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تؼاريظ عؾامء
األزهـر
عذ اقرساقــة
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تؼريظ األستاذ اقعالمة اإلمام اقشقخ /حمؿد بخقت ادطقعي
مػتى كظارة اقديار اديرصية ويقخ انحـػقة باألزهر اقؽي
احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت ،واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد
اعم١ميد سم٤معمٕمجزات اًمٌ٤مهرات ،وقمغم آًمف وصحٌف وؾم٤مئر أشمٌ٤مقمف وطمزسمف.
وبعد :وم٢مين ىمد اـمٚمٕم٧م قمغم يمت٤مب" :ما البد مـه يف أمور اقدِّ ين" .عم١مًمٗمف
اًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ /أيب سمٙمر سمـ حمٛمد قم٤مرف ،اعمدرس سم٤محلرم اعمٙمل ،ص٤مٟمف اهلل ُمـ
إقمداء .ومقضمدشمف يمت٤م ًسم٤م حيت٤مج إًمٞمف اعمٌتدىء وٓ يًتٖمٜمك قمٜمف اعمٜمتٝمك ،وم٘مد طمقى ُمـ
اًمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞم٦م ظمالص٦م ُم٤م ذم اًمٙمت٥م اعمٓمقًم٦مُ ،مع قمذوسمتف ذم إؾمٚمقب وؾمٝمقًمتف ذم
اعمٕم٤مين ،ىمد اضمتٜم٥م ص٤مطمٌف ومٞمف اإلجي٤مز اعمُ ِ
خ ّؾ واًمتٓمقيؾ اعمٛمؾ ،ومج٤مء يمت٤م ًسم٤م وؾم ًٓم٤م
وظمػم إُمقر أوؾم٤مـمٝم٤م.
ضمزى اهلل ُم١مًمٗمف أطمًـ اجلزاء ،وأيمثر ُمـ أُمث٤مًمف ذم اًمً٤مدة اًمٕمٚمامء ،إٟمف قمغم ُم٤م
يِم٤مء ىمدير ،وسم٤مإلضم٤مسم٦م ضمدير ،ووم٘مٜمل اهلل وإي٤مه عم٤م ومٞمف رو٤مه ،إٟمف اًمًٛمٞمع اًم٘مري٥م
اعمجٞم٥م.

يمتٌف
اًمٗم٘مػم إمم اهلل اًمٖمٜمل قمٛمـ ؾمقاه
حمٛمد سمخٞم٧م اعمٓمٞمٕمل احلٜمٗمل ،سم٤مٕزهر.
همٗمر اهلل ًمف وًمقاًمديف وعمِم٤مخيف ،وؾم٤مئر
إظمقاٟمف ذم اهلل شمٕم٤ممم.
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تؼريظ اإلمام يقخ انحـابؾة باألزهر اقشقخ/أمحد اقبسقوين األزهري
إٟمذارا،
ٟمحٛمدك ي٤م ُمـ ظمٚم٘م٧م اخلٚمؼ
أـمقارا ،وأرؾمٚم٧م سمتقطمٞمدك اًمرؾمؾ إًمٞمٝمؿ ً
ً
وٟمذيرا وداقم ًٞم٤م إمم اهلل
سمِمػما
ً
واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ أرؾمٚمتف سم٤مهلدى وديـ احلؼً ،
ُمٜمػما ،وآًمف وأصح٤مسمف اًمً٤مًمٙملم ؾمٌؾ اًمرؿم٤مد ،وُمـ متًؽ
وهاضم٤م
سم٢مذٟمف
ً
ً
سمحججٝمؿ اًمٌ٤مهرة إمم يقم اعمٕم٤مد.
أما بعد :وم٘مد اـمٚمٕم٧م قمغم سمٕمض هذا اًمٙمت٤مب ،ومقضمدشمف ُمتحٚم ًٞم٤م سمٕم٘م٤ميد اًمتقطمٞمد
اًمًٚمٗمٞم٦مٟ ،م٤مـم ً٘م٤م سمام يم٤من سمف ُمـ اًمًٚمػ يٕمت٘مدون سملم اًمؼمي٦م ،ىم٤مـم ًٕم٤م ًمٌدقم٦م اعمخ٤مًمٗملم
اًمذيـ ومرىمقا ديٜمٝمؿ ويم٤مٟمقا ؿمٞم ًٕم٤مُ ،م١ميدً ا عم٤م جي٥م قمغم اعمٙمٚمٗملم ُمـ اًمٕم٘م٤مئد اقمت٘م٤مده
ذ ًقم٤م.
ٟم٤مؾم٤م يق ًُم٤م قمغم ُمٜمقاًمف ،ويمٞمػ ـ ٓ ـ وهق
شم٤مهلل إٟمف ًمٗمريد ذم سم٤مسمف ،ومل يٜمً٩م ً
طمدي٘م٦م ًمٚمٜم٤مفمريـ ،واًمّم٤مرم اعمٜمٙمل ٟم٤مؾم٩م اعمخ٤مًمٗملم ،وؿم٤مهد قمدل عم١مًمٗمف سم٤مًمٗمْمؾ
سملم أىمراٟمف ،وٟم٤مـمؼ سمٕمٚمق ىمدره سملم أهؾ قمٍمه وزُم٤مٟمف ،وإٟمف ضمدير سم٠من شمٗمتخر سمف
إىمٓم٤مر احلج٤مزي٦م ،وي٘مقم قمغم ُمٜمؼم اًمِمٙمر ًمف أهؾ دي٤مرٟم٤م اعمٍمي٦م ،وهق اًمٕم٤ممل اًمقرع
اًمٗمرد سمال إومؽ وٓ ؿمؽ ،حمٞمل ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ سم٤محلرم اعمٙملَُ .م َـ
ًمً٤من احلٛمد سم٤مًمِمٙمر ًمف ضمدير ،إؾمت٤مذ /أسمق سمٙمر ظمقىمػم ،ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤مه ًمٚمّمقاب
ُم٤م شمقمم وآشمٞمٜم٤مه احلٙمٛم٦م وومّمؾ اخلٓم٤مب.
ـاقه بؾساكه ورسؿه ببـاكه:
خادم اقسادة انحـابؾة باألزهر اقؽي
اقػؼر /أمحد اقبسقوين انحـبغ
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تؼريظ األستاذ اهلامم/عبد اقوارث بن عبد اقصؿد اقصعقدي اداقؽي األزهري
احلٛمد هلل اًمذي أرؾمؾ رؾمقًمف سم٤مهلدى وديـ احلؼ؛ ًمٞمٔمٝمره قمغم اًمديـ يمٚمف،
واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف ،وُمـ شمٌٕمف ذم ىمقًمف وومٕمٚمف.
أما بعد :وم٘مد اـمٚمٕم٧م قمغم هذه اًمرؾم٤مًم٦م ،وم٠مقمجٌٜمل طمًـ صٜمٞمٕمٝم٤م ،يمٞمػ ـ ٓ ـ
وهل حمض اًمٜمّمٞمح٦مُ ،مقاوم٘م٦م ًمٚمٜمّمقص اًمٍمحي٦م ٓ ،قمٞم٥م ومٞمٝم٤م ؾمقى أهن٤م ىمٚمٞمٚم٦م
اعمٌ٤مين ضمٚمٞمٚم٦م اعمٕم٤مينٟ ،م٤مؿمئ٦م ُمـ ىمٚم٥م ـمٌٞم٥م ،وسم٤مرزة ُمـ ىمٚم٥م طمٌٞم٥م.
ومٚمٚمف در ُم١مًمٗمٝم٤مً ،م٘مد أسمدى ًمألئٛم٦م اًمٜمّم٤ميح ،ومجزاه اهلل قمـ هذه إُم٦م اجلزاء
اًمًٜمَّ٦م وهدم سمف اًمٌدقم٦م ،وأدام
إورم ،وىمرسمف ـ وُمـ يٚمقذ سمف ـ ًمديف زًمٗمك ،وأ َيدَّ سمف ُ
ُٕمتف ٟمٗمٕمف ،إٟمف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م.

يمتٌف
اًمٗم٘مػم /قمٌد اًمقارث سمـ قمٌد اًمّمٛمد
إىمٍمي اعم٤مًمٙمل إزهري
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تؼريظ اقعالمة األستاذ اقػفامة/عبد ادعطي اقسؼا اقشاؿعي األزهري
احلٛمد هلل يقاذم ٟمٕمٛمف ويٙم٤مرمء ُمزيده ،واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ دقم٤م إمم
شمقطمٞمد رسمف سم٤محلٙمٛم٦م واعمققمٔم٦م احلًٜم٦م ،ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ،وقمغم آًمف وأصح٤مسمف
وقمؽمشمف وأطمٌ٤مسمف.
أما بعد :ومٚمام وومد قمغم ُمٍم اعمحروؾم٦م (2331هـ) ،اًمٗم٤موؾ اًمٕمالُم٦م واحلؼم
اًمٌحر اًمٗمٝم٤مُم٦م ،إؾمت٤مذ اًمِمٞمخ /أسمق سمٙمر ظمقىمػم ،اعمدرس سم٤محلرم اًمنميػ اعمٙمل.
أحتٗمٜم٤م سمت٠مًمٞمػ ًمف ُمتـ ذم "ما البد مـه يف أمور اقدِّ ين" ،وم٠مًمٗمٞمٜم٤مه وىمد ووع قمغم
ٟمٛمط يًٝمؾ ُمٕمف شمٜم٤مول ُم٤م طمقاه ًمٚمٓم٤مًم٥م ،وًمق أن يمؾ ُم١مًمػ ٟمح٤م ُم٤م ٟمح٤مه إؾمت٤مذ ذم
ووع يمت٤مسمف ،عم٤م ؿمٙم٤م ىم٤مرىء صٕمقسم٦م ،ومجزاه اهلل ظمػم اجلزاء ،وووم٘مف قمغم اًمدوام
اعم١م ًَّمػ ذم اًمٗمٜمقن اعمتداوًم٦م ،إٟمف ؾمٛمٞمع جمٞم٥م اًمدقم٤مء.
إلسمراز ُمثؾ هذا َ
طمرره ذم اًمٞمقم اًمث٤مُمـ قمنمُ ،مـ ؿمٝمر ؿمقال اعمٌ٤مرك ،ؾمٜم٦م2331( :هـ).

يمتٌف
اًمٗم٘مػم إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
قمٌد اعمٕمٓمل اًمً٘م٤م اًمِم٤مومٕمل
اعمدرس سم٤مٕزهر
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تؼريظ اقػاضل اهلامم اقشقخ /أبو طاقب انحـبغ األزهري
احلٛمد هلل اًمذي أُمد أطمٌ٤مسمف سم٤محلٙمٛم٦م واعمٕم٤مرف ،واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م
حمٛمد اًمذي ُمـ اشمٌٕمف وىمل ُمـ مجٞمع اعمخ٤موف ،وقمغم آًمف وصحٌف اعمتّمٗملم سم٤مًمرؿمد
واًمٚمٓم٤مئػ.
اًمّمٜمّع ،عم٤م
أما بعد :وم٘مد اـمٚمٕم٧م قمغم هذا اًمٙمت٤مب ومقضمدشمف يمثػم اًمٜمٗمع سمديع ُ
اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ سمٞم٤من اًمٕم٘م٤مئد اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمٗمٞم٦م ،ىم٤مـم ًٕم٤م ًمٚمٌدع اًمٗم٤مؾمدة اًمٖمػم
ُمروٞم٦م.
ومٝمذا اًمٙمت٤مب اًمٗمريد ذم سم٤مسمف مل يٜمً٩م أطمد قمغم ُمٜمقاًمف ،يمٞمػ ـ ٓ ـ وهق ين
اًمٜم٤مفمريـ ،وؿم٤مهد عم١مًمٗمف سم٤مًمٗمْمؾ وصٜمع اجلٛمٞمؾ ،وٟم٤مـمؼ سمٕمٚمق مهتف سملم اعمًٚمٛملم.
واهلل هيدي ُمـ يِم٤مء إمم سمٞم٤من أطمٙم٤مم ذائع اًمدِّ يـ ،وٓ يْمٞمع أضمر اًمٕم٤مُمٚملم.

يم٤مشمٌف سمخٓمف وىم٤مئٚمف سمٚمً٤مٟمف وىمٚمٌف
اًمٗم٘مػم إًمٞمف شمٕم٤ممم
أسمق ـم٤مًم٥م احلٜمٌكم
اعمدرس سم٤مٕزهر
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تؼريظ اقعالمة اقشقخ /حمؿد اقذهبي انحـبغ األزهري
محدً ا عمـ ًمف احلٛمد واعمِٜمَّ ُ٦م ،وصالة وؾمال ًُم٤م قمغم ٟمٌل اًمرمح٦م ،ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد ؾمٞمد
وًمد قمدٟم٤من ،وقمغم آًمف وصحٌف اًمً٤مدة إقمٞم٤من.
وبعد :وم٘مد اـمٚمٕم٧م قمغم هذا اًمٙمت٤مب اجلٚمٞمؾ ،ومقضمدشمف قمديؿ اعمثٞمؾ؛ عم٤م اطمتقى
قمٚمٞمف ُمـ مجٞمع اًمِمقارد ،وقمٛمقم اًمٗمقائد واًمٗمرايدُ ،مـ أطمٙم٤مم أصقل اًمدِّ يـ ،اًمتل
هب٤م متًؽ أهؾ اًمٞم٘ملمً .مّم٤مطمٌف ىمدوة إُم٤مصمؾ ،وقمٛمدة اًمٕمٚمامء إوم٤موؾُ ،مريب
اًمً٤مدة اًمٕم٤مُمٚملم ،وُمرؿمد اًم٘م٤مدة اًمٜمجٌ٤مء اًمراؿمديـ ٓ ،زال حمٗمق ًفم٤م سمٕمٜم٤مي٦م رب
اًمٕم٤معملم ،وٟمٗمع سمٙمت٤مسمف قمٛمقم اعمًٚمٛملم.
شم٤مهلل إٟمف ًمٙمت٤مب ٟم٤مـمؼ سم٤مًمٕمدل ،ؿم٤مهد عم١مًمٗمف سم٤مًمؼماقم٦م واًمٗمْمؾ ،ىم٤مصؿ ًمٚمٌدع
اًمٗم٤مؾمدة اعمْمٚم٦مُ ،مثٌتً٤م ًمٕم٘م٤ميد اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح اعمروٞم٦م.
ًم٘مد أسمدقمف ُم١مًمٗمف قمغم أطمًـ ٟمٔم٤مم وأيمٛمؾ ،وأودع ومٞمف ُمـ ِ
احل َٙم ِؿ ُم٤م َوم َّّم َؾ ذم
همػمه وأمجؾ ،شمٌ٤مرك اهلل أطمًـ اخل٤مًم٘ملم.

رؾمٛمف سمٌٜم٤مٟمف وىم٤مًمف سمٚمً٤مٟمف
اًمٗم٘مػم إًمٞمف شمٕم٤ممم
حمٛمد اًمذهٌل احلٜمٌكم
اعمدرس سم٤مٕزهر
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تؼريظ األستاذ اقعالمة اقزفة /اقشقخ حسػ اقعبويش انحـبغ األزهري
اعمٌدي اعمٕمٞمد ،اًمٗمٕم٤مل عم٤م يريد ،واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف طمٌٞم٥م
احلٛمد هلل
ْ
وأيمرم ظمٚمٞمؾ ،ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد اًمقاضم٥م واجل٤ميز واعمًتحٞمؾ ،وقمغم آًمف وصحٌف
واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمً٤من إمم يقم اًمديـ.
أما بعد :وم٘مد اـمٚمٕم٧م قمغم يمت٥م يمثػم ُمـ اعمت٘مدُملم ،وشمّمٗمح٧م ُم١مًمٗم٤مت يمثػم
ُمـ اعمت٠مظمريـ ،ومام وضمدت أؾمٝمؾ ُمقرد ًمٚمٛمٌتدئلم ،وأقمذب ُمّمدر ًمٚمٛمٜمتٝملمُ ،مـ
يمت٤مب" :ما البد مـه يف أمور اقدِّ ين" .ومٞم٤م ًمف ُمـ ُم١مًمػ ضمٜمك اجلٜملم داٟمٞمً٤م،
ًمٚمٛم٘متٓمٗملم يم٤موم ًٞم٤م ًمٚمٛمقطمديـ ،وٓ قمج٥م ومٝمق شم٠مًمٞمػ إؾمت٤مذ اجلٚمٞمؾ ،واًمقرع
اًمٜمٌٞمؾ اًمِمٞمخ /أيب سمٙمر ظمقىمػمُ ،مدرس احلرم اعمٙملٟ ،مٗمع اهلل سمف اًمٕمٌ٤مد ،وأهلٛمف
احلٙمٛم٦م واًمًداد ،وضمٕمٚمف ريمٜمً٤م طمّمٞمٜمً٤م ًمٚمدِّ يـ ،إٟمف قمغم ُم٤م يِم٤مء ىمدير ،وسم٤مإلضم٤مسم٦م
ضمدير.
يمتٌف اًمٗم٘مػم إمم رسمف اًم٘مدير
طمًلم اًمٕمٌقر احلٜمٌكم
اعمدرس سم٤مٕزهر اًمنميػ
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ادؼــدمــة
احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمـالة واًمًـالم قمـغم رؾمـقًمف إُمـلم ،وقمـغم آًمـف
وأصح٤مسمف اًمٖمر اعمٞم٤مُملم ،وقمغم ُمـ ؾم٤مر قمغم هنجٝمؿ واىمتٗمل أصمرهؿ إمم يقم اًمديـ.
أما بـعد :وم٢من ُمـ ظمّم٤مئص هذه اًمرؾم٤مًم٦م وُمٞمزاهت٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،وُمــ اعمٌِمــرات
اًمتل شمزرع إُمؾ ذم ىمٚمقب اًمٖمٞمقريـ قمـغم هـذا اًمـدِّ يـ وطمرُم٤مشمـف؛ شمٚمـؽ اًمٌِمـ٤مرة
اًمًاموي٦م ،وذًمؽ اًمققمد اًمرسم٤مين اًمذي ٓ يتخٚمػ؛ وهق شمٙمٗمؾ اهلل ـ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ـ
هلذه إُم٦م سمحٗمظ ديٜمٝم٤م طمتك ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م .ىم٤مل قمز وضمؾ :ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﭼ( .)1وىمــ٤مل ﷺ ٓ« :شمــزال ـم٤مئٗمــ٦م ُمـــ أُمتــل فمــ٤مهرة قمــغم احلــؼٓ ،
يْمـرهؿ ُمـ ظمذهلؿ وٓ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ،طمتك ي٠ميت أُمر اهلل وهؿ يمذًمؽ»(.)2
وًمقٓ هذه احلامي٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م ،وذًمؽ اًمققمد اإلهللٟ ٓ ،مدرؾم٧م ُمٕم٤ممل هذا اًمدِّ يـ،
واٟمٛمح٧م آصم٤مره؛ إذ شمٙم٤مًم٥م قمغم طمرسمف إقمداء ،وأُمٕمٜمقا ذم ُمٙم٤مئدهؿ ودؾم٤مئًـٝمؿ؛
سمد ًءا سمٛم١ماُمرة دار اًمٜمدوة وحم٤موًمـ٦م اًم٘مْمـ٤مء قمـغم اًمـدقمقة وهـل ٟم٤مؿمـئ٦م ذم ُمٝمـده٤م،
وُمرورا سمام ؾمٓمره اًمت٤مريخ قمؼم اًم٘مرون ،إمم ُمـ٤م ٟمِمـ٤مهده اًمٞمـقم ُمــ ؿمـتك وؾمـ٤مئؾ
ً
احلرب ورضوسمف هلذا اًمدِّ يـ وأهٚمفُ ،مـ أُمؿ اًمٙمٗمر ،وُمــ شمرسمـك ذم أطمْمـ٤مهنؿ ُمــ
أسمٜم٤مء اعمًٚمٛملم ،وـمٌؼ ُمٌ٤مدئٝمؿ وُمٜم٤مهجٝمؿ ذم اًمتِمٙمٞمؽ ،وُمـ َصمـ َّؿ شمٕمٓمٞمـؾ ُمـ٤م هـق
ُمٕمٚمقم سم٤مًمْمـرورة ُمـ أصقل اإلؾمالم وُمٌ٤مدئف وأطمٙم٤مُمف ،ويمثرة اًمتٗمٚم٧م ُمـ هديف
وشمقضمٞمٝم٤مشمف ،مم٤م أدى إمم ىمٚم٦م اًمٖمػمة قمٜمد يمثػم ُمـ أشمٌ٤مقمـف ،وأشمـ٤مح اًمٗمرصـ٦م ٟٓمتِمـ٤مر
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ؾمقرة احلجر ،أي٦م.)9( :
( )1رواه اًمٌخ٤مري ذم آقمتّم٤مم ،اًمٗمتح ( ،)193/23وُمًٚمؿ ذم اإلُم٤مرة ،ذح اًمٜمقوي (.)07/23
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اًمٌدقم٦م واخلراوم٦م سملم سمٕمض أسمٜم٤مئف.
وسمروز أؿمخ٤مص وأىمالم شمٓمٕمـ ذم اإلؾمالم وقم٘مٞمدشمف ،وهتدم سمٜمٞم٤مٟمـف وريمٞمزشمـف،
وهؿ يدقمقن اإلصالح واًمٌٜم٤مء ،ويمثػم ُمٜمٝمؿ حيًٌقن أهنؿ حيًـٜمقن صـٜمٕم٤م ،ﭽﮑ
ﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣﭼ(.)1
وًمٙمـ اهلل شمٕم٤ممم وىمد شم٠مذن سمتح٘مٞمؼ ُمققمقده ذم طمٗمظ هذا اًمدِّ يـ ومح٤ميتف؛ رمحـ٦م
هبذه إُم٦م اعمخت٤مرة ،قمغم رهمؿ ُم٤م يٕمؽمهيـ٤م ُمــ وـٕمػ وضمٝمـؾ وشم٘مّمـػم ٓ ،يـزال
ي٘مٞمض اهلل هل٤م ـ ذم يمؾ زُم٤من شمٜمحرف ومٞمف قمـ اجل٤مدة ـ رضم٤مًٓ زيم٧م ٟمٗمقؾمٝمؿ سمـ٤مًمٕمٚمؿ
اًمنمقمل ،واؾمتٜم٤مرت سمٜمقره اإلهلل ،ومٞمحٞمقن ُم٤م اٟمدرس ُمــ اًمـدِّ يـ ،ويٜمٗمـقن قمٜمـف
حتريػ اًمٖم٤مًملم ،واٟمتح٤مل اعمٌٓمٚملم وشم٠مويؾ اجل٤مهٚملم .ويتح٘مؼ ومـٞمٝمؿ ىمـقل اإلُمـ٤مم
أمحد ـ رمحف اهلل ـ ذم ُم٘مدُم٦م اًمرد قمغم اجلٝمٞمٛم٦م واًمزٟم٤مدىم٦م(" :)2يـدقمقن ُمــ َوـ َّؾ إمم
ويٌٍمون سمٜمـقر اهلل
اهلدى ،ويّمؼمون ُمٜمٝمؿ قمغم إذى ،حيٞمقن سمٙمت٤مب اهلل اعمقشمكِّ ،
أهؾ اًمٕمٛمك ،ومٙمؿ ُمـ ىمتٞمؾ إلسمٚمٞمس ىمد أطمٞمقه ،ويمؿ ُمـ و٤مل شم٤مئف ىمـد هـدوه ،ومـام
أطمًـ أصمرهؿ قمغم اًمٜم٤مس ،وُم٤م أىمٌح أصمر اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝمؿ."...
وًمٕمؾ ُمـ ه١مٓء إقمالم اًمـذيـ حت٘مـؼ ومـٞمٝمؿ يمـالم اإلُمـ٤مم أمحـد رمحـف اهلل،
وٟمحً٥م أهنؿ ممـ أىم٤مم اهلل هبؿ احلج٦م قمغم قمٌ٤مده؛ اقعؾم اقعالمة اقشقخ  /أبو بؽـر
ابن حمؿد عارف خوـر .اعمقًمقد ؾمٜم٦م (2121هــ ) ،واعمتـقرم ؾمـٜم٦م2319( :هــ)
سمٛمٙمــ٦م اعمحروؾمــ٦م ،اًمــذي سمــذل ٟمٗمًــف جم٤مهــدً ا ذم ؾمــٌٞمؾ قم٘مٞمدشمــف ،حم٤مر ًسمــ٤م ًمٚمٌــدع
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،آي٦م.)21 ،22( :
( )1ص (.)221



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

ما البد منه في أمور ال ِّدين

05

ىمـ٤مئام سم٤مًمتـدريس ذم اعمًـجد احلـرام ،وداقم ًٞمـ٤م إمم
واخلراوم٤مت اعمٜمتِمـرة ذم جمتٛمٕمفً ،
شمّمحٞمح اًمٕم٘مٞمدة ذم دروؾمف وُم١مًمٗم٤مشمف ،وُمـ أضمؾ ذًمؽ طمقرب وقمقدي ،ويمثـرت
قمٚمٞمف اًمردود ،وطمٙمٞم٧م طمقًمـف اإلؿمـ٤مقم٤مت ،طمتـك ُمٜمـع ُمــ اًمتـدريس ،سمـؾ أودع
اًمًجـ ُمـ أضمؾ دقمقشمف ،ومٚمٌـ٨م ومٞمـف سمْمـع ؾمـٜملم ذم ؾمـجـ اٟمٗمـرادي ،طمتـك شمـؿ
اإلومراج قمٜمف سمٕمد دظمقل اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز ـ رمحف اهلل ـ ُمٙم٦م قم٤مم2313( :هـ ).
ىم٤مل قمٜمف اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ آل اًمِمـٞمخ رمحـف اهلل" :رطمـؿ اهلل
اًمِمٞمخ أسم٤م سمٙمر ظمقىمػم ،طمٞم٨م ضم٤مهد ذم اهلل سم٘مٚمٛمف وًمًـ٤مٟمف طمـؼ ضمٝمـ٤مده ،وأوذي ذم
ذات اهلل ،ومام وٕمػ وُم٤م اؾمتٙم٤من ،واهلل حي٥م اًمّم٤مسمريـ"(.)1
ومع هذه ادؽاكة وادـزقة إال أكه ـ وًمألؾمػ اًمِمديد ـ ىمد ـمقى ذيمره اًمٜمًـٞم٤من،
ومل يٌؼ ًمف ذيمر إٓ ذم أؾمٓمر ُمٕمدودة ذم سمٓمقن سمٕمض يمت٥م اًمًػم واًمؽماضمؿُ ،مع صمٚمـ٦م
طمراؾم٤م ًمٚمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م ذم شمٚمـؽ اًمٗمـؽمة ذم اًمٌٚمـد
ُمـ أُمث٤مًمف ُمـ اعمّمٚمحلم ،قم٤مؿمقا
ً
احلرام ،وم٠مصٌحقا اًمٞمقم ُمـ اعمٖمٛمقريـ قمٜمد ـمٚمٌ٦م اًمٕمٚمؿ ومْم ً
ال قمـ همػمهؿ.
أما آثاره اقعؾؿقة ؿؼد بؼقت حبقسة األدراج( ،)2وسمٕمْمٝم٤م ٓ يزال خمٓمق ًـم٤م طمتك
يقُمٜم٤م هذا ،أُم٤م أرسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م قمغم إىمؾ وم٘مد أصٌح٧م ذم قمداد اعمٗم٘مقد.
وهمػم ظم٤مف ُم٤م يراد ُمـ هذه اًمتٕمٛمٞم٦م قمغم ه١مٓء إقمالم وشمـراصمٝمؿ اًمثٛمـلم ،زد
قمغم هذا أٟمف ي٘مع ذم قمٍم ىمد اهتٛمـ٧م يمـؾ ـم٤مئٗمـ٦م سمروادهـ٤م ورؤؾمـ٤مئٝم٤م؛ ومـ٠مفمٝمروا
ُمآصمرهؿ ،وٟمنموا شمراصمٝمؿ ،طمتك ذاع صٞمتٝمؿ وقمرومٝمؿ اًم٘م٤ميص واًمداين ،وفمـ اًمٜم٤مس
أٟمف ٓ وضمقد ذم اًمً٤مطم٦م ًمٖمػمهؿ ،وهذا ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمــ قم٘مـقق سمٕمـض أهـؾ اًمٕمٚمـؿ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ُ )2مِم٤مهػم قمٚمامء ٟمجد ،ص(.)117
ُم١مظمرا.
( )1سم٤مؾمتثٜم٤مء رؾم٤مًم٦مُ":م٤م ٓسمد ُمٜمف" ،ورؾم٤مًم٦م":ومّمؾ اعم٘م٤مل" .وم٘مد ـمٌٕم٤م
ً
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إظمقاهنؿ ،وطمراس اًمٕم٘مٞمدة أؿمٞم٤مظمٝمؿ .وم٢ممم اهلل اعمِمتٙمك.
قمكم
قمكم ـ سمٕمد أن ُم َّـ اهلل ّ
هذا وـد رأيت مـذ سـوات مضت أٟمف ُمـ اًمقاضم٥م ّ
ه ُت ـ وهلل
أن أيمقن أطمد اعمج٤موريـ ًمٌٞمتف اًمٕمتٞمؼ ـ ،اًمنموع ذم ُمنموع قمٚمٛمل ىمد َ ّ
ف هب١مٓء إقمالم ،ويٜمِمـر شمـراصمٝمؿ اًمٕمٚمٛمـل اًمرصـلم،
احلٛمد ـ ومٞمف ظمٓمقات؛ ُيٕم ِّر ُ
اًمذي ٟمحـ ذم أُمس احل٤مضم٦م إًمٞمف ،ذم هذه اًمٗمؽمة اًمٕمّمٞمٌ٦م ُمـ طمٞم٤مشمٜمـ٤م؛ ىمٞم٤م ًُمـ٤م سمـٌٕمض
طم٘مٝمؿ قمٚمٞمٜم٤م ،ورهمٌ٦م ذم اؾمتٛمرار أضمـقرهؿ وهـؿ ذم ىمٌـقرهؿ ،قمـغم اًمٕمٚمـؿ اًمـذي
دوٟمقه ،واؾمتٙمامًٓ عمًػمة اإلصالح اًمٕم٘مدي اًمـذي ؾمـٚمٙمقه ،وإؾمـٝم٤م ًُم٤م ذم ُمٕم٤مجلـ٦م
سمٕمض اًمٔمقاهر اًمٌدقمٞم٦م وآٟمحراومـ٤مت اًمٕم٘مديـ٦م ،اعمٌٜمٞمـ٦م قمـغم سمٕمـض ل
اًمِمـٌف اًمتـل
ومٜمدوه٤م ،وٓىمقا ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ ُم٤م ٓىمقا.
إو٤موم٦م إمم رضورة إسمراز أُمث٤مل ه١مٓء اًمرواد؛ ًمٞمٙمقٟمقا ىمدوة ًمٜم٤م وًمِمٌ٤مسمٜم٤م وأهؾ
اًمٖمػمة ُمٜم٤م ،اًمراهمٌلم ذم ؾمٚمقك ـمريؼ اإلصالح واًمٌٜم٤مء ،وم٤مإلصـالح احل٘مٞم٘مـل يٌـدأ
سم٤مٕؾم٤مس ،وهيتؿ سمتّمحٞمح اًمٕم٘مٞمـدة أوًٓ ،وشمرسمٞمـ٦م اًمٜمـ٤مس قمٚمٞمٝمـ٤م ،وٟمِمــر اًمٕمٚمـؿ
اًمّمحٞمح ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،أؾمقة سم٢مُم٤مم اًمدقم٤مة اعمّمٚمحلم واهلداة اعمٝمتديـ؛ ٟمٌٞمٜمـ٤م
حمٛمد ﷺ ،اًمذي سم٘مل صمالث قمنمة ؾمٜم٦م سمٛمٙم٦م يدقمق اًمٜم٤مس إمم اًمتقطمٞمد ،ويٖمرؾمف ذم
ىمٚمقب أشمٌ٤مقمف.
وذم ؾمٚمقك هذا اًمٓمريؼ مح٤مي٦م ًمٚمِمٌ٤مب ُمـ آٟمِمٖم٤مل سمٌٜمٞم٤مت اًمٓمريؼ ،وؾمـٚمقك
اعمً٤مًمؽ اًمتل هتدم أيمثر مم٤م شمٌٜمك ،وشمٗمرق أيمثر مم٤م دمٛمع ،وشمٗمًد أيمثر مم٤م شمّمٚمح.
ومٛمـ رام اإلصالح واًمٌٜم٤مء ُمـ همػم سمـدء سمتّمـحٞمح اًمٕم٘مٞمـدة أوًٓ ،وإظمـالص
اًمتقطمٞمد واًمدقم٤مء ،ومٙم٠مٟمام يٌٜمك ذم اهلقاء ويٕمٛمر ُمـ هٌ٤مء.
صمؿ أٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ إمم حت٘مٞمؼ اًمقطمدة اعمٜمِمقدة ،واضمتامع اًمٙمٚمٛم٦م ،إٓ قمـغم أؾمـ٤مس
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اًمتقطمٞمد اخل٤مًمص هلل رب اًمٕم٤معملم .ويمـؾ رايـ٦م شمرهمـ٥م صـ٤مدىم٦م ذم ائـتالف إُمـ٦م،
واضمتامع اًمٙمٚمٛم٦م ٓ شم٘مقم قمغم شمّمحٞمح اعمٕمت٘مـد ،وحت٘مٞمـؼ اًمتقطمٞمـد ،ومامهلـ٤م ُمٕمٚمـقم،
وسمٜم٤مؤهــ٤م ُمقهــقم .ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰﭼ(.)1
متثؾ اعمجٛمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ اًمٕمٚمٛمٞم٦م :ويم٤مٟم٧م سم٤ميمقرة إٟمتـ٤مج هـذا
اعمنموع هل هذه اعمجٛمققم٦م ،اًمتل متثؾ اًمرؾمـ٤مئؾ إرسمـع اعمتٕمٚم٘مـ٦م سم٤مًمٕم٘مٞمـدة ،قمٜمـد
اًمِمٞمخ /أيب سمٙمر ظمقىمػم .وم٘مد شمقًمٞم٧م حت٘مٞم٘مٝم٤م واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م ،واؾمتٙمامل ُمـ٤م يمٜمـ٧م
سمدأشمف ُمـ قمٛمؾ ذم ؿم٠مهن٤م ،طمتك فمٝمرت هبذه اًمّمقرة.
بؼي عذ أن أؤفد :أن هذا اًمٜمت٤مج اًمٕمٚمٛمل ـ هلذا اًمٕمٚمؿ اًمٕمالُم٦م ـ وشمٚمؽ اجلٝمـقد
اعمقوم٘م٦م ذم اًمذب قمـ قم٘مٞمدة اًمًٚمػ ،وإفمٝم٤مر احلـؼ ،واًمّمـؼم قمـغم إذى ومٞمـفٓ ،
ي٘مدره طمؼ ىمدره إٓ ُمـ هتٞم٠م ًمف شمّمقر ذًمؽ اًمزُمـ ،اًمذي سمذًم٧م ومٞمف شمٚمـؽ اجلٝمـقد،
ُمع ىمٚم٦م اًمٜم٤مس ووم٘مد اعمٕملم ،سمٞمد أن اًمٕم٘مٞمـدة هم٤مًمٞمـ٦م ،يٌـذل اعمخٚمّمـقن ذم ؾمـٌٞمٚمٝم٤م
اًمٖم٤مزم واًمٜمٗمٞمسُ ،م١ميديـ سمتقومٞمؼ اهلل وقمقٟمف.
يمام أؿمٙمر ومْمٞمٚم٦م اًمديمتقر /ؾمٕمد اعمقؾمك ،قمْمق هٞمئ٦م اًمتدريس سم٘مًؿ اًمت٤مريخ،
طمريّم٤م وُم١ميدً ا وُمِمج ًٕم٤م قمغم إظمراج شمراث هذا اإلُم٤مم.
اًمذي يم٤من
ً
يمام أشم٘مدم سمقاومر اًمِمٙمر واًمت٘مديرً ،مًـٕم٤مدة إخ إؾمـت٤مذ /صـ٤مًمح سمــ حمٛمـد
ؾمٕمٞمد ظمقىمػمٟ ،م٤مفمر أوىم٤مف آل ظمقىمػم ،واعمٜمًؼ ُمع قم٤مئٚم٦م اعم١مًمـػ ،قمـغم شمِمـجٞمٕمف
وشمٕم٤موٟمف ُمٕمٜم٤م ذم هذا اإلٟمج٤مز.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) ؾمقرة إٟمٗم٤مل ،آي٦م.)33( :
2
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وأؿمٙمر يمؾ ُمـ أؾمٝمؿ سمجٝمـد َّ
ىمـؾ أو يمثـر ذم إٟمجـ٤مز هـذا اًمٕمٛمـؾ .أضمـزل اهلل
ُمثقسمتٝمؿ.
وذم اخلت٤مم :أؾم٠مل اهلل اعمقمم قمز وضمؾ ،أن جيزي اًمِمٞمخ قمٜم٤م وقمـ اعمًٚمٛملم ظمػم
اجلزاء؛ قمغم ُم٤م ىمدم ظمدُم٦م ًمديٜمف وأُمتف ،وأن جيـزل ًمـف اعمثقسمـ٦م وإضمـر ،وأن يٜمٗمـع
سمٕمٚمٛمف ،وأن يّمٚمح ًمف ذم قم٘مٌف ،وأن يرومع درضمتف ذم قمٚمٞملم ،وأن جيٛمٕمٜمـ٤م ذم ضمٜمـ٤مت
ظم٤مًمّم٤م ًمقضمف اًمٙمريؿٟ ،م٤موم ًٕم٤م ًمٕمٌ٤مده اعم١مُمٜملم .وصـغم
اًمٜمٕمٞمؿ ،وأن جيٕمؾ هذا اًمٕمٛمؾ
ً
اهلل قمغم وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.

فتبه
د .عبد اهلل بن عؿر اقدمقجي
ـسم اقعؼقدة /فؾقة اقدعوة وأصول اقدين
حتريرا يف يوم عايوراء من عام (4444هـ)
ً
بؿؽة ادؽرمة
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مـــا البـــدّ منــــه
فـــي
أمـــور الدِّيـــــن
تأليف العالمة
أبيىبكرىبنىمحمدىرارفىخوقور ى
تقديم وتقريظ

جمع من علماء األزهر
تحقيق وتعليق

د/ربــداللهىبنىرمـــرىالدموجـــي ى
أستاذ العقيدة المشارك بكلية أصول الدين بجامعة أم القرى
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تؼديـــم
احلٛمد هلل ويمٗمك ،واًمّمالة واًمًالم قمغم اًمرؾمقل اعمجتٌك ،واًمٜمٌل اعمّمٓمٗمك،
وقمغم أل واًمّمح٥م وُمـ قمغم اًمٜمٝم٩م اىمتٗمك.
وسمٕمد :ومٞمنين أن أىمدم ًمٌ٤ميمقرة ٟمت٤مج اعمنموع اًمٕمٚمٛمل ،اعمتٕمٚمؼ سمجٛمع وحت٘مٞمؼ
وٟمنم يمت٥م ورؾم٤مئؾ قمٚمامء اًمٌٚمد احلرام ،ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم اهلجري ،ذم اًمٕم٘مٞمدة
اًمًٚمٗمٞم٦م ،ويم٤من ذم ُم٘مدُمتٝمؿ :اًمٕمٚمؿ اًمٕمالُّم٦م /أسمق سمٙمر سمـ حمٛمد قم٤مرف ظمقىمػم،
اعمتقرم ؾمٜم٦م2319( :هـ) سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م.
وىمد شمرك ًمٜم٤م مجٚم٦م ُمـ اعم١مًمٗم٤مت اًمٕم٘مدي٦م ،اًمداًم٦م قمغم ؾمٕم٦م ذم اًمٕمٚمؿ ،و َهم َػمة قمغم
اًمٕم٘مٞمدة ،وطمرص قمغم سمٞم٤من احلؼ واًمدقمقة إًمٞمف ،واًمرد قمغم اًمِمٌف وآقمؽماو٤مت
اًمتل يثػمه٤م اعمٜم٤موؤون طمقل سمٕمض اعمً٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م.
وأول هذه اًمٙمت٥م هقُ" :م٤م ٓسمد ُمٜمف ذم أُمقر اًمديـ" .اًمذي ٟم٘مدم ًمٚم٘مًؿ إول
ُمٜمف ،وهق اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمٕم٘مٞمدة .أُم٤م اًم٘مًؿ اًمث٤مين وم٘مد أؿم٤مر إًمٞمف اعمّمٜمػ ـ رمحف اهلل ـ ذم
ظم٤ممت٦م اًمٓمٌع هلذا اًم٘مًؿ ،وم٘م٤مل" :وؾمٜمٓمٌع اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت ٟمٗمٞمً٦م قمغم
أصمرا وًمألؾمػ ،ومل ٟمجد ُمـ أؿم٤مر إًمٞمف ممـ
أؿمٞم٤مء ."...وًمٙمـ مل ٟمجد هلذا اًم٘مًؿ ً
شمرضمؿ ًمٚمٛمّمٜمػ.
ُمع أن هٜم٤مك أرسمٕم٦م يمت٥م ًمٚمٛم١مًمػ ذم قمداد اعمٗم٘مقد همػم هذا اًم٘مًؿ ،ذيمره٤م
ُمؽممجقه؛ وُمٜمٝمؿ :حمٛمد رؿمٞمد رو٤م ،ذم جمٚم٦م اعمٜم٤مر ( ،)319/ 32وٟم٘مؾ قمٜمف ُمـ
ضم٤مء ُمـ سمٕمده ،وهلُ" :م٤م ٓ همٜمك قمٜمف ذح ُم٤م ٓسمد ُمٜمف" .و"اًمًجـ
واعمًجقٟمقن" .و"ُم٤م ٓ يًع اعمًٚمؿ ضمٝمٚمف" .وًمٕمٚمٝم٤م شمًٛمٞم٦م أظمرى ًمٙمت٤مسمفُ" :م٤م
ٓسمد ُمٜمف".
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ظم٤مص٦م وأٟمف مل يذيمره إٓ قمٌد اًمًت٤مر اًمدهٚمقي ذم :ومٞمض اهلل اعمتٕم٤ممم،
(.)103/3
إو٤موم٦م إمم يمت٤مب" :طمًـ آشمّم٤مل سمٗمّمؾ اعم٘م٤مل ،ذم اًمرد قمغم سم٤مسمّمٞمؾ
ويمامل" .ويٌدو أٟمف رد قمغم اعمٕمؽمولم قمغم يمت٤مسمف" :ومّمؾ اعم٘م٤مل".
وهذا اًمٙمت٤مب اًمذي ٟم٘مدم ًمف ،ذيمر اعمّمٜمػ ـ رمحف اهلل ـ ُمٜمٝمجف ذم ُم٘مدُمتف،
وم٘م٤مل" :ؾمٚمٙم٧م ومٞمف اًمٓمري٘م٦م اًمٕمٍمي٦م ،واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،ذم اًمتٕمٚمٞمؿ واًمً١مال
واجلقاب ،يمام ذم طمدي٨م :اإلؾمالم واإليامن واإلطمً٤من؛ ٕن اًمً١مال ٟمّمػ اًمٕمٚمؿ،
واجلقاب سمٕمده أوىمع ذم اًمٜمٗمس ،وأهع ًمٚمٗمٝمؿ واحلٗمظ".
ؾمٚمؽ ومٞمف ُمّمٜمٗمف ُمًٚمؽ اًمًٌط واًمتًٝمٞمؾ ،واًمٌٕمد قمـ احلِمق واًمتٓمقيؾ،
ُم٘مررا ًمٚمٛمدارس ذم اًمٕم٘مٞمدة ،وضم٤مء ذم صٗمح٦م اًمٕمٜمقان
وئمٝمر أٟمف أ ًّمٗمف ًمٞمٙمقن
ً
اعمٓمٌقع سمٕمد اًمتٕمريػ سمف" :قمًك أن يٙمقن هذا اًمٙمت٤مب هق اًمْم٤مًم٦م اعمٜمِمقدة
ًمٚمٛمدارس ذم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م".
وىم٤مل" :يمتٌتف ٕسمٜم٤مئٜم٤م قمغم وضمف يٜمنمح سمف اًمّمدر ،ويامزج سمِم٤مؿم٦م اًم٘مٚم٥م ،طملم
ّ
ىمؾ اًمً٤مئؾ واعمً١مول ذم ُمذهٌٜم٤م ،وصٕم٥م مجع ُم٤م يٜمٌٖمل اقمت٘م٤مده ،وختٚمٞمّمف ُمـ
إسمح٤مث وإىم٤مويؾ ،وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمتِمٜمٞمع واًمتْمٚمٞمؾ".
واعمّمٜمػ ـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ـ ئمٝمر ُمـ يمت٤مسمف ،أٟمف ؾمٚمٗمل اعمٕمت٘مد ،ص٤مذم اعمنمب،
يٕمتٛمد قمغم اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل ،وٓ يرى ًمف سمديالً ،وىمد ضم٤مء اًمتٍميح سمذًمؽ قمغم
همالف اًمٜمًخ٦م اعمٓمٌققم٦م ذم قمٍمه رمحف اهلل ،اًمتل راضمٕمٝم٤م سمٜمٗمًف ،وأىمره٤م ذم ظم٤ممت٦م
اًمٓمٌع ،وومٞمٝم٤م" :هذا يمت٤مبُ :م٤م ٓسمد ُمٜمف ذم أُمقر اًمديـ ،قمغم ـمري٘م٦م اًمًٚمػ
اًمّم٤مًمح ،وُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ريض اهلل قمٜمف".
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وىمد اقمتٛمد اعمّمٜمػ ـ رمحف اهلل ـ ذم هذا اًمٙمت٤مب ـ إو٤موم٦م إمم اًمقطمٞملم ،اًمٙمت٤مب
واًمًٜم٦م ـ قمغم سمٕمض يمت٥م قمٚمامء اًمًٚمػ ُمـ اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ؛ وُمٜمٝم٤م :قم٘مٞمدة
أهؾ احلدي٨م ًمٚمّم٤مسمقين ،ويمت٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،وُمٜمٝم٤م :اًمقاؾمٓمٞم٦م .ويمت٥م
اسمـ اًم٘مٞمؿ ،وُمٜمٝم٤مُ :مدارج اًمً٤مًمٙملم ،وزاد اعمٕم٤مد ،وشمٗمًػم احل٤مومظ اسمـ يمثػم ،وومتح
اًمٌ٤مري ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر ،واسمـ طمجر اعمٙمل ،واًمًٗم٤مريٜمل ،واًمٌٝمقيت ،واحلج٤موي،
وُمرقمل احلٜمٌكم .واؾمتٗم٤مد ُمـ يمت٥م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم يمت٤مسمف ،حت٧م
اعمٓمٚم٥م اًمراسمع ومٞمام يٜم٤مذم اًمتقطمٞمد.
وىمد اقمتٛمدت ذم إظمراج هذا اًمٙمت٤مب قمغم اًمٜمًخ٦م اعمٓمٌققم٦م ذم قمٍم اعم١مًمػ،
ؾمٜم٦م2331( :هـ) ،سمٛمٓمٌٕم٦م اًمتٛمدن سم٤مًم٘م٤مهرة ،واًمتل ىم٤مل قمٜمٝم٤م اعم١مًمػ رمحف اهلل ،ذم
ظم٤ممت٦م اًمٓمٌع" :وم٘مد شمؿ ـمٌع اًم٘مًؿ إول ُمـ يمت٤مبُ :م٤م ٓسمد ُمٜمف ذم أُمقر اًمديـ ،ذم
هم٤مي٦م اًمتّمحٞمح واًمتحًلم ،سم٤معم٘م٤مسمٚم٦م قمغم إصؾ اًمذي سمخٓمل ،وإقم٤مدة ٟمٔمري قمٚمٞمف
طملم وصقزم إمم ُمٍم اعمحروؾم٦م ."...وقمٚمٞمف ومٝمق ـ ذم ٟمٔمري ـ أوصمؼ ُمـ أصٚمف
اعمخٓمقط ،اعمحٗمقظ ذم ُمٙمتٌ٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ،سمرىمؿ ،)032( :وقمدد أوراىمٝم٤م
( )13ورىم٦م.
وىمد ىمٛم٧م سمٕمزو أي٤مت إمم ؾمقره٤م وشمرىمٞمٛمٝم٤م ،وختري٩م إطم٤مدي٨م ،واًمتٕمريػ
سمام حيت٤مج إمم شمٕمريػ ،واًمتٕمٚمٞمؼ قمغم سمٕمض اعمً٤مئؾ اًمتل حتت٤مج ـ ذم ٟمٔمري ـ إمم
إيْم٤مح أو سمًط أو شمٕمٚمٞمؼ.
أؾم٤مل اعمقمم قمز وضمؾ أن جيزي ُم١مًمٗمف ظمػم اجلزاء ،وأن جيٕمٚمف ُمـ إقمامل
ظم٤مًمّم٤م
اًمٌ٤مىمٞم٦م اًمتل يٚمح٘مف صمقاهب٤م ُمـ همػم اٟم٘مٓم٤مع سمٕمد ووم٤مشمف ،وأن جيٕمؾ هذا اًمٕمٛمؾ
ً
ًمقضمٝمف اًمٙمريؿٟ ،م٤موم ًٕم٤م ًمٕمٌ٤مده اعم١مُمٜملم.
وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم حمٛمد ،وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
فتبه
د .عبد اهلل بن عؿر اقدمقجي
ـسم اقعؼقدة  /فؾقة اقدعوة وأصول اقدين
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بسم اهلل اقرمحن اقرحقم
ظمػما ذم اًمدِّ يـ ،وم٠مهلٛمف اإلظمالص ذم اًمتقطمٞمد
احلٛمد هلل اًمذي وم٘مف ُمـ أراد سمف ً

واًمٞم٘ملم ،وُم َّـ قمٚمٞمف سمٛمت٤مسمٕم٦م ٟمٌٞمف اًمّم٤مدق إُملم ،صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف
اًمّم٤مدىملم ،وأصح٤مسمف اعمخٚمّملم.
أما بعد :ومٝمذا" :ما البد مـه يف أمور اقدِّ ين" ،يمتٌتف ٕسمٜم٤مئٜم٤م قمغم وضمف يٜمنمح سمف
اًمّمدر ،ويامزج سمِم٤مؿم٦م اًم٘مٚم٥م ،طملم َىم َّؾ اًمً٤مئؾ واعمً١مول ذم ُمذهٌٜم٤م ،وصٕم٥م

مجع ُم٤م يٜمٌٖمل اقمت٘م٤مده ،وختٚمٞمّمف ُمـ إسمح٤مث وإىم٤مويؾ ،وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمتِمٜمع
واًمًٜمَّ٦م اًمٜمٌقي٦م ذم اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمً١مال
واًمتْمٚمٞمؾ ،ؾمٚمٙم٧م ومٞمف اًمٓمري٘م٦م اًمٕمٍمي٦م،
ُ
واجلقاب ،يمام ذم طمدي٨م اإلؾمالم واإليامن واإلطمً٤من(.)1

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ذم طم٤مؿمٞم٦م إصؾ :ىمقًمف":ذم طمدي٨م اإلؾمالم واإليامن واإلطمً٤من" .وًمٗمٔمف عمًـٚمؿ قمــ قمٛمـر –
ريض اهلل قمٜمف – ىم٤مل :سمٞمٜمام ٟمحـ ضمٚمقس قمٜمد رؾمقل اهلل ﷺ ذات يقم ،إذ ـمٚمع قمٚمٞمٜم٤م رضمؾ ؿمـديد
سمٞم٤مض اًمثٞم٤مب ،ؿمديد ؾمقاد اًمِمٕمر ٓ ،يرى قمٚمٞمف أصمر اًمًٗمر ،وٓ يٕمرومف ُمٜم٤م أطمد ،طمتـك ضمٚمـس إمم
اًمٜمٌل ﷺ ،وم٠مؾمٜمد ريمٌتٞمف إمم ريمٌتٞمف ،وووع يمٗمٞمـف قمـغم ومخذيـف ،وىمـ٤مل :يـ٤م حمٛمـد ،أظمـؼمين قمــ
اإلؾمالم؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ﷺ(( :تشفد أن ال إقه إال اهلل وأن حمؿـد رسـول اهلل وتؼـقم اقصـالة
وتويت اقزفاة وتصوم رمضان وحتج اقبقت إن استطعت إققه سبقال)) .ىم٤مل :صدىم٧م ،ومٕمجٌٜم٤م ًمف
يً٠مًمف ويّمدىمف ،ىم٤مل :وم٠مظمؼمين قمـ اإليامن؟ ىم٤مل(( :أن تممن باهلل ومالئؽته وفتبه ورسؾه واققـوم
اآلخر وتممن باقؼدر خره ورشه))  .ىم٤مل :صدىم٧م ،ىم٤مل :ومـ٠مظمؼمين قمــ اإلطمًـ٤من ،ىمـ٤مل(( :أن
تعبد اهلل فلكك تراه ؿنن مل تؽن تراه ؿنكه يراك)) .ىم٤مل :وم٠مظمؼمين قمـ اًمً٤مقم٦م؟ ىم٤مل(( :ما ادسـمول
عـفا أعؾم من اقسائل))  .ىم٤مل :وم٠مظمؼمين قمـ أُم٤مرهت٤م؟ ىم٤مل(( :أن تؾد األمة ربتفا وأن ترى انحػـاة
اقعراة اقعاقة رعاء اقشاة يتطاوقون يف اقبـقان)) .صمؿ اٟمٓمٚمؼ ،ومٚمٌث٧م ُمٚمٞم٤م ،صمؿ ىم٤مل(( :يا عؿر أتدري
من اقسائل؟))  .ىمٚم٧م :اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ،ىم٤مل(( :ؿنكـه جزيـل أتـافم يعؾؿؽـم ديــؽم)) .رواه
ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ذم يمت٤مب :اإليامن ،سم٤مب :سمٞم٤من اإليامن واإلؾمـالم واإلطمًـ٤من .وىمـد اومتـتح سمـف
اإلُم٤مم ُمًٚمؿ صحٞمحف ح (.)33/2( )2
ورواه اًمٌخ٤مري سمٜمحقه ذم يمتـ٤مب :اإليـامن ،سمـ٤مب :ؾمـ١مال ضمؼميـؾ اًمٜمٌـل ﷺ ،ح (( )17اًمٗمـتح
.)10/2
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وٕن اًمً١مال ٟمّمػ اًمٕمٚمؿ( ،)1واجلقاب سمٕمده أوىمع ذم اًمٜمٗمس وأهع ًمٚمحٗمظ
واًمٗمٝمؿ.
ورتبته عذ ـسؿػ:
اقؼسم األول :ذم آقمت٘م٤مد ،وهق ذم صمالث أسمقاب ،وذم يمؾ ُمٓم٤مًم٥م.
واقؼسم اقثاين :ذم رسمع اًمٕمٌ٤مدات ،وهق ذم أرسمٕم٦م أسمقاب ،وذم يمؾ سم٤مب ُمٓمٚم٥م.
واهلل اعمقومؼ ًمٚمّمقاب ،واعمٕملم قمغم سمٚمقغ اعمآرب.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2روي ُمرومق ًقم٤م إمم اًمٜمٌل ﷺ وٓ يّمح ،سمٚمٗمظ(( :االـتصاد يف اقـػؼـة كصـ ادعقشـة واقتـودد إؼ
اقـاس كص

اقعؼل وحسن اقسمال كص اقعؾم)) .قمزاه اًمًٞمقـمل ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ًمٚمٓمـؼماين

ذمُ :مٙم٤مرم إظمالق ،واًمٌٞمٝم٘مل ذم :اًمِمٕم٥م.
ىم٤مل اسمـ أسمك طم٤مشمؿ ذم اًمٕمٚمؾ ( )121 /1قمـ أسمٞمف":هذا طمدي٨م سم٤مـمؾ ،خمٞمس وطمٗمص جمٝمقٓن".
ُمٜمٙمرا"ومذيمره.
ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان ( )21 / 1ذم شمرمج٦م خمٞمس":روى قمٜمف هِم٤مم سمـ قمامر طمديثً٤م ً
ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م :ح ( ،)220/2( )210وطمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمقوع ذم وـٕمٞمػ اجلـ٤مُمع:
( ،)109/1( )1123وختري٩م اعمِمٙم٤مة ح (.)1993
وًمٕمٚمفُ :مـ يمالم احلًـ سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمٝمام ،وم٘مد ٟمًـٌف إًمٞمـف :اسمــ أيب احلًـلم اعمٕمتـززم ،ذم:
ذح هن٩م اًمٌالهم٦م ،ص (.)272
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اقباب األول:يف معرؿة اهلل تبارك وتعاؼ
وؿقه :سبعة( )4مطاقب:
ادطؾب األول:
[ يف فقػقة اقوصول إؼ معرؿته تعاؼ]
وؿقه :أربعة أسئؾة:
سُ :2م٤مذا جي٥م قمغم اإلٟمً٤من ُمٕمرومتف ىمٌؾ يمؾ رء؟
ج  :2أول واضم٥م قمٚمٞمف ُمٕمروم٦م رسمف وديٜمف وٟمٌٞمف ﷺ ،وأول ٟمٕمؿ اهلل اًمديٜمٞم٦م قمٚمٞمف
وأقمٔمٛمٝم٤م أن [أىمدره]( )2قمغم ُمٕمرومتف شمٕم٤ممم سم٤مًمٜمٔمر وآؾمتدٓل سم٤مًمٜم٘مؾ( )3واًمٕم٘مؾ(.)4
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ذم مجٞمع اًمٙمت٤مب يتٌع اعمّمٜمػ ـ رمحف اهلل ـ هذا إؾمٚمقب :ؾمٌٕم٦م ...وأرسمٕم٦م...
( )1ذم إصؾ":ىمدره".
( ) 3أي :إدًم٦م اعمٜم٘مقًم٦م إًمٞمٜم٤م قمـ ـمريؼ اًمرؾمـؾ قمٚمـٞمٝمؿ اًمّمـالة واًمًـالم ،وهـل :اًمٙمتـ٤مب اًمٕمزيـز،
واًمًٜمَّ٦م اعمٓمٝمرة ،ويمذًمؽ اإلمج٤مع؛ ٕٟمف ٓ يٙمقن إٓ قمغم أصؾ ذقمل.
ُ
( ) 1أي :اعمٌٜمٞم٦م قمغم اًمتٗمٙمػم اًمّمحٞمح واًمٜمٔمر اًمًٚمٞمؿ ،يمـام ذم ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ [اًمٓمقر .]33 ،31 :وهل دًمٞمـؾ قم٘مـكم
ذقمل.
ويمذًمؽ :قمـ ـمريؼ أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م اعمرئٞم٦م ُمـ ظمالل اعمِم٤مهدة واعمالطمٔمـ٦م ،يمـام ذم ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم:
ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ [يقٟمس،]272 :
وىمقًمف :ﭽﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ [آل قمٛمران .]292 :وهمػممه٤م ُمـ أيـ٤مت .وإدًمـ٦م
اًمٕم٘مٚمٞم٦م ،وهل :داًم٦م إمج٤مًٓ قمغم اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
أُم٤م اًمنمقمٞم٦م؛ ومٝمل :اعمٗمّمٚم٦م واعمٌٞمٜم٦م واعمُ َٕم ِّر َوم٦م سم٤معمٕمٌقد ؾمٌح٤مٟمف ،وُم٤م جي٥م ًمف ،وأطمٙم٤مم ديٜمف وذقمف.
=
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س :1يمٞمػ شمٙمقن ُمٕمروم٦م اًمرب شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ،ويمٞمػ اًمًٌٞمؾ إًمٞمٝم٤م؟
ج :سمآي٤مشمف وخمٚمقىم٤مشمف ،ومٙمؾ صٜمٕم٦م شمدل قمغم ص٤مٟمٕمٝم٤م ،واإلٟمً٤من واطمد ُمـ
ُمّمٜمققم٤مت شمٕم٤ممم ،وم٤مهلل رسمف اًمذي رسم٤مه ورسمك مجٞمع اًمٕم٤معملم سم٢مجي٤مده وٟمٕمامه ،وٕضمؾ
رسمقسمٞمتف اؾمتحؼ اًمٕمٌ٤مدة ،وٕضمٚمٝم٤م ظمٚم٘مٝمؿ ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸﭼ(.)1
س ُ :3م٤م هل شمٚمؽ اًمٕمٌ٤مدة؟
ج :هل :أىمَم هم٤مي٦م اخلْمقع ُمع هن٤مي٦م احل٥م ًمف شمٕم٤ممم()2؛ ًمٙمقٟمف اخل٤مًمؼ اعمقضمد
ُم٠مًمقه٤م.
ًمٕمٌ٤مده ،اًم٘م٤مئؿ سمؽمسمٞمتٝمؿ وإصالطمٝمؿ ذم يمؾ رء ،وًمذًمؽ اختذوه إهلً٤م أي
ً
أيُ :مٕمٌق ًدا.
ومٚمٗمظ" :اهلل" دال قمغم صٗم٦م ًمف شمٕم٤ممم؛ وهل اإلهلٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م عمٕم٤مين إؾمامء
احلًٜمك واًمّمٗم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ،وهق اًمذي يٜمٙمره اعمنميمقن ُمع اقمؽماومٝمؿ سم٠مٟمف اًمرب
=

وم٤مًمٕم٘مؾ ُمرؿمد ودال إمم اخل٤مًمؼ ،واًمنمع ُمٌلم وُمٗمّمؾ ،وهذا اًمٜمٔمر ًمٞمس هق اًمٜمٔمر اًمـذي يـدقمك
اعمتٙمٚمٛمقن أٟمف أول واضم٥م قمغم اعمتٙمٚمؿ.
صمؿ إن هذا اًمٜمٔمر إٟمام هق عمـ شمٚمقصم٧م ومٓمرشمف ،أو عمـ أراد أن يزداد إيامٟمً٤م وي٘مٞمٜمً٤م ،وإٓ ومـ٢من ُمٕمرومـ٦م اهلل
شمٕمــ٤ممم ومٓمريــ٦م ومٓمـــر اًمٕمٌــ٤مد إًمٞمٝمـــ٤م ،ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙﯚﭼ
[إسمراهٞمؿ.]27:

( )2ؾمقرة اًمذاري٤مت ،أي٦م.)13( :
( )1اًمٕمٌ٤مدة شمٓمٚمؼ قمغم ؿمٞمئلم:
وشمٕمٔمٞمام.
األول :اًمتٕمٌد ،وهق هم٤مي٦م اًمتذًمؾ واخلْمقع هلل شمٕم٤ممم سمٗمٕمؾ أواُمره واضمتٜم٤مب ُمٜمٝمٞم٤مشمف ،حمٌ٦م
ً
اقثاين :اعمتٕمٌد سمف ،وهق :اؾمؿ ضم٤مُمع عم٤م حيٌف اهلل ويرو٤مه ُمـ إىمقال وإقمامل اًمٔم٤مهرة واًمٌ٤مـمٜم٦م.
اٟمٔمر :اًمٕمٌقدي٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ص ( .)0-3وقمٚمٞمف :وم٢من اًمدِّ يـ يمٚمف داظمؾ ذم ُمٕمٜمك اًمٕمٌ٤مدة.
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اخل٤مًمؼ اًمرازق ،اًمذي شمرضمع إًمٞمف مجٞمع اًمِم١مون ،ومٛمٕمٜم٤مه :اإلًمف شم٠مهلف اًم٘مٚمقب وختْمع
ًمف(.)1
س :1هؾ شمٕمرف طم٘مٞم٘م٦م ذاشمف سم٤مًمٕم٘مؾ؟
ج :اًمٕم٘مؾ ىم٤مس قمـ إدراك ٟمٗمًف ،وًمف طمد حمدود ،وٓ يٕمرف طم٘مٞم٘متف شمٕم٤ممم إٓ
هق ،واًمٕمجز قمـ إدرايمٝم٤م إدراك.
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﭼ( .)2و ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭼ ( .)3ومٙمؾ
ُم٤م ظمٓمر سمٌ٤مًمؽ وم٤مهلل سمخالف ذًمؽ.
وىمد هنٞمٜم٤م قمـ اًمتٗمٙمػم ذم ذاشمف ،وأُمرٟم٤م سم٤مًمتٗمٙمػم ذم خمٚمقىم٤مشمف(.)4
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2اٟمٔمر :شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( ،)12/2واٟمٔمر :ومتح اعمجٞمد ص ( )13وُم٤م سمٕمـده٤م .وومٞمـفٟ :م٘مـؾ ٕىمـقال
أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمت٘مدُملم هلذا اعمٕمٜمك.
( )1ؾمقرة ـمف ،أي٦م.)227( :
( )3ؾمقرة اًمِمقرى ،أي٦م.)22( :
( )1يم٠مٟمف يِمػم إمم ُم٤م روي قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمالم ريض اهلل قمٜمف ،يرومٕمف إمم اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل(( :ال تػؽـروا
يف اهلل وتػؽروا يف خؾق اهلل .))....رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م ( )30 – 33/3وومٞمف :قمٌد اجلٚمٞمؾ سمـ
قمٓمٞم٦م وؿمٝمر سمـ طمقؿم٥م ،ويمالمه٤م صدوق دء احلٗمظ .اٟمٔمـر :اًمت٘مريـ٥م ( )331و( ،)139ط:
قمقاُم٦م.
وروي قمـ اسمـ قمٛمر ُمرومققمً٤م سمٚمٗمظ(( :تػؽَّروا يف آالء اهلل وال تػؽـروا يف اهلل عـز وجـل)) .رواه
اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ( ،)3113واًمألًمٙم٤مئل ذم ذح إصقل ( ،)229 /2واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمـٕم٥م
(.)01/2
ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع ( )22 /2قمـ اؾمٜم٤مد اًمٓمؼماين":وومٞمف :اًمقازع سمـ ٟم٤مومع ،وهق ُمؽموك".
وىمد مجع اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين ـ رمحف اهلل ـ ـمرىمـف ذم اًمًٚمًـٚم٦م اًمّمـحٞمح٦م ،)391 /1( )2022( ،صمـؿ
ىم٤مل" :وسم٤مجلٛمٚم٦م :وم٤محلدي٨م سمٛمجٛمقع ـمرىمف طمًـ قمٜمدي .واهلل أقمٚمؿ".
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َوذم يم ُِّؾ رء ًَم ُف َآيـَ ُ٦م

شمَدُ ُل َقم َغم َأ َّٟمف و ِ
اطمدٌ
ُ َ

()1

ويمام شمٙمقن ُمٕمرومتف سمٕمٌ٤مدشمف ،واًمٜمٔمر ذم خمٚمقىم٤مشمف ،شمٙمقن سمٛمٕمروم٦م أؾمامئف وصٗم٤مشمف،
وذًمؽ هق شمقطمٞمد إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم(.)2

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ٟ )2مًٌف ص٤مطم٥م اًمقومٞم٤مت ( )232 /0إمم أسمك ٟمقاس ،وٟمًٌف أسمق اًمٗمرج ذم إهمـ٤مين ( )31/1إمم أيب
اًمٕمت٤مهٞم٦م .واٟمٔمر ديقاٟمف ص ( .)31وٟمًٌف احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم اًمتٗمًػم (ٓ )31 /2سمـ اعمٕمتز.
( )1ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ُمـدارج اًمًـ٤مًمٙملم (":)139 /1وهـذه اًمٓمريـؼ ـ يٕمٜمـك آؾمـتدٓل سم٠مؾمـامئف
وصٗم٤مشمف قمغم شمقطمٞمده وقمٌ٤مدشمف ـ ىمٚمٞمؾ ؾم٤مًمٙمٝم٤م ،وٓ هيتدي إًمٞمٝم٤م إٓ اخلـقاص ،وـمري٘مـ٦م اجلٛمٝمـقر
آؾمتدٓل سم٤مٔي٤مت اعمِم٤مهدة؛ ٕهن٤م أؾمٝمؾ شمٜم٤موًٓ وأوؾمع ،واهلل يٗمْمؾ سمٕمض ظمٚم٘مف قمـغم سمٕمـض،
ويرومع درضم٤مت ُمـ يِم٤مء وهق اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ" .واٟمٔمرٟ :م٘مالً قمٜمف ذح اًمٓمح٤موي٦م ( ،)13/2ـمٌٕم٦م
اًمؽميمل.
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ادطؾب اقثاين:
[يف توحقد ادرسؾػ وتؼسقؿه إؼ ـسؿػ]
وؿقه :مخس أسئؾة:
سُ:2م٤م هق ذًمؽ اًمتقطمٞمد؟
ج :هق قمغم ىمًٛملم :ىمقزم وومٕمكم( )1يمام ذم اًم٘مرآن اًمٕمزيز.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2أو سمتٕمٌػم آظمر قمٚمٛمل وقمٛمكم:
وم٤مًمتقطمٞمد اًمٕمٚمٛمل :هق ُم٤م ؾمـامه اعمّمـٜمػ هٜمـ٤م":اًم٘مـقزم" .ويًـٛمك :شمقطمٞمـد اعمٕمرومـ٦م واإلصمٌـ٤مت،
وا ًمتقطمٞمد آقمت٘م٤مدي واخلؼمي ،وٟمحقه٤م.
وهذا اًمٜمقع يِمٛمؾ شمقطمٞمدي اًمرسمقسمٞم٦م وإؾمامء واًمّمٗم٤مت ،وهق :إصمٌ٤مت طم٘مٞم٘م٦م ذات اًمـرب شمٕمـ٤ممم
وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف وأؾمامئفً ،مٞمس يمٛمثٚمف رء ذم ذًمؽ يمٚمف ،يمام أظمؼم سمف قمــ ٟمٗمًـف ،ويمـام أظمـؼم سمـف
رؾمقًمف ﷺ.
وىمد أومّمح اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ هذا اًمٜمقع يمؾ اإلومّم٤مح ،يمام ذم أول ؾمقرة :احلديد ،وـمـف ،وآظمـر
ؾمقرة احلنم ،وأول"آمل شمٜمزيؾ"اًمًجدة ،وأول آل قمٛمران ،وؾمـقرة اإلظمـالص سمٙم٤مُمٚمٝمـ٤م ،وهمـػم
ذًمؽ.
واًمتقطمٞمد اًمٕمٛمكم :وهق ُم٤م ؾمامه اعمّمٜمػ":اًمٗمٕمكم"  .وهق :شمقطمٞمد اًمٓمٚم٥م واًم٘مّمد ،ويًٛمك
شمقطمٞمد اًمٕمٌ٤مدة وإًمقهٞم٦م ،وشمقطمٞمد اجلقارح وقمٛمؾ اًم٘مٚم٥م وٟمحقه٤مُ ،مثؾُ :م٤م شمْمٛمٜمتف ؾمقرة:
ﭽﭑ ﭒ ﭓﭼ [اًمٙم٤مومرون ،]2:و ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹﭺ ﭻﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅﮆ
ﮇ ﮈﮉﭼ [آل قمٛمران .] 31 :وأول ؾمقرة اًمزُمر وآظمره٤م ،وأول ؾمقرة يقٟمس
وأوؾمٓمٝم٤م وآظمره٤م ،وأول ؾمقرة إقمراف وآظمره٤م .ومجٚم٦م ؾمقرة إٟمٕم٤مم .ويمؾ ؾمقرة ذم اًم٘مرآن
ُمتْمٛمٜم٦م ًمٜمققمل اًمتقطمٞمد.
اٟمٔمــر :ذح اًمٓمح٤مويــ٦م ( ،)11/2وسمٞمــ٤من شمٚمٌــٞمس اجلٝمٛمٞمــ٦م ( ،)109 /2وُمــدارج اًمًــ٤مًمٙملم
( .)33/2وٟمقٟمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ (.)132
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س ُ :1م٤م ىمًؿ اًمتقطمٞمد اًم٘مقزم؟
ج :هق قمغم ٟمققملم :ؾمٚم٥م وإصمٌ٤مت.
ف"اًمًٚم٥م" :شمٜمزيف أوص٤مف يمامًمف قمـ اًمتِمٌٞمف واإلٟمٙم٤مر ،وؾمٚم٥م مجٞمع
اًمٜم٘م٤مئص واًمٕمٞمقب ُمٜمٗمّمٚم٦م أو ُمتّمٚم٦م.
وم٤مٕومم :يم٤مًمنميؽ واًمٔمٝمػم ،واًمِمٗمٞمع سمدون إذٟمف ،واًمزوج واًمقًمد ،واًمٙمػء
واًمقزم.
ِ
واًمًٜمَ٦م ،وهمروب رء قمٜمف،
اًمث٤مٟمٞم٦م :يم٤معمقت واإلقمٞم٤مء واًمتٕم٥م ،واًمٜمقم
واحل٤مضم٦م إمم رزق أو إـمٕم٤مم أو رء ُمـ ظمٚم٘مف ،وشمرك اخلٚمؼ ؾمدى سمال سمٕم٨م وٓ
ُمٕم٤مد ،واًمٕمٌ٨م اًمذي شمٜمٗمٞمف طمٙمٛمتف شمٕم٤ممم.
"واإلصمٌ٤مت" :هق إصمٌ٤مت أوص٤مف اًمٙماملُ ،مـ اًمٕمٚمق واًمٕمٔمٛم٦م واجلالل
()1
واجلامل ،واحلٞم٤مة واإلرادة واًمًٛمع واًمٌٍم ،واًم٘مدرة واًمٕمٚمؿ واًمٙمالم ،واًم٘مدم
واًمٌ٘م٤مء ،ومٝمق إول وأظمر واًمٔم٤مهر واًمٌ٤مـمـ ،اعمقصقف سم٤مٕؾمامء احلًٜمك اًمتل
هل أوص٤مف ُمدح؛ ٕهن٤م ُمِمت٘م٦م شمدل قمغم ُمٕم٤مين ُم٤م اؿمت٘م٧م ُمٜمف( ،)2وىمد طمذر
ؾمٌح٤مٟمف ُمـ اإلحل٤مد ومٞمٝم٤م.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2مل َي ِ
ــرد وصــػ اهلل شمٕمــ٤ممم أو شمًــٛمٞمتف :سم٤مًم٘مــدم واًمٌ٘مــ٤مء ،ومــال ي٘مــ٤مل :اًم٘مــديؿ ،اًمٌــ٤مىمل؛ ٕن
ًمٗمظ":اًم٘مديؿ"جمٛمؾ ،ومٝمق يًتخدم ذم اًمٚمٖم٦م سمٛمٕمٜمك  :اعمت٘مدم قمغم همػمه ،أو اعمت٘مدم ذم اًمزُم٤من ،وهق
ظمالف احلدي٨م .وُمٜمف :ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ [يس.]39:
أُم٤م اعمتٙمٚمٛمقن :ومٞمٕمدوٟمف ُمـ إؾمامء احلًٜمك ،ويٕمٜمقن سمف اًمذي مل يًٌ٘مف رء.
وجيقز اإلظمٌ٤مر قمـ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًم٘مديؿ واًمٌ٤مىمل دون اًمتًٛمٞم٦م أو اًمقصػ؛ ٕن سم٤مب إظمٌ٤مر أوؾمـع
ُمـ سم٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت.
اٟمٔمر :جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( ،)213 ،211 /3( ،)111/2ذح اًمٓمح٤موي٦م (.)00 /2
( )1وسمذًمؽ يم٤مٟم٧م طمًٜمك ،إذ ًمق يم٤مٟم٧م أًمٗم٤م ًفم٤م ٓ ُمٕم٤مين ومٞمٝم٤م مل شمٙمـ طمًٜمك ،وٓ يم٤مٟم٧م داًم٦م قمغم ُمـدح
وٓ يمامل .اٟمٔمر :اؾمؿ اهلل إقمٔمؿً ،مٚمٛمح٘مؼ ،ص (.)11
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س :3يمٞمػ يٙمقن اإلحل٤مد ذم إصمٌ٤مت أؾمامئف احلًٜمك؟
ج :سم٤مإلذاك ومٞمٝم٤م ،أو إٟمٙم٤مر ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ،أو اًمتحريػ ومٞمٝم٤م ،سميب ُمـ اًمت٠مويؾ
واًمًٜمل٦م
ي١مدى إمم اًمتٕمٓمٞمؾ ،ومثٌ٧م طم٘م٤مئؼ إؾمامء وإوص٤مف قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرآن َ
وُم٣م قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُم٦م.
س ُ :1م٤م هق ىمًؿ اًمتقطمٞمد اًمٗمٕمكم؟
ج :هق قمٌ٤مدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،سم٠من ٓ يٙمقن اعمًٚمؿ قمٌدً ا ًمٖمػمه شمٕم٤ممم ،وٓ
يٕمٌده سمٖمػم ُم٤م ذقمف ُمـ اإليامن واإلؾمالم واإلطمً٤من ،وٓ جيٕمؾ ًمف ٟمدً ا ذم ىمّمد
وٓ طم٥م ،وٓ ظمقف وٓ رضم٤مء ،وٓ ًمٗمظ وٓ طمٚمػ وٓ ٟمذر ،سمؾ يرومع إٟمداد ًمف
ُمـ ىمٚمٌف وىمّمده وًمً٤مٟمف وقمٌ٤مدشمف ،يمام أهن٤م ُمٕمدوُم٦م ذم ٟمٗمس إُمر ٓ وضمقد هل٤م اًمٌت٦م،
ومال جيٕمؾ هل٤م وضمق ًدا ذم ىمٚمٌف وٓ ًمً٤مٟمف .يمام ىم٤مًمف اسمـ اًم٘مٞمؿ(.)1
س :1أـمٚم٥م زي٤مدة اإليْم٤مح ذم اًمٕمٌ٤مدة طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ُمدار اًمتقطمٞمد اًمٗمٕمكم؟
ح :قمرف اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمٌ٤مدة سم٘مقهلؿُ" :م٤م أُمر سمف ذ ًقم٤م ُمـ همػم اـمراد قمرذم وٓ
اىمتْم٤مء قم٘مكم".
واعمراد هب٤م هٜم٤مُ :مٕمٜم٤مه٤م اًمٚمٖمقي ،وهق ظمْمقع اًم٘مٚم٥م وإريم٤من ،وهم٤مي٦م
اًمتٕمٔمٞمؿ اًم٘مٚمٌل سم٤محل٥م اخل٤مًمص وُم٤م شمقًمد ُمٜمف؛ ُمـ اًمرضم٤مء واخلقف ،واًمدقم٤مء
واخلِمٞم٦م ،واًمتقيمؾ واإلٟم٤مسم٦م واًمتقسم٦م ،واًمٜمذر واًمذسمح ،وهمػم ذًمؽ ،يم٠مٟمقاع اًمٕمٌ٤مدات
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2اًمــروح ،ص ( ،)319 ،312ـمٌٕمــ٦م :اعمٙمتٌــ٦م اًمٕمّمـــري٦م .وذيمــره اهلــراس ذم ذح اًمٜمقٟمٞمــ٦م
(12/1ـ .) 13وًمِمٞمخ اإلؾمالم ـ رمحف اهلل ـ يمالم ٟمٗمٞمس طمقل هـذه اعمًـ٠مًم٦م ،قمٜمـد ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم:
ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤﭼ [إقمــراف ،]02:ذم رؾمــ٤مًم٦م :آؾمــؿ واعمًــٛمك .اٟمٔمــر :جمٛمــقع
اًمٗمت٤موى ( ،)221/3وُم٤م سمٕمده٤م.
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اًمنمقمٞم٦م اًمتل هل ظمْمقع وشمٕمٔمٞمؿ هبٞمئ٦م خمّمقص٦م ضم٤مءت ذم اًمنميٕم٦م ،وُمـ ذًمؽ:
ظمّمقص٤م ومٞمام ظمرج قمـ
اقمت٘م٤مد اًمت٠مصمػم هلل وطمده واًمٜمٗمع واًمي ،وـمٚمٌف ُمٜمف وطمده،
ً
إؾمٌ٤مب اًمٔم٤مهرة(.)1

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2شم٘مدم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم شمٕمريػ اًمٕمٌ٤مدة  ،ص (.)13
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ادطؾب اقثاقث:
[يف أرفان اقتوحقد وأـسامه اقثالثة وفقػقة دعوة اقرسل إؼ اقتوحقد].
وؿقه :أحد عؽ سماالً:
س :2يمؿ أريم٤من اًمتقطمٞمد؟
ج :اصمٜم٤من :اإلظمالص واًمّمدق.
ومـ٤مٕول :شمقطمٞمد اعمراد ومال يزامحف ُمراد همػمه.
واًمث٤مين :شمقطمٞمد اإلرادة سمٌذل اجلٝمد واًمٓم٤مىم٦م ذم قمٌ٤مدشمف(.)1
س :1يمؿ أىمً٤مم اًمتقطمٞمد؟
ج :صمالث )2( :شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م )1( .شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م )3( .شمقطمٞمد إؾمامء

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2وهٜم٤مك شم٘مًٞمؿ آظمر مل ُينم إًمٞمف اعمّمٜمػ رمحف اهلل ،وىمد دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م ،وهق:
األول :شمقطمٞمد ِ
اعمرؾمؾ :وهق شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم سم٠مٟمقاع اًمتقطمٞمد اًمثالصم٦م ،وهق اًمذي يِمػم قمٚمٞمف ؿمٓمر
اًمِمٝم٤مدة إول":ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل".
رؾمؾ :وهق اقمت٘م٤مد وإومراد اًمرؾمقل ﷺ سم٤مًمٓم٤مقم٦م وآشمٌـ٤مع ،واًمتٛمٙمـلم ومـٞمام سمٚمٖمٜمـ٤م
اقثاين :شمقطمٞمد اعم َ
قمـ اهلل قمز وضمؾ ،وهق اًمذي يِمػم إًمٞمف ؿمٓمر اًمِمٝم٤مدة اًمث٤مين وهق":ؿمـٝم٤مدة أن حمٛمـدً ا رؾمـقل اهلل
ﷺ" .
وهذان اًمتقطمٞمدان مه٤م ُمْمٛمقن اًمِمٝم٤مدة يمام شم٘مدم ،وقمـ حت٘مٞم٘مٝمام يً٠مل إوًمقن وأظمـرون ،يمـام
ىم٤مل أسمق اًمٕم٤مًمٞم٦م":يمٚمٛمت٤من يً٠مل قمٜمٝمام إوًمقن وأظمـرون :ﭽ ﭿ ﮀ ﭼ [اًمّمـ٤موم٤مت، ]21:
وﭽ ﮥ ﮦﮧ ﭼ [اًم٘مّمص."]31:

وم٤مًمً١مال ذم أي٦م إومم :قمـ حت٘مٞمؼ شمقطمٞمد ِ
اعمرؾمؾ ،وي٘م٤مسمٚمف اًمنمك .واًمًـ١مال ذم أيـ٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م:

اعمرؾمؾ ،وي٘م٤مسمٚمف آسمتداع.
قمـ حت٘مٞمؼ شمقطمٞمد َ
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اًمّمٗم٤مت ،يمام ذيمره٤م اًمِمٞمخ اًمًٗم٤مريٜمل( )1وهمػمه.
سُ :3م٤م هق شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م؟
ج :إومراده شمٕم٤ممم سم٤مقمت٘م٤مد أن ٓ ظم٤مًمؼ وٓ رازق ،وٓ حمٞمل وٓ ممٞم٧م ،وٓ
ُمقضمقد وٓ ُمٕمدم ،إٓ اهلل شمٕم٤ممم.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ً )2مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م (.)212 /2
وهذا اًمت٘مًٞمؿ سم٤مقمتٌ٤مر ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مهلل قمز وضمؾ ،واًمت٘مًٞمؿ اًمذي ذيمره اعمّمٜمػ ذم ضمـقاب اًمًـ١مال
اخل٤مُمس سم٤مقمتٌ٤مر ُم٤م جي٥م قمغم اعمقطمد ،وهذا اًمت٘مًٞمؿ صحٞمح سمٜمققمٞمف وٓ ظمالف سمٞمٜمٝمام ،وىمد دًمـ٧م
قمغم ذًمؽ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م.
وهٜم٤مك ُمـ اعمٜم٤موئلم ٕهؾ اًمًٜم٦م ُمـ ي٘مقل سمٌدقمٞم٦م هذا اًمت٘مًٞمؿ ،وه١مٓء جي٤مب قمٚمٞمٝمؿ سمٕمدة أوضمف،
ُمٜمٝم٤م:
أ – أن هذا اًمت٘مًٞمؿ اصٓمالطمل ،ومال يدظمؾ ذم طم٤مل اًمتٕمٌد سمح٤مل ،طمتك ي٘م٤مل :أٟمف سمدقم٦م ،يمت٘مًـٞمؿ
اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م إمم طمدي٨م ووم٘مف وشمٗمًػم...
واًمًـٜمل٦م،
ب – إن هذا اًمت٘مًٞمؿ يم٤من ٟمتٞمج٦م اؾمت٘مراء اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم اًمتقطمٞمـدُ ،مــ اًمٙمتـ٤مب َ
ومٕمٚمؿ سم٤مٓؾمت٘مراء واًمتتٌع :أن اًمتقطمٞمد ٓ خيرج قمـ هذه اًمثالصم٦م إٟمقاع .وآؾمت٘مراء دًمٞمؾ ُمٕمتـؼم.
اٟمٔمر :أوقاء اًمٌٞم٤من ( )127/3وُم٤م سمٕمده٤م.
ج – إن هذا اًمت٘مًٞمؿ ُم٠مصمقر ٟمحقه قمـ اًمًٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملمُ ،مثؾ :اسمـ قمٌـ٤مس وجم٤مهـد
وىمت٤مدة وؾمٕمٞمد ،وقمٓم٤مء وقمٙمرُم٦م وقمٌد اًمرمحـ سمـ زيد ،واسمـ ضمرير اًمٓمؼمي وهمػمهؿ.
اٟمٔمر :أىمقاهلؿ ذم شمٗمًػم اًمٓمؼمي ( ،)00/23ويمت٥م اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر إظمرى ،قمٜمـد ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم:
ﭽﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ [يقؾمػ.]273:
د – ىمد أؿم٤مر سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمت٘مدُملم إمم هذا اًمت٘مًٞمؿ؛ ُمثؾ :اسمـ ُمٜمـده ذم اًم٘مـرن اًمراسمـع اهلجـري
(391-327هـــ) ذم يمت٤مسمــف":اًمتقطمٞمــد" ،واًمٓمحــ٤موي ذم قم٘مٞمدشمــف اعمِمــٝمقرة ،طمٞمــ٨م سمــدأه٤م
سم٘مقًمفٟ ":م٘مقل ذم شمقطمٞمد اهلل ُمٕمت٘مديـ سمتقومٞمؼ اهلل ،أن اهلل واطمد ٓ ذيؽ ًمـف ،وٓ رء ُمثٚمـف ،وٓ
رء يٕمجزه."...
وم٘مقًمف":أن اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف" .إؿم٤مرة إمم شمقطمٞمد اإلهلٞم٦م .وىمقًمف":وٓرء ُمثٚمف" .إؿم٤مرة إمم
شمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت .وىمقًمف":وٓ رء يٕمجزه" .إؿم٤مرة إمم شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م.
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سُ :1م٤م هق شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م أو اإلهلٞم٦م؟
ج :إومراده شمٕم٤ممم سم٤مًمٕمٌ٤مدة واًمت٠مًمف واخلْمقع واًمذل واحل٥م ،وآومت٘م٤مر واًمتقضمف
أيْم٤مـ
أيْم٤م :شمقطمٞمد اًمٕمٌقدي٦م أو اًمٕمٌ٤مدة ،ويًٛمك ـ ً
إًمٞمف سم٤مًمدقم٤مء واًمٓمٚم٥م ،وي٘م٤مل ًمف ً
اًمتقطمٞمد اًمٕمٛمكم اإلرادي ،يمام ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ(.)1
سُ :1م٤م هق شمقطمٞمد اًمّمٗم٤مت؟
ج :إومراده شمٕم٤ممم سم٢مصمٌ٤مت ُم٤م وصػ سمف ٟمٗمًف ،أو وصٗمف سمف رؾمقًمف ﷺ ،سمٖمػم
شمِمٌٞمف وٓ شم٠مويؾ ،يمام ؾمٞم٠ميت ،ويًٛمك اًمتقطمٞمد اًمٕمٚمٛمل اخلؼمي ،يمام ىم٤مًمف اسمـ اًم٘مٞمؿ.
سُ :3م٤م هق اًمتقطمٞمد اًمذي ضم٤مءت سمف اًمرؾمؾ ـ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ ـ
ُمـ هذه إىمً٤مم؟ وهؾ هل ُمتالزُم٦م أم ٓ؟
ج :هل ذم احل٘مٞم٘م٦م ُمتالزُم٦م همػم ُمٜمٗمٙم٦م ،ومال يتؿ اإليامن إٓ هب٤م مجٞم ًٕم٤م ،واًمذي
سمٕم٨م اهلل سمف رؾمٚمف هق شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م ،يمام طمٙمك قمٜمف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﭽﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ( .)2وىمقًمف شمٕم٤ممم:
ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ( )3أي٦م .وهمػمه٤م
مم٤م يدل قمغم أن اعمنميملم مل يٜمٙمروا شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ،وشمقطمٞمد اًمّمٗم٤مت.
س :0يمٞمػ مل يٜمٙمر اعمنميمقن شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م؟ وهؾ ضم٤مء ذًمؽ ذم آي٤مت؟
ج :طمٙمك اهلل قمٜمٝمؿ ذم إصمٌ٤مهتؿ شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م سم٘مقًمف :ﭽﮭ ﮮ ﮯ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ُ )2مدارج اًمً٤مًمٙملم (.)119 /3
( )1ؾمقرة اًمزُمر ،أي٦م.)3( :
( )3ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م.)231( :
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ﮰﭼ( ،)1وىمقًمف :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ( .)2إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت مم٤م
يتْمٛمـ آطمتج٤مج قمغم ُمٜمٙمري اإلهلٞم٦م سم٢مصمٌ٤مت اًمرسمقسمٞم٦م واعمٚمؽ.
س :2يمٞمػ مل يٜمٙمر اعمنميمقن شمقطمٞمد اًمّمٗم٤مت؟
ج :ظم٤مـمٌٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم سمٚمً٤مهنؿ سمام مل يٗمٝمٛمقا ُمٜمف ظمالف فم٤مهر اًمٚمٗمظ ُمع
اًمتٜمزيف ،وىمد يم٤من ؿمٕم٤مر اًمتقطمٞمد ذم اعمٜم٤مؾمؽ اًمتٚمٌٞم٦م ،اعمتْمٛمٜم٦م إلصمٌ٤مت صٗم٤مت
اًمٙمامل ،اًمتل يًتحؼ قمٚمٞمٝم٤م احلٛمد( ،)3وإلصمٌ٤مت إومٕم٤مل اًمتل اؾمتحؼ هب٤م أن يٙمقن
ُمٜمٕمام ،وإلصمٌ٤مت اًم٘مدرة واعمِمٞمئ٦م واإلرادة واًمتٍمف ،واًمٖمْم٥م واًمرو٤م واًمٖمٜمك
ً
واجلقد ،اًمذي هق طم٘مٞم٘م٦م ُمٚمٙمف ،يمام أن أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ اًمٕمرب وهمػمهؿ ،ي٘مرون
سمذًمؽ ويًتٌنمون سمًامقمف؛ ٕٟمف ُمٓم٤مسمؼ عم٤م قمٜمدهؿ.
س :9يمٞمػ يم٤مٟم٧م دقم٤مي٦م اًمرؾمؾ أممٝم٤م؟ وإمم أي يمٚمٛم٦م شمدقمقه٤م؟
ج :يمؾ رؾمقل أول ُم٤م ي٘مرع سمف أؾمامع ىمقُمف ىمقًمف :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭼ( ،)4ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ( ،)1ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ( ،)2ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت ،أي٦م ،)33 ،32( :وؾمقرة ًم٘مامن ،أي٦م ،)11( :وؾمقرة اًمزُمـر ،أيـ٦م،)32( :
وؾمقرة اًمزظمرف ،أي٦م.)9( :
( )1ؾمقرة يقٟمس ،أي٦م.)32( :
( ) 3وُمع ذًمؽ ومٝمؿ ينميمقن ومٞمٝم٤م ،ومٙم٤مٟم٧م شمٚمٌٞمتٝمؿ يمـام روى اسمــ قمٌـ٤مس ريض اهلل قمـٜمٝمامً":مٌٞمـؽ ٓ
ـد ٍ
ذيؽ ًمؽ ،ومٞم٘مقل رؾمقل اهلل ﷺ(( :ويؾؽم! ٍ
ـد)) ـ أي :اىمتٍموا قمٚمٞمف وٓ شمتج٤موزا قمٜمـف إمم
ُم٤م سمٕمده ـ ومٞم٘مقًمقن :إٓ ذيٙمً٤م ًمؽ متٚمٙمف وُم٤م ُمٚمؽ ...ي٘مقًمقن هذا وهؿ يٓمقومـقن سم٤مًمٌٞمـ٧م" .رواه
ُمًٚمؿ ذم احل٩م ،سم٤مب :اًمتٚمٌٞم٦م ح (.)213/1( )2221
( )1ؾمقرة إقمراف ،أي٦م)19( :
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ﮢ ﭼ( ،)3ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ(،)4ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ( ،)5وىم٤مل ﷺ:
((أومْمؾ ُم٤م ىمٚمتف أٟم٤م واًمٜمٌٞمقن ُمـ ىمٌكم ٓ :إًمف إٓ اهلل))(.)6
س :27هؾ يم٤مٟم٧م دقم٤مي٦م اًمرؾمؾ إمم ىمقل هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمع ُمالطمٔم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م ،أم
ٓ؟
ج :يم٤مٟم٧م دقم٤ميتٝمؿ سم٤مقمت٘م٤مد ُمٕمٜم٤مه٤م ٓ ،جمرد ىمقهل٤م سم٤مًمٚمً٤من(.)7
وُمٕمٜم٤مه٤م :هق إومراد اهلل سم٤مٕهلٞم٦م واًمٕمٌ٤مدة ،واًمٜمٗمل عم٤م يٕمٌد ُمـ دوٟمف ،واًمؼماءة
ُمٜمف .ومٚمق ىم٤مل ٓ :رب إٓ اهلل ،عم٤م أضمزأه قمٜمد اعمح٘م٘ملم.
س  :22هؾ ًمإلٟمً٤من طم٤مضم٦م إمم ُمٕمروم٦م طم٤مل اجل٤مهٚمٞم٦م ،ويمٞمٗمٞم٦م اًمدقمقة؟
=

( )2ؾمقرة هقد ،أي٦م ،)13( :ؾمقرة ومّمٚم٧م ،أي٦م ،)21( :وؾمقرة إطم٘م٤مف ،أي٦م.)12( :
( )1ؾمقرة ٟمقح ،أي٦م.)3( :
( )3ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،أي٦م.)21( :
( )1ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،أي٦م.)221( :
( )1ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،أي٦م.)231( :
( )3أظمرضمف اإلُم٤مم ُم٤مًمـؽ ذم اعمقـمـ٠م ُمرؾمـالً ،ح ( ،)121 – 121 /2( )31وأظمرضمـف اًمؽمُمـذي ذم
اًمدقمقات ،سم٤مب :دقم٤مء يقم قمروم٦م ،ح ( ،)3121وىم٤مل":همري٥م ُمــ هـذا اًمقضمـف" .واًمٌٞمٝم٘مـل ذم
اًمِمٕم٥م اإليامن ،ح ( ،)131/3( )1701وطمًٜمف إًمٌـ٤مين ذم صـحٞمح اًمؽمهمٞمـ٥م ،ح (،)2133
وختري٩م اعمِمٙم٤مة ،ح (.)090 /1( )1192
( )0واؾمتٙمامل ذوـمٝم٤م اًمًٌٕم٦م اعمجٛمققم٦م ذم ىمقل اًمٜم٤مفمؿ:
ِ
ِ
واالك ِؼقَا ُد َؿـاد ِر َما َأ ُـ ُ
ؼقـن واق ُؼبــُ ُ
ول
ول
اقعؾـ ُم واققَ ُ
دق َ
قص ُ
واخلال َُص وا َد َّح ُبة َو َؿ َؼــــــ َك اهللُ َد ِا ُأ ِحبُـ ُه
وا ِّ
اٟمٔمر :أدًم٦م هذه اًمنموط سم٤مًمتٗمّمٞمؾُ :مٕم٤مرج اًم٘مٌـقلً ،مٚمِمـٞمخ /طمـ٤مومظ طمٙمٛمـل ( )370 /2ومـام
سمٕمده٤م .واٟمٔمر :جمٛمققم٦م اًمتقطمٞمد ،اًمرؾم٤مًم٦م إومم ،ص (.)19
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جٟ :مٕمؿ يٜمٌٖمل اًمٌح٨م قمـ طم٤مهل٤م ،واًمت٠مُمؾ ومٞمام طمٙمك اهلل قمٜمٝم٤م ُمع رؾمٚمف،
ويمٞمٗمٞم٦م ضمداهلؿ ،يمام ىمص اهلل قمٚمٞمٜم٤م ذًمؽ ذم ُمٕمٔمـؿ يمت٤مسمف ،وىمــد ىم٤مل اًمٗم٤مروق
ريض اهلل قمٜمف :شمٜم٘مض قمرى اإلؾمالم قمروة قمروة ،ىم٤مًمقاُ :متك؟ ىم٤مل :إذا دظمؾ إُمر
ُمـ ٓ يٕمرف اجل٤مهٚمٞم٦م .أو يمام ىم٤مل(.)1
وىمد ضم٤مء ذم اًمًٜم٦م اًمتحذير ُمـ أؿمٞم٤مء يمثػمة يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقهن٤م ،وسمٕمْمٝم٤م ذك
أيمؼم ،وسمٕمْمٝم٤م أصٖمر ،يمام ورد يمٗمر دون يمٗمر.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 2إصمر اعمِمٝمقر قمـ قمٛمر ىمقًمف( :إٟمام شمٜم٘مض قمرى اإلؾمالم قمروة قمروة ،إذا ٟمِم٠م ذم اإلؾمـالم ُمــ ٓ
يٕمرف اجل٤مهٚمٞم٦م) .ذيمره اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمٗمقائد ،ص (.)171
وًمذًمؽ أًمػ اإلُم٤مم اعمّمٚمح اًمِمٞمخ /حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،يمت٤مسمفُ":مً٤مئؾ اجل٤مهٚمٞم٦م" ،وذيمر ومٞمف
سمٕمض اعمً٤مئؾ اعمٜمتنمة ذم قمٍمه ،وومٞمٝم٤م ُمِم٤مهب٦م ٕقمامل أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م ،واًمتل ظم٤مًمٗمٝمؿ ومٞمٝم٤م رؾمـقل
اهلل ﷺ ،وىمد زاد ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ /قمٌد اهلل اًمدويش قمغم هذه اعمً٤مئؾ إطمدى قمنم وُم٤مئتل ُمًـ٠مًم٦م،
ذم يمت٤مب ؾمامه":زوائد ُمً٤مئؾ اجل٤مهٚمٞم٦م".
وىم٤مم ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمديمتقر /يقؾمػ اًمًٕمٞمد سمتح٘مٞمـؼ يمتـ٤مب اًمِمـٞمخ حمٛمـد سمــ قمٌـد اًمقهـ٤مب
وذطمف ،ذم رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م اإلُمـ٤مم ،سمٛمرطمٚمـ٦م اعم٤مضمًـتػم سم٘مًـؿ اًمٕم٘مٞمـدة ،وىمـد ـمٌـع ذم
جمٚمديـ ،قم٤مم (2123هـ) .سمدار :قم٤ممل اًمٗمقائد.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

ما البد منه في أمور ال ِّدين

40

ادطؾب اقرابع
[ؿقام يـايف اقتوحقد واقتحذير من أيقاء]
وؿقه :مخسة أسئؾة:
سُ :2م٤م شمٚمؽ إؿمٞم٤مء اًمتل طمذر ُمٜمٝم٤م ﷺ ،وٕي ُمٕمٜمك يم٤من؟
ج :سمٕمْمٝم٤م ذم اًم٘مرآن ،وسمٕمْمٝم٤م ذم اًمًٜم٦م ،واحلٙمٛم٦م ذم اًمتحذير ُمٜمٝم٤م :مح٤مي٦م
أُمرا(.)1
ضم٤مٟم٥م اًمتقطمٞمد .وهل ـ هذه ـ ٟمحق اصمٜملم وقمنميـ ً
 -2اًمرىمك واًمتامئؿ ُمـ همػم اًم٘مرآن(.)2
 -1اًمتؼمك سم٤مٕؿمج٤مر وإطمج٤مر وٟمحقه٤م.
 -3اًمذسمح ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم.
 -1اًمٜمذر ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم.
 -1آؾمتٕم٤مذة سمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم.
 -3آؾمتٖم٤مصم٦م سمٖمػم اهلل ،ودقم٤مء همػمه.
 -0آؾمتِمٗم٤مع سم٤مًمٖمػم ،سمٛمٕمٜمك ـمٚم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م ُمـ اًمٖمػم.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 2مجٞمع هذه إُمقر هل اًمتل ذيمره٤م اًمِمٞمخ /حمٛمد سمـ قمٌـد اًمقهـ٤مب ،ذم أسمـقاب يمت٤مسمـف":اًمتقطمٞمـد
اًمذي هق طمؼ اهلل قمغم اًمٕمٌٞمد"ُ .مدًمالً قمغم يمؾ ُمً٠مًم٦م سم٠مدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜمَّ٦م وأىمـقال اًمًـٚمػ،
وىمد ُذطم٧م هذه إسمقاب ،و ُومّمٚم٧م أطمٙم٤مم هذه اعمً٤مئؾ ،ذم ذوح يمت٤مب اًمتقطمٞمد اعمختٚمٗم٦م.
( ) 1اًمتامئؿ :مجع متٞمٛم٦م ،وهلُ :م٤م يٕمٚمؼ قمغم اًمّمٖم٤مر وٟمحقهؿ ُمـ اًمٕملم وؿمٌٝمٝم٤م ،وإذا يم٤من اعمٕمٚمؼ ُمــ
اًم٘مرآن وم٘مد اظمتٚمػ اًمّمح٤مسم٦م ذم ضمقازه ،واجلٛمٝمقر قمغم اعمٜمع ُمـ ذًمؽ؛ ُمٜمٝمؿ :اسمــ ُمًـٕمقد ريض
اهلل قمٜمف.
اٟمٔمر :ومتح اعمجٞمد ( ،)213 /2حت٘مٞمؼ :أذف قمٌد اعم٘مّمقد.
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 -2اًمٖمٚمق ذم اًمّم٤محللم سم٤مإلـمراء.
 -9قمٌ٤مدة اهلل قمٜمد ىمؼم رضمؾ ص٤مًمح.
 -27اًمًحر واًمٙمٝم٤مٟم٦م.
 -22اًمٜمنمة واًمتٓمػم.
 -21آؾمتً٘م٤مء سم٤مٕٟمقار.
 -23حمٌ٦م همػم اهلل ،يمٛمحٌتف واخلقف ُمٜمف.
 -21اًمري٤مء وإرادة اًمدٟمٞم٤م سم٤مًمٕمٛمؾ.
 -21ـم٤مقم٦م اًمٕمٚمامء وإُمراء ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،أو حتريؿ ُم٤م أطمؾ اهلل أو حتٚمٞمؾ ُم٤م
طمرم.
 -23اخت٤مذ إوداد.
 -20احلٚمػ سمٖمػم اهلل.
 -22ىمرن ُمِمٞمئ٦م اهلل سمٛمِمٞمئ٦م اعمخٚمقق سم٤مًمتً٤موي؛ يمٜمحقُ :م٤م ؿم٤مء اهلل وؿم٤مء
ومالن.
 -29ؾم٥م اًمدهر.
 -17اًمتًٛمل سمـ :ىم٤مى اًم٘مْم٤مة.
 -12اهلزل سمٌمء ومٞمف ذيمر اهلل.
 -11آؾمتِمٗم٤مع سم٤مهلل قمغم ظمٚم٘مف.
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س :1اذيمر ًمٜم٤م ُم٤م يٜم٤مذم أىمً٤مم اًمتقطمٞمد ،يمؾ ىمًؿ قمغم طمدة؟ ومام ود شمقطمٞمد
اًمّمٗم٤مت؟
ج :أُمران )2( :اًمتٕمٓمٞمؾ )1( ،اًمتِمٌٞمف.
ومٛمـ ٟمٗمل صٗم٤مشمف شمٕم٤ممم وقمٓمٚمٝم٤م ٟم٤مىمض شمٕمٓمٞمٚمف شمقطمٞمده ويمذسمف ،وُمـ ؿمٌٝمف
سمخٚم٘مف ٟم٤مىمض شمِمٌٞمٝمف شمقطمٞمده ويمذسمف.
س :3ومام ود شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م؟
أيْم٤م )2( :اإلقمراض قمـ حمٌتف ،واإلٟم٤مسم٦م إًمٞمف ،واًمتقيمؾ قمٚمٞمف)1( .
ج :أُمران ً
اإلذاك سمف ذم ذًمؽ ،واخت٤مذ أوًمٞم٤مئف ؿمٗمٕم٤مء ُمـ دوٟمف.
وم٤مًمنمك :شمِمٌٞمف اعمخٚمقق سم٤مخل٤مًمؼ ذم ظمّم٤مئص اإلهلٞم٦م ،اًمتل شمٗمرد هب٤م ؾمٌح٤مٟمف
وشمٕم٤ممم.
()1
أصمرا ومقق ُم٤م وهٌف اهلل ُمـ إؾمٌ٤مب
وسمٕمٌ٤مرة أظمرى  :هق اقمت٘م٤مد أن ًمٖمػم اهلل ً

[ظم٤مرضم٤م]( )2قمـ ىمدرة اعمخٚمقىملم.
اًمٔم٤مهرة ،وأن ًمٌمء ُمـ إؿمٞم٤مء ؾمٚمٓم٤مٟمً٤م
ً

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ذم ه٤مُمش إصؾ :ىمقًمف":وسمٕمٌ٤مرة أظمرى" .هل ًمألؾمت٤مذ اإلُم٤مم ذم رؾم٤مًم٦م اًمتقطمٞمد ـ يٕمٜمل :اإلُم٤مم
حمٛمد قمٌده ـ وأووحٝم٤م سم٘مقًمف :وهق اقمت٘م٤مد ُمـ يٕمٔمؿ ؾمـقى اهللُ ،مًـتٕمٞمٜمً٤م سمـف ومـٞمام ٓ ي٘مدرقمٚمٞمـف
اًمٕمٌد؛ يم٤مٓؾمتٜمّم٤مر ذم احلرب سمٖمػم ىمقة اجلٞمش ،وآؾمتِمٗم٤مء ُمـ إُمـراض سمٖمـػم إدويـ٦م اًمتـل
هداٟم٤م اهلل إًمٞمٝم٤م ،وآؾمتٕم٤مٟم٦م قمغم اًمًٕم٤مدة ـ إظمروي٦م أو اًمدٟمٞمقيـ٦م ـ سمٖمـػم اًمٓمـرق أو اًمًـٜمـ اًمتـل
ذقمٝم٤م اهلل ًمٜم٤م .هذا هق اًمنمـك اًمـذي يمـ٤من قمٚمٞمـف اًمقصمٜمٞمـقن وُمــ ُمـ٤مصمٚمٝمؿ ،ومجـ٤مءت اًمِمــريٕم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م سمٛمحقه ،ورد إُمر ومٞمام ومقق اًم٘مدرة اًمٌنمي٦م وإؾمٌ٤مب اًمٙمقٟمٞم٦م ،إمم اهلل وطمده .وشم٘مرير
أُمريـ قمٔمٞمٛملم صمؿ أظمذ ذم سمٞم٤مهنام.
( )1ذم إصؾ":قمـ ُم٤م ظمرج".
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س :1ومام ود شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م؟
ج :هق :أن جيٕمؾ ًمٖمػمه ُمٕمف شمدسمػم ،وم٤مًمرسمقسمٞم٦م ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٕمٌ٤مده ،واًمت٠مًمف
ُمـ قمٌ٤مده ًمف شمٕم٤ممم(.)1
س :1ذم يمؿ ٟمقع شمٜمحٍم أصقل اًمنمك؟
ج :ذم ؾمت٦م أٟمقاع ،يمام أوم٤مده سمٕمض اعمت٠مظمريـ:
 -2ذك اؾمت٘مالل :وهق إصمٌ٤مت إهللم ُمًت٘مٚملم؛ يمـ:ذك اعمجقس.
 -1ذك شمٌٕمٞمض :وهق شمريمٞم٥م إًمف ُمـ آهل٦م ،يمـ:ذك اًمٜمّم٤مرى.
 -3ذك شم٘مري٥م :وهق قمٌ٤مدة همػم اهلل ًمٞم٘مرب إًمٞمف زًمٗمك(.)2
 -1ذك شم٘مٚمٞمد :يمـ:ذك ُمت٠مظمري اجل٤مهٚمٞملم.
 -1ذك أؾمٌ٤مب :سم٢مؾمٜم٤مد اًمت٠مصمػم إمم إؾمٌ٤مب اًمٕم٤مدي٦م ٟمٗمًٝم٤م سمدون ىمدرة اهلل؛
يمام ًمٚمٗمالؾمٗم٦م واًمٓمٌٞمٕمٞملم ،يم٘مقهلؿُ :مٓمرٟم٤م سمٜمقء اًمٙمقيم٥م.
 -3ذك أهمراض :وهق اًمٕمٛمؾ ًمٖمػم اهلل ،وطمٙمؿ هذه اعمٕمّمٞم٦م وم٘مط( ،)3يمام
ذيمره اًمٌٕمض.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2وسمٕمٌ٤مرة أظمرى :وم٤مًمرسمقسمٞم٦م هل :شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم سم٠مومٕم٤مًمف؛ يم٤مخلٚمؼ واعمٚمؽ واًمتدسمػم.
وإًمقهٞم٦م هـل :شمقطمٞمـد اهلل شمٕمـ٤ممم سم٠مومٕمـ٤مل اعمٙمٚمٗمـلم؛ يم٤محلـ٥م واإلٟم٤مسمـ٦م وآؾمـتٕم٤مٟم٦م ،واًمتقيمـؾ
واًمًجقد ...اًمخ.
(ٟ ) 1محق :ذك أيمثر اًمٕمرب ىمٌؾ اإلؾمالم ،وُمٕمٔمؿ ذك اًم٘مٌقريلم أن.
(ُ )3مثؾ :اًمري٤مء وذك اًمٜمٗم٤مق .وهذا ُمـ اًمنمك اخلٗمل ،وىمد يٙمقن ذيمًـ٤م أيمـؼم ،وىمـد يٙمـقن ذيمًـ٤م
أصٖمر ،سمحً٥م اظمتالف اًمّمقر.
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ادطؾب اخلامس
[يف توحقد اقصػات وأـسامفا]
وؿقه :أحد عؽ سماالً:
س :2مل شمٌلم ًمٜم٤م شمقطمٞمد اًمّمٗم٤مت يمام يٜمٌٖمل ،وىمد أومرده اجلٛمٝمقر سم٤مًمت٠مًمٞمػ،
وؾمٛمقه" :قمٚمؿ اًمٙمالم"( ،)1و"ومـ اًمتقطمٞمد واًمٕم٘م٤مئد"؟
ج :جيٛمع اًمٙمالم قمٚمٞمف ىمقًمٜم٤م :يقصػ اهلل سمجٛمٞمع صٗم٤مت اًمٙمامل ،يمام وصػ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2هذا قمغم اصٓمالح اعمتٙمٚمٛملم أٟمٗمًٝمؿ.
أما عـد أهل اقسـة واجلامعة ومتقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت :قمٚمؿ ذقمل سف ،ىم٤مئؿ قمغم ٟمّمقص
اًمقطمٞملم وم٘مط ،وًمذًمؽ ىم٤مل اعمّمٜمػ ذم ضمقاب اًمً١مال":وٓ جيقز وصٗمف إٓ سمام دل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب
واًمًٜم٦م واإلمج٤مع ،ومٝمق شمقومٞم٘مل".
ويعرف اقعؾامء عؾم اقؽالم بلكه ":قمٚمؿ ي٘متدر سمف قمغم إصمٌ٤مت اًمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞم٦م ،سم٤مٕدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م".
ىم٤مل اسمـ ظمٚمـدون ذم اعم٘مدُمـ٦م ص ( ،)212ذم شمٕمريٗمـف":هـق :قمٚمـؿ اًمٕم٘م٤مئـد اًم٘مـ٤مئؿ قمـغم إدًمـ٦م
اًمٕم٘مٚمٞم٦م".
ويٕمرومف اًمتٝم٤مٟمقي ذم يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن سم٠مٟمف":قمٚمؿ ي٘متدر ُمٜمف قمغم إصمٌ٤مت اًمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞمـ٦م
قمغم اًمٖمػم ،سم٢ميراد احلج٩م ودومع اًمِمٌف".
وٓسمد ُمـ شم٘مٞمٞمد شمٕمريػ اًمتٝم٤مٟمقي سمزي٤مدة":سم٤مٕدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م" ،وإٓ خلتٚمط سم٤مًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م.
واًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ ،أن :إظمـػم أقمـؿ ،ومـال خيـتص سم٤مًمٕم٘م٤مئـد وم٘مـط؛ ٕٟمـف يمـام يٕمرومـف
أصح٤مسمف":اًمٕمٚمؿ سم٘مقاٟملم شمٕمّمؿ ُمراقم٤مهت٤م اًمذهـ قمـ اخلٓم٠م ذم اًمٗمٙمر".
اٟمٔمرٟ :م٘مص اعمٜمٓمؼ ص ( ،)201وُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون ص (.)972
وأهؿ ُمّم٤مدر قم ٚمؿ اًمٙمالم ،هق :اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م .اٟمٔمر :ذح اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمًٗمٞم٦م ،ص (.)2
وعؾقه ؿفو :عؾم ؾر رشعي مبتدع َج َّر عذ اقعؼقدة اإلسالمقة من ادصائب ما ال خيػى ذُمف
اًمًٚمػ وطمذورا ُمٜمف ،وُمـ أوؾمع ُمـ مجع أىمقاهلؿ ذم ذًمـؽ :اهلـروي ،ذم :ذم اًمٙمـالم وأهٚمـف ،ذم
مخً٦م جمٚمدات ،طم٘م٘مف اًمِمٞمخ /قمٌد اًمرمحـ اًمِمٌؾ.
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ٟمٗمًف سمٛمٕم٤مين أؾمامئف احلًٜمك ،وصٗم٤مشمف اًمٕمٚمٞم٤م ،يمام وصٗمف سمف رؾمقًمف [وأٟمٌٞم٤مؤه](ُ )1مـ
ىمٌٚمف.
وٓ جيقز وصٗمف إٓ سمام دل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،أو ُأمجع قمٚمٞمف.
س :1إمم يمؿ ىمًؿ شمٜم٘مًؿ صٗم٤مشمف شمٕم٤ممم؟
ج :إمم ىمًٛملم :صٗم٤مت اًمذات ،وصٗم٤مت إومٕم٤مل.
سُ :3م٤م سمٞم٤من اًم٘مًؿ إول؟
ج :صٗم٤مت اًمذات :مم٤م اؾمتح٘مف شمٕم٤ممم ذم إزل وومٞمام ٓ يزال( ،)2ومٛمٜمٝم٤مُ :م٤م صمٌ٧م
سمٜمص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م؛ يم٤مًمقضمف واًمٞمد واًمٕملم.
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م صمٌ٧م يمذًمؽ واىمؽمٟم٧م سمف دًٓم٦م اًمٕم٘مؾ ُمـ اؾمتح٤مًم٦م أوداده ،وهل:
احلٞم٤مة واًم٘مدرة واًمٕمٚمؿ واإلرادة ،واًمًٛمع واًمٌٍم واًمٙمالم( .)3ويًٛمٞمٝم٤م
اعمت٠مظمرون :سم٤مًمّمٗم٤مت اًمثٌقشمٞم٦م ،وصٗم٤مت اعمٕم٤مين ،واًمّمٗم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م ،ويًٛمقن ُم٤م
ؾمقاه٤م :سم٤مًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م.
س :1ومام سمٞم٤من اًم٘مًؿ اًمث٤مين؟
ج :صٗم٤مت إومٕم٤مل مم٤م اؾمتحؼ شمٕم٤ممم ومٞمام ٓ يزال دون إزل( ،)4وآؾمتقاء
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ذم إصؾ":وأٟمٌٞم٤مئف".
( )1ويْمـ٤مف هلــ٤م وـ٤مسمط آظمــر؛ وهــق :هــل اًمتــل ٓ شمٜمٗمــؽ قمـــ اًمــذات .اٟمٔمــر :ذح اًمٓمح٤مويــ٦م،
ص(.)210
( ) 3وهمػمه٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت؛ يم٤محلٙمٛم٦م واًمٕمٚمق ،وهذه اًمًٌع هل اًمتل يثٌتٝم٤م إؿم٤مقمرة اعمت٠مظمرون.
( )1ذم ه٤مُمش إصؾ :ىمقًمف":دون إزل" .أي":سم٤مقمتٌ٤مر اًمتٕمٚمؼ ،طمتك يتْمح اًمٗمرق سمـلم اًم٘مًـٛملم،
وإٓ ومٜمٗمس اًمّمٗم٦م ىمديٛم٦م ،ومال يٜم٤مذم ُم٤م ؾمٞم٠ميت ذم صٗم٦م اًمتٙمقيـ" .اهـ يم٤مشمٌف.
=
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واًمٜمزول واعمجلء ،ويم٤مخلٚمؼ واًمرزق واإلطمٞم٤مء واإلُم٤مشم٦م ،واًمٕمٗمق واًمٕم٘مقسم٦م.
واعم٤مشمريدي٦م( ،)1شمًٛمل يمٚمام دل قمغم إظمراج اعمٕمدوم ُمـ اًمٕمدم :سمّمٗم٦م اًمتٙمقيـ،
وهق اعمٕمٜمك اعمٕمؼم قمٜمف سم٤مًمٗمٕمؾ واخلٚمؼ واًمتخٚمٞمؼ ،واإلجي٤مد واإلطمداث وآظمؽماع،
وٟمحق ذًمؽ.
وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ذم اعمٓمٚم٥م اًمً٤مسمع ،وذم ُمٓمٚم٥م اإليامن سم٤مًم٘مدر ُمـ اًمٌ٤مب
اًمث٤مين.
=

وهذا اًمتٕمٚمٞمؼ ومٞمف ٟمٔمر ،وهق شم٘مرير عمذه٥م اعم٤مشمريديـ٦م؛ وذًمـؽ ٕن وـ٤مسمط اًمّمـٗم٦م اًمٗمٕمٚمٞمـ٦م ،هـق:
اٟمٗمٙم٤ميمٝم٤م قمـ اًمذات ذم سمٕمـض إوىمـ٤مت ،وشمٕمٚم٘مٝمـ٤م سم٤معمِمـٞمئ٦م واًم٘مـدرة .واعم٤مشمريديـ٦م ي٘مقًمـقن :إن
إومٕم٤مل ىمديٛم٦م ،وٓ شمٕمٚمؼ هل٤م سم٤معمِمٞمئ٦م واًم٘مدرة ،واعمتجدد إٟمام هق ُمتٕمٚم٘م٤مهت٤م ،وحيٞمٚمقن مجٞمع صٗم٤مت
إومٕم٤مل إمم صٗم٦م اًمتٙمقيـ قمٜمدهؿ ،وهل ىمديٛم٦م.
أُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ،ومٞم٘مقًمقن :إن ٟمقع صٗم٦م اًمٗمٕمؾ ىمديؿ ،أُم٤م آطم٤مده ومٛمتجددة طم٤مدصم٦م؛ ًمتٕمٚم٘مٝم٤م
سم٤معمِمٞمئ٦م واًم٘مدرة.
واعمّمٜمػ ُمع أٟمف ي٘مرر هذا ،إٓ أٟمف ٓ يٚمتزم سمٚمقازم ُمذه٥م اعم٤مشمريديـ٦م ،ومٞمثٌـ٧م صـٗم٤مت إومٕمـ٤مل،
ويرى أن آطم٤مده٤م ُمتجددة؛ ًمتٕمٚم٘مٝم٤م سم٤معمِمٞمئ٦م ،ظمال ًوم٤م ًم٘مـقل اعم٤مشمريديـ٦م ،وُمقاوم٘مـ٦م عمـذه٥م اًمًـٚمػ
رمحٝمؿ اهلل مجٞم ًٕم٤م .اٟمٔمر :شمٕمٚمٞم٘م٤مت اعمح٘مؼ قمغم رؾم٤مًم٦م اعمّمٜمػ :حترير اًمٙمالم .واٟمٔمـر رؾمـ٤مًم٦م :أسمـق
سمٙمر ظمقىمػم وضمٝمقده ذم ٟمنم قم٘مٞمدة اًمًٚمػ ،)121 /2( ،ىمًؿ اًمٕم٘مٞمدة سمج٤مُمٕمـ٦م أم اًم٘مـرىُ ،مــ
اًمٌ٤مطم٨م إؾمت٤مذ /سمدر اًمديـ ٟم٤مرضيـ.

( )2ذم ه٤مُمش إصؾ :ىمقًمف":اعم٤مشمريدي٦م"ٟ .مًٌ٦م إمم اإلُم٤مم /أيب ُمٜمّمقر اعم٤مشمريدي ،وهؿ احلٜمٗمٞم٦م ،وهؿ
أىمـرب إمم اًمًـٚمػ ،وي٘مـ٤مسمٚمٝمؿ إؿمـ٤مقمرة أشمٌــ٤مع اإلُمـ٤مم /أيب احلًــ إؿمـٕمري ُمــ اًمِمــ٤مومٕمٞم٦م
واعم٤مًمٙمٞم٦م .وأُم٤م احلٜم٤مسمٚم٦م ومٕمغم ـمريؼ اًمًٚمػ ،واعم٘مدم ومٞمٝمؿ اإلُم٤مم /أمحد اسمـ طمٜمٌؾ؛ ٕٟمف أيمؼم ىم٤مئؿ
اُمتحـ ومٞمٝم٤م رمحف اهلل وريض قمٜمف.
وذم ىمقًمف":إن اعم٤مشمريدي٦م أىمرب إمم اًمًٚمػ"ٟمٔمر؛ وم٤محلؼ أن أىمرب ـمقائػ اعمتٙمٚمٛمـلم إمم اًمًـٚمػ،
هؿ :إؿم٤مقمرة .يمام ىمرر ذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمالم وهمػمه ُمـ اعمح٘م٘ملم.
اٟمٔمر :اًمرؾم٤مًم٦م اعمدٟمٞم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ص (.)39-33
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س:1هؾ إصمٌ٤مت هذه اًمّمٗم٤مت ًمف شمٕم٤ممم قمغم فم٤مهره٤م أو سمٌمء ُمـ اًمت٠مويؾ؟
ج :إن ـمري٘م٦م اًمًٚمػ اصمٌ٤مت ُم٤م أصمٌتف اهلل ًمٜمٗمًف ُمـ اًمّمٗم٤متُ ،مع ٟمٗمل ُمِم٤مهب٦م
ٜمزهي٤م سمال شمٕمٓمٞمؾ ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽﭡ
اعمخٚمقىم٤مت ،إصمٌ٤مشمً٤م سمال شمٙمٞمٞمػ وٓ متثٞمؾ ،وشم ً
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ( .)1ومًٛمٕمف ًمٞمس يمًٛمٕمٜم٤م ،وسمٍمه ًمٞمس
يمٌٍمٟم٤م ،ويمذا همػممه٤م.
سُ :3م٤مذا شم٘مقل ذم اؿمؽماك إًمٗم٤مظ اعمًتٕمٛمٚم٦م ذم طم٘مف شمٕم٤ممم ،وذم طمؼ همػمه
ُمـ اعمخٚمقىم٤مت ،ويمٞمػ يٙمقن اًمتٜمزيف؟
ج :آؿمؽماك ذم إًمٗم٤مظ ٓ ي٘مت٣م آؿمؽماك ذم اعمٕم٤مين( ،)2واًمّمٗم٦م شم٤مسمٕم٦م
ًمٚمٛمقصقف ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمذات جمٝمقًم٦م اًمٙمٞمػ ،وٓ شمِمٌف اًمذوات ،وم٤مًمّمٗم٦م
يمذًمؽ ،واًمٗمرق سملم احل٤مدث واًم٘مديؿ ُمٕمٚمقم سم٤مًميورة.
سُ :0م٤مذا جي٥م شمٕمٞمٜمف ُمـ اًمّمٗم٤مت ًمف شمٕم٤ممم وشمٕمداده؟
ج ٓ :جي٥م طمٍم مجٞمع اًمّمٗم٤مت ،ومجع اعمتٗمرق ُمٜمٝم٤م مم٤م ورد ذم اًمٙمت٤مب
()3

واًمًٜم٦م ،وىمد ىم٤ملﷺ« :إن هلل شمًٕم٦م وشمًٕملم

اؾمام ـ ُم٤مئ٦م إٓ واطمدً ا ـ ُمـ
ً

أطمّم٤مه٤م( )4دظمؾ اجلٜم٦م».
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ؾمقرة اًمِمقرى ،أي٦م.)22( :
(ً )1مق ىم٤مل":ذم احل٘م٤مئؼ واعم٤مهٞم٤مت" ً .مٙم٤مٟم٧م ـ ذم ٟمٔمري ـ أدق؛ ٕن اعمٕم٤مين ىمـد شمٙمـقن ُمِمـؽميم٦م ،أُمـ٤م
احل٘م٤مئؼ ومٛمختٚمٗم٦م.
( )3ذم إصؾ":شمًٕمقن".
( )1ذم ه٤مُمش إصؾ :ىمقًمفُ":مـ أطمّم٤مه٤م"اًمراضمح ذم ُمٕمٜمـك اإلطمّمـ٤مء :احلٗمـظ دون جمـرد اًمٕمـدَّ ،
واًمذي قمقل قمٚمٞمف مج٤مقم٦م ُمـ احلٗم٤مظ ،أن هد إؾمامء ُمدرج ذم هذا احلدي٨م .اهـ
ـؾت :وردت قمدة ُمٕم٤مين ذم ُمٕمٜمك اإلطمّم٤مء؛ ُمٜمٝم٤م :اًمٕمد ،واإلـم٤مىم٦م ،واًمٕم٘مؾ واعمٕمروم٦م .وذه٥م اسمـ
=
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يمام رواه اًمِمٞمخ٤من وأهؾ اًمًٜمـ(.)1
س :2هؾ يثٌ٧م اخلٚمػ قمد ًدا ُمٕمٞمٜمً٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت ًمف شمٕم٤ممم ،وهؾ يثٌتٝم٤م
اًمًٚمػ؟
ج :يثٌ٧م اخلٚمػ مخً٦م قمنم صٗم٦م(ً )2مف شمٕم٤ممم وم٘مط.
=

اًم٘مٞمؿ إمم أن ُمراشم٥م اإلطمّم٤مء صمالصم٦م:
األوؼ :إطمّم٤مء أًمٗم٤مفمٝم٤م وقمده٤م.
اقثاين :ومٝمؿ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وُمدًمقهل٤م.
اقثاقثة :دقم٤مؤه هب٤م.
اٟمٔمر :سمدائع اًمٗمقائد ( .)221 /2واٟمٔمر :زي٤مدة شمٗمّمٞمؾ ودراؾمـ٦م يمتـ٤مب :اؾمـؿ اهلل إقمٔمـؿ ،ص
(ً )32 -13مٚمٛمح٘مؼ.
وىمقًمف":واًمذي قمقل قمٚمٞمف مج٤مقم٦م ُمـ احلٗم٤مظ أن هد إؾمامء ُمدرج ذم هذا احلدي٨م" .اهـ.
ىمٚم٧م :هذا ٟمص يمالم احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم اًمتٗمًػم ( ،)123 /3وٟمص قمغم اإلدراج وقمٚمؾ أظمـرى
ُمـ آظمتالف وآوٓمراب واًمتدًمٞمس ،جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء.
اٟمٔمر :شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم :اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ ،ص (.)33
اؾمام ،قمٜمد اًمؽمُمذي وهمػمه .ومٝمذا ًمـٞمس ُمــ يمـالم
ويٕمٜمك سم٤محلدي٨م اًمذي يٕمدد اًمتًٕم٦م واًمتًٕملم ً
اًمٜمٌل ﷺ ،سمؾ ُمـ اضمتٝم٤مدات اًمٕمٚمامء ذم حتديد هذه إؾمامء .واهلل أقمٚمؿ.

( ) 2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اًمنموط ،سم٤مبُ :م٤م جيقز ذم آؿمـؽماط ،ح(( )1033اًمٗمـتح  ،)120 /1وذم
اًمدقمقات ح ( ،)3127وذم اًمتقطمٞمد ( .)0391وُمًٚمؿ ذم اًمـذيمر واًمـدقم٤مء ،سمـ٤مب :ذم أؾمـامء اهلل
وومْمؾ ُمـ أطمّم٤مه٤م ،ح(ُ .)1731/1( )1300مـ طمدي٨م :أسمك هريرة.
( )1ذم ه٤مُمش إصؾ :ىمقًمف":مخً٦م قمنمـ" ،اًمـذي ذم اًمًٜمقؾمـٞم٦م :قمنمـون صـٗم٦م؛ صـٗم٤مت اعمٕمـ٤مين
اًمًٌٕم٦م ،واًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م اخلٛمً٦م ،واًمّمٗم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ،واًمّمٗم٤مت اعمٕمٜمقي٦م اًمًـٌٕم٦م ،أي :اعمٜمًـقسم٦م
سمّمـػما
ىمـ٤مدرا وُمريـدً ا وقم٤معمًـ٤م وطم ًٞمـ٤م وؾمـٛمٞم ًٕم٤م و
إمم صٗم٤مت اعمٕم٤مين ًمٙمقهن٤م ٓزُم٦م هل٤م ،وهـل يمقٟمـف
ً
ً
وُمتٙمٚمام ،ومٝمل شم٤مسمٕم٦م ًمّمٗم٤مت اعمٕم٤مين ،ومٚمٝمذا مل يٕمده٤م سمٕمْمٝمؿ ،يمام ضمرى قمٚمٞمف اعم١مًمػ.
ً
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صٗم٤مت اعمٕم٤مين( )1اًمًٌٕم٦م اعمت٘مدُم٦م؛ وهل)2( :احلٞم٤مة)1( ،اًم٘مدرة)3( ،اإلرادة،
()1اًمٕمٚمؿ)1( ،اًمٙمالم)3( ،اًمًٛمع)0( ،اًمٌٍم.
()2

واًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م

اخلٛمً٦م ،أي :اًمتل ُمٕمٜم٤مه٤م ؾمٚم٥م؛ وهل)2( :اًم٘مدم،

()1اًمٌ٘م٤مء)3( ،اعمخ٤مًمٗم٦م واحلقادث()1( ،)3اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٜمٗمس()1( ،)4اًمقطمداٟمٞم٦م.
واًمّمٗم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م()5؛ وهل :اًمقضمقد.
وقمٜمد اعم٤مشمريدي٦م صٗمت٤من )2( :اًمتٙمقيـ )1( ،احلٙمٛم٦م( ،)6سمٛمٕمٜمك اشم٘م٤من اًمٕمٛمؾ
وووع يمؾ رء ذم حمٚمف اًمالئؼ سمف ،واًمًٚمػ يثٌتقن هذه اًمّمٗم٤مت يمٖمػمه٤م(.)7
س :9ومامذا ي٘مقل اخلٚمػ ذم همػمه٤م ،وعم٤م ظمّمقه٤م سم٤مإلصمٌ٤مت؟
ج :ي٘مقًمقن :سمت٠مويؾ همػمه٤م ،وٓ جيروٟمف قمغم فم٤مهره؛ ٓؾمتٕمامًمف ذم احل٤مدث،
وإٟمام ظمّمقا شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت اعمحّمقرةً ،مثٌقهت٤م سم٤مًمٕم٘مؾ ٓؾمتح٤مًم٦م أوداده٤م،
ووضمقب اشمّم٤مومف سم٤مًمٙمامل اعمٓمٚمؼ.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 2صٗم٤مت اعمٕم٤مين ،هلُ :م٤م دل قمغم ُمٕمٜمك وضمقدي ىم٤مئؿ سم٤مًمذات.
( )1اًمّمٗم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م ،هلُ :م٤م دل قمغم ؾمٚم٥م ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ سم٤مهلل قمــ اهللُ ،مــ همـػم أن يـدل قمـغم ُمٕمٜمـك
وضمقدي ىم٤مئؿ سم٤مًمذات .وُمٕمٚمقم أن ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ :أن اًمٜمٗمل إلصمٌ٤مت يمامل اًمْمد.
( )3ذم ه٤مُمش إصؾ :ىمقًمف"اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمحقادث"  .أي :قمدم ُمِم٤مهبتف ًمٌمء ُمـ خمٚمقىم٤مشمـف ٓ ،ذم ذاشمـف
وٓ ذم صٗم٤مشمف وٓ ذم أومٕم٤مًمف ،ومال شمقصػ ذاشمف سم٤مجلقهر وٓ سم٤مًمٕمرض ،وهمـػم ذًمـؽ ُمــ أوصـ٤مف
اعمحدصم٤مت ،وٓ شمِمٌف ؿمٞمئً٤م ُمٜمٝم٤م ،ويمذا صٗم٤مشمف اعمحدصم٤مت وأومٕم٤مًمف.
( )1ذم ه٤مُمش إصؾ :ىمقًمف":واًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٜمٗمس" .أي :قمدم اطمتٞم٤مضمف إمم رء ُمـ إؿمٞم٤مء ،ويمـؾ رء
حمت٤مج إًمٞمف شمٕم٤ممم.
( ) 1هل :يمؾ صٗم٦م إصمٌ٤مت ًمٜمٗمس ٓزُم٦م ُم٤م سم٘مٞم٧م اًمٜمٗمس ،همػم ُمٕمٚمٚم٦م سمٕمٚمؾ ىم٤مئٛم٦م سم٤معمقصقف .اٟمٔمر هـذا
اًمتٕمريػ وُم٤م ىمٌٚمف :اًمّمٗم٤مت إًمقهٞم٦م ،شمٕمريٗمٝم٤م ،أىمً٤مُمٝم٤مً .مٚمديمتقر :حمٛمد سمــ ظمٚمٞمٗمـ٦م اًمتٛمٞمٛمـل،
ص (.)22 -27
( )3ذم ه٤مُمش إصؾ :ىمقًمف":احلٙمٛم٦م" .أي :يمام قمدده٤م ؿمٞمخ زاده ،ذمٟ :مٔمؿ اًمٗمرائد.
( )0اًمًٚمػ يثٌتقن ُمٕم٤مين هذه اًمّمٗم٤مت ،وًمٙمـ سم٠مًمٗم٤مفمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م.
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س :27مل ئمٝمر ًمٜم٤م وضمف اًمٗمرق سملم شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت اعمحّمقرة وهمػمه٤م قمغم
ُمذه٥م اخلٚمػ؟
ج:هق همػم فم٤مهر ،واًمًٚمػ أقمٚمؿ وأىمرب قمٝمدً ا ،واًمٔم٤مهر قمدم اًمٗمرق ومٞمام صمٌ٧م
ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت ،ذم إضمرائف قمغم فم٤مهرهُ ،مع اًمتٜمزيف اًمذي شم٘مدم
سمٞم٤مٟمف؛ وهق ؾمٌح٤مٟمف ُمتّمػ سمجٛمٞمع أٟمقاع اًمٙمامل قم٘مالً ،وٓ دمقز اًمتٗمرىم٦م سملم
اعمتامصمٚملم قم٘م ً
ال وٓ ٟم٘مالً ،يمام ي٘مقل اخلٚمػ سم٢مصمٌ٤مت اًمٌٕمض وشم٠مويؾ اًمٌٕمضُ ،مع أن
فمقاهر اجلٛمٞمع ذم طمؼ اعمخٚمقىملم ضمقهر حمدث ،وإُم٤م قمرض ىم٤مئؿ سمٖمػمه؛ يم٤مًمًٛمع
واًمٌٍم واًمٕمٚمؿ واإلرادة ،وىمد ٟمزه اهلل ٟمٗمًف سمٜمٗمًف سم٘مقًمف :ﭽﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭥﭦ ﭧ ﭼ(.)1
سُ:22م٤م سم٤مل اًمًٚمػ يٓمٞمٚمقن اًمٙمالم قمغم سمٕمض اًمّمٗم٤مت؛ ُمثؾ :آؾمتقاء؟
جً :مٙمثــرة ُم٤م ضمــ٤مء ومٞمف ُمــ اًمٙمتــ٤مب واًمًٜمـــ٦م ،وم٘مد ذيمر ذم ؾمٌع ُمقاوع
ُمـ اًم٘مرآن ،وأومتك ومٞمف اًمًٚمـــػ( )2مجٞمٕمٝمـــؿ ،سم٘مقهلؿ :آؾمتقاء ُمٕمٚمقم ،واًمٙمٞمػ
جمٝمقل( .)3ومٙم٤من يم٤مًم٘م٤مقمدة ذم سم٤مب اًمّمٗم٤مت ،وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد" :اؾمتقى يمام أظمؼم،
ٓ يمام خيٓمر ًمٚمٌنم"(.)4
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ؾمقرة اًمِمقرى ،أي٦م.)22( :
( )1ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمدهٚمقي ُمٕمٚم ً٘م٤م :ىمقًمف":أومتك ومٞمف اًمًٚمػ" .وُمـ أوًمف سم٤مٓؾمتٞمالء يٚمزُمف اًم٘مقل
سم٠من اؾمتٞمالءه ًمٞمس يم٤مؾمتٞمالئٜم٤م ،ومخػم ًمف أن ي٘مقل :اؾمتقى ٓ يم٤مؾمتقائٜم٤م.
( )3يمام ورد ذًمؽ قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،قمٜمد اًمألًمٙم٤مئك ( .)390/3وقمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم اًمرد
قمغم اجلٝمٛمٞم٦م ًمٚمدراُمل ،ص ( )127وـٛمـ قم٘م٤مئـد اًمًـٚمػ .ورواه اًمألًمٙمـ٤مئك ذم ذح أصـقال
آقمت٘م٤مد ،)392/3( ،وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ( .)313-311/3ويٜمٔمـر :جمٛمـقع اًمٗمتـ٤موى
( ،)331 /1واًمٕمٚمق ًمٚمذهٌل ،ص(.)31
( )1اٟمٔمر :اًمٗمقايم٦م اًمدواين ذح رؾمـ٤مًم٦م أيب زيـد اًم٘مـػمواينً ،مٚمٜمٗمـراوي إزهـري( ،)37/2ـمٌٕمـ٦م:
اعمٙمتٌ٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م سمٌػموت.
ويٜمٔمر أىمقال اإلُم٤مم أمحد ذم :آؾمتقاء (ُ ،)311/2مـ يمت٤مب":اعمًـ٤مئؾ واًمرؾمـ٤مئؾ اعمرويـ٦م قمــ
اإلُم٤مم أمحد ذم اًمٕم٘مٞمدة".
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ادطؾب اقسادس
[يف اقتلويل وما يتعؾق به]
وؿقه :سبعة أسئؾة:
س :2هؾ مجٞمع اخلٚمػ ي١موًمقن اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م؟
ج :يمثػم ُمـ اخلٚمػ يٛمٞمؾ إمم قمدم اًمت٠مويؾ ،وُمٜمٝمؿ اعم٤مشمريدي٦م( .)1ومٝمذا ص٤مطم٥م
سمدء إُم٤مزم( )2ي٘مقل:
ورب اًمٕمـرش ومـقق اًمٕمـــرش ًمٙمـ

()3

سمال وصػ اًمتٛمٙمـ واشمّم٤مل

سُ :1م٤م وضمف شمرضمٞمح قمدم اًمت٠مويؾ؟
ج :هق:أن اًمٜمٗمقس شم٠مٟمس سم٤مإلصمٌ٤مت ،وىمد سم٤مًمٖم٧م( )4ومٞمف إٟمٌٞم٤مء؛ ًمٞم٘مروا ذم
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 2اعم٤مشمريدي٦م يمٖمػمه٤م ُمـ اعمتٙمٚمٛملم ُم١موًم٦م ٕيمثر اًمّمٗم٤مت ،وومٞمٝمؿ ُمٗمقو٦م يمام ذم إؿم٤مقمرة.
وىمد يٙمقن اًمتٗمقيض أذ ُمـ اًمت٠مويؾٟ .مً٠مل اهلل اًمًالُم٦م.
وٓ يٛمٜمع هذا ُمـ وضمقد سمٕمض إومراد اعمثٌت٦م .واًمقىمقف قمـغم يمتـ٥م اًم٘مـقم؛ يم٤مًمتٗمتـ٤مزاين وهمـػمه،
يرى ذًمؽ ضمٚمٞمً٤م.
واٟمٔمر":اعم٤مشمريدي٦م وُمقىمٗمٝمؿ ُمـ شمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت"(.)121 – 119 /1
( )1هق :هاج اًم ديـ ،قمغم سمـ قمثامن اًمٗمرهم٤مين احلٜمٗمـلُ ،مٗمتـك ُمديٜمـ٦م ومرهمـ٤من سمؽميمًـت٤من .شمـقذم سمٕمـد
(39هـ) .اٟمٔمر :إقمالم ( ،)327 /1وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم (.)212 /0
وذح سمدء إُم٤ممم ،اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اًمٚمٙمت٤مين إؿمٕمري ،ص٤مطم٥م":حتٗمـ٦م اعمريـد ذم ذح ضمـقهرة
اعمريد ،قمغم ُمذه٥م إؿم٤مقمرة".
( )3اًمًٚمػ ٓ يٜم ٗمقن وٓ يثٌتقن هذه اًمٕمٌ٤مرات وأُمث٤مهل٤م ،اًمتل مل شمرد ومٞمٝم٤م رء ُمـ اًمِم٤مرع ٓ ،سمـ٤مًمٜمٗمل
وٓ سم٤مإلصمٌ٤مت.
( )1سمٛمٕمٜمك :أيمثرت.
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أرض إؿمٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ يمالم اعمت٠موًملم ،وًمق مل يٙمـ
أٟمٗمس اًمٕمقام وضمقد اخل٤مًمؼ ،وُمـ ّ
ذم شمرضمٞمح اإلصمٌ٤مت قمغم اًمت٠مويؾ ،إٓ أن ص٤مطم٥م اًمت٠مويؾ ًمٞمس ضم٤مز ًُم٤م سمت٠مويٚمف،
سمخالف اإلصمٌ٤مت ًمٙمٗمل ذًمؽ.
س :3هؾ يٚمزم ُمـ إصمٌ٤مت سمٕمض اًمّمٗم٤مت سمٕمض اًمٚمقازم اًمٗم٤مؾمدة ،يمام يٚمزم ُمـ
إصمٌ٤مت صٗم٦م آؾمتقاء يمقٟمف شمٕم٤ممم سمجٝم٦م اًمٕمٚمق؛ ٕن اًمٕمرش ومقق ؾمٌع ؾمٛمقاشمف،
واجلٝم٦م واعمٙم٤من ُمـ صٗم٤مت اعمحدصم٤مت اًمتل يٜمزه اهلل قمٜمٝم٤م؟
ج ٓ :يٚمزم رء ُمـ اإلصمٌ٤مت ُمع اًمتٜمزيف ،وُمـ اعمٕمٚمقم أن صٗم٤مت يمؾ
ُمقصقف شمٜم٤مؾم٥م ذاشمف وشمالئؿ طم٘مٞم٘متف ،وُمـ ومٝمؿ ُمـ صٗم٤مت اًمرب ـ اًمذي ًمٞمس
يمٛمثٚمف رء ـ ُم٤م يٜم٤مؾم٥م صٗم٤مت اعمخٚمقق ،وم٘مد همقى.
وُم٤م ومقق اًمٕمرش ظم٤مرج قمـ اًمٕم٤ممل ٓ يقصػ سمٛمٙم٤من وٓ ضمٝم٦م ،إٓ سم٤مًمٜمًٌ٦م
إًمٞمٜم٤م ،ومٝمق شمٕم٤ممم ومقق اًمٙمقن سم٤مقمتٌ٤مر اًمٙمقن ٓ سم٤مقمتٌ٤مر وطمداٟمٞمتف ،إذ ٓ ومرق ومٞمٝم٤م وٓ
حت٧م ،وىمد ومٓمر اهلل اًم٘مٚمقب قمغم ـمٚمٌف ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٚمق ،ومٚمؿ ي٘مؾ ىم٤مئؾ :ي٤م اهلل .إٓ
وضمد ُمـ ىمٚمٌف رضورة سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمق ٓ ،يتٚمٗم٧م يٛمٜم٦م وٓ ينة ،وٓ يٛمٙمـ إزاًم٦م
شمٚمؽ اًميورة قمٜمف(.)1
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2إؿم٤مرة إمم ىمّم٦م أيب ضمٕمٗمر ُمع أسمك اعمٕم٤ممم اجلقيٜمل ،عمـ٤م ؾمـٛمٕمف وىمـد ؾمـئؾ قمــ ىمقًمـف قمـز وضمـؾ:
ﭽﮉ ﮊﮋ ﮌﭼ [ـمف ،]1:وم٘م٤مل أسمق اعمٕم٤ممم":يم٤من اهلل وٓ قمرش" .وضمٕمؾ يتخٌط ذم
اًمٙمالم ،وم٘مٚم٧م :ىمد قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م أذت إًمٞمف ،ومٝمؾ قمٜمدك ًمٚميورات ُمـ طمٞمٚم٦م؟ وم٘م٤ملُ":م٤م شمريد هبـذا
اًم٘مقل؟ وُم٤م شمٕمٜمك هبذه اإلؿم٤مرة؟"وم٘مٚم٧مُ :م٤م ىم٤مل قم٤مرف ىمط :ي٤م رسم٤مه ،إٓ ىمٌؾ أن يتحرك ًمً٤مٟمف ىم٤مم
ُمـ سم٤مـمٜمف ىمّمد ٓ يٚمتٗم٧م يٛمٜم٦م وٓ ينة ،ي٘مّمد اًمٗمقق .ومٝمؾ هلذا اًم٘مّمد اًميـوري قمٜمـدك ُمــ
طمٞمٚم٦م؟ ومٜمٌئٜم٤م ٟمتخٚمص ُمـ اًمٗمقق واًمتح٧م ،وسمٙمٞم٧م وسمٙمك اخلٚمـؼ ،وميـب إؾمـت٤مذ سمٙمٛمـف قمـغم
اًمنير وص٤مح":احلػمة!"وظمرق ُم٤م يمـ٤من قمٚمٞمـف .وصـ٤مرت ىمٞم٤مُمـ٦م ذم اعمًـجد ،وٟمـزل ومل جيٞمٌٜمـل
=
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سُ :1م٤مذا شم٘مقل ذم اعمٕمٞم٦م اًمتل ضم٤مءت ذم اًم٘مرآن :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜﭼ(،)1
ﭽﭮﭯ ﭼ( .)2وهمػمه٤م؟
ج :اشمٗمؼ إئٛم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ،وإئٛم٦م إرسمٕم٦م وؾم٤مئر أئٛم٦م اًمدِّ يـ،
قمغم أن ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭽﭮ ﭯ ﭼ أي٦مً .مٞمس ُمٕمٜم٤مه :أٟمف خمتٚمط سم٤معمخٚمقىم٤مت
ٌّ
وطم٤مل ومٞمٝم٤م ،وٓ أٟمف سمذاشمف ذم يمؾ ُمٙم٤من ،سمؾ هق ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمع يمؾ رء سمٕمٚمٛمف
وىمدرشمف ،وٟمحق ذًمؽ ،وهق ُمًتق قمغم قمرؿمف ،سم٤مئـ ُمـ ظمٚم٘مف .قمغم أن ُمٕمٞمتف قمغم
ٟمققملم :ظم٤مص٦م وقم٤مُم٦م ،وم٤مخل٤مص٦م :سم٤مًمٜمٍم واًمرمح٦م وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ(.)3
س :1يمٞمػ يٜمً٥م ًمٚمحٜم٤مسمٚم٦م اًم٘مقل :سم٠من صٗم٦م اًمٙمالم سمحرف وصقت ،وهق
ُمٜمزه قمـ ُمِم٤مهب٦م اعمخٚمقىم٤مت؟
ج :احلٜم٤مسمٚم٦م ؾم٤مئرون قمغم ـمري٘م٦م اًمًٚمػ ،وإُم٤مُمٝمؿ ؿمٞمخ هذه اًمٓمري٘م٦م ،وهؿ

=

إٓ":ي٤مطمٌٞمٌل ...احلػمة احلػمة!! واًمدهِم٦م!" .ومًٛمٕم٧م سمٕمد ذًمـؽ أصـح٤مسمف ،ي٘مقًمـقن :ؾمـٛمٕمٜم٤مه
ي٘مقل":طمػمين اهلٛمداين".
هذه اًم٘مّم٦م أؾمٜمده٤م احل٤مومظ اًمذهٌل ذم يمت٤مب":اًمٕمٚمق" .ىم٤مل إًمٌ٤مين":إؾمٜم٤مد هذه اًم٘مّم٦م صـحٞمح
ُمًٚمًؾ سم٤محلٗم٤مظ" .خمتٍم اًمٕمٚمق ص ( .)103واًمًػم (.)101 – 101 /22
وذيمرهــ٤م ؿمــٞمخ اإلؾمــالم ذمٟ":م٘مــض اعمٜمٓمــؼ"(ص ،)11وجمٛمــقع اًمٗمتــ٤موى (.)11،32 /1
وىم٤مل":وإن يم٤من ـ يٕمٜمك اجلقيٜمل ـ ذم آظمر قمٛمره رضمع قمـ هـذه اًمٕم٘مٞمـدة ،وُمـ٤مت قمـغم ديــ أُمـف
وقمج٤مئز ٟمٞمً٤مسمقر".

( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م ،أي٦م.)17( :
( )1ؾمقرة احلديد ،أي٦م.)1( :
( )3واًمٕم٤مُم٦م :سم٤مًمٕمٚمؿ واًمًٛمع واًمٌٍم ،وٟمحق ذًمؽ.
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ُمتٗم٘مقن قمغم أن يمالُمف شمٕم٤ممم :ىمديؿ همػم خمٚمقق ،وأٟمف سمحرف وصقت ىمديٛملم(،)1
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ُ )2م٤م ىمرره اعمّمٜمػ ـ رمحف اهلل ـ هٜم٤م ًمٞمس هـق ُمـذه٥م اًمًـٚمػ ،وإٟمـام هـق يمـالم اًمًـ٤معمٞم٦م وسمٕمـض
ُمت٠مظمري احلٜم٤مسمٚم٦م ،اًمذيـ طم٤موًمقا اجلٛمع سملم ىمقل اًمًٚمػ وىمقل اعمٕمتزًم٦م ،وىمقل اسمـ يمـالب وُمــ
واوم٘مف ُمـ إؿم٤مقمرة.
وم٤معمٕمتزًم٦م ىم٤مًمقا":يمالم اهلل خمٚمقق ،وظمٚم٘مف اهلل ذم همػمه ،وهق طمروف وأصقات خمٚمقىم٦م".
وىم٤مل اًمٙمالسمٞم٦م وإؿمٕمري٦م ":إن يمالم اهلل ىمديؿ ًمـٞمس سمحـروف وٓ أصـقات ،وإٟمـام هـق اًمٙمـالم
اًمٜمٗمز ،واًم٘مرآن اًمٙمريؿ إٟمام هق قمٌ٤مرة أو طمٙم٤مي٦م قمـ ذًمؽ اعمٕمٜمك اًمٜمٗمز ،وًمٞمس هق يمالم اهلل قمغم
احل٘مٞم٘م٦م".
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى (":)317 ،329 /21وطمدصم٧م ـم٤مئٗم٦م أظمرى ُمــ اًمًـ٤معمٞم٦م
وهمػمهؿ ،ممـ هق ُمـ أهؾ اًمٙمالم واًمٗم٘مف واحلدي٨م واًمتّمقف ،وُمٜمٝمؿ يمثػم ممـ يٜمتً٥م إمم ُم٤مًمؽ
واًمِم٤مومٕمل وأمحد سمـ طمٜمٌؾ ،ويمثر هذا ذم سمٕمض اعمت٠مظمريـ اعمٜمتًٌلم إمم أمحد سمـ طمٜمٌؾ وم٘م٤مًمقا سم٘مقل
اعمٕمتزًم٦م ،وسم٘مقل اًمٙمالسمٞم٦م ،واوم٘مقا ه١مٓء ذم ىمـقهلؿ :إٟمـف ىمـديؿ ،وواوم٘مـقا أوًمئـؽ ذم ىمـقهلؿ :إٟمـف
طمروف وأصقات".
واٟمٔمر :جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( ،)197/3واًمّمٗمدي٦م ( .)12 /1وىمد وضمـد ُمــ احلٜم٤مسمٚمـ٦م ُمــ ي٘مـقل:
"سم٠من يمالم اهلل ىمديؿ ،وأٟمف سمحروف وأصقات" ،وُمٜمٝمؿ :اسمـ ىمداُمف ذم :عمٕم٦م آقمت٘م٤مد ،ص (،)21
اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م .وُمٜمٝمؿ :اًمًٗم٤مريٜمل ،ذمً :مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م ،ص (.)213 ،230
وىمد شمٕم٘مٌف قمغم ذًمؽ اًمِمٞمخ /قمٌد اهلل سم٤مسمٓملم ،واًمِمٞمخ /اسمـ ؾمـحامن ،يمـام هـق ُمٌـلم ذم طم٤مؿمـٞم٦م
اًمٙمت٤مب ،ص ( .)237ويمذًمؽ اًمِمٞمخ /قمٌد اًمٌ٤مىمل اًمـٌٕمكم احلٜمـٌكم ،ذم يمت٤مسمـف :اًمٕمـلم وإصمـر ذم
قم٘م٤مئد أهؾ إصمر ،ص (.)273 ،271 ،97 ،31
يمثػما ذم اًمٜم٘مؾ قمغم هذيـ إظمػميـ ،ومدظمؾ قمٚمٞمف هذا
واًمِمٞمخ أسمق سمٙمر ظمقىمػم ـ رمحف اهلل ـ اقمتٛمد ً
اخلٓم٠م ُمـ ه٤مهٜم٤مُ ،مع أٟمف مل يٚمتزم ذم سم٘مٞم٦م اعمقاوع ًمقازم هذا اًم٘مقل؛ وم٘مد سح سم٠من يمالم اهلل شمٕمـ٤ممم
ُمتٙمٚمام سمام ؿم٤مء يمام ؿم٤مء ؾمٌح٤مٟمف.
شم٤مسمع اعمِمٞمئ٦م ،ومٚمؿ يزل
ً
وًمٕمؾ ؾمٌ٥م هذا اخلٓم٠م ،هق ُم٤م ذيمره ؿمٞمخ اإلؾمالم رمحـف اهلل ،ذم جمٛمـقع اًمٗمتـ٤موى (،)312/21
سم٘مقًمف" :وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يٓمٚمؼ ًمٗمظ :اًم٘مديؿ وٓ يتّمقر ُمٕمٜم٤مه ،وُمٜمٝمؿُ :مـ ي٘مقل يٕمٜمك اًم٘مديؿ أٟمف
سمدأ ُمـ اهلل ،وأٟمف همػم خمٚمقق ،وهذا اعمٕمٜمك اًمّمحٞمحً ،مٙمـ اًمذيـ ٟم٤مزقمقا هـؾ هـق ىمـديؿ أو ًمـٞمس
=
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سمال يمٞمػ ،يمام ضم٤مء ذم ذًمؽ أطم٤مدي٨م يمثػمة ،شمٜمٞمػ قمغم أرسمٕملم طمدي ًث٤م ،ويمام ضم٤مء ذيمر
اًمٜمداء ذم اًم٘مرآن ذم صمامين آي٤مت ُمٜمًق ًسم٤م إًمٞمف شمٕم٤ممم ،وهق ذم اًمٚمٖم٦م :اًمّمقت.
وشمٚمؽ احلروف اًم٘مديٛم٦م ٓ حتت٤مج إمم خم٤مرج وأدوات ،يمام هل ذم طم٘مٜم٤م ،ومٝمق
ُمتٙمٚمام يمٞمػ ؿم٤مء ،وإذا ؿم٤مء ي٠مُمر سمام يِم٤مء وحيٙمؿ.
يمالم سمال يمٞمػ ،ومل يزل وٓ يزال
ً
س :3هؾ اعمٙمتقب ذم اعمّمحػ قملم يمالم اهلل ،ويمذا اعمحٗمقظ واعمًٛمقع؟
ج :ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر" :واًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمف ىمقل إؿمٕمري :أن اًم٘مرآن
يمالم اهلل همػم خمٚمققُ ،مٙمتقب ذم اعمّم٤مطمػ ،حمٗمقظ ذم اًمّمدورُ ،م٘مروء
سم٤مًٕمًٜم٦م( .)1ىم٤مل :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ( ،)1وذم احلدي٨مٓ(( :شمً٤مومروا
=

سم٘مديؿ ،مل يٕمٜمقا هذا اعمٕمٜمك".
وأما أهل اقسـة واجلامعة اقسؾ

اقصاقح ومٝمؿ يثٌتقن صٗم٦م اًمٙمالم هلل شمٕم٤ممم يمً٤مئر صٗم٤مشمف شمٕمـ٤ممم،

وأن اهلل يتٙمٚمؿ إذا ؿم٤مء ُمتك ؿم٤مء يمٞمػ ؿم٤مء ،وأٟمف يتٙمٚمؿ سمحرف وصقت يًٛمع ،وأن اًم٘مرآن اعمٜمزل
هق يمالم اهلل همػم خمٚمققُ ،مٜمف سمدأ وإًمٞمف يٕمقد.
واٟمٔمر شم٘مرير اعمّمٜمػ عمذه٥م اًمًٚمػ ،ذم رؾم٤مًمتف :حترير اًمٙمالم ذم صٗم٦م اًمٙمالم.
وصٗم٦م اًمٙمالم قمٜمدهؿ صٗم٦م ذاشمٞم٦م ومٕمٚمٞم٦م ،ومٜمقع اًمّمٗم٦م ىمديؿ ،أُمـ٤م أومرادهـ٤م وآطم٤مدهـ٤م ومٝمـل طم٤مدصمـ٦م
ُمتجددةُ ،متٕمٚم٘م٦م سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى (":)372/21يمام مل ي٘مؾ أطمد ُمـ اًمًٚمػ إٟمف خمٚمقق ،ومٚمـؿ
ي٘مؾ أطمد ُمٜمٝمؿ :إٟمف ىمديؿ ،ومل ي٘مؾ واطمدً ا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وٓ اًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمً٤من ،وٓ ُمـ سمٕمدهؿ
ُمـ إئٛم٦م إرسمٕم٦م ،وٓ همػمهؿ".
اٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ هذه اعمً٠مًم٦م ،ذم رؾم٤مًم٦م اعمّمٜمػ :حترير اًمٙمالم ،وشمٕمٚمٞم٘مـ٤مت اعمح٘مـؼ قمٚمٞمٝمـ٤م .واٟمٔمـر:
رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ /أسمق سمٙمر ظمقىمػم ،وضمٝمقده ذم اًمدوم٤مع قمـ قم٘مٞمـدة اًمًـٚمػً ،مألؾمـت٤مذ /سمـدر اًمـديـ
ٟم٤مرضيـ ،)170 /2( ،ومام سمٕمده٤م.
( ) 2وُمع ذًمؽ وم٠ميمثر إؿم٤مقمرة خي٤مًمٗمقن إُم٤مُمٝمؿ أسم٤م احلًـ ذم هذه اعمً٠مًم٦م اخلٓمػمة ،ويزقمٛمـقن :أن ُمـ٤م
=
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سم٤مًم٘مرآن إمم أرض اًمٕمدو؛ يمراه٦م أن يٜم٤مًمف اًمٕمدو ))( .)2وًمٞمس اعمراد ُم٤م ذم اًمّمدر،
سمؾ ُم٤م ذم اعمّمحػ .وأمجع اًمًٚمػ قمغم أن اًمذي سملم اًمدومتلم يمالم اهلل"( )3اٟمتٝمك.
سُ :0م٤مذا شم٘مقل ذم ُمً٠مًم٦م اًمٚمٗمظ؟
ج :ىمد اؿمتد إٟمٙم٤مر اإلُم٤مم أمحد قمغم ُمـ ىم٤ملً" :مٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق"( .)4عم٤م
اسمتغم سم٤مًمدظمقل ذم اًمرد قمغم اعمٌتدقم٦م؛ حلًؿ هذه اًمٌدقم٦م احل٤مدصم٦م ،وؾمد سم٤مهب٤م ،وُم٤م جير
إمم اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن.
وىمد اىمتٍم اًمًٚمػ قمغم ىمقهلؿ :يمالم اهلل همػم خمٚمقق ،وقمٚمٞمٜم٤م اإلىمتداء وقمدم
اخلقض ومٞمام ٓ ـم٤مئؾ حتتف ،واًمقىمقف قمٜمد ُم٤م ورد سمال زي٤مدة وٓ ٟم٘مص.

=

ذم اعمّم٤مطمػ إٟمام هق قمٌ٤مرة قمـ يمـالم اهلل ،وًمـٞمس هـق يمـالم اهلل قمـغم احل٘مٞم٘مـ٦م؛ ٕن يمـالم اهلل ذم
زقمٛمٝمؿ ًمٞمس سمحرف وٓ صقت وٓ هق ُمًٛمقع.
اٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ هذه اعمً٠مًم٦م ،ذم :يمت٤مب :اًمٕم٘مٞمدة اًمًـٚمٗمٞم٦م ذم يمـالم رب اًمؼميـ٦مً ،مٗمْمـٞمٚم٦م اًمِمـٞمخ/
يقؾمػ اجلديع.

( )2ؾمقرة اًمتقسم٦م ،أي٦م.)3( :
(ُ ) 1متٗمــؼ قمٚمٞمــف ،رواه اًمٌخــ٤مري ذم اجلٝمــ٤مد ،سمــ٤مب يمراهٞمــ٦م اًمًــٗمر سم٤معمّمــ٤مطمػ إمم أرض اًمٕمــدو ح
(( )1997ومتح  ،) 233/3وُمًٚمؿ ذم اإلُم٤مرة ،سم٤مب :اًمٜمٝمل قمــ أن يًـ٤مومر سم٤معمّمـحػ إمم أرض
اًمٙمٗم٤مر (.)2197/3( )2239
( )3ومتح اًمٌ٤مري ( )193 /23سمٜمحقه.
( )1يٜمٔمر :سم٤مب":ذيم ر اًمٚمٗمٔمٞم٦م ُمـ زقمؿ أن هـذا اًم٘مـرآن طمٙم٤ميـ٦م ًمٚم٘مـرآن اًمـذي ذم اًمٚمـقح اعمحٗمـقظ،
يمذسمقا"ُ .مـ يمت٤مب :اًمنميٕم٦م ًمإلُم٤مم أضمري .)131 /2( ،وُم٤م ومٞمف ُمــ ٟمّمـقص ًمإلُمـ٤مم أمحـد
وهمػمه ذم هذه اعمً٠مًم٦م .واٟمٔمر :شمٕمٚمٞمؼ اعمح٘مؼ قمٚمٞمٝم٤م.
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ادطؾب اقسابع
[يف صػات األؿعال]
وؿقه :ستة أسئؾة:
س :2هؾ مجٞمع اًمّمٗم٤مت ىمديٛم٦م ،طمتك صٗم٦م اًمتٙمقيـ()1؟
جٟ :مٕمؿ صٗم٤مت اًمذات ىمديٛم٦م ،وُمثٚمٝم٤م صٗم٤مت إومٕم٤مل قمٜمد اًمًٚمػ
واعم٤مشمريدي٦م( ،)2وم٠مومٕم٤مًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ شمِمٌف أومٕم٤مل رء ُمـ ظمٚم٘مف؛ ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف
يٗمٕمؾ إؿمٞم٤مء سمال واؾمٓم٦م وآًم٦م ،ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﭼ( .)3وٓ يٗمٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف ؿمٞم ًئ٤م قمٌثً٤م ،وٓ ٓطمتٞم٤مضمف إًمٞمف ،سمؾ هق احلٙمٞمؿ
اًمذي يْمع يمؾ رء ذم حمٚمف ،يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء سم٤مظمتٞم٤مره وطمٙمٛمتف ،وٓ يزال وم٤مقمال يمام
أٟمف مل يزل ومٕم٤مًٓ.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2اًمتٙمقيـُ :مـ اًمّمٗم٤مت اًمتل اظمتص سم٢مصمٌ٤مهتـ٤م اعم٤مشمريديـ٦م ،إوـ٤موم٦م إمم اًمًـٌع صـٗم٤مت اًمتـل يثٌتٝمـ٤م
إؿم٤مقمرة؛ وهق ُمٌدأ اإلظمراج ُمـ اًمٕمدم إمم اًمقضمقد ،وصـٗم٤مت إومٕمـ٤مل قمٜمـدهؿ راضمٕمـ٦م إًمٞمـف،
وهل ذم طم٘مٞم٘م٦م زقمٛمٝمؿ ُمـ ُمتٕمٚم٘م٤مت صٗم٦م اًمتٙمقيـ ،وًمٞمً٧م صٗم٤مت طم٘مٞم٘م٦م ،وهذا ُم٤م خي٤مًمػ ومٞمف
اعم٤مشمريدي٦م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.
اٟمٔمر :اًمتقطمٞمـد ًمٚمامشمريديـ٦م ( ،)19 -10ذح اًمٕم٘م٤مئـد اًمٜمًـٗمٞم٦م ،ص ( .)39 ،33 ،13ويٜمٔمـر:
اعم٤مشمريدي٦م وُمقىمٗمٝمؿ ُمـ شمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت.)122/2( ،
( )1اعم٤مشمريدي٦م ي٘مقًمقن :سم٠مومٕم٤مل ىمديٛم٦م؛ ٕهنؿ يرضمٕمقهنـ٤م إمم صـٗم٦م اًمتٙمـقيـ اًم٘مديٛمـ٦م ،وٓ شمٕمٚمـؼ هلـ٤م
سم٤معمِمٞمئ٦م ذم زقمٛمٝمؿ ،واعمتجدد إٟمام هق ُمتٕمٚم٘م٤مهت٤م .وهـذا ظمـالف ُمـذه٥م اًمًـٚمػ اًمـذيـ يثٌتـقن
اًمّمٗم٤مت اًمٗمٕمٚمٞم٦م قمغم احل٘مٞم٘م٦م ،وأهنـ٤م ُمتٕمٚم٘مـ٦م سمٛمِمـٞمئ٦م اهلل شمٕمـ٤ممم وىمدرشمـف ،وأن آطم٤مدهـ٤م ُمتجـددة
وطم٤مدصم٦م سمٕمد أن مل شمٙمـ ،أُم٤م ٟمققمٝم٤م وم٘مديؿ.
( )3ؾمقرة يس ،آي٦م.)21( :
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س :1هؾ يٚمزم قمغم ذًمؽ اًم٘مقل سمحقادث ٓ أول هل٤م ،يمام ؿمٜمع سمف إؿم٤مقمرة،
ومجٕمٚمقا هذه اًمّمٗم٤مت اًمٗمٕمٚمٞم٦م طم٤مدصم٦م؟
ج :إن ًمزم اًم٘مقل :سمحقادث ٓ ُمٌدأ ٕوهل٤م ،ومذاك سمحٙمؿ اًميورة ذم اًمتٌٕمٞم٦م،
وإٓ ًمزم شمٕمٓمٞمؾ اًمّمٗم٤مت واؾمتٖمٜم٤مء احلقادث قمـ اعمقضمد ،وهق حم٤مل ،وم٤مًمتٙمقيـ
ُمقضمق ًدا أزًٓ وأسمدً ا ،واعمٙمقن طم٤مدث سمحدوث اًمتٕمٚمؼ؛ يمام ذم اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة،
وهمػمه٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت اًم٘مديٛم٦م ،اًمتل مل يٚمزم ُمـ ىمدُمٝم٤م ىمدم ُمتٕمٚم٘م٤مهت٤مً ،مٙمقهن٤م
شمٕمٚم٘م٤مهت٤م طم٤مدصم٦م ،ومال يي اًم٘مقل سمحقادث ٓ أول هل٤م ،شمٌ ًٕم٤م ًمّمٗم٤مت إومٕم٤مل
وإىمقال ،وٓ يٚمزم ُمـ ذًمؽ اًم٘مقل سمحدوصمٝم٤م(.)1
س :3هؾ جي٥م قمغم اهلل ومٕمؾ اًمّمالح وإصٚمح()2؟
ج ٓ :جي٥م قمٚمٞمف ومٕمؾ رء ُمٓمٚم ً٘م٤م( ،)3وأومٕم٤مًمف ص٤مدرة قمـ قمٚمٛمف وإرادشمف،
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2اٟمٔمر :شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ وآؾمتِمٝم٤مد قمٚمٞمف ُمـ يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم؛ رؾم٤مًم٦م اعمّمٜمػ رمحـف اهلل":حتريـر
اًمٙمالم ذم صٗم٦م اًمٙمالم".
واٟمٔمر :يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم هذه اعمًـ٠مًم٦م ،ذم :جمٛمـقع اًمٗمتـ٤موى ( ،)193 – 191/21وذح
طمدي٨م اًمٜمزول ،ص ( .)211واٟمٔمر :اًمرد قمغم دقمقى اًمتًٚمًـؾ ،جمٛمـقع اًمٗمتـ٤موى (– 119/1
 )131و (.)392 – 327/23
( ) 1هذا ُمـ ىمقل اعمٕمتزًم٦م وُمـ شم٤مسمٕمٝمؿ ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ،ومٞمقضمٌقن قمغم اهلل شمٕم٤ممم ومٕمـؾ اًمّمـالح وإصـٚمح
يمٌػما؛ سمٜم٤مء قمغم ىمٞم٤مؾمٝمؿ اخل٤مًمؼ ـ شمٕم٤ممم ـ قمـغم اعمخٚمـقق ،ويِمـٌٝمقن
ًمٚمٕمٌد ،شمٕم٤ممم قمام ي٘مقًمقن ً
قمٚمقا ً
أومٕم٤مًمف شمٕم٤ممم سم٠مومٕم٤مل اعمخٚمقىملم ،ومٝمؿ ُمِمٌٝم٦م إومٕم٤مل ،وىمد ًمـزُمٝمؿ ُمــ هـذا اًم٘مـقل قمـدة ًمـقازم،
أوصٚمٝم٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ إمم صمامٟمٞم٦م قمنم إًمزا ًُم٤م ،شمقوح ُمدى خم٤مًمٗم٦م ىمقهلؿ هذا ًمٚمنمع واًمٕم٘مؾ.
اٟمٔمرُ :مٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة (.)11 – 11/1
( )3أيً :مٞمس ًمٚمخٚمؼ أن يقضمٌقا قمغم اهلل شمٕم٤ممم ؿمٞمئً٤م ُمٓمٚم ً٘م٤مً ،مٙمـ اهلل شمٕم٤ممم ـ ًمٙمامًمف اعمٓمٚمؼ ـ ىمد يقضم٥م
قمغم ٟمٗمًف ،وحيرم قمغم ٟمٜمٗمًف ؾمٌح٤مٟمف؛ شمٙمر ًُم٤م ومتٜمٞمً٤م ،وهذا ٟمٓمؼ سمف اًمٙمتـ٤مب واًمًـٜم٦م ،ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم:
=
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وذًمؽ ٓزم ٓظمتٞم٤مره ،ومٝمق اًمٗم٤مقمؾ اعمخت٤مر ؾمٌح٤مٟمف يٗمٕمؾ ُم٤م يِم٤مء وخيت٤مر.
س :1هؾ ختٚمق أومٕم٤مًمف ُمـ احلٙمٛم٦م؟
جٟ :مٕمت٘مد أن أومٕم٤مًمف ٓ ختٚمق ُمـ احلٙمٛم٦م ،وأن طمٙمٛمتف ذم ومٕمٚمف ظم٤مص٦م سمف،
ٓشمِمٌف ُم٤م ًمٚمٛمخٚمقىملم ُمـ احلٙمٛم٦م .يمام ٓ ُمِم٤مهب٦م ًمف ذم ذاشمف وصٗم٤مشمف ،ومٌٓمؾ اًم٘مقل:
سم٤مًمّمالح وإصٚمح اعمزقمقُملم سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٕم٘مقل اًمٌنم.
س :1هؾ ًمإلٟمً٤من اخلقض ذم طمٙمٛم٦م أومٕم٤مًمف وأهار ىمدره؟
جً :مٞمس ًمف ذًمؽ ذ ًقم٤م ،وم٘مد قمٚمٛم٧م أن طمٙمٛمتف ذم أومٕم٤مًمف ظم٤مص٦م سمف ،وىمد ورد
اًمٜمٝمل( )1قمـ اخلقض ذم اًم٘مدر ،وُمٜمف ُم٤مٓ يّمؾ إًمٞمف اًمٕم٘مؾُ ،مـ ظمرق قم٤مدة ،أو
إجي٤مد رء سمال ؾمٌ٥م ـمٌٞمٕمل ،يمام شمقاشمر اًمٜم٘مؾ سمف ،وأظمؼم سمف شمٕم٤ممم ذم اًم٘مرآن قمغم أٟمف
ىمد فمٝمرت طمٙمٛم٦م أؿمٞم٤مء يمثػمة.
س :3ومام شم٘مقل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ( .)2ومٔم٤مهر ي٘مت٣م
=

ﭽﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯﭼ [إٟمٕم٤مم ،]11 :وىم٤مل :ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﭼ
[اًمروم .]10 :وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم احلدي٨م اًم٘مدد(( :ياعبادي إين حرمت اقظؾم عـذ كػ ـ)) رواه
ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اًمؼم واًمّمٚم٦م ،ح ( .)2991/1( )1100واٟمٔمرُ :مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م (.)111/2

( )2ذم ه٤مُمش إصؾ :ىمقًمف":وىمد ورد اًمٜمٝمل قمـ اخلقض ذم اًم٘مدر"ُ .مٕمٜم٤مه :اًمتحـذير ُمــ جمـ٤مرات
اعمٌتدقم٦م ذم اًم٘مدر ،واعمراد :سمٖمػم قمٚمؿ قمغم وضمف ي١مدى إمم إصم٤مرة اًمنم واًمِمؽ ،سمخالف اخلقض ومٞمـف
قمغم وضمف اًمتٕمٚمؿ واًمتٕمرف عم٤م ضم٤مءت سمف اًمنميٕم٦م ،صمؿ اإليامن سمف سمٕمد ُمٕمرومتف قمـغم اًمقضمـف اعمنمـوع،
يمام ىم٤مل ص٤مطم٥م":إيث٤مر احلؼ".
ىمٚم٧م :اٟمٔمر :ص ( ،)122ط ( )2173قمـ دار اًمٙمت٤مب اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م ،سمـػموت ،وهـق :أسمـق قمٌـد اهلل،
حمٛمد سمـ اعمرشم٣م اسمـ اًمقزير اًمٞمامين ،اعمتقرم ؾمٜم٦م217( :هـ).
( )1ؾمقرة ـمف ،أي٦م.)13( :
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قمدم شمٖمٞمػم اعمٕمت٤مد ُمـ جم٤مرى اًمٓمٌٞمٕم٦م؟
ج :اعمراد ُمـ ؾمٜم٦م اهلل هٜم٤مٟ :مٍمه ٕٟمٌٞم٤مئف قمغم ُمـ يمذهبؿ وقم٤مداهؿ ،يمام يدل
قمٚمٞمف صدر أي٦م :ﭽ ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮﭼ( ،)1ومٝمل اًمًٜم٦م اًمتل ٓ شمتٌدل.
وىمد سح ؾمٌح٤مٟمف سمتٖمٞمػم اعمٕمت٤مد ُمـ جم٤مرى اًمٓمٌٞمٕم٦م وشمٌديٚمٝم٤م ،وحتقيٚمٝم٤م ُمتك
ؿم٤مء.
س :0هؾ شم٠ميت إٟمٌٞم٤مء سمام ٓ شمدريمف اًمٕم٘مقل؟
ج :شم٠ميت إٟمٌٞم٤مء سمام شمدريمف اًمٕم٘مقل أو شمتحػم ومٞمف ،وٓ شم٠ميت سمام حتٞمٚمف اًمٕم٘مقل أسمدً ا،
ومت٠ميت سمٛمح٤مرات اًمٕم٘مقل ٓ سمٛمح٤مٓت اًمٕم٘مقل ،يمام ىم٤مل اًمًٗم٤مريٜمل( )2وهمػمه.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ؾمقرة وم٤مـمر ،أي٦م.)13( :
(ٟ )1م٘مالً قمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)321/1
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اقباب اقثاين
[يف معرفة الدِّيــــن]
وؿقه :سبعة مطاقب:
ادطؾب األول :يف أرفان اإلسالم وهو اقرفن األول من أرفان اقدِّ ين وؿقه:
ستة عؽ سماالً:
سُ :2م٤م ُمٕمٜمك اًمدِّ يـ؟
ج :هقُ :م٤م ذقمف اهلل ُمـ إطمٙم٤مم.
س :1يمٞمػ شمٙمقن ُمٕمروم٦م اإلٟمً٤من ًمديٜمف؟
ج :سمٛمٕمروم٦م أريم٤مٟمف اًمثالصم٦م :اإلؾمالم واإليامن واإلطمً٤من.
سُ:3م٤م هق اإلؾمالم؟
ج :هق :آؾمتًالم هلل سم٤مًمتقطمٞمد ،وآٟم٘مٞم٤مد ًمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م ذم إطمٙم٤مم
اًمنمقمٞم٦م(.)1
سُ :1م٤م أريم٤من اإلؾمالم اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م؟
ج :مخً٦م؛ ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدً ا رؾمقل اهلل ،وأىم٤مم اًمّمالة ،وإيت٤مء
اًمزيم٤مة ،وصقم رُمْم٤من ،وطم٩م اًمٌٞم٧م احلرام ُمع آؾمتٓم٤مقم٦م .ومٛمـ أٟمٙمر ذًمؽ أو
ُمًٚمام.
سمٕمْمف مل يٙمـ ً
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2زاد اًمِمٞمخ /حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ،ذم إصؾ اًمث٤مين ُمـ إصقل اًمثالصم٦م":واًمؼماءة ُمــ اًمنمـك
وأهٚمف" .سمدل إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،وهذا ُمـ سم٤مب اًمت٠ميمٞمد ،وإٓ ومٝمل ُمـ ًمقازم حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد ،ومال
يٙمقن ُمقطمدً ا إٓ إذا شمؼمأ ُمـ اًمنمك وأهٚمف .واهلل أقمٚمؿ.
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سُ :1م٤م ُمٕمٜمك اًمِمٝم٤مدة اعمذيمقرة؟
ج :آقمؽماف سم٠من ٓ ُمٕمٌقد طمؼ إٓ اهلل وطمده ،وسمرؾم٤مًم٦م ٟمٌٞمف ﷺ حمٛمد اسمـ
قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ،وـم٤مقمتف ذم أُمر ،وشمّمدي٘مف ومٞمام أظمؼم(.)1
سُ :3م٤م قمالىم٦م صدق هذا آقمؽماف سمتٚمؽ اًمِمٝم٤مدة؟
ج :أن ٓ يٕمٛمؾ ص٤مطمٌف ُم٤م خي٤مًمٗمف ىمقًٓ أو ومٕم ً
ال أو اقمت٘م٤م ًدا ،وإٓ وم٤مقمؽماومف
يمذب .يمام سمٞمٜمف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم سم٤مب :اًمردة.
سُ :0م٤م ُمٕمٜمك إىم٤مم اًمّمالة؟
ج :اعمداوُم٦م قمٚمٞمٝم٤م ذم أوىم٤مهت٤م اخلٛمً٦م( )2يمام يٜمٌٖمل ،يمام ىم٤مم هب٤م اًمٜمٌلﷺ وُمـ
ُمٕمف ،صمؿ ُمـ سمٕمده إمم يقُمٜم٤م هذا ُمـ ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم ذم أٟمح٤مء إرض.
وىمد ذيمر اإلُم٤مم اًمّم٤مسمقين ذم قم٘مٞمدشمف" :أن أصح٤مب احلدي٨م يرون اعمً٤مرقم٦م
إمم أداء اًمّمٚمقات وإىم٤مُمتٝم٤م ذم أوائؾ أوىم٤مهت٤م ،أومْمؾ ُمـ شم٠مظمػمه٤م إمم آظمر إوىم٤مت،
ويقضمٌقن ىمراءة وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ظمٚمػ اإلُم٤مم ،وي٠مُمرون سم٢ممت٤مم اًمريمقع واًمًجقد
سم٤مًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ومٞمٝمام ،وآرشمٗم٤مع ُمـ اًمريمقع وآٟمتّم٤مب ُمٜمف ،واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ومٞمف ،ويمذًمؽ
آرشمٗم٤مع ُمـ اًمًجقد ،واجلٚمقس سملم اًمًجدشملم ُمٓمٛمئٜملم ومٞمفُ ،مـ أريم٤من اًمّمالة
اًمتل ٓ شمّمح إٓ هب٤م"( )3اٟمتٝمك.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2زاد اًمِمــٞمخ /حمٛمــد سمـــ قمٌــد اًمقهــ٤مب رمحــف اهلل ،ذم شمٕمريــػ اًمِمــٝم٤مدة سمــ٠من حمٛمــدً ا رؾمــقل
اهلل":واضمتٜم٤مب ُم٤م هنك قمٜمف زضمر ،وأٓ يٕمٌد اهلل إٓ سمام ذع" .اٟمٔمـر :شمٞمًـػم اًمٕمزيـز احلٛمٞمـد ،ص
(.)111
( )1ذم إصؾ :اخلٛمً٦م.
( )3قم٘مٞمــدة اًمًــٚمػ أصــح٤مب احلــدي٨م ،ص ( ،)92 -90حت٘مٞمــؼ :سمــدر اًمٌــدر ،ـمٌٕمــ٦م اًمٙمقيــ٧م،
(2171هـ).
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وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمالة ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين ذم رسمع اًمٕمٌ٤مدات(.)1
سُ :2م٤م طمٙمؿ ُمـ ضمحد وضمقهب٤م ،وُمـ شمريمٝم٤م هت٤موٟمً٤م ويمًالً؟
ج :طمٙمؿ إول :أٟمف يٙمٗمر ،وي٘متٚمف اإلُم٤مم أو ٟم٤مئٌف سمٕمد آؾمتت٤مسم٦م صمالصم٦م أي٤مم،
يمً٤مئر اعمرشمديـ.
واًمث٤مين ٓ :يٙمٗمر إٓ إذا اؾمتتٞم٥م صمالصم٦م أي٤مم ،ودقم٤مه إُم٤مم أو ٟم٤مئٌف واُمتٜمع
يمٗمرا ،ويمذا إذا شمرك ذ ًـم٤م أو ريمٜمً٤م جمٛم ًٕم٤م
وشمْم٤ميؼ وىم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل سمٕمده٤م ومٞم٘متؾ ً
قمٚمٞمف ،وٓ ىمتؾ وٓ شمٙمٗمػم ىمٌؾ اًمدقم٤مي٦م ،ىم٤مل اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ" :وشمٜمٌٖمل اإلؿم٤مقم٦م
قمٜمف سمؽميمٝم٤م طمتك يّمكم ،وٓ يٜمٌٖمل اًمًالم قمٚمٞمف ،وٓ إضم٤مسم٦م دقمقشمف"( .)2اٟمتٝمك.
سُ :9م٤م ُمٕمٜمك إيت٤مء اًمزيم٤مة؟
ج :إقمٓم٤مء اًم٘مدر اًمقاضم٥م ذم اعم٤مل عمًتح٘مف ،يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين.
س ُ :27م٤م طمٙمؿ ُمـ ضمحده٤م ،وُمـ شمريمٝم٤م قم٤مز ًُم٤م قمغم أن ٓ يٕمٓمٞمٝم٤م؟
ج :طمٙمؿ إول :يمً٤مئر اعمرشمديـ.
واًمث٤مين :يًتت٤مب إن يم٤من قم٤مر ًوم٤م سمقضمقهب٤م ،وإن يم٤من ضم٤مه ً
أس
ال ُقم ِّرف ،وم٢من َّ
ىمتؾ طمدً ا وٓ يٙمٗمر ،ويمذا اًم٘مٌٞمٚم٦م إذا اُمتٜمٕم٧م قمـ أدائٝم٤م شم٘م٤مشمؾ ،ويتقمم ذًمؽ إُم٤مم أو
ٟم٤مئٌف(.)3
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

ذيمـرا
(ً )2مٕمٚمف ُم٤م قمٜم٤مه ذم آظمر هذه اًمرؾم٤مًم٦مُ ،مـ وقمـد سمٓمٌـع اًم٘مًـؿ اًمثـ٤مين ُمٜمـف ،وًمٙمــ مل ٟمجـد ًمـف ً
وًمألؾمػ.
( )1اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى (.)322/1
( )3يمام ومٕمٚمف أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف ،ذم ىمت٤مًمف ًمٚمٛمرشمديـ ،طمٞمٜمام ُمٜمٕمقا اًمزيم٤مة سمٕمـد وومـ٤م ة اًمٜمٌـل
ﷺ.
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سُ :22م٤م طمٙمؿ ُمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف زيم٤مة وضمٌ٧م ذم ُم٤مًمف؟
ج :طمٙمٛمٝم٤م يمديقن اهلل وديقن أدُمٞملم ،شم١مظمذ ُمـ شمريمتف خيرضمٝم٤م وارث ،وم٢من
صٖمػما ومقًمٞمف ،وم٢من يم٤من ُمع اًمزيم٤مة ديـ آدُمل وو٤مق ُم٤مًمف ،ىمًٛم٧م اًمؽميم٦م
يم٤من
ً
سم٤محلّمص ،إٓ إذا يم٤من سمف رهـ ومٞم٘مدم.
سُ :21م٤م اعمراد سمّمقم رُمْم٤من ،هؾ ومٞمف شمٗمّمٞمؾ؟
ح :ؿمٝمر رُمْم٤من ٓ حيت٤مج إمم شمٕمريػ وصٞم٤مُمف ُمٕمٚمقم ،أُم٤م وضمقسمف ومٗمٞمف
شمٗمّمٞمؾ؛ ومٞمج٥م قمغم اعمًٚمؿ اًمٌ٤مًمغ اًمٕم٤مىمؾ اًم٘م٤مدر قمٚمٞمف .ويّمح ُمـ ممٞمز ،وجي٥م قمغم
وًمٞمف أُمره سمف إذا أـم٤مىمف ًمٞمٕمت٤مده ،وإذا شمريمف رضسمف يم٤مًمّمالة ،إٓ أن اًمّمقم أؿمؼ،
وم٤مقمتؼمت ًمف اًمٓم٤مىم٦م.
وجي٥م قمغم احل٤مئض واًمٜمٗمً٤مء وٓ يّمح ُمٜمٝمام ،ومٞمٗمٓمران ُمدة احلٞمض واًمٜمٗم٤مس
وي٘متْمٞم٤مهن٤م ،وجي٥م قمغم اعمً٤مومر واعمريض وُمـ ذم طمٙمٛمف ،ويًـ هلام اًمٗمٓمر وقمٚمٞمٝمام
اًم٘مْم٤مء.
س :23هؾ جي٥م قمغم اًمٙمٌػم اهلرم ،أو اعمرأة اهلرُم٦م ،أو اعمريض اًمذي ٓ يرضمك
سمرؤه ،أو يً٘مط قمٜمف سم٤مًمٙمٗم٤مرة أو همػمه٤م؟
ٟمٗمً٤م إٓ وؾمٕمٝم٤م،
ج ٓ :جي٥م قمٚمٞمٝمؿ إذا قمجزوا قمـ اًمّمقم ،ومال يٙمٚمػ اهلل ً
ويٓمٕمٛمقن ُمٙم٤من يمؾ يقم ُم٤م جيزىء ذم يمٗم٤مرة؛ ُمدً ا ُمـ سمر ،أو ٟمّمػ ص٤مع ُمـ همػمه،
ويً٘مط قمٜمٝمام آـمٕم٤مم سم٤مًمًٗمر واعمرض؛ ٕن اًمٗمٓمر سمٕمذر ُمٕمت٤مد ،وٓ يّم٤مم قمٜمٝمام؛
ٕن اًمّمٞم٤مم قمٌ٤مدة حمْم٦م وضمٌ٧م سم٠مصؾ اًمنمع ،ومال شمدظمٚمف اًمٜمٞم٦م يم٤مًمّمالة.
س ُ :21م٤م طمٙمؿ ُمـ ضمحده ،وُمـ شمريمف ُمـ همػم قمذر؟
ج :هق ُمثؾ ُم٤م شم٘مدم ذم اًمزيم٤مة.
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سُ :21م٤م اعمراد سمح٩م اًمٌٞم٧م ُمع آؾمتٓم٤مقم٦م؟ وهؾ هق قمغم اًمٗمقر؟
ج :احل٩م :ىمّمد اًمٌٞم٧م ُمـ اؾمتٓم٤مع ذم اًمٕمٛمر ،قمغم هٞمئ٦م خمّمقص٦م ،وٓ جي٥م
إٓ قمغم ُمـ اؾمتٓم٤مع إًمٞمف ؾمٌٞمال ،سمقضمقد اًمزاد واًمراطمٚم٦م ،ووضمقسمف طمٞمٜمئذ قمغم اًمٗمقر
ُمع ؾمٕم٦م اًمقىم٧م وأُمـ اًمٓمريؼ ،وم٢مذا قمجز قمزم قمغم اًمٗمٕمؾ قمٜمد اإلُمٙم٤من ،وي٠مصمؿ إن
مل يٕمزم ،وم٤مًمٕمزم ذم اًمٕمٌ٤مدات ُمع اًمٕمجز ىم٤مئؿ ُم٘م٤مم إداء ذم قمدم اإلصمؿ ،وشمرك
اعمًتٓمٞمع ًمٚمح٩م طمتك ُمع اًمٕمزم ُمـ اًمٙمٌ٤مئر ،اًمتل شمرد سمقاطمدة اًمِمٝم٤مدة ،يمٛمٜمع
اًمزيم٤مة ،وطمٙمؿ ُمـ ضمحد وضمقسمف ،وُمـ شمريمف ُمع اًمٕمزم قمغم أن ٓ يٗمٕمٚمف ،يمام شم٘مدم
أيْم٤م.
ذم اًمزيم٤مة ً
س :23هؾ اًمٕمٛمرة واضمٌ٦م ُمثؾ احل٩م؟
ج :هل ُمثٚمف سمال ومرق سملم اعمٙمل وهمػمه ،ويروى قمـ اإلُم٤مم قمدم وضمقهب٤م قمغم
اعمٙمل ،ىم٤مل يروى قمـ اسمـ قمٌ٤مس أٟمف ىم٤مل ( :ي٤م أهؾ ُمٙم٦مً ،مٞمس قمٚمٞمٙمؿ قمٛمرة؛ أٟمام
قمٛمرشمٙمؿ اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م)( .)1وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من أطمٙم٤مم احل٩م واًمٕمٛمرة ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين
ذم رسمع اًمٕمٌ٤مدات.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ ( ،)22/1اًمٓمٌٕم٦م اهلٜمدي٦م.
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ادطؾب اقثاين
[يف اإليامن اقذي هو اقرفن اقثاين من أرفان اقدِّ ين]
وؿقه :اإليامن باهلل ومالئؽته وفتبه .وؿقه :عؽة أسئؾة:
سُ :2م٤م اإليامن؟
ج :هق :شمّمديؼ اًم٘مٚم٥م سمٙمؾ ُم٤م ضم٤مء سمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ﷺ ،مم٤م قمٚمؿ ُمـ اًمديـ
سم٤مًميورة وأمجع قمٚمٞمف(.)1
س :1يمؿ أريم٤من اإليامن؟
ج :ؾمت٦م؛ أن شم١مُمـ سم٤مهلل ،وُمالئٙمتف ،ويمتٌف ،ورؾمٚمف ،واًمٞمقم أظمر ،واًم٘مدر
ظمػمه وذه ُمـ اهلل شمٕم٤ممم.
س :3ىمد اؿمتٝمر قمـ اًمًٚمػ :أن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ وٟمٞم٦م ،وأٟمف يزيد ويٜم٘مص
قمغم طمً٥م إقمامل ،ومٙمٞمػ أظمرضمتٝم٤م قمـ ُمًٛمك اإليامن وىمٍمشمف قمغم اًمتّمديؼ،
وضمٕمٚم٧م أريم٤مٟمف هذه اًمًت٦م؟
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم":وأُمـ٤م طمـده ذم اًمِمــرك ـ أي :اإليـامن ـ ومٝمـق :مجٞمـع اًمٓم٤مقمـ٤مت اًمٔمـ٤مهرة
واًمٌ٤مـمٜم٦م ،وم٤مًمٌ٤مـمٜم٦م :أي :أقمامل اًم٘مٚمـقب وهـق شمّمـديؼ اًم٘مٚمـ٥م ،واًمٔمـ٤مهرة :هـل أومٕمـ٤مل اًمٌـدن
واًمقاضمٌ٤مت واعمٜمدوسم٤مت ،وٟمص أمحد قمغم هذا ذم ُمقاوع".
اٟمٔمر :اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم ويمت٤مب ُمً٤مئؾ اإليامن ،ص ( ،)211طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف اًمـديمتقر /ؾمـٕمقد
اخلٚمػ.
وشمّمديؼ اًم٘مٚم٥م هق :ىمقًمف ٓ قمٛمٚمف ،يمام طمرر ذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.
وىمد ٟم٘مؾ اإلمج٤مع قمغم هذا اسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد ( ،)132/9وم٘م٤مل":أمجع أهؾ اًمٗم٘مف واحلـدي٨م
قمغم :أن اإليامن ىمقل وقمٛمـؾ ،وٓ قمٛمـؾ إٓ سمٜمٞمـ٦م ،واإليـامن قمٜمـدهؿ يزيـد سم٤مًمٓم٤مقمـ٤مت ويـٜم٘مص
سم٤معمٕمّمٞم٦م ،واًمٓم٤مقم٤مت يمٚمٝم٤م قمٜمدهؿ إيامن ،إٓ ُم٤م ذيمر قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف ،وم٢مهنؿ ذهٌـقا إمم أن
اًمٓم٤مقم٤مت ٓ شمًٛمك إيامٟمً٤م".
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جٟ :مٕمؿ اؿمتٝمر قمـ اًمًٚمػ ُم٤م ذيمر هق اقمت٘م٤مدٟم٤م ،وًمٙمـ إذا أومرد يمؾ ُمـ
اإلؾمالم واإليامن سم٤مًمذيمر ،ومال ومرق سمٞمٜمٝمام ،ومٞمّمدق يمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمغم ُم٤م صدق
قمٚمٞمف أظمر ،وإذا اضمتٛمٕمٜم٤م ومرىمٜم٤م سمٞمٜمٝمام ،يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمذي ؾم٠مل ومٞمف ضمؼميؾ
شمٕمٚمٞمام ًمٚمٜم٤مس .وىمد اىمتٗمٞمٜم٤م أصمره(.)1
اًمٜمٌل ﷺ وم٠مضم٤مسمف؛ ً
سُ :1م٤م ُمٕمٜمك اإليامن سم٤مهلل اًمذي هق اًمريمـ إول ُمـ أريم٤من اإليامن؟
ج :اقمت٘م٤مد رسمقسمٞمتف وأًمقهٞمتف وطمده(.)2
ىم٤مل ذم اًمقاؾمٓمٞم٦م" :وُمـ اإليامن سم٤مهلل اإليامن سمام وصػ اهلل سمف ٟمٗمًف ذم يمت٤مسمف،
وسمام وصػ سمف رؾمقًمف ﷺُ ،مـ همػم حتريػ وٓ شمٕمٓمٞمؾ ،وُمـ همػم شمٙمٚمٞمػ وٓ
متثٞمؾ"(.)3
وىمد شم٘مدم شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم اًمٌ٤مب إول وُمٓم٤مًمٌف(.)4
س :1ومام ُمٕمٜمك اإليامن سمٛمالئٙمتف؟ وُمـ هؿ؟ وهق اًمريمـ اًمث٤مين ُمـ أريم٤من
اإليامن؟
ج :اقمت٘م٤مد وضمقدهؿ ،وأهنؿ قمٌ٤مد ُمٙمرُمقن ُمٜمزهقن قمـ اًمّمٗم٤مت اًمٌنمي٦م،
ُمٕمّمقُمقن ُمـ اعمٕم٤ميص ،خمٚمقىمقن ُمـ اًمٜمقر يمام ذم اًمّمحٞمح( ،)5وٓ حيَم قمددهؿ
إٓ اهلل.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2شم٘مدم خترجيف ذم أول اًمٙمت٤مب ،ص(.)13
( )1وأؾمامئف وصٗم٤مشمف.
( )3اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ص ( ،)10سمنمح اسمـ قمثٞمٛملم ،ـمٌع سمدار :اًمٌّمػمة.
( )1اٟمٔمر :ص( )11وُم٤م سمٕمده٤م.
( )1ذم صــحٞمح ُمًــٚمؿ ذم يمتــ٤مب :اًمزهــد واًمرىمــ٤مئؼ ،سمــ٤مب :ذم أطم٤مديــ٨م وشمٗمرىمــف ،ح (،)1993
(ُ .)1191/1مـ طمدي٨م :قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،ىم٤مًم٧م :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ(( :خؾؼت ادالئؽـة
من كور وخؾق اجلان من مارج من كار وخؾق آدم مما وص قؽم)).
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س :3هؾ يٙمٗمل اإليامن هبؿ إمج٤مًٓ؟
جٟ :مٕمؿ يٙمٗمل ُمـ همػم شمٗمّمٞمؾ ،إٓ ُمـ ورد سمٕمٞمٜمف سم٤مؾمٛمف اعمخّمقص؛ ضمؼميؾ
وإهاومٞمؾ وقمزرائٞمؾ( ،)1وُمٜمٙمر وٟمٙمػم ،وروقان وُم٤مًمؽ ورىمٞم٥م وقمتٞمد ،ومٞمج٥م
اإليامن هبؿ شمٗمّمٞم ً
ال.
ويمذا ُمـ ورد شمٕمٞملم ٟمققمف اعمخّمقص؛ يمحٛمٚم٦م اًمٕمرش ،واحلٗمٔم٦م ،واًمٙمتٌ٦م،
ومٝمؿ قمٚمقيقن ُم٘مرسمقن ،وآظمرون ُمقيمٚمقن قمغم يمت٤مسم٦م إقمامل ،وطمٗمظ اًمٕمٌد قمـ
اعمٝم٤مًمؽ ،واًمدقمقة إمم اخلػمات ،ويٚمٛمقن ًمٚمٕمٌد سم٤مخلػم يمام شمٚمؿ اًمِمٞم٤مـملم ًمف سم٤مًمنم،
ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ُم٘م٤مم ُمٕمٚمقم.
س :0اعمالئٙم٦م قم٤ممل ٓ يرى ،ومٝمؾ يقضمد ٟمٔمػم هذا؟
ج :هلل قمقامل يمثػمة ٓ شمرى.
ومٛمٜمٝم٤م :أضمً٤مم طمٞم٦م شمٓمػم اجلق ٓ شمرى إٓ سم٤مًمٜمٔم٤مرة( ،)2وُمٜمٝم٤م :قم٤ممل اجلـ.
وهؿ ضمٜمس ُمٙمٚمٗمقن ،يث٤مب ُمًٚمٛمٝمؿ ،ويٕمذب يم٤مومرهؿ ،يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:
ﭽﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭﭼ(.)3
وُمٜمٝمؿ :اًمِمٞم٤مـملم ،يقؾمقؾمقن ًممدُمٞملم ،وي٘مّمدون اؾمتٜمزاهلؿ ،ويؽمصدون

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2مل يرد اؾمؿ قمزرائٞمؾ ذم طمدي٨م صحٞمح ،وإن يم٤من ىمد ورد ذم سمٕمـض اإلهائٞمٚمٞمـ٤مت ،ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم:
ﭽﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ [اًمًجدة.]22:
( ) 1أي :يم٤مئٜم٤مت دىمٞم٘م٦م ٓ ،شمرى إٓ سم٤معمج٤مهر واعمٜمـ٤مفمػم اعمٙمـؼمة؛ يم٤معمٞمٙمروسمـ٤مت واجلـراصمٞمؿ وٟمحقهـ٤م،
وسمٕمْمٝم٤م ٓ يرى.
( )3ؾمقرة هقد ،أي٦م.)229( :
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هلؿ ،وأن اهلل يًٚمٓمٝمؿ قمغم ُمـ يِم٤مء ،ويٕمّمؿ(ُ )1مـ يمٞمدهؿ وُمٙمرهؿ ُمـ يِم٤مء،
ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ ( .)2ومٚمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قمقامل همٞمٌٞم٦م؛ يم٤معمالئٙم٦م ذم قمدم
رؤيتٝم٤مً ،مٙمقهن٤م أضمً٤م ًُم٤م ًمٓمٞمٗم٦م ،ورسمام فمٝمر سمٕمض اعمالئٙم٦م ًمٚمرؾمقل ذم صقرة

إٟمً٤من؛ يمام يم٤من ﷺ يرى ضمؼميؾ ذم صقرة دطمٞم٦م اًمٙمٚمٌل( ،)3ويمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﭽﮅ ﮆﮇ ﮈﭼ(.)4
س :2هؾ اعمالئٙم٦م أومْمؾ ُمـ اًمٌنم؟

جُ :مذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م أن ص٤مًمح اًمٌنم أومْمؾ ُمـ اعمالئٙم٦م ،وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:
اًمٜمقع اإلٟمً٤مين أومْمؾ ُمٜمٝمؿ؛ خلروضمف قمـ ضمٌٚمتف شمٌ ًٕم٤م ًمٚمتٙم٤مًمٞمػ(.)5
وىم٤مل سمٕمْمٝمؿً :مٞمس ذم اًمتٗمْمٞمؾ يمٌػم وم٤مئدة؛ ٓظمتالف ٟمًٌ٦م اًمٗمْمٞمٚم٦م ذم
اجلٝم٦م(.)6
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ذم ه٤مُمش إصؾ :ىمقًمف":ويٕمّمؿ ُمـ يمٞمدهؿ"ٟ .م٘مؾ اسمـ اًم٘مٞمؿ قمـ سم٘مراط ذم سمٕمض يمتٌف ،ىمقًمف ذم
ُمٕم٤مجل٦م اًمٍمع :هذا ُم٤م يٜمٗمع ُمـ اًمٍمع اًمذي ؾمٌٌف إظمالط واعم٤مدة ،وأُم٤م اًمٍمـع اًمـذي يٙمـقن
ُمـ إرواح ومال يٜمٗمع ومٞمف هذا اًمٕمالج .وذيمر أن أئٛم٦م إـمٌـ٤مء وقم٘مالئٝمـؿ يٕمؽمومـقن سمـ٠من قمالضمـف
سمٛم٘م٤مسمٚمــ٦م إرواح اًمِمــريٗم٦م اخلــػمة اًمٕمٚمقيــ٦مً ،متٚمــؽ إرواح اًمِمــريرة اخلٌٞمثــ٦م ،ومتــدومع آصم٤مرهــ٤م
وشمٕم٤مرض أومٕم٤مهل٤م وشمٌٓمٚمٝم٤م .أ هـ .ىمٚم٧م :اٟمٔمر :زاد اعمٕم٤مد (.)30/1
( )1ؾمقرة اعمدصمر ،أي٦م.)32( :
( )3احلدي٨م أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)270/1سمًٜمد صحٞمح ُمـ طمدي٨م :اسمـ قمٛمر ،وذيمره احلـ٤مومظ
ذم اإلصــ٤مسم٦م ( ،)292/3قمـــ اًمٜمًــ٤مئل وصــحح إؾمــٜم٤مده .وأورده اهلٞمثٛمــل ذم جمٛمــع اًمزوائــد
( ،)302/9قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ،وىم٤مل":رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ،وومٞمف :قمٗمػم سمـ ُمٕمدان ،وٕمٞمػ".
اٟمٔمر شمرمج٧م اًمّمح٤ميب دطمٞم٦م ذم :اإلص٤مسم٦م ( ،)292/3ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء (.)117/1
( )1ؾمقرة ُمريؿ ،أي٦م.)20( :
( )1اٟمٔمر :ذح اًمٓمح٤موي٦م ،ص ( .)332ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م":اعمالئٙم٦م أومْمؾ ذم احلـ٤مل ،وصـ٤محلقا اًمٌنمـ
أومْمؾ ُمـ اعمآل" .جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( )313/1وُم٤م سمٕمده٤م ،و (.)377/27
( )3وًمذًمؽ ىم٤مل ؿم٤مرح اًمٓمح٤موي٦م ص (":)312 -332هذه اعمًـ٠مًم٦م ُمــ ومْمـقل اعمًـ٤مئؾ ،وهلـذا مل
=
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سُ :9م٤م ُمٕمٜمك اإليامن سمٙمتٌف اًمذي هق اًمريمـ اًمث٤مًم٨م ُمـ أريم٤من اإليامن؟
ج :آقمؽماف سم٠من هلل يمت ًٌ٤م أٟمزهل٤م قمغم رؾمٚمف ،وهل ُمـ يمالُمف طم٘مٞم٘م٦م ،وهل
يمثػمة ،اظمتٚمٗم٧م اًمرواي٤مت ذم قمدده٤م ،ومٞمٙمٗمل اإليامن هب٤م إمج٤مًٓ إٓ اًمٙمت٥م إرسمٕم٦م؛
اًمتقراة ،واإلٟمجٞمؾ ،واًمزسمقر ،واًمٗمرىم٤من .ومٞمج٥م اإليامن هب٤م وسمٜمزول يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م
ُمـ اهلل ٓ ،اقمت٘م٤مد أهن٤م ُمقضمقدة يمام أٟمزًم٧م ،إٓ اًم٘مرآن ،وم٢مٟمف اعمخّمقص سمٛمزي٦م
طمٗمٔمف ُمـ اًمتٌديؾ واًمتحريػ؛ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﭽﮓ ﮔ ﮕﭼ( )1أي٦م .وىمقًمف:
ﭽﮛ ﮜﮝﭼ( .)2وىمد أيده اًمقاىمع ،يمام ظمص سم٤مإلقمج٤مز ُمـ وضمقه ؿمتك.
س :27هؾ جيقز اًمٜمٔمر ذم شمٚمؽ اًمٙمت٥م اًمًاموي٦م؟
ج ٓ :جيقز؛ ٕٟمف ﷺ همْم٥م طملم رأى ُمع قمٛمر صحٞمٗم٦م ُمـ اًمتقراة ،وىم٤مل:
((أذم ؿمؽ أٟم٧م ي٤مسمـ اخلٓم٤مب؟!))( )3احلدي٨م.
أُم٤م ُمـ أراد اًمدظمقل ذم رد اًمِمٌٝم٤مت ،ومٞمجقز ًمف اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ًمٚميورة إذا يم٤من
أه ً
ال ًمذًمؽ.

=

يتٕمرض هل٤م يمثػم ُمـ أهؾ إصقل".

( )2ؾمقرة ومّمٚم٧م ،أي٦م.)11( :
( )1ؾمقرة ومّمٚم٧م ،أي٦م.)9( :
( )3أظمرضمف أمحد ( ،)320 /3واًمدارُمل ( ،)221 /2واسمـ قمٌد اًمؼم ذم :ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمـؿ وومْمـٚمف،
(ُ .)11/1مـ طمدي٨م :ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام.
ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح (":)121/ 23رواه أمحد واسمـ ؿمٞمٌ٦م واًمٌـزار ،ورضم٤مًمـف ُمقصم٘مـقن ،إٓ أن ذم
جم٤مًمد وٕم ًٗم٤م" .وطمًٜمف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين سمِمقاهده ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ،ح (.)31 /3( )2129
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ادطؾب اقثاقث
[يف اإليامن باقرسل]
وؿقه :ثالثة عؽ سماالً:
سُ :2م٤م ُمٕمٜمك اإليامن سمرؾمٚمف ،وُم٤م احلٙمٛم٦م ذم إرؾم٤مهلؿ؟ وهق اًمريمـ اًمراسمع ُمـ
أريم٤من اإليامن.
ج :اقمت٘م٤مد أن هلل رؾمالً أرؾمٚمٝمؿ إلرؿم٤مد اخلٚمؼ ذم ُمٕم٤مؿمٝمؿ وُمٕم٤مدهؿ .اىمتْم٧م
طمٙمٛم٦م احلٙمٞمؿ اًمٕم٤مدل ،أن ٓ يٛمٝمؾ أذف خمٚمقىم٤مشمف سمدون ذيٕم٦م ،يتؿ هب٤م ٟمٔم٤مم
أُمقرهؿ ديٜمً٤م ودٟمٞم٤م ،ومٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ اًمرؾمؾ سم٤مًم٘م٤مٟمقن اعم٘مدس ،اعمٌٜمك قمغم اًمٕمدل
واإلٟمّم٤مف ،وسمٞم٤من ُم٤م حيت٤مضمقٟمف ،إمم آظمر ُم٤م اىمتْم٧م احلٙمٛم٦م سمٞم٤مٟمف.
يمام قمٛم٧م قمٜم٤ميتف جلٛمٞمع ظمٚم٘مفُ ،مـ أٟمقاع احلٞمقاٟم٤مت أقمٓم٤مه٤م ُم٤م يٚمٞمؼ هب٤م،
وهداه٤م إمم ُم٤م ومٞمف [سم٘م٤مءه٤م]( )1وىمقاُمٝم٤م ،وىمد أؿم٤مر ذم اًم٘مرآن إمم احلٙمٛم٦م اعمذيمقرة
سم٘مقًمف :ﭽ ﮁ ﮂﮃ ﮄﮅ ﮆﭼ(.)2
س :1هؾ ُمٞمزهؿ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمخّمقصٞم٦م ومٞمٝمؿ؟
جُ :مٞمزهؿ سمخّمقصٞم٦م ومٞمٝمؿ يمام ىم٤مل :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ(،)3
وم٤مٟمتخٌٝمؿ اهلل ُمـ ظمالص٦م ظمٚم٘مف وىمدؾمٝمؿ؛ ًمٞمٙمقٟمقا واؾمٓم٦م سملم ضمٜم٤مسم٦م إىمدس
وسملم سمٜمل ضمٜمًٝمؿ ،ومتٙمقن هلؿ ُمٜم٤مؾمٌ٦م ذات وضمٝملم ،ومٚمٞمً٧م اًمٜمٌقة ُمٙمتًٌ٦م.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ذم إصؾ":اسم٘م٤مئٝم٤م".
( )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م.)231( :
( )3ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،أي٦م.)211( :
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س :3هؾ ضمٕمؾ اهلل قمالُم٤مت قمغم صدىمٝمؿ؛ يم٤مًمٕمالُم٦م اًمتل شمدل قمغم رؾم٤مًم٦م
رؾمقل اعمٚمؽ إمم رقمٞمتف؟
جٟ :مٕمؿ ضمٕمؾ اعمٕمجزة( )1قمالُم٦م قمغم صدىمٝمؿ ذم دقمقى اًمرؾم٤مًم٦م ،ومٝمل ذم ُمٜمزًم٦م
ىمقًمف شمٕم٤ممم" :صدق قمٌدي ومٞمام يدقمك"ُ .مع اٟمْمامم اعمٕمجزة إمم أطمقاهلؿ اجلٚمٞمٚم٦م
وصٗم٤مهتؿ اجلٛمٞمٚم٦مُ ،مـ ؾمالُم٦م ومٓمرهتؿ ،ويمامل أظمالىمٝمؿ(.)2
سُ :1م٤م هل اعمٕمجزة؟ وُم٤م اًمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمٙمراُم٦م؟
ج :اعمٕمجزة هل :أُمر ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة قمغم يد داع إمم اخلػم واًمًٕم٤مدةُ ،م٘مرون
سمدقمقى اًمٜمٌقة قمغم وضمف اًمتحدي ،وهق ـمٚمٌٝم٤م ُمٜمف قمالُم٦م قمغم صدق دقمقاه
اًمرؾم٤مًم٦م ،وإلىمٜم٤مع اعمٜمٙمريـ وإقمج٤مزهؿ.
واًمٙمراُم٦م :أُمر ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة ُمـ ىمٌؾ ؿمخص همػم ُم٘م٤مرن ًمدقمقى اًمٜمٌقة
قمٗمقا ُمـ اهلل؛ إيمرا ًُم٤م ًمٚمرضمؾ اًمّم٤مًمحُ ،مـ همػم قمٚمؿ ُمٜمف ،ومال
واًمتحدي ،سمؾ ي٘مع ً
ي٘مٓمع هق سمٙمراُمتف ًمٜمٗمًف وٓ يدقمٞمٝم٤م ،وٓ يٕمٚمؿ ُمـ فمٝمرت ُمٜمف أو همػمه ،أٟمف وزم اهلل
اؾمتدراضم٤م ،وىمد ىم٤مل اسمـ
شمٕم٤ممم هم٤مًم ًٌ٤م ،وٓ شمدل قمغم وٓيتف؛ جلقاز ؾمٚمٌٝم٤م أو يمقهن٤م
ً
يمثػم ذم شمٗمًػمه ٓ" :ي٘مٓمع ٕطمد أٟمف وزم اهلل؛ ٕن ذًمؽ ُمـ اًمٖمٞم٥م اًمذي ٓ يٕمٚمٛمف
إٓ اهلل"(.)3
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ً ) 2مٞمً٧م اعمٕمجزة وطمده٤م هل اًمدًمٞمؾ قمغم صدق اًمرؾمقل ،يمام ي٘مرر اعمتٙمٚمٛمقن .إٟمام جيٕمؾ اهلل ًمٚمرؾمؾ
ُمـ أي٤مت واًمؼماهلم اًمٙمثػمة واعمختٚمٗم٦م قمغم أيدهيؿُ ،م٤م قمغم ُمثٚمف ي١مُمـ اًمٌنم.
( )1اٟمٔمر :جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( ،)229 ،222/21وذح اًمٓمح٤موي٦م ص (.)212
()3شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمـٞمؿ ( )133-131/2سمٜمحـقه .واٟمٔمـر :اًمٜمٌـقات ٓسمــ شمٞمٛمٞمـ٦م ص (،173 ،1
.)133
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سُ :1م٤م اًمٗمرق سملم اًمٜمٌل واًمرؾمقل؟
ج :اًمٜمٌل إٟمً٤من أوطمك إًمٞمف سمنمع ًمٞمٕمٛمؾ سمف ذم ظم٤مص٦م ٟمٗمًف ،ومل ي١مُمر سمتٌٚمٞمٖمف
إٓ يمقٟمف ٟمٌ ًٞم٤م ًمٞمحؽمم.
واًمرؾمقل :إٟمً٤من أوطمك إًمٞمف سمنمع وأُمر سمتٌٚمٞمٖمف .ومٙمؾ رؾمقل ٟمٌل وٓ
قمٙمس(.)1
س :3هؾ جي٥م اإليامن شمٗمّمٞمال سمٙمؾ ٟمٌل ورؾمقل؛ سمحٗمظ سمٞم٤من قمددهؿ؟
ج :يٙمٗمل اإليامن سم٠من هلل أٟمٌٞم٤مء ورؾم ً
ال هٙمذا سم٤مإلمج٤مل ،وٓ جي٥م طمٗمظ أؾمامء
ُمـ ضم٤مء سم٤مًمٜمص سمذيمرهؿ ،وًمٙمـ إٟمٙم٤مر ٟمٌقة أو رؾم٤مًم٦م واطمد ُمٜمٝمؿ يمٗمر ،وٓ يٕمٚمؿ
قمدد إٟمٌٞم٤مء سمٞم٘ملم( ،)2وأُم٤م قمدد اًمرؾمؾ اعمذيمقريـ ذم اًم٘مرآن ومخٛمً٦م وقمنمون:
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2اٟمٔمر :ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ص ( ،)230وًمقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م ( ،)19 /2وهذا هـق اًمِمـ٤مئع
سملم اًمٕمٚمامء ،وًمٙمـ ومٞمف ٟمٔمر؛ ٕن اهلل شمٕم٤ممم ٟمص قمغم أٟمف أرؾمؾ إٟمٌٞم٤مء ،يمام أرؾمـؾ اًمرؾمـؾ ،يمـام ذم
ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ [ احل٩م.]11 :
إُمر اًمث٤مين :إن شمرك اًمٌالغ يم تامن ًمقطمل اهلل شمٕم٤ممم ،واهلل ٓ يٜمزل وطمٞمف ًمٞمٙمتؿ وإٟمام ًمٞمٌٚمغ ،وىمد أُمر
اًمٕمٚمامء سم٤مًمتٌٚمٞمغ ومام سم٤مًمؽ سم٤مٕٟمٌٞم٤مء؟! ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ﭼ [اًمٌ٘مرة.]219:
وًمٕمؾ اًمٗمرق اعمخت٤مر :أن اًمرؾمقل ُمـ أوطمل إًمٞمف سمنمع ضمديد ،واًمٜمٌل هق :اعمٌٕمـقث ًمت٘مريـر ذع
ُمـ ىمٌٚمف .واهلل أقمٚمؿ.
اٟمٔمر :شمٗمًػم إًمقد ( ،)210/20واًمرؾمؾ واًمرؾم٤مٓت ًمألؿم٘مر ،ص ( .)21واٟمٔمر :اًمٜمٌـقات
ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،ص (.)221
( )1ىمد أظمؼمٟم٤م رؾمقل اهلل ﷺ سمٕمدد إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم؛ ومٕمـ أسمك ذر ىمـ٤مل :ىمٚمـ٧م :يـ٤م رؾمـقل اهلل ،يمـؿ
اعمرؾمٚمقن؟ ىم٤مل":صمالصمامئ٦م وسمْمٕم٦م قمنم مجً٤م همٗم ًػما" .وذم روايـ٦م أسمـك أُم٤مُمـ٦م ،ىمـ٤مل أسمـق ذر :ىمٚمـ٧م:
ي٤مرؾمقل اهلل ،يمؿ ووم٤مء قمدة إٟمٌٞم٤مء؟ ىم٤ملُ":م٤مئ٦م أًمػ وأرسمٕم٦م وقمِمـرون أًم ًٗمـ٤م ،اًمرؾمـؾ ُمــ ذًمـؽ
=
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آدم ،وإدريس ،وٟمقح ،وهقد ،وص٤مًمح ،وإسمراهٞمؿ ،وًمقط ،وإؾمامقمٞمؾ،
وإؾمح٤مق ،ويٕم٘مقب ،ويقؾمػ ،وأيقب ،وؿمٕمٞم٥م ،وُمقؾمك ،وه٤مرون ،وذو
اًمٙمٗمؾ ،وداود ،وزيمري٤م ،وؾمٚمٞمامن ،واًمٞم٤مس ،واًمٞمًع ،ويقٟمس ،وحيٞمك ،وقمٞمًك،
وحمٛمد ﷺ.
س ُ :2مـ هؿ أوًمق اًمٕمزم ُمٜمٝمؿ؟
ج :مخً٦م :حمٛمد وإسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك وٟمقح قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم.
سُ :9م٤مذا جي٥م هلؿ ُمـ اًمّمٗم٤مت قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم؟
ج :جي٥م هلؿ أرسمٕم٦م صٗم٤مت :اًمّمدق وإُم٤مٟم٦م ،واًمتٌٚمٞمغ عم٤م أُمروا سمف،
واًمٗمٓم٤مٟم٦م(.)1
سُ :27م٤مذا يًتحٞمؾ ذم طم٘مٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم؟(.)2
ج :يًتحٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ أوداد اًمّمٗم٤مت اًمقاضمٌ٦م هلؿ؛ وهل :اًمٙمذب ،واخلٞم٤مٟم٦م،
واًمٙمتامن ،واًمٖمٗمٚم٦م ،واًمٌالدة.
وسم٤مإلمج٤مل :جي٥م اشمّم٤مومٝمؿ سمّمٗم٤مت اًمٙمامل واًمٕمّمٛم٦م ،واًمٜمزاه٦م قمـ يمؾ ُم٤م
يٜمٗمرد ـمٌ ًٕم٤م ،أو يٕمد قمٞم ًٌ٤م قمٜمد اًمٜم٤مس؛ ٕن ذًمؽ يٜم٤مذم طمٙمٛم٦م اًمٌٕمث٦م اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م
ؾم٤مسم ً٘م٤م.
=

همٗمـػما" .رواه أمحـد ذم اعمًـٜمد ( ،)133 ،209 ،202/1واًمٓمـؼماين ذم
صمالصمامئ٦م ومخً٦م قمنم مجًـ٤م
ً
اًمٙمٌػم ( ،)120 /2وصححف إًمٌ٤مين ذم اعمِمٙم٤مة (.)211 /3

يمام أظمرضمف اسمـ طمٌ٤من ( ،)00/1واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ( ،)190 /1واًمٌٞمٝم٘مـل ذم اًمًـٜمـ ()1/9
سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمدً ا.
( )2ذم إصؾ":اًمٜمٔم٤موم٦م".
( )1اٟمٔمرُ :م٤م جيـ٥م وُمـ٤م يًـتحٞمؾ ذم طم٘مٝمـؿ صـٚمقات اهلل وؾمـالُمف قمٚمـٞمٝمؿ؛ ًمقاُمـع إٟمـقار اًمٌٝمٞمـ٦م
(.)327 –373/1
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سُ :22م٤مذا جيقز ذم طم٘مٝمؿ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ؟
ج :جيقز ذم طم٘مٝمؿ وىمقع إقمراض اًمٌنمي٦م اًمتل ٓ شم١مدي إمم ٟم٘مص ذم
ُمراشمٌٝمؿ اًمٕمٚمٞم٦م؛ يم٤مٕيمؾ ،واًمنمب ،واجلامع ،واعمرض همػم اعمٜمٗمر ،ويم٤مًمتج٤مرة
وآطمؽماف سمحروم٦م ًمٞمً٧م دٟمٞمئ٦م.
س :21هؾ جي٥م اقمت٘م٤مد اًمٕمّمٛم٦م هلؿ ُمـ اًمذٟمقب ،ويمٞمػ شمٙمقن؟
جٟ :مٕمؿ جي٥م اقمت٘م٤مد قمّمٛمتٝمؿ ُمـ اًمٙمٗمر واًمٙمٌ٤مئر ،واإلسار قمغم اًمّمٖم٤مئر،
يٕمّمٛمٝمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمقضمقه صمالصم٦م ،يمام أوم٤مده سمٕمْمٝمؿ:
أطمدمه٤م :أن خيٚمٗمٝمؿ ذم ؾمالُم٦م ُمـ اًمٗمٓمرة ،وهم٤مي٦م اقمتدال إظمالق ،ومال شمٙمقن
هلؿ رهمٌ٦م ذم اعمٕم٤ميص ،سمؾ يٜمٗمرون قمٜمٝم٤م.
واًمث٤مين :أن يقطمل إًمٞمٝمؿ :أن اعمٕم٤ميص يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م ،واًمٓم٤مقم٤مت يث٤مب قمٚمٞمٝم٤م،
ومٞمٙمقن ذًمؽ راد ًقم٤م هلؿ قمٜمٝم٤م.
اًمث٤مًم٨م :أن حيقل اهلل شمٕم٤ممم سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمٕم٤ميص؛ سم٠مطمداث ًمٓمٞمٗم٦م همٞمٌٞم٦م ،يمام وىمع
ذم ىمّم٦م يقؾمػ قمٚمٞمف اًمًالم ،ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ( .)1وٓ قمّمٛم٦م ًمٖمػم
إٟمٌٞم٤مء .وهل واضمٌ٦م هلؿ ذم شمٌٚمٞمغ ُم٤م أُمروا سمف قمـ رهبؿ.
س :23هؾ يٌٚمغ اًمقزم درضم٦م اًمٜمٌل؟ وُمـ هق اًمقزم؟ وىمد ٟم٘مٚم٧م ومٞمام ؾمٌؼ قمـ
يمثػما
اسمـ يمثػم سم٠مٟمف ٓ" :ي٘مٓمع ٕطمد أٟمف وزم اهلل" .وىمد ضم٤مء ذيمر إوًمٞم٤مء ذم اًم٘مرآن ً

ويمذا ذم اًمًٜم٦م؟

ج :أمجٕمقا قمغم :أن اًمقزم ٓ يٌٚمغ درضم٦م اًمٜمٌل ،وٓ قمؼمة سمٛمـ ؿمذ(.)2
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ؾمقرة يقؾمػ ،أي٦م.)11( :
(ُ )1مثؾ :دقمقى سمٕمض اًمّمقومٞم٦م ،أن ُم٘م٤مم اًمقزم ومقق ُم٘م٤مم اًمٜمٌل .وذم هذا ي٘مقل ىم٤مئٚمٝمؿ:
ؿويق اقرسول ودون اقويل
مؼام اقـبوة يف برزخ
اٟمٔمر :جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( )202/1و( ،)113/22وذح اًمٓمح٤موي٦م ص (.)112 -111
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وأومْمؾ أوًمٞم٤مء اهلل هؿ :أٟمٌٞم٤مؤه ،وأومْمؾ أٟمٌٞم٤مئف هؿ اعمرؾمٚمقن ُمٜمٝمؿ ،وأومْمؾ
اعمرؾمٚمقن أوًمق اًمٕمزم ،وأومْمٚمٝمؿ ٟمٌٞمٜم٤م ﷺ.
وأوًمٞم٤مؤه شمٕم٤ممم سمٞمٜمٝمؿ سم٘مقًمف :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ(.)1
ومٕمالُمتٝمؿ اًمت٘مقى سمٛمت٤مسمٕم٦م اًمًٜم٦م ،وهؿ ذم مجٞمع أصٜم٤مف إُم٦م اعمحٛمدي٦مُ ،مـ دم٤مر
وصٜم٤مع وزراع وهمػمهؿ ،ومٜمحًـ اًمٔمـ سمٛمـ يم٤مٟم٧م هذه صٗمتف ،وٓ ٟم٘مٓمع ًمف
سم٤مًمقٓي٦م ،يمام ٟٓم٘مٓمع ًمف سم٤مجلٜم٦م ،ومال ي٘مٓمع أهؾ اًمًٜم٦م ٕطمد هب٤م إٓ عمـ سمنمه ﷺ هب٤م؛
ٕن ذًمؽ ُمٖمٞم٥م قمٜمٝمؿ ٓ ،يٕمرومقن قمغم ُم٤م يٛمقت قمٚمٞمف اإلٟمً٤من ،وٓ يدرى أطمد سمام
خيتؿ ًمف ،وًمٙمـ يِمٝمدون عمـ ُم٤مت قمغم اإلؾمالم أن قم٤مىمٌتف اجلٜم٦م.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ؾمقرة يقٟمس ،آي٦م.)33( :
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ادطؾب اقرابع
[يف اإليامن باققوم اآلخر وما يتعؾق به من أحوال اقززخ]
وؿقه :أربعة عؽ سماالً:
سُ :2م٤م ُمٕمٜمك اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر اًمذي هق اخل٤مُمس ُمـ أريم٤من اإليامن؟
ج :اقمت٘م٤مد وضمقدهُ ،مـ اعمقت إمم آظمر ُم٤م ي٘مع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،سمجٛمٞمع ُم٤م اؿمتٛمؾ
قمٚمٞمف ُمـ ؾم١مال اعمٚمٙملم ،وٟمٕمٞمؿ اًم٘مؼم وقمذاسمف ،واجلزاء ،واًمٌٕم٨م ،واًمٜمنم ،واحلنم،
واحلً٤مب ،واعمٞمزان ،واًمٍماط ،واحلقض ،واًمِمٗم٤مقم٦م ،ودظمقل اعم١مُمٜملم اجلٜم٦م،
واًمٙم٤مومريـ اًمٜم٤مر ،ورؤي٦م اهلل ًمٚمٛم١مُمٜملم.
()1

وذم طمدي٨م ضمؼميؾ ،سمرواي٦م اًمٌٞمٝم٘مل

سمٚمٗمظ« :اإليامن :أن شم١مُمـ سم٤مهلل

وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف ،وشم١مُمـ سم٤مجلٜم٦م واًمٜم٤مر واعمٞمزان ،وشم١مُمـ سم٤مًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت،
وشم١مُمـ سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه» .ىم٤مل :وم٢مذا ومٕمٚم٧م هذا وم٠مٟم٤م ُم١مُمـ؟ ىم٤ملٟ« :مٕمؿ».
ىم٤مل« :صدىم٧م».
سُ :1م٤م هق ؾم١مال اعمٚمٙملم؟ وٟمٕمٞمؿ اًم٘مؼم وقمذاسمف؟
ج :اعمٚمٙم٤منُ :مٜمٙمر وٟمٙمػم يً٠مٓن اعمٞم٧م ذم ىمؼمهُ ،مـ رسمؽ؟ وُم٤م ديٜمؽ؟ وُم٤م
ٟمٌٞمؽ؟ وىمد يٙمقن أيمثر.
ومٞم٘مقل اعم١مُمـ :ريب اهلل ،وديٜمل اإلؾمالم ،وٟمٌل حمٛمد ﷺ.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ؿمٕم٥م اإليامن ،ح ( .)13/2( 29سمٜمحقه.
وورد هبــذا اًمٚمٗمــظ قمٜمــد اسمـــ طمٌــ٤من ،ح ( ،)390/2( )203وسمٜمحــقه قمٜمــد أمحــد ذم اعمًــٜمد،
( .) 329/2وأصؾ احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم ،يمام شم٘مدم خترجيف ذم أول اًمٙمت٤مب.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

ما البد منه في أمور ال ِّدين

81

وأُم٤م اعمرشم٤مب ومٞم٘مقل :ه٤مه ه٤مه ٓ أدري ،ؾمٛمٕم٧م اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن ؿمٞم ًئ٤م ومٞمف وم٘مٚمتف،
ومٞمٕمذب(.)1
وهذه ومتٜم٦م اًم٘مؼم اًمتل اؾمتٕم٤مذ ُمٜمٝم٤م ﷺ وُمـ قمذاسمف ،وأُمر سم٤مٓؾمتٕم٤مذة ُمٜمٝم٤م ،يمام
روى اًمٌٞمٝم٘مل قمـ اسمـ قمٌ٤مس :أن رؾمقل اهلل ﷺ ،يم٤من يٕمٚمٛمٝمؿ هذا اًمدقم٤مء يمام
يٕمٚمٛمٝمؿ اًمًقرة ُمـ اًم٘مرآن ،ي٘مقل« :ىمقًمقا :اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ قمذاب ضمٝمٜمؿ،
وأقمقذ سمؽ ُمـ قمذاب اًم٘مؼم ،وأقمقذ سمؽ ُمـ ومتٜم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل ،وأقمقذ سمؽ ُمـ
ومتٜم٦م اعمحٞم٤م واعمامت»( .)2وذم رواي٦م ًمف قمـ أسمك هريرة« :إذا ومرغ أطمديمؿ ُمـ صالشمف
ومٚمٞمدع سم٠مرسمع ،صمؿ ًمٞمدع سمام ؿم٤مء»( .)3وىمد اؾمتحٌف وم٘مٝم٤مؤٟم٤م ذم آظمر اًمتِمٝمد إظمػم.
ومٞم١مُمـ أهؾ اًمدِّ يـ مجٞمٕمٝمؿ :سم٠من ؾم١مال اعمٚمٙملم ذم اًم٘مؼم طمؼ ،وأن قمذاسمف وٟمٕمٞمٛمف
طمؼ.
س :3يمٞمػ يً٠مل اعمٞم٧م؟ أو يمٞمػ يٕمذب أو يٜمٕمؿ وٟمحـ ٟمراه ٓ يتحرك؟
ج :يّمػم اعمٞم٧م ُمـ طملم ُمقشمف إمم قم٤ممل آظمر ،ومٞمف ُمًت٘مر إرواح ،ويًٛمك:
سم٤مًمؼمزخ؛ ٕٟمف ُم٤م سملم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﭼ( .)4وهذا اًمؼمزخ ينمف أهٚمف ومٞمف قمغم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2يمام ذم طمدي٨م :اًمؼماء سمـ قم٤مزب اعمِمٝمقر ،رواه أسمق داود ذم يمت٤مب اًمًٜم٦م ،سم٤مب :ذم اعمً٠مًم٦م وقمـذاب
اًم٘مؼم ،ح ( ،)139/1( )1013وأمحد ذم اعمًٜمد (.)112/1
( )1رواه ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اعمً٤مضمد ،ح (ُ .)123/2( )197مـ طمدي٨م :اسمـ قمٌ٤مس.
( )3رواه ُمًــٚمؿ ذم يمتــ٤مب :اعمًــ٤مضمد ،ح ( .)121/2( )122وروى ٟمحــقه ذم اًمٌخــ٤مري ،يمتــ٤مب:
اجلٜم٤مئز ،ح (( )2300ومتح .)112/2
( )1ؾمقرة اعم١مُمٜمقن ،أي٦م (.)277
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وُمٜمف :قمذاب اًم٘مؼم وٟمٕمٞمٛمف ،ومه٤م قمغم إرواح ،وإسمدان شمٌع هل٤م(.)1
ويمٞمٗمٞم٦م اًمً١مال يمام وردت ،ومح٤مل اعمٞم٧م يمح٤مل اًمٜم٤مئؿ ،ويمؾ ُم٤م ي٘مع قمٚمٞمف ًمٞمس
ُمـ ضمٜمس اعمٕمٝمقد ذم اًمدٟمٞم٤م ،اىمتْم٧م طمٙمٛم٦م اًمٌ٤مري ؾمؽم ُم٤م جيرى ذم اًمؼمزخ؛
ًمًٕم٤مدة ُمـ ي١مُمـ سم٤مًمٖمٞم٥م ،وؿم٘م٤موة ُمـ يٙمٗمر سمف ،ومال جم٤مل ًمٚمٕم٘مؾ ومٞمفُ ،مع أٟمف ٓ
يًتحٞمؾ ذم اًمٕم٘مؾ ؾم٤مئر اعمٖمٞمٌ٤مت ،ويمٞمػ يًتحٞمؾ ذًمؽ وىمد وضمد ٟمٔمػمه ذم اًمدٟمٞم٤م؛
وهق اًمٜمقم.
س  :1هؾ طمٙمؿ اًمؼمزخ ؿم٤مُمؾ ًمٙمؾ أطمد طمتك إٟمٌٞم٤مءُ ،مع أٟمٜم٤م ٟمٕمت٘مد
طمٞم٤مهتؿ؟
ج :طمٙمؿ اًمؼمزخ ؿم٤مُمؾ ًمٙمؾ ُمـ وم٤مرق اًمدٟمٞم٤م قمغم اظمتالف ُم٘م٤مُم٤مهتؿ
وأطمقاهلؿ .وطمٞم٤مة إٟمٌٞم٤مء سمرزظمٞم٦م ٓ يٕمٚمؿ طم٘مٞم٘متٝم٤م إٓ اهلل شمٕم٤ممم ،وهل ذم اًمتٛمثٞمؾ
أؿمٌف سمح٤مل اعمالئٙم٦م ،وإٓ ومٛمـ يٕمٚمؿ شمٚمؽ اًمٕمٜمدي٦م اًمتل أظمؼم قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم سم٘مقًمف:
ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ(.)2
وطمٞم٤مة إٟمٌٞم٤مء أقمغم درضم٦م ُمـ اًمِمٝمداء ،وحلقُمٝمؿ حمرُم٦م قمغم إرض ،يمام ىم٤مل
ﷺ« :إن حلقم إٟمٌٞم٤مء حمرُم٦م قمغم إرض»( .)3وىم٤مل« :أٟم٤م أول ُمـ شمٜمِمؼ قمٜمف

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2اٟمٔمر :اًمروح ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ،ص ( ،)03 ،33وذح اًمٓمح٤موي٦م ،ص (.)112
( )1ؾمقرة آل قمٛمران ،أي٦م (.)239
( )3رواه أسمق داود ،ح ( ،)2132( )2710واًمٜمً٤مئل ح ( ،)2301واسمــ ُم٤مضمـف ح ( ،)2721وأمحـد
ذم اعمًٜمد ( ،)2/1واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ( ،)102/2وهمـػمهؿُ ،مــ طمـدي٨م :أوس سمــ أوس،
سمٚمٗمظ« :إن اهلل ـ عز وجل ـ حرم عذ األرض أجساد األكبقاء».
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إرض» .يمام رواه ُمًٚمؿ(.)1
سُ :1م٤م اًمٌٕم٨م واًمٜمنم؟
ج :مه٤م ُمؽمادوم٤من سمٛمٕمٜمك :إقم٤مدة إسمدان وإدظم٤مل إرواح ومٞمٝم٤م.
ومٞم١مُمـ أهؾ اًمدِّ يـ سم٠من اًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت طمؼ ،وذًمؽ طملم يٜمٗمخ إهاومٞمؾ ـ
قمٚمٞمف اًمًالم ـ ذم اًمّمقر ،ﭽﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦﭼ(.)2
وىمد ضم٤مء ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م أُمث٤مل يمثػمة ٕصمٌ٤مت اًمٌٕم٨م؛ ر ًدا قمغم اًمدهريلم،
ومٝمق ُمـ اعمٛمٙمٜم٤مت ،ويمذا ُم٤م سمٕمده ُمـ احلنم واحلً٤مب ،وهمػممه٤م ُمـ أطمقال يقم
اًم٘مٞم٤مُم٦م.
سُ :3م٤م احلنم واحلً٤مب؟
ج :احلنم :ؾمقق اًمٜم٤مس مجٞم ًٕم٤م إمم اعمقىمػ سمٕمد اًمٌٕم٨م ،سم٠مسمداهنؿ وأرواطمٝمؿ،
طمٗم٤مة قمراة ريمٌ٤مٟمً٤م وُمِم٤مة قمغم وضمقهٝمؿ ،ومٞم٘مٗمقن ذم ُمقىمػ اًم٘مٞم٤مُم٦م ،طمتك يِمٗمع
ومٞمٝمؿ ٟمٌٞمٝمؿ ﷺ ،ومٞمح٤مؾمٌٝمؿ اهلل ـ شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ـ وشمٜمّم٥م اعمقازيـ ،وشمٜمنم
اًمدووايـ ،وشمتٓمػم صحػ إقمامل إمم اًمٞمٛملم ،ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔﮕ ﮖ ﭼ(.)3
سُ :0م٤م هق اعمٞمزان؟
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ذم يمت٤مب :اًمٗمْم٤مئؾ ،ح ( ،)2021/1( )1102سمٚمٗمظ« :أول من يـشق عـه اقؼز».
( )1ؾمقرة يس ،أي٦م.)12( :
( )3ؾمقرة إٟمِم٘م٤مق ،أي٦م.)21 -0( :
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ج :ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م يمٖمػمهؿٟ" :م١مُمـ سم٠من اعمٞمزان اًمذي شمقزن سمف احلًٜم٤مت
واًمًٞمئ٤مت طمؼ" .ىم٤مًمقا" :وًمف ًمً٤من ويمٗمت٤من شمقزن سمف صح٤مئػ إقمامل"(.)1
ىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام( :شمقزن احلًٜم٤مت ذم أطمًـ صقرة ،واًمًٞمئ٤مت
ذم أىمٌح صقرة)(.)2
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ ُمرقمك ذم هبجتف" :اًمّمحٞمح أن اعمراد سم٤معمٞمزان :اعمٞمزان
احل٘مٞم٘مل .يمذا ذم ذح قم٘مٞمدة اًمًٗم٤مريٜمل"(.)3
وُمـ اعم٘مرر :أن أطمقال اًمؼمزخ وأظمرة ٓ شم٘م٤مس قمغم ُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ،وإن اشمٗم٘م٧م
إؾمامء ،ومٜم١مُمـ سمف يمام ورد ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁ ﭼ(.)4
سُ :2م٤م احلٙمٛم٦م ذم اًمقزن ُمع أن اهلل قم٤ممل سمٙمؾ رء؟
ج :ىم٤مل اًمِمٞمخ ُمرقمك" :احلٙمٛم٦م ومٞمف إفمٝم٤مر اًمٕمدل ،وسمٞم٤من اًمٗمْمؾ ،طمٞم٨م أٟمف
يزن ُمث٤مىمٞمؾ اًمذر ُمـ ظمػم أو ذ"(.)5
سُ :9م٤م هق اًمٍماط؟
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ذح اًمٓمح٤موي٦م (.)101 – 101
( )1أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن ( .)133 /2ىمـ٤مل اًمًـٞمقـمل ـ ذم شمـدري٥م اًمـراوى ()222/2
قمـ إؾمٜم٤مده ـُ":مـ أوهك إؾم٤مٟمٞمد قمـ اسمـ قمٌ٤مس".
(ً )3مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م (.)222/2
( )1ؾمقرة اعم١مُمٜمقن ،أي٦م.)273 ،271( :
(ً )1مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م (.)222/2
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ج :هق :ضمن ممدود قمغم ُمتـ ضمٝمٜمؿ ،يرده إوًمقن وأظمرون ،جيقزه إسمرار
ويزل قمٜمف اًمٗمج٤مر ،وىمد أـم٤مل اًمٕمٚمامء ذم وصٗمف ،يمام ورد ذم أصم٤مر ،ومٜم١مُمـ سمف يمام
ورد(.)1
سُ :27م٤م احلقض؟
ج :هق :طمقض اًمٜمٌل ﷺ ،اًمٙمقصمر ،شمرده أُمتف اعمرطمقُم٦م ،يمام صح قمٜمف« :أؿمد
سمٞم٤مو٤م ُمـ اًمٚمٌـ ،وأطمغم ُمـ اًمٕمًؾ ،وأسم٤مري٘مف قمدد ٟمجقم اًمًامءُ ،مـ ذب ُمٜمف
ذسم٦م مل ئمٛم٠م سمٕمده٤م أسمدً ا»(.)2
واظمتٚمػ ذم يمقٟمف ىمٌؾ اًمٍماط أو سمٕمده ومجع سمٕمْمٝمؿ سملم اًم٘مقًملم :سم٤مطمتامل أن
ي٘مع اًمنمب ىمٌؾ اًمٍماط ًم٘مقم ،وشم٠مظمػمه سمٕمده ٔظمريـ()3؛ سمحً٥م ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ
اًمذٟمقب وإوزار ،طمتك هيذسمقا ُمٜمٝم٤م قمغم اًمٍماط ،ومٝمق صم٤مسم٧م سم٢ممج٤مع أهؾ احلؼ(.)4
سُ :22م٤م اًمِمٗم٤مقم٦م؟
ج :هل :ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل ﷺ ٕهؾ اعمقىمػ يمٚمٝمؿ ؿمٗم٤مقم٦م قم٤مُم٦م ،وًمٚمٛمذٟمٌلم ُمـ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2اٟمٔمر :ذح اًمٓمح٤موي٦م ص (.)101 – 139
( )1رواه اًمٌخــ٤مري ذم يمتــ٤مب :اًمرىمــ٤مئؼ ،سمــ٤مب :ذم احلــقض ح ( ،)1171/1( )3172وُمًــٚمؿ ذم
اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب :إصمٌ٤مت طمقض ٟمٌٞمٜمً٤م ﷺ ،ح(.)2092/1( )1377
( )3وذه٥م سمٕمْمٝمؿ :إمم أن ًمٚمٜمٌل ﷺ طمقوـلم .اٟمٔمـر :اًمتـذيمرة ذم أطمـقال اعمـقشمك وأُمـقر أظمـرة
ًمٚم٘مرـمٌل ،ص( ،)190دار :إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م.
( )1ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه (":)113/2ىمد شمقاشمر ُمـ ـمرق شمٗمٞمد اًم٘مٓمع قمٜمـد يمثـػم ُمــ أئٛمـ٦م
احلدي٨م".
وىمــ٤مل اًمًــٞمقـمل":ورد ذيمــر احلــقض ُمـــ روايــ٦م سمْمــٕم٦م ومخًــلم صــح٤مسم ًٞم٤مُ ،مــٜمٝمؿ :اخلٚمٗمــ٤مء
اًمراؿمدون" .اٟمٔمرً :مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م (.)291/1
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أهؾ اًمتقطمٞمد وأهؾ اًمٙمٌ٤مئر

ظم٤مص٦م .ومٞمخرضمقن سمِمٗم٤مقمتف سمٕمد ُم٤م اطمؽمىمقا

محام ،ومٞمدظمٚمقن اجلٜم٦م سمِمٗم٤مقمتف ﷺ.
وص٤مروا ً
وهق أول ؿم٤مومع وُمِمٗمع ،ومٚمً٤مئر إٟمٌٞم٤مء واعمالئٙم٦م واعم١مُمٜملم ؿمٗم٤مقم٤مت ،ﭽ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ( .)2وٓ شمٜمٗمع اًمٙم٤مومريـ ؿمٗم٤مقم٦م
اًمِم٤مومٕملم.
س :21أيـ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر وُم٤م مه٤م؟
ج :مل يٍمح ٟمص سمتٕمٞملم ُمٙم٤مهنام( ،)3سمؾ طمٞم٨م ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ،ومه٤م خمٚمقىم٤من ٓ
يٗمٜمٞم٤من(.)4
وم٤مجلٜم٦م ُم٠موى أوًمٞم٤مئف ،واًمٜم٤مر قم٘م٤مب ٕقمدائف ،وأهؾ اجلٜم٦م ومٞمٝم٤م خمٚمدون،
واعمجرُمقن ﭽ ﭓ ﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭼ(.)5
«وي١مشمك سم٤معمقت ذم صقرة يمٌش أُمٚمح ،ومٞمذسمح سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ،صمؿ ي٘م٤مل :ي٤م
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2يمام ىم٤مل ﷺ« :قؽل كبي دعوة مستجابة ؿتعجل فل كبي دعوتـه وإين اختبـلت دعـويت يـػاعة
ألمتي يوم اقؼقامة ؿفي كائؾة ـ إن ياء اهلل ـ من مات أمتي ال يؽك باهلل يقئًا».
رواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :اًمدقمقات ،سم٤مبً :مٙمـؾ ٟمٌـل دقمـقة ،ح ( ،)13/1( )1911وُمًـٚمؿ ذم
اإليامن ،سم٤مب :اظمتٌ٤مء اًمٜمٌل ﷺ دقمقة اًمِمٗم٤مقم٦م ،ح (.)229/2( )299
( )1ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء ،أي٦م.)12( :
( )3اٟمٔمر :طم٤مدى إرواح ص ( ،)10-13وًمقاُمع إٟمقار (.)139-130/1
وىمد ذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أن اجلٜم٦م ومقق اًمًامء اًمً٤مسمٕم٦م؛ اؾمتدًٓ سم٘مقًمـف شمٕمـ٤ممم :ﭽﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ [اًمٜمجؿ.]21-23 :
( )1ذم إصؾ":يٜمٗمٞم٤من".
( )1ؾمقرة اًمزظمرف ،أي٦م.)01-01( :
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أهؾ اجلٜم٦م ،ظمٚمقد وٓ ُمقت .وي٤م أهؾ اًمٜم٤مر ،ظمٚمقد وٓ ُمقت»(.)1
س :23يمٞمػ شمٙمقن رؤي٦م اهلل ًمٚمٛم١مُمٜملم؟
ج :رؤيتف شمٕم٤ممم سمال يمٞمػ وٓ حتديد( )2ذم اًمرؤي٦م واعمرئل واًمرائل ذم طم٤مل
سمٍمه ،وم٠مطمقال أظمرة ٓ شم٘م٤مس قمغم ُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م ،وهق ؾمٌح٤مٟمف ًمٞمس يمٛمثٚمف رء،
ومٜم١مُمـ سمام أظمؼم سمف هق وٟمٌٞمف ﷺ ُمـ رؤيتف شمٕم٤ممم ،يمام ىم٤مل :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭼ( .)3وىم٤مل ﷺ« :إٟمٙمؿ شمرون رسمٙمؿ يمام شمرون اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر»(.)4
واًمتِمٌٞمف وىمع ًمٚمرؤي٦م سم٤مًمرؤي٦م ٓ اعمرئل سم٤معمرئل(.)5
س ُ :21م٤مذا شمٕمت٘مد ذم أذاط اًمً٤مقم٦م؟ أي قمالُم٤مت ىمرب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟
ج :يمؾ ُم٤م صح اًمٜم٘مؾ ومٞمف ومٞمام ؿم٤مهدٟم٤مه أو هم٤مب قمٜم٤م ٟمٕمت٘مده ،وٟمٕمٚمؿ أٟمف صدق
وطمؼ ،وؾمقاء ذم ذًمؽ ُم٤م قم٘مٚمٜم٤مه وضمٝمٚمٜم٤مه ،ومل ٟمٓمٚمع قمغم طم٘مٞم٘م٦م ُمٕمٜم٤مه ،وُمـ ذًمؽ
أذاط اًمً٤مقم٦م؛ ُمثؾ:
( )2ظمروج اًمدضم٤مل )1( ،وٟمزول قمٞمًك اسمـ ُمريؿ ومٞم٘متٚمف )3( ،وظمروج
ي٠مضمقج وُم٠مضمقج )1( ،وـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م )1( ،وظمروج اًمداسم٦م وُم٤م أؿمٌف
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ضمــزء ُمـــ طمــدي٨م ،رواه اًمٌخــ٤مري ذم اًمتٗمًــػم ،سمــ٤مب :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭼ ،ح ()1113
( ،)2037/11وُمًـٚمؿ ذم يمتـ٤مب :اجلٜمــ٦م وصـٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝمــ٤م ،سمـ٤مب :اًمٜمــ٤مر يـدظمٚمٝم٤م اجلٌــ٤مرون ،ح
(.)122/1( )1219
( )1ذح اًمٓمح٤موي٦م ص ( .)121وىمقًمف":سمٖمػم إطم٤مـم٦م وٓ يمٞمٗمٞم٦م" ،هذا ًمٙمامل قمٔمٛمتف وهب٤مئف.
( )3ؾمقرة اًم٘مٞم٤مُم٦م ،أي٦م)13 ،11( :
( )1رواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مبُ :مقاىمٞم٧م اًمّمالة ،سمـ٤مب :ومْمـؾ صـالة اًمٕمٍمـ ،ح(،)173/2( )119
وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإليامن ،سم٤مبُ :مٕمروم٦م ـمريؼ اًمرؤي٦م ،ح(.)231/2( )221
( )1يٜمٔمر :قم٘مٞمدة اًمًٚمػ أصح٤مب احلدي٨مً ،مٚمّم٤مسمقين ،ص ( )131حت٘مٞمؼٟ :م٤مس اجلديع.
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ذًمؽ( )1يمام ىم٤مًمف اعمقومؼ اسمـ ىمداُم٦م(.)2
و َقمدَّ اًمًٗم٤مريٜمل أذاط اًمً٤مقم٦م اًمٙمؼمى قمنمةُ ،مٜمٝم٤م :هذه اخلٛمً٦م ،واخلٛمً٦م
اًمٌ٤مىمٞم٦م )2( :ظمروج اعمٝمدي )1( ،هدم احلٌِم٦م اًمٙمٕمٌ٦م )3( ،رومع اًم٘مرآن ُمـ
اًمّمدور )1( ،ظمروج اًمدظم٤من )1( ،ظمروج اًمٜم٤مر ُمـ قمدن .وأـم٤مل اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م
ذم ذطمف قمغم اًمدرة (.)3

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2قمـ طمذيٗم٦م سمـ أؾمٞمد ريض اهلل قمٜمف ،أٟمف ىم٤مل :ـمٚمع اًمٜمٌل ﷺ قمٚمٞمٜم٤م وٟمحــ ٟمتـذيمر اًمًـ٤مقم٦م ،وم٘مـ٤مل:
((ما تذافرون؟)) ،ىم٤مًمقاٟ :مذيمر اًمً٤مقم٦م ،وم٘م٤مل(( :إهنا قن تؼوم حتى ترون ـبؾفا عشــر آيـات)).
ومذيمر :اًمدظم٤من ،واًمدضم٤مل ،واًمداسم٦م ،وـمٚمقع اًمِمـٛمس ُمــ ُمٖمرهبـ٤م ،وٟمـزول قمٞمًـك اسمــ ُمـريؿ،
وي٠مضمقج وُم٠مضمقج ،وصمالصم٦م ظمًقف :ظمًـػ سم٤معمِمــرق ،وظمًـػ سمـ٤معمٖمرب ،وظمًـػ سمجزيـرة
اًمٕمرب ،وآظمر ذًمؽ ٟم٤مر خترج ُمـ اًمٞمٛمـ شمٓمرد اًمٜم٤مس إمم حمنمهؿ.
رواه ُمًـٚمؿ ذم يمتـ٤مب :اًمٗمـتـ وأذاط اًمًـ٤مقم٦م ،سمـ٤مب :ذم أيـ٤مت اًمتـل شمٙمـقن ىمٌـؾ اًمًــ٤مقم٦م،
ح(.)111/1( )1972
( )1اٟمٔمر :عمٕم٦م آقمت٘م٤مد ص (.)13-11
( )3اٟمٔمرً :مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م (.)219 -07/1
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ادطؾب اخلامس
[يف اإليؿـــان]
سُ :2م٤م ُمٕمٜمك اإليامن سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ،وهق اًمريمـ اًمً٤مدس
ُمـ أريم٤من اإليامن؟
ج :اقمت٘م٤مد أٟمف ـ شمٕم٤ممم ـ ىمدر اخلػم واًمنم ىمٌؾ اخلٚمؼُ ،مـ ـم٤مقم٦م وقمّمٞم٤من،
وحمٌقب وُمٙمروه ،وأٟمف ظمٚمؼ أومٕم٤مهلؿ مجٞمٕمٝم٤م؛ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﭽﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﭼ( ،)1ﭽﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ( .)2ومٝمل واىمٕم٦م سم٢مرادشمف وشم٘مديره وقمٚمٛمف
وىمدرشمف ،ىم٤مل اإلُم٤مم أمحدُ" :مـ أٟمٙمر اًم٘مدر وم٘مد أٟمٙمر اًم٘مدرة"( ،)3وىم٤مل اإلُم٤مم
اًمِم٤مومٕمل" :اًم٘مدري٦م إذا ؾمٚمٛمقا اًمٕمٚمؿ ظمّمٛمقا" (.)4
س :1هؾ يٚمزم ُمـ يمقن اهلل ظم٤مًم ً٘م٤م جلٛمٞمع أومٕم٤مل ظمٚم٘مف أن يٙمقٟمقا جمٌقريـ،
وهمػم جمديـ ًمٚمًٕمل ذم ـمٚم٥م اخلػم ودومع اًمنم ،وهمػم ُمًتح٘ملم ًمٚمثقاب
واًمٕم٘م٤مب؟
ج ٓ :يٚمزم ذًمؽ؛ وم٢من اهلل شمٕم٤ممم وه٥م ًمإلٟمً٤من ُمدارك وىمقى ،وسملم ًمف ـمرق
اخلػم واًمنم ،أُمره سم٤مًمًٕمل ذم ـمٚم٥م إول ،ودمٜم٥م اًمث٤مين ،وضمٕمؾ اًمٕم٘مؾ ىم٤مئده،
ومٝمق يًٕمك ذم ُمّم٤محلف سم٢مرادشمف واظمتٞم٤مره وىمدرشمف وقم٘مٚمف ،ومٞمٙمً٥م ُم٤م أراده
واظمت٤مره ،واهلل جي٤مزيف قمغم ؾمٕمٞمف ويمًٌف ،وإن يم٤مٟم٧م ىمدرشمف حتٞمط سمجٛمٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )0ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت ،أي٦م.)93( :

( )1ؾمقرة اًم٘مٛمر ،أي٦م.)19( :
( )3ذيمره ؿمٞمخ اإلؾمالم ذمُ :مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ( .)111/3واٟمٔمر :ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (.)313/2
( )1ذيمره قمٜمف ؿم٤مرح اًمٓمح٤موي٦م ،ص ( ،)371واحل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح (.)310/3
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وهل ُمرضمٕمٝم٤م ،وم٢مذا طم٤مًم٧م سملم اإلٟمً٤من وومٕمٚمف ،اؾمتٛمد اعمٕمقٟم٦م ُمـ ظم٤مًم٘مف واؾمتٕم٤من
سمف ومل يٞم٠مس ،وٓ يزال يًٕمك سمجد واضمتٝم٤مد وراء اخلػم يمام أُمر سمف ،ويٙم٤مومح اًمنم،
وخيقض همامر اعمقتُ ،مٕمت٘مدً ا أن ُم٤م أص٤مسمف مل يٙمـ ًمٞمخٓمئف ،وُم٤م أظمٓم٠مه مل يٙمـ
ًمٞمّمٞمٌف ،وًمق اضمتٝمد اخلٚمؼ أن يٜمٗمٕمقا سمام مل ي٘مْمف اهلل قمٚمٞمف مل ي٘مدروا ،ﭽﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ(.)1
وٓ خيٗمل قمغم اًمٕم٤مىمؾ أن هذه اًمٕم٘مٞمدة شمقرث ىمقة وؿمج٤مقم٦م ويمٞم٤مؾم٦م ،وهب٤م ؾم٤مد
اعمًٚمٛمقن ذم اًمّمدر إول.
س :3هؾ يْم٤مف اًمنم إمم اهلل ،أو ُم٤م يتقهؿ ُمـ إو٤مومتف ٟم٘مص؟
ج ٓ :يْم٤مف إمم اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م يتقهؿ ُمٜمف ٟم٘مص قمغم اإلٟمٗمراد ،سم٠من ي٘م٤مل :ي٤مظم٤مًمؼ
اًم٘مردة واخلٜم٤مزير ،أو ي٤م ظم٤مًمؼ اًمنم ،وي٤م ُم٘مدر اًمنم ،وإن يم٤من هق اخل٤مًمؼ جلٛمٞمع
اعمقضمقدات ،واعم٘مدر ًمٚمنم( ،)2ىم٤مل ﷺ« :اخلػم ذم يديؽ ،واًمنم ًمٞمس إًمٞمؽ»(.)1
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ؾمقرة يقٟمس ،أي٦م.)270( :
( )1وقذقك جاءت إضاؿة اقؽ يف اقؼرآن عذ أربعة أكواع:
أ – أن يدظمؾ اًمنم ذم اًمٕمٛمقم ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ [اًمزُمر.]31 :
ب – أن يْم٤مف إمم اًمًٌ٥م يمام ذم ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم :ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ
[ؾمقرة اًمٗمٚمؼ].
ج -أن يذيمر سمحذف وم٤مقمٚمف ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﭽﯖ ﯗﯘﯙ ﯚﯛ ﯜﯝ ﯞﯟ ﯠﯡﯢﭼ
[اجلـ.]27:
د -أن يْم٤مف إمم ُمـ وىمع قمٚمٞمف ،يم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﭽﯰﯱ ﯲ ﯳﭼ [اًمِمٕمراء.]27:
ـاعدة :ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ـ ذم سمـدائع اًمٗمقائـد ( )21/1ـ":اًمٓمري٘مـ٦م اعمٕمٝمـقدة ذم اًم٘مـرآن؛ وهـل :أن
=
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ىم٤مل إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم :ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ( ،)2وم٠مو٤مف اعمرض إمم
ٟمٗمًف ،واًمِمٗم٤مء إمم رسمف ،وإن يم٤من اجلٛمٞمع ُمٜمف.
وىم٤مل اخلي :ﭽﮚ ﮛﮜﭼ( ،)3ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ( )4أي٦م.
س :1هؾ جيقز آطمتج٤مج سم٤مًم٘مدر ذم ارشمٙم٤مب اعمٜم٤مهل وشمرك إواُمر؟
ج ٓ :جيقز؛ وم٘مد هنل قمٜمف ﷺ ،وص٤مر آقمتذار سمف ُمٕمدو ًدا ُمـ احلامىم٦م قمٜمد
اًمٜم٤مس ،وٓ يرى سمف إٟمً٤من ذم أطمقاًمف اخلّمقصٞم٦م ،عم٤م هق راؾمخ ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م ُمـ
اقمت٘م٤مد اًمٙمً٥م ،وشمرشمٞم٥م اجلزاء قمٚمٞمف ديٜمً٤م ودٟم ًٞم٤م ،يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف.
وهلل احلج٦م اًمٌ٤مًمٖم٦م قمغم قمٌ٤مده ،سم٢مٟمزال اًمٙمت٥م وسمٕم٨م اًمرؾمؾ ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﭼ( .)5وهق شمٕم٤ممم مل جيؼم أطمدً ا قمغم ُمٕمّمٞم٦م ،وٓ
اوٓمره إمم شمرك ـم٤مقم٦م ،ومل ي٠مُمر ومل يٜمف إٓ سمام يًتٓم٤مع ُمـ اًمٗمٕمؾ واًمؽمك ،ىم٤مل
شمٕم٤ممم :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯠﭼ(.)6
=

أومٕم٤مل اإلطمً٤من واًمرمح٦م واجلقد ،شمْم٤مف إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ومٞمذيمر وم٤مقمٚمٝمـ٤م .وأومٕمـ٤مل اًمٕمـدل
واجلزاء واًمٕم٘مقسم٦م حيذف وم٤مقمٚمٝم٤م ،ويٌٜمك اًمٗمٕمؾ ُمٕمٝم٤م ًمٚمٛمٗمٕمقل؛ أد ًسم٤م ذم اخلٓم٤مب".
واٟمٔمر :اًمٜمقوي ذم اعمٜمثقرات ،ص (.)207

( )2رواه ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :صالة اعمً٤مومريـ ،سم٤مب :اًمدقم٤مء ذم صالة اًمٚمٞمؾ ،ح.)131/2( )002( :
( )1ؾمقرة اًمِمٕمراء ،أي٦م.)27( :
( )3ؾمقرة اًمٙمٝمػ ،أي٦م.)09( :
( )1ؾمقرة اًمٙمٝمػ ،أي٦م.)21( :
( )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م.)231( :
( )3ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م.)123( :
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وىم٤مل :ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ( ،)1وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ( .)2ومدل قمغم أن ًمٚمٕمٌد يمًًٌ٤م جيزى قمغم طمًٜمف سم٤مًمثقاب،
وقمغم ؾمئٞمف سم٤مًمٕم٘م٤مب ،وهق راض سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره.
ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ" :وسم٤مًميورة إن ًم٘مدرة اًمٕمٌد وإرادشمف ُمدظم ً
ال ذم سمٕمض إومٕم٤مل؛
يمحريم٦م اًمٌٓمش دون اًمٌٕمض ،ويمحريم٦م آرشمٕم٤مش".
س :1هؾ جي٥م اًمرو٤م سم٤مًم٘مْم٤مء واًمتًٚمٞمؿ ًمٚم٘مدر؟ وُم٤م ُمٕمٜمك ذًمؽ؟
جُ :مٕمٜمك اًمرو٤م سم٤مًم٘مْم٤مء :هق أن ٓ يٕمؽمض قمغم احلٙمؿ وٓ يتًخٓمف ،وًمق
أطمس سم٤مٕمل واعمٙم٤مره.
وطمٙمٛمف :آؾمتحٌ٤مب ذم اعمّم٤مئ٥م اًمتل شمّمٞم٥م اًمٕمٌد ،واًمقضمقب ذم اًم٘مْم٤مء
اًمديٜمل اًمنمقمل ذم إُمر واًمٜمٝمل؛ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﭼ( )3أي٦م.
وقمدم اجلقاز ذم اًم٘مْم٤مء سم٤مًمٙمٗمر واعمٕم٤ميص ،وم٢من اهلل هنل قمـ اًمرو٤م سمف وإن
ىمدره ،ومٝمق مل ي٠مُمر سمف .ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ" :اًم٘مْم٤مء اًمذي هق صٗم٦م اهلل وم٤مًمرى سمف
واضم٥م" .وٟمٔمٛمف اًمًٗم٤مريٜمل سم٘مقًمف:
ِ
ٞمس َو ِ
اًمر َو٤م
اضم ٌ
َو ًَم َ
٥م َقم َغم اًم َٕم ٌْد ِّ

ِ ()4

سمِٙم ِ
ُؾ ُُم ْ٘م ََض َو ًَمٙمِ ْـ سمِ٤مًم َ٘م َْم٤مء

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ؾمقرة اًمتٖم٤مسمـ ،أي٦م.)23( :
( )1ؾمقرة هم٤مومر ،أي٦م.)20( :
( )3ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م.)31( :
(ً )1مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م (.)310/2
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س :3هؾ جيقز آشمٙم٤مل قمغم اًم٘مدر سمؽمك إظمذ ذم إؾمٌ٤مب؛ يمؽمك اًمًٕمل ذم
ـمٚم٥م اًمرزق؟
ج ٓ :جيقز؛ وم٢من اهلل رسمط إؾمٌ٤مب سم٤معمًٌٌ٤مت ،وأُمر سم٤مًمًٕمل ذم ـمٚمٌٝم٤م،
وشمٕم٤مـمل يمؾ ؾمٌ٥م جلٚم٥م ٟمٗمع ودومع رض ،وأوضم٥م اًمٕم٘مقسم٦م قمغم شمرك إظمذ ذم
إؾمٌ٤مب ،ويمؾ ُمـ ىمقي إيامٟمف ىمقي شمٕمٚم٘مف هب٤م .ومل هيٛمؾ ؿمٞم ًئ٤م ُمٜمٝم٤م ُمع آقمتامد قمغم
رسمف( ،)1يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م(( :اقم٘مؾ وشمقيمؾ))(.)2
ويمؾ ُمـ شم٘م٤مقمس قمـ رء ُمـ إؾمٌ٤مب اهتؿ سمخٚمؾ ذم قم٘مٚمف ،وشمرشم٥م قمٚمٞمف
اإلصمؿ واًمٕم٘م٤مب وًمقم اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ،وشمٌٙمٞم٧م اًمْمٛمػم ًمٜمٗمًف.
س :0هؾ يٜمٗمع اًمدقم٤مء ،و ُي َٕمدَّ ُمـ إؾمٌ٤مب؟
ج :ضم٤مء ذم طمدي٨م صمقسم٤من ٓ(( :يرد اًم٘مدر إٓ سم٤مًمدقم٤مء))( .)3وذم ُمٕمٜم٤مه قمـ
قم٤مئِم٦م( )4واسمـ قمٛمر ،ومٝمق ٟم٤مومع ؾمٞمام ُمع اإلحل٤مح ومٞمف ،وًمٙمـ ٓ يؽمك ُمٕمف شمٕم٤مـمل
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ٟٕ )2مف يمٚمام ىمقي إيامن اًمٕمٌد يمثر حت٘مٞم٘مف ًمألؾمٌ٤مب اعمٜمجٞم٦م ُمـ قمذاب اهلل ،وازداد شمٕمٚمؼ ىمٚمٌف سمٛمًـٌ٥م
إؾمٌ٤مب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،ومٞمجتٝمد اًمٕمٌد ذم حت٘مٞمؼ قمٌقدي٦م اًم٘مٚم٥م هلل شمٕم٤ممم؛ سمحًـ اًمتقيمؾ قمٚمٞمـف،
وحت٘مٞمؼ قمٌقدي٦م اجلقارح سم٢مشمٕم٤مهب٤م ذم اًمٕمٛمؾ سم٤مٕؾمٌ٤مب إظمروي٦م.
( ) 1رواه اًمؽمُمذي ذم صٗم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،سم٤مب ،)19( :ح (ُ ،)332/1( )1120مــ طمـدي٨م :أٟمـس،
وىم٤مل":همري٥م" .ورواه اسمـ طمٌ٤من ح (ُ ،)177/1( )032مـ طمدي٨م :قمٛمرو سمــ أُمٞمـ٦م .وطمًــ
إًمٌ٤مين طمدي٨م أٟمس ،يمام ذم صحٞمح اجل٤مُمع ،ح.)111/2( )2732( :
( )3رواه اًمؽمُمــذي ذم يمتــ٤مب :اًم٘مــدر ،سمــ٤مبُ :مــ٤م ضمــ٤مء ٓ :يــرد اًم٘مــدر إٓ سم٤مًمــدقم٤مء ،ح)1239( :
( ،)112/1وىم٤مل":طمًـ همري٥م" .واسمـ ُم٤مضمف ذم اًم٘مدر ،ح ،)31/2( )97( :واسمــ طمٌـ٤من ح:
( ،)213/3( )2011واحلــ٤ميمؿ ذم اعمًــتدرك ح .)907/2( )2221( :وطمًــٜمف إًمٌــ٤مين ذم
اًمّمحٞمح٦م ح.)211( :
( )1سمٚمٗمظ :ىم٤مًم٧م :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ(( :ال يـػع حذر من ـدر وقؽن اقـدعاء يـػـع ممـا كـزل وممـا مل
=
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إؾمٌ٤مب ،وم٤مًمٞمد شمٕمٛمؾ ،واًمٚمً٤من يدقمق ،واًم٘مٚم٥م يتقيمؾ قمغم رسمف(.)1
س :2هؾ جيقز آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن سم٠من ي٘م٤مل :أٟم٤م ُم١مُمـ إن ؿم٤مء اهللُ ،مٕمٚم ً٘م٤م
سم٤معمِمٞمئ٦م قمغم وضمف اًمتؼمك ( )2واجلٝمؾ سم٤مخل٤ممت٦م؟
جُ :مذه٥م أهؾ احلدي٨م واحلٜم٤مسمٚم٦م ضمقازه ،واًمتٚمٗمظ سمف ،واؾمتحٌف سمٕمْمٝمؿ(،)3
ىم٤مل اسمـ قم٘مٞمؾ ٓ" :قمغم اًمِمؽ( )4ذم احل٤مل سمؾ ذم اعمآل ،أو ىمٌقل سمٕمض إقمامل،
وحلقق اًمت٘مّمػم ،أو يمراهٞم٦م شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس" .اٟمتٝمك.
وذًمؽ ٕن اإليامن يزيد ويٜم٘مص ،ومال جيقز آؾمتثٜم٤مء ذم اإلؾمالم سم٠من ي٘مقل :أٟم٤م
ُمًٚمؿ إن ؿم٤مء اهلل ،سمؾ جيزم .وىمٞمؾ :سم٤مجلقاز( .)5وإومم ؾمد هذا اًمٌ٤مب واًمقىمقف
قمٜمد اًمقارد ،يمام هق دأب اًمًٚمػ.
=

يـزل وإن اقدعاء ققصادف اقبالء ؿقعتؾجان إؼ يـوم اقؼقامـة)) .ىمـ٤مل اهلٞمثٛمـك ذم جمٛمـع اًمزوائـد
( ":)213 /27رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ،واًمٌزار سمٜمحقه .وومٞمف :زيمري٤م سمـ ُمٜمٔمقر ،وصم٘م٦م أمحد سمــ
ص٤مًمح اعمٍمي ،ووٕمٗمف اجلٛمٝمقر ،وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت".
واٟمٔمر :حتٗم٦م اًمذايمريـ ص ( . )19وقمٜمد اًمٌزار ٟمحقه قمـ أيب هريرة ،إٓ أن ومٞمف ُمؽموك.

( )2يٜمٔمر :جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( ،)11 ،12/27وذح اًمٓمح٤موي٦م ص (.)112،117
( )1مل أىمػ قمغم ُمـ ىم٤مل :إٟمف يًتثٜمك قمغم وضمف اًمتؼمك!
( )3ىم٤مل ؿم٤مرح اًمٓمح٤موي٦م ص (":)392وأُم٤م ُمـ جيقز آؾمـتثٜم٤مء وشمريمـف ،ومٝمـؿ أؾمـٕمد سم٤مًمـدًمٞمؾ ُمــ
اًمٗمري٘ملم" .يٕمٜمك :اعمقضمٌلم واعم٤مٟمٕملم طمً٥م ٟمٞمتف.
( )1ؾمئؾ اإلُم٤مم أمحد قمـ آؾمتثٜم٤مء ذم اإليامن؟ وم٘م٤ملٟ":مٕمؿ ،قمغم همػم ُمٕمٜمك اًمِمـؽ؛ خم٤مومـ٦م واطمتٞم٤م ًـمـ٤م
ًمٚمٕمٛمؾ .وىمد اؾمتثٜمك اسمـ ُمًٕمقد وهمػمه" .اًمًٜم٦م ًمٚمخالل ( .)193 /3واٟمٔمـر :جمٛمـقع اًمٗمتـ٤موى
(.)117/0
( )1اٟمٔمر ذم حترير اعمً٠مًم٦م وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م :جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)121 ،113/0
وذيمر اسمـ ُمٜمده ذم اإليامن ( )322/2قمـ اإلُم٤مم أمحد":أىمقلُ :م١مُمـ إن ؿم٤مء اهلل .وأىمقلُ :مًٚمؿ،
وٓ أؾمتثٜمك".
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ادطؾب اقسادس
[يف اقوعد واقوعقد]
وؿقه :تعداد اقؽبائر وؿقه :مخسة أسئؾة وست وستون فبرة:
س :2هؾ يًتحؼ اعم١مُمـ اعمٓمٞمع صمقا ًسم٤م قمغم قمٛمٚمف ،واعم١مُمـ اًمٕم٤ميص قم٘م٤م ًسم٤م قمغم
ذٟمٌف؟
ج :يثٞم٥م اهلل اعمٓمٞمع سمٗمْمٚمف ،ويٕمذب اًمٕم٤ميص سمٕمدًمف ،ومال شم٘مٓمع ًمٓم٤مئع سمجٜم٦م
وٟمج٤مة ًمِمخص ُمٕملم ،وٓ ًمٕم٤مص سمٜم٤مر ،سمؾ اعم١مُمـ سملم اًمرضم٤مء واخلقف ،واهلل
اعم٤مًمؽ اعمٓمٚمؼ ٓ يًئؾ قمام يٗمٕمؾ ،ومٚمف اًمٕمٗمق قمـ اعمذٟم٥م وإن مل يت٥م ،وقمـ اًمٙم٤مومر
إذا أؾمٚمؿ ،يمام أن ًمف إيالم اخلٚمؼ وشمٕمذيٌٝمؿ ُمـ همػم ضمرم( ،)1وًمف شمٕمجٞمؾ اًمثقاب
واًمٕم٘م٤مب وشم٠مظمػممه٤م.
س :1هؾ يتخٚمػ وقمد اهلل اعم١مُمٜملم اجلٜم٦م ،ووقمٞمده سمتٕمذي٥م اًمٕمّم٤مة
اعمقطمديـ؟
ج :وقمد اهلل طمؼ ٓ يتخٚمػ ذ ًقم٤م ىمٓم ًٕم٤م؛ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﭽﭔ ﭕ ﭖ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2يٕمٜملُ :مـ طمٞم٨م احلؼ ،يمام ذم احلدي٨م(( :قو أن اهلل عذب أهل سـامواته وأرضـقه قعـذوم وهـو
ؾر ظامل هلم)) .وًمٙمـ اهلل ٓ يٗمٕمؾ شمٗمْمـالً ُمٜمـف وشمٙمر ًُمـ٤م ،ىمـ٤مل اهلل قمـز وضمـؾ :ﭽﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﭼ [اًمٙمٝمـــػ .]19 :وىمـــ٤مل ؾمـــٌح٤مٟمف :ﭽﮈﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﭼ [اًمتقسم٦م .]07:وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف :ﭽﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ
ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ [اإلهاء .]21 :وىم٤مل :ﭽﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ [اًمزًمزًمـــ٦م 0:ـ  .]2ومٚمـــف
ؾمٌح٤مٟمف احلٙمٛم٦م اًمٌ٤مًمٖم٦م ،واحلج٦م اًمٌ٤مهرة.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

ما البد منه في أمور ال ِّدين

95

ﭗﭼ( ،)1ﭽﰅ ﰆﰇﰈ ﰉﭼ(.)2
أُم٤م وقمٞمده ًمٚمٕمّم٤مة اعمقطمديـ :ومٞمجقز ختٚمٗمف سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٙمرم وقمٗمق اًمٙمريؿ اًمذي
ييب سمف اعمثؾ قمٜمد اًمٕمرب ،وٓ يٚمزم ُمـ ذًمؽ اًمٙمذب ذم أىمقاًمف ضمؾ وقمال.
قمغم أن ٟمٗمقذ اًمققمٞمد ص٤مدق سمقاطمد ُمـ يمؾ صٜمػ ُمـ ـمقائػ اًمٕمّم٤مة
اعمقطمديـ ،قمغم أن اًمٕمٗمق يّمدق سمام سمٕمد اًمٕمذاب واًمتٕمذي٥م ،وىمد وقمدهؿ سمف وٟمٗم٤مه
قمـ همػم اعمقطمديـ ،ذم ىمقًمف :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﭼ(.)3
سُ :3مـ هؿ قمّم٤مة اعمقطمديـ ،وُم٤م طمٙمٛمٝمؿ ،وُم٤م اًمقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ؟
أس قمغم صٖمػمة ،ؾمٛمل قم٤مص ًٞم٤م ووم٤مؾم ً٘م٤م.
ج :يمؾ ُمـ ارشمٙم٥م يمٌػمة ،أو َّ
وطمٙمؿ اًمٕم٤ميص يمً٤مئر اعم١مُمٜملم ٓ ،خيرج ُمـ اإلؾمالم سمٛمٕمّمٞم٦م ،وًمٙمـ ٓ
شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف( ،)4وٓ يّمغم ظمٚمٗمف

()5

إٓ احل٤ميمؿ اجل٤مئز ،ومٞمّمغم ظمٚمٗمف اجلٛمٕم٦م

واًمٕمٞمديـ.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ؾمقرة اًمروم ،أي٦م.)3( :
( )1ؾمقرة آل قمٛمران ،أي٦م.)9( :
( )3ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م.)223 ،12( :
(ً )1مٞمس قمغم إـمالىمف ،وإٟمام ومٞمف شمٗمْمٞمؾ؛ واهلل شمٕم٤ممم مل ي٠مُمر سمرد ظمؼم وم٤مؾمؼ ،وإٟمام أُمر سم٤مًمتٌلم واًمتثٌٞمـ٧م،
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ [احلجرات.]3:
اٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ :يمت٤مب اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ،ص( ،)110-113ـمٌع سمٛمٓمٌٕمـ٦م اعمـدين،
سم٤مًم٘م٤مهرة.
( )1وإن صغم ظمٚمٗمف مل شمٌٓمؾ صـالشمف ،وصـالشمف ذم ٟمٗمًـف صـحٞمح٦م ،ىمـ٤مل ؿمـٞمخ اإلؾمـالم ذم جمٛمـقع
اًمٗمت٤موى (":)311/13وًمٙمـ يمره ُمـ يمره اًمّمالة ظمٚمٗمف؛ ٕن إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر
واضم٥م" .واٟمٔمر :ذح اًمٓمح٤موي٦م ص (.)111



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

ما البد منه في أمور ال ِّدين

96

واًمقاضم٥م قمغم اًمٕم٤ميص :اًمتقسم٦م ُمـ اعمٕمّمٞم٦م .وأريم٤مهن٤م صمالصم٦م )2( :اإلىمالع
قمٜمٝم٤م )1( .واًمٜمدم قمغم ومٕمٚمٝم٤م )3( .واًمٕمزم قمغم أن ٓ يٕمقد إًمٞمٝم٤م أسمدً ا(.)1
سُ :1م٤م هل اًمٙمٌػمة؟
جُ :م٤م يم٤من ومٞمف َطمدل ذم اًمدٟمٞم٤م أو وقمٞمد ذم أظمرة ،زاد سمٕمْمٝمؿ" :أو ضم٤مء ومٞمف
وقمٞمد يٜمٗمل اإليامن ،أو ًمٕمـ"(.)2

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 2ويزاد قمٚمٞمٝم٤م راسمع :وهق اًمتحٚمؾ ُمٜمٝم٤م إن يم٤مٟم٧م ُمٔمٚمٛم٦م عمًٚمؿ ُم٤م أُمٙمٜمف ذًمؽ.
وظم٤مُمًٝم٤م :اإلظمالص هلل شمٕم٤ممم؛ ٕن اإلٟمً٤من ىمد يتقب ُمـ أضمؾ اًمدٟمٞم٤م.
( )1روى اسمـ ضمرير ذم ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ( ،)113 /2قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل( :اًمٙمٌ٤مئر :يمـؾ ذٟمـ٥م ظمتٛمـف اهلل
سمٜم٤مر أو همْم٥م أو ًمٕمٜمف أو قمذاب).
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[مبحث :عدد اقؽبائر]
س :1يمؿ قمدد اًمٙمٌ٤مئر؟
ج :مجٕمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء واظمتٚمٗمقا ذم شمٕمداده٤م ،ومٛمٜمٝمؿ اعمٙمثر وُمٜمٝمؿ اعم٘مؾ(.)1
أًمػ ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ اسمـ طمجر اعمٙمل يمت٤مسمف" :اًمزواضمر" ،وأضم٤مد ومٞمف وأوصٚمٝم٤م إمم:
أرسمٕمامئ٦م وؾم٧م وؾمتلم يمٌػمة.
وأًمػ ومٞمٝم٤م احل٤مومظ اًمذهٌل إمم ؾمٌٕملم يمٌػمة( .)2وٟمٔمٛمٝم٤م ص٤مطم٥م" :اإلىمٜم٤مع"
وم٠موصٚمٝم٤م إمم ؾم٧م وؾمتلم يمٌػمة .وهل ذم هذا اجلدول اعم٘م٤مسمؾ.
وىمد ذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ ذمُ" :مدارج اًمً٤مًمٙملم" ومّمالً ذم أضمٜم٤مس ُم٤م يت٤مب ُمٜمف ،وٓ
ٜمً٤م ،قمٚمٞمٝم٤م
يًتحؼ اًمٕمٌد اؾمؿ اًمت٤مئ٥م طمتك يتخٚمص ُمٜمٝم٤م ،وىم٤مل" :إهن٤م اصمٜم٤م قمنم ضم ً
ُمدار يمؾ ُم٤م طمرم اهلل ،وإًمٞمٝم٤م يٜمتٝمل اًمٕم٤ممل سم٠مههؿ ،إٓ أشمٌ٤مع اًمرؾمؾ صٚمقات اهلل
قمٚمٞمٝمؿ وؾمالُمف"(.)3
وىمد َقمدَّ شمٚمؽ إضمٜم٤مس ـ أي :إُمٝم٤مت اإلصمٜم٤م قمنم ـ وذطمٝم٤م؛ وهل هذه:
( )2اًمٙمٗمر )1( ،اًمنمك )3( ،اًمٜمٗم٤مق )1( ،اًمٗمًقق )1( ،اًمٕمّمٞم٤من )3( ،اإلصمؿ،
( )0اًمٕمدوان )2( ،اًمٗمحِم٤مء )9( ،اعمٜمٙمر )27( ،اًمٌٖمل )22( ،اًم٘مقل قمغم اهلل سمٖمػم
قمٚمؿ )21( ،اشمٌ٤مع همػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم.
سُ :3م٤م هل اًمٙمٌ٤مئر اًمتل قمدَّ ه٤م ص٤مطم٥م :اإلىمٜم٤مع ،اًمِمٞمخُ /مقؾمك احلج٤موي
احلٜمٌكم ذم ُمٜمٔمقُمتف؟
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2اٟمٔمر :جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( ،)310 - 317/2وذح اًمٓمح٤موي٦م ص (.)123
( )1ذم يمت٤مسمف :اًمٙمٌ٤مئر .وىمد ـمٌع قمدة ـمٌٕم٤مت.
(ُ )3مدراج اًمً٤مًمٙملم (.)331/2
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ج :هل :ؾم٧م وؾمتقن يمٌػمة ،وهذا سمٞم٤مهن٤م:
 -2اًمنمك إيمؼم.

-1ىمتؾ اًمٜمٗمس

 -3أيمؾ اًمرسم٤م.

 -1اًمًحر.

 -1اًم٘مذف.

 - 3أيمؾ أُمقال اًمٞمت٤مُمك سم٤مًمٌ٤مـمؾ.

 -0اًمتقزم يقم ااًمزطمػ ذم احلرب -2 .اًمزٟم٤م.
 -27ذب اخلٛمر

 -9اًمٚمقاط.
 -22ىمٓمع اًمٓمريؼ.

 -21هىم٦م ُم٤مل اًمٖمػم ،وأيمؾ ُم٤مًمف سم٤مـم ً
ال سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾ واًمٞمد.
 -23ؿمٝم٤مدة اًمزور.

 -21قم٘مقق اًمقاًمديـ.

 -21اًمٖمٞمٌ٦م.

 -23اًمٜمٛمٞمٛم٦م.

 -20اًمٞمٛملم اًمٖمٛمقس.

 -22شمرك اًمّمالة.

 -29صالة اعمحدث شمٕمٛمدً ا.

 -17اًمّمالة سمٖمػم اًمقىم٧م.

 -12اًمّمالة إمم همػم ىمٌٚم٦م.

 -11اًمّمالة سمال ىمراءة.

 -13ىمٜمقط اًمٗمتك ُمـ رمح٦م اهلل.

 -11إؾم٤مءة اًمٔمـ سم٤مهلل.

 -11إُمـ ُمـ ُمٙمر اهلل.

 -13ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ.

 -10اًمٙمؼم واخلٞمالء.
 -12اًمٙمذب ًمرُمل اًمٗمتٜم٦م وآومؽماء قمٛمدً ا قمغم اًمٜمٌل ﷺ.
 -19ىمٞم٤مدة ديقث.

ٟ -37مٙم٤مح اعمحٚمؾ.

 -32هجرة اعم١مُمـ اًمٕمدل.
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 -31شمرك احل٩م ُمع آؾمتٓم٤مقم٦م ،وقمدم اًمٕمزم قمغم ومٕمٚمف.
ُ -33مٜمع اًمزيم٤مة.

 -31خم٤مًمٗم٦م احلؼ.

ُ -31مٜمع طمٙمؿ احل٤ميمؿ.

 -33إقمٓم٤مء اًمرؿمقة.

 -30اًمٗمٓمر سمال قمذر ذم رُمْم٤من وًمق يق ًُم٤م واطمدً ا.
 -32اًم٘مقل سمال قمٚمؿ ذم اًمدِّ يـ.

 -39ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ.

 -17اإلسار قمغم اًمٕمّمٞم٤من.

 -12شمرك اًمتٜمزه ُمـ اًمٌقل.

 -11إشمٞم٤من احل٤مئض ذم ومرضمٝم٤م.

ٟ -13مِمقز اعمرأة قمغم زوضمٝم٤م سمال قمذر.

 -11إحل٤مق اعمرأة سم٤مًمزوج ُمـ ٓ يٚمتحؼ سمف.
 -11يمتامم اًمٕمٚمؿ قمغم اعمًتٝمدي -13 .شمّمقير صقرة ُم٤م ومٞمف روح.
 -10اشمٞم٤من اًمٙم٤مهـ.
 -12اشمٞم٤من اًمٕمراف وشمّمدي٘مف ذم ىمقًمف.
 -19اًمًجقد ًمٖمػم اهلل.

 -17اًمدقم٤مي٦م إمم سمدقم٦م أو والًم٦م.

 -12اًمٖمٚمق ذم اًمٖمٜمٞمٛم٦م.

 -11اًمٜمٞم٤مطم٦م قمغم اعمٞم٧م.

 -13اًمتٓمػم.

 – 11اؾمتٕمامل أواين اًمذه٥م واًمٗمْم٦م.

 -11ضمقر اعمقيص ذم وصٞمتف حلرُم٤من وارث.
 -13إسم٤مق اًمٕمٌد.

 -10إشمٞم٤من اعمرأة ذم دسمره٤م.

حل ِّر.
 -12سمٞمع ا ُ

 -19اؾمتحالل اًمٌٞم٧م احلرام.

 – 37ايمتً٤مب اًمرسم٤م واًمِمٝم٤مدة قمٚمٞمفٟ -32 .مٗم٤مق ذي اًمقضمٝملم.
 -31همش اإلُم٤مم ًمٚمرقمٞم٦م.

 -33إشمٞم٤من اًمٌٝمٞمٛم٦م سمٗمٕمؾ اًمٗم٤مطمِم٦م.

 -31إؾم٤مءة اعم٤مًمؽ إمم اًم٘مـ.

 -31شمرك اجلٛمٕم٦م.

 -33دقمقى آٟمتً٤مب إمم ُمـ ًمٞمس سم٠مصٚمف.
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ادطؾب اقسابع
[يف اقرفن اقثاقث من أرفان اقدِّ ين واإلحسان]
ومـه :يعب اإليامن وؿقه :تسعة عؽ سماالً وتسع وتسعون يعبة:
سُ :2م٤م اإلطمً٤من؟
ج :هق :أن شمٕمٌد اهلل يم٠مٟمؽ شمراه ،وم٢من مل شمٙمـ شمراه وم٢مٟمف يراك ،وهذا ضمقاب اًمٜمٌل
ﷺ قمغم ؾم١مال ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم()1؛ ًمٞمٕمٚمؿ اًمٜم٤مس يمام ذم اإليامن واإلؾمالم.
وم٤مإليامن ُمٌدأ ،واإلؾمالم وؾمط ،واإلطمً٤من يمامل ،وجمٛمققمٝم٤م اًمدِّ يـ اخل٤مًمص.
س :1اذح زم ُمٕمٜمك اإلطمً٤من سم٠مسمًط ُمـ هذا؟
ج :اإلطمً٤من ًمٗمظ قم٤مم وُمٕمٜم٤مه فم٤مهر ،وهق ُمٓمٚمقب ُمـ يمؾ ُم١مُمـ سمٙمؾ ُمٕم٤مٟمٞمف
ذم يمؾ رء ،يقضمف اإلٟمً٤من إًمٞمف ىمٚمٌف سمٕمٛمؾ اًمٗمٙمر أو اجلقارح ،وم٘مد يمت٥م اهلل
اإلطمً٤من قمغم يمؾ رء( ،)2وٟمقه سمٛمحٌتف ًمٚمٛمحًٜملم؛ ضمزاء اإلطمً٤من سمٛمثٚمف وزي٤مدة،
ومال يٕمٛمؾ اعم١مُمـ قمٛم ً
ال إٓ وهق حمًـ ًمف سمٛمراىمٌ٦م اهلل ومٞمف ،ويٚمزُمٝم٤م اشم٘م٤من اًمٕمٛمؾ
وضمقدشمف.
س :3يمٞمػ شم٘مقل :إٟمف قم٤مم ،وىمد ظمص ﷺ سم٤مًمٕمٌ٤مدة ذم سمٞم٤مٟمف يمام شم٘مدم؟
ج :مل خيٚمؼ اهلل اإلٟمً٤من إٓ ًمٕمٌ٤مدشمف وطمده ،سمٛمٕمٜمك اخلْمقع واًمتذًمؾ ًمف ،طم ًٌ٤م ذم
يمؾ طم٤مل ،وإطمً٤من اًمٕمٌ٤مدة اًمنمقمٞم٦م ـ أي :اعمٓمٚمقسم٦م ُمٜمف ذ ًقم٤م ـ اإلشمٞم٤من هب٤م قمغم
أيمٛمؾ اًمقضمقه وأمتٝم٤م ،ورأس إطمً٤مهن٤م اإلظمالص ومٞمٝم٤م ،وهٙمذا يٓمٚم٥م ُمٜمف يمؾ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2شم٘مدم خترجيف ص (.)13
( )1يمام ذم طمدي٨م(( :إن اهلل فتب اإلحسان عذ فل يشء)) .رواه ُمًٚمؿ ،ح (.)2112/3( )2911
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قمٛمؾ ُمـ طمريم٦م أو ؾمٙمقن سم٤مإلطمً٤من ومٞمفُ ،مـ ـمريؼ اإلظمالص وُمراىمٌ٦م اهلل ومٞمف،
وذًمؽ سمحًـ اًمٜمٞم٤مت ،ومٝمل دمٕمؾ اًمٕم٤مدات قمٌ٤مدات ،وىمد قمٚمؿ اًمٜمٌل ﷺ ؾم٤مُمع
ذًمؽ احلدي٨م ،اًمقصقل إمم اإلظمالص ُمـ ـمري٘ملم.
سُ :1م٤م هق اًمٓمريؼ إول اعمقصؾ إمم اإلظمالص؟
ج :أؿم٤مر إًمٞمف سم٘مقًمف ﷺ(( :أن شمٕمٌد اهلل يم٠مٟمؽ شمراه)) ،وذم رواي٦م(( :أن ختِمك
اهلل يم٠مٟمؽ شمراه))( .)1أي :شم٘مدر ذم ٟمٗمًؽ قمغم يمؾ طم٤مل ،يم٠مٟمؽ طم٤مرض سملم يدي
ُمقٓك سمٛمرأى ُمٜمف وُمًٛمع ،ومال ؿمؽ أن ذًمؽ أدقمك ًمإلظمالص ومٞمام شمٕمٛمٚمف ،وومٞمام
يّمدر ُمٜمؽ ُمـ طمريم٦م أو ؾمٙمقن ،سمحٞم٨م ٓ شمؽمك ؿمٞم ًئ٤م مم٤م شم٘مدر قمٚمٞمف ُمـ اخلْمقع
واخلِمقع ،وطمًـ اًمًٛم٧م وطمٗمظ اًم٘مٚم٥م واجلقارح ،وآضمتامع سمٔم٤مهرك
وسم٤مـمٜمؽ ،وٓ شمؽمك ؿمٞم ًئ٤م ُمـ إشم٘م٤من اًمٕمٛمؾ وحتًٞمٜمف ،ومتٙمقن ص٤مد ًىم٤م ذم اًم٘مقل
واًمٗمٕمؾ.
سُ :1م٤م هق اًمٓمريؼ اًمث٤مين اعمقصؾ إمم اإلظمالص؟
ج :أؿم٤مر إًمٞمف سم٘مقًمف ﷺ(( :وم٢من مل شمٙمـ شمراه وم٢مٟمف يراك)) .أي :إذا مل شم٘مدر قمغم
شمّمقير طمْمقرك سملم يدي رسمؽ ،ومت٘مدر ذم ٟمٗمًؽ ُمِم٤مهدشمف ًمؽ ،وًمٙمؾ أطمد ُمـ
ظمٚم٘مف ُمـ طمريم٦م أو ؾمٙمقن ،ومٝمق اًم٘م٤مئؿ قمغم يمؾ ٟمٗمس.
س :3اذيمر زم ُمث٤مًٓ يتْمح سمف اعمٕمٜمك؟
ج :هذا ُمٕمٚمقم سم٤معم٘م٤ميً٦م قمغم قمقائد اًمٜم٤مس اجل٤مري٦م سمٞمٜمٝمؿ ،وم٢مٟمؽ شمرى اًمٌ٤مقم٨م
اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ إصالح اًمزى اًمٔم٤مهري ،سمٛمراؾمؿ إدب أُم٤مم إُمراء ومٛمـ دوهنؿ،
ويمذا أُم٤مم اًمّم٤محللم ُمـ اطمؽماُمٝمؿ وطمٞم٤مئف ُمٜمٝمؿ ،وحترك اًم٘مٚمقب سمذيمر اهلل قمٜمد
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

أيْم٤م ،ح (.)17/2( )27
( )2هذه اًمٚمٗمٔم٦م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ً
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رؤي٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ،وُمـ يٌدو قمغم أـمراومٝمؿ ُمٕمٜمك اخلٚمقص واخلِمقع ،يمام
ضم٤مء ذم وصٗمٝمؿ(( :اًمذيـ إذا رؤوا ذيمر اهلل))(.)1
س :0ومامذا يؽمشم٥م قمغم اإلظمالص واعمراىمٌ٦م؟
جُ :مـ راىم٥م اهلل مل يتٕمد طمدوده ،ومل ي٘مدم قمغم أُمر طمتك يٕمرف ُم٤م طمٙمؿ اهلل
اًمن طمٞم٤مءه ُمـ اًمٜم٤مس ذم اًمٕمالٟمٞم٦م ،ومل يٕمٛمؾ قمٛم ً
ال إٓ
ومٞمف ،واؾمتحك ُمٜمف شمٕم٤ممم ذم ِّ
قمغم أطمًـ اًمقضمقه وأمتٝمام ،وًمق يم٤من ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م؛ ٕن اهلل ورؾمقًمف أُمر
سم٤مإلطمً٤من ،واًمٜمّمح ومٞمف ،ومّم٤مر ذًمؽ اًمٕمٛمؾ قمٌ٤مدة سمٛمراىمٌ٦م اهلل ومٞمف.
وهٙمذا ٓ يزال اعم١مُمـ ذم قمٌ٤مدة طمتك يٚم٘مك رسمفُ ،مٕمرو ًوم٤م سملم اًمٜم٤مس سم٤مًمّمدق،
ُمٕمدو ًدا قمٜمد اهلل ُمـ اًمّمدي٘ملم.
س :2ذيمر سمٕمْمٝمؿ رء ُمـ اًمتّمقف( )2ذم ُمٕمٜمك اإلطمً٤من ،واًمٜمٗمس شمِمت٤مق
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2رواه احلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي قمـ اسمـ قمٌ٤مس ،يمام ذم صحٞمح اجل٤مُمع (.)313/1
وورد قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ،قمـ اًمٜمٌل ﷺ ذم ىمقًمف :ﭽﭑﭒﭓﭔ ﭼ ىم٤مل:
((هم اقذين يذفر اهلل قرؤيتفم)).
رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم أظمٌ٤مر أصٗمٝم٤من ( ،)132/2واًمقاطمدي واًمديٚمٛمل واسمـ ُمٌ٤مرك ذم اًمزهد ،رىمؿ:
( .)120ذيمر ذًمؽ اًمٕمالُم٦م إًمٌ٤مين رمحف اهلل ،وىم٤مل":وم٤محلدي٨م طمًـ؛ ٓ ؾمٞمام وًمف ؿم٤مهد ُمـ
طمدي٨م :قمٛمر سمـ اجلٛمقح ،وؾمٕمد اسمـ أيب وىم٤مص ،وأؾمامء سمٜم٧م يزيد ،قمٜمد أيب ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م
( .")3/2اٟمٔمر :اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ،ح (.)171/1( )2310
وورد قمـ اسمـ ُمًٕمقد( :إن ُمـ اًمٜم٤مس ُمٗم٤مشمٞمح ًمذيمر اهلل ،وم٢مذا رؤوا ُذيمر اهلل) .رواه اإلُم٤مم أمحد ذم
اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل (.)202/3
( )1يٓمٚمؼ سمٕمض اًمٜم٤مس اًمتّمقف قمغم اًمٕمٌ٤مدات اًمنمقمٞم٦م ،اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مقمامل اًم٘مٚمقب وشمزيمٞم٦م اًمٜمٗمقس،
سم٤مإلظمالص واعمراىمٌ٦م واًمزهد ذم اًمدٟمٞم٤م ،يمام هٜم٤م.
واقصحقح :أن شمٚمؽ اًمٕمٌ٤مدات إذا يم٤مٟم٧م ىم٤مئٛم٦م قمغم آشمٌ٤مع ًمٚمدًمٞمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦مُ ،مٜمْمٌٓم٦م
سمْمقاسمط اًمنميٕم٦م ،ومٝمل ضمزء ُمـ اًمنميٕم٦م ،وًمٞمً٧م ُمـ اًمتّمقف ذم رء؛ ٕن اًمتّمقف ُمٜمٝم٩م
سمدقمل خم٤مًمػ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م.
=
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إًمٞمف اًمٖمري٥م؟
ج :حاصؾه :أن اعمراد ُمـ اإلطمً٤من ،اإلظمالص ذم إقمامل اًمذي هق ؾمٌ٥م
ىمٌقهل٤م ًمتح٘مٞمؼ إرادة وضمف اهلل ومٞمٝم٤م ،وقمدم آًمتٗم٤مت إمم همػمه ،وًمذًمؽ ص٤مر ريمٜمً٤م ُمـ
أريم٤من اًمديـ ،وم٤مٕقمامل ُمٌٜمٞم٦م قمٚمٞمف ،وىمٌقهل٤م راضمع إًمٞمف ،وهو مـؼسم إؼ مؼامػ:
األولُ :م٘م٤مم اعمِم٤مهدة؛ وهق :أن يٕمٛمؾ اًمٕمٌد قمغم ُم٘مت٣م ُمِم٤مهدة اهلل سم٘مٚمٌف،
ومٞمتٜمقر اًم٘مٚم٥م سم٤مإليامن وشمٜمٗمذ اًمٌّمػمة ذم اًمٕمروم٤من ،طمتك يّمػم اًمٖمٞم٥م يم٤مًمٕمٞم٤من،
وهذه هل اعمراىمٌ٦م ،وهل اإلظمالص وزي٤مدة ،وي٘م٤مل ًمّم٤مطمٌٝم٤م :قم٤مرف.
واقثاينُ :م٘م٤مم اإلظمالص وم٘مط؛ وهق :أن يٕمٛمؾ قمغم اؾمتحْم٤مر ُمِم٤مهدة اهلل
إي٤مه ،واـمالقمف قمٚمٞمف وىمرسمف ُمٜمف ،وم٢مذا اؾمتحي اًمٕمٌد هذا ذم قمٛمٚمف وقمٛمؾ قمٚمٞمف ،ومٝمق
خمٚمص هلل شمٕم٤ممم؛ ٕن ذًمؽ يٛمٜمٕمف ُمـ آًمتٗم٤مت إمم همػمه ،وإرادشمف سم٤مًمٕمٛمؾ يقضم٥م ًمف
اخلِمٞم٦م واخلقف اًمتٕمٔمٞمؿ.
س :9هؾ اإلطمً٤من ُمـ أقمامل اًم٘مٚمقب؟
ج :اإلطمً٤من قم٤مم سمٛمٕمٜمك اشم٘م٤من اًمٕمٛمؾ وضمقدشمف ،ومٞمدظمؾ ذم إقمامل اًمٔم٤مهري٦م
واًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ،ورأس إطمً٤مهن٤م اإلظمالص ومٞمٝم٤م ،يمام شم٘مدم.
واإلظمالص ُمـ إقمامل اًم٘مٚمٌٞم٦م ،وىمد ىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهللً" :مٞمس قمغم
اًمٜمٗمس رء أؿمؼ ُمـ اإلظمالص؛ ٕٟمف ًمٞمس هل٤م ومٞمف ٟمّمٞم٥م"(.)1

=

وهؿ ي٘مررون هذه اعمخ٤مًمٗم٦م ذم ُم١مًمٗم٤مهتؿ؛ وُمـ ذًمؽ ُم٤م ذيمره اعمّمٜمػ ـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ـ قمٜمٝمؿ ُمـ
اًمتٗمريؼ سملم اًمنميٕم٦م واحل٘مٞم٘م٦م ،ذم يمت٤مسمف اعمٛمتع :اًمتح٘مٞمؼ ومٞمام يٜمً٥م إمم أهؾ اًمٓمريؼ.
وًمذا ومال جيقز ًمٜم٤م أن ٟمًٛمل اًمٕمٌ٤مدات اًمنميٕم٦م سم٤مؾمؿ ُمٌتدع ،خم٤مًمػ ذم اؾمٛمف وُمًامه ًمٚمنميٕم٦م
اعمحٛمدي٦م .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

( )2اٟمٔمرُ :مدراج اًمً٤مًمٙملم (.)91/1
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سُ :27م٤م هل إقمامل اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ،وُم٤مذا هل٤م ُمـ اعمزي٦م؟
ج :هل :أقمامل اًم٘مٚمقب ،وىمد أؿم٤مر إمم ُمزيتٝم٤م ىمقًمف ﷺ(( :إن اهلل ٓ يٜمٔمر إمم
صقريمؿ ،وًمٙمـ يٜمٔمر إمم ىمٚمقسمٙمؿ وأقمامًمٙمؿ))( .)1وُمـ قمرومٝم٤م قمٚمؿ أهن٤م هل روح
إقمامل اًمٔم٤مهري٦م ،وأن ومروٝم٤م آيمد ُمـ ومرض أقمامل اجلقارح ،وُمًتحٌٝم٤م أطم٥م
إمم اهلل ُمـ ُمًتح٥م أقمامل اجلقارح.
سُ :22م٤م هل أقمامل اًم٘مٚمقب؟
ج :هل يمثػمة؛ وُمٜمٝم٤م :اإلظمالص اًمذي هق هم٤مي٦م اإلطمً٤من ،وُمٜمٝم٤م :اعمحٌ٦م هلل
واًمتقيمؾ قمٚمٞمف ،واإلٟم٤مسم٦م ،واخلقف واًمرضم٤مء ،واًمّمؼم قمغم أواُمره وٟمقاهٞمف وأىمداره،
واًمرو٤م سمف وًمف وومٞمف ،واعمقآة ومٞمف واعمٕم٤مداة ومٞمف ،واإلظمٌ٤مت إًمٞمف واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م سمف،
واًمتٗمٙمػم ذم آي٤مشمف وخمٚمقىم٤مشمف وٟمحق ذًمؽ.
واخلٓمر قمٔمٞمؿ ذم أوداده٤م ،ومْمد اإلظمالص اًمري٤مء واًمًٛمٕم٦م واًمٜمٗم٤مق ،وىمد
ومّمٚمٝم٤م ص٤مطم٥م :إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمديـ(.)2
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،ذم يمت٤مب :اًمؼم واًمّمٚم٦م ،سم٤مب :حتريؿ فمٚمؿ اعمًٚمؿ ،ح ()1131
(ُ ،)2920/1مـ طمدي٨م :أيب هريرة ،سمٚمٗمظ(( :إن اهلل ال يـظر إؼ صورفم وأمواقؽم)) .وذم
رواي٦م(( :إن اهلل ال يـظر إؼ أجسامؽم وال إؼ صورفم وقؽن يـظر إؼ ـؾوبؽم وأعامقؽم)).
وذم آؾمتدٓل هبذا احلدي٨م قمغم إقمامل اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م وم٘مط ٟمٔمر؛ ٕن احلدي٨م ٟمص قمغم أن اًمٜمٔمر إمم
اًم٘مٚمقب وإمم إقمامل ،وإقمامل ًمٗمظ ُمٓمٚمؼ يِمٛمؾ إقمامل اًمٔم٤مهر وإقمامل اًمٌ٤مـمٜم٦م ،أُم٤م اًمذي ٓ
يٜمٔمر اهلل إًمٞمف ،ومٝمل اًمّمقر وإضمً٤مد وإُمقال ،وإقمامل اًمٔم٤مهرة ًمٞمً٧م داظمٚم٦م ومٞمٝم٤م .ومٚمٞمتٜمٌف.
( )1يتْمح سم٤مًمرضمقع إمم هتذيٌف؛"ُمققمٔم٦م اعم١مُمٜملم ُمـ إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمدِّ يـ" ،عمحٛمد مج٤مل اًمديـ
اًم٘م٤مؾمٛمل ،أو يمت٤مب":خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ"ٓ ،سمـ ىمداُمف ،و"اعمٜمٝم٤مج"ٓسمـ اجلقزي؛ ٕهنؿ
طم٤موًمق ذم يمت٤مهبؿ اؾمتخالص اًمزسمدة اعمٗمٞمدة ُمـ إطمٞم٤مء قمٚمقم اًمدِّ يـ ،سمحٞم٨م خيٚمق ُمـ ُمٗم٤مؾمدة وٓ
=
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س :21هؾ حيٌط اًمٕمٛمؾ اًمري٤مء؟
ج :إن ؿم٤مرك اًمري٤مء اًمٕمٛمؾ ُمـ أصٚمف ،وم٤مًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م قمغم سمٓمالٟمف ،وإن
يم٤من أصؾ اًمٕمٛمؾ هلل صمؿ ـمرأ قمٚمٞمف ظم٤مـمر اًمري٤مء ودومٕمف مل ييه سمال ظمالف ،وإن
اؾمؽمؾمؾ ُمٕمف ومخالف ،رضمح أمحد أن قمٛمٚمف ٓ يٌٓمؾ سمذًمؽ ،يمام ىم٤مًمف اسمـ رضم٥م.
وىم٤مل" :اًمري٤مء اعمحض ٓ يٙم٤مد يّمدر ُمـ ُم١مُمـ ذم ومرض صالة وصقم ،وىمد
يّمدر ذم ٟمحق صدىم٦م وطم٩م ،وهذا اًمٕمٛمؾ ٓ يِمؽ ُمًٚمؿ أٟمف طم٤مسمط"( .)1اٟمتٝمك.
س :23هؾ شمٌٓمؾ اًمٕمٌ٤مدة إذا ظم٤مًمط ٟمٞمتٝم٤م رء همػم اًمري٤مء؟
ج :ىم٤مل ذم ذح آىمٜم٤مع واعمٜمتٝمك" :إٟمف ُمتك ٟمقى ُمع ٟمٞم٦م اًمّمقم هْمؿ اًمٓمٕم٤مم،
أو ُمع ٟمٞم٦م احل٩م اًمتج٤مرة ،أو رؤي٦م اًمٌالد اًمٜم٤مئٞم٦م ،إن ذًمؽ يٜم٘مص إضمر ،وهذا ُمع
قمدم متحض اًمٜمٞم٦م يمٚمٝم٤م ًمذًمؽ ،وم٢من متخْم٧م ًمذًمؽ ومٕمٌ٤مدة سم٤مـمٚم٦م"(.)2
=

خيؾ سمٗمقائده؛ ٕن يمت٤مب اإلطمٞم٤مء ومٞمف ومقائد ُمٗمٞمدةً ،مٙمـ ومٞمف ُمقاد ُمذُمقُم٦م وم٤مؾمدة؛ ُمـ يمالم
ًمٚمٗمالؾمٗم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمتقطمٞمد واًمٜمٌقة واعمٕم٤مد .اٟمٔمر :جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)11/27
إو٤موم٦م إمم ُم٤م ومٞمف ُمـ أطم٤مدي٨م ُمقوققم٦م ،وأظمٌ٤مر ُمٙمذوسم٦م ،وىمّمص سم٤مـمٚم٦م قمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء
واًمزه٤مد ،وُم٤م ومٞمف ُمـ إهائٞمٚمٞم٤مت ُمٜمٙمرة ،وقم٘م٤مئد يمالُمٞم٦م ،وشمّمقف هم٤مزم ذم سمٕمض اجلقاٟم٥م .وُمع
يمثػما،
أن أصح٤مب اًمٙمت٤مب اًمً٤مسم٘م٦م اًمذيمر ،مل يًٚمام سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ُمـ هذه اعمٗم٤مؾمد ،إٓ أهنؿ ىمٚمٚمقا ُمٜمٝم٤م ً
مم٤م ؾمٝمؾ آؾمتٗم٤مدة ُمـ اجلقاٟم٥م اإلجي٤مسمٞم٦م ذم اًمٙمت٤مب .واهلل اعمًتٕم٤من ،ورمح٦م اهلل قمغم اجلٛمٞمع.
وأوؼ مـفا :اًمرضمقع إمم يمت٥م ؿمٞمخ اإلؾمـالم اسمــ شمٞمٛمٞمـ٦م ،اعمتٕمٚم٘مـ٦م سمـ٠مقمامل اًم٘مٚمـقب؛ يم٤مًمٕمٌقديـ٦م
واًمتحٗم٦م اًمٕمراىمٞم٦م ،وأُمراض اًم٘مٚمقب وؿمٗم٤مئٝم٤م ،وشمزيمٞم٦م اًمٜمٗمقس ،وهمػمه٤م.
ويمت٥م اسمـ اًم٘مٞمؿ؛ ُمثؾ :إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ،واجلقاب اًمٙم٤مذم ،وُمدارج اًمً٤مًمٙملم.
ويمذًمؽ ُم١مًمٗم٤مت اسمـ رضم٥م ،وأُمث٤مهلؿ ُمـ اعمٕمرووملم سمّمح٦م اعمرود وؾمالُم٦م اعمٜمٝم٩م .واهلل اعمقومؼ.

( )2ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ (.)09/2
( )1اٟمٔمر سمٜمحقه :ذح ُمٜمتٝمك اإلرادت ( ،)201/2واإلىمٜم٤مع ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد (.)273/2
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وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد" :اًمت٤مضمر واعمًت٠مضمر واعمٙم٤مرى ،أضمرهؿ قمغم ىمدر ُم٤م خيٚمص
ُمـ ٟمٞمتٝمؿ ذم همزواهتؿ ،وٓ يٙمقن ُمثؾ ُمـ ضم٤مهد سمٜمٗمًف وُم٤مًمف ٓ خيٚمط سمف
همػمهؿ"(.)1
اجلامل وطم٩م
س :21يمٞمػ شم٘مقل ومٞمام روى قمـ جم٤مهد ،أٟمف ىم٤مل ذم احل٩م ّ
إضمػم ،وطم٩م اًمت٤مضمر هق شم٤مم ،وٓ يٜم٘مص ُمـ أضمقرهؿ رء؟
ج :ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :إٟمف حمٛمقل قمغم أن ىمّمدهؿ إصكم يم٤من هق احل٩م دون
اًمتٙمً٥م ،ومٗمرق سملم ُمـ ي٠مظمذ اعم٤مل ًمٞمح٩م ،وسملم ُمـ حي٩م ًمٞم٠مظمذ اعم٤مل.
س :21هؾ يٜم٘مص اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح سمثٜم٤مء اًمٜم٤مس إذا ومرح سمف؟
ج ٓ :يٜم٘مص سمذًمؽ؛ وم٘مد ضم٤مء ذم طمدي٨م أسمك ذر قمـ اًمٜمٌل ﷺ ،أٟمف ؾمئؾ قمـ
اًمرضمؾ يٕمٛمؾ اًمٕمٛمؾ هلل ُمـ اخلػم حيٛمده اًمٜم٤مس قمٚمٞمف؟ وم٘م٤مل(( :شمٚمؽ قم٤مضمؾ سمنمى
اعم١مُمـ))( .)2وذم طمدي٨م أسمك هريرة ريض اهلل قمٜمف ،أن رضم ً
ال ىم٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل،
اًمن وأضمر
اًمرضمؾ يٕمٛمؾ ومٞمنه ،وم٢مذا اـمٚمع قمٚمٞمف أقمجٌف ،وم٘م٤ملً(( :مف أضمران؛ أضمر ِّ ِّ
اًمٕمالٟمٞم٦م))(.)3
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

()2يٜمٔمر ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ (.)27/2
( )1أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اًمؼم واًمّمٚم٦م ،سم٤مب :إذا ُأصمٜمل قمغم اًمّم٤مًمح ،ح (.)1731/1( )1311
اًمن ،ح ()1321
( )3أظمرضمف اًمؽمُمذي ُمـ طمدي٨م :أيب هريرة ذم يمت٤مب :اًمزهد ،سم٤مب ،)19( :قمٛمؾ ِّ
( ،)911/1وىم٤مل":طمًـ همري٥م" .واسمـ ُم٤مضمف ذم اًمزهد ،سم٤مب :اًمثٜم٤مء احلًـ ،ح ()1113
( .)212/1وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ.
ىم٤مل اًمؽمُمذي ذم اًمًٜمـ (":)191 ،191/1وىمد ومن سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ هذا احلدي٨م ،وم٘م٤مل :إذا
أ لـمٚمع قمٚمٞمف أقمجٌف ،وم٢مٟمام ُمٕمٜم٤مه :أن يٕمجٌف صمٜم٤مء اًمٜم٤مس قمٚمٞمف سم٤مخلػم؛ ًم٘مقل اًمٜمٌل ﷺ(( :أكتم يفداء
اهلل يف األرض)) .ومٞمٕمجٌف صمٜم٤مء اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ،وهلذا عم٤م يرضمق سمثٜم٤مء اًمٜم٤مس قمٚمٞمف .وم٠مُم٤م إذا أقمجٌف ًم َٞمٕمٚمؿ
اًمٜم٤مس ومٞمف اخلػم؛ ًمٞمٙمرم قمغم ذًمؽ ويٕمٔمؿ قمٚمٞمف ،ومٝمذا ري٤مء.
وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ :إذا أ لـمٚمع قمٚمٞمف وم٠مقمجٌف رضم٤مء أن يٕمٛمؾ سمٕمٛمٚمف ،ومٞمٙمقن ًمف ُمثـؾ أضمـقرهؿ،
أيْم٤م".
ومٝمذا ًمف ُمذه٥م ً
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س  :23هؾ يي اًمٕم٤مُمؾ اًمتحدث سمٕمٛمٚمف إذا يم٤من ًمف ىمّمد طمًـ؟
ج ٓ :ييه ،سمؾ ىمد يث٤مب قمٚمٞمف إذا ىمّمد سمف شمرهمٞم٥م اًمٜم٤مس ذم اإلىمتداء سمف ،أو
ؿمٙمرا ،أو ٟمحق ذًمؽ ،وهلذا شمرضمؿ سمٕمض اًمٕمٚمامء
اًمتحدث سمٜمٕمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم
ً
ٕٟمٗمًٝمؿُ ،مثؾ :اجلالل اًمًٞمقـمل وهمػمه.
وًمٞمحذر أن يٙمقن ُمـ سم٤مب شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس ،وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽﯙ ﯚ
ﯛﭼ( .)1وىم٤مًم٧م إدسم٤مء ٓ" :يٜمٌٖمل أن يٛمدح اإلٟمً٤من ٟمٗمًف أو ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف".
وهلؿ ومٞمف أُمث٤مل ؿمٝمػمة ،وًمٙمـ ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ" :يٜمٌٖمل ُمدح اعم١مًمػ يمت٤مسمف يمام يّمػ
احلٙمٞمؿ دواءه ًمٞمٜمتٗمع سمف".

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ؾمقرة اًمٜمجؿ ،آي٦م.)31( :
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مبحث :يعب اإليامن وهي :تسع وستون يعبة
سُ :20مـ هق اعمحًـ اًمٌ٤مًمغ هن٤مي٦م اإلطمً٤من؟
ج :هق اعم١مُمـ طم ً٘م٤م ،وهق اًمذي يمٛمٚم٧م ومٞمف ؿمٕم٥م اإليامن(.)1
وهل سمْمع وؾمتقن ـ أو سمْمع وؾمٌٕمقن ـ ؿمٕمٌ٦م سم٤مًمْمؿ ،أي :ىمٓمٕم٦م ،واعمراد:
اخلّمٚم٦م أو اجلزء.
س ُ :22م٤م سمٞم٤مهن٤م وشمٕمداده٤م؟
ج :هق ذم هذا اًمؼمٟم٤مُم٩م ،يمام قمده احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح( ،)2وشمٌٕمف
اًمًٞمقـمل.
ىم٤مل رمحف اهلل" :وىمد خلّم٧م مم٤م أورده ُم٤م أذيمره ،وهق أن هذه اًمِمٕم٥م شمتٗمرع
قمـ أقمامل اًم٘مٚم٥م وأقمامل اًمٚمً٤من وأقمامل اًمٌدن".
ؿلعامل اقؼؾب ؿقه ادعتؼدات واقـقات وتشتؿل عذ أربع وعؽين خصؾة.
-2

اإليامن سم٤مهلل ،ويدظمؾ ومٞمف اإليامن سمذاشمف وصٗم٤مشمف وشمقطمٞمده ،سم٠مٟمف ًمٞمس

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ىم٤مل ذم ه٤مُمش إصؾ :ىمقًمف":ؿمٕم٥م اإليامن" ،ؿمٌف اإليامن سمِمجرة ذات أهمّم٤من ،وؿمـٕم٥م :مجـع
ؿمٕمٌ٦م همّمـ اًمِمجرة وومرع يمؾ أصؾ ،ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :إن سمٞم٤مهن٤م واضم٥م قمغم اًمٕمٚمامء ،وشمٕمٚمٛمٝم٤م ومرض
قمغم اجلٝمالء ،وىمـد أومردهـ٤م سمٕمْمـٝمؿ سم٤مًمتـ٠مًمٞمػ؛ ُمـٜمٝمؿ :اًمٌٞمٝم٘مـل ًمـف يمتـ٤مب":ؿمـٕم٥م اإليـامن"،
واظمتٍمه اًم٘مزويٜمل ،واظمتٍم ُمٜمف ص٤مطم٥م يمت٤مب":هم٤مًمٞم٦م اعمقاقمظ"ُم٤م ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م.
وىمد اؾمتدل ذم يمؾ ؿمٕمٌ٦م سمآي٦م أو طمدي٨م يمام قمٛمؾ اسمـ طمٞم٤من ،ويمذا َقمدَّ ه٤م همػمهؿ ،يمـ:احلٚمٞمٛمل ُمـ
اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم ُمٜمٝم٤مضمف ،ويمٌٕمض اعمت٠مظمريـ .وٓسمد ُمـ وىمقع اظمتالف ذم اًمٕمدد واًمتٕمٞملم؛ ٟٓمـدراج
سمٕمْمٝم٤م ذم سمٕمض ،وقمغم يمؾ ومٝمق قمٛمؾ ُمؼمور.
(.)32/2( )1
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يمٛمثٚمف رء ،واقمت٘م٤مد طمدوث ُم٤م دوٟمف(.)1
-1

اإليامن سمٛمالئٙمتف.

-3

ويمتٌف.

-1

ورؾمٚمف.

-1

واًم٘مدر ظمػمه وذه.

-3

اإليامن سم٤مًمٞمقم أظمر ،ويدظمؾ ومٞمف :اعمً٠مًم٦م

()2

ذم اًم٘مؼم واًمٌٕم٨م

واًمٜمِمقر ،واحلً٤مب واعمٞمزان واًمٍماط ،واجلٜم٦م واًمٜم٤مر.
-0

حمٌ٦م اهلل.

-2

احل٥م واًمٌٖمض ومٞمف.

-9

حمٌ٦م اًمٜمٌل ﷺ واقمت٘م٤مد شمٕمٔمٞمٛمف ،ويدظمؾ ومٞمف اًمّمالة قمٚمٞمف واشمٌ٤مع ؾمٜمتف.

 -27اإلظمالص ويدظمؾ ومٞمف شمرك اًمري٤مء واًمٜمٗم٤مق.
 -22اًمتقسم٦م.
 -21اخلقف.
 -23اًمرضم٤مء.
 -21اًمِمٙمر.
 -21اًمقوم٤مء.
 -23اًمّمؼم.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2وأٟمف اعمٕمٌقد سمحؼ دون ؾمقاه.
( )1يمذا ذم إصؾ ،وًمٕمٚمٝم٤م :اًمً١مال.
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 -20اًمرو٤م سم٤مًم٘مْم٤مء.
 -22اًمتقيمؾ.
 -29اًمرمح٦م.
 -17اًمتقاوع ،ويدظمؾ ومٞمف :شمقىمػم اًمٙمٌػم ورمح٦م اًمّمٖمػم.
 -12شمرك اًمٙمؼم واًمٕمج٥م.
 -11شمرك احلًد.
 -13شمرك احل٘مد.
 -11شمرك اًمٖمْم٥م.
وأعامل اقؾسان وتشتؿل عذ سبع خصال:
 -11اًمتٚمٗمظ سم٤مًمتقطمٞمد.
 -13شمالوة اًم٘مرآن.
 -10شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ.
 -12شمٕمٚمٞمٛمف.
 -19اًمدقم٤مء.
 -37اًمذيمر ،ويدظمؾ ومٞمف آؾمتٖمٗم٤مر.
 -32اضمتٜم٤مب اًمٚمٖمق.
وأعامل اقبدن وتشتؿل عذ ثامن وثالثػ خصؾة مـفا ما خيتص باألعقان؛
وهي :مخس عؽة خصؾة:
وطمٙمام ،ويدظمؾ ومٞمف اضمتٜم٤مب اًمٜمج٤مؾم٤مت.
طمً٤م
ً
 -31اًمتٓمٝمػم ً
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 -33ؾمؽم اًمٕمقرة.
ومرو٤م وٟمٗمالً.
 -31اًمّمالة ً
 -31اًمزيم٤مة يمذًمؽ.
 -33ومؽ اًمرىم٤مب.
 -30اجلقد ،ويدظمؾ ومٞمف :إـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم وإيمرام اًمْمٞمػ.
ومرو٤م وٟمٗمالً.
 -32اًمّمٞم٤مم ً
 -39احل٩م.
 -17اًمٕمٛمرة يمذًمؽ.
 -12اًمٓمقاف.
 -11آقمتٙم٤مف.
 -13اًمتامس ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر.
 -11اًمٗمرار سم٤مًمدِّ يـ ،ويدظمؾ ومٞمف :اهلجرة ُمـ دار اًمنمك.
 -11اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر.
 -13اًمتحري ذم إيامن وأداء اًمٙمٗم٤مرات.
ومـفا ما يتعؾق باالتباع؛ وهي :ست خصال:
 -10اًمتٕمٗمػ سم٤مًمٜمٙم٤مح.
 -12اًم٘مٞم٤مم سمح٘مقق اًمٕمٞم٤مل.
 -19سمر اًمقاًمديـ ،وومٞمف :اضمتٜم٤مب اًمٕم٘مقق.
 -17شمرسمٞم٦م إوٓد.
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 -12صٚم٦م اًمرطمؿ.
 -11ـم٤مقم٦م اًمً٤مدة واًمرومؼ سم٤مًمٕمٌٞمد.
ومـفا ما يتعؾق باقعامة؛ وهي :سبع عؽة خصؾة:
 -13اًم٘مٞم٤مم سم٤مإلُمرة ُمع اًمٕمدل.
ُ -11مت٤مسمٕم٦م اجلامقم٦م.
 -11ـم٤مقم٦م أومم إُمر.
 -13اإلصالح سملم اًمٜم٤مس ،ويدظمؾ ومٞمف :ىمت٤مل اخلقارج واًمٌٖم٤مة.
 -10اعمٕم٤موٟم٦م قمغم اًمؼم ،ويدظمؾ ومٞمف :إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر.
 -12إىم٤مُم٦م احلدود.
 -19اجلٝم٤مد ،وُمٜمف :اعمراسمٓم٦م.
 -37أداء إُم٤مٟم٦م ،وُمٜمف :أداء اخلٛمس.
 -32اًم٘مرض ُمع ووم٤مئف.
 -31إيمرام اجل٤مر.
 -33طمًـ اعمٕم٤مُمٚم٦م ،وومٞمف :مجع اعم٤مل ُمـ طمٚمف.
 -31إٟمٗم٤مق اعم٤مل ذم طم٘مف ،وُمٜمف :شمرك اًمتٌذير واإلهاف.
 -31رد اًمًالم.
 -33شمِمٛمٞم٧م اًمٕم٤مـمس.
 -30يمػ إذى قمـ اًمٜم٤مس.
 -32اضمتٜم٤مب اًمٚمٝمق.
 -39إُم٤مـم٦م إذى قمـ اًمٓمريؼ.
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ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر" :ومٝمذه شمًع وؾمتقن ظمّمٚم٦م ،ويٛمٙمـ قمده٤م شمًع
وؾمٌٕملم ظمّمٚم٦م؛ سم٤مقمتٌ٤مر أومراد ُم٤م وؿ سمٕمْمف إمم سمٕمض مم٤م ذيمر"( .)1واهلل أقمٚمؿ.
س :29ىمد اٟمتٝمك اًمٙمالم قمغم اًمدِّ يـ ،وُمداره قمغم إريم٤من اًمثالصم٦م ،اإلؾمالم
واإليامن واإلطمً٤من ،وم٠ميـ ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم اًمٜمقوي ُمـ أُمقر اًمدِّ يـ؟
ج :أُمقر اًمدِّ يـ أرسمٕم٦م قمغم ُم٤م ىم٤مًمف اًمٜمقوي ،وذيمره٤م سمٕمْمٝمؿ شمٌ ًٕم٤م ًمف ،وأومرده٤م
سمٕمْمٝمؿ سمت٠مًمٞمػ ،وهل:
 -2صدق اًم٘مّمد.
 -1ووم٤مء اًمٕمٝمد.
 -3اضمتٜم٤مب اعمٜمٝمل قمٜمف.
 -1صح٦م آقمت٘م٤مد.
وٟمٔمٛمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ ذم سمٞم٧م ُمٗمرد:
يـ ِصدْ ُق َىمّم ِد و َوم٤م اًمٕمٝم ِد وشمَر ُك عمَِٜمْٝمل يم ََذا ِصح ُ٦م اًمٕم ْ٘م ِ
قر اًمدِّ ِ
ـد
َ َ
ْ َ
َْ َ ْ
ُأ ُُم ُ
وهل ذم احل٘مٞم٘م٦م ظمالص٦م ؿمٕم٥م اإليامن ُمـ ُم٘م٤مم اإلطمً٤من؛ وم٢من اًمِمٕم٥م
شمٜمحٍم ذم صح٦م آقمت٘م٤مد ،وطمًـ اعمٕم٤مذة ،وهتذي٥م اًمٜمٗمس.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ومتح اًمٌ٤مري (.)32/2
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اقباب اقثاقث
[يف معرؿـــة اقـبي ﷺ ]
وؿقه :أربعة مطاقب:
ادطؾب األول :يف أهم ما يـبغي معرؿته مما يتعؾق بجـابه اقؽي .
وؿقه :سماالن وأربعة مباحث:
س :2يمٞمػ يّمؾ اإلٟمً٤من إمم ُمٕمروم٦م ٟمٌٞمف ﷺ ،وهق ُمذيمقر ذم اًمِمٝم٤مدة اًمتل
يدظمؾ هب٤م ذم اإلؾمالم؟
جُ :مـ ؾم١مال أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٜمٔمر ذم يمت٥م اًمًػم واًمِمامئؾ ،ورسمام ظمٗمل قمغم
سمٕمض اًمٜم٤مس سمٕمض ظمّم٤مئّمف وطم٘مقىمف ،ومل يٛمٞمزه٤م قمـ طم٘مقىمف شمٕم٤ممم ،ومل يٕمرف
ظمالص٦م ؾمػمشمف ،وفمٝمقر أُمره ﷺ
س :1أذيمر ًمٜم٤م أهؿ ُم٤م يٜمٌٖمل ُمٕمرومتف مم٤م يتٕمٚمؼ سمجٜم٤مسمف ﷺ؟
أُمقرا ُمٝمٛم٦مٟ :مًٌف ،وُمقًمده ،وُمٜمِم٠مه ،وُمٌٕمثف ،ودقمقشمف ،إمم أن
جٟ :مذيمر هٜم٤م ً
دقم٤مه رسمف ،ذم أرسمٕم٦م ُمٌ٤مطم٨م:
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ادبحث األول :كسبه اقؽي :
حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ،سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف اسمـ ىميص ،اسمـ
يمالب سمـ ُمرة سمـ يمٕم٥م ،سمـ ًم١مي سمـ هم٤مًم٥م سمـ ومٝمر ،سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي اسمـ يمٜم٤مٟم٦م،
اسمـ ظمزيٛم٦م سمـ ُمدريم٦م سمـ إًمٞم٤مس سمـ اًمٜمي ،سمـ ٟمزار سمـ ُمٕمد سمـ قمدٟم٤من(.)1
إمم هٜم٤م اشمٗمؼ اًمٜمً٤مسمقن واظمتٚمٗمقا ومٞمام ومقق قمدٟم٤من ،وٓ ظمالف ذم أٟمف ُمـ وًمد
إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمام ،يمام ضم٤مء ذم
صحٞمح ُمًٚمؿ ،قمـ واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع ،ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ﷺ ي٘مقل(( :إن اهلل
اصٓمٗمل يمٜم٤مٟم٦م ُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ ،واصٓمٗمل ىمريش ُمـ يمٜم٤مٟم٦م ،واصٓمٗمل ُمـ ىمريش
سمٜمل ه٤مؿمؿ))( .)2وذم رواي٦م(( :وم٠مٟم٤م ظمٞم٤مر ُمـ ظمٞم٤مر))(.)3

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ضمقاُمع اًمًـػمة ٓسمــ طمـزم ،ص( ،)1واًمًـػمة اًمٜمٌقيـ٦م ًمٚمـذهٌل ص( ،)2واًمٗمّمـقل ذم ؾمـػمة
اًمرؾمقلً ،مٚمح٤مومظ اسمـ يمثػم ،ص(.)23
( )1رواه ُمًٚمؿ ذم :يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ ،سم٤مب :ومْمؾ ٟمً٥م اًمٜمٌل ﷺ ح (.)2021/1()1103
( )3أظمــرج هــذه اًمروايــ٦م اًمٓمــؼماين ذم اًمٙمٌــػم ( ،)111/21وإوؾمــط ( ،)299/3واحلــ٤ميمؿ ذم
اعمًتدرك ( ،)23/1وسملم اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ ( ،)173 /3أن هذه اًمزي٤مدة ٓ شمثٌ٧م.
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ادبحث اقثاين :موقده ومـشله:
وًمد ﷺ ذم قم٤مم اًمٗمٞمؾ ،ؾمٜم٦مُ102( :مٞمالدي٦م)( ،)1سمٛمٙم٦م اعمنموم٦م ،سم٤مًمِمٕم٥م
اعمِمٝمقر( ،)2ويمٗمٚمف ضمده قمٌد اعمٓمٚم٥م صمؿ قمٛمف أسمق ـم٤مًم٥م.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦مً ،مٚمديمتقر /أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري ،ص ( ،)91ط :اًمً٤مدؾم٦م (2121هـ).
( ) 1حتديد اعمٙم٤من اًمذي وًمد ومٞمف اًمٜمٌل ﷺ ٓ يٕمرف ًمف أؾم٤مس صـحٞمح يٕمتٛمـد قمٚمٞمـف ومٞمـف ،وأول ُمــ
طمدده اسمـ إؾمح٤مق ،اعمتقرم ؾمٜم٦م211( :هـ) ،وشمٌٕمف سمٕمد ذًمؽ أهـؾ اًمًـػم؛ يمـ٤مًمٓمؼمي ذم اًمتـ٤مريخ
(.)113/2
ويف إسـاده إؼ ابن إسحاق عدة عؾل:
أ – ومٞمف :محٞمد وهق اسم ـ يٕم٘مقب سمـ يم٤مؾمـ٥م ،وهـذا ُمٜمٙمـر احلـدي٨م ،يمـام ذم اًمٙم٤مؿمـػ ًمٚمـذهٌل،
(.)132/3
ب -وومٞمف :ؾمٚمٛم٦م ـ وهق اسمـ رضم٤مء ـ اًمتٛمٞمٛملً ،مٞمٜمف اسمـ ُمٕملم ،وىم٤مل اسمـ قمدى":طمدث سم٠مطم٤مديـ٨م
ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م"اًمٙم٤مؿمػ (.)323/2
ج -أُم٤م اسمـ إؾمح٤مق ومٚمؿ يذيمر ًمف إؾمٜم٤م ًدا ،وُمٕمروف أٟمف سمٞمٜمـف وسمـلم احل٤مدصمـ٦م ُمـ٤م ٓ ي٘مـؾ قمــ ىمـرن
وٟمّمػ ،سمؾ ؾم٤مىمف سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض"،ىمٞمؾ" .وهذا يدل قمغم قمدم صمٌقشمف قمٜمده اهلل.
وًمذا وم٘مد أٟمٙمر قمدد ُمـ اًمٕمٚمامء واعم١مرظملم هذا اًمتحديد ،وأوردوا اخلالف ذم حتديد ُمٙم٤من اعمقًمد،
هؾ هق ذم ُمٙم٦م ،أو سم٤مٕسمقاء ،أو سمٕمًٗم٤من ،أو سم٤مًمردم؟ وإذا يم٤من سمٛمٙم٦م هق سم٤مًمِمـٕم٥م ،أو اعمحّمـ٥م،
ٟمٙم٤مرا.
أو سمٖمػممه٤م ..اًمخ .مم٤م ذيمروه .مم٤م يزيد ُمً٠مًم٦م اًمتحديد وٕم ًٗم٤م وإ ً
اٟمٔمر :سمٕمض ُم٤م أؿمػم إًمٞمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلدى واًمرؿم٤مد (ً )30/2مٚمّم٤محلل ،وهق ُمـ أوؾمـع اعمّمـ٤مدر
ذم اًمًػمة.
وممن أكؽـر ذقـك :اًمٕمٞمـ٤مر اعمٖمـريب ،اعمتـقرم ؾمـٜم٦م2792( :هــ) ،ذم رطمٚمتـف اًمِمـٝمػمة إمم ُمٙمـ٦م
( ،)111/2وم٘مد ىم٤مل سمٕمد أن ذيمر ُم٤م وىمع ذم يمت٥م اًمًػمة ُمـ آظمتالف ذم حتديـد ُمٙمـ٤من ُمقًمـده
ﷺ":واًمٕمجٞم٥م أهنؿ قمٞمٜمقا حمالً ُمـ اًمدار ُم٘مدار ُمْمجع ،وىم٤مًمقا ًمفُ :مقوع وٓدشمف ﷺ ،ويٌٕمـد
قمٜمدي يمؾ اًمٌٕمد شمٕمٞملم ذًمؽ ُمـ ـمريؼ صحٞمح أو وٕمٞمػ؛ عم٤م شم٘مدم ُمـ اخلالف ذم يمقٟمـف ذم ُمٙمـ٦م
أو همػمه٤م".
=
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وٟمِم٠م قمغم اًمّمدق وإُم٤مٟم٦م ،طمتك ًم٘مٌف اًمٜم٤مس :سم٤مُٕملم .وزوضمف قمٛمف ظمدجي٦م
سمٜم٧م ظمقيٚمد سمحْمقر سمٜمل ه٤مؿمؿ ورؤؾم٤مء ُمي ،ومخٓم٥م ومٞمٝمؿ (وم٘م٤مل)(" :)1احلٛمد
هلل اًمذي ضمٕمٚمٜم٤م ُمـ ذري٦م إسمراهٞمؿ ،وزرع إؾمامقمٞمؾ ووئْمئ ُمٕمد ،وقمٜمٍم ُمي،

=

صمؿ ىم٤مل رمحف اهلل ":يٌٕمد يمؾ اًمٌٕمد شمٕمٞملم اعمقوع ُمـ اًمدار ،سمٕمد ُمرور إزُم٤من وإقمّم٤مر واٟم٘مٓم٤مع
أصم٤مر ،واًمقٓدة وىمٕم٧م ذم زُمـ اجل٤مهٚمٞم٦م ،وًمٞمس هٜم٤مك ُمـ يٕمتٜمل سمحٗمظ إُمٙمٜم٦م ،ؾمٞمام ُمـع قمـدم
شمٕمٚمؼ همرض هلؿ سمذًمؽ وسمٕمد جملء اإلؾمـالم وم٘مـد قمٚمـؿ ُمــ طمـ٤مل اًمّمـح٤مسم٦م وشمـ٤مسمٕمٞمٝمؿ وـٕمػ
اقمتٜم٤مئٝمؿ سم٤مًمت٘مٞمٞمد سم٤مُٕم٤ميمـ اًمتل مل يتٕمٚمؼ هب٤م قمٛمؾ ذقمل؛ ًمّمدق اقمتٜم٤مئٝمؿ ـ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ـ عمـ٤م
هق أهؿ ُمـ طمٗمظ اًمنميٕم٦م ،واًمذب قمٜمٝم٤م سم٤مًمًٜم٤من واًمٚمً٤من ،ويم٤من ذًمؽ هق اًمًٌ٥م ذم ظمٗم٤مء يمثـػم
ُمـ أصم٤مر اًمقاىمٕم٦م ذم اإلؾمالم"...اًمخ.
وأيمد ُم٤م ذيمره اًمٕمٞم٤مر اإلُم٤مم اسمـ قمٌد اًمًالم اًمدرقمل اعمٖمريب ،ذم رطمٚمتٞمف اًمِمٝمػمشملم ،اٟمٔمـر ص:
( ،)232شمٚمخٞمص اعم١مرخ إدي٥م /محد اجل٤مه رمحف اهلل.
أيْم٤م ـ سم٘مقًمف":وهذا آظمتالف ذم اعمقوع اًمذي وًمد ومٞمف اًمٜمٌل ﷺ ،حيٛمؾ
وهذا ُم٤م أيمده اجل٤مه ـ ً
قمغم اًم٘مقل سم٠من اجلزم سم٠من اعمقوع اعمٕمروف قمٜمد قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس :سم٤مؾمؿ اعمقًمـد ٓ ،ي٘مـقم قمـغم أؾمـ٤مس
شم٤مرخيل صحٞمح"ُ .مـ جمٚم٦م اًمٕمرب ( )1/3ص ( ،)20قمدد :رُمْم٤من وؿمقال (2171هـ).
وقمغم ومرض صمٌقت اعمقىمع اًمذي وًمد ومٞمف اًمٜمٌل ﷺ ،وم٢مٟمف ٓ جيقز سم٠مي طم٤مل ُمـ إطمقال ،أن يتخذ
ُم٘مدؾم٤م ًمٚمتٕمٌد واًمتؼمك؛ ًمٕمدم ومٕمؾ اًمٜمٌل ﷺ ذًمـؽ ،وٓ أطمـد ُمــ اًمّمـح٤مسم٦م روـقان اهلل
ُمٙم٤مٟمً٤م
ً
قمٚمٞمٝمؿ ،وٓ اًمت٤مسمٕملم وٓ إئٛم٦م اعمٕمتؼميـ ،واخلػم يمؾ اخلػم ذم اشمٌ٤مع ُمـ ؾمٚمػ ،واًمنم يمؾ اًمنم ذم
اسمتداع ُمـ ظمٚمػ.
يٜمٔمر :اًمٌٚمد احلرام ومْم٤مئؾ وأطمٙم٤مم ،ه٤مُمش ص (.)97 ،22

( )2ذم ه٤مُمش إصؾ :ىمقًمف":وم٘م٤مل"  :هٙمذا أورد هذه اخلٓمٌ٦م أسمق احلًلم أمحد اسمـ وم٤مرس ،ص٤مطم٥م:
سمٙمرا ،وأٟمـف أشمـك ظم٤مـمًٌـ٤م ُمـع قمٛمـف
اجلٛمؾ ذم اًمٚمٖم٦م .وذم سمٕمض اًمرواي٤مت أٟمف ﷺ أصدىمٝم٤م قمنميـ ً
محزة ،وم٘م٤مل قمٛمٝم٤م قمٛمرو سمـ أؾمد سمـ قمٌـد اًمٕمـزى":هـق اًمٗمحـؾ ٓ ي٘مـذع أٟمٗمـف" .وٓ ُمـ٤مٟمع ُمــ
طمّمقل ذًمؽ يمٚمف .واهلل أقمٚمؿ.
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حمجقضم٤م ،وطمر ًُم٤م آُمٜمً٤م ،وضمٕمٚمٜم٤م
وضمٕمٚمٜم٤م طمْمٜم٦م سمٞمتف وؾمقاس طمرُمف ،وضمٕمؾ ًمٜم٤م سمٞمتً٤م
ً
احلٙم٤مم قمغم اًمٜم٤مس ،صمؿ إن اسمـ أظمل هذا حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ٓ ،يقزن سمف رضمؾ إٓ
رضمح سمف ،وإن يم٤من ذم اعم٤مل َّ
ىمؾ ،وم٢من اعم٤مل فمؾ زائؾ وأُمر طم٤مئؾ ،وحمٛمد ُمـ ىمد
قمرومتؿ ىمراسمتف ،وىمد ظمٓم٥م ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد وسمذل هل٤م ُمـ اًمّمداق ُم٤م آضمٚمف
وقم٤مضمٚمف ُمـ ُم٤مزم ،وهق واهلل سمٕمد هذا ًمف ٟمٌ٠م قمٔمٞمؿ وظمٓمر ضمٚمٞمؾ"(.)1
ومتزوضمٝم٤م ومٌ٘مٞم٧م قمٜمده ىمٌؾ اًمقطمل مخس قمنمة ؾمٜم٦م ،وُم٤مشم٧م وًمرؾمقل اهلل ﷺ
شمًع وأرسمٕمقن ؾمٜم٦م وصمامٟمٞم٦م أؿمٝمر ،وىمٌؾ ُمقهت٤م ُم٤مت أسمق ـم٤مًم٥م سمثالصم٦م أي٤مم ،وىمد
يمثػما.
ٟمٍماه ً

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2يٜمٔمر :صٗم٦م اًمّمٗمقة ٓسمـ اجلقزي ( ،)01/2اًمٓمٌٕم٦م إومم ( ،)2329دار :اًمققمل سمحٚم٥م.
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ادبحث اقثاقث :مبعثه:
يم٤من ﷺ ىمٌؾ اًمٌٕمث٦م ُمِمتٖم ً
ال سم٤مًمتج٤مرةُ ،مٞم٤مًٓ ًمإلٟمٗمراد قمـ اًمٜم٤مس؛ ًمٚمتٕمٌد ذم
ضمٌؾ طمراء ،طمتك ٟمزل قمٚمٞمف ضمؼميؾ ومٞمف ،سم٠مول ؾمقرة اًمٕمٚمؼ ُمـ اًم٘مرآن :ﭽﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ( .)1وىمد ارشم٤مع ُمـ روي٦م اعمٚمؽ ويمٞمٗمٞم٦م اًمقطمل ،ومج٤مء إمم ظمدجي٦م
ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،وم٠مظمؼمه٤م سمذًمؽ وسمام طمّمؾ ًمف ُمـ اًمروع ،وم٘م٤مًم٧م ًمف( :واهللُ ،م٤م
خيزيؽ اهلل أسمدً ا؛ إٟمؽ ًمتّمؾ اًمرطمؿ ،وحتٛمؾ اًم َّٙمؾ ،وشمٙمً٥م اعمٕمدوم ،وشم٘مري
اًمْمٞمػ ،وشمٕملم قمغم ٟمقائ٥م احلؼ) .وذم رواي٦م( :وشمّمدق احلدي٨م ،وشم١مدي
إُم٤مٟم٦م) .واٟمٓمٚم٘م٧م سمف إمم اسمـ قمٛمٝم٤م ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ ـ ويم٤من ؿم ً
يمٌػما ممـ شمٜمٍم
ٞمخ٤م ً
ويمت٥م ُمـ اإلٟمجٞمؾ ـ وم٘م٤مًم٧م ًمف :ي٤م اسمـ قمؿ ،اؾمٛمع ُمـ اسمـ أظمٞمؽ ،وم٠مظمؼمه ﷺ سمام
رأى ،وم٘م٤مل ًمف ورىم٦م :هذا اًمٜم٤مُمقس اًمذي أٟمزل اهلل قمغم ُمقؾمك ،ي٤م ًمٞمتٜمل يمٜم٧م ومٞمٝم٤م
ضمذ ًقم٤م ،ي٤م ًمٞمتٜمل أيمقن طم ًٞم٤م إذ خيرضمؽ ىمقُمؽ ،وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ﷺ(( :أو خمرضمل
هؿ؟!)) ،ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،مل ي٠مت رضمؾ ىمط سمٛمثؾ ُم٤م ضمئ٧م سمف إٓ قمقدي ،وإن يدريمٜمل
ُم١مزرا .يمام ذم اًمٌخ٤مري(.)2
ٟمٍما
ً
يقُمؽ أٟمٍمك ً
سمٕمثف اهلل قمغم رأس إرسمٕملم سم٤مًمرؾم٤مًم٦م إمم يم٤موم٦م اًمٕم٤معملم ،سمديـ اًمٗمٓمرة اًمتل ومٓمر
اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م ،سمٕمٌقديتف وحترير ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ همػمه(.)3
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ؾمقرة اًمٕمٚمؼ ،آي٤مت.)1-2( :
( )1يمت٤مب :سمدء اًمقطمل ،سم٤مب )3( :ح ( )3اًمٗمتح ( ،)37/2وأظمرضمف ُمًـٚمؿ ذم اإليـامن ،سمـ٤مب :سمـدء
اًمقطمل ،ح(.)212/2( )237
( )3يٜمٔمر :ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ( )112/2ومام سمٕمده٤م ،واًمٗمّمقل ٓسمـ يمثػم ص ( )21ومام سمٕمده٤م.
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ادبحث اقرابع :دعوته وهجرته:
أىم٤مم ﷺ سمٛمٙم٦م ( )23ؾمٜم٦م ،يدقمق اًمٜم٤مس ويًػم إمم اًمٌقادي ،وُمقاؾمؿ اًمٕمرب
يمٌػما ،طمتك اوٓمرشمف ىمريش إمم
ًمدقمقة اًم٘مٌ٤مئؾ ،وًم٘مل ذم ؾمٌٞمؾ اًمدقمقة أذى ً
اعمٝم٤مضمرة ُمـ ُمٙم٦م اعمنموم٦م ،طم٤مسوه وأهٚمف ذم اًمِمٕم٥م صمالث ؾمٜملم ،صمؿ ىمرروا ذم
هدرا سملم اًم٘مٌ٤مئؾ ،ومخرج
دار اًمٜمدوة قمغم أن ي٘متٚمف أٟمٗم٤مر ُمـ ىمٌ٤مئؾ ؿمتك ،ومٞمٙمقن دُمف ً
ُمـ اًمِمٕم٥م ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمرون ،ومٝم٤مضمر إمم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،وىمد ؾمٌ٘م٧م ُمٌ٤ميٕم٦م
ها قمغم ٟمٍمشمف ،سمحية قمٛمف اًمٕمٌ٤مس ذم اعمقوع
إٟمّم٤مر ُمـ إوس واخلزرج ًمف ً
اًم٘مري٥م ُمـ قم٘مٌ٦م ُمٜمك ،اعمٕمروف سمٛمًجد اًمٌٞمٕم٦م ،وقمٚمٞمف طمجر ُمٙمتقب سم٤مًمٙمقذم،
ومٚمام وصؾ إًمٞمٝمؿ ٟمٍموا ،وسمذًمقا ذم ؾمٌٞمؾ ٟمٍمشمف ٟمٗمقؾمٝمؿ وأُمقاهلؿ ُمع اعمٝم٤مضمريـ.
أىم٤مم سم٤معمديٜم٦م قمنم ؾمٜملم وهق جيٝمز اًمناي٤م ،وقمدده٤م ( )31هي٦م ،وي٘مقد
اًمٖمزوات وهل شمًع قمنم همزوة ،وسمٕمْمٝمؿ يٕمده٤م ( ،)10طمتك ومتح ُمٙم٦م اعمنموم٦م
ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ اهلجرة ،ومٙمن إصٜم٤مم اًمتل يم٤مٟم٧م ذم اًمٙمٕمٌ٦م ،وقمدده٤م يمام
صٜمام ،جلٛمٞمع اًم٘مٌ٤مئؾ ،وىمٓمع ضمراصمٞمؿ اًمقصمٜمٞم٦م ُمـ ىمٚمقهبؿ وُمـ
ىمٞمؾ)337( :
ً
قم٤مداهتؿ ،سمدقمقشمف وقمٚمق يمٚمٛمتف ذم شمٚمؽ اعمدة ،إمم أن طم٩م ذم اًمًٜم٦م اًمٕم٤مذة ُمـ
اهلجرة طمج٦م اًمقداع ،ومٜمزل قمٚمٞمف سمٕمروم٦م ،ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ( .)1ومخٓم٥م اًمٜم٤مس وىم٤مل(( :هؾ
ُمِمػما
سمٚمٖم٧م؟)) ،ىم٤مًمقاٟ :مٕمؿ ،ىم٤مل(( :اًمٚمٝمؿ وم٤مؿمٝمد)) ،راوم ًٕم٤م سمٍمه إمم اًمًامء
ً
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ؾمقرة اعم٤مئدة ،آي٦م .)3( :واحلدي٨م أظمرضمف اًمٌخـ٤مري ذم اإليـامن ،ح( ،)11 /2( )11وُمًـٚمؿ ذم
اًمتٗمًػم ،ح(.)1321/1( )3720
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سمًٌ٤مسمتف( ،)1ومٕم٤مد إمم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة وىمد أيمٛمؾ ًمف اًمديـ ،وىم٤مم سمقاضم٥م اًمتٌٚمٞمغ
واًمتٌٞملم ،وم٤مظمت٤مر ًمف ُم٤م قمٜمده ،وم٤محل٘مف سم٠مٟمٌٞم٤مئف ورؾمٚمف ،ومتقذم يقم آصمٜملم ،صم٤مًم٨م رسمٞمع
إولُ ،مـ اًمًٜم٦م احل٤مدي٦م قمنمة ُمـ اهلجرة(.)2

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :احل٩م ،سم٤مب :اخلٓمٌ٦م أي٤مم ُمٜمـك ،ح ( ،)317 /1( )2311وُمًـٚمؿ ذم
احل٩م ،سم٤مب :طمج٦م اًمٜمٌل ﷺ ،ح (.)297/1( )2122
( )1يٜمٔمر :اًمٗمّمقل ُمـ ؾمػمة اًمرؾمقل ﷺ.)117 ،123( ،
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ادطؾب اقثاين
[يف خصائصه ﷺ]
وؿقه :مخسة أسئؾة وثامين خصوصقات:
سُ :2م٤م هل ظمّم٤مئّمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم؟
ج :هلُ :م٤م ظمص اهلل سمف ٟمٌٞمف وُمٞمزه هب٤م قمـ همػمه ،وسمٕمْمٝم٤م ُمـ ُمٕمجزاشمف ،وهل
يمثػمة ،وأومرده٤م اًمٕمٚمامء سم٤مًمتّمٜمٞمػ ،وأومردوا هل٤م سم٤م ًسم٤م ذم سمٕمض يمت٥م اًمٗم٘مف ،وأدظمٚمقا
سمٕمْمٝم٤م ذم يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد.
س :1أذيمر ًمٜم٤م أمهٝم٤م؟
جٟ :مذيمر ُمٜمٝم٤م صمامٟمٞم٦م أؿمٞم٤مء:
 -2رؾم٤مًمتف إمم يم٤موم٦م اخلٚمؼ ُمـ اإلٟمس واجلـ سم٤مإلمج٤مع ،واعمالئٙم٦م [ذم]( )1أطمد
اًم٘مقًملم ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ( .)2وذم طمدي٨م ُمًٚمؿ:
((سمٕمث٧م إمم اخلٚمؼ يم٤موم٦م))(.)3
 -1يمقٟمف ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء ومال ٟمٌل سمٕمده ،وٓ يٜم٤مذم ذًمؽ ٟمزول قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم
ذم آظمر اًمزُم٤من؛ ٕٟمف حيٙمؿ سمنميٕم٦م ٟمٌٞمٜم٤م ﷺ اًمٜم٤مؾمخ٦م جلٛمٞمع اًمنمائع ،واًمٙم٤مومٚم٦م
سمح٤مضم٤مت اًمٌنم ديٜمً٤م ودٟمٞم٤م ،وًمذًمؽ ظمتٛم٧م اًمٜمٌقة.
 -3أومْمٚمٞمتف ﷺ قمغم اخلٚمؼ طمتك إٟمٌٞم٤مء ،وُم٤م ورد ُمـ اًمٜمٝمل قمـ اًمتٗمْمٞمؾ
سمٞمٜمف وسملم إٟمٌٞم٤مء ،وم٤معمرادُ :م٤م ي١مدى إمم اًمتٜم٘مٞمص(.)4
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ إصؾ.
( )1ؾمقرة اًمٗمرىم٤من ،آي٦م.)2( :
( )3ذم يمت٤مب :اعمً٤مضمد ُمقاوع اًمّمالة ،ح (.)302/2( )113
( )1يٜمٔمر :ذح اًمٓمح٤موي٦م (.)203 ،239
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 -1أن أُمتف أومْمؾ إُمؿ؛ طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ؿمٝمداء قمٚمٞمٝمؿ سمتٌٚمٞمغ اًمرؾمؾ،
وُمٕمّمقُم٦م ُمـ آضمتامع قمغم والًم٦م ،يمام أن أصح٤مسمف ظمػم اًم٘مرون يمام ضم٤مء ذم
احلدي٨م(.)1
 -1طمديثف وُم٤م ومٞمف ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ؛ أي :إًمٗم٤مظ اًم٘مٚمٞمٚم٦م اعمٗمٞمدة ًمٚمٛمٕم٤مين
اًمٙمثػمة ،يمام ذم طمدي٨م ُمًٚمؿ وهمػمه(( :أقمٓمٞم٧م ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ ،واظمتٍم زم اًمٙمالم
اظمتّم٤مرا))( .)2ويمام ذم احلدي٨م أظمر(( :أوشمٞم٧م اًم٘مرآن وُمثٚمف))( .)3أي :اًمًٜم٦م،
ً
ظمّمقص٤م اعمتقاشمر ومال يٜمٓمؼ قمـ اهلقى.
ومٚمٝم٤م طمٙمؿ اًم٘مرآن ذم اًمٓم٤مقم٦م واإليامن،
ً
 -3اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٕمٔمٛمك ذم ُمقىمػ اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وهل اعم٘م٤مم اعمحٛمقد؛ ٕٟمف حيٛمد ومٞمف
إوًمقن وأظمرون ،وهذه اًمِمٗم٤مقم٦م اًمتل ظمص هب٤م ٟمٌٞمٜم٤م ﷺ ُمـ سملم ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء
هل اًمٕم٤مُم٦م ،وم٢مهن٤م هل دقم٤مؤه ﷺ ًمرسمف ذم اًمٗمّمؾ سملم اًمٕمٌ٤مد سم٤محلً٤مب؛ إلراطمتٝمؿ
ُمـ هقل اعمقىمػ ،ومٝمق أول ؿم٤مومع ،وأول ُمِمٗمع ،وأول َُمـ ي٘مرع سم٤مب اجلٜم٦م.
أُم٤م اًمِمٗم٤مقم٦م اخل٤مص٦م ًمٚمٛمذٟمٌلم اعمًٚمٛملم وأهؾ اًمٙمٌ٤مئر ُمٜمٝمؿ ،ومٛمام ي١مُمـ هب٤م
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ذم اًمٌخ٤مري يمت٤مب :اًمِمـٝم٤مدات ،سمـ٤مب ٓ :يِمـٝمد قمـغم ؿمـٝم٤مدة ضمـقر ،ح (،)932/1( )1179
وُمًٚمؿ ذم اًمٗمْم٤مئؾ ،ح(.)2933/1( )1133
( )1اًمِمٓمر إول ُمـ احلدي٨م(( :أعطقت جوامع اقؽؾم)) .ذم اًمّمحٞمحلم؛ رواه اًمٌخ٤مري ذم اجلٝمـ٤مد
واًمًػم ،سمـ٤مب :ىمـقل اًمٜمٌـل ﷺ(( :كصــرت باقرعـب)) .ح( .)2720/3()1221وُمًـٚمؿ ذم
اعمً٤مضمد ،ح(.)307/2()113
أُم٤م ًمٗمظ ُمـ٤م ذيمـره اعمّمـٜمػ :ومٝمـق قمٜمـد اًمـدارىمٓمٜمل ح( ،)211/1( )2وُمّمـٜمػ قمٌـد اًمـرازق
ح()223/27( )27233واسمـــ أسمــك ؿمــٞمٌ٦م ح( .)311/3( )32001وىمــد وــٕمٗمف إًمٌــ٤مين ذم
وٕمٞمػ اجل٤مُمع ،ح( ،)372/2( )2712واًمْمٕمٞمٗم٦م ح (.)1231
( )3رواه أسمق داود ذم اًمًٜم٦م ،سم٤مب :ذم ًمزوم اًمًٜم٦م ( ،)177/1( )1373وأمحد ذم اعمًـٜمد (،)237/1
واًمٌٞمٝم٘مل ( ،)331/9وذيمره إًمٌ٤مين ذم صحٞمح ؾمٜمـ أسمك داود ،ح(.)1371



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

ما البد منه في أمور ال ِّدين

025

أهؾ اًمدِّ يـ واًمًٜم٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م همػم ظم٤مص٦م سمف ﷺ.
وم٘مد ورد قمٜمف يِمٗمع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :إٟمٌٞم٤مء صمؿ اًمٕمٚمامء صمؿ اًمِمٝمداء ،يمام رواه اسمـ
ُم٤مضمف واًمٌٞمٝم٘مل ،قمـ قمثامن اسمـ قمٗم٤من(.)1
وىمد ضمٝمؾ سمٕمض اًمٜم٤مس؛ وم٤مقمت٘مد أن ُمـ اختذ وًم ًٞم٤م أو ؿمٗمٞم ًٕم٤م يِمٗمع ًمف ويٜمٗمٕمف
قمٜمد اهلل ،يمام شمٙمقن ظمقاص اعمٚمقك واًمقٓة شمٜمٗمع ُمـ وآهؿ ،ومل يٕمٚمؿ أن اهلل ٓ
يِمٗمع قمٜمده أطمد إٓ سم٢مذٟمف ،وٓ ي٠مذن ذم اًمِمٗم٤مقم٦م إٓ عمـ ارشم٣م ىمقًمف وقمٛمٚمف ُمـ
أشمٌ٤مع اًمرؾمؾ ،ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف اعم٤مًمؽ ًمٚمِمٗم٤مقم٦م ،واًمذي شمٓمٚم٥م ُمٜمف ٓ ُمـ اًمِم٤مومٕملم.
ٟمً٠مًمف شمٕم٤ممم أن ٓ حيرُمٜم٤م ؿمٗم٤مقمتف ﷺ.
 -0زي٤مرشمف ﷺ ذم طمٞم٤مشمف سم٤مهلجرة إًمٞمفً ،متٚم٘مك أُمقر اًمدِّ يـ قمٜمف ،واًم٘مٞم٤مم
سمٛمّم٤محلف ،واًمتقسم٦م قمغم يديف ،وـمٚم٥م آؾمتٖمٗم٤مر ُمٜمف ،أي :دقم٤مؤه ًمٚمٛمذٟمٌلم سم٤معمٖمٗمرة،
يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ﭼ( .)2ويم٤مٟم٧م اهلجرة واضمٌ٦م ىمٌؾ
اًمٗمتح ُمـ ُمٙم٦م.
ويمذا زي٤مرة ىمؼمه اًمنميػ شمًتح٥م ًمٚمرضم٤مل واًمٜمً٤مء( ،)3يمام قمدَّ وم٘مٝم٤مؤٟم٤م ذًمؽ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2رواه اسمـ ُم٤مضمـف ذم اًمزهـد ،سمـ٤مب :ذم ذيمـر اًمِمـٗم٤مقم٦م ( ،)2113/1( )1323وومٞمـف :قمٜمًٌـ٦م سمــ
قمٌداًمرمحـ  ،يم٤من يْمع احلدي٨م ،وًمذًمؽ وٕمٗمف اًمٕمراىمـل ذم خترجيـف اإلطمٞمـ٤مء ( ،)12/2وطمٙمـؿ
قمٚمٞمف إًمٌ٤مين سم٤مًمقوع ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م ( ،) 1222وىمد ورد قمٜمد اًمٌخـ٤مري ذم اًمتقطمٞمـد ،سمـ٤مب :ىمقًمـف
شمٕمــ٤ممم:ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭼ ح( ،)0139اًمٗمــتح (ُ ،)112 ،117/23مـــ طمــدي٨م :أسمــك ؾمــٕمٞمد
اخلدري ذم طمدي٨م ـمقيؾ ،وومٞمف(( :ؿقشػع اقـبقون وادالئؽة وادممـون)).
( )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،آي٦م.)31( :
ُم٘مـٞمام سم٤معمديٜمـ٦م أو ىم٤مد ًُمـ٤م ًمزيـ٤مرة
( )3شمًتح٥م زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌل ﷺ ُمـ همػم ؿمدِّ رطمؾ إًمٞمٝم٤م ،يم٠من يٙمقن
ً
=
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ذم اخلّم٤مئص؛ ٕٟمف يٙمره زي٤مرة اًمٜمً٤مء(ً )1مٖمػم ىمؼمه ﷺ
ىم٤مل اسمـ ٟمٍم اهللُ" :مـ ٓزم اؾمتحٌ٤مب اًمزي٤مرة اؾمتحٌ٤مب ؿمد اًمرطمؾ إًمٞمٝم٤م".
وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :إن ذًمؽ همػم ٓزم ،واعمًتح٥م ؿمد اًمرطمؾ سمٜمٞم٦م اًمّمالة ذم
اعمًجد ،صمؿ زي٤مرة اًم٘مؼم اًمنميػ سمٕمد حتٞم٦م اعمًجد ،وم٤مًمّمالة شمْم٤مقمػ ومٞمف إمم أًمػ،
وًمق ٟمذر ؿمد اًمرضمؾ إمم اعمًجد اًمٜمٌقي وضم٥م قمٚمٞمف ووم٤مء ٟمذره.
س :3هؾ حيّمؾ سمٜمٞم٦م ؿمٞمئلم ومْمٚمٝمام يم٤مًمّمالة ذم اعمًجد واًمزي٤مرة؟
ج :ىم٤مل سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م :يٜمقى ُمع اًمزي٤مرة اًمت٘مرب سمِمد اًمرطم٤مل ًمٚمٛمًجد

=

ُمًجده ﷺ .أم ؿمدل اًمرطمؾ سم٘مّمد زي٤مرة اًم٘مؼم وم٘مط ،وم٤مًمّمحٞمح أٟمف ٓ جيقز؛ ًم٘مقًمف ﷺ(( :ال تشد
اقرحال إال إؼ ثالثة مساجد))  .رواه اًمٌخ٤مري ذم قمدة ُمقاوع ُمـ صحٞمحفُ ،مٜمٝم٤مُ :مًـجد ُمٙمـ٦م
ح( ،)2229اًمٗمتح ح( ،)33/3وُمًٚمؿ ذم احل٩م ،ح (.)903/1( )210
أما زيارة اقـساء قؾؼبـور :وم٤مٕصـؾ ومٞمٝمـ٤م اعمٜمـع؛ ًم٘مقًمـف ﷺ(( :قعـن اهلل زوارات اقؼبـور)) .رواه
اًمؽمُمذي ذم اًمّمالة ،ح ( ،)233/1()317وىم٤مل":طمدي٨م طمًـ" .ورواه اًمٜمًـ٤مئل ذم اجلٜمـ٤مئز،
ح ( ،)91/1()1713واسمـ ُم٤مضمف ذم اجلٜم٤مئز ح (ُ ،)171/2()2113مــ طمـدي٨م :اسمــ قمٌـ٤مس
وأيب هريرة ،وُمـ طمدي٨م :طمً٤من سمـ صم٤مسم٧م ح ( .)2101ىم٤مل ذم اًمزوائد":اؾمٜم٤مد طمدي٨م :طمًـ٤من
سمف صم٤مسم٧م صحٞمح ،ورضم٤مًمف صم٘م٤مت" .وصححف إًمٌ٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع.)13/1( )1921( ،
ومل يرد قمـ اًمٜمٌل ﷺ ُم٤م يدل قمغم ضمقاز زي٤مرة اًمٜمً٤مء ًم٘مؼمه ظم٤مص٦م؛ ًمٕمدم ورود اًمدًمٞمؾ اعمخّمص،
ومٞمٌ٘مك احلٙمؿ قمغم قمٛمقُمف .واهلل اقمٚمؿ.
ُمع أن هٜم٤مك ظمال ًوم٤م سملم اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ زي٤مرة اًمٜمً٤مء ًمٚم٘مٌـقر ،واًمـراضمح :اعمٜمـع يمـام طم٘مـؼ ذًمـؽ
اًمٕمالُم٦م ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ /سمٙمر أسمق زيد ،ذم رؾم٤مًمتف :ضمزء ذم زي٤مرة اًمٜمً٤مء ًمٚم٘مٌقر ،ـمٌٕم٦م اًمرؿمد .واهلل
أقمٚمؿ.

( )2يٜمٔمر :اعمٖمٜمل واًمنمح اًمٙمٌػم ( ،)137/1ومل يذيمر ومٞمف اؾمتثٜم٤مء اًم٘مؼم اًمٜمٌقي.
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()1
أيْم٤م ـ سم٤مُمتث٤مل أواُمره.
اًمٜمٌقي واًمّمالة ومٞمف ؛ حلثف ﷺ ،ومٗمٞمف شمٕمٔمٞمٛمف ـ ً

واعمراد ُمـ طمدي٨م ٓ(( :شمٕمٛمٚمف طم٤مضم٦م إٓ زي٤مريت .)2())...اضمتٜم٤مب ىمّمد
أيْم٤م ،واًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٕمٚمؿ،
طم٤مضم٦م مل يدع اًمِم٤مرع إًمٞمٝم٤م ،ومٞمًـ ُمع ذًمؽ آقمتٙم٤مف ومٞمف ً
وذيمر اهلل شمٕم٤ممم ،وإيمث٤مر اًمّمالة واًمًالم قمغم اًمٜمٌل ﷺ ذم ـمري٘مف إمم همػم ذًمؽ.
وىمد ذيمر اًمٖمزازم ذم احل٨م قمغم آؾمتٙمث٤مر ُمـ اًمٜمٞم٦م ذم مجٞمع إقمامل ،وأٟمف
يٛمٙمـ أن يٜمقى اًمداظمؾ ًمٚمٛمًجد صمامٟمٞم٦م أُمقر:
 - 2أن يٕمت٘مد أٟمف سمٞم٧م اهلل ،وأن داظمٚمف زائر اهلل.
ٟ - 1مٞم٦م اعمراسمٓم٦م واٟمتٔم٤مر اًمّمالة إظمرى.
 – 3آقمتٙم٤مف سمٛمٕمٜمك يمػ اًمًٛمع واًمٌٍم وإقمْم٤مء.
 – 1اخلٚمق جلٛمع اًمٗمٙمر.
 – 1اًمتجرد ًمٚمذيمر وؾمامقمف.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2اعمنموع اعمقاومؼ هلدى اًمٜمٌل ﷺ ،هق ؿمدل اًمرضمؾ سم٘مّمد زي٤مرة اعمًجد اًمٜمٌقي واًمّمـالة ومٞمـف ،يمـام
هق ٟمص احلدي٨م اعمت٘مدم.
أُم٤م ؿمدل اًمرطمؾ ُمـ أضمؾ زي٤مرة اًم٘مؼم ،ومٝمذا ٓ جيقز؛ عمخ٤مًمٗمتف اًمٜمٝمل اًمٜمٌقي اًمّمحٞمح.
أُم٤م أن جيٛمع سملم اًمٜمٞمتلم ،وم٤مًمّمحٞمح أٟمف ٓ جيقز ،وإٟمام قمٚمٞمف أن يٜمقي زي٤مرة اعمًجد اًمٜمٌقي ،صمـؿ إذا
وصؾ إمم هٜم٤مك ومٚمف أن يٜمقي ويزور ىمؼم اعمّمٓمٗمل ﷺ.
زائرا ال تعؿؾه حاجـة إال زيـاريت فـان ح ًؼـا عـذ أن أفـون
(ٟ )1مص احلدي٨م اعمروى(( :من جاءين ً
يــػق ًعا يــوم اقؼقامــة)) .رواه اًمٓمــؼماين ذم اًمٙمٌــػم وإوؾمــط ،ىمــ٤مل اهلٞمثٛمــل ذم جمٛمــع اًمزوائــد
(":)1/1وومٞمفُ :مًٚمٛم٦م سمـ ؾم٤ممل وهق وٕمٞمػ" .وىم٤مل قمٜمف اسمـ قمٌد اهل٤مدي ذم اًمّم٤مرم اعمٜمٙمـك ص
(":)17وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مدُ ،مٜمٙمر اعمتـ ٓ ،يّمح آطمتج٤مج سمف ،وٓ يتخذ دًمـٞمالً ًمِمـد اًمرطمـ٤مل إمم
اًم٘مؼم" .صمؿ ًمٞمس ذم احلدي٨م ذيمر ًمٚم٘مؼم ،وٓ ًمزي٤مرشمف سمٕمد ُمقشمف ﷺ.
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 – 3ىمّمد إوم٤مدة قمٚمؿ ،وأُمر سمٛمٕمروف أو هنل قمـ ُمٜمٙمر.
 – 0شمرك اًمذٟمقب طمٞم٤مء ُمـ اهلل ،سمحًـ ٟمٞمتف طمتك ئمٝمر قمٚمٞمف أصمر ذًمؽ،
ومٞمًتحٞمل ُمـ رآه أن ي٘م٤مرف ذٟم ًٌ٤م.
 – 2اؾمتٗم٤مدة أخ ذم اهلل وم٢مٟمف همٜمٞمٛم٦م وذظمػمة ذم اًمداريـ.
سُ :1م٤مذا يٜمٌٖمل ًمٚمزائر؟
ج :يٜمٌٖملً :مف آطمتٞم٤مط ًمديٜمف سمجٕمؾ زي٤مرشمف ذقمٞم٦م ،واعمح٤مومٔم٦م قمغم صٚمقاشمف ذم
ـمري٘مف ،وم٢من اًمّمالة اًمقاطمدة ومريْم٦م واًمزي٤مرة ُمًتحٌ٦م ،سمنمط قمدم وٞم٤مع ومرض
حل ِّر ،ومٚمٞمس
أو ارشمٙم٤مب ُمٜمٙمر ،أو اًمتٕمرض ًمتٝمٚمٙم٦م أو ظمٓمر؛ يم٤مًمًٗمر ذم ؿمدة ا َ
ًمٚمزي٤مرة وىم٧م حمدد يم٤محل٩م.
وم٘مد ورد قمٜمف ﷺ ٓ(( :دمٕمٚمقا ىمؼمي قمٞمدً ا))((( .)1وٓ دمٕمٚمقا ىمؼمي وصمٜمً٤م
يٕمٌد))(ً(( .)2مٕمـ اهلل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اختذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُمً٤مضمد))( .)1ويم٤من
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2رواه أسمق داود ذم اعمٜم٤مؾمؽ ،سم٤مب :ذم زي٤مرة اًم٘مٌقر ح ( ،)1713قمقن اعمٕمٌـقد ( ،)32/3وأمحـد ذم
ـبـورا
اعمًٜمد (ُ ،)330/1مـ طمدي٨م :أيب هريرة ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ(( :ال جتعؾوا بقـوتؽم
ً
وال جتعؾوا ـزي عقدً ا وصؾوا عغ ؿنن صالتؽم تبؾغــي حقـث فــتم)) .ىمـ٤مل ذم قمـقن اعمٕمٌـقد
(":)32/3واحلدي٨م طمًـ ضمٞمد اإلؾمٜم٤مدً ،مف ؿمقاهد يمثػمة يرشم٘مك هبـ٤م إمم درضمـ٦م اًمّمـح٦م .ىم٤مًمـف
اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م /حمٛمد سمـ قمٌد اهل٤مدي رمحف اهلل ،وىم٤مل :واحلدي٨م دًمٞمؾ قمـغم ُمٜمـع اًمًـٗمر ًمزي٤مرشمـف
ﷺ؛ ٕن اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م هق اًمّمالة واًمًالم قمٚمٞمف ،واًمدقم٤مء ًمف ﷺ ،وهذا يٛمٙمـ اؾمتحّمـ٤مًمف ُمــ
سمٕمد يمام يٛمٙمـ ُمـ ىمرب ،وأن ُمـ ؾم٤مومر إًمٞمف وطمي ُمـ ٟم٤مس آظمريـ وم٘مد اختذوا قمٞمدً ا ،وهق ُمٜمٝمل
قمٜمف سمٜمص احلدي٨م ،ومثٌ٧م ُمٜمع ؿمد اًمرطمؾ ٕضمؾ ذًمؽ سم٢مؿم٤مرة اًمٜمص ،يمام صمٌ٧م اًمٜمٝمـل قمــ ضمٕمٚمـف
قمٞمدً ا سمدًٓم٦م اًمٜمص ،وه٤مشم٤من اًمدًٓمت٤من ُمٕمٛمقل هبام قمٜمد قمٚمامء إصقال".)33/3( .
( )1رواه اإلُمــ٤مم أمحـــد ذم اعمًـــٜمد ( ،)113 /1واحلٛمٞمـــدي ( ،)2711وأسمـــق اًمٜمٕمـــٞمؿ ذم احلٚمٞمـــ٦م
(ُ ،)320 /0( ،)1223/3مـ طمدي٨م :أيب هريرة.
=
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ذًمؽ ُمـ آظمر يمالُمف قمٚمٞمف أومْمؾ اًمّمالة واًمًالم.
 -2اًمتقؾمؾ سمف ﷺ ذم طمٞم٤مشمف( )2ذم طم٤مًم٦م آؾمتً٘م٤مء ،يمام ىم٤مل ومٞمف أسمق ـم٤مًم٥م:
ِ َ ِ ()3
َصم َام ُل اًم َٞمتَ٤م َُمك ِقم ّْم َٛم ُ٦م ًمأل َراُم ِؾ
َو َأسم ْٞم ُض ُي ًْت ًَْ َ٘مك اًم َٖم َام ُم سمِ َق ْضم ِٝم ِف
ويمام ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،عم٤م اؾمتً٘مك سم٤مًمٕمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمف:
(اًمٚمٝمؿ إٟم٤م يمٜم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٜمٌٞمٜم٤م ومتً٘مٞمٜم٤م ،وإٟم٤م ٟمتقؾمؾ إًمٞمؽ سمٕمؿ ٟمٌٞمؽ وم٤مؾم٘مٜم٤م)(.)4
وىم٤مل اًمٕمٌ٤مس( :اًمٚمٝمؿ ،إٟمف ٓ يٜمزل سمالء إٓ سمذٟم٥م ،ومل يٙمِمػ إٓ سمتقسم٦م ،وىمد
شمقضمف يب اًم٘مقم إًمٞمؽ عمٙم٤مٟمتل ُمـ ٟمٌٞمؽ ،وهذه أيديٜم٤م إًمٞمؽ سم٤مًمذٟمقب وٟمقاصٞمٜم٤م إًمٞمؽ
سم٤مًمتقسم٦م ،وم٤مؾم٘مٜم٤م اًمٖمٞم٨م) .وم٠مرظم٧م اًمًامء ُمثؾ اجلٌ٤مل طمتك أظمّمٌ٧م إرض
وقم٤مش اًمٜم٤مس .يمام أظمرضمف اًمزسمػم اسمـ سمٙم٤مر سم٢مؾمٜم٤مده ،وٟم٘مٚمف ذم اًمٗمتح(.)5
=

ورواه اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ح (ُ ،)201 /2( )21مـ طمدي٨م :قمٓم٤م سمــ يًـ٤مر ُمرؾمـالً .سمٚمٗمـظ:
((اقؾفم ال جتعل ـزي وثـًا يعبد.))..
أيْم٤م.
ورواه قمٌد اًمرازق ( ،)173/2واسمـ أسمك ؿمٞمٌ٦م ( ،)311/3قمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ُمرؾمالً ً
واحلدي٨م صححف اًمؼماز واسمـ قمٌد اًمـؼم ،يمـام ذم شمٜمـقير احلقاًمـؽ ( ،)223/2وذح اًمزرىمـ٤مين
( ،)312/2واًمٜمٝم٩م اًمًديد ًمٚمٗمٝمٞمد ،ص (.)221

( )2رواه اًمٌخ٤مري ذم اجلٜم٤مئز ،ح ( )2337ومتح ( ،)177 /3وُمًـٚمؿ ذم اعمًـ٤مضمد ،ح ()137 ،119
( .)303/2زاد ذم رواي٦م قم٤مئِم٦م ىمقهل٤م( :ومٚمقٓ ذاك ُأسمرز ىمؼمه ،همػم أٟمف ظمِمك أن يتخذ ُمًجدً ا).
( )1وذاك إٟمام يم٤من سمٓمٚم٥م اًمدقم٤مء ُمٜمف ﷺ ،وىمد ومّمؾ ذًمؽ وسمٞمٜمـف اعمّمـٜمػ رمحـف اهلل ذم يمت٤مسمـف :ومّمـؾ
اعم٘م٤مل وإرؿم٤مد اًمْم٤مل ذم شمقؾمؾ اجلٝم٤مل.
( )3ذم اًمٌخ٤مري ذم آؾمتً٘م٤مء ،سم٤مب :ؾم١مال اًمٜم٤مس اإلُم٤مم آؾمتًـ٘م٤مء إذا ىمحٓمـقا ،ح( )2772ومـتح
(.)191/1
( )1رواه اًمٌخ٤مري ذم آؾمتً٘م٤مء ،ح( )2727اًمٗمتح (.)191/1
(.)190/1( )1
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س :1ومام طمٙمؿ اًمتقؾمؾ سمٕمد مم٤مشمف ﷺ.
ج :اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء ُمـ أرسم٤مب اعمذاه٥م :قمغم أٟمف ًمٞمس واضم ًٌ٤م وٓ ريمٜمً٤م ُمـ أريم٤من
اًمدِّ يـ ،يمام ئمٜمف سمٕمض اجلٝم٤مل ،واظمتٚمٗمقا ذم اؾمتحٌ٤مسمف وقمدُمف ،وم٘م٤مل سمٕمض وم٘مٝم٤مئٜم٤م،
ذم سم٤مب :آؾمتً٘م٤مء" :أٟمف يٌ٤مح اًمتقؾمؾ سم٤مٕٟمٌٞم٤مء واًمّم٤محللم".
ىم٤مل إُم٤مم أمحد" :أٟمف يتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل ﷺ ذم دقم٤مئف".
أٟم٤مؾم٤م إمم اخلروج قمـ
وىم٤مل سمٕمض وم٘مٝم٤مئٜم٤م سم٤معمٜمع؛ ؾمدً ا ًمٚمذريٕم٦م ،وم٘مد َضم َّر اجلٝمؾ ً
طمد اًمتقؾمؾ ،وم٠محل٘مقا سمف ُم٤م ًمٞمس ُمـ سم٤مسمف ،وىمد ُمٜمٕم٧م احلٜمٗمٞم٦م سمٕمض أًمٗم٤مظ ؿمٝمػمة.
واهلل أقمٚمؿ(.)1

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2اٟمٔمر :ذًمؽ ذم يمت٤مب اعمّمٜمػ رمحف اهلل":ومّمؾ اعم٘م٤مل وإرؿم٤مد اًمْم٤مل ذم شمقؾمؾ اجلٝم٤مل".
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ادطؾب اقثاقث
[يف معجزاته ﷺ اقتي هي خصائصه]
وجفا من وجوه إعجاز
وهي :تسعة وؿقه( :ثالثة) أسئؾة وأحد عؽ
ً
اقؼرآن.
سُ :2م٤م هل ُمٕمجزاشمف ﷺ اخل٤مص٦م سمف؟
ج :أذيمر ًمٙمؿ قمنمة أؿمٞم٤مء:
األوؼ :اقؼرآن اقعظقم وهق اعمٕمجزة اًمٌ٤مىمٞم٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،اعمِمتٛمٚم٦م قمغم مجٚم٦م
ُمٕمجزات .ومقضمقه إقمج٤مزه يمثػمة ،أومراده٤م اًمٕمٚمامء سم٤مًمت٠مًمٞمػ ،وسمح٨م ومٞمٝم٤م
اعمٗمنون ،وأشمقا سم٤مًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب ،وقمج٤مئٌف ٓ شمٜم٘مَض.
س :1اذيمر ًمٜم٤م ؿمٞم ًئ٤م ُمـ وضمقه إقمج٤مزه؟
وضمٝم٤م ُمـ وضمقه إقمج٤مزه؛ ًمت٘مقي٦م اإليامن:
ج :أذيمر ًمٙمؿ أطمد قمنم ً
-2اًمٌالهم٦م اخل٤مرىم٦م ًمٕم٤مدات اًمٕمرب ،طمتك يم٤من ذم احلد إقمغم ًمٞمس ُمـ ضمٜمس
يمالُمٝمؿُ ،مـ اًمِمٕمر واخلٓم٥م واًمًجع(.)1
ُ -1م٤م اٟمٓمقى قمٚمٞمف ُمـ إظمٌ٤مر سم٤معمٖمٞمٌ٤مت مم٤م ؾمٞم٘مع ،ومم٤م يم٤من ذم وامئر
اًم٘مٚمقب ،وقمـ أُمقر همٞمٌٞم٦م فمٝمرت يمام أظمؼم ،وٓ يٛمر قمٍم إٓ وئمٝمر ومٞمف رء
أظمؼم أٟمف ؾمٞمٙمقن ،إذ ُم٤م يدرك سم٤مًمٕم٘مؾ يٕمٚمٛمف ُمـ ضم٤مء سمٕمد إول سمؽمىمل اًمٕمٚمؿ.
 -3إظمٌ٤مره قمـ اًم٘مرون اًمً٤مًمٗم٦م وإُمؿ اًمٌ٤مئدة واًمنمائع اعمٜمدصمرة ،مم٤م ٓ يٙم٤مد
يٕمٚمؿُ ،مع أٟمف أُمل ٓ ي٘مرأ وٓ يٙمت٥م ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2اٟمٔمر :اجلقاب اًمّمحٞمح (.)133/1
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ﮊ ﮋ ﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﭼ (.)1
 -1اًمروقم٦م اًمتل شمٚمحؼ ىمٚمقب ؾم٤مُمٕمٞمف قمٜمد ؾمامقمف ،واهلٞمٌ٦م اًمتل شمٕمؽمهيؿ قمٜمد
شمالوشمف؛ عم٤م ومٞمف ُمـ احل٤مًم٦م اًم٘مقي٦م سم٤مقمتٌ٤مر ُم٤م ومٞمف ُمـ اعمقاقمظ واإلٟمذار.
ُمراراُ ،مع أن اًمٓمٌ٤مع ضمٌٚم٧م قمغم ُمٕم٤مداة
 -1أن ىم٤مرئف ٓ يٛمٚمف وًمق أقم٤مده ً
اعمٕم٤مدات ،ومٞمًحر اًم٘م٤مري( )2سمٌالهمتف وطمالوشمف ،وي٠مظمذ سمٛمج٤مُمع ىمٚمٌف ُمـ ـمالوشمف.
 -3مجٕمف ًمٕمٚمقم وُمٕم٤مرف مل شمٕمرومٝم٤م اًمٕمرب ،وٓ أطمد ُمـ قمٚمامء اًمٙمت٤مب
وهمػمهؿ؛ ُمـ ـمرق احلج٩م اًمٕم٘مٚمٞم٦م وُمٜم٤مه٩م احلؼ.
 -0شمٞمًػم طمٗمٔمف عمتٕمٚمٛمف ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﭼ( .)3ومل يٕمرف ذم إُمؿ اًمً٤مسم٘م٦م طمٗمظ همػمه ُمـ اًمٙمت٥م ُمثؾ طمٗمٔمف.
 -2يمقٟمف يم٤موم ً
ال سمح٤مضم٤مت اًمديـ واًمدٟمٞم٤مُ ،مـ اعمّم٤مًمح وإظمالق واًمٕمٌ٤مدات
واعمٕم٤مُمالت.
 -9اًمتذيمػم سم٠مطمقال إُمؿ اعم٤موٞم٦م ،اًمتل طم٤مدت قمـ ـمريؼ احلؼ واًمتقطمٞمد،
واؾمتًٚمٛم٧م حلٙمؿ اًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد.
 -27طمٗمٔمف ُمـ اًمتٖمٞمػم واًمتحريػ ُمع شمٖمٞمػم إزُم٤من ،وحتزب إطمزاب
واًمٕمدوان إمم هذا اًمٕمٍم ،ومّمدق ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﭼ(.)4
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت ،آي٦م.)12( :
( )1يٕمٜمل :ي٠مظمذ سم٠مًمٌ٤مب ىم٤مرئٞمف؛ ًمروقمتف وىمقة شم٠مصمػمهً ،
قسـحرا)).
أظمذا ُمـ ىمقًمف ﷺ(( :إن مـن اقبقـان
ً
رواه اًمٌخـــ٤مري ذم :اًمٓمـــ٥م ،)1203/1( )1131/9( ،وُمًـــٚمؿ ذم :اجلٛمٕمـــ٦م ،ح ()239

()191/1
( )3ؾمقرة اًم٘مٛمر ،آي٦م.)20( :
( )1ؾمقرة احلجر ،آي٦م.)9( :
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وقمجز اًمٕمرب مجٞمٕمٝمؿ قمـ اإلشمٞم٤من سمٛمثٚمف ،طمتك سمًقرة واطمدة .وىمد حتدى
ُمّم٤مىمع( )1اخلٓمٌ٤مء ُمـ ىمريش ،وىمرع أؾمامقمٝمؿ طمتك أزهؼ ٟمٗمقؾمٝمؿ ،ومتآُمروا قمغم
ىمتٚمف ،وىمد ص٤مر قمجز همػمهؿ ممـ أشمك سمٕمدهؿ ُمـ سم٤مب أومم ،وذًمؽ أقمٔمؿ سمره٤من
قمغم إقمج٤مزه ،وأٟمف يمالم اخل٤مًمؼ اًمذي أٟمزًمف شمّمدي ً٘م٤م ًمٜمٌٞمف ﷺ ،وىمد أذىم٧م أٟمقاره
قمغم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ،واُمتزضم٧م يمٚمامشمف سمٙمالُمٝمؿ ،وم٤مرشم٘م٧م ومّم٤مرطمف اًمٕمرب قمام
يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ،وص٤مر طمٗمظ اًم٘مرآن ُمـ أيمؼم وؾم٤مئؾ اإلٟمِم٤مء ،وأقمٔمؿ
اعمقاد اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
ثاك ًقا :ادعراج :وىمد يم٤من ىمٌؾ اهلجرة سمًٜم٦م ،أهى سمف ﷺ ي٘مٔم٦م سم٤مًمروح واجلًد
مجٞم ًٕم٤م ،إمم اعمًجد إىمَمُ ،مـ سمٕمد صالة اًمٕمِم٤مء ،وقمرج سمف إمم اهلل ُمـ سمٞم٧م
اعم٘مدس إمم اًمًٛمقات اًمٕمغم ،إمم ؾمدرة اعمٜمتٝمك ،إمم ُمًتقى ؾمٛمع ومٞمف سيػ
إىمالم ،ومٙم٤من يم٘م٤مرب ىمقؾملم أو أدٟمك ،ومٗمرض قمٚمٞمف اهلل مخًلم صالة ،ومٚمام رضمع
إمم ُمقؾمك ؾم٠مًمف قمام ومرض قمٚمٞمف وقمغم أُمتف؟ وم٠مظمؼمه ،وم٘م٤مل ًمف :ارضمع إمم رسمؽ
وم٤مؾم٠مًمف اًمتخٗمٞمػ؛ وم٢من أُمتؽ ٓ شمٓمٞمؼ ذًمؽ .ومرضمع إًمٞمف ومً٠مًمف اًمتخٗمٞمػ ،صمؿ رضمع
إمم ُمقؾمك وم٠مقم٤مده ،وُم٤م زال يراضمٕمف طمتك اٟمتٝمك أُمره ـ شمٕم٤ممم ـ إمم اًمّمٚمقات
اخلٛمس ،وأصٌح ٟمٌٞمٜم٤م ُمـ ًمٞمٚمتف شمٚمؽ سمٛمٙم٦م ،ومّمغم اًمٗمجر ،يمام ذم احلدي٨م اًمذي ذم
اًمّمح٤مح(.)2
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2اعمّم٘مع :أي :اًمٌٚمٞمغ اعم٤مهر ذم ظمٓمٌتف .اٟمٔمر :اًمٜمٝم٤مي٦مٓ ،سمـ إصمػم (.)11/3
(ُ )1مـ ذًمؽُ :م٤م رواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :سمدء اخلٚمؼ ،سم٤مب :ذيمـر اعمالئٙمـ٦م ،ح (،)2201/3( )331
وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإليامن ،سم٤مب :اإلهاء سم٤مًمرؾمقل ﷺ ،ح (.)211 /2( )231
واٟمٔمر :عمزيد ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ذح اًمٓمح٤موي٦م (.)119-111
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ثاق ًثا :اكشؼاق اقؼؿر سمٜمص اًم٘مرآن( )1واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م( )2اًمٍمحي٦م ،وم٘مد سمٚمٖم٧م
إطم٤مدي٨م سمف ُمٌٚمغ اًمتقاشمر ،وأمجع قمٚمٞمف أهؾ احلؼ( ،)3وهق ُمثؾُ :مٕمجزة ُمقؾمك ـ
قمٚمٞمف اًمًالم ـ سم٤مٟمٗمالق اًمٌحر ،همػم أن شمٚمؽ ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي.
س :3يمٞمػ جيقز اٟمِم٘م٤مق اًمٗمٚمؽ ،يم٤مٟمِم٘م٤مق اًمًٛمقات ذم اعمٕمراج واٟمِم٘م٤مق
اًم٘مٛمر ،وم٢مذا ُىمٌِ َؾ آٟمِم٘م٤مق ومٛمحٚمف ُمـ سم٤مب أومم ،وُمـ اعم٘مرر :أن ىمدرشمف شمٕم٤ممم ٓ
شمتٕمٚمؼ سم٤معمًتحٞمؾ؟
ج :شمتٕمٚمؼ ىمدرشمف شمٕم٤ممم سمخرق اًمٕم٤مدة وإن اؾمتح٤مًم٧م قم٤مدة ،ومٝمل همػم ُمًتحٞمٚم٦م
قم٘م ً
ال ،وم٤مٟمِم٘م٤مق اًم٘مٛمر ومٞمف دًٓم٦م قمغم ضمقاز اٟمِم٘م٤مق اًمٗمٚمؽ ،يمام أظمؼمت سمف اًمرؾمؾ
صٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمٝمؿ ،ظمال ًوم٤م ًمٚمٗمالؾمٗم٦م ذم زقمٛمٝمؿ :أن اًمٗمٚمؽ ٓ ي٘مٌؾ
اخلرق وآًمتئ٤مم .يمام ىم٤مًمف ؿمٞمخ اإلؾمالم( ،)4قمغم أن سمٕمْمٝمؿ ىم٤مئؾ سم٘مٌقًمف ،وىمد
أذٟم٤م ـ ومٞمام ؾمٌؼ ـ إمم أن اًمٕم٘مؾ ًمف طمد حمدود ،وأن اًمنمع ي٠ميت سمام حيت٤مر ًمف اًمٕم٘مؾ ٓ
سمام حيٞمٚمف ،وأن طمٙمٛمتف شمٕم٤ممم ٓ قمغم ُمث٤مل ُم٤م شم٘متْمٞمف طمٙمٛمف اعمخٚمقىملم.
راب ًعا :كبع اداء من بػ أصابعه؛ سمريم٦م ُمـ اهلل طمٚم٧م ذم اعم٤مء ،سمقوع أص٤مسمٕمف
ومٞمف ،ومجٕمؾ يٗمقر وخيرج ُمـ سملم أص٤مسمٕمف ذم همزوة شمٌقك( ،)5واحلديٌٞم٦م ،ومنمب
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭽﮬﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [اًم٘مٛمر.]2:
( )1يمام قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم ُمٜم٤مىمـ٥م إٟمّمـ٤مر ،سمـ٤مب :اٟمِمـ٘م٤مق اًم٘مٛمـر ،ح ( ،)221/0( )3232اًمٗمـتح
( ،)320/2وُمًٚمؿ ذم اعمٜم٤موم٘ملم ،سم٤مب :اٟمِم٘م٤مق اًم٘مٛمر ،ح (.)1212 /1( )1277
( )3اٟمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري (.)223 /0
( )1اجلقاب اًمّمحٞمح ( ،)222 ،219 /3وٟم٘مؾ قمٜمف ذمً :مقاُمـع إٟمـقار اًمٌٝمٞمـ٦م (.)191 ،193 /1
أيْم٤م ـ ورد ؿمٌٝم٤مهتؿ ،ذم :ومتح اًمٌ٤مري ()221/0
واٟمٔمر اجلقاب قمٚمٞمٝمؿ ـ ً
( )1يٜمٔمر :صحٞمح اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب :إٟمٌٞم٤مء ( )3302ومتح (.)302/3
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اجلٞمش وىم٣م أوـم٤مره ٓ .أٟمف خيرج ُمـ ٟمٗمس اًمٚمحؿ واًمدم يمام فمٜمف سمٕمض اجلٝم٤مل،
ىم٤مًمف ذم اهلدى اًمٜمٌقي(.)1
وهذا ٟمٔمػم ُمٕمجزة ُمقؾمك ـ قمٚمٞمف اًمًالم ـ ذم شمٗمجػم اعم٤مء ُمـ احلجر.
أٟم٤مؾم٤م يمثػميـ ،يمام وىمع ًمف ﷺ
وُمثٚمف :شمٙمثػم اًمٓمٕم٤مم سمريم٦م ُمـ اهلل ،طمتك يمٗمل ً
ُمرارا.
ً
خامسا :حـػ اجلزع إققه عـد ما ترك اخلطبة عؾقه(.)2
ً
وُمثٚمف :شمٙمٚمٞمؿ احلجر( )3واًمِمجر( ،)4يمٛمٕمجزة ؾمٚمٞمامن ذم يمالم اًمٓمػم.
سادسا :تليقده بؿالئؽة اقسامء فام يف وـعة بدر.
ً
ساب ًعا :فػاية اهلل تعاؼ قه أعداءه وعصؿته من اقـاس ،يمام أظمؼمه شمٕم٤ممم
سمذًمؽ(.)5
ثامـًا :إجابة دعائه ﷺ.
تاس ًعا :إعالمه بادغقبات اداضقة وادستؼبؾة.
وخؾؼه عذ صدـه ،ومٜمٗمس صقرشمف اًمٌ٤مهرة وهٞمئ٦م ـمٚمٕمتف
عارشا :دالقة َخؾؼه ُ
ً
اًمٔم٤مهرة ،وطمًـ ؾمٛمتف ،شمدل قمغم ٟمٌقشمف ،واٟمٗمراد ُمزيتف يمام ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ؾمالم:
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2زاد اعمٕم٤مد ذم هدي ظمػم اًمٕمٌ٤مد (.)330/3
( )1يمام قمٜمد اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب :اخلٓمٌ٦م قمغم اعمٜمؼم ،ح (.)332/2( )203
( )3يمام قمٜمد ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اًمٗمّم٤مئؾ ،سم٤مب :ومْمؾ ٟمً٥م اًمٜمٌل ﷺ ،ح (.)2021/1( )1100
( )1يمام قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب :قمالُم٤مت اًمٜمٌقة ،ح (.)2321/3( )3392
( )1يمــام ذم ىمقًمــف شمٕمــ٤ممم :ﭽﮓ ﮔ ﭼ [اًمٌ٘مــرة .]230:وىمقًمــف :ﭽ ﮊﮋ ﮌ
ﮍﭼ [اعم٤مئدة.]30:
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(ومٚمام رأي٧م وضمٝمف قمروم٧م أٟمف ًمٞمس سمقضمف يمذاب)( .)1ويمام ىم٤مل هرىمؾ ذم طمدي٨م:
أيب ؾمٗمٞم٤منُ" :م٤م يم٤من ًمٞمؽمك اًمٙمذب قمغم اًمٜم٤مس ويٙمذب قمغم اهلل"( .)2ويمام رضب
اهلل ًمف ﷺ ُمث ً
ال ذم ىمقًمف :ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ( .)3قمغم ُم٤م ىم٤مًمف
ٟمٗمٓمقيف()4؛ ي٘مقل" :يٙم٤مد ُمٜمٔمره يدل قمغم ٟمٌقشمف وإن مل يتؾ ىمرآٟمً٤م" يمام ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ
رواطم٦م ريض اهلل قمٜمف:
َ٧م َسم ِد َهي ُت ُف شم َْ٠مشمِ َ
خل َؼم
٤مت ُُم ٌَٞمِٜمَـ ُ٦م يمَ٤مٟم ْ
ًَمق َمل ْ َشم ُٙم ْـ ومِ ِٞمف َآ َي ُ
ٞمؽ سمِ٤م َ

ِ ()5

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2أظمرضمف أمحد ( ،)112/1واًمؽمُمذي ح ( ،)1120واسمــ ُم٤مضمـف ح( ،)3112 ،2331واًمـدراُمل
( ،)317/2واحل٤ميمؿ ( ،)23/3وصححف وواوم٘مف اًمذهٌل ،وصـححف إًمٌـ٤مين ذم صـحٞمح اسمــ
ُم٤مضمف.)1337( ،
( )1أظمرضمــف اًمٌخــ٤مري ذم اجلٝمــ٤مد واًمًــػم ،سمــ٤مب :دقمــ٤مء اًمٜمٌــل ﷺ إمم اإلؾمــالم ،ح ()1021
( ،)2701/3وُمًٚمؿ ذم اجلٝم٤مد واًمًػم ،ح(.)2391/3()2003
( )3ؾمقرة اًمٜمقر ،آي٦م.)31( :
( )1ذيمره قمٜمف ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم :اجلـقاب اًمّمـحٞمح ( ،)179/3وٟم٘مٚمـف قمٜمـف اًمًـٗم٤مريٜمل ذمً :مقاُمـع
إٟمقار اًمٌٝمٞم٦م (.)191/1
( )1اعمّمدر ٟمٗمًف ،وذيمره اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم :اًمِمٗم٤مء.
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ادطؾب اقرابع
[يف حؼوـه عؾقه اقسالم]
وهي :سبعة وؿقه :أربعة عؽ سماالً.
س :2ىمد قمرومٜم٤م ظمّم٤مئّمف ومام طم٘مقىمف؟
جُ :مـ حت٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد ،أن شمٕمٚمؿ أن احل٘مقق صمالصم٦م ،طمؼ اهلل شمٕم٤ممم ٓ يِم٤مريمف ومٞمف
خمٚمقق ،وطمؼ ًمرؾمقًمف ﷺ ،وطمؼ ُمِمؽمك سمٞمٜمٝمام.
س :1ومام طمؼ اهلل وطمده؟
ح :هق يم٤مًمٕمٌ٤مدة واًمتقيمؾ واخلقف واخلِمٞم٦م ،واًمت٘مقى واإلٟم٤مسم٦م واًمرضم٤مء،
واًمتًٌٞمح واًمتٙمٌػم واًمتٝمٚمٞمؾ.
سُ :3م٤م احلؼ اعمِمؽمك سملم اهلل ورؾمقًمف؟
ح :هق يم٤معمحٌ٦م واإليامن واًمتّمديؼ واًمٓم٤مقم٦م.
س :1ومام طمؼ اًمرؾمقل اخل٤مص سمف؟
ح :ذيمر اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض وهمػمه ٟمحق ؾمٌٕم٦م طم٘مقق( ،)1وهل هذه:
 -2وضمقب ـم٤مقمتف؛ سم٤مًمتزام ؾمٜمتف ،واًمتًٚمٞمؿ عم٤م ضم٤مء سمف ،واًمرو٤م حلٙمٛمف ،يمام
ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽﯜﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﭼ( )2أي٦م.
ً -1مزوم حمٌتف ،يمام ذم احلدي٨م ٓ(( :ي١مُمـ أطمديمؿ طمتك أيمقن أطم٥م إًمٞمف ُمـ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2اٟمٔمر :اًمِمٗم٤مء سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمل ،ص ( ،)321 ،133اًمٓمٌٕمـ٦م إومم2112( ،هــ) ،دار:
اًمٗمٙمر سمػموت.
( )1ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،آي٦م.)31( :
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وًمده وواًمده( )1واًمٜم٤مس أمجٕملم)) رواه اًمٜمً٤مئل وهمػمه(.)2
 -3وضمقب ُمٜم٤مصحتف ﷺ ،يمام ذم طمدي٨م(( :اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م)) ،ىم٤مًمقا :عمـ ي٤م
رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل(( :هلل وًمٙمت٤مسمف وًمرؾمقًمف وأئٛم٦م اعمًٚمٛملم.)3())...
واًمٜمّمٞمح٦م :يمٚمٛم٦م ضم٤مُمٕم٦م جلٛمٚم٦م إرادة اخلػم ًمٚمٛمٜمّمقح ًمف.
ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ" :اًمٜمّمٞمح٦م ًمف ﷺ ُم١مازرشمف وٟمٍمشمف ،ومح٤ميتف طم ًٞم٤م أو ُمٞمتً٤م،
وإطمٞم٤مء ؾمٜمتف سم٤مًمٓمٚم٥م واًمذب قمٜمٝم٤م وٟمنمه٤م ،واًمتخٚمؼ سم٠مظمالىمف اًمٙمريٛم٦م وآداسمف
اجلٛمٞمٚم٦م"(.)4
 -1شمقىمػمه ﷺ وًمٙمؾ ُم٤م يٕمزى إًمٞمف ،وإدب ُمٕمف طم ًٞم٤م وُمٞمتً٤م ،وُمـ ذًمؽ قمدم
رومع اًمّمقت ومقق صقشمف ،وٟمدائف سم٤مؾمٛمف ،أو ُمـ وراء احلجرات ،ومٞمٜمٌٖمل ظمٗمض
اًمّمقت قمٜمد ىمؼمه اًمنميػ(.)5
ُ -1مقدشمف ٕىمراسمف ﷺ وسمرهؿ؛ عمٙم٤مٟمتٝمؿ وىمراسمتٝمؿ ُمٜمف ﷺ ،وًمق يم٤مٟم٧م اًم٘مراسم٦م
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ إصؾ
( )1ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ذم ( )277/2واًمٚمٗمظ ًمف .وأصٚمف ذم اًمٌخ٤مري ذم اإليامن ،سم٤مب :طم٥م اًمرؾمـقل ﷺ
ُمـ اإليامن ،ح ( )21اًمٗمتح ( ،)12/2وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإليامن ،سمـ٤مب :وضمـقب حمٌـ٦م اًمرؾمـقل
ﷺ ،ح (.)30/2( )11
( )3رواه ُمًٚمؿ ذم اإليامن ،سم٤مب :سمٞم٤من أن اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م ،ح (.)01/2( )11
( )1يٜمٔمر :ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،ص ( )01ط ،اًم٘مديٛم٦م.
( )1ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ يمثػم":ىم٤مل اًمٕمٚمامء :يٙمره رومع اًمّمقت قمٜمد ىمؼمه ﷺ ،يمام يم٤من يٙمره ذم طمٞم٤مشمف ﷺ؛
دائام" .شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ (،)172/1
ٕٟمف حمؽمم طمٞمً٤م وذم ىمؼمه ً
وومٞمف :ىمّم٦م قمٛمر عم٤م َه َّؿ سميب اًمرضمٚملم ُمـ اًمٓم٤مئػ ،اًمـذيـ رومٕمـ٤م صـقشمٞمٝمام قمٜمـد اًم٘مـؼم .يمـام ذم
صحٞمح اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمّمالة ،سم٤مب :رومع اًمّمقت ذم اعمًجد ،ح.)102 ،107( :
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سمٕمٞمدة؛ يم٘مٌٞمٚم٦م ىمريش ،طمتك ضمٜمس اًمٕمرب ،يمام ىم٤مل :ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭼ( .)1ويمام ذم احلدي٨م اًمذي رواه اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمد اًمّمديؼ(.)2
سُ :1م٤م هل قمالُم٦م حمٌتف ﷺ؟(.)3
جُ :مت٤مسمٕمتف واًمرو٤م سمام أُمر سمف ،وشم٘مديٛمف قمغم يمؾ طم٤مل ،يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵﭼ(.)4
س :3هؾ ٟمخص أهؾ اًمٌٞم٧م سمزي٤مدة اعمحٌ٦م؟
جُ :مـ أصقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م :حمٌ٦م أهؾ اًمٌٞم٧م( ،)5ومٞمتقًمقهنؿ وحيٗمٔمقن
ومٝمؿ وصٞم٦م رؾمقل اهلل ﷺ ،طمٞم٨م ىم٤مل يقم همدير ُظم لؿ(( :أذيمريمؿ اهلل ذم أهؾ
سمٞمتل))(ُ )6مرشملم .وىم٤مل ـ ًمٚمٕمٌ٤مس قمٛمف طملم أؿمتٙمك أن سمٕمض ىمريش ٓ يٚم٘مقٟمف
سمقضمف ـمٚمؼ ـ(( :واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ ،ي١مُمٜمقن طمتك حيٌقيمؿ هلل وًم٘مراسمتل))(.)7
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ؾمقرة اًمِمقرى ،آي٦م.)13( :
(ً )1مٕمٚمف يٕمٜمل :طمدي٨م ُمٓم٤مًمٌ٦م وم٤مـمٛم٦م ـ ريض اهلل قمٜمٝم٤م ـ إرصمٝم٤م ُمـ أسمٞمٝم٤م ،وم٘م٤مل أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمـف،
ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل ﷺ ي٘مقل(( :إن اقـبي ال يورث)) ،وًمٙمٜمل أقمقل ُمــ يمـ٤من رؾمـقل اهلل ﷺ يٕمـقل،
وأٟمٗمؼ قمغم ُمـ يم٤من رؾمقل اهلل ﷺ يٜمٗمؼ قمٚمٞمف .رواه أمحد ذم اعمًٜمد (.)27/2
( )3ذم إصؾ ووع هذا اًمً١مال وضمقاسمف سمٕمد اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞمـ٦مُ ،مــ طم٘مـقق اعمّمـٓمٗمك قمٚمٞمـف اًمّمـالة
واًمًالمُ ،مـ اًمً١مال اًمراسمع.
( )1ؾمقرة آل قمٛمران ،آي٦م.32 :
( )1اٟمٔمر :اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ًمِمٞمخ اإلؾمالم ،ص(.)13 ،11
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مب :ومْم٤مئؾ قمكم ريض اهلل قمٜمف ،ح (.)2203/1( )1172
( )0ورد هــذا احلــدي٨م ُمـــ قمــدة ـمــرق قمٜمــد اإلُمــ٤مم أمحــد ،ح ( ،)20112 ،2001واًمؽمُمــذي ح
( ،)3012واحلــ٤ميمؿ ذم اعمًــتدرك ( ،)3932واًمٓمــؼماين ذم اًمٙمٌــػم ح ( ،)2112وذم ومْمــ٤مئؾ
=
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ويدخل يف ذقك أزواجه ريض اهلل عـفن ومػمون شمٕمٔمٞمؿ ىمدرهـ واًمدقم٤مء هلـ،
وُمٕمروم٦م ومْمٚمٝمـ ،واإلىمرار سم٠مهنـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ،وأزواضمف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة،
ظمّمقص٤م ظمدجي٦م ومٝمل أول ُمـ آُمـ سمف ُمـ اًمٜمً٤مء ،وأم أيمثر أوٓده ،وقم٤مئِم٦م
ً
اًمّمدي٘م٦م ،وُمـ ىمذومٝم٤م سمام سمرأه٤م اهلل ُمٜمف وم٘مد يمٗمر سم٤مهلل ويمذب يمت٤مسمف( .)1ومٜمتؼمأ ُمـ
ـمريؼ اًمرواومض اًمذيـ يٌٖمْمقن اًمّمح٤مسم٦م ،وُمـ ـمري٘م٦م اخلقارج اًمذيـ ي١مذون
أهؾ اًمٌٞم٧م سم٘مقل أو قمٛمؾ(.)2
سُ :0مـ هق اعم٘مدم ذم أهؾ اًمٌٞم٧م؟
أهؾ اًمٙمً٤مء؛ وهؿ :قمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم ضمٚمٚمٝمؿ قمٚمٞمف اًمًالم
سمٙمً٤مء ،قمٜمد ٟمزول أي٦م :ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ( )3أي٦م.
()4
أيْم٤م ـ قمٜمد ٟمزول
وىم٤مل(( :اًمٚمٝمؿ ه١مٓء أهؾ سمٞمتل ومٓمٝمرهؿ
شمٓمٝمػما))  .ودقم٤مهؿ ـ ً
ً

آي٦م اعمٌ٤مهٚم٦م ،وىم٤مل(( :اًمٚمٝمؿ ه١مٓء أهكم))(.)5
=

اًمّمـح٤مسم٦م ح ( .)2092ووـٕمٗمٝم٤م إًمٌـ٤مين ذم وـٕمٞمػ اجلـ٤مُمع اًمّمــٖمػم ،ح ()13/3( )3211
وختري٩م اعمِمٙم٤مة.
خـرا
وورد سمًٜمد صحٞمح قمٜمد اسمـ أسمك ؿمـٞمٌ٦م ،ح ( )321/3( )31123سمٚمٗمـظ(( :قـن يصـقبوا
ً
حتى حيبـوفم هلل وقؼرابتـي)) .وذم ومْمـ٤مئؾ اًمّمـح٤مسم٦مً ،مإلُمـ٤مم أمحـد ،ح (،)321/1( )2013
خرا حتى ))...احلدي٨م.
سمٚمٗمظ(( :قن يـاقوا ً

( )2يٜمٔمر :عمٕم٦م آقمت٘م٤مد ٓسمـ ىمداُم٦م ،ص ( .)33وٟم٘مؾ اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ احل٤مومظ اسمـ يمثػم وهمػمه.
( )1يٜمٔمر :اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ص ()13
( )3ؾمقرة إطمزاب ،آي٦م.33 :
( )1رواه ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مبُ :مٜم٤مىم٥م أهؾ اًمٌٞم٧م ،ح (.)2223/1( )11119
( )1رواه ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،ح (.)2202/2( )1171
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ظمّمقص٤م أهؾ وده وصداىمتف وقمٞمٌ٦م هه؛ يم٤مخلٚمٗم٤مء
ُ -3مقدة أصح٤مسمف وسمرهؿ،
ً
اًمراؿمديـ .وقمالُم٦م ُمقدهتؿ :شمقىمػمهؿ واإلىمتداء هبؿ ،وذيمر حم٤مؾمٜمٝمؿ وشمرك
اخلقض ومٞمام ضمرى سمٞمٜمٝمؿ؛ حل٘مقق صحٌتٝمؿ وؾمٌ٘مٝمؿ ويمثرة أي٤مدهيؿ ،يمام ىم٤مل اهلل ذم
أهؾ سمدر(( :اقمٛمٚمقا ُم٤م ؿمئتؿ وم٘مد همٗمرت ًمٙمؿ))( .)1ويمام ىمٞمؾُ" :مـ سمر اًمقًمد سمقاًمده
سمٕمد طمٞم٤مشمف اًمؼم سم٠مهؾ وده"( .)2ويمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم وصٗمٝمؿ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙﭚﭛ ﭜﭼ( )3أي٦م.
ؿؿن أصول أهل اقسـة واجلامعة :ؾمالُم٦م ىمٚمقهبؿ ٕصح٤مب رؾمقل اهلل ﷺ()4؛
ًممي٦م ،وًم٘مقًمف ﷺ ٓ(( :شمًٌقا أصح٤ميب؛ ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمدهً ،مق أن أطمديمؿ أٟمٗمؼ
ُمثؾ ُأطمد ذه ًٌ٤م ُم٤م سمٚمغ ُُمدَّ أطمدهؿ وٓ ٟمّمٞمٗمف))(.)5
سُ :2م٤م شم٘مقل ذم اًمتٗمْمٞمؾ سمٞمٜمٝمؿ؟
جُ :مـ شمقىمػمهؿُ :مٕمروم٦م طم٘مٝمؿ ومتٞمٞمز ُمراشمٌٝمؿ ،يمام ىم٤مل ﷺٟ(( :مزًمقا اًمٜم٤مس
ُمٜم٤مزهلؿ))(.)6
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2رواه اًمٌخ٤مري ذم اجلٝم٤مد واًمًػم ،سم٤مب :اجل٤مؾمقس ،ح ( ،)2791/3( )1211وُمًٚمؿ ذم ومْم٤مئؾ
اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مب :ومْم٤مئؾ أهؾ سمدر ،ح (.)2912 /1( )1191
( )1ورد قمـ اسمـ قمٛمر أن رؾمقل اهلل ﷺ ىم٤مل(( :احػظ ود أبقك ال تؼطعه ؿقطػىء اهلل كورك)) .ىمـ٤مل
اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد (":)210/2رواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط ،وإؾمٜم٤مده طمًـ".
( )3ؾمقرة احلنم ،آي٦م.)27( :
( )1يٜمٔمر :اًمٕم٘مٞمدة اًمقاؾمٓمٞم٦م ص (.)17
ً
متخـذا خؾـقالً)) .ح ()3107
( )1رواه اًمٌخ٤مري ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مب :ىمقل اًمٜمٌل(( :قو فــت
( ،)2313/3وُمًــٚمؿ ذم ومْمــ٤مئؾ اًمّمــح٤مسم٦م ،سمــ٤مب :حتــريؿ ؾمــ٥م اًمّمــح٤مسم٦م ،ح()1117
(.)2930/1
( )3رواه أسمق داود ذم يمت٤مب :إدب ،سم٤مب :شمٜمزيؾ اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزهلؿ ،)132/1( )1211( ،وأسمق يٕمكم ذم
ُمًٜمده ح ( ،)1113/2( )1213ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع ،ح (.)2311
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وم٤مًمً٤مسم٘مقن هلؿ اًمٗمْمؾ يمام ؿمٝمد اهلل سمف ،وأهؾ اًمًٜم٦م يٗمْمٚمقن ُمـ أٟمٗمؼ ُمـ
ىمٌؾ اًمٗمتح ـ وهق صٚمح احلديٌٞم٦م ـ قمغم ُمـ أٟمٗمؼ سمٕمده وىم٤مشمؾ( ،)1وي٘مدُمقن
اعمٝم٤مضمريـ قمغم إٟمّم٤مر ،ويٗم٤موٚمقن سملم اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ قمغم طمً٥م شمرشمٞمٌٝمؿ ذم
اخلالوم٦م ،يمام ضمرى قمغم ذًمؽ اًمًٚمػ ،ومٞمًٕمٜم٤م ُم٤م وؾمٕمٝمؿ ،وإن مل شمٙمـ اعمً٠مًم٦م ُمـ
اًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت اًمتل شمًتحؼ اًمذيمر ذم آقمت٘م٤مد ،يمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ سمٕمض إصقًمٞملم.
سُ :9م٤م ُمٕمٜمك اًمتٗمْمٞمؾ وإومْمٚمٞم٦م سملم اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ؟
ج :هل :سمٛمٕمٜمك قمٔمؿ اًمٜمٗمع ذم اإلؾمالم ،ومخالوم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل
قمٜمٝمام ،يم٤مٟم٧م قمغم ىمدم اًمرؾم٤مًم٦م ذم مجع اًمٙمٚمٛم٦م وشم٠مًمػ اًمٜم٤مس وشمدسمػم احلرب،
وظمالوم٦م قمثامن وقمكم ريض اهلل قمٜمٝمام قمغم ىمدم اًمٜمٌقة ،ومٚمٞمً٧م إومْمٚمٞم٦م شمٗمْمٞمؾ
ؿمخص ُمٜمٝمؿ قمغم رومٞم٘مف ُمـ مجٞمع اًمقضمقه ،طمتك شمٕمؿ اًمٜمً٥م واًمِمج٤مقم٦م واًمٕمٚمؿ
وٟمحق ذًمؽ ،وٓ سمٛمٕمٜمك زي٤مدة اًمٗمْمؾ واًمثقاب قمٜمد اهلل ،وم٢مٟمف ُمـ اًمٖمٞم٥م اًمذي ٓ
يٕمٚمٛمف إٓ اهلل(.)2
 -0اًمّمالة واًمًالم قمٚمٞمف وقمغم آًمف ،ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭼ( )3أي٦م.
وىمد ضم٤مء ذم ومْمٚمٝم٤م أطم٤مدي٨م يمثػمة ،وهل شمًتح٥م ذم ُمقاوع؛ ُمٜمٝم٤مً :مٞمٚم٦م
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2قمٛمالً سمٍميح أي٦م :ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﭼ [احلديد.]27:
( )1سمؾ اًمٜمّمقص شمدل قمغم شمٗمْمٞمٚمٝمؿ ذم اًمٗمْمؾ واإليامن؛ يمحـدي٨م وزن اإليـامن وهمـػمه ،ومٝمـذا ُمــ
اًمٖمٞم٥م اًمذي قمٚمٛمف اهلل ٟمٌٞمف ﷺ.
( )3ؾمقرة إطمزاب ،آي٦م.)13( :
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اجلٛمٕم٦م ويقُمٝم٤م ،وقمٜمد ذيمر اؾمٛمف ،وىم٤مل سمقضمقهب٤م قمٜمده مج٤مقم٦م؛ ُمٜمٝمؿ :اسمـ سمٓم٦م ُمٜم٤م،
وشمٌٕمف اًمٌٚمٌ٤مين ،وُمٜمٝمؿ احلٚمٞمٛمل ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،واًمٚمخٛمل ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م ،واًمٓمح٤موي
ُمـ احلٜمٗمٞم٦م.
وجتب يف مواضع؛ ومٝمل :قمٜمدٟم٤م ريمـ ُمـ أريم٤من اًمّمالة ذم اًمتِمٝمد إظمػم،
وريمـ ذم اخلٓمٌ٦م يقم اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ(.)1
سُ :27م٤م ُمٕمٜمك اًمّمالة؟
ج :اًمّمالة ُمـ اهلل اًمرمح٦م ،وُمـ اعمالئٙم٦م آؾمتٖمٗم٤مر ،وُمـ همػمهؿ اًمتيع
واًمدقم٤مء ،هٙمذا ورده اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم يمت٤مب :ضمالء إومٝم٤ممُ ،مـ مخً٦م قمنم وضم ًٝم٤م،
اظمت٤مر أن صالة اهلل قمٚمٞمف وصمٜم٤مؤه( )2قمٚمٞمف ،وإرادة إيمراُمف سمرومع ذيمره وُمٜمزًمتف وشم٘مريٌف،
وأن صالشمٜم٤م ٟمحـ قمٚمٞمف ؾم١ماًمٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم أن يٗمٕمؾ ذًمؽ سمف(.)3
سُ :22م٤م ُمٕمٜمك اًمًالم؟
ج :هق :اًمتحٞم٦م أو اًمًالُم٦م ُمـ اًمٜم٘م٤مئص أو اًمرذائؾ.
سُ :21مـ هؿ أل ذم اًمّمالة اعم٠مصمقرة اإلسمراهٞمٛمٞم٦م؟
ج :هؿ :أشمٌ٤مقمف قمغم ديٜمفٟ ،مص قمٚمٞمف اإلُم٤مم أمحد ،وقمٚمٞمف أيمثر إصح٤مب .ىم٤مل
ذم اإلىمٜم٤مع" :وآًمف أشمٌ٤مقمف قمغم ديٜمف ،واًمّمقاب قمدم ضمقاز إسمداًمف سم٠مهؾ"( .)4اهـ.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2يٜمٔمر :ضمالء إومٝم٤مم ذم ومْمؾ اًمّمالة قمـغم حمٛمـد ظمـػم إٟمـ٤ممٓ ،سمــ اًم٘مـٞمؿ ،ص ()301 ،332
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م2170( ،هـ) ،دار :اًمٕمروسم٦م اًمٙمقي٧م.
وهذا دًمٞمؾ قمغم اومؽماء اًم٘مٌقريلم قمغم احلٜم٤مسمٚم٦م ،وزقمٛمٝمـؿ أهنـؿ ٓ حيٌـقن اًمٜمٌـل ﷺ وٓ يّمـٚمقن
قمٚمٞمف.
( )1وهق ُم٤م ضم٤مء قمـ أسمك اًمٕم٤مًمٞم٦م ،يمام ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم ً٘م٤م ،ذم ؾمقرة إطمزاب (.)391/2
( )3ضمالء إومٝم٤مم ص (.)212
( )1يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع (.)312 /2
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أيٕ :ن أهؾ اًمرضمؾ أىم٤مرسمف أو زوضمتف ،وص٤مطم٥م ضمالء إومٝم٤مم يٛمٞمؾ إمم
اًم٘مقل سم٠من اعمراد" :سم٤مٔل" أهٚمف وأىم٤مرسمف ،يمام ي٘متْمٞمف ؾمٞم٤مق أي٦م ،وشمٗمًػمه ًمف ﷺ
ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م ،وهذه هل اعمزي٦م واخلّمقصٞم٦م اعمٗمٝمقُم٦م ُمـ أي٦م واًمًٜم٦م(.)1
سُ :23مـ هؿ آل إسمراهٞمؿ ذم اًمّمالة اعم٠مصمقرة؟
ج :هؿ :هٜم٤م إٟمٌٞم٤مء ،واعمٓمٚمقب ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن يّمكم قمغم رؾمقًمف ﷺ يمام
َّ
صغم قمغم مجٞمع إٟمٌٞم٤مء ُمـ ذري٦م إسمراهٞمؿ ٓ ،إسمراهٞمؿ وطمده ،يمام هق ُمٍمح سمف ذم
سمٕمض إًمٗم٤مظُ ،مـ ىمقًمف :قمغم إسمراهٞمؿ وقمغم آل إسمراهٞمؿ ،يمام ىم٤مًمف اسمـ اًم٘مٞمؿ(.)2
سُ :21م٤م هل ومقائد اًمّمالة واًمًالم قمٚمٞمف؟
ج :هل يمثػمة ،أهن٤مه٤م اسمـ اًم٘مٞمؿ إمم أرسمٕملم وم٤مئدة(.)3
وهذا بقان مجقعفا:
 -2اُمتث٤مل أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
ُ -1مقاوم٘متف ؾمٌح٤مٟمف ذم اًمّمالة قمٚمٞمف ،وإن اظمتٚمٗم٧م اًمّمالشم٤من ،ومّمالشمٜم٤م قمٚمٞمف
دقم٤مء وؾم١مال ،وصالة اهلل قمٚمٞمف صمٜم٤مء وشمنميػ.
ُ -3مقاوم٘م٦م ُمالئٙمتف ومٞمٝم٤م.
 -1طمّمقل قمنم صٚمقات ُمـ اهلل قمغم اعمّمغم ُمرة.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ضمالء إومٝم٤مم ص (.)111
( )1اعمّمدر ٟمٗمًف ص ( .)129وىم٤مل":وأطمًـ ُمٜمف أن ي٘م٤مل :حمٛمد هق ُمـ آل إسمراهٞمؿ ،سمـؾ هـق ظمـػم
آل إسمراهٞمؿ ."...وهق أومْمؾ ُمـ أسمٞمف إسمراهٞمؿ قمٚمٞمٝمام اًمّمالة واًمًالم.
( )3ضمالء إومٝم٤مم ( .)111 ،111وذم سمٕمض ُم٤م ذيمره ٟمٔمـر؛ ًمٕمـدم صمٌـقت اخلـؼم سمـذًمؽ ،واًمٕمٌـ٤مدات
ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اًمتقىمٞمػ .واهلل أقمٚمؿ.
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 -1أٟمف شمرومع ًمف قمنم درضم٤مت.
 -3أٟمف يٙمت٥م ًمف قمنم طمًٜم٤مت.
 -0أٟمف يٛمحك قمٜمف قمنم ؾمٞمئ٤مت.
 -2أٟمف يرضمك إضم٤مسم٦م دقم٤مئف إذا ىمدُمٝم٤م ،ومٝمل شمّمٕمد اًمدقم٤مء إمم قمٜمد رب اًمٕم٤معملم،
ويم٤من ُمقىمق ًوم٤م سملم اًمًامء وإرض.
 -9إهن٤م ؾمٌ٥م ًمِمٗم٤مقمتف ﷺ إذا ىمرهن٤م سمً١مال اًمقؾمٞمٚم٦م ًمف ،أو أومراده٤م ،يمام ذم
طمدي٨م :رويٗمع(.)1
 -27إهن٤م ؾمٌ٥م ًمٖمٗمران اًمذٟمقب.
 -22إهن٤م ؾمٌ٥م ًمٙمٗم٤مي٦م اهلل اًمٕمٌد ُم٤م أمهف.
 -21إهن٤م ؾمٌ٥م ًم٘مرب اًمٕمٌد ُمٜمف ﷺ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،يمام ذم طمدي٨م :اسمـ ُمًٕمقد.
 -23إهن٤م شم٘مقم ُم٘م٤مم اًمّمدىم٦م ًمذي اًمٕمنة.
 -21إهن٤م ؾمٌ٥م ًم٘مْم٤مء احلقائ٩م.
 -21إهن٤م ؾمٌ٥م ًمّمالة اهلل قمغم اعمّمكم ،وصالة ُمالئٙمتف قمٚمٞمف.
 -23إهن٤م زيم٤مة ًمٚمٛمّمكم وـمٝم٤مرة ًمف.
 -20إهن٤م ؾمٌ٥م شمٌِمػم اًمٕمٌد سم٤مجلٜم٦م ىمٌؾ ُمقشمف ،يمام ذم طمدي٨م ذيمره احل٤مومظ أسمق
ُمقؾمك.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2وًمٗمٔمف(( :من صذ عذ حمؿد وـال :اقؾفم أكزقه ادؼعد ادؼرب عــدك يـوم اقؼقامـة؛ وجبـت قـه
يػاعتي)) .أظمرضمف أمحد ( ،)272/1وإؾمامقمٞمؾ اًم٘م٤ميض ذم :ومْمؾ اًمّمالة قمـغم اًمٜمٌـل صـغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،سمرىمؿ ،)13( :واسمـ أيب قم٤مصـؿ ( ،)02-19واًمٌـزار ( ،)3210-11/1واًمٓمـؼماين
ذم:اعمٕمجــؿ اًمٙمٌــػم( .)1122،1127 /21-23 /1ووــٕمٗمف إًمٌــ٤مين ذم اًمْمــٕمٞمٗم٦م سمــرىمؿ:
(.)139/22( ،)1211
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 -22إهن٤م ؾمٌ٥م ًمٚمٜمج٤مة ُمـ أهقال يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،يمام ذم طمدي٨م ذيمره ذًمؽ
أيْم٤م.
احل٤مومظ ً
 -29إهن٤م ؾمٌ٥م ًمرد اًمٜمٌل ﷺ قمغم اعمّمكم ،واعمًٚمؿ قمٚمٞمف.
 -17إهن٤م ؾمٌ٥م ًمتذيمر اًمٕمٌد ُم٤م ٟمًٞمف.
 -12إهن٤م ؾمٌ٥م ًمٓمٞم٥م اعمجٚمس ،وأن ٓ يٕمقد طمنة قمغم أهٚمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
 -11إهن٤م ؾمٌ٥م ًمٜمٗمل اًمٗم٘مر.
 -13إهن٤م شمٜمٗمل قمـ اًمٕمٌد اؾمؿ اًمٌخؾ إذا صغم قمٚمٞمف قمٜمد ذيمره ﷺ.
ٟ -11مج٤مشمف ُمـ اًمدقم٤مء قمٚمٞمف سمرهمؿ إٟمػ إذا ذيمره٤م قمٜمد ذيمره ﷺ.
 -11إهن٤م شمرُمل ص٤مطمٌٝم٤م قمغم ـمريؼ اجلٜم٦م ،وختٓمل سمت٤مريمٝم٤م قمـ ـمري٘مٝم٤م.
 -13إهن٤م شمٜمجل ُمـ ٟمتـ اعمجٚمس اًمذي ٓ يذيمر ومٞمف اؾمؿ اهلل ورؾمقًمف ،وحيٛمد
ويثٜمك قمٚمٞمف ومٞمف ،ويّمغم قمغم رؾمقًمف ﷺ.
 -10إهن٤م ؾمٌ٥م ًمتامم اًمٙمالم اًمذي اسمتدأ سمحٛمد اهلل واًمّمالة قمٚمٞمف.
 -12إهن٤م ؾمٌ٥م ًمقومقر ٟمقر اًمٕمٌد قمغم اًمٍماط ،يمام ذم طمدي٨م ذيمره أسمق ُمقؾمك
وهمػمه.
 -19إٟمف خيرج هب٤م اًمٕمٌد قمـ اجلٗم٤مء.
 -37إهن٤م ؾمٌ٥م ًمٌ٘م٤مء اهلل ؾمٌح٤مٟمف اًمثٜم٤مء احلًـ ًمٚمٛمّمكم قمٚمٞمف ،سملم أهؾ اًمًامء
وإرض؛ ٕن اجلزاء ُمـ ضمٜمس اًمٕمٛمؾ.
 -32إهن٤م ؾمٌ٥م ًمٚمؼميم٦م ذم ذات اعمّمكم وقمٛمٚمف وقمٛمره ،وأؾمٌ٤مب ُمّم٤محلف عم٤م
شم٘مدم.
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 -31إهن٤م ؾمٌ٥م ًمٜمٞمؾ رمح٦م اهلل ًمف؛ ٕهن٤م ُمـ ُمٕمٜم٤مه٤م أو ُمـ ًمقازُمٝم٤م.
 -33إهن٤م ؾمٌ٥م ًمدوام حمٌتف ًمٚمرؾمقل ﷺ ،وزي٤مدهت٤م وشمْم٤مقمٗمٝم٤م.
 -31إهن٤م ؾمٌ٥م عمحٌ٦م اًمٜمٌل ًمٚمٛمّمكم قمٚمٞمف.
 -31إهن٤م ؾمٌ٥م هلداي٦م اًمٕمٌد وطمٞم٤مة ىمٚمٌف؛ عم٤م ذم شمرىمك اًمٕمٜم٤مي٦م سمف إمم اعمت٤مسمٕم٦م.
 -33إهن٤م ؾمٌ٥م ًمٕمرض اؾمؿ اعمّمكم قمٚمٞمف ﷺ ،وذيمره قمٜمده.
 -30إهن٤م ؾمٌ٥م ًمتثٌٞم٧م اًم٘مدم قمغم اًمٍماط واجلقاز قمٚمٞمف.
 -32إن اًمّمالة قمٚمٞمف ﷺ أداء ٕىمؾ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ طم٘مف ،وؿمٙمر ًمف قمغم ٟمٕمٛمتف
اًمتل أٟمٕمؿ اهلل هب٤م قمٚمٞمٜم٤م.
 -39إهن٤م ُمتْمٛمٜم٦م ًمذيمر اهلل وؿمٙمره ،وُمٕمروم٦م إٟمٕم٤مُمف قمغم قمٌٞمده.
 -17إن اًمّمالة قمٚمٞمف ﷺ ُمـ اًمٕمٌد هل دقم٤مء ،وؾم١مال أن يثٜمك قمغم ظمٚمٞمٚمف
وطمٌٞمٌف ويزيد ذم شمنميٗمف ،وومٞمف إيث٤مر عم٤م حيٌف اهلل قمغم حمٌ٦م اًمٕمٌد ،وُمٓمٚمقسمف مم٤م يتٕمٚمؼ
سمدٟمٞم٤مه .يمام أووحف اسمـ اًم٘مٞمؿ.
سُ :21م٤م هل اعمقاوع اًمتل يٓمٚم٥م ومٞمٝم٤م اًمّمالة قمٚمٞمف ﷺ؟
ج :هل أرسمٕمقن ُمقو ًٕم٤م؛ ُمٜمٝم٤مُ :م٤م يت٠ميمد ـمٚمٌٝم٤م إُم٤م وضمق ًسم٤م وإُم٤م اؾمتحٌ٤م ًسم٤م
ُم١ميمدً ا ،قمغم ُم٤م ذيمره احل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم يمت٤مسمف( ،)1وهذا سمٞم٤مهن٤م:
 -2ذم آظمر اًمتِمٝمد إظمػم.
 -1ذم اًمتِمٝمد إول قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ضمالء إومٝم٤مم ،ص ( .)111 ،310وأيمثر ُم٤م ذيمره اعمّمٜمػ هٜم٤م ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ،أو ومٞمٝم٤م آصم٤مر ٓ شم٘مقم
هب٤م طمج٦م شمنميٕمٞم٦م.
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 -3ذم آظمر اًم٘مٜمقت.
 -1ذم صالة اجلٜم٤مزة.
 -1ذم اخلٓم٥م؛ يمخٓمٌ٦م اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ وآؾمتً٘م٤مء ،وهمػمه٤م.
 -3سمٕمد إضم٤مسم٦م اعم١مذن.
 -0قمٜمد اًمدقم٤مء ىمٌٚمف وسمٕمده ووؾمٓمف.
 -2قمٜمد دظمقل اعمًجد واخلروج ُمٜمف.
 -9قمغم اًمّمٗم٤م واعمروة.
 -27قمٜمد اضمتامع اًم٘مقم ىمٌؾ شمٗمرىمٝمؿ.
 -22قمٜمد ذيمره ﷺ.
 -21قمٜمد اًمٗمراغ ُمـ اًمتٚمٌٞم٦م(.)1
 -23قمٜمد اؾمتالم احلجر(.)2
[ -21إذا ظمرج إمم اًمًقق أو إمم دقمقة أو ٟمحقه٤م](.)3
 -21إذا ىم٤مم اًمرضمؾ ُمـ ٟمقم اًمٚمٞمؾ(.)4
 -23قم٘مٞم٥م ظمتؿ اًم٘مرآن.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ىم٤مل اًمًخ٤موي ذم :اًم٘مقل اًمٌديع ،ص(":)170رواه اًمدارىمٓمٜمل واًمِم٤مومٕمل وإؾمامقمٞمؾ واًم٘م٤ميض،
وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ".
( )1ىم٤مل اًمًخ٤موي ذم :اًم٘مقل اًمٌديع ،ص (":)172أظمرضمف اًمٓمؼماين وأسمق ذر اهلـروي ،وذم إؾمـٜم٤مده:
حمٛمد اسمـ ُمٝم٤مضمر ًملم احلدي٨م".
( )3ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ إصؾ ،وهل ُمـ اعمٜم٘مقل ُمٜمف.
( )1أظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم :قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م رىمؿ ( ،)230وإؾمٜم٤مده ُمٜم٘مٓمع.
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 -20يقم اجلٛمٕم٦م.
 -22قمٜمد اًم٘مٞم٤مم ُمـ اعمجٚمس.
 -29قمٜمد اعمرور قمغم اعمً٤مضمد ورؤيتٝم٤م(.)1
 -17قمٜمد اهل َّ ِّؿ واًمِمدائد ،وـمٚم٥م اعمٖمٗمرة.
 -12قمٜمد يمت٤مسم٦م اؾمٛمف(.)2
 -11قمٜمد شمٌٚمٞمغ اًمٕمٚمؿ إمم اًمٜم٤مس ،قمٜمد اًمتذيمػم واًم٘مّمص وإًم٘م٤مء اًمدرس.
 -13أول اًمٜمٝم٤مر وآظمره.
 -11قم٘م٥م اًمذٟم٥م(.)3
 -11قمٜمد اعم٤مم اًمٗم٘مر واحل٤مضم٦م ،أو ظمقف وىمققمف.
 -13قمٜمد ظمٓمٌ٦م اًمرضمؾ اعمرأة ذم اًمٜمٙم٤مح(.)4
 -10قمٜمد اًمٕمٓم٤مس.
 -12سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمقوقء.
 -19قمٜمد دظمقل اعمٜمزل(.)5
 -37ذم يمؾ ُمقـمـ جيتٛمع ومٞمف ًمذيمر اهلل.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2اٟمٔمر :ومْمؾ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل ﷺ ،إلؾمامقمٞمؾ اًم٘م٤ميض ،ص ( ،)27وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ.
( )1أي :اؾمؿ اًمٜمٌل ﷺ.
( )3ىم٤مل اًمًخ٤موي ذم :اًم٘مقل اًمٌديع ،ص (":)210رواه أمحد واسمـ أسمك ؿمٞمٌ٦م وأسمق اًمِمٞمخ واسمــ أسمـك
قم٤مصؿ ،وذم ؾمٜمده وٕمػ".
( )1ىم٤مل اًمًخ٤موي ذم :اًم٘مقل اًمٌديع ،ص (":)121أظمرضمف إؾمامقمٞمؾ اًم٘م٤ميض سمًٜمد وٕمٞمػ".
( )1ىم٤مل اًمًخ٤موي ذم :اًم٘مقل اًمٌديع ،ص (":)237رواه أسمق ُمقؾمك اعمديٜمل سمًٜمد وٕمٞمػ".
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 -32إذا ٟمز اًمٌمء وأراد ذيمره(.)1
 -31قمٜمد احل٤مضم٦م شمٕمرض ًمٚمٕمٌد.
 -33قمٜمد ـمٜملم إذن(.)2
 -31قم٘م٥م اًمّمٚمقات(.)3
 -31قمٜمد اًمذسمٞمح٦م(.)4
 -33ذم اًمّمالة ذم همػم اًمتِمٝمد ،سمؾ ذم طم٤مل اًم٘مراءة إذا ُمر سمذيمره ،أو ىمقًمف :إن
اهلل وُمالئٙمتف.
 -30سمدل اًمّمدىم٦م عمـ مل يٙمـ ًمف ُم٤مل.
 -32قمٜمد اًمٜمقم(.)5
 -39قمٜمد يمؾ يمالم ظمػم ذي سم٤مل(.)6
 -17ذم أصمٜم٤مء صالة اًمٕمٞمد ،يمام ذيمر مجٞمع ذًمؽ احل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ .مجٕمٜم٤مه
سم٤مظمتّم٤مر ًمٞمًٝمؾ شمٜم٤موًمف .واهلل أقمٚمؿ.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )2ىم٤مل اًمًخ٤موي ذم :اًم٘مقل اًمٌديع ،ص (":)110أظمرضمف أسمق ُمقؾمك سمًٜمد وٕمٞمػ".
( )1ىم٤مل اًمًخ٤موي ذم :اًم٘مقل اًمٌديع ،ص (":)313رواه اًمٓمؼماين وؾمٜمده وٕمٞمػ".
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اًمّمالة ،سم٤مب :اؾمتحٌ٤مب اًم٘مقل ُمثؾ ىمقل اعمـ١مذن ،سمـرىمؿُ ،)321( :مــ
طمدي٨م :قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص.
( )1رواه اسمـ ُم٤مضمف ( )972واًمٓمؼماين وهمػممه٤م ،وذم إؾمٜم٤مده :ضمٌ٤مرة سمـ اعمٖمٚمس ،وهق وـٕمٞمػ ،وقمُـدَّ
ُمـ ُمٜم٤ميمػمه هذا احلدي٨م.
( )1ىم٤مل اًمًخ٤موي ذم :اًم٘مقل اًمٌديع ،ص (":)123رواه أسمق اًمِمٞمخ ...وهـق همريـ٥م ضمـدً ا ،ورواشمـف
ومٞمٝمؿ سمٕمض اعم٘م٤مل".
( )3ىم٤مل اًمًخ٤موي ذم :اًم٘مقل اًمٌديع ،ص (":)113أظمرضمف اًمديٚمٛمل ،وؾمٜمده وٕمٞمػ".
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خامتة اقؽتاب
احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت ،وم٘مد شمؿ ُم٤م أردشمف ُمـ اًم٘مًؿ إول ذم
هذه اًمقرىم٤متُ ،مـ يمت٤مسم٦مُ" :م٤م ٓسمد ُمٜمف ذم أُمقر اًمدِّ يـ" ،قمغم ـمري٘م٦م اًمًٚمػ
وُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ريض اهلل قمٜمف.
ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ ،وؾمًٌٌ٤م ًمٚمٗمقز سمجٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ،
راضم ًٞم٤م ُمـ اهلل أن يٙمقن
ً
ُمٚمتٛمً٤م شم٠ميٞمد أهؾ احلؼ واحل٘م٤مئؼ عم٤م ومٞمف سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ ،وم٘مد ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ" :يٜمٌٖمل ًمٙمؾ
ً
ُم١مُمـ أن يٍمح سمٕم٘مٞمدشمف قمغم رؤس إؿمٝم٤مد ،وم٢من يم٤مٟم٧م صحٞمح٦م ؿمٝمدوا ًمف هب٤م
قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ،وإن يم٤مٟم٧م همػم ذًمؽ سمٞمٜمقا ًمف ومً٤مده٤م؛ ًمٞمتقب ُمٜمٝم٤م" .اٟمتٝمك.
واحلؼ سمره٤من قمغم ٟمٗمًف ٓ ،خيٗمل قمغم سمّمػم ،وٓ يٕمدم ًمف ٟمّمػم ،واإلظمالص
يٜمٗمذ اًم٘مقل إمم أقمامق اًم٘مٚمقب ،ويٛمتٚمؽ اًمقضمدان سم٘مقة اًمؼمه٤من وطمًـ اًمٌٞم٤من،
ويؽمدد صداه ذم أٟمح٤مء اًمٜمٗمقس ،ومٞمًتحٞمؾ رضمققمٝم٤م قمٜمف ،ويمذًمؽ اإليامن إذا
ظم٤مًمٓم٧م سمِم٤مؿمتف اًم٘مٚمقب ،يمام ىمٞمؾ" :اًمرضمقع قمـ احلؼ سمٕمد اًمٕمٚمؿ سمف حم٤مل".
ويم٤من اًمٗمراغ ُمـ يمت٤مسم٦م ذًمؽ :يقم اًمًٌ٧م اعمٌ٤مرك ،اعمقاومؼً :مً٧م وقمنميـ ُمـ
ؿمٝمر رضم٥م إصؿُ ،مـ قم٤مم :أًمػ وصمالصمامئ٦م واصمٜملم وصمالصملمُ ،مـ هجرة ؾمٞمد
اعمرؾمٚملم ﷺ.
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خامتة اقطبع قؾؿمق
احلٛمد هلل أوًٓ
وأظمػما ،واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمف وآًمف.
ً
شمؿ ـمٌع اًم٘مًؿ إول ُمـ يمت٤مبُ" :م٤م ٓ سمد ُمٜمف ذم أُمقر اًمدِّ يـ"،
أُم٤م سمٕمد :وم٘مد َّ
ذم هم٤مي٦م اًمتّمحٞمح واًمتحًلم ،سم٤معم٘م٤مسمٚم٦م قمغم إصؾ اًمذي سمخٓمل ،وإقم٤مدة ٟمٔمري
قمٚمٞمف طملم وصقزم إمم ُمٍم اعمحروؾم٦مً ،متٛمْمٞم٦م ؿمٝمري اًمّمٞمػ( :إؾمد
واًمًٜمٌٚم٦م)ُ ،مدة اًمتٕمٓمٞمؾ ًمٚمدروس قمٜمدٟم٤م ذم احلرم اعمٙمل.
وؾمٜمٓمٌع اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمثٚمف ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت ٟمٗمٞمً٦م قمغم أؿمٞم٤مء ،وقمغم ُم٤م يتٕمٚمؼ
سم٤مًمٙمٌ٤مئر وؿمٕم٥م اإليامن ،إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.
وطمرر هذا قمٜمد اٟمتٝم٤مء اًمٓمٌع ،ذم (ُ )17مـ ؿمٝمر ؿمقالُ ،مـ قم٤مُمٜم٤م هذا :أًمػ
ّ
وصمالصمامئ٦م واصمٜملم وصمالصملمُ ،مـ هجرة ؾمٞمد اعمرؾمٚملم ،صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف
وصحٌف أمجٕملم
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جمع من علماء األزهر
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تؼديـــم
احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم لًم ف ب حٌف وُم ـ ا دى
هبداه.
وبعد :وم٢من حلراس اًمٕم٘مٞمدة ذم شمآًمٞمٗمٝمؿ ُمٜم٤م ٩م ُم ٕمددة يٚمًٌ قن ًمٙم ؾ ُمٜم٤مؾم ٌ٦م
ًمٌقؾمٝم٤م وًمٙمؾ ُمٞمدان ُم٤م يٜم٤مؾمٌف حيدد ذًمؽ اًمقاىمع اًمذي يٕمٞمِمف احل٤مرس واحل٤مًم ٦م
اًم ل يريد أن يٕم٤مجلٝم٤م وم٢مذا يم٤من اخلٚم ؾ ٟم ٤مج ضمٝم ؾ وىمٚم ٦م قمٚم ؿ سم٠مب قل اًمٕم٘مٞم دة
وىمقاقمد اعمٚم٦م ومٝمٜم ٤م يِم رقمقن ذم شم٘مرير ٤م سم ًٌ ٞمط ُمً ٤ماٚمٝم٤م وقم رض ُمٌ٤مداٝم ٤م
ُمدقمقُم ٦م سم٤مًم دًمٞمؾ ذم أهمٚم ٥م إطمٞم ٤من سمٕمٞم دً ا قم ـ اجل دل واعمٜم٤مىمِم ٦م وشمٗمّم ٞمؾ
اجلزاٞم٤مت واعمج٤مدًم٦م.
أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اعمِم ٙمٚم٦م ٟم ٞمج ٦م ؿم ٌٝم٤مت وأ قال يٚم ٌس ومٞمٝم ٤م احل ؼ سم٤مًمٌ٤مـم ؾ
ًمٞمدطمض سمف احلؼ وم٢من احل٤مًم٦م ذه حت ٤مج إمم ُمٌْمع اجلراحً :مٚم ٗم ٞمش قمـ سمٞم٧م اًمدال
أوًٓ صمؿ اًمؽميمٞمز قمٚمٞمف سم٤مًمدوال صم٤مٟم ًٞم٤م :وذًمؽ سمرد اًمِمٌٝم٦م ويمِم ػ زيٗمٝم ٤م وشمٗمٜمٞم د ٤م
ودطمر يمٞمد ُمثػم ٤م اًمداقمل إًمٞمٝم٤م.
والشقخ /أبو بؽر خوقر رمحه اهلل ،يمام رأيٜم٤مه ذم اًمرؾم٤مًم٦م إومم ىمد ىم٤مم سمًٌط
"ما البد مـه يف الدين" .سم٠مؾمٚمقب ؾمٝمؾ وقمٌ٤مرة ُمٞمنة وشم٘مرير ًمٚمٛمً٠مًم٦م ُمـ هم ػم
ضمدال أو ُمٜم٤مىمِم٦م أو دظمقل ذم شمٗمّمٞمؾ اجلزاٞم٤مت.
إال أكه يف هذه الرسالة ـ وهي الثاكقة من السؾسؾة ـ كراه قد غر أسؾوبه ،فسؾك
مسؾك الرد وادجادلة .وهذا األسؾوب حيدده ادوقف.
فالرسالة األوىل :يم٤مٟم٧م ًمٖمرض ووع ُمٜمٝم٩م ُمًٌط ًم ٕمٚمٞمؿ اًمٕم٘مٞم دة أُم ٤م ٜم ٤م
ومٝمق ًمرد يمٞمد ب٤ماؾ أراد أن يثػم قمغم اعمًٚمٛملم وم ٜم٦م سم٤مًم ٚمٌٞمس قمٚمٞمٝمؿ سم٢مصم٤مرة سمٕم ض
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اًمِمٌٝم٤مت ًم ٘مرير قم٘مٞمدة اًم٘مٌقري٦م وإطمٞم٤مل ؾمٜم٦م اجل٤م ٚمٞم ٦م ذم شمقؾم ال ٤م اًمِم ريمٞم٦م:
ومٙم٤مٟم٧م ذه اًمرؾم٤مًم٦م يمام ي٘مقل اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤مممٟ" :م ٞمج ٦م ُمٜم٤مىمِم ٦م ُم ع أطم د
قمٚمامل اهلٜمد اًمذي ضم٤مل إمم ذه اًمٌالد اعمٌ٤مريم٦م ومٜم٤مىمِمف اًمِمٞمخ ذم سمٕمض اعمً٤ماؾ صم ؿ
أرؾمؾ ٟم٘مقٓت ُمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ اعم ٘مدُملمً .مٙمـ سمدًٓ ُمـ أن ي٘مٌؾ احل ؼ ىم ٤مم سم ٤مًمرد
قمغم ذه اًمرؾم٤مًم٦م :رهمٌ٦م ذم شم٘مرير ُمِم روقمٞم٦م اًم قؾم ؾ سم٤مٕٟمٌٞم ٤مل واًمّم ٤محللم سمٕم د
مم٤م ؿ واضم ٝمد ذم آؾم ِمٝم٤مد سمٌٕمض اًمٜمّم قص اًم ل إُم ٤م أن شمٙم قن ب حٞمح٦م
وًمٙمٜمٝم٤م همػم داًم٦م قمغم ُم٤م يريد وًمٞمً٧م سحي٦م ذم اًمدًٓم٦م قمٚمٞمف .أو سمٜمّمقص سحي٦م
وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمّمح قمـ اًمِم٤مرع وٓ جيقز آقم امد قمٚمٞمٝم ٤م ذم اًم نم يع أو قم غم ر ى
وأطمالم أو ىمّمص أقمراب جم٤م ٞمؾ!
و ٜم٤م يٕمج٥م اعمرل يمٞمػ يرد أ ؾ اًمٌدع اعمحٙمامت واًمٜمّمقص اًم٘م٤مـمٕم٤مت صمؿ
يٚمج١مون إمم ر ى وُمٜم٤مُم٤مت وطمٙم٤مي٤مت وا ٞم٤مت؟! وًمٙمٜمف اهلقى يٕمٛم ل ويّم ؿ.
ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اخلذٓن.
وىمد أطمًـ اًمِمٞمخ بٜم ًٕم٤م ذم شمٗمٜمٞمد ُم٤م ذيمره اعمٕمؽمض ُمـ ؿمٌٝم٤مت وشم٠ميمٞمده قمغم
رضورة اًم ٠ميمد ُمـ بح٦م اًمدًمٞمؾ ىمٌؾ آؾم دٓل سمف وقمغم اًمرضمقع إمم أىمقال أ ؾ
اًمٕمٚم ؿ ذم احل دي٨م عمٕمروم ٦م درضم ف :وقم غم آقم امد قم غم اًمٜمّم قص اًمّم حٞمح٦م
واًمٍمحي٦م ذم اًم ٕمٌد وآقم ٘م٤مد ٓ قمغم إ قال واًمِمٝمقات.
وادصـف ـ رمحه اهلل ـ يف هذا الؽتاب ىمد أيمثر اًمٜم٘مؾ ُمـ قمٚمامل اًمًٚمػ ورضمع
إمم يمثػم ُمـ ُم١مًمٗم٤م ؿُ :مثؾ :يم ٥م اًم ٗمًػم سم٤معم ٠مصمقر واًمٌ٤مقم ٨م قم غم إٟمٙم ٤مر اًمٌ دع
واحلقادث ٕيب ؿم٤مُم٦م واىم ْم٤مل اًمٍماط اعمً ٘مٞمؿ واًمرد قمغم اًمٌٙمري ٓسمـ شمٞمٛمٞم ٦م
وقمغم إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من وإقمالم اعم قىمٕملم ٓسم ـ اًم٘م ٞمؿ واًمّم ٤مرم اعمٜمٙم ل ٓسم ـ قمٌ د
اهل٤مدي ودمريد اًم قطمٞمد ًمٚمٛم٘مريزي.
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وُمـ اًمٙم ٥م اعم ٠مظمرة :شمٓمٝمػم آقم ٘م٤مد ًمٚمّمٜمٕم٤مين واًم در اًمٜمْم ٞمد ًمٚمِم قيم٤مين
وهمػممه٤م.
وىمد ىم٤مم اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم ٤ممم سم ٠مًمٞمػ ذا اًمٙم ٤مب ٕرسم ع سم٘م لم ُم ـ
ؿمٕمٌ٤من ؾمٜم٦مُ )4231( :مـ اهلجرة وىم٤مُم٧م ُمٓمٌٕم٦م جمٚم٦م اعمٜم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م ذم قمّم ر
اعم١مًمػ سمٛمٍم سمٓمٌٕمف ذم شمٚمؽ اًمًٜم٦م.
وىمد اقم ٛمدت قمغم ذه اًمٜمًخ٦م اًم ل ـمٌٕم٧م ذم قمٍم اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم ٤ممم
ومل اؾم ٓمع اًمقىمقف قمغم أبٚمٝم٤م اعمخٓمقط سمٕمد ـمقل اًمٌح ٨م واًمً ١مال وىمٛم ٧م
سمٕمزو أي٤مت إمم ؾمقر ٤م ُمرىمٛم٦م وظمرضم٧م إطم٤مدي٨م وسمٞمٜم٧م أىمقال اًمٕمٚمامل ومٞمٝم ٤م
واضم ٝمدت ذم شمقصمٞمؼ اًمٜم٘مقل وحتديد ُمقاـمٜمٝم ٤م ُم ـ أب قهل٤م ىم در اعمً ٓم٤مع يم ام
شمرمج٧م ًمٌٕمض إقمالم وقمٚم٘م٧م قمغم سمٕمض اعمً ٤ماؾ اًم ل رأي ٧م أحت ٤م حت ٤مج إمم
إيْم٤مح وشمٕمٚمٞمؼ.
أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ رب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ أن جيزي اًمِم ٞمخ قمٜم ٤م وقم ـ اعمً ٚمٛملم
ظمػم اجلزال وأن يٜمٗمع هبذا اًمٙم ٤مب قمٌ٤مده اعم١مُمٜملم وأن هيدي و٤مل اعمًٚمٛملم وأن
يريٜم٤م احلؼ طم ً٘م٤م ويرزىمٜم٤م اشمٌ٤مقمف وأن يريٜم٤م اًمٌ٤مـمؾ سم٤مـم ً
ال ويرزىمٜم٤م اضم ٜم٤مسمف وأٓ جيٕمٚمف
ًٌ٤م قمٚمٞمٜم٤م ومٜمْمؾ وبغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقم غم لًم ف وب حٌف
ُمٚم ً
أمجٕملم.
كتبه
د .طبد اهلل بن طؿر الدمقجي
قسم العؼقدة  /كؾقة الدطوة وأصول الدين
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بسم اهلل الرمحن الرحقم
اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمحٛمدك وٟمً ٕمٞمٜمؽ وٟمً ٝمديؽ وٓ ٟمٕمٌد أطم دً ا هم ػمك وٓ ٟمرضم ق
ؾمقاك وٓ ٟم قيمؾ إٓ قمٚمٞمؽ وٓ ٟمً ٕملم إٓ سمؽ وٓ ٟمدقمق ؾمقاك وٓ ٟمٚمج ٠م إٓ
()1

إًمٞمؽ وٟمّمغم وٟمًٚمؿ قمغم ُمـ أرؾمٚم ف سم٢مظمالص اًمٕمٌ٤مدة واًمٕمٌقدي٦م

واًمذب قم ـ

مح٤مك ذم إًمق ٞم٦م وقمغم لًمف وبحٌف واًم ٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ وأطمزاسمف ي٤م جمٞم٥م دقم ٤مل
اعمْمٓمريـ وي٤م أُم٤من اخل٤ماٗملم ُمـ رضم٤مل ٓ شمٚمٝم ٞمٝمؿ دم ٤مرة وٓ سمٞم ع قم ـ ذيم رك
وُم ٤مسمٕم٦م رؾمقًمؽ واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمؽ.
أما بعد :وم٘مد سمٚمٖمٜمل ورود رضمؾ ُمـ أوم٤مو ؾ اهلٜم د إمم صمٖم ر ضم دة اعمح روس
ومقبٚم٧م إمم حمٚمف ًمٚمًالم قمٚمٞمف طم ًٌّ٤م ذم اًمٕمٚم ؿ وأ ٚم ف ومحّم ٚم٧م ُمٕم ف ُم ذايمرة ذم
اًم قؾمؾ وُم٤م شمٗمرع قمٜمف ُمـ شمقؾمع اًمٜم٤مس ومٞمف ىمقًٓ وومٕم ً
ال ومٔمٝمر ُم ـ ذا اًمرضم ؾ
شمٕمّم٥م ضم٤م كم وىم٤مل" :إن لدم شمقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل ﷺ وأٟمف ورد ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم ٤ممم:
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ُ ) 4مٕمٜمك اًمٕمٌ٤مدة ذم اًمٚمٖم٦م :اخلْمقع ُمع اًمٓم٤مقم٦م .وأبؾ اًمٕمٌقدي ٦م :اخلْم قع واًم ذًمؾ وُمٜم ف ي٘م ٤مل:
ـمريؼ ُمٕمٌدً .مً٤من اًمٕمرب (ُ )372/2م٤مدة":قمٌد".
أُم٤م ذم آبٓمالح وم ٓمٚمؼ قمغم ؿمٞمئلم:
وشمٕمٔمٞمام :سمٗمٕمؾ أواُمره واضم ٜم ٤مب ُمٜمٝمٞم٤مشم ف قم غم اًمقضم ف
األول :اًم ٕمٌد و ق اًم ذًمؾ هلل شمٕم٤ممم حمٌ٦م
ً
اًمذي ضم٤ملت سمف رؾمٚمف.
الثاين :اعم ٕمٌد سمف و ق يمامل ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم":اؾمؿ ضم٤مُمع ُم ٤م حيٌ ف اهلل ويرو ٤مه ُم ـ إىم قال
وإقمامل اًمٔم٤م رة واًمٌ٤مـمٜم٦م" .اٟمٔمر :اًمٕمٌقدي٦م ص ( )32حت٘مٞمؼ :ظم٤مًم د اًمٕمٚمٛم ل اًمٓمٌٕم ٦م إومم
(ٟ ) 4127مدوة اًمٙم ٤مب اًمٕمريب.
واعمٕمٜمك ٜم٤م :ق قمٌقدي٦م آظم ٞم٤مر اًم ل يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمثقاب واًمٕم٘م٤مب أُم ٤م قمٌقدي ٦م اًم٘مٝم ر ومٝم ل
طم٤مبٚم٦م ُمـ مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت يمام ىم٤مل اهلل قم ز وضم ؾ :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸﭼ [ُمريؿ.]92:
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ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ

()1

أٟمف ىم٤مل" :ي٤م رب سمحؼ حمٛمد اهمٗمر زم"(.)2

ومٙم ٌٜم٤م ًمف قمٌ٤مرات اإلُم٤مم اسمـ ضمرير واإلُم٤مم اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم شمٚم ؽ أي ٦م
وؾمٞم٠ميت ٟمّمٝم٤م ( .)3وم٠مرؾم ؾ إًمٞمٜم ٤م رؾم ٤مًم٦م سم٢مُمْم ٤ماف ٙم ذا" :اعمٗم ل أمح د طمً ـ
اجل٤مًمٜمدري".
وىمد أومرغ ذم ذه اًمرؾم٤مًم٦م ُم٤م ذم ضمٕمٌ ف وأقمرب قمـ وىم٤مطم ف وضمٝمٚمف اعمريم ٥م
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ؾمقرة اًمٌ٘مرة لي٦م.)27( :
( )3أظمرضمف احل ٤ميمؿ ذم اعمً درك ذم أـم قل مم ٤م ٜم ٤م قم ـ قمٛم ر سم ـ اخلٓم ٤مب يرومٕم ف ()546/3
وىم٤مل ":ذا طمدي٨م بحٞمح اإلؾمٜم٤مد .و ق أول طمدي٨م ذيمرشمف ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ زي د سم ـ أؾم ٚمؿ ذم
ذا اًمٙم ٤مب" .وشمٕم٘مٌف اًمذ ٌل وم٘م٤مل":سمؾ ُمقوقع وقمٌد اًمرمحـ واه .واحل٤ميمؿ ٟمٗمًف مم٤م ـمٕم ـ ذم
قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد وم٘م٤مل ذم اعمدظمؾ إمم اًمّمحٞمح (":)461/4قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد أؾم ٚمؿ روى
قمـ أسمٞمف أطم٤مدي٨م ُمقوققمف"  .ىمٚم٧م :و ذا أطم د ٤م .وىم د و ٕمٗمف اسم ـ ُمٕم لم وأمح د واًمٜمً ٤مال
وهمػم ؿ .يٜمٔمر( :اعمٞمزان (.)651/3
ورواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓاؾ ( )189/6وىم٤مل":شمٗمرد سمف قمٌد اًمرمحـ سمـ زي د سم ـ أؾم ٚمؿ ُم ـ ذا
اًمقضمف و ق وٕمٞمػ".
ورواه اًمٓمؼماين ذم إوؾمط واًمّم ٖمػم ىم ٤مل اهلٞمثٛم ل":وومٞم فُ :م ـ مل أقم رومٝمؿ" .جمٛم ع اًمزواا د
(.)362/8
ورواه أضمري ذم اًمنميٕم٦م قمـ أسم ك اًمزٟم ٤مد ُمقىمق ًوم ٤م ح ( .)4142 /2( )962وقم ـ قمٛم ر سم ـ
أيْم٤م ح (.)4146/2( )965
اخلٓم٤مب ُمرومققمً٤م ً
وممـ وٕمػ احلدي٨م إو٤موم٦م إمم ُمـ ؾمٌؼ :ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمرد قمغم اًمٌٙمري ص ()5
اعمخ ٍم واسمـ يمثػم ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( )232 /3واًمًٞمقـمل ذم ختري٩م أطم٤مدي ٨م اًمِم ٗم٤م ص
( )22واًمزرىم٤مين ذم ذح اعمقا ٥م ( )75/4واسمـ قمراق ذم شمٜمزيف اًمنميٕم٦م ( )75/4وهمػم ؿ.
وُمـ اعمٕم٤مسيـ :إًمٌ٤مين ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م طمدي٨م (.)28/4( )36
( )2ص ( )22وُم٤م سمٕمد ٤م.
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وُم٤م قمٜمده ُمـ وم٤مؾمد اًم ٕمّم٥م وسمر ـ حلٜمف وشمرايمٞم ٥م قمٌ٤مراشم ف قم غم قم دم ُمٕمروم ف
يمالم اًمٕمرب وأو٤مف إمم قمجٛم ف وضمٝمٚمف اًمٙمذب وؾمقل إدب.
ي٘مقل ومٞمٝم٤م :بدي٘مل وظمٚمٞمكم اًمِم ٞمخ /قمٌ د اًم٘م ٤مدر( .)1صم ؿ ي ٝمٙمؿ ُمٕم ػم ًمٜم ٤م
سم ٕم٤مـمل اًم ج٤مرة يم٠مٟمف يرى اؾم ح٤مًم٦م اضم امقمٝم٤م ُمع اًمٕمٚم ؿ أمل يٕمٚم ؿ سم ٠من اًمّم ح٤مسم٦م
ريض اهلل قمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا ي ٕم٤مـمقن ُمع رؾمقل اهلل أؾمٌ٤مب اًم ج٤مرة واحلروم٦م؟ ومل يٛمٜمٕمٝمؿ
اًمّمٗمؼ ذم إؾمقاق ُمـ اًمّمالة ُمع رؾمقل اهلل ﷺ وآ دال هبديف طم ك ٟم قه اهلل
سمِم٠محتؿ ذم اًم٘مرلن اًمٕمزيز سم٘مقًمف :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ( )2أي٦م.
ويم٤من ُمـ أقمٔمٛمٝمؿ صمروة قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف اًمذي اظم ٤مره( )3وم ٞمٛمـ اٟم خٌ ف
ًمٚمخالوم٦م واًمِمقرى.
وىمد ادمر يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامل وإاٛم٦م وشمٕم٤مـمقا أؾمٌ٤مب احلروم٦م وـمٚم ٥م اعمٕمٞمِم ٦م
وىمد ذيمر سمٕمْمٝمؿ :أن اًمٖمٜمك مم٤م يزيد ذم اًمٕم٘مؾ.
وىمد أمجع أ ؾ اًمٕمٚمؿ :قمغم أن اًمٕمٚمؿ ًمٞمس سمٙمثرة اًمرواي٦م وإٟمام ق ٟم قر يْم ٕمف
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 4قمٌد اًم٘م٤مدر اًم ٚمٛمً٤مين اًم ٤مضمر اًمٗم٤موؾ اًمذي أؾمٝمؿ سمامًمف ذم ٟمنم يم ٥م آقم ٘م٤مد اًمّمحٞمح وُمٜمٝم ٤م:
يم ٥م اًمِمٞمخ ظمقىمػم رمحف اهلل شمٕم٤ممم .وُمٜمٝم٤م :ذه اًمرؾم٤مًم٦م .وٟمص قمغم ذًمؽ اعمّم ٜمػ ( )37طمٞم ٨م
ىم٤مل ":ىم٤مل اهلٜمدي :ورد يم ٤مب ُمـ ظمٚمٞمكم وبدي٘مل اًمِمٞمخ /قمٌد اًم٘م٤مدر اًم ٚمٛمً٤مين ذم شمٗمًػم ىمقًم ف
شمٕم٤ممم :ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ .ومذيمر ٟمص اًمٙم ٤مب واًمذي ئمٝم ر :أن اًمٙم ٤مب
يم ٌف اًمِمٞمخ أسمق سمٙمر واًمذي ىم٤مم سم٢م دااف وإيّم٤مًمف ق اًمٗم٤موؾ /قمٌد اًم٘م٤مدر اًم ٚمٛمً٤مين.
اٟمٔمر شمرمج ف ذم :قمٚمامل ٟمجد ظمالل ؾم ٦م ىمرون ()465 /4
(ُ )3مـ ؾمقرة اًمٜمقر لي٦م (.)27
( )2اًمذي اظم ٤مره قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف يمام ذم بحٞمح اًمٌخ٤مري يم ٤مب :ومْم٤ماؾ اًمّمح٤مسم٦م
سم٤مب :ىمّم٦م اًمٌٞمٕم٦م وآشمٗم٤مق قمغم قمثامن .اًمٗم ح (.)69 /7
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()1

اهلل ذم ىمٚم٥م ُمـ ؿم٤مل يمام ىم٤مًمف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ

ويمام ذم احلدي٨مُ(( :م ـ ي رد اهلل سم ف

ظمػما يٗم٘مف ذم اًمديـ))(.)2
ً
ٕمػم اًمٕم٤ممل إذا شم٤مضمر سمٕمٚمٛمف وضمٕمٚمف ؿمٌٙم٦م يّمٓم٤مد سمف اًمدٟمٞم٤م أو
ٟمٕمؿ يٜمٌٖمل :أن ُي ّ
()3

خيدم سمف أهمراض احلٙم ٤مم طم ك يّم ؾ ُمرشم ًٌ ٤م أو ًم٘م ًٌ ٤م

ُمث ؾ" :ظمٓم ٤مب ؿم ٛمس

اًمٕمٚمامل".
ٕمػم اًمٕم٤ممل إذا شمّمدر "ًمٚمٗم ٞم٤م" و ق ًمٞمس أ ً
ال هل٤م ودم٤مه قمغم
ٟمٕمؿ يٜمٌٖمل :أن ُي ّ
:

اًم٘مقل سمام ٓ يٕمٚم ؿ وأهع ذم اجل قاب ومل يرىم ٥م رب إرسم ٤مب وم٘م د ىم ٤مل ﷺ

«أضمرأيمؿ قمغم اًمٗم ٞم٤م أضمرأيمؿ قمغم اًمٜم٤مر»( .)4وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ(.)5
وأقمٔمؿ اًمٜم٤مس ضمرأة قمغم اهلل واومؽمال قمغم رؾمقًمف :اًم٘مّم٤مب قن اًم ذيـ ٟمّم ٌقا
أٟمٗمًٝمؿ ًمٚمققمظ قمغم ضمٝمؾُ :مثؾ ذا اًمرضمؾ ومٚمٞمس قمٜمد ؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ واحلٞم٤مل ُم ـ
اهلل ُم٤م يٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ اٟمٓمالق( )6أًمً ٜم ٝمؿ ذم اًم٘م قل سم ام يٙم قن سم ؾ هيروم قن سم ام ٓ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ٓسمـ قمٌد اًمؼم ص ( )14اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (.) 4123
( ) 3ضمزل ُمـ طمدي٨م رواه اًمٌخ٤مري ذم بحٞمحف يم ٤مب :آقم ّم٤مم طمدي٨م ()392/42( )7243
وُمًٚمؿ ذم اإلُم٤مرة طمدي٨م (ُ )4631/2()4227مـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ أسمك ؾمٗمٞم٤من.
( )2اٟمٔمر رؾم٤مًم٦م :شمٖمري٥م إًم٘م٤مب اًمٕمٚمٛمٞم٦مً ،مٚمِمٞمخ /سمٙمر أسمق زيد.
( )1أظمرضمف اًمدراُمل ذم ؾمٜم ف ذم اعم٘مدُم٦م ( )62/4طمدي٨م (ُ )469م ـ طم دي٨م قمٌٞم د اهلل اسم ـ أيب
ضمٕمٗمر ُمرؾم الً .واحل دي٨م و ٕمٗمف اًمِم ٞمخ إًمٌ ٤مين ذم اًمْم ٕمٞمٗم٦م طم دي٨م ( )4841وو ٕمٞمػ
اجل٤مُمع(.)417
( )6ؾمقرة اإلهال أي٦م.)25( :
( )5يمذا ذم إبؾ وًمٕمٚمٝم٤م":إـمالق".
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يٕمرومقنً :مٞمً ٛمٞمٚمقا اًمٕم٤مُم٦م ويٍمومقا وضمقه اًمٜم٤مس إًمٞمٝمؿ ُمٚمًٌلم قمٚمٞمٝمؿ سمزي أ ؾ
اًمٕمٚمؿ واًم ّمقف ورأس ُم٤مهلؿ اًمقىم٤مطم٦م سمٛمخض اًمدقمقى وبالوم٦م اًمقضمف.
وىمد اشمٗمؼ ومٞمام ُم٣م أن ضمٚمس اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ واإلُم٤مم حيٞمك سمـ ُمٕملم ذم
طمٚم٘م٦م ىمّم٤مص و ق ي٘مقل :طمدصمٜم٤م أمحد سمـ طمٜمٌؾ طمدصمٜم٤م حيٞمك سم ـ ُمٕم لم وب ٤مر
اإلُم٤مُم٤من يٚم ٗم٧م أطمدمه٤م إمم أظمر وي٘مقل يمؾ ُمٜمٝمام إمم ب٤مطمٌف :ؾ ؾمٛمٕم٧م ذا
احلدي٨م ؾ طمدصم٧م سمف؟! ومٞم٘مقل ٓ :ومج٤مل إمم ذًم ؽ اًم٘مّم ٤مص سمٕم د ومراهم ف ُم ـ
اًمققمظ وم٘م٤مٓ :ي٤م رضمؾ إٟمٜم٤م ومالن وومالن ويمالٟم٤م مل ٟمًٛمع سمام طمدصم٧م ومٙمٞمػ شمرويف
ال إين روي٧م قمـ ؾمٌٕملم رضم ً
قمٜم٤م؟! وم٘م٤مل :يمٜم٧م أفمـ أن ًمٙمام قم٘م ً
ال اؾمٛمف :أمحد سمـ
طمٜمٌؾ وؾمٌٕملم رضم ً
ال اؾمٛمف :حيٞمك سمـ ُمٕملم أشمٔمٜم٤م أن ًمٞمس ذم اًمقضمقد هم ػميمام؟

()1

ومؽميم٤مه واٟمٍمومقا ي ٕمجٌ٤من ُمـ وىم٤مطم ف.
ففم أصل كل بؾقة يف األحاديث ادوضوطة.
وىمد ي٘مض اهلل رضم٤مًٓ ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤منً :مٜمٍمة ديٜمف سم٢مطم٘م٤مق احل ؼ وإسمٓم ٤مل
اًمٌ٤مـمؾ ويمِمػ طم٤مل اعمدًمس اًمٕم٤مـمؾ ومٞمٜمٗم قن قمٜم ف حتري ػ اًمٖم ٤مًملم واٟم ح ٤مل
اعمٌٓمٚملم :عم٤م أظمذ اهلل اعمٞمث٤مق قمغم أ ؾ اًمٕمٚمؿ ًمٞمٌٞمٜمقٟم ف ًمٚمٜم ٤مس وٓ يٙم ٛمقٟم ف وىم ٤مل
قمٚمام أجلٛمف اهلل سمٚمج٤مم ُمـ ٟم٤مر»(.)2
ﷺُ« :مـ يم ؿ ً
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4اٟمٔمرُ :م٘مدُم٦م اسمـ طمٌ٤من ذم اعمجروطملم ( )86/4واعمقوققم٤مت ٓسم ـ اجل قزي ( .)15 /4وىم د
أٟمٙمر اًم٘مّم٦م اًمذ ٌل ذم اعمٞمزان (.)17/4
( )3أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم اًمٕمٚمؿ طم دي٨م ( )39/6()3519وىم ٤مل":طمً ـ" .وأسم ق داود ذم اًمٕمٚم ؿ
طمدي٨م (( )2514قمقن  )94/42قمـ أسمك ريرة ريض اهلل قمٜمف سمٚمٗمظ ((من سئل.))..
وأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف ذم اعم٘مدُم٦م سم٤مبُ :مـ ؾمئؾ قمـ قمٚم ؿ ومٙم ٛم ف طم دي٨م ()355-354
( )98-95/4واحل٤ميمؿ ذم اعمً درك طم دي٨م ( )423/4( )215واسم ـ طمٌ ٤من ذم ب حٞمحف
=
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()1
اًمن قمـ يمؾ يم٤مذب وقمـ ُم دع
وىم٤مل ب٤مطم٥م اًمق ٌ٤مٟمٞم٦م ُ" :مـ اًمدِّ يـ ؽ ِّ

ُم٤م ًمٞمس ومٞمف ويِمٝمر".
[ ومٚمٝمذا ]( )2وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م آٟم داب ًمٚمرد قمغم ذه اًمرؾم٤مًم٦م ومٙم ٌٜم٤م ذه اًمٕمج٤مًم٦م
وؾمٛمٞمٜم٤م ٤م" :ومّمؾ اعم٘م٤مل وإرؿم٤مد اًمْم٤مل ذم شمقؾمؾ اجلٝم٤مل" .وٟمً٠مًمف شمٕم٤ممم اًم قومٞمؼ
واهلداي٦م إمم أىمقم اًمٓمريؼ.

=

طمدي٨م ( ) 398/4( )95يمام رواه أمحد ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سم ـ اًمٕم ٤مص سمٜمح قه ذم (-352/3
.)186-211-226
واحلدي٨م بححف إًمٌ٤مين ذم بحٞمح اجل٤مُمع طمدي٨م ( )264/6( )5229وختري٩م اًمؽمهمٞم ٥م
(.)72/4

( )4اًمق ٌ٤مٟمٞم٦مُ :مٜمٔمقُم٦م ذم اعمً ٤ماؾ اعم ٗمرىم ٦م ذم ُم ذ ٥م ا ٕطمٜم ٤مف ٟمٔمٛمٝم ٤م اًم٘م ٤ميض /أُم لم اًمدوًم ٦م
قمٌد اًمق ٤مب اسمـ أمحد سمـ و ٌ٤من اًمدُمِم٘مل وزم ىمْم٤مل مح٤مة واؿم ٖمؾ سم٤مًمٕمرسمٞم٦م واًم٘م رالات واًمٗم٘م ف
وإدب شمقذم رمحف اهلل ؾمٜم٦م758( :

) .شمرمج ف ذم :اًم درر اًمٙم٤مُمٜم ٦م ( )132/3واًمٗمقاا د

اًمٌٝمٞم٦م (.)442
( )3ذم إبؾ":ومٝمذا".
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مؼدمــة
اطؾم :أن ُمدار اًم قطمٞمد قمغم ُمٜم ٝمك اًم ٕمٔمٞمؿ اًم٘مٚمٌل سم٠مٟمقاع اخلْمقع اًمذي ق
اًمٕمٌ٤مدة واًمٕمٌقدي٦م يمام ق ُم٘م ٣م ُمٕمٜمك "اإلًم٦م" .وم٢مٟمف ق شم٠مهلف اًم٘مٚمقب حمٌ٦م ورضم٤م ًل
وظمق ًوم٤م وشمقيم ً
ال وهلذا ورد ذم احلدي٨م اًم٘مددُ" :م ٤م وؾم ٕمٜمل أريض وٓ ؾم امال
وًمٙمـ وؾمٕمٜمل ىمٚم٥م قمٌدي اعم١مُمـ"(.)1
()2

ومح٤مي٦م ًمف وبٞم٤مٟم٦م حلامه طمذر اًمٜمٌل ﷺ ُمـ إـمراا ف

روطم ل ًم ف اًمٗم دال

وؾمد ذرااع يمثػمة ُمـ ُمٔم٤من اًمنمك وأٟمذرٟم٤م سم٠مٟمف أظمٗمل ُمـ دسمٞم٥م اًمٜمٛمؾ(.)3
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4قمٚمؼ اعمّمٜمػ ذم اهل٤مُمش سم٘مقًمف":أوردٟم٤م ذا احلدي٨م ًمالؾمً ِمٝم٤مد سمٛمٕمٜم٤مه اًمّمحٞمح وإن مل يّمح
رواي٦م".
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ضمقاب ُمـ ؾم٠مًمف قمٜمف ":ذا ُم ذيمقر ذم اإلهااٞمٚمٞم ٤مت ًم ٞمس ًم ف
إؾمٜم٤مد ُمٕمروف قمـ اًمٜمٌل ﷺ.
وُمٕمٜمك":وؾمٕمٜمل ىمٌٚمف"اإليامن يب وسمٛمحٌ ل وُمٕمروم ل ٓ ُمـ ىم٤مل ذات اهلل حتؾ ذم ىمٚم ٥م اًمٜم ٤مس
ومٝمذا ُمـ اًمٜمّم٤مرى ظمّمقا ذًمؽ سم٤معمًٞمح وطمده"جمٛمقع اًمٗم ٤موى (.)275 433/48
و ذا اخل ؼم ذيم ره اًمٕمراىم ل ذم خترجي ف اإلطمٞم ٤مل ( )42/2وىم ٤مل":مل أر ًم ف أب الً" .ويم ذًمؽ
اًمً خ٤موي ذم اعم٘م٤مب د احلً ٜم٦م طم دي٨م )992( :ص ( )128واًمٕمجٚم قين ذم يمِم ػ اخلٗم ٤م
طمدي٨م )496/3( )3365( :وُمال قم كم اًم٘م ٤مري ذم اإلهار اعمرومققم ٦م ذم إظمٌ ٤مر اعمقو قع
طمدي٨م )132( :ص ( )224وىم٤مل اًمِمٞمح إًمٌ٤مين ٓ":أبؾ ًمف إٟم ام ق ُم ـ اإلهااٚمٞم ٤مت".
ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م طمدي٨م.)475/44( )6422( :
( )3إؿم٤مرة إمم ىمقًمف ﷺ(( :ال تطروين كام أصرت الـصارى ابن مريم ،إكام أكـا طبـد ،فؼولـوا :طبـد اهلل
ورسوله))  .رواه اًمٌخ٤مري ذم يم ٤مب :إٟمٌٞم٤مل سم٤مب :إٟمٌٞم٤مل (ُ .)266/5مـ طم دي٨م :قمٛم ر سم ـ
اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف.
( ) 2يمام ذم طمدي٨م طمذيٗم٦م قمٜمد أسمك يٕمغم واسمـ اعمٜمذر ىم٤مل اهلٞمثٛمل":رواه أسمق يٕمكم ُمـ رواي ٦م ًمٞم ٨م سم ـ
أسمك ؾمٚمٞمؿ وًمٞم٨م ُمدًمس"جمٛمع اًمزوااد ( .)331/42ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤م ط":ومجٚم٦م:
=
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ٟمٗمرا ُمـ أبح٤مسمف قمغم أن ٓ يً٠مًمقا اًمٜم٤مس ؿمٞم ًئ٤م ومٙم٤من أطمد ؿ يً٘مط
وىمد سم٤ميع ً
اًمًقط ُمـ يده ومال ي٘مقلٕ :طمدٟم٤م ٟم٤موًمٜمٞمف(.)1
وُمٜمع ُمـ شمٕمٚمٞمؼ إوشم٤مر واًم اماؿ وأُمر سم٘مٓمٕمٝم٤م(.)2
وسمٕم٨م رؾمقل اهلل يمام ذم اًمً ٜمـ وهمػم ٤م وىم ٤ملُ« :م ـ شمٕمٚم ؼ ؿم ٞم ًئ٤م ويم ؾ
إًمٞمف»(.)3
وحتك قمـ ىمقل" :اًمرضمؾ ُم٤م ؿم٤مل اهلل وؿم ئ٧م" وىم ٤مل عم ـ ىم ٤مل ًم ف« :ذًم ؽ
أضمٕمٚم ٜمل هلل ٟمدً ا» (.)4
وُمٜمع ُمـ اًم ؼمك سم٤مٕؿمج٤مر وإطمج٤مر وىم٤مل ٕيب واىم د اًمٚمٞمث ل وأب ح٤مسمف
ُمـ ُمًٚمٛم٦م اًمٗم ح عم٤م ىم٤مًمقا ًمف :اضمٕمؾ ًمٜم٤م ذات أٟمقاط يمام هلؿ ذات أٟمقاط « :ىمٚم ؿ

=

«الرشك فقؽم أخػي من دبقب الـؿل» .صم٤مسم ٦م ُمـ طمدي٨م أسمك سمٙمر وُمـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس قمٜم د
احلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي وهمػمه" .اٟمٔمر :خترجيف ٕطم٤مدي٨م وم ح اعمجٞمد ص (.)82

( )4رواه ُمًٚمؿ ذم اًمزيم٤مة سم٤مب :يمرا ٞم٦م اعمً٠مًم٦م ًمٚمٜم٤مس ح (.)734/3()4232
( ) 3يمام ذم بحٞمح اًمٌخ٤مري ذم يم ٤مب :اجلٝم٤مد سم٤مبُ :م ٤م ىمٞم ؾ ذم اجل رس وٟمح قه ذم أقمٜم ٤مق اإلسم ؾ
( )98/5وُمً ٚمؿ ذم يم ٤مب :اًمٚمٌ ٤مس واًمزيٜم ٦م طم دي٨م (ُ )3446م ـ طم دي٨م :أسم ك سمِم ػم
إٟمّم٤مري ريض اهلل قمٜمف.
( )2رواه أمحد ذم اعمًٜمد ( )344/1واًمؽمُمذي ذم اًمٓم ٥م سم ٤مبُ :م ٤م ضم ٤مل ذم اًم ٕم ٤مًمٞمؼ ح()3273
(ُ ) 236/1مـ طمدي٨م قمٌ د اهلل سم ـ قمٙم ٞمؿ وإؾم ٜم٤مده طمً ـ .يم ام رواه احل ٤ميمؿ ذم اعمً درك
(.)217 382 341/4
( )1رواه أمحد ذم اعمًٜمد ( )348/6واًمٌخ٤مري ذم إدب اعمٗم رد ح ( )782واسم ـ ُم٤مضم ف ذم ؾم ٜمٜمف
ح(ُ )3447مـ طمدي٨م اسمـ قمٌ٤مس سم٢مؾمٜم٤مده بحٞمح.
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واًمذي ٟمٗمز سمٞمده يمام ىم٤مل سمٜمقا اهااٞمؾ عمقؾمك :اضمٕمؾ ًمٜم٤م إهل٤م يمام هلؿ لهل٦م»(.)1
وحتك قمـ اًمّمالة قمٜمد اًم٘مٌقر وإن مل ي٘مّمد ٤م اعمّمغم وًمٕمـ ُمـ ومٕم ؾ ذًم ؽ
وأظمؼم أحتؿ أذار اخلٚمؼ قمٜمد اهلل(.)2
وحتك قمـ اًمذسمح هلل ذم ُمٙم٤من يذسمح ومٞمف ًمٖمػمه( :)3طمً ًام عم ٤مدة اًمِم رك وىمٓم ًٕم ٤م
ًمقؾم٤ماٚمف وؾمدً ا ًمذراإمف ومح٤مي٦م ًمٚم قطمٞمد وبٞم٤مٟم٦م جل٤مٟمٌف.
وبقان ذلك :ق أن اًم ٕمٔمٞمؿ مم٤م يً درج ب٤مطمٌف إمم اًمٖمٚمق سمٓمٌٞمٕم ف وجيري ومٞمف
جمرى اًمدم وين ي ذم قمروىم ف ُم ـ طمٞم ٨م ٓ ي دري واًمٓمٌ ع اًمٕم ٤مُمل ٟم زاع إمم
اعمحًقؾم٤مت ٟم٤مومر قمـ اعمٕم٘مقل اًمذي يٕم٘مٚم ف اًمٕم ٤معمقن اعمقب قومقن ذم يم ؾ زُم ٤من
وُمٙم٤من سم٤مًم٘مٚم٦م وًمًٙمقٟمف إمم اعمث٤مل قم دل ُم ـ أ ؾ اعمٚم ؾ إمم اًم ّم قير ذم اًمٙم ٥م
واهلٞم٤ميمؾ يم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى صمؿ اعمٜم٤مٟمٞم٦م( )4ظم٤مب٦م.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4رواه اإلُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد ( ) 348/6واًمؽمُمذي ذم اًمٗم ـ سم٤مبُ :م٤م ضم٤مل ًمؽميمٌـ ؾمٜمـ ُم ـ يم ٤من
ىمٌٚمٙمؿ )143/1()3482( .وىم٤مل":طمًـ بحٞمح"  .و ق يمام ىم٤مل .ىم٤مل اًمؽمُمذي":وذم اًمٌ ٤مب
قمـ أيب ؾمٕمٞمد وأيب ريرة"  .واحلدي٨م بححف إًمٌ٤مين ذم :ختري٩م اعمِمٙم٤مة (.)6226
( )3يمام ذم بحٞمح اًمٌخ٤مري ذم اًمّمالة سم٤مب :ؾ شمٜمٌش ىمٌقر ُمنميمل اجل٤م ٚمٞم٦م ( )128/4وسم ٤مب:
اًمّمالة ذم اًمٌٞمٕم٦م ( ) 111/4وُمً ٚمؿ ذم اعمً ٤مضمد وُمقاو ع اًمّم الة سم ٤مب :اًمٜمٝم ك قم ـ سمٜم ٤مل
اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر ح (ُ )638مـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م.
( )2إؿم٤مرة إمم طمدي٨م صم٤مسم٧م اسمـ اًمْمح٤مك ىم٤ملٟ :مذر رضمؾ أن يٜمحر إسمالً سمٌقاٟم٦م ومً٠مل اًمٜمٌل ﷺ وم٘م٤مل:
((هل كان فقفا وثن من أوثان اجلاهؾقة يعبد؟)) ىم ٤مًمقا .ٓ :ىم ٤مل(( :ففـل كـان فقفـا طقـد مـن
أطقادهم؟)) ىم٤مًمقا ٓ :ىم٤مل(( :أوف بـذرك ))...احل دي٨م .رواه أسم ق داود ذم ؾم ٜمٜمف ذم يم ٤مب:
إيامن واًمٜمذور سم٤مبُ :م٤م ي١مُمر سمف ُمـ اًمقوم٤مل سم٤مًمٜم ذر ( )42242وب حح إؾم ٜم٤مده إًمٌ ٤مين ذم:
بحٞمح ؾمٜمـ أسمك داود ح (.)3821
( ) 1ومرىم٦م ُمـ اًمٜمّم٤مرى ي٘مقًمقن :إن أبٚملم مل يزآ ومه٤م :اًمٜمقر واًمٔمٚمٛم٦م ويمالمه٤م طمل وهمػم ُم ٜم ٤مه
=
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ٟم٤م ٞمؽ ؿم٤م دً ا قمغم ُم٤م ىمٚم ف :أٟمؽ ًمق أسمدي٧م بقرة اًمٜمٌل ﷺ أو ُمٙم ٦م واًمٙمٕمٌ ٦م
ًمٕم٤مُمل أو عمرأة ًمقضمدت ُمـ ٟم ٞمج٦م آؾم ٌِم٤مر ومٞمف دواقمل اًم ٘مٌٞمؾ وشمٕمٗمػم اخل ديـ
واًم ٛمرغ يم٠مٟمف ؿم٤م د اعمّمقر وىمْم ك سمذًمؽ ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛم رة و ذا ق
اًمًٌ٥م اًمٌ٤مقم٨م قمغم إجي٤مد إب ٜم٤مم سم٠مؾم ٤مُمك إؿم خ٤مص اعمٕمٔمٛم ٦م ُم ـ إٟمٌٞم ٤مل
واًمٕمٚمامل واعمالاٙم٦م ُمذيمرة أُمر ؿ قمٜم د اًمٖمٞمٌ ٦م واعم قت ُمٌ٘مٞم ٦م لصم ٤مر شمٕمٔم ٞمٛمٝمؿ ذم
اًم٘مٚمقب ًمدى اًمٗمقت إمم أن ـم٤مل اًمٕمٝم د سمٕم٤مُمٚمٞمٝم ٤م ودارت اًم٘م رون وإطم٘م ٤مب
رؾمام وؾم ٜم٦م ُمً ٕمٛمٚم٦م .صم ؿ داظمٚمٝم ؿ
قمٚمٞمٝم٤م وٟمًٞم٧م أؾمٌ٤مهب٤م ودواقمٞمٝم٤م وب٤مرت ً
أبح٤مب اًمٜمقاُمٞمس ُمـ سم٤مهب٤م إذ يم٤من ذًمؽ أؿمد اٟمٓمٌ٤م ًقم٤م ومٞمٝمؿ وم٠موضمٌقه قمٚمٞمٝمؿ(.)1
و ٙمذا وردت إظمٌ٤مر ومٞمٛمـ شم٘مدم قمٝمد اًمٓمقوم٤من وومٞمٛمـ شم ٠مظمر قمٜم ف طم ك
()2

ىمٞمؾ :إن يمقن اًمٜم٤مس ىمٌؾ سمٕمث٦م اًمرؾمؾ أُم٦م واطمدة ق قمٌ٤مدة إوصم٤من

=

ٙمذا ذيمره

إٓ ُمـ اجلٝم٦م اًم ل ٓىمك ومٞمٝم٤م أظمرة.....و ل شمٜمً٥م إمم ُم٤مين سمـ وم٤مشمؽ.
اٟمٔمر :اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإ قال واًمٜمحؾ ( )26/44اًمٓمٌٕم٦م إومم.) 4122( :

( )4اٟمٔمر :بحٞمح اًمٌخ٤مري يم ٤مب :اًم ٗمًػم سم٤مب :شمٗمًػم ؾمقرة ٟمقح ح (.)557/8( )1932
( )3واًمّمحٞمح ذم ذًمؽ :أحتؿ يم٤مٟمقا أُم٦م واطمدة قمغم اإليامن وديـ احلؼ دون اًمٙمٗمر سم٤مهلل واًمِم رك :عم ٤م
روي قمـ اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ىم٤مل( :يم٤من سم لم ٟم قح ولدم قمنم ة ىم رون يمٚمٝم ؿ قم غم
ذيٕم٦م ُمـ احلؼ وم٤مظم ٚمٗمقا ومٌٕم٨م اهلل اًمٜمٌٞملم ُمٌنميـ وُمٜمذريـ.)...
أيْم ٤م
اٟمٔمر :شمٗمًػم اًمٓمؼمي إصمر ( )376/1()1218ـمٌٕم٦م :أمحد ؿم ٤ميمر .وإصم ر أظمرضم ف ً
احل٤ميمؿ ذم اعمً درك ( )617-615/3وىم٤مل":بحٞمح قمغم ذط اًمٌخ٤مري"وواوم٘مف اًمذ ٌل.
ويِمٝمد ًمف احلدي٨م اًم٘مدد(( :وإين خؾؼت طبادي حـػاء كؾفم ،فجاءهتم الشقاصني ،فاجتـالتفم
طن ديـفم ))....احلدي٨م .رواه ُمًٚمؿ ذم طمدي٨م ـمقي ؾ ذم يم ٤مب :اجلٜم ٦م وب ٗم٦م ٟمٕم ٞمؿ أ ٚمٝم ٤م
(.)3497/1( )3856
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صمؿ ذيمر ُم٤م يم ٤من ٕ ؾ اًم قراة وأ ؾ اهلٜم د

واًمروم واًمٞمقٟم٤من.
يمثػما ُمـ أطمقال اعمنميملم ُمـ اًمٕم رب وهم ػم ؿ
وىمد طمٙمك اهلل ذم يم ٤مسمف ؿمٞم ًئ٤م ً
وأٟمزل صمٚمثف( )3ذم اًم قطمٞمد.
ومٕمغم اعم١مُمـ اعمٜمّمػ أن يٛمٕمـ ٟمٔمره ومٞمف وًمٞم دسمر طم٤مل اجل٤م ٚمٞم٦م ُمع ُمراضمٕم ٦م
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 4ق :حمٛمد سمـ أمحد أسمق اًمرحي٤من اًمٌػموين اخلقارزُمل (ت4218/ 112 :م) ًمف يم ٤مب":أصم ٤مر
اًمٌ٤مىمٞم٦م قمـ اًم٘مرون اًمٌ٤مىمٞم٦م"و"شم٤مريخ اهلٜمد"وهمػممه٤م إقمالم (.)326 /5
( )3قمٚمؼ اعمّمٜمػ ذم اهل٤مُمش وم٘م٤مل ":ىم٤مل ذم ظمٓمٌ ف :وًم ٞمس اًمٙم ٤مب يم٤مشم ٥م طمج ٤مج وضم دل طم ك
اؾم ٕمٛمؾ ومٞمف سم٢ميراد طمج٩م اخلّمقم وُمٜم٤مىمْم٦م اًمزااغ ُمٜمٝمؿ قمـ احلؼ وإٟمام يم ٤مب طمٙم٤مي ٦م وم ٠مورد
يمالم اهلٜمدي قمغم وضمٝمف وأو ٞمػ إًمٞم ف ُم٤مًمٚمٞمقٟم ٤مٟمٞملم ُم ـ ُمثٚم فً :م ٕمري ػ اعم٘م٤مرسم ٦م سمٞم ٜمٝمؿ وم ٢من
ومالؾمٗم ٝمؿ وإن حتروا اًم ح٘مٞمؼ وم٢محتؿ خيرضمقن ومٞمام اشمّمؾ سمٕمقاُمٝمؿ قمـ رُمقز ٟمحٚمٝمؿ وُمقاوٕم٤مت
ٟم٤مُمقؾم ٝمؿ وٓ أذيم ر ُم ع يمالُمٝم ؿ يم الم هم ػم ؿ إٓ أن يٙم قن ًمٚمّم قومٞم٦م أو ًٓطم د أب ٜم٤مف
اًمٜمّم٤مرىً :م ٘م٤مرب إُمر سملم مجٞمٕمٝمؿ"احلٚمقل وآحت٤مد .ا .
( ) 2سمؾ هم٤مًم٥م ؾمقر اًم٘مرلن ُم ْمٛمٜم٦م ًمٜمققمل اًم قطمٞم د شمقطمٞم د اعمٕمروم ٦م واإلصمٌ ٤مت وشمقطمٞم د اًمٓمٚم ٥م
واًم٘مّمد.
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ":سمؾ يمؾ ؾمقرة ذم اًم٘مرلن وم٢من اًم٘مرلن إُم٤م ظمؼم قمـ اهلل وأؾم اماف وب ٗم٤مشمف وأومٕم٤مًم ف
ومٝمق اًم قطمٞمد اًمٕمٚمٛمل اخلؼمي وإُم٤م دقمقة إمم قمٌ٤مدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف وظمٚمع ُم٤م يٕمٌد ُمـ دوٟمف
ُمـ طم٘مقق اًم قطمٞمد اإلرادي اًمٓمٚمٌل وإُم٤م أُمر وحتك وإًمزام سمٓم٤مقم ف .ومذًمؽ ُمـ طم٘م قق اًم قطمٞم د
وُمٙمٛمالشمف وإُم٤م إظمٌ٤مر قمـ إيمراُمف ٕ ؾ شمقطمٞمده وُم٤م ومٕم ؾ هب ؿ ذم اًم دٟمٞم٤م وُم ٤م يٙم رُمٝمؿ سم ف ذم
أظمرة ومٝمق ضمزال شمقطمٞمده .وإُم٤م ظمؼم قمـ أ ؾ اًمنمك وُم٤م ومٕمؾ هبؿ ذم اًم دٟمٞم٤م ُم ـ اًمٜمٙم ٤مل وُم ٤م
حيؾ هبؿ ذم اًمٕم٘مٌك ُمـ اًمٕمذاب ومٝمق ضمزال ُمـ ظمرج قمـ طمٙمؿ اًم قطمٞمد....
وم٤مًم٘مرلن يمٚمف ذم اًم قطمٞمد وطم٘مقىمف وضمزااف وذم ؿم٠من اًمنمك وأ ٚمف وضم زااٝمؿ"ُم دارج اًمً ٤مًمٙملم
( )119/2وُم٤م سمٕمد ٤م .ويٜمٔمر :ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ( )12/4ط :اًمؽميمل.
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شمٗمًػم اإلُم٤مم اسمـ ضمرير واسمـ يمثػم واًمٌٖمقي وم٘مد ىم٤مل قمٛمر اسمـ اخلٓم ٤مب ريض اهلل
قمٜمف( :إٟمام شمٜم٘مض قمرى اإلؾمالم قمروة قم روة إذا ٟمِم ٠م ذم اإلؾم الم ُم ـ ٓ يٕم رف
اجل٤م ٚمٞم٦م)(.)1
صمؿ ًمٞمٜمٔمر ُم٤م ضم٤مل ذم اًمًٜم٦م ُمـ َؾمدِّ يمؾ ذريٕم٦م وم٢مذا قمرف ذًم ؽ شمٌ لم ًم ف قم ذر
اعم٤مٟمٕملم ُمـ اًم قؾمؾ سم٤مٕٟمٌٞم٤مل واًمّم٤محللم سمٕمد ُمق ؿ ؾمٞمام إذا ر ي ُم٤م يؽمشم ٥م قم غم
ىمقل اعمجقزيـ ًمف ُمـ وم ح سم٤مب اًمٗم ٜم٦م واًمٌدع اجلٛم٦م وإدظم٤مل ُم٤م ًمٞمس ُمـ اًم قؾمؾ
ذم سم٤مسمف ُمـ يمؾ ـم٤مُم٦م مم٤م يٜم٤مذم اًم قطمٞمد قم غم ظم ط ُمً ٘مٞمؿ طم ك ب ٤مر اًمِم رك
اًمٍماح يًٛمك شمقؾم ً
ال قمٜمد يمثػم ُمـ ر ؾم٤مل اجلٝم٤مل ُمـ اعمِم٤ميخ اعم ّمقوملم وُم ـ
ٟمح٤م ٟمحق ؿ ُمـ اعمدًمًلم أو ُمـ أظمذشمف اًمٕمزة سم٤مإلصمؿ قمـ ىمٌقل احلؼ ُمـ اعمٙم٤مسمريـ
ويمٗم٤مه قم٘مقسم٦م وٛمػمه اًمذي يٌٙم ف يمؾ طملم .ومٚمٞم٧م اجلٝم٤مل اىم ٍموا ذم اًم قؾمؾ قمغم
يمؾ ُم٤م يٗمٞمد اًمقؾم٤مـم٦م ُمع شمقضمٞمف اًمٓمٚم٥م إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم( .)2وًمٙم ٜمٝمؿ ٟمً قا
وشمقاضمٝمقا إمم إُمقات وـمٚمٌقا ُمٜمٝمؿ ىمْم ٤مل احل٤مضم ٤مت و ٗم قا سم٠مؾم اماٝمؿ قمٜم د
اعمٚمامت واإلذاف قمغم اًم ٝمٚمٙم٤مت ومزادوا ذم اًمٓمٜمٌقر(ٟ )3مٖمٛم٦م قم غم يمٗم ٤مر ىم ريش
()4

ُمٕم ٘مديـ ومٞمٝمؿ اًمٜمٗمع واًمي

شمٕمٔمٞمام وطم ًٌ ٤م هل ؿ وظمق ًوم ٤م ورضم ٤مل
ممٚم١مة ىمٚمقهبؿ
ً

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ذيمره ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذمُ :مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م (.)692/1( )298/3
( )3ذا ُمـ اعمّمٜمػ رمحف اهلل ُمـ سم٤مب اًم ٜمزل ُمع اخلّمؿ وإٓ وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ٓ حي ٤مج إمم واؾم ٓم٦م
سمٞمٜمف وسملم ظمٚم٘مف سمؾ ٓ يرى ؾمٌح٤مٟمف سمذًمؽ ىم٤مل قم ز وضم ؾ :ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪﭼ [.هم٤مومر .]52:أو أٟمف يٕمٜمك
اًم قؾمؾ سم٤مًمٜمٌل ﷺ طم٤مل طمٞم٤مشمف.
( )2اًمٓمٜمٌقر :لًم٦م ُمـ لٓت اًمٚمٝمق.
(ٕ )1ن يمٗم٤مر ىمريش ىم٤مًمقا يمام ذيمر اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ :ﭽﮐﮑ ﮒﮓﮔ ﮕﮖﭼ [اًمزُمر.]2:
=
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وٟمذروا هلؿ اًمٜمذور وىمرسمقا هلؿ اًمذسم٤ماح واوٕملم إيمػ قمغم إيم ػ ظم٤مؿم ٕملم
وٓ يٕم ؼمون سمٛمـ وىمػ ُمٕمٝمؿ ذم ذًمؽ اعم٘م٤مم ُمـ اًم قصمٜمٞملم اعمٕم رووملم قمٜم د ؿ ُم ـ
اًمٌ٤مٟمٞم٤من( )1واعمجقس ذم اهلٜمد وم٘مد سومقا مجٚم٦م قمٌ٤مدات ًمٖمػم اهلل ُمع دقم٤ما ف اًم ذي
ق ُمخ اًمٕمٌ٤مدة يمام ذم احلدي٨م(.)2
وًم٘مد سمٚمغ اًم ٕمٔمٞمؿ ًمألُمقات ذم ىمٚمقب اجلٝم٤مل وم قق اًمٖمٚم ق إمم طم د ٟمً قا اهلل
ومٞمف حيٚمػ أطمد ؿ سم٤مهلل يم٤مذ ًسم٤م وٓ حيٚمػ سم٤مًمقزم اًمذي يٕم ٘مده ظمق ًوم٤م ُم ـ اًمٕمٓم ٥م
طم ك أدى ذا احل٤مل قمٜمد سمٕمض اعم ٠مظمريـ ُمـ اًم٘مْم٤مة حتٚمٞمػ ُمـ ـمٚم٥م ُمٜمف اًمٞمٛملم
ومقق ىمؼم اًمقزم اًمذي يٕم ٘مده ومٞمٛمًٙمقٟمف اعمّمحػ ومقق اًم ٤مسمقت وحيٚمٗمقٟمف سم ف .ومٞم ٤م
ًمٞم٧م أوًمئؽ اًم٘مقم ي٘مقًمقن سمٙمرا ٦م( )3اًمٓمٚم٥م ُمـ اعمٞم٧م ومٞمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف سمدًٓ قم ـ
شمٍمحيٝمؿ أن ذًمؽ شمقؾمؾ وىمرسم٦م وًمٞم ٝمؿ يٜمّمحقن اًمٕم٤مُم٦م سم ؽمك اًم ٖم ٤ممم ذم ذًم ؽ
=

أُم٤م ١مٓل وم٤مقم ٘مدوا ذم ُمٕمٌقدهيؿ اًمٜمٗمع واًمْم ر اًم ذايت يم٘م قهلؿُ":م دد ي ٤م طمً لم ي٤مرؾم قل اهلل
أهمثٜمل"وٟمحق ٤م.

(ُ )4مـ ـمقااػ اهلٜمقد اًمقصمٜمٞملم.
( )3أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم اًم دقمقات ح( )165/6( )2274سمً ٜمد و ٕمٞمػ .ىم ٤مل اًمؽمُم ذي ":ذا
طمدي٨م همري٥م ُمـ ذا اًمقضمف ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ طمدي٨م اسمـ هلٞمٕم٦م" .ىمٚم٧م :واسم ـ هلٞمٕم ٦م ىم ٤مل ومٞم ف
احل٤مومظ":بدق .....ظمٚمط سمٕمد اطمؽماق يم ٌف" .اًم ٘مري٥م ( )111/4ووٕمٗمف إًمٌ٤مين ذم وٕمٞمػ
اجل٤مُمع ح (.)2222
وورد سمٚمٗمظ(( :الدطاء هو العبادة)) .سمًٜمد بحٞمح قمٜمد اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف يم ٤مب :اًم ٗمًػم سم٤مب:
ؾم قرة اًمٌ٘م رة ح( )344/6()3959وىم ٤مل":طمً ـ ب حٞمح" .واسم ـ ُم٤مضم ف ذم اًم دقم٤مل ح
( )4368/3()2837وأمحد ذم اعمًٜمد ( )375 357,374/1وذيمره إًمٌ٤مين ذم بحٞمح ؾمٜمـ
اًمؽمُمذي ح( )3586واسمـ ُم٤مضمف (.)2285
أيْم٤م ُمـ سم٤مب اًم ٜمزل ُمع اخلّمؿ وإٓ ومٝمذا ٓ يٙمٗمك سمؾ اًمقاضم٥م سمٞم٤من أٟمف ُمـ اًمِم رك
( )2و ذا
ً
ٓ أٟمف ُمٙمروه أو حمرم وم٘مط.
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وًمٞم ٝمؿ يٙم ٌقن رؾم٤ماؾ ذم شم٘مٌٞمح ذًمؽ أوًمٞم ٝمؿ يًٙم قن ويً حٞمقن وٓ يٙم٤مسمرون
ويؽميمقن اًم ٠مًمٞمػ ذم حتًلم ذًمؽ واحل٨م قمٚمٞمف واًمدوم٤مع قمٜمف واًم ِمقيؼ إًمٞمف سمٛمدااح
ؿمٕمري٦م وإٟمِم٤مد ُم٘م٤مُم٤مت ؿمٞمقظمٞم٦م يم٠محتؿ يرون أن اًمديـ ٓ ي ؿ إٓ سمف وأن شمٕمٔم ٞمؿ
إٟمٌٞم٤مل واًمّم٤محللم ٓ يٙمقن إٓ سمذًمؽ ويم٠محتؿ ي رون أن اًمٕم٤مُم ٦م حت ٤مج إمم زي ٤مدة
إرؿم٤مد إًمٞمف وطم٨م قمٚمٞمف ويم٠محتؿ ٓ يِمٕمرون إمم أن سمام طمؾ سم٤مُٕم٦م ُمـ ضمرال ذًم ؽ
ُمـ آٟمحٓم٤مط ذم اًمٜمٗمقس واًمٕم٘مقل واًمديـ واًمدٟمٞم٤م أٓ ُم٤م يٜمٔم رون إمم ُم ٤م يٙم ٌ ف
ظمٓمٌ٤م ٟم٤م إذيمٞم٤مل ذم اعمجالت اًمٕمٚمٛمٞم٦م يم٠محتؿ ييسمقن ذم طمديد سم٤مرد أو خي٤مـمٌقن
أُمقاشمً٤م وم٢ممم اهلل اعمِم ٙمك.
وًمق شمرك سمٕمض أوًمئؽ اًمروؾم٤مل اًمٕمٜم٤مد وشمٜم٤مزًمقا ىمٚمٞم ً
ال قمـ اًمٖمٚمق اًمذي ؿ ومٞمف
ًمقضمدوا أُم٤مُمٝمؿ ذم يم ٥م اًمٗم٘مف قمٌ٤مرات يمثػمة متٜمع ُمـ ذًمؽ:
ىم٤مل ذم ـمقاًمع إٟمقار ذح شمٜمقير إسمّم٤مر ُمع اًمدر اعمخ ٤مر ًمٚمِم ٞمخ /حمٛم د
قم٤مسمد اًمًٜمدي احلٜمٗمل(" :)1وٓ ي٘مقل :ي٤م ب٤مطم٥م اًم٘مؼم ي٤م ومالن اىمض طم ٤مضم ل أو
ؾمٚمٝم٤م ُمـ اهلل أو يمـ زم ؿمٗمٞم ًٕم٤م قمٜمد اهلل سمؾ ي٘مقل :ي٤م ُمـ ٓ ينمك ذم طمٙمٛمف أطم دً ا
اىمض زم طم٤مضم ل ذه وطمٞمدً ا يمام ظمٚم٘م ٜمل" .ا .
وىم٤مل ذم اًمٗم ٤موى اًمٌزازي ٦م (ُ" :)2م ـ ىم ٤مل إن أرواح اعمِم ٤ميخ طم ٤مرضة شمٕمٚم ؿ
يٙمٗمر"( )3ا .
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4اًمِمٞمخ /حمٛمد قم٤مسمد اًمًٜمدي إٟمّم٤مري وم٘مٞمف طمٜمٗمل أبٚمف ُمـ اهلٜمد شمقمم ىمْم ٤مل زسمٞم د سم ٤مًمٞمٛمـ
ووٓه حمٛمد قمغم سم٤مؿم٤م را٤مؾم٦م قمٚمامل اعمديٜم٦م وسم٘مل هب ٤م طم ك شم قذم ؾم ٜم٦م4367( :

) .إقم الم

(.)19/7
(ُ ) 3مـ يم ٥م احلٜمٗمٞم٦م ُمٓمٌقع هب٤مُمش اًمٗم ٤موى اهلٜمدي ٦م سم٤معمٓمٌٕم ٦م إُمػمي ٦م اًمٙم ؼمى سمٛمّم ر ؾم ٜم٦م:
( ) 4242و ل اعمًامه سم ":اجل٤مُمع اًمقضمٞمز" ًمٚمِمٞمخ طم٤مومظ اًمديـ /حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ؿمٝم٤مب
اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٌزار اًمٙمردي شمقذم ؾمٜم٦م.) 837( :
(.)235/5( )2
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وىم٤مل أسمق اًمقوم٤مل اسمـ قم٘مٞم ؾ احلٜم ٌكم(" :)1عم ٤م ب ٕمٌ٧م اًم ٙم ٤مًمٞمػ قم غم اجلٝم ٤مل
واًمٓمٖم٤مم قمدًمقا قمـ أوو ٤مع اًمنم ع إمم أوو ٤مع وو ٕمق ٤م ٕٟمٗمً ٝمؿ ومً ٝمٚم٧م
قمٚمٞمٝمؿ إذ مل يدظمٚمقا هب٤م حت٧م أُمر همػم ؿ" .ىم٤مل" :و ؿ قمٜمدي يمٗم٤مر هبذه إوو٤مع
ُمثؾ :شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مٌقر وإيمراُمٝم٤م سم ام حت ك قمٜم ف اًمنم ع ُم ـ إي٘م ٤مد اًمٜم ػمان وشم٘مٌٞمٚمٝم ٤م
وختٚمٞم٘مٝم٤م وظمٓم٤مب اعمقشمك ًمٚمحقاا٩م ويم ٥م اًمرىم٤مع ومٞمٝم٤م :ي٤م ُم قٓي اومٕم ؾ يب يم ذا
ويمذا أو أظمذ شمرسم ٝم٤م شمؼميمً٤م وإوم٤مو٦م اًمٓمٞم٥م قمغم اًم٘مٌقر وؿمد اًمرطم٤مل إًمٞمٝم٤م وإًم٘م٤مل
اخلرق قمغم اًمِمجر اىم دال سمٛمـ قمٌد اًمالت واًمٕمزى"( .)2ا .
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين ذم اًمدر اًمٜمْمٞمد ذم اًم قطمٞمد(" :)3وإذا قمروم٧م ذا وم ٤مقمٚمؿ
أن اًمرزي٦م يمؾ اًمرزي٦م واًمٌٚمٞم٦م يمؾ اًمٌٚمٞم٦م أُمر هم ػم ُم ٤م ذيمرٟم ٤م ُم ـ اًم قؾم ؾ اعمج رد
واًم ِمٗمع سمٛمـ ًمف اًمِم ٗم٤مقم٦م وذًم ؽ ُم ٤م ب ٤مر يٕم ٘م ده يمث ػم ُم ـ اًمٕم قام وسمٕم ض
اخلقاص ذم أ ؾ اًم٘مٌقر وذم اعمٕمرووملم سم٤مًمّمالح ُمـ إطمٞم٤مل ُمـ أحت ؿ ي٘م درون
قمغم ُم٤م ٓي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل ضمؾ ضمالًمف ويٗمٕمٚمقن ُم ٤م ٓ يٗمٕمٚم ف إٓ اهلل قم ز وضم ؾ
طم ك ٟمٓم٘م٧م أًمًٜم ٝمؿ سمام اٟمٓمقت قمٚمٞمف ىمٚمقهبؿ ومّم٤مروا يدقمقحتؿ شم٤مرة ُمع اهلل وشم٤مرة
اؾم ٘مالًٓ ويٍمظمقن سم٠مؾماماٝمؿ ويٕمٔمٛمقحتؿ شمٕمٔمٞمؿ ُم ـ يٛمٚم ؽ اًمْم ر واًمٜمٗم ع
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 4أسمق اًمقوم٤مل :قمكم سمـ قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ ُمـ أاٛم٦م احلٜم٤مسمٚم٦م و ق ؿم ٞمخٝمؿ ذم سمٖم داد ذم وىم ف
شمقذم ؾمٜم٦م .) 642( :ؿمذارت اًمذ ٥م (.)26/1
(ٟ )3م٘مٚمف قمـ اسمـ اجلقزي ذم شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس ص ( )182ط .)4926( :و ق ذم إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم ٤من ٓسم ـ
اًم٘مٞمؿ ( )381/4حت٘مٞمؼ :طمً٤من قمٌ د اعمٜم ٤من ـمٌٕم ٦م (4141

) ُم١مؾمً ٦م اًمرؾم ٤مًم٦م وٟمً ٌف

اًمِم قيم٤مين ٓ سم ـ قم٘مٞم ؾ ذم اًم در اًمٜمْم ٞمد ص ( .)76ـمٌٕم ٦م :دار اًمٜم دوة اجلدي دة سم ػموت
(4992م).
( )2ص ( )33حت٘مٞمؼ :حمٛمد قمكم إصمري اًمٓمٌٕم٦م إومم ) 4146( :اًمِم٤مرىم٦م.
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وخيْمٕمقن هلؿ ظمْمق ًقم٤م زاادً ا قمغم ظمْمققمٝمؿ قمٜم د وىم قومٝمؿ سم لم ي دي رهب ؿ ذم
اًمّمالة واًمدقم٤مل و ذا إن مل يٙمـ ذيمً٤م ومال ٟمدرى ُم٤م ق اًمِم رك!! وإذا مل يٙم ـ
يمٗمرا!! و ٤م ٟمحـ ٟم٘مص قمٚمٞمؽ أدًم٦م ذم يم ٤مب اهلل ؾم ٌح٤مٟمف وذم
يمٗمرا ومٚمٞمس ذم اًمدٟمٞم٤م ً
ً
ؾمٜم٦م رؾمقًمف ﷺ ومٞمٝم٤م اعمٜمع مم٤م ق دون ذا سمٛمراطمؾ وذم سمٕمْم ٝم٤م اًم ّم ريح سم٠مٟم ف
ذك و ق سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ذا اًمذي ذيمرٟم٤مه يًػم وم٤مرضمع إًمٞمف إن ؿمئ٧م".
وىم٤مل اًمِمٞمخ بٜمع اهلل احلٚمٌل احلٜمٗمل( )1ذم يم ٤مسمف :ؾمٞمػ اهلل قمغم ُمـ يمذب قمغم
أوًمٞم٤مل اهلل( " :)2ذا وأٟمف ىمد فمٝمر أن ومٞمام سملم اعمً ٚمٛملم مج٤مقم ٤مت ي دقمقن إمم أن
ًمألوًمٞم٤مل شمٍموم٤مت ذم طمٞم٤م ؿ وسمٕمد مم٤م ؿ ويً ٖم٤مث هب ؿ ذم اًمِم دااد واًمٌٚمٞم ٤مت
وهبؿ شمٙمِمػ اعمٚمامت ومٞم٠مشمقن ىمٌقر ؿ ويٜم٤مدوحتؿ ذم ىمْم٤مل احل٤مضم٤مت ُمً دًملم قمغم
أن ذًمؽ ُمٜمٝمؿ يمراُم٤مت وىم٤مًمقاُ :م ٜمٝمؿ أسم دال وٟم٘مٌ ٤مل وأوشم ٤مد وٟمجٌ ٤مل وؾم ٌٕمقن
وؾمٌٕم٦م وأرسمٕمقن وأرسمٕم٦م واًم٘مٓم٥م ق اًمٖمقث ًمٚمٜم٤مس وقمٚمٞمف اعم دار سم ال اًم ٌ ٤مس
وضمقزوا هلؿ اًمذسم٤ماح واًمٜمذور وأصمٌ قا هلؿ ومٞمٝمام إضمقر".
وىم٤مل" :و ذا اًمٙمالم ومٞمف شمٗمريط وإومراط سمؾ ومٞم ف اهل الك إسم دي واًمٕم ذاب
اًمنُمدي :عم٤م ومٞمف ُمـ روااح اًمنمك اعمح٘مؼ وُمّم٤مدرة اًمٙم ٤مب اًمٕمزي ز اعمّم دق
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4اًمِمٞمخ /بٜمع اهلل احلٚمٌل احلٜمٗمل اعمٙمل .اٟمٔمر :اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م ذم شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦م ( )93/1ـمٌ ع
( ) 4142دار :اًمروم٤مقمل اًمري٤مض.
( )3ص (ُ ) 127-125مٜمِمقر ذم جمٚم٦م احلٙمٛم٦م سم ح٘مٞم ؼ ودراؾم ٦م :قم كم رو ٤م سم ـ قمٌ د اهلل رو ٤م
اًمٕمدد )47( :ؿمقال (.) 4149
وىمد ٟم٘مؾ قمٜمف سمٌمل ُمـ آظم ّم٤مر اًمِمٞمخ /ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اهلل ذم شمٞمًػم اًمٕمزي ز احلٛمٞم د ص
( )491واسمـ قمٞمز ذم :اًم رد قم غم اعمً ٖمٞمثلم سمٖم ػم اهلل ص ( )539و ٛمـ اجل ٤مُمع اًمٗمري د
واًم٘مٜمقضمل ذم :اًمديـ اخل٤مًمص (.)324-499/3
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()1

وخم٤مًمٗم٦م ًمٕم٘م٤ماد إاٛم٦م وُم٤م أمجٕم٧م قمٚمٞمف ذه إُم٦م

وذم اًم ٜمزيؾ :ﭽﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ ﮁ ﮂﭼ(.")2
صمؿ ىم٤مل" :وم٠مُم٤م ىمقهلؿ :إن ًمألوًمٞم٤مل شمٍموم٤مت ذم طمٞم٤م ؿ وسمٕمد مم٤م ؿ ومػمده ىمقًمف
شمٕم ٤ممم :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘﭼ

()3

ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ

()4

ﭽﯘ ﯙ ﯚ

ﯛﭼ ( .)5وٟمحقه ُمـ أي ٤مت اًم دآت قم غم أٟم ف اعمٜمٗم رد سم ٤مخلٚمؼ واًم دسمػم
واًم ٍمف واًم ٘مدير وٓ رل ًمٖمػمه ذم رل سمقضمف ُمـ اًمقضمقه وم٤مًمٙمؾ حت٧م ُمٚمٙمف
وىمٝمره شمٍم ًوم٤م وُمٚمٙمً٤م وإطمٞم٤م ًل وإُم٤مشم٦م وظمٚم ً٘م٤م وىمد متدح اًمرب شمٕم٤ممم سمٛمٚمٙمف ذم لي ٤مت
ُمـ يم ٤مسمف يم٘مقًمف شمٕم ٤ممم :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ

()6

ﭽﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ( .)8( ")7وذيمر لي٤مت ذم ذا اعمٕمٜمك .صم ؿ ىم ٤مل:
"وم٘مقًمف ذم أي٤مت يمٚمٝم٤م :ﭽ ﮈ ﮉﭼ أيُ :مـ همػمه وم٢مٟمف قم ٤مم ي دظمؾ ومٞم ف ُم ـ
اقم ٘مده ُمـ وزم وؿمٞمٓم٤من يً ٛمده وم٢من ُمـ مل ي٘م در قم غم ٟمّم ر ٟمٗمً ف يمٞم ػ يٛم د
همػمه"(.)9
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4زي٤مدة ُمـ إبؾ :ؾمٞمػ اهلل.
( )3ؾمقرة اًمٜمً٤مل أي٦م.)446( :
( )2ؾمقرة اًمٜمٛمؾ أي٦م.)52( :
( )1ؾمقرة إقمراف أي٦م.)61( :
( )6ؾمقرة اًمِمقرى أي٦م.)19( :
( )5ؾمقرة وم٤مـمر أي٦م (.)2
( )7ؾمقرة وم٤مـمر أي٦م (.)42
( )8ؾمٞمػ اهلل قمغم ُمـ يمذب قمغم أوًمٞم٤مل اهلل ص (ُ )118مـ اعمجٚم٦م ٟمٗمًٝم٤م.
( )9اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ص (.)119
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إمم أن ىم٤مل" :إن ذا اًم٘مقل وظمٞمؿ( )1وذك قمٔمٞمؿ .)2("...إمم أن ىم٤مل" :وأُم ٤م
" وأُم٤م اًم٘مقل سم٤مًم ٍمف سمٕمد اعمامت ومٝمق أؿم ٜمع وأسم دع ُم ـ اًم٘م قل سم٤مًم ّم رف ذم
احلٞم٤مة ىم٤مل ضمؾ ذيمره :ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ

()3

وىمقًم ف :ﭽﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ

()4

وىمقًم ف :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ( )5ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ

()6

أي٦م

وذم احل دي٨م:

«إذا ُم٤مت اسمـ لدم اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف إٓ ُمـ صمالث» احلدي٨م(.)7
ومجٞمع ذًمؽ وُم٤م دال قمغم اٟم٘مٓم٤مع احلس واحلريم ٦م ُم ـ اعمٞم ٧م وأن أرواطمٝم ؿ
ممًٙم٦م وأن أقمامهلؿ ُمٜم٘مٓمٕم٦م [حمٗمقفم٦م]()8قمـ زي٤مدة وٟم٘مّم٤من ومدل قم غم أٟم ف ًم ٞمس
ًمٚمٛمٞم٧م شمٍمف ذم ذاشمف ومْم ً
ال قمـ همػمه وم٢مذا قمجز قمـ طمريم٦م ٟمٗمًف ومٙمٞمػ ي ٍمف
ذم همػمه وم٢مٟمف ؾم ٌح٤مٟمف خي ؼم أن إرواح قمٜم ده و ١مٓل اعمٚمح دون ي٘مقًم قن :إن
إرواح ُمٓمٚم٘م٦م ُم ٍموم٦م ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ(.)10(")9
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ذم أبٚمف":إن ذا اًمًٗم٤م ٦م ُمـ اًم٘مقل."...
( )3ؾمٞمػ اهلل ص (.)162
( )2ؾمقرة اًمزُمر أي٦م)22( :
( )1ؾمقرة اًمزُمر أي٦م)13( :
( )6ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت أي٦م.)67( :
( )5ؾمقرة اعمدصمر أي٦م)28( :
( )7أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يم ٤مب :اًمقبٞم٦م ح (.)4366/2( )4524
( )8زي٤مدة ُمـ إبؾ اعمٜم٘مقل ُمٜمف.
( )9ؾمقرة اًمٌ٘مرة أي٦م.)412( :
( )42ؾمٞمػ اهلل ص (.)164
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ىم٤مل" :وأُم٤م اقم ٘م٤مد ؿ( )1أن ذه اًم ٍموم٤مت ُمـ اًمٙمراُم٤مت ومٝمق أقمٔم ؿ(ُ )2م ـ
اعمٖم٤مًمٓم٦مٕ :ن اًمٙمراُم٤مت رل ُمـ( )3اهلل شمٕم٤ممم يٙمرم سمف أوًمٞم ٤مله وأ ؾ ـم٤مقم ف ٓ
()5

ىمّمد( )4هلؿ ومٞمف وٓ حتدى وٓ ىمدرة وٓ قمٚمؿ يمام ذم ىمّم ٦م ُم ريؿ اسمٜم ٦م قمٛم ران
وأؾمٞمد سمـ طمْمػم( )6وأيب ُمًٚمؿ اخلقٓين(."...)7

وىم٤مل" :وأُم٤م ىمقهلؿ :ومٞمً ٖم٤مث سمف ذم اًمِم دااد ومٝم ذا أىم ٌح مم ٤م ىمٌٚم ف وأسم دع:
عمّم٤مدره ىمقًمف :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ( .)8ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ(.)10(")9
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ذم إبؾ اعمٜم٘مقل ُمٜمف":اعم امد ؿ"
( )3يمٚمٛم٦م":أقمٔمؿ"زي٤مدة قمـ إبؾ اعمٜم٘مقل ُمٜمف.
( )2ذم إبؾ اعمٜم٘مقل ُمٜمفُ":مـ قمٜمد اهلل".
( )1ذم إبؾ اعمٜم٘مقل ُمٜمف ٓ":قمـ ىمّمد".
( )6ىم ٤مل شمٕم ٤ممم :ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄ ﰅﰆ ﰇﰈﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﭼ
[لل قمٛمران.]27 :
( ) 5وىمّم ف ريض اهلل قمٜمف :أٟمف يم٤من ي٘مرأ اًم٘مرلن ويم٤من ًمف ومرس ُمرسمقط واسمٜمف حيٞمك ُمْمٓمجع سمج قاره
سمجقاره ومج٤مًم٧م ومرؾمف وم٘م٤مم ومرأى ؿمٞمئً٤م يمٝمٞمئ٦م اًمٔمٚم٦م و ؿ جمٛمققم٦م اعمالاٙم٦م ...اٟمٔم ر :ب حٞمح
اًمٌخ٤مري ح ( )2826وح ( )1722وُمًٚمؿ ح (.)795
( )7عم٤م طم٤موره إؾمقد اًمٕمٜمز ذم اًمِمٝم٤مدة ًمف سم٤مًمرؾم٤مًم٦م وم٘م٤مل ٓ":أؾمٛمع" وقمـ اًمِمٝم٤مدة ًمٚمٜمٌل ﷺ هب٤م
هب٤م ي٘مقلٟ":مٕمؿ" وم٠مُمر هب٤م وم٠مًم٘مل ذم اًمٜم٤مر ومٚمؿ شمي ه .واًم٘مّم ٦م ذم طمٞمٚم ٦م إوًمٞم ٤مل ٕسم ك اًمٜمٕم ٞمؿ
( )438/3واسمـ اجلقزي ذم بٗم٦م اًمّمٗمقة ( )328/1واسمـ شمٞمٛمٞم ٦م ذم اًمٗمرىم ٤من ص ()143
واًمذ ٌل ذم اًمًػم (.)41-7 /1
( )8ؾمقرة اًمٜمٛمؾ أي٦م.)53( :
( )9ؾمقرة إٟمٕم٤مم أي٦م.)52( :
( )42ؾمٞمػ اهلل ص (.)166-161



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مجموعة رسائل الشيخ أبي بكر خوقير رحمه هللا

611

وذيمر أي٤مت ذم ذا اعمٕمٜمك صمؿ ىم٤مل" :وم٢مٟم ف ضم ؾ ذيم ره يم رر( )1أٟم ف اًمٙم٤مؿم ػ
ًمٚمير ٓ همػمه وأٟمف اعمٜمٗمرد سم٢مضم٤مسم٦م اعمْمٓمر وأٟمف اعمً ٖم٤مث سم ف ًم ذًمؽ يمٚم ف وأٟم ف
اًم٘م٤مدر قمغم دومع اًمي اًم٘م٤مدر قمغم إيّم٤مل اخلػم ومٝمق اعم ٗمرد سمذًمؽ وم٢مذا شمٕملم ق
ضمؾ ذيمره ظمرج همػمه ُمـ ُمٚمؽ وٟمٌل ووزم.)2(".....
ىم٤مل " :وآؾم ٖم٤مصم٦م دمقز ذم إؾمٌ٤مب اًمٔم٤م رة اًمٕم٤مدي٦م ُمـ إُم قر احلً ٞم٦م ذم
ىم ٤مل أو إدراك قمدو أو ؾمٌع وٟمحقه :يم٘مقهلؿ :ي٤م لل زي د ي ٤م ًمٚمٛمً ٚمٛملم سمحً ٥م
إومٕم٤مل اًمٔم٤م رة سم٤مًمٗمٕمؾ وأُم٤م آؾم ٖم٤مصم٦م سم٤مًم٘مقة واًم ٠مصمػم أو ذم إُمقر اعمٕمٜمقي٦م ُم ـ
اًمِمدااد :يم٤معمرض وظمقف اًمٖمرق واًمْمٞمؼ واًمٗم٘مر وـمٚم ٥م اًم رزق وٟمح قه ومٛم ـ
ظمّم٤ماص اهلل ٓ يٓمٚم٥م( )3ومٞمٝم٤م همػمه.)4("....
ىم٤مل" :وأُم٤م يمقحتؿ ُمٕم ٘مديـ اًم ٠مصمػم ُمٜمٝمؿ ذم ىمْم٤مل طم٤مضم٤م ؿ يمام شمٗمٕمٚمف ضم٤م ٚمٞم٦م
اًمٕمرب واًمّمقومٞم٦م اجلٝم٤مل ويٜم٤مدوحتؿ ويً ٜمجدون هبؿ ومٝمذا ُمـ اعمٜمٙمرات"(.)5
ومٛمـ اقم ٘مد أن ًمٖمػم اهلل ُمـ ٟمٌل أو وزم أو أرواح أو همػم ذًمؽ ذم يمِمػ يمرسم٦م
شم٠مصمػما وم٘مد وىمع ذم وادى ضمٝمؾ ظمٓمر ومٝمق قم غم ؿم ٗم٤م ضم رف ُم ـ
أو ىمْم٤مل طم٤مضم٦م ً
اًمًٕمػم.
"وأُم٤م يمقحتؿ ُمً دًملم قم غم أن ذًم ؽ ُم ٜمٝمؿ يمراُم ٤مت ومح٤مؿم ٤م اهلل أن شمٙم قن
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ذم إبؾ اعمٜم٘مقل ُمٜمف":ىمرر".
( )3ؾمٞمػ اهلل ص (.)166
( )2ذم إبؾ اعمٜم٘مقل ُمٜمف ٓ":يذيمر".
( )1ؾمٞمػ اهلل ص (.)166
( )6ؾمٞمػ اهلل ص (.)168
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أوًمٞم٤مل( )1اهلل شمٕم٤ممم هبذه اعمث٤مسم٦م .ومٝمذا فمـ أ ؾ إوصم٤من يمام أظم ؼم اًم رمحـ :ﭽ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﭼ( )2ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ( )3ﭽﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ( )4أي٦م .وم٢من ذيمر ُم٤م ًمٞمس ُم ـ ؿم ٠مٟمف اًمٜمٗم ع
وٓ دومع اًمي ُمـ ٟمٌل أو وزم وهمػمه قم غم وضم ف اإلُم داد ُم ٜمٝمؿ ذك(ُ )5م ع اهلل
شمٕم٤ممم إذ ٓ ىم٤مدرقمغم اًمدومع همػمه وٓ ظمػم إٓ ظمػمه.)6("...
ىم٤مل" :وأُم٤م ُم٤م ىم٤مًمقا :إن ُمٜمٝمؿ أسمدآً وٟم٘مٌ٤م ًلا وأوشم٤م ًدا وٟمجٌ٤م ًلا وؾمٌٕملم وؾمٌٕم٦م
وأرسمٕملم وأرسمٕم٦م واًم٘مٓم٥م ق اًمٖمقث ًمٚمٜم٤مس ومٝمذا ُمـ ُمقوققم٤مت إومٙمٝم ؿ يم ام
ذيمره اًم٘م٤ميض اعمح دث اسم ـ اًمٕم ريب ذم هاج اعمري ديـ واسم ـ اجل قزي( )7واسم ـ
شمٞمٛمٞم٦م( ")8اٟم ٝمك سم٤مظم ّم٤مر(.)9

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4يمذا ذم إبؾ وًمٕمٚمف :أن يٙمقن أوًمٞم٤مل اهلل ...أو :شمٙمقن يمراُم٤مت أوًمٞم٤مل اهلل.
( )3ؾمقرة يقٟمس أي٦م.)48( :
( )2ؾمقرة اًمزُمر أي٦م.)2( :
( )1ؾمقرة يس أي٦م.)12( :
( )6ذم إبؾ اعمٜم٘مقل ُمٜمف":إذاك".
( )5ؾمٞمػ اهلل ص (.)151-152
( )7اٟمٔمر :اعمقو ققم٤مت ًم ف ( )124-297/2ـمٌٕم ٦م :أو قال اًمً ٚمػ .واٟمٔم ر :اًم مزم اعمّم ٜمققم٦م
ًمٚمًٞمقـمل ( )222/3واعم٘م٤مبد احلًٜم٦م ًمٚمًخ٤موي ص (.)42-8
( )8اٟمٔمر :جمٛمقع اًمٗم ٤موى (.)111-122/44
( )9ؾمٞمػ اهلل ص(.)177
واٟمٔمر :اًمٌح٨م اًمٜمٗمٞمس ًمإلُم ٤مم اًمّم ٜمٕم٤مين ذم ذا اعمقو قع ذم رؾم ٤مًم ف :اإلٟمّم ٤مف ذم طم٘مٞم٘م ٦م
إوًمٞم٤مل ُم٤مهلؿ ُمـ اعمٙمرُم٤مت وإًمٓم٤مف.
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قال اهلـدي" :ورد قمكم يم ٤مب ُمـ ظمٚمٞمكم وبدي٘مل اًمٗم٤موؾ اجلٚمٞم ؾ اًمِم ٞمخ/
()1

قمٌد اًم٘م٤مدر اًم ٚمٛمً ٤مين

ذم شمٗمً ػم ىمقًم ف شمٕم ٤ممم :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄﭼ( .)2ضم٤مل سم٠مىمقال ُمً دًٓ هب٤م قمغم أن لدم قمٚمٞمف اًمًالم ُم٤م شمقؾم ؾ ذم دقم٤ما ف
سمًٞمد اًمرؾمؾ ﷺ وُم٤م يم٤مٟم٧م اًمٙمٚم امت" :اًمٚمٝم ؿ سمح ؼ حمٛم د اهمٗم ر زم ظمٓمٞمئ ل"
اًمخ(.")3
أقوال :هذا صورة الؽتاب الذي قدمـاه إىل هذا الرجل ،بـصه:
سمٞم٤من ُم٤م ورد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ ذم اًم ٗمً ػم
اًمٙمٌػم ًمٚمٕمالُم٦م اًمٗم٤موؾ /حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي" :قمـ اسمـ زيد شم٤مسمٕم ف أسم ق ز ػم
وجم٤م د وىم ٤مدة [واحلًـ]()4ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭼ(.)6(")5
اسمـ قمٌ٤مس( :أي رب أمل ختٚم٘مٜمل سمٞمدك؟ ىم٤مل :سمغم ىم٤مل :أي رب أمل شمٜمٗمخ ذم ُمـ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4شم٘مدُم٧م شمرمج ف أول اًمرؾم٤مًم٦م :ص(.)44
( )3ؾمقرة اًمٌ٘مرة أي٦م.)27(:
( )2شم٘مدم ختري٩م ذا اخلؼم وسمٞم٤من ووٕمف ذم أول اًمرؾم٤مًم٦م ص (.)42
واٟمٔمر :ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًم قؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ص ( )199-192حت٘مٞمؼ:
اًمِمٞمخ /رسمٞمع سمـ ٤مدى اعم دظمكم .واٟمٔم ر :اًم قؾم ؾ أطمٙم٤مُم ف وأٟمقاقم ف ًمٚمِم ٞمخ /إًمٌ ٤مين ص
( )422اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ) 4122( :اًمدار اًمًٚمٗمٞم٦م اًمٙمقي٧م.
( )1ذم إبؾ":احلًلم" و ق ظمٓم ٠م ُمٓمٌٕم ل .اٟمٔم ر :ضم ٤مُمع اًمٌٞم ٤من ( )612 /4اًمٓمٌٕم ٦م إومم
حت٘مٞمؼ :أمحد ؿم٤ميمر.
( )6ؾمقرة إقمراف أي٦م)32( :
( )5ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ( )612-614/4أصمر (.)778 771
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روطمؽ؟ ىم٤مل :سمغم ىم٤مل :أي رب شمًٙمٜمل ضمٜم ؽ؟ ىم٤مل :سمغم ىم٤مل :أي رب أمل شمًٌؼ
رمح ؽ همْمٌؽ؟ ىم٤مل :سمغم ىم٤مل :أرأي٧م إن أٟم٤م شمٌ٧م وأب ٚمح٧م أراضمٕم ل أٟم ٧م إمم
()2( )1
أيْم٤م( :رب إن أٟم٤م شمٌ٧م وأبٚمح٧م؟ ىم ٤مل :إين إ ًذا
اجلٜم٦م؟ ىم٤ملٟ[ :مٕمؿ ] )  .وقمٜمف ً

راضمٕمؽ إمم اجلٜم٦م)(.)3
أيب اًمٕم٤مًمٞم٦م" :ي٤م رب أرأي٧م إن أٟم٤م شمٌ٧م وأبٚمح٧م؟ وم٘م٤مل اهلل :إ ًذا أرضمٕمؽ إمم
اجلٜم٦م" .ومٝمل ُمـ اًمٙمٚمامت.
أيْم٤م" :رسمٜم٤م فمٚمٛمٜم٤م أٟمٗمًٜم٤م وإن مل شمٖمٗمر ًمٜم٤م وشمرمحٜم٤م ًمٜمٙم قٟمـ ُم ـ
وُمـ اًمٙمٚمامت ً
اخل٤مهيـ"(.)4
أؾمٌ٤مط قمـ اًمًدي " :ىم٤مل :رب أمل ختٚم٘مٜمل سمٞمدك؟ ىمٞمؾ ًمف :سمغم وٟمٗمخ٧م ذم ُمـ
روطمؽ؟ ىمٞمؾ ًمف :سمغم ىم٤مل :وؾمٌ٘م٧م رمح ؽ همْمٌؽ؟ ىمٞمؾ ًمف :سمغم ىم٤مل :رب ؾ
يمٜم٧م يم ٌ٧م قمكم ذه؟ ىمٞمؾ ًم فٟ :مٕم ؿ ىم ٤مل :رب إن شمٌ ٧م وأب ٚمح٧م ؾ أٟم ٧م
راضمٕم ل إمم اجلٜم ٦م؟ ىمٞم ؾ ًم فٟ :مٕم ؿ ىم ٤مل اهلل :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﭼ(.)6(")5
()7

ؾمٗمٞم٤من قمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ رومٞمع قمـ قمٌٞمد سمـ قمٛمػم شم٤مسمٕم٦م اسمـ ؾمٜم٤من وومٔمٞمع

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ذم إبؾ":سمغم"  .و ق ظمٓم٠م وظمالف اعمٜم٘مقل ُمٜمف .اٟمٔمر :ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من (.)613 /4
( )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ( )613/4إصمر (.)776
( )2ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ( )612 /4إصمر (.)777
( )1اعمّمدر ٟمٗمًف ( )612 /4إصمر (.)779
( )6ؾمقرة ـمف أي٦م )433( :وذم إبؾ ظمٓم٠م ذم أي٦م.
( )5ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ( )611 -612 /4إصمر (.)782
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()1
قمكم ىمٌ ؾ
وومٔمٞمع وظمالومف "ىم٤مل لدم :ي٤م رب ظمٓمٞمئ ل اًم ل أظمٓم٠م ٤م أرل يم ٌ ف ّ

أن ختٚم٘مٜمل أو رل اسم دقم ف ُمـ ىمٌؾ ٟمٗمز؟ ىم ٤مل :سم ؾ رل يم ٌ ف قمٚمٞم ؽ ىمٌ ؾ أن
أظمٚم٘مؽ ىم٤مل :يم ٌ ف قمكم وم٤مهمٗمره زم"(.)2
قمـ ُمٕم٤موي٦م " :اًمٚمٝمؿ ٓ إًمف إٓ أٟم٧م ؾم ٌح٤مٟمؽ وسمحٛم دك أؾم ٖمٗمرك وأشم قب
إًمٞمؽ شم٥م قمكم إٟمؽ أٟم٧م اًم قاب اًمرطمٞمؿ"(.)3
قمـ جم٤م د " :اًمٚمٝم ؿ ٓ إًم ف إٓ أٟم ٧م ؾم ٌح٤مٟمؽ وسمحٛم دك رب إين فمٚمٛم ٧م
ٟمٗمً ل وم٤مهمٗمر زم إٟمؽ ظمػم اًمرامحلم .اًمٚمٝمؿ ٓ إًمف إٓ أٟم ٧م ؾم ٌح٤مٟمؽ وسمحٛم دك
رب إين فمٚمٛم ٧م ٟمٗمً ل وم ٤مهمٗمر زم إٟم ؽ ظم ػم اًمٖم ٤مومريـ .اًمٚمٝم ؿ ٓ إًم ف إٓ أٟم ٧م
ؾم ٌح٤مٟمؽ وسمحٛم دك رب إين فمٚمٛم ٧م ٟمٗمً ل وم ٥م قم ّكم إٟم ؽ أٟم ٧م اًم قاب
اًمرطمٞمؿ"(.)4
()5

أيْم٤م ىم٤مل :أي رب أشم قب قمكم إن شمٌ٧م؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ وم ٤مب قمٚمٞم ف رسم ف"
وقمٜمف ً
ا سمحروومف(.)6

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4يمذا ذم إبؾ وًمٞمس ذم اعمٜم٘مقل ُمٜمف .وًمٕمٚمف :اسمـ ؾمٜم٤من قم ـ ويمٞم ع يم ام ذم إصم ر (ُ )782م ـ
ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من (.)611/4
( )3ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ( )611/4إصمر ( )784وٟمّمفً":مٙمام يم ٌ ف قمكم وم٤مهمٗمر زم."....
( )2ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ( )616-611 /4إصمر ( .)785وومٞمف :قمـ قمٌ د اًم رمحـ سم ـ يزي د سم ـ ُمٕم٤موي ٦م.
وًمٞمس قمـ ُمٕم٤موي٦م .ومٚمٕمؾ اًمّمقاب :اسمـ ُمٕم٤موي٦م.
( )1اعمّمدر ٟمٗمًف ( )616/4إصمر (.)788
()6اعمّمدر ٟمٗمًف ( )615- 616/4إصمر (.)792
أيْم٤م احل٤مومظ اسمـ يمثػم ذم شمٗمًػمه ( )445 /4ـمٌٕم٦م :اًمِمٕم٥م.
ٍما ً
ٍما .وىمد ٟم٘مٚمٝم٤م خم ً
( )5خم ً
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قال اهلـدي" :شمٕمج٥م قمجٞم ًٌ٤مٕ :ن اًمِمٞمخ ُمع يمامًمف يمٞمػ شمرك أب قل اًم ديـ
وىمقاقمد اًمديـ اعم لم اًم ل قمٚمٞمٝم ٤م ُم دار اًمنم يٕم٦م اًمٖم رال واعمٚم ٦م اًمٌٞمْم ٤مل وشم رك
احلدي٨م اعمروم قع ذم شمٗمً ػم اًمٙمٚم امت وضم ٤مل سم ٠مىمقال اًمٕمٚم امل اعمخ ٚمٗم ٦م؟ ؾم ٜمذيمر
احلدي٨م إن ؿم٤مل اهلل شمٕم٤ممم".
قمكم وارد قمغم اإلُم٤مم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ويٜمٌٖم ل أن ي ٕمج ٥م
أقولُ :م٤م أورده ّ
ُمٜمف يمام شمٕمج٥م ُمٜمل وم٢مٟمف شمرك ذًم ؽ احل دي٨م اعمروم قع وأين مل أزد قم غم أن ٟم٘مٚم ٧م
يمالم ذًمؽ اإلُم٤مم اًمذي ق اًم ٗمًػم سم٤معم٠مصمقر طم٘مٞم٘م٦م قمـ اًمّم ح٤مسم٦م وؾم ٚمػ إُم ٦م
وأاٛم ٝم٤م وشمريمف ًمذًمؽ احلدي٨م يِمٕمر سمٕم دم اقم ٌ ٤مره ب ٤محلً٤م ًم ٗمً ػم ذه أي ٦م
واًمٓمٕمـ ومٞمف وٟم٤م ٞمؽ سمٛمثؾ ذا اإلُم٤مم اًمذي أمجع أ ؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن شمٗمًػمه أقمٔمؿ
اًم ٗم٤مؾمػم.
ىم٤مل أسمق طم٤مُمد اإلؾمٗمرااٞمٜملً" :مق ؾم٤مومر رضمؾ إمم اًمّملم ذم شمٗمًػم اسمـ ضمري ر مل
يمثػما"(.)1
يٙمـ ً
()2

أيْم٤م اإلُم٤مم اًمٌٖمقي ومٚمؿ يٕمرج قمٚمٞمف ذم شمٗمً ػمه
وىمد شمرك ذًمؽ احلدي٨م
ً
()3

ويمذًمؽ احل٤مومظ اسمـ يمثػم

وهمػم ؿ ُمـ أاٛم٦م اًم ٗمً ػم اعمح٘م٘م لم يم ام ي ٠ميت سمٞم ٤من

ذًمؽ.
وأٟمف ٓ قمؼمة سمٜم٘مؾ ُمـ جيٛمع سملم اًمٖمٞم٨م واًمً ٛملم ومٞمٙم قن يمح٤مـم ٥م ًمٞم ؾ أو
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4اإلشم٘م٤من ًمٚمًٞمقـمل ( )492 /3وُمٕمجؿ إدسم٤مل ًمٚمحٛمقي ( )13/ 48واًم ٗمًػم واعمٗمً رون
ًمٚمذ ٌل (.)342 /4
(ُ )3مٕم٤ممل اًم ٜمزيؾ ( .)86 /4حت٘مٞمؼ :اًمٜمٛمر ولظمريـ.
( )2شمٗمًػم اًم٘مرلن اًمٕمٔمٞمؿ ( )445 /4ـمٌٕم٦م اًمِمٕم٥م.
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()1

ضم٤مرف ؾمٞمؾ

وم٤محلج٦م سمام صمٌ٧م قمـ اًمّمح٤مسم٦م وقمـ ؾمٚمػ إُم٦م وأاٛم ٝم٤م ومٚم ذًمؽ

ىمدُمٜم٤م إمم ذًمؽ اًمٙم ٤مب.
وقول اهلـدي" :وضم٤مل سم٠مىمقال اًمٕمٚمامل اعمخ ٚمٗم٦م".
ومٞمف :متقيف :وم٘مد ؾمٛمٕم٧م ٟمص ُم٤م يم ٌٜم٤مه ًمف ُمـ أىمقال اًمّمح٤مسم٦م واًم ٤مسمٕملم وأاٛم٦م
اًم ٗمًػم وٓ ظمالف سمٞمٜمٝم٤م إذ يٛمٙمـ اضم امقمٝم٤م يمٚمٝم٤م.
وُمـ اًم٘مقاقم د اعم٘م ررة ذم ُمّم ٓمٚمح احل دي٨م :أن ىم قل اًمّم ح٤ميب ذم طمٙم ؿ
اعمرومقع إذا مل يٙمـ ُمثٚمف مم٤م ي٘م٤مل ُمـ سم٤مدي اًم رأي أو ُم ـ اإلهااٞمٚمٞم ٤مت وؾم ٠ميت
طم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ احلدي٨م اعمرومقع.
ومٝمذا اًمرضمؾ مل يٕمٚمؿ طمٙمؿ ذا احلدي٨م ُمـ اًمّمح٦م أو اًمْم ٕمػ أو اًمِم ذوذ
ٕٟمف مل يٕمرف إؾمٜم٤مده ومل يٓمٚمع قمغم ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف ومل يدر أن احلدي٨م اًمّمحٞمح ُم٤م ؿمذ
قمـ ىمقاقمد اًمنمع ٓ يٕمٛمؾ سمف وم٢محتؿ ىم ٤مًمقا :إن ذا احل دي٨م اًمّم حٞمح ُم ٤م رواه
()2

اًمٕمدل اًمْم٤مسمط قمـ ُمثٚمف ُمـ همػم ؿمذوذ وٓ قمٚم ٦م

وأٟم ف ٓ جي قز شمٗمً ػم اًم٘م رلن

سم٠مىمقال ؿم٤مذة أو ُمقوققم٦م ٓ شمثٌ٧م قمٜمد أ ؾ اًمٕمٚمؿ واحلدي٨م ُمـ أاٛم ٦م اًم ّم حٞمح
واًمؽمضمٞمح.
قال اهلـديُ" :مثؾ ذا ٓ يٕمٛمؾ أطمد ُمـ قمٚمامل اًمديـ هم ػم ذا اًمِم ٞمخ وُم ٤م
ومٝمؿ وُم٤م درس".
أقول :اٟمٔمر إمم اجلٝمؾ يمٞمػ يٕمٛم ؾ سمّم ٤مطمٌف؟! ويمٞم ػ يٓمٚم ؼ ًمً ٤مٟمف وي٘م ؾ
طمٞم٤مله.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4وممـ أورد ذا احلدي٨م ُمـ اعمٗمنيـ :اسمـ قمٓمٞم٦م ذم اعمحرر اًمقضمٞمز ( )345/4ـمٌٕم ٦م :اًمدوطم ٦م.
وأسمق اًمًٕمقد ذم إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ ( )433 /4ـمٌع.) 4129( :
( )3اٟمٔمر ذم شمٕمريػ ذا احلدي٨م اًمّمحٞمحُ :م٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح ذم قمٚمقم احلدي٨م ص (.)8
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قال اهلـديً" :مق ٟمٔمر ذم اًمٙم ٥م ًمقضمد أن أىمقال اًمٕمٚم امل ٓ شمٕم ٤مرض احل دي٨م
اعمرومقع".
أقولً :مق قم٘مؾ ذا اًمرضمؾ وومٝمؿ ُم٤م ٟمٔمر ومٞمف ُمـ اًمٙم ٥م وأٟمّمػ عم٤م وم٤مه سم ٚم ؽ
اجلٛمؾ اًم ل دًمس ومٞمٝم٤م ومًٞم٠ميت أٟم ف ًم ٞمس يم ؾ طم دي٨م ُمروم قع سمحج ٦م وم ٢من ُمٜم ف
اًمْمٕمٞمػ اًمذي ي٘مدم قمٚمٞمف ىمقًمف اًمّمح٤ميب إذا بح وم٢مٟمف ذم طمٙمؿ اعمرومقع يمام شم٘مدم.
شمدًمٞمً٤م :وم٢من ومٞمٝم٤م ُم ـ أىم قال اًمّم ح٤مسم٦م.
وىمد قمٚمٛم٧م أن ذم ىمقًمف" :أىمقال اًمٕمٚمامل"
ً
وم ٠مُمؾ.
وأيْم٤م :أن اًمِمٞمخ ُم٤م ـم٤مًمع اًم ٗم٤مؾم ػم يمٚمٝم ٤م ويم ٥م إطم٤مدي ٨م
قال اهلـديً " :
ضمٚمٝم٤م وإٓ مل يٜمٙمر اًم قؾمؾ اعمًٜمقن ًمٚمن اعمخزون".
أقوال :أٟم ٤م مل ٟمٜمٙم ر اًم قؾم ؾ اًم قارد ذم اًمً ٜم٦م سم ؾ ٟم٘م ّم ر قم غم ُم ٤م ورد ذم
إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م وٓ ٟمخرج قمـ ـمريؼ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ذم ذًمؽ وذم مجٞمع ُم٤م
بح قمٜمف وم قؾمؾ إمم اهلل سم٠مؾماماف احلًٜمك وبٗم٤مشمف اًمٕمٚمٞم٤م وإقمامل اًمّم ٤محل٦م اًم ل
ًمٜم٤م وسمخٞم٤مرٟم٤م اًمّم٤محللم ُمـ إطمٞم٤مل سمٓمٚم٥م اًمدقم٤مل ُمٜمٝمؿ واًم ٠مُملم قمغم دقم٤ماٝمؿ يمام
ٟمٗمٕمؾ ذم آؾم ً٘م٤مل ويمام ضمرت قمغم ذًم ؽ قم ٤مدة اًمً ٚمػ واخلٚم ػ يم ام ؾم ٞم٠ميت
شمٗمّمٞمؾ ذًمؽُ .مـ أٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم ضمقاز اًم قؾمؾ سم٤مٕٟمٌٞم٤مل واًمّم٤محللم سمٕم د مم ٤م ؿ
وُم٤م ذيمره اعمجقزيـ ُمـ إطم٤مدي٨م :إُم٤م أن يٙمقن وٕمٞم ًٗم٤م ٓ يّمٚمح ًمالؾم دٓل أو
أٟمف دًمٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ ٓ هلؿ يمحدي٨م اؾم ً٘م٤مل قمٛمر سم٤مًمٕمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام(.)1
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4طم دي٨م اؾم ً ٘م٤مل قمٛم ر سم٤مًمٕمٌ ٤مس ريض اهلل قم ٜمٝمام رواه اًمٌخ ٤مري ذم ب حٞمحف ذم يم ٤مب:
آؾم ً٘م٤مل سم٤مب :ؾم١مال اًمٜم٤مس قمـ اًمدقم٤مل وآؾم ً ٘م٤مل إذا ىمحٓم قا ح ()191 /3( )4242
وذم ومْم٤ماؾ اًمّمح٤مسم٦م ح (.)4252 /2( )2627
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وأما قول اهلـدي" :اًمن اعمخزون" وُمثٚمف ذم لظم ر اًمرؾم ٤مًم٦م ومٚم ؿ شمّم ؾ إًمٞم ف
أومٝم٤مُمٜم٤م اًم٘م٤مسة وٓ رأيٜم٤مه ذم اًمٙم ٥م اعم١مًمٗم٦م ذم ذا اعمقو قع ويم٠مٟم ف مم ٤م ي درك
سم٤مًمذوق وٓ شمٗمل سمح٘مف اًمٕمٌ٤مرات يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر(:)1
َي ُذو ُىم َ
حلؼ يمَ٤مًمِم ْٝم ِد
ُقذو َن ِقمٜمْ دَ اًم َٕم َج ِز سم٤مًمذوق ًَمٞم َٝم ُ ْؿ
َيٚم ُ
حل ِّؼ وم٤م َ
قن َـم ْٕم َؿ ا َ
اًمذ ُ
قل َهل ُؿ َُم ٤م َ
َٟم ُ٘م ُ
َقم ِز ُيز َوم َ
حل د
وق َىم٤م ًُم قا ُِم ْث٤مًم ُف
ال سمِ٤مًمِم ِؿ ُي دْ ِر ُك و َا َ
َوم َٗم ْنم ؿ سمِ٤مًمٙم َِْم ِ
ػ واًم ذ ِ
َسم َ٠محتُؿ َقم ْـ َُم ْٓم َٚم ِ
حل ِّؼ ذم سم ُ ْٕم ٍد
وق ُُم ِْم ِٕم ٌر
٥م ا َ
ُ
ُ
٥م ِ
اإلٟم َّْم
َو َُم ْـ َي ْٓم ُٚم ُ

٤مف ُيدْ ِمم سمِ ُحج ٍ٦م
َ

أطم َٞم٤مٟمً٤م َو َ ْهي ِد َى َو َي ًْ َٝم ِدى
َو ْير ِضم ُع ْ

ٟمٕمؿ ذيمر سمٕمْمٝمؿ :أن قمٌ٤مد اًم٘مٌقر وإٟمٗم س اعمٗم٤مرىم ٦م ي رون أن شمٕمٚم ؼ ىمٚم ٥م
اًمزاار وروطمف سمروح اعمزور ؾمٌ٥م ًمٜمٞمؾ ُم٘مّمقده وحتّمٞمؾ ٟمّمٞم٥م مم٤م يٗم ٞمض قم غم
روح ذًمؽ اعمزور يمام ذيمره اًمٗم٤مرايب وهمػمه ُمـ قمٌ٤مد اًمٙمقايم٥م وإٟمٗمس اعمٗم٤مرىم٦م.
ىم٤مل ذم إهم٤مصم ٦م اًمٚمٝمٗم ٤من" :وُم ٜمٝمؿُ :م ـ يٕمٌ د أب ٜم٤م ًُم٤م اخت ذو ٤م قم غم ب قرة
اًمٙمقايم٥م وروطم٤مٟمٞم٤م ٤م سمزقمٛمٝمؿ سمٜمقا هل٤م ٞم٤ميمؾ وُم ٕمٌ دات ًمٙم ؾ يمقيم ٥م ُمٜمٝم ٤م
ٞمٙمؾ خيّمف وبٜمؿ خيّمف وقمٌ٤مدة ختّمف وُم ك أردت اًمقىمقف قمغم ذا وم ٤مٟمٔمر ذم
()2

يم ٤مب :اًمن اعمٙم قم ذم خم٤مـمٌ٦م اًمٜمجقم اعمٜمًقب إمم اسمـ ظمٓمٞم٥م اًم ري

شمٕم رف

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 4ق اإلُم٤مم إُمػم /حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمّمٜمٕم٤مين ُمـ ىمّمٞمدة يٛمدح ومٞمٝم٤م اإلُم ٤مم اعمج دد اًمِم ٞمخ/
حمٛمد سمـ قمٌد اًمق ٤مب رمحف اهلل .اٟمٔمر :قمٜمقان اعمجد ص ( )62ومام سمٕمد ٤م.
اًمري  :ق حمٛمد قمٛمر احلًـ اًم ٞمٛمل اًمٌٙمري ومخر اًمديـ أسم ق قمٌ د اهلل اًم رازي ُم ـ
( )3اسمـ ظمٓمٞم٥م ّ
يمٌ٤مر أاٛم٦م إؿم٤مقمرة ب٤مطم٥م يم ٤مب :اًم ٗمًػم اًمٙمٌػم شمقذم ( .) 525و ذا اًمٙم ٤مب ىم ٤مل قمٜم ف
اًمذ ٌل ذم ُمٞمزان آقم دال (":)212 /2ؾمحر سيح .ومٚمٕمٚمف شم٤مب ُمـ شم٠مًمٞمٗمف إن ؿم٤مل اهلل شمٕم٤ممم".
واٟمٔمر :إقمالم (.)322 /7
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ِه قمٌ٤مدة إبٜم٤مم ويمٞمٗمٞم٦م شمٚمؽ اًمٕمٌ ٤مدة وذاآمٝم ٤م ويم ؾ ١مٓل ُم رضمٕمٝمؿ إمم
قمٌ٤مدة إبٜم٤مم وم٢محتؿ ٓ شمً ٛمر هلؿ ـمري٘م٦م إٓ سمِمخص ظم٤مص قمغم ؿمٙمؾ ظم ٤مص
يٜمٔمرون إًمٞمف وي ٕمٙمٗمقن قمٚمٞمف وُمـ ٝمٜم٤م اختذ أب ح٤مب اًمروطم٤مٟمٞم ٤مت واًمٙمقايم ٥م
أبٜم٤م ًُم٤م زقمٛمقا أحت٤م قمغم بقر ٤م ومقوع اًمّمٜمؿ إٟمام يم٤من إبؾ ًمٞمٙمقن ٟم٤ما ًٌ٤م ُمٜم٤مسمف
وىم٤ماام ُم٘م٤مُمف وإٓ ومٛمـ اعمٕمٚمقم أن قم٤مىم ً
طمجرا سمٞمده صمؿ يٕم ٘مده
ال ٓ يٜمح٧م ظمِمٌ٦م أو
ً
ً
أٟمف إهلف وُمٕمٌقده"( )1ا .
ومٛمـ أُمٕمـ اًمٜمٔمر ذم ذًمؽ ومٝمؿ ذم اجلٛمٚم٦م ذًمؽ "اًمً ر اعمخزون" اعمْم ٜمقن سم ف
قمغم همػم أ ٚمف.
قال اهلـدي بعد تؼسقؿه احلديث إىل مرفوع وموقوف ومؼطـوع" :واحل دي٨م
اعمرومقع طمج٦م قمغم اإلـمالق دون اًمٌ٤مىمل".
أقوال :ذا أيمؼم دًمٞمؾ قمغم ضمٝمؾ ذا اًمرضم ؾ وأٟم ف ُم ـ اًم٘مّم٤مب لم اًم ذيـ
ي ٙمٚمٛمقن سمٙمٚمامت اًمٕمٚمامل ومال خيٗمل قمغم ُمـ ٟمٔمر ذم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م :سم ٠من طمٙم ؿ
احلدي٨م اعمرومقع خي ٚم ػ سم٤مقم ٌ ٤مر اعم ـ واإلؾم ٜم٤مد ومٞمٜم٘مً ؿ إمم ب حٞمح وطمً ـ
ووٕمٞمػ يمام أٟمف يٜم٘مًؿ سم٤مقم ٌ٤مر اإلؾمٜم٤مد إمم ُم ّمؾ وُمرؾم ؾ وُمٜم٘مٓم ع وُمٕمْم ؾ
وُمٕمٚمؼ ومٚمٞمس يمؾ ُمرومقع طمج٦م وُم٘مٌقًٓ إٓ ُم ٤م ىمٌٚم ف إاٛم ٦م سمٕم د اًمٌح ٨م قم ـ
أطمقال رواشمف ٟمٕمؿ ىمد اشمٗمؼ اعمحدصمقن قمغم أن مجٞمع ُم٤م ذم اًمّم حٞمحلم ُم ـ اعم ّم ؾ
اعمرومقع بحٞمح سم٤مًم٘مٓمع .وم ٠مُمؾ.
وأيْم٤م صمٌ٧م قمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ :أن اإلصمٌ٤مت سم٤مًمذيمر ٓ ي دل
قال اهلـديً " :
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤ماد اًمِمٞمٓم٤من ( ) 357 355 /3حت٘مٞمؼ :طمً٤من سمـ حمٛم د اعمٜم ٤من وزُمٞمٚم ف
ـمٌٕم٦م.) 4141( :
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قمغم ٟمٗمل همػمه واًمِمٞمخ ُم٤م ضم٤مل ذم دًمٞمٚمف وُمٙم قسمف إٓ سم٤مًم٘مقل اعمح ض ظم٤مًم ًٞم ٤م قم ـ
إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م".
أقول :ذه اًم ٕمٌ ٤مرة ريمٞمٙم ٦م ٓ يٙم ٤مد يٗمٝم ؿ ُمٕمٜم٤م ٤م وًمٙم ـ ٟمح ـ ٟمؽممجٝم ٤م.
ومٛم٘مّمقده :أن اإلصمٌ٤مت أُمر ٓ يدل قمغم ٟمٗمل همػمه أي :أٟمف ٓ ي٘مٌ ؾ ُم ٤م أصمٌ ٜم٤م ٤م ذم
شمٗمًػم اًمٙمٚمامت اًم ل شمٚم٘م٤م ٤م لدم قمـ رسمف قمـ أاٛم٦م اًم ٗمًػم واحلدي٨م ُمـ اًمّم ح٤مسم٦م
واًم ٤مسمٕملم واحلٗم٤مظ اعمًٜمديـ وٓ يٕم ؼم إصمٌ٤مت ذًمؽ ٟم٤موم ًٞم٤م عم٤م فمٗمر سم ف ُم ـ احل دي٨م
اعمرومقع ذم شمٗمًػم شمٚمؽ اًمٙمٚمامت سم قؾم ؾ لدم سمح ؼ حمٛم د ب ٚمقات اهلل وؾم الُمف
قمٚمٞمٝمام .وىمد وم٤مشمف أن اإلصمٌ٤مت إذا يم٤من قمغم وضمف احلٍم يدل قمغم ٟمٗمل همػمه ويمذا إذا
ىم٤مُم٧م ىمريٜم٦م قمٚمٞمف وىمد ىمررٟم٤م أن شمرك أاٛم٦م اًم ٗمً ػم اًم ذيـ قمٚم ٞمٝمؿ اعمٕم قل ومٞم ف
يِمٕمر سمٕمدم اقم ٌ٤مر ذًمؽ احلدي٨م ـمٕمٜمً٤م ومٞم ف و ذا اًمرضم ؾ ىم رر ذم أول يمالُم ف أن
شمريمٜم٤م ًمذًمؽ احلدي٨م اعمرومقع إٟمٙم٤مر ًمف وشمٕمج٥م ُمٜمف يمام ؾمٛمٕم ف يم ؾ ذًم ؽ ىمريٜم ٦م
اعم٘م٤مم ومِمـ قمٚمٞمٜم٤م اًمٖم٤مرة وأىم٤مم اًم٘مٞم٤مُم٦م وىم٤ملُ" :مثؾ ذا ٓ يٕمٛمؾ أطمد ُم ـ قمٚم امل
اًمديـ همػم ذا اًمِمٞمخ" .وم ٠مُمؾ.
وقال اهلـديً" :مٕمؾ اًمِمٞمخ يٙمقن ذم وىم٧م اًمٙم ٤مسم٦م ذم ؿم ٖمؾ اًمٌٞم ع واًمِم رال
ٟم٤مؾم ًٞم٤م قمـ ىمقاقمد اًمٕمٚمامل.
ي٤م أهي٤م اًمِمٞمخ اًمٚمٌٞم٥م قمٚمؿ اًم ج٤مرة ٓ حيّمؾ سمف قمٚمؿ اًمدِّ يـ وًمق سمٚمٖم ؿ ؾم ـ
اًمٞم٘ملم وم٤مؾم حٞمقا ُمـ اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ٓ شمً حٞمقا ُمـ اًمٜم٤مس".
أقول ٓ :يً حٞمؾ اضم امع اًمٕمٚمؿ ُم ع اًم ج ٤مرة يم ام شم٘م دم سمٞم٤مٟم ف ذم ب در ذه
اًمٕمج٤مًم٦م ويمام ق ُمقضمقد ذم اًمٜم٤مس سمٙمثرة وهلل احلٛمد.
َو َأ َىم ٌَ َح اًم ُٙم ْٗم َر ِ
واإل ْومال ََس سمِ٤مًمر ُضم ِؾ
َُم٤م َأ ْطم ًَ َـ اًمدِّ ي َـ واًمدٟم َٞم٤م إِ َذا اِ ْضم ََٛم َٕم َ٤م
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وُم٤م أطمًـ احلٞم٤مل ُمـ اهلل ٟمً٠مًمف اًم قومٞمؼ ؾمٌح٤مٟمف.
وُم٤م أطمًـ اًمٜمّمٞمح٦م ًمق قمٛمؾ هب٤م اًمٜم٤مبح ومخػم ًم ف أن ًم ق اؾم حٞمك ُم ـ اهلل
واؿم ٖمؾ سم٤مًم ٕمٚمؿ سمدًٓ ُمـ اًم ٕمٚمٞمؿ واإلرؿم٤مد قمغم ضمٝمؾ ومٚمق ضم٤مل قمٜمدٟم٤م ُم٤م اؿم ٖمٚمٜم٤م
سم٤مًم ج٤مرة ًمٕمٚمٛمٜم٤مه اًمٚمً٤من اًمٕمريب وأبٚمحٜم٤م قم٘مٞمدشمف وقمٚمٛمٜم٤مه قمٚمؿ اًمديـ.
قال اهلــدي" :إن ؿم ٤مل اهلل أٟم ٤م أسم لم ذه اعمً ٤مًم٦م يٕمٜم ك ُمً ٠مًم٦م اًم قؾم ؾ
سم٤مًمؼما لم اًم٘م٤مـمٕم ٦م واحلج ٩م اًمً ٤مـمٕم٦م سم قومٞم ؼ اعمٚم ؽ اًمٕم الم ب ٤مطم٥م اجل قد
واإلٟمٕم٤مم".
أقول :ؾم ٕمٚمؿ ُمٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م شمٚمؽ اًمؼما لم واحلج٩م وُم ٤م وىمٕم ٧م ُم ـ ضمٝمٚم ف ذم
جل٩م.
َومدَ ْع َقمٜم َْؽ اًمٙمِ َ٤م َسم َ٦م ًمِ ًْ َ٧م ُِمٜم َْٝم٤م

و ًَمق ؾمقد َت وضمٝم َؽ سمِ٤معمِدَ ِ
اد
َ َ ْ َ ْ َ

قال اهلـدي" :واًمٕمج٥م أن اًمِمٞمخ ُمـ أي ًمٗمظ جم٤م د وىم ٤مدة وهمػممه ٤م رمحٝم ام
اهلل ومٝمؿ احلٍم؟! وُم٤م يدرى أن اًم٘م٤مقمدة شم٘م ررت قمٜم د إب قًمٞملم :أن اإلصمٌ ٤مت
ؿمٕمرا:
سم٤مًمذيمر ٓ يدل قمغم ٟمٗمل اًمٖمػم .بدق ُمـ ىم٤مل ً
ِ
ِ
٥م اًمدِّ ِ
َوًمٚمٜم ِ
٤مس ومِ َٞمام َي ْٕم َِم ُ٘م َ
٥م
ي٤مر َِٕ ْ ٚمِٝم َ٤م
قن َُم َذا ُ
ُم ْـ َُم ْذ َ ٌِل ُطم ُ
أقول :ذا ُمٙمرر ُمع ُم٤م ىمٌٚمف يمام شم٘مدم ُم ع اجل قاب قمٚمٞم ف ويم٠مٟم ف ي ؽمٟمؿ هب ذا
اًمؼم ٤من اًم٘م٤مـمع :إقمج٤م ًسم٤م سمف وم ٠مٟمؼ ذم إيراده وًمٙمـ ذم همػمه حمٚمف ُمع اطم ٞم٤مضمف قم غم
شمرمج٤من حيٚمف صمؿ اؾم ِمٝمد قمٚمٞمف سمٌٞم٧م ٓ يالاٛمف ُمٕمج ًٌ ٤م سمٜمٗمً ف ومً ٌح٤من ُم ٤م ٟم ح
اًمٕم٘مقل ووم٤موح اجلٝمقل؟!.
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()1

قال اهلـديً" :مٕمٚمف ُم٤م ٟمٔمر ذم ُمدت طمٞم٤مشمف إمم أن ذم شمٗمًػم اعمدارك

وٓ إمم

شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي( )2وشمٗمًػم قمزيزي وهمػمه".
أقوالٟ :مٔمرٟم٤م ذم شمٗمًػم اعمدارك ًمٚمٜمًٗمل وذم شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي ومٚمؿ ٟمجد ومٞمٝم ٤م
ذًمؽ احلدي٨م اعمرومقع وأُم٤م شمٗمًػم اًمٕمزيزي ومٝمق سم٤مًمٗم٤مرد وهمػم يم٤مُمؾ وىمد وىمٗمٜم ٤م
قمغم همػم ذه اًم ٗم٤مؾمػم اعم داوًم٦م سملم اًمٜم٤مس سمام مل حتظ سم ف اعمٓم ٤مسمع .ومٜمً ٠مًمف ؾم ٌح٤مٟمف
اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع وٟمحٛمده قمغم شمقومٞم٘مف واهلداي٦م إمم اقم ٘م٤مد اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح.
قال اهلـدي٤ " :م أٟم٤م أىمقال وم٤مؾم ٛمع سم٤مًمًٛمع اًمِم ٝمػم ظم٤مًم ًٞم ٤م قم ـ اًم ٕمّم ٥م
ُم ٛمًٙمً٤م سم٤مًم٘مقل اًمًديد :أن اًم قؾمؾ سم٤مٕٟمٌٞم٤مل قمٚمٞمٝمؿ اًمّم الة واًمً الم وإوًمٞم ٤مل
اًمٕمٔم٤مم صم٤مسم٧م سمدٓاؾ ؿم ك".
أقول :اقمٚمؿ :أن ُمٌٜمك اًمٕمٌ٤مدة قمغم إُمر واإلشمٌ٤مع ٓ قم غم اهل قى وآسم داع.
واًم قؾمؾ اًمذي ضم٤ملت سمف اًمًٜم٦م وشمقاشمر ذم إطم٤مدي٨م ق :اًم قؾم ؾ واًم قضم ف إمم
اهلل سم٤مٕؾمامل واًمّم ٗم٤مت وسم ٤مٕقمامل اًمّم ٤محل٤مت :يم٤مٕدقمٞم ٦م ذم اًمً ٜم٦م يم٘م قهلؿ:
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ُ ) 4مدارك اًم ٠مويؾ ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد حمٛمقد اعمِمٝمقر سم٤مًمٜمًٗمل يم٤من طمٜمٗمل اعمذ ٥م اظم ّم ر شمٗمًػم
اًمٌٞمْم٤موي واًمزخمنمي ؾم٤مر ومٞمف قمغم ُمذ ٥م اًم ٠مويؾ شمقذم ؾمٜم٦م (.) 742
اٟمٔمر شمرمج ف :ذم اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م (ُ )263 /3مٕمجؿ اعم ١مًمٗملم ( )338 /3اعمقؾم ققم٦م اعمٞمً رة ذم
شمراضمؿ أاٛم٦م اًم ٗمًػم (.)4237 /3
( ) 3يًٛمك :أٟمقار اًم ٜمزي ؾ وأهار اًم ٠موي ؾ و قً :مٕمٌ د اهلل سم ـ قمٛم ر سم ـ حمٛم د سم ـ قم كم اؿم ٝمر
سم٤مًمٌٞمْم٤موي أًمػ شمٗمًػمه قمغم ُمٜمٝم٩م اخلٚمػ اعم ٠موًملم خلص ومٞمف قمٌ٤مرة اًمرازي واًمزخمنمي.
اٟمٔم ر شمرمج ف :ذم ـمٌ٘م ٤مت اًمِم ٤مومٕمٞم٦م ًمٚمً ٌٙمل ( )476 /8وـمٌ٘م ٤مت اعمٗمً ريـ ًمٚم داوودي
( ) 318/4واعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم شمراضمؿ أاٛم٦م اًم ٗمًػم واإلىمرال واًمٜمح ق واًمٚمٖم ٦م (.)4278 /3
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(اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ سم٠من ًمؽ احلٛمد ٓ إًمف إٓ أٟم٧م.)1() ...
ويم٤مًم قؾمؾ سمدقم٤مل إٟمٌٞم٤مل وؿمٗم٤مقم ٝمؿ ذم طمٞم٤م ؿ يم قؾمؾ اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمٜمٌل ﷺ
()2

ذم آؾم ً٘م٤مل

()3

وشمقؾمٚمٝمؿ سم٤مًمٕمٌ٤مس

()4

وسمٞمزيد سمـ إؾم قد

وشمقؾم ؾ إقمٛم ك

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

ضم٤مًمً٤م يٕمٜمك :ورضمؾ ىم٤ماؿ يّمغم ومٚمام ريم ع
( )4إؿم٤مرة إمم طمدي٨م أٟمس ىم٤مل :يمٜم٧م ُمع رؾمقل اهلل ﷺ
ً
وؾمجد وشمِمٝمد دقم٤م وم٘م٤مل ذم دقم٤ماف :اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ سم٠من ًمؽ احلٛمد ٓ إًمف إٓ أٟم٧م اعمٜم٤من سمديع
اًمًٛمقات وإرض ي٤م ذا اجلالل واإليمرام ي ٤م طم ل ي ٤م ىمٞم قم إين أؾم ٠مًمؽ ...وم٘م ٤مل اًمٜمٌ ل ﷺ
ٕبح٤مسمف(( :تدرون بام دطا؟)) ىم٤مًمقا :اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ىم٤مل(( :والذي كػيس بقـده ،لؼـد دطـا
اهلل باسؿه العظقم ،الذي إذا دطي به أجاب ،وإذا سئل به أططى)).
و ذا ُمـ اًم قؾمؾ إمم اهلل شمٕم٤ممم سم قطمٞمده وأؾماماف احلًٜمك وبٗم٤مشمف اًمٕمال و ق ُمٕمٜمك ىمقًم ف شمٕم ٤ممم:
ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ [ إقمراف لي٦م.]482 :
واحلدي٨م روي قمـ أٟمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ُمـ أرسمع ـمرق وأظمرضمف أسم ق داود ذم ؾم ٜمٜمف يم ٤مب:
اًمّمالة سم٤مب :اًمدقم٤مل ح (( )4184قمقن  )252 /1واًمٜمً٤مال ذم اًمً ٝمق سم ٤مب :اًم دقم٤مل سمٕم د
اًمذيمر ح ( )63/2( )4222وأمحد ذم اعمًٜمد (468/2و )316واًمٌخ ٤مري ذم إدب اعمٗم رد
ح ( )726واسمـ طمٌ٤من ذم بحٞمحف ح ( )476 /2( )892وهمػم ؿ.
وإؾمٜم٤مده طمًـ وىمد سمًٓم٧م اًم٘مقل ذم خترجيف ودراؾم٦م أؾم٤مٟمٞمده ذم يم ٤مب :اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ مج ع
ودراؾم٦م وحتٚمٞمؾ ومٚمػماضمٕمف ُمـ ؿم٤مل واحلدي٨م ب ححف اًمِم ٞمخ إًمٌ ٤مين ذم ب حٞمح ؾم ٜمـ أسم ك
داود ح ( )379 /4( )4235وبحٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ح (.)239 /3( )2443
( ) 3اٟمٔمر :بحٞمح اًمٌخ٤مري يم ٤مب :آؾم ً٘م٤مل سم٤مب :رومع اًمٜم٤مس أيدهيؿ ُم ع إُم ٤مم ذم آؾم ً ٘م٤مل
ح( )4224اًمٗم ح ( )645/3وُمًٚمؿ ذم :اًمدقم٤مل سم٤مب :ذم آؾم ً٘م٤مل ح (.)543/3( )897
( )2شم٘مدم خترضمف ص (.)26
( )1أظمرضمف اًمالًمٙم٤مال ذم يمراُم٤مت إوًمٞم ٤مل وأسم ق زرقم ٦م اًمدُمِم ٘مل ذم شم ٤مريخ دُمِم ؼ ()523/4
وبحح إؾمٜم٤مدهيام احل٤مومظ اسم ـ طمج ر ذم اإلب ٤مسم٦م ( )598 /5ويٕم٘م قب اًمٗمً قي ذم اعمٕمروم ٦م
واًم ٤مريخ ( )282/3وإًمٌ٤مين ذم إروال اًمٖمٚمٞمؾ ح (.)412/2( )573
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سمدقم٤مل اًمٜمٌل ﷺ وؿمٗم٤مقم ف ًمف

ويمام صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمحلم ذم ىمّم ٦م اًمثالصم ٦م اًم ذيـ

لووا إمم اًمٖم٤مر وم٤مٟمٓمٌ٘م٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمّمخرة وم قؾمٚمقا إمم اهلل سمّم٤مًمح أقمامهلؿ( .)2ومٝم ذا
مم٤م ٟمزاع ومٞمف سمؾ ق ُمـ إُمقر اعمنموقم٦م و ق ُمـ اًمقؾمٞمٚم٦م اًم ل أُمر اهلل هب٤م ذم ىمقًمف
شمٕم٤ممم :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ﭼ(.)3
وأُم٤م اًم قؾمؾ سمذوات اعمخٚمقىملم ومال دًمٞمؾ قمٚمٞمف وٓ ىم٤مًمف أطم د ُم ـ اًمّم ح٤مسم٦م
واًم ٤مسمٕملم ومل يٜم٘مؾ قمـ اًمًٚمػ إٓ ُم٤م يٜم٤مىمض ذًمؽ وىم د ٟم ص هم ػم واطم د ُم ـ
()4

اًمٕمٚمامل قمغم أن ذا ٓ جيقز

وٟم٘مؾ قمـ سمٕمْمٝمؿ اجلقاز ومذيمر احلٜم٤مسمٚم ٦م ذم سم ٤مب:
()6

آؾم ً٘م٤مل أٟمف يٌ٤مح اًم قؾم ؾ سم٤مٕٟمٌٞم ٤مل واًمّم ٤محللم( )5وٟم٘م ؾ قم ٜمٝمؿ اًمٙمرا ٦م
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4رواه اًمؽمُمذي ذم اًمدقمقات ح ( )659 /6( )2678وىم٤مل":طمًـ بحٞمح همري٥م ٓ ٟمٕمرومف إٓ
ُمـ ذا اًمقضمف"  .ورواه اسمـ ُم٤مضمف سم٤مبُ :م ٤م ضم ٤مل ذم ب الة احل٤مضم ٦م ح (.)114 /4( )4286
وبححف إًمٌ٤مين ذم بحٞمح ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ح (.)324/4()4427
( ) 3اٟمٔمر :بحٞمح اًمٌخ٤مري ذم يم ٤مب إٟمٌٞم٤مل سم ٤مب :طم دي٨م اًمٖم ٤مر ح ( )4378/2()2378وذم
يم ٤مب :إدب سم٤مب :إضم٤مسم٦م دقم٤مل ُمـ سم ر واًمدي ف ح (ُ )3338 /6( )6539م ـ طم دي٨م اسم ـ
قمٛم ر ورواه ُمً ٚمؿ ذم يم ٤مب :اًم ذيمر واًم دقم٤مل سم ٤مب :ىمّم ٦م أب ح٤مب اًمٖم ٤مر ح ()3712
(.)3299/1
( )2ؾمقرة اعم٤مادة أي٦م.)26( :
( ) 1ممـ ٟمص قمغم ُمٜمع ذًمؽ :اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأسمق يقؾم ػ واعمج د اسم ـ شمٞمٛمٞم ٦م .اٟمٔم ر :روح اعمٕم ٤مين
(.)435/5
( )6اٟمٔمر :اعمٌدع ٓسمـ ُمٗمٚمح ( )321/3ودًمٞمؾ اًمٓم٤مًم٥م عمرقمل اًمٙمرُمل ص ( )65ويمِم٤مف اًم٘مٜم ٤مع
ًمٚمٌٞمٝمقيت ( )72 59 /3واًمروض اعمرسمع (.)247/4
( )5اٟمٔمر :اًمٗمروع ٓسمـ ُمٗمٚمح ( )341 437 /3واإلٟمّم٤مف ًمٚمٛمرداوي ( )365 /3ووضم ف ؿم ٞمخ
اإلؾمالم ذًمؽ :سم٠من ضمٕمٚمف يمٛمً٠مًم٦م اًمٞمٛملم إذا طمٚمػ سم ٤مًمٜمٌل ﷺ قم غم اًم٘م قل سمج قاز ذًم ؽ قم غم
إطمدى اًمروي لم قمـ اإلُم٤مم أمحد صمؿ ىم٤مل":وًمٙمـ همػم اإلُم٤مم أمحد ىم٤مل :إن ذا إىمً٤مم قمغم اهلل سمف
=
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()1

وروي قمـ اإلُم٤مم أمحد ضمقازه سم٤مًمٜمٌل ﷺ

()2

أوم٤مده اًمِمٞمخ زروق ذم ىمقاقمد اًم ّمقف

وروى قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ اًمٙمرا ٦م يمام

وىم٤مل اًمٕمز سمـ قمٌ د اًمً الم ٓ" :جي قز

اًم قؾمؾ سمٖمػم اًمٜمٌل ﷺ "(.)3
وىمد ذيمر احلٜمٗمٞم٦م ذم ُم قحتؿ( )4ذم سم ٤مب :احلٔم ر واإلسم٤مطم ٦م أن ىم قل اًم داقمل
=

وٓ ي٘مًؿ قمغم اهلل سمٛمخٚمقق .وأمحد ذم إطمدى اًمروي لم ىمد ضمقز اًم٘مًؿ سمف ومٚمذًمؽ ضمقز اًم قؾم ؾ
سمف وًمٙمـ اًمروي٦م إظمرى قمٜمف ل ىمقل مجٝمقر اًمٕمٚمامل :أٟمف ٓ ي٘مًؿ سم ف وم ال ي٘مً ؿ قم غم اهلل سم ف
يمً٤مار اعمالاٙم٦م وإٟمٌٞم٤مل وم٢مٟم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ أطمدً ا ُمـ اًمًٚمػ وإاٛم٦م ىم٤مل :إٟمف ي٘مًؿ سمف قم غم اهلل يم ام مل
ي٘مقًمقا :إٟمف ي٘مًؿ هب ؿ ُمٓمٚم ً٘م ٤م ."...جمٛم قع اًمٗم ٤موى ( )414-412/4وشمٚمخ ٞمص آؾم ٖم٤مصم٦م
( )175/3وىمد ٟم٘مؾ ذم اًمٗمروع ( )437/3وذم اإلٟمّم٤مف ( )365/3شمقضمٞم ف ؿم ٞمخ اإلؾم الم
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م عم٤م ضم٤مل قمـ إُم٤مم أمحد ُمـ ؾم١مال اهلل ٟمٌٞمف ُمقاوم ً٘م٤م قمغم اعمٜمع ُمـ اًم قؾمؾ سم٤مًمذوات.
اٟمٔمر :اًمِمٞمخ أسمق سمٙمر ظمقىمػم وضمٝمقده ذم اًمدوم٤مع قمـ قم٘مٞمدة اًمًٚمػ .رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمً ػم ُم٘مدُم ٦م ُم ـ
اًمٓم٤مًم٥م :سمدر اًمديـ ٟم٤مرضيـ سم٘مًؿ اًمٕم٘مٞمدة سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى (.)265 /3

( )4ذيمر ذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ذم اًم قؾمؾ واًمقؾمٞمٚم٦م ص (.)481
( )3ىمقاقمد اًم ّمقف ص ( )16ـمٌٕم٦م .) 4248( :ويٜمٔمر ذم ُمقىمػ اإلُم ٤مم ُم٤مًم ؽ ُم ـ اًم قؾم ؾ:
يم ٤مبُ :مٜمٝم٩م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم إصمٌ٤مت اًمٕم٘مٞمدة ًمًٕمقد اًمدقمج٤من ص ( )236ومام سمٕمد ٤م.
( )2ذيم ره ؿم ٞمخ اإلؾم الم ذم ىم٤مقم دة ضمٚمٞمٚم ٦م ص ( .)386واٟمٔم ر :إهم٤مصم ٦م اًمٚمٝمٗم ٤من ٓسم ـ اًم٘م ٞمؿ
(.)244/4
وممـ ٟمً٥م إًمٞمٝمؿ ذًمؽ :إًمقد ذم روح اعمٕم٤مين ( )436 /5وذم اًمٗم ٤موى اعمٓمٌققم ٦م ًمٚمٕم ز اسم ـ
قمٌد اًمًالم ص (":)435ختّمٞمص اًم٘مًؿ سم٤مًمٜمٌل ﷺ دون همػمه ُمـ اعمخٚمقىملم".
( )1اٟمٔم ر ُم ـ يم ٥م إطمٜم ٤مف ذم ُمٜم ع اًم قؾم ؾ سم ذوات اعمخٚم قىملم :سم دااع اًمّم ٜم٤ماع ًمٚمٙم٤مؾم ٤مين
( )435/6سمداي٦م اعمٌ دى ًمٚمٛمػمهمٜم٤مين ص ( )331واًمٌداي٦م ذح اهلداي٦م ًم ف ( )95/1وحتٗم ٦م
اًم٘مقل ًمٚمرازي ص ( )327 325وآظم ٞم٤مر ذم ؾم ػم شمٕمٚمٞم ؾ اعمخ ٤مر ًمٚمٛمقب كم ()448 /3
واًمٙم٤مذم ذح اًمقاذم ًمٚمٜمًٗمل ص ( )642ورُمز احل٘م٤ماؼ ًمٚمٕمٞمٜمل ( )341 /4واًمٌح ر اًمراا ؼ
=
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اعم قؾمؾ سمحؼ إٟمٌٞم٤مل وإوًمٞم٤مل وسمح ؼ اًمٌٞم ٧م واعمِم ٕمر احل رام ُمٙم روه يمرا ٦م
حتريؿ و ل يم٤محلرام ذم اًمٕم٘مقسم٦م سم٤مًمٜم٤مر قمٜمد حمٛمد وىمد قمٚمٚمقا ذًمؽ سم٘م قهلؿٟٕ" :م ف
ٓ طمؼ ًمٚمٛمخٚمقق قمغم اخل٤مًمؼ".
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ذم رده قمغم اسمـ اًمٌٙمري" :وُم٤م زًم ٧م
أسمح٨م وأيمِمػ ُم٤م أُمٙمٜمٜمل ُمـ يمالم اًمًٚمػ وإاٛم٦م واًمٕمٚم امل و ؾ ضم قز أطم د
ُمٜمٝمؿ اًم قؾمؾ سم٤مًمّم٤محللم ذم اًمدقم٤مل أو ومٕمؾ ذًمؽ أطم د ُم ٜمٝمؿ؟ وم ام وضمدشم ف صم ؿ
وىمٗم٧م قمغم وم ٞم٤م ًمٚمٗم٘مٞمف أسمك حمٛمد سمـ قمٌد اًمًالم أوم ك سم٠مٟمف ٓ جيقز سمٖمػم اًمٜمٌل ﷺ
وأُم٤م اًمٜمٌل ومجقز اًم قؾمؾ سمف إن بح احلدي٨م ذم ذًمؽ.
وذيمر اًم٘مدوري ذم ذح اًمٙمرظمل قمـ أسمك طمٜمٞمٗم ٦م وأيب يقؾم ػ ٓ :جي قز أن
يً٠مل إٓ سمف"( .)1اٟم ٝمك يمالُمف.
وذيمر اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل قمـ أسمك احلًلم اًم٘مدروي ٟمحق ذًمؽ وم٘م٤مل" :ىم٤مل
اًم٘مدروي :ىم٤مل سمنم سمـ اًمقًمٞمد :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م يقؾمػ ىم٤مل :ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ٓ :يٜمٌٖم ل
ٕطمد أن يدقمق اهلل إٓ سمف وأيمره أن ي٘مقل :سمٛمٕم٤مىمد اًمٕم ز ُم ـ قمرؿم ؽ أو ي٘م قل:
سمحؼ ظمٚم٘مؽ و ق ىمقل أيب يقؾمػ.
ىم٤مل أسمق يقؾمػ :سمٛمٕم٘مد اًمٕمز ُمـ قمرؿمؽ ق اهلل ومال أيمره ذًمؽ وأيمره سمح ؼ
=

ًمزيـ اًمديـ سمـ إسمرا ٞمؿ ( )326 /8واًمدر اعمخ ٤مر ٓسمـ قم٤مسمديـ ( .)295 /5واٟمٔم ر :اًمِم ٞمخ
أسمق سمٙمر ظمقىمػم وضمٝمقده (.)264 /4

( )4مل أىمػ قمٚمٞمف ذم شمٚمخٞمص اًمرد قمغم اًمٌٙمري حت٘مٞمؼ :د /قمٌد اهلل اًمًٝمكم و ق وم ٞمام ٟم٘مٚم ف ذم ضم الل
اًمٕمٞمٜملم ُمٜمف ص ( ) 627,628وذم ىم٤مقمدة ضمٚمٞمٚم٦م ىمري٥م ُمـ ذا ص ( )386وومٞمٝم ٤م إؿم ٤مرة إمم
وم قى اًمٕمز اسمـ قمٌد اًمًالم اعمذيمقر لٟم ًٗم٤م .اٟمٔمر :إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من (.)244/4
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ومالن أو سمحؼ أٟمٌٞم٤ماؽ ورؾمٚمؽ وسمحؼ اًمٌٞم٧م واعمِم ٕمر احل رام .ىم ٤مل اًم٘م دروي:
"اعمً٠مًم٦م سمحؼ ٓ دمقزٟٕ :مف ٓ طمؼ ًمٚمٛمخٚم قق قم غم اخل ٤مًمؼ وم ال دم قز يٕمٜم ل
ووم٤م ًىم٤م"(.)1
وىم٤مل اًمٌٚمدضمل ذم ذح اعمخ ٤مرة" :ويٙم ره أن ي دقمق اهلل إٓ سم ف وم ال ي٘م قل:
أؾم٤مًمؽ سمٗمالن أو سمٛمالاٙم ؽ أو سم٠مٟمٌٞم٤ماؽ أو ٟمحق ذًمؽٟٕ :مف ٓ طم ؼ ًمٚمٛمخٚم قق
قمغم اخل٤مًمؼ"( .)2اٟم ٝمك.
وذيمر اًمٕمالال( )3ذم ذح اًم ٜمقير قمـ اًم ٤مرظم٤مٟمٞم٦م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م أٟمف ىم ٤ملٓ" :
يٜمٌٖمل ٕطمد أن يدقمق اهلل إٓ سمف واًمدقم٤مل اعم٠مذون ومٞمف اعم٠مُمقر سمف ُم٤م اؾم ٗمٞمد ُمـ ىمقًمف
شمٕم٤ممم :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ"(.)4ا .
ىم٤مل إًمقد" :وأٟم٧م شمٕمٚمؿ أن إدقمٞم٦م اعم٠مصمقرة قمٜمد أ ؾ اًمٌٞم ٧م اًمٓم ٤م ريـ
وهمػم ؿ ُمـ إاٛم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م اًم قؾم ؾ سم٤مًم ذات اعمٙمرُم ٦م ب غم اهلل شمٕم ٤ممم قمٚمٞم ف
وؾمٚمؿ وًمق ومروٜم٤م وضمقد ُم٤م فم٤م ره ذًمؽ ومٛم١مول سم ٘مدير ُمْم ٤مف أي :سم دقم٤مل أو
ؿمٗم٤مقم٦م ٟمٌٞمؽ يمام ؾمٛمٕم٧م أو ٟمحق ذًمؽ يمام ؾم ًٛمع إن ؿم٤مل اهلل شمٕم٤ممم وُمـ ادقم ك
اًمٜمص ومٕمٚمٞمف اًمٌٞم٤من"( .)5ا .
وضمٜمح اًمِمقيم٤مين قمغم رأى اعمجقزيـ ىم٤ماالً" :إن اًم قؾمؾ إمم اهلل سم٠م ؾ اًمٗمْم ؾ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ( .) 242/4وئمٝمر أٟمف ُمٜم٘م قل ُم ـ يم الم ؿم ٞمخ اإلؾم الم ذم ىم٤مقم دة ضمٚمٞمٚم ٦م ص
( )83وىمد ٟمًٌف اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اإلهم٤مصم٦م إمم ؿمٞمخف رمحف اهلل شمٕم٤ممم وىم٤مرن ذا اًمٜم٘مؾ سمام ق ُمثٌ٧م ذم
يم ٥م إطمٜم٤مف ُمثؾ :اًمدر اعمخ ٤مر ( )522 /3واًمٗم ٤موى اهلٜمدي٦م (.)382 /6
( )3اًمدر اعمخ ٤مر (.)295 /5
(ٟ )2م٘مالً قمـ ضمالل اًمٕمٞمٜملم ص (.)645
( )1ؾمقرة إقمراف أي٦م.)482( :
( )6روح اعمٕم٤مين (.)435 /5



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مجموعة رسائل الشيخ أبي بكر خوقير رحمه هللا

611

واًمٕمٚمؿ ق ذم اًم ح٘مٞمؼ شمقؾمؾ سم٠مقمامهلؿ اًمّم٤محل٦م وُمزاي٤م ؿ اًمٗم٤مو ٚم٦م إذ ٓ يٙم قن
اًمٗم٤موؾ وم٤مو ً
ال إٓ سم٠مقمامًمف وم٢مذا ىم٤مل اًم٘م٤ماؾ :اًمٚمٝمؿ إين أشمقؾمؾ إًمٞمؽ سم٤مًمٕم٤ممل اًمٗمالين
ومٝمق سم٤مقم ٌ٤مر ُم٤م ىم٤مم سمف ُمـ اًمٕمٚمؿ"( .)1ا .
وًمٞم ف اىم ٍم قمغم اًمٜمص يمام ل قم٤مدشمف ريض اهلل قمٜمف وم٢من اعم٘م٤مم ظمٓمر ضم دً ا
ومٙمؿ شمقًمد ذًمؽ ُمـ اًمٌدع واخلروج إمم اإلذاك.
وأُم٤م ىمقًمف" :إٟمف شمقؾمؾ سم٠مقمامهلؿ اًمّم٤محل٦م "...اًمخ ومٗمٞمف ٟمٔمر :وم٢مٟمف ٟمٗمٕمٝم٤م هل ؿ
يمام ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ُمـ أٟمف ٓ سمد ُمـ ؾمٌ٥م طم٤مرض فم ٤م ر سم لم اًمً ٤ماؾ واعمً ئقل سم ف.
وم ٠مُمؾ.
()2

ىم٤مل سمٕمض ومْمالل اهلٜمد

سمٕمد ؾمٞم٤مق يمالم اًمِمقيم٤مين " :وأطم قط إىم قال

وأبح إومٕم٤مل اًم٘مٍم قمغم اًمقارد إن بحٕ :ن أيمثر اخلٚمؼ ٓ يٕمٚمٛمقن ُم٤م ي دظمؾ
ذم ذا ُمـ اًمِم رك يمٞمػ واًمِم رك أظمٗم ل ُم ـ دسمٞم ٥م اًمٜمٛم ؾ يم ام ورد سم ذًمؽ
احلدي٨م"( .)3ا .
وىمد ىم رر ؿم ٞمخ اإلؾم الم اسم ـ شمٞمٛمٞم ٦م :سم ٠من اًم قؾم ؾ سمٛمج رد ذوات إٟمٌٞم ٤مل
واًمّم٤محللم همػم ُمنموع وأٟمف ؾم١مال سمًٌ٥م ٓ ي٘م ٣م طمّمقل اعمٓمٚمقب سمخ الف
ُمـ يم٤من ـم٤مًم ًٌ٤م سم٤مًمًٌ٥م اعم٘م يض حلّمقل اعمٓمٚمقب :يم٤مًمٓم٤مًم ٥م ُمٜم ف ؾم ٌح٤مٟمف سم دقم٤مل
اًمّم٤محللم وأقمامل اًمً٤ماؾ اًمّم٤محل٦م ومال سمد ُمـ ؾمٌ٥م سملم اًمً٤ماؾ وسمٞم ٜمٝمؿ يقضم ٥م
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4اًمدر اًمٜمْمٞمد ص ( .) 38وىمد رد قمغم ذا اًمٙمالم اًمِمٞمخ سمِمػم اًمًٝمًقاين ُمـ أرسمٕم٦م أوضمف .اٟمٔمر:
بٞم٤مٟم٦م اإلٟمً٤من (.)322- 324
( ) 3ق اًمِمٞمخ /حمٛمد بديؼ ظم٤من اًم٘مٜمقضمل .اٟمٔمر :يم ٤مب اًمديـ اخل٤مًمص (.)426 /3
( )2شم٘مدم خترجيف أول اًمرؾم٤مًم٦م ص (.)45 46
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ُم٘مّمقده وذًمؽ سم٠مُمريـ :إُم٤م سمٓم٤مقم ف واشمٌ٤مقمف هلؿ وإُم٤م سمدقم٤ماٝمؿ ًمف وؿمٗم٤مقم ٝمؿ ًم ف
ومٛمجرد ؾم١ماًمف ذم دقم٤ماف ُمـ همػم ـم٤مقم ف واشمٌ٤مقمف هلؿ وٓ دقم٤مل وٓ ؿمٗم٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ ًمف
ومال يٜمٗمٕمف وإن قمٔمؿ ضم٤مه أطمد ؿ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اعمٜم٤مزل واًمدرضم٤مت وم٢مٟم ف أُم ر
يٕمقد ٟمٗمٕمف إًمٞمٝمؿ.
وًمزي٤مدة إيْم٤مح ذا اعم٘م٤مم ٟمٜم٘مؾ ُم٤م يم ٌف ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم يم ٤مب :آؾم ٖم٤مصم٦م ذم
()1

اًمرد قمغم اسمـ اًمًٌٙمل

قؾم ؾ إٟم ام
ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم" :وأُم٤م ىمقل اًم٘م٤ما ؾ :إن اعم ِّ

ق ؾم٤ماؾ اهلل شمٕم٤ممم راج ًمف قم٤ممل أن اًمٜمٗمع واًمير سمٞمده ٓ ذيؽ ًمف وإٟم ام شمقؾم ؾ
إًمٞمف سمٛمـ حيٌف اهلل شمٕم٤ممم ًمنمف ُمٜمزًم ف قمٜمدهً :مٞمٙمقن أىمرب إمم اإلضم٤مسم ٦م وطمّم قل
اعمراد يمٓمٚم٥م اًمدقم٤مل ُمـ اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح.
ومٞم٘م٤مل :شمقؾمؾ اًمٕمٌد إمم اهلل شمٕم٤ممم سمام حي٥م ًمٗمظ جمٛمؾ وم٢من أريد سم ام حي ٥م اهلل
شمٕم٤ممم أن ي قؾمؾ سمف إًمٞمف ومٝمذا طمؼ.
[واهلل شمٕم٤ممم حي٥م أن ُي َقؾمؾ إًمٞمف سم٤مإليامن واًمٓم٤مقم٦م واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح واًمّم الة
واًمًالم قمغم ٟمٌٞمف ﷺ وحمٌ ف وـم٤مقم ف وُمقآشمف ومٝمذه وٟمحق ٤م ل ُم ـ إُم قر
اًم ل حي٥م اهلل شمٕم٤ممم أن ُي َقؾمؾ هب٤م إًمٞمف.
وإن أريد أن ي قؾمؾ إًمٞمف سمام حي٥م ذاشمف وإن مل يٙمـ ٜم٤مك ُم٤م حي٥م اهلل شمٕم ٤ممم أن
ي قؾمؾ سمف ومٝمذا سم٤مـمؾ قم٘م ً
ال وذ ًقم٤م :أُم٤م قم٘مالً :وم٢مٟمف ًمٞمس ذم يمقن اًمِمخص اعمٕملم
حمٌق ًسم٤م ًمف ُم٤م يقضم٥م يمقن طم٤مضم ل شم٘م٣م سم٤مًم قؾمؾ سمذاشم ف إذا مل يٙم ـ ُمٜم ل وٓ ُمٜم ف
ؾمٌ٥م شم٘م٣م سمف طم٤مضم ل وم٢من يم٤من ُمٜمف دقم٤مل زم أو يم٤من ُمٜمل إيامن سمف وـم٤مقم٦م ًم ف وم ال
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4يمذا .وًمٕمٚمف :اًمٌٙمري :ظم٤مب٦م وأن اعمّمٜمػ يٜم٘مؾ قمـ ضم الل اًمٕمٞمٜم لم ًمألًم قد و ذا اًم ٜمص ذم
ضمالل اًمٕمٞمٜملم ص (.)624
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ري٥م أن ذه وؾمٞمٚم٦م وأُم٤م ٟمٗمس ذاشمف اعمحٌقسم٦م هلل شمٕم٤ممم وم ٠مي وؾم ٞمٚم٦م زم ومٞمٝم ٤م إذا مل
حيّمؾ زم اًمًٌ٥م اًمذي أُمرت سمف ومٞمٝم٤م وهلذا ًمق شمقؾم ؾ سم ف ُم ـ يمٗم ر سم ف مل يٜمٗمٕم ف
واعم١مُمـ سمف يٜمٗمٕمف اإليامن سمف و ق أقمٔمؿ اًمقؾم٤ماؾ وم ٌلم أن اًمقؾمٞمٚم٦م سملم اًمٕمٌ٤مد وسملم
رهبؿ قمز وضمؾ اإليامن سم٤مًمرؾمؾ وـم٤مقم ٝمؿ.
وىم قل اًم٘م٤ما ؾ ًمٚمرضم ؾ :ادع زم شمقؾم ؾ سم دقم٤مل اًمّم ٤محللم و ق ُم ـ مجٚم ٦م
إؾمٌ٤مب اًمٜم٤مومٕم٦م يمِمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل ﷺ وأُم٤م اعمنم وع ومٞم٘م ٤مل :إن اًمٕمٌ ٤مدات ُمٌٜم٤م ٤م
آشمٌ٤مع وآسم داع وًمٞمس ٕطمد أن ينمع ُمـ اًمديـ ُم٤م مل ي٠مذن سمف اهلل.
أٓ شمرى أٟمف ًمٞمس ٕطمد أن يّمكم إمم ىمؼمه ﷺ وي٘مقل :ق أطمؼ سم٤مًمّمالة إًمٞم ف
ُمـ اًمٙمٕمٌ٦م وىمد صمٌ٧م قمٜمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ذم اًمّمحٞمح أٟمف ىم٤مل ٓ« :دمٚمًقا
قمغم اًم٘مٌقر وٓ شمّمٚمقا إًمٞمٝم٤م»(.)2(])1
وُمـ مل يٕم ّمؿ سم٤مًمٙم ٤مب واًمًٜم٦م وؾ وأوؾ وًمٞمس ذم ىمقة يمؾ أطمد أن يٗمٝم ؿ
أهار اًمٕمٌ٤مدات وُمٜم٤مومٕمٝم ٤م وُمْم ٤مر ُم ٤م يٜمٝم ك قمٜم ف ُم ـ ذًم ؽ ومٕمٚمٞم ف أن يً ٚمؿ
ًمٚمنميٕم٦م ويٕمٚمؿ أحت ٤م ضم ٤ملت سم حّم ٞمؾ اعمّم ٤مًمح وشمٙمٛمٞمٚمٝم ٤م وشمٕمٓمٞم ؾ اعمٗم٤مؾم د
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم بحٞمحف ذم يم ٤مب :اجلٜم٤ماز سم٤مب :اًمٜمٝمك قمـ اجلٚمقس قمغم اًم٘مؼم واًمّمالة قمٚمٞمف
ح (ُ )558/3( )973مـ طمدي٨م :واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع.
(ُ )3م٤م سملم اعمٕمٙمقوم لم أورده اسمـ يمثػم ذم شمٚمخٞمص آؾم ٖم٤مصم٦م ( )415 /4وىم د أورد ذا اعم٘مٓم ع د/
قمٌد اهلل اًمًٚمٝمل وٛمـ اعمقوققم٤مت اًم ل ؾم ٘مٓم٧م ُم ـ أب ؾ يم ٤مب :آؾم ٖم٤مصم٦م ذم اًم رد قم غم
اًمٌٙمري .ووردت ذم اًم ٚمخٞمص ( .)415 /4و ذا ي دل قم غم أن ٟمً خ٦م إًم قد ُم ـ يم ٤مب:
يمٌػما
آؾم ٖم٤مصم٦م أشمؿ ُمـ اًمٜمًخ اًم ل اقم ٛمد قمٚمٞمٝم٤م د /اًمًٚمٝمل ذم حت٘مٞم٘مف .وىمد ٟم٘مؾ إًمقد ُم٘مٓم ًٕم٤م ً
ُمـ يم ٤مب آؾم ٖم٤مصم٦م ذم ضمالل اًمٕمٞمٜملم ص ( )666 624عمقاوع ُم ٗمرىم٦م ُمـ اًمٙم ٤مب وسمٕم ض
ُم٤م ٟم٘مٚمف همػم ُمقضمقد ذم اعمٓمٌقع وسمٕمْمف أظمر همػم ُمقضمقد ذم آظم ّم٤مر .واهلل أقمٚمؿ.
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وشم٘مٚمٞمٚمٝم٤م وإذا رأى ُمـ اًمٕمٌ٤مدات اًم ل ئمٜمٝم٤م طمًٜم٦م وٟم٤مومٕم٦م ُم٤م ًمٞمس سمٛمنموع قمٚمؿ
أن ذًمؽ ًمْم رر ومٞمٝم٤م راضمح قمغم ٟمٗمٕمٝم٤م وُمٗمًدة راضمح٦م قمغم ُمّمٚمح ٝم٤م :إذ اًمِم٤مرع
طمٙمٞمؿ ٓ هيٛمؾ اًمّم٤مًمح.
وم٢من ىم٤مل :أٟم٤م إذا شمقؾمٚم٧م سمذاشمف إٟمام سمٕمٛمكم اعمٕمٚمؼ سمف وأٟمف حلٌل ًمف وشمٕمٔمٞمٛمل إي٤مه
شمقؾمٚم٧م سمف و ذا مم٤م حيٌف اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمل .ىمٞمؾ :طمٌؽ وشمٕمٔمٞمٛمؽ ًمف اًم ذي ق ُم ـ
اإليامن سمف و ق يدقمقك إمم زي٤مدة اإليامن سمف وـم٤مقم ف و ق اًم ذي حيٌ ف اهلل شمٕم ٤ممم
ُمٜمؽ وأُم٤م طمٌؽ وشمٕمٔمٞمٛمؽ اًمذي ٓ شم٘مّمد سمف إٓ ىمْم٤مل طم٤مضم ؽ اًمدٟمٞمقي ٦م ومٝم ذا
ٓ حيٌف اهلل شمٕم٤ممم ُمٜمؽ وم٢مذا يم٤من اًمداقمل مل ي١مُمـ سمف ومل يٓمٕمف سمؾ ؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم سمف
وشمقؾمؾ سمف وأطمٌف وقمٔمٛمف ًمٞم٘م٣م طم٤مضم ف سم٤مًم قؾمؾ سمف مل يٙمـ ذًمؽ مم٤م حيٌف اهلل قم ز
وضمؾ سم٤مًميورة ومل ي٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم سم ذًمؽ سم ؾ مل ي ٠مُمر اهلل شمٕم ٤ممم إٓ سم ٤مإليامن سم ف
واًمٓم٤مقم٦م و ذا إذا طمّمؾ يم٤من أقمٔمؿ اًمقؾم٤ماؾ ًمٚمٕمٌ د قمٜم د اهلل قم ز وضم ؾ وإن مل
حيّمؾ ومال وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٕمٌد قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم"( .)1ا .
وىم٤مل رمحف اهلل ذم سمٕمض وم ٤مويف( " :)2ذا أيُ :م٤م ىمّمده اًمٜمٌل بغم اهلل قمٚمٞمف
ولًمف ُمـ طمًؿ ُم٤مدة اًمنمك وحت٘مٞمؼ اًم قطمٞمد وإظمالص اًمديـ هلل رب اًمٕم٤معملم ُم٤م
ئمٝمر سمف اًمٗمرق سملم ؾم١مال اًمٜمٌل ﷺ واًمرضمؾ اًمّم٤مًمح ذم طمٞم٤مشمف وسملم ؾم١ماًمف سمٕمد
ُمقشمف وذم ُمٖمٞمٌف وذًمؽ أٟمف ذم طمٞم٤مشمف ٓ يٕمٌده أطمد سمحْمقره وم٢مذا يم٤من إٟمٌٞم٤مل
بٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ واًمّم٤محلقن أطمٞم٤مل ٓ يؽميمقن أطمد ينمك هبؿ سمحْمقر ؿ سمؾ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4اٟمٔمر :ضمالل اًمٕمٞمٜملم ص (ٟ )622 -624م٘مالً قمـ آؾم ٖم٤مصم٦م.
( )3اٟمٔمر :جمٛمقع اًمٗم ٤موى ( .)84-82/37واٟمٔم ر سمٜمح قه :اعمجٛم قع ( )479 /4وـمٌٕم ٧م ذه
اًمٗم ٤موى ُمً ٘مٚم٦م سمٕمٜمقان :زي٤مرة اًم٘مٌقر وآؾم ٜمج٤مد سم ٤معم٘مٌقر ٓسم ـ شمٞمٛمٞم ٦م ٟمِم ر اإلدارة اًمٕم٤مُم ٦م
ًمٚمٓمٌع واًمؽممج٦م اًمري٤مض قم٤مم ) 4142( :ص (.)23
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يٜمٝمقحتؿ قمـ ذًمؽ ويٕم٤مىمٌقحتؿ قمٚمٞمف وهلذا ىم٤مل اعمًٞمح قمٚمٞمف اًمًالم :ﭽﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂
        ﭼ( .)1وىم٤مل رضمؾ ًمٚمٜمٌل ﷺُ :م٤م ؿم٤مل
اهلل وؿمئ٧م .وم٘م٤مل« :أضمٕمٚم ٜمل هلل ٟمدً ا؟! ُم٤م ؿم٤مل اهلل وطمده»( .)2وىم٤مل ٓ« :شم٘مقًمقا:
ُم٤م ؿم٤مل اهلل وؿم٤مل حمٛمد وًمٙمـ ىمقًمقاُ :م٤م ؿم٤مل اهلل صمؿ ؿم٤مل حمٛمد»( .)3وعم٤م ىم٤مًم٧م
اجلقيري٦م :وومٞمٜم٤م رؾمقل اهلل يٕمٚمؿ ُم٤م ذم همد ىم٤مل« :دقمل ذا وىمقزم :سم٤مًمذي يمٜم ل
()4

شم٘مقًملم»

وىم٤مل ٓ« :شمٓمروين يمام أـمرت اًمٜمّم٤مرى اسمـ ُمريؿ إٟمام أٟم٤م قمٌد اهلل
()5

وم٘مقًمقا :قمٌد اهلل ورؾمقًمف»

وعم٤م بٗمقا ظمٚمٗمف ىمٞم٤م ًُم٤م ىم٤مل ٓ« :شمٕمٔمٛمقين يمام شمٕمٔمؿ

سمٕمْم٤م»(.)6
إقم٤مضمؿ سمٕمْمٝمؿ ً
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ؾمقرة اعم٤مادة أي٦م.)447( :
( )3شم٘مدم خترجيف ص (.)45
( )2أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم اًمٙمٗم٤مرات ح ( )586 /4( )3448واًمدراُمل ذم آؾم ئذان ح ()3723
( )326 /3وأمحد ذم اعمًٜمد ( .)292 73 /6وبححف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين يم ام ذم ب حٞمح ؾم ٜمـ
اسمـ ُم٤مضمف ح (.)253 /4()4734
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يم ٤مب :اًمٜمٙم٤مح سم٤مب :رضب اًمدف ذم اًمٜمٙم٤مح ح (()6417وم ح .)323/9
( )6شم٘مدم خترجيف ص (.)46
( ) 5أظمرضمف أسمق داود ذم يم ٤مب :إدب سم٤مب :ىمٞم٤مم اًمرضمؾ ًمٚمرضمؾ ح( )298/6()6322وأمح د ذم
بعضـا)) .وذم
اعمًٜمد ( )365 362/6سمٚمٗمظ(( :ال تؼوموا كام تؼـوم األطـاجم يعظـم بعضـفا ً
إؾمٜم٤مده ُم٘م٤مل .اٟمٔمر :اًمْم ٕمٞمٗم٦م ح (ً .)215مٙم ـ ُمٕمٜم ٤مه ب حٞمح .وردت ومٞم ف أطم٤مدي ٨م سحي ٦م
وبحٞمح٦م.
وذم ُمًٚمؿ ح ( )229/4( )142عم٤م اؿم ٙمك ﷺ ومّمغم ىم٤مقمدً ا وأؿم٤مر إًمٞمٝمؿ أن ىمٕم دوا وم٘مٕم دٟم٤م
ومّمٚمٞمٜم٤م سمّمالشمف ىمٕمق ًدا ومٚمام ؾمٚمؿ ىم٤مل(( :إن كان ثم آك ًػا لتػعؾون فعـل فـارس والـروم ،يؼومـون
طذ مؾوكفم وهم قعود ،فال تػعؾوا ))...احلدي٨م.
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وىم٤مل أٟمس( :مل يٙمـ رل أطم٥م إًمٞمٝمؿ ُمـ رؾمقل اهلل ﷺ ويم٤مٟمقا إذا رأوه مل
ي٘مقُمقا ًمف :عم٤م يٕمٚمٛمقن ُمـ يمرا ف ًمذًمؽ)( .)1وعم٤م ؾمج د ًمف ُمٕم ٤مذ حت٤مه وىم٤مل« :أٟمف
ٍ
ٕطمد ُٕمرت اعمرلة أن
لُمرا أطمدً ا أن يًجد
ٓ يّمٚمح اًمًجقد إٓ هلل وًمق يمٜم٧م ً
شمًجد ًمزوضمٝم٤مُ :مـ قمٔمؿ طم٘مف قمٚمٞمٝم٤م»( .)2وعم٤م أشمك قمكم سم٤مًمزٟم٤مدىم٦م اًمذيـ همٚمقا ومٞمف
واقم ٘مدوا ومٞمف اإلهلٞم٦م أُمر سم حري٘مٝمؿ سم٤مًمٜم٤مر(.)3
ومٝمذا ُمـ ؿم٠من أٟمٌٞم٤مل اهلل وأوًمٞم٤ماف وإٟمام ي٘مر قمغم اًمٖمٚمق ومٞمف وشمٕمٔمٞمٛمف سمٖمػم طمؼ
قمٚمقا ذم إرض وومً٤م ًدا :يمٗمرقمقن وٟمحقه وُمِم٤ميخ اًمْمالل اًمذيـ
ُمـ يريد ً
همروٝمؿ اًمٕمٚمق ذم إرض واًمٗمً٤مد واًمٗم ٜم٦م سم٤مٕٟمٌٞم٤مل واًمّم٤محللم واخت٤مذ ؿ أرسم٤م ًسم٤م
واإلذاك هبؿ مم٤م حيّمؾ ذم ُمٖمٞمٌٝمؿ وذم مم٤م ؿ يمام أذيمقا سم٤معمًٞمح وقمزير ومٝمذا
مم٤م يٌلم اًمٗمرق سملم ؾم١مال اًمٜمٌل ﷺ واًمّم٤مًمح وطمٞم٤مشمف وطمْمقره وسملم ؾم١ماًمف ذم
مم٤مشمف وُمٖمٞمٌف ومل يٙمـ أطمد ُمـ ؾمٚمػ إُم٦م ذم قمٍم اًمّمح٤مسم٦م وٓ اًم ٤مسمٕملم وٓ
شم٤مسمٕمل اًم ٤مسمٕملم ي خػمون اًمّمالة واًمدقم٤مل قمٜمد ىمٌقر إٟمٌٞم٤مل ويً٠مًمقحتؿ وٓ
يً ٖمٞمثقن هبؿ وٓ ذم ُمٖمٞمٌٝمؿ وٓ قمٜمد ىمٌقر ؿ ويمذًمؽ اًمٕمٙمقف"( )4ا .
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4أظمرضمف اًمٌخ ٤مري ذم إدب اعمٗم رد ص ( )425واًمؽمُم ذي ذم إدب ح ()92 /6()3761
وب ححف وأمح د ذم اعمً ٜمد ( )423 /2وب ححف إًمٌ ٤مين ذم اًمّم حٞمح٦م ح (/4( )268
.)598
( )3أظمرضم ف أسم ق داود ذم :اًمٜمٙم ٤مح سم ٤مب :ذم طم ؼ اًم زوج قم غم اعم رأة ح ()562 /4( )3412
واًمؽمُم ذي ح ( )156 /2()4469وأمح د ذم اعمً ٜمد ( )284 /1واحل ٤ميمؿ ذم اعمً درك
(ُ ) 487/3مـ طمدي٨م :ىمٞمس سمـ ؾمٕمد .وبححف إًمٌ٤مين يمام ذم ب حٞمح اًمؽمُم ذي ح ()935
( )212/4واإلروال (.)65 -66/7
( )2اخلؼم ذم بحٞمح اًمٌخ٤مري يم ٤مب :اؾم ٤مسم٦م اعمرشمديـ ح (( )5933اًمٗم ح .)57 /43
( )1جمٛمقع اًمٗم ٤موى (.)84 – 82/37
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فظفر لك ما قرركاه وما كؼؾـاه :أن اعمنموع ذم اًم قؾمؾ سم٤مٕٟمٌٞم٤مل واًمّم٤محللم
إٟمام ق ذم طمٞم٤م ؿ سمدقم٤ماٝمؿ يمام ٟم٘مقل ًمٚمرضمؾ اًمّم٤مًمح :ادع ًمٜم٤م اهلل يمام طمّمؾ
()1

اؾم ً٘م٤مل اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمٜمٌل ﷺ ذم طمٞم٤مشمف

()2

صمؿ ُمـ سمٕمده سمٕمٛمف اًمٕمٌ٤مس

صمؿ سم٤مخلٞم٤مر

ُمـ اًمٜم٤مس ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من إمم يقُمٜم٤م ذا.
وأُم٤م اعمٞم٧م ومال يٓمٚم٥م ُمٜمف دقم٤مل وٓ همػمه وٓ ي قؾمؾ سمف ذم دقم٤مل وٓ همػمه
وؾم ًٛمع اجلقاب قمـ شمٚمؽ اًمدٓاؾ اًمِم ك اًم ل ذيمر ٤م اهلٜمدي دًمٞمالً وًمق ؾمٚمؿ أن
ٜم٤مك دًمٞمؾ يِمؿ ُمٜمف رااح٦م اًم قؾمؾ سمذات اعمخٚمقىملم ومال يّم٤مر إًمٞمف وٓ ي٘م٤مس
قمٚمٞمف وجي٤مب قمٜمف سم٠مٟمف قمغم طمذف ُمْم٤مف أو أٟمف ُم١مول أو ي٠ميت سمف يمام ورد
ويٙمقن ُمـ اعم ِم٤مسمف وم٢من اًمًٜم٦م يم٤مًم٘مرلن ومٞمٝم٤م اعم ِم٤مسمف واعمحٙمؿ ومػمد ُم ِم٤مهبٝم٤م إمم
سمٕمْم٤م ويقاومؼ اًم٘مرلن وٓ
اعمحٙمؿ ومٙمالم اًمٜمٌل ﷺ ٓ ي ٜم٤مىمض وٓ ييب سمٕمْمف ً
يٜم٤مىمْمف.
وهذا أصل طظقم جتب مراطاته ،وُمـ أمهٚمف وىمع ذم أُمر قمٔمٞمؿ و ق ٓ يدرى.
ووم٘مٝمٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ذم اًمديـ وضمٕمٚمٜم٤م ُمـ قمٌ٤مده اعمخٚمّملم ممـ يٕمرف اًمرضم٤مل
سم٤محلؼ ٓ احلؼ سم٤مًمرضم٤مل ويٛمٞمز اًم٘م٤ماؾ سم٤معم٘م٤مل ٓ اعم٘م٤مل سم٤مًم٘م٤ماؾ.
قال اهلـدي" :إول سم٤مًم٘مرلن اعمجٞمد واًمٗمرىم٤من احلٛمٞمد وم٤مٟمٔمر إمم شمٗمًػم اًمدر
اعمٜمثقر ًمٚمٕمالُم٦م ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل" .صمؿ ذيمر ذًمؽ احلدي٨م اعمرومقع(.)3
أقول :صمٌ٧م اجلدار صمؿ اٟم٘مش واقمرف احلدي٨م وُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف وذم طم٤مل راويف
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4شم٘مدم خترجيف ص (.)14
( )3شم٘مدم خترجيف ص (.)26
( )2يٕمٜمل اًمذي أورده أول اًمرؾم٤مًم٦م ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﭼ.
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ومٚمٞمس يمؾ ُمرومقع طمج٦م يمام أٟمف ًمٞمس يمؾ ُمً دير رهمٞم ًٗم٤م ومٚمق يم٤من ذًمؽ احلدي٨م
حٞمح٤م ًم٘مدُمف مجٞمع اعمٗمنيـ قمغم مجٞمع إىمقال ذم شمٗمٞمن شمٚمؽ اًمٙمٚمامت وًمق
ب ً
يم٤مٟم٧م ًمٚمّمح٤مسم٦م ومل هيٛمؾ ذيمره أاٛم٦م اًم ٗمًػم اعمٕمقل قمٚمٞمٝمؿ وًمٙمٜمٝمؿ رأوه ُمـ
اإلهااٞمٚمٞم٤مت وأمجٕمقا قمغم وٕمػ راويف ومؽميمقه ورُمقه فمٝمر ًّي٤م وم٢من احلدي٨م
اًمّمحٞمح قمٜمد ؿ :ق ُم٤م رواه اًمٕمدل اًمْم٤مسمط قمـ ُمثٚمف ُمـ همػم ؿمذوذ وٓ قمٚم٦م
()1

وقمغم ومرض بح ف ومٝمق ظمؼم لطم٤مد ٓ يٗمٞمد اًمٞم٘ملم

سمؾ يٗمٞمد اًمٔمـ قمٜمد ُمـ بح

قمٜمده وٓ شم٘مقم سمف طمج٦م قمغم ُمـ ىم٤مُم٧م قمٜمده إدًم٦م قمغم قمدم بح ف.
صمؿ احل٤مومظ اًمًٞمقـمل مل يٚم زم اًمّمح٦م ذم شمٗمًػمه اًم در اعمٜمث قر( )2وىم د اؿم ٝمر
سم٤مإليمث٤مر وىمٚمام ؾمٚمؿ ُمٝمذار طم ك ىم٤مل ومٞمف سمٕمْمٝمؿ :إٟمف يمح٤مـم٥م ًمٞمؾ رسم ام يم٤مٟم ٧م
()3

إومٕمك ذم طمٓمٌف .وىمد اٟم ٘مده احل٤مومظ اًمً خ٤موي ذم اًمْم قل اًمالُم ع

وذًم ؽ ٓ

يٜم٘مص ُمـ ضمالًم٦م ىمدره وومْم٤ماٚمف اجلٛم ٦م وم٤مًمً ٕمٞمد ُم ـ قم دت ؾم ٞمئ٤مشمف وطمٗمٔم ٧م
همٚمٓم٤مشمف:
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 4ظمؼم أطم٤مد إذا بح واطم ٗم٧م سمف اًم٘مرااـ اًمداًم٦م قمغم صمٌقشمف وم٢مٟمف يٗمٞمد اًمٞم٘ملم .وذ ٥م سمٕمْم ٝمؿ إمم
إوم٤مدة اًمٞم٘ملم ُمٓمٚم ً٘م٤م .أُم٤م يمقٟمف ٓ يٗمٞمد اًمٞم٘ملم ُمٓمٚم ً٘م٤م ومٝمذا ىمقل اعمٕم زًم٦م .وًمٕمؾ اعمّمٜمػ يٕمٜم ل ذا
احلدي٨م سمٕمٞمٜمف اًمذي ٓ يّمح قمٜمده وٓ يٕمٜمل يمؾ ظمؼم لطم٤مد .واهلل أقمٚمؿ.
( ) 3وإٟمام يم٤من ُمٜمٝمجف رمحف اهلل أن أًمػ يم ٤مب :شمرمج٤من اًم٘مرلن مجع ومٞمف يمؾ ُم٤م وىمػ قمٚمٞمف ُمـ شمٗمًػم
ُمًٜمد إمم رؾمقل اهلل ﷺ وأبح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ سم٠مؾم٤مٟمٞمد ُمـ ظمرضمٝم٤م صم ؿ رأى ىمّم قر أيمث ر
اهلٛمؿ قمـ حتّمٞمٚمف ورهمٌ ٝمؿ ذم آىم ّم٤مر قمغم ُم قن إطم٤مدي٨م دون إؾم٤مٟمٞمد وشمٓمقيٚمف ومٚمخ ص
درا سم ٤مًمٕمزو
ُمٜمف ذا اعمخ ٍم اًمدر اعمٜمثقر ذم اًم ٗمًػم سم٤معم ٠مصمقر ُم٘م ّم ًرا قم غم ُم ـ إصم ر ُمّم ً
واًم خري٩م إمم اًمٙم ٥م اًم ل ظمرضم٧م شمٚمؽ اًمرواي٦م.
اٟمٔمرُ :م٘مدُم٦م اًمدر اعمٜمثقر ص ( )9/4دار اًمٗمٙمر.
( )74 -56 /1( )2دارُ :مٙم ٌ٦م احلٞم٤مة سمػموت.
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َُم ْـ َذا ِّ
اًمذي شم َْر َى َؾم َج٤م َي٤م ُه ُيم ُٚم َٝم٤م
ويمٞمػ اطم ٩م

يمَٗمل اعمَر ُل ُٟم ٌْ ً
ال َأ ْن ُشم َٕمدْ َُم َٕم٤ميِ ٌُ ُف

ذا اهلٜمدي هبذه أي٦م اًم ل حت ٛمؾ مجٚم ٦م وضم قه ذم شمٗمً ػم ٤م

يمام ذيمر ٤م اجل الل اًمً ٞمقـمل أُم ٤م يٕمٚم ؿ أن اًم دًمٞمؾ إذا ـمرىم ف آطم امل ؾم ٘مط
()1

سم٤مٓؾم دٓل

ومٛمـ أي ًمٗمظ ُمـ أًمٗم٤مظ ذًمؽ احلدي٨م ومٝمؿ احلّم ر ذم شمٗمًػم شمٚمؽ

اًمٙمٚمامت هب٤م سم٠مٟمف ٓ جيقز شمٗمًػم ٤م إٓ سمف طم ك جيٕمٚمٝم٤م دًمٞم ً
ال ىم٤مـم ًٕم٤م ٓ اطم امل ومٞم ف.
ٟم٘مقل ًمف ذًمؽ يمام ىم٤مل ًمٜم٤مُ" :مـ أي ًمٗمظ ىم ٤مدة وجم٤م د ومٝمؿ احلٍم".
()2

قال اهلـدي" :ىم٤مل أي :اًمًٞمقـمل

ذم شمٗمًػم اًمٙمٚمامت ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل

ﷺ« :عم٤م أذٟم٥م لدم اًمذٟم٥م اًمذي أذٟمٌف رومع رأؾمف وم٘م ٤مل :أؾم ٠مًمؽ سمح ؼ حمٛم د أن
همٗمرت زم وم٠موطمك اهلل إًمٞمف :وُمـ حمٛمد؟ وم٘م٤مل :شمٌ٤مرك اؾمٛمؽ عم ٤م ظمٚم٘م ٜم ل رومٕم ٧م
رأد إمم قمرؿمؽ وم٢مذا ومٞمف ُمٙم قب ٓ :إًمف إٓ اهلل حمٛم د رؾم قل اهلل ومٕمٚمٛم ٧م أٟم ف
ىمدرا ممـ ضمٕمٚم٧م اؾمٛمف ُمع اؾمٛمؽ وم٠موطمك اهلل إًمٞم ف :ي ٤م لدم إٟم ف
ًمٞمس أطمد أقمٔمؿ ً
ظمؼم لظمر اًمٜمٌٞملم ُمـ ذري ؽ ًمقٓه ُم٤م ظمٚم٘م ؽ»( .)3ذا طمدي٨م طمدصمف ُمـ اعمحدصملم
()5

اًمٓمؼماين( )4واحل٤ميمؿ

وأسمق ٟمٕمٞمؿ

()1

واًمٌٞمٝم٘مل(.")2

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4اٟمٔمر :اًم٘مقاقمد ٓسمـ اًمٚمح٤مم ( )875 /3دراؾم٦م وحت٘مٞمؼٟ :م٤مس قمثامن اًمٖم٤مُم دي اًمٓمٌٕم ٦م إومم
( ) 4132دار اًمرؿمد .واٟمٔمر :إرؿم٤مد اًمٗمحقل ص ( )445واعمٜمخ قل ( )462واعمحّم قل
(.)285/2
( )3اٟمٔمر :اًمدر اعمٜمثقر (.)413 /4
( )2شم٘مدم خترجيف واحلٙمؿ قمٚمٞمف ص (.)42
( )1اعمٕمج ؿ اًمّم ٖمػم ح ( )266 /3( )974شم٘م ديؿ وو ٌط :يم امل احل قت اًمٓمٌٕم ٦م إومم
(.) 4125
( )6ذم اعمً درك (.)546 /3
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أقول :اًمذي ذم اًمدر اعمٜمثقر :مخس اخل٤مُمس اسمـ قمً ٤ميمر يروي ف مج ٞمٕمٝمؿ قم ـ
قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ قمـ أسمٞمف قمـ ضمده قمـ قمٛم ر سم ـ اخلٓم ٤مب يرومٕم ف
وًمٞمس قمٜمدي ُمـ يم ٥م ١مٓل احلٗم٤مظ إٓ ُمٕمجؿ اًمٓم ؼماين اًمّم ٖمػم وإؾم ٜم٤مده ومٞم ف
ٙمذا :قمـ حمٛمد اسمـ أيب داود سمـ أؾمٚمؿ اًمّمدذم اعمٍمي قمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد اعمدين
اًمٗمٝمري قمـ قمٌد اهلل سمـ إؾمامقمٞمؾ اعمدين قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أؾمٚمؿ قمـ أسمٞمف قم ـ
ضمده قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وسمٕمد ؾمٞم٤مق اعم ـ ىم٤مل ٓ" :يروى قم ـ قمٛم ر إٓ هب ذا
اإلؾمٜم٤مد شمٗمرد سمف أمحد سمـ ؾمٕمٞمد" .ا  .ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل" :شمٗمرد سمف قمٌد اًمرمحـ" .ا .
وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ" :بححف احل٤ميمؿ".ا  .وذم شمّمحٞمحف ٟمٔمر ومٚمٞمس يمؾ ُم٤م ب ححف
ُم٘مٌقًٓ

()3

ىم٤مل اعمدراد ذم يمِمػ إطمقال ذم ٟم٘مد اًمرضم ٤مل" :إن قمٌ داًمرمحـ سم ـ

أؾمٚمؿ وٕمٞمػ سم٤مشمٗم٤مق"( .)4ويمذا ذم شم٘مري٥م اًم ٝمذي٥م(.)5
=

( )4ذم احلٚمٞم٦م (.)362 /8
( )3ذم دٓاؾ اًمٜمٌقة (.)189 188 /6
( ) 2وًمذًمؽ شمٕم٘مٌف احل٤مومظ اًمذ ٌل ذم اًم ٚمخٞمص قمغم اعمً درك ( )546 /3وىم ٤مل قم٘مٞم ٥م شمّم حٞمح
احل٤ميمؿ ًمف":سمؾ ُمقوقع وقمٌد اًمرمحـ واه."...
صمؿ أن احل٤ميمؿ ٟمٗمًف ىمد ىمٓمع ذم رواي٦م قمٌد اًمرمحـ اًم ل بححٝم٤م ٜم٤م وم٘مد روى ُمرة ذم اعمً درك
( )223/2قمـ قمٌد اًمرمحـ ٟمٗمًف ومل يّمحح طمديثف سمؾ ىم٤مل":اًمِمٞمخ٤من مل حي ج٤م سمٕمٌد اًمرمحـ سمـ
زيد"  .سمؾ سح ق ٟمٗمًف سم٤مًمٓمٕمـ ذم قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد وم٘م٤مل رمحف اهلل":روى قمـ أسمٞمف أطم٤مدي٨م
ُمقوققم٦م ٓ خيٗمل قمغم ُمـ شم٠مُمٚمٝم٤م ُمـ أ ؾ اًمّمٜمٕم٦م أن احلٛمؾ ومٞمٝم٤م قمٚمٞمف" .اعمدظمؾ إمم اًمّم حٞمح
( )461حت٘مٞمؼ :د /رسمٞمع اعمدظمكم اًمٓمٌٕم٦م إوممُ ) 4121( :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م.
( )1يمِمػ إطمقال ص (ً ) 55مٕمٌد اًمق ٤مب سمـ ُمقًمقي حمٛمد هم قث اعم درد (ت4386 :
اًمٓمٌٕم٦م إومم ( ) 4222اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمقي٦م.
( )6ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًم ٘مري٥م (":)182/4وٕمٞمػ ُمـ اًمث٤مُمٜم٦م".
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ىم٤مل اًمٕمالُم٦م /أمحد سمـ ٟم٤مس اًم ٛمٞمٛمل( )1ذم ضمقاسمف قمغم رؾم٤مًم٦م اًمٗم٤موؾ اًمٞمٛمٜمل/
حمٛمد سمـ أمحد احلٗمٔمل( )2ؾمٜم٦م (ُ ) 4347م٤م ٟمّمف" :وأُم٤م ىمقل اًم٘م٤ماؾ :وم٘مد أظمرج
احل ٤ميمؿ ذم ُمً دريمف وب ححف :أن لدم شمقؾم ؾ سم ٤مًمٜمٌل ﷺ ومٝم ق ُم ـ رواي ٦م
قمٌداًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ :و ٕمٞمػ( .)3وىم ٤مل اسم ـ ُمٕم لم:
ًمٞمس طمديثف سمٌمل( .)4ووٕمٗمف اسمـ اعمديٜمل ضمدً ا( .)5وىم٤مل أسم ق داود :أوٓد زي د سم ـ
أؾمٚمؿ يمٚمٝمؿ وٕمٞمػ( .)6وىم٤مل اًمٜمً٤مال :وٕمٞمػ( .)7وىم٤مل اسمـ قمٌد احلٙمؿ :ؾمٛمٕم٧م
ؾمٛمٕم٧م اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل :ذيمر رضمؾ عم٤مًمؽ طمدي ًث٤م وم٘م٤ملُ :مـ طمدصمؽ؟ ومذيمر إؾم ٜم٤م ًدا
ًمف ُمٜم٘مٓم ًٕم٤م وم٘م٤مل :اذ ٥م إمم قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد حيدصمؽ قمـ أسمٞم ف قم ـ ٟم قح قمٚمٞم ف
اًمًالم( .)8وىم٤مل أسمق زرقم٦م :وٕمٞمػ( .)9وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿً :مٞمس سم٘م قي ذم احل دي٨م
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4أمحد وي٘م٤مل :محد سمـ ٟم٤مس سم ـ قم ثامن اًمٕمٜم٘م ري اًم ٛمٞمٛم ل شم ٚمٛم ذ قم غم ي د اإلُم ٤مم /حمٛم د سم ـ
قمٌداًمق ٤مب وسمٕمثف إُم٤مم قمٌد اًمٕمزيز سمـ محد عمٜم٤مفمرة قمٚمامل اعمً جد احل رام قم ٤مم (4344

)

وشمقذم سمٛمٙم٦م قم٤مم ( .) 4336اٟمٔمر :قمٚمامل ٟمجد ظمالل ؾم ٦م ىم رون ( )329/4وقمٜم قان اعمج د
(.)421/4
( )3حمٛمد سمـ أمحد قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٕمجٞمكم اًمٕمًػمي سمرع ذم اًمٜمحق وسمٕمض اًمٗمٜمقن وشم٠مصمر سمدقمقة اًمِمٞمخ/
حمٛمد سمـ قمٌد اًمق ٤مب ودقم٤م إًمٞمٝم٤م ذم ضمٜمقب اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م شمقذم ؾمٜم٦م.) 4327( :
اٟمٔمرٟ :مٞمؾ اًمقـمر ( )336 /3وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم (.)71 /2
( )2ذم اًمٕمٚمؾ (.)356 /4
( )1اٟمٔم ر :اًم دراُمل ذم شم٤مرخي ف شمرمج ٦م ( )637وىم ٤مل":و ٕمٞمػ" .واٟمٔم ر :اًمٕم٘م ٞمكم ذم اًمْم ٕمٗم٤مل
وىم٤ملً":مٞمس سمٌمل"(.)224 /3
( )6اًمْمٕمٗم٤مل اًمٙمٌػم ًمٚمٕم٘مٞمكم (.)223 /3
( )5وٕمٗم٤مل اًمٕم٘مٞمكم ( .)223 /3واٟمٔمر :ذي٥م اًمٙمامل (.)447/ 47
( )7اًمْمٕمٗم٤مل اعمؽمويملم اٟمٔمر :اًمؽممج٦م (.)252
( )8وٕمٗم٤مل اًمٕم٘مٞمكم ( .)223 /3واٟمٔمر :ذي٥م اًمٙمامل (.)448/47
( )9اجلرح واًم ٕمديؾ ()321 322/6
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()1

وىم٤مل اسمـ طمٌ٤من :يم٤من ي٘مٚم ٥م إظمٌ ٤مر

حل٤م وذم احلدي٨م وا ًٞم٤م
يم٤من ذم ٟمٗمًف ب٤م ً
و ق ٓ يٕمٚمؿ طم ك يمثر ذًم ؽ ذم رواي ف ُم ـ روم ع اعمراؾم ٞمؾ وإؾم ٜم٤مد اعمقىم قف

وم٤مؾم حؼ اًمؽمك( .)2وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :يم٤من يمثػم احلدي٨م وٕمٞم ًٗم٤م ضم دً ا( .)3وىم ٤مل اسم ـ
ظمزيٛم٦مً :مٞمس ق مم٤م حي ٩م أ ؾ اًمٕمٚمؿ سمحديثف .وىم٤مل احل٤ميمؿ وأسمق ٟمٕم ٞمؿ :روى قم ـ
أسمٞمف أطم٤مدي٨م ُمقوققم٦م(.)4وىم٤مل اسمـ اجلقزي :أمجٕمقا قمغم وٕمٗمف(.)5
ومٝمذا احلدي٨م اًمذي اؾم دل سم ف شمٗم رد سم ف قمٌ د اًم رمحـ سم ـ زي د و ق يم ام
شمًٛمع"(.)6
وىم٤مل اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ ذم رده قمغم اسمـ اًمٌٙمري" :وأُم٤م ىمقل اًم٘م٤ماؾ :ىمد شمقؾمؾ
سمف إٟمٌٞم٤مل :لدم وإدريس وٟمقح وأيقب يمام ق ُمذيمقر ذم يم ٥م اًم ٗمً ػم وهمػم ٤م.
ومٞم٘م٤ملُ :مثؾ ذه اًم٘مّمص ٓ جيقز آطم ج٤مج هب٤م سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم وم٢من اًمٜم٤مس هل ؿ
ذم ذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ىمقٓن :أطمدمه٤م أٟمف ًمٞمس سمحج٦م اًمث٤مين :أٟمف طمج٦م ُم٤م مل ي٠مت ذقمٜم٤م
سمخالومف سمنمط أن يثٌ٧م ذًمؽ سمٜم٘مؾ ُمٕمٚمقم يم٢مظمٌ٤مر اًمٜمٌل ﷺ وم٠مُم٤م آقم امد قم غم
ٟم٘مؾ أ ؾ اًمٙم ٤مب أو ٟم٘مؾ ُم ـ ٟم٘م ؾ قم ٜمٝمؿ وم ال جي قز سم٤مشمٗم ٤مق اعمً ٚمٛملمٕ :ن ذم
اًمّمحٞمح قمـ اًمٜمٌل ﷺ أٟمف ىم٤مل« :إذا طمدصمٙمؿ أ ؾ اًمٙم ٤مب وم ال شمّم دىمق ؿ وٓ

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ٟ )4مٗمًف .اٟمٔمر :اًمؽممج٦م (.)4427
( )3اعمجروطملم ًمف (.)67 /3
( )2اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى (.)142/6
( )1اعمدظمؾ إمم اًمّمحٞمح ص (.)461
( )6اعمقوققم٤مت ًمف ص ( .)325واٟمٔمر :اعمٞمزان ( )651 /3و ذي٥م اًم ٝمذي٥م (.)478/5
( )5اًمٜمٌذة اًمنمقمٞم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ذم اًمرد قمغم اًم٘مٌقريلم ًمٚم ٛمٞمٛمل ص (.)427
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شمٙمذسمق ؿ»(.)1
و ذه اًم٘مّمص اًم ل ومٞمٝم٤م ذيمر شمقؾمؾ إٟمٌٞم٤مل سمذاشم ف ًم ٞمس ذم رل ُم ـ يم ٥م
احلدي٨م اعمٕم ٛمدة وٓ هل٤م إؾمٜم٤مد ُمٕمروف قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وإٟمام شمذيمر ُمرؾمٚم٦م
يمام شمذيمر اإلهااٞمٚمٞم٤مت اًم ل شمروى قمٛمـ ٓ يٕمرف وىمد سمًٓمٜم٤م اًمٙمالم ذم همػم ذا
اعمقوع( )2قمغم ُم٤م ٟم٘مؾ ذم ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل ﷺ وشمٙمٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمف وسمٞمٜم٤م سمٓمالٟمف وًمق ٟم٘مؾ
ذًمؽ قمـ يمٕم٥م وو ٥م وُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر وٟمحق ؿ ممـ يٜم٘مؾ قمـ أ ؾ اًمٙم ٤مب مل
()3

جيز أن حي ٩م سمفٕ :ن اًمقاطمد ُمـ ١مٓل وإن يم٤من صم٘م٦م ومٖم٤مي٦م ُم٤م قمٜم ده [أن يٜم٘م ؾ]

ُمـ يم ٤مب ُمـ يم ٥م أ ؾ اًمٙم ٤مب أو يًٛمٕمف ُمـ سمٕمْمٝمؿ وم٢مٟمف سمٞمٜم ف وسم لم إٟمٌٞم ٤مل
د ر ـمقيؾ واعمرؾمؾ قمـ اعمجٝمقل ُمـ أ ؾ اًمٙم ٤مب اًمذي ٓ ُيٕمرف قمٚمٛمف وب دىمف
ٓ ي٘مٌؾ سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم وُمراؾمٞمؾ أ ؾ زُم٤مٟمٜم٤م قمـ ٟمٌٞمٜم٤م ﷺ ٓ شم٘مٌؾ قمٜم د اًمٕمٚم امل
حمروؾم٤م ومٙمٞمػ سمام يرؾمؾ قمـ لدم وإدري س وٟم قح وأي قب
ُمع يمقن ديٜمٜم٤م حمٗمق ًفم٤م
ً
قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم واًم٘مرلن ىمد أظمؼم سم٠مدقمٞم٦م إٟمٌٞم٤مل وشمقسم٤م ؿ واؾم ٖمٗم٤مر ؿ وًمٞمس ومٞمف
رل ُمـ ذا وىمد ٟم٘مؾ أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم ٦م :أن داود قمٚمٞم ف اًمً الم ىم ٤مل :ي ٤م رب
أؾم٠مًمؽ سمحؼ لسم٤مال قمٚمٞمؽ إسمرا ٞمؿ وإؾم ح٤مق ويٕم٘م قب وم٘م ٤مل :ي ٤م داود أي طم ؼ
ٔسم٤ماؽ قمكم(.)4
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 4رواه اًمٌخ٤مري ذم بحٞمحف ذم يم ٤مب :اًم ٗمًػم سم٤مب :ىمقًمقا لُمٜم٤م سم٤مهلل وُم٤م أٟمزل إًمٞمٜم٤م ح ()1346
وذم آقم ّم ٤مم ح ( )5938وذم اًم قطمٞم د ( )7422ورواه أمح د ذم اعمً ٜمد ( )425 /1هب ذا
اًمٚمٗمظُ .مـ طمدي٨م :أسمك ٟمٛمٚم٦م إٟمّم٤مري ريض اهلل قمٜمف.
( )3ذم اعمٓمٌققم٦م":اعمقوقع".
( )2ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمٓمٌقع.
( )1رواه اًمٌزار ُمـ طمدي٨م اًمٕمٌ٤مس ُمرومققمً٤م ( )422/1ح ( )4227وأؿم٤مر إمم و ٕمٗمف وذيم ره اسم ـ
=
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وم٢من يم٤مٟم٧م اإلهااٞمٚمٞمٞم٤مت طمج٦م ومٝمذا يدل قمغم أٟمف ٓ يً٠مل سمحؼ إٟمٌٞم٤مل وإن
مل شمٙمـ طمج٦م مل جيز آطم ج٤مج هب٤م سم ٚمؽ اإلهااٞمٚمٞم٤مت"( .)1اٟم ٝمك.
ومٌلم رمحف اهلل أٟمف مل يّمح ذم ذا رل قمـ اًمٜمٌل ﷺ وأن مجٞمع ُم ٤م روي ذم
ذًمؽ سم٤مـمؾ ٓ أبؾ ًمف .ا .
وأُم٤مُ :م٤م رواه اسمـ محٞمد ُم ـ احلٙم٤مي ٦م اعمٜمً قسم٦م إمم ُم٤مًم ؽ رمح ف اهلل ُم ع أيب
ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر وومٞمٝم٤م أٟمف ؾم٠مل ُم٤مًمٙمً٤م وم٘م٤مل :ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل أؾم ٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وأدقمق أو
أؾم ٘مٌؾ رؾمقل اهلل ﷺ ؟ وم٘م٤ملِ :
ومل َ شمٍمف وضمٝمؽ قمٜمف و ق وؾم ٞمٚم ؽ ووؾم ٞمٚم٦م
أسمٞمؽ لدم قمٚمٞمف اًمًالم إمم اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمؾ اؾم ٘مٌٚمف واؾم ِمٗمع سمف(.)2
=

يمثػم ذم اًم ٗمًػم ( )48 /1وو ٕمٗمف ورواه أسم ق ٟمٕم ٞمؿ ذم احلٚمٞم ٦م ( )9 /42قم ـ يقؾم ػ قمٚمٞم ف
أيْم ٤م ذم ىم٤مقم دة ضمٚمٞمٚم ٦م ص ( .)342 422واًمِم ٓمر إول ُمٜم ف:
اًمًالم وذيمره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ً
رواه اسمـ ُمردوي٦م يمام ذم ذح اعمقا ٥م ًمٚمزرىم٤مين ( )97 /4وىم٤مل قمٜمف إًمٌ٤مين":و ٕمٞمػ ضم دً ا".
اٟمٔمر :اًمْمٕمٞمٗم٦م ح (.)213/4( )226

( )4يٜمٔمر :اًمٜمٌذة اًمنميٗم٦م اًمٜمٗمٞمً٦م ذم اًمرد قمغم اًم٘مٌقريلم ( )444 -427حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ قمٌد اًمً الم
اًمؼمضمس ٟم٘مالً قمـ شمٚمخٞمص آؾم ٖم٤مصم٦م ص (.)454-468
( )3ذيمر ٤م اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم اًمِمٗم٤م ( )696 /3ـمٌٕم٦م :دار اًمٙم ٤مب اًمٕمريب سمػموت .و ل ٓ شمّمح:
ًمٕمدة قمٚمؾ ومٞمٝم٤م:
-4اٟم٘مٓم٤مع إؾمٜم٤مده وم٢من حمٛمد سمـ محٞمد مل يدرك ُم٤مًمٙمً٤م.
 -3وٕمػ روا ٤م ومٛمحٛمد سمـ محٞمد وٕمٗمف أيمثر أ ؾ اًمٕمٚمؿ وُمٕمٔمؿ رضم٤مل إؾمٜم٤مده همػم ُمٕمرووملم
قمٜمد أ ؾ اًمٕمٚمؿ.
-2اشمٗم٤مق أبح٤مب ُم٤مًمؽ قمغم أٟمف سمٛمثؾ ذا اًمٜم٘مؾ ٓ يثٌ٧م قمـ ُم٤مًم ؽ ىم قل ذم ُمً ٠مًم٦م ذم اًمٗم٘م ف
ومٙمٞمػ سمحٙم٤مي٦م ؾم٤مىمٓم٦م اإلؾمٜم٤مد شمٜم٤مىمض ُمذ ٌف.
-1اًمث٤مسم٧م قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم ذه اعمً٠مًم٦م ظمالف ُم٤م ورد ذم ذه احلٙم٤مي ٦م وم٘م د ب ح قمٜم ف أٟم ف
ىم٤مل ٓ":أري أن ي٘مػ قمٜمد ىمٌقر اًمٜمٌل ﷺ يدقمق ًمٙمـ يًٚمؿ ويٛميض".
=
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وم٘مد رد احلٗم٤مظ قمغم اسمـ محٞمد ذه احلٙم٤مي٦م وذيمروا أن إؾمٜم٤مده ُمٔمٚم ؿ ُمٜم٘مٓم ع
ُمِم ٛمؾ قمغم ُمـ ي ٝمؿ سم٤مًمٙمذب وىم٤مًمقا :اسمـ محٞمد يمثػم اعمٜم٤ميمػم ومل يًٛمع ُمـ ُم٤مًم ؽ
ؿمٞم ًئ٤م سمؾ رواي ف قمٜمف ُمٜم٘مٓمٕم٦م وحمٛمد سمـ محٞمد اًمرازي

ذا شمٙمٚمؿ ومٞمف همػم واطم د

ُمـ إاٛم٦م.
وٟمًٌف سمٕمْمٝمؿ إمم اًمٙمذب .وم٘م٤مل يٕم٘مقب سمـ ؿمٞمٌ٦م اًمًدود" :حمٛمد سمـ محٞمد
اًمرازي يمثػم اعمٜم٤ميمػم" .وىم٤مل [اًمٌخ٤مري](" :)1طمديثف ومٞم ف ٟمٔم ر" .وىم ٤مل اًمٜمً ٤مال:
"ًمٞمس سمث٘م٦م" وىم٤مل اجلقزضم٤مين" :رديل اعمذ ٥م همػم صم٘م٦م" .وىم٤مل اًمرازي" :قمٜمدي
قمٜمف مخًقن أًمػ طمدي٨م ٓ أطمدث قمٜمف سمحرف" .وىم٤مل اسمـ إز ري" :ؾم ٛمٕم٧م
إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر ي٘مقل :أؿمٝمد قمغم حمٛمد سمـ محٞمد وقمٌٞمد سمـ إؾمح٤مق اًمٕمٓم ٤مر
سملم يدي اهلل أحتام يمذاسم٤من" .وشمٙمٚمؿ ومٞمف همػم ١مٓل ُمـ احلٗم٤مظ(.)2ا
قال اهلـدي" :هبذا قمٚمؿ أن اًم قؾمؾ سم٤مٕٟمٌٞم٤مل حمٌقب قمٜمد اهلل جي٤مب سمف اًمدقم٤مل
ق رل قمٚمٛمف اهلل شمٕم٤ممم ٔدم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم".
أقول :سمام ىمدُمٜم٤مه ُقمٚمؿ أن ُم٤م ذيمره ٓ حيّمؾ سمف اًمٕمٚمؿ هب ذه اًمٜم ٞمج ٦م وًم ق يم ٤من
اًم قؾمؾ( )3حمٌق ًسم٤م قمٜمد اهلل ًمٙم٤من حمٌق ًسم٤م قمٜمد رؾمقًمف وأبح٤مسمف واًم ٤مسمٕملم وشم ٤مسمٕمٞمٝمؿ
وًمٙمثر ذم يمالُمٝمؿ ويم٤من ؿم٤ما ًٕم٤م ذم شمٚمؽ اًم٘مرون اًمٗم٤موٚم٦م وًم قومرت اًمدواقمك قم غم
=

اٟمٔمر :شمٕمٚمٞمؼ د /قمٌد اهلل اًمًٝمكم قمغم آؾم ٖم٤مصم٦م (٤ )123 – 122/4مُمش ( .)4واٟمٔمرُ :م ٜمٝم٩م

إُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم إصمٌ٤مت اًمٕم٘مٞمدة ص (ً )227-225مٚمدقمج٤من.
( )4ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ إبؾ ٟم٘م ً
ال قمـ اعمٞمزان ًمٚمذ ٌل (.)622 /2
( ) 3اٟمٔمر يمالم أاٛم٦م اجلرح واًم ٕمديؾ ومٞمف :ذم اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مل ًمٚمذ ٌل ( )672 /3واسمـ طمٌ ٤من ذم
اعمجروطملم ( )222 /3واعمٞمزان ( )624 /2و ذي٥م اًم ٝمذي٥م (.)424/9
( )2يٕمٜمل ذه اًمّمقرة ُمـ بقر اًم قؾمؾ.
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ٟم٘مٚمف واؾم ٗم٤مض اؾم ٗم٤مو٦م مل حي ٩م ُمٕمٝم٤م إمم إيراد طم دي٨م ُمٕمٚم قل ؿم ٤مذ أو ُم ٤م ذم
ُمٕمٜم٤مه اطم امل وىمد ؾمٛمٕم٧م ٟمّم قص احلٜمٗمٞم ٦م ذم اعمٜم ع ُم ـ إـم الق ًمٗمٔم ٦م :سمح ؼ
أٟمٌٞم٤ماؽ.
وأُم٤م ىمقًمف ﷺ ذم طمدي٨م اخل٤مرج إمم اًمّمالة« :أؾم٠مًمؽ سمحؼ اًمً ٤ماٚملم وسمح ؼ
ممِم٤مي»( )1اًمخ ...ومرواه قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم وومٞمف و ـ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر" :وٕمٞمػ
احلٗمظ ُمِمٝمقر سم٤مًم دًمٞمس اًم٘مٌٞمح"(.)2
وقمغم شم٘مدير صمٌقشمف ومٝم ق ُم ـ سم ٤مب اًم قؾم ؾ سم٠مؾم امل اهلل وب ٗم٤مشمف وم ٢من طم ؼ
اًمً٤ماٚملم قمٚمٞمف ؾمٌح٤مٟمف أن جيٞمٌٝمؿ وطمؼ اعمٓمٞمٕملم ًمف أن يثٞم ٌٝمؿ وطم ؼ إٟمٌٞم ٤مل أن
ي٘مرهبؿ وي ٗمْمؾ سمام خيّمٝمؿ وم٤مًمً١مال ًمف واًمٓم٤مقم٦م ؾمٌ٥م حلّمقًمف إضم٤مسم ف وإصم٤مسم ف
ومٝمق ُمـ اًم قؾمؾ سمف واًم قضمٞمف سمف واًم ًٌ٥م وذًمؽ ُمـ أومٕم٤مل اهلل وم٤معمراد هبذا احل ؼ
ُم٤م أوضمٌف اهلل شمٕم٤ممم قمغم ٟمٗمًف يمام ىم٤مل ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ

()3

ويمام

ذم طمدي٨م ُمٕم٤مذ« :طمؼ اهلل قمغم اًمٕمٌ٤مد :أن يٕمٌدوه وٓ ينميمقا سمف ؿمٞم ًئ٤م وطمؼ اًمٕمٌ٤مد
قمغم اهلل :أن ٓ يٕمذهبؿ»( .)4وٓ يّم ٚمح أن جيٕم ؾ ُم ٤م ذم ذا احل دي٨م ُم ـ سم ٤مب
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم اعمً٤مضمد ح( )365/4()778وأمحد ذم اعمًٜمد ( )34/2واسم ـ اًمً ٜمل ذم
قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ح( )86ص ( )22سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ وٕمٗمف اًمٌقبػمي ذم ُمّمٌ٤مح اًمزضم٤مضم٦م
اعمٓمٌقع ُمع ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف وىم٤مل ":ذا إؾمٜم٤مد ُمًٚمًؾ سم٤مًمْم ٕمٗم٤مل وو ٕمٗمف اعمٜم ذري وهم ػمه".
واٟمٔمر :اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ًمألًمٌ٤مين ح(.)21/4( )31
ُمدًمً٤م.".....
يمثػما ويم٤من ؿمٞم ًٕم٤م
ً
( )3ىم٤مل ذم شم٘مري٥م اًم ٝمذي٥م (":)31 /3بدق خيٓمكل ً
( )2ؾمقرة اًمروم أي٦م.)17( :
( ) 1رواه اًمٌخ٤مري ذم اجلٝم٤مد سم٤مب :اؾمؿ اًمٗمرس واحلامر ُمـ طم دي٨مُ :مٕم ٤مذ ح ( )6533وُمً ٚمؿ
ذم :اإليامن سم٤مب :اًمدًمٞمؾ قمغم أن ُمـ ُم٤مت قمغم اًم قطمٞمد دظمؾ اجلٜم٦م ح (.)68 /4( )19 18
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اًم قؾمؾ سم٤مٕقمامل إٓ ىمقًمف :وأؾم٠مًمؽ سمحؼ ممِم٤ميٕ :ن اعمٛمِمك إمم اًمٓم٤مقم٦م اُم ث ٤مًٓ
[ُٕمره]( )1قمٛمؾ ـم٤مقم٦م و ق ؾمٌ٥م ذم طمؼ اًمً٤ماؾ(.)2
قال اهلـدي" :و ذا اًم قؾمؾ وآؾم ٛمداد ُمـ لدم يم٤من ىمٌ ؾ وٓدة ٟمٌٞمٜم ٤م ﷺ

()3

أًمقف اًمًٜملم يمٞمػ ٓ جيقز سمٕمد اًمقٓدة وسمٕمد ارحت٤مًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمً الم ُم ـ
دار اًمدٟمٞم٤م إمم دار اًمٌ٘م٤مل ورد ذم احل دي٨م اًمّم حٞمح «إٟمٌٞم ٤مل أطمٞم ٤مل يّم ٚمقن ذم
ىمٌقر ؿ»(.")4
أقول :اٟمٔمر إمم ذه اًمٜم ٤ما٩م اعمؽمشمٌ٦م سمٕمْمٝم٤م قم غم سمٕم ض اؾم ٜمٌ٤م ًـم٤م ُم ـ ذًم ؽ
احلدي٨م اعمرومقع ومٚمٚمف دره(ُ )5م٤م أىمدره قمغم إيراد ذه احلج٩م اًمً٤مـمٕم٦م واًمؼما لم
اًم٘م٤مـمٕم٦م ويمٞمػ ؾمقى سملم طم٤مًمف ﷺ ذم اًمدٟمٞم٤م وطم٤مًمف سمٕمد اٟم ٘م٤مًمف قمٜمٝم ٤م سمح دي٨م:
«إٟمٌٞم٤مل أطمٞم٤مل يّمٚمقن ذم ىمٌقر ؿ» .ومٝمؾ ي٘مقل إحتام ُم ً٤موي٤من ذم يمؾ رل؟ أفمٜمف
ٓ ي٘مقل ذًمؽ :عم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ إطمٙم٤مم اًمٙمثػمة يمام ٓ خيٗمك قمغم ُم ـ ًم ف أدٟم ك
سمّمػمة وم٢من طمٞم٤مة إٟمٌٞم٤مل ذم ىمٌقر ؿ سمرزظمٞم٦م وم قق اًمِم ٝمدال ٓ شم٘م ْم ل ًم قازم
احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦م ُمـ أقمامل وشمٙمٚمٞمػ وقمٌ ٤مدة وٟمٓم ؼ وهم ػم ذًم ؽ وشمٚم ؽ اًمّم الة
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ذم إبؾُٕ":مـ" واًم ّمقي٥م ُمـ ضمالل اًمٕمٞمٜملم ص (.)647
( )3اٟمٔمر :ضمالل اًمٕمٞمٜملم ص (.)647
( )2يمذا ذم إبؾ واًمّمقاب":سم٠مًمقف اًمًٜملم" .و ل ُمـ قمجٛمف اهلٜمدي.
( )1أظمرضمف أسمق يٕمكم ذم ُمًٜمده ح ( )417 /5( )2136واًمٌزار يمام ذم جمٛمع اًمزواا د ()344 /8
واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ ( )237 /3وذيمره احل٤مومظ اسمـ طمج ر ذم اعمٓم٤مًم ٥م اًمٕم٤مًمٞم ٦م ح ()2136
( )359/2ىم٤مل اهلٞمثٛمل":رضم٤مل أسمك يٕمغم صم٘م٤مت" .واحل دي٨م ب ححف إًمٌ ٤مين ذم اًمّم حٞمح٦م
ح( .) 487/3( )534وًمٙمـ ذه طمٞم٤مة سمرزظمٞم٦م ٓ شم٘م٤مس سم٤محلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م.
( )6ىمقًمف":هلل رده ....اًم٘م٤مـمٕم٦م"ذم ذم بقرة اعمدح ًمٚمٛمردود قمٚمٞمف.
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ًمٞمً٧م سمحٙمؿ اًم ٙمٚمٞمػ سمؾ سمحٙمؿ اإليمرام هلؿ واًم ِم ريػ ُم ـ ىمٌٞم ؾ إطم قال
اًمؼمزظمٞم٦م يمً١مال اعمٚمٙملم وٟمٕمٞمؿ اعمٞم٧م وقمذاسمف مم٤م ٓ يرى وإن يم ٤من اعمٞم ٧م ُمرا ًٞم ٤م
وم٠مطمقال اًمؼمزخ ٓ شم٘م٤مس قمغم أطمقال اًمدٟمٞم٤م.
وأُم٤م يمقٟمف ﷺ ُمر ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج قم غم ُمقؾم ك وم رله يّم كم وم ذاك أُم ر ظم ٤مرق
ًمٚمٕم٤مدة وىمد شم٘مدم سمٕمض اًمٙمالم قمغم طمٞم٤مة إٟمٌٞم٤مل ذم اعم٘مدُم٦م مم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم /بٜمع
اهلل احلٚمٌل احلٜمٗمل(.)1
وىمد يمثر اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م قمٜمد سمٕمض اعم ٠مظمريـ و ؿ ذم همٜمٞم٦م قمٜم ف وم ٢محتؿ يثٌ قن
اًم ٍمف ًمألوًمٞم٤مل سمٕمد مم٤م ؿ ُمٕم ٘مديـ أحت ؿ أىم قى طم ٤مًٓ مم ٤م يم ٤مٟمقا ذم طمٞم ٤م ؿ:
ًمّمٗم٤مل أرواطمٝمؿ وختٚمٞمّم٤م ُمـ يمث٤موم٦م أضمً٤مُمٝمؿ:
ي٧م َطم ًّٞم٤م
ًَم َ٘مدْ َأ ْؾم َٛم ْٕم َ٧م ًَمق ٟمَ٤م َد َ

و ًَمٙمِـ َٓ طمٞم٤م َة عمَـ ُشمٜم ِ
َ٤مدي
َ ْ ََ ْ

وطمٞم٨م ىمد فمٝمر اًمٗمرق ًمٚمٛم١مُمـ اعم ِم رع سم لم طمٞم٤مشم ف ﷺ اًمدٟمٞمقي ٦م وطمٞم٤مشم ف
اًمؼمزظمٞم٦م وم٢مٟمف يٛمٜمع ُمـ اًمٓمٚم٥م ُمٜمف ﷺ وُمـ همػمه ممـ يم٤من ذم اًمؼمزخٟٕ :مف قمٌ ٤مدة
ٓ شمٚمٞمؼ عمـ اشمّمػ سم٤مًمٕمٌقدي٦م وٓ ي قؾمؾ سمف ﷺ وٓ سمٖمػمه :اىم دال سم ف وسمّم ح٤مسم ف
سمٕمده سمؾ ي قؾمؾ سم٤مإليامن سمف وسمٛمحٌ ف وُم ٤مسمٕم ف.
ثم اكظر إىل قول اهلـدي" :واالستؿداد" أي :ـمٚم٥م اعمدد وأيمثر ُم٤م يً ٕمٛمؾ
ذا اًمٚمٗمظ ذم ضم٤مٟم٥م اعمِم٤ميخ اعمٕمٔمٛملم ومٞم٘م٤مل اؾم ٛمد ُمٜمٝمؿ وي٘م٤ملُ" :مدد ي٤م ؿمٞمخ"
وأفمٜمف مل ين إمم اًمٜم٤مس إٓ ُمـ اهلٜمد وم٢محتؿ ي٘مقًم قن ًمٚمٛمٕم ٤مون ًمرضم ؾ ُم ـ رضم ٤مل
احلٙمقُم٦م "ُمدد يم٤مر" ومٞمخ رج ذا وأُمث٤مًم ف ُم ـ اًم قؾم ؾ إمم آؾم ٛمداد وُم ـ
آؾم ٖم٤مصم٦م سم٤مًمٖمػم إمم آؾم ٖم٤مصم٦م ُمـ اًمٖمػم.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4اٟمٔمر :ص ( )31وُم٤م سمٕمد ٤م.
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وباجلؿؾة :وم٢محتؿ يٓمٚمٌقن ُمـ همػم اهلل ُمـ إُم قات ويً ٛمقن ذًم ؽ اًمٓمٚم ٥م
شمقؾم ً
ال واؾم ٖم٤مصم٦م ويمالُمٜم٤م أن ذم اًم قؾم ؾ سم٤مٕٟمٌٞم ٤مل واًمّم ٤محللم إمم اهلل سم قضمٞم ف
اًمٓمٚم٥م ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
قال اهلـدي":واًمث٤مين :أظمرج اًمؽمُمذي سمًٜمد بحٞمح أن قمثامن سمـ طمٜمٞمػ ىم٤مل:
أن رضم ً
ال أقمٛمك ضم٤مل سمحية اًمٜمٌل ﷺ وؿمٙمك ذ ٤مب سمّم ره ىم٤مل :ادع اهلل زم أن
يٕمٓمٜمل اًمٌّم٤مرة ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺً« :مق ؿمئ٧م ادع اهلل وًمق ؿمئ٧م وم٤مبؼم واًمّمؼم ظمػم
ًمؽ» .ىم٤مل اًمرضمؾ :ي٤م رؾمقل اهلل ادع اهلل ىم٤مل اًمٜمٌل« :شمقو٠م وأطمًـ اًمقو قل
صمؿ ىمؾ :اًمٚمٝمؿ أٟمك أؾم٤مًمؽ وأشمقضمف إًمٞمؽ سمٜمٌٞمؽ حمٛم د ٟمٌ ل اًمرمح ٦م ي ٤م حمٛم د إين
شمقضمٝم٧م سمؽ إمم ريب ذم طم٤مضم ل ًم ٘مْم ك زم اًمٚمٝمؿ ؿمٗمٕمف ذم» .وورد ذم :احل دي٨م
أٟمف عم٤م ُمًح يديف قمغم وضمف ب٤مر أسمٍم ُمـ إول".
أقول :اًمذي ذم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ُم٤م ٟمّمف :طمدصمٜم٤م حمٛمقد سمـ همٞمالن ٟم٤م قم ثامن اسم ـ
قمٛمر ٟم٤م ؿمٕمٌ٦م قمـ أيب ضمٕمٗمر قمـ قمامرة سم ـ ظمزيٛم ٦م سم ـ صم٤مسم ٧م قم ـ قم ثامن سم ـ
طمٜمٞمػ أن رضم ً
ال رضير اًمٌٍم أشمك اًمٜمٌ ل ﷺ وم٘م ٤مل :ادع اهلل أن يٕم ٤مومٞمٜمل ىم ٤مل:
«إن ؿمئ٧م دقمقت وإن ؿمئ٧م بؼمت ومٝمق ظمػم ًمؽ» .ىم٤مل :وم٤مدقمف ىم ٤مل :وم ٠مُمره
أن ي قو٠م ومٞمحًـ ووقله ويدقمق هبذا اًمدقم٤مل» :اًمٚمٝمؿ إين أؾم٤مًمؽ وأشمقضمف إًمٞمؽ
سمٜمٌٞمؽ حمٛمد ٟمٌل اًمرمح٦م إين شمقضمٝم ٧م سم ؽ إمم ريب ذم طم ٤مضم ل ذه ًم ٘مْم ك زم
اًمٚمٝمؿ ومِمٗمٕم٦م ّذم» .ذا طمدي٨م بحٞمح طمًـ همري٥م ٓ ٟمٕمرومف ُم ـ ذا اًمقضم ف
ُمـ طمدي٨م أيب ضمٕمٗمر و ق همػم اخلٓمٛمل()1ا  .وذم ٟمًخ٦م أظمرى« :إين شمقضمٝم ٧م
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 4أظمرضم ف اًمؽمُم ذي ُم ـ طم دي٨م قم ثامن سم ـ طمٜمٞم ػ ذم اًم دقم٤مل سم ٤مب :اًم دقم٤مل اًمْم ٕمٞمػ ح
( )659/6()2678واسمـ ُم٤مضم ف ح ( )114/4()4286واحل ٤ميمؿ ذم اعمً درك ()242 /4
واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم واًمٜمً٤مال واًمٌٞمٝم٘مل يمام ؾمٞم٠ميت.
=
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سمف إمم ريب» .وىمد رواه اًمٜمً٤مال ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم ٦م( )1واًمٌٞمٝم٘م ل( )2واسم ـ ؿم ٤م لم ذم
دٓاٚمٝمام يمٚمٝمؿ قمـ قمثامن سمـ طمٜمٞمػ وؾم٤مىمقه سم٘مري٥م ُمـ ؾمٞم٤مق اًمؽمُمذي وًمٞمً٧م
ومٞمف ًمٗمٔم٦م« :ي٤م حمٛمد»( .)3وىمد ؾم٤مىمف اهلٜمدي سمام ؾمٛمٕم ؿ ُم ـ اًم حري ػ واًمٙم ذب
ؿم٠من اًم٘مّم٤مبلم.
وىمد ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة قمغم اجلقاب قمٜمف سم٠مٟمف ُمـ سم٤مب اًم قؾمؾ سمدقم٤مل اًمٜمٌ ل ﷺ
يمام ذم آؾم ً٘م٤مل وم٢من ىمقًمف« :أؾم٤مًمؽ وأشمقضمف إًمٞمؽ سمٜمٌٞمؽ حمٛم د» .قم غم طم ذف
ُمْم٤مف أي :سمدقم٤ماف وؿمٗم٤مقم ف يمام ي٘م ْمٞمف اًمًٞم٤مق(.)4
=

وىمد وٕمػ سمٕمض أ ؾ اًمٕمٚمؿ ذا احلدي٨مٕ :ن أسم٤م ضمٕمٗمر ومٞمف يمالم وسمٕمْمٝمؿ و ٕمػ اإلؾم ٜم٤مد:
ٕضمؾ قمدم اًم ثٌٞم٧م أن أسم٤م ضمٕمٗمر قاخلٓمٛمل يمام ظم رج سم ذًمؽ اًمؽمُم ذي واخلٓمٛم ل ىم ٤مل قمٜم ف
احل٤مومظ":بدوق" .اٟمٔمر :اًم ٘مري٥م ( .)87 /3ىم ٤مل اًمِم ٞمخ /رسمٞم ع اعم دظمكم":وذم اًم ٜمٗمس ُم ـ
آظم الف قمٚمٞمف ذم إؾمٜم٤مد ذا احلدي٨م وُم ٜمف وذم اًمٜمٗمس رل ُمـ شمٗمرده هبذا احلدي٨م وم٢مٟمف يدور
قمٚمٞمف وطمده ومٚمٞمس ًمف ُم ٤مسمٕم٤مت وٓ ؿمقا د" .اٟمٔمر٤ :مُمش (ُ )4مـ اًم ٕمٚمٞمؼ قمغم ىم٤مقم دة ضمٚمٞمٚم ٦م
ص ( .)489واٟمٔمر :ذه ُمٗم٤م ٞمٛمٜم٤م ًمٚمِمٞمخ /ب٤مًمح لل اًمِمٞمخ ص ( .)25وشمٕمٚمٞمؼ د  /قمٌ د اهلل
اًمًٝمكم قمغم آؾم ٖم٤مصم٦م (.)294 /4
وأُم٤م اًمِمٞمخ إ ًمٌ٤مين وم٘مد بححف يمام ذم اًم قؾمؾ ص ( )76وب حٞمح اسم ـ ُم٤مضم ف ح ()4427
(.)324 /4

( )4ح ( )556 551 552ص ()341
( )3ذم دٓاؾ اًمٜمٌقة (.)455 /5
( )2ذه اًمٚمٗمٔم٦م صم٤مسم ٦م ذم رواي٤مت بحٞمح٦م قمٜم د أمح د ( )428 /1واسم ـ ُم٤مضم ف ( )114 /4واسم ـ
ظمزيٛم٦م ( )336 /3و ق ٟمدال ٓ ي٘مّمد سمف آؾم ٖم٤مصم٦م سم ؾ اؾم حْم ٤مر اعمٜم ٤مدى يم ام ٟم٘م ؾ ذًم ؽ
اًمِمٞمخ ظمقىمػم ومٞمام ؾمٞم٠ميت سم٢مذن اهلل.
ظم٤مب ٤م سم ف
( )1ىم٤مل اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين رمحف اهللً":مق بح أن إقمٛمك إٟمام شمقؾمؾ سمذاشمف ﷺ ومٞمٙمقن طمٙم ًام ً
ﷺ ٓ يِم٤مريمف ومٞمف همػمه" .اًم قؾمؾ ص ( )71اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م.
وًمٙمـ يرده قمٚمٞمف أٟمف ًمق يم٤من اًم قؾمؾ سمذاشم ف ﷺ ٓ ٟمٓمٚم ؼ قمٛمٞم ٤من اًم دٟمٞم٤م ذم ـمٚم ٥م رد أسمّم ٤مر ؿ
=
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ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمٜم٤موي" :ؾم٠مل اهلل أوًٓ أن ي٠مذن ًمٜمٌٞمف أن يِمٗمع صمؿ أىمٌؾ قمغم اًمٜمٌل
ٛمً٤م ؿمٗم٤مقم ف ًمف صمؿ يمَر ُم٘مٌ ً
ال قمغم رسمف أن ي٘مٌؾ ؿمٗم٤مقم ف"( .)1ا .
ﷺ ُمٚم ً
ىم٤مل ذم اىم ْم٤مل اًمٍماط اعمً ٘مٞمؿ" :ومٕمٚمؿ أن اًم قؾمؾ اًمذي ذيمروه ق مم٤م يٗمٕمؾ
سم٤مٕطمٞم٤مل دون إُمقات و ق اًم قؾمؾ سمدقم٤ماٝمؿ وؿمٗم٤مقم ٝمؿ وم٢من احلل يٓمٚم ٥م ُمٜم ف
ذًمؽ واعمٞم٧م ٓ يٓمٚم٥م ُمٜمف رل ٓ دقم٤مل وٓ همػمه ويمذًمؽ طمدي٨م إقمٛمك وم٢مٟم ف
ـمٚم٥م ُمـ اًمٜمٌل ﷺ أن يدقمق ًمف ًمػمد قمٚمٞمف سمٍمه ومٕمٚمٛمف اًمٜمٌل ﷺ دقم٤مل أُمره ومٞمف أن
يً٠مل اهلل ىمٌقل ؿمٗم٤مقم٦م ٟمٌٞمف ومٞمف ومٝمذا يدل قمغم أن اًمٜمٌل ؿمٗمع ومٞمف وأُم ره أن يً ٠مل
اهلل ىمٌقل ؿمٗم٤مقم ف وأن ىمقًمف« :أؾم٤مًمؽ وأشمقضمف إًمٞمؽ سمٜمٌٞمؽ حمٛم د ٟمٌ ل اًمرمح ٦م».
أي :سمدقم٤ماف وؿمٗم٤مقم ف يمام ىم٤مل قمٛمر( :يمٜم ٤م ٟم قؾم ؾ إًمٞم ؽ سمٜمٌٞمٜم ٤م) ومٚمٗم ظ اًم قضم ف
واًم قؾمؾ ذم احلديثلم سمٛمٕمٜمك واطمد صمؿ ىم٤مل« :ي٤م حمٛمد ي٤م رؾم قل اهلل إين أشمقضم ف
سمؽ إمم ريب ذم طم٤مضم ل ًم ٘مْمٞمٝم٤م .اًمٚمٝمؿ ومِمٗمٕمف ذم» .ومٓمٚم٥م ُمـ اهلل أن يِم ٗمع ومٞم ف
ٟمٌٞمف.
()2

وىمقًمف" :ي٤م حمٛمد ي٤م ٟمٌل اهلل" .ذا وأُمث٤مًم ف ٟم دال

=

ويٓمٚم ٥م سم ف اؾم حْم ٤مر

إًمٞمٝمؿ و ؿ أطمرص ُم٤م يٙمقٟمقن قمغم ذًمؽ وىمد قمٛمل ُمٜمٝمؿ يمثػم :يم٤مًمٕمٌ٤مس قمؿ اًمٜمٌل ﷺ واسمٜم ف
اسمـ اًمٕمٌ٤مس وقم٘مٞمؾ اسمـ أسمك ـم٤مًم٥م وضم٤مر اسمـ قمٌد اهلل وهمػم ؿ.
اٟمٔمر :ذه ُمٗم٤م ٞمٛمٜم٤م ص ( )27واٟمٔمر :اًمرد قمغم دقم قى أن اًم قؾم ؾ إٟم ام يم ٤من سم٤مًم ذات شمٕمٚمٞم ؼ
اًمديم قر /قمٌد اهلل اًمًٝمكم قمغم آؾم ٖم٤مصم٦م ()291- 292/4

( )4ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ( )421/3اًمٓمٌٕم ٦م اًمث٤مٟمٞم ٦م :قم ٤مم (4294

) دار اًمٗمٙم ر.

وٟم٘مٚمف قمٜمف ذم ضمالل اًمٕمٞمٜملم ص (.)632
( ) 3سمٕمض اًمرواي٤مت مل شمرد ومٞمٝم٤م ذه اًمٚمٗمٔم٦م وورد ذم سمٕمْمٝم٤م(( :إين أتوجـه بـه إىل ر .)).....اٟمٔم ر:
اًمرد قمغم اًم٘مٌقريلم شم٠مًمٞمػ :محد لل ُمٕمٛمر ص (.)86
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ومٞمخ٤مـم٥م اعمِمٝمقد سم٤مًم٘مٚم٥م يمام ي٘مقل اعمّمكم :اًمًالم قمٚمٞمؽ

يمثػما خي٤مـم٥م ُمـ ي ّم قره
أهي٤م اًمٜمٌل ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف واإلٟمً٤من يٗمٕمؾ ُمثؾ ذا ً
ذم ٟمٗمًف وإن مل يٙمـ ذم اخل٤مرج ُمـ يًٛمع اخلٓم٤مب"( .)2اٟم ٝمك.
وأُم٤م ُم٤م روي ُمـ أن قمثامن سمـ طمٜمٞمػ راوي ذا احلدي٨م قمٚمؿ ذا اًمدقم٤مل عمـ
يم٤من ًمف طم٤مضم٦م قمٜمد قمثامن زُمـ إُم٤مرشم ف سمٕم ده ﷺ وقمً ر قمٚمٞم ف ىمْم ٤م ٤م وومٕمٚم ف
()3

وم٘مْم٤م ٤م

ومذًمؽ رأي ُمـ قمثامن سمـ طمٜمٞمػ ىمّمدً ا ًمٚم ؼمك سم٠مًمٗم٤مظ اًمٜمٌ ل ﷺ ُم ـ

همػم ىمّمد اؾم ٖم٤مصم٦م ذم اًمِمٗم٤مقم٦م إن بح٧م شمٚمؽ اًمرواي٦م وم٢من ذم ؾمٜمد ٤م ُم٘م ٤مًٓ سم ؾ
ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :إن إُم٤مرات اًمقوع ٓاح٦م قمٚمٞمٝم٤م.
وىمد قمٚمٛم٧م أن احلدي٨م إذا ؿمذ قمـ ىمقاقم د اًمِم رع ٓ يٕمٛم ؾ سم ف وًم ق رواه
اًمٕمدل اًمْم٤مسمط قمـ ُمثٚمف .وُمـ اطم ٩م سمف قم غم دقم ٤مل اعمٞم ٧م واًمٖم٤ما ٥م وم٘م د ظم ٤مًمػ
ٟمّمقص اًمٙم ٤مب واًمًٜم٦م وقمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمد ؿ ُمـ أٟمف ًمٞمس ومٞمف دقم٤مل سم ؾ
ق شمقؾمؾ سمٜمدال احل٤مرض واًمدقم٤مل أظمص ُمـ اًمٜم دال ومٚم ٞمس يم ؾ ٟم دال دقم ٤مل إذ
اًمدقم٤مل ٟمدال قمٌ٤مدة ُم ْمٛمـ ًمٚمً١مال واًمٓمٚم٥م ُمـ اعمٜم٤مدي جلٚم٥م ٟمٗم ع أو دوم ع رض
وًمق سم٘مريٜم٦م اعم٘م٤مم :يم٠من ي٘مقل ُمـ أذف قمغم الك يم٤مًمٖمرق ُمثالً :ي٤م اهلل ومٝمذا دقم٤مل
اعمْمٓمر .ومٙمٞمػ يدقمق اعمْمٓمر همػم اهلل ومٞم٘مقل :ي٤م ومالن ذم ذًمؽ اعم٘م٤مم واهلل ي٘م قل:
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ إبؾ و ل ذم اعمٜم٘مقل ُمٜمف (.)781/3
( )3اىم ْم٤مل اًمٍماط اعمً ٘مٞمؿ خم٤مًمٗم٦م أبح٤مب اجلحٞمؿ ( )781 /3حت٘مٞمؼٟ :م٤مس اًمٕم٘مؾ.
( ) 2ذه اًم٘مّم ٦م روا ٤م اًمٓم ؼماين ذم اًمّم ٖمػم ( )481 /4واًمٙمٌ ػم ( )48-47 /9واًمٌٞمٝم٘م ل ذم
اًمدٓاؾ ( )458 /5و ل ىمّم٦م ُمٜمٙمرة ٓ شمّمح.
اٟمٔمرُ :مٜم٤مىمِم٦م أؾم٤مٟمٞمد ٤م وإسمٓم٤م ٤م ذم يم ٤مب :ذه ُمٗم٤م ٞمٛمٝم٤م ص ( )28ومام سمٕمد ٤م وشمٕمٚمٞمؼ :اًمًٝمكم
قمغم آؾم ٖم٤مصم٦م (.)292 /4
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ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ(.)1
ويمٞمػ حي ٩م اًمٕم٤ممل سمذًمؽ احلدي٨م قمغم ضمقازه وىمد ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ىمررٟم٤مه ويمٞم ػ
يٙم٤مسمر سم٠من ذا اًم٘م٤ماؾ ٓ يٕم ٘مد اًمٜمٗمع واًمير ومٞمٛمـ ٟم٤مداه و ق يٕم ٘م د سم٠مٟم ف يً ٛمع
بقشمف وًمق يم٤من ذم اًمنمق واعمٜم٤مدي سم٤مًمٖمرب وأٟمف يٕمٚمؿ ُم٤م ٟمزل سمف ُم ـ اًمِم دة وُم ٤م
طمؾ سمف ُمـ اًمٙمرسم٦م أومال يٙمقن ٟم٤موم ًٕم٤م عمـ يٕم ٘مد ومٞمف أٟم ف يٕمٚم ؿ قمٚم ؿ اًمٖمٞم ٥م ﭽ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ( .)2وٟمٌٞمٜم٤م ُمع أٟمف ؾمٞمد وًمد لدم وطم ًّٞم ٤م
ذم ىمؼمه ٓ يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م و ق ٓ يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م ذم اًمدٟمٞم٤م ومٙمٞمٗمام( )3سمٕمد ووم٤مشمف يمام ق
ُمًٌقط ذم يم ٥م اًمٗم٘مف ومٙمٞمػ ي٘م قل ذا اًمٕم ٤ممل( )4أن ذًم ؽ جم ٤مز إؾم ٜم٤مدي وأن
ىمريٜم ف اإلؾمالم و ق ٓ يٛمٙمٜمف إٟمٙم٤مر ُم٤م ؾمٌؼ صمؿ ي٘مرأ يمؾ يقم ذم اًمٙم ٥م اًمٗم٘مٝمٞم ٦م
وي٘مرر ذم سم٤مب اًمردة أًمٗم٤م ًفم٤م يٙمٗمر اًمٜم٤مـمؼ هب٤م سمٛمج رد اًم ٚمٗمظ هب ٤م ُم ـ هم ػم اقم ٌ ٤مر
اعمج٤مز وشمٚمؽ اًم٘مريٜم٦م اًم ل ب٤مرت ًمف ىمريٜم٦م ومٝمق إُم٤م ضم٤م ؾ أو ُم ج٤م ؾ سم ام سف
ذًمؽ اًم٘م٤ماؾ :ي٤م ومالن ُمـ اًمٕمٌ٤مدات اخل٤مب٦م سمف شمٕم٤ممم إمم همػمه واحل٤مل ُم٤م ذيمره.
ومقاهلل إن اًمٕم٤مُمل اًمذيمل ًمٞمدرك ذًمؽ سمٗمٓمرشمف اًمًٚمٞمٛم٦م ًمق رضمع إًمٞمٝم٤م وظمغم سمٞمٜمف
وسمٞمٜمٝم٤م وم٘مد طمٙمل أن ؿم٤مُم ًٞم٤م ُمـ اًمٕمقام يم٤من ذم ؾمٗمٞمٜم٦م ًمٕمٌ٧م هب٤م اعم قاج وأذوم ٧م
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ؾمقرة اًمٜمٛمؾ أي٦م.)53(:
( )3ؾمقرة إقمراف أي٦م.)488( :
( )2يمذا وًمٕمٚمٝم٤م":ومٙمٞمػ".
( )1يٕمٜمل سمف :أمحد زيٜمل دطمالن ويمالُمف ذم يم ٤مسمف :ظمالب٦م اًم٘مقل ذم سمٞم٤من أُم رال اًمٌٞم ٧م احل رام ص
( )366 -361ـمٌٕم٦م ( .) 4226وذم اًمرد قمٚمٞمف اٟمٔمر :ب ٞم٤مٟم٦م اإلٟمً ٤من قم ـ وؾمقؾم ٦م اًمِم ٞمخ
دطمالن ص ( .)328 327 333 334واٟمٔمر :اًم دقم٤مل ًمٚمٕم رود ( )922 -943واًمِم ٞمخ
أسمق سمٙمر ظمقىمػم وضمٝمقده (.)111/3
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قمغم اًمٖمرق وم٘م ٤مم اًمٜم ٤مس يّم ٞمحقن ويٜم ٤مدون ُم ـ أقم امق ىمٚم قهبؿ :ي ٤م روم ٤مقمل
ي٤مضمٞمالين ي٤م سمدوي ومرومع ذًمؽ اًمِم٤مُمل ـمرومف إمم اًمًامل وىم٤مل :ي٤م ؾم ٞمدي()1هم رق
همرق اًمٜم٤مس ٟمًٞمقك ي٤م ؾمٞمدي همرق همرق اًمٜم٤مس ُم٤م سمٞمٕمرومقك.
وىمد ىمص اهلل قمـ يمٗم٤مر ىمريش سم٠محتؿ إذا يم٤مٟمقا ذم اًمٗمٚمؽ و ٤مج قمٚم ٞمٝمؿ اًمٌح ر
دقمقا اهلل خمٚمّملم وإذا ٟمج٤م ؿ إمم اًمؼم أذيمقا قمغم قمٙمس اًم٘مّم٦م اًمً٤مسم٘م٦م(.)2
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦مُ" :مـ ضمقز أن يٓمٚم٥م ُمـ اعمخٚمقق يمام يٓمٚم٥م ُمـ
اخل٤مًمؼ ُمـ يمِمػ اًمِمدااد ومٙمٗمره ذ ُمـ يمٗمر قمٌ٤مد إب ٜم٤مم :وم ٢محتؿ ٓ يٓمٚمٌ قن
ُمٜمٝم٤م يمام يٓمٚم٥م ُمـ اهلل يمام ىم٤مل :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪ ﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶ ﮷
﮸ ﮹ ﮺ﭼ( .)3ومٌلم ؾمٌح٤مٟمف أٟمف إذا ضم٤مل قم ذاب اهلل أو أشم ٧م اًمً ٤مقم٦م ٓ
يٓمٚمٌقن إٓ اهلل ذم يمِمػ اًمِمدااد وضمٚم ٥م اًمٗمقاا د وىم ٤مل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ( .)4ىم٤مل :وىمد وىمع ذم يمثػم ُمـ ذًمؽ ُم٤م وىمع ُمـ اًمٕم٤مُم٦م
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 4ضم٤مل قمـ إُم٤مم ُم٤مًمؽ وهمػمه يمرا ٦م اًمدقم٤مل هبذا اًمٚمٗمظ :ي٤م ؾمٞمدي وىم٤مل":ىمؾ يمام ىم٤مًم ٧م إٟمٌٞم ٤مل:
ي٤مرب ي٤مرب . "...اٟمٔمر :اًمٕم ٌٞم٦م ُمع اًمٌٞم٤من واًم حّمٞمؾ ( )132/47( )165/4واٟمٔمر :جمٛم قع
اًمٗم ٤موى (.)182/33( )222/3( )327/4
( )3وًمذًمؽ ذ ٥م اًمِمٞمخ /حمٛمد سمـ قمٌد اًمق ٤مب رمحف اهلل :إمم أن ُمنميمل زُم٤مٟمٜم ٤م أؿم د إذا ًيم ٤م ُم ـ
ىمريشٕ :ن ىمريش ينميمقن ذم اًمرظم٤مل وخيٚمّمقن ذم اًمِمدة يمام ذيمر اًم٘مرلن قمٜمٝمؿ .أُم ٤م ُمِم ريمق
زُم٤مٟمٜم٤م ومٝمؿ ُمنميمقن ذم اًمرظم٤مل واًمِمدة واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.
( )2ؾمقرة إٟمٕم٤مم أي ٤من.)14 12( :
( )1ؾمقرة اإلهال أي٦م.)57( :
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وهمػم ؿ"(.)1ا .
بؼي هـا حديث آخر غر حديث األطؿى حي ٩م سم ف اعمٖم ّررون ًمٚمجٝم ٤مل قم غم
ضمقاز دقم٤مل اعمٞم٧م واًمٖم٤ما٥م و ق اًمقارد ذم أذيم٤مر اًمًٗمر« :إذا اٟمٗمٚم ٧م داسم٦م أطمديمؿ
طم٤مرضا ؾمٞمحًٌف»(.)2
سم٠مرض ومالة ومٚمٞمٜم٤مد :ي٤م قمٌ٤مد اهلل اطمًٌقا وم٢من هلل
ً
فقجاب طـه :سم٠مٟمف طمدي٨م وٕمٞمػ وذيمر سمٕمض اًمٕمٚمامل :أٟم ف طم دي٨م ُمٜمٙم ًرا:
وم٢مٟمف ُمـ رواي٦م ُمٕمروف سمـ طمً٤من و ق ُمٜمٙمر احلدي٨م يمام ىم٤مًمف اسمـ قمدي(.)3
٤مرضا
وُمع ذًمؽ ومٝمق ٓ يدل قمغم دقم٤مل اعمٞم٧م واًمٖم٤ما٥مٟٕ :مف ىم٤مل ومٞمف :أن هلل طم ً
ؾمٞمحًٌف وم٤معمٜم٤مدى طم٤مرض طمل ويمٚمف اهلل هب ذا إُم ر و ق ُم ـ قمٌ ٤مده اًم ذيـ ٓ
ٟمٕمٚمٛمٝمؿ ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﭼ (.)4
ويمؾ قم٤مىمؾ ي ٞم٘مـ أٟمف ﷺ ٓ ي٠مُمر سمٛمٜم٤مداة ُمـ ٓ يًٛمع وٓ يٕملم ُمـ ٟم٤مداه ومال
يٕم٤مرض ذا احلدي٨م اًمٙم ٤مب واًمًٜم٦م اعم٤مٟمٕملم ُمـ سف اًمدقم٤مل ًمٖم ػم اهلل شمٕم ٤ممم
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4مل أىمػ قمٚمٞمف.
( )3أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم ح ( )357/42()4264وأسمق يٕمكم ذم ُمًٜمده يمام ذم جمٛم ع اًمزواا د
( .)423 /42ىم٤مل اهلٞمثٛمل":وومٞمفُ :مٕمروف سمـ طمً٤من و ق وٕمٞمػ".
يمام أظمرضمف اسمـ أسمك ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ ( )131 /42وومٞمف قمدة قمٚمؾ.
وأظمرضمف اسمـ اًمًٜمل ذم قمٛمؾ اًمٞم قم واًمٚمٞمٚم ٦م ح ( )642ص ( )416ـمٌٕم ٦م (4121

) دار:

اجلٞمؾ سمػموت.
أيْم٤م إًمٌ٤مين ذم ؾمٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ح ( )428 /3( )566يمام وٕمٗمف ب٤مًمح
واحلدي٨م وٕمٗمف
ً
لل اًمِمٞمخ ذم :ذه ُمٗم٤م ٞمٛمٜم٤م ص (.)63
( )2اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مل ( .)3235 /5واٟمٔمرً :مً٤من اعمٞمزان (.)54 /5
( )1ؾمقرة اعمدصمر أي٦م.)24( :
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وٓ يٕمرف قمـ أطمد ُمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ واإليامن اًمذيـ هلؿ ًمً٤من بدق ذم إُم٦م ومل
شم٠مت سمف ذيٕم٦م ُمـ اًمنمااع سمؾ اعمٜم٘مقل قمـ مجٞمع إٟمٌٞم٤مل ُم٤م ي رده ويٌٓمٚم ف يم ام ذم
اًمٙم ٤مب اًمٕمزيز.
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل" :وُمـ أٟمقاقمف أي :اًمِم رك ـمٚم٥م احل قاا٩م
ُمـ اعمقشمك وآؾم ٖم٤مصم٦م هبؿ واًم قضمف إًمٞمٝمؿ و ذا أبؾ ذك اًمٕم٤ممل وم٢من اعمٞم٧م ىمد
رضا وٓ ٟمٗم ًٕم٤م ومْم ً
ال قمٛمـ اؾم ٖم٤مث سمف أو ؾم٠مًمف
اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف و ق ٓ يٛمٚمؽ ًمٜمٗمًف ً
أن يِمٗمع ًمف إمم اهلل و ذا ُمـ ضمٝمٚمف سم٤مًمِم٤مومع واعمِمٗمقع قمٜمده"( )1ا .
وىمد أـمٚمٜم٤م اًمٙمالم ذم ذا اعم٘م ٤ممٕ :ن ذا اهلٜم دي وأرضاسم ف يً ٛمقن ذًم ؽ
شمقؾمؾ ويٜمّمٌقن أٟمٗمًٝمؿ ًمٚمدوم٤مع قمٜمف متح ً
ال قم ٤مُمٚمٝمؿ اهلل سمٕمدًم ف يم ام ضمٜم قا قم غم
اًم قطمٞمد وأ ٚمف.ا .
قال اهلـدي" :واًمث٤مًم٨م :روى اًمدراُمل قم ـ أيب اجل قزال ىم ٤مل :ىمح ط أ ؾ
اعمديٜم٦م ىمح ًٓم٤م ؿمديدً ا ومِمٙمقا إمم قم٤ماِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م :وم٤مٟمٔمروا ىم ؼم اًمٜمٌ ل
ﷺ ومجٕمٚمقا ُمٜمف يمقة إمم اًمًامل طم ك ٓ يٙمقن سمٞمٜمف وسملم اًمً امل ؾم ٘مػ ومٗمٕمٚم قا
ومٛمٓمروا طم ك ٟمٌ٧م اًمٕمِم٥م وؾمٛمـ اإلسمؾ طم ك شمٗم ٘م٧م ُمـ اًمِم حؿ ومً ٛمك قم ٤مم
اًمٗم ؼ"(.)2
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4اٟمٔمرُ :مدارج اًمً٤مًمٙملم ( .)215/4و ذا ُمٜم٘مقل ومٞمام يٌدو قمـ اسمـ قمٞمًك ذم اًمرد قمغم اعمً ٖمٞمثلم
سمٖمػم اهلل ص ( )537وٛمـ اجل٤مُمع اًمٗمريد.
( ) 3أظمرضمف اًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف ذم اعم٘مدُم٦م سم٤مبُ :م ٤م أيم رم اهلل شمٕم ٤ممم سم ف ٟمٌٞم ف ﷺ سمٕم د ُمقشم ف ح ()92
( .)12/4واخلؼم وٕمٞمػ ضمدً ا :ومٞمف قمدة قمٚمؾ:
أ ـ أٟم ف ُمًٚمً ؾ سم٤مًمْم ٕمٗم٤مل ومٗمٞم ف :ؾم ٕمٞمد سم ـ زي د ىم ٤مل قمٜم ف اًم ذ ٌل ذم اعمٞم زان
(":)428/3وٕمٞمػ" .وىم٤مل اًمٜمً٤مال وهمػمهً":مٞمس سم٤مًم٘مقي".
=
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أقولٟ :مٕمؿ ذيمره اًمدارُمل ذم سم٤مبُ :م٤م أيمرم اهلل ٟمٌٞمف سمٕم د ُمقشم ف .ىم ٤مل ذم جمٛم ع
اًمٌح٤مر :يمقى إمم اًمًامل أي ُمٜم٤مومذ مجع يمقة سمٗم ح يم ٤مف وو ٛمٝم٤م ىمٞم ؾ :ؾم ٌٌف أن
اًمًامل عم٤م رأت ىمؼمه سمٙم٧م وؾم٤مل اًم قادى ُم ـ سمٙم٤ماٝم ٤م ًم٘مقًم ف شمٕم ٤ممم :ﭽ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖﭼ( .)1وىمٞمؾ :اؾم ِمٗم٤مع سم٘مؼمه ﷺ .ا .
ومٝمذا ُمـ ُمِمٙمؾ أصم٤مر اعم ِم٤مهب٦م اًم ل ٓ حي ٩م هب٤م وم٢من آؾم ً٘م٤مل اعم٠مصمقر ضم ٤مر
سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ُمـ قمٝمد ﷺ إمم ذا اًمٕمٝمد ُمع أن قم٤ماِم٦م يم٤مٟم٧م ذم احلجرة ويدظمؾ
إًمٞمٝم٤م ُمـ اًمٌ٤مب وسمٕمد ذًمؽ سمٜمل احل٤ماط أظمر ومل يذ ٥م أطم د ُم ـ اًمّم ح٤مسم٦م إمم
اًم٘مؼم اًمٜمٌقي يً ً٘مك قمٜم ده وٓ سم ف وًم ق يم ٤من ًمٜم٘م ؾ واؾم ٗم٤مض ومل ٟمح ٩م إمم
=

وومٞمف :قمٛمرو سمـ ُم٤مًمؽ اًمٜمٙمري ىم٤مل قمٜم ف اسم ـ قم ديُ":مٜمٙم ر احل دي٨م قم ـ اًمث٘م ٤مت ويً رق
احلدي٨م" .اًمٙم٤مُمؾ (.)462 /6
وومٞم ف :أسمق اًمٜمٕمامن حمٛمد اًمٗمْمؾ ىمد اظم ٚمط ذم لظمر قمٛمره وقمده احل٤مومظ سمر ٤من اًم ديـ احلٚمٌ ل ذم
اعمخ ٚمٓملم ذم اعم٘مدُم٦م ص ( .)294اٟمٔمر :اًم قؾمؾ ًمألًمٌ٤مين ص (.)414
بُ -م٤م روي قمـ قم٤ماِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمـ وم ح اًمٙمقة ذم ىمؼمه إمم اًمًامل ًمٞمس سمّمحٞمح وٓ يثٌ٧م
إؾمٜم٤مده ومم٤م يٌلم يمذب ذا أٟمف ذم ُمدة طمٞم٤مة قم٤ماِم٦م مل يٙمـ ًمٚمٌٞم٧م يمقة سمؾ يم٤من سمٕمْم ف سم٤مىمٞمً ٤م قم غم
قمٝمد رؾمقل اهلل ﷺ سمٕمْمف ُمً٘مقف وسمٕمْمف ُمٙمِمقف .اٟمٔم ر :شمٚمخ ٞمص آؾم ٖم٤مصم٦م ص (-58
.)59
ج ٓ -يٕمرف ذم شم٤مريخ اعمًٚمٛملم قم٤مم يًٛمك قم٤مم :اًمٗم ؼ.
د -أن اإلسمؾ ٓ شم ٗم ؼ ُمـ اًمِمحؿ سمؾ إذا زاد ىمد ي٘م ٚمٝم٤م أو يٙمن فمٝمر ٤م أُم٤م اًم ٗم ؼ ومال حيّمؾ هل٤م
يمام ق ُمٕمٚمقم ًمدى أ ٚمٝم٤م.
اٟمٔمر :شمٗمّمٞمؾ ذه اًمٕمٚمؾ وهمػم ٤م قمٜمد اسم ـ شمٞمٛمٞم ٦م ذم اًم رد قم غم اًمٌٙم ري ( )416 /4ويم ٤مب:
اًم قؾمؾ ًمألًمٌ٤مين ص ( )436ويم ٤مب :ذه ُمٗم٤م ٞمٛمٜم٤م ص ( )72و ٤مُمش (ُ )4مـ اًم ٕمٚمٞمؼ قم غم
آؾم ٖم٤مصم٦م ًمٚمديم قر /اًمًٝمكم (.)121 – 123 /4

( )4ؾمقرة اًمدظم٤من أي٦م.)39( :
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طمدي٨م واطمد ومٞمف ُم٤م ومٞمف.
وىمد روي قمـ ظم٤مًمد سمـ ديٜم٤مر قمـ أسمك اًمٕم٤مًمٞم٦م يمام ذيمر حمٛم د سم ـ إؾم ح٤مق ذم
ُمٖم٤مزي٦م ُمـ زي٤مدات يقٟمس سمـ سمٙمػم قمـ أيب ظمٚمدة ظم٤مًمد سمـ ديٜم٤مر ىم٤مل :طمدصمٜم٤م أسم ق
هيرا قمٚمٞم ف رضم ؾ ُمٞم ٧م
اًمٕم٤مًمٞم٦م ىم٤مل :عم٤م وم حٜم٤م شمًؽم وضمدٟم٤م ذم سمٞم٧م ُم٤مل اهلرُمزان
ً
قمٜمد رأؾمف ُمّمحػ ًمف وم٠مظمذٟم٤م اعمّمحػ ومحٛمٚمٜم٤م ه إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ومدقم٤م ًم ف
يمٕم ًٌ٤م ومٜمًخف سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وم٠مٟم٤م أول رضمؾ ُمـ اًمٕمرب ىمرأه ىمرالة ُمثؾ ُم٤م ىمرأ اًم٘مرلن ىم٤مل
ظم٤مًمد :وم٘مٚم٧م ٕسمك اًمٕم٤مًمٞم٦مُ :م٤م يم٤من ومٞمف؟ ىم٤مل :ؾمػمشمٙمؿ وأُمقريمؿ وحلقن يمالُمٙم ؿ
ؼما
وُم٤م ق يم٤ماـ سمٕمد ىمٚم٧م :ومام بٜمٕم ؿ سم٤مًمرضمؾ؟ ىم٤مل :طمٗمرٟم٤م سم٤مًمٜمٝم٤مر صمالصم٦م قمِم ر ىم ً
ُم ٗمرىم٦م ومٚمام يم٤من سم٤مًمٚمٞمؾ دومٜم٤مه ؾم٤مويٜم٤م اًم٘مٌقر يمٚمٝم٤م ُمع إرض ًمٜمٕمٛمٞمف قمغم اًمٜم٤مس ٓ
يٜمٌِمقٟمف وم٘مٚم٧م :وُم٤م يرضمقن ُمٜمف؟ ىم٤مل :يم٤مٟم٧م اًمً امل إذا طمًٌ ٧م قم ٜمٝمؿ أسم رزوا
اًمنير ومٞمٛمٓمرون وم٘مٚم٧مُ :مـ يمٜم ؿ شمٔمٜمقن اًمرضمؾ؟ ىم٤مل :رضمؾ ي٘م٤مل ًمف" :داٟمٞم٤مل"
وم٘مٚم٧مُ :مٜمذ يمؿ وضمدمتقه ىمد ُم٤مت؟ ىم٤ملُ :مٜمذ صمالصماما٦م ؾمٜم٦م ىمٚم ٧م :يم ٤من شمٖم ػم ُمٜم ف
ؿمٞم ًئ٤م؟ ىم٤مل ٓ :إٓ ؿمٕمرات ُمـ ىمٗم٤مه أن حلقم إٟمٌٞم٤مل ٓ شمٌٚمٞمٝم٤م إرض وٓ شم٠ميمٚمٝم٤م
اًمًٌ٤مع(.)1
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ذه اًم٘مّم٦م :روا ٤م اًمٌٞمٝم٘مل سم٢مؾمٜم٤مده ذم دٓا ؾ اًمٜمٌ قة ( )284 /4وذيمر ٤م اًمٓم ؼمي ذم شم٤مرخي ف
خم ٍمة ( )92 /1وذم إطمقال ٕيب قمٌٞم د خم ٍم ( )877ص( )263يم ام ذيمر ٤م ؿم ٞمخ
اإلؾمالم ذم اىم ْم ٤مل اًمٍم اط اعمً ٘مٞمؿ ( )582/3واحل ٤مومظ اسم ـ يمث ػم ذم اًمٌداي ٦م واًمٜمٝم٤مي ٦م
( )12/3وىم٤مل ":إؾمٜم٤مده بحٞمح إمم أسمك اًمٕم٤مًمٞم٦م وإُم٤م أن حلقم إٟمٌٞم ٤مل ٓ شمٌٚمٞمٝم ٤م إرض وم٘م د
ورد ومٞمٝم٤م احلدي٨م اًمّمحٞمح قمـ أوس سمـ أوس ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌل ﷺ ىم ٤مل(( :إن اهلل حـرم
طذ األرض أن تلكل أجساد األكبقاء .))..رواه أسم ق داود ح ( )4217واسم ـ ُم٤مضم ف ح ()4286
( )216 /4واًمٜمً ٤مال ح ( )92/2( )4271واًم دارُمل ( )259 /4واحل ٤ميمؿ ذم اعمً درك
=
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٤مازا أو ومْم ٞمٚم٦م ًمٜمّم ٥م
ومٚمق يم٤من آؾم ً٘م٤مل سم٘مٌقر إٟمٌٞم٤مل صمؿ سمٛمـ يٚم ٞمٝمؿ ضم ً
قمٚمام أوًمئؽ اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر ومل يٕمٛمقا ىمؼمه ًمئال يٗم ـ اًمٜم ٤مس سم ف عم ٤م
قمٚمٞمف ً
اقمٚمٛمقا ُمـ اؾم ً٘م٤ماٝمؿ سمف وًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا أقمٚمؿ سم٤مهلل ورؾمقًمف وديٜم ف ُم ـ اخلالا ػ
اًم ل ظمٚمٗم٧م سمٕمد ؿ ومام زاًم٧م اًمّمح٤مسم٦م شمًد اًمذرااع يمام ذم ذه اًم٘مّم٦م ويمام ومٕمؾ
()1

قمٛمر ريض اهلل قمٜمف ُمـ ىمٓم ع اًمِم جرة اًم ل سمقي ع حت ٝم ٤م رؾم قل اهلل

ويم ذًمؽ

اًم ٤مسمٕمقن هلؿ سم٢مطمً٤من درضمقا قمغم ؾمٌٞمٚمٝمؿ وم٘مد يم٤من قمٜمد ؿ ُم ـ ىمٌ قر اًمّم ح٤مب
قمدد يمثػم ذم إُمّم٤مر ومام ُمٜمٝمؿ ُمـ اؾم ٖم٤مث هب٤م وٓ دقم٤م قمٜمد ٤م وٓ اؾم ً٘مك هب٤م
وٓ اؾم ٜمٍم وًمق يم٤من ًم قومرت اًمدواقمل قمغم ٟم٘مٚمف(.)2
وبعد كتابتي دا تؼدم رأيت يف تتؿة مـفاج التلسقسً ،مٚمٕمالُم٦م حمٛم قد ؿم ٙمري
إًمقد ُم٤م ٟمّمف" :سمٕمد ذيمر قم٤ماِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م واجلقاب :أن ي٘م٤مل ٓ دًمٞم ؾ ذم
احلٙم٤مي٦م قمغم ُم٤م ىمّمده اًمٕمراىمل ُمـ ضمقاز ٟمدال همػم اهلل شمٕم٤مممٟٕ :مف ٓ ٟمدال ومٞمٝم٤م سمؾ
[ومٞمٝم٤م]( )3أن اهلل رطمؿ أ ؾ إرض عم٤م يمِمٗم٧م قمـ ُمرىمده ﷺ سمحٞم٨م يّمٚمف اًم٘مٓم ر
()4

ُمـ اعمٓمر يمام أن ُمـ ظمقاص أضمً٤مم إٟمٌٞم٤مل مجٞم ًٕم٤م إذا يمِمٗم٧م ٟمزول اعمٓمر قمٚمٞمٝم٤م

وٓ ي٘ميض ُمثؾ ذًمؽ ٟمدال ؿ ودقم٤ماٝمؿ ذم اًمِمدااد ويمذًمؽ ُمـ ظمقابٝم٤م قمدم ليمؾ
=

( )652 /1وهمػم ؿ.

( )4ذيمر ٤م اسمـ وو٤مح ذم اًمٌدع واًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ص ( )19وذيمر ٤م احل٤مومظ ذم اًمٗم ح ( )642/7قمٜم د
ذح احلدي٨م ( :)1456أٟمف وضمد قمٜمد اسمـ ؾمٕمد سم٢مؾمٜم٤مد بحٞمح قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ومذيمر ٤م.
يمام ذيمر ٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم اىم ْم٤مل اًمٍماط اعمً ٘مٞمؿ (.)762 /3
( )3اٟمٔمر :إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ( .)321- 322 /4و ق ذم ضمالل اًمٕمٞمٜملم ص ()636
( )2ذم إبؾ":ومٞمٝمؿ".
( )1ذه اخل٤مبٞم٦م حت ٤مج إمم دًمٞمؾ إلصمٌ٤م ٤م.
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أيْم٤م دقم٤مل ٤م وًمق ضم٤مز اؾم ً٘م٤م ه ﷺ ذم ذه احل٤مًم٦م
إرض إي٤م ٤م وٓ ي٘م يض ً
عم٤م قمدل قمٛمر إمم اًمٕمٌ٤مس يمام ؾمٌؼ ىمري ًٌ٤م.
و ذا يمٚمف ًمق ؾم ٚمٛمٜم٤م ب ح٦م ُمث ؾ ذه احلٙم٤مي ٦م وإذا مل شمّم ح وم ٤معمٜمع أفمٝم ر
واجلقاب أطمؼ"(.)1
صمؿ رأي٧م ذم اىم ْم٤مل اًمٍماط اعمً ٘مٞمؿ ُم٤م ٟمّمف" :وأبح٤مب رؾمقل اهلل ﷺ ىمد
أضمدسمقا ُمرات ود ٝمؿ ٟمقاا٥م همػم ذًمؽ ومٝمال ضم٤ملوا وم٤مؾم ً٘مقا واؾم ٖم٤مصمقا قمٜم د
()2

ىمؼم اًمٜمٌل ﷺ سمؾ ظمرج قمٛمر سم٤مًمٕمٌ٤مس وم٤مؾم ً٘مك سمف

ومل يً ًؼ قمٜمد ىم ؼم اًمٜمٌ ل

ﷺ.
سمؾ ىمد روي قمـ قم٤ماِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أحت٤م يمِمٗم٧م قمـ ىم ؼم اًمٜمٌ ل ﷺ ًمٞمٜم زل
()3

وم٢مٟمف رمح٦م شمٜمزل قمغم ىمؼمه ومل شمً ًؼ قمٜمده وٓ اؾم ٖم٤مصم٧م ٜم٤مك و ذا عم ٤م

اعمٓمر

سمٜمٞم٧م طمجرشمف قمغم قمٝمد اًم ٤مسمٕملم سم٠ميب ق وأُم ل ﷺ شمريم قا ذم أقمال ٤م يم قة ُم ـ
اًمًامل و ل إمم أن سم٤مىمٞم٦م ومٞمٝم٤م ُمقوقع قمٚمٞمٝم٤م ؿمٛمع قمغم أـمراومف طمج٤مرة متًٙمف
سم٤مرزا إمم اًمًامل وسمٜمل ذًمؽ عم٤م اطمؽمق اعمًجد واعمٜم ؼم ؾم ٜم٦م :سمْم ع
ويم٤من اًمً٘مػ ً
()4

ومخًلم وؾم اما٦م
()5

سمٌٍمى

وفمٝمرت اًمٜم٤مر سم٠مرض احلج٤مز اًم ل أو٤ملت هل ٤م أقمٜم ٤مق اإلسم ؾ

وضمرت سمٕمد ٤م وم ٜم٦م اًمؽمك سمٌٖمداد( )1وهمػم ٤م صمؿ قمٛمر اعمًجد واًمً٘مػ

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4شم ٛم٦م ُمٜمٝم٤مج اًم ٠مؾمٞمس ص ( )35 -36ـمٌٕم٦م سمقُمٌ٤مي (.) 4229
( )3شم٘مدم خترجيف ص (.)26
( )2شم٘مدم ذم ص ( )74أن ذه احلٙم٤مي٦م مل شمّمح.
( )1اٟمٔمر :شمٗمّمٞمؾ ذه احل٤مدصم٦م ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم(.)492/ 42
( )6و ذه ُمـ ُمٕمجزات اًمٜمٌل ﷺ وم٘مد أظمؼم قمٜمٝم٤م سم٠ميب ق وأُمل ىمٌؾ وىمققمٝم٤م سمٛمئ٤مت اًمًٜملم وم٘مد
ورد ذم احلدي٨م اعم ٗمؼ قمغم بح ف أن اًمٜمٌل ﷺ ىم٤مل(( :ال تؼوم الساطة حتى خترج كار مـن أرض
=
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يمام يم٤من وأطمدث طمقل احلجرة احل٤ماط اخلِم٥م صمؿ سمٕمد ذًمؽ سمًٜملم ُم ٕمددة سمٜمٞم٧م
اًمٕم ٌ٦م قمغم اًمً٘مػ وأٟمٙمره ُمـ يمر ف قمغم أٟم٤م ىمد رويٜم٤م ذم ُمٖم٤مزي حمٛمد سمـ إؾمح٤مق
ُمـ زي٤مدات يقٟمس سمـ سمٙمػم قمـ أيب ظمٚمدة ظم٤مًمد سمـ ديٜم ٤مر )2("...صم ؿ ؾم ٤مق اًم٘مّم ٦م
اًمً٤مسم٘م٦م .وم ٠مُمؾ.
ىم٤مل اعمراهمل(" :)3ووم ح اًمٙمقة قمٜمد اجلدب ُؾمٜم٦م أ ؾ اعمديٜم ٦م يٗم ح قن يم قة ذم
أؾمٗمؾ احلجرة وإن يم٤من اًمً٘مػ طم٤ما ً
ال سملم اًم٘مؼم اًمنميػ واًمًامل".
ىم ٤مل اًمً ٛمٝمقدي(" :)4وؾم ٜم ٝمؿ اًمٞم قم :وم ح اًمٌ ٤مب اعمقاضم ف ًمٚمقضم ف
اًمِم ريػ".ا  .أي :واًمٙمقة ُمًدودة(.)5
قال اهلـدي" :واًمراسمع :روى اًمٌٝمٞم٘مل واسمـ أسمك ؿمٞمٌ٦م سمًٜمد بحٞمح قمـ ُم٤مًمؽ
اًمدار ويم٤من ظم٤مزن قمٛمر ىم٤مل :أب٤مب اًمٜم٤مس ىمحط ذم زُم ٤من قمٛم ر سم ـ اخلٓم ٤مب
=

احلجاز ،تيضء أطـاق اإلبل ببرصى)) .أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اًمٗم ـ ح (ُ )78/42()7448م ـ
اًمٗم ح وُمًٚمؿ ذم اًمٗم ـ وأذاط اًمً٤مقم٦م ح (.)3338/3( )3923
وشمٗمّمٞمؾ ذه احل٤مدصم٦م اٟمٔمره ذم :اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)493-487/42

( ) 4اًم ل أحت٧م اخلالوم٦م اًمٕمٌ٤مؾمٞم٦م وؾمٗمٙم٧م ومٞمٝم٤م دُم٤مل اعمًٚمٛملم قمغم ي د اًمٓم٤مهمٞم ٦م /قٓيم ق اًم ؽمي
دااام قمقٟمً٤م ًمٙمؾ قمدو ًمإلؾم الم واعمً ٚمٛملم يم ػ اهلل
وسم حريض وشمٕم٤مون ُمـ اًمراومْم٦م اًمذيـ ؿ ً

ذ ؿ.

اٟمٔمر :شمٗمّمٞمؾ ذه احل٤مدصم٦م اعم١معم٦م ذم :اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)321 -322/ 42
( )3اىم ْم٤مل اًمٍماط اعمً ٘مٞمؿ (.)579-578 /4
( ) 2زيـ اًمديـ أسمق سمٙمر سمـ احلًلم سمـ قمٛمر اعم قذم ؾم ٜم٦م845( :

) ُم ـ يم ٤مسم ف :حت٘مٞم ؼ اًمٜمّم رة

سم ٚمخٞمص ُم٤م ًمدار اهلجرة ص (.)446
( ) 1قمكم سمـ قمٌد اهلل احلًٞمٜمل ًمف ُمّمٜمػ ذم شم٤مريخ اعمديٜم٦م شمقذم ؾمٜم٦م ( .) 943اٟمٔمر :اًمٌ در اًمٓم ٤مًمع
(.)174/4
( ) 6و ذان اًمٜم٘مالن ُمذيمقران ذم ظمالب٦م اًمٙمالم ٕمحد زيٜمل دطمالن ص (.)317 -315
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ريض اهلل قمٜمف ومج٤مل رضمؾ إمم ىمؼم اًمٜمٌل ﷺ وم٘م٤مل :ي٤م ؾم قل اهلل اؾم ً ؼ ُٕم ؽ
وم٢محتؿ ىمد ٚمٙمقا وم٠مشم٤مه رؾمقل اهلل وم٘م٤مل :اا٧م قمٛمر وم٠مىمراف اًمً الم وم ٠مظمؼمه سم ٠محتؿ
يً ً٘مقن قمٚمٞمؽ اًمٙمٞمس اًمٙمٞمس وم٠مشمك اًمرضمؾ قمٛم ر سم ـ اخلٓم ٤مب ريض اهلل قمٜم ف
وم٠مظمؼمه ومٌٙمك قمٛمر ىم٤مل :ي٤م رب ُم٤م لًمقا ٓ ُم٤م قمجزت قمٜمف"(.)1
أقول :ذم ذه اًمر ي٤م اعمٜم٤مُمٞم٦م طمج٦م قمغم ذا اًمرضمؾ وأُمث٤مًمف وم٢مٟمف ﷺ مل ي٘مؾ أٟم ٤م
اؾم ً٘مك سمؾ أُمر قمٛمر أن يً ً٘مك سم٤مًمٜم٤مس ًمٙمـ ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :أن اًمذي رأى ذا
()2

اعمٜم٤مم سمالل سمـ احل٤مرث

وم٠مشمك سمف سمٕمض اعمدًمًلم ذم احلدي٨م سمدل رضمؾ ٟم٤مؾم ًٌ٤م ًم ف

إمم اًمٌٞمٝم٘مل واسمـ أسمك ؿمٞمٌ٦م صمؿ ىم٤مل" :وًمٞمس آؾم دٓل سم٤مًمر ي ٤م ًمٚمٜمٌ ل ﷺ وم ٢من
ر ي٤مه وإن يم٤مٟم٧م طم ً٘م٤م ًمٙمـ ٓ شمثٌ٧م هب ٤م إطمٙم ٤مم إلُمٙم ٤من اؿم ٌ٤مه اًمٙم الم قم غم
اًمراال وإٟمام آؾم دٓل سمٗمٕمؾ سمالل سمـ احل٤مرث ذم اًمٞم٘مٔم٦م وم٢مٟمف ُمـ أبح٤مب اًمٜمٌل
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4أظمرضمف اسمـ أسمك ؿمٞمٌ٦م يمام ذم وم ح اًمٌ ٤مري ( )196 /3واًمٌٞمٝم٘م ل وذيم ره احل ٤مومظ اسم ـ يمث ػم ذم
اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( )94 /7سم٠مؾم٤مٟمٞمد وٕمٞمٗم٦م ومٞمٝم٤مُ":م٤مًمؽ"و ق جمٝم قل ٓ ُي درى ُم ـ ق؟ صم ؿ
اًم راوي قمٜمف و ق أسمق ب٤مًمح ذيمقان ٓ يٕمرف ًمف ؾم امع ُم ـ ؿم ٞمخف اعمجٝم قل وقمٜم د اًمٌٞمٝم٘م ل
قمٜمٕمٜمف إقمٛمش و ق ُمدًمس.
أُم٤م ُم٤م ذيمره احل٤مومظ اسمـ يمثػم :ومٝمق ُمـ رواي٦م ؾم ٞمػ و ق اسم ـ قمٛم ر وىم د ىم ٤مل قمٜم ف احل ٤مومظ ذم
اًم ٘مري ٥م (":)211 /4و ٕمٞمػ ذم احل دي٨م قمٛم دة ذم اًم ٤مريخ أومح ش اسم ـ طمٌ ٤من اًم٘م قل
ومٞمف"طمٞم٨م ىم٤مل قمٜمف يمام ذم اعمٞمزان (": )366 /3ا ؿ سم٤مًمزٟمدىم٦م" .وىم ٤مل أسم ق طم ٤مشمؿُ":م ؽموك"
وىم٤مل اسمـ قمدى":قم٤مُم٦م طمديثف ُمٜمٙمر".
اٟمٔمر :شمٗمّمٞمؾ سمٓمالن ذه اًمر ي٤م واًمِمٌٝم٤مت طمقهل٤م يم ٤مب :ذه ُمٗم٤م ٞمٛمٜم ٤م ًمٚمِم ٞمخ /ب ٤مًمح لل
اًمِمٞمخ ص (.)51 -52
( )3و ق ُم٤م ورد ذم اًم ٍميح سمف ذم رواي٦م ؾمٞمػ سمـ قمٛمر اًم ل ذيمر ٤م احل ٤مومظ اسم ـ يمث ػم (.)94/7
و ق وٕمٞمػ يمام شم٘مدم.
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ﷺ وم٢مشمٞم٤مٟمف ًم٘مؼم اًمٜمٌل ﷺ وٟمدا ه ًمف وـمٚمٌف أن يً ً٘مل ُٕم ف دًمٞمؾ قمغم أن ذًم ؽ
ضم٤ماز"(.)1
ِ
ومٞم٤م هلل اًمٕمج٥م يمٞمػ اٟمٗمرد ذا اًمّمح٤ميب سمٕمٛمٚمف ذا قمـ ؾم٤مار اًمّمح٤مسم٦م! ومل َ َمل ْ
ي قاردوا قمغم ىمؼمه ﷺ ويٚم جئقا إًمٞمف ذم مجٞمع ُم٤م ٟمزل هبؿ ُمـ اعمّم٤ما٥م ومٕم غم ذا
اًمٌٕمض إصمٌ٤مت ؿمٌف ذًمؽ إمم سمالل سمـ احل٤مرث سم٤مًمًٜمد اًمّمحٞمح(.)2
وًمئـ بح ومٚمٜم٤م ومٞمف يمالم أُم٤م ُم٤م روي قمـ اًمٌٞمٝم٘مل واسمـ أسمك ؿم ٞمٌ٦م ومٝم ق ومٕم ؾ
رضمؾ جمٝمقل يمام ذيمره اهلٜمدي وهمػمه ٓ يٕمرف اؾمٛمف ومْم ً
ال قمـ طم٤مًمف واعمديٜم ٦م ذم
ذًمؽ اًمزُم٤من يرد ٤م أ ؾ أوم٤مق ُمـ اًمٕمرب واًمٕمجؿ واحل ٤مرضة واًمٌ٤مدي ٦م وومٕمٚم ف
خم٤مًمػ عم٤م قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وًمق يم٤من ٜم٤م همػم ذا اًمرضم ؾ اعمجٝم قل
ٕورده ذا وأُمث٤مًمف ممـ يمٚمٗمقا أٟمٗمًٝمؿ آٟم ّم٤مر ًمٚم٘مٌقريلم.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م" :وأُم٤م اعمٞم٧م ُمـ إٟمٌٞم٤مل واًمّم ٤محللم وهم ػم ؿ
ومٚمؿ ينمع ًمٜم٤م أن ٟم٘مقل :ادع ًمٜم ٤م وٓ اؾم ٠مل ًمٜم ٤م رسم ؽ .ومل يٗمٕم ؾ ذا أطم د ُم ـ
اًمّمح٤مسم٦م واًم ٤مسمٕملم وٓ أُمر سمف أطمد ُمـ إاٛم٦م وٓ ورد ومٞم ف طم دي٨م سم ؾ اًم ذي
صمٌ٧م ذم اًمّمحٞمح :أحتؿ عم٤م أضمدسمقا زُمـ قمٛم ر ريض اهلل قمٜم ف اؾم ً ٘مك سم٤مًمٕمٌ ٤مس
وىم٤مل :اًمٚمٝمؿ إٟم٤م يمٜم٤م إذا أضمدسمٜم٤م ٟم قؾمؾ إًمٞمؽ سمٜمٌٞمٜم٤م وإٟم٤م ٟم قؾم ؾ إًمٞم ؽ سمٕم ؿ ٟمٌٞمٜم ٤م
وم٤مؾم٘مٜم٤م .ومٞمً ٘مقن ومل جيٞمئ قا إمم ىم ؼم اًمٜمٌ ل ﷺ ىم ٤ماٚملم :ي ٤م رؾم قل اهلل ادع ًمٜم ٤م
واؾم ًؼ ًمٜم٤م وٟمحـ ٟمِم ٙمك إًمٞم ؽ مم ٤م أب ٤مسمٜم٤م .وٟمح ق ذًم ؽ مل يٗمٕم ؾ أطم د ُم ـ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4اٟمٔمر :ظمالب٦م اًمٙمالم ًمدطمالن ص (.)313
( )3واخلؼم مل يّمح يمام شم٘مدم وًمق بح ومٞمٙمقن قمٛمالً ؿم٤م ًذا قمـ ؿمخص جمٝم قل مل يثٌ ٧م ًم ف ب حٌف.
واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
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اًمّمح٤مسم٦م ىمط سمؾ ق سمدقم٦م ُم٤م أٟمزل اهلل هب٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من"(.)1ا .
وىم٤مل ذم اىم ْم٤مل اًمّم راط اعمً ٘مٞمؿ

ذم سمح٨م ؿمٌف اعمج قزيـ ىمّم د اًم٘مٌ قر

ًمٚمدقم٤مل قمٜمد ٤م ُمـ سمٕمض اعم ٠مظمريـ سمٕمد اعم٤ما٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُم٤م ٟمّم ف" :ومٝم ذه أصم ٤مر إذا
وٛم٧م إمم ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ُمـ أصم٤مر ُقمٚمؿ يمٞمػ يم٤من طم٤مل اًمًٚمػ ذم ذا اًمٌ٤مب وأن ُم٤م
قمٚمٞمف يمثػم ُمـ اخلٚمػ ذم ذًمؽ ُمـ اعمٜمٙمرات قمٜمد ؿ وٓ يدظمؾ ذم ذا اًمٌ ٤مب ُم ٤م
يروى :أن ىمق ًُم٤م ؾمٛمٕمقا رد اًمًالم ُمـ ىمؼم اًمٜمٌل ﷺ أو ىمٌقر همػمه ُمـ اًمّم ٤محللم
وأن ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م يم٤من يًٛمع أذان ُمـ اًم٘مؼم ًمٞم٤مزم احلرة وٟمحق ذًم ؽ .ومٝم ذا
أيْم ٤م ُم ٤م
يمٚمف طمؼ ًمٞمس مم٤م ٟمحـ ومٞمف وإُمر أضمؾ ُمـ ذًمؽ وأقمٔم ؿ ويم ذًمؽ ً
يروى أن رضم ً
ال ضم٤مل إمم ىمؼم اًمٜمٌل ﷺ ومِمٙم٤م إًمٞمف اجلدب قم٤مم اًمرُم ٤مدة وم رله و ق
ي٠مُمره أن ي٠ميت قمٛمر ومٞم٠مُمره أن خيرج يً ً٘مك سم٤مًمٜم٤مس وم٢من ذا ًمٞمس ُمـ ذا اًمٌ٤مب
يمثػما عمـ ق دون اًمٜمٌل ﷺ وأقمرف ُمـ ذا وىم٤ماع.
وُمثؾ ذا ي٘مع ً
ويمذًمؽ ؾم١مال سمٕمْمٝمؿ ًمٚمٜمٌل ﷺ أو ًمٖمػمه ُمـ أُم ف طم٤مضم ف وم ٘مْم ك ًمف وم ٢من
يمثػما وًمٞمس مم٤م ٟمحـ ومٞمف وقمٚمٞم ؽ أن شمٕمٚم ؿ أن إضم٤مسم ٦م اًمٜمٌ ل ﷺ أو
ذا ىمد وىمع ً
همػمه هل١مٓل اًمً٤ماٚملم ًمٞمس ق مم٤م يدل قمغم اؾم حٌ٤مب اًمً ١مال وم٢مٟم ف ق اًم٘م٤ما ؾ
ٟم٤مرا» .وم٘م٤مًمقا:
ﷺ« :إن أطمديمؿ ًمٞمً٠مًمٜمل اعمً٠مًم٦م وأقمٓمٞمف إي٤م ٤م ومٞمخرج هب٤م ي ٠مسمٓمٝم٤م ً
ي٤م رؾمقل اهلل ومٚمؿ شمٕمٓمٝمؿ؟ ىم٤مل« :ي٠مسمقن إٓ أن يً٠مًمقين وي٠مسمك اهلل زم اًمٌخؾ»(.)2
وأيمثر ١مٓل اًمً٤ماٚملم اعمٚمحلم عم٤م ؿ ومٞمف ُمـ طم٤مل ًمق مل جي٤مسمقا ٓو ٓمراب إيامحت ؿ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4جمٛمقع اًمٗم ٤موى (.)35/37
( )3رواه اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده ( )45 1/2قم ـ أيب ؾم ٕمٞمد اخل دري وقم زاه اهلٜم دي ذم اًمٙمٜم ز ح
()534/5( )47434

إمم اسم ـ ضمري ر اًمٓم ؼمي وذيم ره اعمٜم ذري ذم اًمؽمهمٞم ٥م واًمؽم ٞم ٥م

( )683/4سم٠مـمقل مم٤م ٜم٤م وذيمره ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم آىم ْم٤مل ص (.)768 593
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يمام أن اًمً٤ماٚملم ًمف ذم احلٞم٤مة يم٤مٟمقا يمذًمؽ وومٞمٝمؿ ُم ـ أضمٞم ٥م وأُم ر سم ٤مخلروج ُم ـ
اعمديٜم٦م ومٝمذا اًم٘مدر إذا وىمع يٙمقن يمراُم٦م ًمّم٤مطم٥م اًم٘مؼم أُم٤م أٟم ف ي دل قم غم طمً ـ
طم٤مل اًمً٤ماؾ ومال .ومرق سملم ذا و ذا"( )1اٟم ٝمك.
قال اهلـدي" :روى احل٤مومظ أسمق ؾمٕمد اًمً ٛمٕم٤مين قم ـ قم كم ريض اهلل قمٜم ف أن
أقمراسم ًٞم٤م ضم٤مل إمم ىمؼم اًمٜمٌل ﷺ سمٕمد ووم٤مشمف سمثالصم٦م أي٤مم ومٌٙمك سمٙم٤م ًلا ؿمديدً ا طم ك َظم ر
صمؿ أظمذ شمرسم٦م ُمـ ىمؼم اًمٜمٌل ﷺ ومجٕمٚمف قمغم رأؾمف وىم٤مل :ي ٤م رؾم قل اهلل أـمٕمٜم ٤م ُم ٤م
سمٚمٖم ٜم٤م ُمـ يم الم اهلل وطمٗمٔمٜم ٤مه وومٞم ف :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﭼ( .)2وىم

د

فمٚمٛم٧م ٟمٗمز وضمئ ؽ شمً ٖمٗمر زم ومٜمقدي ُمـ اًم٘مؼم :أٟمف ىمد همٗمر ًمؽ"(.)3
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4اىم ْم٤مل اًمٍماط اعمً ٘مٞمؿ (.)738/3
( )3ؾمقرة اًمٜمً٤مل أي٦م)51( :
( ) 2ذه احلٙم٤مي٦م أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ىم٤مقم دة ضمٚمٞمٚم ٦م ص ( )419وىم ٤مل":وطمٙم قا
طمٙم٤مي٦م قمـ اًمٕم ٌل" يمام ذيمر ٤م ذم آىم ْم٤مل ( )768 /3سم٠مـمقال مم٤م ٜم٤مك وىم ٤مل":وإٟم ام يٕم رف
ذا ذم طمٙم٤مي٦م ذيمر ٤م ـم٤ماٗم٦م ُمـ ُم ٠مظمري اًمٗم٘مٝم٤مل قمـ أقمرايب".
وممـ ذيمر ٤م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مل ُمـ همػم إؾمٜم٤مد :اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع ( )371 /8واسمـ ىمداُم ٦م ذم اعمٖمٜم ل
واًمنمح اًمٙمٌػم ( )688 /2سم٘مقًمف":ويروى قمـ اًمٕم ٌل".
يمام ذيمر ٤م احل٤مومظ اسمـ يمثػم قمٜمد شمٗمًػمه لي٦م اًمٜمً٤مل ( )51سم٘مقًمف":ذيمر مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ :اًمِم ٞمخ /أسم ق
ُمٜمّمقر اًمّمٌ٤مغ ذم يم ٤مسمف :اًمِم٤مُمؾ احلٙم٤مي٦م اعمِمٝمقرة قمـ اًمٕم ٌل".
وىم٤مل اًمِمٞمخ /رسمٞمع سمـ ٤مدي اعمدظمكم ذم حت٘مٞم٘مف ًمٚم٘م٤مقمدة ص ( ":)419ذه احلٙم٤مي٦م ذيمر ٤م اسم ـ
قمً٤ميمر ذم شم٠مرخيف واسم ـ اجل قزي ذمُ :مث ػم اًمٖم رام وهمػممه ٤م سم٠مؾم ٤مٟمٞمد ؿ إمم حمٛم د سم ـ طم رب
اهلالزم"...ومذيمر ٤م ٟم٘مالً قمـ ووم٤مل اًمقوم٤مل ًمٚمًٛمٝمقدي .صمؿ ٟم٘مؾ قم ـ اسم ـ قمٌ د اهل ٤مدي ذم اًمّم ٤مرم
اعمٜمٙمل ص ( )343ىمقًمف":و ذه احلٙم٤مي٦م اًم ل ذيمر ٤م سمٕمْمٝمؿ ـ يٕمٜمل :اًمًٌٙمل ـ يروهي٤م قمـ اًمٕم ٌل
=
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ظم٤مُمً٤م ُمً ٘م ً
ال وم٠مظمٓم ٠م ذم درضم ٦م
أقول :يم٤من يٜمٌٖمل قمٚمٞمف أن جيٕمؾ ذا دًمٞمؾ
ً
اًمدًمٞمؾ اًمراسمع ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ حتريػ اًمرواي٦م قمام ٟم٘مٚمف سمٕمْمٝمؿ وىمد ىم٤مل احل٤مومظ اسم ـ
قمٌد اهل٤مدي" :إن ذا ظمؼم ُمٜمٙمر ُمقوقع وأصمر خم ٚمؼ ُمّمٜمقع وٓ يّمٚمح آقم امد
قمٚمٞمف وٓ حيًـ اعمّمػم إًمٞمف وإؾمٜم٤مده فمٚمامت سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض"( .)1صمؿ شمٙمٚمؿ قمغم
سمٕمض رضم٤مًمف صمؿ ىمرر ُمٕمٜمك أي٦م أطمًـ شم٘مرير يمام ؾمٞم٠ميت.
و ذه احلٙم٤مي٦م يروهي٤م سمٕمْمٝمؿ قمـ اًمٕم ٌ ل سم ال إؾم ٜم٤مد سمزي ٤مدة سمٞم لم ويروهي ٤م
سمٕمْمٝمؿ قمـ همػمه سم٠مًمٗم٤مظ خم ٚمٗم٦م ىم٤مل احل٤مومظ اعمذيمقر" :وذم اجلٛمٚم ٦مً :مٞمً ٧م ذه
أيْم ٤م
احلٙم٤مي٦م اعمذيمقرة مم٤م شم٘مقم هب٤م طمج٦م وإؾمٜم٤مد ٤م ُمٔمٚمؿ خم ٚمؼ وًمٗمٔمٝم٤م خم ٚم ؼ ً
وًمق يم٤مٟم٧م صم٤مسم ٦م مل يٙمـ ومٞمٝم٤م طمج٦م قمغم اعمٓمٚمقب وٓ يّمٚمح آطم ج٤مج سمٛمثؾ ذه
احلٙم٤مي٦م وٓ آقم امد قمغم ُمثٚمٝم٤م قمٜمد أ ؾ اًمٕمٚمؿ"( .)2ا .
=

سمال إؾمٜم٤مد وسمٕمْمٝمؿ يروهي٤م قمـ حمٛم د سم ـ طم رب سم ال إؾم ٜم٤مد ...وقم ـ احلً ـ اًمزقمٗم راين قم ـ
إقمرايب .وىمد ذيمر ٤م اًمٌٞمٝم٘مل ذم يم ٤مب :ؿمٕم٥م اإليامن سم٢مؾمٜم٤مده ُمٔمٚمؿ."...
إمم أن ىم٤مل":صمؿ ذيمر ٟمحق ُم٤م شم٘مدم وىمد ووع هل٤م سمٕمض اًمٙمذاسملم إؾم ٜم٤م ًدا إمم قم كم سم ـ أيب ـم٤مًم ٥م
ريض اهلل قمٜمف" .صمؿ ىم٤مل":وذم اجلٛمٚم٦مً :مٞمً٧م احلٙم٤مي٦م اعمذيمقرة قمـ إقمرايب مم٤م شم٘م قم سم ف احلج ٦م
أيْم٤م وًمق يم٤مٟم٧م صم٤مسم ٦م مل يٙمـ ومٞمٝم٤م طمج٦م قمغم ُمٓمٚمقب اعمٕمؽمض
وإؾمٜم٤مد ٤م ُمٔمٚمؿ وًمٗمٔمٝم٤م خم ٚمػ ً
وٓ يّمٚمح آطم ج٤مج سمٛمث ؾ ذه احلٙم٤مي ٦م وٓ آقم امد قم غم ىمٌٚمٝم ٤م قمٜم د أ ؾ اًمٕمٚم ؿ وسم ٤مهلل
اًم قومٞمؼ".
صمؿ ذيمر اًمِمٞمخ رسمٞمع يمال ًُم ٤م راا ًٕم ٤م ُمٌ د ًي٤م ومٞم ف اًم ٕمج ٥م ُم ـ ١مٓل اعمٗم قٟملم اًم ذيـ يؽميم قن
آطم ج٤مج سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م اًمٍمحي٦م ذم سم٤مب آقم ٘م٤مد صم ؿ ي ٕمٚم٘م قن سم ام يقاوم ؼ أ قال ؿ
سمرواي٤مت اعمجٝمقًملم وُمٜم٤مُم٤مت إقمراب إضمالف! ٟمً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م.

( )4اًمّم٤مرم اعمٜمٙمل ذم اًمرد قمغم اًمًٌٙمل ص (.)375
( )3اعمّمدر ٟمٗمًف ص (.)342
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ىم٤مل ذم اىم ْم٤مل اًمٍماط اعمً ٘مٞمؿ سمٕمد ذيمر طمٙم٤مي٦م اًمٕم ٌل واؾم حٌ٤مب ـم٤ماٗم ٦م
ُمـ ُم ٠مظمري اًمٗم٘مٝم٤مل ُمثؾ ذًمؽ

ُم٤م ٟمّمف" :واطم جقا هبذه احلٙم٤مي٦م اًم ل ٓ يثٌ ٧م

هب٤م طمٙمؿ ذقمل وٓ ؾمٞمام ذم ُمثؾ ذا إُمر سمؾ ىمْم٤مل اهلل شمٕم٤ممم طم٤مضم٦م ُمث ؾ ذا
إقمرايب هل٤م أؾمٌ٤مب ىمد سمًٓم٧م ذم حمٚمٝم٤م وًمٞمس يم ؾ ُم ـ ىمْم ٞم٧م طم٤مضم ف سمً ٌ٥م
ُم٠مصمقرا وم٘مد يم٤من قمٚمٞمف اًمً الم يً ٠مل ذم طمٞم٤مشم ف اعمً ٠مًم٦م
ي٘م يض أن يٙمقن ُمنمو ًقم٤م
ً
ومٞمٕمٓمٞمٝم٤م وشمٙمقن حمرُم٦م ذم طمؼ اًمً٤ماؾ طم ك ىم٤مل« :أين ٕقمٓم ل أطم ديمؿ اًمٕمٓمٞم ٦م
ٟم٤مرا» .ىم٤مًمقا :ي٤م رؾمقل اهلل ومٚمؿ شمٕمٓمٞمٝمؿ؟ ىم٤مل« :ي ٠مسمقن إٓ أن
ومٞمخرج هب٤م ي ٠مسمٓمٝم٤م ً
يً٠مًمقين وي٠مسمك اهلل شمٕم٤ممم زم اًمٌخؾ»( .)1وىمد يٗمٕمؾ اًمرضمؾ اًمٕمٛم ؾ اًم ذي يٕم ٘م ده
حل٤م وٓ يٙمقن قم٤م ًعم٤م أٟمف ُمٜمٝمل قمٜمف ومٞمث٤مب قمغم طمًـ ىمّمده ويٕمٗم ل قمٜم ف ًمٕم دم
ب٤م ً
قمٚمٛمف.
و ذا سم٤مب واؾمع وقم٤مُم٦م اًمٕمٌ٤مدات اعمٌ دقم٦م اعمٜمٝم ل قمٜمٝم ٤م ىم د يٗمٕمٚمٝم ٤م سمٕم ض
اًمٜم٤مس وحيّمؾ هب٤م قمغم ٟمقع ُمـ اًمٗم٤مادة وذًمؽ ٓ يدل قمغم أحت٤م ُمِم روقم٦م وًم ق مل
شمٙمـ ُمٗمًد ٤م أقمٔمؿ ُمـ ُمّمٚمح ٝم٤م عم٤م ُحتل قمٜمٝم٤م صمؿ اًمٗم٤مقم ؾ ىم د يٙم قن ُم ٠موًٓ أو
خمٓم ًئ٤م جم ٝمدً ا أو ُم٘مٚمدً ا ومٞمٖمٗمر ًمف ظمٓم٠مه ويث٤مب قمغم ُم٤م يٗمٕمٚم ف ُم ـ اخل ػم اعمِم روع
اعم٘م رون سمٖم ػم اعمِم روع :يم٤معمج ٝم د اعمخٓم كل وىم د سمً ط ذا ذم هم ػم ذا
اعمقوع"(.)2ا .
أُم٤م أي٦م اًمنميٗم٦م وم٘م٤مل احل٤مومظ اسمـ قمٌد اهل٤مدي(" :)3مل يٗمٝمؿ أطمد ُمـ اًمً ٚمػ
وٓ اخلٚمػ إٓ اعمجلل إًمٞمف ذم طمٞم٤مشمف ًمٞمً ٖمٗمر هلؿ وىمد ذم شمٕم ٤ممم ُم ـ ختٚم ػ قم ـ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4شم٘مدم خترجيف ىمريًٌ٤م ص (.)82
( )3اىم ْم٤مل اًمٍماط اعمً ٘مٞمؿ (.)769-768/3
( )2ق :أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اهل٤مدي اًمٗم٘مٞمف احلٜمٌكم اعم٘مرئ اعمحدث (ت.) 711 :
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ذا اعمجلل إذا فمٚمؿ ٟمٗمًف وأظمؼم أٟمف ُمـ اعمٜم ٤موم٘ملم وم٘م ٤مل شمٕم ٤ممم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ(.)1
ويمذًمؽ ذه أي٦م إٟمام ل ذم اعمٜم٤مومؼ اًم ذي ريض سمحٙم ؿ يمٕم ٥م سم ـ إذف
وهمػمه ُمـ اًمٓمقاهمٞم٧م دون طمٙمؿ رؾمقل اهلل ﷺ

()2

ومٔمٚمؿ ٟمٗمًف هبذا أقمٔمؿ فمٚمؿ

صمؿ مل جيلل إمم رؾمقل اهلل ًمٞمً ٖمٗمر ًمف وم٢من اعمجلل إًمٞمف ًمٞمً ٖمٗمر ًمف شمقسم٦م وشمٜمّمؾ ُمـ
اًمذٟم٥م.
و ذه يم٤مٟم٧م قم٤مدة اًمّمح٤مسم٦م ُمٕمف ﷺ أن أطمد ؿ ُم ك بدر ُمٜم ف ُم ٤م ي٘م ْم ل
اًم قسم٦م ضم٤مل إًمٞمف وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ومٕمٚم٧م يمذا ويمذا وم٤مؾم ٖمٗمر زم .يم٤من ذا ومر ًىم ٤م
سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمٜم٤موم٘ملم ومٚمام اؾم ٠مصمر اهلل قمز وضمؾ ٟمٌٞمف ﷺ وٟم٘مٚمف ُمـ سم لم أفمٝم ر ؿ إمم
دار يمراُم ف مل يٙمـ أطمد ُمٜمٝمؿ ىمط ي٠ميت إمم ىمؼمه وي٘مقل :ي٤م رؾمقل اهلل ومٕمٚم٧م يم ذا
ويمذا وم٤مؾم ٖمٗمر زم وُمـ ي٘مؾ ذا قمـ أطم د ُم ٜمٝمؿ وم٘م د ضم ٤م ر سم٤مًمٙم ذب واًمٌٝم ٧م

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ؾمقرة اعمٜم٤موم٘مقن أي٦م)6( :
( )3ذا أطمد إىمقال اعم٠مصمقرة ذم ؾمٌ٥م ٟمزوهل٤م.
ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم زاد اعمٞمن ( )416 /3قمٜمد ىمقًمف شمٕم ٤ممم :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ[اًمٜمً٤مل .]52:ذم ؾمٌ٥م ٟمزوهل٤م أرسمٕم٦م أىم قال أطم د ٤م:
أحت٤م ٟمزًم٧م ذم رضمؾ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم يم٤من سمٞمٜمف وسملم هيقدي ظمّم قُم٦م وم٘م ٤مل اًمٞمٝم قدي :اٟمٓمٚم ؼ سمٜم ٤م إمم
حمٛمد وىم٤مل اعمٜم٤مومؼ :سمؾ إمم يمٕم٥م سمـ إذف وم٠مسمك اًمٞمٝمقدي وم٠مشمٞم٤م اًمٜمٌل ﷺ وم٘مْم ك ًمٚمٞمٝمقدي
ومٚمام ظمرضم٤م ىم٤مل اعمٜم٤مومؼٟ :مٜمٓمٚمؼ إمم قمٛمر ...ومذيمر اًم٘مّم٦م.
واٟمٔمر :أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ًمٚمقاطمدي ص ( )449وًمٌ٤مب اًمٜم٘مقل ًمٚمًٞمقـمل ص (.)72
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()1

[واومؽمى قمغم اًمّمح٤مسم٦م واًم ٤مسمٕملم]

و ؿ ظمػم اًم٘مرون قمغم اإلـمالق.

ذا اًمقاضم٥م اًمذي ذم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُمـ ختٚمػ قمٜم ف وضمٕم ؾ اًم خٚم ػ
قمٜمف ُمـ أُم٤مرات اًمٜمٗم٤مق ووومؼ ًمف ُمـ ٓ شمقسم٦م ًمف ُمـ اًمٜم٤مس وٓ يٕمد ذم أ ؾ اًمٕمٚمؿ
ويمٞمػ أهمٗمؾ ذا إُمر أاٛم٦م اإلؾمالم و داة إٟم ٤مم ُم ـ أ ؾ احل دي٨م واًمٗم٘م ف
واًم ٗمًػم وُمـ هل ؿ ًمً ٤من ب دق ذم إُم ٦م ومٚم ؿ ي دقمقا إًمٞم ف ومل حيْم قا قمٚمٞم ف
ويرؿمدون إًمٞمف ومل يٗمٕمٚمف أطمد ُمٜمٝمؿ اًمٌ ف سمؾ اعمٜم٘مقل اًمث٤مسم٧م قمٜمٝمؿ ُم٤م ىمد قمرف مم٤م
يًقل اًمٖمالة ومٞمام يٙمر ف ويٜم ٝمل قمٜمف ُمـ اًمٖمٚمق واًمنمك اجلٗم٤مة قمام حيٌف وي٠مُمر سمف ُمـ
اًم قطمٞمد واًمٕمٌقدي٦م وعم٤م يم ٤من ذا اعمٜم٘م قل ؿم جك ذم طمٚم قق اًمٌٖم ٤مة وىم ذى ذم
قمٞمقحتؿ وريٌ٦م ذم ىمٚمقهبؿ ىم٤مسمٚمقه سم٤مًم ٙمذي٥م واًمٓمٕمـ ذم اًمٜم٤مىمؾ وُمـ اؾم حك ُمٜمٝمؿ
ُمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مٔصم٤مر ىم٤مسمٚمف سم٤مًم حريػ واًم ٌديؾ وي ٠مسمك اهلل إٓ أن يٕم كم ُمٜم ٤مر
احلؼ وئمٝمر أدًم فً :مٞمٝم دي اعمًؽمؿمد وشم٘مقم احلج٦م قمغم اعمٕم٤مٟمد ومٞمٕمكم اهلل سم ٤محلؼ
ُمـ يِم٤مل ويْمع سمرده وسمٓمره وهمٛمط أ ٚمف ُمـ يِم٤مل وي٤مهلل اًمٕمج٥م أيم٤من فمٚمؿ إُم٦م
ٕٟمٗمًٝم٤م وٟمٌٞمٝم٤م طمل سملم أفمٝمر ٤م ُمقضمقد وىمد دقمٞم٧م ومٞمف إمم اعمجلل إًمٞمف ًمٞمً ٖمٗمر
هل٤م وذم ُمـ ختٚمػ قمـ ذا اعمجلل ومٚمام شمقذم ﷺ ارشمٗمع فمٚمٛمٝم٤م ٕٟمٗمًٝم٤م سمحٞم٨م ٓ
حي ٤مج أطمد ُمٜمٝمؿ إمم اعمجلل إًمٞمف ًمٞمً ٖمٗمر ًمف و ذا يٌلم أن ذا اًم ٠مويؾ اًمذي شم٠مول
قمٚمٞمف اعمٕمؽمض ذه أي٦م شم٠مويؾ سم٤مـمؾ ىمٓم ًٕم٤م وًم ق يم ٤من طم ً٘م ٤م ًمً ٌ٘مقٟم٤م إًمٞم ف قمٚم ًام
وقمٛم ً
ال وإرؿم٤مد وٟمّمٞمح٦م.
وٓ جيقز إطمداث شم٠مويؾ ذم لي٦م أو ؾمٜم٦م مل يٙمـ قمغم قمٝم د اًمً ٚمػ وٓ قمروم قه
وٓ سمٞمٜمقه ًمألُم٦م وم٢من ذا ي ْمٛمـ أحتؿ ضمٝمٚمقا احلؼ ذم ذا ووٚمقا قمٜمف وا دى
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ذم اعمٜم٘مقل ُمٜمفَ ":أ َومٜمَرى قمَٓم َؾ اًمّمح٤مسم٦م واًم ٤مسمٕملم "...ص (.)372
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إًمٞمف ذا اعمٕمؽمض( )1اعمً ٠مظمر ومٙمٞمػ إذا يم٤من اًم ٠مويؾ خي٤مًمػ شم ٠مويٚمٝمؿ ويٜم٤مىمْم ف
وسمٓمالن ذا اًم ٠مويؾ أفمٝمر ُمـ أن يٓمٜم٥م ذم رده وإٟمام ٟمٜمٌف قمٚمٞمف سمٕمض اًم ٜمٌٞمف.
ومم٤م يدل قمغم سمٓمالن شم٠مويٚمف ىمٓم ًٕم٤م :أٟمف ٓ يِمؽ ُمًٚمؿ أن ُمـ دقم ل إمم رؾم قل
اهلل ﷺ ذم طمٞم٤مشمف وىمد فمٚمؿ ٟمٗمًف ًمٞمً ٖمٗمر ًمف وم٠مقمرض قمـ اعمجلل وأسم٤مه ُمع ىمدرشمف
ُمٖمٛمقب٤م سم٤مًمٜمٗم ٤مق وٓ يم ذًمؽ ُم ـ دقم ل إمم ىم ؼمه
قمٚمٞمف يم٤من ُمذُمق ًُم٤م هم٤مي٦م اًمذم
ً
ًمٞمً ٖمٗمر ًمف وُمـ( )2سم لم إُم ريـ وسم لم اعم دقمقيـ وسم لم اًم دقمقشملم وم٘م د ضم ٤م ر
سم٤مًمٌ٤مـمؾ وىم٤مل قمغم اهلل ورؾمقًمف وأُمٜم٤مل ديٜمف همػم احلؼ.
وأُم٤م دًٓم٦م أي٦م قمغم ظمالف شم٠مويٚمف :ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف بدر ٤م سم٘مقًمف :ﭽﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ﭼ( .)3و ذا يدل
قمغم أن جمٞمئٝمؿ إًمٞمف ًمٞمً ٖمٗمروا إذ فمٚمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ ـم٤مقم٦م ًمف وهلذا ذم ُمـ ختٚمػ قمـ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 4يٕمٜمك :سمف :اًمًٌٙمل و ق :شم٘مل اًمديـ أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم ٤مذم اعم قرم ؾم ٜم٦م765( :

)

واًمد شم٤مج اًمديـ ب٤مطم٥م اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى بٜمػ ُم٤م يرسمق قمغم ُم٤ما٦م ومخًلم ُمّم ٜم ًٗم٤م ذم اًمٕمٚم قم
٤مسا ًمِم ٞمخ اإلؾم الم وُم ـ أيمث ر اعمٜم ٘م ديـ ًم ف
اًمنمقمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م أؿمٕمري اعمذ ٥م يم٤من ُمٕم ً
وأؿمد ؿ ذم اًمقىمقع ومٞمف ًمف يم ٤مب :ؿمٗم٤مل اًمً٘م٤مم ذم زي٤مرة ظمػم إٟم٤مم .و ق اًمٙم ٤مب اًم ذي رد ومٞم ف
قمغم ؿمٞمخ اإلؾمالم ورد قمٚمٞمف اسمـ قمٌد اهل٤مدي ذم :اًمّم٤مرم اعمٜمٙمل.
اٟمٔمر :شمرمج ف ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ ( )4627/1اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ( )351 /41اعمقؾمققم٦م اعمٞمن ة ذم
شمراضمؿ أاٛم٦م اًم ٗمًػم.)4549 /3( ...
( )3ىم٤مل اعمّمٜمػ ذم اهل٤مُمشً":مٕمٚمف ؾم٘مط ُمـ ٜم٤م يمٚمٛم٦م":ؾم ٤موى"أو يم الم سمٛمٕمٜم٤م ٤م .ىمٚم ٧مٟ :مٕم ؿ ذم
إبؾ اعمٜم٘مقل ُمٜمف":وُمـ ؾمقى سملم إُمريـ ..اًمخ" .ص (ُ )371مـ اًمّم٤مرم.
( )2ؾمقرة اًمٜمً٤مل أي٦م.)51( :
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ذه اًمٓم٤مقم٦م ومل ي٘مؾ ُمًٚمؿ أن قمغم ُمـ فمٚمؿ ٟمٗمًف سمٕمد ُمقشمف أن يذ ٥م إمم ىمؼمه
ويً٠مًمف أن يً ٖمٗمر ًمف وًمق يم٤من ذا ـم٤مقم٦م ًمف ًمٙم٤من ظمػم اًم٘مرون قمّمقا ذه
اًمٓم٤مقم٦م وقمٓمٚمق ٤م ووومؼ هل٤م ١مٓل اًمٖمالة اًمٕمّم٤مة و ذا سمخالف ىمقًمف :ﭽﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ( .)1وم٢مٟمف ٟمٗمل اإليامن قمٛمـ
مل حيٙمٛمف وحتٙمٞمٛمف ق حتٙمٞمؿ ُم٤م ضم٤مل سمف طم ًٞم٤م أو ُمٞم ً٤م ومٗمل طمٞم٤مشمف يم٤من ق احل٤ميمؿ
سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمقطمل وسمٕمد ووم٤مشمف ٟمقاسمف وظمٚمٗم٤م ه يقوح ذًمؽ أٟمف ىم٤مل ٓ« :دمٕمٚمقا ىمؼمي
قمٞمدً ا»( .)2وًمق يم٤من ًمٙمؾ ُمذٟم٥م أن ي٠ميت ىمؼمه ًمٞمً ٖمٗمر ًمف ًمٙم٤من اًم٘مؼم أقمٔمؿ أقمٞم٤مد
اعمذٟمٌلم و ذه ُمْم٤مدة سحي٦م ًمديٜمف وُم٤م ضم٤مل سمف"( .)3ا .
صمؿ ىم٤مل" :وأُم٤م ىمقل اعمٕمؽمض :وأُم٤م أي٦م وإن وردت ذم أىمقام ُمٕمٜمٞملم ذم طم٤مل
احلٞم٤مة وم٢محت٤م شمٕمؿ سمٕمٛمقم اًمٕمٚم٦م :ومحؼ وم٢محت٤م شمٕمؿ ُم٤م وردت ومٞمف وُم٤م يم٤من ُمثٚمف ومٝمل
قم٤مُم٦م ذم يمؾ ُمـ فمٚمؿ ٟمٗمًف وضم٤مله يمذًمؽ وأُم٤م دًٓم ٝم٤م قمغم اعمجلل إًمٞمف ذم ىمؼمه وم٘مد
قمرف سمٓمالحت٤م"(.)4
وىمقًمف(" :)5ويمذًمؽ ومٝمؿ اًمٕمٚمامل ُمـ أي٦م اًمٕمٛمقم ذم احل٤مًم لم".
ومٞم٘م٤مل ًمفُ :مـ ومٝمؿ ذا ُمـ ؾمٚمػ إُم٦م وأاٛم٦م اإلؾمالم وم٤مذيمر ًمٜم٤م قمـ رضمؾ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ؾمقرة اًمٜمً٤مل أي٦م.)56( :
( )3رواه أمحد ذم اعمًٜمد ( )257/3وأسمق داود ذم اعمٜم٤مؾم ؽ سم ٤مب :زي ٤مرة اًم٘مٌ قر ح (ُ )3213م ـ
طمدي٨م :أيب ريرة سمٚمٗمظ(( :ال تتخذوا)) سمدًٓ ُمـ ((ال جتعؾوا)) .وبححف إًمٌ٤مين ذم ب حٞمح
ؾمٜمـ أسمك داود ح (.)4795
( )2اًمّم٤مرم اعمٜمٙمل ذم اًمرد قمغم اًمًٌٙمل (.)371-372
( )1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ (.)371
( )6أي :اًمًٌٙمل.
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واطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أو اًم ٤مسمٕملم أو شم٤مسمٕمل اًم ٤مسمٕملم أو إاٛم٦م إرسمٕم٦م أو همػم ؿ ُمـ
إاٛم٦م وأ ؾ احلدي٨م واًم ٗمًػم أٟمف ومٝمؿ اًمٕمٛمقم سم٤معمٕمٜمك اًمذي ذيمرشمف أو قمٛمؾ سمف
أو أرؿمد إًمٞمف ومدقمقاك قمغم اًمٕمٚمامل سمٓمريؼ اًمٕمٛمقم ذا اًمٗمٝمؿ دقمقى فم٤م رة
اًمٌٓمالن.
وأُم٤م طمٙم٤مي٦م اًمٕم ٌل اًم ل أؿم٤مر إًمٞمف وم٢محت٤م طمٙم٤مي٦م ذيمر ٤م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مل
واعمحدصملم وًمٞمً٧م سمّمحٞمح٦م وٓ صم٤مسم ٦م إمم اًمٕم ٌل وىمد روي٧م قمـ همػمه سم٢مؾمٜم٤مد
ُمٔمٚمؿ يمام سمٞمٜم٤م ذًمؽ ومٞمام شم٘مدم و ل ذم اجلٛمٚم٦م ٓ يثٌ٧م هب٤م طمٙمؿ ذقمل وٓ ؾمٞمام
ذم ُمثؾ ذا إُمر اًمذي ًمق يم٤من ُمٜمدو ًسم٤م ًمٙم٤من اًمّمح٤مسم٦م واًم ٤مسمٕمقن أقمٚمؿ سمف واقمٛمؾ
سمف ُمـ همػم ؿ وسم٤مهلل اًم قومٞمؼ"( .)1ا .
وم٢من ىمٞمؾ :ىمد ورد قمٜمف ﷺ« :طمٞم٤ميت ظمػم ًمٙمؿ :حتدصمقن وحيدث ًمٙمؿ وووم٤ميت
ظمػم ًمٙمؿ :شمٕمرض قمكم أقمامًمٙمؿ ُم٤م رأي٧م ُمـ ظمػم محدت اهلل وُم٤م رأي٧م ُمـ ذ
اؾم ٖمٗمرت ًمٙمؿ»(.)2
وم٤مجلقاب :إن طم٤مل اًمقوم٤مة ٓ شم٘م٤مس قمغم طم٤مل احلٞم٤مة وأٟمف ٓ يٕمٚمؿ طم٤مل اًمؼمزخ
إٓ اهلل وٓ يزيد قمغم ُم٤م ذع ًمٜم٤م ومل ينمع ًمٜم٤م ـمٚم٥م آؾم ٖمٗم٤مر ُمٜمف سمٕمد ووم٤مشمف
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4اًمّم٤مرم اعمٜمٙمل ذم اًمرد قمغم اًمًٌٙمل ص (.)375-376
( )3رواه اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت ( )491 /3واحل٤مرث يمام ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م (ُ )32 /1مـ طمدي٨م:
سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزين ُمرؾمالً.
ورواه اًمٌ زار ُم ـ طم دي٨م :اسم ـ ُمً ٕمقد يرومٕم ف يم ام ذم جمٛم ع اًمزواا د ( )31 /9ىم ٤مل
اهلٞمثٛمل":رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح" .واحلدي٨م ىم٤مل قمٜمف إًمٌ٤مين":ـمرىمف يمٚمٝم ٤م و ٕمٞمٗم٦م إٓ ـمري ؼ

واطمدة ُمٜمٝم٤م ومٝمل ضمٞمدة ورضم٤مهل٤م رضم ٤مل ُمً ٚمؿ" .اٟمٔم ر :ومْم ؾ اًمّم الة قم غم اًمٜمٌ ل ﷺ
( )27-25اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ( ) 4297اعمٙم ٥م اإلؾمالُمل.
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وًمق يم٤من ُمنمو ًقم٤م ًمٌ٤مدر إًمٞمف اًمّمح٤مسم٦م واًم ٤مسمٕمقن وشم٤مسمٕمق ؿ ومل يٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ ُمـ
ذًمؽ طمرف واطمد وُمـ ٓ يًٕمف ُم٤م وؾمٕمٝمؿ ومال وؾمع اهلل قمٚمٞمف.
قال اهلـدي" :واًمدًمٞمؾ اخل٤مُمس :ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مًٓمالين( )1ذم يم ٤مسم ف :اعمقا ٥م
اًمٚمدٟمٞم٦م :أن اًم قؾمؾ سمحْمقر اًمٜمٌل ﷺ سمٕمد اًمقوم٤مة ذم قم ٤ممل اًم ؼمزخ صم٤مسم ٧م سمٓم رق
يمثػمة.
صمؿ اإلُم ٤مم اعمٛم دوح يٙم ٥م ىمّم ٦م وي٘م قل :يم ٤من زم دال قمج ز قمٜم ف إـمٌ ٤مل
احل٤مذىمقن يمؿ ؾمٜملم ُمْمٞم٧م قمغم ذا؟ ىم٤مل :أىمٛم٧م سمف ؾمٜملم وم٤مؾم ٖمث٧م سمف ﷺ ًمٞمٚم٦م
اًمث٤مُمـ واًمٕمنميـ ُمـ مج٤مدي إومم ؾمٜم٦م صمالصم٦م وشمًٕملم وصمامٟماما٦م سمٛمٙم ٦م زاد ٤م
ذ ًوم٤م وُمـ قمكم سم٤مًمٕمقد إًمٞمٝم٤م ذم قم٤مىمٌ٦م سمال حمٜم٦م ومٌٞمٜمام أٟم٤م ٟم٤ماؿ إذا رضمؾ ُمٕمف ىمرـم٤مس
يٙم ٥م ومٞمف ذا دوال ًمدال أمحد سمـ اًم٘مًٓمالين ُمـ احلية اًمنميٗم٦م سمٕمد اإلذن ُمـ
اًمٜمٌل صمؿ اؾم ٞم٘مٔم٧م ومٚمؿ أضمد يب واهلل ؿمٞم ًئ٤م مم٤م يمٜم٧م أضم ده ؿم ٞم ًئ٤م :سمؼميم ٦م اًمٜمٌ ل
ﷺ"(.)2
أقولٟ :مص قمٌ٤مرة اعمقا ٥م اًمٚمدٟمٞم٦م ٙمذا" :وأُم٤م اًم قؾمؾ سم ف ﷺ سمٕم د ُمقشم ف ذم
اًمؼمزخ ومٝمق أيمثر ُمـ أن حيَم أو يدرك سم٤مؾم ً٘م٤مل .وذم يم ٤مبُ :مّمٌ٤مح اًمٔمالم ذم
اعمً ٖمٞمثلم سمخػم إٟم٤مم ذم اًمٞم٘مٔم٦م واعمٜم٤مم ًمٚمِمٞمخ /أيب قمٌد اهلل اًمٜمٕمامن( )3ـمرف ُم ـ
ذًمؽ وًم٘مد يم٤من طمّمؾ زم".
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4أمحد سمـ حمٛمد اًم٘مًٓمالين شمقذم ؾمٜم٦م ( .) 932اٟمٔمر :يمِمػ اًمٔمٜمقن (.)4895 /3
( )3اعمقا ٥م اًمٚمدٟمٞم٦م ًمٚم٘مًٓمالين ( )292- 293 /3ـمٌٕم٦م :اعمٓمٌٕم ٦م اًمنم ىمٞم٦م (4235

) .اٟمٔم ر:

ضمالل اًمٕمٞمٜملم ص (.)198
( ) 2حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ اًمٜمٕمامن اعمرايمٌم اًم ٚمٛمً٤مين اًمٗم٤مد اعم ٤مًمٙمل (ت582 :
اًمٔمٜمقن (.)4725 /3
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صمؿ ذيمر ىمّم ف اًمً٤مسم٘م٦م وهمػم ٤م وم٤مٟمٔمر يمٞمػ طمرف قمٌ٤مرة اًم٘مً ٓمالين طم ك ذم
اعمٕمٜمك و ؾ ذم ذًمؽ دًمٞمؾ ىم٤مـمع وسمر ٤من ؾم٤مـمع و ذا مم٤م حي٘مؼ أن ذا اًمرضمؾ ُمـ
()1

أضمٝمؾ اًم٘مّم٤مبلم وىمد ذيمر ذم يمِمػ اًمٔمٜمقن

طمٙم٤مي٦م قمـ اًم٘مًٓمالين شمدل قمغم

شمدًمٞمًف ذم اًمٜم٘مؾ.
أُم٤م ىمقل اًم٘مًٓمالين :ومٝمق حمؾ اًمٜمزاع .وأُم٤م ُم٤م وىمع ًم ف ُم ـ اًمِم ٗم٤مل ذم اعمٜم ٤مم
ال قمـ أن يٙمقن دًمٞم ً
ويمذا ًمٖمػمه ومال يّمٚمح ًمالؾم دٓل ومْم ً
ال ىمٓمٕم ًٞم٤م :ومٚم ٞمس يم ؾ
ُم٠مُمقرا سمف يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف.
ُمـ ىمْمٞم٧م طم٤مضم ف سمًٌ٥م ي٘م يض أن يٙمقن ُمنمو ًقم٤م
ً
و ٜم٤م ٟمٙم ٦م ـمٞمٌ٦م :و ل :أن اًمق ؿ أيمؼم قم٤مُمؾ ذم اإلٟمً٤من و ق قمٜمد فمٜمف سمٜمٗمًف
ومٛم ك ختٞمؾ اعمريض أن ؿمٗم٤م ه يٙمقن ذم اًمِم لل اًمٗم الين اٟمّم روم٧م ٟمٗمً ف إًمٞم ف
واٟمٗم ح٧م ُمً٤مُمف ًم ٚم٘مٞمف سم٠مدٟمك ُمٜم٤مؾمٌ٦م واٟمٌٕم٨م دُمف ذم ضمًٛمف ًم ذًمؽ ورسم ام يم ٤من
اًمق ؿ ىم٤مو ًٞم٤م قمغم اًمّمحٞمح يمام ق ُمِم٤م د ذم أي٤مم اًمقسم٤مل.
صمؿ اقمٚمؿ :أن يمؾ ُمـ شمٕمٚمؼ ىمٚمٌف سمٌمل وؿمٖمػ سمف أيمثر ُمـ ذيمره وؿمخّم ف ذم
مجٞمع أطمقاًمف ورله ذم ُمٜم٤مُمف قمغم طمً٥م اؾم ٕمداد ظمٞم٤مًمف ومٞمٜمً ٩م احلٚم ؿ ًم ف أؿم ٞم٤مل
قمجٞمٌ٦م يمام ٟمرى ممـ يٖم٤مزم ذم ؿمٞمخف أو وًمٞمف وُمٕم ٘مده ُمـ أ ؾ يمؾ ُمٚم٦م يٜمً٥م إًمٞم ف
يمؾ ُم٤م طمّمؾ ًمف ُمـ ظمػم أب٤مسمف أو ومرج ُمـ يمرب ٟم٤مسمف وجيٕمؾ يمؾ ُم٤م ب٤مدومف ُم ـ
اًمٜمج٤مح ذم أُمقر يمراُم٦م ُمـ يٕم ٘مده ويذيمر ًمف اعمراال اًمٓمقيٚم٦م اًمٕمريْم٦م دون هم ػمه
يمام أٟم٤م اًمٓم٤مًم٥م اعمِمٖمقف سمٙم ٤مسمف واًمٌح٨م ومٞمف ٓ يرى ذم ٟمقُمف إٓ شمّم ٗمح أوراىم ف
واجلدال ُمع روم٤مىمف ورسمام اٟمحؾ ًمف إؿمٙم٤مل ذم ُمٜم٤مُمف.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(.)4897/3( )4



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مجموعة رسائل الشيخ أبي بكر خوقير رحمه هللا

111

ىم٤مل اًمراٞمس اسمـ ؾمٞمٜم٤م( )1ذم شمرمج ف قمـ ٟمٗمًف" :وُمٝمام أظمذين أدٟم ك ٟم قم أطمٚم ؿ
يمثػما ُمـ اعمً٤ماؾ اشمْمح ًمٞمقضمق ٝم٤م ذم اعمٜم٤مم".ا .
سم ٚمؽ اعمً٤ماؾ سم٠مقمٞم٤محت٤م طم ك أن ً
وذًمؽ أن اًمٜم٤ماؿ إٟمام حيٚمؿ سم٤مُٕمقر اًم ل ُمرت قمٚمٞمف ي٘مٔم٦م أو ىم٤مُم٧م ظمٞم٤مٓ ٤م ذم
ذ ٜمف أو ظمٓمرت سمٗمٙمرة أو إُمقر اًم ل اقم ٤مد اخلقف ُمٜمٝم٤م أو اًمٗمرح هب٤م وم٤مٕطمالم
ُمرلة أومٙم٤مر اإلٟمً٤من وبقر شم٠مصمرات قم٘مٚم ف ورسم ام دًم ٧م قم غم اقم دال ُمزاضم ف أو
اقم الًمف.
وًمًٜم٤م ٟمٜمٙمر اًمر ي٤م اًمّم٤محل٦م وًمٙمٜم٤م ٟم٘مقل ٓ :يٜمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م طمٙمؿ ذقم لٕ :حت ٤م
ىمد شمِمٌف قمغم اًمراال أو شمٙمقن ُمـ حتزيـ اًمِمٞمٓم٤من أو مم٤م حيدث سمف اًمرضم ؾ ٟمٗمً ف
يمام ذم احلدي٨م.
يمثػما ُمـ إطمقال اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م
وىمد ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم يم ٤مب :اًمٗمرىم٤من ؿمٞم ًئ٤م ً
مم٤م يٕمؽمف سمف أرسم٤مب اًم ديـ ىم ٤مل رمح ف اهلل شمٕم ٤ممم" :وُم ـ ١مٓل ُم ـ يً ٖمٞم٨م
ُمًٚمام أو ٟمّم راٟم ًٞم٤م أو ُمِم ريمً٤م
سمٛمخٚمقق :إُم٤م طمل أو ُمٞم٧م ؾمقال يم٤من ذًمؽ احلل ً
ومٞم ّمقر اًمِمٞمٓم٤من سمّمقرة ذًمؽ اعمً ٖم٤مث سمف وي٘ميض سمٕمض طم٤مضم ٦م ذًم ؽ اعمٖمٞم ٨م
ومٞمٔمـ أٟمف ذًمؽ اًمِمخص أو ق ُمٚمؽ قمغم بقرشمف وإٟمام ق ؿمٞمٓم٤من أوٚمف عم٤م أذك
سم٤مهلل يمام يم٤مٟم٧م اًمِمٞم٤مـملم شمدظمؾ إبٜم٤مم وشمٙمٚمؿ اعمنميملم.
وُمـ ١مٓل ُمـ ي ّمقر ًمف ؿمٞمٓم٤من وي٘مقل ًمف :أٟم٤م اخلي ورسمام أظمؼمه سم ٌٕمض
إُمقر وأقم٤مٟمف قمغم سمٕمض ُمٓم٤مًمٌف يمام ىمد جي رى ذًم ؽ ًمٖم ػم واطم د ُم ـ اعمً ٚمٛملم

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4احلًلم سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٞمٜم٤مل أسمق قمكم ومٞمٚمًقف إؾمامقمٞمكم (ت .) 138 :اٟمٔمر شمرمج ف ذمً :مً٤من
اعمٞمزان (.)394/3
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واًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ويمثػم ُمـ اًمٙمٗم٤مر سم٠مرض اعمِم رق واعمٖم رب .)1("...صم ؿ ذيم ر
أُمقر همريٌ٦م.
وىمد ذيمر احلٙم ٞمؿ [اًمٌ ػموين]( )2ذم شم ٤مريخ اهلٜم د ُم ٤م ٟمّم ف" :وشمقضم د رؾم ٤مًم٦م
ٕرؾمٓمق ـم٤مًمٞمس ذم اجلقاب قمـ ُمً ٤ماؾ ًمٚمؼمامه ٦م أٟمٗم ذ ٤م إًمٞم ف آؾم ٙمٜمدر :أُم ٤م
ىمقًمٙمؿ :أن ُمـ اًمٞمقٟم٤مٟمٞملم ُمـ ذيمر أن إبٜم٤مم شمٜمٓمؼ وأحتؿ ي٘مرسم قن هل ٤م اًم٘م راسملم
ويدقمقن ومٞمٝم٤م اًمروطم٤مٟمٞم٦م ومال قمٚمؿ ًمٜم٤م سمٌمل ُمٜمف وٓ جيقز أن ٟم٘ميض قمغم ُم٤م ٓ قمٚمؿ
ًمٜم٤م سمف وم٢مٟمف شمرومع قمـ رشمٌ٦م إهمٜمٞم٤مل واًمٕمقام وإفمٝم٤مر أٟمف ٓ يِم ٖمؾ سمذًمؽ" .ا .
وإٟمام اؾمؽمؾمؾ اًم٘مٚمؿ ذم ذًمؽٓ :ؾمؽمؾم٤مل اًمٜم٤مس ذم ذا اًمٌ٤مب طم ك أٟمف ذم يمؾ
يقم يٌدو ومٞمف يم ٤مب وأفمـ أن أول ُمـ أًمػ ذم ذًم ؽ ب ٤مطم٥مُ :مّم ٌ٤مح اًمٔم الم.
يمثػما ُمـ اًمٕمٚمامل أًمٗمقا يم ًٌ٤م يمثػمة وم ٞمٛمـ اؾم ٖم٤مث سم ٤مهلل
ذيمر ذم ظمٓمٌ ف :أٟمف عم٤م رأى ً
وطمّمؾ ًمف اًمٗمرج سمٕمد اًمِمدة ىمّمد أن يذيمر ُم٤م وىمع ممـ اؾم ٖم٤مث سم ٤مًمٜمٌل ﷺ وٓ
ذسمف عم٤م ىمٗمؾ ُمع احل٤مج ؾمٜم٦م .) 529( :واهلل أقمٚمؿ(.)3
قال اهلـدي" :اًمً٤مدس :ىمد صمٌ٧م ذم يم ٥م إطم٤مدي٨م سمًٜمد بحٞمح :أن ذم زُمـ
ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ريض اهلل قمٜمف عم٤م ىمحط اًمٜم٤مس ومل يٛمٓمروا يم٤من قمٛمر ريض اهلل قمٜم ف
سمحْمقر اًمّمح٤مسم٦م يمٚمٝمؿ ي قؾمٚمقن سم٤مًمٕمٌ٤مس قمؿ اًمٜمٌل ﷺ

()4

يدقمقا اهلل سم٤مًٕمٗم٤مظ

اعمٜم درضم٦م ذم اًمذيؾ :اًمٚمٝمؿ اؾم ٘مٜم٤م سمٕم ؿ ٟمٌٞم ؽ ومٞم٘م قل اًم راوي :ومٞمً ٘مقا طم ك مل
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4اًمٗمرىم٤من سملم أوًمٞم٤مل اًمرمحـ وأوًمٞم٤مل اًمِمٞمٓم٤من ص ( )239حت٘مٞمؼ :د /قمٌد اًمرمحـ اًمٞمحل اًمٓمٌٕم٦م
إومم (ٟ .) 4141منم دار :ـمقيؼ اًمري٤مض.
( )3ذم إبؾ":اًمٌٞمقرين".
( )2يمِمػ اًمٔمٜمقن (.)4725 /3
( )1شم٘مدم خترجيف ص (.)26
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يدظمٚمقا ذم اعمديٜم٦م.
قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف سمٚمغ ُمٜمزًٓ ىم٤مل اًمٜمٌل ﷺ ذم ومْمٚمف« :اٟمٓم ؼ اهلل
احلؼ قمغم ًمً٤من قمٛمر»(.")1
أقولٟ :مٕمؿ أٟمٓمؼ اهلل احلؼ قمغم ًمً٤من قمٛمر طم ك ذم ذه اعمً ٠مًم٦م ومحّم ؾ سم ف
()2

ومّمؾ اخلٓم٤مب قمٜمد [أومم إًمٌ٤مب]

ومٚمق يم٤من اًم قؾمؾ سمف()3ﷺ سمٕم د اٟم ٘م٤مًم ف ُم ـ

ضم٤مازا عم ٤م قم دل قمٜم ف اًمٗم ٤مروق إمم اًم قؾم ؾ سمٕمٛم ف اًمٕمٌ ٤مس سمحْم قر
ذه اًمدار ً
اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ و ؿ ذم أُمر ُمٝمؿ ومٕمدوهلؿ ذا دًمٞم ؾ واو ح قم غم أن
٤ميمام هب ٤م
اعمنموع ُم٤م ؾمٚمٙمقه ومام أطمًـ احلج٦م إذا سمرزت ُمـ ومؿ اخلّمؿ ومٞمٙمقن طم ً
قمغم ٟمٗمًف.
وم٢من ىم٤مل :ذا احلدي٨م يدل قمغم اًم قؾمؾ سم٤مًمذات ىمٚمٜم٤مٟ :مٕمؿ ًمٙمـ ُم ع اًم دقم٤مل
ذم آؾم ً٘م٤مل يمام يم٤من ذم طمٞم٤مشمف ﷺ ي قؾمؾ أبح٤مسمف سمدقم٤ماف وؿمٗم٤مقم ف هلؿ ومٞمدقمق
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ورد ذا احلدي٨م ُمـ ـمرق يمثػمة سمٚمٗمظ(( :جعل احلق طذ قؾب طؿر ولسـاكه)) .قم ـ أيب ري رة
وسمالل وقم٤ماِم٦م وهمػم ؿ سم٠مؾم٤مٟمٞمد سمٕمْمٝم٤م بحٞمح.
ُمٜمٝم٤مُ :م٤م أظمرضمف أمحد واًمٌزار يمام ذم يمِمػ إؾم ٤مر ح ( )471/2( )3624واسمـ أسمك ؿم ٞمٌ٦م ح
( )36/43( )43226واًمٓمؼماين ذم إوؾمط يمام ذم اعمجٛمع ( )55/9وقمٌ د اهلل سم ـ أمح د ذم:
ومْم٤ماؾ اًمّمح٤مسم٦م ح ( )364/4( )246واسمـ أسمك قم٤مب ؿ ذم اًمً ٜم٦م ح ()684 /3( )4362
واسمـ طمٌ٤من ح (.)242/46( )5889
وُمٜمٝم٤م :اعمقىمقف قمغم قمكم وهمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمٚمٗمظُ( :م٤م يمٜم٤م ٟمٌٕمد أن اًمًٙمٞمٜم٦م شمٜمٓم ؼ قم غم ًمً ٤من
قمٛمر ريض اهلل قمٜمف) .رواه أضمري قمـ قمكم سم٢مؾمٜم٤مد ب حٞمح .اٟمٔم ر شمٗمّم ٞمؾ ذًم ؽ ذم :اًمِم ريٕم٦م
ًممضمري ح (.)4713/1( )4321
( )3ذم اعمٓمٌقع":إٓ اًمٌ٤مب".
( )2ذم اعمٓمٌقع":ومم سمف".
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ويدقمقن ُمٕمف وي٠مُمٜمقن قمغم دقم٤ماف صمؿ اؾم ً٘مقا ُمـ سمٕمده سمٕمٛمف اًمٕمٌ ٤مس يم ام روى
اًمٌخ٤مري قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يم ٤من إذا ىمحٓم قا اؾم ً ٘مك
سم٤مًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م وم٘م٤مل هلؿ :اًمٚمٝمؿ إٟم٤م يمٜم٤م ٟم قؾمؾ إًمٞمؽ سمٜمٌٞمٜم٤م ﷺ وم ً ٘مٞمٜم٤م
وإٟم٤م ٟم قؾمؾ إًمٞمؽ سمٕمؿ ٟمٌٞمؽ وم٤مؾم٘مٜم٤م ومٞمً٘مقن(.)1
وىمد سملم اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر بٗم٦م ُم٤م دقم٤م سمف اًمٕمٌ٤مس وم٠مظمرج سم٢مؾمٜم٤مده :أن اًمٕمٌ ٤مس
عم٤م اؾم ً٘مك سمف قمٛمر ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ أٟمف ٓ يٜمزل سمالل إٓ سم ذٟم٥م ومل يٙمِم ػ إٓ سم قسم ٦م
وىمد شمقضمف يب اًم٘مقم إًمٞمؽ عمٙم٤مٟم ل ُمـ ٟمٌٞمؽ و ذه أيديٜم٤م إًمٞمؽ سم٤مًمذٟمقب وٟمقاب ٞمٜم٤م
إًمٞمؽ سم٤مًم قسم٦م وم٤مؾم٘مٜم٤م اًمٖمٞم٨م .وم٠مرظم٧م اًمًامل ُمثؾ اجلٌ٤مل طم ك أظمّم ٌ٧م إرض
وقم٤مش اًمٜم٤مس ....يمام ذم اًمٗم ح(.)2
وهلذا ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مل يً ح٥م آؾم ً٘م٤مل سم٠م ؾ اخلػم واًم ديـٕ :حت ؿ أىم رب إمم
اإلضم٤مسم٦م وإومْمؾ أن يٙمقٟمقا ُمـ أ ؾ سمٞم٧م اًمٜمٌل ﷺ وىم د شمقؾم ؾ ُمٕم٤موي ٦م عم ٤م
ىمحط أ ؾ اًمِم٤مم سمدقم٤مل يزيد سمـ إؾمقد اجلرر اًم ٤مسمٕمل اًمِمٝمػم :عم٤م اقم ٘م د ومٞم ف
اًمّمالح وىمٌقل اًمدقمقة ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمً ِمٗمع إًمٞمؽ سمخٞم٤مرٟم٤م :يزيد سمـ إؾم قد
ي٤م يزيد ارومع يديؽ إمم اهلل ومرومع يديف ودقم٤م ودقمقا ومً٘مقا(.)3
وُم٤م زاًم٧م ذه اًمًٜم٦م ضم٤مري ٦م إمم ذا اًمٕمٝم د ذم مجٞم ع اًم ٌالد اإلؾم الُمٞم٦م ذم
سمٕمْم٤م يمام
آؾم ً٘م٤مل يمام أٟمف ٓ يزال ـمٚم٥م اًمٜم٤مس اًمدقم٤مل ُمـ اخلٞم٤مر وُمـ سمٕمْمٝمؿ ً
يم٤من اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ يٓمٚمٌقن ُمٜمف اًم دقم٤مل ذم طمٞم٤مشم ف ﷺ سم ؾ ىم ٤مل
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4شم٘مدم خترجيف ص (.)26
( )3وم ح اًمٌ٤مري (.)197/3
( )2شم٘مدم خترجيف ص (.)14
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ٛمرا ٓ« :شمٜمًٜم٤م ي٤م أظمل ُمـ دقم٤ماؽ»(.)1
ًمٕمٛمر عم٤م ظمرج ُمٕم ً
وُمـ ذا اًمٌ٤مب :اؾم ٖم٤مصم٦م اًمٜم٤مس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٤مٕٟمٌٞم٤مل يٜم ٝمقن إًمٞمف بٚمقات اهلل
وؾمالُمف قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ وم٢محت٤م ل ـمٚمٌٝمؿ ُمـ إٟمٌٞم٤مل أن يدقمقا اهلل شمٕم٤ممم أن يٗمّم ؾ
سملم اًمٕمٌ٤مد سم٤محلً٤مب :طم ك يرحيٝمؿ ُمـ قل اعمقىمػ(.)2
وطم٘مٞم٘م٦م اًمِمٗم٤مقم٦م اعم٠مذون ومٞمٝم٤م :أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ق اًم ذي ي ٗمْم ؾ قم غم أ ؾ
اإلظمالص واًم قطمٞمد ومٞمٖمٗمر هلؿ قم٘م٥م دقم٤مل اًمِم٤مومٕملم اًمذيـ أذن هلؿ ذم اعمِم ٗمقع
ًمفً :مٞمٙمرُمٝمؿ قمغم طمً٥م ُمراشمٌٝمؿ ويٜم٤مل ٟمٌٞمٜم٤م ﷺ ُمٜمف اعم٘م٤مم اعمحٛمقد اًمذي يٖمٌٓم ف
سمف إوًمقن وأظمرون.
وأُم ٤م ىمقًم ف شمٕم ٤ممم :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙﭼ( .)3وم٘م ٤مل ذم اًمٙمِم ٤مف ذم
شمٗمًػم ٤م" :أي :ق ُم٤مًمٙمٝم٤م وم ال يً ٓمٞمع أطم د ؿم ٗم٤مقم٦م إٓ سمنم ـملم :أن يٙم قن
اعمِمٗمقع ًمف ُمرشم٣م وأن يٙمقن اًمِمٗمٞمع ُم٠مذون ًمف"( .)4ا .
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف ذم اًمدقم٤مل ح (( )4181قمقن  )256 /1واًمؽمُم ذي ذم اًم دقمقات ح
( )669 /6( )2652وىم ٤مل":طمً ـ ب حٞمح" .واسم ـ ُم٤مضم ف ذم اعمٜم٤مؾم ؽ ح ()3891
( )955/3سمٚمٗمظ(( :يا أخي ،أرشكـا يف يشء من دطائك وال تـسـا)).
وأمحد ذم اعمًٜمد ( )39/4و ( .)69/3وذم إؾمٜم٤مده :قم٤مبؿ سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قم٤مبؿ وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف
همػم واطمد .ووٕمٗمف إًمٌ ٤مين ذم و ٕمٞمػ اجل ٤مُمع ح ( )5393وخت ري٩م اعمِم ٙم٤مة ح ()3318
(.)596/3
( ) 3طمدي٨م اًمِمٗم٤مقم٦م ٕ ؾ اعمقىمػ ذم بحٞمح اًمٌخ٤مري يم ٤مب :اًم قطمٞمد سم٤مب :يم الم اًم رب شمٕم ٤ممم
يقم اًم٘مٞم٤مُم ٦م ُم ع إٟمٌٞم ٤مل وهم ػم ؿ ( .)297-296/42ويم ذا ذم ُمً ٚمؿ يم ٤مب :اإلي امن ح
(.)482/4()492
( )2ؾمقرة اًمزُمر أي٦م.)11( :
( )1اًمٙمِم٤مف ( )229 /6حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ /قم٤مدل قمٌد اعمقضمقد ولظمريـ اًمٓمٌٕم٦م إومم (.) 4148
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وباجلؿؾة :وم٘مد يم٤من ﷺ يِمٗمع ُٕم ف :سمدقم٤مل واؾم ً ٘م٤مل واؾم ٖمٗم٤مر ذم طمٞم٤مشم ف
ويٓمٚم٥م ُمٜمف أبح٤مسمف ذًمؽ وؾم ٓمٚم٥م ُمٜمف مجٞمع إُمؿ ذًمؽ ي قم اًم٘مٞم٤مُم ٦م ويٙم قن
ُٕم ف ُمٜمف اًمٜمّمٞم٥م إوومر قمٜمد طمّمقل اإلذن ًمف ُمـ اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم ٤ممم يم ام وقم ده
سمف ُمـ ذًمؽ :اعم٘م٤مم اعمحٛمقد وم٘مد اُم ٤مز اهلل شمٕم٤ممم قمـ ُمٚمقك اًمدٟمٞم٤م ذم اًمِمٗم٤مقم٦م سم٠مٟم ف
يِمٗمع قمٜمده أطمد إٓ سم٢مذٟمف ومٝمق ُم٤مًمؽ هل٤م ٓ شمٓمٚم٥م إٓ ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
()1

ىم٤مل اًمًقيدي

يمام ٟم٘مٚمف قمٜمف ذم ضمالل اًمٕمٞمٜملم [" :ومٞمٜمٌٖمل عمـ أراد أن يدقمق

يٓمٚم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م أن ي٘مقل :اًمٚمٝمؿ ٓ حترُمٜمل ؿمٗم٤مقم ف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمً الم .اًمٚمٝم ؿ
ؿمٗمٕمف ذم وٟمحق ذًمؽ](.)2
أيْم ٤م مم ـ وردت
وًمق يم٤مٟم٧م شمٓمٚم ٥م ُمٜم ف ﷺ أن جل ٤مز ًمٜم ٤م أن ٟمٓمٚمٌٝم ٤م
ً
اًمِمٗم٤مقم٦م هلؿ :يم٤مًم٘مرلن واعمالاٙم٦م وإوم راط و ؿ :أـمٗم ٤مل اعم ١مُمٜملم

واحلج ر

إؾمقد إذ ىمد ورد أٟمف يِمٗمع عمثؾ رسمٞمٕم٦م وُمي وسم٤مًمّم٤محللم وجل٤مز ًمٜم٤م أن ٟمدقمق ؿ
وٟمٚم جلل إًمٞمٝمؿ وٟمرضمق ؿ هبذه اًمِمٗم٤مقم٦م هلؿ [إذ ٓ ومرق سملم اجلٛمع سمثٌقت أب ؾ
اًمِمٗم٤مقم٦م هلؿ]( )3واإلذن ومٞمٝم٤م ومٜمّمػم إذن واعمنميملم إوًملم ذم ـمري ؼ واطم د ومل
ٟمٗمؽمق إٓ سم٤مٕقمامل اًمٔم٤م رة :يم٤مًمّمقم واًمّمالة وىمقل يمٚمٛم٦م اًم قطمٞمد ُمـ همػم قمٛمؾ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 4ق :أسمق اعمٕم٤مزم قمكم أومٜمدي اًمِم٤مومٕمل اسمـ اًمِمٞمخ /حمٛمد ؾمٕمٞمد اعمِمٝمقر سم٤مًمًقيدي اًمٌٖمدادي ًمف
ىمديام قم٤مم (4236
قمدة ُم١مًمٗم٤متُ :مٜمٝم٤م :اًمٕم٘مد اًمثٛملم ذم سمٞم٤من ُمً٤ماؾ اًمديـ ـمٌع ً

) ذم اعمٓمٌٕم ٦م

وطم٘مؼ رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم ٦م وم ٞمام سمٚمٖمٜم ل ذم ضم٤مُمٕم ٦م اإلُم ٤مم وًم ف يم ٤مب :اًم رد قم غم
اعمٞمٛمٜمٞم٦م سمٛمٍم ُ
إُم٤مُمٞم٦م شمقذم .) 4327( :اٟمٔمر شمرمج ف ذم :ضمالل اًمٕمٞمٜملم ص (.)65
(ُ ) 3م٤مسملم اعمٕمٙمقوم لم ًمٞمس ذم اًمٕم٘مد اًمثٛملم اعمٓمٌقع قم٤مم.) 4236( :
(ُ )2م٤م سملم اعمٕمٙمقوم لم ؾم٤مىمط ُمـ اعمٓمٌققم٦م أيمٛمٚمٜم ٤مه ُم ـ إب ؾ اعمٜم٘م قل قمٜم ف ضم الل اًمٕمٞمٜم لم ص
(.)642
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سمام ومٞمٝم٤م وُمـ همػم اقم ٘م٤مد حل٘مٞم٘م ٝم٤م وٓ ي٘مدم قمغم ذًمؽ ُم ـ ًم ف أدٟم ك ُمً ٙم٦م ُم ـ
قم٘مؾ أو ومٙمرة ومٞمام بح ُمـ اًمٜم٘مؾ"( .)1اٟم ٝمك.
وىمد سملم أن ضمؾ أطمقال اعمنميملم ُمـ لهل ٝمؿ اًم قيمؾ قمٚمٞمٝمؿ وآًم ج٤مل إًم ٞمٝمؿ
سمِمٗم٤مقم ٝمؿ :فمٜمً٤م ُمٜمٝمؿ أحت٤م ٟم٤مومٕم٦م قمٜمده شمٕم٤ممم وم٤مرضمع إًمٞمف إن ؿمئ٧م.
وأيْم٤م ىم٤مل(« :)2قمٚمٞمٙمؿ سمًٜم ل وؾم ٜم٦م اخلٚمٗم ٤مل اًمراؿم ديـ»(.)3
قال اهلـديً " :
يم٠مٟم٤م أُمرٟم٤م سم٤مشمٌ٤مع ؾم ٜم ف ويم ٤من ُم ـ ؾم ٜم ف ريض اهلل قمٜم ف اًم دقم٤مل ُم ـ اهلل سم قؾم ؾ
إوًمٞم٤مل يم٠م ٟمام أُمرٟم٤م سم٤مسم ٖم٤مل اًم قؾمؾ سم٤مٕٟمٌٞم٤مل قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم وإوًمٞم٤مل اًمٕمٔم٤مم ومٞم ف
أهار ظمٗمٞم٦م .يدق ومٝمٛمٝم٤م إذ ٤من اًمريمٞمٙم٦م إٓ ُم ـ يم ٤من ًم ف ُم ـ اهلل شمٕم ٤ممم ىمٚم ٥م
ؾمٚمٞمؿ وـمٌع ُمً ٘مٞمؿ".
أقول :اٟمٔمر إمم ذه اًمٕمٌ٤مرات اًمريمٞمٙم٦م ومٚمٕمٚمؽ شمٗمٝمؿ ُمـ اعم٘م٤مل ومجٚم٦م اًمٙمالم:
أن ذه أؿمٌف سمٛم٘مدُم٤مت ُمٜمٓم٘مٞم٦م يم٠مٟمف ي٘مقل :ؾمٜم٦م قمٛمر ذم اًم قؾمؾ صم٤مسم ٦م وىم د ىم ٤مل
ﷺ« :قمٚمٞمٙمؿ سمًٜم ل »...اًمخ ...ومًٜم٦م قمٛمر ُم٠مُمقر سم٤مشمٌ٤مقمٝم٤م يمًٜم ف ﷺ.
وٟمحـ ٟم٘مقل يمذًمؽ ٟمٕمٛم٧م اًمًٜم٦م وٟمٕمؿ اًمٕمٛمؾ هب٤م ُمـ همػم زي٤مدة قمٚمٞمٝم ٤م وٓ
شمٍمف ومٞمٝم٤م وٓ إظمراج هل٤م قمـ حمٚمٝم٤م ومٙمؾ ُمـ قمٛمؾ قمٛمال مل دمر قمٚمٞمف اًمّم ح٤مسم٦م
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ضمالل اًمٕمٞمٜملم ذم حم٤ميمٛم٦م إمحديـ ص (ً ) 642مٚمِمٞمخٟ /مٕمامن إًمقد و ق ذم اًمٕم٘مد اًمثٛملم
ص ( )428اًمٓمٌٕم٦م إومم (.) 4236
( )3يٕمٜمل اًمٜمٌل بغم اهلل قمٚمٞمف ولًمف وؾمٚمؿ.
( )2أظمرضم ف أسم ق داود ذم اًمً ٜم٦م ح (( )1682قم قن  )268/43واًمؽمُم ذي ذم اًمٕمٚم ؿ ح ()3575
( )11/6واسمـ ُم٤مضمف ذم اعم٘مدُم ٦م ح ( )46/4( )13واًم دارُمل ذم اعم٘مدُم ٦م ح ()12/4( )95
وأمحد ذم اعمًٜمد ( )437 435/1يمٚمٝمؿ ُمـ طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م و ق طمدي٨م بحٞمح
بححف اًمؽمُمذي .واٟمٔمر :اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ًمألًمٌ٤مين ح (.)3726
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ومٝمق ُمردود قمغم ب٤مطمٌف وسمئً٧م اًمٌدقم٦م شم قًم د قمٜمٝم ٤م سم دع وي ً ع اخل رق قم غم
اًمراىمع وم٤مٟمٔمر ُم٤مذا شمقًمد ُمـ اًم٘مقل سمجقاز اًم قؾمؾ سم٤مٕٟمٌٞم٤مل واًمّم٤محللم سمٕمد مم٤م ؿ
وُم٤مذا طمدث ُمـ شمِمٞمٞمد اًم٘مٌقر وحتًٞمٜمٝم٤م ُمـ ُمٗم٤مؾمد يٌٙمك هل٤م اإلؾم الم يم ام ىم ٤مل
اًمِمقيم٤مين(.)1
ُمٜمٝم٤م :اقم ٘م٤مد اجلٝمٚم٦م يم٤مقم ٘م٤مد اًمٙمٗم٤مر وإبٜم٤مم وقمٔمؿ ذًمؽ ومٔمٜمقا أحت٤م ىم ٤مدرة
قمغم ضمٚم٥م اًمٜمٗمع ودومع اًمي ومجٕمٚمق ٤م ُم٘م٤مبد ًمٓمٚم٥م ىمْم٤مل احل قاا٩م واعمٓم٤مًم ٥م
وؾم٠مًمقا ُمٜمٝم٤م ُمً٠مًم٦م اًمٕمٌ٤مد ُمـ رهبؿ وؿمدوا إًمٞمٝم٤م اًمرطم٤مل واؾم ٖم٤مصمقا هب٤م وسم٤مجلٛمٚم٦م
مل يدقمقا ؿمٞم ًئ٤م مم٤م يم٤مٟم ٧م اجل٤م ٚمٞم ٦م شمٗمٕمٚم ف سم٤مٕب ٜم٤مم إٓ ومٕمٚم قه وم٢مٟم ٤م هلل وإٟم ٤م إًمٞم ف
راضمٕمقن .وُمع ذا اعمٜمٙمر اًمِمٜمٞمع واًمٙمٗمر اًمٗمٔمٞمع ٓ ٟمجد ُمـ يٖمْم ٥م اهلل ويٖم ٤مر
وزيرا وٓ ُمٚمٙمً٤م وىمد شم قارد
أُمػما وٓ ً
محٞم٦م ًمٚمديـ احلٜمٞمػ ٓ قم٤معمً٤م وٓ ُم ً
ٕمٚمام وٓ ً
إًمٞمٜم٤م ُمـ إظمٌ ٤مر ُم ٤م ٓ يِم ؽ ُمٕم ف :أن يمث ًػما ُم ـ اًم٘مٌ قريلم أو أيمث ر ؿ إذا
وم٤مضمرا وم ٢مذا ىمٞم ؾ ًم ف سمٕم د ذًم ؽ:
شمقضمٝم٧م قمٚمٞمف يٛملم ُمـ ضمٝم٦م ظمّمٛمف طمٚمػ سم٤مهلل ً
اطمٚمػ سمِمٞمخؽ وُمٕم ٘مدك اًمقزم اًمٗمالين شمٚمٕمثؿ وشمٚمٙم٠م وأسمك واقمؽمف سم٤محلؼ .و ذا
ُمـ أسملم إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم أن ذيمٝمؿ ىمد سمٚمغ ومقق ذك ُمـ ىم ٤مل :أٟم ف شمٕم ٤ممم صم ٤مين
اصمٜمٞملم أو صم٤مًم٨م صمالصم٦م.
ومٞم٤م قمٚمامل اًمدِّ يـ وي٤م ُمٚمقك اعمًٚمٛملم أي رزل ًمإلؾمالم أؿمد ُم ـ اًمٙمٗم ر وأي
سمالل هلذا اًمدِّ يـ أرض قمٚمٞمف ُمـ قمٌ٤مده همػم اهلل وأي ُمّم ٞمٌ٦م يّم ٤مب هب ٤م اعمً ٚمٛمقن
شمٕمدل ذه اعمّمٞمٌ٦م وأي ُمٜمٙمر جي٥م إٟمٙم٤مره إن مل يٙم ـ إٟمٙم ٤مر ذا اًمِم رك اًمٌ لم
واضمٌ٤م؟!!:
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ٟ )4مٞمؾ إوـم٤مر (.)424/1
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دي٧م َطمٞم ًّ٤م
ًَم َ٘مدْ َؾم ِٛم ْٕم َ٧م ًَمق َٟم َ٤م َ
ت
َ٤مرا َٟم َٗم َخ ْ٧م ِ َهب٤م َأ َو٤م َل ْ
َو ًَمق ٟم ً

و ًَمٙمِـ َٓ طمٞم َ٤مة َعمِـ ُشمٜمَ ِ
٤مدي
ْ
َ ْ ََ
ْ٧م َشمٜمْ ُٗم ُخ ومِ ل رُم ٤مدِ
َو ًَمٙمِ ْـ َأٟم َ
َ َ

واٟمٔمر إمم ىمقًمف(" :)1إن اًم قؾمؾ سم٤مٕٟمٌٞم٤مل وإوًمٞم٤مل أهار ظمٗمٞم٦م ي دق ومٝمٛمٝم ٤م
إٓ قمغم ب٤مطم٥م اًم٘مٚم٥م اًمًٚمٞمؿ".
ومٚمق يم٤من ًمف ىمٚم٥م ؾمٚمٞمؿ مل ي ٗمقه هبذا اًمٙمالم اًمً٘مٞمؿ اعمِمٕمر سم٠مٟم ف مل يً ٚمؿ ُم ـ
ؿم٤ماٌ٦م اًمنمك اًمقظمٞمؿ ومل يذق طمالوة اإلظمالص ًمرسمف اًمٕمٚمٞمؿ ومٙم ؾ إٟم ٤مل سم ام ومٞم ف
يٜمْمح وىمد أذٟم٤م ؾم ٤مسم ً٘م٤م إمم رل ُم ـ شمٚم ؽ إهار اًمدىمٞم٘م ٦م قمٜم د إذ ٤من
اًمريمٞمٙم٦م .وم ٠مُمؾ واٟمٔمر يمٞمػ وم٤مشم٧م ذه إهار اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕم د ؿ وظم ص
هب٤م ذا اهلٜمدي أو همػمه ممـ طمذا طمذوه.
قال اهلـدي" :ي٤م ؿمٞمخ ُم٤مًمٙمؿ أن شم٘مٕمقن( )2ذم اعمً ٤ماؾ اًمديٜمٞم ٦م قمٚم ٞمٙمؿ سمٞم ٤من
صمٛمـ اًمرز وإىمٛمِم٦م ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م إٓ اًمٌالغ ذا يمالم سمٓمريؼ اإلجي٤مز وآظم ّم٤مر وُم٤م
ظمٓمر زم أن سم٤مل .واهلل أقمٚمؿ سمح٘مٞم٘م٦م احل٤مل".
أقولُ :مـ ذا اًمذي يٛمٜمع اًم ٤مضمر ذم اًمرز وإىمٛمِم ٦م وهم ػمه ُم ـ ـمٚم ٥م اًمٕمٚم ؿ
واًمٌح٨م ُمع أ ٚمف واإلرؿم٤مد سم٘مدر ُم٤م قمٚمؿ طم ك يٙمقن قم٤مُم ً
ال سمف أًم ٞمس ذًم ؽ ُم ـ
واضم٥م اًمٕمٚمؿ يمام ىم٤مل ﷺُ« :مـ قمٛمؾ سمام قمٚم ؿ ورصم ف اهلل قمٚم ؿ ُم ٤م مل يٕمٚم ؿ»(.)3
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4أي :اهلٜمدي.
( )3يمذا ذم إبؾ.
( )2أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م ( )46/42قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ُمرومققمً٤م و ق وٕمٞمػ ضمدً ا.
اٟمٔمر :إهار اعمرومققم ٦م ذم إظمٌ ٤مر اعمقو ققمٞم٦م ًمٚمٛم أل قم كم اًم٘م ٤مرىل ح ( )162ص ()242
واًمٗمقاا د اعمجٛمققم ٦م ًمٚمِم قيم٤مين ح ( )356/3( )3613وإحت ٤مف اًمً ٤مدة اعم ٘م لم ()122 /4
ًمٚمزسمٞم دي ويمِم ػ اخلٗم ٤م ًمٚمٕمجٚم قين ح ( .)356 /3( )3613وطمٙم ؿ قمٚمٞم ف اًمِم ٞمخ إًمٌ ٤مين
=
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ويمٞمػ يٜمٛمق اًمٕمٚمؿ ُمع اإلٟمً٤من إذا مل يذايمر سمف ويرؿمد إًمٞمف.
ًمٙمـ اًمذي ضمٕمؾ ٟمٗمًف ذم قمداد إٟمٌٞم٤مل وم٘م٤ملُ :م٤م قمٚمٞمٜم٤م إٓ اًمٌالغ و ق يٚمح ـ
ذم يمالُمف وٓ يٗمّمح قمـ ُمراُمف ويمٞمػ يروي احلدي٨م ُمـ ٓ يٕمرف قمٚمؿ اًمٕم ريب
درا قمغم إومٝم٤مم خم٤مـمٌ٦م قم ـ قمٚم ؿ ٓ قم ـ ضمٝم ؾ
وم٠مىمؾ درضم٤مت اعمٌٚمغ أن يٙمقن ُم٘م ً
ً
لظمذا سمٛمج٤مُمع ىمٚمٌ ف خم٤مـم ًٌ ٤م ًمقضمداٟم ف ُمً خد ًُم٤م
ُم١مصمرا قمٚمٞمف
وأقمال ٤م أن يٙمقن ً
ُم٘مٞمام ًمف احلج٦م ُمع بدق احل٤مل.
ًمٕم٘مٚمف
ً
أُم٤م ذا اهلٜمدي ومٚمٞمس قمٚمٞمف اًمٌالغ سمؾ قمٚمٞمف اًمٌٚمٖم٦م سم٤مًم ٕمٚمؿ واًمقىمقف قمٜمد ُم ـ
يٕمٚمؿ وٓ يزيد قمٚمٞمٝم٤م ُم٤مٓ يٕمٚمؿ وٓ حيرم اًمٕمٚمؿ قمغم ُم ـ يٓمٚم ٥م اًمٕمٚم ؿ ويرهم ٥م
وم٘مػما ؾمٞمدً ا يم ٤من أو قمٌ دً ا .وقم غم
ومٞمف ويذايمر أ ٚمف ويرؿمد ضم٤م ٚمف
ً
شم٤مضمرا يم٤من أو ً
ذا اهلٜمدي :شمرك اًمدقمقى :وم٢محت ٤م ومْم ٞمح٦م وإن يم٤مٟم ٧م ب حٞمح٦م .ىم ٤مل سمٕمْم ٝمؿ:
اًمدقمقى شمٓمٗمكل ٟمقر اعمٕمروم٦م وم٤مًمٕم٤ممل اًمّم٤مدق ُمـ ي ٠مدب سمآداب اًمٕمٚمؿ وي٘مػ قمٜم د
طمده ويٙمؾ اًمٕمٚمؿ إمم قم٤معمف وي٘مقل :رب زدين قمٚمام .ويمٚمام اٟمٗم ح ًمف سم٤مب ُمـ اًمٕمٚمؿ
شمّم٤مهمر ذم ٟمٗمًف.
قال اهلـدي" :اًمٕم٤مىمؾ يٙمٗمٞمف اإلؿم٤مرة واًمٖم٤مومؾ ٓ شمٜمٗمٕمف اًمٜم٘م٤مرة ُمّم راع ُم ـ
اًمِمٕمر ًمـ يّمٚمح اًمٕمٓم٤مر ُم٤م أومًده اًمد ر.
لظمر دقمقاٟم٤م :أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم
ولًمف اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤م ريـ".
متقهي٤م قمغم اًمً٤مُمع سم٠من قمٚمٛم ف
أقول :أشمك هبذا اعمثؾ" :اًمٕم٤مىمؾ شمٙمٗمٞمف اإلؿم٤مرة"ً :
=

سم٤مًمقوع .اٟمٔمر:اًمْمٕمٞمٗم٦م ح (.)133
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واؾمع وأن ُم٤م ذيمره ٟم٘مٓم٦م ُمـ سمحر قمغم طمً٥م اإلؿم ٤مرة ُم ع أن ذا خي ٤مًمػ ُم ٤م
أورده ذم أول اًمرؾم٤مًم٦م :سم٠من ومٞمٝم٤م اًمؼما لم اًم٘م٤مـمٕم٦م واحلج٩م اًمً٤مـمٕم٦م و ق اعمٓم٤مسمؼ
ٓقم ٘م٤مده واًمقاىمع ذم ٟمٗمس إُمر أن ُم٤م ذيمره ق هم٤مي ٦م ُمٌٚمٖم ف ُم ـ اًمٕمٚم ؿ ذم ذا
اعم٘م٤مم و ق أقمٔمؿ ُم٤م قمٜمد همػمه ممـ طمذا طمذوه وٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ.
وىمد سمٞمٜم٤م سمحٛمده شمٕم٤ممم اجلقاب قمـ شمٚمؽ اًمِمٌف سمٞم٤مٟمً٤م ؿم٤موم ًٞم٤م وسمً ٓمٜم٤م اًم٘م قل
قمام ي ٕمٚمؼ هب٤م ومٙم٤من واوم ًٞم٤م يً ٕملم سمف ُمـ ـم٤مًمٕمف قمغم دومع ُمٕمٔمؿ ُم٤م أورده ب ٤مطم٥م
()1

يم ٤مب :ؿمقا د احلؼ ذم آؾم ٖم٤مصم٦م سمخػم اخلٚمؼ ًمٌٕمض أ ؾ اًمٕمٍم

وم٢مٟمف مل يٙم ؼم

طمجٛمف إٓ سم٤مًمٜم٘مقل اعم ٙمررة ذم ُمٕمٜم٤م ٤م واحلٙم٤مي٤مت اعم ْمٛمٜم٦م ًمالؾم ٖم٤مصم٦م وإؿمٕم٤مر
اًم ل ومٞمٝم٤م ويم٤من قمٚمٞمف أن يً قذم طم٘مٝم٤م ويٜم٘مؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م قمـ اًمِمٞمخلم :اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ
اًم٘مٞمؿ صمؿ يرده طمروم ًٞم٤م .وم٢من يم ٌٝمام اٟم نمت أن ذم أوم٤مق وأىمٌ ؾ قمٚمٞمٝم ٤م احل ذاق.
وقمًك أن سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م( )2يٙمٗمٞمٜم٤م اعم١موٟم٦م ذم رده :ظمدُم٦م ًمٚمحؼ واحل٘مٞم٘م٦م وقمِم٤مىمٝم٤م.
واهلل اعمقومؼ ٓ إًمف ؾمقاه.
وأما قول اهلـديُ" :مٍماع ؿمٕمر ًمـ يّمٚمح اًمٕمٓم٤مر ُم٤م أومًده اًمد ر".
ومٚمؿ ٟمدر ُم٤مذا ىمّمد سمف؟! وٓ ٟمٕمٞم٥م قمٚمٞمف شمٙمًػم اًمِمٕمر وم٢مٟمف ٓ يٕمرف اًمٜمح ق
ومْم ً
ال قمـ اًمٕمروض وًمٕمٚمف يٕمٜمل :اًم ج٤مرة.
ومٚمٞمقازن سملم يمالُمٜم٤م ويمالُمف وًم ُٞمج٥م ب٤مطم٥م اًم ج٤مرة إن يم ٤من قم٤معمً ٤م وٟمح ـ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ُ )4مـ شم٠مًمٞمػ :يقؾمػ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٜمٌٝم٤مين اعم قذم ( .) 4262و ق يم ٤مب دل ذم سم٤مسم ف ظمٓمئ ف
أيمثر ُمـ بقاسمف .اٟمٔمر :إقمالم (.)348 /8
(ً ) 3م٘مد طم٘مؼ اهلل رضم٤مله :وم٤مٟمؼمى ًمٚمرد قمٚمٞمف اًمٕمالُم٦م /حمٛمقد ؿمٙمري إًمقد ذم يم ٤مسمف :هم٤مي٦م إُم٤مين
ذم اًمرد قمغم اًمٜمٌٝم٤مين .ومجزاه اهلل قمـ اإلؾمالم وأ ٚمف ظمػم اجلزال.
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ُمً ٕمدون ًم٘مٌقًمف إن فمٝم ر احل ؼ ُمٕم ف وُمٜم٤مىمِم ف احلً ٤مب إن أظمٓم ٠م اًمّم قاب
()1

وم٤محلٙمٛم٦م و٤مًم٦م اعم١مُمـ طمٞم٨م وضمد ٤م أظمذ ٤م
إِ ْن َقم٤م َد ْت اًم َٕم ْ٘م َر ُب قمُدْ ٟمَ٤م َهلَ٤م

وًمًٜم٤م ٟم٘مقل ًمف:
ِ
٤مرض ًة
َويمَ٤مٟم ْ
َ٧م اًمٜم ْٕم ُؾ َهلَ٤م َطم َ

وٓ ٟم٘مقل:
جي َٝم َٚمـ َأ َطم دُ َقم َٚم ْٞمٜمَ٤م
َأَٓ َٓ َ ْ

َومٜم َْج َٝم ُؾ َوم َ
قق َضم ْٝم ِؾ اجلَ٤م ِ ٚمٞمِٜمَ٤م

وًمٙمـ ٟم٘مقلُ :مـ أطمًـ ومٚمٜمٗمًف وُمـ أؾم٤مل ومٕمٚمٞمٝم٤م وٟمٕمٛمؾ إن ؿم٤مل اهلل
سم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ﭽﮦ ﮧﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﭼ( .)2واهلل أقمٚمؿ وبغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم لًمف وبحٌف وؾمٚمؿ.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4روي ُمرومققمً٤م إمم اًمٜمٌل ﷺ وٓ يّمح ًمٙمـ ُمٕمٜم٤مه بحٞمح .اٟمٔم ر :و ٕمٞمػ ؾم ٜمـ اًمؽمُم ذي ح
(.)625
( )3ؾمقرة اًمٜمحؾ أي٦م.)436( :
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خـامتــة
قد ضفر مما قرركـاه :أن اًمً ٜم٦م ذم اًم قؾم ؾ سم٠مؾم اماف شمٕم ٤ممم وب ٗم٤مشمف وإقم امل
اًمّم٤محل٦م ًمٚمداقمل اعم قؾمؾ وسمدقم٤مل اًمّم٤محللم يمام ذم آؾم ً٘م٤مل وىمد شمٌلم ًمؽ قمذر
اعم٤مٟمٕملم ُمـ اًم قؾمؾ سم٤مٕٟمٌٞم٤مل واًمّم٤محللم سمٕم د اعم امت وأحت ؿ مل ي٘مّم دوا إٓ ؾم د
اًمذريٕم٦م واًمقىمقف قمٜمد اًمٜمّمقص اًمنميٕم٦م وأن اًم٘م٤ماٚملم سم٤مًم قؾمؾ سم٤مًمذوات ًمٞمس
هلؿ دًمٞمؾ إٓ ُم٤م ورد ُمـ أن قمٛمر اؾم ً٘مك سم٤مًمٕمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام وأٟمف ُمـ ىمٌٞمؾ
ـمٚم٥م اًمدقم٤مل ُمـ إظمٞم٤مر وُمثؾ ذًمؽُ :م٤م ذم طمدي٨م إقمٛمك وطمدي٨م اًمِم ٗم٤مقم٦م
وًمٞمس حمؾ اًمٜمزاع إٟمام ق سمٕمد ُمقت اًمذوات.
وأُم٤م ىمٞم٤مؾمٝمؿ هل٤م قمغم إقمامل أو طم٤مل احلٞم٤مة ومٛمردود ًمقضم قد اًمٗم ٤مرق و ق
ُمٔمٜم٦م اًمٗم ٜم٦م وآؾم دراج ذم اًمٖمٚمق سم٤مًم ٕمٔمٞمؿ ُمع أن اًمٕمٌ٤مدة سم٤مًم قىمٞمػ ُم ـ اًمِم ٤مرع
ٓسمد ُمـ ؾمٌ٥م سملم اًمً٤ماؾ واعمًئقل سمف وجمرد ذوات إٟمٌٞم٤مل واًمّم٤محللم وحمٌ٦م اهلل
هلؿ وطمّمقل اجل٤مه هلؿ قمٜمده ًمٞمس هب٤م ُم٤م يقضم٥م طمّم قل ُم٘مّم قد اًمً ٤ماؾ يم ام
ؾمٌؼ.
()1

وأما قول الشقخ /طؿر بن طبد الؽريم بن طبد الرسول العطـار ادؽـي

ذم

وم قاه سمٕمد ُم٘مدُم٦م" :ومٛمـ ىم٤مل :اًمٚمٝمؿ إين أشمقؾم ؾ إًمٞم ؽ سمرؾم ٚمؽ وأٟمٌٞم٤ما ؽ وٟمح ق
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 4ق :أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ قمٌد [رب] اًمرؾمقل احلٜمٗم ل اعمٙم ل وًم د سمٛمٙم ٦م ؾم ٜم٦م:
( ) 4486صمؿ رطمؾ إمم اعمديٜم٦م وسم٘مل هب٤م شمًع ؾمٜملم صمؿ رضمع إمم ُمٙم٦م وشم٘مٚمد وم قى ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م
قمغم يمره ؾمٜم٦م أو أىمؾ صمؿ اؾم ٕمٗمل ُمٜمٝم٤م .شمقذم ؾمٜم٦م ( ) 4317سمٛمٙم٦م قمـ قمٛم ر ي٘م ٤مرب اًم ثالث
وؾم لم ؾمٜم٦م.
اٟمٔمر :اعمخ ٍم ُمـ يم ٤مب ٟمنم اًمٜمقر واًمز ر ًمٚمِمٞمخ /قمٌ د اهلل ُم رداد أسم ق اخل ػم– 222/3( .
.)224
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ذًمؽ وم٢مٟمام يريد سم٤مضم ٌ٤ماؽ وارشمْم٤ماؽ وابٓمٗم٤ماؽ واظم ّم٤مبؽ إي٤م ؿ سم٤مًمرؾم ٤مًم٦م
واًمٜمٌقة وٟمحق ذًمؽ .و ٙمذا بٗم٤مشمف أومٕم٤مًمف شمٕم٤ممم وم٤مًم قؾمؾ هب٤م ًمٞمس شمقؾم ً
ال سمٖم ػمه
شمٕم٤ممم وطمٞمٜمئذ ومال ومرق سملم اًمٜمٌل ﷺ وهمػمه ُمـ إٟمٌٞم٤مل وإوًمٞم٤مل وٓ سملم يمقحتؿ
أطمٞم٤مل وأُمقاشمً٤م".ا .
فاجلواب طـه من وجفني:
األول :أٟمف ًمٞمس يمؾ ىم٤ماؾ ذًمؽ يٕم ؼم ذا آقم ٌ ٤مر وأن اًمٙم الم قم غم طم ذف
ُمْم٤مف سمؾ ٓسمد أن يالطمظ ُمٕمف سم٘مٚمٌف شمقؾمٓمٝمؿ ذم ىمْم٤مل طم٤مضم ف وأحتؿ يِم ٗمٕمقن
ًمف قمٜمد رسمف وي٘مرسمقٟمف إًمٞمف و ذا ُم٤م ٟمح٤مذره وم٢من ختّمٞمّمٝمؿ سم٤مًم ذيمر ُمٔمٜم ٦م اًمٗم ٜم ٦م
يمٛمـ خيص ىمؼم وًمٞمف سم٤مًمٜمحر قمٜمده ىم٤ماال :إن ذا ب دىم٦م قمٜم ل أو قم ـ روح ذا
اًمقزم .ومٚمام ظمص اًمٜمحر هبذا اعمقوع؟! وعم٤م ظمّمص ذا اًم قزم دون هم ػمه؟! وم ٢من
ًمً٤من احل٤مل ي٘مقل" :وذم اًمٜمٗمس طم٤مضم٤مت وومٞمؽ ومٓم٤مٟم٦م".
الوجه الثاين :أن ذًمؽ إن ضم٤مز ذم اًم قؾمؾ سم٤مٕوًمٞم٤مل ٙمذا إمج٤مًٓ سمٖمػم شمٕمٞم ٜمٝمؿ
ومال جيقز ذم اعمٕملم سمدقمقى أٟمف وزمٟٕ :مف ٓ جيقز احلٙمؿ قمغم أطمد أٟمف وزم :وم٢مٟم ف ُم ـ
اًمٖمٞم٥م اًمذي ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل يمام ذم شمٗمًػم احل٤مومظ اسمـ يمثػم(.)1
وم٢مذا قمٚمٛم٧م أن أُمر اًمٕمٌ٤مد سم٤مًم قىمػ وآشمٌ٤مع يمام ؾمٌؼ وم٤مًمقىمقف قمٜم د اعم ٠مصمقر
واًمٕمٛمؾ سمف ٟمقر وضمالل عم٤م ذم اًمّمدور وذم إدقمٞم٦م اًم قاردة اًمٙمٗم٤مي ٦م وم ام أطمً ـ
اًمقىمقف قمٜمد ٤م واًمدقم٤مل سمام ٓ ظمالف ومٞمف أومْمؾ سم٤مإلمج٤مع وُمـ أؾمٌ٤مب ىمٌقًمف.
ويمٞمػ ٟم قؾمؾ سم٤مٕٟمٌٞم٤مل واًمّم٤محللم وًمق ٟم ٤مسمٕمٝمؿ وم٘مد ظم٤مًمٗمٜم٤م ؿ هبذا اًم قؾمؾ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4شمٗمًػم اًم٘مرلن اًمٕمٔمٞمؿ ( )322-323/4سمٜمحقه.
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اعمٌ دع اًمذي مل ينمع ويمٞمػ ٟمدقمل طمٌٝمؿ ومل ٟم ٤مسمٕمٝمؿ واهلل ي٘م قل :ﭽﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ( .)1ومٚمؿ يٙمـ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ذا اًمًٌ٥م اًمذي يرسمٓمٜم ٤م
هبؿ ويًقغ اًمقؾمٞمٚم٦م وجمرد ؾم١مال اهلل هبؿ وسمج٤م ٝمؿ ُمـ هم ػم اشمٌ ٤مع عم ٤م ضم ٤مل سم ف
اًمرؾمقل ٓ يٜمٗمٕمٜم٤م.
ومً١مال اهلل سم٠مطمد ُمـ ظمٚم٘مف ُمٙمروه يمرا ٦م حتريؿ قمغم إبح يمام ىم٤مل سمف مجٝمقر
اًمٕمٚمامل :عم٤م ومٞمف ُمـ اإلىمً٤مم قمغم اهلل سمخٚم٘مف و ق شمٕم٤ممم ٓ ي٘مً ؿ قمٚمٞم ف سمِم لل ُم ـ
اعمخٚمقىم٤مت ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم.
وأما ما ثبت يف الصحقح طـه ﷺ ،أٟمف ىم٤مل(( :رب أؿمٕم٧م أهم ؼم ذي ـمٛم ريـ
ُمدومقع سم٤مٕسمقاب ًمق أىمًؿ قمغم اهلل ٕسمره))( .)2ومٝمذا ُمـ سم٤مب احلٚمػ سم٤مهلل ؾم ٌح٤مٟمف
ًمٞمٗمٕمٚمـ ذا إُمر ومٝمذا إىمً٤مم قمٚمٞمف شمٕم٤ممم سمف ًمٞمس إىمً٤م ًُم٤م قمٚمٞمف سمٛمخٚمقق قم غم أن
إُمر ذم اًم قؾمؾ سم٤مٕٟمٌٞم٤مل واًمّم٤محللم ؾم ٝمؾ إذا مل ي ج ٤موزه إمم هم ػمه وم ٢من أب ؾ
ووٕمف ٙمذا :أشمقؾمؾ إًمٞمؽ ي٤م اهلل سمج٤مه إٟمٌٞم٤مل أو سمح٘مٝمؿ أو ُم ٤م أؿم ٌف ذًم ؽ ُم ع
شمقضمٞمف اًمٓمٚم٥م إمم اهلل ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف وًمٙمـ اًم٘مقل سمذًمؽ اؾم دراج اًمٜم٤مس إمم اخلروج
قمـ ذا احلد وأدى إمم اًمٕمٙمقف طمقل اًم٘مٌقر ودقم ٤مل أب ح٤مهب٤م جلٚم ٥م اًمٗمقاا د
ويمِمػ اًمِمدااد وأظمذ شمرسم ف شمؼميمً٤م وإهاضمٝم٤م وختٚمٞم٘مٝم ٤م وهم ػم ذًم ؽ يم ام ىم ٤مل
اًمٞمامين(:)3

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ؾمقرة لل قمٛمران أي٦م.)24( :
( )3أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم بحٞمحف ح (ُ .)3231/1( )3533مـ طمدي٨م :أيب ريرة ريض اهلل قمٜمف.
( ) 2ق :حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمّمٜمٕم٤مين واًم٘مّمٞمدة ذم قمٜمقان اعمجد ٓسمـ سمنم ص (.)61
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َي ُٖم َ
قث َو ُو ٍد سمِ ْئ َس َذًمِ َؽ ُِم ْـ ِو ٍد
َأ َقم٤م ُدوا سمِ ِف َُم ْٕمٜمَك ِؾم َقا ٍع َو ُِم ْث َٚم ِف
و َىمدْ َ ُٗمقا ِقمٜمْدَ اًمِمدَ ااِ ِد سمِ ْ٤م ِ
٤مًمّم َٛم ِد اًم َٗم ْر ُد
ؾمٛمٝم ٤م يم ََام َ ْهي ِ ُ
ػ اعمُ ْْم َٓم ُر سمِ َ
َ
ويمَؿ ٟمَحروا ِذم ؾمقطمٝم٤م ُمـ سمِح ٍ
ػمة َأ َ ٚم ْ٧م ًمِ َٖمػم اهللِ َضم ْٝم ً
ال َقم َغم َقم ْٛم ٍد
ُ َ َ َ ْ َ
َ ْ َُ
ويمَؿ َـم٤ماِ ٍ
ػ ِقمٜمْدَ اًم ُ٘م ٌُ ِ
قر ُُم ْ٘مٌ ِ ً
َو َي ْٚم َِٛم ُس إَ ْريم َ٤م َن ُِمٜم ُْٝمؿ سمِ٤مَٕ ْي ِد
ال
َ ْ

ذيمرا قمغم ًمً٤مٟمف ُمـ دون اهلل إن ىم٤مم وإن ىمٕمد
ومؽمى أطمد ؿ ىمد اختذ اؾمؿ وًمٞمف ً
وإن قمثر ويزقمؿ سم٠مٟم ف سم ٤مب طم٤مضم ف إمم اهلل ووؾم ٞمٚم ف إًمٞم ف و ٙم ذا يم ٤من قمٌ ٤مد
إبٜم٤مم :اختذوا مت٤مصمٞمؾ إٟمٌٞم٤مل واعمالاٙم٦م وؾم ٤ماؾ ووؾم ٤ماط ي دقمقحت٤م ويرضمقحت ٤م
ًم ِمٗمع هلؿ قمٜمد اهلل ذم ىمْم٤مل طم قااجٝمؿ وشم٘م رهبؿ ُمٜم ف زًمٗم ك ومل يٕم ٘م دوا ومٞمٝم ٤م
اًمير وٓ يمِمٗمف وٓ إُمً٤مك اًمرمح٦م قمٜمٝمؿ.
ىم٤مل ذم اإلىمٜم٤مع( )1وذطمف ُمـ يم ٥م احلٜم٤مسمٚم٦مُ" :مـ ضمٕمؾ سمٞمٜمف وسملم اهلل وؾم ٤ماط
يدقمق ؿ وي قيمؾ قمٚمٞمٝمؿ ويً٠مهلؿ يمٗمر إمج٤م ًقم٤مٕ :ن ذا يمٗمٕمؾ قم٤مسمدي اًمْم رر وٓ
يمِمٗمف ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ( .)3(")2ا .
اًمير وٓ يمِمٗمف أٟمقاع اًمٙمٗمر واًمردة ُمـ اًمٜمّمقص ُمثؾ ُم٤م ورد ذم دقم٤مل همػم
اهلل :سم٤مًمٜمٝمل قمٜمف واًم حذير ُمـ ومٕمٚمف واًمققمٞمد قمٚمٞمف ومٙمؿ ومٞمف ُمـ لي٤مت سحي٦م ىم٤مل
شمٕم٤ممم :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ

()4

وىم٤مل :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ً ) 4مٚمِمٞمخ /أيب اًمٜمج٤م ُمقؾمك سمـ أمحد سمـ ؾم٤ممل احلج٤موي ذم اًمٗم٘مف احلٜمٌكم وذطمف :يمِم٤مف اًم٘مٜم ٤مع
ًمٚمٕمالُم٦مُ /مٜمّمقر سمـ يقٟمس اًمٌٝمقيت.
( )3ؾمقرة اًمزُمر أي٦م.)2( :
( )2يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع (ُ )458/5مٓمٌٕم٦م احلٙمقُم٦م (.) 4291
( )1ؾمقرة اًمزُمر أي٦م.)8( :
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ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ

()1

ﭹﭺﭻ ﭼﭽ ﭼ

()2

وىم٤مل :ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

وىم٤مل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜﭼ( .)3وًمق مل يٙمـ ذم اًم٘مرلن إٓ جمرد ـمٚمٌف ُمـ ظمٚم٘مف ًمٙم٤من ذًمؽ
يم٤مومٞمً٤م ذم يمقٟم ف قمٌ ٤مدة ومٙمٞمػ إذا اٟمْمؿ إمم ذًمؽ اًمٜمٝمل قمـ دقم٤مل همػمه شمٕم٤ممم.
وىمد شمققمد ظمٚم٘مف قمغم آؾم ٙمٌ٤مر قمـ اًم دقم٤مل يم ام ضمٕم ؾ ضم زاله اإلضم٤مسم ٦م عم ٤م
أُم ر ؿ وم٘م ٤مل :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ( .)4وآؾم ٙمٌ٤مر ق شمريم فٕ :ن اًم دقم٤مل ق
اقمؽماف سم٤مًمٕمٌقدي٦م واًمذًم٦م واعمًٙمٜم٦م ومٙم٤من شم٤مريمف إٟمام شمريمف ٕضم ؾ أن يً ٙمؼم قم ـ
اًمٕمٌقدي٦م وٓ ي ح٘مؼ اًمدقم٤مل إٓ إذا يم٤من اًمداقمل ُمٕمقًٓ سم٘مٚمٌف قمغم حتّمٞمؾ ُمٓمٚمقسم ف
ومٛمـ دقم٤م اهلل وذم ىمٚمٌف ذرة ُمـ آقم امد قمغم ُم٤مًم ف أو ضم٤م ف أو أىم٤مرسم ف أو ضم ده أو
أبدىم٤ماف أو اضم ٝم٤مده أو وًمٞمف ومٝمق ذم احل٘مٞم٘م٦م ُم٤م دقم٤م اهلل إٓ سمٚمً٤مٟمف أُم٤م سم٤مًم٘مٚم٥م ومٝمق
ُمٕمقل قمغم حتّمٞمؾ ذًمؽ اعمٓمٚمقب قمغم همػم اهلل شمٕم٤ممم.
ومٝمذا اًمٕمٌد ُم٤م دقم٤م اهلل يمام ىم٤مل ذًمؽ سمٕمض اعمٗمنيـ ومال ؿم ؽ أن اًم دقم٤مل ُم ـ
أضمؾ اًمٓم٤مقم٤مت وأقمٔمؿ اًمٕمٌ٤مدات سمجٛمٞمع ُمٕم٤مين اًمٕمٌ٤مدة آب ٓمالطمٞم٦م واًمٚمٖمقي ٦م
وم٢محت٤م حت٤مي٦م اخلْمقع واًم ذًمؾ.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ؾمقرة وم٤مـمر أي٦م.)42( :
( )3ؾمقرة اًمِمٕمرال أي٦م.)342( :
( )2ؾمقرة اًمرقمد أي٦م.)41( :
( )1ؾمقرة هم٤مومر أي٦م.)41( :
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ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :إحت٤م اؾمؿ ضم٤مُمع ًمٙمؾ ُم٤م حيٌف اهلل ويرو ٤مه(ُ :)1م ـ دقم ٤مل ورضم ٤مل
وشمقيمؾ وبالة وبقم وزيم٤مة وبٚم٦م رطمؿ وسمر .وىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مل :يمؾ ُم٤م أُمر سمف ذ ًقم ٤م
ُمـ همػم اـمراد قمرذم وٓ اىم ْم٤مل قم٘مكم .وذم اًمؽمُمذي قمـ اسمـ قمٌ٤مس قمـ اًمٜمٌل ﷺ
ىم٤مل« :اًمدقم٤مل ُمخ اًمٕمٌ ٤مدة»( .)2وًمٚمؽمُم ذي واًمٜمً ٤مال واسم ـ ُم٤مضم ف ُم ـ طم دي٨م
اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ« :إن اًمدقم٤مل ق اًمٕمٌ ٤مدة»( .)3صم ؿ ىم رأ:
ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﭼ( .)4وىم٤مل اًمؽمُمذي" :طمدي٨م طمًـ بحٞمح".
ىم٤مل اًمِم٤مرحُ" :مٕمٜمك ىمقًمف ﷺ« :اًمدقم٤مل ق اًمٕمٌ ٤مدة» أي :ظم٤مًمّم ٝم٤مٕ :ن
اًم داقمل إٟم ام ي دقمق اهلل قمٜم د اٟم٘مٓم ٤مع أُمٚم ف مم ٤م ؾم قاه وذًم ؽ طم٘مٞم٘م ٦م اًم قطمٞم د
واإلظمالص"( .)5اٟم ٝمك.
ومٛمـ سف ذه اًمٕمٌ٤مدة ًمٖمػم اهلل :سم٠من دقم٤م ُمٞم ً٤م أو هم٤ما ًٌ٤م ـم٤مًم ًٌ٤م ُمٜم ف ُم ٤مٓ ي٘م در
قمٚمٞمف إٓ اهلل ُمـ ىمْم٤مل طم٤مضم٦م أو شمٗمري٩م يمرسم٦م وم٘مد أذك.
ىم٤مل ؿم ٞمخ اإلؾم الم اسم ـ شمٞمٛمٞم ٦م ذم رؾم ٤مًم ف اًمً ٜمٞم٦م عم ٤م شمٙمٚم ؿ قم غم طم دي٨م
اخلقارج(" :)6وم٢مذا يم٤من ذم زُمـ اًمٜمٌل ﷺ وظمٚمٗم٤ماف ىمد اٟم ً٥م إمم اإلؾمالم ُمـ ىم د
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4اًمٕمٌقدي٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ص ( )29 -28شم٘م ديؿ ا ٕؾم ٤مذ /قمٌ د اًم رمحـ اًمٌ ٤مين اًمٓمٌٕم ٦م اًمراسمٕم ٦م
(.) 4297
( )3شم٘مدم خترجيف ص (.)34
( )2شم٘مدم خترجيف ص (.)34
( )1ؾمقرة هم٤مومر أي٦م.)52( :
( )6حتٗم٦م إطمقذي (.)349 /9
( ) 5اعمًامة اًمقبٞم٦م اًمٙمؼمى :رؾم٤مًم٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسم ـ شمٞمٛمٞم ٦م إمم اشمٌ ٤مع قم دي سم ـ ُمً ٤مومر إُم قي.
=



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

فصل المقال وإرشاد الضال في توسل الجهال

116

ُمرق ُمـ اًمديـ ُمع قمٌ٤مدشمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م ومٚمٞمٕمٚمؿ أن اعمٜم ً٥م ذم ذا اًمزُم ٤من ىم د يٛم رق
أيْم٤م :وذًمؽ سم٠مُمقر ُمٜمٝم٤م :اًمٖمٚمق اًمذي ذُمف اهلل( :)1يم٤مًمٖمٚمق ذم سمٕمض اعمِم٤ميخ يم٤مًمِمٞمخ
ً
()2

قمدي

سمؾ اًمٖمٚمق ذم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمؾ اًمٖمٚمق ذم اعمًٞمح يدقمقه ُم ـ دون اهلل

سمؾ ي٘مقل :ي٤م ؾمٞمدي ومالن أهمثٜمل أو أٟم٤م ذم طمًٌؽ ومٙمؾ ذا ذ ووالل يً ٤مب
ب٤مطمٌف وم٢من شم٤مب وإٓ ىم ؾ وم٢من اهلل أرؾمؾ اًمرؾمؾ وأٟمزل اًمٙم ٥م ًمٞمٕمٌد وطمده وٓ
جيٕمؾ ُمٕمف إًمف لظمر واًمذيـ جيٕمٚمقن ُم ع اهلل لهل ٦م أظم رىُ :مث ؾ اعمالاٙم ٦م واعمً ٞمح
وقمزيز أو اًمّم٤محللم أو ىمٌقر ؿ مل يٙمقٟمقا يٕم ٘م دون أحت ٤م ختٚم ؼ أو شم رزق وإٟم ام
يم٤مٟمقا ي دقمقحتؿ ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ ( .)3ومٌٕم ٨م اهلل اًمرؾم ؾ
شمٜمٝمك أن يدقمقا ُمـ دوٟمف ٟمدًّ ا ٓ دقم٤مل قمٌ٤مدة وٓ دقم٤مل اؾم ٖم٤مصم٦م"( )4اٟم ٝمك.
ومٕمغم ذا ُمـ يٕم ٘مد ومٞمٛمـ يدقمقه اًمٜمٗمع وأٟم ف ًم ف ىم درة قم غم إضم٤مسم ٦م اعمْم ٓمر
وإهم٤مصم٦م اعمٚمٝمقف وىمْم٤مل طمقاا٩م اًمً٤ماٚملم يٙمقن أذيمف ذم اًمرسمقسمٞم٦م وذاك مل يٌٚمٖمف
ذك اعمنميملم ُمـ أ ؾ اجل٤م ٚمٞم٦م ُم ـ إُمٞم لم واًمٙم ٤مسمٞملم سم ؾ ق ىم قل هم الة
وشمدسمػما .وم٢ممم اهلل اعمِم ٙمك ُمـ أٟم٤مس يدظمٚمقن
اعمنميملم اًمذيـ يرون ٔهل ٝمؿ شمٍم ًوم٤م
ً
=

ُمٓمٌققم٦م سم ح٘مٞمؼ اًمِمٞمخلم :حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمٜمٛمر وقمثامن مجٕم٦م وٛمػمي٦م .واًمٜمص ٜم ٤م ُمٜم٘م قل
ومٞمام يٌدو قمـ اسمـ قمٞمًك ذم اًمرد قمغم اعمً ٖمٞمثلم سمٖمػم اهلل ص ( )537وٛمـ اجل٤مُمع اًمٗمريد.

( )4اًمقبٞم٦م اًمٙمؼمى ص (.)54
( ) 3ق :قم دي سم ـ ُمً ٤مومر سم ـ إؾم امقمٞمؾ اهلٙم ٤مري شمٜمً ٥م إًمٞم ف اًمٓم٤ماٗم ٦م اًمٕمدوي ٦م ُم ـ اًمّم قومٞم٦م
(ت .) 667:اٟمٔمر :اًمًػم (.)213 /32
( )2ؾمقرة يقٟمس أي٦م.)48( :
( ) 1فم٤م ر بٜمٞمع اعمّمٜمػ أن ذه حت٤مي٦م اًمٜم٘مؾ ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م واًمقاىمع أن ُم٤م سمٕمد اًم٘مقس ُمٜم٘م قل سم ٤معمٕمٜمك
ٟمّم٤م .واهلل أقمٚمؿ.
وًمٞمس ً
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ذم سم٤مب اًم قؾمؾ دقم٤مل همػم اهلل مم٤م جيري قم غم أًمً ٜم٦م اًمٕم٤مُم ٦م وي داومٕمقن سم٤معمٙم ٤مسمرة
ويٙمذسمقن اًمقضمدان واعمحًقس وخيدقمقن أٟمٗمًٝمؿ ويٖمرورن سمخٚمؼ اهلل.
ومل أر ُمـ أوًمئؽ اعمداومٕملم ُم ـ شمٜم ٤مزل إمم اًم٘م قل سم ح ريؿ ذًم ؽ إٓ اًم٘مٚمٞم ؾ
ُمٜمٝمؿ :قمالُم٦م صمٖمرٟم٤م اًمِمٞمخ /قمكم سم٤مبؼميـ( )1اًمِم٤مومٕمل احليُمل ٟمزيؾ ضمدة ىم ٤مل
رمحف اهلل ذم يم ٤مب :إرؿم٤مد يمٛمؾ اًمٕمٌٞمد خل٤مًمص اًم قطمٞمد ُم٤م ٟمّمف" :واًمذي أراه
و ق احلؼ اًمذي قمٚمٞمف إن ؿم٤مل اهلل واعمٕمقل ذم اعمً٠مًم٦م إومم أن ُمـ ىم٤مل :ي٤مرؾم قل
اهلل ُمث ً
ال و ق يٕمٚمؿ أن اعمدقمق ًمٞمس ًمف ذيؽ ذم اعمٚمؽ وٓ اًم ٠مصمػم وٓ اًم دسمػم

()2

وٓ ذم إقم٤مٟم٦م قمغم حتّمٞمؾ رل ُمـ اعمٜم٤مومع ودومع رل ُمـ اعمْم٤مر وٓ حتّمؾ ؿمٗم٤مقم٦م
قمٜمد اهلل ًمف ُمـ اًمٖمػم وٓ ًمٖمػمه ُمٜمف إٓ سم٢مذن اهلل وٓ يٛمٚمؽ ًمٜمٗمًف وٓ يدومع قمٜمٝم٤م
رضا وٓ قم ًزا وٓ ذًٓ
ومْم ً
ال قمـ همػمه ُمقشمً٤م وٓ طمٞم٤مة وٓ
ً
ٟمِمقرا وٓ ٟمٗم ًٕم ٤م وٓ ً
وم٘مرا وٓ ٟمّم ًرا وٓ ىمٝم ًرا ُم ع يمقٟم ف أن ؿم ٗم٤مقم ف وؾم ١ماًمف اًمِم ٤مومع
وٓ همٜمك وٓ ً
واًمً٤ماؾ ًمف قمٜمد اهلل ٓ يٖمػم ؿمٞم ًئ٤م مم٤م ذم قمٚمؿ اهلل( :)3صمٌقشمً٤م أو ٟمٗم ًٞم ٤م وم ٢من ُم ٤م ؾم ٌؼ ذم
قمٚمٛمف شمٕم٤ممم ٓ ي ٖمػم سمدقم٤مل وٓ ؿمٗم٤مقم٦م داع أو ؿم٤مومع وإٟمام وم٤مادة اًم دقم٤مل واًمِم ٗم٤مقم٦م

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ق اًمِمٞمخ /قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ب٤مسمريـ اًمِم٤مومٕمل أطمد قمٚمامل ضمده قم٤مش ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م
قمنم ًمف يم ٤مب :إحت٤مف اًمٜم٤مىمد سمخّم قص ب حٞمح اجل ٤مُمع اًمّم ٖمػم ذيم ره إًمٌ ٤مين ذم ُم٘مدُم ٦م
بحٞمح اجل٤مُمع ( .) 5 /4اٟمٔمرُ :مٕمجؿ ُم١مًمٗمل خمٓمقـم٤مت ُمٙم ٌ٦م احلرم اعمٙمل ًمٕمٌد اهلل اعمٕمٚمٛم ل
شمرمج٦م ( .)482واٟمٔمرٟ :مٔمؿ اًمدرر (ق .)491
( )3ذا ُم٤م يٕم ٘مده يمٗم٤مر ىمريش ىم ٤مل شمٕم ٤ممم :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﭼ.
( ) 2ذا ٓ يٛمٙمـ :ومٚمق مل يٕم ٘مد اًمٜمٗمع هبذا اًمدقم٤مل عم٤م دقم٤م سمف.
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()1

طمٞمٜمئذ اُم ث٤مل إُمر واًم ٚم ذذ سمخٓم٤مسم ف شمٕم ٤ممم

وُم ٤م ذع اًم دقم٤مل إٓ وىم د أقم د

اإلضم٤مسم٦م وومؼ ُمراده شمٕم٤ممم وقمٚمٛمف وٓ يرى أن اعمدقمق أرطمؿ أو أرأف أو أضم قد أو
أيمرم أو أؾمؽم أو أؾمٛمع ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمدقم٤ماف وُمثٚمف ٓ يٙمٗم ر وٓ يِم رك اًمٙمٗم ر
واًمنمك اجلٚمٞملم اعمخرضملم ًمف ُمـ داارة اإلؾمالم واإليامن اًمذيـ مه ٤م طمّم ـ ُم ـ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 4ذا اًمٙمالم همػم ُمًٚمؿ .و ق مم٤م سم٘مل قمٜمد سم٤مبؼميـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ إؿمٕمري٦مٕ :حت ؿ ي رون
أن إؾمٌ٤مب ٓ شم٠مصمػم هل٤م ذم اعمًٌٌ٤مت ُمٓمٚم ً٘م٤م .و ذا ًمٞمس سمّمحٞمح ومٝمؿ يرون أن اًمٜم٤مر ٓ أصمر هل ٤م ذم
اإلطمراق واعم٤مل ٓ أصمر ًمف ذم اإلهمراق و ذه ُمٙم٤مسمرة ًمٙمـ ٓ يٙمقن ذًمؽ إٓ سم ٘مدير اهلل شمٕم٤ممم.
واًمدقم٤مل ق أطمد ذه إؾمٌ٤مب و ق ُمٗمٞم د وُم ١مصمر سم ٢مذن اهلل شمٕم ٤ممم ذم سمٕم ض إُم قر دون
اًمٌٕمض وًمذًمؽ ورد اًمٜمٝمل قمـ آقم دال ذم اًمدقم٤مل ويمام ورد ذم بحٞمح ُمً ٚمؿ ُم ـ طم دي٨م:
قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل :ىم٤مًم٧م أم طمٌٞمٌ٦م زوج اًمٜمٌل ﷺ :اًمٚمٝمؿ اُم ٕمٜمل سمزوضمل رؾمقل اهلل وسم٠ميب
أيب ؾمٗمٞم٤من وسم٠مظمل ُمٕم٤موي٦م وم٘م٤مل هل٤م اًمٜمٌل ﷺ(( :لؼد سللت اهلل آلجل مرضوبة ،وأيام معـدودة،
وأرزاق مؼسومة ،لن يعجل شقئًا قبل أجؾه ،ولن يمخر اهلل شقئًا طن أجؾه ،ولو كــت سـللت اهلل
خرا وأفضل)).
أن يعقذك من طذاب الـار وطذاب الؼز ،كان ً
وم٤مًمدقم٤مل يٙمقن ُمنموقمً٤م ٟم٤موم ًٕم٤م ذم سمٕمض دون سمٕمض ويمذًمؽ ق ويم ذًمؽ ٓ جيٞم ٥م اهلل اعمٕم ديـ
ذم اًمدقم٤مل ويم٤من اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل يٙمره أن ُيدقمك ًمف سمٓمقل اًمٕمٛمر :وي٘مقل :ذا أُمر ىمد ومرغ
ُم ٜمف أي يمام ذم طمدي٨م أم طمٌٞمٌ٦م .ويمذًمؽ ٓ ينمع اًم دقم٤مل سم ٖمٞم ػم اًمٕمٛم ر سمخ الف اًمٜمج ٤مة ُم ـ
قمذاب أظمرة وم٤مًمدقم٤مل ُمنموع ًمف ٟم٤مومع ومٞمف .أٓ شمرى أن اًمدقم٤مل سم ٖمٞمػم اًمٕمٛم ر عم ٤م شمْم ٛمـ اًمٜمٗم ع
إظمروي ذع يمام ذم اًمدقم٤مل قمٜمد اًمٜمً٤مال ُمـ طمدي٨م قم امر قم ـ اًمٜمٌ ل ﷺ(( :الؾفـم بعؾؿـك
خـرا يل)).
خرا يل ،وتوفـي إذا كاكت الوفـاة
ً
الغقب وقدرتك طذ اخلؾق ،أحقـي ما كاكت احلقاة ً
و ق طمدي٨م بحٞمح وي١ميده طمدي٨م صمقسم٤من قمٜمد احل٤ميمؿ(( :ال يرد الؼدر إال الـدطاء)) .وٓ يزي د
ذم اًمٕمٛمر إٓ اًمؼم وطمدي٨م(( :الدطاء والؼدر يعتؾجان بني السامء واألرض)).
وطذ كل :وم٤مًمدقم٤مل ُمـ إؾمٌ٤مب اعمنموقم٦م و ق ٟم٤مومع وُم١مصمر سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ذم سمٕمض إؿم ٞم٤مل
دون سمٕمضٕ :ن سمٕمض إىمدار ُمرسمقـم٦م سم٠مؾمٌ٤مهب٤م وم٢مذا شمقومرت إؾمٌ٤مب وىم ع اعم٘م دور سم ٢مذن اهلل
وإذا اٟم ٗمك اًمًٌ٥م أو يم٤من ٜم٤مك ُم٤م يٛمٜمع شم٠مصمػمه مل ي١مصمر ذم اًم٘مدر .واهلل أقمٚمؿ.
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ظمٚمقد اجلحٞمؿٕ :ن جمرد دقم٤مل همػمه شمٕم٤ممم ٓ يقضم٥م اًمٙمٗمر اجلكم وإٟمام ومٞمف شمٗمّم ٞمؾ
يرضمع إمم اًمداقمك واعمدقمق إًمٞمف وم٢من ؾمٚمٛم٧م قم٘مٞمدة اًمداقمك يم ام ذيمرٟم ٤م ٟمٔم ر إمم
اعمدقمق إًمٞمف وم٢من يم٤من مم٤م ضمرت اًمٕم٤مدة ومٞمف أن ًمٖمػم اهلل ومٞمف سمحً٥م اًمٔم٤م ر َد ْظم ً
ال
يم٠من ىم٤مل :قمٓمِم٤من ي٤م ومالن أؾم٘مٜمل أو قم٤مضمز قمـ اًمريم قب ي ٤م وم الن امحٚمٜم ل قم غم
داسم ل أو ُمـ أىمٌؾ قمٚمٞمف قمدوه ٕظمٞمف :اٟمٍمن قمغم قمدوي أو أهمثٜم ل ضم رت ومٞم ف
()1

إطمٙم٤مم اخلٛمً٦م

ٓ اًمٙمٗمر اجلكم وإن يم٤من مم٤م ٓ دظمؾ ومٞمف ًمٖمػم اهلل :يم :ي٤م وم الن
()2

ووم٘مٜمل أو اهمٗمر زم ذٟمقيب أو أدظمٚمٜمل ذم همدوم ؽ

أو اؿمٗمل أيب ًمئال يٛمقت ومٝمذا

يمٚمف وٟمحقه يم٠مضمرين ُمـ اهلل أو ُمـ قم ذاب اهلل أو أؾم ٕمدين مم ٤م حي رم اًم ٗم ١مه سم ف
ُمٓمٚم ً٘م٤م و ق اًمِم رك اخلٗمل وٓ خيرج قمـ اًمديـ

()3

()4

ُمع ؾمالُم٦م قم٘مٞمدشمف اًمٌ٤مـمٜم٦م

ويزضمر ويٕمزر ُمرشمٙمٌ ف

ذا

وإٓ ومٝمق يم٤مومر ُمٓمٚم ً٘م٤م ىم ٤مل أو مل ي٘م ؾ ٓ وم رق سم لم

طم٤مرضا أو هم٤ما ًٌ٤م أو طم ًٞم٤م أو ُمٞم ً٤م رؾمقًٓ أو ٟمٌ ًٞم٤م أو همػممه ٤م ذا
اعمدقمقيـ أن يٙمقن
ً
روح أو ٓ عم٤م ذم شمٚمؽ إًمٗم٤مظ ُمـ إهي٤مم هم ػم واىم ع إذا ٓ يٓمٚم ٥م ذًم ؽ إٓ ُمٜم ف
يم٤محلٗمظ ُمـ اعمٙمرو ٤مت واًمِمٗم٤مل ُمـ إُمراض ودومع إؾم٘م٤مم واًمٜمٍمة اًمدااٛم٦م
قمغم إقمدال.
وإن يم٤من مم٤م دمري اًمٕم٤مدة سمٓمٚمٌ ف ُم ـ اعمخٚم قق ُم ع ؾم الُم٦م قم٘مٞم دة اًم داقمل
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

٤مدرا قمغم ذا سمخالف :اهمٗمر زم ذٟمقيب وٟمحق ٤م ومٝمذا ذك سم ال ؿم ؽ
( )4ذا إذا يم٤من طم ًٞم٤م
طم٤مرضا ىم ً
ً
ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ.
( )3أيَ :يمٜم َِٗم َؽ.
( )2سمؾ ق ذك ضمكم :وم٤مقم ٘م٤مد أن خمٚمق ًىم٤م يٛمٚمؽ أن جيػم ُمـ قمذاب اهلل ومٝمذا ذك سمال ؿمؽ.
( ) 1اًمٕم٘مٞمدة اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م همٞم٥م ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل وٟمحـ ُم٠مُمقرون سم٤محلٙمؿ قمغم اًمٜم٤مس سمام فمٝم ر ُم ٜمٝمؿ أُم ٤م
ىمٚمقهبؿ وقم٘مٞمد ؿ اًمٌ٤مـمٜم٦م ومال يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ قمالم اًمٖمٞمقب.
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()1

وإُمٙم٤من طمّمقًمف قمٚمٞمف سم٢مذن اهلل ُم ـ اعم دقمق

يم  :ي ٤م وم الن اؿم ٗمع زم قمٜم د ريب

وأؾم٠مًمؽ اًمِمٗم٤مقم٦م قمٜمد ريب ُمٓمٚم ً٘م٤م أو ذم طمّمقل يمذا مم٤م جيقز ـمٚم٥م طمّمقًمف ُم ـ
()2

اهلل قمز وضمؾ

()3

ومال يمٗمر ضمكم وٓ ظمٗمل ٟمٕمؿ ق ظم الف إومم

وإومم إٟم ام

ق :اًمٚمٝمؿ ؿمٗمع ّذم ومالٟمً٤م سمٗمْمٚمؽ وإطمً٤مٟمؽ وأطمً ـ ُمٜمٝم ٤م :اًمٚمٝم ؿ سمج ٤مه وم الن
اومٕمؾ زم أو يب يمذا ويمذا( .)4وأضمؾ وأقمز وأقمٔمؿ اًم ِمٗمع واًم ٘م رب واًم قؾم ؾ إًمٞم ف
شمٕم٤ممم سمذاشمف وبٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف واإلىمً٤مم هبـ قمٚمٞمف شمٕم٤ممم" .ا .
وىم٤مل ذم ُمقوع لظمر" :إٟمام إـمالق اًمٚمٗمظ اعمق ؿ طمرام وم٘مط ُمع بح٦م اًمٕم٘مٞمدة
()5
خمرضم ٤م ًم٘م٤ماٚم ف
و ق اًمنمك اخلٗمل أقمٜمل ُمٓمٚمؼ ُمٕمّمٞم٦م وًمٞمس ذًمؽ ذيمً٤م ضمٚم ًٞم٤م ً
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

ىم٤مدرا قمغم إضم٤مسم٦م اًمدقم٤مل.
( )4أي :سم٠من يٙمقن طمٞمً٤م
طم٤مرضا ؾم٤مُم ًٕم٤م ً
ً
( )3يمذا وًمٕمٚمٝم٤مُ":مـ همػم اهلل".
( )2سمؾ ق سمدقم٦م وذريٕم٦م إمم اًمنمك إٓ إذا أراد :ادع زم.
( ٓ )1أطمًـ ُمٜمف وٓ يمراُم٦م! ويمٞمػ ي ٙمقن :اًمٚمٝمؿ سمج ٤مه وم الن اومٕم ؾ يب يم ذا أطمً ـ ُم ـ :اًمٚمٝم ؿ
سمٗمْمٚمؽ وإطمً٤مٟمؽ ؿمٗمع ذم ومالن!! وقمٚمٞمف يٙمقن ضم٤مه وم الن أ ًّي ٤م يم ٤من أطمً ـ ُم ـ ومْم ؾ اهلل
وإطمً٤مٟمف؟! و ذا ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مقل سمف قم٤مىمؾ ومْمالً قمـ ؾمٜمل ُمقطمد.
وم٤مًمدقم٤مل إول :أىمؾ ُم٤م ي٘م٤مل ومٞمف أن ظمالف إومم أو خم ٚمػ ومٞمف .أُم٤م اًمث٤مين :ومٝمق شمقطمٞمد سيح ٓ
ؿمٌٝم٦م ومٞمف اًمٌ ٦م .واهلل اقمٚمؿ.
صمؿ إن ىمقًمف :اًمٚمٝمؿ سمٗمْمٚمؽ وإطمً٤مٟمؽ اومٕمؾ يب يمذا و ق داظمؾ ذم اًمّمٜمػ اًمث٤مًم ٨م اًم ذي ومٞم ف:
أضمؾ وأقمز وأقمٔمؿ :و ق :اًم ِمٗمع واًم قؾمؾ سم٠مومٕم٤مل اهلل شمٕم٤ممم وبٗم٤مشمف.
( ٓ ) 6ي ّمقر بح٦م آقم ٘م٤مد ُمع وضمقد اًمنمك اخلٗمل! وم٤مًمنمك اخلٗمل ي٘م٤مسمٚمف اجلكم ويمالمه٤م يٜم٘مً ؿ
إمم أيمؼم وأبٖمر وم٤مٕيمؼم يٜم٤مىمض أبؾ اًم قطمٞمد وإبٖمر يٜم٘مّمف وٓ يذ ٌف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م واًم قطمٞم د
ق ُمـ اإليامن اًمذي أمجع أ ؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم أٟمف يزيد ويٜم٘مص وفم٤م ر قمٌ٤مرات اًمِم ٞمخ أٟم ف
ُم ٠مصمر سمٛمذ ٥م ُمرضمئ٦م إؿم٤مقمرة اًمذيـ ٓ يٙمٗمرون إٓ إذا أذك ذم اًمرسمقسمٞم٦م وأقم ٘م د أن اعم دقمق
يٛمٚمؽ اًمٜمٗمع واًمي اؾم ٘مالًٓ أو ُمع اهلل شمٕم٤ممم .وُمٕمٚمقم أن يمٗم٤مر ىمريش يمٗم روا ُم ع ىم قهلؿ :ﭽﮐ
=
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قمـ داارة اإليامن واإلؾمالم يم٘مقًمف :رل هلل ي٤م قمٛمقدي ُمث ً
ال واحلٛمٚم٦م قمغم اهلل أو
طم٤مُمؾ اجلقار اهلل أو ُم٤م بدىم٧م سم٤مهلل حيّمؾ أو يٜمدومع زم أو قمٜم ل ًم ف أو اٟمٔم ر إمم
ومٕمؾ اًم٘مدرة أو اًم٘مدرة ومٕم٤مًم٦م أو سمحؼ ومالن قمغم اهلل أو يً ٠مل ُم ـ اًمٜمٌ ل أو ُم ـ
همػمه ُم٤مٓ يدظمؾ ذم شمدسمػمه ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم يم ٘مقًمف :ي٤م ومالن ا دين اهمٗمر زم أب ٚمح
أقمامل اؿمٗمٜمل ارزىمـ أُمٓمرٟم٤م .وُمـ ذًمؽ :ي٤م وزم اهلل ضمئٜم٤م إًمٞمؽ وطمٓمٓمٜم٤م اًم ذٟم٥م
سملم يديؽ وم٢من ذه أًمٗم٤مظ ُمق قُم٦م ذم فم٤م ر ٤م وم٢من أوٞمػ إمم ذًمؽ ومً٤مد اًمٕم٘مٞمدة
ومٝمق اًمٙمٗمر اجلكم وإن ؾمٚمٛم٧م ؾمٚمؿ ُمـ اًمٙمٗمر اجلكم وسم٘مك قمٚمٞمف إصمؿ اإلشمٞم٤من سم٤مًمٚمٗمظ
اعمق ؿ اعمٕمؼم قمٜمف اًمنمك اخلٗمل" .اٟم ٝمك سمحروومف.
وم٤مٟمٔمر إمم شمٚمؽ اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م اًم ل أؿم٤مر إًمٞمٝم ٤م ذم أول يمالُم ف واٟمٔم ر إمم
طم٤مل ُمـ شمّمدر ُمٜمٝمؿ شمٚمؽ إًمٗم٤مظ وإمم ُم٤م ىمدُمٜم٤مه وإمم ُم٤م ٟم٘مٚم ف ذا سمٜمٗمً ف قم ـ
اًمِمٞمخ قمٌد اخل٤مًمؼ اعمزضم٤مضمل( )1اًمزسمٞمدي ُم٤م ٟمّمف" :وىمد ىم ٤مل شمٕم ٤ممم ذم إصم ر ؾم امل:
((أبٌح ُمـ قمٌ٤مدي ُم١مُمـ ويم٤مومر :أُم٤م ُمـ ىم٤ملُ :مٓمرٟم٤م سمٗمْمؾ اهلل ورمح ف وم ذًمؽ
=

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ [اًمزُمر .]2 :ومل يدقمقا ومٞمٝمؿ اًمٜمٗمع واًمي سمؾ ىم٤مًمقا :ﭽﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰﭼ [يقٟمس.]48:
صمؿ إن ًمق مل يٕم ٘مد ذم ُمً٠مًم٦م اًم٘مدرة قمغم ذه إُمقر اًم ل ٓ يٛمٚمٙمٝم٤م إٓ اهلل وطمده عم٤م ؾم٠مًمف إي٤م ٤م.
وُم٤م ذيمره ُمـ إُمثٚم٦م اًم ل شمدظمؾ يمٚمٝم٤م حت٧م اؾمؿ اًمنمك اخلٗمل سمؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م ق ُمـ اًمنم ك اجل كم
واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل واحلٙمؿ سمٙمٗمره وًمق مل يٙمـ ذم اًمٌ٤مـمـ يمذًمؽ سمٜم ٤م ًل قم غم أٟم ف أفمٝم ر اًمٙمٗم ر سم٘مقًم ف
وأطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م دمري قمغم ُم٤م فمٝمر ُمـ أىمقال وأقمامل أُم٤م اًمٌ٤مـمـ ومال يٕمٚمٛمف إٓ اهلل.

( )4ذم إبؾ :اًمزضم٤مضمل :و ق :اًمِمٞمخ /قمٌد اخل٤مًمؼ سمـ اًمزيـ سمـ حمٛم د سم ـ اًمّم ديؼ اعمزضم ٤مضمل
ٟمًٌ٦م إمم ُمزضم٤مضم٦م ُمقوع سم٤مًم٘مرب ُمـ زسمٞمد اًمٞمٛمـ شم ٚمٛمذ قمغم ؿمٞمقخ احلرُملم وأظمذ قمٜم ف إُم ػم
اًمّمٜمٕم٤مين شمقذم رمحف اهلل ؾمٜم٦م .) 4463( :اٟمٔمرُ :مٚمحؼ اًمٌدر اًمٓم٤مًمع ٓسمـ زسم٤مرة (.)441 /3
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ُم١مُمـ يب يم٤مومر سم٤مًمٙمقايم٥م وأُم٤م ُمـ ىم٤ملُ :مٓمرٟم٤م سمٜمقل يم ذا وم ذًمؽ يم ٤مومر يب ُم ١مُمـ
سم٤مًمٙمقايم٥م))( .)1وىمد ذ ٥م اًمٕم٤مُم٦م ذا اعمذا ٥م ذم إوًمٞم٤مل وم ٢من ُمرو قا ىم ٤مًمقا:
ذا ُمـ ومالن وإن ؿمٗمقا ىم٤مًمقا :سمريم٦م ؾمٞمدي ومالن ومٚمام اقم ٘مدوا رض ؿ وٟمٗمٕمٝم ؿ
طمٚمٗمقا هبؿ ُمـ دون اهلل وٟمذروا هلؿ ُم ـ دون اهلل واؾم ً ٘مقا ُم ـ دون اهلل وم ٤من
أضمرى اهلل شمٕم٤ممم اًمقادي وم٘م٤مًمقا :رل هلل ي٤م ومالن وإن ىمٌض قم ٜمٝمؿ اعمٓم ر ىم ٤مًمقا:
مح٘م٦م ي٤م ومالن .واهلل ؾمٌح٤مٟمف اًم٘م٤مسمض اًمٌ٤مؾمط اعمحل اعمٛمٞم ٧م ويم ؾ رل سمٞم ده ُم ـ
ُمٚمؽ وُمٚمٙمقت.
وًمق ذ ٌٜم٤م ٟم ٙمٚمؿ ذم اًمٙم ٤مب واًمًٜم٦م ُمـ اًم حذير قمـ ذًمؽ ًمٙم٤من يرى اًمٜم ٤مس
ىمد ٚمٙمقا وهلذا شمرا ؿ أيمثر أشمٌ٤مع اًمدضم٤مل .وم٤مومٝمؿ ذه اجلٛمٚم٦م" .ا .
فنن ققل :ومام شم٘مقل ومٞمام ضم٤مل ُمـ ذًمؽ ذم أؿمٕم٤مر اخل٤مب٦م ُمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ وإدب
واًمٗمٓمٜم٦م ممـ شمّمدى عمحٛمد ﷺ واًمّم٤محللم مم٤مٓ ي٠ميت قمٚمٞمف احلّم ر وٓ ي ٕمٚم ؼ
سم٤مٓؾم ٙمث٤مر ُمٜمف وم٤مادة؟
فاجلواب :أن ذًمؽ مل ي٘مع ُمـ ىم٤ماٚمف إٓ ًمٖمٗمٚم٦م وقمدم شم ٞم٘مظ وٓ ُم٘مّم د ًم ف إٓ
شمٕمٔمٞمؿ ضم٤مٟم٥م اًمٜمٌقة واًمقٓي٦م وًمق ٟمٌف ًم ٜمٌف ورضمع وأىمر سم٤مخلٓم٠م واًمِمٕمر ُمٌٜم٤مه قم غم
اعمٌ٤مًمٖم٦م اًم ل خترج ب٤مطمٌٝم٤م قمـ احلد وإذا يم٤من اًم٘م٤ماؾ ىمد ب٤مر حت٧م أـمٌ٤مق اًمثرى.
ومٞمٜمٌٖمل إرؿم٤مد إطمٞم ٤مل إمم ُم ٤م ذم ذًم ؽ اًمٙم الم ُم ـ اخلٚم ؾً :مٞمحّم ؾ سم ف اًم ٜمٌٞم ف
واًم حذير عمـ يم٤من ًمف ىمٚم٥م وأًم٘مك اًمًٛمع و ق ؿم ٝمٞمد .ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4رواه اًمٌخ٤مري ح ( )392 /4( )842وُمًٚمؿ ذم يم ٤مب :اإلي امن سم ٤مب :سمٞم ٤من يمٗم ر ُم ـ ىم ٤مل:
ُمٓمرٟم٤م سم٤مًمٜمقل ح (.)82/4( )436
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ﭱﭼ

()1

ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﭼ( .)2يم ام ىم ٤مل ذًم ؽ اإلُم ٤مم اًمِم قيم٤مين ذم :اًم در اًمٜمْم ٞمد ذم إظم الص
اًم قطمٞمد( .)3ويٜمٌٖمل ٟمنمه سمٚمً٤من اًمٓمٌع ويمذا يم ٤مب :شمٓمٝم ػم آقم ٘م ٤مد ًمٚمً ٞمد/
حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم اًمّمٜمٕم٤مين ويمذا يم ٤مب :دمريد اًم قطمٞمد ًمإلُم٤مم اعم٘مريزي
ب٤مطم٥م :اخلٓمط .ويمذا يم ٤مب :ؾمٞمػ اهلل قمغم ُمـ يمذب قمغم أوًمٞم٤مل اهلل ًمّم ٜمع اهلل
احلٚمٌل احلٜمٗمل.
ويٜمٌٖمل ًمٗمْم الل اًمٕمّم ر اًم ٗم ٜمـ ذم اإلرؿم ٤مد إمم ذًم ؽ اعمقو قع :سم ٠مًمٞمػ
اًمرؾم٤ماؾ اًمٙمثػمة وٟمنم ٤م سملم اًمٜم٤مس يم ام رأيٜم ٤م ذًم ؽ ُم ـ سمٕم ض أرسم ٤مب اهلٛم ؿ
اًمٕمٚمٞم٦م يمثر اهلل أُمث٤مهلؿ.
يمام أٟمف يٜمٌٖمل ًمقٓة إُمقر ووم٘مٝمؿ اهلل سمٕم ٨م اًم دقم٤مة إمم اًمٌ٤مدي ٦م وأـم راف
اًمٌالدً :مٜمّمح اًمٕم٤مُم٦م وإرؿم٤مد اجلٝمٚم٦م وؾمد اًمذرااع اعمٗمًدة وىمٓمع قمروق اًمٌدقم٦م.
وًمٜمخ ؿ ذه اًمٕمج٤مًم٦م سمٙمالم بدي٘مٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ /حمٛمد ـمٞم٥م اعمٙمل( )4ذم
رؾم٤مًم ف ذم اًم قطمٞمد وم٢مٟمف ظمالب٦م ُم٤م يم ٌٜم٤مه ومٞمٝم٤م ىم٤مل طمرؾمف اهلل وووم٘مف" :إُمر أٟم ف
يٜمٌٖمل أن يٕم ٘مد أٟمف ٓ شمٍمف ًمٖمػم اهلل ؾم قال يم ٤من ذًم ؽ اًم ّم رف ُمؽمشم ًٌ ٤م قم غم
شمٍمف لظمر :يم٠من خيٚمؼ ؿمٞم ًئ٤م وخيٚمؼ سمذًمؽ ؿمٞم ًئ٤م لظمر و ذا ق اًم٘مقل سم٤مٕؾم ٌ٤مب
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ؾمقرة اًمزاري٤مت أي٦م.)66( :
( )3ؾمقرة لل قمٛمران أي٦م.)8( :
( )2ص (.)34
( )1ق :حمٛمد اًمٓمٞم٥م سمـ حمٛمد ب٤مًم ح سمـ حمٛمد قمٌد اهلل اًمٕمٚمقي اعمٙمل وًمد سمٛمٙم٦م صمؿ اٟم ٘م ؾ إمم ذق
أومري٘مٞم٤م صمؿ اهلٜمد وأظمذ قمـ قمٚماماٝم٤م شمقذم رمحف اهلل ؾمٜم٦م.) 4221( :
اٟمٔمرُ :مٕمجؿ اعم١مًمٗملم (.)442 /42
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وًمٙمـ ُمع آقمؽماف سم٠من اهلل ىم٤مدر قمغم ظمٚم٘مف ُمع ىمٓمع اًمٜمٔم ر قم ـ اًمً ٌ٥م أظم ًذا
سمٕمٛمقم ىمقًم ف شمٕم ٤ممم :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ( )1أي ٦م.
وأيْم٤م :وم٘مد ٟمٗمك اهلل ُمٕم٤موٟم٦م همػمه ًمف طمٞم٨م ىم ٤مل :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ً
ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ(٦ ٌ ٓ .)2م يم ام
شمزقمٛمف يمٗم٤مر ىمريش طمٞم٨م ي٘مقًمقن ٓ :ذيؽ ًمؽ إٓ ذيٙمً٤م ق ًم ؽ متٚمٙم ف وُم ٤م
ُمٚمؽ .وٓ شمزقمٛمف اعمٕم زًم٦مُ :مـ أن اًمٕمٌد أقمٓمك ىمدرة خيٚمؼ هب٤م أومٕم٤مًمف .وٓ يمام شمزقمٛمف
همالة اعمٜمٝمٛمٙملم ذم إوًمٞم٤مل ُمـ أن هلؿ اًم ٍمف وأن اهلل أقمٓم٤م ؿ شمٍم ًوم٤م ذم اًمٕم٤ممل
وأحتؿ يقًمقن ويٕم زون وي ذًمقن ...وٓ أب ٤مًم٦م وٓ ىم٤ما ؾ سم ف ﭽﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﭼ( .)3سمخٚمؼ رل ُمـ أضمزال اًمٕم٤ممل.
أيْم٤م قمغم اعمٕم زًم٦م :إذ اًمٕمٌد ًمق ظمٚمؼ ومٕمٚمف ًمٙم٤من ًمف ذم اًمٕم ٤ممل ذك
وومٞمف :رد
ً
ذم اجلٛمٚم٦م.
ﭽ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉﭼ( .)4رد قمغم اًمٗمالؾمٗم٦م اًم٘م٤ماٚملم سم قؾمط اًمٕم٘مقل وقمغم
يمؾ ُمـ يرى ُمثؾ ذًمؽ اًمرأي.
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ( )5رد قمغم ذًمؽ اًم ذيـ ي٘مقًم قن:
ُم٤م ٟمٕمٌد ؿ إٓ ًمٞم٘مرسمقٟم٤م ُمٜمف زًمٗمك وقمغم اًم٘م٤ماٚملم :أن اًمّم ٤محللم اًم ذيـ ٟم ذ ٥م إمم
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ؾمقرة اًمٜمحؾ أي٦م.)52( :
( )3ؾمقرة ؾمٌ٠م أي٦م.)33( :
( )2ؾمقرة ؾمٌ٠م أي٦م ()33
( )1ؾمقرة ؾمٌ٠م أي٦م.)33( :
( )6ؾمقرة ؾمٌ٠م أي٦م.)32( :
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ىمٌقر ؿ وٟمً جػم هبؿ وٟمً ٖمٞم٨م وإن مل يٙمقٟمقا ُماليمً٤م وٓ فمٝمرال وٓ ذيم٤مل ومٝمؿ
أبح٤مب رشم٥م وُم٘م٤مُم٤مت قمٜمد اهلل ومٝمؿ ؿمٗمٕم٤مل وم٘م٤مل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘﭼ( .)1ومٙمٞمػ ًمٜم٤م ُمٕمروم٦م ُمـ أذن ًمف .وم٢من حت٤مي٦م ُم٤م صمٌ٧م ُم ـ ذًم ؽ :ق
ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل ﷺ وإٟمٌٞم٤مل واعمالاٙم٦م واًمّم٤محللم ي قم اًم٘مٞم٤مُم ٦م سمٕم د اإلذن وسمٕم د
ىمقل إٟمٌٞم٤ملٟ" :مٗمز ٟمٗمز" ُم٤مقمدا ٟمٌٞمٜم٤م ﷺ ومل يثٌ٧م أحتؿ يِمٗمٕمقن ذم يمؾ ُمٝمؿ
وأيْم٤م ُمـ أظمؼمٟم٤م سم ٠محتؿ أطمٌ ٤مب اهلل
سمؾ اخلالف واىمع ذم ؾمامقمٝمؿ اًمٜمدال وقمدُمف
ً
قمغم أن آؾم ِمٗم٤مع ًمٞمس ممـ شمِم٤مومٝمف وجيٞمٌؽ سم٠من أؿمٗمع ًمؽ وُمع ذًم ؽ ًم ق ىم ٤مل:
أؿمٗمع ٓ ٟمدري ؾ شم٘مٌؾ ؿمٗم٤مقم ف أم ٓ؟ واًمدقم٤مل ُم٘مٌقل ىمٓم ًٕم٤م :وإُم ٤م ذم اًم دٟمٞم٤م أو
شمٕمقض قمٜمف ذم أظمرة.
قمغم [أن](ُ )2مـ اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م :أن ُمـ أـم٤مع ؿمٞم ًئ٤م أو قمٔمٛمف سمٖمػم أُمر اهلل ذُمف
اهلل وهمْم٥م قمٚمٞمف يمام ؾمٜم٘مرره.
وأيْم٤مُ :مـ اًم قطمٞمد اًمذي حي ٤مج ومٞمف إمم اًمرؾمؾ ختّمٞمّمف سم٤مًمٕمٌ٤مدة واًمدقم٤مل
ً
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ(.)3ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﭼ( .)4ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﭼ( .)5ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ؾمقرة ؾمٌ٠م أي٦م.)32( :
( )3ذم إبؾ":أٟمف".
( )2ؾمقرة اًمٜمً٤مل أي٦م.)25( :
( )1ؾمقرة يقؾمػ أي٦م.)12( :
( )6ؾمقرة إطم٘م٤مف أي٦م.)1( :
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ﭾﭼ( .)1ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ( .)2قمـ اسمـ
قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل :يمٜم٧م ظمٚمػ اًمٜمٌل ﷺ يق ًُم٤م وم٘م٤مل(( :ي٤م همالم اطمٗمظ
اهلل حيٗمٔمؽ اطمٗمظ اهلل دمده دم٤م ؽ وإذا ؾم٠مًم٧م وم٠مؾم٤مل اهلل وإذا اؾم ٕمٜم٧م
وم٤مؾم ٕمـ سم٤مهلل)) رواه اًمؽمُمذي وىم٤مل" :طمًـ بحٞمح"( .)3ورواه احل٤مومظ اسمـ يمثػم
سم٠مـمقل ُمـ ذًمؽ(.)4
ومٛمـ دقم٤م همػم اهلل ُمً ٕمٞمٜمً٤م سمف أو ـم٤مًم ًٌ٤م ُمٜمف يمٛمـ ىم٤مل :ي٤م ؿمٞمخ ومالن أهمثٜمل قمغم
ؾمٌٞمؾ آؾم ٛمداد ُمٜمف وم٘مد دقم٤م همػم اهلل و ذا اًمدقم٤مل ُمٜمع قمٜمف اًمِم٤مرع إذ ٓ
يً ٕم٤من إٓ سم٤مهلل :ﭽ ﭤﭥﭼ(.)5
واطؾم :أن ُمـ أـم٤مع ُمـ مل ي٠مُمر اهلل سمٓم٤مقم ف أو ُمـ أُمر سمٓم٤مقم ف ُمـ وضمف دون
وضمف وم٠مـم٤مقمف ُمٓمٚم ً٘م٤م وم٢من اهلل ؾمٛمك ذًمؽ اعمٓمٞمع قم٤مسمدً ا ًمذًمؽ اعمٓم٤مع وُم خذه ر ًسم٤م
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭼ( .)6ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ(.)7

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ؾمقرة اجلـ أي٦م.)48( :
( )3ؾمقرة إقمراف أي٦م.)491( :
( )2ذم ب ٗم٦م اًم٘مٞم٤مُم ٦م ح( )557 /1( )3645ورواه أمح د ذم اعمً ٜمد ()227 222 392 /4
وبححف اًمِمٞمخ إًمٌ٤مين يمام ذم بحٞمح ؾم ٜمـ اًمؽمُم ذي ( )12 32وإرٟم ٤م ط يم ام ذم خترجي ف
جل٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ (.)169 152 /4
( )1ذم شمٗمًػم اًم٘مرلن اًمٕمٔمٞمؿ ( .)422/7ـمٌٕم٦م :دار ـمٞمٌ٦م.
( )6ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م أي٦م.)1( :
( )5ؾمقرة يس أي٦م.)52( :
( )7ؾمقرة ُمريؿ أي٦م.)11( :
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ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ( .)1ﭽﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﭼ( .)2وم٢مذن ًمٞمس ٕطمد أن يٕمٌد همػم اهلل وٓ أن يدقمقه وًمٞمس اًمٕمٌ٤مدة إٓ
حت٤مي٦م اخلْمقع واًمدقم٤مل ُمخ اًمٕمٌ٤مدة.
وأُم٤م ُمـ ىم٤مل :أشمقؾمؾ أو سمحؼ وم٤مًمٕمٚمامل ُمٜمٝمؿُ :مـ حيرم ذًمؽ ُمٓمٚم ً٘م٤م وُمٜمٝمؿ:
ُمـ جيٕمٚمف ُمٙمرو ً ٤م يمام ٟمص قمٚمٞمف ذم :اهلداي٦م(.)3
وُمٜمٝمؿُ :مـ جيٞمز اًم قؾمؾ سم٤مٕطمٞم٤مل دون إُمقات يمام ومٕمٚمف قمٛمر ريض اهلل
قمٜمف.
وُمٜمٝمؿُ :مـ خيّمف سم٤مًمٜمٌل .وُمٜمٝمؿُ :مـ جيٞمزه.
وقمغم يمؾ ومٝمق مل يٓمٚمٌف اًمِم٤مرع ُمٜم٤م وىمد وىمٕم٧م ومٞمف ؿمٌٝم٦م ومؽميمف أومم ُمـ ذه
احلٞمثٞم٦م وؾمدًّ ا ًمٚمذرااعٕ :ن اجلٝمٚم٦م ٓ يٗمرىمقن سملم اًم قؾمؾ وآؾم ِمٗم٤مع واًمٓمٚم٥م
ُمـ اعم قؾمؾ سمف ُمع أن آؾم ِمٗم٤مع ٓ يٙمقن إٓ ذم يقم خمّمقص واًمٓمٚم٥م ُمـ همػم
اهلل ٓ جيقز وًمق شم٠مُمٚم٧م إدًم٦م اًمقاردة سم٤مًم جقيز ُمع وٕمٗمٝم٤م وم٢محت٤م ٓ شمٗمٞمد إٓ
ضمقازه سم٤مًمٜمٌل ﷺ ومٝمق اًمقؾمٞمٚم٦م اعم٘مٓمقع سم٘مرسم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وأُم٤م همػمه ومام يدريٜم٤م
سمف وُمـ اًمٕمج٥م أن يؽمك اًم قؾمؾ سم٤مًمٜمٌل ﷺ وي قؾمؾ سمٖمػمه .ضمٕمٚمٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ
ُمـ اعم ٌٕملم ٓ ُمـ اعمٌ دقملم" .اٟم ٝمك.
وًمف رؾم٤مًم٦م ُمٓمٌققم٦م ذم اهلٜم د ذم ىم قل اًمٕم٤مُم ٦م :ي ٤م ؿم ٞمخ قمٌ د اًم٘م ٤مدر رل هلل
وًمٙمثػم ُمـ قمٚمامل سمٖمداد وُمٍم واًمِم٤مم واًمٞمٛمـ واهلٜمد أسمح٤مث ذيٗم٦م ذم ذا اعم٘م٤مم
ٓ ٟم٘مدر قمغم إيراد ٤م ذم ذه اًمٕمج٤مًم٦م.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4ؾمقرة اًم قسم٦م أي٦م.)24( :
( )3ؾمقرة اًمٗمرىم٤من أي٦م.)12( :
( )2اٟمٔمر :اًمٌداي٦م ذح اهلداي٦م (.)95 /1
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أُم٤م أ ؾ ُمٍم ٍ
ٟمجد ومٚمٝمؿ ذم ذًمؽ اعم١مًمٗم٤مت اًمٙمثػمة و ؿ أول ُمـ ٟمٌف ًمذًمؽ ذم
اًم٘مرن اعم٤ميض .وًم٘مد ىم٤مل سمٕمض اًمً٤مدة ُمـ أ ؾ طمْم رُمقتً" :م ق مل ي٘م ٞمض اهلل
أوًمئؽ اًم٘مقم(ً )1م ٚمؽ اًمٜمٝمْم٦م ًمٕمٙمػ اًمٜم٤مس قم غم اًم٘مٌ قر يم٤موم ٦م ومل حيّم ؾ ُم ـ
اًمٕمٚمامل إٟمٙم٤مر وٓ أظمذ ورد ومل شم حرك ًمذًمؽ إومٙم٤مر".
وأُم٤م ُم٤م دار سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٜم٤مس ُمـ اًم٘م ٤مل وم٘مد يم٤من ؾم ٌٌف ُم ـ ُم ٜمٕمٝمؿ احل ٩م
وحترش هبؿ ووبؾ إمم دي٤مر ؿ ومجرأ ؿ طم ك طمّمؾ ُم٤م طمّمؾ ومال طم قل وٓ
ىمقة إٓ سم٤مهلل.
وُمـ ٟمٔمر ذم يم ٌٝمؿ قمرف ُم٤م يٗمؽميف اًمٜم٤مس ذم طم٘مٝمؿ وأن ُمرضمٕمٝمؿ ذم إطمٙم٤مم
وآقم ٘م٤مد إمم يم ٥م اًمًٜم٦م واًم ٗمًػم وُمذ ٥م اإلُم٤مم أمحد وـمري٘م٦م اًمِم ٞمخلم اسم ـ
شمٞمٛمٞم٦م وشمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ ومٚمٝمام اًمٗمْمؾ قمغم مجٞمع اًمٜم٤مس ذم ذا اًمٌ٤مب يمام يٕم ؽمف
سمذًمؽ أوًمق إًمٌ٤مب و ذه يم ٌٝمام ىمد ٟمِم ر ٤م اًمٓمٌع ومٜمٓم٘م٧م سم٤محلؼ وىمٌٚمٝم٤م اًمٓمٌ ع
ومٛمـ أراد آطم ٞم٤مط ورام اًم حري واًمقىمقف قمغم احل٘مٞم٘م٦م ومٚمٞمٜمٔمر ومٞمٝم ٤م وذم يم الم
ُمـ اٟم ٘مد قمٚمٞمٝمام ُمـ اعمٕم٤مسيـ هلام وًمٞمح٤ميمؿ سمٞم ٜمٝمام سم ام وب ؾ إًمٞم ف ُم ـ اًم دًمٞمؾ
اعمحًقس واًمؼم ٤من وُم٤م ب دىمف اًمْم ٛمػم واًمقضم دان وم ٢من اًمزُم ٤من ىم د ارشم٘م ك
سم٤مإلٟمً٤من يمام ي٘م ْمٞمف اًمرىمل اًمٓمٌٞمٕمل ومٛمزق قمٜمف طمج٥م آؾم ٌداد وومؽ قمٜمف ىمٞمقد
آؾم ٕمٌ٤مد ورضمع سمف إمم احلٙمؿ سمام ذم اًمّمدر إول واًمٓمٌع اًمٕمريب وًم٘مد شمٜم٤مزل ذم
اعمح٤ميمٛم٦م ُمـ حي٤ميمؿ سملم همػم إىمران واعمٕم٤مسيـ ذم اًمزُم٤من.
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل ذم أقمالم اعمقىمٕملم" :وم٢مذا أفمٗمرت سمرضمؾ واطمد
ُمـ أومم اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م ًمٚمدًمٞمؾ حمٙمؿ ًمف ُم ٌع ًمٚمحؼ طمٞم٨م يم٤من وأيـ يم٤من وُمع ُمـ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 4يٕمٜمل سمذًمؽ اًمِمٞمخ /حمٛمد سمـ قمٌد اًمق ٤مب وأشمٌ٤مع دقمقشمف رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم.
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يم٤من زاًم٧م اًمقطمِم ٦م وطمّم ٚم٧م إًمٗم ٦م وًم ق ظم٤مًمٗم ؽ وم٢مٟم ف خي٤مًمٗم ؽ ويٕم ذرك
واجل٤م ؾ اًمٔم٤ممل خي٤مًمٗمؽ سمال طمج٦م ويٙمٗمرك أو يٌدقمؽ سمال طمج٦م وذٟمٌ ؽ رهمٌ ؽ
قمـ ـمري٘م ف اًمقظمٞمٛم٦م وؾمػمشمف اًمذُمٞمٛم٦م ومال شمٖمؽم سمٙمثرة ذا اًمْم رب وم ٢من أٓف
اعم١مًمٗم٦م ُمٜمٝمؿ ٓ يٕمدًمقن سمِمخص واطمد ُمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ واًمقاطمد ُم ـ أ ؾ اًمٕمٚم ؿ
يٕمدل سمٛمؾل إرض ُمٜمٝمؿ.
واطؾم :أن اإلمج٤مع واحلج٦م واًمًقاد إقمٔمؿ ق اًمٕم٤ممل ب٤مطم٥م احل ؼ وإن
يم٤من وطمده

وإن ظم٤مًمٗمف أ ؾ إرض ىم٤مل قمٛمرو اسمـ ُمٞمٛم قن إودي :ب حٌ٧م

ُمٕم٤م ًذا سم٤مًمٞمٛمـ ومام وم٤مرىم ف طم ك واري ف سم٤مًمؽماب سم٤مًمِم٤مم صمؿ بحٌ٧م ُم ـ سمٕم ده أوم٘م ف
اًمٜم٤مس :قمٌد اهلل اسمـ ُمًٕمقد ومًٛمٕم ف ي٘مقل( :قمٚمٞمٙمؿ سم٤مجلامقم ٦م وم ٢من ي د اهلل قم غم
اجلامقم٦م) .صمؿ ؾمٛمٕم ف يق ًُم٤م ُمـ إي٤مم و ق ي٘م قل( :ؾم ٞمكم قمٚم ٞمٙمؿ وٓة ي ١مظمرون
اًمّمالة قمغم ُمقاىمٞم ٝم٤م ومّمٚمقا اًمّمالة عمٞم٘م٤م ٤م ومٝمل اًمٗمريْم٦م وبٚمقا ُمٕمٝم ؿ وم٢محت ٤م
ًمٙمؿ ٟم٤مومٚم٦م) .ىم٤مل :ىمٚم٧م :ي٤م أب ح٤مب حمٛم د ُم ٤م أدري ُم ٤م حتدصمقٟم ف؟ ىم ٤مل( :وُم ٤م
ذاك؟) ىمٚم٧م :شم٠مُمرين سم٤مجلامقم٦م وحتْمٜمل قمٚمٞمٝم٤م صمؿ شم٘مقل :زم بؾ اًمّم الة وطم دك
و ل اًمٗمريْم٦م وبؾ ُمع اجلامقم٦م و ل ٟم٤مومٚم٦م ىم٤مل( :ي٤م قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ىمد يمٜم٧م
أفمٜمؽ ُمـ أوم٘مف أ ؾ ذه اًم٘مري٦م! شمدري ُم٤م اجلامقم٦م؟) ىمٚم ٧م ٓ :ىم ٤مل( :إن مجٝم قر
اجلامقم٦م ؿ اًمذيـ وم٤مرىمقا اجلامقم٦م اجلامقم٦م ُم٤م وومؼ احل ؼ وإن يمٜم ٧م وطم دك) .وذم
ًمٗمظ لظمر :وميب قمغم ومخذي وىم٤مل( :وحيؽ! إن مجٝمقر اًمٜم ٤مس وم ٤مرىمقا اجلامقم ٦م
وإن اجلامقم٦م ُم٤م واومؼ ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم)(.)1
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 4رواه اًمألًمٙم٤مال ذم ذح أبقل اقم ٘م٤مد أ ؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ( )428 /4واسمـ قمً٤ميمر ذم شم ٤مريخ
دُمِمؼ ( )128 129 /15وأطمد اؾمٜم٤مديف ُمـ ـمريؼ اًمٌٞمٝم٘مل.
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وىم٤مل ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد" :إذا ومًدت اجلامقم٦م ومٕمٚمٞمؽ سمام يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف اجلامقم٦م ىمٌؾ أن
يٗمًدوا وإن يمٜم٧م وطمدك وم٢مٟمؽ أٟم٧م اجلامقم٦م طمٞمٜمئذ"( .)1ذيمرمه٤م اًمٌٞمٝم٘مل وهمػمه.
وىم٤مل سمٕمض أاٛم٦م احلدي٨م وىمد ذيمر ًمف اًمًقاد إقمٔم ؿ وم٘م ٤مل :أشم دري ُم ٤م
اًمًقاد اًمٕمٔمؿ؟ ق :حمٛمد سم ـ أؾم ٚمؿ اًمٓم قد وأب ح٤مسمف( .)2ومٛمً خ اعم خٚمٗم قن
اًمديـ وضمٕمٚمقا اًمًقاد إقمٔمؿ واجلامقم٦م ؿ اجلٛمٝم قر وضمٕمٚم ق ؿ قمٞم ً٤مرا قم غم
ُمٜمٙمراً :م٘مٚم ٦م أ ٚم ف وشمٗم رد ؿ ذم إقمّم ٤مر
اًمًٜم٦م وضمٕمؾ اًمًٜم٦م سمدقم٦م واعمٕمروف ً
وإُمّم٤مر.
وىم٤مًمقاُ :مـ ؿمذ ؿمذ اهلل سمف ذم اًمٜم٤مر وُم٤م قمرف اعم خٚمٗمقن أن اًمِم٤مذ ُم ٤م ظم ٤مًمػ
احلؼ وإن يم٤من قمٚمٞمف اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ إٓ واطمدً ا ُمٜمٝمؿ ومٝمؿ اًمِم٤مذون وىمد ؿمذ اًمٜم ٤مس
يًػما ومٙم٤مٟمقا ؿ اجلامقم٦م ويم٤مٟم٧م اًم٘مْم٤مة طمٞمٜمئذ
يمٚمٝمؿ زُمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ إٓ ً
ٟمٗمرا ً
واعمٗم قن واخلٚمٞمٗم٦م وأشمٌ٤مقمٝمؿ يمٚمٝمؿ قمغم اًمٌ٤مـمؾ وأمحد وطمده قمغم احلؼ! ومٚمؿ ي ً ع
قمٚمٛمف ًمذًمؽ وم٠مظمذ سم٤مًمًٞم٤مط واًمٕم٘مقسم٦م سمٕمد احلٌس اًمٓمقيؾ ومال إًمف إٓ اهلل ُم٤م أؿمٌف
اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًمٌ٤مرطم٦م و ل اًمًٌٞمؾ اعمٝمٞمع ٕ ؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م طم ك يٚم٘مقا رهبؿ ُم٣م
قمٚمٞمٝم٤م ؾم ٚمٗمٝمؿ ويٜم ٔمر ٤م ظمٚمٗمٝم ؿ .ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ()4(")3اٟم ٝمك.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4أظمرضمف اسمـ قمً٤ميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ (ُ )129/15مـ ـمريؼ اًمٌٞمٝم٘مل.
( )3رواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م ( )328 /9قمـ إؾمح٤مق سمـ را قي٦م وذيمر اًمذ ٌل ذم ؾمػم أقمالم اًمٜم ٌالل
(.)497 495/43
( )2ؾمقرة إطمزاب أي٦م.)32( :
( )1حت٤مي٦م اًمٜم٘مؾ ُمـ إقمالم اعمقىمٕملم ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ( )298 -295 /2ـمٌٕم٦م :دار اجلٞمؾ.
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وُمث ؾ ذًم ؽ ذم يم ٥م اًمِم ٤مومٕمٞم٦م ُم ٜمٝمؿ :أسم ق ؿم ٤مُم٦م ىم ٤مل ذم يم ٤مب :اًمٌ دع
واحلقادث" :وطمٞم٨م ضم٤مل إُمر سمٚمزوم اجلامقم٦م وم٤معمراد سمفً :مزوم احلؼ واشمٌ٤مقمف وإن
يم٤من اعم ٛمًؽ سم٤محلؼ ىمٚمٞم ً
يمثػمإ :ن احلؼ اًم ذي يم٤مٟم ٧م قمٚمٞم ف اجلامقم ٦م
ال واعمخ٤مًمػ ً

إومم ُمـ قمٝمد اًمٜمٌل ﷺ "( .)1صمؿ ٟم٘مؾ قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن [قمٜمد] ( )2اًمٌٞمٝم٘م ل ذم
يم ٤مب :اعمدظمؾ(.)3
وُمٜمٝمؿ :اًمِمٕمراين ىم ٤مل ذم يم ٤مب :اعمٞم زان(" :)4ىم ٤مل ؾم ٗمٞم٤من اًمث قري :اعم راد

سم٤مٕؾمقد إقمٔمؿ قُ :مـ يم٤من ُمـ أ ؾ اًمًٜم٦م واجلامقم ٦م وًم ق واطم دً ا .وذم رواي ٦م
وم٘مٞمٝم٤م واطمدً ا قمغم رأس اجلٌؾ ًمٙم٤من ق اجلامقم٦م"( .)5ا .
قمٜمفً :مق أن ً
وطمًٌٜم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭽﭥ ﭦﭧ ﭨﭼ( .)6أي :ىم٤مم سمام ىم٤مُم٧م سمف إُم٦م.
إُم٦م .ويم٤من اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ي٘مقل( :إن ُمٕم٤م ًذا يم٤من أُم٦م ىم٤مٟم ً٤م هلل طمٜمٞم ًٗم ٤م

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4اًمٌ٤مقم٨م قمغم إٟمٙم٤مر اًمٌدع واحلقداث ص ( )94دار :اًمراي٦م حت٘مٞمؼُ :مِمٝمقر طمًـ.
( )3ذم إبؾ":قمـ".
( )2ص ( )33ـمٌٕم٦مُ :مٙم ٌ٦م اعم١ميد (.) 4143
( )1يم ٤مب اعمٞمزان ًمٚمِمٕمراين ( ) 68 /4ـمٌع سمٕمٜمقان :اعمٞمزان اًمٙمؼمى ًمٕمٌد اًمق ٤مب سمـ أمحد سم ـ قم كم
إٟمّم٤مري اًمِمٕمراين (ت ) 972 :سمٛمٓمٌٕم٦مُ :مّمٓمٗمل اًمٌ٤ميب احلٚمٌل سمٛمٍم قم٤مم4269( :

)

دون ىمقًمف":وذم رواي٦م ."...و ذا اًمٜم٘مؾ أورده اًمًٝمًقاين ذم بٞم٤مٟم٦م اإلٟمً٤من ص (.)228
وذيمر ذم يمِمػ اًمٔمٜمقن ( )4948 /3يم ٤مب اًمِمٕمراين ذا سمٕمٜم قان :اعمٞم زان اًمِم ٕمراٟمٞم٦م اعمدظمٚم ٦م
جلٛمٞمع أىمقال إاٛم٦م اعمج ٝمديـ وُم٘مٚمدهيؿ ذم اًمنميٕم٦م اعمحٛمدي٦م .اٟمٔم ر :اًمِم ٞمخ أسم ق سمٙم ر ظم قىمػم
وضمٝمقده ًمٌدر اًمديـ ٟم٤مرضيـ (.)156 /4
( )6ذح اًمٗم٘مف إيمؼم عمال قمكم ىم٤مريل ص (.)8
( )5ؾمقرة اًمٜمحؾ أي٦م.)432( :
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شمِمٌٞمٝم٤م سم٢مسمرا ٞمؿ .يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
ومل يؽ ُمـ اعمنميملم)(:)1
ً
ِ ٍ ()2
ٞمس َقم َغم اهللِ سمِ ُٛم ًْ َٜمٙم ٍر َأ ْن َجي َٛم َع اًم َٕم َ٤ممل َ ذم َواطمد
ًَم َ
ومٚمٞمج ٝمد ـم٤مًم٥م احلؼ أن يٕم ّمؿ ذم يمؾ سم٤مب ُمـ أسمقاب اًمٕمٚمؿ سم٠مب ؾ ُم ٠مصمقر
قمـ اًمٜمٌل ﷺ وإذا اؿم ٌف قمٚمٞمف مم٤م ىمد اظم ٚمػ ومٞمف اًمٜم٤مس ومٚمٞمدع سم ام رواه ُمً ٚمؿ ذم
()3

بحٞمحف

قمـ قم٤ماِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن رؾمقل اهلل ﷺ يم٤من ي٘مقل إذا ىم٤مم يّمكم

ُمـ اًمٚمٞمؾ« :اًمٚمٝمؿ رب ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤ماٞمؾ وإهاومٞمؾ وم ٤مـمر اًمً ٛمقات وإرض
قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة أٟم٧م حتٙمؿ سملم قمٌ٤مدك ومٞمام يم ٤مٟمقا ومٞم ف خي ٚمٗم قن .ا دين ُم ٤م
اظم ٚمػ ومٞمف ُمـ احلؼ سم٢مذٟمؽ إٟمؽ دي ُمـ شمِم٤مل إمم ساط ُمً ٘مٞمؿ».
شمؿ شم٠مًمٞمػ ذا اًمٙم ٤مبٕ :رسمع سم٘ملم ُمـ ؿمٕمٌ٤من ؾمٜم٦مُ ) 4231( :مـ ج رة
ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ.
ؾمٞمد اعمرؾمٚملم قمٚمٞمف اًمّمالة واًم ًٚمٞمؿ ضمٕمٚمف اهلل
ً

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )4رواه اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه (.)439 438 /41
( )3ذح اًمٗم٘مف إيمؼم ص (.)8
( )2ذم يم ٤مب :ب الة اعمً ٤مومريـ وىمّم ر ٤م سم ٤مب :اًم دقم٤مل ذم ب حقة اًمٚمٞم ؾ وىمٞم٤مُم ف ح ()772
(.)621/4
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تقديم
ُمًت٘مٞمًم ،وأؾمٌغ قمٚمٞمٜم٤م ٟمٕمٛمف
ىمقيًم ،وهداٟم٤م سا ًـم٤م
ً
احلٛمد هلل اًمذي ذع ًمٜم٤م ديٜمً٤م ً
فمااااا٤مهرة وسم٤مـمٜمااااا٦م ﴿ ،ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ﴾ [إسمراهٞمؿ.]43 :

وٟماذيرا ،وداقم ًٞما٤م إمم اهلل
سمِماػما
واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ سمٕمثاف اهلل ًمٚمٕما٤معملم:
ً
ً
ُمٜمػما.
سم٢مذٟمف،
ً
وهاضم٤م ً
وبعد :وم٢من أيمؼم ٟمٕمؿ اهلل قمغم هذه إُم٦م ،أن اظمت٤مر هل٤م أومْمؾ رؾمٚمف ،وأٟمزل إًمٞمٝم٤م
أطمًـ يمتٌف ،وذع هل٤م أيمٛمؾ ذائع ديٜمف ،وضمٕمٚمٝم٤م ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس ،شم٠مُمر
سم٤معمٕمروف وشمٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ،وشم١مُمـ سم٤مهلل.
ومل يٜمت٘مؾ اًمرؾمقل اًمٙمريؿ إمم اًمرومٞمؼ إقمغم ،إٓ سمٕمد أن أيمٛمؾ سمف اًمديـ ،وأشماؿ
ًمٜم٤م سمف اًمٜمٕمٛم٦م ،وأىم٤مم سمف احلج٦م ،وأووح سمف اعمحج٦م ،وشمرك أُمتف قمغم اًمٌٞمْما٤مً ،،مٞمٚمٝما٤م
يمٜمٝم٤مره٤م ٓ يزيغ قمٜمٝم٤م إٓ ه٤مًمؽ.
قمـ اسمـ قمٌا٤مس ر

اهلل قماٜمٝمًم ،ذم ىمقًماف شمٕما٤ممم ﴿ :ﭻﭼﭽﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ﴾ [ اعم٤مئاادة .]3:ىم ا٤مل( :أظمااؼم اهلل ٟمٌٞمااف
واعم١مُمٜملم أٟمف أيمٛمؾ هلؿ اًمديـ ،ومال حيت٤مضمقن إمم زي٤مدة أسمدً ا ،وىماد أهاف وماال يٜم٘مّماف
أسمدً ا ،وىمد روٞمف ومال يًخٓمف أسمدً ا)(.)1
ومٌٕمد هذا اًمٙمًمل واإله٤مم واًمرو٤م ٓ ،جيقز عمًٚمؿ سمح٤مل أن يٌح٨م قمـ ُمّمادر
آظمر همػم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف ﷺ ،يًت٘مل ُمٜمف ذقمتف ،وي٠مظمذ قماـ ُمًاٚمٙمف،
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1شمٗمًػم اسمـ ضمرير (.)518/ 9
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وإٓ يم٤من داظم ً
ال ومٞمٛمـ ىم٤مل اهلل شمٕما٤ممم وماٞمٝمؿ﴿ :ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ﴾ [آل قمٛمران.]58:

وقمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقة ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمًاٚمقك واًمتٕمٌاد ،ؾما٤مر ظماػم اًم٘مارون ،سماد ً،
سمّمح٤مسم٦م رؾمقل اهلل ﷺ ،اًمذيـ اصآمٗم٤مهؿ اهلل واظمتّماٝمؿ سمّماحٌ٦م ٟمٌٞماف ﷺ ،صماؿ
اًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمً٤من ،وُمـ ضم٤مُ ،مـ سمٕمدهؿ ُمـ أئٛم٦م اهلدى واًمديـ.
صمؿ ظمٚمػ ُمـ سمٕمدهؿ ظمٚمػ اشمٌٕمقا أهقا،هؿ واختذوا هلؿ ُمِم٤مرب أظمرى ،هماػم
يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف ﷺ ،يًت٘مقن ُمٜمٝم٤م قم٘مٞمدهتؿ وؾمٚمقيمٝمؿ وقمٌ٤مدهتؿ .ومٙم٤من
ذًمؽ داقم ًٞم٤م إمم اًمتٛمزق واًمتٗمرق ،ويمثرة اًمٓمرق واًمٗمرق وإطمزاب ﴿ ،ﯝﯞ ﯟ
ﯠﯡ﴾ [اعم١مُمٜماقن .]53:وهل ؾمٜم٦م رسم٤مٟمٞم٦م ًمٙمؾ ُمـ رهم٥م قمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م،
﴿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ﴾ [إٟمٕم٤مم.]153:

وُمـ رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم هبذه إُم٦م :أن ىمٞمض هل٤م ذم يمؾ قمّمار ا شمٜمحرف ومٞماف قماـ
اجل٤مدة ا ُمـ حيٗمظ قمٚمٞمٝم٤م أصقل ديٜمٝم٤م :سم٤مًمٕمٛمؾ قمغم ٟمٗمل حتريػ اًمٖم٤مًمٞما٦م ،واٟمتحا٤مل
اعمٌٓمٚملم ،وشم٠مويؾ اجل٤مهٚملم.
وممـ ٟمحًٌف ا واهلل طمًٞمٌف ا ىمد ىم٤مم هبذه اًمقفمٞمٗم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م ،اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ /أسمق
سمٙمر سمـ حمٛمد قم٤مرف ظمقىمػم اعمٙمل ،اعمتقرم ؾمٜم٦م1349( :ها) ،سمٛمٙم٦م اعمٙمرُما٦م .وىماد
قم٤مش ذم ومؽمة يمثر ومٞمٝم٤م اجلٝمؾ وىمؾ اًمٕمٚمؿ ،واٟمدرؾم٧م اًمًٜم٦م ويمثرت اًمٌدقم٦م ،إٓ ذم
سم٘م٤مي٤م ممـ مح٤مهؿ اهلل ُمـ ذًمؽ.
وىمد اظمتٚمط إُمر قمغم اًمٜم٤مس ،ويمثرت اًمٓمرق وشمٕمددت إطمزاب ،وًم ٌِّس قمغم
اًمٜم٤مس ُم٤م ٟم ُِّزل إًمٞمٝمؿ ُمـ رهبؿ.
وذم ُمثؾ هذه احل٤مل هيرع اًمٜم٤مس إمم اًمٕمٚماًم ،ورصما٦م إٟمٌٞما٤م :،سمح ًثا٤م قماـ احلاؼ
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واًمدًٓم٦م قمٚمٞمف ،ومٙمتٌقا ًمٚمِمٞمخ أؾمئٚم٦م شمّمقر طم٤مل اعمجتٛمع ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ،وُم٤م ومٞماف
ُمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت وآٟمحراوم٤مت اًمٌدقمٞم٦م ،وم٘م٤مم سمت٠مًمٞمػ هذه اًمرؾم٤مًم٦م :إضم٤مسم٦م قماغم شمٚماؽ
إؾمئٚم٦م ،رهمٌ٦م ذم اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم ،ودقمقة عمـ زًم٧م ىمدُمف ًمٚمٕماقدة إمم اًمٓمرياؼ اًم٘ماقيؿ،
ُمٌٞمٜمً٤م احلؼ سم٠مدًمتف اًمنمقمٞم٦مُ ،م١ميدً ا ذًمؽ سم٠مىمقال إئٛم٦م اعمروٞم٦مُ ،مٌٞمٜمً٤م طم٤مل اًمٜمٌل ﷺ
وأصاح٤مسمف ذم قمٌا٤مدهتؿ وؾمااٚمقيمٝمؿ ،ومٝماؿ اًماذيـ جياا٥م أن ي٘متادى هباؿ وحيتااذى
طمذوهؿ.
وىمااد حتاادث اعمّمااٜمػ ا رمحااف اهلل ا قمااـ ُمٜمٝمجااف ذم هااذه اًمرؾماا٤مًم٦م ،وم٘ماا٤مل:
"ومٙمتٌ٧م هذه اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مىم ً
ال ومٞمٝم٤م ُمـ قمٌ٤مرات اًمٓماروملم ُما٤م شم٘مار سماف اًمٕمالمُ ،م١ميادً ا
سمٜمّمقص اًمٗم٘مٝم٤م ،وُماـ اعماذاه٥م إرسمٕما٦م ،واًمؼماهالم اًم٘م٤مـمٕما٦م :سمٖمٞما٦م اإليْما٤مح
واًمتٗمّمٞمؾ ،ويمِمػ ُم٤م يًٚمٙمف اًمٌٕمض ُمـ اًمتٚمٌٞمس واًمتْمٚمٞمؾ .راضم ًٞم٤م أن حتؾ حماؾ
اًم٘مٌقل قمـ ذوي اعمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل."...
وطمري سمٛمـ وىمع ذم رُ ،مـ اعمخ٤مًمٗم٦م ٟمتٞمج٦م ضمٝمؾ أو شم٘مٚمٞمد ،أو همػم ذًمؽ ُماـ
ٌّ
إؾمٌ٤مب ،أن يٌ٤مدر إمم ُمراضمٕما٦م ٟمٗمًاف وشمّماحٞمح ُمًا٤مره ،وأٓ يٛمٜمٕماف اًمتٕمّما٥م
إقمٛمك قمـ ىمٌقل احلؼ ُمٝمًم يم٤من ىم٤مئٚمف.
واحلؼ ا وهلل احلٛمد ا واوح ،واًمًٜم٦م ُمًتٌٞمٜم٦م ،وٓ ٟمج٤مة إٓ عمـ يم٤من قمغم ُمثاؾ
ُم٤م قمٚمٞمف اًمٜمٌل ﷺ وأصح٤مسمف :ذم اًمٕم٘مٞمادة واًمٕمٌا٤مدة واًمًاٚمقك .ومٚمػماضماع ٌّ
يماؾ ُمٜما٤م
ٟمٗمًف ،وًمٞمزن أقمًمًمف وطمٞم٤مشمف سمذًمؽ اعمٞمزان ،وم٢من يم٤من قمغم اًمٓمريؼ ومٚمٞمحٛمد اهلل وًمٞمزدد
صمٌ٤مشمً٤م ،أو إن يم٤مٟم٧م إظمرى وم٤مًمٜمج٤مة اًمٜمج٤مة.
واعمّمٜمػ ا رمحف اهلل شمٕم٤ممم ا ذم هذا اًمٙمت٤مب ئمٝمار قمٚمٞماف اًمّمادق ذم دقمقشماف،
واحلرص قمغم هداي٦م أُمتف ،ومج٤م،ت قمٌ٤مراشمف ذم أؾمٚمقب اعمِمٗمؼ قمغم اعمخ٤مًمػ ،اًمذي
يًٕمك ًمألظمذ سمٞمده إلٟم٘م٤مذه ُمـ وهدشمف :سم٠مؾمٚمقب ؿمٞمؼ ضمذاب.
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وىمد اقمتٛمدت ذم إظمراج هذا اًمٙمت٤مب قمغم ٟمًخ٦م ظمٓمٞم٦م سمخط اعم١مًمػ رمحاف اهلل
شمٕم٤ممم ،شمؿ ًمف ايمًمهل٤م يقم اخلٛمٞمس ،اعمقاومؼ ًمٚمح٤مدي واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر ؿمٕمٌ٤من ،قم٤مم
(1334ها) ،وهل حمٗمقفم٦م ذم ُمٙمتٌ٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ،سمرىمؿ.)1591( :
أؾماا٠مل اهلل ضمٚماا٧م ىمدرشمااف أن جياازي اعم١مًمااػ ظمااػم اجلاازا ،،وأن هياادي واا٤مل
اعمًٚمٛملم ،وأن يردهؿ إًمٞمف ر ًّدا مجاٞمالً ،وصاغم اهلل وؾماٚمؿ قماغم ٟمٌٞمٜما٤م حمٛماد ،وآًماف
وصحٌف أمجٕملم.
ـتبه
د .ظبد اهلل بن ظمر افدموجي
ؿسم افعقودة  /ـلوة افدظوة وأصول افدين
يوم ظاصوراء 5241هـ



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

التحقيق فيما ينسب إلى أهل الطريق

082

ىمــاذج
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افلوحة األخرة من خمطوط جامعة ادلك شعود
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سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
احلٛمد هلل اًمذي هدى إمم ؾمٌٞمٚمف ُمـ ضم٤مهد ومٞمف ،اًمذيـ يًتٛمٕمقن اًم٘مقل ومٞمتٌٕمقن
أطمًٜمفُ ،مـ فم٤مهره وظم٤مومٞمف ،واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف اخلٚمؼ قماغم اإلـماالق،
اعمٌٕمااقث سمخااػم اهلااديً :مٞمااتٛمؿ ُمٙماا٤مرم إظمااالق ،ومل يٙمااـ ًمٕم٤م ًٟما٤م ،وٓ صااخ٤م ًسم٤م
سم٤مٕؾمقاق( ،)1وقمغم أهؾ سمٞمتف وقمؽمشمف اًمٓما٤مهريـ ،وصاح٤مسمتف اعمٝمتاديـ ،واًمتا٤مسمٕملم
وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ إمم يقم اًمدِّ يـ.
أما بعــد :وم٘مد ؾم٠مًمٜمل سمٕمض اإلظمقان ا أصٚمح اهلل زم وهلؿ احل٤مل واًمِم٠من ا قمـ
أؿمٞم٤م ،مم٤م يٜمً٥م إمم أهؾ اًمٓمريؼ ،وـمٚم٥م ُمٜمل أن أٟم٘مؾ ًمف ُم٤م ذيماره أهاؾ اًمتح٘مٞماؼ،
وم٠مطمجٛم٧م زُمٜمً٤م ـمقي ً
ال ،طمتك قمرو٧م زم ُمً٤مئٚمف ذم مجٚم٦م إوراق ،ومٌدا زم اًمٙمت٤مسما٦م
ومٞمٝم٤م وإضم٤مسم٦م اًمً٤مئؾ قمٜمٝم٤م :رهمٌ٦م ذم اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم ،ومجع إواسمد اعمتٗمرىم٦م ذم هذا اعم٘م٤مم،
ُمع اًمتقومٞمؼ سملم يماالم اًم٘ماقم وأهاؾ احلادي٨م ،واًمتقؾماط ذم اًمًاػم سمالم اًمٌٓمال،
ٗمرط واًمٖم٤مزم واجل٤مذم .ومٙمتٌ٧م هذه اًمرؾم٤مًم٦مٟ ،م٤مىم ً
ال ومٞمٝما٤م ُماـ
واحلثٞم٨م ،واعمُ ْٗم ِرط واعمُ ِّ
قمٌ٤مرات اًمٓمروملم ُم٤م شم٘مر سمف اًمٕملمُ ،م١ميدً ا سمٜمّمقص اًمٗم٘مٝم٤مُ ،ماـ اعماذاه٥م إرسمٕما٦م،
واًمؼماهلم اًم٘م٤مـمٕم٦م سمٖم٤مي٦م اإليْم٤مح واًمتٗمّماٞمؾ ،ويمِماػ ُما٤م يًاٚمٙمف اًمإٌمض ُماـ
اًمتٚمٌٞمس واًمتْمٚمٞمؾ.
راضم ًٞم٤م أن حتؾ حمؾ اًم٘مٌقل قمٜمد ذوي اعمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

اىمتٌ٤مؾم٤م مم٤م ورد ُمـ صٗم٦م اًمٜمٌال ﷺ ذم اًمتاقراة ،يماًم ذم طمادي٨م اًمٌخا٤مري ذم صاحٞمحف ،يمتا٤مب:
()1
ً
اًمتٗمًػم ،سما٤مب :شمٗمًاػم ؾماقرة اًمٗماتح ،ح ( )4838سمٚمٗماظً( :ماٞمس ٍ
سمٗماظ وٓ همٚماٞمظ وٓ ؾماح٤م ًسم٤م
سم٤مٕؾمقاق).
واٟمٔمر :اعمًٜمد ( ،) 448 ،174/2وقمٜماد اًمؽمُماذي ذم :اًماؼم واًمّماٚم٦م ،ح (،)369/4( )2116
ً
ً
ُمتٗمحِم٤م وٓ صخ٤م ًسم٤م سم٤مٕؾمقاق) .وقمٜماد اًمادارُمل ذم اعم٘مدُما٦م ،ح ()6
وم٤مطمِم٤م وٓ
سمٚمٗمظ( :مل يٙمـ
ٍ
صخ٤مب سم٤مٕؾمقاق).
( ،)14/1سمٚمٗمظً( :مٞمس سمٗمظ وٓ همٚمٞمظ ،وٓ
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ورتبتها ظذُ :م٘مدُم٦م وؾمت٦م ومّمقل وظم٤مه٦م .وؾمٛمٞمتٝم٤م :اًمتح٘مٞمؼ ومٞمًم يٜمًا٥م إمم
أهؾ اًمٓمريؼ.
وأؾم٠مل اهلل اإلظمالص واًمتقومٞمؼ قمغم أىمقم ـمريؼ .وها٤م أٟما٤م أذع ذم اعم٘مّماقد
سمٕمقن اعمٚمؽ اعمٕمٌقد ،وم٠مىمقل:
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ادقدمة
يف أففاظ يكثر اشتعامهلا وحيتاج إػ بواهنا ادقام
بذـر ؿواظد ينبني ظلوها افكالم
منها :قمٚمؿ اًمٌ٤مـمـ وقمٚمؿ اًمٔم٤مهر:
ؾاألول :هق ُم٤م سم٤مذ اًم٘مٚم٥م ورؾمخ ومٞمف ،وم٠مىمر ومٞمف ُمٕمروم٦م اهلل وقمٔمٛمتف وظمِمٞمتف،
وإضمالًمف وشمٕمٔمٞمٛمف وحمٌتف ،وُمتك ؾمٙمٜم٧م هذه إؿمٞم٤م ،ذم اًم٘مٚم٥م ،ظمِمع ومخِمإم٧م
اجلقارح يمٚمٝم٤م :شمٌ ًٕم٤م خلِمققمف ،وشمٜمققم٧م ًمّم٤مطمٌف ُمٕم٤مرف ُماـ أقماًمل ىمٚمٌٞما٦م ،وهال
يمثػمة ،ومٞم٘م٤مل ًمف :قمٚمؿ اًم٘مٚم٥م.
وافثاين :قمٚمؿ اًمٔم٤مهر مم٤م ئمٝمر قمغم اًمٚمً٤منُ ،مـ اًمٗمت٤موى وإطمٙما٤مم ،واحلاالل
واحلرام ،واًم٘مّمص واًمققمظ ،وهمػمه.
ىم٤مل احلًـ" :اًمٕمٚمؿ قمٚمًمن :قمٚمؿ قمغم اًمٚمً٤من ،ومذاك طمجا٦م اهلل قماغم اسماـ آدم.
وقمٚمؿ ذم اًم٘مٚم٥م ومذاك اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع"(.)1
وىمد شمٕمقذ ﷺ ُمـ قمٚمؿ ٓ يٜمٗمع ،وُمـ ىمٚما٥م ٓ شِماع( .)2وذم طمادي٨م :أٟماس،
قمٚمًم ٟم٤موم ًٕم٤م ،وشمٕمقذوا سم٤مهلل ُمـ قمٚمؿ ٓ يٜمٗمع»( .)3وهمػم ذًمؽ ،مم٤م
ىم٤مل ﷺ« :ؾمٚمقا اهلل ً
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1أظمرضمف اسمـ قمٌداًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ،قمـ احلًـ ُمرؾماالً ،)191-191/1( ،ورواه
ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل ُمرومققمً٤م ،قمٜمد اخلٓمٞما٥م ذم شما٤مريخ )346/4( ،سم٢مؾماٜم٤مد طمًاـ ،ورواه أسماق ٟمٕماٞمؿ
واًمديٚمٛمل قمـ أٟمس ُمرومققمً٤م.يٜمٔمر :ومٞمض اًم٘مدير (.)39/4
( )2رواه ُمًٚمؿ ذم اًمذيمر ح (ُ ،)2188/4( )2722مـ طمدي٨م :زيد سمـ أرىمؿ.
( )3رواه اسمـ ُم٤مضمف ذم اًمدقم٤م ،،ح ( ،)1263/2( )3843قمـ ضم٤مسمر ُمرومققمً٤م .ىم٤مل ذم اًمزوائد":إؾماٜم٤مد
صحٞمح ،ورضم٤مًماف صم٘ما٤مت" .ورواه اًمٓماؼما ذم إوؾماط ،يماًم ذم ٛماع اًمزوائاد،)182/11( ،
وىم٤مل":إؾمٜم٤مده طمًـ" .وذيمره إًمٌ٤م ذم اًمّماحٞمحف )16/4( ،ح ( ،)1511وقمازاه ٓسماـ أ
=
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يدل قمغم أن اًمٕمٚمؿ اًمذي ٓ يقضم٥م اخلِمقع اًم٘مٚم٥م ومٝمق قمٚمؿ همػم ٟم٤مومع.
ومل ي٘مًؿ سمٕمض اًمٕمٚمًم ،اًمٕمٚمؿ إمم سم٤مـمـ وفم٤مهر ،إٓ سم٤مقمتٌا٤مر اًمت٘مريار اًمًا٤مسمؼ،
واعمٗمٝمقم ُمـ إطم٤مدي٨م ُمـ شم٘مًٞمؿ اًمٕمٚمؿ إمم ٟم٤مومع وهمػم ٟم٤مومع.
يمت٥م وه٥م سمـ ُمٜمٌف إمم ُمٙمحقل" :إٟمؽ اُمرؤ ىمد أصاٌ٧م سماًم فمٝمار ُماـ قمٚماؿ
اًم ِّٚمً٤من ذ ًوم٤م ،وم٤مـمٚم٥م مم٤م سمٓمـ ُمـ قمٚمؿ اإلؾمالم حمٌ٦م وزًمٗمك"(.)1
وذم رواي٦م أظمرى أٟمف يمت٥م إًمٞمف" :إٟمؽ ىمد سمٚمٖم٧م سمٔما٤مهر قمٚمٛماؽ قمٜماد اًمٜما٤مس
ُمٜمزًم٦م وذ ًوم٤م ،وم٤مـمٚم٥م سمٌ٤مـمـ قمٚمٛمؽ قمٜمد اهلل ُمٜمزًم٦م وزًمٗمك .واقمٚمؿ أن أطمد اعمٜمزًمتلم
هٜمع إظمرى"( .)2يمًم ٟم٘مٚمف احل٤مومظ اسمـ رضم٥م (.)3
ىم٤مل :وم٠مؿما٤مر وها٥م سمٕمٚماؿ اًمٔما٤مهر إمم قمٚماؿ اًمٗمتا٤موى وإطمٙما٤مم ،واحلاالل
واحلرام ،واًم٘مّمص واًمققمظ ،وهق ُم٤م ئمٝمر قماغم اًم ِّٚمًا٤من ،وهاذا اًمٕمٚماؿ يقضما٥م
ًمّم٤مطمٌف حمٌ٦م اًمٜم٤مس ًمف وشم٘مدُمف قمٜمدهؿ ،ومحذره ُمـ اًمقىمقف قمٜمد ذًماؽ واًمريماقن
إًمٞمف ،وآًمتٗم٤مت إمم شمٕمٔمٞمؿ اًمٜم٤مس وحمٌتٝمؿ ،وم٢من ُمـ وىمػ ُمع ذًمؽ وم٘مد اٟم٘مٓمع قمـ
اهلل ،واٟمحج٥م سمٜمٔمره إمم اخلٚمؼ قمـ احلؼ.
وأؿم٤مر سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٌ٤مـمـ :إمم اًمٕمٚمؿ اًمذي يٌ٤مذ اًم٘مٚماقب ،ومٞمحادث هلا٤م اخلِماٞم٦م
واإلضمالل واًمتٕمٔمٞمؿ ،وأُمره أن يٓمٚم٥م هبذا اعمحٌ٦م ُماـ اهلل واًم٘مارب ُمٜماف واًمزًمٗماك
ًمديف.
=

ؿمٞمٌ٦م ذم اعمّمٜمػ ،)615/12( ،وقمٌد سمـ محٞمد واًمٗم٤ميمٝمل ،قمـ ضم٤مسمر ُمرومرقمً٤م ،وطمًـ إؾمٜم٤مده ،ومل
أىمػ قمٚمٞمف قمـ أٟمس.

( )1طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤م.)178/5( ،
( )2طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤م ،)54/4( ،وشم٤مريخ دُمِمؼ ( )58/53سمٜمحقه.
( )3ومْمؾ قمٚمؿ اًمًٚمػ قمغم قمٚمؿ اخلٚمػ.
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ويم٤من يمثػم [ُمـ اًمًٚمػ]( :)1يمًٗمٞم٤من اًمثقري وهمػمه ،ي٘مًٛمقن اًمٕمٚمؿ إمم صمالصم٦م
أىمً٤مم ،ي٘مقًمقن :قم٤ممل سم٤مهلل قم٤ممل سما٠مُمر اهلل .)2(....يِماػمون سماذًمؽ إمم ُماـ مجاع سمالم
هذيـ اًمٕمٚمٛملم ،اعمِم٤مر إًماٞمٝمًم اًمٔما٤مهر واًمٌا٤مـمـ ،وها١مٓ ،أذاف اًمٕمٚماًم ،،وهاؿ
اعمٛمااادوطمقن ذم ىمقًماااف شمٕمااا٤ممم :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﭼ( .)3وىمقًمااااااااف :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭼ(.)4
وىم٤مل يمثػم ُمـ اًمًٚمػً" :مٞمس اًمٕمٚمؿ يمثرة اًمرواي٦م ،وًمٙمـ اًمٕمٚماؿ اخلِماٞم٦م"(.)5
قمٚمًم ،ويمٗمك سم٤مٓهمؽمار سم٤مهلل ضمٝم ً
ال"( .)6وي٘مقًماقن:
وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ" :يمٗمك سمخِمٞم٦م اهلل ً
"قم٤ممل سم٤مهلل ًمٞمس قم٤ممل سم٠مُمر اهلل" .وهؿ أصح٤مب اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر ،اًمذيـ ٓ ٟمٗم٤مذ هلاؿ ذم
اًمٕمٚمؿ اًمٌ٤مـمـ ،وًمٞمس هلؿ ظمِمٞم٦م وٓ ظمِماقع ،وها١مُٓ ،ماذُمقُمقن قمٜماد اًمًاٚمػ،
ويم٤من سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل" :هذا هق اًمٕم٤ممل اًمٗم٤مضمر".
وه١مٓ ،اًمذيـ وىمٗمقا ُمع فم٤مهر اًمٕمٚمؿ ،ومل يّمؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع إمم ىمٚماقهبؿ ،وٓ
ؿمٛمقا ًمف رائح٦م ،همٚمٌ٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمٖمٗمٚم٦م واًم٘مًقة واإلقمراض قمـ أظمرة ،واًمتٜم٤مومس
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ إصؾ ،واًمًٞم٤مق ي٘متْمٞمٝم٤م.
( )2ذم ٛمقع اًمٗمت٤موى ( ،)539/7ذيمره قمـ أ طمٞم٤من اًمتٞمٛمل.
( )3ؾمقرة وم٤مـمر ،آي٦م.)28( :
( )4ؾمقرة اإلها ،،آي٦م.)117( :
( )5ىم٤مل اًمِمٕمٌل":إٟمًم اًمٕم٤ممل ُمـ ظمٌم اهلل قمز وضمؾ" .شمٗمًػم اًمٌٖمقي ( ،)622/3ذيمره أسماق ؿما٤مُم٦م ذم
خمتٍم اعم١مُمؾ ًمٚمرد إمم إُمر إول ،ص (ُ ،)219ماـ ٛمققما٦مُ :ماـ هادي اعمدرؾما٦م اًمًاٚمٗمٞم٦م،
وٟمًٌف ٓسمـ ُمًٕمقد.
( )6ىم٤مًمف ُمنوق ،اٟمٔمر :شمٗمًػم اًمٌٖمقي ( ،)622/3واًمدر اعمٜمثقر (.)21/7
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ذم اًمدٟمٞم٤م وحمٌ٦م اًمٕمٚمق ومٞمٝم٤م ،واًمت٘مدم سملم أهٚمٝم٤م ،وىمد ُمٜمٕمقا إطمً٤من اًمٔمـ سمٛمـ وصؾ
اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع إمم ىمٚمٌف ،ومال حيٌقهنؿ وٓ جي٤مًمًقهنؿ ،ورسمًم ذُمقهؿ ،وىما٤مًمقاً" :مٞمًاقا
سمٕمٚمًم ."،وهذا ُمـ ظمداع اًمِمٞمٓم٤من وهمرورهؿً :مٞمحرُمٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜما٤مومع ،اًماذي
ُمدطمف اهلل ورؾمقًمف وؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م.
وهلذا اعمٕمٜمك يم٤من قمٚمًم ،اًمادٟمٞم٤م يٌٖمْماقن قمٚماًم ،أظمارة ،ويًإمقن ذم أذاهاؿ
ضمٝمدهؿ ،يمًم ؾمٕمقا ذم أذى ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م واحلًـ وُم٤مًمؽ وأمحد ،وهمػمهؿ ُمـ
اًمٕمٚمًم ،اًمرسم٤مٟمٞملم :وذًمؽ ٕن قمٚمًم ،أظمرة ظمٚمٗم٤م ،اًمرؾمؾ ،وقمٚمًم ،اًمًق ،ومٞمٝمؿ ؿماٌف
ُمـ اًمٞمٝمقد( ،)1وهؿ أقمدا ،اًمرؾمؾ وىمتٚم٦م إٟمٌٞم٤م ،،وُماـ يا٠مُمر سم٤مًم٘مًاط ُماـ اًمٜما٤مس
قمٚماًم وٓ ديٜمًا٤م ،وإٟماًم
طمًدً ا وقمداو ًة ًمٚمٛم١مُمٜملم ،وًمِمدة حمٌتٝمؿ ًمٚمدٟمٞم٤م ٓ يٕمٔمٛماقن ً
يٕمٔمٛمقن اعم٤مل واجل٤مه واًمت٘مدم قمٜمد اعمٚمقك ،يمًم ىما٤مل سمٕماض اًماقزراً ،مٚمحجا٤مج سماـ
()2
ووم٘مٝم٤م ،وم٘م٤مل احلج٤مج :أومال شم٘مقل :إن ًمؽ ذ ًوم٤م
قمٚمًم ً
أرـم٤مة  :إن ًمؽ ديٜمً٤م وإن ًمؽ ً

ًم٘مدرا ،وم٘م٤مل اًمقزير :واهلل ،إٟمؽ ًَمتُّم ِّٖمر ُم٤م قم ّٔمؿ اهلل ،و ُشم َٕم ِّٔمؿ ُم٤م طم٘مر اهلل.
وإن ًمؽ ً

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 1ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ إصؾ واًمًٞم٤مق ي٘متْمٞمٝم٤م :ويم٤من اًمًٚمػ يمًٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م وهمػمه ،ي٘مقًماقن":إن ُماـ
ومًد ُمـ قمٚمًمئٜم٤م ومٗمٞمف ؿمٌف ُمـ اًمٞمٝمقد ،وُمـ ومًد ُمـ قمٌ٤مدٟم٤م ومٗمٞمف ؿمٌف ُمـ اًمٜمّم٤مرى".
اٟمٔمر :اىمتْم٤م ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ( )67/1حت٘مٞمؼٟ :م٤مس اًمٕم٘مؾ.
( ) 2اسمـ صمقر سمـ هٌػمة سمـ ذاطمٌٞمؾ سمـ يمٕم٥م ،أسمق أرـم٤مة اًمٜمخٕمل اًمٙمقذم اًمٗم٘مٞمف ،وًمد ذم طمٞم٤مة أٟمس سماـ
وم٘مٞمٝم٤م ،أطمد ُمٗمتل اًمٙمقوم٦م ،ويما٤من ومٞماف شمٞمْاف ،ومٙما٤من
ُم٤مًمؽ وهمػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،ىم٤مل اًمٕمجكم":يم٤من ً
ي٘مقل :أهٚمٙمٜمل طم٥م اًمِمارف".
شمرمجتف ذم :ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد ( ،)359/6وشم٤مريخ سمٖمداد ( ،)236 ،231/8وؾمػم أقماالم اًمٜماٌال،
(.)68/7



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

التحقيق فيما ينسب إلى أهل الطريق

022

مطلب
وأن اففضل دن جيمع بونه وبغ افعلم افباضن
من ذم افعلم افظاهرَّ ،
ويمثػم ممـ يدقمل اًمٕمٚمؿ اًمٌ٤مـمـ ويتٙمٚمؿ ومٞمف ،وي٘متٍم قمٚمٞمف ،يذم اًمٕمٚمؿ اًمٔما٤مهر
اًمذي هق اًمنمائع وإطمٙم٤مم واحلالل واحلرام ،ويٓمٕمـ ذم أهٚماف ،وي٘مقًماقن :هاؿ
اعمحجقسمقن أصح٤مب ىمِمقر ،وهذا يقضم٥م اًم٘مدح ذم اًمنميٕم٦م ،وإقمًمل اًمّما٤محل٦م
اًمتل ضم٤م،ت سم٤مًمٌح٨م قمٜمٝم٤م وآقمتٜم٤م ،هب٤م ،ورسمًم اٟمحؾ ُماـ اًمتٙما٤مًمٞمػ وادقماك أهنا٤م
ًمٚمٕم٤مُم٦م ،وأُم٤م ُمـ وصؾ ومال طم٤مضم٦م ًمف إًمٞمٝم٤م ،وأهنا٤م طمجا٤مب ًماف ،وها١مٓ ،يماًم ىما٤مل
اجلٜمٞمد( )1وهمػمه ُمـ اًمٕم٤مروملم" :وصٚمقا وًمٙمـ إمم ؾم٘مر"( .)2وهذا ُمـ أقمٔمؿ ظماداع
اًمِمٞمٓم٤من وهمروره هل١مٓ ،،مل يزل يتالقم٥م هبؿ طمتك أظمرضمٝمؿ قمـ اإلؾمالم(.)3
وُمٜمٝمؿُ :مـ ئمـ أن هذا اًمٕمٚمؿ اًمٌ٤مـمـ ٓ يتٚم٘مك ُماـ ُمِماٙم٤مة اًمٜمٌاقة ،وٓ ُماـ
اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وإٟمًم يتٚم٘مك ُمـ اخلقاـمر واإلهل٤مُم٤مت واًمٙمِمقوم٤مت ،وم٠مؾم٤م،وا اًمٔمـ
سم٤مًمنميٕم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م :طمٞم٨م فمٜمقا أهن٤م مل شم٠مت هبذا اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ،اًمذي يقضم٥م صاالح
اًم٘مٚمقب وىمرهب٤م ُمـ قمالم اًمٖمٞمقب ،وأوضما٥م هلاؿ ذًماؽ اإلقماراض قماًم ضما٤م ،سماف
اًمرؾمقل ﷺ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،واًمتٙمٚمؿ ومٞمف سمٛمجرد أرا ،واخلقاـمر ،ومْمٚمقا وأوٚمقا(.)4
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 1اجلٜمٞمد سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي ؿمٞمخ اًمّمقومٞم٦م ،وًمد ٟمٞمػ وقمنميـ وُم٤مئتلم ،وشمقذم ؾمٜم٦م297( :ها).
يٜمٔمر :طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤م ،)225/11( ،وؾمػم أقمالم اًمٜمٌال.)71-66/14( ،
( )2ذيمره اسمـ اجلقزي ذم شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس ،ص ( ،)311قماـ أ قماكم اًمروذسما٤مري ،وهاق ذم اًمرؾما٤مًم٦م،
ًمٚم٘مِمػمي (.)163/1
( )3اٟمٔمر :ذح طمدي٨م أ اًمدردآ ،سمـ رضم٥م ،ص ( .)56 ،55واٟمٔمر :اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم وأصماره ذم
شمقوٞمح قم٘مٞمدة اًمًٚمػ ،د /قمٌداهلل اًمٖمٗمٞمكم ،ص ( ،)451 ،451ط :إومم1418 ،ها.
(ٟ )4م٘مالً قمـ اسمـ رضم٥م ذم ذح طمدي٨م أ اًمدردا ،،ص (.)56
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ومٔمٝمر هبذا أن أيمٛمؾ اًمٕمٚمًم ،وأومْمٚمٝمؿ :اًمٕمٚمًم ،سما٤مهلل ،اًمٕمٚماًم ،سما٠مُمر اهلل ،اًماذيـ
مجٕمقا سملم اًمٕمٚمٛملم ،وشمٚم٘مقمه٤م ُم ًٕم٤م ُمـ اًمقطمٞملم ا يٕمٜمل :اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ا ،وقمروقا
يمالم اًمٜم٤مس ذم اًمٕمٚمٛملم ُم ًٕم٤م قمغم ُم٤م ضم٤م ،ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،ومًم واوماؼ ىمٌٚماقه ،وُما٤م
ظم٤مًمػ ردوه ،وه١مٓ ،ظمالص٦م اخلٚمؼ ،وهؿ أومْمؾ اًمٜم٤مس سمٕمد اًمرؾمؾ ،وهؿ ظمٚمٗم٤م،
اًمرؾمؾ طم ً٘م٤م ،وه١مٓ ،يمثػم ذم اًمّمح٤مسم٦م :يم٤مخلٚمٗم٤م ،إرسمٕما٦م ،وُمٕما٤مذ وأ اًمادردا،،
وؾمٚمًمن واسمـ ُمًٕمقد ،واسمـ قمٛمر واسمـ قمٌ٤مس ،وهمػمهؿ.
ويمذًمؽ ومٞمٛمـ سمٕمدهؿ :يم٤محلًاـ وؾمإمٞمد سماـ اعمًاٞم٥م ،وقمٓما٤م ،وـما٤مووس،
و ٤مهد وؾمٕمٞمد ،واسمـ ضمٌػم واًمٜمخٕمل ،وحيٞمل سمـ أ يمثػم.
وومٞمٛمـ سمٕمدهؿ :يم٤مًمثقري وإوزاقمل وأمحد ،وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمٚماًم ،اًمرسما٤مٟمٞملم،
وىمد ؾمًمهؿ قمكم سمـ أ ـم٤مًما٥م ر

اهلل قمٜماف :اًمٕمٚماًم ،اًمرسما٤مٟمٞملم .يِماػم إمم أهناؿ

اًمرسم٤مٟمٞمقن اعمٛمدوطمقن ذم همػم ُمقوع ُمـ يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ،وم٘م٤مل( :اًمٜم٤مس صمالصم٦م:
قم٤ممل رسم٤م  ،وُمتٕمٚمؿ قمغم ؾمٌٞمؾ ٟمج٤مة ،ومه٩م رقم٤مع) .صمؿ ذيمر يمال ًُم٤م ـمقي ً
ال ،وصاػ
قمٚمًم ،اًمًق ،واًمٕمٚمًم ،اًمرسم٤مٟمٞملم ،وىمد ذطمٜم٤مه ذم همػم هذا اعمقوع( .)1اٟمتٝمك.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1ذيمره أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م (.)81 ،79/1
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ـالم افقاري يف [أن] ـالم افسلف ـثر افزـة
ؿال اد َّ
ال ظع افقاري(" :)1اقمٚمؿ :أن ٟمٌٞمٜم٤م ﷺ ،ىمد أويت ومقاشمح اًمٙمٚمؿ وظمقاهف

()2

وًمقاُمٕمف ،ومٌٕم٨م سم٤مًمٕمٚمقم اًمٙمٚمٞم٦م ،واعمٕم٤مرف إوًمٞم٦م وأظمري٦م قمغم أشمؿ اًمقضمقه ،ومٞمًم
حيت٤مج إًمٞمف اًمً٤مًمؽ ذم إُمقر اًمديٜمٞما٦م واًمدٟمٞمقيا٦م وإظمرويا٦م ،وًمٙماـ يمٚماًم اسمتادع
ؿمخص سمدقم٦م ؾمٕمقا ذم ضمقاهب٤م( ،)3واوٓمرسمقا ذم سمٞما٤من ظمٓم٠مها٤م وصاقاهب٤م ،وما٤مًمٕمٚمؿ
()4
يمثػما ىمٚمٞماؾ اًمؼميما٦م ،سمخاالف
ٟم٘مٓم٦م يمثره٤م اجل٤مهٚمقن  ،وًمذًمؽ ص٤مر يمالم اخلٚمػ ً

يمالم اًمًٚمػ وم٢مٟمف يمثػم اًمؼميم٦م( )5واعمٜمٗمٕم٦م ،واًمٗمْمؾ ًمٚمٛمت٘مدُملم ٓ ُما٤م ي٘مقًماف ضمٝمٚما٦م
اعمتٙمٚمٛملم :إن ـمري٘م٦م اعمت٘مدُملم أؾمٚمؿ وـمري٘متٜم٤م أطمٙمؿ وأقمٚماؿ .ويماًم ي٘مقًماف ُماـ مل
ي٘مدر ىمدرهؿ ُمـ اعمٜمتًٌلم إمم اًمٗم٘مف :إهنؿ مل يتٗمرهمقا ًمالؾماتٜمٌ٤مط ،وواٌط ىمقاقماده
وأطمٙم٤مُمف :اؿمتٖم٤مًٓ ُمٜمٝمؿ سمٖمػمه ،واعمت٠مظمرون شمٗمرهمقا ًمذًمؽ ،ومٛمٜمٝمؿ أوم٘مف سماًم يتٕمٚماؼ
هٜم٤مًمؽ.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من حمٛمد ٟمقر اًمديـ ،اعمال اًم٘م٤مري اهلروي ،وم٘مٞمف طمٜمٗملُ ،مـ صدور اًمٕمٚمؿ ذم قمّمااره،
شمقذم ؾمٜم٦م 1114( :ها).
شمرمجتف ذم :اًمٌدر اًمٓم٤مًمعً ،مٚمِمقيم٤م ( ،)445/1وإقمالمً ،مٚمزريمكم (.)13/5
( )2روى اًمٌخ٤مري ذم :اجلٝم٤مد واًمًػم ُمـ صاحٞمحف ،سما٤مبٟ :مّماارت سم٤مًمرقما٥م ح (( )2815اًمٗماتح
 ،)1187/3وُمًاااٚمؿ ذم اعمًااا٤مضمد ح ( )371/1( )523ىمقًماااف ﷺ(( :وأظطوـــت جوامـــع
افكلم.))...
اىمتٌ٤مؾم٤م ُمـ ُم٘مدُم٦م ذح اًمٓمح٤موي٦مٓ ،سمـ أ اًمٕمز احلٜمٗمل )19/1( ،ط :اًمؽميمل.
()3
ً
( )4ذيمره اًمٕمجٚمق ذم يمِمػ اخلٗم٤م ،)87/2( ،وىم٤ملً":مٞمس سمحدي٨م ،سمؾ ُمـ يمالم سمٕمْمٝمؿ".
(ُ )5م٘مدُم٦م ذح اًمٓمح٤موي٦م (.)19/1



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مجموعة رسائل الشيخ أبي بكر خوقير رحمه هللا

222

ومٙمؾ ه١مٓ ،حمجقسمقن قماـ ُمٕمروما٦م ُم٘ما٤مدير اًمًاٚمػ ،وقماـ قمٚماقُمٝمؿ وىمٚما٦م
شمٙمٚمٗمٝمؿ ،ومت٤مهلل ُم٤م اُمت٤مز قمٜمٝمؿ اعمت٠مظمرون إٓ سم٤مًمتٙمٚمػ وآؿمتٖم٤مل سم٤مٕـمراف ،اًمتال
يم٤مٟم٧م مه٦م اًم٘مقم ُمراقم٤مة أصاقهل٤م وُمٕم٤مهاده٤م ،وواٌط ىمقاقماده٤م وؿماد ُمٕم٤مىماده٤م،
ومهٛمٝمؿ ُمِمٛمرة إمم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م واعمراشم٥م اًمٖم٤مًمٞم٦م ،وم٤معمت٠مظمرون ذم ؿم٠من ،واًم٘مقم
ذم ؿم٠من ،وهق ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يماؾ ياقم هاق ذم ؿما٠من ،وىماد ضمٕماؾ اهلل ًمٙماؾ ر،
ىمدرا"( .)1اٟمتٝمك.
ً

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ (.)21 ،19/1
واٟمٔمر :اًمرد قمغم اًم٘م٤مئٚملم سمقطمدة اًمقضمقدً ،مٚمٛمال قمكم اًم٘م٤مري ،ص ( ،)62 ،61ط (1415ها).
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مطلب
إن اففقراء يسلم هلم حاهلم
يف افرد ظذ من ؿالَّ :
أيضا(" :)1وأُم٤م ىمقل سمٕمض اجلٝمٚم٦م :إن اًمٗم٘مرا ،يًٚمؿ إًمٞمٝمؿ طم٤مهلؿ ،ومٙمالم
وؿال ً
سم٤مـمؾ ،سمؾ اًمقاضم٥م قمرض أطمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ قمغم اًمنميٕم٦م اعمحٛمدي٦م ،وقمغم اًمٙمت٤مب
واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،ومًم واوم٘مٝم٤م ُىمٌِ َؾ ،وُم٤م ظم٤مًمٗمٝم٤م رد ،يمًم وردُ« :مـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م ُما٤م
ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد»(.)2
ومال ـمري٘م٦م إٓ ـمري٘م٦م اًمرؾماقل ﷺ ،وٓ ذيٕما٦م إٓ ذيٕمتاف ،وٓ طم٘مٞم٘ما٦م إٓ
طم٘مٞم٘متف ،وٓ قم٘مٞمدة إٓ قم٘مٞمدشمف ،وٓ يّمؾ أطمد ُمـ اخلٚمػ سمٕماده إمم احلاؼ ،وٓ إمم
وفم٤مهرا ،وُمـ مل يٙمـ ًمف ُمّمد ًىم٤م
روقاٟمف وضمٜمتف ويمراُمتف ،إٓ سمٛمت٤مسمٕم٦م رؾمقًمف سم٤مـم ًٜم٤م
ً
ومٞمًم أظمؼمُ ،مٚمتز ًُم٤م ًمٓم٤مقمتف ومٞمًم أُمرُ ،مـ إُمقر اًمٌ٤مـمٜم٦م ا اًمتل ذم اًم٘مٚمقب ا وإقمًمل
اًمٔم٤مهرة اًمتل قمغم إسمدان ،مل يٙمـ ُم١مُمٜمً٤م ،ومْم ً
ال قمـ أن يٙمقن وًم ًٞما٤م ،وًماق ـما٤مر ذم
اهلقا ،،وؾم٤مر ذم اعم٤م ،،وأٟمٗمؼ ُمـ اًمٖمٞم٥م ،وأظمرج اعمذه٥م ُمـ اًمٜم٘مٞم٥م ،وًمق طمّماؾ
ًمف ُمـ اخلقارق ُم٤مذا قمًك أن حيّمؾ ،وم٢مٟمف ٓ يٙمقن ا ُمع شمريمف اًمٗمٕمؾ اعم٠مُمقر وشمارك
اعمحٔمقر ا إٓ ُمـ أهؾ إطمقال اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ،اعمٌٕمدة ًمّم٤مطمٌٝم٤م قمـ اهلل وسم٤مسمف ،اعم٘مرسما٦م
إمم ؾمخٓمف وقم٘م٤مسمف.
وأُم٤م ُمـ اقمت٘مد ُمـ سمٕمض اًمٌٚمف واعماقهللمُ ،ماع شمريماف عمت٤مسمٕما٦م اًمرؾماقل ﷺ ذم
أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف وأطمقاًمف ،أٟمف ُمـ أوًمٞم٤م ،اهلل ،ومٝمق و٤مل ُمٌتدع ،خمٓمال ،ذم اقمت٘ما٤مده:
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1أي :اعمال قمكم اًم٘م٤مري ،ذم اًمرد قمغم اًم٘م٤مئٚملم سمقطمدة اًمقضمقد ،ص (.)62 ،61
( ) 2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،ذم يمتا٤مب :اًمّماٚمح ،سما٤مب :إذا اصآمٚمحقا قماغم صاٚمح ضماقر ،ح
( )2697اًمٗمتح ( ،)311/5وُمًٚمؿ ذم :إىمْمٞم٦م ح (.)1343/3( )1718
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ُمازورا يم٤مذ ًسما٤م ُمتخاٌ ً
ال ،أو ٜمقٟمًا٤م
وم٢من ذًمؽ إسمٚمف إُم٤م أن يٙمقن ؿمٞمٓم٤مٟمً٤م زٟمدي ً٘م٤م ،أو
ً
ُمٌذوًٓ( ،)1وٓ ي٘م٤مل :يٛمٙمـ أن يٙمقن هذا ُمتٌ ًٕم٤م ذم اًمٌ٤مـمـ ،وإن يم٤من شم٤مر ًيم٤م ًمالشمٌ٤مع
فم٤مهرا وسم٤مـمٜمً٤م.
أيْم٤م ،سمؾ اًمقاضم٥م ُمت٤مسمٕم٦م اًمرؾمقل ﷺ
ذم اًمٔم٤مهر ،وم٢من هذا ظمٓم٠م ً
ً

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1يمذا ذم إصؾ ،وًمٕمٚمٝم٤م :خمذوًٓ ،أو ُمٜمٌق ًذا.
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مطلب
افطائفة ادالموة( ،)1وافرد ظذ من تعلق بقصة موشى مع اخلرض
وافطائفة ادالموة؛ وهم :اًمذيـ يٗمٕمٚماقن ُما٤م يالُماقن قمٚمٞماف ،وي٘مقًماقنٟ :محاـ
ُمتٌٕمقن ذم اًمٌ٤مـمـ ،وي٘مّمدون اظمٗم٤م ،أقمًمهلؿ ،و٤مًمقن ُمٌتدقمقن خمٓمئقن ذم ومٕمٚمٝمؿ
ُم٤م يالُمقن قمٚمٞمف ،وهؿ قمٙمس اعمارائلم ،زوروا سما٤مـمٚمٝمؿ سمٌ٤مـماؾ آظمار ،واًمّمااراط
اعمًت٘مٞمؿ سملم ذًمؽ.
ويمذًمؽ اًمذيـ يّمٕم٘مقن قمٜمد ؾمًمع إٟمٖم٤مم احلًٜم٦مُ ،مٌتدقمقن و٤مًمقن ،وًماٞمس
ًمإلٟمً٤من أن يًتدقمل ُم٤م يٙمقن ؾم٥م زوال قم٘مٚمف ،ومل يٙماـ ذم اًمّماح٤مسم٦م واًمتا٤مسمٕملم
ُمـ يٗمٕمؾ ذًمؽ ،وًمق قمٜمد ؾمًمع اًم٘مرآن ،سمؾ يم٤مٟمقا يمًم وصٗمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم :ﭽ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮﭼ( .)2وُم٤م حيّمؾ ًمٌٕمْمٝمؿ قمٜمد ؾمًمع إٟمٖم٤مم اعمٓمرسم٦مُ ،مـ اهلاذي٤من
واًمتٙمٚمؿ سمٌٕمض اًمٚمٖم٤مت اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمً٤مٟمف اعمٕمروف ُمٜمف ،ومذًمؽ ؿماٞمٓم٤من ياتٙمٚمؿ قماغم
ًمً٤مٟمف ،يمًم يتٙمٚمؿ قمغم ًمً٤من اعمٍموع ،وذًمؽ يمٚمف ُمـ إطمقال اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م.
وأما من يتعلق بقصة موشى مع اخلرض ظلوهام افسالم ،ذم دمقيز آؾمتٖمٜم٤م ،قمـ
اًمقطمل سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٚمد  ،اًمذي يدقمٞمف سمٕمض ُمـ قمدم اًمتقومٞمؼ ،ومٝمق ُمٚمحد زٟمديؼ :وم٢من
٠مُمقرا سمٛمت٤مسمٕمتف،
ُمقؾمك ا قمٚمٞمف اًمًالم ا مل يٙمـ ُمٌٕمق ًصم٤م إمم اخلي ،ومل يٙمـ اخلي ُم ً
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

أيْم٤م :احلٛمزاوي٦م واعمالُمتٞم٦م ،ومرع ـمري٘م٦م اًمٌػمُمٞم٦م ذم شمريمٞم٤م.
( )1ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمّمقومٞم٦م ،شمًٛمك ً
اٟمٔماار طم٘مٞم٘متٝماا٤م ذم :روواا٦م اًمٓماا٤مًمٌلم ًمٚمٖماازازم ،ص( .)23واٟمٔماارُ :مٕمجااؿ اًمٗماارق واعمااذاه٥م
اإلؾمالُمٞم٦م ،إلؾمًمقمٞمؾ اًمٕمرب ،ص(.)357
( )2ؾمقرة إٟمٗم٤مل ،آي٦م.)2( :
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وهلذا ىم٤مل ًمف :أٟم٧م ُمقؾمك سمٜمل إهائٞمؾ؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ( .)1وحمٛمد ﷺ ُمٌٕمقث إمم مجٞمع
اًمث٘مٚملم ،سمؾ إمم مجٞمع اًمٙمقٟملم( ،)2وًمق يم٤من ُمقؾمك طم ًٞم٤م عم٤م وؾمإمف إٓ اشمٌ٤مقماف( ،)3وإذا
ٟمزل قمٞمًك إمم إرض إٟمًم حيٙمؿ سمنميٕم٦م حمٛمد ﷺ ( ،)4ومٛمـ ادقماك أٟماف ُماع حمٛماد
يم٤مخلي ُمع ُمقؾمك ،أو ضمقز ذًمؽ ٕطمد ُمـ إُم٦م ومٚمٞمجدد إؾمالُمف.
وأما افذين يتعبدون بافرياضات واخللوات ،ويسـون اجلمع واجلامظات ،ومٝمؿ
ُمـ اًمذيـ وؾ ؾمٕمٞمٝمؿ ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وهؿ حيًٌقن أهنؿ حيًٜمقن صٜم ًٕم٤م .ويمؾ ُمـ
قمدل قمـ اشمٌ٤مع اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م :إن يم٤من قم٤معمً٤م ومٝمق ُمٖمْمقب قمٚمٞمف ،وإٓ ومٝمق وا٤مل،
وهلذا ذع اهلل ًمٜم٤م أن ٟمً٠مًمف ذم يمؾ صاالة ،أن هياديٜم٤م اًمّمااراط اعمًات٘مٞمؿ ،ساط
اًمذيـ أٟمٕمٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمّمدي٘ملم واًمِمٝمدا ،واًمّم٤محللم ،همػم اعمٖمْمقب قمٚماٞمٝمؿ
وٓ اًمْم٤مًملم.
وىمد صمٌ٧م قمـ اًمٜمٌال ﷺ أٟماف ىما٤مل« :اًمٞمٝماقد ُمٖمْماقب قمٚماٞمٝمؿ ،واًمٜمّما٤مرى
و٤مًمقن»(.)5
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1يمًم ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :إٟمٌٞم٤م ،،سم٤مب :طمدي٨م اخلي ُمع ُمقؾماك ،ح ( ،)3411اًمٗماتح
(.)432 ،431/6
(ٟ ٓ )2مٕمٚمؿ دًمٞمالً يدل قمغم أن حمٛمدً ا ﷺ ُمٌٕمقث إمم اعمالئٙم٦م ،وإٟمًم هق ُمٌٕمقث إمم اًمث٘مٚملم.
( )3يمًم ذم اعمًٜمد ( ،)265/4واًمدارُمل ح ( ،)126/1( )435و ُمّمٜمػ قمٌاداًمرزاق ح ()19213
( .)313/11وطمًٜمف إًمٌ٤م ذم اإلروا ،،ح (.)1589
طم٤ميمًم سمنميٕم٦م حمٛماد ﷺ.)137/1( )156( ،
( )4عم٤م ذم ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإليًمن ،سم٤مبٟ :مزول قمٞمًك
ً
ؾـيمكم مـنكم )).
قمـ أ هريرة ،أن رؾمقل اهلل ﷺ ىم٤مل(( :ـوف أىتم إذا ىزل ؾـوكم ابـن مـريم َّ
وم٘مٚم٧م ا أي :اًمراوي ٓسمـ أ ذئ٥م ا :إن إوزاقمل طمدصمٜم٤م قمـ اًمزهري قمـ ٟم٤مومع ،قمـ أ هريارة:
((وإمامكم منكم)) .ىم٤مل اسمـ أ ذئ٥م :شمدري ُم٤م أُمٙمؿ ُمٜمٙمؿ؟ ىمٚم٧م :ختؼم ! ىم٤مل :وم٠مُمٙمؿ سمٙمت٤مب
رسمٙمؿ شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ ﷺ.
( ) 5أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم طمدي٨م ـمقيؾ ،ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،سما٤مب :شمٗمًاػم ؾماقرة اًمٗم٤محتا٦م ،ح ()2953
( ،)212/5وىم٤مل":طمًـ همري٥م" .ورواه أمحد ذم اعمًٜمد (.)378/4
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وىم٤مل ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمًٚمػُ" :مـ اٟمحرف ُمـ اًمٕمٚمًم ،ومٗمٞمف ؿمٌف ُمـ اًمٞمٝماقد ،وُماـ
اٟمحرف ُمـ اًمٕمٌ٤مد ومٗمٞمف ؿمٌف ُمـ اًمٜمّم٤مرى"(.)1
وهلذا دمد أيمثر اعمٜمحروملم ُمـ أهؾ اًمٙمالم ُمـ اعمٕمتزًم٦م وٟمحقهؿ ،ومٞمف ؿماٌف ُماـ
اًمٞمٝمقد ،طمتك إن قمٚمًم ،اًمٞمٝمقد ي٘مرؤن يمت٥م ؿمٞمقخ اعمٕمتزًم٦م ويًتحًٜمقن ـماري٘متٝمؿ،
ويمذا ؿمٞمقخ اًمٕمٌ٤مد وٟمحقهؿ ومٞمف ؿمٌف ُمـ اًمٜمّما٤مرى ،وهلاذا يٛمٞمٚماقن إمم ٟماقع ُماـ
اًمرهٌ٤مٟمٞماا٦م واحلٚمااقل وآحتاا٤مد ،وؾماا٤مئر أٟمااقاع اًمٗمًاا٤مد ذم آقمت٘ماا٤مد .واهلل رؤوف
سم٤مًمٕمٌ٤مد( .)2اٟمتٝمك.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1شم٘مدم ذم ص ( ،)21ه٤مُمش (.)1
( )2اًمرد قمغم اًم٘م٤مئٚملم سمقطمدة اًمقضمقد ،عمال قمكم اًم٘م٤مري ،ص (.)62
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ادوــزان هـــو افشــــــرع
ؾتلخص من ذفك :أن اعمٞمزان هق اًمنمع ،ومٕمغم اعم١مُمـ أن يٕمٚمؿ أن اًمٜمٌال ﷺ مل
يؽمك ؿمٞم ًئ٤م ي٘مرب إمم اجلٜم٦م إٓ وىمد طمدث سماف ،وٓ ؿماٞم ًئ٤م يٌٕماد قماـ اًمٜما٤مر إٓ وىماد
طمدث سمف.
ىم٤مل قمٌداهلل اسمـ ُمًٕمقد ر

اهلل قمٜمف :ظماط ًمٜما٤م رؾماقل اهلل ﷺ ظم ًٓما٤م وظماط

ظمٓمق ًـم٤م قمـ يٛمٞمٜمف وؿمًمًمف ،صمؿ ىم٤مل« :هذا ؾمٌٞمؾ اهلل ،وهذه ؾمٌؾ ،قمغم يماؾ ؾماٌٞمؾ
ُمٜمٝم٤م ؿمٞمٓم٤من يدقمق إًمٞمف» ،صمؿ ىمرأ :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ(.)0()2

وشمٌٚمٞمٖمف ﷺ ذم أُمر اًمدِّ يـ قم٤مم ،ومل شص أطمدً ا سمخّمقصاٞم٦م ومٞماف ،ومل يٛمٞماز ذم
رُ ،مٜمف ظم٤مص٦م قمغم قم٤مُم٦م ،وُم٤م اٟمٗمرد سمروايتف سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ومٚمٞمس ًمف ظم٤مص٦م ،وم٘مد
ٓزم أصح٤مب اًمّمٗم٦م اًمٜمٌل ﷺ ذم هم٤مًم٥م إوىما٤مت أيمثار ُماـ هماػمهؿً :مٗم٘مادهؿ
أؾمٌ٤مب اًمتج٤مرة واًمزراقم٦م وهمػمه٤م ،واٟمٗمرد سمٕمْمٝمؿ سمٙمثرة اًمرواي٦م ،ويم٤من ُمٜمٝمؿ :أسمق
هريرة ،سمٚمٖم٧م روايتف ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد ٚمدً ا ُمـ ؾم٧م ٚمدات( ،)3عمالزُمتاف ﷺ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1ؾمقرة إٟمٕم٤مم ،آي٦م.)153( :
( )2أظمرضمف اًمٜمً٤مئل ذم اًمتٗمًاػم ًمقطما٦م  ،33وأمحاد ذم اعمًاٜمد ( ،)435/1واسماـ ضمريار ذم اًمتٗمًاػم
( ،)88/8واًمدارُمل ذم اًمًٜمـ ح ( ،)61/1( )218واسمـ ٟمٍم ذم اًمًٜم٦م ص( ،)5وأضماري ذم
اًمنميٕم٦م ح ( ،)291/1( )11واحل٤ميمؿ ذم اعمًاتدرك ( ،)239/2وىما٤مل":صاحٞمح اإلؾماٜم٤مد ومل
شرضم٤مه" .وواوم٘مف اًمذهٌل ،وصححف إًمٌ٤م ذم فمالل اجلٜم٦م.)13/1( ،
( ) 3يٌٚمغ قمدده٤م سم٤معمٙمرر :أيمثر ُمـ مخً٦م آٓف طمدي٨م ،يمًم طم٘مؼ ذًمؽ إقمٔمٛمل ذم يمت٤مسمف :أسماق هريارة
ذم وقُ ،مروي٤مشمف ،ص ( .)76وىمد ٟمً٥م إ ًمٞمف اسمـ طمزم ذم ضم٤مُمع اًمًػمة ،ص (،)5374( ،)275
رواي٦م ،وشمٌٕمف اسمـ اجلقزي ذم شمٚم٘مٞمح ومٝمقم أهؾ إصمر ،ص ( ،)184سمٞمٜمًم سملم إقمٔمٛمل أٟمف ًمٞمس ًماف
=
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ودقم٤مئف ًمف سم٤محلٗمظ ،وُمع ذًمؽ ومٙماا٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م ٓ ي٘مٌؾ روايتفً :مٙمقٟمف يروي يماؾ
ُم٤م ؾمٛمع ُمـ همػم أن يت٠مُمؾ ذم اعمٕمٜمك ،وُمـ همٞماار أن يٕماارف اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ،يمًم
ٟم٘مٚمف أسمق ؿم٤مُم٦م ذم يمت٤مب :اعم١مُمؾ(.)1
وأُم٤م ىمقًمف( :طمٗمٔم٧م قمـ رؾمقل اهلل ﷺ وقم٤مئلم ُمـ اًمٕمٚمؿ ،وم٠مُم٤م أطمدمه٤م ومٌثثتف،
وأُم٤م أظمر ومٚمق سمثثتف ًم٘مٓمع ُمٜمل هذا اًمٌٚمٕمقم)( .)2وم٘مد محٚمف أهاؾ اًمٕمٚماؿ قماغم قمٚماؿ
اًمٗمتـ وُم٤م حيدث ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م ،وم٘مد ُمٞمز ﷺ سمٕمض أصح٤مسمف سم٤مإلهار إًمٞمف قمـ ٟمحاق
ذًمؽ ،يمًم اُمت٤مز سمذًمؽ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمًمن ر

اهلل قمٜمف ،واؿمتٝمر أٟمف طم٤مُمؾ هه ﷺ،

ظمّمقص٤م ومٞمًم يتٕمٚمؼ سم٤معمٜم٤موم٘ملم ،يمًم اُمت٤مز سمٕمْمٝمؿ سمٛمزياد اًمٗمٝماؿ ووم٘م٤مها٦م اًماٜمٗمس،
ً
واُمت٤مز سمٕمْمٝمؿ سمٛمزيد اخلِمٞم٦م ،يمًم ضم٤م ،ذم طمؼ أ سمٙمر اًمّمديؼ ر

اهلل قمٜمف ،يماًم

ذم اًمري٤مض اًمٜميةُ(( :م٤م ومْمٚمٙمؿ أسمق سمٙمر سمٗمْمؾ صقم وٓ صالة ،وًمٙمـ سمِماال،
وىمر ذم ىمٚمٌف))(.)3
=

ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م ُمـ اعمًٜمد إٓ ( )1336رواي٦م ُمـ همػم اعمٙمرر .اٟمٔمر :اعمّمدر اًمً٤مسمؼ.

( )1ص( ،)232وٛمـ ٛمقعُ :مـ هدي اعمدرؾم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م ،مجع /قمٌداهلل طمج٤مج.
( ) 2رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب :اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب :طمٗمظ اًمٕمٚمؿ.)193 ،192/1( ،
( )3أظمرضمف أسمق داود ذم اًمزهد( ،ص ،)58وذيمره اًمٕمجٚمق ذم يمِمػ اخلٗما٤م ،،ح ()266/2( )228
وىم٤مل":ذيمره ذم اإلطمٞم٤م ."،وىم٤مل خمرضمف اًمٕمراىمل":مل أضمده ُمرومققمً٤م" .وىم٤مل ذم اًمٜماقادر":إٟماف ُماـ
ىمقل سمٙمر اسمـ قمٌداهلل اعمز ".
ثم إن هذا افكالم ؾوه ىظر ٕ :ن أسم٤م سمٙمر ىمد ؾماٌ٘مٝمؿ ا ر

اهلل قمٜماف ا إوا٤موم٦م إمم ُما٤م ذم ىمٚمٌاف ُماـ

أيْم٤م ،ويدل قمغم ذًمؽ ىمقل اًمٜمٌل ﷺ عم٤م ىم٤مل(( :من أصبح منكم افووم
اإليًمن ،سم٤مٕقمًمل اًمّم٤محل٦م ً
صائام )) ،ىم٤مل أسمق سمٙمر :أٟم٤م .ىم٤مل(( :ؾمن اتبع منكم افووم جنازة )) ،ىما٤مل أسماق سمٙمار :أٟما٤م .ىما٤مل:
ً
مريضـا ))،
((ؾمن أضعم منكم افووم مسكونًا )) ،ىم٤مل أسمق سمٙمر :أٟم٤م .ىم٤مل(( :ؾمن ظاد منكم افووم
ً
ىم٤مل أسمق سمٙمر :أٟم٤م .وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ﷺ(( :ما اجتمعن يف امـر إ دخـل اجلنـة)) .وعما٤م ذيمار ﷺ
=
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وؿد تقدم :أن اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع هق :اخلِمٞم٦م ،وؾمٛمل قمٚمؿ اًم٘مٚم٥م وقمٚمؿ اًمٌ٤مـمـ ،ومًم
ضم٤م ،ذم ُمٕمٜمك ذًمؽ حيٛمؾ قمٚمٞمف ،يماًم ذم احلادي٨م اعمًٚمًاؾ سم٤مًمّماقومٞم٦م ،اعمٜمادرج ذم
ُمروي٤مشمٜم٤م قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ،قمـ اسمـ ضمري٩م ،قمـ قمٓم٤م ،،قمـ أ هريارة ر

اهلل

قمٜمف ،ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ« :إن ُمـ اًمٕمٚمؿ يمٝمٞمئ٦م اعمٙمٜمقن ٓ ،يٕمٚمٛمف إٓ اًمٕمٚماًم،
سم٤مهلل ،وم٢مذا ٟمٓم٘مقا سماف ٓ ،يٜمٙماره إٓ أهاؾ اًمٖمارة سما٤مهلل»( .)1أي :اعمٕمروالم قماـ اهلل
سم٤مًمدٟمٞم٤م.
ىم٤مل اًمِم٤مه وزم اهلل" :وسم٤مإلؾمٜم٤مد إمم أ إؾمح٤مق اًمٙمالسم٤مذي صا٤مطم٥م اًمتٕمارف،
أٟمف ىم٤مل ذم سم٤مب قمٚمقم اًمّمقومٞم٦م :روى ؾمٕمٞمد سمـ اعمًاٞم٥م قماـ أ هريارة ر
=

اهلل

إقمًمل اًمّم٤محل٦م ،ويمؾ يدقمك ُمـ سم٤مهب٤م ،ومٛمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمّماالة دقمال ُماـ سما٤مب اًمّماالة...
وذيمر اجلٝم٤مد واًمّمدىم٦م واًمّمٞم٤مم ،وم٘م٤مل أسمق سمٙمر اًمّمديؼ :ي٤م رؾمقل اهللُ ،م٤م قمغم أطمد أن يدقمك ُماـ
شمٚمؽ إسمقاب ُمـ رضورة ،ومٝمؾ يدقمك أطمد ُمـ شمٚمؽ إسمقاب يمٚمٝم٤م؟ ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ(( :ىعم،
وأرجو أن تكون مـنهم))  .روامها٤م ُمًاٚمؿ ذم صاحٞمحف ذم اًمزيما٤مة ،ح ( )1128و ح (،711/2
.)713
ومنهاُ :مً٤مسم٘م٦م قمٛمر ًمف ر

اهلل قمٜمف ،وىمقًمف :إ شمريم٧م ٟمّمػ ُم٤مزم ،وم٠مشمك أسمق سمٙمر سمجٛمٞماع ُم٤مًماف،

وم٘م٤مل ًمف ﷺ(( :ما ترـت ألهلك ))  .ىم٤مل :شمريم٧م هلًم اهلل ورؾمقًمف ...وٟمحقه٤م .ويمٚمٝم٤م شمدل قماغم
أيْم٤م ا سم٢مقمًمل اجلقارح ذم ـم٤مقم٦م اهلل ،وهذا يدل
أن أسم٤م سمٙمر ؾمٌؼ اًمّمح٤مسم٦م سمًم ذم ىمٚمٌف ،يمًم ؾمٌ٘مٝمؿ ا ً
قمغم اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م سم٤مًمتالزم سملم اًمٔم٤مهر واًمٌ٤مـمـ ،وٓ يٛمٙمـ أن يٜمٗماؽ أطمادمه٤م قماـ
أظمر .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
وؿد حيمل ظذ أن معناه :أن إقمًمل ًمٞمً٧م وطمده٤م هل اًمًاٌ٥م ،سماؾ ُما٤م وىمار ذم ىمٚمٌاف ر

اهلل

شمٕم٤ممم قمٜمف.
( )1اٟمٔماار :اًمؽمهمٞماا٥م واًمؽمهٞماا٥م ( )58/1ح ( .)137واًمٗمااردوس سمٛماا٠مصمقر اخلٓماا٤مب ح ()812
( ،)211/1وومٞمض اًم٘مدير ( .)326/4وأؿم٤مر اعمٜماذري إمم شمْمإمٞمٗمف ،وىما٤مل إًمٌا٤م "وإمٞمػ
ضمدً ا" اًمْمٕمٞمٗم٦م رىمؿ)262/2( )871( :
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قمٜمف ،ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ« :إن ُمـ اًمٕمٚماؿ يمٝمٞمئا٦م اعمٙمٜماقن ٓ يٕمٚمٛماف إٓ أهاؾ
اعمٕمروم٦م سم٤مهلل ،وم٢مذا ٟمٓم٘مقا سمف ،مل يٜمٙمره إٓ أهؾ اًمٖمرة سم٤مهلل».
وقمـ قمٌداًمقاطمد سمـ زيد ،ىم٤مل :ؾم٠مًم٧م احلًـ قمـ قمٚمؿ اًمٌا٤مـمـ ا أي :اًماذيـ
هق ُمٜمًقب إمم اًمٌ٤مـمـ ،هق اًمذي ي١مظمذ سمنه ا ،وم٘م٤مل :ؾم٠مًم٧م طمذيٗم٦م اسماـ اًماٞمًمن
قمـ قمٚمؿ اًمٌ٤مـمـ ،وم٘م٤مل :ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل ﷺ قماـ قمٚماؿ اًمٌا٤مـمـ ،وم٘ما٤مل :ؾما٠مًم٧م
ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم قمـ قمٚمؿ اًمٌ٤مـمـ ،وم٘م٤مل :ؾم٠مًم٧م اهلل قمـ قمٚمؿ اًمٌ٤مـمـ ،وم٘ما٤مل اهلل
هي ،أضمٕمٚمف ذم ىمٚما٥م قمٌادي ٓ ،ي٘ماػ قمٚمٞماف أطماد ُماـ
قمز وضمؾ« :هق ه ُمـ ِّ
ظمٚم٘مل»( .)1أيُ :مـ اًمٕمقام"( .)2اٟمتٝمك.
صمؿ أورد ا اًمِم٤مه وزم اهلل ا طمدي٨م أ هريرة ُمًٚمً ً
ال سم٤مًمّمقومٞم٦م سمًٜمد آظمر.
اًمًا ِّر اعمٙمٜمقن ،راضمٕما٦م إمم
ؾعلم مما شبق :أن قمٚمؿ اًم٘مٚم٥م وقمٚمؿ اًمٌ٤مـمـ وقمٚمؿ ّ
اخلِمٞم٦م اًمتل هل اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ،وسمٕمْمٝمؿ يٕمؼم قمٜمٝم٤م سم٤مإلظمالص ،وي٘مقل :إن أضمازا،
اًمنميٕم٦م صمالصم٦م :اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ واإلظماالص .وًمٕمٚماف أظماذه٤م ُماـ اًمثالصما٦م اًمتال ذم
طمدي٨م اإلؾمالم واإليًمن واإلطمً٤من ،يمًم ؾمٞم٠ميت.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1ذيمره اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚماؾ اعمتٜم٤مهٞما٦م ذم إطم٤مديا٨م اًمقاهٞما٦م ،)74/1( ،وىما٤مل ٓ":يّماح قماـ
رؾمقل اهلل ،وقم٤مُم٦م رواشمف ٝمقًمقن"  .وذيمره اسمـ قماراق ذم شمٜمزياف اًمنمايٕم٦م اعمرومققما٦م)281/1( ،
وقمزاهً :مٚمديٚمٛمل ،وىم٤مل قمٜمف ":ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر :هاذا ُمقواقع ،واحلًاـ ُما٤م ًم٘مال طمذيٗما٦م
أصالً".
( )2اًمتٕمرف عمذه٥م أهؾ اًمتّمقف ،ص( ،)113سمتح٘مٞمؼ :حمٛمد اًمٜمقاوي.
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مطلب
افؼيعة واحلقوقة
ومنها :افؼيعة واحلقوقة ،وم٤مٕومم( )1هل آئتًمر سم٤مًمتزام اًمٕمٌقدي٦م ،وىمٞمؾ :هال
اًمٓمري٘م٦م ذم اًمديـ .واًمث٤مٟمٞم٦م :هل ُم٤م أريد سمف ُم٤م ووع ًمف ،أو ُمقاوم٘م٦م ُم٤م هق ذم اًمقاىماع
وٟمٗمس إُمر.
ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ :مه٤م ُمتالزُمت٤من ٓ ،ياتؿ أطمادمه٤م إٓ سما٤مٔظمر ،وم٤مًمِمااريٕم٦م فما٤مهر
احل٘مٞم٘م٦م ،واحل٘مٞم٘م٦م سم٤مـمـ اًمنميٕم٦م.
ىم٤مل ذم روح اعمٕم٤م ذم شمٗمًػم ؾمقرة اًمٙمٝمػ(" :)2واًماذي يٜمٌٖمال أن يٕمٚماؿ :أن
يمالم اًمٕم٤مروملم اعمح٘م٘ملم وإن دل قمغم أن ٓ خم٤مًمٗم٦م سملم اًمِماريٕم٦م واًمٓمري٘م٦م واحل٘مٞم٘م٦م
أيْم٤م ا قمغم أن ذم احل٘مٞم٘م٦م يمِمق ًوم٤م وقمٚمق ًُم٤م همٞمٌٞم٦م ،وًمذا شمراهؿ
ذم احل٘مٞم٘م٦مً :مٙمٜمف يدل ا ً
ي٘مقًمقن :قمٚمؿ احل٘مٞم٘م٦م هق اًمٕمٚماؿ اًمٚماد  ،وقمٚماؿ اعمٙم٤مؿماٗم٦م وقمٚماؿ اعمقهٌا٦م وقمٚماؿ
إهار ،واًمٕمٚمؿ اعمٙمٜمقن وقمٚمؿ اًمقراصم٦م ،إٓ إن هاذا ٓ يادل قماغم اعمخ٤مًمٗما٦م ،وما٢من
اًمٙمِمقف واًمٕمٚمقم اًمٖمٞمٌٞم٦م ،صمٛمرة اإلظمالص اًمذي هاق اجلاز ،اًمث٤مًما٨م ُماـ أضمازا،
اًمنميٕم٦م ،ومٝمل سم٤محل٘مٞم٘م٦م ُمؽمشمٌ٦م قمغم اًمنميٕم٦م وٟمتٞمج٦م هلا٤م ،وُماع هاذا ٓ شمٖماػم شمٚماؽ
طمٙمًم ذقم ًٞم٤م ،وٓ شم٘مٞمد ُمٓمٚم ً٘م٤م وٓ شمٓمٚمؼ ُم٘مٞمدً ا ،ظمال ًوم٤م عم٤م
اًمٙمِمقف واًمٕمٚمقم اًمٖمٞمٌٞم٦م ً
شمقمهف سمٕمْمٝمؿ" .اها .وومٞمف يمالم ٟمٗمٞمس.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1هذا اًمت٘مًٞمؿ ُمٌٜمل قمغم شم٘مًٞمؿ اًمّمقومٞم٦م ًمٚمٕمٚمؿ إمم فم٤مهر وسم٤مـمـ ،وىمد ضمٕمٚمقا اًمٔم٤مهر دآً قمغم قمٚمؿ
اًمنميٕم٦م ،واًمٌ٤مـمـ دآً قمغم قمٚمؿ احل٘مٞم٘م٦م .وضماقزوا اخلاروج قماغم اًمِمااريٕم٦م وأطمٙم٤مُمٝما٤م :ادقما٤م ً،
ًمٚمح٘مٞم٘م٦م.
وىمد ٟم٘مؾ اسمـ اجلقزي ا شمٚمٌٞمس إسمٚماٞمس ،ص ( )395 ،394ا قماـ اًمٖمازازم ىمقًمافُ":ماـ ىما٤مل :إن
احل٘مٞم٘م٦م خت٤مًمػ اًمِماريٕم٦م ،أو اًمٌ٤مـمـ ش٤مًمػ اًمٔم٤مهر ،ومٝمق إمم اًمٙمٗمر أىمرب ُمٜمف إمم اإليًمن".
( ،)19/16( )2دار إطمٞم٤م ،اًمؽماث اًمٕمر  ،سمػموت.
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ىم٤مل ذم اًم َٕم َٚمؿ اًمِم٤مُمخ" :واقمٚماؿ :أن اًمّماقومٞم٦م يّماارطمقن أن قمٚمٛمٝماؿ اًماذي
يًٛمقٟمف اًمٓمري٘م٦م واحل٘مٞم٘م٦م واًمتّمقف ،وٟمحاق ذًماؽ هماػم اًمِمااريٕم٦م ،وصاٜمٗمقا ذم
اجلٛمٞمع سملم اًمنميٕم٦م واحل٘مٞم٘م٦م ومٞمٝم٤م هم٤مي٦م اًمتٙمٚمػ ،واًمتٝم٤موما٧م ئمٝمار ًمٙماؾ وم٘مٞماف ذم
اًمااادِّ يـ ،واهلل ؾماااٌح٤مٟمف ي٘ماااقل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﭼ(.)2

وم٤مًمتّمقف ًمٞمس ُمـ ُمًٛمك اًمدِّ يـٕ :ن اًمدِّ يـ يمٛمؾ ىمٌٚمف ،أقمٜمل :ديـ اإلؾمالم،
وٓ هق ُمـ اًمٜمٕمٛم٦مٕ :هن٤م ه٧م ىمٌٚمف ،وًمٞمس اًمتّمقف داظما ً
ال ذم ُمًاٛمك اإلؾماالم:
ٕن اإلؾمالم شمؿ ىمٌٚمف ،وهق ُمٕمؽموماقن سم٤مًمٖمػميا٦م ،ومحٞمٜمئاذ هاق سمدقما٦م ،ويماؾ سمدقما٦م
والًم٦م ،ومل جيل ،سمف اًمٜمٌل ﷺٕ :ن يمؾ ُما٤م ضما٤م ،سماف اًمٜمٌال ﷺ داظماؾ ذم ُمًاٛمك
اًمنميٕم٦م ،وم٤مًمّمقذم ًمٞمس سمٛمتٌع ًمٚمٜمٌل ﷺ ،سمؾ ًمِمٞمخف اعمخؽمع ًمتٚمؽ اًمقؾم٤موس.
وٟم٤مىمض زروق ،ومّمٜمػ يمت٤م ًسم٤م ذم اجلٛمع سملم احل٘مٞم٘م٦م واًمنميٕم٦م.)2("...
إمم أن ىم٤مل " :وم٢من ىمٚم٧م :يمالُمؽ هذا ىمد ؿمٛمؾ إسماراهٞمؿ سماـ إدهاؿ واجلٜمٞماد
واًمٗمْمٞمؾ وسمنم ،وأرضاهبؿ ممـ ٓ يرشم٤مب ذم ؿم٠مهنؿ خمذول ،يمًم سطم٧م اا أوًٓ ا
ذم ذيمر اعمحدصملم سم٠ممحد سمـ طمٜمٌؾ وحيٞمك سمـ ُمٕملم وٟمحقمه٤م ،وىمد يم٤من ًمؽ قمـ هاذا
ُمٜمدوطم٦م سم٤مًمتٛمثٞمؾ سم٤مسمـ يمرام وضمٝمؿ وهمالة اعمتّمقوم٦م ،ويمذًمؽ ُمـ شمٕمٚماؼ سم٤محلادي٨م
وهق ُمـ أهؾ اًمٌدع اًمقاوح٦م ،وم٠موًمئؽ أهؾ ٕن حيذر ُماٜمٝمؿ ،وها١مٓ ،أهاؾ ٕن
ي٘متدى هبؿ ويرهم٥م ذم اىمتٗم٤مئٝمؿ.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1ؾمقرة اعم٤مئدة ،آي٦م.)3( :
( ) 2اًمٕمٚمؿ اًمِم٤مُمخ ذم إيث٤مر احلؼ قمغم أسم٤م ،واعمِم٤ميخً ،مٚمٕمالُم٦م /ص٤مًمح سمـ ُمٝمدي اعم٘مٌكم اًمٞمٛمٜمال ،ص
(.)471 ،471
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ىمٚم٧م :هذا يمالم ُمـ ٓ يٗمٝمؿ ُمً٤مق يمالُمٜم٤م ،وٓ اهتدى إمم همروٜم٤م ،إٟمًم يمالُمٜم٤م
ظمٓم٤مب عمـ ًمٞمس يمذًمؽ ُمـ ظمقاص اًمٜم٤مس ،واخل٤مص٦م ٓ حيت٤مج أن حتذره٤م ُمـ أهؾ
اًمٌدع اًمقاوح٦م ،وإٟمًم همروٜم٤م اًمتٜمٌٞمف قمغم ُمٌ٤مدئ اًمنم ًمٞمتٞم٘مظ هل٤م ـم٤مًم٥م اخلػم ،وإٟمًم
ي٘مٌؾ ُمـ أهؾ اخلػم ،وسمٞمٜم٤م أن ه١مٓ ،اًمً٤مدة اعم٘مٌقًملم مل يًٚمٛمقا ُمـ ذ سمخالف ،سمؾ
اعمٜمخٚمع ُمـ همالة اعمت٠مظمريـ ذم يمؾ ـمري٘م٦م ،ىمد اٟمتٛمك إًماٞمٝمؿ ،ومل شاؾ ُمتِماٌثف ُماـ
ُمً٤مغ سمٞمٜم٤م حمٚمف ،وذًمؽ صٞم٤مٟم٦م هلؿ قمـ ومِمق ُم٤م شمًٌ٥م قمٜمٝمؿ سمقضمف ُم٤م ،وٓ حيط ذًمؽ
ُمـ طم٘مٝمؿ اًمذي أيمرُمٝمؿ اهلل سمف ،وماٜمحـ ٟمتاقٓهؿ وٟم٘متادي هباؿ وماٞمًم قمادي شمٚماؽ
إؿمٞم٤م ،اًمتل طمدصم٧م سمًٌٌٝمؿ ،ىمد ومروٜم٤م أهن٤م ًمٞمً٧م ُمـ اًمِمااريٕم٦م ،وإٟماًم ختٞمٚمقها٤م
ظمػما ؿمٌٞمف اًم٘مقل سم٤معمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م ،واخلػم يماؾ اخلاػم ذم آىمتّما٤مر قماغم شمقىمٞماػ
ً
ص٤مطم٥م اًمنميٕم٦م ،إٟمًم اًمِم٠من أن شمٍمف ىمٚمٌؽ إمم شمٚمؽ إؿمٞم٤م ،اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م.
وشمثٌ٧م ومٞمًم هق ُمـ اًمًٜم٦م وم٤مىمتد سمف ،واؿمٙمر هلؿ صٜمٞمٕمٝمؿ ذم طمٗمٔمٝم٤م ،وُما٤م ًماٞمس
ُمـ اًمًٜم٦م وم٤مطمذر ُمٜمف واؾمتٖمٗمر هلؿ ،واسمرأ ُمٜماف ُماع شماقًمٞمٝمؿ ،يماًم ىما٤مل اًمٜمٌال ﷺ:
«اًمٚمٝمؿ إ أسمرأ إًمٞمؽ مم٤م صٜمع ظم٤مًمد»( .)1ومل يتؼمأ ُمـ ظم٤مًمد وٓ ووع ُماـ ىمادره،
سمؾ ىم٤ملٟ« :مٕمؿ قمٌداهلل ،ؾمٞمػ ُمـ ؾمٞمقف اهلل»(ً .)2مٙمٜمف يمره اخلٓم٠م وسم٤مًمغ ذم اًمتاؼم،
ُمٜمف ،يٕمٚمٛمٜم٤م يمٞمػ ٟمٗمٕمؾ ذم أُمث٤مهل٤مٕ :ن اًمرا

سم٤مًمنم يمٗم٤مقمٚمف"( )3اٟمتٝمك.

وٟمحـ ٟمذيمر ًمؽ ُمث٤مًٓ ذم ُمٕم٤مرو٦م سمٕمض اًمٕم٤مروملم ًمٚمِمااريٕم٦م سم٤مؾماؿ احل٘مٞم٘ما٦م،
سمدقمقى أن اًمٕم٤مرف إذا ؿمٝمد اإلرادة ؾم٘مط قمٜمف إُمر ،وٓ ؿمؽ أن هذا ُماـ اًمٙمٗمار
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،ذم اعمٖم٤مزي ،سم٤مب ،)58( :ح ( ،)4339اًمٗمتح (.)56/8
( )2رواه أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)229/5( ،)91/4وصححف إًمٌ٤م ذم اًمّمحٞمح٦م ،سمرىمؿ (.)1237
( )3اًمٕمٚمؿ اًمِم٤مُمخ (.)473 ،472
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اًمذي ٓ يرو٤مه أطمد ،سمؾ ذًمؽ ممتٜمع ذم اًمٕم٘مؾ حم٤مل ذم اًمنمع ،يمًم ٟم٘مٚمف اًمًٗم٤مريٜمل

اًمًٗم٤مريٜمل( )1قمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم ،وٟم٘مؾ قمـ ذح ُمٜم٤مزل اًمً٤مئريـ ُم٤م ٟمّمفُ" :مِمٝمد
أصح٤مب اجلؼم ،وهؿ اًمذيـ يِمٝمدون إهنؿ ٌقرون قمغم أومٕم٤مهلؿ ،وأهن٤م واىمٕم٦م سمٖمػم
ىمدرهتؿ واظمتٞم٤مرهؿ ،سمؾ ٓ يِمٝمدون أهن٤م أومٕم٤مهلؿ اًمٌت٦م ،وي٘مقًمقن :إن أطمادهؿ هماػم
وم٤مقمؾ ذم احل٘مٞم٘م٦م وٓ ىم٤مدر ،وأن اًمٗم٤مقمؾ ومٞمف همػمه ،واعمحرك ؾمقاه ،وأٟمف آًما٦م حمْما٦م،
وطمريم٤مشمف سمٛمٜمزًم٦م هٌقب اًمري٤مح وطمريم٤مت إؿمج٤مر ،وها١مٓ ،إذا أٟمٙمارت قمٚماٞمٝمؿ
أومٕم٤مهلؿ ،اطمتجقا سم٤مًم٘مدر ومحٚمقا ذٟمقهبؿ قمٚمٞماف ،وىماد يٖمٚماقن ذم ذًماؽ طمتاك ياروا
أومٕم٤مهلؿ يمٚمٝم٤م ـم٤مقم٤مت ،ظمػمه٤م وذه٤م :عمقاوم٘متٝم٤م اعمِمٞمئ٦م واًم٘مدر .وي٘مقًماقن :يماًم أن
ُمقاوم٘م٦م إُمر ـم٤مقم٦م ،ومٛمقاوم٘م٦م اعمِمٞمئ٦م ـم٤مقم٦م ،يمًم طمٙمك شمٕم٤ممم قمـ اعمنميملم إظمقاهنؿ،
أهنؿ ضمٕمٚمقا ُمِمٞمئ٦م اهلل ٕومٕم٤مهلؿ دًمٞم ً
ال قمغم أُمره هب٤م ورو٤مه هب٤م.
ىم٤مل :وه١مٓ ،ذ ُمـ اًم٘مدري٦م اًمٜمٗم٤مة ،وأؿمد قمداو ًة هلل وُمٜم٤مىمْم٦م ًمٙمتٌاف ورؾماٚمف
وديٜمف ،طمتك ُمـ ه١مُٓ ،مـ يٕمتذر قمـ إسمٚمٞمس ا ًمٕمٜمف اهلل ا ويتقضمف ًمف ،وي٘مٞمؿ قماذره
سمجٝمده ،و يٜمً٥م رسمف إمم فمٚمٛمف سمٚمً٤من احل٤مل واعم٘م٤مل ،وي٘مقلُ :ما٤م ذٟمٌاف وىماد صا٤من
وضمٝمف قمـ اًمًجقد ًمٖمػم ظم٤مًم٘مف ،وىمد واومؼ طمٙمٛمف وُمِمٞمئتف ومٞماف وإرادشماف ُمٜماف ،صماؿ
يمٞمػ يٛمٙمٜمف اًمًجقد ،وهق اًمذي ُمٜمٕمف ُمٜمف وطم٤مل سمٞمٜمف وسمٞمٜمف؟! وهاؾ يما٤من ذم شمارك
اًمًجقد ًمٖمػم اهلل إٓ حمًٜمً٤م؟!! وًمٙمـ:
ٞماؾ طم ٍ
إِ َذا يم َ ِ
ِ
اظ
٥م َىمٚم َ َ
َ٤من اعمُح ُ

َوم َٛما٤م َطم ًَٜمَ٤م ُشم ُف إِٓ ُذٟمُاقب

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف اهلل" :وه١مٓ ،أقمدا ،اهلل( )2طم ً٘م٤م ،وأوًمٞم٤م ،إسمٚماٞمس وأطمٌا٤مؤه
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ً )1مقاُمع إٟمقار اًمٌٝمٞم٦مً ،مٚمًٗم٤مريٜمل (.)319/1
( )2ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ إصؾ ،واًمتّمحٞمح ُمـ اًمٜم٘مقل ُمٜمف.
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أُمارا قمجٞم ًٌا٤م،
وإظمقاٟمف ،وإذا ٟم٤مح ُمٜمٝمؿ ٟم٤مئح قمغم إسمٚمٞمس ،رأي٧م ُمـ اًمٌٙم٤م ،واحلٜملم ً
ورأي٧م ُمـ شمٔمٚمؿ إىمدار واهت٤مم اجلٌ٤مر ُم٤م يٌدو قماغم ومٚمتا٤مت أًمًاٜمتٝمؿ وصاٗمح٤مت
وضمقهٝمؿ ،وشمًٛمع ُمـ أطمادهؿ ُماـ اًماتٔمٚمؿ واًمتقضماع ُما٤م شمًاٛمٕمف ُماـ اخلّماؿ
اعمٖمٚمقب اًمٕم٤مضمز قمـ ظمّمٛمف ،ىم٤مل :ومٝم١مٓ ،اًمذيـ ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞما٦م ذم
شم٤مئٞمتف:

وشمَدْ ِقمل َظمّمقم اهللِ يقم ُِمٕم ِ
٤مد ِهؿ
َ َ َ َ َ
َ

ِ ()1

إِمم اًمٜم ِ
٤مر ُـم ًرا ومِ ْر َىم ُف اًم َ٘مدَ ِري٦م

يٕمٜمل :اجلؼمي٦م.
وشم٘مدم أن ؿمٞمخ اإلؾمالم ا ىمدس اهلل روطمف ا ىما٤مل" :إن سمدقما٦م اًم٘مدريا٦م اًمٜمٗما٤مة
يم٤مٟم٧م ذم أواظمر قمٍم اًمّمح٤مسم٦م ر

اهلل قمٜمٝمؿ".

ىم٤مل" :وأُم٤م سمدقم٦م ه١مٓ ،اعمحتجلم سم٤مًم٘مدر ،ومٚمؿ يٕمرف هل٤م إُما٤مم ،ومل شمٕمارف سماف
ـم٤مئٗم٦م ُمـ ـمقائػ اعمًٚمٛملم ُمٕمرووم٦م".
ىم٤مل" :وإٟمًم يمثر ذًمؽ ذم اعمت٠مظمريـ ،وؾماٛمقا هاذا طم٘مٞم٘ما٦م ،وضمٕمٚماقا احل٘مٞم٘ما٦م
شمٕم٤مرض اًمنميٕم٦م ،ومل يٛمٞمزوا سملم احل٘مٞم٘م٦م اًمنماقمٞم٦م اًمتال شمتْماٛمـ حت٘مٞماؼ أطماقال
اًم٘مٚمقب :يم٤مإلظمالص واًمّمؼم ،وسملم احل٘مٞم٘م٦م اًمٙمقٟمٞم٦م اًم٘مدري٦م اًمتال ٟما١مُمـ هبا٤م وٓ
ٟمحت٩م هب٤م قمغم اعمٕم٤ميص ،وومٞمٝمؿ ُماـ ي٘ماقل :إن اًمٕما٤مرف إذا ومٜما٤م ذم ؿماٝمقد شمقطمٞماد
اًمرسمقسمٞم٦م مل يًتحًـ طمًٜم٦م ومل يًت٘مٌح ؾمٞمئ٦م ،وي٘مقل سمٕمْماٝمؿُ :ماـ ؿماٝمد اإلرادة
ؾم٘مط قمٜمف إُمر واًمٜمٝمل ،وي٘مقل سمٕمْمٝمؿ :إن اخلي قمٚمٞمف اًمًالم إٟماًم ؾما٘مط قمٜماف
اًمتٙمٚمٞمػ ٕٟمف ؿمٝمد اإلرادة إمم همػم ذًمؽ ُمـ يمالُمٝمؿ(.)2
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ُ )1مدارج اًمً٤مًمٙملم ذح ُمٜم٤مزل اًمً٤مئريـٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ (.)415 ،414/1
( )2اٟمٔمرُ :مٜم٤مه٩م اًمًٜم٦م ًمِمٞمخ اإلؾمالم )78 ،76/3( ،سمٜمحقه ،واٟمٔمر :رومع اًمِماٌف واًمٖمارر قماـ ُماـ
حيت٩م قمغم ومٕمؾ اعمٕم٤ميص سم٤مًم٘مدر ،عمرقمل سمـ يقؾمػ اًمٙمرُمل ،ص (.)35
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واحلاصل :أن هذه اعم٘م٤مًما٦م ُماـ أؿماٜمع اعم٘ما٤مٓت ،وأومٔماع اًمٌادع اعمحادصم٤مت،
واعمحت٩م سم٘مدر اهلل قمغم ُمٕم٤ميص اهلل شمٕم٤ممم زٟمديؼ ،وظم٤مرج قمغم ؾمقا ،اًمًٌٞمؾ ،وقم٤مدم
اًمتح٘مٞمؼ ،وُم٤مرق ُمـ اًمدِّ يـ وُمٌ٤ميـ اًمتقومٞمؼ ،واًمٌ٤مري ضمؾ ؿم٠مٟمف ىمد أرؾمؾ اًمرؾماؾ
ىم٤مـمٌ٦م سمتحّمٞمؾ اعمّم٤مًمح وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م ،وشمٕمٓمٞمؾ اعمٗم٤مؾمد وشم٘مٚمٞمٚمٝم٤م ،وذم آطمتج٤مج قمغم
اعمٕم٤ميص سم٤مًم٘مدر ،إٟمٙم٤مر ُم٤م ضم٤م،ت سمف اًمرؾمؾ ُمـ شمٕمٔماٞمؿ اًمٜمٝمال وإُمار"( .)1وسما٤مهلل
اًمتقومٞمؼ.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1هن٤مي٦م اًمٜم٘مؾ ُماـ ًمقاُماع إٟماقار اًمٌٝمٞما٦مً ،مٚمًاٗم٤مريٜمل (ُ ،)311 ،319/1ماـ ىمقًماف" :يماًم ٟم٘مٚماف
اًمًٗم٤مريٜمل".
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مطلب
افتصوف وافصوؾوة وادتصوؾة
اختلفت ظبارات افناس يف معنى افتصوف وافصويف ،ويمؾ واطمد قمؼم سمًم وىمع
ًمف ،وىمد أهن٤مه٤م سمٕمْمٝمؿ(.)1
وي١مظمذ ُمـ يمت٤مب :طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مٟ ٕ ،مٕمٞمؿ ُمـ يمؾ شمرمج٦م ُمٕمٜمك ،ىم٤مل اًمٖمازازم:
"هق دمريد اًم٘مٚم٥م هلل واطمت٘م٤مره ُم٤م ؾمقاه ،ىم٤مل :وطم٤مصاٚمف يرضماع إمم قمٛماؾ اًم٘مٚما٥م
واجلقارح ،وىمد أووحف سمٕمْمٝمؿ سم٘مقًمف :هق قمٚمؿ يٕمرف ُمٜمف أطمقال اًمٜمٗمس ذم اخلػم
واًمنم ،ويمٞمٗمٞم٦م شمٜم٘مٞمتٝم٤م ُمـ قمٞمقهبا٤م وآوم٤مهتا٤م ،وشمٓمٝمػمها٤م ُماـ اًمّماٗم٤مت اعمذُمقُما٦م،
واًمرذئٞمؾ واًمٜمج٤مؾم٤مت اعمٕمٜمقي٦م ،اًمتل ورد اًمِمارع سم٤مضمتٜم٤مهبا٤م ،واإلشمٞما٤من سم٤مًمّماٗم٤مت
اعمحٛمقدة اًمتل ـمٚم٥م اًمنمع حتّمٞمٚمٝم٤م ،ويمٞمٗمٞم٦م اًمًٚمقك واًمًػم إمم اهلل شمٕم٤ممم واًمٗمرار
إًمٞمف"( .)2اها.
وأؿول :هق ختٚمٞم٦م اًمٜمٗمس مم٤م يٌٕمده٤م قمـ رهب٤م ،وحتٚمٞمتٝم٤م سمًم ي٘مرهب٤م إًمٞماف( ،)3ورسماًم
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1سمٞم٤مض ذم إصؾ ي٘م٤مرب صمالث يمٚمًمت.
وىمد ىم٤مل اًم٘مِمػمي ذم شمٕمداد شمٕم٤مريػ اًمتّمقف":أهن٤م شمرسمق قمغم إًمٗمالم" .اٟمٔمار :اًمرؾما٤مًم٦م ًماف ص
( ،)279واٟمٔمر :قمقارف اعمٕم٤مرف ،ص ( ،)64وٛمـ اعمجٚمد اخل٤مُمس ُمـ إطمٞم٤م.،
( )2مل أىمػ قمٚمٞمف ذم اإلطمٞم٤م.،
( )3واًمّمحٞمح :أٟمف ـمري٘م٦م ُمتجددة ُمتٖمػمة ٓ شمٜمْمٌطُ ،مثٚمٝم٤م ُمثؾ ؾما٤مئر اًمٌادع وإهاقا ،،وما٤مهلقى ٓ
و٤مسمط ًمف ،واًمٌدع شمٙمقن ذم سمدايتٝم٤م هل٤م ُم٘م٤مصد ذقمٞم٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م ًمٞمً٧م قمغم ـمري٘م٦م ذقمٞم٦م ،وًمذًمؽ
ؾمٛمٞم٧م سمدقم٦م ،صمؿ سمٕماد ذًماؽ شمٚمح٘مٝما٤م اًمزيا٤مدة واًمٜم٘مّما٤من .وهٜما٤مك اًمتّماقف اًمٜمٔماري ،وهٜما٤مك
اًمتّمقف اًمٕمٚمٛمل اعمًٚمٙمل ،وهٜم٤مك صقومٞم٦م احل٘م٤مئؼ ،وصقومٞم٦م إرزاق ،وصقومٞم٦م اًمرؾمقم...
وُم٤م ذيمره اعمّمٜمػ ُمـ شمٕمريػ ،هق أىمرب ُم٤م يٙمقن إمم شمٕمريػ اًمتقطمٞمد واًمٕمٌ٤مدة ،وهق ؿمٝم٤مدة :أٓ
=
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يم٤من شمٗمخٞمؿ إًمٗم٤مظ واًمتٕمٌػم قمٜمفً ،متٗمخٞمؿ ُم٘م٤مم اًم٘م٤مئؾ ذم قملم اًمً٤مُمع.
واًمّمقومٞم٦م :اًمٓم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمًٚمقك ،واطمده٤م :صقذم.
ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌداًم٘م٤مدر اجلٞمال ( )1ذم اًمٗمتح اًمرسم٤م " :اًمّمقذم ُماـ صاٗم٤م سم٤مـمٜماف
وفم٤مهره ،سمٛمت٤مسمٕم٦م يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف ﷺ ،ومٙمٚماًم ازداد صاٗم٤م،ه ظمارج ُماـ سمحار
وضمقده ،ويؽمك إرادشمف واظمتٞم٤مره وُمِمٞمئتف ُمـ صٗم٤م ،ىمٚمٌف"( .)2اٟمتٝمك.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم" :إن هذا اًمتٕمٌػم قمـ اًمزهد سم٤مًمّمقذم ،طمدث ذم أصمٜم٤م ،اعم٤مئا٦م
اًمث٤مٟمٞم٦مٕ :ن ًمٌ٤مس اًمّمقف يم٤من يٙمثر ذم اًمزاهد ،وُمـ ىم٤مًمف إٟمف ٟمًٌ٦م إمم اًمّمٗم٦م اًمتال
يٜمً٥م إًمٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،وي٘م٤مل ومٞمٝمؿ :أهؾ اًمّمٗم٦م ،أو ٟمًاٌ٦م إمم اًمّماٗم٤م ،أو
اًمّمػ إول ،أو صقوم٦م سمـ ُمروان سمـ أد سمـ ـم٤مسمخ٦م ،أو صقوم٦م اًم٘مٗم٤م ،ومٝمال أىماقال
وٕمٞمٗم٦م"( .)3اٟمتٝمك .أيً :مٕمدم ىمٞم٤مس آؿمت٘م٤مق ذم اًمٜمًٌ٦م قمغم اًمّمٗم٤م أو اًمّماػ أو
=

إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدً ا رؾمقل اهلل ،وهذا هاق أصاؾ اًماديـ وهم٤ميتاف ،وًماٞمس هاق اًمتّماقف اعماراد
شمٕم ريٗمف .وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أـمٚم٘مف قمغم اًمزه٤مد ،وقمغم ُمـ اقمتٜمك سمتزيمٞم٦م اًمٜمٗمس وأقماًمل اًم٘مٚماقب.
قمٚمًم قمغم ُمٜمٝم٩م سمادقمل
وًمٙمـ إومم آًمتزام سم٤مًٕمٗم٤مظ اًمنمقمٞم٦م ،واًمٌٕمد قمـ إًمٗم٤مظ اًمتل ص٤مرت ً
ُمٕمروف.

( ) 1هق :اًمِمٞمخ /قمٌداًم٘م٤مدر سمـ أ ص٤مًمح ُمقؾمك ضمٜمٙمل دوؾم٧م اجلاٞمال  ،وًماد ؾماٜم٦م471( :هاا).
ظم٤مص٤م سمؽممجتف ،واًمٜم٤مس ومٞمف سملم ُمٌا٤مًمغ ذم اًمٖمٚماق ومٞماف ،وسمالم ُمٌا٤مًمغ ذم
أًمػ ومٞمف أيمثر ُمـ  35يمت٤م ًسم٤م ً
اًمٜمٞمؾ ومٞمف ،وشمقؾمط أهؾ اًمًٜم٦م ومٞمف .شمقذم ؾماٜم٦م561( :هاا) .اٟمٔمار :دراؾما٦م إخ /ومٝماد اًمًاٗمٞم٤م
ًمٙمت٤مسمف ىمًؿ آقمت٘م٤مدُ ،مـ :اًمٖمٜمٞم٦م ،ص ( )36ومًم سمٕمده٤م .ويمت٤مب اًمِماٞمخ /قمٌاد اًم٘ما٤مدر اجلاٞمال
وآراؤه آقمت٘م٤مدي٦م واًمّمقومٞم٦مً ،مٚمديمتقر /ؾمٕمٞمد سمـ ُمًٗمر.
( )2اعمجٚمس اًمت٤مؾمع واخلٛمًقن ص ( )217ط (1979م)ُ ،مٙمتٌ٦م وُمٓمٌٕم٦مُ /مّمٓمٗمك اًمٌ٤مب احلٚمٌل.
واٟمٔمر :شمٕمريػ اجلٞمال ًمف ذم :اًمٖمٜمٞم٦م.)558/2( ،
( )3اٟمٔمر ىمريًٌ٤م ُمٜمفٛ :مقع اًمٗمت٤موى.)195/11( ،)29/11( ،)6/11( ،)369/11( ،
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اًمّمٗم٦م ،وًمٙمـ إمم اًمّمقف يمًم ىمرره.
وىم٤مل اًم٘مِماػمي" :وماذًمؽ وضماف ،وًمٙماـ اًم٘ماقم مل شتّماقا سمٚماٌس اًمّماقف،
واؾمتٔمٝمر أٟمف يم٤مًمٚم٘مٚم٥م"(.)1
وأما ادتصـوؾة :ومقاطماده٤م ُمتّماقف ،وهاق ُماـ يتقصاؾ إمم ذًماؽ سما٤مٟٓمتًم،
وآٟمتً٤مب ٓ ،سمٛمٕمٜمك اعمتح٘مؼ سمذًمؽ اًمّماٗم٤م ،اعمٗمٝماقم ُماـ ًمٗماظ اًمّماقذم سمٖمٚمٌا٦م
آؾمتٕمًمل ومٞمف ،طمتك ىمٞمؾ:
ِ ()2
ٞمس يِ ِْم ِٝم ُر سمِ٤مًمّم ِقذم ِذم َهم ِػم ومتك َص ِ٤مذم َومّم ِ
قذم
َو ًَم َ
قذم َطمتَك ُؾم َٛمل اًمّم ُ
ىم٤مل اًم٘مِمػمي" :وًمٞمس يِمٝمد هلذا آؾمؿ ُمـ طمٞم٨م اًمٕمرسمٞم٦م ىمٞم٤مس آؿمات٘م٤مق،
وإفمٝمر ومٞمف أٟمف يم٤مًمٚم٘م٥م ،وم٠مُم٤م ىمقل ُمـ ىم٤مل :إٟمف ُمـ اًمّمقف ،وشمّماقف إذا ًماٌس
اًمّمقف ،يمًم ي٘م٤مل :شم٘مٛمص إذا ًمٌس اًم٘مٛمٞمص ،ذًمؽ وضمف ،وًمٙمـ اًم٘مقم مل شتّماقا
سمٚمٌس اًمّمقف ،وُمـ ىم٤مل :إهنؿ ُمٜمًقسمقن إمم ُصٗم٦م ُمًجد رؾمقل اهلل ﷺ ،وم٤مًمٜمًٌ٦م
إمم اًمّمٗم٦م ٓ دمل ،قمغم ٟمحق اًمّمقذم ،وُمـ ىم٤مل :إٟمف ُمـ اًمّمٗم٤م ،،وم٤مؿمت٘م٤مق اًمّمقف
ُمـ اًمّمٗم٤م ،سمٕمٞمد ذم ُم٘مت٣م اًمٚمٖم٦م ،وىمقل ُمـ ىم٤مل :إٟمف ُمِمتؼ ُمـ اًمّمػ ،ومٙم٠مهنؿ ذم
اًمّمػ إول سم٘مٚمقهبؿ ُمـ طمٞم٨م اعمح٤مرضة ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ،وم٤معمٕمٜمك صحٞمح ،وًمٙماـ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1اٟمٔمر :اًمرؾم٤مًم٦م ( ،)217/2حت٘مٞمؼ /قمٌداحلٚمٞمؿ حمٛمقد.
( ) 2اًمٌٞم٧م ٕ اًمٗمتح اًمًٌتل :قمكم سمـ حمٛمد ،اًمٙم٤مشم٥م اًمِم٤مقمر اعمِمٝمقر( ،ت411:ها) ذم سمخ٤مرى.
اٟمٔمر :وومٞم٤مت إقمٞم٤من ٓسمـ ظمٚمٙم٤من.)376/3( ،
وىمد أورد هذه إسمٞم٤مت اًمٌػمو ذم حت٘مٞماؼُ :ما٤م ًمٚمٝمٜماد ُماـ ُم٘مقًما٦م ،ص ( ،)38ىما٤مل أسماق اًمٗماتح
اًمًٌتل:
واختَ َل ُفوا
افصويف ْ
َّاس يف ُّ
َتنَازَع افن ُ
َوفَ ْس ُ َ
َر َؾتى
ت أ ْن َِح ُل َهذا ا ْش ُم ؽ ْ َ

َؿدَ ًما َو َطنُّوه ُم ْشت ًقا مـن اف ُّصوؾِـي
افص ِ
وف
ويف َحتَى ُش ِّمي ُّ
َص ِايف َؾ ُّص ِ َّ

أيْم٤م ا أمحد زروق ذم ىمقاقمد اًمتّمقف ،ص (.)6
وذيمره ا ً
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اًمٚمٖم٦م ٓ شم٘متيض هذه اًمٜمًٌ٦م إمم اًمّمػ"( .)1اها.
أما هذا افعلم ؾتدور رحاه ظذ تآفوف مشهورة ،هل أًمّمؼ سمف وأُمس سم٘مقاقمده،
ظمال ًوم٤م ًمٌٕمْمٝم٤م مم٤م يرضمع إمم قمٚمؿ إظمالق ،وهل :أقمٜمل اعمِمٝمقرة ،يمت٤مب:
اًمتٕمرف ًمٚمٙمالسم٤مذي( .)2واًمرؾم٤مًم٦م ًمٚم٘مِماػمي( .)3واًمٕماقارف ًمٚمًاٝمروردي(.)4
وُمٜم٤مزل اًمً٤مئريـ ًمإلُم٤مم إٟمّم٤مري ،وهق ؿمٞمخ اإلؾمالم ،أسمق إؾمًمقمٞمؾ قمٌداهلل سماـ
حمٛمد إٟمّم٤مري اهلروي ،اًمٗم٘مٞمف احلٜمٌكم اعمٗمن اًمّمقذم ،اعمتقرم ؾمٜم٦م481( :ها)(.)5
وهق أطمًـ ُم٤م صٜمػ ذم هذا اًمٗمـ ،سم٤مقمؽماف اًم٘مقم واقمتٜم٤مئٝمؿ سمقوع ذوح قمٚمٞمف.
ووٕمف ذم مخًلم صحٞمٗم٦م ،سمٙمٚمًمت ًمٓمٞمٗم٦م ذم اًمٚمٗمظ ،ظمٗمٞمٗم٦م ذم احلٗمظ ،ورشمٌاف قماغم
ُم٤مئ٦م ُم٘م٤ممُ ،م٘مًقُم٦م قمغم قمنمة أىمً٤مم( ،)6وضمٕمٚمٝم٤م أصقًٓ
وأؾم٤مؾم٤م ًمتٚماؽ اعم٘م٤مُما٤مت
ً
اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م أسمق سمٙمار اًمٙمٜما٤م " :إن سمالم احلاؼ واًمٕمٌاد أًماػ ُم٘ما٤مم ُماـ اًمٜماقر
واًمٔمٚمٛم٦م" .وم٢مهن٤م شمِمػم إمم ه٤مُمٝم٤م ،وشمدل قمغم ُمقاوم٘متٝم٤م ،وىم٤مل" :وقمٜمدي أن اًمٕمٌد ٓ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1اًمرؾم٤مًم٦م ( ،)217/2حت٘مٞمؼ /قمٌداحلٚمٞمؿ حمٛمقد.
( )2أسمق سمٙمر ،حمٛمد اًمٙمالسم٤مذي ،اعمتقرم ؾمٜم٦م381( :ها) ،ويمت٤مسمف :اًمتٕمرف عمذه٥م أهؾ اًمتّمقف ،ـمٌاع
قم٤مم 1411( :ها) ،سمدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت ،وىمٌٚمٝم٤م قما٤مم1352( :هاا) ،سمٛمٓمٌٕما٦م :اًمًإم٤مدة
سم٤مًم٘م٤مهرة.
( ) 3أًمٗمٝم٤م :قمٌداًمٙمريؿ سمـ هقازن سمـ قمٌاداعمٚمؽ اًم٘مِماػمي ،اعمقًماقد قما٤مم376( :هاا) ،اعمتاقرم ؾماٜم٦م:
( 465ها)ُ ،مقضمٝم٦م إمم أهؾ اًمتّمقف :يٌلم هلؿ طم٘مٞم٘متف وأهؿ أقمالُمف.
( ) 4قمقارف اعمٕم٤مرف ٕ ،طمٗمص قمٛمر سمـ حمٛمد اًمًٝمروردي( ،ت632 :ها) .ـمٌع سمادار :اعمٕما٤مرف
سمٛمٍم ،سمتح٘مٞمؼ /قمٌداحلٚمٞمؿ حمٛمقد ،وحمٛمد سمـ اًمنمايػ ،يماًم ـمٌاع ذم اعمجٚماد اخلا٤مُمس ُمٚمح ً٘ما٤م
سم٢مطمٞم٤م ،قمٚمقم اًمدِّ يـ اًمٖمزازم ،اًمرؾم٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م ،شمٌدأ ُمـ ص (.)42
( )5شمرمجتف ذم :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌال ،)513/18( ،وذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م (.)64/1
(ُ )6مٜم٤مزل اًمً٤مئريـ ،ص (.)5
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يّمح ًمف ُم٘م٤مم يرشمٗمع قمٜمف ،صمؿ ينمف قمٚمٞمف ومٞمّمححف".
وىم٤مل ومٞمف" :ومجٞمع هذه اعم٘م٤مُم٤مت ،جيٛمٕمٝم٤م رشما٥م صماالث ،اًمرشمٌا٦م إومم :أظماذ
اًم٘م٤مصد ذم اًمًػم ،واًمث٤مٟمٞم٦م :دظمقًمف ذم اًمٖمرسم٦م ،واًمرشمٌ٦م اًمث٤مًمث٦م :طمّمقًمف قمغم اعمِم٤مهدة
اجل٤مذسم٦م إمم قملم اًمتقطمٞمد ذم ـمريؼ اًمٗمٜم٤م.)1("،
وىمد ذطمف مج٤مقم٦مُ ،مٜمٝمؿ :أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًمقاؾمٓمل ،اعمتقرم ؾمٜم٦م711( :ها).
وؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أ سمٙمار اسماـ اًم٘ماٞمؿ ،اعمتاقرم ؾماٜم٦م751( :هاا) ،وؾماٛمك
ذطمفُ :مدارج اًمً٤مًمٙملم ،وهق ذح ُمًٌقط ذم ضمٚمديـ ،وقمٚمؼ قمٚمٞماف أسماق ـما٤مهر
حمٛمد سمـ أمحد اًمٖمٞمثل ،اعمتقرم ؾمٜم٦م747( :ها)(.)2
ويٜمٌٖمل ووع ذح ًمٓمٞمػ قمٚمٞمف ذم ىمدر طمجٛمفً :مئال شرج قمـ أصؾ ووٕمف،
وهق أٟمف أًمٗمف( )3طملم ؾم٠مًمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمراهمٌلم ذم اًمقىمقف قمغم ُمٜم٤مزل اًمًا٤مئريـ إمم
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1اٟمٔمر :يمِمػ اًمٔمٜمقن حل٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م ،)1828/2( ،واٟمٔمرُ :مٜم٤مزل اًمً٤مئريـ ص(.)7
( )2اعمّمدر ٟمٗمًف ،وهٜم٤مك ذوح يمثػمة هلذا اًمٙمت٤مبُ ،مٜمٝم٤م:
أ – ذح :قمٌداعمٕمٓمل اًمٚمخٛمل (ت638 :ها) ،ي٘مع ذم ضمز ،ذم ( )231صٗمح٦م.
ب -وذح :يمًمل اًمديـ اًمٙم٤مؿم٤م  ،شمقذم ؾمٜم٦م731( :ها) ،وهق ُمٓمٌقع ذم ٚمد ،وي٘مع ذم ()339
صٗمح٦مُ ،مـ ُمٜمِمقرات دار اعمجتٌك سمٌػموت ًمٌٜم٤من1415( ،ها).
ج – ذح :حمٛمقد اًمٗمريم٤موي( ،ت795 :ها) ،وهق ذم ( )153صٗمح٦مُ ،ماـ ُمٓمٌققما٤مت اعمٕمٝماد
اًمٗمرٟمز ًممصم٤مر اًمنمىمٞم٦م.
د  -ذح :حمٛمقد اًمديمزيٜمل( ،ت743 :ها).
ها ا ذح :ؿمٛمس اًمديـ اًمٓمقد( ،ت891 :ها).
و– ذح :حمٛمد أسمق اًمٗمٞمض احلًٞمٜمل (ُمٕما٤مس) ،ي٘ماع ذم ( )356صاٗمح٦مُ ،ماـ ُمٓمٌققما٤مت :دار
هنْم٦م ُمٍم1985( ،م).
( )3يٕمٜمل :اهلروي ص٤مطم٥م اعمٜم٤مزل.
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احلؼ ،سم٠من يرشمٌٝم٤م هلؿ شمرشمٞم ًٌ٤م ،يِماػم إمم شمقاًمٞمٝما٤م ،ويادل قماغم اًمٗماروع اًمتال شمٚمٞمٝما٤م،
واظمتٍمه ًمٞمٙمقن أًمٓمػ ذم اًمٚمٗمظ ،وأظمػ ًمٚمحٗمظ .وأؾم٠مًمف شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ ًمذًمؽ.
وىمد أورد إٟمّم٤مري ذم ُمٜم٤مزًمف ذم ُمٕمٜمك اًمرشمٌ٦م إومم ،طمادي ًث٤م سمًاٜمده قماـ أ
هريرة ،ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ(( :ؾمػموا ؾمٌؼ اعمٗمردون)) .ىمٞمؾ :يا٤م رؾماقل اهلل،
وُم٤م اعمٗمردون؟ ىم٤مل(( :اعمٝمؽمون اًماذيـ هياؽمون ذم ذيمار اهلل ،يْماع اًماذيمر قماٜمٝمؿ
أصم٘م٤مهلؿ ،ومٞم٠مشمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ظمٗم٤م ًوم٤م)) .وهق طمدي٨م طمًـ ،وأظمرضمف ُمًاٚمؿ ،ورواه
أهؾ اًمِم٤مم قمـ أ أُم٤مُم٦م ُمرومق ًقم٤م ،ورواه اًمٗمري٤م قمـ أ اًمدرداُ ،مقىمق ًوم٤م ،يمًم ذيمره
إٟمّم٤مري ،وأظمرضمف اًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ قماـ أ هريارة ،يماًم ذيماره اًمًاٞمقـمل ذم
ضم٤مُمٕمف(.)1
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1هذا احلدي٨م هبذا اًمًٞم٤مق ًمٞمس ذم صحٞمح ُمًٚمؿ.
أُم٤م ُم٤م رواه اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،ذم يمت٤مب :اًمذيمر واًمدقم٤م ،،سم٤مب :احل٨م قمغم ذيمر اهلل شمٕما٤ممم،
ح ( ،)2162/4( )2677ومحدي٨م أ هريرة ،ىم٤مل :يم٤من رؾمقل اهلل ﷺ يًػم ذم ـمريؼ ُمٙم٦م ومٛمر
ادفـردون)) .ىما٤مًمقا :وُما٤م اعمٗماردون
قمغم ضمٌؾ ي٘م٤مل ًمف :مجدان ،وم٘م٤مل(( :شروا ،هذا مجدان ،شبق ِّ
ـثرا وافذاـرات)) .ورواه اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًاٜمده ()411/2
ي٤مرؾمقل اهلل؟ ىم٤مل(( :افذاـرون اهلل ً
سمٜمحقه.
وأُما٤م ُما٤م ذيماره اعمّمااٜمػ وم٘ماد رواه اإلُما٤مم أمحااد ذم اعمًاٜمد ( ،)323/2واحلا٤ميمؿ ذم ُمًااتدريمف
( ،)496 ،495/1وىم٤مل":صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل شرضم٤مه" .وواوم٘ماف اًماذهٌل ،وذيماره
إًمٌ٤م ذم اًمّمحٞمح٦م ،ح (.)1317
ورواه اًمؽمُمااذي ذم اًماادقمقات ح ( ،)577/5( )3596وىماا٤مل":طمًااـ همرياا٥م" .واًمٌٞمٝم٘ماال ذم
ؿمٕم٥م اإليًمن (ً ،) 314 ،313/1مٙمـ ذم إؾمٜم٤مد اًمؽمُمذي واًمٌٞمٝم٘مل قمٛمار سماـ راؿماد ،ىما٤مل قمٜماف
اًمٜمً٤مئلً":مٞمس سمث٘م٦م" .وىم٤مل أمحد":طمديثف وٕمٞمػ ًماٞمس سمٛمًات٘مٞمؿ" .وًماذًمؽ قماده إًمٌا٤م ذم
اًمْمٕمٞمٗم٦م ح ( ،)2116وىم٤ملُ":مٜمٙمر ضمدً ا هبذا اًمتًمم".
ورواه اًمٓمؼما قمـ أ اًمدردا ،يماًم ذم ٛماع اًمزوائاد )75/11( ،ىما٤مل اهلٞمثٛمال":وومٞماف :ؿماٞمخ
=
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وذم اًمٜمٝم٤مي٦م" :طمدي٨م« :ؾمٌؼ اعمٗمردون» .ىم٤مًمقا :وُم٤م اعمٗمردون؟ ىم٤مل« :اًمذيـ
اهؽموا ذم ذيمر اهلل شمٕم٤ممم» .يٕمٜمل :أوًمقا سمف ،ي٘م٤مل :اهؽم ومالن سمٙمذا ،أو اؾماتٝمر ،أي:
ُمقًمع سمف ٓ يتحدث سمٖمػمه وٓ يٗمٕماؾ هماػمه ،واهاؽموا سم٤مًمٌٜما٤مً ،مٚمٛمجٝماقل وسما٤مًمرا،
اعمٝمٛمٚم٦م"( .)1اٟمتٝمك.
ورواي٦م اًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ سمٚمٗمظ« :ؾمٌؼ اعمٗمردون اعمتٝمؽمون ذم ذيمر اهلل ،يْماع
اًمذيمر قمٜمٝمؿ أصم٘م٤مهلؿ ومٞم٠مشمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ظمٗم٤م ًوم٤م».
وأورد إٟمّم٤مري ذم ُمٕمٜمك اًمدظمقل ذم اًمٖمرسم٦م سمًٜمده :سمحدي٨م قمكم قمـ رؾمقل
اهلل ﷺ ،ىم٤مل« :ـمٚم٥م احلؼ همرسم٦م»( .)2وىم٤مل" :هذا طمدي٨م همري٥مُ ،م٤م يمتٌٜم٤مه هم٤مًم ًٌا٤م
إٓ ُمـ رواي٦م قمالن".
وأورد ذم ُمٕمٜمك احلّمقل قمغم اعمِم٤مهدة ،سمًٜمده طمدي٨م :ضمؼميؾ ذم اإلطمًا٤من.
وىم٤مل" :وهذا طمدي٨م صحٞمح همري٥م" ،أظمرضمف ُمًاٚمؿ ذم اًمّماحٞمح( ،)3وذم هاذا
احلدي٨م :إؿم٤مرة عمذاه٥م هذه اًمٓم٤مئٗم٦م.
=

قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أ ُماريؿ وهاق وإمٞمػ" .واٟمٔمار :صاحٞمح اجلا٤مُمع اًمّماٖمػم ،ح
( ،)214/3( ،)3549 -1925واًمْمٕمٞمٗم٦م ح (.)213/3( )3241

( )1اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمرٓ ،سمـ إصمػم.)242/5( ،
( )2رواه اسمـ قمً٤ميمر ذم :اًمت٤مريخ ،)2 ، 1 / 161 / 5( ،ذم شمرمج٦م :محزة سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل
اجلٕمٗمري اًمٓمقد اًمّمقذم .ىم٤مل إًمٌ٤م ا ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م (249/2ا) سمرىمؿ )856( :ا" :وهذا
إؾمٜم٤مد ُمٔمٚمؿ ُمًٚمًؾ سم٤مًمّمقومٞم٦م ،وهم٤مًمٌٝمؿ همػم ُمٕمرووملم ،وُمٜمٝمؿ :محزة هذا" .وىمد طمٙمؿ قمٚمٞمف
إٟمّم٤مري سم٤مًمٖمراسم٦م.
( )3ذم يمت٤مب :اإليًمن ،سم٤مب :سمٞم٤من اإليًمن واإلؾمالم واإلطمً٤من ،ح (.)36/1
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مطلب
افطريق وافطريقـــــــة
ومنها :اًمٓمريؼ أو اًمٓمري٘م٦م ،يمالمه٤م قمٌ٤مرة قمـ اًمًػمة اعمختّما٦م سم٤مًمًا٤مًمٙملم إمم
()1

اهلل شمٕم٤مممُ ،مـ ىمٓمع اعمٜم٤مزل واًمؽمىمل ذم اعم٘م٤مُم٤مت ،وًمٚمًٞمد حمٛمد ُمرشمْماك اًمزسمٞمدي

اًمِمٝمػم ،رؾم٤مًم٦م ؾمًمه٤م :أسمقاب اًمًٕم٤مدة وؾمالؾمؾ اًمًٞم٤مدة ،ذيمر ومٞمٝم٤م ُم٤م يٜمٞماػ قماغم
ُم٤مئ٦م ـمري٘م٦م ،وومّمٚمٝم٤م قمغم طمروف اهلج٤م ،،وسملم أصاقهل٤م وومروقمٝما٤م ،وُما٤م شمِمإم٥م
ُمٜمٝم٤م.
وذيمر احلٌٞم٥م قمٌداًمرمحـ سمـ سمٚمٗم٘مٞماف قمٚماقي ،ذم :روماع إؾمات٤مر قماـ ُمٗمتا٤مح
إهار ،اًمٓمرائااؼ اعمِمااٝمقرة ،وقمااده٤م إطماادى وقمِم ااريـ ـمري٘ماا٦م ،إمم أن ىماا٤مل:
"وًمٞمً٧م اًمٓمريؼ إمم اهلل ُمٜمحٍمة ذم شمٚمؽ اًمٓمرائؼ ،سمؾ ـمرق اهلل قمغم قمدد أٟمٗما٤مس
اخلالئؼ ،ومٙمؿ ومتح اهلل قمغم قمٌده ذم ذيمر ،ويمؿ ىمرسم٦م ذم شمذيمر وومٙمر ،ويمؿ َضمذسمف إًمٞمف
ُمٕمرو٤م قمـ
ذم َضمذسم٦م وهٞمٌ٦م ،وم٠مهمٜمتف قمـ اعمً٤مًمؽ ذم يمؾ أُمر ،ومحؼ اًمٕمٌد أن ٓ يزال
ً
ُمتٕمرو٤م ذم يمؾ طملم ًمٜمٗمح٤مت اهلل ،وُمـ صح اضمتٝم٤مده وحت٘ماؼ قماغم احلاؼ
همػم اهلل،
ً
اقمتًمده ،وم٘مد ٟمجح ُمراده وووح رؿم٤مده ،ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩﭼ(.)2
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 1حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمرزاق احلًٞمٜمل ،أسمق اًمٗمٞمض ،اعمٚم٘م٥م سمٛمرشمْمااك ،قمالُما٦م سم٤مًمٚمٖما٦م
واحلدي٨م واًمرضم٤مل وإٟمً٤مبُ ،ماـ يمٌا٤مر اعمّماٜمٗملم ،وًماد سم٤مهلٜماد (1145هاا) ،وٟمِما٠م ذم زسمٞماد
سم٤مًمٞمٛمـ ،ورطماؾ إمم احلجا٤مز ،وأىما٤مم سمٛمّماار ،وشماقذم ؾماٜم٦م1215( :هاا) .شمرمجتاف ذم :إقماالم
(.)71/7
( )2ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت ،آي٦م.)69( :
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ومٚمٞمقزع أوىم٤مشمف ويْمٌط أٟمٗم٤مؾمف ،ويٕمٛمر اًمٕمٛمر سم٤مًمٓم٤مقم٦م واًمٕمٚمقم ،ومٞمٙمقن اًمتٗم٘ماف
ذم ديـ اهلل مهف ،وقمٚمقم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ديدٟمف ورؾمٛمف ،واًمتّماقف هه ذم هيرشماف
ويمتٛمف ،وُمـ طميه اعمقت قمرف ىمٞمٛم٦م قمٛمرهً ،ماق ـمٚما٥م أن يا١مظمر يق ًُما٤م ًمتادارك
أُمرهً :مٌذل اًمقوم٤مُ ،مـ ينه وقمنه" .اها.
واظلم :أن أيمثار اًمٓمارق اعمتداوًما٦م ذم اًماٌالد اإلؾماالُمٞم٦م ،شمٜمتٛمال إمم إُم٤مُمٝما٤م:
اجلٜمٞمد ،وىمد ص٤مر ُم٘مٌقًٓ قمٜمد أهؾ اًمراسمٕم٦مٟٕ :مف دمٜم٥م ـمريؼ أهؾ احلٚمقل وآحت٤مد
واًمٌدع ،وشم٘مٞمد سمٔم٤مهر اًمنمع.
وم٘مد ىم٤مل" :اًمٓمريؼ إمم اهلل ُمًدود قمغم ظمٚم٘مف ،إٓ قمغم اعم٘متٗملم آصما٤مر رؾماقل اهلل
ﷺ "(.)1
وىم٤ملُ ..." :مـ مل حيٗماظ اًم٘مارآن ومل يٙمتا٥م احلادي٨م ٓ ،ي٘متادى سماف ذم هاذا
إُمر"(.)2
وـمري٘مف دائر قماغم اًمتٕمٚماٞمؿ واًمتٗماقيض واًمتاؼمي ُماـ اًماٜمٗمس ،وًماذًمؽ ىما٤مل
ص٤مطم٥م مجع اجلقاُمع" :وٟمٕمت٘مد أن ـمريؼ اًمِمٞمخ /اجلٜمٞمد ،ـمرياؼ ُم٘ماقم ،ومما٤م ٓ
يي ضمٝمٚمف وشمٜمٗمع ُمٕمرومتاف ،ومٝماق ىماد ٓزم ظم٤مًماف اًمًااري( ،)3وصاح٥م احلا٤مرث
اعمح٤مؾمٌل( ،)4وىمد يم٤مٟمقا ذم قمٍم ُم٠مهقل سم٤مًمٕمٚمًم ،وأئٛم٦م احلدي٨م ومٞمٝمؿُ :مثؾ :أمحاد
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1صٗم٦م اًمّمٗمقة ٓسمـ اجلاقزي ،)418/2( ،وُمٗمتا٤مح اجلٜما٦م ذم آطمتجا٤مج سم٤مًمًاٜم٦م ،ص ( )71ط:
اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.
( )2طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤م ،)255/11( ،وؾمػم أقمالم اًمٜمٌال ،)67/14( ،وُمٗمتح اجلٜم٦م ،ص (.)71
هي سمـ اعمٗمٚمس اًمً٘مٓمل ،يم٤من زاهدً ا قم٤مسمادً ا ،شماقذم ؾماٜم٦م251( :هاا) .ؾماػم أقماالم
( )3أسمق احلًـ،
ّ
اًمٜمٌال.)185/12( ،
( )4أسمق قمٌداهلل ،احل٤مرث سمـ أؾمد اًمٌٖمدادي ،يم٤من زاهدً ا قم٤مسمدً اً ،مف شمّم٤مٟمٞمػ ،ورد قمـ اإلُم٤مم أمحاد أٟماف
أصمٜمك قمٚمٞمف ُمـ وضمف ،وطمذر ُمٜمف ُمـ وضمف .شمقذم ؾمٜم٦م243( :ها) .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌال.)111/12( ،
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ا سمـ طمٜمٌؾ واسمـ راهقي٦م وأسمق زرقم٦م ،وىماد ٟم٘مٛماقا قماغم احلا٤مرث اعمح٤مؾماٌل سمٕماض
شمّمقومف ويمتٌفً :مِمدة ؿمٖمٗمٝمؿ سم٤محلدي٨م ،وشمّمٚمٌٝمؿ قمغم قمدم اخلاقض إٓ سماًم ورد،
واًمقىمقف قمٜمد اهلدي اًمٜمٌقي ،وطما٤مل اًمّماح٤مسم٦م ر

اهلل قماٜمٝمؿ .صماؿ طمادصم٧م ذم

اًمٕمّمار اًمذي سمٕمده ـمٌ٘م٦م شمقؾمٕم٧م ذم اًمٙماالم ،وهٙماذا ذم اًمٕمّماار اًماذي سمٕماده،
ضمرا طمتك شمِمٕمٌ٧م اًمٓمرق.
وهٚمؿ ً
وهي منقسمة ؿسمغ يف افعمل ،هق ؿمٕم٤مره٤م ذم تٛمٕم٤مهت٤م ،وُمٜمف ُما٤م هاق ذيمار
ضمٝمري ،وُمٜمف ُم٤م هق ذيمر هي ذم احلٚم٘م٦م سمحية إؾمت٤مذ.
ؾيهل افقسم األول :يم٤مًمٓمري٘م٦م اًمِم٤مذًمٞم٦م.
ىم٤مل ذم اًم٘م٤مُمقس(ُ )1م٤م ٟمّمف" :ؿم٤مدل سمٚمدة سم٤معمٖمرب ،أو هل سم٤مًمذالُ ،مٜمٝم٤م :اًمًٞمد
أسمق احلًـ اًمِم٤مذزمُ ،مـ صقومٞم٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م( ،)2وومٞمٝمؿ ي٘مقل أسمق اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٓم٤م:،
َهً ْؽ سمِح٥م اًمِم ِ
٤مذًمِٞم ِ٦م [ َشم ْٚم َؼ] َُما٤م شم َُرو ُم َو َطم ِّ٘م ْؼ َذ َ
اك ُِمٜم ُْٝم ِؿ َو َطم ِّّماؾ
ُ ِّ
َ
قس ُهدَ ِى ِذم َأ ْقم ِ
ون ِقمٞمٜم َ
َٓ َشم ْٕمادُ َ
لم ا ُعمت ََ٠م ُِمؾ
َ٤مك َقمٜمْ ُٝماؿ َوم٢مِٟم َٛما٤م
ُهؿ ُؿم ُٛم ُ
ورد إمم هذا اًمدي٤مر احلج٤مزي٦م ُمـ ؿمٞمقظمٝم٤م ،اًمًٞمد /أمحد سماـ إدرياس ،وم٠مظماذ
قمٜمف إؾمت٤مذ اًمًٞمد /حمٛمد اًمًٜمقد ،واًمًٞمد /حمٛمد اعمػمهمٜمل ،واًمِمٞمخ /إسماراهٞمؿ
اًمرؿمٞمدي ،وم٘م٤مم يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ سمٓمري٘م٦م شمٕمزى إًمٞمف ًمٞمس قمٜماد إومم ُماـ إذيما٤مر
اجلٝمري٦م ُم٤م دمتٛمع قمٚمٞمف ،إٓ ىمرا،ة مج٤مقمتٝم٤م اًم٘مرآن سمّمقت واطماد ،يم٤مًماذي يًاٛمك:
سم٤مجلقق.
وافثاىوة :ؿمٕم٤مره٤م ذم تٛمٕم٤مهت٤م أوراد وىمّم٤مئد.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطُ ،م٤مدة":ش د ل" ،ص (.)1316
( )2ؿمٞمخ اًمٓمري٘م٦م اًمِم٤مذًمٞم٦م ،يم٤مٟما٧م ًماف أوراد وأدقمٞما٦م يمثاػمة ،شمٕمارف سم٤مؾماؿ إطمازاب ،شماقذم ؾماٜم٦م:
(656ها) .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌال ،)323/23( ،ؿمذرات اًمذه٥م (.)278/5
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وافثافثة :أطمدث أهؾ اًمّمٕمٞمد ُمـ أشمٌ٤مقمٝم٤م اًمرىمص واًمٖمٜم٤م ،،اعمًٛمك سم٤مًمذيمر ،يمًم
هق ُمٕمروف ًمٙمؾ أطمد.
وأما أهل افقسم افثاين :أهؾ اًمذيمر اًمني ،ومٝمؿ أهؾ اًمٓمري٘ما٦م اًمٜم٘مِماٌٜمدي٦م(،)1
وىمد أطمدث سمٕمْمٝمؿ ومٞمٝم٤م اًماذيمر اعمٕماروف سما٤مًمرىمص واًمٖمٜما٤م ،،واشمّماؾ إمم أرض
ضم٤موى ومرد قمٚمٞمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ ؾمٜم٦م1311( :ها)ً ،مٙمـ شم٘مقى طمزب اًمٌٕمض اعمحادث
سمج٤مٟم٥م احلٙمقُم٦م ،واؾمتحّمؾ ومتقى شمتْمٛمـ طمٙم٤مي٦م إىمقال قمـ اًمرىمص واًمٖمٜم٤م،،
وُمٜمٝم٤م :اإلسم٤مطم٦م سمِمارط أُماريـ :طمّماقل اًمتقاضماد ،وأٓ يٙماقن اًمارىمص سما٤مًمتثٜمل
واًمتٙمن ،وأوهؿ اطمتًمل دظمقل رىمّمٝمؿ ذم اعمٌا٤مح ،ورشما٥م قمٚمٞماف قمادم اإلٟمٙما٤مر،
وقمدم إـمالق اًمتٙمٗماػم قماغم وم٤مقمٚماف ،سم٤مًمٜم٘ماؾ قمٛماـ طمٙماك اإلمجا٤مع ذم اًمتحاريؿ:
يم٤مًمٓمرـمقر وهمػمه مم٤م ؾمٞم٠ميت ذيمره ،يماًم ٟم٘مٚماف مجٞماع اعما١مًمٗملم ذم ُمثاؾ هاذا اعم٘ما٤مم
[ُ )2(].....مـ اعم١ماظمذةً ،مذًمؽ شمقىمػ سمٕمض اًمٜم٘م٤مد قمـ اعمقاوم٘م٦م.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ُ ) 1مٜمًقسم٦م إمم :ظمقاضمف هب٤م ،اًمديـ اًمٜم٘مِمٌٜمدي ،اًمذي ذيمرت ًمف طمٙم٤مي٤مت وأطمقال قمجٞمٌ٦م ،شمقذم ؾمٜم٦م:
(791ها) .اٟمتنمت ذم وم٤مرس وسمالد اهلٜمد وآؾمٞم٤م اًمٖمرسمٞم٦م.
(ُ )2م٘مدار مخس يمٚمًمت ،همػم فم٤مهرة.
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األشئلة ادًفف هلا هذه افرشافة:
وهذه صورة ما شئلت ؾوه من بعض اإلخوان ادشار إفوه يف اخلطبة:
 -1هؾ ُم٤م يذيمره أهؾ اًمٓمرق اعمٕمرووما٦م ذم زُم٤مٟمٜما٤مُ ،ماـ أؾما٤مٟمٞمد ـمارىمٝمؿ قماـ
اإلُم٤مم قمكم يمرم اهلل وضمٝمف( ،)1قمـ رؾمقل اهلل ﷺ ،قمـ ضمؼميؾ قمـ اهلل شمٕم٤مممُ ،مٕمتاؼم
قمٜمد أهؾ احلدي٨م أم ٓ؟
 -2هؾ آضماتًمع ذم اعمًا٤مضمد واًمٌٞماقت ًمٚماذيمر اعمٕماروف ذم زُم٤مٟمٜما٤م ،سمروماع
إصقات واًمتًميؾ واًمرىمص واًمتّمٗمٞمؼ ،ضم٤مئز سمال يمراه٦م أم ٓ؟
 -3هؾ إطم٤مدي٨م اًمتل اؾمتدل هب٤م أهؾ اًمٓمرق قمغم ضماقاز آضماتًمع ًمٚماذيمر،
ُمٜمٝم٤م :ىمقًمف ﷺ« :إذا ُمررشمؿ سمري٤مض اجلٜم٦م وم٤مرشمٕمقا» ،ىما٤مًمقا :وُما٤م ريا٤مض اجلٜما٦م؟
ىم٤مل« :طمٚمؼ اًمذيمر» .هؾ هل صحٞمح٦م أو ٓ؟
 -4هؾ ٟمًٌ٦م ذًمؽ إمم أهؾ اًمّم ّٗم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم ُمًجد اًمٜمٌل ﷺ صاحٞمح٦م،
أم ٓ ،وُم٤م وفمٞمٗم٦م أهؾ اًمّم ّٗم٦م ،وُم٤م وضمف شمًٛمٞمتٝمؿ هبذا آؾمؿ؟
 -5هؾ ورد اًمذيمر سم٤مٓؾماؿ اعمٗمارد ،يمٚمٗماظ اجلالًما٦م اعمٗمارد ،أو "هاق" ،اؾماؿ
وٛمػم ،أو "طمؼ" ،أو "ىمٞمقم" ،وهؾ جيقز إظمراج آؾمؿ اجلكم ُمـ اًمّمدر يمًم هاق
ُمِم٤مهد؟
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 1إومم اًمؽم

قمـ قمكم ر

اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ،وقمـ سم٘مٞما٦م اًمّماح٤مسم٦م ر

اهلل قماـ اجلٛمٞماع ،وهاذا

فم٤مهر اًم٘مرآن :ﭽ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﭼ [اًمٗمتح .]18 :وهمػمه٤م
ُمـ أي٤مت ،وهق ُم٤م ؾم٤مر قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،أُما٤م ختّماٞمص قماكم ر

اهلل

قمٜمف سم٤مًمتٙمريؿ أو سم٤مًمًالم ،ومٝمذه همزت اًمٙمتّ٤مب وسمٕمض اًمٕمٚمًمُ ،مـ اًمِمٞمٕم٦م واًمراومْم٦م ،ومٚماذا يٜمٌٖمال
قمدم ٤مراهتؿ ذم ذًمؽ اًمتخّمٞمص .واهلل أقمٚمؿ.
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 -6هؾ اًمذيـ يٕمٓمقن اًمدراهؿ جلٛمع اًمٜم٤مس قمغم اًمذيمر اعمقصقف ،أو ُمٜم٤مىما٥م
إوًمٞم٤م :،يمٛمٜم٤مىم٥م اجلٞمال وهمػمهُ ،مع اضمتًمع اعمردان وهمػم ذًماؽ ُماـ اعمٜمٙمارات،
ُمث٤مسمقن قمغم ُم٤م أٟمٗم٘مقه ُمـ اًمدراهؿ ،وهؾ ُي َٕمد ذًمؽ صدىم٦م وومٕمؾ ظمػم أم ٓ؟.
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اففصل األول
يف إشناد اخلرؿة وافتلقغ
وضريق افصوؾوة وضريق ادحدثغ
ؿال افسائل :هؾ ُم٤م يذيمره أهؾ اًمٓمرق اعمٕمرووم٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤مُ ،مـ أؾم٤مٟمٞمد ـمارىمٝمؿ
قمـ اإلُم٤مم قمكم يمرم اهلل وضمٝمف ،قمـ رؾماقل اهلل ﷺ ،قماـ ضمؼمياؾ قماـ اهلل شمٕما٤ممم،
ُمٕمتؼم قمٜمد أهؾ احلدي٨م؟
أؿول :أيمثر إؾم٤مٟمٞمد اًمتل يقرده٤م اًم٘مقم ُمـ رضم٤مهلؿ ،وىمد أدرضمٝم٤م سمٕمض أهاؾ
اإلصمٌ٤مت سم٤مؾمؿ :اعمًٚمًؾ سم٤مًمّمقومٞم٦م ،وًمٌس اخلرىم٦م واًمتٚم٘ملم ،شمؼميمً٤م سمذيمر اًمّما٤محللم
وٟمٔمرا ُمٜمٝمؿ إمم أٟماف ٓ يؽمشما٥م قمٚمٞمٝما٤م إٓ إفمٝما٤مر ؿمإم٤مر اًمٗم٘مار،
وُمت٤مسمٕم٦م سمٕمْمٝمؿ،
ً
واًمتٚم٘ملم وُمرضمٕمف إمم اًمذيمر سمال إًمف إٓ اهلل.
يمًم ذيمر طمديثف ذم :رحي٤من اًم٘مٚمقب ،اًمِمٞمخ /يقؾمػ اًمٙمقرا  ،سمًٜمد ؾما٤مىمف إمم
احلًـ اًمٌٍمي ،قمـ قمكم ر

اهلل قمٜمف ،أٟمف ؾم٠مل اًمٜمٌل ﷺ ،وم٘م٤مل :ي٤م رؾماقل اهلل،

دًمٜمل قمغم أىمرب اًمٓمرق إمم اهلل ،وأؾمٝمٚمٝم٤م قماغم قمٌا٤مده ،وأومْماٚمٝم٤م قمٜماد اهلل شمٕما٤ممم؟
وم٘م٤مل« :ي٤م قمكم ،قمٚمٞمؽ سمٛمداوُم٦م ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ذم اخلٚماقات» .وم٘ما٤مل قماكم :هٙماذا
ومْمٞمٚم٦م اًمذيمر ،ويمؾ اًمٜم٤مس ذايمرون ،وم٘م٤مل ﷺ« :ي٤م قماكم ٓ ،شم٘ماقم اًمًا٤مقم٦م وقماغم
وضمااف إرض ُمااـ ي٘مااقل :اهلل اهلل» ،وم٘ماا٤مل اًمٜمٌاال ﷺ ٓ« :إًمااف إٓ اهلل» ،صمااالث
ُمٖمٛمْم٤م قمٞمٜمٞمف راوم ًٕم٤م صقشمف ،وقمكم يًٛمع ،صمؿ ىم٤مل قمكم ر
ُمرات،
ً

اهلل قمٜمف ٓ :إًماف

ُمٖمٛمْم٤م قمٞمٜمٞمف راوم ًٕم٤م صقشمف ،واًمٜمٌل ﷺ يًٛمع ،صمؿ ًم٘ماـ قماكم
إٓ اهلل صمالث ُمرات،
ً
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()1
ضمرا ،إمم آظمر اًمًٜمد اًمذي أورده اًمِمٞمخ
احلًـ ،وهق ًم٘مـ طمٌٞم ًٌ٤م اًمٕمجٛمل  ،وهٚمؿ ً

وم٤مًمح اًمٔم٤مهري( ،)2قمـ ؿمٞمخف إؾمت٤مذ اًمًٞمد /حمٛمد اًمًٜمقد( ،)3ذم ًماٌس اخلرىما٦م
سمٓمريؼ اًمِم٤مذًمٞم٦م ،وىم٤مل :أًمًٌٜمل ـم٤مىمٞمتف شمٜم٤موهل٤م ُمـ رأؾمف وووٕمٝم٤م قمغم رأد .اها.
وىمد أظمذ قمـ طمٌٞم٥م داود اًمٓم٤مئل ،وقمٜمف اًمني اًمً٘مٓمل ،وقمٜمف اجلٜمٞمد ،ومجٞمع
ـمرق اخلرق شمٜمتٝمل إًمٞمف يمًم ذيمروه.
وم٤مًم٘مقم ىمد طمٙمقا قمـ أٟمٗمًٝمؿ سمًٜمد رضم٤مهلؿ ،خل٤مصتٝمؿ ُمـ همػم اًمتازام ـمري٘ما٦م
اعمحدصملم ،وأؾم٤مٟمٞمدهؿ اعمٕمرووم٦م ذم يمت٥م اًمرضم٤مل ،يمًم ٓ شٗمك قمغم أطماد ،ومل شارج
طمدي٨م اًمتٚم٘ملم اعمذيمقر أطمد ُمـ اعمحدصملم ،طمتك اًمًٞمد /حمٛمد ُمرشمْمااك اًمزسمٞمادي
خمرضم٤م.
قمغم ؾمٕم٦م اـمالقمف ذيمره قمـ اًمٙمقرا  ،ومل يٕمرف ًمف ً
ومٝمذا اجلقاب يٙمٗمل اًمً٤مئؾ قمـ ذًمؽ ،ورسمًم رهم٥م ذم ٟم٘مؾ يمالم أهؾ احلدي٨م،
ذم رواي٦م احلًـ اًمٌٍمي قمـ اإلُما٤مم قماكم ،وهاذا مما٤م ؿما٤مع وذاع وُماأل إؾماًمع
واًمٌ٘م٤مع ،طمتك أًمػ ومٞمف سمٕمْمٝمؿ.
وُمـ آظمر اعمحدصملم اًمٕمالُم٦م اًم٘م٤م

 /حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤م  ،ىما٤مل ذم يمت٤مسماف:

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 1طمٌٞم٥م سمـ قمٞمًك اًمٕمجٛمل ،أسمق حمٛمد اًمٌٍماي ،صاح٥م احلًاـ ،ذيماره اسماـ طمٌا٤من ذم اًمث٘ما٤مت
( .)181/6وىم٤مل اًماذهٌل ا ذم اعمٞمازان ( )193/7ا":مل جيارح" .وىما٤مل احلا٤مومظ ا ذم اًمت٘مريا٥م
( )151/1ا":صم٘م٦م قم٤مسمد ُمـ اًمً٤مدؾم٦م".
( ) 2وم٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٔم٤مهري ،ؿمٞمخ اعمّمٜمػ ،يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف سم٤معمديٜم٦م قما٤مم1328( :هاا) .اٟمٔمار :رؾما٤مًم٦م
أسمق سمٙمر ظمقىمػم وضمٝمقده ذم اًمدوم٤مع قمـ قم٘مٞمدة اًمًٚمػً ،ماألخ /سمادر اًماديـ ٟما٤مفمريـ ،ص (.)66
واٟمٔمر :إقمالم ( ،)326/7وأقمالم اعمٙمٞملم (.)648
( )3حمٛمد سمـ قمكم اًمًاٜمقد ،ىمادم ُمٙما٦م ،ويم٤مٟما٧م ًماف طمٚم٘ما٦م سم٤معمًاجد احلارام ،يم٤مٟما٧م ووم٤مشماف ؾماٜم٦م:
(1276ها) .اٟمٔمر :أقمالم اعمٙمٞملم ص (.)542 ،541
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اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م ذم إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م" :طمدي٨م :أن اًمٜمٌل ﷺ أًماٌس اخلرىما٦م
قمغم اًمّمقرة اعمتٕم٤مروم٦م سملم اًمّمقومٞم٦م ،سم٤مـمؾ ٓ أصؾ ًمف.
ىم٤مل اسمـ طمجر :مل يرد ذم ظمؼم صحٞمح وٓ طمًاـ وٓ وإمٞمػ ،أن اًمٜمٌال ﷺ
أًمٌس اخلرىم٦م قمغم اًمّمقرة اعمتٕم٤مروم٦م سملم اًمّمقومٞم٦م أطمدً ا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،وٓ أُمر أطمدً ا
حي٤م ومٝمق سم٤مـمؾ.
ُمـ أصح٤مسمف أن يٗمٕمؾ ذًمؽ ،ويمٚمًم يروى ذم ذًمؽ س ً
ؽمى أن قمٚم ًٞم٤م أًمٌس اخلرىم٦م احلًـ اًمٌّماري؟! وم٢من أئٛما٦م احلادي٨م مل
وىم٤ملُ :مـ اعمُ ْٗم َ َ
يثٌتقا ًمٚمحًـ ُمـ قمكم ؾمًم ًقم٤م ،ومْم ً
ال قمـ أن يٚمًٌف اخلرىم٦م.
وىمد سح سمٛمثٚمًم ذيمره مج٤مقم٦م ُمـ احلٗما٤مظ :يم٤مًمادُمٞم٤مـمل واًماذهٌل واسماـ طمٌا٤من،
واًمٕمالئل واًمٕمراىمل واسمـ ٟم٤مس"( .)1اها.
وىم٤مل اعمال قماكم اًم٘ما٤مري ذم :اعمقواققم٤مت ،ذم طمارف اًماالمً" :ماٌس اخلرىما٦م
اًمّمقومٞم٦م ويمقن احلًـ اًمٌٍمي ًمًٌٝم٤م ُمـ قمكم ،أـمٌؼ اعمحدصمقن قمغم أٟماف ٓ أصاؾ
ًمف"( .)2اها.
وىم٤مل ذم آظمره٤م" :وُم٤م يذيمره سمٕمْمٝمؿُ :مـ أن احلًـ اًمٌٍمي ًمٌس اخلرىم٦م ُمـ
قمكم سم٤مـمؾُ ،مع أن احلًـ مل يًٛمع ُمـ قمكم ،ومل يرد ذم ظمؼم وٕمٞمػ أٟماف ﷺ أًماٌس
اخلرىم٦م قمغم اًمّمقرة اعمتٕم٤مروم٦م سملم اًمّمقومٞم٦م ،وٓ أُمر ٕطمد ُماـ أصاح٤مسمف ،وٓ أُمار
حي٤م سم٤مـمؾ ،ذيمر ذًمؽ إئٛم٦م اعمت٠مظمرون
أطمدً ا ُمٜمٝمؿ سمٗمٕمٚمٝم٤م ،ويمٚمًم يروى ذم ذًمؽ س ً
شمِمٌٝم٤م سما٤مًم٘مقم وشمؼميمًا٤م سمٓماري٘متٝمؿ ،إذ
ُمـ اعمحدصملمٟ .مٕمؿ ًمًٌٝم٤م وأًمًٌٝم٤م مجع ُمٜمٝمؿً :
ورود ًمًٌٝمؿ هل٤م ُمع اًمّمحٌ٦م اعمتّمٚم٦م إمم يمٛمٞمؾ سمـ زي٤مد ،وهاق صاح٥م قمٚم ًٞما٤م ر
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1ص ( ،)253ح ( ،)116حت٘مٞمؼ :قمٌداًمرمحـ سمـ حيٞمك اعمٕمٚمٛمل.
( )2اعمّمٜمقع ذم ُمٕمروم٦م احلدي٨م اعمقوقع ،ص (.)144
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اهلل قمٜمف اشمٗم٤م ًىم٤م ،وذم سمٕمض اًمٓمرق اشمّم٤مهل٤م سم٠مويس اًم٘مر  ،وهاق ىماد اضمتٛماع سمٕمٛمار
وقمكم ر

اهلل قمٜمٝمًم ،ويمذا ُم٤م اؿمتٝمر سمٞمٜمٝمؿُ :مـ أن اًمٜمٌل ﷺ أوىص قمٛمار وقمٚم ًٞما٤م

ضمارا...
سمخرىمتف ٕويس ،وأهنًم ؾمٚمًمه٤م إًمٞمف ،وأهن٤م وصٚم٧م إًمٞمٝمؿ ُمع أويس ،وهٚمؿ ً
أيْم٤م"( .)1اها.
ومال أصؾ ًمف ً
وىم٤مل احل٤مومظ اًمًخ٤موي ذم :اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م ُم٤م ٟمّمف" :طمدي٨م ظمرىم٦م اًمّمقومٞم٦م،
ويمقن احلًـ اًمٌٍمي ًمًٌٝم٤م ُمـ يد قماكم سماـ أ ـم٤مًما٥م ،ىما٤مل اسماـ دطمٞما٦م واسماـ
اًمّمالح :إٟمف سم٤مـمؾ ،ويمذا ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م" .وذيمر ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمِمقيم٤م قمٜمف ،صمؿ ىم٤مل" :ومل
يٜمٗمرد ؿمٞمخٜم٤م هبذا ،سمؾ ؾمٌ٘مف إًمٞمف مج٤مقم٦م ممـ ًمًٌٝم٤م وأًمًٌٝم٤م :يم٤مًمادُمٞم٤مـمل واًماذهٌل
واهلٙم٤مري ،واسمـ طمٌ٤من واًمٕمالئل واعمٕمالـمل ،واًمٕمراىمل واسماـ اعمٚم٘ماـ وإٟمٌا٤مد،
واًمؼمه٤من احلٚمٌل واسمـ ٟم٤مس اًمديـ"(.)2
صمؿ ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ" :وإٟمٙم٤مري حلاديثٝم٤م ُماع إًمٌا٤مد إي٤مها٤م جلًمقما٦م ُماـ أقمٞما٤من
اًمّمقومٞم٦م :اُمتث٤مًٓ إلًمازاُمٝمؿ زم ذًماؽ ،طمتاك دما٤مه اًمٙمٕمٌا٦م اعمِمااروم٦م :شمؼميمًا٤م سماذيمر
اًمّم٤محللم ،واىمتٗم٤م ،سمٛمـ أصمٌتف ُمـ احلٗم٤مظ اعمٕمتٛمديـ"(.)3
وىم٤مل اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ اسمـ اجلزري( ،)4سمٕمد ؾمقق ؾماٜمد ًماٌس اخلرىما٦م ُماـ
ـمريؼ احلًـ اًمٌٍمي قمـ قمكم" :يمذا وصٚم٧م إًمٞمٜما٤م ظمرىما٦م اًمّماقف ُماـ ـمرياؼ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

()1اعمّمٜمقع ذم ُمٕمروم٦م احلدي٨م اعمقوقع  ،ص (.)169 ،168
()2اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م ،ص ()321ح (.)852
( )3اعمّمدر اًمً٤مسمؼ.
( ) 4ؿمٛمس اًمديـ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ،احلًلم سمـ أ اًمٖمٜم٤مئؿ اًمتٖمٚمٌل اجلزريُ ،مًٜمد اًمِم٤مم ،وزم اًم٘مْم٤م ،هبا٤م،
وشمقذم ؾمٜم٦م626( :ها) .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌال.)283/22( ،
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اهلل قمٜمف،

يمًم ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمًٞمقـمل ،وًمٙمٜمف أًمػ رؾم٤مًم٦م ؾمًمه٤م :احت٤مف اًمٗمرىما٦م سمقصاؾ اخلرىما٦م.
أصمٌ٧م ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مسة احلًـ ًمإلُم٤مم قمكم ورؤيتف ًمف ،وقمٛمره ٟمحق أرسمع قمِماارة ؾماٜم٦م،
وروايتف قمٜمف ُماـ ـمرياؼ اًمؽمُماذي واًمٜمًا٤مئل ،واإلُما٤مم أمحاد واحلا٤ميمؿ واًمْماٞم٤م،
اعم٘مادد ،وأ ٟمٕماٞمؿ واًمادارىمٓمٜمل وأ يٕمااغم واًمٓمحا٤موي ،وٟم٘ماؾ سمٕمْماٝمؿ قمااـ
اًمذهٌل :أن احلًـ اًمٌٍمي روى قمـ قمثًمن وقمكم وقمٛمران سمـ احلّمالم ،وُمٕم٘ماؾ
سمـ يً٤مر وأ سمٙمرة وأ ُمقؾماك إؿمإمري ،واسماـ قمٌا٤مس وقمٛمارو سماـ شمٖمٚما٥م،
وضمٜمدب وقمٌداهلل سمـ قمٛمر .ومل يذيمر روايتف قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمًمن ،ومٝماق يادل قماغم
وٕمػ ُم٤م رواه اًمٙمالسم٤مذي ُمـ احلدي٨م اًمً٤مسمؼ.
وتلخص من ذفك :أن أيمثر اعمحدصملم ضم٤مر قمغم إٟمٙم٤مر ؾمًمع احلًـ ُمـ اإلُما٤مم
قمكم ،وُمـ ىم٤مل سمًًمع احلًـ ُمٜمف ٓ ي٘ماقل سمٚمٌا٤مس اخلرىما٦م واًمتٚم٘مالم ،إٓ إذا صاح
اًمًٜمد إًمٞمف( ،)2وٓ يٚمزم ُمـ صمٌقت اًمًًمع اًمذي هق أُمر قم٤مم ،صمٌاقت اخلا٤مص هبٞمئا٦م
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1ىم٤مل اعمزي ا ذم هتاذي٥م اًمٙماًمل ( )97/6ا":رأى قماكم سماـ أ ـم٤مًما٥م ،وـمٚمحا٦م سماـ قمٌٞماد اهلل،
وقم٤مئِم٦م ،ومل يّمح ًمف ؾمًمع ُمـ أطمد ُمٜمٝمؿ" .وىم٤مل مه٤مم سمـ حيٞمك قمـ ىمت٤مدة":واهلل ُم٤م طمدصمٜم٤م احلًـ
قمـ سمدري ُمِم٤مومٝم٦م" .اعمّمدر ٟمٗمًف (.)122/6
( )2ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ا ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ( )44/8ا ذم يمالُمف قمغم إؾمٜم٤مد اخلرىم٦م":وومٞمٝما٤م :أن احلًاـ
صح٥م قمٚمٞمً٤م ،وهذا سم٤مـمؾ سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اعمٕمروم٦م :وم٢مهنؿ ُمتٗم٘مقن قمغم أن احلًـ مل جيتٛمع سمٕماكم ،وإٟماًم
أظمذ قمـ أصح٤مب قمكم ...واحلًـ وًمد ًمًٜمتلم سم٘مٞمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر ،وىمتؾ قمثًمن وهاق سم٤معمديٜما٦م،
يم٤مٟم٧م أُمف أُم٦م ٕم ؾمٚمٛم٦م ،ومٚمًم ىمتؾ قمثًمن محؾ إمم اًمٌٍمة ،ويم٤من قمكم سم٤مًمٙمقوما٦م ،واحلًاـ ذم وىمتاف
صٌل ُمـ اًمّمٌٞم٤من ٓ يٕمرف وٓ ًمف ذيمر".
وىمد شمقؾمع ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ( ،)47/8ذم ٟم٘مد إؾمٜم٤مد اخلرىما٦م ،وىما٤مل":وىماد يمتٌا٧م
أؾم٤مٟمٞمد اخلرىم٦مٟٕ :مف يم٤من ًمٜم٤م ومٞمٝم٤م أؾم٤مٟمٞمد ،ومٌٞمٜمتٝم٤م ًمٞمٕمرف احلؼ ُمـ اًمٌ٤مـمؾ".
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اًمٚمٌس ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٚم٘ملم ،وإذا طمٙمؿ قمغم اًمًٜمد سم٤مٓشمّما٤مل واًمروماع ،وم٤مًمٔما٤مهر أٟماف ٓ
شرج قمـ احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمْمٕمػٕ :ن احل٤مومظ اسمـ طمجر ذيمر ذم :شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م،
يمثػما ويدًمس"(.)1
ذم شمرمج٦م احلًـ ُم٤م ٟمّمف" :صم٘م٦م وم٘مٞمف وم٤موؾ ُمِمٝمقر ،ويم٤من يرؾمؾ ً
اها.
وىم٤مل اًمٕمراىملُ" :مراؾمٞمؾ احلًـ اًمٌٍمي قمٜمد اعمحدصملم ؿمٌف اًمريح".
وىمد ذم اًمتدًمٞمس أيمثر اًمٕمٚمًم ،،وهق ُمٙمروه ضمدً ا ،وُمـ قمرف سماف ومٝماق اروح
قمٜمد مج٤مقم٦م ٓ ،شم٘مٌؾ روايتف ُمٓمٚم ً٘ما٤م ،وسمٕمْماٝمؿ ومّماؾ ذم ذًماؽ( ،)2يماًم يٕمٚماؿ ُماـ
ُمّمٓمٚمح احلدي٨م.
ومال ُمٗمر ُمـ احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمْمٕمػ قماغم ؾماٌٞمؾ اًمتٜما٤مزل ذم ؾماًمع احلًاـ ُماـ
اإلُم٤مم قمكم ،وىمد ُذيمر أٟمف ٓ جيقز اًمٕمٛمؾ سم٤مًمْمٕمٞمػ إٓ سمثالصم٦م ذوط:
إول :أن ٓ يِمتد وٕمٗمف.
اًمث٤م  :أن يٜمدرج حت٧م أصؾ قم٤مم.
اًمث٤مًم٨م :أن ٓ شمٕمت٘مد ؾمٜمٞمتف.
وفك أن تقول :إن أصؾ اًمٚمٌس وارد ،وم٘مد أًمٌس اًمٜمٌل ﷺ قمٚم ًٞما٤م واسماـ قماقف
قمٌ٤مؾم٤م ووًمده يمًا٤م ،ودقما٤م
اًمٕمًمُم٦م ،وأرظمك ًمألول ـمرومٝم٤م وًمٚمث٤م ـمرومٞمٝم٤م ،وأًمٌس ً
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )165/2( )1وشمٙمٛمٚم٦م اًمٜمص ":ىم٤مل اًمٌزار :يم٤من يروي قمـ مج٤مقم٦م مل يًٛمع ُماٜمٝمؿ ،ومٞمتجاقز وي٘ماقل:
طمدصمٜم٤م وظمٓمٌٜم٤م ...يٕمٜمل :ىمقُمف اًمذيـ طمدصمقا وظمٓمٌقا سم٤مًمٌٍمة."...
( )2قمده احل٤مومظ اسمـ طمجر ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعمدًمًلم ،وهؿ ُمـ اطمتٛمؾ إئٛم٦م شمدًمٞمًف ،وأظمرضمقا
ًمف ذم اًمّمحٞمح :إلُم٤مُمتف وىمٚم٦م شمدًمٞمًف ذم ضمٜم٥م ُم٤م روى .اٟمٔمر :شمٕمرياػ أهاؾ اًمت٘ماديس سمٛمراشما٥م
اعمقصقوملم سم٤مًمتدًمٞمس ،ص (.)56
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هلؿ ،يمًم هق ُمٕمروف قمٜمد اعمحدصملم ُمـ ـمرق شم١ميد اًمرواي٦م قمـ احلًـ اًمٌٍميُ ،مـ
همػم اًمتزام اهلٞمئ٦م اعمٕمرووم٦م وآضماتًمع هلا٤م ،وماذًمؽ راضماع إمم اؾمتحًا٤من اًمِماٞمقخ،
ىم٤مصديـ سم٤مخلرىم٦م رسمط اًمّمحٌ٦م سم٠موًمٞم٤م ،اهلل وإفمٝم٤مر ؿمإم٤مر اًمٗم٘مار ،وىماد ٟم٘مٚمٜما٤م ًماؽ
إًمٌ٤مس إؾمت٤مذ /اًمًٜمقد ـم٤مىمٞمتف ًمتٚمٛمٞمذه اًمِمٞمخ /وم٤مًمح اعمد .
وفك أن تقول :إن طمدي٨م اًمتٚم٘ملم اًمً٤مسمؼ ًمف ؿم٤مهد :وهق ي١ميده ُم٤م رواه اًمٌازار
واًمٓمؼما واإلُم٤مم أمحد واحل٤ميمؿ ،قمـ يٕمغم سماـ ؿماداد سماـ أوس ،وقمٌا٤مدة طما٤مرض
ومّمدىمف ،وىما٤مل :سم٤ميٕمٜما٤م رؾماقل اهلل ﷺ وم٘ما٤مل« :وماٞمٙمؿ همريا٥م؟» .يٕمٜمال :أهاؾ
اًمٙمت٤مب ،وم٘مٚمٜم٤م ٓ :ي٤م رؾمقل اهلل ،وما٠مُمر سمٖمٚماؼ اًمٌا٤مب ،وم٘ما٤مل« :ارومٕماااقا أياديٙمؿ
وم٘مقًماااقا ٓ :إًمف إٓ اهلل» ،ومرومٕمٜم٤م أيديٜم٤م ؾم٤مقم٦م صمؿ ىم٤مل« :اًمٚمٝمؿ إٟمؽ سمٕمثتٜمال هباذه
اًمٙمٚمٛم٦م وأُمرشمٜمل هب٤م ،ووقمدشمٜمل قمٚمٞمٝم٤م اجلٜم٦م ،وإٟماؽ ٓ ختٚماػ اعمٞمٕما٤مد» ،صماؿ ىما٤مل:
«أسمنموا وم٢من اهلل ىمد همٗمر ًمٙمؿ»(.)1
ىم٤مل اًمٌزار" :وهاذا ٓ ٟمٕمٚمٛماف ياروى إٓ هباذا اإلؾماٜم٤مد ،ومل يقضماد ذم روايا٦م
سمٕمْمٝمؿ :سم٤ميٕمٜم٤م رؾمقل اهلل ﷺ .هٙمذا ٟم٘مٚمف سمٕمض أهاؾ اًمٓمرياؼ" .وىما٤مل" :وهاذا
احلدي٨م أصؾ ًمتٚم٘ملم ُمِم٤ميخ اًمٓمري٘م٦م اًمذيمر جلًمقم٦م ُمـ اعمريديـ ،وذم اًمتحٗمظ قماـ
إضمٜمٌل قمـ ـمري٘متٝمؿ ومٞمًم شّمٝمؿ ،ويم٤من اًمًٌ٥م ذم قمدم ؿمٝمرة اًمٚماٌس واًمتٚم٘مالم
قمٜمد أوائؾ أهؾ احلدي٨م :أن هذا أُمر ظما٤مص خلاقاص ُماـ أهاؾ ؾماٚمقك ،ـمرياؼ
اًمٕمزيٛم٦م اًمذيـ يٛمٞمٚمقن إمم ؾمؽم أطمقاهلؿ وأقمًمهلؿ ،وًمٞمس يمرواي٦م إطم٤مدي٨م وٟم٘ماؾ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1رواه أمحااد ( ،)124/4واحلاا٤ميمؿ ذم اعمًااتدرك ( ،)679/1واًمٌاازار ذم ُمًااٜمده (،)156/7
واًمٓمؼما ذم ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم (.)158/2
ىم٤مل اهلٞمثٛمل ا ذم ٛمع اًمزوائد ( )81/11ا قمـ إؾمٜم٤مد أمحد":ومٞمف :راؿمد سمـ داود ،وىمد وصم٘مف هماػم
واطمد وومٞمف وٕمػ ،وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف صم٘م٤مت" .وىم٤مل احل٤مومظ ا ذم اًمت٘مري٥م (ص )214ط .قمقاُمف ا قمـ
راؿمد":صدوق ًمف أوه٤مم".
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إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمٓمٝمرة ،اعمراد هب٤م اًمٕمٛمقم طمتك يِمتٝمر"(.)1
وؿد تقدم يف ادقدمة :أن أُمار اًمادِّ يـ ٓ ظمّمقصاٞم٦م ومٞماف ٕطماد ،واؾمتحْما٤مر
قمٔمٛم٦م اهلل سم٤معمراىمٌ٦م ،وشمدسمر ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م اإلظمالص ،هق اعم٘مّمقد ُمـ اًمتٚمٗمظ هب٤م ،مما٤م
يت٠ميمد قمغم يمؾ ذايمر طمْمقر ىمٚمٌف قمٜمد اًمذيمر ،وشمّمقر ُمٕمٜمك ُم٤م يٜمٓمؼ سمف ،وًماٞمس ًماف
ُمـ اًمثقاب إٓ سمٛم٘مدار ُم٤م قم٘مؾ ُمٜمف ،وٓ ظمّمقصاٞم٦م ومٞماف خل٤مصا٦م قماغم قم٤مُما٦م ،وٓ
ظم٤مص٤م سمخقاص اًمّمدر إول ًمتقومر اًمٜم٘ماؾ سمٞماٜمٝمؿ سماذًمؽ ،ومل
شمٙمتؿ ومٞمف ،وًمق يم٤من ً
يٙمـ ؿمٕم٤مر اًمٗمرىم٦م ُمـ اخلقاص دون أظمرىُ ،مع أن ؾم٤مئر ُمِم٤ميخ اًمٓمرياؼ ي٘مٌٚماقن
ُمـ أراد اًمدظمقل ومٞمٝم٤م ،وًمق ُمـ اًمٕم٤مُم٦م ،ومْم ً
ال قمـ اخل٤مص٦م.
ٟمٕمؿ إن سمٕمْمٝمؿ يًتّمٕم٥م شمًٚمٞمؽ أهاؾ اًمٕمٚماؿ اًمٔما٤مهر ،وي٘ماقل :إن اًمٕمٚماؿ
طمج٤مب .وىمد شم٘مدم اًمرد قمغم ُمـ ي٘مقل ذًمؽ ،إٓ إن أراد اًمّمٕمقسم٦م ُماـ ضمٝما٦م رؤيا٤م
اًمٕم٤ممل ًمٜمٗمًف ،واُمتٞم٤مزه سمف قمغم همػمه إمم درضم٦م ٓ شمٜمٌٖمل.
وىمد ص٤مر ؿمٕم٤مر أهاؾ اًمٓمرياؼ إًمٌا٤مس اخلرىما٦م واًمتٚم٘مالم(ُ ،)2ماع اظماتالف ذم
شمِماٌٝم٤م سم٤معمٌ٤ميٕما٤مت اًمٜمٌقيا٦م( ،)3ويٗمرواقن أهنا٤م
اًمٙمٞمٗمٞم٦م ،وسمٕمْمٝمؿ يْمٞمػ اعمٌ٤ميٕم٦م
ً
ظمالوم٦م سم٤مـمٜمٞم٦م ،وًمٞمتٝمؿ وىمٗمقا قمٜمد احلد اًمنمقمل اًمذي وىمػ قمٜمده ؾمٚمٗمٝمؿ :اجلٜمٞماد
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1مل أىمػ قمٚمٞمف.
( )2ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م (":)47/8وىمد قم٘مؾ سم٤مًمٜم٘مؾ اعمتاقاشمر :أن اًمّماح٤مسم٦م مل يٙمقٟماقا
يٚمًٌقن ُمريدهيؿ ظمرىم٦م ،وٓ اًمت٤مسمٕمقن".
( )3هذه ُمـ اًمٌٞمٕم٤مت اًمٌدقمٞم٦م ،أُم٤م اًمٌٞمٕم٦م ذم اإلؾمالم ومٝمل ُمٕمرووم٦مُ :مٜمٝما٤مُ :ما٤م يٙماقن قماغم اإلؾماالم.
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م يٙمقن قمغم اجلٝم٤مد واًمٜمٍمة واعمٜمٕم٦م .وُمٜمٝم٤مُ :ما٤م يٙماقن قماغم اًمًاٛمع واًمٓم٤مقما٦م ًمإلُما٤مم.
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م يٙمقن قمغم اهلجرة .وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمٌ٤ميٕم٦م اًمتٚمٛمٞمذ ًمِمٞمخف.
اٟمٔمر :شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ وأدًمتف :اإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلًمقم٦م( ،ص )211ومًم سمٕمده٤م.
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وٟم٤مومح قمٜمف ،وم٤مرشمٗمع صٞمتف سم٢مقمالٟمف ُمت٤مسمٕم٦م اًمٙمتا٤مب واًمًاٜم٦م ،واعمحادصمقن يًاٚمٙمقن
اًمٓمري٘م٦م اًمٕمٛمري٦م ذم طمًؿ إُمقر اًمٌدقمٞم٦م سم٤مًمتٛمًؽ سم٤مًمًٜم٦م ،وم٘مد يتقًمد ُمـ اًمٌدقما٦م
اًمقاطمدة أًمقف :اٟمٔمر :إمم أ طمٗمص أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر ،عم٤م ؾماٛمع اًمرضماؾ ي٘ماقل:
"ًمٌٞمؽ ي٤م ذا اعمٕم٤مرج"( )1قماله سم٤مًمدرة.
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِمقيم٤م ً" :مً٧م أطم٥م عمـ أراد اًم٘مرب إمم اهلل ،واًمٗمقز سماًم ًمدياف،
واًمٔمٗمر سمًم قمٜمده ،أن يتًٌ٥م إمم ذًمؽ سمًٌ٥م ظم٤مرج قمٜمٝمًمُ :مـ ري٤مو٦م أو ٤مهدة أو
ظمٚمقة أو ُمراىمٌا٦م ،أو ي٠مظماذ قماـ ؿماٞمخ ُماـ ؿماٞمقخ اًمٓمري٘ما٦م اًمّماقومٞم٦م ؿماٞم ًئ٤م ُماـ
آصٓمالطم٤مت اعمقصٚم٦م قمٜمدهؿ ،سمؾ يٓمٚم٥م قمٚمؿ اًمٙمت٤مب واًمًاٜم٦م ،وي٠مظماذمه٤م قماـ
اًمٕمٚمًم ،اعمت٘مٜملم اعم١مصمريـ هلًم قمغم همػممه٤م ،اعمتجٜمٌلم ًمٕمٚمؿ اًمارأي وُما٤م يقصاؾ إًمٞماف،
اًمٜم٤مومريـ قمـ اًمت٘مٚمٞمد وُم٤م حيٛمؾ قمٚمٞمف ،وم٢مٟمف إذا ومٕمؾ ذًمؽ ؾمٚمؽ ُمًٚمؽ اًمٜمٌقة ،وفمٗمر
هبدي اًمّمح٤مسم٦م ،وؾمٚمؿ ُمـ اًمٌدقم٦م يم٤مئٜم٦م ُم٤م يم٤مٟم٧م ،ومٕمٜمد ذًمؽ حيٛمد ُمناه ،ويِمٙمر
ُمًٕم٤مه ،ويٗمقز سمخػم أوٓه وأظمراه.)2("...
وىم٤مل ومٞمف ا ذم اًمٙمالم قمغم اًمٓم٤مئٗم٦م اعمدقمقة سم٤معمتّماقوم٦م ا" :وم٘ماد يما٤من أول هاذا
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1أظمرضمف اسمـ أ ؿمٞمٌ٦م ذم ُمّمٜمٗمف ( ،)214/3وأمحد ذم ُمًاٜمده ( ،)171/1واًمٌٞمٝم٘مال ذم اًمٙماؼمى
( ،)45/5وأسمق يٕمغم ( ،)77/2واًمٌزار ( ،)77/4واًمدارىمٓمٜمل ذم اًمٕمٚماؾ ( :)385/4أن ؾمإمدً ا
ؾمٛمع رضمالً ي٘مقلً :مٌٞمؽ ذا اعمٕم٤مرج ،وم٘م٤مل :إٟمف ًمذو اعمٕم٤مرج ،وًمٙمٜما٤م يمٜما٤م ُماع اًمٜمٌال ﷺ ٓ ٟم٘ماقل
ذًمؽ.
ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم ٛمع اًمزوائد (":)223/3رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح ،إٓ أن قمٌاداهلل مل يًاٛمع ُماـ
ؾمٕمد سمـ أ وىم٤مص".
( ) 2اٟمٔمر :آداب اًمٓمٚم٥م ًمٚمِمقيم٤م  .وذم إصؾ ئمٝمر أهن٤م ُميوب قمٚمٞمٝم٤مً ،مٙمـ اًمٙمالم ُمًت٘مٞمؿ ،وٓ
أرى طم٤مضم٦م ًمٚميب قمٚمٞمٝم٤م .واهلل أقمٚمؿ.
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إُمر يٓمٚمؼ هذا آؾمؿ قمغم ُمـ سمٚمغ ذم اًمزهد واًمٕمٌ٤مدة ،إمم أقمغم ُمٌٚمغ ،وُمِمك قماغم
هدي اًمنميٕم٦م اعمٓمٝمرة ،وأقمرض قمـ اًمدٟمٞم٤م وصد قمـ زيٜمتٝم٤م ،ومل يٖمؽم سمٌٝمجتٝم٤م ،صمؿ
وُمادرضم٤م إمم اًمتالقما٥م سم٠مطمٙما٤مم
طمدث أىمقام ضمٕمٚمقا هذا إُمر ـمري ً٘ما٤م إمم اًمادٟمٞم٤م،
ً
ً
ؿماٞمخ٤م يٕمٚمٛمٝماؿ يمٞمٗمٞما٦م
اًمنمع ،وُمًٚمٙمً٤م إمم أسمقاب اًمٚمٝمق واخلالقم٦م ،صمؿ ضمٕمٚمقا هلؿ
حل٤م وـمري٘متف طمًٜم٦م ،وماٞمٚم٘مـ أشمٌ٤مقماف يمٚماًمت
اًمًٚمقك ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٙمقن ُم٘مّمده ص٤م ً
شمٌ٤مقمدهؿ ُمـ اًمدٟمٞم٤م وشم٘مرهبؿ ُمـ أظمرة ،ويٜم٘مٚمٝمؿ ُمـ رشمٌ٦م إمم( )1رشمٌ٦م ،قمغم أقمراف
يتٕم٤مرومقهن٤م ،وًمٙمٜمف ٓ شٚمق هم٤مًم٥م ذًمؽ ُمـ خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع ،وظمروج قماـ يمثاػم ُماـ
آداسمف .واخلػم يمؾ اخلػم ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،ومًم أظمرج قمـ ذًمؽ ومال ظماػم ومٞماف ،وإن
ضم٤مٟ،م٤م أزهد اًمٜما٤مس ذم اًمادٟمٞم٤م أرهماٌٝمؿ ذم أظمارة ،وأشم٘ما٤مهؿ هلل وأظمِما٤مهؿ ًماف ذم
اًمٔم٤مهر ،وم٢مٟمف ٓ زهد عمـ مل يٛمش قمغم اهلدي اًمٜمٌقي ،وٓ شم٘ماقى وٓ ظمِماٞم٦م عماـ مل
يًٚمؽ اًمٍماط اًمًقي :وم٢من إُمقر ٓ شمٙمقن ـم٤مقم٤مت سمٙمثرة اًمتٕم٥م ومٞمٝم٤م وإي٘م٤مقمٝم٤م
قمغم أسمٚمغ اًمقضمقه ،سمؾ اًمٓم٤مقم٦م ُم٤م واومؼ اًمًٜم٦م.
واقمتؼم سم٤مخلقارج ،وم٢مٟمف ىمد وصٗمٝمؿ اًمٜمٌل ﷺ سمًم وصػُ ،ماـ شمٚماؽ اًمٕمٌا٤مدات
واعمج٤مهدات اًمتل ٓ شمٌٚمغ قمٌ٤مدشمٜم٤م وٓ ٤مهدشمٜم٤م إمم رُ ،مٜمٝم٤م ،وم٘ما٤مل ﷺ« :إهنا٤م ٓ
دم٤موز شمراىمٞمٝمؿ» .وىم٤مل ﷺ« :إهنؿ يٛمرىماقن ُماـ اًمادِّ يـ يماًم يٛمارق اًمًاٝمؿ ُماـ
اًمرُمٞم٦م»( .)2وىم٤مل ﷺ« :إهنؿ يمالب اًمٜم٤مر»( .)3ومٙم٤مٟم٧م شمٚماؽ اًمٓم٤مقما٤مت اًمّماقري٦م
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1ذم إصؾ":قمغم".
( ) 2اٟمٔمر :اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،ذم يمتا٤مب :إدب ح( ،)552/11( )6163وُمًاٚمؿ ذم اًمزيما٤مة ح
( .)744/2( )1164وأمحد ذم اعمًٜمد ( )65/3وهمػمهؿ.
وًمٚمتقؾمع ذم اًمتخري٩م ،اٟمٔمر :ختري٩م يمت٤مب :اًمنميٕم٦م ًمألضمري ،ح (.)334/1( )39
( )3رواه قمٌاااداًمرزاق ذم اعمّماااٜمػ ،ح ( ،)152/11( )18663وأمحاااد ذم اعمًاااٜمد (،)353/5
=
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ُمـ اًمّمالة واًمّمقم واًمتٝمجد واًم٘مٞم٤مم ،هل ٟمٗمس اعمٕم٤ميص اعمقضمٌ٤مت ًمٚمٜم٤مر ،وهٙمذا
يمؾ ُمـ رام اًمٓم٤مقم٦م قمغم همػم اًمقضمف اعمًٜمقن ،وم٢مٟماف رسماًم يٚمحاؼ سما٤مخلقارج :سمجا٤مُمع
وىمقع ُم٤م أـم٤مقمقا اهلل شمٕم٤ممم سمف قمغم همػم ُم٤م ذقمف هلؿ.
وإ ٕظمِمك أن يٙمقن ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾُ ،م٤م ي٘مع ُماـ يمثاػم ُماـ اعمتّماقوم٦مُ ،ماـ
ومرارهؿ قمـ زيٜم٦م اًمدٟمٞم٤م ُمع ُم٤م يالزُمقٟمف ُمـ وفم٤مئػ اًمتخِمع وآٟمٙمً٤مر ،واًمتٚمٝمػ
واًمت٠مؾمػ واًمٍماخ شم٤مرة ،واهلدو ،أظمرى ،واًمري٤موا٤مت واعمج٤مهادات ،وُمالزُما٦م
أذيم٤مر مل شمرد ذم اًمنمع ،قمغم صٗم٤مت مل ي٠مذن هبا٤م اهلل قماز وضماؾُ ،ماع ُمالزُما٦م شمٚماؽ
اًمثٞم٤مب اخلِمٜم٦م اًمدرٟم٦م ،وهمػم ذًمؽ ُمـ اخلراوم٤مت اًمتل ًمق يم٤من ومٞمٝم٤م أدٟمك ظمػمً ،مٙم٤من
رؾمقل اهلل ﷺ وأصح٤مسمف اًمذيـ هؿ ظمػم اًم٘مرون ،أومم هب٤م.
وٓ أٟمٙمر أن ذم هاذه اًمٓم٤مئٗما٦م ُماـ ىماد سمٚماغ ذم هتاذي٥م ٟمٗمًاف ،وهمًاٚمٝم٤م ُماـ
اًمٓمقاهمٞم٧م اًمٌ٤مـمٜم٦م ،وإصٜم٤مم اعمًتقرة قماـ اًمٜما٤مس :يم٤محلًاد واًمٙماؼم واًمٕمجا٥م
ضمًاٞمًم،
قمٔمٞمًم ،وارشم٘مك ُمرشم٘مك
واًمري٤م ،،وحمٌ٦م اًمثٜم٤م ،واًمنمف واعم٤مل واجل٤مهُ ،مٌٚم ًٖم٤م
ً
ً
وًمٙمٜمل أيمره أن يتداوى سمٖمػم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وأن يتٓمٌ٥م سمٖمػم اًمٓم٥م اًمذي اظمت٤مره
اهلل شمٕم٤ممم ًمٕمٌ٤مده ،وم٢من ذم اًم٘مقارع اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمزواضمر اعمّمٓمٗمقي٦مُ ،م٤م يٖمًؾ يمؾ ىماذر
[يدطمض] ( )1يمؾ درن ،ويدومع يمؾ ؿمٌٝم٦م ،وم٠مٟما٤م أطما٥م ًمٙماؾ قمٚمٞماؾ ذم اًماديـ ،أن

=

واًمؽمُمذي ذم اًمتٗمًػم ح ( ،)226/5( )3111وىما٤مل":طمادي٨م طمًاـ" .واسماـ ُم٤مضماف ()176
(ُ ،) 62/1مـ طمدي٨م :أ هم٤مًم٥م أٟمف ؾمٛمع أسم٤م أُم٤مُم٦م سمف ،وإؾمٜم٤مده طمًـ .اٟمٔمر :ختاري٩م اًمنمايٕم٦م،
ح ( ،)364/1( )58وح (.)371/1( )61
وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م :ؾمٕمٞمد سمـ ضمٝمًمن ،وأظمر ُمـ طمدي٨م :اسمـ أ أورم.

( )1ذم إصؾ":يرطمض".
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ُمتٗمٝمًم عمٕم٤مٟمٞماف ،سم٤مطم ًثا٤م
ُمتدسمرا ًمف
يتداوى هبذا اًمدوا ،،ومٞمٕمٙمػ قمغم شمالوة يمت٤مب اهلل
ً
ً
قمـ ُمِمٙمالشمف ،ؾم٤مئ ً
ال قمـ ُمٕمْمالشمف ،ويًتٙمثر ُمـ ُمٓم٤مًمٕم٦م اًمًػمة اًمٜمٌقيا٦م ،ويتادسمر
ُم٤م يم٤من ﷺ يٗمٕمٚمف ذم ًمٞمٚمف وهن٤مره ،ويتٗمٙمر ذم أظمالىمف وؿمًمئٚمف وهديف وؾماٛمتف ،وُما٤م
يم٤من قمٚمٞمف أصح٤مسمف ،ويمٞمػ يم٤من هدهيؿ ذم قمٌ٤مداهتؿ وُمٕما٤مُمالهتؿ ،وما٢من إذا شماداوى
هبذا اًمدوا ،،وٓطمٔمتف اًمٕمٜم٤مي٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م ،وضمذسمتف اهلداي٦م اإلهلٞم٦م ،وم٤مز سمٙمؾ ظمػمُ ،مع ُم٤م
ًمف ُمـ إضمر اًمٙمثػم واًمثقاب اًمٙمٌػم ذم ُمٌ٤مذة هذه إؾمٌ٤مب.
وإذا طم٤مل سمٞمٜمف وسملم آٟمتٗم٤مع هبذه إُمقر طم٤مئؾ ،وُمٜمٕمف ُمـ اًمٔمٗمار سماًم يؽمشما٥م
قمٔمٞمًمٟٕ :مف ـمٚم٥م اخلػم ُمـ
أضمرا
ً
قمٚمٞمٝم٤م ُم٤مٟمع ،وم٘مد ٟم٤مل سمتٚمؽ إؾمٌ٤مب اًمتل سم٤مذه٤م ً
ُمٕمدٟمف ،ورام ٟمٞمؾ اًمرؿمد ُمـ ُمقـمٜمف ،ومٙم٤من ًمف ذم ذًمؽ آؿمتٖم٤مل ُمـ إضمار ًمٓمٚمٌاف
قمٚمؿ اًمنمع.
وم٤مٟمٔمر يمؿ سملم هذيـ إُمريـ ُمـ ـمقل اعمً٤موم٦م ،وم٢من ـم٤مًم٥م اًمرؿمد سمٖمػم أؾمٌ٤مسمف
اًمنمقمٞم٦م ٓ ،ي٠مُمـ قمغم ٟمٗمًف سمٕمد اًمقصقل إمم ُمٓمٚمقسمفُ ،مـ أن يٙمقن صٜمٕمف يمّماٜمع
رسمح٤م ،ووىمققمٝمؿ ذم اًمٔمٚمٛم٦م وىمد يم٤مٟمقا ئمٜمقن أهناؿ
اخلقارج ذم ظمناهنؿ سمًم فمٜمقه ً
صٌح٤مٕ :هناؿ ظما٤مًمٗمقا اًمٓمري٘ما٦م اًمتال أرؿماد اهلل قمٌا٤مده إًمٞمٝما٤م ،وأُمارهؿ
يالىمقن
ً
سمًٚمقيمٝم٤م.
وإذا يم٤من هذا إُمر قز ذم ـمٚمٌف اخلاػمُ ،ماـ هماػم ـمرياؼ اًمنماعً ،مّماٚمح٤م،
اًمّمقومٞم٦م اًمذيـ ٓ رهمٌ٦م هلؿ ذم همػم هتذي٥م أظمالىمٝمؿ ،قمغم وضمف يقضم٥م زهدهؿ ومٞمًم
شمرهم٥م اًمٜمٗمقس إًمٞمف ،وشمتٝم٤مًمؽ اًمٓمٌ٤ميع اًمٌِماري٦م قمٚمٞماف ،وماًم فمٜماؽ سمٛماـ يما٤من ُماـ
ُمتّمقوم٦م اًمٗمالؾمٗم٦م ،اًمذيـ يدورون سمٛمرىمٕم٤مهتؿ وأسمداهنؿ اًم٘مِمٗم٦م ،وصمٞم٤مهبؿ اخلِماٜم٦م،
ووضمقهٝمؿ اعمّمٗمرة ،طمقل ُم٤م ي٘مقًمف اًمٗمالؾمٗم٦م ُمـ شمٚمؽ اعم٘ما٤مٓت ،اًمتال هال واد
ًمٚمنمع وظمالف ًمف ،ويٜمٝم٘مقن قمٜمد إدراك رُ ،مـ شمٚمؽ اعمٕم٤مرف اًمِماٞمٓم٤مٟمٞم٦م ،هنٞم ً٘ما٤م
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ُمٜمٙمرا ،ويًٛمقن ذًمٙمؿ طم٤مًٓ ،وهق قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ طم٤مل طم٤مئاؾ ،وظمٞما٤مل ُم٤مئاؾ قماـ
ً
ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم.
وًمٚمرد قمغم ه١مٓ ،مجٕم٧م اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل ؾمٛمٞمتٝم٤م :اًمّمقارم احلداد( ،)1وهال ُماـ
اعمجٛمققم٤مت اًمتل مجٕمتٝم٤م ذم أي٤مم احلداصم٦م وأوائؾ اًمِمٌ٤مب.
وسمٕمد هذا يمٚمف ،ومٚمً٧م أضمٝمؾ أن ذم رضم٤مل هذه اًمٓم٤مئٗم٦م اعمًًمة سم٤مًمّماقومٞم٦مُ ،ماـ
مجع اهلل ًمف سملم اعمالزُم٦م هلذه اًمِماريٕم٦م اعمٓمٝمارة ،واعمِماال قماغم اًمٓمري٘ما٦م اعمحٛمديا٦م
واًمٍماط اإلؾمالُملُ ،مع يمقٟمف ىمد ص٤مر ُمـ شمّماٗمٞم٦م سم٤مـمٜمافُ ،ماـ يمادورات اًمٙماؼم
واًمٕمج٥م واحلًد واًمري٤م ،وٟمحقه٤م ،سمٛمحؾ يت٘م٤مس قمٜمف همػمه ،ويٕمجز قمٜمف ؾماقاه،
وًمٙمٜمل ذم هذا اعمّمٜمػ ا أي :أدب اًمٓم٤مًم٥م ا سمًٌ٥م اإلرؿم٤مد إمم اًمٕمٛماؾ سم٤مًمٙمتا٤مب
واًمًٜم٦م ،واًمتٜمٗمػم قمًم قمدامه٤م يم٤مئٜمً٤م ُم٤م يم٤من ،ومٚمً٧م أطما٥م عماـ أراد اًم٘مارب إمم اهلل،
واًمٗمقز سمًم ًمديف ،واًمٔمٗمر سمًم قمٜمده ،أن يٜمتً٥م إمم ذًمؽ سمًاٌ٥م ظما٤مرج قماٜمٝمًمُ ،ماـ
ري٤مو٦م أو ٤مهدة أو ظمٚمقة أو ُمراىمٌا٦م ،أو ي٠مظماذ قماـ ؿماٞمخ ُماـ ؿماٞمقخ اًمٓمري٘ما٦م
اًمّمقومٞم٦م ؿمٞم ًئ٤م ُمـ آصٓمالطم٤مت اعمقصٚم٦م قمٜمدهؿ ،سمؾ يٓمٚم٥م قمٚمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م
وي٠مظمذمه٤م قمـ اًمٕمٚمًم ،اعمت٘مٜملم هلًم ،اعم١مصمر هلًم قمغم همػممه٤م ،اعمتجٜمٌلم ًمٕمٚمؿ اًمرأي وُم٤م
يقصؾ إًمٞمف ،اًمٜم٤مومريـ قمـ اًمت٘مٚمٞمد وُم٤م حيٛمؾ قمٚمٞمف ،وم٢مٟمف إذا ومٕمؾ ذًمؽ ؾمٚمؽ ُمًاٚمؽ
اًمٜمٌقة ،وفمٗمر هبدي اًمّمح٤مسم٦م ،وؾمٚمؿ ُمـ اًمٌدع يم٤مئٜم٦م ُما٤م يما٤من ،ومٕمٜماد ذًماؽ حيٛماد
ُمناه ويِمٙمر ُمًٕم٤مه ،ويٗمقز سمخػم أوٓه وأظمراه( .)2وإمم هٜم٤م اٟمتٝمك اًمٙمت٤مب .اها.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

ُمذيمقرا ذم ُم١مًمٗم٤مشمف ص ( ،)36ذم ُم٘مدُما٦م يمتا٤مب :اًمٗماتح اًمرسما٤م ًمافً ،مٚمٌ٤مطما٨م /حمٛماد
( )1مل أضمده
ً
صٌحل سمـ طمًـ طمالق ،ومٚمٕمٚمف ىمد وم٤مشمف ،ظم٤مص٦م وأٟمف ىمد ٟمص قمغم اؾمٛمف ،وذيمر أٟماف أًمٗماف ذم أيا٤مم
احلداصم٦م وأوائؾ اًمِمٌ٤مب.
( )2أدب اًمٓم٤مًم٥م ًمٚمِمقيم٤م ٟ .)175 ،172( ،منم ُمريماز :اًمدراؾما٤مت وإسمحا٤مث اًمٞمٛمٜمٞما٦م ،صاٜمٕم٤م،
(1979م).
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ومٝمذه ـمري٘م٦م أهؾ احلدي٨م ،وىمد شمقؾمط اًمٕمالُم٦م اسماـ اًم٘ماٞمؿ ،ومِماارح يمتا٤مب:
ُمٜم٤مزل اًمً٤مئريـ ًمألٟمّم٤مري ،اًمِمٝمػم سملم أهؾ اًمٗم٘مف واحلدي٨م واًمتّماقف ،ومًاٚمؽ
ذم ذطمف ُمدارج اًمً٤مًمٙملم ُم٤م أظمذ سم٘مٚمقب اًمً٤مُمٕملم ،ويمؾ ُمـ ٟمٔمر ومٞمف حيٙمؿ سم٠مٟماف
شمّمقف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وهق حت٧م اًمٓمٌع وهلل احلٛمد(.)1
وأًمػ احل٤مومظ اسمـ اجلقزي يمت٤م ًسم٤م قمغم ـماراز اإلطمٞما٤مً ،مٚمٖمازازم( ،)2واظمتّمااره
اعمقومؼ اسمـ ىمداُم٦م ،وؾمًمهُ :مٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ( ،)3وهق ٟمٗمٞمس إمم اًمٖم٤مي٦م.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

()1وىمد ـمٌع ا وهلل احلٛمد ا سمتح٘مٞمؼ اًمِمٞمخ /حمٛمد طم٤مُمد وم٘مل ،صمؿ ـمٌع سمٕمد ذًمؽ قمدة ـمٌٕم٤مت.
( )2وؾمًمه ُ :مٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ ،اظمتٍمه ُمـ اإلطمٞم٤م.،
( )3اعمِمٝمقر ذم اؾمٛمف :خمتٍم ُمٜمٝم٤مج اًم٘م٤مصديـ ،وىمد ـمٌع قمدة ـمٌٕم٤مت.
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اففصل افثاين
يف حكم افذـر ادعروف بافرؿص وؽره ظند افصوؾوة وادذاهب
األربعة
ؿال افسائل :هؾ آضمتًمع ذم اعمً٤مضمد واًمٌٞماقتً ،مٚماذيمر اعمٕماروف ذم زُم٤مٟمٜما٤م
سمرومع إصقات واًمتًميؾ واًمرىمص واًمتّمٗمٞمؼ ،ضم٤مئز سمال يمراه٦م ذم اًمنمع؟
صفة جملس رشول اهلل ﷺ:
أؿول :ىمٌؾ ذيمر ٟمّمقص اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ،أذيمر ًمٙمؿ صٗم٦م ٚماس رؾماقل اهلل
ﷺ ،وأؾمتِمٝمد سمٙمالم اًم٘مقم ،وم٘مد يم٤من ٚمًف ﷺ ُمع أصح٤مسمف ،يم٠مٟمًم قمغم رؤوؾمٝمؿ
اًمٓمػم ُمـ اًمقىم٤مر ،ويم٤من يتخقهلؿ سم٤معمقاقمظ( )1واًمتٕمٚمٞمؿ قمغم ُم٘مت٣م قما٤مدهتؿ ،ويما٤من
ي٠مُمر سمٕمْمٝمؿ سم٘مرا،ة رُ ،مـ اًم٘مرآن أطمٞم٤مٟمً٤م ،يا٠مُمر شما٤مر ًة أسما٤م ُمقؾماك إؿمإمري(،)2
وشم٤مر ًة قمٌداهلل اسمـ ُمًٕمقد( ،)3وروي قمٜمف أٟمف ظمرج قمغم أهؾ اًمّمٗم٦م ،ووماٞمٝمؿ واطماد
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1يمًم ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب )11( :و ( .)12وذم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،ذم يمت٤مب:
صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم ،سم٤مب :آىمتّم٤م ،ذم اعمققمٔم٦م ،ح (.)2173 ،2172/4( )2821
وومٞمف :أن قمٌداهلل ا يٕمٜمل اسمـ ُمًٕمقد ـ يم٤من يذيمرهؿ يمؾ مخٞمس ،وم٘م٤مل ًمف رضمؾ :ي٤م أسما٤م قمٌاداًمرمحـ،
إٟم٤م ٟمح٥م طمديثؽ وٟمِمتٝمٞمف ،وًمقددٟم٤م أٟمؽ طمدصمتٜم٤م يماؾ ياقم ،وم٘ما٤ملُ :ما٤م يٛمٜمٕمٜمال أن أطمادصمٙمؿ إٓ
يمراهٞم٦م أن أُمٚمٙمؿ ،إن رؾمقل اهلل ﷺ يم٤من يتخقًمٜم٤م سم٤معمققمٔم٦م ذم إي٤مم :يمراهٞم٦م اًمًآُم٦م قمٚمٞمٜما٤م .اهاا
ًمٗمظ ُمًٚمؿ ،وأظمرضمف اًمؽمُمذي ذم إدب ( ،)72وأمحد ذم اعمًٜمد (.)377/1
( )2يمًم ذم اًمّمحٞمحلمُ ،مـ طمدي٨م :أ ُمقؾمك ،أن رؾمقل اهلل ﷺ ىم٤مل ًمف(( :فو رأيتني وأىـا أشـتمع
فقراءتك افبارحة)) .اًمٌخ٤مري ( ،)81/9وُمًٚمؿ ح (.)793
( ) 3يمًم ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب :ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ،سم٤مبُ :مـ أطما٥م أن يًاتٛمع اًم٘مارآن ُماـ هماػمه،
ظع افقرآن)) ،ىمٚما٧م:
(ُ ،) 81/9مـ طمدي٨م :قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ(( :اؿرأ َّ
=



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مجموعة رسائل الشيخ أبي بكر خوقير رحمه هللا

222

ي٘مرأ ،واًمٌ٤مىمل يًتٛمٕمقن ومجٚمس ُمٕمٝمؿ( .)1ويمذا يم٤من أصح٤مسمف إذا اضمتٛمٕماقا أُماروا
()2

واطمدً ا ُمٜمٝمؿ ي٘مرأ واًمٌ٤مىمل يًتٛمٕمقن ،ويم٤من قمٛمر ي٘مقل ٕ ُمقؾمك :ذيمرٟما٤م رسمٜما٤م

ومٞم٘مرأ وهؿ يًتٛمٕمقن ،ومٝمذا اًمًًمع اًمذي يم٤من يِمٝمده ﷺ ُمع أصح٤مسمف ،ويًاتدقمٞمف
ُمٜمٝمؿ ،وًمف آصم٤مر إيًمٟمٞم٦م ُمـ اعمٕم٤مرف اًم٘مدؾمٞم٦م وإطمقال اًمزيمٞم٦مُ ،ما٤م يٓماقل ذطمٝما٤م
ووصٗمٝم٤م ،وًمف ذم اجلًاد آصما٤مر حمٛماقدةُ :ماـ ظمِماقع اًم٘مٚماقب ،ودُماقع اًمٕمالم،
واىمِمٕمرار اجلٚمد ،يمًم هق ُمذيمقر ذم اًم٘مرآن(.)3
وهذه اًمّمٗم٤مت ُمقضماقدة ذم اًمّماح٤مسم٦م ،ووضمادت سمٕمادهؿ آصما٤مر صمالصما٦مُ :ماـ
آوٓمراسم٤مت واًمٍماخ واإلهمًم ،واعمقت ذم اًمت٤مسمٕملم.
ويمثػما ُم٤م يٖمٚمط اًمٜما٤مس ذم هاذا ،يمٚماًم
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٝمروردي ذم اًمٕمقارف" :
ً
اطمت٩م قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمًٚمػ اعم٤مولم حيت٩م سم٤معمتا٠مظمريـ ،ويما٤من اًمًاٚمػ أىمارب إمم قمٝماد
رؾمقل اهلل ،وهدهيؿ أؿمٌف هبدي رؾمقل اهلل ،ويمثػم ُمـ اعمت٠مظمريـ يتًٛمح قمٜمد ىمرا،ة
اًم٘مرآن سم٠مؿمٞم٤مُ ،مـ همػم همٚمٌ٦م
ىم٤مل قمٌداهلل سمـ قمروة سمـ اًمزسمػم :ىمٚم٧م جلديت أؾمًم ،سمٜم٧م أ سمٙمار :يمٞماػ يما٤من
=

أىمرأ قمٚمٞمؽ وقمٚمٞمؽ أٟمزل؟! ىم٤مل(( :ؾٌين أحب أن أشمعه من ؽري)).

( )1أظمرضمف أمحاد ذم اعمًاٜمد ( ،)96/3وأسماق داود ذم اًمِماٝم٤مدات ،سما٤مب :ذم اًم٘مّماص ،ح ()3666
( ،)323/3وأسمق يٕمغم ح ( .)382/2( )1151ووٕمٗمف إًمٌا٤م ذم وإمٞمػ اجلا٤مُمع ،ح ()41
(.)8/1
( )2أظمرضمااااف قمٌااااداًمرزاق ذم اعمّمااااٜمػ ،ح ( ،)486/2( )4179واًماااادارُمل ذم اًمًااااٜمـ ،ح
( ،)564/2( )3496،3493واسمااـ طمٌاا٤من ذم صااحٞمحف ،ح ( ،)168/16( )7196سم٢مؾمااٜم٤مد
ُمٜم٘مٓمع.
( )3اٟمٔمر :خمتٍم اًمٗمت٤موى اعمٍمي٦م ،ص (.)592
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أصح٤مب رؾمقل اهلل ﷺ يٗمٕمٚمقن إذا ىمري ،قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن؟
ىم٤مًم٧م :يم٤مٟمقا يمًم وصٗمٝمؿ اهلل :شمدُمع أقمٞمٜمٝمؿ وشم٘مِمٕمر ضمٚمقدهؿ .ىم٤مل :ىمٚم٧م :إن
ٟم٤مؾم٤م اًمٞمقم إذا ىمري ،قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن ظمر أطمدهؿ ُمٖمِم ًٞم٤م قمٚمٞمف؟! ىم٤مًم٧م :أقمقذ سم٤مهلل ُمـ
ً
اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ"(.)1
وروي أن قمٌداهلل سمـ قمٛمرُ ،مر سمرضمؾ ُمـ أهؾ اًمٕمراق يتً٤مىمط ،وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر:
(إٟم٤م ٟمخِمك اهلل وُم٤م ٟمً٘مط .إن اًمِمٞمٓم٤من يدظمؾ ذم ضمقف أطمدهؿُ ،ما٤م هٙماذا يما٤من
يّمٜمع أصاح٤مب اًمرؾماقل ﷺ!) .ويماذا رواه اسماـ أ ؿماٞمٌ٦م ،واًمٌٖماقي ذم ُمٕما٤ممل
اًمتٜمزيؾ(.)2
وىم٤مل ذم اًمٕمقارف :ا وذيمر قمـ اسمـ ؾمػميـ اًمذيـ يٍمقمقن إذا ىمري ،اًم٘مارآن،
ىم٤مل :ا" سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ أن ي٘مٕمد واطمد ُمٜمٝمؿ قمغم فمٝمر سمٞم٧م سم٤مؾما ًٓم٤م رضمٚمٞماف ،صماؿ ي٘مارأ
قمٚمٞمف اًم٘مرآن ُمـ أوًمف إمم آظمره ،وم٢من رُمك سمٜمٗمًف ومٝمق ص٤مدق"( .)3اٟمتٝمك.
ومل يٜم٘مؾ قمٜمف ﷺ وٓ قمـ أصح٤مسمف وٓ قمـ اًمت٤مسمٕملمُ ،مثؾ اضمتًمع أهؾ زُم٤مٟمٜما٤م،
قمغم ُم٤م يًٛمقٟمف ُمـ اًمذيمر سم٤مًمرىمص واًمتّمٗمٞمؼ ،وإٟمِم٤مد اًمِمإمر سم٤مًمٖمٜما٤مُ ،،ماع شمٖمٞماػم
اًمّمقت ورومٕمف ،ومل حيدث إٓ سمٕمد اًم٘مرون اًمٗم٤موٚم٦م ،وىمد أٟمٙمره اًمٕمٚمًم ،ىم٤مـمٌ٦م ُماـ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1قمقارف اعمٕم٤مرف ،ص ( ،)119وٛمـ اعمجٚمد اخل٤مُمس ُمٚمحؼ اإلطمٞم٤م.،
وأصمر قمٌداهلل اسمـ اًمزسمػم رواه ؾمٕمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف ،)331/2( ،واًمٌٞمٝم٘مال ذم ؿمإم٥م اإلياًمن،
ح ،)365/2( )2162( :وقمزاه اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر (ٓ ،)222/7سماـ ُمردوياف ،واسماـ أ
طماا٤مشمؿ ،واسمااـ قمًاا٤ميمر .وذيمااره اًمٌٖمااقي ذم ُمٕماا٤ممل اًمتٜمزيااؾ ( ،)13/4واًم٘مرـمٌاال ذم اجلاا٤مُمع
(.)249/15
( .)13/4( )2وذيمره ذم اًمٌحر اعمحٞمط ( ،)423/7واًم٘مرـمٌل (.)249/15
( )3قمقارف اعمٕم٤مرف ،ص ( ،)115وٛمـ اعمجٚمد اخل٤مُمس ُمٚمحؼ إطمٞم٤م ،قمٚمقم اًمديـ.
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أرسم٤مب اعمذاه٥م إرسمٕم٦م وهمػمهؿ ،واًمٕم٘مال ،يم٤موم٦مٕ :ن ٟمًاٌتف إمم اًمادِّ يـ مما٤م حياط
ُم٘م٤مُمف ذم ىمٚمقب أقمدائف ،ومٞمٙمقن أوحقيم٦م سمٞمٜمٝمؿ ،وؾمٌ ًٌ٤م ٓزدرائف.
ومل يٌحف أطمد إٓ ُمـ اؿمؽمط ومٞمف أُمريـ:
إول :أن يٙمقن سمالشمقاضمد.
واًمث٤م  :أن يٙمقن اًمرىمص سمال شمٙمن وٓ شمثٜمل ،ومٛمـ همٚما٥م قمٚمٞماف اًمتقاضماد ومل
يٛمٚمؽ ٟمٗمًف ،ومال يمالم ًمٜم٤م ومٞمفٕ :ن طم٤مًمف ٓ يٕمد ُمـ اًمرىمص اًماذي هاق سمحريما٤مت
ُمقزوٟم٦م سم٤مًمتٙمن واًمتثٜمل.
ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ" :أصاح٤مب إطماقال واعمقاضمٞماد ُمٖمٚمقسماقن ذم يماؾ طما٤مل ،ىماد
ظمرضمقا قمـ اظمتٞم٤مرهؿ ،وهؿ ذم ذًمؽ احل٤مل همػم خم٤مـمٌلم سم٤مٕطمٙم٤مم اًمِمارقمٞم٦م ،وماال
اقمااؽماض قمٚمااٞمٝمؿ ،وقمالُماا٦م همٚمٌاا٦م احلاا٤مل وـمٗمااح اًمٌاا٤مل ،قماادم اًمتاازام إي٘م٤مقماا٤مت
اعمقؾمٞم٘مل".
وىماا٤مل اإلُماا٤مم اًمًااٝمروردي" :وٓ يتحاارك إٓ إذا يم٤مٟماا٧م طمريمتااف يمحريماا٦م
اعمرشمٕمش ،اًمذي ٓ جيد ؾماٌٞم ً
ال إٓ اإلُمًا٤مك ،ويم٤مًمٕما٤مـمس اًماذي ٓ ي٘مادر أن يارد
اًمٕمٓمً٦م ،ويٙمقن طمريمتف سمٛمث٤مسم٦م اًمٜم َٗمس اًمذي يتٜمٗمس ،يدقمقه إمم اًمٜمٗمس داقمٞم٦م اًمٓمٌع
ىمٝمرا.
ً
وىم٤مل اًمًاري :ذط اًمقاضمد ذم زقم٘متاف ،أن يٌٚماغ إمم طماد ًماق رضب وضمٝماف
سم٤مًمًٞمػ ٓ ،يِمٕمر ومٞمف سمقضمع.
ٟم٤مدرا ،وىمد ٓ يٌٚمغ اًمقاضمد هاذه اًمرشمٌا٦م ُماـ
وىمد ي٘مع هذا ذم سمٕمض اًمقاضمديـ ً
اًمٖمٞمٌ٦م ،وًمٙمـ زقم٘م٤مشمف خترج يم٤مًمتٜمٗمس سمٜمقع إرادة ممزوضم٦م سم٤مٓوٓمرار ،هبذا اًمْماٌط
ُمـ رقم٤مي٦م احلريم٤مت ورد اًمزقم٘م٤مت ،إمم هزيؼ اًمثٞم٤مب آيمد ،وم٢من ذًمؽ يٙمقن إشماالف
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اعم٤مل وإٟمٗم٤مق اعمح٤مل"( .)1اها.
وذيمر اًمٕمز اسمـ قمٌداًمًالم" :أن اًمٗمرق سملم اًمتقاضمد ذم ذيمر اهلل وسمالم اًمارىمص
ذم اًمٖمٜم٤م ،،فم٤مهر ًمٙمؾ ُمًٚمؿ ،وم٢من اًمٌ٤مقم٨م قمغم اًمتقاضمد هق اًمِمقق إمم اهلل ،واعمحٌا٦م
ذم مج٤مًمف وضمالًمف ،واًمٌ٤مقم٨م قمغم اًمرىمص ذم اًمٖمٜم٤م ،،إٟماًم هاق اًمِماٝمقات اًمٜمٗمًا٤مٟمٞم٦م،
وإهمراض اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ذم اًمٗمًؼ واًمٗمجقر"( )2اها.
ىم٤مل ذم اًمٕمقارف" :إٟمف ٓ يٚمٞمؼ اًمرىمص سم٤مًمِمٞمقخ وُمـ ي٘متدي سماف :عما٤م ومٞماف ُماـ
ُمِم٤مهب٦م اًمٚمٝمق"(.)3
وىم٤مل اًمٖمزازم ذم اإلطمٞم٤م ،ذم اًمرىمص" :وذًمؽ يٙمقن ًمٗمرح أو ؿماقق ،ومحٙمٛماف
طمٙمؿ ُمٝمٞمجف ،إن يم٤من ومرطمف حمٛمق ًدا واًمرىمص يزيده وي١ميمده ومٝمق حمٛمقد ،وإن يم٤من
ُمٌ٤مطم٤م ومٝمق ُمٌ٤مح ،وإن يم٤من ُمذُمق ًُم٤م ومٝمق ُمذُمقم.
ً
ٟمٕمؿ ٓ :يٚمٞمؼ اقمتٞم٤مد ذًمؽ سمٛمٜم٤مص٥م إيما٤مسمر وأهاؾ اًم٘مادوةٟٕ :ماف ذم إيمثار
يٙمقن قمـ هلق وًمٕم٥م ،وُم٤م ًمف صقرة اًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥م ذم أقملم اًمٜم٤مس يٜمٌٖمل أن جيتٜمٌاف
اعم٘متدى سمفً :مئال يّمٖمر ذم أقملم اًمٜم٤مس ،ومٞمؽمك آىمتدا ،سمف"(.)4
ومجٞمع ُم٤م ذيمره اًم٘مقم ذم ذًمؽ ،يادور قماغم أُمار اًمتقاضماد اًماذي هاق اًمْما٤مًم٦م
ىمٞم٤مؾما٤م قماغم
اعمٜمِمقدة قمٜمدهؿ ،وسمٕمْمٝمؿ ي٠مُمر سم٤مًمتقاضمد شمٙمٚم ًٗم٤م سميب ُمـ آظمتٞم٤مرً :
اًمتٌ٤ميمل.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1قمقارف اعمٕم٤مرف ،ص ( ،)115وٛمـ اعمجٚمد اخل٤مُمس ُمٚمحؼ اإلطمٞم٤م.،
( )2ومت٤موى اًمٕمز اسمـ قمٌداًمًالم ،ص ( ،)325 ،318اًمٓمٌٕم٦م :إومم1416( ،ها).
( )3اًمٕمقارف ( ،)14/2حت٘مٞمؼ /قمٌداحلٚمٞمؿ حمٛمقد.
( )4إطمٞم٤م ،قمٚمقم اًمديـ ،ص ( ،)778ـمٌٕم٦م:دار :اسمـ طمزم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1426( :ها).
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ًمٙمـ ىم٤مل أسمق قمٛمرو اسمـ ٟمجٞمد(" :)1يمؾ وضمد ٓ يِمٝمد ًمف اًمٙمت٤مب واًمًاٜم٦م ومٝماق
سم٤مـمؾ"( .)2ويروى ُمثٚمف قمـ ؾمٝمؾ سمـ قمٌداهلل اًمتًؽمي(.)3
واٟمٔمر ذم يمت٤مبُ :مدارج اًمً٤مًمٙملم ،ذم سم٤مب :اًمتقاضمد( ،)4وسم٤مب :اًمًًمع( ،)5ومال
يٓم٤مسم٘مف ُم٤م ٟمراه ُمـ اًمرىمص واًمٖمٜم٤م ،وُم٤م يْم٤مف إًمٞمف ذم زُم٤مٟمٜم٤مٟٕ :مف مم٤م هجف اًمٓمٌا٤مع،
وىمد شمٗمٕمٚمف اًمًقىم٦م ذم إؾمقاق وٟمحقه٤م سمٕمٞمدً ا قمـ اخلِمقع واخلِمٞم٦م ،وىماد شمٙمٚماػ
ُمـ اٟمتٍم هلؿ سم٠مدًم٦م اإلسم٤مطم٦م ،اًمتل يًتدل هب٤م اًم٘مقم سمنموـمٝم٤م ،ومٌٞمٜمٝمًم سماقن واؾماع
وومرق ؿم٤مؾمع قمغم ُم٤م ىمارره ،طمتاك إٟمٜما٤م ٟمارى ومٞماف سمتحٙماٞمؿ اًمًٌآم٤م ،وأضماالف
اًمٌقادي ،وٓ ٟمحت٤مج إمم رد أدًمتٝمؿ سمًم ٓ يرد ُمـ ؿمٙمٞمٛمتٝمؿ ،وٓ يٙمن ُمـ طمدهتؿ،
وٓ ٟم٘مص ُمـ وىم٤مطمتٝمؿ ،ذم دقمقى أهن٤م ـم٤مقم٦م وىمرسم٦م.
ويمٞمػ يت٘مرب إمم اهلل سمًم مل ينمقمف ُمـ شمٚمؽ اهلٞمئ٦م اعمريمٌ٦م ،مم٤م اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف ُمـ
اًمرىمص واًمتًميؾ واًمٖمٜم٤م ،واًمتّمٗمٞمؼ ،وشمٖمٞمػم اًمّمقت ورومٕمف ،وشمٖمٞمػم احلروف قماـ
ووٕمٝم٤م ،سمزي٤مدة وحتريػ ذم أًمٗم٤مظ اًمذيمرُ ،مـ ًمٗمظ :اجلالًما٦م ،ويمٚمٛما٦م اإلظماالص
وهمػمه٤م.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1إؾمًمقمٞمؾ سمـ ٟمجد اًمًٚمٛملُ ،مـ يمٌ٤مر اًمّمقومٞم٦م ،شمقذم ؾمٜم٦م1365( :ها).
يٜمٔمر شمرمجتف ذم :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌال ،)146/16( ،وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م (.)222/3
( )2اٟمٔمرُ :مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م (.)331/5
( )3اٟمٔمر :آؾمت٘م٤مُم٦م ًمِمٞمخ اإلؾمالم.)141/2( ،
(.)67/3( )4
(.)481/1( )5
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وها ىحن ىنقل ىصوص ادذاهب األربعة يف ذفك:
مذهب اإلمام األظظم أيب حنوفة افنعامن:
ىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمقد اًمٕمٞمٜمل ذم ذح :حتٗم٦م اعمٚمقكُ ،م٤م ٟمّمف" :وجي٥م ُمٜمع اًمّمقومٞم٦م
اًمذيـ يدقمقن اًمقضمد واعمحٌ٦م قمـ رومع اًمّمقت ،وهزيؼ اًمثٞم٤مب قمٜمد ؾماًمع اًمٖمٜما٤م:،
ٕن ذًمؽ ا أي :رومع اًمّمقت وهزيؼ اًمثٞم٤مب ا طمرام قمٜمد ؾمًمع اًم٘مرآن ،ومٙمٞمػ قمٜمد
ظمّمقص٤م ذم هذا اًمزُم٤من اًمذي اؿمتٝمر ومٞمف اًمٗمًؼ ،وفمٝمارت
اًمٖمٜم٤م ،اًمذي هق طمرام،
ً
ومٞمف أٟمقاع اًمٌدع ،واؿمتٝمرت سمف ـم٤مئٗم٦م حتٚم ْقا سمحٚمٞم٦م اًمٕمٚمًم ،،وشمزياق سمازي اًمّماٚمح٤م،،
واحل٤مل أن ىمٚمقهبؿ ُمأل ُمـ اًمِمٝمقات وإهقا ،اًمٗم٤مؾمدة ،وهاؿ ذم احل٘مٞم٘ما٦م ذئا٤مب،
ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذهؿ.
وم٤مًمٕمج٥م ُمٜمٝمؿ أهنؿ يدقمقن حمٌ٦م هلل وش٤مًمٗمقن ؾمٜم٦م رؾماقًمفٕ :هناؿ يّماٗم٘مقن
سم٠ميدهيؿ ويٓمرسمقن ويٜمٕمرون ويّمٕم٘مقن ،ويمؾ ذًمؽ ضمٝمؾ ُمٜمٝمؿ ،ومٛماـ ادقماك حمٌا٦م
اهلل وظم٤مًمػ ؾمٜم٦م رؾمقًمف ،ومٝمق يماذاب ،ويمتا٤مب اهلل يٙمذسماف ،وٓ ؿماؽ ذم أهناؿ ٓ
يٕمرومقن ُم٤م اهلل ،وٓ يدرون ُم٤م حمٌ٦م اهلل.
وهؿ ىماد يتّماقرون ذم أٟمٗمًاٝمؿ اخلٌٞمثا٦م ،صاقرة ُمٕمِماقىم٦م وظمٞما٤مًٓ وم٤مؾمادً ا،
ضمًاٞمًم ،وطمريما٤مت خمتٚمٗما٦م وسمٕمٌٕما٦م قمٔمٞمٛما٦م،
قمٔمٞمًم وسمٙم٤م ً،
ومٞمٔمٝمرون سمذًمؽ وضمدً ا
ً
ً
وإزسم٤مد شمٜمزل ُمـ أومقاهٝمؿ ،طمتاك إن اجلٝما٤مل واحلٛم٘ماك ُماـ اًمٕم٤مُما٦م يٕمت٘مادوهنؿ
ويالزُمقهنؿ ،ويٜمًٌقن أٟمٗمًٝمؿ إًمٞمٝمؿ ،ويؽميمقن ذيٕم٦م اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ،وماًم هاؿ
إٓ ذم اًمدقم٤موى اًمٗم٤مؾمادة وإىماقال اًمٙم٤مؾمادة .أقم٤مذٟما٤م اهلل وإيا٤ميمؿ ُماـ ذ هاذه
اًمٓم٤مئٗم٦م ،وُمـ ذ اجلٜم٦م واًمٜم٤مس"( .)1اها.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1حتٗماا٦م اعمٚمااقك ،عمحٛمااد سمااـ أ سمٙماار سمااـ قمٌداعمحًااـ اًماارازي( ،ت277 :هااا) ط ،دار اًمٌِمااػم،
=
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وىم٤مل ذم ضمقاهر اًمٗم٘مف(" :)1اًمًًمع واًم٘مقل واًمرىمص اًمذي يٗمٕمٚماف اعمتّماقوم٦م ذم
زُم٤مٟمٜم٤م ،طمرام ٓ جيقز اًم٘مّمد واجلٚمقس إًمٞمف.
وىم٤مل ذم اًمتت٤مرظم٤مٟمٞم٦م :ؾمئؾ احلٚمقا  :قمٛمـ ؾمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمّمقومٞم٦م ،وم٤مظمتّمقا
سمٜمقع ًمٌس ،واؿمتٖمٚمقا سم٤مًمٚمٝمق واًمرىمص ،وادقمقا ٕٟمٗمًٝمؿ ُمٜمزًم٦م؟ وم٘م٤مل :اومؽموا قمغم
اهلل يمذ ًسم٤م.
وذيمر ذم اًمذظمػمة :أٟمف يمٌػمة ،وُمـ أسم٤مطمف ُمـ اعمِما٤ميخ وماذًمؽ ًمٚماذي صا٤مرت
طمريم٤مشماف يمحريما٤مت اعمارشمٕمش ،وأٟماف ًماٞمس ذم اًمِماارع رظمّما٦م ،يماذا ذم ُمٓم٤مًماا٥م
اعم١مُمٜملم"(.)2
وذيمر اًمٕمالُم٦م اسمـ قم٤مسمديـ سمٕمد يمالم" :قمرومٜم٤م ُمـ هذا أن اًمتٖمٜمل اعمحرم ُم٤م يم٤من
ذم اًمٚمٗمظ ُم٤م ٓ حيؾ :يمّمٗم٦م اًمذيمقر واعمرأة اعمٕمٞمٜما٦م احلٞما٦م ،ووصاػ اخلٛمار اعمٝماٞم٩م
إًمٞمٝم٤م ،واهلج٤م ،عمًٚمؿ".
إمم أن ىم٤مل ذم اًمتت٤مرظم٤مٟمٞم٦م" :إن يم٤من اًمًًمع ؾمًمع اًم٘مرآن واعمققمٔما٦م جياقز ،وإن
يم٤من ؾمًمع همٜم٤م ،ومٝمق طمرام سم٢ممج٤مع اًمٕمٚمًم ،،وُمـ أسم٤مطمف ُمـ اًمّمقومٞم٦م ومٚمٛمـ ختاغم قماـ
اًمٚمٝمق وحتغم سم٤مًمت٘مقى ،واطمت٤مج إمم ذًمؽ اطمتٞم٤مج اعماريض إمم اًمادوا ،،وًماف ذائاط

=

(1417ها) ص ( .) 35وذح اًمتحٗم٦م ًمٚمٕمٞمٜمل اعمًاٛمكُ :مٜمحا٦م اًمًاٚمقك واًماديٌ٤مج ،شمقضماد ُمٜماف
ٟمًخت٤من خمٓمقـمت٤من ذم ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ،سمرىمؿ )7682( :ورىمؿ.)3464( :
اٟمٔمر :اًمِمٞمخ أسمق سمٙمر ظمقىمػم وضمٝمقده ذم اًمدوم٤مع قمـ قم٘مٞمدة اًمًٚمػ ،رؾم٤مًم٦م ضم٤مُمٕمٞما٦م (،)541/2
ًمألخ اًمٌ٤مطم٨م /سمدر اًمديـ ٟم٤مرضيـ.

(ً )1مٓم٤مهر سمـ ؾمالم سمـ ىم٤مئؿ إٟمّم٤مري.
( )2طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ ( ،)349/6واٟمٔمر :ذح ومتح اًم٘مدير (.)411/7
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ؾمت٦م :أن ٓ يٙمقن ومٞمٝمؿ أُمرد ،وأن شمٙمقن مجا٤مقمتٝمؿ ُماـ ضمٜمًاٝمؿ ،وأن شمٙماقن ٟمٞما٦م
اًم٘مقال اإلظمالص ٓ أظمذ إضمر واًمٓمٕم٤مم ،وأن ٓ جيتٛمٕمقا ٕضمؾ ـمٕم٤مم أو ومتاقح،
وأن ٓ ي٘مقُمقا إٓ ُمٖمٚمقسملم ،وأن ٓ ئمٝمروا وضمدً ا إٓ ص٤مدىملم"(.)1
وٟم٘مؾ اإلُم٤مم اًمؼميمقي( )2ذم اًمٓمري٘م٦م اعمحٛمدي٦م ،يمال ًُم٤م همٚمٞم ًٔم٤م ـماقي ً
ال ذم ذًماؽ،
إمم أن ىم٤مل" :ىمٚم٧مُ :مـ ًمف إٟمّم٤مف ودي٤مٟم٦م واؾمت٘م٤مُم٦م ـمٌع ،إذا رأى رىماص صاقومٞم٦م
زُم٤مٟمٜم٤م ذم اعمً٤مضمد ،واًمدقمقات سم٤مٕحل٤من واًمٜمٖمًمت ،خمتٚم ًٓم٤م هبؿ اعمرد وأهؾ إهاقا،
ُمـ ضمٝم٤مل اًمٕمقام واعمٌتدقم٦م اًمٓمٖم٤مم ٓ ،يٕمرومقن اًمٓمٝم٤مرة واًم٘مرآن واحلالل واحلرام،
سمؾ ٓ يٕمرومقن اإليًمن واإلؾمالم ،هلؿ زقمٞمؼ وزئاػم ،وهنا٤مق يِماٌف هنا٤مق احلٛماػم،
يٌدًمقن يمالم اهلل شمٕم٤ممم ،ويٖمػمون ذيمار اهلل شمٕما٤ممم ،صماؿ يتٚمٗمٔماقن سم٠مًمٗما٤مظ ُمٝمٛمٚما٦م،
وهذي٤مٟم٤مت يمرهي٦مُ ،مثؾ :ه٤مي وهقي وهل وه٤م ،ي٘مقل ٓ حم٤مًما٦م أن ها١مٓ ،اختاذوا
هلقا وًمٕم ًٌ٤م ،وإن مل يٙمـ ًمف مم٤مرؾم٦م سم٤مًمٗم٘مف وقمٚمؿ شمٗمّمٞمكم سمح٤مهلؿ.
ديٜمٝمؿ ً
وم٤مًمقيؾ ًمٚم٘مْم٤مة واحلٙم٤مم وؾم٤مئر ُمـ ي٘مدر قمغم اًمدومع واإلهدام ،طمٞم٨م يٕمروماقن
هذا ويِم٤مهدوٟمف وٓ يٜمٙمرون وٓ يٖمػمونُ ،مع ىمدرهتؿ قمٚمٞمٝمؿ ،سماؾ شا٤مومقن ُماٜمٝمؿ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ ( ،)349/6واٟمٔمر :ذح ومتح اًم٘مدير (.)411/7
( )2يٕمرف ِ ِ
قي ،سمٙمن اًمٌ٤م ،واًمٙم٤مف.
سم٤مًمؼميم ّ
ْ

ؼميمكم أو اًمٌػميمكمٟ ،مًٌ٦م إمم "سمِريمل" ،همرب شمريمٞم٤م ،ىمرسمٞم٦م ُمـ أزُمػم طم٤مًم ًٞما٤م .واًمؼميماقي أؿماٝمر.
واًم ْ
ٟمحقا وس ًوم٤مً ،مف اؿمتٖم٤مل سم٤مًمٗمرائض وُمٕمروم٦م
ويٕمٜمل سمف حمٛمد سمـ سمػم قمكم ،حمل اًمديـ ،قم٤ممل سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ً
سم٤مًمت جقيد ،شمريمل إصؾ واعمٜمِم٠مً ،مف ضمٝمقد ذم اًمرد قمغم اعمٌتدقم٦م ،وًماد ؾماٜم٦م929( :هاا) ،وشماقذم
ؾمٜم٦م981( :ها).
يٜمٔمر :اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م ،ص ( ،)558طمدائؼ احل٘ما٤مئؼ ( ،)179/1إقماالمً ،مٚمازريمكم (،)61/6

ورؾم٤مًم٦م :اإلُم٤مم اًمؼميمقي وضمٝماقده ذم ُم٘م٤موُما٦م اًمٌادع ذم شمريمٞما٤مً ،مٚمٌ٤مطما٨م ؾما٤ممل وهٌال ،رؾما٤مًم٦م
ُم٤مضمًتػم ُمـ ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى.
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ويٚمتٛمًقن اًمدقم٤م )1("،اها.
وىم٤مل ذم قمدة أرسم٤مب اًمٗمت٤موى" :ورىمص اًمّمقومٞم٦م طمرام ،ويم٤مومر ُمًاتحٚمف ،وٓ
شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة ُمـ طمي ٤مًمس هذا اًمٜمقع".
يمذا ذم ٛمع اًمٗمت٤موى ،صمؿ ذيمر يمالم اًمٓمرـماقر ،وذيمار ىمّماٞمدة ذم اًمتِماٜمٞمع
ظمّمقص٤م ذم طمذومٝمؿ طمرف اهل٤مُ ،مـ ًمٗمظ :اجلالًم٦م ،طم٤مًم٦م ذيمرهؿ:
قمٚمٞمٝمؿ،
ً
َوم َٚمحدوا ِذم َأقم َٔم ِؿ إؾمٛم ِ
ف اهل ِ
ِ
ا٤م،
٤م،
ْ
َ ُ
ْ َ
َأ ْظم ُٚمقا ُم ْـ ْ
اؾم ِؿ اهللِ َطم ْر َ َ

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1اًمٓمري٘م٦م اعمحٛمدي٦م ًمٚمؼميمكم ،ص ( ،)184ط :اعمّمٓمٗمك اًمٌ٤م احلٚمٌل ،اًمث٤مٟمٞم٦م (1379ها) اًم٘م٤مهرة.
وًمف ا رمحف اهلل شمٕم٤ممم ا يمالم ـمقيؾ وٟم٘مقٓت ٟمٗمٞمً٦م ذم ٟم٘مدهؿ ،ذم يمت٤مسمف :داومٕم٦م اعمٌتدقملم ويم٤مؿماٗمف
سمٓمالن اعمٚمحديـ ،دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ اًمِماٞمخ /ؾماٚمٓم٤من اًمٕمارا  ،رؾما٤مًم٦م ُم٤مضمًاتػم سم٘مًاؿ اًمٕم٘مٞمادة،
سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ،قم٤مم1425( :ها).
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مذهب اإلمام افشاؾعي:
ٟم٘مؾ اإلُم٤مم اًمدُمػمي صقرة اًمٗمتٞم٤م اعمتْماٛمٜم٦م ًمٚمحٙماؿ ذم ذًماؽ ،قماـ اعماذاه٥م
إرسمٕم٦م ،قمـ اإلُم٤مم :أ سمٙمر اًمٓمرـمقر ،عم٤م ؾمئؾُ :م٤م ي٘مقل ؾمٞمدٟم٤م اًمٗم٘مٞمف ذم مج٤مقما٦م
جيتٛمٕمقن ويٙمثرون ُمـ ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ،وذيمر حمٛمد قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ،صمؿ إهناؿ
ييسمقن سم٤مًم٘مْمٞم٥م قمغم رُ ،مـ اًمٓمٌؾ ،وي٘مقم سمٕمْمٝمؿ يارىمص ويتقاضماد ،طمتاك
ي٘مع ُمٖمِم ًٞم٤م قمٚمٞمف ،ومٝمؾ احلْمقر ُمٕمٝمؿ ضم٤مئز أم ٓ؟ أومتقٟم٤م يرمحٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم.
أيْما٤م ا" :يرمحاؽ اهللُ ،ماذه٥م
أضم٤مب رمحف اهلل ا يمًم ٟم٘مٚمف اًم٘مرـمٌال واجلٛماؾ ً
اًمّمقومٞم٦م أن هذا سمٓم٤مًم٦م وضمٝم٤مًم٦م ووالًم٦م ،وُم٤م اإلؾمالم إٓ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾماقًمف
ﷺ.
وأُم٤م اًمرىمص واًمتقاضمد وم٠مول ُمـ أطمدصماف أصاح٤مب اًمًا٤مُمري ،عما٤م اختاذ هلاؿ
قمج ً
ال ضمًدً ا ًمف ظمقار ،وم٘م٤مُمقا يرىمّمقن طمقًمف ويتقاضمدون ،ومٝمق ديـ اًمٙمٗم٤مر وقمٌ٤مد
اًمٕمجؾ.
وأُم٤م اًمٓمٌؾ وم٠مول ُمـ اختذه اًمزٟم٤مدىم٦مً :مٞمِمٖمٚمقا سمف اعمًٚمٛملم قمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم،
وإٟمًم يم٤من ٚمس اًمٜمٌل ﷺ ُمع أصح٤مسمف ،يم٠مٟمًم قمغم رؤوؾمٝمؿ اًمٓمػم ُمـ اًمقىم٤مر.
ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمًٚمٓم٤من وٟمقاسمف أن يٛمٜمٕمقهؿ قمـ احلْمقر ذم اعمًا٤مضمد وهمػمها٤م ،وٓ
حيؾ ٕطمد ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر أن حيي ُمٕمٝمؿ ،أو يٕمٞمٜمٝمؿ قمغم سم٤مـمٚمٝمؿ ،وهذا
()1

ُمذه٥م ُم٤مًمؽ وأ طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل واسمـ طمٜمٌؾ ،وهمػمهؿ ُمـ أئٛما٦م اعمًاٚمٛملم"
اٟمتٝمك.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ( .) 237/11واٟمٔمر :يمِمػ اًم٘مٜم٤مع قمـ طمٙمؿ اًمقضمد واًمًًمعٕ ،محد سماـ
قمٛمر اًم٘مرـمٌل ،حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ /قمٌداهلل اًمٓمري٘مل ،ط إومم1411( :ها) ،اًمري٤مض.
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ىم٤مل ُمٗمتل اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٛمٙم٦م ،اًمِمٞمخ /حمٛمد ص٤مًمح ريس( )1سمٕمد ٟم٘مٚمف ذًمؽ" :ىم٤مل
اًمِمٞمخ اسمـ طمجر سمٕمد ٟم٘مٚمف ذًمؽ :ومت٠مُمٚمف واطمٗمٔمف ،وم٢مٟمف احلؼ وهماػمه اًمٌ٤مـماؾ اًماذي
هم٤ميتف اًم٘مٓمٕمٞم٦م وأصم٤مر".
وٟم٘مااؾ اعمٗمتاال اعمااذيمقر ،قمااـ اسمااـ قمٌداًمًااالم ىمقًمااف ذم ىمقاقمااده" :اًماارىمص
واًمتّمٗمٞمؼ ظمٗم٦م ورقمقٟم٦مُ ،متِم٤مهب٦م ًمرقمقٟم٦م اإلٟم٤مث ٓ ،يٗمٕمٚماف إٓ أرقماـ أو ُمتّماٜمع
ضم٤مهؾ.
ويدل قمغم ضمٝم٤مًم٦م وم٤مقمٚمف :أن اًمنميٕم٦م مل شمرد هبًم ذم يمتا٤مب وٓ ؾماٜم٦م ،وٓ ومٕماؾ
ذًمؽ أطمد ُمـ إٟمٌٞم٤م ،،وٓ ُمٕمتؼم ُمـ أشمٌ٤مقمٝمؿ ،وإٟمًم يٗمٕمٚمف اجلٝمٚم٦م اًمًٗمٝم٤م ،،اًماذيـ
اًمتًٌ٧م قمٚمٞمٝمؿ احل٘م٤مئؼ سم٤مٕهقا ،إمم آظمره"(.)2
وىم٤مل اسمـ طمجر اعمٙمل ذم اًمزواضمر" :ؾمئؾ اًمٕمز اسماـ قمٌداًمًاالم قماـ اؾماتًمع
اإلٟمِم٤مد ذم اعمحٌ٦م واًمرىمص؟ وم٘م٤مل :سمدقم٦م ٓ يتٕم٤مـمٝم٤م إٓ ٟم٤مىمص اًمٕم٘مؾ ،وماال يّماح
إٓ ًمٚمٜمً٤م )3("،اها.
وىم٤مل احلٚمٞمٛمل ذم اعمٜمٝم٤مج" :اًمارىمص اًماذي ومٞماف شمٙمًاار وشمثٜمال يِماٌف أومٕما٤مل
اعمخٜمثلم :طمرام قمغم اًمرضم٤مل واًمٜمً٤م )4("،اها.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1أمحد ص٤مًمح سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمريس ،حمدث ُمٗمن ،يم٤من سم٤مرقمًا٤م ذم إصاقل واًمٗماروع ،شماقذم
سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م1241( :ها) .يٜمٔمر :أقمالم اعمٙمٞملم ص (.)461
( )2ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم ( ،)186/2ط :دار اعمٕم٤مرف سمٌػموت.
( )3اًمزواضمر قمـ اىمؽماف اًمٙمٌ٤مئر ،)219/2( ،ط (1418ها).
( )4اٟمٔمر :يمالم احلٚمٞمٛمل ذم اعمٜمٝم٤مج ( ،)96/3سمٖمػم هذا اًمٚمٗمظ.
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أسمق اًمٓمٞم٥م اًمٓمؼمي اًمِم٤مومٕمل( ،)1ذم يمت٤مسمف :ذم اًمًًمع( ،)2ومتٞما٤م

اًم٘مْم٤مة :أ سمٙمر حمٛمد سمـ اعمٔمٗمر اًمِم٤مُمل اًمِم٤مومٕمل( ،)3اًمذي يم٤من ي٘م٤مل قمٜماف:

"ًمق رومع ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ُمـ إرض ُٕماله ُماـ صادره" .وهاذه صاقرة ومتٞما٤مه
سمحروومٝم٤م:
ىم٤مل ٓ" :جيقز اًميب سم٤مًم٘مْمٞم٥م وٓ اًمٖمٜم٤م ،سمًاًمقمف ،وُماـ أوا٤مف هاذا إمم
اًمِم٤مومٕمل وم٘مد يمذب قمٚمٞمف ،وىمد ٟمص اًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مب :أدب اًم٘مْما٤م ،،أن اًمرضماؾ
إذا ٓزم قمغم ؾمًمع اًمٖمٜم٤م ،ردت ؿمٝم٤مدشمف وسمٓمٚم٧م قمداًمتف( ،)4وىم٤مل اهلل شمٕما٤ممم :ﭽ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ( .)5ىماا٤مل اسمااـ قمٌاا٤مس:
ُمٕمٜم٤مه :شمٖمٜماقن ،سمٚمٖما٦م محاػم( .)6وىما٤مل اهلل قماز وضماؾ :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼ(.)7
ﮂﭼ( .)7ضم٤م ،ذم اًمتٗمًػم :أٟمف اًمٖمٜم٤م ،وآؾمتًمع إًمٞمف ،وروي قمـ رؾماقل اهلل ﷺ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1أسمق اًمٓمٞم٥م :ـم٤مهر سمـ قمٌداهلل سمـ ـم٤مهر اًمٓمؼمي اًمِم٤مومٕمل اًم٘م٤م

وم٘مٞمٝما٤م ديٜمًا٤م روقمًا٤م ،شماقذم
 ،يما٤من ً

ؾمٜم٦م451( :ها) .يٜمٔمر:ؾمػم أقمالم اًمٜمٌال ،)668/17( ،ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م (.)226/2
( )2خمٓمقط سم٤مخلزاٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمرسم٤مط ،سمرىمؿ ،)1588( :وُمٜمفُ :مّمقرة ذم ضم٤مُمٕم٦م اعمٚماؽ ؾمإمقد ،رىماؿ:
(ف .) 6/396اٟمٔمر :أسمق سمٙمر ظمقىمػم وضمٝمقدهً ،...مٌدر اًمديـ ٟم٤مرضيـ ،ص (.)546
( )3أسمق سمٙمر :حمٛمد سمـ اعمٔمٗمر سمـ سمٙمران اًمِم٤مُمل احلٛمقي اًمِم٤مومٕمل ،يما٤من ىم٤مواٞمً٤م زاهادً ا ورقمًا٤م ،شماقذم
ؾمٜم٦م488( :ها) .يٜمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌال ،)86/19( ،ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى (.)212/4
( )4ذم يمت٤مب إم (.)214/6
( )5ؾمقرة اًمٜمجؿ ،آي٦م.)61 ،59( :
( )6اٟمٔمر :شمٗمًػم اًمٌٖمقي (ُ )268/4مـ ىمقل قمٙمرُم٦م.
( )7ؾمقرة ًم٘مًمن ،آي٦م.)6( :
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أٟمف ىم٤مل(( :إن اهلل يمره صقشملم أمح٘ملم وم٤مضمريـ :صقت قمٜمد ٟمٕمٛما٦م ،وصاقت قمٜماد
ُمّمٞمٌ٦م))( .)1يريد سمذًمؽ :اًمٖمٜم٤م ،واًمٜمقح.
وىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد( :اًمٖمٜم٤م ،ظمٓمٌ٦م اًمزٟم٤م) .وىم٤مل ُمٙمحقل" :اًمٖمٜم٤م ،يٜمٌ٧م اًمٜمٗما٤مق
ذم اًم٘مٚم٥م يمًم يٜمٌ٧م اًمًٞمؾ اًمٌ٘مؾ"( .)2واهلل أقمٚمؿ.
وهذا ضمقاب حمٛمد سمـ اعمٔمٗمر اًمِم٤مُمل اًمِم٤مومٕمل ،صمؿ يمت٥م سمٕمده ُمقاوم٘م٦م قمغم ومتٞم٤مه
مج٤مقم٦م ُمـ أقمٞم٤من وم٘مٝم٤م ،سمٖمدادُ ،مـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜمٗمٞما٦م واحلٜمٌٚمٞما٦م ذم ذًماؽ اًمزُما٤من،
وهق قمٍم إرسمٕمًمئ٦م يمًم ٟم٘مٚمف اسمـ رضم٥م ،وىم٤مل ذم آظمره" :وسمٚمٖمٜمل أن هذه اًمٓم٤مئٗم٦م
شمْمٞمػ إمم اًمًًمع اًمٜمٔمر ذم وضمف إُمرد ،ورسمًم زيٜمتف سم٤محلكم واعمّمٌٖم٤مت ُمـ اًمثٞم٤مب،
وشمزقمؿ أهن٤م شم٘مّمد سمف آزدي٤مد ذم اإليًمن سم٤مًمٜمٔمر وآقمتٌ٤مر ،وآؾماتدٓل سم٤مًمّماٜمٕم٦م
قمغم اًمّم٤مٟمع ،وهذه اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ُمت٤مسمٕم٦م اهلقى وخم٤مدقم٦م اًمٕم٘مؾ وخم٤مًمٗما٦م اًمٕمٚماؿ.)3("...
صمؿ أـم٤مل اًمٙمالم ذم اًمرد قمٚمٞمٝمؿ .وؾمٞم٠ميت زي٤مدة ٟم٘مؾ قمٜمف ذم ُمً٠مًم٦م اًمٖمٜم٤م.،

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 1ورد هذا احلدي٨م ُمـ ـمرق يمثػمة سم٠مًمٗم٤مظ ُمت٘م٤مرسم٦مُ ،مٜمٝم٤م:
ُم٤م رواه اًمؽمُمذي ح ( ،)319/3( )1115وىم٤مل":طمدي٨م طمًـ".
وُمٜمٝم٤مُ :م٤م أظمرضمف اًمٌزار ( ،)377/1واحل٤ميمؿ ( ،)41/4واًمٌٞمٝم٘مال ( .)69/4ىما٤مل اعمٜماذري ذم
اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م (":)177/4رضم٤مًمف صم٘م٤مت".
( )2رواه اًمٌٞمٝم٘مل قمـ اسمـ ُمًٕمقد ُمقىمق ًوم٤م.
(ٟ )3مزه٦م إؾمًمع ٓسمـ رضم٥م ،ص (.)91 ،84
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مذهب اإلمام مافك ريض اهلل ظنه:
ؾمٛمٕم٧م صقرة ومتٞم٤م اإلُم٤مم أ سمٙمر اًمٓمرـمقر( ،)1وهق ُمـ أيما٤مسمر اعم٤مًمٙمٞما٦م(،)2
وىم٤مل اسمـ محدون ذم طم٤مؿمٞمتف ذح ُمٞم٤مرة اًمّمٖمػم قمغم اسمـ قم٤مذُ ،ما٤م ٟمّماف" :وأُما٤م
اًمرىمص واًمتّمٗمٞمؼ وهز اًمرأس واًمتحرك ،وم٘م٤مل زروق ذم ذح اعمٌ٤مطم٨م إصٚمٞم٦م:
إن يم٤من سمٖمٚمٌ٦م وم٤معمٖمٚمقب ُمٕمذور ،وإن يم٤من سمٖمػم همٚمٌ٦م وهق ًمإلهيا٤مم ومٝماق طمارام :عما٤م
دظمٚمف ُمـ اًمري٤م ،واًمتّمٜمع واًمتٔم٤مهر سمًم ًمٞمس ًمف طم٘مٞم٘ما٦م قمٜماده ،وإن يما٤من ُماع سمٞما٤من
احل٤مل سمحٞم٨م يٕمٚمؿ احل٤مرضون أٟمف هماػم ُمٖمٚماقب ،وإٟماًم أراد راطما٦م ٟمٗمًاف وهزها٤م
وٟمحقه ،ومٝمق إمم اًمٌ٤مـمؾ أىمرب ،وًمٞمس ُمـ احلؼ ذم ر "،اها.
يمًم ٟم٘مؾ ذًمؽ ُمٗمتل اعم٤مًمٙمٞم٦م سمٛمٙم٦م ذم قمّماره ،ذم رؾما٤مًمتف اعمًاًمة :روماع اًمٌادع
واًمٗمً٤مد قمـ طمدي٘م٦م اًمذيمر وإوراد ،وٟم٘مؾ ومٞمٝم٤م قمـ اًمِماٞمخ حمٛماقد احلجا٤مزي ذم
رؾم٤مًمتف :اًمتٗمّمٞمؾ اًمقاوح ذم اًمرد قمغم شمٖمٞماػم أهاؾ اًمٓمرياؼ اًمٗم٤مواحُ ،ما٤م ٟمّماف:
"يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد جي٥م ذم ذيمره٤م أن شمٙماقن اقدة صاحٞمح٦م ،سم٢ممجا٤مع ُماـ اًمٗم٘مٝما٤م،
زورإ :ن اًم٘مرآن ضم٤م ،هب٤م قماغم
واًمً٤مدة اًمّمقومٞم٦م ،واعمخ٤مًمػ ُمٌتدع ارشمٙم٥م سمدقم٦م و ً
يمثاػما وًم٘مٜمٝما٤م
شمٕمٚمٞمًم ًمألُم٦م يمٞماػ يٜمٓم٘ماقن هبا٤م ،واًمٜمٌال ﷺ ذيمرها٤م
ٟمٔم٤مم ظم٤مصً ،
ً
ٕصح٤مسمف ،ومل يثٌ٧م أٟماف ذيمرها٤م ُمٚمحقٟما٦م أصا ً
ال ،وم٤مٓشمٌا٤مع عما٤م يما٤من قمٚمٞماف اًمٜمٌال

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 1هق :حمٛمد سمـ اًمقًمٞمد سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمػ ،اعمٕمروف سم٤مًمٓمرـمقرُ ،مـ يمٌ٤مر أئٛم٦م اعم٤مًمٙمٞم٦م اًمذيـ ٟمٗماع
اهلل سمٕمٚمقُمٝمؿ ،وهلؿ ضمٝمقد ُمٌ٤مريم٦م ذم حم٤مرسم٦م اًمٌدع واخلراوم٤مت ،شمقذم ؾمٜم٦م521( :هاا)ً .ماف رؾما٤مًم٦م
سمٕمٜمقان":حتاريؿ اًمًاًمع"  .ـمٌٕما٧م سمتح٘مٞماؼ /قمٌداعمجٞماد شمريمال قما٤مم1416 :هاا ،دار اًمٖمارب
اإلؾمالُمل.
اٟمٔمر :شمرمج٦م اًمديٌ٤مج اعمذه٥م ص ( ،)276وؾمػم أقمالم اًمٜمٌال.)491/19( ،
( )2شم٘مدُم٧م اًمٗمتٞم٤م ص (.)72
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وأصح٤مسمف واًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ظمػم ُمـ آسمتداع ٓ ،ؾماٞمًم ذم هاذه اًمٙمٚمٛما٦م اعمنماوم٦م،
وإًمٞمؽ ٟمّمقص اًمً٤مدة اعم٘متدى هبؿ.
ىم٤مل إُمػم ذم يمت٤مسمفٟ :مت٤مئ٩م اًمٗمٙمر ذم آداب اًمذيمرُ ،م٤م ٟمّمف" :وًمٞمحاذر مما٤م ي٘ماع
ًمٌٕمْمٝمؿ ُمـ شمٗمخٞمؿ أداة اًمٜمٗمل ،ورسمًم ُم٤مل سم٠مًمٗمٝم٤م إمم ضمٝم٦م اًمِمٗمتلم ومتّمػم يما٤مًمقاو،
أو جلٝم٦م اًمٚمً٤من وُم٤م ومقىمف ومتّمػم يم٤مًمٞم٤م ،،أو يٌادل مهازة إمم يا٤م ،،أو يِماٌع اهلٛمازة
ومٞمتقًمد ُمٜمٝم٤م ي٤م ،،أو يثٌ٧م أًمٗمٝم٤م ،وم٢مٟمف حلـ ،سمؾ جي٥م طمذف إًمػ إظماػمة ًٓمت٘ما٤م،
اًمً٤ميمٜملم ،وه١مٓ ،اجلٝمٚم٦م يثٌتقهن٤م ويٛمدوهن٤م ويتٖمٜمقن ذم ُمده٤م ،وسمٕمْمٝمؿ يٛمد ها٤م،
(إًمف) ويقًمد ُماـ إؿماٌ٤مقمٝم٤م أًم ًٗما٤م ،سماؾ ؾماٛمٕم٧م سمٕمْماٝمؿ يٛماد مهازة (اهلل) ومتّماػم
يم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم ،ويمؾ ذًمؽ خم٤مًمػ عم٤م ٟمٓمؼ سمف رؾمقل اهلل ﷺ وأُمر سمف" .اها.
وىمد رد ذًماؽ اعمٗمتال قماغم ضماؾ ظمراوما٤مت اعمحاروملم ًمٙمٚمٛما٦م اًمتقطمٞماد ،سم٤معماد
واًمتٛمٓمٞمط ،وطم٘مٝمؿ قمٜمدي اًمّمٗمع سمدل اًمرد ،ومقاهلل إن اخلقض ذم ذًماؽ مما٤م هجاف
اًمٜمٗمس ،ويٜمٗمر قمٜمف ىمٚم٥م اعم١مُمـ.
وأُم٤م اًمٖمٜم٤م ،سمّمٜمٕمتف اعمخت٤مرة ،عما٤م رق ُماـ همازل اًمِمإمر اعمٚمحاـ ،سم٤مًمتٚمحٞمٜما٤مت
إٟمٞم٘م٦م اعم٘مٓمٕم٦م ،سم٤مًمٜمٖمًمت اًمتل هتٞم٩م اًمٜمٗمقس وشمٓمرهب٤م ،يمًم شمٗمٕمؾ اًمٙما١موس ،ومٜم٘ماؾ
ومٞمع قمـ اًم٘مرـمٌل سمرؾم٤مًمتف :يمِمػ اًم٘مٜم٤مع قمـ أطمٙم٤مم اًمًًمع( ،)1أٟمف حمرم ذم ُماذه٥م
ُم٤مًمؽ ،ىم٤مل أسمق إؾمح٤مق اًمٓمٌ٤مع :ؾم٠مًم٧م ُمٚمٙمً٤م قماًم ياؽمظمص ومٞماف أهاؾ اعمديٜما٦م ُماـ
اًمٖمٜم٤م،؟ وم٘م٤مل :إٟمًم يٗمٕمٚمف قمٜمدٟم٤م اًمٗمً٤مق .وىم٤مل :إن اؿمؽمى ضم٤مريا٦م ومقضماده٤م ُمٖمٜمٞما٦م
يم٤من ًمف رده٤م سم٤مًمٕمٞم٥م .وهق ُمذه٥م ؾم٤مئر أهؾ اعمديٜم٦م ذم اًمٖمٜم٤م ،،إٓ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد
سم٠مؾم٤م سمذًمؽ"( .)2اها.
وطمده ،وم٢مٟمف يم٤من ٓ يرى ً
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1ص ( )49حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ /قمٌداهلل سمـ حمٛمد اًمٓمري٘مل.
( )2اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل ( .)55/14واٟمٔمرٛ :مققم٦م اًمرؾم٤مئؾ اعمٜمػمي٦م ص (ٓ )185سماـ
=
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مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ريض اهلل ظنه:
ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق اًمقوم٤م ،سمـ قم٘مٞمؾ(" :)1ىمد ٟمص اًم٘مرآن قمغم اًمٜمٝمال قماـ اًمارىمص،
وم٘م٤مل :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ( .)2وذم اعمخت٤مل طمٞما٨م ىما٤مل :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﭼ( .)3واًمرىمص أؿمد اعمرح واًمٌٓمر"(.)4
وىمد ؿمٜمع ذم ُم٘م٤مل آظمر ،قمغم ُمـ يرىمص ُمـ أهؾ زُم٤مٟمف ،ىم٤مل ُما٤م ُمٕمٜما٤مه" :هاؾ
رأيتؿ قم٤مىم ً
ال يرىمص؟! وإن اًمتقاضمد اًمذي جيدوٟماف ُماـ شما٠مصمػم اًمٖمٜما٤م ،،وهلاؿ ًمٞما٤مزم
يًٛمقهن٤م :اعمحٞم٤م ،إن هل إٓ إطمٞم٤مٕ ،هقائٝمؿ".
وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم شم٘مل اًمديـ" :وأُم٤م اًمرىمص :ومٚمؿ ي٠مُمر اهلل قمز وضمؾ سمف وٓ
رؾمقًمف وٓ أطمد ُمـ إئٛم٦م ،سمؾ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ (،)5
واًمرىمص رُ ،مـ هذا ،وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﭽﰉ ﰊ ﰋ ﭼ( ،)6وىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﭼ( .)7أي :سمًٙمٞمٜم٦م ووىم٤مر.
=

شمٞمٛمٞم٦م ،ويمػ اًمرقم٤معً ،مٚمٝمٞمتٛمل اعمٓمٌقع ُمع اًمزواضمر.)31/1( ،

( ) 1قمكم سمـ قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد سمـ قم٘مٞمؾ اًمٌٖمدادي ،ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م ذم قمٍمهً ،مف يمت٤مب":اًمٗمٜماقن"ذم أيمثار
ُمـ أرسمٕمًمئ٦م ٚمد ،ـمٌع ُمٜمف ٚمدات ،شمقذم ؾمٜم٦م513( :ها) .اٟمٔمار :ـمٌ٘ما٤مت احلٜم٤مسمٚما٦م (،)259/2
وؾمػم أقمالم اًمٜمٌال.)443/19( ،
( )2ؾمقرة ًم٘مًمن ،آي٦م.)18( :
( )3ؾمقرة ًم٘مًمن ،آي٦م.)18( :
( )4ذيمره اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه (.)263/11
( )5ؾمقرة ًم٘مًمن ،آي٦م.)18( :
( )6ؾمقرة ًم٘مًمن ،آي٦م.)19( :
( )7ؾمقرة اًمٗمرىم٤من ،آي٦م.)63( :
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وإٟمًم قمٌ٤مدة اعمًٚمٛملم اًمريمقع واًمًجقد ،سمؾ اًمازومـ( )1واًمارىمص ذم اًمٓمرياؼ مل
ي٠مُمر اهلل سمف وٓ رؾمقًمف ،وٓ أطمد ُمـ ؾمٚمػ إُم٦م ،سمؾ أُماروا ذم اًمّماالة سم٤مًمًاٙمٞمٜم٦م
واًمقىم٤مر.
وًمق ورد قمغم اإلٟمً٤من طم٤مل يٖمٚم٥م ومٞمٝما٤م طمتاك شارج إمم طم٤مًما٦م ظم٤مرضما٦م قماـ
اًمنمع ،ويم٤من ذًمؽ احل٤مل سمًٌ٥م ُمِماروع :يمًًمع اًم٘مرآن اًمٙماريؿ وٟمحاقهً ،مًاٚمؿ
إًمٞمف ذًمؽ يمًم شم٘مدم ،وم٠مُم٤م اًمذي إذا شمٙمٚمػ ُمـ إؾمٌ٤مب ُم٤م مل ي١مُمر سمفُ ،مع قمٚمٛمف سم٠مٟماف
يقىمٕمف ومٞمًم ٓ يّمٚمح ًمف ،ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م ُمـ ذب اخلٛمر ُمع قمٚمٛماف أهنا٤م شمًاٙمره ،وإذا
حمٔمقرا مل يٙماـ صا٤مطمٌف
ىم٤مل :ورد قمكم طم٤مل وأٟم٤م ؾمٙمران ،ىمٞمؾ ًمف :إذا يم٤من اًمًٌ٥م
ً
ُمٕمذورا.
ً
ومٝمذه إطمقال اًمٗم٤مؾمدة ُمـ يم٤من ومٞمٝم٤م ص٤مد ًىم٤م ومٝمق ُمٌتدع و٤ملُ ،مـ ضمٜمس ظمٗمر
اًمتؽم وأقمقان اًمٔمٚمٛم٦مُ ،مـ ذوي إطمقال اًمٗم٤مؾمدة اًمذيـ و٤مهقا قمٌا٤مدة اًمٜمّما٤مرى
واعمنميملم ،سمٌٕمض ُم٤م هلؿ ُمـ إطمقال .وُمـ يم٤من يم٤مذ ًسما٤م ومٝماق ُمٜما٤مومؼ وا٤مل" (.)2
اٟمتٝمك.
وىم٤مل" :وُمـ أٟمِمد إؿمٕم٤مر اخلًمري٤مت اًمتل شمِمقق إمم ذب اخلٛمار ،وقمِماؼ
اًمّمقر قمغم اًمقضمف اًمذي ي٘متيض ذًمؽ ،ومٝمق آصمؿ قم٤مص ،وإن ضمٕمٚمٝم٤م ُمث ً
ال ُمْماارو ًسم٤م
يِمقق هب٤م اًمٜمٗمقس إمم احل٥م اعمٓمٚمؼ واًمٖمرام اعمرؾمؾ ،اًماذي ٓ يٛمٞماز سمالم حمٌا٦م اهلل
ورؾمقًمف وقمٌ٤مده اعم١مُمٜملم وأقماًمل اًماؼم ،وسمالم حمٌا٦م اًمِماٞمٓم٤من وطمزسماف ،وما٢من هاذه
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 1أصؾ اًمزومـ :اًمٚمٕم٥م واًمدومع ،وُمٜمف طمدي٨م :قم٤مئِم٦م :ىمدم وومد احلٌِم٦م ومجٕمٚمقا يزومٜماقن ويٚمٕمٌاقن،
أي :يرىمّمقن .اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر.)315/2( ،
(ٛ )2مقع اًمٗمت٤موى (.)611 ،599/11
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إؿمٕم٤مر إذا اختذت مم٤م يّمٚمح سمف اًم٘مٚمقب ،ويٜمجذب سمف اعمحٌقب ،ويِماقق هبا٤م إمم
اعمرهمقب ،واقمت٘مد اًمٕمٌد ذًمؽ وأدُمـ قمٚمٞمف ،أورث اًم٘مٚماقب ُماـ اًمٖمال واًمْماالل
واًمٜمٗم٤مقُ ،م٤م يٕمرومف أهؾ اعمقاضمٞمد وأرسم٤مب إذواق ،وم٢من إذواق واعمقاضمٞمد شمٜم٘مًاؿ
إمم إيًمٟمٞم٦م وؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ،وم٤مًمٓمرق اًمٜمٌقي٦م اًمنمقمٞم٦م اعمحٛمدي٦م ،شمٕمٓمال إذواق اإليًمٟمٞما٦م
واعمقاضمٞمد اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م ،واًمٓمرق اًمٌدقمٞم٦م اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م وإؿمٕم٤مر اخلًمري٦م ،شمٕمٓمل أذوا ًىما٤م
ضم٤مهٚمٞم٦م وُمقاضمٞمد ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م"(.)1
وًمف محٚم٦م ؿمديدة قمغم إٟمِم٤مد أؿمٕم٤مر أهؾ احلٚمقل وآحت٤مد :أُمث٤مل :اسمـ اًمٗما٤مرض
واسمـ قمر واًمتٚمٛمً٤م  ،واًمِمؽمي واسمـ اهائٞمؾ وقمكم احلريري.
وىمد أًمػ اًمٕمالُم٦م اسمـ رضم٥م رؾم٤مًم٦م شمًٛمكٟ :مزه٦م إؾمًمع ذم ُمً٠مًم٦م اًمًًمع(:)2
ٕٟمف ؾمئؾ قمٜمٝم٤م ،وم٘مًؿ اًمٙمالم ومٞمف قمغم ىمًٛملم :ىم٤مل:
"اًم٘مًؿ إول :أن ي٘مع قمغم وضمف اًمٚمٕم٥م و اًمٚمٝمق ،وما٠ميمثر اًمٕمٚماًم ،قماغم حتاريؿ
ذًمؽ ،أقمٜمل ؾمًمع اًمٖمٜم٤م ،،وؾمًمع آٓت اعمالهل يمٚمٝم٤م ،ويماؾ ُماٜمٝمًم حمارم سما٤مٟمٗمراده،
وىمد طمٙمك أسمق سمٙمر أضمري وهمػمه امج٤مع اًمٕمٚمًم ،قمغم ذًمؽ(.)3
واعمراد سم٤مًمٖمٜم٤م ،اعمحرمُ :م٤م يم٤من ُمـ اًمِمٕمر اًمرىمٞمؼ ،اًماذي ومٞماف شمِماٌٞم٥م سم٤مًمٜمًا٤م،
وٟمحقه ،مم٤م شمقصػ ومٞمف حم٤مؾمـُ ،مـ هتٞم٩م اًمٓمٌ٤مع سمًًمع وصػ حم٤مؾمٜمف ،ومٝماذا هاق
اًمٖمٜم٤م ،اعمٜمٝمل قمٜمف ،وسمذًمؽ ومنه اإلُم٤مم أمحد واؾماح٤مق سماـ راهقياف وهمػممها٤م ُماـ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1راضمع ٛمقع اًمٗمت٤موى (.)611/11
( ) 2طم٘م٘مف ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ /قمٌداهلل اًمٓمري٘مال ،وـمٌاع قما٤مم 1413هاا ،ذم ُمٓما٤مسمع ذيما٦م اًمّماٗمح٤مت
اًمذهٌٞم٦م اعمحدودة.
( ) 3اٟمٔمر يمالم أضمري ذم يمت٤مسمف :حتريؿ اًمٜمرد واًمِمٓمرٟم٩م واعمالهل ،ص ( ،)95حت٘مٞمؼ /حمٛمد ؾمإمٞمد
إدريس.
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إئٛم٦م ،ومٝمذا اًمِمٕمر إذا حلـ وأظمرج سمتٚمحٞمٜمف قمغم وضمف يزقم٩م اًم٘مٚماقب ،وشرضمٝما٤م
قمـ آقمتدال ،وحيرك اهلقى اًمٙم٤مُمـ اعمجٌقل ذم ـمٌ٤مئع اًمٌنم ،ومٝماق اًمٖمٜما٤م ،اعمٜمٝمال
قمٜمف ،وم٢من أٟمِمد هذا اًمِمٕمر قمغم وضمف اًمتٚمحلم ،وم٢من يم٤من حمريمً٤م ًمٚمٝماقى سمٜمٗمًاف ومٝماق
أيْم٤مً :متحريٙمف اهلقى وإن مل يًؿ همٜمً٤م".
حمرم ً
وأـم٤مل إمم أن ذيمر أصم٤مر قمـ اًمّمح٤مسم٦م ر

اهلل قمٜمٝمؿ ،وم٘م٤مل" :وىماد روي ُما٤م

يقهؿ اًمرظمّم٦م قمـ سمٕمْمٝمؿ وًمٞمس سمٛمخ٤مًمػ هلذا ،وم٢من اًمرظمّم٦م إٟماًم وردت قماٜمٝمؿ
ذم إٟمِم٤مد أؿمٕم٤مر إقمراب قمغم ـمريؼ احلدا ،وٟمحقه مم٤م ٓ حمذور ومٞمف ،وذيمر ُمٜماف ُما٤م
سم٤مًمٜمّم٥م".
يِمٌف احلدا ،ويًٛمك
ْ
إمم أن ىم٤مل" :ومتٌلم هبذه اًمرواي٤مت أن شمرظمص اًمّماح٤مسم٦م ،إٟماًم يما٤من ذم إٟمِما٤مد
ؿمٕمر اجل٤مهٚمٞم٦م ،وومٞمف ُمـ احلٙمؿ وهمػمه٤م قمغم ـمريؼ احلدا وٟمحقه مم٤م ٓ هيٞم٩م اًمٓمٌا٤مع
قمغم اهلقى ،وهلذا يٗمٕمٚمقٟمف ذم ُمًجد اعمديٜم٦م ،ومل يٙمـ ذم رُ ،مـ ذًماؽ همازل ،وٓ
شمِمٌٞم٥م سم٤مًمٜمً٤م ،وٓ وصػ حم٤مؾمٜمٝمـ ،وٓ وصػ مخر وٟمحقه مم٤م طمرُمف اهلل.
سم٠مؾم٤م ُما٤م مل
وىم٤مل اسمـ ضمري٩م :ؾم٠مًمٜم٤م قمٓم٤م ،قمـ اًمٖمٜم٤م ،سم٤مًمِمٕمر؟ وم٘م٤مل ٓ :أرى سمف ً
يٙمـ ً
ومحِم٤م.
وهذا يِمػم إمم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ،وقمغم ُمثؾ ذًمؽ حيٛمؾ ُم٤م روي قمـ قمروة سمـ اًمازسمػم
وهمػمه ُمـ اًمت٤مسمٕملم ُمـ اًمرظمّم٦م .وىم٤مل إؾمح٤مق سمٛمٜمّمقر :ىمٚم٧م ٕمحدُ :م٤م شمٙمره ُمـ
اًمِمٕمر؟ ىم٤مل :اهلج٤م ،واًمِمٕمر اًمرىمٞمؼ اًمذي يِمٌ٥م سم٤مًمٜمً٤م."،
إمم أن ىم٤مل" :اًم٘مًؿ اًمث٤م  :أن ي٘مع اؾمتًمع اًمٖمٜم٤م ،سمآٓت اًمٚمٝمق ،أو سمدوهن٤م قماغم
وضمف اًمت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم ،وحتريؽ اًم٘مٚمقب إمم حمٌتاف وإٟماس سماف ،واًمِماقق إمم
ًم٘م٤مئف ،وهذا هق اًمذي يدقمٞمف يمثػم ُمـ أهؾ اًمًاٚمقك ،وُماـ يتِماٌف هباؿ مماـ ًماٞمس
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ُمٜمٝمؿ ،وإٟمًم يًتؽم هبؿ ويتقصؾ سمذًمؽ إمم سمٚمقغ همرض ٟمٗمًف ُمـ ٟمٞماؾ ًمذشماف ،ومٝماذا
اعمتِمٌف هبؿ خم٤مدع ُمٚمٌس ،وومً٤مد طم٤مًمف أفمٝمر ُمـ أن شٗمك قمغم أطمد.
وأُم٤م اًمّم٤مدىمقن ذم دقمقاهؿ ذًمؽ ا وىمٚمٞمؾ ُما٤م هاؿ ا وما٢مهنؿ ُمٚمٌاقس قمٚماٞمٝمؿ،
طمٞم٨م شم٘مرسمقا إمم اهلل سمًم مل ينمقمف اهلل ،واختذوا ديٜمً٤م مل ي٠مذن ومٞمف ،ومٚمٝمؿ ٟمّمٞم٥م ممـ ىم٤مل
اهلل ومٞمااف :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ( .)2واعمٙماا٤م:،
اًمّمٗمػم .واًمتّمدي٦م :اًمتّمٗمٞمؼ سم٤مًمٞمد ،يمذا ىم٤مًمف همػم واطمد ُمـ اًمًٚمػ(.)0
وىماااا٤مل شمٕماااا٤ممم :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸ﭼ( .)2وم٢مٟمف إٟمًم يت٘مرب إمم اهلل سمًم ينمع اًمت٘مرب سمف إًمٞمف قمغم ًمً٤من رؾماقًمف ،وم٠مُما٤م
ُم٤م هنل قمٜمف وم٤مًمت٘مرب سمف إًمٞمف ُمْم٤مدة هلل ذم أُمره.
ىم٤مل اًم٘م٤م

أسمق اًمٓمٞم٥م اًمٓمؼمي ذم يمت٤مسمف ذم اًمًًمع :اقمت٘م٤مد هذه اًمٓم٤مئٗم٦م خم٤مًمػ

إلمج٤مع اعمًٚمٛملم :وم٢مٟمف ًمٞمس ومٞمٝمؿ ُمـ ضمٕمؾ اًمًًمع ديٜمً٤م وـم٤مقم ً٦م ،وٓ أرى إقمالٟمف ذم
اعمً٤مضمد واجلقاُمع ،وطمٞم٨م يم٤من ُمـ اًمٌ٘م٤مع اًمِمااريٗم٦م واعمِما٤مهد اًمٙمريٛما٦م ،ويما٤من
ُمذه٥م هذه اًمٓم٤مئٗم٦م خم٤مًمػ عما٤م اضمتٛمٕما٧م قمٚمٞماف اًمٕمٚماًم .،وٟمٕماقذ سما٤مهلل ُماـ ؾماق،
اًمٗمتـ"( )4اٟمتٝمك.
"وٓ ري٥م أن اًمت٘مرب إمم اهلل سمًًمع اًمٖمٜم٤م ،اعمٚمحـ ٓ ،ؾمٞمًم ُمع آٓت اًمٚمٝمق مما٤م
يٕمٚمؿ سم٤مًميورة ُمـ ديـ اإلؾمالم ،سمؾ وُمـ ؾم٤مئر ذائع اعمًاٚمٛملم ،أٟمافً :ماٞمس مما٤م
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1ؾمقرة إٟمٗم٤مل ،آي٦م.)35( :
( )2اٟمٔمر :سمٕمض هذه إىمقال ذم زاد اعمًػم (.)241/3
( )3ؾمقرة اًمِمقرى ،آي٦م.)21( :
( ) 4هذه اًمٜم٘مقل ُمـ يمت٤مبٟ :مزه٦م إؾمًمعٓ ،سمـ رضم٥م ،ص( )34ومًم سمٕمده٤مُ ،مـ صٗمح٤مت ُمتٗمرىم٦م.
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يت٘مرب سمف إمم اهلل ،وٓ مم٤م شمزيمك سمف اًمٜمٗماقس وشمٓمٝمار سماف ،وما٢من اهلل شمٕما٤ممم ذع قماغم
اًمٚمًٜم٦م اًمرؾمؾ يمٚمًم شمزيمق سمف اًمٜمٗمقس ،وشمٓمٝمر ُمـ أدٟم٤مؾمٝم٤م وأووا٤مره٤م ،ومل يِماارع
قمغم ًمً٤من أطمد ُمـ اًمرؾمؾ ذم ُمٚم٦م ُماـ اعمٚماؾ ؿماٞم ًئ٤م ُماـ ذًماؽ ،وإٟماًم يا٠مُمر سمتزيمٞما٦م
اًمٜمٗمقس سمذًمؽ ُمـ ٓ يت٘مٞمد سمٛمت٤مسمٕم٦م اًمرؾمؾ ُمـ أشمٌ٤مع اًمٗمالؾمٗم٦م ،يمًم ي٠مُمرون سمٕمِماؼ
اًمّمقر.
وذًمؽ يمٚمف مم٤م حتٞم٤م سمف اًمٜمٗمقس إُم٤مرة سم٤مًمًق :،عم٤م هل٤م ومٞمف ُمـ احلظ ،وي٘مقى سماف
اهلقى ،وهقت سمف اًم٘مٚمقب اعمتّمٚم٦م سمٕمالم اًمٖمٞمقب ،وشمٌٕماد سماف قمٜماف ،ومٖمٚماط ها١مٓ،
واؿمتٌف قمٚمٞمٝمؿ طمٔمقظ اًماٜمٗمس وؿماٝمقاهت٤م ،سما٠مىمقات اًم٘مٚماقب اًمٓما٤مهرة وإرواح
أيْما٤م ا قماغم ـمقائاػ ُماـ
اًمزيمٞم٦م ،اعمٕمٚم٘م٦م سم٤معمحؾ إقمغم ،واؿمتٌف إُمر ذم ذًماؽ ا ً
اعمًٚمٛملم ممـ يٜمتً٥م إمم اًمًٚمقك ،وًمٙمـ هذا مم٤م طمدث ذم اإلؾمالم سمٕماد اٟم٘ماراض
اًم٘مرون اًمٗم٤موٚم٦م.
وـان ؿد حدث ؿبل ذفك حدثان:
أحدمها :ىمرا،ة اًم٘مرآن سم٤مٕحل٤من سم٠مصقات اًمٖمٜم٤م ،،وأوزاٟمف وإي٘م٤مقم٤مشمف قمغم ـمري٘م٦م
أصح٤مب اعمقؾمٞم٘مك ،ومرظمص ومٞمف سمٕمض اعمت٘مدُملم إذا ىمّمد آؾمتٕم٤مٟم٦م قماغم إيّما٤مل
ُمٕم٤م اًم٘مرآن إمم اًم٘مٚمقبً :مٚمتحزيـ واًمتِمقيؼ واًمتخقيػ واًمؽمىمٞمؼ .وأٟمٙمر ذًماؽ
أيمثر اًمٕمٚمًم ،،وُمٜمٝمؿ ُمـ طمٙم٤مه إمج٤م ًقم٤م ومل يثٌ٧م ومٞمف ٟمزا ًقم٤مُ :مٜمٝمؿ :أسمق قمٌٞمادة وهماػمه
ُمـ إئٛم٦م(.)1
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 1اٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ هذه اعمً٠مًم٦م واًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ،ذم :زاد اعمٕما٤مد ٓسماـ اًم٘ماٞمؿ .)493 ،484/1( ،وسمادع
اًم٘مراً ،مٚمِمٞمخ /سمٙمر أسمق زيد .وُمٓمٚم٥م اًم٘مرا،ة سم٤مٕحل٤من ُمـ رؾم٤مًم٦م :اًمًًمع قمٜمد اًمّمقومٞم٦مً ،مٚمِمٞمخ/
قمٌداًمرمحـ اًم٘مرر ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم سم٘مًؿ اًمٕم٘مٞمدة ،ص ( )361ومًم سمٕمده٤م.
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وذم احل٘مٞم٘م٦م هذه إحل٤من اعمٌتدقم٦م اعمٓمرسم٦م ،هتٞم٩م اًمٓمٌ٤مع وشمٚمٝمال قماـ شمادسمر ُما٤م
حيّمؾ ًمف آؾمتًمع ،طمتك يّمػم آًمتذاذ سمٛمجرد ؾمًمع اًمٜمٖمًمت اعمقزوٟم٦م وإصقات
اعمٓمرسم٦م ،وذًمؽ يٛمٜمع اعم٘مّماقد ُماـ ُمٕما٤م اًم٘مارآن ،وإٟماًم وردت اًمًاٜم٦م سمتحًالم
اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن ٓ سم٘مرا،شمف سم٤مٕحل٤من ،وسمٞمٜمٝمًم سمقن سمٕمٞمد .وىمد سمًٓمٜم٤م اًم٘مقل ذم ذًماؽ
ذم يمت٤مب :سمٞم٤من آؾمتٖمٜم٤م ،سم٤مًم٘مرآن ذم حتّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ واإليًمن.
احلدث افثاين :ؾمًمع اًم٘مّم٤مئد اًمرىمٞم٘م٦م اعمتْمٛمٜم٦م ًمٚمزهد واًمتخقيػ واًمتِماقيؼ،
يمثػما ُمـ أهؾ اًمًٚمقك واًمٕمٌ٤مدة يًتٛمٕمقن ذًمؽ ،ورسمًم أٟمِمادوه٤م سمٜماقع ُماـ
ومٙم٤من ً

إحل٤من :اؾمتجال ًسم٤م ًمؽمىمٞمؼ اًم٘مٚمقب هب٤م ،صمؿ ص٤مر ُمٜمٝمؿ ُمـ ييب ُمع إٟمِم٤مده٤م ُماع
ضمٚمد وٟمحقه ،سم٘مْمٞم٥م وٟمحقه ،ويم٤مٟمقا يًٛمقن ذًمؽ اًمتٖمٌػم(.)1
وصح قمـ اًمِم٤مومٕمل ُمـ رواي٦م احلًـ سمـ قمٌداًمٕمزيز احلاروري ،وياقٟمس سماـ
قمٌدإقمغم ،أٟمف ىما٤مل :شمريما٧م سما٤مًمٕمراق ؿماٞم ًئ٤م يًاٛمقٟمف اًمتٖمٌاػم ،ووإمتف اًمزٟم٤مدىما٦م
يّمدون سمف اًمٜم٤مس قمـ اًم٘مرآن(.)2
ويمرهف اإلُم٤مم أمحد ،وىم٤مل :هق سمدقم٦م وحمدث ،ىمٞمؾ ًمف :إٟمف يرىمؼ اًم٘مٚم٥م؟ ىما٤مل:
سمدقم٦م(.)3
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1اٟمٔمر :إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من (ٟ ،)248/1م٘مالً قمـ أ اًمٓمٞم٥م اًمٓمؼمي.
ىم٤مل ذم اًمٚمً٤من":اعمٖمػمي٦م :ىمقم يٖمػمون سمذيمر اهلل شمٕم٤ممم سمدقم٤م ،وشميع" .ىم٤مل إزهري":وىمد ؾمٛمقا
شمٖمٌاػما ،يما٠مهنؿ إذا شمٜم٤مؿمادوا سم٤مٕحلا٤من ـمرسماقا ومرىمّماقا
ُم٤م يٓمرسماقن ومٞماف ُماـ اًمِمإمر ذم ذيمار اهلل
ً

وأرهجقا ،ومًٛمقا ُمٖمؼمة هلذا اعمٕمٜمك"ُ .م٤مدة":همؼم"(.)5/5

( )2اٟمٔمرٛ :مقع اًمٗمت٤موى ( ،)212/31وؾمػم أقمالم اًمٜمٌال .)91/11( ،وذيمر اسماـ اًم٘ماٞمؿ ذم إهم٤مصما٦م
اًمٚمٝمٗم٤من ( ،)229/1شمقاشمره قمـ اًمِم٤مومٕمل.
( )3اٟمٔمر :شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس ص ( ،)228واًمٗمروع ( ،)237/5واإلٟمّم٤مف ( ،)343/8ويمِم٤مف اًم٘مٜما٤مع
(.)183/5
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وُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ طمٙمك قمٜماف روايا٦م أظمارى ذم اًمرظمّما٦م ذم ؾماًمع اًم٘مّما٤مئد
اعمجردة ،وهل اظمتٞم٤مر أ سمٙمر اخلالل ،وص٤مطمٌف أ سمٙمر قمٌداًمٕمزيز ،ومج٤مقما٦م ُماـ
أيْم٤م ،وإٟمًم أرادوا ؾماًمع هاذه اًم٘مّما٤مئد
اًمتٛمٞمٛمٞملم ،وه١مٓ ،حيٙمك قمٜمٝمؿ اًمرظمّم٦م ً
اًمزهدي٦م اعمرىم٘م٦م ،مل يرظمّمقا ذم أيمثر ُمـ ذًمؽ.
وذيمروا أن اإلُم٤مم أمحد ؾمٛمع ذم ُمٜمزل اسمٜمف صا٤مًمحُ ،ماـ ورا ،اًمٌا٤مب ُمٜمِمادً ا،
يٜمِمد أسمٞم٤مٟمً٤م ُمـ هذه اًمزهدي٤مت ،ومل يٜمٙمر ذًمؽ(ً ،)1مٙمٜمف مل يٙمـ ُمع إٟمِما٤مده٤م شمٖمٌاػم،
وٓ رضب سم٘مْمٞم٥م وٓ همػمه.
وذم حتريؿ اًميب سم٤مًم٘مْمٞم٥م ويمراهٞمتف وضمٝم٤من ٕصح٤مسمٜم٤م ،وم٢مٟمف ٓ يٓمرب يمًم
يٓمرب سمًًمع آٓت اعمالهل"( )2اٟمتٝمك.
وأُم٤م ُم٤م ذيمره اعمٜم٤موي ذم ـمٌ٘م٤مت إوًمٞم٤م ،،ذم شمرمج٦م :اإلُم٤مم أمحد :أٟمف ىمٞمؾ ًمف :إن
ىمق ًُم٤م إذا ؾمٛمٕمقا اًمذيمر ي٘مقُمقن ومػمىمّمقن؟ وم٘ما٤مل :دقمٝماؿ يٗمرطماقن سمارهبؿ .ومٚماؿ
حيدث ذم ذًمؽ اًمزُمـ ُمـ هذا اًمرىمص .ومت٠مُمؾ.
وىمد ذيمر احل٤مومظ اًمذهٌل ذم اعمٞمزان ،ذم شمرمج٦م :احل٤مرث اعمح٤مؾمٌل ،طمٙم٤مي٦م قماـ
اإلُم٤مم ذم شمًٛمٕمف قمغم يمالُمف ذم وقمٔمف وهٞم٤مُمف ،صماؿ ردها٤م سم٘مقًماف" :وهاذه طمٙم٤ميا٦م
صحٞمح٦م اًمًٜمدُ ،مٜمٙمرة ٓ شم٘مع قمغم ىمٚمٌل ،اؾمتٌٕمد وىمقع هذا ُمـ ُمثؾ أمحد"( )3اها.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1اٟمٔمر :شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس ص ( ،) 228وومٞمف ،وم٘م٤مل ًمف ص٤مًمح :ي٤م أسم٧م ،أًمٞمس شمٜمٙمر هذا؟ وم٘م٤مل :إٟمًم ىمٞمؾ
زم أهنؿ يًتٕمٛمٚمقن اعمٜمٙمر ومٙمرهتف ،أُم٤م هذا وم٢م ٓ أيمرهف.
(ٟ )2مزه٦م إؾمًمع ٓسمـ رضم٥م ،ص (.)87
( )3ىم٤مل ذم اعمٞمزان (":)431/1وىم٤مل احل٤ميمؿ :ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ إؾمح٤مق اًمْمٌٕمل ،ؾماٛمٕم٧م إؾماًمقمٞمؾ
سمـ إؾمح٤مق اًمناج ،ي٘مقل :ىم٤مل زم أمحد سمـ طمٜمٌؾ :سمٚمٖمٜمل أن احل٤مرث هذا يٙمثار اًمٙمَا ْقن [يماذا ذم
إصؾ:وًمٕمٚمٝم٤م اعمٙمقث] قمٜمدك ،ومٚماق أطمْماارشمف ُمٜمزًماؽ وأضمٚمًاتٜمل ذم ُمٙما٤من أؾماٛمع يمالُماف،
=
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وىم٤مل أسمق اًمٗمرج اسمـ اجلقزي" :اقمٚمؿ أن ؾمًمع اًمٖمٜم٤م ،جيٛمع ؿمٞمئلم:
أطمدمه٤م :أن يٚمٝمل اًم٘مٚم٥م قمـ اًمتٗمٙمر ذم قمٔمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم واًم٘مٞم٤مم سمخدُمتف.
واًمثاا٤م  :أن يٛمٞمٚمااف إمم اًمٚمااذات اًمٕم٤مضمٚماا٦م ،وياادقمق إمم اؾمااتٞمٗم٤مئٝم٤م ُمااـ مجٞمااع
اًمِمٝمقات احلًٞم٦م ،وُمٕمٔمٛمٝم٤م اًمٜمٙم٤مح ،وًمٞمس ه٤مم ًمذشمف إٓ ذم اعمتجددات ،وٓ ؾمٌٞمؾ
إمم يمثرة اعمتجددات ُمـ احلؾ ،ومٚمذًمؽ حي٨م قمغم اًمزٟم٤م ،ومٌلم اًمٖمٜما٤م ،واًمزٟما٤م شمٜم٤مؾما٥م
ُمـ ضمٝم٦م أن اًمٖمٜم٤مً ،مذة اًمروح ،واًمزٟم٤م أيمؼم ًمذات اًمٜمٗمس"( )1اها.
وىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌداًم٘م٤مدر اجلٞمال ذم :اًمٖمٜمٞم٦م وؾمًمع اًم٘مقل سم٤مًم٘مْمٞم٥م واًمرىمص:
"ُمٙمروه ،صمؿ يٙمٗمل ذم يمراهتف ،أن ومٞمفُ :مـ صمقران اًمٓمٌ٤مئع وهاق هٞمجا٤من اًمِماٝمقة،
واعمٞمؾ إمم اًمٜمًقة ،وأسم٤مـمٞمؾ اًمٜمٗمقس ورقمقٟم٤مهتا٤م ،واًمٓمارب واًمًاخػ واًمادٟم٤م،ة،
وآؿمتٖم٤مل سمذيمر اهلل أـمٞم٥م وأؾمٚمؿ عمـ آُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر"( )2اها.
وأُم٤م شمٖمٞمػم اًمّمقت إمم طمد اًمّمخ٥م ورومٕمف ومقق احل٤مضم٦م ،اعم١مدي إمم سمِما٤مقمتف،
=

ومٗمٕمٚم٧م ،وطمي احل٤مرث وأصح٤مسمف وم٠ميمٚمقا ،وصٚمقا اًمٕمتٛم٦م صمؿ ىمٕمادوا سمالم يادي احلا٤مرث ،وهاؿ
ؾمٙمقت إمم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ ،صمؿ اسمتدأ رضمؾ ُماٜمٝمؿ وأصإمد احلا٤مرث ،وم٠مظماذ ذم اًمٙماالم ويما٠من قماغم
رؤوؾمٝمؿ اًمٓمػم ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ يٌٙمل وُمٜمٝمؿ ُمـ شر وُمٜمٝمؿ ُمـ يزقماؼ ،وهاق ذم يمالُماف ،ومّمإمدت
اًمٖمروم٦م ومقضمدت أمحد ىمد سمٙمك طمتك همٌم قمٚمٞمف."...
إمم أن ىم٤مل ":ومٚمًم شمٗمرىمقا ىم٤مل زم أمحدُ :م٤م أقمٚمؿ أ رأي٧م ُمثؾ ه١مٓ ،،وٓ ؾمٛمٕم٧م ذم قمٚمؿ احل٘م٤مئؼ
ُمثؾ يمالم هذا .وقمغم هذا ومال أرى ًمؽ صحٌتٝمؿ".
صمؿ ىم٤مل اًمذهٌل":وأُم٤م اعمح٤مؾمٌل ومٝمق صدوق ذم ٟمٗمًف ،وىمد ٟم٘مٛمقا قمٚمٞمف سمٕمض شمّمقومف وشمّما٤مٟمٞمٗمف،
ُم٤مت ؾمٜم٦م243( :ها)".

( )1شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس ،ص (.)213
( ) 2مل أىمػ قمغم هذا اًمٜمص ومٞمف .ويمالم اجلٞمال ذم اًمٖمٜمٞم٦م ذم أداهبؿ ذم اًمًًمع (.)591/2
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ومذًمٙمؿ شمٖمٞمػم خلٚمؼ اهلل ،سمًم يٛمجف اًمٓمٌع ويًت٘مٌحف اًمٕم٘مؾ ،وىمد رضب اهلل ًماف ُماث ً
ال
شمٜمٗمػما قمـ شمٖمٞماػمه وشمٕمٚماٞم ً
ال
ذم يمت٤مسمف سم٘مقًمف :ﭽ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﭼ(.)2
ً
ًمألُمر سمخٗمْمف.
ىم٤مل اسمـ زيد" :و يم٤من ذم رومع اًمّمقت ظمػم ُم٤م ضمٕمٚمف اهلل ًمٚمحٛمػم"(.)2
وىم٤مل ﷺ ا عمـ رومع صقشمف سم٤مًمذيمر سم٤مًمتٙمٌػم واًمتٝمٚمٞمؾ ا(( :أرسمٕمقا قمغم أٟمٗمًٙمؿ:
وما٢مٟمٙمؿ ٓ شمادقمقن أصاؿ وٓ هم٤مئ ًٌاا٤م))( .)3وىمقًماف(( :أرسمٕماقا)) ،سمٛمٕمٜماك :أؿمااٗم٘مقا
وأروم٘مقا.
وأوىص اهلل ذم اإلٟمجٞمؾ قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالمُُ " :مر قمٌ٤مدي إذا دقماق شٗمْماقا
أصقاهتؿ :وم٢م أؾمٛمع وأقمٚمؿ ُم٤م ذم ىمٚمقهبؿ".
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ" :ويم٤من اعمًاٚمٛمقن قماغم قمٝماد ٟمٌاٞمٝمؿ
وسمٕمده ٓ ،يٕمرومقن وىم٧م احلرب إٓ سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م وذيمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف.
ىم٤مل ىمٞمس سمـ قمٌ٤مدة( ،)4ويما٤من ُماـ يمٌا٤مر اًمتا٤مسمٕملم :يما٤مٟمقا يًاتحٌقن ظمٗماض
اًمّمقت قمٜمد اًمذيمر ،وقمٜمد اًم٘مت٤مل ،وقمٜمد اجلٜم٤مئز(.)5
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1ؾمقرة ًم٘مًمن ،آي٦م.)19( :
( )2اٟمٔمر :زاد اعمًػم (.)164/6
( ) 3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اجلٝم٤مد ،سما٤مبُ :ما٤م يٙماره ُماـ روماع اًمّماقت سما٤مًمتٙمؼم ،ح ( ،)2993اًمٗماتح
(.)135/6
( ) 4ىمٞمس سمـ ؾم٤مقمدة اًمْمٌٕمل اًمٌٍمي ،أسمق قمٌداهلل .ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م (":)129/2صم٘ما٦م ُماـ
اًمث٤مٟمٞم٦مُ ،م٤مت سمٕمد اًمثًمٟملم ،ىمد وهؿ ُمـ قمدّ ه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م".
( )5أظمرضماف اسماـ أ ؿماٞمٌ٦م ذم اعمّماٜمػ ( ،)274/4وقمٌاداًمرزاق ( ،)453/4واًمٌٞمٝم٘مال ذم اًمًاٜمـ
اًمٙمؼمى (.)74/4
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ويمذا ؾم٤مئر أصم٤مر شم٘ميض أهنؿ يم٤مٟما٧م قمٚماٞمٝمؿ اًمًاٙمٞمٜم٦م ذم هاذه اعماقاـمـُ ،ماع
اُمتال ،اًم٘مٚمقب سمذيمر اهلل وإضمالًمف وإيمراُمف ،يمًم أن طم٤مهلؿ ذم اًمّمالة يمذًمؽ .ويما٤من
رومع اًمّمقت ذم هذه اعمقاـمـ اًمثالصم٦مُ ،مـ قم٤مدة أهؾ اًمٙمت٤مب وإقم٤مضمؿ"( )1اٟمتٝمك.
وأُم٤م حتريػ اًمٙمٚمؿ سمتٖمٞمػم أًمٗم٤مظ اًمذيمرً ،مٗماظ اجلالًما٦م ،أو يمٚمٛما٦م اإلظماالص،
سمزي٤مدة اعمد واًمتٛمٓمٞمط ،سمحٞم٨م يتقًمد ُمٜمف طمروف أو أًمٗما٤مظ ٓ ُمٕمٜماك هلا٤م ،أو ٟم٘ماص
طمرف ،يم٤مهل٤مُ ،مـ ًمٗمظ اجلالًم٦م ،وذًمؽ طمرام ،وٓ شٗمك أن يمٚمٛما٦م اًمتقطمٞماد سمٕماض
آي٦م.
ىم٤مل ذم ذح اإلىمٜم٤مع" :وم٢من طمّمؾ ُمٕمٝم٤م أي إحل٤من شمٖمٞمػم ٟمٔمؿ اًم٘مرآن ،وضمٕمؾ
احلريم٤مت طمرو ًوم٤م :طمرم ذًمؽ"( .)2ىم٤مل" :وىم٤مل اًم٘م٤م

قمٞم٤مض :ىمد أمجع اعمًٚمٛمقن

قمغم أن اًم٘مرآن اعمتٚمق ذم مجٞمع إىمٓم٤مر ،اعمٙمتقب ذم اعمّمحػ ،اًمذي سم٠ميدي اعمًٚمٛملم
مم٤م مجٕمف اًمادومت٤منُ ،ماـ أول :ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ .إمم آظمار :ﭽﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﭼ .يمالم اهلل ،ووطمٞمف اعمٜمزل قمغم ٟمٌٞمف حمٛمد ﷺ ،وأن مجٞمع ُم٤م ومٞمف طمؼ،
وأن ُمـ ٟم٘مص ُمٜمف طمر ًوم٤م ىم٤مصدً ا ًمذًمؽ أو سمدًمف سمحرف آظمر ُمٙم٤مٟمف ،أو زاد ذم طمر ًوما٤م
آظمر مم٤م مل يِمتٛمؾ قمٚمٞمف اعمّمحػ اًمذي وىمع قمٚمٞمف اإلمج٤مع ،وأمجاع قمٚمٞماف أٟماف ًماٞمس
سم٘مرآن قم٤مُمدً ا ًمٙمؾ هذا ،ومٝمق يم٤مومر ،واىمتٍم قمٚمٞمف اًمٜمقوي ذم اًمتٌٞم٤من"( )3اها.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1اىمتْم٤م ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ (.)315/2
( )2يمِمػ اًم٘مٜم٤مع (.)517/1
( )3اعمّمدر ٟمٗمًف (.)518/1
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مطلب
حتريم افرؿص ظذ وجه افعبادة ظند افنصارى
شم٘مدم ذم ومتٞم٤م اإلُم٤مم أ سمٙمر اًمٓمرـمقر ،ىمقًمف" :وأُم٤م اًمرىمص واًمتقاضمد وما٠مول
ُمـ أطمدث أصح٤مب اًمًا٤مُمري ،عما٤م اختاذ هلاؿ قمجا ً
ال ضمًادً ا ًماف ظماقار ،وم٘ما٤مُمقا
يرىمّمقن ويتقاضمدون ،ومٝمق ديـ اًمٙمٗم٤مر وقمٌ٤مد اًمٕمجؾ"( )1اها.
ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ" :وىمد يم٤من اًمرىمص ُمـ اًمٕم٤مدات اعم٘مدؾما٦م اعمحؽمُما٦م ،طمتاك قمٜماد
رؤؾم٤م ،اًمديـ اعمًٞمحل"(.)2
طمتك ىم٤مم سمٕمض اًمٗمالؾماٗم٦م واعمٚماقك ذم اعمٜماع ُمٜماف ،وذُماف واًمٜمٝمال قمٜماف ،وما٢من
ؿمٞمنمون اخلٓمٞم٥م اًمروُم٤م ىم٤مل ٓ" :يرىمص أطمديمؿ إٓ إذا يم٤من وم٤مىمد اًمٕم٘مؾ و٤مئع
اًمِمٕمقر".
وأوم٤مدت شمقاريخ اًمٙمٜم٤مئس ،أٟمف ُم٤م اؾمت٘مر اًمرىمص ُمتٌ ًٕم٤م ذم اًمٙمٜم٤مئس ُمادة طمتاك
ظمّمقص٤م طمٞمٜمًم يم٤من ي٘ما٤مم أصمٜما٤م ،اًمٚمٞماؾٟٕ :ماف ؾماقل
اؿمتٌٝم٧م ذم أُمره احلٙمقُم٤مت،
ً
ًمٚم٘مًقس ذب اخلٛمر وارشمٙم٤مب اعمحا٤مرم وؾماط اعمٕم٤مسماد ،ومّمادرت أواُمار أئٛما٦م
اًمٙمٜمٞمً٦م سم٢مسمٓم٤مًمف ،وأىمر قمغم هذا اعمِماروع ٛمع ؾماٜم٦م692( :م) ،ومٚماؿ شما٠مت شمٚماؽ
ىما٤مئًم قماغم
إواُمر وٓ ىمرارات هذا اعمجٛمع سمٗم٤مئدة ُمـ اًمٗمقائد ،سمؾ اؾمتٛمر اًمرىمص ً
ىمدم وؾم٤مق ذم ىمٚم٥م اًمٙمٜم٤مئس ،وأومٜمٞم٦م ُمداومـ إُمقات ،إمم زُمـ اًمٌ٤مب :همريٗمقرس
فم٤مهرا ،وإن يم٤مٟم٧م أواُمره ذم هم٤مي٦م اًمتِمديد واًمتٝمديد
اًمث٤مًم٨م ،اًمذي هٙمـ ُمـ اًمٖم٤مئف
ً
واًمققمٞمد .اها .ومت٠مُمؾ.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1حتريؿ اًمًًمع ًمٚمٓمرـمقر ،ص (ٟ )269محقه.
( ) 2اٟمٔمر يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم أن اًمٜمّم٤مرى يٗمٕمٚمقن ُمثؾ هذا اًمًًمع ذم يمٜم٤مئًٝمؿ ،قمغم وضمف اًمٕمٌا٤مدة
واًمٓم٤مقم٦م ،ذمٛ :مقع اًمٗمت٤موى (.)631/11
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اففصل افثافث
يف افكالم ظذ األحاديث افتي حيتج هبا أهل افطرق
ظذ ذـرهم ادرـب من اهلوئة افسابقة
ؿال افسائل :هؾ إطم٤مدي٨م اًمتل اؾمتدل هب٤م أهاؾ اًمٓمارق ،قماغم ضماقاز آضماتًمع
ًمٚمذيمرُ ،مٜمٝم٤م:
احلديث األول :ىمقًمف ﷺ(( :إذا ُمررشمؿ سمري٤مض اجلٜم٦م وم٤مرشمٕمقا)) ،ىم٤مًمقا :وُم٤م ري٤مض
اجلٜم٦م؟ ىم٤ملِ (( :طم َٚم ٌؼ اًمذيمر)) .هؾ هل صحٞمح٦م أو ٓ؟
أؿول :هذا احلدي٨م صحٞمح( ،)1أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده ،واًمؽمُمذي واًمٌٞمٝم٘مل
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1ورد احلدي٨م ُمـ قمدة ـمرق يمٚمٝم٤م ٓ شمًٚمؿ ُمـ ُم٘م٤مل ،وم٘مد أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم يمت٤مب :اًمادقمقات،
ح ( ،)532/5( )3511وىماا٤مل":طمًااـ همرياا٥م" .وأمحااد ذم اعمًااٜمد ( ،)151/3واًمٌٞمٝم٘ماال ذم
اًمِمٕم٥م ح ( ،)398/1( )531واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ (ُ ،)2147/6مـ ـمريؼ حمٛماد سماـ صم٤مسما٧م
اًمٌٜم٤م قمـ أسمٞمف قمـ أٟمس ،وومٞمف :حمٛمد سمـ صم٤مسم٧م وٕمٞمػ ،وىم٤مل اسمـ ُمٕملمً":ماٞمس سمٌما ."،اٟمٔمار:
اًمت٘مري٥م ( ،)148/2واًمٙم٤مُمؾ (.)2147/6
وروي ُمـ ـمريؼ أظمرى :قمـ أٟمس قمٜمد أ ٟمٕماٞمؿ ذم احلٚمٞما٦م ( ،)268/6وومٞماف :وإمٞمٗم٤من يماًم ذم
اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م (.)1151
وروي ٟمحقه قمـ أ هريرة ذم اًمؽمُمذي ،ح ( ،)532/5( )3519وىم٤مل":طمًـ همري٥م" .وومٞمف:
محٞمد سمـ أ ؾمقيد اعمٙمل ،ىم٤مل ذم اًمت٘مري٥م (ٝ ":)212/1مقل".
وروي ٟمحقه قمـ اسمـ قمٛمر ذم احلٚمٞم٦م ٕ ٟمٕمٞمؿ ،)354/6( ،وومٞمفٝ :مقل.
وروي ٟمحقه ذم اعمًتدرك ( ،)494/1قمـ ضم٤مسمر ،وىم٤مل":صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل شرضما٤مه" ،وشمٕم٘مٌاف
اًمذهٌل وىم٤مل":ومٞمف :قمٛمر وٕمٞمػ"  .ويٕمٜمل سمف :قمٛمر ُمقمم همٗماره ،ىما٤مل ومٞماف احلا٤مومظ ذم اًمت٘مريا٥م
(":)59/2وٕمٞمػ ،ويم٤من يمثػم اإلرؾم٤مل".
وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم ٛمع اًمزوائد ( ،)77/11قمـ هذه اًمٓمريؼ":رواه أسمق يٕمغم واًمٌزار واًمٓماؼما ذم
=
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واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م ،قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ قمٜمف ﷺ ،ويم٤من اسمـ ُمًٕمقد إذا ذيمار هاذا
اًمٙمالم ي٘مقل( :أُم٤م إ ٓ أقمٜمل ِطم َٚم َؼ اًم٘مّم٤مص وًمٙمـ ِطم َٚم َؼ اًمٗم٘ماف)( .)1وروي قماـ
أيْم٤م .وىم٤مل قمٓم٤م ،اخلرؾم٤م ٤ " :مًمس اًمذيمر ٤مًمس احلاالل واحلارام،
أٟمس ُمٕمٜم٤مه ً
يمٞمػ شمِمؽمي وشمٌٞمع وشمّمكم وشمّمقم ،وشمٜمٙمح وشمٓمٚمؼ وحت٩م ،وأؿمٌ٤مه هذا"(.)2
وىم٤مل حيٞمك سمـ أ يمثػم" :درس اًمٗم٘مف صالة" .ويم٤من أسماق اًمًاقار اًمٕمادوي ذم
طمٚم٘م٦م يتذايمرون اًمٕمٚمؿ ،وُمٕمٝمؿ ومتك ؿم٤مب ،وم٘م٤مل هلؿ :ىمقًمقا ؾماٌح٤من اهلل ،واحلٛماد
هلل ،ومٖمْم٥م أسمق ؾمقار وىم٤مل :وحيؽ! ذم أي ر ،يمٜما٤م إ ًذا ؟! واعمارادُ :ماـ هاذا أن
٤مًمس اًمذيمر ٓ شتص سم٤معمج٤مًمس اًمتال ياذيمر ومٞمٝما٤م اؾماؿ اهلل سم٤مًمتًاٌٞمح واًمتٙمٌاػم
واًمتحٛمٞمد وٟمحقه ،سمؾ يِمٛمؾ ُم٤م ومٞماف أُمار اهلل وهنٞماف ،طمالًماف وطمراُماف ،وُما٤م حيٌاف
ويرو٤مه ،وم٢مٟمف يم٤من هذا اًمذيمرٕ :ن ُمٕمروم٦م احلالل واحلرام واضمٌ٦م ذم اجلٛمٚم٦م قمغم يمؾ
ُمًٚمؿ ،سمحً٥م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ُمـ ذًمؽ .وأُما٤م ذيمار اهلل سم٤مًمٚمًا٤من وما٢من أيمثاره يٙماقن
شمٓمق ًقم٤م ،وىمد يٙمقن واضم ًٌ٤م :يم٤مًمذيمر ذم اًمّمالة اعمٙمتقسم٦م ،يمًم ىم٤مًمف اسمـ رضم٥م.
ويِمٝمد ًمف ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ( .)3وىماد ورد
=

إوؾمط ،وومٞمف :قمٛمر ُمقمم همٗمره ،وىمد وصم٘ماف هماػم واطماد ووإمٗمف مج٤مقما٦م ،وسم٘مٞما٦م رضم٤مًماف رضما٤مل
اًمّمحٞمح".
واحلاادي٨م واإمٗمف إًمٌاا٤م ذم اًمْماإمٞمٗم٦م ( ،)1151وواإمٞمػ اجلاا٤مُمع ح ()811 ،811 ،799
( ،)235/1وذيمره ذم اًمّمحٞمحف ح (.)2562

( )1أظمرضمااف اخلٓمٞماا٥م ذم اًمٗم٘مٞمااف واعمتٗم٘مااف ،)96/1( ،سمتح٘مٞمااؼ :قماا٤مدل اًمٕماازازي ،ـمٌٕماا٦م :دار :اسمااـ
اجلقزي.
( )2أظمرضمف اخلٓمٞم٥م ذم اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف.)94/1( ،
( )3ؾمقرة اًمٜمحؾ ،آي٦م.)43( :
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ذًمؽ احلدي٨م قمـ اسمـ قمٌ٤مس ذم رواي٦م اًمٓمؼما سمٚمٗمظ« :إذا ُماررشمؿ سمريا٤مض اجلٜما٦م
وم٤مرشمٕمقا» ،ىم٤مًمقا :وُم٤م ري٤مض اجلٜم٦م؟ ىم٤مل٤ « :مًمس اًمٕمٚمؿ»( .)1ومٝمل شمٗمًار روايا٦م:
«طمٚمؼ اًمذيمر».
ومٚمؿ شمٙمـ طمٚم٘م٦م ًمٚمذيمر سم٤مًمٚمً٤من قمغم قمٝمد اًمٜمٌال ﷺ ،وٓ صاح٤مسمتف ُماـ سمٕماده،
وًمق يم٤من ٓؾمتٗم٤مض سمف اًمٜم٘ماؾ .وًماق ىمٞماؾ :إن آضماتًمع ُما٤م زال ُمقضماق ًدا ذم ًمٗماظ
اًمذيمر ،ومٜم٘مقل ٓ :سم٠مس سم٤مًمذيمر إذا مل شرج قمـ احلد اًمنمقمل ،طمتك إذا يم٤من سم٤مضمتًمع
إذا مل يتخذ قم٤مدة يم٠مٟمف ؾمٜم٦م.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم اىمتْم٤م ،اًمّمااراط اعمًات٘مٞمؿ" :قمٚمٞماؽ أن شمٕمٚماؿ أٟماف إذا
اؾمتح٥م شمٓمقع ُمٓمٚمؼ ذم وىم٧م ُمٕملم ،وضماقز اًمتٓماقع ذم مج٤مقما٦م يٚمازم ُماـ ذًماؽ
شمًقيغ مج٤مقم٦م راشمٌ٦م همػم ُمنموقم٦م ،ومٗمرق سملم اًمٌ٤مسملم :وذًماؽ أن آضماتًمع ًمّماالة
اًمتٓمقع أو اؾمتًمع ىمرآن أو ذيمر اهلل وٟمحق ذًمؽ ،إذا يم٤من يٗمٕمؾ أطمٞم٤مٟمً٤م ومٝمذا طمًـ.
ىمد صح قمـ اًمٜمٌل ﷺ ،أٟمف صاغم اًمتٓماقع ذم مج٤مقما٦م أطمٞم٤مٟمًا٤م( ،)2وظمارج قماغم
اًم ّمح٤مسم٦م وومٞمٝمؿ ُمـ ي٘مارأ وهاؿ يًاتٛمٕمقن ،وىماد ورد ذم اًم٘ماقم اًماذيـ جيٚمًاقن
يتدارؾمقن يمت٤مب اهلل ،وذم اًم٘مقم اًمذيـ يذيمرون اهلل ُمـ أصم٤مر ُم٤م هق ُمٕمروفُ ،مثؾ
ىمقًمف ﷺُ« :م٤م ضمٚمس ىمقم يتٚمقن يمت٤مب اهلل ويتدارؾمقٟمف سمٞمٜمٝمؿ ،إٓ همِمٞمتٝمؿ اًمرمح٦م،
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1أظمرضمٝم٤م اًمٓمؼما ذم اًمٙمٌػم ،ح ( ،)55/11( )11158ووٕمٗمٝم٤م إًمٌ٤م يمًم ذم وإمٞمػ اجلا٤مُمع
اًمّمٖمػم ،ح (.)235/1( )811
( )2يمااًم ذم اًمّمااحٞمحلم قمٜمااد اًمٌخاا٤مري ،ذم يمتاا٤مب :إذان ،سماا٤مب )77( :ح ( ،)727وُمًااٚمؿ ذم:
اعمً٤مضمد ،سم٤مب :ضمقاز اجلًمقم٦م ٟم٤مومٚم٦م ،ح (ُ ،)457/1( )659 ،658مـ طمدي٨م :أٟماس ذم صاالشمف
ُمع اًمٜمٌل ﷺ واًمتٞمؿ وأم ؾمٚمٞمؿ.
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وٟمزًم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م ،وطمٗمتٝمؿ اعمالئٙم٦م ،وذيمرهؿ اهلل ومٞمٛمـ قمٜمده»(.)1
أيْم٤م ا ذم اعمالئٙم٦م اًمذيـ يٚمتٛمًقن ٤مًمس اًمذيمر ،وما٢مذا وضمادوا ىمق ًُما٤م
وورد ا ً
يذيمرون اهلل شمٜم٤مدوا :هٚمٛمقا إمم طم٤مضمتٙمؿ( .)2احلدي٨م.
وم٠مُم٤م اخت٤مذ اضمتًمع راشم٥م يتٙمارر سمتٙمارر إؾما٤مسمٞمع واًمِماٝمقر وإقماقام ،هماػم
آضمتًمقم٤مت اعمِمااروقم٦م ،وما٢من ذًماؽ يْما٤مهل آضمتًمقما٤مت ًمٚمّماٚمقات اخلٛماس
وًمٚمجٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ واحل٩م ،وذًمؽ هق اعمٌتدع اعمحدث ،ومٗمرق سملم ُما٤م يتخاذ ؾماٜم٦م
وقمٌ٤مدة ،وم٢من ذًمؽ يْم٤مهل اعمنموع ،وهذا اًمٗمرق هق اعمٜمّمقص قماـ اإلُما٤مم أمحاد
وهمػمه ُمـ إئٛم٦م"( )3اها.
احلديث افثاين :وهق ُم٤م رواه اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده ،ذم ىمّم٦م اسمٜم٦م محزة عم٤م شمٜما٤مزع
ذم شمرسمٞمتٝم٤م قمكم وضمٕمٗمر وزيد ،وم٘ما٤مل اًمٜمٌال ﷺ ًمٕماكم« :أٟما٧م ُمٜمال وأٟما٤م ُمٜماؽ».
ومحجؾ قمكم ،وىم٤مل جلٕمٗمر« :أؿمٌٝم٧م َظم ْٚم٘مل ُ
وظم ُٚم٘مل» .ومحجؾ ورا ،طمجؾ قماكم،
وىم٤مل ًمزيد« :أٟم٧م أظمقٟم٤م وُمقٟٓم٤م» .ومحجاؾ ورا ،طمجاؾ ضمٕمٗمار ،صماؿ ىما٤مل ﷺ:
«هل جلٕمٗمرٕ :ن ظم٤مًمتٝم٤م حتتف واخل٤مًم٦م يم٤مٕم»(.)4
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 1رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب :اًمذيمر ،سم٤مب :ومْمؾ آضماتًمع قماغم شماالوة اًم٘مارآن ،ح ()2699
(.)2174/4
( ) 2أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمتا٤مب :اًمادقمقات ،سما٤مب :ومْماؾ ذيمار اهلل ،ح ( ،)6418اًمٗماتح
( ،)218/11وُمًٚمؿ سمٜمحقه ح (ُ .)2169/4( )2689مـ طمدي٨م :أ هريرة.
( )3اىمتْم٤م ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ (.)631 ،629/2
( )4رواه أمحد ذم ُمًٜمده ( ،)118/1واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ( ،)226/11سم٢مؾمٜم٤مد وٕمٞمػ.
وأصؾ احلدي٨م سمدون رواي٦م":احلجؾ" ،أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،ذم يمت٤مب :اًمّمٚمح ،سما٤مب:
يمٞمػ يٙمت٥م هذا ُم٤م ص٤مًمح ،ح (.)961/2( )2552
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أؿول :إن احلجؾ هق :أن يرومع رضم ً
ال وي٘مٗمز قمغم إظمرى ُمـ اًمٗمرح( ،)1وهاذا
اًمٚمٗمظ مل يقرده اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ،وزي٤مدة ُمثٚمف ٓ شمٕمتؼم إٓ إذا ٟم٘مٚم٧م قماـ اًمث٘ما٤مت،
يمًم شم٘مرر ذم قمٚمؿ احلادي٨م .وذم إطمادى ـمارق هاذا احلادي٨مُ :مٙمال سماـ قمٌاداهلل
اًمرقمٞمٜمل ،ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزانُ" :مٙمل سمـ قمٌداهلل اًمرقمٞمٜمل قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜما٦م،
ًمف ُمٜم٤ميمػم"( .)2وىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم" :طمديثف همػم حمٗمقظ"(.)3
ومل يقضمد ًمٗمظ" :احلجؾ" ،إٓ ذم رواي٦م ه٤م سمـ ه٤م  ،وومٞمٝم٤م قمٜمٕمٜم٦م وًمٞمس ومٞمٝم٤م
شمٍميح اًمًًمع ُمـ اًمراوي ،ىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمت٘مري٥م" :ه٤م سمـ ه٤م اًمٙمقذم ُمـ
اعمًتقريـ"( )4اها.
وعم٤م أورده اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل" :ه٤م سمـ ها٤م ًماٞمس سما٤معمٕمروف ضمادً ا .وذم هاذا إن
صح َ:دًٓم٦م قمغم ضمقاز احلجؾ ،وهق أن يرومع رضم ً
ال وي٘مٗمز قمغم إظمرى ُمـ اًمٗمرح،
ّ
وم٤مًمرىمص اًمذي يٙمقن قمغم ُمثٚمف ذم اجلقاز"( )5اها ،هٙمذا ٟم٘مٚمف سمٕمْمٝمؿ.
ىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري ذم ذح آداب اعمريديـ" :ىم٤مل سمٕمض اعمح٘م٘ملمُ :ما٤م أسمٕماد
ُمـ اؾمتدل قمغم إسم٤مطم٦م اًمرىمص اعمٕمروف سم٤مًمٜم٘مص( )6هبذا احلدي٨م ،وذًمؽ ٕن اعماراد
سم٤محلجؾ ه٤مهٜم٤م :هم٤مي٦م اًمٗمرح وهن٤مي٦م اعمرح ،سمحٞم٨م مل ي٘مدر ص٤مطمٌف أن يْماٌط ٟمٗمًاف
قمـ اًمًٙمقن ذم ُم٘م٤مُمف ،واًمثٌ٤مت ذم طم٤مل ىمٕمقده :سم٤معمٞماؾ إمم ىمٞم٤مُماف .وًمٕمٚمٝماؿ يما٤مٟمقا
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1اٟمٔمر :اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨مً ،مٚمزخمنمي.)261/1( ،
(.)179/4( )2
( )3اًمْمٕمٗم٤م ،اًمٙمٌػم ( .)257/4صمؿ ؾم٤مق طمدي٨م احلجؾ.
( )4اًمت٘مري٥م (.)315/2
( )5اًمًٜمـ اًمٙمؼمى (.)226/11
( )6يمذا.
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ىم٤مئٛملم ،أو ذم ُم٤م طمقًمف ه٤مئٛملم ،ومٚمٞمس ومٕمٚمٝمؿ يمٛمدقمل زُم٤مٟمٜم٤م ،وهلل در اًم٘م٤مئؾ:
ومِٕم َؾ اعمُٙم ِ
َمل ي ْنمع اعمُّم َٓم َٗمك اهل ِ
َ٤مَ ،وَٓ َر ْىم ًّم٤م َوَٓ شم َّْم ِٗمٞم ً٘م٤م
٤مدي ُُِٕمتِ ِف
ْ
َْ َ ْ ّ
َ
شمِمٌٝم٤م سم٠مومٕم٤مل اعمخٜمثلم ،واًمتِمٌف
وشمٙمٚمؿ اعمٜم٤موي ذم صح٦م هذا احلدي٨م ،وضمٕمٚمف ً
سم٠مومٕم٤مهلؿ طمرام سم٤مًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م.
وقمـ اسمـ قمٌا٤مس ر

اهلل قمٜماف ،أن اًمٜمٌال ﷺً ،مٕماـ اعمخٜمثالم ُماـ اًمرضما٤مل
()1

واعمؽمضمالت ُمـ اًمٜمً٤م ،،ىم٤مل :وأظمرضمقهؿ ُمـ سمٞمقشمٙمؿ ،رواه أسماق داود ذم ؾماٜمٜمف
اها.

احلـديث افثافـث :وهاق ُماا٤م ذيماره صا٤مطم٥م اًمٕمااقارف ،قماـ احلا٤مومظ ـماا٤مهر
اعم٘مدد( ،)2سمًٜمده إمم أٟمس ىم٤مل :يمٜما٤م قمٜماد رؾماقل اهلل ﷺ إذ ٟمازل قمٚمٞماف ضمؼمياؾ،
وم٘م٤مل :ي٤م رؾمقل اهلل ،إن وم٘مرا ،أُمتؽ يدظمٚمقن اجلٜم٦م ىمٌؾ إهمٜمٞم٤م ،سمٜمّمػ يقم ،وهاق
مخًًمئ٦م قم٤مم ،ومٗمرح رؾمقل اهلل ﷺ وم٘م٤مل« :أومٞمٙمؿ ُمـ يٜمِمادٟم٤م؟» ،وم٘ما٤مل سمادوي:
ؿمٕمرا:
ٟمٕمؿ ،أٟم٤م ي٤م رؾمقل اهلل ،وم٘م٤مل« :ه٤مت» .وم٠مٟمِمد اًمٌدوي ً
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1أسمق داود ذم إدب ،سم٤مب :احلٙمؿ ذم اعمخٜمثلم ،ح ( )4919اًمٕمقن ( ،)277/12وهق ذم اًمٌخ٤مري
سمٜمٗمس اًمٚمٗمظ ،يمت٤مب :اًمٚمٌ ٤مس ،سم٤مب :إظمراج اعمتِمٌٝملم سم٤مًمٜمً٤مُ ،مـ اًمٌٞماقت ،ح ( ،)5886اًمٗماتح
( ،)333/11واًمؽمُمذي ذم إدب ،سما٤مب )34( :ح ( ،)116 ،115/5( )2784واًمادارُمل ذم
آؾمتئذان ،سم٤مب )21( :ح ( ،)192/2( )2652سمدون أظمرضمقهـ ،وأمحد ذم اعمًٜمد (،225/1
.)237 ،227
( )2أسمق اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ ـم٤مهر اعم٘مدد ،وم٘مٞمف ؿم٤مومٕمل ،أص٤مسمتف ًمقصم٦م اًمّمقومٞم٦م ،أًمػ يمت٤م ًسم٤م ؾماًمه :صاٗم٦م
اًمتّمقف ،ي٘مقل قمٜمف اسمـ اجلقزي":يْمحؽ ُمٜمف ُمـ رآه ،ويٕمج٥م ُماـ اؾمتِماٝم٤مداشمف سم٤مٕطم٤مديا٨م
اًمتاال ٓ شمٜم٤مؾماا٥م" .ىمٚماا٧م :وهااذا واطمااد ُمٜمٝماا٤م ،شمااقذم ؾمااٜم٦م517( :هااا) .ؾمااػم أقمااالم اًمٜمااٌال،
(.)361/19
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٥م ا ِّ
ًمذي َىمدْ ُؿم ِٖم ْٗم ُ٧م
حلٌٞمِ ُ
إِّٓ ا َ
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َومال َـمٌِ ٍ
ٞم٥م َهلَ٤م َوَٓ َر ِاىمال
َال وشم ِْري ِ
٤مىمال
ومٕمٜمده ُر ْىمٞمت ِ َ َ

ومتقاضمد رؾمقل اهلل ﷺ وشمقاضمد إصح٤مب ُمٕمف طمتك ؾم٘مط ردا،ه قمـ ُمٜمٙمٌٞمف،
ومٚمًم ومرهمقا آوى يمؾ واطمد إمم ُمٙم٤مٟمف ،ىم٤مل ُمٕم٤موي٦م سمـ أ ؾمٗمٞم٤منُ :م٤م أطمًـ ًمٕماٌٙمؿ
ي٤م رؾمقل اهلل! وم٘م٤ملُ« :مف ي٤م ُمٕم٤مويا٦م! ًماٞمس سمٙماريؿ ُماـ مل هيتاز قمٜماد ؾماًمع ذيمار
احلٌٞم٥م» .صمؿ ىمًؿ ردا،ه ﷺ ُمـ طم٤مرضهؿ سم٠مرسمٕمًمئ٦م ىمٓمٕم٦م.
ّ
ىماا٤مل صاا٤مطم٥م اًمٕمااقارف" :وهااذا احلاادي٨م أوردٟماا٤مه ُمًااٜمدً ا يمااًم ؾمااٛمٕمٜم٤مه
ووضمدٟم٤مه" ،وىم٤مل" :ىمد شمٙمٚمؿ ذم صحتف أصح٤مب احلدي٨م ،وُم٤م وضمدٟم٤م ؿماٞم ًئ٤م ٟم٘ماؾ
قمـ رؾمقل اهلل ﷺ يِم٤ميمؾ وضمد أهؾ اًمزُم٤من وؾمًمقمٝمؿ ،واضمتًمقمٝمؿ وهٞم٠مهتؿ هماػم
هذا ،وُم٤م أطمًٜمف ُمـ طمج٦م ًمٚمّمقومٞم٦م وأهؾ اًمزُم٤من ذم ؾماًمقمٝمؿ ،وهازي٘مٝمؿ اخلارق
وىمًٛمتٝم٤م أن ًمق صح"( .)1اٟمتٝمك.
أؿول :ىمد شم٘مرر ذم قمٚمؿ إصقل ،أٟمف :إذا اٟمٗمرد واطمد ُمـ سملم ضمؿ همٗمػم ذم أُمار
ُمِم٤مهد ،سمروايتف دوهنؿ ُماع شماقومػم اًمادواقمل ،ىمٓماع سمٙمذسماف ،يماًم ذم ذح ُمًا ّٚمؿ
اًمثٌقتً ،مٕمٌد اًمٕمكم وهمػمه .ويمٞمػ يٙمقن ذم اعمجٚمس أرسمٕمًمئ٦م صح٤م  ،وٓ يروياف
إٓ واطمد ُمـ ـمريؼ رضمؾ ُمـ اًمقو٤مقملم؟!
ىم٤مل اسمـ اجلقزي" :شمٗمرد قمًمر سمـ إؾمح٤مق سمخؼم ُمقوقع" .اها.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1قمقارف اعمٕم٤مرف اعمٚمحؼ سم٢مطمٞم٤م ،قمٚمقم اًمديـ ،)121/5( ،وىم٤مل سمٕماده":وشا٤مًم٩م هي أٟماف هماػم
صحٞمح ،أي :احلدي٨م اعمذيمقر أقماله ،ومل أضمد ومٞمف ذوق اضمتًمع اًمٜمٌل ﷺ ُمع أصح٤مسمف ،وُم٤م يما٤مٟمقا
يٕمتٛمدوٟمف قمغم ُم٤م سمٚمٖمٜم٤م ذم هذا احلدي٨م ،وي٠مسمك اًم٘مٚم٥م ىمٌقًمف .واهلل أقمٚمؿ سمذًمؽ".
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وىمد قمده ص٤مطم٥م شمٜمزيف اًمنميٕم٦م( )1ذم ومٝمرؾم٧م اًمقوا٤مقملم ذم طمارف اًمٕمالم،
وىمد ذيمره اًم٘م٤مري ذم ُمقوققم٤مشمف( )2وٟم٘مؾ يمالم اًمذهٌل( ،)3واًمًخ٤موي(.)4
ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦مُ" :م٤م اؿمتٝمر أن أسم٤م حمذورة أٟمِمد سمٞمتلم سملم يديف ﷺ ،وأٟمف شمقاضماد
طمتك وىمٕم٧م اًمؼمدة اًمنميٗم٦م قمـ يمتٗمٞمف ،وم٘م٤مؾمٛمٝم٤م وم٘مرا ،اًمّمٗم٦م ،وضمٕمٚمقه٤م رىم ًٕما٤م ذم
صمٞم٤مهبؿ :يمذب سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م ،وُم٤م روي ذم ذًمؽ ُمقوقع"( .)5اها.
ىم٤مل اًمًٞمقـمل" :أظمرضمف اًمديٚمٛمل ُمـ طمدي٨م أٟمس" ،وىم٤مل" :شمٗمرد سمف أسمق سمٙمر
قمًمر اسمـ إؾمح٤مق" .وىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان(" :)6يم٠مٟمف واوٕمف" اها.
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م /رمحا ُ٦م اهلل اًمًاٜمدي ،ذم :شمٜمزياف اًمِمااريٕم٦م ،ذم خمتّماار يمتا٤مب
اًمٕمراىمل ،اعمًٛمكُ :مٕمروم٦م إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦مُ ،م٤م ٟمّمف" :رواه احل٤مومظ اسمـ ـما٤مهر
وهق سم٤مـمؾ ،ىم٤مل احل٤مومظ أسمق ُمقؾمك اعمديٜمل :ىمد قم٤مب همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اسمـ
ـم٤مهر سم٢ميراد هذا احلدي٨م ذم يمت٤مسمف.
ويمت٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم أسمق اًمٗمرج قمٌداًمرمحـ سمـ [أ ]( )7قمٛمار اعم٘مادد ،وىماد
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1شمٜمزيف اًمنميٕم٦م اعمرومققم٦م قماـ إظمٌا٤مر اعمقواققم٦م )233/2( ،اًمٓمٌٕما٦م إومم (1399هاا) ،دار:
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت.
( )2إهار اعمرومققم٦م ذم إظمٌ٤مر اعمقوققم٦م ،ص (.)281
( )3ذم ُمٞمزان آقمتدال (.)198/5
( )4ذم اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م ،ص ( )333ح (.)856
( )5أطم٤مدي٨م اًم٘مّم٤مص ص ( ،)76ـمٌع قم٤مم1392( :ها) .وىمد طمٙمؿ ؿمٞمخ اإلؾمالم قمغم هاذا اخلاؼم
ذم قماادة ُمقاوااع ُمااـ يمتٌااف سم٤مًمقوااعُ ،مٜمٝماا٤م :آؾماات٘م٤مُم٦م ( ،)296/1و ٛمااقع اًمٗمتاا٤موى
( ،)563،58،168/11وهمػمه٤م.
(.)198/5( )6
( )7زي٤مدة ُمـ اًمتٜمزيف (.)233/2
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ؾمئؾ قمـ هذا احلدي٨م سمًم ُمٚمخّمف :إن اًمقاىمػ قمٚمٞمف ئمٝمر ًمف أٟمف ُمقوقعً :مريم٤ميما٦م
أًمٗم٤مفمف وُمٌ٤ميٜمتف وخم٤مًمٗمتف ،عم٤م صح ُمـ اًمٜمٝمل قمـ إو٤مقم٦م اعم٤مل ،وٟمٗمرة اًم٘مٚمقب ُمٜمف.
ويمت٥م اإلُم٤مم( )1اًمٜمقوي وىمد ؾمئؾ قمٜمف :سم٤مـماؾ ٓ حتاؾ روايتاف وٓ ٟمًاٌتف إمم
شمٕمزيرا سمٚمٞم ًٖم٤م ،وٓ يٖمؽم سمٙمقٟمف ذم قماقارف اعمٕما٤مرف
اًمٜمٌل ﷺ ،ويٕمزر ُمـ رواه قم٤معمً٤م
ً
وهمػمهُ ،مع أن ص٤مطم٥م اًمٕمقارف ىم٤مل :شا٤مًم٩م هي أٟماف ذم هماػم صاحٞمح ،وشما٠مسمك
اًم٘مٚمقب ىمٌقًمف"(.)2
وىم٤مل اًمذهٌل ا وهق ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م ويمٌ٤مر احلٗم٤مظ ا ذم اعمٞمزان( ،)3واسمـ طمجر
طمجر ذم اًمٚمً٤من(" :)4قمًمر سمـ إؾمح٤مق قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر اًمْمإٌمل ،يما٠من واواع
طمدي٨م هذه اخلراوم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ىم٤ملً :مًٕم٧م طمٞم٦م اهلقى يمٌدي ،وم٢من اًمٌ٤مىملم صم٘م٤مت".
اها.
وىم٤مل اسمـ ـم٤مهر ذم ومقائده" :رضم٤مل إؾمٜم٤مده ُمـ ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر إمم أٟمس صم٘ما٤مت،
وًمٗمظ احلدي٨م ذم دظمقل اًمٗم٘مرا ،اجلٜم٦م ىمٌؾ إهمٜمٞم٤م ،صحٞمح ،واًمزي٤مدة اًمتل شمٗمرد هب٤م
أسمق سمٙمر قمًمر سمـ إؾمح٤مق" .اٟمتٝمك.
وروى أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف قمـ أ ؾمٕمٞمد اخلدري ،ذم يمت٤مب :اًمٕمٚمؿ« :أسمِماروا ا
ي٤م ُمٕمنم صٕم٤مًمٞمؽ اعمٝم٤مضمريـ ا سم٤مًمٜمقر اًمت٤مم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،شمدظمٚمقن اجلٜم٦م ىمٌؾ أهمٜمٞما٤م،
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1ذم اًمتٜمزيف :ؿمٞمخ اإلؾمالم.
( ) 2شمٜمزيف اًمنميٕم٦م اعمرومققم٦م قمـ إطم٤مدي٨م اًمِمٜمٞمٕم٦م اعمقوققم٦م ٕ ،احلًـ قمكم سمـ حمٛماد سماـ قماراق
اًمٙمٜم٤م  .) 233/2( ،ويمالم ص٤مطم٥م اًمٕمقارف شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف ذم ه٤مُمش اًمّمٗمح٦م اًمً٤مسم٘م٦م.
( )3اعمٞمزان ()198/5
(ً )4مً٤من اعمٞمزان (.)96 ،13/3( ،)271/4
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اًمٜم٤مس سمٜمّمػ يقم ،وذًمؽ مخًًمئ٦م قم٤مم»( )1اٟمتٝمك.
احلديث افرابع :اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ذم اًمّماحٞمحلم( ،)2ذم طمادي٨م قم٤مئِما٦م ،عما٤م دظماؾ
قمٚمٞمٝم٤م وقمٜمده٤م ضم٤مريت٤من يتٖمٜمٞم٤من وشمدومٗم٤من ،وم٤مٟمتٝمرمها٤م أسماق سمٙمار اًمّماديؼ ر

اهلل

قمٜمف ،وىم٤ملُ :مزُمقر اًمِمٞمٓم٤من قمٜمد رؾمقل اهلل ﷺ ؟! وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ﷺ« :دقمٝمًم:
وم٢مهن٤م أي٤مم قمٞمد».
أؿوال :مل يٜمٙمر ﷺ ىمقل أ سمٙمر ،وإٟمًم قمٚمؾ سمٙمقٟمف ذم يقم قمٞمد ،ومادل قماغم أٟماف
يٌ٤مح ذم أي٤مم اًمنور :يم٠مي٤مم اًمٕمٞمد وأي٤مم إومراح يم٤مٕقمراس وىمدوم اًمٖمٞم٤مبُ ،ما٤م ٓ
يٌ٤مح ذم همػمه٤م ُمـ اًمٚمٝمق ،وإٟمًم يم٤مٟم٧م دومقومٝمؿ ٟمحق اًمٖمراسمٞمؾ ،وهمٜم٤مهؿ سم٢مٟمِم٤مد أؿمٕم٤مر
اجل٤مهٚمٞم٦م ذم أي٤مم طمروهبؿ ،وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ،ومٛمـ ىم٤مس قمغم ذًمؽ أؿمٕم٤مر اًمٖمازل ُماـ
اًمدومقف اعمّمٚمّمٚم٦م وم٘مد أظمٓم٠م هم٤مي٦م اخلٓم٠م ،وىما٤مس ُماع فمٝماقر اًمٗمارق سمالم اًمٗمارع
وإصؾ ،وم٢من قمٚم٦م اعمٜمع هتٞمٞم٩م اًمٓمٌ٤مع إمم اهلقى ،وًمٞمس ذم أؿمٕم٤مر اجل٤مهٚمٞما٦م وهمٜما٤م،
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 1أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف ،ذم اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب :ذم اًم٘مّمص ح ( ،)3649اًمٕمقن ( ،)111/11وأمحاد
ذم اعمًٜمد (ُ .)96 ،63/3مـ طمدي٨م ـمقيؾ ،وذم إؾمٜم٤مده :اعمٕمغم سمـ زي٤مد ومٞمف ُم٘م٤مل.
وأظمرج اًمؽمُمذي ذم اًمِمٝم٤مدات ،سم٤مبُ :م٤م ضم٤م ،أن وم٘مرا ،اعمٝم٤مضمريـ يدظمٚمقن اجلٜم٦م ىمٌاؾ أهمٜمٞما٤مئٝمؿ،
ح ( ،)578/4( )2354واسمااـ ُم٤مضمااف ذم اًمزهااد ،ح ( ،)1381/2( )4122وأمحااد ذم اعمًااٜمد
( ،)343/2واسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمحف ،ح (ُ ،)451/2( )676مـ طمدي٨م :أ هريرة ،وصاححف
إًمٌ٤م ذم صحٞمح اجل٤مُمع ،ح (.)338/6( )7932
يمًم أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم اًمزهد ،ح (ُ ،)1381/2( ،)4124مـ طمدي٨م :اسمـ قمٛمر ،يمالمه٤م سمٚمٗمظ:
((يدخل ؾقراء ادسلمغ اجلنة ؿبل أؽنوائهم بنصف يوم ،وهو مخسامئة ظام)).
وورد ذم صااحٞمح ُمًااٚمؿ ذم يمتاا٤مب :اًمزهااد ،ح  ،)2285/4( 2989وقمٜمااد أمحااد ذم اعمًااٜمد
(ُ ،)169/2مـ طمدي٨م :قمٌداهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص(( :إن اففقراء ادهاجرين يسبقون األؽنوـاء
يوم افقوامة إػ اجلنة بيربعغ خري ًفا)).
( ) 2رواه اًمٌخ٤مري ذم اًمٕمٞمديـ ،سم٤مب :إذا وم٤مشمف اًمٕمٞماد يّماكم ريمٕمتالم ،ح ( ،)987اًمٗماتح (،)474/2
وُمًٚمؿ ذم صالة اًمٕمٞمديـ ،ح (.)618/3( )892
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اًمريمٌ٤من ،وُمٜمف طمدي٨م قم٤مئِم٦م ذم همٜم٤مٟ ،مً٤م ،إٟمّم٤مر:
َأ َشم َٞمٜم٤ميمُؿ َأشمٞمٜمَ٤ميمُؿ

َوم َحٞمقٟمَ٤م ٟم َُحٞمِٞمٙمُؿ

()1

احلديث اخلامسُ :م٤م روى يمثػم ُمـ اعمحدصملم ذم ًمٕم٥م احلٌِم٦م ذم ُمًجد رؾمقل
اهلل ﷺ سملم يديف.
أؿــول :إن هااذا احلاادي٨م رواه اًمٌخاا٤مري ذم صااحٞمحف ،ذم سماا٤مب :اًماادرق
واحلراب( ،)2وأفمٝمر قمٛمر إٟمٙم٤مر ذًماؽ أُم٤مُماف ﷺ :إضماالًٓ وصاٞم٤مٟم٦م عمجٚمًاف قماـ
اًمٚمٝمق.
ىم٤مل اًمٜمقوي" :وذم احلدي٨م :أن ُمقاوع اًمّم٤محللم شمٜمزه قمـ اًمٚمٝمق وإن مل يٙماـ
ومٞمف إصمؿ ،وأن اًمت٤مسمع ًمٚمٙمٌػم إذا رأى سمحيشمف ُم٤م ٓ يٚمٞمؼ هب٤م يٜمٙمره ،وٓ يٙمقن ٟمحاقه
إٓ إضمالًٓ ًمٚمٙمٌػم ُمـ أن يتقمم ذًمؽ سمٜمٗمًاف ،وصاٞم٤مٟم٦م عمجٚمًاف ،وإٟماًم ؾماٙم٧م ﷺ
قمٜمٝمـٟٕ :مف ُمٌ٤مح هلـ ،ويم٤من هذا ُمـ رأومتف ﷺ وطمٚمٛمف"(.)3
وىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل" :ووم٤مئدة هذا احلدي٨م :إسم٤مطما٦م اًمٜمٔمار إمم اًمٚمٝماق إذا يما٤من ومٞماف
شمدري٥م ًمٚمجقارح قمغم شم٘مٚمٞم٥م اًمًالحً ،متخٗمػ إيدي هب٤م ذم احلرب"(.)4
وىم٤مل اًم٘مًٓمال ذم ذح اًمٌخ٤مري" :واحلٌِما٦م يٚمٕمٌاقن ذم اعمًاجد سم٤مًمادرق
واحلراب ،واؾمتدل سمف قمغم ضمقاز اًمٚمٕم٥م سم٤مًمًاالح قماغم ـمرياؼ اًمتادرب ًمٚمحارب
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)77/4واسمـ ُم٤مضمف ذم اًمٜمٙما٤مح ،ح ( ،)612/1( )1911واًمٌٞمٝم٘مال ذم
اًمٙمؼمى ،)291/7( ،ىم٤مل ذم زوائد اًمٌقصػمي قمغم ها٤مُمش اسماـ ُم٤مضماف":اؾماٜم٤مده خمتٚماػ ومٞماف".
وأصؾ احلدي٨م ُمـ همػم اًمٌٞمتلم ذم اًمٌخ٤مري ح (.)225/9( )5162
( )2ذم يمتااا٤مب :اجلٝمااا٤مد ح ( )2916اًمٗماااتح ( ،)94/6وُمًاااٚمؿ ذم صاااالة اًمٕمٞماااديـ ،ح ()892
(.)619/2
( )3ذح اًمٜمقوي قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ ( .)183/6وٟمحقه ذم ومتح اًمٌ٤مري (.)443/2
( )4ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري.)548/2( ،
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واًمتٜمِمٞمط ًمف"(.)1
ىم٤مل اًمزيـ اسمـ اعمٜمػم" :وإٟمًم ؾمٛملً :مٕم ًٌ٤م ،وإن يم٤من أصٚمف اًمتدرب قمغم احلارب،
وهق ُمـ اجلد عم٤م ومٞمف ُمـ ؿمٌف اًمٚمٕم٥م"(.)2
وىم٤مل ذم اًمٗمتح" :وىم٤مل اًمِمٞمخ اعمح٥م اًمٓمؼمي :ومٞمف :شمٜمٌٞمف قمغم أٟمف يٖمتٗمر هلؿ ُما٤م
ٓ يٖمتٗمر ًمٖمػمهؿٕ :ن إصؾ ذم اعمً٤مضمد شمٜمزهيٝم٤م قمـ اًمٚمٕم٥م ،ومٞم٘متٍم قمغم ُما٤مورد
ومٞمف اًمٜمص"(.)3
وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ" :إن اًمذي ومٕمٚمتف احلٌش يرضمع إمم احلرب ،ومٝمق أُمار ارضماع إمم
أُمر ديـ" اها.
وقمغم يمؾ طم٤مل ٓ يّماٚمح دًماٞم ً
ال ًمتٚماؽ اهلٞمئا٦م ،اعمريمٌا٦م ُماـ اًمارىمص واًمٖمٜما٤م،
وذيمارا( ،)4وإن يما٤من ذم ًمٕماٌٝمؿ إٟمِما٤مد
واًمتّمٗمٞمؼ ،وهمػمه قمغم زقمؿ شمًٛمٞمتف :قمٌ٤مدة
ً
أسمٞم٤مت ًمٚمٕمرب ذم وصػ اًمِمج٤مقم٦م واحلروب وُمٙما٤مرم إظماالق واًمِماٞمؿ ،وما٠ميـ
ذًمؽ ُمـ اًمٖمٜم٤م ،سم٤مًمِمٕمر ذم ذيمر اًم٘مدود واًمثٖمقر واًمٜمٝمقد واخلّمقر ،ووصػ ومقاشمر
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1إرؿم٤مد اًمً٤مري ًمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،)215/2( ،ـمٌٕم٦م :دار :إطمٞم٤م ،اًمؽماث اًمٕمر .
( )2اٟمٔمر :ومتح اًمٌ٤مري (.)443/2
( )3ومتح اًمٌ٤مري (.)444/2
( )4ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح (":)442/2اؾمتدل مج٤مقما٦م ُماـ اًمّماقومٞم٦م سمحادي٨م اًمٌا٤مب قماغم
إسم٤مطم٦م اًمٖمٜم٤م ،،وؾمًمقمف سمآًم٦م أو سمٖمػم آًم٦م ،ويٙمٗمل ذم رد ذًمؽ ،شمٍميح قم٤مئِما٦م ذم احلادي٨م اًماذي ذم
اًمٌ٤مب سمٕمده سم٘مقهل٤م( :وًمٞمً٧م سمٛمٖمٜمٞمتلم) .ىم٤مل :وأُم٤م ُم٤م اسمتدقمف اًمّمقومٞم٦م ذم ذًمؽ ،ومٛمـ ىمٌٞماؾ ُما٤م ٓ
شتٚمػ ذم حتريٛمف ...ىم٤مل :واٟمتٝمك اًمتقاىمح سم٘مقم ُمٜمٝمؿ ،إمم أن ضمٕمٚمقه٤م ُمـ سما٤مب اًم٘مارب وصا٤مًمح
إقمًمل ،وأن ذًمؽ يثٛمر ؾمٜمل إطمقال ،وهذا قمغم اًمتح٘مٞمؼ ُمـ آصم٤مر اًمزٟمدىم٦م"...اها.
واٟمٔمر يمالم اًمِم٤مـمٌل ذم :اعمقاوم٘م٤مت ( ،)73 ،72/3ذم إسمٓم٤مل اؾمتدٓهلؿ هبذا احلدي٨م ،قمغم ضمقاز
اًمرىمص ذم اعمً٤مضمد.
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اًمٕمٞمقن وؾمقاده٤م ،وؾمقاد اًمِمإمقر ،وحم٤مؾماـ اًمِماٌ٤مب ومحارة اخلادود؟! وذيمار
اًمقصؾ واًمّمد ،واًمتجٜمل اهلجران واًمٕمت٤مب ،وآؾمتٕمٓم٤مف وآؿماتٞم٤مق ،واًم٘مٚماؼ
وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ مم٤م هق أومًاد ًمٚم٘مٚما٥م ُماـ ؾماٙمر اخلٛمار؟! وأي ٟمًاٌ٦م ًمًاٙمر ياقم
أؾماػما
وٟمحقه ،إمم ؾمٙمرة اًمٕمِمؼ اًمتل ٓ يًتٗمٞمؼ ص٤مطمٌٝم٤م إٓ ذم قمًاٙمر اهلا٤مًمٙملم
ً
ىمتٞم ً
ال طمزيٜمً٤م.
وىمد ٟمٔمؿ ذًمؽ اًمٕمالُم٦م اسمـ اعم٘مري سم٘مقًمف:
َىم٤م ًُمقا َر َىم ّْمٜمَ٤م يم ًََم إَ ْطم ٌُ ُ
اقش َىمادْ
اااااااااااااااااااااااااااااقا
حل ٌَ ُش َُم٤م َر َىم ُّمقا ًَمٙمِٜم ُٝمؿ ًَم ِٕم ٌُاقا
َر َىم ُّما َ
()2
ِ
حل ٌُا ُ
قش سمِا ِف
َأشم ًَْتَد ُل سمِ ًَم َىما٤م َم ا ُ
َقم َغم َضم ِ
قاز ِّ
اًمذي َىمدْ َؾمد َُم ًْ َٛم ُٕم ُف

َُم٤م َىم٤مل َر ُسمٙمُؿ َوجقا َو ْار ُىم ُّماقا

َأ َسمااااااااااااااااااااااااااااااااادً ا

سمِٛمًا ِ
اج ِد اعمُ ّْم ا َٓم َٗمك ُىم ْٚمٜمَاا٤م سمِ ا َ
ال
َ ْ
ِ
َااااااااااااااااااااااااااااااذ ِ
ِ
ِ
اار ِ
ب
اا٤مت
ب َواًمرا َي
حل ْ
يم ُماا ْـ َآًماا٦م ا َ

ااااااااااااااااااااااااا٥م ِ
٥م
واًم َٞم ْٚماِقمٜمْدَ اًمٜمٌِل َوم َٚم ْؿ ُيٜمْٙمِا ْر َو َمل ْ َي ِٕم ِا
اػم ُُمٜمْ َ٘م َٚم ِ
ا٥م
َقمٜمْ ُف َو َو َمم َهي ًٕما٤م َهم ْ َ
()1

ااؾ َىم َ
َسم ْ
اا٤مل َصااٚمقا َو ُصاااق ُُمقا
َ
اااااااااذ ُروا َهم َْمااااااااااٌِل
واطما
ْ

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1اًمٞمٚم٥م :اًمدروع واًمؽموس .يمًم ذم اًمٚمً٤من (.)816/1
( )2ذم إصؾ":سمٛمـ".
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احلديث افسادس :اجل٤مري قماغم إًمًاٜم٦م« :اذيماروا اهلل طمتاك ي٘مقًماقا إٟمٙماؿ
٤مٟملم»(.)1
أؿول :إن هذا مم٤م جيري قمغم اًمًٜم٦م اًمٕم٤مُم٦م ،وئمٝمر قمٚمٞمف اًمقوعً :مٔمٝمقر اًمٚمحـ
ومٞمف ،ومل يذيمره ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،وًمٙمـ أظمرج قمـ اًمٓماؼما  ،قماـ اسماـ قمٌا٤مس،
سمٚمٗمظ« :اذيمروا اهلل طمتك ي٘مقل اعمٜم٤موم٘مقن :إٟمٙمؿ شمرا،ون» .ووٕمٗمف اهلٞمثٛمل(.)2
وُمٕمٜم٤مه :إُمر سمٛمالزُم٦م اًمذيمر ،وقمدم اعمٌ٤مٓة سمرُمل أهؾ اًمٜمٗما٤مق ًمٙماؿ سم٤مًمريا٤م،،
قمذرا ذم شمرك اًمذيمر ،إذا يم٤من آُمٜمً٤م قماغم ٟمٗمًاف ومٞماف ذم طما٤مل
ومال يٙمقن ظمقف اًمري٤مً ،

اجلٝمر وآٟم٘مٓم٤مع إًمٞمف ،وهذا ٓ يٚمزم ُمٜمف خم٤مًمٗم٦م احلاد اًمِماارقمل وارشمٙما٤مب إُمار
اًمٌدقمل ،ومال يٙمقن طمج٦م ًمف.
احلديث افسابعُ :م٤م رواه احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ سمًٜمده ،قمـ قمكم سمـ أ ـم٤مًم٥م ر
اهلل قمٜمف ،أٟمف وصػ أصح٤مب اًمٜمٌل ﷺ يق ًُم٤م ،وم٘م٤مل( :يما٤مٟمقا إذا ذيماروا اهلل شمٕما٤ممم،
ُم٤مدوا يمًم هٞمد اًمِمجر ذم اًمٞمقم اًمِمديد اًمريح ،وضمرت دُمققمٝمؿ قمغم صمٞم٤مهبؿ)(.)3

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1ورد هذا اًمٚمٗمظ ُمـ يمالم أ ُمًٚمؿ اخلقٓ  ،يمًم ذم احلٚمٞم٦م ( ،)124/2وورد ُمرومققمً٤م ُماـ ـمرياؼ
أ ؾمٕمٞمد اخلدري ،سمٚمٗمظ(( :أـثروا ذـر اهلل حتى يقوفوا :جمنون)) .وذم رواي٦م(( :حتى يقال :إىـه
جمنــون)) .رواه أمحااد ذم اعمًااٜمد ( ،)71/3واحلاا٤ميمؿ ذم اعمًااتدرك ( ،)677/1وأسمااق يٕمااغم
( ،)521/2واًمٌٞمٝم٘مل واسمـ طمٌ٤من ا يماًم ذم يمِماػ اخلٗما٤م ،وُمزياؾ إًمٌا٤مس ا ( ،)187/1وىماد
وٕمٗمف اًمٌٞمٝم٘مل وإًمٌ٤م ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ،ح (.)517 ،516
( )2ذم ٛمع اًمزوائد ( ،)76/11وىم٤مل":رواه اًمٓمؼما  ،وومٞمف :احلًاـ سماـ أ ضمٕمٗمار اجلٗماري وهاق
وٕمٞمػ"  .وىم٤مل قمـ إؾمٜم٤مد طمدي٨م أ ؾمٕمٞمد اعماذيمقر أقمااله":ومٞماف دراج ،وىماد وإمٗمف مج٤مقما٦م،
ووٕمٗمف همػم واطمد ،وسم٘مٞم٦م رضم٤مل أطمد إؾمٜم٤مدي أمحد صم٘م٤مت".
( )3أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م ( ،)76/1سم٤مؾمٜم٤مد ومٞمف رضمؾ ُمٌٝمؿ .وأظمرضمف اسماـ أ اًمادٟمٞم٤م ذم اًمتٝمجاد
وىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ،ح ( ،)215ص ( .)271ىم٤مل حم٘م٘مف":اؾمٜم٤مده وٕمٞمػ ضمدً ا" .وأظمرضماف ُماـ ـمرياؼ
اسمـ أ اًمدٟمٞم٤م اسمـ قمً٤ميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ.)492/42( ،
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أؿول :هذا أصمر ٓ يٕمٚمؿ طم٤مل ؾمٜمده ،وُمثٚمف مم٤م شمقومر اًمدواقمل قمغم ٟم٘مٚمف ًمق صاح،
وٓ حيت٤مج ذم اصمٌ٤مشمف إمم ٝمقل ،وأسمق ٟمٕمٞمؿ ىمد يٜم٘مؾ اعمقوقع ومْم ً
ال قماـ اًمْمإمٞمػ:
يمٛمًٜمد اًمٗمردوس ،قمغم أٟمف ٓ يثٌ٧م اعمدقمك ُمـ اًمرىمص واًمٖمٜم٤م ،واًمتّماٗمٞمؼ اًماذي
هق ُمقوقع اًمٙمالم ،وهم٤مي٦م ُم٤م ي١مظمذ ُمـ هذا إصمار ضماقاز اعماٞمالن سمٜمحاق اًمرقمادة
واًمٜمٝمرة واًم٘مِمٕمريرةُ ،مـ همٚمٌ٦م اخلِمقع واخلِمٞم٦م ،سمحٞم٨م ٓ يٛمٚمؽ ٟمٗمًف ،ومال جيقز
اًمتّمٜمع واًمتٙمٚمػ ،وىمد يمره اًمٕمٚمًم ،آهتزاز طم٤مل اًم٘مرا،ة.
ىم٤مل اسمـ طمجر(...)1

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1سمٞم٤مض ذم إصؾ ىمدر صمالصم٦م أؾمٓمر شم٘مريًٌ٤م.
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اففصل افرابع
يف افكالم ظذ أهل افصفة
ؿال افسائل :هؾ ٟمًٌ٦م ذًمؽ إمم أهؾ اًمّمٗم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم ُمًاجد اًمٜمٌال ﷺ
صحٞمح٦م أم ٓ ،وُم٤م وفمٞمٗم٦م أهؾ اًمّمٗم٦م؟ وُم٤م وضمف شمًٛمٞمتٝمؿ هبذا آؾمؿ؟
أؿول :مل يرد ذم طمدي٨م صحٞمح وٓ وٕمٞمػ وٓ أصمرُ ،م٤م يدل قمغم اضمتًمع أهاؾ
اًمّمٗم٦م أو سمٕمْمٝمؿ قمغم رُ ،مـ اًمذيمر ُمٓمٚم ً٘م٤م ،ومْم ً
ال قمـ ُمثؾ شمٚمؽ اهلٞمئ٦م اعمريمٌ٦م ُمـ
سمدع يمثػمة ،وًمٙمـ روي أٟمف ﷺ ظمرج قمٚمٞمٝمؿ وومٞمٝمؿ واطمد ي٘مرأ واًمٌ٤مىمل يًتٛمٕمقن،
ومجٚمس ُمٕمٝمؿ(.)1
وحي٤مول اًمّمقومٞم٦م ذم ضمٕمؾ أن ه١مٓ ،ؾمٚمٗمٝمؿ ،ويِماٌٝمقن مجا٤مقمتٝمؿ ذم اًمتٙم٤ميا٤م
هبؿ ،يمًم طم٤مول سمٕمْمٝمؿ أن اًمّمقذم ٟمًٌ٦م إمم اًمّماٗم٦م ،وهمٚمٓماف واواح سم٤مًمٜمًاٌ٦م إمم
اًمٚمً٤من اًمٕمر ( ،)2ويزقمٛمقن أٟمف ﷺ ظمّمٝمؿ سمٕمٚمقم سم٤مـمٜمٞم٦م ،وىمد شم٘مدم ذم اعم٘مدُم٦م ُم٤م
يِمٗمل ويٙمٗمك(.)3
اًمّماٗم٦م ُمقوا ًٕم٤م ُمٔمٚما ً
ال ذم ُما١مظمر
أما وجه تسموتهم هبذا ا شم :وم٘مد يم٤مٟما٧م ُ
اعمًجد( ،)4ىمٌؾ اًمزي٤مدة ومٞمف ،يٕمرف أن سم٤مًم٘مرب ُمـ سم٤مب ضمؼميؾ.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1شم٘مدم خترجيف ص( ،)71وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ.
(ٕ )2ن اًمٜمًٌ٦م إًمٞمف :صٗمل وًمٞمس صقوم ًٞم٤م ،اٟمٔمر :اًمرؾما٤مًم٦م ًمٚم٘مِماػمي ( ،)551/2و ٛماقع اًمٗمتا٤موى
ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م (.)369/11
( )3يٜمٔمر :ص (ُ )31مـ اعم٘مدُم٦م.
خمّمّم٤م ًمٚمٗم٘مرا ،ممـ
اًمّمٗم٦م :هل اعمٙم٤من اعمٔمٚمؾ اًمذي يم٤من ذم ُم١مظمرة ُمًجد رؾمقل اهلل ﷺ ،ويم٤من
ً
(ُ )4
ي٠ميت ُمـ إقمراب أو همػمهؿ ،ويم٤من قم٤مُم٦م أهٚمٝما٤م ُماـ اعمٝما٤مضمريـ اًماذيـ ٓ ُما٠موى هلاؿ سم٤معمديٜما٦م.
أيْم٤م ا قمغم اعمٙم٤من اعمً٘مقف ُماـ ُمًاجد وهماػمه .يٜمٔمارً :مًا٤من اًمٕمارب،
ويمٚمٛم٦مُ ":صٗم٦م"شمٓمٚمؼ ا ً
=
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ىم٤مل اًمذهٌل" :إن اًم٘مٌٚم٦م ىمٌؾ أن حتقل يم٤مٟم٧م ذم ؿماًمزم اعمًاجد ،ومٚماًم طمقًما٧م
اًم٘مٌٚم٦م سم٘مل طم٤مئط اًم٘مٌٚم٦م إقمغم ُمٙم٤من أهؾ اًمّمٗم٦م"( .)1اها.
وذًمؽ اعمقوع ُُمٕمدّ ًمٜمزول اًمٖمرسم٤م ،ومٞمف ،ممـ ٓ ُم٠موى ًمف وٓ أهاؾُ ،ماـ وم٘مارا،
اعمٝم٤مضمريـ ،يٌٞمتقن ومٞمف وي٠موون إًمٞمف ،وإذا ضم٤م،ت اًمٜمٌل ﷺ صدىم٦م سمٕم٨م هب٤م إًماٞمٝمؿ،
ومل يتٜم٤مول ُمٜمٝم٤م ؿمٞم ًئ٤م ،وإذا أشمتف هدي٦م أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ وأص٤مب ُمٜمٝما٤م وأذيمٝماؿ ومٞمٝما٤م،
اًمّما ّٗم٦م .وروي أن اًمٜما٤مس
ومٙم٤مٟمقا أوٞم٤مف اإلؾمالم ،ؾمًمهؿ اًمٜمٌال ﷺ أصاح٤مب ُ
أص٤مسمتٝمؿ ذم صمًمرهؿ قم٤مه٦م ُمع اًمٕم٤مه٤مت ذم زُماـ رؾماقل اهلل ﷺ ،وم٘ما٤مل رؾماقل اهلل
ﷺُ« :م٤م قمغم أطمديمؿ ًمق سمٕم٨م سم٘مٜمق ُمـ ٟمخٚم٦م ًمٚمٛمً٤ميملم» .ومٌٕما٨م ذًماؽ اًمٜما٤مس،
واؾمتٕمٛمؾ رؾمقل اهلل ﷺ قمغم إىمٜم٤مُ ،مٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ،ومٙم٤من يٛمد طمٌ ً
ال سمالم ضماذقملم
ويٕمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م إىمٜم٤م ،،ومرومع اهلل شمٚمؽ اًمٕم٤مه٦م ،ومّم٤مرت ُؾمٜمّ٦م ،يمًم ذم ووم٤م ،اًمقوم٤م(.)2
وأما ظددهم :وم٘مد يم٤من ي٘مؾ شم٤مرة ويٙمثر شم٤مرة ،وىمد هد أؾمًم،هؿ أسماق ٟمٕماٞمؿ ذم
احلٚمٞم٦م ،ومزادوا قمغم اعم٤مئ٦م(.)3
وىم٤مل اًمًٞمد حمٛمد ُمرشمْماك اًمزسمٞمدي" :ىمد ؾمٌؼ زم ذم وٌط أؾماًمئٝمؿ ،شما٠مًمٞمػ
صٖمػم ؾمٛمٞمتف :حتٗم٦م أهؾ اًمزًمٗما٦م سم٠مهاؾ اًمّماٗم٦م ،أوصاٚم٧م ومٞماف إمم اصمٜمالم وشمًإملم
اؾمًم"( .)4اها.
ً
=

ُم٤مدة"ص ف ف" ،)364/7( .واًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦مً ،مٚمٕمٛمري (.)258/1

( )1اٟمٔمر :ظمالص٦م اًمقوم٤م سم٠مظمٌ٤مر اعمّمٓمٗمكً ،مٚمًٛمٝمقدي ،)71/2( ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد إُملم اجلٙمٜمل.
( ) 2اٟمٔمر ٟمحقه ذم :ظمالص٦م اًمقوم٤م سم٠مظمٌ٤مر اعمّمٓمٗمكً ،مٚمًٛمٝمقدي.)71/2( ،
( )3طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤م )347/1( ،ومًم سمٕمده٤م .وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم ٛماقع اًمٗمتا٤موى (":)41/11ىمٞماؾ
ٟمحقا أرسمٕمًمئ٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،وىمٞماؾ أيمثار ُماـ ذًماؽ .وىماد مجاع أؾماًمئٝمؿ أسماق قمٌاداًمرمحـ
يم٤مٟمقا ً
اًمّمٗم٦م".
اًمًٚمٛمل ،ذم يمت٤مب :شم٤مريخ أهؾ ُ
( )4شم٤مج اًمٕمروسُ ،)26/24( ،م٤مدة( :ص ف ف).
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وأما وطوفتهم :ومٚمؿ شمٕمرف سم٠مُمر ظم٤مص ؾمقى اًمٗم٘مر وُمالزُم٦م اعمًاجد ،ويمثارة
آضمتًمع سمف ﷺ ،وىمد يم٤من جي٤مًمًٝمؿ وي٠مٟمس هبؿ.
وأؾمٜمد حيٞمل قمـ ومْم٤مًم٦م سمـ قمٌٞمد ىم٤مل :يمٜم٤م ٟمّمكم ُمع رؾمقل اهلل ومٞمخر ىماقم ُماـ
اًمّمٗم٦م ،وما٢مذا صاغم
ىم٤مُمتٝمؿ ُمـ اخلّم٤مص٦م ،طمتك ي٘مقل إقمرا ٤ :مٟملم! وهؿ أهؾ ُ
رؾمقل اهلل ﷺ أشم٤مهؿ ،ومقىمػ قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤ملً« :مق شمٕمٚمٛمقن ُم٤م ًمٙمؿ قمٜمد اهلل ٕطمٌٌاتؿ
وم٘مرا وطم٤مضم٦م»(.)1
أن شمزدادوا ً
ومل شمٕمٚمؿ هلؿ ظمّمقصٞم٦م سمقفمٞمٗم٦م أو ُمزي٦م قمغم أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ،إٓ ُماـ يما٤من
يمثاػما سمٞماٜمٝمؿ،
ُمٕمرو ًوم٤م سم٤مًمٕمٚمؿ أو اًمٕم٘مؾ ُمٜمٝمؿ أو ُمـ همػمهؿ ،ومٝمق اًمذي يدور اؾمٛمف
ً

أُم٤م اًمٕمٚمؿ ومٔم٤مهر ،وأُم٤م اًمٕم٘مؾ ومٚم٘مقًمف ﷺ ا يمًم رواه اسماـ اجلاقزي ا ٓ« :شمٕمجٌاقا
سم٢مؾمالم اُمري ،طمتك شمٕمرومقا قم٘مدة قم٘مٚمف»(.)2
أيْم٤م سمًٜمده ا أٟمف دظمؾ قمغم قم٤مئِم٦م وم٘م٤مل :يا٤م أم
وحلدي٨م اسمـ قمٌ٤مس ا يمًم رواه ً
اعم١مُمٜملم ،أرأي٧م اًمرضمؾ ي٘مؾ ىمٞم٤مُمف ويٙمثر رىم٤مده ،وآظمر يٙمثار ىمٞم٤مُماف وي٘ماؾ رىما٤مده،
أهيًم أطم٥م إًمٞمؽ؟ ىم٤مًم٧م :ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل ﷺ يمًم ؾم٠مًمتٜمل قمٜمف ،وم٘م٤مل« :أطمًاٜمٝمؿ

قم٘م ً
ال!» ىمٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل ،أؾم٠مًمؽ قمـ قمٌ٤مدهتًم؟ وم٘م٤مل« :ي٤م قم٤مئِم٦م ،إٟمًم يًا٠مٓن

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ؾماٜمٜمف  ،يمتا٤مب :اًمزهاد ،سما٤مبُ :ما٤م ضما٤م ،ذم ُمٕمٞمِما٦م أصاح٤مب اًمٜمٌال ﷺ ،ح
( ،)583/4( )2368وأمحد ذم اعمًاٜمد ( ،)19 ،17/6واسماـ طمٌا٤من ذم صاحٞمحف ح (،)2538
وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م (.)17/2
ىم٤مل اًمؽمُمذي":طمًـ صحٞمح" .وصححف إًمٌ٤م ذم اًمّمحٞمح٦م ،ح (.)2169
( )2ذم ُمًااٜمد اًمِمااٝم٤مب ( ،)88/2واًمٌٞمٝم٘ماال ذم ؿماإم٥م اإليااًمن ( ،)156/44وشماا٤مريخ سمٖمااداد
( ،)79/13واًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤م.)328/1( ،
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قمـ قم٘مقهلًم ،ومٛمـ يم٤من أقم٘مؾ يم٤من أومْمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة»(.)1
وٓ شمٗم٤موااؾ سماالم اًمّمااح٤مسم٦م إٓ سم٤مًمًااٌؼ إمم اإلؾمااالم أو اهلجاارة سماا٤مًمٜمٔمر إمم
إطمٙم٤مم اًمٔم٤مهرة ،وأُم٤م قمٜمد اهلل ومٌ٤مإلظمالص اًمذي هق صمٛمرة اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ،ومٝماذه
أضمزا ،اًمنميٕم٦م اًمثالصم٦م ،يمًم ورد :اإليًمن واإلؾمالم واإلطمًا٤منٟ ،مٕماؿ ًمإلظماالص
صمٛمرة ًمّم٤مطمٌف سم٢مذاق اعمٕم٤مرف واًمٕمٚمقم قمٚمٞمف ،يمًم شم٘مدم.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ا سمٕمد ٟم٘مؾ ُم٤م رواه حمٛمد سماـ ـما٤مهر ذم إٟمِما٤مد اًمٌٞمتالم :ىماد
ًمًٕم٧م ا" :هق طمدي٨م ُمٙمذوب سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ هبذا اًمِم٠من ،وأفمٝمار ُمٜماف يماذ ًسم٤م
طمدي٨م آظمر :يذيمرون ومٞمف أٟمف عم٤م سمنم اًمٗم٘مرا ،سمًٌ٘مٝمؿ ًمألهمٜمٞم٤م ،إمم اجلٜما٦م شمقاضمادوا،
وظمرىمقا أصمقاهبؿ ،وأن ضمؼميؾ ٟمزل ُمـ اًمًًم ،وم٘م٤مل :ي٤م حمٛمد؟ إن رسمؽ يٓمٚم٥م ٟمّمٞمٌف
ُمـ هذه اخلروق ،وم٠مظمذ ُمٜمف ظمرىم٦م ومٕمٚم٘مٝم٤م سم٤مًمٕمرش ،وأن ذًماؽ هاق زياؼ اًمٗم٘مارا.،
وهذا وأُمث٤مًمف إٟمًم يرويف ُمـ هق أضمٝمؾ اًمٜما٤مس سمحا٤مل اًمٜمٌال ﷺ وأصاح٤مسمف ،وُماـ
سمٕمدهؿ سمٛمٕمروم٦م اإليًمن واإلؾمالم.
وهق ؿمٌٞمف سمرواي٦م ُمـ روى :أن اًمّمٗم٦م ىم٤مشمٚمقا ُمع اًمٙمٗم٤مر عم٤م اٟمٙمًار اعمًاٚمٛمقن
يقم طمٜملم أو همػم يقم طمٜملم ،وأهنؿ ىم٤مًمقاٟ :محـ ُمع اهللُ ،مـ يم٤من ُمٕمف يمٜم٤م ُمٕمف.
وُمـ روى :أن صٌٞمح٦م اعمٕمراج وضمد أهؾ اًمّمٗم٦م يتحدصمقن سمٌم ،يم٤من اهلل أُمر
ٟمٌٞمف أن يٙمتٛمف ،وم٘م٤مل هلؿُ :مـ أيـ ًمٙمؿ هذا؟! وم٘م٤مًمقا :اهلل قمٚمٛمٜم٤م إي٤مه ،وم٘م٤مل :ي٤م رب،
أمل شم٠مُمر أٓ أومِمٞمف؟! وًمٙمـ أٟم٤م أقمٚمٛمتٝمؿ سمف .وٟمحق هذه إطم٤مديا٨م اًمتال يروهيا٤م
ـمقائػ ُمٜمتًٌقن إمم اًمديـ ُمع ومرط ضمٝمٚمٝمؿ سمديـ اإلؾماالم ،ويٌٜماقن قمٚمٞمٝما٤م ُماـ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1ذيمره اسمـ اجلقزي ذم اعمقواققم٤مت ( ،)176/1وىما٤مل ٓ":يّماح" .ورواه اًمٌٖمادادي ذم شما٤مريخ
سمٖمداد (.)361/8
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اًمٜمٗم٤مق واًمٌدع ُم٤م يٜم٤مؾمٌٝم٤م"( .)1اها.
وأُم٤م ىمقل أ هريرة ر

اهلل قمٜمف( :طمٗمٔم٧م ُمـ رؾمقل اهلل وقم٤مئلم ُمـ اًمٕمٚمؿ،

وم٠مُم٤م أطمدمه٤م ومٌثثتف ،وأُم٤م أظمر ومٚمق سمثثتف ًم٘مٓمع ُمٜمل هذا اًمٌٚمٕمقم)( .)2ومٞمحٛماؾ قماغم
قمٚمؿ اًمٗمتـ ،وُم٤م حيدث ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م ،وذم اًمٜمٌل ﷺ ٕٟم٤مس ُمٕمٞمٜملم ُمٜمٝمؿ ،وٓ ؿمؽ
أن سم٨م ذًمؽ ذم شمٚمؽ إقمّم٤مر جير إمم اًم٘متؾ ،يماًم ىما٤مل ذاح احلادي٨م ،ىما٤مل اسماـ
سمٓم٤مل :محٚمتف اًمّمقومٞم٦م قمغم أٟمٗمًٝمؿ ،وذم اعم٘مدُم٦م ُم٤م يٙمٗمل.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ٛ )1مقع اًمٗمت٤موى (.)564 ،563/11
( )2شم٘مدم خترجيف ص (.)32
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اففصل اخلامس
يف افذـر با شم ادفرد وافذـر افقلبي أو افصدري
ؿال افسائل :هؾ ورد اًمذيمر سم٤مٓؾمؿ اعمٗمرد ،وإظماراج اًماذيمر ُماـ اًمّمادر ،أو
(هق) اؾمؿ وٛمػم ،أو طمل أو ىمٞمقم؟ وهؾ جيقز إظمراج آؾمؿ ُمـ اًمّمدر يماًم هاق
ُمِم٤مهد؟
أؿول :ىم٤مل ذم شمٓمٝمػم آقمت٘م٤مد" :أُم٤م اعمتًٛمقن سم٤معمج٤مذي٥م ،اًمذيـ يٚمقيمقن ًمٗمظ:
اجلالًم٦م سم٠مومقاهٝمؿ ،وي٘مقًمقهن٤م سم٠مًمًٜمتٝمؿ وشرضمقهن٤م قمـ ًمٗمٔمٝما٤م اًمٕمار  ،ومٝماؿ ُماـ
أضمٜم٤مد إسمٚمٞمس ،وُمـ أقمٔمؿ محر اًمٙمقن اًمذيـ أًمًٌتٝمؿ طمٚمؾ اًمتٚمٌٞمس ،وم٠مُم٤م أن إـمالق
ًمٗمظ اجلالًم٦م ُمٗمرد قمـ إظمٌ٤مر قمٜمٝم٤م ،سم٘مقهلؿ :اهلل اهللً ،مٞمس سمٙمالم وٓ شمقطمٞمد ،وإٟماًم
يٚمٕم٥م هبذا اًمٚمٗمظ اًمنميػ :سم٢مظمراضمف قمـ ًمٗمٔمف اًمٕمر  ،صمؿ إظمالئف قمـ ُمٕمٜماك ُماـ
اعمٕم٤م  ،وًمق رضم ً
قمٔمٞمًم يًٛمك زيدً ا ،وص٤مر مج٤مقم٦م ي٘مقًمقن :زيد زيادً ،م ُٕماد ذًماؽ
ال
ً
اؾمتٝمزا ،واه٤مٟم٦م وؾمخري٦م ،ؾمٞمًم إذا زادوا إمم ذًمؽ حتريػ اًمٚمٗمظ ،صمؿ اٟمٔمر هؾ أشماك
ذم ًمٗمظ ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ذيمر اجلالًم٦م سم٤مٟمٗمراده٤م وشمٙمريره٤م؟!
أو اًمذي ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م هق ـمٚم٥م اًمذيمر واًمتقطمٞماد واًمتًاٌٞمح واًمتٝمٚمٞماؾ،
وهذه أذيم٤مر رؾمقل اهلل ﷺ،وأدقمٞم٦م آًمف وأصح٤مسمف ظم٤مًمٞما٦م ُماـ هاذا اًمٜمٝمٞماؼ ،اًماذي
اقمت٤مده ُمـ هق ُمـ هادي رؾماقل اهلل ﷺ ذم ُمٙما٤من ؾماحٞمؼ ،صماؿ ىماد يْماٞمٗمقن إمم
اجلالًم٦م أؾمًم ،مج٤مقم٦م ُمـ اعمقشمكُ ،مثؾ :اسمـ قمٚمقان ،وأمحد سمـ احلًالم ،وقمٌاداًم٘م٤مدر
واًمٕمٞمدروس ،سمؾ ىمد اٟمتٝمك احل٤مل إمم أهنؿ يٕمدون ُمـ أهؾ اًم٘مٌقر ُمـ أهاؾ اًمٔمٚماؿ
واجلرا،ة :يمٕمكم ردُم٤من ،وقمكم إمحر وأؿمٌ٤مهٝمًم.
وًم٘مد ص٤من اهلل شمٕم٤ممم رؾماقل اهلل ﷺ ،وأهاؾ اًمٙمًا٤م ،وأقمٞما٤من اًمّماح٤مسم٦م ُماـ
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إدظماا٤مهلؿ ذم أومااقاه هاا١مٓ ،اجلٝمٚماا٦م اًمْمااالل ،ومٞمجٛمٕمااقن أٟمقا ًقماا٤م ُمااـ اجلٝمااؾ
واًمِمارك"( .)1اها.
ىمديًم قمغم ومتقى ًمٚمٕمز اسمـ قمٌداًمًالم :أن آؾمؿ اعمٗمرد ًمٞمس سمذيمر:
وىمد وىمٗم٧م ً
خلٚمقه قمـ اًمٗم٤مئدة ،إٓ إذا ًمقطمظ أٟمف ظمؼم عمٌتدأ حمذوف ،هٙمذا ذم حمٗمقفمل.
ورسمًم اطمت٩م اًمّمقومٞم٦م سم٤محلدي٨م اًمذي يريقه سمٕمْماٝمؿ ،يماًم شم٘مادم قماـ احلًاـ
اًمٌٍمي قمـ اإلُم٤مم قمكم ،وومٞمف :وم٘م٤مل ﷺ« :ي٤م قمكم ٓ ،شم٘مقم اًمًا٤مقم٦م وقماغم وضماف
إرض ُمـ ي٘مقل :اهلل اهلل»(.)2
وُمثؾ ُم٤م يرويف اعمحدصمقن ٓ« :شم٘مقم اًمً٤مقم٦م طمتك ٓ يٌ٘مك ُمـ ي٘ماقل :اهلل»(.)3
سمٕمْم٤م ٓ :شم٘مقم اًمً٤مقم٦م إٓ قمغم ًمٙمع سمـ ًمٙماع.
ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه يمًم ينمح احلدي٨م سمٕمْمف ً
ومال طمج٦م ومٞمف قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمذيمر سم٤مٓؾمؿ اعمٗمرد ،وًماق ورد اًماذيمر سماف ٓؾماتٗم٤مض
اقاشمرا ،يم٤مًمّمااالة وهمػمهاا٤م ُمااـ إذيماا٤مر ،ومل ٟمحاات٩م إمم
اًمٜم٘مااؾ وشمااقاشمر سم٤مًمٗمٕمااؾ شما ً
آؾمتدٓل قمٚمٞمف سمٛمثؾ هذا ،وىمد ٟم٘مؾ إًمٞمٜم٤م هديف ﷺ وطم٤مل صح٤مسمتف سمٓمريؼ اًمتقاشمر،
وطمًٌٜم٤م ـمري٘مٝمؿ ،ومًم أطمًـ اًمًٜم٦م وُم٤م أىمٌح اًمٌدقم٦م.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1شمٓمٝمػم آقمت٘م٤مد ،ص ( ،)586وٛمـ اجل٤مُمع اًمٗمريد.
( )2أظمرضماف ُمًااٚمؿ ذم صااحٞمحف ،يمتا٤مب اإليااًمن ،سماا٤مب :ذها٤مب اإليااًمن آظماار اًمزُماا٤من ،ح ()148
(.)131/1
( )3يمذا ذم إصؾ ،وًمٕمؾ اًمّمقاب (( :إفه إ اهلل))ٟٕ :مف ٓ ومرق سملم هذا احلادي٨م واًماذي ىمٌٚماف،
واعمّمٜمػ ؾم٤مىمف ُمً٤مق اًمتٗمًػم وآطمتج٤مج سمف ،وهذا احلدي٨م اًمذي ومٞمف (( :يبقى من يقـول:
إفه إ اهلل)) .أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد ( ،)268/3واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك (ُ .)494/4مـ طمادي٨م:
أٟمس ،وىم٤مل":طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل شرضم٤مه" ،وواوم٘مف اًماذهٌل ،وهاق طمادي٨م
طمًـ.
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وم٤مٟمٔمر يمٞمػ شمتقًمد قمٜمٝم٤م اًمٌدع ،ويمٞمػ يتًع اخلرق قمغم اًمراىمع ،ومٙماؾ ظماػم ذم
اشمٌ٤مع ُمـ ؾمٚمػ ،ويمؾ ذ ذم اسمتداع ُمـ ظمٚمػ(.)1
ؾٌن ؿلت :إن اًمذيمر سم٤مٓؾمؿ اعمٗمرد قمٜمد اًمّمقومٞم٦م ُمتْماٛمـ اًمٗم٤مئادة اًمت٤مُما٦م ،سماًم
يالطمٔمف اًمذايمر ويتّمقره قمٜمد اًمٜمٓمؼ سمفٕ :هنؿ ىمرروا أن ي٘مقل اًمذايمر :اهلل اهلل سم٤معمد
واًمًٙمقن ،وىمٓمع اخلقاـمر اًم٘مٚمٌٞم٦م ُمًتٖمر ًىم٤م ذم قمٔمٛم٦م اعمذيمقرُ ،مالطم ًٔم٤م سما٤مٕطمرف
إرسمٕم٦م ُمٕمٜمك إوًمٞم٦م وأظمري٦م واًمٌٓمقن واًمٔمٝماقر ،أي :ومٙما٠من اًماذايمر ىما٤مل :اهلل
إول أظمر ،اهلل اًمٌ٤مـمـ اًمٔم٤مهر(.)2
ىم٤مل اعمح٘مؼ اًمٕمر اسمـ أمحد ذم ضماقاهر اًم٘مرـما٤مس" :أٟماف ٓ أهع سم٤معمقاها٥م
شمّماقيرا
ُمّمقرا أطمرومف إرسمٕما٦م
اًمٚمدٟمٞم٦م واًمٗمتقطم٤مت اًمرسم٤مٟمٞم٦مُ ،مـ ذيمر آؾمؿ اهلل،
ً
ً
ُمّمقرا ذيمر اهلل إمم أن يٜم٘مٓمع ٟمٗمًاف إول ،ويماذا
ظمٞم٤مًم ًٞم٤م سملم قمٞمٜمٞمف ،ويًتٛمر هٙمذا
ً
ذم اًمٜمٗمس اًمث٤م وهٚمؿ ضمرا" .اها.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1يْم٤مف إمم ذًمؽ :هؾ آىمتدا ،سم٤مًمٜمٌل ﷺ وأصح٤مسمف؟ أم سمنمار اخلٚمؼ اًمذيـ ورد وصٗمٝمؿ سماذًمؽ،
ذم طمدي٨م قمٌداهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ،قمٜماد ُمًاٚمؿ ذم اإلُما٤مرة ح ((( :)1524/3( )1924
تقوم افساظة إ ظذ رشار اخللق))  .وه١مٓ ٓ ،يٕمرومقن ُمـ اإلؾمالم إٓ يمٚمٛما٦م اًمتقطمٞماد أو ًمٗماظ
اجلالًم٦م ،ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن يؽمك آىمتدا ،سم٤مًمٜمٌل ﷺ  ،وي٘متدى سمٛمـ هذه صٗمتف ،وهذا ُمٌٚماغ قمٚمٛماف؟!
وُمـ اىمتدى سمنمار اخلٚمؼ ومٝمق ُمثٚمٝمؿٟ .مً٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م.
( ) 2ذم ه٤مُمش إصؾٟ :م٘مؾ اًمِمٞمخ /وم٤مًمح اًمٔم٤مهري اعماد اًمًاٜمقد (ت1328 :هاا) ذم صمٌتاف قماـ
واًمده ىم٤مل :ؾمٛمٕمتف ُمرة سمٕمد هتجده يٗمن ىمقًماف شمٕما٤ممم :ﭽﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽﭼ [احلديد .]3:وم٘م٤مل ":هق إول سم٤مًمذات ذم إزل ،وأظمر سم٤مًمٜمًٌ٦مُ ،مـ سما٤مب :ﭽﭿ
ﮀ ﮁ ﮂﭼ [اًمارمحـ .]26:اًمٔما٤مهر ًم٘مٚماقب أصاٗمٞم٤مئف سمٛمحاق اًمّماٗم٤مت اًمٜمٗمًا٤مٟمٞم٦م ،وإصمٌا٤مت
اًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م اًمًٜمٞم٦م ،واًمٌ٤مـمـ ًم٘مٚمقب اعم١مُمٜملم ُمـ سم٤مب ُم٤م ورد(( :حجابه افنور ،وفو برز منـه
مقدار أىملة ،ألحرؿت شبحات وجه ـل من أدرـه بصـره من مجوع خلقه))"اها.
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ؿلتً :مق ؾمٚمٛمٜم٤م أن ذاك ذيمار سمتٚماؽ اعمالطمٔما٦م واًمتّماقر ومٝماق هماػم ُما٠مصمقر!
واعم٠مصمقر أومْمؾ سم٤مإلمج٤مع ،وُمالطمٔم٦م اًمذايمر عمٕم٤م ُم٤م يذيمر سمف وشمّمقر ُم٤م يٚمٗمظ سمف ُمـ
ذط اًمذيمر وه٤مم إضمر ،ومٚمٞمس ًمف ومٞمف ُمـ اًمثقاب إٓ سم٘مدر ُما٤م حيْماار ومٞماف ىمٚمٌاف،
واٟمٔمر ومٞمًم روي ُمـ رضب قمٛمر ر

اهلل قمٜمف ،سم٤مًمدرة اًمرضمؾ اًمذي ؾمٛمٕمف ي٘ماقل:

ًمٌٞمؽ ي٤م ذا اعمٕم٤مرج(ُ ،)1مع أٟمف ذيمر صحٞمح اعمٕمٜمك وًمٙمٜمف سمدقم٦م ،وىمّماده ا ر

اهلل

قمٜمف ا اعمح٤مومٔم٦م قمغم اعم٠مصمقر وطمًؿ اًمٌدقم٦م.
ىم٤مل اعم٘مٌكم اًمٞمًم ا ذم اًمٕمٚمؿ اًمِم٤مُمخ ذم إيثا٤مر احلاؼ قماغم أسما٤م ،واعمِما٤ميخ ا:
"وٟمحـ ذم وىمتٜم٤م هذا عم٤م اوٛمحٚم٧م اًمٕمٚمقم ذم يمؾ ومـ ،وص٤مر اًمٜما٤مس قمٙمق ًوما٤م قماغم
رؾمقل خمّمقص٦مُ ،مـ مل ي٘مػ قمٜماده٤م يما٤من ُمادقم ًٞم٤م ،صا٤مر اًمقاضما٥م ذم اًمّماقومٞم٦م
اًمٕمٙمقف ذم اًمرسم٤مـم٤مت واًمٌٜم٤م،ات اًمتل ووٕمقه٤م قمغم اعم٘م٤مسمر ،اعمًًمة :سم٤معمِم٤مهد قماغم
اًمًًمع اعم٘مرون سمٙمٚمًمت ،ي٘مرن هب٤م اًمٚمٝمق اًماذي أىمار أهٚماف أٟماف أظماذ ُماـ اجلاقاري
هلقا ،وسم٠من ذًمؽ يرضمع سم٤مًمادان
ذيمرا وذاك ً
واًمًقىم٦م ،إٟمًم شمٗمرق سمٞمٜمٝمًم سمتًٛمٞمتٝمؿ هذا ً
وهذا سمٚمٗمٔم٦م :ي٤م هق ،واهلل اهلل ،ي٘مٚمٌقهن٤م يمت٘مٚمٞم٥م اًمدان قمغم إحل٤من.
وم٤مٟمٔمر أيـ سمٚمٖم٧م اخلً٦م ،ورسمًم يٙماقن ذًماؽ ذم سمٞماقت ومْماالئٝمؿ ،أو سمٞماقت
اًمٖمرسم٤م ،وؾم٤مئر آضمتًمقم٤مت ،سمؾ وأومْمؾ أُما٤ميمـ اًماذيمر اعمًا٤مضمد ،طمتاك اعمًاجد
احلرام ،يمًم ىم٤مل إؾمًمقمٞمؾ اعم٘مري:
سمِ َر ْهم ِؿ ُؾمٜم ِ٦م َظم ِػم اًم ُٕم ْج ِؿ واًم َٕم َر ِ
ب

أص ٌَ َح ْ٧م ُمً ِ
٤مضمدُ ٟمَ٤م ًمِٚم ِٝمق َواًمٚم ِٕم ِ
٥م
ْ
َ َ

وهل أسمٞم٤مت ـمقيٚم٦م.
ويمذًمؽ ُمـ اًمٗمرق ىمقهلؿ :هلؿ اعمٕمٜمك وًمٜم٤م اعمٖمٜمل ،ومٞم٤م هل٤م يمٚمًمت ـم٤مرت ذم آذان
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1شم٘مدم خترجيف ص (.)64
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اعمخذوًملم ،وواوم٘م٧م دؾمٞمًف سمٓم٤مًم٦م ذم أومئدة اعمٗمتقٟملم.
ومم٤م ؿم٤مع اًمٞمقم ،ه١مٓ ،اًمذيـ ي٘مقًمقن :اهلل اهلل ،يٙمرروهن٤م حمروما٦م إمم أن يّماػم
شمٙمٚمٛم٦م هب٤م ٟمق ًقم٤م ُمـ اًمٜمٝمٞمؼ ،وذًمؽ قمٜمدهؿ قمالُم٦م اإلظمالص ،وىمد يّمػم إمم طم٤مًما٦م
ُمـ أطمقال ؾمٙمرهؿ ،اًمذي يٕمتذرون سمف إذا ٟمًاٌ٧م إًماٞمٝمؿ إُماقر اًمِماٜمٞمٕم٦م ،وإٟماًم
يٕمتذر هلؿ ُمـ سم٘مل ومٞمف ُمًٙم٦م ُمـ اعمحٌ٦م هلؿ ،وأُم٤م هؿ وم٢مٟمًم يٗمتخرون سم٤معمٌ٤مًمٖم٦م سمخٚمع
اًمٕمذار ،وًم٘مد ُمـ اهلل قمٚمٞمٜما٤م ذم اًماٞمٛمـ سمحًاؿ هاذه اعما٤مدة سمًاٌ٥م اإلُما٤مم اًم٘ما٤مئؿ
ومٞمٝم٤م"( .)1اٟمتٝمك.
وأما افذـر افصدري افذي ؿال ظنه افسـائل :هاؾ جياقز إظماراج آؾماؿ ُماـ
اًمّمدر يمًم هق ُمِم٤مهد؟ أيُ :مـ ؾمًمع صاقت ظما٤مرج ُماـ اًمّمادر سما٠مطمرف هماػم
ذيمارا ذم
ُمٗمٝمقُم٦م ،يم٠مصقات سمٕمض احلٞمقاٟم٤متُ ،مثؾ :هقه٦م وٟمٌٞمح ،ومٝمذا ٓ يًاٛمك ً

اًمنمع ،وٓ ؿمؽ أٟمف ُمـ اًمٌدع ،ومم٤م يٛمجف اًمٓمٌع ،وهق اًمذي قمده يمثػم ُمـ اًمٕمٚماًم،
ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٜمٝمٞمؼ واًمٌٕمٌٕم٦م.

ذيمرا إٓ ُم٤م ؾمٛمٕمتف أذن اًماذايمر ُماع
وأما افذـر :ومحٙمٛمف طمٙمؿ اًم٘مرا،ة ٓ ،يٕمد ً

اإلُمٙم٤من سمٚمٗمظ قمر صحٞمح ،واًمثقاب قمٚمٞمف سم٘مدر ظمٚمقصف وطمْمقر اًم٘مٚما٥م ومٞماف،
وُم٤م ؾمقاه سمدقم٦م ،يٕم٤مىم٥م وم٤مقمٚمف ،وًمٚمح٤ميمؿ شم٠مديٌف.

وأما افذـر افقلبي :ومذاك ذم اًمٓمري٘م٦م اًمٜم٘مِمٌٜمدي٦م( ،)2إُم٤م سمتّماقر ُماٜمٝمؿ آؾماؿ
ذايمرا سمٚمً٤من اخلٞم٤ملُ ،مٜمت٘م ً
ال ُمـ اًمٚمً٤من إمم اًم٘مٚما٥م صماؿ
اعمٗمرد ،أو يمٚمٛم٦م اإلظمالصً ،

إمم اًمروح ،إمم آظمر ُم٤م ىمرروه مم٤م يٓمقل ذطمف ُمـ طمٍم اًمٜمٗمس وهمػمه ،ومال يادظمؾ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1اًمٕمٚمؿ اًمِم٤مُمخ ،ص (.)467 ،466
( ) 2اٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ وـمري٘متف ،وُم٤م ومٞمف ُمـ ُمِم٘م٦م وإضمٝم٤مدُ ،م٤م أٟمزل اهلل سمف ُمـ ؾمٚمٓم٤من :يمتا٤مب :ذيمار
اهلل شمٕم٤ممم سملم آشمٌ٤مع وآسمتاداعً ،ماألخ اًمٌ٤مطما٨م /قمٌاداًمرمحـ حمٛماقد ظمٚمٞمٗما٦م ،ص ( )328وماًم
سمٕمده٤م .وًمٚمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ دُمِم٘مٞم٦م رؾم٤مًم٦م قمـ اًمٜم٘مِمٌٜمدي٦م ،ذيمر ومٞمٝم٤م ـمري٘م٦م اًمذيمر اًم٘مٚمٌل.
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ذم سم٤مب ذيمر اًمٚمً٤من وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ُمـ إطمٙم٤مم ،وًمٙمـ يدظمؾ ذم اًمتٗمٙمار ذم قمٔمٛما٦م
اهلل وقمج٤مئ٥م ىمدرشمفً ،مق مل يدظمٚمقا ذط اطمْم٤مر صقرة اًمِماٞمخ اًماذي شمٚم٘ماك ُمٜماف
اًمذيمر ىمٌ٤مًم٦م ىمٚمٌف ،ويًٛمقٟمف اًمراسمٓم٦م ،وهمػم ذًمؽ مم٤م ًمًٜم٤م سمّمدده.
()1
ٟمّما٤م ومٞماف وماٞمًم
ىم٤مل اًمِمٞمخ /طمًـ اًمٕمدوي " :وأُما٤م اًماذيمر اًم٘مٚما٥م ومٚماؿ أر ً

اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف ُمـ يمت٥م احلٗم٤مظ اعمٕمتاؼميـ ،ومٛماـ طمٗماظ ذًماؽ ؿماٞم ًئ٤م وم٤مًمٕمٝمادة ومٞماف
قمٚمٞمف"اها.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ً ) 1مٕمٚمف :طمًـ اًمٕمدوي احلٛمزاوي ،وم٘مٞمف ُم٤مًمٙملُ ،مـ ىمري٦م":قمدوة"سمٛمٍم ،شمٕمٚماؿ ودرس سما٤مٕزهر،
ًمف قمدة يمت٥مُ ،مٜمٝم٤م :اًمٜمقر اًمً٤مري ُمـ ومٞمض صاحٞمح اًمٌخا٤مري ،مخًا٦م ٚمادات ُمٓمٌاقع .شماقذم
سم٤مًم٘م٤مهرة ،ؾمٜم٦م1313( :ها) .اٟمٔمر :إقمالم (.)199/2
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اففصل افسادس
ؾوام ينفق جلمع افناس ظذ هذا افذـر وما يشتمل ظلوه
ؿال افسائل :هؾ اًمذيـ يٕمٓمقن اًمدراهؿ جلٛمع اًمٜم٤مس قمغم اًمذيمر اعمقصقف ،أو
ُمٜم٤مىم٥م إوًمٞم٤م :،يمٛمٜم٤مىم٥م اجلٞمال وهمػمهُ ،ماع اضماتًمع اعماردان وهماػم ذًماؽ ُماـ
اعمٜمٙمراتُ ،مث٤مسمقن قمغم ُم٤م أٟمٗم٘مقه ُمـ اًمدراهؿ؟ وهؾ يٕمد ذًمؽ صدىم٦م وومٕمؾ ظمػم أم
ٓ؟
أؿول :مجٞمع ُم٤م يٜمٗمؼ جلٛمع اًمٜم٤مس ذًمؽ آضمتًمع قمغم اًمذيمر اعمقصقف سمؽميمٞمٌاف
ُمـ اًمٌدع اًمً٤مسم٘م٦م ،واًمّمارف عما٤م يٚمازم ًماذًمؽ آطمتٗما٤مل ُماـ اًمًاارج واًمٓمٕما٤مم
واًمنمابُ ،مـ ىمٌٞمؾ ُم٤م يٜمٗمؼ ذم ؾمٌٞمؾ اًمٚمٝمق وطمظ اًماٜمٗمس ،ويادظمؾ ذم ىمقًماف ﷺ:
((ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م ومٕمٚمٞمف إصمٛمٝم٤م ،وإصمؿ ُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م))(.)1
وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ( .)2وٓ يٙماقن ضمٝماؾ اعمٜمٗماؼ
قمذرا وىمد أُمٙمٜمف اًمتٕمٚمؿ أو اًمً١مال ،ومال جيقز ٕطمد أن ي٘مدم قمغم ر ،طمتاك يٕمٚماؿ
ً

ُم٤م طمٙمؿ اهلل ومٞمفً ،مٙمـ ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم" :ىمد يٗمٕمؾ اًمرضمؾ اًمٕمٚماؿ اًماذي يٕمت٘ماده
حل٤م وٓ يٙمقن قم٤م ًعم٤م أٟمف ُمٜمٝمل قمٜمف ،ومٞمث٤مب قمغم طمًـ ىمّمده ،ويٕمٗمك قمٜماف ًمٕمادم
ص٤م ً
قمٚمٛمف"( )3اها.

قمغم أٟمف ٓ شٗمك قمغم أهمٌٞم٤م ،اجلٝم٤مل ُم٤م يٗمٕمؾ ُمـ اعمٜمٙمرات ،واًمتداقمل إمم اًمٜمٔمر
ذم وضمقه اًمٖمٚمًمن ،واؿمتٝم٤مر اعمتّمقوم٦م سمذًمؽ ُمـ ىمديؿ اًمزُم٤من.
ىم٤مل اًم٘م٤م

أسمق اًمٓمٞم٥م اًمٓمؼمي" :وإٟمًم شمٗمٕمؾ هذه اًمٓم٤مئٗم٦م ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ ؾمًمع

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 1رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،ذم يمت٤مب :اًمزيم٤مة ،سم٤مب :احل٨م قمغم اًمّمدىم٦م ،ح (.)714/2( )1117
( )2ؾمقرة اًمٙمٝمػ ،آي٦م.)114( :
( )3اٟمٔمر ُمٕمٜم٤مه ذم :اىمتْم٤م ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ (.)619/2
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اًمٖمٜم٤م ،،واًمٜمٔمر إمم وضمقه اعمالح ،سمٕمد شمٜم٤مول إًمقان اًمٓمٞمٌ٦م واعمآيماؾ اًمِماٝمٞم٦م ،وما٢مذا
ؿمٌٕم٧م ُمٜمٝم٤م ٟمٗمقؾمٝمؿ ،ـم٤مًمٌتٝمؿ سمًم يتٌٕمٝم٤م ُمـ اًمًًمع واًمرىمص ،وآؾماتًمع سما٤مًمٜمٔمر
إمم وضمقه اعمرد ،وًمق ٟمٔمروا ومٞمًم ذيمر ُمـ اًمت٘مٚمؾ إمم اًمٖمذا ،،وُما٤م ومٞماف ُماـ اعمج٤مهادة
دون اًمِمٝمقاتٕ ،ظمذوه سم٘مدر ،ومل حيٜمقا إمم ؾمًمع وٟمٔمر"( .)1اها.
وٓ شٗمك أن اًمٜمٔمر إمم إُمرد سمِمٝمقة طمرام قمٜمد مجٞماع اًمٕمٚماًم ،يم٤موما٦م( ،)2وقمٜماد
اإلُم٤مم اًمٜمقوي طمرام ُمٓمٚم ً٘م٤م ،سمِمٝمقة أو سمٖمػم ؿمٝمقة(.)3
وُمثؾ ذًمؽ ُم٤م يٕمٓمٞمف اعمًتٛمٕمقن ًمٚمٛمٜمِمد اعمٖمٜمالً ،مٞمجٞماد ذم اظمتٞما٤مر إؿمإم٤مر
اعمٓمرسم٦م اعمرىمّم٦م ،ومٚماٞمس ًمٚمٛمٕمٓمال إٓ ُما٤م ٟماقاه ،ومٝماق ذم ؾماٌٞمؾ اًمٚمٝماق واًمِماٝمقة،
واًمّمدىم٦م ُم٤م يم٤من ذم همػم ُم٘م٤مسمؾ ،وإومم هب٤م اعمت٘مل ،ومال ي٠ميمؾ ـمٕم٤مُمؽ إٓ شم٘مل(.)4

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ٟ )1م٘مٚمف قمٜمف اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه ( ،)333/7وهق ذم شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس ،ص(.)268
( )2يٜمٔمرٛ :مقع اًمٗمت٤موى ( ،)243/21ومتح اًمٌ٤مري ( ،)337/9اإلٟمّم٤مف ( ،)28/8اًمٌحر اًمرائؼ
(.)284/1
( )3يٜمٔمر :اعمجٛمقع ( ،)515/4وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم (.)25 ،24/7
( )4ضماازُ ،مااـ طماادي٨م رواه أسمااق داود ،ذم يمتاا٤مب :إدب ح ( ،)259/4( ،)4832واًمؽمُمااذي ذم
اًمزهد ،ح ( ،)611/4( )2395وىم٤مل":طمدي٨م طمًـ" .وطمًٜمف إًمٌ٤م ذم صحٞمح اجلا٤مُمع ،ح
(.)7341
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مطلب
ا جتامع إػ مناؿب األوفواء
ومثل ذفكُ :م٤م يٜمٗمؼ جلٛمع اًمٜم٤مس عمٜم٤مىم٥م اجلٞمال  ،أو اًمقزم اًمٗمال ُ ،مـ أرسم٤مب
اعم٘م٤مُم٤مت اعمِمٝمقرة قمٜمد اًمٜم٤مس ًمٞمٚم٦م احلقل ،أي :ذم اًمِمٝمر اًمذي شماقذم ذم ُمثٚماف ُماـ
واًمتًمؾم٤م عمدده ،ي٘م٤مل :قمٜمدٟم٤م ًمٞمٚم٦م احلقل ،وقمٜمد أهاؾ اهلٜماد:
يمؾ قم٤مم ،اطمتٗم٤مًٓ سمِم٠مٟمف
ً
شمِمٌٞمٝم٤م .واجلٛمٞمع سمٛمٕمٜمك اًمٕمٞماد ،سماؾ ي٘ما٤مل ذم
قمرس اًمِمٞمخ ومالن ،أيً :مٞمٚم٦م زواضمف
ً
سمٕمض اًمٌٚمدان :قمٞمد اًمًٞمد ومالن ،ورسمًم اؾمتٛمر أي٤م ًُم٤م يم٤مٕومراح ،ويٜمٗمؼ ًماذًمؽ قمٜماد
رضحيف هم٤مًم ًٌ٤م ُمـ أٟمقاع اًمنج وإـمٕمٛم٦م ُمٌ٤مًمغ ـم٤مئٚما٦م ،وشمازدطمؿ اًمٕم٤مُما٦م ذم شمٚماؽ
اعمقاؾمؿ اًم٘م٤مئٛم٦م ،ويٗمٕمؾ قمٜمده٤م اًمذيمر اعمقصقف ،وشمادق اًمٓمٌاقل واًمزُماقر ،وُما٤م
أؿمٌف ذًمؽ.
ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق اًمقوم٤م ،اسمـ قم٘مٞمؾ ذم اًمٗمٜمقن" :أسمرأ إمم اهلل ُمـ مجقع أهؾ وىمتٜم٤م ذم
اعمً٤مضمد واعمِم٤مهدً ،مٞم٤مزم يًٛمقهن٤م أطمٞم٤م ،،وُم٤م هل إٓ إحي٤مٕ ،هقائٝمؿ" .اها.
وٓ شٗمك ُم٤م حيّمؾ قمٜمد شمٚمؽ اعمِم٤مهد ُمـ اعمٜمٙمرات اًمٙمثػمة ،يمًم ىم٤مل اًمًا٤مئؾ:
طمتك قمغم اًمٕمقام ،وًمٙمٜمٝمؿ يؼمطمقن يم٤مًمٌٝم٤مئؿ اًمً٤مئٛم٦م ،سمحٙماؿ اًمٕما٤مدة اًمتال دمٕماؾ
اعمٜمٙمر ديٜمً٤م ُمٕمرو ًوم٤مُ ،مـ ىمً٤موة اًم٘مٚمقب وقمدم اًمتذيمػم واإلرؿم٤مد ،ـم٤مل قمٚمٞمٝمؿ إُمد
وم٘مً٧م ىمٚماقهبؿ ،طمتاك ؾمادت أذان قماـ ؾماًمع احلاؼ ،وإٟمٙما٤مر اعمٜمٙمار وإُمار
سم٤معمٕمروف ،ومل يٌ٤مًمقا سم٠مُمر اًمديـ.
ًَم َ٘مدْ َأ ْؾم َٛم ْٕم َ٧م ًَمق ٟمَ٤م َدي َ٧م َطم ًٞم٤م

وًمٙمِـ َٓ طمٞم٤م َة َعمِـ ُشمٜم ِ
َ٤مدي
َ ْ ََ ْ

ومنت قمدم اعمٌا٤مٓة سم٤مًمادِّ يـ إمم اخل٤مصا٦م واحلٙما٤مم ،ومّما٤مرت ختِماك صاقًم٦م
اًمٕم٤مُم٦م ،وهٞمؾ إمم ضمذب ظم٤مـمره٤م إًمٞمف ،سمٕمدم اًمقىمقف أُم٤مُمٝم٤م ذم شمٚمؽ اًمٕم٤مدات اًمتل
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يرأؾمٝم٤م سمٕمض اًمِمٞمقخ ُمـ اًم٘مٌقريلم ،ويماؾ ذًماؽ ُماـ وإمػ اًماديـ واٟمٓماًمس
اًمٌّمػمة ،واذاب اًم٘مٚمقب شمٚمؽ اًمٌدع اعم٠مًمقوم٦م.
وذم طمدي٨م طمذيٗم٦م ذم ُمًٚمؿ :ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رؾماقل اهلل ﷺ ي٘ماقل(( :شمٕمارض
اًمٗمتـ قمغم اًم٘مٚمقب يم٤محلّمػم قمق ًدا قمق ًدا ،وم٠مي ىمٚم٥م أذهب٤م ٟمٙمت٧م سمف ٟمٙمت٦م ؾماقدا،،
وأي ىمٚم٥م أٟمٙمره٤م ٟمٙمت٧م ومٞمف ٟمٙمت٦م سمٞمْم٤م ،،طمتك يّمػما قمغم ىمٚمٌلم :ىمٚم٥م أسمٞمض ُمثاؾ
()1

اًمّمٗم٤م ومال يْماره ومتٜم٦م ُما٤م داُما٧م اًمًاٛمقات وإرض ،وأظمار أؾماقد ُمرسما٤م ًدا
()2
ُمٜمٙمرا إٓ ُم٤م أذب هقاه))(.)3
يم٤مًمٙمقز خ ًٞم٤م ٓ يٕمرف ُمٕمرو ًوم٤م وٓ يٜمٙمر ً

ومما خيفى ظذ أحد :أن اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م ،ورأؾمٝم٤م إُمر سما٤معمٕمروف واًمٜمٝمال
قمـ اعمٜمٙمر ،ومٕمغم ُمـ وىمػ قمغم احلٙماؿ اًمِماارقمل ذم شمٚماؽ اًمٌادع واعمٜمٙمارات ،أن
يٜمٙمره٤م سمٞمده أو سمٚمً٤مٟمف أو سم٘مٚمٌف ،وهق أوٕمػ اإليًمن ،قمغم ُم٤م ورد ذم احلدي٨م(.)4
وظلوه :أن يتجٜم٥م طمْمقره٤م أو اعمرور ذم ـمري٘مٝم٤م ،يمًم يتجٜم٥م أقمٞما٤مد إديا٤من
اعمخ٤مًمٗم٦م ،وم٘مد ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم يمت٤مب :اىمتْم٤م ،اًمّماراط اعمًات٘مٞمؿ :أن أصاؾ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1ىم٤مل ذم آظمر احلدي٨م :ىم٤مل أسمق ظم٤مًمد اًمراوي :وم٘مٚم٧م ًمًٕمٞمد :ي٤م أسم٤م ُم٤مًمؽُ ،م٤م أؾماقد ُمرسما٤م ًدا؟ ىما٤مل:
ؿمدة اًمٌٞم٤مض ذم ؾمقاد .اها.
وذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أٟمف ومٞمف شمّمحٞم ًٗم٤م ،صقاسمف :ؿمٌف اًمٌٞم٤مضٕ :ن اًمرسمدة إٟمًم هال رُ ،ماـ سمٞما٤مض
يًػم خم٤مًمط اًمًقاد .اٟمٔمر :ه٤مُمش ُمًٚمؿ (.)131/1
ظماػما سما٤مًمٙمقز
( )2أيُ :م٤مئالً .واعمجخل :اعم٤مئؾ قمـ آؾمت٘م٤مُم٦م وآقمتدال ،ومِمٌف اًم٘مٚم٥م اًمذي ٓ يٕمل
ً
اعم٤مئؾ اًمذي ٓ يثٌ٧م ومٞمف رٕ :،ن اًمٙمقز إذا ُم٤مل اٟمّم٥م ُم٤م ومٞمفً .مً٤من اًمٕماربُ ،ما٤مدة[ :ضمخا٤م]،
(.)133/14
( )3رواه ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإليًمن ،سم٤مب :أن اإلؾمالم سمدأ همريًٌ٤م ...ح (.)128/1( )144
( ) 4أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب :اإليًمن ،سم٤مب :يمقن اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ اإليًمنُ .مـ طمدي٨م :ـم٤مرق سماـ
ؿمٝم٤مب ،ح (.)69/1( )49
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إطمداث اعمًٚمٛملم هلذه إقمٞم٤مد هل٤م أصؾ ُماٜمٝمؿ ،إُما٤م ُماـ اًمٞمٝماقد أو اًمٜمّما٤مرى ،أو
اعمجقس قمٌدة إوصم٤من واًمٜم٤مر ،وًمذا يٙمثرون ذم سمٕمْمٝم٤م اًمٜمػمان .وذيمر أؿمٞم٤م ،ـمقيٚم٦م
يمثاػما سمحًا٥م اًمٌٚماادان
ُمٗمّماٚم٦م ُمٗمٞمادة(ً ،)1مٙماـ يادل أن هاذا ر ،ىماد شتٚماػ
ً
وإزُم٤من.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1يٜمٔمر :اىمتْم٤م ،اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ( ،)515/2ومًم سمٕمده٤م.
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اخلامتــــة
اظلم :أٟمف ىمد فمٝمر ُمـ مجٚم٦م ُم٤م ؾمٌؼ ،أن ذيمر أهؾ اًمٓمرق اعمٕمروف ُمِمتٛمؾ قمغم
أٟمقاع ُمـ اًمٌدع ،وإذا شم٠مُمٚمتٝم٤م وضمدهت٤م شمّمؾ إمم قمنمة ،ويمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م يٙمٗماك ذم
اعمٜمع ،ورسمًم زادت.
األول :آضمتًمع قمغم شمٚمؽ اًمّمقرة ،سم٤مؾماؿ قمٌا٤مدة ذات سمادع ،أو سمادع شمًاٛمك
وذيمرا.
قمٌ٤مدة
ً
ً
شمِمقيِم٤م
افثاين :يمقٟمف سم٤معمًجد أو اعم٘مؼمة أو اًمًقق :أُم٤م يمقٟمف سم٤معمًجد ومألن ومٞمف
قمغم اعمّمٚملم ،وٓ شٚمق اعمًجد ُمـ ُمتٕمٌد ،وىمد ذيمر اًمٗم٘مٝم٤م ،يمراها٦م روماع اًمّماقت
سم٤مًم٘مرا،ة ومٞمف ًمذًمؽ ،وهذا سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمًم اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف هذا آضمتًمع ُمـ اًمٌدع.
وأُم٤م اعم٘مؼمة وم٤معمٜم٤مؾم٥م هل٤م ظمٗمض اًمّمقت قمٜمده٤م ،وآقمتٌ٤مر سم٠مصح٤مهب٤م ،وقمدم
إيذائٝمؿ سم٤مًمٌدع اعمحدصم٦م ،وىمد ضمارت قما٤مدهتؿ قمٛمٚماف سم٘مارب ُمِماٝمد ُماـ اعمِما٤مهد
اًمِمٝمػمةً :مالًمتًمس اعمدد ُمـ ص٤مطمٌف ،وم٢من ٟمٗمقس اًمٕم٤مُم٦م شمٜمزع إمم اًمٔمقاهر ومتٗمتـ سمًم
ومٞمٝم٤م ُمـ اًمزظمروم٦م ،وخترج ذم اقمت٘م٤مدها٤م إمم اًمٖمٚماق ،ومتًاٛمع سم٠مذٟماؽ ُماٜمٝمؿ اًمٓمٚما٥م
اًمٍميح ُمـ اعمقشمك.
ىما٤مل اًمِمااقيم٤م " :ومماا٤م أطمٙمٞمااف ًماؽ :أٟمااف يٌٚمٖمٜماال ا وأٟماا٤م ذم اًمٓمٚماا٥م ًمٚمٕمٚمااؿ
وآؿمتٖم٤مل سمف ا ُم٤م يّمٜمٕمف أهؾ اًم٘مٓمر اًمتٝما٤مُملُ ،ماـ آضماتًمع ًمزيا٤مرة مج٤مقما٦م ُماـ
اعمٕمت٘مديـ ًمديٜمٝمؿ ،وُم٤م حيدث ُمٜمٝمؿ قمٜمد ذًمؽ ُمـ اًمٜمٝمٞمؼ اًمذي ٓ يٕمقد صا٤مطمٌف إمم
اإلؾمالم ؾم٤م ًعم٤مُ ،مع قمدم إٟمٙم٤مر ُمـ سمتٚمؽ اًمدي٤مر ُمـ اًمٕمٚمًم .)1("،إمم آظمر ُم٤م ىم٤مل.
وأُم٤م يمقٟمف سم٤مًمًقق :ومألن ومٞمف اُمتٝم٤مٟمً٤م ًمذيمر اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم يمًم ٓ شٗمك ،وًمق يم٤من
خمٗمق ًوم٤م سم٤مًمٌدع.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1يٜمٔمر :أدب اًمٓمٚم٥م ،ص (.)259 ،258
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افثافث :اًمرىمص سم٤مًمتٙمًار واًمتثٜمل واًمتًمياؾ ،أي :سم٤محلريما٤مت اعمقزوٟما٦م ،وأُما٤م
اًمتقاضمد ومال يٙمقن يمذًمؽ ،وهذا ٛمع قمغم حتريٛمف يمًم طمٙم٤مه سمٕمْمٝمؿ ،وسمٜمك قمٚمٞماف
احلٙمؿ سم٤مًمردة عمًتحٚمف ،يمًم ذم اًمٓمري٘م٦م اعمحٛمدي٦م( ،)1و ٛمع اًمٗمت٤موى اًمقهٌ٤مٟمٞم٦م:
َحؾ اًمر ْىمص َىم٤مًمقا سمِ ُٙم ْٗم ِر ِه وَٓ ِؾمٞمًم سمِ٤مًمد ِ
وُمـ يًت ِ
ف َي ْٚم ُٝمق َو َي ْز ُُم ُر
َ
ُ
َ
ََ
َ َ ْ َْ
افرابع :اًمتّمٗمٞمؼ سم٤مًمٞمد ،ومٝمق ُمـ ؾمًمع اعمنميملم اًمذي ذيماره اهلل شمٕما٤ممم :ﭽﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ ( .)2وشم٘ماادم أن اعمٙماا٤مُ ،مثااؾ
اًمّمٗمػم ،واًمتّمدي٦م هل :اًمتّمٗمٞمؼ سم٤مٕيدي(.)3
اخلامس :اًمٖمٜم٤م ،وهق حمرم ،أو ُمٙمروه إذا يم٤من سم٤مًمِمٕمر اًمٖمزل ،اعمتْماٛمـ ًماذيمر
أوص٤مف اًمٜمً٤م ،أو اعمردان ،أو ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٠مطمقال اًمٕمِمؼ وٟمحاقه ،مما٤م هياٞم٩م اهلاقى
اًمٙم٤مُمـ ذم اًمٜمٗمقس ،وأقمٔمٛمف يمراه٦م ُم٤م اؿمتٛمؾ قمغم يمالم أهاؾ احلٚماقل وآحتا٤مد،
وظمّمقص٤م إذا يم٤من اعمٖمٜمل أُمر ًدا.
ً
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ" :وأُما٤م ؾماًمقمف ُماـ اعمارأة إضمٜمٌٞما٦م أو إُمارد ،ومٛماـ أقمٔماؿ
اعمحرُم٤مت وأؿمده٤م ومً٤م ًدا ًمٚمديـ"( .)4وأقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ إذا يم٤من سمآًم٦م هلق ،يمًم يٗمٕمٚماف
سمٕمْمٝمؿ ،ومٝمل وإن يم٤من ؾمًمقمٝم٤م طمر ًُم٤م ،وًمٙمـ يمقٟمف سم٤مؾمؿ قمٌ٤مدة ومٝمق أؿمد طمرُم٦م.
افسادس :رومع اًمّمقت وشمٖمٞمػمه سما٤مًمٜمٌٞمح واًمزقمٞماؼ واًمٜمٝمٞماؼ ،وُما٤م يٌادو ُماـ
اًمتدًمٞمس واًمتٚمٌٞمس.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1اًمؼميمقي ،شم٘مدم ص (.)78
( )2ؾمقرة إٟمٗم٤مل ،آي٦م.)35( :
( )3ص (.)91
( )4إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ( ،)231/1ط :اًمٗم٘مل.
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افسابع :حتريػ اًمٙمٚمؿ سمتٖمٞمػم أًمٗم٤مظ اًمذيمرً :مٗمظ اجلالًم٦م أو يمٚمٛم٦م اإلظماالص،
سمزي٤مدة اعمد واًمتٛمٓمٞمط ،سمحٞم٨م يتقًمد ُمٜمف طمروف أو أًمٗما٤مظ ٓ ُمٕمٜماك هلا٤م ،أو ٟم٘ماص
طمرف :يم٤مهل٤مُ ،مـ ًمٗمظ :اجلالًم٦م ،وذًمؽ طمرام سم٤مشمٗم٤مق اًم٘مرا ،وأهؾ اًمتجقياد ويماذا
اًمٗم٘مٝم٤م .،وٓ شمّمح اًمّمالة سمٛمثٚمف ُمع احلرُم٦م واإلصمؿ ذم ومٕمٚمف ،وقمغم احلا٤ميمؿ شم٠مديا٥م
وم٤مقمٚمف ،وم٢من يمٚمٛم٦م اإلظمالص سمٕمض آي٦م.
افثامن :إطمْم٤مر اعمردان ًمٚمٜمٔمر إًماٞمٝمؿ ،واؾماتٚمٗم٤مت أٟمٔما٤مر اًمٕم٤مُما٦م إمم احلْماقر
ُمٕمٝمؿ.
افتاشع :اإلهاف ومٞمًم يٜمٗمؼ ومٞمف ُمـ اًمنج وإـمٕمٛم٦م وهمػمه٤م :يم٠مضمرة اعمٖمٜمل،
ويمقهن٤م وؾمٞمٚم٦م إمم اجي٤مد هذه اًمٌدع وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م وُم٤م يتقًمد قمٜمٝم٤م ،وم٤مًمقؾم٤مئؾ هلا٤م
طمٙمؿ اعم٘م٤مصد.
افعارشٟ :مدا ،إُمقات وـمٚم٥م اعمدد ُمٜمٝمؿ ،وىمْم٤م ،احل٤مضم٤مت ،واًمتقضمف إًماٞمٝمؿ
ذم اًمٓمٚم٥م ُمـ أقمًمق ىمٚمقهبؿ سم٠مقمغم صقهتؿ ،مم٤م حيرك اًمٌٕمٞماد واًم٘مريا٥م قماغم ضمٝما٦م
آؾمتٜمج٤مد ،ومال ظمالف ذم حتريٛمف وومٔم٤مقمتف ،وأٟمف ُمـ أيمؼم اًمٙمٌ٤مئر .قمٞم٤م ًذا سما٤مهلل ُماـ
ذًمؽ اجلٝمؾ واًمٖمرور ،وُم٤م أوىمع ومٞمف اجلٛمٝمقر ُمـ اًمنمور.
ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:
ف ًمِاٌس اًمّم ِ
ًَمٞمس اًمتّماق ِ
اقف
ْ َ
َ ُ
ْ َ
ِ
اااااااااااااااااااااااااااااا ُف
َٓ
٤مح َوَٓ َر ْىمااااص َو
شم ُِر ِّىم ُٕم َاوَٓ صاااا َٞم َ
َـم سم ْؾ اًمتّمق ِ
اااااااااااااااااااااااااااااارادَ ٍ
ف َأ ْن شم َّْم ُٗمق سمِ َ
بر
ال َيم َ
َ ُ
َ
و َأ ْن شمُاارى َظم ِ
٤مؿماا ًٕم٤م هللِ ُُم ْٙمتَئِ ًٌاا٤م
َ َ
َ

وَٓ ِهمٜم ِ
َاا٤مَ ،ك إِ ْن َهمٜمااك اعمُ ْٖمٜمُقٟمَاا٤م
َ
ِ
اظمتِ ٌَاا٤مط يم ْ
َوَٓ ْ
س َت
َاا٠من َىماادْ ْ
حلؼ واًم ُ٘م ْر َ
ااااااااااااااااااااااااااااا٤مَ٤م
آن واًمدِّ يٜم
َ ْٜمُق ًٟم َوا َأ ْن َشمتٌَِ ْع ا َ
َقم َغم ُذٟمُقسمِ َؽ ُـم َ
زو ًٟم٤م
قل اًمد ْه ِر ُحم ْ ُ
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ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗما٤من(" :)1هاذا اًمًاًمع اًمِماٞمٓم٤م اعمْما٤مد ًمٚمًاًمع
اؾمًم :اًمٚمٝمق واًمٚمٖماق واًمٌ٤مـماؾ ،واًمازور واعمٙما٤م،
اًمرمح٤م ً ،مف ذم اًمنمع سمْمٕم٦م قمنم ً
واًمتّمدي٦م ،ورىمٞم٦م اًمزٟم٤م وىمرآن اًمِمٞمٓم٤من وُمٜمٌ٧م اًمٜمٗم٤مق ذم اًم٘مٚم٥م ،واًمّمقت إمحؼ
واًمّمقت اًمٗم٤مضمر وصقت اًمِمٞمٓم٤من ،وُمزُمقر اًمِمٞمٓم٤من واًمًٚمٛمقد".
صمؿ ذح يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م وسمٞمٜمف سمٞم٤مٟمً٤م ؿم٤موم ًٞم٤م ،وىمد أشمك سم٘مّمٞمدة ـمقيٚما٦م ُمٗمٞمادة(،)2
وأشمك سم٠مسمٞم٤مت قمديدة ُمٜمٝم٤م:
ِ
َا٤مب َوم َ
ا٠م ْـم َر ُىمقا َٓ ِظمٞم َٗما ً٦م
شم ََكم اًمٙمت َ
و َأشمك ِ
اًمٖمٜمَ٤م َُ ،ومٙمَ٤مًمذ َسم ِ
٤مب شم ََرا َىم ُّمقا
َ َ
ُمزُمااا٤مر و َٟم َٖمٛمااا ُ٦م َؿم ِ
ااا٤مد
َدف َو ْ َ ُ َ َ
َصم ُ٘ما َ ِ
ا٤مب َقم َٚما ِ
اٞمٝم ُؿ عمَاا٤م َر َأوا
اؾ اًمٙم َتا ُ
اق َى
َؾمٛم ُٕمقا ًَم ُف َرقمْدً ا َو َسم ْر ًىم٤م إِ ْذ َطم َ
َو َرأوه َأ ْقم َٔم َؿ َىم٤مـمِع ًمٚمٜم ْٗم ِ
س َقما ْـ
اٝم٤م
َو َأشمَك اًمً ًَم ُع ُُم َقاومِ ً٘ما٤م َأ ْهم َر َ
او َ
ِ ِ
ٚمٝم َقى ُِما ْـ َىما٤مـمِ ِع
َأي َـ اعمُ ًَ٤مقمدُ ًم َ
جل ًُااق ِم َوم٢مِٟماا ُف
إِن َمل ْ َي ُٙم ا ْـ ُ ُ
اار ا ُ
مخ ُ
ان َقمٜمْادَ َذاسمِ ِ
َوم٤م ْٟم ُٔمر إِمم اًمٜم ِْمق ِ
اف
َ
َ

ًَمٙمِٜمااف ا ْـماار ُاق ؾم ِ
اا٤مه َٓ ِهاال
ُ
َ َ
َواهللِ َُم٤م َر َىم ُّماقا ُِما َـ َأ ْضم ِ
اؾ اهللِ
َوم َٛمتَك َؿم َٝمدَ ْت ِقم ٌَا٤م َد ُة سمِ َٛمال َِهال
ااا٠مو ِاُم ِر و َٟمااااق ِ
اهل
َ
َشم ْ٘مٞمٞماااادَ ه سمِا َ َ َ
َزضماارا وخت ِْقي ًٗم ا٤م سمِ ِٗمٕمااؾ ُمٜمَا ِ
ا٤مهل
ْ ً َ
ْ ُ
َؿمااٝمق ِاهت٤م ياا٤م و َحيٝماا٤م اعمُ َتٜم ِ
َاا٤مه ِل
ََ َ َ َ َ
ِ
َوم َ
أل َضم ِؾ َذ َ
جلا٤م َه
اٞمؿ ا َ
اك ُقمد اًم َٕمٔم ُ
اقل اًمً ِ
أؾم ٌَ٤مسمِ ِف ِقمٜمْادَ اجل ُٝم ِ
ا٤مهل
َ
ْ
ِ ِ
اؾ وُم َْم ِ
ا٤مهل
َْ
مخ ُر اًم ُٕم ُ٘ماقل َُم٤مصم ُ َ ُ
وا ْٟم ُٔمر إِمم اًمِٜم َِمق ِ
ان ِقمٜم ِْد َُمال َِهل
ْ
َ

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )237/1( )1ط :اًمٗم٘مل.
(ُ )2مٓمٚمٕمٝم٤م:
ذهب افرجال وحال دون جماهلم

ز َُم ٌر من األوباش واألىــذال

وشم٘مع ذم ( )131سمٞمتً٤م .اٟمٔمر :اإلهم٤مصم٦م ( .)237 ،231/1وإسمٞم٤مت اعمذيمقرة ًمٞمً٧م ُمٜمٝم٤م ،وًمٞمًا٧م
ذم اإلهم٤مصم٦م ،وإن يم٤مٟم٧م ًمٚمٛمّمٜمػ رمحف اهلل.
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اااؼ َذا أ ْصمقاسمِ ِ
اااف
َوا ْٟم ُٔمااار إِمم َه ِزيِ َ
٤مطمٙمُؿ وم٠مي اخلَ ْٛم َرشمَلم َأ َطم ُؼ سمِ٤مًمتَا
َوم ْ
ااػ ِ
َو َقم َٚم ِ
اًمٖمٜمَاا٤م عمِاا٤م َرأوا
ااٞمٝمؿ َظم ْ
ياا٤م ومِر َىماا َ٦م ُماا٤م َرض ِديااـ ُحمَٛم ٍ
ااد
ُ َ
َ
َ ْ

ُِمـ سمٕم ِد َهت ِز ِيؼ اًم ُٗم ِ
ا١ماد اًمال َِهال
ْ َْ
ااااح ِري ِؿ َواًمت ُ
َااا٠مصمِٞم ِؿ ِقمٜمْااادَ اهللِ
ْ
ا ْـمال َِىم ِ
ااف ِذم اًمٚم ْٝم ِ
ااق ُد َ
ون َُمٜم َْٝماال
وضمٜمَااقا َقمٚمٞمااف و ُِم َٚما ِ
ا٦م إَِٓ ِهاال؟
َ
َ َ ً

وىم٤مل سمٕمض اًمٗمْمال ،ا يمًم ذم اًمٗمت٤موى قمٜمد أرسم٤مب اًمٗمتقى ا:
َأسماااادً ا سم ِ
اخ واًمتّم ِ
اًمٍم ُ
ٞمااااؼ
ااااذيم ِْر اهللِ َٓ َيٚمِ ُ
اٗم ُٞمؼ
َ
َ
ْ
َواًمر ْىم ُ
ص َو َ
ِ
اًمق َىم ِ
اااقب ِذم إ ْذيم ِ
ااا٤مر
َااا٤مر
ااًم اعمَ ْٓم ُٚم
خل ُِماااق ِع َو َ
اًماااذيمر سمِ٤م ُ
ُ
َوإِٟما َ
َوم َق ِ
ِ
يماااار اهللِ
اااا٥م َشمٜم ِْزيااااف ِذ
اضم ٌ
ِقم ْـ يم ِ
ُؾ َُما٤م َشم ْٗم َٕماؾ َأ ْه ُ
اؾ اًمٌِادَ ِع
ِ
اارو َا
اار َىمت َِلم َذ َيما ُ
َوم َ٘مااادْ َرأيٜمَااا٤م وما ْ

َقمااغم اًمٚمٌِٞما ِ
اا٥م اًماااذايمِ ِر إَ َو ِاه
اؾ َأ ْر َسم ِ
َو َي ْ٘مت َِدي َي ِٗم ْٕم َ
اق َر ِع
ا٤مب ا ًَم َ

ااروا
ااًم َىمااادْ َيم َٗما ُ
َشم ٌَاااد ُقمقا َو ُر َسما َ

وىم٤مل:
ف اهلا ِ
ِ
ْ
٤م،
أظم ُٚمقا ُم ْـ ْ
اؾم ِؿ اهللِ َطما ْر َ َ

ًَم َ٘ماااادْ َأشمَاااا ُقا واهللِ َؿمااااٞم ًئ٤م إِدا
اؾماؿ اهللِ َضماؾ َو َقما َ
ال
َىمدْ َهم ُػموا
َ
َوماااا٤مًم َ٘م ِق ُم إِذ َا َزا ُهمااااقا َأ َزا َغ اهللُ

وضماا٤مِ ،ذم احلاا ِد ِ
ي٨م َقماا ْـ َظماا ِػم
َ
َ َ َ
اًم ٌَ َ ِ
اااااااااااااااااااااااااااااا
٤مضم َٚمااا ُ٦م
نم َطماتَااك َشم َ٘مااق َم َىم ٌْ َٚماا ُف َد َضم َ
َُم ا ْـ َمل ْ َي ُٚم ا ْذ سمِ ا٤معمَٜمْ َٝم ِ٩م اعمُ َح َٛم ا ِدي

إؾماا ًَم ِ،
َوم َٚم َحاادُ وا ِذم أ ْقم َٔماا ِؿ ْ
ختااار ُِمٜمْاااف اًمِمااا ِ
ِ
٤مت هااادً ا
٤مخم َ ُ
ُ
َ ُ
َو َز َقم ُٛم ا َقا َٟم ْٞم ا َؾ ا َعم َراشمِ ا ِ
٥م اًم ُٕم ا َ
ال
٤مهقا
قهبؿ َوم٤م ْٟم ًَااٚم ُخقا وشمَاا ُ
ُىم ُٚماا َ ُ
ِ
ؼما
ًَم ْـ َ ْ
ش ُر َج اًمد َضم ُ٤مل َي ْٕمٜمل إَ ْيم َ َ
يمَااا ُؾ َي ُٚماااق ُذ سمِ َٓم ِر ِ
ياااؼ َُم٤مئِ َٚمااا ً٦م
سماا٤م ،سمًِاا ْخ ِ
ط اهللِ ُـماا َ
قل إَ َسماا ِد
َ َ َ
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وعم٤م سملم اإلُم٤مم اًمٖمزازم أصٜم٤مف اعمٖمؽميـ ،سملم همرور اعمتّمقوم٦م ،وم٘م٤مل ا يمًم ذم خمتٍما
اإلطمٞم٤م ،ا" :وهاؿ ومارق يمثاػمة ،ومٗمرىما٦م ُماٜمٝمؿ :اهماؽموا سما٤مًمزي واهلٞمئا٦م واعمٜمٓماؼ،
ومٞمجٚمًقن قمغم اًمًج٤مدات ُمع اـمراق اًمرأس وادظم٤مًماف ذم اجلٞما٥م :يما٤معمتٗمٙمر ،وذم
شمٜمٗمس اًمّمإمدا ،،وذم ظمٗماض اًمّماقت ذم احلادي٨م ،ومل يتٕمٌاقا أٟمٗمًاٝمؿ ىماط ذم
اعمج٤مهدة واًمري٤مو٦م وُمراىمٌ٦م اًم٘مٚم٥م ،وشمٓمٝمػم اًمٌ٤مـمـ واًمٔما٤مهر ُماـ أصما٤مم اخلٗمٞما٦م
واجلٚمٞمٚم٦م ،ويمؾ ذًمؽ ُمـ أوائؾ ُمٜم٤مزل اًمتّمقفُ ،مع أهنؿ مل حيقُمقا ىمط طمقهلا٤م ،ومل
يًقُمقا أٟمٗمًٝمؿ ؿمٞم ًئ٤م ُمٜمٝم٤م.
وومرىم٦م ادقم٧م قمٚمؿ اعمٕمروم٦م وُمِما٤مهدة احلاؼ ،و ا٤موزة اعم٘م٤مُما٤مت وإطماقال،
واعمالزُم٦م ذم قملم اًمِماٝمقد ،واًمقصاقل إمم اًم٘مارب ،وٓ يٕمارف هاذه إُماقر إٓ
سم٤مٕؾم٤مُمل وإًمٗم٤مظٟٕ :مف شمٚم٘مػ ُمـ أًمٗم٤مظ اًمٓم٤مُم٤مت يمٚمًمت ،ومٝمق يردده٤م وئمـ أن
ذًمؽ أقمغم ُمـ قمٚمؿ إوًملم وأظمريـ ،ومٝمق يٜمٔمر إمم اًمٗم٘مٝم٤م ،واعمٗمنيـ واعمحدصملم
وأصٜم٤مف اًمٕمٚمًم ،،سمٕملم آزدرا ،ومْم ً
ال قمـ اًمٕمقام ،طمتك إن اًمٗمالح ًمٞمؽمك ومالطمتف،
واحل٤مئؽ يؽمك طمٞم٤ميمتف ،ويالزُمٝمؿ ويتٚم٘مػ ُمٜمٝمؿ شمٚمؽ اًمٙمٚماًمت اعمزيٗما٦م ،ومػمددها٤م
يم٠مٟمف يتٙمٚمؿ قمـ اًمقطمل ،وشؼم قماـ ه إهار ،ويًاتح٘مر سماذًمؽ مجٞماع اًمٕمٌا٤مد
واًمٕمٚمًم ،،وي٘مقل :إهنؿ ُمـ اهلل حمجقسمقن ،ويدقمل ًمٜمٗمًف اًمقصقل إمم احلاؼ ،وأٟماف
ُمـ اعم٘مرسملم ،وهاق قمٜماد اهلل ُماـ اعمٜما٤موم٘ملم ،وقمٜماد أرسما٤مب اًم٘مٚماقب ُماـ احلٛم٘ماك
قمٚمًم ،ومل هيذب ظمٚم ً٘ما٤م ،ومل يرشما٥م قمٛما ً
ال ،ومل يراىما٥م ىمٚم ًٌا٤م
اجل٤مهٚملم ،مل حيٙمؿ ىمط ً
ؾمقى اشمٌ٤مع اهلقى ،وشمٚم٘مػ اهلذي٤من وطمٗمٔمف.
وومرىم٦م وىمٕم٧م ذم اإلسم٤مطم٦م وـمقوا سمً٤مط اًمنمع ،ورومْمقا إطمٙم٤مم ،وؾمقوا سملم
ٍ
ُمًتٖمـ قمـ قمٛمكم ومٚماؿ أشمٕما٥م ٟمٗمًاال؟!
احلالل واحلرام ،ومٌٕمْمٝمؿ ي٘مقل :إن اهلل
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وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل :إقمًمل سم٤مجلقارح ٓ وزن هل٤م ،وإٟمًم اًمٜمٔمار إمم اًم٘مٚماقب ،وىمٚمقسمٜما٤م
واهل٦م سمح٥م اهلل وواصٚم٦م إمم ُمٕمروم٦م اهلل ،وإٟمًم ٟمخاقض ذم اًمادٟمٞم٤م سم٠مسماداٟمٜم٤م ،وىمٚمقسمٜما٤م
قم٤ميمٗم٦م ذم احلية اًمرسمقسمٞم٦م ،ومٜمحـ ُمع اًمِمٝمقات سم٤مًمٔمقاهر ٓ سم٤مًم٘مٚمقب! ويزقمٛماقن
أهنؿ ىمد شمرىمقا قمـ رشمٌ٦م اًمٕمقام ،واؾمتٖمٜمقا قمـ هتذي٥م اًمٜمٗمس سم٤مٕقمًمل اًمٌدٟمٞم٦م ،وأن
اًمِمٝمقات ٓ شمّمدهؿ قمـ ـمريؼ اهلل ًم٘مقهتؿ ومٞمٝم٤م .ويمؾ هذا ُمـ وؾم٤موس شادقمٝمؿ
اًمِمٞمٓم٤من هب٤م ،واإلسم٤مطم٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مر اعم٤مرىملمٟ .مٕمقذ سم٤مهلل أن ٟمٙمقن ُمـ اجل٤مهٚملم.
وومرىم٦م ادقمقا طمًـ اخلٚمؼ واًمتقاوع واًمًاًمطم٦م ،ومتّمادوا خلدُما٦م اًمّماقومٞم٦م،
ومجٛمٕمقا ىمق ًُم٤م وشمٙمٗمٚمقا سمخادُمتٝمؿ ،واختاذوا ذًماؽ ؿماٌٙم٦م ًمٚمري٤مؾما٦م ومجاع اعما٤مل،
ومٞمجٛمٕمقن ُمـ احلرام واًمِمٌٝم٤مت ،ويٜمٗم٘مقن قمٚمٞمٝمؿً :متٙمثر اشمٌ٤مقمٝمؿ ويٜمِمار سم٤مخلدُم٦م
اؾمٛمٝمؿ ،وُم٤م سم٤مقمثٝمؿ إٓ اًمري٤م ،واًمًٛمٕم٦م.
وصمٛم٦م ومرق أظمرى ٓ حيَم همروره٤م .واًمٖمرض ُماـ ذًماؽ اًمتٜمٌٞماف قماغم أُمثٚما٦م
شمٕمرف إضمٜم٤مس دون آؾمٞمتٕم٤مب وم٢من ذًمؽ يٓمقل"(.)1
واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )1خمتّماار ُمٜمٝماا٤مج اًم٘م٤مصااديـٓ ،سمااـ ىمداُماا٦م ( .)314-312سمٚمٗمٔمااف ،واٟمٔماار أصااٚمف ذم :اإلطمٞماا٤م،
(.)417-414/3
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هذا آخر ما جرى به افقلم ،ذم يمت٤مب :اًمتح٘مٞمؼ ومٞمًم يٜمً٥م إمم أهؾ اًمٓمريؼ،
واهلل وزم اًمتقومٞمؼ .أؾم٠مًمف اإلظمالص واًم٘مٌقل ،إٟمف ؾمٌح٤مٟمف هق اعم٠مُمقل وسم٤مإلضم٤مسم٦م
طم٘مٞمؼ.
ويم٤من ذًمؽ ذم يقم اخلٛمٞمس اعمٌ٤مرك ،اعمقاومؼ واطمدً ا وقمنميـ ُمـ ؿمٝمر ؿمإمٌ٤من
ُمـ اًمٕم٤مم اعمٌا٤مرك ،اًمراسماع واًمثالصمالم سمٕماد اًمثالصمًمئا٦م وإًماػُ ،ماـ هجارة ؾماٞمد
اعمرؾمٚملم ،صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًماف وأصاح٤مسمف أمجٕمالم ،واحلٛماد هلل رب اًمٕما٤معملم،
واًمٕم٤مىمٌ٦م ًمٚمٛمت٘ملم ،وٓ قمدوان إٓ قمغم اًمٔم٤معملم.
قمغم يد ُم١مًمٗمف اًمٗم٘مػم إمم اعمقمم اخلٌػم :أ سمٙمر سمـ حمٛمد قم٤مرف ظمقىمػم ،اعمدرس
سم٤محلرم اعمٙمل ،قمٗم٤م اهلل قمٜمف وقمـ ؾماٚمٗمف وظمٚمٗماف ،واعمًاٚمٛملم واعمًاٚمًمت ،إطمٞما٤م،
ُمٜمٝمؿ وإُمقات.
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تقديــــم
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره ،وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًنٜم٤م وُمنـ
ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤مُ ،مـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ،وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمنف ،وأؿمنٝمد أٓ إًمنف
إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ،وأؿمٝمد أن حمٛمدً ا قمٌده ورؾمقًمف ،صغم اهلل قمٚمٞمنف وقمنغم
شمًنٚمٞمام
آًمف وصحٌف ،وُمـ ؾم٤مر قمغم هنجٝمؿ واىمتٗمك أصمرهؿ إمم ينقم اًمنديـ ،وؾمنٚمؿ
ً
يمثػما.
ً
أما بعد :وم٢من ِ
اًمٕم ْٚمؿ سم٠مؾمامء اهلل وصٗم٤مشمف هق أضمؾ اًمٕمٚمنقم وأذومٝمن٤م وأقمٔمٛمٝمن٤م4
اعمٕمرف سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وشمقطمٞمد إؾمنامء واًمّمنٗم٤مت هنق أؾمن٤مس
ٕٟمف اًمٕمٚمؿ ّ
اهلداي٦م واإليامن ،وأصؾ اًمديـ اًمذي ي٘مقم قمٚمٞمف ،واعمٞمزان اًمذي يٕمرف سمف اًمٕمٌند ُمن٤م
جي٥م إصمٌ٤مشمف هلل شمٕم٤ممم ،وُم٤م جي٥م شمٜمزيف اًمٌ٤مري قمٜمف ،وُم٤م ٓ يٚمٞمؼ سمف.
وصٗم٦م اًمٙمالم هلل شمٕم٤ممم هل ُمـ أقمٔمؿ اًمّمٗم٤مت وآيمده٤م ،وشمٕمٓمٞمٚمٝمن٤م ين١مدي إمم
شمٕمٓمٞمؾ اًمتقطمٞمد واًمرؾم٤مًم٦م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م 4وم٢من اًمرؾمنؾ إٟمنام سمٕمثنقا ًمٞمٌٚمٖمنقا يمنالم اهلل ،إذا
اٟمتٗم٧م قمـ اهلل طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمالم اٟمتٗم٧م قمٜمف طم٘مٞم٘م٦م اًمرؾمن٤مًم٦م واًمٜمٌنقة ،واًمنرب شمٌن٤مرك
وشمٕمنن٤ممم قٚمننؼ سم٘مقًمننف ويمالُمننف ﴿ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ﴾
[يس  .]28وم٢مذا اٟمتٗم٧م قمٜمف طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمالم اٟمتٗم٧م طم٘مٞم٘م٦م اخلٚمؼ واإلجي٤مد واًمتنميع4
وًمذًمؽ وم٢من جملء اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم فمٝمقر ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ،وشمٕمدد أٟمقاقمٝم٤م واظمنتالف
ُمراشمٌٝم٤م ،أفمٝمر ُمـ يمؾ فم٤مهر ،وأووح ُمـ يمؾ واوح ،وم٘مد ضم٤مءت اًمدًٓمن٦م قمٚمٞمٝمن٤م
ذم أيمثر ُمـ صمالصم٦م آٓف ُمقوع ذم ٟمّمقص اًمنميٕم٦م ،يمام طمرر ذًمؽ اسمـ اًم٘مٞمؿ رمحف
اهلل ،وهذا ُم٤م مل يٙمـ ٕي ىمْمٞم٦م ُمثٚمٝم٤م.
وُمع هذا اًمٌٞم٤من اًمنمقمل اًمذي ًمٞمس سمٕمده سمٞم٤من 4وم٘مد وضمٝم٧م هلذه اًمّمٗم٦م ؾمٝم٤مم
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اًمتحريػ واًمت٠مويؾ واًمتٕمٞمؾُ ،مٜمذ فمٝمقر اجلٝمٛمٞم٦م ،وطمتك يقُمٜم٤م هذا ،وًمٞمس سمخ٤مف
قمٚمٞمٜم٤م حمٜم٦م اإلُم٤مم أمحد ،وُم٤م ٓىم٤مه اًمٕمٚمامء ذم ؾمٌٞمؾ إصمٌ٤مهت٤م وسمٞم٤من طم٘مٞم٘متٝم٤م.
وىمد اسمتكم اًمٕمالُم٦م /أسمق سمٙمر ظمقىمػم رمحف اهلل ،سم٢مصم٤مرة سمٕمض اًمِمنٌٝم٤مت اخلٓمنػمة
وم٠مرؾمٚم٧م إًمٞمف ذم صقرة ؾمن١مال ،وم٤مؾمنتٕم٤من سمن٤مهلل شمٕمن٤ممم واٟمنؼمى
طمقل هذه اعمً٠مًم٦مْ ،
ًمإلضم٤مسم٦م قمٚمٞمٝم٤م.
وؿمٌٝم٤مت اًمً٤مئؾ شمرد قمغم شم٘مرينر اعمتٙمٚمٛمنلم ُمنـ أؿمن٤مقمرة وُم٤مشمريدين٦مً ،مّمنٗم٦م
اًمٙمالم هلل شمٕم٤ممم ،وًمق وىمػ قمغم طم٘مٞم٘م٦م ُمذه٥م اًمًٚمػ ًمزاًم٧م قمٜمف هذه اًمِمٌٝم٤مت.
وُمـ ظمالل دراؾم٦م هذه اًمرؾم٤مًم٦م ،ئمٝمر أن اعمّمٜمػ ن رمحنف اهلل ن ىمند شمٕمن٥م ذم
شمٗمٜمٞمد هذه اًمِمٌٝم٤مت واًمرد قمٚمٞمٝم٤م .وىمد يمت٥م هذه اًمرؾم٤مًم٦م قمدة ُمرات ،وذم يمؾ ُمرة
يزيد قمٚمٞمٝم٤م ويٜم٘مص ،وحيذف ُمٜمٝم٤م ويْمٞمػ.
وىمد يمٜم٧م قمٜمد سمداي٦م اًمتح٘مٞمؼ ،ىمد اقمتٛمدت قمنغم ٟمًنخ٦م ُمٙمتٌن٦م احلنرم ،اًمتنل
حتٛمؾ رىمؿ (ٕ ،)8832هن٤م سمخط اعمّمٜمػ ،وأٟمف ىمند ىم٤مسمٚمٝمن٤م قمنغم إصنؾ أظمنر
اًمذي قمٜمده ،ويٌدو أن إومم يم٤مٟم٧م ٟمًخ٦م ُمٙمتٌ٦م ضم٤مُمٕمن٦م اعمٚمنؽ ؾمنٕمقد ،اعمًنجٚم٦م
سمرىمؿ (.)8931
وم٘مٛم٧م سمتح٘مٞمؼ هذه اًمٜمًخ٦م واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م ،وىمد أره٘متٜمل ضمدًّ إ 4هنن٤م حتٛمنؾ
يمثػما ُمـ اًمتٜم٤مىمض ،وشمقطمل سم٠من اًمّمقرة مل شمٙمـ واوح٦م ذم ذهـ اًمِمنٞم رمحنف اهلل
ً
شمٕم٤مممٟٕ 4مف يٙمت٥م ٟم٘مقٓت ُمتٜم٤مىمْم٦م ،وىمد أيت ن رمحف اهلل شمٕم٤ممم ن ُمـ ىمٌؾ اقمتامده قمغم
سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م اًمذيـ شم٠مصمروا سم٘مقل اًمً٤معمٞم٦م ،وىمرروا سمٕمض إىمقال همػم اًمّمنحٞمح٦م،
اًمتل ٟم٤مىمِمٝمؿ ومٞمٝم٤م قمٚمامء اًمًٚمػُ 4مثؾ اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد واًمًنٗم٤مريٜمل رمحٝمنام اهلل
شمٕم٤ممم .إو٤موم٦م إمم ٟم٘مٚمف ُمـ يمت٥م اًمٌٞمٝم٘مل واًمتٗمت٤مزاين وهمػممه٤م .وهنذه اًمٙمتن٥م شم٘منرر
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اًمّمٗم٦م ُمـ ُمٜمٓمٚم٘م٤مت يمالُمٞم٦م ،إمم يمثرة ٟم٘مٚمف ُمـ يمت٥م ؿمٞم اإلؾمالم ،اًمتنل شمٜمن٤مىمض
ُم٤م شم٘مرر قمٜمد اعمذيمقريـ أقماله.
صمؿ عم٤م وىمٗم٧م قمغم ٟمًخ٦م ُمٙمتٌ٦م ٟمّمٞمػ ،اعمقدقم٦م ذم ضم٤مُمٕمن٦م اعمٚمنؽ قمٌنداًمٕمزيز،
سمرىمؿ ( ،)8218وضمدت أهن٤م ختتٚمػ ضمذر ًي٤م قمـ ؾم٤مسم٘متٝم٤م ،وذم هن٤ميتٝم٤م ي٘مقل رمحنف
اهلل ،ذم آظمر ًمقطم٦م "طمرره ظم٤مدم احلٜم٤مسمٚم٦م سمٛمٙم٦م اعمِمنروم٦م ،ذم مج٤مدى اًمث٤مٟمٞمن٦م ،ؾمنٜم٦م
(8331هن) ،صمؿ أقم٤مد اًمٜمٔمر ذم أول هذا اًمٕم٤مم ،ؾمنٜم٦م (8332هنن) ،وم٠مون٤مف إًمٞمنف
زي٤مدات ومٞمٝم٤م إيْم٤مطم٤مت ُمع شم٘مديؿ وشم٠مظمػم وشمّمدير ،ويم٤من ذًمؽ ( )3حمرم احلرام،
ؾمٜم٦م (8332هن) ،سم٘مٚمؿ ص٤مطمٌف /أيب سمٙمر سمـ حمٛمد ظمنقىمػم ،قمٗمنك اهلل قمٜمنف وقمنـ
ؾم٤مئر إؾمالف".
وسمٕمد اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمٜمًختلم وضمدهت٤م ختتٚمنػ ضمنذر ًي٤م قمنـ ؾمن٤مسم٘متٝم٤م ،وأٟمنف ىمند
يمثػما مم٤م يم٤من ذم اًمً٤مسم٘م٦م ،واًمتل يم٤مٟم٧م حتٛمؾ خم٤مًمٗم٤مت حل٘مٞم٘من٦م ُمٕمت٘مند أهنؾ
طمذف ً
اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم اًمٙمالمً 4مذًمؽ اوٓمررت أن أضمٕمؾ هذه إظمػمة هنل إصنؾ،
وأن أقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م وطمده٤م ذم اًمتح٘مٞمؼ ،وأن أًمٖمل قمٛمكم اًمً٤مسمؼ سمرُمتفٟٕ 4مف اعمّمٜمػ
ىمد شمراضمع قمٜمف ،وهذه اًمٜمًخ٦م شمٕمتؼم ٟم٤مؾمخ٦م عم٤م ىمٌٚمٝم٤م ،ظم٤مص٦م وأن اعمّمٜمػ مل يٕمش ن
رمحف اهلل ن سمٕمد شمٕمديٚمٝم٤م إٓ ىمراسم٦م ؾمٜم٦م واطمدة ،ومٝمل ذم آظمر قمٛمره.
يمثنػما ُمنـ
يمثػما ُمـ شمٚمؽ اعم١مظمنذات يمنام أؾمنٚمٗم٧م ،وزاد ومٞمٝمن٤م
ً
وىمد اؾمتدرك ً
يمثػما ُمـ اًمٜم٘مقل اعمت٠مصمرة سمٕمٚمؿ اًمٙمالم ،وإن يم٤من
اًمٜم٘مقل قمـ ؿمٞم اإلؾمالم ،وطمذف ً
سم٘مل هٜم٤مك سمٕمض اعمٚمحقفم٤مت اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمرؾم٤مًم٦م.
وىمد اقمتٛمد اعمّمٜمػ ن رمحف اهلل ن ذم اإلضم٤مسم٦م قمغم هذه اًمِمٌف اعمثن٤مرة ،قمنغم قمندة
يمثػما قمغم اًمتًٕمٞمٜمٞم٦م ،واعمً٠مًم٦م اعمّمنري٦م ،وذح
يمت٥م ذات ُمِم٤مرب خمتٚمٗم٦م 4وم٤مقمتٛمد ً
طمدي٨م اًمٜمنزول ٓسمنـ شمٞمٛمٞمن٦م ،واًمٜمقٟمٞمن٦م ٓسمنـ اًم٘منٞمؿ ،وقمنغم إؾمنامء واًمّمنٗم٤مت
وآقمت٘م٤مد ًمٚمٌٞمٝم٘مل ،وقمغم اًمؼمه٤من ٓسمـ ىمداُم٦م ،وقمغم ذح اًمٗم٘مف إيمنؼم عمنال قمنكم
اًم٘م٤مري ،وومتح اًمٌ٤مري ،واًمٕم٘مٞمندة اًمٓمح٤موين٦م ،وذح اًمندرة اعمْمنٞم٦م ًمٚمًنٗم٤مريٜمل،
وهمػمه٤م.
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حتريرا ،وىمد طم٤موًمن٧م
وهذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ أيمثر يمت٥م اعمّمٜمػ شمٕم٘مٞمدً ا ،وأوٕمٗمٝم٤م
ً
اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُم٤م حيت٤مج إمم شمٕمٚمٞمؼُ ،منع حترينر اًمنٜمص وختنري٩م اًمٜمّمنقص ،وشمقصمٞمنؼ
اًمٜم٘مقل ىمدر اعمًتٓم٤مع.
أؾم٠مل اعمقمم ن قمز وضمؾ ن أن جيزي اًمِمٞم قمٜم٤م ظمػم اجلزاء ،وأن يرومع درضمتف ذم
اعمٝمديلم ،وأن جيٕمٚمٜم٤م وإي٤مه ُمـ ورصم٦م ضمٜم٦م اًمٜمٕمٞمؿ ،وأن جيٛمٕمٜم٤م سمف ذم ضمٜمن٤مت اًمٜمٕمنٞمؿ،
وصغم اهلل وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
كتبه
د .ظبد اهلل بن ظمر الدموجي
قسم العقودة  /كلوة الدظوة وأصول الدين
حتريرا يف يوم ظاصوراء 5241هـ
ً
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لوحة العنوان من خمطوضة مكتبة ىصوف
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بسم اهلل الرمحن الرحوم
احلٛمد هلل اهل٤مدي إمم ساط ُمًت٘مٞمؿ ،اًمذي أقمرب قمٜمف سمّمٗم٦م اًمٙمالم واًمتٙمٚمٞمؿ،
واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقًمف ذي اخلٚمؼ اًمٕمٔمنٞمؿ ،اعمٜمنزل قمٚمٞمنف اًم٘منرآن احلٙمنٞمؿ،
اعمتْمٛمـ ًمٚمققمد سمت٠مويٚمف اًمٗمٝمٞمؿ ،وقمنغم أل وإصنح٤مب واًمتن٤مسمٕملم قمنغم اًمنٜمٝم٩م
اًم٘مقيؿ.
أما بعد :وم٘مد رأي٧م ذم اعمٜم٤مم يم٠من اعمّمحػ سملم يدي أٟمٔمنر ومٞمنف ،صمنؿ ورد قمنكم
اًمً١مال( ،)1ومٚمج٠مت إمم اهلل ذي اجلالل ،داقم ًٞم٤م سمام يٜمٌٖمل أن ي٘م٤مل ذم طمؾ اإلؿمنٙم٤مل
"ي٤م ُمٕمٚمؿ إسمنراهٞمؿ قمٚمٛمٜمنل"" ،اًمٚمٝمنؿ رب ضمؼمينؾ وُمٞمٙم٤مئٞمنؾ وإهاومٞمنؾ ،ومن٤مـمر
اًمًٛمقات وإرض قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة ،أٟم٧م حتٙمؿ سملم قمٌن٤مدك ومنٞمام يمن٤مٟمقا ومٞمنف
قتٚمٗمنقن ،اهندٟم٤م عمنن٤م اظمتٚمنػ ومٞمننف ُمنـ احلننؼ ،إٟمنؽ هتنندي ُمنـ شمِمنن٤مء إمم ساط
ُمًت٘مٞمؿ"(.)2
صمؿ ٟمٔمرت ذم يمت٥م احلٜم٤مسمٚم٦م اًمً٤مئريـ قمغم ـمري٘م٦م اًمًٚمػ ،ومٛمـ اهلل قمكم سمتحرير
اًمٙمالم ذم صٗم٦م اًمٙمالم 4ضمقا ًسم٤م قمغم هذا اًمً١مال ،سمٕمد إُمٕم٤من اًمٜمٔمر ذم أين٤مم وًمٞمن٤مل،
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8يٌدو أن اًمِمٞم رأى اًمرؤي٤م ،صمؿ ورد إًمٞمف اًمً١مال قمـ صٗم٦م اًمٙمالم ،وم٠مول رؤي٤مه سمام قمزم قمٚمٞمنف ُمنـ
حترير هلذه اًمرؾم٤مًم٦م ضمقا ًسم٤م قمغم هذا اًمً١مال .واهلل أقمٚمؿ.
( )8اؾمتٜمٌ٤م ًـم٤م ُمـ احلدي٨م اًمذي أظمرضمف أسمق داود ذم اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م يًتٗمتح سمف اًمّمالة ُمـ اًمندقم٤مء،
ح (( )193قمقن  ،)318/8قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م يم٤من إذا ىم٤مم ﷺ ُمـ اًمٚمٞمنؾ يمن٤من يٗمتنتح صنالشمف
((اللهم رب جزيل.))...
وأظمرضمف اًمؽمُمذي ذم اًمدقمقات ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمدقم٤مء قمٜمد اومتت٤مح اًمّمالة سم٤مًمٚمٞمنؾ ،ح ()8382
( ،)323/9وىم٤مل "طمًـ همرين٥م"  .وأظمرضمنف اًمٜمًن٤مئل ذم ىمٞمن٤مم اًمٚمٞمنؾ ( ،)88واسمنـ ُم٤مضمنف ذم
إوىم٤مت ( ،)822وأمحد ذم اعمًٜمد (.)83 ،82 ،3/8
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وهذا صقرة اًمً١مال سمحروومف ،وسمٕمده٤م اجلقاب ،واهلل اعمًتٕم٤من.
شًال اشتفهام :اختالف أهل السنة( )1وادعتزلة يف مسيلة خلق القرآن.
قال أهل السنة :إن اًم٘مرآن ىمديؿ ،وهمػم خمٚمققٟٕ 4مف يمالم اهلل ،واًمٙمالم صٗمتف،
ويمؾ صٗم٤مشمف ىمديٛم٦م.
وقال ادعتزلة :إٟمف خمٚمقق وطم٤مدث ،ومٗمل هذا اعم٘م٤مم يتقضمف اًمً١مال أيت
أن الكالم له معنوان:
ال خيفى َّ
-8اعمٕمٜمك اعمّمدري.
-8اعمٕمٜمك احل٤مصؾ ُمـ اعمّمدر 4أي ٟمٗمس اًمٙمالم اًمّمن٤مدر ُمنـ إٟمًن٤من ُمنثالً.
وم٘مقًمٜم٤م يمالم اهلل حيتٛمؾ اعمٕمٜمٞملم اعمذيمقريـ
-8صٗم٦م اًمٙمالم وىمدرشمف.
ٟ-8مٗمس اًمٙمالم اًمّم٤مدر ُمـ شمٚمؽ اًمّمٗم٦م.
وىمن٤مدرا قمنغم اًمٙمنالم،
ُمنتٙمٚمام
أما األول :صٗم٦م اًمٙمالم وىمدرشمنف 4أقمٜمنل يمقٟمنف
ً
ً
ومٛمً ّٚمؿ أٟمف ىمديؿ ،يمذات اهللٟٕ 4مف صٗم٦م ُمـ صٗمتف ،ويمؾ صٗم٤مشمف ىمديٛمن٦م ،وٓ أفمنـ
قم٤مىم ً
ال يِمؽ ذم هذا.
أما الكالم بادعنى الثاين؛ أي ٟمٗمس اًمٙمالم اًمّم٤مدر ُمـ شمٚمؽ اًمّمٗم٦م ،يمن٤مًمتقراة
واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن وؾم٤مئر اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م ،ويمالم اهلل ُمع ُمقؾمك وهمػمه ،ومٗمنل يمقٟمنف
ىمديام يم٘مدم ذات اهلل ،حمؾ اؿمتٌ٤مه.
ً
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8ئمٝمر ُمـ اًمً١مال أن اًمً٤مئؾ يٕمٜمل سم٠مهؾ اًمًٜم٦م إؿم٤مقمرة ،وهذه اًمِمٌف واردة قمٚمٞمٝمؿ .وًمق وىمنػ
قمغم طم٘مٞم٘م٦م يمالم أهؾ اًمًٜم٦م ًمزاًم٧م قمٜمف هذه اًمِمٌف .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
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 ٓ-8قٗمك أن اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًمٗمرىم٤من وؾم٤مئر اًمٙمت٥م اعمٜمزًمن٦م ،إٟمنام ٟمزًمن٧م
جي٤م ،ومٙمٚمام ارشم٘مك اإلٟمً٤من ٟمزل يمت٤م ًسم٤م أطمًـ ُمـ إومم ،وأيمٛمنؾ
إلصالح اًمٌنم شمدر ً
وأٟمً٥م ًمٚمح٤مضم٦م اًمٕمٍمي٦م(.)1
وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م اًمٙمت٥م اعمت٠مظمرة شمٜمً ؿمٞم ًئ٤م ُمـ اًمٙمت٥م اعمت٘مدُم٦م.
وم٢من ىمٚمٜم٤م [إهن٤م]( )2يمٚمٝم٤م ىمديٛم٦م يمذات اهلل ،يٚمزم ُمٜمف أن يمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمقضمنقدة ذم
زُم٤من واطمد ،وأن اًمٜم٤مؾم واعمٜمًقخ ُذقم٤م ذم وىم٧م واطمد ،سمؾ ذم همػم وىمن٧مٟٕ 4منف
طمٞمٜمئذ ٓ يٙمقن ٓسمتدائٝم٤م وىم٧م ،وإٟمام اًمٗمرق سم٤مقمتٌ٤مر اًمتٜمزيؾ.
-8ورد ذم يمثػم ُمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م ،ذيمر يمالم اهلل ُمع اعمالئٙم٦م وهمنػمهؿ،
يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ( ،)3ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ( ،)4وﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ( ،)5وىمقًمف شمٕمن٤ممم إلسمٚمنٞمس ﭽﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ( ،)6ويمتٙمٚمٛمننف ُمننع ُمقؾمننك قمٚمٞمننف اًمًننالم ،ويمننام ورد ذم
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 8دقمقى ارشم٘م٤مء اإلٟمً٤من ،وأن يمؾ يمت٤مب ُمت٠مظمر هق أطمًـ مم٤م ىمٌٚمنف ُمًن٠مًم٦م همنػم ُمًنٚمٛم٦م 4ومن٤مًمتقراة
ُم٘مدُم٦م قمغم اإلٟمجٞمؾ وأومْمؾ ُمٜمف ،وهق ُمت٠مظمر ذم اًمتٜمزيؾ.
ًمٙمـ ُمـ اعمٕمٚمقم أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم حلٙمٛمتف اًمٌ٤مًمٖم٦م ،يٜمزل قمغم رؾمٚمف ذم يمؾ قمٍمن أومْمنؾ ُمن٤م
يٜم٤مؾم ٌٝمؿ ويّمٚمح ؿم٠مهنؿ .وعم٤م يم٤مٟم٧م إُم٦م اعمحٛمدي٦م هل آظمر إُمؿ ،وٟمٌٞمٝمن٤م أومْمنؾ إٟمٌٞمن٤مء ،وٓ
ٟمٌل سمٕمده ،وم٘مد اظمت٤مر اهلل شمٕم٤ممم هل٤م أطمًـ يمتٌف وأمتٝم٤م وأؿمٛمٚمٝم٤م ،وهق اعمٜم٤مؾم٥م هلذه اًمدقمقة اًمٕم٤معمٞمن٦م
اخل٤ممت٦م واًمِم٤مُمٚم٦م .واهلل أقمٚمؿ.
( )8ذم إصؾ "أن".
( )3ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م (.)33
( )3ؾمقرة ص ،أي٦م (.)18
( )9ؾمقرة ؾمٌ٠م ،أي٦م (.)33
( )6ؾمقرة احلجر ،أي٦م (.)33
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طمدي٨م اًمٜمزول «إن اهلل ي٘مقل ُمـ يدقمقين أؾمتجٞم٥م ًمنف ،وُمنـ يًن٠مًمٜمل أقمٓمٞمنف،
وُمـ يًتٖمٗمرين وم٠مهمٗمر ًمف»( ،)1وىمقًمف شمٕم٤ممم ُمع أهؾ اجلٜم٦م يً٠مهلؿ «هنؾ رونٞمتؿ
ومٞم٘مقًمقن ُم٤م ًمٜم٤م ٓ ٟمرى! وىمد أقمٓمٞمتٜم٤م ُم٤م مل شمٕمط أطمدً ا ُمنـ ظمٚم٘منؽ .ومٞم٘منقل أٟمن٤م
[أقمٓمٞمٙمؿ]( )2أومْمؾ ُمـ ذًمؽ»(ُّ .)3
ومٙمؾ هذه إىمنقال يمنالم اهلل ،ويمٚمنف واىمنع ذم
أزُمٜم٦م خمتٚمٗم٦م ،سمؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٘مع يمؾ يقم 4يم٤مًم٘مقل اعمذيمقر ذم طمدي٨م اًمٜمزول .وُمٜمٝم٤م ُم٤م
مل ي٘مع وؾمقف ي٘مع 4يمٙمالم اهلل ُمع أهؾ اجلٜم٦م.
وم٤مًم٘مقل سم٘مدم يمالم اهلل سم٤معمٕمٜمك اًمث٤مين ،ي٘متيض أن ٟم٘مقل يمؾ هذا يمن٤من ُم٘منقًٓ ذم
زُم٤من واطمدً ،مٙمـ اعمخ٤مـمٌلم مل يًٛمٕمقا إٓ ذم أوىم٤مت خمتٚمٗم٦م.
-3يٚمزم ُمـ هذا اًم٘مقل شمٕمٓمٞمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمـ اًمٙمالمٟٕ 4مف إذا ىمٚمٜم٤م يمالم اهلل
يمٚمف ىمديؿ ُمقضمقد ُمـ زُم٤من واطمد ،يٚمزم أن ٟم٘مقل مل يقضمد سمٕمده يمنالم ،وإٓ يمن٤من
ذاك اًمٙمالم طم٤مد ًصم٤م ،ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك هذا اًم٘مقل هلل صٗم٦م اًمٙمالم ،وًمٙمـ ىمد ومنرغ ُمنـ
اًمٙمالم ،وًمٞمس ًمف أن يتٙمٚمؿ سمٕمده سمٌمء.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8طمدي٨م اًمٜمزول طمدي٨م ُمتقاشمر ،روي قمـ أيمثر ُمـ صمالصملم صح٤مسمٞمً٤م ،مجٕمٝمن٤م اًمِمنٞم  /قمٌند اًم٘من٤مدر
اًمٖم٤مُمدي ،ذم يمت٤مسمف صٗم٦م اًمٜمزول اإلهلل.
وممـ روى هذا احلدي٨م اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتٝمجد ،سم٤مب اًمدقم٤مء واًمذيمر ذم آظمر اًمٚمٞمؾ،
ح ( ،) 988/8( )192وُمًٚمؿ ذم صالة اعمً٤مومريـ ،سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمذيمر واًمدقم٤مء ،وذم آظمنر
اًمٚمٞمننؾ ،)988/8( ،وأسمننق داود ذم اًمّمننالة ( ،)16/8واًمؽمُمننذي ذم اًمنندقمقات ح ()3332
( ،) 986/9وُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ذم يمت٤مب اًم٘مرآن ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمدقم٤مء ( ،)812/8وهمػمهؿ.
( )8ذم إصؾ «أقمٓمٞمتٙمؿش واعمثٌ٧م ُمـ اًمٌخ٤مري.
( ) 3أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمرىم٤مق ،سم٤مب صٗم٦م اجلٜم٦م واًمٜمن٤مر ،ح (( )6933اًمٗمنتح ،)389/88
وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اجلٜم٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م ،...سم٤مب إطمالل اًمروقان قمغم أهؾ اجلٜم٦م ،...ح ()8283
(.)8816/3
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ذيمنرا حمند ًصم٤م ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
-3ىمد ؾمٛمك اهلل سمٜمٗمًف اًم٘منرآن ً
ﭟﭼ( .)1وم٠مي طم٤مضم٦م ًمٜم٤م أن ٟم١مول أي٦م وٟمجٕمٚمف سمٛمٕمٜمك حمدث سم٤مقمتٌ٤مر اًمٜمزول،
واحل٤مل أن اًمٕم٘مؾ ُم١ميد ًمٚمٛمٕمٜمك اعمتٌ٤مدر إمم اًمذهـ.
هذا ملخص الشبه ،فنرجوكم إمعان النظر فوه ،واجلـواب الشـايف ظـن ةالةـة
أصواء:
-8هؾ آظمتالف ذم صٗم٦م اًمٙمنالم أو ذم ٟمٗمنس اًمٙمنالم اًمّمن٤مدر ُمنـ شمٚمنؽ
اًمّمٗم٦م
-8إن يم٤من آظمتالف ذم ٟمٗمس اًمٙمالم ،ومام اًمذي محؾ أهؾ اًمًنٜم٦م قمنغم اًم٘منقل
سمٕمدم طمدوصمف ،اعمخ٤مًمػ ًمٚمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ .
-3أي رضر إذا ىمٚمٜم٤م إن صٗم٦م اًمٙمالم وىمدرشمف ىمديٛمف.
وأُم٤م اًمٙمالم اًمّم٤مدر ُمـ شمٚمؽ اًمّمٗم٦م ومٝمق طم٤مدث ،أو سمتٕمٌػم اًم٘مرآن هق حمدث.
أومٞمدوٟم٤م ٓ زًمتؿ ُمٚمج٠م ًمٚمٗمْمؾ واًمٙمامل .اٟمتٝمك ًمٗمظ اًمً١مال سمحروومف.
وهذا اجلواب:
ؾمٌح٤مٟمؽ ٓ قمٚمؿ ًمٜم٤م إٓ ُم٤م قمٚمٛمتٜم٤مٟ ،محٛمدك وٟمّمنكم وٟمًنٚمؿ قمنغم ٟمٌٞمٜمن٤م وآًمنف
وصحٌف.
هذا السًال مبني ظذ أمرين طاهرين من ظبارته:
األمر األول :شمرضمٞمح ىمقل اعمٕمتزًم٦م ،وًمقم أهؾ اًمًٜم٦م ،وم٘مد ىم٤مًم٧م اعمٕمتزًمن٦م سمن٠من
اًم٘مرآن خمٚمقق وطم٤مدث ،ظمٚم٘مف اهلل ُمٜمٗمّم ً
ال قمٜمف ذم ؿمجرة أو هقاء وٟمحق ذًمؽ.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء ،أي٦م (.)8
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ورد قمٚمٞمٝمؿ أهؾ اًمًٜم٦م 4سم٠من اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق ،ؾمٛمٕمف ضمؼمينؾ قمٚمٞمنف
اًمًالم ُمـ اهلل ،وسمٚمٖمف إمم ٟمٌٞمٜم٤م ﷺ سم٤مًمقطمل ،اًمذي أٟمزًمف ذم ىمٚمٌف ،وهق همػم شمٙمٚمٞمٛمنف
عمقؾمك اًمذي ؾمٛمع ٟمداء اهلل وظمٓم٤مسمف ويمالُمف ،يمام ومرق اهلل سملم إحي٤مئف إمم اًمٜمٌٞملم وسملم
شمٙمٚمٞمٛمف عمقؾمك ،واجلٛمٞمع يمالم اهلل ،يمام ىم٤مل ؾمنٌح٤مٟمف ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ( ،)1ومل ي٘مننؾ أطمنند ُمننـ اًمًننٚمػ 4سمنن٠من
اًم٘مرآن ىمديؿ ،وٓ أن يمالم اهلل ىمديؿ ،سمٛمٕمٜمك أٟمف مل يتٙمٚمؿ سمف ضمنال وقمنال ذم إزل،
وأٟمف ٓ يتٙمٚمؿ ذم احل٤مل واعمًت٘مٌؾ ،وٓ ذم أي وىمن٧م ؿمن٤مء ،وقمٌن٤مراهتؿ سحين٦م ذم
وصٗمف سم٤مًمٙمالم واًمتٙمٚمؿ ذم ُمقاوع ٓ حتَم.
ُمنتٙمٚمام ُمتنك
ٙمٚمام ،وٓ ينزال
ً
وأي قمٌ٤مرة أسح ُمـ ىمقهلؿ "إن اهلل مل يزل ُمنت ً
ؿم٤مء" .وىمنقهلؿ "إن يمنالم اهلل ىمنديؿ اًمٜمنقع طمن٤مدث أطمن٤مد" .سمٛمٕمٜمنك دمندده٤م،
ومٞمحٙمٛمقن قمغم ىمدم اًمٜمقع ذم يمؾ ومرد ُمتجدد ،وٓ حيٙمٛمقن قمغم إومراد سم٤محلندوث
اعمٕمروف ذم اعمخٚمقق اعمٜمٗمّمؾٕ 4ن اًمٙمالم صٗم٦م ىم٤مئٛم٦م سمف شمٕم٤ممم ،يتجدد قمغم طمً٥م
إزُمٜم٦م واعم٘متْمٞم٤مت ،يمام وىمع ذم اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م ،ويمام ضم٤مء ذم إطم٤مدين٨م اًمٙمثنػمة،
ومٞم٘مقًمقن "إٟمف صٗم٦م ذات وومٕمؾ ُم ًٕم٤م ،أزًٓ وأسمندً ا ،شم٘منقم سمذاشمنف 4يمن٤مًمٕمٚمؿ واًمًنٛمع
واًمٌٍم واإلرادة ،ومال يتّمقر ُمٕمٜمك اًمتٙمٚمنٞمؿ إٓ سمن٤مًمٙمالم 4يم٤مًمًنٛمٞمع واًمٌّمنػم ٓ
يتّمقر إٓ سم٤مًمًٛمع واًمٌٍم ،وم٤مًمّمٗم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٛمقصقفُ ،مٜم٤مؾمٌ٦م ًمذاهتـ ىم٤مئٛمن٦م سمنف،
يمام شم٘مقم سمف إومٕم٤مل آظمتٞم٤مري٦م ،ومٜمٗمس ومٕمٚمف اًم٘م٤مئؿ سمذاشمنف ٓ يٗمت٘منر إمم ومٕمنؾ آظمنر،
وأُم٤م اًمٗمٕمؾ اعمٜمٗمّمؾ ومال يٙمقن إٓ سمٗمٕمؾ ي٘مقم سمذاشمنف ،وهٙمنذا يمنؾ ومٕمنؾ ُمٜمٗمّمنؾ
يٗمٕمٚمف اًمٗم٤مقمؾ".
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8ؾمقرة اًمِمقرى ،أي٦م (.)98



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

تحرير الكالم في صفة الكالم

433

وؾم٤مئر اًمّمٗم٤مت إٟمام هل شمّمػ هب٤م ُمـ ىم٤مُم٧م سمف 4يمن٤مًمٙمالم واًم٘مندرة واًمٕمٚمنؿ،
وٓ يتّمػ هب٤م ُمـ ظمٚم٘مٝم٤م وومٕمٚمٝم٤م ذم همػمه ،ومٞمٚمنزم ُمنـ ىمنقل اعمٕمتزًمن٦م أن اًم٘منرآن
خمٚمقق ُمٜمٗمّمؾ ،أن ٓ يٙمقن يمالم اهلل 4عم٤م ذيمر.
األمر الثاين :يمقن اًمٙمالم صٗم٦م ومٕمؾ ،وهق اًمتٙمٚمؿ واًمتٙمٚمٞمؿ اًمنذي هنق اعمٕمٜمنك
اعمّمدري ،وأصمره٤م ُمـ احلروف واعمٕم٤مين طم٤مدث وخمٚمقق ُمٜمٗمّمنؾ ،وم٤مًم٘من٤مئٚمقن سمن٠من
اًم٘مرآن خمٚمقق هؿ اًمذيـ ي٘مقًمقن إن اًمٙمالم صٗم٦م ومٕمٚمٞم٦م ،يمام ىم٤مل ؿمٞم اإلؾمالم.
وم٠مٟمٙمر اًمً٤مئؾ يمقن اًمٙمالم صٗم٦م ذات ،وهق اعمًٛمقع ُمـ احلنروف وُمٕم٤مٟمٞمٝمن٤م،
وهق اعمٕمٜمك احل٤مصؾ سم٤معمّمدر اًمذي هق اًمتٙمٚمؿ أو اًمتٙمٚمٞمؿ ،وهق ُم٤م يًٛمٕمف اعمنتٙمٚمؿ
ويّمؾ إمم ؾمٛمٕمف ،وٓ يقصػ ص٤مطمٌف سم٤معمتٙمٚمؿ إٓ سمٕمد صمٌقت ُمٕمٜمك ُم٤م اؿمتؼ ُمٜمنف،
وٓ يتّمقر وصٗمف سمف ُمع ؾمٚم٥م ُمٕمٜم٤مه.
وىمد أمجع اًمًٚمػ قمغم أن يمالم اهلل صٗم٦م ذات وومٕمؾ ُم ًٕم٤م ،أزًٓ وأسمدً ا.
وأمجٕمقا هؿ ن وؾم٤مئر أهؾ اًمًٜم٦م ن قمغم أن اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمنقق ،ويمنذا
اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م ،وُم٤م يٜمً٥م إًمٞمف شمٕم٤ممم ُمـ اًمٙمالم طمروومف وُمٕم٤مٟمٞمف.
ىم٤مل ؿمٞم اإلؾمالم "وُمذه٥م ؾمٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هلؿ
سم٢مطمً٤من( ،)1وؾم٤مئر أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ،يم٤مٕئٛم٦م إرسمٕم٦م وهمػمهؿُ ،م٤م دل قمٚمٞمف اًمٙمتن٤مب
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8ىم٤مل اإلُم٤مم إًمٙم٤مئل ن سمٕمد أن ٟم٘مؾ قمـ أيمثر ُمـ مخًامئ٦م قم٤ممل ُمـ أهؾ إُمّمن٤مر اعمختٚمٗمن٦م ،ىمقًمنف
ٟمٗمًن٤م أو أيمثنر ُمنـ اًمتن٤مسمٕملم وأشمٌن٤مع
سم٠من اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق ن "ومٝم١مٓء مخًامئ٦م ومخًقن ً
اًمت٤مسمٕملم ،وإئٛم٦م اعمروٞملم ،ؾمقى اًمّمح٤مسم٦م اعمخػميـ قمغم اظمتالف إقمّم٤مر ،وُمْمننك اًمًنٜملم
وإقمقام ،وومٞمٝمؿ ٟمحق ُمـ ُم٤مئ٦م إُم٤مم ممـ أظمذ اًمٜم٤مس سم٘مقهلؿ ،وشمديٜمقا سمٛمنذاهٌٝمؿ ،وًمنق اؿمنتٖمٚم٧م
سمٜم٘مؾ أىمنقال اعمحندصملم ًمٌٚمٖمن٧م أؾمنامؤهؿ أًمق ًومن٤م يمثنػمةً ،مٙمٜمٜمنل اظمتٍمنت وطمنذوم٧م إؾمن٤مٟمٞمد
قمٍما سمٕمد قمٍم ٓ ،يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمٙمر ."...ذح أصقل اقمت٘من٤مد
ًمالظمتّم٤مر ،وٟم٘مٚم٧م قمـ ه١مٓء
ً
أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م (.)333/8
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واًمًٜم٦م ،وهق اًمذي يقاومؼ إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٍمحي٦م أن اًم٘مرآن يمالم اهلل ُمٜمنزل همنػم
خمٚمققُ ،مٜمف سمدأ( )1وإًمٞمف يٕمقد( ،)2ومٝمق اعمتٙمٚمؿ سم٤مًم٘مرآن واًمتنقراة واإلٟمجٞمنؾ ،وهمنػم
ذًمؽ ُمـ يمالُمفً ،مٞمس خمٚمق ًىم٤م ُمٜمٗمّم ً
ال قمٜمف ،وهق ؾمٌح٤مٟمف يتٙمٚمؿ سمٛمِمنٞمئتف وىمدرشمنف،
ومٙمالُمف ىم٤مئؿ سمذاشمف ًمٞمس خمٚمق ًىم٤م سم٤مئٜمً٤م قمٜمف "...اٟمتٝمك(.)3
وقول السائل :إن اًم٘مرآن حمدث ،ويمذا همػمه مم٤م يٜمً٥م إًمٞمف شمٕم٤ممم 4عم٤م ىمرره ُمنـ
أن صٗم٦م اًمٙمالم ٓ شمٙمقن ىمديٛم٦م إٓ سمٛمٕمٜمك اًمتٙمٚمؿ واًمتٙمٚمٞمؿ ،وأن ٟمٗمس اًمٙمنالم نن
أي احلروف واعمٕم٤مين اعمًٛمققم٦م ن طم٤مدث ُمـ أصمر شمٚمؽ اًمّمٗم٦م ،خم٤مًمػ ٕهؾ اًمًنٜم٦م
قمغم ظمط ُمًت٘مٞمؿ.
وم٤معمحدث هق اعمخٚمقق اعمٜمٗمّمنؾ ذم اصنٓمالح اعمتٜمن٤مفمريـ ذم اًم٘منرآن ذم حمٜمن٦م
اإلُم٤مم أمحد ،يمام هق ُمِمٝمقر ،قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت ٟم٘مٚمف.
وإٟمام ُأيت اًمً٤مئؾ ُمـ قمدم وىمقومف قمغم ُمٕمٜمك يمالُمٝمؿ يمام ىمررٟمن٤مه ؾمن٤مسم ً٘م٤م ،وقمنغم
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ً ) 8مٚمت٠ميمٞمد قمغم أن يمالم اهلل طم٘مٞم٘م٦م سمحروومف وُمٕم٤مٟمٞمف ،وأٟمف صٗم٦م ُمـ صنٗم٤مشمف ،واًمّمنٗم٦م ممن٤م شمندظمؾ ذم
أيْم٤م
ُمًٛمك اؾمٛمف ،يمام يدل قمغم أٟمف ظمرج ُمٜمف وشمٙمٚمؿ سمف ،يم٘مقًمف ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ .وومٞمف ً
اطمؽماز ممـ ي٘مقًمقن ظمٚم٘مف ذم همػمه ،ومتٙمقن سمدايتنف ممن٤م ظمٚمنؼ ومٞمنف .اٟمٔمنر اًمتًنٕمٞمٜمٞم٦م (-363/8
.)363
( ) 8يمام ضم٤مء ذم طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل ﷺ ((يدرس اإلشالم ،كام يدرس ويش
الثوب ....ويرسي ظذ كتاب اهلل ظز وجل يف لولة ،فال يبقى يف األرض منه آيـة)) .أظمرضمنف اسمنـ
ُم٤مضمف ذم يمت٤مب اًمٗمنتـ ،سمن٤مب ذهن٤مب اًم٘منرآن واًمٕمٚمنؿ ،ح ( ،)8333/8( )3233واحلن٤ميمؿ ذم
اعمًتدرك ( ،)982/3وىم٤مل "صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ"وواوم٘مف اًمنذهٌل ،وىمن٤مل اًمٌقصنػمي ذم
زوائد اسمـ ُم٤مضمف ن اعمٓمٌقع قمغم ه٤مُمش اًمًنٜمـ ن "إؾمنٜم٤مده صنحٞمح ،رضم٤مًمنف صم٘من٤مت" ،وصنححف
إًمٌ٤مين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ح (.)881/8( )21
( )3اٟمٔمر ٟمحقه (.)399/88
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يمالم ؿمٞم اإلؾمال م ومٝمق ُمرضمع ذم هذا اعم٘م٤مم اًمذي حتػمت ومٞمف إومٝم٤مم ،وزًم٧م ومٞمنف
إىمدام ،قمغم أن يمالُمف يمثػم وُمٗمرق ذم ُمقاوع يمثػمة ،وسمٕمْمٝم٤م شمٗمن سمٕمْمٝم٤م(.)1
وقول السائل :إن اًمٙمالم ًمنف ُمٕمٜمٞمن٤من ،وٓ ينراد إٓ اعمٕمٜمنك اعمّمندري ،وهنق
اًمتٙمٚمؿ واًمتٙمٚمٞمؿ ًمٞمٙمقن اًمٙمالم صٗم٦م ومٕمؾ ٓ ذات ،خم٤مًمػ ٕهؾ اًمٚمٖم٦م ُمـ ضمٝم٦م أٟمف
ُمقوقع ًمٖم٦م ًمٚمٛمتٙمٚمؿ سمف ،اًمنذي هنق احل٤مصنؾ سم٤معمّمندر ،وٓ يًنتٕمٛمؾ اؾمنتٕمامل
اعمّمدر سمٛمٕمٜمنك اًمنتٙمٚمؿ أو اًمتٙمٚمنٞمؿ ،إٓ إذا دًمن٧م قمنغم إرادشمنف ىمريٜمن٦م اًمًنٞم٤مق أو
اًمٚمح٤مق ،وهق ىمٚمٞمؾ يمام يِمٕمر سمف يمالم اًمريض وهمػمه.
وم٤معمتٌ٤مدر إمم ومٝمؿ أهؾ اًمٚمٖم٦م إـمالق اًمٙمالم قمغم اًمٕمٌ٤مرة طم٘مٞم٘م٦م ،واعمٌ٤مدرة دًمٞمؾ
احل٘مٞم٘م٦م ،يمام شمٌ٤مدر إمم ذهـ اًمً٤مئؾ ومٕمؼم سم٘مقًمف "ٟمٗمس اًمٙمالم" ذم ُمقاونع يمثنػمة،
وهؾ يٛمٙمـ أن يراد سمنف همنػمه ،ذم ىمقًمنف شمٕمن٤ممم ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ( )2وىمقًمنف
شمٕم٤ممم ﭽﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ(.)3
ىم٤مل أسمق اًمٞمٛمـ اًمٙمٜمدي "اًم٘م٤مرئ ُم١م ًّد ُمٌٚمغ ًمٙمنالم اهلل شمٕمن٤ممم ،ومن٢من ىمن٤مل أٟمن٤م
اعمتٙمٚمؿ ومّم٤مدق ،وًمٙمـ سمٓمريؼ إداء واًمتٌٚمٞمغ ،وإن ىم٤مل إٟمنف يمنالم اهلل ومّمن٤مدق،
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ُ )8مـ ذًمؽ يمت٤مب اًمتًٕمٞمٜمٞم٦م سم٠م يمٛمٚمف .وىمد ـمٌع ذم صمالث جمٚمدات ،سمتح٘مٞمؼ ومْمنٞمٚم٦م اًمنديمتقر /حمٛمند
ا سمـ إسمراهٞمؿ اًمٕمجالن ،وجمٛمٚمٝم٤م رد قمغم إؿم٤مقمرة واًمٙمالسمٞم٦م ذم يمنالم اهلل قمنز وضمنؾ ُمنـ شمًنٕملم
وضمٝم٤م 4وًمذًمؽ ؾمٛمٞم٧م اًمتًٕمٞمٜمٞم٦م.
ً
ويمذًمؽ اعمجٚمد اًمً٤مسمع سم٠ميمٛمٚمف ُمـ جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،وومٞمف قمدة رؾمن٤مئؾ ،وُمٜمٝمن٤م اًمٌٕمٚمٌٙمٞمن٦م ،وىمند
طم٘م٘م٧م رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ُمًت٘مٚم٦مً ،مٚمٌ٤مطمث٦مُ /مريؿ اًمّم٤مقمدي .وُمٜمٝم٤م اعمً٠مًم٦م اعمٍمني٦م ذم اًم٘منرآن،
وُمٜمٝم٤م اًمٙمٞمالٟمٞم٦م ،وهمػمه٤م .ويمذًمؽ ذم اجلزء اًمً٤مدس ومت٤موى ذم هذا اعمقوقع ،وهمػمه٤م.
( )8ؾمقرة اًمتقسم٦م ،أي٦م (.)6
( )3ؾمقرة اًمٗمتح ،أي٦م (.)89
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وًمٙمٜمف سمٓمريؼ آسمتداء واإلٟمِم٤مء ،واإلٟمِم٤مء هق آسمتداء سمٖمػم ؾمٌؼ.
وُمـ زقمؿ أن اإلٟمِم٤مء ظمٚمؼ ،وم٘مد أظمٓم٠م سم٢ممج٤مع أئٛم٦م اًمٕمرسمٞمن٦م ،وإداء واًمتٌٚمٞمنغ
سمٛمٜمزًم٦م احلٙم٤مي٦م" .اٟمتٝمك.
وىمد ُقمٚمؿ أن اًمًٚمػ ي٘مقًمقن يٚمزم ُمـ يمقٟمف صٗم٦م ذات سمٛمٕمٜمنك اعمًنٛمقع ،أن
أيْمن٤م صنٗم٦م ومٕمنؾ ذم وىمن٧م واطمند ،ومن٤مًمتٙمٚمؿ سم٤مًمٗمٕمنؾ واًمٙمنالم اعمًنٛمقع
يٙمقن ً
ُمتالزُم٤من ،وإن دمدد اًمٙمالم يمتجدد اًمتٙمٚمؿ اًمذي هق اًمّمنٗم٦م اًم٘مديٛمن٦م وم٘منط قمٜمند
اًمً٤مئؾ ،وأن اًمٙمالم داظمؾ ذم ُمٕمٜمك اًمتٙمٚمؿ ،وٓ ي٘م٤مل ًمف ُمتٙمٚمؿ إٓ سمثٌقشمف ،وذًمؽ
اًمتجدد ٓ يٜم٤مذم ىمدم ٟمقع اًمٙمالم ذم ؾم٤مئر آطم٤مده.
وىمد سطمقا سم٠من اهلل يتٙمٚمؿ ُمتك ؿم٤مء سم٘مدرشمف يمال ًُم٤م يًٛمع ُمٜمف شمٕمن٤ممم ،ومل ي٘منؾ
أطمد ُمٜمٝمؿ أن اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م ىمديٛم٦م أو أطمده٤م ىمديؿ( ،)1وإن ٟم٘مؾ قمـ أطمد أٟمنف ىمن٤مل
إٟمف ىمديؿ ،ومال يٕمٜمل سمذًمؽ إٓ أٟمف همػم خمٚمققٕ 4ن يمالم اهلل شم٤مسمع ًمذاشمنف ،صنٗم٦م ُمنـ
صٗم٤مشمف ،ومٝمق ىمديؿ اًمٜمقع.
وقد دخلت ظذ السائل صبهة :وىمقع يمالم اهلل ذم أزُم٤من خمتٚمٗم٦م ُمتجنددة ،يمنام
سمٞمٜمٝم٤م ذم اًمٜمّمقص اعمذيمقرة ،ودمدد اًمزُم٤من واظمتالومف ي٘متيض احلدوث ،ومحٙمؿ قمغم
احلروف سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م سم٠مهن٤م طم٤مدصم٦م ،وقمنغم اًمّمنٗم٦م ِ
سم٤مًم٘مندَ م ،ومل يٜمٔمنر إمم دمندد اًمٗمٕمنؾ
آظمتٞم٤مر اًمذي ي٘مقم سمف شمٕم٤ممم قمٜمد شمٙمٚمٛمف وشمٙمٚمٞمٛمف ،وهمػم ذًمؽ ذم صٗم٤مت إومٕمن٤مل
اًمتل طمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م إؿم٤مقمرة سم٤محلدوثً ،مئال يٚمزم طمٚمقل احلقادث سمذاشمنف شمٕمن٤ممم ،ومل
يٗم٘مٝمقا ُم٤م ىمرره قمٚمامء اًمًٚمػ واعم٤مشمريدي٦م( ،)2ومِمٜمٕمقا سمذًمؽ قمغم ومْمالء احلٜم٤مسمٚم٦م.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8اٟمٔمر جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)328/88
( ) 8اخلالف ذم أومٕم٤مل اهلل شمٕم٤ممم يرضمع إمم ُمً٠مًم٦م هؾ اًمٗمٕمؾ هق اعمٗمٕمقل واًمٓمقائػ ومٞمف قمنغم ىمنقًملم
األوىل :ىم٤مًمقا اًمٗمٕمؾ هق اعمٗمٕمقل .وهذا هق ىمقل اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة ،وسمٜمن٤مء قمٚمٞمنف ٟمٗمنقا
=
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وىحن ىوضح للسائل دفع تلك الشبهة التي دخلت ظلوه؛ سم٠من شمٜمزيف اهلل شمٕمن٤ممم
قمـ آقمتٌ٤مر سم٤مًمزُم٤من ذم ذاشمف وصٗم٤مشمف ،واقمت٘م٤مد أٟمف سم٤مئـ قمـ ظمٚم٘مفُ ،مٜمزه قمـ اًمزُم٤من
وقمـ يمقٟمف داظمؾ اًمٕم٤ممل سمذاشمف ،وأن ذاشمف ىمديٛم٦م سم٤مىمٞم٦م ٓ ،شمِمٌف اًمذوات ،وصنٗم٤مشمف ٓ
شمِمٌف اًمّمٗم٤مت ،وم٤مًمّمٗم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٛمقصقف ُمٜم٤مؾمٌ٦م ًمف ،يمٛمٜم٤مؾمٌ٦م اؾمتقائف قمغم قمرؿمف،
اعمحٞمط سم٤معمخٚمقىم٤مت ،وُمٜم٤مؾمٌ٦م أؾمامئف اًمٙمٌػم اعمتٕم٤مل اًمٕمكم إقمنغم ،وإن قمنؿ ٟمنقره
اعمجقدات ،وم٤مقمتٌ٤مره٤م يم٤محلقادث ذم إزُم٤من سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمقضمقده٤م ،ومال يْمنر شمٕم٤مىمن٥م
إزُم٤من قمغم اًمٌ٤مري سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٕم٤ممل ،يمام ٓ يْمنر شمٕمٚمؼ سمٕمنض صنٗم٤مشمف سم٤معمٛمٙمٜمن٤مت،
ومٙمالُمف صٗم٦م ىمديٛم٦م ىم٤مئٛم٦م سمذاشمف ( )1شمٕمن٤ممم ،همنػم أن شمٕمٚم٘منف سمن٤معمٕمٚمقم يٙمنقن وىمن٧م

=

صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ آظمتٞم٤مري٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمِمٞمئ٦م.
الثاىوة :ىم٤مًمقا اًمٗمٕمؾ همػم اعمٗمٕمقل ،واظمتٚمٗمقا ذم اًمٗمٕمؾ هؾ هق طم٤مدث أو ىمديؿ قمغم صمالصم٦م أىمقال
 -8اداتريدية ،ىم٤مًمقا اًمٗمٕمؾ همػم اعمٗمٕمقل واًمٗمٕمؾ ىمديؿ ،ويرضمٕمقن إومٕمن٤مل إمم صنٗم٦م اًمتٙمنقيـ،
ويٜمٗمقن قمٜمٝم٤م شمٕمٚم٘مٝم٤م سم٤معمِمٞمئ٦م واًم٘مدري٦م.
 -8الكراموة ،ىم٤مًمقا اًمٗمٕمؾ همػم اعمٗمٕمقل ،واًمٗمٕمؾ طم٤مدث سمٕمند أن ًمٙمنؿ يٙمنـ .سمٛمٕمٜمنك أن اهلل مل
يٙمـ وم٤مقمالً صمؿ ومٕمؾ.
 -3أهل السنة واجلامظة ،ىم٤مًمقا اًمٗمٕمؾ همػم اعمٗمٕمقل ،وٟمقع اًمٗمٕمؾ ىمديؿ ،وأطم٤مد طم٤مدصم٦م ُمتجددة.
اٟمٔمنننر جمٛمنننقع اًمٗمتننن٤موى ( ،)331/86( ،)832 ،831 ،833 ،836/6( ،)983/9ودرء
اًمتٕم٤مرض ( ،)23/3وهمػمه٤م.

( )8هذا الكالم فوه إمجال؛ ومّمٗم٦م اًمٙمالم صٗم٦م ذاشمٞم٦م ومٕمٚمٞمن٦م 4ذاشمٞمن٦م سم٤مقمتٌن٤مر شمٕمٚم٘مٝمن٤م سمنذات اهلل شمٕمن٤ممم،
وومٕمٚمٞم٦م سم٤مقمتٌ٤مر شمٕمٚم٘مٝم٤م سمٛمِمٞمئتف شمٕم٤ممم واظمتٞم٤مره ،واًمّمنٗم٤مت اًمٗمٕمٚمٞمن٦م ٓ يٓمٚمنؼ قمٚمٞمٝمن٤م ىمديٛمن٦م وٓ
طم٤مدصم٦م إٓ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ،ومٜمقع اًمٗمٕمؾ ىمديؿ ،أُمن٤م أومنراده ومح٤مدصمن٦م ن يم٤مئٜمن٦م سمٕمند أن مل شمٙمنـ ن ًمتٕمٚم٘مٝمن٤م
سم٤معمِمٞمئ٦م.
وًمٚمتٗمّمٞمؾ وآؾمتزاده اٟمٔمر جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)833 ،836/6( ،)983/9
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وضمقده سمٛمِمنٞمئتف شمٕمن٤ممم وإرادشمنف( ،)1يمنام أن قمٚمٛمنف أززم ُمتٕمٚمنؼ سم٤معمٕمٚمقُمن٤مت قمٜمند
طمدوصمٝم٤م ،وؾمٛمٕمف أززم ُمتٕمٚمؼ سم٤معمًٛمققم٤مت قمٜمند فمٝمقرهن٤م ،وسمّمننره أززم ُمتٕمٚمنؼ
سم٢مدراك اعمرئٞم٤مت قمٜمد وضمقده٤مُ ،مـ همػم طمدوث ُمٕمٜمنك ومٞمنف قمنز وضمنؾ ،شمٕمن٤ممم أن
يٙمقن حم ً
ال ًمٚمحقادث( )2مم٤م يم٤من سم٤مئٜمً٤م قمٜمف ،وأن يٙمقن رء ُمـ صٗم٤مت ذاشمف حمد ًصم٤م أو
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 8يٗمٝمؿ ُمـ هذا اًمٙمالم أن احل٤مدث هق اًمتٕمٚمؼ وم٘مط ،وهذا ىمقل سمٕمض اعمتٙمٚمٛملم 4يم٤مسمـ يمالب وُمـ
واوم٘مف ،وهؿ يتقصٚمقن سمذًمؽ إمم ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت آظمتٞم٤مرين٦مٕ 4ن اًمتٕمٚمنؼ قمٜمندهؿ أُمنر قمنديؿ ٓ
وضمقدي ،ومٞمٜمٗمقن دمدد ىمٞم٤مم أومٕم ٤مًمف سمف ؾمنٌح٤مٟمف ،وقمٜمندهؿ اإلرادة ىمديٛمن٦م واطمندة ،وإٟمنام يتجندد
شمٕمٚم٘مٝم٤م سم٤معمراد ،وهذا ىمقل فم٤مهر اًمٌٓمالن ،يمام سملم ذًمؽ ؿمٞم اإلؾمالم وهمػمه.
اٟمٔمننر جمٛمننقع اًمٗمتنن٤موى ( )329 ،328/6و ( ،)333 ،338/9واًمّمننٗمقي٦م (،)829،828/8
واًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ( .)8363/3واٟمٔمر أسمق سمٙمر ظمنقىمػم وضمٝمنقده ذم ٟمنمن اًمٕم٘مٞمندة
اًمًٚمٗمٞم٦م ،) 889/8( ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػمُ ،م٘مدُم٦م ُمـ اًمٌ٤مطم٨م /سمدر اًمديـ ٟم٤مرضيـ.
( )8ىمقل اعمتٙمٚمٛملم "ذات اًم٘مديؿ ٓ جينقز أن شمٙمنقن حمنالً ًمٚمحنقادث" .وىمنقهلؿ "ُمن٤م ٓ قٚمنق ُمنـ
احل٤مدث ومٝمق طم٤مدث" .يمالم جمٛمؾ حيٛمؾ طم ً٘م٤م وسم٤مـمالً.
وم٢مذا ىم٤مًمقا قمـ اهلل "ٓ حتٚمف احلقادث" .أومهنقا اًمٜمن٤مس سمن٠من ُمنرادهؿ أٓ يٙمنقن حمنالً ًمٚمتٖمنػمات
وآؾمتح٤مٓت"،اًمتحقل ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل"وٟمحق ذًمؽ ُمـ إطمداث اًمتل حتدث ًمٚمٛمخٚمنقىملم،
وهذا ُمٕمٜمك صحٞمح ،وًمٙمـ ُم٘مّمقدهؿ سمذًمؽ أٟمف ًمٞمس ًمف ومٕمؾ اظمتٞم٤مري ي٘مقم سمٜمٗمًف ،وٓ ًمف يمالم
يمثنػما ُمنـ صنٗم٤مت اهلل،
وٓ ومٕمؾ ي٘مقم سمف ويتٕمٚمؼ سمٛمِمٞمئتف وىمدرشمف ،وسمٜم٤مء قمٚمٞمف قمٓمنؾ اعمتٙمٚمٛمنقن
ً
وٟم٤مىمْمقا اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وؾمٚمػ هذه إُم٦م ،وارشمٙمٌقا خم٤مًمٗمن٦م اًمٕم٘منؾ اًمٍمنيح ،وأشمنقا سمٛمٗم٤مؾمند

وفمٚمامت.
واحلق أن يقال :إن أومٕم٤مل اهلل صٗم٤مت ىم٤مئٛم٦م سمف ،شمتٕمٚمؼ هب٤م ُمِمٞمئتف وىمدرشمف ،وشمتجدد آطم٤مدهن٤م ،همنػم
أن ٟمققمٝم٤م ىمديؿ ،وٓ يًتٚمزم طمٚمقل احلقادث سمف شمٕم٤ممم سمن٤معمٕمٜمك اًمنذي شمرينده اجلٝمٛمٞمن٦م .يمنام ىمنرره
اعمّمٜمػ يمام شم٘مدم.
واعمّمٜمػ ن رمحف اهلل ن ضمنرى جمنرى اعمتٙمٚمٛمنلم ذم اؾمنتٕمامل هنذا اعمّمنٓمٚمحً ،مٜم٘مٚمنف ُمنـ اًمًنٕمد
اًمتٗمت٤مزاينً ،مٙمٜمف مل يٚمتزم سمٚمقازُمف اًمتل شم٘متيض قمٜمدهؿ ٟمٗمل صٗم٤مت اًمٗمٕمؾ آظمتٞم٤مري٦م.
ًمٚمتقؾمع ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،يٜمٔمر رؾم٤مًم٦م اًمّمٗم٤مت آظمتٞم٤مري٦م وٛمـ ضمن٤مُمع اًمرؾمن٤مئؾ (،)82-3/8
=
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ُمٕمٓم ً
ال قمـ ُمٕمٜم٤مه ،أو همػم ىم٤مئؿ سمف 4يم٤مًمتٙمٚمؿ واًمتٙمٚمٞمؿ سمٖمػم يمالم ،وٟمحنق ذًمنؽ ُمنـ
إومٕم٤مل آظمتٞم٤مري٦م ،ومتقىمػ وصٗمف شمٕم٤ممم سم٠مٟمف ُمتٙمٚمؿ قمٚمٞمؿ ؾمٛمٞمع سمّمػم ،قمغم شمٕمٚمؼ
خم٤مـم٥م وُمٕمٚمقم وُمًٛمقع وُمٌٍم قمغم ُمدى إزُمن٤من ٓ ،يقضمن٥م طمندوث هنذه
اًمّمٗم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م سمذاشمف شمٕم٤ممم ،وٓ يٛمٜمع صدور احلروف سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف ضمنؾ
وقمال ،وهل ذم احل٘مٞم٘من٦م صنٗم٦م اًمٙمنالم ،وذًمنؽ ٕن اًمتٕمٚمنؼ اعمنذيمقر إون٤موم٦م ُمنـ
اإلو٤موم٤مت ،أي اًمٜمً٥م اًمتل جيقز دمدده٤م اشمٗم٤م ًىم٤م ُمـ اًمٕم٘مالء ،طمتك ي٘م٤مل إٟمف شمٕمن٤ممم
ُمقضمقد ُمع اًمٕم٤ممل سمٕمد أن مل يٙمـ ُمٕمف ،ومام ٓ وضمنقد ًمنف ودمندد ي٘من٤مل ًمنف ُمتجندد،
ٓطم٤مدث ،وٓ يٛمتٜمع ىمٞم٤مُمف سمف شمٕم٤ممم يمام يٛمتٜمع ىمٞم٤مم احلقادث( ،)1وذًمؽ ٕن احل٤مدث
هق اعمقضمقد سمٕمد اًمٕمدم.
وأُم٤م هذا اعمتجدد ومٝمق ىمديؿ اًمٜمقع ،وىمد ذيمر ٟمحق ذًمؽ اًمًٕمد(.)2
وأُم٤م ىمقل اعمتٙمٚمٛملم إن اهلل ٓ حتٚمف احلقادث ،وٓ يٙمقن حم ً
ال هل٤م ،ومٛمٕمٜمن٤مه يمنام
ىم٤مل ؿمنٞم اإلؾمنالم "أومهنقا اًمٜمن٤مس أن ُمنرادهؿ أن ٓ يٙمنقن حمن ً
ال ًمٚمتٖمنػمات
وآؾمتح٤مٓت ،وٟمحق ذًمؽ ُمـ إطمنداث اًمتنل حتندث ًمٚمٛمخٚمنقىملم ،ومتحنٞمٚمٝمؿ
وشمٗمًدهؿ ،وهذا اعمٕمٜمك صحٞمح ،وًمٙمنـ ُم٘مّمنقدهؿ سمنذًمؽ أٟمنف ًمنٞمس ًمنف ومٕمنؾ

=

وجمٛمننقع اًمٗمتنن٤موى ( ،)836-881/6وجمٛمننقع اًمرؾمنن٤مئؾ اًمٙمننؼمى ( ،)828-32/8واًمنندرء
( ،)88/8وُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م (.)338-389/8

( )8هذا سمٕمٞمٜمف هق ىمقل اعم٤مشمريدي٦م ،وهنق ن يمنام شمنرى ن خمن٤مًمػ ًم٘منقل اًمًنٚمػ رمحٝمنؿ اهلل 4وذًمنؽ أن
اعم٤مشمريدي٦م ي٘مقًمقن إن إومٕم٤مل ىمديٛم٦م ،وٓ شمٕمٚمنؼ هلن٤م سم٤معمِمنٞمئ٦م ،ويرضمٕمقهنن٤م إمم صنٗم٦م اًمتٙمنقيـ،
واعمتجدد قمٜمدهؿ إٟمام هق ُمتٕمٚم٘م٤مهت٤م .سمٞمٜمام أهؾ اًمًنٜم٦م ي٘مقًمنقن إن إومٕمن٤مل ىمديٛمن٦م اًمٜمنقع طم٤مدصمن٦م
أطم٤مد ،وهل ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمِمٞمئ٦م واًم٘مدرة ،يمام شم٘مدم ،ويمام ىمرره اعمّمٜمػ ٟمٗمًف رمحف اهلل.
( )8يٕمٜمك سمف اًمًٕمد اًمتٗمت٤مزاين.
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اظمتٞم٤مري ي٘مقم سمٜمٗمًف ،وٓ ًمف يمالم وٓ ومٕمؾ ي٘مقم سمف ،يتٕمٚمؼ سمٛمِمٞمئتف وىمدرشمف ،وأٟمنف
ٓ ي٘مدر قمغم اؾمتقاء أو ٟمزول أو إشمٞم٤من أو جملء ،وأن اعمخٚمقىم٤مت اًمتنل ظمٚم٘مٝمن٤م اهلل مل
يٙمـ ُمٜمف قمٜمد ظمٚم٘مٝم٤م ومٕمؾ أصالً ،سمؾ قملم اعمخٚمقىم٤مت هل اًمٗمٕمؾً ،مٞمس هٜمن٤مك ومٕمنؾ
وُمٗمٕمقل ،وظمٚمؼ وخمٚمقق ،سمؾ اعمخٚمقق سملم( )1اًمٗمٕمؾ وٟمحق ذًمؽ "...اٟمتٝمك.
وىم٤مل ذم ومت٤مويف "وأصنؾ اونٓمراب اًمٜمن٤مس ذم ُمًن٠مًم٦م اًمٙمنالم 4عمن٤م ٟمن٤مفمرت
اًمٗمالؾمٗم٦م ذم ُمً٠مًم٦م طمدوث اًمٕم٤ممل ،اقمت٘مدوا أن ُم٤م ي٘مقم سمف ُمـ اًمّمنٗم٤مت وإومٕمن٤مل
اعمتٕم٤مىمٌ٦م ٓ يٙمقن إٓ طم٤مد ًصم٤م ،سمٜم٤مء قمغم أن ُم٤م ٓ يتٜم٤مهك ٓ يٛمٙمـ وضمنقده ،واًمتزُمنقا
أن اًمرب يم٤من ذم إزل همػم ىم٤مدر قمغم اًمٗمٕمؾ واًمٙمالم ،سمؾ يم٤من ذًمٙمؿ ممتٜم ًٕمن٤م قمٚمٞمنف،
ويم٤من ُمٕمٓم ً
ىمن٤مدرا ذم إزل قمنغم اًمٗمٕمنؾ ومنٞمام ٓ
ال قمـ ذًمؽ ،وىمد يٕمؼمون سم٠مٟمف يم٤من
ً
يزالُ ،مع اُمتٜم٤مع اًمٗمٕمؾ قمٚمٞمف ذم إزل ،ومٞمجٛمٕمقن سملم اًمٜم٘مٞمْمنلم 4طمٞمن٨م يّمنٗمقٟمف
سم٤مًم٘مدرة ذم طم٤مل اُمتٜم٤مع اعم٘مدور ًمذاشمف ،إذا يمن٤من اًمٗمٕمنؾ يًنتٚمزم أن يٙمنقن ًمنف أول،
وإزل ٓ أول ًمف ،واجلٛمع سملم إصمٌن٤مت إوًمٞمن٦م وٟمٗمٞمٝمن٤م مجٞمنع سمنلم اًمٜم٘مٞمْمنلم ،ومل
هيتدوا إمم اًمٗمرق سملم ُم٤م يًتٚمزم إوًمٞم٦م واحلدوث ،وهنق اًمٗمٕمنؾ اعمٕمنلم واعمٗمٕمنقل
دائام وإن
اعمٕملم ،وسملم ُم٤م ٓ يًتٚمزم ذًمؽ ،وهق ٟمقع اًمٗمٕمؾ واًمٙمالم ،سمؾ هذا يٙمقن ً
يم٤من ٌّ
دائام ذم اعمًنت٘مٌؾ ،وإن يمن٤من يمنؾ ُمنـ آطمن٤مده
يمؾ ُمـ آطم٤مده طم٤مد ًصم٤م ،يمام يٙمقن ً
دائام ،ومن٢من هنذا هنق اًمٌ٤مـمنؾ ذم صنحٞمح
وم٤مٟم ًٞم٤م ،سمخالف ظم٤مًمؼ يٚمزُمف خمٚمقىمف اعمٕملم ً
اًمٕم٘مؾ وسيح اًمٜم٘مؾ ،وهلذا اشمٗم٘م٧م ومٓمر اًمٕم٘مالء قمغم إٟمٙمن٤مر ذًمنؽ مل [يٜمٗمنف]( )2إٓ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8يمذا ذم إصؾ .وًمٕمؾ اًمّمقاب "قملم".
( )8ذم إصؾ "يٜم٤مومٞمف".
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ذذُم٦م ُمـ اعمتٗمٚمًٗم٦م"( .)1اٟمتٝمك.
وم٤معمراد ُمـ ىمدم اًمٜمقع ُمع طمدوث أطم٤مد ،أن ىمدم ٟمنقع اًمٗمٕمنؾ ن أي ضمٜمًنف ن
يتح٘مؼ ذم يمؾ ومرد ،سم٠من ٓ يزال ومرد ُمـ أومراد ذًمؽ اًمٜمقع ُمقضمق ًدا ،سمحٞم٨م ٓ يٜم٘مٓمع
سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،وُمـ اًمٌلم أن طمدوث يمؾ ومنرد ٓ يٜمن٤مذم ذًمنؽ أصنالً ،ومنال يٚمنزم اًم٘مندم
اًمِمخيص ذم رء ُمـ أضمزاء اًمٕم٤ممل ،سمؾ اًم٘مدم اجلٜمز سم٠من يٙمقن ومرد ُمـ أومراد اًمٕم٤ممل
ٓ يزال قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٕم٤مىم٥م ُمقضمق ًدا ،وىمد ىم٤مل سمذًمؽ سمٕمض اعمحندصملم اعمتن٠مظمريـ،
يمام ىم٤مًمف ضمالل اًمدواين.
وقد فهم مما شبق أن أفعاله شبحاىه ظذ قسمني:
الزمة بالقوام بذاته 4سم٤معمجلء وآؾمتقاء.
ومتعدية بتعلقها بادفعول ادنفصل 4يم٤مخلٚمؼ اعمتٕمٚمؼ سم٤معمخٚمقق ،ومنال يٙمنقن إٓ
سمٗمٕمؾ ي٘مقم سمذاشمف ،وم٤مًمٗمٕمؾ همػم اعمٗمٕمقل ،وهق اعمراد ُمـ ىمدم اًمٜمقع ،واًمٙمنالم صنٗم٦م
ُمتٙمٚمام ،ومنال يٗمٝمنؿ اعمٕمٜمنك
ىم٤مئٛم٦م سمذاشمفُ ،مًٛمقع ُمٜمف طمرو ًوم٤م سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ،وسمذًمؽ ص٤مر
ً
اعمّمدري إٓ سم٤معمٕمٜمك احل٤مصؾ سم٤معمّمدر ،وًمٞمً٧م احلروف ُمٗمٕمقًٓ ُمٜمٗمّمالً 4سمؾ هل
اًمٗمٕمؾ اًم٘م٤مئؿ سمذاشمف ،ومال يٙمقن طم٤مد ًصم٤م سمٛمٕمٜمك اعمخٚمقق اعمٜمٗمّمؾ ،سمؾ ي٘م٤مل إٟمف يتجدد
قمغم طمً٥م اعم٘متْمٞم٤مت ذم إزُمٜم٦م اعمتٕم٤مىمٌ٦م ،وأُم٤م اًمٗمٕمؾ اعمٜمٗمّمؾ أي اعمٗمٕمقل ،ومنال
ؿمؽ ذم طمدوصمف سمٛمٕمٜمك اعمخٚمقق اعمٜمٗمّمؾ سم٤معمِم٤مهدة .سمخالف اًمٗمٕمؾ اًم٘م٤مئؿ سمنف ُمنـ
إومٕم٤مل اًمالزُم٦م ،أو اًمٗمٕمؾ اًمذي حتّمؾ سمف إومٕم٤مل اعمتٕمدين٦م ،ومن٤مًمتٕمٌػم سم٤محلندوث
واًمٗمٜم٤مء ذم ضم٤مٟم٥م إجي٤مد آطم٤مد اًمٕم٤ممل ،وأُم٤م ذم طم٘مف شمٕم٤ممم ومٝمق سمٛمٕمٜمك اًمتجدد.
ىم٤مل ؿمٞم اإلؾمالم ن ذم ذح طمدي٨م اًمٜمزول ن ُم٤م ٟمّمف "ومتٌنلم أٟمنف قمنغم يمنؾ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( .)933-938/88واٟمٔمر ذح طمدي٨م اًمٜمزول ص (.)898
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شم٘مدير ٓ يٚمزم أن ي٘م٤مل ظمٚم٘م٧م اعمخٚمقىم٤مت سمال ظمٚمؼ ،سمنؾ جينقز أن ي٘من٤مل ُظمٚم٘من٧م
سمخٚمؼ ،وهق اعمٓمٚمقب ،وشمٌلم أن اًمٜمٗم٤مة ًمٞمس هلؿ ىمط طمجن٦م ُمٌٜمٞمن٦م قمنغم ُم٘مدُمن٦م ،إٓ
وىمد ٟم٘مْمقا شمٚمؽ اعم٘مدُم٦م ذم ُمقوع آظمر ،ومٛم٘مدُم٤مت طمجتٝمؿ يمٚمٝم٤م ُمٜمت٘مْم٦م.
وأيضا :ومٛمـ اعمٕم٘مقل أن اًمٗمٕمؾ اعمٜمٗمّمؾ اًمنذي يٗمٕمٚمنف اًمٗم٤مقمنؾ ٓ ،يٙمنقن إٓ
ً
سمٗمٕمؾ ي٘مقم سمذاشمف ،وأُم٤م ٟمٗمس ومٕمٚمف اًم٘م٤مئؿ سمذاشمف ومال يٗمت٘مر إمم ومٕمؾ آظمر ،سمنؾ حيّمنؾ
سم٘مدرشمف وُمِمٞمئتف ،وهلذا يم٠من اًم٘م٤مئٚمقن هبذا ي٘مقًمقن إن اخلٚمؼ طم٤مدث ،وٓ ي٘مقًمنقن
هق خمٚمقق ،وشمٜم٤مزقمقا هؾ ي٘م٤مل إٟمف حمدث
قمغم ىمقًملم هلؿ ،وُمـ يم٤من ُمـ قم٤مدشمنف أن ٓ يٓمٚمنؼ ًمٗمنظ "اعمحندث" إٓ قمنغم
اعمخٚمقق اعمٜمٗمّمؾ ن يمام أن هذا آصنٓمالح هنق اعمِمنٝمقر قمٜمند اعمتٜمن٤مفمريـ اًمنذيـ
شمٜم٤مفمروا ذم اًم٘مرآن ،ذم حمٜم٦م اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،ويم٤مٟمقا ٓ يٕمرومقن ًمٚمٛمحدث
ُمٕمٜمك إٓ اعمخٚمقق اعمٜمٗمّمؾ ن ومٕمغم هذا آصنٓمالح ٓ جينقز قمٜمند أهنؾ اًمًنٜم٦م أن
ي٘م٤مل اًم٘مرآن حمدث ،سمؾ ُمـ ىم٤مل سمف وم٘مد ىم٤مل إٟمف خمٚمقق ،وهلذا أٟمٙمر اإلُم٤مم أمحد هذا
()1

اإلـمالق قمغم داوود 4عم٤م يمُت٥م إًمٞمف أٟمف شمٙمٚمؿ سمذًمؽ

ومٔمـ اًمنذيـ يتٙمٚمٛمنقن هبنذا

اًمٜمٓمؼ أٟمف أراد هذا ،وم٠مٟمٙمره أئٛم٦م اًمًٜم٦م ،وداوود ٟمٗمًف هذا ىمّمنده ،سمنؾ هنق وأئٛمن٦م
أصح٤مسمف ُمتٗم٘مقن قمغم أن اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق ،وإٟمام يم٤من ُم٘مّمقده أٟمنف ىمن٤مئؿ
سمٜمٗمًف ،وهق ىمقل همػم واطمد ُمـ أئٛم٦م اًمًٚمػ ،وهق ىمقل اًمٌخ٤مري وهمػمه ،واًمٜمنزاع
ذم ذًمؽ سملم أهؾ اًمًٜم٦م ًمٗمٔمل ،وم٢مهنؿ ُمتٗم٘مقن قمنغم أٟمنف ًمنٞمس سمٛمخٚمنقق ُمٜمٗمّمنؾ،
وُمتٗم٘مقن قمغم أن اًمٙمالم ىم٤مئؿ سمذاشمف ،ويم٤من أئٛم٦م اًمًٜم٦م 4يم٠ممحد وأُمث٤مًمنف ،واًمٌخن٤مري
وأُمث٤مًمف ،وداوود وأُمث٤مًمف ،واسمـ اعمٌ٤مرك وأُمث٤مًمف ،واسمـ طمزيٛمن٦م وقمنثامن سمنـ ؾمنٕمٞمد
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8اٟمٔمر اًم٘مّم٦م ُمٗمّمٚم٦م ُمـ قمدة رواي٤مت ذم اًمتًٕمٞمٜمٞم٦م )333/8( ،ومام سمٕمده٤م.
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اًمدارُمل واسمـ أيب ؿمٞمٌ٦م ،وهمػمهؿُ ،متٗم٘ملم قمغم أن اهلل ينتٙمٚمؿ سمٛمِمنٞمئتف وىمدرشمنف ،مل
ي٘مؾ أطمد ُمٜمٝمؿ أن اًم٘مرآن ىمنديؿ( ،)1وأن أول ُمنـ اؿمنتٝمر قمٜمنف أٟمنف ىم٤مًمنف هنق اسمنـ
يمالب"( .)2اٟمتٝمك.
وىمد شمٌٕمف احل٤مرث اعمح٤مؾمٌل ،ومٝمجره اإلُم٤مم أمحند ،صمنؿ روي قمٜمنف أٟمنف رضمنع،
ويم٤من اإلُم٤مم أمحد حيذر ُمـ اًمٙمالسمٞم٦م.
إن القرآن قديم".
فسقط قول السائل" :وقال أهل السنةَّ :
وىمد ؾمٌؼ ذيمر إمج٤مقمٝمؿ قمغم أٟمف همػم خمٚمقق ،ر ًدا قمغم ُمـ ىمن٤مل أٟمنف خمٚمنقق ذم
ؿمجرة أو هقاء وٟمحق ذًمؽ .ومل ي٘مؾ أطمد ُمٜمٝمؿ سم٠من اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م أو سمٕمْمٝم٤م ىمنديؿ
يم٘مدم ذات اهلل 4سمٛمٕمٜمك أهن٤م يم٤مٟم٧م ُم٘مقًم٦م ذم زُم٤من واطمد ذم اًم٘مدم.
وًمٙمـ ضمروا قمغم ُم٘مت٣م اًمٚمٖم٦مُ 4مـ إـمنالق اًمٙمنالم قمنغم احلنروف وُمٕم٤مٟمٞمٝمن٤م
اعمًٛمققم٦م طم٘مٞم٘م٦م ،وأٟمف صٗم٦م ذات وومٕمؾ ُم ًٕم٤م ،وأٟمف شمٙمٚمؿ سمام ؿمن٤مء ذم اًمقىمن٧م اًمنذي
ؾمٛمٕمف ُمٜمف ضمؼميؾ ،وسمٚمٖمف إمم رؾمقل ذًمؽ اًمزُم٤من ،وم٘م٤مم اًمٙمالم اعمذيمقر سمذاشمف شمٕم٤ممم.
وأما قول السائل" :أُم٤م إول أي اعمٕمٜمك اعمّمدري ًمّمٗم٦م اًمٙمنالم وىمدرشمنف".
وىم٤مدرا قمغم اًمٙمالم ،ومٛمًٚمؿ أٟمف ىمنديؿ يمنذات اهلل شمٕمن٤مممٟٕ 4منف
ُمتٙمٚمام
أقمٜمل يمقٟمف
ً
ً
صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف ،ويمؾ صٗم٤مشمف ىمديٛمن٦م ،وٓ أفمنـ قمن٤مىم ً
ال يِمنؽ ذم هنذا ،ومن٤مًمقاىمع
ظمالف فمٜمف ،وم٘مد وىمع ظمالف سملم اعم٤مشمريدي٦م واًمًٚمػ( )3وسمنلم إؿمن٤مقمرة ،ذم ىمندم
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

(ُ )8مع إمج٤مع اًمًٚمػ وإئٛم٦م قمغم أن اًم٘مرآن همػم خمٚمقق ،ومٚمؿ ي٘مؾ أطمد ُمٜمٝمؿ أن اًم٘مرآن ىمديؿ.
ىم٤مل ؿمٞم اإلؾمالم ن ذم اًمتًٕمٞمٜمٞم٦م ( )688/8ن "إن أطمدً ا ُمـ اًمًٚمػ وإئٛم٦م مل ي٘مؾ إن اًم٘منرآن
اًمٙمريؿ ىمديؿ ،وأٟمف ٓ يتٕمٚمؼ سمٛمِمٞمئتف وىمدرشمف ،وًمٙمـ اشمٗم٘مقا قمغم أن اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق".
( )8سمٜمّمف ُمـ ذح طمدي٨م اًمٜمزول (ُ ،)899-893مٓمٌٕم٦م اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل.
( )3شم٘مدم سمٞم٤من اًمتٗمريؼ سملم ىمقزم اًمًٚمػ واعم٤مشمريدي٦م ،ص (.)38
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صٗم٤مت إومٕم٤مل وطمدوصمٝم٤م ،وُمـ ىم٤مل سم٘مندُمٝم٤م ٓطمنظ أن اًمتجندد ومٞمٝمن٤م ُمنـ ضمٝمن٦م
أطم٤مد ٓ ي٘متيض طمدوصمٝم٤مٕ 4هن٤م ىمديٛم٦م اًمٜمقع ،وأُم٤م اًمٗمٕمؾ اعمٜمٗمّمؾ سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل
ومال ؿمؽ ذم طمدوصمف ،سمٛمٕمٜمك أٟمف خمٚمقق ُمٜمٗمّمؾ.
واًمً٤مئؾ مل يٗم٘مف اًمتجدد ذم ٟمٗمس اًمٗمٕمؾ آظمتٞم٤مري اًم٘م٤مئؿ سمذاشمفُ ،مع أٟمف يمٜمٗمس
اًمٙمالم اًمنذي هنق احلنروف واعمٕمن٤مين اعمًنٛمققم٦م ،وهنق داظمنؾ ذم ُمٕمٜمنك اًمنتٙمٚمؿ
واًمتٙمٚمٞمؿ ،وٓ يقصػ اهلل أٟمف ُمتٙمٚمؿ سمٖمػم يمالمٕ 4ن وصػ اًمِمنلء سم٤معمِمنتؼ إٟمنام
يٙمقن سمٕمد صمٌقت ُمٕمٜمك ُم٤م اؿمتؼ ُمٜمف ًمف ،وٓ يتّمقر وصٗمف سمف ُمع ؾمٚم٥م ُمٕمٜم٤مه قمٜمنف،
ومال يتّمقر ُمتٙمٚمؿ سمٖمػم يمالم ،وٓ شمٙمٚمؿ وٓ شمٙمٚمٞمؿ سمٖمػم يمالم ،وُمـ أيـ ًمف احلٙمنؿ
قمغم اعمٕمٜمك احل٤مصؾ سم٤معمّمدر سم٤محلدوث ،وهق قملم اًمّمٗم٦م ،وداظمؾ ذم ُمٕمٜمنك صنٗم٦م
اًمٗمٕمؾ اًمتٙمٚمٞمؿ واًمٙمالم ،وم٢من اًمتٙمٚمٞمؿ هق ُم٤م يًٛمع ُمـ اعمنتٙمٚمؿ ،ويّمنؾ إمم ؾمنٛمع
اعمخ٤مـم٥م ،واعمًٛمقع إٟمام هق احلروف سمٛمٕم٤مٟمٞمٝمن٤م ،ومنال يتّمنقر ُمٕمٜمنك اًمتٙمٚمنٞمؿ إٓ
سم٤مًمٙمالم 4يم٤مًمًٛمٞمع ٓ يتّمقر إٓ سم٤مًمًٛمع ،ويم٤مًمٌّمػم ٓ يتّمقر إٓ سم٤مًمٌٍم ،وًمٞمس
ذاك ُمـ ىمٌٞمؾ ُمتٕمٚم٘م٤مت اًمّمٗم٦م اًم٘مديٛم٦م ُمـ اعمٛمٙمٜم٤متٕ 4هن٤م ظم٤مرضمن٦م قمنـ ُمٕم٤مٟمٞمٝمن٤م
ُمٜمٗمّمٚم٦م قمٜمٝم٤م ،وهذا داظمؾ ذم ُمٕمٜمك اًمّمٗم٦م اًم٘مديٛم٦م ،سمؾ هق قمٞمٜمٝم٤م ،ومٝمق ىمديؿ همنػم
ٍ
ُمتٜم٤مه 4يمٕمٚمؿ اهلل.
وضم٤مر قمغم أوو٤مع اًمٚمٖم٦م ُمـ إـمالىمف قمغم اًمٕمٌ٤مرة طم٘مٞم٘م٦م عمٌ٤مدرة اًمٗمٝمؿ إًمٞمٝم٤م ،يمام
شم٘مدم 4وٕن اًمٙمالم يٜمً٥م قمغم ُمـ صدر ُمٜمف اسمتداء( ،)1وًمق شمٕمندد ٟم٘مٚمنف ٓ إمم ُمنـ
ىم٤مًمف ُمٌٚم ًٖم٤م وُم١مد ًي٤م ،ؾمٞمام وىمد ؾمنٛمٕمف ُمٜمنف ُمقؾمنك وُمالئٙمتنف وسمٕمنض أٟمٌٞم٤مئنف ،يمنام
يًٛمٕمف ظمٚم٘مف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،سمال يمٞمػ ،ويمام يروٟمف سمال يمٞمػ.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8اٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)933-933/88
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وإن ىمٞمؾ يٚمزم ُمـ ذًمؽ أن احلرف واًمّمقت ُمـ ؾمامت اخلٚمنؼ( ،)1واهلل ُمٜمنزه
قمٜمٝم٤م .وم٘مقًمٜم٤م هق سمال يمٞمػ شمٜمزيف هلل وصنٗمتفٕ 4ن يمنقن ذًمنؽ ُمنـ ؾمنامت اخلٚمنؼ
سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم خم٤مرج احلروف ،وىمٞم٤مس اخل٤مًمؼ سم٤مخلٚمؼ ،ويمٞمػ ٟمرد ُمن٤م ضمن٤مء ذم إصمٌن٤مت
احلرف واًمّمقت ،وُم٤م يدل قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،وهق اعمٕمنروف ُمنـ اًمٙمنالم
ًمٖم٦م قمغم ضمٝم٦م احل٘مٞم٘م٦م
واهلل ظم٤مـم٥م اًمٜم٤مس سمام يٗمٝمٛمقن ويٕمرومقن وي٠مًمٗمقن ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ(.)2
وىمد شمًؽمت إؿم٤مقمرة سم٤مًمٙمالم اًمٜمٗمز ،وإن ضم٤مز إـمالق اًمٙمالم قمٚمٞمف ،ومال سمد
أن يٙمقن سم٘مريٜم٦م ،وم٠مٟمٙمروا اًمٙمالم اًمٚمٗمٔمل ن سمٛمٕمٜمك اًمٕمٌن٤مرة اًمنذي هنق احل٘مٞم٘من٦م ذم
اًمٙمالم اعمتٌ٤مدرة إمم إومٝم٤مم ن وٟمًٌقا اًمٕمٌ٤مرة جلؼميؾ ،وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﭼ( .)3ويمٗمك سمًٚمػ إُم٦م وأئٛمتٝم٤م ىمدوة.
وضمٝم٤م.
وىمد رد قمٚمٞمٝمؿ ؿمٞم اإلؾمالم سمٙمت٤مسمف "اًمتًٕمٞمٜمٞم٦م" ُمـ ٟمحق شمًٕملم ً
ٟمٔمرا ًمتجندد ىمٞم٤مُمٝمن٤م سمنف شمٕمن٤ممم وطمندوث
وىم٤مًمقا سمحدوث اًمّمٗم٤مت اًمٗمٕمٚمٞم٦مً 4
ُمتٕمٚم٘م٤مهتنن٤م ،اًم٘منن٤ميض ذًمننؽ سمنن٤مًم٘مقل سمحننقادث ٓ أول هلنن٤م ،ومل يٌنن٤مل سمننف اًمًننٚمػ
واعم٤مشمريدي٦م اًم٘م٤مئٚمقن سم٘مدم صٗم٤مت إومٕم٤مل( ،)4وم٘م٤مًمقا ٓ ُم٤مٟمع ُمـ شمًٚمًنؾ وم٤مقمٚمٞمن٦م

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8اٟمٔمر جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)833-832/88
( )8ؾمقرة إسمراهٞمؿ ،أي٦م (.)3
( )3ؾمقرة اًمٜمً٤مء ،أي٦م ( .)93وىمع ظمٓم٠م ذم إصؾ ذم يمت٤مسم٦م أي٦م.
( ) 3شم٘مدم اًمتٜمٌٞمف قمغم اًمٗمرق سملم اًمًٚمػ وسملم اعم٤مشمريدي٦م ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،ص (.)38
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اًمرب( ،)1ودمدد يمالُمف أزًٓ وأسمدً ا ،ومٙمام أٟمف مل يزل ومٕمن٤مًٓ
ُمنتٙمٚمام ،يمنذًمؽ ٓ ينزال
ً
ومٕم٤مًٓ
ُمتٙمٚمام سمٛمِمٞمئتف وىمدرشمف ،وم٤مًمتًٚمًؾ ذم اعم٤ميض يم٤مًمتًٚمًؾ ذم اعمًت٘مٌؾ ،وذًمؽ
ً
سمحٙمؿ اًميورة ذم اًمتٌٕمٞم٦م ،وإٓ ًمزم شمٕمٓمٞمنؾ اًمّمنٗم٤مت واؾمنتٖمٜم٤مء احلنقادث قمنـ
اعمقضمد ،وهق حم٤مل ،وم٤مًمتٙمقيـ اًمذي هق صٗم٦م ومٕمؾ ُمقضمقد أزًٓ وأسمدً ا( ،)2واعمٙمنقن
طم٤مدث سمحدوث اعمتٕمٚمؼ ،يمام ذم اًمٕمٚمؿ واًم٘مدرة وهمػمه٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت اًم٘مديٛم٦م اًمتنل
ٓ يٚمزم ِىمدَ ُِمٝم٤م ىمدم ُمتٕمٚم٘م٤مهت٤مً ،مٙمـ شمٕمٚم٘م٤مهت٤م طم٤مدصم٦م،ومال يْمننر اًم٘منقل سمحنقادث ٓ
أول هل٤م 4شمٌ ًٕم٤م ًمّمٗم٤مت إومٕم٤مل.
وٓ يٚمزم ُمـ ذًمؽ اًم٘مقل اًم٘مقل سمحدوث شمٚمنؽ اًمّمنٗم٤مت ،يمنام ضمنرى قمٚمٞمنف
اًمًٚمػ واعم٤مشمريدي٦م ،وومٝمٛمف اًمً٤مئؾ ،ومل ئمـ ومٞمف وىمقع ؿمؽ.
وقوله" :أما الكالم بادعنى الثاين؛ أي ٟمٗمس اًمٙمالم اًمّم٤مدر ُمـ شمٚمؽ اًمّمنٗم٦م4
يم٤مًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن ،وؾم٤مئر اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م ،ويمالم اهلل ُمع ُمقؾمنك وهمنػمه،
ىمديام يم٘مدم ذات اهلل حمؾ اؿمتٌ٤مه" .صمؿ أـم٤مل ذم سمٞم٤مٟمف.
ومٗمل يمقٟمف ً
ىمد قمٚمؿ ضمقاسمف مم٤م ؾمٌؼ سم٠من اعمراد ُمـ ىمدم اًمٙمالم اًم٘مدم اًمٜمققمل ُمـ طمٞم٨م أٟمف
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 8اًمتًٚمًؾ أٟمقاع 4اًمقاضم٥م ُمٜمٝم٤م اًمتًٚمًؾ ذم وم٤مقمٚمٞم٦م اهلل ،يمنام هٜمن٤م .وأُمن٤م اًمتًٚمًنؾ ذم ُمٗمٕمقٓشمنف
ومج٤مئز ،وأُم٤م اًمتًٚمًؾ اعمٛمٜمقع ،ومٝمق اًمتًٚمًؾ ذم اعم١مصمريـ.
اٟمٔمر جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( ،)818/6وذح اًمٓمح٤موي٦م ص(.)839
( ) 8اًمتٙمقيـ ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمتل اظمنتص هبن٤م اعم٤مشمريدين٦م ،إون٤موم٦م إمم اًمًنٌع اًمتنل يثٌتٝمن٤م اعمتٙمٚمٛمنقن
إؿم٤مقمرة ،وهق ُمٌدأ اإلظمراج ُمـ اًمٕمدم إمم اًمقضمقد ،وصنٗم٤مت إومٕمن٤مل قمٜمندهؿ راضمٕمن٦م إًمٞمنف،
وهل ُمـ ُمتٕمٚم٘م٤مت اًمتٙمقيـ ،وًمٞمً٧م صٗم٤مت طم٘مٞم٘مٞم٦م .وهذا مم٤م ق٤مًمػ ومٞمف اعم٤مشمريدي٦م أهنؾ اًمًنٜم٦م
واجلامقم٦م ،ويمالم اعمّمٜمػ ن رمحف اهلل ن يقهؿ ُمقاوم٘م٦م اعم٤مشمريدين٦م ًمٚمًنٚمػ ذم هنذه اعمًن٠مًم٦م ،وًمنٞمس
إُمر قمغم إـمالىمف .ومٚمٞمتٜمٌف ًمذًمؽ.
يٜمٔمننر يمتنن٤مب اًمتقطمٞمنند ًمٚمامشمرينندي ( ،)33-31وذح اًمٕم٘م٤مئنند اًمٜمًننٗمٞم٦م ص (.)63-63-93
ويٜمٔمر يمت٤مب اعم٤مشمريدي٦م وُمقىمٗمٝمؿ ُمـ شمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤متً ،مِمٛمس إومٖم٤مين (.)382/8
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صٗم٦م ىم٤مئٛم٦م سمذاشمف ،شمًتٚمزم اًمٗمٕمؾ ،ومال يٜم٤مذم ذًمؽ دمدد آطم٤مده قمغم طمًن٥م إزُمٜمن٦م
اعم٘متْمٞم٦م ًمتٕمٚمؼ ظمٓم٤مب اًمٌ٤مري سمام شم٘متْمٞمف احلٙمٛم٦م ...إمم آظمر ُم٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف.
ومً٘مط ىمقل اًمً٤مئؾ "وم٤مًم٘مقل سم٘مدم اًمٙمالم سم٤معمٕمٜمك اًمث٤مين ي٘متيض أن ٟم٘مقل يمؾ
هذا يم٤من ُم٘مقًٓ ذم زُم٤من واطمدً ،مٙمـ اعمخ٤مـمٌلم مل يًنٛمٕمقا إٓ ذم أوىمن٤مت خمتٚمٗمن٦م،
وذيمر أٟمف يٚمزم شمٕمٓمٞمؾ اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمـ اًمٙمالم ،وأن احلٙمٛم٦م شمٗمقت ُمـ قمندم ٟمنزول
اًمٙمت٥م قمغم طمً٥م اعم٘متْمٞم٤مت ذم إزُمٜم٦م ،وأٟمف يِمٙمؾ شمٙمٚمٞمؿ اهلل ًمٚمٛمالئٙم٦م ذم سمندأ
اخلٚمٞمٗم٦م ،ويمذا شمٙمٚمٞمٛمف عمقؾمك ،ويمذا ظمٓم٤مسمف خلٚم٘مف يمؾ ًمٞمٚم٦م طملم ٟمزوًمف".
ومٙمؾ ذًمؽ وارد قمغم اًم٘مقل سم٤مًم٘مدم اًمٜمققمل اًمذي ٓ يٜم٤مومٞمنف دمندد آطمن٤مده ،يمنام
ىمررٟم٤مه ،ومٚمق أراد اًمً٤مئؾ "سم٤محلدوث" ُمٕمٜمك اًمتجدد ُمع اًمتزام ىمدم اًمٜمنقع ،مل يٜمٙمنر
يمقن اًمٙمالم صٗم٦م ذات سمٛمٕمٜمك ٟمٗمس اًمٙمالم ،وىمند اقمنؽمف هبن٤م اعمتٙمٚمٛمنقن ىم٤مـمٌن٦م
سمٕمدِّ ه٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمًٌع اًمٕم٘مٚمٞم٦م( )1اًمتل يًٛمقهن٤م صٗم٤مت اعمٕم٤مين(ً )2مثٌقهت٤م سم٤مًمدًمٞمؾ
اًمٕم٘مكم واًمٜم٘مكم ،همػم أهنؿ ص٤مروا ُمذاه٥م قمديدة سم٤مًمت٠مويؾ.
ذيمرا حمند ًصم٤م ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
قال السائل" :ىمد ؾمٛمك اهلل سمٜمٗمًف اًم٘مرآن ً
ﭝﭞ ﭟﭼ( .)3وم٠مي طم٤مضم٦م ًمٜم٤م أٟم٤م ٟم١مول أي٦م وٟمجٕمٚمف سمٛمٕمٜمك حمدث سم٤مقمتٌ٤مر
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 8وهل اًمٕمٚمؿ واحلٞم٤مة واًم٘مدرة واإلرادة واًمًٛمع واًمٌٍمن واًمٙمنالم ،وزاد قمٚمٞمٝمن٤م اًمٌن٤مىمالين وإُمن٤مم
احلرُملم اإلدراك ،وزاد اعم٤مشمريدي٦م صٗم٦م اًمتٙمقيـ.
وهذا ُم٤م شمًٛمك اًمّمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ،وهل ُم٤م صمٌ٧م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمنمقمل واًمٕم٘منكم .واًمّمنحٞمح
أن أيم ثر صٗم٤مت اًمرب قمز وضمؾ يِمؽمك ومٞمٝم٤م اًمدًمٞمالن اًمًٛمٕمل واًمٕم٘مكم ،ويمالمه٤م داظمؾ ذم دًٓمن٦م
اًم٘مرآن اًمتل شمًٛمك إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م.
اٟمٔمر جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( ،)18 ،18/6واًمّمٗم٤مت اإلهلٞمن٦م ذم اًمٙمتن٤مب واًمًنٜم٦م ذم ونقء اإلصمٌن٤مت
واًمتٜمزيف ،ص (.)821
( )8وو٤مسمٓمٝم٤م ذم اصٓمالطمٝمؿ 4هل ُم٤م دل قمغم ُمٕمٜمك وضمقدي ىم٤مئؿ سم٤مًمذات ،وهنل اًمًنٌع اعمنذيمقرة
أقماله.
( )3ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء ،أي٦م (.)8
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اًمٜمزول ،واحل٤مل أن اًمٕم٘مؾ ُم١ميد ًمٚمٛمٕمٜمك اعمتٌ٤مدر إمم اًمذهـ ".
وجوابه :أن اًمت٠مويؾ سف اًمٚمٗمظ قمـ فمن٤مهره ،وهنذا سمٔمن٤مهره حيتٛمنؾ ذًمنؽ
وهمػمه.
ىم٤مل احل٤مومظ اًمٌٞمٝم٘مل ذم يمت٤مب آقمت٘من٤مدُ ،من٤م ٟمّمنف "وىمقًمنف ﭽﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭼ أي٦م ،حيتٛمؾ أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه ذيمر همػم اًم٘منرآن ،وهنق يمنالم اًمرؾمنقل
ووقمٔمف إي٤مهؿ ،سم٘مقًمنف ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ(ٟٕ 4)1منف مل ي٘منؾ ٓ
ي٠مشمٞمٝمؿ ُمـ ذيمر [إٓ يم٤من حمد ًصم٤م ،وإٟمام ىم٤مل ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
()2
ذيمرا همنػم حمندث ،صمنؿ [إٟمنف أراد] ( )3ذيمنر
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ]  ،ومدل أن ً

اًم٘مرآن هلؿ وشمالوشمف قمٚمٞمٝمؿ وقمٚمٛمٝمؿ سمف ،ويمؾ ذًمؽ حمدث ،واعمذيمقر اعمٕمٚمقم اعمٕمٌقد
همػم حمدث" .ىم٤مًمف اًمِمٞم أمحد(.)4
"وهق اًمذي أضم٤مب سمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،فم٤مهر ذم أي٦م ،وم٢مشمٞم٤من شمٜمزهيف قمغم ًمًن٤من
اعمٚمؽ اًمذي أشمك سمف ،واًمتٜمزيؾ حمدث"( .)5اهن .سمحروومف.
وىمد ذيمر ذم ذًمؽ اًمٙمت٤مب ٟم٘مؾ إئٛم٦م اًمث٘م٤مت ،واًمٜمّمنقص اًمقاونح٤مت ،ذم
أن اًم٘مرآن يم الم اهلل همنػم خمٚمنقق ،وأٟمنف اعمٙمتنقب ذم اعمّمن٤مطمػ اعمتٚمنق سم٤مًٕمًنٜم٦م،
اعمحٗمقظ ذم اًمّمدور ،اعمًٛمقع سم٤مٔذان قمغم احل٘مٞم٘م٦م .وذيمر يمالم اإلُمن٤مم اًمِمن٤مومٕمل
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8ؾمقرة اًمذاري٤مت ،أي٦م (.)99
( )8ذم إصؾ "ٓ ي٠مشمٞمٝمؿ ُمـ ذيمر حمدث ومدل . "...واًمتّمقي٥م ُمـ اعمٜم٘مقل ُمٜمف يمت٤مب آقمت٘م٤مد ،ص
( ،)33اًمٓمٌٕم٦م اًمٌ٤ميمًت٤مٟمٞم٦م.
( )3ذم إصؾ "اٟمذار" ،واًمتّمقي٥م ُمـ اعمٜم٘مقل ُمٜمف.
( )3يٕمٜمل أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل ،اعمتقرم ؾمٜم٦م (392هن).
خمتٍما.
( )9آقمت٘م٤مد ًمٚمٌٞمٝم٘مل ،ص ()39-33
ً
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وأيب احلًـ إؿمٕمري ذم اإلسم٤مٟم٦م.
أيْم٤م ن ذم يمت٤مب إؾمامء واًمّمٗم٤مت ،سم٤م ًسم٤م "ومٞمام ضمن٤مء
وذيمر احل٤مومظ اًمٌٞمٝم٘مل ن ً
ذم إصمٌ٤مت صٗم٦م اًمٙمالم وأٟمف [همػم]( )1خمٚمقق"( .)2وسم٤م ًسم٤م "ومٞمام ضمن٤مء ذم إصمٌن٤مت صنٗم٦م
اًم٘مقل ،وهق اًمٙمالم قمٌ٤مرشم٤من قمـ ُمٕمٜمك واطمد"( .)3وسم٤م ًسم٤م "ومٞمام ضم٤مء ذم إصمٌ٤مت صنٗم٦م
اًمتٙمٚمٞمؿ واًمتٙمٚمؿ ،واًم٘مقل ؾمقى ُم٤م ُم٣م"( .)4وسم٤م ًسم٤م ذم شمٗمًنػم ﭽﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ أي٦م"( .)5وسم٤م ًسم٤م "ومٞمام ضم٤مء ُمـ إؾمامع اًمرب قمز وضمؾ سمٕمنض
ُمالئٙمتف يمالُمف"( .)6وسم٤م ًسم٤م " ومٞمام روي قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وأئٛم٦م اعمًنٚمٛملم ،ذم
أن اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق"( .)7وسم٤م ًسم٤م "ذم اًمٗمرق سملم اًمتالوة واعمتٚمق"(.)8
قال السائل بعد إيراده ما مىض" :هذا ُمٚمخص اًمِمٌف ،ومٜمرضمقيمؿ إُمٕم٤من اًمٜمٔمنر
ومٞمف واجلقاب اًمِم٤مذم قمـ صمالصم٦م أؿمٞم٤مء
()9

[األول]

أن آظمتالف ذم صٗم٦م اًمٙمالم أو [هق]( )1ذم ٟمٗمس اًمٙمالم .

ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 8ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ إصؾ ،وهل ُمثٌت٦م ذم ٟمًخ٦م ُمٙمتٌ٦م احلرم ،وإصنؾ اعمٜم٘منقل ُمٜمنف .حت٘مٞمنؼ اًمِمنٞم /
قمٌداهلل احل٤مؿمدي ،اًمٓمٌٕم٦م إومم (8383هن)ٟ ،منم اًمًقادي سمجدة.
(.)361/8( )8
(.)328/8( )3
(.)329/8( )3
(.)338/8( )9
(.)989/8( )6
(.)929/8( )1
(.)9/8( )2
( )3ذم إصؾ " ."8ويمتٌٜم٤مه سم٤محلروف ًمٞمتٜم٤مؾمؼ ُمع ُم٤م ذيمره اعمّمٜمػ ذم صم٤مٟمٞمً٤م وصم٤مًمثً٤م.
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واجلواب :أن صٗم٦م اًمٙمالم هل ٟمٗمس اًمٙمالم اعمتجدد قمنغم ُمندى إين٤مم قمٜمند
اًمًٚمػ ،وقمٜمد أهؾ اًمٚمٖم٦م ،سمؾ ومجٝمقر اعمتٙمٚمٛملم ،وُمـ ٓزُمنف اًمنتٙمٚمؿ واًمتٙمٚمنٞمؿ،
اًمذي هق صٗم٦م ومٕمؾ قمٜمد اًم٘م٤مئٚملم سمخٚمؼ اًم٘مرآن ،وهق اًمذي يٕمٜمٞمنف اًمًن٤مئؾ سم٘مقًمنف
"صٗم٦م اًمٙمالم".
ىم٤مل ؿمٞم اإلؾمالم "اًمذيـ ىم٤مًمقا إن يمالُمف صٗم٦م ومٕمؾ ،هؿ اًمذيـ ي٘مقًمقن إن
اًم٘مرآن خمٚمقق.
وىمد شم٘مدم رده سم٠مٟمف ٓ يقصػ سم٤معمتٙمٚمؿ سمتجريده قمـ ُمٕمٜمك اًمٙمالمٕ 4ن وصػ
اًمٌمء سم٤معمِمتؼ إٟمام يٙمقن سمٕمد صمٌقت ُمٕمٜمك ُم٤م اؿمتؼ ُمٜمف ًمف" .اهن.
وٓ يتّمقر وصٗمف سمف ُمع ؾمٚم٥م ُمٕمٜم٤مه ،ومال يتّمقر ُمتٙمٚمؿ سمٖمػم يمالم ،وٓ شمٙمٚمؿ
وٓ شمٙمٚمٞمؿ سمٖمػم يمالم يمام شم٘مدم إيْم٤مطمف.
وأن اًمٙمالم صٗم٦م ذات وومٕمؾ ُم ًٕم٤م ،وأٟمف ُمـ ىمٌٞمؾ إومٕم٤مل اًمالزُم٦م اعمْم٤موم٦م إًمٞمنف
شمٕم٤ممم اًم٘م٤مئٛم٦م سمف ،سمخالف إومٕم٤مل اعمتٕمدي٦م ،وم٤مًمٗمٕمؾ اعمٜمٗمّمؾ سمٛمٕمٜمك اعمٗمٕمقل خمٚمقق.
فالسائل يطلب اجلواب ظن كون اخلالف يف الكالم ،هؾ هنق سم٤مقمتٌن٤مره صنٗم٦م
ذات سمٜمٗمس اًمٙمالم ،أو سم٤مقمتٌ٤مره صٗم٦م ومٕمؾ
فنقول :سمٕمض اعمتٙمٚمٛملم حيٙمنل آظمنتالف ذم يمنالم اهلل قمنغم صمالصمن٦م أىمنقال،
وسمٕمْمٝمؿ حيٙمل أرسمٕم٦م أىمقال 4يم٠ميب اعمٕم٤مزم وٟمحقه .وسمٕمْمٝمؿ حيٙمنل مخًن٦م أىمنقال؛
يم٤مًمِمٝمرؾمت٤مين وٟمحقه .وطمٙمك ؿمٞم اإلؾمالم ذم اعمًن٠مًم٦م اعمّمننري٦م(ٟ )2محنق ؾمنٌٕم٦م
=

( )8ذم إصؾ "هل".
( )8اٟمٔمره٤م ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( ،)813-868/88وهل وٛمـ "اًمتًٕمٞمٜمٞم٦م"اًمتل شم٘مدم ذيمره٤م.
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أىمقال ،ويمذا ذم يمت٤مب ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م( .)1وطمٙمك اعمال قمكم اًم٘من٤مري ذم ذح اًمٗم٘منف
إيمؼم( .)2شمًٕم٦م أىمقال.
وُمٕمٔمٛمٝم٤م يدور سملم اقمتٌ٤مر اعمٕمٜمك وسملم اقمتٌ٤مر اًمٚمٗمظُ ،منع اًم٘مندم واحلندوث،
وسمٕمض أصح٤مهب٤م جيٕمٚمٝم٤م صٗم٦م ومٕمنؾ ،وأيمثنر أصنح٤مب شمٚمنؽ إىمنقال ُمنـ ومنرق
اعمٌتدقم٦م ،اًمذيـ يم٤مٟم٧م هلؿ ُمذاه٥م ُمِمٝمقرة ،سملم اعمتٙمٚمٛملم وسمٞمٜمٝمؿ ضمدال وأسمح٤مث
مترض اًم٘مٚمقب ،وٓ طم٤مضم٦م ذم هذا اًمزُمـ إمم إطمٞم٤مء شمٚمؽ اًمٌدع سمذيمره٤م ،واخلنقض
ذم أُمره٤م ،وم٢من ذًمؽ ؿمٖمؾ قمـ اعمٝمؿ ،وٓ يٗمٞمد إٓ جمرد احلػمة ،يمام اؿمتٙمك ُمـ ذًمؽ
يمثػم ُمـ أئٛمتٝمؿ ،وىمد متٜمك حم٘م٘مقهؿ ذم آظمر أُمرهؿ ديـ اًمٕمج٤مئز ،وىمن٤مًمقا "هٜمٞم ًئن٤م
ًمٚمٕم٤مُم٦م".)3(.
وهلذا اشمٗم٘مقا قمغم أن ـمري٘م٦م اًمًٚمػ أؾمٚمؿ.
وىمد أقمرو٧م قمـ طمٙم٤مي٦م شمٚمؽ إىمقال ًمٚمخقف ُمـ شم٠مصمػمه٤م ذم سمٕمنض ٟمٗمنقس
ال قمـ ُّ
اًمً٤مُمٕملم ،ومْم ً
اًمِمٌف اًمتل اقمؽمو٧م هلؿ ،واخلقض ذم همامر اًمرد قمٚمٞمٝمؿ.
فعذ الكاتب يف هذا ادقام :أن ي٘متٍم قمغم ٟم٘مؾ يمالم اًمًٚمػ ،وُم٤م اؾمت٘مر قمٚمٞمف
رأي أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ صحٞمح اًم٘مقل ،وضمرى قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر.
ومٜم٘مقل إن يمالم اإلُم٤مم أمحد ذم هذا اعم٘م٤مم يمثػم ٓ قٗمنك ،ومن٤مٟمٔمر رؾمن٤مًمتف إمم
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )393/8( )8ومام سمٕمده٤م.
واٟمٔمر خمتّمنر اًمّمقاقمؼ ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ( )923/8ومنام سمٕمنده٤م ،وذح اًمٓمح٤موين٦م ( )813/8ومنام
سمٕمده٤م .وذيمروا صمامٟمٞم٦م أىمقال ذم اعمً٠مًم٦م.
( )8اٟمٔمر ذح اًمٗم٘مف إيمؼم ،ص( )89ومام سمٕمده٤م.
( ) 3اٟمٔمر سمٕمض هذه إىمقال ذم ُم٘مدُم٦م ذح اًمٓمح٤موي٦م ،وُم٘مدُم٦م ذح اًمٗم٘مف إيمؼم ،ص (.)6
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ُمًدد سمـ ُمنهد( ،)1ويمت٤مب اًمًٜم٦م ،ويمت٤مب اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م ،وهمػمه٤م مم٤م ٟم٘مٚمنف
أصح٤مسمٜم٤م.
وىمد ُقمرف هذا اإلُم٤مم سم٤معمحٜم٦م ذم هذه اعمً٠مًم٦م ،وأٟمف ىم٤مم ُم٘م٤مم إٟمٌٞم٤مء ومٞمٝم٤م ،وأٟمنف
يم٠ميب سمٙمر اًمّمديؼ ذم يقم اًمردة ،طمتك ص٤مر إُم٤مم اًمًٚمػ وؿمٞم أهؾ اًمًٜم٦م ،وصن٤مر
اًمًٜمل ،وطم٥م اًمٓمري٘م٦م اًمًٚمٗمٞم٦م.
طمٌف قمالُم٦م قمغم
ِّ
واٟمٔمر يمت٤مب احلٞمدةً ،مإلُم٤مم /قمٌد اًمٕمزيز اًمٙمٜم٤مين ،ذم ُمٜم٤مفمرشمف ًمٌِمنر اعمريًنل
ُمع أصح٤مسمف ،وومٝمؿ حمٛمد سمـ اجلٝمؿ سمحْمنرة اعم٠مُمقن اًمٕمٌ٤مد( ،)2واٟمٔمنر ُم١مًمٗمن٤مت
وظمّمقص٤م شم٠مًمٞمٗمف اًمتًٕمٞمٜمٞم٦م(.)3
ؿمٞم اإلؾمالم شم٘مل اًمديـ ذم ومـ اًمٙمالم،
ً
ىم٤مل ن رمحف اهلل ن ذم اًم٘م٤مقمدة اًمتل يمتٌٝم٤م ذم اًم٘مرآنُ ،م٤م ٟمّمف "وأُم٤م مجٝمقر إئٛم٦م
وأهؾ احلدي٨م واًمٗم٘مف واًمتّمقف ،ومٕمغم ُم٤م ضم٤مءت سمف اًمرؾمؾ وُمن٤م ضمن٤مء قمنٜمٝمؿ ُمنـ
حمْم٤م مل يِمقسمقه سمام ق٤مًمٗمف
اًمٙمت٥م وأصم٤مر ،ومٗمل اًمٕمٚمؿ ،وهؿ اعمتٌٕمقن ًمٚمرؾم٤مًم٦م اشمٌ٤م ًقم٤م ً
ُمـ ُم٘م٤مًم٦م اًمّم٤مسمئلم ،وهنق أن اًم٘منرآن يمٚمنف يمنالم اهلل ٓ جيٕمٚمنقن سمٕمْمنف يمنالم اهلل
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8ذم صح٦م ٟمًٌتٝم٤م ًمإلُم٤مم أمحد ٟمٔمر 4سم٤مقمتٌ٤مر ؾمٜمده٤م ،وسم٤مقمتٌ٤مر ُم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ قم٘م٤مئد خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٛمِمٝمقر
قمـ اإلُم٤مم أمحد.
اٟمٔمر حت٘مٞمؼ ذًمؽ ذم سمراءة إئٛم٦م إرسمٕم٦م ُمـ ُمً٤مئؾ اعمتٙمٚمٛملم اعمٌتدقم٦م ،ص (.)883-822
( )8شمٙمٚمؿ سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم صمٌقهت٤م.
اٟمٔمر اعمٞمزان ًمٚمذهٌل ( .)33/3 ،633/8وًمٙمـ ٟم٘مؾ قمٜمٝم٤م إئٛم٦م وأىمروه٤م 4يمِمنٞم اإلؾمنالم ذم
درء اًمتٕم٤مرض ( )833-839/8وهمػمه٤م.
واٟمٔمر حت٘مٞمؼ اعمً٠مًم٦م ًمٚمديمتقر /قمكم سمـ ٟم٤مس وم٘مٞمٝمنل ،ذم ُم٘مدُمن٦م يمتن٤مب احلٞمندة ،ـمٌٕمن٦م ُمٙمتٌن٦م
اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،ص ( )6ومام سمٕمده٤م.
( )3ـمٌٕم٧م سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر /حمٛمد سمـ إسمنراهٞمؿ اًمٕمجنالن ،قمن٤مم (8382هنن) ،ذم صمنالث جمٚمندات،
ويم٤مٟم٧م ذم أصٚمٝم٤م رؾم٤مًم٦م شم٘مدم هب٤م اًمٌ٤مطم٨مً ،مٚمحّمقل قمغم درضم٦م اًمديمتقراه ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم.
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وسمٕمْمف ًمٞمس يمالم اهلل ،واًم٘مرآن هق [اًم٘مرآن]( )1اًمذي يٕمٚمنؿ اعمًنٚمٛمقن أن اًم٘منرآن
طمروومف وُمٕم٤مٟمٞمف ،وإُمر واًمٜمٝمل هنق اًمٚمٗمنظ واعمٕمٜمنك مجٞم ًٕمن٤م ،وهلنذا يمن٤من اًمٗم٘مٝمن٤مء
اعمّمنٜمٗمقن ذم أصننقل اًمٗم٘مننف ُمننـ مجٞمننع اًمٓمقائننػ 4احلٜمٗمٞمنن٦م واعم٤مًمٙمٞمنن٦م واًمِمنن٤مومٕمٞم٦م
واحلٜمٌٚمٞم٦م ،مل قرضمقا قمـ ُمذاه٥م إئٛم٦م واًمٗم٘مٝمن٤مء ،إذا شمٙمٚمٛمنقا ذم إُمنر واًمٜمٝمنل
ذيمروا ذًمؽ ،وظم٤مًمٗمقا ُمـ ىم٤مل إن إُمر هق اعمٕمٜمك اعمجرد[ ،ويٕمٚمؿ]( )2أهؾ إصم٤مرة
اًمٜمٌقي٦م 4أهؾ اًمًٜم٦م واحلدي٨م ،وقم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم اًمذيـ هؿ مجن٤مهػم أهنؾ اًم٘مٌٚمن٦م أن
ىمقًمف شمٕم٤ممم ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭼ( )3وٟمحق ذًمؽ ،هق يمالم اهلل ٓ يمنالم
همػمه ،ويمالم اهلل هق ُم٤م شمٙمٚمؿ سمف ٓ ُم٤م ظمٚم٘مف ذم همػمه ،ومل يتٙمٚمؿ هق سمف"( )4اٟمتٝمك.
وىم٤مل اًمزريمٌم ذم :مجع اجلقاُمع "ىم٤مل اًمٌقيٓمل ن قمـ اًمِم٤مومٕمل ن إٟمام ظمٚمؼ اهلل
يمؾ رء سمن "يمـ" ،ومٚمق يم٤مٟم٧م هل خمٚمقىم٦م ،ومٛمخٚمقق ظمٚمؼ خمٚمق ًىم٤م.
ىم٤مل إئٛم٦م "وًمق يم٤من(" )5يمـ" إول خمٚمق ًىم٤م ،ومٝمق خمٚمقق سمآظمر وآظمر ،إمم ُمن٤م
ٓ يٜمتٝمل ،وهق ُمًتحٞمؾ".
وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ريض اهلل قمٜمف ،ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ

()6

"إُمر اًم٘مرآن ،ومٗمّمؾ سمنلم اعمخٚمنقق وإُمنر ،وًمنق يمن٤من إُمنر خمٚمق ًىمن٤م مل يٙمنـ
ًمتٗمّمٞمٚمف ُمٕمٜمك".
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ إصؾُ ،مثٌت٦م ُمـ اعمٜم٘مقل ُمٜمف.
( )8ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء ،أي٦م (.)8
( )3ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م (.)8 ،8
( )3جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)36/88
( )9ذم إصؾ "يم٤من"ُمٙمرره.
( )6ؾمقرة إقمراف ،أي٦م (.)93



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مجموعة رسائل الشيخ أبي بكر خوقير رحمه هللا

454

ىم٤مل اسمـ قمٞمٞمٜم٦م "ومرق سملم إُمر واخلٚمؼ ،ومٛمـ مجع سمٞمٜمٝمام وم٘مد يمٗمر"(.)1
وأُم٤م أن اًم٘مرآن هق إُمنر ،ومٚم٘مقًمنف شمٕمن٤ممم ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ(.)2
وروي هذا آؾمتٜمٌ٤مط قمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،وحمٛمد سمـ حيٞمك اًمذهكم ،وأمحد سمنـ
ؾمٜم٤من ،وهمػمهؿ ُمـ إئٛم٦م.
وذيمر اًمٌٞمٝم٘مل( )3سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح ،قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ،ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ُمِمنٞمختٜم٤م
ُمٜمذ ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م ي٘مقًمقن "اًم٘مرآن يمنالم اهلل ًمنٞمس سمٛمخٚمنقق" .ىمن٤مل "وُمِمنٞمختف
مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 4ومٞمٝمؿ اسمـ قمٌ٤مس ،وضم٤مسمر ،واسمـ اًمزسمػم ،وأيم٤مسمر اًمت٤مسمٕملم" .صمنؿ
ىم٤مل "ورويٜم٤م هذا اًم٘مقل قمـ اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد وؾمٗمٞم٤من واسمـ اعمٌ٤مرك ،ومح٤مد سمـ زيند
واسمـ ُمٝمدي ،واًمِم٤مومٕمل وأمحد سمـ طمٜمٌؾ ،وأيب قمٌٞمد واًمٌخ٤مري ،وُمِمنٞمخ٦م ضمٚمٞمٚمن٦م
ؾمقاهؿ".)4(.
وىمد ذيمر اإلُم٤مم حمٛمد [اًمٙمرضمل] ( ،)5ذم يمت٤مسمف اًمٗمّمقل ذم إصنقل ،سمًنٜمده
إمم أيب طم٤مُمد اإلؾمٗمرائٞمٜمل ،ي٘مقل "ُمذهٌل وُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ووم٘مٝمن٤مء إُمّمن٤مر
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8شمٗمًػم اًمٌٖمقي (.)823/8
( )8ؾمقرة اًمدظم٤من ،أي٦م (.)9-3
( )3ذم يمت٤مسمف آقمت٘م٤مد ،ص (.)33-32
(ُ )3مـ ىمقًمف "ىم٤مل اًمزريمٌم ...إمم هٜم٤م" ُ .مٜم٘مقل ُمـ ذح اسمـ قمٞمًكً ،مٜمقٟمٞمن٦م اسمنـ اًم٘منٞمؿ رمحنف اهلل،
(.)381-386/8
( )9ذم إصؾ "اًمٙمرظمل"  .وهق أسمق احلًـ ،حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمنؽ اًمٙمرضمنل ،أطمند أئٛمن٦م اًمِمن٤مومٕمٞم٦م
اًمٙمٌ٤مر ،شمقذم ؾمٜم٦م (938هن) .ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى (.)831/6
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أن يمالم اهلل همػم خمٚمقق ،وُمـ ىم٤مل خمٚمقق ومٝمق يم٤مومر"(.)1
وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح "واًمذي اؾمنت٘مر قمٚمٞمنف ىمنقل إؿمنٕمري أن
اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمققُ ،مٙمتق ًسم٤م ذم اعمّمن٤مطمػ ،حمٗمق ًفمن٤م ذم اًمّمندورُ ،م٘منرو ًء
سم٤مًٕمًنننٜم٦م ،ىمننن٤مل اهلل شمٕمننن٤ممم ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ( .)2وذم طمننندي٨م
((ٓشمً٤مومروا سم٤مًم٘مرآن إمم أرض اًمٕمدو 4يمراهٞم٦م أن يٜم٤مًمف اًمٕمدو))( .)3وًمٞمس اعمراد ُم٤م
ذم اًمّمدر ،سمؾ ُم٤م ذم اعمّمحػ ،وأمجع اًمًٚمػ أن اًمذي سملم اًمدومتلم يمنالم اهلل"(.)4
اٟمتٝمك.
وًمّم٤مطم٥م اعمقاىمػ قمْمد اًمديـُ ،م٘م٤مًمن٦م ُمٗمنردة ذم حت٘مٞمنؼ يمنالم إؿمنٕمري،
شمٓم٤مسمؼ ُم٤م ٟم٘مٚمف اسمـ طمجر ،ويمذا اًمت٤مج اًمًٌٙمل ذم ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م.
وم٤مًمِمٞم أسمق احلًـ إؿمٕمري ُمقاومؼ ًمإلُم٤مم أمحد ذم ُمً٠مًم٦م اًمٙمنالم ،وٓ يًنع
أطمد ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م اخلروج قمٜمف.
وىمد يم٤من اًمًٚمػ إذا ٟمزغ سمٞمٜمٝمؿ ٟم٤مزغ ،أووحقا ًمٚمٜم٤مس أُمره ،وسمٞمٜمقا هلؿ أٟمف قمغم
والًم٦م ،وطمذروا ُمـ سمدقمتف؛ يمام يم٤من ُمٜمٝمؿ عم٤م فمٝمر ُمٕمٌد اجلٝمٜمل وأصح٤مسمف ،وهٙمذا
ومٕمٚمقا سمٛمـ أطمدث هذه اًمٌدقم٦م اجلٕمد سمـ درهؿ ،ومٝمق أول ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘منرآن،
وشمٌٕمف ضمٝمؿ سمـ صٗمقان وُمـ سمٕمده ،وم٘مد ظمٓم٥م اًمٜم٤مس ظم٤مًمد سمـ قمٌد اهلل اًم٘مًننري
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8اٟمٔمر جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)326/88
( )8ؾمقرة اًمتقسم٦م ،أي٦م (.)6
( )3رواه اًمٌخنن٤مري ذم اجلٝمنن٤مد ،سمنن٤مب يمراهنن٦م اًمًننٗمر سم٤معمّمنن٤مطمػ إمم أرض اًمٕمنندو ،ح ()8332
( ،) 833/6وُمًٚمؿ ذم اإلُم٤مرة ،سم٤مب اًمٜمٝمل أن يً٤مومر سم٤معمّمحػ إمم أرض اًمٙمٗمن٤مر ،ح ()8263
(.)8332/3
( )3ومتح اًمٌ٤مري ( )333/83سمٜمحقه.
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سمقاؾمط يقم اًمٜمحر ،وم٘م٤مل "أهي٤م اًمٜم٤مس 4وحقا شم٘مٌؾ اهلل ونح٤مي٤ميمؿ ،ومن٢مين ُمْمنح
سم٤مجلٕمد سمـ درهؿ ،وم٢مٟمنف زقمنؿ أن اهلل مل يتخنذ إسمنراهٞمؿ ظمٚمنٞمالً ،ومل يٙمٚمنؿ ُمقؾمنك
نػما ،ومذسمحننف ذم ذًمننؽ اًمٞمننقم قمٞمنند
نٞمام" .شمٕمنن٤ممم اهلل قمننام ىم٤مًمننف اجلٕمنند قمٚمن ً
شمٙمٚمن ً
نقا يمٌن ً
إوحك(.)1

قال السائل":واًمث٤مين إن يم٤من آظمتالف ذم ٟمٗمس اًمٙمالم ،ومام اًمذي محؾ أهنؾ
اًمًٜم٦م قمغم اًم٘مقل سمٕمدم طمدوصمف ،اعمخ٤مًمػ ًمٚمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ".
واجلواب :أٟمف ىمد قمٚمؿ مم٤م ؾمٌؼ أن اخلالف ذم اًمٙمالم ُمـ طمٞم٨م هق ،وأٟمف قمٜمد
اجلٛمٝمقر صٗم٦م ذات وومٕمؾ ،أي احلروف اًمداًم٦م قمغم اعمٕم٤مين اعمًٛمققم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم،
اعمتٙمٚمؿ هب٤م ،ومح٘مٞم٘م٦م اًمٙمالم احلروف اعمًٛمققم٦م ُمـ اًمّمقت .وقمٜمد سمٕمْمنٝمؿ صنٗم٦م
ومٕمؾ ،أي سمٖمػم اقمتٌ٤مر احلروف وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م(.)2
وقمٜمد سمٕمْمٝمؿ أٟمف هق اًمٙمالم اًمٜمٗمز(ُ ،)3مع أٟمف ًمق أـمٚمؼ ًمٗمظ اًمٙمالم عم٤م ومٝمؿ إٓ
إٓ اًمٕمٌ٤مرة ،ومال يدل قمغم اعمٕمٜمك اًمٜمٗمًنل إٓ سم٤مًم٘مريٜم٦م 4يمذيمر اًمٜمٗمس ذم ىمقًمف شمٕمن٤ممم
ﭽﮝ ﮞ ﮟﭼ( ،)4وىمقل قمٛمر (زورت ذم ٟمٗمز يمال ًُم٤م)(.)5
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8اٟمٔمنننر جمٛمنننقع اًمٗمتننن٤موى ( ،)838/2ودرء اًمتٕمننن٤مرض ( ،)833/9واًمّمنننقاقمؼ اعمرؾمنننٚم٦م
( .)8218/3واٟمٔمر شمٗمًػم ُم٘م٤مًمتف وحت٘مٞمؼ أؾمٌ٤مب ىمتٚمف ،واًمرد قمغم اعمِمٙمٙملم ذم ذًمنؽ ،يمتن٤مب
ُم٘م٤مًم٦م اًمتٕمٓمٞمؾ واجلٕمد سمـ درهؿً 4مٚمديمتقر /حمٛمد سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اًمتٛمٞمٛمل.
( ) 8وهؿ اًمذيـ ىم٤مًمقا اًم٘مرآن خمٚمقق ،وهؿ اعمٕمتزًم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ ُمـ اعمتٙمٚمٛملم.
( )3وهؿ اًمٙمالسمٞم٦م وإؿمٕمري٦م.
( )3ؾمقرة اعمج٤مدًم٦م ،أي٦م (.)2
( )9وذًمؽ ذم ىمّم٦م اًمً٘مٞمٗم٦م وشمقًمٞم٦م أيب سمٙمر ن ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ن اخلالوم٦م سمٕمد اًمٜمٌل ﷺ.
اٟمٔمر صحٞمح اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب احلدود ،سم٤مب رضمؿ احلٌغم( )38( ،اًمٗمتح  .)833/88واٟمٔمنر
ؾمػمة اسمـ هِم٤مم (.)662/3
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()1

ىم٤مل احل٤مومظ أسمق ٟمٍم اًمًجًت٤مين

"ًمق يمن٤من اًمٙمنالم همنػم طمنرف ،ويم٤مٟمن٧م

احلروف قمٌ٤مرة قمٜمف ،مل يٙمـ ُسمدّ ُمـ أن حيٙمؿ ًمتٚمؽ اًمٕمٌن٤مرة سمحٙمنؿ 4إُمن٤م أن يٙمنقن
أطمدصمٝم٤م ذم صدر أو ًمقح ،أو أٟمٓمؼ هب٤م سمٕمض قمٌٞمده ،ومتٙمقن ُمٜمًقسم٦م إًمٞمف ،ومٞمٚمزم ُمـ
ي٘مقل ذًمؽ أن يٗمّمح سمام قمٜمده ُمـ اًمًقر وأي واحلروف 4أهل قمٌ٤مرة ضمؼمائٞمؾ أو
حمٛمد ﷺ "(.)2
وؾمٞم٠ميت سمٞم٤من سمٕمض ُم٤م يؽمشم٥م قمغم اًم٘منقل سمن٤مًمٙمالم اًمٜمٗمًننل ،وي١ميند إـمنالق
اًمٙمالم قمغم اًمٕمٌ٤مرة.
وقول السائل" :ومام اًمذي محؾ أهؾ اًمًٜم٦م قمغم اًم٘مقل سمٕمدم طمدوصمنف ،اعمخن٤مًمػ
ًمٚمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ".
حمٛمقل قمغم ُم٤م ىمرره اًمً٤مئؾ ُمـ اًمقضمقه اًمذي شم٘متْمنل دمدده ذم إزُمٜم٦م ،قمغم
طمً٥م اعم٘متْمٞم٤مت ًمألُمؿ ،وقمغم ُم٤م ومٝمٛمف ُمـ احلٙمؿ سم٘مدم اًمٙمالم قمٜمد أهؾ اًمًنٜم٦م،
وىمد سمٞمٜم٤م أٟمف سم٤مقمتٌ٤مر اًمّمٗم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م سمذاشمف شمٕم٤ممم ،قمغم ُمٕمٜمك ىمدم اًمٜمقع اًمذي ٓ يٜمن٤مذم
طمدوث أطم٤مد 4سمٛمٕمٜمك دمدده٤م .يمام شم٘مدم شم٘مريره همػم ُمرة.
وأهنؿ أمجٕمقا قمغم أن اًم٘مرآن همػم خمٚمقق ،ويمذا يمؾ ُم٤م يٜمً٥م إًمٞمف شمٕم٤ممم ،وأهننؿ
ىمد اصٓمٚمحقا قمغم إـمالق احل٤مدث قمغم اعمخٚمقق اعمٜمٗمّمؾ( ،)3وأهننؿ دمٜمٌنقا اًم٘منقل
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( ) 8هق قمٌٞمد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طم٤مشمؿ اًمًجًنت٤مين اًمًنجزي ،ؿمنٞم اًمًنٜم٦م ذم قمّمننرهُ ،منـ اًمٕمٚمنامء
احل٤مومظ .شمقذم ؾمٜم٦م (333هن).
اٟمٔمر شمرمجتف ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ( ،)693/81واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م (.)881/88
( ) 8اٟمٔمر رؾم٤مًم٦م اًمًجزي إمم أهؾ زسمٞمد ،ذم اًمرد قمغم ُمـ أٟمٙمر احلرف واًمّمنقت ،حت٘مٞمنؼ د /حمٛمند
سم٤ميمريؿ قمٌد اهلل ،ـمٌع قم٤مم (8383هن).
( )3اٟمٔمر جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)938/9
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سم٠من اًم٘مرآن حمدثٓ 4طمتامًمف ُمٕمٜمك اعمخٚمقق اعمٜمٗمّمؾ ،ذم طم٤مل اًمرد قمغم ُمـ ي٘مقل سمف
ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م واعمٕمتزًم٦م وٟمحقهؿ 4اًم٘م٤مئٚملم سم٠من اهلل ظمٚمؼ اًم٘مرآن ذم ؿمنجرة أو هنقاء،
وقمغم ًمً٤من ضمؼميؾ ،وقمٌ٤مراهتؿ سحي٦م ذم وصٗمف شمٕم٤ممم سم٤مٕومٕم٤مل آظمتٞم٤مري٦م ،اًمتنل
شمدل قمغم دمدد ىمٞم٤مُمٝم٤م سمف شمٕم٤ممم ،وُمٜمٝم٤م اًمٙمالم واًمتٙمٚمٞمؿ يمام ي٘متْمٞمف سينح اًمٜم٘منؾ
وصحٞمح اًمٕم٘مؾ(.)1
ُمتٙمٚمام يمٞمػ ؿم٤مء ،وإذا ؿمن٤مء ،وسمنال يمٞمنػ،
وُمـ ذًمؽ ىمقهلؿ مل يزل اهلل شمٕم٤ممم
ً
ي٠مُمر سمام ؿم٤مء وحيٙمؿٕ 4ن اهلل ؾمٌح٤مٟمف يتٙمٚمؿ سمٛمِمٞمئتف وىمدرشمنف ،سمٛمٕمٜمنك أٟمنف مل ينزل
ُمتٙمٚمام إذا ؿم٤مء ،وم٢من اًمٙمالم صٗم٦م يمامل ،وُمنـ ينتٙمٚمؿ أيمٛمنؾ ممنـ مل ينتٙمٚمؿ ،وُمنـ
ً
يتٙمٚمؿ سمٛمِمٞمئتف وىمدرشمف ،أيمٛمؾ ممـ ٓ يٙمقن يمذًمؽ .وم٤مًمذي محؾ أهنؾ اًمًنٜم٦م قمنغم
وصٗمف سمٜمٗمس اًمٙمنالم ،أي احلنروف وُمٕم٤مٟمٞمٝمن٤م اعمًنٛمققم٦م اًمقىمنقف قمنـ اًمٕمنرف
اًمٚمٖمنقي ،وُمت٤مسمٕمن٦م اًمٚمٖمن٦م اًمتنل ظم٤مـمن٥م اهلل هبن٤م قمٌن٤مده ،واًمقىمنقف قمٜمند فمنقاهر
اًمٜمّمقص ،وُمت٤مسمٕمن٦م اًمّمندر إول ُمنـ اًمّمنح٤مسم٦م واًمتن٤مسمٕملم وشمن٤مسمٞمٕمٝمؿ ،وؾمن٤مئر
أيْم٤م ن قمغم اًم٘مقل سمٕمدم طمدوصمٝم٤م 4يم٤معمخٚمقق اعمٜمٗمّمنؾ،
إئٛم٦م ،وهق اًمذي محٚمٝمؿ ن ً
ُمع شمٍمحيٝمؿ سمام يدل قمغم اًمتجدد يمام ورد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.
ويمقن اًمّمٗم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمذات ذم اًم٘مدم واًمٌ٘م٤مء ،يمً٤مئر ُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت
اًمذاشمٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م ،وإٟمٙم٤مره٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف أُمنقر يمثنػمة ،وٓ خم٤مًمٗمن٦م ذم ذًمنؽ ًمٚمٕم٘منؾ
واًمٜم٘مؾ.
وىمنند شم٘منندم اًمٙمننالم قمننغم ىمقًمننف شمٕمنن٤ممم ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8شمٙمررت ُمثؾ هذه اًمٕمٌ٤مرة ُمـ اعمّمٜمػ رمحف اهلل ،واعمِمٝمقر صحٞمح اًمٜم٘مؾ وسينح اًمٕم٘منؾ .واهلل
أقمٚمؿ.
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ﭟﭼ(.)2(.)1
وٓ يرد قمغم ذًمؽ رء ًم٘مقهلؿ أن اًمٙمٞمػ جمٝمقل ،ذم ىمٞمن٤مم شمٚمنؽ اًمّمنٗم٦م سمنف
شمٕم٤ممم ،وؾمامع اًمٙمالم ُمٜمف يمً٤مئر اًمّمٗم٤مت اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمذات ،قمنغم اظمنتالف إزُمن٤من
ودمدده٤م ،ومجٞمع إدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م سحي٦م ذم إصمٌ٤مت صٗم٦م اًمٙمالم ًمف ،يمنام هنق اعمتٌن٤مدر
قمغم اإلـمالق.
وومٞمٝم٤م إظمٌ٤مره شمٕم٤ممم قمنـ ٟمٗمًنف سم٠مٟمنف ُمنتٙمٚمؿ سمن٤مًمقطمل واًم٘منرآن ،وأن يمالُمنف
سمّمدور أهؾ اًمٕمٚمؿ واإليامن ،وأٟمف اعمٙمتقب ذم صحػ ُمٓمٝمرة ،وأٟمف اعم٘مروء واعمتٚمق
قمٜمد شمالوة اإلٟمً٤منٟ ،مٕمؿ اًمتالوة واًمٙمت٤مسم٦م ُمـ أومٕم٤مل اعمخٚمقىملم ،ومٝمق همػم اعمًنٛمقع
واعمٙمتقب واعمحٗمقظ.
يمام أن اًمٚمٗمظ سمٛمٕمٜمك اًمتٚمٗمظ همػم اعمٚمٗمقظ( ،)3وإٟمام أٟمٙمر اإلُم٤مم أمحند قمنغم ُمنـ
ومًند
ىم٤مل إن ًمٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن خمٚمققً 4مئال يتقصنؾ سمنف إمم اًم٘منقل سمخٚمنؼ اًم٘منرآنَ ،
اًمذريٕم٦مٕ 4ن اًمٚمٗمظ يًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اًمتٚمٗمظ ،وسمٛمٕمٜمك اعمٚمٗمقظ( ،)4وىمد ىم٤مم اًمندًمٞمؾ
اًمٕم٘مكم قمغم ُمثؾ ُم٤م ىم٤مم سمف اًمدًمٞمؾ اًمٜم٘مكم 4وهق وضمقب اشمّم٤مومف شمٕم٤ممم سمّمٗم٤مت اًمٙمامل
قم٘مالًٓ ،ؾمتح٤مًم٦م وصٗمف شمٕم٤ممم سمٕمدم اًمٙمالم ،وضمٕمٚمنف يمن٤مجلامدات اًمتنل ٓ شمنتٙمٚمؿ،
وصٗم٤مشمف شمٕم٤ممم شم٤مسمٕم٦م ًمذاشمف ،ذم اًم٘مدم واًمٌ٘م٤مء وذم مجٞمع اًمٚمقازم.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء ،أي٦م (.)8
( )8ص(.)32
( )3يٜمٔمنر يمتنن٤مب آظمننتالف ذم اًمٚمٗمننظٓ ،سمننـ ىمتٞمٌنن٦م ،ص ( .)92-33واٟمٔمننر جمٛمننقع اًمٗمتنن٤موى
(.)33/88
( ) 3يٜمٔمر يمت٤مب اًمًٜم٦مً ،مٕمٌداهلل سمـ اإلُم٤مم أمحند .)866-863/8( ،ويٜمٔمنر شمٕمٚمٞمنؼ اعمح٘منؼ قمنغم
يمت٤مب اًمنميٕم٦م ًممضمري.)933-938/8( ،
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قال السائل" :اًمث٤مًم٨م أي رضر إذا ىمٚمٜم٤م إن صنٗم٦م اًمٙمنالم وىمدرشمنف ىمديٛمن٦م،
وأُم٤م اًمٙمالم اًمّم٤مدر ُمـ شمٚمؽ اًمّمٗم٦م ومٝمق طم٤مدث ،أو سمتٕمٌػم اًم٘مرآن هق حمدث".
واجلواب :إٟمٜم٤م ٟم٘مقل ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م أي رضر إذا ىمٚمٜم٤م إن اًمٙمالم اعمٜمًقب ًمٚمٌن٤مري
طمروومف وُمٕم٤مٟمٞمف ىمديؿ(ٟٕ 4)1مف صٗم٦م ىم٤مئٛم٦م سمف شمتٕمٚمؼ سم٤معمٕمٚمقم قمٜمد فمٝمقرهُ ،منـ همنػم
يمٞمػ 4يم٤مًمًٛمع واًمٌٍم واًمٕمٚمؿ وهمػمهن٤م ،يمنام ضمن٤مء ذم اًمٙمتن٤مب واًمًنٜم٦م ،وومن٤مض
اؾمتٕمامًمف سملم إُمؿ ،ومٝمذا هق إصؾ ،وُم٤م ضم٤مء قمغم أصٚمف ٓ يً٠مل قمٜمف .ومٝمنؾ ُمنـ
ؿمٌٝم٦م اًمً٤مئؾ همػم ُم٤م أورده ،وىمد أضمٌٜم٤مه سمام ضمرى قمٚمٞمنف اجلٛمٝمنقر ،ومل ي٘مٌنؾ همنػمه
اًمًٚمػ ،وىمد ص٤مر ؿمٕم٤مر أهؾ اًمًٜم٦مٟٕ 4مف قمٚمنؿ أن ظمالومنف مل يندل قمٚمٞمنف اًمِمننرع
واًمٕم٘مؾ ،واًمٚمٖم٦م واًمٕمرف.
وىحن ىذكر ما يستب من وجوه الرضر ظذ جعل الكالم صفة فعل ،من غـر
اظتبار احلروف ومعاىوها؛ ٕهن٤م ُمنـ ىمٌٞمنؾ احلن٤مدث اعمٜمٗمّمنؾ ،ويمنذا قمنغم اًم٘منقل
سم٤مًمٙمالم اًمٜمٗمز.
األول :أن اًمٙمالم طم٘مٞم٘م٦م إصقات واحلروف ًمٖم٦م وقمر ًوم٤م ،قمغم ضمٝم٦م احل٘مٞم٘من٦م،
واًمّمقت هق ُم٤م يتح٘مؼ ؾمامقمف ،واهلل ظم٤مـم٥م اًمٜم٤مس سم٤معم٠مًمقف اعمٕمروف سمٞمٜمٝمؿ ،وأي
رضر أقمٔمننؿ ُمننـ خم٤مًمٗمنن٦م ذًمننؽ ،وهننق ي٘مننقل ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭼ(.)2
جم٤مزا ذم ُمدًمقهل٤م
ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمقذم "إٟمام يم٤من ن أي اًمٙمالم ن طم٘مٞم٘م٦م ذم اًمٕمٌ٤مرة ً
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8هذا اًمٙمالم سمدقم٦م 4مل ي٘مؾ سمف أطمد ُمـ اًمًٚمػ ومٞمام أقمٚمؿ .واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل.
( )8ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء ،أي٦م (.)8
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ًمقضمٝملم
أطمدمه٤م أن اعمتٌ٤مدر إمم ومٝمؿ أهؾ اًمٚمٖم٦م ُمـ إـمالق اًمٙمنالم ،إٟمنام هنق اًمٕمٌن٤مرة،
واعمٌ٤مدرة دًمٞمؾ احل٘مٞم٘م٦م.
اًمث٤مين أن اًمٙمالم ُمِمتؼ ُمـ اًمٙمٚمؿً 4مت٠مصمػمه ذم ٟمٗمس اًمً٤مُمع ،واعمن١مصمر إٟمنام هنق
اًمٕمٌ٤مرات ٓ اعمٕم٤مين اًمٜمٗمًٞم٦مٟ ،مٕمؿ هل ُم١مصمرة ًمٚمٗم٤مئدة سم٤مًم٘مقة واًمٕمٌ٤مرة ُم١مصمرة سم٤مًمٗمٕمؾ،
ومٙم٤مٟمت٤م أومم سم٠من شمٙمقن طم٘مٞم٘م٦م ،وُم٤م ي١مصمر سم٤مًم٘مقة جم٤مز" .اٟمتٝمك.
الثاين :قمدم شمّمقر ُمٕمٜمك اًمتٙمٚمٞمؿ واًمتٙمٚمؿ اًمذي هق اعمٕمٜمك اعمّمدري ،وضمٕمٚمنف
صٗم٦م ومٕمؾ ُمـ همػم اقمتٌ٤مر احلروف وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ،إٓ سم٤معمٕمٜمك احل٤مصؾ ُمـ اعمّمدر ،وهق
اًمٙمالم سمٛمٕمٜمك اًمٕمٌ٤مرة 4عم٤م شم٘مدم ُمـ أن وصػ اًمٌمء سم٤معمِمتؼ إٟمام يٙمقن سمٕمد صمٌقت
ُمٕمٜمك ُم٤م اؿمتؼ ُمٜمف ًمف ،ومال يتّمقر ُمتٙمٚمؿ سمٖمنػم يمنالم ،وٓ شمٙمٚمنؿ وٓ شمٙمٚمنٞمؿ سمٖمنػم
يمالم ،ويمٞمنػ يقصنػ سمنٜمٗمس اًمٙمنالم وهنق طمن٤مدث ُمٜمٗمّمنؾ قمٜمنف ،قمنغم زقمنؿ
اًمً٤مئؾ !.
الثالثً :مزوم وصٗمف سمٕمدم اًمٙمالم ،وذًمؽ ُمًتحٞمؾ قم٘مالً 4جلٕمٚمنف يمن٤مجلامدات
واخلرس ،يمام أٟمف ٓ يٕم٘مؾ شمٙمٚمؿ وشمٙمٚمٞمؿ سمٖمػم يمالم ،يمام شم٘مدم.
الرابع :أن حتدى اخلٚمؼ سم٤مإلشمٞم٤من سمٛمثؾ يمالُمف اعمٜمنزل ،وىمن٤مل ﭽﭣ ﭤ
ﭥﭼ( .)1ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ( .)2ﭽﭜﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ ( )3أي٦م .ومٙمٞمػ يٛمٙمـ ُمٕم٤مرو٦م ُم٤م ذم ٟمٗمس اًمٌ٤مري ،أو ُم٤م
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8ؾمقرة اًمٓمقر ،أي٦م (.)33
( )8ؾمقرة اًمٌ٘مرة ،أي٦م (.)83
( )3ؾمقرة اإلهاء ،أي٦م (.)22
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ٓ يٜمً٥م إًمٞمف قمغم ضمٝمن٦م اشمّمن٤مومف سمنف ،وم٘مند ًمنزم ُمنـ ذًمنؽ قمندم يمنقن اعمٕم٤مرون٦م
واًمتحدي سمٙمالم اهلل احل٘مٞم٘مل.
اخلامس :خم٤مًمٗم٦م اإلمج٤مع اعمٕمتؼم قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م 4قمغم يمقٟمنف يمنالم اهلل طم٘مٞم٘من٦م،
وظمالف اعمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة ،وظمالف ُم٤م دل قمٚمٞمف اًمٜم٘مؾ واًمٕم٘مؾ.
السادس :قمدم احلٙمؿ سمٙمٗمر ُمـ أٟمٙمر أن يمالم اهلل سملم دومتل اعمّمحػُ ،مع أٟمنف
ُمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة.
السابع :قمدم اًمتّمديؼ سم٠من اًم٘مرآن يمالم اهلل ،وًمـ حيت٩م سمف قمغم قمٌ٤مده يمنام ضمن٤مء
ذيمرا وىمرآٟم ً٤م ُمٌٞمٜمً٤م ،يمام ىمن٤مل ﭽ ﯫ ﯬ
ذم آي٤مت ،وقمدم اإلذقم٤من ًمتًٛمٞم٦م اهلل ًمف ً
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ( .)1وُمـ اعمٕمٚمقم أهنؿ إٟمام قمٜمقا هنذا
اًمٜمٔمؿ ،ومال يًٛمك اعمٕمٜمك سم٤مًمِمٕمر ،وٓ ُم٤م مل يتّمػ سمف ،وٓ ُم٤م ٓ يًٛمك يمال ًُم٤م ،ومٚمنؿ
شمٌؼ ؿمٌٝم٦م ذم أن اًم٘مرآن يمالم اهلل ،وأٟمف هذا اًمٜمٔمؿ دون همػمه.
الثامن :قمدم ظمقض اًمٙمٗم٤مر ذم ؿم٠من يمالم اهلل اًم٘منرآنُ ،منع أٟمنف طمٙمنك ومٞمنف أن
سمٕمْمٝمؿ يزقمؿ أٟمف ي٘مقل ُمثٚمف ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ـمٚم٥م شمٌديٚمف أو إٟمزاًمف مجٚم٦م واطمدة ،وهننك
سمٕمْم٤م قمـ ؾمامقمف ،وأُمروا سم٤مًمٚمٖمق ومٞمف ،وُمـ اعمٕمٚمقم ن ي٘مٞمٜمً٤م ن أن هذا يمٚمنف ذم
سمٕمْمٝمؿ ً
يمالم اهلل ،ذم يمت٤مسمف اعمٜمزل ُمـ قمٜمده ،اًمذي يًٛمٕمقٟمف ُمـ اًمرؾمقل ﷺ.
التاشــع :قمنندم اًمتّمننديؼ سمتًننٛمٞم٦م اهلل ًمننف قمرسم ًٞم ن٤م همننػم ذي قمننقج ،أي همننػم
خمٚمقق( .)2ويمذا سمتًٛمٞمتف طمدي ًث٤مً 4م٘مقًمف ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ( .)3وىمقًمنف
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8ؾمقرة يس ،أي٦م (.)63
( ) 8ىم٤مًمف اًمًدي ،ويروى ذًمؽ قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس .اٟمٔمر شمٗمًػم اًمٌٖمقي (.)83/3
( )3ؾمقرة اًمزُمر ،أي٦م (.)82
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ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ ( .)1يم٢مؿم٤مرة إمم سمٕمض ُم٤م ذيمر اعمقومؼ اسمـ ىمداُم٦م.
العارشُ :م٤م ىم٤مًمف اًمٌٞمٝم٘مل "ُمـ زقمؿ أن اًم٘مرآن خمٚمقق ضمٕمٚمف ىمقًٓ ًمٚمٌنم ،وهذا
ُم٤م أٟمٙمره اهلل قمغم اعمنميملم"(.)2
احلادي ظرشٟ :مٗم٤مد يمالُمف شمٕم٤ممم ،وهنق ي٘منقل ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ( .)3ومٚمق يم٤مٟم٧م اًمٌح٤مر ُمدا ًدا شمٙمت٥م
سمف ًمٜمٗمدت وشمٙمنت إىمالم ،ومل يٚمحؼ اًمٗمٜم٤مء يمٚمامشمف ،يمام ٓ يٚمحؼ اًمٗمٜم٤مء قمٚمنؿ اهلل4
ومٜمل يمالُمف حل٘متف أوم٤مت ،وضمرى قمٚمٞمف اًمًٙمقت( ،)4ومٚمام مل جيلء ذًمؽ قمغم
ٕن ُمـ َ
ُمتٙمٚمام ،وىمد ٟمٗمك اًمٜمَ َٗم٤مد قمـ يمالُمف ،يمام ٟمٗمك اهلالك قمـ وضمٝمف،
رسمٜم٤م ،صح أٟمف مل يزل
ً
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8ؾمقرة اًم٘مٚمؿ ،أي٦م (.)33
( )8آقمت٘م٤مد ص (.)33
( )3ؾمقرة اًمٙمٝمػ ،أي٦م (.)823
(ُ )3م٤م دام أٟمف ىمد شم٘مرر أن اهلل شمٕمن٤ممم ينتٙمٚمؿ ُمتنك ؿمن٤مء ويمٞمنػ ؿمن٤مء ،ومٝمنذا ٓ يٛمٜمنع وصنٗمف شمٕمن٤ممم
حين٤م سمنف قمنـ اًمٜمٌنل ﷺُ ،منـ طمندي٨م أيب
سم٤مًمًٙمقت ،وٓ حمذور ذم ذًمؽ ،وىمد ضم٤مء اًمنٜمص س ً
اًمدرداء ريض اهلل قمٜمف ،ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل «ما أحل اهلل يف كتابه فهـو حـالل ،ومـا حـرم فهـو
حرام ،وما شكت ظنه فهو ظافوة».
أظمرضمننف اًمٌننزار ن يمننام ذم يمِمننػ إهار ن ح ( ،)12/8( )883و ح ( ،)92/3( )8838ح
( ،)389/3( )8299وىم٤مل "إؾمٜم٤مده ص٤مًمح" .وىمن٤مل اهلٞمثٛمنل "رضم٤مًمنف صم٘من٤مت" .يمنام ذم جمٛمنع
اًمزوائد (.)99/1
وأظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ( ،)831/8واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ( ،)319/8وىم٤مل "صنحٞمح اإلؾمنٜم٤مد"،
وواوم٘مف اًمذهٌل .ىم٤مل ؿمٞم اإلؾمالم ن ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( )813/6ن "ومثٌ٧م سم٤مًمًٜم٦م واإلمج٤مع أن
اهلل يقصػ سم٤مًمًٙمقت".
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يمام ىم٤مًمف اًمٌٞمٝم٘مل( .)1ومٙمام جي٥م ًمف ن شمٕم٤ممم ن اًم٘مندم واًمٌ٘من٤مء ،يمنذًمؽ جيٌن٤من ًمّمنٗم٤مشمف
يمٚمٝم٤م ،ومٞمًتحٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمٜم٤مء.
الثاين ظرش :إٟمٙم٤مر صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف ،وُم٤م ورد ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سمتحريػ
اًمٙمٚمؿ قمـ ُمقاوٕمف ،وذًمؽ هق اإلحل٤مد ذم أؾمامئف وصٗم٤مشمف 4سمتٕمٓمٞمؾ ذاشمف قمنـ صنٗم٦م
اؾمتح٘مٝم٤م ،وشمٕمٓمٞمٚمٝم٤م قمـ ذاشمف ن شمٕم٤ممم ن سمتجريده٤م قمنـ ُمٕمٜم٤مهن٤م 4يمن٤مًم٘مقل سمن٤مًمٙمالم
اًمٜمٗمز ،ويم٘مقل اًمً٤مئؾ صٗم٦م اًمٙمالم وىمدرشمف ىمديٛم٦م ،سم٤مقمتٌ٤مر دمريده٤م قمنـ ٟمٗمنس
اًمٙمالم اًمذي هق احلروف سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اعمًٛمققم٦م ،وهق اًمّمٗم٦م اًمذاشمٞمن٦م ومحٙمنؿ قمٚمٞمٝمن٤م
سم٤محلدوث سمِمٌٝم٦م دمدد اًمزُم٤من.
وىمد أزًمٜم٤م شمٚمؽ اًمِمٌٝم٦م سمام ٓ يٌ٘مك هل٤م أصمر ذم إذه٤من ،وٓ ي٘مْمننل سم٤محلندوث
اعمٜمٗمّمؾٟٕ 4مف ومٕمؾ ىم٤مئؿ سمذاشمف ،وٓ يٗمٝمؿ اًمتٙمٚمؿ واًمتٙمٚمٞمؿ إٓ سمف ،يمام هق داظمنؾ ذم
وصػ اعمتٙمٚمؿ ،وٓ يٛمٙمـ دمريده ُمـ ٟمٗمس اًمٙمالم ،وإؿم٤مقمرة أٟمٙمروه ن أقمٜمل هب٤م
اعمًٛمقع ُمـ احلروف وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ن ،وشمًؽموا سمن٤مًمٙمالم اًمٜمٗمًننل ،ويمنؾ ذًمنؽ وارد
قمٚمٞمٝمؿ .إمم همػم ذًمؽ مم٤م أـم٤مل سمف ؿمٞم اإلؾمالم.
وذم هذا اًم٘مدر يمٗم٤مي٦م عمـ أراد اهلل ًمف اهلداي٦م.
وأيمثر اعمتٙمٚمٛملم أوردوا ؿمٌٝم٦م شمٕم٤مىم٥م اًمٙمٚمامت وشمرشم٥م احلروف( ،)2ودومع أهؾ
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8آقمت٘م٤مد ص (.)33
( ) 8وهذا هق ُمذه٥م آىمؽماٟمٞم٦م اًمًن٤معمٞم٦م ،اًمنذيـ ىمن٤مًمقا "إن احلنروف وإصنقات اًم٘مديٛمن٦م ُم٘مؽمٟمن٦م
ىمنديام ،وواوم٘منقا اعمٕمتزًمن٦م ذم أٟمنف
وًمٞمً٧م ُمتٕم٤مىمٌ٦م" .وه١مٓء ىمد واوم٘مقا اًمٙمالسمٞمن٦م ذم يمنقن يمالُمنف
ً
طمروف وأصقات ...اٟمٔمر جمٛمقع اًمٗمت٤موى (.)382/88
واعمّمٜمػ ؾم٤مق اًمِمٌٝم٦م ُمً٤مق اعم٘مر هل٤مُ ،مع أٟمف ن رمحف اهلل ن مل يٚمتزم سمٚمقازم هذا اعمذه٥م.
وُمـ اعمٕمٚمقم أن ٟمٗمل اًمتٕم٤مىم٥م ذم اًمٙمالم ظمالف اًميورة ،وذم أسمٞم٤مت اسمـ اًم٘مٞمؿ اًمت٤مًمٞم٦م ُم٤م يِمنٗمل.
=
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اًمًٜم٦م شمٚمؽ اًمِمٌٝم٦م سم٠من ذًمؽ ذم طمؼ ُمـ يتٙمٚمؿ سمٛمخ٤مرج وأدوات ،وٓ يٚمزم ذم طمؼ
ُمـ اشمّمػ سم٤مًمًٛمع واًمٌٍم سمٖمػم يمٞمػ( ،)1يمً٤مئر اًمّمٗم٤مت.
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمٜمقٟمٞم٦م( )2ذم ُمذاه٥م أهؾ احلدي٨م اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م
نننذ ِ
و َشمٕم٤م ُىم٥م اًمٙمَٚمِام ِ
نننؾ َشم َٕم٤م ُىم ِ
ات ُِم ْث َ
ًم ِّٚم َ
ننن٥م
ت َأ ُْم ٌر َصم٤مسمِ ٌ٧م
َ َ ُ
َ
نػم ِىمننر ِ
نننر ِ
ننننننننننننننننننننننن٤من
ش َىمن َ
ان
ننن٤مل
إَ ْز َُم َطمننؿ َُمن َ
نع َـم ن َف َسم َٖمن ِ َ
َواهللِ َر ِّب اًم َٕمن ْ

ف ُم َؽمشمِ ِ
ٍ
نننننننننننننننننننننننننن ً٦م
نننٛم ِع
ن٤م
ٌن٤مت ُِمث َٚم َٝم
َىمننندْ ُرشمِ ٌَ ْ
ننن٧م ِذم َُم ًْ َ
َطم َ٘مٞم َ َسم٘م ْؾ َأ ْطم ُر ُ َ
ِ
وظذ كل حال :وم٤مًمٙمٞمػ جمٝمقل ،وُمقيمقل ِ
اإلٟم
ننننننننننننننننننننننن٤من هنق
إًمٞمفًَْشمٕم٤ممم ٓ ،يٕمٚمؿ طم٘مٞم٘متف إٓ
ؾمٌح٤مٟمف ،وٓ يٜمحٍم ـمريؼ اًمتٙمٚمؿ ومٞمام هق ُمٕمروف ُمـ اإلٟمًن٤من 4يمنتٙمٚمؿ سمٕمنض
()3

اعمخٚمقىم٤مت قمغم همػم ـمريؼ ُمٕمٝمقدُ ،مثؾ شمًٌٞمح احلَم ،وشمٙمٚمؿ سمٕمض إطمج٤مر
وإؿمج٤مر(ُ 4)4مٕمجزة ًمف ﷺ.

ويم٤مٕيدي واجلٚمقد اًمتل شمتٙمٚمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ىم٤مل شمٕم٤ممم ﭽﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﭼ( ،)5ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

=

واهلل أقمٚمؿ.

( )8اًمتٕمٌػم اًمًديد أن ي٘م٤مل سمٙمٞمػ جمٝمقل .يمام ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وهمػمه ُمـ قمٚمامء اًمًٚمػ .وم٤مًمّمٗم٤مت
هل٤م يمٞمٗمٞم٤مت ًمٙمٜمٝم٤م جمٝمقًم٦م ًمٜم٤م ،يمام ىمرر اعمّمٜمػ ن رمحف اهلل ن ذًمؽ سمٕمد أؾمٓمر .واهلل أقمٚمؿ.
( )8اٟمٔمر اًمٜمقٟمٞم٦م ُمع ذح اسمـ قمٞمًك (.)328/8
( )3يمام ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ،ذم يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ ،ح (.)8128/3( )8811
( )3يمام ذم اًمؽمُمذي ذم اعمٜم٤مىم٥م ،سم٤مب ( ،)6ح ( .)933/9( )3686وىم٤مل "همري٥م".
( )9ؾمقرة يس ،أي٦م (.)69
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ﭛ ﭜﭝﭼ( .)1وأظمؼم أن اًمًٛمقات وإرض ﭽﯮ ﯯ ﯰﭼ(.)2
وٟمحق ذًمؽ اًمّمٜمدوق اًمذي حيٙمك اًمٙمالم سمّمقشمف ُمـ سمٕمض أصم٤مر اجلديندة،
اًمتل ًمق رآه٤م اعمتٙمٚمٛمقن ًمرضمٕمقا قمـ سمٕمض أىمقاهلؿ ،ومٙمٞمػ يٌح٨م قمـ يمٞمٗمٞم٦م يمنالم
اًمٌ٤مري ضمؾ ؿم٠مٟمف.
يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس يتقهؿ ذم سمٕمنض اًمّمنٗم٤مت أو يمثنػم
وقال صوخ اإلشالم" :إن ً

ُمٜمٝم٤م ،أو أيمثره٤م أو يمٚمٝم٤م ،أهن٤م مت٤مصمؾ صٗم٤مت اعمخٚمقىملم ،صمؿ إٟمنف يٜمٗمنل ذًمنؽ اًمنذي
ومٝمٛمف ،فوقع يف أىواع من ادحاذير:

أحدها :يمقٟمف َُمثؾ ُم٤م ومٝمٛمف ُمـ اًمٜمّمقص سمّمٗم٤مت اعمخٚمقىملم ،وفمـ أن ُمدًمقل
اًمٜمّمقص هق اًمتٛمثٞمؾ.
الثاين :أٟمف إذا ُضم ِٕم َؾ ذًمؽ ُمٗمٝمق ًُم٤م وقمٓمٚمف ،سم٘مٞم٧م اًمٜمّمقص ُمٕمٓمٚم٦م قمـ ُم٤م دًم٧م
قمٚمٞمف ُمـ إصمٌ٤مت اًمّمٗم٤مت اًمالئ٘م٦م سم٤مهلل ،ومٞمٌ٘مك ُمنع ضمٜم٤ميتنف قمنغم اًمٜمّمنقص ،وفمٜمنف
اًمًٞمئ اًمذي فمٜمف سم٤مهلل ورؾمقًمف ،طمٞم٨م فمـ أن اًمذي يٗمٝمؿ ُمـ يمالمه٤م هنق اًمتٛمثٞمنؾ
اًمٌ٤مـمؾ ،ىمد قمٓمؾ ُم٤م أودع اهلل ورؾمقًمف ذم يمالُمٝمامُ ،مـ إصمٌن٤مت اًمّمنٗم٤مت واعمٕمن٤مين
اإلهلٞم٦م اًمالئ٘م٦م سمجالل اهلل شمٕم٤ممم.
الثالث :أٟمف يٜمٗمل شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت قمـ اهلل سمٖمػم قمٚمؿ ،ومٞمٙمقن ُمٕمٓم ً
ال عمن٤م يًنتحؼ
اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم"( )3اٟمتٝمك.
وصغم اهلل قمغم حمٛمد ،وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ـ

( )8ؾمقرة ومّمٚم٧م ،أي٦م (.)88
( )8ؾمقرة ومّمٚم٧م ،أي٦م (.)88
( )3اًمرؾم٤مًم٦م اًمتدُمري٦م ،ص( ،)22 ،13حت٘مٞمؼ اًمًٕمقي.
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طمرره ظم٤مدم احلٜم٤مسمٚم٦م سمٛمٙم٦م اعمنموم٦م ،ذم مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م ،ؾمنٜم٦م (8331هنن) .صمنؿ
أقم٤مد قمٚمٞمف اًمٜمٔمر ذم أول هذا اًمٕم٤مم ،ؾمٜم٦م (8332هن) ،وم٠مو٤مف إًمٞمف زين٤مدات ومٞمٝمن٤م
إيْم٤مطم٤متُ ،مع شم٘مديؿ وشم٠مظمػم.
ويم٤من ذًمؽ ذم ( )3حمرم احلرام ،قم٤مم (8332هن) .سم٘مٚمنؿ صن٤مطمٌف /أيب سمٙمنر
ظمقىمػم ،قمٗمك اهلل قمٜمٝمام.
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