًم ُِمـ اًمٜمً( واعمُٕم٤مِرِض ُم١مي 

َب قمٜمف اًمّمٗمَح واًمٕم٤مرض، ويٚمتٛمس عمذه٥ِم إُم٤مُِمف أوضُمًٝم٤م  إُم٤مُمف، وَمتََح ًمف سم٤مَب آطمتامِٓت اًمٌٕمٞمدة، وَضَ

  َ ُِمـ اًمؽمضمٞمح ُمع خم٤مًمٗمتف ًمٚمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم واًمٜمص اًمٍميح، وإْن ذح يمت٤مسم٤م ُمـ يُمُت٥م احلدي٨م طَمري

اًمٜمًَ( سمال دًمٞمؾ أو اخلّمقصٞم٦َم أو قمدَم يمؾي طمدي٨ٍم ظم٤مًمػ رأَيف احلدي٨م، وإن قمجز قمـ ذًمؽ يمٚم ف ادقمك 

اًمٕمٛمؾ سمف أو همػَم ذًمؽ مم٤م يي ذهٜمَف اًمٕمٚمٞمؾ، وإن قمجز قمـ ذًمؽ يمٚم ف ادقمك أني إُم٤مَُمف اـمٚمع قمغم يمؾ  

ـٍ ومٞمف سمرأيف اعمٜمٞمػ، ومٞمتخذ قمٚمامَء  َُمْرِويٍّ أو ضُمٚم ف، ومام شمرك هذا احلدي٨َم اًمنميػ إٓ وىمد اـمٚمع قمغم ـمٕم

ٜم٤مىمٌٝمؿ ويمراُم٤مهتؿ أسمقاسًم٤م، ويٕمت٘مد أني يمؾي َُمـ ظم٤مًمػ ذًمؽ مل يقاومؼ صقاسًم٤م، وإْن ُمذهٌف أرسم٤مسم٤م، ويٗمتح عم

َٟمَّمَحف أطمٌد ُمـ قمٚمامء اًمًٜم٦م اختذه قمدوا وًمق يم٤مٟمقا ىمٌؾ ذًمؽ أطم٤ٌمسًم٤م، وإن وضمد يمت٤مسم٤م ُِمـ يمت٥م ُمذه٥م 

ض قمغم اشم٤ٌمع إطم٤مدي٨م اعمِمٝمق رة، ٟمٌذه إُم٤مُمف اعمِمٝمقرة ىمد شمْمٛمـ ُٟمّمَحف وذمي اًمرأي واًمت٘مٚمٞمد، وطَمري

 . ا. هـ(."وراَء فمٝمره وأقمرض قمـ هنٞمف وأُمره واقمت٘مده طِمْجًرا حمجقًرا

َم أني يمؾي ظمٓم٠م ذم اعمدًمقل يٚمزُمف اخلٓم٠م ذم اًمدًمٞمؾ، ومٙم٤من  (239) ـْ شم٘مدي وأصُؾ ظمٓمئٝمؿ ذم اعمدًمقل، ًمٙم

 اخلٓم٠م ذم اًمدًمٞمؾ ٓزُم٤م خلٓمئٝمؿ ذم اعمدًمقل.

٦ًم َوؾَمًٓم٤مَويَمَذًمَِؽ ضَمَٕمْٚمٜم٤َميُمْؿ أُ }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ( 240) ، ىم٤مل اسمـ يمثػم: )اًمقؾمط ه٤مهٜم٤م: اخلٞم٤مر {ُمي

٤ًٌم ودارا، أي: ظمػُمه٤م. ويم٤من رؾمقٌل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ًَ وإضمقد، يمام ي٘م٤مل: ىمريش أوؾمط اًمٕمرب َٟم

َوؾَمًٓم٤م ذم ىمقُمف، أي: أذومٝمؿ ٟم٤ًٌم، وُمٜمف اًمّمالة اًمقؾمٓمك، اًمتل هل أومْمؾ اًمّمٚمقات، وهل اًمٕمٍم، يمام 

 [1/454ػمه٤م(. ]شمٗمًػم اسمـ يمثػم صم٧ٌم ذم اًمّمح٤مح وهم

وىمد روى اًمٌخ٤مري  ذم صحٞمحف قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

 [8/172. ]واٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري "اًمقؾمط اًمٕمدل"

َ سم٤مخلٞم٤مر، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 2/18) "شمٗمًػمه"ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر ذم  يُمٜمُْتْؿ }( : )اًمقؾمط ذم هذه أي٦م وُمن 

٦ٍم ُأظْمِرضَم٧ْم ًمِٚمٜمي٤مسِ ظَمػْمَ  َ سم٤مًمٕمدول، واًمتٗمًػم اًمث٤مين رواه اًمؽمُمذي ذم { ُأُمي ُمـ طمدي٨م أيب  "ؾمٜمٜمف"، ووُمن 
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ؾمٕمٞمد اخلدري قمـ اًمٜمٌلء صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وىم٤مل: طمًـ صحٞمح، والٛمُع ذم اًمتٗمًػميـ هق اًمقضمُف، 

ُْمٜم٤مه ذم اعم٘مدُم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م( اهـ . وىمد ٟم٘مٚمٜم٤م شمٚمؽ اعم٘مدُم٦م سم رُمتٝم٤م ذم هذا اًمتٕمٚمٞمؼ، ًمٜمٗم٤مؾمتٝم٤م، وذًمؽ قمٜمد يمام ىمدي

 (.وإُم٤م ًمٙمقن اًمٚمٗمظ اعمِمؽمك جيقز أن يراد سمف ُمٕمٜمٞم٤مه اًم(ىمقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )

 مم٤م َيّْمُدق قمٚمٞمف اًمقؾمط، ٓ 
ٍ
وقمغم هذا ُيَْٛمؾ شمٗمًػُم اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم أٟمف سمٞم٤مٌن ًمٌمء

َ سمف اًمقؾمَط ُم٤م يًتٚمزم ٟمٗمَل ُم٤م طمٌٍم عمدًمقل اًمقؾمط ومٞمام ذيمره صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،  ومال يٙمقن ومٞمام وَمني

 قمداه مم٤م يّمدق قمٚمٞمف اًمقؾمُط أيْم٤م.

: )أني ُمٕمٜمك اًمقؾمط ذم أي٦م الزُء اًمذي سملم اًمٓميَروملم، واعمٕمٜمك أهنؿ َوؾَمٌط  وهلذا عمَي٤م اظمت٤مر اًمٓمؼمي 

ٓمِٝمؿ ذم اًمديـ، ومٚمؿ يٖمٚمقا يمٖمٚمق اًمٜمّم٤مرى، ومل ي٘مٍموا يمت٘مّمػم اًمٞمٝمق د، وًمٙمٜمٝمؿ أهُؾ وؾمط ًمَِتَقؾم 

ط أْن ٓ يٙمقن أريَد سمف  واقمتدال، ىم٤مل اسمـ طمجر: ٓ يٚمزُم ُِمـ يمقِن اًمقؾمط ذم أي٦م ص٤محِل٤ًم عمٕمٜمك اًمتقؾم 

ُمٕمٜم٤مه أظَمُر يمام ٟمصي قمٚمٞمف احلدي٨ُم، ومال ُمٖم٤ميرَة سملم احلدي٨م وسملم ُم٤م دل قمٚمٞمف ُمٕمٜمك أي٦م، واهلل أقمٚمؿ(. 

 [173 - 8/172]ومتح اًم٤ٌمري 

ـ  ويٙمقن هذا ُمِ  ـ ضمٜمس ُم٤م ىمرره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم هذه اعم٘مدُم٦م ومٞمام ُيٜم٘مؾ قمـ اًمًٚمػ ُمـ اًمتٗمًػم مم٤م ُئَم

ظمالوم٤م وُم٤م هق سمذًمؽ، طمٞم٨م َيْذيُمر سمٕمُْمٝمؿ ُِمـ اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم ًممي٦ِم وَمْرًدا ُمـ إومراد اًمتل يِمٛمٚمٝم٤م 

 ويًتٖمرىمٝم٤م، ًمَٖمَرٍض اىمت٣م قمٜمده ختّمٞمَص ذًمؽ اًمٗمرد سم٤مًمذيمر.

ٌَْؼ وَ  ( : )اًمقؾمط: اخلٞم٤مر أو اًمٕمدل، 1/174) "شمٗمًػمه"ضْمٌف ًم٘مقل اًمِمقيم٤مين ذم وإذا شم٘مرر هذا، مل َي

وأي٦ُم حمتٛمٚم٦ٌم ًمألُمريـ... وىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمٗمًػُم اًمقؾمط هٜم٤م سم٤مًمٕمدل، ومقضم٥م 

اًمرضمقُع إمم ذًمؽ(، إذ ٓ ُمٜم٤موم٤مَة، واًمٚمٗمُظ ص٤مًمح، ومل َيُ٘مْؿ ُُمقضِم٥ٌم ًمٚمتخّمٞمص، وختّمٞمُص اًمٌمء سم٤مًمذيمر 

 ٓ يًتٚمزم ختّمٞمَص اعمراِد سمف.

ـِ قم٤مُمر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقَل اهلل صغم اهلل  "صحٞمحف"وٟمٔمػُم هذا ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم  قمـ قم٘م٦ٌَم سم

ةٍ "}قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق قمغم اعمٜمؼم، ي٘مقل:  ـْ ىُمقي وا هَلُْؿ َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمتُْؿ ُِم ، أٓ إني اًم٘مقَة اًمرُمل، أٓ إن {َوَأقِمد 

. ومل َيْٚمَزْم ُِمـ ذًمؽ ٟمٗمُل إرادِة ُم٤م قمدا اًمرُمل مم٤م يّمدق قمٚمٞمف أٟمف ىمقة، "اًمرُملاًم٘مقة اًمرُمل، أٓ إن اًم٘مقة 

ٓ َيٜمٗمل يمقَن  "اًم٘مقة هل اًمرُمل"( : )ىمقًُمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم: 15/499) "شمٗمًػمه"ىم٤مل اًمرازي ذم 
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ا، يمام أني ىمقًَمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم:  يٜمٗمل اقمت٤ٌمَر  ، ٓ"اًمٜمدم شمقسم٦م"، و"احل٩م قمروم٦م"همػم اًمرُمل ُمٕمتؼَمً

همػِمه، سمؾ يدل قمغم أني هذا اعمذيمقَر ضمزٌء ذيٌػ ُِمـ اعم٘مّمقد، ومٙمذا ه٤مهٜم٤م( اهـ ، وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر ذم 

: )أي: أيمٛمؾ أومراد اًم٘مقة آًم٦م  "أٓ إن اًم٘مقة اًمرُمل"( ذم ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 10/55) "شمٗمًػمه"

 ٦م اًمرُمل( اهـ .اًمرُمل، أي: ذم ذًمؽ اًمٕمٍم، وًمٞمس اعمراد طمٍم اًم٘مقة ذم آًم

: )واًمّمقاُب  -وىمد ضَمَٚم٥َم ُم٤م ُيروى قمـ اًمًٚمػ ذم شم٠مويؾ اًم٘مقة  - "شمٗمًػمه"وهلذا ىم٤مل اًمٓمؼمي  ذم 

ُِمـ اًم٘مقل ذم ذًمؽ أْن ي٘م٤مل: إني اهلل أُمر اعم١مُمٜملم سم٢مقمداد الٝم٤مد وآًم٦م احلرب وُم٤م يت٘مقون سمف قمغم ضمٝم٤مد 

ورسم٤مط اخلٞمؾ، وٓ وضمَف ْٕن ي٘م٤مل: قمٜمل  قمدوه وقمدوهؿ ُمـ اعمنميملم، ُِمـ اًمًالح واًمرُمل وهمػم ذًمؽ،

، وىمد قمؿي اهللُ إُمَر هب٤م. وم٢مْن ىم٤مل ىم٤مئؾ: وم٢مني رؾمقَل اهلل "اًم٘مقة"، ُمٕمٜمًك دون ُمٕمٜمك ُمـ ُمٕم٤مين "اًم٘مقة"سمـ 

؟ ىمٞمؾ ًمف: إني اخلؼم، "أٓ إني اًم٘مقة اًمرُمل"صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد سملمي أني ذًمؽ ُمراٌد سمف اخلّمقُص، سم٘مقًمف: 

٦ًم، دون ؾم٤مئر ُمٕم٤مين اًم٘مقة وإن يم٤من  ىمد ضم٤مء سمذًمؽ، ومٚمٞمس ذم اخلؼم ُم٤م يدل  قمغم أٟمف ُمراٌد هب٤م اًمرُمُل ظم٤مصي

دون "، ومل ي٘مؾ: "أٓ إن اًم٘مقة اًمرُمل"قمٚمٞمٝمؿ، وم٢مني اًمرُمَل أطمُد ُمٕم٤مين اًم٘مقة، ٕٟمف إٟمام ىمٞمؾ ذم اخلؼم: 

٦م قمغم ىمت٤مل اعمنميملم، يمٛمٕمقٟم٦م أيًْم٤م اًمًٞمُػ واًمرُمح واحلرسم٦م، ويمؾ  ُم٤م يم٤من ُمٕمقٟم "اًم٘مقة"، وُِمـ "همػمه٤م

 [14/37اًمرُمل أو أسمٚمغ ُمـ اًمرُمل ومٞمٝمؿ وذم اًمٜمٙم٤مي٦م ُمٜمٝمؿ(. ]شمٗمًػم اًمٓمؼمي 

ذه٥م اًمٓمؼمي إمم قمٛمقم اًمٚمٗمٔم٦م، وَذيَمر قمـ جم٤مهٍد أٟمف ُرئل يتجٝمز وقمٜمده ضُمقاًَمؼ ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م: )و

قب ذم الٛمٚم٦م، واعمحٛمقل وم٘م٤مل: هذا ُمـ اًم٘مقة. ىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق حمٛمد: وهذا هق اًمّمقاب، واخلٞمؾ واعمريم

قمٚمٞمف ُمـ احلٞمقان، واًمًالح يمٚم ف، واعمالسمس اًم٤ٌمهٞم٦م وأٓت واًمٜمٗم٘م٤مت، يمٚم ٝم٤م داظمٚم٦ٌم ذم اًم٘مقة، وُأُِمر 

اعمًٚمٛمقن سم٢مقمداد ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا ُمـ ذًمؽ، وعمَي٤م يم٤مٟم٧م اخلٞمُؾ هل أصؾ احلروب وأوزاره٤م واًمتل قُم٘مد اخلػُم 

ـْ يم٤مَن }٤من، ظمّمٝم٤م اهللُ سم٤مًمذيمر شمنميٗم٤م، قمغم ٟمحق ىمقًمف: ذم ٟمقاصٞمٝم٤م، وهل أىمقى اًم٘مقة وطمّمقن اًمٗمرؾم َُم

يَؾ َوُِمٞمٙم٤مَل  ا هللِيِ َوَُمالِئَٙمتِِف َوُرؾُمٚمِِف َوضِمؼْمِ ٤منٌ }، وقمغم ٟمحق ىمقًمف: {قَمُدوًّ ، وهذا يمثػم، {وم٤ميِمَٝم٦ٌم َوَٟمْخٌؾ َوُرُمي

ذم اًمٌخ٤مري  ، هذا"ضمٕمٚم٧م زم إرض ُمًجدا وـمٝمقرا"وٟمحُقه ىمقُل رؾمقِل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

، ومذيمر اًمؽماب قمغم ضمٝم٦م "ضمٕمٚم٧م زم إرض ُمًجدا وشمراهب٤م ـمٝمقرا"وهمػمه، وىم٤مل ذم صحٞمح ُمًٚمؿ: 

اًمتحٗمل سمف، إذ هق أقمٔمؿ أضمزاء إرض، ُمع دظمقًمف ذم قمٛمقم احلدي٨م أظمر، وعمَي٤م يم٤مٟم٧م اًمًٝم٤مُم ُِمـ 
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ًَ (241)اًمذيـ ٓ جيتٛمٕمقن قمغم والًم٦م قه ًمُ وي ٠مَ ا إمم اًم٘مرآن ومتَ دوٛمَ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م، وقمَ  ِػ ٚمَ ، يم

ػ ٤مًمِ وًمقن ُم٤م ُُي ومٞمٝم٤م، وشم٤مرة يت٠م قمغم ُمذهٌٝمؿ وٓ دًٓم٦مَ  يًتدًمقن سمآي٤مٍت  شم٤مرةً  قمغم آرائٝمؿ،

 ...، (243)قمـ ُمقاوٕمف ؿَ ٚمِ ومقن سمف اًمٙمَ ر  سمام ُيَ  (242)ٝمؿُمذهٌَ 

                                                                                                                                                      

ؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف أٟمجع ُم٤م ُيتٕم٤مـمك ذم احلرب وأٟمٙم٤مه ذم اًمٕمدو وأىمرسمف شمٜم٤موٓ ًمألرواح، ظمّمٝم٤م ر

إن اهلل شمٕم٤ممم ُيْدظِمؾ سم٤مًمًٝمؿ "وؾمٚمؿ سم٤مًمذيمر واًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمٝم٤م، وىمد روي قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل: 

، وىم٤مل قمٛمرو سمـ "اًمقاطمد اًمثالصم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم الٜم٦م: ص٤مٟمٕمف، واًمذي يت٥ًم ذم صٜمٕمتف، واًمذي يرُمل سمف

ُمـ رُمك سمًٝمؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أص٤مب اًمٕمدو أو "٘مقل: قمٜم٦ًٌم: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي

ارُمقا واريمٌقا، وأن شمرُمقا أطم٥م  إزّم ُمـ "، وىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: "أظمٓم٠م ومٝمق يمٕمتؼ رىم٦ٌم

 [546 - 2/545(. ]اعمحرر اًمقضمٞمز "أن شمريمٌقا

طمٞم٨م ىم٤مل:  وُم٤م ىمٞمؾ ذم ىمقل اًمِمقيم٤مين قمٜمد أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ي٘م٤مل أيْم٤م ذم يمالُمف قمغم هذه أي٦م

واًم٘مقة: يمؾ ُم٤م يت٘مقى سمف ذم احلرب، وُمـ ذًمؽ اًمًالح واًم٘مز. وىمد صم٧ٌم ذم صحٞمح ُمًٚمؿ وهمػمه ُمـ )

وا هَلُْؿ "}طمدي٨م قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهق قمغم اعمٜمؼم ي٘مقل:  َوَأقِمد 

ةٍ  ـْ ىُمقي ، وىمٞمؾ: هل احلّمقن، واعمّمػُم إمم اًمتٗمًػم "ث ُمراتأٓ إن اًم٘مقة اًمرُمل، ىم٤مهل٤م صمال {َُم٤م اؾْمَتَٓمْٕمتُْؿ ُِم

(. ]ومتح اًم٘مدير   [2/366اًمث٤مسم٧م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمتٕملم 

أُمتل "ىم٤مل اًمٓمقذم: )إني اًمٜمٌلي صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٓمع سمرومع اخلٓم٠م قمـ إمج٤مع إُم٦م وم٘م٤مل:  (241)

( ، واٟمٔمر: 271ٕمٜمقي(. ]اًمّمٕم٘م٦م اًمٖمْمٌٞم٦م )صوشمقاشَمَر ذًمؽ قمٜمف اًمتقاشمَر اعم ،"ٓ دمتٛمع قمغم والًم٦م

 ([139 - 138اعمًتّمٗمك ًمٚمٖمزازم )ص

ْٗمِظ ديٜمٝم٤م اًمذي سمٕم٨م سمف رؾمقًَمف  صغم اهلل قمٚمٞمف -وىم٤مل اسمـ رضم٥م: )مم٤م ظَمصي اهللُ سمف هذه إُم٦َم حِلِ

 ([36أهن٤م ٓ دمتٛمع قمغم والًم٦م سمخال  إُمؿ اًم٤ًمًمٗم٦م(. ]احِلَٙمؿ الديرة سم٤مإلذاقم٦م )ص -وؾمٚمؿ

ًمٞمس رء "أٟمف ىم٤مل:  - إُم٤م سمنم اعمريز أو همػمه -ىمٞمؾ قمـ سمٕمض رؤوس الٝمٛمٞم٦م د وىم( 242)

وُمقه سم٤مًمت٠مويؾ وا سمف ذم اًمٔم٤مهر، صمؿ َس  درء اًمتٕم٤مرض ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م . ]"أٟم٘مض ًم٘مقًمٜم٤م ُمـ اًم٘مرآن، وم٠َمىِمر 

 [ وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م حتريػ، يمام ىم٤مل ذم إصؾ.218 - 5/217
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(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى ر   اًمَٙمِٚمَؿ قمـ َُمقاوٕمف إمم ُم٤م اقمَت٘مد صمٌقشَمفيمؾ  و٤ملٍّ ُيَ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )( 243)

13/279] 

 و
ِ
اًمتحريػ: اعمٞمُؾ سم٤مًمٌمء إمم احلَْر ، وهق ضم٤مٟم٥ُم اًمٌمء وطم٤مومتف، وُيًتٕمٛمؾ ذم اعمٞمؾ قمـ ؾمقاء

اعمٕمٜمك وسِيف إمم اًمت٠مويؾ اًم٤ٌمـمؾ، يمام ي٘م٤مل: شمٜمٙم٥م قمـ اًمٍماط، وقمـ اًمٓمريؼ، إذا أظمٓم٠م اًمّمقاَب 

 ؾمقء اًمٗمٝمؿ أو اًمتْمٚمٞمؾ، ومٝمق قمغم هذا حتريٌػ ًمٚمُٛمراد إمم شم٠مويالٍت سم٤مـمٚم٦م، يمام يٗمٕمؾ أهُؾ وص٤مر إمم

إهقاء ذم حتريػ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن سم٤مًمت٠مويالت اًمٗم٤مؾمدة. وجيقز أن يٙمقن اًمتحريُػ ُمِمت٘م٤م ُِمـ احلَْر ، وهق 

اومِؼ أهقاَء أهِؾ اًمِمٝمقات ذم اًمٙمٚمٛم٦م واًمٙمت٤مسم٦م، ومٞمٙمقن ُمرادا سمف شمٖمٞمػُم اًمٙمٚمامت وشمٌديُٚمٝم٤م سمٙمٚمامٍت أظمرى ًمُِتقَ 

 [5/75شم٠ميٞمد ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُِمـ وم٤مؾمد إقمامل. ]اٟمٔمر: اًمتحرير واًمتٜمقير 

وملِم ًمٚمَٙمٚمِؿ، واًمتحريُػ ٟمققم٤من: حتريُػ اًمٚمٗمظ، وحتريُػ  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )إني اهلل ؾمٌح٤مٟمف َذمي اعمَُحر 

 اعمٕمٜمك.

ٍة وإُم٤م سمٜم٘مّم٤من، وإُم٤م سمتٖمٞمػم طمريم٦م ومتحريػ اًمٚمٗمظ: اًمٕمدوُل سمف قمـ ضمٝمتف إمم همػمه٤م: إُم٤م سمزي٤مد

إقمراسمٞم٦م وإُم٤م همػم إقمراسمٞم٦م، ومٝمذه أرسمٕم٦ُم أٟمقاع. وىمد ؾمٚمٙمٝم٤م الٝمٛمٞم٦ُم واًمراومْم٦م، وم٢مهنؿ طمرومقا ٟمّمقَص 

وُمقا يمثػما ُِمـ ًمٗمٔمف، وادقمقا أني  احلدي٨م، ومل يتٛمٙمٜمقا ُِمـ ذًمؽ ذم أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن، وإن يم٤من اًمراومْم٦ُم طَمري

وه قمـ وضمٝمف. ُ  أهَؾ اًمًٜم٦م هَمػمي

ُ  اًمٚمٗمظ قمٜمف إمم همػمه ُمع سم٘م٤مء صقرة اًمٚمٗمظ،أُم٤م حتريػ اعمٕمٜمك، و ومٝمذا اًمذي ضم٤مًمقا ومٞمف  وهق َسْ

وص٤مًمقا وشمقؾمٕمقا وؾمٛمقه شم٠مويال، وهق اصٓمالٌح وم٤مؾمد طم٤مدث مل ُيٕمٝمد سمف اؾمتٕمامٌل ذم اًمٚمٖم٦م، وهق اًمٕمدوُل 

 ٝمام.سم٤معمٕمٜمك قمـ وضمٝمف وطم٘مٞم٘متف، وإقمٓم٤مُء اًمٚمٗمظ ُمٕمٜمَك ًمٗمٍظ آظمر ًم٘مدٍر ُم٤م ُمِمؽَمٍك سمٞمٜم

وأصح٤مب حتريػ إًمٗم٤مظ ذٌّ ُِمـ ه١مٓء ُمـ وضمف، وه١مٓء ذٌّ ُمٜمٝمؿ ُمـ وضمف، وم٢مني أوًمئؽ قمدًمقا 

سم٤مًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك مجٞمٕم٤م قمام َه٤م قمٚمٞمف، وم٠مومًدوا اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك، وه١مٓء أومًدوا اعمٕمٜمك وشمريمقا اًمٚمٗمَظ قمغم 

ومقا ًمف ًمٗمًٔم٤م طم٤مًمف، ومٙم٤مٟمقا ظمػما ُمـ أوًمئؽ ُمـ هذا اًمقضمف، وًمٙمـ أوًمئؽ عمَي٤م أرادوا ا عمٕمٜمك اًم٤ٌمـمَؾ طمري

َيّمُٚمح ًمف، ًمئال يتٜم٤مومر اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك، سمحٞم٨م إذا ُأـْمِٚمؼ ذًمؽ اًمٚمٗمُظ اعمحر  وُمِٝمَؿ ُمٜمف اعمٕمٜمك اعمحر ، وم٢مهنؿ 

رأوا أني اًمٕمدوَل سم٤معمٕمٜمك قمـ وضمٝمف وطم٘مٞم٘متف ُمع سم٘م٤مء اًمٚمٗمظ قمغم طم٤مًمف مم٤م ٓ ؾمٌٞمَؾ إًمٞمف، ومٌدءوا سمتحريػ 
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، (244)ًم٦م، واًم٘مدري٦م، واعمرضمئ٦مواعمٕمتز ،اخلقارج، واًمرواومض، والٝمٛمٞم٦م ُق رَ ومِ  :ـ ه١مٓءوُمِ 

 هؿ.وهمػمِ 

                                                                                                                                                      

( ، واًمّمقاقمؼ 387ٝمؿ قمغم اعمٕمٜمك اًمذي ىمّمدوا(. ]خمتٍم اًمّمقاقمؼ )صاًمٚمٗمظ ًمٞمًت٘مٞمَؿ هلؿ طمٙمٛمُ 

 [1/358اعمرؾمٚم٦م 

إٟمام هل ُِمـ ؾمقء ومٝمٛمٝمؿ ًمٚم٘مرآن، مل َي٘مّمدوا ُمٕم٤مروتَف،  "اخلوارج"سمدقم٦م ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ) (244)

 اًمت٘مل، ًمٙمـ وَمِٝمُٛمقا ُمٜمف ُم٤م مل َيُدلي قمٚمٞمف، ومٔمٜمقا أٟمف ُيقضم٥م شمٙمٗمػَم أرسم٤مب اًمذٟمقب، إذ يم٤من اعم١مُمـ هق اًمؼَم  

ا شم٘مٞم٤م ومٝمق يم٤مومٌر، وهق خمٚمد ذم اًمٜم٤مر. صمؿ ىم٤مًمقا: وقمثامن وقمكم وَُمـ وآَه٤م ًمٞمًقا  ىم٤مًمقا: ومٛمـ مل يٙمـ سَمرًّ

سمٛم١مُمٜملم، ٕهنؿ طَمَٙمٛمقا سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل. ومٙم٤مٟم٧م سمدقمتُٝمؿ هل٤م ُم٘مدُمت٤من، اًمقاطمدة: أني َُمـ ظم٤مًمػ اًم٘مرآن 

ني قمثامن وقمٚمٞم٤م وُمـ وآَه٤م يم٤مٟمقا يمذًمؽ. وهلذا جي٥م سمٕمٛمٍؾ أو سمرأي أظمٓم٠م ومٞمف ومٝمق يم٤مومر. واًمث٤مٟمٞم٦م: أ

ر أهُٚمٝم٤م  آطمؽماُز ُِمـ شمٙمٗمػم اعمًٚمٛملم سم٤مًمذٟمقب واخلٓم٤مي٤م، وم٢مٟمف أوُل سمدقم٦ٍم فمٝمرت ذم اإلؾمالم، ومَٙمٗمي

اعمًٚمٛملم، واؾمتحٚم قا دُم٤مَءهؿ وأُمقاهَلؿ، وىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أطم٤مدي٨ُم صحٞمح٦ٌم ذم 

ٝمؿ وإُمِر سم ٘مت٤مهلؿ، ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ريض اهلل قمٜمف: َصحي ومٞمٝمؿ احلدي٨ُم ُِمـ قمنمة أوضمف، َذُم 

وأومرد اًمٌخ٤مري ىمٓمٕم٦ًم ُمٜمٝم٤م، وهؿ ُمع هذا اًمذم  إٟمام ىَمَّمدوا اشم٤ٌمَع  "صحٞمحف"وهلذا ىمد أظمرضمٝم٤م ُمًٚمٌؿ ذم 

ر ا عمًٚمٛملم اًم٘مرآن، ومٙمٞمػ سمٛمـ شمٙمقن سمدقمتُف ُمٕم٤مرو٦َم اًم٘مرآن واإلقمراَض قمٜمف وهق ُمع ذًمؽ ُيَٙمٗم 

 يم٤ملٝمٛمٞم٦م؟!.

عمَي٤م طمدصمقا، مل يٙمـ اًمذي اسمتدع اًمتِمٞم َع ىَمّْمُده اًمديـ، سمؾ يم٤من همرُوف وم٤مؾمدا، وىمد ىمٞمؾ:  "الشقعة"صمؿ 

إٟمف يم٤من ُمٜم٤موم٘م٤م زٟمدي٘م٤م، وم٠مصُؾ سمدقمتِٝمؿ ُمٌٜمٞم٦ٌم قمغم اًمٙمذب قمغم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمٙمذي٥م 

ُٕم٦ِم ُِمـ اًمٙمذب أيمثُر مم٤م يقضمد ومٞمٝمؿ، سمخال  اخلقارج، إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م، وهلذا ٓ ُيقضَمد ذم ومَِرق ا

وم٢مٟمف ٓ ُيٕمر  ومٞمٝمؿ َُمـ يٙمذب. واًمِمٞمٕم٦ُم ٓ يٙم٤مد ُيقصَمؼ سمرواي٦ِم أطمٍد ُمٜمٝمؿ ُِمـ ؿمٞمقظمٝمؿ، ًمٙمثرة اًمٙمذب 

ومٞمٝمؿ، وهلذا أقمرض قمٜمٝمؿ أهُؾ اًمّمحٞمح، ومال يروي اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ أطم٤مدي٨َم قمكمٍّ إٓ قمـ أهؾ سمٞمتف، 

حلًلم، وُمثؾ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م، ويم٤مشمٌف قمٌٞمد اهلل سمـ أيب راومع، أو أصح٤مب اسمـ يم٠موٓده ُمثؾ احلًـ وا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُمًٕمقد وهمػمهؿ، ُمثؾ قمٌٞمدة اًمًٚمامين واحل٤مرث اًمتٞمٛمل وىمٞمس سمـ قم٤ٌمد وأُمث٤مهلؿ، إذ ه١مٓء ص٤مدىمقن ومٞمام 

 يرووٟمف قمـ قمكم، ومٚمٝمذا أظمرج أصح٤مُب اًمّمحٞمح طمديثَٝمؿ.

ُم٘متؾ قمثامن، ويم٤من اعمًٚمٛمقن ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر وه٤مشم٤من اًمٓم٤مئٗمت٤من اخلقارج واًمِمٞمٕم٦م طمدصمقا سمٕمد 

وقمٛمر وَصْدًرا ُِمـ ظمالوم٦م قمثامن ذم اًمًٜم٦م إومم ُمـ وٓيتف ُمتٗمِ٘ملم ٓ شمٜم٤مُزَع سمٞمٜمٝمؿ، صمؿ طمدث ذم أواظمر 

ظمالوم٦ِم قمثامن أُمقٌر أوضم٧ٌم ٟمققًم٤م ُِمـ اًمتٗمرق، وىم٤مم ىمقٌم ُِمـ أهؾ اًمٗمتٜم٦م واًمٔمٚمؿ وم٘متٚمقا قمثامن، ومتٗمرق 

لَم واشمٗم٘مقا قمغم حتٙمٞمؿ طَمَٙمَٛملم، ظمرضم٧م اخلقارج اعمًٚمٛمقن سمٕمد ُم٘متؾ قمث امن، وعم٤م اىمتتؾ اعمًٚمٛمقن سمِّمٗم 

قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ووم٤مرىمقه ووم٤مرىمقا مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم إمم ُمٙم٤من ي٘م٤مل ًمف طمروراء، ومَٙمػي 

ٙمؿ ُمـ اًمٗملء، وٓ ٟمٛمٜمٕمٙمؿ اعم٤ًم"قمٜمٝمؿ أُمػُم اعم١مُمٜملم وىم٤مل:  ، إمم أن "ضمدًمٙمؿ قمٚمٞمٜم٤م أن ٓ ٟمٛمٜمٕمٙمؿ طم٘مي

اؾمتحٚمقا دُم٤مَء اعمًٚمٛملم وأُمقاهلؿ وم٘متٚمقا قمٌَد اهلل سمـ ظم٤ٌمب وأهم٤مروا قمغم هح اعمًٚمٛملم، ومَٕمِٚمَؿ قمكمٌّ أهنؿ 

ي٘مر أطمُديمؿ صالشَمف ُمع صالهتؿ "اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل ذيمره٤م رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ طمٞم٨م ىم٤مل: 

جي٤موز طمٜم٤مضمرهؿ، يٛمرىمقن ُمـ اًمديـ يمام وصٞم٤مُمف ُمع صٞم٤مُمٝمؿ وىمراءشمف ُمع ىمراءهتؿ، ي٘مرءون اًم٘مرآن ٓ 

ي٘متٚمقن "، وذم رواي٦م: "يٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م، آيتٝمؿ ومٞمٝمؿ رضمؾ خمدج اًمٞمد قمٚمٞمٝم٤م سمْمٕم٦م قمٚمٞمٝم٤م ؿمٕمرات

، ومخٓم٥م اًمٜم٤مَس وأظمؼمهؿ سمام ؾَمِٛمَع ُِمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف "أهؾ اإلؾمالم وَيَدقمقن أهَؾ إوصم٤من

، وم٘م٤مشمٚمٝمؿ ووضمد "قا اًمدم احلرام، وأهم٤مروا قمغم هح اًمٜم٤مسهؿ ه١مٓء اًم٘مقم، ىمد ؾمٗمٙم"وؾمٚمؿ، وىم٤مل: 

اًمٕمالُم٦َم سمٕمد أن يم٤مد ٓ يقضمد، ومًجد هلل ؿمٙمرا. وطَمَدث ذم أي٤مُمف اًمِمٞمٕم٦ُم ًمٙمـ يم٤مٟمقا خمتٗملم سم٘مقهلؿ ٓ 

ُئْمِٝمُروٟمف ًمٕمكم وؿمٞمٕمتِف... ويم٤مٟم٧م اًمِمٞمٕم٦م إومم ٓ يتٜم٤مزقمقن ذم شمٗمْمٞمؾ أيب سمٙمر وقمٛمر، وإٟمام يم٤من اًمٜمزاُع 

وقمثامن، وهلذا ىم٤مل ذيؽ سمـ قمٌد اهلل: إني أومْمؾ اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسمق ذم قمكم 

سمٙمر وقمٛمر، وم٘مٞمؾ ًمف: شم٘مقل هذا وأٟم٧م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م؟ وم٘م٤مل: يمؾ اًمِمٞمٕم٦م يم٤مٟمقا قمغم هذا، وهق اًمذي ىم٤مل هذا 

أيب سمٙمر وقمٛمر وم٘مد  قمغم أقمقاد ُمٜمؼمه، أومٜمٙمذسمف ومٞمام ىم٤مل؟ وهلذا ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري: َُمـ ومْمؾ قمٚمٞم٤م قمغم

أزرى سم٤معمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، وُم٤م أرى يّمٕمد ًمف إمم اهلل قمز وضمؾ قمٛمؾ وهق يمذًمؽ. رواه أسمق داود ذم 

ـ سمـ ص٤مًمح سمـ طمٞمل، وم٢مني اًمزيدي٦م اًمّم٤محلٞم٦م، وهؿ أصٚمح ـمقائػ اًمزيدي٦م،  ًَ ُض سم٤محلَ ؾمٜمٜمف، ويم٠مٟمف ُيَٕمر 

ٌقن إًمٞمف. وًمٙمـ اًمِمٞمٕم٦م مل يٙمـ هلؿ ذم ذًمؽ اًمزُم٤من مج ًَ ٤مقم٦ٌم وٓ إُم٤مٌم وٓ دار وٓ ؾمٞمػ ي٘م٤مشمٚمقن سمف ُيٜمْ
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قا داَرهؿ داَر اهلجرة، وضمٕمٚمقا  اعمًٚمٛملم، وإٟمام يم٤من هذا ًمٚمخقارج َتٞمزوا سم٤مإلُم٤مم والامقم٦م واًمدار، وؾَمٛمي

داَر اعمًٚمٛملم داَر يمٗمٍر وطمرب. ويِماَل اًمٓم٤مئٗمتلم شمٓمٕمـ سمؾ شمٙمٗمر وَٓة اعمًٚمٛملم، ومجٝمقُر اخلقارج ُيٙمٗمرون 

ُمـ شمقَٓه٤م، واًمراومْم٦م يٚمٕمٜمقن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وَُمـ شمقٓهؿ، وًمٙمـ اًمٗم٤ًمد اًمٔم٤مهر قمثامن وقمٚمٞم٤م و

يم٤من ذم اخلقارج: ُمـ ؾمٗمؽ اًمدُم٤مء وأظمذ إُمقال واخلروج سم٤مًمًٞمػ، ومٚمٝمذا ضم٤مءت إطم٤مدي٨ُم 

اًمّمحٞمح٦م سم٘مت٤مهلؿ، وإطم٤مدي٨ُم ذم ذُمٝمؿ وإُمر سم٘مت٤مهلؿ يمثػمٌة ضمدا، وهل ُمتقاشمرة قمٜمد أهؾ احلدي٨م، ُمثؾ 

طم٤مدي٨م اًمرؤي٦م وقمذاب اًم٘مؼم وومتٜمتف وأطم٤مدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م واحلقض، وىمد روي٧م أطم٤مدي٨م ذم ذم اًم٘مدري٦م أ

واعمرضمئ٦م، روى سمٕمَْمٝم٤م أهُؾ اًمًٜمـ يم٠ميب داود واسمـ ُم٤مضمف، وسمٕمُض اًمٜم٤مس ُيثٌِْتُٝم٤م وي٘مقي٤م، وُِمـ اًمٕمٚمامء َُمـ 

 ٤مسمـ قمٛمر واسمـ قم٤ٌمس.ـمٕمـ ومٞمٝم٤م ووٕمٗمٝم٤م، وًمٙمـ اًمذي صم٧ٌم ذم ذم اًم٘مدري٦م وٟمحِقهؿ هق قمـ اًمّمح٤مسم٦م يم

ومٝمذا اًمٚمٗمُظ أول ُم٤م فمٝمر ذم اإلؾمالم عمَي٤م ظمرج زيُد سمـ قمكم سمـ احلًلم ذم  "الرافضة"وأُم٤م ًمٗمظ 

أوائؾ اعم٤مئ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ظمالوم٦م هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ، واشمٌٕمف اًمِمٞمٕم٦م، ومًئؾ قمـ أيب سمٙمر وقمٛمر، ومتقَٓه٤م 

 ًُ قا وشمرطمؿ قمٚمٞمٝمام، ومرومْمف ىمقم، وم٘م٤مل: رومْمتٛمقين، رومْمتٛمقين، وم ، وم٤مًمراومْم٦م شمتقمم أظم٤مه أسم٤م "اًمراومْم٦م"ٛم 

ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم، واًمزيدي٦م يتقًمقن زيدا وُيٜمًٌقن إًمٞمف. وُِمـ طمٞمٜمئذ اٟم٘مًٛم٧م اًمِمٞمٕم٦ُم إمم: زيدي٦ٍم، 

 وراومْم٦م إُم٤مُمٞم٦م.

، وأصُؾ سمدقمتٝمؿ يم٤مٟم٧م ُِمـ قَمْجز قم٘مقهلؿ قمـ اإليامن "الؼدرية"صمؿ ذم آظمر قمٍم اًمّمح٤مسم٦م طمدصم٧م 

سم٠مُمره وهنٞمف ووقمده ووقمٞمده، وفمٜمقا أني ذًمؽ ممتٜمٌع، ويم٤مٟمقا ىمد آُمٜمقا سمديـ اهلل وأُمره سمَ٘مَدر اهلل، واإليامن 

وهنٞمف ووقمده ووقمٞمده، وفمٜمقا أٟمف إذا يم٤من يمذًمؽ، مل يٙمـ ىمد قَمٚمَِؿ ىمٌَؾ إُمر َُمـ يٓمٞمع وُمـ يٕمِّص، ٕهنؿ 

ـْ ُمٜمف أْن َي٠ْمُُمَر وهق يٕمٚمؿ أني اعم٠م ًُ َؿ ُم٤م ؾمٞمٙمقن، مل َيْ
ُمقَر يٕمّمٞمف وٓ يٓمٞمٕمف، وفمٜمقا أيْم٤م فمٜمقا أني َُمـ قَمٚمِ

ُٚمَؼ َُمـ يٕمٚمؿ أٟمف يٗمًد، ومٚمام سمٚمغ ىمقهُلؿ سم٢مٟمٙم٤مر اًم٘مدر اًم٤ًمسمؼ  ـْ أْن َُيْ ًُ َؿ أهنؿ ُيٗمًدون، مل َيْ
أٟمف إذا قَمٚمِ

أظمؼم أوًمئؽ أين سمريء ُمٜمٝمؿ "اًمّمح٤مسم٦َم، أٟمٙمروا إٟمٙم٤مرا قمٔمٞمام، وشمؼمءوا ُمٜمٝمؿ، طمتك ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر: 

ًمذي يٚمػ سمف قمٌد اهلل سمـ قمٛمر: ًمق أني ٕطمدهؿ ُِمْثَؾ أطمد ذه٤ٌم وم٠مٟمٗم٘مف، ُم٤م ىَمٌَِٚمف اهللُ ُمٜمف وأهنؿ ُمٜمل سمرآء، وا

، وَذيَمر قمـ أسمٞمف طمدي٨َم ضمؼميؾ، وهذا أوُل طمدي٨ٍم ذم صحٞمح ُمًٚمؿ، وىمد أظمرضمف "طمتك ي١مُمـ سم٤مًم٘مدر

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ُمـ ـمريؼ أيب هريرة أيْم٤م خمتٍما.
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اخلقض ومٞمف سم٤مًمٌٍمة واًمِم٤مم، وسمٕمْمف ذم اعمديٜم٦م، ومّم٤مر  صمؿ يَمُثَر اخلقُض ذم اًم٘مدر، ويم٤من أيمثر

ون سم٤مًم٘مدر اًم٤ًمسمؼ وسم٤مًمٙمت٤مب اعمت٘مدم، وص٤مر ٟمزاُع اًمٜم٤مس ذم اإلرادة وظمٚمؼ  ُم٘متّمدوهؿ ومجٝمقرهؿ ُيِ٘مر 

أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد، ومّم٤مروا ذم ذًمؽ طمزسملم: اًمٜمٗم٤مة ي٘مقًمقن: ٓ إرادة إٓ سمٛمٕمٜمك اعمِمٞمئ٦م، وهق مل يرد إٓ ُم٤م أُمر 

ؿمٞمئ٤م ُمـ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد. وىم٤مسَمَٚمُٝمؿ اخل٤مئْمقن ذم اًم٘مدر ُمـ اعمجؼمة، ُمثؾ الٝمؿ سمـ صٗمقان سمف، ومل ُيٚمؼ 

وأُمث٤مًمف، وم٘م٤مًمقا: ًمٞم٧ًم اإلرادة إٓ سمٛمٕمٜمك اعمِمٞمئ٦م، وإُمر واًمٜمٝمل ٓ يًتٚمزم إرادة، وىم٤مًمقا: اًمٕمٌد ٓ ومٕمَؾ 

ؾمامَء واًمّمٗم٤مت، ُيْذيَمر ًمف أًمٌت٦م وٓ ىمدرة، سمؾ اهلل هق اًمٗم٤مقمؾ اًم٘م٤مدر وم٘مط، ويم٤من ضمٝمؿ ُمع ذًمؽ يٜمٗمل إ

قمٜمف أٟمف ىم٤مل: ٓ يًٛمك اهلل ؿمٞمئ٤م وٓ همػم ذًمؽ ُمـ إؾمامء اًمتل شمًٛمك هب٤م اًمٕم٤ٌمد إٓ اًم٘م٤مدر وم٘مط، ٕني اًمٕمٌد 

 ًمٞمس سم٘م٤مدر.

ويم٤مٟم٧م اخلقارج ىمد شمٙمٚمٛمقا ذم شمٙمٗمػم أهؾ اًمذٟمقب ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م وىم٤مًمقا: إهنؿ يمٗم٤مر خمٚمدون ذم 

ذم ذًمؽ اًم٘مدري٦م سمٕمد ُمقت احلًـ اًمٌٍمي، وم٘م٤مل قمٛمرو سمـ قمٌٞمد اًمٜم٤مر، ومخ٤مض اًمٜم٤مُس ذم ذًمؽ، وظم٤مض 

وأصح٤مسمف: ٓ هؿ ُمًٚمٛمقن وٓ يمٗم٤مر، سمؾ هلؿ ُمٜمزًم٦ٌم سملم اعمٜمزًمتلم، وهؿ خمٚمدون ذم اًمٜم٤مر، ومقاوم٘مقا اخلقارَج 

قمغم أهنؿ خمٚمدون وقمغم أٟمف ًمٞمس ُمٕمٝمؿ ُِمـ اإلؾمالم واإليامن رٌء، وًمٙمـ مل يًٛمقهؿ يمٗم٤مرا، واقمتزًمقا 

قا  طمٚم٘م٦م أصح٤مب ٛم  ًُ ُمـ ذًمؽ  "معتزلة"احلًـ اًمٌٍمي ُمثؾ ىمت٤مدة وأيقب اًمًختٞم٤مين وأُمث٤مهلام، وم

 اًمقىم٧م سمٕمد ُمقت احلًـ، وىمٞمؾ: إن ىمت٤مدة يم٤من ي٘مقل: أوًمئؽ اعمٕمتزًم٦م.

وشمٜم٤مزع اًمٜم٤مُس ذم إؾمامء وإطمٙم٤مم، أي: ذم أؾمامء اًمديـ، ُمثؾ ُمًٚمؿ وُم١مُمـ ويم٤مومر ووم٤مؾمؼ، وذم 

وم٤معمٕمتزًم٦م واوم٘مقا اخلقارج قمغم طمٙمٛمٝمؿ ذم أظمرة دون اًمدٟمٞم٤م، ومٚمؿ أطمٙم٤مم ه١مٓء ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، 

يًتحٚمقا ُمـ دُم٤مئٝمؿ وأُمقاهلؿ ُم٤م اؾمتحٚمتف اخلقارُج، وذم إؾمامء أطمدصمقا اعمٜمزًم٦َم سملم اعمٜمزًمتلم، وهذه 

٦ُم اعمٕمتزًم٦م اًمتل اٟمٗمردوا هب٤م، وؾم٤مئُر أىمقاهلؿ ىمد ؿم٤مريمٝمؿ ومٞمٝم٤م همػُمهؿ.  ظم٤مصي

هؿ ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م، ومل يٙمـ أصح٤مُب قمٌد اهلل ُمـ اعمرضمئ٦م وٓ ، ويم٤من أيمثر"ادرجئة"وطمدصم٧م 

إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل وأُمث٤مًمف، ومّم٤مروا ٟم٘مٞمَض اخلقارج واعمٕمتزًم٦م، وم٘م٤مًمقا: إني إقمامَل ًمٞم٧ًم ُمـ اإليامن، 

ويم٤مٟم٧م هذه اًمٌدقم٦ُم أظمػي اًمٌدع، وم٢مني يمثػما ُِمـ اًمٜمزاع ومٞمٝم٤م ٟمزاٌع ذم آؾمؿ واًمٚمٗمظ دون احلٙمؿ، إذ يم٤من 

٤مُء اًمذيـ ُيْم٤م  إًمٞمٝمؿ هذا اًم٘مقُل ُمثؾ مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن وأيب طمٜمٞمٗم٦م وهمػمَه٤م هؿ ُمع ؾم٤مئر أهؾ اًمٗم٘مٝم
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قمغم أصقل  ٗمقا شمٗم٤مؾمػمَ ـ أقمٔمؿ اًمٜم٤مس يمالُم٤م وضمدآ، وىمد صٜمي وم٢مهنؿ ُمِ  ،اًل ثَ وهذا يم٤معمٕمتزًم٦م ُمَ 

ؿمٞم( إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ  (245)ُمثؾ شمٗمًػم قمٌد اًمرمحـ سمـ يمٞم٤ًمن إصؿ ،ُمذهٌؿ

 ...، (247)٤مئلٌي ر اًمِم٤مومٕمل، وُمثؾ يمت٤مب أيب قمكم الُ ٜم٤مفمِ اًمذي يم٤من يُ  (246)٦مٞمي ٚمَ قمُ 

                                                                                                                                                      

اًمًٜم٦م ُمتٗم٘ملم قمغم أني اهلل يٕمذب َُمـ يٕمذسمف ُمـ أهؾ اًمٙم٤ٌمئر سم٤مًمٜم٤مر صمؿ ُيرضمٝمؿ سم٤مًمِمٗم٤مقم٦م يمام ضم٤مءت 

إقمامل اعمٗمروو٦م  إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م سمذًمؽ، وقمغم أٟمف ٓ سمد ذم اإليامن أْن يتٙمٚمؿ سمٚم٤ًمٟمف، وقمغم أن

واضم٦ٌٌم وشم٤مريمٝم٤م ُمًتحؼ ًمٚمذم واًمٕم٘م٤مب، ومٙم٤من ذم إقمامل هؾ هل ُمـ اإليامن، وذم آؾمتثٜم٤مء وٟمحق ذًمؽ، 

قم٤مُمتف ٟمزاٌع ًمٗمٔمل... وذم الٛمٚم٦م اًمذيـ ُرُُمقا سم٤مإلرضم٤مء ُِمـ إيم٤مسمر ُمثؾ ـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م وإسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل 

هٜم٤م أني اًمٜمزاَع ذم هذا يم٤من سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ ُِمـ وٟمحقَه٤م، يم٤من إرضم٤مؤهؿ ُِمـ هذا اًمٜمقع... واعم٘مّمقُد 

 ضمٜمس اعمٜم٤مزقم٦م ذم يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم، ويمٚم ٝمؿ ُِمـ أهؾ اإليامن واًم٘مرآن. 

وأُم٤م ضمٝمؿ ومٙم٤من ي٘مقل: إني اإليامَن جمرُد شمّمديؼ اًم٘مٚم٥م وإن مل يتٙمٚمؿ سمف، وهذا اًم٘مقل ٓ ُيْٕمَر  قمـ 

روا َُمـ ىم٤مل هبذا اًم٘مقل، وًمٙمـ هق اًمذي ٟمٍمه أطمٍد ُِمـ قمٚمامء إُم٦م وأئٛمتٝم٤م، سمؾ أمحد وويمٞم ع وهمػمَه٤م يَمٗمي

إؿمٕمري  وأيمثُر أصح٤مسمف، وًمٙمـ ىم٤مًمقا ُمع ذًمؽ: إني يمؾي َُمـ طمٙمؿ اًمنمع سمٙمٗمره طَمَٙمْٛمٜم٤م سمٙمٗمره، 

َط اًمٙمالُم قمغم أىمقاهلؿ وأىمقال همػمهؿ ذم  ًِ واؾمتدًمٚمٜم٤م سمتٙمٗمػم اًمِم٤مرع ًمف قمغم ظُمُٚمق  ىمٚمٌف ُمـ اعمٕمروم٦م، وىمد سُم

 ."ناإليام"

ىم٤مل: وأىمقال اخلقارج إٟمام قَمَروْمٜم٤َمه٤م ُِمـ ٟم٘مؾ اًمٜم٤مس قمٜمٝمؿ، مل َٟمِ٘مْػ هلؿ قمغم يمت٤مٍب ُمّمٜميٍػ يمام َوىَمْٗمٜم٤َم 

قمغم يمت٥م اعمٕمتزًم٦م واًمراومْم٦م واًمزيدي٦م واًمٙمراُمٞم٦م وإؿمٕمري٦م واًم٤ًمعمٞم٦م وأهؾ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م واًمٔم٤مهري٦م 

 [49 - 13/30ٛمقع اًمٗمت٤موى جموُمذاه٥م أهؾ احلدي٨م واًمٗمالؾمٗم٦م واًمّمقومٞم٦م وٟمحق ه١مٓء(. ]

قمٌد اًمرمحـ سمـ يمٞم٤ًمن أسمق سمٙمر إصؿ اعمٕمتززم ص٤مطم٥م ( : )5/121) "ًم٤ًمن اعمٞمزان"ذم  (245)

وىم٤مل: يم٤من ُمـ أومّمح اًمٜم٤مس وأورقمٝمؿ  "ـمٌ٘م٤مهتؿ"اعم٘م٤مٓت ذم إصقل، ذيمره قمٌد ال٤ٌمر اهلٛمذاين ذم 

قُمَٚمٞمي٦م. ىمٚم٧م: وهق ُمـ ـمٌ٘م٦م أيب وأوم٘مٝمٝمؿ، وًمف شمٗمًػم قمجٞم٥م. وُمـ شمالُمذشمف إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اسمـ 

 (.اهلذيؾ اًمَٕمالي  أو أىمدم ُمٜمف
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ىم٤مل اًمذهٌل: )ضمٝمٛمل ه٤مًمؽ. يم٤من ُيٜم٤مفمر وي٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن. ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن قمنمة ( 246)

 ضمٝمٛمل ؿمٞمٓم٤من(.[( : )9/113) "اًمًػم"وىم٤مل ذم ،  1/20وُم٤مئتلم(. ]ُمٞمزان آقمتدال 

ؾ قمـ أيب احلًـ اًمٕمجكم ىم٤مل: ىم٤مل: إسمراهٞمؿ سمـ وىم٤مل اسمـ طمجر: )ذيمره أسمق اًمٕمرب ذم اًمْمٕمٗم٤مء وٟم٘م

قمٚمٞم٦م ضمٝمٛمل ظمٌٞم٨م ُمٚمٕمقن، وىم٤مل اخلٓمٞم٥م: يم٤من أطمَد اعمتٙمٚمٛملم وممـ ي٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن، ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: 

هق و٤مل، ضمٚمس سم٤ٌمب اًمْمقال يْمؾ اًمٜم٤مس، ىمٚم٧م: سم٤مب اًمْمقال ُمقوٌع يم٤من سمج٤مُمع ُمٍم، وىمد ذيمر 

وىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم: ًمف ؿمذوذ يمثػمة، وُمذاهٌف قمٜمد هذه اًم٘مّم٦م ُمٓمقًم٦م،  "ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل"اًم٤ًمضمل ذم 

قمـ  "ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل"أهؾ اًمًٜم٦م ُمٝمجقرة، وًمٞمس ىمقًُمف قمٜمدهؿ مم٤م ُيَٕمد  ظمالوم٤م. وذيمر اًمٌٞمٝم٘مل ذم 

 طمتك ذم ىمقل 
ٍ
ـَ قمٚمٞم٦م ذم يمؾ رء ، وم٢مين أىمقل: ٓ إًمف إٓ اهلل "ٓ إًمف إٓ اهلل"اًمِم٤مومٕمل أٟمف ىم٤مل: أٟم٤م أظم٤مًمػ سم

 - 1/34وهق ي٘مقل: ٓ إًمف إٓ اهلل اًمذي ظَمَٚمَؼ يمالُم٤م ؾَمِٛمَٕمف ُمقؾمك(. ]ًم٤ًمن اعمٞمزان  اًمذي يَمٚميؿ ُمقؾمك،

35] 

قمـ محزة سمـ ؾمٕمٞمد اعمروزي ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م سمٙمر سمـ قمٞم٤مش  "اعم٤ًمئؾ"وروى أسمق داود ذم يمت٤مب

ـِ قمٚمٞم٦م ذم اًم٘مرآن، ومام شم٘مقل؟ وم٘م٤مل: اؾمٛمع إزّم، وي ٚمؽ! َُمـ ىمٚم٧م: ي٤م أسم٤م سمٙمر، ىمد سمٚمٖمؽ ُم٤م يم٤من ُِمـ أُمر اسم

 7/327زقمؿ أني اًم٘مرآَن خمٚمقق ومٝمق قمٜمدٟم٤م يم٤مومر زٟمديؼ قمدو  اهلل، ٓ ٟمج٤مًمًف وٓ ٟمٙمٚمٛمف. ]هتذي٥م اًمٙمامل 

- 728] 

ىم٤مل اسمـ يمثػم: )ؿمٞم( اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٕمتزًم٦م ذم زُم٤مٟمف، وقمٚمٞمف اؿمتٖمؾ أسمق احلًـ إؿمٕمري صمؿ ( 247)

اًمتٗمًػم، وىمد َردي قمٚمٞمف اًمِمٞم( أسمق  رضمع قمٜمف، وًمٚمج٤ٌمئل شمٗمًػٌم طم٤مومؾ ُمٓمقل، ًمف ومٞمف اظمتٞم٤مراٌت همري٦ٌم ذم

ٌي٤مء(. ]اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م   [14/798احلًـ إؿمٕمري ومٞمف، وىم٤مل: يم٠مني اًم٘مرآن ٟمزل سمٚمٖم٦م أهؾ ضُم

َؾ  -قمغم سمدقمتف  -ىم٤مل اًمذهٌل: )ويم٤من أسمق قمكم  ُمتقؾمٕم٤م ذم اًمٕمٚمؿ، ؾَمٞمي٤مَل اًمذهـ، وهق اًمذي َذًمي

َٚمف، وين ُم٤م صٕم٥م ُمٜمف. ويم٤من ي٘مػ ذم أيب سمٙمر وقمكم: أيام أومْمؾ؟ ُم٤مت سم٤مًمٌٍمة، ؾمٜم٦م  اًمٙمالم، وؾَمٝمي

صمالث وصمالث ُم٤مئ٦م. وقم٤مش صمامٟمٞم٤م وؾمتلم ؾمٜم٦م. وُم٤مت، ومخٚمٗمف اسمٜمف، أسمق ه٤مؿمؿ ال٤ٌمئل(. ]اًمًػم 

14/183] 
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 ...، (248)اينذٛمَ سمـ أمحد اهلَ  ال٤ٌمرًمٚم٘م٤ميض قمٌد  "اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم"و

                                                                                                                                                      

٤مئل: سمْمؿ الٞمؿ وشمِمديد اًم٤ٌمء اعمقطمدة، هذه اًمٜم٦ًٌم إمم ىمري٦ٍم ُِمـ ىُمرى ٌي ىم٤مل اسمـ ظمٚمٙم٤من: )والُ 

، وىم٤مل ي٤مىمقت احلٛمقي "إٟم٤ًمب"اًمٕمٚمامء، هٙمذا ىم٤مًمف اًمًٛمٕم٤مين ذم يمت٤مب  اًمٌٍمة، ظمرج ُمٜمٝم٤م مج٤مقم٦ٌم ُمـ

: إهن٤م يمقرة وسمٚمدة ذات ىمرى وقمامرات ُمـ ٟمقاطمل ظمقزؾمت٤من، واهلل أقمٚمؿ(. ]وومٞم٤مت  "اعمِمؽمك"ذم يمت٤مسمف 

 [184 - 3/183إقمٞم٤من 

ٌُف اعمٕمتزًم٦ُم ( 248) ، وٓ ُيٓمٚم٘مقن "ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة"إؾََمداسم٤مذي، ىم٤مل اسمـ اًمًٌٙمل: )وهق اًمذي شُمَٚم٘م 

هذا اًمٚم٘م٥َم قمغم ؾمقاه، وٓ َيْٕمٜمُقن سمف قمٜمد اإلـمالق همػَمه، يم٤من إُم٤مَم أهؾ آقمتزال ذم زُم٤مٟمف، ويم٤من يٜمتحؾ 

 [5/97ُمذه٥َم اًمِم٤مومٕمل ذم اًمٗمروع(. ]ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى 

سمـ  وىم٤مل اًمّمٗمدي: )َوزِمَ ىمْم٤مَء اًم٘مْم٤مة سم٤مًمري وأقمامهل٤م سمٕمد اُمتٜم٤مٍع ُمٜمف وإسم٤مء وإحل٤مح ُمـ اًمّم٤مطم٥م

ٌي٤مد، وهق ص٤مطم٥ُم اًمتّم٤مٟمٞمػ اعمِمٝمقرة ذم آقمتزال وشمٗمًػم اًم٘مرآن، ويم٤من ُمع ذًمؽ ؿم٤مومٕملي اعمذه٥م،  قَم

ويم٤من اًمّم٤مطم٥ُم ىمد أٟمٗمذ إمم أؾمت٤مذه أيب قمٌد اهلل اًمٌٍمي ي٠ًمًمف إٟمٗم٤مَذ رضمٍؾ يدقمق اًمٜم٤مَس سمٕمٛمٚمف وقمٚمٛمف إمم 

ـَ اًمٚمٗمظ واحلٗمظ، ًَ ومٚمؿ يٜمٗمؼ قمغم اًمّم٤مطم٥م ًمنماؾم٦م  ُمذهٌف، وم٠مٟمٗمذ إًمٞمف أسم٤م إؾمح٤مق اًمٜمّمٞمٌل، ويم٤من طَم

أظمالىمف، واطمتِمؿ اًمّم٤مطم٥م أن جيزيف سمام يٙمره، وم٠ميمؾ ُمٕمف يقُم٤م وأيمثر ُمـ أيمؾ الٌـ، وم٘م٤مل ًمف اًمّم٤مطم٥م: 

ٓ شمٙمثر ُمـ أيمؾ الٌـ وم٢مٟمف يي اًمذيم٤مء، وم٘م٤مل اًمٜمّمٞمٌل: ٓ شمٓم٥ٌم اًمٜم٤مس قمغم ُم٤مئدشمؽ، وم٤ًمءت هذه 

ورطمؾ، وأُمره سم٤مٟٓمٍما  قمٜمف، ويمت٥م إمم أيب  اًمٙمٚمٛم٦ُم اًمّم٤مطم٥َم، ومٌٕم٨م إًمٞمف سمخٛم٦ًم ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر وصمٞم٤مب

قمٌد اهلل اًمٌٍمي: أريد أن شمٌٕم٨م زم رضمال يدقمق اًمٜم٤مس سمٕم٘مٚمف أيمثر مم٤م يدقمقهؿ سمٕمٚمٛمف وقمٛمٚمف، وم٠مٟمٗمذ إًمٞمف 

ه اًمّم٤مطم٥ُم اًم٘مْم٤مَء ومٛمٚمؽ إُمقال،  ٓي قمٌَد ال٤ٌمر، ومرأى ُمٜمف ضَمٌََؾ قِمْٚمؿ وأظمالىم٤م ُمٝمذسم٦م، ومٜمٗمؼ قمٚمٞمف. وَو

قم٤مي٦م ًمٚمح٘مقق، وعم٤م ُم٤مت اًمّم٤مطم٥ُم يم٤من ي٘مقل: أٟم٤م ٓ أشمرطمؿ قمٚمٞمف ٕٟمف مل ُئمٝمر ويم٤من ُمقصقوم٤م سم٘مٚم٦م اًمر

شمقسمتف، ومٓمٕمـ اًمٜم٤مُس قمٚمٞمف سمذًمؽ وُم٘متقه، ُمع يمثرة إطم٤ًمن اًمّم٤مطم٥م إًمٞمف، ويم٤من قم٤مىم٦ٌم ذًمؽ أْن ىمٌض وَمْخُر 

اًمدوًم٦م قمٚمٞمف سمٕمد ُمقت اًمّم٤مطم٥م، وص٤مدره قمغم صمالصم٦م آٓ  أًمػ درهؿ، وقمزًمف قمـ ىمْم٤مء اًمري، وَوممي 

٤مَٟمف اًم٘م٤ميض أسم٤م احلًـ قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز الرضم٤مين اًمٕمالُم٦م ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمتل ُمٜمٝم٤م ُمٙم

، وي٘م٤مل: إني قمٌد ال٤ٌمر سم٤مع ذم ُمّم٤مدرشمف أًْمَػ ـمٞمٚم٤ًمٍن ُمٍمي، وهق ؿمٞم( اعمٕمتزًم٦م ورئٞمس "اًمقؾم٤مـم٦م"

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ...، (249)٤مينُمي ًمٕمكم سمـ قمٞمًك اًمر   "ال٤مُمع ًمٕمٚمؿ اًم٘مرآن"و

                                                                                                                                                      

سم٤مًمٔمٚمؿ  ـم٤مئٗمتٝمؿ يزقمؿ أن اعمًٚمؿ ُيٚمد ذم اًمٜم٤مر قمغم رسمع ديٜم٤مر، ومجع هذا اعم٤مل ُمـ اًم٘مْم٤مء واحلٙمؿ

 [22 - 18/20واًمرؿم٤م، وشمقٓه٤م قمـ ىمقٍم هؿ ذم ُمذهٌف فَمَٚمَٛم٦ٌم سمؾ يمٗمرة( اهـ خمتٍما. ]اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت 

: وىمع اظمتٞم٤مر ومخر اًمدوًم٦م سمـ ريمـ اًمدوًم٦م قمغم  "شم٤مرُيف"ىم٤مل أسمق ؾمٕمد ُمٜمّمقر سمـ احلًلم إيب ذم 

٤مد سمٕم٤مم، ومٙم٤من ذًمؽ ٌي سمٕمد ُمقت اًمّم٤مطم٥م سمـ قمَ ه ٓي أْن شَمَقممي قمكم  سمـ قمٌد اًمٕمزيز الرضم٤مين ىمْم٤مَء ممٚمٙمتف، ومقَ 

ُِمـ حم٤مؾمـ ومخر اًمدوًم٦م، ويم٤من هذا اًم٘م٤ميض مل َيَر ًمٜمٗمًف ُمثال وٓ ُم٘م٤مرٟم٤م، ُمع اًمٕمٗم٦م واًمٜمزاه٦م واًمٕمدل 

 [27/273واًمٍماُم٦م. ]شم٤مري( اإلؾمالم ًمٚمذهٌل 

يي ذم رطمٚمتل إمم ظمراؾم٤من، وذًمىم٤مل اخلٓمٞم٥م: ) ؽ ذم ؾمٜم٦م ُم٤مت قمٌُد ال٤ٌمر سمـ أمحد ىمٌَؾ دظمقزم اًمر 

 [12/414(. ]شم٤مري( سمٖمداد َخس قمنمة وأرسمع ُم٤مئ٦م، وأطم٥ًم أني ووم٤مشَمف يم٤مٟم٧م ذم أول اًمًٜم٦م

إؾمداسم٤مذي سمٗمتح إًمػ واًمًلم واًمدال اعمٝمٛمٚمتلم واًم٤ٌمء اعمٜم٘مقـم٦م سمقاطمدة سملم وىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين: )

إذا ظمرضم٧م إمم إًمٗملم وذم آظمره٤م اًمذال، هذه اًمٜم٦ًٌم امم أؾمداسم٤مذ، وهل سمٚمٞمدة قمغم ُمٜمزٍل ُمـ َهذان 

 [1/210(. ]إٟم٤ًمب اًمٕمراق

ذان  ذان سم٤مًمذال اعمٕمجٛم٦م وومتح اعمٞمؿ سمٚمٌد ُِمـ قمراق اًمٕمجؿ، ىم٤مل اسمـ اًمٙمٚمٌل: ؾمٛمل سم٤مؾمؿ سم٤مٟمٞمف ََهَ وََهَ

دان سم٤مًمدال اعمٝمٛمٚم٦م، وم٢ٌمؾمٙم٤من اعمٞمؿ، وِ  زاُن ؾَمْٙمران، ىمٌٞمٚم٦ٌم ُمـ محػم ُمـ سمـ ًمٗمٚمقج سمـ ؾم٤مم سمـ ٟمقح. وأُم٤م ََهْ

داين قمغم ًمٗمٔمٝم٤م. ]اٟمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم قمرب اًمٞمٛمـ، واًمٜم٦ًٌم إًم ، وإٟم٤ًمب ًمٚمًٛمٕم٤مين  2/640ٞمٝم٤م ََهْ

 [2/197، ووومٞم٤مت إقمٞم٤من  424و 13/419

أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٞمًك اًمرُم٤مين اًمٜمحقي اعمٕمتززم. أظمذ قمـ: اًمزضم٤مج، واسمـ دريد، ( 249)

ًمتٗمًػم، واًمٚمٖم٦م، وـم٤مئٗم٦م. وقمٜمف: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمتٜمقظمل، والقهري، وهالل سمـ اعمحًـ. وصٜمػ ذم ا

واًمٜمحق، واًمٙمالم، ًمف ٟمحٌق ُِمـ ُم٤مئ٦م ُمّمٜمػ. ويم٤من يتِمٞمع وي٘مقل: قمكمٌّ أومْمُؾ اًمّمح٤مسم٦م. ُم٤مت ذم مج٤مدى 

إومم ؾمٜم٦م أرسمع وصمامٟملم وصمالث ُم٤مئ٦م، قمـ صمامن وصمامٟملم ؾمٜم٦م. أصُٚمف ُِمـ ُهي َُمـ رأى، وُم٤مت سمٌٖمداد، ويم٤من 

 [534 - 16/533ُِمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ قمغم سمدقمتف. ]اًمًػم 

 [2/296ىم٤مل اًم٘مٗمٓمل: )ويم٤من أيمثُر ُم٤م ُيّمٜمٗمف ُي١مظمذ قمٜمف إُمالء(. ]إٟم٤ٌمه اًمرواة قمغم أٟم٤ٌمه اًمٜمح٤مة 
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 اعمٕمتزًم٦م. ؿ اقمت٘مدوا ُمذاه٥َم أُمث٤مهلُ ، ومٝم١مٓء و(250)ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمزخمنمي "٤م اًمٙمِمي "و

                                                                                                                                                      

َُم٦ًم ذم اًمٕمرسمٞم٦م، وهق ذم ـمٌ٘م٦ِم أيب قمكم اًمٗم٤مرد وأيب ؾمٕمٞمد اًمًػماذم، ويم٤من وىم٤مل اًمّمٗمدي: ) يم٤من قَمالي

ُمٕمٜم٤م ُمٜمف رء، وإن يم٤من ُم٤م  يٛمزج ٟمحَقه سم٤معمٜمٓمؼ طمتك ىم٤مل اًمٗم٤مرد: إن يم٤من اًمٜمحُق ُم٤م ي٘مقًمف اًمرُم٤مين ومٚمٞمس

ٟم٘مقًمف ٟمحـ ومٚمٞمس ُمع اًمرُم٤مين ُمٜمف رء، ويم٤من ي٘م٤مل: اًمٜمحقيقن ذم زُم٤مٟمٜم٤م صمالصم٦م: واطمٌد ٓ ُيٗمٝمؿ يمالُُمف وهق 

(. اًمرُم٤مين، وواطمد ُيٗمٝمؿ سمٕمُض يمالُِمف وهق اًمٗم٤مرد، وواطمد ُيٗمٝمؿ مجٞمُع يمالُمف سمال أؾمت٤مٍذ وهق اًمًػماذم

 [21/248]اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت 

٤من وسمٞمِٕمف، واًمرُم٤مين: سم ُمي ْمؿ اًمراء وشمِمديد اعمٞمؿ وسمٕمد إًمػ ٟمقن، هذه اًمٜم٦ًٌُم جيقز أن شمٙمقن إمم اًمر 

٥َم إمم هذا وهذا ظَمْٚمٌؼ يمثػم، ومل  ًِ ويٛمٙمـ أْن شمٙمقن إمم ىمٍم اًمرُم٤من، وهق ىمٌٍم سمقاؾمط ُمٕمرو ، وىمد ُٟم

 [3/299إقمٞم٤من  َيْذيُمِر اًمًٛمٕم٤مين أني ٟم٦ًٌم أيب احلًـ اعمذيمقِر إمم أيام، واهلل أقمٚمؿ. ]وومٞم٤مت

يمٌػم اعمٕمتزًم٦م، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد اًمزخمنمي، اخلقارزُمل، اًمٜمحقي، ( 250)

ذم رضم٥م، ؾمٜم٦م ؾمٌع  -ىمري٦م ُمـ قمٛمؾ ظمقارزم  -. ويم٤من ُمقًمده سمزخمنم "اعمٗمّمؾ"، و"اًمٙمِم٤م "ص٤مطم٥م 

ضمٞمد. ىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين: سمرع وؾمتلم وأرسمع ُم٤مئ٦م. ويم٤من رأؾم٤م ذم اًمٌالهم٦م واًمٕمرسمٞم٦م واعمٕم٤مين واًمٌٞم٤من، وًمف َٟمْٔمٌؿ 

ذم أداب، وصٜمػ اًمتّم٤مٟمٞمػ، َوَرَد اًمٕمراَق وظمراؾم٤من، ُم٤م دظمؾ سمٚمدا إٓ واضمتٛمٕمقا قمٚمٞمف، وشمٚمٛمذوا ًمف، 

ٌي٧ْم قمغم يمالُمف ري٤مُح اًم٤ٌمدي٦م، ُم٤مت ًمٞمٚم٦م قمروم٦م، ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم  ٤مسم٦م، ضم٤مور ُمدة طمتك َه ًي َُم٦ًم َٟم ويم٤من قمالي

 [155 - 20/151وَخس ُم٤مئ٦م. ]اًمًػم 

يم٤من اًمزخمنمي ُمٕمتززمي آقمت٘م٤مد ُمتٔم٤مهرا سمف، طمتك ُٟمِ٘مَؾ قمٜمف أٟمف يم٤من إذا ىمّمد اسمـ ظمٚمٙم٤من: )وىم٤مل 

ص٤مطم٤ٌم ًمف واؾمت٠مذن قمٚمٞمف ذم اًمدظمقل ي٘مقل عمـ ي٠مظمذ ًمف اإلذن: ىمؾ ًمف أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اعمٕمتززم سم٤مًم٤ٌمب. وأول ُم٤م 

ل: إٟمف ىمٞمؾ ًمف: ُمتك ، ومٞم٘م٤م"احلٛمد هلل اًمذي ظمٚمؼ اًم٘مرآن"يمت٥م اؾمتٗمت٤مَح اخلٓم٦ٌم:  "اًمٙمِم٤م "صٜمػ يمت٤مب 

، "احلٛمد هلل اًمذي ضمٕمؾ اًم٘مرآن"شمريمتف قمغم هذه اهلٞمئ٦م هجره اًمٜم٤مس وٓ يرهم٥م أطمٌد ومٞمف، ومٖمػمه سم٘مقًمف: 

 :) ًَ احلٛمد هلل اًمذي أٟمزل "وضمٕمؾ قمٜمدهؿ سمٛمٕمٜمك ظمٚمؼ، واًمٌح٨ُم ذم ذًمؽ يٓمقل، ورأي٧ُم ذم يمثػٍم ُمـ اًمٜم 

 [5/170ومٞم٤مت إقمٞم٤من (. ]و، وهذا إصالُح اًمٜم٤مِس ٓ إصالُح اعمّمٜم ػ"اًم٘مرآن
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ًٛمقهن٤م هؿ: اًمتقطمٞمد، واًمٕمدل، واعمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم، وإٟمٗم٤مذ اعمٕمتزًم٦م َخ٦ًم، يُ  وأصقُل 

 ُٕمر سم٤معمٕمرو  واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.اًمققمٞمد، وا

                                                                                                                                                      

وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق حمٛمد سمـ أيب مجرة ذم ذح اًمٌخ٤مري ًمف عمَي٤م ذيمر ىمقُم٤م ُِمـ اًمٕمٚمامء َيْٖمِٚمُٓمقن ذم أُمقر 

يمثػمة، ىم٤مل: وُمٜمٝمؿ َُمـ يرى سمٛمٓم٤مًمٕم٦م يمت٤مب اًمزخمنمي وُي١ْمصمره قمغم همػمه ُمـ اًم٤ًمدة يم٤مسمـ قمٓمٞم٦م، ويًٛمل 

٤م  إن يم٤من قم٤مروم٤م سمدؾم٤مئًف ومال َيِؾ  ًمف أْن يٜمٔمر ومٞمف، ٕٟمف يمت٤مسمف اًمٙمِم٤م  شمٕمٔمٞماًم ًمف. ىم٤مل: واًمٜم٤مفمر ذم اًمٙمِم

٤مل سمٜمٔمره ومٞمف قمغم شمٕمٔمٞمٛمف، وأيْم٤م  ٓ ي٠مُمـ اًمٖمٗمٚم٦َم ومتًٌؼ إًمٞمف شمٚمؽ اًمدؾم٤مئُس وهق ٓ يِمٕمر، أو يٛمؾ الُٝمي

 ومٝمق ي٘مدم ُمرضمقطم٤م قمغم راضمح، ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤ممل أْن َي٠ْمَٟمَػ ُِمـ أْن َيّمػَم ؾمقاؾم٤م ًمٚمٛمٕمتززم، وىمد ىم٤مل صغم اهلل

. وإن يم٤من همػَم قم٤مرٍ  سمدؾم٤مئًف ومال َيِؾ  ًمف "وم٢من ذًمؽ يًخط اهلل ،ٓ شم٘مقًمقا عمٜم٤مومؼ: ؾمٞمد"ٞمف وؾمٚمؿ: قمٚم

ٌِؼ إًمٞمف وهق ٓ يِمٕمر، ومٞمّمػم ُمٕمتزًمٞم٤م ُمريم٤ٌم، واهلل اعمقومؼ. ]ًم٤ًمن اعمٞمزان  ًْ اًمٜمٔمُر ومٞمف، ٕني شمٚمؽ اًمدؾم٤مئَس شَم

8/8] 

َٗمف: )إ "اعم٘مدُم٦م"وىم٤مل اسمـ ظمٚمدون ذم  )أي: اًمٙمِم٤م ( ُِمـ أهؾ آقمتزال ذم اًمٕم٘م٤مئد، ومٞم٠ميت  ني ُُم١َمًم 

اًم٘مرآن ُمـ ـمرق اًمٌالهم٦م، ومّم٤مر سمذًمؽ ًمٚمٛمح٘م٘ملم  سم٤محِلج٤مج قمغم ُمذاهٌٝمؿ اًمٗم٤مؾمدة طمٞم٨م شمٕمرض ًمف ذم آِي 

ُِمـ أهؾ اًمًٜم٦م اٟمحراٌ  قمٜمف، وحتذيٌر ًمٚمجٛمٝمقر ُمـ ُمٙم٤مُمٜمف، ُمع إىمرارهؿ سمرؾمقخ ىمدُمف ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٚم٤ًمن 

٤مفمُر ومٞمف واىمٗم٤م ُمع ذًمؽ قمغم اعمذاه٥م اًمًٜمٞم٦م، حمًٜم٤م ًمٚمحج٤مج قمٜمٝم٤م، ومال ضمرم إٟمف واًمٌالهم٦م، وإذا يم٤من اًمٜم

ُم٠مُمقن ُمـ همقائٚمف، ومٚمتُْٖمتَٜمَْؿ ُمٓم٤مًمٕمُتف ًمٖمراسم٦م ومٜمقٟمف ذم اًمٚم٤ًمن. وًم٘مد وصؾ إًمٞمٜم٤م ذم هذه اًمٕمّمقر شم٠مًمٞمٌػ 

ًمٌٕمض اًمٕمراىمٞملم، وهق ذ  اًمديـ اًمٓمٞمٌل، ُمـ أهؾ شمقريز ُمـ قمراق اًمٕمجؿ، ذح ومٞمف يمت٤مب 

نمي هذا، وشمتٌع أًمٗم٤مفَمف وشمٕمرض عمذاهٌف ذم آقمتزال سم٠مدًم٦م شمزيٗمٝم٤م، ويٌلم أني اًمٌالهم٦م إٟمام شم٘مع ذم اًمزخم

أي٦م قمغم ُم٤م يراه أهُؾ اًمًٜم٦م ٓ قمغم ُم٤م يراه اعمٕمتزًم٦م، وم٠مطمًـ ذم ذًمؽ ُم٤م ؿم٤مء، ُمع إُمت٤مقمف ذم ؾم٤مئر ومٜمقن 

 ([556 - 555اًمٌالهم٦م، وومقق يمؾ  ذي قمٚمؿ قمٚمٞمؿ(. ]اعم٘مدُم٦م )ص

ٌُقا قمٚمٞمف، وسمٞمٜمقا دؾم٤مئًف، طمجر: ) وىم٤مل اسمـ وأُم٤م اًمتٗمًػم )يٕمٜمل اًمٙمِم٤م ( وم٘مد أوًمع اًمٜم٤مُس سمف، وَٟم٘مي

وأومردوه٤م سم٤مًمتّمٜمٞمػ، وَُمـ رؾمخ٧م ىمدُُمف ذم اًمًٜم٦م، وؿمدا ـَمَروًم٤م ُِمـ اظمتال  اعم٘م٤مٓت، اٟمتٗمع سمتٗمًػمه، 

ه ُم٤م ُُيِمك ُِمـ دؾم٤مئًف  [8/8(. ]ًم٤ًمن اعمٞمزان ومل َيُيي



 

 252 

اهلل ٓ  ني قمـ ذًمؽ ىم٤مًمقا: إو ،ّمٗم٤متاًم ف ٟمٗمُل الٝمٛمٞم٦م اًمذي ُمْمٛمقٟمُ  هؿ هق شمقطمٞمدُ وشمقطمٞمدُ 

ىمدرة وٓ طمٞم٤مة  وٓ ؿٌ ٚمْ اًمٕم٤ممل، وإٟمف ٓ ي٘مقم سمف قمِ  ًمٞمس ومقَق  -شمٕم٤ممم- ن اًم٘مرآن خمٚمقق، وإٟمفإرى، ويُ 

 ُمـ اًمّمٗم٤مت. وٓ ُمِمٞمئ٦م وٓ صٗم٦مٌ  وٓ ؾمٛمع وٓ سمٍم وٓ يمالم

قمٚمٞمٝم٤م  ٝم٤م، وٓ هق ىم٤مدرٌ ٤م يمٚمي ٝم٘مَ ٚمَ اًمٙم٤مئٜم٤مت وٓ ظَم  مجٞمعَ  ٠مْ َِم اهلل مل يَ  ـ ُمْمٛمقٟمف أني ؿ ومٛمِ هلُ دْ وأُم٤م قمَ 

 سمف ذقم٤م، وُم٤م رَ ُمَ إٓ ُم٤م أَ  دْ رِ ه٤م وٓ ذه٤م، ومل يُ اًمٕم٤ٌمد مل ُيٚم٘مٝم٤م اهلل ٓ ظمػمَ  أومٕم٤مَل  ٝم٤م، سمؾ قمٜمدهؿ أني يمٚم  

 ؾمقى ذًمؽ وم٢مٟمف يٙمقن سمٖمػم ُمِمٞمئتف.

 ...، (251)وىمد واوم٘مٝمؿ قمغم ذًمؽ ُمت٠مظمرو اًمِمٞمٕم٦م

                                              

( إؿم٤مرة إمم أني ًمٚمٛمت٠مظمريـ ُمٜمٝمؿ ُمـ اعم٘م٤مٓت ُم٤م ُي٤مًمٗمقن ومٞمٝم٤م ِمٞمٕم٦مُمت٠مظمرو اًمذم ىمقًمف ) (251)

يم٤مٟم٧م اًمِمٞمٕم٦م إومم ٓ يتٜم٤مزقمقن ذم شمٗمْمٞمؾ أيب سمٙمر اعمت٘مدُملم، وىمد شم٘مدم ىمري٤ٌم ذم هذا اًمتٕمٚمٞمؼ ىمقًُمف: )

اهلل وقمٛمر، وإٟمام يم٤من اًمٜمزاُع ذم قمكمٍّ وقمثامن، وهلذا ىم٤مل ذيؽ سمـ قمٌد اهلل: إني أومْمَؾ اًمٜم٤مس سمٕمد رؾمقل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أسمق سمٙمر وقمٛمر، وم٘مٞمؾ ًمف: شم٘مقل هذا وأٟم٧م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م؟ وم٘م٤مل: يمؾ  اًمِمٞمٕم٦م يم٤مٟمقا قمغم 

 (.هذا، وهق اًمذي ىم٤مل هذا قمغم أقمقاد ُمٜمؼمه، أومٜمٙمذسمف ومٞمام ىم٤مل؟

وهلذا ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: )اًمتِمٞمع ذم قمر  اعمت٘مدُملم هق اقمت٘م٤مُد شمٗمْمٞمؾ قمكمٍّ قمغم قمثامن، وأني 

٤من ُُمّمٞم٤ٌم ذم طمروسمف، وأن خم٤مًمٗمف خمٓمئ، ُمع شم٘مديؿ اًمِمٞمخلم وشمٗمْمٞمٚمٝمام، ورسمام اقمت٘مد سمٕمُْمٝمؿ أني قمٚمٞم٤م يم

ٜم٤ًم ص٤مدىم٤م جمتٝمدا ومال  ،ٕمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿقمٚمٞم٤م أومْمُؾ اخلٚمؼ سم وإذا يم٤من ُُمٕمتِ٘مد ذًمؽ َوِرقًم٤م َدي 

وْمُض اعمَْحض، ومال  وأُم٤م اًمتِمٞمعُ  ،هبذا، ٓ ؾمٞمام إن يم٤من همػَم داقمٞم٦مشُمَرد  روايُتف  ذم قُمْرِ  اعمت٠مظمريـ ومٝمق اًمري

ٌَُؾ رواي٦ُم اًمراوميض اًمٖم٤مزم وٓ يمراُم٦م(. ]هتذي٥م اًمتٝمذي٥م   [1/81شُمْ٘م

اًمٌدقم٦م قمغم ضسملم: ومٌدقم٦م صٖمرى يمٖمٚمق اًمتِمٞمع، أو يم٤مًمتِمٞمع سمال همٚمق وٓ حتر ، ىم٤مل اًمذهٌل: )و

ُردي طمدي٨ُم ه١مٓء ًمذه٥م مجٚم٦ٌم ُمـ أصم٤مر  ومٝمذا يمثػٌم ذم اًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ ُمع اًمديـ واًمقرع واًمّمدق، ومٚمق

 اًمٜمٌقي٦م، وهذه ُمٗمًدة سَمٞم ٜم٦َم.
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ِ
صمؿ سمدقم٦م يمؼمى، يم٤مًمرومض اًمٙم٤مُمؾ واًمٖمٚمق ومٞمف، واحلَط  قمغم أسمك سمٙمر وقمٛمر رى اهلل قمٜمٝمام، واًمدقم٤مء

ب رضمال ص٤مدىم٤م ْ وٓ  إمم ذًمؽ، ومٝمذا اًمٜمقُع ٓ ُيت٩م هبؿ وٓ يمراُم٦م. وأيْم٤م ومام أؾمتحُي أَن ذم هذا اًميي

 ُم٠مُمقٟم٤م، سمؾ اًمَٙمِذُب ؿمٕم٤مُرهؿ، واًمت٘مٞم٦م واًمٜمٗم٤مق دصم٤مرهؿ، ومٙمٞمػ ُي٘مٌؾ ٟم٘مُؾ َُمـ هذا طم٤مًُمف! طم٤مؿم٤م ويمال.

وم٤مًمِمٞمٕمل اًمٖم٤مزم ذم زُم٤من اًمًٚمػ وقُمْرومِٝمؿ هق َُمـ شمٙمٚمؿ ذم قمثامن واًمزسمػم وـمٚمح٦م وُمٕم٤موي٦م وـم٤مئٗم٦م 

٤مدة، ممـ طم٤مرب قمٚمٞم٤م ريض اهلل قمٜمف، وشمٕمرض ًمًٌٝمؿ، واًمٖم٤مزم ذم زُم٤مٟمٜم٤م وقُمْرومِٜم ًي ُر ه١مٓء اًم ٤م هق اًمذي ُيَٙمٗم 

 [6 - 1/5ُمٞمزان آقمتدال ويتؼمأ ُِمـ اًمِمٞمخلم أيْم٤م، ومٝمذا و٤ملٌّ ُمٕمثر(. ]

ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد: ىمٚم٧م ٕيب: ُمـ اًمراوميض؟ ىم٤مل: اًمذي يِمتؿ رضمال ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل 

، واٟمٔمر:  18/89ًمٚمذهٌل . ]شم٤مري( اإلؾمالم صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو يتٕمرض هلؿ، ُم٤م أراه قمغم اإلؾمالم

 [1/182ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٓسمـ أيب يٕمغم 

ص٤مطم٥م حمٛمد سمـ  -وىم٤مل أسمق اًمٗمتح سمـ أيب اًمٗمقارس: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمكم سمـ ؾمٝمؾ اسمـ اإلُم٤مم 

صمؿ  -ريض اهلل قمٜمف  -: ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ ضمرير وهق يٙمٚمؿ اسمـ ص٤مًمح إقمٚمؿ، وضمرى ِذيْمُر قمكمٍّ -ضمرير 

: إن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ًمٞم٤ًم سم٢مُم٤مَُمل ُهدى، أيش هق؟ ىم٤مل: ُمٌتدع، وم٘م٤مل اسمـ ىم٤مل حمٛمد سمـ ضمرير: َُمـ ىم٤مل

 [14/275ضمرير إٟمٙم٤مرا قمٚمٞمف: ُمٌتدع ُمٌتدع! هذا ُي٘مَتؾ. ]ؾمػم اًمٜمٌالء 

ْفض (( ذيمر اًمٕمٚمامء أني اًمرومض أؾم٤مس اًمزٟمدىم٦م، وأن أول ُمـ اسمتدع ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ) )) أصُل الرَّ

 [4/102داهلل سمـ ؾم٠ٌم(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى اًمرومض إٟمام يم٤من ُمٜم٤موم٘م٤م زٟمدي٘م٤م، وهق قمٌ

وىم٤مل أيْم٤م: )أصُؾ اعمذه٥م ُِمـ إطمداث اًمزٟم٤مدىم٦م اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ قم٤مىَمٌَٝمؿ ذم طمٞم٤مشمف قمكمٌّ أُمػُم اعم١مُمٜملم 

ريض اهلل قمٜمف، ومحرق ُمٜمٝمؿ ـم٤مئٗم٦م سم٤مًمٜم٤مر، وـمٚم٥م ىمتؾ سمٕمْمٝمؿ ومٗمروا ُِمـ ؾمٞمٗمف اًمٌت٤مر، وشمققمد سم٤ملٚمد 

ٕظم٤ٌمر، إذ ىمد شمقاشمر قمٜمف ُمـ اًمقضمقه اًمٙمثػمة أٟمف ىم٤مل قمغم ُمٜمؼم اًمٙمقوم٦م ـم٤مئٗم٦م ُمٗمؽمي٦م ومٞمام قُمِر  قمٜمف ُمـ ا

، وسمذًمؽ أضم٤مب اسمٜمَف حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م "ظمػُم هذه إُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م أسمق سمٙمر صمؿ قمٛمر"وىمد أؾمٛمع َُمـ طَمَي: 

يـ وهمػمه ُمـ قمٚمامء اعمِٚمي٦م احلٜمٞمٗمٞم٦م, وهلذا يم٤مٟم٧م اًمِمٞمٕم٦م اعمت٘مدُمقن اًمذ "صحٞمحف"ومٞمام رواه اًمٌخ٤مري ذم 

ٌُقا قمٚمٞم٤م أو يم٤مٟمقا ذم ذًمؽ اًمزُم٤من مل يتٜم٤مزقمقا ذم شمٗمْمٞمؾ أيب سمٙمر وقمٛمر، وإٟمام يم٤من ٟمزاقُمٝمؿ ذم شمٗمْمٞمؾ  َصِح

قمكمٍّ وقمثامن، وهذا مم٤م َيٕمؽم  سمف قمٚمامُء اًمِمٞمٕم٦م إيم٤مسمر ُِمـ إوائؾ وإواظمر، طمتك َذيَمَر ُِمثَْؾ ذًمؽ أسمق 
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قمغم هذه  يب ضمٕمٗمر هذا شمٗمًػمٌ ، وٕ(252)اموأُمث٤مهلِ  ،قديم٤معمٗمٞمد، وأيب ضمٕمٗمر اًمٓم  

ـْ (253)اًمٓمري٘م٦م اعمٕمتزًم٦م ًمٞمس ومٞمٝمؿ  وم٢مني  ،(254)اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م إمم ذًمؽ ىمقَل  ؿ  ُْم يَ  ، ًمٙم

 .أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكمّ  ظمالوم٦مَ ٜمٙمر ـ يُ ـ ي٘مقل سمذًمؽ وٓ ُمَ ُمَ 

                                                                                                                                                      

أيب ٟمٛمر وم٘م٤مل ًمف: أيام أومْمؾ أسمق سمٙمر أو قمكّم؟  اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌٚمخل، ىم٤مل: ؾم٠مل ؾم٤مئٌؾ ذيَؽ سمـ قمٌد اهلل اسمـ

وم٘م٤مل ًمف: أسمق سمٙمر، وم٘م٤مل ًمف اًم٤ًمئؾ: أشم٘مقل هذا وأٟم٧م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، إٟمام اًمِمٞمٕمل َُمـ ىم٤مل ُِمثَْؾ 

هذا، واهلل ًم٘مد رىمك قمكمٌّ هذا إقمقاد وم٘م٤مل: أٓ إن ظمػم هذه إُم٦م سمٕمد ٟمٌٞمٝم٤م أسمق سمٙمر صمؿ قمٛمر، أومٙمٜم٤م َٟمُرد  

، ذيمر هذا أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌٚمخل ذم اًمٜم٘مض قمغم اسمـ اًمراوٟمدي "يمٜم٤م ٟمٙمذسمف، واهلل ُم٤م يم٤من يمذاسم٤مىمقًَمف، أ

(. ]ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م "شمثٌٞم٧م اًمٜمٌقة"ذم يمت٤مب اقمؽماوف قمغم ال٤مطمظ، ٟم٘مٚمف قمٜمف اًم٘م٤ميض قمٌد ال٤ٌمر اهلَْٛمداين 

1/11 - 15] 

ل، وٓ خت٤مًمٗمٝم٤م إٓ ذم ىم٤مل الالل اًمدواين: )أيمثر اًمِمٞمٕم٦م شمقاومؼ اعمٕمتزًم٦م ذم أيمثر إصق (252)

 ([42ُم٤ًمئَؾ ىمٚمٞمٚم٦م، أيمثره٤م يتٕمٚمؼ سم٤مإلُم٤مُم٦م(. ]ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٕمْمدي٦م )ص

ًمٚمِمٞم( أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلًـ سمـ قمكم اًمٓمقد  "اًمتٌٞم٤من"ىم٤مل حمٛمد طمًلم اًمذهٌل: )( 253)

يمر هـ )ؾمتلم وأرسمٕمامئ٦م ُمـ اهلجرة(. وهق اًمذي اؾمتٛمد ُمٜمف اًمٓمؼمد شمٗمًػَمه، وىمد ذ 460اعمتقرم ؾمٜم٦م 

(. ]اًمتٗمًػم واعمٗمنون أٟمف ي٘مع ذم قمنميـ جمٚمدا. ومل ي٘مع ًمٜم٤م هذا اًمتٗمًػم "أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م"ص٤مطم٥م 

2/32] 

إٟمام فَمَٝمَر عمَي٤م رومْمقا زيَد سمـ قمكم سمـ احلًلم ذم ظمالوم٦م  "اًمراومْم٦م": )ًمٗمُظ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م( 254)

قمنميـ أو اصمٜمتلم هِم٤مم، وىمّم٦ُم زيد سمـ قمكم سمـ احلًلم يم٤مٟم٧م سمٕمد اًمٕمنميـ وُم٤مئ٦م، ؾمٜم٦م إطمدى و

وقمنميـ وُم٤مئ٦م، ذم أواظمر ظمالوم٦م هِم٤مم، ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ اًمًٌتل: ىُمتَِؾ زيُد سمـ قمكم سمـ احلًلم سم٤مًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م 

اصمٜمتلم وقمنميـ وُم٤مئ٦م، وُصٚم٥َِم قمغم ظمِم٦ٌم، ويم٤من ُِمـ أوم٤موؾ أهؾ اًمٌٞم٧م وقمٚمامئٝمؿ، ويم٤مٟم٧م اًمِمٞمٕم٦م 

٦ٍم وزيدي٦م، وم٢مٟمف عمَي٤م ؾُمِئَؾ قمـ أيب سمٙمر وقمٛمر، شمٜمتحٚمف. ىمٚم٧م: وُِمـ زُمـ ظمروِج زيٍد اومؽمىم٧م اًمِمٞمٕم٦ُم إمم راومْم

قا  ٛم  ًُ ، ًمرومْمٝمؿ إي٤مه، وؾمٛمل َُمـ مل يرومْمف "راومْم٦م"ومؽمطمؿ قمٚمٞمٝمام، َروَمَْمف ىمقٌم، وم٘م٤مل هلؿ: رومْمتٛمقين، وم

 [35 - 1/34ُمـ اًمِمٞمٕم٦م زيدي٤م، ٟٓمت٤ًمهبؿ إًمٞمف(. ]ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م 
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ٜمل قمنمي٦م، َٟمَ٘مُٚمقا اخلالوم٦َم ُِمـ ضمٕمٗمٍر، سمٕمد واٟم٘مًؿ اًمراومْم٦ُم سمٕمد ذًمؽ إمم اصمىم٤مل اسمـ ظمٚمدون: )

احلًـ واحلًلم وقمكم زيـ اًمٕم٤مسمديـ وحمٛمد اًم٤ٌمىمر وضمٕمٗمر اًمّم٤مدق، إمم اسمٜمف ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ ووًمِده قمغم 

ؾمٚمًٚم٦ٍم واطمدٍة إمم َت٤مم آصمٜمل قمنم، وهق حمٛمد اعمٝمدي، وزقمٛمقا أٟمف دظمؾ هداسم٤م وهؿ ذم اٟمتٔم٤مره إمم 

اخلالوم٦َم ُِمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق إمم اسمٜمف إؾمامقمٞمؾ، صمؿ ؾم٤مىمقه٤م ذم قَمِ٘مٌِف، ومٛمٜمٝمؿ  أن، وإمم اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م، ٟم٘مٚمقا

َُمـ اٟمتٝمك هب٤م إمم قمٌٞمد اهلل اعمٝمدي، وهؿ اًمٕمٌٞمديقن، وُمٜمٝمؿ َُمـ ؾم٤مىمٝم٤م إمم يٞمك سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد 

اؾمُٛمف قمٌٞمُد  اعمٙمتقم، وه١مٓء ـم٤مئٗم٦ٌم ُِمـ اًم٘مراُمٓم٦م، وهل ُِمـ يمذسم٤مهتؿ، وٓ ُيْٕمَرُ  عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ وًمدٌ 

 [3/450( اهـ . ]شم٤مري( اسمـ ظمٚمدون اهلل

ىم٤مل اًمراوميض اعمٕم٤مس حمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م: آصمٜم٤م قمنمي٦م ٟمٕم٧ٌم ُيْٓمَٚمؼ قمغم ىم٤مل اًمِمٞم( ٟم٤مس اًم٘مٗم٤مري: و

 [15اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م اًم٘م٤مئٚم٦م سم٤مصمٜمل قمنم إُم٤مُم٤م شمٕمٞمٜمٝمؿ سم٠مؾمامئٝمؿ. ]آصمٜم٤م قمنمي٦م وأهؾ اًمٌٞم٧م: ص

سمٕمد ُمٞمالد ومٙمرة إئٛم٦م آصمٜمل قمنم، واًمتل طمدصم٧م سمٕمد ووم٤مة  وفمٝمقر هذا آؾمؿ يم٤من سمال ؿمؽ

ىمٌؾ ووم٤مة احلًـ مل يٙمـ أطمٌد ي٘مقل سم٢مُم٤مُم٦م اعمٜمتٔمر "( طمٞم٨م أٟمف:  ه260احلًـ اًمٕمًٙمري )شمقذم ؾمٜم٦م

. ]ُمٜمٝم٤مج "إُم٤مُمٝمؿ اًمث٤مين قمنم، وٓ قُمِر  ُِمـ زُمـ قمكم ودوًم٦م سمٜمل أُمٞم٦م أطمٌد ادقمك إُم٤مُم٦َم آصمٜمل قمنم

 [4/209اًمًٜم٦م: 

ى ص٤مطم٥م خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م أن زُمـ فمٝمقر اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م، ؾمٜم٦م وًمٙمـ ير

 [21ُم٤مئتلم وَخس وَخًلم. ]اٟمٔمر: خمتٍم اًمتحٗم٦م: ص

( هل اًمتل زقمٛم٧م آصمٜم٤م قمنمي٦م أٟمف  ه255ويٌدو أٟمف قملم هذا اًمت٤مري( سم٤مًمذات، ٕن شمٚمؽ اًمًٜم٦م )

، واعمٗمٞمد ذم اإلرؿم٤مد 1/514اًمٙمٚمٞمٜمل ذم اًمٙم٤مذم: ُوًمَِد ومٞمٝم٤م إُم٤مُُمٝمؿ اًمث٤مين قمنم ]يمام ٟمص قمغم ذًمؽ اًمٙمؾ 

، واًمٕم٘مؾ قمٜمد 2/215. وٟمجد ذم إقمالم ًمٚمزريمكم: 393، واًمٓمؼمد ذم أقمالم اًمقرى: ص390ص

، سم٠من اًمقٓدة اعمزقمقُم٦م يم٤مٟم٧م 183، وشم٤مري( اإلُم٤مُمٞم٦م، قمٌد اهلل ومٞم٤مض: ص56اًمِمٞمٕم٦م، رؿمدي قمٚمٞم٤من: ص

، ويٜمتٔمرون ظمروضَمف، وم٢مذا يم٤من إُمُر يمذًمؽ ومٞمٜمٌٖمل أن ([، واًمذي يزقمٛمقن طمٞم٤مشمف إمم اًمٞمقم ه256ؾمٜم٦م )

، ٕن دقمقة وضمقد اإلُم٤مم اًمث٤مين قمنم اعمٜمتٔمر إٟمام فمٝمرت سمٕمد ووم٤مة احلًـ  ه260يدد اًمت٤مري( سمًٜم٦م 
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أهؾ اًمٙم٤ٌمئر  ٘مٌؾ ذماهلل ٓ يَ  اًمققمٞمد ذم أظمرة، وأني  ـ أصقل اعمٕمتزًم٦م ُمع اخلقارج: إٟمٗم٤مذُ وُمِ 

 ا ُمـ اًمٜم٤مر. ج ُمٜمٝمؿ أطمدً رِ ؿمٗم٤مقم٦م، وٓ ُُي 

سمٞم٦م وأشم٤ٌمقمٝمؿ، وم٠مطمًٜمقا شم٤مرة الي ٞم٦م واًمٙمُ اُمِ ري ئ٦م واًمٙمَ ضمِ رْ ُمـ اعمُ  قمٚمٞمٝمؿ ـمقائُػ  دي أٟمف ىمد رَ  وٓ ري٥َم 

 ط ذم همػم هذا اعمقوع.ًِ يمام ىمد سمُ  ،ض ٟم٘مٞمذَم رَ وأؾم٤مؤوا أظمرى، طمتك ص٤مروا ذم ـمَ 

ـ ُمِ  ٌػ ٚمَ اًم٘مرآن قمٚمٞمف، وًمٞمس هلؿ ؾَم  قا أًمٗم٤مظَ ٚمُ ٤م صمؿ مَحَ ٘مدوا رأيً ه١مٓء اقمت َؾ ثْ ُمِ  أني  واعم٘مّمقدُ 

ـ ٓ ذم رأيؿ وٓ ذم شمٗمًػمهؿ، وُم٤م ُمِ  ،ـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملماًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن، وٓ ُمِ 

يمثػمة، وذًمؽ ُمـ ضمٝمتلم: شم٤مرة ُمـ اًمٕمٚمؿ  ـ وضمقهٍ ٔمٝمر ُمِ ف يَ إٓ وسمٓمالٟمُ  ُمـ شمٗم٤مؾمػمهؿ اًم٤ٌمـمٚم٦مِ  شمٗمًػمٍ 

، وشم٤مرة ُمـ اًمٕمٚمؿ سمٗم٤ًمد ُم٤م ومنوا سمف اًم٘مرآن، إُم٤م دًمٞمال قمغم ىمقهلؿ أو ضمقاسم٤م قمغم سمٗم٤ًمد ىمقهلؿ

 ض هلؿ.اعمٕم٤مرِ 

اًمٜم٤مس ٓ  ذم يمالُمف، وأيمثرُ  عَ دَ اًمٌِ  س  دُ اًمٕم٤ٌمرة ومّمٞمح٤م، ويَ  َـ ًَ وُمـ ه١مٓء ُمـ يٙمقن طَم 

ـ ُمِ  يمثػم ممـ ٓ يٕمت٘مد اًم٤ٌمـمَؾ  ٍؼ ٚمْ وج قمغم ظَم رُ وٟمحقه، طمتك إٟمف يَ  "٤م اًمٙمِمي "يمّم٤مطم٥م  ،يٕمٚمٛمقن

ـ يذيمر ذم يمت٤مسمف ويمالُمف ُمـ اًمٕمٚمامء اعمٗمنيـ وهمػمهؿ ُمَ  وىمد رأي٧ُم  ُم٤م ؿم٤مء اهلل، شمٗم٤مؾمػمهؿ اًم٤ٌمـمٚم٦مِ 

 ه٤م وٓ يتدي ًمذًمؽ.أو يٕمت٘مد وم٤ًمدَ ٕمٚمؿ ؿ اًمتل يَ ـ شمٗمًػمهؿ ُم٤م يقاومؼ أصقهلَ ُمِ 

 ...اإلُم٤مُمٞم٦م،  (255)ه١مٓء ووالهلؿ دظمٚم٧م اًمراومْم٦مُ  ِ  شمٓمر   صمؿ إٟمف ًم٥ًٌِم 

 ...ـ ذًمؽ، ُمِ  ومٞمام هق أسمٚمغُ  ،هؿوهمػمُ  (256)٘مراُمٓم٦مصمؿ اًمٗمالؾمٗم٦م، صمؿ اًم

                                                                                                                                                      

 - 1/103اهـ . ]أصقل ُمذه٥م اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م  ( ه260اًمٕمًٙمري )واًمذي شمقذم ؾمٜم٦م 

104] 

قا راومْم٦ًم ًمرومْمٝمؿ إُم٤مُم٦َم أيب سمٙمر وقمٛمر. ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )ىم٤مل إ( 255) ؿمٕمري وـم٤مئٗم٦م: ؾُمٛم 

ـَ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م عمَي٤م ظمرج  قا راومْم٦ًم عمَي٤م َروَمُْمقا زيَد سم ىمٚم٧م: اًمّمحٞمُح أهنؿ ؾُمٛم 

 - 3/470سم٤مًمٙمقوم٦م أي٤مَم هِم٤مم سمـ قمٌد اعمٚمؽ، وىمد ذيمر هذا أيْم٤م إؿمٕمري  وهمػُمه(. ]ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م 

471] 
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ـُ ظمٚمدون ذم ( 256) أُم٤م : ) "اعم٘مدُم٦م"شم٘مدم أني اًمراومْم٦َم اٟم٘مًٛمقا إمم إُم٤مُمٞم٦م وإؾمامقمٞمٚمٞم٦م، ىم٤مل اسم

اإلُم٤مُمٞم٦م وم٤ًمىمقا اإلُم٤مُم٦َم ُِمـ قمكم اًمرى إمم اسمٜمف احلًـ سم٤مًمقصٞم٦م، صمؿ إمم أظمٞمف احلًلم، صمؿ إمم اسمٜمف قمكم 

ٜم٤م اومؽمىمقا ومرىمتلم: ومرىم٦م ؾم٤مىمقه٤م زيـ اًمٕم٤مسمديـ، صمؿ إمم اسمٜمف حمٛمد اًم٤ٌمىمر، صمؿ إمم اسمٜمف ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق، وُِمـ ه

إمم وًمده إؾمامقمٞمؾ، ويٕمرومقٟمف سمٞمٜمٝمؿ سم٤مإلُم٤مم، وهؿ اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م، وومرىم٦م ؾم٤مىمقه٤م إمم اسمٜمف ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ، 

وهؿ آصمٜم٤م قمنمي٦م، ًمقىمقومٝمؿ قمٜمد اًمث٤مين قمنم ُِمـ إئٛم٦م وىمقهِلؿ سمَٖمْٞمٌَتِف إمم آظمر اًمزُم٤من يمام ُمر، وم٠مُم٤م 

ؾ اإلُم٤مم سم٤مًمٜمص ُِمـ أسمٞمف ضمٕمٗمر، ووم٤مئدُة اًمٜمص قمٚمٞمف قمٜمدهؿ، وإن يم٤من ىمد اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م وم٘م٤مًمقا سم٢مُم٤مُم٦م إؾمامقمٞم

ُم٤مت ىمٌؾ أسمٞمف، إٟمام هق سم٘م٤مُء اإلُم٤مُم٦م ذم قَمِ٘مٌِف يم٘مّم٦م ه٤مرون ُمع ُمقؾمك صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمام، ىم٤مًمقا: صمؿ 

ىمد ٓ  اٟمت٘مٚم٧م اإلُم٤مُم٦ُم ُِمـ إؾمامقمٞمؾ إمم اسمٜمف حمٛمد اعمٙمتقم وهق أول إئٛم٦م اعمًتقريـ، ٕني اإلُم٤مَم قمٜمدهؿ

يٙمقن ًمف ؿمقيم٦م، ومٞمًتؽم، وشمٙمقن دقم٤مشُمف فم٤مهريـ إىم٤مُم٦ًم ًمٚمحج٦م قمغم اخلَْٚمؼ، وإذا يم٤مٟم٧م ًمف ؿمقيم٦ٌم فمٝمر 

وأفمٝمر دقمقشَمف، ىم٤مًمقا: وسمٕمد حمٛمد اعمٙمتقم اسمٜمُف ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق، وسمٕمده اسمٜمُف حمٛمد احلٌٞم٥م وهق آظِمُر 

هلل اًمِمٞمٕمل ذم يمت٤مُم٦م، وشمت٤مسمع اًمٜم٤مُس قمغم اعمًتقريـ، وسمٕمده اسمٜمُف قمٌُد اهلل اعمٝمدي اًمذي أفمٝمر دقمقشَمف أسمق قمٌد ا

دقمقشمف، صمؿ أظمرضمف ُِمـ ُمٕمت٘مٚمف سمًجٚمامؾم٦م وَُمَٚمَؽ اًم٘مػموان واعمٖمرب، وَُمَٚمَؽ سمٜمقه ُِمـ سمٕمده ُِمٍْمَ يمام هق 

ٟم٦ًًٌم  "اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م"ُمٕمروٌ  ذم أظم٤ٌمرهؿ، ويًٛمك ه١مٓء ٟم٦ًٌم إمم اًم٘مقل سم٢مُم٤مُم٦م إؾمامقمٞمؾ، وُيًٛمقن أيْم٤م سمـ

عم٤َِم ذم وٛمـ ُم٘م٤مًمتٝمؿ ُمـ اإلحل٤مد، وهلؿ  "اعمٚمحدة"أي: اعمًتقر، ويًٛمقن أيْم٤م  إمم ىمقهلؿ سم٤مإلُم٤مم اًم٤ٌمـمـ،

ـُ سمـ حمٛمد اًمّم٤ٌمح ذم آظمر اعم٤مئ٦م اخل٤مُم٦ًم، وَُمَٚمَؽ  ُم٘م٤مٌٓت ىمديٛم٦م وُم٘م٤مٌٓت ضمديدة دقم٤م إًمٞمٝم٤م احلً

اًمتؽم  طمّمقٟم٤م سم٤مًمِم٤مم واًمٕمراق، ومل شمزل دقمقشُمف ومٞمٝم٤م إمم أْن شمقزقمٝم٤م اهلالُك سملم ُمٚمقك اًمؽمك سمٛمٍم وُمٚمقك

ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين. وأُم٤م  "اعمٚمؾ واًمٜمحؾ"سم٤مًمٕمراق وم٤مٟم٘مرو٧م، وُم٘م٤مًم٦ُم هذا اًمّم٤ٌمح ذم دقمقشمف ُمذيمقرة ذم يمت٤مب 

قا سم٤مؾمؿ اإلُم٤مُمٞم٦م قمٜمد اعمت٠مظمريـ ُمٜمٝمؿ، وم٘م٤مًمقا سم٢مُم٤مُم٦م ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ سمـ ضمٕمٗمر  آصمٜم٤م قمنمي٦م ومرسمام ظُمّم 

ومٜمص قمغم إُم٤مُم٦م ُمقؾمك هذا، صمؿ اسمٜمف اًمّم٤مدق، ًمقوم٤مة أظمٞمف إيمؼم إؾمامقمٞمؾ اإلُم٤مم ذم طمٞم٤مة أسمٞمٝمام ضمٕمٗمر، 

قمكم اًمرو٤م اًمذي قَمِٝمَد إًمٞمف اعم٠مُمقُن وُم٤مت ىمٌَٚمف ومٚمؿ َيتِؿي ًمف أُمر، صمؿ اسمٜمف حمٛمد اًمت٘مل، صمؿ اسمٜمف قمكم اهل٤مدي، صمؿ 

اسمٜمف حمٛمد احلًـ اًمٕمًٙمري، صمؿ اسمٜمف حمٛمد اعمٝمدي اعمٜمتَٔمر اًمذي ىمدُمٜم٤مه ىمٌؾ، وذم يمؾ  واطمدٍة ُِمـ هذه 

الٌ  يمثػم، إٓ أني هذه أؿمٝمُر ُمذاهٌِٝمؿ، وَُمـ أراد اؾمتٞمٕم٤مهَب٤م وُمٓم٤مًمٕمَتٝم٤م ومٕمٚمٞمف سمٙمت٤مب اعم٘م٤مٓت ًمٚمِمٞمٕم٦م اظمت
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ٓسمـ طمزم واًمِمٝمرؾمت٤مين وهمػمَه٤م، ومٗمٞمٝم٤م سمٞم٤مُن ذًمؽ، واهلل يْمؾ ُمـ يِم٤مء ويدي ُمـ  "اعمٚمؾ واًمٜمحؾ"

 ([252 - 251يِم٤مء إمم ساط ُمًت٘مٞمؿ، وهق اًمٕمكم اًمٙمٌػم( اهـ . ]ُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون )ص

ْقَن اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، هؿ اعمٚم٘مٌقن أيْم٤م سمـىمٚم٧م: و ٛمي ًَ ، ومٝمل أًم٘م٤مٌب "اًم٘مراُمٓم٦م"ه١مٓء اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م اًمذيـ ُي

( : )اًمٗمّمؾ 11)ص "ومْم٤مئح اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م"ىم٤مل اًمٖمزازم ذم ًمٜمِْحَٚم٦ٍم واطمدة، وهلؿ همػُم ذًمؽ ُمـ إًم٘م٤مب، وم٘مد 

ة أًم٘م٤مب: اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م إول ذم أًم٘م٤مهبؿ اًمتل شمداوًمتٝم٤م إًمًٜم٦م قمغم اظمتال  إقمّم٤مر وإزُمٜم٦م، وهل قمنم

واًم٘مراُمٓم٦م واًم٘مرُمٓمٞم٦م واخلرُمٞم٦م واحلرُمديٜمٞم٦م واإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م واًمًٌٕمٞم٦م واًم٤ٌمسمٙمٞم٦م واعمحٛمرة واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م، 

َؾ   ذًمؽ يُمٚميف رمحف اهلل. وًمٙمؾ ًم٘م٥م ؾم٥ٌم(، صمؿ وَمّمي

ٌقا إًمٞمف  "اًم٘مراُمٓم٦م"وًم٘مٌقا سمـ ًِ ٟم٦ًٌم إمم محدان ىمرُمط، أطمِد دقم٤مة اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، اؾمتج٤مب ًمف مج٤مقم٦ٌم ُٟم

ويم٤من رضمال ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م ُم٤مئال إمم اًمزهد ومّم٤مدومف أطمد دقم٤مة اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ذم ، ا ىمراُمٓم٦م وىمرُمٓمٞم٦مومًٛمق

ـمريؼ وهق ُمتقضمف إمم ىمريتف، وسملم يديف سم٘مٌر يًقىمٝم٤م، وم٘م٤مل ًمف محدان ـ وهق ٓ يٕمرومف وٓ يٕمر  طم٤مًَمف ـ: 

ان: اريم٥م أراك ؾم٤مومرت قمـ ُمقوع سمٕمٞمد، وم٠ميـ ُم٘مّمدك؟ ومذيمر ُمقوٕم٤م هق ىمري٦م محدان، وم٘م٤مل ًمف محد

سم٘مرة ُمـ هذه اًمٌ٘مر ًمتًؽميح سمف قمـ شمٕم٥م اعمٌم، ومٚمام رآه ُم٤مئال إمم اًمدي٤مٟم٦م أشم٤مه ُمـ ذًمؽ اًم٤ٌمب وىم٤مل: إين مل 

أوُمر سمذًمؽ، وم٘م٤مل ًمف: ويم٠مٟمؽ ٓ شمٕمٛمؾ إٓ سم٠مُمر، وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، وم٘م٤مل محدان: وسم٠مُمِر َُمـ شمٕمٛمؾ؟ ىم٤مل: سم٠مُمر 

ـي اهللَ  ُم٤مًمٙمل وُم٤مًمٙمؽ وُمـ ًمف اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ىم٤مل: ذًمؽ إًذا هق رب  اًمٕم٤معملم، ىم٤مل: ىمد صدىم٧م، وًمٙم

َي٥َُم ُُمْٚمَٙمف ُمـ يِم٤مء، ىم٤مل: وُم٤م هَمَرُوؽ ذم اًمٌ٘مٕم٦م اًمتل أٟم٧م ُمتقضمٌف إًمٞمٝم٤م؟ ىم٤مل: ُأُمرت أن أدقمَق أهَٚمٝم٤م ُمـ 

الٝمؾ إمم اًمٕمٚمؿ، وُمـ اًمْمالل إمم اهلدى، وُمـ اًمِم٘م٤موة إمم اًمًٕم٤مدة، وأن أؾمتٜم٘مذهؿ ُمـ ورـم٤مت اًمذل 

يًتٖمٜمقن سمف قمـ اًمٙمد واًمتٕم٥م، وم٘م٤مل ًمف محدان: أٟم٘مذين أٟم٘مذك اهلل، وَأومِْض قمكمي ُِمـ  واًمٗم٘مر، وأُمٚمٙمٝمؿ ُم٤م

ي اعمٙمٜمقن إمم  اًمٕمٚمؿ ُم٤م حتٞمٞمٜمل سمف، ومام أؿمدي اطمتٞم٤مضمل إمم ُمثؾ ُم٤م ذيمرشمف، وم٘م٤مل ًمف: وُم٤م أُمرت أْن ُأظمرج اًمن 

تزٌم ًمف، وم٘م٤مل: أْن دمٕمؾ زم وًمإلُم٤مم يمؾ  أطمٍد إٓ سمٕمد اًمث٘م٦م سمف واًمٕمٝمد إًمٞمف، وم٘م٤مل: ومام قمٝمُدك؟ وم٤مذيمره وم٢مين ُمٚم

قمٝمَد اهلل قمغم ٟمٗمًؽ وُمٞمث٤مىمف أٓ خُترج ِهي اإلُم٤مم اًمذي ُأًم٘مٞمف إًمٞمؽ، وٓ شُمٗمٌم ِهي أيْم٤م، وم٤مًمَتَزَم محداُن 

قمٝمَده، صمؿ اٟمدومع اًمداقمل ذم شمٕمٚمٞمٛمف ومٜمقَن ضمٝمٚمف، طمتك اؾمتدرضمف واؾمتٖمقاه، واؾمتج٤مب ًمف ذم مجٞمع ُم٤م 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ٓ ي٘ميض  سم٠مٟمقاعٍ  ، وم٢مهنؿ ومنوا اًم٘مرآنَ (257)ذم اًمٗمالؾمٗم٦م واًم٘مراُمٓم٦م واًمراومْم٦م إُمرُ  ؿَ وشمٗم٤مىمَ 

 ُ  ف.ٌَ جَ ُمٜمٝم٤م قمَ  اًمٕم٤ممِل

ٌي٧ْم َيَدا َأيِب هَل٥ٍَم َوشَم٥مي }اًمراومْم٦م يم٘مقهلؿ:  ومتٗمًػمُ  ـْ َأْذَ }َه٤م أسمق سمٙمر وقمٛمر، و {شَم يْم٧َم ًَمِئ

ـي قَمَٛمُٚمَؽ ًمَ  ٌََٓم هل  {إِني اهللَ َي٠ْمُُمُريُمْؿ َأْن شَمْذسَمُحقْا سَمَ٘مَرةً }ذم اخلالوم٦م، و سملم أيب سمٙمر وقمكم :، أي{َٞمْح

٦َم اًْمُٙمْٗمرِ }قم٤مئِم٦م، و ـِ }ـمٚمح٦م واًمزسمػم، و {وَمَ٘م٤مشمُِٚمقْا َأِئٛمي ٌَْحَرْي ١ْمًُم١ُم }ووم٤مـمٛم٦م، و قمكمّ  {َُمَرَج اًْم اًمٚم 

                                                                                                                                                      

]ومْم٤مئح . "اًم٘مراُمٓم٦م"٤مر أصال ُمـ أصقل هذه اًمٌدقم٦م، ومًٛمل أشم٤ٌمقُمف ادقم٤مه، صمؿ اٟمتدب ًمٚمدقمقة، وص

 [273 - 1/272(، وآقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌل 14 - 12اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م )ص

(، ٟم٦ًًٌم إمم ىمقهلؿ سم٤مإلُم٤مم اًم٤ٌمـمـ، أي: اعمًتقر "اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م"وهٜم٤م ىم٤مل اسمـ ظمٚمدون: )إهنؿ ؾمٛمقا سمـ

قموىمد شم٘مدم أوَل اًمتٕمٚمٞمؼ أهنؿ: ) قا سمذًمؽ ٕهنؿ َيدي ـَ دمري ُِمـ ؾُمٛم  قن أني ًمٔمقاهر اًم٘مرآن وإطم٤مدي٨م سمقاـم

(، وهذا أؿمٝمر، وىمد شمٙمقن اًمتًٛمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمر إُمريـ ُمٕم٤م، واهلل اًمٔمقاهر جمرى اًمٚم ٥م  ُمـ اًمِ٘منْم... اًم(

 أقمٚمؿ.

ُمرآة "وُِمـ شمٗم٤مؾمػم اًمِمٞمٕم٦م يمت٤مب يًٛمك: ( : )2/77) "ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من"ىم٤مل اًمزرىم٤مين ذم  (257)

ُٗمف ُيْدقَمك اعمقمم قمٌد اًمٚمٓمٞمػ اًمٙم٤مزراين ُمـ اًمٜمجػ، وهذا اًمتٗمًػُم "إٟمقار وُمِمٙم٤مة إهار ، ُم١مًم 

ُمِمتِٛمٌؾ قمغم شم٠مويالٍت شُمِمٌف شم٠مويالِت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، وم٤مٕرُض يٗمنه٤م سم٤مًمديـ وسم٤مٕئٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم 

َأمَلْ }شمٕم٤ممم:  وسم٤مًمِمٞمٕم٦م وسم٤مًم٘مٚمقب اًمتل هل حَمَؾ  اًمٕمٚمؿ وىمراره وسم٠مظم٤ٌمر إُمؿ اعم٤موٞم٦م اًم(، ومٞم٘مقل ذم ىمقًمف

ـْ َأْرُض اهلليِ َواؾِمَٕم٦ًم وَمتَُٝم٤مضِمُروا ومِٞمَٝم٤م ـُ اهلل ويمت٤مب اهلل، وي٘مقل ذم ىمقًمف:  {شَمُٙم ػُموا ذِم }اعمراُد دي ًِ َأوَمَٚمْؿ َي

َْرضِ  ْٕ اعمراُد أو مل يٜمٔمروا ذم اًم٘مرآن اًم(، وم٠مٟم٧م شمرى أٟمف ىمد مَحََؾ اًمٚمٗمَظ اًمذي ٓ جيٝمٚمف أطمٌد قمغم ُمٕم٤مٍن  {ا

ػم دًمٞمؾ، وُم٤م محٚمف قمغم ذًمؽ إٓ ُمريم٥م اهلقى واًمتٕمّم٥م إقمٛمك عمذهٌف، وذًمؽ ٓ ؿمؽي همري٦ٌم ُِمـ هم

ـْ َه٤مدٍ }والٌل ٓ َيِ٘مؾ  قمـ والل اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م وٓ اًمٌٝم٤مئٞم٦م.  ـْ ُيْْمِٚمِؾ اهلليُ وَماَم ًَمُف ُِم  ( اهـ .{َوَُم

ـ ُمراضمع اًمتٗمًػم قمٜمد وىم٤مل حمٛمد طمًلم اًمذهٌل: )هذا اًمتٗمًػُم ُيَٕمد  ذم احل٘مٞم٘م٦م َُمْرضِمًٕم٤م ُُمِٝمامًّ ُمِ 

صمٜم٤م قمنمي٦م(، وىمد سمًط اًمٙمالَم ذم سمٞم٤من ُمٜمٝم٩م اعم١مًم ػ وـمري٘متف ذم شمٗمًػمه، وم٤مٟمٔمره ذم يمت٤مسمف اإلُم٤مُمٞم٦م آ

 (.58 - 2/35) "اًمتٗمًػم واعمٗمنون"
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 أطْمَّمْٞمٜم٤َمُه ذِم إَُِم٤مٍم ُُمٌلِمٍ وَ }احلًـ واحلًلم، و {َواعمَْْرضَم٤منُ 
ٍ
ء قَمؿي }ذم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، و {يُمؾي َرْ

٢ٌَمِ اًْمَٕمِٔمٞمؿِ  ـِ اًمٜمي ٤مءًُمقَن قَم ًَ ـَ }قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، و {َيَت ِذي ـَ آَُمٜمُقْا اًمي ِذي اَم َوًمِٞم ُٙمُؿ اهللُ َوَرؾُمقًُمُف َواًمي إِٟمي

الََة َوُي١ْمشُمقَن اًمزي  اعمقوقع سم٢ممج٤مع أهؾ  ويذيمرون احلدي٨َم  هق قمكّم، {َرايِمُٕمقن يَم٤مَة َوُهؿْ ُيِ٘مٞمُٛمقَن اًمّمي

ِْؿ َوَرمْح٦َمٌ }ف: ف سمخ٤مَتف ذم اًمّمالة، ويمذًمؽ ىمقًمُ ىمُ اًمٕمٚمؿ، وهق شمّمد   هب  ـ ري  {ُأوًَمِئَؽ قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َصَٚمَقاٌت ُم 

 ٤م أصٞم٥م سمحٛمزة.عمَي  ٟمزًم٧م ذم قمكمّ 

ـَ }يـ ذم ُمثؾ ىمقًمف: ـ اعمٗمنُمِ  ـ سمٕمض اًمقضمقه ُم٤م يذيمره يمثػمٌ ب هذا ُمِ ٘م٤مرِ ومم٤م يُ  ٤مسمِِري اًمّمي

ـَ  َتْٖمِٗمِري ًْ ٤مِدىِملَم َواًْمَ٘م٤مٟمِتلَِم َواعمُْٜمِٗمِ٘ملَم َواعمُْ  :اهلل، واًمّم٤مدىملم رؾمقُل  :اًمّم٤مسمريـ أني  {سم٤ِمٕؾَْمَح٤مرِ  َواًمّمي

ؾُمقُل اهلليِ }، وذم ُمثؾ ىمقًمف: قمكمّ  :قمثامن، واعمًتٖمٗمريـ :قمٛمر، واعمٜمٗم٘ملم :أسمق سمٙمر، واًم٘م٤مٟمتلم ٌد ري َٛمي  حم 

ـَ َُمَٕمفُ  ِذي ٤مرِ }أسمق سمٙمر  {َواًمي اء قَمغَم اًْمُٙمٗمي ًدا}قمثامن  {ُرمَح٤َمء سَمْٞمٜمَُٝمؿْ }قمٛمر  {َأؿِمدي ًٕم٤م ؾُمجي  قمكم، {شَمَراُهْؿ ُريمي

ْيُتقنِ }أسمق سمٙمر  {َواًمت لمِ }ٝمؿ سمٕمِْم  ـ ذًمؽ ىمقُل ُمِ  وأقمج٥ُم  قمثامن  {َوـُمقِر ؾِمٞمٜملِمَ }قمٛمر  {َواًمزي

َُِملمِ َوهَ } ْٕ ٌََٚمِد ا  اًمتل:  (258)وأُمث٤مل هذه اخلراوم٤مت، قمكم {َذا اًْم

ٓ شمدل قمغم ه١مٓء  هذه إًمٗم٤مظَ  اًمٚمٗمظ سمام ٓ يدل قمٚمٞمف سمح٤مل، وم٢مني  شمٗمًػمَ  شم٤مرةً شمتْمٛمـ 

ًدا}ف شمٕم٤ممم: إؿمخ٤مص، وىمقًمُ  ًٕم٤م ؾُمجي ٤مِر ُرمَح٤َمء سَمْٞمٜمَُٝمْؿ شَمَراُهْؿ ُريمي اء قَمغَم اًْمُٙمٗمي ـَ َُمَٕمُف َأؿِمدي ِذي  يمؾ   {َواًمي

 ٝم٤م صٗم٤مٌت هٜم٤م أهن٤م يمٚمي  واعم٘مّمقدُ  ظمؼًما سمٕمد ظمؼم، ًمتل يًٛمٞمٝم٤م اًمٜمح٤مةُ ٕمف، وهل اًمٚمذيـ ُم ذًمؽ ٟمٕم٧ٌم 

 واطمد. ُمٜمٝم٤م ُمراًدا سمف ؿمخٌص  يٙمقن يمؾٌّ  وهؿ اًمذيـ ُمٕمف، وٓ جيقز أنْ  ،واطمد عمقصقٍ  

                                              

. ذيمر اسمـ اًمٙمٚمٌل ذم "طمدي٨ُم ظمراوم٦م"اخلراوم٦م: احلدي٨م اعمًتٛمَٚمح ُمـ اًمٙمذب. وىم٤مًمقا:  (258)

ـ  صمؿ رضمع إمم ىمقُمف، ومٙم٤من أني  "طمدي٨م ظمراوم٦م"ىمقهلؿ  ظمراوم٦َم ُِمـ سمٜمل قمذرة أو ُمـ ضمٝمٞمٜم٦م، اظمتٓمٗمتف ال

يدث سم٠مطم٤مدي٨َم مم٤م رأى، يٕمج٥م ُمٜمٝم٤م اًمٜم٤مس، ومٙمذسمقه، ومجرى قمغم أًمًـ اًمٜم٤مس، واًمراء ومٞمف خمٗمٗم٦م، وٓ 

شمدظمٚمف إًمػ واًمالم، ٕٟمف ُمٕمروم٦م، إٓ أن يريد سمف اخلراوم٤مت اعمقوققم٦م ُمـ طمدي٨م اًمٚمٞمؾ، أضمروه قمغم يمؾ 

، وشم٤مج  66 - 9/65يٙمذسمقٟمف ُمـ إطم٤مدي٨م، وقمغم يمؾ ُم٤م ُيًتٛمٚمح وُيتٕمج٥م ُمٜمف. ]ًم٤ًمن اًمٕمرب  ُم٤م

 [204 - 4/202، واٟمٔمر: اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ًمألًم٤ٌمين  23/193اًمٕمروس 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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اَم }ىمقًمف:  يم٘مقًمف: إني  ،واطمد ا ذم ؿمخصٍ ٜمحٍِمً ُمُ  اًمٕم٤مم   ِؼ اعمٓمٚمَ  اًمٚمٗمظِ  َؾ ٕمْ وشمتْمٛمـ شم٤مرة ضَم  إِٟمي

ـَ آَُمٜمُقاْ َوًمِٞم ٙمُ  ِذي َواًميِذي ضَم٤مء }ىمقًمف:  ٝمؿ: إني سمٕمِْم  ه، وىمقلِ وطمدَ  أريد هب٤م قمكمٌّ  {ُؿ اهللُ َوَرؾُمقًُمُف َواًمي

َق سمِفِ  ْدِق َوَصدي ٌِْؾ اًْمَٗمْتِح }ه، وىمقًمف: وطمدَ  ريد هب٤م أسمق سمٙمرٍ أُ  {سم٤ِمًمّم  ـْ َأٟمَٗمَؼ ُِمـ ىَم َتِقي ُِمٜمُٙمؿ ُمي ًْ َٓ َي

 وٟمحق ذًمؽ. ،هأريد هب٤م أسمق سمٙمر وطمدَ  {َوىَم٤مشَمَؾ 

ـِ  وشمٗمًػمُ  ً   عُ ٌَ شمْ ف أَ وأُمث٤مًمِ  (259)٦مَ ٞمي ٓمِ قمَ  اسم ُمـ اًمٌدقم٦م ُمـ شمٗمًػم  ٦م والامقم٦م وأؾمٚمؿُ ٜمي ًمٚم

ذم اًمتٗم٤مؾمػم اعم٠مصمقرة قمٜمٝمؿ قمغم وضمٝمف ًمٙم٤من  اعمقضمقدَ  اًمًٚمِػ  يمالمَ  رَ يمَ ، وًمق ذَ (260)اًمزخمنمي

                                              

، "اعمحرر اًمقضمٞمز"ؿم٤مقم٧م قمٜمد اًمٜم٤مس شمًٛمٞمتُف حمٛمد اًمٗم٤موؾ سمـ قم٤مؿمقر: )اًمِمٞم( ىم٤مل  (259)

ُٗمف مل ُينِمْ إمم شمًٛمٞمتفشمٕمر "يمِمػ اًمٔمٜمقن"وقمغم ذًمؽ سمٜمك ص٤مطم٥ُم  (. ]اًمتٗمًػم يَٗمف سمف، وإن يم٤من ُم١مًم 

 ([64 - 63ورضم٤مًمف )ص

ذم  "اًمقضمٞمز"أًميػ يمت٤مسَمف اعمًٛمك سمـ( وم٘م٤مل ذم شمرمجتف: )2/58) "اًمدي٤ٌمج"ىمٚم٧م: أُم٤م اسمـ ومرطمقن ذم 

 (.1/266) "ـمٌ٘م٤مت اعمٗمنيـ"(، وشمٌٕمف اًمداوودي ذم اًمتٗمًػم

ٌد اعمٚمؽ سمـ َت٤مم سمـ قمٓمٞم٦م اعمح٤مريب اًمٖمرٟم٤مـمل اًم٘م٤ميض، قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمواسمـ قمٓمٞم٦م هق: 

ىم٤مل اًمّمٗمدي: )اإلُم٤مم اًمٙمٌػم ىمدوة اعمٗمنيـ، أسمق حمٛمد اسمـ احل٤مومظ اًمٜم٤مىمد احلج٦م أيب سمٙمر اعمح٤مريب 

اًمٖمرٟم٤مـمل اًم٘م٤ميض، طمدث قمـ أسمٞمف وهمػمه، ويم٤من وم٘مٞمٝم٤م قم٤مروم٤م سم٤مٕطمٙم٤مم واحلدي٨م واًمتٗمًػم، سم٤مرقم٤م ذم 

ـٍ ؾَمٞمي٤مل، وًمق مل يٙمـ ًمف إٓ شمٗمًػُمه ًمٙمٗمك. وًمد ؾمٜم٦م صمامٟملم وأرسمع إدب، ذا َوٌٍْط وشم٘مٞمٞمد  ودمقيد وِذْه

ُم٤مئ٦م، وشمقذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وأرسمٕملم وَخس ُم٤مئ٦م، وىمٞمؾ: ؾمٜم٦م إطمدى ظم٤مُمس قمنميـ ؿمٝمر رُمْم٤من، وُم٤مت 

 [588 - 19/587، واٟمٔمر: اًمًػم  41 - 18/40سمحّمـ ًمقرىم٦م(. ]اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت 

أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمر ( : )21 - 1/20) "اًمٌحر اعمحٞمط" ىم٤مل أسمق طمٞم٤من ذم ُم٘مدُم٦م( 260)

اعمنمىمل اخلقارزُمل اًمزخمنمي، وأسمق حمٛمد قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز اعمٖمريب اًمٖمرٟم٤مـمل، 

َأضَمؾ  َُمـ َصٜميَػ ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم، وأومْمُؾ َُمـ شمٕمرض ًمٚمتٜم٘مٞمح ومٞمف واًمتحرير. وىمد اؿمتٝمرا وٓ يم٤مؿمتٝم٤مر 

 إطمٞم٤مء وإن هدآ ذم اًمرُمس، ويمالُُمٝمام ومٞمف يدل قمغم شم٘مدُمٝمام ذم قمٚمقم، ُِمـ ُمٜمثقر اًمِمٛمس، وظمٚمدا ذم

ـٍ ُِمـ قمٚمٛمل اعمٕم٤مين واإلقمراب، وذم ظمٓمٌتل  وُمٜمٔمقم، وُمٜم٘مقل وُمٗمٝمقم، وشم٘مٚم ٥ٍم ذم ومٜمقن أداب، وَتٙم 
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٤مل: وىميمت٤مسمٞمٝمام وذم همْمقن يمت٤مب اًمزخمنمي ُم٤م يدل قمغم أهنام وم٤مرؾم٤م ُمٞمدان، ومم٤مرؾم٤م ومّم٤مطم٦م وسمٞم٤من. 

هذان اًمرضمالن َه٤م وم٤مرؾم٤م قمٚمِؿ اًمتٗمًػم، ومم٤مرؾم٤م حتريره واًمتحٌػم، ٟمنماه ٟمنما، وـم٤مر هلام سمف ذيمرا، ويم٤مٟم٤م 

ْيـ ذم احلٞم٤مة، ُمت٘م٤مِرسَملْم ذم اعمامت، وًمد أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي  ُُمتٕم٤مِسَ

رضم٥م، ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمتلم وأرسمٕمامئ٦م، وشمقذم سمزخمنم، ىمري٦م ُمـ ىمرى ظمقارزم، يقم إرسمٕم٤مء، اًم٤ًمسمع قمنم ًم

سمگرگ٤مٟم٩م، ىمّم٦ٌم ظمقارزم، ًمٞمٚم٦م قمروم٦م، ؾمٜم٦م صمامن وصمالصملم وَخًامئ٦م، ووًمد أسمق حمٛمد قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م سمـ 

قمٌد اًمرمحـ سمـ هم٤مًم٥م سمـ َت٤مم سمـ قمٌد اًمرؤو  سمـ قمٌد اهلل سمـ َت٤مم سمـ قمٓمٞم٦م اعمح٤مريب، ُمـ أهؾ همرٟم٤مـم٦م، 

 سمٚمقرىم٦م، ذم اخل٤مُمس واًمٕمنميـ ًمرُمْم٤من، ؾمٜم٦م إطمدى وأرسمٕملم ؾمٜم٦م إطمدى وصمامٟملم وأرسمٕمامئ٦م، وشمقذم

وَخًامئ٦م، هٙمذا ذيمره اًم٘م٤ميض اسمـ أيب مجرة ذم ووم٤مة اسمـ قمٓمٞم٦م، وىم٤مل احل٤مومظ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ سمِمٙمقال: 

شمقذم، يٕمٜمل اسمـ قمٓمٞم٦م، ؾمٜم٦م اصمٜملم وأرسمٕملم وَخًامئ٦م. ويمت٤مُب اسمـ قمٓمٞم٦م َأْٟمَ٘مُؾ وأمجع وأظمٚمص، ويمت٤مُب 

 ( اهـ .همقصاًمزخمنمي أخلص وأ

وىمد صم٧ٌم حمٛمد اًمٗم٤موؾ سمـ قم٤مؿمقر: )اًمِمٞم( صمؿ هؾ اؾمتٛمد أطمُدَه٤م ُمـ أظمر واؾمتٗم٤مد ُمٜمف؟ ىم٤مل 

ف ذم هن٤مي٦م 528وٌط اًمت٤مري( اًمذي أًمػ ومٞمف اًمزخمنمي  شمٗمًػَمه وهق ؾمٜم٦م  ًُ هـ يمام ٟمص قمغم ذًمؽ هق ٟمٗم

ريـ أني ٛمُ ًتٗم٤مد ُِمـ ُم٘م٤مرٟم٦م اًمٕمُ اًمٙمت٤مب، ومل َيْث٧ٌُْم ٟمصٌّ قمغم شم٤مري( شم٠مًمٞمػ اسمـ قمٓمٞم٦م شمٗمًػَمه، وًمٙمـ اًمذي يُ 

ـِ قمٓمٞم٦م ؾمت٦مٌ  ـ  اسم وأرسمٕمقن قم٤مُم٤م، وهق ُمٙمتٛمؾ إؿمد، شم٤مم  اًمتٙمقن اًمٕمٚمٛمل،  شمٗمًػَم اًمزخمنمي ُأًم َػ وؾِم

ؿمٝمػُم اعمٜمزًم٦م، ومال يٛمٙمـ أْن ُيٗمرض أٟمف خترج سم٤مًمزخمنمي، أو سمٜمك قمغم شمٗمًػمه، ٓ ؾمٞمام إذا ٓطمٔمٜم٤م ُم٤م أصمٌتف 

ـُ إسَمي  ذم آظمر دوًم٦م اعمراسمٓملم يمثػَم اخلروج ًمٚمٖمزو ذم ضمٞمقؿمٝمؿ. وذًمؽ  اسمـ قمٓمٞم٦م: أٟمف يم٤من٤مر ذم شمرمج٦م اسم

يرضمح أن يٙمقن شم٠مًمٞمُػ شمٗمًػمه ىمٌؾ هذا اًمدور إظمػم ُمـ دوًم٦م اعمراسمٓملم، اًمذي هق اًمدوُر إظمػم ُِمـ 

وىمد أوم٤مد  اٟمتٝم٤مء دوًم٦م اعمراسمٓملم سم٤مٕٟمدًمس، شم٤مريِ(  هـ قملمَ 542طمٞم٤مة اسمـ قمٓمٞم٦م، إذ يم٤من شم٤مريُ( ووم٤مشمف ؾمٜم٦م 

ـُ إسَمي٤مر أيْم٤م سمِم٠من شمٗمًػم اسمـ قمٓمٞم٦م: أني اًمٜم٤مَس يمتٌقه يمثػما، وؾمٛمٕمقه ُمٜمف، وأظمذوه قمٜمف، وذًمؽ ي٘متيض  اسم

ُمدًة ـمقيٚم٦م ُِمـ طمٞم٤مشمف َُمَْم٧ْم سمٕمد شم٠مًمٞمػ اًمتٗمًػم طمّمٚم٧م ومٞمٝم٤م يمثرُة اًمرواة سمتت٤مسمع اًمٓمٌ٘م٤مت، ومٚمذًمؽ ٓ 

يـ اقمتٛمد قمغم شمٗمً َ ُض أني أطمَد هذيـ اعمٗمن 
 - 51(. ]اًمتٗمًػم ورضم٤مًمف )صػم أظمر واهمؽم  ُمٜمفَٟمْٗمؽَمِ

52]) 
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ـَ   ؾ  ـ أضَم وأمجؾ، وم٢مٟمف يمثػما ُم٤م يٜم٘مؾ ُمـ شمٗمًػم حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، وهق ُمِ  أطمً

ـُ  عُ دَ ، صمؿ إٟمف يَ (262)ٝم٤م ىمدراوأقمٔمٛمِ  (261)اًمتٗم٤مؾمػم ضمرير قمـ اًمًٚمػ ٓ يٙمٞمف سمح٤مل،  ُم٤م ٟم٘مٚمف اسم

                                              

ث  (261) ـُ سمـ ُمٕم٤موي٦م إٟمدًمز ص٤مطم٥م يمت٤مب وىمد اظمتٍمه اإلُم٤مُم اعمحد  دمريد "َرِزي

وهق ، ضم٤مور سمٛمٙم٦م دهرا، ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ قم٤ًميمر: يم٤من إُم٤مَم اعم٤مًمٙمٞملم سم٤محلرم، وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: "اًمّمح٤مح

ٜمَـ وأصم٤م  ً أدظمؾ يمت٤مسَمف )يٕمٜمل اًمتجريد( زي٤مداٍت واهٞم٦م، ًمق شمٜمزه ر. ىم٤مل اًمذهٌل: ُِمـ أقمٚمؿ أهؾ زُم٤مٟمف سم٤مًم

سمٛمٙم٦م، ذم اعمحرم، ؾمٜم٦م َخس وصمالصملم وَخس ُم٤مئ٦م، وىمد ؿم٤مخ. ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:  ٤مد. وىمد شمقذمقمٜمٝم٤م ٕضم

 - 20/204( ، وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 447اظمتٍم شمٗمًػَم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي. ]خمتٍم اًمّمقاقمؼ )ص

205] 

ٝم٤م شمٗمًػُم حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، ٞم٦م: )ىم٤مل اسمـ شمٞمٛم (262) أُم٤م اًمتٗم٤مؾمػم اًمتل ذم أيدي اًمٜم٤مس وم٠مصح 

َٚمػ سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمث٤مسمت٦م، وًمٞمس ومٞمف سمدقم٦م، وٓ يٜم٘مؾ قمـ اعمتيَٝمِٛملم يمٛم٘م٤مشمؾ سمـ سمٙمػم  ًي وم٢مٟمف َيْذيُمُر ُم٘م٤مِٓت اًم

 [13/385(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى واًمٙمٚمٌل

ٞمف وشم٠مُمر اًمٜم٤مفمَر أن يٕمقل قمٚمٞمف؟ ىمٚم٧م: شمٗمًػم وم٢من ىمٚم٧م: وم٠مي اًمتٗم٤مؾمػم شمرؿمد إًموىم٤مل اًمًٞمقـمل: )

اإلُم٤مم أيب ضمٕمٗمر سمـ ضمرير اًمٓمؼمي اًمذي أمجع اًمٕمٚمامُء اعمٕمتؼَمون قمغم أٟمف مل ُي١مًميػ ذم اًمتٗمًػِم ُمثُٚمف، ىم٤مل 

 [4/244اإلشم٘م٤من اًمٜمقوي ذم هتذيٌف: يمت٤مُب اسمـ ضمرير ذم اًمتٗمًػم مل ُيّمٜم ْػ أطمٌد ُِمْثَٚمف(. ]

 طم٤مُمد أمحد سمـ أيب ـم٤مهر اإلؾمٗمرايٞمٜمل اًمٗم٘مٞمف أٟمف ىم٤مل: ًمق ؾم٤مومر رضمٌؾ ىم٤مل اخلٓمٞم٥م: وسمٚمٖمٜمل قمـ أيب

َؾ شمٗمًػَم حمٛمد سمـ ضمرير مل يٙمـ يمثػما. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء   [14/272إمم اًمّملم طمتك ُيَّم 

ذم مجٕمف ٟمقاطمَل ُمت٤ٌمقمدًة ُِمـ  يم٤من اًمٓمؼمي رضمال قمجٞم٤ٌمىم٤مل اًمِمٞم( حمٛمد اًمٗم٤موؾ سمـ قم٤مؿمقر: )و

ٝم٤م مجٞمًٕم٤م درضم٦َم ُمت٤ًموي٦م ُمـ اإلُم٤مُم٦م، ومٝمق ُمـ إئٛم٦م اعمجتٝمديـ أصح٤مب اعمذاه٥م ومٜمقن اًمٕمٚمؿ، وسمٚمقهِمف ومٞم

روى قمـ اًمٕمراىمٞملم واًمِم٤مُمٞملم  ،ذم اًمٗم٘مف، وهق ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م أهؾ اًمرواي٦م اًمقاؾمٕم٦م واًمْمٌط اعمت٘مـ

واعمٍميلم، وؿم٤مرك اًمٌخ٤مريي ذم يمثػٍم ُمـ ؿمٞمقظمف، وهق ُمـ رضم٤مل اًمت٤مري( واعمٕمروم٦م اًمقاؾمٕم٦م اعمٗمٜمٜم٦م 

سم٤مٕطمداث واًمرضم٤مل، وىمد أًمػ يمت٤مسَمف اعمِمٝمقر ذم اًمت٤مري( ويٕمتؼم ُمرضِمَع اعمراضمع، وسمف قُمدي إُم٤مَم اعم١مرظملم 

همػَم ُمٜم٤مَزع، إمم قمٔمٞمِؿ ظُمُٚمِ٘مف، ومجٞمؾ شم٘مقاه، وَُمتلِم سمٞم٤مٟمف، وسمديِع ؿِمْٕمِره، طمتك ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم 



 

 264 

                                                                                                                                                      

. ومٙم٤من ضمديرا سم٤مًمتٗمًػم، "ٞمف أطمٌد ُِمـ أهؾ قمٍمهمجع ُِمـ اًمٕمٚمقم ُم٤م مل يِم٤مريمف وم"شمرمجتف ُمـ شم٤مري( سمٖمداد: 

طملم شمٜم٤موًمف اًمٓمؼمي، سمتٚمؽ اعمِم٤مريم٦م اًمقاؾمٕم٦م، وذًمؽ اًمتٗمٜمـ اًمٕمجٞم٥م، أن يٌٚمغ أوضمف، وأن يًت٘مر قمغم 

اًمّمقرة اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمتل دمٚم٧م ومٞمٝم٤م ُمٜمٝمجٞمتف، وسمرزت هب٤م ظمّم٤مئُّمف ُمًٞمٓمرًة قمغم يمؾ  ُم٤م فمٝمر ُِمـ سمٕمده ُِمـ 

 ([31 - 30]اًمتٗمًػم ورضم٤مًمف )ص (.شمآًمٞمَػ ٓ حُتَم ذم اًمتٗمًػم

وذم سمٞم٤من ـمري٘م٦م اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه ي٘مقل اًمِمٞم( حمٛمد اًمٗم٤موؾ سمـ قم٤مؿمقر ذم ُمقوع ٓطمؼ ُمـ 

، "يٕمٜمل شمٕم٤ممم سمذًمؽ"إني اًمٓمؼمي قمٜمدُم٤م يٜمتّم٥م ًمٚم٘مقل ذم شم٠مويؾ أي٦م ينده٤م صمؿ ي٘مقل: يمت٤مسمف اعمذيمقر: )

ًمٕمقَد سمٛمراضمع اًمٙمالم إمم ُمٕم٤مىمده٤م اًمقاردة ذم ويٗمّمح سمٌٞم٤مٟمف قمـ اعمٕمٜمك اعمراد ُمٕمتٛمدا رسمَط اًمًٞم٤مق وا

ُمقاوع أظمرى ُمـ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، وُمتٛمًٙم٤م سمام يدور قمٚمٞمف اعمٕمٜمك ُِمـ دًٓم٦م اعمٗمردات اًمٚمٖمقي٦م قمغم اعمٕم٤مين 

اًمتل هل ُمًتٕمٛمٚم٦م ومٞمٝم٤م، سمٌٞم٤من اعمٕمٜمك إصكم ًمٚمٛمٗمرد، واعمٕمٜمك اعمٜم٘مقل إًمٞمف، ُمع سمٞم٤من ُمٜم٤مؾَم٦ٌم اًمٜم٘مؾ، 

ريب قمغم ُم٤م ُيث٧ٌم اؾمتٕمامَل اًمٚمٗمظ ذم اعمٕمٜمك اًمذي مَحََٚمف قمٚمٞمف، ويٙمقن ذم ذًمؽ وآؾمتِمٝم٤مد سم٤مًمِمٕمر اًمٕم

ضم٤مِزًُم٤م همػَم ُمؽمدد، ُمًت٘مال همػَم ُم٘مٚم د، صمؿ يٜمت٘مؾ إمم دقمؿ ُم٤م ذه٥م إًمٞمف سمام يٜم٘مؾ قمـ اعمتٙمٚمٛملم ذم اًمتٗمًػم 

اعمثٜمك أو أيب ، ويقرد إؾم٤مٟمٞمَد ُمًٚمًٚم٦م قمـ ؿمٞمقظمف: اسمـ "ذيمر َُمـ ىم٤مل سمذًمؽ"ُمـ ىمٌٚمف، ومٞمٕمٜمقن سم٘مقًمف: 

ريمٞم٥م أو حمٛمد سمـ سمِم٤مر أو يقٟمس سمـ قمٌد إقمغم أو همػمهؿ، إمم ذوي اًم٘مقل ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر ُمـ 

اًمّمح٤مسم٦م أو ُمـ ُمقصم٘مل اًمت٤مسمٕملم: ُمثؾ جم٤مهد واحلًـ اًمٌٍمي، أو ممـ دوهنؿ ُمثؾ اًمًدي أو وه٥م سمـ 

ٕمٜمك اًمذي اسمتدأ سمت٘مريره، ايمتٗمك ُمٜمٌف، وم٢مذا يم٤من اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ سملم شمٚمؽ إظم٤ٌمر ؿمٞمئ٤م واطمدا ي١ميد اعم

، وإذا يم٤من "وسمٛمثؾ اًمذي ىمٚمٜم٤م ذم ذًمؽ ىم٤مل أهؾ اًمت٠مويؾ"سمذًمؽ، ورسمام ضمٕمؾ اسمتداَء ؾمقق إؾم٤مٟمٞمد ىمقًَمف: 

، وم٠مورد إؾم٤مٟمٞمد قمٜمٝمؿ، وإذا "وسمام ىمٚمٜم٤م ذم ذًمؽ ىم٤مل مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمت٠مويؾ"اعمٕمٜمك همػَم ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ي٘مقل: 

شمٕمٞملم وَمْٝمٍؿ ٓ يتقىمػ قمغم شمٕمٞمٞمٜمف اعمٕمٜمك، أؿم٤مر إمم اخلال  ذم ذًمؽ سمٕمد  يم٤من إُمُر راضمٕم٤م إمم اظمتالٍ  ذم

ؾ إىمقاَل وأورد قمغم يمؾ ىمقٍل ُمٜمٝم٤م ُم٤م ُيث٧ٌم  شم٘مرير اعمٕمٜمك اًمذي ٓ َُيتٚمػ سم٤مظمتال  شم٘مدير اعمٕمٜمٞملم، ومَٗمّمي

 شم٠مصمػٌم ذم اظمتال  قمزَوه ُمـ إؾم٤مٟمٞمد، صمؿ يٕم٘م٥م ذًمؽ يمٚمف سمٌٞم٤مِن أْن ًمٞمس ًمف هَمٜم٤َمٌء ذم وَمْٝمِؿ ُمٕمٜمك اًمٙمالم، وٓ

 شم٘مديره(.
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وهبذه اًمٓمري٘م٦م أصٌح )صمؿ ذيمر ُمقوٕم٤م ُمـ شمٗمًػم اًمٓمؼمي ؿم٤مهدا قمغم ـمري٘متف ذم ذًمؽ، صمؿ ىم٤مل: 

شمٗمًػُم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي شمٗمًػما قمٚمٛمٞم٤م َيٖمٚم٥م ومٞمف ضم٤مٟم٥ُِم إٟمٔم٤مر همٚم٦ًٌم واوح٦ًم قمغم ضم٤مٟم٥م أصم٤مر، طمتك 

َد قمـ ـمقيؾ إؾم٤مٟمٞمد وُمٙمرره٤م ًمٌ٘مل أٟمف ًمق اىمتٍم ومٞمف قمغم جمرد قمزو إىمقال اعمتخ٤مًمٗم٦م ٕر سم٤مهب٤م، وضُمر 

واومٞم٤م َت٤مَم اًمقوم٤مء سمام ُي٘مّمد ًمف ُِمـ يمِْمٍػ قمـ دىم٤مئؼ اعمٕم٤مين اًم٘مرآٟمٞم٦م وُم٤م يًتخرج ُمٜمٝم٤م ُمـ احِلَٙمؿ 

وإطمٙم٤مم، قمغم اظمتال  اعمذاه٥م وأراء، وُم٤م يتّمؾ هب٤م ُمـ اؾمتٕمامٓت اًمٚمٖم٦م وُم٤ًمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م، وٓزداد 

ٞم٦م اًمتل ضم٤مءت ُِمـ سمٕمد ىمقة وووقطم٤م، ومٚمذًمؽ يّمح أْن شمٕمتؼمه حتقٓ ذم ُمٜمٝم٩م ؿمٌٞمٝمف سم٤مًمتٗم٤مؾمػم اًمٕمٚمٛم

اًمتٗمًػم ذا أصمر سمٕمٞمد، ىمٓمع سمف اًمتٗمًػم ُم٤م يم٤من يرسمٓمف إمم قمٚمؿ احلدي٨م ُمـ شمٌٕمٞم٦م ُمٚمتزُم٦م، سمؾ إٟمف ضمٕمؾ 

اًمٕمٜمٍم اًمذي يم٤من قمٚمؿ احلدي٨م يًٞمٓمر سمف قمغم اًمتٗمًػم أىمؾ قمٜم٤مس اًمتٗمًػم أَهٞم٦م، وذًمؽ هق قمٜمٍم 

ٝمامت وُمٕمروم٦م أؾم٤ٌمب اًمٜمزول، وضمٕمؾ اًمٕمٜمٍم اًمذي ٓ هِمٜمًك ًمٚمتٗمًػم ومٞمف قمـ اًمٜم٘مؾ، وهق قمٜمٍم شمٗمًػم اعمٌ

 سمٞم٤من إطمٙم٤مم ُمٕمتٛمدا قمغم ومت٤موى اًمٗم٘مٝم٤مء ُمٕمتْمدا سمٛمٕم٤مىمد اإلمج٤مع.

وإن اًمذيـ يٕمتؼمون شمٗمًػَم اًمٓمؼمي شمٗمًػما أصمري٤م، أو ُِمـ صٜمػ اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر، إٟمام ي٘متٍمون قمغم 

ومٞمف ُِمـ يمثرة احلدي٨م واإلؾمٜم٤مد، وٓ يتدسمرون ذم ـمري٘متف وهم٤ميتف اًمتل يٍمح هب٤م ُمـ اًمٜمٔمر إمم فم٤مهره سمام 

 إيراد شمٚمؽ إؾم٤مٟمٞمد اعمّمٜمٗم٦م اعمرشم٦ٌم اعمٛمحّم٦م.

ين أصم٤مر اًمٕمج٥م ُمِ  واًمٕمج٥م يمؾ   ه ُِمـ ُُمَدو  ـ اسمـ ظمٚمدون طملم راضم٧م قمٚمٞمف هذه اًمِمٌٝم٦م، ومَٕمدي

 ذًمؽ إمم أني شمٗمًػَم اًمٓمؼمي، يم٤من ُمٜمذ ىمرون، اعمٜم٘مقًم٦م ُمثؾ اًمقاىمدي واًمثٕم٤مًمٌل، وىمد يرضمع اًم٥ًٌُم ذم

مل ي٘مػ قمٚمٞمف، إمم أن ـمٚمٕم٧م قمغم اًمٜم٤مس  "يمِمػ اًمٔمٜمقن"ُمٗم٘مقدا أو ذم طمٙمؿ اعمٗم٘مقد، طمتك أن ص٤مطم٥م 

ُمٜمذ ٟمحٍق ُمـ ؾمتلم ؾمٜم٦م ـمٌٕمتُف إومم، ومُٗمتح ًمٚمٛمٕم٤مر  اًمتٗمًػمي٦م يمٜمٌز ٟمٗمٞمس ُمـ اًمؽماث اخل٤مًمد، صمؿ قمال 

ٛمل اعمت٘مـ اًمذي ـمٚمع سمف طمديث٤م ُمـ سمٞم٧م اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ، إذ شمٕم٤مون قمغم ىمدره، وهمٚم٧م ىمٞمٛمتف، سم٤مإلسمراز اًمٕمٚم

إظمراضمف اًمٕم٤معم٤من الٚمٞمالن إظمقان اًمٙمريامن اسمٜم٤م اًمِمٞم( حمٛمد ؿم٤ميمر، وَه٤م إدي٥م اًمْمٚمٞمع واًمٕم٤ممِلُ اًمَقِرُع 

اًمِمٞم( حمٛمقد، واًمٗم٘مٞمف اًم٘م٤ميض اعمحدث اًمث٧ٌم اًمِمٞم( أمحد ــ رمحف اهلل ــ ومج٤مء ذم طمًـ قمروف، ودىم٦م 

اًمتٗمًػم ٌٓمف، وشمرشمٞم٥م ُمٗم٤مصٚمف، وحت٘مٞمؼ ُمٕم٤مٟمٞمف، وختري٩م أطم٤مديثف، واؾمتٞمٕم٤مب ومٝم٤مرؾمف: آي٦ًم ًمٚم٤ًمئٚملم(. ]و

 ([37 - 33ورضم٤مًمف )ص
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ؿ روا أصقهلَ ُمـ أهؾ اًمٙمالم اًمذيـ ىمري  اعمح٘م٘ملم، وإٟمام يٕمٜمل هبؿ ـم٤مئٗم٦مً  ؿ أٟمف ىمقُل قمُ زْ ويذيمر ُم٤م يَ 

ًمًٜم٦م ُمـ اعمٕمتزًم٦م، ًمٙمـ يٜمٌٖمل إمم ا أىمرَب  يم٤مٟمقا ؿ، وإنْ أصقهلَ  ـ ضمٜمس ُم٤م ىمررت سمف اعمٕمتزًم٦مُ ُمِ  سمٓمرٍق 

اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم  وم٢مني ـ مجٚم٦م اًمتٗمًػم قمغم اعمذه٥م، هذا ُمِ    أني ٕمرَ ف، ويُ طم٘مي  ذي طمؼٍّ  ٕمٓمك يمؾ  يُ  أنْ 

اقمت٘مدوه،  ٕضمؾ ُمذه٥ٍم  رَ آظَم  سم٘مقلٍ  وا أي٦مَ ني ومَ  ، وضم٤مء ىمقمٌ وإئٛم٦م إذا يم٤من هلؿ ذم شمٗمًػم أي٦م ىمقٌل 

                                                                                                                                                      

ث أسمق  ىمٚم٧م: وىمد يم٤من ذم َٟمْٗمِس اسمـ ضمرير أْن يٙمقن شمٗمًػُمه أسمًَط ُِمـ اًم٘مدر اًمذي أُماله، وم٘مد طَمدي

ًمقراق، أني أسم٤م ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي ىم٤مل ٕصح٤مسمف: هؾ قمٛمر قمٌٞمد اهلل سمـ أمحد اًمًٛم٤ًمر، وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قم٘مٞمؾ ا

شمٜمِمٓمقن ًمت٤مري( اًمٕم٤ممَل ُِمـ آدم إمم وىمتٜم٤م؟ ىم٤مًمقا: يمؿ ىمدُره؟ ومذيمر ٟمحَق صمالصملم أًمَػ ورىم٦م، وم٘م٤مًمقا: هذا مم٤م 

د شمٗمٜمك إقمامُر ىمٌؾ َت٤مُمف! وم٘م٤مل: إٟمي٤م هلل! ُم٤مشَم٧ِم اهِلَٛمؿ، وم٤مظمتٍم ذًمؽ ذم ٟمحِق صمالصم٦ِم آٓ  ورىم٦م، وعمَي٤م أْن أرا

. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء "اًمت٤مري("أْن ُيْٛمكِمَ اًمتٗمًػَم ىم٤مل هلؿ ٟمحًقا ُِمـ ذًمؽ، صمؿ أُماله قمغم ٟمحٍق ُمـ ىمدر 

 [1/150، واٟمٔمر: اًمتٗمًػم واعمٗمنون  275 - 14/274

ويم٤من ذم مجٚم٦م َُمـ يمتٌف قمـ اسمـ ضمرير يم٤مُمال: اإلُم٤مُم اعمٗمٞمد، اًمرئٞمس أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد سمـ سم٤مًمقيف 

(، ىم٤مل احل٤ميمؿ: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م سمٙمر سمـ سم٤مًمقيف ي٘مقل: ىم٤مل زم أسمق ٤340مسمقري ُِمـ يمؼماء سمٚمده )تالالب اًمٜمٞمً

سمٙمر سمـ ظمزيٛم٦م: سمٚمٖمٜمل أٟمؽ يمت٧ٌَم اًمتٗمًػم قمـ حمٛمد سمـ ضمرير؟ ىمٚم٧م: سمغم، يمتٌتف قمٜمف إُمالء، ىم٤مل: يمٚمف؟ 

٤مؾمتٕم٤مره ُمٜمل ىمٚم٧م: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ذم أي  ؾمٜم٦م؟ ىمٚم٧م: ُِمـ ؾمٜم٦م صمالث وصمامٟملم إمم ؾمٜم٦م شمًٕملم وُم٤مئتلم، ىم٤مل: وم

ُه سمٕمد ؾمٜملم، صمؿ ىم٤مل: ًم٘مد ٟمٔمرُت ومٞمف ُِمـ أوًمف إمم آظمره، وُم٤م أقمٚمُؿ قمغم َأِديؿ إرض أقْمَٚمَؿ  أسمق سمٙمر، صمؿ َردي

ـِ سم٤مًمقيف ذم:  273 - 14/272ُِمـ حمٛمد سمـ ضمرير. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء   [ُمٜمف 15/419، وشمرمج٦ُم اسم

ؾمٗمح اعم٘مٓمؿ ىمؼما يزار، وقمٜمد رأؾمف طَمَجٌر رأي٧ُم سمٛمٍَم ذم اًم٘مراوم٦م اًمّمٖمرى قمٜمد ىم٤مل اسمـ ظمٚمٙم٤من: )

ـِ ضمرير اًمٓمؼمي، واًمٜم٤مُس ي٘مقًمقن: هذا ص٤مطم٥م اًمت٤مري(، وًمٞمس سمّمحٞمح، سمؾ  قمٚمٞمف ُمٙمتقٌب: هذا ىمؼُم اسم

(. ]وومٞم٤مت اًمّمحٞمُح أٟمف سمٌٖمداد، ويمذًمؽ ىم٤مل اسمـ يقٟمس ذم شم٤مري( ُمٍم اعمختص سم٤مًمٖمرسم٤مء: إٟمف شمقذم سمٌٖمداد

 [4/192إقمٞم٤من 

ـُ ضمرير قمِمٞم٦َم إطمد ًمٞمقُملم سَمِ٘مَٞم٤م ُِمـ ؿمقال ؾمٜم٦م قمنم وصمالث ُم٤مئ٦م، ىم٤مل أمحد سمـ يم٤مُمؾ: شم قذم اسم

 [14/282. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء -يٕمٜمل: سمٌٖمداد  -وُدومـ ذم داره سمرطم٦ٌم يٕم٘مقب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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لم ًمٚمٛمٕمتزًم٦م يمِ ص٤مروا ُمِم٤مرِ  ،ح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمنًمٞمس ُمـ ُمذاه٥م اًمّم وذًمؽ اعمذه٥ُم 

 وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٌدع ذم ُمثؾ هذا.

يم٤من  ،ـ قَمَدل قمـ ُمذاه٥م اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشمٗمًػمهؿ إمم ُم٤م ُي٤مًمػ ذًمؽُمَ  :وذم الٛمٚم٦م

 ه.ٗمقرا ًمف ظمٓم١مُ دا ُمٖم، سمؾ ُمٌتدقم٤م، وإن يم٤من جمتٝمِ (263)خمٓمئ٤م ذم ذًمؽ

                                              

ني إمج٤مَع اًمًٚمػ ٓ يٙمقن إٓ ُمٕمّمقُم٤م، وإذا شمٜم٤مزقمقا وم٤محلؼ  ٓ ُيرج ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )إ( 263)

سمٕمض أىم٤مويٚمٝمؿ، وٓ ُيَٙمُؿ سمخٓم٠م ىمقٍل ُِمـ أىمقاهلؿ طمتك ُيٕمَر  دًٓم٦ُم  قمٜمٝمؿ، ومٞمٛمٙمـ ـَمَٚم٥ُم احلؼ  ذم

َُْمِر ُِمٜمُْٙمْؿ وَم٢مِْن شَمٜم٤َمَزقْمتُْؿ ذِم }اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ظمالومِف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْٕ ؾُمقَل َوُأوزِم ا ٞمُٕمقا اًمري
َأـمِٞمُٕمقا اهلليَ َوَأـمِ

ؾُمقِل إْن يُمٜمُْتْؿ  وُه إمَم اهلليِ َواًمري  وَمُرد 
ٍ
ء ـُ شَم٠ْمِوياًل َرْ ًَ ظِمِر َذًمَِؽ ظَمػْمٌ َوَأطْم ْٔ جمٛمقع (. ]{شُم١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهلليِ َواًْمَٞمْقِم ا

 [25 - 13/24اًمٗمت٤موى 

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )إني إطمداَث اًم٘مقل ذم شمٗمًػم يمت٤مب اهلل اًمذي يم٤من اًمًٚمُػ وإئٛم٦م قمغم ظمالومِف و

اًمًٚمػ اعمخ٤مًمَِٗم٦ُم ًمف ظمٓم٠م، وٓ َيُِمؽ   يًتٚمزم أطمَد أُمريـ: إُم٤م أن يٙمقن ظمٓم٠م ذم ٟمٗمًف، أو شمٙمقَن أىمقاُل 

 ([373قم٤مىمٌؾ أٟمف أومم سم٤مًمَٖمَٚمِط واخلٓم٠م ُِمـ ىمقل اًمًٚمػ(. ]خمتٍم اًمّمقاقمؼ )ص

ُم٠ًمًم٦م: إذا شم٠مول أهُؾ اإلمج٤مع أي٦َم سمت٠مويٍؾ، ( : )329ٔل شمٞمٛمٞم٦م )ص "اعمًقدة"ذم صمؿ ىمد ضم٤مء 

قا قمغم وم٤ًمِد ُم٤م قمداه، مل جَيُْز إطمداُث شم٠مويٍؾ ؾمقاه، وإْن مل يٜمّمقا قمغم ذًمؽ، وم٘م٤مل سمٕمُْمٝمؿ: جيقز  وَٟمّم 

إطمداُث شم٠مويٍؾ صم٤مٍن إذا مل يٙمـ ومٞمف إسمٓم٤مُل إول، وىم٤مل سمٕمُْمٝمؿ: ٓ جيقز ذًمؽ يمام ٓ جيقز إطمداُث ُمذه٥ٍم 

ٌُٜم٤م همػَمه تِِٛمُؾ ُمذه  ( اهـ .صم٤مًم٨م، وهذا هق اًمذي قمٚمٞمف الٛمٝمقر، وٓ َيْ

ٌَُط إْن مل يٙمـ ذم إىمقال اًم ٤ًمسم٘م٦م ُم٤م يًتٚمزم ٟمٗمَٞمف، ويم٤من ذم اًمٚمٗمظ اًمدًٓم٦ُم قمٚمٞمف ىمٚم٧م: اًم٘مقُل اعمًتٜم

ـُ شمٞمٛمٞم٦م ذم  ه ُِمـ ُمٕم٤مين أي٦م، واسم إٟمام  "إصؾ"سمقضمٍف ُمـ وضمقه اًمدًٓم٦م اعمٕمتؼمة، ومام اعم٤مٟمُع ُِمـ شم٘مريره وقَمد 

(، ذًمؽ، يم٤من خمٓمئ٤م ذم ذًمؽ اًم( خيالفَُمـ قَمَدل قمـ ُمذاه٥م اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشمٗمًػمهؿ إمم ُم٤م ىم٤مل: )

ر يمٞمػ ىمٞمد اعمحٔمقَر سمٙمقٟمف َُمِّمػًما إمم ُم٤م ُي٤مًمػ ُمذهٌَٝمؿ وشمٗمًػَمهؿ، وهٙمذا ىمقل اسمـ اًم٘مٞمؿ سمٕمده: وم٤مٟمٔم

يًتٚمزم أطمَد أُمريـ اًم((،  خلفِه)إني إطمداَث اًم٘مقل ذم شمٗمًػم يمت٤مب اهلل اًمذي يم٤من اًمًٚمُػ وإئٛم٦م قمغم 

ُمـ ـمريؼ دًٓم٦م آًمتزام، وإن يم٤من وُمٕمٚمقٌم أني ُم٤م ُي١مظمذ وم٤معمٛمٜمقع إطمداصُمف هق ُم٤م يم٤من اًمًٚمُػ قمغم ظمالومف، 
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ُمٕمٜمًك زائدا قمغم ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمٔم٤مهُر ُمـ ضمٝم٦م اًمدًٓم٦م اعمٓم٤مسم٘مٞم٦م، وم٢مٟمف ٓ يٜم٤مومٞمف وٓ ُي٤مًمٗمف، يمٞمػ وهق ٓزُُمف؟ 

ِع: ) ، ما يؽون ادعـقان غَرْين لؽن ال يتـافقانوىمد شم٘مدم ذم هذا اًمتٕمٚمٞمؼ قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أني ُِمـ اظمتال  اًمتٜمق 

، وهذا ىمقٌل صحٞمح، وإن مل يٙمـ ُمٕمٜمك أطمِدَه٤م هق ُمٕمٜمك أظمر، وهذا يمثػٌم ذم ومٝمذا ىمقٌل صحٞمح

 ( اهـ . اعمٜم٤مزقم٤مت ضمدا

خم٤مًمٗم٦م اًمٔم٤مهر هل إصم٤ٌمُت ُم٤م يٜمٗمٞمف اًمٚمٗمظ، أو ٟمٗمُل ُم٤م يثٌتف اًمٚمٗمظ، وم٠مُم٤م إصم٤ٌمُت ُم٤م ٓ وىم٤مل اًم٘مراذم: )

 [3/1253س إصقل يتٕمرض اًمٔم٤مهُر ًمف ٓ سمٜمٗمٍل وٓ إصم٤ٌمت، ومٚمٞمس خم٤مًَمَٗم٦ًم ًمٚمٔم٤مهر(. ]ٟمٗم٤مئ

٤م :  "اعمقاوم٘م٤مت"وهلذا عمَي٤م ىمرر اًمِم٤مـمٌل ذم  )أٟمف إٟمام يّمح ذم ُمًٚمؽ إومٝم٤مم واًمٗمٝمؿ ُم٤م يٙمقن قم٤مُمًّ

ـُ قم٤مؿمقر: )لٛمٞمع اًمٕمرب، ومال ُيتٙمٚميػ ومٞمف ومقَق ُم٤م َيْ٘مِدرون قمٚمٞمف سمح٥ًم إًمٗم٤مظ واعمٕم٤مين(،  إني ىم٤مل اسم

إٓ أْن يٙمقن اعمٕمٜمك إصكم  ُمٗمٝمقًُم٤م ًمديؿ، وم٠مُم٤م ُم٤م زاد قمغم  ُم٘مداَر أومٝم٤مم اعمخ٤مـَمٌلِم سمف اسمتداًء ٓ َيْ٘ميِض 

اعمٕم٤مين إؾم٤مؾمٞم٦م وم٘مد يتٝمٞم٠م ًمٗمٝمٛمف أىمقام، وحُتَْج٥م قمٜمف أىمقام، وُربي طم٤مُمِؾ وم٘مٍف إمم ُمـ هق أوم٘مُف ُمٜمف(. 

 [45 -  1/44]اًمتحرير واًمتٜمقير 

َ اًم٘مرآن سمرأي ُمًتوضَمَٕمؾ اسمـ قم٤مؿمقر ُمـ اًمرأي اعمذُمقم: ) ٜمٍِد إمم ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمٚمٗمظ، صمؿ أْن ُيَٗمن 

ًملِم  [1/31(. ]اًمتحرير واًمتٜمقير َيْزقُمؿ أني ذًمؽ هق اعمراُد دون همػمه، عم٤َِم ذم ذًمؽ ُمـ اًمتْمٞمٞمؼ قمغم اعمت٠مو 

وىمد صم٧ٌم ذم أصقل اًمٗم٘مف أني اعمت٘مدُملم إذا َذيَمُروا َوضْمًٝم٤م ذم ( : )9/490) "شمٗمًػمه"ىم٤مل اًمرازي ذم 

عمت٠مظمريـ ُِمـ اؾمتخراج وضمٍف آظَمَر ذم شمٗمًػِمه٤م، وًمقٓ ضمقاُز ذًمؽ وإٓ شمٗمًػم أي٦م، ومذًمؽ ٓ يٛمٜمع ا

ًمّم٤مرت اًمدىم٤مئُؼ اًمتل اؾمتٜمٌٓمٝم٤م اعمت٠مظمرون ذم شمٗمًػم يمالم اهلل ُمردودًة سم٤مـمٚم٦م، وُمٕمٚمقٌم أني ذًمؽ ٓ ي٘مقًمف 

 ( اهـ .إٓ ُم٘مٚم ٌد ظمٚمػ

٘مٚمٜم٤م أني أطمدا يٗمتح ـمريً٘م٤م إمم ( : )إٟمي٤م ُم٤م َرَأْيٜم٤َم وٓ ؾمٛمٕمٜم٤م وٓ قم44)ص "اإليمًػم"وىم٤مل اًمٓمقذم ذم 

ُم٘مِّمٍد ٟمجٞم٥ٍم ُيقصؾ إًمٞمف ىمٓمٕم٤م وهق ؾمٝمؾ ؾمٛمح ظم٤مٍل ُمـ طمجر وظمٓمر وقم٤مرِض ؾُمقء ي٘م٤مل ًمف: إني أطمدا 

ممـ شم٘مدُمؽ مل يٗمتح هذا اًمٓمريؼ، وذًمؽ دًمٞمٌؾ قمغم أٟمف همػُم ُُمقِصٍؾ إمم اعم٘مّمقد سمف، إذ هذا اؾمتدٌٓل 

ِم قمام شمٜمٌف قمٚمٞمف اعمت٠مظمر، وإٓ ًمقضم٥م أْن ٓ سم٤ملٝمؾ، أو اًمٕمدم قمغم اًمٕمٚمؿ اعمقضمقد، وُِمـ ا ل٤مئز همٗمٚم٦ُم اعمت٘مد 
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يزداد قمٚمُؿ اًمنميٕم٦م قمام يم٤من قمٚمٞمف ذم أول ـمٌ٘م٤مشمف، وىمد زاد زي٤مدًة يمثػمة، وُم٤م ذاك إٓ ٓؾمتدراك اعمت٠مظمريـ 

 قمغم َُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ، وزي٤مَدهِتؿ قمغم ُم٤م ىمرروه، وشمٜمٌٞمِٝمٝمؿ قمغم ُم٤م أهمٗمٚمقه، واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب( اهـ .

ىم٤مل اًمت٘مل اًمًٌٙمل ذم سمٕمض ومت٤مويف: )وم٢من ىمٚم٧م: هذا ـمريٌؼ مل َيْذيُمْره أطمٌد ُِمـ اعمتٙمٚمٛملم ـ هٜم٤م وُم

ه ظمٗم٤مؤه قمغم  وٓ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء. ىمٚم٧م: اًمنميٕم٦ُم يم٤مًمٌحر، يمؾ وىم٧م يٕمٓمل ضمقاهر، وإذا صح دًمٞمٌؾ مل َيُيي

ِمٝمد ًمف(. ]ومت٤موى اًمًٌٙمل يمثػٍم ُمـ اًمٜم٤مس ُمدًة ـمقيٚم٦م، قمغم أٟمٜم٤م ىمد ذيمرٟم٤م ُِمـ يمالم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل ُم٤م ي

2/586] 

قُمقا اإلطم٤مـم٦َم سمجٛمٞمع ُمٕم٤مين اًم٘مرآين، يمٞمػ وذم إصمر:  ، "وٓ شمٜم٘ميض قمج٤مئٌُف"صمؿ إني إوائؾ مل يدي

ىم٤مل اعمٔمٝمري: )أي: وٓ شمٜمتٝمل ُمٕم٤مٟمٞمِف اًمٕمجٞم٦ٌُم وومقائُده اًمٖمزيرة، يٕمٜمل: ٓ يٜمتٝمل أطمٌد إمم يُمٜمِْف ُمٕم٤مٟمٞمف(. 

 [3/86]اعمٗم٤مشمٞمح ذم ذح اعمّم٤مسمٞمح 

وم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م ( ذم شم٘مرير سمٕمض آؾمتٜم٤ٌمـم٤مت ُمـ اًم٘مرآن: )2/258) "أوقاء اًمٌٞم٤من"وىم٤مل ذم 

ه٤م سمذًمؽ أطمٌد ُمـ اًمٕمٚمامء ْ ... وًمٙمـ يمت٤مب اهلل ٓ شمزال شمٔمٝمر ُيْٗمَٝمُؿ ُمٜمٝم٤م ُم٤م َذيَمْرٟم٤م، وُمٕمٚمقٌم أهن٤م مل ُيَٗمن 

ٌُف ُمتجددًة قمغم َُمر  اًمٚمٞم٤مزم وإي٤مم، ومٗمل يمؾ  طملمٍ  ٌُف وقمج٤مئ  شُمْٗمَٝمؿ ُمٜمف أؿمٞم٤مُء مل شمٙمـ ُمٗمٝمقُم٦ًم ُِمـ ىمٌؾ، همرائ

ٙمؿ رؾمقُل  ويدل ًمذًمؽ طمدي٨ُم أيب ضُمَحٞمْٗم٦م اًمث٤مسم٧ُم ذم اًمّمحٞمح أٟمف عمَي٤م ؾم٠مل قمٚمٞم٤ًّم ريض اهلل قمٜمف: هؾ ظَمّمي

ٓ واًمذي ومٚمؼ احل٦ٌم وسمرأ اًمٜمًٛم٦م إٓ وَمْٝماًم "اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٌمء؟ ىم٤مل ًمف قمكم ريض اهلل قمٜمف: 

إٓ ومٝمام يٕمٓمٞمف اهلل رضمال "احلدي٨م، وم٘مقًُمف ريض اهلل قمٜمف:  "رضمال ذم يمت٤مب اهلل، وُم٤م ذم اًمّمحٞمٗم٦م ُيٕمٓمٞمف اهللُ

 ، يدل قمغم أني وَمْٝمَؿ يمت٤مب اهلل شمتجدد سمف اًمٕمٚمقُم واعمٕم٤مر  اًمتل مل شمٙمـ قمٜمد قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس( اهـ ."ذم يمت٤مب اهلل

ػ قمغم وضمٍف واطمد مم٤م ي٘متْمٞمف يمثػما ُم٤م ي٘متٍم اًمّمح٤ميب  وَُمـ سمٕمَده ُمـ اًمًٚموىم٤مل اًمِمقيم٤مين: )

اًمٜمئْمُؿ اًم٘مرآين سم٤مقمت٤ٌمر اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي، وُمٕمٚمقٌم أني ذًمؽ ٓ يًتٚمزم إَه٤مَل ؾم٤مئر اعمٕم٤مين اًمتل شُمٗمٞمده٤م اًمٚمٖم٦ُم 

اًمٕمرسمٞم٦م، وٓ إَه٤مَل ُم٤م ُيًتٗم٤مد ُِمـ اًمٕمٚمقم اًمتل شمتٌلم هب٤م دىم٤مئُؼ اًمٕمرسمٞم٦م وأهاُره٤م يمٕمٚمؿ اعمٕم٤مين واًمٌٞم٤من، وم٢مني 

ًمؽ هق شمٗمًػٌم سم٤مًمٚمٖم٦م، ٓ شمٗمًػٌم سمٛمحض اًمرأي اعمٜمٝمل قمٜمف، وىمد أظمرج ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم اًمتٗمًػَم سمذ

ًمٞمس ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اظمتال ، إٟمام هق "ؾمٜمٜمف واسمـ اعمٜمذر واًمٌٞمٝم٘مل ذم يمت٤مب اًمرؤي٦م، قمـ ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل: 
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يب ىمالسم٦م ىم٤مل: . وأظمرج اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م، قمـ أ"يمالٌم ضم٤مُمع ُيراد ُمٜمف هذا وهذا

 [1/14ومتح اًم٘مدير (. ]"ٓ شمٗم٘مف يمؾي اًمٗم٘مف طمتك شمرى ًمٚم٘مرآن وضمقه٤م"ىم٤مل أسمق اًمدرداء: 

ني اًمتٗمًػم إذا مل يقضم٥م شمٖمٞمػما عم٠ًمًم٦م، أو شمٌديال ذم قم٘مٞمدة اًمًٚمػ، ومٚمٞمس وىم٤مل اًمٙمِمٛمػمي: )إ

ٞمٝم٤م، ومذًمؽ هق اًمتٗمًػُم شمٗمًػما سم٤مًمرأي، وم٢مذا أوضم٥م شمٖمٞمػما عم٠ًمًم٦ٍم ُمتقاشمرة، أو شمٌديال ًمٕم٘مٞمدٍة جمَٛمٍع قمٚم

سم٤مًمرأي، وهذا اًمذي يًتقضم٥م ص٤مطمٌُف اًمٜم٤مر، وٓ شمتحّمؾ قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤م إٓ سمٕمد آـمالع قمغم قم٤مدات 

أصح٤مب اًمتٗم٤مؾمػم، وطمٞمٜمئذ ٓ ىمٚمؼ ومٞمام ومنه اعمٗمنون ُِمـ أذه٤مهنؿ اًمث٤مىم٦ٌم وأومٙم٤مرهؿ اًمّمحٞمح٦م، وَُمـ 

ُزوا ُمٕم٤مين اًمٙمت٤مب ُيٓم٤مًمع يُمُت٥َم اًمتٗمًػم جيده٤م ُمِمحقٟم٦ًم سم٤مًمتٗمًػم سم٤مًمرأي، وُمَ  ـ طمجر قمغم اًمٕمٚمامء أْن ُيؼْمِ

سمٕمد اإلُمٕم٤من ذم اًمًٞم٤مق واًم٤ًٌمق، واًمٜمٔمر إمم طم٘م٤مئؼ إًمٗم٤مظ، وُمراقم٤مة قم٘م٤مئد اًمًٚمػ؟! سمؾ ذًمؽ طمٔم ٝمؿ 

ُمـ اًمٙمت٤مب، وم٢مهنؿ هؿ اًمذيـ يٜمٔمرون ذم قمج٤مئٌف، ويٙمِمٗمقن إؾمت٤مَر قمـ وضمقه دىم٤مئ٘مف، ويرومٕمقن 

اًمٜمقُع ُِمـ اًمتٗمًػم سم٤مًمرأي طمظ  أوزم اًمٕمٚمؿ، وٟمّمٞم٥ُم اًمٕمٚمامء  احلُُج٥م قمـ ظمٌٞمئ٤مِت طم٘م٤مئ٘مف، ومٝمذا

اعمًتٜمٌِٓملم، أُم٤م َُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف سمدون صح٦م إدوات، ٓ قمٜمده قِمْٚمٌؿ ُِمـ يمالم اًمًٚمػ واخلٚمػ، وٓ ًمف ذوٌق 

سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، ويم٤من ُِمـ أضمال  اًمٜم٤مس، مل يٛمٚمف قمغم شمٗمًػم يمت٤مب اهلل همػم اًمقىم٤مطم٦م، وىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ، ومٕمٚمٞمف 

 [5/186ومٞمض اًم٤ٌمري يمؾ إؾمػ، وذاك اًمذي يًتحؼ اًمٜم٤مر(. ]إؾمُػ 

إن ىمٚم٧م: أشمراك سمام قمددَت ُمـ قمٚمقم اًمتٗمًػم شُمْث٧ٌُِم أني وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر ذم ُم٘مدُم٤مت اًمتٗمًػم: )

شمٗمًػما يمثػما ًمٚم٘مرآن مل َيًَتٜمِد إمم ُم٠مصمقٍر قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ قمـ أصح٤مسمف، وشُمٌٞمح عمـ 

ٕمٚمقم طَمٔم٤ًّم يم٤مومٞم٤م وذوىم٤م يٜمٗمتح ًمف هبام ُمـ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ُم٤م يٜمٗمتح قمٚمٞمف، أْن ُيٗمن ُِمـ آي اؾمتجٛمع ُِمـ شمٚمؽ اًم

اًم٘مرآن سمام مل ُي١مصمر قمـ ه١مٓء، ومٞمٗمن سمٛمٕم٤من شم٘متْمٞمٝم٤م اًمٕمٚمقُم اًمتل يًتٛمد ُمٜمٝم٤م قمٚمُؿ اًمتٗمًػم... ىمٚم٧م: أراين 

٧ٌَْم أصم٧ٌم ذًمؽ وأسمٞمحف، وهؾ اشمًٕم٧م اًمتٗم٤مؾمػُم وشمٗمٜمٜم٧م ُمًتٜمٌٓم٤مُت ُمٕم
ًِ ٤مين اًم٘مرآن إٓ سمام ُرزىمف يمام طَم

إٓ  "إن اًم٘مرآن ٓ شمٜم٘ميض قمج٤مئٌف"اًمذيـ أوشمقا اًمٕمٚمؿ ُِمـ ومٝمؿ ذم يمت٤مب اهلل؟ وهؾ يتح٘مؼ ىمقُل قمٚمامئٜم٤م: 

سم٤مزدي٤مد اعمٕم٤مين سم٤مشم٤ًمع اًمتٗمًػم؟ وًمقٓ ذًمؽ ًمٙم٤من شمٗمًػُم اًم٘مرآن خمتٍَما ذم ورىم٤مٍت ىمٚمٞمٚم٦م، وىمد ىم٤مًم٧م 

، يمام شم٘مدم ذم " إٓ آي٤مت ُمٕمدودات قمٚمٛمف ضمؼميؾ إي٤مهـُم٤م يم٤من رؾمقل اهلل يٗمن ُمـ يمت٤مب اهلل"قم٤مئِم٦م: 

 اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.
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صمؿ ًمق يم٤من اًمتٗمًػُم ُم٘مّمقرا قمغم سمٞم٤من ُمٕم٤مين ُمٗمردات اًم٘مرآن ُِمـ ضمٝم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٙم٤من اًمتٗمًػُم َٟمْزًرا، 

وٟمحـ ٟمِم٤مهد يمثرَة أىمقال اًمًٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٛمـ يٚمٞمٝمؿ ذم شمٗمًػم آي٤مت اًم٘مرآن، وُم٤م أيمثر ذًمؽ 

سمرأيؿ وقمٚمٛمٝمؿ. ىم٤مل اًمٖمزازم واًم٘مرـمٌل: ٓ يّمح أن يٙمقن يمؾ  ُم٤م ىم٤مًمف اًمّمح٤مسم٦ُم ذم اًمتٗمًػم  آؾمتٜم٤ٌمط

ُمًٛمققم٤م ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمقضمٝملم: أطمدَه٤م أني اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يث٧ٌم قمٜمف ُمـ 

 اًمتٗمًػم قمغم وضمقٍه خمتٚمٗم٦م اًمتٗمًػم إٓ شمٗمًػُم آي٤مٍت ىمٚمٞمٚم٦م، وهل ُم٤م شم٘مدم قمـ قم٤مئِم٦م. اًمث٤مين أهنؿ اظمتٚمٗمقا ذم

ٓ يٛمٙمـ الٛمُع سمٞمٜمٝم٤م، وؾمامُع مجٞمِٕمٝم٤م ُِمـ رؾمقل اهلل حم٤مٌل، وًمق يم٤من سمٕمُْمٝم٤م ُمًٛمققم٤م ًمؽمك أظمر، أي: ًمق 

يم٤من سمٕمُْمٝم٤م ُمًٛمققم٤م ًم٘م٤مل ىم٤مئُٚمف: إٟمف ؾمٛمٕمف ُمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومرضمع إًمٞمف َُمـ ظم٤مًمٗمف، 

ٍ ىم  ٤مل ذم ُمٕمٜمك أي٦م سمام فمٝمر ًمف سم٤مؾمتٜم٤ٌمـمف.ومتٌلم قمغم اًم٘مٓمع أني يمؾي ُُمٗمن 

قمـ أيب ضمحٞمٗم٦م ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٕمكم: هؾ قمٜمديمؿ رء ُمـ اًمقطمل إٓ ُم٤م  "صحٞمحف"روى اًمٌخ٤مري ذم 

، "ٓ واًمذي ومٚمؼ احل٦ٌم وسمرأ اًمٜمًٛم٦م ٓ أقمٚمٛمف إٓ ومٝمام يٕمٓمٞمف اهلل رضمال ذم اًم٘مرآن إًم("ذم يمت٤مب اهلل؟ ىم٤مل: 

اًمٚمٝمؿ وم٘مٝمف ذم اًمديـ وقمٚمٛمف "ؿ ًمٕمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس وم٘م٤مل: وىمد دقم٤م رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚم

، واشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أني اعمراَد سم٤مًمت٠مويؾ شم٠مويُؾ اًم٘مرآن، وىمد ذيمر وم٘مٝم٤مؤٟم٤م ذم آداب ىمراءة اًم٘مرآن أني "اًمت٠مويؾ

اءشمف: اًمتدسمُر ذم ىمر":  "اإلطمٞم٤مء"اًمتٗمٝمؿ ُمع ىمٚم٦م اًم٘مراءة أومْمُؾ ُِمـ يمثرة اًم٘مراءة سمال شمٗمٝمؿ، ىم٤مل اًمٖمزازم ذم 

ُؿ: أن يًتقوح ُِمـ يمؾ آي٦م ُم٤م يٚمٞمؼ هب٤م يمل شمتٙمِمػ ًمف ُمـ إهار ُمٕم٤من  إقم٤مدُة اًمٜمٔمر ذم أي٦م، واًمتَٗمٝم 

وُِمـ ُمقاٟمع اًمٗمٝمؿ أْن يٙمقن ىمد ىمرأ شمٗمًػما واقمت٘مد أْن ٓ ُمٕمٜمك "، ىم٤مل: "ُمٙمٜمقٟم٦م ٓ شمتٙمِمػ إٓ ًمٚمٛمقوم٘ملم

، وأني ُم٤م وراء ذًمؽ شمٗمًػٌم سم٤مًمرأي، ومٝمذا ُِمـ ًمٙمٚمامت اًم٘مرآن إٓ ُم٤م شمٜم٤موًمف اًمٜم٘مُؾ قمـ اسمـ قم٤ٌمس واسمـ جم٤مهد

 ."احلُُج٥م اًمٕمٔمٞمٛم٦م

ـي سم٤ِمعمَْْٕمُروِ  }وىم٤مل ومخر اًمديـ ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وُه وىمد "[ : 19ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ] {َوقَم٤مِذُ

 صم٧ٌم ذم أصقل اًمٗم٘مف أني اعمت٘مدُملم إذا ذيمروا وضمٝم٤م ذم شمٗمًػم أي٦م، ومذًمؽ ٓ يٛمٜمع اعمت٠مظمريـ ُِمـ اؾمتخراج

وضمٍف آظَمَر ذم شمٗمًػمه٤م، وإٓ ًمّم٤مرت اًمدىم٤مئُؼ اًمتل يًتٜمٌٓمٝم٤م اعمت٠مظمرون ذم اًمتٗمًػم ُمردودة، وذًمؽ ٓ 

ـي اهلليَ هَم٤موماًِل قَمامي }، وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: "سمْمؿ اخل٤مء -ي٘مقًمف إٓ ُم٘مٚمد ظمٚمػ ٌَ ًَ َٓ حَتْ َو

ٚمٔم٤ممل، وم٘مٞمؾ ًمف: ُمـ ىم٤مل هذا؟ ومَٖمِْم٥َم وىم٤مل: إٟمام ىم٤مًمف َُمـ هل شمًٚمٞم٦ٌم ًمٚمٛمٔمٚمقم وهتديٌد ًم {َيْٕمَٛمُؾ اًمٔمي٤معمُِقنَ 
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اًمّمح٤مسم٦م  هاًم٘مرآن ىمرأ وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أني  اًمّمقاب، ِق رُ ف، وـمُ دًمتِ اًمٕمٚمؿ وأ ِق رُ ـمُ  سمٞم٤منُ  وم٤معم٘مّمقدُ 

سم٤محلؼ اًمذي سمٕم٨م  ، يمام أهنؿ أقمٚمؿُ (264)سمتٗمًػمه وُمٕم٤مٟمٞمف ٕمقهؿ، وأهنؿ يم٤مٟمقا أقمٚمؿَ واًمت٤مسمٕمقن وشم٤مسمِ 

َ ؿ وومَ ـ ظم٤مًمػ ىمقهلَ ف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٛمَ سمف رؾمقًمَ  اهللُ وم٘مد أظمٓم٠م  ،اًم٘مرآن سمخال  شمٗمًػمهؿ ني

 ل مجٞمٕم٤م.قذم اًمدًمٞمؾ واعمدًم

 ... (266)إُم٤م قم٘مٚمٞم٦م :يذيمره٤م (265)٦مٌ ٝمَ ٌْ ؿ ًمف ؿُم ـ ظم٤مًمػ ىمقهلَ ُمَ  يمؾي  أني  وُمٕمٚمقمٌ 

                                                                                                                                                      

ف، وىم٤مل أسمق سمٙمر اسمـ اًمٕمريب ذم  ًَ إٟمف أُمغم قمغم ؾمقرة ٟمقح َخًامئ٦م ُم٠ًمًم٦م، وقمغم  "اًمٕمقاصؿ"قَمِٚمَٛمف، يريد ٟمٗم

 ىمّم٦م ُمقؾمك صمامٟمامئ٦م ُم٠ًمًم٦م.

رون اإلؾمالم إٓ وهؾ اؾمتٜم٤ٌمُط إطمٙم٤مم اًمتنميٕمٞم٦م ُمـ اًم٘مرآن ذم ظمالل اًم٘مرون اًمثالصم٦م إومم ُمـ ىم

ُِمـ ىمٌٞمؾ اًمتٗمًػم ٔي٤مت اًم٘مرآن سمام مل يًٌؼ شمٗمًػمه٤م سمف ىمٌؾ ذًمؽ؟ وهذا اإلُم٤مُم اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل: شمٓمٚم٧ٌم 

َ ًَمُف اهْلَُدى َوَيتيٌِْع }دًمٞمال قمغم طمجٞم٦م اإلمج٤مع ومَٔمِٗمْرُت سمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٌَلمي ـْ سَمْٕمِد َُم٤م شَم ؾُمقَل ُِم ـْ ُيَِم٤مىِمِؼ اًمري َوَُم

ِف َُم٤م شَمَقممي َوُٟمّْمِٚمِف ضَمَٝمٜميَؿ َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًما هَمػْمَ ؾَمٌِٞمؾِ   [29 - 1/28(. ]اًمتحرير واًمتٜمقير {اعم١ُْْمُِمٜملَِم ُٟمَقًم 

)ذم أني اعمٕم٤مين  "شمٗمًػمه"ُمـ ُم٘مدُم٤مت  "اعم٘مدُم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م"ذم وُم٤م ضمٚمٌٜم٤مه ؾم٤مسم٘م٤م ُمـ يمالم اسمـ قم٤مؿمقر 

ؾ واًمتٗمٙمر.يِمٝمد اًمتل شمتحٛمٚمٝم٤م مُجَؾ اًم٘مرآن شُمٕمتؼَمُ ُمرادًة هب٤م(   هلذا إصؾ أيْم٤م، وم٤مرضمع إًمٞمف سم٤مًمت٠مُم 

وأطمراهؿ سم٤مًمقىمق   -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-إني أقمرَ  اًمٜم٤مس سمٛمٕم٤مين يمالُمف ىم٤مل اًمٖمزازم: ) (264)

قمغم يمٜمٝمف ودرك أهاره: اًمذيـ ؿم٤مهدوا اًمقطمَل واًمتٜمزيؾ، وقم٤مسوه، وص٤مطَمٌقه، سمؾ ٓزُمقه آٟم٤مَء اًمٚمٞمؾ 

، وًمٚمٜم٘مؾ إمم َُمـ سمٕمَدهؿ صم٤مٟمٞم٤م، واًمٜمٝم٤مر، ُمتِمٛمريـ ًمٗمٝمؿ ُمٕم٤مين يمال ًٓ ُمف وشمٚم٘مٞمف سم٤مًم٘مٌقل: ًمٚمٕمٚمؿ سمف أوي

وًمٚمت٘مرب إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمًامقمف وومٝمٛمف وطمٗمٔمف وٟمنمه، وهؿ اًمذيـ طَمثيُٝمؿ رؾمقُل اهلل صغم اهلل 

َ اهللُ اُمرًأ ؾَمِٛمَع ُم٘م٤مًمتل ومققم٤مه٤م وم٠مد"قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم اًمًامع واًمٗمٝمؿ واحلٗمظ وإداء وم٘م٤مل:  اه٤م يمام َٟميي

( ، وُم٘مدُم٦م حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ 338(. ]إل٤مم اًمٕمقام/جمٛمققم٦م رؾم٤مئؾ اإلُم٤مم اًمٖمزازم )صاحلدي٨م "ؾمٛمٕمٝم٤م

 [215 - 1/214ًمٚم٘م٤مؾمٛمل 

ىم٤مل الرضم٤مين: )وهل اًمتل شُمِْمٌُِف اًمدًمٞمَؾ وًمٞم٧ًم سمف(، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: )اًمِمٌٝم٦م: ُمِم٤مهب٦م ( 265)

َؼ اًمٜمٔمر ومٞمف وهق يذيمر : ) "دؾمتقر اًمٕمٚمامء"ىم٤مل ذم َذَه٥م(، و احلؼ ًمٚم٤ٌمـمؾ واًم٤ٌمـمؾ ًمٚمحؼ ُِمـ وضمٍف إذا طُم٘م 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وي١مٟم٨م، ٕني اًمْم٤مسمٓم٦م اعمْمٌقـم٦م: أني اًمت٠مٟمٞم٨َم إذا يم٤من همػَم ُُمَرشمي٥ٍم قمغم اًمتذيمػم، جيقز ذم ُِمْثٚمِف اًمتذيمػُم 

ذح اعمقاىمػ ُمع طم٤مؿمٞمتل قمٌد احلٙمٞمؿ وطمًـ واًمت٠مٟمٞم٨م، واًمِمٌٝم٦م يمذًمؽ، إذ ٓ ُي٘م٤مل ؿمٌف صمؿ ؿمٌٝم٦م(. ]

 [2/142( ، ودؾمتقر اًمٕمٚمامء 201تقىمٞمػ ًمٚمٛمٜم٤موي )ص، واًم 1/250ضمٚمٌل 

إني ُم٤م قُمِٚمَؿ سمٍميح اًمٕم٘مؾ اًمذي ٓ ُيتٚمػ ومٞمف اًمٕم٘مالُء، ٓ ُيتّمقر أْن ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: ) (266)

ُيٕم٤مِرَوف اًمنمُع اًمٌت٦م وٓ ي٠ميت سمخالومف، وَُمـ شم٠مُمؾ ذًمؽ ذم ُم٤م شمٜم٤مزع اًمٕم٘مالُء ومٞمف ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمٙم٤ٌمر، َوضَمد 

اًمّمحٞمح٦م اًمٍمي٦م ؿمٌٝم٤مٍت وم٤مؾمدًة ُيٕمٚمؿ سم٤مًمٕم٘مؾ سمٓمالهُن٤م، سمؾ ُيٕمٚمؿ سم٤مًمٕم٘مؾ صمٌقُت ُم٤م ظم٤مًَمَػ اًمٜمّمقَص 

ٟم٘مٞمِْمٝم٤م اعمقاومِِؼ ًمٚمٜم٘مؾ، ومت٠مُمْؾ ذًمؽ ذم ُم٤ًمئؾ اًمتقطمٞمد واًمّمٗم٤مت وُم٤ًمئؾ اًم٘مدر واًمٜمٌقات واعمٕم٤مد، دَمِْد 

ن طمديث٤م ُمقوققم٤م أو ٓ ُم٤م يدل قمٚمٞمف سيُح اًمٕم٘مؾ مل ُُي٤َمًمِْٗمف ؾَمْٛمٌع ىمط، سمؾ اًمًٛمُع اًمذي ُي٤مًمٗمف إُم٤م أْن يٙمق

شمٙمقن دًٓمُتف خم٤مًمٗم٦م عم٤م دل قمٚمٞمف اًمٕم٘مؾ. وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ ىمٓمٕم٤م أني اًمرؾمَؾ ٓ ُيؼمون سمُٛمح٤مٓت اًمٕم٘مقل وإْن 

أظمؼموا سمٛمح٤مرات اًمٕم٘مقل، ومال ُيؼمون سمام يٞمٚمف اًمٕم٘مُؾ وإن أظمؼموا سمام ي٤مر ومٞمف اًمٕم٘مؾ وٓ َيًت٘مؾ 

ٝم٤م ُمـ اًمٜمٔمر سمٛمٕمرومتف، وَُمـ شم٠مُمؾ أدًم٦َم ٟمٗم٤مة اًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل  واًم٘مدر واحلٙمٛم٦م واعمٕم٤مد، وأقمٓم٤مه٤م طم٘مي

،  830 - 3/829(. ]اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م اًمٕم٘مكم، قَمِٚمَؿ سم٤مًمٕم٘مؾ وم٤ًمَده٤م وصمٌقَت ٟم٘مٞمِْمٝم٤م، وهلل احلٛمد

 ([116وخمتٍم اًمّمقاقمؼ )ص

ىمٚم٧م: واقمٚمؿ أني اًم٘مٓمَع سم٤محلؼ ًمٞمس ُمتقىمٗم٤م قمغم ُمٕمروم٦م شمٗم٤مصٞمؾ وم٤ًمد اًمِمٌٝم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م، واًمَٕمْجُز قمـ 

ٌَف اًمتل شمقرد شمِمٙمٞمٙم٤م ذم شمٚمؽ اًمِمٌٝم٦م وطَمٚم ٝم٤م ٓ ي٘مدح ذم اًم٘مٓمع سم٤محلؼ، ويٙمقن ذًمؽ دومع  ُِمـ ضمٜمس اًمِم 

وم٢مهن٤م وإْن قمجز يمثػٌم ُِمـ اًمٜم٤مس قمـ طَمٚم ٝم٤م، ومٝمؿ يٕمٚمٛمقن أهن٤م ىَمْدٌح ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )احلًٞم٤مت واًمٌديٞم٤مت، 

ف واوٓمراره قمغم ومٞمام قَمِٚمُٛمقه سم٤محلس وآوٓمرار، ومَٛمـ ىَمَدَر قمغم طمٚمٝم٤م وإٓ مل َيت  ً قىمػ ضمزُُمف سمام قَمِٚمَٛمف سمِح

َق سمف وسمام ضم٤مء سمف َيْٕمَٚمُؿ  ٌَف اًمتل قم٤مَرَو٧ْم ُم٤م أظمؼم سمف اًمرؾمقُل ؾمقاء، وم٢مني اعمَُّمد  طَمٚم ٝم٤م، ويمذًمؽ احل٤مُل ذم اًمِم 

ري، أهن٤م ٓ شم٘مدح ذم ِصْدىمف وٓ ذم اإليامن سمف وإْن قمجز قمـ طَمٚم ٝم٤م، وم٢مني شمّمديَ٘مف سمام ضم٤مء سمف اًمرؾمقُل ضو

ٌَُف قمٜمده ٓ شُمزيؾ ُم٤م قَمِٚمَٛمف سم٤مًميورة(. ]  [2/730اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م وهذه اًمِم 

ومٚمق ىم٤مل هلؿ ىم٤مئؾ: هذا اًمذي قَمِٚمْٛمتٛمقه ٓ َيث٧ٌُم إٓ سمجقاٍب قمام قم٤مروف ُِمـ وىم٤مل أيْم٤م: )

٦م ىمد وىمع ومٞمٝم٤م اًمٕم٘مٚمٞم٤مت، ىم٤مًمقا ًم٘م٤مئؾ هذه اعم٘م٤مًم٦م: هذا يَمِذٌب وهُب٧ْم، وم٢مني إُمقَر احلًٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٞم٘مٞمٜمٞم
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ؿمٌٝم٤مٌت يمثػمٌة شُمٕم٤مِرض ُم٤م قُمِٚمؿ سم٤محِلس واًمٕم٘مؾ، ومٚمق شمقىمػ قِمْٚمُٛمٜم٤م سمذًمؽ قمغم القاب قمٜمٝم٤م وطَمٚم ٝم٤م مل َيث٧ٌُْْم 

ٌَف، وهل ُِمـ ضمٜمس   ُمـ إؿمٞم٤مء، وٓ هن٤مي٦َم عم٤َِم شَمْ٘مِذُ  سمف اًمٜمٗمقُس ُمـ اًمِم 
ٍ
ًمٜم٤م وٓ ٕطمٍد قمٚمٌؿ سمٌمء

زال حَتُْدث ذم اًمٜمٗمقس ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م، سمؾ إذا ضَمَزُْمٜم٤َم سمثٌقِت اًمقؾم٤موس واخلٓمرات واخلٞم٤مٓت اًمتل ٓ شمَ 

ر ُِمـ اًمِمٌف اخلٞم٤مًمٞم٦م قمغم ٟم٘مٞمْمف ُم٤مٟمٕم٤م ُِمـ ضمزُمٜم٤م  اًمٌمء، ضمزُمٜم٤م سمٌٓمالن ُم٤م ُيٜم٤مىمض صمٌقشَمف، ومل يٙمـ ُم٤م ُي٘مدي

سمف، وًمق يم٤مٟم٧م اًمِمٌف ُم٤م يم٤مٟم٧م، ومام ُِمـ ُمقضمقٍد يدريمف احلس  إٓ ويٛمٙمـ يمثػما ُِمـ اًمٜم٤مس أْن ُي٘مٞمؿ قمغم 

ًٌَٝم٤م يمثػمة يٕمجز اًم٤ًمُمُع قمـ طَمٚم ٝم٤م، وًمق ؿمئٜم٤م ًمذيمرٟم٤م ًمؽ ـَمَروًم٤م ُمٜمٝم٤م شمٕمٚمؿ أٟمف أىمقى ُِمـ ؿمٌف  قمدُمف ؿُم

الٝمٛمٞم٦م اًمٜمٗم٤مة ًمٕمٚمق اًمرب قمغم ظَمْٚمِ٘مف ويمالُمف وصٗم٤مشمف، وىمد رأي٧ُم أو ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أىم٤مُمف يمثػٌم ُمـ اعمتٙمٚمٛملم 

ف اًمٜم٤مـم٘م٦م ذم اًم٤ًمقم٦م ًُ ُل ٟمٗم ٌَدي اًمقاطمدة أيمثَر ُِمـ أًمػ ُمرة، ويمؾ حلٔم٦م شمذه٥م  ُمـ اًمِمٌف قمغم أني اإلٟم٤ًمَن شُم

روطُمف وشمٗم٤مرق وحتدث ًمف روٌح أظمرى همػمه٤م، وهٙمذا أسمدا، وُم٤م أىم٤مُمقه ُِمـ اًمِمٌف قمغم أني اًمًٛمقات 

اإلٟم٤ًمن  وإرض وال٤ٌمل واًمٌح٤مر شمتٌدل يمؾي حلٔم٦ٍم وُيٚمٗمٝم٤م همػُمه٤م، وُم٤م أىم٤مُمقه ُمـ اًمِمٌف قمغم أني روَح 

قمٛمقا أني هذا أصح  اعمذاه٥م ذم اًمروح، وُم٤م أىم٤مُمقه ُمـ اًمِمٌف قمغم أني ًمٞم٧ًم ومٞمف وٓ ظم٤مرضم٦ًم قمٜمف، وز

اإلٟم٤ًمَن إذا اٟمت٘مؾ ُمـ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من مل يٛمر قمغم شمٚمؽ إضمزاء اًمتل سملم ُمٌدأ طمريمتف وهن٤ميتٝم٤م وٓ ىمٓمٕمٝم٤م 

وٓ طم٤مذاه٤م، وهل ُم٠ًمًم٦ُم ـمٗمرة اًمٜمٔم٤مم، وأوٕم٤م  أوٕم٤م  ذًمؽ، وه١مٓء ـم٤مئٗم٦م اعمالطمدة ُِمـ آحت٤مدي٦م 

ٚم ٝمؿ ي٘مقل: إن ذات اخل٤مًمؼ هل قملم ذات اعمخٚمقق ٓ ومرق سمٞمٜمٝمام اًمٌت٦م، وأني آصمٜملم واطمد، وإٟمام احِلس  يم

ـُ اًمٗم٤مرض ذم ىمّمٞمدشمف، وذيمره٤م  واًمقهؿ َيْٖمِٚمط ذم اًمتٕمدد، وي٘مٞمٛمقن قمغم ذًمؽ ؿمٌٝم٤م يمثػمة، وىمد ٟمٔمٛمٝم٤م اسم

واطمد وُمِمٙم٤مة واطمدة وظمزاٟم٦م ص٤مطم٥ُم اًمٗمتقطم٤مت ذم ومّمقصف، وهمػُمَه٤م، وهذه اًمِمٌف يمٚم ٝم٤م ُِمـ واٍد 

واطمدة، وهل ُمِمٙم٤مة اًمقؾم٤موس وظمزاٟم٦م اخلٞم٤مل، ومٚمق مل ٟمجزم سمام قَمِٚمْٛمٜم٤مه إٓ سمٕمد اًمتٕمرض ًمتٚمؽ اًمِمٌٝم٦م 

قمغم اًمتٗمّمٞمؾ وطمٚمٝم٤م والقاب قمٜمٝم٤م، مل يث٧ٌم ًمٜم٤م قِمْٚمٌؿ سمٌمء أسمدا، وم٤مًمٕم٤مىمُؾ إذا قَمِٚمَؿ أني هذا اخلؼَم ص٤مدٌق، 

ت٩َْم أْن َيٕمر  أقمٞم٤مَن إظم٤ٌمر اعمٕم٤مرو٦م ًمف وٓ وضمقَهٝم٤م، وسم٤مهلل قَمِٚمَؿ أني يمؾي ُم٤م قم٤مروف ومٝمق يمذب ، ومل َيْ

 [1086 - 3/1084(. ]اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م اعمًتٕم٤من

٤ًمِد وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )َُمـ قَمٚمِؿ اًمٌمَء قمٚمام ي٘مٞمٜمٞم٤م قَمٚمِؿ ىمٓمٕم٤م وم٤ًمَد ُم٤م ُيٜم٤مىمْمف وإن مل يٕمَٚمؿ شمٗمّمٞمَؾ وم

قمٚمِؿ ىمٓمٕم٤م أٟمف ٓ ي٘مقم دًمٞمٌؾ ىمٓمٕمل قمغم ٟمٗمٞمف...  ،سم٠مُمرٍ  ٚمِؿ صدق اًمرؾمقل وأٟمف أظمؼمومٛمـ قمَ  ،شمٚمؽ احلج٩م

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وم٤مًمِمٌف اًم٘م٤مدطم٦ُم ذم ذًمؽ يم٤مًمِمٌف اًم٘م٤مدطم٦م ذم اًمٕمٚمقم  ،ًمرؾمقل قمٚمٌؿ ي٘مٞمٜمل ٓ ري٥َم يتخٚمٚمفوقِمْٚمُٛمٜم٤م سمّمدق ا

ومٜمحـ ٟمٕمٚمؿ وم٤ًمَده٤م ُِمـ طمٞم٨م الٛمٚم٦م ُِمـ همػم  ،وهذه ُِمـ ضمٜمس ؿمٌف اًمًقومًٓم٤مئٞم٦م ،٦ماًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٞم٘مٞمٜمٞم

ـٍ سم٤مهلل ورؾمقًمفوٓ ري٥َم أني هذا إصَؾ ُُمًتِ٘مر ظمقٍض ذم اًمتٗمّمٞمؾ.  وم٢مني أهؾ اإلحل٤مد  ،ذم ىمٚم٥ِم يمؾ  ُم١مُم

وىمد ٓ يٙمقن ًمٚمٛم١مُمـ ظمؼمٌة  ، ضم٤مء سمف اًمرؾمقُل ذم ُمقاوع يمثػمةىمد يذيمرون ًمف ؿمٌٝم٤مٍت وي٘مدطمقن هب٤م ومٞمام

والقهر  يمٛمـ يتٙمٚمؿ سمٚمٗمظ الًؿ ،راهتؿ وُم٘م٤مصدهؿ ذم يمالُمٝمؿسم٤معمٜم٤مفمرة ذم ذًمؽ، ًمٕمدم اًمٕمٚمؿ سمٕم٤ٌم

ظمؼمٌة هبذه  واحلٞمز واهلٞمقمم واعم٤مدة واًمّمقرة واًمٙمكم والزئل واعم٤مهٞم٦م وٟمحق ذًمؽ قمٜمد َُمـ ًمٞمس ًمف

فننَّ ادممن يعؾم  ،٘مدَح ومٞمام أظمؼم اهللُ سمف ورؾمقًُمفوي١مًمٗمٝم٤م شم٠مًمٞمٗم٤م يتْمٛمـ اًم ،إوو٤مع وآصٓمالطم٤مت

ظمٌػما سمُٓمُرق اعمٜم٤مفمرة وشمرشمٞم٥م إدًم٦م  ٓ ؾمٞمام إذا مل يٙمـ ،فساَد ذلك جمؿل وإن مل َيعِرف وجَه فسادها

ويمٞمػ يٗمًد اعمتٕم٤مرض سم٤معمامٟمٕم٦م ذم ُمقوٕمٝم٤م واعمٕم٤مرو٦م ذم ُمقوٕمٝم٤م وٟمحق ذًمؽ ُم٤م يٌلم سمف وم٤ًمد إىمقال 

 [301 - 5/299اًم٤ٌمـمٚم٦م اعمٕم٤مرو٦م ًمٚمحؼ(. ]درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ 

ـْ }ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  -وىم٤مل اًمِمٞم( قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي  ـَ احْلَؼ  ُِم ي ـَ اعمُْْٛمؽَمِ ـْ ُِم  - {َرسم َؽ وَماَل شَمُٙم

، وهق أني ُم٤م ىم٤مُم٧م إدًم٦م قمغم أٟمف طمؼٌّ وضَمَزَم سمف اًمٕمٌُد قاطدة رشيػة: )وذم هذه أي٦م وُم٤م سمٕمده٤م دًمٞمٌؾ قمغم 

ُِمـ ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘م٤مئد وهمػمه٤م، وم٢مٟمف جي٥م أْن جيزم سم٠مني يمؾي ُم٤م قم٤مروف ومٝمق سم٤مـمؾ، ويمؾ ؿمٌٝم٦م شمقرد قمٚمٞمف ومٝمل 

ومال ُيقضم٥م ًمف قمجُزه قمـ طَمٚم ٝم٤م اًم٘مدَح ومٞمام قَمٚمِٛمف، ٕني ُم٤م ظم٤مًمػ  ،ء ىمدر اًمٕمٌد قمغم طمٚم ٝم٤م أم ٓؾمقاوم٤مؾمدة، 

اَلُل وَماَمَذا سَمٕمْ }احلؼي ومٝمق سم٤مـمؾ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٓي اًمْمي وهبذه اًم٘م٤مقمدة اًمنمقمٞم٦م شمٜمحؾ قمـ اإلٟم٤ًمن  ،{َد احْلَؼ  إِ

إْن طمٚميٝم٤م اإلٟم٤ًمُن ومٝمق شمؼمع ُمٜمف، وإٓ ومقفمٞمٗمتُف أْن  إؿمٙم٤مٌٓت يمثػمة يقرده٤م اعمتٙمٚمٛمقن ويرشمٌٝم٤م اعمٜمٓم٘مٞمقن،

 ([133يٌلم احلؼي سم٠مدًمتف ويدقمق إًمٞمف(. ]شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص

واقمٚمؿ أٟمف ٓ شَمِرُد ؿمٌٝم٦م صحٞمح٦م ىمط قمغم ُم٤م ضم٤مَء سمف اًمرؾمقل، سمؾ اًمِمٌٝم٦م ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: ) (267)

ٜمي٦م ٓ ختٚمق ُمـ ىمً  ً  ٛملم: اًمتل يقرده٤م أهُؾ اًمٌدع واًمْمالل قمغم أهؾ اًم
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إُم٤م أن يٙمقن اًم٘مقُل اًمذي ُأوردت قمٚمٞمف ًمٞمس ُِمـ أىمقال اًمرؾمقل، سمؾ شمٙمقن ٟمًٌُتف إًمٞمف همٚمٓم٤م، وهذا 

ٓ يٙمقن ُمتٗم٘م٤م قمٚمٞمف سملم أهؾ اًمًٜم٦م أسمدا، سمؾ يٙمقن ىمد ىم٤مًمف سمٕمُْمٝمؿ وهَمِٚمَط ومٞمف، وم٢مني اًمٕمّمٛم٦َم إٟمام هل 

 عمجٛمقع إُُم٦م ٓ ًمٓم٤مئٗم٦ٍم ُمٕمٞميٜم٦ٍم ُمٜمٝم٤م. 

ي أوردت قمٚمٞمف ىمقٓ صحٞمح٤م، ًمٙمـ ٓ شمرد شمٚمؽ اًمِمٌٝم٦م قمٚمٞمف، وطمٞمٜمئذ ومال وإُم٤م أن يٙمقن اًم٘مقُل اًمذ

ٓي شمٙمقن ٓزُم٦م. وم٢من يم٤مٟم٧م ٓزُم٦ًم عم٤َِم ضم٤مء سمف اًمرؾمقُل،  سمد هل٤م ُِمـ أطمد أُمريـ: إُم٤م أن شمٙمقن ٓزُم٦م، وإُم٤م َأ

، وٓ يٜمٌٖمل اًمٗمراُر ُمٜمٝم٤م يمام يٗمٕمؾ اًمْمٕمٗم٤مُء ُِمـ اعم ٜمتًٌلم إمم اًمًٜم٦م، ومٝمل طَمؼٌّ ٓ ؿمٌٝم٦م، إذ ٓزُم احلؼ  طمؼٌّ

سمؾ يمؾ  ُم٤م ًَمِزَم ُمـ احلؼ ومٝمق طمؼٌّ يتٕملم اًم٘مقُل سمف يم٤مئٜم٤م ُم٤م يم٤من، وهؾ شمًٚمط أهُؾ اًمٌدع واًمْمالل قمغم 

، ومٚمؿ يٚمتزُمقه٤م ودومٕمقه٤م وَأصمٌتقا ُمٚمزوُم٤مهت٤م،  اعمٜمتًٌلم ًمٚمًٜم٦م إٓ هبذه اًمٓمريؼ، أًمزُمقهؿ سمٚمقازَم شمٚمزم احلؼي

وا ُمٜمٝم٤م، مل جَيِْد أقمداؤهؿ إًمٞمٝمؿ ومتًٚمٓمقا قمٚمٞمٝمؿ سمام أٟمٙمروه ٓ سمام أصمٌتقه ، ومٚمق أصمٌتقا ًمقازَم احلؼ ومل َيِٗمر 

ؾمٌٞمال. وإْن مل شمٙمـ ٓزُم٦ًم هلؿ، وم٢مًمزاُُمٝمؿ إي٤مه٤م سم٤مـمؾ. وقمغم اًمٜم٘مديـ، ومال ـمريَؼ هلؿ إمم رد أىمقاهلؿ، 

 وطمٞمٜمئذ ومٚمٝمؿ ضمقاسم٤من: ُمريم٥م جمٛمؾ، وُمٗمرد ُمٗمّمؾ.

ٟم٤م هب٤م، إُم٤م أن شمٙمقن ٓزُم٦م ذم ٟمٗمس إُمر، وإُم٤م أن أُم٤م إول، ومٞم٘مقًمقن هلؿ: هذه اًمٚمقازُم اًمتل شمٚمزُمق

، إذ ىمد صم٧ٌم أني ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقُل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٝمق  ٓ شمٙمقن ٓزُم٦م، وم٢من يم٤مٟم٧م ٓزُم٦م ومٝمل طمؼٌّ

 احلؼ اًمٍميح، وٓزم احلؼ طمؼ، وإن مل شمٙمـ ٓزُم٦م ومٝمل ُمٜمدومٕم٦م وٓ جيقز إًمزاُُمٝم٤م.

ًمزاٍم سمجقاب، وٓ يردوٟمف ُمٓمٚم٘م٤م وٓ ي٘مٌٚمقٟمف ُمٓمٚم٘م٤م، سمؾ وأُم٤م القاب اعمٗمّمؾ، ومٞمُْٗمِردون يمؾي إ

يٜمٔمرون إمم أًمٗم٤مظ ذًمؽ اإلًمزام وُمٕم٤مٟمٞمف، وم٢مْن يم٤من ًمٗمُٔمٝم٤م ُمقاوم٘م٤م عم٤َِم ضم٤مَء سمف اًمرؾمقُل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

يتْمٛمـ إصم٤ٌمت ُم٤م أصمٌتف أو ٟمٗمل ُم٤م ٟمٗم٤مه، ومال يٙمقن اعمٕمٜمك إٓ طم٘م٤م، ومٞم٘مٌٚمقن ذًمؽ اإلًمزام. وإن يم٤من خم٤مًمٗم٤م عم٤م 

ضم٤مء سمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمتْمٛمٜم٤م ًمٜمٗمل ُم٤م أصمٌتف أو إصم٤ٌمت ُم٤م ٟمٗم٤مه، يم٤من سم٤مـمال ًمٗمٔم٤م وُمٕمٜمًك، 

ومٞم٘م٤مسمٚمقٟمف سم٤مًمرد. وإن يم٤من ًمٗمٔم٤م جمٛمال حمتِٛمال حلؼٍّ وسم٤مـمؾ، مل ي٘مٌٚمقه ُمٓمٚم٘م٤م ومل يردوه ُمٓمٚم٘م٤م، طمتك 

سمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ،  يًتٗمنوا ىم٤مئَٚمف: ُم٤مذا أراد سمف، وم٢مْن أراد ُمٕمٜمًك صحٞمح٤م ُمٓم٤مسم٘م٤م عم٤م ضم٤مء

ىَمٌِٚمقه، ومل ُيْٓمِٚم٘مقا اًمٚمٗمَظ اعمحتٛمؾ إـمالىم٤م، وإْن أراد ُمٕمٜمًك سم٤مـمال ردوه ومل يٓمٚم٘مقا ٟمٗمل اًمٚمٗمظ اعمحتٛمؾ 

ُط هذه اًمٙمٚمامت يًتدقمل أؾمٗم٤مرا ٓ ؾمٗمرا  ًْ أيْم٤م. ومٝمذه ىم٤مقمدهُتؿ اًمتل هب٤م َيٕمتّمٛمقن، وقمٚمٞمٝم٤م يٕمقًمقن، وسَم
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 اًم٤ٌمـمٚم٦مَ  ـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمسمف اًمٌدعَ ُمِ  قمغم ُمث٤مر آظمتال  ذم اًمتٗمًػم، وأني  هٜم٤م اًمتٜمٌٞمفُ  واعم٘مّمقدُ 

ف صغم اهلل قمٚمٞمف اهلل ورؾمقًمِ  وا يمالمَ قمـ ُمقاوٕمف، وومني  ؿَ ٚمِ ومقا اًمٙمَ طمري  ٝم٤م إمم أنْ أهٚمَ  ٧ْم قمَ اًمتل دَ 

 اًم٘مقَل  اإلٟم٤ًمنُ  ؿَ ٚمَ ٕمْ يَ  أنْ  :ـ أصقل اًمٕمٚمؿ سمذًمؽوؾمٚمؿ سمٖمػم ُم٤م أريد سمف، وشم٠موًمقه قمغم همػم شم٠مويٚمف، ومٛمِ 

هؿ شمٗمًػمَ  يٕمر  أني  هؿ، وأنْ اًمًٚمػ ُي٤مًمػ شمٗمًػمَ  شمٗمًػمَ  اًمذي ظم٤مًمٗمقه وأٟمف احلؼ، وأن يٕمر  أني 

 ُمـ إدًم٦م قمغم سمٞم٤من احلؼ. اهللُ هؿ سمام ٟمّمٌفشمٗمًػمِ  وم٤ًمدَ  ٚم٦مِ يٕمر  سم٤مًمٓمرق اعمٗمّمي  صمؿ أنْ ُمٌتدع،  ٌث حمدَ 

ُم٤م وىمع ومٞمام ـ ضمٜمس ٗمقا ذم ذح احلدي٨م وشمٗمًػمه ُمـ اعمت٠مظمريـ ُمِ ٜمي ـ اًمذيـ َص ويمذًمؽ وىمع ُمِ 

 ذح اًم٘مرآن وشمٗمًػمه. صٜمٗمقه ُِمـ

 (268)٤مظقمي ُمـ اًمّمقومٞم٦م واًمقُ  يمثػمٍ  ُؾ ثْ ومٛمِ  ،قن ذم اًمدًمٞمؾ ٓ ذم اعمدًمقلئٓموأُم٤م اًمذيـ ُُي 

ُ ٗمَ واًمٗم٘مٝم٤مء وهمػمهؿ، يُ  ـي  سمٛمٕم٤منٍ  ون اًم٘مرآنَ ن   ، ُمثؾ يمثػمٍ (269)ٓ يدل قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآنَ  صحٞمح٦م، ًمٙم

  ً  ... (270)ٛملٚمَ مم٤م ذيمره أسمق قمٌد اًمرمحـ اًم

                                                                                                                                                      

 - 237(. ]ـمريؼ اهلجرشملم )صيٜمتٗمع هب٤م وٓ سمٖمػمه٤م، ومٚمٜم٘متٍم قمٚمٞمٝم٤مواطمدا، وَُمـ ٓ وٞم٤مَء ًمف ٓ 

238]) 

 [3/317اًمققمظ: هق اًمتذيمػُم سم٤مخلػم واًمٜمّمٞمح٦م. ]دؾمتقر اًمٕمٚمامء ( 268)

ُتٝم٤م جم٤مًمُس شمذيمػٍم سم٤مهلل  ىم٤مل اسمـ رضم٥م: )يم٤مٟم٧م جم٤مًمُس اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمع أصح٤مسمف قم٤مُمي

أو سمام آشم٤مه اهلل ُِمـ احلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م وشمٕمٚمٞمؿ ُم٤م يٜمٗمع ذم وشمرهمٞم٥ٍم وشمرهٞم٥م، إُم٤م سمتالوِة اًم٘مرآن، 

، وأْن يدقمق إمم ؾمٌٞمؾ رسمف سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م  َر وَيِٕمَظ وَيُ٘مصي اًمديـ، يمام أُمره اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف أْن ُيَذيم 

ا َوَٟمِذيًرا * َوَداقِمًٞم٤م إمَِم اهلليِ}احلًٜم٦م، وأن يٌنم ويٜمذر، وؾمامه اهلل  ً واًمتٌِمػُم واإلٟمذار: هق اًمؽمهمٞم٥ُم  ،{ُُمٌنَم 

٦َم اًم٘مٚم٥م، واًمزهَد ذم اًمدٟمٞم٤م، واًمرهم٦ٌَم ذم  واًمؽمهٞم٥م، ومٚمذًمؽ يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اعمج٤مًمُس شُمقضِم٥م ٕصح٤مسمِف: ِرىمي

 ([13أظمرة(. ]ًمٓم٤مئػ اعمٕم٤مر  )ص

وىمد شم٘مدم هلذا أُمثٚم٦ٌم ذم حمٚمٝم٤م، ذم وٛمـ اًمّمقر إرسمع اًمتل اىمتْم٤مه٤م يمالُم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م صَمّؿ. ( 269)

ـْ }ف أيْم٤م: ُم٤م ذيمره سمٕمُْمٝمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم وُمث٤مًمُ  ٞمُٙمْؿ سمِٜمََٝمٍر وَمَٛم
ٌَْتٚمِ وَمَٚمامي وَمَّمَؾ ـَم٤مًُمقُت سم٤ِمْلُٜمُقِد ىَم٤مَل إِني اهلليَ ُُم
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َ  هُمْروَم٦ًم سمَِٞمِدهِ  ـِ اهْمؽَمَ ٓي َُم ُف ُِمٜم ل إِ ـْ مَلْ َيْٓمَٕمْٛمُف وَم٢مِٟمي َب ُِمٜمُْف وَمَٚمٞمَْس ُِمٜم ل َوَُم سمٕمض ُمـ  ىم٤مل، ىم٤مل اًم٘مرـمٌل: ){َذِ

يتٕم٤مـمك همقاُِمَض اعمٕم٤مين: هذه أي٦ُم َُمَثٌؾ ضسمف اهلل ًمٚمدٟمٞم٤م ومِمٌٝمٝم٤م اهلل سم٤مًمٜمٝمر، واًمِم٤مرب ُمٜمف سم٤معم٤مئؾ إًمٞمٝم٤م 

واعمًتٙمثر ُمٜمٝم٤م، واًمت٤مرك ًمنمسمف سم٤معمٜمحر  قمٜمٝم٤م واًمزاهد ومٞمٝم٤م، واعمٖمؽم  سمٞمده همروم٦م سم٤مٔظمذ ُمٜمٝم٤م ىمدر 

طمًـ هذا ًمقٓ ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمتحريػ ذم اًمت٠مويؾ احل٤مضم٦م، وأطمقاُل اًمثالصم٦م قمٜمد اهلل خمتٚمٗم٦م. ىمٚم٧م: ُم٤م أ

، وومّمقل ذم أصقل  3/251(. ]شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ُمـ همػم هذا لؽن معـاه صحقحواخلروج قمـ اًمٔم٤مهر، 

 ([51 - 50اًمتٗمًػم عم٤ًمقمد اًمٓمٞم٤مر )ص

ـْ مل ُي٤ًمقِمْد قمٚمٞمف اًمؽميمٞم٥م: ُم٤م ُأصمَِر قمـ جم٤مهٍد ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  َأْٟمَزًْمٜم٤َم وَ }ومم٤م َصحي ُمٕمٜم٤مه أيْم٤م وًمٙم

ـَ اًْمِٙمت٤َمِب َوُُمَٝمْٞمِٛمٜم٤ًم قَمَٚمْٞمفِ  ىًم٤م عم٤َِم سَملْمَ َيَدْيِف ُِم ـَ يمثػم ىمد ذيمر ُم٘م٤مِٓت {إًَِمْٞمَؽ اًْمِٙمَت٤مَب سم٤ِمحْلَؼ  ُُمَّمد  ، وم٢مني اسم

َٚمػ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ًي طمٞم٨م ىم٤مل سمٕمُْمٝمؿ: أُملم، وسمٕمْمٝمؿ: وؿم٤مهد، وسمٕمْمٝمؿ: وطم٤ميمؿ  {َوُُمَٝمْٞمِٛمٜم٤ًم قَمَٚمٞمْفِ }اًم

يتْمٛمـ هذا  "اعمٝمٞمٛمـ"ت٤مٍب ىمٌَٚمف، ىم٤مل اسمـ يمثػم: )وهذه إىمقاُل يمٚم ٝم٤م ُمت٘م٤مرسم٦ُم اعمٕمٜمك، وم٢مني اؾمَؿ قمغم يمؾ يم

يمٚميف، ضمٕمؾ اهلل هذا اًمٙمت٤مَب اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي أٟمزًمف آظِمَر اًمٙمت٥م وظم٤مَتَٝم٤م، أؿمٛمَٚمٝم٤م وأقمٔمَٛمٝم٤م وأطمٙمَٛمٝم٤م، طمٞم٨م 

ـَ ُم٤م ىمٌَٚمف، وزاده ُِمـ اًمٙمامٓت ُم٤م ًمٞمس ذم همػمه، وم ٚمٝمذا ضمٕمٚمف ؿم٤مهدا وأُمٞمٜم٤م وطم٤ميمام قمٚمٞمٝم٤م مجع ومٞمف حم٤مؾم

ف اًمٙمريٛم٦م، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم  ًِ ٤م ًَمُف حَل٤َمومُِٔمقنَ }يمٚم ٝم٤م، وشمٙمٗمؾ شمٕم٤ممم سمحٗمٔمف سمٜمٗم يْمَر َوإِٟمي ًْمٜم٤َم اًمذ  ـُ َٟمزي ٤م َٟمْح  .{إِٟمي

وم٠مُم٤م ُم٤م طمٙم٤مه اسمـ أيب طم٤مشمؿ قمـ قمٙمرُم٦م وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وقمٓم٤مء اخلراؾم٤مين واسمـ أيب ٟمجٞمح قمـ 

فنكه يٕمٜمل: حمٛمدا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أُملم قمغم اًم٘مرآن،  {َوُُمَٝمْٞمِٛمٜم٤ًم قَمَٚمْٞمفِ }ىمقًمف: جم٤مهد أهنؿ ىم٤مًمقا ذم 

، وذم شمٜمزيِٚمف قمٚمٞمف ُمـ طمٞم٨م اًمٕمرسمٞم٦م أيْم٤م ٟمٔمر. وسم٤ملٛمٚم٦م صحقح يف ادعـى، ولؽن يف تػسر هذا هبذا كظر

ٞمٌد ُمـ اعمٗمٝمقم ذم وم٤مًمّمحٞمح إول، ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر سمـ ضمرير، سمٕمد طمٙم٤ميتف ًمف قمـ جم٤مهد: وهذا اًمت٠مويُؾ سمٕم

، ومال يٙمقن إٓ ُِمـ صٗم٦م ُم٤م يم٤من "اعمّمدق"قمٓمػ قمغم  "اعمٝمٞمٛمـ"يمالم اًمٕمرب، سمؾ هق ظمٓم٠م، وذًمؽ أن 

وأٟمزًمٜم٤م إًمٞمؽ اًمٙمت٤مب ُمّمدىم٤م عم٤م سملم يديف ُمـ "صٗم٦ًم ًمف، ىم٤مل: وًمق يم٤من يمام ىم٤مل جم٤مهد ًم٘م٤مل:  "اعمّمدق"

 [3/128ثػم . يٕمٜمل ُِمـ همػم قمٓمػ( اهـ . ]شمٗمًػم اسمـ يم"اًمٙمت٤مب ُمٝمٞمٛمٜم٤م قمٚمٞمف

ًٓ ُِمـ اًمْمٛمػم ذم  "ُمٝمٞمٛمٜم٤م"أي: ومٞمٙمقن  اعمراِد سمف اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ًمٙمـ اًمقاو  "إًمٞمؽ"طم٤م

هٜم٤م شمٕمٙمر قمغم هذا اإلقمراب يمام ىم٤مل اسمـ ضمرير، وُمدظمقل واو احل٤مل مجٚم٦م ٓ ُمٗمرد، وم٢من يم٤مٟم٧م اؾمٛمٞم٦م 
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ام ىمد ُيتَٛمؾ ىمقُل جم٤مهٍد ُمـ طمٞم٨م وهلذا شمٕملم يمقن اًمقاو هٜم٤م قم٤مـمٗم٦م. وإٟميم٤مٟم٧م ُمريم٦ٌم ُمـ ُمٌتدأ وظمؼم، 

ُمٕمٓمقوم٤م قمٚمٞمف ذم  "ُمٝمٞمٛمٜم٤م"، ومٕمٜمده٤م يٙمقن "إًمٞمؽ"طم٤مٓ ُمـ اًمْمٛمػم ذم  "ُمّمدىم٤م"اإلقمراب ومٞمام ًمق يم٤من 

وأٟمزًمٜم٤م إًمٞمؽ اًمٙمت٤مب "ُمٕمٜم٤مه ُِمـ احل٤مًمٞم٦م، ًمٙمـ يٌ٘مك اإلؿمٙم٤مُل قمٜمدئذ ُِمـ ضمٝم٦م أٟمف ًمق يم٤من يمذًمؽ ًم٘مٞمؾ: 

ـي فم٤منٌّ أني ، ىم٤مل اًمٓمؼم"ُمّمدىم٤م عم٤م سملم يديؽ ُمـ اًمٙمت٤مب ، قمغم ىمقل جم٤مهد وشم٠مويٚمف "اعمّمدق"ي: )وم٢مْن فم

ُيٌٓمِؾ أْن يٙمقن شم٠مويُؾ  "عم٤م سملم يديف ُمـ اًمٙمت٤مب"، وم٢مني ىمقًَمف: "إًمٞمؽ"اًمتل ذم  "اًمٙم٤م "هذا، ُِمـ صٗم٦م

سملم "ذم ىمقًمف: "اهل٤مء"، ٕن"إًمٞمؽ"اًمتل ذم  "اًمٙم٤م "ُِمـ صٗم٦م  "اعمّمدق"ذًمؽ يمذًمؽ، وأْن يٙمقن

 "اعمّمدق"، وًمق يم٤من "إًمٞمؽ"همػم اعمخ٤مـَم٥م وهق اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم ىمقًمف ، يمٜم٤مي٦م اؾمؿ "يديف

وأٟمزًمٜم٤م إًمٞمؽ اًمٙمت٤مب ُمّمدىم٤م عم٤م سملم يديؽ ُمـ اًمٙمت٤مب وُمٝمٞمٛمٜم٤م "، ًمٙم٤من اًمٙمالم: "اًمٙم٤م "ُِمـ صٗم٦م 

 [10/382، ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك اًمٙمالم طمٞمٜمئذ يمذًمؽ(. ]شمٗمًػم اًمٓمؼمي "قمٚمٞمف

٦ٌَم سمٕمٞمٌد قمـ ٟمٔمؿ اًم٘مرآن.  ىم٤مل أسمق طمٞم٤من: )وشم٠مويُٚمف قمغم أٟمف ُِمـ آًمتٗم٤مت ُِمـ اخلٓم٤مب إمم اًمَٖمٞمْ

أسمٕمد(، يٕمٜمل أني هذيـ اًمت٠مويٚملم يّمٚمح٤من أْن يٙمقٟم٤م ضمقاسَملم  "وضمٕمٚمٜم٤مك ي٤م حمٛمد ُمٝمٞمٛمٜم٤م قمٚمٞمف"وشم٘مديُره: 

 - 4/289، واًمدر اعمّمقن  4/283قمـ ىمقل جم٤مهد، ًمٙمـ إول سمٕمٞمد واًمث٤مين أسمٕمُد ُمٜمف. ]اًمٌحر اعمحٞمط 

290] 

ـَ ضمرير اًمٓمؼمي وأُم سمدقمقى أني اًمذي محٚمف قمغم اؾمتٌٕم٤مد شم٠مويؾ  -وهق اسمـ قمٓمٞم٦م  -٤م َُمـ هَمٚميط اسم

ـي جم٤مهدا ىمرأه٤م سمٗمتح اعمٞمؿ {ُمٝمٞمِٛمٜم٤م}جم٤مهٍد إٟمام هق شمٜمزيُٚمف قمغم ىمراءة الٛمٝمقر سمٙمن اعمٞمؿ ُِمـ  ، وًمٙم

 {ُمٝمٞمٛمٜم٤م}ده اًمٓمؼمي هق يمقن ، ومتٖمٚمٞمُٓمف همٚمط، ٕني اًمٜمزاَع ذم اإلقمراب ٓ اعمٕمٜمك، وم٤مًمذي اؾمتٌٕم{ُمٝمٞمَٛمٜم٤م}

اًمذي يمٜمل سمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم ومتح  {إًَِمْٞمَؽ }طم٤مٓ ُمـ اًمْمٛمػم ذم 

َر صح٦َم ُم٤م شم٠مول سمف جم٤مهٌد  ًمق مل شمًٌ٘مف اًمقاو، أُم٤م ُمع اًمقاو  {ُمٝمٞمٛمٜم٤م}اعمٞمؿ ويمنه٤م، أُم٤م اعمٕمٜمك ومٝمق ىمد ىَمدي

ىًم٤م}ومٝمق ُمٕمٓمق  قمغم  إول، وم٤معمّمدق هق اًم٘مرآن، واعمٝمٞمٛمـ  {اًْمٙمَِت٤مَب }َه٤م ُمٕمٛمقٌل ًمَٚمِٗمظ ، ويِماَل {ُُمَّمد 

( : )ذم يِماَل احل٤مًَملم 4/282) "شمٗمًػمه"هق اًم٘مرآن، ؾمقاء ىمرأٟم٤م سمٗمتح اعمٞمؿ أم سمٙمنه٤م، ىم٤مل أسمق طمٞم٤من ذم 

ىًم٤م}إول، ٕٟمف ُمٕمٓمقٌ  قمغم  {اًْمِٙمَت٤مَب }هق طم٤مٌل ُمـ  وهلذا ، واعمٕمٓمق  قمغم احل٤مل طم٤مل( اهـ ، {ُُمَّمد 

ٓ }ىم٤مل اًمزخمنمي ذم شم٠مويؾ ىمراءة اًمٗمتح: )أي: ُهقُِمـ قمٚمٞمف سم٠مْن طُمِٗمظ ُمـ اًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ، يمام ىم٤مل: 
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ـْ ظَمْٚمِٗمفِ  ـْ سَملْمِ َيَدْيِف َوٓ ُِم ٤مظ ذم يمؾ سمٚمد، ًمق {َي٠ْمشمِٞمِف اًْم٤ٌمـمُِؾ ُِم ، واًمذي َهٞمٛمـ قمٚمٞمف: اهلليُ قمز وضمؾ أو احلُٗمي

َ  طَمْرٌ  ُمٜمف أو طمريم٦م أو ؾم يـ وُمٜمٙمريـطُمر  (. ]اًمٙمِم٤م  ٙمقٌن ًمتٜمٌف قمٚمٞمف يمؾ  أطمد، وٓؿمٛم٠مزوا راد 

[ ىمٚم٧م: ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل قمغم هذا: واًمذي هٞمٛمـ قمٚمٞمف أيْم٤م: حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف ؾمٚمؿ، ًمٙمـ هذا 1/640

ُح ىمقَل ُمـ ىم٤مل:   أي: حمٛمدا صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، يمام ٓ ُيٗمك. {وُمٝمٞمٛمٜم٤م}ٓ ُيَّمح 

سمـ قمٓمٞم٦م هٜم٤م سمٕمد أن طمٙمك ىمراءة جم٤مهد وشمٗمًػَمه حمٛمدا قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل اًمًٛملم احلٚمٌل: )وىم٤مل ا

ىم٤مل:  {إًَِمْٞمَؽ }قمغم هذا طم٤مٌل ُمـ اًمٙم٤م  ذم ىمقًمف  {َوُُمَٝمْٞمِٛمٜم٤ًم}أٟمف أُملم قمغم اًم٘مرآن: ىم٤مل اًمٓمؼمي: وىمقًمف 

 ىمراءة وهذا شم٠مويٌؾ سمٕمٞمد ُمـ اعمٗمٝمقم، ىم٤مل: وهمٚمط اًمٓمؼمي ذم هذه اًمٚمٗمٔم٦م قمغم جم٤مهد، وم٢مٟمف وَمني شم٠مويَٚمف قمغم

ٌَُٕمد اًمت٠مويؾ، وجم٤مهٌد  {ُمٝمٞمِٛمٜم٤م}اًمٜم٤مس:  إٟمام ي٘مرأ هق واسمـ حمٞمّمـ:  -رمحف اهلل  -سمٙمن اعمٞمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م، وم

سمٗمتح اعمٞمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م، ومٝمق سمٜم٤مء اؾمؿ اعمٗمٕمقل، وهق طم٤مٌل ُِمـ اًمٙمت٤مب ُمٕمٓمقٌ  قمغم ىمقًمف:  {وُمٝمٞمَٛمٜم٤م}

ىًم٤م}  اًمًالم. ىم٤مل: ويمذًمؽ ُمِمك ُمٙمل رمحف اهلل. ، وقمغم هذا يتجف أني اعم١مَتـ قمٚمٞمف هق حمٛمد قمٚمٞمف{ُُمَّمد 

طم٤مٓ  {ُمٝمٞمٛمٜم٤م}ىمٚم٧م: وُم٤م ىم٤مًمف أسمق حمٛمد ًمٞمس ومٞمف ُم٤م يرد قمغم اًمٓمؼمي، وم٢من اًمٓمؼمي اؾمتِمٙمؾ يمقَن 

ىًم٤م}ُمـ اًمٙم٤م  قمغم ىمراءة جم٤مهد، وأيْم٤م وم٘مد ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م سمٕمد ذًمؽ: ويتٛمؾ أن يٙمقن   {ُُمَّمد 

، وٓ ُيص ذًمؽ ىمراءَة جم٤مهٍد وطمَده يمام زقمؿ ُمٙمل، وم٤مًمٜم٤مُس {إًَِمْٞمَؽ }طم٤مًَملْم ُمـ اًمٙم٤م  ذم  {ُُمَٝمْٞمِٛمٜم٤ًم}و

ًمَِ٘مَٚمِؼ اًمؽميمٞم٥م، وىمد شم٘مدم ُم٤م ومٞمف، وُم٤م ٟم٘مٚمف اًمِمٞم( ُمـ  {إًَِمٞمَْؽ }إٟمام اؾمتِمٙمٚمقا يمقهَنام طم٤مًَملْم ُمـ يم٤م  

، يمالٌم صحٞمح، وإن يم٤من ُمٙمل اًمتزُمف، وهق اًمٔم٤مهر(. ]اًمدر اعمّمقن "ٓ ُيص ذًمؽ"اًمت٠مويٚملم، وىمقًمف: 

4/290] 

َٚمٛمل إم، اإلُم٤مم، احل٤مومظ، اعمحدث، ( 270)  ً حمٛمد سمـ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ ُمقؾمك إزدي، اًم

ؿمٞم( ظمراؾم٤من، ويمٌػم اًمّمقومٞم٦م، أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، اًمّمقذم، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ. أومرد ًمف 

٤مق ؾمٞم"اعمحدث أسمق ؾمٕمٞمد حمٛمد سمـ قمكم اخلِم٤مب شمرمج٦ًم ذم ضمزء. ىم٤مل قمٌد اًمٖم٤مومر سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٗم٤مرد ذم 

: أسمق قمٌد اًمرمحـ ؿمٞم( اًمٓمري٘م٦م ذم وىمتف، اعمقوميؼ ذم مجٞمع قمٚمقم احل٘م٤مئؼ، وُمٕمروم٦م ـمريؼ اًمتّمق ، "اًمت٤مري(

وص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اعمِمٝمقرة اًمٕمجٞم٦ٌم، َوِرَث اًمتّمقَ  ُمـ أسمٞمف وضمده، ومجع ُمـ اًمٙمت٥م ُم٤م مل يًٌؼ إمم 

ث أيمثَر ُِمـ أرسم ٕملم ؾمٜم٦ًم ىمراءًة وإُمالء، ويَمت٥ََم احلدي٨َم شمرشمٞمٌف طمتك سمٚمغ ومٝمرُس يُمُتٌِف اعم٤مئ٦م أو أيمثر، طَمدي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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سمٜمٞم٤ًمسمقر وُمرو واًمٕمراق واحلج٤مز، واٟمتخ٥م قمٚمٞمف احلٗم٤مظ. ذيمره اخلٓمٞم٥م، وم٘م٤مل: حمٚم ف يمٌػم، ويم٤من ُمع 

ذًمؽ ص٤مطِم٥َم طمدي٨م، جمقدا، مجع ؿمٞمقظم٤م وشمراضمؿ، وأسمقاسم٤م، وقمٛمؾ دويرة ًمٚمّمقومٞم٦م، وصٜمػ ؾُمٜمَٜم٤ًم 

دارىمٓمٜمل قمـ أطمقال اعمِم٤مي( اًمرواة ؾم١ماَل قم٤مر ، وذم وشمٗمًػما. ىم٤مل اًمذهٌل: وًمٚمًٚمٛمل  ؾم١مآٌت ًمٚم

ه٤م  "طم٘م٤مئؼ شمٗمًػمه"الٛمٚم٦م ومٗمل شمّم٤مٟمٞمٗمف أطمداي٨ُم وطمٙم٤مي٤مٌت ُمقوققم٦م، وذم  أؿمٞم٤مُء ٓ شمًقغ أصال، قَمدي

سمٕمُض إئٛم٦م ُِمـ زٟمدىم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، وقمده٤م سمٕمْمٝمؿ قمروم٤مٟم٤م وطم٘مٞم٘م٦م، ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمْمالل وُمـ اًمٙمالم 

خلػم ذم ُمت٤مسمٕم٦م اًمًٜم٦م واًمتٛمًؽ هبدي اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ريض اهلل قمٜمٝمؿ. ُم٤مت هبقى، وم٢مني اخلػَم يمؾي ا

اًمًٚمٛمل ذم ؿمٝمر ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م اصمٜمتل قمنمة وأرسمع ُم٤مئ٦م. وىمٞمؾ: ذم رضم٥م سمٜمٞم٤ًمسمقر، ويم٤مٟم٧م ضمٜم٤مزشمف 

 [252 - 17/247]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ُمِمٝمقدة. 

محد سمـ حمٛمد سمـ سمِم٤مر ًمف: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م سمٙمر أ "اًمتذيمرة"أسمق ؾمٕمد اًمًٛمٕم٤مين ذم يمت٤مب ىم٤مل ( 271)

سمٜمٞم٤ًمسمقر ُمذايمرًة ي٘مقل: يم٤من قمكم  سمـ أمحد اًمقاطمدي ي٘مقل: َصٜميَػ أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل يمت٤مب 

، وًمق ىم٤مل: إني ذاك شمٗمًػٌم ًمٚم٘مرآن ًَمَٙمَٗمَر سمف. ىم٤مل اًمذهٌل: َصَدَق واهلل. ]شم٤مري( اإلؾمالم "طم٘م٤مئؼ اًمتٗمًػم"

 [17/255ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ، واٟمٔمر:  31/260

ًَمْٞمَتف مل ُيَّمٜم ْٗمف، وم٢مٟمف حتريٌػ وىمرُمٓم٦م، ومدوٟمؽ  "طم٘م٤مئؼ اًمتٗمًػم"ًمف يمت٤مب ؾمامه ىم٤مل اًمذهٌل أيْم٤م: )و

 [28/307(. ]شم٤مري( اإلؾمالم اًمٙمت٤مب ومًؽمى اًمٕمج٥م

َٚمٛمل ُِمـ أضمؾ شم٠مًمٞمِٗمف يمت٤مَب وىم٤مل أيْم٤م: )  ً ، ومٞم٤مًمٞمتف مل ي١مًمٗمف، ومٜمٕمقذ "طم٘م٤مئؼ اًمتٗمًػم"شُمُٙمٚم َؿ ذم اًم

ضمٞم٦م، واًمِمٓمح٤مت اًمًٌٓم٤مُمٞم٦م، وشمّمق  آحت٤مدي٦م، ومقاطمزٟم٤مه قمغم همرسم٦م اإلؾمالم  سم٤مهلل ُِمـ اإلؿم٤مرات احلاَلي

(. {وأن هذا ساـمل ُمًت٘مٞمام وم٤مشمٌٕمقه وٓ شمتٌٕمقا اًمًٌؾ ومتٗمرق سمٙمؿ قمـ ؾمٌٞمٚمف}واًمًٜم٦م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 [13/442]اًمًػم 

ٌَؾ "طم٘م٤مئؼ اًمتٗمًػم"يمت٤مب وىم٤مل اسمـ اًمًٌٙمل: ) أٟمف اىمتٍم ومٞمف قمغم ذيمر  ىمد يَمُثَر اًمٙمالُم ومٞمف ُِمـ ىِم

 [4/147(. ]ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى شم٠مويالٍت وحم٤مل ًمٚمّمقومٞم٦م يٜمٌق قمٜمٝم٤م فم٤مهُر اًمٚمٗمظ
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 ...، (272)، وهق اخلٓم٠م ذم اًمدًمٞمؾ واعمدًمقل مجٞمٕم٤مؾ ذم اًم٘مًؿ إولظُم دْ ذًمؽ يَ  وم٢مني 

                                                                                                                                                      

ىمرأُت ذم هذا اًمتٗمًػم، ومقضمدشمف يًتققم٥م مجٞمَع ؾمقر اًم٘مرآن، وًمٙمٜمف ٓ ىم٤مل حمٛمد طمًلم اًمذهٌل: )

ومٞمف ًمٔم٤مهر يتٕمرض ًمٙمؾ أي٤مت سمؾ يتٙمٚمؿ قمـ سمٕمْمٝم٤م ويٖميض قمـ سمٕمْمٝم٤م أظمر، وهق ٓ يتٕمرض 

(. ]اًمتٗمًػم واعمٗمنون اًم٘مرآن، وإٟمام ضمرى ذم مجٞمع ُم٤م يمتٌف قمغم َٟمَٛمٍط واطمد، وهق اًمتٗمًػم اإلؿم٤مري

2/284] 

ىمٚم٧م: وؾمٞمجلء أني اإلؿم٤مراِت ُمٜمٝم٤م طمؼٌّ وسم٤مـمؾ، وُِمـ هٜم٤م ىم٤مل اسمـ ضمزي ذم ُم٘مدُم٦م شمٗمًػمه 

صؾ سمٜمقر سمّمػمشمف إمم شمٙمٚمٛم٧م اعمتّمقوم٦م ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، ومٛمٜمٝمؿ َُمـ أطمًـ وأضم٤مد، وو( : )1/17)

دىم٤مئؼ اعمٕم٤مين، ووىمػ قمغم طم٘مٞم٘م٦م اعمراد، وُمٜمٝمؿ َُمـ شمقهمؾ ذم اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ومَحَؾ اًم٘مرآَن قمغم ُم٤م ٓ شم٘متْمٞمف اًمٚمٖم٦ُم 

، وىم٤مل سمٕمُض "احل٘م٤مئؼ"اًمٕمرسمٞم٦م، وىمد مجع أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل يمالَُمٝمؿ ذم اًمتٗمًػم ذم يمت٤مب ؾمامه 

 ىمٚمٜم٤م: ومٞمف طم٘م٤مئُؼ وسمقاـمؾ( اهـ .اًمٕمٚمامء: سمؾ هل اًمٌقاـمؾ، وإذا َأْٟمَّمْٗمٜم٤َم 

ىمٚم٧م: صمؿ يٌ٘مك اًمٜمٔمُر سمٕمُد ذم شمٚمؽ احل٘م٤مئؼ، هؾ شمّمح دقمقى يمقهِن٤م ُمرادًة سم٤مخلٓم٤مب أم ٓ؟ ٕن 

ٍب ُِمـ ضوب اًمدًٓم٦م اعمٕمتؼَمة، وم٢مني مَحَْؾ  اعمٕمٜمك إذا يم٤من طم٘م٤م، وًمٙمـ ًمٞمس ذم اخلٓم٤مب اًمدًٓم٦ُم قمٚمٞمف سمَيْ

 ؾ ىمرُمٓم٦م وحتريػ ويَمِذٌب قمغم اعمتٙمٚم ؿ، يمام ؾمٞمجلء.اًمٚمٗمِظ قمٚمٞمف وضمٕمٚمف شمٗمًػما ًمف هَمَٚمٌط، سم

وىمد ذيمر ـمروم٤م ُمـ يمالم اًمّمقومٞم٦م ذم اًم٘مرآن  - "شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس"ىم٤مل اسمـ القزي ذم يمت٤مب  (272)

: )وىمد مجع أسمق قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ُِمـ يمالُمٝمؿ اًمذي أيمثُره هذي٤من ٓ َيِؾ  ٟمحَق  -

وم٘م٤مل ذم وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب قمٜمٝمؿ أهنؿ ىم٤مًمقا: إٟمام ؾمٛمٞم٧م وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ٕهن٤م ، "طم٘م٤مئؼ اًمتٗمًػم"جمٚمديـ ؾمامه 

أوائؾ ُم٤م وم٤محتٜم٤مك سمف ُمـ ظمٓم٤مسمٜم٤م، وم٢مْن شم٠مدسم٧َم سمذًمؽ وإٓ طُمرُم٧َم ًمٓم٤مئَػ ُم٤م سمٕمد. ىم٤مل اعمّمٜمػ رمحف اهلل: 

، "لمآُم"وهذا ىمٌٞمٌح، ٕٟمف ٓ ُيتٚمػ اعمٗمنون أني اًمٗم٤محت٦م ًمٞم٧ًم ُِمـ أول ُم٤م ٟمزل. وىم٤مل ذم ىمقل اإلٟم٤ًمن 

، ٕٟمف ًمق يم٤من يمذًمؽ ًمٙم٤مٟم٧م "َأمي "أي: ىم٤مصدون ٟمحَقك. ىم٤مل اعمّمٜمػ رمحف اهلل: وهذا ىمٌٞمٌح، ٕٟمف ًمٞمس ُِمـ 

ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمثامن: همرىمك ذم اًمذٟمقب، وىم٤مل  {َوإِْن َي٠ْمشُمقيُمْؿ ُأؾَم٤مَرى}اعمٞمؿ ُمِمددة. وىم٤مل ذم ىمقًمف 

ب اًمدٟمٞم٤م شمٗمدوهؿ إمم ىمٓمع اًمٕمالئؼ. اًمقاؾمٓمل: همرىمك ذم رؤي٦م أومٕم٤مهلؿ، وىم٤مل الٜمٞمد: أؾم٤مرى ذم أؾم٤ٌم

ىمٚم٧م: وإٟمام أي٦م قمغم وضمف اإلٟمٙم٤مر، وُمٕمٜم٤مه٤م إذا أهَتقهؿ ومديتٛمقهؿ، وإذا طم٤مرسمتٛمقهؿ ىمتٚمتٛمقهؿ، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 283 

 .(273)طمٞم٨م يٙمقن اعمٕمٜمك اًمذي ىمّمدوه وم٤مؾمًدا

                                                                                                                                                      

اسملِمَ }وه١مٓء ىمد ومنوه٤م قمغم ُم٤م يقضم٥م اعمدح، وىم٤مل حمٛمد سمـ قمكم:  ٥م  اًمتيقي
ُِمـ شمقسمتٝمؿ، وىم٤مل  {ُيِ

طُ }اًمٜمقري:  ًُ ٌْ ـْ َدظَمَٚمُف يَم٤مَن آُِمٜم٤ًم}ْمؽ سم٢مي٤مه ويًٌٓمؽ إلي٤مه، وىم٤مل ذم ىمقًمف: أي: ي٘مٌ {َيْ٘مٌُِض َوَي :  {َوَُم

أي: ُِمـ هقاضمس ٟمٗمًف ووؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤من، وهذا هم٤مي٦ٌم ذم اًم٘مٌح، ٕني ًمٗمَظ أي٦م ًمٗمُظ اخلؼم، وُمٕمٜم٤مه 

ٜمُقه، وه١مٓء ىمد ومنوه٤م قمغم اخلؼم، صمؿ ٓ يّمح هلؿ، ٕٟمف يمؿ  ُِمـ إُمر، وشم٘مديُره٤م: ُمـ دظمؾ احلرم وم٠َمُم 

٤ٌَمِئَر َُم٤م شُمٜمَْٝمْقَن قَمٜمْفُ }داظمٍؾ إمم احلرم ُم٤م أُمـ ُمـ اهلقاضمس وٓ اًمقؾم٤موس، وذيمر ذم ىمقًمف:  ٌُقا يَم
تَٜمِ  {إِْن دَمْ

 {َواْل٤َمِر اْلُٜم٥ُِم }ىم٤مل ؾمٝمؾ: هق اًم٘مٚم٥م،  {َواْل٤َمِر ِذي اًْمُ٘مْرسَمك}ىم٤مل أسمق شمراب: هل اًمدقم٤موي اًمٗم٤مؾمدة، 

ٌِٞمؾِ }اًمٜمٗمس،  ًي ـِ اًم : ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمقراق: اهلامن هل٤م ويقؾمػ  {َوَهؿي هِب٤َم}، وىم٤مل ذم ىمقًمف: القارح {َواسْم

ا}ُم٤م هؿ هب٤م، ىمٚم٧م: هذا ظمالٌ  ًمٍميح اًم٘مرآن، وىمقًمف:  ىم٤مل حمٛمد سمـ قمكم: ُم٤م هذا سم٠مهٍؾ أْن  {َُم٤م َهَذا سَمنَمً

سمٙم٤مؤهؿ،  يدقمك إمم اعم٤ٌمذة، وىم٤مل اًمزٟمج٤مين: اًمرقمد صٕم٘م٤مت اعمالئٙم٦م، واًمؼمق زومرات أومئدهتؿ، واعمٓمر

ِف اعمَْْٙمُر مَجِٞمًٕم٤م}وىم٤مل ذم ىمقًمف:  ىم٤مل احلًلم: ٓ َُمْٙمَر أسملم ومٞمف ُِمـ َُمْٙمِر احلَؼ  سمٕم٤ٌمده، طمٞم٨م أوَهٝمؿ أني  {وَمِٚمٚمي

هلؿ ؾمٌٞماًل إًمٞمف سمح٤مل، أو ًمٚمحدث اىمؽمان ُمع اًم٘مدم. ىم٤مل اعمّمٜمػ رمحف اهلل: وَُمـ شم٠مُمؾ ُمٕمٜمك هذا، قَمٚمَِؿ أٟمف 

ج، وهذا يٚمٞمؼ سمذًمؽ، وىم٤مل ذم  يمٗمٌر حمض، ٕٟمف يِمػم إمم أٟمف يم٤مهلزء واًمٚمٕم٥م، وًمٙمـ احلًلم هذا هق احلاَلي

ك سمٛمِم٤مهدشمٜم٤م. {ًَمَٕمْٛمُركَ }ىمقًمف:   أي: سمٕمامرشمِؽ ِهي

ىمٚم٧م: ومجٞمُع اًمٙمت٤مب ُمـ هذا الٜمس، وًم٘مد َهٛم٧م أن أصم٧ٌم ُمٜمف ه٤م هٜم٤م يمثػما، ومرأي٧ُم أني اًمزُم٤مَن 

 سملم اًمٙمٗمر واخلٓم٠م واهلذي٤من،
ٍ
وهق ُمـ ضمٜمس ُم٤م طمٙمٞمٜم٤م قمـ اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، ومٛمـ أراد أن  َيِْمٞمع ذم يمت٤مسم٦م رء

يٕمر  ضمٜمَس ُم٤م ذم اًمٙمت٤مب، ومٝمذا أٟمٛمقذضمف، وَُمـ أراد اًمزي٤مدَة ومٚمٞمٜمٔمر ذم ذًمؽ اًمٙمت٤مب(. ]شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس 

 ([294)ص

ومج٤مُع اًم٘مقل ذم : ) -وىمد ذيمر ـَمَروم٤م ُِمـ شم٠مويالت اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م وشمٗمًػماهتؿ  -ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  (273)

 ققم٤من: ذًمؽ أني هذا اًم٤ٌمَب ٟم

ف سم٤مـمؾ، ومال يٙمقن  ًِ أطمدَه٤م: أن يٙمقن اعمٕمٜمك اعمذيمقر سم٤مـمال، ًمٙمقٟمف خم٤مًمٗم٤م عم٤م قُمِٚمؿ، ومٝمذا هق ذم ٟمٗم

 اًمدًمٞمُؾ قمٚمٞمف إٓ سم٤مـمال، ٕني اًم٤ٌمـمؾ ٓ يٙمقن قمٚمٞمف دًمٞمٌؾ ي٘متيض أٟمف طمؼ.
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ذًمؽ، ومٝمذا واًمث٤مين: ُم٤م يم٤من ذم ٟمٗمًف طم٘م٤م ًمٙمـ يًتدًمقن قمٚمٞمف ُمـ اًم٘مرآن واحلدي٨م سم٠مًمٗم٤مٍظ مل ُيَرْد هب٤م 

 ٕيب قمٌد اًمرمحـ ومٞمف ُِمـ هذا اًم٤ٌمب رٌء يمثػم. "طم٘م٤مئؼ اًمتٗمًػم"، و"إؿم٤مرات"اًمذي يًٛمقٟمف 

وأُم٤م اًمٜمقع إول، ومٞمقضمد يمثػما ذم يمالم اًم٘مراُمٓم٦م واًمٗمالؾمٗم٦م اعمخ٤مًمٗملم ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم أصقل 

ٚمَِؿ أني يمؾي ُم٤م يذيمروٟمف قمغم ديٜمٝمؿ، وم٢مني َُمـ قَمٚمَِؿ أني اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم ىمد ريض اهلل قمٜمٝمؿ وَرُوقا قمٜمف، قمَ 

ظمال  ذًمؽ ومٝمق سم٤مـمؾ، وَُمـ أىمر سمقضمقب اًمّمٚمقات اخلٛمس قمغم يمؾ أطمٍد ُم٤م دام قم٘مُٚمف طم٤مضا، قَمٚمَِؿ أني 

َُمـ شم٠مول ٟمّم٤م قمغم ؾم٘مقط ذًمؽ ُمـ سمٕمْمٝمؿ وم٘مد اومؽمى، وَُمـ قَمٚمَِؿ أني اخلٛمَر واًمٗمقاطمش حمرُم٦ٌم قمغم يمؾ 

 ٤م ي٘متيض حتٚمٞمَؾ ذًمؽ ًمٌٕمض اًمٜم٤مس أٟمف ُُمْٗمؽَم.أطمد ُم٤م دام قم٘مُٚمف طم٤مضا، قمٚمؿ أن ُمـ شم٠مول ٟمّم

وأُم٤م اًمٜمقع اًمث٤مين: ومٝمق اًمذي يِمتٌف يمثػما قمغم سمٕمض اًمٜم٤مس، وم٢مني اعمٕمٜمك يٙمقن صحٞمح٤م، ًمدًٓم٦م 

 اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمٚمٞمف، وًمٙمـ اًمِم٠من ذم يمقن اًمٚمٗمظ اًمذي يذيمروٟمف دل قمٚمٞمف، وهذان ىمًامن: 

ومٝمذا اومؽماٌء قمغم اهلل، ومٛمـ ىم٤مل اعمراد سم٘مقًمف:  أطمدَه٤م: أن ي٘م٤مل: إني ذًمؽ اعمٕمٜمك ُمراٌد سم٤مًمٚمٗمظ،

ـَ َُمَٕمفُ }هق اًم٘مٚم٥م،  {اْذَه٥ْم إمَِم ومِْرقَمْقنَ }هل اًمٜمٗمس، وسم٘مقًمف  {شَمْذسَمُحقا سَمَ٘مَرةً } ِذي اُء }أسمق سمٙمر  {َواًمي َأؿِمدي

٤مرِ  ًدا}قمثامن  {ُرمَح٤َمُء سَمٞمْٜمَُٝمؿْ }قمٛمر  {قَمغَم اًْمُٙمٗمي ًٕم٤م ؾُمجي ب قمغم اهلل إُم٤م ُمتٕمٛمدا وإُم٤م قمكم، وم٘مد يمذ {شَمَراُهْؿ ُريمي

 خمٓمئ٤م.

واًم٘مًؿ اًمث٤مين: أن جُيٕمؾ ذًمؽ ُِمـ سم٤مب آقمت٤ٌمر واًم٘مٞم٤مس ٓ ُِمـ سم٤مب دًٓم٦م اًمٚمٗمظ، ومٝمذا ُِمـ ٟمقع 

اًم٘مٞم٤مس، وم٤مًمذي شمًٛمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مُء ىمٞم٤مؾم٤م هق اًمذي شمًٛمٞمف اًمّمقومٞم٦ُم إؿم٤مرة، وهذا يٜم٘مًؿ إمم صحٞمح وسم٤مـمؾ، 

ُرونَ }اهلل شمٕم٤ممم:  يم٤مٟم٘م٤ًمم اًم٘مٞم٤مس إمم ذًمؽ، ومَٛمـ ؾَمِٛمَع ىمقَل  ٓي اعمَُْٓمٝمي ُف إِ  ً وىم٤مل: إٟمف اًمٚمقح اعمحٗمقظ  {َٓ َيَٛم

أو اعمّمحػ، وم٘م٤مل: يمام أني اًمٚمقَح اعمحٗمقظ اًمذي يُمت٥م ومٞمف طمروُ  اًم٘مرآن ٓ يٛمًف إٓ سمدٌن ـم٤مهر، 

٤مرا ومٛمٕم٤مين اًم٘مرآن ٓ يذوىمٝم٤م إٓ اًم٘مٚمقُب اًمٓم٤مهرة، وهل ىمٚمقُب اعمت٘ملم، يم٤من هذا ُمٕمٜمًك صحٞمح٤م واقمتٌ

َٓ َرْي٥َم ومِٞمِف ُهًدى }صحٞمح٤م، وهلذا ُيروى هذا قمـ ـم٤مئٗم٦ٍم ُمـ اًمًٚمػ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  امل * َذًمَِؽ اًْمِٙمَت٤مُب 

ٌََع ِرْوَقاَٟمُف }، وىم٤مل: {َهَذا سَمٞم٤َمٌن ًمِٚمٜمي٤مِس َوُهًدى َوَُمْققِمَٔم٦ٌم ًمِْٚمُٛمتيِ٘ملمَ }، وىم٤مل: {ًمِْٚمُٛمتيِ٘ملمَ  ـِ اشمي َيِْدي سمِِف اهلليُ َُم

ًي  ٌَُؾ اًم ، وم٤مقمتؼم "ٓ شمدظمؾ اعمالئٙم٦م سمٞمت٤م ومٞمف يمٚم٥م وٓ ضمٜم٥م"، وأُمث٤مل ذًمؽ. ويمذًمؽ ُمـ ىم٤مل: {اَلمِ ؾُم

د، وم٘مد أص٤مب، ىم٤مل  ًَ سمذًمؽ أني اًم٘مٚم٥َم ٓ يدظمٚمف طم٘م٤مئُؼ اإليامن إذا يم٤من ومٞمف ُم٤م يٜمجًف ُِمـ اًمٙمؼِْم واحلَ
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َر ىُمُٚمقهَبُؿْ }شمٕم٤ممم:  ـَ مَلْ ُيِرِد اهلليُ َأْن ُيَٓمٝم  ِذي وَن ذِم }، وىم٤مل شمٕم٤ممم: {ُأوًَمِئَؽ اًمي ُ ـَ َيتََٙمؼمي ِذي ـْ آَي٤ميِتَ اًمي ُ  قَم ؾَم٠َمْسِ

َٓ َيتيِخُذوهُ  ؿْمِد  َٓ ُي١ْمُِمٜمُقا هِب٤َم َوإِْن َيَرْوا ؾَمٌِٞمَؾ اًمر  َْرِض سمَِٖمػْمِ احْلَؼ  َوإِْن َيَرْوا يُمؾي آَي٦ٍم  ْٕ ؾَمٌِٞماًل َوإِْن َيَرْوا ؾَمٌِٞمَؾ  ا

 ، وأُمث٤مل ذًمؽ.{اًْمَٖمل  َيتيِخُذوُه ؾَمٌِٞماًل 

ٕيب قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل يتْمٛمـ صمالصم٦َم أٟمقاع: أطمده٤م: ُٟمُ٘مقٌل وٕمٞمٗم٦م  "طم٘م٤مئؼ اًمتٗمًػم"ويمت٤مب 

قمٛمـ ُٟمِ٘مٚم٧م قمٜمف، ُمثؾ أيمثر ُم٤م ٟم٘مٚمف قمـ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق، وم٢مني أيمثَره سم٤مـمٌؾ قمٜمف، وقم٤مُمتٝم٤م ومٞمف ُِمـ ُمقىمق  أيب 

د اًمرمحـ، طمتك يم٤من اًمٌٞمٝم٘مل  إذا طمدث قمٜمف قمٌد اًمرمحـ، وىمد شمٙمٚمؿ أهُؾ اعمٕمروم٦م ذم ٟمٗمس رواي٦ِم أيب قمٌ

ي٘مقل: طمدصمٜم٤م ُِمـ أصؾ ؾمامقمف. واًمث٤مين: أن يٙمقن اعمٜم٘مقُل صحٞمح٤م ًمٙمـ اًمٜم٤مىمؾ أظمٓم٠م ومٞمام ىم٤مل. واًمث٤مًم٨م: 

 ٟم٘مقٌل صحٞمح٦م قمـ ىم٤مئٍؾ ُمّمٞم٥م.

ومٙمؾ  ُمٕمٜمك ُي٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٝمق سم٤مـمؾ وطمجتف داطمْم٦م، ويمؾ ُم٤م واومؼ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، 

َ سمف اخلٓم٤مُب ومٝمق ظمٓم٠م، وإْن ذيمر قمغم ؾمٌٞمؾ اإلؿم٤مرة وآقمت٤ٌمر واًم٘مٞم٤مس، واعمراُد سم٤مخلٓم٤م ب همػُمه، إذا وُمن 

 وم٘مد يٙمقن طم٘م٤م وىمد يٙمقن سم٤مـمال.

وىمد شمٌلم سمذًمؽ أني َُمـ وَمني اًم٘مرآَن أو احلدي٨م وشم٠موًمف قمغم همػم اًمتٗمًػم اعمٕمرو  قمـ اًمّمح٤مسم٦م 

  ًمٚمٙمٚمؿ قمـ ُمقاوٕمف، وهذا ومتح ًم٤ٌمب اًمزٟمدىم٦م واًمت٤مسمٕملم، ومٝمق ُُمٗمؽم قمغم اهلل ُمٚمحد ذم آي٤مت اهلل حمر

،  243 - 13/240واإلحل٤مد، وهق ُمٕمٚمقم اًمٌٓمالن سم٤مٓوٓمرار ُمـ ديـ اإلؾمالم(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى 

 [391 - 2/389( ، وُمدارج اًم٤ًمًمٙملم 314 - 313واٟمٔمر: سمٖمٞم٦م اعمرشم٤مد )ص

 شمٗمًػم اًمٜم٤مس يدور قمغم صمالصم٦م أصقل: ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )و

 ، وهق اًمذي يٜمحق إًمٞمف اعمت٠مظمرون.شمٗمًػم قمغم اًمٚمٗمظ

 وشمٗمًػم قمغم اعمٕمٜمك، وهق اًمذي يذيمره اًمًٚمػ.

وشمٗمًػم قمغم اإلؿم٤مرة واًم٘مٞم٤مس، وهق اًمذي يٜمحق إًمٞمف يمثػٌم ُمـ اًمّمقومٞم٦م وهمػمهؿ. وهذا ٓ سم٠مَس سمف 

 سم٠مرسمٕم٦م ذائط: 

 أن ٓ يٜم٤مىمض ُمٕمٜمك أي٦م.

 وأن يٙمقن ُمٕمٜمك صحٞمح٤م ذم ٟمٗمًف.
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 .وأن يٙمقن ذم اًمٚمٗمظ إؿمٕم٤مٌر سمف

 وأن يٙمقن سمٞمٜمف وسملم ُمٕمٜمك أي٦م ارشم٤ٌمٌط وشمالزم.

 [(79اًمتٌٞم٤من ذم أىم٤ًمم اًم٘مرآن )صوم٢مذا اضمتٛمٕم٧م هذه إُمقر إرسمٕم٦م يم٤من اؾمتٜم٤ٌمـم٤م طمًٜم٤م(. ]

ح٤م، ٕني اًمتٗمًػَم هق سمٞم٤من اعمراد سم٤مًمٚمٗمظ، واعمٕم٤مين  ىمٚم٧م: قمغم أني ذم شمًٛمٞم٦م اًمث٤مًم٨م شمٗمًػما شمًٛم 

ٚمٗمظ اًم٘مرآين، سمؾ ادقم٤مُء ذًمؽ )اومؽماٌء قمغم اهلل( يمام ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وإٟمام اإلؿم٤مري٦م اًمّمحٞمح٦م ًمٞم٧ًم ُمرادًة سم٤مًم

 هل ُمٕم٤مٍن شمٜم٘مدح ذم اًمذهـ قمٜمد اًمٜمٔمر ذم اًم٘مرآن عمٜم٤مؾم٦ٌٍم سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُم٤م ُيٗمٝمؿ ُمـ اًم٘مرآن.

وأُم٤م إؿم٤مرات اًمّمقومٞم٦م واقمت٤ٌمراهتؿ، وم٢مهن٤م ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر ًمٞم٧ًم ُِمـ قمٚمؿ اًمتٗمًػم، ىم٤مل اًمدهٚمقي: )

أٟمف َتر طم٤مَل اؾمتامِع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ظمقاـمُر قمغم ىمٚم٥م اًم٤ًمًمؽ وشمتٙمِمػ ًمف أؿمٞم٤مء، شمٜمِم٠م ُِمـ سمؾ اًمقاىمُع 

شمٗمٙمػمه ذم اًمٜمئْمِؿ اًم٘مرآين، أو احل٤مًم٦م اًمتل يتّمػ هب٤م، أو اعمٕمروم٦م اًمتل يٛمٚمٙمٝم٤م )ومٝمل أُمقر وضمداٟمٞم٦م ذوىمٞم٦م ٓ 

َٛمَع قم٤مؿمٌؼ ُمتٞمؿ ىمّم٦َم ًمٞمغم ًْ  وجمٜمقن، ومٞمتذيمر قمِمٞم٘متَف، شمٗمًػٌم ًممي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م(، وُمث٤مُل ذًمؽ، أْن َي

 [(190اًمٗمقز اًمٙمٌػم )صويًتٕمٞمَد اًمذيمري٤مت اًمتل سمٞمٜمٝم٤م وسمٞمٜمف(. ]

ًمٞم٧ًم اإلؿم٤مرة ذم يمالُمٝمؿ مم٤م يراد ُمٜمف اؾمتٕمامُل اًمٚمٗمظ ذم اعمٕمٜمك وىم٤مل اًمِمٞم( قمٌد اهلل دراز: )

ًمٕمريب، وإٟمام اعمذيمقر، وطم٤مؿم٤مهؿ أْن ي٘مقًمقا ذًمؽ، سمؾ ُمٕمٜم٤مه أني إًمٗم٤مَظ ُمًتٕمٛمٚم٦ٌم ذم ُمٕمٜم٤مه٤م اًمقوٕمل ا

َُيُْٓمر اعمٕمٜمك اإلؿم٤مري قمغم ىمٚمقب اًمٕم٤مروملم قمٜمد ذيمر أي٦م أو احلدي٨م، سمٕمد ومٝمٛمف قمغم اًمٓمريؼ اًمٕمريب 

ـُ قمٓم٤مء اهلل ذم يمت٤مسمف   [3/250اعمقاوم٘م٤مت (. ]ه٤مُمش "ًمٓم٤مئػ اعمٜمـ"اًمّمحٞمح، يمام أوم٤مده اسم

ت اًم٘مرآن ُمـ ُمٕم٤من ٓ وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: )أُم٤م ُم٤م يتٙمٚمؿ سمف أهُؾ اإلؿم٤مرات ُِمـ اًمّمقومٞم٦م ذم سمٕمض آي٤م

قمقن أني يمالَُمٝمؿ ذم  دمري قمغم أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن وًمٙمـ سمت٠مويٍؾ وٟمحقه، ومٞمٜمٌٖمل أْن شمٕمٚمٛمقا أهنؿ ُم٤م يم٤مٟمقا يدي

ِؿ ومٞمف، وطمًٌُٙمؿ ذم ذًمؽ أهنؿ  ذًمؽ شمٗمًػٌم ًمٚم٘مرآن، سمؾ يٕمٜمقن أني أي٦َم شَمّْمُٚمح ًمٚمتيَٛمث ِؾ هب٤م ذم اًمَٖمَرض اعمتٙمٚمي

قه٤م   ه٤م ُمٕم٤مين، ومٌذًمؽ وم٤مرق ىمقهُلؿ ىمقَل اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م. ومل يًٛمق "إؿم٤مرات"ؾَمٛمي

وًمٕمٚمامء احلؼ ومٞمٝم٤م رأي٤من: وم٤مًمٖمزازم يراه٤م ُم٘مٌقًم٦م، ىم٤مل ذم يمت٤مب ُمـ اإلطمٞم٤مء: إذا ىمٚمٜم٤م ذم ىمقًمف صغم اهلل 

، ومٝمذا فم٤مهُره أو إؿم٤مرشمف أني اًم٘مٚم٥م سمٞم٧ٌم، وهق "ٓ شمدظمؾ اعمالئٙم٦م سمٞمت٤م ومٞمف يمٚم٥م وٓ صقرة"قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

٘مر آصم٤مرهؿ، واًمّمٗم٤مت اًمرديئ٦م يم٤مًمٖمْم٥م واًمِمٝمقة واحلًد واحل٘مد واًمٕمج٥م يمالٌب ُمٝمٌط اعمالئٙم٦م وُمًت

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ٟم٤مسمح٦م ذم اًم٘مٚم٥م، ومال شمدظمٚمف اعمالئٙم٦م وهق ُمِمحقن سم٤مًمٙمالب، وُٟمقُر اهلل ٓ ي٘مذومف ذم اًم٘مٚم٥م إٓ سمقاؾمٓم٦م 

ٞم٧ِم اًم٘مٚم٥ُم، اعمالئٙم٦م، وم٘مٚم٥ٌم يمٝمذا ٓ ُي٘مذ  ومٞمف اًمٜمقر. وىم٤مل: وًم٧ًُم أىمقُل: إني اعمراَد ُِمـ احلدي٨م سمٚمٗمظ اًمٌ

وسم٤مًمٙمٚم٥م اًمّمٗم٦ُم اعمذُمقُم٦م، وًمٙمـ أىمقل: هق شمٜمٌٞمٌف قمٚمٞمف، وومرٌق سملم شمٖمٞمػم اًمٔم٤مهر وسملم اًمتٜمٌٞمف قمغم اًمٌقاـمـ 

 ُِمـ ذيمر اًمٔمقاهر اهـ . ومٌٝمذه اًمدىمٞم٘م٦م وم٤مرق ٟمزقم٦م اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م. 

ُمـ  وُِمْثُؾ هذا ىمري٥ٌم ُِمـ شمٗمًػم ًمٗمٍظ قم٤مم ذم آي٦ٍم سمخ٤مصٍّ ُمـ ضمزئٞم٤مشمف، يمام وىمع ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي

ًُمقا ٟمِْٕمَٛم٧َم اهلليِ يُمْٗمًرا}صحٞمح اًمٌخ٤مري قمـ قمٛمرو سمـ قمٓم٤مء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـَ سَمدي ِذي ، ىم٤مل: هؿ {َأمَلْ شَمَر إمَِم اًمي

ٌََقارِ }يمٗم٤مُر ىمريش، وحمٛمد ٟمٕمٛم٦م اهلل،   ىم٤مل: يقم سمدر. {َوَأطَمٚم قا ىَمْقَُمُٝمْؿ َداَر اًْم

ـُ اًمٕمريب ذم يمت٤مب  ؿم٤مرات يمٚم ٝم٤م، طمتك أٟمف سمٕمد أْن ذيمر ٟمِْحَٚم٦َم يرى إسمٓم٤مَل هذه اإل "اًمٕمقاصؿ"واسم

ـٌ همػُم فم٤مهِره، وطمتك  اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، وذيمر رؾم٤مئؾ إظمقان اًمّمٗم٤مء، أـمٚمؼ اًم٘مقَل ذم إسمٓم٤مل أْن يٙمقن ًمٚم٘مرآن سم٤مـم

أٟمف سمٕمد ُم٤م ٟمقه سم٤مًمثٜم٤مء قمغم اًمٖمزازم ذم شمّمديف ًمٚمرد قمغم اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م واًمٗمالؾمٗم٦م ىم٤مل: وىمد يم٤من أسمق طم٤مُمد سَمْدًرا ذم 

، وقم٘مدا ذم ًم٦ٌم اعمٕم٤مزم، طمتك أوهمؾ ذم اًمتّمق ، وأيمثر ُمٕمٝمؿ اًمتٍم ، ومخرج قمـ احل٘مٞم٘م٦م، فمٚمٛم٦م اًمٚمٞم٤مزم

 وطم٤مد ذم أيمثر أىمقاًمف قمـ اًمٓمري٘م٦م اهـ .

 وقمٜمدي أني هذه اإلؿم٤مراِت ٓ شمٕمدو واطمدا ُمـ صمالصم٦م أٟمح٤مء: 

ُمثال: إول: ُم٤م يم٤من جيري ومٞمف ُمٕمٜمك أي٦م جمرى اًمتٛمثٞمؾ حل٤مٍل ؿمٌٞمٍف سمذًمؽ اعمٕمٜمك، يمام ي٘مقًمقن 

٤مضِمَد اهلليِ َأْن ُيْذيَمَر ومِٞمَٝم٤م اؾْمُٛمفُ } ًَ ـْ َُمٜمََع َُم ـْ َأفْمَٚمُؿ مِمي أٟمف إؿم٤مرٌة ًمٚم٘مٚمقب، ٕهن٤م ُمقاوُع اخلْمقع هلل  {َوَُم

ُجد ًمف اًم٘مٚمقُب سمٗمٜم٤مء اًمٜمٗمقس، وَُمٜمُْٕمٝم٤م ُِمـ ِذيْمِره هق احلٞمٚمقًم٦ُم سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمٕم٤مر   ًْ شمٕم٤ممم، إذ هب٤م ُيٕمر  ومَت

َب اعمََثِؾ حل٤مل َُمـ ٓ  { ظَمَراهِب٤َمَوؾَمَٕمك ذِم }اًمٚمدٟمٞم٦م،  سمتٙمديره٤م سم٤مًمتٕمّم٤ٌمت وهمٚم٦ٌم اهلقى، ومٝمذا ُيِْمٌِف َضْ

ف سم٤معمٕمروم٦م، ويٛمٜمع ىمٚمٌف أن شمدظمٚمف صٗم٤مت اًمٙمامل اًمٜم٤مؿمئ٦م قمٜمٝم٤م، سمح٤مل ُم٤مٟمع اعم٤ًمضمد أن يذيمر  ًَ يزيمل ٟمٗم

ٓ شمدظمؾ "ىمقهُلؿ ذم طمدي٨م ومٞمٝم٤م اؾمؿ اهلل، وِذيْمُر أي٦م قمٜمد شمٚمؽ احل٤مًم٦م يم٤مًمٜم ْٓمؼ سمٚمٗمظ اعمثؾ، وُِمـ هذا 

 يمام شم٘مدم قمـ اًمٖمزازم. "اعمالئٙم٦م سمٞمت٤م ومٞمف يمٚم٥م

ٌِؼ ُِمـ صقرهت٤م إمم اًمًٛمع، هق همػُم  ًْ اًمث٤مين: ُم٤م يم٤من ُِمـ ٟمحق اًمتٗم٤مؤل، وم٘مد يٙمقن ًمٚمٙمٚمٛم٦م ُمٕمٜمًك َي

ُمٕمٜم٤مه٤م اعمراد، وذًمؽ ُِمـ سم٤مب اٟمٍما  ذهـ اًم٤ًمُمع إمم ُم٤م هق اعمٝمؿ قمٜمده واًمذي جيقل ذم ظم٤مـمره، وهذا 
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ِذي َيِْمَٗمعُ }ىم٤مل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  يمٛمـ ـْ َذا اًمي ُمـ ذل ذي، إؿم٤مرة ًمٚمٜمٗمس، يّمػم ُِمـ اعم٘مرسملم ًمٚمِمٗمٕم٤مء،  {َُم

ومٝمذا ي٠مظمذ صدى ُمقىمع اًمٙمالم ذم اًمًٛمع ويت٠موًمف قمغم ُم٤م ؿمٖمؾ سمف ىمٚمٌَف، ورأي٧ُم اًمِمٞم( حمل اًمديـ يًٛمل 

 هذا اًمٜمقَع ؾمامقم٤م، وًم٘مد أسمدع.

س اًمٞم٘مٔمك أْن يٜمتٗمٕمقا ُِمـ يمؾ رء، وي٠مظمذوا احلٙمٛم٦َم اًمث٤مًم٨م: قِمؼَمٌ وُمقاقمظ، وؿم٠مُن أهؾ اًمٜمٗمق

طمٞم٨م وضمدوه٤م، ومام فَمٜم ؽ هبؿ إذا ىمرأوا اًم٘مرآَن وشمدسمروه وم٤مشمٕمٔمقا سمٛمقاقمٔمف، وم٢مذا أظمذوا ُِمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ؾُمقَل وَم٠َمظَمْذَٟم٤مُه َأظْمًذا َوسمِٞماًل }   اًمٕمٚمٞم٤م اىمتًٌقا أني اًم٘مٚم٥َم اًمذي مل يٛمتثْؾ رؾمقَل اعمٕم٤مر {وَمَٕمََم ومِْرقَمْقُن اًمري

 . ًٓ  شمٙمقن قم٤مىمٌُتف َوسَم٤م

هذا اًمٕمقد ٓ صمٛمرة ومٞمف، "وُِمـ طمٙم٤مي٤مهتؿ ذم همػم سم٤مب اًمتٗمًػم: أني سمٕمَْمٝمؿ َُمري سمرضمٍؾ ي٘مقل ٔظمر: 

 ، ومجٕمؾ يٌٙمل وي٘مقل: إذن وم٤مًم٘مٚم٥ُم همػم اعمثٛمر ٓ يّمٚمح إٓ ًمٚمٜم٤مر."ومٚمؿ يٕمد ص٤محل٤م إٓ ًمٚمٜم٤مر

ٟمام شمِمػم عمـ اؾمتٕمدت قم٘مقهُلؿ وشمدسم ُرهؿ ذم طم٤مٍل ُمـ ومٜم٦ًٌم اإلؿم٤مرِة إمم ًمٗمظ اًم٘مرآن جم٤مزي٦م، ٕهن٤م إ

إطمقال اًمثالصم٦م، وٓ يٜمتٗمع هب٤م همػُم أوًمئؽ، ومٚمام يم٤مٟم٧م آي٤مُت اًم٘مرآن ىمد أٟم٤مرت شمَدسم َرهؿ، وأصم٤مرت 

ٌُقا شمٚمؽ اإلؿم٤مرَة ًممي٦م، ومٚمٞم٧ًم شمٚمؽ اإلؿم٤مرُة هل طَمؼ  اًمدًٓم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م آؾمتٕمامًمٞم٦م طمتك  ًَ اقمت٤ٌمَرهؿ، َٟم

 زم اًمٚمٗمظ وشمقاسمٕمف يمام ىمد شمٌلم.شمٙمقن ُِمـ ًمقا

ويمؾ  إؿم٤مرٍة ظمرضم٧م قمـ طَمد  هذه اًمثالصم٦م إطمقال إمم ُم٤م قمداه٤م، ومٝمل شم٘مؽمب إمم ىمقل اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م 

ُ٘مقا  ٟم٤ميمؿ سم٤محلد اًمٗم٤مرق سمٞمٜمٝمام، وم٢مذا رأيتؿ اظمتالـَمف، ومَح٘م  ْ ٌُْٚمَغ قملَم ُم٘م٤مٓهتؿ، وىمد سَمٍمي رويدا رويدا إمم أن شَم

 حلؼ، ومدوٟمٙمؿ اظمؽماـمف.ُمٜم٤مـَمف، وذم أيديٙمؿ ومٞمّمُؾ ا

وًمٞمس ُمـ اإلؿم٤مرة ُم٤م ُيٕمَر  ذم إصقل سمدًٓم٦م اإلؿم٤مرة، وومحقى اخلٓم٤مب، وومٝمؿ آؾمتٖمراق ُِمـ 

ٓم اًمتٕمريػ ذم اعم٘م٤مم اخلٓم٤ميب، ودًٓم٦م اًمتْمٛمـ وآًمتزام، يمام أظمذ اًمٕمٚمامء ُمـ شمٜمٌٞمٝم٤مت اًم٘مرآن اؾمتدٓٓ 

، {وَم٤مسْمَٕمُثقا َأطَمَديُمْؿ سمَِقِرىِمُٙمْؿ َهِذهِ }قًمف شمٕم٤ممم: عمنموقمٞم٦م أؿمٞم٤مء، يم٤مؾمتدٓهلؿ قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمقيم٤مًم٦م ُمـ ىم

ًمَِتْحُٙمَؿ سَملْمَ اًمٜمي٤مِس سماَِم }، وُمنموقمٞم٦م اًم٘مٞم٤مس ُمـ ىمقًمف: {َوَأَٟم٤م سمِِف َزقِمٞمؿٌ }وُمنموقمٞم٦م اًمْمامن ُمـ ىمقًمف: 

يِب َُمَٕمفُ }، وٓ سمام هق سم٤معمٕمٜمك اعمج٤مزي ٟمحق: {َأَراَك اهلليُ ٤ٌَمُل َأو  هَل٤َم َوًمأِْلَْرِض اْئتَِٞم٤م ـَمْققًم٤م َأْو وَمَ٘م٤مَل }، و{َي٤م ضِم

ٌ ُح سمَِحْٛمِدِه }، وٓ ُم٤م هق ُِمـ شمٜمزيؾ احل٤مل ُمٜمزًم٦َم اعم٘م٤مل ٟمحق: {يَمْرًه٤م ىَم٤مًَمَت٤م َأشَمْٞمٜم٤َم ـَم٤مِئِٕملمَ  ًَ ٓي ُي  إِ
ٍ
ء ـْ َرْ َوإِْن ُِم
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 فصل

 [يف بقان أحسن صرق التػسر]

 

ـُ  وم٢منْ   اًمتٗمًػم؟ ـمرِق  ىم٤مل ىم٤مئؾ: ومام أطمً

َ ذم سم٤مًم٘مرآن، ومام ُأمْجَِؾ ذم ُمٙم٤منٍ   اًم٘مرآنُ ٗمني يُ  اًمٓمرق ذم ذًمؽ أنْ  أصحي  ني أ :وم٤ملقاُب   وم٢مٟمف ىمد وُمن 

َط ذم ُمقوع آظمر.، وُم٤م اظْمُتٍِم (274)آظمر ُمقوعٍ  ًِ  ُمـ ُمٙم٤من وم٘مد سُم

                                                                                                                                                      

ٌِٞمَحُٝمؿْ  ًْ َٓ شَمْٗمَ٘مُٝمقَن شَم ـْ  رومٞم٦م ُم٘م٤مَم اًمقوٕمٞم٦م، واحتدت ذم ، ٕني مجٞمَع هذا مم٤م ىم٤مُم٧م ومٞمف اًمدًٓم٦ُم اًمٕم{َوًَمِٙم

 [36 - 34 /1إدرايمف أومٝم٤مُم أهِؾ اًمٕمرسمٞم٦م، ومٙم٤من ُِمـ اعمدًمقٓت اًمتٌٕمٞم٦م(. ]اًمتحرير واًمتٜمقير 

ىم٤مل اًمزريمٌم: )ىمد يٙمقن اًمٚمٗمظ حمتِٛمال عمٕمٜمٞملم، وذم ُمقوٍع آظَمَر ُم٤م ُيَٕمٞم ٜمف ٕطمدَه٤م، يم٘مقًمف ( 274)

، ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن {ُٚمقهِبِْؿ َوقَمغَم ؾَمْٛمِٕمِٝمْؿ َوقَمغَم َأسْمَّم٤مِرِهْؿ هِمَِم٤مَوةٌ ظَمَتَؿ اهلليُ قَمغَم ىمُ }شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة: 

، ٕني اخلتؿ إٟمام يٙمقن قمغم اًم٘مٚم٥م، وهذا {ىُمُٚمقهِبِؿْ }، ويتٛمؾ اًمقىمػ قمغم {ظَمتَؿَ }اًمًٛمُع ُمٕمٓمقوم٤م قمغم 

 }... وىمقًمف: {ِه هِمَِم٤مَوةً َوظَمتََؿ قَمغَم ؾَمْٛمِٕمِف َوىَمْٚمٌِِف َوضَمَٕمَؾ قَمغَم سَمٍَمِ }أومم، ًم٘مقًمف ذم ال٤مصمٞم٦م: 
ِ
ـَ اعم٤َْمء َوضَمَٕمْٚمٜم٤َم ُِم

 طَملٍّ 
ٍ
ء  إٟمام هق سم٤معم٤مء، ىم٤مل اسمـ درؾمتقيف: وهذا همػُم ضم٤مئٍز ذم اًمٕمرسمٞم٦م،  {يُمؾي َرْ

ٍ
وم٘مد ىمٞمؾ: إني طمٞم٤مَة يمؾ  رء

 }صٗم٦م ًمـ {طَملٍّ }جمرورا، وًمٙم٤من ُمٜمّمقسم٤م، وإٟمام  {طَملٍّ }ٕٟمف ًمق يم٤من اعمٕمٜمك يمذًمؽ مل يٙمـ 
ٍ
ء ٕمٜمك ، وُم{َرْ

 }أي٦م: ظَمَٚمَؼ اخلَْٚمَؼ ُمـ اعم٤مء، ويدل ًمف ىمقًُمف ذم ُمقوع آظمر: 
ٍ
ـْ َُم٤مء ٦ٍم ُِم (. ]اًمؼمه٤من {َواهلليُ ظَمَٚمَؼ يُمؾي َداسمي

 ([152 - 150، واٟمٔمر: إيث٤مر احلؼ قمغم اخلٚمؼ )ص 198 - 2/197

َ ىم٤مل اًمًٞمقـمل: ) ـُ القزي يمت٤مسم٤م ومٞمام ُأمْجِؾ ذم اًم٘مرآن ذم ُمقوٍع ووُمن  َػ اسم  ذم ُمقوٍع آظَمَر وىمد أًمي

 ([150، واٟمٔمر: إيث٤مر احلؼ قمغم اخلٚمؼ )ص 4/200 اإلشم٘م٤منُمٜمف( اهـ . ]
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، سمؾ ىمد ىم٤مل (276)ًمٚم٘مرآن وُمقوح٦م ًمف ، وم٢مهن٤م ؿم٤مرطم٦مٌ (275)أقمٞم٤مك ذًمؽ ومٕمٚمٞمؽ سم٤مًمًٜم٦م وم٢منْ 

اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٝمق  سمف رؾمقُل  ؿَ ٙمَ اإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل: يمؾ ُم٤م طَم 

                                              

ٌ سمٜمٗمًف سمٚمٗمٍظ ٓ يت٤مج : ) "اًمؼمه٤من"ىم٤مل اًمزريمٌم ذم  (275) يٜم٘مًؿ اًم٘مرآُن اًمٕمٔمٞمؿ إمم: ُم٤م هق سَملم 

ٌُقَن اًْمَٕم٤مسمُِدو}إمم سمٞم٤مٍن ُمٜمف وٓ ُمـ همػمه، وهق يمثػم، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٚمِِٛملَم }أي٦م، وىمقًمف:  {نَ اًمتي٤مِئ ًْ إِني اعمُْ

ِٚماَمِت  ًْ ْب هَلُْؿ َُمَثاًل َأْصَح٤مَب اًْمَ٘مْرَي٦مِ }، وىمقًمف: {ىَمْد َأوْمَٚمَح اعم١ُْْمُِمٜمُقنَ }أي٦م، وىمقًمف:  {َواعمُْ ، وىمقًمف: {َواْضِ

ىًم٤م} ًْمٜم٤َم ُُمَّمد  ـَ ُأوشُمقا اًْمِٙمت٤َمَب آُِمٜمُقا سماَِم َٟمزي ِذي ٤َم اًمي ف ومٞمحت٤مج إمم سمٞم٤من، وسمٞم٤مُٟمف إُم٤م  ، وإمم ُم٤م{َي٤م َأي  ًِ ًمٞمس سمٌلٍم سمٜمٗم

َل إًَِمْٞمِٝمؿْ }ومٞمف ذم آي٦ٍم أظمرى، أو ذم اًمًٜم٦م، ٕهن٤م ُمقوققم٦ٌم ًمٚمٌٞم٤من، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َ ًمِٚمٜمي٤مِس َُم٤م ُٟمز  ٌَلم  ، واًمث٤مين: {ًمُِت

 يمٙمثػٍم ُِمـ أطمٙم٤مم اًمٓمٝم٤مرة واًمّمالة واًمزيم٤مة واًمّمٞم٤مم واحل٩م واعمٕم٤مُمالت وإٟمٙمح٦م والٜم٤مي٤مت وهمػم

ُف َيْقَم طَمَّم٤مِدهِ }ذًمؽ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ومل يذيمر يمٞمٗمٞم٦م اًمزيم٤مة وٓ ٟمّم٤مهب٤م وٓ أوىم٤مصٝم٤م وٓ  {َوآشُمقا طَم٘مي

ذوـمٝم٤م وٓ أطمقاهل٤م وٓ ُمـ دم٥م قمٚمٞمف ممـ ٓ دم٥م قمٚمٞمف، ويمذا مل يٌلم قمدد اًمّمالة وٓ أوىم٤مهت٤م، 

ْٝمَر وَمْٚمَٞمُّمْٛمفُ }ويم٘مقًمف:  ـْ ؿَمِٝمَد ُِمٜمُْٙمُؿ اًمِمي ، ومل يٌلم أريم٤مٟمف وٓ { قَمغَم اًمٜمي٤مِس طِم٩م  اًْمٌَٞم٧ِْم َوهللِيِ}، {وَمَٛم

ذوـمف، وٓ ُم٤م َيِؾ  ذم اإلطمرام وُم٤م ٓ يؾ، وٓ ُم٤م يقضم٥م اًمدم وٓ ُم٤م ٓ يقضمٌف، وهمػم ذًمؽ، وإوُل 

ـَ آَُمٜمُ }ىمد أرؿمدٟم٤م اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إًمٞمف سمام صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم قمـ اسمـ ُمًٕمقد: عم٤م ٟمزل:  ِذي قا اًمي

قا إِياَمهَنُْؿ سمُِٔمْٚمؿٍ  ًُ ف! ىم٤مل:  {َومَلْ َيْٚمٌِ ًَ ٜم٤م ٓ ئمٚمؿ ٟمٗم ًمٞمس "ؿَمؼي ذًمؽ قمغم اعمًٚمٛملم وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقَل اهلل وأي 

َك ًَمُٔمْٚمٌؿ قَمٔمِٞمؿٌ }ذًمؽ، إٟمام هق اًمنمك، أمل شمًٛمٕمقا ُم٤م ىم٤مل ًم٘مامن ٓسمٜمف  ْ ْك سم٤ِمهلليِ إِني اًمنم 
َٓ شُمنْمِ ، {"َي٤م سُمٜمَلي 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمٔمٚمَؿ ه٤م هٜم٤م قمغم اًمنمك، عم٘م٤مسمٚمتف سم٤مإليامن، واؾمت٠مٟمس قمٚمٞمف سم٘مقل  ومحٛمؾ اًمٜمٌل  

 [185 - 2/183(. ]اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًم٘مامن

ٓ يٜمٌٖمل ذم آؾمتٜم٤ٌمط ُمـ اًم٘مرآن آىمتّم٤مُر قمٚمٞمف دون اًمٜمٔمر ذم ذطمف ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل: ) (276)

مجٚمٞم٦م يمام ذم ؿم٠من اًمّمالة واًمزيم٤مة واحل٩م واًمّمقم  وسمٞم٤مٟمف وهق اًمًٜم٦م، ٕٟمف إذا يم٤من يمٚمٞم٤م وومٞمف أُمقرٌ 

 [4/183اعمقاوم٘م٤مت وٟمحقه٤م، ومال حمٞمَص قمـ اًمٜمٔمر ذم سمٞم٤مٟمف(. ]

ُح اعمجٛمؾ، وشم٘مٞمد اعمٓمٚمؼ، وختّمص اًمٕمٛمقم، ومُتخرج يمثػما وىم٤مل أيْم٤م: ) ، شُمَقو  ُ ٌَلم  إني اًمًٜم٦م يمام شُم

ُؿ سمذًمؽ أني سمٞم٤مَن اًمًٜم٦م هق ُمراُد اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ، وشُمْٕمٚمِ ُِمـ اًمّمٞمغ اًم٘مرآٟمٞم٦م قمـ فم٤مهِر ُمٗمٝمقُِمٝم٤م ذم أصؾ اًمٚمٖم٦م
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ٌِع فم٤مهُر اًمّمٞمغ سمٛمجرد اهلقى، ص٤مر ص٤مطم٥ُم هذا اًمٜمٔمر و٤مٓ ذم ٟمٔمره،  َٞمغ، وم٢مذا ـُمرطَم٧ْم واشم  شمٚمؽ اًمّم 

 [4/334(. ]اعمقاوم٘م٤مت ضم٤مهال سم٤مًمٙمت٤مب، ظم٤مسمٓم٤م ذم قمٛمٞم٤مء ٓ يتدي إمم اًمّمقاب ومٞمٝم٤م

ومخذوهؿ سم٤مًمًٜمـ، وم٢مني  -يٕمٜمل سم٤مًم٘مرآن  -٤م جي٤مدًمقٟمٙمؿ إني ٟم٤مؾم"ىم٤مل قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: وهلذا 

ٟمًٞمؿ "اخلٗم٤مضمل ذم اًمِمٝم٤مب ، ىم٤مل "اًمِمٗم٤م". ذيمره اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم "أصح٤مَب اًمًٜمـ أقمٚمُؿ سمٙمت٤مب اهلل

 "إن ٟم٤مؾم٤م جي٤مدًمقٟمٙمؿ يٕمٜمل سم٤مًم٘مرآن"قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ذم أصمٍر رواه قمٜمف اًمدارُمل:  "وىم٤مل": ) "اًمري٤مض

ومٞم٘مقل: اًم٘مرآن ومٞمف ُم٤م ُي٤مًمٗمٙمؿ ٟمٔمرا  ،ؿ ذم سمٕمض إطمٙم٤مم اًمتل ىمٚمتؿ هب٤مٙمأي: ُي٤مصٛمقٟمٙمؿ ويٜم٤مزقمقٟم

ٌُقهؿ  "ومخذوهؿ" ،٤م سمٞمٜمتف أو ظمّمّمتف أو ٟمًختف اًمًٜم٦مًمٔم٤مهره مم
قهؿ واهْمٚمِ اًمقاردة  "سم٤مًمًٜمـ"أٟمتؿ طُمج 

أي:  "أقمٚمؿ سمٙمت٤مب اهلل"أي: قمٚمامء احلدي٨م وٟم٘م٤مده  "وم٢من أصح٤مب اًمًٜمـ" ،قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

وم٢مني شمٗمًػَم  ،ٝمؿ سمٜم٤مؾمخف وُمٜمًقظمف وخمّمّمف وُم١موًمفعمٕمرومت ،ًم٘مرآن ممـ يتٛمًؽ سمٔم٤مهر اًم٘مرآن اسمٛمٕم٤مين

 [4/402اًم٘مرآن إٟمام ُيٕمٚمؿ ُمـ اًمًٜم٦م(. ]ٟمًٞمؿ اًمري٤مض 

ُِمـ اًمَٕمَج٥م َُمـ يًتدل سمآي٤مت اًم٘مرآن وهق همػُم ُمتْمٚم ٍع ُمـ احلدي٨م، وُِمـ وىم٤مل اًمًٞمقـمل: )

عمحتٛمؾ، ويمؾٌّ ُِمـ اًمثالصم٦م حمت٤مٌج إمم اًمًٜم٦م شمٌٞمٜمف وشُمَٕمٞم ٜمُف وشمقوح اعمٕمٚمقم أني ذم اًم٘مرآن: اعمجٛمؾ واعمٌٝمؿ وا

إٟمف ؾمٞم٠ميت ىمقم جي٤مدًمقٟمٙمؿ سمِمٌٝم٤مت اًم٘مرآن، ومخذوهؿ سم٤مًمًٜمـ، وم٢مني "اعمراَد ُمٜمف، وىمد ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: 

ـُ ؾمٕمد قمـ اسمـ قم٤ٌمس أني قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أرؾمٚمف إمم "أصح٤مب اًمًٜمـ أقمٚمُؿ سمٙمت٤مب اهلل . وأظمرج اسم

قارج وم٘م٤مل: اذه٥م إًمٞمٝمؿ ومخ٤مصٛمٝمؿ وٓ حت٤مضمجٝمؿ سم٤مًم٘مرآن وم٢مٟمف ذو وضمقه، وًمٙمـ ظم٤مصٛمٝمؿ سم٤مًمًٜم٦م، اخل

ذم سمٞمقشمٜم٤م ٟمزل، ىم٤مل: صدىْم٧َم وًمٙمـ اًم٘مرآن  ،١مُمٜملم أٟم٤م أقمٚمُؿ سمٙمت٤مب اهلل ُمٜمٝمؿوم٘م٤مل ًمف اسمـ قم٤ٌمس: ي٤م أُمػَم اعم

قمٜمٝم٤م حمٞمّم٤م، ومخرج إًمٞمٝمؿ مَحي٤مٌل ذو وضمقه، شم٘مقل وي٘مقًمقن، وًمٙمـ طَم٤مضِمْجٝمؿ سم٤مًمًٜمـ، وم٢مهنؿ ًمـ جيدوا 

ٝمؿ سم٤مًمًٜمـ، ومٚمؿ شَمٌَْؼ سم٠ميديؿ طمج٦م، وىم٤مل يٞمك سمـ أيب يمثػم: اًمًٜم٦ُم ىم٤موٞم٦ٌم قمغم اًم٘مرآن، أي: ُمٌٞمٜم٦م ًمف  ومح٤مضمي

 [2/148احل٤موي ًمٚمٗمت٤موي وُمٗمنة(. ]

، ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم: )يريد أهن٤م "اًمٙمت٤مب أطمقج إمم اًمًٜم٦م ُمـ اًمًٜم٦م إمم اًمٙمت٤مب"وىم٤مل إوزاقمل: 

 [4/345اعمقاوم٘م٤مت وشمٌلم اعمراَد ُمٜمف(. ] شم٘ميض قمٚمٞمف
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٤م َأٟمَزًْمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ اًْمِٙمَت٤مَب سم٤ِمحْلَؼ  ًمَِتْحُٙمَؿ سَملْمَ اًمٜمي٤مِس سماَِم }ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ،(277)ف ُمـ اًم٘مرآنٛمَ ٝمِ مم٤م ومَ  إِٟمي

ٚمْ  َل إًَِمْٞمِٝمؿْ }، وىم٤مل شمٕم٤ممم: {َخآِئٜملَِم ظَمِّمٞماًم َأَراَك اهللُ َوَٓ شَمُٙمـ ًم  َ ًمِٚمٜمي٤مِس َُم٤م ُٟمز  ٌَلم  يْمَر ًمُِت  َوَأٟمَزًْمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ اًمذ 

                                              

اقمٚمؿ أني اًم٘مرآَن واحلدي٨م أسمدا ُمتٕم٤مودان قمغم اؾمتٞمٗم٤مء احلؼ وإظمراضمف ُمـ ىم٤مل اًمزريمٌم: ) (277)

ُمدارج احلٙمٛم٦م، طمتك إني يمؾي واطمٍد ُمٜمٝمام ُيّمص قمٛمقَم أظمر ويٌلم إمج٤مًَمف، صمؿ ُمٜمف ُم٤م هق فم٤مهٌر وُمٜمف ُم٤م 

ضَم٤من ذم يمت٤مسمف اعمًٛمك سمـَيْٖمُٛمض، وىمد اقمتٜمك سم٢مومراد ذًمؽ سم٤م ، "اإلرؿم٤مد"ًمتّمٜمٞمػ اإلُم٤مُم أسمق احلٙمؿ اسمـ سَمري

 ومٝمق ذم اًم٘مرآن وومٞمف أصُٚمف، ىَمُرَب أو سَمُٕمد، وَمِٝمَٛمف َُمـ 
ٍ
وىم٤مل: ُم٤م ىم٤مل اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُِمـ رء

ـْ َرْ }ومٝمٛمف وقَمِٛمَف قمٜمف َُمـ قَمِٛمف، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َت٤مِب ُِم
ـْمٜم٤َم ذِم اًْمٙمِ  َُم٤م وَمري

ٍ
، أٓ شمًٛمع إمم ىمقًمف صغم اهلل {ء

، وًمٞمس ذم ٟمص  يمت٤مب اهلل اًمرضمُؿ، وىمد أىمًؿ "ٕىمْملم سمٞمٜمٙمام سمٙمت٤مب اهلل"قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طمدي٨م اًمرضمؿ: 

اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أْن يٙمؿ سمٞمٜمٝمام سمٙمت٤مب اهلل، وًمٙمـ اًمرضمؿ ومٞمف شمٕمريض جمٛمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ُم٤م شمٕمٞملم اًمرضمؿ ُمـ قمٛمقم ذيمر اًمٕمذاب وشمٗمًػم هذا اعمجٛمؾ ومٝمق ُمٌلم سمحٙمؿ ، وأ{َوَيْدَرُأ قَمٜمَْٝم٤م اًْمَٕمَذاَب }

ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوَُم٤م هَن٤َميُمْؿ قَمٜمْفُ }اًمرؾمقل وسم٠مُمره سمف وُمقضمقد ذم قمٛمقم ىمقًمف:  ـْ }، وىمقًمف: {َوَُم٤م آشَم٤ميُمُؿ اًمري َُم

ؾُمقَل وَمَ٘مْد َأـَم٤مَع اهلليَ  [2/129(. ]اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن {ُيٓمِِع اًمري

ضْمَؿ ُمـ اًم٘مرآن ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ل اسمـ رضم٥م: )ىم٤م ـُ قم٤ٌمس اًمري َي٤م َأْهَؾ اًْمِٙمَت٤مِب ىَمْد }وىمد اؾمتٜمٌط اسم

ـْ يَمثػِمٍ  ـَ اًْمِٙمَت٤مِب َوَيْٕمُٗمق قَم ُ ًَمُٙمْؿ يَمثػًِما مِمي٤م يُمٜمْتُْؿ خُتُْٗمقَن ُِم ٌَلم  ، ىم٤مل: ومٛمـ يمٗمر سم٤مًمرضمؿ، {ضَم٤مَءيُمْؿ َرؾُمقًُمٜم٤َم ُي

يت٥ًم، صمؿ شمال هذه أي٦م وىم٤مل: يم٤من اًمرضمؿ مم٤م أظمٗمقا. أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل  وم٘مد يمٗمر سم٤مًم٘مرآن ُمـ طمٞم٨م ٓ

 [313 - 1/312]ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ واحل٤ميمؿ وىم٤مل: صحٞمح اإلؾمٜم٤مد(. 

ضَم٤من سم٢مصمر ُم٤م ؾَمَٚمػ: )وهٙمذا طمٙمُؿ مجٞمِع ىمْم٤مِئف وطمٙمٛمف قمغم ـمرىمف اًمتل أشم٧م قمٚمٞمف، و ىم٤مل اسمـ سَمري

ه وسَمْذِل ُوؾْمِٕمف، ويٌٚمغ ُمٜمف اًمراهم٥ُم ومٞمف طمٞم٨م سَمٚميَٖمف رسم ف شم٤ٌمرك وإٟمام يدرك اًمٓم٤مًم٥ُم ُِمـ ذًمؽ سم٘مدر اضمتٝم٤مدِ 

وشمٕم٤ممم، ٕٟمف واه٥ُم اًمٜم َٕمؿ وُم٘مدر اًم٘مًؿ، وهذا اًمٌٞم٤مُن ُِمـ اًمٕمٚمؿ ضمٚمٞمٌؾ، وطَمٔم ف ُِمـ اًمٞم٘ملم ضمزيؾ، وىمد 

ٌيَٝمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم هذا اعمٓمَٚم٥م ذم ُمقاوَع يمثػمٍة ُِمـ ظمٓم٤مسمف، ُمٜمٝم٤م طملم َذيَمر ُم٤م أقمد اهلل شمٕم٤ممم  َٟم

ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ قملم رأت وٓ أذن ؾمٛمٕم٧م وٓ ظمٓمر قمغم ىمٚم٥م سمنم سمٚمف ُم٤م أـمٚمٕمتؿ "ٕوًمٞم٤مئف ذم الٜم٦م وم٘م٤مل: 

ِة َأقْملُمٍ }اىمرءوا إن ؿمئتؿ: "، صمؿ ىم٤مل: "قمٚمٞمف ـْ ىُمري ، وُمٜمٝم٤م: ىم٤مًمقا: ي٤م {"وَماَل شَمْٕمَٚمُؿ َٟمْٗمٌس َُم٤م ُأظْمِٗمَل هَلُْؿ ُِم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُٝمؿْ  ُرونَ  َوًَمَٕمٚمي َ }، وىم٤مل شمٕم٤ممم: {َيَتَٗمٙمي ٌَلم  ِذي اظْمَتَٚمُٗمقْا ومِٞمِف َوُهًدى  َوَُم٤م َأٟمَزًْمٜم٤َم قَمَٚمْٞمَؽ اًْمِٙمَت٤مَب إِٓي ًمُِت هَلُُؿ اًمي

َ٘مْقٍم  ف ٚمَ ثْ وُمِ  اًم٘مرآنَ  أٓ إين أوشمٞم٧ُم "، وهلذا ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: {ُي١ْمُِمٜمُقنَ َوَرمْح٦ًَم ًم 

 ...(279)، يٕمٜمل اًمًٜم٦م(278)"ُمٕمف

                                                                                                                                                      

ـْ َأقْمَٓمك }، صمؿ ىمرأ: "اقمٛمٚمقا، ومٙمؾ ُمٞمن عم٤م ظمٚمؼ ًمف"وم٘م٤مل: رؾمقل اهلل: أٓ ٟمتٙمؾ وٟمدع اًمٕمٛمؾ؟  ٤م َُم وَم٠َمُمي

ٜمَك ًْ َب سم٤ِمحْلُ ـْ سَمِخَؾ َواؾْمتَْٖمٜمَك * َويَمذي ٤م َُم ى * َوَأُمي ُه ًمِْٚمُٞمْنَ ُ ٜمُٞمَن  ًَ ٜمَك * وَم ًْ َق سم٤ِمحْلُ َ٘مك * َوَصدي *  َواشمي

ى ُه ًمِْٚمُٕمْنَ ُ ٜمَُٞمن  ًَ ، صمؿ "ػم اًمرايم٥م ذم فمٚمٝم٤م ُم٤مئ٦م قم٤مم وٓ ي٘مٓمٕمٝم٤مومٞمٝم٤م ؿمجرة يً"، ووصػ الٜم٦م وم٘م٤مل: {وَم

، وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ُمقاوَع طمديثِف ُِمـ اًم٘مرآن، وٟمٌٝمٝمؿ قمغم ُمّمداق {"َوفمِؾٍّ مَمُْدودٍ }اىمرءوا إن ؿمئتؿ: "ىم٤مل: 

ظمٓم٤مسمف ُِمـ اًمٙمت٤مب، ًمٞمًتخرج قمٚمامُء أُمتف ُمٕم٤ميَن طمديثف ـمٚم٤ٌم ًمٚمٞم٘ملم وًمتًتٌلم هلؿ اًمًٌٞمؾ، طِمْرًص٤م ُمٜمف 

إٟمام "يؾ قمٜمٝمؿ آرشمٞم٤مَب وأن يرشم٘مقا ذم إؾم٤ٌمب. صمؿ سمدأ ريض اهلل قمٜمف سمحدي٨م: قمٚمٞمف اًمًالم قمغم أْن يز

٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  "إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت ـْ }وىم٤مل: ُمقوُٕمف ٟمّمًّ َ
ْٚمٜم٤َم ًَمُف ومِٞمَٝم٤م َُم٤م َٟمَِم٤مُء عمِ ـْ يَم٤مَن ُيِريُد اًْمَٕم٤مضِمَٚم٦َم قَمجي َُم

ًمٚمزريمٌم  "اًمؼمه٤من"( اًم( يمالُمف، وم٤مرضمع إًمٞمف ذم يمت٤مب {ًراوَم٠ُموًَمِئَؽ يَم٤مَن ؾَمْٕمُٞمُٝمْؿ َُمِْمُٙمق}إمم ىمقًمف:  {ُٟمِريدُ 

 وُم٤م سمٕمده٤م(. 2/130)

 رواه أمحد وأسمق داود واًمؽمُمذي، وصححف إًم٤ٌمين. (278)

 اًمًٜم٦م ُمع اًم٘مرآن قمغم صمالصم٦م أوضمف: : ) "اإلقمالم"ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم  (279)

غم احلٙمؿ اًمقاطمد ُِمـ سم٤مب أطمده٤م: أن شمٙمقن ُمقاوم٘م٦م ًمف ُمـ يمؾ وضمف، ومٞمٙمقُن شمقاُرُد اًم٘مرآن واًمًٜم٦م قم

 شمقارد إدًم٦م وشمٔم٤مومره٤م. 

 اًمث٤مين: أن شمٙمقن سمٞم٤مٟم٤م عم٤َِم أريد سم٤مًم٘مرآن وشمٗمًػما ًمف. 

َُم٦م عم٤َِم ؾَمَٙم٧م قمـ حتريٛمف.   اًمث٤مًم٨م: أن شمٙمقن ُُمقضم٦ٌم حلٙمٍؿ ؾَمَٙم٧َم اًم٘مرآُن قمـ إجي٤مسمف، أو حُمَر 

ن ُمٜمٝم٤م زائدا قمغم اًم٘مرآن ومٝمق وٓ خترج قمـ هذه إىم٤ًمم، ومال شُمٕم٤مِرض اًم٘مرآَن سمقضمٍف ُم٤م، ومام يم٤م

دم٥م ـم٤مقمُتف ومٞمف، وٓ حَتِؾ  ُمٕمّمٞمتُف، وًمٞمس هذا شم٘مديام هل٤م  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-شمنميٌع ُمٌتَدٌأ ُِمـ اًمٜمٌل 

ٓ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-قمغم يمت٤مب اهلل، سمؾ اُمتث٤مٌل عم٤َِم أُمر اهللُ سمف ُِمـ ـم٤مقم٦م رؾمقًمف، وًمق يم٤من رؾمقُل اهلل 

يٙمـ ًمٓم٤مقمتف ُمٕمٜمًك، وؾم٘مٓم٧م ـم٤مقمتُف اعمختّم٦م سمف، وإٟمف إذا مل دم٥م ـم٤مقمتُف إٓ ومٞمام  ُيٓم٤مع ذم هذا اًم٘مًؿ مل
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 ...، (280)أيْم٤م شمٜمزل قمٚمٞمف سم٤مًمقطمل يمام يٜمزل اًم٘مرآن واًمًٜم٦مُ 

                                                                                                                                                      

ؾُمقَل }واومؼ اًم٘مرآَن ٓ ومٞمام زاد قمٚمٞمف، مل يٙمـ ًمف ـم٤مقم٦ٌم ظم٤مص٦ٌم ختتص سمف، وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـْ ُيٓمِِع اًمري َُم

 [85 - 4/84(. ]إقمالم اعمقىمٕملم {وَمَ٘مْد َأـَم٤مَع اهلليَ

( : )أظمرج اًمٌٞمٝم٘مل سمًٜمد صحٞمح قمـ طم٤ًمن سمـ قمٓمٞم٦م 13/291) "ٗمتحاًم"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  (280)

يم٤من ضمؼميؾ يٜمزل قمغم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمًٜم٦م يمام يٜمزل قمٚمٞمف "أطمِد اًمت٤مسمٕملم ُمـ صم٘م٤مت اًمِم٤مُمٞملم: 

 ( اهـ ."سم٤مًم٘مرآن

ًم٦م  "اًمرؾم٤مًم٦م"( : )وىمد سح اًمِم٤مومٕمل ذم 2/178) "اًمٌحر"وىم٤مل اًمزريمٌم ذم  سم٠مني اًمًٜم٦م ُُمٜمزي

ٓي َوطْمٌل ُيقطَمك}٤مًمٙمت٤مب، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: يم ـِ اهْلََقى * إِْن ُهَق إِ  .( اهـ {َوَُم٤م َيٜمْٓمُِؼ قَم

ٓي َوطْمٌل ُيقطَمك}وىم٤مل اسمـ طمزم: )ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  ـِ اهْلََقى * إِْن ُهَق إِ ، وىم٤مل {َوَُم٤م َيٜمْٓمُِؼ قَم

ـْ قِمٜمِْد هَمػْمِ اهلليِ ًَمَقضَمُدوا }شمٕم٤ممم:  ، ومَّمحي أني يمؾي ُم٤م ىم٤مًمف رؾمقُل اهلل صغم اهلل {ومِٞمِف اظْمتاَِلوًم٤م يَمثػًِماَوًَمْق يَم٤مَن ُِم

 [4/125اًمِٗمَّمؾ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٝمق وطمٌل ُِمـ قمٜمد اهلل قمز وضمؾ(. ]

وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )إني اهلل ؾمٌح٤مٟمف أٟمزل قمغم ٟمٌٞمف احلٙمٛم٦َم يمام أٟمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن، واُمتـ سمذًمؽ قمغم 

َواْذيُمْرَن }ىم٤مل همػُم واطمٍد ُمـ اًمًٚمػ، وهق يمام ىم٤مًمقا، وم٢مني اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل: اعم١مُمٜملم، واحلٙمٛم٦ُم هل اًمًٜم٦م يمام 

ْٙمَٛم٦مِ  ـْ آَي٤مِت اهلليِ َواحْلِ ـي ُِم َع اعمتٚمقي إمم ٟمققملم: آي٤مت وهل اًم٘مرآن، وطمٙمٛم٦م وهل {َُم٤م ُيْتغَم ذِم سُمُٞمقشمُِٙم ، ومٜمَقي

ؾمٚمؿ ؾمقى اًم٘مرآن يمام ىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف اًمًٜم٦م، واعمراُد سم٤مًمًٜم٦م ُم٤م ُأظِمذ قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و

، وىم٤مل إوزاقمل قمـ طم٤ًمن سمـ "أٓ إين أوشمٞم٧م اًمٙمت٤مب وُمثٚمف ُمٕمف، أٓ إٟمف ُمثؾ اًم٘مرآن وأيمثر"وؾمٚمؿ: 

(. ]خمتٍم اًمّمقاقمؼ "يم٤من ضمؼمائٞمؾ يٜمزل سم٤مًم٘مرآن واًمًٜم٦م، ويٕمٚمٛمف إي٤مه٤م يمام يٕمٚمٛمف اًم٘مرآن"قمٓمٞم٦م: 

 ([536 - 535)ص

ُػ اًمًٜم٦م سم٤مإلٟمزال صحٞمٌح، وم٘مد يم٤من اًمقطمُل يٜمزل هب٤م يمام يٜمزل وىم٤مل احل٤مومظ اًمٕمراىمل: )َوْص 

سم٤مًم٘مرآن، يمام ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح ذم اًمرضمؾ اًمذي أطمرم ًمٕمٛمرة وهق ُمتْمٛم( سمَخُٚمقق، ومٜمزل اًمقطمل ذم 

احلدي٨م اعمِمٝمقر، ورويٜم٤م  "ُم٤م يمٜم٧َم ص٤مٟمٕم٤م ذم طمجؽ وم٤مصٜمٕمف ذم قمٛمرشمؽ"ذًمؽ سم٤مًمًٜم٦م اًمث٤مسمت٦م ُِمـ ىمقًمف: 

داود ُمـ طمدي٨م اعم٘مدام سمـ ُمٕمدي يمرب قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ذم يمت٤مب اًمًٜمـ ٕيب 
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ؽ سم٠مدًم٦ٍم ه ُمـ إئٛم٦م قمغم ذًماًمِم٤مومٕمل وهمػمُ  ، وىمد اؾمتدل اإلُم٤ممُ (281)تغم يمام يتغمٓ أهن٤م شمُ 

 يمثػمة ًمٞمس هذا ُمقوَع ذًمؽ.

                                                                                                                                                      

ي٘مقل: قمٚمٞمٙمؿ هبذا اًم٘مرآن أٓ إين أوشمٞم٧م اًم٘مرآَن وُمثَٚمف ُمٕمف، أٓ يقؿمؽ رضمؾ ؿمٌٕم٤من قمغم أريٙمتف "ىم٤مل: 

ـمرح ]احلدي٨م، وىمد ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف: اًمًٜم٦م وطمٌل يتغم(.  "ومام وضمدشمؿ ومٞمف ُمـ طمالل وم٠مطمٚمقه

 [1/15 تثري٥ماًم

ٓي َوطْمٌل ُيقطَمك}وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ـِ اهْلََقى * إِْن ُهَق إِ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم {َوَُم٤م َيٜمْٓمُِؼ قَم

ٓي َُم٤م ُيقطَمك إزَِمي }آُمرا ًمٜمٌٞمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ي٘مقل:  ٌُِع إِ يْمَر }، وىم٤مل شمٕم٤ممم: {إِْن َأشمي ًْمٜم٤َم اًمذ  ـُ َٟمزي ٤م َٟمْح إِٟمي

٤م ًَمُف حَل٤َمومُِٔمقنَ َوإِ  َل إًَِمْٞمِٝمؿْ }، وىم٤مل شمٕم٤ممم: {ٟمي َ ًمِٚمٜمي٤مِس َُم٤م ُٟمز  ٌَلم  يْمَر ًمُِت ، ىم٤مًمقا: ومُٕمِٚمَؿ أني يمالَم {َوَأْٟمَزًْمٜم٤َم إًَِمْٞمَؽ اًمذ 

رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمديـ يمٚميف وطمٌل ُمـ قمٜمد اهلل، ويمؾ وطمل ُمـ قمٜمد اهلل ومٝمق ذيمٌر أٟمزًمف 

ْٙمَٛم٦مَ }ٕم٤ممم: اهلل، وىمد ىم٤مل شم ، وم٤مًمٙمت٤مب اًم٘مرآن، واحلٙمٛم٦م اًمًٜم٦م، وىمد ىم٤مل {َوَأْٟمَزَل اهلليُ قَمَٚمٞمَْؽ اًْمٙمَِت٤مَب َواحْلِ

، وم٠مظمؼم أٟمف أويت اًمًٜم٦م يمام أويت اًمٙمت٤مب، "إين أوشمٞم٧م اًمٙمت٤مب وُمثٚمف ُمٕمف"اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ـَ طِمْٗمَظ ُم٤م أوطم٤مه إًمٞمف وأٟمزًمف قمٚمٞمف ًمٞم٘مٞمؿ  سمف طمجَتف قمغم اًمٕم٤ٌمد إمم آظمر اًمدهر(. ]خمتٍم واهلل شمٕم٤ممم ىمد َوِٛم

 ([560 - 559اًمّمقاقمؼ )ص

ىمٞمؾ ٓسمـ اعم٤ٌمرك: هذه : )( 1/234) "اًمتٜمٙمٞمؾ"ىم٤مل اًمِمٞم( قمٌد اًمرمحـ اعمٕمٚمٛمل اًمٞمامين ذم 

يْمَر َوإِٟمي }إطم٤مدي٨م اعمّمٜمققم٦م؟ ىم٤مل: شمٕمٞمش هل٤م الٝم٤مسمذة، وشمال ىمقَل اهلل قمز وضمؾ:  ًْمٜم٤َم اًمذ  ـُ َٟمزي ٤م ًَمُف إِٟمي٤م َٟمْح

إُم٤م  {اًمذيمر}( اهـ . وم٤مًمًٜم٦م داظمٚم٦م ذم ُمدًمقل . واًمذيمُر يتٜم٤مول اًمًٜم٦َم سمٛمٕمٜم٤مه إن مل يتٜم٤موهل٤م سمٚمٗمٔمف{حَل٤َمومُِٔمقنَ 

 سم٤مًمتْمٛمـ وإُم٤م سم٤مًٓمتزام.

 (.إٓ أهن٤م ٓ شمتغم يمام يتغم اًم٘مرآن( : )1/7وذم ُم٘مدُم٦م اسمـ يمثػم ًمتٗمًػمه ) (281)

َأقْمَٚمَٛمٜم٤َم رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمذي قمٜمف ) واًمٙمؾ  واضم٥ُم اًم٘مٌقل وآشم٤ٌمع، ىم٤مل اًمٓمح٤موي:

ىَمٌِْٚمٜم٤َم يمت٤مَب اهلل قمز وضمؾ أني قمٚمٞمٜم٤م ىمٌقَل ُم٤م ىم٤مًمف ًمٜم٤م، وُم٤م أُمرٟم٤م سمف وُم٤م هن٤مٟم٤م قمٜمف، وإن مل يٙمـ ىمرآٟم٤م، يمام قمٚمٞمٜم٤م 

 [1/61(. ]أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ىمٌقُل ُم٤م شماله قمٚمٞمٜم٤م ىمرآٟم٤م
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، يمام ىم٤مل رؾمقل اهلل (282)مل دمده ومٛمـ اًمًٜم٦م ُمٜمف، وم٢منْ  اًم٘مرآنِ  أٟمؽ شمٓمٚم٥م شمٗمًػمَ  واًمٖمرُض 

 "٢من مل دمد؟وم"ىم٤مل:  ىم٤مل: سمٙمت٤مب اهلل، "ٙمؿ؟حَت  ؿَ سمِ "ؾمٚمؿ عمٕم٤مذ طملم سمٕمثف إمم اًمٞمٛمـ: اهلل قمٚمٞمف و صغم

                                              

ومم٤م يٜمٌٖمل أْن ُيٕمٚمؿ: أني إًمٗم٤مظ اعمقضمقدة ذم : ) "اإليامن اًمٙمٌػم"ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمت٤مب ( 282)

اًم٘مرآن واحلدي٨م إذا قُمِرَ  شمٗمًػُمه٤م وُم٤م أريد هب٤م ُِمـ ضمٝم٦م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يت٩م ذم ذًمؽ إمم 

ه  آؾمتدٓل سم٠مىمقال أهؾ اًمٚمٖم٦م وٓ همػمهؿ، وهلذا ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء: إؾمامء صمالصم٦م أٟمقاع: ٟمقع ُيٕمر  طَمد 

ًمّمالة واًمزيم٤مة، وٟمقع ُيٕمر  طمده سم٤مًمٚمٖم٦م يم٤مًمِمٛمس واًم٘مٛمر، وٟمقع يٕمر  طمده سم٤مًمٕمر  يمٚمٗمظ سم٤مًمنمع يم٤م

ـي سم٤ِمعمَْْٕمُروِ  }اًم٘مٌض، وًمٗمظ اعمٕمرو  ذم ىمقًمف:  وُه ، وٟمحق ذًمؽ... وم٤مؾمُؿ اًمّمالة واًمزيم٤مة {َوقَم٤مِذُ

َ اًمرؾمقُل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤م ُيراد هب٤م ذم يمالم  اهلل ورؾمقًمف، واًمّمٞم٤مم واحل٩م وٟمحق ذًمؽ ىمد سَملمي

ويمذًمؽ ًمٗمظ اخلٛمر وهمػمه٤م، وُمـ هٜم٤مك ُيٕمر  ُمٕمٜم٤مه٤م، ومٚمق أراد أطمٌد أْن ُيٗمنه٤م سمٖمػم ُم٤م سمٞمٜمف اًمٜمٌل  صغم 

اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل ُي٘مٌؾ ُمٜمف، وأُم٤م اًمٙمالم ذم اؿمت٘م٤مىمٝم٤م ووضمف دًٓمتٝم٤م ومذاك ُِمـ ضمٜمس قمٚمؿ اًمٌٞم٤من، وشمٕمٚمٞمؾ 

آن، ًمٙمـ ُمٕمروم٦م اعمراد هب٤م ٓ يتقىمػ قمغم هذا. واؾمؿ إطمٙم٤مم هق زي٤مدة ذم اًمٕمٚمؿ وسمٞم٤من طمٙمٛم٦م أًمٗم٤مظ اًم٘مر

اإليامن واإلؾمالم واًمٜمٗم٤مق واًمٙمٗمر هل أقمٔمؿ ُمـ هذا يمٚمف، وم٤مًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمد سملم اعمراَد هبذه 

إًمٗم٤مظ سمٞم٤مٟم٤م ٓ يت٤مج ُمٕمف إمم آؾمتدٓل قمغم ذًمؽ سم٤مٓؿمت٘م٤مق وؿمقاهد اؾمتٕمامل اًمٕمرب وٟمحق ذًمؽ، 

(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى ذم ُمًٛمٞم٤مت هذه إؾمامء إمم سمٞم٤من اهلل ورؾمقًمف، وم٢مٟمف ؿم٤مٍ  يم٤م ومٚمٝمذا جي٥م اًمرضمقُع 

7/286 - 287] 

وىمد ىم٤مل ىمٌُؾ: )ٓ سمد ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن واحلدي٨م ُِمـ أْن ُيٕمر  ُم٤م يدل قمغم ُمراد اهلل ورؾمقًمف ُِمـ 

ٟمٗم٘مف ُمراَد اهلل ورؾمقًمف  إًمٗم٤مظ ويمٞمػ ُيٗمَٝمؿ يمالُُمف، ومٛمٕمروم٦ُم اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل ظُمقـمٌٜم٤م هب٤م مم٤م يٕملم قمغم أنْ 

سمٙمالُمف، ويمذًمؽ ُمٕمروم٦م دًٓم٦م إًمٗم٤مظ قمغم اعمٕم٤مين، وم٢مني قم٤مُم٦َم َوالِل أهؾ اًمٌدع يم٤من هبذا اًم٥ًٌم، وم٢مهنؿ 

ص٤مروا َيٛمٚمقن يمالَم اهلل ورؾمقًمف قمغم ُم٤م يدقمقن أٟمف دالٌّ قمٚمٞمف وٓ يٙمقن إُمُر يمذًمؽ، وجيٕمٚمقن هذه 

طم٘مٞم٘م٦ًم ذم جمرد  "اإليامن": ضمٕمٚمقا ًمٗمظ "اإليامن"ضمئ٦م ذم اؾمؿ اًمدًٓم٦م طم٘مٞم٘م٦م، وهذه جم٤مزا، يمام أظمٓم٠م اعمر

اًمتّمديؼ، وشمٜم٤مُوًَمف ًمألقمامل جم٤مزا، ومٞم٘م٤مل: إْن مل َيِّمحي اًمت٘مًٞمُؿ إمم طم٘مٞم٘م٦م وجم٤مز ومال طم٤مضم٦م إمم هذا، وإن 

صح ومٝمذا ٓ يٜمٗمٕمٙمؿ، سمؾ هق قمٚمٞمٙمؿ ٓ ًمٙمؿ، ٕني احل٘مٞم٘م٦م هل اًمٚمٗمُظ اًمذي يدل سم٢مـمالىمف سمال ىمريٜم٦م، 
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، وإٟمام حقث ُأْصؾِق يف الؽتاب والسـة دخؾت فقه األطامل٤مُز إٟمام يدل سم٘مريٜم٦م، وىمد شمٌلم أني ًمٗمَظ اإليامن واعمج

، وأُم٤م "اإليامن سمْمع وؾمٌٕمقن ؿمٕم٦ٌم"يدقمك ظمروضُمٝم٤م ُمٜمف قمٜمد اًمت٘مٞمٞمد، وهذا يدل قمغم أني احل٘مٞم٘م٦َم ىمقًُمف 

ًمؽ، وهذا هق اعمٕمٜمك اًمذي أراد اًمٜمٌل طمدي٨ُم ضمؼميؾ، وم٢من يم٤من أراد سم٤مإليامن ُم٤م ذيمر ُمع اإلؾمالم، ومٝمق يمذ

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمٓمٕم٤م، يمام أٟمف عم٤م ذيمر اإلطم٤ًمَن أراد اإلطم٤ًمَن ُمع اإليامن واإلؾمالم، مل ُيِرْد أني 

ر أٟمف أريد سمٚمٗمظ  ٌد قمـ إيامن وإؾمالم، وًمق ىُمد  جمرد اًمتّمديؼ، ومٚمؿ ي٘مع ذًمؽ إٓ ُمع  "اإليامن"اإلطم٤ًمَن جمري

ن جم٤مزا، وهذا ُمٕمٚمقٌم سم٤مًميورة، ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م اعمٜم٤مزقم٦م ومٞمف سمٕمد شمدسمر اًم٘مرآن واحلدي٨م، ىمريٜم٦م، ومٞمٚمزم أن يٙمق

ذم اًمٚمٖم٦م ُمرادوم٤م ًمٚمتّمديؼ، ودقمقى أني اًمِم٤مرع مل يٖمػمه ومل يٜم٘مٚمف، سمؾ أراد سمف  "اإليامن"سمخال  يمقن ًمٗمظ 

ُم سمقاطمدٍة ُمٜمٝمام، ومال ُم٤م يم٤من يريده أهُؾ اًمٚمٖم٦م سمال ختّمٞمص وٓ شم٘مٞمٞمد، وم٢مني ه٤مشملم اعم٘مدُمتلم ٓ يٛمٙمـ الز

يٕم٤مرض اًمٞم٘ملم، يمٞمػ وىمد قُمر  وم٤ًمُد يمؾ  واطمدٍة ُمـ اعم٘مدُمتلم وأهن٤م ُمـ أومًد اًمٙمالم، وأيْم٤م ومٚمٞمس 

ًمٗمُظ اإليامن ذم دًٓمتف قمغم إقمامل اعم٠مُمقر هب٤م سمدون ًمٗمظ اًمّمالة واًمّمٞم٤مم واًمزيم٤مة واحل٩م ذم دًٓمتف قمغم 

ؾمقاء ىمٞمؾ: إن اًمِم٤مرع ٟم٘مٚمف، أو أراد احلٙمؿ دون اًمّمالة اًمنمقمٞم٦م واًمّمٞم٤مم اًمنمقمل واحل٩م اًمنمقمل، 

َ  أهؾ اًمٕمر ، أو ظم٤مـم٥م سم٤مٓؾمؿ ُم٘مٞمدا ٓ ُمٓمٚم٘م٤م، وم٢من ىمٞمؾ:  آؾمؿ، أو أراد آؾمؿ وشَمٍَمي  ومٞمف شمٍم 

اًمّمالة واحل٩م وٟمحقَه٤م ًمق شمرك سمٕمُْمٝم٤م سمٓمٚم٧م سمخال  اإليامن وم٢مٟمف ٓ يٌٓمؾ قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م وأهؾ اًمًٜم٦م 

ْن أريد سم٤مًمٌٓمالن أٟمف ٓ شمؼمأ اًمذُم٦م ُمٜمٝم٤م يمٚم ٝم٤م، ومٙمذًمؽ اإليامُن اًمقاضم٥م إذا والامقم٦م سمٛمجرد اًمذٟم٥م، ىمٞمؾ: إ

شمرك ُمٜمف ؿمٞمئ٤م مل شمؼمأ اًمذُم٦م ُمٜمف يمٚمف، وإن أريد سمف وضمقُب اإلقم٤مدة ومٝمذا ًمٞمس قمغم اإلـمالق، وم٢مني ذم احل٩م 

ؼَم سمدم، ويمذًمؽ ذم اًمّمالة قمٜمد أيمثر اًمٕمٚمامء إذا شمريمٝم ٤م ؾمٝمقا أو ُمٓمٚم٘م٤م واضم٤ٌمٍت إذا شمريمٝم٤م مل ُيِٕمد سمؾ دُمْ

وضم٧ٌم اإلقم٤مدُة وم٢مٟمام دم٥م إذا أُمٙمٜم٧م اإلقم٤مدة، وإٓ ومام شمٕمذرت إقم٤مدشمف يٌ٘مك ُمٓم٤مًم٤ٌم سمف يم٤ملٛمٕم٦م وٟمحقه٤م، 

وإن أريد سمذًمؽ أٟمف ٓ يث٤مب قمغم ُم٤م ومٕمٚمف ومٚمٞمس يمذًمؽ، سمؾ ىمد سملم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم طمدي٨م 

يٙمقن سمٛمٜمزًم٦م ُمـ مل يّمؾ، وذم قمدة أطم٤مدي٨م أني  اعمزء ذم صالشمف أٟمف إذا مل يتٛمٝم٤م يث٤مب قمغم ُم٤م ومٕمؾ وٓ

ؾ يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُِمـ اًمٜمقاومؾ، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٗمرائُض جمٌقرًة سمثقاب اًمٜمقاومؾ دل قمغم أٟمف ُيٕمتد ًمف  اًمٗمرائض شُمَٙمٛمي

سمام ومٕمؾ ُمٜمٝم٤م، ومٙمذًمؽ اإليامُن إذا شمرك ُمٜمف ؿمٞمئ٤م يم٤من قمٚمٞمف ومٕمُٚمف، إن يم٤من حمرُم٤م شم٤مب ُمٜمف وإن يم٤من واضم٤ٌم 
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، وهذا " رؾمقَل اهلل٤م ُيريِض ؾُمقِل اهلل عمَِ ؼ رؾمقَل رَ ومي احلٛمد هلل اًمذي وَ "قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم صدره وىم٤مل: 

ً   احلدي٨ُم   .(283)ـ سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمدٜمَ ذم اعم٤ًمٟمد واًم

                                                                                                                                                      

مل يٗمٕمٚمف مل شمؼمأ ذُمتف ُمٜمف وأصمٞم٥م قمغم ُم٤م ومٕمٚمف يم٤ًمئر اًمٕم٤ٌمدات، وىمد دًم٧م اًمٜمّمقُص قمغم أٟمف ومٕمٚمف، وم٢مذا 

 ُيرج ُمـ اًمٜم٤مر َُمـ ذم ىمٚمٌف ُمث٘م٤مل ذرة ُمـ اإليامن.

ذم هذا إصؾ قمـ سمٞم٤من اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ  "اعمرضمئ٦م"وىمد قمدًم٧م 

سمٗمٝمٛمٝمؿ اًمٚمٖم٦م، وهذه ـمري٘م٦م أهؾ اًمٌدع، وهلذا يم٤من اإلُم٤مُم  سم٢مطم٤ًمن، واقمتٛمدوا قمغم رأيؿ وقمغم ُم٤م شم٠موًمقه

، وهلذا دمد اعمٕمتزًم٦م واعمرضمئ٦م واًمراومْم٦م "أيمثر ُم٤م ُيٓمئ اًمٜم٤مس ُمـ ضمٝم٦م اًمت٠مويؾ واًم٘مٞم٤مس"أمحد ي٘مقل: 

وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٌدع يٗمنون اًم٘مرآن سمرأيؿ وُمٕم٘مقهلؿ وُم٤م شم٠موًمقه ُمـ اًمٚمٖم٦م، وهلذا دمدهؿ ٓ 

ٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وأئٛم٦م اعمًٚمٛملم، ومال يٕمتٛمدون ٓ يٕمتٛمدون قمغم أطم٤مدي٨م اًمٜم

قمغم اًمًٜم٦م وٓ قمغم إمج٤مع اًمًٚمػ وآصم٤مرهؿ، وإٟمام يٕمتٛمدون قمغم اًمٕم٘مؾ واًمٚمٖم٦م، ودمدهؿ ٓ يٕمتٛمدون قمغم 

يمت٥م اًمتٗمًػم اعم٠مصمقرة واحلدي٨م وآصم٤مر اًمًٚمػ، وإٟمام يٕمتٛمدون قمغم يمت٥م إدب ويمت٥م اًمٙمالم اًمتل 

ٝم٤م رءوؾُمٝمؿ، وهذه ـمري٘م٦ُم اعمالطمدة أيْم٤م، إٟمام ي٠مظمذون ُم٤م ذم يمت٥م اًمٗمٚمًٗم٦م ويمت٥م إدب واًمٚمٖم٦م، ووٕمت

وأُم٤م يمت٥م اًم٘مرآن واحلدي٨م وأصم٤مر، ومال يٚمتٗمتقن إًمٞمٝم٤م، ه١مٓء يٕمروقن قمـ ٟمّمقص إٟمٌٞم٤مء إذ هل 

هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٜمدهؿ ٓ شمٗمٞمد اًمٕمٚمؿ، وأوًمئؽ يت٠موًمقن اًم٘مرآن سمرأيؿ وومٝمٛمٝمؿ سمال آصم٤مر قمـ اًمٜمٌل صغم ا

وأصح٤مسمف، وىمد ذيمرٟم٤م يمالَم أمحد وهمػمه ذم إٟمٙم٤مر هذا وضَمْٕمٚمِف ـمري٘م٦َم أهؾ اًمٌدع(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى 

7/116 - 119] 

َػ هذا احلدي٨َم اًمٌخ٤مري  واًمؽمُمذي واًمٕم٘مٞمكم واًمدارىمٓمٜمل واسمـ طمزم واسمـ ـم٤مهر  (283) وىمد َوٕمي

 "اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م"ًٕم٤ٌمين ذم واسمـ القزي واًمذهٌل واًمت٤مج اًمًٌٙمل واسمـ طمجر، ذيمرهؿ ا

ومٞمام  -( : )هق طمدي٨ٌم وٕمٞمٌػ سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٜم٘مؾ 9/534) "اًمٌدر اعمٜمػم"(، وىم٤مل ص٤مطم٥م 2/285)

 ( اهـ .-أقمٚمؿ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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شمٙمٚمؿ ذم طمدي٨م ُمٕم٤مذ، ورأوا أٟمف قمغم ًمٚمِم٤مـمٌل اإلؿم٤مرُة إمم أني ُِمـ اًمٜم٤مس َُمـ  "اعمقاوم٘م٤مت"وذم 

م قمغم يمؾ  اًمًٜم٦م، وم٢مني إظم٤ٌمَر اعمتقاشمرة ٓ شَمْْمُٕمػ ذم ظمال  اًمدًمٞمؾ، ىم٤مًمقا: وم٢مني يمؾي ُم٤م ذم اًمٙم ت٤مب ٓ ُيَ٘مدي

م قمغم  اًمدًٓم٦م قمـ أدًم٦م اًمٙمت٤مب، ىم٤مل اًمِمٞم( قمٌد اهلل دراز: )وم٢مني ىمٓمٕملي اًمًٜمد واًمدًٓم٦م ُِمـ اًمًٜم٦م ُي٘مدي

م يمام ذيمرٟم٤م( اهـ . صمؿ ه١مٓء ىمد شم٠موًمقا ا "ٓ شمْمٕمػ"فم٤مهر اًمٙمت٤مب، وم٘مقل:  ًمت٘مديَؿ ذم أي: سمؾ ىمد شُمَ٘مدي

 [4/311احلدي٨م قمغم ُمٕمٜمك اًمٌداي٦م سم٤مٕؾمٝمؾ إىمرب، وهق اًمٙمت٤مب. ]اعمقاوم٘م٤مت 

قمٜمد اًمدارُمل واسمـ ؾمٕمد سمًٜمد صحٞمح، قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ أيب يزيد: يم٤من وقمغم هذا يٜمٌٖمل أن ُيَٛمؾ ُم٤م 

ـُ قم٤ٌمس إذا ؾُمِئؾ، وم٢مْن يم٤من ذم اًم٘مرآن أظمؼم سمف، وم٢من مل يٙمـ ويم٤من قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل  قمٚمٞمف وآًمف اسم

وؾمٚمؿ أظمؼم سمف، وم٢من مل يٙمـ ويم٤من قمـ أيب سمٙمر وقمٛمر أظمؼم سمف، وم٢من مل يٙمـ ىم٤مل سمرأيف. وذم رواي٦م اسمـ ؾمٕمد: 

 [4/129اإلص٤مسم٦م ٓسمـ طمجر اضمتٝمد رأيف. ]

ـُ القزي صح٦َم احلدي٨م أشمٌع ذًمؽ ىمقًمف:  وإن "وىمد ىم٤مل إًم٤ٌمين ذم طمدي٨م ُمٕم٤مذ: )هذا وعمَي٤م أٟمٙمر اسم

وم٠مىمقل: هق صحٞمُح اعمٕمٜمك ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مٓضمتٝم٤مد قمٜمد وم٘مدان اًمٜمص، وهذا مم٤م ٓ . "يم٤من ُمٕمٜم٤مه صحٞمح٤م

ظمالَ  ومٞمف، وًمٙمٜمف ًمٞمس صحٞمَح اعمٕمٜمك قمٜمدي ومٞمام يتٕمٚمؼ سمتّمٜمٞمػ اًمًٜم٦م ُمع اًم٘مرآن وإٟمزاًمف إي٤مه٤م ُمٕمف 

 ُمٜمزًم٦م آضمتٝم٤مد ُمٜمٝمام، ومٙمام أٟمف ٓ جيقز آضمتٝم٤مُد ُمع وضمقد اًمٜمص ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومٙمذًمؽ ٓ ي٠مظمذ

سم٤مًمًٜم٦م إٓ إذا مل جيد ذم اًمٙمت٤مب، وهذا اًمتٗمريُؼ سمٞمٜمٝمام مم٤م ٓ ي٘مقل سمف ُمًٚمؿ، سمؾ اًمقاضم٥ُم اًمٜمٔمُر ذم اًمٙمت٤مب 

واًمًٜم٦م ُمًٕم٤م وقمدم اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام، عم٤َِم قُمٚمَِؿ ُِمـ أني اًمًٜم٦م شمٌلم جمٛمَؾ اًم٘مرآن، وشم٘مٞمد ُمٓمٚم٘مف، وختّمص قمٛمقُمف 

 [286 - 2/285يمام هق ُمٕمٚمقم(. ]اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م 

٧م: وطم٤مصُؾ يمالُِمف َيرضمع إمم شم٘مرير ٟمٙم٤مرٍة ذم اعمتـ، وهذا اًمذي يم٤من ُيٓمر زم دائام ذم هذا ىمٚم

احلدي٨م وأضمده ذم ٟمٗمز قمٜمد وروده قمكمي ؾمامقم٤م أو ىمراءة، إذ إصُؾ أْن َيٜمُْٔمَر اًمٗم٘مٞمُف ذم جمٛمقع إدًم٦م وُم٤م 

ُمع اًمٜمٔمر ذم سمٕمْمٝم٤م وىمٓمٕمف قمـ ي٘متْمٞمف اضمتامقُمٝم٤م ُمـ إطمٙم٤مم، وم٤مٕدًم٦م شُمٗمٞمد ُمع آضمتامع ُم٤م ٓ شمٗمٞمده 

إني ُم٠مظمذ )طمٞم٨م ىم٤مل:  "آقمتّم٤مم"سمٕمض، ومل أر قم٤ٌمرة قمـ هذا أطمًـ ُمـ يمالم اًمِم٤مـمٌل ذم يمت٤مب 

سمح٥ًم ُم٤م صم٧ٌم ُِمـ  أْن ُتمخذ الرشيعُة كالصورة الواحدةإدًم٦م قمٜمد إئٛم٦م اًمراؾمخلم إٟمام هل قمغم 

٦ٌم قمٚمٞم ٝم٤م اعمرشمي٥م قميمٚمٞم٤مهت٤م وضمزئٞم٤مهت٤م اعمرشمي ُم٘مٞمده٤م، وجمٛمٚمٝم٤م  وُمٓمٚم٘مٝم٤م اعمحٛمقل قمغم ،غم ظم٤مصٝم٤مٝم٤م، وقم٤مُم 
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ؽ ومذًم ،ٚمٜم٤مفمر ُمـ مجٚمتٝم٤م طمٙمٌؿ ُمـ إطمٙم٤مموم٢مذا طمّمؾ ًم ،إمم ُم٤م ؾمقى ذًمؽ ُمـ ُمٜم٤مطمٞمٝم٤م ،اعمٗمن سمٛمٌٞمٜمٝم٤م

وُم٤م ُمثٚمٝم٤م إٓ ُمثؾ اإلٟم٤ًمن اًمّمحٞمح اًمًقي، ومٙمام أن اإلٟم٤ًمن ٓ  ،هق اًمذي ٟمٓم٘م٧م سمف طملم اؾمُتٜمٓمِ٘م٧م

د وطمده٤م، وٓ سم٤مًمرضمؾ وطمده٤م، وٓ سم٤مًمرأس وطمده، وٓ سم٤مًمٚم٤ًمن يٙمقن إٟم٤ًمٟم٤م يًتٜمٓمؼ ومٞمٜمٓمؼ سم٤مًمٞم

وطمده، سمؾ سمجٛمٚمتف اًمتل ؾمٛمل هب٤م إٟم٤ًمٟم٤م، يمذًمؽ اًمنميٕم٦م ٓ يٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م احلٙمؿ قمغم طم٘مٞم٘م٦م آؾمتٜم٤ٌمط إٓ 

اًمدًمٞمؾ، وم٢مٟمام هق شمقَهل ٓ سمجٛمٚمتٝم٤م، ٓ ُمـ دًمٞمٍؾ ُمٜمٝم٤م أي دًمٞمؾ يم٤من، وإن فمٝمر ًم٤ٌمدي اًمرأي ٟمٓمُؼ ذًمؽ 

٤م يد إٟم٤ًمن، ٓ ُمـ طمٞم٨م إذا اؾمتٜمٓم٘م٧م وم٢مٟمام شمٜمٓمؼ شمقَه٤م ٓ طم٘مٞم٘م٦م، ُمـ طمٞم٨م قمٚمٛم٧م أهنيم٤مًمٞمد  ،طم٘مٞم٘مل

ْم٤مء يم٠مقم ،يٕم٦م صقرة واطمدة ُيدم سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤مٕٟمف حم٤مل. ومِم٠من اًمراؾمخلم شمّمقر اًمنم ،هل إٟم٤ًمن

وؿم٠من ُمتٌٕمل اعمتِم٤مهب٤مت أظمُذ دًمٞمٍؾ ُم٤م أي دًمٞمؾ يم٤من، قمٗمقا وأظمذا  ،اإلٟم٤ًمن إذا صقرت صقرة ُمتحدة

ًمِٞمًّ  ٤م، وإن يم٤من صَمؿي ُم٤م يٕم٤مروف ُِمـ يمكمٍّ أو ضمزئل، ومٙمام أني اًمٕمْمق اًمقاطمد ٓ يٕمٓمل ذم ُمٗمٝمقم أطمٙم٤مم َأوي

ـْ َأْصَدُق }اًمنميٕم٦م طمٙمام طم٘مٞم٘مٞم٤م، ومٛمتٌٕمف ُمتٌع ُمتِم٤مسمف، وٓ يتٌٕمف إٓ ُمـ ذم ىمٚمٌف زيغ يمام ؿمٝمد اهلل سمف،  َوَُم

ـَ اهلليِ طَمِديًث٤م  [62 - 2/61آقمتّم٤مم (. ]{ُِم

( ؿمديُد آشمّم٤مل هبذا وم٢مهن٤م ؿم٤مرطم٦م ًمٚم٘مرآن وُمقوح٦م ًمفٞم٘م٤م قمغم ىمقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )... وُم٤م شم٘مدم شمٕمٚم

 اعمٕمٜمك وؿم٤مهٌد قمغم صحتف وحت٘مٞم٘مف، ومٙمـ ُمٜمف قمغم ذيمر.

وٟمزيُد قمٚمٞمف: أني هم٤مًم٥َِم اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُم٠مظمُذه٤م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ومٚمق اىمتٍُم ذم شم٘مرير أطمٙم٤مُمٝم٤م قمغم 

 ذًمؽ ظمٌٌط ووالل.قمٛمقُم٤مت اًم٘مرآن وُوىِمػ قمٜمده٤م، حلّمؾ ُمـ 

 -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -إني ُمٕمٔمؿ أصقل اًمتٙم٤مًمٞمػ ُمتٚم٘مك ُمـ أىمقال اًمرؾمقل ىم٤مل القيٜمل: )

 ([400(. ]اًمٖمٞم٤مصمل )صومعظم آي الؽتاب ال يستؼل دون بقان الرسولوأومٕم٤مًمف وومٜمقن أطمقاًمف، 

ُر أكثِر وطذ السـن مداوىم٤مل اًمٜمقوي: )ذقُمٜم٤م ُمٌٜمل قمغم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز واًمًٜمـ اعمروي٤مت، 

 [1/4(. ]ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي األحؽام الػؼفقات

، وم٢مذا مل يٕمر  احلدي٨م أومتك سم٤مًم٘مٞم٤مس أو إنَّ أكثَر األحؽام مـصوصٌة يف احلديثوىم٤مل اسمـ ضمزي: )

 [(196شم٘مري٥م اًمقصقل )ص(. ]همػمه ُمـ إدًم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م وظم٤مًمػ اًمٜمصي اًمٜمٌقي
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ٜم٤م ذم ذًمؽ إمم أىمقال ٕمْ ضَم ذم اًم٘مرآن وٓ ذم اًمًٜم٦م رَ  اًمتٗمًػمَ  دِ جِ وطمٞمٜمئذ، إذا مل ٟمَ 

٤م هلؿ وإطمقال اًمتل اظمتّمقا هب٤م، وعمَِ  ٤م ؿم٤مهدوه ُمـ اًم٘مرآنعمَِ  ،، وم٢مهنؿ أدرى سمذًمؽ(284)اًمّمح٤مسم٦م

 ...، (286)اًمٕمٚمؿ اًمّمحٞمح، واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، و(285)ؿ اًمت٤ممٝمْ ـ اًمٗمَ ُمِ 

                                                                                                                                                      

ق ُم٤م ىمد سح سمحٙمٛمف وه ،إال الؼؾقل مـه إنَّ طؾم الػؼه ملخوٌذ من طؾم السـةوىم٤مل اًمِمقيم٤مين: )

ومام يّمٜمع ذو اًمٗمٜمقن سمٗمٜمقٟمف إذا مل يٙمـ قم٤معم٤م سمٕمٚمؿ احلدي٨م ُمت٘مٜم٤م ًمف ُمٕمقٓ قمغم اعمّمٜمٗم٤مت  ،اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

وهبذه اًمٕمٚم٦م دمد اعمّمٜمٗملم ذم قمٚمؿ اًمٗم٘مف يٕمقًمقن ذم يمثػٍم ُمـ اعم٤ًمئؾ قمغم حمض اًمرأي  ،اعمدوٟم٦م ومٞمف

وىمد  ،ٞمح٦م يٕمرومٝم٤م أىمؾ ـم٤مًم٥م ًمٕمٚمؿ احلدي٨مِمٕمرون أني ذم ذًمؽ ؾمٜم٦م صحويدوٟمقٟمف ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ وهؿ ٓ ي

ٗمًٝمؿ وقمغم اًمنميٕم٦م وضمٜمقا قمغم أٟم ،٤مًمٗم٘مف قمغم شمٗم٤مىمؿ ذه وشمٕم٤مفمؿ ضرهيمثر هذا ضمدا ُمـ اعمِمتٖمٚملم سم

وإذا ؿمٙمٙم٧م ذم رء ُمـ هذا ومخذ أي يمت٤مب ؿمئ٧م ُمـ اًمٙمت٥م اعمّمٜمٗم٦م ذم اًمٗم٘مف وـم٤مًمٕمف  ،وقمغم اعمًٚمٛملم

 ([80. ]أدب اًمٓمٚم٥م )صدمد اًمٙمثػم اًمقاؾمع(

: )إني اًمّمح٤مسم٦م ىمد ؾَمِٛمٕمقا ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  "خمتٍم اًمّمقاقمؼ"ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم  (284)

وؾمٚمؿ ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٙمثػمة، ورأوا ُمٜمف ُمـ إطمقال اعمِم٤مهدة، وقَمِٚمٛمقا سم٘مٚمقهبؿ ُِمـ ُم٘م٤مصده ودقمقشمف، 

ُم٤ًمواهُتؿ ومٞمف، ومٚمٞمس َُمـ ؾَمِٛمع وقَمٚمِؿ ورأى طم٤مَل ُم٤م ُيقضِم٥م وَمْٝمَؿ ُم٤م أراد سمٙمالُمف ُم٤م يتٕمذر قمغم َُمـ سمٕمَدهؿ 

اعمتٙمٚم ؿ، يمٛمـ يم٤من هم٤مئ٤ٌم مل َيَر ومل يًٛمع، أو ؾَمِٛمع وقَمِٚمَؿ سمقاؾمٓم٦ٍم أو وؾم٤مئَط يمثػمة، وإذا يم٤من ًمٚمّمح٤مسم٦م ُِمـ 

ذًمؽ ُم٤م ًمٞمس عمـ سَمْٕمَدهؿ، يم٤من اًمرضمقُع إًمٞمٝمؿ ذم ذًمؽ دون همػمهؿ ُُمَتَٕمٞم ٜم٤ًم ىمٓمٕم٤م، وهلذا ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: 

، وهلذا يم٤من اقمت٘م٤مُد "أصقُل اًمًٜم٦م قمٜمدٟم٤م اًمتٛمًُؽ سمام يم٤من قمٚمٞمف أصح٤مُب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ"

اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م هق ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأصح٤مسُمف، يمام ؿَمِٝمَد هلؿ رؾمقُل اهلل صغم 

. ومث٧ٌم هبذه اًمقضمقه اًم٘م٤مـمٕم٦م "وأصح٤ميبَُمـ يم٤من قمغم ُِمْثِؾ ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف "اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمذًمؽ ذم ىمقًمف: 

قمٜمد أهؾ اًمٌّم٤مئر، وإن يم٤مٟم٧م دون اًمٔمٜمٞم٦م قمٜمد قمٛمل اًم٘مٚمقب، أني اًمرضمقَع إًمٞمٝمؿ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمذي 

ُ عمراد اهلل هق اًمٓمريُؼ اعمًت٘مٞمؿ، وهلذا َٟمصي اإلُم٤مُم أمحد قمغم أٟمف يرضمع إمم اًمقاطمِد  هق شم٠مويُٚمف اًمّمحٞمُح اعمٌَُلم 

ٗمًػم اًم٘مرآن إذا مل ُُي٤مًمٗمف همػُمه ُمٜمٝمؿ، صمؿ ُِمـ أصح٤مسمف ُمـ ي٘مقل: هذا ىمقٌل واطمد، وإن ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم شم

يم٤من ذم اًمرضمقع ذم اًمٗمتٞم٤م وإطمٙم٤مم إًمٞمف روايت٤من، وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: اخلالُ  ذم اعمقوٕملم واطمد، وـم٤مئٗم٦ٌم 
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:  "ُمًتدريمف" ُِمـ أهؾ احلدي٨م جيٕمٚمقن شمٗمًػَمه ذم طمٙمؿ احلدي٨م اعمرومقع، ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ذم

 ([541 - 540شمٗمًػُم اًمّمح٤ميب قمٜمدٟم٤م ذم طمٙمؿ اعمرومقع(. ]خمتٍم اًمّمقاقمؼ )ص

ـُ اًمّمالح وهمػُمه ُمـ اعمت٠مظمريـ، سم٠مني ذًمؽ خمّمقٌص ىم٤مل اًمًٞمقـمل: ) ُم٤م ىم٤مًمف احل٤ميمؿ ٟم٤مزقمف ومٞمف اسم

ح سمف  ف َسي ًَ قمٚمقم "ذم سمام ومٞمف ؾم٥ٌُم اًمٜمزول أو ٟمحُقه مم٤م ٓ ُمدظمَؾ ًمٚمرأي ومٞمف، صمؿ رأي٧ُم احل٤ميِمَؿ ٟمٗم

وم٘م٤مل: وُِمـ اعمقىمقوم٤مت شمٗمًػُم اًمّمح٤مسم٦م، وأُم٤م ُمـ ي٘مقل إني شمٗمًػم اًمّمح٤مسم٦م ُمًٜمَد، وم٢مٟمام ي٘مقل  "احلدي٨م

ؿ ذم  ص هٜم٤م وقمٛمي وم٤مقمَتَٛمَد اًمٜم٤مُس ختّمٞمَّمف، وأفمـ )(، ىم٤مل: "اعمًتدرك"ومٞمام ومٞمف ؾم٥ٌم اًمٜمزول، وم٘مد ظَمّمي

ًمّمحٞمح، طمتك أورد ُم٤م ًمٞمس ُِمـ ذط قمغم اًمتٕمٛمٞمؿ، احلرُص قمغم مجع ا "اعمًتدرك"أني ُم٤م محٚمف ذم 

ب إول الَؿ  اًمٖمٗمػم. صمؿ ىم٤مل: ُم٤م ذيمروه ُِمـ أني ؾم٥ٌم اًمٜمزول ُمرومقع، ىم٤مل  ْ اعمرومقع، وإٓ ومٗمٞمف ُِمـ اًميي

ُر قمغم إـمالىمف ُم٤م إذا اؾمتٜمٌط اًمراوي اًم٥ًٌم، يمام ذم طمدي٨م زيد سمـ صم٤مسم٧م:  أن "ؿمٞم( اإلؾمالم: ُيَٕمٙم 

 [1/217وشمدري٥م اًمراوي ،  4/208اإلشم٘م٤من ف(. ]، َٟمَ٘مْٚمتُف ُِمـ ظَمٓم  "اًمقؾمٓمك اًمٔمٝمر

واحلؼ  : ) "اًمٜمٙم٧م قمغم اسمـ اًمّمالح"احل٤مومظ اسمـ طمجر، وىمد ىم٤مل ذم يمت٤مب هق  "ؿمٞم( اإلؾمالم"و

إْن يم٤من مم٤م ٓ جم٤مَل ًمالضمتٝم٤مد ومٞمف، وٓ ُمٜم٘مقٓ قمـ ًم٤ًمن  -ريض اهلل قمٜمف  -أني و٤مسمَِط ُم٤م ُيٗمنه اًمّمح٤ميب 

 اخلَْٚمؼ وىمّمص إٟمٌٞم٤مء، وقمـ اًمٕمرب، ومحٙمُٛمف اًمرومع، وإٓ وم
ِ
ال، يم٤مٕظم٤ٌمر قمـ إُمقر اعم٤موٞم٦م ُِمـ سَمْدء

إُمقر أشمٞم٦م يم٤معمالطمؿ واًمٗمتـ واًمٌٕم٨م، وصٗم٦م الٜم٦م واًمٜم٤مر، واإلظم٤ٌمر قمـ قَمَٛمٍؾ َيُّْمؾ سمف صمقاٌب 

خمّمقص أو قم٘م٤مب خمّمقص، ومٝمذه إؿمٞم٤مُء ٓ جم٤مَل ًمالضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م، ومٞمُْحَٙمُؿ هل٤م سم٤مًمرومع. ىم٤مل أسمق قمٛمرو 

ىمقٓ يقىمٗمف، ومٞمخرضمف أهُؾ احلدي٨م ذم اعمًٜمد، ُٓمتٜم٤مع أْن  -ريض اهلل قمٜمف  -ىمد يٙمل اًمّمح٤ميب "اًمداين: 

ريض  -ىم٤مًمف إٓ سمتقىمٞمػ. يمام روى أسمق ص٤مًمح اًمًامن قمـ أيب هريرة  -ريض اهلل قمٜمف  -يٙمقن اًمّمح٤ميب  

احلدي٨م، ٕني ُِمْثَؾ هذا  "..ٟم٤ًمء يم٤مؾمٞم٤مت قم٤مري٤مت ُم٤مئالت ممٞمالت ٓ جيدن قمر  الٜم٦م."ىم٤مل:  -اهلل قمٜمف 

َ آي٦ًم شمتٕمٚمؼ سمحٙمٍؿ ذقمل، ومٞمحتٛمؾ أن يٙمقن ذًمؽ "ٓ ي٘م٤مل سم٤مًمرأي، ومٞمٙمقن ُِمـ مُجَْٚم٦ِم اعمًٜمَد . وأُم٤م إذا وَمني

وقمـ اًم٘مقاقمد، ومال جُيَْزم سمرومٕمف، ويمذا إذا ومن ُمٗمردا، ومٝمذا  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ُمًتٗم٤مدا قمـ اًمٜمٌل 

 َزم سمرومٕمف.ٟم٘مٌؾ قمـ اًمٚم٤ًمن ظم٤مص٦م، ومال جُيْ 
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ْرٟم٤مه هق ُمٕمتَٛمُد ظَمْٚمٍؼ يمثػٍم ُِمـ يم٤ٌمر إئٛم٦م، يمّم٤مطِمٌَل اًمّمحٞمح واإلُم٤مِم  وهذا اًمتحريُر اًمذي طَمري

اًمِم٤مومٕمل وأيب ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي وأيب ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي وأيب سمٙمر اسمـ ُمردويف ذم شمٗمًػم اعمًٜمد واًمٌٞمٝم٘مل واسمـ 

 قمٌد اًمؼم، ذم آظمريـ.

ُ ًمف ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م إٓ أٟمف ُيًتثٜمك ُِمـ ذًمؽ ُم٤م يم٤من اعمُ  ممـ قُمِرَ  سم٤مًمٜمٔمر  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ -َٗمن 

ِٚمَٛم٦ِم أهِؾ اًمٙمت٤مب ُِمْثِؾ قمٌد اهلل سمـ ؾَماَلم وهمػمه، ويمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص،  ًْ ذم اإلهائٞمٚمٞم٤مت، يمُٛم

ُمـ إُمقر وم٢مٟمف يم٤من طَمَّمَؾ ًمف ذم وىمٕم٦م اًمػمُمقك يُمُت٥ٌم يمثػمة ُِمـ يمت٥م أهؾ اًمٙمت٤مب، ومٙم٤من ُيؼم سمام ومٞمٝم٤م 

صْمٜم٤م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ حتدصمٜم٤م قمـ  اعمٖمٞم٦ٌم، طمتك يم٤من سمٕمُض أصح٤مسمف رسمام ىم٤مل ًمف: طَمد 

وْمَع، ًم٘مقة آطمتامل  ُْمٜم٤َم ِذيْمَرَه٤م اًمري ؼِمُ سمف ُِمـ إُمقر اًمتل ىَمدي واهلل  -اًمّمحٞمٗم٦م، ومِٛمثُْؾ هذا ٓ يٙمقن طُمْٙمُؿ ُم٤م ُُيْ

 - 1/156، واٟمٔمر: ومتح اعمٖمٞم٨م ًمٚمًخ٤موي  533 - 2/531(. ]اًمٜمٙم٧م قمغم اسمـ اًمّمالح -أقمٚمؿ 

166] 

ـُ اًم٘مٞمؿ ذم  َره ًمالطمتج٤مج سم٘مقل اًمّمح٤ميب وقَمد  "إقمالم اعمقىمٕملم"وأُم٤م اسم ، وم٢مني اًمْم٤مسمَِط اًمذي ىَمري

ًٓ ٓ ُي٤مًمٗمف ومٞمف أطمٌد  شمٗمًػِمه ذم طمٙمؿ اعمرومقع هق: )أْن ٓ يٙمقَن ذم اعم٠ًمًم٦ِم ٟمصٌّ ُي٤مًمٗمف، وي٘مقَل ذم أي٦م ىمق

َؿ اؿمتٝم٤مُره أو مل ُيٕمٚمؿ(، وهذا ٟمص  يمالُمف ذم يمت٤مسمف اعمذيمقر: )ٓ َرْي٥َم أني أىمقاَل ُم
ـ اًمّمح٤مسم٦م، ؾمقاء قُمٚمِ

اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمتٗمًػم أصقُب ُِمـ أىمقال َُمـ سمٕمَدهؿ، وىمد ذه٥م سمٕمُض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أني شمٗمًػمهؿ ذم 

. "ح٤ميب قمٜمدٟم٤م ذم طمٙمؿ اعمرومقعوشمٗمًػم اًمّم":  "ُمًتدريمف"طمٙمؿ اعمرومقع، ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل احل٤ميمؿ ذم 

وُمراُده أٟمف ذم طمٙمٛمف ذم آؾمتدٓل سمف وآطمتج٤مج، ٓ أٟمف إذا ىم٤مل اًمّمح٤ميب ذم أي٦م ىمقٓ ومٚمٜم٤م أن ٟم٘مقل: 

، وًمف وضمٌف -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-، أو ىم٤مل رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-هذا اًم٘مقُل ىمقُل رؾمقِل اهلل 

َ هلؿ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ٛمٕمٜمك أني رؾمقَل اهلل آظمر، وهق أن يٙمقن ذم طمٙمؿ اعمرومقع سم سَملمي

ه هلؿ يمام وصٗمف اهللُ ؾمٌح٤مٟمف سم٘مقًمف:  َ َل إًَِمْٞمِٝمؿْ }ووَمني َ ًمِٚمٜمي٤مِس َُم٤م ُٟمز  ٌَلم  ، ومٌلم هلؿ اًم٘مرآن سمٞم٤مٟم٤م ؿم٤مومٞم٤م يم٤مومٞم٤م، {ًمِتُ

ـْ }ؾم٠مًمف اًمّمديؼ قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ويم٤من إذا َأؿْمَٙمَؾ قمغم أطمٍد ُمٜمٝمؿ ُمٕمٜمًك، ؾم٠مًمف قمٜمف، وم٠مووحف ًمف، يمام َُم

َز سمِفِ  قا إِياَمهَنُْؿ }، ومٌلم ًمف اعمراد، ويمام ؾم٠مًمف اًمّمح٤مسم٦م قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: {َيْٕمَٛمْؾ ؾُمقًءا جُيْ ًُ ـَ آَُمٜمُقا َومَلْ َيْٚمٌِ ِذي اًمي

٤مسًم٤م }، ومٌلم هلؿ ُمٕمٜم٤مه٤م، ويمام ؾم٠مًمتف أم  ؾمٚمٛم٦م قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: {سمُِٔمْٚمؿٍ  ًَ ْقَ  ُي٤َمؾَم٥ُم طِم ًَ ػًماوَم ًِ ، ومٌلم هل٤م {َي
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أٟمف اًمَٕمْرض، ويمام ؾم٠مًمف قمٛمر قمـ اًمٙمالًم٦م وم٠مطم٤مًمف قمغم آي٦م اًمّمٞمػ اًمتل ذم آظمر اًمًقرة، وهذا يمثػٌم ضمدا، 

وم٢مذا ٟم٘مٚمقا ًمٜم٤م شمٗمًػَم اًم٘مرآن ومت٤مرًة يٜم٘مٚمقٟمف قمٜمف سمٚمٗمٔمف، وشم٤مرة سمٛمٕمٜم٤مه، ومٞمٙمقن ُم٤م ومنوه سم٠مًمٗم٤مفمٝمؿ ُِمـ سم٤مب 

ـُ اًمقضمٝملم، واهلل أقمٚمؿ.اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك، يمام يروون قمٜمف اًمًٜم٦َم شم٤م  رة سمٚمٗمٔمٝم٤م وشم٤مرة سمٛمٕمٜم٤مه٤م، وهذا أطمً

وم٢من ىمٞمؾ: ومٜمحـ ٟمجد ًمٌٕمْمٝمؿ أىمقآ ذم اًمتٗمًػم خت٤مًمػ إطم٤مدي٨َم اعمرومققم٦م اًمّمح٤مح، وهذا يمثػم، 

ـُ ُمًٕمقد اًمدظم٤من سم٠مٟمف إصمر اًمذي طمّمؾ قمـ القع اًمِمديد واًم٘محط، وىمد صح قمـ اًمٜمٌل  -يمام ومن اسم

ظم٤مٌن ي٠ميت ىمٌؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يٙمقن ُِمـ أذاط اًم٤ًمقم٦م ُمع اًمداسم٦م واًمدضم٤مل أٟمف د -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ـْ }وـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م، وومن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىمقًَمف شمٕم٤ممم:  ـْ طَمٞم٨ُْم ؾَمَٙمٜمْتُْؿ ُِم ـي ُِم َأؾْمِٙمٜمُقُه

ٜم٦م اًمّمحٞمح٦م ذم ، ُمع أني اًمً"ٓ َٟمَدُع يمت٤مَب رسمٜم٤م ًم٘مقل اُمرأة"سم٠مهن٤م ًمٚم٤ٌمئٜم٦م واًمرضمٕمٞم٦م، طمتك ىم٤مل:  {ُوضْمِديُمؿْ 

ْقَن ُِمٜمُْٙمْؿ َوَيَذُروَن َأْزَواضًم٤م }اًم٤ٌمئـ خت٤مًمػ هذا اًمتٗمًػم، وومن قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـَ ُيَتَقومي ِذي َواًمي

ا ـي َأْرسَمَٕم٦َم َأؿْمُٝمٍر َوقَمنْمً ِٝم
ًِ ـَ سم٠َِمْٟمُٗم ّْم سمي ًٜم٦ُم أهن٤م قم٤مُم٦م ذم احل٤مُمؾ واحل٤مئؾ، وم٘م٤مل: شَمْٕمَتد  أسمٕمَد إضمٚملم، واًم {َيؽَمَ

ـُ ُمًٕمقد ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـْ }اًمّمحٞمح٦م سمخالومف، وومن اسم يِت ذِم طُمُجقِريُمْؿ ُِم ٤مِئُٙمْؿ َوَرسَم٤مئٌُُِٙمُؿ اًمالي ًَ
َٝم٤مُت ٟمِ َوُأُمي

ـي  يِت َدظَمْٚمتُْؿ هِبِ ٤مِئُٙمُؿ اًمالي ًَ
ُرُم أم  اعمرأة طمتك يدظمؾ هب٤م،  {ٟمِ سم٠من اًمّمٗم٦م ًمٜم٤ًمئٙمؿ إومم واًمث٤مٟمٞم٦م، ومال حَتْ

ف، وأني أمي اعمرأة حترم سمٛمجرد اًمٕم٘مد قمغم اسمٜمتٝم٤م، واًمّمٗم٦ُم راضمٕم٦ٌم إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم: واًمّمحٞمُح ظمالُ  ىمقًمِ 

ـي } يِت َدظَمْٚمتُْؿ هِبِ ٤مِئُٙمُؿ اًمالي ًَ
ـْ ٟمِ يِت ذِم طُمُجقِريُمْؿ ُِم ٌُُٙمُؿ اًمالي ـُ {َوَرسَم٤مِئ ، وهق ىمقُل مجٝمقر اًمّمح٤مسم٦م، وومن اسم

ِجؾي سم٠مٟمف يم٤مشم٥م ًمٚمٜمٌل   ً يًٛمك اًمًجؾ، وذًمؽ َوْهٌؿ، وإٟمام اًمًجؾ  -ٚمؿصغم اهلل قمٚمٞمف وؾم-قم٤ٌمس اًم

ُف ًمِْٚمَجٌلِمِ }واًمالم ُمثٚمٝم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -اًمّمحٞمٗم٦ُم اعمٙمتقسم٦م  ومخر سيٕم٤م ًمٚمٞمديـ "وذم ىمقل اًمِم٤مقمر:  {َوشَمٚمي

أي: ٟمٓمقي اًمًامء يمام يٓمقى اًمًجؾ قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٙمت٤مب، وهذا يمثػم ضمدا، ومٙمٞمػ يٙمقن  - "وًمٚمٗمؿ

 طمٙمؿ اعمرومقع؟شمٗمًػُم اًمّمح٤ميب طمج٦م ذم 

ىمٞمؾ: اًمٙمالُم ذم شمٗمًػمه يم٤مًمٙمالم ذم ومتقاه ؾمقاء سمًقاء، وصقرُة اعم٠ًمًم٦م هٜم٤م يمّمقرهت٤م هٜم٤مك ؾمقاء 

سمًقاء، وصقرهت٤م: أْن ٓ يٙمقَن ذم اعم٠ًمًم٦ِم ٟمصٌّ ُي٤مًمٗمف، وي٘مقَل ذم أي٦م ىمقٓ ٓ ُي٤مًمٗمف ومٞمف أطمد ُمـ 

هذه إُمثٚم٦م وَمَ٘مْد وُمِ٘مَد ومٞمف إُمران، وهق ٟمٔمػُم ُم٤م  اًمّمح٤مسم٦م، ؾمقاء قُمٚمَِؿ اؿمتٝم٤مُره أو مل ُيْٕمَٚمؿ، وُم٤م ُذيِمر ُِمـ

 روي قمـ سمٕمْمٝمؿ ُِمـ اًمٗمت٤موى اًمتل خت٤مًمػ اًمٜمص وهؿ خمتٚمٗمقن ومٞمٝم٤م ؾمقاء.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ف عم٤ََم أظمٓم٠م، وًمٙم٤من ُمٕمّمقُم٤م، ًمت٘مقم احلج٦م سم٘مقًمف، وم٢مذا يم٤من يٗمتل  ًِ وم٢من ىمٞمؾ: ًمق يم٤من ىمقًُمف طمج٦ًم سمٜمٗم

أيـ ًمٙمؿ أني هذه اًمٗمتقى اعمٕمٞمٜم٦م واًمتٗمًػَم اعمٕملم ُِمـ  سم٤مًمّمقاب شم٤مرًة وسمٖمػمه أظمرى، ويمذًمؽ شمٗمًػُمه، ومِٛمـ

ىمًؿ اًمّمقاب؟ إذ صقرُة اعم٠ًمًم٦م أٟمف مل َيُ٘مْؿ قمغم اعم٠ًمًم٦ِم دًمٞمٌؾ همػُم ىمقًمِف، وىمقًُمف يٜم٘مًؿ، ومام اًمدًمٞمُؾ قمغم أني 

 هذا اًم٘مقَل اعمٕملمي ُِمـ أطمد اًم٘مًٛملم وٓ سمد؟

ف ذم اًمّمقرة اعمٗمروو٦م اًمقاىمٕم٦م، وهق أٟمف ُِمـ ىمٞمؾ: إدًم٦م اعمت٘مدُم٦م شمدل قمغم اٟمحّم٤مر اًمّمقاب ذم ىمقًم

َؽ اًم٤ٌمىمقن قمـ اًمّمقاب ومال يتٙمٚمٛمقن سمف، وهذه  ًِ اعمٛمتٜمع أْن ي٘مقًمقا ذم يمت٤مب اهلل اخلٓم٠م اعمحض، وُيْٛم

هؿ قمـ ٟم٤مـمٍِؼ  اًمّمقرُة اعمذيمقرة وأُمث٤مهُل٤م ىمد شمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م همػُمهؿ سم٤مًمّمقاب، واعمحٔمقُر إٟمام هق: ظُمُٚمق  قَمٍْمِ

قمغم ٟم٤مـمٍؼ سمٖمػمه وم٘مط، ومٝمذا هق اعمح٤مل، وهبذا ظمرج القاُب قمـ ىمقًمٙمؿ: ًمق يم٤من  سم٤مًمّمقاب، واؿمتامًُمف

ىمقُل اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ طمج٦ًم عم٤م ضم٤مز قمٚمٞمف اخلٓم٠م، وم٢مني ىمقًَمف مل يٙمـ سمٛمجرده طمج٦م، سمؾ سمام اٟمْم٤م  إًمٞمف مم٤م شم٘مدم 

 [37 - 6/31ِذيْمُره ُِمـ اًم٘مرائـ(. ]إقمالم اعمقىمٕملم 

ؿ أني قم٘مقَل اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ أيمٛمُؾ قم٘مقِل يمؾ  أطمٍد َيٕمٚمىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ) (285)

اًمٜم٤مس، واقمتؼِمْ ذًمؽ سم٠مشم٤ٌمقمٝمؿ، وم٢مْن يمٜم٧َم شَمُِمؽ  ذم ذيم٤مء ُِمْثِؾ ُم٤مًمؽ وإوزاقمل واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد وأيب 

طمٜمٞمٗم٦م وأيب يقؾمػ وحمٛمد سمـ احلًـ وزومر سمـ اهلذيؾ واًمِم٤مومٕمل وأمحد سمـ طمٜمٌؾ وإؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ 

حلريب وقمٌد اعمٚمؽ سمـ طمٌٞم٥م إٟمدًمز واًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأيب داود وقمثامن سمـ وأيب قمٌٞمد وإسمراهٞمؿ ا

ي٩م وأيب ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي وأيب اًم٘م٤مؾمؿ اخِلَرىمل وإؾمامقمٞمؾ سمـ  ؾمٕمد اًمدارُمل، سمؾ وُِمْثِؾ أيب اًمٕم٤ٌمس سمـ ُهَ

ْر إؾمح٤مق اًم٘م٤ميض وهمػمهؿ ُِمـ أُمث٤مهلؿ، وم٢مْن ؿَمَٙمْٙم٧َم ذم ذًمؽ وم٠مٟم٧م ُُمْٗمِرٌط ذم الٝمؾ أو ُمٙم٤مسمر، وم٤مٟمٔم

ظمْمقَع ه١مٓء ًمٚمّمح٤مسم٦م وشمٕمٔمٞمَٛمٝمؿ ًمٕم٘مٚمٝمؿ وقمٛمٚمٝمؿ، طمتك إٟمف ٓ جيؽمئ اًمقاطمُد ُمٜمٝمؿ أْن ُي٤مًمػ ًمقاطمٍد 

 [5/72(. ]درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إٓ أْن يٙمقن ىمد ظم٤مًمٗمف ص٤مطِم٥ٌم آظمر

ـ سمـ ذم رؾم٤مًمتف اًمٌٖمدادي٦م اًمتل رواه٤م قمٜمف احلً -رمحف اهلل  -ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل  (286)

صغم اهلل قمٚمٞمف  -وىمد أصمٜمك اهللُ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمغم أصح٤مب رؾمقل اهلل "حمٛمد اًمزقمٗمراين، وهذا ًمٗمُٔمف: 

ُمـ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ذم اًم٘مرآن واًمتقراة واإلٟمجٞمؾ، وؾمٌؼ هلؿ قمغم ًم٤ًمن رؾمقل اهلل  -وؾمٚمؿ 

غ أقمغم ُمٜم٤مزل اًمّمدي٘ملم اًمٗمْمؾ ُم٤م ًمٞمس ٕطمٍد سمٕمَدهؿ، ومرمحٝمؿ اهلل وهٜم٠مهؿ سمام آشم٤مهؿ ُِمـ ذًمؽ سمٌٚمق
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، (287)ٓ ؾمٞمام قمٚمامؤهؿ ويمؼماؤهؿ، يم٤مٕئٛم٦م إرسمٕم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ، وإئٛم٦م اعمٝمديلم

 سمـ ُمًٕمقد.ُمثؾ قمٌد اهلل 

ىم٤مل: أٟم٠ٌمٟم٤م ضم٤مسمر سمـ ٟمقح،  ضمرير اًمٓمؼمي: طمدصمٜم٤م أسمق يُمَرْي٥م ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ

َحك، أٟم٠ٌمٟم٤م إ واًمذي ":  - يٕمٜمل اسمـ ُمًٕمقد -ىم٤مل: ىم٤مل قمٌد اهلل  قمـ ُمنوققمٛمش، قمـ أيب اًمْم 

 أطمدٍ  ـ يمت٤مب اهلل إٓ وأٟم٤م أقمٚمؿ ومٞمٛمـ ٟمزًم٧م وأيـ ٟمزًم٧م، وًمق أقمٚمُؿ ُمٙم٤منَ ُمِ  ُم٤م ٟمزًم٧م آي٦مٌ  ،ههمػمُ  ٓ إًمفَ 

 .(288)"فًمف اعمٓم٤مي٤م ٕشمٞمتُ أقمٚمَؿ سمٙمت٤مب اهلل ُمٜمل شمٜم٤م

                                                                                                                                                      

، وؿم٤مهدوه واًمقطمل يٜمزل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -واًمِمٝمداء واًمّم٤محللم، أدوا إًمٞمٜم٤م ؾمٜمـ رؾمقل اهلل 

قم٤مُم٤م وظم٤مص٤م، وقمزُم٤م وإرؿم٤مدا، وقمرومقا ُِمـ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -قمٚمٞمف, ومٕمٚمٛمقا ُم٤م أراد رؾمقُل اهلل 

د وورع وقم٘مؾ وأُمر اؾمتُْدِرك سمف قِمْٚمٌؿ واؾمُتٜمٌَِْط سمف، ؾمٜمتف ُم٤م قمرومٜم٤م وضمٝمٚمٜم٤م، وهؿ ومقىَمٜم٤م ذم يمؾ  قمٚمٍؿ واضمتٝم٤م

وآراؤهؿ ًمٜم٤م أمحد، وأومم سمٜم٤م ُمـ رأيٜم٤م قمٜمد أٟمٗمًٜم٤م، وَُمـ أدريمٜم٤م ممـ ُيرى أو طُمٙمل ًمٜم٤م قمٜمف سمٌٚمدٟم٤م ص٤مروا 

ومٞمف ؾمٜم٦ًم إمم ىمقهلؿ إِن اضمتٛمٕمقا، أو ىمقِل سمٕمْمٝمؿ إْن  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  -ومٞمام مل يٕمٚمٛمقا ًمرؾمقل اهلل 

(. ]إقمالم "قا، وهٙمذا ٟم٘مقل، ومل َٟمْخُرْج قمـ أىم٤مويٚمٝمؿ، وإْن ىم٤مل أطمُدهؿ ومل ُُي٤مًمِْٗمف همػُمه َأظَمْذَٟم٤م سم٘مقًمفشمٗمرىم

 [2/150اعمقىمٕملم 

اؿمُتِٝمر سم٤مًمتٗمًػم ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م قمنمة: ( : )237 - 4/233) "اإلشم٘م٤من"ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم  (287)

ـُ ُمًٕمقد واسمـ قم٤ٌمس وأيب سمـ يمٕم٥م وزيد سمـ صم٤مسم٧م وأسمق ُمقؾمك إؿمٕمري وقمٌد اهلل  اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م، واسم

سمـ اًمزسمػم، أُم٤م اخلٚمٗم٤مء وم٠ميمثُر َُمـ ُرِوي قمٜمف ُمٜمٝمؿ قمكم  سمـ أيب ـم٤مًم٥م، واًمرواي٦م قمـ اًمثالصم٦م ٟمزرة ضمدا، ويم٤من 

َم ووم٤مهِتؿ، يمام أني ذًمؽ هق اًم٥ًٌم ذم ىمٚم٦م رواي٦م أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف ًمٚمحدي٨م، وٓ  اًم٥ًٌُم ذم ذًمؽ شم٘مد 

يض اهلل قمٜمف ذم اًمتٗمًػم إٓ آصم٤مرا ىمٚمٞمٚم٦ًم ضمدا ٓ شمٙم٤مد دم٤موز اًمٕمنمة، وأُم٤م قمكمٌّ ومُرِوَي أطمٗمظ قمـ أيب سمٙمر ر

ـُ ُمًٕمقد ومروي قمٜمف أيمثُر مم٤م روي قمـ قمكم... وىمد ورد قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم اًمتٗمًػم  قمٜمف اًمٙمثػم... وأُم٤م اسم

 ُم٤م ٓ ُيََم يمثرة، وومٞمف رواي٤مٌت وـُمُرق خمتٚمٗم٦م( اهـ .

وهذا يمٚم ف طمؼٌّ وصدق، وهق ُِمـ إظم٤ٌمر اًمرضمؾ سمام ( : )1/52) "ػمهشمٗمً"ىم٤مل اسمـ يمثػم ذم ( 288)

َيْٕمَٚمُؿ قمـ ٟمٗمًف ُم٤م ىمد جيٝمٚمف همػُمه، ومٞمجقز ذًمؽ ًمٚمح٤مضم٦م، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم إظم٤ٌمرا قمـ يقؾمػ عم٤م ىم٤مل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 آي٤مٍت  نْمَ ُمٜم٤م إذا شمٕمٚمؿ قمَ  ضمُؾ يم٤من اًمر"قمـ اسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل:  وىم٤مل إقمٛمش أيْم٤م قمـ أيب وائؾ

 .(289)"هبـ طمتك يٕمر  ُمٕم٤مٟمٞمٝمـ واًمٕمٛمَؾ  ـي هُ زْ ٤موِ مل جُي 

 ... (290)ؼْمُ وُمٜمٝمؿ احلَ 

                                                                                                                                                      

َْرِض إيِن  طَمِٗمٞمٌظ قَمٚمِٞمؿٌ }ًمّم٤مطم٥م ُمٍم:  ْٕ ـِ ا اهلل ، ويٙمٗمٞمف ُمدطم٤م وصمٜم٤مًء ىمقُل رؾمقِل {اضْمَٕمْٚمٜمِل قَمغَم ظَمَزاِئ

 ( اهـ .، ومٌدأ سمف"اؾمت٘مرئقا اًم٘مرآَن ُِمـ أرسمٕم٦م"صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ف سمام ومٞمف ُِمـ اًمٗمْمٞمٚم٦م ( : )9/51) "اًمٗمتح"وىم٤مل احل٤مومظ ذم  ًَ وذم احلدي٨م ضمقاُز ِذيْمِر اإلٟم٤ًمِن ٟمٗم

 ( اهـ .سم٘مدر احل٤مضم٦م، وُيٛمؾ ُم٤م َوَرَد ُِمـ َذم  ذًمؽ قمغم َُمـ وىمع ذًمؽ ُمٜمف ومخرا أو إقمج٤مسم٤م

أٟمف يم٤من إذا اضمتٛمع إًمٞمف إظمقاُٟمف "قمـ اسمـ ُمًٕمقد:  "ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن"أسمق قمٌٞمد ذم يمت٤مب روى ( 289)

َ هلؿ  [1/69. ىم٤مل اسمـ يمثػم: إؾمٜم٤مٌد صحٞمح. ]شمٗمًػم اسمـ يمثػم "ٟمنموا اعمّمحػ، وم٘مرؤوا، ووَمني

يم٤من قمٌد اهلل ي٘مرأ قمٚمٞمٜم٤م اًمًقرة، صمؿ يدصمٜم٤م ومٞمٝم٤م "وروى اًمٓمؼمي ذم ُم٘مدُم٦م شمٗمًػمه قمـ ُمنوق ىم٤مل: 

 ، وذم إؾمٜم٤مده رضمؾ، ىم٤مل أمحد ؿم٤ميمر: مل ٟمجد ًمف شمرمج٦م.[ 1/81. ]اًمٓمؼمي "ٗمنه٤م قم٤مُم٦م اًمٜمٝم٤مروي

أظمرج اسمـ ؾمٕمد سمًٜمد صحٞمح قمـ يٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري ىم٤مل: عمَي٤م ُم٤مت زيد سمـ صم٤مسم٧م  (290)

 [4/127. ]اإلص٤مسم٦م "ُم٤مت طَمؼْمُ هذه إُم٦م، وًمٕمؾ اهلل أْن جيٕمؾ ذم اسمـ قم٤ٌمس ظَمَٚمٗم٤م"ىم٤مل أسمق هريرة: 

. "يم٤من اسمـ قم٤ٌمس طَمؼْمَ هذه إُم٦م"قمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مل:  "اعمًتدرك"وأظمرج احل٤ميمؿ ذم 

ـِ قم٤ٌمس ىمط، وًم٘مد ُم٤مت يقَم ُم٤مت وهق طَمؼْمُ هذه إُم٦م"وأظمرج قمـ جم٤مهد ىم٤مل:   ."ُم٤م رأي٧ُم ُِمْثَؾ اسم

ٌَف سمذًم( : )4/122) "اإلص٤مسم٦م"وذم  ؽ ضمرضمػم يم٤من ي٘م٤مل ًمف: طمؼم اًمٕمرب، وي٘م٤مل: إني اًمذي ًَم٘مي

َُمِٚمُؽ اعمٖمرب، ويم٤من ىمد همزا ُمع قمٌد اهلل سمـ أيب هح إومري٘مٞم٦م، ومتٙمٚمؿ ُمع ضمرضمػم وم٘م٤مل ًمف: ُم٤م يٜمٌٖمل إٓ أن 

 ( اهـ .شمٙمقن طمؼم اًمٕمرب، ذيمر ذًمؽ اسمـ دريد ذم إظم٤ٌمر اعمٜمثقرة ًمف

ـ، واًمٕم٤ممِلُ، ومجُٕمف: أطم٤ٌمر، عم٤َِم يٌ٘مك ُِمـ أصمر قمٚمقُمو ًَ ٝمؿ ذم ىمٚمقب احلؼَْمُ ذم اًمٚمٖم٦م: إصمر اعمًتح

اًمٕمٚمامُء "اًمٜم٤مس، وُِمـ آصم٤مر أومٕم٤مهُلؿ احلًٜم٦م اعم٘متَدى هب٤م، وإمم هذا اعمٕمٜمك أؿم٤مر قمكمٌّ ريض اهلل قمٜمف سم٘مقًمف: 

ْهر، أقمٞم٤مهُنؿ ُمٗم٘مقدة، وآصم٤مُرهؿ ذم اًم٘مٚمقب ُمقضمقدة احلؼم: سمٗمتح احل٤مء ويمنه٤م، وذم و. "سم٤مىمقن ُم٤م سَمِ٘مَل اًمدي

 )أومٕم٤مل(. ًمٙمـ اىمتٍم اعمت٠مظمرون قمغم اًمٗمتح ًمٚمتٗمرىم٦م سمٞمٜمف سم٤مًمٙمن أومّمح، ٕٟمف جيٛمع قمغم "ديقان إدب"
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 ٌَ  ...، (292)قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس (291)رُ حْ اًم

                                                                                                                                                      

: اًمٕم٤ممل اًمذي صٜم٤مقمتُف حتٌػُم اعمٕم٤مين سمحًـ اًمٌٞم٤من  وسملم اؾمؿ اعمِداد اًمذي ُيٙمت٥م سمف. وىم٤مل أهؾ اعمٕم٤مين: احلؼَْمُ

 [6/209( ، واًمتحرير واًمتٜمقير 408( ، واًمٙمٚمٞم٤مت )ص215قمٜمٝم٤م وإشم٘م٤مهن٤م. ]اعمٗمردات )ص

ك اًمٌَْحَر ًمٙمثرة قمٚمٛمف"قمـ جم٤مهد ىم٤مل: أظمرج أسمق ٟمٕمٞمؿ  (291) اإلشم٘م٤من . ]"يم٤من اسمـ قم٤ٌمس ُيًٛمي

4/235] 

يم٤مٟم٧م اًمّمح٤مسم٦ُم ريض اهلل قمٜمٝمؿ قمٚمامء، يمؾٌّ ُمٜمٝمؿ خمّمقٌص سمٜمقٍع ُمـ اًمٕمٚمؿ، يمٕمكمٍّ ىم٤مل اًمزريمٌم: )

ؿي أطم ًَ ٌد ُمٜمٝمؿ ريض اهلل قمٜمف سم٤مًم٘مْم٤مء، وزيد سم٤مًمٗمرائض، وُمٕم٤مذ سم٤محلالل واحلرام، وُأيَبٍّ سم٤مًم٘مراءة، ومٚمؿ ُي

إٓ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس، ٓظمتّم٤مِصف دوهنؿ سم٤مًمتٗمًػم وقِمْٚمِؿ اًمت٠مويؾ، وىم٤مل ومٞمف قمكم  سمـ أيب ـم٤مًم٥م:  "سمحرا"

ٟمٕمؿ شمرمج٤من اًم٘مرآن قمٌد اهلل سمـ "، وىم٤مل ومٞمف قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: "يم٠مٟمام يٜمٔمر إمم اًمٖمٞم٥م ُمـ ؾمؽم رىمٞمؼ"

ـُ ُمًٕمقد ذم ؾمٜم٦م صمٜمتلم وصمالصملم، وقَمٛمي "قم٤ٌمس ـُ قم٤ٌمس ؾمت٤م وصمالصملم ؾمٜم٦م، ومام فمٜمؽ ، وىمد ُم٤مت اسم َر سمٕمده اسم

ـِ قم٤ٌمس، وهق اًم٘م٤مئؾ:  ًمق "سمام يمًٌف ُمـ اًمٕمٚمقم سمٕمد اسمـ ُمًٕمقد، ٟمٕمؿ، يم٤من ًمٕمكمٍّ ومٞمف اًمٞمُد اًم٤ًمسم٘م٦م ىمٌؾ اسم

يـ واعم١مييد ومٞمٝمؿ ومٕمكم  سم"أردُت أْن ُأُْمكِمَ ِوىْمَر سمٕمػٍم قمغم اًمٗم٤محت٦م ًمٗمٕمٚم٧م ـُ قمٓمٞم٦م: وم٠مُم٤م َصْدُر اعمٗمن  ـ ، وىم٤مل اسم

َٚمف، وشمتٌٕمف اًمٕمٚمامُء قمٚمٞمف يمٛمج٤مهد  ـُ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام، وهق دمرد ًمألُمر ويَمٛمي أيب ـم٤مًم٥م، ويتٚمقه اسم

 [1/8وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وهمػمَه٤م(. ]اًمؼمه٤من 

إني اًمّمح٤مسم٦م اشمٗم٘مقا قمغم شمٕمٔمٞمٛمف ذم اًمٕمٚمؿ قمٛمقُم٤م وذم اًمتٗمًػم ظمّمقص٤م، ىم٤مل اسمـ اًمقزير: ) (292)

قه اًمٌحَر واحلؼَْم، وؿم٤مع ذًم ؽ ومٞمٝمؿ ُِمـ همػم ٟمٙمػم، وفمٝمرت إضم٤مسم٦ُم اًمدقمقة اًمٜمٌقي٦م ومٞمف، وىمّم٦ُم قُمَٛمَر وؾَمٛمي

ُمٕمف ريض اهلل قمٜمٝمام ُمِمٝمقرٌة ذم ؾم٥ٌم شم٘مديٛمف وشمٗمْمٞمٚمف قمغم ُمـ هق أيمؼُم ُمٜمف ُِمـ اًمّمح٤مسم٦م واُمتح٤مٟمِف ذم 

 ([147(. ]إيث٤مر احلؼ قمغم اخلٚمؼ )صذًمؽ

ـ ضمٌػم قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: قمـ ؾمٕمٞمد سم "صحٞمحف"واًم٘مّم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م هل ُم٤م ظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم 

يم٤من قُمَٛمُر ُيدظمٚمٜمل ُمع أؿمٞم٤مخ سمدر، ومٙم٠مني سمٕمَْمٝمؿ وضمد ذم ٟمٗمًف، وم٘م٤مل: مِلَ شُمدظمؾ هذا ُمٕمٜم٤م وًمٜم٤م أسمٜم٤مُء ُمثٚمف، 

وم٘م٤مل قمٛمر: إٟمف َُمـ ىمد قَمِٚمْٛمُتؿ، ومدقم٤مه ذاَت يقم وم٠مدظمٚمف ُمٕمٝمؿ، ومام رئٞم٧م أٟمف دقم٤مين يقُمئذ إٓ ًمػميؿ، ىم٤مل: 

؟ وم٘م٤مل سمٕمُْمٝمؿ: أُمرٟم٤م أن ٟمحٛمد اهلل وٟمًتٖمٗمره {إَِذا ضَم٤مَء َٟمٍْمُ اهلليِ َواًْمَٗمْتُح }: ُم٤م شم٘مقًمقن ذم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم
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إذا ٟمٍمٟم٤م، وومتح قمٚمٞمٜم٤م، وؾمٙم٧م سمٕمُْمٝمؿ ومٚمؿ ي٘مؾ ؿمٞمئ٤م، وم٘م٤مل زم: أيمذاك شم٘مقل ي٤م اسمـ قم٤ٌمس؟ وم٘مٚم٧م: ٓ، 

َذا ضَم٤مَء َٟمٍْمُ اهلليِ إِ }ىم٤مل: ومام شم٘مقل؟ ىمٚم٧م: هق َأضَمُؾ رؾمقِل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أقمٚمٛمف ًمف، ىم٤مل: 

اسًم٤م}، وذًمؽ قمالُم٦م أضمٚمؽ، {َواًْمَٗمْتُح  ُف يَم٤مَن شَمقي ٌ ْح سمَِحْٛمِد َرسم َؽ َواؾْمتَْٖمِٗمْرُه إِٟمي ًَ ُم٤م أقمٚمؿ "، وم٘م٤مل قمٛمر: {وَم

 ."ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م شم٘مقل

 أنْ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-ومٔم٤مهُر هذه اًمًقرة أني اهلل أُمر ٟمٌٞميف : ) "اعمقاوم٘م٤مت"ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل ذم 

ف ًَ (. ]اعمقاوم٘م٤مت ُيًٌح سمحٛمد رسمف ويًتٖمٗمره إذ ٟمٍمه اهلل وومتح قمٚمٞمف، وسم٤مـمٜمُٝم٤م أني اهلل ٟمٕمك إًمٞمف ٟمٗم

4/211] 

وهذا ٓ يٕمٜمل أني اًمٔم٤مهر ًمٞمس ُمرادا، يمٞمػ وىمد اُمتثؾ اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ فم٤مهَر إُمر، ومٗمل 

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُيٙمثر أْن ي٘مقل ذم يم٤من اًمٜمٌل  "قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م ىم٤مًم٧م:  "اًمّمحٞمحلم"

. ىم٤مل اسمـ رضم٥م: )اعمراد: "ريمققمف وؾمجقده: ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م وسمحٛمدك اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم، يت٠مول اًم٘مرآن

اسًم٤م}أٟمف يٛمتثؾ ُم٤م أُمره اهلل سمف سم٘مقًمف:  ُف يَم٤مَن شَمقي ٌ ْح سمَِحْٛمِد َرسم َؽ َواؾْمتَْٖمِٗمْرُه إِٟمي ًَ سمف  ، ومت٠مويُؾ اًم٘مرآن، شم٤مرة يراد{وَم

 [7/272شمٗمًػُم ُمٕمٜم٤مه سم٤مًم٘مقل، وشم٤مرة يراد سمف اُمتث٤مُل أواُمره سم٤مًمٗمٕمؾ(. ]ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ رضم٥م 

ـِ اًمٕمٚمُؿ اًمذي يٌٓمـ قمـ أيمثر اًمٜم٤مس أو قمـ سمٕمْمٝمؿ، ومٝمذا وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ) إذا أريد سم٤مًمٕمٚمؿ اًم٤ٌمـم

وم٤ٌمـمؾ، ومٛمـ ادقمك قمٚمام قمغم ٟمققملم: أطمدَه٤م: سم٤مـمـ ُي٤مًمػ اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر، واًمث٤مين: ٓ ُي٤مًمٗمف، وم٠مُم٤م إول 

سم٤مـمٜم٤م أو قمٚمام سم٤ٌمـمـ، وذًمؽ ُي٤مًمػ اًمٕمٚمَؿ اًمٔم٤مهر، يم٤من خمٓمئ٤م: إُم٤م ُمٚمحدا زٟمدي٘م٤م، وإُم٤م ضم٤مهال و٤مٓ، وأُم٤م 

اًمث٤مين ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م اًمٙمالم ذم اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر، ىمد يٙمقن طم٘م٤م وىمد يٙمقن سم٤مـمال، وم٢مني اًم٤ٌمـمـ إذا مل ُي٤مًمػ 

، اًمٔم٤مهَر مل ُيٕمَٚمؿ سمٓمالُٟمف ُِمـ ضمٝم٦م خم٤مًمٗمتِ  ف ًمٚمٔم٤مهر اعمٕمٚمقم، وم٢مْن قُمِٚمؿ أٟمف طمؼٌّ ىُمٌِؾ، وإن قمٚمؿ أٟمف سم٤مـمؾ ُردي

 [236- 13/235جمٛمقع اًمٗمت٤موى وإٓ أُمًؽ قمٜمف(. ]

َرا سَمْٞمتَِل ًمِٚمٓمي٤مِئِٗملمَ }ىمد يٙمقن ًمٚميٗمِظ فم٤مهٌر وسم٤مـمـ، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: وىم٤مل اًمزريمٌم: ) ، فم٤مهُره {َأْن ـَمٝم 

ـ ٟم٘مٓمع أني اعمراَد سمخٓم٤مب إسمراهٞمؿ اًمٙمٕم٦ٌم، ًمٙمـ اًمٕم٤ممل يتج٤موز إمم اًمٙمٕم٦ٌم وسم٤مـمٜمُف اًم٘مٚم٥م، ىم٤مل اًمٕمٚمامء: وٟمح

اًم٘مٚم٥م سمٓمريؼ آقمت٤ٌمر قمٜمد ىمقم، وإَْومم قمٜمد آظَمريـ، وُِمـ سم٤مـمٜمف إحل٤مُق ؾم٤مئِر اعم٤ًمضمد سمف، وُِمـ فم٤مهره 

 [ وىمد شم٘مدم اًمٙمالُم ذم هذا.2/199اًمؼمه٤من قمٜمد ىمقٍم اًمٕمٌقُر ومٞمف(. ]
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وومٞمف ضمقاُز شم٠مويؾ اًم٘مرآن سمام يٗمٝمؿ ُمـ اإلؿم٤مرات، وإٟمام : )وىم٤مل اسمـ طمجر ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس

أو وَمْٝماًم ي١مشمٞمف اهللُ رضماًل "يتٛمٙمـ ُِمـ ذًمؽ َُمـ رؾمخ٧م ىمدُُمف ذم اًمٕمٚمؿ، وهلذا ىم٤مل قمكم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف: 

 [8/736(. ]ومتح اًم٤ٌمري "ذم اًم٘مرآن

. ]اإلص٤مسم٦م "اصويح اسمـ أم اًمٗمْمؾ، إٟمف ًَمَٖمقي "أظمرج يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ قمكمٍّ ىم٤مل: وىمد 

4/126] 

يم٤من قُمَٛمُر إذا وىمع ُمِمٙمٌؾ ذم يمت٤مب اهلل يًتدقمٞمف ( : )3/29) "اًمٌحر اعمحٞمط"وىم٤مل أسمق طمٞم٤من ذم 

اص(.  وي٘مقل ًمف: هُمْص هَمقي

شمرضمؿ ومالٌن يمالَُمف، إذا سَمٞميٜمَف وأووحف، وشمرضمؿ يمالَم همػمه، إذا قمؼم : ) "اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم"ذم  (293)

ؿ، واؾمُؿ اًمٗم٤مقمؾ شَمْرمُج٤من، وومٞمف ًمٖم٤مٌت أضمقُده٤م: ومتح اًمت٤مء ووؿ الٞمؿ، واًمث٤مٟمٞم٦م: قمٜمف سمٚمٖم٦ٍم همػِم ًمٖم٦ِم اعمتٙمٚم  

وٛمٝمام ُمًٕم٤م سمَجْٕمِؾ اًمت٤مء شم٤مسمٕم٦ًم ًمٚمجٞمؿ، واًمث٤مًمث٦م: ومتحٝمام سمجٕمؾ الٞمؿ شم٤مسمٕم٦م ًمٚمت٤مء، والٛمع شمراضمؿ، واًمت٤مء 

 واعمٞمؿ أصٚمٞمت٤من، ومقزن شمرضمؿ: ومٕمٚمؾ، ُمثؾ دطمرج( اهـ .

وأوقَػتْه الرشيعُة طذ : )اًمٗم٘مف ذم اًمٚمٖم٦م: اًمٗمٝمؿ، ( 2/81) "شمٗمًػمه"ىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م ذم  (294)

، وهمٚم٥م قمٚمٞمف سمٕمُد آؾمتٕمامُل ذم قمٚمؿ اعم٤ًمئؾ إطمٙم٤مُمٞم٦م(. ىمٚم٧م: وُم٤م يم٤من ُِمـ الػفم يف الدين وأموِره

: [ (211ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل )صأًمٗم٤مظ اًمنميٕم٦م ًمف شمقىمٞمٌػ ذقمل وم٤مٕصُؾ محُٚمف قمٚمٞمف، ىم٤مل اًم٘مراذم ]

ـ ًمف قُمْرٌ  وقم٤مدة ذم ًمٗمٍظ إٟمام ُيَٛمؾ ًمٗمُٔمف قمغم قمرومف، وم٢مْن يم٤من اعمتٙمٚم ؿ هق اًمنمع مَحَْٚمٜم٤م ًمٗمَٔمف اًم٘م٤مقمدة أني ُمَ )

اًمقاضم٥م محُؾ يمالم اًمِم٤مرع قمغم ًم٤ًمن ىمقُمف [ : )3/284ىم٤مل اًمِمقيم٤مين ]ٟمٞمؾ إوـم٤مر قمغم قمرومف( اهـ ، و

قم٦م احل٤مِدث سمٕمد قمٍمه( إٓ أن َيث٧ٌَُم ًمف اصٓمالٌح ُي٤مًمٗمٝمؿ، وٓ جيقز محُٚمف قمغم اعمتٕم٤مَر  ذم  ًم٤ًمن اعمتنم 

 اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم اًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمؿ ذم أُمقر اًمديـ وُم٤م يٚمزم اهـ ، 
ِ
ومُٞمْحَٛمُؾ ُم٤م ضم٤مء ذم دقم٤مء

قمٜمد طمدي٨م ( 1/283) "ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح"ذًمؽ اقمت٘م٤مدا وقمٛمال وؾمٚمقيم٤م، وهلذا ىم٤مل ُمال قمكم اًم٘م٤مري ذم 

: )ٓ ُُيَص  سم٤مًمٗم٘مف اعمّمٓمَٚمِح اعمختص سم٤مٕطمٙم٤مم  "ذم اًمديـُمـ يرد اهلل سمف ظمػما يٗم٘مٝمف "اًمّمحٞمحلم 
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( اهـ  ـي ىمقًمف )إٓ ( : )1/47) "اًمدر اعمخت٤مر"وىم٤مل اسمـ قم٤مسمديـ ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم ، اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م يمام فُم

٤مدصم٦م، اًمٗم٘مٝم٤مء( اعمراُد هبؿ اًمٕم٤معمقن سم٠مطمٙم٤مم اهلل شمٕم٤ممم اقمت٘م٤مدا وقمٛمال، ٕني شمًٛمٞم٦َم قمٚمِؿ اًمٗمروع وم٘مٝم٤م شمًٛمٞم٦ٌم طم

ىم٤مل ؾمٞمدي قمٌد اًمٖمٜمل: وي١ميده ُم٤م َُمري ُِمـ ىمقل احلًـ اًمٌٍمي: إٟمام اًمٗم٘مٞمُف اعمُْٕمِرض قمـ اًمدٟمٞم٤م اًمراهم٥ُم ذم 

 أظمرة إًم(( اهـ .

ُمـ اعمتٗم٘مٝم٦م واعمتٙمٚمٛم٦م واعمحدصم٦م واعمتّمقوم٦م  التلويَل يف ُطْرِف ادتلخرينإني ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: ) (295)

ُ  اًمٚمٗمظ قمـ اعمٕمٜمك ا ًمراضمح إمم اعمٕمٜمك اعمرضمقح ًمدًمٞمٍؾ َي٘مؽمن سمف، وهذا هق اًمت٠مويُؾ وٟمحقهؿ هق: َسْ

اًمذي يتٙمٚمٛمقن قمٚمٞمف ذم أصقل اًمٗم٘مف وُم٤ًمئِؾ اخلال ، وم٢مذا ىم٤مل أطمُدهؿ: هذا احلدي٨م أو هذا اًمٜمص 

ُل قمٚمٞمف  ُم١مول أو هق حمٛمقٌل قمغم يمذا، ىم٤مل أظمر: هذا ٟمقُع شم٠مويؾ، واًمت٠مويُؾ يت٤مج إمم دًمٞمؾ، واعمت٠مو 

٤مُن اطمتامل اًمٚمٗمظ ًمٚمٛمٕمٜمك اًمذي ادقم٤مه، وسمٞم٤مُن اًمدًمٞمؾ اعمقضِم٥م ًمٚمٍم  إًمٞمف قمـ اعمٕمٜمك اًمٔم٤مهر، وفمٞمٗمت٤من: سمٞم

وهذا هق اًمت٠مويُؾ اًمذي يتٜم٤مزقمقن ومٞمف ذم ُم٤ًمئؾ اًمّمٗم٤مت إذا َصٜميػ سمٕمُْمٝمؿ ذم إسمٓم٤مل اًمت٠مويؾ أو ذم 

ًمث٤مًم٨م: سمؾ اًمت٠مويؾ أو ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: آي٤مت اًمّمٗم٤مت ٓ شم١مول، وىم٤مل أظمر: سمؾ جي٥م شم٠مويٚمٝم٤م، وىم٤مل ا

اًمت٠مويؾ ضم٤مئز يٗمٕمؾ قمٜمد اعمّمٚمح٦م ويؽمك قمٜمد اعمّمٚمح٦م أو يّمٚمح ًمٚمٕمٚمامء دون همػمهؿ، إمم همػم ذًمؽ ُمـ 

 اعم٘م٤مٓت واًمتٜم٤مزع.

 ومٚمف ُمٕمٜمٞم٤من:  التلويل يف لػظ السؾفوأُم٤م 

: شمٗمًػُم اًمٙمالم وسمٞم٤مُن ُمٕمٜم٤مه، ؾمقاء واومؼ فم٤مهَره أو ظم٤مًمٗمف، ومٞمٙمقن اًمت٠مويُؾ واًمتٗمًػم قمٜمد أحدمها

هق اًمذي قمٜم٤مه جم٤مهٌد أني اًمٕمٚمامء يٕمٚمٛمقن شم٠مويَٚمف، وحمٛمد  -واهلل أقمٚمؿ  -ت٘م٤مرسم٤م أو ُمؽمادوم٤م، وهذا ه١مٓء ُم

سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ي٘مقل ذم شمٗمًػمه: اًم٘مقل ذم شم٠مويؾ ىمقًمف يمذا ويمذا، واظمتٚمػ أهُؾ اًمت٠مويؾ ذم هذه أي٦م، 

 وٟمحق ذًمؽ، وُمراُده اًمتٗمًػم.

: هق ٟمٗمُس اعمراد سم٤مًمٙمالم، -ُمـ ُمًٛمك اًمت٠مويؾ ُمٓمٚم٘م٤م  وهق اًمث٤مًم٨م -ذم ًمٗمظ اًمًٚمػ ادعـى الثاين و

 اعمخؼَم 
ِ
٤ًٌم يم٤من شم٠مويُٚمف ٟمٗمَس اًمٗمٕمؾ اعمٓمٚمقب، وإْن يم٤من ظمؼما يم٤من شم٠مويُٚمف ٟمٗمَس اًمٌمء وم٢مني اًمٙمالَم إْن يم٤من ـَمَٚم

 سمف.
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م وسَملْمَ هذا اعمٕمٜمك واًمذي ىمٌَٚمف سَمْقٌن، وم٢مني اًمذي ىمٌَٚمف يٙمقن اًمت٠مويُؾ ومٞمف ُِمـ سم٤مب اًمٕمٚمؿ واًمٙمال

يم٤مًمتٗمًػم واًمنمح واإليْم٤مح، ويٙمقن وضمقد اًمت٠مويؾ ذم اًم٘مٚم٥م واًمٚم٤ًمن ًمف اًمقضمقد اًمذهٜمل واًمٚمٗمٔمل 

واًمرؾمٛمل، وأُم٤م هذا وم٤مًمت٠مويُؾ ومٞمف ٟمٗمُس إُمقر اعمقضمقدة ذم اخل٤مرج، ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُم٤موٞم٦م أو ُمًت٘مٌٚم٦م، وم٢مذا 

اًمٕمٞمٜمل اخل٤مرضمل،  ىمٞمؾ: ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس، ومت٠مويُؾ هذا ٟمٗمُس ـمٚمققِمٝم٤م، ويٙمقن اًمت٠مويؾ ُمـ سم٤مب اًمقضمقد

ومت٠مويُؾ اًمٙمالم هق احل٘م٤مئؼ اًمث٤مسمت٦م ذم اخل٤مرج سمام هل قمٚمٞمف ُِمـ صٗم٤مهت٤م وؿم١موهن٤م وأطمقاهل٤م، وشمٚمؽ احل٘م٤مئُؼ 

ٓ شُمٕمر  قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف سمٛمجرد اًمٙمالم واإلظم٤ٌمر إٓ أن يٙمقن اعمًتِٛمُع ىمد شمّمقره٤م أو شمّمقر ٟمٔمػَمه٤م 

ىمدر ُم٤م أومٝمٛمف اعمخ٤مـم٥ِم: إُم٤م سميب اعمثؾ، وإُم٤م  سمٖمػم يمالم وإظم٤ٌمر، ًمٙمـ يٕمر  ُِمـ صٗم٤مهت٤م وأطمقاهل٤م

 سم٤مًمت٘مري٥م، وإُم٤م سم٤مًم٘مدر اعمِمؽمك سمٞمٜمٝم٤م وسملم همػمه٤م، وإُم٤م سمٖمػم ذًمؽ.

ُْمٜم٤م اًمتٌٞملم ذم ذًمؽ. وُِمـ ذًمؽ وهذا الوضع والعرف الثالث هو لغة الؼرآن التي كزل هبا ، وىمد ىمدي

َتٌِٞمَؽ َرسم  }ىمقُل يٕم٘مقب قمٚمٞمف اًمًالم ًمٞمقؾمػ:  طََم٤مِدي٨ِم َوُيتِؿ  ٟمِْٕمَٛمتَُف َويَمَذًمَِؽ جَيْ ْٕ ـْ شَم٠ْمِويِؾ ا َؽ َوُيَٕمٚم ُٛمَؽ ُِم

ظَمُر إيِن  َأَرايِن َأمْحِ }، وىمقًمف: {قَمَٚمٞمَْؽ  ْٔ ٤م إيِن  َأَرايِن َأقْمٍِمُ ََخًْرا َوىَم٤مَل ا ـَ وَمَتٞم٤َمِن ىَم٤مَل َأطَمُدَُهَ ْج  ً ُؾ َوَدظَمَؾ َُمَٕمُف اًم

ًٌْزا شَم٠ْميُمُؾ اًمٓميػْمُ  ٓي وَمْقَق َرْأِد ظُم َٓ َي٠ْمشمِٞمُٙماَم ـَمَٕم٤مٌم شُمْرَزىَم٤مٟمِِف إِ ٜملَِم * ىَم٤مَل  ًِ ـَ اعمُْْح ٤م َٟمَراَك ُِم ِف إِٟمي
ٌ ْئٜم٤َم سمَِت٠ْمِويٚمِ  ُِمٜمُْف َٟم

ٌَْؾ َأْن َي٠ْمشمِٞمَُٙماَم  ِف ىَم
ٌي٠ْمشُمُٙماَم سمَِت٠ْمِويٚمِ طَْماَلِم سمِٕمَ }، وىمقل اعمأل: {َٟم ْٕ ـُ سمِت٠َْمِويِؾ ا ٤معملَِِم * َوىَم٤مَل َأْوَٖم٤مُث َأطْماَلٍم َوَُم٤م َٟمْح

ٌ ُئُٙمْؿ سمِت٠َْمِويِٚمِف وَم٠َمْرؾِمُٚمقنِ  ٦ٍم َأَٟم٤م ُأَٟم يَمَر سَمْٕمَد ُأُمي ِذي َٟمَج٤م ُِمٜمُْٝماَم َوادي ، وىمقل يقؾمػ عم٤م دظمؾ قمٚمٞمف أهٚمف ُمٍم: {اًمي

ًدا َوىَم٤مَل آَوى إًَِمْٞمِف َأسَمَقْيِف َوىَم٤مَل اْدظُمُٚمقا ُِمٍْمَ إِْن ؿَم٤مَء اهلليُ آُِمٜملَِم * َوَروَمَع َأسَمَقْيِف قَمغَم } وا ًَمُف ؾُمجي  اًْمَٕمْرِش َوظَمر 

٤م ٌُْؾ ىَمْد ضَمَٕمَٚمَٝم٤م َريب  طَم٘مًّ ـْ ىَم ، ومت٠مويُؾ إطم٤مدي٨م اًمتل هل رؤي٤م اعمٜم٤مم هل ٟمٗمس {َي٤م َأسَم٧ِم َهَذا شَم٠ْمِويُؾ ُرْؤَي٤مَي ُِم

ٌُْؾ }ُمدًمقهل٤م اًمتل شم١مول إًمٞمف، يمام ىم٤مل يقؾمػ:  ـْ ىَم سمت٠مويٚمٝم٤م: اًمذي ُيؼم سمف، ، واًمٕم٤ممل {َهَذا شَم٠ْمِويُؾ ُرْؤَي٤مَي ُِم

ٓي َٟمٌي٠ْمشُمُٙماَم سمَِت٠ْمِويٚمِِف ىَمٌَْؾ َأْن َي٠ْمشمَِٞمُٙماَم }أي: ذم اعمٜم٤مم  {َٓ َي٠ْمشمِٞمُٙماَم ـَمَٕم٤مٌم شُمْرَزىَم٤مٟمِفِ }يمام ىم٤مل يقؾمػ:  أي: ىمٌؾ أن  {إِ

وُه إمَِم اهلليِ}ي٠مشمٞمٙمام اًمت٠مويؾ. وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:   وَمُرد 
ٍ
ء ؾُمقِل إِْن يُمٜمُْتْؿ شُم١ْمُِمٜمُقَن سم٤ِمهلليِ وَم٢مِْن شَمٜم٤َمَزقْمتُْؿ ذِم َرْ  َواًمري

ـُ شَم٠ْمِوياًل  ًَ ظِمِر َذًمَِؽ ظَمػْمٌ َوَأطْم ْٔ ىم٤مًمقا: أطمًـ قم٤مىم٦ٌم وُمّمػما. وم٤مًمت٠مويؾ هٜم٤م شم٠مويُؾ ومٕمِٚمٝمؿ اًمذي  {َواًْمَٞمْقِم ا

را  هق اًمرد إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، واًمت٠مويُؾ ذم ؾمقرة يقؾمػ شم٠مويؾ أطم٤مدي٨م اًمرؤي٤م، واًمت٠مويؾ ذم إقم

ىَم٤مَل َهَذا ومَِراُق }ويقٟمس شم٠مويؾ اًم٘مرآن، ويمذًمؽ ذم ؾمقرة آل قمٛمران. وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ىمّم٦م ُمقؾمك واًمٕم٤ممل: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ا َتٓمِْع قَمَٚمْٞمِف َصؼْمً ًْ ْ شَم ٌ ُئَؽ سمَِت٠ْمِويِؾ َُم٤م مَل ـْ َأُْمِري َذًمَِؽ شَم٠ْمِويُؾ َُم٤م مَلْ }إمم ىمقًمف:  {سَمْٞمٜمِل َوسَمٞمْٜمَِؽ ؾَم٠ُمَٟم َوَُم٤م وَمَٕمْٚمُتُف قَم

ٓمِ  ًْ اشَم ، وم٤مًمت٠مويُؾ هٜم٤م شم٠مويؾ إومٕم٤مل اًمتل ومٕمٚمٝم٤م اًمٕم٤ممل ُِمـ ظمرق اًمًٗمٞمٜم٦م سمٖمػم إذن ص٤مطمٌٝم٤م {ْع قَمَٚمٞمِْف َصؼْمً

 وُمـ ىمتؾ اًمٖمالم وُمـ إىم٤مُم٦م الدار، ومٝمق شم٠مويؾ قمٛمؾ ٓ شم٠مويؾ ىمقل.

وإٟمام يم٤من يمذًمؽ، ٕني اًمت٠مويؾ ُمّمدر أوًمف ي١موًمف شم٠مويال، ُمثؾ طمقل حتقيال وقمقل شمٕمقيال، وأول 

دي٦م آل يئقل أوٓ، ُمثؾ طم٤مل يقل طمقٓ. وىمقهلؿ: آل يئقل، أي: قم٤مد إمم يمذا ورضمع إًمٞمف، وُمٜمف ي١مول شمٕم

وهذا ُمـ  "وأل"، وم٢مٟمف ُمـ "اعمقئؾ"وهق ُم٤م يئقل إًمٞمف اًمٌمء، ويِم٤مريمف ذم آؿمت٘م٤مق إيمؼم  "اعمآل"

ـْ ُدوٟمِِف َُمْقِئاًل }، واعمقئؾ اعمرضمع، ىم٤مل شمٕم٤ممم: "أول" ـْ جَيُِدوا ُِم يقاوم٘مف ذم اؿمت٘م٤مىمف إصٖمر ، ومم٤م {ًَم

، وم٢من آل اًمِمخص َُمـ يئقل إًمٞمف، وهلذا ٓ ُيًتٕمٛمؾ إٓ ذم قمٔمٞمٍؿ سمحٞم٨م يٙمقن اعمْم٤مُ  إًمٞمف أقمٔمَؿ "أل"

ُِمـ اعمْم٤م  يّمٚمح أْن يئقل إًمٞمف أل، يمآل إسمراهٞمؿ وآل ًمقط وآل ومرقمقن، سمخال  إهؾ، وإول 

ُومَم }دى إومم، وذم اًم٘مّمص: أومٕمؾ، ٕهنؿ ىم٤مًمقا ذم شم٠مٟمٞمثف: أومم، يمام ىم٤مًمقا: مج٤م ْٕ ًَمُف احْلَْٛمُد ذِم ا

ظِمَرةِ  ْٔ ، وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ي٘مقل: ومققمؾ، وي٘مقل: أوًم٦م، إٓ أن هذا يت٤مج إمم ؿم٤مهد ُمـ يمالم اًمٕمرب، {َوا

ومِف يدل قمغم أٟمف أومٕمؾ ٓ ومققمؾ، وم٢مني ومققمؾ ُمثؾ يمقصمر وضمقهر ُمٍمو ، ؾمٛمل اعمت٘مدم أول   -سمؾ قَمَدُم َسْ

ني ُم٤م سمٕمده يئقل إًمٞمف وُيٌٜمك قمٚمٞمف، ومٝمق ُأسٌّ عم٤م سمٕمده وىم٤مقمدٌة ًمف، واًمّمٞمٖم٦م صٞمٖم٦م شمٗمْمٞمؾ ٓ ٕ -واهلل أقمٚمؿ 

صٗم٦م ُمثؾ أيمؼم ويمؼمى وأصٖمر وصٖمرى، ٓ ُمـ سم٤مب أمحر ومحراء، وهلذا ي٘مقًمقن: ضمئتف ُمـ أول أُمس، 

ِل َيْقمٍ }وىم٤مل:  ـْ َأوي َس قَمغَم اًمتيْ٘مَقى ُِم ِجٌد ُأؾم  ًْ ُل }، {عمََ ِٚمِٛملمَ َوَأَٟم٤م َأوي ًْ َل يَم٤مومٍِر سمِفِ }، {اعمُْ َٓ شَمُٙمقُٟمقا َأوي ، {َو

وم٢مذا ىمٞمؾ: هذا أول ه١مٓء، ومٝمق اًمذي ومْمؾ قمٚمٞمٝمؿ ذم إول، ٕني يمؾي واطمٍد يرضمع إمم ُم٤م ىمٌٚمف ومٞمٕمتٛمد 

ـي سمف َُمـ سمٕمَده، يم٤من اًم٤ًمسمَؼ اًمذي يئق ل قمٚمٞمف، وهذا اًم٤ًمسمؼ يمٚم ٝمؿ يئقل إًمٞمف، وم٢مني َُمـ شم٘مدم ذم ومِْٕمٍؾ وم٤مؾمَت

 "إول"ُمِمٕمر سم٤مًمرضمقع واًمٕمقد، و "إول"اًمٙمؾ  إًمٞمف، وم٤مٕول ًمف وصُػ اًم١ًمدد وآشم٤ٌمع. وًمٗمظ 

ُمِمٕمر سم٤مٓسمتداء واعمٌتدأ، ظمال  اًمٕم٤مئد، ٕٟمف إٟمام يم٤من أوٓ عم٤م سمٕمده، وم٢مٟمف ي٘م٤مل: أول اعمًٚمٛملم وأول يقم، 

: آل ومالن، وم٤مًمٕمقد إمم اعمْم٤م ، ومام ومٞمف ُمـ ُمٕمٜمك اًمرضمقع واًمٕمقد هق ًمٚمٛمْم٤م  إًمٞمف ٓ ًمٚمٛمْم٤م ، وإذا ىمٚمٜم٤م

ٕن ذًمؽ صٞمٖم٦م شمٗمْمٞمؾ ذم يمقٟمف ُمآٓ وُمرضمٕم٤م ًمٖمػمه، ٕن يمقٟمف ُمٗمْمال دل قمغم أٟمف ُمآل وُمرضمع ٓ آيؾ 

راضمع، إذ ٓ وَمْْمَؾ ذم يمقن اًمٌمء راضمٕم٤م إمم همػمه آيال إًمٞمف، وإٟمام اًمٗمْمؾ ذم يمقٟمف هق اًمذي ُيرضمع إًمٞمف 
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ٌؾ ذم يمقٟمف ُمآٓ وُمرضمٕم٤م، واًمتٗمْمٞمؾ وي١مال إًمٞمف، ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمّمٞمٖم٦ُم صٞمٖم٦َم شمٗمْمٞم ؾ أؿمٕمرت سم٠مٟمف ُُمَٗمْمي

اعمٓمٚمؼ ذم ذًمؽ ي٘متيض أن يٙمقن هق اًم٤ًمسمؼ اعمٌتدئ، واهلل أقمٚمؿ. ومت٠مويؾ اًمٙمالم ُم٤م أوًمف إًمٞمف اعمتٙمٚمؿ أو ُم٤م 

، {ٞماًل َوشَمٌَتيْؾ إًَِمٞمِْف شَمٌْتِ }ي١مول إًمٞمف اًمٙمالم أو ُم٤م شم٠موًمف اعمتٙمٚمؿ، وم٢مني اًمتٗمٕمٞمَؾ جيري قمغم همػم ومٕمؾ يم٘مقل: 

ومٞمجقز أن ي٘م٤مل: شم٠مول اًمٙمالم إمم هذا اعمٕمٜمك شم٠مويال، وشم٠موًم٧م اًمٙمالم شم٠مويال، وأوًم٧م اًمٙمالم شم٠مويال، 

واعمّمدر واىمع ُمقىمع اًمّمٗم٦م، إذ ىمد يّمؾ اعمّمدر صٗم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ، يمٕمدل وصقم وومٓمر، وسمٛمٕمٜمك 

ٙمالم أو ي١مول إًمٞمف أو شم٠مول اعمٗمٕمقل يمدرهؿ ضب إُمػم، وهذا ظَمْٚمُؼ اهلل، وم٤مًمت٠مويؾ: هق ُم٤م أول إًمٞمف اًم

هق إًمٞمف، واًمٙمالم إٟمام يرضمع ويٕمقد ويًت٘مر وي١مول وي١مول إمم طم٘مٞم٘متف اًمتل هل قملُم اعم٘مّمقد سمف، يمام ىم٤مل 

َتَ٘مرٌّ }سمٕمض اًمًٚمػ ذم ىمقًمف  ًْ ٢ٌَمٍ ُُم ىم٤مل: طم٘مٞم٘م٦م، وم٢مٟمف إن يم٤من ظمؼما وم٢ممم احل٘مٞم٘م٦م اعمخؼم هب٤م يئقل  {ًمُِٙمؾ  َٟم

ٓ ُمآل وٓ ُمرضمع، سمؾ يم٤من يمذسم٤م، وإن يم٤من ـمٚم٤ٌم وم٢ممم احل٘مٞم٘م٦م اعمٓمٚمقسم٦م ويرضمع، وإٓ مل شمٙمـ ًمف طم٘مٞم٘م٦م و

يئقل ويرضمع، وإن مل يٙمـ ُم٘مّمقده ُمقضمقدا وٓ طم٤مصال، وُمتك يم٤من اخلؼم وقمدا أو وقمٞمدا وم٢ممم احل٘مٞم٘م٦م 

غَم َأْن ىُمْؾ ُهَق اًْمَ٘م٤مِدُر قمَ }اعمٓمٚمقسم٦م اعمٜمتٔمرة يئقل يمام روي قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف شمال هذه أي٦م 

ُٙمْؿ ؿِمَٞمًٕم٤م ًَ ُٙمْؿ َأْو َيْٚمٌِ
ـْ حَت٧ِْم َأْرضُمٚمِ ـْ وَمْقىِمُٙمْؿ َأْو ُِم ٌَْٕم٨َم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ قَمَذاسًم٤م ُِم إهن٤م يم٤مئٜم٦م ومل ي٠مت شم٠مويٚمٝم٤م "ىم٤مل:  {َي

، وقمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: َخس ىمد ُمْملم: اًمٌٓمِم٦م واًمٚمزام واًمدظم٤من واًم٘مٛمر واًمروم(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى "سمٕمد

13/288 - 294] 

اًمّمحٞمحلم واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري قمـ اسمـ قم٤ٌمس أني اًمٜمٌلي صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ دظمؾ ذم  (296)

 ."اًمٚمٝمؿ وم٘مٝمف ذم اًمديـ"، وم٠ُمظْمؼِم، وم٘م٤مل: "َُمـ ووع هذا؟"اخلالء، ومقوٕم٧م ًمف ووقءا، ىم٤مل: 

ومٝمل قمٜمد أمحد واًمٓمؼماين وهمػمَه٤م، ىم٤مل اًمْمٞم٤مء: وهذه زي٤مدة طمًٜم٦م.  "وقمٚمٛمف اًمت٠مويؾ"وأُم٤م زي٤مدة: 

 [6/173ّمحٞمح٦م ]اًمًٚمًٚم٦م اًم

ىم٤مل اًمتٞمٛمل: ومٞمف اؾمتح٤ٌمُب اعمٙم٤موم٠مة سم٤مًمدقم٤مء، وىم٤مل سمـ اعمٜمػم: ُمٜم٤مؾم٦ٌم اًمدقم٤مء ٓسمـ قم٤ٌمس سم٤مًمتٗم٘مف قمغم 

د سملم صمالصم٦م أُمقر: إُم٤م أن َيدظمؾ إًمٞمف سم٤معم٤مء إمم اخلالء، أو يْمٕمف قمغم اًم٤ٌمب  ووٕمف اعم٤مَء: ُِمـ ضمٝم٦م أٟمف شمردي

ًو٤م ًمالـمالع، واًمث٤مًم٨م يًتدقمل ًمٞمتٜم٤موًمف ُِمـ ىمرب، أو ٓ يٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤م، ومرأى اًمث٤مين  أوومؼ، ٕني ذم إول شمٕمر 
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ن، قمـ إقمٛمش، قمـ ُمًٚمؿ، ٟم٤م َويِمٞمع، أٟم٠ٌمٟم٤م ؾمٗمٞم٤مـ ضمرير: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمِم٤مر، أٟم٠ٌموىم٤مل اسم

 .(297)"٤من اًم٘مرآن اسمـ قم٤ٌمسمُج رْ شمَ  ؿَ ٕمْ ٟمِ ":  - يٕمٜمل اسمـ ُمًٕمقد -ىم٤مل: ىم٤مل قمٌد اهلل  قمـ ُمنوق

د، قمـ إؾمح٤مق إزرق، قمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ إقمٛمش، قمـ ُمًٚمؿ سمـ صمؿ رواه قمـ يٞمك سمـ داو

 . "اًمؽممج٤من ًمٚم٘مرآن اسمـ قم٤ٌمس ؿَ ٕمْ ٟمِ "أٟمف ىم٤مل:   اًمْمحك، قمـ ُمنوق، قمـ اسمـ ُمًٕمقدَصٌِٞمح أيب

 ضمٕمٗمر سمـ قمقن، قمـ إقمٛمش سمف يمذًمؽ.صمؿ رواه قمـ سُمٜمَْدار، قمـ 

ـِ  صحٞمٌح  ومٝمذا إؾمٜم٤مدٌ  ـُ  ،رةُمًٕمقد أٟمف ىم٤مل قمـ اسمـ قم٤ٌمس هذه اًمٕم٤ٌم إمم اسم  ُمًٕمقدٍ  وىمد ُم٤مت اسم

َر سمٕمدَ  ذم ؾمٜم٦م صمالٍث  ـُ وصمالصملم قمغم اًمّمحٞمح، وقَمٛمي ٌف ًَ ؽ سمام يمَ ٤م وصمالصملم ؾمٜم٦م، ومام فمٜم  تًّ قم٤ٌمس ؾِم  ه اسم

ـِ ُمِ   .(298)ُمًٕمقد؟ ـ اًمٕمٚمقم سمٕمد اسم

                                                                                                                                                      

ُمِم٘م٦م ذم ـمٚم٥م اعم٤مء، واًمث٤مين أؾمٝمٚمٝم٤م، ومِٗمْٕمُٚمف يدل قمغم ذيم٤مئف، ومٜم٤مؾَم٥َم أْن ُيْدقَمك ًمف سم٤مًمتٗم٘مف ذم اًمديـ 

 [245 - 1/244ًمٞمحّمؾ سمف اًمٜمٗمع، ويمذا يم٤من. ]ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر 

٤ٌم، ومٗمل وىمد شمقذم رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وا ـُ قم٤ٌمس مل جُي٤مِوِز اًمّم  قمٜمف:  "اًمّمحٞمح"سم

. وذم "ويم٤مٟمقا ٓ ُيتٜمقن اًمرضمؾ طمتك يدرك". وذم رواي٦م: "ىُمٌَِض اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟم٤م ظمتلم"

، ىم٤مل اسمـ طمجر: وهذا حمٛمقٌل قمغم إًمٖم٤مء اًمٙمن. ]اإلص٤مسم٦م "ىمٌض وأٟم٤م اسمـ قمنم ؾمٜملم"ـمريؼ أظمرى: 

 [91 - 11/90ي ، واٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمر 4/122

ىم٤مل: )واشمٗم٘مقا قمغم أٟمف ُم٤مت سم٤مًمٓم٤مئػ ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم، واظمتٚمٗمقا ذم ؾمٜمف، وم٘مٞمؾ: اسمـ إطمدى 

 [4/131وؾمٌٕملم، وىمٞمؾ: اسمـ اصمٜمتلم، وىمٞمؾ: اسمـ أرسمع، وإول هق اًم٘مقي(. ]اإلص٤مسم٦م 

ـِ ( : )4/127) "اإلص٤مسم٦م"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم  (297) أظمرج اسمـ ؾمٕمد سمًٜمد طمًـ قمـ ؾَمَٚمَٛم٦َم سم

 (."ٟمٕمؿ شمرمج٤من اًم٘مرآن اسمـ قم٤ٌمس"ؾ، ىم٤مل: ىم٤مل قمٌد اهلل: يُمَٝمٞمْ 

ذم شم٤مري( حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وأيب ( : )4/127) "اإلص٤مسم٦م"ىم٤مل اسمـ طمجر ذم  (298)

ـَ  ـَ قمٛمر قمـ رء، وم٘م٤مل: ؾَمِؾ اسم زرقم٦م اًمدُمِم٘مل مجٞمٕم٤م، ُِمـ ـمريؼ قمٛمػم سمـ سمنم اخلثٕمٛمل قمٛمـ ؾم٠مل اسم

 (.ل اهلل قمغم حمٛمدقم٤ٌمس، وم٢مٟمف أقمٚمُؿ َُمـ سم٘مل سمام َأٟمز
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وىم٤مل إقمٛمش قمـ أيب وائؾ: اؾمتخٚمػ قمكمٌّ قمٌَد اهلل سمـ قم٤ٌمس قمغم اعمقؾمؿ، ومخٓم٥م اًمٜم٤مس، 

ْ  ومُ ف اًمر  تْ ٕمَ ٛمِ ومٗمنه٤م شمٗمًػما ًمق ؾَم  ، - وذم رواي٦م: ؾمقرة اًمٜمقر - ٌ٘مرةاًم وم٘مرأ ذم ظمٓمٌتف ؾمقرةَ   كُ واًمؽم 

 ٕؾمٚمٛمقا. (299)ؿُ ٚمَ يْ واًمدي 

ً   سمـ قمٌدِ  ُم٤م يرويف إؾمامقمٞمُؾ  ٥ُم وهلذا هم٤مًمِ  قمـ هذيـ  "شمٗمًػمه"ذم  (300)اًمٙمٌػم ي  د  اًمرمحـ اًم

ـ أىم٤مويؾ أهؾ يٙمقٟمف ُمِ اسمـ ُمًٕمقد واسمـ قم٤ٌمس، وًمٙمـ ذم سمٕمض إطمٞم٤من يٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ ُم٤م  :اًمرضمٚملم

 ...صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، طمٞم٨م ىم٤مل:  اهلل اًمتل أسم٤مطمٝم٤م رؾمقُل  (301)اًمٙمت٤مب

                                                                                                                                                      

. "سمٚم٤ًمن ؾم١مول، وىمٚم٥ٍم قم٘مقل"وىمد ىم٤مل ُمٖمػمة: ىمٞمؾ ٓسمـ قم٤ٌمس: أٟميك َأَص٧ٌَْم هذا اًمِٕمْٚمؿ؟ ىم٤مل: 

 [2/34]إقمالم اعمقىمٕملم 

( : ىم٤مل قمٌد اًمرزاق: أٟم٠ٌمٟم٤م ُمٕمٛمر قمـ اًمزهري ىم٤مل: ىم٤مل اعمٝم٤مضمرون ًمٕمٛمر: 4/125) "اإلص٤مسم٦م"وذم 

ـَ قم٤ٌمس؟ ىم٤مل  : ذايمؿ ومتك اًمٙمٝمقل، ًمف ًم٤ًمٌن ؾمئقل، وىمٚم٥م قم٘مقل.أٓ شمدقمق أسمٜم٤مءٟم٤م يمام شمدقمق اسم

قا سم٠مرِوٝمؿ ذم ىمقل سمٕمض أهؾ إصمر وًمٞمس سم٤مؾمٍؿ ٍٕب ىم٤مل ي٤مىمقت: ) (299) ْيَٚمُؿ: ضِمٞمٌؾ ؾُمٛم  اًمدي

 [2/544هلؿ(. ]ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان 

ْيَٚمِٛمل سمٗمتح اًمدال اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن اًمٞم٤مء اعمٕمجٛم٦م 5/447) "إٟم٤ًمب"وىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين ذم  ( : )اًمدي

ْيَٚمؿ، وهل سمالٌد ُمٕمرووم٦م، ومج٤مقم٦ٌم ُِمـ أوٓد سمٜم٘مٓمتلم  ُمـ حتتٝم٤م وومتح اًمالم ويمن اعمٞمؿ، هذه اًمٜم٦ًٌم إمم اًمدي

ٌقن إًمٞمٝم٤م( اهـ . ًَ  اعمقازم ُيٜمْ

إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ اسمـ أيب يمريٛم٦م، اإلُم٤مم، اعمٗمن، أسمق حمٛمد احلج٤مزي، صمؿ اًمٙمقذم،  (300)

سمـ ُم٤مًمؽ، واسمـ قم٤ٌمس. ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ طمٌٞم٥م سمـ  إقمقر، اًمًدي، أطمد ُمقازم ىمريش. طمدث قمـ: أٟمس

أيب صم٤مسم٧م: ؾمٛمٕم٧م اًمِمٕمٌل، وىمٞمؾ ًمف: إن إؾمامقمٞمؾ اًمًدي ىمد أقمٓمل طَمٔم٤ًّم ُمـ قمٚمؿ، وم٘م٤مل: إن إؾمامقمٞمؾ ىمد 

أقمٓمل طمٔم٤م ُمـ الٝمؾ سم٤مًم٘مرآن. ىم٤مل اًمذهٌل: ُم٤م أطمد إٓ وُم٤م ضَمِٝمَؾ ُِمـ قمٚمؿ اًم٘مرآن أيمثُر مم٤م قَمِٚمَؿ. وىمد ىم٤مل 

. وىم٤مل ؾمٚمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ -رمحٝمام اهلل  -ًمد: يم٤من اًمًدي أقمٚمَؿ سم٤مًم٘مرآن ُمـ اًمِمٕمٌل إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب ظم٤م

: ُمر إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل سم٤مًمًدي وهق يٗمن، وم٘م٤مل: إٟمف ًمٞمٗمن شمٗمًػَم اًم٘مقم. ىم٤مل ظمٚمٞمٗم٦م سمـ -ؿمٞم( ًمنميؽ  -

ٛمد ظمٞم٤مط: ُم٤مت إؾمامقمٞمؾ اًمًدي ذم ؾمٜم٦م ؾمٌع وقمنميـ وُم٤مئ٦م. ىم٤مل اًمذهٌل: أُم٤م اًمًدي اًمّمٖمػم، ومٝمق: حم
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[ وىم٤مل اًمذهٌل أيْم٤م: 265 - 5/264سمـ ُمروان اًمٙمقذم، أطمد اعمؽمويملم، يم٤من ذم زُمـ ويمٞمع. ]اًمًػم 

وهق خمتَٚمٌػ ومٞمف، [ وىم٤مل اسمـ اًمقزير اًمٞمامين: )1/237سم٤مًمتِمٞمع(. ]اعمٞمزان  -يٕمٜمل اًمٙمٌػم  -)وُرُِمَل اًمًدي 

اًمٙمالُم ومٞمف عمذهٌف قمٜمد َُمـ وطمديُثف قمٜمد ُمًٚمؿ وأهؾ اًمًٜمـ إرسمٕم٦م، وهق شم٤مسمٕملٌّ ؿمٞمٕمل، ورسمام يم٤من 

إيث٤مر احلؼ قمغم اخلٚمؼ ُي٤مًمٗمف، وأُم٤م اًمًدي اًمّمٖمػم حمٛمد سمـ ُمروان قمـ إقمٛمش وَمَقاٍه ضمدا(. ]

 [ وىمد قمروم٧َم ُمـ ىمٌؾ طم٘مٞم٘م٦م اًمتِمٞمع قمٜمد اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ.(149)ص

اًمٌداوة  ني اًمٕمرب مل يٙمقٟمقا أهَؾ يمت٤مٍب وٓ قِمْٚمؿ، وإٟمام همٚم٧ٌم قمٚمٞمٝمؿىم٤مل اسمـ ظمٚمدون: )إ (301)

وإُمٞم٦م، وإذا شمِمقىمقا إمم ُمٕمروم٦م رء مم٤م شمتِمقق إًمٞمف اًمٜمٗمقس اًمٌنمي٦م ذم أؾم٤ٌمب اعمٙمقٟم٤مت وسمدء اخلٚمٞم٘م٦م 

وأهار اًمقضمقد، وم٢مٟمام ي٠ًمًمقن قمٜمف أهَؾ اًمٙمت٤مب ىمٌَٚمٝمؿ ويًتٗمٞمدوٟمف ُمٜمٝمؿ، وهؿ أهُؾ اًمتقراة ُِمـ اًمٞمٝمقد 

اًمٕمرب يقُمئذ سم٤مدي٦م ُمثٚمٝمؿ، وٓ يٕمرومقن ُِمـ ذًمؽ وَُمـ شمٌع ديٜمَٝمؿ ُمـ اًمٜمّم٤مرى، وأهُؾ اًمتقراة اًمذيـ سَملْمَ 

إٓ ُم٤م شمٕمرومف اًمٕم٤مُم٦م ُِمـ أهؾ اًمٙمت٤مب، وُمٕمٔمُٛمٝمؿ ُِمـ مِحْػَم اًمذيـ أظمذوا سمديـ اًمٞمٝمقدي٦م، ومٚمام أؾمٚمٛمقا سم٘مقا 

َؼ ًمف سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمتل يت٤مـمقن هل٤م ُمثؾ أظم٤ٌمر سمدء اخلٚمٞم٘م٦م وُم٤م يرضمع  قمغم ُم٤م يم٤من قمٜمدهؿ مم٤م ٓ شمٕمٚم 

واعمالطمؿ وأُمث٤مل ذًمؽ، وه١مٓء ُمثؾ يمٕم٥م إطم٤ٌمر ووه٥م سمـ ُمٜمٌف وقمٌد اهلل سمـ ؾَماَلم  إمم احلدصم٤من

وأُمث٤مهلؿ، وم٤مُمتألت اًمتٗم٤مؾمػُم ُِمـ اعمٜم٘مقٓت قمٜمدهؿ ذم أُمث٤مل هذه إهمراض أظم٤ٌمر ُمقىمقوم٦م قمٚمٞمٝمؿ 

 وًمٞم٧ًم مم٤م يرضمع إمم إطمٙم٤مم ومتتحرى ذم اًمّمح٦م اًمتل جي٥م هب٤م اًمٕمٛمؾ، وشم٤ًمَهؾ اعمٗمنون ذم ُمثؾ ذًمؽ

وُمألوا يمت٥َم اًمتٗمًػم هبذه اعمٜم٘مقٓت، وأصُٚمٝم٤م يمام ىمٚمٜم٤م قمـ أهؾ اًمتقراة اًمذيـ يًٙمٜمقن اًم٤ٌمدي٦م، وٓ 

حت٘مٞمَؼ قمٜمدهؿ سمٛمٕمروم٦م ُم٤م يٜم٘مٚمقٟمف ُِمـ ذًمؽ، إٓ أهنؿ سَمُٕمَد صٞمتٝمؿ وقمٔمٛم٧م أىمدارهؿ عم٤َِم يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُِمـ 

ٞم٧َم سم٤مًم٘مٌقل ُمـ يقُمئذ(. ]  [(555 - ٦554م )صاعم٘مدُماعم٘م٤مُم٤مت ذم اًمديـ واعمٚم٦م، ومُتُٚم٘م 

ٓ ُيٗمك أني ُِمـ وضمقه اًمتٗمًػم ُمٕمروم٦َم اًم٘مّمص اعمجٛمٚم٦م ذم وىم٤مل اًمِمٞم( مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل: )

همْمقن أي٤مت اًمٙمريٛم٦م، صمؿ ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م همػَم إهائٞمكم يم٤مًمذي ضمرى ذم قمٝمده صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أو 

ومال ُمٖمٛمز ومٞمف، وأُم٤م ُم٤م يم٤من  أظمؼم قمٜمف، ومٝمذا شمٙمٗمؾ سمٌٞم٤مٟمف اعمحدصمقن، وىمد رووه سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اعمتّمٚم٦م،

َح ىمّمّمف إُم٤م مم٤م  إهائٞمٚمٞم٤م، وهق اًمذي أظمذ ضم٤مٟم٤ٌم واومرا ُمـ اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز، وم٘مد شمٚم٘مك اًمًٚمػ َذْ

اؾمتٗم٤مض قمغم إًمًٜم٦م ودار ُِمـ ٟمٌئٝمؿ، وإُم٤م ُِمـ اعمِم٤مومٝم٦م قمـ اإلهائٞمٚمٞملم اًمذيـ آُمٜمقا، وه١مٓء يم٤مٟمقا 
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ا دً ُمتٕمٛم   ـ يَمَذب قمكمي ، وُمَ (302)صمقا قمـ سمٜمل إهائٞمؾ وٓ طَمَرجد  سَمٚم ٖمقا قمٜمل وًمق آي٦م، وطَم "

سمـ قمٛمرو ىمد  اهلل وهلذا يم٤من قمٌدُ  قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو، رواه اًمٌخ٤مري قمـ ."ه ُمـ اًمٜم٤مرومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمدَ 

                                                                                                                                                      

ُحػ يم٤مٟم٧م  قمزيزًة مل شمت٤ٌمدهل٤م إيدي، يمام هق ذم اًمٕمّمقر إظمػمة، شمٚم٘مٗمقا أٟم٤ٌمَءه٤م قمـ ىم٤مدهتؿ، إذ اًمّم 

ـ  رؤؾم٤مئٝمؿ سمٜمنمه٤م ًمدى قمٛمقُمٝمؿ، إسم٘م٤مًء قمغم زُم٤مم ؾمٞمٓمرهتؿ، ومػموون ُم٤م ؿم٤مؤوا همػَم  واؿمتٝمر َو

ُم١ماظَمذيـ وٓ ُمٜم٤مىمِملم، ومذاع ُم٤م ذاع، وُمع ذًمؽ ومال ُمٖمٛمز قمغم ُمٗمنيٜم٤م إىمدُملم ذم ذًمؽ، ـم٤مسَمؼ 

دا ذم ٟمنم اًمٕمٚمؿ وإيْم٤مح ُم٤م سمٚمٖمٝمؿ وؾمٛمٕمقه، إُم٤م حتًٞمٜم٤م ًمٚمٔمـ ذم رواة شمٚمؽ أؾمٗم٤مَرهؿ أم ٓ، إذ مل ي٠مًمقا ضمٝم

إٟم٤ٌمء وأهنؿ ٓ يروون إٓ اًمّمحٞمح، وإُم٤م شمٕمقيال قمغم ُم٤م رواه اإلُم٤مم أمحد واًمٌخ٤مري واًمؽمُمذي قمـ 

سمٚمٖمقا قمٜمل وًمق آي٦م، وطمدصمقا قمـ سمٜمل "قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: 

، ورواه أسمق داود أيْم٤م سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ أيب هريرة قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف "طمرج إهائٞمؾ وٓ

، ومؽمظمّمقا ذم روايتٝم٤م يمٞمٗمام يم٤مٟم٧م، ذه٤مسم٤م إمم أني "طمدصمقا قمـ سمٜمل إهائٞمؾ وٓ طمرج"وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل: 

ع وم٠مصمٜمك قمٚمٞمف ووم٤مز، اًم٘مّمَد ُمٜمٝم٤م آقمت٤ٌمُر سم٤مًمقىم٤مئع اًمتل أطمدصمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم عمـ ؾَمَٚمػ ًمٞمٜمٝمجقا ُمٜمٝم٩َم َُمـ أـم٤م

ويٜمٙمٌقا قمـ ُمٝمٞمع ُمـ قمَم ومح٘م٧م قمٚمٞمف يمٚمٛم٦م اًمٕمذاب وهٚمؽ، هذا ُمٚمحٔمٝمؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ، وىمد 

إذا رويٜم٤م ذم إطمٙم٤مم ؿمددٟم٤م، وإذا رويٜم٤م ذم اًمٗمْم٤مئؾ "روي قمـ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ أٟمف يم٤من ي٘مقل: 

ت سمٛمرة، واعمقوققم٤مت، مم٤م اؾمت٤ٌمن ، وم٤ٌمٕطمرى اًم٘مّمص، وسم٤ملٛمٚم٦م ومال ُيٜمَْٙمر أني ومٞمٝم٤م اًمقاهٞم٤م"شم٤ًمهٚمٜم٤م

 [32 - 1/31عمح٘م٘مل اعمت٠مظمريـ(. ]حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ 

أي: ٓ وٞمؼ  "وطمدصمقا قمـ سمٜمل إهائٞمؾ وٓ طمرج"ىمقًمف: : ) "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم  (302)

ضْمُر قمـ إظمذ قمٜمٝمؿ واًمٜمٔمِر ذم  َم ُمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمزي قمٚمٞمٙمؿ ذم احلدي٨م قمٜمٝمؿ، ٕٟمف يم٤من شَمَ٘مدي

ٝمؿ، صمؿ طمّمؾ اًمتقؾمُع ذم ذًمؽ، ويم٠مني اًمٜمٝمَل وىمع ىمٌؾ اؾمت٘مرار إطمٙم٤مم اإلؾمالُمٞم٦م واًم٘مقاقمد اًمديٜمٞم٦م يمتٌ

ظمِمٞم٦َم اًمٗمتٜم٦م، صمؿ عمَي٤م زال اعمحذوُر وىمع اإلذُن ذم ذًمؽ عم٤َِم ذم ؾمامع إظم٤ٌمر اًمتل يم٤مٟم٧م ذم زُم٤مهنؿ ُِمـ 

ِث قمٜمٝمؿ سمام يم٤من ُِمـ  أُمٍر طمًـ، أُم٤م ُم٤م قُمِٚمَؿ يمذسُمف ومال... وىم٤مل آقمت٤ٌمر... وىم٤مل ُم٤مًمؽ: اعمراد ضمقاُز اًمتحد 

َث سم٤مًمٙمذب، وم٤معمٕمٜمك: طمدصمقا قمـ سمٜمل  اًمِم٤مومٕمل: ُِمـ اعمٕمٚمقم أني اًمٜمٌلي صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ جُيٞمز اًمتحد 

إهائٞمؾ سمام ٓ شمٕمٚمٛمقن يَمِذسَمف، وأُم٤م ُم٤م دمقزوٟمف ومال طمرج قمٚمٞمٙمؿ ذم اًمتحدث سمف قمٜمٝمؿ، وهق ٟمٔمػُم ىمقًمف: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ـ ف ُمِ ٛمَ ٝمِ ُمٜمٝمام سمام ومَ  ُث د  أهؾ اًمٙمت٤مب، ومٙم٤من ُيَ  ٥ِم تُ ـ يمُ ُمِ  (304)لْم تَ ٚمَ زاُمِ  (303)اًمػمُمقك أص٤مب يقمَ 

 .(305)ـ اإلذن ذم ذًمؽهذا احلدي٨م ُمِ 

                                                                                                                                                      

، ومل ُيِرد اإلذن وٓ اعمٜمع ُمـ اًمتحدث سمام ُي٘مٓمع "اًمٙمت٤مب ومال شمّمدىمقهؿ وٓ شمٙمذسمقهؿإذا طمدصمٙمؿ أهُؾ "

 [499 - 6/498سمّمدىمف(. ]ومتح اًم٤ٌمري 

يم٤مٟم٧م َوىْمَٕم٦ًم ُمِمٝمقرة، ٟمزًم٧م اًمروُم اًمػمُمقَك ذم  "يقم اًمػمُمقك": ) "شم٤مرُيف"ىم٤مل اًمذهٌل ذم ( 303)

٤مٟمقا ذم أيمثَر ُمـ ُم٤مئ٦م أًمػ، ويم٤من ومٙم -وىمٞمؾ: ؾمٜم٦م صمالث قمنمة وأراه وَه٤م -رضم٥م ؾمٜم٦م َخس قمنمة، 

اعمًٚمٛمقن صمالصملم أًمٗم٤م، وأُمراُء اإلؾمالم أسمق قمٌٞمدة، وُمٕمف أُمراء إضمٜم٤مد، ويم٤مٟم٧م اًمروم ىمد ؾمٚمًٚمقا أٟمٗمًٝمؿ 

اخلٛم٦ًم واًمًت٦م ذم اًمًٚمًٚم٦م، ًمئال يٗمروا، ومٚمام هزُمٝمؿ اهللُ ضمٕمؾ اًمقاطِمُد ي٘مع ذم وادي اًمػمُمقك ومٞمجذب َُمـ 

ًمقادي، واؾمتقوا ومٞمام ىمٞمؾ سمح٤مومتٞمف، ومداؾمتٝمؿ اخلٞمؾ، وهٚمؽ ظَمْٚمٌؼ ٓ ُمٕمف ذم اًمًٚمًٚم٦م طمتك َرَدُمقا ا

 [140 - 3/139يّمقن. واؾمُتِْمِٝمد يقُمئذ مج٤مقم٦ٌم ُمـ أُمراء اعمًٚمٛملم(. ]شم٤مري( اإلؾمالم 

ويم٤مٟم٧م ُمـ أقمٔمؿ ومتقح اعمًٚمٛملم وسم٤مب ُم٤م ضم٤مء سمٕمده٤م ُمـ اًمٗمتقح، ٕني اًمروم يم٤مٟمقا ىم٤مل ي٤مىمقت: )

 [5/434يُمِنوا وٕمٗمقا ودظمٚمتٝمؿ هٞم٦ٌم(. ]ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان  ىمد سم٤مًمٖمقا ذم آطمتِم٤مد، ومٚمام

ي٤م أهَؾ اًم٘مرآن "ُِمـ شمذيمػم ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ريض اهلل قمٜمف ًمٚمٜم٤مس يقَم اًمػمُمقك:  )) تذكر ((

وُمًتحٗمٔمل اًمٙمت٤مب، وأٟمّم٤مَر اهلدى واحلؼ، إني رمح٦َم اهلل ٓ شُمٜم٤مل وضَمٜميَتف ٓ شُمدظمؾ سم٤مُٕم٤مين، وٓ ُي١ميِت اهللُ 

ق، أمل شمًٛمٕمقا ًم٘مقل اهلل: اعمٖمٗمرَة واًمر ـَ آَُمٜمُقا ُِمٜمُْٙمْؿ َوقَمِٛمُٚمقا }مح٦م اًمقاؾمٕم٦م إٓ اًمّم٤مِدَق اعمّمد  ِذي َوقَمَد اهلليُ اًمي

٤محِل٤َمِت   [9/555. ]اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م "أي٦م {اًمّمي

ِٛمُؾ َزَُمْٚم٧ُم اًمٌمَء: مَحَْٚمتُف، وُمٜمف ىمٞمؾ ًمٚمٌٕمػم: زاُمٚم٦م، اهل٤مء ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م، ٕٟمف َيْ : ) "اعمّم٤ٌمح"ذم  (304)

 ُمت٤مَع اعم٤ًمومر( اهـ .

ـَ إؾمح٤مق يٙمت٥م قمـ "ىم٤مل اسمـ أيب ومديؽ: ( : )3/470) "اعمٞمزان"ىم٤مل اًمذهٌل ذم  (305) رأي٧م اسم

. ىمٚم٧م: ُم٤م اعم٤مٟمُع ُمـ رواي٦م آهائٞمٚمٞم٤مت قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ُمع ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف "رضمٍؾ ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب

ؿ أهؾ اًمٙمت٤مب ومال شمّمدىمقهؿ وٓ إذا طمدصمٙم"، وىم٤مل: "طمدصمقا قمـ سمٜمل إهائٞمؾ وٓ طمرج"وؾمٚمؿ: 
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، وم٢مهن٤م قمغم صمالصم٦م (306)القمت٘م٤مدر ًمالؾمتِمٝم٤مد ٓ ًميمَ ذْ وًمٙمـ هذه إطم٤مدي٨م اإلهائٞمٚمٞم٦م شمُ 

 أىم٤ًمم: 

                                                                                                                                                      

، ومٝمذا إذٌن ٟمٌقي ذم ضمقاز ؾمامع ُم٤م َي٠ْمصمُِروٟمف ذم الٛمٚم٦م، يمام ؾُمِٛمَع ُمٜمٝمؿ ُم٤م يٜم٘مٚمقٟمف ُمـ اًمٓم٥م، "شمٙمذسمقهؿ

 ُمـ ذًمؽ، إٟمام احلج٦ُم ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م( اهـ .
ٍ
 وٓ طمج٦َم ذم رء

ف يَمِذٌب ًمٚمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )جيقز أن ُيروى ُمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت ُم٤م مل ُيْٕمَٚمؿ أٟم (306)

ومٞمام قُمٚمَِؿ أني اهلل شمٕم٤ممم أُمر سمف ذم ذقمٜم٤م وهنك قمٜمف ذم ذقمٜم٤م، وم٠مُم٤م أن يث٧ٌم ذقم٤م ًمٜم٤م سمٛمجرد اإلهائٞمٚمٞم٤مت 

 [1/251اًمتل مل شمث٧ٌم، ومٝمذا ٓ ي٘مقًمف قم٤ممل(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى 

ا ومٞمف ِذيْمُر آدَم قمٚمٞمف اًمًالم، يذيمره ـم٤مئٗم -وىم٤مل أيْم٤م  :  -٦ٌم ُمـ اعمّمٜم ٗملم سمٖمػم إؾمٜم٤مد وىمد َذيَمر ظَمؼَمً

)وُمثُؾ هذا ٓ جيقز أْن شُمٌٜمك قمٚمٞمف اًمنميٕم٦م، وٓ ُيت٩م سمف ذم اًمديـ سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم، وم٢مني هذا ُِمـ ضمٜمس 

اإلهائٞمٚمٞم٤مت وٟمحِقه٤م اًمتل ٓ شُمٕمَٚمؿ صحُتٝم٤م إٓ سمٜم٘مٍؾ صم٤مسم٧م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وهذه ًمق 

اسمـ ُمٜمٌف وأُمث٤مهلام ممـ َيٜم٘مؾ أظم٤ٌمَر اعمٌتدأ وىمّمص اعمت٘مدُملم قمـ أهؾ  ٟم٘مٚمٝم٤م ُِمْثُؾ يمٕم٥م إطم٤ٌمر ووه٥م

ْز أْن يت٩م هب٤م ذم ديـ اعمًٚمٛملم سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم، ومٙمٞمػ إذا ٟم٘مٚمٝم٤م َُمـ ٓ يٜم٘مٚمٝم٤م ٓ قمـ أهؾ  اًمٙمت٤مب، مل جَيُ

ُيت٩م اًمٙمت٤مب وٓ قمـ صم٘م٤مت قمٚمامء اعمًٚمٛملم، سمؾ إٟمام يٜم٘مٚمٝم٤م قمٛمـ هق قمٜمد اعمًٚمٛملم جمروٌح وٕمٞمٌػ ٓ 

سمحديثف، واوٓمرب قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م اوٓمراسم٤م يٕمر  سمف أٟمف مل يٗمظ ذًمؽ، وٓ يٜم٘مؾ ذًمؽ وٓ ُم٤م يِمٌٝمف أطمٌد ُِمـ 

صم٘م٤مت قمٚمامء اعمًٚمٛملم اًمذيـ ُيٕمتَٛمد قمغم ٟم٘مٚمٝمؿ، وإٟمام هل ُِمـ ضمٜمس ُم٤م يٜم٘مٚمف إؾمح٤مق سمـ سمنم وأُمث٤مًمف ذم 

قًم٤م هلؿ ، وطمٞمٜمئذ ومٙم٤من آطمتج٤مُج هب٤م ُمٌٜمٞم٤م قمغم يمت٥م اعمٌتدأ، وهذه ًمق يم٤مٟم٧م صم٤مسمت٦ًم قمـ إٟمٌٞم٤مء ًمٙم٤مٟم٧م َذْ

َع َُمـ ىمٌٚمٜم٤م هؾ هق ذع ًمٜم٤م أم ٓ؟ واًمٜمزاُع ذم ذًمؽ ُمِمٝمقر، ًمٙمـ اًمذي قمٚمٞمف إئٛم٦ُم وأيمثُر اًمٕمٚمامء  أني َذْ

أٟمف ذٌع ًمٜم٤م ُم٤م مل َيِرْد ذقُمٜم٤م سمخالومف، وهذا إٟمام هق ومٞمام صم٧ٌم أٟمف ذٌع عمـ ىمٌَٚمٜم٤م ُِمـ ٟم٘مٍؾ صم٤مسم٧ٍم قمـ ٟمٌٞمٜم٤م، أو 

ز أْن ُيت٩م سمف ذم ذع اعمًٚمٛملم أطمٌد ُمـ سمام  شمقاشمر قمٜمٝمؿ، ٓ سمام ُيروى قمغم هذا اًمقضمف، وم٢مني هذا ٓ جُيَق 

 [258 - 1/257اعمًٚمٛملم(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى 

:  "ذح اًمتٜم٘مٞمح"اًم٘مراذم ذم ىم٤مل ىمٚم٧م: صمؿ يٌ٘مك اًمٜمٔمُر ذم ىمقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )أو سمام شمقاشمر قمٜمٝمؿ(، وم٘مد 

٧ٌُُم إٓ سم) ٜمَد واٟم٘مٓم٤مقِمف، ورواي٦ُم اًمٙمٗم٤مر ًمق وىمٕم٧م مل أُم٤م ُم٤م ٓ َيْث ًي ٠مىمقاهِلؿ ومال يٙمقن طمج٦م، ًمٕمدم صح٦م اًم
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ٌَؾ، ومٙمٞمػ وًمٞمس ُِمـ أهؾ اًمٙمت٤مب َُمـ يروي اًمتقراَة وَمْْماًل قمـ همػمه٤م، وُم٤م ٓ رواي٦َم ومٞمف يمٞمػ َُيُْٓمر  شُم٘م

 [2/69ذح اًمتٜم٘مٞمح ُمع طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مؿمقر سم٤مًم٤ٌمل أٟمف طمج٦م(. ]

َط اًمتقاشمر يمقُٟمف ذم مجٞمع اًمٓمٌ٘م٤مت، وذًمؽ مم٤م ٓ ؾمٌٞمَؾ ىمٚم٧م: وه٥ْم أٟمف شمقاشمر قمٜمد  ُمت٠مظمريؿ، وم٢مني َذْ

وٟمحـ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ٟمذيمر : ) "اًمِٗمَّمؾ"إًمٞمف هٜم٤م، سمام قمرومتف ُِمـ يمالم اًم٘مراذم، وىمد ىم٤مل اسمـ طمزم ذم 

ـُ صٗم٦َم ُوضمقِه اًمٜم٘مؾ اًمذي قمٜمد اعمًٚمٛملم ًمٙمت٤مهبؿ وديٜمٝمؿ، صمؿ عم٤َِم ٟم٘مٚمقه قمـ أئٛمتٝمؿ، طمتك َي٘مِ  َػ قمٚمٞمف اعم١مُم

واًمٙم٤مومر، واًمٕم٤ممل وال٤مهؾ، قمٞم٤مٟم٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، ومٞمٕمرومقن أيـ ٟم٘مُؾ ؾم٤مئر إدي٤من ُِمـ ٟم٘مٚمٝمؿ، ومٜم٘مقل 

 وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ: إني َٟمْ٘مَؾ اعمًٚمٛملم ًمٙمؾ ُم٤م َذيَمْرٟم٤م يٜم٘مًؿ أىم٤ًمًُم٤م ؾمت٦م.

ـٌ وٓ يم٤مومٌر : رٌء يٜم٘مٚمف أهُؾ اعمنمق واعمٖمرب قمـ أُمث٤مهلؿ ضمٞمال ضمٞمال، ٓ "أوهل٤م"  ُيتٚمػ ومٞمف ُم١مُم

ُُمٜمِّمٌػ همػُم ُمٕم٤مٟمٍِد ًمٚمٛمِم٤مهدة، وهق اًم٘مرآُن اعمٙمتقب ذم اعمّم٤مطمػ ذم ذق إرض وهمرهب٤م، ٓ يِمٙمقن 

وٓ ُيتٚمٗمقن ذم أني حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م أشمك سمف وأظمؼم أن اهلل قمز وضمؾ أوطمك سمف إًمٞمف، وأني َُمـ 

أوًمئؽ طمتك سمٚمغ إًمٞمٜم٤م، وُمـ ذًمؽ اًمّمٚمقات اخلٛمس، وم٢مٟمف ٓ ُيتٚمػ اشمٌٕمف أظمذه قمٜمف يمذًمؽ، صمؿ ُأظِمذ قمـ 

ُم١مُمـ وٓ يم٤مومر وٓ يِمؽ أطمٌد أٟمف صاله٤م سم٠مصح٤مسمف يمؾي يقٍم وًمٞمٚم٦م ذم أوىم٤مهت٤م اعمٕمٝمقدة، وصاله٤م يمذًمؽ 

ٜمِْد يّمٚمقهن٤م يم  ً ام يمؾ  َُمـ اشمٌٕمف قمغم ديٜمف طمٞم٨م يم٤مٟمقا يمؾي يقٍم هٙمذا إمم اًمٞمقم، ٓ يِمؽ أطمٌد ذم أني أهَؾ اًم

يّمٚمٞمٝم٤م أهُؾ إٟمدًمس، وأن أهؾ أرُمٞمٜمٞم٦م يّمٚمقهن٤م يمام يّمٚمٞمٝم٤م أهؾ اًمٞمٛمـ، ويمّمٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من، وم٢مٟمف ٓ 

ُيتٚمػ يم٤مومر وٓ ُم١مُمـ وٓ يِمؽ أطمد ذم أٟمف ص٤مُمف رؾمقُل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وص٤مُمف ُمٕمف يمؾ  َُمـ 

وم٢مٟمف ٓ ُيتٚمػ ُم١مُمـ وٓ يم٤مومر اشمٌٕمف ذم يمؾ سمٚمد يمؾي قم٤مم، صمؿ يمذًمؽ ضمٞمال ومجٞمال إمم يقُمٜم٤م هذا، ويم٤محل٩م 

وٓ يِمؽ أطمد ذم أٟمف قمٚمٞمف اًمًالم طم٩م ُمع أصح٤مسمف وأىم٤مم اعمٜم٤مؾمؽ، صمؿ طم٩م اعمًٚمٛمقن ُِمـ يمؾ ُأوُمؼ ُمـ 

أوم٤مق يمؾي قم٤مم ذم ؿمٝمر واطمد ُمٕمرو  إمم اًمٞمقم، ويمجٛمٚم٦م اًمزيم٤مة ويم٤ًمئر اًمنمائع اًمتل ذم اًم٘مرآن ُِمـ 

ؾمالم، ويمآي٤مشمف ُمـ ؿمؼ اًم٘مٛمر ودقم٤مء اًمٞمٝمقد إمم َتٜمل حتريؿ اًم٘مرائ٥م واعمٞمت٦م واخلٜمزير وؾم٤مئر ذائع اإل

 اعمقت وؾم٤مئر ُم٤م هق ذم ٟمص اًم٘مرآن ُم٘مروء وُمٜم٘مقل.

وًمٞمس قمٜمد اًمٞمٝمقد وٓ قمٜمد اًمٜمّم٤مرى ُمـ هذا اًمٜم٘مؾ رٌء أصال، ٕني َٟمْ٘مَٚمُٝمؿ ًمنميٕم٦م اًم٧ًٌم وؾم٤مئر 

٤مىُمٝمؿ قمغم أني أوائَٚمٝمؿ ذائٕمٝمؿ إٟمام يرضمٕمقن ومٞمٝم٤م إمم اًمتقراة، وي٘مٓمع قمـ ٟم٘مؾ ذًمؽ وٟم٘مؾ اًمتقراة إـمٌ
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يمٗمروا سم٠ممجٕمٝمؿ وسمرئقا ُمـ ديـ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم وقمٌدوا إوصم٤من قمالٟمٞم٦م دهقرا ـمقآ، وُِمـ اعمح٤مل أْن 

يٙمقن َُمِٚمٌؽ يم٤مومر قم٤مسمُد أوصم٤من هق وأُمتف يمٚم ٝم٤م ُمٕمف يمذًمؽ ي٘متٚمقن إٟمٌٞم٤مَء وُيٜم٘مقهنؿ وي٘متٚمقن َُمـ دقمك إمم 

ُمْم٤موم٦م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف شمٕم٤ممم قمـ هذا اًمٙمذب اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف،  اهلل شمٕم٤ممم، يِمتٖمٚمقن سم٧ًٌٍم أو سمنميٕم٦مٍ 

وي٘مٓمع سم٤مًمٜمّم٤مرى قمـ ُمثؾ هذا قمدُم َٟمْ٘مِٚمٝمؿ إٓ قمـ َخ٦ًم رضم٤مٍل وم٘مط، وىمد ووح اًمٙمذب قمٚمٞمٝمؿ إمم ُم٤م 

 أووحٜم٤م ُمـ اًمٙمذب اًمذي ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ اًم٘م٤ميض سمتٌديِٚمٝمام سمال ؿمؽ.

ٌُْٚمَغ إُمُر يمذًمؽ إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل : رٌء َٟمَ٘مَٚمْتف اًمٙم٤موم٦ُم قمـ ُمث "اًمث٤مين"و ٚمٝم٤م قمـ ُمثٚمٝم٤م طمتك َي

قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، يمٙمثػٍم ُمـ آي٤مشمف وُمٕمجزاشمف اًمتل فمٝمرت يقَم اخلٜمدق وذم شمٌقك سمحية الٞمش، ويمٙمثػٍم ُمـ 

ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م، ويمزيم٤مة اًمتٛمر واًمؼم واًمِمٕمػم واًمقِرق واإلسمؾ واًمذه٥م واًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ، وُمٕم٤مُمٚمتف أهَؾ 

 مم٤م ُيٗمك قمغم اًمٕم٤مُم٦م، وإٟمام يٕمرومف يمقا   أهِؾ اًمٕمٚمؿ وم٘مط. ظمٞمؼم، وهمػم ذًمؽ

وًمٞمس قمٜمد اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمـ هذا اًمٜم٘مؾ رٌء أصال، ٕٟمف ي٘مٓمع هبؿ دوَٟمف ُم٤م ىمٓمع هبؿ دون 

٦ِم إمم قمٞمًك قمٚمٞمف  ٌُْؾ ُِمـ إـم٤ٌمىمٝمؿ قمغم اًمٙمٗمِر اًمدهقَر اًمٓم َقال وقمدِم اشمّم٤مل اًمٙم٤مومي اًمٜم٘مؾ اًمذي َذيَمْرٟم٤م ىَم

 اًمًالم.

: ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمث٘م٦م قمـ اًمث٘م٦م يمذًمؽ طمتك يٌٚمغ إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ُيؼم يمؾ  واطمٍد  "ًمث٤مًم٨ما"و

ٌِف، ويُمٚم ٝمؿ ُمٕمروُ  احل٤مل واًمٕملم واًمٕمداًم٦م واًمزُم٤من واعمٙم٤من، قمغم أني أيمثَر ُم٤م  ًَ ُمٜمٝمؿ سم٤مؾمِؿ اًمذي أظمؼمه وَٟم

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ـمرق مج٤مقم٦م ُمـ  ضم٤مء هذا اعمجلَء وم٢مٟمف ُمٜم٘مقٌل َٟمْ٘مَؾ اًمٙمقا  إُم٤م إمم رؾمقل اهلل

اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ، وإُم٤م إمم اًمّم٤مطم٥م، وإُم٤م إمم اًمت٤مسمع، وإُم٤م إمم إُم٤مٍم أظمذ قمـ اًمت٤مسمع، َيْٕمِرُ  ذًمؽ 

 َُمـ يم٤من ُِمـ أهؾ اعمٕمروم٦م هبذا اًمِم٠من، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

٤م ضمديدا قمغم وهذا َٟمْ٘مٌؾ ظَمصي اهللُ شمٕم٤ممم سمف اعمًٛمٚملم دوَن ؾم٤مئر أهؾ اعمِ  َٚمؾ يمٚم ٝم٤م، وأسم٘م٤مه قمٜمدهؿ هَمْمًّ

ىمديؿ اًمدهقر ُمذ أرسمٕمامئ٦م قم٤مم وَخًلم قم٤مُم٤م ذم اعمنمق واعمٖمرب والٜمقب واًمِمامل، َيْرطَمؾ ذم ـمٚمٌف َُمـ ٓ 

ُيِِّص قمدَدهؿ إٓ ظم٤مًمُ٘مٝمؿ إمم أوم٤مق اًمٌٕمٞمدة، ويقافم٥م قمغم شم٘مٞمٞمده َُمـ يم٤من ُمـ اًمٜم٤مىمؾ ىمري٤ٌم ُمٜمف، ىمد شمقمم 

 ُمـ اًمٜم٘مؾ إن اهللُ شمٕم٤ممم طِمٗمْ 
ٍ
َٔمف قمٚمٞمٝمؿ، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، ومال شمٗمقهتؿ زًم٦م ذم يمٚمٛم٦م ومام ومقىَمٝم٤م ذم رء

 وىمٕم٧م ٕطمدهؿ، وٓ يٛمٙمـ ًمٗم٤مؾِمٍؼ أْن ُي٘محؿ ومٞمف يمٚمٛم٦ًم ُمقوققم٦م، وهلل شمٕم٤ممم اًمِمٙمر.
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 ٤معملم.وهذه إىم٤ًمُم اًمثالصم٦م هل اًمتل ٟم٠مظمذ ِديٜمَٜم٤َم ُمٜمٝم٤م، وٓ ٟمتٕمداه٤م إمم همػمه٤م، واحلٛمد هلل رب اًمٕم

: رٌء ٟم٘مٚمف أهُؾ اعمنمق واعمٖمرب أو اًمٙم٤موم٦م أو اًمقاطمد اًمث٘م٦م قمـ أُمث٤مهلؿ إمم أن يٌٚمغ َُمـ  "اًمراسمع"و

ًمٞمس سمٞمٜمف وسملم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إٓ واطمٌد وم٠ميمثر، ومًٙم٧م ذًمؽ اعمٌٚمقغ إًمٞمف قمٛمـ أظمؼمه سمتٚمؽ 

قٌع ي٠مظمذ سمف يمثػٌم ُمـ اعمًٚمٛملم، وًمًٜم٤م اًمنميٕم٦م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ومٚمؿ ُيٕمر  َُمـ هق، ومٝمذا ٟم

َث سمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل  ٟم٠مظمذ سمف اًمٌت٦م، وٓ ٟمْمٞمٗمف إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، إذ مل َٟمْٕمِرْ  َُمـ طَمدي

 قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وىمد يٙمقن همػَم صم٘م٦ٍم، وَيْٕمَٚمُؿ ُمٜمف همػُم اًمذي َروى قمٜمف ُم٤م مل َيْٕمِرْ  ُمٜمف اًمذي َروى قمٜمف.

 ُِمـ ٟم٘مؾ اًمٞمٝمقد، سمؾ هق أقمغم ُم٤م قمٜمدهؿ، إٓ أهنؿ ٓ َيْ٘مُرسمقن ومٞمف ُِمـ ُمقؾمك وُِمـ هذا اًمٜمقع يمثػمٌ 

يم٘مرسمٜم٤م ومٞمف ُمـ حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، سمؾ َيِ٘مُٗمقن وٓ سُمدي طمٞم٨ُم سمٞمٜمٝمؿ وسملم ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم أزيُد 

ا ذم أزيَد ُِمـ أًمٍػ وَخًامئ٦م قم٤مم، وإٟمام يٌٚمٖمقن سم٤مًمٜم٘مؾ إمم هالل وؿم امين وؿمٛمٕمقن ُمـ صمالصملم قَمٍْمً

 ُِمـ أطم٤ٌمرهؿ قمـ ٟمٌلٍّ ُمـ ُمت٠مظمري 
وُمرقم٘مٞم٤ٌم وأُمث٤مهلؿ، وأفمـ أني هلؿ ُم٠ًمًم٦ًم واطمدة وم٘مط يرووهن٤م قمـ طَمؼْمٍ

أٟمٌٞم٤مئٝمؿ أظمذه٤م قمٜمف ُمِم٤مومٝم٦ًم ذم ٟمٙم٤مح اًمرضمؾ اسمٜمتف إذا ُم٤مت قمٜمٝم٤م أظمقه، وأُم٤م اًمٜمّم٤مرى ومٚمٞمس قمٜمدهؿ ُِمـ 

 خمرضمف ُِمـ يمذاب ىمد َصحي يَمِذسُمف. صٗم٦م هذا اًمٜم٘مؾ إٓ حتريُؿ اًمٓمالق وطمَده وم٘مط، قمغم أني 

: رٌء ُٟمِ٘مؾ يمام ذيمرٟم٤م إُم٤م سمٜم٘مِؾ أهؾ اعمنمق واعمٖمرب، أو يم٤موم٦م قمـ يم٤موم٦م، أو صم٘م٦م قمـ  "اخل٤مُمس"و

صم٘م٦م، طمتك يٌٚمغ إمم اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، إٓ أني ذم اًمٓمريؼ رضماًل جمروطم٤م سمَٙمِذٍب أو همٗمٚم٦م أو جمٝمقَل 

 ُمٜمف.احل٤مل، ومٝمذا أيْم٤م ي٘مقل سمف سمٕمُض 
ٍ
 اعمًٚمٛملم، وٓ َيِؾ  قمٜمدٟم٤م اًم٘مقُل سمف وٓ شمّمديُ٘مف وٓ إظمُذ سمٌمء

 وهذه صٗم٦ُم َٟمْ٘مِؾ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ومٞمام أو٤مومقه إمم أٟمٌٞم٤مئٝمؿ، ٕٟمف ُي٘مَٓمع سمٙمٗمرهؿ سمال ؿمؽٍّ وٓ ُمري٦م.

٤مًمٙم٤موم٦م، : َٟمْ٘مٌؾ ُٟمِ٘مَؾ سم٠مطمد اًمقضمقه اًمتل ىمدُمٜم٤م، إُم٤م سمٜم٘مٍؾ ُمـ سملم اعمنمق واعمٖمرب، أو سم "اًم٤ًمدس"و

أو سم٤مًمث٘م٦م قمـ اًمث٘م٦م، طمتك يٌٚمغ ذًمؽ إمم ص٤مطِم٥ٍم أو شم٤مسمٍع أو إُم٤مٍم دوهنام أٟمف ىم٤مل يمذا أو طمٙمؿ سمٙمذا همػَم 

ُمْم٤مٍ  ذًمؽ إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، يمٗمٕمؾ أيب سمٙمر ذم ؾمٌل أهؾ اًمردة، ويمّمالة الٛمٕم٦م 

ِب قُمَٛمَر اخلراَج وإوٕم٤مومِف اًم٘مٞمٛم٦َم قمغم رىمٞمؼ طم٤مـم٥م، وهمػم ذًمؽ يمثػم ضمدا، ومٛمـ  صدر اًمٜمٝم٤مر، ويمَيْ

اعمًٚمٛملم ُمـ ي٠مظمذ هبذا، وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ ي٠مظمذ سمف، وٟمحـ ٓ ٟم٠مظمذ سمف أصال، ٕٟمف ٓ طمج٦م ذم ومٕمؾ أطمٍد دون 
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 ومذاك صحٞمح. ،ًمف سم٤مًمّمدق دُ ٝمَ ِْم ٤م مم٤م يَ سم٠ميديٜم ف مم٤مٜم٤م صحتَ ٛمْ ٚمِ أطمده٤م: ُم٤م قمَ 

 ف سمام قمٜمدٟم٤م مم٤م ُي٤مًمٗمف.سمَ ذِ ٚمٛمٜم٤م يمَ واًمث٤مين: ُم٤م قم

ـ هذا اًم٘مٌٞمؾ وٓ ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، ومال ٟم١مُمـ سمف وٓ ٓ ُمِ  ،قمٜمف واًمث٤مًم٨م: ُم٤م هق ُمًٙمقٌت 

هلذا ُيتٚمػ و ديٜمل، ومٞمف شمٕمقد إمم أُمرٍ  ذًمؽ مم٤م ٓ وم٤مئدةَ  وهم٤مًم٥ُم  عم٤َِم شم٘مدم، ،فودمقز طمٙم٤ميتُ  ،ٟمٙمذسمف

سم٥ًٌم ذًمؽ، يمام يذيمرون ذم ُمثؾ  يـ ظمالٌ  وي٠ميت قمـ اعمٗمن   أهؾ اًمٙمت٤مب ذم ُمثؾ هذا يمثػما، قمٚمامءُ 

اًمِمجر يم٤مٟم٧م، وأؾمامء  ـ أي  ؿ، وقمّم٤م ُمقؾمك ُمِ هَت دي يمٚمٌٝمؿ، وقمِ  أصح٤مب اًمٙمٝمػ، وًمقنَ  هذا أؾمامءَ 

ُمـ اًمٌ٘مرة، وٟمقع اًمِمجرة  ب سمف اًم٘متٞمُؾ اًمٓمٞمقر اًمتل أطمٞم٤مه٤م اهلل إلسمراهٞمؿ، وشمٕمٞملم اًمٌٕمض اًمذي ُض 

، مم٤م ٓ وم٤مئدة ذم شمٕمٞمٞمٜمف شمٕمقد (307)ذم اًم٘مرآن ُمٜمٝم٤م ُمقؾمك، إمم همػم ذًمؽ مم٤م أهبٛمف اهللُ اهللُ ؿَ ٚمي اًمتل يمَ 

ـْ ٗملم ذم دٟمٞم٤مهؿ وٓ دِ قمغم اعمٙمٚمي     قمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ ضم٤مئز.اخلال ُؾ ٘مْ ٟمَ  يٜمٝمؿ، وًمٙم

                                                                                                                                                      

َُمـ َأَُمَرٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم سم٤مشم٤ٌمقمف وأرؾمٚمف إًمٞمٜم٤م سمٌٞم٤من ديٜمف، وٓ ُيٚمق وم٤موٌؾ ُمـ وهؿ، وٓ طمج٦م ومٞمٛمـ يؿ، وٓ 

 ي٠ميت اًمقطمل سمٌٞم٤من وَهف.

ّمٜمُػ ُمـ اًمٜم٘مؾ هق صٗم٦ُم مجٞمع ٟم٘مؾ اًمٞمٝمقد ًمنمائٕمٝمؿ اًمتل هؿ قمٚمٞمٝم٤م أن مم٤م ًمٞمس ذم وهذا اًم

اًمتقراة، وهق صٗم٦م مجٞمع ٟم٘مؾ اًمٜمّم٤مرى طم٤مؿمك حتريؿ اًمٓمالق، إٓ أن اًمٞمٝمقد ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ أن يٌٚمٖمقا ذم ذًمؽ 

أؾم٤مىمٗمٝمؿ  إمم ص٤مطم٥ِم ٟمٌلٍّ أصال، وٓ إمم شم٤مسمٍع ًمف، وأقمغم َُمـ ي٘مػ قمٜمده اًمٜمّم٤مرى ؿمٛمٕمقن، صمؿ سمقًمس، صمؿ

 ُمٜمف إٓ أن يدقمل أطمٌد ُمٜمٝمؿ يمذسم٤م 
ٍ
قمٍما قمٍما، هذا أُمٌر ٓ ي٘مدر أطمٌد ُمٜمٝمؿ قمغم إٟمٙم٤مره وٓ إٟمٙم٤مِر رء

قمٜمد ُمـ يٓمٛمع ذم دمقيزه قمٚمٞمف ممـ ئمـ سمف ضمٝمال سمام قمٜمده وم٘مط، وأُم٤م إذا ىمررهؿ قمغم ذًمؽ َُمـ يدرون أٟمف 

ٌَٝمؿ، ومال ؾمٌٞمَؾ هلؿ إمم إٟمٙم٤مره أصال، وسم٤مهلل شمٕم٤ممم )دار  223 - 2/219(. ]اًمِٗمَّمؾ  اًمتقومٞمؼيٕمر  يُمتُ

 الٞمؾ/اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م([

ٟمتزع ُِمـ اًم٘مّمص اعمِمٝمقرة مُجَاًل وىمد ذيمر اًمدهٚمقي أني ـمري٘م٦م اًم٘مرآن ذم اًم٘مّمص أٟمف )ا (307)

ِد اًم٘مّمص سمتامُمٝم٤م ُمع مجٞمع ظمّمقصٞم٤مهت٤م، ىم٤مل: واحلٙمٛم٦م ذم ذًمؽ أني  شمٜمٗمع ذم اًمتذيمػم وآقمت٤ٌمر، ومل َيْنُ

يٛمٞمٚمقن إمم  -ِٛمُٕمقا اًم٘مّمَص اًمٜم٤مدرة هم٤مي٦َم اًمٜمدرة، أو اؾمت٘مَم سملم أيديؿ ذيمر اخلّمقصٞم٤متاًمٕمقام إذا ؾَم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ٌُ }يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اسمُِٕمُٝمْؿ يَمْٚم ٌُُٝمْؿ َرمْج٤ًم سم٤ِمًْمَٖمْٞم٥ِم ؾَمَٞمُ٘مقًُمقَن صَماَلصَم٦ٌم ري ٦ٌم ؾَم٤مِدؾُمُٝمْؿ يَمْٚم ًَ ُٝمْؿ َوَيُ٘مقًُمقَن ََخْ

ٓي ىَمِٚمٞمٌؾ وَماَل َُت٤َم ٤م َيْٕمَٚمُٛمُٝمْؿ إِ هِتِؿ ُمي يب  َأقْمَٚمُؿ سمِِٕمدي ٌُُٝمْؿ ىُمؾ ري ٌَْٕم٦ٌم َوصَم٤مُِمٜمُُٝمْؿ يَمْٚم ٓي ُِمَراء َوَيُ٘مقًُمقَن ؾَم ِر ومِٞمِٝمْؿ إِ

َتْٗم٧ِم ومِٞمِٝمؿ ُم   ًْ َٓ شَم اًمٙمريٛم٦م قمغم إدب ذم هذا اعم٘م٤مم،  وم٘مد اؿمتٛمٚم٧م هذه أي٦مُ ، {ٜمُْٝمْؿ َأطَمًدافَم٤مِهًرا َو

، وؾمٙم٧م لْم ًمَ وي اًم٘مقًملم إَ  َػ ٕمي وم٢مٟمف شمٕم٤ممم أظمؼم قمٜمٝمؿ سمثالصم٦م أىمقال، َو  ،ُم٤م يٜمٌٖمل ذم ُمثؾ هذا وشمٕمٚمٞمؿِ 

 عَ اَل آـم   ، صمؿ أرؿمد إمم أني (308)٤مَُه دي يمام رَ  هُ دي رَ إذ ًمق يم٤من سم٤مـمال ًمَ  قمـ اًمث٤مًم٨م، ومدل قمغم صحتف،

                                                                                                                                                      

ُر اًمذي هق اًمَٖمَرُض إصكم ومٞمٝم٤م. وٟمٔمػُم هذا اًمٙمالم ُم٤م ىم٤مًمف سمٕمُض  ٝم٤م، ويٗمقهتؿ اًمتذيم  ًِ اًم٘مّمص ٟمٗم

وة، وعم٤م ؾم٤مق اعمٗمنون اًمٕم٤مروملم: إني اًمٜم٤مَس عمَي٤م طَمِٗمُٔمقا ىمقاقمَد اًمتجقيد ؿُمِٖمُٚمقا قمـ اخلِمقع ذم اًمتال

( ، وُم٘مدُم٦م 67 - 66اًمقضمقَه اًمٌٕمٞمدة ذم اًمتٗمًػم ص٤مر قِمْٚمُؿ اًمتٗمًػم ٟم٤مدرا يم٤معمٕمدوم(. ]اًمٗمقز اًمٙمٌػم )ص

 [1/166شمٗمًػم اًم٘م٤مؾمٛمل 

، أي: ىمقٓ سمال {َرمْج٤ًم سم٤ِمًْمَٖمٞم٥ِْم }عمَي٤م َوٕميػ اًم٘مقًملم إوًملم سم٘مقًمف: وهٙمذا ىم٤مل اسمـ يمثػم: )( 308)

ُمٙم٤من ٓ يٕمرومف، وم٢مٟمف ٓ يٙم٤مد يّمٞم٥م، وإن أص٤مب ومٌال ىمّمد، صمؿ طمٙمك اًمث٤مًم٨م  قمٚمؿ، يمٛمـ يرُمل إمم

(. ، ومدل قمغم صحتف، وأٟمف هق اًمقاىمُع ذم ٟمٗمس إُمر{َوصَم٤مُِمٜمُُٝمْؿ يَمْٚمٌُُٝمؿْ }وؾمٙم٧م قمٚمٞمف أو ىمرره سم٘مقًمف: 

 [5/147]شمٗمًػم اسمـ يمثػم 

ق أْن ي٘مع ىمٌَٚمٝم٤م أو سمٕمَده٤م يمؾ طمٙم٤مي٦ٍم وىمٕم٧م ذم اًم٘مرآن، ومال ُيٚم: ) "اعمقاوم٘م٤مت"وىمد ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل ذم 

َردٌّ هل٤م أو ٓ، وم٢مْن وىمع ردٌّ ومال إؿمٙم٤مَل ذم سمٓمالن ذًمؽ اعمحٙمل  ويَمِذسمِف، وإن مل ي٘مع ُمٕمٝم٤م َردٌّ  -وهق إيمثر  -

 [4/158(. ]اعمقاوم٘م٤مت ومذًمؽ دًمٞمُؾ صح٦ِم اعمحٙمل  وِصْدىِمف

ن اهلل شمٕم٤ممم عمَي٤م طمٙمك ُِمـ ىمقهلؿ واؾمُتِدلي قمغم أني أصح٤مَب اًمٙمٝمػ ؾمٌٕم٦ٌم وصم٤مُمٜمٝمؿ يمٚمٌٝمؿ سم٠مصمؿ ىم٤مل: )

ٌُُٝمؿْ }، وأهنؿ: {صَماَلصَم٦ٌم َراسمُِٕمُٝمْؿ يَمْٚمٌُُٝمؿْ }أهنؿ:  ٦ٌم ؾَم٤مِدؾُمُٝمْؿ يَمْٚم ًَ ، {َرمْج٤ًم سم٤ِمًْمَٖمْٞم٥ِم }، أقم٘م٥م ذًمؽ سم٘مقًمف: {ََخْ

أي: ًمٞمس هلؿ دًمٞمٌؾ وٓ قمٚمٌؿ همػُم اشم٤ٌمِع اًمٔمـ، وَرضْمُؿ اًمٔمٜمقن ٓ يٖمٜمل ُمـ احلؼ ؿمٞمئ٤م، وعم٤م طمٙمك ىمقهَلؿ: 

ٌَْٕم٦ٌم َوصَم٤مُِمٜمُُٝمْؿ يَمْٚمٌُُٝمؿْ } ٓي ىَمِٚمٞمٌؾ }، مل ُيْتٌِْٕمُف سم٢مسمٓم٤مٍل، سمؾ ىم٤مل: {ؾَم هِتِْؿ َُم٤م َيْٕمَٚمُٛمُٝمْؿ إِ ، دل {ىُمْؾ َريب  َأقْمَٚمُؿ سمِِٕمدي

، واٟمٔمر: حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ًمٚم٘م٤مؾمٛمل  4/161(. ]اعمقاوم٘م٤مت اعم٤ًمُق قمغم صحتف دون اًم٘مقًملم إوًملم

7/19 - 21] 
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هِتِؿ}، ومٞم٘م٤مل ذم ُمثؾ هذا: (309)حتتف ؿ ٓ ـم٤مئَؾ هِت دي قمغم قمِ  يب  َأقْمَٚمُؿ سمِِٕمدي ٕمٚمؿ سمذًمؽ وم٢مٟمف ُم٤م يَ  ،{ىُمؾ ري

ٓي ُِمَراء فَم٤مِهًرا}ومٚمٝمذا ىم٤مل:  ،ُمـ اًمٜم٤مس ممـ أـمٚمٕمف اهلل قمٚمٞمف إٓ ىمٚمٞمٌؾ   دْ ٝمِ أي: ٓ دُمْ  ،{وَماَل َُت٤َمِر ومِٞمِٝمْؿ إِ

 ًَ  ضْمؿَ  يٕمٚمٛمقن ُمـ ذًمؽ إٓ رَ وم٢مهنؿ ٓ تف، وٓ شم٠ًمهلؿ قمـ ذًمؽ،حت َؾ ؽ ومٞمام ٓ ـم٤مئِ ٟمٗم

 .(310)اًمٖمٞم٥م

ـُ  قمغم  فَ ٌي ٜمَ ذم ذًمؽ اعم٘م٤مم، وأن يُ  إىمقاُل  ٥َم ًتققمَ شمُ  أنْ  ،ُم٤م يٙمقن ذم طمٙم٤مي٦م اخلال  ومٝمذا أطمً

ٞمام ٓ وم واخلالُ   اًمٜمزاعُ  قَل ٓمُ ًمئال يَ  ف،اخلال  وصمٛمرشمُ  وم٤مئدةُ  رَ يمَ ذْ ، وشمُ ٤ٌمـمُؾ اًم َؾ ٓمَ ٌْ اًمّمحٞمح ُمٜمٝم٤م، ويُ 

 ف، ومٞمِمتٖمؾ سمف قمـ إهؿ.حتتَ  وم٤مئدةَ 

                                              

ـُ يمثػم (309) هِتِؿْ }ىمقًمف: : )ىم٤مل اسم إرؿم٤مٌد إمم أني إطمًـ ذم ُمثؾ هذا اعم٘م٤مم َرد   {ىُمْؾ َريب  َأقْمَٚمُؿ سمِِٕمدي

ـْ إذا أـمٚمٕمٜم٤م قمغم أُمر ىمٚمٜم٤م سمف، وإٓ  اًمٕمٚمؿ إمم اهلل شمٕم٤ممم، إذ ٓ اطمتٞم٤مَج إمم اخلقض ذم ُمثؾ ذًمؽ سمال قِمْٚمؿ، ًمٙم

 [5/148(. ]شمٗمًػم اسمـ يمثػم وىمٗمٜم٤م طمٞم٨م وىمٗمٜم٤م

ٓي ُِمَراًء فَم٤مِهًرا}) ىم٤مل اًم٘م٤مؾمٛمل: (310) أي: ٓ دم٤مدل أهَؾ اًمٙمت٤مب ذم ؿم٠من  {وَماَل َُت٤َمِر ومِٞمِٝمْؿ إِ

أصح٤مب اًمٙمٝمػ، إٓ ضمدآ فم٤مهرا ًَمٞم ٜم٤ًم همػَم ُمتٕمٛمؼ ومٞمف، وذًمؽ قمغم ىمدر ُم٤م شمٕمرض ًمف اًمتٜمزيؾ اًمٙمريؿ ُِمـ 

ٟمف ُِمـ همػم دمٝمٞمٍؾ وصٗمٝمؿ سم٤مًمرضمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م وقمدم اًمٕمٚمؿ قمغم اًمقضمف اإلمج٤مزم، وشمٗمقيض اًمٕمٚمؿ إمم اهلل ؾمٌح٤م

ـُ }هلؿ وٓ شمٕمٜمٞمٍػ هبؿ ذم اًمرد قمٚمٞمٝمؿ، يمام ىم٤مل  ًَ تِل ِهَل َأطْم ، وم٢مني إُمَر ذم ُمٕمروم٦م ذًمؽ ٓ {َوضَم٤مِدهْلُْؿ سم٤ِمًمي

يؽمشم٥م قمٚمٞمف يمٌػُم وم٤مئدة. ىمٞمؾ: اعمامراة: اعمج٤مدًم٦م، وىمٞمؾ سم٤مًمٗمرق: وم٤معمج٤مدًم٦م اعمح٤مضم٦م ُمٓمٚم٘م٤م، واعمامراة اعمح٤مضم٦م 

تَْٗم٧ِم ومِٞمِٝمْؿ }إذا ُمًح٧م ضقمٝم٤م ًمٚمحٚمٞم٥م.  "ُمري٧م اًمٜم٤مىم٦م"دد، ٕهن٤م ُمـ ومٞمام ومٞمف ُمري٦م، أي: شمر ًْ َٓ شَم َو

أي: ٓ شم٠ًمل أطمدا ُمٜمٝمؿ قمـ ٟمٌئٝمؿ، ٕني اًم١ًمال إُم٤م ًمالؾمؽمؿم٤مد، أو ًمٚمتٕمٜم٧م واعمح٤مورة، وٓ  {ُِمٜمُْٝمْؿ َأطَمًدا

ًمتٕمٜم٧ُم ًمٚمرد قمغم اخلّمؿ قِمْٚمَؿ هلؿ سمذًمؽ إٓ ُم٤م ي٘مقًمقٟمف رمج٤م سم٤مًمٖمٞم٥م، ُمـ همػم اؾمتٜم٤مٍد إمم يمالم ُمٕمّمقم، وا

م احل٤ميمؿ قمغم  وشمزيٞمػ ُم٤م قمٜمده، يٜم٤مذم ُمٙم٤مرَم إظمالق. واعمٕمٜمك: ضم٤مءك احلؼ اًمذي ٓ ُمري٦م ومٞمف، ومٝمق اعم٘مدي

 [19 - 7/18(. ]حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ُم٤م شم٘مدم ُِمـ اًمٙمت٥م وإىمقال

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 327 

إذ ىمد يٙمقن  ،اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م ومٝمق ٟم٤مىمص أىمقاَل  ٥ْم ققمِ تَ ًْ ومل يَ  ًم٦مٍ ـ طمٙمك ظمالوم٤م ذم ُم٠ًم٤م ُمَ وم٠مُمي 

 ومٝمق ٟم٤مىمٌص  ،اًمّمحٞمح ُمـ إىمقالٓمٚم٘مف، وٓ يٜمٌف قمغم ويُ  أو يٙمل اخلالَ   ،فيمَ رَ ذم اًمذي شمَ  اًمّمقاُب 

 شمٕمٛمد اًمٙمذب، أو ضم٤مهال وم٘مد أظمٓم٠م. وم٘مداًمّمحٞمح قم٤مُمدا  همػمَ  َح حي َص  وم٢منْ  أيْم٤م،

ٝم٤م ع طم٤مصٚمُ ضمِ رْ ًمٗمًٔم٤م، ويَ  ُمتٕمددةً  أو طمٙمك أىمقآ ،فحتتَ  ٞمام ٓ وم٤مئدةَ وم اخلالَ   ٥َم َّم ـ ٟمَ يمذًمؽ ُمَ 

 يَبْ قْ صمَ  سِ السمِ ومٝمق يمَ  ،ر سمام ًمٞمس سمّمحٞمحع اًمزُم٤من، وشمٙمثي ٞمي وم٘مد َو  ،(311)كأو ىمقًملم ُمٕمٜمً  إمم ىمقلٍ 

 واهلل اعمقومؼ ًمٚمّمقاب. ،(312)ورزُ 

                                              

ـ اعمٝمامت أن وُم٤م أيمثر هذا، ٓ ؾمٞمام ممـ جَيُْٛمد قمغم إًمٗم٤مظ وٓ ي٘مؼ اعمٕم٤مين، وهلذا يم٤من ُمِ  (311)

ؼ اًمٜمٔمُر ذم ُمٕم٤مين اعم٘م٤مٓت، دون اًمقىمق  ُمع جمرد اًمٕم٤ٌمرات وآصٓمالطم٤مت.  ٌيَف اًمٖمزازم  قمغم ُي٘مي وىمد َٟم

ـُ شمٞمٛمٞم٦م ىمقًَمف ذم هذا ذم همػم يمت٤مب،  : )ُمـ يٓمٚم٥م احل٘م٤مئَؼ ُمـ إًمٗم٤مظ  "ُمِمٙم٤مة إٟمقار"وم٘مد ٟم٘مؾ قمٜمف اسم

واًمذي شمٜمٙمِمػ ًمف احل٘م٤مئُؼ جيٕمؾ اعمٕم٤مين أصال وإًمٗم٤مظ  رسمام حتػم قمٜمد يمثرة إًمٗم٤مظ وختٞمؾ يمثرة اعمٕم٤مين،

شمٌٕم٤م، وأُمر اًمْمٕمٞمػ سم٤مًمٕمٙمس ُمٜمف، إذ يٓمٚم٥م احل٘م٤مئؼ ُمـ إًمٗم٤مظ، وإمم اًمٗمري٘ملم اإلؿم٤مرة سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

تَِ٘مٞمؿٍ } ًْ اٍط ُُم ٤م قَمغَم ِسَ ـْ َيْٛمٌِم ؾَمِقيًّ ٤ًٌّم قَمغَم َوضْمِٝمِف َأْهَدى َأُمي ـْ َيْٛمٌِم ُُمِٙم عمرشم٤مد ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م (. ]سمٖمٞم٦م ا{َأوَمَٛم

ني أيمثر إهم٤مًمٞمِط ٟمِم٠مت ُِمـ َوالل َُمـ ـمٚم٥م اعمٕم٤مين ُمـ : )إ( 84)ص "آىمتّم٤مد"ذم  ىم٤مل([ و203)ص

ًٓ صمؿ يٜمٔمر ذم إًمٗم٤مظ صم٤مٟمٞم٤م، ويٕمٚمؿ أهن٤م اصٓمالطم٤مٌت ٓ  إًمٗم٤مظ، وًم٘مد يم٤من ُمـ طم٘مف أن ي٘مرر اعمٕم٤مين أوي

 "اعمًتّمٗمك"وذم ًمٓمريؼ وشمرك اًمتح٘مٞمؼ( اهـ ، شمتٖمػم هب٤م اعمٕم٘مقٓت, وًمٙمـ ُمـ طمرم اًمتقومٞمؼ اؾمتدسمر ا

يم٤من يمٛمـ اؾمتدسمر اعمٖمرب وهق اقمٚمؿ أن يمؾ ُمـ ـمٚم٥م اعمٕم٤مين ُمـ إًمٗم٤مظ و٤مع وهٚمؽ، و( : )18)ص

ٓ ذم قم٘مٚمف صمؿ أشمٌع اعمٕم٤مين إًمٗم٤مظ وم٘مد اهتدى ،يٓمٚمٌف  "ؿمٗم٤مء اًمٖمٚمٞمؾ"وذم ( اهـ ، وُمـ ىمرر اعمٕم٤مين أوي

ٕم٤مين وشمًقى قمٚمٞمٝم٤م، وم٠مُم٤م شمًقيف اعمٕم٤مين قمغم اًمٕم٤ٌمرات، ومٝمق ُمـ ( : )اًمٕم٤ٌمرات هل اًمتل شمتٌع اعم145)ص

 دواقمل اخلٌط، وضمقاًم٥م اًمْمالل( اهـ . وم٤مطمٗمظ هذا ي٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ! طمٗمٔمؽ اهلل وؾمددك.

قمـ أؾمامَء أني اُمرأًة ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقَل اهلل، إني زم ضة، ومٝمؾ قمكمي ضمٜم٤مٌح إْن  "اًمّمحٞمحلم"ذم  (312)

اعمتِمٌع سمام مل ُيْٕمَط يمالسمس "ٕمٓمٞمٜمل؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: شمِمٌٕم٧ُم ُِمـ زوضمل همػَم اًمذي يُ 

أي: اعمتزيـ سمام ًمٞمس قمٜمده، يتٙمثر سمذًمؽ ويتزيـ سم٤مًم٤ٌمـمؾ،  "اعمتِمٌع"ىمقًمف ىم٤مل احل٤مومظ: ). "صمقيَبْ زور
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 فصل

 [الرجوع إىل أقوال التابعني يف التػسر يف]

 

ُمـ  ذم اًم٘مرآن وٓ ذم اًمًٜم٦م، وٓ وضمدشمف قمـ اًمّمح٤مسم٦م، وم٘مد رضمع يمثػمٌ  اًمتٗمًػمَ  دِ إذا مل دَمِ 

ـِ  ، يمٛمج٤مهدِ (313) أىمقال اًمت٤مسمٕملمإئٛم٦م ذم ذًمؽ إمم ذم اًمتٗمًػم، يمام ىم٤مل حمٛمد  وم٢مٟمف يم٤من آي٦مً  ،ؼْم ضَم  سم

                                                                                                                                                      

يم٤معمرأة شمٙمقن قمٜمد اًمرضمؾ وهل٤م ضة، ومتدقمل ُمـ احلٔمقة قمٜمد زوضمٝم٤م أيمثر مم٤م قمٜمده، شمريد سمذًمؽ همٞمَظ 

وم٢مٟمف اًمرضمؾ يٚمٌس اًمثٞم٤مب اعمِمٌٝم٦م  "يمالسمس صمقيب زور"هت٤م، ويمذًمؽ هذا ذم اًمرضم٤مل. ىم٤مل: وأُم٤م ىمقًمف ض

ًمثٞم٤مب اًمزه٤مد يقهؿ أٟمف ُمٜمٝمؿ وئمٝمر ُمـ اًمتخِمع واًمت٘مِمػ أيمثر مم٤م ذم ىمٚمٌف ُمٜمف... وأُم٤م طمٙمؿ اًمتثٜمٞم٦م ذم 

 مل ي٠مظمذ، وقمغم همػمه سمام مل ومٚمإلؿم٤مرة إمم أني يمذب اعمتحكم ُمثٜمك، ٕٟمف يمذب قمغم ٟمٗمًف سمام "صمقيب زور"ىمقًمف 

يٕمط، ويمذًمؽ ؿم٤مهد اًمزور ئمٚمؿ ٟمٗمًف وئمٚمؿ اعمِمٝمقد قمٚمٞمف... وىم٤مل اًمزخمنمي ذم اًمٗم٤مئؼ: اعمتِمٌع، أي: 

اعمتِمٌف سم٤مًمِمٌٕم٤من وًمٞمس سمف، واؾمتٕمػم ًمٚمتحكم سمٗمْمٞمٚم٦م مل يرزىمٝم٤م، وؿمٌف سمالسمس صمقيب زور، أي: ذي زور، 

ثقسملم إًمٞمف ٕهنام يم٤معمٚمٌقؾملم، وأراد سم٤مًمتثٜمٞم٦م أن اعمتحكم وهق اًمذي يتزي٤م سمزي أهؾ اًمّمالح ري٤مء، وأو٤م  اًم

سمام ًمٞمس ومٞمف يمٛمـ ًمٌس صمقيب اًمزور ارشمدى سم٠مطمدَه٤م واشمزر سم٤مٔظمر، يمام ىمٞمؾ: إذا هق سم٤معمجد ارشمدى وشم٠مزرا، 

وم٤مإلؿم٤مرة سم٤مإلزار واًمرداء إمم أٟمف ُمتّمػ سم٤مًمزور ُِمـ رأؾمف إمم ىمدُمف، ويتٛمؾ أن شمٙمقن اًمتثٜمٞم٦م إؿم٤مرة إمم أٟمف 

 [318 - 9/317(. ]ومتح اًم٤ٌمري سم٤مًمتِمٌع طم٤مًمت٤من ُمذُمقُمت٤من، وم٘مدان ُم٤م يتِمٌع سمف، وإفمٝم٤مر اًم٤ٌمـمؾ طمّمؾ

ـُ قم٘مٞمؾ اعمٜمع، ىم٤مل اًمزريمٌم: ) (313) ذم اًمرضمقع إمم ىمقل اًمت٤مسمٕمل روايت٤من قمـ أمحد، واظمت٤مر اسم

اطمؿ وطمٙمقه قمـ ؿمٕم٦ٌم، ًمٙمـ قمٛمؾ اعمٗمنيـ قمغم ظمالومف، وىمد طمٙمقا ذم يمتٌٝمؿ أىمقاهَلؿ، يم٤مًمْمح٤مك اسمـ ُمز

ي٤مطمل واحلًـ اًمٌٍمي واًمرسمٞمع سمـ أٟمس وُم٘م٤مشمؾ سمـ  وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وجم٤مهد وىمت٤مدة وأيب اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمر 

ؾمٚمٞمامن وقمٓم٤مء سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م اخلراؾم٤مين وُمرة اهلٛمداين وقمكم سمـ أيب ـمٚمح٦م اًمقاًمٌل وحمٛمد سمـ يمٕم٥م 

ُم٦م ُمقمم اسمـ اًم٘مرفمل وأيب سمٙمر إصؿ قمٌد اًمرمحـ سمـ يمٞم٤ًمن وإؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًدي وقمٙمر

قم٤ٌمس وقمٓمٞم٦م اًمٕمقذم وقمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح وقمٌد اهلل سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ، ومٝمذه شمٗم٤مؾمػُم اًم٘مدُم٤مء اعمِمٝمقريـ، 
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 قمرو٧ُم اعمّمحػ قمغم اسمـ قم٤ٌمس صمالَث "٤مهد ىم٤مل: سمـ إؾمح٤مق: طمدصمٜم٤م أسم٤من سمـ ص٤مًمح، قمـ جم

 ."ُمٜمف وأؾم٠مًمف قمٜمٝم٤م وىمٗمف قمٜمد يمؾ آي٦مٍ ـ وم٤محتتف إمم ظم٤مَتتف، أُ ٤مت ُمِ َو رْ قمَ 

ٕمٛمر، وسمف إمم اًمؽمُمذي، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م احلًلم سمـ ُمٝمدي اًمٌٍمي، طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، قمـ ُمَ 

 ."ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤م ٧ُم ٕمْ ٛمِ إٓ وىمد ؾَم  ذم اًم٘مرآن آي٦مٌ  ُم٤م"قمـ ىمت٤مدة، ىم٤مل: 

                                                                                                                                                      

قه٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وًمٕمؾ اظمتالَ  اًمرواي٦م قمـ أمحد إٟمام هق ومٞمام يم٤من ُِمـ أىمقاهلؿ  وهم٤مًم٥ُم أىمقاهِلؿ شَمَٚم٘مي

 [2/158وآرائٝمؿ(. ]اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن 

سمٕمد وٌٓمف ُم٠ًمًم٦َم آطمتج٤مِج سم٘مقل اًمّمح٤ميب وضَمْٕمِؾ شمٗمًػمه  "إقمالم اعمقىمٕملم"ٞمؿ ذم وىم٤مل اسمـ اًم٘م

تِف  -ذم طمٙمؿ اعمرومقع  وم٢من ىمٞمؾ: ومٌٕمض ُم٤م ذيمرشمؿ ُمـ إدًم٦م ي٘متيض أني : ) -وىمد شم٘مدم َٟمْ٘مُؾ شم٘مريِره سمُرُمي

أني اًمت٤مسمٕملم اٟمتنموا  اًمت٤مسمٕملي إذا ىم٤مل ىمقٓ ومل ُي٤مًمٗمف صح٤ميبٌّ وٓ شم٤مسمٕمل أن يٙمقن ىمقًُمف طمج٦م. وم٤ملقاب:

اٟمتِم٤مرا ٓ يٜمْمٌط، ًمٙمثرهتؿ، واٟمتنمت اعم٤ًمئُؾ ذم قمٍمهؿ، ومال يٙم٤مد َيْٖمِٚم٥ُم قمغم اًمٔمـ قمدُم اعمخ٤مًمِِػ عم٤َِم 

أومتك سمف اًمقاطمُد ُمٜمٝمؿ، وم٢مْن وُمِرَض ذًمؽ وم٘مد اظمتٚمػ اًمًٚمػ ذم ذًمؽ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل: جي٥م اشم٤ٌمُع اًمت٤مسمٕمل 

وٓ شم٤مسمٕمل، وهذا ىمقُل سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م، وىمد سح اًمِم٤مومٕمل   ومٞمام أومتك سمف ومل ُي٤مًمٗمف ومٞمف صح٤ميبٌّ 

، وم٢مٟمف مل جيد ذم اعم٠ًمًم٦م همػَم -ريض اهلل قمٜمف-ذم ُمقوٍع سم٠مٟمف ىم٤مًمف شم٘مٚمٞمدا ًمٕمٓم٤مء، وهذا ُِمـ يمامل قمٚمِٛمف ووم٘مِٝمف 

ىمقل ىمقِل قمٓم٤مء، ومٙم٤من ىمقًُمف قمٜمده أىمقى ُم٤م وضمد ذم اعم٠ًمًم٦م، وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: وهذا ُيرج قمغم ُمٕمٜمك 

قمٓم٤مء، وإيمثرون ُيٗمرىمقن سملم اًمّمح٤ميب واًمت٤مسمٕمل، وٓ ُيٗمك ُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ اًمٗمروق، قمغم أني ذم آطمتج٤مج 

سمتٗمًػم اًمت٤مسمٕمل قمـ اإلُم٤مم أمحد روايتلم، وَُمـ شم٠مُمؾ يُمت٥َُم إئٛم٦م وَُمـ سمٕمدهؿ، وضمده٤م ُمِمحقٟم٦ًم 

 [39 - 6/38سم٤مٓطمتج٤مج سمتٗمًػم اًمت٤مسمٕمل(. ]إقمالم اعمقىمٕملم 

شمٜمٌٞمف: ُم٤م شم٘مدم أٟمف ُِمـ ىمٌٞمؾ اعمًٜمَد ُِمـ اًمّمح٤ميب إذا وىمع ( : )1/117) "اإلشم٘م٤من"ذم ىم٤مل اًمًٞمقـمل 

ٌَؾ إذا َصحي اًمًٜمُد إًمٞمف ويم٤من ُمـ أئٛم٦م اًمتٗمًػم أظمذيـ  ُِمـ شم٤مسمٕملٍّ ومٝمق ُمرومقٌع أيْم٤م، ًمٙمٜمف ُمرؾمؾ، وم٘مد ُي٘م

 هـ .قمـ اًمّمح٤مسم٦م، يمٛمج٤مهد وقمٙمرُم٦م وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، أو اقمتْمد سمٛمرؾَمٍؾ آظمر، وٟمحق ذًمؽ( ا
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ىم٤مل: ىم٤مل جم٤مهد:  ،إًمٞمف ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ أيب قمٛمر، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، قمـ إقمٛمش وسمف

ِـ  ىمراءةَ  ىمرأُت  ًمق يمٜم٧ُم " َـ  ُمًٕمقد مل أطْمَت٩ْم أنْ  اسم ـ اًم٘مرآن مم٤م ُمِ  قم٤ٌمس قمـ يمثػمٍ  أؾم٠مل اسم

 .(314)"ؾم٠مًم٧م

                                              

( أي: عم٤َِم وىمع ذم ىمراءشمف ُِمـ شمٗمًػِم يمثػٍم ُمـ اًم٘مرآن( : )8/227) "حتٗم٦م إطمقذي"ىم٤مل ذم ( 314)

 ( اهـ .ني ذم ىمراءشمف أًمٗم٤مفم٤م يمثػمة شمٕملم قمغم اًمتٗمًػم( : )إ2/298) "اهـ . وىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين ذم اًمتحٌػم

ـ اًم٘مراءة اًمِم٤مذة شمٗمًػُم ىم٤مل أسمق قمٌٞمد ذم ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن: اعم٘مّمد ُم: ) "اإلشم٘م٤من"وىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم 

، وىمراءة اسمـ "واًمّمالة اًمقؾمٓمك صالة اًمٕمٍم"اًم٘مراءة اعمِمٝمقرة وشمٌٞملم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، يم٘مراءة قم٤مئِم٦م وطمٗمّم٦م 

، ىم٤مل: ومٝمذه "وم٢من اهلل ُمـ سمٕمد إيمراهٝمـ هلـ همٗمقر رطمٞمؿ"، وىمراءة ضم٤مسمر: "وم٤مىمٓمٕمقا أيامهنام"ُمًٕمقد: 

ة ًمٚم٘مرآن، وىمد يم ٤من ُيروى ُِمْثُؾ هذا قمـ اًمت٤مسمٕملم ذم اًمتٗمًػم احلرو  وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م ىمد ص٤مرت ُُمَٗمن 

ومُٞمًتحًـ، ومٙمٞمػ إذا روي قمـ يم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م صمؿ ص٤مر ذم ٟمٗمس اًم٘مراءة، ومٝمق أيمثر ُمـ اًمتٗمًػم وأىمقى، 

 "أهار اًمتٜمزيؾ"وم٠مدٟمك ُم٤م ُيًتٜمٌط ُمـ هذه احلرو  ُمٕمروم٦ُم صح٦م اًمت٠مويؾ. اٟمتٝمك. وىمد اقمتٜمٞم٧ُم ذم يمت٤مب 

 [280 - 1/279زائدا قمغم اًم٘مراءة اعمِمٝمقرة(. ]اإلشم٘م٤من سمٌٞم٤من يمؾ  ىمراءٍة أوم٤مدت ُمٕمٜمًك 

و)اًم٘مراءة اًمِم٤مذة هل اًمتل ُٟم٘مٚم٧م قمـ قمٚمامء اًم٘مراءة إوائؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ًمٙمٜمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م 

خلط اعمّم٤مطمػ اًمٕمثامٟمٞم٦م، وم٘مد يم٤من اعمًٚمٛمقن ي٘مرءون اًم٘مرآَن ىمٌؾ ٟمً( اعمّم٤مطمػ ذم ظمالوم٦م قمثامن ريض 

ٓمؼ، ويم٤من سمٕمُض شمٚمؽ اًمقضمقه ُي٤مًمػ ظمطي اعمّمحػ، صمؿ شمرك اًمٜم٤مُس يمؾي ىمراءٍة اهلل قمٜمف قمغم وضمقٍه ُمـ اًمٜم

ظم٤مرضم٦م قمـ اخلط سمٕمد ٟمً( اعمّم٤مطمػ وإرؾم٤مهل٤م إمم إُمّم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م، وىمرءوا سم٤مًمقضمقه اًمتل يتٛمٚمٝم٤م 

 اخلط ُمـ اًم٘مراءات اًمتل ىمرأ هب٤م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ.

راءات اًمِم٤مذة، ٕهن٤م ضم٤مءت خم٤مًمٗم٦م عم٤م أمجٕم٧م وىمد ؾمّٛمٞم٧م اًم٘مراءات اعمخ٤مًمٗم٦م خلط اعمّمحػ سم٤مًم٘م

اًمِم٤مذ ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقهلؿ: ؿَمذي "قمٚمٞمف إُم٦م ُِمـ ٟمص اًم٘مرآن اًمذي ُٟمِ٘مَؾ سم٤مًمتقاشمر، ىم٤مل قَمَٚمُؿ اًمديـ اًمًخ٤موي: 

اًمرضمؾ يِمذ ؿمذوذا، إذا اٟمٗمرد قمـ اًم٘مقم، واًمذي مل يزل قمٚمٞمف إئٛم٦م اًمٙم٤ٌمر اًم٘مدوة ذم مجٞمع إُمّم٤مر ُمـ 

وأئٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م شمقىمػم اًم٘مرآن واضمتٜم٤مب اًمِم٤مذ واشم٤ٌمع اًم٘مراءة اعمِمٝمقرة وًمزوم اًمٓمرق  اًمٗم٘مٝم٤مء واعمحدصملم

 ."اعمٕمرووم٦م

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َُمـ ىمرأ سمحر  ؿم٤مذ ُي٤مًمػ اعمّمحػ وظم٤مًمػ سمذًمؽ مجٝمقر اًم٘مراء "وىم٤مل أسمق ُمٜمّمقر إزهري: 

 ."اعمٕمرووملم ومٝمق همػم ُمّمٞم٥م، وهذا ُمذه٥م اًمراؾمخلم ذم قمٚمؿ اًم٘مرآن ىمديام وطمديث٤م

خ٤مًمٗم٦م خلط اعمّمحػ اًمتل ىمرأ هب٤م اًمّمح٤مسم٦م هل ضمزٌء ُِمـ رظمّم٦م إطمر  وشمٚمؽ اًم٘مراءات اعم

َص هلؿ هب٤م اًمٜمٌل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، ًمٙمـ اإلمج٤مع قمغم اعمّم٤مطمػ اًمتل ٟمًخ٧م ذم  اًمًٌٕم٦م اًمتل َرظمي

ظمالوم٦م قمثامن صػّم شمٚمؽ اًم٘مراءات يم٠مهن٤م ُمٜمًقظم٦م، وفمؾ يمثػٌم ُمـ قمٚمامء اًمًٚمػ يٜم٘مٚمقهن٤م ًمالؾمتِمٝم٤مد ٓ 

وم٤مًمٗم٘مٞمف واعمٗمن واًمٚمٖمقي يذيمروهن٤م ذم يمتٌٝمؿ ًمالؾمتدٓل هب٤م قمغم أُمر أو اؾمتٜم٤ٌمط طمٙمؿ، أُم٤م ًمٚم٘مراءة، 

حم٤مضات ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٖم٤مٟمؿ اًم٘مراءة هب٤م ومٛمؽمويم٦م، ٕهنؿ أمجٕمقا قمغم حتريؿ اًم٘مراءة سم٤مًمِمقاذ(. ]

 [(144 - 143ىمدوري )ص

َؼ هل٤م سم٤مًمتٗمًػم : )طم٤مًمت -يمام ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر  -ني ًمٚم٘مراءات صمؿ ُمـ طمٞم٨م الٛمٚم٦م إ لم: إطمداَه٤م ٓ شَمَٕمٚم 

 سمح٤مل، واًمث٤مٟمٞم٦م هل٤م شمٕمٚمٌؼ سمف ُمـ ضمٝم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م.

أُم٤م احل٤مًم٦م إومم: ومٝمل اظمتال  اًم٘مراء ذم وضمقه اًمٜمٓمؼ سم٤محلرو  واحلريم٤مت، يمٛم٘م٤مدير اعمد 

[ 156]إقمرا :  {قَمَذايِبْ }واإلُم٤مٓت واًمتخٗمٞمػ واًمتًٝمٞمؾ واًمتح٘مٞمؼ والٝمر واهلٛمس واًمٖمٜم٦م، ُمثؾ 

ؾُمقُل }سمٗمتحٝم٤م، وذم شمٕمدد وضمقه اإلقمراب ُمثؾ:  {قَمَذايِبَ }ًٙمقن اًمٞم٤مء وسم سمٗمتح ٓم   {طَمتيك َيُ٘مقل اًمري

َٓ ؿَمَٗم٤مقَم٦مٌ }ووٛمٝم٤م. وٟمحق:  "ي٘مقل" ٦ٌم َو َٓ ظُمٚمي سمرومع إؾمامء اًمثالصم٦م أو ومتحٝم٤م أو رومع سمٕمض  {َٓ سَمْٞمٌع ومِٞمِف َو

٤م طمٗمٔم٧م قمغم أسمٜم٤مء اًمٕمرسمٞم٦م ُم٤م مل يٗمٔمف همػمه٤م، وومتح سمٕمض، وُمزي٦م اًم٘مراءات ُمـ هذه الٝم٦م قم٤مئدة إمم أهن

وهق حتديد يمٞمٗمٞم٤مت ٟمٓمؼ اًمٕمرب سم٤محلرو  ذم خم٤مرضمٝم٤م وصٗم٤مهت٤م، وسمٞم٤من اظمتال  اًمٕمرب ذم هلج٤مت 

اًمٜمٓمؼ، سمتٚم٘مل ذًمؽ قمـ ىمراء اًم٘مرآن ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمّمحٞمح٦م، وهذا همرض ُمٝمؿ ضمدا، ًمٙمٜمف ٓ 

ف ُِمـ هذه قمالىم٦م ًمف سم٤مًمتٗمًػم ًمٕمدم شم٠مصمػمه ذم اظمتال   ُمٕم٤مين أي، ومل أر َُمـ قمر  ًمٗمـ اًم٘مراءات طَم٘مي

الٝم٦م، وومٞمٝم٤م أيْم٤م ؾمٕم٦م ُمـ سمٞم٤من وضمقه اإلقمراب ذم اًمٕمرسمٞم٦م، ومٝمل ًمذًمؽ ُم٤مدة يمؼمى ًمٕمٚمقم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

 اًم(.

ـِ }... وأُم٤م احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ومٝمل اظمتال  اًم٘مراء ذم طمرو  اًمٙمٚمامت ُمثؾ  ي َُمِٚمِؽ }و {َُم٤مًمِِؽ َيْقِم اًمد 

ـِ َيقْ  ي َه٤م}، و{ِم اًمد  سُمقا}، و{ُٟمٜمِِْمُزَه٤م}و {ُٟمٜمنِْمُ ُْؿ ىَمْد يُمذ  سمتخٗمٞمٗمف،  {ىَمْد يُمِذسُمقا}سمتِمديد اًمذال أو  { َفَمٜم قا َأهني
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ـُ َُمْرَيَؿ َُمَثاًل إَِذا ىَمْقُُمَؽ }ويمذًمؽ اظمتال  احلريم٤مت اًمذي ُيتٚمػ ُمٕمف ُمٕمٜمك اًمٗمٕمؾ يم٘مقًمف:  َب اسْم َوعمَي٤م ُضِ

ونَ  ٤مومع سمْمؿ اًمّم٤مد، وىمرأ محزة سمٙمن اًمّم٤مد، وم٤مٕومم سمٛمٕمٜمك يّمدون همػَمهؿ قمـ ، ىمرأ ٟم{ُِمٜمُْف َيّمد 

اإليامن، واًمث٤مٟمٞم٦م سمٛمٕمٜمك صدودهؿ ذم أٟمٗمًٝمؿ، ويِماَل اعمٕمٜمٞملم طم٤مصٌؾ ُمٜمٝمؿ، وهل ُِمـ هذه الٝم٦م هل٤م ُمزيُد 

ُ اعمراَد ُِمـ ٟمٔمػمه ذم اًم٘مرا ٍؼ سم٤مًمتٗمًػم، ٕني صمٌقَت أطمد اًمٚمٗمٔملم ذم ىمراءٍة ىمد ُيٌَلم  ءة إظمرى، أو يثػم شمٕمٚم 

طَمتيك }ُمٕمٜمك همػمه، وٕني اظمتال  اًم٘مراءات ذم أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن ُيَٙمث ُر اعمٕم٤مين ذم أي٦م اًمقاطمدة ٟمحق: 

٤مءَ }، سمٗمتح اًمٓم٤مء اعمِمددة واهل٤مء اعمِمددة، وسمًٙمقن اًمٓم٤مء ووؿ اهل٤مء خمٗمٗم٦م، وٟمحق {َيٓمٝمْرنَ  ًَ ُتُؿ اًمٜم  ًْ َُم َٓ} 

٤مءَ }و ًَ تُُؿ اًمٜم  ًْ ـِ إَِٟم٤مصًم٤م} ، وىمراءة:{عمََ مْحَ ـَ ُهْؿ قِمٜمَْد اًمري ِذي َٙم٦َم اًمي
٤ٌَمُد }، ُمع ىمراءة {َوضَمَٕمُٚمقا اعماََْلئِ ـَ ُهْؿ قِم ِذي اًمي

ـِ  مْحَ ـ  أني اًمقطمَل ٟمزل سم٤مًمقضمٝملم وأيمثر، شمٙمثػما ًمٚمٛمٕم٤مين، إذا ضمزُمٜم٤م سم٠من مجٞمع اًمقضمقه ذم {اًمري ، واًمٔم

وؾمٚمؿ، قمغم أٟمف ٓ ُم٤مٟمَع ُِمـ أْن يٙمقن جملُء أًمٗم٤مظ اًم٘مراءات اعمِمٝمقرة هل ُم٠مصمقرة قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف 

اًم٘مرآن قمغم ُم٤م يتٛمؾ شمٚمؽ اًمقضمقه ُمرادا هلل شمٕم٤ممم ًمٞم٘مرأ اًم٘مراء سمقضمقه ومتٙمثر ُمـ ضمراء ذًمؽ اعمٕم٤مين، ومٞمٙمقن 

وضمقد اًمقضمٝملم وم٠ميمثر ذم خمتٚمػ اًم٘مراءات جمزئ٤م قمـ آيتلم وم٠ميمثر، وهذا ٟمٔمػم اًمتْمٛملم ذم اؾمتٕمامل 

واًمتقضمٞمف ذم اًمٌديع، وٟمٔمػم ُمًتتٌٕم٤مت اًمؽمايمٞم٥م ذم قمٚمؿ اعمٕم٤مين، وهق ُمـ زي٤مدة اًمٕمرب، وٟمٔمػم اًمتقري٦م 

ُمالئٛم٦م سمالهم٦م اًم٘مرآن، وًمذًمؽ يم٤من اظمتالُ  اًم٘مراء ذم اًمٚمٗمظ اًمقاطمد ُمـ اًم٘مرآن، ىمد يٙمقن ُمٕمف اظمتالُ  

 اعمٕمٜمك، ومل يٙمـ محؾ أطمد اًم٘مراءشملم قمغم إظمرى ُمتٕمٞمٜم٤م وٓ ُمرضمح٤م، وإن يم٤من ىمد ي١مظمذ ُمـ يمالم أيب

أٟمف ُيت٤مر محؾ ُمٕمٜمك إطمدى اًم٘مراءشملم قمغم ُمٕمٜمك إظمرى، وُمث٤مل هذا  "احلج٦م"قمكم اًمٗم٤مرد ذم يمت٤مب 

[، وىمراءة ٟم٤مومع 24ذم ؾمقرة احلديد ] {وَم٢مِني اهلليَ ُهَق اًْمَٖمٜمِل  احْلَِٛمٞمدُ }ىمقًمف ذم ىمراءة الٛمٝمقر ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

يًـ أن يٕمتؼمه وٛمػم ومّمؾ ٓ  "هق"أن ُمـ أصم٧ٌم  "هق"٘م٤مط سم٢مؾم {وَم٢مِني اهلليَ اًْمَٖمٜمِل  احْلَِٛمٞمدُ }واسمـ قم٤مُمر: 

وُم٤م ذه٥م إًمٞمف ًمٞمس "ُمٌتدأ، ٕٟمف ًمق يم٤من ُمٌتدأ مل جيز طمذوُمف ذم ىمراءة ٟم٤مومع واسمـ قم٤مُمر، ىم٤مل أسمق طمٞم٤من: 

سمٌمء، ٕٟمف سمٜمك ذًمؽ قمغم شمقاومؼ اًم٘مراءشملم وًمٞمس يمذًمؽ، أٓ شمرى أٟمف ىمد يٙمقن ىمراءشم٤من ذم ًمٗمظ واطمد 

. وأٟم٤م أرى أني "سمْمؿ اًمت٤مء أو ؾمٙمقهن٤م {َواهلليُ َأقْمَٚمُؿ سماَِم َوَوَٕم٧ْم }٤مًمػ أظمر، يم٘مراءة ًمٙمؾ ُمٜمٝمام شمقضمٞمٌف ُي

ُد  قمغم اعمٗمن أْن يٌلم اظمتالَ  اًم٘مراءات اعمتقاشمرة، ٕني ذم اظمتالومٝم٤م شمقومػما عمٕم٤مين أي٦م هم٤مًم٤ٌم، ومٞم٘مقم شمٕمد 
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ـ اسمـ أيب ٤مم، قمـ قمثامن اعمٙمل، قمٜمي سمـ همَ  وىم٤مل اسمـ ضمرير: طمدصمٜم٤م أسمق يُمَرْي٥م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ـَمْٚمُؼ 

ـَ  ،ُُمَٚمْٞمٙم٦م ـُ قم٤ٌمس قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن وُمٕمف أًمقاطُم  ىم٤مل: رأي٧م جم٤مهدا ؾم٠مل اسم  ف، ىم٤مل: ومٞم٘مقل ًمف اسم

 إذا ضم٤مءك اًمتٗمًػمُ "اًمثقري ي٘مقل:  وهلذا يم٤من ؾمٗمٞم٤منُ  ،فيمٚم   قم٤ٌمس: ايمت٥م، طمتك ؾم٠مًمف قمـ اًمتٗمًػمِ 

 ."ؽ سمفٌُ ًْ قمـ جم٤مهد ومحَ 

ٌَػْم، وقِمْٙمِرُم٦مَ  ـِ  ويمًٕمٞمد سمـ ضُم   ،قم٤ٌمس ُمقمم اسم
ِ
، (315)سمـ أيب رسم٤مح، واحلًـ اًمٌٍمي وقمٓم٤مء

 ...، (316)وُمنوق سمـ إضمدع

                                                                                                                                                      

اًم٘مراءات ىمد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  اًم٘مراءات ُم٘م٤مَم شمٕمدد يمٚمامت اًم٘مرآن. وهذا يٌلم ًمٜم٤م أني اظمتالَ  

 [56 - 1/51وؾمٚمؿ(. ]اًمتحرير واًمتٜمقير 

هق: احلًـ سمـ أيب احلًـ ي٤ًمر، أسمق ؾمٕمٞمد. وي٤ًمر أسمقه: ُمـ ؾمٌل ُمٞم٤ًمن، ؾمٙمـ اعمديٜم٦م، ( 315)

ًمًٜمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر.  -رمح٦م اهلل قمٚمٞمف  -وأقمتؼ، وشمزوج هب٤م ذم ظمالوم٦م قمٛمر، ومقًمد ًمف هب٤م احلًـ 

ؾمؿ أُمف: ظمػمة، يم٤مٟم٧م ُمقٓة ٕم ؾمٚمٛم٦م أم اعم١مُمٜملم اعمخزوُمٞم٦م. وروي أن صمدي أم ؾمٚمٛم٦م در قمٚمٞمف، وا

وروٕمٝم٤م همػم ُمرة. رأى: قمثامن، وـمٚمح٦م، واًمٙم٤ٌمر. ويم٤من ؾمٞمد أهؾ زُم٤مٟمف قمٚمام وقمٛمال. ىم٤مل ىمت٤مدة: ُم٤م 

ء، يمت٥م مجٕم٧م قمٚمؿ احلًـ إمم أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء، إٓ وضمدت ًمف ومْمال قمٚمٞمف، همػم أٟمف إذا أؿمٙمؾ قمٚمٞمف ر

ومٞمف إمم ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ي٠ًمًمف، وُم٤م ضم٤مًم٧ًم وم٘مٞمٝم٤م ىمط، إٓ رأي٧م ومْمؾ احلًـ. وىم٤مل أيقب اًمًختٞم٤مين: 

ًمق رأي٧م احلًـ، ًم٘مٚم٧م: إٟمؽ مل دم٤مًمس وم٘مٞمٝم٤م ىمط. ىم٤مل اسمـ قمٚمٞم٦م: ُم٤مت احلًـ ذم رضم٥م، ؾمٜم٦م قمنم 

اًمٕمٍم، وم٘م٤مل: وُم٤مئ٦م. ىم٤مل هِم٤مم سمـ طم٤ًمن: يمٜم٤م قمٜمد حمٛمد قمِمٞم٦م يقم اخلٛمٞمس، ومدظمؾ قمٚمٞمف رضمؾ سمٕمد 

ُم٤مت احلًـ، ومؽمطمؿ قمٚمٞمف حمٛمد، وشمٖمػم ًمقٟمف، وأُمًؽ قمـ اًمٙمالم، ومام شمٙمٚمؿ طمتك همرسم٧م اًمِمٛمس، 

]ؾمػم وأُمًؽ اًم٘مقم قمٜمف مم٤م رأوا ُِمـ َوضْمِده قمٚمٞمف. وُم٤م قم٤مش حمٛمد سمـ ؾمػميـ سمٕمد احلًـ إٓ ُم٤مئ٦م يقم. 

 [587 - 4/563أقمالم اًمٜمٌالء 

ًمقادقمل، اهلَْٛمداين، اًمٙمقذم. ىم٤مل أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م: اإلُم٤مم، اًم٘مدوة، اًمَٕمَٚمؿ، أسمق قم٤مئِم٦م ا( 316)

ُِملم اًمذيـ  ي٘م٤مل: إٟمف ُهق وهق صٖمػم، صمؿ ُوضمد، ومًٛمل ُمنوىم٤م. وقِمَداده ذم يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم، وذم اعمَُخْيَ

. ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اًمًٗمر قمـ ُمرة ىم٤مل: ُم٤م -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-أؾمٚمٛمقا ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل 
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ٞم   ًَ  ...، (318)، واًمرسمٞمع سمـ أٟمس(317)اًمٕم٤مًمٞم٦م ٥م، وأيبوؾمٕمٞمِد سمـ اعمُ

                                                                                                                                                      

ُِمْثَؾ ُمنوق. وىم٤مل اًمِمٕمٌل: عم٤م ىمدم قمٌٞمد اهلل سمـ زي٤مد اًمٙمقوم٦م، ىم٤مل: ُمـ أومْمؾ اًمٜم٤مس؟ َوًَمَدْت َهداٟمٞم٦ٌم 

ىم٤مًمقا ًمف: ُمنوق. وىم٤مل ُمٜمّمقر: قمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل: يم٤من أصح٤مب قمٌد اهلل اًمذيـ ُي٘مرئقن اًمٜم٤مَس، 

ويٕمٚمٛمقهنؿ اًمًٜم٦م: قمٚم٘مٛم٦م، وإؾمقد، وقمٌٞمدة، وُمنوىم٤م، واحل٤مرث سمـ ىمٞمس، وقمٛمرو سمـ ذطمٌٞمؾ. 

محد سمـ طمٜمٌؾ: ىم٤مل اسمـ قمٞمٞمٜم٦م: سم٘مل ُمنوق سمٕمد قمٚم٘مٛم٦م ٓ يٗمْمؾ قمٚمٞمف أطمد. ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ: ُم٤مت وىم٤مل أ

]ؾمػم أقمالم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وؾمتلم. وىم٤مل يٞمك سمـ سمٙمػم، واسمـ ؾمٕمد، واسمـ ٟمٛمػم: ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم. 

 [68 - 4/63اًمٜمٌالء 

َي٤مطمل اًمٌٍمي، اإلُم٤مم، اعم٘مرئ، احل٤مومظ، اعم( 317) ٗمن، أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمري٤مطمل، رومٞمع سمـ ُمٝمران اًمر 

وهق ؿم٤مب، وأؾمٚمؿ ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ-اًمٌٍمي، أطمد إقمالم. أدرك زُم٤مَن اًمٜمٌل 

اًمّمديؼ، ودظمؾ قمٚمٞمف. وؾمٛمع ُمـ: قمٛمر، وقمكم، وأيب، وأيب ذر، واسمـ ُمًٕمقد، وقم٤مئِم٦م، وأيب ُمقؾمك، 

وىمرأه قمغم أيب سمـ يمٕم٥م، وشمّمدر إلوم٤مدة  وأيب أيقب، واسمـ قم٤ٌمس، وزيد سمـ صم٤مسم٧م، وقمدة. وطمٗمظ اًم٘مرآن،

اًمٕمٚمؿ، وسَمُٕمد صٞمتف. ىم٤مل أسمق قمٛمرو اًمداين: أظمذ أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م اًم٘مراءة قمرو٤م قمـ: أيب، وزيد، واسمـ قم٤ٌمس. 

وي٘م٤مل: ىمرأ قمغم قمٛمر. وقمـ أيب ظمٚمدة قمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م ىم٤مل: يم٤من اسمـ قم٤ٌمس يرومٕمٜمل قمغم اًمنير، وىمريش 

وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس: هٙمذا اًمٕمٚمؿ يزيد اًمنميػ ذوم٤م، وجُيٚمس أؾمٗمؾ ُمـ اًمنير، ومتٖم٤مُمزت يب ىمريش، 

ريض اهلل -اعمٛمٚمقَك قمغم إهة. ىم٤مل اًمذهٌل: هذا يم٤من هير دار اإلُمرة، عم٤م يم٤من اسمـ قم٤ٌمس ُمتقًمٞمٝم٤م ًمٕمكم 

. ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ أيب داود: وًمٞمس أطمد سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م أقمٚمؿ سم٤مًم٘مرآن ُمـ أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م، وسمٕمده: ؾمٕمٞمد -قمٜمٝمام

أسمق ظمٚمدة: ُم٤مت أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم ؿمقال، ؾمٜم٦م شمًٕملم. وىم٤مل اًمٌخ٤مري وهمػمه: ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث  سمـ ضمٌػم. ىم٤مل

 [213 - 4/207]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء وشمًٕملم. 

اًمرسمٞمع سمـ أٟمس سمـ زي٤مد اًمٌٙمري اخلراؾم٤مين اعمروزي، سمٍمي. ؾمٛمع: أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، وأسم٤م ( 318)

ُمرو ذم زُم٤مٟمف. وىم٤مل اسمـ أيب داود: ؾمجـ واحلًـ اًمٌٍمي. ويم٤من قم٤ممل  -وأيمثر قمٜمف  -اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمري٤مطمل 

ـُ اعم٤ٌمرك طمتك دظمؾ إًمٞمف، ومًٛمع  سمٛمرو صمالصملم ؾمٜم٦م. ىم٤مل اًمذهٌل: ؾمجٜمف أسمق ُمًٚمؿ شمًٕم٦م أقمقام، وحتٞمؾ اسم
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هؿ، ـ سمٕمدَ هؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ وُمَ ، وهمػمِ (320)، واًمْمح٤مك سمـ ُُمزاطمؿ(319)وىمت٤مدةَ 

ـٌ ر أىمقاهلُ ذيمَ ومتُ  تالوم٤م، قمٜمده اظم ؿَ ٚمْ ـ ٓ قمِ ٝم٤م ُمَ ٌُ ًِ إًمٗم٤مظ، َيْ ذم  ؿ ذم أي٦م ومٞم٘مع ذم قم٤ٌمراهتؿ شم٤ٌمي

 ... (321)ٕمؼم قمـ اًمٌمء سمالزُمفـ يُ ُمٜمٝمؿ ُمَ  وم٢مني  وًمٞمس يمذًمؽ، ،ومٞمحٙمٞمٝم٤م أىمقآ

                                                                                                                                                      

 -6/169]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ُمٜمف. ي٘م٤مل: شمقذم ؾمٜم٦م شمًع وصمالصملم وُم٤مئ٦م. طمديثف: ذم اًمًٜمـ إرسمٕم٦م. 

170] 

ظ اًمٕمٍم، ىمدوة اعمٗمنيـ واعمحدصملم، أسمق اخلٓم٤مب ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م اًمًدود، طم٤موم( 319)

اًمًدود، اًمٌٍمي، اًميير، إيمٛمف. ُمقًمده: ذم ؾمٜم٦م ؾمتلم. ويم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ، وممـ ييب سمف 

اعمثؾ ذم ىمقة احلٗمظ. ىم٤مل ُمٕمٛمر: أىم٤مم ىمت٤مدة قمٜمد ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م صمامٟمٞم٦م أي٤مم، وم٘م٤مل ًمف ذم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م: 

. وىم٤مل ًمف أيْم٤م: ُم٤م يمٜم٧م أفمـ أني اهلل ظمٚمؼ ُمثٚمؽ. ىم٤مل ُمٕمٛمر: وؾمٛمٕم٧م ىمت٤مدة ارحتؾ ي٤م أقمٛمك، وم٘مد أٟمزومتٜمل

ي٘مقل: ُم٤م ذم اًم٘مرآن آي٦م إٓ وىمد ؾمٛمٕم٧م ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤م. وقمٜمف ىم٤مل: ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ؿمٞمئ٤م إٓ وطمٗمٔمتف. وىم٤مل ؾمٕمٞمد 

سمـ اعمًٞم٥م: ُم٤م أشم٤مين قمراىمل أطمٗمظ ُمـ ىمت٤مدة. وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: يم٤من ىمت٤مدة قم٤معم٤م سم٤مًمتٗمًػم، وسم٤مظمتال  

اًمٕمٚمامء، صمؿ وصٗمف سم٤مًمٗم٘مف واحلٗمظ، وأـمٜم٥م ذم ذيمره، وىم٤مل: ىمٚمام دمد ُمـ يت٘مدُمف. وقمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري 

ىم٤مل: وهؾ يم٤من ذم اًمدٟمٞم٤م ُمثؾ ىمت٤مدة. ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ، وظمٚمٞمٗم٦م، وأمحد سمـ طمٜمٌؾ، وهمػمهؿ: ُم٤مت ىمت٤مدة ؾمٜم٦م 

 -5/269أقمالم اًمٜمٌالء ]ؾمػم ؾمٌع قمنمة وُم٤مئ٦م. وقمـ اسمـ قمٚمٞم٦م، ىم٤مل: شمقذم ىمت٤مدة ؾمٜم٦م صمامين قمنمة وُم٤مئ٦م. 

283] 

، يم٤من ُمـ "اًمتٗمًػم"اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ اهلالزم أسمق حمٛمد، وىمٞمؾ: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، ص٤مطم٥م ( 320)

وًمف سم٤مع يمٌػم ذم اًمتٗمًػم واًم٘مّمص. طمدث قمـ: اسمـ قم٤ٌمس، وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري، واسمـ  أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ،

ـَ قم٤ٌمس  . وروى: ؿمٕم٦ٌم -هلل أقمٚمؿ وم٤م -قمٛمر، وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ. ىم٤مل اًمذهٌل: وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل: مل يٚمؼ اسم

قمـ ُمِم٤مش ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م اًمْمح٤مك: هؾ ًم٘مٞم٧م اسمـ قم٤ٌمس؟ وم٘م٤مل: ٓ. وروى ؿمٕم٦ٌم قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ 

ُمٞمنة ىم٤مل: مل يٚمؼ اًمْمح٤مك اسمـ قم٤ٌمس، إٟمام ًم٘مل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم سم٤مًمري، وم٠مظمذ قمٜمف اًمتٗمًػم. ٟم٘مؾ همػم 

 [600 -4/598اًمٜمٌالء ]ؾمػم أقمالم واطمد ووم٤مة اًمْمح٤مك ذم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وُم٤مئ٦م. وىمٞمؾ همػم ذًمؽ. 
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ٌ ٝمقن قمغم ٓزم ُمٕمٜمك ( : )2/293) "اإلقمالم"ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم  (321) إني اًمًٚمػ يمثػما ُم٤م ُيٜمَ

 ( اهـ .أي٦م، ومَٞمُٔمـ اًمٔم٤من  أني ذًمؽ هق اعمراُد ُمٜمٝم٤م

ـ  اٟمحّم٤مِر اعمراد ومٞمف، وإٓ ومٙمؾ  ُم٤م اؾمُتٗمِ  ٞمد ىمٚم٧م: وهذا ٓ يٕمٜمل أني اًمالزم ًمٞمس ُمرادا، سمؾ اًمٖمٚمُط فم

 ُمـ اًمٜمص اؾمتٗم٤مدًة صحٞمح٦م ومٝمق ُمراٌد.

ف سم٤مًمٕمٚمؿ سم٠مقمامل اًمٕم٤ٌمد: حتذيرا وختقيٗم٤م وشمرهمٞم٤ٌم  ًَ ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: )وهٙمذا يمثػما ُم٤م يّمػ اًمرب  ٟمٗم

ف سم٤مًم٘مدرة واًمًٛمع واًمرؤي٦م واًمٙمت٤مب، ومٛمدًمقُل اًمٚمٗمظ ُمراٌد ُمٜمف، وىمد أريد  ًَ ًمٚمٜمٗمقس ذم اخلػم، ويّمػ ٟمٗم

فؾقس الؾػُظ ُم٤م يدل قمٚمٞمف اًمٚمٗمُظ ذم أصؾ اًمٚمٖم٦م سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م، وسم٤مًٓمتزام،  أيْم٤م ٓزُم ذًمؽ اعمٕمٜمك، وم٘مد أريد

 [128 - 5/127(. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى وذلك حؼقؼة، سمؾ أريد سمف ُمدًمقًُمف اعمٚمزوم، مستعَؿل يف اللزم فؼط

ٌ ُف إمم اًمٗمرق  ىمٚم٧م: وإٟمام يٙمقن جم٤مزا ًمق مل ُيَرْد سم٤مًمٚمٗمظ ُمٕمٜم٤مه إصكم سمؾ ٓزُُمف وم٘مط، وهلذا يٜمٌٖمل اًمتٜم

سملم دًٓم٦م آًمتزام وجم٤مز اًمٚمزوم، ومنمُط دًٓم٦م آًمتزام أن يٙمقن اعمٕمٜمك اعمٓم٤مسم٘مل ُمرادا، وأُم٤م جم٤مز اًمٚمزوم 

ُر احلٛمؾ قمغم احل٘مٞم٘م٦م، وُمثُؾ هذا ي٘م٤مل ذم اًمٗمرق سملم دًٓم٦م  َط اعمج٤مز شمٕمذ  ومنمـمف قمدُم ذًمؽ، ٕني َذْ

ٝم٦م أٟمف قمٜمدُم٤م ُيًتٕمَٛمؾ اًمٚمٗمُظ ذم ُمٕمٜم٤مُه أو ضمزِئف ٓ ؿمٌاًمتْمٛمـ وجم٤مز اًمٙمٚمٞم٦م، وم٤مطمٗمٔمف. ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: )

ًٌَٕم٤م ًمألصؾ، ومٝمق ُمقصقٌ  سم٤محل٘مٞم٘م٦م ٓ حم٤مًم٦م، ٕني ذًمؽ هق ُم٤م ُوِوع ًمف، أُم٤م إذا اؾمُتٕمِٛمؾ ذم همػم  أو ٓزُِمف شَم

 ُمٕمٜم٤مه اؾمت٘مالٓ سمف ٓ شمٌٕم٤م ًمٙمٚم ف، أو ذم ٓزُمف اؾمت٘مالٓ ٓ شمٌٕم٤م عمٚمزوُمف، ومجٛمٞم
ِ
ُع ُمٕمٜم٤مه، أو اؾمُتٕمِٛمؾ ذم ضمزء

 [1/30طم٤مؿمٞم٦م اًمتٜم٘مٞمح ذًمؽ جم٤مٌز(. ]

ىم٤مل اًمتٗمت٤مزاين ذم ذح اًمِمٛمًٞم٦م: إذ اعمراُد سم٤مًمقوع ذم دًٓم٦م اعمٓم٤مسم٘م٦م ُم٤م صمؿ اعمج٤مز دًٓمتُف ُمٓم٤مسم٘مٞم٦م، 

دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜمك اعمج٤مزي ُمٓم٤مسم٘م٦م قمٜمد أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م، ٕني اًمٚمٗمَظ ُمع وىم٤مل اًمتٝم٤مٟمقي: يِمٛمؾ اًمٜمققمل، 

وىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر: ًمٗمظ اعمج٤مز سمٕمد ج٤مزي سم٤مًمقوع اًمٜمققمل يمام سطمقا سمف، اًم٘مريٜم٦م ُمقوقٌع ًمٚمٛمٕمٜمك اعم

ٟمّم٥م اًم٘مريٜم٦م ص٤مر دآ قمغم اعمٕمٜمك اعمج٤مزي سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م، وًمذًمؽ ي٘م٤مل: إٟمف اؾمتُٕمِٛمؾ ومٞمف سمقوع صم٤مٍن وَوٕمف 

، وطم٤مؿمٞم٦م  1/789، ويمِم٤م  اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن  1/89اعمتٙمٚمؿ وٟمَّم٥م قمٚمٞمف ىمريٜم٦م. ]ٟمنم اًمٌٜمقد 

 واعمٓم٤مسم٘م٦م ىمًٞمٛم٦ُم آًمتزام ومٔمٝمر اًمٗمرُق أيْم٤م. [1/11اًمتٜم٘مٞمح 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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اًمٚمٗمظ اًمذي أريد ٓزُم ُمٕمٜم٤مه ُمع ضمقاز إرادة ذًمؽ اعمٕمٜمك ، وهل: )"اًمٙمٜم٤مي٦م"وهذا جير إمم اًمٙمالم ذم 

ُمع ٓزُمف، يمٚمٗمظ ـمقيؾ اًمٜمج٤مد، واعمراد سمف ٓزم ُمٕمٜم٤مه أقمٜمل ـمقيؾ اًم٘م٤مُم٦م، ُمع ضمقاز أن يراد سمف طم٘مٞم٘م٦م 

(. ن يمثػم اًمرُم٤مد وضم٤ٌمن اًمٙمٚم٥م وُمٝمزول اًمٗمّمٞمؾ، أي: يمثػم اًمْمٞمػـمقل اًمٜمج٤مد أيْم٤م، وُمثؾ: ومال

 [3/106]دؾمتقر اًمٕمٚمامء 

اقمٚمؿ أني اًمٕمرَب شَمُٕمد  اًمٙمٜم٤مي٦م ُمـ اًمؼماقم٦م واًمٌالهم٦م، وهل قمٜمدهؿ أسمٚمُغ ُمـ ىم٤مل اًمزريمٌم: )

ػُمه يُمت٤ًٌُم اًمتٍميح، ىم٤مل اًمٓمرـمقد: وأيمثُر أُمث٤مهِلؿ اًمٗمّمٞمح٦م قمغم جم٤مري اًمٙمٜم٤مي٤مت، وىمد أًميػ أسمق قمٌٞمد وهم

يم٤من إذا دظمؾ "ذم إُمث٤مل، وُمٜمٝم٤م ىمقهلؿ: ومالن قمٗمٞمػ اإلزار ـم٤مهر اًمذيؾ ومل يّمـ ومرضمف، وذم احلدي٨م: 

، ومٙمٜمقا قمـ شمرك اًمقطء سمِمد اعمئزر، ويمٜمك قمـ الامع سم٤مًمٕمًٞمٚم٦م، وقمـ "اًمٕمنم أي٘مظ أهٚمف وؿمد اعمئزر

٧م، وقمـ إقمٛمك سم٤معمحجقب اًمٜم٤ًمء سم٤مًم٘مقارير ًمْمٕمػ ىمٚمقب اًمٜم٤ًمء، ويٙمٜمقن قمـ اًمزوضم٦م سمرسم٦م اًمٌٞم

َٓ }واعمٙمٗمق ، وقمـ إسمرص سم٤مًمقو٤مح وسم٤مٕسمرش، وهمػم ذًمؽ، وهق يمثػٌم ذم اًم٘مرآن، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  َو

 َأْو َأيْمٜمَٜمُْتؿْ 
ِ
٤مء ًَ ٦ٌَِم اًمٜم  ـْ ظِمْٓم ْوُتْؿ سمِِف ُِم  .{ضُمٜم٤َمَح قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ومِٞماَم قَمري

، وهل قمٜمد أهؾ اًمٌٞم٤من: أن يريد اعمتٙمٚمؿ واًمٙمٜم٤مي٦م قمـ اًمٌمء: اًمدًٓم٦ُم قمٚمٞمف ُمـ همػم شمٍميٍح سم٤مؾمٛمف

إصم٤ٌمَت ُمٕمٜمًك ُمـ اعمٕم٤مين، ومال يذيمره سم٤مًمٚمٗمظ اعمقوقع ًمف ُمـ اًمٚمٖم٦م، وًمٙمـ جيلء إمم ُمٕمٜمك هق شم٤مًمٞمف ورديٗمف 

ـمقيؾ "ذم اًمقضمقد، ومٞمقُمئ سمف إًمٞمف وجيٕمٚمف دًمٞمال قمٚمٞمف، ومٞمدل قمغم اعمراد ُمـ ـمريؼ أومم، ُمث٤مًمف ىمقهلؿ: 

ن: ـمقيَؾ اًم٘م٤مُم٦م، ويمثػم اًمْمٞم٤موم٦م، ومٚمؿ يذيمروا اعمراَد سمٚمٗمٔمف اخل٤مص سمف، يٕمٜمق "يمثػم اًمرُم٤مد"و "اًمٜمج٤مد

وًمٙمـ شمقصٚمقا إًمٞمف سمذيمر ُمٕمٜمًك آظمر هق رديٗمف ذم اًمقضمقد، ٕني اًم٘م٤مُم٦م إذا ـم٤مًم٧م ـم٤مل اًمٜمج٤مد، وإذا يمثر 

 اًمِ٘مَرى يمثر اًمرُم٤مد.

اًمٙمٜم٤مي٦م ذم  وىمد اظمتٚمػ ذم أهن٤م طم٘مٞم٘م٦م أو جم٤مز، وم٘م٤مل اًمٓمرـمقد ذم اًمٕمٛمدة: ىمد اظمتٚمػ ذم وضمقد

اًم٘مرآن، وهق يم٤مخلال  ذم اعمج٤مز، ومٛمـ أضم٤مز وضمقد اعمج٤مز ومٞمف أضم٤مز اًمٙمٜم٤مي٦م، وهق ىمقل الٛمٝمقر، وُمـ 

أٟمٙمر ذًمؽ أٟمٙمر هذا، وىم٤مل اًمِمٞم( قمز اًمديـ: اًمٔم٤مهر أهن٤م ًمٞم٧ًم سمٛمج٤مز، ٕٟمؽ اؾمتٕمٛمٚم٧م اًمٚمٗمَظ ومٞمام 

ال ومٞمام ُوِوع ًمف، وهذا ؿمٌٞمٌف سمدًمٞمؾ ُووع ًمف وأردت سمف اًمدًٓم٦م قمغم همػمه ومل خُتِْرضْمف قمـ أن يٙمقن ُمًتٕمٛم

 [301 - 2/300( ]اًمؼمه٤من {وَماَل شَمُ٘مْؾ هَلاَُم ُأ ٍّ }اخلٓم٤مب ذم ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
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واؾمٓم٦م، ٓ طم٘مٞم٘م٦م وٓ جم٤مز، أُم٤م أهن٤م ًمٞم٧ًم طم٘مٞم٘م٦م، ومألهن٤م اًمٚمٗمظ اعمًتٕمٛمؾ ومٞمام ووع ًمف، وىمٞمؾ: إهن٤م 

ؽمط ومٞمف اًم٘مريٜم٦م اعم٤مٟمٕم٦م قمـ إرادة احل٘مٞم٘م٦م، واًمٙمٜم٤مي٦م ًمٞم٧ًم يمذًمؽ، وأُم٤م إهن٤م ًمٞم٧ًم جم٤مزا، ومألٟمف اؿم

واًمٙمٜم٤مي٦م ًمٞم٧ًم يمذًمؽ، ىم٤مل اًمدؾمقىمل: وهذا هق اًمتح٘مٞمؼ. ]طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم خمتٍم اعمٕم٤مين 

 [238و 3/261

وىمد قمروم٧م أن اًمذي يٕمده٤م ُمـ احل٘مٞم٘م٦م يٛمٜمع أهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ اًمٚمٗمظ اعمًتٕمٛمؾ ومٞمام ووع ًمف، سمؾ هل 

 .قمٜمده يمذًمؽ، يمام سح اًمِمٞم( قمز اًمديـ

م أٟمف يٕمده٤م ُمـ احل٘مٞم٘م٦م ٓ ُمـ اعمج٤مز، ٓ ؾمٞمام وىمد ىم٤مل  وًمٕمٚمؽ ىمد قمروم٧َم ُمـ يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اعمت٘مد 

ه يمام ىم٤مًم٧م اعمرأة: زوضمل ـمقيؾ اًمٜمج٤مد قمٔمٞمؿ اًمرُم٤مد ىمري٥م اًمٌٞم٧م ُمـ اًمٜم٤مد: ىمٌَٚمف ُمتّمال سمف: ) ففذا كؾ 

ًمٓمٕم٤مم وىمرب اًمٌٞم٧م ُمـ ، وُم٘مّمقده٤م: أن شمٕمر  ًمقازم ذًمؽ، وهق ـمقل اًم٘م٤مُم٦م واًمٙمرم سمٙمثرة احؼقؼة

 [5/127ُمقوع إوٞم٤م (. ]جمٛمقع اًمٗمت٤موى 

صمؿ عمَي٤م يم٤مٟم٧م اًمٙمٜم٤مي٦م ُِمـ ضمٜمس دًٓم٦م آًمتزام، ًَمِزَم اًمتٜمٌُف ًمٚمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم جم٤مز اًمٚمزوم، وهلذا ىم٤مل 

وىمد ُيتٚمط جم٤مُز اًمٚمزوم سم٤مًمٙمٜم٤مي٦م( اهـ ، ٕٟمف جيٛمٕمٝمام إرادُة ( : )36)ص "ُمقضمز اًمٌالهم٦م"اسمـ قم٤مؿمقر ذم 

ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًم٘مزويٜمل زم اعمٕمٜمك، وًمٙمـ يٗمرق سمٞمٜمٝمام سمجقاز إرادة اعمٕمٜمك إصكم ذم اًمٙمٜم٤مي٦م دون اعمج٤مز، ٓ

ومالن ـمقيؾ "يم٘مقًمؽ:  ،ُمٕمٜم٤مه ُمع ضمقاز إرادة ُمٕمٜم٤مه طمٞمٜمئذاًمٙمٜم٤مي٦م: ًمٗمٌظ أريد سمف ٓزُم : ) "اإليْم٤مح"ذم 

 اًمًٕمل سمٜمٗمًٝم٤م همػم حمت٤مضم٦م إمم ، أي: ُمرومٝم٦م خمدوُم٦م"ومالٟم٦م ٟم١موم اًمْمحك"و ،أي: ـمقيؾ اًم٘م٤مُم٦م ،"اًمٜمج٤مد

وذًمؽ أن وىم٧م اًمْمحك وىم٧ُم ؾمٕمل ٟم٤ًمء اًمٕمرب ذم أُمر اعمٕم٤مش ويمٗم٤مي٦م أؾم٤ٌمسمف  ،ذم إصالح اعمٝمامت

ومال شمٜم٤مم ومٞمف ُِمـ ٟم٤ًمئٝمؿ إٓ َُمـ شمٙمقن هل٤م  ،هتٞمئ٦م اعمتٜم٤موٓت وشمدسمػم إصالطمٝم٤موحتّمٞمؾ ُم٤م يت٤مج إًمٞمف ذم 

ن ُيراد ُمع ذًمؽ ـمقُل اًمٜمج٤مد واًمٜمقم ذم اًمْمحك ُمـ همػم وٓ يٛمتٜمع أ ،يٜمقسمقن قمٜمٝم٤م ذم اًمًٕمل ًمذًمؽ ظَمَدمٌ 

 شم٠مول.

وم٢مني اعمج٤مز  ،ضمٝم٦م إرادة اعمٕمٜمك ُمع إرادة ٓزُمفأي: ُِمـ  ،سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمج٤مز ُمـ هذا اًمقضمف وم٤مًمٗمرق

ٕني اعمج٤مز  ،ُمـ همػم شم٠مولأن شمريد ُمٕمٜمك إؾمد  ،"ذم احلامم أؾمد"ّمح ذم ٟمحق ىمقًمؽ: ومال ي ،يٜم٤مذم ذًمؽ
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ُمـ  ذم يمثػمٍ  ك واطمدٍ سمٛمٕمٜمً  قمغم اًمٌمء سمٕمٞمٜمف، واًمٙمؾ   ص  ٜمُ ، وُمٜمٝمؿ ُمـ يَ (322)هأو ٟمٔمػمِ 

 ، واهلل اهل٤مدي.(323)ًمذًمؽ اًمٚمٌٞم٥ُم  ـِ ٓمي ٗمَ تَ ٞمَ ٚمْ إُم٤ميمـ، ومَ 

                                                                                                                                                      

اإليْم٤مح ذم ُمٕم٤مٟمدة إلرادة احل٘مٞم٘م٦م يمام قمروم٧م, وُمٚمزوُم ُمٕم٤مٟمد اًمٌمء ُمٕم٤مٟمٌِد ًمذًمؽ اًمٌمء(. ] ُمٚمزوُم ىمريٜم٦مٍ 

 ([42)صواٟمٔمر: ُمقضمز اًمٌالهم٦م ٓسمـ قم٤مؿمقر  ،( 313قمٚمقم اًمٌالهم٦م )ص

اًمٗمرق سملم اعمج٤مز واًمٙمٜم٤مي٦م: أٟمف ٓ سمد ذم اعمج٤مز ُِمـ ىمريٜم٦ٍم ُم٤مٟمٕم٦ٍم : ) "دؾمتقر اًمٕمٚمامء"وىم٤مل ص٤مطم٥م 

ُمثال أن يراد  "رأي٧م أؾمدا يرُمل"احل٘مٞم٘مل، سمخال  اًمٙمٜم٤مي٦م، وم٢مٟمف ٓ جيقز ذم ىمقًمٜم٤م: قمـ إرادة اعمٕمٜمك 

أن يراد ٓزم ُمٕمٜم٤مه، أقمٜمل ـمقيؾ اًم٘م٤مُم٦م ُمع إرادة  "ـمقيؾ اًمٜمج٤مد"سم٤مٕؾمد احلٞمقاُن اعمٗمؽمس، وجيقز ذم 

 اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل، أقمٜمل ـمقل اًمٜمج٤مد.

٤ميِمل ومرق سملم اًمٙمٜم٤مي٦م واعمج٤مز سم٠مني آٟمت٘م٤مَل  ٙمي ًي ذم اًمٙمٜم٤مي٦م يٙمقن ُمـ اًمالزم إمم اعمٚمزوم، يم٤مٟٓمت٘م٤مل  واًم

ُمـ ـمقل اًمٜمج٤مد اًمذي هق ٓزٌم ًمٓمقل اًم٘م٤مُم٦م إًمٞمف، وآٟمت٘م٤مُل ذم اعمج٤مز يٙمقن ُمـ اعمٚمزوم إمم اًمالزم، 

يم٤مٟٓمت٘م٤مل ُمـ اًمٖمٞم٨م اًمذي هق ُمٚمزوُم اًمٜم٧ٌم إمم اًمٜم٧ٌم، وُمـ إؾمد اًمذي هق ُمٚمزوم اًمِمج٤مع إمم 

 اًمِمج٤مع.

أن ُيقوع قمغم اًمٗمرق حت٧م اعمٞمزاب طمتك يّمؾ ًمف اًمٗمرق، ٕني اًمالزم ُم٤م مل يٙمـ  وهذا اًمٗمرق يٜمٌٖمل

ُمٚمزوُم٤م مل ُيٜمت٘مؾ ُمٜمف، ٕن اًمالزم ُمـ طمٞم٨م إٟمف ٓزم جيقز أن يٙمقن أقمؿي ُمـ اعمٚمزوم، وٓ دًٓم٦م ًمٚمٕم٤مم قمغم 

قن آٟمت٘م٤مُل ُمـ اخل٤مص، سمؾ إٟمام يٙمقن ذًمؽ قمغم شم٘مدير شمالُزُِمٝمام وشم٤ًمويام، وإذا يم٤من اًمالزُم ُمٚمزوُم٤م يٙم

اعمٚمزوم إمم اًمالزم يمام ذم اعمج٤مز، ومال يتح٘مؼ اًمٗمرق. واًمًٙم٤ميمل ىمد اقمؽم  سم٠مٟمف ُم٤م مل شمٙمـ اعم٤ًمواُة سملم 

اًمالزم واعمٚمزوم أي اعمالزُم٦م ٓ يٛمٙمـ آٟمت٘م٤مل، وآٟمت٘م٤مُل طمٞمٜمئذ ُمـ اًمالزم إمم اعمٚمزوم يٙمقن سمٛمٜمزًم٦م 

 [3/106ء (. ]دؾمتقر اًمٕمٚمامآٟمت٘م٤مل ُمـ اعمٚمزوم إمم اًمالزم

 ىمٚم٧م: وأٟم٧م إذا شمدسمرت هذه اعم٤ٌمطم٨م شمٌلم ًمؽ وصمٞمُؼ اًمّمٚم٦م سملم ًم٤ًمن اًمٕمرب وٟمٔمر اًمٕم٘مؾ.

 أي: ُمث٤مًمف. (322)

شمٜمٌٞمٌف ومٞمام جي٥م أْن ُيالطَمظ قمٜمد ٟم٘مؾ أىمقال اعمٗمنيـ: َيْٙمُثر ذم : ) "اًمؼمه٤من"ىم٤مل اًمزريمٌم ذم  (323)

ٕم٤ٌمراٍت ُمت٤ٌميٜم٦م إًمٗم٤مظ، وئمـ َُمـ ٓ وَمْٝمَؿ ُمٕمٜمك أي٦م أىمقاهُلؿ واظمتالوُمٝمؿ، ويٞمٙمف اعمّمٜمٗمقن ًمٚمتٗمًػم سم
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ذم  طمج٦م، ومٙمٞمػ شمٙمقن طمج٦مً  اًمت٤مسمٕملم ذم اًمٗمروع ًمٞم٧ًم ه: أىمقاُل ٤مج وهمػمُ جي سمـ احلَ  ٦مُ ٌَ ٕمْ وىم٤مل ؿُم 

 اًمتٗمًػم؟

 قمغم همػمهؿ مِمي  يٕمٜمل أهن٤م ٓ شمٙمقن طمج٦مً 
ِ
 ـ ظم٤مًمٗمٝمؿ، وهذا صحٞمح، أُم٤م إذا أمجٕمقا قمغم اًمٌمء

 قمغم ُمـ قمغم سمٕمض وٓ ٝمؿ طمج٦مً سمٕمِْم  اظمتٚمٗمقا ومال يٙمقن ىمقُل  وم٢منِ  ،رشم٤مب ذم يمقٟمف طمج٦مومال يُ 

ع ذم ذًمؽ إمم ًمٖم٦م اًم٘مرآن، أو اًمًٜم٦م، أو قمٛمقم ًمٖم٦م اًمٕمرب، أو أىمقال اًمّمح٤مسم٦م ذم رضَم سمٕمدهؿ، ويُ 

 ذًمؽ.

 ومحرام. (324)الرأي دِ الؼرآن بؿجرَّ  تػسرُ وم٠مُم٤م 

                                                                                                                                                      

قمٜمده أني ذم ذًمؽ اظمتالوم٤م، ومٞمحٙمٞمف أىمقآ، وًمٞمس يمذًمؽ، سمؾ يٙمقن يمؾ  واطمٍد ُمٜمٝمؿ ذيمر ُمٕمٜمًك فمٝمر ُِمـ 

أي٦م، وإٟمام اىمتٍم قمٚمٞمف ٕٟمف أفمٝمُر قمٜمد ذًمؽ اًم٘م٤مئؾ، أو ًمٙمقٟمف أًمٞمَؼ سمح٤مل اًم٤ًمئؾ، وىمد يٙمقن سمٕمُْمٝمؿ 

ٟمٔمػمه، وأظمر سمٛم٘مّمقده وصمٛمرشمف، واًمٙمؾ  َي١ُمول إمم ُمٕمٜمًك واطمٍد هم٤مًم٤ٌم، واعمراد ُُيؼم قمـ اًمٌمء سمالزُمف و

ـْ ًمذًمؽ، وٓ ُيٗمٝمؿ ُِمـ اظمتال  اًمٕم٤ٌمرات اظمتالُ  اعمرادات، يمام ىمٞمؾ:   الٛمٞمع، ومٚمٞمَُتَٗمٓمي

ٜمُؽ واطمد ... ويمؾٌّ إمم ذاك الامِل ُيِمػم ًْ  قم٤ٌمراشُمٜم٤م ؿَمتيك وطُم

إذا مل يٛمٙمـ الٛمُع، وم٤معمت٠مظمر ُمـ اًم٘مقًملم قمـ اًمِمخص اًمقاطمد هذا يمٚم ف طمٞم٨م أُمٙمـ الٛمع، وم٠مُم٤م 

م. ويمثػما ُم٤م يذيمر اعمٗمنون ؿمٞمئ٤م ذم أي٦م قمغم ضمٝم٦م  ٌم قمٜمف إن اؾمتقي٤م ذم اًمّمح٦م، وإٓ وم٤مًمّمحٞمُح اعم٘مدي ُُمَ٘مدي

(. ]اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اًمتٛمثٞمؾ عم٤م دظمؾ ذم أي٦م، ومٞمٔمـ سمٕمُض اًمٜم٤مس أٟمف ىَمٍَمَ أي٦َم قمغم ذًمؽ

2/159 - 160] 

ىم٤مل اسمـ اًمٕمريب: )اًمرأي ُمّمدر رأي٧م سم٘مٚمٌل، يمام أن اًمرؤي٦م ُمّمدر رأي٧م سمٕمٞمٜمل، وُِمـ رأي  (324)

اًم٘مٚم٥م ُم٤م يٙمقن سم٤مـمال، وُمٜمف ُم٤م يٙمقن طم٘م٤م، وم٠مُم٤م احلؼ  ومٙمؾ رأٍي يٙمقن قمـ دًمٞمؾ، وأُم٤م اًم٤ٌمـمؾ ُم٤م يم٤من قمـ 

 ([659هًقى جمرد(. ]ىم٤مٟمقن اًمت٠مويؾ )ص

ؾ: ُمّمدر رأى اًمٌمَء يراه رأي٤م، صمؿ همٚم٥م اؾمتٕمامًُمف قمغم اعمَْرئل  اًمرأي ذم إصوىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )

ف، ُِمـ سم٤مب اؾمتٕمامل اعمّمدر ذم اعمٗمٕمقل، يم٤مهلقى ذم إصؾ ُمّمدر هقيف يقاه هًقى، صمؿ اؾمُتٕمٛمؾ ذم  ًِ ٟمٗم

٤م ومت٘مقل:  اًمٌمء اًمذي يقى، ومٞم٘م٤مل: هذا هقى ومالن، واًمٕمرب شمٗمرق سملم ُمّم٤مدر ومٕمؾ اًمرؤي٦م سمح٥ًم حم٤مهل 
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ؾ، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، طمدصمٜم٤م قمٌد إقمغم ىم٤مل:  ، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ قم٤ٌمسطمدصمٜم٤م ُُم١َمُمي

 ."ه ُمـ اًمٜم٤مرٖمػم قمٚمؿ، ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمدَ ُمـ ىم٤مل ذم اًم٘مرآن سم"ٚمؿ: رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمىم٤مل 

 ل، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، قمـ اسمـ قم٤ٌمسطمدصمٜم٤م َويِمٞمع، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من، قمـ قمٌد إقمغم اًمثٕمٚمٌ

ٖمػم قمٚمؿ، ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ ُمـ ىم٤مل ذم اًم٘مرآن سم"رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ىم٤مل: ىم٤مل 

 .(325)"اًمٜم٤مر

 ...ىم٤مل:  (326)وسمف إمم اًمؽمُمذي

                                                                                                                                                      

رأي٤م،  -عم٤َِم ُيٕمٚمؿ سم٤مًم٘مٚم٥م وٓ ُيرى سم٤مًمٕملم  -ذم اًمٜمقم رؤي٤م، ورآه ذم اًمٞم٘مٔم٦م رؤي٦م، ورأى يمذا رأى يمذا 

ٍؾ وـمٚم٥ٍم عمٕمروم٦م وضمف اًمّمقاب مم٤م شمتٕم٤مرض ومٞمف إُم٤مرات،  وًمٙمٜمٝمؿ ظمّمقه سمام يراه اًم٘مٚم٥ُم سمٕمد ومِْٙمٍر وشم٠مُم 

يْم٤م ًمألُمر اعمٕم٘مقل اًمذي ٓ ختتٚمػ ومال ي٘م٤مل عمـ رأى سم٘مٚمٌف أُمرا هم٤مئ٤ٌم قمٜمف مم٤م يس سمف إٟمف رأيف، وٓ ي٘م٤مل أ

ومٞمف اًمٕم٘مقل وٓ شمتٕم٤مرض ومٞمف إُم٤مرات إٟمف رأي، وإن اطمت٤مج إمم ومٙمر وشم٠مُمؾ يمدىم٤مئؼ احل٤ًمب وٟمحقه٤م(. 

 [2/124إقمالم اعمقىمٕملم ]

ىم٤مل ٟم٤مس اًمٗمٝمد: يمذا ورد ذم اًمٗمت٤موى، وىمد طمّمؾ ؾم٘مط ذم سمداي٤مت يمؾ ؾمٜمد، وئمٝمر أن  (325)

ٜمده: طمدصمٜم٤م ُم١مُمؾ طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من طمدصمٜم٤م قمٌد إقمغم... احلدي٨م، وهق اًمً٘مط هق: ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ذم ُمً

. واحلدي٨م اًمذي سمٕمده رواه أمحد أيْم٤م قمـ ويمٞمع طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ قمٌد إقمغم...  1/269ذم اعمًٜمد : 

 ([113. اهـ . ]صٞم٤مٟم٦م جمٛمقع اًمٗمت٤موى ُمـ اًمً٘مط واًمتّمحٞمػ )ص 1/233احلدي٨م : اعمًٜمد : 

ًمف: )وسمف إمم اًمؽمُمذي(، ومٞمحتٛمؾ أني اًمِمٞم( رمحف اهلل روى سم٢مؾمٜم٤مده ىم٤مل ٟم٤مس اًمٗمٝمد: وأُم٤م ىمق (326)

ىمٌؾ هذا احلدي٨م ؿمٞمئ٤م وًمٙمٜمف ؾم٘مط ذم اًمٜمًخ٦م، صمؿ صمٜمك سمذيمر هذا احلدي٨م سم٤مإلؾمٜم٤مد ٟمٗمًف إمم اًمؽمُمذي 

ػ ُمـ )وروى(، وهق إىمرب -أي سم٤مإلؾمٜم٤مد اًم٤ًمسمؼ  -وم٘م٤مل: )وسمف  (، ويتٛمؾ أن يٙمقن )وسمف إمم( ُمّمحي

 ([113ـ . ]صٞم٤مٟم٦م جمٛمقع اًمٗمت٤موى ُمـ اًمً٘مط واًمتّمحٞمػ )صواهلل أقمٚمؿ اه
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 ل  ٕمِ ٓمَ اًم٘مُ  مٍ زْ أظمق طَم  ٌؾ ٞمْ ٝمَ ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ؾُم  (327)سمـ هاللطم٤ًمن طمدصمٜم٤م قمٌد سمـ محٞمد، طمدصمٜمل 

ذم  ُمـ ىم٤مل"رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: ىم٤مل: ىم٤مل  أسمق قمٛمران الَْقيِن، قمـ ضُمٜمُْدبىم٤مل: طمدصمٜم٤م 

 هذا طمدي٨م همري٥م، وىمد شمٙمٚمؿ سمٕمُض "، ىم٤مل اًمؽمُمذي: (328)"اًم٘مرآن سمرأيف وم٠مص٤مب وم٘مد أظمٓم٠م

                                              

ىم٤مل ٟم٤مس اًمٗمٝمد: وىمد وىمع شمّمحٞمٌػ ذم ؾمٜمد اًمؽمُمذي طمٞم٨م وىمع ومٞمف )طم٤ًمن سمـ هالل(،  (327)

( . اهـ . ]صٞم٤مٟم٦م جمٛمقع اًمٗمت٤موى ُمـ اًمً٘مط 2952وصقاسمف )طم٤ٌمن سمـ هالل(، واٟمٔمر اًمؽمُمذي )

 ([114واًمتّمحٞمػ )ص

اًمرأَي اًمذي يٖمٚم٥م قمغم اًم٘مٚم٥م ُِمـ  -واهلل أقمٚمؿ  -، وم٢مٟمام أراد هذا إْن صحىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل: ) (328)

همػم دًمٞمٍؾ ىم٤مم قمٚمٞمف، ومِٛمْثُؾ هذا اًمذي ٓ جيقز احلٙمُؿ سمف ذم اًمٜمقازل، ومٙمذًمؽ ٓ جيقز شمٗمًػُم اًم٘مرآن سمف، وأُم٤م 

ه سمره٤مٌن، وم٤محلٙمُؿ سمف ذم اًمٜمقازل ضم٤مئز، ويمذًمؽ شمٗمًػُم اًم٘مرآن سمف ضم٤مئز إليامن (. ]ؿمٕم٥م ااًمرأُي اًمذي َيُِمد 

3/540] 

ُمٕمٜمك هذا: أْن ُي٠ًمل اًمرضمُؾ قمـ ُمٕمٜمًك ذم يمت٤مب اهلل ومٞمتًقر قمٚمٞمف سمرأيف، دون ٟمٔمٍر وىم٤مل اسمـ قمٓمٞم٦م: )

 َ ومٞمام ىم٤مل اًمٕمٚمامء، أو اىمتْمتف ىمقاٟملُم اًمٕمٚمقم يم٤مًمٜمحق وإصقل، وًمٞمس َيدظُمؾ ذم هذا احلدي٨ِم أْن ُيٗمن 

قل يمؾ  واطمٍد سم٤مضمتٝم٤مده اعمٌٜمل قمغم ىمقاٟملم قمٚمؿ وٟمٔمر، اًمٚمٖمقيقن ًمٖمتف، واًمٜمح٤مة ٟمحَقه، واًمٗم٘مٝم٤مء ُمٕم٤مٟمٞمف، وي٘م

، واٟمٔمر: ىم٤مٟمقن اًمت٠مويؾ  1/41(. ]اعمحرر اًمقضمٞمز وم٢مني اًم٘م٤مئؾ قمغم هذه اًمّمٗم٦م ًمٞمس ىم٤مئال سمٛمجرد رأيف

 [1/25( ، واًمٌحر اعمحٞمط ٕيب طمٞم٤من 660 - 659ٓسمـ اًمٕمريب )ص

اطمٍد ُمـ اًمٕمٚمامء، وم٢مني َُمـ ىم٤مل ومٞمف سمام هذا صحٞمح، وهق اًمذي اظمت٤مره همػُم وىم٤مل اًم٘مرـمٌل وىمد ٟم٘مٚمف: )

ؾَمٜمَح ذم وَهف وظمٓمر قمغم سم٤مًمف ُِمـ همػم اؾمتدٍٓل قمٚمٞمف سم٤مٕصقل ومٝمق خمٓمئ، وإني َُمـ اؾمتٜمٌط ُمٕمٜم٤مه سمحٛمٚمف 

 [1/32(. ]شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل قمغم إصقل اعمحٙمٛم٦م اعمتَٗمؼ قمغم ُمٕمٜم٤مه٤م ومٝمق ممدوح

اًمٜمٝمل قمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًمرأي ٓ قر: )حت٧م احلدي٨م اعمذيم "ضم٤مُمع إصقل"ىم٤مل اسمـ إصمػم ذم و

ُيٚمق: إُم٤م أن يٙمقن اعمراد سمف: آىمتّم٤مر قمغم اًمٜم٘مؾ واعمًٛمقع وشمرك آؾمتٜم٤ٌمط، أو اعمراد سمف: أُمٌر آظمر، 

ىمد  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ-وسم٤مـمٌؾ أن يٙمقن اعمراُد سمف أن ٓ يتٙمٚمؿ أطمٌد ذم اًم٘مرآن إٓ سمام ؾَمِٛمَٕمف، وم٢مني اًمّمح٤مسم٦م 

ٗمقا ذم شمٗمًػمه قمغم وضمقه، وًمٞمس يمؾ  ُم٤م ىم٤مًمقه ؾَمِٛمٕمقه ُمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف ومنوا اًم٘مرآن، واظمتٚم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 343 

                                                                                                                                                      

، وم٢مْن يم٤من اًمت٠مويُؾ "اًمٚمٝمؿ وم٘مٝمف ذم اًمديـ وقمٚمٛمف اًمت٠مويؾ"وؾمٚمؿ، وإني اًمٜمٌلي دقم٤م ٓسمـ قم٤ٌمس وم٘م٤مل: 

 ُمًٛمققم٤م يم٤مًمتٜمزيؾ، ومام وم٤مئدُة ختّمٞمِّمف سمذًمؽ؟

 وإٟمام اًمٜمٝمل ُيَٛمؾ قمغم أطمد وضمٝملم: 

يٙمقن ًمف ذم اًمٌمء رأي، وإًمٞمف ُمٞمٌؾ ُِمـ ـمٌٕمف وهقاه، ومٞمت٠مول اًم٘مرآَن قمغم وومؼ رأيف  أطمدَه٤م: أن

وهقاه، ًمٞمحت٩مي قمغم شمّمحٞمح همروف، وًمق مل يٙمـ ًمف ذًمؽ اًمرأُي واهلقى ًمٙم٤من ٓ يٚمقح ًمف ُمـ اًم٘مرآن ذًمؽ 

 اعمٕمٜمك.

هق يٕمٚمؿ وهذا اًمٜمقُع يٙمقن شم٤مرة ُمع اًمٕمٚمؿ، يم٤مًمذي يت٩م سمٌٕمض آي٤مت اًم٘مرآن قمغم شمّمحٞمح سمدقمتف و

أن ًمٞمس اعمراد سم٤مٔي٦م ذًمؽ وًمٙمـ يٚمٌس قمغم ظمّمٛمف، وشم٤مرة يٙمقن ُمع الٝمؾ، وذًمؽ إذا يم٤مٟم٧م أي٦م 

حمتٛمٚم٦م، ومٞمٛمٞمؾ وَمْٝمُٛمف إمم اًمقضمف اًمذي يقاومؼ همرَوف، ويؽمضمح ذًمؽ ال٤مٟم٥ُم سمرأيف وهقاه، ومٞمٙمقن ىمد وَمني 

٤من يؽمضمح قمٜمده ذًمؽ اًمقضمف. وشم٤مرة سمرأيف، أي: رأُيف هق اًمذي محٚمف قمغم ذًمؽ اًمتٗمًػم، وًمقٓ رأُيف عم٤م يم

يٙمقن ًمف همرٌض صحٞمح، ومٞمٓمٚم٥م ًمف دًمٞمال ُمـ اًم٘مرآن، ويًتدل قمٚمٞمف سمام يٕمٚمؿ أٟمف ُم٤م أريد سمف، يمٛمـ يدقمق 

ُف ـَمَٖمك}إمم جم٤مهدة اًم٘مٚم٥م اًم٘م٤مد، ومٞم٘مقل: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ويِمػم إمم ىمٚمٌف، ويقُمئ  {اْذَه٥ْم إمَِم ومِْرقَمْقَن إِٟمي

٤مظ ذم اعم٘م٤مصد اًمّمحٞمح٦م، حتًٞمٜم٤م ًمٚمٙمالم،  إمم أٟمف اعمراُد سمٗمرقمقن. وهذا الٜمُس ىمد اؾمتٕمٛمٚمف سمٕمُض اًمُققمي

وشمرهمٞم٤ٌم ًمٚمٛمًتٛمع، وهق ممٜمقع، وىمد اؾمتٕمٛمٚمف اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ذم اعم٘م٤مصد اًمٗم٤مؾمدة، ًمتٖمرير اًمٜم٤مس، ودقمقهتؿ إمم 

 دٍة سمف.ُمذهٌٝمؿ اًم٤ٌمـمؾ، ومٞمٜمزًمقن اًم٘مرآن قمغم وومؼ رأيؿ وُمذهٌٝمؿ، قمغم أُمقر يٕمٚمٛمقن ىمٓمٕم٤م أهن٤م همػُم ُمرا

 ومٝمذه اًمٗمٜمقن: أطمُد وضمٝمل اعمٜمع ُمـ اًمتٗمًػم سم٤مًمرأي.

واًمقضمف اًمث٤مين: أن ي٤ًمرع إمم شمٗمًػم اًم٘مرآن سمٔم٤مهر اًمٕمرسمٞم٦م ُِمـ همػم اؾمتٔمٝم٤مٍر سم٤مًمًامع واًمٜم٘مؾ ومٞمام 

يتٕمٚمؼ سمٖمرائ٥م اًم٘مرآن وُم٤م ومٞمف ُمـ إًمٗم٤مظ اعمٌٝمٛم٦م واعمٌدًم٦م، وُم٤م ومٞمف ُمـ آظمتّم٤مر واحلذ  واإلوامر، 

ظمػم، ومٛمـ مل ُيٙمِؿ فم٤مهَر اًمتٗمًػم، وسم٤مدر إمم اؾمتٜم٤ٌمط اعمٕم٤مين سمٛمجرد ومٝمؿ اًمٕمرسمٞم٦م، يمثر واًمت٘مديؿ واًمت٠م

، ًمٞمت٘مك سمف  ًٓ همٚمُٓمف، ودظمؾ ذم زُمرة َُمـ ومن اًم٘مرآن سم٤مًمرأي، وم٤مًمٜم٘مُؾ واًمًامع ٓ سمد ُمٜمف ذم فم٤مهر اًمتٗمًػم أوي

إٓ سم٤مًمًامع يمثػمة، وٓ ُمقاوع اًمٖمٚمط، صمؿ سمٕمد ذًمؽ يتًع اًمتٗمٝمؿ وآؾمتٜم٤ٌمط، واًمٖمرائ٥م اًمتل ٓ شمٗمٝمؿ 

ًة }ُمٓمٛمع ذم اًمقصقل إمم اًم٤ٌمـمـ ىمٌؾ إطمٙم٤مم اًمٔم٤مهر، أٓ شمرى أني ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َوآشَمْٞمٜم٤َم صَمُٛمقَد اًمٜمي٤مىَم٦َم ُُمٌٍِْمَ
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أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل صغم  سمٕمضِ  ي قمـوهٙمذا رو احلدي٨م ذم ؾمٝمٞمؾ اسمـ أيب طمزم. أهؾِ 

٤مهد وأُم٤م اًمذي روي قمـ جمسمٖمػم قمٚمؿ،   اًم٘مرآنُ ٗمني يُ  وا ذم أنْ دُ دي هؿ، أهنؿ ؿَم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وهمػمِ 

ـ  أهنؿ ومني  وىمت٤مدة وهمػمَه٤م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اًم٘مرآن وومنوه  هبؿ أهنؿ ىم٤مًمقا ذم وا اًم٘مرآن، ومٚمٞمس اًمٔم

ًِ  ؾِ ٌَ ـ ىمِ سمٖمػم قمٚمؿ أو ُمِ  ؾ أٟمٗمًٝمؿ ٌَ ـ ىمِ وىمد روي قمٜمٝمؿ ُم٤م يدل قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤م، أهنؿ مل ي٘مقًمقا ُمِ  ٝمؿ،أٟمٗم

 .(329)"سمٖمػم قمٚمؿ

ومٚمق أٟمف أص٤مب ر سمف، ُمِ ُم٤م أُ  همػمَ  ؽٚمَ ًمف سمف، وؾَم  ؿَ ٚمْ ُم٤م ٓ قمِ  َػ ـ ىم٤مل ذم اًم٘مرآن سمرأيف وم٘مد شمٙمٚمي ومٛمَ 

ؿ سملم اًمٜم٤مس قمغم ٙمَ ـ طَم ، يمٛمَ (330)ـ سم٤مسمفُمِ  إُمرَ  ٟمف مل ي٠مِت ٕ ،اعمٕمٜمك ذم ٟمٗمس إُمر ًمٙم٤من ىمد أظمٓم٠م

                                                                                                                                                      

ُمٕمٜم٤مه: آي٦م ُمٌٍمة ومٔمٚمٛمقا هب٤م أٟمٗمًٝمؿ سم٘متٚمٝم٤م، وم٤مًمٜم٤مفمر إمم فم٤مهر اًمٕمرسمٞم٦م، ئمـ أن اعمراد سمف: أن  {وَمَٔمَٚمُٛمقا هِب٤َم

ٝمؿ، ومٝمذا ُِمـ اًمٜم٤مىم٦م يم٤مٟم٧م ُمٌ ًَ ٍمة ومل شمٙمـ قمٛمٞم٤مء، وٓ يدري سمامذا فمٚمٛمقا، وأهنؿ فمٚمٛمقا همػَمهؿ أو أٟمٗم

 احلذ  واإلوامر، وأُمث٤مُل هذا ذم اًم٘مرآن يمثػم.

،  5 - 2/4( اهـ . ]ضم٤مُمع إصقل وُم٤م قمدا هذيـ اًمقضمٝملم، ومال يتٓمرق اًمٜمٝمُل إًمٞمف، واهلل أقمٚمؿ

 [227 - 6/226طمقذي ، وحتٗم٦م إ 61 - 1/60واٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٜمٞم٤ًمسمقري 

 . 5/200ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  (329)

وىمد ومٞمام ضم٤مء ُمـ اخلؼم ذم اًمؽمهٞم٥م ُمـ اًمتٗمًػم سم٤مًمرأي: ) "اعمدظمؾ"وىمد ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ذم  (330)

يٙمقن اعمراُد سمف: َُمـ ىم٤مل ومٞمف سمرأيف ُمـ همػم ُمٕمروم٦ٍم ُمٜمف سم٠مصقل اًمٕمٚمؿ وومروقمف، ومتٙمقن ُمقاوم٘مُتف ًمٚمّمقاب 

 [2/162(. ]اًمؼمه٤من ًمٚمزريمٌم قدةوإن واوم٘مف ُمـ طمٞم٨م ٓ يٕمرومف همػَم حمٛم

يٕمٜمل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف أظمٓم٠م ذم ومٕمٚمف، سم٘مٞمٚمف ومٞمف وىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم ُم٘مدُم٦م شمٗمًػمه: )

سمرأيف، وإْن واومؼ ىمٞمُٚمف ذًمؽ قملَم اًمّمقاب قمٜمد اهلل، ٕني ىمٞمَٚمف ومٞمف سمرأيف، ًمٞمس سم٘مٞمِؾ قم٤ممِلٍ أني اًمذي ىم٤مل ومٞمف 

(. ]شمٗمًػم ٌؾ قمغم اهلل ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ، آصمؿ سمٗمٕمٚمف ُم٤م ىمد هنك قمٜمف وطمٔمر قمٚمٞمفُِمـ ىمقٍل طمؼٌّ وصقاب، ومٝمق ىم٤مئ

 [1/79اًمٓمؼمي 

:  "ُمـ ىم٤مل ذم اًم٘مرآن سمرأيف وم٠مص٤مب وم٘مد أظمٓم٠م"( قمٜمد ذح طمدي٨م 1/310) "ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح"وذم 

ىم٤مل اسمـ طمجر: أي: أظمٓم٠م ـمريَؼ آؾمت٘م٤مُم٦م سمخقوف ذم يمت٤مب اهلل سم٤مًمتخٛملم واحلَْدس، ًمتٕمديف هبذا )
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ُم٤م ممـ رْ ضُم  ، ًمٙمـ يٙمقن أظمػي (331)ذم ٟمٗمس إُمر ف اًمّمقاَب واومؼ طمٙمٛمُ  ومٝمق ذم اًمٜم٤مر، وإنْ  ضمٝمؾٍ 

 أظمٓم٠م، واهلل أقمٚمؿ.

َٝمَداء وَم٠ُمْوًَمِئَؽ }وم٘م٤مل:  لمك اهلل شمٕم٤ممم اًمَ٘مَذوَم٦م يم٤مذسمِ ٛمي وهٙمذا ؾَم  ْ َي٠ْمشُمقا سم٤ِمًمِم  قِمٜمَد اهلليِ ُهُؿ  وَم٢مِْذ مَل

ًمف  ؾ  ٕٟمف أظمؼم سمام ٓ َيِ  ـ زٟمك ذم ٟمٗمس إُمر،ُمَ  َ  ذَ يم٤من ىمد ىمَ  وم٤مًم٘م٤مذ  يم٤مذب، وًمق ،{اًْمَٙم٤مِذسُمقنَ 

 ، واهلل أقمٚمؿ.(332)ٚميَػ ُم٤م ٓ قِمْٚمَؿ ًمف سمفسمف، وشمٙم اإلظم٤ٌمرُ 

                                                                                                                                                      

قض ُمع قمدم اؾمتجامقمف ًمنموـمف، ومٙم٤من آصمام سمف ُمٓمٚم٘م٤م، ومل ُيٕمتَدي سمٛمقاوم٘متف ًمٚمّمقاب، ٕهن٤م ًمٞم٧ًم قمـ اخل

، سمخال  َُمـ يمٛمٚم٧م ومٞمف آٓت اًمتٗمًػم... وم٢مٟمف ُم٠مضمقٌر سمخقوف ومٞمف وإن أظمٓم٠م، ٕٟمف ٓ  رٍّ ىمّمٍد وٓ حَتَ

ص٤مب، وأضمرا إن شمٕمدي ُمٜمف، ومٙم٤من ُم٠مضمقرا أضمريـ يمام ذم رواي٦م، أو قمنمة أضمقر يمام ذم أظمرى، إن أ

أظمٓم٠م، يم٤معمجتٝمد ذم إطمٙم٤مم، ٕٟمف سمذل وؾمٕمف ذم ـمٚم٥م احلؼ واوٓمره اًمدًمٞمُؾ إمم ُم٤م رآه، ومٚمؿ يٙمـ ُمٜمف 

 [8/225 "حتٗم٦م إطمقذي"(. ]وٟم٘مٚمف ذم شم٘مّمػٌم سمقضمف

اًم٘مْم٤مة صمالصم٦م: واطمٌد ذم "قمـ سمريدة قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: وذم احلدي٨م  (331)

وم٠مُم٤م اًمذي ذم الٜم٦م ومرضمٌؾ قَمَرَ  احلؼي وم٘م٣م سمف، ورضمؾ قمر  احلؼ وَمَج٤مَر ذم  الٜم٦م، واصمٜم٤من ذم اًمٜم٤مر،

. رواه أسمق داود واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف، "احلٙمؿ، ومٝمق ذم اًمٜم٤مر، ورضمٌؾ ىم٣م ًمٚمٜم٤مس قمغم ضمٝمٍؾ ومٝمق ذم اًمٜم٤مر

ف ( : )فم٤مهُره أني َُمـ طمٙمؿ سمجٝمٍؾ وإن واومؼ طمٙمٛمُ 9/353) "قمقن اعمٕمٌقد"وصححف إًم٤ٌمين. ىم٤مل ذم 

، وم٢مٟمف َيّْمُدُق قمغم َُمـ واومؼ احلؼي وهق "وم٘م٣م ًمٚمٜم٤مس قمغم ضمٝمؾ"احلؼي وم٢مٟمف ذم اًمٜم٤مر، ٕٟمف أـمٚم٘مف وىم٤مل: 

 ضم٤مهٌؾ ذم ىمْم٤مئف: أٟمف ىم٣م قمغم ضمٝمؾ( اهـ .

همػَم ُمرٍة ي٘مقل ذم ىمقًمف  -يٕمٜمل واًمَده اًمت٘مل  -ؾمٛمٕم٧ُم اًمِمٞمَ( اإلُم٤مَم ىم٤مل اًمت٤مج اًمًٌٙمل: ) (332)

(، : هذا يَمِذٌب ذقمل ٓ ُيٓمَٚمؼ ومٞمف قمدُم ُمٓم٤مسم٘م٦ِم ُم٤م ذم ٟمٗمِس إُمر{هلليِ ُهُؿ اًْمَٙم٤مِذسُمقنَ وَم٠ُموًَمِئَؽ قِمٜمَْد ا}شمٕم٤ممم 

ه يم٤مذسم٤مًمٚمجقيٜمل ىمقَل اإلْصَٓمْخِري: ) "اًمٜمٝم٤مي٦م"صمؿ َٟمَ٘مَؾ ُمـ  (، هذا ًم٘م٥ٌم أصمٌتف اًمنمع... وم٢مني اًمنمع ؾَمامي

ُم٤م يم٤من ي٘مقًمف ًمٜم٤م ُِمـ أني اًم٘م٤مذ  يم٤مذٌب  -رمحف اهلل  -أظمذ اًمِمٞمُ( اإلُم٤مم  -واهلل أقمٚمؿ  -وُِمـ هٜم٤م وىم٤مل: )

قمٜمد اهلل، ًم٘م٥ٌم ًم٘مٌف اًمنمع ووؾمٛمف سمًٞمٛم٦م اًمٙمذب، وإْن يم٤من إُمُر قمغم ُم٤م َوَصػ ُِمـ اىمؽماِ  اعم٘مذوِ  

ْدَق هٜم٤م ًمٞمس ُمٓم٤مسَم٘م٦َم ُم٤م ذم ٟمٗمس إُمر، سمؾ يمؾ  ىم٤مذٍ  إذا مل يتؿ اًمٕمدد ومٝمق (، صمؿ ىم٤مل: )ُمٕمّمٞم٦َم اًمزٟم٤م إني اًمّم 
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 - 3/241(. ]ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ف اًمرب قمز ُمـ ىم٤مئؾ سمف ووؾمٛمف ؾمٛم٦م ٓ شمزايٚمفيم٤مذب، ًم٘م٥ٌم ًم٘مٌ

251] 

 وَم٠ُموًَمِئَؽ قِمٜمَْد اهلليِ ُهُؿ اًْمَٙم٤مِذسُمقنَ }ىمقًمف شمٕم٤ممم: : ) "اًمتٗمًػم"وىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم 
ِ
َٝمَداء  {وَم٢مِْذ مَلْ َي٠ْمشُمقا سم٤ِمًمِم 

اًمٌٞمٜم٦م وهق ص٤مدٌق ذم ىَمْذومِف، وًمٙمٜمف ذم طمٙمؿ أي: هؿ ذم طمٙمؿ اهلل يم٤مذسمقن، وىمد يٕمجز اًمرضمُؾ قمـ إىم٤مُم٦م 

قَمف  اًمنمع وفم٤مهِر إُمر يم٤مذٌب ٓ ذم قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم، وهق ؾمٌح٤مٟمف إٟمام َرشمي٥َم احلدوَد قمغم طمٙمٛمف اًمذي َذَ

ذم اًمدٟمٞم٤م ٓ قمغم ُم٘مت٣م قِمْٚمِٛمف اًمذي شمٕمٚمؼ سم٤مإلٟم٤ًمن قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف، وم٢مٟمام ُيٌٜمك قمغم ذًمؽ طمٙمُؿ أظمرة. 

هذا اعمٕمٜمك ويٕمْمده ُم٤م ظمرضمف اًمٌخ٤مري قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل:  ىمٚم٧م: ومم٤م ي٘مقي

أي٤م اًمٜم٤مس إني اًمقطمَل ىمد اٟم٘مٓمع، وإٟمام ٟم٠مظمذيمؿ أن سمام فمٝمر ًمٜم٤م ُمـ أقمامًمٙمؿ، ومٛمـ أفمٝمر ًمٜم٤م ظمػما أُِمٜمي٤مه "

سْمٜم٤مه، وًمٞمس ًمٜم٤م ُِمـ هيرشمف رء، اهلل ي٤مؾمٌف ذم هيرشمف، وُمـ أفمٝمر ًمٜم٤م ؾمقءا مل  ٟم١مُمٜمف ومل ٟمّمدىمف، وإن وىمري

(. . وأمجع اًمٕمٚمامء أني أطمٙم٤مَم اًمدٟمٞم٤م قمغم اًمٔم٤مهر، وأني اًمنائر إمم اهلل قمز وضمؾ"ىم٤مل: إني هيرشمف طمًٜم٦م

 [12/203شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ]

ومٙمؾ  َُمـ مل َي٠مِت سم٤مًمِمٝم٤مدة قمغم صح٦م ىمقًمِف ومٝمق قمٜمد اهلل يم٤مذب، وإْن يم٤من ذم ٟمٗمس ىم٤مل اسمـ قمروم٦م: )

 [3/225ًػم اسمـ قمروم٦م ]شمٗم(. إُمر ص٤مدىم٤م

ىمٚم٧م: وذم ظمّمقص طم٤مدصم٦م اإلومؽ: واوَمَؼ ُم٤م ذم طمٙمؿ اهلل ُم٤م ذم ٟمٗمس إُمر مم٤م يٕمٚمٛمف اهلل، وهق 

قِمل قمغم أم اعم١مُمٜملم ريض اهلل قمٜمٝم٤م اعمؼمأة ُمـ ومقق ؾمٌع ؾماموات سم٘مرآٍن يتغم طمتك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م،  يمِذُب ُم٤م اد 

: )أي: ذم طمٙمؿ اعمَِٚمِؽ إقمغم، سمؾ وذم هذه اًمقاىمٕم٦ِم  {قِمٜمَْد اهلليِ}وهلذا ىم٤مل اًمٌ٘م٤مقمل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 [13/230سمخّمقصٝم٤م ذم قمٚمٛمف(. ]ٟمٔمؿ اًمدرر 

م وضمَف أسمٞمٝم٤م  -وُمـ هٜم٤م ىم٤مل اسمـ قمروم٦م: )ُي١مظَمذ ُِمـ أي٦م أني َُمـ رُمك قم٤مئِم٦م   -ريض اهلل قمٜمٝم٤م ويمري

َب سم٤مًم٘مرآن(. ]شمٗمًػم اسمـ قمروم٦م   [3/225سمذًمؽ ومٝمق يم٤مومر، ٕٟمف يمذي

َُمـ ىمذ  قم٤مئِم٦م ومٙم٤مومٌر سم٤مإلمج٤مع، عمخ٤مًمٗمتف ٟمصي أي٤مت اعمؼمئ٦م هل٤م ُِمـ همػم  اًم٘م٤مري: )ىم٤مل اعمال قمكمو

 [(27ؿمؿ اًمٕمقارض ذم ذم اًمرواومض )صاًمٜمزاع(. ]

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ًي  مج٤مقم٦مٌ  (333)َج ري وهلذا حَتَ   قمـ ؾمٚمٞمامنهلؿ سمف، يمام روى ؿمٕم٦ٌم  ؿَ ٚمْ ػ قمـ شمٗمًػم ُم٤م ٓ قمِ ٚمَ ُمـ اًم

ة قمـ أيب َُمْٕمَٛمر قمـ قمٌد اهلل سمـ ٜمل، وأي ؾمامء ٚم  شُم٘مِ  أرضٍ  أي  ": (334)يؼد  ىم٤مل: ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمّم   ُُمري

 ."ذم يمت٤مب اهلل ُم٤م مل أقمٚمؿ؟! ذا ىمٚم٧ُم شمٔمٚمٜمل، إ

                                                                                                                                                      

أٟمزل اهللُ سمراءشمؽ ُمـ ومقق ؾمٌع ... و"وىمد ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ٕم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م وهل قمٜمد اعمقت: 

جٌد ُِمـ ُم٤ًمضمد اهلل ُيذيمر ومٞمف اهللُ إٓ ُيتغم ومٞمف آٟم٤مَء ؾماموات، ضم٤مء سمف اًمروح إُملم، وم٠مصٌح ًمٞمس هلل ُمً

 رواه أمحد وأسمق يٕمغم، وصححف اسمـ طم٤ٌمن.. "اًمٚمٞمؾ وآٟم٤مَء اًمٜمٝم٤مر

٥م قم٤مئِم٦َم إمم اًمزٟم٤م يم٤من يم٤مومرا، وهق ُم٤م ىم٤مل اسمـ طمجر اعمٙمل: ) ًَ َؿ ُِمـ طمدي٨م اإلومؽ أني َُمـ َٟم
قُمٚمِ

هُب٤م يم٤مومٌر سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم، وسمف  سح سمف أئٛمتٜم٤م وهمػُمهؿ، ٕني ذم ذًمؽ شمٙمذي٥َم اًمٜمّمقصِ  اًم٘مرآٟمٞم٦م، وُُمَٙمذ 

(. ُيٕمَٚمؿ اًمَ٘مْٓمُع سمُٙمْٗمِر يمثػميـ ُِمـ همالة اًمرواومض، ٕهنؿ يٜمًٌقهن٤م إمم ذًمؽ، ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل أٟمك ي١مومٙمقن

 [194 - 1/193]اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م 

ضم٤م، هذا ىم٤مل اًمٗمٞمقُمل: ) (333) َج اإلٟم٤ًمُن حتر  واعمراد: وَمَٕمَؾ ومِْٕماًل ، مما ورد لػُظه خمالػا دعـاهحتري

ـُ إقمرايب: ًمٚمٕمرب أومٕم٤مٌل  ضم٤مَٟم٥َم سمف احلرَج، يمام ي٘م٤مل: حتٜمي٨م، إذا ومٕمؾ ُم٤م َُيرج سمف قمـ احلٜم٨م، ىم٤مل اسم

خت٤مًمػ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م أًمٗم٤مفمٝم٤م، ىم٤مًمقا: حترج، وحتٜم٨م، وشم٠مصمؿ، وهتجد إذا شمرك اهلجقد، وُمـ هذا اًم٤ٌمب ُم٤م ورد 

، وُم٤م "قم٘مرى طمٚم٘مك"، و"شمرسم٧م يداك"واًمتحريض، يم٘مقًمف:  سمٚمٗمظ اًمدقم٤مء وٓ يراد سمف اًمدقم٤مُء سمؾ احل٨م  

 [1/127(. ]اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم أؿمٌف ذًمؽ

عم٤م أهي سم٤مًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ إمم اعمًجد إىمَم، أصٌح يتحدث اًمٜم٤مُس سمذًمؽ،  (334)

 إمم أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمف، وم٘م٤مًمقا: هؾ ًمؽ -ومٞمٛمـ يم٤من آُمٜمقا سمف وصدىمقه وؾمٛمٕمقا سمذًمؽ  -وم٤مرشمد ٟم٤مٌس 

َي سمف اًمٚمٞمٚم٦َم إمم سمٞم٧م اعم٘مدس، ىم٤مل: َأَو ىم٤مل ذًمؽ؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ًمئـ يم٤من  إمم ص٤مطمٌِؽ، َيْزقُمؿ أٟمف ُأْهِ

ىم٤مل ذًمؽ ًم٘مد صدق، ىم٤مًمقا: أو شمّمدىمف أٟمف ذه٥م اًمٚمٞمٚم٦َم إمم سمٞم٧م اعم٘مدس وضم٤مء ىمٌؾ أْن ُيّمٌح؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، 

فؾذلك سؿي أبو بؽر ة أو روطم٦م، إين ٕصدىمف ومٞمام هق أسمٕمُد ُمـ ذًمؽ، أصدىمف سمخؼم اًمًامء ذم همدو

 ( .1/615) "اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م". رواه احل٤ميمؿ، وصححف إًم٤ٌمين ذم الصديق
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قمـ إسمراهٞمؿ  ام سمـ طمقؿم٥مقمـ اًمَٕمقي  صمٜم٤م حمٛمقد سمـ يزيدم: طمدالي وىم٤مل أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ ؾَم 

٤م}سمٙمر اًمّمديؼ ؾمئؾ قمـ ىمقًمف: أسم٤م  أني  اًمتٞمٛمل   أي  "وم٘م٤مل:  {َووَم٤ميِمَٝم٦ًم َوَأسمًّ
ٍ
ٜمل، وأي أرض ٚم  ٔمِ شمُ  ؾمامء

 ُمٜم٘مٓمع. ،"ذم يمت٤مب اهلل ُم٤م ٓ أقمٚمؿ؟ أٟم٤م ىمٚم٧ُم  شم٘مٚمٜمل، إنْ 

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىمرأ قمغم اعمٜمؼم:  أني  ْم٤م: طمدصمٜم٤م يزيد، قمـ محٞمد، قمـ أٟمسوىم٤مل أسمق قمٌٞمد أي

٤م} ؟هذه ا"وم٘م٤مل:  {َووَم٤ميِمَٝم٦ًم َوَأسمًّ هذا هلق  إني "صمؿ رضمع إمم ٟمٗمًف وم٘م٤مل:  ،"ًمٗم٤ميمٝم٦م ىمد قمرومٜم٤مه٤م ومام إب 

 .(335)"رٛمَ ي٤م قمُ  ُػ اًمتٙمٚم  

ُـ  وىم٤مل قمٌدُ   ٤مد سمـ زيد، قمـ صم٤مسم٧م، قمـ أٟمسٜم٤م محي ٞمد: طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب، ىم٤مل: طمدصممُحَ  سم

ُم٤م "وم٘م٤مل:  {٤مَووَم٤ميِمَٝم٦ًم َوَأسمًّ }ىم٤مع وم٘مرأ: رِ  ف أرسمعُ ىم٤مل: يمٜم٤م قمٜمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وذم فمٝمر ىمٛمٞمِّم 

ٓي إن هذا هلق اًمتٙمٚمًّ "صمؿ ىم٤مل:  ،"؟إب    .(336)"ف شمدريَ ػ، ومام قمٚمٞمؽ أ

                                              

ٌ ُع ُم٤م ٓ ُمٜمٗمٕم٦َم ومٞمف، أو ُم٤م ٓ ُي١مُمر سمف اإلٟم٤ًمن، وٓ ىم٤مل اسمـ القزي: )( 335) أصؾ اًمتٙمٚم ػ: شَمتَ

َ رؾمقُل اهلل آي٤مت، ووَمني يّمؾ إٓ سمٛمِم٘م٦م، وم٠مُم٤م إذا يم٤من ُم٠مُمقرا سمف وومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م ومال وضمَف ًمٚمذم، و ىمد وَمني

يمثػٌم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يمثػما ُمـ اًم٘مرآن، ىم٤مل احلًـ: واهلل ُم٤م أٟمزل اهلل آي٦ًم إٓ َأطَم٥مي أْن ُيٕمٚمؿ ومٞمَؿ ُأٟمزًم٧م، وُم٤مذا 

 [1/118(. ]يمِمػ اعمِمٙمؾ قمٜمل هب٤م

 ُمـ ـمريؼ "اعمًتدرك"وأظمرج احل٤ميمؿ ذم شمٗمًػم آل قمٛمران ُمـ : ) "اًمٗمتح"ىم٤مل احل٤مومظ ذم ( 336)

٤م}ىمرأ قمٛمر: "محٞمد قمـ أٟمس ىم٤مل:  ، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ: يمذا، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: يمذا، وم٘م٤مل قمٛمر: {َووَم٤ميِمَٝم٦ًم َوَأسمًّ

، وأظمرج اًمٓمؼمي ُمـ ـمريؼ ُمقؾمك سمـ أٟمس ٟمحَقه، وُمـ ـمريؼ "َدقُمقَٟم٤م ُِمـ هذا، آَُمٜمي٤م سمف يمؾٌّ ُِمـ قمٜمد رسمٜم٤م

 ُمٕم٤موي٦م سمـ ىمرة وُمـ ـمريؼ ىمت٤مدة يمالَه٤م قمـ أٟمس يمذًمؽ.

َ إبي قمٜمد قمٛمر، وم٠مظمرج قمٌُد سمـ محٞمد أيْم٤م ُمـ ـمريؼ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وىمد ضم٤مء أني  ـَ قم٤ٌمس وَمني سم

ـَ قم٤ٌمس، ومذيمر ٟمحَق اًم٘مّم٦م اعم٤موٞم٦م ذم شمٗمًػم  ، وذم آظمره٤م: {إَِذا ضَم٤مَء َٟمٍْمُ اهلليِ}ىم٤مل: يم٤من قمٛمر ُيدين سم

٤ًٌّم}وىم٤مل شمٕم٤ممم  ٌْٜم٤َم اعم٤َْمَء َص ٌَ ٤م َص ٤م}إمم ىمقًمف  {َأٟمي ٌٕم٦ُم ِرْزٌق ًمٌٜمل آدم، وإب  ُم٤م شم٠ميمؾ إٟمٕم٤مم، ىم٤مل: وم٤مًمً {َوَأسمًّ

 ومل يذيمر أني قمٛمر أٟمٙمر قمٚمٞمف ذًمؽ.
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، وإٓ (337)إب   ُم٤مهٞم٦مِ  قمغم أهنام ريض اهلل قمٜمٝمام إٟمام أرادا اؾمتٙمِم٤مَ   ف حمٛمقٌل وهذا يمٚم  

٤ًٌّم َوقمِ }ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ،(338)ؾٝمَ ٓ جُيْ  ًت٤م ُمـ إرض فم٤مهرٌ ٌْ ف ٟمَ ومٙمقٟمُ  ٌَْتٜم٤َم ومِٞمَٝم٤م طَم ٤ًٌم َوَزْيُتقًٟم٤م وَم٠َمٟم ٤ًٌم َوىَمْْم ٜمَ

٤ًٌم  .(339){َوَٟمْخاًل َوطَمَداِئَؼ هُمْٚم

                                                                                                                                                      

وأظمرج اًمٓمؼمي سمًٜمد صحٞمح قمـ قم٤مصؿ سمـ يمٚمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ سمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: إب ُم٤م شمٜمٌتف 

إرض مم٤م شم٠ميمٚمف اًمدواب وٓ ي٠ميمٚمف اًمٜم٤مس، وأظمرج قمـ قمدة ُمـ اًمت٤مسمٕملم ٟمحَقه، صمؿ أظمرج ُِمـ ـمريؼ قمكم 

ـمٚمح٦م قمـ سمـ قم٤ٌمس سمًٜمد صحٞمح ىم٤مل: إب اًمثامر اًمرـم٦ٌم، وهذا أظمرضمف سمـ أيب طم٤مشمؿ سمٚمٗمظ  سمـ أيب

٤م} ىم٤مل: اًمثامر اًمرـم٦ٌم، ويم٠مٟمف ؾم٘مط ُمٜمف: واًمٞم٤مسم٦ًم، وم٘مد أظمرج أيْم٤م ُمـ ـمريؼ قمٙمرُم٦م قمـ سمـ  {َووَم٤ميِمَٝم٦ًم َوَأسمًّ

 [13/271(. ]ومتح اًم٤ٌمري قم٤ٌمس سمًٜمد طمًـ: إب احلِمٞمش ًمٚمٌٝم٤مئؿ

( : )ذم إصؾ: اؾمتٙمِم٤م  قمٚمؿ يمٞمٗمٞم٦م 110ذم ه٤مُمش ـمٌٕمتف )ص ورىم٤مل قمدٟم٤من زرز( 337)

 إب( اهـ .

م سمف ذاشُمف وجُي٤مب سمف إذا ؾمئؾ قمٜمف سمـ )ُم٤م هق ذًمؽ  صمؿ ُم٤م يتٕمٚمؼ ذم اًمذهـ ُمـ ُمٕمٜمك اًمٌمء اًمذي شمت٘مقي

ِ٘مف ذم اًمقاىمع، وًمذًمؽ ُيٓمٚمؼ ًمٗمُظ اعم٤مه "ذاشم٤م"أو  "طم٘مٞم٘م٦مً "، ويًٛمك "ُم٤مهٞم٦م"اًمٌمء( يًٛمك  ٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمر حت٘م 

َؼ ًمف يمٛمٗمٝمقم اًمَٕمٜمَْ٘م٤مء، وٓ ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمف ًمٗمُظ  . ]شمٕمٚمٞمؼ رؿمٞمد رو٤م قمغم رؾم٤مًم٦م "احل٘مٞم٘م٦م"قمغم ُم٤م ٓ حت٘م 

 ([26اًمتقطمٞمد عمحٛمد قمٌده )ص

هذا اًمٖم٤مًم٥ُم ذم اؾمتٕمامهلؿ، وإٓ وم٘مد شُمًتٕمٛمؾ إًمٗم٤مُظ مجٞمٕم٤م سمٛمٕمٜمًك واطمد، ىم٤مل اًمتٝم٤مٟمقي: )اقمٚمؿ أني 

قمغم ؾمٌٞمؾ اًمؽماُد ، واحل٘مٞم٘م٦م واًمذات شمٓمٚم٘م٤من هم٤مًم٤ٌم قمغم اعم٤مهٞم٦م ُمع  اعم٤مهٞم٦م واحل٘مٞم٘م٦م واًمذات ىمد شُمْٓمَٚمُؼ 

 [2/1424اقمت٤ٌمر اًمقضمقد اخل٤مرضمل(. ]يمِم٤م  اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن 

وٓ ُيٗمك أن يمقٟمف ٟمٌت٤م إٟمام هق ضمٜمس اعم٤مهٞم٦م ٓ َت٤مُمٝم٤م، وضمٜمس اعم٤مهٞم٦م هق ضمزؤه٤م إقمؿ ( 338)

 ُمٜمٝم٤م، وُمٕمروم٦م إقمؿ ٓ شمًتٚمزم ُمٕمروم٦م إظمص.

ف وقمٞمٜمف، وإٓ ومٝمق ىم٤مل اسمـ يمثػم: )وهٙمذا  (339) ًَ وهذا حمٛمقٌل قمغم أٟمف أراد أْن َيٕمر  ؿمٙمَٚمف وضمٜم

٤ًٌم * َوَزْيُتقًٟم٤م }ويُمؾ  َُمـ ىمرأ هذه أي٦م يٕمٚمؿ أٟمف ُمـ ٟم٤ٌمت إرض، ًم٘مقًمف:  ٤ًٌم َوىَمْْم ٤ًٌّم * َوقِمٜمَ وَم٠َمْٟمٌَتْٜم٤َم ومِٞمَٝم٤م طَم

٤م ٤ًٌم * َووَم٤ميِمَٝم٦ًم َوَأسمًّ  [8/325(. ]شمٗمًػم اسمـ يمثػم {َوَٟمْخاًل * َوطَمَداِئَؼ هُمْٚم
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، وإٟمام يتٛمؾ : ) "اًمؼمه٤من"وىم٤مل اًمزريمٌم ذم  أني  -واهلل أقمٚمؿ  -وُم٤م ذاك سمَجْٝمٍؾ ُمٜمٝمام عمٕمٜمك إب 

اه سمٛمٕمٜمًك ُِمـ ُمٕم٤مٟمٞمف أْن يٙمقن اعمراُد  إبي ُِمـ إًمٗم٤مظ اعمِمؽميم٦م ذم ًمٖمتٝمام أو ذم ًمٖم٤مت، ومَخِِمَٞم٤م إْن وَمني

ن ذم ُمٕمٜمك إب قمغم ؾمٌٕم٦م أىمقال، وم٘مٞمؾ: ُم٤م شمرقم٤مه اًمٌٝم٤مئؿ، وأُم٤م ُم٤م ي٠ميمٚمف همػَمه، وهلذا اظمتٚمػ اعمٗمنو

أدُمل وم٤محلّمٞمد، واًمث٤مين: اًمتٌـ ظم٤مص٦م، واًمث٤مًم٨م: يمؾ ُم٤م ٟم٧ٌم قمغم وضمف إرض، واًمراسمع: ُم٤م ؾمقى 

اًمٗم٤ميمٝم٦م، واخل٤مُمس: اًمثامر اًمرـم٦ٌم، وومٞمف سُمْٕمد، ٕني اًمٗم٤ميمٝم٦م شمدظمؾ ذم اًمثامر اًمرـم٦ٌم، وٓ ي٘م٤مل: ُأومردت 

٤منٌ }ٚمتٗمّمٞمؾ، إذ ًمق أريد ذًمؽ ًمت٠مظمر ذيمُره٤م ٟمحق ًم ، واًم٤ًمدس: أني رـم٥م اًمثامر هق {وَم٤ميِمَٝم٦ٌم َوَٟمْخٌؾ َوُرُمي

 اًمٗم٤ميمٝم٦م، وي٤مسمًٝم٤م هق إب، واًم٤ًمسمع: أٟمف ًمألٟمٕم٤مم يم٤مًمٗم٤ميمٝم٦م ًمٚمٜم٤مس.

 ويتٛمؾ ىمقل قمٛمر همػم ُم٤م ؾمٌؼ وضمٝملم: 

اَمَواِت }٤مس ُمٕمٜمك أطمدَه٤م: أن يٙمقن ظمٗمل قمٚمٞمف ُمٕمٜم٤مه وإن ؿمٝمر، يمام ظمٗمل قمغم اسمـ قمٌ ًي  .{وَم٤مـمُِر اًم

ِض ًمٚمتٗمًػم سمام ٓ يٕمٚمؿ، يمام يم٤من ي٘مقل:  أىمٚمقا اًمرواي٦م قمـ رؾمقل "واًمث٤مين: ختقيػ همػمه ُِمـ اًمتٕمر 

، يريد آطمؽماز، وم٢مني َُمـ اطمؽمز ىَمٚمي٧ْم روايُتف(. ]اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم "اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟم٤م ذيٙمٙمؿ

 [118 - 1/117يمِمػ اعمِمٙمؾ ٓسمـ القزي  ، واٟمٔمر: 296 - 1/295اًم٘مرآن 

: سمٗمتح اهلٛمزة وشمِمديد اًم٤ٌمء: اًمٙمأل اًمذي شمرقم٤مه إٟمٕم٤مم... : ) "شمٗمًػمه"ىم٤مل اسمـ قم٤مؿمقر ذم و إب 

 واًمذي ئمٝمر زم ذم اٟمتٗم٤مء قمٚمؿ اًمّمديؼ واًمٗم٤مروق سمٛمدًمقل إب وَه٤م ُِمـ ظُمٚميِص اًمٕمرب ٕطمد ؾمٌٌلم: 

 ُِمـ اؾمتٕمامهلؿ، وم٠مطمٞم٤مه اًم٘مرآُن ًمرقم٤مي٦م اًمٗم٤مصٚم٦م، وم٢مني اًمٙمٚمٛم٦م ىمد إُم٤م ٕني هذا اًمٚمٗمَظ يم٤من ىمد شُمٜمُقِدَ 

شمِمتٝمر ذم سمٕمض اًم٘م٤ٌمئؾ أو ذم سمٕمض إزُم٤من وشُمٜمًك ذم سمٕمْمٝم٤م، ُمثؾ اؾمؿ اًمًٙملم قمٜمد إوس واخلزرج، 

ُم٤م يمٜم٤م ٟم٘مقل إٓ اعمدي٦م طمتك ؾمٛمٕم٧ُم ىمقَل رؾمقِل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يذيمر "وم٘مد ىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ: 

 . "ايتقين سم٤مًمًٙملم أىمًؿ اًمٓمٗمؾ سمٞمٜمٝمام ٟمّمٗملم"ٚمٞمامَن قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل: أني ؾم

وإُم٤م ٕني يمٚمٛم٦م إب شُمٓمَٚمؼ قمغم أؿمٞم٤مء يمثػمة: ُمٜمٝم٤م اًمٜم٧ٌم اًمذي شمرقم٤مه إٟمٕم٤مم، وُمٜمٝم٤م اًمتٌـ، وُمٜمٝم٤م 

وهؾ  ي٤مسمس اًمٗم٤ميمٝم٦م، ومٙم٤من إُم٤ًمُك أيب سمٙمر وقمٛمر قمـ سمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه ًمٕمدم الزم سمام أراد اهلل ُمٜمف قمغم اًمتٕمٞملم،

َْٟمَٕم٤مُِمُٙمؿْ }أو إمم ىمقًمف:  {َُمَت٤مقًم٤م ًَمُٙمؿْ }إب  مم٤م يرضمع إمم ىمقًمف:  ِٕ  ذم مجع ُم٤م ىمًؿ ىمٌٚمف؟ {َو
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إني اًم٘مقَم يم٤مٟم٧م أيمؼم َهتٝمؿ قم٤ميمٗم٦م قمغم "وضمٝم٤م آظمر ظم٤مص٤م سمٙمالم قمٛمر وم٘م٤مل:  "اًمٙمِم٤م "وذيمر ذم 

ًٗم٤م قمٜمدهؿ، وم٠مر  ُمـ اًمٕمٚمؿ ٓ ُيٕمَٛمؾ سمف شمٙمٚم 
ٍ
اد قمٛمر أني أي٦م ُمًقىم٦ٌم ذم آُمتٜم٤من اًمٕمٛمؾ، ويم٤من اًمتِم٤مهمُؾ سمٌمء

قمغم اإلٟم٤ًمن، وىمد قمٚمؿ ُمـ ومحقى أي٦م أني إبي سمٕمُض ُم٤م أٟمٌتف اهلل ًمإلٟم٤ًمن ُمت٤مقم٤م ًمف وٕٟمٕم٤مُمف، ومٕمٚمٞمؽ 

سمام هق أهؿ ُمـ اًمٜمٝمقض سم٤مًمِمٙمر هلل قمغم ُم٤م شمٌلم ًمؽ مم٤م قمدد ُمـ ٟمٕمٛمف، وٓ شمتِم٤مهمؾ قمٜمف سمٓمٚم٥م ُمٕمٜمك 

ق اؾمٌؿ ًمف، وايمتِػ سم٤معمٕمروم٦م الٛمٚمٞم٦م إمم أن يتٌلم ًمؽ ذم همػم هذا إب وُمٕمروم٦م اًمٜم٤ٌمت اخل٤مص اًمذي ه

ٜمَـ ومٞمام أؿمٌف ذًمؽ ُمـ ُمِمٙمالت اًم٘مرآن اهـ ًي . ومل ي٠مِت "اًمقىم٧م، صمؿ وصي اًمٜم٤مَس سم٠مْن جيروا قمغم هذا اًم

 [134 - 30/133(. ]اًمتحرير واًمتٜمقير سم٠مزيَد ُمـ شم٘مرير اإلؿمٙم٤مل "اًمٙمِم٤م "يمالُم 

ـُ  ـِ قم٤ٌمسقم٤مؿمقر ذم اًم٥ًٌم إول:  ىمٚم٧م: ويِمٝمد عم٤م ذيمره اسم : ُم٤م يمٜم٧م أدري ُم٤م ىمقًُمف شمٕم٤ممم: ىمقُل اسم

ٜم٤َم اوْمتَْح سَمٞمْٜمَٜم٤َم َوسَملْمَ ىَمْقُِمٜم٤َم سم٤ِمحْلَؼ  َوَأْٟم٧َم ظَمػْمُ اًْمَٗم٤محِتِلمَ } ، طمتك ؾمٛمٕم٧م اسمٜم٦م ذي يزن احلٛمػمي وهل شم٘مقل: {َرسمي

يٕمٜمل ُمتك هذا  {إِْن يُمٜمْتُْؿ َص٤مِدىِملمَ  َُمَتك َهَذا اًْمَٗمْتُح }أوم٤محتؽ، يٕمٜمل أىم٤موٞمؽ، وذم ؾمقرة اًمًجدة: 

٤م وَمَتْحٜم٤َم ًَمَؽ وَمْتًح٤م ُُمٌِٞمٜم٤ًم}وىمقًمف:  {َوُهَق اًْمَٗمتي٤مُح اًْمَٕمِٚمٞمؿُ }اًم٘مْم٤مء، وىمقًمف:   1/293. ]اًمؼمه٤من ًمٚمزريمٌم {إِٟمي

 [2/5، واإلشم٘م٤من ًمٚمًٞمقـمل 

َأْو َي٠ْمظُمَذُهْؿ }ٕم٤ممم: روى أئٛم٦م إدب أني قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىمرأ قمغم اعمٜمؼم ىمقًَمف شموىمد 

  ٍ ، صمؿ ىم٤مل: ُم٤م شم٘مقًمقن ومٞمٝم٤م؟ أي: ذم ُمٕمٜمك اًمتخق ، وم٘م٤مم ؿمٞمٌ( ُمـ هذيؾ وم٘م٤مل: هذه ًمٖمتٜم٤م، {قَمغَم خَتَق 

 اًمتخق  اًمتٜم٘م ص، وم٘م٤مل قمٛمر: وهؾ شمٕمر  اًمٕمرُب ذًمؽ ذم يمالُمٝم٤م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل أسمق يمٌػم اهلذزم: 

طْمُؾ ُِمٜمَْٝم٤م شَم٤مُِمًٙم٤م ىَمِرًدا َ  اًمري ـُ  خَتَقي َٗم ًي َْٕم٦ِم اًم َ  قُمقَد اًمٜمٌي  ... يَماَم خَتَقي

. "قمٚمٞمٙمؿ سمديقاٟمٙمؿ ٓ شمْمٚمقا، هق ؿمٕمر اًمٕمرب، ومٞمف شمٗمًػُم يمت٤مسمٙمؿ وُمٕم٤مين يمالُمٙمؿ"وم٘م٤مل قمٛمر: 

 [1/22]اًمتحرير واًمتٜمقير 

اَمَواِت }وأُم٤م ُم٤م ذيمره اًمزريمٌم ُمـ ظمٗم٤مء ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم  ًي قمغم اسمـ قم٤ٌمس، وم٘مد ظمرضمف  {وَم٤مـمُِر اًم

اَمَواِت }يمٜم٧م ٓ أدري ُم٤م "( قمٜمف ىم٤مل: 345)ص "ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن"د ذم أسمق قمٌٞم ًي طمتك أشم٤مين  {وَم٤مـمُِر اًم

 . "أقمراسمٞم٤من ُيتّمامن ذم سمئر، وم٘م٤مل أطمُدَه٤م: أٟم٤م وَمَٓمْرهُت٤م، ي٘مقل: أٟم٤م اسمتدأهت٤م
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قمـ اسمـ أيب  قمـ أيقب وىم٤مل اسمـ ضمرير: طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ قُمَٚمٞمي٦م

ه ٞمٝم٤م. إؾمٜم٤مدُ وم ي٘مقَل  ٙمؿ ًم٘م٤مل ومٞمٝم٤م، وم٠مسمك أنْ ًمق ؾمئؾ قمٜمٝم٤م سمٕمُْم  ؾ قمـ آي٦مٍ ئِ اسمـ قم٤ٌمس ؾُم  أني  ُُمَٚمْٞمَٙم٦م

 صحٞمح.

 سمق قمٌٞمد: طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ، قمـ أيقب، قمـ اسمـ أيب ُُمَٚمْٞمٙم٦م ىم٤مل: ؾم٠مل رضمٌؾ وىم٤مل أ

ـَ  ـُ يم٤من ُم٘مداُره أًمَػ ؾمٜم٦م،  يقمٍ  قم٤ٌمس قمـ اسم يم٤من ُم٘مداُره َخًلم أًمَػ  يقمٌ  ومام :قم٤ٌمس وم٘م٤مل ًمف اسم

 اهللُ ٤م اهلل ذم يمت٤مسمف،َُه رَ يمَ وم٘م٤مل اًمرضمؾ: إٟمام ؾم٠مًمتؽ ًمتحدصمٜمل، وم٘م٤مل اسمـ قم٤ٌمس: َه٤م يقُم٤من ذَ ؾمٜم٦م؟ 

 .(340)ذم يمت٤مب اهلل ُم٤م ٓ يٕمٚمؿ ي٘مقَل  أنْ  هَ رِ هبام، ومٙمَ  أقمٚمؿُ 

                                                                                                                                                      

ٚمِلم}وٓ  {طَمٜم٤َمًٟم٤م}ي٘مقل: ٓ أقمر   -وهق شمرمج٤من اًم٘مرآن -وىم٤مل اًمزريمٌم: )يم٤من اسمـ قم٤ٌمس ًْ  {هِم

ىِمٞمؿ}وٓ   [2/4، واٟمٔمر: اإلشم٘م٤من  175 - 2/174( اهـ . ]اًمؼمه٤من {اًمري

، ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم "اعمُِْمِٙمؾ، وُُمقِهؿ آظمتال "وهذا مم٤م اصُٓمِٚمح قمغم شمًٛمٞمتف سمـ( 340)

، أومرده سم٤مًمتّمٜمٞمػ "اًمٜمقع اًمث٤مُمـ وإرسمٕمقن: ذم ُمِمٙمٚمف وُمقهؿ آظمتال  واًمتٜم٤مىمض": ) "اإلشم٘م٤من"

ٌه طن ذلكًمتٕم٤مرَض سملم أي٤مت، ىمٓمرب، واعمراُد سمف ُم٤م يقهؿ ا ـْ }، يمام ىم٤مل: وكلُمه تعاىل مـزَّ َوًَمْق يَم٤مَن ُِم

، وًمٙمـ ىمد ي٘مع ًمٚمٛمٌتدئ ُم٤م يقهؿ اظمتالوم٤م وًمٞمس سمف ذم احل٘مٞم٘م٦م، {قِمٜمِْد هَمػْمِ اهلليِ ًَمَقضَمُدوا ومِٞمِف اظْمتاَِلوًم٤م يَمثػًِما

ٕطم٤مدي٨م اعمتٕم٤مرو٦م، وىمد شمٙمٚمؿ ذم ذًمؽ وم٤مطمتٞم٩م إلزاًمتف، يمام ُصٜم ػ ذم خمتٚمػ احلدي٨م وسمٞم٤من الٛمع سملم ا

ـُ قم٤ٌمس، وطمٙمل قمٜمف اًمتقىم ُػ ذم سمٕمْمٝم٤م  [3/88(. ]اإلشم٘م٤من اسم

ـُ قم٤ٌمس هذا، ىم٤مل اًمًٞمقـمل: ) ىم٤مل أسمق قمٌٞمدة: طمدصمٜم٤م ويم٤من ُمـ مجٚم٦م اعمقاوع اًمتل شمقىمػ ومٞمٝم٤م اسم

ـَ قم٤ٌمس قمـ  ْقٍم يَم٤مَن ُِمْ٘مَداُرُه ذِم يَ }إؾمامقمٞمؾ اسمـ إسمراهٞمؿ قمـ أيقب قمـ اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م ىم٤مل: ؾم٠مل رضمٌؾ اسم

لَم َأًْمَػ ؾَمٜم٦َمٍ }وىمقًمِف:  {َأًْمَػ ؾَمٜم٦َمٍ  ًِ ـُ قم٤ٌمس: {ذِم َيْقٍم يَم٤مَن ُِمْ٘مَداُرُه ََخْ ٤م اهللُ "، وم٘م٤مل اسم َه٤م يقُم٤من َذيَمَرَُهَ

 ."شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف، اهللُ أقمٚمؿ هبام

، "ام ُم٤م ٓ أقمٚمؿُم٤م أدري ُم٤م َه٤م، وأيمره أْن أىمقَل ومٞمٝم"وأظمرضمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ُمـ هذا اًمقضمف وزاد: 

ىم٤مل اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م: وميسْم٧ُم اًمٌٕمػَم طمتك دظمٚم٧ُم قمغم ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، ومًئؾ قمـ ذًمؽ، ومٚمؿ َيْدِر ُم٤م 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ٝمدي سمـ ُمٞمٛمقن، طمدصمٜم٤م اسمـ قمٚمٞم٦م، قمـ ُم ،يٕمٜمل اسمـ إسمراهٞمؿ ،وىم٤مل اسمـ ضمرير: طمدصمٜمل يٕم٘مقب

ُمـ اًم٘مرآن،  سمـ طمٌٞم٥م إمم ضُمٜمُْدب سمـ قمٌد اهلل، وم٠ًمًمف قمـ آي٦مٍ  ىم٤مل: ضم٤مء ـَمْٚمُؼ  قمـ اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ

ِٚماًم عمََ  ٞمؽ إنْ قمٚم ُج طَمر  أُ "وم٘م٤مل:  ًْ ًَ  ٤م ىمٛم٧َم قمٜمل، أو ىم٤مل: أنْ يمٜم٧م ُُم  . "ٜملدم٤مًم

                                                                                                                                                      

ـُ  ي٘مقل، وم٘مٚم٧م ًمف: أٓ أظمؼمك سمام طميُت ُِمـ اسمـ قم٤ٌمس؟ وم٠مظمؼمشمف، وم٘م٤مل اسمـ اعمًٞم٥م ًمٚم٤ًمئؾ: هذا اسم

 قم٤ٌمس ىمد اشم٘مك أْن ي٘مقل ومٞمٝمام، وهق أقمٚمُؿ ُمٜمل.

٤ٌمس أيْم٤م: أني يقَم إًمػ هق ُم٘مداُر ؾمػم إُمر وقمروضمف إًمٞمف، ويقم إًمػ ذم وروي قمـ اسمـ قم

ؾمقرة احل٩م هق أطمد إي٤مم اًمًت٦م اًمتل ظمٚمؼ اهلل ومٞمٝم٤م اًمًٛمقات، ويقم اخلٛمًلم أًمٗم٤م هق يقُم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وم٘مد 

 أظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ ُمـ ـمريؼ ؾِماَمك قمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس أني رضمال ىم٤مل ًمف: طمدصمٜمل ُم٤م ه١مٓء

لَم َأًْمَػ ؾَمٜم٦َمٍ }أي٤مت:  ًِ َْرِض صُمؿي َيْٕمُرُج إًَِمْٞمِف ذِم }، و{ذِم َيْقٍم يَم٤مَن ُِمْ٘مَداُرُه ََخْ ْٕ  إمَِم ا
ِ
اَمء ًي ـَ اًم َُْمَر ُِم ْٕ ُر ا ُيَدسم 

َؽ يَم٠َمًْمِػ ؾَمٜم٦َمٍ }و {َيْقٍم يَم٤مَن ُِمْ٘مَداُرُه َأًْمَػ ؾَمٜم٦َمٍ  ٤مب َخًلم أًمػ ؟ وم٘م٤مل: يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمً{إِني َيْقًُم٤م قِمٜمَْد َرسم 

َْرِض صُمؿي َيْٕمُرُج إًَِمْٞمِف }ؾمٜم٦م، واًمًٛمقات ذم ؾمت٦م أي٤مم يمؾ يقم يٙمقن أًمػ ؾمٜم٦م، و ْٕ  إمَِم ا
ِ
اَمء ًي ـَ اًم َُْمَر ُِم ْٕ ُر ا ُيَدسم 

 ىم٤مل: ذًمؽ ُم٘مدار اعمًػم. {ذِم َيْقٍم يَم٤مَن ُِمْ٘مَداُرُه َأًْمَػ ؾَمٜم٦َمٍ 

َيْقٌم }ف سم٤مقمت٤ٌمر طم٤مل اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر، سمدًمٞمؾ ىمقًمف: وذه٥م سمٕمُْمٝمؿ إمم أني اعمراَد هبام يقُم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وأٟم

ػمٍ  ًِ ـَ هَمػْمُ َي ػٌم * قَمغَم اًْمَٙم٤مومِِري
ًِ  [94 - 3/92(. ]اإلشم٘م٤من {قَم

ُم٤م ُمـ ص٤مطم٥م "أيب هريرة ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: قمـ  "اًمّمحٞمحلم"وذم 

ح٧م ًمف صٗم٤مئح ُمـ ٟم٤مر، وم٠ممحل قمٚمٞمٝم٤م ذه٥م وٓ ومْم٦م، ٓ ي١مدي ُمٜمٝم٤م طم٘مٝم٤م، إٓ إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، صٗم

ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ، ومٞمٙمقى هب٤م ضمٜمٌف وضمٌٞمٜمف وفمٝمره، يمٚمام سمردت أقمٞمدت ًمف، ذم يقٍم يم٤من ُم٘مداُره َخًلَم أًمَػ 

 ، احلدي٨م."ؾمٜم٦م، طمتك ُي٘م٣م سملم اًمٕم٤ٌمد، ومػمى ؾمٌٞمٚمف، إُم٤م إمم الٜم٦م، وإُم٤م إمم اًمٜم٤مر

قم ص٤مئػ، ويم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦ُم ىمد شمٌٜمتف، قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل: همٌم قمغم ُمنوق ذم ي روي)) موطظة (( : 

ومًٛمك سمٜمتَف قم٤مئِم٦م، ويم٤من ٓ َيٕمِّص اسمٜمَتف ؿمٞمئ٤م، ىم٤مل: ومٜمزًم٧م إًمٞمف، وم٘م٤مًم٧م: ي٤م أسمت٤مه، أومٓمر واذب، ىم٤مل: ُم٤م 

أردِت يب ي٤م سمٜمٞم٦م؟ ىم٤مًم٧م: اًمرومؼ، ىم٤مل: ي٤م سمٜمٞم٦م، إٟمام ـمٚم٧ٌُم اًمرومَؼ ًمٜمٗمز ذم يقٍم يم٤من ُم٘مداُره َخًلم أًمػ 

 [68 - 4/67ؾمٜم٦م. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 
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ُمـ  أٟمف يم٤من إذا ؾمئؾ قمـ شمٗمًػم آي٦مٍ  ٥مٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم  وىم٤مل ُم٤مًمؽ قمـ ي

 .(341)"٤م ٓ ٟم٘مقل ذم اًم٘مرآن ؿمٞمئ٤مإٟمي "اًم٘مرآن ىم٤مل: 

اعمٕمٚمقم ُمـ يتٙمٚمؿ إٓ ذم أٟمف يم٤من ٓ  وىم٤مل اًمٚمٞم٨م قمـ يٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م

 اًم٘مرآن.

ـَ  ؾمٕمٞمدَ  وىم٤مل ؿمٕم٦ٌم قمـ قمٛمرو سمـ ُمرة ىم٤مل: ؾم٠مل رضمٌؾ  ُمـ اًم٘مرآن، وم٘م٤مل:  ٥م قمـ آي٦مٍ اعمًٞم   سم

 يٕمٜمل قمٙمرُم٦م.  ،"ءقمٚمٞمف ُمٜمف ر كُمـ يزقمؿ أٟمف ٓ ُيٗم ْؾ ٓ شم٠ًمًمٜمل قمـ اًم٘مرآن، وؾَم "

ل ْقَذب: طمدصمٜمل يزيد سمـ أيب يزيد ىم٤مل: يمٜم٤م ٟم٠ًمل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م قمـ احلالوىم٤مل اسمـ ؿَم 

 مل يًٛمع. ؾمٙم٧م يم٠منْ ُمـ اًم٘مرآن  اًمٜم٤مس، وم٢مذا ؾم٠مًمٜم٤مه قمـ شمٗمًػم آي٦مٍ  واحلرام، ويم٤من أقمٚمؿَ 

ٌِّل، طمدصمٜم٤م مح٤مد ٌَْدة اًمْمي  سمـ زيد، طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر وىم٤مل اسمـ ضمرير: طمدصمٜمل أمحد سمـ قَم

قمٌد اهلل، ذم اًمتٗمًػم، ُمٜمٝمؿ ؾم٤ممل سمـ  قن اًم٘مقَل ٛمُ ٔم  ٕمَ ٞمُ اعمديٜم٦م وإهنؿ ًمَ  ًم٘مد أدريم٧م وم٘مٝم٤مءَ "ىم٤مل: 

 ."ـ حمٛمد، وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، وٟم٤مومعواًم٘م٤مؾمؿ سم

ُم٤م ؾمٛمٕم٧م أيب "وىم٤مل أسمق قمٌٞمد: طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح قمـ اًمٚمٞم٨م قمـ هِم٤مم سمـ قُمْرَوة ىم٤مل: 

ل آي٦مً   ."ـ يمت٤مب اهلل ىمطُمِ  شم٠موي

اًمًٚمامين  ةَ ٞمدَ ٌِ قمَ  قائل قمـ حمٛمد سمـ ؾمػميـ ىم٤مل: ؾم٠مًم٧ُم تُ ؾْم وىم٤مل أيقب واسمـ قَمْقن وهِم٤مم اًمدي 

ذه٥م اًمذيـ يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن ومٞمام أٟمزل ُمـ اًم٘مرآن، وم٤مشمؼ اهلل وقمٚمٞمؽ "ُمـ اًم٘مرآن، وم٘م٤مل:  ـ آي٦مٍ قم

ًي   ."اددسم٤مًم

                                              

 [4/242(. ]ؾمػم اًمٜمٌالء وهلذا ىَمؾي ُم٤م ُٟمِ٘مؾ قمٜمف ذم اًمتٗمًػمىم٤مل اًمذهٌل: ) (341)

يم٤من ضمٚم٦م ُمـ اًمًٚمػ يمًٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م واًمِمٕمٌل وهمػمَه٤م يٕمٔمٛمقن شمٗمًػَم وىم٤مل اًمزريمٌم: )

 [1/8(. ]اًمؼمه٤من اًم٘مرآن، ويتقىمٗمقن قمٜمف شمقرقم٤م واطمتٞم٤مـم٤م ٕٟمٗمًٝمؿ، ُمع إدرايمٝمؿ وشم٘مدُمٝمؿ
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ىم٤مل:  د اهلل سمـ ُمًٚمؿ سمـ ي٤ًمر قمـ أسمٞمفوىم٤مل أسمق قمٌٞمد: طمدصمٜم٤م ُمٕم٤مذ، قمـ اسمـ قمقن، قمـ قمٌٞم

 .(342)"سمٕمده ف وُم٤مر ُم٤م ىمٌٚمَ ٜمٔمُ طمتك شمَ  ْػ قمـ اهلل وم٘مِ  ٧َم صمْ دي إذا طَم "

                                              

ُم٤م ُي١مظمذ ُِمـ ٓطِمؼ اًمٙمالم "قمٜمد اًمٕمٚمامء: ر  سم٘مريٜم٦م اًمًٞم٤مق، وشم٘مدم يمقهن٤م وهذا ُم٤م يٕم (342)

 ."اًمدال  قمغم ظمّمقص اعم٘مّمقد أو ؾم٤مسم٘مف

 وحل٤مىمف، – سم٤معمقطمدة –ىم٤مل إُمػم: )ؾمٞم٤مق اًمٙمالم، سم٤معمثٜم٤مة، سمٛمٕمٜمك: ؾمقىمف اًمِم٤مُمؾ ًم٤ًٌمىمف 

ة "اًمِمٛمس"يمـ  وهق –، وم٢مني ؾَمٌَْؼ اًمَٕمٌِم  واخلػم {َج٤مِب طَمتيك شَمَقاَرْت سم٤ِمحلِْ }: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ًمٚمْمٛمػم اعمٗمن 

( ، واٟمٔمر: 104 - 103ٞمٝم٤م(. ]صمٛمر اًمثامم )صقمٚم يدل اًمتقاري، ُمع احلج٤مب وحلقَق  – اًمٕمٍم صالة

 ([337 - 336اًمّمٕم٘م٦م اًمٖمْمٌٞم٦م ًمٚمٓمقذم )ص

أٟمٙمره٤م وىم٤مل: ) (دًٓم٦م اًمًٞم٤مق) "اًمٌحر"وىمد ذيمر اًمزريمٌم ذم يمت٤مب إدًم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م ُمـ 

(. ]اًمٌحر وَُمـ ضمٝمؾ ؿمٞمئ٤م أٟمٙمره، وىم٤مل سمٕمُْمٝمؿ: إهن٤م ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذم جم٤مري يمالم اهلل شمٕم٤ممم سمٕمُْمٝمؿ،

 [8/54اعمحٞمط 

وىم٤مل اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد: )جي٥م اقمت٤ٌمُر ُم٤م دل قمٚمٞمف اًمًٞم٤مق واًم٘مرائـ، ٕني سمذًمؽ يتٌلم ُم٘مّمقُد 

 [290 - 4/289اًمٙمالم(. ]اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم 

إمم شمٌٞملم اعمجٛمؾ وشمٕمٞملم اعمحتٛمؾ واًم٘مٓمع سمٕمدم اطمتامل همػم اعمراد  اًمًٞم٤مق يرؿمدوىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )

وختّمٞمص اًمٕم٤مم وشم٘مٞمٞمد اعمٓمٚمؼ وشمٜمقع اًمدًٓم٦م. وهذا ُِمـ أقمٔمؿ اًم٘مرائـ اًمداًم٦م قمغم ُمراد اعمتٙمٚمؿ، ومَٛمـ 

يمٞمػ دمد  {ُذْق إِٟميَؽ أٟم٧م اًْمَٕمِزيُز اًْمَٙمِريؿُ }أَهٚمف هَمِٚمَط ذم ٟمٔمره وهم٤مًمط ذم ُمٜم٤مفمرشمف، وم٤مٟمٔمر إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

( ، 34، وُم٘مدُم٦م شمٗمًػم اًمًٕمدي )ص 10 - 4/9ؾمٞم٤مىَمف يدل قمغم أٟمف اًمذًمٞمُؾ احل٘مػم(. ]سمدائع اًمٗمقائد 

اإلُم٤مم ذم ، واٟمٔمر:  201 - 2/200ًمٚمزريمٌم  "اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن"وقم٤ٌمرة اسمـ اًم٘مٞمؿ سمحروومٝم٤م ذم 

 [8/55ٞمط ًمٚمزريمٌم ( ، واًمٌحر اعمح160 - 159سمٞم٤من أدًم٦م إطمٙم٤مم ًمٚمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم )ص

إني اعم٤ًمىم٤مت ختتٚمػ سم٤مظمتال  إطمقال وإوىم٤مت واًمٜمقازل، : ) "اعمقاوم٘م٤مت"وىم٤مل اًمِم٤مـمٌل ذم 

ؿ وهذا ُمٕمٚمقٌم ذم قمٚمؿ اعمٕم٤مين واًمٌٞم٤من، وم٤مًمذي يٙمقن قمغم آًمتٗم٤مُت إمم أول  ،سم٤مٍل ُمـ اعمًتِٛمع واعمَُتَٗمٝم 

يٜمٔمر ذم أوهل٤م دون آظمره٤م، وٓ ذم آظمره٤م دون  اًمٙمالم وآظمره، سمح٥ًم اًم٘مْمٞم٦م وُم٤م اىمتْم٤مه احل٤مُل ومٞمٝم٤م، ٓ
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 ."وي٤مسمقٟمف قن اًمتٗمًػمَ ٘مُ ٜم٤م يتي يم٤من أصح٤مسمُ "ىم٤مل:  قمـ ُمٖمػمة، قمـ إسمراهٞمؿ ٤م ُهَِمْٞمؿ،طمدصمٜم

ْٗمروىم٤مل ؿمٕم ًي ٧ُم إٓ وىمد ؾم٠مًم واهلل ُم٤م ُمـ آي٦مٍ "ىم٤مل: ىم٤مل اًمِمٕمٌل:  ٦ٌم قمـ قمٌد اهلل اسمـ أيب اًم

 ."قمٜمٝم٤م، وًمٙمٜمٝم٤م اًمرواي٦م قمـ اهلل

اشم٘مقا "ىم٤مل:  نوق، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ ُمزائدة أٟم٠ٌمٟم٤م قمٛمر سمـ أيب ،وىم٤مل أسمق قمٌٞمد: طمدصمٜم٤م هِمٞمؿ

 ."ٗمًػم، وم٢مٟمام هق اًمرواي٦م قمـ اهللاًمت

م ذم ٝمؿ قمـ اًمٙمالضمِ قمغم حتر   اًمّمحٞمح٦م وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م قمـ أئٛم٦م اًمًٚمػ، حمٛمقًم٦مٌ  ومٝمذه أصم٤مرُ 

وهلذا  ،(343)قمٚمٞمف َج رَ ٤م ومال طَم وذقمً  ـ ذًمؽ ًمٖم٦مً ـ شمٙمٚمؿ سمام يٕمٚمؿ ُمِ ٤م ُمَ وم٠مُمي  هلؿ سمف، ؿَ ٚمْ اًمتٗمًػم سمام ٓ قمِ 

                                                                                                                                                      

ٌؼ سم٤مًمٌٕمضأوهل٤م، وم٢مني اًم٘مْمٞم٦م وإن اؿمتٛمٚم٧م قم ٕهن٤م ىمْمٞم٦ٌم واطمدة ٟم٤مزًم٦م ذم رء  ،غم مجؾ، ومٌٕمُْمٝم٤م ُمتٕمٚم 

ؿ قمـ رد آظمر اًمٙمالم قمغم أوًمف، وأوًمف قمغم آظمره، وإذ ذاك يّمؾ ُم٘مّمقُد  واطمد، ومال حمٞمَص ًمٚمُٛمتٗمٝم 

َق اًمٜمٔمَر ذم أضمزائف، ومال يتقصؾ سمف إمم ُمراده، ومال يّمح آىمتّم٤مُر ذم اًمٜمٔمر  اًمِم٤مرع ذم ومٝمؿ اعمٙمٚميػ، وم٢منْ  ومري

ـٍ واطمد، وهق اًمٜمٔمُر ذم ومٝمؿ اًمٔم٤مهر سمح٥ًم اًمٚم٤ًمن  قمغم سمٕمض أضمزاء اًمٙمالم دون سمٕمض، إٓ ذم ُمقـم

م، اًمٕمريب وُم٤م ي٘متْمٞمف، ٓ سمح٥ًم ُم٘مّمقد اعمتٙمٚم ؿ، وم٢مذا صح ًمف اًمٔم٤مهُر قمغم اًمٕمرسمٞم٦م، رضمع إمم ٟمٗمس اًمٙمال

ومَٕمامي ىمري٥ٍم يٌدو ًمف ُمٜمف اعمٕمٜمك اعمراد، ومٕمٚمٞمف سم٤مًمتٕمٌد سمف، وىمد يٕمٞمٜمف قمغم هذا اعم٘مّمِد اًمٜمٔمُر ذم أؾم٤ٌمب اًمتٜمزيؾ، 

ُ يمثػما ُمـ اعمقاوع اًمتل ُيتٚمػ ُمٖمزاه٤م قمغم اًمٜم٤مفمر ٌَلم   [4/266(. ]اعمقاوم٘م٤مت وم٢مهن٤م شُم

ًمٞمس ًمف أهٚمٞم٦م اًمٙمالم ومٞمف، ىم٤مل اًمٓمقذم: )اعمٛمٜمقع ُمـ اًمٙمالم هق اًمٕم٤مُمل أو اًمْمٕمٞمػ اًمذي ( 343)

، صححف اًمؽمُمذي، أُم٤م "ُمـ ىم٤مل ذم اًم٘مرآن سمٖمػم قمٚمؿ ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر"سمدًمٞمؾ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم: 

اًمٕم٤ممل اعمت٠مهؾ ًمٚمٙمالم ومٞمف ومٚمٞمس ممٜمققم٤م ُمٜمف، ذيمر ذًمؽ احلًلم سمـ ُمًٕمقد ذم ُم٘مدُم٦م شمٗمًػمه عمٗمٝمقم 

ُج القاُب قمـ طمٙم٤مي٦م اًمّم إذا "ديؼ، ٕني ؾمٙمقشَمف يم٤من قَمامي ٓ يٕمٚمؿ ُمٜمف، سمدًمٞمؾ ىمقًمف احلدي٨م، وُِمـ هذا ُُيَري

، وسمدًمٞمؾ أٟمف ىمد شمٙمٚمؿ ذم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م سمام قَمٚمِؿ، وًمٞمس اًمٙمالُم ذم اًم٘مرآن "ىمٚم٧م ذم اًم٘مرآن ُم٤م ٓ أقمٚمؿ

 ([39سم٠مقمٔمَؿ ظَمَٓمًرا ُمـ اًمٙمالم ذم إطمٙم٤مم، إذ اًمٙمؾ  يمالٌم ذم ديـ اهلل شمٕم٤ممم(. ]اإليمًػم )ص

ف، وضم٤مء أيْم٤م ُم٤م ي٘متيض إقمامًَمف، وطمًٌُؽ ُِمـ ذًمؽ : )ىم٤مل اًمِم٤مـمٌلو إقمامل اًمرأي ذم اًم٘مرآن ضم٤مء ذُم 

 ُمـ اًم٘مرآن  -ُم٤م ُٟم٘مؾ قمـ اًمّمديؼ، وم٢مٟمف ُٟم٘مؾ قمٜمف أٟمف ىم٤مل 
ٍ
أي ؾمامء شمٔمٚمٜمل، وأي ":  -وىمد ؾمئؾ ذم رء
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، صمؿ "هلل سمرأيلإذا ىمٚم٧م ذم يمت٤مب ا"، ورسمام روي ومٞمف: "أرض شم٘مٚمٜمل إْن أٟم٤م ىمٚم٧ُم ذم يمت٤مب اهلل ُم٤م ٓ أقمٚمؿ؟ 

أىمقل ومٞمٝم٤م سمرأيل، وم٢من يم٤من صقاسم٤م، ومٛمـ اهلل، وإن يم٤من "ؾُمئؾ قمـ اًمَٙماَلًم٦م اعمذيمقرة ذم اًم٘مرآن، وم٘م٤مل: 

، ومٝمذان ىمقٓن اىمتْمٞم٤م إقمامَل اًمرأي وشَمْريَمف ذم اًم٘مرآن، "ظمٓم٠م، ومٛمٜمل وُمـ اًمِمٞمٓم٤من، اًمٙمالًم٦م يمذا ويمذا

 وَه٤م ٓ جيتٛمٕم٤من.

 واًم٘مقُل ومٞمف أني اًمرأَي ضسم٤من: 

َه٤م: ضم٤مٍر قمغم ُمقاوم٘م٦م يمالم اًمٕمرب وُمقاوم٘م٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومٝمذا ٓ ُيْٛمِٙمـ إَه٤مُل ُِمْثٚمِف ًمٕم٤ممِلٍ أطمد

هبام، ُٕمقر: أطمده٤م: أني اًمٙمت٤مب ٓ سمد ُمـ اًم٘مقل ومٞمف سمٌٞم٤من ُمٕمٜمًك، واؾمتٜم٤ٌمط طمٙمؿ، وشمٗمًػم ًمٗمظ، وومٝمؿ 

إطمٙم٤مُم يمٚم ٝم٤م أو أيمثره٤م،  ُمراد، ومل ي٠مِت مجٞمُع ذًمؽ قمٛمـ شم٘مدم، وم٢مُم٤م أْن ُيتقىمػ دون ذًمؽ، ومتتٕمٓمَؾ 

صغم -وذًمؽ همػُم ممٙمـ، ومال سمد ُمـ اًم٘مقل ومٞمف سمام يٚمٞمؼ. واًمث٤مين: أٟمف ًمق يم٤من يمذًمؽ ًَمَٚمِزَم أْن يٙمقن اًمرؾمقُل 

ُُمٌٞمٜم٤م ذًمؽ يمٚميف سم٤مًمتقىمٞمػ، ومال يٙمقن ٕطمٍد ومٞمف ٟمٔمٌر وٓ ىمقل، واعمٕمٚمقُم أٟمف قمٚمٞمف اًمّمالة  -اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

َ ُمٜمف ُم٤م ٓ ُيقَصؾ إمم قمٚمٛمف إٓ  واًمًالم مل يٗمٕمؾ ذًمؽ، ومدل قمغم أٟمف مل ُيَٙمٚميْػ سمف قمغم ذًمؽ اًمقضمف، سمؾ سَملمي

سمف، وشمرك يمثػما مم٤م يدريمف أرسم٤مُب آضمتٝم٤مد سم٤مضمتٝم٤مدهؿ، ومٚمؿ يٚمزم ذم مجٞمع شمٗمًػم اًم٘مرآِن اًمتقىمٞمُػ. 

رآن قمغم ُم٤م وَمِٝمُٛمقا، واًمث٤مًم٨م: أني اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا أومم هبذا آطمتٞم٤مط ُمـ همػمهؿ، وىمد قُمِٚمَؿ أهنؿ ومنوا اًم٘م

وُِمـ ضمٝمتٝمؿ سمٚمٖمٜم٤م شمٗمًػُم ُمٕمٜم٤مه، واًمتقىمٞمػ يٜم٤مذم هذا، وم٢مـمالق اًم٘مقل سم٤مًمتقىمٞمػ واعمٜمع ُمـ اًمرأي ٓ 

يّمح. واًمراسمع: أن هذا اًمٗمرض ٓ يٛمٙمـ، ٕني اًمٜمٔمَر ذم اًم٘مرآن ُِمـ ضمٝمتلم: ُمـ ضمٝم٦م إُمقر اًمنمقمٞم٦م، 

دٓ، وُمـ ضمٝم٦م اعمآظمذ اًمٕمرسمٞم٦م، وهذا ٓ يٛمٙمـ ومٞمف وم٘مد يًٚمؿ اًم٘مقُل سم٤مًمتقىمٞمػ ومٞمف وشمرِك اًمرأي واًمٜمٔمِر ضم

اًمتقىمٞمػ، وإٓ ًمزم ذًمؽ ذم اًمًٚمػ إوًملم، وهق سم٤مـمؾ، وم٤مًمالزُم قمٜمف ُِمْثُٚمف، وسم٤ملٛمٚم٦م، ومٝمق أووُح ُمـ 

 إـمٜم٤مٍب ومٞمف.

وأُم٤م اًمرأي همػم ال٤مري قمغم ُمقاوم٘م٦م اًمٕمرسمٞم٦م أو ال٤مري قمغم إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م، ومٝمذا هق اًمرأي اعمذُمقم 

ضِمُع إمم اًمٙمذب قمغم اهلل شمٕم٤ممم، وذم هذا اًم٘مًِؿ ضم٤مء ُمـ همػم إؿمٙم ٌل قمغم اهلل سمٖمػم سمره٤من، ومػَمْ ٤مل، ٕٟمف شم٘مق 

 [280 - 4/276(. ]اعمقاوم٘م٤مت ُِمـ اًمتِمديد ذم اًم٘مقل سم٤مًمرأي ذم اًم٘مرآن ُم٤م ضم٤مء
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قه وؾمٙمتقا قمام ٛمُ ٚمِ ٕهنؿ شمٙمٚمٛمقا ومٞمام قمَ  ،ذم اًمتٗمًػم، وٓ ُمٜم٤موم٤مةَ  أىمقاٌل  هؿقمـ ه١مٓء وهمػمِ  يرو

 .(344)قهٚمُ ٝمِ ضَم 

 ...، (345)ًمف سمف ؿَ ٚمْ قمام ٓ قمِ  وم٢مٟمف يمام جي٥م اًمًٙمقُت  ،أطمدٍ  قمغم يمؾ   وهذا هق اًمقاضم٥ُم 

                                              

وأُم٤م إظم٤ٌمر اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م قمٛمـ ذيمرٟم٤مه٤م قمٜمف ُمـ اًمت٤مسمٕملم، سم٢مطمج٤مُمف قمـ ىم٤مل اسمـ ضمرير: ) (344)

، وم٢مني ومِْٕمَؾ َُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ُمٜمٝمؿ، يمٗمٕمؾ َُمـ أطمجؿ ُمٜمٝمؿ قمـ اًمٗمتٞم٤م ذم اًمٜمقازل واحلقادث، ُمع اًمت٠مويؾ

إىمراره سم٠مني اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه مل َيْ٘مٌِْض ٟمٌٞميف إًمٞمف، إٓ سمٕمد إيمامل اًمديـ سمف ًمٕم٤ٌمده، وقِمْٚمِٛمف سم٠مني هلل ذم يمؾ  ٟم٤مزًم٦ٍم 

قمـ اًم٘مقل ذم ذًمؽ إطمج٤مَم ضم٤مطمٍد أْن يٙمقن هلل وطم٤مدصم٦ٍم طمٙماًم ُمقضمقدا سمٜمصٍّ أو دًٓم٦م، ومٚمؿ يٙمـ إطمج٤مُُمف 

ومٞمف طمٙمٌؿ ُمقضمقٌد سملم أفمٝمر قم٤ٌمده، وًمٙمـ إطمج٤مم ظم٤مئٍػ أْن ٓ يٌٚمغ ذم اضمتٝم٤مده ُم٤م يمٚمػ اهلل اًمٕمٚمامء ُمـ 

قم٤ٌمده ومٞمف، ومٙمذًمؽ ُمٕمٜمك إطمج٤مِم َُمـ أطمجؿ قمـ اًم٘مٞمؾ ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن وشمٗمًػمه ُمـ اًمٕمٚمامء اًمًٚمػ، إٟمام 

ٓ يٌٚمغ أداء ُم٤م يمٚمػ ُمـ إص٤مسم٦م صقاب اًم٘مقل ومٞمف، ٓ قمغم أني شم٠مويَؾ ذًمؽ  يم٤من إطمج٤مُُمف قمٜمف طمذارا أنْ 

 [1/89(. ]شمٗمًػم اًمٓمؼمي حمجقٌب قمـ قمٚمامء إُم٦م، همػُم ُمقضمقٍد سملم أفمٝمرهؿ

ْٕن يٕمٞمَش اًمرضمُؾ ضم٤مهال سمٕمد أْن "ىم٤مل يٞمك سمـ ؾمٕمٞمد: ؾمٛمٕم٧م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد ي٘مقل: ( 345)

 [5/57. ]ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء "٘مقَل ُم٤م ٓ يٕمٚمؿيٕمر  طمؼي اهلل قمٚمٞمف، ظمػٌم ًمف ُِمـ أْن ي

وىمد روى اًمٌخ٤مري قمـ ُمنوق ىم٤مل: دظمٚمٜم٤م قمغم قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، ىم٤مل: ي٤م أي٤م اًمٜم٤مس، َُمـ قَمٚمَِؿ 

ؿمٞمئ٤م ومٚمٞم٘مؾ سمف، وُمـ مل يٕمٚمؿ ومٚمٞم٘مؾ: اهلل أقمٚمؿ، وم٢مني ُِمـ اًمٕمٚمؿ أن ي٘مقل عم٤م ٓ يٕمٚمؿ: اهلل أقمٚمؿ، ىم٤مل اهلل قمز 

ـَ اعمَُْتَٙمٚم ِٗملمَ }قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:  وضمؾ ًمٜمٌٞمف صغم اهلل ـْ َأضْمٍر َوَُم٤م َأَٟم٤م ُِم  .{ىُمْؾ َُم٤م َأؾْم٠َمًُمُٙمْؿ قَمَٚمٞمِْف ُِم

( : )ي٤م أي٤م اًمٜم٤مس( : يِمٛمؾ اًمٕمٚمامَء وهمػَمهؿ )ُمـ قمٚمؿ ؿمٞمئ٤م( 336 - 1/335) "ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح"ذم 

ٌمء اعمٕمٚمقم، ًمقظمٞمؿ : ُمـ قمٚمقم اًمديـ وم٠ًمًمف قمٜمف ُمـ هق ُمت٠مهؾ ًمٗمٝمؿ ضمقاسمف )ومٚمٞم٘مؾ سمف( : أي: سمذًمؽ اًم

قمذاب ؾمؽمه، وًمٕمٔمٞمؿ صمقاب ٟمنمه، )وُمـ مل يٕمٚمؿ ومٚمٞم٘مؾ( : أي: ذم القاب )اهلل أقمٚمؿ( : يمام ىم٤مًم٧م 

ْٛمَتٜم٤َم}اعمالئٙم٦م  ٓي َُم٤م قَمٚمي ، وٓ يًتحٞمل ذم ٟمٗمل اًمٕمٚمؿ قمـ ٟمٗمًف، وم٢مني ضَمْٝمَؾ اإلٟم٤ًمن أيمثُر ُِمـ {َٓ قِمْٚمَؿ ًَمٜم٤َم إِ

ٓي ىَمِٚمٞماًل َوَُم٤م ُأوشمِ }قِمْٚمِٛمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ اًْمِٕمْٚمِؿ إِ  "أقمٚمؿ"، ومٛمٕمٜم٤مه: اهلل أيمثر قمٚمام، وىم٤مل اسمـ طمجر: {ٞمتُْؿ ُِم

سمٛمٕمٜمك قم٤ممل، ٓؾمتح٤مًم٦م اعمِم٤مريم٦م. ىمٚم٧م: اعمِم٤مريم٦م آؾمت٘مالًمٞم٦م هل اعمًتحٞمٚم٦م، وذيمر اًمزخمنمي ذم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ٌَٞم ٜمُٜميفُ }ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ،قمٜمف مم٤م يٕمٚمٛمف َؾ ئِ ومٞمام ؾُم  ومٙمذًمؽ جي٥م اًم٘مقُل  ٤م ، وعمَِ {ْٙمُتُٛمقَٟمفُ ًمِٚمٜمي٤مِس َوَٓ شمَ  ًَمُت

ؿ يقمَ  ئؾ قمـ قمٚمؿٍ ـ ؾُم ُمَ "ق: رُ ـ ـمُ ضم٤مء ذم احلدي٨م اعمروي ُمِ  ُمـ  ٤ممٍ جَ اًم٘مٞم٤مُم٦م سمٚمِ  ومَٙمَتَٛمف ُأْلِ

 .(346)"ٟم٤مر

                                                                                                                                                      

: يمٞمػ شم٘مقل ؾمئؾ قمـ رء وهق قمغم اعمٜمؼم؟ وم٘م٤مل: ٓ أدري، وم٘مٞمؾ -يمرم اهلل وضمٝمف  -أني قمٚمٞم٤م  "إسمرار"

: إٟمام ـمٚمٕم٧م سم٘مدر قمٚمٛمل، وًمق ـمٚمٕم٧م سمٛم٘مدار -ريض اهلل قمٜمف  -ٓ أدري وأٟم٧م ـمٚمٕم٧م ومقق اعمٜمؼم؟ وم٘م٤مل 

ضمٝمكم ًمٌٚمٖم٧م اًمًامء. )وم٢من ُمـ اًمٕمٚمؿ( : أي: ُِمـ آداسمف اًمقاضم٥ِم رقم٤ميُتٝم٤م وضمقسًم٤م قَمٞمْٜمِٞم٤ًّم ُمت٠ميمدا قمغم يمؾ  َُمـ 

، واؾمُٛمف )أن شم٘مقل عم٤م ٓ شمٕمٚمؿ( : سم٤مخلٓم٤مب ُٟم٥ًم ًمٚمٕمٚمؿ أو اًمت٘مدير، وم٢مٟمف ُِمـ مجٚم٦م اًمٕمٚمؿ، وهق ظمؼمُ   إني

ومٞمٝمام، وىمٞمؾ: سم٤مًمٖمٞم٦ٌم أي: ٕضمٚمف أو قمٜمف، )واهلل أقمٚمؿ(. أي: وٟمحقه. ىم٤مل إهبري: وم٢مني َتٞمٞمز اعمٕمٚمقم ُِمـ 

اعمجٝمقل ٟمقٌع ُمـ اًمٕمٚمؿ، وهق اعمٜم٤مؾم٥ُم عم٤َِم ىمٞمؾ: ٓ أدري ٟمّمُػ اًمٕمٚمؿ. وي٘م٤مل عمـ ًمٞمس ًمف هذا اًمتٛمٞمٞمز: 

وُِمـ صمؿ اؿمتد ظمقُ  اًمًٚمػ ُمـ اإلومت٤مء، ومٙمثر اُمتٜم٤مقُمٝمؿ ُمٜمف، طمتك أن ُم٤مًمٙم٤م ؾمئؾ قمـ  ضمٝمٚمف ُمريم٥م،

أرسمٕملم ُم٠ًمًم٦م وم٠مضم٤مب قمـ أرسمٕم٦م وىم٤مل ذم ؾم٧م وصمالصملم: ٓ أدري. صمؿ اؾمتدل اسمـ ُمًٕمقد عم٤َِم ذيمره ُِمـ 

( وهق أقمٚمُؿ اُمتٜم٤مع اًمتٙمٚمػ واًمتّمٜمع ذم القاب اعم١مدي إمم اإلومت٤مء سم٤مًم٤ٌمـمؾ، سم٘مقًمف: )ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف

ـْ َأضْمرٍ }: أي: قمغم اًمتٌٚمٞمغ {ىُمْؾ َُم٤م َأؾْم٠َمًُمُٙمْؿ قَمَٚمْٞمفِ }اخلٚمؼ:  ـَ اعمُْتََٙمٚم ِٗملمَ }: أي: آظمذه ُمٜمٙمؿ،  {ُِم : {َوَُم٤م َأَٟم٤م ُِم

أي: ُِمـ اًمذيـ يتّمٜمٕمقن ويتحٚمقن سمام ًمٞمًقا ُمـ أهٚمف، يمذا ىم٤مًمف ُمػمك ؿم٤مه، وُِمـ صَمؿي عمَي٤م ؾُمئؾ اًمّمديُؼ قمـ 

٤مَووَم٤ميمِ }إب ذم:  ىم٤مل: أي ؾمامء شمٔمٚمٜمل وأي أرض شم٘مٚمٜمل إذا ىمٚم٧م ذم يمت٤مب اهلل ُم٤م ٓ قِمْٚمَؿ زم سمف  {َٝم٦ًم َوَأسمًّ

 اهـ .

رواه أمحد وأسمق داود واسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن واحل٤ميمؿ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف، ( 346)

ف، يموصححف إًم٤ٌمين. ىم٤مل اخلٓم٤ميب: ) ًَ ؽ قمـ اًمٙمالم مُمَثيٌؾ سمٛمـ ألؿ ٟمٗم
ًِ ام ي٘م٤مل: اًمت٘مل  ُُمْٚمَجؿ، اعمُْٛم

ويم٘مقل اًمٜم٤مس: يَمٚميؿ ومالٌن ومالٟم٤م وم٤مطمت٩م قمٚمٞمف سمحج٦م ألٛمتف، أي: أؾمٙمتتف. واعمٕمٜمك أني اعمُْٚمِجَؿ ًم٤ًمَٟمف قمـ 

ىمقل احلؼ واإلظم٤ٌمر قمـ اًمٕمٚمؿ واإلفمٝم٤مر ًمف ُيٕم٤مىَم٥م ذم أظمرة سمٚمج٤مٍم ُمـ ٟم٤مر، وظمرج هذا قمغم ُمٕمٜمك 

ٌيُٓمُف }ُمِم٤ميمٚم٦م اًمٕم٘مقسم٦ِم اًمذٟم٥َم، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ِذي َيتََخ ٓي يَماَم َيُ٘مقُم اًمي َٓ َيُ٘مقُُمقَن إِ سَم٤م  ـَ َي٠ْميُمُٚمقَن اًمر  ِذي اًمي

ـَ اعمَْس   ْٞمَٓم٤مُن ُِم . ىم٤مل اخلٓم٤ميب: وهذا ذم اًمٕمٚمؿ اًمذي يٚمزُمف شمٕمٚمٞمُٛمف إي٤مه ويتٕملم قمٚمٞمف ومرُوف، يمٛمـ رأى {اًمِمي
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ؾ، طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من ٤مر، طمدصمٜم٤َم ُُم١َمُمي َٟم٤مد قمـ أيب ،وىم٤مل اسمـ ضمرير: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ سمِمي ىم٤مل: ىم٤مل  اًمز 

ر أطمٌد ٓ ُيٕمذَ  ُمٝم٤م، وشمٗمًػمٌ ـ يمالُمِ  شمٕمرومف اًمٕمرُب  قمغم أرسمٕم٦م أوضمف: وضمفٌ  اًمتٗمًػمُ "اسمـ قم٤ٌمس: 

 واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمؿ. .(347)"ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل ػمٌ وشمٗمً يٕمٚمٛمف اًمٕمٚمامء، ٤مًمتف، وشمٗمًػمٌ ٝمَ سمجَ 

                                                                                                                                                      

رى رضمال طمدي٨َم اًمٕمٝمِد سم٤مإلؾمالم ٓ يم٤مومرا يريد اإلؾمالم ي٘مقل: قمٚمٛمقين ُم٤م اإلؾمالم وُم٤م اًمديـ؟ ويمٛمـ ي

ُيًـ اًمّمالة وىمد طمي وىمُتٝم٤م ي٘مقل: قمٚمٛمقين يمٞمػ أصكم، ويمٛمـ ضم٤مء ُمًتٗمتٞم٤م ذم طمالل أو طمرام 

ي٘مقل: أومتقين وأرؿمدوين، وم٢مٟمف يٚمزم ذم ُمثؾ هذه إُمقر أْن ٓ ُيْٛمٜمَُٕمقا القاَب قمام ؾم٠مًمقا قمٜمف ُِمـ اًمٕمٚمؿ، 

٤م ًمٚمققمٞم د واًمٕم٘مقسم٦م، وًمٞمس يمذًمؽ إُمُر ذم ٟمقاومؾ اًمٕمٚمؿ اًمتل ٓ ضورَة ومَٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ يم٤من آصمام ُمًتِح٘مًّ

ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومريْم٦م قمغم "سم٤مًمٜم٤مس إمم ُمٕمرومتٝم٤م، وؾمئؾ اًمٗمْمٞمُؾ سمـ قمٞم٤مض قمـ ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

، وم٘م٤مل: يمؾ  قمٛمٍؾ يم٤من قمٚمٞمؽ ومرو٤م ومَٓمَٚم٥ُم قِمْٚمِٛمف قمٚمٞمؽ ومرض، وُم٤م مل يٙمـ اًمٕمٛمُؾ سمف قمٚمٞمؽ "يمؾ ُمًٚمؿ

،  10/66، وقمقن اعمٕمٌقد  186 - 4/185(. ]ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ ٚمِٛمف قمٚمٞمؽ سمقاضم٥مومرو٤م ومٚمٞمس ـمٚم٥م قم

 [7/341، وحتٗم٦م إطمقذي  13 - 8/12واٟمٔمر: ضم٤مُمع إصقل 

وهذا صحٞمح، أُم٤م اًمذي شمٕمرومف اًمٕمرب سمٙمالُمٝم٤م، ومٝمق : ) "شمٗمًػمه"ىم٤مل اعم٤موردي ذم ُم٘مدُم٦م  (347)

٤مًمتف، ومٝمق ُم٤م يٚمزم اًمٙم٤مومي٦م ذم اًم٘مرآن ُِمـ طم٘م٤مئُؼ اًمٚمٖم٦م وُمقوقع يمالُمٝمؿ، وأُم٤م اًمذي ٓ ُيٕمذر أطمٌد سمجٝم

اًمنمائع ومجٚم٦م دٓئؾ اًمتقطمٞمد، وأُم٤م اًمذي يٕمٚمٛمف اًمٕمٚمامء، ومٝمق وضمقُه شم٠مويؾ اعمتِم٤مسمف وومروع إطمٙم٤مم، 

 وأُم٤م اًمذي ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل قمز وضمؾ، ومٝمق ُم٤م جيري جمرى اًمٖمٞمقب وىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م.

ُم٤م ٓ ُيٕمذر أطمٌد سمجٝم٤مًمتف داظمٌؾ ذم مجٚم٦م ُم٤م وهذا اًمت٘مًٞمؿ اًمذي ذيمره اسمـ قم٤ٌمس صحٞمح، همػم أني 

يٕمٚمٛمف اًمٕمٚمامُء ُمـ اًمرضمقع إًمٞمٝمؿ ذم شم٠مويٚمف، وإٟمام ُيتٚمػ اًم٘مًامن ذم ومرض اًمٕمٚمؿ سمف، ومام ٓ ُيٕمذر أطمٌد 

سمجٝمٚمف يٙمقن ومرُض اًمٕمٚمؿ سمف قمغم إقمٞم٤من، وُم٤م ُيتص سم٤مًمٕمٚمامء يٙمقن ومرُض اًمٕمٚمؿ سمف قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م، ومّم٤مر 

 ٦م أىم٤ًمم: اًمتٗمًػُم ُمٜم٘مًام قمغم صمالصم

ُم٤م اظمتص اهلل شمٕم٤ممم سمٕمٚمٛمف، يم٤مًمٖمٞمقب، ومال ُم٤ًمَغ ًمالضمتٝم٤مد ذم شمٗمًػمه، وٓ جيقز أْن  )أحدمها( :

ي١مظمذ إٓ قمـ شمقىمٞمػ ُِمـ أطمد صمالصم٦م أوضمف: إُم٤م ُِمـ ٟمصٍّ ذم ؾمٞم٤مق اًمتٜمزيؾ، وإُم٤م قمـ سمٞم٤مٍن ُمـ ضمٝم٦م 
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ِرْد ومٞمف شمقىمٞمػ، قَمِٚمْٛمٜم٤م أني اهلل شمٕم٤ممم اًمرؾمقل، وإُم٤م قمـ إمج٤مِع إُم٦م قمغم ُم٤م اشمٗم٘مقا قمٚمٞمف ُِمـ شم٠مويؾ. وم٢مْن مل يَ 

 أٓ ُيٓمٚمع قم٤ٌمَده قمغم همٞمٞمف. -عمّمٚمح٦ٍم اؾمت٠مصمر هب٤م  -أراد 

 ُم٤م ُيرضَمع ومٞمف إمم ًم٤ًمن اًمٕمرب، وذًمؽ ؿمٞمئ٤من، اًمٚمٖم٦م واإلقمراب: )الؼسم الثاين( : و

ضم٤مز أن  وم٠مُم٤م اًمٚمٖم٦م، ومٞمٙمقن اًمٕمٚمؿ هب٤م ذم طمؼ اعمٗمن  دون اًم٘م٤مرئ، وم٢مْن يم٤من مم٤م ٓ يقضم٥م اًمٕمٛمؾ،

يٕمٛمؾ ومٞمف قمغم ظمؼم اًمقاطمد واإلصمٜملم، وأن يًتِمٝمد ومٞمف ُمـ اًمِمٕمر سم٤مًمٌٞم٧م واًمٌٞمتلم، وإن يم٤من مم٤م يقضم٥م 

اًمٕمٛمؾ، مل يٕمٛمؾ ومٞمف قمغم ظمؼم اًمقاطمد وآصمٜملم، وٓ يًتِمٝمد ومٞمف سم٤مًمٌٞم٧م واًمٌٞمتلم، طمتك يٙمقن ٟم٘مٚمف 

أن رضمال ؾم٠مل اًمٜمٌل ُمًتٗمٞمْم٤م، وؿمقاهد اًمِمٕمر ومٞمف ُمتٜم٤مسة. وىمد روى أسمق طم٤مض، قمـ اسمـ قم٤ٌمس: 

، وإٟمام ظمصي اًمٖمري٥َم "همريٌف، وم٤مًمتٛمًقه ذم اًمِمٕمر"صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، أي قمٚمؿ اًم٘مرآن أومْمؾ؟ ىم٤مل: 

ٓظمتّم٤مصف سم٢مقمج٤مز اًم٘مرآن، وأطم٤مل قمغم اًمِمٕمر ٕٟمف ديقاُن يمالُمٝمؿ، وؿمقاهد ُمٕم٤مٟمٞمٝمؿ، وىمد ىم٤مل اسمـ 

. وأُم٤م "ر، وم٢مني اًمِمٕمر ديقان اًمٕمربإذا أؿمٙمؾ قمٚمٞمٙمؿ اًمٌمء ُمـ يمت٤مب اهلل، وم٤مًمتٛمًقه ذم اًمِمٕم"قم٤ٌمس: 

اإلقمراب، وم٢من يم٤من اظمتالوُمف ُمقضِم٤ٌم ٓظمتال  طمٙمٛمف وشمٖمٞمػم شم٠مويٚمف، ًمزم اًمٕمٚمُؿ سمف ذم طمؼ اعمٗمن وطمؼ 

َٚمَؿ اًم٘م٤مرئ ُِمـ حَلْٜمِف، وروي قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف  ًْ ُ إمم ُمٕمروم٦م طمٙمٛمف، وَي اًم٘م٤مرئ، ًمٞمتقصؾ اعمٗمن 

، وإن يم٤من اظمتالُ  إقمراسمف ٓ يقضم٥م اظمتالَ  طمٙمٛمف، "اًمتٛمًقا همرائٌفأقمرسمقا اًم٘مرآن و"وؾمٚمؿ، أٟمف ىم٤مل: 

وٓ ي٘متيض شمٖمٞمػَم شم٠مويٚمف، يم٤من اًمٕمٚمُؿ سم٢مقمراسمف ٓزُم٤م ذم طمؼ اًم٘م٤مرئ ًمٞمًٚمؿ ُمـ اًمٚمحـ ذم شم٠مويالشمف، ومل يٚمزم 

 ذم طمؼ اعمٗمن ًمقصقًمف ُمع الٝمؾ سم٢مقمراسمف إمم ُمٕمروم٦م طمٙمٛمف، وإن يم٤من الٝمُؾ سم٢مقمراب اًم٘مرآن ٟم٘مّم٤م قم٤مُم٤م.

ُم٤م ُيرضمع ومٞمف إمم اضمتٝم٤مد اًمٕمٚمامء، وهق شم٠مويُؾ اعمتِم٤مسمف، واؾمتٜم٤ٌمُط إطمٙم٤مم، )الؼسم الثالث( : و

وسمٞم٤مُن اعمجٛمؾ، وختّمٞمُص اًمٕمٛمقم، واعمجتٝمدون ُِمـ قمٚمامء اًمنمع أظمص  سمتٗمًػمه ُمـ همػمهؿ محال عمٕم٤مين 

ومٞمُٕمتؼَم ومٞمف طم٤مُل اًمٚمٗمظ،  إًمٗم٤مظ قمغم إصقل اًمنمقمٞم٦م، طمتك ٓ يتٜم٤مرم الٛمُع سملم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وأصقل اًمنمع،

 وم٢مٟمف يٜم٘مًؿ ىمًٛملم: 

أطمدَه٤م: أن يٙمقن ُمِمتِٛماًل قمغم ُمٕمٜمًك واطمد ٓ يتٕمداه، وُم٘مّمقرا قمٚمٞمف ٓ يتٛمؾ ُم٤م ؾمقاه، ومٞمٙمقن 

ٞمي٦م واًمٜمّمقص اًمٔم٤مهرة، اًمتل ُيٕمٚمؿ ُمراُد اهلل شمٕم٤ممم هب٤م ىمٓمٕم٤م ُِمـ سيح يمالُمف، وهذا ىمًٌؿ ٓ 
ُمـ اعمٕم٤مين الَٚمِ

 ٚمتٌس شم٠مويُٚمف.ُيتٚمػ طمٙمُٛمف وٓ يَ 
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سَملْم:   واًم٘مًؿ اًمث٤مين: أن يٙمقن اًمٚمٗمظ حمتٛمال عمٕمٜمٞملم أو أيمثر، وهذا قمغم َضْ

أطمدَه٤م: أن يٙمقن أطمُد اعمٕمٜمٞملم فم٤مهرا ضمٚمٞم٤م، وأظَمُر سم٤مـمٜم٤م ظمٗمٞم٤م، ومٞمٙمقن حمٛمقٓ قمغم اًمٔم٤مهر الكم 

 قمغم اخلٗمل. دون اًم٤ٌمـمـ اخلٗمل، إٓ أْن ي٘مقَم اًمدًمٞمُؾ قمغم أني الكمي همػُم ُمراد، ومٞمُحَٛمؾ

 واًميب اًمث٤مين: أن يٙمقن اعمٕمٜمٞم٤من ضمٚمٞملم، واًمٚمٗمُظ ُمًتٕمٛمال ومٞمٝمام طم٘مٞم٘م٦م، وهذا قمغم ضسملم: 

 أطمدَه٤م: أن ُيتٚمػ أصؾ احل٘مٞم٘م٦م ومٞمٝمام، ومٝمذا يٜم٘مًؿ قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم: 

أطمده٤م: أن يٙمقن أطمُد اعمٕمٜمٞملم ُمًتٕمَٛمال ذم اًمٚمٖم٦م، وأظمر ُمًتٕمٛمال ذم اًمنمع، ومٞمٙمقن مَحُْٚمف قمغم 

 ٕمٜمك اًمنمقمل أومم ُِمـ محٚمف قمغم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي، ٕني اًمنمع ٟم٤مىمؾ.اعم

واًم٘مًؿ اًمث٤مين: أن يٙمقن أطمُد اعمٕمٜمٞملم ُمًتٕمٛمال ذم اًمٚمٖم٦م، وأظمر ُمًتٕمٛمال ذم اًمٕمر ، ومٞمٙمقن محٚمف 

 قمغم اعمٕمٜمك اًمٕمرذم أومم ُمـ محٚمف قمغم ُمٕمٜمك اًمٚمٖم٦م، ٕٟمف أىمرب ُمٕمٝمقد.

تٕمٛمال ذم اًمنمع، وأظمر ُمًتٕمٛمال ذم اًمٕمر ، ومٞمٙمقن واًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: أن يٙمقن أطمُد اعمٕمٜمٞملم ُمً

 محٚمف قمغم ُمٕمٜمك اًمنمع أومم ُمـ محٚمف قمغم ُمٕمٜمك اًمٕمر ، ٕن اًمنمع أًمزم.

واًميب اًمث٤مين: أن يتٗمؼ أصُؾ احل٘مٞم٘م٦م ومٞمٝمام، ومٞمٙمقٟم٤م ُمًتٕمٛمٚملم ذم اًمٚمٖم٦م قمغم ؾمقاء، أو ذم اًمنمع، 

 أو ذم اًمٕمر ، ومٝمذا قمغم ضسمٞملم: 

قُمٝمام، وٓ يٛمٙمـ اؾمتٕمامهلام، يم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمثؾ اًم٘مرء اًمذي هق طم٘مٞم٘م٦م أطمدَه٤م: أن يتٜم٤مرم اضمتام

ذم اًمٓمٝمر، وطم٘مٞم٘م٦م ذم احلٞمض، وٓ جيقز ًمٚمٛمجتٝمد أْن جيٛمع سمٞمٜمٝمام، ًمتٜم٤مومٞمٝمام، وقمٚمٞمف أن جيتٝمد رأَيف ذم اعمراد 

طمُد اعمٕمٜمٞملم، ومٞمٝمام سم٤مُٕم٤مرات اًمداًم٦م قمٚمٞمف... وًمق مل يؽمضمح ًمٚمٛمجتٝمد أطمُد احلٙمٛملم، وٓ همٚم٥م ذم ٟمٗمًف أ

ا ذم اًمٕمٛمؾ قمغم أيام ؿم٤مء، واًمث٤مين:  ًمتٙم٤موم١م إُم٤مرات قمٜمده، ومٗمٞمف ًمٚمٕمٚمامء ُمذه٤ٌمن: أطمدَه٤م: أن يٙمقن خمػمي

 أن ي٠مظمذ سم٠مهمٚمظ اعمذهٌلم طمٙمام.

ـَ الٛمُع سمٞمٜمٝمام، ومٝمذا قمغم ضسملم:   واًميب اًمث٤مين ُمـ اظمتال  اعمٕمٜمٞملم: أٓ يتٜم٤مومٞم٤م، ويٛمٙم

ضمح أطمُدَه٤م قمغم أظمر سمدًمٞمؾ، ومٞمٙمقن اعمٕمٜمٞم٤من ُمًٕم٤م ُمراَديـ، ٕني اهلل أطمدَه٤م: أن يت٤ًموي٤م، وٓ يؽم

شمٕم٤ممم ًمق أراد أطمَدَه٤م ًَمٜمََّم٥َم قمغم ُمراده ُمٜمٝمام دًمٞمال، وإْن ضم٤مز أن يريَد يمؾي واطمٍد ُمـ اعمٕمٜمٞملم سمٚمٗمٔملم 
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 اإلقمج٤مز ُمتٖم٤ميريـ ًمٕمدم اًمتٜم٤مذم سمٞمٜمٝمام، ضم٤مز أن يريدَه٤م سمٚمٗمظ واطمد يِمتٛمؾ قمٚمٞمٝمام، ويٙمقن ذًمؽ أسمٚمَغ ذم

 واًمٗمّم٤مطم٦م.

 واًميب اًمث٤مين: أن يؽمضمح أطمُدَه٤م قمغم أظمر سمدًمٞمؾ، وهق قمغم ضسملم: 

أطمدَه٤م: أن يٙمقن دًمٞمال قمغم سمٓمالن أطمد اعمٕمٜمٞملم، ومٞمً٘مط طمٙمٛمف، ويّمػم اعمٕمٜمك أظمر هق اعمراد، 

 وطمٙمٛمف هق اًمث٤مسم٧م.

ن ُمرادا، وٓ ي٘متيض واًميب اًمث٤مين: أن يٙمقن دًمٞمال قمغم صح٦م أطمد اعمٕمٜمٞملم، ومٞمث٧ٌم طمٙمٛمف ويٙمق

ؾم٘مقَط اعمٕمٜمك أظمر، وجيقز أن يٙمقن ُمرادا، وإن مل يٙمـ قمٚمٞمف دًمٞمؾ، ٕني ُمقضم٥م ًمٗمٔمف دًمٞمؾ، وم٤مؾمتقي٤م ذم 

 طمٙمؿ اًمٚمٗمظ، وإن شمرضمح أطمُدَه٤م سمدًمٞمؾ، ومّم٤مرا ُمراديـ ُمٕم٤م.

 وذه٥م سمٕمُض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أني اعمٕمٜمك اًمذي يؽمضمح سمدًمٞمٍؾ أصم٧ٌُم طمٙمام ُمـ اعمٕمٜمك اًمذي دمرد قمٜمف

 ًم٘مقشمف سم٤مًمدًمٞمؾ اًمذي شمرضمح سمف.

ومٝمذا أصٌؾ ُيٕمتؼَم ُمـ وضمقه اًمتٗمًػم، ًمٞمٙمقن ُم٤م اطمتٛمٚمف أًمٗم٤مُظ اًم٘مرآن ُِمـ اظمتال  اعمٕم٤مين حمٛمقٓ 

[ وهذا إصُؾ ىمدُمٜم٤م ذيمره ُمـ 40 - 1/36قمٚمٞمف، ومٞمُٕمٚمؿ ُم٤م ُي١مظمُذ سمف وُيٕمَدُل قمٜمف(. ]اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن 

 اعم٤موردي رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمام. ، وًمٕمٚمف ىمد ٟم٘مٚمف ُمـ"اًمؼمه٤من"يمالم اًمزريمٌم ذم 

وهذا آظِمُر اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُم٘مدُم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم، ويمٜم٧م ىمد ومرهم٧م ُمٜمف ُمًقدًة ذم اًمٕمنم 

واًم٘مٚم٥م حمزون سمقوم٤مة سمٜمٞمتل أُمٞمٛم٦م وقمٛمره٤م أرسمع ؾمٜملم،  1438إظمػم ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من اعم٤ٌمرك ًمًٜم٦م 

ن سم٤مٟٓمٍمام، وأي٤مم اًمٕمٛمر شمٓمقى واهلل واحلٛمد هلل قمغم يمؾ طم٤مل، صمؿ راضمٕمتف وسمٞمْمتف وؿمقاُل ىمد آذ

ـِ أُم ؽ"أيب اًمٕم٤ٌمس سمـ ُمنوق طملم ىم٤مل: اعمًتٕم٤من، وهلل َدر    ،"أٟم٧م ذم َهْدِم قمٛمرك ُمٜمذ ظمرضم٧َم ُمـ سَمْٓم

ومٜم٤م اهلل ىمٞمٛم٦م أٟمٗم٤مؾمٜم٤م، وأقم٤مٟمٜم٤م قمغم اهمتٜمامه٤م سمام يروٞمف قمٜم٤م، رسمٜم٤م فمٚمٛمٜم٤م أٟمٗمًٜم٤م وإن مل شمٖمٗمر ًمٜم٤م وشمرمحٜم٤م  قمري

ـ، وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾَمٚميَؿ شمًٚمٞمام يمثػما واحلٛمد هلل رب ًمٜمٙمقٟمـ ُمـ اخل٤مهي

 اًمٕم٤معملم.


