تعلُقات األزهري علً صحُح البُخاري
وعلً حىاشً احملذِّث السَّهاروفُىري
(اجلزء إول)
تيلوف
تاج ر ِ
الشوخ ا ِ
الَش ْي رع ِة ال رعالَّمة ادفت ِ ْي
ُ
إلمام ُ

مُحمَّذ أختَر رضَا الْقَادِرٌِ األَزهَرٌِّ
اهل ِ
مفتِي الدِّ يار ِ
ند ّية
ر
ُ

ويؾقفا فؾؿمفػ أيضا
أن أبا إبراهوم علوه السالم (تارح) و لوس (آزر)
حتقوق َّ

ويؾقفا أربعة رشائؾ
لشُخ اإلسالم واملسلمني اإلمام أمحذ رضا خان القادري احلنفً الربَلىي
(2323هـ2451-هـ)

( )1إهالك الوهابوني عذ توهني قبور ادسلمني

( )2عـطايا القــدير يف حكم التصويــر

( )3شمول اإلسـالم ٔبـــاء الــــرســـــول الــــكـــرام

( )4توسر اداعون للسكن يف الطاعون

خرج أحاديثها و ض َّبط ىصوصها
َّ

حممذ إمام الذَه القادرٌ األزهرٌ
من أبناء إزهر الَشيف
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وشمٜمز ل
احلٛمد هلل  ،اًمذى سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت  ،وسمٗمْمٚمف وُمٜمّف حتؾ اخلػمات ّ ،
اًمؼميم٤مت  ،محد ًا يمثػماً ـمٞمٌ ً٤م ُمٌ٤مريم٤مً ومٞمف  ،يمام حي٥م ر ّسمٜم٤م ويرى  ،اًمٚمٝمؿ صؾ وؾمٚمؿ
ٍ
حمٛمد
وسم٤مرك قمغم رؾمقًمؽ إقمٔمؿ ،وطمٌٞمٌؽ اعمٙمرم ، ،ؾمٞمدٟم٤م وطمٌٞم ٌُٜم٤م وؿمٗمٞم ُٕمٜم٤م
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،اهل٤مدى اًمٌِمػم ،واًمناج اعمٜمػمُ ،مٕمٚمؿ اًمٜم٤مس اخلػم
وُمرؿمدهؿ إمم ُم٤م ومٞمف اًمٜمج٤مة ُمـ يمؾ ذ ووػم ،وقمغم آًمف وأصح٤مسمف ،وأٟمّم٤مره
وأطمٌ٤مسمف ،وُمـ ؾمٚمؽ ـمري٘مٝمؿ ،واهتدى هبدهيؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمع اًمت٤مسمٕملم ،وُمـ
شمٌٕمٝمؿ سم٢مطمً٤من إمم يقم اًمديـ ،وريض اهلل قمٜمٝمؿ وقمٜم٤م ُمٕمٝمؿ ،سمٗمْمٚمف ويمرُمف آُملم.
وسمٕمد:
وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُم َّـ قمغم أُم٦م حمٛمد صغم هلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،سمٜمٞمؾ اخلػم
واًمًٕم٤مدة إن هؿ قمٛمٚمقا هبدي يمت٤مب اهلل ،واشمٌٕمقا شمنميع رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ رم أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف وشم٘مريراشمف ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم ي٘مقلَ ﴿ :و َمو آسم َُوىم ُؿ ا َّيمر ُؽم ُ
قل َهمخُ ُذو ُه
الل َوا َّيمر ُؽم َ
قل﴾ وي٘مقل
َو َمو َن َوىم ُْؿ َفم ْـ ُف َهم ْ توك َُفقا﴾  ،وي٘مقل شمٕم٤مممُ ﴿:وم ْؾ َأؿمِق ُع قا َ
( )1

) ([احلؼ]7 :
) ([آل ظؿران]2 :

( ،)2
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شمٕم٤ممم﴿ :ق ٌِٝإ ِٕ٢نِٓٝتُِِ تُشٔبٗ َٕٛاهلل ٜؾٜاتٖبٔعُُٜ ْٞٔٛشِبٔبِه ُِٝاهلل . ﴾ٜوي٘مقل اًمٜمٌك صغم
( )

اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :مـ أؿموفمـل ،همؼد أؿموع الل».

( )2

وٓ ري٥م أ َّٟمف ٓ ٟمتحّمؾ قمغم اشمٌ٤مع هدى اًمرؾمقل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،إٓ ّ
ؾمٜمتف اعمٓم ّٝمرة ،وىمد اًمتزم ىمقم قم٤مهدوا
سمٕمد إظمذ سمام ورد قمٜمف ،وشمٕم ّٚم ؿ شمٕمٚمٞمامشمف رم ّ
اهلل شمٕم٤ممم قمغم ٟم٘مؾ إُم٤مٟم٦م.
هذه ُم٘مدُم٦م ُمقضمزة قمـ «سمعؾقؼوت إزهرى فمعم صحقح ايمبُخورى وفمعم
يمسفورك ُػقرى» ًمت٤مج اًمنميٕم٦م اًمِمٞمخ اإلُم٤مم ؾمٞمدٟم٤م وُمرؿمدٟم٤م
ضمقاشى اظمحدث ا َّ
وُمقٟٓم٤م حمٛمد أظمؽم رو٤م ظم٤من اًم٘م٤مدري احلٜمٗمل إزهريُ ،مٗمتك اًمدي٤مر اهلٜمدي٦م-
أدام اهلل قمٛمره ،وأـم٤مل اهلل سم٘م٤مءه -ذيمر ؾمٌ٥م يمت٤مسمتف اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم «صحٞمح
ًمًٝم٤مرٟمٗمقرىش ،ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ إؾمت٤مذ حمٛمد
اًم ٌُخ٤مرى وقمغم طمقاؿمك اعمحدث ا َّ
أمحد اعمّمٌ٤مطمك رم ـمٌٕمتٝم٤م إومم اًمتك ىم٤مم سمٜمنمه٤م ُمـ جمٚمس اًمؼميم٤مت رم ؾمٜم٦م
2007م ،وىم٤مل«:يم٤مٟم٧م طمقار اعمحدث اًمًٝم٤مرٟمٗمقري ُمع همزارهت٤م ،واطمتقائٝم٤م
قمغم ومقائد ضمٚمٞمٚم٦م ُم٘متًٌ٦م ُمـ «ذوح اًمٌخ٤مريش وهمػمه٤م حتت٤مج إمم سمًط وإيْم٤مح
ذم سمٕمض اعمقاوع ،وإمم شمّمقي٥م وإصالح ذم ُمقاوع أظمر ،ومٓمٚم٥م جمٚمس
اًمؼميم٤مت ُمـ اًمٕمالُم٦م إزهري أن يٛمأل هذا اًمٗمراغ سم٘مٚمٛمف اجلقاد ،وم٘مٌؾ هذا
) ([آل ظؿران]2 :
) (أ خرجف افبخارى ىف صحقحف ،ـتاب إحؽام  ،باب ؿقل اهلل تعاػ ﴿ أصوعوا اهلل
وأصوعوا الرسول وأويل إمر منكم ﴾ ،،رؿؿ احلديث]44/ 8[ ،7 27/
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اًمٓمٚم٥م وأوم٤مد وأضم٤مد يمام شمرون ومٞمام ؾمٞم٠ميتً .مٙمٜمف ًمٙمثرة أؿمٖم٤مًمف وأؾمٗم٤مره ،واقمتالل
صحتف مل يتٛمٙمـ ُمـ اًمٜمٔمر ذم مجٞمع احلقار اعمٛمتدة ذم اعمجٚمديـ ُمـ «اًمّمحٞمحش.
سمؾ ٟمٔمر ذم قم٤مُم٦م طمقار اعمجٚمد إول ،ويمت٥م ُم٤م رآه ٓزُم٤مً أو ٟم٤مومٕم ً٤م .ووضمد قمغم
سمٕمض اعمقوققم٤مت سمحقصم ً٤م ورؾم٤مئؾ ُمًت٘مٚم٦م جلدّ ه اإلُم٤مم أمحد رو٤م اًم٘م٤مدري
اًمؼميٚمقي رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،وم٠مو٤مومٝم٤م إمم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف سمٕمد شمرمجتٝم٤م ُمـ إردي٦م إمم اًمٕمرسمٞم٦م
شمٕمٛمٞم ًام ًمٚمٜمٗمع ،وشمٙمثػم ًا ًمٚمٗمقائد ،وأؾمامء شمٚمؽ اًمرؾم٤مئؾ ُم٤م يكم:
()1

إهالك اًمقه٤مسمٞملم قمغم شمقهلم ىمٌقر اعمًٚمٛملم (1322هـ).

()2

قمٓم٤مي٤م اًم٘مدير ذم طمٙمؿ اًمتّمقير (1331هـ).

()3

ؿمٛمقل اإلؾمالم ٔسم٤مء اًمرؾمقل اًمٙمرام (1315هـ).

()4

شمٞمًػم اعم٤مقمقن ًمٚمًٙمـ ذم اًمٓم٤مقمقن (1325هـ).

وًمٚمٕمالُم٦م إزهري سمح٨م ظم٤مص ذم «حت٘مٞمؼ أن أسم٤م إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمًالم (شمـ٤مرح)
وًمٞمس (آزر)ش وًمف سمحقث ٟم٤مومٕم٦م أظمر يمام يراه٤م اًم٘مراء اًمٙمرامش .
( )

وؿد اصتؿؾ افؽتاب ظذ كبذة مقجزة ظـ حقاة اإلمام افبخارى ،بؼؾؿ :افعالمة
ادحدث افسفاركػقرى ،وكبذة ظـ حقاة افعالمة ادحدث افسفاركػقرى ،بؼؾؿ:
افعالمة ادػتك حمؿد كظام افديـ افرضقى ،وكبذة ظـ حقاة شقدكا ومرصدكا
ومقٓكا حمؿد أخس رضا خان إزهرى ،بؼؾؿ :خافد ادؽك ،وكبذة ظـ حقاة
صاحب افرشائؾ ،صقخ اإلشالم وادسؾؿغ إمام أهؾ افسـة اإلمام أمحد رضا
) ( ملطمقذة مـ مؼدمي «سمعؾقؼوت إزهرى فمعم صحقح ايمبخورى وفمعم ضمقاؾمك اظمحدث ايمسفوركػقرى» ،ايمتك ؿمبعً
مـ جمؾس ايمػمىموت زمؿبورك همقر ،اهلـد.
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خان افؼادرى احلـػك افزيؾقى رىض اهلل تعاػ ظـف ،بؼؾؿ ادحشك :حمؿد أخس
رضا خان افؼادرى حػظف اهلل.
فؼد وؾؼـا اهلل ظزوجؾ فص ِّػفا وختريج كصقصفا وإظدادها فؾطبع ،ؾؼؿـا بام يع:
( ) ترؿقؿ إحاديث وإبقاب (ادقجقدة ىف صحقح افبخارى) ظذ وؾؼ ما
رؿؿف ؾماد ظبد افباؿك
( ) ذـرمتقن إحاديث افتك ظ َّؾؼ ظؾقفا صقخـا إزهرى حػظف اهلل.
( )2ذـر حقاصك فؾؿحدث افسفاركػقرى ادعؾؼة ظؾقفا ـامؾة ىف اهلامش.
( )4ضبط افـصقص افتل وردت يف افتعؾقؼات.
( )5ختريج أيات افؼرآكقة
( )6ختريج إحاديث وأثار
( )7ظزوافـصقص إػ مصادرها.
( )8اشتخدام افرمز (خ) فـصقص افبخارى
( )9افتعريػ ببعض إظالم .
( ) 0ؾفرس افؽتب وإبقاب
( ) ؾفرس إحاديث افتك ؿام ظؾقفا بافتعؾقؼات صقخـا إزهرى حػظف اهلل.
( ) ثبت بلشامء أهؿ ادراجع وادصادر.
وٓ كدظل افؽامل فعؿؾـا ادتقاضع ؾافـؼص واخلطل مالزم فؾبؼ ،وفؽـ
حسبـا أكـا اجتفدكا وبذفـا ما يف وشعـا إلطفار هذه احلاصقة ادبارـة بادظفر
افالئؼ بؿـْزفتفا وؿقؿتفا افعؾؿقة بثقب جديد.
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واهلل مـ وراء افؼصد وهق اهلادي إػ شقاء افسبقؾ ،وصذ اهلل وشؾؿ وبارك ظذ
خر افذاـريـ وإمام ادتؼغ وخاتؿ افـبقغ ،شقدكا ٍ
حمؿد وظذ آفف وصحبف
أمجعغ.
افػؼر إػ اهلل ظز وجؾ

حممذ إمام الذَه القادرٌ األزهري
ؽػر اهلل فف وفقافديف
مـ أبـاء إزهر افؼيػ
 0صعبان ادعظؿ  42هـ
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كبذة فمـ ضمقوة اإلموم ايمبخورى رىض الل سمعولم فمـف
اؽمؿف و أرسسمف :هق إُم٤مم اًمدٟمٞم٤م رم احلدي٨م ،ؿمٞمخ اإلؾمالم أسمق قمٌد اهلل حمٛمـد سمــ
إؾمٛمٕمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٖمػمة سمـ َسم ْر ِد ُزسم٦م سمٗمتح ُمقطمدة ومًٙمقن راء ومدال ُمٝمٛمٚمـ٦م
اًمـزراع ،وسمردزسمـ٦م
ُمٙمًقرة ومزاى ؾم٤ميمٜم٦م ومٛمقطمدة ومٝم٤مء يمٚمٛمـ٦م وم٤مرؾمـٞم٦م ُمٕمٜم٤مهـ٤م:
ّ
جل ْٕمٗمك وامم سمخ٤مرا
جمقؾمك ُم٤مت قمٚمٞمٝم٤م ،واسمٜمف اعمٖمػمة أؾمٚمؿ قمغم يد اًمٞمامن اًمٌخ٤مرى ا ُ
اعمًٜم دى سمٗمتح اًمٜمقن ؿمـٞمخ
ويام ن هذا هق أسمق قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ يامن َ
جلٕمٗمك وٓء إؾمالم.
اًم ٌُخ٤مرى ،وإ ّٟمام ىمٞمؾً :مٚم ٌُخ٤مرى ُضمٕمٗمك ٕ ّٟمف ُمقمم يامن ا ُ
ٞمػ اجلًؿً ،مـٞمس سم٤مًمٓمقيـؾ ،وٓسم٤مًم٘مّمـػم،
مـوومبف وهمضوئؾف :ويم٤من اًم ٌُخ٤مرى َٟم ِح َ
وُمتقر ًقم٤م ،وورث ُمـ أسمٞمف ً
يمثػما ،ومٙمـ٤من يتّمـدّ ق سمـف،
ويم٤من زاهدً ا رم اًمدٟمٞم٤م
ّ
ُم٤مٓ ً
ويم٤من ىمٚمٞمؾ إيمؾ ضمدا ،يمثػم اإلطمً٤من إمم اًم َّٓم َٚمٌَ ِ٦مُ ،مٗمر ًـم٤م رم اجلقد واًمٙمرم.
مقيمده :وا ّشمٗم٘مقا قمغم أن اًمٌخ٤مرى ُوًمِدَ َسمٕمد صالة اجلٛمٕم٦م ًمثالث قمنمة ظمٚم٧م ُمــ
ؿمقال ؾمٜم٦م أرسمع وشمًٕملم وُم٤مئ٦م.
وهموسمف :وأ ّٟمف ُشمقرم ًمٞمٚم٦م اًمًٌ٧م قمٜمد صالة اًمٕمِم٤مء ًمٞمٚم٦م قمٞمد اًمٗمٓمر ،و ُدومـ يقم اًمٗمٓمر
ؾم٧م ومخًلم وُم٤مئتلم ،وًمف اصمٜمت٤من وؾمتقن ؾمـٜم٦م إ ّٓ صمالصمـ٦م قمنمـ
سمٕمد اًمٔمٝمر ؾمٜم٦م ّ
يق ًُم٤م ،و ُدومـ "سمخرشمٜمؽ" ىمري٦م قمغم ومرؾمخلم ُمــ "ؾمـٛمر ىمٜمـد" ،ومل يٕم٘مـ٥م وًمـدا
وووع رم ُطمٗمرشمف وم٤مح ُمـ ُشمراب ِ
ىمؼمه رائح٦م ـم ّٞمٌ٦م يم٤معمًـؽ،
ذيمرا ،وعم٤م ُصغم قمٚمٞمف ُ
وضمٕمؾ اًمٜم٤مس خيتٚمٗمقن إمم ىمؼمه ُمد ًة ،ي٠مظمذون ُمـ شمراب ىمـؼمه ،ويتٕمجٌـقن ُمــ
ذًمؽ ،وًمٜمٕمؿ ُم٤مىمٞمؾ:
جمبل ٌمىــشيه درمه اثـركرد
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َگروً مه ٌمبن خبكم كہ ٌستم
شمـوء ايمعؾامء فمؾقف:
رأي٧م اًمٜمٌك صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ رم اعمٜمـ٤مم ،وُمٕمـف مج٤مقمـ٦م ُمــ
ومول زمعضفؿُ :
وم٘مٚم٧مُ :م٤م وىمقومؽ هٜم٤م يـ٤م
اًمًال َم
اًمّمح٤مسم٦م ،وهق واىمػ،
ُ
ُ
قمكم َّ
ومًٚمٛم٧م قمٚمٞمف ،ومر َّد َّ
ومٚمام يمـ٤من سمٕمـد أيـ٤مم سمٚم َٖمٜمـك ُمقشمُـف
رؾمقل اهلل! ىم٤مل :أٟمتٔمر حمٛمد سمـ إؾمٛمٕمٞمؾ ىم٤ملّ :
رأي٧م اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٞمٝمـ٤م،
ومٜمٔمرت وم٢مذا هق ىمد ُم٤مت رم اًمً٤مقم٦م اًمتك ُ
ُ
ىمدرت قمغم أن أزيد ُمـ قمٛمـري
وروى قمـ ضمٕمٗمر سمـ أقملم اعمروزى ،أ ّٟمف ىم٤ملً :مق
ُ
ُمقت أطمـد ُمــ اًمٜمـ٤مس ،وُمـقت اًمٌخـ٤مرى
رم ُقمٛمر اًم ٌُخ٤مرى ًمٗمٕمٚمتُفٕ :ن ُمقيت ُ
ذه٤مب اًمٕمٚمؿ ،وُمقت َ
اًمٕم٤ممل ،وٟمِ ْٕمؿ ُم٤م ىمٞمؾ:
إذا ُم٤م ُم٤مت ذو قمٚمؿ وومتــقى
وم٘مد وىمٕم٧م ُمـ اإلؾمالم صمٚمٛم٦م
* وومد مجع ايمبعض شم٤مريخ وٓدشمف ،وُمدة طمٞم٤مشمف ،وووم٤مشمف رم سمٞم٧م وىم٤مل:
يم٤من اًمٌخ٤مرى طم٤موم ًٔم٤م وحمد ًصم٤م

مجع اًمّمحٞمح ُمٙمٛمؾ اًمتحرير

ُمــٞمالده صـدق وُمدة قمٛمره

وومٞمٝم٤م محٞمـد واٟم٘م٣م رم ٟمـــقر

ومول ايمػرزمرى :رأي٧م حمٛمد سمـ إؾمٛمٕمٞمؾ اًمٌخ٤مرى رم اًمٜمقم ظمٚمػ اًمٜمٌـك صـغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،واًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٛمِمك ،يمٚمام رومع ىمدُمف ووع اًمٌخ٤مرى
ىمد َُمف رم ذًمؽ اعمقوع.
*وفمـ حمؿد زمـ محدُ و َيف ومول :ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ إؾمٛمٕمٞمؾ اًمٌخ٤مرى ي٘مقل :أطمٗمظ
ُم٤مئ٦م أًمػ طمدي٨م صحٞمح ،وُم٤مئتك أًمػ طمدي٨م همػم صحٞمح.
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* وفمـ حمؿد زمـ زمشور ؿمٞمخ اًمٌخ٤مرى وُمًٚمؿ ،ىم٤مل :طمٗم٤مظ اًمدٟمٞم٤م أرسمٕم٦م :أسمقزرقم٦م
سم٤مًمرى ،وُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج سمٜمٞمً٤مسمقر ،وقمٌد اًمرمحـ اًمدارُمك سمًٛمرىمٜمد ،وحمٛمد سمـ
إؾمٛمٕمٞمؾ سمٌخ٤مرا.
سم٤مزرقمـ٦م سمـ٤مًمرى ،وحمٛمـد سمــ
ظمرضمـ٧م ظمراؾمـ٤من صمالصمـ٦م :أ ُ
*ومول فمعم زمـ ضمجرَّ :
إؾمٛمٕمٞمؾ سمٌخ٤مرا ،واًمـدارُمك سمًـٛمرىمٜمد .ىمـ٤مل :واًمٌخـ٤مرى أقمٚمٛمٝمـؿ وأسمٍمـهؿ
وأومٝمٛمٝمؿ.
* ومول اإلموم أمحد زمـ ضمـبؾُ :م٤م أظمرضم٧م ظمراؾم٤من ُمثؾ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ.
*ىم٤مل إؾمحؼ سمـ راهقيف :ي٤مُمٕمنم أصح٤مب احلـدي٨م :اٟمٔمـروا إمم هـذا اًمِمـ٤مب
وايمتٌقا قمٜمف ،وم٢م ّٟمف ًمق يم٤من رم زُمـ احلًـ اًمٌٍمىٓ ،طمت٤مج إًمٞمف عمٕمرومـ٦م احلـدي٨م
ووم٘مف.
*ومول أزمقفمقسك ايمؼممذى :مل أر سم٤مًمٕمراق وٓ سمخراؾم٤من رم ُمٕمٜمك ِ
اًمٕم َٚمؾ ،واًمت٤مريخ،
وُمٕمروم٦م إؾم٤مٟمٞمد ،أقمٚمؿ ُمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ.
*وروى فمـ اإلموم مسؾؿ زمـ احلجوج :أ ّٟمف ىم٤مل ًمٚمٌخ٤مرى ٓ :يٌٖمْمؽ إ ّٓطم٤مؾمد،
َوأ ْؿمٝمد ّٟمإف ًمٞمس رم اًمدٟمٞم٤م ُمثٚمؽ.
*وروى احلوىمؿ أزمق فمبد الل رم «شم٤مريخ ٟمٞمً٤مسمقرش سم٢مؾمٜم٤مده قمـ أمحد سمــ محـدون
ىم٤مل :ضم٤مء ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج إمم اًمٌخ٤مرى وم٘مٌّؾ سمـلم قمٞمٜمٞمـف ،وىمـ٤ملَ :د ْقمٜمـك ُا َىمٌـؾ
رضمٚمٞمؽ ي٤م أؾمت٤مذ إؾمت٤مذيـ! وي٤م ؾمٞمد اعمحدصملم! وي٤م ـمٌٞم٥م احلدي٨م رم ِقم َٚمٚمف!
قمٚمـؿ
*ومول اإلموم حمؿد زمـ إؽمحؼ زمـ طمزيؿيُ :م٤م رأيـ٧م حتـ٧م أديـؿ اًمًـامء ،أ َ
سمحدي٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مرى.
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*ومول احلوهمظ أزمق ايمػضؾ حمؿد زمـ ؿموهر اظمؼدؽمك :وطمًـٌؽ سم٢مُمـ٤مم إئٛمـ٦م اسمــ
ظمزيٛم٦م ي٘مقل ومٞمف :هذا اًم٘مقل ُمع ًُم ِ٘م ّٞمف إئٛم٦م واعمِم٤ميخ ذ ًىم٤م وهمر ًسم٤م.
مشوئخف:
ورم «اًمتٝمذي٥م» ىم٤مل احل٤ميمؿ أسمق قمٌد اهلل رم«شمـ٤مريخ ٟمٞمًـ٤مسمقرش :ممــ ؾمـٛمع ُمٜمـف
اًمٌخ٤مرى سمٛمٙم٦م :أسمق اًمقًمٞمد أمحد سمـ حمٛمد إزرىمك ،وقمٌد اهلل سمــ يزيـد اعم٘مـرى،
اًمّم٤مئغ ،وأسمق سمٙمر قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم احلٛمٞمدى.
وإؾمٛمٕمٞمؾ سمـ ؾم٤ممل ّ
وأومرانؿ زموظمديـي :إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر اخلزاُمك ،وُمٓمرف سمـ قمٌد اهلل ،وإسمراهٞمؿ سمـ
محزة ،وأسمق صم٤مسم٧م حمٛمد سمـ قمٌٞمد اهلل ،وقمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل إُويًك.
وأومرانؿ زمويمشوم :حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٗمري٤مسمك ،وأسمق اًمٜمٍم إؾمـحؼ سمــ إسمـراهٞمؿ،
وآدم سمـ أسمك أي٤مس ،وأسمق اًمٞمامن احلٙمؿ سمـ ٟم٤مومع ،وطمٞمقة سمـ ُذيح.
وأومرانؿ زمبخورا :حمٛمد سمـ ؾمالم اًمٌٞمٙمٜمدى ،وقمٌد اهلل سمـ حمٛمد ،اسمـ اعمًـٜمدى،
وه٤مرون سمـ إؿمٕم٨م.
وأومرانؿ زمؿرور :قمغم سمـ احلًـ سمـ ؿم٘مٞمؼ ،وقمٌدان ،وحمٛمد سمـ ُم٘م٤مشمِؾ.
وأومرانؿ زمبؾخُ :مٙمك سمـ إسمراهٞمؿ ،وحيٞمك سمـ سمِ ْنم ،وحمٛمد سمـ أسم٤من ،واحلًـ سمــ
ؿمج٤مع ،وحيٞمك سمـ ُمقؾمك ،وىمتٞمٌ٦م.
وأومرانؿ ومد أىمثر هبو وهبراة :أمحد سمـ أسمك اًمقًمٞمد احلٜمٗمك .وزمـقسوزمقر :حيٞمـك سمــ
حيٞمك ،وسمنم سمـ احلٙمؿ ،وإؾمحؼ سمـ راهقيف ،وحمٛمد سمـ راومع ،وحمٛمد سمــ حيٞمـك
اًمذهغم.
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وأومرانؿ زمويمرى :إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك .وزمبغداد :حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمٓمٌ٤مع ،وحمٛمد سمـ
وهي٩م سم٤مًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م واجلٞمؿ ،اسمـ اًمٜمٕمامن ،وأمحد سمـ طمٜمٌؾ.
ؾم٤مسمؼُ ،
وأومرانؿ ِ
زمقاؽمط :طمً٤من سمـ طمً٤من ،وطمً٤من سمـ قمٌد اهلل ،وؾمٕمٞمد سمـ ؾمٚمٞمامن.
اعمح َؼم سمٗمتح
وأومرانؿ زمويمبٌمة :أسمق قم٤مصؿ اًمٜمٌٞمؾ ،وصٗمقان سمـ قمٞمًك ،وسمدل سمـ َ
احل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م ،واًمٌ٤مء اعمقطمدة ،وطمرُمك سمـ قمامرة ،وقمٗم٤من اسمـ ُمًٚمؿ ،وحمٛمد سمــ
قمرقمرة ،وؾمٚمٞمامن سمـ طمرب ،وأسمق اًمقًمٞمد اًمٓمٞم٤مًمًك ،وقم٤مرم ،وحمٛمد سمـ ؾمٜم٤من.
وأومرانؿ زمويمؽقهمي :قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك ،وأسمق ٟمٕمٞمؿ ،وأمحد سمـ يٕم٘مقب ،وإؾمامقمٞمؾ
سمـ أسم٤من ،واحلًـ سمـ اًمرسمٞمع ،وظم٤مًمد سمـ خمٚمد ،وؾمٕمد سمـ طمٗمص ،وـمٚمؼ سمـ َهم َّٜم٤مم
همً٤من.
سم٤معمٕمجٛم٦م ،وقمٛمر سمـ طمٗمص ،وومروة ،وىمٌٞمّم٦م سمـ قم٘مٌ٦م ،وأسمق ّ
وأومرانؿ زمؿٌم :قمثامن سمـ ص٤مًمح ،وؾمٕمٞمد سمـ أسمك ُمريؿ ،وقمٌد اهلل سمــ صـ٤مًمح،
وأ محد سمـ َ ٌِ
ؿمٞم٥م ،واصٌغ سمـ اًم َٗمرج ،وؾمٕمٞمد سمـ قمٞمًـك ،وؾمـٕمٞمد سمــ يمثـػم سمــ
همٗمػم ،وحيٞمك سمـ قمٌد اهلل سمـ سمٙمـػم .وأومررانؿ زمرويزيرة :حمٛمـد سمــ قمٌـد اعمٚمـؽ
احلراٟمك ،وأمحد سمـ يزيد احلراٟمك ،وقمٛمر سمـ ظمٚمػ ،وإؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اهلل اًمرىمك.
رضمالسمف ذم ؿمؾى ايمعؾؿ:
ومول احلوىمؿ :أسمق قمٌد اهلل وم٘مد رطمؾ اًمٌخ٤مرى -رمحف اهلل شمٕمـ٤ممم -إمم هـذه اًمـٌالد
ٞم٧م
اعمذيمقرة رم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،وأىم٤مم رم يمؾ ُمديٜم٦م ُمٜمٝم٤م قمغم ُمِم٤مخيٝم٤م ،ىم٤مل :وإٟمام َؾم َّٛم ُ
ُمـ يمؾ ٟم٤مطمٞم٦م مج٤مقم٦م ُمـ اعمت٘مدُملمً ،مٞمًُتدل سمف قمغم قم٤ممم إؾمٜم٤مده ،وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.
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*ورويـو فمـ اخلطقى ايمبغدادى -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -ىم٤مل :رطمؾ اًمٌخـ٤مرى -رمحـف
اهلل شمٕم٤ممم -إمم حمدصمك إُمّم٤مر ،ويمت٥م سمخراؾم٤من ،واجلٌ٤مل ،وُمدن اًمٕمراق يمٚمٝم٤م،
ٍ
دومٕم٤مت.
وسم٤محلج٤مز ،واًمِم٤مم ،وُمٍم ،وورد سمٖمداد
*ور ويـو مـ صمفوت فمـ صمعػر زمـ حمؿد ايمؼطون ،ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م اًمٌخ٤مرى :ي٘مقل:
يمتٌ٧م قمـ أًمػ ؿمٞمخ ُمـ اًمٕمٚمامء وزي٤مدة ،وًمٞمس قمٜمدى طمدي٨م ٓ ،أذيمر إؾمٜم٤مده.
ُ
سمالمذسمف:
وأمو أطمذون فمـ ايمبخورى ،وم٠ميمثر ُمـ أن حتّمقا ،وأؿمٝمر ُمـ أن يذيمروا .وىمـد
رويٜم٤م قمـ اًمٗمرسمرى ىم٤مل  :ؾمٛمع اًمّمحٞمح ُمـ اًمٌخ٤مرى شمًٕمقن أًمـػ رضمـؾ ،ومـام
سم٘مك أطمد يرويف همػمى ،وىمد روى قمٜمف ظمالئؼ همػم ذًمـؽ ،وممــ روى قمٜمـف ُمــ
إئٛم٦م إقمالم ،أسمق احلًلم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ص٤مطم٥م اًمّمحٞمح ،وأسمـق قمٞمًـك
اًمؽمُمذى ،وأسمق قمٌد اًمرمحـ اًمٜمً٤مئك ،وأسمق طمـ٤مشمؿ ،وأسمـق زرقمـ٦م اًمرازيـ٤من ،وأسمـق
إؾمحؼ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمحؼ احلرسمك اإلُم٤مم ،وص٤مًمح سمـ حمٛمد سمــ ضمـزرة احلـ٤مومظ،
وأسمق سمٙمر سمـ ظمزيٛم٦م ،وحيٞمك سمـ حمٛمد سمـ ص٤مقمد ،وحمٛمد سمـ قمٌد اهلل ُمٓملم ،ويمؾ
ه١مٓء أئٛم٦م طمٗم٤مظ ،وآظمرون ُمـ احلٗم٤مظ وهمػمهؿ اٟمتٝمك.
ظمرضم٧م "يمت٤مب اًمّمحٞمح" ُمـ زهآء
ورم «اًمتٞمًػم» ىم٤مل اًمٌخ٤مرى رمحف اهلل شمٕم٤مممَّ :
ؾمتامئ٦م أًمػ طمدي٨م ،وُم٤م ووٕم٧م ومٞمف طمديث٤م إٓ وصٚمٞم٧م ريمٕمتلم.
وعم٤م َىم ِدم سمٖمـداد ضمـ٤مءه أصـح٤مب احلـدي٨م ،وأرادوا اُمتح٤مٟمَـف وم َٕمٛمـدوا إمم ُم٤مئـ٦م
طمدي٨م ،وم٘مٚمٌقا ُمتقهن٤م ،وأؾم٤مٟمٞمده٤م ،ودومٕمقه٤م إمم قمنمـة رضمـ٤مل ،وأُمـروهؿ ،أن
يٚم٘مقه٤م إًمٞمف ،وم٤مٟمتدب رضمؾ ُمٜمٝمؿ ،ومً٠مًمف قمـ طمدي٨م ُمٜمٝم٤م ،وم٘م٤مل ٓ :أقمرومف ومً٠مًمف
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قمـ آظمر ،وم٘م٤مل ٓ :أقمرومف طمتك ومرغ ُمـ اًمٕمنمة ،ومٙم٤من طم٤مًمف ُمٕمف يمـذًمؽ إمم اـ٤مم
اًمٕمنمة ،واًمٌخ٤مرى ٓ يزيدهؿ قمغم ىمقًمف ٓ :أقمرومف .وم٠مُم٤م اًمٕمٚمٛمآء ومٕمرومقا سم٢مٟمٙمـ٤مره
أ ّٟمف قم٤مرف ،وأُم٤م همػمهؿ ،ومٚمؿ ُيدريمقا ذًمـؽ ،ومٚمـام ومرهمـقا ،اًمتٗمـ٧م اًمٌخـ٤مرى إمم
إول ُمٜمٝمؿ ،وم٘م٤مل :أُم٤م طمديثؽ إول ومٝمق يمذا ،وأُم٤م اًمث٤مٟمك ومٙمذا ،قمغم اًمٜمًؼ إمم
آظمر اًمٕمنمة ،ومر ّد َّ
يمؾ ُمتـ إمم إؾمٜم٤مده ،ويمؾ إؾمٜم٤مد إمم ُمتٜمف ،صمؿ ومٕمؾ سم٤مًمٌ٤مىملم ُمثـؾ
ىمر اًمٜم٤مس ًمف سم٤محلٗمظ ،وأذقمٜمقا ًمف سم٤مًمٗمْمؾ ،اٟمتٝمك.
ذًمؽ ،وم٠م ّ
مصـػوسمف:
ويمؾبخورى مصـػوت همـػم «اًمّمـحٞمحش يمــ«إدب اعمٗمـردش و«رومـع اًمٞمـديـ رم
اًمّمالةش و«اًم٘مرآة ظمٚمػ اإلُم٤ممش و«سمر اًمقاًمديـش و«اًمت٤مريخ اًمٙمٌػمش و«إوؾمطش
و«اًمّمٖمػمش ،و«ظمٚمـؼ أومٕمـ٤مل اًمٕمٌـ٤مدةش و«يمتـ٤مب اًمْمـٕمٗم٤مءش و«اجلـ٤مُمع اًمٙمٌـػمش
و«اعمًٜمد اًمٙمٌػمش و«يمت٤مب إذسم٦مش و«يمت٤مب اهلٌ٦مش و«أؾم٤مُمك اًمّمح٤مسم٦مش و«يمت٤مب
اًمٕمٚمؾش و«يمت٤مب اًمقضمدانش و«يمت٤مب اعمًٌقطش وهمػم ذًمؽ.
ور ِوى فمـف :أ ّٟمف ىم٤مل :روي٧م احلدي٨م قمـ أًمػ وصمامن ُم٤مئ٦م حمدث.
ُ
روى قمٜمف ُم٤مئ٦م أًمػ حمدث.
وروى فمـف :ظمٚمؼ يمثػم ،ىمٞمؾَ :
َ
هذه ٟمٌذة ُمـ ؿمامئٚمف ،وصٗم٤مشمف ،ىم٤مل اًمٜمقوى رم «اًمتٝمذي٥مش :وُمٜم٤مىمٌف ٓ ُشمًت٘مَم،
خلروضمٝم٤م قمـ أن حتَم ،وهك ُمٜم٘مًٛم٦م إمم طمٗمظ ،ودراي٦م ،واضمتٝم٤مد رم اًمتحّمٞمؾ،
ورواي٦م ،وٟمًؽ ،وإوم٤مدة وورع ،وزه٤مدة ،وحت٘مٞمؼ ،وإشم٘م٤من ،وقمرومـ٤من ،وأطمـقال،
ويمراُم٤مت ،وهمػمه٤م ُمـ اعمٙمرُم٤مت -رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمـف وأروـ٤مه ،ومجـع سمٞمٜمـك
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وسمٞمٜمف ،ومجٞمع أطمٌ٤مئٜم٤م رم دار يمراُمتف ُمع ُمـ اصـٓمٗم٤مه ،وضمـزاه قمٜمّـ ك وقمــ ؾمـ٤مئر
اعمًٚمٛملم أيمٛمؾ اجلزاء ،وطمٌ٤مه ُمـ ومْمٚمف أسمٚمغ احلٌ٤مء.

( )

) (1يمت٥م هذه اًمؽممج ٦م اًمِمٞمخ اعمحدث احل٤مومظ اعمقٟٓم٤م اعمقًمقى أمحد قمغم اًمًٝم٤مرٟمٗمقرى

(صحٞمح اًمٌخ٤مرى.)4-3/1:
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أضمقال اظمحدث ايمسفوركػقرى
حمشك صحقح ايمبخورى
هق اعمحدث ،احل٤مومظ اًمٗم٘مٞمف اًمِمٞمخ ُمقًمٞمٜم٤م أمحد قمـغم احلٜمٗمـك اعمِمـٝمقر سم٤معمحـدث
اًمًٝم٤مرٟمٗمقرى  ،ىم٤مل رم طم٘مف شمٚمٛمٞمذه إرؿمد ،إؾمـد إؿمـد اًمٕمالُمـ٦م اعمحـدث
وص أمحد اًمًقرشمك اًمذى يم٤من ُِمـ ُظم َّٚم ِ
ص أصدىم٤مء اًمٕمالُم٦م اإلُمـ٤مم أمحـد روـ٤م
اًم٘م٤مدرى اًمؼميٚمقى رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم :
ىم٤مل اعمؽمضمؿ  :إٟمك ىمد طميت سمٕمد ُم٤م ومرهم٧م ُمـ اًمٙمت٥م اًمدرؾمـٞم٦م طميـة ؾمـٞمد
اًمٗم٘مٝم٤مء قمالُم٦م اًمزُم٤من  ،شمرمج٤من احلدي٨م واًم٘مرآن  ،طم٤مومظ اًمقىم٧م ُمقٟٓم٤م احلـ٤مومظ
اًمِمٞمخ اعمحدث أمحد قمغم اًمًٝم٤مرٟمٗمقرى شمٖمٛمده اهلل سم٤مًمٖمٗمران اعمٕمٜمقى واًمّمـقرى
ًمتحّمٞمؾ اًمٗمـ اًمنميػ ،واًمٕمٚمؿ اعمٜمٞمػ ،اًمذى أطم٤مديثف ظمػم إطم٤مدي٨م أقمٜمك ومـ
إطم٤مدي٨م ،وم٘مرأت قمٚمٞمف إُمٝم٤مت اًمً ّ٧م  ،وُم١مـم٤م اإلُم٤مم حمٛمـد ىمـراءة وؾمـامقم٦م
وريض قمٜمل وروٞم٧م قمٜمف  ،وم٠مضم٤مزٟمك ُمروي٤مشمف وُمًٛمققم٤مشمف إِضم٤مز ًة قم٤م ُّم ً٦م وأُمرٟمـك
سمتدريًف وسم٤مٓؿمتٖم٤مل سمٜمنمه ودقم٤مزم سم٤مًمؼميم٦م ومرظمّمٜمل .....اًمخ .

( )

وىمد ؿمٖمػ اعمحدث اعمٛمدوح سمخدُم٦م احلدي٨م اًمنميػ درؾمف ،وذطمف ،وٟمنمه،
وسف قمدّ ة ؾمٜملم ُمـ قمٛمره رم شمّمحٞمح "اجل٤مُمع اًمّمحٞمح" ًمإلُمـ٤مم
ـمقل احلٞم٤مة َ
اًمٌخ٤مرى رمحف اهلل شمٕم٤ممم وقم َّٚمؼ قمٚمٞمف طمقار ٟم٤مومٕم٦م ُشمٖمٜمك قمـ ّ
طمؾ اًمٙمت٤مب ،وقمــ

)ُ(1م٘مدُم٦م ذح ُمٕم٤مٟمك أصم٤مر.]5/1[ :
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يمثرة اًمتّمٗمح ،وُمراضمٕم٦م اًمنموح اعمًٌقـم٦م ًمٚمدّ ارؾملم واًمٓم٤مًمٌلم  ،أووـح ومٞمٝمـ٤م
ُمٕم٤مٟمٞمف وٟم َّ٘مـح ُمٓم٤مًمٌـف ووـ ٌَّط ُم٤ماؾمتِمـٙمؾ ُمــ أًمٗم٤مفمـف وسمـلم أؾمـامء اًمرضمـ٤مل،
ِ
طمدي٨م اًمٌـ٤مب رم ُمقوـع
ُم٤مُمر ُمـ
وإٟمً٤مب ،واًمٙمٜمك ،وإًم٘م٤مب ،وأرؿمد إمم َّ
ٍ
طمـقاش ضم٤مُمٕمـ٦م ًمٙمِمـػ ُمـ٤م
وُم٤م ي٠مشمك ُمٜمف رم سم٤مب آظمر ُمع رىمؿ اًمّمٗمح٦م  ،ومٝمك
حيت٤مج إًمٞمف ًمٙمقهن٤م ّ
ُمٚمخّم٦م ُمـ «ذوح اًمٌخ٤مرىش ،و«اعمِمٙم٤مةش واًمٙمت٥م اعمتداوًم٦م
رم اًمٗم٘مف احلٜمٗمك ،وهمػمه٤م.
واًمٙمت٥م اًمتك اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م يمثػم ٌة ُمٜمٝم٤م «قمٛمدة اًم٘م٤مرئش و«ومتح اًمٌ٤مرىش و«اعمرىمـ٤مةش
ُ
و«اًمٚمٛمٕم٤متش و«ُمٕم٤مٟمك أصم٤مرش و«جمٛمع اًمٌح٤مرش و«اعمِم٤مرقش و«هتذي٥م إؾمـامءش
و«اًمدر اعمخت٤مرش وذوطمف و«اهلداي٦مش و«ومتح اًم٘مديرش و«اًمٙمٗم٤مي٦مش و«ذح اًمقىم٤مي٦مش
و«اًمٙمٜمزش و«اًمٙم٤مرمش وهمػمه٤م  -وهذا ٌ
دًمٞمؾ قمغم ؾمٕم٦م اـمالقمف  -وهق ُمع هذا ي٘مقل
«أرضمق ُمـ اًمٜم٤مفمريـ ومٞمف سمٜم٤مفمرة اإلٟمّم٤مف أن يٕمذروين رم اًم َٕمثرات و َي ُٛم ٜمّـقا قمـكم
اًمز ّٓت سم٤محلًٜم٤مت  ،وم٢م ّن اخلٓم٠م واًمٜمًٞم٤من ىم ّٚم ام خيٚمق ُمٜمف َّاًمٜم٤مسش .وإُمر يمام
سمتدارك ّ
ىم٤مل وؾمٜمذيمر ؿمٞمئً٤م ُمٜمف .
معتؼداسمف ّ :إين ـم٤مًمٕم٧م أـمراوم ً٤م ُمـ طمقاؿمٞمف قمغم "صحٞمح اًمٌخ٤مرى" وقمغم "ضم٤مُمع
اًمؽمُمذى" وم٤مٟمتخٌ٧م ُمٜمٝم٤م ُم٤مواومؼ ومٞمف أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م  ،وُم٤م ظمـ٤مًمػ ومٞمـف ُمــ
اًمٕم٘م٤مئد واًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م .
أُم٤م ُم٤مواومؼ ومٞمف أهؾ اًمًٜم٦م ومٝمق قم٘مٞمدة قمٚمؿ اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـٚمؿ سم٤مًمٖمٞمـ٥م ،
وقم٘مٞمدة ؿمٗم٤مقمتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕهؾ اًمٙمٌ٤مئر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهمػممه٤م .
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ويمذا واومؼ رم اًمٗمروع  :رم ضمقاز اًمًٗمر ًمزي٤مرة ىمٌـقر اًمّمـ٤محللم  ،وضمـقاز ا ـ٤مذ
اعمً٤مضمد رم ضمقارهؿ وهمػمهؿ ومٜمذيمر ومٞمام يغم :
فمؼقدة فمؾؿ ايمـبك صعم الل فمؾقف وؽمؾؿ زمويمغقى:
ىم٤مل رم سم٤مب «أن وم٘مراء اعمٝم٤مضمريـ يدظمٚمقن اجلٜم٦م ىمٌؾ أهمٜمٞم٤مئٝمؿ ش حتـ٧م طمـدي٨م :
يدظمؾ اًمٗم٘مراء اجلٜم٦م ىمٌؾ إهمٜمٞم٤مء سمخٛمس ُم٤مئ٦م قم٤مم  ،وٓشمٔمـٜمـ أن هـذا اًمت٘مـدير
ِ
نـ
وأُمث٤مًمف جيرى قمغم ًمً٤من اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ضمزا ًوم٤م وٓسم٤مٓشمٗم٤مق سمـؾ ًم ر
أدريمف وٟمًٌ ٍ٦م أطم٤مط هب٤م قمٚمٛمف وم٢مٟمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُم٤ميٜمٓمؼ قمـ اهلقى  -يمـذا
رم اًمٓمٞمٌك .-

( )

وىم٤مل :رم سم٤مب اًمدظمقل قمغم اعمٞم٧م سمٕمد اعمقت إذا أدرج رم أيمٗم٤مٟمف ( ىمقًمف ُ :م٤م ُيٗمٕمؾ
سمك ) يمٚمٛم٦م "ُم٤م" ُمقصقًم٦م ،أو اؾمتٗمٝم٤مُمٞم٦م  ،ىم٤مل اًمداؤدىُ " :مـ٤م يٗمٕمـؾ ي " وهـؿ
اًمّمقاب " سمف" أى سمٕمثامن  .وىمٞمـؾ  :ىمقًمـف "ُم٤ميٗمٕمـؾ ي" حيتٛمـؾ أن يٙمـقن ىمٌـؾ
ٟمٗمك ًمٚمدراي٦م اعمٗمّمٚم٦م -ك-
إقمالُمف سم٤مًمٖمٗمران ًمف  ،أو اعمرادُم٤م يٗمٕمؾ ي رم اًمدٟمٞم٤م  ،أو ر
ع.

( )

وىم٤مل :رم سم ٤مب ُم٤محيذر ُمـ زهرة اًمدٟمٞم٤م واًمتٜم٤مومس ومٞمٝم٤م حت٧م طمدي٨م  :واهللِ َٕٟمٔمـر
إمم طمقى أن «ىمقًمفٟٕ :مٔمر إمم طمقى إمم آظمر احلدي٨مش ومٞمف إصمٌ٤مت احلـقض

)(1طم٤مؿمٞم٦م ضم٤مُمع اًمؽمُمذى.]58/2[ :
) (2طم٤مؿمٞم٦م صحٞمح اًمٌخ٤مرى.]166/1[ :
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إظمٌ٤مر سم٤مًمٖمٞم٥م ُمٕمجزة ًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمـٚمؿ
اعمقرود  ،وأٟمف خمٚمقق اًمٞمقم  ،وومٞمف
ٌ
–ك.

( )

وىم٤مل رم سم٤مب ىمقل اهلل﴿ :عَائُِ ايٞػَِٝبٔ ؾًٜٜا ُٜع٢ٗٞشُ عًَ ٢ٜغِٜٝبٔ٘ٔ أٜسَذّا﴾ ) ﴿ ،إ ٖٕ٢ايًَ٘٤
(

عِٔٓذَ ُٙعًٔ ُِٞايظٖاعَ﴾ٔ١

( )

«ىمقًمف  :سم٤مب ىمقل اهلل َ :فم ِوِل ُ ايمْ َ قْغ ِ
ى .......اًمخش واًمٖمرض

أيْم٤م رد قمغم اعمٕمتزًم٦م طمٞم٨م ىم٤مًمقا  :إ َّٟمف قم٤ممل سمال
ُمـ اًمٌ٤مب إصمٌ٤مت صٗم٦م اًمٕمٚمؿ وومٞمف ً
قمٚمؿ وم٠مور َد هٜم٤م مخس ىمٓمع ُمـ مخس آي٤مت – ىمقًمف    ﴿ :

 ) ("﴾        أى اظمت٤مره  ،واًمرؾمقل :
إ ُّم٤م مجٞمع اًمرؾمؾ  ،أو ضمؼميؾ ٕٟمف اعمٌ ّٚمغ هلؿ  ،واظمتٚمػ رم اعمراد «سم٤مًمٖمٞم٥مش وم٘مٞمؾ :
هق قمغم قمٛمقُمف  ،وىمٞمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمقطمك ظم٤مص٦م  ،وىمٞمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٕمٚمؿ اًمً٤مقم٦م
وهق وٕمٞمػ ٕ ّن قمٚمؿ اًمً٤مقم٦م مم ّ٤م اؾمت٠مصمره اهلل سمٕمٚمٛمف إِ ّٓ أن ذه٥م ىم٤مئؾ ذًمؽ سم٠من
آؾمتثٜم٤مء ُمٜم٘مٓمع  -ا هـ -أى ومال يٙمقن ىمقًمف وٕمٞم ًٗم٤م .

( )

إصموزمي اظمصقم دفمقة ايمـبل صعم الل فمؾقف وؽمؾؿ واصمبي :

) (1طم٤مؿمٞم٦م صحٞمح اًمٌخ٤مرى.]951/2[ :
)[(2اجلـ]26 :
)ً[(3م٘مامن]34 :
)[(4اجلـ]27-26 :
) (5طم٤مؿمٞم٦م صحٞمح اًمٌخ٤مرى.]1097/2[ :
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ىم٤مل رم سم٤مب إذا د َقم ِ
٧م إ ّم وًمده٤م رم اًمّمالة  :وىم٤مل ص٤مطم٥م اًمتقوـٞمح  :وسح
َ
أصح٤مسمٜم٤م وم٘م٤مًمقا ُ :مـ ظمّم٤مئص اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أ َّٟمف ًمق دقم٤م إٟمً٤م ًٟم٤م وهق
رم اًمّمالة وضم٥م قمٚمٞمف اإلضم٤مسم٦م وٓشمٌٓمؾ صالشمف َىم٤مًمف اًمٕمٞمٜمك ) ( .وىم٤مل رم سمـ٤مب ُمـ٤م
َجقبُ قا ِ َّ َ ِولليمِؾرؽم ِ
ضم٤مء رم وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم ْ ﴿ :اؽمت ِ
قل﴾( )  ،واؾمـتدل
َّ ُ
قمغم أن إضم٤مسمتف واضمٌ٦م يٕميص اعمرء سمؽميمٝم٤م  -ىمس -ا هـ .

( )

فمؼقدة ؾمػوفمتف صعم الل فمؾقف وؽمؾؿ ٕهؾ ايمؽبوئر :
ىم٤مل رم سم٤مب " إٟمذار اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىمقُمـف " حتـ٧م طمـدي٨م «ي٤موم٤مـمٛمـ٦م
ي٤مسمٜمك قمٌد اعمٓمٚم٥م إٟمك ٓأُمٚمؽ ُمـ اهلل ؿمٞمئً٤م ؾمٚمقين ُمـ ُم٤مزم ُم٤مؿمئتؿش أى ُمـ همػم
وإٟمذارا -عمٕم٤مت .-
إذٟمف شمٕم٤ممم ىم٤مًمف :شمرهٞم ًٌ٤م،
ً

( )

وىم٤مل رم شمٗمًػم "ؾمقرة اًمِمٕمراء" حت٧م ىمقًمـف صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ يـ٤مسمٜمل قمٌـد
وإٟمذارا
اعمٓمٚم٥م إٟمك ٓأُمٚمؽ ًمٙمؿ ُمـ اهلل ؿمٞم ًئ٤م  ،أى ُمـ همػم إذٟمف شمٕم٤ممم ىم٤مل شمرهٞم ًٌ٤م
ً
ّ
وإٓ وم٘مد صمٌ٧م ومْمؾ سمٕمض ه١مٓء اعمذيمقريـ ودظمقهلؿ اجلٜم٦م وؿمٗم٤مقمتف صـغم اهلل
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕهؾ سمٞمتف ،وًمٚمٕمرب قمٛمقُم٤م ،وُٕمتف قم٤مُم٦م  ،وىمٌـقل ؿمـٗم٤مقمتف ومـٞمٝمؿ
سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ويٛمٙمـ أن يٙمقن ورود شمٚمؽ إطم٤مدي٨م سمٕمد هذه اًم٘مْمٞم٦م

) (1طم٤مؿمٞم٦م صحٞمح اًمٌخ٤مرى.]161/1[ :
)[(2إٟمٗم٤مل]24 :
) (3طم٤مؿمٞم٦م صحٞمح اًمٌخ٤مرى.]642/2[ :
)(4طم٤مؿمٞم٦م ضم٤مُمع اًمؽمُمذى.]555/2[ :
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– ـمٞمٌك ) ( .-وىم٤مل رم سم٤مب ُم٤مضم٤مء رم اًمِمٗم٤مقم٦م  :ىمقًمف « :ؿمٗم٤مقمتك ٕهـؾ اًمٙمٌـ٤مئر
ُمـ أُمتلش أى ًمقوع اًمًٞمئ٤مت وأ ُّم٤م اًمِمٗم٤مقم٦م ًمرومع اًمدرضم٤مت ومٚمٙمؾ ُمـ إشم٘مٞم٤مء،
وإوًمٞم٤مء ،وذًمؽ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم أهؾ اعمٚم٦م  -يمذا رم اًمٚمٛمٕم٤مت سمٕمٞمٜمف-

( )

ٟمٌك دقمقة ُمًـتج٤مسم٦مش اعمٗمٝمـقم ُمــ ؾمـٞم٤مق
وىم٤مل رم سم٤مب اًمدقمقات  :ىمقًمفً« :مٙمؾ ر
احلدي٨م أ ّٟمف ضمرت اًمٕم٤مدة اإلهلٞم٦م سم٠من ي٠مذن يمؾ ٟمٌل سمدقمقة واطمدة ُٕمتف يًتجٞمٌٝم٤م ،
ومٙمؾ ٟمٌل دقم٤م رم اًمدٟمٞم٤م وم٤مؾمتجٞم٥م ًمف وإ ّٟمك ؾمؽمشمف وأظمرت دقمقشمك ٕؿمـٗمع أُمتـك
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومدقمقشمك شمّمٞم٥م رم ذًمؽ اًمٞمقم ُمـ ُم٤مت قمغم اإليامن -عمٕم٤مت .) (-
ٟمٕمؿ ظم٤مًمػ ُم٤م اظمت٤مره أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م رم قمٚمؿ اًمٜمٌـ ّل صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ
سم٤مًمً٤مقم٦م  ،وهمػمه ُمـ اًمٖمٞمقب اخلٛمً٦م ً
قمٛمال سمٔم٤مهر ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ :
« َخ ٌس َٓ َي ْع َؾ ُؿ َفو َإٓ اللُ ش وهق ظمـالف ُم٤مطم٘م٘مـف اعمح٘م٘مـقن مج ًٕمـ ٤م سمـلم إيـ٤مت
وإطم٤مدي٨م يمـام سمًـٓمف اإلُمـ٤مم أمحـد روـ٤م قمٚمٞمـف اًمرمحـ٦م واًمروـقان رم يمت٤مسمـ٦م
طمًٜم٤م .
اعمًتٓم٤مب " اًمدوًم٦م اعمٙمٞم٦م " وطم٤مؿمٞمتف " اًمٗمٞمقض اعمٚمٙمٞم٦م " سمً ًٓم ٤م ً
واقمٚمؿ أ َّن هذا اخلالف رم شمٕمٞملم اًمراضمح واعمختـ٤مر ومحًـ٥م ٓ ،رم شمٙمٗمـػم ىم٤مئٚمـف
وإذايمف يمام هق دأب اًمقه٤مسمٞم٦م  ،يمٞمػ ! وىمد ىم٤مل «:وهق وٕمٞمػ ٕن قمٚمؿ اًمً٤مقم٦م

)(1طم٤مؿمٞم٦م ضم٤مُمع اًمؽمُمذى.]149/2[ :
)(2طم٤مؿمٞم٦م ضم٤مُمع اًمؽمُمذى.]66/2[ :
)(3طم٤مؿمٞم٦م ضم٤مُمع اًمؽمُمذى.]200/2[ :
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مم٤م اؾمت٠مصمره اهلل سمٕمٚمٛمف ّإٓ أن ذه٥م ىم٤مئؾ ذًمؽ سم٠من آؾمـتثٜم٤مء ُمٜم٘مٓمـعش( ) يٕمٜمـك إن
ذه٥م ىم٤مئؾ ذًمؽ سم٠من آؾمتثٜم٤مء اعمذيمقر رم احلدي٨م ُمٜم٘مٓمع ومال يٙمقن ىمقًمف وٕمٞم ًٗم٤م.
وم ّو واهمؼ ذم ايمػروع اظمختؾػي زمكم أهؾ احلؼ وايمقهوزمقي فمدة مسوئؾ .
مـفو صمقاز ؾمد ايمرضمول إلم ومبقر ايمصوحلكم :
ىم٤مل رم سم٤مب ومْمؾ اًمّمالة رم ُمًجد ُم ّٙم ٦م واعمديٜم٦م :
«ىمقًمف ٓ :شمِمد اًمرطم٤ملش هق يمٜم٤مي٦م قمـ اًمًٗمر أى ٓي٘مّمد ُمقو ٌع سمٜمٞم٦م اًمت٘مرب إمم
شمٕمٔمٞمام ًمِم٠مهن٤م  -واظمتٚمػ رم ؿمده٤م إمم ىمٌقر اًمّم٤محللم وإمم
اهلل ّإٓ إمم هذه اًمثالصم٦م
َ
اعمقاوع اًمٗم٤موٚم٦م  ،ومٛمحر ٌم وُمٌٞمح ىم٤مًمف رم "جمٛمع اًمٌح٤مر"  -ورم "ومتح اًمٌ٤مرى" ىم٤مل
اًمِمٞمخ أسمقحمٛمد اجلقيٜمك حيرم ً
قمٛمال سمٔم٤مهر احلدي٨م وأؿمـ٤مر اًم٘مـ٤مى طمًـلم إمم
اظمتٞم٤مره .............واًمّمحٞمح قمٜمد إُم٤مم احلرُملم وهمػمه ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م أ ّٟمف ٓحيرم
وأضم٤مسمقا قمـ احلدي٨م سم٠مضمقسم٦م :
مـفو :أن اعمراد أن اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمت٤مُم٦م رم ؿمد اًمرطم٤مل إمم هذه اعمً٤مضمد سمخالف همػمه٤م
 وم٢م ّٟمف ضم٤مئز – ومـفو :أن اعمراد أٟمف ٓشمِمد اًمرطم٤مل إمم ُمًجد ُمـ اعمً٤مضمد ًمٚمّمالةٍ
ص٤مًمح وٟمحقه٤م ومال يدظمؾ حت٧م اًمٜمٝمك وي١ميده ُم٤مرم
ومٞمف همػم هذه وأ ُّم٤م ىمّمد زي٤مرة
ًمٚمٛمّمكم أن يِمد رطم٤مًمف
ّ
ُمًٜمد أمحد ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿٓ « :يٜمٌٖمك

) (1طم٤مؿمٞم٦م صحٞمح اًمٌخ٤مرى.]1097/2[ :
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إمم ُمًجد يٌٖمل ومٞمف اًمّمالة همػم اعمًجد احلـرام واعمًـجد إىمَمـ وُمًـجدى
.اٟمتٝمك يمالم اسمـ طمجر  -ويمذا رم اًمٕمٞمٜمك .-

( )

ومـفو صمقاز اختوذ اظمسجد ذم صمقار ومػم صويمح :
ىم٤مل رم سم٤مب ُمرض اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وووم٤مشمف حت٧م طمدي٨م ً«:مٕمٜم٦م اهلل قمغم
ِ
اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ا ذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُمً٤مضمد حيذر ُم٤مصٜمٕمقاش ُمـ ا ٤مذ اعمً٤مضمد
قمغم اًم٘مٌقر  ،ىم٤مل اًمٌٞمْم٤موى :عم٤م يم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى يًجدون ًم٘مٌقر إٟمٌٞم٤مء
شمٕمٔمٞمام ًمِم٠مهنؿ وجيٕمٚمقهن٤م ىمٌٚم٦م يتقضمٝمقن رم اًمّمالة ٟمحقه٤م وا ذوه٤م أوصم٤م ًٟم٤م ًمٕمٜمٝمؿ
ً
وُمٜمٕمٝمؿ قمـ ُمثؾ ذًمؽ ،وم٠م َُم٤م ُمـ ا ذ ُمًـجدً ا رم ضمـقار صـ٤مًمح وىمّمـد اًمتـؼمك
سم٤مًم٘مرب ُمٜمف ٓ اًمتٕمٔمٞمؿ وٓ اًمتقضمف ٟمحقه ومال يدظمؾ رم ذًمؽ اًمققمٞمد  -ىمس -ورم
اًمٚمٛمٕم٤مت  :ىم٤مل اًمٜمقوىٓ :يّمكم ًم٘مؼم وٓقمٜمد ىمـؼم شمؼميمًـ٤م وإقمٔم٤م ًُم ٤مـ ًمألطم٤مديـ٨م
اًمّمحٞمح٦م وجي٥م اجلزم سمتحريؿ هذا وٓأطمً٥م ٕطمد ومٞمف ظمال ًوم٤م أقمٜمـل اًمّمـالة
إمم ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء شمؼميمًـ٤م وإقمٔم٤م ًُم ٤مـ  -اٟمتٝمـك يمـالم "اًمٚمٛمٕمـ٤مت"  ،ويمـذا
طم٤مصؾ ُم٤مرم "اًمٓمٞمٌك" و"اعمرىم٤مة"  -ا هـ( ).
ومـفو معـك سمسقيي ايمؼبقر ذم احلديٌ
ؾمقيتفش ظمالف ُم٤م ذهٌ٧م إًمٞمف اًمقه٤مسمٞم٦م،
ؼما ُُمنم ًوم٤م ّإٓ ّ
ىمد ذح احلدي٨م«ٓ شمدع ىم ً
ؼما ُمنموم ً٤مش أى قم٤مًمٞمً٤م ،أى سمٜمل قمٚمٞمف طمتك ص٤مر قم٤مًمٞمً٤مُ ٓ ،م٤م أقمٚمؿ
وم٘م٤مل ىمقًمف :ىم ً
) (1طم٤مؿمٞم٦م صحٞمح اًمٌخ٤مرى.]158/1[ :
) (2طم٤مؿمٞم٦م صحٞمح اًمٌخ٤مرى.]639/2[ :
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سم٤مًمؽماب ،واحلج٤مرة ،واًمرُمؾ ،واحلّم٤م ،طمتك يتٛمٞمز ُمـ إرض .و و ىمقًمفّ « :إٓ
ؾمقيتفش ىمٞمؾ اعمراد شمًٓمحٞمف ٓ شمًقيتف سم٤مٕرض مج ًٕم٤م سملم إظمٌ٤مر يمذا رم ذح
ّ
ُ
احلدي٨م حمٛمقل قمغم ُم٤م يم٤مٟمقا يٗمٕمٚمقٟمف ُمـ شمٕمٚمٞم٘م٦م اًم٘مٌقر
اًمِمٞمخ -ىم٤مل اسمـ اهلامم:
سم٤مًمٌٜم٤مء ،وًمٞمس ُمرادٟم٤م ذًمؽ ُمـ شمًٜمٞمؿ اًم٘مؼم سمؾ ىمدر ُم٤م يٌدو ُمـ إرض ويتٛمٞمز
ؼما وىمد روى اسمـ طمٌ٤من أن ىمؼمه
قمٜمٝم٤م واهلل أقمٚمؿ اٟمتٝمك ىمٞمؾ :اًمًٜم٦م أن يرومع اًم٘مؼم ؿم ً
صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمذًمؽ -ىم٤مًمف اًمِمٞمخ :رم "اًمٚمٛمٕم٤مت".

( )

واًمقه٤مسمٞم٦م يريدون سمف شمًقيتف سم٤مٕرض ويزقمٛمقٟمف يم٤مًمالزم ومال يٌ٤مًمقن رم شمقهلم
ىمٌقر اعمًٚمٛملم واعمٕمٔمٛملم.
ومـفو :ىمقكف صعم الل فمؾقف وؽمؾؿ إموموً سمٖمػم ضورة آؾمتخالف ويمقن اإلُم٤مم
ُم٘متد ًي٤م قمٜمد طمْمقره إذا ؿم٤م َء.
وىم٤مل حت٧م طمدي٨م«:ومٚمام أيمثر اًمٜم٤مس اًمتّمٗمٞمؼ اًمتٗم٧م..................صمؿ
اؾمت٤مظمر أسمق سمٙمر طمتك اؾمتقى رم اًمّمػ وشم٘مدم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ومّمغمش ىم٤مل اًمٕمٞمٜمك :شم٠مظمر أسمك سمٙمر وشم٘مدُمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ظمقاصف صغم
اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وادقمك اسمـ قمٌد اًمؼم اإلمج٤مع قمغم قمدم ضمقاز ذًمؽ ًمٖمػمه-اهـ.-
سم٤مب ُمـ دظمؾ ًمٞم١مم اًمٜم٤مس ......إًمخ.

) (1طم٤مؿمٞم٦م ضم٤مُمع اًمؽمُمذى.]125/1[ :
) (2طم٤مؿمٞم٦م صحٞمح اًمٌخ٤مرى.]94/1[ :

( )
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وهق قملم ُم٤م اظمت٤مره ؾمٞمدى طم٤مومظ اعمٚم٦م واًمديـ ُمقٟٓم٤م اًمِم٤مه قمٌد اًمٕمزيز اعمحدث
اعمرادا آسم٤مدى قمٚمٞمف اًمرمح٦م رم يمت٤مسمف "اًمٕمذاب اًمِمديد"
ومـفوّ :اختوذ ايمطعوم إليصول شمقازمف إلم اظمقً و إن أـمٕمؿ ُمٜمف سمٕمض إهمٜمٞم٤مء .ىم٤مل
اعمح٘مؼ اًمٕمالُّمقٟٓم٤م قمٌد اًمًٛمٞمع اًمًٝم٤مرٟمٗمقرى رم يمت٤مسمف" إٟمقار اًمً٤مـمٕم٦م"
وردت هذه اعمً٠مًم٦م قمغم ُمقٟٓم٤م اعمحدّ ث أمحد قمغم اًمًٝم٤مرٟمٗمقرى رمحف اهلل سم٠من
ٟمّمف:
ُمقٟٓم٤م إؾمح٤مق ىمد يمت٥م رم يمت٤مسمف "ُم٤مئ٦م ُمً٤مئؾ" حت٧م ؾمقال رىمٛمفُ 51:م٤م ّ
رقفاز اومات بردن ب اوثات اں ب
"اعطےم ہک بنیت دصتق ب ر ا
اینغز"
رقفایم ب ادشوھ دہی رما ا

ااشیں زدس زج ریقف ازوبندہچ دصتق بر

أى :اًمٓمٕم٤مم اًمذى يتخذ سمٜمٞم٦م اًمتّمدق قمغم اًمٗم٘مراء قمـ إُمقات ًمٞمّمؾ صمقاسمف إمم
أرواح اعمقشمك إٟمّام يٙمقن ًمٚمٗم٘مراء ٕن اًمتّمدق خمتص هبؿ و أ ُّم٤م إهمٜمٞم٤مء ومٚمٝمؿ
اهلدي٦م-
ُمتٛمٙمٜم رم ىمٍم اًمِمٞمخ إهلك سمخش
ً٤م
ورم ذًمؽ اًمقىم٧م يم٤من ُمقٟٓم٤م أمحد قمغم اعمحدّ ث
ً
ُمتٜم٤موٓ ُمـ اًمٓمٕم٤مم اًمذى صٜمع سمٛمٜم٤مؾمٌ٦م إيّم٤مل اًمثقاب إمم اًمٖمقث
ظم٤من هب٤مدر
إقمٔمؿ رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف رم احل٤مدى قمنم ُمـ رسمٞمع أظمر ،اًمذى هق يقم
وص٤مًمفُ ،مع أٟمف يم٤من همٜم ًٞم٤م ُمرومف احل٤مل ذا دم٤مرة ،واًمٓمٕم٤مم إٟمّام صٜمع سم٘مّمد إيّم٤م
اًمثقاب إمم روح طمية همقث اًمث٘مٚملم ىمدس هه -وم٠مضم٤مب ُمٕمٜم٤مه أن إـمٕم٤مُمٝمؿ
إهمٜمٞم٤مء ًمٞمس ومٞمف صمقاب ُمثؾ صمقاب إـمٕم٤مم اًمٗم٘مراء وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن إـمٕم٤مم إهمٜمٞم٤مء
صالٕ .ن إـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم وًمقيم٤من ًمألهمٜمٞم٤مء ًمٞمس ُمـ اعمٜمٙمرات سمؾ هق
ٓ صمقاب ومٞمف أ ً
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ُمـ اعمٕمروف رم اًمنمع .وىمد ورد رم احلدي٨م« يمؾ ُمٕمروف صدىم٦مش أى رم قمٛمؾ
يمؾ ُمٕمروف صمقاب صدىم٦مز اٟمتٝمك يمالم ُمقٟٓم٤م اعمحدّ ث.

( )

ّأمو مو طمويمػ همقف أهؾ ايمسـي رم اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م ىم٤مل رم سم٤مب اجلريدة إن
همرض اعم١مًمػ ُمـ ووع هذه اًمؽممج٦م اإلؿم٤مرة إمم أن ووع اجلريد قمغم اًم٘مؼم ٓ
يٜمٗمع اعمٞم٧م يمام ٓ يٜمٗمٕمف فمؾ اًمٗمًٓم٤مط سمؾ يٜمٗمٕمف قمٛمٚمف اًمّم٤مًمح ويمذا ٓ ييه
اجلٚمقس وٟمحقه ُمـ قمٚمق اًمٌٜم٤مء واًمقصمٌ٦م قمٚمٞمف سمؾ اًمٜمٗمع واًمير إٟمّام هق سم٤مقمتٌ٤مر
قمٛمٚمف ٓهمػم -وأ ُّم٤م ُم٤م ورد قمٜمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ ووع اجلريدة ومٝمق ظم٤مص
سمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.) ( .
أيْم٤مرم سم٤مب اجلريدة :وىم٤مل اسمـ اهلامم« :يٙمره اجلٚمقس قمغم اًم٘مؼم
وُمٜمٝم٤م ُم٤م ىم٤مل ً
ووـمٞمفش اٟمتٝمك .أى اًمٙمراه٦م اًمتٜمزهيٞم٦م وُمرضمٕمف ظمالف إومم يمام سح اسمـ ُم٤مًمؽ
رم "اعمٌ٤مرق ذح اعمِم٤مرق" طمٞم٨م ىم٤مل« :رم سمٞم٤من ٓ دمٚمًقا قمغم اًم٘مؼم ،اًمٜمٝمك
ًمٚمتٜمزيف عم٤م ومٞمف ُمـ آؾمتخٗم٤مف ًمٚمٛمٞم٧م ومل يٙمرهف سمٕمض اًمٕمٚمامء عم٤م روى أن اسمـ
قمٛمر رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف يم٤من جيٚمس قمغم اًم٘مٌقر ،و قمٚمٞم٤م رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف يم٤من
يْمٓمجع قمٚمٞمٝم٤م ،ومحٚمقا اًمٜمٝمك قمغم اجلٚمقس ًمٚمٌقلش اٟمتٝمك .وىم٤مل قمغم اًم٘م٤مرى رم
قمكم حمٛمقل قمغم اًمرظمّم٦م ،إذا مل يٙمـ قمغم
ذح اعم١مـم٤م« :وم٤مًمٜمٝمك ًمٚمتٜمزيف وقمٛمؾ ّ

).]186[ (1
) (2طم٤مؿمٞم٦م صحٞمح اًمٌخ٤مرى.]182/1[ :
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ذرا قمـ آظمتالف ) ( .هذا ُم٤م ذه٥م إًمٞمف
وضمف اعمٝم٤مٟم٦مش اٟمتٝمك .وإومم آضمتٜم٤مب طم ً
اإلُم٤مم اًمٓمح٤موى رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أ ُّم٤م ُم٤م ذه٥م إًمٞمف أصح٤مسمٜم٤م ومٝمق أن اجلٚمقس
قمغم اًم٘مؼم و وـم٠مه٤م طمرام ويمذا اًمٜمقم قمٚمٞمٝم٤م ،وقمٚمٞمف اًمٗمت٤موى طم ّ٘م٘مف اإلُم٤مم أمحد
رو٤م رمحف اهلل شمٕم٤ممم رم رؾم٤مًمتف إٟمٞم٘م٦م"إهالك اًمقه٤مسمٞملم قمغم شمقهلم ىمٌقر
اعمًٚمٛملم" .أُم٤م ُم٤م ىم٤مل :إ ّن ووع اجلريدة قمغم اًم٘مؼم ٓ يٜمٗمع اعمٞمّ٧م ،سمؾ يٜمٗمٕمف قمٛمٚمف
اًمّم٤مًمح" ير ّده ىمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رم ٟمٗمس احلدي٨مً":م ّٕمٚمف أن خي ّٗمػ قمٜمٝمام
ُم٤م مل َيٞمًٌَْ٤م أو إمم أن َيٞمًٌْ٤م" ىم٤مل اًمٕمٞمٜمك ،ىم٤مل اًمٜمقوى :ىمٞمؾً :مٙمقهنام ُي ًٌَح٤من َُم٤م
داُم٤م رـمٌلم وًمٞمس ًمٚمٞم٤مسمس شمًٌٞمح ،ىم٤مًمقا :رم ىمقًمف شمٕم٤مممِ ِ :
رٍء إِ َّٓ ُي ًٌَ ُح
َ
َ َ
﴿وإ ْن ُم ْـ َ ْ
سمِ َح ْٛم ِد ِه﴾( )ُ-مٕمٜم٤مه :و إن ُمـ ؿمك ٍء طم رل -صمؿ طمٞم٤مة يمؾ رء سمحًٌف ،ومحٞم٤مة اخلِمٌ٦م
ُم٤م مل شمٞمٌس ،وطمٞم٤مة احلجر ُم٤م مل شم٘مٓمع ،وذه٥م اعمح٘م٘مقن إمم أٟمّف قمغم
قمٛمقُمف.............وأهؾ اًمتح٘مٞمؼ قمغم أٟمّف يً ٌّح طم٘مٞم٘م٦م و إذا يم٤من اًمٕم٘مؾ ٓ حي ُٞمؾ
واؾمتح٥م اًمٕمٚمامء ىمراءة
ضمٕمؾ اًمتٛمٞمٞمز ومٞمٝم٤م وضم٤مء اًمٜمص سمف وضم٥م اعمّمػم إًمٞمف-
ّ
اًم٘مرآن قمٜمد اًم٘مؼم هلذا احلدي٨مٟٕ ،مّف إذا يم٤من يرضمك اًمتخٗمٞمػ سمتًٌٞمح اجلريد،
ُمٚمخّم٤م.
ومتالوة اًم٘مرآن أومم اه.
ً

( )

) (1طم٤مؿمٞم٦م صحٞمح اًمٌخ٤مرى.]182/1[ :
)[(2اإلهاء]44 :
)(3قمٛمدة اًم٘م٤مرى ]433/2[ :
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وومقيمف  :وو ُع اجلريد ظم٤مص سمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ " ٓوضمـف ًمـف ّإٓ أن
يٙمقن اعم٘مٌقرا ِن يم٤مومريـ ومٙم٤من دقم٤مء اًمٜمٌك صغم اهلل شمٕمـ٤ممم قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ هلـام ُمــ
ظمّم٤مئّمف يمام رم ىمّم٦م أسمك ـم٤مًم٥م وىمد طم٘مؼ اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمـك رمحـف اهلل شمٕمـ٤ممم سمـ٠م ّن
اًمٕمٚمامء اظمتٚمٗمقا ومٞمف  ،وم٘مٞمؾ  :يم٤مٟم٤م يم٤مومريـ وسمف ضمزم أسمـق ُمقؾمـك اعمـديٜمك رم يمت٤مسمـف
"اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م"  -وىمٞمؾ  :يم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم وضمزم سمف سمٕمْمٝمؿ وإ ّن هذه اًم٘مْمٞم٦م
ُمتٕمـددة يمــام ذيمرٟمــ٤م ،ومٞمجـقز شمٕمــدد طمــ٤مل اعم٘مٌـقريـ وا٤مُمــف رم "قمٛمــدة اًم٘مــ٤مر"
[ ،]437-436/2ىمٌؾ« سم٤مب ُم٤مضم٤مء رم همًؾ اًمٌقلش  -ويمال ُمـ رم اعمٞم٧م اعمًٚمؿ
ٕ ّن اجلريد اًمرـم٥م إ ّٟمام يٜمٗمٕمف ٓ اًمٙم٤مومر .
فموداسمف ذم ضمقاؾمقف  :وُمـ قم٤مداشمف اًمٖم٤مًمٌ٦م أٟمف يٙمتٗمل سم٤مًمٜم٘مؾ رم ذح احلدي٨م  ،وٓ
يٜمٓمؼ ؾمقاه إّٓ ً
قملم ُم٤مومٞمٝم٤م ُمـ إًمٗم٤مظ ،أو
ىمٚمٞمال  ،وُم٤م يٜم٘مؾ قمـ اًمنموح ومٝمق إ ُّم٤م ُ
شمٚمخٞمّمف  -وهق ومٞمام أفمـ صم٘م ٌ٦م رم اًمٜم٘مؾً ،مٙمـ ٓيٗمرق ومٞمف سملم ٍ
هم٨م وؾمٛملم ومٞمقرد
ووضمقه٤م خمتٚمٗم٦م ومٞمام صمٌ٧م سم٤محلدي٨م  ،أو اؾمتٜمٌط ُمٜمـف ُمــ
رم طمقاؿمٞمف آراء ُمتٗمرىم ً٦م
ً
همػم اٞمٞمز سملم اًم٘مقى ،واًمْمٕمٞمػ ،واًمّمحٞمح ،واًمًخٞمػ ،ومٞمخٗمك احلؼ ومٞمام سمـلم
وضمقه ؿمتك  ،وآراء ُمتٗمرىم٦م  ،ومٞمذه٥م يمؾ ذاه٥م إمم ُم٤ميِمتٝمك  ،ويـرى سمـف يمـؾ
ٍ
أطمد.
ويمؿ ُمـ ُمقو ٍع حيت٤مج إمم اًمٌٞم٤من ًمٚمٗمرق سملم احلؼ واًمٌ٤مـمؾ ومٞمًـٙم٧م  ،أو يٙمتٗمـك
سمنمح إًمٗم٤مظ وُم٤م أؿمٌٝمف وٓيٜمٓمؼ سمٖمػمه ؿمٞمئً٤م  .وُمـ أضمٚمـف صـ٤مرت ؿمخّمـٞمتف
ُمٌٝمٛم٦م يم٤مإلهب٤مم رم اًمٜمّمقص ً ،مٙمـ ٟٓمًكء اًمٔمـ سمف وٓ جيٞمزه اًمنمع  ،ومٜمرى أ ّٟمف
قم٤ممل ٌ ٌ
وٓطمج ً٦م ًمٜم٤م ٕٟمف
ٟمٌٞمؾ وحمدث ضمٚمٞمؾ ُ ،مٕمدود ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ًمٙمـ ًمٞمس ؾمٜمدا
ّ
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ٌ
ُمتً٤مهؾ رم شمٌٞملم احلؼ اًمراضمح رم اخلالومٞم٤مت  .ومٞمٜمٌٖمك عمـ يًتٗمٞمد ُمـ طمقاؿمٞمف أن
يٓم٤مًمٕمٝم٤م سم٢مُمٕم٤من اًمٜمٔمر ودىم٦م اًمٗمٙمر ًمٞمٛمٞمز اًمّمـٗمق ُمــ اًمٙمـدر  ،وٓيثـؼ هبـ٤م يمـؾ
اًمقصمقق يمقصمقىمف "سم٤مًمٚمٛمٕم٤مت" و"اًمٕمٞمٜمك" و"اعمرىم٤مة"  -وهذا رم أُمـقر ظمالومٞمـ٦م سمـلم
أهؾ احلؼ واًمٌ٤مـمؾ رم اًمٕمٍم اًمـراهـ ظم٤مصـ٦م  ٓ ،رم يمـؾ أُمـر  .هـذا ُم٤مقمٜمـدى
صحٞمح٤م قمٜمد قمٚمامء اًمٙمرام .
وأرضمق أن يٙمقن
ً
ومول ذم كزهي اخلقاؿمر  ،ذم سمرمجتف:
ٟمزرا قمغم أؾم٤مشمذة سمٚمدشمف  ،صمـؿ ؾمـ٤مومر إمم
ُوًمد وٟمِم٠م سمٛمديٜم٦م "ؾمٝم٤مرٟمٗمقر" وىمرأ ؿمٞمئً٤م ً
دهلك وأظمذ قمـ اًمِمٞمخ ممٚمقك قمكم اًمٜم٤مٟمقشمقى ،وأؾمٜمد احلدي٨م قمـ اًمِمٞمخ وضمٞمـف
اًمديـ اًمًٝم٤مرٟمٗمقرى ،قمـ اًمِمٞمخ قمٌد احلؼ سمـ هٌ٦م اهلل اًمؼمهـ٤مٟمقى ،قمــ اًمِمـٞمخ
قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ ومم اهلل اًمدهٚمقى  ،صمؿ ؾم٤مومر إمم ُمٙم٦م اعمٌ٤مريم٦م ومتنمف سم٤محل٩م وىمـرأ
اًمً٧م قمغم اًمِمٞمخ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد أومْمـؾ اًمـدهٚمقى اعمٝمـ٤مضمر اعمٙمـك
إُمٝم٤مت
ّ
ؾمٌط اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ومم اهلل  ،وأظمـذ قمٜمـف اإلضمـ٤مزة  ،ورطمـؾ إمم اعمديٜمـ٦م
اعمٜمقرة وايمتحؾ سمؽماب قمتٌ٦م اًمٜمٌك صـغم اهلل قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ ،صمـؿ رضمـع إمم اهلٜمـد ،
أُمٞمٜم ذا قمٜم٤مي٦م شم٤م ُّم٦م
وشمّمدر هب٤م ًمٚمتدريس ُمع اؾمؽمزاىمف سم٤مًمتج٤مرة ويم٤من قم٤معمً٤م صدو ًىم ٤م ً٤م
اًمً٧م وشمّمحٞمحٝم٤م ٓؾمٞمّام صحٞمح
سم٤محلدي٨م  ،سف قمٛمره رم شمدريس اًمّمح٤مح
ّ
ومّمححف ويمت٥م قمٚمٞمف طم٤مؿمٞم٦م ُمًٌقـم٦م .
اإلُم٤مم اًمٌخ٤مرى  ،ظمدُمف قمنم ؾمٜملم
ّ

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

29

شمقرم سم٤مًمٗم٤مًم٩م ًمً٧م ًمٞم٤مل ظمٚمقن ُمـ مج٤مدى إومم ؾمـٜم٦م ؾمـٌع وشمًـٕملم وُمـ٤مئتلم
وأًمػ سمٛمديٜم٦م " ؾمٝم٤مرٟمٗمقر " ومدومـ هب٤م.

( )

حمؿد كظوم ايمديـ ايمرضقى اظمصبوضمك
1423/5/15هـ

اًم٘م٤مئؿ سم٤مًمتدريس واإلومت٤مء

2002/7/27م

سم٤مجل٤مُمٕم٦م إذومٞم٦م ُمٌ٤مريمٗمقر

)ٟ(1مزه٦م اخلقاـمر]44-43/7[ :
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ىبذة عن الشوخ اإلمام اهلامم وحود الزمان ،فريد إوان العالمة أمحد
رضا خان علوه الرمحة والرضوان صاحب الرسائل
اؽمؿف:
ًمف قمدَّ ُة أؾمامء «حمٛمدش واؾمٛمف اًمت٤مرخيل «اعمخت٤مرش (ؾمٜم٦م 1272هـ) اعمقاومؼ
ُ
اًمِمٞمخ ٟمٗمًف ًمِمدَّ ة طمٌف واشمٌ٤مقمف
وؾمٛمك
وؾمام ُه ضمده «أمحد رو٤مشَّ ،
(ؾمٜم٦م 1856م) ّ
حلٌٞمٌف اًمٜمٌل ^ زمر(فمبد اظمصطػك)
خي٤مـم٥م ٟمٗمًف:
اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم
ي٘مقل ذم ؿمٕمره اًمذي
ُ
َ
اُمتدح سمف َّ
خُف وہ رکہ رضب ررا تُں تُ ہےعبذ مصطفى
تـــيرے لئے أمـــبن ہے تـــيرے لئے أمبن ہــے

( )

ي٘مقل :رو٤م ٓ ْػ ؿمٞمئً٤م ،وم٢مٟمام أٟم٧م قمٌدُ اعمّمٓمٗمك ^ ومٚمؽ إُم٤من َ
ًمؽ
إُم٤من.
سمٕمض اًمٜم٤مس يٕمؽمض قمغم هذا ومال يراه ؾم٤مئٖمً٤م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل :إٟمف ذك،
ُ
ديدهنؿ ذم يمؾ ُم٤م يزقمٛمقن أٟمف ذك ،ويرُمقن
وٓ سمره٤م َن ًمف ومٞمام ادقم٤مه ،وهذا
ُ
اًمٜم٤مس سم٤مًمنمك قمغم طمً٥م زقمٛمٝمؿ ،وًمٞمس هلؿ ؾمٚمٓم٤من ومٞمام يزقمٛمقن ،سمؾ
ٍ
ِ
ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سمحً٥م اًمٔمٜمقن ،وذم ٟمٗمس هذه
سمٙمثػم ُمـ
جيحدون
ومحرُمقا قمغم اًمٜم٤مس ُم٤م
اعمً٠مًم٦م أقمٜمل اًمتًٛمٞم٦م -قمٌدَ اعمّمٓمٗمك -دأسمقا قمغم دأهبؿَّ ،

(( )1طمدائؼ سمخِمش ،صـ )75

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

َّ
أطمؾ هلؿ احلؼ اعمٌلم طمٞم٨م ي٘مقل:

31
     

خي٤مـم٥م
وأُمر ٟمٌٞمَّ ُف ^ أ ْن
َ
[  اًمٜمقر َ ]32 :

اًمٜم٤مس ومٞم٘مقل   :

[          اًمزُمر  ،]53 :وضمكم أ َّن
ِ
ِ
سمدًٓم٦م اًمًٞم٤مق ،ومٚمق يم٤من هذا ذيمً٤مً ،مز َم أ ْن
ًمرؾمقل ^
وٛمػم اعمتٙمٚمؿ يرضمع إمم ا
وأُمر ٟمٌٞمَّ ُف ^ سم٤مًمنمك !
يٙمق َن اهلل ىمد أذكَ ،
اهلل
فمٝمر أ َّن ه١مٓ َء يرُمقن اعمًٚمٛملم سم٤مًمنمك وهؿ قمٜمف سمرآء ،سمؾ ويرُمقن َ
وهبذا َ
َّ
ضمؾ وقمال وٟمٌ َّٞم ُف ^ هبذه اًمت َٝم َٛم ِ٦م اًمِمٜمٞمٕم٦م ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمرون.
()1
وصح قمـ اًمٜمٌل ^ أٟمَّف ىم٤ملً« :مٞمس قمغم اعمًٚم ِؿ ذم ِ
قمٌد ِه وٓ ومرؾمف صدىم ٌ٦مش
َّ
وذم «اًمّمحٞمحش أ َّن ؾمٞمدٟم٤م محز َة ىم٤مل وهق صمٛمؾ« :هؾ أٟمتؿ إٓ قمٌٞمد ؾمٞمديش،
ي٠مُمر ُه ^ سمتجديد اإليامن سمٕمد ُم٤م أوم٤مق
وذًمؽ سمحية اًمٜمٌل ^ ،ومل ْ

()2

َّ
صح ِ٦م إو٤موم٦م اًمٕمٌد إمم همػمه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  ،وًمق يم٤من ذيمً٤م،
ومدل ذًمؽ قمغم َّ
ُٕمره ^ سم٤مًمتقسم٦م ،وًمٜمُِ٘مؾ إًمٞمٜم٤م .
وًمإلُم٤مم أمحد رو٤م ذم ضمقاز اًمتًٛمل سمٕمٌد اًمٜمٌل ^ ومتقى ورؾم٤مًم ٌ٦م ُمًت٘مٚم٦م،
وهكَ « :سم ْذل اًمّمٗم٤م ًمٕمٌد اعمّمٓمٗمكش ،وهذا َّ
ص ُم٤م ذيمره اإلُم٤م ُم أمحدُ رو٤م ُمع
ُمٚمخ ُ
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ًمٞمس قمغم اعمًٚمؿ ذم ومرؾمف صدىم٦م ،اًمرىمؿ/
ص ، )532 / 2( 1394واعمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ٓ زيم٤مة قمغم اعمًٚمؿ ذم قمٌده
وومرؾمف ،اًمرىمؿ)675 / 2(982 /
( )2أظمرضمف اعمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب إذسم٦م ،سم٤مب حتريؿ اخلٛمر وسمٞم٤من أهن٤م شمٙمقن ُمـ قمّمػم
اًمٕمٜم٥م وُمـ اًمتٛمر واًمٌن واًمزسمٞم٥م وهمػمه٤م مم٤م يًٙمر ،اًمرىمؿ.)1568 / 3( 1979 /
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سمٕمض شمٍمف.
َّ
ُ
اعمتقرم (م ؾمٜم٦م 1297هـ ؾمٜم٦م 1880م)
اًمِمٞمخ ٟم٘مل قمكم ظم٤من رمحف اهلل،
وأسمقه
ُ
اًمِمٞمخ رو٤م قمكم ظم٤من ،يم٤مٟم٤م ُمـ يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء واًمٕمروم٤مء.
،وضمد ُه

كسبف ومقيمده:
هق أمحد رو٤م سمـ حمٛمد ٟم٘مل قمكم سمـ رو٤م قمكم سمـ حمٛمد يم٤مفمؿ قمكم سمـ حمٛمد
أقمٔمؿ سمـ حمٛمد ؾمٕم٤مدت ي٤مرظم٤من سمـ ؾمٕمٞمد ظم٤من رمحٝمؿ اهلل.
ُ
اعمٙمرم (ؾمٜم٦م 1272هـ /اعمقاومؼ ُ 14مـ
وًمدَ
اًمِمٞمخ أمحد رو٤م ًمٕم٤مذ ؿمقال َّ
يقٟمٞمق ؾمٜم٦م 1856م) ذم سمريكم ُمديٜم٦م ُمـ ُمدن اهلٜمد.

كشلسمف واؾمتغويمف زملطمذ ايمعؾؿ:
َ
واؾمتٙمٛمؾ
واؿمتٖمؾ اًمِمٞمخ ُمٜمذ اًمّمٌ٤م سمدراؾم٦م اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞمَّ٦م واًمٜم٘مٚمٞمَّ٦م،
اًمدراؾم٦م هذه اًمٕمٚمقم ،وشم َّؿ ذًمؽ ذم اًمراسمٕم٦م قمنمة ُمـ قمٛمره ،ي٘مقل رمحف اهلل:
ِ
عمٜمتّمػ ؿمٕمٌ٤من (ؾمٜم٦م 1286هـ) ،وأٟم٤م إ ْذ َ
قمنم قم٤م ًُم٤م
«وذًمؽ
ذاك اسمـ صمالصم َ٦م َ
قمكم اًمّمالة وشمقضمٝم٧م إ َّمم
وقمنمة أؿمٝمر ومخً٦م أي٤مم ،وذم هذا اًمت٤مريخ
ْ
ومرو٧م َّ
إطمٙم٤ممش.
وعم٤م ومرغٟ ،م٤مل إضم٤مز َة اإلومت٤مء قمـ أسمٞمف وأؾمت٤مذه وؿمٞمخف رمحٝمؿ اهلل ،ي٘مقل ذم
يمت٤مب إمم شمٚمٛمٞمذه اًمِمٞمخ فمٗمر اًمديـ اًمٌٝم٤مري:
«سمحٛمد اهلل أومتٞم٧م َّأو َل ومتٞم٤م طمٞمٜمام يمٜم٧م ذم اًمث٤مًمث َ٦م قمنم َة ُمـ قمٛمريً ،مٚمراسمع
قمنم ُمـ ؿمٕمٌ٤من( 1286هـ) ،وًمق أقم ُ
ٞمش إمم اًمٕم٤مذ ُمـ ؿمٕمٌ٤من (ؾمٜم٦م 1336هـ/
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ؿمٙمرا هلل قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م
1917م) ،شمٙمقن ُمدَّ ُة اإلومت٤مء مخًلم ؾمٜم ً٦م وٓ أطميص
ً
اًمٙمؼمى يمام جي٥مش(.)1

أؽموسمذسمف:
أؾم٤مشمذشمف ًمٞمًقا سمٙمثػم ىمرأ سمٕمض اًمٙمت٥م آسمتدائٞم٦م قمغم ُمرزا همالم ىم٤مدر اًمؼميٚمقي،
وىمرأ قمغم واًمده اًمِمٞمخ ٟم٘مل قمكم ظم٤من أيمثر اًمٙمت٥م ،وُمـ أؾم٤مشمذشمف اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمكم
اًمراُمٗمقري ىمرأ قمٚمٞمف يمت٤م ًسم٤م ذم اهلٞمئ٦م ،واًمِمٞمخ أسمق احلًلم أمحد اًمٜمقري ،واًمِم٤مه آل
رؾمقل اعم٤مرهروي ،واًمِمٞمخ أمحد سمـ زيٜمل دطمالن اعمٙمل ،واًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ
اعمٙمل ،واًمِمٞمخ طمًلم سمـ ص٤مًمح مجؾ اًمٚمٞمؾ ،رمحٝمؿ اهلل أمجٕملم(.)2

ؽمؾقىمف وأطمذه ايمطريؼي:
ِ
اًمًٚمًٚم٦م
سم٤ميع ُمع أسمٞمف قمغم يد ؾمٞمد آل رؾمقل إمحدي ،وأظمذ إضم٤مز َة اًمٌٞمٕم٦م ذم
اًم٘م٤مدري ِ٦م ُمـ ؿمٞمخف ،وأًمًٌف ُ
ؿمٞمخ ُف اخلرىم٦م واؾمتخٚمٗمف.

طمدموسمف ايمديـقي:
اؿمتٖمؾ اًمِمٞمخ سمٕمد ُم٤م

َّر َج سم٤مًمتدريس واإلومت٤مء واًمتّمٜمٞمػ واًمققمظ

أيمثر
ؼم مهف ذم اًمتّمٜمٞمػ ،وم٘مد أ ًَّم َػ َ
واإلرؿم٤مد وإصالح إُم٦م اعمًٚمٛم٦م ،ويم٤من أيم ُ
قمٚمام ،سمٕمْمٝم٤م ُمٓمٌقع ،واًمٌ٤مىمل خمٓمقط ،وهذه اًمٙمت٥م
ُمـ أًمػ يمت٤مب ذم مخًلم ً
سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وإردي٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م.

(( )1طمٞم٤مة أقمغم طميت اجلزء إول).
(( )2طمٞم٤مة أقمغم طميت).
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ِ
ُمراضمٕم٦م اًمٙمت٥م
قي اًمذايمرةّ ،همٞمًٜم٤م قمـ
ويم٤من اًمِمٞمخ رمحف اهلل هي َع اًمٙمت٤مسم٦م ،ىم َّ
دائام
هم٤مًمًٌ٤م طملم اًمتّمٜمٞمػ واًمت٠مًمٞمػ ،وم٘مد يم٤مٟم٧م
حتي ُه اًمٕمٚمق ُم ُمرشمٌَّ ً٦م ذم ذهٜمف ً
ُ
وىمق ِة طمٗمٔمف يمت٤م ُسم ُف « اًمٜمَّػمة اًمقوٞمئ٦م ذم ذح اجلقهرة
،واًمِم٤مهدُ قمغم هقم٦م يمت٤مسمتف َّ
طمج ٍ٦م ًمف (ؾمٜم٦م 1295هـ) سم٤مًمِمٞمخ طمًلم سمـ
اعمْمٞمئ٦مش وىمّمتف :أٟمف اًمت٘مك ذم َّأول َّ
ُ
اًمِمٞمخ طمًلم ضمدً ا ،وـمٚم٥م ُمٜمف أن ينمح يمت٤مسمف
ومت٠مصمرَ سمف
ص٤مًمح مجؾ اًمٚمٞمؾ،
َّ
«اجلقهرة اعمْمٞمئ٦مش سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ،ومنمطمف ذم يقُملم ،وؾمامه سم٤مٓؾمؿ اًمت٤مرخيل « :اًمٜمَّػمة
اًمقوٞمئ٦م ذم ذح اجلقهرة اعمْمٞمئ٦مش (ؾمٜم٦م 1295هـ) ،صمؿ زا َد قمٚمٞمف سمٕمض
اًمٓمر ُة اًمروٞمئ٦م قمغم اًمٜمػمة
اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت واحلقار وؾمامه سم٤مٓؾمؿ اًمت٤مرخيلَّ « :
اًمقوٞمئ٦مش (ؾمٜم٦م 1308هـ).
وأيْم٤م ىمدَّ م إًمٞمف قمٚمام ُء َّ َ
اعمنموم٦م ؾم١مآ ً ُمتٕمٚم ً٘م٤م «سم٤مًمٜمقطش (وهك اًمٕمٛمٚم٦م
ً
ُمٙم٦م َّ
وم٠مٟمجح
يمٌ٤مر اًمٕمٚمامء قمـ طمٚمف،
َ
اًمقرىمٞمَّ٦م اعمٕمرووم٦م اعمتداوًم٦م سملم اًمٜم٤مس) ،ىمد قمجز ُ
ِ
اًمِمٞمخ رمحف اهلل ُمً٠مًمتٝمؿ سمجقاب ٍ
ُمراضمٕم٦م اًمٙمت٥م،
ؿم٤مف يم٤مف ،ويمتٌ ُف اردم٤مًٓ سمال
وؾمامه سم٤مٓؾمؿ اًمت٤مرخيل« :يمٗمؾ اًمٗم٘مٞمف اًمٗم٤مهؿ ذم أطمٙم٤مم
ي ُمٌلم،
سمٚمً٤من قمر ر
َّ
ىمرـم٤مس اًمدراهؿش (1324هـ)
وؾمامه٤م سم٤مٓؾمؿ اًمت٤مرخيل:
صمؿ يمت٥م قمٚمٞمف َوٛمٞمٛم ً٦م سمٕمد ُم٤م رضم َع إمم سمالده اهلٜمدَّ ،
«يم٤مه اًمًٗمٞمف اًمقاهؿ ذم إسمدال ىمرـم٤مس اًمدراهؿش (1329هـ) ،صمؿ ٟم٘مٚمٝم٤م إمم
وؾمامه٤م سم٤مٓؾمؿ اًمت٤مرخيل« :اًمذيؾ اعمٜمقط سمرؾم٤مًم٦م اًمٜمقطش (1339هـ).
إردي٦م َّ
واًمرؾم٤مًم٦م اعمذيمقرة ُمـ مجٚم٦م اًمٜمامذج اًمدا ًَّم ِ٦م قمغم وومقر قمٚمٛمف ،وسمراقمتف ذم اًمٗم٘مف،
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ِ
وٟمٌقهمف ود َّىم٦م ومٝمٛمف ،واٞمزه قمـ أىمراٟمف ،سمؾ وقمـ يمثػم ممـ ُم٣م سم٤مًمت ِ
واًمٖمقص
ٜم٘مٞمح
ظمٗمك قمغم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ،وذًمؽ َوم ْْمؾ اهلل ،ي١مشمٞمف
قمغم اعمٙمٜمقن ذم درر اًمٕمٚمقم ممَّ٤م َ
ُمـ يِم٤مء واهلل ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ.

وهموسمف:
َ
ُ
اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد رو٤مظم٤من رمحف اهلل إمم اًمرومٞمؼ إقمغم ذم 25
اٟمت٘مؾ ضمدي
ُمْم٧م ُمـ صٗمر ؾمٜم٦م 1340هـ ظمالل أذان اجلٛمٕم٦م قمٜمد ىمقل اعم١مذن« :طمل قمغم
اًمٗمالحش ،يم٠مٟمَّف رمحف اهلل جيٞم٥م اعم١مذن ،ويٚمٌل اًمداقمل إمم اًمٗمالح وم٠مومٚمح ،ووم٤مز
سم٤مًمٜمج٤مح سمٌٚمدة ،سمريكم اًمنميٗم٦م.
اؾمتخرج ؾمٜم٦م ووم٤مشمف ىمٌؾ ارحت٤مًمف سمخٛمً٦م أؿمٝمر ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م
واإلُم٤م ُم
َ
1339هـ ُمـ ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم        :

[اإلٟمً٤من ]15 :
ومًٞمح ضمٜمَّ٤مشمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم .
وأؾمٙم ُف
َٜم
رطمؿ اهلل اًمِمٞمخ،
َ
عن حفود الشوخ
حمؿد أطمؼم رضو ايمؼودري إزهري
ُ/25مـ رُمْم٤من 1425هـ
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كبذة فمـ الشوخ اإلمام تاج الَشيعة ادفتى إعظم باهلند
حممد أخرت رضا خان القادري إزهري حفظه اهلل تعاىل
وٓدسمف وكسبف:
وفد اف شقخ اإلمام حمؿد أخس رضا خان احلـػل افؼادري إزهري يقم
اخلامس وافعؼيـ ( ) 5مـ صفر صػر فعام (  26هـ) ادقاؾؼ (  94م)
بؿديـة بريع يف صامل اهلـد.
وفد افشقخ حػظف اهلل يف بقت ظامر بافعؾؿ وافعؾامء ادعروؾغ يف افؼارة اهلـدية
مـذ أـثر مـ مائتل ظام ،حقث إكف ابـ حػقد افشقخ اإلمام اهلامم ،وحقد افزمان ،ؾريد
إوان ،ادجدد ٕوائؾ افؼرن افرابع ظؼ اهلجري ،شقدي أمحد رضا خان احلـػل
افزيؾقي ،ؾـسبف إفقف يصؾ ظـ ضريؼ وافديف ،ؾفق ابـ افشقخ ادػرس إظظؿ باهلـد
مقٓكا إبراهقؿ رضا (ادؽـك جقالين مقان) ابـ حجة اإلشالم افشقخ حمؿد حامد
رضا ابـ افشقخ أمحد رضا احلـػل افزيؾقي ،ومـ جفة وافدتف ...ؾنن جده مـ
وافدتف هق ادػتل إظظؿ باهلـد افشقخ حمؿد مصطػك رضا خان افؼادري احلـػل
افزـايت ،ابـ افشقخ أمحد رضا خان احلـػل افزيؾقي.

كشلسمف وسمعؾؿف ايمعؾقم وأؽموسمذسمف:
أخذ افشقخ حػظف اهلل افدروس إوفقة وافعؾقم آبتدائقة افعؼؾقة وافديـقة
ظـ افعؾامء إـابر ادعروؾغ يف وؿتف ،وظـ وافده وجده مـ وافدتف افشقخ حمؿد
مصطػك رضا ،وحصؾ ظذ صفادة خريج افعؾقم افديـقة مـ دار افعؾقم مـظر
اإلشالم بؿسؼط رأشف مديـة بريع ،ثؿ أـؿؾ أدامف اهلل تعؾقؿف يف جامعة إزهر
افؼيػ بافؼاهرة يف افػسة ما بغ ( 962م) إػ ( 966م) درس ؾقفا افعؾقم
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ادتداوفة احلديث افؼيػ ،افؾغة افعربقة ،وافػؾسػة اإلشالمقة وؽره مـ افعؾقم
وختصص يف افتػسر وخترج مـ ـؾقة أصقل افديـ بارظا يف افتػاشر وظؾقمفا
ومتضؾعا هبا.

ضمقوسمف ايمعؿؾقي وايمعؾؿقي:
بعد ظقدة افشقخ حػظف اهلل مـ افؼاهرة إػ اهلـد ،اكخرط يف افتدريس بدار
افعؾقم مـظر اإلشالم ،ثؿ أشس بعد ؾسة دار اإلؾتاء بعد أخذ اإلجازة مـ
مرصده و معؾؿف ادػتل إظظؿ باهلـد افشقخ حمؿد مصطػك رضا خان ادتقىف
شـة (  40هـ) ،وترك افتدريس بدار افعؾقم مـظر اإلشالم.
وؿد اشتخؾػ ادػتل إظظؿ باهلـد افشقخ حمؿد مصطػك رضا خان ؿبؾ
وؾاتف ،افشقخ حمؿد أخس رضا خؾقػ ًة يف حقاتف ،وؿد برع افشقخ يف اإلؾتاء و ِّ
حؾ
ادسائؾ ادعؼدة ادتعؾؼة بافػؼف ،وٓ ؽرو يف ذفؽ ؾؼد تعؾؿ افشقخ حػظف اهلل
افطريؼة ظذ يد أشتاذه ظـ جده افشقخ أمحد رضا.
إن شامحة افشقخ ـثر افسػر فـؼ افديـ وافتقظقة افػؽرية وافعؼدية ،وفف
تالمذة وحمبقن مـتؼون فقس يف اهلـد ؾحسب بؾ يف شائر ادعؿقرة ،ويعتز
شامحتف ادريب هلؿ ،وهؿ يـفؾقن مـ ظؾؿف ومؽاكتف افروحاكقة ،وؿد ُأظطل افشقخ
فؼب تاج افؼيعة مـ ِؿ ِ
بؾ ـبار افعؾامء.
وفؾشقخ مقؾ ـبر فؽتابة افشعر واددائح وإفؼائفا يف ادحاؾؾ وادـاشبات،
وؿد تؿ كؼ ديقاكف ادسؿك« :كغامت أخس» ثؿ تبعف ديقان« :شػقـة بخشش»
بؿعـك (شػقـة افعػق) ظام ( 986م) ،وتؿ إصدار ضبعة جديدة ومـؼحة يف
أوائؾ شـة ( 006م) ،وافديقان يشتؿؾ ظذ مدائح افشقخ بافؾغتغ افعربقة
وإردية ،ـام تقجد مدائح وؿصائد فؾشقخ مل تـؼ بعد.
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وفؾشقخ ظدة تصاكقػ و رشائؾ بافؾغتغ إردية وافعربقة ،وجاري ترمجة
بعضفا إػ افؾغتغ افعربقة واإلكجؾقزية ،مـ هذه ادصـػات:
(« )1تعؾقؼــات إزهــرى ظــذ صــحقح افبخــاري وقمــغم طمقاؿمــك اعمحــدث
اًمًٝم٤مرٟمٗمقرىش  ،هك اًمتك سملم أيديٜم٤م.
( ) «حتؼقؼ أن أبا إبراهقؿ تارح ٓ آزر».
(« )2احلؼ ادبغ».
(« )4افصحابة كجقم آهتداء».
(« )5مرآة افـجدية بجقاب افزيؾقية»
(« )6افدؾاع ظـ ــز اإليامن» يف جزئغ.
( « )7أزهر افػتاوى» مخس جمؾدات.
« )8أزهر افػتاوى» بافؾغة آكجؾقزية.
(« )9رشافة شد ادشارع ظذ مـ يؼقل إن افديـ يستغـل ظـ افشارع».
(« ) 0صقاكة افؼبقر».
( ) «حؽؿ ظؿؾقات افتؾػزيقن وافػقديق».
( ) «ظطايا افؼدير يف حؽؿ افتصقير» تعريب.
(« ) 2صؿقل اإلشالم ٕصقل افرشقل افؽرام»تعريب.
( « )4إمـ وافعذ فـاظتل ادصطػك بداؾع افبالء» تعريب.
(« ) 5ؿقارع افؼفار ظذ ادجسؿة افػجار» تعريب.
(« ) 6وم٘مف ؿمٝمٜمِم٤مه وأن اًم٘مٚمقب سمٞمد اعمحٌقب سمٕمٓم٤مء اهللش تعريب.
(« ) 7اهلاد افؽاف يف حؽؿ افضعاف» هق تعريب فرشافة مـ إردية فإلمام أمحد
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تسؿك« :مـر افعغ يف حؽؿ تؼبقؾ اإلهبامغ» ،وكبذة مـ
رضا خان رمحف اهلل ّ
رشافة كاد رة صـَّػفا اإلمام بافعربقة ُش ِّؿقت «:مدارج ضبؼات احلديث» افتل
ؿام ش ّقدي افشقخ أخس حػظف اهلل حتؼقؼفا ومجعفا وافتعؾقؼ ظؾقفا.
إن دار اإلؾتاء افؼائؿ بؿديـة بريع وافذي يديره افشقخ بـػسف ٓ ،يعتز دار إؾتاء
دـطؼتف اجلغراؾقة ؾؼط ،وإكام شاهؿ يف تؼديؿ افػتاوى إػ شائر افعامل ظذ ضريؼة أهؾ
افسـة واجلامظة ،وؿد بؾغ ظدد ؾتاوى افدار ما يزيد ظذ مخسة آٓف ؾتقى.
إن افشقخ افعالمة أدام اهلل برـاتف فقس بارظا يف افؾغتغ افعربقة وإردية
ؾحسب .بؾ إن فف مؾؽة ظظقؿة يف افؾغة اإلكجؾقزية ،وؿد ؿام شامحتف باإلؾتاء
واإلمالء بافؾغة اإلكجؾقزية ،وأصدر ـتابا ؾقفا.
كسلل اهلل افعع افؼدير أن يديؿ افصحة وافعاؾقة فشقخـا افعالمة حمؿد أخس
رضا ،ويؾبسف حؾؾ افتؼقى واتباع افسـة افـبقية افؼيػة ،وأن يطقؾ اهلل يف ظؿره،
مـصقرا ظذ أظدائف وأكف حيػظف مـفؿ ،وأن
أن يبؼقف ذخرا فإلشالم وادسؾؿغ،
ً
يـػعـا بعؾقمف وأكقاره يف افداريـ .افؾفؿ آمغ.
وصذ اهلل ظذ شقدكا ومقٓكا حمؿد ،وظذ آفف وآبائف افطقبغ ،وزوجاتف
أمفات ادممـغ ،وأصحابف افؽرام وافتابعغ هلؿ إػ يقم افديـ.

حممذ خالذ املكٍ
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سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ
احلٛمد هلل اعمًٚمًؾ إطمً٤مٟمف ،اعمتّمؾ إٟمٕم٤مُمف ،همػم ُمٜم٘مٓمع وٓ ُم٘مٓمقع ومْمٚمف
وإيمراُمف ،ذيمره ؾمٜمد ُمـ ٓ ؾمٜمد ًمف ،واؾمٛمف أطمد ُمـ ٓ أطمد ًمف.
وم٠مومْمؾ اًمّمٚمقات اًمٕمقازم اًمٜمزول ،وأيمٛمؾ اًمًالم اعمتقاشمر اعمقصقل ،قمغم أضمؾ
ُمرؾمؾ ،يمِم٤مف يمؾ ُمٕمْمؾ ،اًمٕمزيز إقمز اعمٕمز احلٌٞم٥م ،اًمٗمرد ذم وصؾ يمؾ
همري٥م ،ومْمٚمف احلًـ ُمِمٝمقر ُمًتٗمٞمض ،وسم٤مٓؾمتٜم٤مد إًمٞمف يٕمقد صحٞمح٤مً يمؾ
ُمريض ،ىمد ضم٤مءه ضمقده اعمزيد ،ذم ُمتّمؾ إؾم٤مٟمٞمد ،سمؾ يمؾ ومْمؾ إًمٞمف ُمًٜمد ،قمٜمف
يروى وإًمٞمف يرد ،ومًٛمقط ومْم٤مئٚمف اًمٕمٚمٞم٦مُ ،مًٚمًالت سم٤مٕوًمٞم٦م ،ويمؾ در ضمٞمد ُمـ
سمحره ُمًتخرج ،ويمؾ ُمدر ضمقد ذم ؾم٤مئٚمف ُمدرج ،ومٝمق اعمخرج ُمـ يمؾ طمرج،
وهق اجل٤مُمع ،وًمف اجلقاُمع ،قمٚمٛمف ُمرومقع ،وطمديثف ُمًٛمقع ،وُمت٤مسمٕمف ُمِمٗمقع،
واإلس قمٜمف ُمقوقع ،وهمػمه ُمـ اًمِمٗم٤مقم٦م ىمٌٚمف ممٜمقع ،وم٢مًمٞمف اإلؾمٜم٤مد ذم حمنم
اًمّمٗمقف ،وأُمر اعمقىمػ قمغم رأيف ُمقىمقف ،طمقوف اعمقرودً ،مٙمؾ وارد ُمًٕمقد،
ومٞم٤م ومقز ُمـ هق ُمٜمف ُمٜمٝمؾ ،وُمٕمٚمقل ومٞمف يمؾ قمٚم٦م ُمـ ُمٕمٚمؾ ،شمزول طمزسمف اعمٕمتؼم،
واًمِمذوذ ُمٜمف ُمٜمٙمر ،وـمريؼ اًمِم٤مذ إمم ؿمقاظ ؾم٘مر ،طم٤مومظ إُم٦م ُمـ إُمقر
اعمدهلٛم٦م اًمذاب قمٜم٤م يمؾ شمٚمٌٞمس وشمدًمٞمس ،واجل٤مسمر ًم٘مٚم٥م سم٤مئس ُمْمٓمرب ُمـ
قمذاب سمئٞمس ،احل٤ميمؿ احلج٦م اًمِم٤مهد اًمٌِمػمُ ،مٕمجؿ ذم ُمدطمف يمؾ سمٞم٤من وشم٘مرير،
قمٚمقه ٓ يدرك ،وُم٤م قمٚمٞمف ُمًتدركُ ،م٘مٌقًمف ي٘مٌؾ ،وُمؽمويمف يؽمك ،شمٕمدد ـمرق
اًمْمٕمٞمػ إًمٞمف ،ومٛمـ ؾمٜمتف اًمّمح٤مح اًمتٕمٓمػ قمٚمٞمف ،ومٞمجؼم سم٤مقمتْم٤مده ىمٚمٌف اجلريح،
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ويرشم٘مل ُمـ وٕمٗمف إمم درضم٦م اًمّمحٞمحُ ،مدار أؾم٤مٟمٞمد اجلقد واإليمرامُ ،مٜمتٝمك
ؾمالؾمؾ إٟمٌٞم٤مء اًمٙمرام ،صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ وؾمٚمؿُ ،مأل آوم٤مق اًمًامء
وأـمراف اًمٕم٤ممل ،وقمغم آًمف وصحٌف ويمؾ ص٤مًمح ُمـ رضم٤مًمف وطمزسمف ،رواة قمٚمٛمف
ودقم٤مة أدسمف ،وقمغم يمؾ ُمـ ًمف وضم٤مدة وُمٜم٤موًم٦مُ ،مـ أومْم٤مًمف اًمقاصٚم٦م اًمدارة
اعمتقاصٚم٦م ،سمحًـ وٌط حمٗمقظ اًمٜمٔم٤ممُ ،مـ دون وهؿ وٓ إهي٤مم ،وٓ اظمتالط
سم٤مٕقمداء اًمٚمئ٤ممُ ،م٤م روى ظمؼم وطمقى إضم٤مزة ،وهمٚم٥م طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمالم جم٤مزه –
آُملم. .
( )1

أُم٤م سمٕمد :ومٞم٘مقل راىمؿ احلقار هذه قمغم صحٞمح اًمٌخ٤مري اًمٕمٌد اًمْمٕمٞمػ
اًمٗم٘مػم إمم رمح٦م رسمف اًم٘مدير :إن رئٞمس اعمحدصملم احل٤مومظ اًمزاهد اًمقرع اًمٕم٤ممل
( )2

اًمرسم٤مين اإلُم٤مم أسم٤م قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري قمٚمٞمف رمح٦م اًمٌ٤مري ىمد ايمتٗمك
ذم اومتت٤مح يمت٤مسمف هذا "صحٞمح اًمٌخ٤مري" «بٔظِِ ٢ايً ٘٤ايشٖسَُِٔ ايشٖسِٔٝش ،ومل ي٠مت
سمحٛمد اهلل سملم اًمًٌٛمٚم٦م وسملم اًمنموع ذم سمٞم٤من اعم٘مّمقد ،يمام هق دأب قم٤مُم٦م اعمّمٜمٗملم
وم٘م٤مل « :بٔظِِ ٢ايً ٘٤ايشٖسَُِٔ ايشٖسٔ :ِٝنِٜٝـَ نٜإَ بَذِ ٤ايَٛٞسِ .....ٞشاًمخ.

( )3

)(1هذا ٟمٛمقذج ُمـ ظمٓمٌ٦م اإلُم٤مم أمحد رو٤مُ ،مٜم٘مقل ُمـ يمت٤مسمف "اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م ًمٕمٚمامء سمٙم٦م
واعمديٜم٦م"ُ .مٜمف(ص)45-44
) (2أي :إؾمٜم٤مد اًمٗم٘مٝم٤مء اعمح٘م٘ملم واعمدىم٘ملم ،ؾمٞمدي وؾمٜمدي ،ذظمري ًمٞمقُمل وهمدي :اًمِمٞمخ
اًمٙم٤مُمؾ شم٤مج اًمنميٕم٦م اعمٗمتل حمٛمد أظمؽم رو٤م اًم٘م٤مدرى إزهري ،اعمٗمتل إقمٔمؿ ذم اهلٜمد ،أـم٤مل
اهلل قمٛمره وقمؿ ومٞمقوف.
) (3صحٞمح اًمٌخ٤مرى.)2/1( ،
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افمؾؿ أن احلٛمدًم٦م مل شمقضمد يمت٤مسمتٝم٤م ذم صدارة "صحٞمح اًمٌخ٤مري" ذم ٟمًخ٦م
ُمـ اًمٜمًخ اعمٕمرووم٦م اًمتل وضمدت وىمد يٜمٌٖمل ًمف ذم وٞم٤مء اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،أن
يّمدر يمت٤مسمف هذا اًمذي ٓ ؿمؽ ذم يمقٟمف ذا سم٤مل سم٤محلٛمدًم٦م سمٕمد اًمًٌٛمٚم٦م ،ومٚمام مل يٕمتـ
اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم شمّمٜمٞمٗمف هذا سم٤مشمٌ٤مع يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ ،وؾمٜم٦م رؾمقًمف قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمًالم؟
أضمٞم٥م ذم قم٤مُم٦م اًمنموح قمـ هذا آقمؽماض اعمٕمروف سملم اًمٕمٚمامء واعمتٕمٚمٛملم
اقمتذار ًا قمـ اعمّمٜمػ قمٚمٞمف اًمرمح٦م ومح٤مي٦م ًمف سمقضمقه حمتٛمٚم٦م.
مـفو :أن ُم٤م روي قمـ ؾمٞمدٟم٤م اًمٜمٌل اًمٙمريؿ ^ ُمـ ىمقًمف :إن «ىمرؾ أمرر ذي
( )1

زمول ٓ يبدأ همقف زمحؿد الل همفق أومطع» أو يمام ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًـالم ًمٕمٚمـف مل
( )2

يرو قمغم ذط "اًمٌخ٤مري" ومٚمذا مل ي٠مظمذ سمف.
أومقل :وىمد فمٝمر فمٝمقر ًا ضمد ًا ُم٤م ذم هذا اجلقاب ُمـ اًمْمٕمػ واًمً٘مؿ ،إذ ىمد

)" (1إن" زائدة ًمٞمً٧م ُمـ ُمتـ احلدي٨م.
) (2أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب ظمٓمٌ٦م اًمٜمٙم٤مح ،اًمرىمؿ1[1894 /
 ،]610/وىم٤مل اًمًٜمدي" :احلدي٨م ىمد طمًٜمف اسمـ اًمّمالح واًمٜمقوي" ،.و اسمـ طمٌ٤من ذم
صحٞمحف [ ،اعم٘مدُم٦م ] ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم آسمتداء سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم ،اًمرىمؿ،)173 / 1( 1 /
واًمٜمً٤م ئل ذم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب ُم٤م يًتدل سمف قمغم وضمقب اًمتحٛمٞمد رم ظمٓمٌ٦م اجلٛمٕم٦م،
اًمرىمؿ ، )208 / 3( 5978/واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  ،اًمرىمؿ ،)72 / 19( 141/واًمدار
ىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اًمّمالة،اًمرىمؿ ،)229 / 1(2/واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن،
اًمرىمؿ.)90 / 4( 4372/
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صمٌ٧م أن اًمٌخ٤مري قمٚمٞمف رمح٦م اًمٌ٤مري اًمتزم ُمراراً أن يٕمٛمؾ سم٠مطم٤مدي٨م ًمٞمً٧م قمغم
ذـمف ،وم٤مطمٗمظ.
ومـفو :أن طمدي٨م آسمتداء سمحٛمد اهلل وارد قمغم اسمتداء اخلٓمٌ٦م دون همػمه٤مٕ :ن
أقمراسمٞم ً٤م ذع ذم اخلٓمٌ٦م ،ومل يٌتدئ سمحٛمد اهلل ومحٞمٜمئذ ىم٤مل رؾمقل اهلل ^« :ىمؾ أمر
ذي زمول ...ايمخ» .
( )1

ومـفو :أن طمدي٨م آسمتداء سم٤مًمتحٛمٞمد حيتٛمؾ أٟمف يم٤من ُم ً
ٜمًقظم٤م سم٠مٟمف قمٚمٞمف أومْمؾ
اًمّمالة واًمًالم مل يٙمت٥م ذم ىمرـم٤مس ُمّم٤محل٦م احلديٌٞم٦م محد اهلل ،سمؾ يمت٥م ُم٤م ٟمّمف:
«زمسؿ الل ايمرمحـ ايمرضمقؿ هذا مو صويمح فمؾقف حمؿد رؽمقل الل^ ...شاًمخ

( )2

أيْم٤م ُمـ وٕمػ وسمٕمدٕ ،ن قمدم
ومٕمٚمؿ أٟمف ُمٜمًقخ وإٓ عم٤م شمريمف ،وومٞمف ُم٤م ومٞمف ً
اًمٙمت٤مسم٦م ٓ يًتٚمزم ٟمًخف وًمٙمـ جيقز أٟمف ^ شمريمف إلفمٝم٤مر اجلقاز ،أو عمّمٚمح٦م ُمـ
اعمّم٤مًمح اًمنمقمٞم٦م .أُم٤م اًم٘مرآن ومٌدء ٟمزوًمف سمـ ﴿ َيو َأ هَُّيو ُاظم ْدَّ شم ُر﴾  ،أو سمًقرة ﴿ا ْوم َرأْ
وؽم ِؿ َرزم َ
أيْم٤م وٕمٞمػ،
ؽ﴾  ،دون سمًقرة «وم٤محت٦م اًمٙمت٤مبشً ،مٙمـ هذا اجلقاب ً
زمِ ْ
( )

( )4

ٕن اًمٕمؼمة سمٕمٛمقم اًمٚمٗمظ اًمقارد ٓ سمخّمقص اعمقرد يمام صمٌ٧م ذم إصقل.
ومـفوُ :م٤م ٟم٘مؾ اًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل قمٚمٞمف اًمرمح٦م قمـ سمٕمض إؾم٤مشمذة ُم٤م ٟمّمف:
) (1ؾمٌؼ رجيف.
) (2أظمرضمف اسمـ أسمك ؿمٞمٌ٦م رم ُمّمٜمٗمف ،يمت٤مب اعمٖم٤مزي ،همزوة احلديٌٞم٦م ،اًمرىمؿ7[ 36851 /
]385/
)[ (3اعمدصمر]1 :
)[ (4اًمٕمٚمؼ]1 :
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«وإطمًـ ومٞمف ُم٤م ؾمٛمٕمتف ُمـ سمٕمض أؾم٤مشمذيت اًمٙمٌ٤مر أٟمف ذيمر احلٛمد سمٕمد اًمتًٛمٞم٦م
يمام هق دأب اعمّمٜمٗملم ذم ُمًقدشمف يمام ذيمره ذم سم٘مٞم٦م ُمّمٜمٗم٤مشمف وإٟمام ؾم٘مط ذًمؽ ُمـ
سمٕمض اعمٌٞمْملم وم٤مؾمتٛمر قمغم ذًمؽ واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ش .
( )1

ومـفو :أن اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ًمٞمس ُمٜمٗمر ًدا ذم شمرك اًمٕمٛمؾ سمحدي٨م احلٛمد ،سمؾ
أيْم٤م "اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ " ذم "اعمقـم٠م" ،و"اإلُم٤مم أمحد " ذم "اعمًٜمد"،
شمرك ً
( )2

و"اإلُم٤مم أسمق داود"

( )4

( )3

ذم "ؾمٜمٜمف" ،و"اإلُم٤مم قمٌد اًمرزاق" ذم "ُمّمٜمٗمف"
( )5

) (1قمٛمدة اًم٘م٤مري :سم٤مب يمٞمػ يم٤من سمدء اًمقطمل]13/ 1[ ،
) (2هق :ؿمٞمخ اإلؾمالم ،طمج٦م إُم٦م ،إُم٤مم دار اهلجرةُ ،م٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أي قم٤مُمر
سمـ قمٛمرو سمـ احل٤مرث إصٌحل ،اعمدين (أسمق قمٌد اهلل) أطمد أئٛم٦م اعمذاه٥م اعمتٌٕم٦م ذم اًمٕم٤ممل
آؾمالُمل ،وإ ًمٞمف شمٜمً٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م ،وًمد :ذم ؾمٜم٦م (93هـ ) ،و شمقرم179( :هـ) .راضمع:ؾمػم
أقمالم اًمٜمٌالء []48/ 8
) (3هق :اإلُم٤مم طم٘م٤م ،وؿمٞمخ اإلؾمالم صدىم٤م ،ص٤مطم٥م اعمذه٥م احلٜمٌكم ،أمحد سمـ حمٛمد سمـ
طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اسمـ إدريس سمـ قمٌد اهلل طمٞم٤من سمـ قمٌد اهلل سمـ أٟمس سمـ قمقف سمـ ىم٤مؾمط
سمـ ُم٤مزن سمـ ؿمٞمٌ٤من اًمِمٞمٌ٤مين ،اعمروزي ،اًمٌٖمدادي .وًمد(164هـ) ،وشمقرم ؾمٜم٦م(241هـ).
اٟمٔمر :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء []177/ 11
) (4هق :اإلُم٤مم ،ؿمٞمخ اًمًٜم٦مُ ،م٘مدم احلٗم٤مظ ،حمدث اًمٌٍمة ،ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م سمـ إؾمح٤مق
سمـ سمِمػم سمـ ؿمداد إزدي ،اًمًجًت٤مين ،وًمد :ؾمٜم٦م (202هـ) ، ،ورطمؾ ،ومجع ،وصٜمػ،
وسمرع ذم هذا اًمِم٠من .و شمقذم275( :هـ).
) (5هق :احل٤مومظ اًمٙمٌػم ،قم٤ممل اًمٞمٛمـ ،قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم سمـ ٟم٤مومع احلٛمػمي (أسمق سمٙمر) ،وًمد
ؾمٜم٦م (126هـ) ،و شمقذم :ذم ؿمقال ،ؾمٜم٦م (211هـ) .راضمع :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء []563/ 9
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و"اًمؽمُمذي" ذم "ضم٤مُمٕمف" ،قمٚمٞمٝمؿ اًمرمح٦م .ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٛمٕمؽمض قمـ أوًمئؽ إيم٤مسمر
يمٚمٝمؿ أن ي٘مقل سم٠مهنؿ ىمد ايمتٗمقا سمذيمر احلٛمد سم٠مًمًٜمتٝمؿ وسومقا اًمٜمٔمر قمـ اًمٙمت٤مسم٦م
ومٚمؿ يثٌ٧م شمريمٝمؿ اًمٕمٛمؾ سمحدي٨م «ىمؾ أمر ذي زمول ....ايمخ ش وهذا اجلقاب
( )1

قمٜمدٟم٤م وقمٜمد اجلٛمٝمقر ُمريض ُم٘مٌقل ،صحٞمح ؾم٤ممل سمف أؿمٕمر ذم "اًم٘مًٓمالين "
( )2

و"سمِمػم اًم٘م٤مري ".
( )3

) (1ؾمٌؼ رجيف.
) (2هق :أمحد سمـ حمٛمد سمـ أسمك سمٙمر سمـ قمٌداعمٚمؽ اسمـ أمحد اًم٘مًٓمالٟمك ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق
اًمٕمٌ٤مس اعمٍمى اًمِم٤مومٕمل اخلٓمٞم٥م ،وًمد ؾمٜم٦م  851هـ وشمقرم ؾمٜم٦م  923هـ صمالث وقمنميـ
وشمًٕمامئ٦مً ،مف ُمـ اًمتّم٤مٟمٞمػ" :إرؿم٤مد اًمً٤مرى ذم ذح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ًمٚمٌخ٤مري
" قمنم جمٚمدات(.هدي٦م اًمٕم٤مروملم ذم أؾمامء اعم١مًمٗملم وآصم٤مر اعمّمٜمٗملم)]158/ 1[ ،
)ً (3مٚمِمٞمخ اًمًٞمد همالم ضمٞمالين سمـ اًمِمٞمخ همالم ومخر اًمديـ اًمٕمكم ضمرهل صمؿ اعمػمهتل
1319هـ1398/هـ ً،مف ":سمِمػم اًم٘م٤مري سمنمح (سم٤مب سمدء اًمقطمك) ُمـ صحٞمح اًمٌخ٤مري" (ذم
ٟمحق صمالث ُم٤مئ٦م صٗمح٦م يمٌػمة) و"سمِمػم اًمٜم٤مضمٞم٦م سمنمح اًمٙم٤مومٞم٦م" ،و"اًمٌِمػم اًمٙم٤مُمؾ سمنمح ُم٤مئ٦م
قم٤مُمؾ" ،و"سمِمػم اًمٜمحق" ،و"ٟمٔم٤مم ذيٕم٦م" وهمػمه٤م .راضمع :طمدوث اًمٗمتـ وضمٝم٤مد أقمٞم٤من
اًمًٜمـ(.ص)169
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وب َىمق َػىم ََون َزمدْ ء ايمْ َق ْضم ِلإِ َلم رؽم ِ
الل َفم َؾقْ ِف َو َؽم َّؾ َؿ
الل َص َّعم ُ
قل ِ َّ
َ ُ
 َزم َ ُْ
َو َىم ْق ُل ِاهلل َضم َّؾ ِذ ُيمْر ُه﴿:إِ َّوك َأ ْو َضمقْـَو إِيمَقْ َ
كم ِم ْـ َزم ْع ِد ِه﴾
َام أَ ْو َضمقْـَو إِ َلم ك ٍ
ُقح َوايمـَّبِق َ
ؽ ىم َ

( )

حيٞمَك ْسم ُـ
احل َٛمٞمْ ِدي َقمٌْدُ ِ
اهلل ْسم ُـ اًمز َسم ْ ِػم َىم َ٤ملَ :طمدَّ َصم َ٤مٜم ُؾم ْٗمٞمَ٤م ُن َىم َ٤ملَ :طمدَّ َصم َ٤مٜم َ ْ
 َطمدَّ َصم َ٤مٜم ْ ُؾم ِٕم ٍ
٤مري َىم َ٤ملَ :أ ْظمؼم ِين حم َُٛمدُ سمـ إِسمر ِ
ٞمد ْإَٟم َّْم ِ
اهٞم َؿ اًمتَّٞمْ ِٛملَ :أ َّٟم ُف َؾم ِٛم َع َقم ْٚم َ٘م َٛم َ٦م ْسم َـ
َّ ْ ُ ْ َ
َ
َ
اخل َّٓم ِ ِ
َو َّىم ٍ
٤مص اًم َّٚمٞمْثِ َّل َي ُ٘م ُ
اهلل َقم ْٜم ُف َقم َغم اعمِْ َٜم ِْؼم َىم َ٤مل:
يض ُ
قلَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ
٧م ُقم َٛم َر ْسم َـ ْ َ
٤مب َر َ
قل« :إِ كَّام ْإَفمام ُل زمِويمـق ِ
اهلل َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿ َي ُ٘م ُ
َؾم ِٛم ْٕم ُ٧م َر ُؾم َ
وتَ ،وإِ ك ََّام
اهلل َص َّغم ُ َّ
قل ِ
َّ
ْ َ
َ
ًَ ِه ْج َر ُسم ُف إِ َلم ُد ْقَكو ُي ِصقبُ َفوَ ،أ ْو إِ َلم ا ْم َر َأ ٍة َيـْؽِ ُح َفو،
يمِ ؽُؾ ا ْم ِر ٍئ َم و كََقىَ ،هم َؿ ْـ ىمَوك ْ

وصم َر إِيمَ ْق ِف».
َهم ِف ْج َر ُسم ُف إِ َلم َمو َه َ

( )

ىمقًمف (خ)« :زموبش حيتٛمؾ سمٜم٤م ًء وإقمرا ًسم٤م صمالصم٦م اطمتامٓت ،هق ُمٌٜمل قمغم
اًمًٙمقن وٓ حمؾ ًمف إقمرا ًسم٤مٟٕ :مف ُمـ ىمٌٞمؾ أؾمامء ُمٕمدودات ،وأُم٤م ُم٤م ىم٤مل اعمقًمقي
"أٟمقر ؿم٤مه"

( )3

يمٛمثْ ٜمَك
ذم "ومٞمض اًمٌ٤مري" ُمـ أنً« :مٗمظ اًمٌ٤مب ُمْم٤مف ،أو ُمٌٜمل َ

)[ (1اًمٜمً٤مء]163 :
) (2صحٞمح اًمٌخ٤مرى ()1/1
) (3هق :أٟمقر ؿم٤مه سمـ ُمٕمٔمؿ ؿم٤مه اًمٙمِمٛمػمي ،وًمد ذم قم٤مم  1292هـ ذم ىمري٦م «وداونش اعمديٜم٦م
يمِمٛمػم ،وشمٚم٘مك اًمٕمٚمقم ُمـ قمٚمامء سمٚمده ومدرس قمغم اًمِمٞمخ حمٛمقد احلًـ اًمديقسمٜمدي ذم ُمدرؾم٦م
ديقسمٜمد و رج ذم قم٤مم 1313هـ وقملم ُمدرؾم٤م ذم ُمدرؾم٦م ديقسمٜمد ،صمؿ ٟم٤مئ٥م رئٞمس اعمدرؾم٦م ،صمؿ
اؾمت٘م٤مل ُمـ اعمدرؾم٦م سمٕمدة وضمقه وأؾمس ُمٕمٝمدا ديٜمٞم٤م ذم ٟمقاطمل «ؾمقرتش شمًٛمك (داسمٞمؾ)
واؾمت٘مر هٜم٤مك  ،وشمقذم ذم قم٤مم 1352هـ ( .اٟمٔمر :قمٚمامء اًمٕمرب صـ.)833
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و ُصمالث.ش ومٛمٌٜمل قمغم اًمٖمٗمٚم٦م ،وم٢من ُمثٜمك وصمالث ًمٞمس ُمـ اعمٌٜمٞم٤مت ،يمام ٓ خيٗمك
( )1

قمغم اًمٓمٚمٌ٦م يمام رم"سمِمػم اًم٘م٤مري" ،أو ظمؼم ُمٌتدأ حمذوف ومٝمق ُمرومقع ُمٜمقٟمً٤م يم٤من أو
٤مب
٤مب ،أو َه َذا َسم ُ
همػم ُمٜمقن ٕٟمف ُمْم٤مف إمم ُم٤م سمٕمده وشم٘مديره ذم اًمقضمٝملم :هذا َسم ٌ
أيْم٤م ذم ٟمٔم٤مئره يٕمٜمل يمؾ ًمٗمظ
يمٞمػ يم٤من.....إًمخ .وهذه اًمقضمقه اًمثالصم٦م :دمقز ً
اًمٌ٤مب ذم اًمؽماضمؿ إظمرى ُم٤م سمٕمده (ُ)1مٌٜمل قمغم اًمًٙمقن ( )2أو ُمرومقع ُمع
اًمتٜمقيـ ( )3أو سمٖمػم اًمتٜمقيـ .يمام قمٚمؿ ُمـ "اًمٕمٞمٜمل" و"اًمٙمرُم٤مين" وهمػممه٤م ُمـ
وأيْم٤م ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل« :اعمراد سم٤مًمٌ٤مب هٝمٜم٤م اًمٜمقع وإٟمام ىم٤مل «باب»،
اًمنموحً .
ومل يؼؾ «ـتاب»ٕ ،ن اًمٙمت٤مب يذيمر إذا يم٤من حتتف أسمقاب وومّمقل ،واًمذي شمْمٛمٜمف
هذا اًمٌ٤مب ومّمؾ واطمد ،ومٚمذا ىم٤مل سم٤مب ومل ي٘مؾ يمت٤مبش.

( )2

افمؾؿ أن أطم٤مدي٨م اًمٌ٤مب دًم٧م قمغم أن إصؾ اعم٘مّمقد ُمـ هذا اًمٌ٤مب إصمٌ٤مت
ٟمٗمس اًمقطمل دون سمداي٦م اًمقطمل يمام ٓ خيٗمك قمغم اًم٘م٤مرئ ،وأُم٤م إيراد اعمّمٜمػ ذم
اًمؽممج٦م ( َىمقْ َػىم ََون َزمدْ ء ايمْ َق ْضمل) ومٝمق ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٜمٌٞمف قمغم وم٤مئدة زائدة قمغم أصؾ
اعم٘مّمقد ُمـ اًمٌ٤مب ،وهك أن اعمّمٜمػ قمٚمٞمف اًمرمح٦م سمّمقرة آؾمتٗمٝم٤مم أظمؼم ذم
متؾقا ىمون أو نمغم متؾق يعـل زمف
وٞم٤مء أطم٤مدي٨م اًمٌ٤مب سمٙمٞمٗمٞم٦م ورود هذا اًمقطمل ( ً
ىمتوب الل وضمديٌ رؽمقل الل) يم٠مٟمف ىم٤مل« :ىمد وىمع قمٜمدٟم٤م وسمٚمٖمٜم٤م ُمرو ًي٤م قمـ صم٘م٤مت
إُم٦م قمـ اًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞملم قمٚمٞمٝمؿ اًمرمح٦م هؿ راوون قمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم

) (1ومٞمض اًمٌ٤مري)3/1( ،
) (2قمٛمدة اًم٘م٤مري :سم٤مب يمٞمػ يم٤من سمدء اًمقطملُ ]13/ 1[ ،مٚمخّم٤م.
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قمٜمٝمؿ واًمّمح٤مسم٦م راوون قمـ اًمٜمٌل ^ واًمٜمٌل اًمٙمريؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ قمـ
اًمقطمل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وم٠موم٤مد سم٘مقًمفَ « :ىمقْ َػىم ََون َزمدْ ء ايمْ َق ْضمل ...اًمخش وم٤مئدة قمٔمٞمٛم٦م
رومٞمٕم٦م.
وجيقز أن يؼول :إن اعمراد سم٤مًمقطمل ٟمٗمس اعمقطمك سمف أقمٜمل ٟمٗمس احلدي٨م أو
اًمٙمالم واعمراد سمٌدء اًمقطمل ُمٌدء اًمقطمل اًمذي صدر ُمٜمف وهق اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم،
ومٛمٕمٜمك ىمقًمف « َىم ْق َػىم ََون َزمدْ ء ايمْ َق ْضمل ش يمٞمػ ُمٌدء ُم٤م روى رؾمقل اهلل ^ وم٠مضم٤مب
اعمّمٜمػ قمٚمٞمف اًمرمح٦م سم٢ميراد أطم٤مدي٨م اًمٌ٤مب أٟمف صمٌ٧م سم٤مًمقطمل (سمقاؾمٓم٦م يم٤من أو سمٖمػم
واؾمٓم٦م) ومٙم٠من اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري أصمٌ٧م أٟم٤م أظمذٟم٤م احلدي٨م اًمنميػ قمـ اًمٜمٌل
اًمٙمريؿ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ وأظمذه رؾمقل اهلل ^ قمـ ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالم
وأظمذه قمـ اهلل شمٕم٤ممم ومٌٝمذيـ اًمقضمٝملم اٟمدومع ُم٤م أورد هٝمٜم٤م ُمـ أن أطم٤مدي٨م اًمٌ٤مب
مل شمثٌ٧م يمٞمٗمٞم٦م سمدء اًمقطمل إٓ طمديث٤مً واطمد ًا ،سمؾ صمٌ٧م هب٤م ذيمر ٟمٗمس اًمقطمل،
ومتذيمر.
ومقيمف (خ)َ « :ىمقْ َػ ىم ََون َزمدْ ء ايمْ َق ْضملش" .اًمٌَدْ ء" ُمّمدر ُمٝمٛمقز اًمالم ُمـ
اًمٌداي٦م قمغم وزن اًمٗمٕمؾ (سم٤مًمٗمتح وؾمٙمقن اًمدال اعمٝمٛمٚم٦م) ُمٕمٜم٤مه آسمتداء ،ومقيمف(خ):
" ايمْ َق ْضمل" هق ًمٖم ً٦م :اإلقمالم اخلٗمل ،وذ ًقم٤م :هق يمالم سمٚمغ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم سمقاؾمٓم٦م
ُم٤م أو سمال واؾمٓم٦م إمم ٟمٌل ُمـ إٟمٌٞم٤مء اًمٙمرام قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم ،وىمد يٓمٚمؼ
أيْم٤م ذم اًمنمع قمغم اًمٌمء اعمقطمك سمف وقمغم اإلهل٤مم واًم٘مذف ذم اًم٘مٚم٥م ي٘مٔم٦م أو
ً
ُمٜم٤م ًُم٤م وُمٕمٜمك " َزمدْ ء ايمْ َق ْضمل" هٝمٜم٤م اسمتداء إحي٤مء اهلل شمٕم٤ممم إمم ظم٤مشمؿ اًمٜمٌقة ؾمٞمد
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إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم أومْمؾ اخلٚمؼ ؾمٞمدٟم٤م وُمقٟٓم٤م حمٛمد اعمّمٓمٗمك اعمجتٌك اعمرشم٣م
قمٚمٞمف وقمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم.

( )1

ومقيمف(خ)( :وومقل الل فمز وصمؾ) ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل« :جيقز ومٞمف اًمقضمٝم٤من
( )1اًمرومع قمغم آسمتداء وظمؼمه ومقيمف(خ)﴿ :إِ َّوك أَ ْو َضم ْقـَو إِيمَقْ َ
ؽ﴾....اًمخ ()2واجلر
( )2

قمٓم ًٗم٤م قمغم اجلٛمٚم٦م اًمتل أوٞمػ إًمٞمٝم٤م ًمٗمظ اًمٌ٤مب واًمت٘مدير «زموب ىمقػ ىمون ازمتداء
ايمقضملش وسم٤مب ُمٕمٜمك (ومقل الل فمز وصمؾ ...اًمخ).
أيْم٤م ذم شمرمج٦م اًمٌ٤مب وقمغم
أومقل(اًمِمٞمخ إزهرى) :إن أي٦م قمغم شم٘مدير اجلر داظمٚم٦م ً
شم٘مدير اًمرومع مل شمٙمـ ُمـ شمرمج٦م اًمٌ٤مب ،وم٢من ىمٚم٧م :ومٚمؿ أشمك هب٤م اعمّمٜمػ؟ وأي وم٤مئدة
طمّمٚم٧م ُمـ ٟم٘مٚمٝم٤م؟ ىمٚم٧م :إن اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري قمٚمٞمف اًمرمح٦م رسمام ي٠ميت سمآي٦م أو آي٤مت
عمٜم٤مؾمٌ٦م ُم٤م سم٤مًمؽماضمؿ وإن يم٤مٟم٧م همػم داظمٚم٦م ذم اًمؽماضمؿ .واعمٜم٤مؾمٌ٦م هٝمٜم٤م ذيمر ًمٗمظ
اًمقطمل ذم اًمٌ٤مب وأي٦م ،وهذه اعمٜم٤مؾمٌ٦م هٝمٜم٤م فم٤مهرة ضمدً ا ،وًمٙمـ اًمٖمرض إهؿ
هٝمٜم٤م شمٕمٞملم ُمٕمٜمك ًمٗمظ اًمقطمل ذم اًمٌ٤مب ،يم٠مٟمف أؿمٕمر سم٠من اعمراد سم٤مًمقطمل ذم اًمٌ٤مب ُم٤م
هق اعمراد سم٤مًمقطمل ذم هذه أي٦م يٕمٜمل وطمل اًمرؾم٤مًم٦م يمام شمًتٗم٤مد ُمـ أداة اًمتِمٌٞمف ذم
أي٦م.

( )

ومقيمف(خ)« :مـ زمعرده» ذيمـر اعمّمـٜمػ قمـغم ىمـدر احل٤مضمـ٦م ضمـز ًءا ُمــ أيـ٦م ُمــ

ُمٚمخّم٤م ُمـ سمٕمض اًمنموح" ،اًمٕمٞمٜمل" و"اًم٘مًٓمالين"ُ .مٜمف.
)(1
ً
)[ (2اًمٜمً٤مء]163 :
شمٚمخٞمّم٤م وشمٕمري ًٌ٤م ُمـ "سمِمػم اًم٘م٤مري" سمتٍمف يًػمُ .مٜمف.
)(3
ً
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قرا﴾
قؿَ ...وآ َسم ْقـَو َد ُاو َد زَ ُزم ً
ا٤مُمٝم٤م﴿ َو َأ ْو َضم ْقـَو إ ِ َلم إ ِ ْزم َراه َ
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( )1

ومقيمف(خ)« :احلؿقديش اؾمؿ ُمٜمًقب ًمِمٞمخ ُمـ ُمِم٤ميخ اعمّمٜمػ "أي سمٙمر
قمٌد اهلل سمـ زسمػم" هق ُمٕمروف سم٤مؾمٛمف اعمٜمًقبٟ ،مً٥م إمم ضمده إقمغم محٞمد (قمغم
( )2

وزن ىمريش) سمـ أؾم٤مُم٦م.

ومقيمف(خ)« :إِ كَّام ْإَفمامل زمِويمـق ِ
وت»
َّ
َ ْ َ

( )

ايمراوي :أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف.
أرؿمد اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٘مقًمف« :إِ كَّام ْإَفمامل زمِويمـق ِ
وت....
َّ
ْ َ
َ
اًمخش إمم أن إقمامل ٓ شمت٠مشمك إٓ ُمـ إرادة ىمٚمٌٞم٦م وأٟمف ًمٞمس ًمٚمٛمرء إٓ ُم٤م ٟمقى.
هذا احلدي٨م رواه "اًمٌخ٤مري" و"ُمًٚمؿ" و"أسمق داود" و"اًمؽمُمذي"
و"اًمٜمً٤مئل" و"اسمـ ُم٤مضمف" قمـ "ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب"

( )4

و"أسمق ٟمٕمٞمؿ"

ِ
ِِ
ايمـق َ ِ
َ
ُقح َو َّبِ
قؿ َوإِ ْؽم َام ِفم َ
قؾ
َام َأ ْو َضم ْق َوـ إِ َلم ك ٍ
كم م ْـ َزم ْعده َو َأ ْو َضم ْق َوـ إِ َلم إِ ْزم َراه َ
)﴿ (1إِ َّوك أ ْو َضم ْق َوـ إِيمَ ْق َؽ ىم َ
ِ ِ
َوإِ ْؽم َح َ
ون َو ُؽم َؾ ْق َام َن َو َ ْقآسم َوـ َد ُاوو َد
قب َو ُي قك َُس َو َه ُور َ
قسك َو َأ هي َ
وق َو َي ْع ُؼ َ
قب َو ْإَ ْؽم َبوط َوفم َ
قرا﴾ [اًمٜمً٤مء]162 :
َ ُزمز ً
) (2هق :ا إلُم٤مم ،احل٤مومظ ،اًمٗم٘مٞمف ،ؿمٞمخ احلرم ،أسمق سمٙمر قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم سمـ قمٞمًك سمـ قمٌد اهلل
سمـ اًمزسمػم سمـ قمٌد اهلل سمـ محٞمد سمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زهػمُ .م٤مت :سمٛمٙم٦م ،ؾمٜم٦م شمًع قمنمة .راضمع:ؾمػم
أقمالم اًمٜمٌالء []616/ 10
) (3صحٞمح اًمٌخ٤مرى ،سم٤مب يمٞمػ يم٤من سمدء اًمقطمل)2/1( ،
) (4أظمرضمف اًمٌخ٤مرى رم صحٞمحف ،سم٤مب يمٞمػ يم٤من سمدء اًمقطمل إمم رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و
ؾمٚمؿ ،اًمرىمؿ ،]3/ 1[ 1 /و ُمًٚمؿ رم صحٞمحف ،يمت٤مب اإلُم٤مرة ،سم٤مب ىمقًمف -صغم اهلل قمٚمٞمف
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و"اًمدارىمٓمٜمل" ذم "همرائ٥م ُم٤مًمؽ" قمـ "أي ؾمٕمٞمد اخلدري " و"اسمـ قمً٤ميمر"
( )1

ذم "إُم٤مزم" قمـ "أٟمس " و"رؿمٞمد اًمٕمٓم٤مر" قمـ "أي هريرة " يمذا ذم "اجل٤مُمع
( )2

اًمّمٖمػم" ًمإلُم٤مم اًمًٞمقـمل.
( )3

ومؾً  :ويمذا رواه اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م سمٛمثؾ اإلؾمٜم٤مد اًمذي ؾم٤مىمف اًمٌخ٤مري قمـ
( )4

ؿمٞمخف "احلٛمٞمدي" همػم أن إؾمٜم٤مد اإلُم٤مم أقمغم ُمـ إؾمٜم٤مد اًمٌخ٤مري وًمٗمٔمف :أسمق
طمٜمٞمٗم٦م قمـ

"حيٞمك"

( )5

قمـ "حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل" قمـ "قمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص
( )1

وؾمٚمؿ « -إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٦م ش ،اًمرىمؿ]48/ 6[ 5036 /و أي داود رم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمٓمالق،
سم٤مب ومٞمام قمٜمل سمف اًمٓمالق واًمٜمٞم٤مت ،اًمرىمؿ ،]670/ 1[2201 /و اًمؽمُمذى رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب
اًمًػم قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ ي٘م٤مشمؾ ري٤مء وًمٚمديٜم٤م  ،اًمرىمؿ/
 ،]179/ 4[1647أظمرضمف اًمٜمً٤م ئك رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمٜمٞم٦م ذم اًمقوقء ،اًمرىمؿ/
 ،]58/ 1[75واسمـ ُم٤مضمف رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اًمزهد ،سم٤مب اًمٜمٞم٦م ،اًمرىمؿ، ]1413/ 2[ 4227 /
يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب -رى اهلل قمٜمف.-
) (1أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ رم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء [ ]342/ 6اًمدارىمٓمٜمل رم قمٚمٚمف [ ]253/ 11يمالمه٤م
ُمـ ـمريؼ قمـ أي ؾمٕمٞمد اخلدري -رى اهلل قمٜمف.-
) (2ذيمره اسمـ قمً٤ميمر رم شم٤مريخ دُمِمؼُ ]219/ 7[ ،مـ ـمريؼ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ _ رى اهلل
قمٜمف_.
) (3أظمرضمف اًمًٞمقـمك رم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،اًمرىمؿ.]1/1[ ،1/
) (4ؿمٞمخ إزهرى
) (5هق :اإلُم٤مم ،اًمٕمالُم٦م ،اعمجقد ،قم٤ممل اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف ،وؿمٞمخ قم٤ممل اعمديٜم٦م ،حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمـ
ىمٞمس سمـ قمٛمرو إٟمّم٤مري .شمقرم :ؾمٜم٦م(143هـ).راضمع:ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء []468/ 5
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قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل«:ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:

«ايٜ ٞأعَُِاٍ بٔايٖٓٝٚاتٔ َٚئه ٌٚٝأَِشََ ٣٨٢ا َْ ٣َٛؾ َُِٜٔنٜاَْتِ ٖٔذِشَتُُ٘ إ٢ي ٢ٜاهللٔ َ َٚسطُٛئ٘ٔ
ؾ٢ٜٗذِشَتُُ٘ إ٢ي ٢ٜايًَ َٚ ٔ٘٤سطُٛئ٘ٔ  َََِٔٚنٜاَْتِ ٖٔذِشَت٘ إ٢يُ ٢ٜدَِْٝا ُٜصٔٝبَُٗا أ ٜٚأَِشإٔ٠ٜ
َِٜٓهٔشَُٗا ؾ٢ٜٗذِشَت٘ إ٢يََ ٢ٜا َٖادَشَ إ٢ي .# ِٜٔ٘ٝهذا احلدي٨م أصؾ قمٔمٞمؿ ذم اًمديـ ومٞمف
( )3

اًمؽمهمٞم٥م ًمٚمٛمرء واًمتٚم٘ملم حلًـ اًمٜمٞم٦م واإلظمالص ٓؾمٞمام اًمٓم٤مًم٥م ًمٕمٚمؿ احلدي٨م
يم٠من اًمدظمقل ذم ُمٜمٝم٩م اًمٓمٚم٥م هلذا اًمٕمٚمؿ اًمنميػ ًمف طمٙمؿ اهلجرة إمم اهلل
ورؾمقًمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٙمام أن اإلظمالص ذط ذم اهلجرة إمم اهلل
واًمرؾمقل يمذًمؽ هق ذط هٝمٜم٤م.
ُمـ صمؿ ضمرت اًمٕم٤مدة ُمـ أيمثر ُمـ صٜمػ ذم هذا اًمٕمٚمؿ أهنؿ سمدءوا هبذا
احلدي٨م ذم ُمّمٜمٗم٤مهتؿ وًمذًمؽ سمدأ اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري يمت٤مسمف هبذا احلدي٨م اًمنميػ

) (1هق:احل٤مومظ ،حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ احل٤مرث اًمتٞمٛمل اعمدينُ ،م٤مت :ذم ؾمٜم٦م قمنميـ
وُم٤مئ٦م.راضمع :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء []295/ 5
) (2هق :قمٚم٘مٛم٦م سمـ وىم٤مص سمـ حمّمـ سمـ يمٚمدة اًمٚمٞمثلُ ،م٤مت :ذم دوًم٦م قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان،
اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ إصمػم  525 / 4ذيمره ذم طمقادث ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمامٟملم دون حتديد .اٟمٔمر:ؾمػم
أقمالم اًمٜمٌالء []61/ 4
)ُ (3مًٜمد أي طمٜمٞمٗم٦م [ص ]269
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ىم٤مل اإلُم٤مم اخلٓم٤مي « :إٟمف يًتح٥م قمٜمد اعمت٘مدُملم ُمـ ُمِم٤مخيٜم٤م أن ي٘مدم طمدي٨م
( )1

«إكام إفمامل زمويمـقوتش ذم أُمقر اًمديـ ىمٌؾ يمؾ رء وأـمٌؼ أئٛم٦م احلدي٨م قمغم
قمٔمٞمام
ومْمؾ هذا احلدي٨م وذومف وقمٔمٞمؿ ىمدره وُمٙم٤مٟمتفٕ ،ن هلذا احلدي٨م وىم ًٕم٤م
ً
ذم اًم٘مٚمقب وًمف ومقائد مج٦م .واحلدي٨م أصؾ قمٔمٞمؿ ذم أصقل اًمديـ ضمٕمٚمف سمٕمض
اًمٕمٚمامء ٟمّمػ اًمٕمٚمؿٕ :ن إقمامل سم٠مهه٤م قمغم ىمًٛملم :ىمٚمٌل وىم٤مًمٌل .أقمٜمل سمدين.
واًمٜمٞم٦م أصؾ ٕقمامل اًم٘مٚم٥م وإن ٓطمٔم٧م أن مجٞمع إقمامل ؾمقاء يم٤مٟم٧م قمٌ٤مدات أو
قم٤مدات يتقىمػ صمقاهب٤م وىمٌقهل٤م قمغم طمًـ اًمٜمٞم٦م ومٞمٛمٙمـ أن يٕمتؼم احلدي٨م ا٤مم اًمٕمٚمؿ
ومجٚم٦م اًمديـ ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل « :إن هذا احلدي٨م يدظمؾ ذم ؾمٌٕملم سم٤م ًسم٤مش
( )2

( )2

قمٔمٞمام ذم اًمديـ ،وًمٞمس
ً
واعم٘مّمقد سمٙمالم اإلُم٤مم هبذا أن هلذا احلدي٨م
ُمدظمال ً
اعم٘مّمقد أن احلدي٨م إٟمام يدظمؾ ذم ؾمٌٕملم سم٤م ًسم٤م وم٘مط ،سمؾ ُم٘مّمقده اعمٌ٤مًمٖم٦م وإوم٤مدة
يمثرة ٟمٗمقذ احلدي٨م ،وإٓ وم٢من احلدي٨م يدظمؾ ذم أيمثر ُمـ ؾمٌٕملم سم٤م ًسم٤م ٕن اًمٕمٌ٤مدات

) (1هق :اإلُم٤مم ،اًمٕمالُم٦م ،احل٤مومظ ،اًمٚمٖمقي ،أسمق ؾمٚمٞمامن محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ظمٓم٤مب
اًمًٌتل ،اخلٓم٤مي ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ.وًمد:ؾمٜم٦م سمْمع قمنمة وصمالث ُم٤مئ٦م.راضمع:ؾمػم أقمالم
اًمٜمٌالء []23/ 17
) (2هق:اإلُم٤مم ،قم٤ممل اًمٕمٍمٟ ،م٤مس احلدي٨م ،وم٘مٞمف اعمٚم٦م ،حمٛمد سمـ إدريس سمـ اًمٕمٌ٤مس سمـ قمثامن
اسمـ ؿم٤مومع اًم٘مرر ،اعمٓمٚمٌل ،اًمِم٤مومٕمل ،احلج٤مزي ،اعمٙمل( ،أسمق قمٌد اهلل) ،وًمد150( :هـ)،
وشمقرم204 (:هـ) أطمد آئٛم٦م إ رسمٕم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م وإًمٞمف شمٜمً٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م .اٟمٔمر :ؾمػم
أقمالم اًمٜمٌالء []5/ 10
) (3إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٞمقـمل []14/ 1
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واعمٕم٤مُمالت واًمٕم٤مدات أىمً٤مُمٝم٤م ٓ شمٕمد وٓ حتَم واًمٜمٞم٦م هل٤م ُمدظمؾ ذم يمؾ حمؾ ىم٤مل
"اًمًٞمد اسمـ اًمٙمامل" :إن قم٤ممل اعمٚمٙمقت ًمف همٚمٌ٦م قمغم اًمٕم٤ممل اًمٔم٤مهر واًمٕم٤ممل اًمٔم٤مهر،
ُمًخر ًمٕم٤م مل اعمٚمٙمقتُ ،مـ أضمؾ هذا ٓسمد أن ئمٝمر أصمر ًمٜمٞم٤مت اًمٜمٗمقس ويمٞمٗمٞم٤مهت٤م ذم
إقمامل اًمتل يٌ٤مذه٤م اًمٜم٤مس ومٙمؾ قمٛمؾ صدر قمـ ٟمٞم٦م رسم٤مٟمٞم٦م ُم٘مؽمٟمً٤م سمٙمٞمٗمٞم٦م ٟمقراٟمٞم٦م
يٙمقن ومٞمٝم٤م اًمؼميم٦م واًمًٕم٤مدة واجلٛمٕمٞم٦م واًمزيم٤مة ،ويمؾ قمٛمؾ صدر قمـ ىمّمد وم٤مؾمد
وٟمٞم٦م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م جمتٛم ًٕم٤م سمٙمٞمٗمٞم٦م ُمٔمٚمٛم٦م اىمؽمن سم٤مًمٜمحقؾم٦م واًمِم١مم واًم٘مٚمؼً ،مذًمؽ ىم٤مل
صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إكام إفمامل زمويمـقوتش أقمٜمل أن إقمامل ُمرشمٌٓم٦م
سم٤مًمٜمٞم٤مت يمام أن إؿمٞم٤مء ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي شمرشمٌط سم٠مهار يمقٟمٞم٦م.
ىم٤مل إؾمامقمٞمؾ طم٘مك ذم «روح اًمٌٞم٤منش :
( )1

« ٚمػ ٟمقؿمػموان ُمرة قمـ أصح٤مسمف ذم صٞمد ودظمؾ طمدي٘م٦م وم٘م٤مل ًمّمٌل
هٜم٤مكٟ :م٤موًمٜمل رُم٤مٟم٦م ،ومٜم٤موًمف اًمّمٌل اًمرُم٤مٟم٦م ،واؾمتخرج ٟمقؿمػموان ُمـ طمٌ٤مهت٤م
مج٤م وم٤مرشمقى ُمٜمٝم٤م ،قمٜمد ذًمؽ أقمجٌتف احلدي٘م٦م وقمزم أن ي٠مظمذه٤م ُمـ ُم٤مًمٙمٝم٤م،
قمّمػما ً
ً
وؾم٠مل اًمّمٌل أن يٜم٤موًمف رُم٤مٟم٦م أظمرى ،وإذا سمرُم٤مٟم٦م ُمرة ي٤مسمً٦م ذات قمّمػم ىمٚمٞمؾ،
ومً٠مل ٟمقؿمػموان اًمّمٌل قمـ ؿم٠من اًمرُم٤مٟم٦م ،وم٘م٤مل اًمّمٌلً :مٕمؾ اعمٚمؽ أراد اًمٌٖمل،
) (1هق :إ ؾمامقمٞمؾ طم٘مل سمـ ُمّمٓمٗمك آؾمت٤مٟمٌقزم أصال ،وأيدود ُمقًمدا ،اًمؼموؾمقي (أسمق
اًمٗمداء) قم٤ممل ُمِم٤مرك ذم اًمٕمٚمقم اٟمقاع ُمـ اًمٕمٚمقم .وًمد:ؾمٜم٦م (1063هـ) شمقذم سمؼموؾم٦م ؾمٜم٦م
( 1137هـ) ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف اًمٙمثػمة :روح اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،شمًٝمٞمؾ ـمري٘م٤مٓصقل ًمتٞمًػم
اًمقصقل ذم اًمتّمقف ،يمت٤مب اًمتقطمٞمد ،يمت٤مب اًمٜمج٤مة ،وذح آرسمٕملم ذم احلدي٨مُ.مٕمجؿ
اعم١مًمٗملم []266/ 2
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ومزاح قمـ ىمٚم٥م ٟمقؿمػموان سمٕمد أن ؾمٛمع هذا اجلقاب ىمّمد اًمٌٖمل ،وؾم٠مل اًمّمٌل
رُم٤مٟم٦م صم٤مًمث٦م ومقضمده٤م أـمٞم٥م ُمـ إومم ،قمٜمد ذًمؽ ىم٤مل اًمّمٌلً :مٕمؾ اعمٚمؽ رضمع
قمـ ىمّمد احلٞمػش

.

آصم٤مرا شمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م سمٙمؾ طم٤مل ،إن يم٤مٟم٧م اًمٜمٞم٦م طمًٜم٦م
قمٚمؿ ُمـ هٜم٤م أن ًمٚمٜمٞم٦م ً
فمٝمرت آصم٤مره٤م طمًٜم٦م وإن يم٤مٟم٧م ؾمٞمئ٦م سمدت آصم٤مره٤م ؾمٞمئ٦م .اٟمٔمروا اًمٙم٤مومر
ٟمقؿمػموان طمّمٚم٧م ًمف اًمٗم٤مئدة ُمـ طمًـ ٟمٞمتف ،وإذا يم٤من هذا ؿم٠من جمرد اًمٜمٞم٦م وم٢مذا
وضمد اًمٕمٛمؾ ُم٘مروٟمً٤م هب٤م ومالسمد أن شمٌدو ٟمت٤مئجٝم٤م ،اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح سمٜمٞم٦م ص٤مدىم٦م يٜمت٩م
أصمرا ؾمٞمئً٤م ،وقمٚمؿ ُمـ
ٟمتٞمج٦م طمًٜم٦م ،وُم٤م يم٤من ُمـ قمٛمؾ قمـ ٟمٞم٦م وم٤مؾمدة وم٢مٟمف ي١مدي ً
أهال
أيْم ٤م أن اًمٓم٤مقم٦م ؾمٌ٥م ًمّمالح اًمٕم٤ممل ،وأن اًمٙم٤مومر وإن مل يٙمـ ً
هذه احلٙم٤مي٦م ً
ًمٚمٓم٤مقم٦م وٓ يّمح ًمف اًمٕمٛمؾ ًمٙمـ عم٤م فمٝمر حلًـ ٟمٞمتف ذم اًمدٟمٞم٤م هذا إصمر اعمٕمٚمقم
فم٤مهرا ُمـ هذه احلٙم٤مي٦م ومام فمٜمؽ سم٤مٕوًمٞم٤مء اًمٙمرام اًمذيـ هؿ صقر جمًٛم٦م ًمٓم٤مقم٦م
ً
اهلل ورؾمقًمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٞمػ ٓ شم١مصمر أومٕم٤مهلؿ احلًٜم٦م ذم صالح
اًمٕم٤ممل ٓ ضمرم أن ٕقمامهلؿ اًمّم٤محل٦م ؿم٠مٟم ً٤م وأي ؿم٠من ذم صالح اًمدٟمٞم٤م ومٝمذا فم٤مهر ُمـ
هذه احلٙم٤مي٦م.
ىم٤مل اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم:
﴿َٚيِٜٛيٜا دَؾٞعُ ايً ٔ٘١ايٖٓاغَ بَعِطَُِِٗ بٔبَعِض ٣يٜؿٜظَذَتٔ ايٞأٜسِضُ﴾

( )

ىم٤مل إؾمامقمٞمؾ طم٘مك ذم «روح اًمٌٞم٤منش:
)[ (1اًمٌ٘مرة]251 :
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َّوس َزم ْع َضُف ْؿ﴾ اًمذيـ يٌ٤مذون اًمنمـ واًمٗمًـ٤مد ﴿زمِر َب ْع ٍ
ض﴾
﴿و َيم ْقَٓ َد ْهم ُع ِ
اللايمـ َ
َ
آظمر ُمٜمٝمؿ يردهؿ قمام هؿ قمٚمٞمف سمام ىمدر اهلل ُمـ اًم٘متؾ ﴿يمَ َػسدَ ِ
ت ْإَ ْر ُض﴾ وسمٓمٚم٧م
َ

ُمٜم٤مومٕمٝمـ٤م وشمٕمٓمٚمـ٧م ُمّمــ٤محلٝم٤م ُمــ احلــرث واًمٜمًـؾ وؾمــ٤مئر ُمـ٤م يٕمٛمــر إرض
ويّمٚمحٝم٤م.
وىمٞمؾً :مقٓ دومع اهلل سم٤معم١مُمٜملم وإسمرار قمـ اًمٙمٗم٤مر واًمٗمج٤مر هلٚمٙم٧م إرض
وُمـ ومٞمٝم٤م ،وًمٙمـ اهلل يدومع سم٤معم١مُمـ قمـ اًمٙم٤مومر وسم٤مًمّم٤مًمح قمـ اًمٗم٤مضمر.
ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ«:إن الل يمقدهمع زموظمسؾؿ ايمصويمح فمـ
موئي أهؾ زمقً مـ صمغماكف ايمبالء »
( )

( ).

قمٚمؿ ُمـ أي٦م أن اهلل شمٌ٤مرك وشمٕم٤ممم ضمٕمؾ اًمٕم٤مُم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم ؾمٌ ًٌ٤م ًمٜمٔم٤مم
اًمٕم٤ممل ،قمغم هذا وم٤مٕوًمٞم٤مء اًمٙمرام أقمغم درضم٦م أسمٚمغ أصمرا ،ومجٚم٦م اًم٘مقل أن اهلل شمٌ٤مرك
وشمٕم٤ممم ُمٚمؽ اعمٚمقك وإـم٤مقمتف ؾمٌ٥م ًمٚمّمالح واًمٗمالح ذم اًمداريـ ،وُمٕمّمٞمتف
ُمقضمٌ٦م ًمًقء احل٤مل دٟمٞم٤م وأظمرى ،واًمٜمٞم٦م هل٤م دظمؾ يمٌػم ذم اًمٓم٤مقم٦مً :مذًمؽ ىم٤مل صغم
اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إكام إفمامل زمويمـقوتش يٕمٜمل أن إقمامل ٓ شمُ٘مٌؾ ذم
احلية اإلهلٞم٦م ،سمؾ ٓ شمٕمتؼم سمٖمػم اإلظمالص ،واحلدي٨م ُمروي ذم أيمثر اًمٓمرق
هبذه إًمٗم٤مظ وهل أؿمٝمر أًمٗم٤مظ احلدي٨م وضم٤مء ذم رواي٦م «إفمامل زمويمـقوتش
واإلُم٤مم إقمٔمؿ أسمق طمٜمٞمٗم٦م إٟمام ظمرج احلدي٨م ذم ُمًٜمده هٙمذا يمام شم٘مدم.

) (1أظمرضمف اًمٓمؼماٟمك رم اعمٕمجؿ إوؾمط []239/ 4
)(2روح اًمٌٞم٤من]392/ 1[ ،
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وهٙمذا ذم «اظمروموة» ًمٚمٛمال قمكم اًم٘م٤مري وورد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت «إفمامل
زمويمـقوت» وذم سمٕمْمٝم٤م «ايمعؿؾ زمويمـقي» واعمراد سمٙمؾ هذه اًمٕمٌ٤مرة واطمد ،وهق أٟمف ٓ
ي٘مٌؾ قمٛمؾ ىمٚمٌل أو سمدين ُمـ أظمذ وشمرك ًمٗمٕمؾ ىمّمدً ا( ) سمدون اًمٜمٞم٦م وٓ يٕمتؼم سمف وٓ
حيّمؾ قمٚمٞمف اًمثقاب.
صمؿ إن إقمامل ىمًامن:
ايمؼسؿ إولُ :م٘مّمقد ًمذاشمف ُمثؾ اًمّمالة وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٌ٤مدات اًمٌدٟمٞم٦م
واعم٤مًمٞم٦م ،هذا اًم٘مًؿ ٓ يت٠مشمك ومٞمف اًمثقاب سمٖمػم ٟمٞم٦م صحٞمح٦م وٓ يّمح اًمٕمٛمؾ
سمدوهن٤م.
()1

ٓ جمرد اًمؽمك وم٢مٟمف همػم ُم٘مدور قمٚمٞمف يمام طم٘م٘مف ؾمٞمدي اجلد اإلُم٤مم أمحد رو٤م ىمدس

هه ىم٤مل ذم «اعمٕمتٛمد اعمًتٜمدش حت٧م ىمقل اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اًمرؾمقل ذم "اعمٕمت٘مد"« :سم٤مًمٓمٚم٥م ضمز ًُم٤م
أو همػم ضمزم ذم اًمٗمٕمؾ أو *اًمٙمػ أو سم٤مإلسم٤مطم٦م أي :سم٤مًمتخٞمػم سملم اًمٗمٕمؾ واًمؽمكش.
* رمحف اهلل ًم٘مد أضم٤مد ذم اًمتٕمٌػم سم٤مًمٙمػ ،وم٢مٟمف اًمذي ي٘مدر قمٚمٞمف اًمٌنم سم٢مىمدار اهلل شمٕم٤ممم،
أيْم٤م طم٘مٞم٘م٦م ومٕمؾ ُمـ أومٕم٤مل اًمٜمٗمس سمخالف حمض اًمؽمك ،وم٢مٟمف قمدم وٓ ي٘مدر قمٚمٞمف
هق ً
اإلٟمً٤من ،ومٙمٞمػ يٙمٚمػ سمف يمام ٟمص قمٚمٞمف اعمح٘م٘مقنُ .مـ هٝمٜم٤م أفمٝمر ضمٝمؾ اًمقه٤مسمٞم٦م طمٞم٨م
ُم٘مدورا ًمف،
يدقمقن آشمٌ٤مع ذم اًمؽمكً ،مٞم٧م ؿمٕمري يمٞمػ يتٌع اإلٟمً٤من ومٞمام ًمٞمس سم٤مظمتٞم٤مره وٓ
ً
ٟمٕمؿ ،آشمٌ٤مع ذم اًمٙمػ ،ومام صمٌ٧م ومٞمف أن اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمػ قمٜمف ُمع وضمقد
قمٞمٜم وقمدم اعم٤مٟمع أصالً ،ومل يٙمـ ُمـ ظمّمقصٞم٤مشمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمٚمؿ
اعم٘مت٣م ًمف ً٤م
أٟمف ُمٝمجقر ذ ًقم٤م وم٠مدٟم٤مه اًمٙم راه٦م ،أُم٤م جمرد أن اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ مل يٗمٕمؾ ومال
يثٌ٧م سمف رء يمام طم٘م٘مف اعمح٘م٘مقن وسمٞمٜم٤مه ذم طمقار "إذاىم٦م أصم٤مم" .أهـُ .مٜمف (.شمٜم٘مٞم٦م اإليامن
اعمٕمروف سم٤مؾمؿ اعمٕمت٘مد اعمٜمت٘مد ُمع اعمٕمتٛمد اعمًتٜمد ،رىمؿ احل٤مؿمٞم٦م5/صـ)33
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وايمؼسؿ ايمثوين :قمٛمؾ يٙمقن وؾمٞمٚم٦م إمم قمٛمؾ آظمر يم٤مًمقوقء جيقز سمٖمػم اًمٜمٞم٦م
وشمّمح اًمّمالة هبذا اًمقوقء وهذا هق ُمذه٥م إُم٤مُمٜم٤م إقمٔمؿ.
هموئدة :اًمٜمٞم٦م ؾمٜم٦م ُم١ميمدة ذم اًمقوقء وشمريمٝم٤م ُمقضم٥م ًمإلؾم٤مءة واعمالُم٦م وشمٕمقد
اًمؽمك إصمؿ يمام ذم "اًمٗمت٤موى اًمروقي٦م " و"اًمدر اعمخت٤مر " وهمػممه٤م.
( )

( )

وقمٜمد همػمه ُمـ إئٛم٦م ٓ يّمح اًمقوقء سمدون اًمٜمٞم٦م وٓ دمقز اًمّمالة سمٛمثؾ
هذا اًمقوقء ،واحلؼ ذم هذه اعمً٠مًم٦م وذم يمؾ ُمً٠مًم٦م ُمع إُم٤مُمٜم٤م إقمٔمؿ ريض اهلل
شمٕم٤ممم قمٜمفٕ ،ن اًم٘مرآن أـمٚمؼ إُمر سم٤مًمقوقء ومل ي٘مٞمد سم٤مًمٜمٞم٦م ،وُمـ ىمقاقمد إصقل
أن اعمٓمٚمؼ جيري قمغم إـمالىمف واعم٘مٞمد جيري قمغم شم٘مٞمٞمده ،وفم٤مهر ُمٗمٝمقم احلدي٨م
يِمٛمؾ احلٙمؿ إظمروي يٕمٜمل اًمثقاب واحلٙمؿ اًمدٟمٞمقي وذًمؽ سمٓمريؼ اعم٘مت٣م
وشم٘مدير ُمْم٤مف ىمٌؾ ىمقًمف إقمامل ،ومٞمٙمقن شم٘مدير اًمٕمٌ٤مرة طمٙمؿ إقمامل :وهذا ٕن
صح٦م اًمٙمالم شمتقىمػ قمغم هذا اعم٘مّمقد ىم٤مل اسمـ ٟمجٞمؿ ذم "إؿمٌ٤مه"« :وقمغم هذا
ىمرروا طمدي٨م «إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤متش أٟمف ُمـ سم٤مب اعم٘مت٣م  ،إذ ٓ يّمح سمدون
اًمت٘مدير ًمٙمثرة وضمقد إقمامل سمدوهن٤م  ،وم٘مدروا ُمْم٤موم٤م أي طمٙمؿ إقمامل .
وهق ٟمققم٤من:
)ً (1مِمٞمخ اإلؾمالم واعمًٚمٛملم اإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤من اًم٘م٤مدرى احلٜمٗمك ،وًمد ؾمٜم٦م(1272هـ)،
وشمقرم1340( :هـ).
)ً (2مٕمالء اًمديـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمرطمٞمؿ احلّمٙمٗمل احلٜمٗمل ُمٗمتل اًمِم٤مم اعمتقذم
ؾمٜم٦م(  1088هـ)"إيْم٤مح اعمٙمٜمقن ذم اًمذيؾ قمغم يمِمػ اًمٔمٜمقن
"[]447/ 3
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( )1أظمروي  ،وهق اًمثقاب واؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘م٤مب.
( )2ودٟمٞمقي  ،وهق اًمّمح٦م واًمٗمً٤مد .
وىمد أريد إظمروي سم٤مإلمج٤مع ً ،مإلمج٤مع قمغم أٟمف ٓ صمقاب وٓ قم٘م٤مب إٓ سم٤مًمٜمٞم٦م
 ،وم٤مٟمتٗمك أظمر أن يٙمقن ُمرادا ،إُم٤م ٕٟمف ُمِمؽمك وٓ قمٛمقم ًمف  ،أو ٟٓمدوم٤مع
اًميورة سمف ُمـ صح٦م اًمٙمالم سمف  ،ومال طم٤مضم٦م إمم أظمر .
وايمثوين أوضمف ٕن إول ٓ يًٚمٛمف اخلّمؿ ٕٟمف ىم٤مئؾ سمٕمٛمقم اعمِمؽمك  ،ومحٞمٜمئذ
ٓ يدل قمغم اؿمؽماـمٝم٤م ذم اًمقؾم٤مئؾ ًمٚمّمح٦م وٓ قمغم اعم٘م٤مصد أيْم٤مش.

( )

يٕمٜمل

اًمّمح٦م ،واحلدي٨م حيتٛمؾ اعمٕمٜمٞملم وأئٛمتٜم٤م اًمٙمرام محٚمقا احلدي٨م قمغم احلٙمؿ
إظمروي وم٤معمٕمٜمك أن صمقاب إقمامل ُمقىمقف قمغم اًمٜمٞم٦م ،واًمِم٤مومٕمٞم٦م وهمػمهؿ محٚمقا
احلدي٨م قمغم اًمّمح٦م يٕمٜمل أن إقمامل سمٖمػم اًمٜمٞم٦م همػم صحٞمح٦مً :مذًمؽ ىم٤مًمقا
سم٤مؿمؽماط اًمٜمٞم٦م ذم اًمقوقء وإذا اطمتٛمؾ احلدي٨م يمال اعمٕمٜمٞملم وٓ ُمٕمٜمك ًمٚمحدي٨م
ىمٓمٕمل يم٤من ُمٗمٝمقم احلدي٨م فمٜمٞمً٤م.
ٟم٘مالقمـ اعمًتّمٗمك
ُمـ صمٛم٦م ىم٤مل اًمٕمالُم٦م "احلٛمقي " ذم «همٛمز اًمٕمٞمقنش ً
( )

( ):

)(1إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر :اًم٘م٤مقمدة إومم  ٓ :صمقاب إٓ سم٤مًمٜمٞم٦م[ ،ص ]20
) (2هق:أ محد سمـ اًمًٞمد حمٛمد ُمٙمك احلًٞمٜمك احلٛمقى ؿمٝم٤مب اًمديـ اعمٍمى احلٜمٗمل اعمدرس
سم٤معمدرؾم٦م اًمًٚمٞمامٟمٞم٦م واحلًٜمٞم٦م سمٛمٍم اًم٘م٤مهرة شمقرم ؾمٜم٦م (1098هـ)( .هدي٦م اًمٕم٤مروملم ذم أؾمامء
اعم١مًمٗملم وآصم٤مر اعمّمٜمٗملم) []187/ 1
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« وُمـ هٜم٤م ٟمِم٠م إؿمٙم٤مل قمغم ُمـ اؾمتدل سم٤محلدي٨م قمغم اؿمؽماـمٝم٤م ذم اًمٕمٌ٤مدات
يمّم٤مطم٥م «اهلداي٦مشُ ،مع ُم٤م سح سمف ذم إصقل ُمـ أن طمدي٨م« :إكام إفمامل
زمويمـقوت» ُمـ ىمٌٞمؾ فمٜمل اًمثٌقت واًمدًٓم٦م ،وهق يٗمٞمد اًمًٜم٦م وآؾمتحٌ٤مب دون
اًمقضمقب وآومؽماضش .اٟمتٝمك.
( )

وٓ جيقز اًمزي٤مدة سم٤مًمٔمٜمل قمغم اًم٘مٓمٕمل ُمـ ُمٗمٝمقم اًمٙمت٤مب ،قمغم هذا أئٛمتٜم٤م
احلٜمٗمٞم٦م مل ي٘مقًمقا سم٤مؿمؽماط اًمٜمٞم٦م ذم اًمقوقء قمغم أٟمف يٚمزم اًمِم٤مومٕمٞم٦م أن ي٘مقًمقا
أيْم٤م وًمٙمٜمٝمؿ مل
سم٤مؿمؽماط اًمٜمٞم٦م ذم إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م واًمٗمٕمؾ اًمذي هق ُمـ ىمٌٞمؾ اًمؽمك ً
ي٘مقًمقا سمف هٝمٜم٤م ،وه١مٓء -أي اًمِم٤مومٕمٞم٦م -ي٘مقًمقن إن إومٕم٤مل اًمتل هك ُمـ ىمٌٞمؾ
اًمؽمك اًمٜمٞم٦م ومٞمٝم٤م ًمٞمً٧م سمالزُم٦م وسمف ئمٝمر ضمٚمٞمً٤م أهنؿ يرون اؾمتثٜم٤مء اًمؽمك ُمـ قمٛمقم
إومٕم٤مل واؾمتثٜم٤مؤه حيت٤مج إمم دًمٞمؾ وسمت٘مريرٟم٤م ئمٝمر أن يمؾ ومٕمؾ وشمرك حيت٤مج إمم
اًمٜمٞم٦م ذم طمّمقل اًمثقاب قمٜمد أئٛمتٜم٤م وإقمامل اعم٘مّمقدة ًمذاهت٤م شمتقىمػ صحتٝم٤م قمغم
صنيَ ي ُٜ٘ايذ. ﴾َٜٔٚ
اًمٜمٞم٦م ٕن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقلَََٚ﴿ :ا أَٔٝشُٚا إ٢ي٤ا ئَٝعِبُذُٚا ايًَُ َ٘٤دًِٔ ٔ
( )

) (1حلج٦م اإلؾمالم اًمِمٞمخ ،اإلُم٤مم ،اًمٌحر ،أقمجقسم٦م ا ًمزُم٤من ،زيـ اًمديـ ،أسمق طم٤مُمد حمٛمد سمـ
حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٓمقد ،اًمِم٤مومٕمل ،اًمٖمزازم ،ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ ،واًمذيم٤مء اعمٗمرط.
شمقرم505( :هـ) اٟمٔمر:ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء []322/ 19
) (2همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر ذم ذح إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ،اًم٘م٤مقمدة إومم  ٓ :صمقاب إٓ سم٤مًمٜمٞم٦م1[ ،
]56/
)[(3اًمٌٞمٜم٦م]5 :
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وومقل ايمشوهمعقي ٓ :شمِمؽمط اًمٜمٞم٦م ذم إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م ٕن اإلزاًم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ
( )

اًمؽمك ُمثؾ اًمزٟم٤م وم٢من شم٤مرك اًمزٟم٤م ٓ حيت٤مج إمم اًمٜمٞم٦م ذم ؾم٘مقط اًمٕمذاب وحيت٤مج إمم
اًمٜمٞم٦م ذم حتّمٞمؾ اًمثقاب قمغم شمرك اًمزٟم٤م يمذًمؽ إزاًم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م ٓ حيت٤مج إمم اًمٜمٞم٦م -
أيْم٤م ذم ذًمؽ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم طمّمقل
سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمٓمٝم٤مرة -وحيت٤مج قمغم اًمٜمٞم٦م ً
اًمثقاب قمغم اُمتث٤مل أُمر اًمنمع .هذا اًم٘مقل ٓ ييٟم٤م ؿمٞمئً٤م ،سمؾ ًمٜم٤م أن ٟم٘مقل ٟمٗمس
هذا اًم٘مقل ذم ُمً٠مًم٦م اًمقوقء وهق أٟمف ٓ طم٤مضم٦م إمم اًمٜمٞم٦م ذم اًمقوقء ُمـ أضمؾ
ؾم٘مقط اًمٕمذاب قمغم شمرك اًمقوقء ،وٓسمد ُمـ اًمٜمٞم٦م ٕضمؾ طمّمقل اًمثقاب قمغم
اُمتث٤مل أُمر اًمنمع ،وهذا هق ُمٓمٚمقسمٜم٤م اًمذي يثٌ٧م هبذا اًمت٘مرير ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م وهلل
احلٛمد.
صمؿ إن هذا اًمت٘مرير يمام أٟمف جيري ذم اًمؽمك يمذًمؽ جيقز أن جيري ذم يمؾ ومٕمؾ
حمٛمالًمٚمحدي٨م
ً
ومٞمٚمزم أٓ شمِمؽمط اًمٜمٞم٦م رأؾم ً٤م  ،ومجٚم٦م اًم٘مقل أٟمف إذا ضمٕمٚم٧م اًمّمح٦م
وهق همػم ُمٓمرد يمام ٓ خيٗمك ُمـ أضمؾ هذا اؾمتثٜمك اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمؽمك ُمـ قمٛمقم
إقمامل ،وإذا محٚم٧م احلدي٨م قمغم اًمثقاب يمام صٜمع احلٜمٗمٞم٦م ومٝمق مجع ُمـ همػم ؿمؽ
سمحٞم٨م يِمٛمؾ اًمٙمؾ وهلل احلٛمد ،ويمام أن هذا احلدي٨م يدل قمغم اقمتٌ٤مر اًمٜمٞم٦م ذم
إقمامل يمذًمؽ يدل قمغم شمٕمٞملم اًمٕمٌ٤مدات ذم خمتٚمػ إوىم٤مت ومٕمٚمؿ أٟمف يٚمزم اعمرء
ُمثالاًمٔمٝمر واًمٕمٍم وهمػم ذًمؽ
أن يٕملم اًمٕمٌ٤مدة اًمتل ىمّمده٤م ُمـ ومرض أو ٟمٗمؾ ً
)(1يمام ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمٜم٤موى رم" اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم" وٟمّمف « :ومال يّمح قمٛمؾ إٓ
سمٜمٞم٦م وإٟمام مل شمِمؽمط ذم إزاًم٦م ظمٌ٨م ٕهن٤م ُمـ ىمٌٞمؾ اًمؽموكش[]10/ 1
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وأن اعمٕمتؼم هق اًمٜمٞم٦م ٓ ُم٤م ضمرى قمغم ًمً٤مٟمف ُمـ همػم ىمّمد ،ومٚمق أٟمف يّمكم اًمقىمتٞم٦م
وىم٤مل سمٚمً٤مٟمف اًمٗم٤مئت٦م وم٢مٟمام شمت٠مدى اًمقىمتٞم٦م ٓ همػم ،وًمق أٟمف ي٘ميض اًمٗم٤مئت٦م وضمرى قمغم
ًمً٤مٟمف اًمقىمتٞم٦م وم٢مهن٤م شمٕمد ىمْم٤مء ،ومل جي٥م شمٕمٞملم أقمداد اًمريمٕم٤متٕ ،ن شمٕمٞملم اًمٕمٌ٤مدة
ٓ يٜمٗمؽ قمـ شمٕمٞملم اًمٕمدد ،واحلٙمٛم٦م ذم ُمنموقمٞم٦م اًمٜمٞم٦م اٞمٞمز اًمٕمٌ٤مدة قمـ اًمٕم٤مدة وأن
يٛمت٤مز ُمراشم٥م اًمٕمٌ٤مدات اعمختٚمٗم٦م سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض ،وًمٞمٕمٚمؿ أن اًمٜمٞم٦م قمٛمؾ اًم٘مٚم٥م
وأٟمف اؾمؿ إلرادة اًم٘مٚم٥م ومال يٚمزم إضمراؤه٤م قمغم اًمٚمً٤من وإن ىم٤مل سم٤مًمٚمً٤من واًم٘مٚم٥م
ٓه وظمٚمق قمـ اإلرادة ومال ُمٕمتؼم سمف وإن ومرض أٟمف ٟمقى سم٤مًم٘مٚم٥م ومل جير قمغم ًمً٤مٟمف
أصالأو ضمرى قمغم ظمالف ُم٤م ٟمقى ومال ييه ؿمٞمئً٤م ُمع ذًمؽ ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء  :إٟمف
ً
يًتح٥م اًمتٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م يمل يقاومؼ اًمٚمً٤من اجلٜم٤من ويقاـمئ اًمٔم٤مهر اًمٌ٤مـمـ وحيّمؾ
اؾمتحْم٤مر اًمٜمٞم٦م ذم اًم٘مٚم٥م ويًٝمؾ شمدسمره٤م.

هموئدة:
( )1خي٤موم٧م اًمتٚمٗمظ سم٤مًمٜمٞم٦م سمحٞم٨م يًٛمع ٟمٗمًـف ،واجلٝمـر سم٤مًمٜمٞمـ٦م سمحٞمـ٨م يًـٛمٕمٝم٤م
أظمرون همػم ُمنموع.
( )2مل يٜم٘مؾ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وٓ قمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام اًمتٚمٗمظ
سم٤مًمٜمٞم٦م همػم أن أيمثر اًمّمٚمح٤مء ىم٤مًمقا سم٤مؾمتحٌ٤مسمف جلٛمع اًمٕمزيٛم٦م يمام شم٘مدم وم٤مًمتٚمٗمظ
سم٤مًمٜمٞم٦م سمدقم٦م طمًٜم٦م ُمـ هٜم٤م قمٚمؿ أٟمف ٓ شمٜمحٍم اًمٌدقم٦م ذم اًمًٞمئ٦م ،سمـؾ شمٙمـقن
أيْم٤م ،ومزقمؿ اًمقه٤مسمٞم٦م أن يمؾ سمدقم٦م ؾمٞمئ٦م ٓ دًمٞمـؾ قمٚمٞمـف وهـق
اًمٌدقم٦م طمًٜم٦م ً
قمدوان قمغم اعمًٚمٛملم قمٔمٞمؿ.
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وايمبدفمي يمغيُ :م٤م أطمدث قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ .وذ ًفمو :إطمداث ُمـ٤م ًمـٞمس ًمـف
أصؾ ُمـ اًمٙمت٤مب وٓ ُمـ اًمًٜم٦م يدل قمٚمٞمف ىمقًمف ^« :مـ أضمدث دم أمركو هذا مو
يمقس مـف همفق رد»( ) ويدل قمٚمٞمف ىمقًمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :مـ ازمتدع زمدفمي
ضاليمي»( ) "احلدي٨م" وهق سيح ذم أن اًمٌدقم٦م ٟمققم٤من:
( )1سمدقم٦م والًم٦م
( )2وسمدقم٦م هدى
ومزقمؿ اًمقه٤مسمٞم٦م أن يمؾ سمدقم٦م ؾمٞمئ٦م حتٙمؿ واظمؽماع وزقمٛمٝمؿ هذا هـق اًمٌدقمـ٦م
وهؿ ومٞمام زقمٛمقا ُمٌتدقمقن واًمٌدقم٦م جيري ومٞمٝم٤م إطمٙم٤مم اخلٛمً٦م.
ىم٤مل اعمال قمكم اًم٘م٤مري ذم ذطمف قمغم "اعمِمٙم٤مة":
حت٧م ىمقًمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :و«ىمؾ زمدفمي ضاليمي» ،ىم٤مل ذم إزه٤مر:
أي يمؾ سمدقم٦م ؾمٞمئ٦م والًم٦م ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم« :مـ ؽمـ دم اإلؽمالم ؽمـي
ضمسـي همؾف أصمرهو وأصمر مـ فمؿؾ هبو» ومجع أسمق سمٙمر وقمٛمر اًم٘مرآن ،ويمتٌف زيد ذم
اعمّمحػ ،وضمدد ذم قمٝمد قمثامن -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف .-ىم٤مل اًمٜمقوي :اًمٌدقم٦م يمؾ
) (1أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف رم ؾمٜمٜمف ،سم٤مب شمٕمٔمٞمؿ طمدي٨م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ واًمتٖمٚمٞمظ
قمغم ُمـ قم٤مروف ،اومتت٤مح اًمٙمت٤مب ذم اإليامن وومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م واًمٕمٚمؿ ،اًمرىمؿ]7/ 1[14 /
)(2أظمرضمف اًمؽمُمذى رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إظمذ سم٤مًمًٜم٦م واضمتٜم٤مب اًمٌدع،
اًمرىمؿ]45/ 5[ 2677 /
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رء قمٛمؾ قمغم همػم ُمث٤مل ؾمٌؼ ،وذم اًمنمع إطمداث ُم٤م مل يٙمـ ذم قمٝمد رؾمقل اهلل
صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وىمقًمف« :ىمؾ زمدفمي ضاليمي» قم٤مم خمّمقص ،ىم٤مل اًمِمٞمخ
قمز اًمديـ سمـ قمٌد اًمًالم ذم آظمر يمت٤مب اًم٘مقاقمد :اًمٌدقم٦م إُم٤م واضمٌ٦م يمتٕمٚمؿ اًمٜمحق
ًمٗمٝمؿ يمالم اهلل ورؾمقًمف ،ويمتدويـ أصقل اًمٗم٘مف ،واًمٙمالم ذم اجلرح واًمتٕمديؾ،
وإُم٤م حمرُم٦م يمٛمذه٥م اجلؼمي٦م واًم٘مدري٦م واعمرضمئ٦م واعمجًٛم٦م ،واًمرد قمغم ه١مٓء ُمـ
اًمٌدع اًمقاضمٌ٦مٕ ،ن طمٗمظ اًمنميٕم٦م ُمـ هذه اًمٌدع ومرض يمٗم٤مي٦م ،وإُم٤م ُمٜمدوسم٦م
يم٢مطمداث اًمرسمط واعمدارس ويمؾ إطمً٤من مل يٕمٝمد ذم اًمّمدر إول ويم٤مًمؽماويح أي
سم٤مجلامقم٦م اًمٕم٤مُم٦م ،واًمٙمالم ذم دىم٤مئؼ اًمّمقومٞم٦م ،وإُم٤م ُمٙمروه يمزظمروم٦م اعمً٤مضمد
وشمزويؼ اعمّم٤مطمػ -يٕمٜمل قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م وأُم٤م قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م ومٛمٌ٤مح -وإُم٤م ُمٌ٤مطم٦م
أيْم٤م وإٓ ومٕمٜمد احلٜمٗمٞم٦م
يم٤معمّم٤مومح٦م قم٘مٞم٥م اًمّمٌح واًمٕمٍم -أي قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م ً
ُمٙمروه -واًمتقؾمع ذم ًمذائذ اعمآيمؾ واعمِم٤مرب وشمقؾمٞمع إيمامم وىمد اظمتٚمػ ومٞمف
سمٕمض ذًمؽ ،أي يمام ىمدُمٜم٤مش.

( )

« َوإِ ك ََّام يمِ ؽُؾ ْام ِر ٍئ َمو كََقى »يٕمٜمل إٟمام ٟمّمٞم٥م اعمرء ُمـ قمٛمٚمف ُم٤م ٟمقى ومٞمحّمؾ
ًمف صمقاب ٟمٞمتف .وذم رواي٦م وإٟمام ُٓمرئ ُم٤م ٟمقى سمدون ًمٗمٔم٦م يمؾ ،وهذا اجلزء ُمـ
)ُ(1مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح :يمت٤مب اإليامن ،سم٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م1[،
]338/
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احلدي٨م شم٘مرير عم٤م ؾمٌؼ ُمـ اًمٙمالم ،وحمّمؾ اجلٛمٚمتلم واطمد هق أن اًمٕمٛمؾ ٓ
ُمٕمتؼم سمف سمٖمػم ٟمٞم٦م وأٟمف يٓمٚم٥م ًمٚمٕمٛمؾ ٟمٞم٦م تص سمف ،وأن ٟمّمٞم٥م اعمرء ُمـ قمٛمٚمف ُم٤م
وم٘مػما ذا
ٟمقاه ً
ُمثالإن يم٤من هٜم٤مك قمٛمؾ حيتٛمؾ أن شمٙمقن ومٞمف ٟمٞم٤مت قمدة يم٠من يٕمٓمل ً
ىمراسم٦م ؿمٞمئً٤م وم٢من أقمٓم٤مه ُمـ أضمؾ وم٘مره حيّمؾ ًمف صمقاب صدىم٦م وٓ حيّمؾ ًمف صمقاب
صٚم٦م اًمرطمؿ وإن ٟمقى صٚم٦م اًمرطمؿ ومل يراع وم٘مره يٜم٤مل صمقاب صٚم٦م اًمرطمؿ دون
ُمثال
أضمقر ا قمدة ً
صمقاب اًمّمدىم٦م وىمد يًتحؼ اعمرء ذم قمٛمؾ ص٤مًمح سمٜمٞم٤مت ُمتٕمددة
ً
آقمتٙم٤مف ذم اعمًجد قمٛمؾ ص٤مًمح ًمٙمـ جيقز أن شمٙمقن ومٞمف قمدة ٟمٞم٤مت وحيّمؾ
ًمٚمٛمرء صمقاب قمغم يمؾ ٟمٞم٦م.
مـفو( :أي ُمـ اًمٜمٞم٤مت اجل٤مئزة ذم قمٛمؾ)
( ) أٟمف ضم٤مء ذم احلدي٨م «أن اعمًجد سمٞم٧م اهلل ومٛمـ دظمؾ اعمًجد ومٙم٠مٟمام ضم٤مء
ًمزي٤مرة رسمف وًمٚمت٘مرب إًمٞمف واهلل شمٕم٤ممم يمريؿ وذم ذُم٦م يمرُمف أن يْمٞمػ زوارهش ومٞمجقز
أن حيّمؾ هبذه اًمٜمٞم٦م هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م.
( ) آٟمتٔم٤مر ًمٚمّمالة ويمؾ اُمرئ يٜمتٔمر اًمّمالة ُمثـؾ ُمــ يِمـتٖمؾ سم٤مًمّمـالة
سمٛمقضم٥م احلدي٨م اًمّمحٞمح يم٠من اعمرء اًمذي يٜمتٔمر اًمّمـالة يّمـكم شمٚمـؽ اًمّمـالة
سمٕمٞمٜمٝم٤م وحيّمؾ ًمف صمقاهب٤م سمحٙمؿ هذا احلدي٨م واًمرسم٤مط اًمذي أُمر سمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
﴿ َٜا أَٜٜٗٗا اي٤زٔ َٜٔآََُٓٛا اصِبٔشُٚا َٚصَابٔشُٚا َٚسَابٔٛٝٛا﴾(  )1إٟمام اعمراد سمف قمٜمـد سمٕمـض
اعمٗمنيـ هذا أي اجلٚمقس ذم اعمًجد ٟٓمتٔم٤مر اًمّمالة وضم٤مء ذم طمدي٨م ذيـػ:

)[ (1آل قمٛمران]200 :
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« أن آكتظور يمؾصالة زمعد ايمصالة ىمػورة يمؾذكقب ومقصمى حلط اخلطويو وؽمربى
يمرهمع ايمدرصموت» ويمرر صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًم٘مقل ومـذًمٙمؿ اًمرسمـ٤مط يٕمٜمـل
سمذًمؽ أن هذا هق اًمرسم٤مط اًمذي أُمر سمف ذم أي٦م.
( )3صقن إذن واًمٕملم واجلقارح سمتامُمٝم٤م قمـ اعمٕم٤ميص واعمٛمٜمققم٤مت اًمتـل شم٘مـع
ذم اًمًقق وإزىم٦م ،وذم اعمًجد يتحٗمظ اعمرء قمـ هذه إُمقر.
( )4يٜمقي آقمتٙم٤مف قمٜمد دظمقًمف ذم اعمًجد ىم٤مل اًمٕمٚمامء يٜمٌٖمل ًمٚمٛمـرء أن يٜمـقي
آقمتٙم٤مف يمٚمام دظمؾ اعمًجد ٕن أىمؾ آقمتٙم٤مف ؾم٤مقم٦م قمـغم ىمـقل ،ومٌٝمـذه
اًمٜمٞم٦م يٜم٤مل صمقاب آقمتٙم٤مف وآقمتٙم٤مف قمٌ٤مدة يتٞمن طمّمقهل٤م واًمٜم٤مس قمــ
ٟمٞمٚمٝم٤م هم٤مومٚمقن.
( )5ي٘مّمد اًمّمالة قمغم ؾمٞمد إٟم٤مم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وأدقمٞم٦م أظمـرى شمًــ
قمٜم د اًمدظمقل واخلروج ُمـ اعمًجد وومْمٚمٝم٤م وصمقاهب٤م ٓ حيَم.
( )6ي٘مّمد ذيمر اهلل شمٕم٤ممم وشمالوة اًم٘مرآن أو ؾمامع اًمـتالوة أو ُمققمٔمـ٦م وٟمّمـٞمح٦م
سمذىمغما يمؾـوس همفق
ًمٚمٜم٤مس وضم٤مء ذم إطم٤مدي٨م «أن ىمؾ مـ نمدا إلم اظمسجد
ً
أيْم٤م «أكرف إذا صمؾرس ومرقم دم زمقرً مرـ
ىمؿـ صموهد دم ؽمبقؾ الل» وورد ً
( )

) (1ذيمره اًمًٌٙمك رم ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى [ ،]379/ 6و أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمراىمل
رم اعمٖمٜمل قمـ محؾ إؾمٗم٤مر []1172/ 2
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زمققت الل يتؾقن ايمؼرآن ويدارؽمقكف ضمػتفؿ اظمالئؽي ونمشقتفؿ ايمرمحي» .
( )

( )7ي٘مّمد أن يٜم٤مل صمقاب احل٩م واًمٕمٛمرة وم٘مد ورد ذم احلدي٨م «إن ىمرؾ ؾمرخص
ظمّمقص٤م اعمًـجد
دطمؾ اظمسجد متقضئًو وصعم يـول شمقاب احلٍ وايمعؿرة»
ً
اًمٜمٌقي اًمنميػ.
( )8يٜمقي شمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ وشمٕمٚمٞمٛمف وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر طمٞم٨م حيّمؾ
ذًمؽ سم٤مضمتامع اًمٜم٤مس ذم اعمًجد سمًٝمقًم٦م.
( )9ي٘مّمد زي٤مرة أخ ذم اًمديـ يٙمقن قمقٟمً٤م ًمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.
( )10ي٘مّمد اًمًالم قمغم اجلٚمقس ذم اعمًجد أو قمغم ُمـ يدظمؾ ومٞمف ويٜمقي اًمرد
قمٚمٞمٝمؿ.
( )11يِمتٖمؾ ذم اعمراىمٌ٦م واًمٗمٙمر ذم أهقال أظمرة ويًتٖمٗمر اهلل ُم٤م ومرط ُمٜمف.
( )12يٜمقي احلْمقر واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وآؾمتٖمراق ذم ُمِم٤مهدة احلؼ سمحٞم٨م حيّمـؾ
ًمف روطم٤مٟمٞم٦م ُمـ ٟمقراٟمٞم٦م اعمًجد وهق حمؾ ًمتجـؾ ظمـ٤مص هللٕ ،ن اهلل شمٕمـ٤ممم
أو٤مف اعمًجد إمم ٟمٗمًف وم٘م٤مل شمٕم٤ممم« :زمقتل» واًمدظمقل ذم اعمًجد ٟمٗمًف ُمـ
أقمامل أظمرة واعمًجد ٟمٗمًف حمؾ ًمٚمٕمٌ٤مدة.
( )13إن اؾمتٕمٛمؾ رضمؾ اًمٜمٞم٦م احلًٜم٦م ذم أقمامل اًمٓمٌٞمٕم٦م واًمِمٝمقة يـ١مضمر قمٚمٞمٝمـ٤م
ُمثؾ اًمتٓمٞم٥م يقم اجلٛمٕم٦م ،ويمذًمؽ ذم إي٤مم إظمرى قمغم ىمّمد اشمٌ٤مع ؾمـٜمتف
) (1أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف رم ؾمٜمٜمف ،سم٤مب ومْمؾ اًمٕمٚمامء واحل٨م قمغم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ،اًمرىمؿ1[ 225 /
]82/
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صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٕن اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ «ىمون حيرى
ايمطقىش وقمغم ىمّمد شمٕمٔمٞمؿ اعمًجد ،وإزاًم٦م اًمرائحـ٦م اًمٙمرهيـ٦م قمــ ٟمٗمًـف
( )

وقمـ همػمه ،وإدظم٤مل اًمنور قمغم اعمالئٙم٦م وُمـ سمجٜمٌف ُمـ اًمٜم٤مس ،وؾمد سم٤مب
اًمٖمٞمٌ٦م طمتك ٓ يٖمت٤مسمف أطمد ُمـ أضمؾ اًمٜمتـ ومٞمٌغم سم٤معمٕمّمٞم٦م ،ىمـ٤مل سمٕمـض أهـؾ
احل٘مٞم٘م٦م« :إن قمٛمؾ اعمرء ؾمػم سمدٟمف إمم اهلل شمٕم٤ممم واًمٜمٞم٦م إهاع ىمٚمٌف إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف
وشمٕم٤مممش ،وىمقهلؿ« :اًم٘مٚم٥م اعمٚمؽ ،وضمقارح اًمٌدن ضمٜمـده وٓ ي٘م٤مشمـؾ اعمٚمـؽ
سمٖمػم اجلٜمد وٓ اجلٜمد ي٘م٤مشمٚمقن سمٖمػم ُمٚمؽش ىمّمدهؿ هبذا اعمث٤مل إوم٤مدة رسمط اًمٜمٞم٦م
سم٤مًم٘مٚم٥م وإقمالم أن اًمٕمٛمؾ سمٖمػم اًمٜمٞم٦م ٓ يٜمٗمع ويمذًمؽ جمرد اًمٜمٞم٦م سمدون اًمٕمٛمؾ
ٓ ظمػم ومٞمٝم٤م وذًمؽ إذا مل يٙمـ هٜم٤مك رء ُم٤مٟمع ُمـ اًمٕمٛمؾ ،وإٓ وم٤معمرء ي١مضمر
قمغم ٟمٞمتف إذا قمجز قمـ اًمٕمٛمؾ سمٕمذر صحٞمح ُم٘مٌقل ذ ًقم٤م يمام ئمٝمر ُمـ ىمقًمـف
صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿَ « :وإِ ك ََّام يمِ ؽُؾ ْام ِر ٍئ َمو كََقى» ،وُمــ أضمـؾ ذًمـؽ
ىم٤مل ذم طمدي٨م آظمر« :كقي اظمممـ طمغم مـ فمؿؾف» واحلـدي٨م ُمِمـتٛمؾ قمـغم
( )

ىم٤مقمدشملم قمٔمٞمٛمتلم:
ايمؼوفمدة إولم :اؾمتٗمٞمدت ُمـ اجلٛمٚم٦م إومم «إِ كَّام ْإَفمام ُل زمِويمـق ِ
وت» وهل
َّ
ْ َ
َ
أن اًمٕمٌ٤مدة ٓ شمت٠مشمك سمٖمػم ٟمٞم٦م إذا يم٤مٟم٧م قمٌ٤مدة ٓ شمتٛمٞمز قمـ اًمٕم٤مدة إٓ سم٤مًمٜمٞم٦م أُم٤م ُم٤م ٓ
يٙمقن إٓ قمٌ٤مدة ومال حيت٤مج إمم اًمٜمٞم٦م وٟم٘مؾ اًمٕمٞمٜمل ذم ذح اًمٌخ٤مري «:اإلمج٤مع قمغم
) (1أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل رم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب احلٜم٤مء ًمٞمس سمٓمٞم٥م ،اًمرىمؿ/
]61/ 5[9390
) (2أظمرضمف اًمٓمؼماٟمك رم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،اًمرىمؿ]185/ 6[ 5942 /
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أن اًمتالوة وإذيم٤مر وإذان ٓ حتت٤مج إمم اًمٜمٞم٦مش.

( )

ايمؼوفمدة ايمثوكقي :أٟمف يٕمقد قمٚمٞمف ُمـ ٟمٗمٕمف وضره سمحً٥م اعمٜمقي.
وهذا صم٤مسم٧م ُمـ اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أي « َوإِ ك ََّام يمِ ؽُؾ ْام ِر ٍئ َمو كََقى » وقمٚمؿ ُمـ هذه
أيْم٤م أن اًمٜمٞم٤مسم٦م ٓ دمري ذم إقمامل يٕمٜمل ٓ جيقز أن يّمكم أو يّمقم أطمد
اجلٛمٚم٦م ً
قمـ أطمد ومٞمحً٥م هذا اًمٕمٛمؾ قمـ أظمر اًمذي اؾمتٜم٤مب اًمرضمؾ اعمٌ٤مذ ًمٚمٕمٛمؾ أُم٤م
اًمٜمٞم٤مسم٦م اًمتل دمري ذم احل٩م وهمػمه ُمـ إقمامل ومٝمل قمـ دًمٞمؾ آظمر.
صمؿ أشمك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٌٞم٤من هل٤مشملم اًم٘م٤مقمدشملم واوح يٗمّمؾ ُم٤م شم٘مدم
ًَ ِه ْج َر ُسم ُف» ...ايمخ ،ويذيمر أن ؾمٌ٥م هذا احلدي٨م
ُمـ اإلمج٤مل وم٘م٤ملَ « :هم َؿ ْـ ىمَوك ْ
رضمال ظمٓم٥م اُمرأة سم٤معمديٜم٦م وم٠مسم٧م
ً
طمٙم٤مي٦م ذيمره٤م اًمٓمؼماين وهمػمه وهل « أن
وأرؾمٚم٧م إًمٞمف شم٘مقل إهن٤م ًمـ شمتزوضمف طمتك هي٤مضمر إمم اعمديٜم٦م ومٝم٤مضمر هذا اًمرضمؾ ُمـ
ٜمٗمػما ًمف قمـ ُمثؾ هذا اًم٘مّمد
أضمٚمٝم٤م َّ
وقمرض صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمرضمؾ شم ً
ُمْمٛمرا ًمف
فم٤مهرا سمؾ يم٤من اًمرضمؾ
ؽما قمٚمٞمفٕ ،ن ُم٤م ىمّمده هذا مل يٙمـ
ً
ً
ومل يًٛمف ؾم ً
ذم ٟمٗمًف.

( )

قمٚمؿ ُمـ هذا أٟمف ُمـ ؾمٜمتف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أٓ ئمٝمر ُم٤م ظمٗمل ُمـ
أيْم٤م أٟمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٓمٚمع قمغم وامئر
اًمًقء ،وقمٚمؿ ُمـ هذا ً

) (1إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ،اًمث٤مًم٨م ذم سمٞم٤من شمٕمٞملم اعمٜمقي وقمدم[ ،ص ]30
) (2ذيمره اسمـ طمجر رم اًمٗمتح سمٚمٗمظ « :ىمون همقـو رصمؾ طمطى امرأة يؼول هلو أم ومقس هملزمً أن
سمتزوصمف ضمتك ُّيوصمر همفوصمر همتزوصمفو  ،همؽـو كسؿقف مفوصمر أم ومقسش [ ]2/
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اًم٘مٚمقب وهق ؿمٕمٌ٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٖمٞم٥م أقمٓمٞمٝم٤م صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ
احلية اإلهلٞم٦م ُمع قمٚمقم مج٦م وذم ذًمؽ أٟمِمد اإلُم٤مم أمحد رو٤م قمٚمٞمف اًمرمح٦م سمٞمتً٤م
سم٤مهلٜمدي٦م:
کہىب وہ کہىے َالے تٍے جب سے تُ اطالع
مُلی کُ قُل َقبئل َ ہر خشک َ تر کی ہے

( )

إكف مل يلن فؾؼائؾغ أن يتؽؾؿقا معل بؿؼاهلؿ وهق صذ اهلل تعاػ ظؾقف وشؾؿ مـذ
ذفؽ احلغ مطؾع ظذ افؼقل وافؼائؾ وظذ ـؾ رضب ويابس .ؿال صذ اهلل
( )2

ومعرضا بف« :فمن كاىت هجرته» ...افخ.
سا ظذ افرجؾ
ً
تعاػ ظؾقف وشؾؿ ش ً
سم٤مًمت٠مُمؾ يٕمٚمؿ أن هذه اجلٛمؾ اًمثالث ُمرشمٌٓم٦م سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض سمحٞم٨م ي١ميد يمـؾ
مجٚم٦م ٓطم٘م٦م مجٚم٦م ؾم٤مسم٘م٦م ويٌدو أٟمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أشمـك سمـ٤مًمالطمؼ ُمــ
اجلٛمٚم٦م قمغم ٟمحق ذح ًمٚمجٛمٚم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ،دمد هـذا اًمٙمـالم سمـام يٜمـت٩م ُمــ اًمت٠مُمـؾ
أٟمٛمقذضم٤م سمدي ًٕم٤م ًمٌالهمتف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشمٕمٚمؿ ؾمـٌ٥م اظمتّم٤مصـف ^
ً

سمجقاُمع اًمٙمٚمؿ.
اهلل رو رر ُسولِه» -يٕمٜملُ -مـ وىمٕم٧م هجرشمف قمـ
رت ِه ْج رر ُت ُه إِ رىل ر
« رف رم ْن كراى ْ
ُمقـمٜمف إمم اهلل ورؾمقًمف واُمتث٤مٓ ً ُٕمره واسمتٖم٤مء عمرو٤مشمف ومٝمجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف
) (1طمدائؼ سمخِمش صـ89
)(2يمام ذيمر أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٗمٝم٤مٟمك رم "طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء" «قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم
اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ :إن اهلل قمز و ضمؾ ىمد رومع زم اًمدٟمٞم٤م وم٠مٟم٤م أٟمٔمر إًمٞمٝم٤م ،وإمم ُم٤م هق يم٤مئـ ومٞمٝم٤م إمم
يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يم٠مٟمام أٟمٔمر إمم يمٗمل هذهش]101 /6[.
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قمٔمٞمام.
يٕمٜمل أن هجرشمف ُم٘مٌقًم٦م يٜم٤مل هب٤م صمقا ًسم٤م ً
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٙمرُم٤مين :اعمراد سم٤مهلجرة ُمٝم٤مضمرة اًمقـمـ وإطمٌ٤مء وذوي اًم٘مراسم٦م
وُمـ ه٤مضمر اًمقـمـ وأشمك اعمديٜم٦م ي٘م٤مل ًمف ُمٝم٤مضمر ُمـ أضمٚمٝم٤م واعمراد أن ُمـ يم٤مٟم٧م
هجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف ىمّمدً ا وٟمٞم٦م وقمز ًُم٤م ومٝمجرشمف سم٤مًمٌدن واٟمت٘م٤مًمف سم٤مجلًؿ إمم اهلل
ورؾمقًمف سم٤مقمتٌ٤مر إضمر واًمثقابش.

( )

قمغم هذا شم٘مدير اًمٕمٌ٤مرة أٟمف ُمـ ٟمقى هبجرشمف اًمت٘مرب إمم اهلل شمٕم٤ممم واعمرو٤مة
ًمرؾمقًمف ومٝمجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف يٕمٜمل أهن٤م ُم٘مٌقًم٦م ويت٠مشمك ًمف قمٚمٞمف إضمر واًمثقاب
وؾمٌ٥م هذا اًمت٠مويؾ أٟمف إذا احتد اًمنمط واجلزاء واعمٌتدأ واخلؼم يمام وىمع ذم هذه
فم٤مهرا يٗمٝمؿ هبذا إؾمٚمقب ُمـ اًمٌٞم٤من شمٕمٔمٞمؿ اًمٌمء ،وم٤معم٘مّمقد أٟمف ُمـ
اجلٛمٚم٦م
ً
يم٤مٟم٧م هجرشمف سم٤مقمتٌ٤مر اًمٜمٞم٦م واإلرادة حمْم٦م هلل ورؾمقًمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ومٝمجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف يٕمٜمل أن هجرشمف ومٕمؾ قمٔمٞمؿ ُمـ أومٕم٤مل اًمؼم ،أو يٗمٝمؿ
حت٘مػم رء يمام وىمع ذم اجلٛمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م وم٤مجلزاء هٜم٤م -يٕمٜمل ذم مجٚم٦م هجرشمف إمم اهلل
ورؾمقًمف -يمٜم٤مي٦م قمـ اًم٘مٌقل.
وُمـ هٜم٤م فمٝمر أن مجٚم٦م اجلزاء ًمٞمً٧م قملم مجٚم٦م اًمنمط ،صمؿ إصؾ ذم ووع
يمثػما ُم٤م يٓمٚمؼ اهلجرة ذم اًمذات
اهلجرة آٟمت٘م٤مل ُمـ حمؾ إمم آظمرً ،مٙمٜمف
ً
وإوص٤مف.
وإـمالق اهلجرة إمم اهلل إُم٤م أن يٙمقن قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتِمٌٞمف اًمٌٚمٞمغ واعم٘مّمد أن
) (1اًمٙمقايم٥م اًمدرارى رم ذح اًمٌخ٤مرىُ ]20-19/1[ ،مٚمت٘مٓم٤م.
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اعمٝم٤مضمر إمم حمؾ سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م إمم اهلل يم٠مٟمف ُمٝم٤مضمر إمم اهلل.
وإُم٤م أن يٙمقن إـمالق اهلجرة قمغم ُمٜمٝم٩م آؾمتٕم٤مرة سم٤مًمٙمٜم٤مي٦م وذيمر اهلل ورؾمقًمف
شمؼميم واًمتذا ًذا وحيتٛمؾ هٜم٤م أن اعمراد سم٤مهلجرة اهلجرة إًمٞمف
صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً٤م
صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وذيمر اهلل شمٕم٤ممم شمٞمٛمٜمًـ٤م وذم هـذا إؿمـ٤مرة إمم أن أُمـر اهلل
ِ
يـ
ورؾمقًمف صغم اهلل شمٕمـ٤ممم قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ رء واطمـد يمـام ىمـ٤مل شمٕمـ٤ممم﴿:إِ َّن ايمَّرذ َ
ُيبَويِ ُع قك َ
اللَ﴾ ( ) ومٞمده صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يـد اهلل وُمٌ٤ميٕمتـف
َؽ إِ ك ََّام ُيبَويِ ُعق َن َّ
صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمٌ٤ميٕم٦م اهلل واهلجرة إًمٞمف هجرة إمم اهلل ،وهـق صـغم اهلل
شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ شمرك اهلجرة جمٛمٚم٦م يٕمٜمل مل يٗمن حمـؾ اهلجـرة واًمٖمـرض ًمٙمـل
وأيْم٤م ًمٙمل يدظمؾ ويٜمدرج ذم طمٙمؿ
يِمٛمؾ قمـ ـمريؼ اًمٕمٛمقم يمؾ أٟمح٤مء اهلجرةً ،
اهلجرة ُم٤م ًمق ىمّمد ًمٞمّمٞم٥م اًمدٟمٞم٤م أو اُمرأة يٜمٙمحٝم٤م ُمع ـمٚم٥م ُمرو٤مة اهلل ورؾمقًمف
أيْم٤م يٜم٤مل اعمرء اًمثقاب قمغم اعمخت٤مر سم٘مدر اًمٜمٞم٦م وىم٤مل
واُمتث٤مل أُمره .ذم هذه اًمّمقرة ً
اًمٌٕمضٓ :سمد أن شمٙمقن اًمٜمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م هلل وإٓ ٓ حيّمؾ ًمف اًمثقاب قمٜمد ذيم٦م اًمٜمٞم٦م
وهذا هق اًمٔم٤مهر ًمألطم٤مدي٨م همػم أٟمف إذا همٚم٥م ىمّمد ُمرو٤مة اهلل يرضمك ًمف اًمثقاب.
«واهلجرة» وهل -ذم قمرف اًمنمع -حتقل ُمـ أرض إمم أرض عمرو٤مة اهلل
شمٕم٤ممم يمام شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمفٟ ،مققم٤من:
إول :آٟمت٘م٤مل ُمـ دار خمقوم٦م إمم دار إُمـ يمام ه٤مضمر سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ذم
اسمتداء اإلؾمالم إمم احلٌِم٦م ًمٙمل ي٠مُمٜمقا ذ ُمنميمل ُمٙم٦م ويمام ه٤مضمر سمٕمْمٝمؿ ىمٌؾ

)[(1اًمٗمتح]10 :
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هجرشمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م.
وايمثوين :أن هي٤مضمر ُمـ دار اًمٙمٗمر إمم دار اإلؾمالم وهذه اهلجرة وىمٕم٧م عم٤م
اؾمتقـمـ اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اعمديٜم٦م ،وذم ذًمؽ اًمٕمٝمد يم٤من اؾمتٕمامل
اهلجرة هم٤مًم ًٌ٤م ذم اهلجرة ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م ظم٤مص٦م ،وإن يم٤مٟم٧م اهلجرة إمم اعمديٜم٦م
ُمـ سمٚمد آظمر همػم ُمٙم٦م سمٕمد هجرشمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم قملم اًم٘مًؿ إظمػم ُمـ
اهلجرة ،وإـمالق اهلجرة هبذا اعمٕمٜمك اعمذيمقر يم٤من ىمٌؾ ومتح ُمٙم٦م وسمٕمد ومتح ُمٙم٦م مل
ٟم٘مال ُمـ ُمٙم٦م وُم٤م ورد ذم
ظم٤مص ٤م سمام ذيمر ُمـ يمقن اهلجرة ً
يٌؼ هذا آؾمتٕمامل
ً
طمدي٨م ُمـ أٟمف ٓ هجرة سمٕمد اًمٗمتح وم٤معمراد سمف اهلجرة ُمـ ُمٙم٦مٕ ،ن ُمٙم٦م أصٌح٧م
دار اإلؾمالم وطمٙمؿ اهلجرة ُمـ دار اًمٙمٗمر إمم دار اإلؾمالم سم٤مق إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م
وهق اعمراد سم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم« :يٜا تَِٓكٜٔٛعُ اي٢ٗٞذِشَ ٝ٠سَتٖ ٢تَِٓكٜٔٛعَش

( )

واعمراد سم٤مهلجرة ذم هذا احلدي٨م آٟمت٘م٤مل ُمـ ُمقـمـ إمم همػم ُمقـمـ ؾمقاء يم٤من ُمـ
ُمٙم٦م أو ُمـ سمٚمد آظمر إمم اعمديٜم٦م أو سمٚمد آظمر ُمـ سمالد اإلؾمالم ،وًمٚمٝمجرة ُمٕمٜمك آظمر
وهق أن يٜمت٘مؾ اعمرء ُمـ ُمقـمـ ـمٌٞمٕمتف وُم٘مت٣م سمنميتف إمم حمؾ ريض اهلل شمٕم٤ممم
ورؾمقًمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،يٕمٜمل هي٤مضمر ُم٤م هنك اًمِم٤مرع قمٜمف ويمرهف،
وهذا هق اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل ًمٚمٝمجرة اًمذي ورد ذم طمدي٨م« :اظمفوصمر مـ هجر مو نك
أيْم٤م هبذا اعمٕمٜمك.
الل فمـف» وطمدي٨م اًمٌ٤مب يِمٛمؾ اهلجرة ً

) (1أظمرضمف أسمق داود رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اجلٝم٤مد ،سم٤مب رم اهلجرة هؾ اٟم٘مٓمٕم٧م ،اًمرىمؿ2[2481 /
]312/
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 $ؾ َُِٜٔنٜاَْتِ ٖٔذِشَتُُ٘ إ٢يُ ٢ٜدَِْٝا ُٜصٔٝبَُٗا أ ِٜٚإ٢ي ٢ٜاَِشَأَِٜٓ ٕ٠ٜهٔشَُٗا ؾ٢ٜٗذِشَتُُ٘ إ٢ي٢ٜ
ََا َٖادَشَ إ٢ي.# ِٜٔ٘ٝ
يٕمٜمل إٟمام هجرشمف إمم اًمدٟمٞم٤م واعمرأة وإن يم٤مٟم٧م ومٞمام ئمٝمر هلل ورؾمقًمف صغم اهلل
شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ومٍمح صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،سم٤معمٝم٤مضمر ًمف ذم اجلٛمٚم٦م إومم
شمٞمٛمٜم سمذيمر اهلل وإضمالًٓ هلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،ومل يٍمح
ً٤م
حتريْم٤م ًمٚمٜم٤مس قمغم اإلقمراض قمـ اهلجرة
سمذيمره هٜم٤م ذم هذه اجلٛمٚم٦م ًمٞمٙمقن هذا
ً
إمم اًمدٟمٞم٤م واًمٜمً٤مء ،وًمٞمٕمٚمؿ أن أُمر هذيـ اعمذيمقريـ ًمٞمس ًمف ُمٙم٤مٟم٦م قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم
ورؾمقًمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وًمٞمٜمٌف أن شمرك ذيمرمه٤م أسمٚمغ ذم اعمٜمع قمـ
ىمّمدمه٤م ومٙم٠مٟمف ىم٤مل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هجرشمف إمم ُم٤م ه٤مضمر إًمٞمف وهق ُمٝملم
وأيْم٤م أقمرض قمـ ذيمر هذيـ ٕن اًمٕم٤مُم٦م يٕمجٌٝمؿ ذيمرمه٤م وًمق أٟمف يمرر
ٓ يٜمٗمعً ،
ومٚمرسمام شمٕمٚمؼ أ طمد سمام ذيمر وريض سمف وفمٜمف أيمٛمؾ ُمٕمٞمِم٦م ،وإٟمح٤م ذم صغم اهلل شمٕم٤ممم
أُمرا طمرا ًُم٤مٟٕ ،مف ظمرج
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًم٘م٤مصد ًمٌمء ُمـ اًمدٟمٞم٤م واعمرأة وإن مل ي٘مّمد ً
فم٤مهرا ًمٞمٜم٤مل ومْمؾ اهلجرة وأظمٗمك ذم اًم٘مٚم٥م ؿمٞمئً٤م آظمر ،واعمراد سم٠مؾمٚمقب اًمٌٞم٤من ذم
ً
ُمتٔم٤مهرا هلجرة ظم٤مًمّم٦م ،ومٛمـ أص٤مب اًمدٟمٞم٤م
ُمـ ظمرج ُمـ أضمؾ اُمرأة ( َيـْؽِ ُح َفو)
ً
ُمع اهلجرة أو ىمّمد أن يتزوج اُمرأة ُمـ همػم أن يتٔم٤مهر هبجرة ظم٤مًمّم٦م أو ـمٚم٥م
إُمريـ وًمٙمـ مل يٙمقٟم٤م مه٤م اًمداومع ًمف ًمٚمٝمجرة ومٚمٞمس ُمذُمق ًُم٤م سمؾ يًتحؼ اعمدح ُم٤م
ُمثالي٘مّمد آؾمتٕمٗم٤مف (زمويمـؽوح).
داُم٧م ٟمٞمتف ص٤محل٦م ً
وٟمٌف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمذيمر اًمدٟمٞم٤م واعمرأة قمغم أن اجلٛمقد قمٜمد هـقى
اًمٜمٗمس واًمٕمٛمؾ سمٛمقضمٌف ُمذُمقم ،ومٛمٕمٜمك اهلجرة إمم اهلل ورؾمـقًمف صـغم اهلل شمٕمـ٤ممم
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قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن هي٤مضمر ُمـ اًمٙمقن إمم اعمٙمقن يٕمٜمل اخل٤مًمؼ ،واعمراد هبجرشمـف إمم ُمـ٤م
ه٤مضمر إًمٞمف اًمٙمقن سم٤مًمدٟمٞم٤م وآهنامك ومٞمٝم٤م ،وذم ذًمؽ إؿم٤مرة إمم أٟمف يٜمٌٖمل أن يٙمـقن
اًمً٤مًمؽ قم٤مزم اهلٛم٦م ،وؿم٤مُمخ اإلرادة ،طمتك ٓ يٚمتٗم٧م إمم رء ُمــ اًمـدٟمٞم٤م ؾمـقى
اخل٤مًمؼ يمام ورد ذم احلٙمؿ سم٤مًمٕمج٥م ُمـ اًمرضمؾ يٗمر مم٤م ٓ اٟمٗمٙم٤مك ًمف ُمٜمـف ويٓمٚمـ٥م
ُم٤مٓ يٌ٘مك ،وم٢مهن٤م ٓ شمٕمٛمك إسمّم٤مر وًمٙمـ شمٕمٛمك اًم٘مٚمقب اًمتل ذم اًمّمدور ٓ شمٜمت٘مؾ
ُمـ يمقن إمم يمقن ومتٙمقن يمحامر اًمٓم٤مطمقن اًمذي يًػم ويٌٚمغ اعمحؾ اًمذي سمدأ ُمٜمـف
اًمًػم ،سمؾ يٜمت٘مؾ ُمـ إيمقان إمم اعمٙمقن يٕمٜمل اخل٤مًمؼ يمام ئمٝمر ُمـ ىمقًمف شمٕمـ٤ممم إذ
ي٘مقلَٚ ﴿:إ٢ي ٢ٜايً ٔ٘٤تُشِدَعُ ايٞأَُٛٝس﴾ .
( )1

وهذا احلدي٨م أصؾ ذم اإلظمالص قمٔمٞمؿ ،وُمـ ضمقاُمع يمٚمٛمف صغم اهلل شمٕم٤ممم
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ ،يِمذ ُمٜمف قمٛمؾ أصالًُ ،مـ أضمؾ ذًمؽ ي١مصمر قمـ أئٛم٦م اًمديـ شمقا ًشمر ا
أن ٟمٗمع هذا احلدي٨م قمٛمٞمؿ ووىمٕمف قمٔمٞمؿ ىم٤مل أسمق قمٌٞمدً« :مٞمس ذم إطم٤مدي٨م
طمدي٨م أيمثر مج ًٕم٤م وأقمؿ وم٤مئدة ُمـ هذا احلدي٨مش.
واشمٗمؼ اًمِم٤مومٕمل وأمحد واسمـ اعمديٜمل واسمـ ُمٝمدي وأسمق داود وهمػمهؿ ُمـ
،

،

أئٛم٦م اًمديـ قمغم أن هذا احلدي٨م «شمؾٌ ايمعؾؿ» وىم٤مل اًمٌٕمض« :رزمع ايمعؾؿ»
( )

( )

ووضمف اًمٌٞمٝم٘مل «يمقٟمف اًمثٚم٨م سم٠من أقمامل اًمٕمٌد شمت٠مشمك ُمـ اجلٜم٤من واًمٚمً٤من وؾم٤مئر
اجلقارح وم٤مًمٜمٞم٦م أطمد إىمً٤مم وهق أرضمحٝم٤م ٕن اًمٜمٞم٦م قمٌ٤مدة ُمًت٘مٚم٦م وؾم٤مئر إقمامل
)[(1اًمٌ٘مرة]210 :
) (2ذيمر اعمٜم٤موى رم اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم[]11/ 1
) (3ذيمر اسمـ رضم٥م احلٜمٌغم رم ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ [ص ]10
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حتت٤مج إمم اًمٜمٞم٦م هلذا ضم٤مء ذم طمدي٨م (كقي اظمممـ طمغم مـ فمؿؾف) ودل يمالم اإلُم٤مم
أمحد أن اعمراد سمٙمقن احلدي٨م صمٚم٨م اًمٕمٚمؿ أن احلدي٨م ىم٤مقمدة ُمـ اًم٘مقاقمد اًمثالث
اًمتل يرضمع إًمٞمٝم٤م ؾم٤مئر إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،طمٞم٨م ىم٤مل أصقل اإلؾمالم شمدور قمغم
صمالصم٦م أطم٤مدي٨م:
( )1إقمامل سم٤مًمٜمٞم٦م.
( )2وُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد.
( )3احلالل سملم واحلرام سملم.
وىم٤مل أسمق داود :إن اًمًٜم٦م ُمداره٤م قمغم أرسمٕم٦م أطم٤مدي٨م:
( )1إقمامل سم٤مًمٜمٞم٦م.
(ُ )2مـ طمًـ إؾمالم اعمرء شمريمف ُم٤م ٓ يٕمٜمٞمف.
( )3احلالل سملم واحلرام سملم.
( )4إن اهلل ـمٞم٥م ٓ ي٘مٌؾ إٓ ـمٞم ًٌ٤م.
وروي قمٜمف أٟمف ىم٤مل :يٙمٗمل اإلٟمً٤من ًمديٜم٤م أرسمٕم٦م أطم٤مدي٨م وهد إرسمٕم٦م
وأورد سمدًٓ ُمـ إظمػم هذا احلدي٨م اعمذيمقر ومٞمام يكم:
«ٓ يؽقن اظمممـ مممـًو ضمتك يرىض ٕطمقف مو يرىض يمـػسف» .
( )

أومقل(اًمِمٞمخ إزهرى) :ئمٝمر سم٠مدٟمك شم٠مُمؾ ذم هذه إىمقال أن احلدي٨م
يدظمؾ ذم ٟمّمػ اًمٕمٚمؿ ،سمؾ ومٞمام هق أزيدٕ ،ن أيمثر اعمٌ٤مح يتٌع اًمٜمٞم٦م ويتقىمػ طمٚمتف
) (1ؾمٜمـ أي داود []4/ 1
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وطمرُمتف قمغم اًمٜمٞم٦م (هموحلالل زمكم واحلرام زمكم) ذم ىمقل اإلُم٤مم أمحد ُمرضمٕمف إمم اًمٜمٞم٦م،
أيْم٤م ُمآل ىمقًمف (مـ ضمسـ إؽمالم اظمرء سمرىمف مو ٓ يعـقف)
وذم يمالم اإلُم٤مم أي داود ً
قمٛماليؽمشم٥م قمٚمٞمف اؾمتح٘م٤مق اًمثقاب،
إمم اًمٜمٞم٦مٕ ،ن جمرد اًمؽمك سمدون اًمٜمٞم٦م ًمٞمس ً
ويمذًمؽ طمدي٨م (إن الل ؿمقى ٓ يؼبؾ إٓ ؿمقبًو) ي١مول إمم اًمٜمٞم٦مٕ ،ن اًم٘مٌقل
ُمقىمقف قمغم اإلظمالص واإلظمالص سمٖمػم اًمٜمٞم٦م همػم ُمتّمقر ،ويمذًمؽ طمدي٨م (ٓ
يؽقن اظمممـ مممـًو ضمتك يرىض ٕطمقف مو يرىض يمـػسف) ُمّمػمه إمم اًمٜمٞم٦م يمام هق
وأيْم٤م اؾمتح٘م٤مق اًمثقاب قمٚمٞمف ٓ يت٠مشمك سمدون اًمٜمٞم٦م،
فم٤مهرٕ ،ن اًمرو٤م ومٕمؾ اًم٘مٚم٥م ً
وأُمر آظمر هق أن يمامل اإليامن ٟمٞمط سم٠من يرى اعمرء ٕظمٞمف اعمًٚمؿ ُم٤م يرى ًمٜمٗمًف
أيْم٤م ومٕمؾ اًم٘مٚم٥م ومٙمامل اإليامن ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ وٓسمد ًمف ُمـ اًمٜمٞم٦مُ ،مـ
واإليامن ً
هٜم٤م فمٝمر إن اًمٜمٞم٦م ٟمّمػ اًمٕمٚمؿ وٓ يًتٌٕمد أن شمٙمقن يمؾ اًمٕمٚمؿ يمام شم٘مدم آٟم ًٗم٤م أن
هذا احلدي٨م أصؾ قمٔمٞمؿ ذم اإلظمالص ٓ يِمذ قمٜمف قمٛمؾ ٕن أصؾ اعم٘مّمقد
اإلظمالص وٓ جيقز أن يت٠مشمك سمدون اًمٜمٞم٦م ومٙم٤مٟم٧م اًمٜمٞم٦م أصؾ اإلظمالص وقمٚمٞمف
ُمدار اًم٘مٌقل.
أيْم٤م هلذا
ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء :إن هذا احلدي٨م اًمنميػ جيري ذم قمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م ً
اقمتؼم إىمدُمقن ُمـ اًمٜمحقيلم هذا احلدي٨م ذم طمد اًمٙمالم.
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ًمذًمؽ ىم٤مل ؾمٞمٌقيف  :إٟمف ٓسمد ُمـ ىمّمد اعمتٙمٚمؿ ذم اًمٙمالم ومال يٕمتؼم ُم٤م شمٙمٚمؿ
( )

سمف اًمٜم٤مئؿ واًمٜم٤مد واحلٞمقان اعمٕمٚمؿ يم٤مًمٌٌٖم٤مء يمال ًُم٤م ،وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ اًمٜمٙمرة اعمٜم٤مدى
إذا ىمّمد سمف ُمٕملم يٙمقن ُمٕمروم٦م وجي٥م سمٜم٤مؤه قمغم اًمْمؿ وإن مل ي٘مّمد سمف ُمٕملم ٓ
يٙمقن ُمٕمروم٦م ويٙمقن ُمٕمر ًسم٤م ُمٜمّمق ًسم٤م.
ىم٤مل ذم "إؿمٌ٤مه" دمري ىم٤مقمدة «إُمقر سمٛم٘م٤مصده٤مش ذم قمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م وم٠مول
( )

ُم٤م اقمتؼموا ذًمؽ ذم اًمٙمالم وم٘م٤مل ؾمٞمٌقيف واجلٛمٝمقر سم٤مؿمؽماط اًم٘مّمد ومٞمف.
وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ اعمٜم٤مدى اعمٜمقن ًمٚميورة جيقز شمٜمقيٜمف ُمٜمّمق ًسم٤م أو ُمْمٛمق ًُم٤م
قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اعم٤مر وم٢مذا يم٤من ُمْمٛمق ًُم٤م سم٤مًمتٜمقيـ ضم٤مز ذم صٗمتف اًمٜمّم٥م واًمْمؿ وإن
يم٤من ُمٜمّمق ًسم٤م سم٤مًمتٜمقيـ شمٕملم ذم صٗمتف اًمٜمّم٥مٕ ،ن اًمّمٗم٦م ذم هذه احل٤مًم٦م شمتٌع
ُم٘مّمقرا ُمٜمقٟمً٤م يم٘مقًمؽ
اعمقصقف وهق ُمٜمّمقب ًمٗمٔمً ٤م وحمالً ،صمؿ إذا يم٤من اعمٜم٤مدى
ً
ي٤م ومتك ومٗمل هذه احل٤مًم٦م اًمّمٗم٦م شمتٌع اًمٜمٞم٦م ًمذًمؽ إن ىمّمدت اًمْمؿ ذم اعمٜم٤مدى ضم٤مز ذم
اًمّمٗم٦م اًمْمؿ واًمٜمّم٥م وإن ىمّمدت اًمٜمّم٥م شمٕملم اًمٜمّم٥م ذم اًمّمٗم٦م.
وُمـ ٟمٗمس احلدي٨م اؾمتخرج اًمٕمٚمامء ىم٤مقمدة «إمقر زمؿؼوصدهو» يٕمٜمل أن
إومٕم٤مل شمتٌع ُم٘م٤مصده٤م ا٤م ًُم٤م وًمٞمً٧م هذه اًم٘م٤مقمدة ُمٖم٤ميرة ًمٚمحدي٨م ذم رء وإٟمام
هل شمٕمٌػم ًمٚمحدي٨م سمٕمٌ٤مرة أظمرى.
) (1هق أسمق سمنم قمٛمرو سمـ قمثامن احل٤مرصمل سم٤مًمقٓء ،وُمٕمٜمك ؾمٞمٌقيف رائح٦م اًمتٗم٤مح سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م يم٤من
إُم٤مم اًمٜمح٤مة وُمّمٜمػ "اًمٙمت٤مب" ذم اًمٜمحق ٓ ُمثٞمؾ ًمف ،وًمد ؾمٜم٦م صمامٟمٞم٦م وأرسمٕملم وُم٤مئ٦م وشمقذم
ؾمٜم٦م صمامٟملم وُم٤مئ٦م ًمٚمٝمجرة (هداي٦م اًم٘م٤مري إمم دمقيد يمالم اًمٌ٤مري ) []688/ 2
) (2إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر[:ص ]27
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ويمام جيري هذا احلدي٨م ذم ُمً٤مئؾ يمثػمة ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م يمذًمؽ .ومول دم إؾمبوه
أيض » وم٢من اًمِمٕمر قمٜمد أهٚمف يمالم ُمقزون
 «:جتري هذه ايمؼوفمدة دم ايمعروض ً و
( )

ُم٘مّمقد سمف ذًمؽ أُم٤م ُم٤م ي٘مع ُمقزوٟمً٤م اشمٗم٤م ًىم٤م ٓ قمـ ىمّمد ُمـ اعمتٙمٚمؿ وم٢مٟمف ٓ يًٛمك
ؿمٕمرا.
ً
هموئدة :ورد ذم طمدي٨م (كقي اظمممـ طمغم مـ فمؿؾف):هذا احلدي٨م وإن مل يٙمـ
ُمقصق ًوم٤م سم٤مًمّمح٦م قمغم اصٓمالح اعمحدصملم ومٚمٞمس ُمقوق ًقم٤م وًمٚمٕمٚمامء ذم شمقضمٞمف
احلدي٨م أىمقال:
إول :أن جمرد اًمٜمٞم٦م وإن مل شمّمح٥م اًمٕمٛمؾ قمٌ٤مدة يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م إضمر
واًمثقاب سمخالف قمٛمؾ اجلقارح طمٞم٨م يتقىمػ يمقٟمف قمٌ٤مدة وشمرشم٥م اًمثقاب قمٚمٞمف
قمغم اًمٜمٞم٦م ،وورد ذم طمدي٨م ُم٤م ُمٕمٜم٤مه أن جمرد ىمّمد اًمؼم يٙمت٥م طمًٜم٦م وورد ذم
أيْم٤م ُم٤م ُمٕمٜم٤مه ُمـ ٟم٤مم يٜمقي اًمتٝمجد إذا اؾمتٞم٘مظ يٙمت٥م ًمف أضمر اًمتٝمجد وإن
طمدي٨م ً
ٟم٤مئام طمتك اًمّمٌح ًمٖمٚمٌ٦م اًمٜمقم طمتك وم٤مشمف اًمتٝمجد.
اؾمتٛمر ً
ايمثوين :أن حمؾ اًمٜمٞم٦م اًم٘مٚم٥م واًم٘مٚم٥م حمؾ ًمٚمٛمٕمروم٦م وٓ حم٤مًم٦م ُم٤م ٟمِم٠م ُمـ حمؾ
اعمٕمروم٦م وفمٝمر ُمـ ذًمؽ اعمٕمدن يٙمقن أومْمؾ مم٤م ٓ حيّمؾ ُمـ ذًمؽ اعمحؾ وروي
قمـ :ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل اًمتًؽمي" رمحف اهلل شمٕم٤ممم« :مو طمؾؼ الل سمعولم مـ ايمعرش
( )

)(1إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر[ :ص ]55
) (2هق :ؿمٞمخ اًمٕم٤مروملم ،اًمّمقذم اًمزاهد ،ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقٟمس أسمق حمٛمد اًمتًؽمي ،وًمد
ؾمٜم٦م (200هـ) وشمقذم ؾمٜم٦م(283هـ) راضمع:ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء []331/ 13
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ضمتك ايمػرش مؽو ًوك أفمز فمؾقف مـ ومؾى اظمممـ وذيمؽ ٕن الل سمعولم ِل يمت اظمخؾقق
كعؿي سمػقق معرهمتف همقضع أفمز كعؿي دم أفمز مؽون».
وأيْم٤م ىم٤مل ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل رمحف اهلل شمٕم٤ممم« :ايمعبد ايمذي يشغؾ ومؾبف زمذىمر
ً
رء ؽمقى ذىمر الل سمعولم مهتف طمسقسي يمؾغويي ومـ أطمرج مـ ومؾبف ذىمر الل سمعولم
وومد أومره ؽمبحوكف دم ومؾبف ويؼر دم ومؾبف زمدٓ ً مـ ذىمر الل سمعولم ؾمقئًو آطمر همفق مزء
يمألدبش.
ايمثويمٌ :اًمٜمٞم٦م ظمػم ُمـ اًمٕمٛمؾ ٕن اًمٜمٞم٦م رء يٌ٘مك واًمٕمٛمؾ يٗمٜمك ًمذًمؽ يم٤من
ظمٚمقد أهؾ اجلٜم٦م ذم اجلٜم٦م وأهؾ اًمٜم٤مر ذم اًمٜم٤مر قمغم طمً٥م اًمٜمٞم٦م واًمٜمٞم٦م رء يدوم
ومٚمق يم٤من اجلزاء سم٘مدر اًمٕمٛمؾ يم٤من سم٘مدر اعمدة اًمتل قمٛمٚمقا ومٞمٝم٤م.
ايمرازمع :أن اًمري٤مء يدظمؾ ذم اًمٕمٛمؾ واًمٕمٛمؾ يٗمًد سم٤مًمري٤مء سمخالف ٟمٞم٦م اًمؼم ذم
اًمٌ٤مـمـ طمٞم٨م ٓ يّمؾ اًمري٤مء إًمٞمف وورد ذم "أصم٤مر"« :اعمالئٙم٦م إذا قمرضمقا إمم
اًمًامء سم٠مقمامل اًمٕمٌ٤مد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٛمالئٙم٦م ارُمقا هبذه اًمّمحٞمٗم٦م ي٘مقل اعمٚمؽ أي
ظمػما وٟمحـ ؾمٛمٕمٜم٤مه وؿم٤مهدٟم٤مه ويمتٌٜم٤م هذا اًمٕمٛمؾ ذم
ظمػما وقمٛمؾ ً
رب قمٌدك ىم٤مل ً
صحٞمٗم٦م طمًٜم٤مشمف يمٞمػ ٟمرُمل هبذه اًمّمحٞمٗم٦م؟ قمٜمد ذًمؽ يٜم٤مدون إن هذا اًمٕمٌد مل
ي٘مّمد رو٤مي ،ويٜم٤مدى سمٕمض آظمر ُمـ اعمالئٙم٦م ايمت٥م ًمٗمالن يمذا أو يمذا ُمـ أقمامل
اًمؼم ي٘مقل اعمٚمؽ أي رب هذا اًمٕمٌد مل يٌ٤مذ هذا اًمٕمٛمؾ ومٙمٞمػ أيمت٥م ًمف؟
ومٞمخ٤مـم٥م سم٠من اًمٕمٌد ٟمقى اخلػم وىمّمد اًمؼمش.
اخلومس :أقمامل اًمؼم ٓ شمٕمد وٓ حتَم وٟمٞم٦م اعم١مُمـ شمتٕمٚمؼ سمجٛمٞمٕمٝم٤م ومٝمق يريد
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أن يٌ٤مذ مجٞمع أقمامل اًمؼم وًمٙمٜمف ٓ ي٘مدر أن ي٠ميت سمجٛمٞمٕمٝم٤م ومال طمد ًمثقاب اًمٜمٞم٦م
واعمؼمات واًمٓم٤مقم٤مت ًمٞمً٧م حمدودة وٓ ُمٜمحٍمة ذم ٟمٞمتف وقمغم هذا اًم٘مٞم٤مس.
كقي ايمؽوهمر ذ ُمـ قمٛمٚمف ٕن اًمٙم٤مومر ي٘مّمد مجٞمع اعمٕم٤ميص وإن يم٤من قمٛمٚمف
حمدود ًا.
ىم٤مل سمٕمض اًمٕمروم٤مء:
كقي ايمعومي ـمٚم٥م إهمراض سم٤مٕهمراض سم٤مًمتٜم٤مد قمـ اًمٗمْمؾ واًمثقاب.
وكقي ايفؾي اشم٘م٤مء ذ اًم٘مدر واًمٜم٤مزًم٦م.
وكقي أهؾ ايمـػوق شمزيمٞم٦م أٟمٗمًٝمؿ قمٜمد اهلل وسمٛمرأى ُمـ اًمٜم٤مس.
شمٕمٔمٞمام عمـ أُمر هب٤م.
وكقي ايمعؾامء إىم٤مُم٦م اًمٓم٤مقم٤مت
ً
وكقي أهؾ ايمتصقف أن ٓ يث٘مقا سمٓم٤مقم٤مت صدرت قمٜمٝمؿ.

سمتؿي:
ىم٤مل اإلُم٤مم طمج٦م اإلؾمالم اًمٖمزازم ذم "إطمٞم٤مء اًمٕمٚمقم":
«إن ُمٌدأ اًمٜمٞم٦م اإليامن ًمذًمؽ يٜمِم٠م ًمٚمٛم١مُمٜملم ذيمر اًمٓم٤مقم٦م قمـ إيامهنؿ ُمـ أضمؾ
ذًمؽ شمٜمٌٕم٨م ىمٚمقهبؿ إمم اهلل ُمـ ُمًت٘مر ٟمٗمقؾمٝمؿٕ :ن ىمٚمقهبؿ ُمع ٟمٗمقؾمٝمؿ
واٟمٌٕم٤مث اًم٘مٚمقب إٟمام هق اًمٜمٞم٦مش.
وأهؾ اًمٞم٘ملم ضم٤موزوا هذا اعمٜمزل :ىمٚمقهبؿ ُمع اهلل وهم٤مدروا ٟمٗمقؾمٝمؿ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م
ًمذًمؽ ىمد ومرهمقا قمـ أُمر اًمٜمٞم٦م ٕن اًمٜمٞم٦م هنْم٦م إمم اهلل وم٤مٟمٌٕم٤مث اًم٘مٚم٥م ُمـ ُمٕمدن
اهلقى واًمٕم٤مدات إمم اهلل إٟمام هق اًمٕمٌقدي٦م هلل سم٤مإلظمالص وُمـ اؾمتٖمرق ىمٚمٌف ذم
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احلية اإلهلٞم٦م ومال يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ومٞمف :إٟمف هنض ذم اًمٕمٛمؾ اًمٗمالين إمم اهلل وهق ذم
قمٌقدي٦م اهلل سم٘مٚمٌف وسمدٟمف وىمد ومٜمك ذم دمٚمٞم٤مشمف وىمد هم٤مدر ُمًت٘مره اًمذي يم٤من ُمقـمٜمف
وىمد وصؾ إمم اهلل.
وم٤مًمٕم٤مُم٦م اًمذيـ ي١مُمرون سم٤مًمٜمٞم٦م يٚمزُمٝمؿ أن يٓمٝمروا إرادهتؿ قمـ اهلقى ويٛمٞمزوا
اًمٕمٌ٤مدة ُمـ اًمٕم٤مدة.
سمـبقف :مل يرد ذم رواي٦م اًمٌخ٤مري مجٚم٦م «همؿـ ىموكً هجرسمف إلم الل ورؽمقيمف».
ىم٤مل اسمـ اًمٕمري ٓ :قمذر ًمٚمٌخ٤مري ذم اإلظمالل هبذه اجلٛمٚم٦م ٕن احلٛمٞمدي
ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري روى هذا احلدي٨م ذم ُمًٜمده هبذه اجلٛمٚم٦مً ،مٙمـ اًمٕمالُم٦م اسمـ
( )

قمذرا ،طم٤مصٚمف أن اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري سمدأ شم٠مًمٞمٗمف سمٜمٞم٦م ومقض
طمجر اًمٕمً٘مالين أسمدى ًمف ً
قمٚمٛمٝم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم وم٢من يم٤من ذم قمٚمؿ اهلل أٟمف ىمّمد سمت٠مًمٞمٗمف هذا أن يّمٞم٥م اًمدٟمٞم٤م وم٤مهلل
جيزيف سمٜمٞمتف وطمذف اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومراراً ُمـ شمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس.
وحمّمؾ هذا أن اجلٛمٚم٦م اعمحذووم٦م ومٞمٝم٤م إهي٤مم عمحض اًم٘مرسم٦م واجلٛمٚم٦م اًمتل
ذيمره٤م اًمٌخ٤مري حتتٛمؾ ىمّمد اًم٘مرسم٦م وهمػمه ومٙم٠من اعمّمٜمػ (اًمٌخ٤مري ىمدس هه)
يّمػ طم٤مًمتف سمٚمً٤من احل٤ملً :مذًمؽ طمذف شمٚمؽ اجلٛمٚم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمقهؿ اًم٘مرسم٦م
ومرارا ُمـ اًمتزيمٞم٦م.
اعمحْم٦م ً
وأسم٘مك اجلٛمٚم٦م اًمتل حتتٛمؾ إُمريـ ًمٞمٗمقض أُمره إمم اهلل اًمٌّمػم سمٌ٤مـمٜمف

) (1أظمرضمف احلٛمٞمدي رم ُمًٜمد ه ،اًمرىمؿ]16/ 1[ 28/
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واعمج٤مزي ًمف قمغم طمً٥م ٟمٞمتف.
صمؿ إن اعمّمٜمٗملم ىمد ضمرت قم٤مدهتؿ أن ي٠مشمقا سمٛمّمٓمٚمح٤مهتؿ اخل٤مص٦م هبؿ
ويٜمٝمجقا قمغم اعمخت٤مر ُمـ أؾمٚمقهبؿ ورأى اًمٌخ٤مري أن اظمتّم٤مر احلدي٨م وروايتف
سم٤معمٕمٜمك ضم٤مئز وديدٟمف حتري اًمدىم٦م ومٞمام يًتٜمٌط ُمـ احلدي٨م وشمرضمٞمح اخلٗمل ُمـ
اعمٕمٜمك قمغم اجلكم ،وشمرضمٞمح اعمًٜمد اًمذي ورد اًمتٍميح ومٞمف سمًامع اًمراوي ُمـ
ؿمٞمخف قمغم ؾمٜمد آظمر ومٚمذًمؽ حترى اًمٌخ٤مري ذم هذا اعم٘م٤مم ذم ُمتـ احلدي٨م وؾمٜمده
مجٚم٦م إؾم٤مًمٞم٥م اعمذيمقرة – ظمرج اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري هذا احلدي٨م سمرواي٦م مح٤مد سمـ
أيْم٤م ذم سم٤مب اهلجرة.
زيد ً
سمتؿيٓ :سمد ُمـ اإلظمالص ذم اًمٜمٞم٦م ٟم٘مٚمف .ذم إؿمٌ٤مه قمـ اًمزيٚمٕمل .ىم٤مل اًمٕمالُم٦م
احلٛمقي ذم شمٗمًػم اإلظمالص ،ىمٞمؾ« :هق ه سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف شمٕم٤مممش .
( )

وصغم اهلل شمٕم٤ممم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وسم٤مرك وؾمٚمؿ.

) (1همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر ذم ذح إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر :واخل٤مُمس ذم سمٞم٤من اإلظمالص []140/ 1
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 -3نٔتَا ايٞعًِٔٞ
 - 6بَا ايٞكٔشَاَٚ ٠َ٤ايٞعَشِض عًَ ٢ٜايُُٞشَذٚخ
 - 11بَا ايٞعًٔ ُِٞقٜبٌَِ ايٞكَٚ ٢ٍِٜٛايٞعٌََُ٢
 - 39بَا نٔتَابَ ٔ١ايٞعًٔ٢ِٞ
 - 41بَا ايظَُٖش ٢ؾٔ ٞا ٞيعًٔ٢ِٞ
غ أٜعًِ ُِٜؾَٜٝهٌُٔ ايٞعًٔ َِٞإ٢ي٢ٜ
 - 44بَا ََا ُٜظِتَشَبٗ ئًٞعَائِ ٢إ٢رَا طُ :ٌَٔ٦أ ٟٜٗايٖٓا ٢
ائً٘٤
 - 47بَا ق ٢ٍِٜٛايً ٔ٘٤تَعَايَََٚ :٢ٜا أٚٝتٔٝتُِِ َِٔٔ ايٞعًٔ ٢ِٞإ٢ي٤ا قًًٟٜٝٔا
 - 52بَا رٔنٞش ٢ايٞعًَٔٚ ٢ِٞايٞؿٝتَِٝا ؾٔٞا ٜظذٔذٔ.
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بٔظِِ ٢ايً ٘٤اي ٖشسَُِٔ ايشٖسِٔٝ
 - 3نٔتَا
 - 6بَا

ايٞعًِٔٞ

ايٞكٔشَاَٚ ٠َ٤ايٞعَشِض َعً ٢ٜايُُٞشَذٚخ

 - 63سَذٖثََٓا عَبِذُ اهللٔ بُِٔ ُٜٛطُـَ قٜاٍَ :سَذٖثََٓا ايًِٝ٤حُ ،عَِٔ طَعٔٝذٕ ُٖ َٛايَُٞكٞبُشٟٗ٢
عَِٔ ػَشٜ٢ؤ بِٔ ٢عَبِذٔ اهللٔ بِٜٔ ٢أبَُْٔٔ ٞشٜ :٣أُْٖ٘ طَُٔعَ ٜأَْعَ بَِٔ ََائوٕ َٜك :ٍُٛٝبَََُِٓٝا
َْشُِٔ دًُٛٝغْ ََعَ ايٖٓٔب ٚٞصًَ ٢٤اهلل عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤ؾٔ ٞايَُٞظِذٔذٔ ،دَخٌََ سَدٌُْ عًَ٢ٜ
ٍ ي :ُِِٜٗأٜٜٗهَُ ِِٝشَُٖذْ َٚايٖٓبٔٗٞ
دٌََُ ،٣ؾٜ ٜأَْاخَُ٘ ؾٔ ٞايَُٞظِذٔذٔ ،ثُِٖ عَك ،ًُٜٜ٘ثُِٖ قٜا َ
صًَ ٢٤اهلل ٝعًََٚ ِٜٔ٘ٝطًََُ َِ٤تٖهٔ ْ٧بَ َِٔٝظِٜٗشَاَْ ،ِِ٢ِٗٝؾٜكًَٓٞٝاَٖ :زَا ايشٖدٌُُ ايٜ ٞأبَِٝضُ
ايُُٞتٖ ٔه ،ُ٧ؾٜكٜاٍَ ي ُٜ٘ايشٖدٌُُ :ابَِٔ عَبِذٔ ائً٤ُُٛٞبٔ ،ؾٜكٜاٍَ ي ُٜ٘ايٖٓٔب ٗٞصًَ ٢٤اهلل عًَ٘ٔ ِٜٝ
َٚطًَ$ :َِ٤قٜذِ أٜدَبِتُو ،#ٜؾٜكٜاٍَ ايشٖدٌُُ ئًٖٓٔب ٚٞصًَ ٢٤اهلل عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ٢ :َِ٤إْ ٞٚطَاًٝٔ٥وٜ
ؾُُٜؼَ ٚذدْ عًَِٜٝو ٜؾٔ ٞا ٜظِأٜي(( ،ٔ١ٜؾًٜٜا تَذٔذِ عَ  ًٖٜٞؾَْٔ ٞؿٞظٔو ))ٜؾٜكٜاٍَ$ :طٌَِ عَُٖا َبذَا
يٜو .#ٜؾٜكٜاٍَٜ :أطِأٜيٝو ٜبٔ َشبٚوَٚ ٜسَ  ََِٔ ٚقٜبًِٜو ،ٜآهلل أِ ٜسطًَٜو ٜإ٢ي ٢ٜايٖٓاغ ٢نِِ٢ًِّٗٝ
ؾٜكٜاٍَ$ :ايًَْ ُِٖٗ٤عَِِ .#قٜاٍَٜ :أِْؼُذُى ٜبٔاهللٔ  ،آهلل أََٜشَى ٜأُْ ِٕٜصًَِّ َٞايصًَٖٜٛاتٔ
ايٞدَُِعَ ؾٔ ٞايَٚ ٢َِّٛٝٞايً ٔ١ًِٜٝ٤قٜاٍَ$ :ايًَْ ُِٖٗ٤عَِِ ،#قٜاٍَٜ :أِْؼُذُى ٜبٔايً ،ٔ٘٤آهلل أََٜشَىٜ
أَْ ِٕٜصَُٖ َّٛزَا ايؼِٖٗشَ َِٔٔ ايظَٖٓ ٔ١قٜاٍَ$ :ايًَْ ُِٖٗ٤عَِِ #قٜاٍَٜ :أِْؼُذُى ٜبٔاهللٔ آهلل أََٜشَىٜ
أ ِٕٜتَأٞخُزَ َٖزٔ ٔٙايصٖ َذقٜ َِٔٔ ٜ١ٜأغَٝٔٓٞآَٔ٥ا ؾٜتَكٞظََُٔٗا عًَ ٢ٜؾٝكٜشَآَٔ٥ا ؾٜكٜاٍَ ايٖٓبٔ ٗٞصًَ٢٤
اهلل عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ$ :َِ٤ايًَْ ُِٖٗ٤عَِِ .#ؾٜكٜاٍَ ايشٖدٌُُ :آََِٓتُ بَُٔا دِٔ٦تَ بٔ٘ٔ َٜٚأَْا َسطٍُُٛ
ََِٔ َٚسَا َِٔٔ ٞٔ٥قَٜٚ ،َِٜٞٔٛأَْا ضَُٔاُّ بُِٔ ثَعًِٜبَ ٜ١أٜخُ ٛبَٓٔ ٞطَعِذٔ بِٔ ٢بَهٞشَ .٣سََٚا ُٙ
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َُٛطََٚ ٢عَ ًٔ ٗٞبُِٔ عَبِذٔ ايٞشَُٔٝذٔ ،عَِٔ طًَُُِٜٝإَ ،عَِٔ ثَابٔتٕ ،عَِٔ ٜأَْع ،٣عَِٔ ايٖٓٔبٚٞ
صًَ ٢٤اهلل عًََ ِٜٔ٘ٝ
ٚطًَ َِ٤بَٔٗزَا)1 ( .

اًمراوي :أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف.

( )2

ومقيمف(خ) :ؾًٜٜا تَذٔذِ عَ  ًٖٜٞؾَْٔ ٞؿٞظٔو.ٜ
سمٙمن اجلٞمؿ أي ٓ شمٖمْم٥م وُم٤مدة وضمد ُمتحدة اعم٤ميض واعمْم٤مرع خمتٚمٗم٦م
اعمّم٤مدر سمحً٥م اظمتالف اعمٕم٤مين ،ي٘م٤مل ذم اًمٖمْم٥م َُم ْق ِضمدَ ةً ،وذم اعمٓمٚمقب ُو ُضمق ًدا
وذم اًمْم٤مًم٦م ِو ْضمدَ اٟمً٤م ،وذم احل٥م َو ْضمدً ا سمٗمتح اًمقاو ،وذم اعم٤مل ُو ْضمدً ا سم٤مًمْمؿ ِ
وو ْضمدً ا
وو ْضمداً سمٗمتح اًمقاو و ِضمدَ ًة سمٙمن اجلٞمؿ و ٗمٞمػ اًمدال اعمٗمتقطم٦م ،ىمرأ
سمٙمن اًمقاو َ
إقمرج وٟم٤مومع وحيٞمك سمـ يٕمٛمر وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم واسمـ أي قمٌٚم٦م
( )3

،

( )

( )

،

وـم٤موس،

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى (.)15/1
) (2هق اإلُم٤مم ،اعمٗمتل ،اعم٘مرئ ،اعمحدث ،أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمي سمـ وٛمْمؿ إٟمّم٤مري،
اخلزرضمل ،اًمٜمج٤مري ،اعمدين ،ظم٤مدم رؾمقل اهلل -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،-وًمد :ىمٌؾ قم٤مم اهلجرة
سمٕمنم ؾمٜملم ،وشمقرم :ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء []395/ 3
) ( هقاإلُم٤مم  ،احل٤مومظ ،احلج٦م ،اعم٘مرئ ،أسمق داود قمٌد اًمرمحـ سمـ هرُمز اعمدين ،إقمرج و شمقذم
3

ذم ؾمٜم٦م ؾمٌع قمنمة وُم٤مئ٦م (ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء) []75/ 9
) (4هق اإلُم٤مم  ،اًمٕمالُم٦م،حيٞمك سمـ يٕمٛمر أسمق ؾمٚمٞمامن اًمٕمدواين ،اًمٌٍمي ،ىم٤ميض ُمرو .شمقذم :ىمٌؾ
اًمتًٕملم .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء []441/ 4
) (5هقاإلُم٤مم  ،احل٤مومظ ،اعم٘مرئ ،اعمٗمن ،اًمِمٝمٞمد،ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم سمـ هِم٤مم اًمقاًمٌل
ُمقٓهؿ،ويم٤من ىمتٚمف :ذم ؿمٕمٌ٤من ،ؾمٜم٦م مخس وشمًٕملم ،وُمـ زقمؿ أٟمف قم٤مش شمًٕم٤م وأرسمٕملم ؾمٜم٦م مل
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وأسمق طمٞمقة وأسمق هٞمثؿ ُمـ َو ْضمديمؿ سمٗمتح اًمقاو وىمرأ أسمق احلًـ روح سمـ قمٌد
،

،

،

اعم١مُمـ ُمـ ِوضمديمؿ سم٤مًمٙمن واًمٌ٤مىمقن ُمـ ُوضمديمؿ سم٤مًمْمؿ وذم اًمْم٤مًم٦م ِوضمداٟمً٤م
،

وذم اًمٖمٜمك ِضمدة سمٙمن اجلٞمؿ و ٗمٞمػ اًمدال اعمٗمتقطم٦م قمغم إؿمٝمر ذم مجٞمع ذًمؽ
أيْم٤م ذم اعمٙمتقب ِوضم٤مدة وهل ُمقًمدة وطمٙمك اًمٕمٞمٜمل يمن اجلٞمؿ ذم
وىم٤مًمقا ً
أيْم٤م ذم اعمٓمٚمقب أي ي٘م٤مل َجيِدُ ه سمٙمن ووؿ ىم٤مل وهل ًمٖم٦م
اعمْم٤مرع ووٛمٝم٤م ً
وو ِضمد سمٙمن اجلٞمؿ ًمٖم٦م ىم٤مًمف ذم
قم٤مُمري٦م وطمٙمل يمن اجلٞمؿ ذم اعم٤ميض وم٘م٤مل َ
"اًمٕمٌ٤مب" ويمذًمؽ ي٘م٤مل وضمد قمٚمٞمف ذم اًمٖمْم٥م ِ
جيد سمْمٛمٝم٤م
جيد سمٙمن اجلٞمؿ و ُ
ُمقضمدة ِ
أيْم٤م طمٙم٤مه٤م سمٕمْمٝمؿ.
ووضمداٟمً٤م ً

( )

وذم اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط وضمد – ُمٓمٚمقسمف َوضمدً ا و ُوضمدً ا و ِضمدَ ًة و ُوضمق ًدا و
ِوضمداٟمً٤م :أدريمف وي٘م٤مل َو َضمدَ اًمٌم َء يمذاَ :قم ِٚم َٛمف إي٤مه وي٘م٤مل وضمدت احلٚمؿ ٟم٤موم ًٕم٤م و
ُو ِضمد اًمٌم ُء ُمـ قمدم وضمق ًدا – ُمٌٜمٞمً٤م ًمٚمٛمجٝمقل – ظمالف ُقم ِدم ومٝمق ُمقضمقد
( )

يّمٜمع ؿمٞمئ٤م ،وىمد ُمر ىمقًمف (ٓ )5سمٜمفُ :م٤م سم٘م٤مء أسمٞمؽ سمٕمد ؾمٌع ومخًلم.ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء [4
]321/
)"(1ومتح اًمٌ٤مري" –" قمٞمٜمل" – سمتٍمفُ .مٜمف
) (2اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط]1013/ 2[ :
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ايٞعًٔ ُِٞقٜبٌَِ ا ٞيكَٚ ٢ٍِٜٛايٞعٌََُ٢

ئك ٢ٍِٛ ٜاهللٔ تَعَاي﴿:٢ٜؾٜاعًِٜ ِِٜأُْٖ٘ يٜا إ٢ي َٜ٘إ٢ي٤ا اهلل )1(،﴾ٝؾٜبَذَأ ٜبٔايٞعًَٔٚ ،٢ِٞأ ٖٕٜايٞعًَُُٜاُِِٖ َ٤
َٚسَثَ ٝ١ايٜ ٞأِْبَٔٝاَٚ ،ٔ٤سٖثُٛا ايٞعًٔ ََِٔ ،َِٞأٜخَزَ ُٙأٜخَزَ بٔشَغٍّ َٚاؾٔش َََِٔٚ ،٣طًَٜو ٜطٜشٜ٢كٟا
ًَٜٝٞٛبُ بٔ٘ٔ عًُّٔٞا طٌََٖٗ ايً ُ٘٤ي ُٜ٘طٜشٜ٢كٟا إ٢ي ٢ٜايٞذََٖٓٚ .ٔ١قٜاٍَ دٌَٖ رٔنٞشُ٢ :ُٙإَُْٖا َٜدِؼَ٢
اهلل َِٔٔ ٜعٔبَادٔ ٔٙايٞعًَُُٜاَٚ )2(. ُ٤قٜاٍََََٚ :ا َٜعِكًَٔٗٝا إ٢ي٤ا ايٞعَائَُُٚ ﴿)3(. َٕٛقٜايٛٝا يِٜٛ
نٖٓٝا َْظَُِعُ أَْ ِٜٚعِكٌُٔ ََا نٖٓٝا ؾٔ ٞأٜصِشَا ٔ ايظٖعٔريَٚ .)4(﴾٢قٜاٍََٜ ٌَِٖ :ظِتَ ٟ٢ٛاي٤زَٜٔٔ
َٜعًَِٚ َُُٕٜٛاي٤زٔ َٜٔيٜا َٜعًَِٚ )5( َُُٕٜٛقٜاٍَ ايٖٓٔب ٗٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَُٜ ََِٔ$ :َِ٤ش٢دِ
ايً ُ٘٤بٔ٘ٔ خَِٝشّا ُٜؿٜكِٔٓٗ٘٢َٚ$ ،#إَُْٖا ايٞعًُِٔٞ

ومقيمف(خ)َ :وإِ ك ََّام ايمْ ِع ْؾ ُؿ زمِويمتَّ َع هؾ ِؿ.

بٔايتٖعًَ)6(#٢ِ٥

ومقيمف « :وهذا حيتٛمؾ أن يٙمقن ُمـ يمالم اًمٌخ٤مري – – 12ك ش.
( )

( )

)[ (1حمٛمد]19 :
)[ (2وم٤مـمر]28 :
)[ (3اًمٕمٜمٙمٌقت]43 :
)[ (4اعمٚمؽ]10 :
)[ (5اًمزُمر]9 :
) (6صحٞمح اًمٌخ٤مرى ()16/1
) (7ىمقل اعمحدث اًمًٝم٤مرٟمٌقرى«،ىمقًمف:سم٤مًمٕمٚمؿ ورم سمٕمْمٝم٤م سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ أى ًمٞمس اًمٕمٚمؿ اعمٕمتؼم إٓ
ُم٠مظمقذ ُمـ إٟمٌٞم٤مء وورصمتٝمؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ ،ويٗمٝمؿ ُمٜمف أن اًمٕمٚمؿ ٓ يٓمٚمؼ قمغم
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ايمشقخ إزهرى« :سمؾ هق طمدي٨م ُمرومقع أورده ذم "جمٛمع اًمزوائد " اًمٕمالُم٦م
( )

ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ أي سمٙمر اهلٞمثٛمل ،واًمِمٞمخ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ذم "ومتح
اًمٌ٤مري" ىم٤مل :أورده اسمـ أي قم٤مصؿ واًمٓمؼماين ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤موي٦م أيْم٤م سمٚمٗمظ َ « :يو
َأ َُّّيو ايمـَّوس َسم َع َّؾ ُؿقا  ،إِ ك ََّام ايمْ ِع ْؾؿ زمِويم َّت َع هؾ ِؿَ ،وايمْ ِػ ْؼف زمِويمتَّ َػ هؼ ِف َ ،و َم ْـ ُي ِر ْد اللَّ زمِ ِف طمَ ْ ًغما
ُي َػؼف ُف ِدم ايمديـ» إؾمٜم٤مده طمًـ  ،إٓ أن ومٞمف ُمٌٝمام اقمتْمد سمٛمجٞمئف ُمـ وضمف آظمر ،
وروى اًمٌزار ٟمحقه ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ُمقىمقوم٤م  ،ورواه أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين
ُمرومققم٤م  .وذم اًمٌ٤مب قمـ أي اًمدرداء وهمػمه  .ومال يٖمؽم سم٘مقل ُمـ ضمٕمٚمف ُمـ يمالم
اًمٌخ٤مريش أهـ
( )

3

َ -زموب ىمِتَو َزم ِي ايمْ ِع ْؾ ِؿ

 طمدَّ َصم َ٤مٜم حم َُٛمدُ سمـ ؾم َال ٍم َىم َ٤ملَ :أ ْظمؼمٟمَ٤م و ِيمٞمعَ ،قمـ ؾم ْٗمٞم٤م َنَ ،قمـ ُمٓمَر ٍفَ ،قم ْـ
ْ ُ َ
َ َ ٌ
َ
ْ ُ
َّ ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ٤مب
َ٤مب؟ َىم َ٤مل َٓ ،إِ َّٓ يمت ُ
َّاًمِم ْٕمٌِل َ ،قم ْـ َأ ِي ُضم َحٞمْ َٗم َ٦مَ ،ىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧م ًم َٕمكمَ :ه ْؾ قمٜم َْد ُيم ْؿ يمت ٌ

قمٚمؿ اًمنميٕم٦م هلذا وص رضمؾ ًمٚمٕمٚمامء ٓ يٍمف إٓ قمغم أصح٤مب احلدي٨م واًمتٗمًػم واًمٗم٘مف،
وهذا حيتٛمؾ أن يٙمقن ُمـ يمالم اًمٌخ٤مري – – 12كش .صحٞمح اًمٌخ٤مرى ،رىمؿ احل٤مؿمٞم٦م.5/
()16/1
)((1ك) اعمراد هبذ اًمرُمز ،اًمٕمالُم٦م اًمٙمرُم٤مٟمك رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف.
) (2جمٛمع اًمزوائد :يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ،سم٤مب اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٕمٚمؿ ،اًمرىمؿ]339/ 1[ 537/
)" (3ومتح اًمٌ٤مري"]161/ 1[ :
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ِ ِ
ِ
ِ
اًمّم ِحٞم َٗم ِ٦مَ ،ىم َ٤ملُ :ىم ْٚم ُ٧مَ :وم َام ِذم َه ِذ ِه
اهللَِّ َأْ ،و َوم ْٝم ٌؿ ُأ ْقمٓم َٞم ُف َر ُضم ٌؾ ُُم ًْٚم ٌؿ ،أَ ْو َُم٤م ِذم َهذه َّ
اًمّم ِحٞم َٗم ِ٦مَ .ىم َ٤مل :ا ًْم َٕم ْ٘م ُؾَ ،وومِ َ٤مٙم ُك ْإَ ِؾم ِػمَ « ،و َٓ ُي ْؼت َُؾ ُم ْسؾِ ٌؿ زمِ ؽَوهمِ ٍر».
َّ
( )1

اًمراويَ :قم ْـ َّاًمِم ْٕمٌِلَ ،قم ْـ َأ ِي ُضم َحٞمْ َٗم َ٦م.
ومقيمف (خ)َ :و َٓ ُي ْؼتَ ُؾ ُم ْسؾِ ٌؿ زم ِ ؽَوهمِ ٍر.
ايمشقخ إزهرى :اعمراد سم٤مًمٙم٤مومر اعمذيمقر ذم هذا احلدي٨م احلري قمٜمدٟم٤م ٟمحـ
احلٜمٗمٞم٦م أُم٤م اًمذُمل ومٞم٘متؾ سمف اعمًٚمؿ ظمال ًوم٤م ًمٚمِم٤مومٕمل ىم٤مل ذم "اهلداي٦م"َ (« :واظمُ ْ ْسؾِ ُؿ
زمِويمذمل) ظمال ًوم٤م ًمٚمِم٤مومٕمل – ًمف ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالمُ َٓ « :ي ْؼتَؾ ُم ْم ِمـ زمِ َؽوهم ِ ٍرش وٕٟمف ٓ
ُمً٤مواة سمٞمٜمٝمام وىم٧م اجلٜم٤مي٦م ويمذا اًمٙمٗمر ُمٌٞمح ومٞمقرث اًمِمٌٝم٦مً ،مٜم٤م ُم٤م روي « َأ َّن
( )

ِ ِ
ِ
ٟمٔمرا
ايمـَّبِ َّل َص َّعم اللَُّ َفم َؾقْف َو َؽم َّؾ َؿ َومت ََؾ ُم ْسؾ ًام زمِذملش وٕن اعمً٤مواة ذم اًمٕمّمٛم٦م صم٤مسمت٦م ً
إمم اًمتٙمٚمٞمػ أو اًمدار واعمٌٞمح يمٗمر اعمح٤مرب دون اعمً٤ممل واًم٘متؾ سمٛمثٚمف ي١مذن سم٤مٟمتٗم٤مء
اًمِمٌٝم٦م واعمراد سمام روي احلري ًمًٞم٤مىمف وٓ ذو قمٝمد ذم قمٝمده واًمٕمٓمػ
ًمٚمٛمٖم٤ميرةش .أهـ
( )

وىم٤مل أسمق سمٙمر اجلّم٤مص اًمرازي ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن« :ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأسمق
( )

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى ()21/1
) (2يٕمٜمك :ؿمٞمخ آؾمالم سمره٤من اًمديـ قمغم سمـ أسمك سمٙمر اعمرهمٞم٤مٟمك ،اعمتقرم593هـ،
) (3اهلداي٦م ذح اًمٌداي٦م []160/ 4
) (4هق:أ محد سمـ قمغم سمـ اسمك سمٙمر حمٛمد اًمٌٖمدادي اعمٕمروف سم٤مجلّم٤مص اًمرازي احلٜمٗمل وًمد
ؾمٜم٦م  305وشمقرم ؾمٜم٦م  370ؾمٌٕملم .راضمع:هدي٦م اًمٕم٤مروملم ذم أؾمامء اعم١مًمٗملم وآصم٤مر اظمصـػكم [
] 7/
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يقؾمػ وحمٛمد وزومر واسمـ أي ًمٞمغم وقمثامن اًمٌتل ي٘متؾ اعمًٚمؿ سم٤مًمذُمل،
( )

( )

وىم٤مل اسمـ ؿمؼمُم٦م

( )7

( )

( )

واًمثقري وإوزاقمل
،

( )

( )

واًمِم٤مومٕمل ٓ ي٘متؾ ،وىم٤مل ُم٤مًمؽ،

واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد إن ىمتٚمف همٞمٚم٦م ىمتؾ سمف وإٓ مل ي٘متؾ ،ىم٤مل أسمق سمٙمر ؾم٤مئر ُم٤م ىمدُمٜم٤م ُمـ
:

) (1هق اإلُم٤مم ،اعمجتٝمد ،اًمٕمالُم٦م ،اعمحدث ،ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة ،أسمق يقؾمػ يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ
سمـ طمٌٞم٥م سمـ طمٌٞمش سمـ ؾمٕمد سمـ سمجػم سمـ ُمٕم٤موي٦م إٟمّم٤مري ،اًمٙمقذم .وًمد :ذم ؾمٜم٦م صمالث
قمنمة وُم٤مئ٦م .وشمقرم :ذم همرة رسمٞمع أظمر ،وقم٤مش شمًٕم٤م وؾمتلم ؾمٜم٦م .راضمع :ؾمػم أقمالم
اًمٜمٌالء []535/ 8
) (2اًمٕمالُم٦م ،وم٘مٞمف اًمٕمراق ،أسمق قمٌد اهلل اًمِمٞمٌ٤مين ،اًمٙمقذم ،ص٤مطم٥م أي طمٜمٞمٗم٦م.
وًمد :سمقاؾمط ،وٟمِم٠م سم٤مًمٙمقوم٦م ،شمقذم إمم رمح٦م اهلل ؾمٜم٦م شمًع وصمامٟملم وُم٤مئ٦م ،سم٤مًمري .راضمع:ؾمػم
أقمالم اًمٜمٌالء []136/ 9
)(3
) (4هق :اسمـ أي ًمٞمغم ،اًمٕمالُم٦م  ،اإلُم٤ممُ ،مٗمتل اًمٙمقوم٦م ،وىم٤موٞمٝم٤م ،أسمق قمٌد اًمرمحـ إٟمّم٤مري،
اًمٙمقذم.وًمد :ؾمٜم٦م ٟمٞمػ وؾمٌٕملم .وشمقرم :ذم ؾمٜم٦م صمامن وأرسمٕملم وُم٤مئ٦م .راضمع:ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء
[]310/ 6
) (5هق:وم٘مٞمف اًمٌٍمة ،قمثامن اًمٌتل أسمق قمٛمرو  ،سمٞم٤مع اًمٌتقت .راضمع :ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء [6
]148/
) (6هق:اإلُم٤مم ،اًمٕمالُم٦م ،وم٘مٞمف اًمٕمراق ،أسمق ؿمؼمُم٦م ،ىم٤ميض اًمٙمقوم٦م .شمقذم :ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم
وُم٤مئ٦م .راضمع:ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء []347/ 6
) (7هق :ؿمٞمخ اإلؾمالم ،وقم٤ممل أهؾ اًمِم٤مم ،قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ حيٛمد أسمق قمٛمرو
إوزاقمل.
وىمٞمؾ :يم٤من ُمقًمده سمٌٕمٚمٌؽ .راضمع:ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء []107/ 7
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فمقاهر أي٦م يقضم٥م ىمتؾ اعمًٚمؿ سم٤مًمذُمل قمغم ُم٤م سمٞمٜم٤م إذ مل يٗمرق رء ُمٜمٝم٤م سملم
اعمًٚمؿ واًمذُمل.
ِ
ِ
اص ِيف ا ْل رقت رْذ﴾ فموم دم ايمؽؾ .وىمذيمؽ ومقيمف
ب رع رل ْو ك ُُم ا ْلق رص ُ
وومقيمف سمعولم﴿ :كُت ر
( )1

تعاىل﴿ :ا ُْل ْ ُّر بِا ُْل ْ ِّر روا ْل رع ْبدُ بِا ْل رع ْب ِد روإُ ْ رثىى بِإُ ْ رثىى﴾  .وـذفؽ ؿقفف تعـاػ ﴿ :روك ر ْبرتنرـا
( )2

رع رل ْو ِه ْم ف ِ روها رأ َّن ال َّن ْف رس بِال َّن ْف ِ
س﴾  .ي٘متيض قمٛمقُمف َومتَؾ ُم ْم ِمـ زمِ ؽَروهمِ ٍر ..اًمـخ .وىمـ٤مل
( )3

أيْم٤م :وُمـ ضمٝم٦م اًمًٜم٦م ُم٤م روي قمـ إوزاقمل قمـ حيٞمـك سمــ أي سمٙمثـػم قمــ أي
ً
ؾمٚمٛم٦م قمـ أي هريرة أن رؾمقل اهلل ^ ظمٓم٥م يقم ومتح ُمٙم٦م وم٘م٤مل( :أٓ ومـ ومتؾ
ومتقالهمقيمقف زمخغم ايمـظريـ زمكم أن يؼتص .أو يلطمذ ايمديي)» .أهر
ً

( )

وأٟم٧م ظمٌػم سم٠من اًمٌخ٤مري -قمٚمٞمف اًمرمح٦م -روى ٟمحق هذا ذم آظمر هذا اًمٌ٤مب
ومٝمق طمج٦م ًمٜم٤م احلٜمٗمٞم٦م وًمٗمٔمف هٜم٤م « َهم َؿ ْـ ُومت ِ َؾ َهم ُف َق زمِخَ ْ ِغم ايمـَّظَ َر ْي ِـ إِ َّمو َأ ْن ُي ْع َؼ َؾ َوإِ َّمو َأ ْن
ُي َؼو َد َأ ْه ُؾ ايمْ َؼتِ ِ
قؾش وهلل احلٛمد.

ايمس َؿ ِر ِدم ا ْيم ِع ْؾ ِؿ
َ -زموب َّ

٧م َؾم ِٕمٞمدَ ْسم َـ
احل َٙم ُؿ َىم َ٤ملَ :ؾم ِٛم ْٕم ُ
َ -117طمدَّ َصم َ٤مٜم آ َد ُم َىم َ٤ملَ :طمدَّ َصم َ٤مٜم ُؿم ْٕم ٌَ ُ٦م َىم َ٤ملَ :طمدَّ َصم َ٤مٜم ْ َ
٤مر ِ
ِ
ِ
ِ
احل ِ
ثَ ،ز ْوجِ ٌَِّ
ُضم ٌَ ْ ٍػمَ ،قم ْـ ا ْسم ِـ َقم ٌَّ ٍ
اًمٜمل
٤مس َىم َ٤مل :سمِ٧م ِذم َسمٞمْ٧م َظم٤م ًَمتل َُم ْٞم ُٛمق َٟم َ٦م سمِ ٜمْ٧م ْ َ

)[ (1اًمٌ٘مرة]178 :
)[ (2اًمٌ٘مرة]178 :
)[ (3اعم٤مئدة]45 :
) (4أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص [ ]174،173/ 1سمتٍمف يًػم ُمٜمف.
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اهلل َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿَ ،و َ٤ميم َن ٌَِّ
اهلل َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ ِقمٜم َْد َه٤م ِذم ًَم ْٞم َٚمتِ َٝم٤مَ ،وم َّم َّغم
اًمٜمل َص َّغم ُ َّ
َص َّغم ُ َّ
ِمءُ ،صمؿ ضم٤مء إِ َممُم ِٜمْزًمِ ِفَ ،ومّم َّغم َأرسمع ر َيمٕم ٍ
ِ
اًمٜمل ص َّغم ُ َّ ِ
٤متُ ،صم َّؿ
َْ َ َ َ
َ
ٌَِّ َ
َ
اهلل َقم َٚم ْٞمف َو َؾم َّٚم َؿ ا ًْمٕم َ ٤م َ َّ َ َ
ٟمَ٤م َمُ ،صم َّؿ َىم٤م َمُ ،صم َّؿ َىم َ٤ملَ « :وك َم ايمْ ُغَؾق ُؿ »؟ َأ ْو يمَِٚم َٛم ً٦م شم ُِْمٌِ ُٝم َٝم٤مُ ،صم َّؿ َىم٤م َمَ ،وم ُ٘م ْٛم ُ٧م َقم ْـ َي ًَ ِ
٤مر ِه،

َومجٕم َٚمٜمِل «فمـ ي ِؿقـ ِ ِف»َ « ،همص َّعم َخْس ر َىمع ٍ
وت»ُ ،صم َّؿ َص َّغم َر ْيم َٕمت ْ ِ
َلمُ ،صم َّؿ ٟمَ٤م َمَ ،طمتَّك
َ َ َ
َ
َ َ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
اًمّم َال ِة.
َؾمٛم ْٕم ُ٧م همَٓمٞم َٓم ُف« ،أَ ْو طمَ طقطَ ُف»ُ ،صم َّؿ َظم َر َج إِ َمم َّ

( )1

اًمراوي :اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام.
ومقيمف(خ) َ :وك َم ايمْ ُغَؾق ُؿ؟.
الشوخ إزهرىٟ :مَ٤م َم ا ًْم ُٖم َٚمٞم ُؿ أي :إفمٝم٤مراً ًمٚمِمٗم٘م٦م قمغم اًمّمٖمػم وهذا ُمقوع
اعمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمؽممج٦م .وي٘م٤مل «ارشم٘م٤مب اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل قمٜمٝمام ٕطمقال اًمٜمٌل قمٚمٞمف
اًمًالم ،إذ ٓ ومرق سملم اًمتٕمٚمؿ ُمـ اًم٘مقل واًمتٕمٚمؿ ُمـ اًمٗمٕمؾ واًمًٛمر يٓمٚمؼ قمغم
اًمٗمٕمؾ يمام يٓمٚمؼ قمغم اًم٘مقل وم٘مد ؾمٛمر اسمـ قمٌ٤مس طمٞمٚم٦م ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وىم٤مل
اًمٙمرُم٤مين :اًمدًٓم٦م قمغم اًمؽممج٦م شمٗمٝمؿ ُمـ ضمٕمٚمف قمغم يٛمٞمٜمف يم٠مٟمف قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل
ٓسمـ قمٌ٤مس ىمػ قمغم يٛمٞمٜمل وم٘م٤مل وىمٗم٧م وسمجٕمؾ اًمٗمٕمؾ سمٛمٜمزًم٦م اًم٘مقلش.

( )

أومقلُ ٓ :م٤مٟمع ُمـ أن شمٙمقن يمؾ هذه اًمقضمقه داًم٦م قمغم اًمؽممج٦م وم٤مًمًٛمر طمّمؾ
سمٙمؾ ذًمؽ .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
ومقيمف(خ)َ :فم ْـ َي ِؿقـ ِ ِف.
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى ()22/1
) (2قمٛمدة اًم٘م٤مرى ( ،)267/2اًمٙمقايم٥م اًمدرارى ًمٚمٙمرُم٤مٟمك (ُ )134/2مٚمت٘مٓم٤م.
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ومجٕمٚمٜمل قمـ يٛمٞمٜمف – ومٞمف أن اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمٞمؾ ٓ يٗمًد اًمّمالة.
ومقيمف(خ)َ :همص َّعم َخْس ر َىمع ٍ
وت.
َ َ َ
َ
يٗمٝمؿ ُمـ هذا أن صالشمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم سم٤مًمٚمٞمؾ يم٤مٟمـ٧م إطمـدى قمنمـة
ريمٕم٦م وأٟمف ^ صغم مخس ريمٕم٤مت مج٤مقم٦م ُمع اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ،ىم٤مل
اًمٙمرُم٤مين يٜمٌٖمل أن شمٙمقن شمًع ريمٕم٤مت ومـ٢من اًمـريمٕمتلم إظمػمشمـلم ؾمـٜم٦م اًمّمـٌح
واًمً٧م ُمٜمٝم٤م ٟم٤مومٚم٦م وظمتٛمٝم٤م سم٤مًمقشمر صمالث ريمٕم٤مت وضم٤مء ذم ُمقوع ُمــ اًمٌخـ٤مري
ومٙم٤مٟم٧م صالشمف صمالث قمنمة ريمٕم٦م وضم٤مء ذم سم٤مب ىمراءة اًم٘مرآن أهنـ٤م يم٤مٟمـ٧م صمـالث
قمنمة ريمٕم٦م همػم ريمٕمتل اًمٗمجر وجيٛمع سمٞمٜمٝمام سم٠من ُمـ روى إطمـدى قمنمـة ريمٕمـ٦م
أؾم٘مط إوًمٞملم وريمٕمتل اًمٗمجر وُمـ أشمك إوًمٞملم قمده٤م صمالث قمنمة) ( .أهـ.

( )

ومقيمف(خ) :أَ ْو طمَ طِقطَ ُف.
ىم٤مل اإلُم٤مم سمـدر اًمـديـ اًمٕمٞمٜمـل« :هـذا ُمــ ظمّمـ٤مئص اًمٜمٌـل ^ ،إذ ٟمقُمـف
ُمْمٓمجٕم ً٤م ٓ يٜم٘مض اًمقوقء ٕن قمٞمٜمٞمف شمٜم٤مُم٤من وٓ يٜم٤مم ىمٚمٌف ،وذم سمٕمض اًمرواي٤مت
ذم اًمّمحٞمح « :شمؿ اضطجع همـوم ضمتك كػخ همخرج همصعم ايمصبح همؾرؿ يتقضرل».
أهـ.

) (1قمٛمدة اًم٘م٤مرى (ُ )270،271/2مٚمت٘مٓم٤م.
) (2قمٛمدة اًم٘م٤مرى (ُ )271/2مٚمت٘مٓم٤م.
) (3قمٛمدة اًم٘م٤مرى ُمٚمت٘مٓم٤م ،.ايمرومؿُ ]271/ 2[117/مٚمت٘مٓم٤م.

( )
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ََا ُٜظِتَشَبٗ ئًٞعَائِ ٢إ٢رَا طُ :ٌَٔ٦أ ٟٜٗايٖٓاغ٢
ٜأعًِ ُِٜؾَٜٝهٌُٔ ايٞعًٔ٢ َِٞإي ٢ٜاي ًٔ٘٤

-122

سَذٖثََٓا عَبِذُ ايً ٔ٘٤بُِٔ َُشَُٖذٕ قٜاٍَ :سَذٖثََٓا طُؿَٝٞإُ قٜاٍَ :سَذٖثََٓا عَُِشْٚ

قٜاٍَ :أٜخِبَ َشْٔ ٞطَعٔٝذُ بُِٔ دُبَِٝش ٣قٜاٍَ :قًٞٝتُ ئابِٔ ٢عَبٖاغ :٣إَِْٛ ٖٕ٢ؾٟا ايٞبَٔهٜأيِ َٜ ٖٞضعُُِ أٖٕٜ
َُٛطَ ٢يِٜٝعَ بُُٔٛطَ ٢بَٓٔ٢ ٞإطِشَا٢ ٌَٝٔ٥إَُْٖا َُُٖٛ َٛطَ ٢آخَشُ ؾٜكٜاٍَ$ :نٜزَ َ عَذُٗٚ
ايً)1(.#ٔ٘٤

ايشا :ٟٚطعٝذ بٔ دبري سض ٞاهلل تعاىل عٓ٘.
ومقيمف(خ) :نٜزَ َ عَذُ ٗٚايً.ٔ٘٤
ايمشقخ إزهرى :أيٟ :مقف ظمرج ُمٜمف هذا اًمٙمالم خمرج اًمزضمر واًمتحذير ٓ
ًمٚم٘مدح ذم ٟمقف – ٕن اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل ذًمؽ ذم طم٤مل همْمٌف وأًمٗم٤مظ اًمٖمْم٥م شم٘مع
( )

قمغم همػم احل٘مٞم٘م٦م هم٤مًمًٌ٤م وشمٙمذيٌف ًمف ًمٙمقٟمف ىم٤مل همػم اًمقاىمع وٓ يٚمزم ُمٜمف ىمّمده
اًمٙمذب.

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى ( )23/1ضمزء احلدي٨م.
) (2هقٟ :مَْقف سمٗمتح اًمٜمقن وؾمٙمقن اًمقاو اسمـ َومْم٤مًم٦م سمٗمتح اًمٗم٤مء واعمٕمجٛم٦م اًمٌٙم٤مزم سمٙمن
اعمقطمدة و ٗمٞمػ اًمٙم٤مف اسمـ اُمرأة يمٕم٥م ؿم٤مُمل ُمًتقر وإٟمام يمذب اسمـ قمٌ٤مس ُم٤م رواه قمـ
أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ُم٤مت سمٕمد اًمتًٕملم خ م.
راضمع :شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م []567/ 2
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الل َع َولمَ ﴿ :و َمو ُأوسمِقت ُْؿ ِم ْـ ا ْيم ِع ْؾ ِؿإِ َّٓ َومؾِ ًقال﴾
َ -47زموب َوم ْق ِل ِ َّ َسم

( )1

ضموؾمقي رومؿ ( ) :سم٤مب أراد سم٢ميراد هذا اًمٌ٤مب اعمؽمضمؿ هبذه أي٦م اًمتٜمٌٞمف قمغم
( )2

أن ُمـ اًمٕمٚمؿ ؿمٞمئً٤م مل يٓمٚمع اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ٟمٌٞمً٤م وٓ همػمه.12 .
أومقل  ٓ :دًٓم٦م قمغم هذا اًمتٜمٌٞمف وأي٦م ٓ شمدل قمغم هذا اًمذي زقمٛمتؿ يمٞمػ
( )3

وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم طم٘مف ^ ﴿ :رو رع َّل رم رك رما رَل ْ رتك ُْن رت ْع رل ُم﴾  .وىم٤مل ذم
()4

طم٘مف        ﴿:

 . ﴾  ىم٤مل أراد سم٤مإلٟمً٤من حمٛمدً ا ^  ﴿ .يٕمٜمل سمٞم٤من ُم٤م
﴾

( )5

يٙمقن وُم٤م يم٤من ٕٟمف ^ يٜمٌئ قمـ ظمؼم إوًملم وأظمريـ وقمـ يقم اًمديـ يمذا ذم
اخل٤مزن وىم٤مل ﴿ :رو ُق ْل رر ِّب ِز ْد ِِن ِع ْل ًام﴾( )6وىم٤مل ذم صٗم٦م اًم٘مرآن ﴿ :رو رٓ رر ْص ٍ
ب رو رٓ رياب ِ ٍ
س
ِ
ِ
ٍ
إ ِ َّٓ ِيف كِت ٍ
َش ٍء﴾ .
راب ُمبِني﴾  .وىم٤مل أي ًْم٤م ذم صٗم٦م يمت٤مسمف اعمٜمزل﴿ :ت ْب رو ًااى ل ك ُِّل ر ْ
( )7

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى (.)24/1
) (2طم٤مؿمٞم٦م اًمٌخ٤مري ًمٚمٛمقًمقي أمحد قمكم اعمحدث اًمًٝم٤مرٟمٗمقري.
) (3اًمِمٞمخ إزهرى.
)[ (4اًمٜمً٤مء]113 :
)[ (5اًمرمحـ]4 - 1 :
)[ (6ـمف]114 :
)[ (7إٟمٕم٤مم]59 :
)[ (8اًمٜمحؾ]89 :

( )8
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واًمٙمؾ أىمقى ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمقم وأؿمٛمٚمٝم٤م وأيمثره٤م إوم٤مدة اًمِمٛمقل سمحٞم٨م مل يرد
خمّمّم٤م ،وُمٕمٚمقم أن اًمٜمٙمرة ذم طمٞمز اًمٜمٗمل شمٕمؿ واًمٕم٤مم يٗمٞمد آؾمتٖمراق ىمٓم ًٕم٤م.
ً
طب﴾أي٦م .مل يٖم٤مدر ؿمٞمئً٤م إٓ أطم٤مط سمف .وىمقًمف شمٕم٤مممِ ﴿ :ت ْب َيا ًنا
وم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :وََل َر ْ
ش ْيء﴾ .أيمد اًمٕمٛمقم ،واًمٜمّمقص حتٛمؾ قمغم فمقاهره٤م ُم٤م مل يٍمومٝم٤م ص٤مرف
لِ ُك ِّل َ

وٓ ص٤مرف ُمٜمٝم٤م وٓ دًمٞمؾ ي٘متيض اؾمتثٜم٤مء اًمروح ُمـ قمٛمقم قمٚمٛمف صغم اهلل قمٚمٞمف

وؾمٚمؿ ،سمؾ أي٦م شمدل قمغم أٟمف ^ أضم٤مهبؿ قمـ ُم٤مهٞم٦م اًمروح وهذا اًمًٞم٤مق يدل قمغم
أهنؿ ؾم٠مًمقه قمـ ُم٤مهٞم٦م اًمروح وؾم٠مًمقه ،هؾ اًمروح ىمديٛم٦م ،أو طم٤مدصم٦م؟ وم٠مضم٤مب سمام
طم٤مصٚمف أهن٤م ُمقضمقدة وطم٤مدصم٦م ظمٚم٘م٧م ُمـ ىمقًمف﴿ :ك ُْن رف رو كُو ُن﴾  .وفذا ؿال:
وح ِم ْن رأ ْم ِر رر ِِّّب﴾ وأهبم ظؾقفؿ إصارة إػ أهنؿ ٓ شبقؾ هلؿ إػ معرؾة
الر ُ
﴿ ُق ِل ُّ
هلا وفذا ختؿ افؽالم بؼقفف ﴿ :رو رما ُأوتِوتُ ْم ِم رن الْ ِع ْل ِم إ ِ َّٓ رقلِ ًوال﴾  .واخلطاب
( )1

( )2

( )3

فؾقفقد وافذيـ شلفقه صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ .هيمذا يمٜم٧م أفمـ صمؿ راضمٕم٧م
اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ًمإلُم٤مم اًمرازي ومقضمدشمف سح سمٜمحق ُم٤م ومٝمٛمتف وم٤محلٛمد هلل قمغم
اًمتقومٞمؼ.

)[ (1اًمٌ٘مرة]117 :
)[ (2اإلهاء]85 :
)[ (3اإلهاء]85 :
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رٔنٞش ٢ايٞعًَٔٚ ٢ِٞا ٞيؿٝتَِٝا ؾٔ ٞايَُٞظِذٔذٔ

 - 133سَذٖثَٓٔ ٞقٝتَِٝبَ ٝ١بُِٔ طَعٔٝذٕ قٜاٍَ :سَذٖثََٓا ايًِٝ٤حُ بُِٔ طَعِذٕ قٜاٍَ :سَذٖثََٓا
َْاؾٔعْ ََِٛي ٢ٜعَبِذٔ ايً ٔ٘٤بِٔ ٢عَُُشَ بِٔ ٢ايٞدَ٤ٛا ٔ ،عَِٔ عَبِذٔ ايً ٔ٘٤بِٔ ٢عَُُشَ :أ ٖٕٜسَدًُٟا
ٌ ؾٜكٜاٍَ َسطُ ٍُٛائً٘٤
قٜاَّ ؾٔ ٞايَُٞظِذٔذٔ ؾٜكٜاٍََٜ :ا َسطُ ٍَٛايً َِٔٔ ٔ٘٤أ َِٜٜٔتَأَُٞشَُْا أٖ ٢ُْٗ ِٕٜ
صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ ٌٗ٢ُٜٗ$ :َِ٤أ ٌُِٖٜايَُٞذٔ َِٔٔ ٔ١َٜٓرٔ ٟايٞشًُِٜٝؿ ٌٗ٢َُٜٗٚ$ ،ٔ١ٜأٌُِٖٜ
ايؼٖأ َِٔٔ #٢ّٞايٞذُشِؿ ٌٗ٢َُٜٗٚ ،ٔ١ٜأَْ ٌُِٖٜذِذٕ َِٔٔ قٜشَِٕٚ .#٣قٜاٍَ ابُِٔ عَُُشَِ ََٜٚ :ضعُُُ َٕٛأٖٕٜ
َسطُ ٍَٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤قٜاٍَ ٌٗ٢َُٜٗٚ$ :أ ٌُِٖٜايَٚ ،#ًًََُِِٜٜٜ َِٔٔ ٢ََُٔٝٞنٜإَ
ابُِٔ عَُُشَ َٜك$ :ٍُٛٝي ِِٜأٜؾٞكَٖ ِٜ٘زَٔ َِٔٔ ٔٙسطُ ٢ٍٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًَِٜٔ٘ٝ
اًمراوي :ىمتٞمٌ٦م سمـ ؾمٕمٞمد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف.

َ
ٚطًَ)1( .#َِ٤

( )2

ومقيمف(خ) ٌٗ٢َُٜٗٚ :أ ٌُِٖٜايؼٖأ.٢ّٞ
ايمشقخ إزهرى :ومٞمف ُمٕمجزة قمٔمٞمٛم٦م ًمٚمٜمٌل ^ طمٞم٨م أظمؼم سم٠من اًمٜم٤مس
ُمٝمالهيؾ ُمٜمف .
يًٚمٛمقن وحيجقن اًمٌٞم٧م ُمـ يمؾ ُمٙم٤من ومٕملم ًمٙمؾ ً
$ي ِِٜأٜؾٞكَٖ ِٜ٘زَٔ َِٔٔ ٔٙسطُ ٢ٍٛايً#^ ٔ٘٤
هذا ُمـ ؿمدة حتريف وورقمف ٕٟمف ريض اهلل قمٜمف مل يًٛمع هذه إظمػمة قمـ
اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ وهلذا ؿمؽ ومٞمف وسح سمٕمدم ؾمامقمف ذم ُمقوع
آظمر وم٘مد روى اًمٌخ٤مري ٟمٗمًف قمٜمف ريض اهلل قمٜمف ذم يمت٤مب احل٩م أٟمف ىم٤ملَ $ :صعَُُٛا
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى (.)25/1
) (2صحٞمح اًمٌخ٤مرى (.)25/1
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أ ٖٕٜايٖٓٔب ٖٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤قٜاٍََٚ :يٜ ِِٜأطَُِعُِٜ٘ ٌَََُٗٗٚ$ :أٌِٖ ٢اي.#ًًَُُِِٜٜٜ ٢ََُٔٝٞ
( )1

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى:يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ُمٝمؾ أهؾ ٟمجد]207/ 1[،
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 ىمِتَوب ا ْيمق ُض ِقء
ُ
َغم ُؿم ُف ٍ
 َزموب َٓ ُسم ْؼ َب ُؾ َص َال ٌ ةزمِ ْغ ِقر
 - 29بَا

ٌ ا ٞيأٜعِكٜا ٔ
غٜظِ ٢

 - 32بَا

ائٞتَُاغ ٢ا ٞي َٛضُ ٔ٤ٛإ٢رَا سَاَْتِ ايصًٖٜاٝ٠

 - 33بَا

ا ٞيَُا ٔ٤اي٤زُٜٔ ٟػِظٌَُ بٔ ٔ٘ ػَعَ ُش ا ٞيإِْ٢ظَإ٢

 - 43بَا

ُٚضُ ٔ٤ٛايشٖدٌََُ ٢عَ اَِشَأٜتَٔ٘ٔٚ ،ؾٜطٌَِٚ ٢ضُ ٔ٤ٛا ٞيَُشِأٔ٠ٜ

 - 55بَا

ٔ ايٞهٜبَأ٥ش ٢أ ِٕٜيٜا َٜظِتَتٔشَ َِٔٔ َب ِٛئ٘ٔ
َٔ ِ
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 -4يمِتَ٤مب ا ًْمق ُو ِ
قء
ُ
 -2بَا

يٜا ُتكٞبٌَُ صًَٜا  ٠بٔػَِٝش ٢طُٛٗٝس٣

 - 135سَذٖثََٓا ٢إطِشَامُ بُِٔ ٢إبِشَأٖ َِٝايٞشَِٓع ًٜٗٞٔقٜاٍَ :أٜخِبَ َشَْا عَبِذُ ايشٖصٖام٢
قٜاٍَ :أٜخِبَ َشَْا ََعَُِشْ ،عَِٔ َُٖٖاّ ٢بََُِٔٓ ٢بٜ :ٕ٘ٚأُْٖ٘ طَُٔعَ ٜأبَا ُٖشَِٜشََٜ ٜ٠ك :ٍُٛٝقٜاٍَ َسطٍُُٛ
ايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ :َِ٤يٜا تُكٞبٌَُ صًَٜا ََِٔ ٝ٠أٜسِذَخَ سَتَٖٜ ٢تََٛضٖأ ،#ٜقٜاٍَ سَدٌُْ
َِٔٔ سَطِشَََِٛتَََ :ا ايٞشَذَخُ َٜا ٜأبَا ُٖشَِٜشَ ٜ٠قٜاٍَ :ؾٝظَا ْ٤أ ِٜٚضُشَاط.٠

( )1

ومقيمف(خ) :يٜا تُكٞبٌَُ.
ايمشقخ إزهرى :واعمراد ُمـ اًم٘مٌقل هٜم٤م ُم٤م يرادف اًمّمح٦م وهق اإلضمزاء.

َ - 3زموب َنم ْس ِؾ ْإَ ْفم َؼ ِ
وب
َون ا ْزم ُـ ِؽم ِ
ض
يـ َي غ ِْس ُؾ َم ْق ِض َع ا َخل ْو َسم ِؿ إ ِ َذا سم ََق َّ َل
َوىم َ
غم َ

) (.

ومقيمف(خ)َ :ي غ ِْس ُؾ َم ْق ِض َع ا َخل ْو َسم ِؿ.
ايمشقخ إزهرى :شمٕمٝمدً ا ُمٜمف هلذا اعمقوع ظم٤مص٦م ٕٟمف ُمٔمٜم٦م قمدم وصقل اعم٤مء
واًمٖمرض سم٢ميراد هذا اًمتٜمٌٞمف ًمٚمٛمرء قمغم أن يتٕمٝمد ُمٔم٤من قمدم وصقل اعم٤مء ُمـ
ضمًده طمتك يّمؾ اعم٤مء إمم مجٞمع أقمْم٤مء اًمٌدن اعمٓمٚمقب همًٚمٝم٤م طمتك خيرج قمـ

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى (.)25/1
) (2صحٞمح اًمٌخ٤مرى (.)28/1
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اًمٕمٝمدة سمٞم٘ملم.

س ا ْيمق ُض ِ
ِ
ايمص َال ُ ة
قء إِ َذا َضم وك ْ
ًَ َّ
َ -زموب ا ْيمت َام ِ َ

ؼمٟمَ٤م َُم٤مًمِ ٌؽَ ،قم ْـ إِ ْؾم َح َ
٤مق ْسم ِـ َقمٌْ ِد اهللَِّ ْسم ِـ
قؾم َػ َىم َ٤ملَ :أ ْظم َ
َ - 169طمدَّ َصم َ٤مٜم َقمٌْدُ اهللَِّ ْسم ُـ ُي ُ
َأ ِي َـم ْٚم َح َ٦مَ ،قم ْـ َأٟم ِ
٧م َر ُؾم َ
قل اهللَِّ َص َّ اغمهللَُّ َقم َٚمٞمْ ِف َو َؾم َّٚم َؿ
َس ْسم ِـ َُم٤مًمِ ٍؽ َأ َّٟم ُفَ :ىم َ٤ملَ :ر َأ ْي ُ
َو َطم٤مٟم َْ٧م َص َال ُة ا ًْم َٕم ْ ِ
٤مس ا ًْم َق ُوق َءَ ،وم َٚم ْؿ َجيِدُ و ُهَ « ،هملُ ِ َت َر ُؽم ُ
قل اللَِّ
ٍمَ ،وم٤م ًْم َت َٛم َس َّاًمٜم ُ
ص َّعم اللَُّ فم َؾق ِف وؽم َّؾؿ زمِق ُض ٍ
قء»َ ،وم َق َو َع َر ُؾم ُ
قل اهللَِّ َص َّ اغمهللَُّ َقم َٚم ْٞم ِف َو َؾم َّٚم َؿ ِذم َذًمِ َؽ
َ ْ َ َ َ َ
َ
ِْ ِ
حت ِ
٧م َأ َص٤مسمِ ِٕم ِف،
٧م َاعم٤مْ َء َي ْ ٌُٜم ُع ُِم ْـ َ ْ
٤مس أَ ْن َيتَ َق َّو ُئقا ُِم ْٜم ُفَ ،ىم َ٤ملَ :وم َر َأ ْي ُ
اإلٟمَ٤مء َيدَ ُهَ ،و َأ َُم َر ا ًَّمٜم َ
طمتَّك شمَق َّو ُئقا ُِمـ ِقم ٜم ِْد ِ
آظم ِر ِه ْؿ.
ْ
َ
َ
( )

ومقيمف(خ) :ؾٜأٝتٔ َٞسَطُ ٍُٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤بَٔٛضُ.ٕ٤ٛ
ايمشقخ إزهرى :ومٞمف أن اًمّمح٤مسم٦م-رى اهلل قمٜمٝمؿ -يم٤مٟمقا يٚمج٠مون إًمٞمف صغم
اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ذم يمؾ ُم٤م هيٛمٝمؿ يٗمزقمقن إًمٞمف ذم ؿمدائدهؿ يتقؾمٚمقن سمف
إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم دومع اًمٌالء قمٜمٝمؿ ويم٤مٟمقا جيدون سمؼميمتف ُمٓمٚمقهبؿ ويم٤من صغم اهلل
شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يٕمٞمٜمٝمؿ وي٘ميض طمقائجٝمؿ وضمرى قمغم ذًمؽ اًمٕمٛمؾ ُمـ سمٕمد
اًمّمح٤مسم٦م إمم يقُمٜم٤م هذا وم٤معمًٚمٛمقن يتيقمقن إمم أوًمٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذم ؿمدائدهؿ.
ويٖم٤مصمقن ويٙمِمػ اًمي قمٜمٝمؿ سمؼميمتٝمؿ ،وًمٞمس هذا ُمـ اًمنمك اًمذي شمتٝمؿ سمف
اًمقه٤مسمٞم٦م اعمًٚمٛملم ،سمؾ هق ُمـ سم٤مب اًمتقؾمؾ اعمجٛمع قمٚمٞمف اعمتقارث ُمـ زُمٜمف قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمًالم إمم هذا اًمزُم٤من ،وُم٤م شمزقمؿ اًمقه٤مسمٞم٦م ُمـ اًمنمك وشمرُمل سمف إُم٦م
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى (.)29/1
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اعمرطمقُم٦م ٓ خيٚمق ُمٜمف أطمد يمام هق فم٤مهر طمتك اًمقه٤مسمٞم٦م شمقرـمقا ذم ٟمٗمس ُم٤م ذُمقا سمف
إُم٦م سم٠ممجٕمٝم٤م.
واؿمتٛمؾ احلدي٨م قمغم ُمٕمجزة قمٔمٞمٛم٦م ًمٚمٜمٌل ^ وهل ٟمٌع اعمـ٤مء ُمــ أصـ٤مسمٕمف
اًمنميٗم٦م وهل أشمؿ ذم اإلقمج٤مز مم٤م أويت ؾمٞمدٟم٤م ُمقؾمـك قمٚمٞمـف وقمـغم ٟمٌٞمٜمـ٤م اًمّمـالة
واًمًالم ُمـ ضب احلجر سمٕمّم٤مه ومتٗمجر ُمٜمف اعم٤مء :وم٢من ُمـ إطمج٤مر عم٤م يتٗمجر ُمٜمف
اعم٤مء يمام ضم٤مء ذم اًمتٜمزيؾ.

 زموب َاظم ْ ِاإل ك َْس ِ
وء ا َّيم ِذي ُي غ َْس ُؾ زمِ ِف َؾم َع ُر ْ ِ
ون
َ
قط و ِْ
احل ٌَ ُ٤ملَ .و ُؾم ْ١م ِر ا ًْم ِٙم َال ِ
خ َذ ُِم ْٜم َٝم٤م ْ
َو َ٤ميم َن َقمٓمَ٤م ٌء َٓ َي َرى ِسم ِف َسم ْ٠م ًؾم٤مَ :أ ْن ُيتَّ َ
ب
اخلُ ُٞم ُ َ
ِ ِ ٍ
ِِ
ِ
ِ ِ
َػم ُه َيت ََق َّو٠مُ سمِ ِف.
َوممَر َه٤م ذم َاعم ْ ًْجدَ ،و َىم َ٤مل اًمز ْهري إ َذا َو ًَم َغ ذم إٟمَ٤مء ًَمٞمْ َس ًَم ُف َو ُوق ٌء هم ْ ُ
قل اهللَُّ َشم َٕم َ٤:ممم﴿ َوم َٚمؿ َ ِ
َو َىم َ٤مل ُؾم ْٗمٞمَ٤م ُنَ :ه َذا ا ًْم ِٗم ْ٘م ُف سمِ َٕمٞمْٜمِ ِفَ ،ي ُ٘م ُ
دمدُ وا َُم٤م ًء َومتَٞمَ َّٛم ُٛمقا﴾ َو َه َذا
ْ
س ُِم ْٜم ُف َرٌءَ « ،يت ََق َّ لُ
َُم٤م ٌءَ ،و ِذم َّاًمٜمْٗم ِ
ض زمِ ِف َو َيتَقَ َّؿ ُؿ» .
ْ
( )

( )

ومقيمف(خ)َٜ :تََٛضٖأ ٝبٔ٘ٔ ََٜٚتَ.َُُِٖٝ
ايمشقخ إزهرى :هذا ُمٜمف -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف -إسمداء ًمٚمِمؽ ذم ؾم١مر
اًمٙمٚم٥م ومٞمٙمقن قمٜمده ُمـ ىمٌٞمؾ اعمِمٙمقك وطمٙمٛمف ُم٤م ذيمر ُمـ أٟمف يتقو٠م سمف ويتٞمٛمؿ
وًمذا أورد ظمؼميـ خمتٚمٗملم حت٧م سم٤مسملم خمتٚمٗملم أطمدمه٤م يٗمٝمؿ ُمٜمف أن ؾم١مر اًمٙمٚم٥م
ـم٤مهر وأظمر يدل دًٓم٦م سحي٦م قمغم أٟمف ٟمجس وًمٕمٚمف مل يؽمضمح قمٜمده رء ،وم٘م٤مل
)[ (1اًمٜمً٤مء]43 :
) (2صحٞمح اًمٌخ٤مرى (.)29/1
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ُم٤م ىم٤مل وئمٝمر اجلقاب قمٜمف ومٞمام ٟم٘مٚمٜم٤مه قمـ اعمجٛمع ومٞمام سمٕمد.
1

 -سَذٖثََٓا ََائو ٝبُِٔ ٢إطَُِاعٔ ٌَٝقٜاٍَ :سَ ٖذثََٓا ٢إطِشَا ،ٌُٝٔ٥عَِٔ عَاصِٔ ،٣عَِٔ

ابِٔ ٢طٔري َٜٔ٢قٜاٍَ :قًٞٝتُ ئعَبٔٝذَ :ٜ٠عِٔٓذََْا َِٔٔ ػَعَش ٢ايٖٓٔب ٚٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًََِ ٤
أٜصَبَِٓا َِٔٔ ُٙقٔبٌَٜ ٢أَْع ،٣أ َِٔٔ ِٜٚقٔبٌَ ٢أٜ ٢ٌِٖٜأَْع ،٣ؾٜكٜاٍَ$ :يٜأ ِٕٜتَه َٕٛٝعِٔٓذٔ ٟػَعَشَ ٠
َُِٔٓ٘ #أٜسَبٗ إٜ٢ي َِٔٔ ٖٞاي ٗذَِْٝا َََٚا

ؾَٔٗٝا)1(.

قٛي٘(خ) :يٜأ ِٕٜتَه َٕٛٝعِٔٓذٔ ٟػَعَشَ .َُِ٘ٓٔ ٠
ايمشقخ إزهرى :ومٞمف اًمتؼمك سمآصم٤مر اًمٜمٌل ^ طمٞم٨م أقمٓمـك ؿمـٕمره أسمـ٤م ـمٚمحـ٦م
وهمػمه ،ويمذا اًمتؼمك سمآصم٤مر اًمّم٤محللم ضم٤مئز شمقارصمف اعمًٚمٛمقن.
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قىَ :ضمدَّ َشمـَو أَ ِبَ ،فم ْـ ُي قك َُسَ ،فم ْـ ا ْزم ِـ ِؾم َف ٍ
محدُ ْزم ُـ َؾمبِ ٍ
وب َوم َول:
َو َوم َول َأ ْ َ

ضمدَّ َشمـِل مح َز ُة زمـ فمب ِد اللَِّ ،فمـ َأزمِ ِقف َوم َول :ىمَوك ْ ِ
ب َسم ُب ُ
قلَ ،و ُسم ْؼب ِ ُؾ َوسم ْ زمُِد ُر ِدم
ًَ ايمْؽ َال ُ
َ ْ
َْ ْ ُ َ ْ
َ
َاظم ْس ِ ِ
ون رؽم ِ
قل اللَِّ َص َّعم اللَُّ َفم َؾ ْق ِف َو َؽم َّؾ َؿَ ،هم َؾ ْؿ َي ُر هؾمق َن َؾم ْقئًو ِم ْـ َذيمِ َ
ؽ.
جدِ ،دم ز ََم ِ َ ُ
ْ
ومقيمف(خ)َ :و ُسم ْؼبِ ُؾ َوسم ْ زم ُِد ُر ِدم اظمَ ْ ْس ِ
ج ِد.
( )

ايمشقخ إزهرى :أي شمٌقل ظم٤مرج اعمًجد صمؿ شم٘مٌؾ وشمدسمر ذم اعمًجد قم٤مسمرة
يمذا ذم اعمجٛمع.

( )3

ومقيمفَ :هم َؾ ْؿ َي ُر هؾمق َن َؾم ْقئًو.

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى (.)29/1
) (2صحٞمح اًمٌخ٤مرى (.)29/1
) (3جمٛمع اًمٌح٤مر [ُ ]234/ 1مٜمف
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أي يٜمْمحقٟمف سم٤معم٤مء ومٞمف ُمٌ٤مًمٖم٦م سمتٜمٙمػم رء وسمٜمٗمل رش وهق أسمٚمغ ُمـ ٟمٗمل
همًؾ ومٞمدل قمغم ـمٝم٤مرة ؾم١مره إذ ذم ُمثٚمف يّمؾ اًمٚمٕم٤مب هم٤مًم ًٌ٤م إمم سمٕمض أضمزاء
اعمًجد وأضمٞم٥م سم٠مٟمف ُمٗمٝمقم ٓ يٕم٤مرض ُمٜمٓمقق أُمر اًمٖمًؾ ُمـ وًمقهمف وإىمرب
أٟمف يم٤من ذم آسمتداء صمؿ ورد إُمر سمتٙمريؿ اعمً٤مضمد واؾمتدل سمف احلٜمٗمٞم٦م قمغم ـمٝم٤مرشمف
إذا ضمػ  .صمؿ ٓ يذهٌـ قمٚمٞمؽ أن اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف «واؾمتدل سمف احلٜمٗمٞم٦م قمغم
( )1

ـمٝم٤مرشمف إذا ضمػش يٕمقد إمم اعمًجد ٓ إمم ؾم١مر اًمٙمٚم٥م ومٚمٞمٜمٌف .واعمٕمٜمك أن اعمًجد
يٓمٝمر إذا ضمػ اًمٚمٕم٤مب وزال أصمره ومٌٝمذا سم٤من أن ؾم١مر اًمٙمٚم٥م ٟمجس قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م
ىم٤مل ذم اًمدر :ؾم١مر ظمٜمزير ويمٚم٥م وؾمٌ٤مع هب٤مئؿ وُمٜمٝم٤م اهلرة اًمؼمي٦م وهرة ومقر أيمؾ
وم٠مرة ٟمجس ُمٖمٚمظ .أهـُ .مٚمت٘مٓمً٤م.

 زموب و ُض ِقء ايم َّر ُصم ِؾ َم َع ْام َر َأسمِ ِف،
َ ُ
و َهم ْض ِؾ و ُض ِ
قء اظمَ ْ ْر َأ ِة
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ٌَماكِ َّق ٍي.
َوسم ََق َّ َل
ض ُفم َؿ ُر زمِو َحل ْؿ ِقؿَ ،وم ْـ َزم ْقً ك ْ َ

( )

ِ
ِ
ٌَماك ِ َّق ٍي.
ومقيمف(خ)َ :وم ْـ َزم ْقً ك ْ َ
ايمشقخ إزهرى :دل صٜمٞمٕمف -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف -قمغم ـمٝم٤مرة ؾم١مر اعمرأة
وهق إُمر اًمذي ؾمٞم٘م٧م ًمف اًمؽممج٦م وـمٝم٤مرة ومٛمٝم٤م وـمٝم٤مرة فمروف اًمٙمٗم٤مر واحلالل
) (1جمٛمع اًمٌح٤مر [ُ]332/ 2مٜمف
.
) (2صحٞمح اًمٌخ٤مرى (.)32/1
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ُمـ أـمٕمٛمتٝمؿ وأن إصؾ اًمٓمٝم٤مرة وطمجٞم٦م آؾمتحٌ٤مب قمٜمد اًم٘م٤مئٚملم سمف أن اعم٤مء ٓ
ُمًتٕمٛمالُم٤م مل ي٘مّمد سم٤مؾمتٕمامًمف إزاًم٦م احلدث أو اًمت٘مرب وأن ُمثؾ هذا اعم٤مء
ً
يٙمقن
ـم٤مهر ُمٓمٝمر يّمٚمح ًمٚمقوقء وأن اًمٞم٘ملم ٓ يزول إٓ سمٞم٘ملم ُمثٚمف ٓ سم٤مًمِمؽ وم٢من
اًمٓمٝم٤مرة ُمتٞم٘مٜم٦م سمحٙمؿ إصؾ ،صمؿ اًمقوقء هبذا اعم٤مء حمٚمف إذا دقم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمف
سم٠من مل يقضمد ُم٤مء همػمه ومٓمٝم٤مرشمف ذم ٟمٗمًف ٓ شمٜم٤مذم يمراه٦م اؾمتٕمامًمف يمراه٦م حتريؿ إذا
همٚم٥م قمغم اًمٔمـ اًمقىمقع ذم اعمحذور سمؾ ٓ شمٜم٤مذم طمرُمتف سمٞم٘ملم إذا شمٞم٘مـ اعمقاىمٕم٦م
وًمذا سطمقا سمٙمراه٦م ؾم١مر اعمرأة ًمٚمتٚمذذ سمف وم٤مومٝمؿ.

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

 - 55بَا

117

َِٔٔ ايٞهٜبَأ٥ش ٢أ ِٕٜيٜا َٜظِتَتٔشَ َِٔٔ بَ ِٔٛي٘ٔ

س ٖذثََٓا دَشٜ٢شْ ،عَِٔ ََِٓصُٛسَ ،٣عِٔ َُذَا ٖٔذٕ،
س ٖذثََٓا عُجَُِإُ قٜاٍََ :
َ - 7
َعِٔ ا ِبٔ ٢عَبٖاغ ٣قٜاٍَََ :شٖ ايٖٓبٔ ٗٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤بٔشَأ٥طٕ َِٔٔ
سٜٔٛٝإ ٢ايَُ ٞذٔ ،ٔ١َٜٓأََ ِٜٚهٜ ،ٜ١٤ؾظَ ُٔعَ صَِٛتَ إِْ ٢ظَاََْ ُٜ ٢ِٔٝعزٖبَإ ٢ؾٔ ٞقٝبُٛسَُٖٔ٢ا
ؾٜكٜاٍَ ايٖٓبٔ ٗٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًََ ُٜ$ :َِ٤عزٖبَإَََٚ ،٢ا َ ُٜعزٖبَإ ٢ؾٔ ٞنٜبٔري#٣
سذَُُُٖا $يٜا َٜظِتَتٔشُ َِٔٔ بَِٛئَ٘ٔٚ ،#نٜإَ ايٞآخَشُ ُِ َٜؼٔٞ
ثُِٖ قٜاٍَ$ :بًَ ٢ٜنٜإَ أَ ٜ
ضعَ عًَ ٢ٜن ٌٚٝقٜبِش٣
بٔايُٖٓٔ ،#ٔ١َُٝثُِٖ دَعَا ٔبذَشَ ٜ٢ذ ٕ٠ؾٜ ٜهظَشََٖا ٔنظِ َشتَ ِ ٢ٔٝؾَ َٛ ٜ
ََُُِٔٓٗا ٔنظِشَ ،ٟ٠ؾٜكٔ ٌَٝيَٜ :ُٜ٘ا سَطُ ٍَٛايً ٔ٘٤ئَِ ؾٜعًَٞتَ َٖزَا $قٜاٍَ يٜعًَ ُ٘٤إِٜٔ
ُٜدَؿ٤ـَ عََُُِٓٗا ََا ي ِِٜتَِٝبَظَا ،أ ِٜٚإ٢ي ٢ٜإِٜٔ
ِ
َؼم ِم ْـ َزم ْقيمِ ِف.
ومقيمف(خ)َ َٓ :ي ْست ُ

َ َِٜٝبظَا)1( .#

ضموؾمقي ( ) :وًمذا أٟمٙمر اخلٓم٤مي ووع اًمٜم٤مس اجلريدة وٟمحقه قمغم
( )

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى (.)35،34/1
) (2طم٤مؿمٞم٦م اًمٌخ٤مري ًمٚمٛمقًمقي أمحد قمكم اعمحدث اًمًٝم٤مرٟمٗمقري .وًمٗمٔمف« :ىمقًمف:
ٓيًتؽم ُمـ آؾمتت٤مر وٓسمـ قمً٤ميمر يًتؼمئك ُمـ آؾمتؼماء ،وعمًٚمؿ يًتٜمزه ُمـ آؾمًتٜمزاه
وهق اًمتٜمزه ُمـ ُمالىم٤مت اًمٌقل ىم٤مًمف اًمًٞمقـمك رم اًمتقؿمٞمح ،وىم٤مل اسمـ طمجر رم اًمٗمتح ،وأضمراه
سمٕمْمٝمؿ قمغم فم٤مهره وم٘م٤ملُ :مٕمٜم٤مه ٓ يًؽم قمقرشمف ووٕمػ .ىمقًمفُ :م٤م مل يٞمًٌ٤م هق ُمـ سم٤مب قمٚمؿ
وجيقز يمناعمقطمدة ىم٤مًمقا ًمٕمٚمف ؿمٗمع وم٤مؾمتجٞم٥م سم٤مًمتخٗمٞمػ قمٜمٝمام إمم أن شمٞمًٌ٤م دًمٞمؾ ًمٙمقهنام
يًٌح٤من ُم٤م داُم٤م رـمٌلم ًم٘مقًمف شمٕم٤مممِ ِ :
رٍء إِ َّٓ ُي ًٌَ ُح﴾[اإلهاء ،]44 :أى ؿمئ طمك
َ
﴿وإ ْن ُم ْـ َ ْ
وطمٞم٤مة اخلِم٥م ُم٤ممل يٞمٌس واحلجر ُم٤ممل ي٘مٓمع واعمح٘م٘مقن قمغم شمٕمٛمٞمؿ اًمِمئ.ك وًمٞمس رم اجلريدة
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اًم٘مؼم.جمٛمع اًمٌح٤مر.
ومؾً(ايمشقخ إزهرى) :وىمع ُمـ اعمحٌم هٝمٜم٤م اظمتّم٤مر قمٌ٤مرة "اعمجٛمع" وه٠م ٟمذا
أٟم٘مؾ ا٤مم يمالُمف ًمٞمتْمح إُمر ويٜمٙمِمػ احلج٤مب قمـ وضمف اًمّمقاب ىم٤مل
ص٤مطم٥م اعمجٛمعُ :م٤م ٟمّمف ىم٤مل سمٕمد ىمقًمف :واعمح٘م٘مقن قمغم شمٕمٛمٞمؿ اًمٌمء وشمًٌٞمحف
دًٓمتف قمغم اًمّم٤مٟمع واؾمتحٌقا ىمراءة اًم٘مرآن قمٜمد اًم٘مؼم ٕٟمف إذا ظمٗمػ ًمٚمتًٌٞمح٦م
ومٌتالوة اًم٘مرآن أومم وىمد أٟمٙمر اخلٓم٤مي ُم٤م يٗمٕمٚمف اًمٜم٤مس قمغم اًم٘مٌقر هبذا احلدي٨م،
وىم٤مل ٓ أصؾ ًمف وٓ وضمف وُمر ذم اجلريدة وقم٘م٥م ىمقًمف وًمذا أٟمٙمر اخلٓم٤مي ووع
اًمٜم٤مس اجلريدة وٟمحقه قمغم اًم٘مؼم سم٘مقًمف وىمٞمؾ اًمرـم٥م يًٌح ومٞمخٗمػ سمؼميمتف ومٞمٓمرد
ذم يمؾ اًمري٤مطملم واًمٌ٘مقل ىمقًمف (وإن ُمـ رء) أي طمل ،وطمٞم٤مة يمؾ رء سمحًٌف
وىم٤مل ذم اجلزء إول ُمـ "اعمجٛمع" ذم اعمقوع اًمذي أطم٤مل قمٚمٞمف ومٞمام ُمر آٟم ًٗم٤م ُم٤م
ٟمّمف :وأوص سمريدة أن جيٕمؾ ذم ىمؼمه ضمريدة ،هل ؾمٕمٗم٦م ـمقيٚم٦م ضمرد قمٜمٝم٤م اخلقص
وحيتٛمؾ وصٞمتف سم٢مدظم٤مهل٤م ًمٚمتؼمك ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم﴿ :ك ررش رج ررةٍ رص ِّو رب ٍة﴾ أو ووٕمٝم٤م ومقىمف
( )1

ًمقوٕمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اجلريدشملم ومقق اًم٘مؼم ويم٤من ص٤مطم٥م "اعمجٛمع"
أراد سم٢مطم٤مًمتف قمغم ُم٤م ُمر ذم اجلريدة وسمتٕم٘مٞمٌف يمالم اخلٓم٤مي سم٘مقًمف وىمٞمؾ اًمرـم٥م اًمخ
اًمرد قمغم اخلٓم٤مي وإُمر يمذًمؽ طم ً٘م٤م وإٟمٙم٤مر اخلٓم٤مي ٟمٗمًف ُمٜمٙمر يمٞمػ ٓ وىمد
ُمٕمٜمك خيّمف وإٟمام ذاك سمؼميم٦م يده وًمذا أٟمٙمر اخلٓم٤مي ووع اًمٜم٤مس اجلريدة وٟمحقه قمغم
اًم٘مؼم.جمٛمع اًمٌح٤مر .صحٞمح اًمٌخ٤مرى ،رىمؿ احل٤مؿمٞم٦م.)35/1( 3/
)[ (1إسمراهٞمؿ]24 :
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اؾمتٚمزم إٟمٙم٤مره اإلٟمٙم٤مر قمغم ومٕمؾ اًمّمح٤مي اًمذي أوص سمقوع اجلريدة ذم ىمؼمه
وهق سمريدة سمـ احلّمٞم٥م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف .وسمريم٦م يده ^ مم٤م ي١مُمـ سمف يمؾ ُم١مُمـ
ًمٙمـ إهي٤مُمف سم٠من ذًمؽ ظمّمقصٞم٦م ًمف ^ وأٟمف ٓ أؾمقة ومٞمف وٓ ىمدوة وأٟمف ًمٞمس ذم
اجلريدة ُمٕمٜمك خيّمف يمؾ هذا ممٜمقع وُمٜم٘مقض سمام ومٝمٛمف اًمّمح٤مي وسمام يّمٜمٕمف
وسمٜمٗمس احلدي٨م اًمذي قمٚمؾ اًمتخٗمٞمػ سم٤مًمرـم٥م طملم ىم٤مل ًمٕمٚمف أن خيٗمػ قمٜمٝمام ُم٤م مل
يٞمًٌ٤م واحلدي٨م وصٜمٞمع اًمّمح٤مي أصؾ عم٤م يٗمٕمؾ اًمٜم٤مس وًمذا يمره اًمٗم٘مٝم٤مء ىمٓمع
اًمٙمأل اًمرـم٥م ُمـ اجلٌ٤مٟم٦م يمام ٓ خيٗمك قمغم ُمـ ـم٤مًمع يمت٥م اًمٗم٘مف .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
هذا وذم احلدي٨م دًٓم٦م فم٤مهرة قمغم سمريم٦م يده اًمنميٗم٦م ^ وإن اقمتٜم٤مءه قمٚمٞمف
اًمًالم سمدومع اًمٌالء قمـ اعمًٚمٛملم أطمٞم٤مء وأُمقاشمً٤م ىمد أىمر سمف ُمٕمتٛمد اًمقه٤مسمٞم٦م وشمٌ ًٕم٤م ًمف
أىمره اًمقه٤مسمٞم٦م مجٞم ًٕم٤م هٜم٤م وم٘مد ىمْمقا قمغم ٟمحٚمتٝمؿ وأسمرُمقا – وضم٤مءوا سمام ي١ميدٟم٤م أهؾ
اًمًٜم٦م سم٤مٕيد اعمتلم واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.
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ايصًٖٜأ٠

ُٚدُ ٔ ٛايصًٖٜا ٔ٠ؾٔ ٞايجَٝٚا ٔ

ز سَشٜ٢ش ٣ثُِٖ َْضَعَُ٘
 - 16بَا ُ ََِٔ صًَ ٢٤ؾٔ ٞؾٜشٗ٢ ٚ
 - 48بَا

ٌَِٖ تَُِٓبؽُ قٝبُٛسُ َُؼِش٢نٔ ٞايٞذَأًَُٖٜٔٚ ،ٔ١ٖٝتٖدَزُ

ََهٜاَُْٗا ََظَادٔذَ
 - 54بَا

ايصًٖٜا ٔ ٠ؾٔ ٞايٞبٔٝعَٔ١

 - 56بَا

ٜق ٢ٍِٛايٖٓٔب ٚٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ$ :َِ٤دُعًٜٔتِ ئٞ

ايٞأٜسِضُ ََظِذٔذّا َٚطُٜٛٗسّا#
 - 58بَا

ٍ ؾٔ ٞايَُٞظِذٔذٔ
َْ ٢ِّٛايشٚدَا ٢

 - 71بَا

رٔنٞش ٢ايٞبَ ِٝعَٚ ٢ايؼٚشَا ٔ٤عًَ ٢ٜا ٞئُِٓبَ ٢ش ؾٔ ٞا ٞيَُظِذٔذٔ

 -73بَا

دُِ ٢ش ؾٔ ٞا ٞيَُظِذٔذٔ
تَشِش ٢ِٜ٢تٔذَاسَ ٔ٠ايَ ٞ

ضع٢
م ا ٞيَُذَٔٚ ،ٔ١َٜٓا ٞي ََُٛا ٔ
 - 89بَا ا ٞيَُظَادٔذٔ اي٤تٔ ٞعًَ ٢ٜطٝشُ ٢
اي٤تٔ ٞصًَ ٢٤ؾَٔٗٝا ايٖٓٔب ٗٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًََِ٤
 -99بَا

ايصًٖٜا٢ ٔ٠إي ٢ٜايظٖشٜ٢ش٢
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ايصًٖٜأ٠

ُٚدُ ٔ ٛايصًٖٜا ٔ٠ؾٔ ٞايجَٝٚا ٔ

ٍ ايً ٔ٘٤تَعَاي﴿:٢ٜخُزُٚا صَٜٓ٢تَه ِِٝعِٔٓذَ ٝنٌٚ
َٚق٢ ِٛ ٜ
أومقل(ايمشقخ إزهرى):

ََظِذٔذٕ﴾طا٭عشاف31 :ص ()1

اؾمتٗمٞمدت ُمـ أي٦م أُمقر:

أضمدهو :وضمقب ًمٌس اًمثٞم٤مب اعمٕم٘مقد ًمف اًمٌ٤مب وسم٘مقًمٜم٤م ًمٌس اًمثٞم٤مب اشمْمح أن
اًمٙمالم قمغم طمذف ُمْم٤مف.
وايمثوين :أن اعمراد سم٤مًمزيٜم٦م ُم٤م يًؽم اًمٕمقرة وم٢من ؾمؽمه٤م زيـ ويمِمٗمٝم٤م ؿملم وهذا
أُمر ُمٕمٚمقم ُمـ اًمٗمٓمرة صم٤مسم٧م ذم اًمٖمريزة.
وايمثويمٌ :أن ؾمؽم اًمٕمقرة زيـ وذط ًمّمح٦م اًمّمالة سح سمف اًمٕمٚمامء
واطمتجقا سم٤مٔي٦م قمغم اؿمؽماـمف وىم٤مل اإلُم٤مم اجلّم٤مص اًمرازي ذم "أطمٙم٤مم اًم٘مرآن"
هذه أي٦م شمدل قمغم ومرض ؾمؽم اًمٕمقرة ذم اًمّمالة وىمد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ذًمؽ
وم٘م٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وزومر وأسمق يقؾمػ وحمٛمد سمـ احلًـ واحلًـ سمـ زي٤مد هق ومرض
ذم اًمّمالة وإن شمريمف ُمع اإلُمٙم٤من ومًدت صالشمف وهق ىمقل اًمِم٤مومٕمل ،وىم٤مل ُم٤مًمؽ
واًمٚمٞم٨م اًمّمالة دمزيف ُمع يمِمػ اًمٕمقرة ويقضمٌ٤من اإلقم٤مدة ذم اًمقىم٧م واإلقم٤مدة ذم
أيْم٤م ىمد اشمٗمؼ اجلٛمٞمع قمغم أٟمف ُم٠مُمقر سمًؽم اًمٕمقرة
اًمقىم٧م قمٜمدمه٤م اؾمتحٌ٤مب ،وىم٤مل ً
ُم٠مُمقرا سم٤مًمًؽم
ذم اًمّمالة وًمذًمؽ ي٠مُمره خم٤مًمٗمٜم٤م سم٢مقم٤مدهت٤م ذم اًمقىم٧م ،وم٢مذا يم٤من
ً
وُمٜمٝمٞمً٤م قمـ شمريمف وضم٥م أن يٙمقن ُمـ ومروض اًمّمالة ُمـ وضمٝملم:
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى (.)51/1
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أضمدمهو :أن ذًمؽ يدل قمغم أن هذا احلٙمؿ ُم٠مظمقذ قمـ أي٦م وأن أي٦م ىمد أريد
هب٤م اًمًؽم ذم اًمّمالة.
وشموكقفام :أن اًمٜمٝمل ي٘متيض ومً٤مد اًمٗمٕمؾ إٓ أن شم٘مقم اًمدًٓم٦م قمغم اجلقاز.
وايمرازمع :أن اعمًجد ُمّمدر ُمٞمٛمل سمٛمٕمٜمك اًمًجقد وأريد سمف اًمّمالة ومٗمٞمف
اعمج٤مز اعمرؾمؾ أـمٚمؼ اجلزء وأراد سمف اًمٙمؾ.
واخلومس :أن ىمقًمف قمٜمد يمؾ ُمًجد ٓ ُمٗمٝمقم ًمف حيؽمز سمف قمـ همػمه ومٚمٌس
اًمثٞم٤مب يٕمؿ وضمقسمف مجٞمع إطمقال إٓ ُم٤م اؾمتثٜمل ورظمص ومٞمف وأٟم٧م ظمٌػم سم٠من
طمً٤م
يمٚمٛم٦م «قمٜمدش فمرف شمدل قمغم يمقن ُمٔمروومٝم٤م
طمً٤م أو ُمٕمٜمك أو ىمريًٌ٤م ً
طم٤مضا ً
ً
أو ُمٕمٜمك ىم٤مًمف اإلُم٤مم ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ذم "مجع اجلقاُمع"

( ).

ومٙم٤من اعمٕمٜمك

﴿طمُ ُذوا ِزيـ ََتؽ ُْؿ﴾ طم٤مضة أو ىمريٌ٦م قمٜمد يمؾ ُمًجد وذًمؽ سم٤مًمت٠مه٥م ًمف ُمـ ىمٌؾ،
واًمتٜمّمٞمص قمغم اعمًجد ٓ يدل قمغم ٟمٗمل همػمه ،وإٟمام وم٤مئدة اًمتٜمّمٞمص ذم اؿمؽماط
اًمًؽم ًمٚمّمالة واًمدًٓم٦م قمغم أن اًمّمالة شمٗمًد ُمع يمِمػ اًمٕمقرة وم٤مُٕمر سم٠مظمذ
اًمزيٜم٦م وؾمؽم اًمٕمقرة يِمٛمؾ مجٞمع إطمقال .وىمقًمف شمٕم٤مممِ ﴿ :زيـ ََتؽ ُْؿ﴾ يٗمٞمد أٟمف ُمـ
اًمقاضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم أن يتخذوا ُمالسمس ّمّمٝمؿ واٞمزهؿ قمـ همػمهؿ ُمـ
اًمٗمً٘م٦م اًمذيـ ٓ هيتٛمقن سم٠مُمر اًمديـ ،وهذا ٕن اًمزيٜم٦م أوٞمٗم٧م جلٛمع ُمـ
اعمخ٤مـمٌلم وهؿ اعم١مُمٜمقن ٓ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ،ومخرج اًمٙمٗمرة واإلو٤موم٦م شمٗمٞمد
آظمتّم٤مص وم٤مُمتث٤مل أُمره شمٕم٤ممم أن يتزيٜمقا وذًمؽ سم٤م ٤مذ ؾمٌٞمؾ اٞمزهؿ قمـ همػمهؿ

)ُ.)121/2( (1مٜمف
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ذم اعمٚمٌس وذم يمؾ ؿمئقهنؿ وهلذا اعمٕمٜمك ورد (إي٤ميمؿ وزي إقم٤مضمؿ) ومٛمـ اًم٘مٌٞمح
أداء اًمّمالة ذم زي اًمٙمٗمرة وأظمٜمع وأؿمٜمع أن يّمكم أطمدهؿ وىمد وىمع ذم قمٜم٘مف ُم٤م
يِمٌف اًمّمٚمٞم٥م ،سمؾ هق ُمـ أؿمٙم٤مل اًمّمٚمٞم٥م ومٝمق ٟمٗمًف ويًٛمك اًمٙمرومت٦م وذم ًمٖم٦م
أيْم٤م وُمـ صمؿ
يًٛمقٟمف «شم٤مئلش ويمٚمٛم٦م اًمزيٜم٦م شمدل قمغم ٟمٔم٤موم٦م اًمثقب وـمٝم٤مرشمف ً
سطمقا سمٙمراه٦م اًمّمالة ذم صمٞم٤مب اعمٝمٜم٦م وىم٤مل ذم "اًمتٜمقير" و"اًمدر"« :يمره صالشمف
ذم صمٞم٤مب سمذًم٦م يٚمًٌٝم٤م ذم سمٞمتف وُمٝمٜم٦م أي :ظمدُم٦م ،إن [يم٤من] ًمف همػمه٤م وإٓ ٓش.

( )

وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق سمٙمر اجلّم٤مص اًمرازي ذم "أطمٙم٤مم اًم٘مرآن" :وىمقًمف شمٕم٤ممم:
﴿طمُ ُذوا ِزيـ ََتؽ ُْؿ ِفمـ َْدىمُؾ َم ْس ِ
ج ٍد﴾ يدل قمغم أٟمف ُمٜمدوب ذم طمْمقر اعمًجد إمم
( )

أظمذ صمقب ٟمٔمٞمػ مم٤م يتزيـ سمف وىمد روي قمـ اًمٜمٌل ^ أٟمف ىم٤ملٟ :مدب إمم ذًمؽ ذم
اجلٛمع وإقمٞم٤مد يمام أُمر سم٤مٓهمتً٤مل ًمٚمٕمٞمديـ واجلٛمٕم٦م وأن يٛمس ُمـ ـمٞم٥م أهٚمف.

( )

أهـ

 - 7بَا ُ ََِٔ صًَ ٢٤ؾٔ ٞؾٜشٗٚز ٢سَشٜ٢ش ٣ثُِٖ َْ َض َعُ٘
 - 375سَذٖثََٓا عَبِذُ ايً ٔ٘٤بُِٔ ُٜٛطُـَ قٜاٍَ :سَذٖثََٓا ايًِٝ ٤حُ ،عَِٔ َٜضٜ٢ذَ ،عَِٔ
أٜبٔ ٞايٞدَِٝش ،٢عَِٔ ُعكٞبَ ٜ١بِٔ ٢عَأَش ٣قٜاٍَ :أٔ ِٖٝذ َٟإ٢ي ٢ٜايٖٓبٔ ٚٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًَ٘ٔ ِٜٝ

) (1اًمدر اعمخت٤مر []690/ 1
)[ (2إقمراف]31 :
) (3أطمٙم٤مم اًم٘مرآن]207/ 4[ :
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َٚطًَ َِ٤ؾٜشٗٚزُ سَشٜ٢ش ،٣ؾًٜٜبٔظَُ٘ ٜؾصًَ ٢٤ؾٔ ،ٔ٘ٝثُِٖ ا ِْصَشَفَ ،ؾَٜٓضَعَُ٘ َْضِعّا ػَذٜٔذّا،
نٜايٞهٜا ٢س ٔٙيَٚ ،ُٜ٘قٜاٍَ$ :يٜا َِٜٓبَػَٖٔ ٞزَا

ئًُُٖٞتكٔنيَ)1(.#

ِ ِ
ِ
كم».
ومقيمف(خ)َ :و َوم َولَ َٓ « :يـْبَغل َه َذا يم ْؾ ُؿتَّؼ َ

ايمشقخ إزهرى :أي ٓ :جيقز احلرير ًمٚمٛمت٘ملم قمـ اًمٙمٗمر – أي اعم١مُمٜملم أو
قمـ اعمٕم٤ميص يمٚمٝم٤م – أي اًمّم٤محللم – وم٢مٟمف ٓ حيؾ هذا ًمٚمّم٤محللم ،وقمغم يمؾ
وم٤محلدي٨م يٗمٞمد قمٛمقم حتريؿ احلرير ذم طمؼ اًمرضم٤مل وٓ يدظمؾ ذم هذا احلٙمؿ
اًمٜمً٤مءٟٕ ،مف مجع اعمذيمر اًمً٤ممل وٓ يدظمؾ ومٞمف اًمرضم٤مل قمغم ٍ
ىمقل .وًمٞمس سمٛمً ّٚمؿ
ومؾً :قمٚمؿ ظمروضمٝمـ سمحدي٨م آظمر سح ومٞمف سمحؾ احلرير ًمإلٟم٤مث وذم ىمقًمف قمٚمٞمف
اًمًالم « َٓ َيـْبَ ِغل» دًٓم٦م قمغم أٟمف ىمد يًتٕمٛمؾ يمٚمٛم٦م ٓ يٜمٌٖمل ذم ُمٕمرض اًمتحريؿ
يمام أن « َيـْبَ ِغلش ىمد يٗمٞمد اًمقضمقب واًمٜمٔم٤مئر ذم اًمٗم٘مف يمثػمة .واحلدي٨م يِمتٛمؾ قمغم
ٟمًخ وُمٜمًقخ ومٚمًٌف قمٚمٞمف اًمًالم ومروج طمرير طمٙمؿ ذقمل ٟمًخف ىمقًمف قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمًالمَ َٓ « :يـْ َب ِغل....شاًمخ .وقمٛمقم احلٙمؿ مجٞمع اعمالسمس ًمٞمس ٓز ًُم٤م
سم٤مًمٗمٕمؾ ،سمؾ يٙمٗمل قمٛمقُمف سم٤مًم٘مقة وٓ حمذور ذم اٟمتٝم٤مء احلٙمؿ ىمٌؾ أن يٕمٛمؾ سمف
اجلٛمٞمع هبذا شمؿ اًمت٘مري٥م واٟمدومع اإليراد واحلٛمد هلل اًمٕمكم اًمٙمٌػم اجلقاد – .هذا –
ويمٜم٧م أفمـ أٟمف ٓ ُسم ْٕمد ذم ٟمًخ ُم٤م ُأ ُِم َر سمف ىمٌؾ اُمتث٤مهلؿ صمؿ راضمٕم٧م "اإلشم٘م٤من"
( )

ومقضمدت ومٞمف اًمتٍميح سمذًمؽ وهذا ٟمّمف« :اًمٜمًخ أىمً٤مم أطمده٤م ٟمًخ اعم٠مُمقر سمف

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى (.)54/1
)ُ (2مـ "اًمٕمٞمٜمل" سم٤معمٕمٜمك ُمع سمٕمض زي٤مدة إزهري همٗمر ًمف.
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) (1اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن []68/ 3
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ٌَِٖ تَُِٓبؽُ قٝبُٛسُ َُؼِش٢نٔ ٞايٞذَأًَُٖٜٔٚ ،ٔ١ٖٝتٖدَزُ ََهٜاَُْٗا
ََظَادٔذَ

ئك ٢ٍِٛ ٜايٖٓٔب ٚٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ$ :َِ٤يٜعََٔ ايً ُ٘٤ايَُٛٗٝٞدَ ،اتٖدَزُٚا قٝبُٛسَ ٜأِْبَٔٝاِِ٢ٗٔ٥
ََظَادٔذََََٚ .#ا ُٜهٞشَ َِٔٔ ُٙايصًٖٜا ٔ٠ؾٔ ٞايٞكٝبُٛسَٚ .٢سَأ ٣ٜعَُُشُ بُِٔ ايٞدَ٤ٛا ٔ -سَضَٔٞ
ايً ُ٘٤عَُِٓ٘ ٜ -أَْعَ بَِٔ ََائوٕ ُٜصًَِّ ٞعِٔٓذَ قٜبِش ،٣ؾٜكٜاٍَ :ايٞكٜبِشَ ايٞكٜبِشََٚ ،يَٜ ِِٜأَُٞشُِٙ
بٔاي٢ٞإعَادَ)1(.ٔ٠

قٛي٘(خ) :ئك ٢ٍِٜٛايٖٓبٔ ٚٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ$ :َِ٤يٜعََٔ ايً ُ٘٤ايَُٛٗٝٞدَ ....اخل.
أومقل(اًمِمٞمخ إزهرى) :دل شمٕمٚمٞمٚمف ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف سم٘مقل اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم
$يٜعََٔ ايً ُ٘٤ايَُٛٗٝٞدَ ،اتٖدَزُٚا قٝبُٛسَ ٜأِْبَٔٝاََ ِِ٢ٗٔ٥ظَادٔذَ #قمغم أن اًمٞمٝمقد يم٤مٟمقا يتخذون
ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُمً٤مضمد ويٌٜمقن ُمً٤مضمد قمغم ىمٌقرهؿ وهذا اًمّمٜمٞمع ُمٜمٝمؿ إُم٤م شمٕمٔمٞمؿ
ُمٗمرط ًمٚم٘مٌقر سم٤مًمتقضمف إًمٞمٝم٤م واًمًجقد هل٤م وهذا هق اعمراد سم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة
قر َأ ْ بِك َقوئِ ِف ْؿ َم َس ِ
وصمدَ » .وإُم٤م اؾمتخٗم٤مف سم٘مٌقرهؿ وإه٤مٟم٦م هل٤م
واًمًالمَّ « :اخت َُذوا ُوم ُب َ
وذًمؽ ٕهنؿ سمٜمقا قمغم ىمٌقرهؿ ُمً٤مضمد واؾمتٚمزم هذا اؾمتٕمالء قمغم اًم٘مٌقر
واجلٚمقس قمٚمٞمٝم٤م واعمٌم ومقىمٝم٤م ومٙم٤من هذا إه٤مٟم٦م ُمٜمٝمؿ ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمرون
وم٤مًمٚمٕمـ قمغم اًمٞمٝمقد شمقضمف سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ اعمٜمٝمل قمٜمف ذ ًقم٤م وذًمؽ سم٤مًمتقضمف ذم اًمّمالة إمم
اًم٘مٌقر أو سم٢مه٤مٟم٦م اًم٘مٌقر سم٤مًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م واحلدي٨م حيتٛمؾ اعمٕمٜمٞملم وسمٜمك اإلُم٤مم
اًم ٌخ٤مري إُمر هٜم٤م قمغم سمٜم٤مء اعمًجد قمغم ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء وأشمٌ٤مقمٝمؿ وم٠موم٤مد أن احلدي٨م
حمٛمقل قمغم اعمٜمع ُمـ ذًمؽ إذا يم٤من قمغم ٟمٗمس اًم٘مؼم ٕٟمف يتْمٛمـ إه٤مٟم٦م وإه٤مٟم٦م ىمٌقر
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى (.)61/1
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اًمّم٤محللم أُمر حمذور ،أُم٤م اعمنميمقن ومال سم٠مس سمٜمٌش ىمٌقرهؿ وًمذًمؽ قم٘مد اًمٌ٤مب
واؾمتدل ًمف سم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم ،وعم٤م يم٤من احلدي٨م حيتٛمؾ اعمٕمٜمٞملم اعمذيمقريـ شمراه
أدرضمف شم٤مرة حت٧م ىمقًمف :سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ ا ٤مذ اعمًجد قمغم اًم٘مٌقر ،وشم٤مرة أظمرى
أدرضمف حت٧م ىمقًمف :سم٤مب سمٜم٤مء اعمًجد قمغم اًم٘مؼم .وسم٤مجلٛمٚم٦م ومتٍميح ىمقًمف قمٚمٞمف
اًمّمالة واًمًالم يٗمٞمد أن اًمتقضمف ٟمحق اًم٘مٌقر سم٤مًمّمالة إًمٞمٝم٤م ممٜمقع وهق اعمٕمٜمل
سم٤مًمتٕمٔمٞمؿ اعمٜمٝمل قمٜمف .ىم٤مل ذم "جمٛمع اًمٌح٤مر""ً :مٕمـ اهلل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ا ذوا
ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُمً٤مضمد يم٤مٟمقا جيٕمٚمقهن٤م ىمٌٚم٦م يًجدون إًمٞمٝم٤م ذم اًمّمالة يم٤مًمقصمـ .أُم٤م
ُمـ ا ذ ُمًجدً ا ذم ضمقار ص٤مًمح أو صغم ذم ُم٘مؼمة ىم٤مصدً ا سمف آؾمتٔمٝم٤مر سمروطمف أو
وصقل أصمر ُمـ آصم٤مر قمٌ٤مدشمف إًمٞمف ٓ اًمتقضمف ٟمحقه وٓ اًمتٕمٔمٞمؿ ًمف ومال طمرج ومٞمف أٓ
يرى أن ُمرىمد إؾمامقمٞمؾ ذم احلجر ذم اعمًجد احلرام واًمّمالة ومٞمف أومْمؾ .ا ٤مذ
اعمًجد .
»( )

وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل« :وىم٤مل اًمٌٜمدٟمٞمجل :واعمراد أن يًقي اًم٘مؼم ُمًجدًا
ومٞمّمكم ومقىمف ،وىم٤مل :إٟمف يٙمره أن يٌٜمك قمٜمده ُمًجد ومٞمّمكم ومٞمف إمم اًم٘مؼم ،وأُم٤م
سم٠مؾم٤م ٕن اعم٘م٤مسمر وىمػ ،ويمذا اعمًجد،
اعم٘مؼمة اًمدائرة إذا سمٜمك ًمٞمّمغم ومٞمف مل أر ومٞمف ً
ومٛمٕمٜم٤ممه٤م واطمدش.

( )

شمٕمٔمٞمام
وىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي :عم٤م يم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى يًجدون ًم٘مٌقر إٟمٌٞم٤مء
ً

) (1جمٛمع اًمٌح٤مر (ُ.)19/4مٜمف
) (2قمٛمدة اًم٘م٤مرى]257/ 4[ ،
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ًمِم٠مهنؿ وجيٕمٚمقهن٤م ىمٌٚم٦م يتقضمٝمقن ذم اًمّمالة ٟمحقه٤م وا ذوه٤م أوصم٤مٟمً٤م ًمٕمٜمٝمؿ اًمٜمٌل
قمٚمٞمف اًمًالم وُمٜمع اعمًٚمٛملم ُمـ ُمثؾ ذًمؽ وم٠مُم٤م ُمـ ا ذ ُمًجدً ا ذم ضمقار ص٤مًمح
وىمّمد اًمتؼمك سم٤مًم٘مرب ُمٜمف ٓ ًمٚمتٕمٔمٞمؿ ًمف وٓ ًمٚمتقضمف إًمٞمف ومال يدظمؾ ذم اًمققمٞمد
ِ
ين غر رل ُبوا رع رذ رأ ْم ِر ِه ْم
اعمذيمقر وي١ميد ُم٤م مر ما جاء يف تػسره ؿقفف تعاػ ﴿ :رق رال ا َّلذ ر
رلن رت ِ
َّخ رذ َّن رع رل ْو ِهم َّم ْس ِجدً ا﴾( )1ومٗمل "اعمدارك" و"روح اًمٌٞم٤من" عمقٟٓم٤م إؾمامقمٞمؾ احل٘مل

ُم٤م ٟمّمف وهذا ًمٗمظ إظمػم أيً« :مٜمٌٜملم قمغم سم٤مب يمٝمٗمٝمؿ ُمًجدً ا يّمكم ومٞمف
اعمًٚمٛمقن ويتؼميمقن سمٛمٙم٤مهنؿش.

( )

هبذا اشمْمح إُمر وسم٤من حمٛمؾ احلدي٨م وُمٕمٜم٤مه وهذا اًمذي ُمر ُمـ اًمٚمٕمـ ذم
شمًقي٦م ىمٌقر اًمّم٤محللم وسمٜم٤مء اعمًجد ُمٙم٤مهن٤م ومام فمٜمؽ هب١مٓء اًمقه٤مسمٞم٦م اًمذيـ
يٕم٤مُمٚمقن ىمٌقر اعمًٚمٛملم ُمٕم٤مُمٚم٦م ىمٌقر اعمنميملم سمٜمٌِمٝم٤م وهدُمٝم٤م وشمًقيتٝم٤م سم٤مٕرض
ومٌ٤محلري أن يتقضمف اًمٚمٕمـ اعمذيمقر ذم احلدي٨م إمم ه١مٓء اًمٔمٚمٛم٦م اًمذيـ يٗمٕمٚمقن
سم٘مٌقر اعمًٚمٛملم هذه اعمً٤موى وإُمقر اًمِمٜمٞمٕم٦م وإمم اهلل اعمِمتٙمك.
وًمِمٞمخٜم٤م اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد رو٤م رؾم٤مًم٦م ذم رد ومٕمٚمتٝمؿ هذه اًمِمٜمٕم٤مء طم٤مومٚم٦م
ؾمامه٤م «إهالك ايمقهوزمقكم فمعم سمقهكم ومبقر اظمسؾؿكم» واجلدير سم٤مًمذيمر أٟمف وىمع هٝمٜم٤م
ُمـ اعمحٌم إجي٤مز خمؾ ذم اًمٜم٘مؾ قمـ "اًمٗمتح" .
( )

)[ (1اًمٙمٝمػ]21 :
) (2شمٗمًػم روح اًمٌٞم٤من ]179/ 5[ :
) (3طم٤مؿمٞم٦م اعمحدث اًمًٝم٤مرٟمٗمقرى وٟمّمف « :ىمقًمف ًم٘مقل اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢من ىمٚم٧م
ُم٤م وضمف شمٕمٚمٞمٚمف هبذ احلدي٨م؟ ىمٚم٧م طمٞم٨م ظمّمص اًمٚمٕمـ سم٤م ٤مذ ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء وُمـ رم طمٙمٛمٝمؿ
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ىمد آذٟم٤مك ومٞمام ُم٣م ُم٤م هق اًمدراي٦م وُم٤م هق حمط اًمٜمٝمل واًمٙمراه٦م ذم اًمرواي٦م وم٢من
أسمٞم٧م إٓ أن شمًتزيد ومٚمديٜم٤م ُمزيد وٟمقد أن ٟم٠ميت هٜم٤م سمام يتٓمٚم٥م اعم٘م٤مم وي٘متيض ُمـ
اًمتٜم٘مٞمح ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمالة قمٜمد اًم٘مٌقر وُم٤م يٙمره ُمـ اًمّمالة ذم اعم٘مؼمة.
ىم٤مل اإلُم٤مم اهلامم ضمدٟم٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد رو٤م ذم "ومت٤مواه" ُم٤م ٟمّمف:
«إُمر اعمح٘مؼ ذم هذه اعمً٠مًم٦م :أن اًمّمالة قمغم اًم٘مؼم ممٜمققم٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م ،سمؾ ٓ
جيقز وطء اًم٘مؼم سم٤مًم٘مدم ىم٤مل ذم "اهلٜمدي٦م" «ي٠مصمؿ سمقطء اًم٘مٌقرٕ ،ن ؾم٘مػ اًم٘مؼم
طمؼ اعمٞم٧مش.

( )

أيْم٤م
أهـ .وىمد طم٘م٘مٜم٤مه ذم «إهالك اًمقه٤مسمٞملمش واًمّمالة إمم اًم٘مؼم ً

شمٙمره إذا مل يٙمـ سمٞمٜمف وسملم اًم٘مؼم طم٤مئؾ أو يم٤من اًم٘مؼم ذم ُمقوع اًمًجقد ذم
اًمّمحراء أو ذم ُمًجد يمٌػم أي إذا يم٤من ُمـ اًم٘مؼم سمحٞم٨م ًمق يم٤من يّمكم صالة
رايمزا سمٍمه قمغم ُمقوع اًمًجقد وىمع سمٍمه قمغم اًم٘مؼم ٕن اعمٕمت٤مد ذم
اخل٤مؿمٕملم ً
ىمٚمٞمالوقمغم
اًمٌٍم أٟمف إذا ارشمٙمز قمغم حمؾ سمٕمٞمٜمف يتج٤موزه ويٛمتد ُمـ ذًمؽ اعمقوع ً
إصح يمؾ ُم٤م وىمع قمٚمٞمف اًمٌٍم ذم احل٤مًم٦م اعمذيمقرة ومٝمق ُمقوع اًمًجقد ،يمام ٟمص
قمٚمٞمف ذم احلٚمٞم٦م وهمػمه٤م .وذم اعمجتٌك قمـ اًمٌحر قمـ "ومتح اهلل اعمٕملم" «أٟمف يٙمره أن
يم٤مًمّم٤محللم ُمـ أُمتٝمؿ ذيمره اًمٙمرُم٤مٟمك ورم اًمٗمتح وأُم٤م ىمقًمف ًم٘مقل اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
ومقضمف اًمتٕمٚمٞمؾ ان اًمققمٞمد يتٜم٤مول ُمـ ا ذ ىمٌقرهؿ ُمً٤مضمد شمٕمٔمٞمام وُمـ ا ذ أُمٙمٜم٦م ىمٌقرهؿ
ُمً٤مضمد سم٠من شمٜمٌش وشمرُمك قمٔم٤مُمٝمؿ ومٝمذا خيتص سم٠مٟمٌٞم٤مء ويٚمتحؼ هبؿ أشمٌ٤مقمٝمؿ أُم٤م اًمٙمٗمرة ٓ
طمرج رم ٟمٌش ىمٌقرهؿ إذ ٓ طمرج رم إه٤مٟمتٝمؿ .طم٤مؿمٞم٦م رىمؿ.)61/1(.2/
) (1اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م :ىمتوب ايمؽراهقي ،ايمبوب ايمسودس فممم دم زيورة ايمؼبقر وومراءة ايمؼرآن دم
اظمؼوزمر]351/ 5[ ،
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يٓم٠م اًم٘مؼم أو جيٚمس أو يٜم٤مم قمٚمٞمف أو يّمغم قمٚمٞمف أو إًمٞمفش وذم يمت٤مب اجلٜم٤مئز ُمـ
( )

"احلٚمٞم٦م"صمؿ ذم ٟمٗمس اًمٙمت٤مب ُمـ" رد اعمحت٤مر" ُم٤م ٟمّمف:
«شمٙمره اًمّمالة قمٚمٞمف وإًمٞمف ًمقرود اًمٜمٝمل قمـ ذًمؽش.

( )

أهـ وذم "اهلٜمدي٦م" إن

أيْم٤م ٓ
يم٤من سمٞمٜمف وسملم اًم٘مؼم ُم٘مدار ُم٤م ًمق يم٤من ذم اًمّمالة ويٛمر إٟمً٤من ٓ يٙمره ومٝمٜم٤م ً
يٙمره يمذا ذم اًمتٜم٤مرظم٤مٟمٞم٦م.

( )

أهـ وذم اًمدر اعمخت٤مر :وٓ يٗمًده٤م ُمرور ُم٤مر ذم

اًمّمحراء أو سمٛمًجد يمٌػم سمٛمقوع ؾمجقده ذم إصح أو ُمروره سملم يديف إمم
طم٤مئط اًم٘مٌٚم٦م ذم سمٞم٧م وُمًجد صٖمػم وم٢مٟمف يمٌ٘مٕم٦م واطمدة وإن أصمؿ اعم٤مر.

( )

-أهـ-

أصال.
وإن يم٤من اًم٘مؼم قمـ يٛملم اعمّمكم أو قمـ يً٤مره أو ظمٚمٗمف ومال يمراه٦م ً
ىم٤مل ذم "ضم٤مُمع اعمْمٛمرات" و"ضم٤مُمع اًمرُمـقز" و"اًمٓمحٓمـ٤موي قمـغم ُمراىمـل
اًمٗمالح" و"رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر" ُم٤م ٟمّمف ٓ«:شمٙمره اًمّمالة إمم ضمٝم٦م اًم٘مؼم
إٓ إذا يم٤من سملم يديف سمحٞم٨م ًمق صغم صالة اخل٤مؿمٕملم وىمع سمٍمه قمٚمٞمفش  .ىم٤مل اعمال
( )

قمكم اًم٘م٤مري احلٜمٗمل ذم اعمرىم٤مة ذح اعمِمٙم٤مة حت٧م ىمقًمف ^( :يمعرـ رؽمرقل الل ^

زائرات ايمؼبقر واظمتخذيـ فمؾقفو اظمسوصمد) مو كصف« :ىم٤مل اسمـ اعمٚمؽ إٟمام طمرم ا ٤مذ
) (1ومتح اعمٕملم قمغم ذح اًمٙمٜمز ،ومّمؾ رم اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م. ]312/ 1[ ،
) (2رد اعمحت٤مرُ ،مٓمٚم٥م رم اًم٘مراءة ًمٚمٛمٞم٧م وإهداء صمقاهب٤م ًمف[. ]667/ 1
) (3اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م :ىمتوب ايمؽراهقي ،ايمػصؾ ايمثوين همقام يؽره دم ايمصالة ومو ٓ يؽره1[ ،
]107/
) (4اًمدر اعمخت٤مرُ ،م٤ميٗمًد اًمّمالة وُم٤م يٙمره ومٞمٝم٤م]687-683/ 1[ ،
) (5رد اعمحت٤مر]484/ 1[ ،
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اعمً٤مضمد قمٚمٞمٝم٤م ٕن ذم اًمّمالة ومٞمٝم٤م اؾمتٜم٤مٟمً٤م سمًٜم٦م اًمٞمٝمقد- .أهــ -وىمٞمـد "قمٚمٞمٝمـ٤م"
يٗمٞمد أن ا ٤مذ اعمً٤مضمد سمجٜمٌٝم٤م ٓ سم٠مس سمف ،ويدل قمٚمٞمف ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم« :يمعـ الل
ايمقفقد وايمـصورى ايمذيـ اختذوا ومبقر أكبقوئفؿ وصوحلقفؿ مسوصمد» .أهـ ُمـ صمٛم٦م
( )

قمٚمؿ أٟمف إذا صغم قمٜمد ضيح أي قمـ يٛمٞمٜمف أو قمـ يً٤مره يًتٛمد ُمـ روح وزم وم٢من
ذًمؽ ُمقضم٥م ًمزي٤مدة اًمؼميم٦م.
ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض اعم٤مًمٙمل ذم "ذطمف قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ" صمؿ اًمٕمالُم٦م
اًمٓمٞمٌل اًمِم٤مومٕمل ذم "ذطمف قمغم اعمِمٙم٤مة" صمؿ اًمٕمالُم٦م قمكم اًم٘م٤مري احلٜمٗمل ذم
"ُمرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح" (واًمٚمٗمظ ًمألظمػم)« :يم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى يًجدون ًم٘مٌقر
أٟمٌٞم٤مئٝمؿ وجيٕمٚمقهن٤م ىمٌٚم٦م ويتقضمٝمقن ذم اًمّمالة ٟمحقه٤م وم٘مد ا ذوه٤م أوصم٤مٟمً٤م ومٚمذًمؽ
ًمٕمٜمٝمؿ وُمٜمع اعمًٚمٛملم قمـ ُمثؾ ذًمؽ .أُم٤م ُمـ ا ذ ُمًجدً ا ذم ضمقار ص٤مًمح أو صغم
ذم ُم٘مؼمة وىمّمد آؾمتٔمٝم٤مر سمروطمف أو وصقل أصمر ُم٤م ُمـ أصمر قمٌ٤مدشمف إًمٞمف ٓ
ًمٚمتٕمٔمٞمؿ ًمف واًمتقضمف ٟمحقه ومال طمرج قمٚمٞمف أٓ شمرى أن ُمرىمد إؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمف اًمّمالة
واًمًالم ذم اعمًجد احلرام قمٜمد احلٓمٞمؿ صمؿ إن ذًمؽ اعمًجد أومْمؾ ُمٙم٤من يتحرى
اعمّمكم ًمّمالشمفش .أهـ
( )

ىم٤مل اًم٘م٤ميض ٟم٤مس اًمديـ اًمٌٞمْم٤موي اًمِم٤مومٕمل صمؿ اًمٕمالُم٦م سمدر اًمديـ حمٛمقد
)ُ (1مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة،
اًمٗمّمؾ اًمث٤مٟمك]414/ 2[،
) (2مرقاة املفاتيح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع
افػصؾ األول]389/ 2[ ،

اًمّمالة ،
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اًمٕمٞمٜمل احلٜمٗمل ذم "قمٛمدة اًم٘م٤مري" صمؿ اًمٕمالُم٦م أمحد حمٛمد اخلٓمٞم٥م اًم٘مًٓمالين
اًمِم٤مومٕمل ذم "إرؿم٤مد اًمً٤مري"ُ« – :مـ ا ذ ُمًجداً ذم ضمقار ص٤مًمح وىمّمد
اًمتؼمك سم٘مرب ُمٜمف ٓ اًمتٕمٔمٞمؿ ًمف وٓ اًمتقضمف إًمٞمف ومال يدظمؾ ذم اًمققمٞمد اعمذيمقرش.

( )

أهـ ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمتقرسمِمتل احلٜمٗمل ذم "ذطمف قمغم اعمّم٤مسمٞمح" حت٧م – ح –
«ا ذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُمً٤مضمد :هق خمرج قمغم وضمٝملم.
شمٕمٔمٞمام هلؿ وىمّمدً ا ًمٚمٕمٌ٤مدة ذم
أضمدمهو :أهنؿ يم٤مٟمقا يًجدون ًم٘مٌقر إٟمٌٞم٤مء
ً
ذًمؽ.
وشموكقفام :أهنؿ يم٤مٟمقا يتحرون اًمّمالة ذم ُمداومـ إٟمٌٞم٤مء واًمتقضمف إمم ىمٌقرهؿ
ذم طم٤مًم٦م اًمّمالة ويمال اًمٓمري٘ملم همػم ُمروٞم٦م وم٠مُم٤م إذا وضمد سم٘مرهب٤م ُمقوع سمٜمل
ًمٚمّمالة أو ُمٙم٤من يًٚمؿ اعمّمكم ومٞمف قمـ اًمتقضمف إمم اًم٘مٌقر وم٢مٟمف ذم ومًح٦م ُمـ إُمر
ويمذًمؽ إذا صغم ذم ُمقوع ىمد اؿمتٝمر سم٠من ومٞمف ُمدومـ ٟمٌل ومل ير ومٞمف ًمٚم٘مؼم َقم َٚم ًام ومل
يٙمـ ىمّمده ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ اًمنمك اخلٗمل إذ ىمد شمقاـم٠مت أظمٌ٤مر إُمؿ قمغم أن ُمدومـ
إؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ذم اعمًجد احلرام قمٜمد احلٓمٞمؿ وهذا اعمًجد
خمتٍماش .
أومْمؾ ُمٙم٤من يتحرى اًمّمالة ومٞمف .أهـ
ً
( )

وىم٤مل اًمِمٞمخ اعمح٘مؼ قمٌد احلؼ احلٜمٗمل ذم "اًمٚمٛمٕم٤مت ذح اعمِمٙم٤مة" سمٕمد ٟم٘مٚمف

) (1إرؿم٤مد اًمً٤مرى ،سم٤مب ضمقاز اًمدومـ سم٤مًمٚمٞمؾ]438/ 2[ ،
) (2عمٕم٤مت اًمتٜم٘مٞمح ذح اعمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ،سم٤مب اعمً٤مضمد وُمقاوع اًمّمالة ،اًمرىمؿ3[712/
. ]52/
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أيْم٤م ُمثٚمف طمٞم٨م ىم٤مل :وظمرج سمذًمؽ ا ٤مذ ُمًجد
عم٤م ُم٣م« :وذم ذح اًمِمٞمخ ً
سمجقار ٟمٌل أو ص٤مًمح واًمّمالة قمٜمد ىمؼمه ٓ ًمتٕمٔمٞمٛمف واًمتقضمف ٟمحقه ،سمؾ ًمقصقل
ُمدد ُمٜمف طمتك شمٙمٛمؾ قمٌ٤مدشمف سمؼميم٦م جم٤مورشمف ًمتٚمؽ اًمروح اًمٓم٤مهرة ومال طمرج ذم
ذًمؽ عم٤م ورد أن ىمؼم إؾمامقمٞمؾ قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ذم احلجر حت٧م اعمٞمزاب وإن ذم
احلٓمٞمؿ سملم احلجر إؾمقد وزُمزم ىمؼم ؾمٌٕملم ٟمٌٞمً٤م ومل يٜمف أطمد قمـ اًمّمالة ومٞمف
ويمالم اًمِم٤مرطملم ُمتٓم٤مسمؼ ذم ذًمؽ.

( )

أهـ وىم٤مل اإلُم٤مم إضمؾ سمره٤من اًمديـ

اًمٗمرهم٤مين احلٜمٗمل ُم١مًمػ "اهلداي٦م" ذم "يمت٤مب اًمتجٜمٞمس واعمزيد" «ىم٤مل أسمق يقؾمػ
إن يم٤من ُمقاز ًي٤م ًمٚمٙمٕمٌ٦م (يمذا هٜم٤م وًمٕمؾ اعمراد أٟمف إذا يم٤من اًم٘مؼم وضم٤مه اًم٘مٌٚم٦م ُمـ همػم
طم٤مئؾ) شمٙمره صالشمف وإن يم٤من قمـ يٛمٞمٜمف أو يً٤مره ٓ شمٙمره.
وذم "اًمت٤مشم٤مرظم٤مٟمٞم٦م" و"اهلٜمدي٦م" «إن يم٤مٟم٧م اًم٘مٌقر ُم٤م وراء اعمّمكم ٓ يٙمره وم٢من
أيْم٤م ٓ
يم٤من سمٞمٜمف وسملم اًم٘مؼم ُم٘مدار ُم٤م ًمق يم٤من ذم اًمّمالة ويٛمر إٟمً٤من ٓ يٙمره هٝمٜم٤م ً
يٙمره هذاش.

( )

ورأى أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر اًمٗم٤مروق ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ؾمٞمدٟم٤م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

) (1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
) (2اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م :يمت٤مب اًمٙمراهٞم٦م ،اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ومٞمام يٙمره ذم اًمّمالة وُم٤م ٓ يٙمره[ ،
] 1 /
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ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف «يّمكم إمم ىمؼم ومٜم٤مداه اًم٘مؼم اًم٘مؼم ومت٘مدم وهق ذم اًمّمالةش.

( )

أيْم٤م فمٝمر أٟمف إٟمام شمٙمره اًمّمالة إمم اًم٘مؼم ٓ ذم ضمٝم٦م أظمرى
ُمـ هذا احلدي٨م ً
وٟمص احلدي٨م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مريَٚ$ :سَأ ٣ٜعَُُشُ بُِٔ ايٞدَ٤ٛا ٔ سَضٔ َٞايً ُ٘٤عَِٓ ُ٘
ٜأَْعَ بَِٔ ََائوٕ ُٜصًَِّ ٞعِٔٓذَ قٜبِش ٣ؾٜكٜاٍَ :ايٞكٜبِشَ ايٞكٜبِشَ َٚيَٜ ِِٜأَُٞشِ ُٙبٔاي٢ٞإعَادَ . #ٔ٠ىم٤مل
( )

اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل ذم ذطمف اعمًٛمك "قمٛمدة اًم٘م٤مري" هذا اًمتٕمٚمٞمؼ« :رواه
ويمٞمع سمـ اجلراح ذم ُمّمٜمٗمف ومٞمام طمٙم٤مه اسمـ طمزم قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد قمـ محٞمد
«قمـ أٟمس ىم٤مل :رآين قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أصكم إمم ىمؼم ،ومٜمٝم٤مين ،وم٘م٤مل :اًم٘مؼم
أُم٤مُمؽش.
ىم٤مل :وقمـ ُمٕمٛمر قمـ صم٤مسم٧م «قمـ أٟمس ىم٤مل رآين قمٛمر أصكم قمٜمد ىمؼم وم٘م٤مل زم:
اًم٘مؼم ٓ ،شمّمؾ إًمٞمف ىم٤مل صم٤مسم٧م :ومٙم٤من أٟمس ي٠مظمذ سمٞمدي إذا أراد أن يّمكم ومٞمتٜمحك
قمـ اًم٘مٌقرش .ورواه أسمق ٟمٕمٞمؿ ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري قمـ طمري٨م سمـ اًمً٤مئ٥م ،ىم٤مل:
ؾمٛمٕم٧م احلًـ ي٘مقل« :سمٞمٜم٤م أٟمس ،ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ،يّمكم إمم ىمؼم ومٜم٤مداه قمٛمر:
اًم٘مؼم اًم٘مؼم ،وفمـ أٟمف يٕمٜمل اًم٘مٛمر ومٚمام رأى أٟمف يٕمٜمل اًم٘مؼم شم٘مدم وصغم وضم٤مز

) (1أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مك رم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى وًمٗمٔمف«:قمـ أٟمس ىم٤مل  :ىمٛم٧م يقُم٤م أصغم وسملم يدي
ىمؼم ٓ أؿمٕمر سمف ومٜم٤مداٟمك قمٛمر اًم٘مؼم اًم٘مؼم ومٔمٜمٜم٧م أٟمف يٕمٜمل اًم٘مٛمر وم٘م٤مل زم سمٕمض ُمـ يٚمٞمٜمل إٟمام
يٕمٜمل اًم٘مؼم ومتٜمحٞم٧م قمٜمفش ،اًمرىمؿ]435/ 2[4075/
) ( أظمرضمف اًمٌخ٤مرى رم صحٞمحف ،أسمقاب اعمً٤مضمد ،سم٤مب هؾ شمٜمٌش ىمٌقر ُمنميمل اجل٤مهٚمٞم٦م
ويتخذ ُمٙم٤مهن٤م ُمً٤مضمد]165/ 1[ ،
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( )

أومقل :وسمف فمٝمر أن ُمٕمٜمك قمٜمد ىمؼم ذم شمٕمٚمٞمؼ اًمٌخ٤مري إمم ىمؼم وسمٛمثٚمف صٜمع
اًمٕمٞمٜمل إذ ىم٤مل سمٕمد ُم٤م ٟم٘مٚمٜم٤م قمٜمف :ىمقًمف «اًم٘مؼم اًم٘مؼمش أي أشمّمكم قمٜمد اًم٘مؼم .أهـ سمؾ
( )

ذم ٟمٗمس طمدي٨م أٟمس سمرواي٦م صم٤مسم٧م «رآين قمٛمر أصكم قمٜمد ىمؼم وم٘م٤مل ٓ شمّمؾ إًمٞمفش

( )

يمام ؾمٛمٕم٧م.
وسمف اشمْمح ُم٤م ذم "اعمٚمت٘مك" «يٙمره وطء اًم٘مؼم واجلٚمقس واًمٜمقم قمٚمٞمف واًمّمالة
قمٜمدهش .أهـ وم٤مومٝمؿ واؾمت٘مؿ.
( )

ىم٤مل ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف هذا يمٚمف ذم اًمّمالة قمٜمد اًم٘مؼم أُم٤م اًمّمالة ذم اعم٘مؼمة
وم٠مصؾ ُمٜمِم٠م اًمٙمراه٦م ومٞمٝم٤م هق اًم٘مؼم.
وإئٛم٦م احلٜمٗمٞم٦م قمٚمٚمقا اًمٙمراه٦م قمغم صمالصم٦م وضمقه:
أضمدهو :اًمتِمٌف سم٠مهؾ اًمٙمت٤مب.
وشموكقفو :أٟمف ضمر ُمثؾ هذا اًمّمٜمٞمع أقمٜمل اًمتقضمف ٟمحق ىمٌقر اًمّم٤محللم إمم قمٌ٤مدة
إصٜم٤مم.

) (1قمٛمدة اًم٘م٤مري :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب هؾ شمٜمٌش ىمٌقر ُمنميمل اجل٤مهٚمٞم٦م ويتخذ ُمٙم٤مهن٤م
ُمً٤مضمد]255/ 4[ ،
) (2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ
) (3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ
) (4جمٛمع إهنر ذم ذح ُمٚمت٘مك إسمحر ،ومّمؾ رم اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م]276/ 1[ ،
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وشمويمثفو :أن اعم٘مؼمة حمؾ ًمٚمٜمج٤مؾم٤مت يمام اظمت٤مره اًمِمٞمخ اعمح٘مؼ قمٌد احلؼ
اعمحدث اًمدهٚمقي.
ٟم٘مالقمـ "احلٚمٞم٦م" «واظمتٚمػ ذم قمٚمتف وم٘مٞمؾٕ :ن ومٞمٝم٤م قمٔم٤مم
ذم "رد اعمحت٤مر" ً
اعمقشمك وصديدهؿ وهق ٟمجس وومٞمف ٟمٔمر وىمٞمؾ ٕن أصؾ قمٌ٤مدة إصٜم٤مم ا ٤مذ ىمٌقر
اًمّم٤محللم ُمً٤مضمد وىمٞمؾ ٕٟمف شمِمٌف سم٤مًمٞمٝمقد وقمٚمٞمف ُمِمك ذم "اخل٤مٟمٞم٦م"» .أهـ
( )

وفم٤مهر أن اًمقضمٝملم إوًملم إٟمام يٗمٞمدان اًمٙمراه٦م ومٞمام إذا يم٤مٟم٧م اًمّمالة إمم
اًم٘مؼم وًمٞمً٧م ؿمٌٝم٦م قمٌ٤مدة وٓ شمِمٌف اًمٞمٝمقد ومٞمام إذا يم٤من اًم٘مؼم قمـ يٛملم اعمّمكم أو
يً٤مره أو ظمٚمٗمف.
أىمقل ] :ىم٤مل ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف :هذا ر ًدا عم٤م ادقم٤مه سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمـ يمراه٦م
( )

اًمّمالة إذا يم٤من اًم٘مؼم قمـ يٛملم اعمّمكم أو يً٤مره أو ظمٚمٗمف وأن اًمٙمراه٦م ذم هذه
إوضمف اًمثالصم٦م دون اًمٙمراه٦م ومٞمام إذا يم٤من اًم٘مؼم سملم يدي اعمّمكم وؾمئؾ ريض اهلل
شمٕم٤ممم قمٜمف قمـ هذا صمؿ ضم٤مء ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف سمِم٤مهد ُمـ يمالم ذًمؽ اًم٘م٤مئؾ اًمذي
وىمع اًمً١مال قمـ ىمقًمف وم٘م٤مل] :إن اًمً٤مئؾ ٟمٗمًف ٟم٘مؾ قمـ ذًمؽ اًمٕم٤ممل «أن شمٚمؽ
اعمِم٤مهب٦م أقمٜمل اًمتل هل ؾمٌ٥م يمراه٦م اًمّمالة قمٜمد ىمؼم إٟمام حتّمؾ سم٤مًمًجقد ٟمحق
اجلامداتش.
ىم٤مئال] وهلذا ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمح٘مؼ قمٌد احلؼ اعمحدث اًمدهٚمقي ذم
[ صمؿ أو٤مف ً

) (1رداعمحت٤مر ،يمت٤مب اًمّمالة]279/ 1[ ،
) (2أى :اًمِمٞمخ إزهرى
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"عمٕم٤مت اًمتٜم٘مٞمح"« :حت٧م "ح" «اصمعؾقا دم زمققسمؽؿ مـ صالسمؽؿ وٓ سمتخذوهو
ومبقرا» .أي وٓ شمٙمقٟمقا ذم اًمٌٞمقت يم٤معمٞم٧م اًمذي ٓ يٕمٛمؾ أو ٓ شمٙمقٟمقا ٟم٤مئٛملم
ً
ومتٙمقٟمقا ُمِم٤مهبلم ًمألُمقات ٕن اًمٜمقم أظمق اعمقت همػم ُمِمتٖمٚملم سم٤مًمٕمٌ٤مدة .صمؿ اقمٚمؿ
ـم٤مهرا ومت٤مرة
أهنؿ اظمتٚمٗمقا ذم اًمّمالة ذم اعم٘مؼمة ومٙمرهٝم٤م مج٤مقم٦م وإن يم٤من اعمٙم٤من
ً
اطمتجقا هبذا احلدي٨م ٕٟمف يدل قمغم أن اًمّمالة ٓ شمٙمقن ذم اعم٘مؼمة ٕٟمف –ضمٕمؾ
ىمٌقرا يمٜم٤مي٦م قمـ قمدم اًمّمالة ومٞمٝم٤م ومٞمٗمٝمؿ أن ٓ صالة ومٞمٝم٤م .وهذا وٕمٞمػ عم٤م
يمقهن٤م ً
ذيمرٟم٤م ُمـ ُمٕمٜم٤مه .قمغم أٟمف إن دل وم٢مٟمام يدل قمغم قمدم اًمّمالة ذم اًم٘مؼم ٓ ذم اعم٘مؼمة
وم٤مومٝمؿ .وشم٤مرة سم٤محلدي٨م اًمً٤مسمؼ أي :ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم (ًمٕمـ اهلل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى
أيْم٤م ٓ يتؿ عم٤م قمٚمؿ ُمـ اعمراد سمف (أي ُم٤م ىمدُمٜم٤مه
ا ذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُمً٤مضمد) وهق ً
قمٜمف قمـ اًمتقرسمِمتل وهمػمه ُمـ اًمنماح وم٢مٟمف إٟمام يدل قمغم ُمٜمع اًمتقضمف إمم اًم٘مؼم ٓ
اًمّمالة ذم اعم٘مؼمة ُمٓمٚم ً٘م٤م) وُمٜمٝمؿ ُمـ ذه٥م إمم أن اًمّمالة ومٞمٝم٤م ضم٤مئزة إن يم٤مٟم٧م
اًمؽمسم٦م ـم٤مهرة واعمٙم٤من ـمٞم ًٌ٤م ومل يٙمـ ُمـ صديد اعمقشمك وُم٤م يٜمٗمّمؾ قمٜمٝمؿ ُمـ
اًمٜمج٤مؾم٤مت .أهـ
( )

وأكو أومقل – وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ  :-اًمتح٘مٞمؼ أن يمؾ ُمقوع ذم قم٤مُم٦م اعم٘م٤مسمر ُمٔمٜم٦م
ىمؼم إٓ أن يٙمقن هٜم٤مك حمؾ طمٗمظ قمـ دومـ اعمقشمك ُمـ اًمٌدء ،وقمٚمؿ أٟمف مل ي٘مع ذم
هذا اعمحؾ دومـ ُمٞم٧م ُمـ أضمؾ هذا سح قمٚمامؤٟم٤م أن اعمٌم ذم ؾمٙم٦م أطمدصم٧م ذم
اعم٘مؼمة طمرام ٕن ذًمؽ ي١مدي إمم اٟمتٝم٤مك طمرُم٦م ىمٌقر اعمًٚمٛملم.

) (1عمٕم٤مت اًمتٜم٘مٞمح ،سم٤مب اعمً٤مضمد واعمقاوع اًمّمالة ،اًمرىمؿ]53/ 3[،714/
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ىم٤مل ذم "اًمٓمحٓم٤موي" و"رد اعمحت٤مر" ذم ومّمؾ آؾمتٜمج٤مء حت٧م ىمقل اعمتـ
«يٙمره سمقل ذم ُم٘م٤مسمرش « ٕن اعمٞم٧م يت٠مذى سمام يت٠مذى سمف احلل واًمٔم٤مهر أهن٤م حتريٛمٞم٦م
ٕهنؿ ٟمّمقا قمغم أن اعمرور ذم ؾمٙم٦م طم٤مدصم٦م ومٞمٝم٤م طمرام ومٝمذا أوممش .أهـ
( )

صمؿ إٟمف يٜم٘مؾ اًمؽمسم٦م ُمـ سمٓمـ إرض إمم إقمغم قمٜمد طمٗمر اًم٘مٌقر وشمٚمؽ اًمؽمسم٦م
ذم اًمٖم٤مًم٥م هل اًمتل شمٜمجً٧م سمٜمج٤مؾم٤مت إضمً٤مم اًمٌ٤مًمٞم٦م وٓ يٜمٗمد يمؾ هذه اًمؽمسم٦م
قمٜمد ؾمد اًم٘مٌقر ومٞمٔمـ اٟمتِم٤مر شمٚمؽ اًمؽمسم٦م اًمٜمجً٦م ذم ُمقاوع ُمـ اعم٘مؼمة ويٙمٗمل
ًمٙمراه٦م اًمتٜمزيف أن يٙمقن اعمقوع ُمٔمٜم٦م ىمؼم أو ُمٔمٜم٦م ٟمج٤مؾم٦م ومٚمق يم٤من اًمٔمـ هم٤مًم ًٌ٤م –
واًمٔمـ اًمٖم٤مًم٥م ُمٚمتحؼ سم٤مًمٞم٘ملم ذم اًمٗم٘مٝمٞم٤مت – ًمٙم٤من احلٙمؿ سمٙمراه٦م اًمتحريؿ ذم
ايمقصمف إول (أي إذا يم٤من اعمقوع ُمٔمٜم٦م ىمؼم) وسمٗمً٤مد اًمّمالة ذم ايمقصمف ايمثوين (أي
إذا يم٤من اعمقوع ُمٔمٜم٦م ٟمج٤مؾم٦م ومل يٙمـ قمٚمٞمٝم٤م سمً٤مط) وإذ مل يٌٚمغ اًمٔمـ ُمـ اًمٖمٚمٌ٦م
هذا احلد مل يٌؼ إٓ احلٙمؿ سمٙمراه٦م اًمتٜمزيف وأن وضمد طمٙمؿ ُمٖم٤مير حلٙمؿ اًمّمالة
قمغم اًم٘مؼم أو إمم اًم٘مؼم طمٞم٨م ٓ يٚمزم ذم هذه اًمّمقرة قمٚمؿ ىمؼم أُم٤مم اعمّمكم أو وراءه
وًمق يم٤مٟم٧م اًم٘مٌقر اعمٕمٚمقُم٦م قمـ يٛملم اعمّمكم أو قمـ يً٤مره أو قمـ ظمٚمٗمف ومٞمحٙمؿ
سمٙمراه٦م اًمّمالة ذم ُمثؾ هذا اعمٙم٤من إذا يم٤مٟم٧م إرض ُمٔمٜم٦م ىمؼم أو ُمٔمٜم٦م ٟمج٤مؾم٦م
هذا هق حمٛمؾ يمالم اًمٕمالُم٦م اًمٓمحٓم٤موي ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم ُمراىمل اًمٗمالح حت٧م ىمقل
اًمنمٟمٌالزم «شمٙمره اًمّمالة ذم اعم٘مؼمةش طمٞم٨م ىم٤مل« :ؾمقاء يم٤مٟم٧م ومقىمف أو ظمٚمٗمف أو

) (1رد اعمحت٤مر ،ومّمؾ رم آؾمتٜمج٤م]252/ 1[ ،
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حت٧م ُم٤م هق واىمػ قمٚمٞمفش .أهـ .وهذا هق ُمٜمِم٠م إـمالق اعمتقن .وإٓ ٓ شمٙمره
( )

ـم٤مهرا ومل يٙمـ هٜم٤مك ىمؼم وٓ ادم٤مه اعمّمكم
اًمّمالة ذم اعم٘مؼمة ُمٓمٚم ً٘م٤م إذا يم٤من اعمحؾ
ً
ٟمحق ىمؼم.
ذم "اخل٤مٟمٞم٦م" و"اعمٜمٞم٦م" و"زاد اًمٗم٘مػم" ًمإلُم٤مم اسمـ اهلامم و"احلٚمٞم٦م" و"اًمٖمٜمٞم٦م"
و"اًمٌحر اًمرائؼ" واًمنمٟمٌالًمٞم٦م قمغم "اًمدرر" و"احلٚمٌل" و"اًمٓمحٓم٤موي" و"رد
اعمحت٤مر" وذم همػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م اًمٙمثػمة ٓ« .سم٠مس سم٤مًمّمالة ومٞمٝم٤م إذا يم٤من ومٞمٝم٤م
ُمقوع أقمد ًمٚمّمالة وًمٞمس ومٞمف ىمؼم وٓ ٟمج٤مؾم٦مش .
( )

وهذا ٟمص زاد اًمٗم٘مػم :شمٙمره اًمّمالة ذم اعم٘مؼمة إٓ أن يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمقوع أقمد
ًمٚمّمالة ٓ ٟمج٤مؾم٦م ومٞمف وٓ ىمذر (يمذا هٜم٤م وًمٕمؾ اًمّمقاب ىمؼم).

( )

فمٝمر سمام طم٘م٘مٜم٤م أن اًمّمالة قمغم اًم٘مؼم شمٙمره ُمٓمٚم ً٘م٤م ويمذا إمم اًم٘مؼم ومٞمام إذا يم٤من
اًم٘مؼم ذم ُمقوع اًمًجقد ُمٓمٚم ً٘م٤م ذم اًمٌٞم٧م أو ذم ُمًجد صٖمػم ذم ضم٤مٟم٥م اًم٘مٌٚم٦م ُمـ
همػم طم٤مئؾ ،وإذا يم٤من اًم٘مؼم قمـ يٛملم اعمّمكم ،أو قمـ يً٤مره ،أو ظمٚمٗمف ،ويم٤من اعمٙم٤من
ـم٤مهر ا ومال يمراه٦م أصالً ،وشمٙمره ذم اعم٘م٤مسمر طمٞم٨م ضمرت اًمٕم٤مدة سمدومـ اعمقشمك إذا يم٤من
ً
ُمٔمٜم٦م ىمؼم أو ٟمج٤مؾم٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م ،وإن يم٤مٟم٧م اًم٘مٌقر اعمٕمٚمقُم٦م ظمٚمٗمف إٓ أن يٙمقن هٜم٤مك
) (1طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم اعمراىمل ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م يٗمًد اًمّمالة ،ومّمؾ ذم
اعمٙمروه٤مت[ ،ص ]241
) (2رد اعمحت٤مرُ ،مٓمٚم٥م رم أطمٙم٤مم اعمً٤مضمد]484/ 1[ ،
) (3طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم اعمراىمل ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م يٗمًد اًمّمالة ،ومّمؾ ذم
اعمٙمروه٤مت[ ،ص ]241
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ُمقوع ـم٤مهر ومل يٙمـ ذم ضم٤مٟم٥م اًم٘مٌٚم٦م ىمؼم ُمـ همػم طم٤مئؾ .ومال يمراه٦م إذن – واهلل
شمٕم٤ممم أقمٚمؿ – [اعمجٚمد اًمث٤مين ُمـ «اًمٕمٓم٤مي٤م اًمٜمٌقي٦م ذم اًمٗمت٤موى اًمروقي٦مش ومّمؾ
أُم٤ميمـ اًمّمالة].

( )

هبذا اًم٘مدر ُمـ يمالم اإلُم٤مم أمحد رو٤م اًمذي خلّمٜم٤مه سم٤من طمٙمؿ اعمً٠مًم٦م ذم
طمٙمؿ اًمّمالة قمٜمد اًم٘مؼم وطمٙمؿ اًمّمالة ذم اعم٘مؼمة وُم٤م هق اعمراد سم٤م ٤مذ اًم٘مٌقر
ُمً٤مضمد وُم٤م ُمٕمٜمك اًمّمالة قمٜمد ىمؼم وشمٌٞمٜم٧م حم٤مُمؾ إطم٤مدي٨م وقمٌ٤مرات اًمٕمٚمامء
سم٠مسملم وضمف وهلل احلٛمد.

ايمص َال ِة ِدم ا ْيمبِق َع ِي
 َزموب ٌَّ
َٚقٜاٍَ عَُُشُ َسضٔ َٞايً ُ٘٤عَُِٓ٘ :إْٖ٢ا يٜا َْذِخٌُُ نَٜٓأ٥ظَه َِٔٔ ،ِِٝأٜدٌِ ٢ايتَُٖاثٔ٢ ٝ
اي٤تٔ ٞؾَٔٗٝا ،ايصَٗٛسَُٚ .نٜإَ ا ِبُٔ عَبٖاغُٜ ٣صًَِّ ٞؾٔ ٞايٞبٔٝعَ ،ٔ١إ٢ي٤ا بٔٝعَ ٟ١ؾَٔٗٝا
تََُاثٔ)2( .ٌُٝ

خٌُ نَٜٓأ٥ظَه.ِِٝ
ومقيمف(خ)٢ :إْٖا يٜا َْذِ ُ
ايمشقخ إزهرى :شم٘مدير اًمٙمالم $يٜا َْ ِذخٌُُ نَٜٓأ٥ظَه #ِِٝاًمتل ومٞمٝم٤م اًمّمقر ٕضمؾ

) (1أُم٤م رم ٟمًخ٦م"اًمٕمٓم٤مي٤م اًمٜمٌقي٦م ذم اًمٗمت٤موى اًمروقي٦م"،افتك بغ أيديـا ،ومٗمّمؾ أُم٤ميمـ
اًمّمالة] [ُ ]359-348/ 5مٚمت٘مٓم٤مُ ،مٕمرسم٤م.
) (2صحٞمح اًمٌخ٤مرى ()62/1
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اًمتامصمٞمؾ وم٤معمقصقل ُمع صٚمتف صٗم٦م اًمٙمٜم٤مئس وحيتٛمؾ أن يٙمقن صٗم٦م اًمتامصمٞمؾ
أيْم٤م.
واًمّمقر شمٗمًػم هل٤م ًمٙمـ ومٞمٝم٤م سمٕمد وٓ خيٚمق ُمٜمف إول ً

 - 56بَا

ق ٢ٍِٜٛايٖٓبٔ ٚٞصًَ ٢٤اي  ًُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ$ :َِ٤دُعًٜٔتِ ئٞ
ا ٞيأٜسِضُ ََظِذٔذّا َٚطُٜٛٗسّا#

 - 438سَذٖثََٓا َُشَُٖذُ بُِٔ طَٔٓإ ٣قٜاٍَ :سَذٖثََٓا ُٖؼَ ِِْٝقٜاٍَ :سَذٖثََٓا طَٖٝاسَُْٖٛ ،
ٜأبُ ٛايٞشَه ،٢ِٜقٜاٍَ :سَذٖثََٓا َٜضٜ٢ذُ ايٞؿٜكٔريُ قٜاٍَ :سَذٖثََٓا دَابٔشُ بُِٔ عَبِذٔ ايً ٔ٘٤قٜاٍَ :قٜاٍَ
َسطُ ٍُٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَٝ$ :َِ٤أعِٝٔٛتُ خَُِظّا ،يُٜ ِِٜعِ ُٖٜٔٗٛأٜسَذْ َِٔٔ
ايٜ ٞأِْبَٔٝا ٔ٤قٜبًُِْٔ :ٞصٔشِتُ بٔايشٗعِبٔ ََظٔريَ ٜ٠ػَِٗشَٚ ،٣دُعًٜٔتِ ئ ٞايٞأٜسِضُ ََظِذٔذّا
َٚطُٜٛٗسّاَٚ ،أَُٜٜٗا سَدٌُ َِٔٔ ٣أَٖٝتٜٔ ٞأدِسَنٜتُِ٘ ايصًٖٜا ٝ٠ؾًُٜٝٞصٌََٚ ،ٚأٝسًٔ٤تِ ئ ٞايٞػََٓا،ُِٔ٥
َٚنٜإَ ايٖٓٔبُٜ ٗٞبِعَحُ إ٢ي ٢ٜق َِٜٔ٘ٔٛخَاصٖ َٚ ١ٟبُعٔجِتُ إ٢ي ٢ٜايٖٓاغ ٢نٜاؾَٝٚ ،ٟ١٤أعِٝٔٛتُ
ايؼٖؿٜاعَ)1 ( .#ٜ١

قً َّايمشَػو َفم َي.
ومقيمف(خ)َ :و ُأ ْفمطِ ُ
قً َّايمشَػو َفم َي»أي
ايمشقخ إزهرى :ىمقًمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ « َو ُأ ْفمطِ ُ

اًمٕم٤مُم٦م اًمٙمؼمى اًمِم٤مُمٚم٦م ًمٙمؾ أطمد ومال يًتٖمٜمل قمٜمف أطمد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمتك اًمٙم٤مومر
وهذه اًمِمٗم٤مقم٦م طمّمٚم٧م ًمف ذم اًمدٟمٞم٤م.

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى ()62/1
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ىم٤مل اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اًمرؾمقل ىمدس هه ذم يمت٤مب "اعمٕمت٘مد اعمٜمت٘مد":
( )

«ومـفو أن يٕمت٘مده أن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ يًتٖمٜمل أطمد ُمـ أُمتف سمؾ مجٞمع إٟمٌٞم٤مء
قمـ ضم٤مهف وُمٜمزًمتف ،وُمتك مل يٗمتح اًمِمٗم٤مقم٦م ٓ يًتٓمٞمع أطمد ؿمٗم٤مقم٦م ،يمذا ذم
اعمٕمتٛمد.
وذم اًمٙمٜمزُ :مّمدر ؿمٗمع يِمٗمع إذا وؿ همػمه إًمٞمف ُمـ اًمِمٗمع اًمذي هق ود
اًمقشمر يم٠من اًمِمٗمٞمع وؿ ؾم١ماًمف إمم اعمِمٗمقع ًمف .ىم٤مل ضمدٟم٤م اإلُم٤مم أمحد رو٤م ذم
شمٕمٚمٞم٘مف اعمٕمتٛمد اعمًتٜمد قمغم اعمٕمت٘مد ُم٤م ٟمّمف :وهذا أطمد ُمٕم٤مين ىمقًمف ^ (أٟم٤م
ص٤مطم٥م ؿمٗم٤مقمتٝمؿ) .واعمٕمٜمك أظمر إًمٓمػ إذف أن ٓ ؿمٗم٤مقم٦م ٕطمد سمال
واؾمٓم٦م قمٜمد ذي اًمٕمرش ضمؾ ضمالًمف إٓ ًمٚم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ وهلذا احلٌٞم٥م اعمردمك
اًمٙمريؿ صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وأُم٤م ؾم٤مئر اًمِمٗمٕم٤مء ُمـ اعمالئٙم٦م ،وإٟمٌٞم٤مء،
وإوًمٞم٤مء ،واًمٕمٚمامء ،واحلٗم٤مظ ،واًمِمٝمداء ،واحلج٤مج ،واًمّمٚمح٤مء ،ومٕمٜمد رؾمقل
اهلل ^ ومٞمٜمٝمقن إًمٞمف ويِمٗمٕمقن ًمديف وهق ^ يِمٗمع عمـ ذيمروه وعمـ مل يذيمروا قمٜمد
رسمف قمز وضمؾ وىمد شم٠ميمد قمٜمدٟم٤م هذا اعمٕمٜمك سم٠مطم٤مدي٨م ،وهلل احلٛمد.
) (1هق :افعالمة ؾضؾ افرشقل افبدايقكك وفد يف صفر صػر ظام 2

هـ .وبدأ افدراشة

حسب دأب أرستف وظامة إرس مـ إرشاف وافـجباء وهق ابـ أربع شـقات وأربعة أصفر
وأربعة أيام .وأخذ افعؾؿ ظـ جده افشقخ ظبد احلؿقد افزـايت (5 /5/ 7
22/5/ 7

هـ) وتقىف شـة89 ،

هـ-

هـ .أكظر :حدوث افػتـ وجفاد أظقان افســ) 75( ،
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وىم٤مل حت٧م ىمقل "اعمٕمت٘مد"( :يم٠من اًمِمٗمٞمع وؿ ؾم١ماًمف إمم اعمِمٗمقع ًمف) :اًمذي
أوم٤مد ظم٤مشمؿ اعمح٘م٘ملم إُم٤مم اعمدىم٘ملم ؾمٞمدٟم٤م اًمقاًمد ىمدس هه اعم٤مضمد ذم يمت٤مسمف
اعمًتٓم٤مب "هور اًم٘مٚمقب ذم ذيمر اعمحٌقب" أن اعمِمٗمقع ًمف يم٤من وطمٞمدً ا ومر ًدا
وم٤مًمِمٗمٞمع وؿ إًمٞمف ٟمٗمًف وص٤مر ًمف ؾمٜمدً ا وُمد ًدا ومجٕمؾ اًمقشمر ؿمٗم ًٕم٤م وفم٤مهر أن هذا
اؾم َتٖم ِْٗم ْر
أًمٓمػ وأفمرف وىم٤مل ً
أيْم٤م ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم "اعمٕمت٘مد" حت٧م ىمقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :و ْ
لم و ُاعم ْ١م ُِم َٜم ِ
ِ ِِ
ِ
٤مت﴾.
ًم َذٟمٌِ َؽ َوًم ْٚم ُٛم ْ١مُمٜم َ َ
( )

همؼد أمر كبقف ^ أن يتيع إمم رسمف ذم ُمٖمٗمرة أُمتف ،وهؾ اًمِمٗم٤مقم٦م إٓ هذا،
وهذا أُمر ،وإُمر إجي٤مب ،واإلجي٤مب ذم اًمدٟمٞم٤م ،ومثٌ٧م أٟمف ^ ىمد أقمٓمل اًمِمٗم٤مقم٦م
اًمنمى .ذم
هٝمٜم٤م ٓ ،أٟمف يرضمك أن يٕمٓمل ذم إظمرى ،يمام شمزقمٛمف اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٜمجدي٦م ّ
أي٦م شمقضمٞمٝم٤مت ُمٕمٚمقُم٤مت ،وإطم٥م إًمٞمٜم٤م أن اؾمتٖمٗمر ًمذٟمقب ذويؽ ومخّمٝمؿ صمؿ
قمؿ إُم٦م وٓ ٟم٘مقل سمحذف اعمْم٤مف ،سمؾ اإلو٤موم٦م ُمـ سم٤مب اعمج٤مز وم٢من اًمٕم٘مكم أسمٚمغ
ُمٜمف سم٤محلذف( .اعمٕمتٛمد اعمًتٜمد ص)128
( )

 - 4بَا

َْ ٢ِّٛايشٚدَاٍ ٢ؾٔ ٞايَُٞظِذٔذٔ

 - 441سَذٖثََٓا قٝتَِٝبَ ٝ١بُِٔ طَعٔٝذٕ قٜاٍَ :سَذٖثََٓا عَبِذُ ايٞعَضٜ٢ض ٢بُِٔ أٜبٔ ٞسَاص ،٣ّ٢عَِٔ
أٜبٔ ٞسَاص ،٣ّ٢عَِٔ طَ ٌِٗ ٢بِٔ ٢طَعِذٕ قٜاٍَ :دَا َ٤سَطُ ٍُٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًَِٔ٘ٝ ٜ
)[ (1حمٛمد]19 :
) (2أُم٤م رم ٟمًخ٦م حت٧م آؾمؿ" شمٜم٘مٞم٦م آيامن ُمـ قم٘م٤مئد اعمٌتدقم٦م اًمزُم٤من اعمٕمروف سم٤مؾمؿ اعمٕمت٘مد
اعمٜمت٘مد ُمع اعمًتٜمد اعمٕمتٛمد" التى بيه أيذيىب  ،اًمٌ٤مب اًمث٤مٟمك رم اًمٜمٌقات]152-151[،
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َٚطًَ َِ٤بَ ِٝتَ ؾٜاطَُٔ ،ٜ١ؾَٜ ًِِٜٜذٔذِ عًَٔ٘ٝا ؾٔ ٞايٞبَِٝتٜٔ ،ؾكٜاٍَ$ :أ َِٜٜٔابُِٔ عَ ُٚؤ .#
ٌ عٔ ِٓذٜٔ ،ٟؾكٜاٍَ
 ،ْ٤ٞؾٜػَاضَبَٓٔ ٞؾٜدَشَزَ ،ؾٔ َٜ ًِِٜٜك ِ
قٜاٜيتِ :نٜإَ بََٚ ِٞٔٓٝبَ َُِ٘ٓٝػَ ِ
سَطُ ٍُٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤ئ٢إِْظَإ$ :٣ا ِْعِ ٝش أ .#َُٖٛ َِٜٜٔؾٜذَاٜ َ٤ؾكٜاٍَ:
َٜا سَطُ ٍَٛايً َُٖٛ ،ٔ٘٤ؾٔ ٞايَُٞظِذٔذٔ سَاقٔذْ ،ؾٜذَا َ٤سَطُ ٍُٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًَِٔ٘ٝ ٜ
ٔكَ٘ٔٚ ،أٜصَابَُ٘ تُشَا ْ ،ؾٜذَعٌََ
ط ٜكط٢ ٜسدَا ُُٙ٩عَِٔ ػ ِّ
َٚطًََُ ََُٖٛٚ َِ٤طِٜٛذٔعْ ،قٜذِ َ
سَطُ ٍُٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًََُِٜ َِ٤ظَشُُ٘ عَ ُِٓ٘ ََٜٚك$ :ٍُٛٝق ِِ ٝأٜبَا تُشَا ٕ قِِٝ

أٜبَا شم َُر ٍ
ابش.

( )1

قٛي٘(خ) :دَاَ َ٤سطُ ٍُٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤بَِٝتَ ؾٜاطَُٔ ،ٜ١ؾَٜ ًِِٜٜذٔذِ
عًَٔ٘ٝا ؾٔ ٞايٞبَِٝتٔ.
ايمشقخ إزهرى :ذيمر ُم٤م يًتٜمٌط ُمٜمف ُمـ إطمٙم٤مم:
إول :ومٞمف ضمقاز دظمقل اًمقاًمد ذم سمٞم٧م سمٜمتف سمٖمػم إذن زوضمٝم٤م.
ايمثوين :ومٞمف اؾمتٕمٓم٤مف اًمِمخص قمغم همػمه سمذيمر ُم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ اًم٘مراسم٦م.
ايمثويمٌ :ومٞمف إسم٤مطم٦م اًمٜمقم ذم اعمًجد ًمٖمػم اًمٗم٘مراء وًمٖمػم اًمٖمري٥م ويمذا اًم٘مٞمٚمقًم٦م
ذم اعمًجد وم٢من قمٚم ًٞم٤م مل ي٘مؾ قمٜمد وم٤مـمٛم٦م -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م -وٟم٤مم ذم اعمًجد
وذم يمت٤مب اعمًجد ٕي ٟمٕمٞمؿ ُمـ طمدي٨م سمنم سمـ ضمٌٚم٦م قمـ أي احلًـ قمـ قمٛمرو
سمـ ديٜم٤مر قمـ ٟم٤مومع سمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ قمـ أسمٞمف يرومٕمف ٓ( .اٜمٕمقا اًم٘م٤مئٚم٦م ذم اعمًجد
ُم٘مٞمام وٓ وٞم ًٗم٤م).
ً
ايمرازمع :اعمامزطم٦م ًمٚمٖم٤مو٥م يم٠من شمٙمٜمٞمف سمٖمػم يمٜمٞم٦م إذا يم٤من ذًمؽ ٓ يٖمْمٌف سمؾ
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى ()63/1
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ي١مٟمًف.
اخلومس :ومٞمف ُمداراة اًمّمٝمر وشمًٚمٞم٦م أُمره ذم همٞم٤مسمف.
ايمسودس :ومٞمف ضمقاز اًمتٙمٜمٞم٦م سمٖمػم اًمقًمد وم٢مٟمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٜم٤مه
"أسمق شمراب" وذم اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب آؾمتئذان ُم٤م يم٤من ًمٕمكم اؾمؿ أطم٥م إًمٞمف ُمـ
"أي شمراب" وأٟمف يم٤من يٗمرح إذا دقمل هب٤م.
ايمسوزمع :ومٞمف اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ًمٕمكم سمـ أي ـم٤مًم٥م يمرم اهلل وضمٝمف .ىم٤مًمف اًمٕمٞمٜمل.

 - 71بَا
ومقيمف(خ) :بَا

رٔنٞش ٢ايٞبَِٝعَٚ ٢ايؼٚشَا ٔ٤عًَ ٢ٜايُِٓٔٞبَش ٢ؾٔٞ

ايَُٞظِذٔذٔ ()1

رٔنٞش ٢ايٞبَِٝعَٚ ٢ايؼٚشَا ٔ ٤عًَ ٢ٜايُِٓٔٞبَش ٢ؾٔ ٞايَُٞظِذٔذٔ –أي -هذا

سم٤مب ذم سمٞم٤من ذيمر اًمٌٞمع واًمنماء يٕمٜمل ذم اإلظمٌ٤مر قمـ وىمققمٝمام قمغم اعمٜمؼم ذم اعمًجد
ىم٤مًمف "اًمٕمٞمٜمل".
 - 456سَذٖثََٓا عَ ًٔ ٗٞبُِٔ عَبِذٔ ايً ٔ٘٤قٜاٍَ :سَذٖثََٓا طُؿَٝٞإُ ،عَِٔ َٜشِ ،٢َٝعَِٔ
عَُِشَ ،ٜ٠عَِٔ عَأ٥ؼَ ٜ١قٜايٜتِ :أٜتَتَِٗا بَشٜ٢شَ ٝ٠تَظِأٜيَٗٝا ؾٔ ٞنٔتَابَتَٔٗا ،ؾٜكٜايٜتِ :إ ِٕ٢ػِٔ٦تٔ
ٜأعِِٜٝٛتُ أًِٜٖٜؤ ََٜٚه ُٕٛٝايَٛٞيٜا ُ٤ئَٚ ،ٞقٜاٍَ أًَِٖٜٗٝا :إ ِٕ٢ػِٔ٦تٔ ٜأعِِٜٝٛتَٔٗا ََا بَكٔ-َٞ
َٚقٜاٍَ طُؿَٝٞإُ ََشٖ :ٟ٠إ ِٕ٢ػِٔ٦تٔ ٜأعِتَكٞتَٔٗاََٜٚ -ه ُٕٛٝايَٛ ٞيٜا ُ٤يَٜٓا ،ؾًُٖٜٜا دَاَ َ٤سطُ ٍُٛايً٘ٔ ٤
صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤رَن٤شَتُِ٘ رَئو ،ٜؾٜكٜاٍَ$ :ابِتَاعَٔٗٝا ؾٜأٜعِتٔكَٔٗٝا ،ؾٜإ ٖٕ٢ايَٛٞيٜا َ٤ئَُِٔ
ٜأعَِتلَ .#ثُِٖ قٜاَّ َسطُ ٍُٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤عًَ ٢ٜايُِٓٔٞبَشَٚ -٢قٜاٍَ طُؿَٝٞإُ
ٍ
ََشٖ :ٟ٠ؾٜصَعٔذَ َسطُ ٍُٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤عًَ ٢ٜايُِٓٔٞبَش -٢ؾٜكٜاٍَََ$ :ا بَا ُ
ٜأقَٛٞاَّٜ ٣ؼِتَش٢ط َٕٛٝػُشُٚطٟا يِٜٝعَ ؾٔ ٞنٔتَا ٔ ايً ََِٔ ! ٔ٘٤اػِتَشَط ٜػَشِطٟا يِٜٝعَ ؾٔٞ
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى ()65/1
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نٔتَا ٔ ايً ٔ٘٤ؾًِٜٜٝعَ يَٚ ،ُٜ٘إ ِٕ٢اػِتَشَطَٔ ٜاََ ٜ١َ٥شٖ #ٕ٠قٜاٍَ عَ ًٔ :ٙٞقٜاٍَ َٜشَِٚ ،٢َٝعَبِذُ
ايَٖٖٛٞا ٔ ،عَِٔ َٜشِ ،٢َٝعَِٔ عَُِشََٚ .ٜ٠قٜاٍَ دَعِؿٜشُ بُِٔ عَ :٣ِٕٛعَِٔ َٜشِ ٢َٝقٜاٍَ:
طَُٔعِتُ عَُِشَ ٜ٠قٜايٜتِ :طَُٔعِتُ عَأ٥ؼََٚ .ٜ١سََٚاََ ُٙائو ،٠عَِٔ َٜشِ ،٢َٝعَِٔ عَُِشَٜ :ٜ٠إٖٔ
بَشٜ٢شََٚ ....ٜ٠يَٜ ِِٜزِنٝشِ :صَعٔذَ

ايُِٓٔٞبَشَ)1 ( .

ومقيمف(خ)َ :مو َزم ُول َأ ْوم َق ٍام ....اًمخ.
ايمشقخ إزهرىُ :مـ هذا قمٚمؿ ُمٓم٤مسم٘م٦م احلدي٨م ًمؽممج٦م اًمٌ٤مب ٕٟمف صغم اهلل
شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل هذا قم٘مٞم٥م ىمْمٞم٦م ضمرى ومٞمٝم٤م ذيمر اًمٌٞمع واًمنماء واؿمؽماط
اًمقٓء ومٝمق صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أؿم٤مر سم٘مقًمف إمم شمٚمؽ اًم٘مْمٞم٦م اعمِمتٛمٚم٦م قمغم
ذيمر اًمٌٞمع واًمنماء وم٢مؿم٤مرشمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم سمٛمٜمزًم٦م ذيمر اًمٌٞمع واًمنماء قمغم
اعمٜمؼم ذم اعمًجد واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
َزم ِر َير َةً :م٘مقم ُمـ إٟمّم٤مر أوُمقٓة ٕي أمحد سمـ ضمحش وىمٞمؾ ُمقٓة ًمٌٕمض سمٜمـل
ظمالل وىم٤مل اًمٙمرُم٤مين سمريرة ُمقٓة ًمٕم٤مئِم٦م يم٤مٟمـ٧م ًمٕمتٌـ٦م سمــ أي هلـ٥م ىم٤مًمـف
اًمٕمٞمٜمل.
ىمقًمف« :ازمت ِ
َوفم َقفو» أي اؿمؽمهي٤م.
ْ
ايمْ َق َٓ ُء :سمٗمتح اًمقاو وهق ذم قمرف اًمٗم٘مٝم٤مء قمٌ٤مرة قمـ شمٜم٤مس يقضم٥م اًمٕم٘مد واإلرث
واًمقٓء ذم اًمٚمٖم٦م اًمٜمٍمة واعمحٌ٦م إٓ أٟمف اظمتص ذم قمرف اًمنمع سمقٓء اًمٕمتؼ
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى ()65/1
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واعمقآة واؿمت٘م٤مىمف ُمـ اًمقزم وهق اًم٘مري٥م ىم٤مًمف اًمٕمٞمٜمل.
إِ ْن ِؾمئ ِ
ًْ َأ ْفمطَ ْقتِ َفو :اًمت٤مء ذم ؿمئ٧م وأقمٓمٞم٧م ُمٙمًـقرةٕ ،هنـ٤م ظمٓمـ٤مب ًمٕم٤مئِمـ٦م –
اًمٕمٞمٜمل.
وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من :و «إِ ْن ِؾمئ ِ
ًْ َأ ْفمتَ ْؼتِ َفو» أي روى ؾمٗمٞم٤من سم٤مًمقضمٝملم.
ومقيمفَ « :و َر َوا ُه َمويمِ ٌ
ؽ ش ُمٕمٚمؼ – وصٚمف ذم سم٤مب اعمٙم٤مشم٥م قمـ قمٌـد اهلل سمــ يقؾمـػ
قمٜمف.
ومقيمفَ « :و َوم َول َصم ْع َػ ُر ْزم ُـ َفم ْق ٍن» أوم٤مد سمف شمٍميح حيٞمك سمًامقمف ًمـف قمــ قمٛمـرة ويمـذا
ؾمامع قمٛمرة قمـ قم٤مئِم٦م.

 - 73بَا

تَشِش ٢ِٜ٢تٔذَاسَ ٔ٠ايٞدَُِش ٢ؾٔ ٞايَُٞظِذٔذٔ

همروف أن حتريؿ دم٤مرهت٤م وىمع ذم اعمًجد.

 - 3سَذٖثََٓا عَبِذَإُ ،عَِٔ أٜبٔ ٞسَُِضَ ،ٜ٠عَِٔ ايٞأٜعَُِؽ ،٢عَِٔ َُظًِِٔ ،٣عَِٔ
ت َِٔٔ طُٛسَ ٔ٠ايَٞبكٜشَ ٔ٠ؾٔ ٞايشٚبَا،
ََظِشُٚم ،٣عَِٔ عَأ٥ؼَ ٜ١قٜاٜيتِ :يُٖٜا أِْٝضٜ٢يتِ ايٞآَٜا ُ
ٔ عًَ ٢ٜايٖٓاغ ،٢ثُ ِٖ
خَشَزَ ايٖٓبٔ ٗٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ٢ َِ٤إي ٢ٜايَُٞظِذٔذٔ ٜؾكٜشَأٖ ُٖٜ
سَشَّٖ تٔذَاسَٜ٠

ايٞدَُِ ٢
ش)1 ( .

ىمقًمف ذم احل٤مؿمٞم٦م « :مبويمغي دم إؾموفمتفش أو ىمد يٙمقن طمي اعمًجد ُمـ مل يٌٚمٖمف
( )

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى ()65/1
) (2طم٤مؿمٞم٦م اعمحدث اًمًٝم٤مرٟمٗمقرى وٟمّمف :صمؿ طمرم دم٤مرة اخلٛمر ،ىم٤مل ىم٤مى قمٞم٤مض :حتريؿ
اخلٛمر رم ؾمقرة اعم٤مئدة ،وهك ٟمزًم٧م ىمٌؾ آي٦م اًمرسم٤م سمٛمدة ـمقيٚم٦م ،حيتٛمؾ أن يٙمقن هذا ُمت٠مظمرا قمـ
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حتريؿ اًمتج٤مرة ومٞمف ىمٌؾ ذًمؽ وم٠مقم٤مد صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذيمر ذًمؽ ًمإلقمالم
هلؿ ويم٤من ذًمؽ ورؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اعمًجد .قمٛمدة اًم٘م٤مري.

 - 89بَا

ايَُٞظَادٔذٔ اي٤تٔ ٞعًَ ٢ٜطٝشُم ٢ايَُٞذٔ،ٔ١َٜٓ

َٚايََُٛٞاضٔع ٢اي٤تٔ ٞصًَ ٢٤ؾَٔٗٝا ايٖٓبٔ ٗٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٔ٘ٝ ٜطًََِ٤
 ٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٔ٘ٝ ٜطًَ،َِ٤
َٚ - 491أ ٖٕٜعَبِذَ ايً ٔ٘٤بَِٔ عَُُشَ سَذٖثَُ٘ :أ ٖٕٜايٖٓبٔ ٖ
نٜإَ ٢ َِٜٓضٍُ بٔزٔ ٟطََٜٚ ،٣ّٛٝبٔٝتُ سَتُٖٜ ٢صِبٔضَُٜ ،صًَِّ ٞايصٗبِضَ سٔنيَ َٜكٞذَُّ
ٍ ايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤رَئو ٜعًَ ٢ٜأٜن ٕ١َُٜغًٜٝٔع،ٕ١ٜ
ََهََُٚ ،ٜ١٤صًَ ٢٤سَطُ٢ ٛ
ٔ رَئو ٜعًَ ٢ٜأٜنٕ١َُٜ
ط ٜؿٌَ َٔ ِ
يِٜٝعَ ؾٔ ٞايَُٞظِذٔذٔ اي٤زٔ ٟبُٓٔ َٞثََِٖٚ ،يٜهِٔٔ أِ ٜ
غًٜٝٔع)1( .ٕ١ٜ

 ٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًَِٔ٘ٝ ٜ
قٛي٘(خ)َٚ :أ ٖٕٜعَبِذَ ايً ٔ٘٤بَِٔ عَُُشَ سَذٖثَُ٘ :أ ٕٖ ٜايٖٓبٔ ٖ
َٚطًَ ،َِ٤نٜإَ ٢ َِٜٓضٍُ بٔزٔ ٟط ....٣ّٛٝاخل.
ىم٤مل ذم ومتح اًمٌ٤مري :قمرف ُمـ صٜمٞمع اسمـ قمٛمر اؾمتحٌ٤مب شمتٌع آصم٤مر اًمٜمٌل صغم
اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ واًمتؼمك هب٤م ،وىمد ىم٤مل اًمٌٖمقي ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م :إن اعمً٤مضمد اًمتل
صمٌ٧م أن اًمٜمٌل ^ صغم ومٞمٝم٤م ًمق ٟمذر أطمد اًمّمـالة ذم رء ُمٜمٝمـ٤م شمٕمـلم يمـام شمتٕمـلم
ًمٚمٛمً٤مضمد اًمثالصم٦م وىمد ذيمر قمٛمر سمـ ؿمٌ٦م [172هـ 262 -هـ] ذم «أظمٌ٤مر اعمديٜم٦مش
اعمً٤مضمد وإُم٤ميمـ اًمتل صغم ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل صـغم اهلل شمٕمـ٤ممم قمٚمٞمـف وؾمـٚمؿ ُمًـتققم ًٌ٤م
حتريٛمٝم٤م ،وحيتٛمؾ أٟمف أظمؼم سمتحريؿ اًمتج٤مرة طملم طمرُم٧م اخلٛمر ،صمؿ ُمرة أظمرى سمٕمد ٟمزول آي٦م
اًمرسم٤م «ُمٌ٤مًمٖم٦م رم إؿم٤مقمتفش .ك .رىمؿ احل٤مؿمٞم٦م ،8/صحٞمح اًمٌخ٤مرى (.)65/1
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى ()71/1
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وروى قمـ أي همً٤م ن قمـ همػم واطمد ُمــ أهـؾ اًمٕمٚمـؿ أن يمـؾ ُمًـجد سم٤معمديٜمـ٦م
وٟمقاطمٞمٝم٤م ُمٌٜمل سم٤محلج٤مرة اعمٜم٘مقؿم٦م اعمٓم٤مسم٘م٦م وم٘مد صغم ومٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ وذًمؽ أن قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف طملم سمٜمك ُمًجد اعمديٜم٦م
ؾم٠مل اًمٜم٤مس – وهؿ يقُمئذ ُمتقاومرون – قمـ ذًمؽ صمـؿ سمٜم٤مهـ٤م سم٤محلجـ٤مرة اعمٜم٘مقؿمـ٦م
اعمٓم٤مسم٘م٦م .أهـ
( )

يمثػما ًمٙمـ أيمثره ذم هذا اًمقىم٧م ىمد اٟمدصمر
وىمد قملم قمٛمر سمـ ؿمٌ٦م ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئً٤م ً
وسم٘مل ُمـ اعمِمٝمقرة أن ُمًجد ىمٌ٤مء ،وُمًجد اًمٗمْمٞمح ،وُمًجد سمٜمل ىمرئم٦م،
وُمنمسم٦م أم إسمراهٞمؿ ،وُمًجد سمٜمل فمٗمر ،وُمًجد سمٜمل ُمٕم٤موي٦م ،ويٕمرف سمٛمًجد
اإلضم٤مسم٦م ،وُمًجد اًمٗمتح ،وُمًجد اًم٘مٌٚمتلم ذم سمٜمل ؾمٚمٛم٦م ،ووم٤مئدة ُمٕمروم٦م ذًمؽ ُم٤م
شم٘مدم قمـ اًمٌٖمقي واهلل أقمٚمؿ .أهـُ .مٚمت٘م ًٓم٤م.

( )

ىمػ أهي٤م اًمٜم٤مفمر قمغم هذا اًمٜم٘مؾ ُمـ اسمـ طمجر واٟمٔمر ُمدى اهتامم اًمٜم٤مس ُمٜمذ
زُمـ ىمديؿ سم٤معمً٤مضمد اًمتل صغم ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وشم٠مُمؾ ذم
صٜمٞمع اسمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ذم شمتٌٕمف آصم٤مره صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
واٟمٔمر يمٞمػ ُم٣م اًمٜم٤مس قمغم أصمره يتقظمقن ُمقاوع اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ًمٚمّمالة ومٞمٝم٤م واًمتؼمك ومٞمٝم٤م وهلذا مل يًع اعمحٌم هٜم٤م إٓ أن يٕمؽمف سم٠مٟمف مل

) (1ومتح اًمٌ٤مري ٓسمـ طمجر []236/ 2
) (2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ
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يزل اًمٜم٤مس يتؼميمقن سمٛمقاوع اًمّم٤محللم همػم أٟمف أصمر هٜم٤م طمٙم٤مي٦م قمٛمر ريض اهلل
( )

شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف يمره ذًمؽ وأشمك سمٕمٌ٤مرة قمـ اًمٙمرُم٤مين ومقىمع ومٞمٝم٤م طمذف ًمٌٕمض اعمٌ٤مين
وشمٖمٞمػم ٕظمرى وٓ أدري هؾ صدر ذًمؽ قمـ قمٛمد أو هق زًم٦م ُمـ ىمٚمؿ اًمٜم٤مؾمخ
( )

وإن يم٤مٟم٧م إومم ومٝمل ظمٞم٤مٟم٦م قمٔمٛمك ٓ شمٚمٞمؼ سمدي٤مٟم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ.
وه٠مٟمذا أٟم٘مؾ اًمٕمٌ٤مرة سمرُمتٝم٤م طمتك يتٌلم ًمؽ إُمر ىم٤مل ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف:
وأُم٤م ُم٤م روي قمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف :أٟمف يمره ذًمؽ ومألٟمف ظمٌم أن يٚمتزم
اًمٜم٤مس اًمّمالة ذم ذًمؽ اعمقوع ومٞمِمٙمؾ ذًمؽ قمغم ُمـ ي٠ميت سمٕمدهؿ ويرى ذًمؽ
واضمًٌ٤م ويمذا يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤ممل إذا رأى اًمٜم٤مس يٚمتزُمقن اًمٜمقاومؾ اًمتزا ًُم٤م ؿمديدً ا أن
يؽمظمص ومٞمٝم٤م ذم سمٕمض اعمرات ويؽميمٝم٤م ًمٞمٕمٚمؿ سمٗمٕمٚمف أهن٤م همػم واضمٌ٦م يمام ومٕمؾ اسمـ
قمٌ٤مس ذم شمرك إوحٞم٦مش  .وم٤مىمرء ُم٤م أصمرشمف قمـ اًمٙمرُم٤مين وىم٤مسمٚمف سمام ٟم٘مٚمف اعمحٌم
( )

) (1طم٤مؿمٞم٦م اعمحدث اًمًٝم٤مرٟمٗمقرى وٟمّمف »:و ىم٤مل اًمٙمرُم٤مٟمك :و إٟمام يم٤من اسمـ قمٛمر يّمغم رم
شمٚمؽ اعمقاوع قمغم وضمف اًمتؼمك هب٤م و مل يزل اًمٜم٤مس يتؼميمقن سمٛمقاوع اًمّم٤محللمش ،رىمؿ
احل٤مؿمٞم٦م(71/1( ،4 /
) (2طم٤مؿمٞم٦م اعمحدث اًمًٝم٤مرٟمٗمقرى وٟمّمف »:وأُم٤م ُم٤م روي قمـ قمٛمر -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف:-
أٟمف يمره ذًمؽ ومألٟمف ظمٌم أن يٚمتزم اًمٜم٤مس اًمّمالة ذم شمٚمؽ اعمقاوع ويمذا يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤ممل إذا رأى
ؿمديد "أن ٓ يرظمص" ومٞمٝم٤م ذم سمٕمض اعمرات ش ،رىمؿ
ًا
اًمٜم٤مس يٚمتزُمقن سم٤مًمٜمقاومؾ اًمتزا ًُم ٤م
احل٤مؿمٞم٦م(71/1( ،4 /
)ٟ (3مص اًمٙمرُم٤مٟمك« :وأُم٤م ُم٤م روي قمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف :أٟمف يمره ذًمؽ ومألٟمف ظمٌم أن
يٚمتزم اًمٜم٤مس اًمّمالة ذم شمٚمؽ اعمقاوع ومٞمِمٙمؾ ذًمؽ قمغم ُمـ ي٠ميت سمٕمدهؿ ويرى ذًمؽ واضم ًٌ٤م
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شمٕمٚمؿ ضمٞمدً ا ُم٤م طمذف ُمـ اًمٙمالم وُم٤م هق ُمٜم٤مط ظمِمٞم٦م قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف
وحمط اعمٜمع ويمٞمػ.
أظمػما وزاد «ٓش ُمـ قمٜمد ٟمٗمًف ومجٕمؾ يؽمظمص «ٓ
اٟمٔمر يمٞمػ همػم اًمٙمٚمٛم٦م
ً
يرطمص» وُم٤م ذيمروه ذم شمقضمٞمف ىمقل ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف شمقضمٞمف ًمف
سمحً٥م ُم٤م رأوا وًمٞمس ُمرو ًي٤م قمٜمف وٓ وضمف ًمٙمراه٦م إذا اىمؽمن شم٘مرير اًمٕم٤مُم٦م قمغم
ومٕمٚمٝمؿ سمٌٞم٤من ُمـ اًمٕم٤ممل أن شمقظمل هذه إُم٤ميمـ ًمٚمّمالة همػم واضم٥م ،سمؾ هق
ُمًتح٥م.
صمؿ هذا إصمر اًمذي يروى قمـ ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ُم٣م اًمٕمٛمؾ
سمخالومف ومل يٕمٛمؾ سمف ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ،وقمغم صٜمٞمع
اسمـ قمٛمر ُم٣م اًمٜم٤مس – اًمٗم٘مٝم٤مء وهمػمهؿ – ومتٚم٘مقا سم٤مًم٘مٌقل وروي قمٜمف ُم٤م شم٘مدم
قمٜمف أقمٜمل ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر ٟمٗمًف ُمـ أٟمف ىم٤مل ًمق ا ذٟم٤م ُمـ ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ ُمّمغم وهذا ُمٜمف
شمٍميح سم٠مٟمف اٜمك أن يٙمقن ُم٘م٤مم إسمراهٞمؿ ُمّمغم وىمد ص٤مر وٟمزل سمف اًم٘مرآن .وُمع
ذًمؽ هق ُمٕم٤مرض سمام صح قمـ قمتٌ٤من سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وشم٘مريره صغم
اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٢مقمٓم٤مئف ؾم١مًمف وشمنميٗمف سم٤معمجكء إمم سمٞمتف وصالشمف ذم ُمقوع
سمٞمتف أؿم٤مر إًمٞمف ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وإذا شمٕم٤مرض هذا ُمع ىمقل قمٛمر ٟمٗمًف ومٚمٞمس هذا

ؿمديد أن يؽمظمص ومٞمٝم٤م ذم سمٕمض
ًا
ويمذا يٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤ممل إذا رأى اًمٜم٤مس يٚمتزُمقن اًمٜمقاومؾ اًمتزا ًُم ٤م
اعمراشم٥م ويؽميمٝم٤م ًمٞمٕمٚمؿ سمٗمٕمٚمف أهن٤م همػم واضمٌ٦م يمام ومٕمؾ اسمـ قمٌ٤مس ذم شمرك إوحٞم٦مش
(.)150/4

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

142

أومم سم٤مًم٘مٌقل ُمـ ذًمؽ اعمروي قمٜمف ذم اًمّمحٞمح هٜم٤م ًمق ومرض صح٦م اعمروي قمٜمف
صٗمح٤م ظمػم ُمـ أن ٟمتٝمؿ ؾمٞمدٟم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر
ُمًٜمدً ا وٕن ٟميب قمـ هذا
ً
سمٛمٕم٤مروتف ًمٜمٗمًف وىمد ي٘مقي احلدي٨م ؾمٜمدً ا وًمٙمٜمف ٓ ي٘مقي قمٜمد اعمجتٝمد ومّمحتف
ؾمٜمدً ا همػم صحتف قمٜمد اعمجتٝمد ومام فمٜمؽ سمام إذا ُم٣م اًمٕمٛمؾ سمخالف اعمروي أومال
يٙمقن اًمٕمٛمؾ اصمٌ٧م ُمٝمام يم٤من احلدي٨م أىمقى وأؾمٜمد ،ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م اجلد اإلُم٤مم أمحد
رو٤م ذم رؾم٤مًمتف «اًمٗمْمؾ اعمقهٌل ذم ُمٕمٜمك إذا صح احلدي٨م ومٝمق ُمذهٌلش :ىم٤مل
إُم٤مم دار اهلجرة ؾمٞمدٟم٤م ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قم٤ممل اعمديٜم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف «اًمٕمٛمؾ
أصمٌ٧م ُمـ إطم٤مدي٨مش  ،وىم٤مل أشمٌ٤مقمف «إٟمف ًمْمٕمٞمػ أن ي٘م٤مل ذم ُمثؾ ذًمؽ طمدصمٜمل
( )

ومالن قمـ ومالنش

( )

ويم٤من مجع ُمـ اًمت٤مسمٕملم ي٘مقًمقن إذا سمٚمٖمٝمؿ طمدي٨م خي٤مًمػ ُم٤م

ذهٌقا إًمٞمف «ُم٤م ٟمجٝمؾ هذا وًمٙمـ ُم٣م اًمٕمٛمؾ قمغم همػمهش

( )

ويم٤من أظمق اإلُم٤مم

يمثػما مو يؼقل يمف ِِل َ ِل حتؽؿ سمام صمٌ٧م قمٜمدك ُمـ احلدي٨م
حمٛمد سمـ أي سمٙمر سمـ ضمرير ً
اًمٗمالين؟ ومٞم٘مقل «مل أضمد اًمٜم٤مس قمٚمٞمفش

( )

ويم٤من ي٘مقل ؿمٞمخ ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي «اًمًٜم٦م اعمت٘مدُم٦م ُمـ ؾمٜم٦م أهؾ اعمديٜم٦م ظمػم ُمـ احلدي٨مش

( )

ظمذ هذا واصمٌ٧م ،وًمٜمتؼمأ إمم اهلل مم٤م صٜمع اًمٜمجدي٦م ُمـ هدم اعمً٤مضمد وأصم٤مر
) (1اعمدظمؾ ٓسمـ احل٤مج ،ومّمؾ ذم ذيمر اًمٜمٕمقت]122/ 1[ ،
) (2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ
) (3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ
) (4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ
) (5اعمرضمع اًمً٤مسمؼ
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( )

ايمص َال ِة إِ َلم َّ ِ
ايمَّس ِير
َ -33زموب َّ
ِ
َ - 14ضمدَّ َشمـَو ُفمثْام ُن ْزم ُـ َأ ِب َؾم ْقبَ َي َوم َولَ :ضمدَّ َشمـَو َصم ِر ٌيرَ ،فم ْـ َمـ ُْص ٍ
قؿ،
قرَ ،فم ْـ إِ ْزم َراه َ
َ
ى و ِْ
َفم ْـ ْإَ ْؽم َق ِدَ ،فم ْـ َفموئِ َ َ
احل َام ِر؟ يمَ َؼدْ َر َأ ْيتُـِل
ًَ :أ َفمدَ يمْت ُُؿ َو
شي َومويمَ ْ
قك زمِويمْ َؽْؾ ِ َ
ِ
ُم ْضطَ ِ
لء ايمـَّب ِ هل َص َّعم اللَُّ َفم َؾ ْق ِف َو َؽم َّؾ َؿ َهم َقت ََق َّؽم ُط ا َّ ِ
ج َع ًي َفم َعم َّ ِ
يمَّس َير
ايمَّس ِيرَ ،همقَج ُ
ِ ِ ِ
َ
َ
قم َّ ِ
ايمَّس ِيرَ ،ضمتَّك َأ ك َْس َّؾ ِم ْـ َِحل ِودم.
َهم ُق َصقمَ ،هملىم َْر ُه َأ ْن ُأ َؽمـ َح ُفَ ،همل ك َْس هؾ م ْـ وم َب ِؾ ر ْصم َ ْ
( )2

ومقيمف(خ)َ :فم ْـ َفموئِ َ َ
قك ....ايمخ
ًَ :أ َفمدَ يمْت ُُؿ َو
شي َومويمَ ْ

ايمشقخ إزهرى :اهلٛمزة ومٞمف ًمالؾمتٗمٝم٤مم قمغم ؾمٌٞمؾ اإلٟمٙم٤مر أي مل قمدًمتٛمقٟم٤م
وىم٤مًم٧م ذًمؽ طمٞم٨م ىم٤مًمقا ي٘مٓمع اًمّمالة اًمٙمٚم٥م واحلامر واعمرأة ىم٤مًمف اًمٕمٞمٜمل.

) (1اًمٗمْمؾ اعمقهٌل ذم ُمٕمٜمك إذا صح احلدي٨م ومٝمق ُمذهٌل  ،هك رؾم٤مًم٦م ُمٜمدرضم٦م رم ومت٤مواه
اعمًٛمك" اًمٕمٓم٤مي٦م اًمٜمٌقي٦م رم اًمٗمت٤موى اًمروقي٦م"[]67/ 27
) (2صحٞمح اًمٌخ٤مرى ()72/1
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ِ ِ
ِ
ايمص َال ِة
 -3ىمتَوب َم َقاومقً َّ
اًمّم َال ُة َيم َّٗم َ٤مر ٌة
َ -4سم٤مب َّ

اخل ْٛم ُس َيم َّٗم َ٤مر ٌة ًمِ ْٚم َخ َٓم٤م َي٤م إِ َذا َص ال َُّه َّـ
اًمّم َٚم َق ُ
ات ْ َ
َ -6سم٤مب َّ
ِ ِ
اجل َام َقم ِ٦م َو َهم ْػم َه٤م
ًم َق ْىمت ِٝم َّـ ِ ْرم ْ َ
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 - 3نٔتَا

َََٛاقٔٝتٔ ايصًٖٜأ٠

 -4بَا

ايصًٖٜا ٝ٠نٜؿ٤اسَ ٠

ػكٔٝلْ
 - 525سَذٖثََٓا َُظَذٖدْ قٜاٍَ :سَذٖثََٓا َٜشِ ،٢َٝعَِٔ ايٞأٜعَُِؽ ٢قٜاٍَ :سَذٖثََٓٔ ٞ
قٜاٍَ :طَُٔ ِعتُ سُزَ ِٜؿ ٜ١ٜقٜاٍَ :نٖٓٝا دًُٛٝطّا عِٔٓذَ عَُُشَ سَضٔ َٞايً ُ٘٤عَ ُِٜٓ٘ ،ؾكٜاٍَ
ٍ ايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٔ٘ٝ ٜطًَ َِ٤ؾٔ ٞا ٞيؿٔتَِٓ ٔ١قًٞ ٝتُ:
ش ٜؿغ ٝق ٍَِٛ ٜسَطُ٢ ٛ
أٜٜٗهِ َٜ ِِٝ
ٌ
أَْٜا ،نَُٜا قٜاي .ُٜ٘قٜاٍَ٢ :إْٖو– ٜعًَٜ ِٜٔ٘ٝأ ِٚعًََِٜٗٝا  -يٜذَش .ْ٤ٟ٢قًٞ ٝتُ :ؾٔتَِٓ ٝ١ايشٖدُ ٢
صذَقَٚ ٝ١ٜا ٞيأَِ ٜشُ
ؾٔ ٞأَََٚ ًِٖٜٔ٘ٔائ٘ٔ ََٚٚيٜذَٔٚ ٔٙدَا ٢س ،ٔٙتُهٜؿِّشَُٖا ايصًٖٜاَٚ ٝ٠ايصٖ َِٚ ُّٛاي ٖ
ششُ.
َٚايِٖٓٗ .ُٞقٜاٍَ يِٜٝعَ َٖزَا أٝسٜ٢ذَُٚ ،يٜهِٔٔ ا ٞيؿٔتَِٓ ٝ١اي٤تٔ ٞتَُُٛزُ نَُٜا َُُٜٛزُ ايٞبَ ِ
قٜاٍَ :يِٜٝعَ عًَِٜٝوََِٗٓٔ ٜا بَأٞغْ َٜا أَٜٔريَ ائَِٓٔ٪ُُٞنيَ ،إ ٖٕ٢بََِٓٝوَٚ ٜبَََِٗٓٝا بَابّا َُػِ ًٜكٟا.
قٜاٍَ :أُٜٜهٞظَشُ أُٜ ِّٜؿٞتَضُ قٜاٍَُٜ :هٞظَشُ .قٜاٍَ٢ :إرّا يٜا ِ ُٜػًٜلَ أٜبَذّا .قًَٓٞٝا أٜنٜإَ عَُُ ُش
َٜعًِ ُِٜايٞبَا َ قٜاٍََْ :عَِِ ،نَُٜا أ ٖٕٜدُ َٕٚايٞػَذٔ ايً ،ٜ١ًِٜٝ ٤إ ْٞٚ٢سَ ٖذثِتُُ٘ بٔشَذٜٔحٕ
ظشُٚقٟا ؾٜظَأٜيٜ ،ُٜ٘ؾكٜاٍَ:
يِٜٝعَ بٔايٞأٜغٜائٝطٔ ،ؾ٢ٜٗبَِٓا أَْ ِٕٜظِأ ٍَٜسُزَ ِٜؿ ،ٜ١ٜؾٜأِ ََٜشَْا ََ ِ
ايٞبَا ُ

عَُُشُ)1(.

اًمراوي :طمذيٗم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف.

ومقيمف(خ) :قًٞٝتُ :أَْٜا ،نَُٜا

قٜا ٜيُ٘.

ايمشقخ إزهرى :أي :أطمٗمظ يمام ىم٤مًمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى ()75/1
) (2جمٛمع اًمٌح٤مر (ُ.)232/1مٜمف

( )
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عًََِٜٗٝا -يٜذَش.ْ٤ٟ٢

ايمشقخ إزهرى :أي يمثػم اًمً١مال قمـ اًمٗمتٜم٦م ذم أي٤مُمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ وم٠مٟم٧م اًمٞمقم ضمريء قمغم ذيمر ُم٤م مل شمٕمٚمؿ وضمريء قمٚمٞمٝم٤م أي قمغم اعم٘م٤مًم٦م ،أي
أٟمؽ همػم ه٤مئ٥م دم٤مهت قمغم ُم٤م ٓ أقمرومف وٓ يٕمرومف أصح٤مسمؽ.
7

 -سَذٖثََٓا قٝتَِٝبَ ٝ١قٜاٍَ :سَذٖثََٓا َٜضٜ٢ذُ بُِٔ صُسَِٜع ،٣عَِٔ طًَُُِٜٝإَ ايتٖ ،ُٚٞٔ ِٝعَِٔ

ٜأبٔ ٞعُجَُِإَ ايِٖٓٗذٔ ،ٟٚعَِٔ ابََِٔ ٢ظِعُٛدٕ :أ ٖٕٜسَدًُٟا أٜصَا َ َِٔٔ اَِشَأ ٕ٠ٜقٝبًِ ،ٟ١ٜؾٜأٜتَ٢
ايٖٓٔب ٖٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤ؾٜأٜخِبَشَ ُ ،ٙؾٜ ٜأِْ َضٍَ ايًٜ :ُ٘٤أقِِٔ ايصًٖٜا ٜ٠طٜشَ ٜؾ ِٞايَٖٓٗاس٢
َٚصُيٜؿٟا َِٔٔ ايً ٢ٌِٝ٤إ ٖٕ٢ايٞشَظََٓاتٔ ُٜزِٖٔبَِٔ ايظَٖ٦ٚٝاتٔ
ايً ،ٔ٘٤أٜئَٖ ٞزَا قٜاٍَ$ :ئذَُٔٝع ٢أَٖٝتٔٞ

( )1

ؾٜكٜاٍَ ايشٖدٌَُُٜ :ا َسطٍَُٛ

ن)2 (.#ِِ٢ًِّٗٝ

ومقيمف(خ) :ؾٜ ٜأِْ َضٍَ ايً:ُ٘٤
سمٛم ال َِّضمٞمْ َق ْن
ايمشقخ إزهرى :ىم٤مل ؾمٞمد اًمٕمٚمامء واًمٗمحقل ُمقٟٓم٤م اًمِمٞمخ اعمدقمق ُ
ذم "اًمتٗمًػمات إمحدي٦م" حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم وشم٘مدس َ ِ
ايمص َال ةَ﴾ ضمزءأي٦م:
﴿أوم ْؿ َّ
اقمٚمؿ أن أرسمع آي٤مت ذم اًم٘مرآن يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م اًمّمٚمقات اخلٛمس وهذه أوهل٤م وُمٕمٜم٤مه٤م
َِ
ايمص َال َة َؿم َر َ ْدم ايمـ ََّف ِ
ور﴾ يٕمٜمل همدوة وقمِمٞم٦م وم٤مًمٖمدوة صالة اًمٗمجر واًمٕمِمٞم٦م
﴿وأوم ْؿ َّ
﴿و ُزيمَ ًػو ِم ْـ
صالة اًمٔمٝمر واًمٕمٍم واٟمتّم٤مسمف قمغم اًمٔمرف ٕٟمف ُمْم٤مف إًمٞمف َ
ايم َّؾ ْق ِؾ﴾ وهق مجع زًمٗم٦م سمٛمٕمٜمك اًم٘مرب يٕمٜمل ؾم٤مقم٤مت ُمـ اًمٚمٞمؾ ىمريٌ٦م ُمـ آظمر اًمٜمٝم٤مر

)( (1هقد).114:
) (2صحٞمح اًمٌخ٤مرى ()75/1
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َوت ي ْذ ِهبـ ايمسقئ ِ
ِ
َوت﴾اعمراد سم٤محلًٜم٤مت
أي صالة اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء﴿ ،إِ َّن ا َحل ْ َسـ ُ ْ َ َّ
اًمّمٚمقات اخلٛمس وم٢مهن٤م يذهٌـ اًمذٟمقب ويٙمٗمرهن٤م أو اًمٓم٤مقم٤مت ُمٓمٚم ً٘م٤م أو ؾمٌح٤من
اهلل واحلٛمد هلل وٓ إًمف إٓ اهلل واهلل أيمؼم.
 -7بَا

( )

ايصًَٖٜٛاتُ ايٞدَُِعُ نٜؿ٤اسَ  ٠ئًٞدَٜٛاَٜا ٢إرَا صَ ُٖٖٔ٤٬ئ َٛقٞتٔٗ ٖٔ٢ؾِٔ٢
ايٞذََُاعَٔ١

َ
ٚغِٜٝشَٖا( )2

اخل ْٛم ُس َيم َّٗم َ٤مر ٌة ًمِ ْٚم َخ َٓم٤م َي٤م
اًمّم َٚم َق ُ
ات ْ َ
ومقيمف(خ)َ :سم٤مب َّ
ايمشقخ إزهرى :أي :اًمّمٖم٤مئر سمدًمٞمؾ ىمقًمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿُ« :م٤م
اضمتٜمٌ٧م اًمٙمٌ٤مئرش .وهذا ـمرف طمدي٨م روي سمٓمرق ُمتٕمددة قمـ قمٌد اهلل سمـ
ُمًٕمقد وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وأي سمٙمرة -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ-
( )

( )

( )

ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ( :إَٖ ٖٕ٢زٔ ٔٙايصًَٖٜٛاتٔ ايٞدَُِعَ
ايٞشَكٜأ٥لَ نٜؿ٤اسَاتْ ئَُا بَ ََٔٔ َُِٖٔٗٓٝاي ٗزََُْ ٔ ٛا ادِتُٓٔبَتٔ ايٞهٜبَأ٥شُ) رواه "اًمٌزار"
( )7

ُمالضمٞمقن (ت1130ه) ،سمِم٤مور:
) (1اًمتٗمًػمات إمحدي٦م" هقد ،حت٧م أي٦م ،114:صـّ [ 484
اعمٙمتٌ٦م احل ّ٘م٤مٟمٞم٦م].
) (2صحٞمح اًمٌخ٤مرى ()76/1
) (3أظمرضمف اًمٓمؼماٟمك رم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،اًمرىمؿ]148/ 9[ 8740/
) (4أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ رم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء []250/ 9
) (5أظمرضمف اعمت٘مك اهلٜمدى رم يمٜمز اًمٕمامل []318/ 7و قمزاه إمم(طم٥م ـم٥م قمـ أي سمٙمرة).
) (6أظمرضمف اًمٌزار رم ُمًٜمده( اًمٌحر اًمزظم٤مر ) ،اًمرىمؿ ،]121/ 5[1704/وهذا احلدي٨م ٓ
ٟمٕمٚمؿ رواه قمـ اًمٜمٌل هبذا اًمٚمٗمظ إٓ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد وٓ ٟمٕمٚمؿ طمدث سمف قمـ إقمٛمش ُمًٜمدا
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و"اًمٓمؼماين" ذم "اًمٙمٌػم" وومٞمف ص٤مًمح سمـ ُمقؾمك وهق ُمٜمٙمر احلدي٨م.
وقمـ أٟمس قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل« :ايمصؾقات اخلؿس
وايؿعي إلم ايؿعي ىمػورات ظمو زمقـفو مو اصمتـبً ايمؽبوئرش  ،وىم٤مل« :مـ ايؿعي
( )

طمغما إٓ أفمطوهش ىم٤مل :وىم٤مل
ؽموفمي ٓ يقاهمؼفو مسؾؿ وٓ مسؾؿي يسلل الل همقفو ً
( )

رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ«:مثؾ ايمصؾقات ىمؿثؾ نر نمؿرش أي يمثػم
( )

يٖمٛمر ُمـ يدظمٚمف ويٖمٓمٞمف« .زمبوب أضمدىمؿ يغتسؾ ىمؾ يقم همقف خس مرات همقام
( )4

يبؼك مـ دركفش رواه اًمٌزار وومٞمف "زائدة سمـ أي اًمروم٤مد" وهق وٕمٞمػ.
( )

ومؾً ٓ :يٌٕمد أن شمٙمٗمر اًمٙمٌ٤مئر إذا أقم٘م٥م اًمّمالة سمدقم٤مء واؾمتٖمٗم٤مر ويِمٝمد ًمف
ُم٤م روي قمـ أي ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهلل صغم اهلل
شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ي٘مقل« :ايمصؾقات اخلؿس ىمػورة ظمو زمقـفو» صمؿ ىم٤مل رؾمقل اهلل
صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :أرأيً يمق أن رصمال ىمون يمف معتؿؾ زمكم مـزيمف ومعتؿؾف
خسي أنور همنذا اكطؾؼ إلم معتؿؾف فمؿؾ مو ؾموء الل هملصوزمف ايمقؽمخ أو ايمعرق
إٓ ص٤مًمح سمـ ُمقؾمك وهق ًملم احلدي٨م وىمد روى هذا احلدي٨م همػم واطمد قمـ إقمٛمش قمـ
أي وائؾ قمـ قمٌد اهلل ُمقىمقوم٤م.
) (1أظمرضمف أظمرضمف اًمٌزار رم ُمًٜمده  ،اًمرىمؿ.]290/ 2[6492/
) (2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
) (3أظمرضمف اًمٓمؼماٟمك رم اعمٕمجؿ إوؾمط []303/ 6
) (4جمٛمع اًمٌح٤مر (ُ )65/4مٜمف.
) (5أظمرضمف أظمرضمف اًمٌزار رم ُمًٜمده  ،اًمرىمؿ.]290/ 2[6492/

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

149

همؽؾام مر زمـفر انمتسؾ مو ىمون ذيمؽ مـؼقو مـ دركف همؽذيمؽ ايمصؾقات ىمؾام فمؿؾ
طمطقئي أومو ؾموء الل شمؿ صعم صالة اؽمتغػرنمػر يمف مو ىمون ومبؾفو» رواه اًمٌزار،
واًمٓمؼماين ذم إوؾمط واًمٙمٌػم وزاد ومٞمفُ :مثٚمف «صعم صالة اؽمتغػر نمػر الل يمف مو
( )

ىمون ومبؾفو» .وومٞمف قمٌد اهلل سمـ ىمريظ ذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت.

) (1أظمرضمف اًمٓمؼماشمك رم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،اًمرىمؿ]37/ 6[ 5444/
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٭رَإ٢
 -11نٔتَا ُ ا ٜ
 - 7بَا
 - 16بَا

ََا َٜك ٍُٛٝإ٢رَا طَُٔعَ ايَُُٓٞادٟٔ
ٔ صًَٜا  ٠ئَُِٔ ػَاَ٤
بَ َِٔٝن ٌٚٝأٜرَاَْ٢ ِٝ

 - 38بَا إ٢رَا أٝقَُٔٝتِ ايصًٖٜا  ٠ٝؾًٜٜا صًَٜا ٜ٠إ٢ي٤ا ايَُٞهٞتُٛبَٜ١
 - 129بَا

ؾٜطٌِ ٢ايظٗذُٛدٔ

 - 155بَا

ايزٚنٞش ٢بَعِذَ ايصًٖٜأ٠
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 - 1ىمت ُ
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 َزموب َمو َي ُؼ َُودي
َ َ
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 - 7سَذٖثََٓا عَبِذُ ايً ٔ٘٤بُِٔ ُٜٛطُـَ قٜاٍَ :أٜخِبَشََْا ََائو ،٠عَِٔ ابِٔ ٢ػَٔٗا ٕ،
 :ٟأ ٕٖ ٜسَطُ ٍَٛايً ٔ٘٤صًَ٢٤
ٔ َٜضٜ٢ذَ ايًِٝ٤جٔ ،ٚٞعَِٔ أٜبٔ ٞطَعٔٝذٕ ايٞدُ ِذسٚ ٢
عَِٔ عَٜٛا ٔ٤بِ ٢
ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤قٜاٍَ$ :إ٢رَا طَُٔعِتُِِ ايٓٚذَا ،َ٤ؾٜكٛٝيٛٝا َٔ ِجٌَ ََا َٜكٍُٛٝ
ايَ٪ُُٞر)1(.#ُٕٚ

ومقيمف(خ) :ؾٜكٛٝيٛٝا َٔجٌَِ ََا َٜك ٍُٛٝاي٪َ ُُٞر.ُٕٚ
اًمراوي :أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف.
ايمشقخ إزهرى :فم٤مهر ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم هذا ،وُم٤م رواه اًمٌخ٤مري
ٟمٗمًف قمـ إؾمح٤مق يٗمٞمد أٟمف يًتح٥م أن جيٛمع اعمجٞم٥م سملم ىمقًمف طمل قمغم اًمّمالة،
طمل قمغم اًمٗمالح وسملم ىمقًمف ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ وإًمٞمف ذه٥م
اعمح٘مؼ يمامل سمـ مه٤مم ُمـ أئٛمتٜم٤م وم٘مد ٟم٘مؾ قمٜمف اًمٓمحٓم٤موي ُم٤م ٟمّمف :واظمت٤مر اعمح٘مؼ
قمٛمالسم٤مٕطم٤مدي٨م اًمقاردة ومج ًٕم ٤م سمٞمٜمٝم٤م
ذم "اًمٗمتح" اجلٛمع سملم احلٞمٕمٚمتلم واحلقىمٚم٦م ً
ومٗمل ُمًٜمد أي يٕمغم قمـ أي أُم٤مُم٦م قمٜمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ«إذا كودى اظمـودي
يمؾصالة همتحً أزمقاب ايمسامء واؽمتجقى ايمدفموء همؿـ كزل زمف ىمرب أو ؾمدة
همؾقتحر اظمـودي إذا ىمػم ىمػم ،وإذا سمشفد سمشفد وإذا ومول ضمل فمعم ايمصالة ومول ضمل
فمعم ايمصالة .وإذا ومول ضمل فمعم ايمػالح ومول ضمل فمعم ايمػالح شمؿ يؼقل يعـل زمعد مو
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى ()86/1
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يتؿف متوزم ًع و ،ايمؾفؿ رب هذه ايمدفمقة احلؼ اظمستجوب هلو دفمقة احلؼ وىمؾؿي ايمتؼقى
أضمقـو فمؾقفو وأمتـو فمؾقفو وازمعثـو فمؾقفو واصمعؾـو مـ طمقور أهؾفو حمقوكو وموسمـو شمؿ
يسلل الل فمز وصمؾ ضموصمتف» رواه اًمٓمؼماين ذم يمت٤مب اًمدقم٤مء ،وىم٤مل احل٤ميمؿ صحٞمح
اإلؾمٜم٤مد ،ومٝمذا سيح ذم أٟمف ي٘مقل ُمثؾ ُم٤م ي٘مقل ذم مجٞمع اًمٙمٚمامت وٓ ي٘م٤مل إن
آُمرا ٟمٗمًف
ذًمؽ يِمٌف آؾمتٝمزاء ٕٟم٤م ٟم٘مقل ٓ ُم٤مٟمع ُمـ صح٦م اقمتٌ٤مر اعمجٞم٥م هبام ً
وطمْم٤م قمغم اإلضم٤مسم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ صمؿ يتؼمأ
حمريم ُمٜمٝم٤م اًمًقايمـ خم٤مـمًٌ٤م هل٤م طمثً٤م
داقمٞمً ٤م إي٤مه٤م ً٤م
ً
ُمـ احلقل واًم٘مقة وىمد رأيٜم٤م ُمـ ُمِم٤ميخ اًمًٚمقك ُمـ جيٛمع سمٞمٜمٝمام.

( )

ِ
كم ىمُؾ َأ َذ ْاك ِ
وء
َ - 7زموب َزم ْ َ
َكم َص َال ٌ ةظمَ ْـ َؾم َ

( )2

أومقل (ايمشقخ إزهرى) :ىمد ومّمؾ اًمٙمالم ذم هذا اعم٘م٤مم قمغم أطمًـ ُم٤م يرام
اًمِمٞمخ اإلُم٤مم يمامل اًمديـ سمـ اهلامم وقمًك أن أقمٚمؼ قمغم سمٕمض يمالُمف إسم٤مٟم٦م
ًمٚمجقاب قمام اًؽ سمف سمٕمض إصح٤مب ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم ُمٕمرض اًمرد عمتٛمًٙم٤مت
احلٜمٗمٞم٦م وهذا ٟمّمف ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ومٞمام يكم:
«سمتؿي -هؾ يٜمدب ىمٌؾ اعمٖمرب ريمٕمت٤من؟ ذهٌ٧م ـم٤مئٗم٦م إًمٞمف وأٟمٙمره يمثػم ُمـ
اًمًٚمػ وأصح٤مسمٜم٤م وُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمٝمؿ.
اًؽ إوًمقن سمام ذم اًمٌخ٤مري أٟمف ^ ىم٤مل «:صًَٛ٥ا قٜبٌَِ صًَٜا ٔ٠ايَُٞػِش»ٔ ٢

) (1طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم اعمراىمل اًمٗمالح:يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب إذان[،ص ]136
) (2صحٞمح اًمٌخ٤مرى ()87/1
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قٜاٍَ ؾٔ ٞايجٖائجَ« :ٔ١ئَُِٔ ػَا َ٤نٜشَأٖ ٜ١َٝأَٜ ِٕٜتٖدٔزََٖا ايٖٓاغُ طُٖٟٓ١ش  .وذم ًمٗمظ ٕي
( )

داود «صؾقا ومبؾ اظمغرب رىمعتكم» زاد ومٞمف اسمـ طمٌ٤من ذم صحٞمحف «وأن ايمـبل ^
( )

صعم ومبؾ اظمغرب رىمعتكمش( ) وحلدي٨م أٟمس ذم اًمّمحٞمحلم «نٜإَ ايَ٪ُُٞر ُٕٚإ٢رَا أٜرَٖٕ،
قٜاَّ َْاغْ َِٔٔ أٜصِشَا ٔ ايٖٓبٔ ٚٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًََٜ َِ٤بِتَذٔسَُٕٚ

ايظَٖٛاس)4 (،َٟ٢

ؾَٜٝشِنٜعَُٕ ٛ

سَنٞعَتَ ٢ِٔٝسَنٞعَتَ ،٢ِٔٝسَتٖ ٢إ ٖٕ٢ايشٖدٌَُ ايَ ٞػشٜ٢بَ ،يَٜٝذِخٌُُ ايَُٞظِذٔذَ ،ؾَٜٝشِظٔبُ أ ٖٕٜايصٖ ٜ٠ٜ٬قٜذِ

صًَُِّٝتِ َِٔٔ نٜجِشَُٜ ََِٔ ٔ٠صًََُِّ٢ٗٝا.)5 (#
اجلقاب اًمٕم٤مرو٦م سمام ذم أي داود قمـ ـم٤موس ىم٤مل ؾمئؾ اسمـ قمٛمر قمـ
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى ،رىمؿ احلدي٨م)158/1( 1183/
) (2أظمرضمف أسمق داود رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب اًمّمالة ىمٌؾ اعمٖمرب ،اًمرىمؿ1[1281 /
]410/
) (3أظمرضمف اسمـ طمٌ٤من رم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ُمقاىمٞم٧م اًمّمالة ،اًمرىمؿ4[1588 /
]457/
) (4أظمرضمف اًمٌخ٤مرى رم صحٞمحف ،وًمٗمٔمف$عَِٔ أَْٜع ٢بََِٔ ٢ائوٕ قٜاٍَ :نٜإَ ايَ٪ُُٞر ُٕٚإ٢رَا أٜرَٖٕ،
د ُشزَ ايٖٓبٔٗٞ
قٜاَّ َْاغْ َِٔٔ أٜصِشَا ٔ ايٖٓبٔ ٚٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًََٜ َِ٤بِتَذٔسُ َٕٚايظَٖٛاس ،َٟ٢سَتِٖ َٜ ٢
صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ ِِ َُٖٚ َِ٤نٜزَئوُٜ ،ٜصًَ َٕٛ٥ايشٖنٞعَتَ ٢ِٔٝقٜبٌَِ ايِ َُٞػشَٚ ،ٔ ٢يَٜ ِِٜه ِٔٝبَ َِٔٝا ٞيأٜرَإ٢
َٚا ٞيإ٢قٜاََ ٔ١ػَ #ْ٤ِٞرىمؿ احلدي٨م]37/ 2[ 625/
) (5أظمرضمف اعمًٚمؿ رم صحٞمحف ،وًمٗمٔمف«عَِٔ أَْٜع ٢بََِٔ ٢ائوٕ قٜاٍَ :نٖٓٝا بٔايَُٞذٜٔ ،ٔ١َٜٓؾإ٢رَا أٜرٖ َٕ
ٌ
ايَ٪ُُٞر ُٕٚئصَ ٔ٠ٜ٬ايِ َُٞػش ،ٔ ٢ابِتَذَسُٚا ايظَٖٛاس ،َ٣٢ؾَٜٝشِنٜعُ َٕٛسَنٞعَتَ ٢ِٔٝسَنٞعَتَ ،٢ِٔٝسَتٖ ٢إ ٖٕ٢ايشٖدُ َ
ايَ ٞػشٜ٢بَ ،يَٜٝذِخٌُُ ايَُٞظِذٔذَ ،ؾَٜٝشِظٔبُ أ ٖٕٜايصٖ ٜ٠ٜ٬قٜذِ صًَُِّٝتِ َِٔٔ نِ ٜجشَُٜ ََِٔ ٔ٠صًََُِّ٢ٗٝا .#رىمؿ
احلدي٨م]212/ 2[ 1976/
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اًمريمٕمتلم ،ىمٌؾ اعمٖمرب وم٘م٤مل« :مو رأيً أضمدً ا فمعم فمفد رؽمقل الل ^ يصؾقفام
ورطمص دم ايمرىمعتكم زمعد ايمعٌم» ؾمٙم٧م قمٜمف أسمق داود واعمٜمذري سمٕمده ذم خمتٍمه
وهذا شمّمحٞمح ويمقن قم٤مروف ذم اًمٌخ٤مري ٓ يًتٚمزم شم٘مديٛمف سمٕمد اؿمؽمايمٝمام ذم
اًمّمح٦م سمؾ يٓمٚم٥م اًمؽمضمٞمح ُمـ ظم٤مرج وىمقل ُمـ ىم٤مل أصح إطم٤مدي٨م ُم٤م ذم
اًمّمحٞمحلم صمؿ ُم٤م اٟمٗمرد سمف اًمٌخ٤مري صمؿ ُم٤م اٟمٗمرد سمف ُمًٚمؿ صمؿ ُم٤م اؿمتٛمؾ قمغم
ذـمٝمام ُمـ همػممه٤م صمؿ ُم٤م اؿمتٛمؾ قمغم ذط أطمدمه٤م حتٙمؿ ٓ جيقز اًمت٘مٚمٞمد ومٞمف إذ
إصحٞم٦م ًمٞمس إٓ ٓؿمتامل رواهتام قمغم اًمنموط اًمتل اقمتؼمه٤م وم٢مذا ومرض وضمقد
شمٚمؽ اًمنموط ذم رواة طمدي٨م ذم همػم اًمٙمت٤مسملم أومال يٙمقن ًمٚمحٙمؿ سم٠مصح ّٞم٦م ُم٤م ذم
اًمٙمت٤مسملم قملم اًمتحٙمؿ صمؿ طمٙمٛمٝمام أو أطمدمه٤م سم٠من اًمراوي اعمٕملم جمتٛمع شمٚمؽ
اًمنموط ًمٞمس مم٤م ي٘مٓمع ومٞمف سمٛمٓم٤مسم٘م٦م اًمقاىمع ومٞمجقز يمقن اًمقاىمع ظمالومف .وىمد
أظمرج ُمًٚمؿ قمـ يمثػم ذم يمت٤مسمف ممـ مل يًٚمؿ ُمـ همقائؾ اجلرح ويمذا ذم اًمٌخ٤مري
مج٤مقم٦م شمٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ ومدار إُمر ذم اًمرواة قمغم اضمتٝم٤مد اًمٕمٚمامء ومٞمٝمؿ ويمذا ذم اًمنموط
طمتك أن ُمـ اقمتؼم ذـمً٤م وأًمٖم٤مه آظمر يٙمقن ُم٤م رواه أظمر مم٤م ًمٞمس ومٞمف ذًمؽ
اًمنمط قمٜمده ُمٙم٤مومئً٤م عمٕم٤مروف اعمِمتٛمؾ قمغم ذًمؽ اًمنمط ويمذا ومٞمٛمـ وٕمػ راو ًي٤م
ووصم٘مف أظمرٟ ،مٕمؿ شمًٙمـ ٟمٗمس همػم اعمجتٝمد وُمـ مل خيؼم أُمر اًمراوي سمٜمٗمًف إمم ُم٤م
اضمتٛمع قمٚمٞمف إيمثر.
أُم٤م اعمجتٝمد ذم اقمتٌ٤مر اًمنمط وقمدُمف واًمذي ظمؼم اًمراوي ومال يرضمع إٓ إمم
رأي ٟمٗمًف وإذ ىمد صح طمدي٨م اسمـ قمٛمر قمٜمدٟم٤م قم٤مرض ُم٤م صح ذم اًمٌخ٤مري صمؿ
يؽمضمح هق سم٠من قمٛمؾ أيم٤مسمر اًمّمح٤مسم٦م يم٤من قمغم ووم٘مف يم٠مي سمٙمر وقمٛمر طمتك هنك

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

155

إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل قمٜمٝمام ومٞمام رواه أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمـ مح٤مد سمـ أي ؾمٚمٞمامن قمٜمف أٟمف هنك
قمٜمٝمام وىم٤مل :إن رؾمقل اهلل ^ وأسم٤م سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام مل يٙمقٟمقا
طمًٜم يم ام ادقم٤مه سمٕمْمٝمؿ شمرضمح قمغم ذًمؽ اًمّمحٞمح هبذا وم٢من
يّمٚمقهنام ،سمؾ ًمق يم٤من ً٤م
فمٜم .
وصػ احلًـ واًمّمحٞمح واًمْمٕمٞمػ إٟمام هق سم٤مقمتٌ٤مر اًمًٜمد ً٤م
أُم٤م ذم اًمقاىمع ومٞمجقز همٚمط اًمّمحٞمح وصح٦م اًمْمٕمٞمػ وقمـ هذا ضم٤مز ذم
احلًـ أن يرشمٗمع إمم اًمّمح٦م إذا يمثرت ـمرىمف واًمْمٕمٞمػ يّمػم طمج٦م سمذًمؽ ٕن
شمٕمدده ىمريٜم٦م قمغم صمٌقشمف ذم ٟمٗمس إُمر َوم ِٚمؿ ٓ جيقز ذم اًمّمحٞمح اًمًٜمد أن يْمٕمػ
سم٤مًم٘مريٜم٦م اًمداًم٦م قمغم وٕمٗمف ذم ٟمٗمس إُمر .واحلًـ أن يرشمٗمع إمم اًمّمح٦م سم٘مريٜم٦م
أظمرى يمام ىمٚمٜم٤مه ُمـ قمٛمؾ أيم٤مسمر اًمّمح٤مسم٦م قمغم وومؼ ُم٤م ىمٚمٜم٤مه وشمريمٝمؿ عم٘مت٣م ذًمؽ
احلدي٨م ويمذا أيمثر اًمًٚمػ وُمٜمٝمؿ ُم٤مًمؽ ٟمجؿ احلدي٨م وُم٤م زاده اسمـ طمٌ٤من قمغم ُم٤م
ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ أن اًمٜمٌل ^ صالمه٤م ٓ يٕم٤مرض ُم٤م أرؾمٚمف اًمٜمخٕمل ُمـ أٟمف ^
مل يّمٚمٝمام جلقاز يمقن ُم٤م صاله ىمْم٤مء قمـ رء وم٤مشمف وهق اًمث٤مسم٧م روى اًمٓمؼماين ذم
ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل «ؽمليمـو كسوء رؽمقل الل ^ هؾ رأيتـ رؽمقل الل
^ يصقم ايمرىمعتكم ومبؾ اظمغرب همؼؾـ ٓ نمغم أم ؽمؾؿي ومويمً صالهو فمـدي مرة
همسليمتف مو هذه ايمصالة؟ همؼول ^ كسقً ايمرىمعتكم ومبؾ ايمعٌم همصؾقتفام أنش
ومٗمل ؾم١ماهل٤م ًمف ^ وؾم١مال اًمّمح٤مسم٦م ٟمً٤مءه يمام يٗمٞمده ىمقل ضم٤مسمر ؾم٠مًمٜم٤م ٓ ؾم٠مًم٧م ٓ
يٗمٞمد أهنام همػم ُمٕمٝمقدشملم ُمـ ؾمٜمتف ويمذا ؾم١ماهلؿ ٓسمـ قمٛمر وم٢مٟمف مل يٌتدئ
( )

)( (1يمذا ذم اًمٜمًخ٦م اًمتل سم٠ميديٜم٤م سمٖمػم ذيمر يمٚمٛم٦م "ُم٤م" واًمّمقاب ُم٤م يٗمٞمد)
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اًمتحدي٨م سمف ،سمؾ عم٤م ؾمئؾ واًمذي ئمٝمر أن ُمثػم ؾم١ماهلؿ فمٝمقر اًمرواي٦م هبام ُمع قمدم
ُمٕمٝمقديتٝمام ذم ذًمؽ اًمّمدر وم٠مضم٤مب ٟمً٤مءه اًماليت يٕمٚمٛمـ ُمـ قمٚمٛمف ُم٤م ٓ يٕمٚمٛمف
أيْم٤م.
همػمهـ سم٤مًمٜمٗمل قمٜمف وأضم٤مب اسمـ قمٛمر سمٜمٗمٞمف قمـ اًمّمح٤مسم٦م ً
وُم٤م ىمٞمؾ اعمثٌ٧م أومم ُمـ اًمٜم٤مذم ومٞمؽمضمح طمدي٨م أٟمس قمغم طمدي٨م اسمـ قمٛمر
ًمٞمس سمٌمء وم٢من احلؼ قمٜمد اعمح٘م٘ملم أن اًمٜمٗمل إذا يم٤من ُمـ ضمٜمس ُم٤م يٕمرف سمدًمٞمٚمف
يم٤من يم٤مإلصمٌ٤مت ومٞمٕم٤مروف وٓ ي٘مدم هق قمٚمٞمف – وذًمؽ ٕن شم٘مديؿ رواي٦م اإلصمٌ٤مت
قمغم رواي٦م اًمٜمٗمل ًمٞمس إٓ ٕن ُمع راويف زي٤مدة قمٚمؿ سمخالف اًمٜمٗمل إذ ىمد يٌٜمل
راويف إُمر قمغم فم٤مهر احل٤مل ُمـ اًمٕمدم عم٤م مل يٕمٚمؿ سم٤مـمٜمف وم٢مذا يم٤من اًمٜمٗمل ُمـ ضمٜمس
ُم٤م يٕمرف شمٕم٤مرو٤م ٓسمتٜم٤مء يمؾ ُمٜمٝمام طمٞمٜمئذ قمغم اًمدًمٞمؾ وإٓ ومٜمٗمس يمقن ُمٗمٝمقم
اعمروي ُمثٌتً٤م ٓ ي٘ميض اًمت٘مديؿ إذ ىمد يٙمقن اعمٓمٚمقب ذم اًمنمع اًمٕمدم يمام ىمد يٙمقن
اعمٓمٚمقب ذم اًمنمع اإلصمٌ٤مت وا٤مم حت٘مٞم٘مف ذم أصقل أصح٤مسمٜم٤م وطمٞمٜمئذ ٓ ؿمؽ أن
هذا اًمٜمٗمل يمذًمؽ وم٢مٟمف ًمق يم٤من احل٤مل قمغم ُم٤م ذم رواي٦م أٟمس مل خيػ قمغم اسمـ قمٛمر،
سمؾ وٓ قمغم أطمد ممـ يقافم٥م اًمٗمرائض ظمٚمػ رؾمقل اهلل ^ ،سمؾ وٓ قمغم ُمـ مل
يقافم٥م سمؾ حييه٤م ظمٚمٗمف أطمٞم٤مٟمً٤م ،صمؿ اًمث٤مسم٧م سمٕمد هذا هق ٟمٗمل اعمٜمدوسمٞم٦م أُم٤م صمٌقت
اًمٙمراه٦م ومال إٓ أن يدل دًمٞمؾ آظمر وُم٤م ذيمر ُمـ اؾمتٚمزام شم٠مظمػم اعمٖمرب وم٘مد ىمدُمٜم٤م
ُمـ "اًم٘مٜمٞم٦م" اؾمتثٜم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ واًمريمٕمت٤من ٓ شمزيد قمغم اًم٘مٚمٞمؾ إذا دمقز ومٞمٝمامش .اٟمتٝمك
ُم٤م ذم ومتح اًم٘مدير.

( )

) (1ذح ومتح اًم٘مدير []445-446/ 1
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ومقيمف(ص٤مطم٥م اًمٗمتح اًم٘مدير) :ويمقن ُمٕم٤مروف ذم اًمٌخ٤مري ٓ يًتٚمزم شم٘مديٛمف سمٕمد
اؿمؽمايمٝمام ذم اًمّمح٦م.
أومقل(ايمشقخ إزهرى) :وهبذا طمّمؾ اجلقاب قمام ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمٜمقوي وطمٙم٤مه
اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م سمٕمد هد احلدي٨م اعمذيمقر قمـ أي داود ،ىم٤مل اًمٜمقوي ذم
" اخلالص٦م "  :إؾمٜم٤مده طمًـ ىم٤مل  :وأضم٤مب اًمٕمٚمامء قمٜمف سم٠مٟمف ٟمٗمل ومت٘مدم رواي٦م
اعمثٌ٧م وًمٙمقهن٤م أصح وأيمثر رواة وعم٤م ُمٕمٝمؿ ُمـ قمٚمؿ ُم٤م مل يٕمٚمٛمف اسمـ قمٛمر اٟمتٝمك .
( )

أومقل(ايمشقخ إزهرى) :أُم٤م ىمقًمف ومت٘مدم رواي٦م اعمثٌ٧م ومٚمٞمس إُمر يمام ىم٤مل قمغم
أظمػما ذم يمالم اإلُم٤مم اسمـ اهلامم وأُم٤م ىمقًمف وًمٙمقهن٤م
إـمالىمف وؾمٞم٠ميت اجلقاب قمٜمف
ً
أصح ومٛمٛمٜمقع قمغم أن هٝمٜم٤م شمداوم ًٕم٤م سملم صدر يمالُمف وسملم هذه اجلٛمٚم٦م إظمػمة
طمٞم٨م ىم٤مل إؾمٜم٤مده طمًـ وىم٤مل هٜم٤م ًمٙمقهن٤م أصح .وهذا اقمؽماف سم٠من طمدي٨م أي
داود صحٞمح ومت٘مديؿ ُمٕم٤مروف سمٛمجرد يمقٟمف ذم اًمٌخ٤مري ذم حمؾ اعمٜمع يمام قمٚمٛم٧م
أيْم٤م
ُمـ اًمٗمتح وأُم٤م ىمقًمف عم٤م ُمٕمٝمؿ ُمـ قمٚمؿ ُم٤م مل يٕمٚمٛمف اسمـ قمٛمر .اٟمتٝمك .ومٛمٛمٜمقع ً
ويمٗمك سم٘مقل اسمـ قمٛمر ُم٤م رأي٧م أطمدً ا قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل ^ يّمٚمٞمٝمام ؾمٜمدً ا وم٢مٟمام
سمٜمل إُمر قمغم أٟمف مل يِم٤مهد أطمدً ا قمغم قمٝمده ^ يّمٚمٞمٝمام وهذا يمام شمرى ؿمٝم٤مدة
قمغم مجٞمع إصح٤مب سم٠مهنؿ مل يّمٚمقا ه٤مشملم اًمريمٕمتلم ويمقن اسمـ قمٛمر مل يٕمٚمؿ هذا
اًمّمٜمٞمع قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمع ؿمٝمقد اجلامقم٦م وطمرصف وشمتٌٕمف اًمٌ٤مًمغ ًمًٜمـ
اًمٜمٌل ^ ذم هم٤مي٦م ُمـ اًمٌٕمد قمغم أن اسمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ًمٞمس وطمٞمداً ذم
)ٟ (1مّم٥م اًمراي٦م []87/ 2
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هذا ومٕمـ ىمري٥م شم٘مػ قمغم ؾمٞمدٟم٤م ضم٤مسمر وشمٓمٚمع قمغم ُم٤م وىمع ُمٜمف ُمـ ؾم١ماًمف ،سمؾ
وؾم١مال اًمّمح٤مسم٦م طمٞم٨م ىم٤مل ؾم٠مًمٜم٤م يمام ؾمٞم٠ميت ذم اًمٗمتح أزواج اًمٜمٌل ^ وُم٤م
أضمٌٜمٝمؿ مم٤م يدل قمغم يمقن هذه اًمّمالة همػم ُمٕمٝمقدة طمتك قمٜمد أيم٤مسمر اًمّمح٤مسم٦م يمام
ؾمٞم٠ميت وإذا يم٤من اًمًٚمػ ُم٤م قمٝمدوا هذه اًمّمالة ،سمؾ أٟمٙمروه٤م ومامذا جيدي يمثرة
رواهت٤م ومم٤م ٓ ي٘م٣م ُمٜمف اًمٕمج٥م أهنؿ يًتدًمقن سمٙمثرة رواهت٤م ويذه٥م قمٜمٝمؿ
ُمٕم٤مرو٦م ُم٤م رووه ُمـ إظمٌ٤مر سمٕمْمٝم٤م ُمع سمٕمض ومٗمل ٟمّم٥م اًمراي٦م سمٕمد طمدي٨م
أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ أٟمس ىم٤مل :يم٤من اعم١مذن إذا أذن ًمّمالة اعمٖمرب ىم٤مم
ٟم٤مس ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل ^ ُم٤م ٟمّمف« :وذم ًمٗمظ عمًٚمؿ قمٜمف ىم٤مل « :يمٜم٤م ٟمّمكم قمغم
قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ريمٕمتلم سمٕمد همروب اًمِمٛمس ىمٌؾ صالة
اعمٖمرب وم٘مٚم٧م ًمف  :أيم٤من رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يّمٚمٞمٝمام ؟ ىم٤مل  :يم٤من
يراٟم٤م ٟمّمٚمٞمٝمام ومٚمؿ ي٠مُمرٟم٤م ومل يٜمٝم٤مٟم٤م اٟمتٝمك ش .
( )

وأٟم٧م ظمٌػم سم٠من هذا يٕم٤مرض ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ قمٌد اهلل سمـ
سمريدة قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل ^( :صؾقا ومبؾ اظمغرب
رىمعتكم) .وىم٤مل ذم اًمث٤مًمث٦م (ظمـ ؾموء طمشقي أن يتخذهو ايمـوس ؽمـي) ويٕم٤مرض هذا
ىم٤مئال
اعمروي ُم٤م قمـ سمريدة ٟمٗمًف وأورده ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م سمٕمد إيراده طمدي٨م أٟمس ً
«وقم٤مروٝم٤م طمدي٨م سمريدة أٟمف قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل « :زمكم ىمؾ أذاككم صالة إٓ
اظمغربش اٟمتٝمكش  .وىم٤مل«:واخلّمقم جيٞمٌقن  :سم٠من رواي٦م اعمثٌ٧م ُم٘مدُم٦م قمغم اًمٜم٤مذم

)ٟ (1مّم٥م اًمراي٦م [( .]87/ 2يمذا ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م سم٤مإلؿمٌ٤مع وًمٕمؾ اًمّمقاب "مل يٜمٝمٜم٤م") ُمٜمف.
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ُمع أن رواي٦م اإلصمٌ٤مت أصح واهلل أقمٚمؿش

( )

أومقل(ايمشقخ إزهرى) :أُم٤م ىمقًمف اخلّمقم جيٞمٌقن سم٠من رواي٦م اعمثٌ٧م ُم٘مدُم٦م قمغم
اًمٜم٤مذم وم٘مد شمٙمٗمؾ سمرد هذا اجلقاب اإلُم٤مم يمامل اًمديـ اسمـ اهلامم ومال ٟمٓمٞمؾ سم٢ميراده
وٟمِمػم قمغم اًم٘م٤مرئ سمٛمراضمٕم٦م "اًمٗمتح" ذم حمٚمف وأُم٤م ىمقًمف طمٙم٤مي٦م قمـ اخلّمقم إن
رواي٦م اإلصمٌ٤مت أصح ومٝمذا اقمؽماف سم٠من طمدي٨م سمريدة صحٞمح يمام ٓ خيٗمك وًمٙمٜمف
ىمد يٕمٙمر قمغم هذا ُم٤م أورده ذم "ٟمّم٥م اًمراي٦م" وه٠مٟمذا أٟم٘مؾ ًمؽ احلدي٨م ُمـ
ٟمّم٥م اًمراي٦م أوًٓ صمؿ أشمٌٕمف سمام أورد قمٚمٞمف آظمراً ىم٤مل اإلُم٤مم اًمزيٚمٕمك ذم "ٟمّم٥م
اًمراي٦م" طمدي٨م آظمر:
« أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل صمؿ اًمٌٞمٝم٘مل ذم " ؾمٜمٜمٝمام " قمـ طمٞم٤من سمـ قمٌٞمد اهلل
اًمٕمدوي طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ سمريدة قمـ أسمٞمف ىم٤مل  :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و
ؾمٚمؿ  " :إن قمٜمد يمؾ أذاٟملم ريمٕمتلم ُم٤م ظمال اعمٖمرب " اٟمتٝمك  .ورواه اًمٌزار ذم "
ُمًٜمده " وىم٤مل ٟ ٓ :مٕمٚمؿ رواه قمـ اسمـ سمريدة إٓ طمٞم٤من سمـ قمٌٞمد اهلل وهق رضمؾ
ُمِمٝمقر ُمـ أهؾ اًمٌٍمة ٓ سم٠مس سمف اٟمتٝمك يمالُمف  .وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ذم " اعمٕمروم٦م " :
أظمٓم٠م ومٞمف طمٞم٤من سمـ قمٌٞمد اهلل ذم اإلؾمٜم٤مد  .واعمتـ مجٞمٕم٤م أُم٤م اًمًٜمد  :وم٠مظمرضم٤مه ذم "
اًمّمحٞمحلم " قمـ ؾمٕمٞمد اجلريري  .ويمٝمٛمس قمـ قمٌد اهلل سمـ سمريدة قمـ قمٌٞمد اهلل

)ٟ (1مّم٥م اًمراي٦م []87/ 2

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

161

سمـ ُمٖمٗمؾ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ىم٤مل  " :سملم يمؾ أذاٟملم صالة ىم٤مل ذم
اًمث٤مًمث٦م " عمـ ؿم٤مء "  .وأُم٤م اعمتـ  :ومٙمٞمػ يٙمقن صحٞمح٤م وذم رواي٦م اسمـ اعمٌ٤مرك قمـ
يمٝمٛمس ذم هذا احلدي٨م ىم٤مل  :ويم٤من اسمـ سمريدة يّمكم ىمٌؾ اعمٖمرب ريمٕمتلم وذم
رواي٦م طمًلم اعمٕمٚمؿ قمـ قمٌد اهلل سمـ سمريدة قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ ىم٤مل  :ىم٤مل رؾمقل
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ  " :صٚمقا ىمٌؾ اعمٖمرب ريمٕمتلم " وىم٤مل ذم اًمث٤مًمث٦م  " :عمـ
ؿم٤مء ظمِمٞم٦م أن يتخذه٤م اًمٜم٤مس ؾمٜم٦م " رواه اًمٌخ٤مري ذم " صحٞمحف " اٟمتٝمك  .وذيمر
اسمـ اجلقزي هذا احلدي٨م ذم " اعمقوققم٤مت " وٟم٘مؾ قمـ اًمٗمالس أٟمف ىم٤مل  :يم٤من
طمٞم٤من هذا يمذاسم٤م اٟمتٝمكش
أقول(الشيخ األزهرى

( )

) :ىمقل اًمٌزار ذم طمٞم٤من سمـ قمٌٞمد اهلل اًمٕمدوي أٟمف رضمؾ ُمِمـٝمقر

ٓ سم٠مس سمف أدٟمـك ُمـ٤م يٗمٝمـؿ ُمــ هـذا اًمٙمـالم شمقصمٞمـؼ هـذا اًمـراوي وذم طم٤مؿمـٞم٦م
اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد "ًمٙمٜمف اظمتٚمط" ( ) وذيمـره اسمــ قمـدي ذم
"اًمْمٕمٗم٤مء" اٟمتٝمك وطمٞم٤من هذا همػم اًمذي يمذسمف اًمٗمالس .ذاك طمٞمـ٤من سمــ قمٌـد اهلل
سم٤مًمتٙمٌػم أسمق ضمٌٚم٦م اًمدارُمل وهذا طمٞم٤من سمـ قمٌٞمد اهلل سم٤مًمتّمٖمػم أسمق زهػم اًمٌٍمي.
ذيمرمه٤م ذم اعمٞمزان .وىم٤مل ذم شمرمجـ٦م اًمٌٍمـي ىمـ٤مل اًمٌخـ٤مري ذيمـر اًمّمـٚم٧م قمٜمـف
آظمتالط ويمذا ذم اًمٚمً٤من وزاد ذم شمرمج٦م اًمٌٍمي وىمـ٤مل أسمـق طمـ٤مشمؿ "صـدوق"
وىم٤مل إؾمح٤مق سمـ راهقيف رضمؾ "صدوق" ذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت وىمـ٤مل اسمــ

)ٟ (1مّم٥م اًمراي٦م [.]87/ 2
) (2جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد []273/ 2
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طمزم "جمٝمقل" ومٚمؿ يّم٥م اٟمتٝمك ) ( .أُم٤م ٓمئ٦م اًمٌٞمٝم٘مل( ) ذم اإلؾمـٜم٤مد ومٗمـل حمـؾ
اعمٜمع وهم٤مي٦م ُم٤م هٜم٤م أن سمريدة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف روى هذا احلدي٨م شم٤مرة قمـ قمٌـد
اهلل سمـ ُمٖمٗمؾ قمـ اًمٜمٌل ^ وشم٤مرة رومٕمـف سمٜمٗمًـف إمم اًمٜمٌـل ^ وم٤محلـدي٨م ُمـروي
سمقضمٝملم ومتخٓمئ٦م اًمٌٞمٝم٘مل راويف ذم اًمًـٜمد ًمٕمـؾ ُمٜمِمـ٠مه٤م شم٘مـديؿ ؾمـٜمد اًمٌخـ٤مري
وُمًٚمؿ وىمد ؾمٛمٕم٧م ذم شم٘مديؿ طمدي٨م قمـغم طمـدي٨م سمٛمجـرد يمقٟمـف ذم صـحٞمح
اًمٌخ٤مري أو ُمًٚمؿ ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمـ "اًمٗمتح" ومتذيمره وأُم٤م ٓمئتف ذم اعمتـ ُمـ أضمـؾ
أيْم٤م إذ ذم ُمثـؾ هـذا اعم٘مـ٤مم
ُمٕم٤مرو٦م ومٕمؾ سمريدة ُم٤م ىم٤مًمف قمـ اًمٜمٌل ^ ومٖمػم ؾم٤مئغ ً
ي٘مدم اًم٘مقل قمغم اًمٗمٕمؾ ويْمٛمحؾ اًمٗمٕمؾ قمـ ُمٕم٤مرو٦م اًم٘مقل ومٙم٤من ُمــ اجلـدير
ُمٕم٤مرو٤م عم٤م روي ُمـ ىمقًمف قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل
سم٠من يْمٕمػ ُم٤م روي ُمـ ومٕمؾ سمريدة
ً
شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يمٞمػ وىمد شم٠ميد اًم٘مقل سمٛمقاوم٘م٦م ُم٤م قمٚمٞمف اًمًٚمػ ُمـ قمدم اًمٕمٝمـد
هبذه اًمّمالة سمؾ وإٟمٙم٤مره٤م وشمذيمر ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم اسمـ اهلامم هٜم٤م وٟمّمف:
فمٜم أُم٤م ذم
« وم٢من وصػ احلًـ واًمّمحٞمح واًمْمٕمٞمػ إٟمام هق سم٤مقمتٌ٤مر اًمًٜمد ً٤م
اًمقاىمع ومٞمجقز همٚمط اًمّمحٞمح وصح٦م اًمْمٕمٞمػ وقمـ هذا ضم٤مز ذم احلًـ أن
يرشمٗمع إمم اًمّمح٦م إذا يمثرت ـمرىمف واًمْمٕمٞمػ يّمػم طمج٦م سمذًمؽٕ ،ن شمٕمدده
)ً (1مً٤من اعمٞمزان []370/ 2
)ً (2مٗمٔمف« :وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل شمٙمٚمٛمقا ومٞمفش ًمً٤من اعمٞمزان]370/ 2[ ،
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ىمريٜم٦م قمغم صمٌقشمف ذم ٟمٗمس إُمر ومٚمؿ ٓ جيقز ذم اًمّمحٞمح اًمًٜمد أن يْمٕمػ سم٤مًم٘مريٜم٦م
اًمداًم٦م قمغم وٕمٗمف ذم ٟمٗمس إُمر واحلًـ أن يرشمٗمع إمم اًمّمح٦م سم٘مريٜم٦م أظمرى يمام
ىمٚمٜم٤مه ُمـ قمٛمؾ أيم٤مسمر اًمّمح٤مسم٦م قمغم وومؼ ُم٤م ىمٚمٜم٤مه وشمريمٝمؿ عم٘مت٣م ذًمؽ احلدي٨م
ويمذا أيمثر اًمًٚمػ وُمٜمٝمؿ ُم٤مًمؽ ٟمجؿ احلدي٨مش .
( )

أومقل(ايمشقخ إزهرى) :شم٠مُمؾ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف اعمذيمقر دمد ومٞمف
ُم٤م ي١ميد ىمقل سمريدة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وهق ىمقًمف ذم آظمر احلدي٨م ومل يٙمـ سملم
إذان واإلىم٤مُم٦م رء وهذا يمام شمرى ضمٕمؾ اعمتـ ُمْمٓمر ًسم٤م آظمره ُمع أوًمف قمغم أٟمف
ي١ميد سمٔم٤مهره ُم٤م ورد ُمـ صمٜمٞم٤م اعمٖمرب ذم ىمقل سمريدة ًمذا ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل «وىمٞمؾ:
طمدي٨م اًمٌ٤مب قمغم فم٤مهره ،وىمقًمف :ومل يٙمـ سمٞمٜمٝمام رء ،يدل قمغم أن قمٛمقم ىمقًمف:
«زمكم ىمؾ أذاككم صالة» خمّمقص سم٤معمٖمرب ،وم٢مهنؿ مل يٙمقٟمقا يّمٚمقن سمٞمٜمٝمام ،سمؾ
يم٤مٟمقا ينمقمقن ذم اًمّمالة ذم أصمٜم٤مء إذان ويٗمرهمقن ُمع ومراهمف ،وي١ميد ذًمؽ
طمدي٨م سمريدة اعمذيمقر قمـ ىمري٥م ،وم٢من ومٞمف اؾمتثٜم٤مء اعمٖمرب يمام ذيمرٟم٤م -.إمم أن
ىم٤مل -وادقمك سمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م ٟمًخٝمام ٕن ذًمؽ يم٤من ذم أول إُمر عم٤م هنل قمـ
اًمّمالة سمٕمد اًمٕمٍم طمتك شمٖمرب ،صمؿ ٟمدب اعمٌ٤مدرة إمم اعمٖمرب ذم أول وىمتٝم٤م ،ومٚمق
اؾمتٛمرت اعمقافمٌ٦م قمغم آؿمتٖم٤مل سمٖمػمه٤م ًمٙم٤من ذًمؽ ذريٕم٦م إمم خم٤مًمٗم٦م إدراك أول
وىمتٝم٤م وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ دقمقى اًمٜمًخ ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م.ىمٚم٧م :يًت٠مٟمس ًمت٠ميٞمد ىمقل هذا

) (1ذح ومتح اًم٘مدير []446/ 1
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اًم٘م٤مئؾ سمام رواه أسمق داود قمـ ـم٤موس ،ىم٤مل ؾمئؾ اسمـ قمٛمر قمـ اًمريمٕمتلم ىمٌؾ
اعمٖمرب؟ وم٘م٤ملُ :م٤م رأي٧م أطمدً ا قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل ^ ،يّمٚمٞمٝمام .وىم٤مل أسمق سمٙمر
اسمـ اًمٕمري :اظمتٚمػ اًمّمح٤مسم٦م ومٞمف ،ومل يٗمٕمٚمف أطمد سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م ،ريض اهلل شمٕم٤ممم
قمٜمٝمؿ وىم٤مل اًمٜمخٕمل :إهن٤م سمدقم٦م ،وروي قمـ اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م ومج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م
أهنؿ يم٤مٟمقا ٓ يّمٚمقهنام.

( )

إن ومقؾ :اًمٜمٗمل ذم ىمقًمف ومل يٙمـ سملم إذان ....اًمخ حمٛمقل قمغم اعمٌ٤مًمٖم٦م ومال
اوٓمراب.
ومؾـو :ؾمٚمٛمٜم٤م وًمٙمـ هذا اعمٕم٤مرض سمٛمرأى ُمٜمؽ ًمٞمس دوٟمف طمج٤مب ومام هق
اجلقاب ويمٗمك هبذا ؿم٤مهدً ا ًم٘مقل سمريدة ومٙم٤من ُم٤مذا إن مل يت٤مسمع قمغم هذه اًمزي٤مدة وىمد
ُم٣م قمغم ووم٘مٝم٤م قمٛمؾ اًمًٚمػ وأيم٤مسمر إصح٤مب ومال هيٛمؽ ُم٤م وىمع هٜم٤م ذم
ُمٕمرض ٓمئ٦م ُمتـ سمريده ذم "شمٜمزيف اًمنميٕم٦م" ُمـ ىمقًمف طمٙم٤مي٦م قمـ اًمٌٞمٝم٘مل وأشمك
سمزي٤مدة مل يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م .هذا وُم٤م ورد ذم "شمٜمزيف اًمنميٕم٦م" طمٙم٤مي٦م قمـ اسمـ ظمزيٛم٦م ُمـ
ىمقًمف« :وًمٕمٚمف عم٤م رأى اًمٕم٤مُم٦م ٓ شمّمكم ىمٌؾ اعمٖمرب شمقهؿ أٓ يّمكم ىمٌؾ اعمٖمرب
ومزاد هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم اخلؼمش سيح ذم ٓمئتف سم٤مًمقوع وهذا يٕمقد سم٤مًمٜم٘مض عم٤م
( )

ىمرره وىمدُمف ُمـ شمقصمٞم٘مف وُمثؾ هذا ٓ جيدر أن يّمدر قمـ فمـ و ٛملم سمؾ يٓمٚم٥م
ومٞمف اًمٞم٘ملم صمؿ ىمقًمف :إن اًمٕم٤مُم٦م ٓ شمّمكم ىمٌؾ اعمٖمرب ؿم٤مهد عم٤م ُمر قمـ "اسمـ اًمٕمري"

) (1قمٛمدة اًم٘م٤مري ،يمت٤مب إذان ،سم٤مب ُمـ اٟمتٔمر اإلىم٤مُم٦م ،اًمرىمؿ]204/ 5[ 625/
) (2شمٜمزيف اًمنميٕم٦م اعمرومققم٦م []98/ 2
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و"اًمٗمتح" ُمـ قمدم ُمٕمٝمقديتٝمام وم٤مومٝمؿ.
ومجٚم٦م اًم٘مقل أن إظمٌ٤مر ُمتٕم٤مرو٦م وم٢مُم٤م أن يّم٤مر إمم اًمؽمضمٞمح يمام أوم٤مده اإلُم٤مم
اسمـ اهلامم وإُم٤م أن ي٘م٤مل ٓ شمرضمٞمح وم٤مًمٕمٛمؾ سمام قمٚمٞمف إيمثر طم٘مٞمؼ واهلل اعمقومؼ وسمف
اًمٕمّمٛم٦م وًمف اعمٜم٦م وهق شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وصغم اهلل شمٕم٤ممم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد اًمٗمرع اًمٕمٚمؿ
وآًمف وصحٌف ٟمجقم اهلدى وُمّم٤مسمٞمح اًمٔمالم.
ىمقًمف :ؽمليمـو ٓ ؽمليمً مو يػقد .....اًمخ.
ىمٚم٧م :ويِمٝمد ًمف ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري ذم "يمت٤مب اجلٛمٕم٦م" قمـ قمٌد اهلل سمــ قمٛمـر
ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أن رؾمقل اهلل ^ «نٜإَ ُٜصًَِّ ٞقٜبٌَِ ايعِٗ٥ش ٢سَنٞعَتََٚ ٢ِٔٝبَعِذََٖا
سَنٞعَتََٚ ٢ِٔٝبَعِذَ ايَُٞػِش ٔ ٢سَنٞعَتَ ٢ِٔٝؾٔ ٞبَِٝتٔ٘ٔ » ( )– احلدي٨م – ًمٞمس ومٞمف ذيمر اًمريمٕمتلم
ىمٌؾ اعمٖمرب.

 - 38بَا إ٢رَا أٝقَُٔٝتِ ايصًٖٜا ٝ٠ؾًٜٜا صًَٜا٢ ٜ٠إي٤ا

ايَُٞهٞتُٛبَ)2(ٜ١

ومقيمف(خ)٢ :إرَا ٝأقَُٔٝتِ ايصًٖٜا ٝ٠ؾًٜٜا صًَٜا ٜ٠إ٢ي٤ا ايَُٞهٞتُٛبَ.ٜ١
ىمٚم٧م(ايمشقخ إزهرى) :ىم٤مل احلٚمٌل :أوىمٗمف اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ،ومح٤مد سمـ زيد ،ومح٤مد سمـ
ؾمٚمٛم٦م قمـ أي هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وىمد روى اًمٓمح٤موي وهمػمه قمـ اسمـ
ُمًٕمقد «أكف دطمؾ اظمسجد وومد أومقؿً ايمصالة همصعم رىمعتل ايمػجر دم اظمسجد إلم
اؽمطقاكي» وذًمؽ سمٛمحي طمذيٗم٦م وأي اًمدرداء واسمـ قمٌ٤مس ذيمره اسمـ سمٓم٤مل ذم
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مري :يمت٤مب اجلٛمٕم٦م ،سم٤مب اًمٓمٞم٥م ًمٚمجٛمٕم٦م ،اًمرىمؿ]317/ 1[895/
) (2صحٞمح اًمٌخ٤مري]91/ 1[ :
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"ذح اًمٌخ٤مري" قمـ اًمٓمح٤موي وقمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م «ومول طمرج فمبد الل زمـ
فمؿر مـ زمقتف هملومقؿً صالة ايمصبح همرىمع رىمعتكم ومبؾ أن يدطمؾ اظمسجد شمؿ دطمؾ
همصعم مع ايمـوس وذيمؽ مع فمؾؿف زمنومومي ايمصالة» ذيمره احل٤مومظ أسمق ضمٕمٗمر
( )

اًمٓمح٤موي وُمثٚمف قمـ احلًـ ُمقىمق ًوم٤م واًمِمٕمٌل.
قمٚمام أن ؾمٜم٦م اًمٗمجر ي١مشمك هب٤م ٓ
أومقل(ايمشقخ إزهرى) :هذا اًمذي ُمر آٟم ًٗم٤م يٗمٞمدك ً
حم٤مًم٦م وإن أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ويت٠ميد قمٛمٚمٝمؿ سمام رواه اًمٌٞمٝم٘مل ُمـ ـمريؼ طمج٤مج سمـ
ٟمّمػم ،قمـ قمٌ٤مد سمـ يمثػم ،قمـ ًمٞم٨م قمـ قمٓم٤مء ،قمـ أي هريرة ،أن رؾمقل اهلل صغم
اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل« :إذا أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ومال صالة إٓ اعمٙمتقسم٦م إٓ ريمٕمتل
اًمٗمجرش ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل هذه اًمزي٤مدة ٓ أصؾ هل٤م ،وطمج٤مج وقمٌ٤مد وٕمٞمٗم٤من  ،ىم٤مل
( )

اًمٕمٞمٜمل :ىمٚم٧م :ىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؿمٞمٌ٦م ؾم٠مًم٧م اسمـ ُمٕملم قمـ طمج٤مج سمـ ٟمّمػم
اًمٗمً٤مـمٞمٓمل اًمٌٍمي ،وم٘م٤مل :صدوق ،وذيمره اسمـ طمٌ٤من ذم اًمث٘م٤مت ،وقمٌ٤مد سمـ
يمثػم يم٤من ُمـ اًمّم٤محللم .أهـ .قمٞمٜمل.
( )

ىم٤مل احلٚمٌل :وٓ يرد قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ صالة ؾمٜم٦م اًمٗمجر وهمػمه٤م سمٕمد ذوع
اإلُم٤مم ذم اًمٗمرض ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ سمحٞمٜم٦م «أن رؽمقل الل
) (1ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر ،اًمرىمؿ]375/ 1[ 2041/
) (2اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب يمراهٞم٦م آؿمتٖم٤مل هبام سمٕمد ُم٤م أىمٞمٛم٧م اًمّمالة،
اًمرىمؿ]483/ 2[ 4729/
) (3قمٛمدة اًم٘م٤مري ،يمت٤مب إذان ،سم٤مب إذا أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ومال صالة إٓ اعمٙمتقسم٦م،
اًمرىمؿ]270/ 5[663/
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رصمالمـ إزد يصقم رىمعتكم وومد أومقؿً ايمصالة
صعم الل سمعولم فمؾقف وؽم ؾؿ رأى ً
همؾام اكٌمف رؽمقل الل صعم الل سمعولم فمؾقف وؽمؾؿ ٓث زمف ايمـوس همؼول يمف فمؾقف
ايمصالة وايمسالم أ ايمصبح أرزم ًعو أ ايمصبح أرزم ًعو» ٕن ذًمؽ إُم٤م ٕن اًمرضمؾ
( )

صاله٤م ذم اعمًجد سمال طم٤مئؾ ومِمقش قمغم اعمّمٚملم أو ٕٟمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم
فمـ أٟمف صغم اًمٗمرض وًمذا أٟمٙمر قمٚمٞمف سم٘مقًمف أ اًمّمٌح أرسم ًٕم٤م ....اًمخ .أي أشمّمكم
اًمّمٌح أرسم ًٕم٤م وىمٞمؾ يمره وصٚمف إي٤مه٤م سم٤مًمٗمريْم٦م ذم ُمٙم٤من واطمد دون أن يٗمّمؾ
سمٞمٜمٝمام رء.

( )

وإًمٞمؽ ُم٤م ىم٤مل اًمًٞمد اًمٓمحٓم٤موي ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم اعمراىمل ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم
ُم٤م ٟمّمف حت٧م ىمقل اًمنمٟمٌالزم ىمقًمف( :ويٙمره قمٜمد اإلىم٤مُم٦م ًمٙمؾ ومريْم٦م) .عم٤م ذم
يمت٤مب اًمّمالة ُمـ إصؾ ؾمئؾ ذم اعم١مذن ي٠مظمذ ذم اإلىم٤مُم٦م أيٙمره أن يتٓمقع ىم٤مل
ٟمٕمؿ إٓ ريمٕمتل اًمٗمجر وىمد فمٝمر أن اعمراد سم٤مإلىم٤مُم٦م هٜم٤م إىم٤مُم٦م اعم١مذن ٓ اًمنموع
وهذا سمخالف اإلىم٤مُم٦م اعمذيمقرة ذم إدراك اًمٗمريْم٦م وم٢من اعمراد هب٤م اًمنموع ذم
اًمّمالة يمام سطمقا سمف هٜم٤مك واحل٤مصؾ أن ُمّمكم اًمًٜم٦م أو اًمٜم٤مومٚم٦م إن يم٤من ىمٌؾ
إىم٤مُم٦م اعم١مذن ومٚمف أن ي٠ميت هبام ذم أي ُمقوع ؿم٤مء ُمـ اعمًجد أو همػمه إٓ ذم اًمٓمريؼ
) (1أظمرضمف اًمٌخ٤مرى رم صحٞمحف ،وًمٗمٔمف $ ،أ ٖٕٜسَطُ ٍَٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤سَأ٣ٜ
صشَفَ سَطُ ٍُٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًََِ ٤
سَدًُٟا َٚقٜذِ أٝقَُٔٝتِ ايصًٖٜاُٜ ٝ٠صًَِّ ٞسَنٞعَتَ ٢ِٔٝؾًُٖٜٜا اِْ َ
يٜاخَ بٔ٘ٔ ايٖٓاغُ َٚقٜاٍَ يَ ُٜ٘سطُ ٍُٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤ايصٗبِضَ أٜسِبَعّا ايصٗبِضَ أٜسِبَعّا #
يمت٤مب إذان ،سم٤مب إذا أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ومال صالة إٓ اعمٙمتقسم٦م ،اًمرىمؿ]235/ 1[ 663/
)( (2طمٚمٌل يمٌػم صُ )242مٜمف.
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وإن يم٤من وىم٧م اإلىم٤مُم٦م يٙمره ًمف اًمتٓمقع ًمٖمػم ؾمٜم٦م اًمٗمجر قمغم ىمقل اًمٕم٤مُم٦م ويمذا
ي٠ميت هب٤م سمٕمد ذوقمف إذا قمٚمؿ أٟمف يدرك وًمق ذم شمِمٝمد اًمٗمرض قمٜمد أئٛمتٜم٤م اًمثالصم٦م.
وىم٤مل -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -حت٧م ىمقل اًمنمٟمٌالزم ذم اعمراىمل ىمقًمف( :إٓ ؾمٜم٦م
اًمٗمجر إذا أُمـ ومقت اجلامقم٦م) إٟمام ظمّم٧م ؾمٜم٦م اًمٗمجر ٕن هل٤م ومْمٞمٚم٦م قمٔمٞمٛم٦م ىم٤مل
^ ريمٕمت٤م اًمٗمجر ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م.
واقمٚمؿ أن اًمًٜم٦م ذم اًمًٜمـ اًمتل ىمٌؾ اًمٗمرائض أن ي٠ميت هب٤م ذم سمٞمتف أو قمٜمد سم٤مب
اعمًجد وإن مل يٛمٙمٜمف ومٗمل اعمًجد اًمّمٞمٗمل إن يم٤من اإلُم٤مم ذم اًمِمتقي وسم٤مًمٕمٙمس
وإن يم٤من اعمًجد واطمدً ا ومخٚمػ اؾمٓمقاٟم٦م أو ٟمحق ذًمؽ أو ذم آظمر اعمًجد سمٕمٞمدً ا
قمـ اًمّمٗمقف ذم ٟم٤مطمٞم٦م ُمٜمف ويٙمره أن يّمٚمٞمٝم٤م خم٤مًمٓمً٤م ًمٚمّمػ خم٤مًم ًٗم٤م ًمٚمجامقم٦م أو
ظمٚمػ اًمّمػ ُمـ همػم طم٤مئؾ وإول أؿمد يمراه٦م.

( )

أيْم٤م حت٧م ىمقل اعمراىمل ىمقًمف( :وهل أىمقى اًمًٜمـ) ًمٙمثرة ُم٤م ورد ومٞمٝم٤م
وىم٤مل ً
ُمـ اعمرهمٌ٤مت.

( )

أيْم٤م ذم ُم٘م٤مم آظمر حت٧م ىمقل اعمراىمل ىمقًمف( :إهن٤م واضمٌ٦م) أمجٕمقا قمغم
وىم٤مل ً
أهن٤م ٓ شمّمح ىم٤مقمدً ا ُمـ همػم قمذر يمام ذم "اخلالص٦م" وخيِمك قمغم ضم٤مطمده٤م اًمٙمٗمر
يمام ذم اعمْمٛمرات وشم٘م٣م إذا وم٤مشم٧م ُمع اًمٗمرض دون همػمه٤م وإصح أهن٤م شمّم٤مب
سمٛمٓمٚمؼ اًمٜمٞم٦م- .إمم ىمقل -وذم طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مع قمغم أهن٤م ٓ شمّمغم ُمـ ىمٕمقد ٟمٔمر سمؾ
) (1طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم اعمراىمل اًمٗمالح :يمت٤مب اًمّمالة [ص ُ ]127مٚمت٘مٓم٤م.
) (2طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم اعمراىمل اًمٗمالح [ص ]257
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اعمجٛمع قمٚمٞمف إٟمام هق شم٠ميمده٤م واعمٕمتٛمد ضمقازه٤م ُمـ ىمٕمقد يمام ي٠ميت ذم اًمنمح.

( )

أومقل(ايمشقخ إزهرى) :وىمقل اًمٓمحٓم٤موي ىمد فمٝمر أن اعمـراد سم٤مإلىم٤مُمـ٦م هٜمـ٤م
إىم٤مُم٦م اعم١مذن ٓ يٛمٜمع أن يٙمقن اعمراد سمف ُمٕمٜمك يٕمـؿ إىم٤مُمـ٦م اعمـ١مذن وذوع اإلُمـ٤مم
واًم٘مريٜم٦م قمغم هذا ُم٤م ىم٤مًمف سمٜمٗمًف :هٜم٤م وهق ىمقًمف «:وإن يم٤من وىم٧م اإلىم٤مُم٦م يٙمره ًمـف
اًمتٓمقع سمٖمػم ؾمٜم٦م اًمٗمجر قمغم ىمقل اًمٕم٤مُم٦م ويمذا ي٠ميت هب٤م سمٕمد ذوقمف -أي اإلُم٤مم-
قمٚمام
إذا قمٚمؿ أٟمف يدرك –اإلُم٤مم -وًمق ذم شمِمٝمد اًمٗمرض ....شاًمخ .وُمـ هٜم٤م أومدٟم٤م ً
سم٠من ىمقًمف ذم اًمّمحٞمح« :إذا أومقؿً ايمصالة »....اًمخ .يٕمؿ يمال اعمٕمٜمٞملم وهذا فم٤مهر
ضمدً ا وم٢من اإلىم٤مُم٦م وإن شمٌ٤مدر إمم إذهـ٤من ُمٕمٜم٤مهـ٤م اعمتٕمـ٤مرف شمٓمٚمـؼ قمـغم ُمٌـ٤مذة
أيْم٤م وىمد ٟمٓمؼ هب٤م اًم٘مرآن وم٘م٤ملِ َ :
ايمص َال َة﴾( ) – أي٦م – هذا وذم
اًمّمالة ً
قؿقا َّ
﴿أوم ُ
ٟمٗمس احلدي٨م اعمخرج هٜم٤م دًٓم٦م قمغم أن اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا أؿمد ُمقافمٌـ٦م قمـغم ريمٕمتـل
اًمٗمجر طمتك قمٜمد ذوع اإلُم٤مم ذم اًمٗمريْم٦م وذم زُمـ اًمٜمٌـل ^ طمـ٤مومٔمقا قمٚمـٞمٝمام
وضمقه٤م ىمد ُمْم٧م وٓ قمٚمٞمؽ ُمـ ىمقل اًمٌٞمٝم٘مـل« :هـذه
وإٟمٙم٤مر اًمٜمٌل ^ اطمتٛمؾ
ً
زي٤مدة ٓ أصؾ هل٤مش يمٞمػ وىمد شم٠ميد سمٕمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م وىم٤مُم٧م قمٚمٞمف ُمـ ٟمٗمس احلدي٨م
دًٓم٦م وُمآل يمالُمف إمم شمْمٕمٞمػ اًمًٜمد سمْمٕمػ اًمرواة ومل يًـٚمؿ ًمـف ُمـ٤م ىمـ٤مل يمـام
ؾمٛمٕم٧م ُمـ اًمٕمٞمٜمل واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.

) (1طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم اعمراىمل اًمٗمالح :يمت٤مب اًمّمالة [ص ُ ]258مٚمت٘مٓم٤م.
)[ (2إٟمٕم٤مم]72 :
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ؾٜطٌِ ٢ايظٗذُٛدٔ

 ٟقٜاٍَ :أٜخِبَشَْٔٞ
 -816سَذٖثََٓا أٜبُ ٛايََُٝٞإ ٢قٜاٍَ :أٜخِبَشََْا ػُعَ ِٝبْ ،عَِٔ ايضِٖٗشٚ ٢
طَعٔٝذُ بُِٔ ايُُٞظَٖٝبَٔٚ ،عَٜٛا ُ٤بُِٔ َٜضٜ٢ذَ ايًِٝ٤جٔ :ٗٞأ ٖٕٜأٜبَا ُٖشَِٜشَ ٜ٠أٜخِبَشََُُٖا :إٖٔ ٜ
ايٖٓاغَ قٜايٛٝاَٜ :ا سَطُ ٍَٛايًَْ ٌَِٖ ،ٔ٘٤شَ ٣سَبَٖٓا  ََِّٜٛا ٞيكَٔٝاََ ٔ١قٜاٌٍََِٖ$ :
تَُُاسُ َٕٚؾٔ ٞا ٞيك٢ َُٜش ي ٜ١ًِٜٜٝايٞبَذِ ٢س يِٜٝعَ دُ َُْ٘ٚطَشَا ْ  #قٜايٛٝا :يٜا َٜا سَطٍَُٛ
ايً .ٔ٘٤قٜاٍَ$ :ؾ ٌَِٗ ٜتَُُاسُ َٕٚؾٔ ٞايؼُِٖع ٢يِٜٝعَ دََُْٗٚا طَشَا ْ  #قٜايٛٝا :يٜا،
قٜاٍَ :ؾٜإْٖ٢ه ِِٝتَ َش َُِْ٘ٚنٜزَئوُٜ ،ٜشِؼَشُ ايٖٓاغُ  ََِّٜٛا ٞيكَٔٝاََ ،ٔ١ؾَٜٝك ََِٔ :ٍُٛٝنٜا َٕ
َٜعِبُذُ ػَّ٦ِٝا ؾًَٜٝٞتٖبٔعِ ،ؾَٜ ََِٔ ُُِِِٜٗٓٔتٖبٔعُ ايؼُِٖعََٜ ََِٔ ََُِِِٗٓٔٚ ،تٖبٔعُ ا ٞيكَُٜشَََُِِِٗٓٔٚ ،
ََِٔ َٜتٖبٔعُ ايَٛ٤ٛاغٔٝتََٚ ،تَ ِبكَٖ ٢ٜزٔ ٔٙايٞأ ٝ١َٖٝؾَٔٗٝا ََُٓا ٔؾكَٖٛٝا ،ؾَٜٝأٞتٔ ِِ٢ٗٝايً ُ٘٤ؾَٜٝك:ٍُٛٝ
أَْٜا سَبٗه ،ِِٝؾَٜٝكٛٝيَٖ :َٕٛٝزَا ََهٜآَُْا سَتَٖٜ ٢أٞتََٔٓٝا سَبَٗٓا ،ؾٜإ٢رَا دَا َ٤سَبَٗٓا عَشَؾَٓٞا،ُٙ
ؾَٜٝأٞتٔ ِِ٢ٗٝايً ُ٘٤ؾَٜٝك :ٍُٛٝأَْٜا سَبٗه ،ِِٝؾَٜٝكٛٝي :َٕٛٝأِْ ٜتَ سَبَٗٓا ،ؾَٜٝذِعُ ُِِٖٛؾُٜٝطِشَ ُ
ايصٚشَاط ٝبَ َِٔٝظِٜٗشَاَْ ِٞدَََِٖٗٓ ،ؾٜأٜنٜ ُٕٛٝأ َٖٜ ََِٔ ٍَٚذُٛصُ َِٔٔ ايشٗطٌُ ٢بٔأَٖٝتَٔ٘ٔٚ ،يٜا
طٌَُٚ ،نًٜٜاُّ ايشٗطٌُٔ٦َََِٜٛ ٢زٕ :ايً ُِٖٗ٤طًَِِِّ طًَِِِّ،
َٜتَهٔ٦َََِٜٛ ُِ٤ًٜزٕ أٜسَذْ إ٢ي٤ا ايشٗ ُ
َٚؾٔ ٞدَََِٖٗٓ نًٜٜائٝبُِ َٔ ،جٌُ ػَِٛىٔ ايظٖعِذَإ ٌَِٖ ،٢سَأِٜٜتُِِ ػَِٛى ٜايظٖعِذَإ.# ٢
قٜايٛٝاَْ :عَِِ ،قٜاٍَ$ :ؾٜإَْٖٗ٢ا َٔ ِجٌُ ػَِٛىٔ ايظٖعِذَإ ،٢غِٜٝشَ أ ُْٖٜ٘يٜا َٜعًِ ُِٜقٜذِسَ عٔعَُٜٗٔا
ٔ
إ٢ي٤ا ايً ،ُ٘٤تَدِٜٛـُ ايٖٓاغَ بٔأٜعَُِائٗ ،ِِ٢ؾُٜٛ ََِٔ ُُِِِٜٗٓٔبَلُ بٔعًََُِٔ٘ٔ ََ ََُِِِٗٓٔٚ ،
ٔ أ ٢ٌِٖ ٜايٖٓاس ،٢أََٜشَ
ٔ أٜسَادَ َٔ ِ
ُٜدَشِ َدٍُ ثُِٖ َِٜٓذُ ،ٛسَتٖ٢ ٢إرَا أٜسَادَ ايً ُ٘٤سَسَُِِ ََ ٜ١
ايً ُ٘٤ايًَُٜٞأ٥ه :ٜ١ٜأُٜ ِٕٜدِش٢دُٛا ََِٔ نٜإَ َٜعِبُذُ ايً ،َ٘٤ؾُٜٝدِش٢دََُٜٚ َُِِْٗٛعِش٢ؾَُِِْٗٛٝ
دشُدَُٕٛ
ظذُٛدٔ ،ؾِ َٜٝ
بٔآثَا ٢س ايظٗذُٛدَٔٚ ،سَشَّٖ ايً ُ٘٤عًَ ٢ٜايٖٓا ٢س أ ِٕٜتَأٝ ٞنٌَ أٜثَشَ اي ٗ
َِٔٔ ايٖٓاس ،٢ؾٝ ٜهٌٗ ابِٔ ٢آدََّ تَأٞن ًُ٘ٝٝايٖٓاسُ إ٢ي٤ا أٜثَشَ ايظٗذُٛدٔ ،ؾَٜٝدِشُدُ َِٔٔ َٕٛايٖٓا ٢س
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قٜذِ اَِتَشَؼُٛا ،ؾُٜٝصَبٗ عًَََ ِِ٢ِٜٗٝا ُ٤ايٞشََٝا ،ٔ٠ؾَِٜٓٝبُتُ َٕٛنَُٜا تَُِٓبتُ ايٞشٔبٖ ٝ١ؾٔٞ
دٌْ بََِٔٝ
سَُٔ ٢ٌٝايظٖ ِ ،٢ٌٝثُِٖ َٜؿٞشُؽُ ايً َِٔٔ ُ٘٤ا ٞي ٜكطَا ٔ٤بَ َِٔٝايٞعٔبَادِٔ ََٜٚ ،بك ٢ٜسَ ُ
ايٞذََٖٓٚ ٔ١ايٖٓا ٢س ََُٖٛٚ ،آخٔشُ أ ٢ٌِٖ ٜايٖٓاس ٢دُخُٛيٟا ايٞذََُٖٓ ،ٜ١كٔٞبٌْ بَٔٛدِٗ ٔ٘٢قَٔبٌَ ايٖٓاس،٢
ؾَٜٝكَٜ :ٍُٛٝا سَ  ٚاصِش٢فِ َٚدِٗ ٞ٢عَِٔ ايٖٓاس ،٢قٜذِ قٜؼَبَٓٔ ٞس٢حيَٗٝاَٚ ،أٜسِشَقٜٞٔٓ
رَنٜاَُٖ٩ا ،ؾَٜٝك ٌَِٖ :ٍُٛٝعَظَ ِٝتَ إ ِٕ٢ؾٔ ٝعٌَ رَئو ٜبٔو ٜأ ِٕٜتَظِ ٜأٍَ غِٜٝشَ رَئوٜ
ؾَٜٝك :ٍُٛٝيٜا َٚعٔضٖتٔو ،ٜؾُٜٝعِ ٞٔٛايًََ َ٘٤ا َٜؼَا َِٔٔ ُ٤عَِٗذٕ ََٝٔٚجَام ،٣ؾَٜٝصِش٢فُ ايًُ٘٤
َٚدَُِٗ٘ عَِٔ ايٖٓا ٢س .ؾ٢ٜإرَا أٜقَٞبٌَ بٔ٘ٔ عًَ ٢ٜايٞذَٖٓ ،ٔ١سَأ ٣ٜبَ ِٗذَتََٗا طَ ٜهتَ ََا ػَاَ٤
ايً ُ٘٤أَٜ ِٕٜظِ ٝهتَ ،ثُِٖ قٜاٍََٜ :ا سَ  ٚقٜذ َِٞٔٓٚعِٔٓذَ بَا ٔ ايٞذَٖٓ ،ٔ١ؾَٜٝك ٍُٛٝايً ُ٘٤ي:ُٜ٘
أٜيِٜٝعَ قٜذِ أٜعِِٝ ٜٛتَ ايٞعُُٗٛدَ َٚايُٝٔٞجَامَ ،أ ِٕٜيٜا تَظِ ٜأٍَ غِٝ ٜشَ اي٤زٔ ٟنِٓ ٝتَ طَأٞ ٜيتَ
ت
ػك ٢ٜخَ ًٞكٔو !!ٜؾَٜٝك :ٍُٛٝؾَُٜا عَظَ ِٝتَ إ ِٕ٢أٝعَِ ٝٔٛ
ؾَٜٝكَٜ :ٍُٛٝا سَ  ٚيٜا أٜن ُٕٛٝأِ ٜ
ط ٜأٍُ غِٝ ٜشَ رَئو ،ٜؾِ ُٜٝعٞٔٛ
رَئو ٜأ ِٕٜيٜا تَظِ ٜأٍَ غِٜٝشَ ُٙؾَٜٝك :ٍُٛٝيٜاَٚ ،عٔضٖتٔو ،ٜيٜا أِ ٜ
سَبُٖ٘ ََا ػَا َِٔٔ َ٤عَِٗذٕ ََٝٔٚجَام ،٣ؾُٜٝكٜذ٢ َُُ٘ٚإي ٢ٜبَا ٔ ا ٞيذَٖٓ .ٔ١ؾٜإ٢رَا بًَٜؼَ بَابََٗا،
ؾٜشَأ ٣ٜصَِٖشَتََٗاَََٚ ،ا ؾَٔٗٝا َِٔٔ ايٖٓطِشََٚ ٔ٠ايظٗشُٚس ،٢ؾَٜٝظِ ٝهتُ ََا ػَا َ٤ايً ُ٘٤إِٜٔ
َٜظِ ٝهتَ ،ؾَٜٝكَٜ :ٍُٛٝا سَ  ٚأٜدِخًٔ ٞٔٓٞايٞذَٖٓ ٜ١ؾَٜٝك ٍُٛٝايًِٜ َٚ :ُ٘٤شَوَٜ ٜا ابَِٔ آدََََّ ،ا
ظ ٜأٍَ غِٝ ٜشَ اي٤زٟٔ
أٜغٞذَسَى ٜأٜيِٜٝعَ قٜذِ أٜعِِٝ ٜٛتَ ايٞعُُٗٛدَ َٚايُٝٔٞجَامَ ،أ ِٕ ٜيٜا تَ ِ
طشَو ٝايً ُ٘٤عَ ٖض
ػك ٢ٜخَ ًٞكٔو !ٜؾِ َٜٝ
أٝعِٝٔٛتَ ؾَٜٝكَٜ :ٍُٛٝا سَ  ٚيٜا تَذِعًَ ٞٔٓٞأِ ٜ
دٌٖ َُِٔٓ٘ ،ثُِٖ َٜأٞرَُٕ ي ُٜ٘ؾٔ ٞدُخُ ٢ٍٛايٞذَٖٓ ،ٔ١ؾَٜٝك :ٍُٛٝتََُٖٔ .ؾَٜٝتََُٖٓ ٢سَتٖ ٢إ٢رَا
َ َٚ
دٌٖ َِٔٔ :نٜزَا َٚنٜزَا ،أٜقَٞبٌَ ُٜزَنِّشُ ُٙسَبُٗ٘ ،سَتٖ٢
ا ِْكٜٜٛعَ أَِٖٝٔٓٝتُُ٘ ،قٜاٍَ ايً ُ٘٤عَضٖ َ َٚ
٢إرَا اِْتَ َٗتِ بٔ٘ٔ ايٞأََٜأْ ،ٗٞقٜاٍَ ايً ُ٘٤تَعَاي :٢ٜيٜو ٜرَئوِ ََٔٚ ٜجًََ ُ٘ٝعَُ٘ .#قٜاٍَ أٜبُٛ
طَعٔٝذٕ ايٞدُذِ ٢س ٟٗئأٜبُٖٔ ٞشَِٜشَ ٜ٠سَضٔ َٞايً ُ٘٤عََُُِٓٗا :إ ٕٖ ٢سَطُ ٍَٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايًُ٘ ٤
عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤قٜاٍَ$ :قٜاٍَ ايً :ُ٘٤يٜو ٜرَئوَٚ ٜعَؼَشَ ٝ٠أَِٜجَائ٘ٔ .#قٜاٍَ أٜبُُٖ ٛشَ ِٜشَ :ٜ٠يِِٜ
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ٍ ايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤إ٢ي٤ا قِٛ ٜي$ :ُ٘ ٜيٜو ٜرَئوِ ََٔٚ ٜجًُ٘ٝ
س ٜؿغ َِٔٔ ٞسَطُ٢ ٛ
أِ ٜ
ََعَُ٘ .#قٜاٍَ أٜبُ ٛطَعٔٝذٕ٢ :إْ ٞٚطَُٔعِتُُ٘ َٜك$ :ٍُٛٝرَئو ٜيٜوَٚ ٜعَؼَشَٝ٠

أَِٜجَائ٘ٔ)1(.#

اًمراوي :أسمق هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف.
مح َي َم ْـ َأ َرا َد ِم ْـ َأ ْه ِؾ ايمـ ِ
َّور.
ومقيمف(خ)َ :ر ْ َ
ايمشقخ إزهرى:أي ؿمٗم٤مقم٦م ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد ^ يمام ذم طمدي٨م ظمرضمف اإلُم٤مم
حمٛمد قمـ أي طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل :أظمؼمٟم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمـ قمٓمٞم٦م اًمٕمقذم قمـ أي ؾمٕمٞمد
اخلدري -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف -ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل ^« :مـ ىمذب فمقم متعؿدً ا
همؾقتبقأ مؼعده مـ ايمـور» .ىم٤مل :وؾم٠مًمتف قمـ هذه أي٦م ﴿ َََٔٔٚايً ٢ٌِٝ٤ؾٜتََٗذٖذِ بٔ٘ٔ
َْاؾًٔ ٟ١ٜيٜو ٜعَظَ ٢أَٜ ِٕٜبِعَجَوَ ٜسبٗوََ ٜكٜاَّا ََشُُِٛدّا﴾ ىم٤مل :اعم٘م٤مم اعمحٛمقد اًمِمٗم٤مقم٦م
( )

ىم٤مل :يٕمذب اهلل ىمق ًُم٤م ُمـ أهؾ اإليامن سمذٟمقهبؿ صمؿ خيرضمٝمؿ سمِمٗم٤مقم٦م حمٛمد ^

هنرا ي٘م٤مل ًمف احلٞمقان ومٞمٖمتًٚمقن ومٞمف همًؾ اًمثٖم٤مرير صمؿ يدظمٚمقن اجلٜم٦م
ومٞم١مشمك هبؿ ً
ومٞمًٛمقن اجلٝمٜمٛمٞملم صمؿ يٓمٚمٌقن إمم اهلل ومٞمذه٥م ذًمؽ آؾمؿ قمٜمٝمؿ.

( )

ايمص َال ِة
 َزموب ايمذ ىمِْر َزم ْعدَ َّ - 4سَذٖثََٓا ٢إطِشَامُ بُِٔ َْصِش ٣قٜاٍَ :سَذٖثََٓا عَبِذُ ايشٖصٖام ٢قٜاٍَ:
أٜخِبَشََْا ابُِٔ دُشَِٜر ٣قٜاٍَٜ :أخِبَشَْٔ ٞعَُِشْ :ٚأ ٖٕٜأٜبَا ََعِبَذِٕٛ ََ ،ي٢ٜ
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مري]111/ 1[ :
)[ (2اإلهاء]79 :
)( (3ـتاب أثار ،ـتاب آيامن ،باب افشػاظة ،افرؿؿ]40 / [ 282/
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ابِٔ ٢عَبٖاغ ،٣أٜخِبَشَ :ُٙأ ٖٕٜابَِٔ عَبٖاغ ٣سَضٔ َٞاي  ًُ٘٤عََُُِٓٗا ٜأخِبَشَ:ُٙ
أ ٖٕٜسَؾٞعَ ايصِٖٛتٔ بٔايزٚنٞش ،٢سٔنيَ َِٜٓصَش٢فُ ايٖٓاغُ َِٔٔ ايَُٞهٞتَُٛب،ٔ١
ٔ
نٜإَ عًَ ٢ٜعَِٗذٔ ايٖٓبٔ ٚٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٔ٘ٝ ٜطًََٚ .َِ٤قٜاٍَ ابِ ُ
عَبٖاغ :٣نِٓٝتُ ٜأعًِ ُِٜإ٢رَا اِْصَشَؾٛٝا بٔ َزئو ٜإ٢رَا طَُٔعِتُُ٘.

( )1

اًمراوي :اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام.
ومقيمف(خ) :نٜإَ عًَ ٢ٜعَِٗذٔ ايٖٓبٔ ٚٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤اخل.
ىم٤مل ذم ومتح اًمٌ٤مري« :ومٞمف أن ُمثؾ هذا قمٜمد اًمٌخ٤مري حيٙمؿ ًمف سم٤مًمرومع ظمالوم٤م
عمـ ؿمذ وُمٜمع ذًمؽ ،وىمد واوم٘مف ُمًٚمؿ واجلٛمٝمقر قمغم ذًمؽ ،وومٞمف دًمٞمؾ قمغم ضمقاز
اجلٝمر صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مًمذيمر قم٘م٥م اًمّمالة ىم٤مل اًمٓمؼمي :ومٞمف اإلسم٤مٟم٦م قمـ
صح٦م ُم٤م يم٤من يٗمٕمٚمف سمٕمض إُمراء ُمـ اًمتٙمٌػم قم٘م٥م اًمّمالة ،وشمٕم٘مٌف اسمـ سمٓم٤مل
سم٠مٟمف مل ي٘مػ قمغم ذًمؽ قمـ أطمد ُمـ اًمًٚمػ إٓ ُم٤م طمٙم٤مه اسمـ طمٌٞم٥م ذم " اًمقاوح٦م
" أهنؿ يم٤مٟمقا يًتحٌقن اًمتٙمٌػم ذم اًمٕمً٤ميمر قم٘م٥م اًمّمٌح واًمٕمِم٤مء شمٙمٌػما قم٤مًمٞم٤م
صمالصم٤م ،ىم٤مل :وهق ىمديؿ ُمـ ؿم٠من اًمٜم٤مس .ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل :وذم " اًمٕمتٌٞم٦م " قمـ ُم٤مًمؽ
أن ذًمؽ حمدث .ىم٤مل :وذم اًمًٞم٤مق إؿمٕم٤مر سم٠من اًمّمح٤مسم٦م مل يٙمقٟمقا يرومٕمقن
أصقاهتؿ سم٤مًمذيمر ذم اًمقىم٧م اًمذي ىم٤مل ومٞمف اسمـ قمٌ٤مس ُم٤م ىم٤مل .ىمٚم٧م :ذم اًمت٘مٞمٞمد
سم٤مًمّمح٤مسم٦م ٟمٔمر .....شاًمخ.
( )

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مري]116/ 1[ :
) (2ومتح اًمٌ٤مري]326/ 2[ :
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أومقل(ايمشقخ إزهرى) :إذا ىم٤مرٟم٧م هذا اًمذي ىم٤مًمف اسمـ طمجر سمام ٟم٘مٚمف اًمٕمٞمٜمل قمـ
اسمـ سمٓم٤مل ُمـ ىمقل أصح٤مب اعمذاه٥م اعمتٌٕم٦م وهمػمهؿ أهنؿ ُمتٗم٘مقن قمغم قمدم
حي٤م وداوم ًٕم٤م عم٤م طمٙمل قمٜمف
اؾمتحٌ٤مب رومع اًمّمقت سم٤مًمتٙمٌػم واًمذيمر دمده ُم ً
ٜم٤مىمْم٤م س ً
ُمـ دقمقى آشمٗم٤مق قمغم هذا أُم٤م ُم٤م ُمر ذم "اًمٗمتح" قمـ اسمـ سمٓم٤مل ُمـ أٟمف مل ي٘مػ
قمغم هذا قمـ أطمد ُمـ اًمًٚمػ ومٕمجٞم٥م يمٞمػ وىمد سح اسمـ قمٌ٤مس ريض اهلل
شمٕم٤ممم قمٜمٝمام أن رومع اًمّمقت سم٤مًمذيمر طملم يٜمٍمف اًمٜم٤مس ُمـ اعمٙمتقسم٦م يم٤من قمغم
قمٝمد اًمٜمٌل ^ وىم٤مل يمٜم٧م أقمٚمؿ إذا اٟمٍمومقا سمذًمؽ إذا ؾمٛمٕمتف وىم٤مل ومٞمام يكم ُمـ
طمدي٨م ُمروي قمٜمف يمٜم٧م أقمٚمؿ اٟم٘مْم٤مء صالة اًمٜمٌل ^ سم٤مًمتٙمٌػم وهذان طمديث٤من
سحي٤من ذم ضمقاز اجلٝمر سم٤مًمذيمر سمؾ وذم ؾمٜمٞمتف ويمذا طمدي٨م أي هريرة ريض اهلل
َػمو َن ،طمَ ْؾ َػىمُؾ َص َالةٍ »
شمٕم٤ممم قمٜمف اًمذي ورد ومٞمف « سم َُسب ُحق َن َو َ ْ
حت َؿدُ و َن َو ُسمؽ ُ

( )

وُم٤م يٚمٞمف ُمـ طمدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م أن اًمٜمٌل ^ «نٜإَ َٜك ٍُٛٝؾُٔ ٞدبُش ٢ن ٌٚٝصًَٜإ٠
ََهٞتُٛبَ$ :ٕ١يٜا إ٢ي َٜ٘إ٢ي٤ا ايًَٚ ُ٘٤سِذَ »....ُٙيدل يمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمغم ضمقاز اجلٝمر
( )

سم٤مًمذيمر يمام يدل قمغم اًمن إلـمالق احلدي٨م وُمـ أضمؾ ذًمؽ أورد يمؾ ذًمؽ
اًمٌخ٤مري ذم "سم٤مب اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة" وُمراده آطمتج٤مج سمذًمؽ قمغم ومْمؾ اًمذيمر
سمٕمد اًمّمالة ًمذا ىم٤مل اسمـ طمجر ذم« :ومْمؾ اًمذيمر قم٘م٥م اًمّمٚمقات ،واؾمتدل سمف
) (1أظمرضمف اًمٌخ٤مري رم صحٞمحف ،يمت٤مب أذان ،سم٤مب اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة ،اًمرىمؿ1[ 843 /
]117/
) (2أظمرضمف اًمٌخ٤مري رم صحٞمحف ،يمت٤مب أذان ،سم٤مب اًمذيمر سمٕمد اًمّمالة ،اًمرىمؿ1[844/
]117/
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اًمٌخ٤مري قمغم ومْمؾ اًمدقم٤مء قم٘مٞم٥م اًمّمالة يمام ؾمٞم٠ميت ذم اًمدقمقات ٕٟمف ذم ُمٕمٜم٤مه٤م،
وٕهن٤م أوىم٤مت وم٤موٚم٦م يردمك ومٞمٝم٤م إضم٤مسم٦م اًمدقم٤مءش.

( )

أومقل(ايمشقخ إزهرى) :أورد اإلُم٤مم ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ذم رؾم٤مًم٦م ًمف ؾمامه٤م
حمتج٤م سمف
«ٟمتٞمج٦م اًمٗمٙمر ذم اجلٝمر سم٤مًمذيمرش ٟمٗمس احلدي٨م اًمذي ظمرضمف اًمٌخ٤مري هٜم٤م ً
قمغم ضمقاز اجلٝمر سم٤مًمذيمر ومدل سمّمٜمٞمٕمف أٟمف ومٝمؿ ُمـ ؾمٞم٤مق احلدي٨م أن اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا
قمغم قمٝمد اًمٜمٌل ^ جيٝمرون سم٤مًمتٙمٌػم وهؿ اًمّمح٤مسم٦م وهذا رد قمغم ُم٤م زقمٛمف اسمـ
إؿمٕم٤مرا سم٠من اًمّمح٤مسم٦م مل يٙمقٟمقا يرومٕمقن أصقاهتؿ هذا
سمٓم٤مل ُمـ أن ذم اًمًٞم٤مق
ً
وؾمقف ٟمٜم٘مؾ قمـ ُمًٚمؿ وهمػمه ذم ومتقى "ًمِمٞمخٜم٤م اجلد اإلُم٤مم أمحد رو٤م ىمدس
هه" قمـ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام «أن رؽمقل الل ^ ىمون إذا ؽمؾؿ
ومول زمصقسمف إفمعم ٓ إيمف إٓ الل» – احلدي٨م – وهبذا سم٤من اؾمتحٌ٤مب اجلٝمر سم٤مًمذيمر
وأٟمف صم٤مسم٧م سم٤مًمًٜم٦م وأٟمف ٓ ُم٤مٟمع ُمـ هذا ٓ يمت٤م ًسم٤م وٓ ؾمٜم٦م وإن أوهؿ اعمٜمع ُم٤م زقمٛمف
اسمـ سمٓم٤مل وٓ اشمٗم٤مق هٜم٤مك قمغم قمدم آؾمتحٌ٤مب ،سمؾ اجلٝمر سم٤مًمذيمر ُمٜمدوب إًمٞمف
ََض ًفمو َوطمُ ْػقَ ًي﴾  .أظمرج أسمق اًمٗمتح
يمت٤م ًسم٤م وؾمٜم٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :ا ْد ُفمقا َر َّزم ؽ ُْؿ سم َ ه
( )

هاش .يمذا ذم اًمدر اعمٜمثقر.
قمـ ىمت٤مدة «ىم٤مل اًمتيع قمالٟمٞم٦م واخلٗمٞم٦م ً
( )

وها يمذا ذم ُمٕم٤ممل
وىم٤مل شمٕم٤ممم﴿ :سم َْد ُفم َ ُ
ََض ًفمو َوطمُ ْػقَ ًي﴾ أي قمالٟمٞم٦م ً
قكف سم َ ه
( )

) (1ومتح اًمٌ٤مري]331/ 2[ :
)[ (2إقمراف]55 :
) (3اًمدر اعمٜمثقر []475/ 3
)[ (4إٟمٕم٤مم]63 :
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أٟم٤مؾم٤م وأىمرهؿ قمغم ذًمؽ هذا
اًمتٜمزيؾ ًمٚمٌٖمقي  .ظم٤مـم٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هبذا ً
( )

حي٤م أو اًمتزا ًُم٤م سمام أظمرج اًمٌخ٤مري قمـ أي هريرة
وجيدر سمٜم٤م أن ٟمختؿ اعم٘م٤مل شمٍم ً
ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل ^َٜ$ :ك ٍُٛٝايً ُ٘٤تَعَايٜ ٢ٜأَْا عِٔٓذَ ظٜٚٔ
عَبِذٔ ٟبَٜٔٚ ٞأَْا ََعَُ٘ ٢إرَا رَنَ ٜشْٔ ٞؾٜإ ِٕ٢رَنَ ٜشْٔ ٞؾَْٔ ٞؿٞظٔ٘ٔ رَنٜشِتُُ٘ ؾَْٔ ٞؿٞظَٔٚ ٞإِٕ٢
رَنَ ٜشْٔ ٞؾًََٜٔ ٞإ ٣رَنٜشِتُُ٘ ؾًََٜٔ ٞإ ٣خَِٝش . #َُِِِٗٓٔ ٣واًمذيمر ذم اعمأل ٓ يٙمقن إٓ ُمـ
( )

ضمٝمر أظمرج احل٤ميمؿ وصححف واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن قمـ أي ؾمٕمٞمد اخلدري
ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل ^« :أىمثروا ذىمر الل ضمتك يؼقيمقا جمـقنش  .أظمرج اًمٌٞمٝم٘مل
( )

ذم ؿمٕم٥م اإليامن قمـ أي اجلقزاء ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل :ىم٤مل رؾمقل اهلل ^:
«أىمثروا ذىمر الل ضمتك يؼقل اظمـوهمؼقن إكؽؿ مراءون» .
( )

)ُ (1مٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ []152/ 3
) (2أظمرضمف اًمٌخ٤مرى رم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمتقطمٞمد سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ﴿:وحيذريمؿ اهلل
ٟمٗمًف﴾ ،اًمرىمؿ]1016/ 1[ 7405/
) (3أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مك ؿمٕم٥م اإليامن ،ومّمؾ ذم إداُم٦م ذيمر اهلل قمز و ضمؾ ،اًمرىمؿ1[526/
]397/
) (4أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مك ؿمٕم٥م اإليامن ،ومّمؾ ذم إداُم٦م ذيمر اهلل قمز و ضمؾ ،اًمرىمؿ1[527/
]397/
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 -ىمِتَوب ا ُي ْ ُؿ َع ِي

كم ا ْشمـ ِ
َكم َي ْق َم ُ
اي ُؿ َع ِي
زموب َٓ ُي َػ َّر ُق َزم َ
ٌ - 3
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ايٞذُُُ َعٔ١

 - 19با ْ يٜا ُٜؿٜشٖمُ بَنيَ اثَِٓني ََِّٜٛ ٢اجلَ ُُٝعٔ١
ٔ
 - 911سَذٖثََٓا عَبِذَإُ قٜاٍَٜ :أخِبَشََْا عَبِذُ اي  ًٔ٘٤قٜاٍَ :أٜخِبَشََْا ابِ ُ
أٜبٔ ٞرِٔ٥بٕ ،عَِٔ طَعٔٝذٕ ايَُ ٞكٞبُش ،ٟٚ٢عَِٔ أٜبٔ ،ٔ٘ٝعَِٔ ابَِٔٚ ٢دَٔ ٜع،ٜ١
سَذٖثََٓا طًََُٞإُ ا ٞيؿٜا ٢سطٔ ٗٞقٜاٍَ :قٜاٍَ َسطُ ٍُٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤اي  ًُ٘٤عًَِٔ٘ٝ ٜ
َٚطًَ ََِٔ$ :َِ٤اغٞتَظٌََ  ََِّٜٛايٞذُُُ َعََٚ ،ٔ١تٖٜٗٛشَ بَُٔا اطَِتٜٛاعَ َِٔٔ
طِٗٝش ،٣ثُِٖ ادََٖٖٔ ٜأََ ِٚعٖ َِٔٔ طٔٝبٕ ثُِٖ سَاحَ ؾُٜ ًِِٜٜؿٜشٚمِ بََِٔٝ
اثَِٓ ،٢ِٔٝؾٜصًَََ ٢٤ا نٝتٔبَ ٜيُ٘ ،ثُِٖ إ٢رَا خَشَزَ ا ٞيإََ٢اُّ أِْٜصَتَٝ ،غؿٔشَ ٜيُ٘
ََا بََٚ َُِ٘ٓٝبَ َِٔٝايٞذُُُعَٔ١

ا ٞيأٝخِشَ)1( .#٣

اًمراوي :ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف.
كم ا ْشمـ ْ ِ
َكم ....ايمخ.
ومقيمف(خ)َ :هم َؾ ْؿ ُي َػر ْق َزم ْ َ
ومؾً(ايمشقخ إزهررى) :اعمراد سمف ٓمل رىم٤مب اًمٜمـ٤مس ويٚمزُمـف اعمـرور سمـلم اصمٜمـلم
وي١مدي إمم اًمتٗمريؼ سملم اصمٜملم ورد اًمتٍميح سمٙمال اًمٚمٗمٔمـلم ذم طمـدي٨م روي قمــ
قمثامن سمـ أرىمؿ سمـ أي إرىمؿ قمـ أسمٞمف ويم٤من ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل ^ أن اًمٜمٌـل ^

ىم٤مل« :إن ايمذي يتخطك روموب ايمـوس يقم ايؿعي ويػرق زمكم آشمـكم زمعد طمرروج

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مري]124/ 1[ :
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( )

سمٕمْم٤م ،وىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم :سمٕمد ظمروج اإلُم٤مم ٓ
واحلدي٨م يٗمنه سمٕمْمف ً
أيْم٤م
ُمٗمٝمقم ًمف وم٢من ٓمل رىم٤مب اًمٜم٤مس ممٜمقع عم٤م ومٞمف ُمـ اإليذاء ىمٌؾ ظمروج اإلُم٤مم ً
يمام ٓ خيٗمك وهق فم٤مهر ُمـ احلدي٨م اًمذي رواه اًمٌخ٤مري هٜم٤م.

)[ (1أي :أُمٕم٤مءه] ُمٜمف.
) (2ضم٤مُمع اعمً٤مٟمٞمد واًمًٜمـ :اجلزء اًمث٤مين( ،صُ)196مٜمف.
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 ىمِ َتوب ِايمع َقد ِ
يـ
ُ
َ -زموب ْإَ ىم ِْؾ َي ْق َم ايمـ َّْح ِر
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 نٔتَا ُ ايعٔٝذَ٢ٜٔ -5بَا

ايٞأٜن ََِّٜٛ ٢ٌٞايٖٓشِ ٢ش

 - 955سَذٖثََٓا عُجَُِإُ قٜاٍَ :سَذٖثََٓا دَشٜ٢شْ ،عَِٔ ََِٓصُٛس ،٣عَِٔ
خٜٛبََٓا
ايؼٖعِبٔ ،ٚٞعَِٔ ايٞبَشَا ٔ٤بِٔ ٢عَاص ٕ ٢سَضٔ َٞايً ُ٘٤عََُُِٓٗا قٜاٍََ :
ايٖٓبٔ ٗٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٔ٘ٝ ٜطًَ ََِّٜٛ َِ٤ا ٞيأٜضِشَ ٢بَعِذَ ايصًٖٜاٜ ،ٔ٠ؾكٜاٍَ:
 ََِٔ$صًَ ٢٤صًَٜاتََٓاََْٚ ،ظَوُْ ٜظُهَٜٓاٜ ،ؾكٜذِ أٜصَا َ ايٓٗظُؤَََِٚ ،ٜ
َْظَو ٜقٜبٌَِ ايصًٖٜاٜ ،ٔ٠ؾإ ُْٖ٘٢قٜبٌَِ ايصًٖٜاَٚ ٔ٠يٜا ُْظُوٜ ٜيُٜ٘ .#ؾكٜاٍَ أٜبُٛ
بُشِدَ ٜ٠بُِٔ َْٔٝاس ،٣خَاٍُ ايٞبَشَاَٜ :ٔ٤ا َسطُ ٍَٛاي ٜ ،ًٔ٘٤ؾإَْ ْٞٚ٢ظَهٞتُ ػَاتٔٞ
قٜبٌَِ ايصًٖٜاَٚ ،ٔ٠عَشَؾٞتُ أ ٖٕٜاي َُِّٜٛ ََِّٛٝٞأٜنَٚ ٣ٌٞػُشِ َٕٚ ،أٜسِبَبِتُ إِٜٔ
تَه َٕٛٝػَاتٜٔ ٞأََ ٍَٖٚا ُٜزَِبضُ ؾٔ ٞبَِٝتٔ ،ٞؾٜزَبَشِتُ ػَاتَٔٚ ٞتَػَذِٖٜتُ
قٜبٌَِ أ ِٕٜآتٔ َٞايصًٖٜا ،ٜ٠قٜاٍَ$ :ػَاتُو ٜػَا ٝ٠يٜشِِ #٣قٜاٍََٜ :ا َسطٍَُٛ
اي ٜ ،ًٔ٘٤ؾإ ٖٕ٢عِٔٓذََْا عََٓاقٟا يَٜٓا دَ َز َعٜ َٖٞٔ ،ٟ١أسَبٗ ٢إي َِٔٔ ٖٜٞػَاتَ:٢ِٔٝ
أٜؾٜتَذِض ٟ٢عَٓ ٞٚقٜاٍََْ$ :عََِِٚ ،ي ِٜٔتَذِض َٟ٢عَِٔ ٜأسَذٕ

بَعِ َ
ذى)1(.#ٜ

اًمراوي :اًمؼماء سمـ قم٤مزب ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف.
ومقيمف(خ) :ؾٜإ ٖٕ٢عِٔٓ َذَْا عََٓاقٟا....اخل.
ايمشقخ إزهرى :اًمٕمٜم٤مق ،هق سمٗمتح ُمٝمٛمٚم٦م وح :وم٢من قمٜمدي قمٜم٤مق ضمذقم٦م،
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مري]131/ 1[ :
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سمٜمّم٥م قمٜم٤مق ُمْم٤مف إمم ضمذقم٦م وسمٜمّمٌٝمام :وح «قمٜم٤مق ًمٌـش أوٞمػ إًمٞمف إؿم٤مرة إمم
صٖمره٤م أي ىمريٌ٦م ُمـ اإلرو٤مع وح :وم٢من قمٜمدٟم٤م قمٜم٤م ًىم٤م ًمٜم٤م ضمذقم٦م مه٤م صٗمت٤م قمٜم٤مق،
حلام وأٟمٗمع ًمًٛمٜمٝم٤م ،وومٞمف أن ؿم٤مة ؾمٛمٞمٜم٦م
أي هق ظمػم ُمـ ؿم٤ميت حلؿ أي أـمٞم٥م ً
أومْمؾ ُمـ ؿم٤مشملم همػم ؾمٛمٞمٜمتلم.

( )

ومقيمفَ :صم َذ َفم ًي
أصٚمف ُمـ أؾمٜم٤من اًمدواب وهق ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ؿم٤م ًسم٤م ومتٞمً٤م ،ومٝمق ُمـ اإلسمؾ ُم٤م شمؿ ًمف
أرسمع ؾمٜملم .وُمـ اًمٌ٘مر واعمٕمز ُم٤م شمؿ ًمف ؾمٜم٦م .وىمٞمؾ ُمـ اًمٌ٘مر ُم٤م ًمف ؾمٜمت٤من وقمٜمدي
ضمذع أطم٥م ُمـ ؿم٤ميت حلؿ أي ُمـ اعمٕمز ،إذ اجلذع ُمـ اًمْم٠من جمزي٦م وٓسمد ذم اعمٕمز
ـم٤مقمٜم ذم اًمث٤مًمث٦م واجلذع ُمـ اعمٕمز ُم٤م ـمٕمٜم٧م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م .
أن يٙمقن ً٤م
ى.
ومقيمفَ :أ َضم ه
ًمًٛمٜمٝم٤م وـمٞم٥م حلٛمٝم٤م وفم٤مهر ىمقل أٟمس ٓ :أدري أسمٚمٖم٧م اًمرظمّم٦م ُمـ
ؾمقاه ،أٟمف مل يٌٚمٖمف طمدي٨م ٓ شمذسمحقا إٓ ُمًٜم٦م.

)( (1جمٛمع اًمٌح٤مر ضمٚمد  /3صُ )694مٜمف.
) (2جمٛمع سمح٤مر إٟمقار ضمٚمد أول صُ .334مٜمف.

( )
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َْ ُ
ْ ْ
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 ىمِتَوب ِآؽمتِس َؼ ِوء
ُ
ْ ْ
 َأزمقاب ِآؽمتِس َؼ ِوء
َْ ُ
ْ ْ

( )1

ِآ ْؽمتِ ْس َؼوء:
اًمً٘مٞم٤م سم٤مًمْمؿ.
«هق يمغي :ـمٚم٥م اًمً٘مل وإقمٓم٤مء ُم٤م ينمسمف ،وآؾمؿ ُ
وذ ًفمو :ـمٚم٥م إٟمزال اعمٓمر سمٙمٞمٗمٞم٦م خمّمقص٦م قمٜمد ؿمدة احل٤مضم٦م سم٠من حيٌس
اعم ٓمر ،ومل يٙمـ هلؿ أودي٦م وآسم٤مر وأهن٤مر ينمسمقن ُمٜمٝم٤م ويً٘مقن ُمقاؿمٞمٝمؿ وزرقمٝمؿ،
أو يم٤من ذًمؽ إٓ أٟمف ٓ يٙمٗمل ،وم٢مذا يم٤من يم٤موم ًٞم٤م ٓ يًتً٘مك يمام ذم "اعمحٞمط"
ىم٤مئام ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م راوم ًٕم٤م يديف
ىمٝمًت٤مين .ىمقًمف( :هق دفموء) وذًمؽ أن يدقمق اإلُم٤مم ً
واًمٜم٤مس ىمٕمقد ُمًت٘مٌٚملم اًم٘مٌٚم٦م ي١مُمٜمقن قمغم دقم٤مئف سمـ«اًمٚمٝمؿ اؾم٘مٜم٤م همٞمثً٤م ُمٖمٞمثً٤م هٜمٞم ًئ٤م
ضمٝمرا يمام ذم "اًمؼمه٤من"
ُمريئً٤م همد ًىم ٤م ً
جمٚمال ً
ها أو ً
ؾمح٤م ـمٌ ً٘م٤م ً
دائام» وُم٤م أؿمٌٝمفً ،
ذٟمٌالًمٞم٦م .وذح أًمٗم٤مفمف ذم "اإلُمداد" وزاد ومٞمف أدقمٞم٦م أظمر .ىمقًمف( :واؽمتغػور)
ُمـ قمٓمػ اخل٤مص قمغم اًمٕم٤مم ٕٟمف اًمدقم٤مء سمخّمقص اعمٖمٗمرة ،أو يراد سم٤مًمدقم٤مء
ـمٚم٥م اعمٓمر ظم٤مص٦م ،ومٞمٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ قمٓمػ اعمٖم٤مير ط .ىمقًمفٕ( :كف ايمسبى) سمدًمٞمؾ
استَ ْغ ِف ُروا َرَّب ُك ْم﴾ أي٦م .ىمقًمف( :زمال
أٟمف رشم٥م إرؾم٤مل اعمٓمر قمٚمٞمف ذم ىمقًمف شمٕم٤مممْ ﴿ :
( )

مجوفمي) يم٤من قمغم اعمّمٜمػ أن ي٘مقل ًمف صالة سمال مج٤مقم٦م يمام ىم٤مل ذم "اًمٙمٜمز" وهمػمه
ح .وهذا ىمقل اإلُم٤مم .وىم٤مل حمٛمد :يّمكم اإلُم٤مم أو ٟم٤مئٌف ريمٕمتلم يمام ذم اجلٛمٕم٦م صمؿ
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مري]136/ 1[ :
)[ (2هقد]3 :
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خيٓم٥م :أي يًـ ًمف ذًمؽ ،وإصح أن أسم٤م يقؾمػ ُمع حمٛمد .هنر .ىمقًمف( :زمؾ هل)
أي اجلامقم٦م ضم٤مئزة ٓ ُمٙمروه٦م ،وهذا ُمقاومؼ عم٤م ذيمره ؿمٞمخ اإلؾمالم ُمـ أن اخلالف
ذم اًمًٜمٞم٦م ٓ ذم أصؾ اعمنموقمٞم٦م ،وضمزم سمف ذم "هم٤مي٦م اًمٌٞم٤من" ُمٕمز ًي٤م إمم "ذح
اًمٓمح٤موي" ،ويمالم اعمّمٜمػ يم٤مًمٙمٜمز يٗمٞمد قمدم اعمنموقمٞم٦م يمام ذم "اًمٌحر" ،وا٤مُمف
ذم "اًمٜمٝمر" ،وفم٤مهر يمالم "اًمٗمتح" شمرضمٞمحف .وذيمر ذم "احلٚمٞم٦م" أن ُم٤م ذيمره ؿمٞمخ
اإلؾمالم ُمتجف ُمـ طمٞم٨م اًمدًمٞمؾ ،ومٚمٞمٙمـ قمٚمٞمف اًمتٕمقيؾ .أهـ وىم٤مل ذم "ذح اعمٜمٞم٦م
اًمٙمٌػم" سمٕمد ؾمقىمف إطم٤مدي٨م وأصم٤مر :وم٤محل٤مصؾ أن إطم٤مدي٨م عم٤م اظمتٚمٗم٧م ذم
اًمّمالة سم٤مجلامقم٦م وقمدُمٝم٤م قمغم وضمف ٓ يّمح سمف إصمٌ٤مت اًمًٜمٞم٦م مل ي٘مؾ أسمق طمٜمٞمٗم٦م
سمًٜمٞمتٝم٤م ،وٓ يٚمزم ُمٜمٝم٤م ىمقًمف( :زملنو زمدفمي) ٟم٘مٚمف قمٜمف سمٕمض اعمتٕمّمٌلم ،سمؾ هق ىم٤مئؾ
سم٤مجلقاز .أهـ
ىمٚم٧م :واًمٔم٤مهر أن اعمراد سمف اًمٜمدب وآؾمتحٌ٤مب ًم٘مقًمف ذم "اهلداي٦م" ىمٚمٜم٤م :إٟمف
ومٕمٚمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ُمرة وشمريمف أظمرى ومٚمؿ يٙمـ ؾمٜم٦م أهـٕ :ن اًمًٜم٦م ُم٤م
وافم٥م قمٚمٞمف ،واًمٗمٕمؾ ُمرة ُمع اًمؽمك أظمرى يٗمٞمد اًمٜمدب .شم٠مُمؾ .ىمقًمف( :ىمويمعقد)
أي سم٠من يّمكم هبؿ ريمٕمتلم جيٝمر ومٞمٝمام سم٤مًم٘مراءة سمال أذان وٓ إىم٤مُم٦م صمؿ خيٓم٥م سمٕمده٤م
ىم٤مئام قمغم إرض ُمٕمتٛمدً ا قمغم ىمقس أو ؾمٞمػ أو قمّم٤م ظمٓمٌتلم قمٜمد حمٛمد وظمٓمٌ٦م
ً
واطمدة قمـ أي يقؾمػ طمٚمٞم٦م .ىمقًمف( :طمالف) ومٗمل رواي٦م اسمـ يم٤مس قمـ حمٛمد:
يٙمؼم اًمزوائد يمام ذم اًمٕمٞمد ،واعمِمٝمقر ُمـ اًمرواي٦م قمٜمٝمام أٟمف ٓ يٙمؼم يمام ذم "احلٚمٞم٦م".
ىمقًمف( :طمال ًهمو ظمحؿد) وم٢مٟمف ي٘مقل :ي٘مٚم٥م اإلُم٤مم رداءه إذا ُم٣م صدر ُمـ ظمٓمٌتف،
ُمدورا ضمٕمؾ إيٛمـ
وم٢من يم٤من ُمرسم ًٕم٤م ضمٕمؾ أقماله أؾمٗمٚمف وأؾمٗمٚمف أقماله ،وإن يم٤من
ً
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ظم٤مرضم٤م واًمٔمٝم٤مر
قمغم إين وإين قمغم إيٛمـ وإن يم٤من ىمٌ٤مء ضمٕمؾ اًمٌٓم٤مٟم٦م
ً
داظمال".طمٚمٞم٦م" .وقمـ أي يقؾمػ روايت٤من ،واظمت٤مر "اًم٘مدوري" ىمقل حمٛمد ٕٟمف
ً
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ومٕمؾ ذًمؽ" .هنر" وقمٚمٞمف اًمٗمتقى يمام ذم "ذح درر اًمٌح٤مر"
ىم٤مل ذم "اًمٜمٝمر" وأُم٤م اًم٘مقم ومال ي٘مٚمٌقن أرديتٝمؿ قمٜمد يم٤موم٦م اًمٕمٚمامء ،ظمال ًوم٤م عم٤مًمؽ.
ىمقًمف( :وزمال ضمضقر ذمل) أي ُمع اًمٜم٤مس يمام ذم "ذح اعمجٛمع" ٓسمـ ُمٚمؽ،
وفم٤مهره أهنؿ ٓ يٛمٜمٕمقن ُمـ اخلروج وطمدهؿ ،وسمف سح ذم "اعمٕمراج" ًمٙمـ ُمٜمٕمف
ذم "اًمٗمتح" سم٤مطمتامل أن يً٘مقا ومٞمٗمتتـ سمف وٕمٗم٤مء اًمٕمقامش .
( )

ومقيمف -أي :صوضمى اهلدايي( :-ورؽمقل الل ^ اؽمتسؼك وِل سمرو فمـف
ايمصالة) يٕمٜمل ذم ذًمؽ آؾمتً٘م٤مء ومال يرد أٟمف همػم صحٞمح يمام ىم٤مل اإلُم٤مم اًمزيٚمٕمل
اعمخرج ،وًمق شمٕمدى سمٍمه إمم ىمدر ؾمٓمر طمتك رأى ىمقًمف ذم ضمقاهبام ىمٚمٜم٤م ومٕمٚمف ُمرة
وشمريمف أظمرى ومٚمؿ يٙمـ ؾمٜم٦م مل حيٛمٚمف قمغم اًمٜمٗمك ُمٓمٚم ً٘م٤م وإٟمام يٙمقن ؾمٜم٦م ُم٤م وافم٥م
قمٚمٞمف ،وًمذا ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم :ومٞمف دًمٞمؾ قمغم اجلقاز .قمٜمدٟم٤م جيقز ًمق صٚمقا
أيْم٤م يٌٓمؾ ىمقل اسمـ اعمٕمز :اًمذيـ ىم٤مًمقا سمٛمنموقمٞم٦م
سمجامقم٦مً ،مٙمـ ًمٞمس سمًٜم٦م ،وسمف ً
صالة آؾمتً٘م٤مء مل ي٘مقًمقا سمتٕمٞمٜمٝم٤م ،سمؾ هذه قمغم صمالصم٦م أوضمف ،شم٤مرة يدقمقن قم٘مٞم٥م
اًمّمٚمقات ،وشم٤مرة خيرضمقن إمم اعمّمغم ومٞمدقمقن ُمـ همػم صالة ،وشم٤مرة يّمٚمقن
مج٤مقم٦م ويدقمقن .وأسمق طمٜمٞمٗم٦م مل يٌٚمٖمف اًمقضمف اًمث٤مًم٨م ومٚمؿ ي٘مؾ سمف ،واًمٕمج٥م أٟمف ىم٤مًمف
سمٕمد ٟم٘مٚمف ىمقل اعمّمٜمػ ىمٚمٜم٤م ومٕمٚمف ُمرة وشمريمف أظمرى ومٚمؿ يٙمـ ؾمٜم٦م وهق ُمٍمح

) (1رد اعمحت٤مر يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب آؾمتً٘م٤مء]71،70/3[،
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سمٕمٚمٛمٝمؿ سمٗمٕمٚمف ،ويمذا ىمقل همػم اعمّمٜمػ اعمروي ومٞمف ؿم٤مذ ومٞمام شمٕمؿ سمف اًمٌٚمقى ،وهق
فم٤مهر ضمقاب اًمرواي٦م ،وم٢من قمٌ٤مرشمف ذم "اًمٙم٤مذم" اًمذي هق مجع يمالم حمٛمد ىم٤ملٓ :
صالة ذم آؾمتً٘م٤مء إٟمام ومٞمف اًمدقم٤مء سمٚمٖمٜم٤م قمـ اًمٜمٌل ^ «أكف طمرج ودفمو» وسمٚمٖمٜم٤م
قمـ قمٛمر أٟمف ،صٕمد اعمٜمؼم ومدقم٤م وم٤مؾمتً٘مك ،ومل يٌٚمٖمٜم٤م قمـ اًمٜمٌل ^ ذم ذًمؽ صالة
إٓ طمدي٨م واطمد ؿم٤مذ ٓ ي١مظمذ سمف اٟمتٝمك ،وهذا سيح ُمـ ضمٝم٦م اًمرواي٦م ذم قمٚمؿ
حمٛمد سمف .وم٢من ىمٞمؾُ :مـ أيـ يٚمزم يمقن ُم٤م قمٚمٛمف حمٛمد -رمحف اهلل شمٕم٤ممم -وُمـ سمٕمده
ُمـ اًمرواي٦م ُمٕمٚمق ًُم٤م ٕي طمٜمٞمٗم٦م؟ ىمٚمٜم٤م :وُمـ أيـ قمٚمؿ أٟمف مل يٌٚمٖمف وسمٚمغ أشمٌ٤مقمف سمؾ
اًمٔم٤مهر شمٚم٘مٞمٝمؿ ذًمؽ قمٜمف .صمؿ اجلقاب قمٜمف سمام ذيمر وذم قمدم إظمذ سمف ًمِمذوذه،
أيْم٤م ذم سم٤مب صالة
يٚمزُمف أهنؿ ًمق صٚمقا سمجامقم٦م يم٤من
ُمٙمروه٤م ،وىمد سح احل٤ميمؿ ً
ً
اًمٙمًقف ُمـ اًمٙم٤مذم سم٘مقًمف :ويٙمره صالة اًمتٓمقع مج٤مقم٦م ُم٤م ظمال ىمٞم٤مم رُمْم٤من
وصالة اًمٙمًقف ،وهذا ظمالف ُم٤م ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم -رمحف اهلل -صمؿ احلدي٨م
اًمذي روي ُمـ صالشمف ^ هق ُم٤م ذم اًمًٜمـ إرسمٕم٦م قمـ إؾمح٤مق سمـ قمٌد اهلل سمـ
يمٜم٤مٟم٦م ومول :أرؽمؾـل ايمقيمقد زمـ فمتبي وىمون أمغم اظمديـي إلم ازمـ فمبوس أؽمليمف فمـ
اؽمتسؼوء رؽمقل الل ^ همؼول« :طمرج رؽمقل الل ^ مبتذٓ ً متقاض ًعو متَض ًفمو
ضمتك أسمك اظمصعم همؾؿ خيطى طمطبتؽؿ هذه ،ويمؽـ ِل يزل دم ايمدفموء وايمتَضع
وايمتؽبغم ،وصعم رىمعتكم ىمام ىمون يصقم دم ايمعقد» صححف اًمؽمُمذي وىم٤مل
،

اعمٜمذري ذم خمتٍمه :رواي٦م إؾمح٤مق سمـ قمٌد اهلل سمـ يمٜم٤مٟم٦م قمـ اسمـ قمٌ٤مس وأي
هريرة ُمرؾمٚم٦م وٓ يي ذًمؽ ،وم٘مد صح ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ زيد سمـ قم٤مصؿ
أظمرضمف اًمًت٦م «أن رؽمقل الل ^ طمرج زمويمـوس يستسؼل همصعم هبؿ رىمعتكم
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وضمقل رداءه ورهمع يديف همدفمو واؽمتسؼك واؽمتؼبؾ ايمؼبؾي» زاد اًمٌخ٤مري ومٞمف «صمفر
وو َّه َؿ اًمٌخ٤مري اسم َـ قمٞمٜمٞم٦م ذم ىمقًمف إٟمف قمٌد
همقفام زمويمؼراءة» وًمٞمس هذا قمٜمد ُمًٚمؿَ ،
اهلل سمـ زيد سمـ قمٌد رسمف ،سمؾ هق اسمـ زيد سمـ قم٤مصؿ اعم٤مزين وأُم٤م ُم٤م رواه احل٤ميمؿ قمـ
اسمـ قمٌ٤مس وصححف وىم٤مل ومٞمف «همصعم رىمعتكم ىمػم دم إولم ؽمبع سمؽبغمات .وومرأ
يٌ ايمْ غ ِ
﴿ه ْؾ أَسم َ
َوك َضم ِد ُ
زمر ﴿ َؽمب ِح ْاؽم َؿ َرزم َ
َوؾمقَ ِي﴾
ؽ ْإَ ْفم َعم﴾  ،وومرأ دم ايمثوكقي َ

( )

( )

وىمػم همقفو خس سمؽبغمات ومٚمٞمس سمّمحٞمح يمام زقمؿ سمؾ هق وٕمٞمػ ُمٕم٤مرض ،أُم٤م
»

وٕمٗمف ومٌٛمحٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ىم٤مل اًمٌخ٤مري:
«ُمٜمٙمر احلدي٨مش واًمٜمً٤مئل «ُمؽموكش ،وأسمق طم٤مشمؿ «وٕمٞمػ احلدي٨م ًمٞمس ًمف
طمدي٨م ُمًت٘مٞمؿش ،وىم٤مل اسمـ طمٌ٤من :يروي قمـ اًمث٘م٤مت اعمٕمْمالت طمتك ؾم٘مط
آطمتج٤مج سمف .وأُم٤م اعمٕم٤مرو٦م ومٌام أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط قمـ أٟمس قمٜمف ^
«اؽمتسؼك همخطى ومبؾ ايمصالة ،واؽمتؼبؾ ايمؼبؾي وضمقل رداءه شمؿ كزل همصعم
أيْم٤م قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل «ِل يزد
رىمعتكم ِل يؽػم همقفام إٓ سمؽبغمة سمؽبغمة» وأظمرج ً
^ فمعم رىمعتكم مثؾ صالة ايمصبح» ووضمف اًمِمذوذ أن ومٕمٚمف ^ ًمق يم٤مٟم٧م صم٤مسمت٦م
،

اؿمتٝم٤مرا واؾم ًٕم٤م وًمٗمٕمٚمف قمٛمر طملم اؾمتً٘مك وٕٟمٙمروا قمٚمٞمف إذا مل
ٓؿمتٝمر ٟم٘مٚمف
ً
يٗمٕمؾ ٕهن٤م يم٤مٟم٧م سمحية مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م ًمتقاومر اًمٙمؾ ذم اخلروج ُمٕمف ^
ًمالؾمتً٘م٤مء .ومٚمام مل يٗمٕمؾ ومل يٜمٙمروا ومل يِمتٝمر روايتٝم٤م ذم اًمّمدر إول سمؾ هق

)[ (1إقمغم]1 :
)[ (2اًمٖم٤مؿمٞم٦م]1 :
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قمـ اسمـ قمٌ٤مس وقمٌد اهلل سمـ زيد قمغم اوٓمراب ذم يمٞمٗمٞمتٝم٤م قمـ اسمـ قمٌ٤مس وأٟمس
يم٤من ذًمؽ ؿمذو ًذا ومٞمام طميه اخل٤مص واًمٕم٤مم واًمّمٖمػم واًمٙمٌػم ،واقمٚمؿ أن اًمِمذوذ
يراد سم٤مقمتٌ٤مر اًمٓمرق إًمٞمٝمؿ ،إذ ًمق شمٞم٘مٜم٤م قمـ اًمّمح٤مسم٦م اعمذيمقريـ رومٕمف مل يٌؼ
إؿمٙم٤مل ،وإذا ُمِمٞمٜم٤م قمغم ُم٤م اظمت٤مره ؿمٞمخ اإلؾمالم وهق اجلقاز ُمع قمدم اًمًٜمٞم٦م
ومقضمٝمف أٟمف ^ إن ومٕمٚمف ُمرة يمام ىمٚمتؿ وم٘مد شمريمف أظمرى ومٚمؿ يٙمـ ؾمٜم٦م ،سمدًمٞمؾ ُم٤م
روي ذم اًمّمحٞمحلم.

( )

وسمام أصمرٟم٤م ُمـ "اًمدر اعمخت٤مر" و"رد اعمحت٤مر" وهمػممه٤م ُمـ إؾمٗم٤مر شمًتٓمٞمع أن
شمٕمٚمؿ ُم٤م هق آظمتٞم٤مر ذم ىمٚم٥م اًمرداء قمٜمد آؾمتً٘م٤مء وُم٤م يٕمٜمل ُمـ يمقن صالة
آؾمتً٘م٤مء همػم ُمًٜمقٟم٦م قمٜمد أي طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وُم٤م هق ُمٜمف سمراء ُمـ
هتٛم٦م ضمٝمٚم٦م اعمتٕمّمٌلم وُم٤م ذم يمالم "اًمٗمتح" هٝمٜم٤م ُمـ اًمٌح٨م وٟم٘مػ قمغم شم٘مّمػم
اعمحٌم طمٞم٨م ىم٤مل :اًمتٜمٌٞمف قمغم ُم٤م هق اعمخت٤مر ذم اعمذه٥م وم٢مٟمف اًمتٜمٌٞمف قمغم شمؼمئ٦م
ومْمالأن
ً
ص٤مطم٥م اعمذه٥م قمام رُمقه سمف ومل يذيمر ُم٤م ذم يمالم "اًمٗمتح" ُمـ ٟمٔمر
يدومٕمف ويٌدي قمٜمف ضمقا ًسم٤م هذا وٓ خيٗمك أن آؾمتً٘م٤مء سم٤مًمّمٗم٦م اعمذيمقرة ضب ُمـ
اًمتقؾمؾ واؾمتً٘م٤مء إمم أُم٤مم اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمِمدة وًمذا شمرى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري قم٘مد ًمف سم٤م ًسم٤م
وضم٤مء سم٘مٍم آؾمتً٘م٤مء ًمٚمٛمنميملم ذم سم٤مب «إذا اؽمتشػعقا إلم اإلموم يمقستسؼل
هلؿ ِل يردهؿ» وشمٕمٚمؿ أن اًمتقؾمؾ سم٤مًمّم٤محللم ذم اًمِمدائد أُمر ُمنموع ىمد ُم٣م قمٚمٞمف
قمٛمؾ اعمًٚمٛملم ُمـ ًمدن اًمرؾمقل ^ إمم يقُمٜم٤م هذا وإن أٟمٙمره اًمقه٤مسمٞم٦م وظمرىمقا

) (1ومتح اًم٘مدير :يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب آؾمتً٘م٤مء)93،92،91/2( ،
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اإلمج٤مع ووم٤مرىمقا اعمًٚمٛملم وشم٤مهقا ذم ومٝمٛمف والل ُمٌلم ومل يدر ه١مٓء ٟمٗم٤مة
أيْم٤م شمقؾمؾ واؾمتٕم٤مٟم٦م
اًمتقؾمؾ وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٖمػم أن اًمّمالة واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ً
ِ
كم ﴾ ويذرون
سم٤مًمٖمػم ومام سم٤مهلؿ يتٛمًٙمقن سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿ :إِ َّيو َك َ ك ْعبُدُ َوإ ِ َّيو َك ك َْستَع ُ
ِ
ويمص ْ ِ
ُقن
ايمص َال ِة﴾ وُٕمث٤مهلؿ ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :أ َهمت ُْم ِمـ َ
ػم َو َّ
﴿اؽمتَعقـُقا زمِ َّ
ىمقًمف شمٕم٤مممْ :
ض ايمْؽِت ِ
َوب َو َسم ْؽ ُػ ُرو َن زمِبَ ْع ٍ
زمِبَ ْع ِ
﴿وا ْزمتَغُقا
ض﴾ صمؿ ُم٤مهلؿ إذا أظمذوا سم٘مقًمف شمٕم٤مممَ :
( )

( )

( )

إِيمَ ْق ِف ايمْ َق ِؽمق َؾ َي﴾ أسمقا أن يذقمٜمقا إلـمالىمف وجل٠موا إمم اًمٌ٤مـمؾ طمٞم٨م ي٘مٞمدوٟمف ُمـ قمٜمد
( )

أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمتقؾمؾ سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وهذا شم٘مٞمٞمد مل يٜمزل اهلل سمف ُمـ ؾمٚمٓم٤من قمغم أٟمف
ذيم قمغم زقمٛمٝمؿ
هدم عم٤م ؿمٞمدوه ُمـ اًمٌٜمٞم٤من ُمـ ُمٜمع اًمتقؾمؾ ُمٓمٚم ً٘م ٤م ،سمؾ ويمقٟمف ً٤م
وم٢مهنؿ ُمًئقًمقن هال شمؽميمقن اًمّمالة وم٢مهن٤م ضب ُمـ اًمتقؾمؾ وآؾمتٕم٤مٟم٦م يمام
ؾمٛمٕمتؿ وإن أسمٞمتؿ اًمتقؾمؾ سم٤مًمّم٤مًمح ومٚمؿ ٓ شمؽميمقن اًمّمالة سم٤مجل٤مُمٕم٦م وم٢مٟمف شمقؾمؾ
سم٤مإلُم٤مم أُم٤م ؾمٛمٕمتؿ ىمقًمف ^« :إن رسىمؿ أن سمؼبؾ صالسمؽؿ همؾقممؽؿ طمقورىمؿ»
سمؾ أٟمك يًت٘مٞمؿ ًمٙمؿ أن شمِمٝمدوا أن ٓ إًمف إٓ اهلل طمتك شمِمٝمدوا أن حمٛمدً ا رؾمقل
اهلل وهذا يمام شمرون شمقؾمؾ سمًٞمد اًمّم٤محللم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ذم قملم اإليامن
وأٟمك يًت٘مٞمؿ ًمٙمؿ ُم٤م شمِمٝمدون وأٟمتؿ شمزقمٛمقن ُم٤م شمزقمٛمقن وأيـ هترسمقن ُمـ
ذيمٙمؿ اعمزقمقم وم٠مٟمتؿ ذم ذك إن ؿمٝمدشمؿ وم٠مٟمتؿ ُمنميمقن وإن أسمٞمتؿ وم٠مٟمتؿ
)[ (1اًمٗم٤محت٦م]5 :
)[ (2اًمٌ٘مرة]153 :
)[ (3اًمٌ٘مرة]85 :
)[ (4اعم٤مئدة]35 :
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يم٤مومرون وإن زقمٛمتؿ أٟمٙمؿ ُم١مُمٜمقن .حيؼ اهلل احلؼ ويٛمحؼ اًمٌ٤مـمؾ وسمٜمٍمه
ومٚمٞمٗمرح أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اًمذيـ أًمزُمٝمؿ اهلل يمٚمٛم٦م اًمت٘مقى ويم٤مٟمقا أطمؼ هب٤م
وأهٚمٝم٤م وظمن هٜم٤مًمؽ اعمٌٓمٚمقن ي٤م رؤوس اًمْمالل ٟمٗم٤مة اًمتقؾمؾ هؾ شم٠مُمٚمتؿ يق ًُم٤م
عم٤م أُمر اًمقاطمد ُمٜم٤م سم٠من ي٘مر سمياقمتف وقمٌقديتف هلل ذم مج٤مقم٦م ومٞم٘مقل ﴿ إِ َّي َ
وك َ ك ْع ُبدُ
ِ
كم﴾ أرأيتؿ أهي٤م اًم٘م٤مـمٕمقن عم٤م أُمر اهلل سمف أن يقصؾ ًمق سمدل أطمديمؿ
َوإِ َّيو َك ك َْستَع ُ
ىمقًٓ همػم اًمذي ىمٞمؾ وىم٤مل ذم ٟمٗمًف إٟمام أٟم٤م رضمؾ واطمد ومامزم أشمٙمٚمؿ سمٚمٗمظ اجلٛمع
رضمالحيرف اًمٙمٚمؿ
ً
وًمٙمٜمل أىمقل "إيوك أفمبد وإيوك أؽمتعكم" أومال يٙمقن ذًمؽ
ِ
وك َ ك ْع ُبدُ َوإِ َّي َ
ُمٌدًٓ ًمألُمر قمّم ًٞم٤م .أرأيتؿ ًمق شمال ىمقًمف شمٕم٤ممم يمام ٟمزل ﴿ إِ َّي َ
كم﴾
وك ك َْستَع ُ
ورأى أٟمف ًمـ ي٘مٌؾ ُمٜمف إىمراره سملم يدي رسمف شمٕم٤ممم إٓ أن ي٠ميت سمف سمٚمٗمظ اجلٛمع أومال
شمقؾمالسمجامقم٦م اعم١مُمٜملم ذم
ً
ُم٘مرا سمٕمٌقديتف إمم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم  -أو ًمٞمس هذا
يٙمقن ً
وشمؼميم سم٤مًمّم٤مًمح وًم ًٞم٤م أو ٟمٌ ًٞم٤م إن روٞمتؿ ومٚمامذا
ىمٌقل إيامٟمف وإىمراره واؾمت٘مداُمف إقم٤مٟم٦م ً٤م
سمٚمٗمظ اجلٛمع أىمروا إن ىمٌٚمتؿ وم٠ميـ اعمٗمر يمال ٓ وزر -قمغم اًمتقؾمؾ اعمًت٘مر ؿمئتؿ أو
أ سمٞمتؿ وُمـ هٜم٤م حيؼ قمٜمدٟم٤م ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم إؾمامقمٞمؾ احل٘مل ذم روح اًمٌٞم٤من حت٧م ىمقًمف
﴿إيوك كعبد وإيوك كستعكم﴾ وهذا ٟمّمف« :أي إي٤مك ٟم١مُمـ وٟمرضمق واًمْمٛمػم
اعمًتٙمـ ذم ٟمٕمٌد ويمذا ذم ٟمًتٕملم ًمٚم٘م٤مرئ وُمـ ُمٕمف ُمـ احلٗمٔم٦م وطم٤مضي صالة
اجلامقم٦م أو ًمف وًمً٤مئر اعمقطمديـ أدرج قمٌ٤مدشمف ذم شمْم٤مقمٞمػ قمٌ٤مدهتؿ وظمٚمط طم٤مضمتف
سمح٤مضمتٝمؿ وًمٕمٚمٝم٤م شم٘مٌؾ سمؼميمتٝمؿ ودم٤مب وهلذا ذقم٧م اجلامقم٦مش  .وُمـ هٜم٤م قمٚمؿ
( )

) (1شمٗمًػم روح اًمٌٞم٤من []17/1
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ِ
وك َ ك ْع ُبدُ َوإِ َّي َ
أٟمف ٓ ُمتٛمًؽ ًمٚمقه٤مسمٞم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿إِ َّي َ
كم﴾ ومٝمؿ صٗمر
وك ك َْستَع ُ
ِ
ويمص ْ ِ
ػم
﴿اؽمتَعقـُقا زم ِ َّ
اًمٞمديـ وًمـ ي٘مٌؾ إيامهنؿ هبذا إٓ إذا آُمٜمقا سم٘مقًمف شمٕم٤مممْ :
ايمص َال ِة﴾ وهمػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت وأي٤مت اًمتل حتثف قمغم اًمتقؾمؾ وآؾمتٕم٤مٟم٦م
َو َّ
سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح واًمّم٤محللم .وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤مًمتقؾمؾ ًمف ُمدظمؾ ذم اإليامن واًمٕمٌ٤مدات
ومْمالقمـ وم٤موؾ وًمٙمـ ذ
ً
واعمٕم٤مُمالت ٓ حمٞمد قمٜمف وهذا مم٤م ٓ خيٗمك قمغم ضم٤مهؾ
اًمدواب اًمقه٤مسمٞم٦م ٓ هيتدون وٓ يِمٕمرون ويمٗمك سمٙمٚمٛم٦م احلؼ واإليامن ؿم٤مهدً ا قمغم
ُم٤م ىمٚم٧م يمام سمٞمٜم٧م ومٞمام ُمر قمـ ىمري٥م وأؾمٚمٗم٧م ،واًمتقؾمؾ يمام جيقز سم٤مًمٜمٌل يمذًمؽ
جيقز سم٤مًمقزم وقمٚمٞمف يدل صٜمٞمع قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وُمـ ُمٕمف ُمـ ؾم٤مئر
اًمّمح٤مسم٦م طمٞم٨م اؾمتً٘مك سم٤مًمٕمٌ٤مس قمؿ اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وىمد
ظمرج اًمٌخ٤مري طمديثف هٜم٤م وهذا يمٚمف دًمٞمؾ قمغم صح٦م ُمٕمت٘مدات أهؾ اًمًٜم٦م
( )

واجلامقم٦م وصٜمٞمٕمٝمؿ ُمع إوًمٞم٤مء قمٜمدُم٤م اًٝمؿ ضاء ،وىمد ُم٣م قمغم ذًمؽ اًمٕمٛمؾ
ُمـ زُمـ اًمّمح٤مسم٦م إمم يقُمٜم٤م هذا ،وُمـ وىم٤مطم٦م اًمقه٤مسمٞم٦م أهنؿ ىمد جيقزون اًمتقؾمؾ
سم٤مٕطمٞم٤مء قمـ يمره ويٛمٜمٕمقٟمف ممـ درج ُمـ اًمّمٚمح٤مء ويزقمٛمقن أن اعمقت يٜم٤مذم
ىمديام وطمديثً٤م أن ُمقت اًمّم٤محللم ؾمٌ٥م
اًمتٍمف وىمد شم٘مرر ىمرآٟمً٤م وطمديثً٤م وإمج٤م ًقم٤م ً
عمزيد شمٍمومٝمؿ ويمٗمك سم٘مقًمف قمز ُمـ ىم٤مئؾ ؿم٤مهدً ا ٕهؾ اًمًٜم٦م وداوم ًٕم٤م ٕهؾ اًمٗمتٜم٦م
) (1أظمرضمف اًمٌخ٤مرى رم صحٞمحف ،وًمٗمٔمف« :عَِٔ أَْٜع ٢بََِٔ ٢ائوٕ أ ٖٕٜعُ َُشَ بَِٔ ايٞدَ٤ٛا ٔ
سَضٔ َٞايً ُ٘٤عَُِٓ٘ نٜإَ إ٢رَا قٜشَٛٝٛا اطِتَظِك ٢ٜبٔايٞعَبٖاغ ٢بِٔ ٢عَبِذٔ ائً٤ُُٛٞبٔ ؾٜكٜاٍَ ايً ُِٖٗ٤إْٖ٢ا نٖٓٝا
َْتَ َٛطٌُٖ إ٢يِٜٝو ٜبَٔٓبَٔٓٚٝا ؾٜتَظِكَٔٓٝا َٚإْٖ٢ا َْتَ َٛطٌُٖ إ٢يِٜٝو ٜبٔعََِْ ٚبَٔٓٚٝا ؾٜاطِكَٔٓا قٜاٍَ ؾُٜٝظِكَِٕٜٛش،يمت٤مب ومْم٤مئؾ
اًمّمح٤مسم٦م ،سم٤مب ذيمر اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ريض اهلل قمٜمف ،اًمرىمؿ]506/ 1[3710/
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وت َنمر ًومو﴾ إلم ومقيمف ﴿ َهموظمُدَ زمر ِ
َّوزفم ِ
ات َأ ْمرا﴾ ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٌٞمْم٤موي ذم
﴿وايمـ ِ َ
َ
َ
ْ
( )

( )

شمٗمًػمه ُم٤م ٟمّمف« :هذه صٗم٤مت ُمالئٙم٦م اعمقت -إمم ىمقًمف -أو صٗم٤مت اًمٜمٗمقس
اًمٗم٤موٚم٦م طم٤مل اعمٗم٤مرىم٦م وم٢مهن٤مشمٜمزع قمـ إسمدان همر ًىم٤م أي ٟمز ًقم٤م ؿمديدً ا ُمـ إهمراق
اًمٜم٤مزع ذم اًم٘مقس وشمٜمِمط إمم قم٤ممل اعمٚمٙمقت وشمًٌح ومٞمٝم٤م ومتًٌؼ إمم طمٔم٤مئر اًم٘مدس
ومتّمػم ًمنمومٝم٤م وىمقهت٤م ُمـ اعمدسمراتش .أهـ سم٘مدر احل٤مضم٦م.
( )

وىم٤مل ذم "روح اًمٌٞم٤من" :ىم٤مل اًم٘م٤مؿم٤مين« :أىمًؿ سم٤مًمٜمٗمقس اعمِمت٤مىم٦م اًمتل همٚم٥م
قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمزع إمم ضمٜم٤مب احلؼ همري٘م٦م ذم سمح٤مر اًمِمقق واعمحٌ٦م واًمتل شمٜمِمط ُمـ ُم٘مر
اًمٜمٗمس وأه اًمٓمٌٞمٕم٦م أي رج ُمـ ىمٞمقد صٗم٤مهت٤م وقمالئؼ اًمٌدنُ ،مـ ىمقهلؿ صمقر
ٟم٤مؿمط إذا ظمرج ُمـ سمٚمد إمم سمٚمد ،أو ُمـ ىمقهلؿ ٟمِمط ُمـ قم٘م٤مًمف ،واًمتل شمًٌح ذم
سمح٤مر اًمّمٗم٤مت ومتًٌؼ إمم قملم اًمذات وُم٘م٤مم اًمٗمٜم٤مء ذم اًمقطمدة ومتدسمر سم٤مًمرضمقع إمم
اًمٙمثرة أُمر اًمدقمقة إمم احلؼ واهلداي٦م وأُمر اًمٜمٔم٤مم ذم ُم٘م٤مم اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمد اجلٛمع
اٟمتٝمك ،صمؿ إن اًمٜمٗمقس اًمنميٗم٦م ٓ يٌٕمد أن ئمٝمر ُمٜمٝم٤م آصم٤مر ذم هذا اًمٕم٤ممل ؾمقاء
يم٤مٟم٧م ُمٗم٤مرىم٦م قمـ إسمدان أو ٓ ومتٙمقن ُمدسمرات ،أٓ شمرى أن اإلٟمً٤من ىمد يرى ذم
اعمٜم٤مم أن سمٕمض إُمقات يرؿمده إمم ُمٓمٚمقسمف ،ويرى أؾمت٤مذه ومٞمً٠مًمف قمـ ُمً٠مًم٦م
ومٞمحٚمٝم٤م ًمف ،وىمد يدظمؾ سمٕمض إطمٞم٤مء ُمـ ضمدار وٟمحقه قمغم سمٕمض ُمـ ًمف طم٤مضم٦م
ومٞم٘مْمٞمٝم٤م وذًمؽ قمغم ظمرق اًمٕم٤مدة ،وم٢مذا يم٤من اًمتدسمػم سمٞمد اًمروح وهق ذم هذا اعمقـمـ
)[ (1اًمٜم٤مزقم٤مت]1 :
)[ (2اًمٜم٤مزقم٤مت]5 :
) (3شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موى]445/ 5[ :
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سمػما ٕن
شم٠مصمػما وشمد ً
ومٙمذا إذا اٟمت٘مؾ ُمٜمف إمم اًمؼمزخ ،سمؾ هق سمٕمد ُمٗم٤مرىمتف اًمٌدن أؿمد ً
اجلًد طمج٤مب ذم اجلٛمٚم٦م أٓ شمرى أن اًمِمٛمس أؿمد إطمرا ًىم٤م إذا مل حيجٌٝم٤م همامم أو
ٟمحقهش  .وىم٤مل اإلُم٤مم اًمرازي ذم اًمٙمٌػم« :اًمقضمف اًمث٤مًم٨م :ذم شمٗمًػم هذه اًمٙمٚمامت
( )

اخلٛمً٦م أهن٤م هل إرواح وذًمؽ ٕن ٟمٗمس اعمٞم٧م -إمم ىمقًمف -صمؿ إن هذه إرواح
اًمنميٗم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ٓ يٌٕمد أن يٙمقن ومٞمٝم٤م ُم٤م يٙمقن ًم٘مقهت٤م وذومٝم٤م ئمٝمر ُمٜمٝم٤م آصم٤مر ذم
٤معم ْدَ سمر ِ
ات َأ ُْم ًرا} أًمٞمس أن اإلٟمً٤من ىمد يرى أؾمت٤مذه ذم
أطمقال هذا اًمٕم٤ممل ومٝمل { َوم ُ َ
اعمٜم٤مم ويً٠مًمف قمـ ُمِمٙمٚم٦م ومػمؿمده إًمٞمٝم٤م ؟
أًمٞمس أن آسمـ ىمد يرى أسم٤مه ذم اعمٜم٤مم ومٞمٝمديف إمم يمٜمز ُمدومقن ؟
أًمٞمس أن ضم٤مًمٞمٜمقس ىم٤مل  :يمٜم٧م ُمريْم٤مً ومٕمجزت قمـ قمالج ٟمٗمز ومرأي٧م ذم
اعمٜم٤مم واطمد ًا أرؿمدين إمم يمٞمٗمٞم٦م اًمٕمالج ؟
أًمٞمس أن اًمٖمزازم ىم٤مل  :إن إرواح اًمنميٗم٦م إذا وم٤مرىم٧م أسمداهن٤م  ،صمؿ اشمٗمؼ
إٟمً٤من ُمِم٤مسمف ًمإلٟمً٤من إول ذم اًمروح واًمٌدن  ،وم٢مٟمف ٓ يٌٕمد أن حيّمؾ ًمٚمٜمٗمس
اعمٗم٤مرىم٦م شمٕمٚمؼ هبذا اًمٌدن طمتك شمّمػم يم٤معمٕم٤موٟم٦م ًمٚمٜمٗمس اعمتٕمٚم٘م٦م سمذًمؽ اًمٌدن قمغم
أقمامل اخلػم ومتًٛمك شمٚمؽ اعمٕم٤موٟم٦م إهل٤مُم ً٤م ؟
وٟمٔمػمه ذم ضم٤مٟم٥م اًمٜمٗمقس اًمنميرة وؾمقؾم٦م  ،وهذه اعمٕم٤مين وإن مل شمٙمـ
ُمٜم٘مقًم٦م قمـ اعمٗمنيـ إٓ أن اًمٚمٗمظ حمتٛمؾ هل٤م ضمد ًا.

)(1شمٗمًػم روح اًمٌٞم٤من [ُ ]316/10مٚمت٘مٓم٤م
) (2شمٗمًػم اًمٙمٌػم[ :ضمزء  31 :رىمؿ اًمّمٗمح٦م ]37 :

( )

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

194

وذح ذًمؽ يٓمقل وومٞمام ذيمرٟم٤م يمٗم٤مي٦م وسم٤مهلل اهلداي٦م ،وىمد ومّمؾ ذًمؽ اعمٌح٨م
ؾمٞمدٟم٤م اجلد ذظمري ًمٞمقُمل وهمدي اإلُم٤مم أمحد رو٤م ىمدس هه ذم رؾم٤مئؾ ًمف ُمٜمٝم٤م
"آؾمتٛمداد ذم أضمٞم٤مل آرشمداد" و"اإلهالل سمٗمٞمض إوًمٞم٤مء سمٕمد اًمقص٤مل" ُمـ
أراد شمٗمّمٞمؾ ُم٤م هٜم٤مًمؽ ومٕمٚمٞمف ُمراضمٕم٦م ذًمؽ.
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 - 7ىمِ َتوب ايم ُؽس ِ
قف
ُ
ُ
ال ِة دم ُىمس ِ
ايمش ْؿ ِ
قف َّ
ايمص َ
س
زموب َّ
 ُُ
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 - 7ىمِ َتوب ايم ُؽس ِ
قف
ُ
ُ
ال ِة دم ُىمس ِ
ايمش ْؿ ِ
ايمص َ
قف َّ
س
زموب َّ
 ُُ
أىمقل :ذم يمت٤مب أصم٤مر (ص /45طمدي٨م .)222/

( )1

( )

حمٛمد  ،ىم٤مل  :أظمؼمٟم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م  ،قمـ محـ٤مد  ،قمــ إسمـراهٞمؿ  ،ىمـ٤مل اٟمٙمًـٗم٧م
اًمِمٛمس قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يقم ُم٤مت إسمراهٞمؿ سمــ رؾمـقل
اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،وم٘م٤مل اًمٜم٤مس  :اٟمٙمًٗم٧م اًمِمٛمس عمقت إسمراهٞمؿ  ،ومٌٚمـغ
ذًمؽ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  ،ومخٓم٥م اًمٜم٤مس وم٘مـ٤مل  « :إن اًمِمـٛمس واًم٘مٛمـر
آيت٤من ُمـ آي٤مت اهلل قمزوضمؾ ٓ يٜمٙمًٗم٤من عمقت أطمدش صمؿ صغم ريمٕمتـلم صمـؿ يمـ٤من
اًمدقم٤مء طمتك اٟمجٚم٧م « ىم٤مل حمٛمد  :وسمف ٟم٠مظمذ  ،وٓ ٟمرى إٓ ريمققم٤م واطمدة ذم يمؾ
ريمٕم٦م  ،وؾمجدشملم قمغم صالة اًمٜم٤مس ذم همػم ذًمـؽ  ،وٟمـرى أن يّمـٚمقا مج٤مقمـ٦م ذم
يمًقف اًمِمٛمس  ،وٓ يّمكم مج٤مقم٦م إٓ اإلُم٤مم اًمذي يّمكم هبؿ اجلٛمٕم٦م  ،وم٠مُمـ٤م أن
يّمكم اًمٜم٤مس ذم ُمً٤مضمدهؿ مج٤مقم٦م ومال  ،وأُم٤م اجلٝمر سم٤مًم٘مراءة  ،ومٚمؿ يٌٚمٖمٜم٤م أن اًمٜمٌـل
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مري]141/ 1[ :
)(2أما ىف كسخة" ـتاب أثار " افتك بغ أديـا ،ـتاب افصالة ،باب افصالة ىف افؽسقف،
افرؿؿ2/

[ .] 6 /
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صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ضمٝمر سم٤مًم٘مراءة ومٞمٝم٤م  ،وسمٚمٖمٜم٤م أن قمكم سمــ أي ـم٤مًمـ٥م ريض اهلل
قمٜمف ضمٝمر ومٞمٝم٤م سم٤مًم٘مراءة سم٤مًمٙمقوم٦م  ،وأطم٥م إًمٞمٜم٤م أن ٓ جيٝمـر ومٞمٝمـ٤م سمـ٤مًم٘مراءة  ،وأُمـ٤م
يمًقف اًم٘مٛمر وم٢مٟمام يّمكم اًمٜم٤مس وطمداٟم٤م  ،وٓ يّمٚمقن مج٤مقم٦م  ٓ ،اإلُم٤مم وٓ همػمه
ويمذًمؽ إومزاع يمٚمٝم٤م  ،وإذا اٟمٙمًٗم٧م اًمِمٛمس ذم ؾم٤مقم٦م ٓ يّمغم ومٞمٝم٤م قمٜمد ـمٚمقع
اًمِمٛمس  ،أو ٟمّمػ اًمٜمٝم٤مر  ،أو سمٕمد اًمٕمٍم  ،ومال صالة ذم شمٚمؽ اًمًـ٤مقم٦م  ،وًمٙمــ
اًمدقم٤مء طمتك شمٜمجكم أو حتؾ اًمّمالة ومٞمّمكم  ،وىمد سم٘مل ُمـ اًمٙمًقف رء.

( )

) (1أظمرضمف اًمٌخ٤مرى ذم صحٞمحف ُمـ ـمريؼ زي٤مد سمـ قمالىم٦م قمـ اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمٌ٦م ىم٤مل  :يمًٗم٧م
اًمِمٛمس قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ يقم ُم٤مت إسمراهٞمؿ وم٘م٤مل اًمٜم٤مس يمًٗم٧م
اًمِمٛمس عمقت إسمراهٞمؿ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ ( إن اًمِمٛمس واًم٘مٛمر ٓ
يٜمٙمًٗم٤من عمقت إطمد وٓ حلٞم٤مشمف وم٢مذا رأيتؿ ومّمٚمقا وادقمقا اهلل) ،يمت٤مب اًمٙمًقف ،سم٤مب اًمّمالة
رم يمًقف اًمِمٛمس ،اًمرىمؿ1043/
[ /

]
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ِ
 - 4ىمتوب َسم ْؼ ِ َّ
 ٌ ِايمص َال َة
ٌم َّ
زموب دم ىم َْؿ َي ْؼ ُ ُ
صموء دم ايمتَّ ْؼ ِصغم ايمصالة
 ُزموب مو َ

198

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

199

 - 4ىمِتوب َسم ْؼ ِ
ايمص َال ِة
صغم َّ

 ٌ ِايمص َال َ ة
ٌم َّ
زموب دم ىم َْؿ َي ْؼ ُ ُ

( )1

أظمرج اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف هٜم٤م طمديثلم – إول ُمـ طمدي٨م
اسمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام قمـ اًمٜمٌل ^ ىم٤مل $أ ٖٕٜايٖٓٔب ٖٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًَِٜٔ٘ٝ
َٚطًَ َِ٤قٜاٍَ يٜا تُظَاؾٔشِ ايَُٞشِأ ٝ٠ٜثًَٜاثَ ٜ١أٖٜٜاّ ٣إ٢ي٤ا ََعَ رََٔ ٟشِشَّ .»٣واًمث٤مين ُمـ طمدي٨م
أي هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل ىم٤مل اًمٜمٌل ^ «يٜا َٜشٌٔٗ ئاَِشَأ ٕ٠ٜتُ َُِٔٔ٪بٔائً٘٤
َٚاي ٢َِّٛٝٞايٞآخٔش ٢أ ِٕٜتُظَاؾٔشَ ََظٔريََٚ ٣َِّٜٛ ٜ٠ي ٕ١ًِٜٜٝيِٜٝعَ ََعََٗا سُشََِ٠١ش (أي :رضمؾ ذو
طمرُم٦م ُمٜمٝم٤م ،يمام ذم رواي٦م ُمًٚمؿ)« .اظمتٚمػ اًمرواة قمـ أي ؾمٕمٞمد اخلدري قمـ
اًمٜمٌل ^ وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ صمالصم٦م أي٤مم وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ يقُملم ومٝمذه إًمٗم٤مظ اعمختٚمٗم٦م ىمد
أيْم٤م قمـ أي هريرة روى
روي٧م ذم طمدي٨م أي ؾمٕمٞمد قمـ اًمٜمٌل ^ اظمتٚمػ ً
ؾمٗمٞم٤من قمـ قمجالن قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أي ؾمٕمٞمد قمـ أي هريرة قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل
شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ٓ شمً٤مومر اُمرأة ومقق صمالصم٦م أي٤مم إٓ وُمٕمٝم٤م ذو حمرم وروى
يمثػم سمـ زيد قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أي ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي قمـ أي هريرة ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل
^ "ي٤م ٟمً٤مء اعم١مُمٜم٤مت ٓ رج اُمرأة ُمـ ُمًػمة ًمٞمٚم٦م إٓ ُمع ذي حمرم"ش.

( )

أومقل(ايمشقخ إزهرى) :سم٠مدٟمك اًمت٠مُمؾ ومٞمام ؾمٚمػ آٟم ًٗم٤م ُمـ خمتٚمػ اًمرواي٤مت ئمٝمر
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مري]147/ 1[ :
) (1أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص []217/ 1
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ًمؽ أهي٤م اًم٘م٤مرئ أن اظمتالف إًمٗم٤مظ ذم ُم٤م روي قمـ أي ؾمٕمٞمد اخلدري وقمـ أي
هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ضمٕمؾ ُمتـ طمدي٨م يمؾ ُمٜمٝمام ُمْمٓمر ًسم٤م سمٞمٜمام ظمال اعمروي
ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ُمـ هذا آظمتالف وآوٓمراب.
ومحدي٨م اسمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام صحٞمح ُمـ طمٞم٨م اًمرواي٦م هبذا اًمقضمف أي
ُمـ طمٞم٨م إٟمف مل تٚمػ اًمرواي٦م ذم ًمٗمظ اعمروي قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام
ومٝمل صم٤مسمت٦م وُم٤م ؾمقاه٤م ُمـ طمدي٨م أي ؾمٕمٞمد وأي هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام وىمع
آظمتالف ذم ًمٗمٔمٝمام ومال يثٌ٧م وهمػم ُمٕمٚمقم أٟمف ^ ىم٤مل ذًمؽ ذم أطمقال ومٙم٤من
اؾمتٕمامل ظمؼم اسمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام أوممٟٕ ،مف اؿمتٛمؾ قمغم اًمزائد وىمد
شم٘مرر أن اعمثٌ٧م ُم٘مدم وظمؼم اسمـ قمٛمر ُمثٌ٧م ًمزي٤مدة وٕٟمف ُمتٗمؼ قمغم اؾمتٕمامًمف رواي٦م
دراي٦م وُم٤م دوٟمف خمتٚمػ ومٞمف يمام ٓ خيٗمك ُم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م ومال يت٠مشمك اؾمتٕمامل اعمختٚمػ قمغم
اظمتالومف سمؾ ي١مول أُمره إمم أن يتٕم٤مرض هذا ُمع ذاك وإذا شمٕم٤مرو٤م شمً٤مىمٓم٤م ومٞمٌ٘مك
ًمٜم٤م ٟمحـ احلٜمٗمٞم٦م ظمؼم اسمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ُمـ همػم ُمٕم٤مرض وُم٤م يقهؿ
اًمتٕم٤مرض ُمـ إظمٌ٤مر اًمتل وردت ذم اًمتقىمٞم٧م ًمٚمٛمً٤مومر ومقق صمالصم٦م أي٤مم مل شمٌٚمغ ُمـ
اًمّمح٦م وآقمتْم٤مد سمٙمثرة اًمٓمرق (ومّمؾ اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م) ُم٤م سمٚمٖمف ظمؼم
اسمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ومٝمل ؿم٤مذة ُم١موًم٦م ئمٝمر ًمؽ هذا سمٛمراضمٕم٦م "أطمٙم٤مم
اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص اًمرازي" ومراضمع وذم حمٚمف سملم أن ظمؼم اسمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم
قمٜمٝمام صم٤مسم٧م ُمـ طمٞم٨م اعمٌٜمك واعمٕمٜمك .هذا وىمد ىم٤مل اإلُم٤مم اجلّم٤مص اًمرازي ذم
أطمٙم٤مم اًم٘مرآن حم٤موٓ ً إرضم٤مع اعمٗمؽمق إمم اعمتٗمؼ وُم١ميدا ٓؾمتٕمامل ظمؼم اسمـ قمٛمر
وأيْم٤م ىمد يٛمٙمـ اؾمتٕمامل ظمؼم اًمثالث ُمع إصمٌ٤مت
ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ُم٤م ٟمّمفً « :

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

211

وم٤مئدة اخلؼم ذم اًمٞمقم واًمٞمقُملم وهق أهن٤م ُمتك أرادت ؾمٗمر اًمثالث مل رج اًمٞمقم ٓ
واًمٞمقُملم ُمـ اًمثالث إٓ ُمع ذي حمرم وىمد جيقز أن ئمـ فم٤من أٟمف عم٤م طمد اًمثالث
ومٛمٌ٤مح هل٤م اخلروج يق ًُم٤م أو يقُملم ُمع همػم ذي حمرم وإن أرادت ؾمٗمر اًمثالث وم٠مسم٤من
قمٚمٞمف اًمًالم طمٔمر ُم٤م دوهن٤م ُمتك أرادهت٤مش.

( )1

ومؾً(ايمشقخ إزهرى):

وهلذا شمقضمٞمف وضمٞمف ي١مدي سم٤مًمرواي٤مت إمم آئتالف

ويٍمومٝم٤م قمـ آظمتالف يمام ٓ خيٗمك قمغم ٟمٌٞمف سمٞمٜمام اؾمتٕمامل ُم٤م اظمتٚمػ قمـ أي
ؾمٕمٞمد وأي هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ي١مدي إمم إًمٖم٤مء ُم٤م صمٌ٧م قمـ اسمـ قمٛمر ريض
اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام وشم٠ميد سمٙمثرة اًمٓمرق ومٙم٤من هق إومم سم٠من يًتٕمٛمؾ وأظمرى ،وهٜم٤م
ؾم١مال وضمقاب ذيمرمه٤م اًمرازي ،ىم٤مل اًمرازي قمٚمٞمف اًمرمح٦م ذم "أطمٙم٤مم اًم٘مرآن" ُم٤م
ٟمّمف «:وم٢من ىمٞمؾ أظمٌ٤مر أي ؾمٕمٞمد وأي هريرة همػم ُمتٕم٤مرو٦م ٕٟم٤م ٟمثٌ٧م مجٞمع ُم٤م
روي ومٞمٝم٤م ُمـ اًمتقىمٞم٧م ومٜم٘مقل ٓ شمً٤مومر يق ًُم٤م وٓ يقُملم وٓ صمالصم٦م ىمٞمؾ ًمف ُمتك
اؾمتٕمٛمٚم٧م ُم٤م دون اًمثالث وم٘مد أًمٖمٞم٧م اًمثالث وضمٕمٚم٧م وروده٤م وقمدُمٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م
وم٠مٟم٧م همػم ُمًتٕمٛمؾ خلؼم اًمثالث ُمع اؾمتٕمامًمؽ ظمؼم ُم٤م دوهن٤مش واؾمتِمٕمر ٟمٗمس
( )1

اإلًمزام قمغم احلٜمٗمٞم٦م ومرده سمٓمرف ظمٗمل طمٞم٨م ىم٤مل« :وإذا مل يٙمـ إٓ اؾمتٕمامل
سمٕمْمٝم٤م وإًمٖم٤مء اًمٌٕمض وم٤مؾمتٕمامل ظمؼم اًمثالث أومم عم٤م ومٞمف ُمـ ذيمر اًمزي٤مدةش.

( )2

) (1أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص [ ]217/ 1سمتٍمف ىمٚمٞمؾ.
) (1أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص [.]217/ 1
) (2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
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( )1

يمت٤مب أصم٤مر( :ص 38طمدي٨م  . )192 – 191حمٛمد  ،ىم٤مل  :أظمؼمٟم٤م أسمق
( )2

طمٜمٞمٗم٦م  ،قمـ مح٤مد  ،قمـ إسمراهٞمؿ  ،قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف  ،ىم٤مل « :
ٓ يٖمرٟمٙمؿ حمنميمؿ  ،هذا ُمـ صالشمٙمؿ  ،يٖمٞم٥م اًمرضمؾ ُمٜمٙمؿ قمـ وٞمٕمتف ،
( )3

ومٞم٘مٍم  ،وي٘مقل  :أٟم٤م ُمً٤مومرش ىم٤مل حمٛمد  :وسمف ٟم٠مظمذ  ،إذا يم٤من قمغم ُمًػمة أىمؾ ُمـ
صمالصم٦م أي٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝم٤م أشمؿ اًمّمالة  ،وم٢مذا يم٤من قمغم ُمًػمة صمالصم٦م أي٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝم٤م ومّم٤مقمدا ،
ومل يٙمـ ًمف هب٤م أهؾ  ،ومل يقـمـ ٟمٗمًف قمغم إىم٤مُم٦م مخس قمنمة  ،ومٚمٞم٘مٍم اًمّمالة ،
وم٢مذا وـمـ ٟمٗمًف قمغم إىم٤مُم٦م مخس قمنمة  ،أشمؿ اًمّمالة ُ ،م٤م دام ذم وٞمٕمتف  ،وم٢مذا
ظمرج راضمٕم٤م إمم أهٚمف  ،ىمٍم اًمّمالة  .وُمًػمة صمالصم٦م أي٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝم٤م سم٤مًم٘مّمد سمًػم
اإلسمؾ  ،وُمٌم إىمدام  ،وهق ىمقل أي طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف.
 -194ىم٤مل:حمٛمد :أظمؼمٟم٤م ؾمٕمٞمد سمـ قمٌٞمد اًمٓم٤مئل  ،قمـ قمكم سمـ رسمٞمٕم٦م اًمقاًمٌل
 ،ىم٤مل  :ؾم٠مًم٧م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر -ريض اهلل قمٜمٝمام -إمم يمؿ شم٘مٍم اًمّمالة ؟ وم٘م٤مل :
« أشمٕمرف اًمًقيداء ؟ ىم٤مل  :ىمٚم٧م ٓ  ،وًمٙمٜمل ىمد ؾمٛمٕم٧م هب٤م  ،ىم٤مل  :هل صمالث
ًمٞم٤مل ىمقاصد  ،وم٢مذا ظمرضمٜم٤م إًمٞمٝم٤م ىمٍمٟم٤م اًمّمالة ش ىم٤مل حمٛمد  :وسمف ٟم٠مظمذ  ،وهق ىمقل

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مري]147/ 1[ :
) (2أما ىف كسخة" ـتاب أثار" افتك بغ أيديـا ،ـتاب افصالة ،باب صالة ىف افسػر،
افرؿؿ] 26- 25/ [ ، 94- 92/
) (3اًمْمٞمٕم٦م  :إرض اعمُ ِٖم َّٚم٦م اًمتل شمٜمت٩م اًمٖمالل اعمختٚمٗم٦م
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( )1

ذم يمت٤مب أصم٤مر ًمإلُم٤مم حمٛمد رمحف اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل:
حمٛمد  ،ىم٤مل  :أظمؼمٟم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م  ،ىم٤مل  :طمدصمٜم٤م مح٤مد  ،قمـ إسمراهٞمؿ  ،ىم٤مل  :يمٜم٧م
أضم٤مًمس أصح٤مب قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد -ريض اهلل قمٜمف -قمٚم٘مٛم٦م وإؾمقد وهمػممه٤م
 ،ومتٛمر قمٚمٞمٝمؿ اجلٜم٤مزة  ،وهؿ حمتٌقن  ،ومام حيؾ أطمد ُمٜمٝمؿ طمٌقشمف  ،ىم٤مل حمٛمد :
( )2

( )3

وسمف ٟم٠مظمذ ٟ ٓ .مرى أن ي٘م٤مم ًمٚمجٜم٤مزة  ،وهق ىمقل أي طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف.
(ص)51

( )1

 -4زموب ا َي ْ ِر ِ
يد َفم َعم ا ْيم َؼ ْ ِػم
َ
َٜٚأِٚصَ ٢بُشَِٜذَ ٝ٠ايٞأٜطًِ ُٜٗٞٔأُٜ ِٕٜذِ َعٌَ ؾٔ ٞقٜبِ ٢ش ٔٙدَشٜ٢ذَإَٚ .٢سَأ ٣ٜابُِٔ عَُُشَ
سَضٔ َٞايً ُ٘٤عََُُِٓٗا ؾٝظِٜٛاطٟا عًَ ٢ٜقٜبِش ٢عَبِذٔ ايشٖسَُِٜٔ ٢ؾكٜاٍَ :اِْض٢عُِ٘ َٜا غًٜٝاُّ،
ٔ
ؾ٢ٜإَُْٖا ُٜعًٔ ُ٘٥عًَََُٚ .ُ٘ٝقٜاٍَ خَا ٢سدَ ٝ١بُِٔ صَِٜذٕ :سَأِٜٜتََُْٓٔٚ ٞشُِٔ ػُبٖإْ ؾٔ ٞصَََ ٢
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مري]175/ 1[ :
جي َٛم َٕم ُٝمام سمف ُمع َفم ْٝمره ،و َي ُِمده
آطمتٌَ٤مء  :هق أن َيْم ّؿ اإلٟمً٤من ْ
)ْ (2
رضم َٚمٞمْف إمم َسم ْٓمٜمف سمثَ ْقب َ ْ
قمقو٤م قمـ اًمثَّقب.
قمٚمٞمٝم٤م .وىمد يٙمقن آطمتٌ٤مء سم٤مًمٞمَ َ ْيدـ َ
آطمت ٌَ٤مء
) (3احلٌقة أىْ :
) (1أما ىف كسخة " ـتاب أثار" افتك بغ أيديـا ،ـتاب اجلـائز ،باب :ادشك مع اجلـازة،
افرؿؿ] 84/ [ 52/
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عُجَُِإَ سَضٔ َٞايً ُ٘٤عََُِٓ٘ٚ :إ ٖٕ٢أٜػَذَْٖا َٚثِبَ ٟ١اي٤زَٜٔٔ ٟجبُ قِ ٜبشَ عُ ِجَُإَ بِٔ٢
ََعٞعُ ،٣ٕٛسَتُٖٜ ٢ذَا ٚ٢صََٚ .ُٙقٜاٍَ عُجَُِإُ بُِٔ سَهٔ :٣ِٝأٜخَزَ بَٔٝذٔ ٟخَاس٢دَ،ٝ١
ؾٜأٜدًِٜظَٓٔ ٞعًَ ٢ٜقٜبِشَٚ ،٣أٜخِبَشَْٔ ٞعَِٔ عََُٜ ٔ٘ٚضٜ٢ذَ بِٔ ٢ثَأبتٕ قٜاٍَ :إَُْٖ٢ا نٝش َٙ٢رَئوٜ
ذًٔعُ
ئَُِٔ أٜسِذَخَ عًََٚ .ِٜٔ٘ٝقٜاٍَ َْاؾٔعْ :نٜإَ ابُِٔ عَُُشَ سَضٔ َٞايً ُ٘٤عََُُِٓٗا ِ َٜ
عًَ٢ٜ

ا ٞيكٝبُ٢ ٛ
س)1( .

ومقيمف(خ) :ؾٜكٜاٍَ :اِْ ٢ضعُِ٘ َٜا غًٜٝاُّ ،ؾ٢ٜإَُْٖا ُٜعًٔ ُ٘٥عًََُ.ُ٘ٝ
أومقل(ايمشقخ إزهرى) :هذا يٜم٤مدي سم٠مقمغم صقشمف أن ضب اًمٗمًٓم٤مط إذا يم٤من قمـ
اقمت٘م٤مد أن ذًمؽ ئمؾ اعمٞم٧م ومٝمق ممٜمقع عم٤م شمْمٛمـ ذًمؽ ُمـ ؾمقء اقمت٘م٤مد وسف
اعم٤مل ذم قمٌ٨م سمخالف ُم٤م إذا يم٤من ذًمؽ ًمٞمًتٔمؾ سمف اجلٚمقس قمٜمد اًم٘مؼم ًمٚمتًٌٞمح
واًمتٝمٚمٞمؾ وىمراءة اًم٘مرآن ومال ُم٤مٟمع ُمٜمف ذ ًقم٤م سمؾ هق طمًـ.
ىمد شم٘مرر ذم اًمنمع أن إُمقر سمٛم٘م٤مصده٤م وىمد ووع ٟمٌٞمٜم٤م صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف
أُمرا ضم٤مُم ًٕم٤م ًمِمت٤مت اعمٝمامت ُمـ أٟمقاع اًمٕمٌ٤مدات واعمٕم٤مُمالت وم٘م٤مل« :إكام
وؾمٚمؿ ً
إفمامل زمويمـقوت وإكام يمؽؾ امرئ مو كقى» أو يمام ىم٤مل قمٚمٞمف «أهمضؾ ايمصؾقات
وأزىمك ايمتحقوت» وذم اًمٗمًٓم٤مط ظم٤مص٦م ورد ىمقًمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ:
«أهمضؾ ايمصدومي ـمؾ همسطوط ومـحي طمودم».
ىم٤مل ذم "جمٛمع اًمٌح٤مر" :أي إقمٓم٤مء فمٚمف أي ُمٜمح٦م ومًٓم٤مط وم٠مىمٞمؿ اًمٔمؾ ُم٘م٤مم
اإلقمٓم٤مءٕ ،ن هم٤مي٦م ٟمٗمٕمٝم٤م آؾمتٔمالل هب٤م وُمٜمح٦م ظم٤مدم خلدُم٦م جم٤مهد اٟمتٝمك.
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مري]181/ 1[ :
)" (1جمٛمع سمح٤مر إٟمقار" ،طمرف اًمٗم٤مء ،سم٤مسمف ُمع اًمًلم.143/4 ،
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هذا وىمد شم٘مرر ذم حمٚمف «أن اإلٟمً٤من ًمف أن جيٕمؾ صمقاب قمٛمٚمف ًمٖمػمه صالة أو
صق ًُم٤م أو صدىم٦م أو همػمه٤م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦مش يمذا ذم "اهلداي٦م" وُمثٚمف ذم
( )

"ظمزاٟم٦م اعمٗمتلم" سمرُمزه٤م هل٤م.
وذم "اًمدر" سم٤مب احل٩م قمـ اًمٖمػم« ،إصؾ أن يمؾ ُمـ أشمك سمٕمٌ٤مدة ُم٤م ًمف ضمٕمؾ
صمقاهب٤م ًمٖمػمهش .أهـ

( )

وذم "اهلٜمدي٦م" قمـ "اًمٖم٤مي٦م" يمـ"اهلداي٦م" ُمع زي٤مدة ُمٗمٞمد طمٞم٨م ىم٤مل :إصؾ
ذم هذا اًمٌ٤مب أن اإلٟمً٤من ًمف أن جيٕمؾ صمقاب قمٛمٚمف ًمٖمػمه صالة أو صق ًُم٤م أو صدىم٦م
أو همػمه٤م يم٤محل٩م وىمراءة اًم٘مرآن وإذيم٤مر وزي٤مرة ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة
واًمًالم واًمِمٝمداء وإوًمٞم٤مء واًمّم٤محللم وشمٙمٗملم اعمقشمك ومجٞمع أٟمقاع اًمؼم يمذا ذم
"هم٤مي٦م اًمنوضمل" وذح "اهلداي٦م"» وذم "اًمٌحر اًمرائؼ" «ٓ ومرق سملم أن
( )

يٙمقن اعمجٕمقل ًمف ُمٞمتً٤م أو طمٞمً٤مش.

( )

وذم "اًمّمحٞمحلم" أن اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ «ضحك زمؽبشكم
أمؾحكم أضمدمهو فمـ كػسف وأطمر فمـ أمتف».
وزاد "اسمـ ُم٤مضمف" «ذزمح أضمدمهو فمـ أمتف ظمـ ؾمفد يمف زمويمتقضمقد وؾمفد يمف

) (1اهلداي٦م ذح اًمٌداي٦م []183/ 1
) (2اًمدر اعمخت٤مر []654/ 2
) (1اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م :يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ ،اًمٌ٤مب اًمراسمع قمنم ذم احل٩م قمـ اًمٖمػم]257/ 1[ ،
) (2اًمٌحر اًمرائؼ ،سم٤مب احل٩م قمـ اًمٖمػم []63/ 3
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زمويمبالغ وذزمح أطمر فمـ حمؿد وآل حمؿد».

( )

وٕمحد وهمػمه قمـ أي هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ،قمٜمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ىمقًمف قمٜمد اًمتْمحٞم٦م« :اًمٚمٝمؿ ًمؽ وُمٜمؽ قمـ حمٛمد وأُمتفش( )(.اًمٗمت٤موى

اًمروقي٦م ًمإلُم٤مم اهلامم ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد رو٤م ىمدس هه سمتٍمف) .
( )

أومقل(ايمشقخ إزهرى) :هذا احلدي٨م يرؿمدك إمم صح٦م ُم٤م ىم٤مًمقا ُمـ أن ًمإلٟمً٤من
أن جيٕمؾ صمقاب قمٛمٚمف ًمٖمػمه وإن ٟمقاه قمٜمد اًمٗمٕمؾ ًمٜمٗمًف هٜم٤مك أدًم٦م أظمرى ذم
احلدي٨م ويمٗمك سم٘مقًمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :إكام يمؽؾ امرئ مو كقى».
ُم١ميمدً ا ًمٚمٕمٛمقم أي ًمف ظمػمة ذم قمٛمٚمف أن جيٕمٚمف ًمٖمػمه ُمٝمام يم٤من ُمـ قمٛمؾ وًمف صمقاب
ذًمؽ سمٗمْمٚمف شمٕم٤ممم وُمٜمف .
يم٤من هذا ٟمٌذة ُمـ يمالم إئٛم٦م ذم إهداء صمقاب اًمٕمٛمؾ ًمٚمٖمػم طمٞمً٤م يم٤من أو ُمٞمتً٤م
وذم هذا اًم٘مدر يمٗم٤مي٦م واًمرواي٦م ذات قمالىم٦م هبذا إظمػم وىمد ذيمرٟم٤م ُم٤م ومٞمف ومال شمٖمؽم
سمام ورد هٜم٤م ُمـ ىمقًمف« :ؾ٢ٜإَُْٖا ُٜعًٔ ُ٘٥عًََُ.»ُ٘ٝ
وم٤محلٍم همػم طم٘مٞم٘مل وإٟمام هق إو٤مذم واًمرواي٦م هل٤م قمالىم٦م ،يمذًمؽ سمٛمً٠مًم٦م اًمٌٜم٤مء
وىمد أذٟم٤م ُمـ ىمٌؾ إمم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ شمٗمّمٞمؾ.
وىمد شمٙمٗمؾ سمتٗمّمٞمؾ ُم٤م هٜم٤مًمؽ وشمٜم٘مٞمح ذًمؽ ؾمٞمدي وضمدي اإلُم٤مم اعمجدد

) (1أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف رم ؾمٜمٜمف ،اًمرىمؿ]1043/ 2[ 3122 /
) (2أظمرضمف امحد رم ُمًٜمده ،اًمرىمؿ]267/ 23[ 15022/
) (3اًمٗمت٤موى اًمروقي٦م]342-340/ 9[ :

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

218

ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد رو٤م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف قمغم أطمًـ وضمف وه٠مٟمذا أشمرضمؿ ًمؽ
سمٕمض ُم٤م ىم٤مًمف – قمٚمٞمف رمح٦م اعمتٕم٤مل .-
ىم٤مل ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ذم هذه اعمً٠مًم٦م شمٗمّمٞمؾ .واًمتح٘مٞمؼ أٟمف ًمق سمٜمك سمٜمٞم٤مٟمً٤م
ىمٌؾ اًمدومـ صمؿ دومـ ومٞمف اعمٞم٧م ومٗمل هذه احل٤مًم٦م ٓ ُمً٤مس هلذا سم٤مًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مؼمٟٕ ،مف
إىمٌ٤مر ذم اًمٌٜم٤مء وًمٞمس سمٜم٤مء قمغم اًم٘مؼم.
هذا اًمٕمالُم٦م اًمٓمراسمٚمز ذم "اًمؼمه٤من" ذح "ُمقاه٥م اًمرمحـ" صمؿ اًمٕمالُم٦م
احلًـ اًمنمٟمٌالزم ذم "همٜمٞم٦م ذوي إطمٙم٤مم" صمؿ اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد أسمق اًمًٕمقد
إزهري ذم "ومتح اعمٕملم" صمؿ اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد أمحد اعمٍمي ذم طمقاؿمٞمف قمغم "اًمدر"
وقمغم "ُمراىمل اًمٗمالح" واًمٚمٗمظ ًمـ"اًمٖمٜمٞم٦م" «ىم٤مل ،ىم٤مل ذم "اًمؼمه٤من" حيرم اًمٌٜم٤مء
قمٚمٞمف ًمٚمزيٜم٦م ويٙمره ًمإلطمٙم٤مم سمٕمد اًمدومـ ٓ اًمدومـ ذم ُمٙم٤من سمٜمل ومٞمف ىمٌٚمف ًمٕمدم يمقٟمف
ؼما طم٘مٞم٘م٦م سمدوٟمفش وإن ؿمٞمد اًمٌٜم٤مء سمٕمد دومـ اعمٞم٧م ومٗمٞمف أُمران :أطمدمه٤م أن يِمٞمد
ىم ً
( )

اًمٌٜم٤مء قمغم ٟمٗمس اًم٘مؼم ُمٚمّم ً٘م٤م سم٤مًم٘مؼم هذا ٓ ؿمؽ ذم ُمٜمٕمفٕ ،ن ؾم٘مػ اًم٘مؼم طمؼ
ًمٚمٛمٞم٧م قمغم أن ذم هذا اًمٗمٕمؾ إه٤مٟم٦م ًمٚمٛمٞم٧م وإيذاء ،طمتك ُمٜمع اجلٚمقس قمغم ىمؼمه
ووـم١مه ومٙمٞمػ اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مؼم.
ويمثػم ُمـ قمٚمامئٜم٤م ىمرروا أن هذا اعمٕمٜمك هق اعمراد ُمـ أطم٤مدي٨م وردت ذم اًمٜمٝمل
قمـ اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مؼم وذم احل٘مٞم٘م٦م هذا هق اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل ًمٚمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مؼم.
وأُم٤م سمٜم٤مء ُمٙم٤من قمٜمد اًم٘مؼم أو طمقل اًم٘مؼم ومٙمام أن اعمٜمع ُمـ اًمّمالة قمغم اًم٘مؼم ٓ
) (1همٜمٞم٦م ذوى إطمٙم٤مم رم سمٖمٞم٦م درر إطمٙم٤مم ،سم٤مب اجلٜم٤مئز)167/1( ،
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يِمٛمؾ اعمٜمع قمـ اًمّمالة سمجٜم٥م اًم٘مؼم يمذًمؽ اًمٌٜم٤مء طمقل اًم٘مؼم سمٛمٕمزل قمـ اًمٜمٝمل،
ٟمص قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ىم٤مـمٌ٦م يمام سمٞمٜم٤مه ذم "اًمٗمت٤موى".

( )

ىم٤مل اإلُم٤مم وم٘مٞمف اًمٜمٗمس ومخر اعمٚم٦م واًمديـ إوزضمٜمدي ذم "اخل٤مٟمٞم٦م"ٓ« :
جيّمص اًم٘مؼم عم٤م روي قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف هنك قمـ
اًمتجّمٞمص واًمتٗمْمٞمض وقمـ اًمٌٜم٤مء ومقق اًم٘مؼم.ىم٤مًمقا أراد سم٤مًمٌٜم٤مء اًمًٗمط اًمذي
جيٕمؾ قمغم اًم٘مؼم ذم دي٤مرٟم٤م عم٤م روي قمـ أي طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم أٟمف ىم٤ملٓ :
جيّمص اًم٘مؼم وٓ يٓملم وٓ يرومع قمٚمٞمف سمٜم٤مء وؾمٗمطش.

( )

ىم٤مل اإلُم٤مم ـم٤مهر سمـ قمٌد اًمرؿمٞمد اًمٌخ٤مري ذم «اخلالص٦مش ٓ :يرومع قمٚمٞمف سمٜم٤مء.
ىم٤مًمقا أراد سمف اًمًٗمط اًمذي جيٕمؾ ذم دي٤مرٟم٤م قمغم اًم٘مٌقر.
وىم٤مل ذم «اًمٗمت٤موىش :اًمٞمقم اقمت٤مدوا اًمًٗمقط وإُمر أظمر أن يٌٜمك طمقل اًم٘مؼم
صٗم٦م وم٢من يم٤من ذم أرض ممٜمققم٦م يم٠مرض ممٚمقيم٦م ًمٚمٖمػم سمغ
ير إذن اعم٤مًمؽ أو ذم أرض ُمقىمقوم٦م سمدون ذط اًمقاىمػ وم٤مًمٌٜم٤مء همػم ضم٤مئز هبذا
ومْمالقمـ سمٜم٤مء آظمر وًمذا ٟم٘مؾ ذم
ً
اًمقضمف وم٢مٟمف ٓ جيقز أن يٌٜمك ذم اعمًجد هذا اعمحؾ
"اعمرىم٤مة" قمـ "إزه٤مر" « اًمٜمٝمل قمـ دمّمٞمص اًم٘مٌقر ًمٚمٙمراه٦م وهق يتٜم٤مول اًمٌٜم٤مء
سمذًمؽ ودمّمٞمص وضمٝمف واًمٜمٝمل ذم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٙمراه٦م إن يم٤من ذم ُمٚمٙمف وًمٚمحرُم٦م ذم

) (1ومت٤موى ىم٤م ى ظم٤من ،سم٤مب همًؾ اعمٞم٧م...اًمخ.)192/1( ،
) (2اخل٤مٟمٞم٦م" ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب ذم همًؾ اعمٞم٧م وُم٤ميتٕمٚمؼ سمف ُمـ اًمّمٚمقة قمكم اجلٜم٤مزة إًمخ،
اجلزء إول،صـ[ 93ىم٤ميض ظم٤من (ت592ه) ،سمِم٤مور :اعمٙمتٌ٦م احل٘م٤مٟمٞم٦م].
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اعم٘مؼمة اعمًٌٚم٦م وجي٥م اهلدم وإن يم٤من ُمًجداش ويمذًمؽ حيرم اًمٌٜم٤مء إذا يم٤من قمـ ٟمٞم٦م
( )

ُمثالُمثؾ ىمٌقر إُمراء اًمتك ؿمٞمد قمٚمٞمٝم٤م أسمٜمٞم٦م رومٞمٕم٦م
وم٤مؾمدة ٟمحق اًمزيٜم٦م واًمتٗم٤مظمر ً
سمٛمٌ٤مًمغ سم٤مهٔم٦م ومٝمذا ممٜمقع ًمٗمً٤مد اًمٜمٞم٦م يمام ُمر ُمـ «اًمؼمه٤منش وُمثٚمف ذم «ٟمقر
ُمثالإذا يم٤من اًم٘مؼم ذم دوُم٦م
أصال ً
ً
اإليْم٤محش وهمػمه ويمذًمؽ اعمٜمع طمٞم٨م ٓ وم٤مئدة
طمٞم٨م ٓ يٛمر سمف اًمٜم٤مس أو يم٤مٟم٧م ىمٌقر قم٤مُم٦م همػم صٚمح٤مء ٓ يٕمت٘مده٤م أطمد وٓ
ي٘مّمده٤م ًمٚمتؼمك وآٟمتٗم٤مع هب٤م وٓ يتقىمع ُمـ ورصمتٝمؿ اًمذيـ يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م أيمؼم
مهٝمؿ أن ي٘مّمدوه٤م صٞم ًٗم٤م أو ؿمت٤مء أو ٟمزول اًمٖمٞم٨م ومٞمجٚمًقا قمٜمده٤م ًمٚمزي٤مرة وٟمٗمع
اعمٞم٧م ويِمتٖمٚمقا سم٘مراءة اًم٘مرآن واًمذيمر أو جيٚمًقا هٜم٤مك ىمراء وذايمريـ قمغم اًمقضمف
اًمنمقمل ومٗمل ُمثؾ هذا احل٤مل اًمٜمٝمل ًمٚمنف وإو٤مقم٦م اعم٤مل.
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمتقريِمتل «ُمٜمٝمل ًمٕمدم اًمٗم٤مئدة ومٞمفش .
( )

وذم "جمٛمع سمح٤مر إٟمقار"«ُمٜمٝمل قمٜمف ًمٕمدم اًمٗم٤مئدةش .
( )

وذم "اعمرىم٤مة" ىم٤مل« :وسمٕمض اًمنماح ُمـ قمٚمامئٜم٤م وإل و٤مقم٦م اعم٤ملش .
( )

وطمٞم٨م ظمال اًمٌٜم٤مء قمـ مجٞمع هذه اعمحٔمقرات ومال وضمف هٜم٤مك ًمٚمٛمٜمع.
وهلذا ىم٤مل ُمقٟٓم٤م قمكم اًم٘م٤مري سمٕمد ٟم٘مؾ ُم٤م ذيمر اًمتقريِمتل« :ىمٚم٧م ومٞمًتٗم٤مد ُمٜمف

)ُ (1مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب دومـ اعمٞم٧م]155/4[ ،
)ُ (2مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب دومـ اعمٞم٧م]156/4[ ،
) (1جمٛمع سمح٤مر إٟمقار (.)187/2
)ُ (2مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب دومـ اعمٞم٧م]156/4[ ،
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أٟمف إذا يم٤مٟم٧م اخلٞمٛم٦م ًمٗم٤مئدة ُمثؾ أن ي٘مٕمد اًم٘مراء حتتٝم٤م ،ومال شمٙمقن ُمٜمٝمٞم٦م.ىم٤مل اسمـ
اهلامم واظمتٚمػ ذم إضمالس اًم٘م٤مرئلم ًمٞم٘مرءوا قمٜمد اًم٘مؼم واعمخت٤مر قمدم اًمٙمراه٦مش.

( )

وذم "صحٞمح اًمٌخ٤مري" قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل
شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ذم ُمروف اًمذي ُم٤مت ومٞمفً« :مٕمـ اهلل اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى
ا ذوا ىمٌقر أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ُمً٤مضمد .ىم٤مًم٧م وًمقٓ ذًمؽ ٕسمرز ىمؼمه.

( )

ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًم٘مًٓمالين ذم "إرؿم٤مد اًمً٤مري" حت٧م هذا احلدي٨مً« :مٙمـ مل
طم٤مئالش .
ً
يؼمزوه أي مل يٙمِمٗمقه ،سمؾ سمٜمقا قمٚمٞمف
( )

ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمحؼ قمٌد احلؼ اعمحدث اًمدهٚمقي ذم "ضمذب اًم٘مٚمقب"« :عم٤م
حت٘مؼ دومـ ؾمٞمد إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمف أومْمؾ اًمتحٞم٦م واًمثٜم٤مء سم٢مذن اهلل ذم احلجرة اًمنميٗم٦م
يم٤مٟم٧م قم٤مئِم٦م اًمّمدي٘م٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م شمًٙمـ ذم سمٞمتٝم٤م ومل يٙمـ سمٞمٜمٝم٤م وسملم
وأظمػما شمًٌ٥م قمـ ضمراءة اًمرضم٤مل وقمدم حت٤مؿمٞمٝمؿ قمـ
اًم٘مؼم اًمنميػ طم٤مئؾ
ً
ضمدارا
اًمدظمقل قمغم اًم٘مؼم اًمنميػ وأظمذ شمراسمف أن ضمٕمٚم٧م اًمٌٞم٧م ىمًٛملم وأىم٤مُم٧م
ً
سملم ُمًٙمٜمٝم٤م وسملم اًم٘مؼم اًمنميػ وسمٕمد ذًمؽ عم٤م زاد قمٛمر ذم اعمًجد سمٜمك احلجرة
سم٤مًمٚمٌـ ويم٤مٟم٧م شمٚمؽ احلجرة فم٤مهرة طمتك طمدوث اًمٕمامرة ذم زُم٤من وًمٞمد ،وهدم
قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قمـ أُمر وًمٞمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ شمٚمؽ احلجرة وسمٜم٤مه٤م سم٤محلج٤مرة
) (1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ
) (2أظمرضمف اًمٌخ٤مرى رم صحٞمحف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز  ،سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ ا ٤مذ اعمً٤مضمد قمغم اًم٘مٌقر،
اًمرىمؿ]446/ 1[ ،1330/
) (3إرؿم٤مد اًمً٤مري ذ ح صحٞمح اًمٌخ٤مرى ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز)430/2( ،
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اعمٜم٘مقؿم٦م وسمٜمك قمغم فم٤مهر شمٚمؽ احلجرة أي ظم٤مرضمٝم٤م طمٔمػمة أظمرى ومل يدع أطمدً ا
ُمـ اعمدظمٚملم .ويروى قمـ قمروة أٟمف ىم٤ملً :مٕمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ًمق شمريم٧م احلجرة
قمغم طم٤مهل٤م وسمٜمك اًمٕمامرة طمقهل٤م ًمٙم٤من أطمًـ ٓ ضمرم أن سح اًمٕمٚمامء اًمٙمرام
سم٢مسم٤مطم٦م اًمٌٜم٤مء طمقل ىمٌقر اًمٕمٚمامء واعمِم٤ميخ ىمدؾم٧م أهارهؿ وىمد أسم٤مح اًمًٚمػ
اًمٌٜم٤مء قمغم ىمٌقر اعمِم٤ميخ واًمٕمٚمامء اعمِمٝمقريـ ًمٞمزورهؿ اًمٜم٤مس ويًؽمحيقا سم٤مجلٚمقس
ومٞمف وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًم٘م٤مري سمٕمٞمٜمف سمٕمد اًمٕمٌ٤مرة اعمًٓمقرة وىمد أسم٤مح اًمًٚمػ اًمٌٜم٤مء اًمخ.
( )

وىم٤مل ذم "ُمٓم٤مًم٥م اعم١مُمٜملم"« :وىمد أسم٤مح اًمًٚمػ أن يٌٜمك قمغم ىمٌقر اعمِم٤ميخ
واًمٕمٚمامء اعمِم٤مهػم ًمٞمزورهؿ اًمٜم٤مس ويًؽمحيقن سم٤مجلٚمقس ومٞمفش «وًمٙمـ إذا ومٕمٚمقا
( )

ذًمؽ ًمٚمزيٜم٦م ومٞمحرم وذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة سمٜمٞم٧م اًم٘مٌ٤مب قمغم ىمٌقر إصح٤مب ذم زُمـ
ُم٣م واًمٔم٤مهر أٟمف يم٤من قمـ اشمٗم٤مق ذم ذًمؽ اًمقىم٧م وقمغم اعمرىمد اعمٜمقر ًمٚمٜمٌل صغم
أيْم٤م ىمٌ٦م قم٤مًمٞم٦مش .
اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ً
( )

وذم "ٟمقر اإليامن" «ىمد ٟم٘مؾ اًمِمٞمخ اًمدهٚمقي ذم "اعمدارج" ُمـ "ُمٓم٤مًم٥م
اعم١مُمٜملم" أن اًمًٚمػ أسم٤مطمقا أن يٌٜمك قمغم ىمٌقر اعمِم٤ميخ واًمٕمٚمامء اعمِمٝمقريـ ىمٌ٦م
ًمٞمحّمؾ آؾمؽماطم٦م ًمٚمزائريـ وجيٚمًقا ذم فمٚمٝم٤م وهٙمذا ذم "اعمٗم٤مشمٞمح" ذح

) (1ضمذب اًم٘مٚمقب ،سم٤مب هٗمتؿ ،درسمٞم٤من شمٖمػمات( ،ص )121
) (2جمٛمع سمح٤مر إٟمقار (.)187/2
) (1يمِمػ اًمٖمٓم٤مء ،سم٤مب دومـ اعمٞم٧م( ،ص.)55
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"اعمّم٤مسمٞمح" وىمد ضمقزه إؾمامقمٞمؾ اًمزاهدي اًمذي هق ُمـ ُمِم٤مهػم اًمٗم٘مٝم٤مءش .
( )

وىمد سح اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد اًمٓمحٓم٤موي ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم "ُمراىمل اًمٗمالح" سم٠مٟمف
أصالأي ذم سمٜم٤مء احل٤مضمز طمٞم٨م ىم٤مل ذم ُمً٠مًم٦م اًمدومـ ذم اًمٗمً٤مىمل « :أن
ٓ يمراه٦م ومٞمف ً
ذم ىمراوم٦م ُمٍم ٓ يت٠مشمك اًمٚمحد ودومـ اجلامقم٦م ًمتح٘مؼ اًميورة وأُم٤م اًمٌٜم٤مء وم٘مد شم٘مدم
آظمتالف ومٞمف وأُم٤م آظمتالط ومٚمٚميورة وم٢مذا ومٕمؾ احل٤مضمز سملم إُمقات ومال
يمراه٦مش  .طمتك أن اإلُم٤مم إضمؾ أسم٤م قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمٖمزي اًمتٛمرشم٤مر
( )

ذم "ذح اًمتٜمقيرإسمّم٤مر" وذم "ضم٤مُمع اًمٌح٤مر" صمؿ اًمٕمالُم٦م اعمح٘مؼ قمالء اًمديـ
حمٛمد اًمدُمِم٘مل صمؿ اًمٗم٤موؾ ؾمٞمدي أمحد اعمٍمي ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم "ُمراىمل اًمٗمالح"
سح يمٚمٝمؿ سم٠من اًم٘مقل سم٤مجلقاز ،هق اعمخت٤مر ،وهق اعمٗمتك سمف ،وهذا ًمٗمظ اًمٕمالُم٦م
اًمٖمزي «ٓ يرومع قمٚمٞمف سمٜم٤مء وىمٞمؾ ٓ سم٠مس سمف وهق اعمخت٤مرش ،اٟمتٝمك.

( )

ىم٤مل اًمًٞمد اجلد ذظمري ًمٞمقُمل وهمدي سمٕمد هد إىمقال سمٕمد اًمتٍميح
( )

سم٤مإلومت٤مء سمذًمؽ اًم٘مقل واًمؽمضمٞمح أي جم٤مل ًمٚمٛم٘م٤مل هٙمذا يٜمٌٖمل حت٘مٞمؼ اعم٘م٤مم سمتقومٞمؼ
اعمٚمؽ اعمٜمٕم٤مم اًمٕمالم وسمف حيّمؾ اًمتقومٞمؼ سملم يمٚمامت إقمالم واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
أقمٚمؿ وقمٚمٛمف ضمؾ جمده أشمؿ وأطمٙمؿ.
ومقيمف(خ)َ :هملَ ْصم َؾ َسـِل َفم َعم َوم ْ ٍػم.
)ُ (1مدارج اًمٜمٌقة ،سمحقاًم٦م ُمٓم٤مًم٥م اعم١مُمٜملم ،وصؾ در ٟمامز ضمٜم٤مزه.)410/1( ،
) (2طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم اعمراىمل [ص ]406
) (3در اعمخت٤مر ذح شمٜمقير إسمّم٤مر ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز)125/1( ،
) (1يٕمٜمك :اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤من اًم٘م٤مدرى احلٜمٗمك رى اهلل قمٜمف.
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وىمقل اعمحٌم  :سمًط هذا اعمٌح٨م أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي.
( )

) (1اًمٕمالُم٦م اعمحدث اًمًٝم٤مرٟمٗمقرى وٟمّمف« :سمًط هذا اعمٌح٨م أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي رم ُمٕم٤مٟمك
أصم٤مر و أورد إظمٌ٤مر رم اًمٜمٝمك قمـ اجلٚمقس قمغم اًم٘مؼم صمؿ ىم٤مل «ومذه٥م ىمقم إمم هذه أصم٤مر
وم٘مٚمدوه٤م ويمرهقا ُمـ أضمٚمٝم٤م اجلٚمقس قمغم اًم٘مٌقر وظم٤مًمٗمٝمؿ آظمرون وم٘م٤مًمقا مل يٜمف قمـ ذًمؽ
ًمٙمراه٦م اجلٚمقس قمغم اًم٘مؼم وًمٙمٜمف أريد سمف اجلٚمقس ًمٚمٖم٤مئط أو اًمٌقل وذًمؽ ضم٤مئز ذم اًمٚمٖم٦م ي٘م٤مل
ضمٚمس ومالن ًمٚمٖم٤مئط وضمٚمس ومالن ًمٚمٌقل واطمتجقا ذم ذًمؽ سمام طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ ؿمٕمٞم٥م صمٜم٤م
اخلّمٞم٥م صمٜم٤م قمٛمرو سمـ قمغم قمـ قمثامن سمـ طمٙمٞمؿ قمـ أسمك أُم٤مُم٦م أن زيد سمـ صم٤مسم٧م ىم٤مل هٚمؿ ي٤م سمـ
أظمك أظمؼمك إٟمام  :هنك اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ قمـ اجلٚمقس قمغم اًم٘مٌقر حلدث هم٤مئط أو
سمقل ومٌلم زيد ذم هذا اجلٚمقس اعمٜمٝمك قمٜمف ذم أصم٤مر إول ُم٤م هق وىمد روى قمـ أسمك هريرة
ريض اهلل قمٜمف ٟمحقا ُمـ ذًمؽ وهق ىمقل أسمك طمٜمٞمٗم٦م و أسمك يقؾمػ وحمٛمد وىمد روى ذًمؽ قمـ
قمغم واسمـ قمٛمرش اٟمتٝمك يمالم اًمٓمح٤موى خمتٍما.
ىم٤مل اًمٕمٞمٜمك« :ومٕمغم هذا ُم٤م ذيمره أصح٤مسمٜم٤م ذم يمتٌٝمؿ ُمـ أن وـم٠م اًم٘مٌقر طمرام ويمذا اًمٜمقم قمٚمٞمٝم٤م
ًمٞمس يمام يٜمٌٖمل وم٢من اًمٓمح٤موي هق أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمٛمذاه٥م اًمٕمٚمامء وٓ ؾمٞمام سمٛمذه٥م أي
طمٜمٞمٗم٦مشاٟمتٝمك.
ىم٤مل حمٛمد رم اعمقـم٠م« :أظمؼمٟم٤م ُم٤مًمؽ ىم٤مل  :سمٚمٖمٜمل أن قمكم سمـ أي ـم٤مًم٥م -ريض اهلل قمٜمف -يم٤من
يتقؾمد قمٚمٞمٝم٤م ويْمٓمجع قمٚمٞمٝم٤م  .ىم٤مل سمنم  :يٕمٜمل اًم٘مٌقرش اٟمتٝمك.
ىم٤مل اسمـ اهلامم« :يٙمره اجلٚمقس قمغم اًم٘مؼم ووـمٞمفش اٟمتٝمك.
أى اًمٙمراه٦م اًمتٜمزهيٞم٦م وُمرضمٕمف ظمالف إومم يمام سح اسمـ ُم٤مًمؽ رم "اعمٌ٤مرق ذح اعمِم٤مرق"
طمٞم٨م ىم٤مل « :رم سمٞم٤من ٓ دمٚمًقا قمغم اًم٘مؼم اًمٜمٝمك ًمٚمتٜمزيف عم٤م ومٞمف ُمـ آؾمتخٗم٤مف ًمٚمٛمٞم٧م ومل
يٙمرهف سمٕمض اًمٕمٚمامء عم٤م روى أن اسمـ قمٛمر يم٤من جيٚمس قمغم اًم٘مٌقر وقمٚمٞم٤م يم٤من يْمٓمجع قمٚمٞمٝم٤م
ومحٚمقا اًمٜمٝمك قمغم اجلٚمقس ًمٚمٌقلش اٟمتٝمك.
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وإذ ىمد ومرهمٜم٤م قمـ "ُمً٠مًم٦م اًمٌٜم٤مء" ومٚمٜمٍمف قمٜم٤من اًم٘مٚمؿ إمم «مسليمي ايؾقس
فمعم ايمؼػم» وىمد شمْمٛمٜم٧م اعم٘م٤مًم٦م اعمٗمّمٚم٦م اعم٠مصمقرة قمـ إُم٤مم اهلدى ؾمٞمدي أمحد رو٤م
شمٚمؽ اعمً٠مًم٦م وأؿم٤مر ومٞمٝم٤م سمجٛمٚم٦م اًم٘مقل إمم ُم٤م هق اعمخت٤مر ُمـ ذًمؽ قمٜمد أهؾ
آظمتٞم٤مر وًمٙمـ اعم٘م٤مم ي٘متيض ُمزيدً ا ُمـ اًمتٜم٘مٞمح واحٞمص اًمرضمٞمح واٞمٞمز اًمً٘مٞمؿ
ُم ـ اًمّمحٞمح وذًمؽ ٕن اعمحٌم هٜم٤م ىمد أشمك سمام هق ظمالف اجلٛمٝمقر وأؿمٕمر سم٠مٟمف
اعمخت٤مر ومحؼ أن ٟمّمدع سم٤محلؼ واحلؼ سم٤مٓشمٌ٤مع أطمؼ ومٝم٠مٟمذا أًم٘مل قمٚمٞمؽ ًمٌ٤مب
اًمٜم٘مقل ُمـ يمالم ؾمٞمد اًمٗمحقل ؾمٞمدي اإلُم٤مم أمحد رو٤م ًمٞمتٛمٞمز اعمردود ُمـ
اعم٘مٌقل.
اًمت٘مٓمٜم٤م هذا ُمـ رؾم٤مًمتف ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ؾمامه٤م "إهالك ايمقهوزمقكم فمعم
سمقهكم ومبقر اظمسؾؿكم" صمؿ سمدا ًمٜم٤م أن ٟم٠ميت هب٤م يمٚمٝم٤م ًمتامم اًمٜمٗمع ومٝم٤مك هب٤م أهي٤م اًم٘م٤مرئ
ذم اًمذيؾ.
ىم٤مل ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ذم "إهالك اًمقه٤مسمٞملم":
اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن اعمًٚمؿ طمرُمتف طم ًٞم٤م وُمٞمتً٤م ؾمقاء.
ىم٤مل اعمح٘مؼ قمغم اإلـمالق ذم "ومتح اًم٘مدير"« :آشمٗم٤مق قمغم أن طمرُم٦م اعمًٚمؿ

وىم٤مل قمغم اًم٘م٤مرى رم ذح اعم١مـم٤م« :وم٤مًمٜمٝمك ًمٚمتٜمزيف وقمٛمؾ قمغم حمٛمقل قمغم اًمرظمّم٦م إذا مل يٙمـ
قمغم وضمف اعمٝم٤مٟم٦مش اٟمتٝمك .وإومم آضمتٜم٤مب طمرزا قمـ آظمتالف.12
صحٞمح اًمٌخ٤مرى ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اجلريدة قمغم اًم٘مؼم ( )182/1رىمؿ احل٤مؿمٞم٦م.2/
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ُمٞمتً٤م يمحرُمتف طم ًٞم٤مش .
( )1

ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ىمَّس فمظؿ اظمقً وأذاه ىمؽَّسه ضم ًقو».
( )2

[رواه اإلُم٤مم أمحد وأسمق داود واسمـ ُم٤مضم٦م سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ قمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م

اًمّمدي٘م٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م].
وهذا احلدي٨م ذم «ُمًٜمد اًمٗمردوسش قمٜمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هبذا
اًمٚمٗمظ« :اظمقً يمذيف دم ومػمه مو يمذيف دم زمقتف» .
( )3

وهذا اًمٕمالُم٦م اعمٜم٤موي ذم ذطمف «وأوم٤مد أن طمرُم٦م اعم١مُمـ سمٕمد ُمقشمف سم٤مىمٞم٦مش.

( )1

وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف ىم٤مل« :أذى اظمممـ دم مقسمف

) (1ذح ومتح اًم٘مدير ،ومّمؾ ذم اًمدومـ]142/ 2[ ،
) (2أظمرضمف رم ُمًٜمده ،اًمرىمؿ ، ]259،258/ 41[ 24739/و أسمق داود رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب
اجلٜم٤مئز ،سم٤مب رم احلٗم٤مر جيد اًمٕمٔمؿ هؾ يتٜمٙم٥م ذًمؽ اعمٙم٤من ،اًمرىمؿ ،]204/ 3[3209/واسمـ
ُم٤مضمف رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ذم اًمٜمٝمل قمـ يمن قمٔم٤مم اعمٞم٧م ،اًمرىمؿ]516/ 1[1616/
يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م اًمّمديؼ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م .وًمٗمٔمٝمؿ« :يمن قمٔمؿ اعمٞم٧م،
يمٙمنه طمٞم٤مش.
) (3أظمرضمف اًمديٚمٛمك رم ُمًٜمده ،اًمرىمؿُ ،]55/ 1[ 754/مـ ـمريؼ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م
اًمّمديؼ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م.
) (1اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم []404/ 2
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( )1

ومول إزهري – همٗمر ًمف اًم٘مقي وٕسمقيف – إذ ىمد ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمـ هذه
إطم٤مدي٨م ومال شمٖمؽم سمام ورد ذم احل٤مؿمٞم٦م هٜم٤م ُمـ ىمقًمف ويمذا ٓ ييه اجلٚمقس
وٟمحقه ُمـ قمٚمق اًمٌٜم٤مء واًمقصمٌ٦م قمٚمٞمف ،وم٢مٟمف ُمٕم٤مرض ًمٍميح ُم٤م شمٚمقٟم٤م قمٚمٞمؽ وًمق
أريد أٟمف ٓ ي١ماظمذ سمذٟم٥م همػمه ومال ييه قمٛمؾ همػمه ُمـ هذه اجلٝم٦م ومّمحٞمح إُم٤م
أٟمف ٓ يت٠مذى ومٙمال يمٞمػ وىمد ؾمٛمٕم٧م أٟمف ي١مذيف رم ىمؼمه ُم٤م ي١مذيف ذم سمٞمتف وهذا
قمٚمام سم٠من اعمٞم٧م ي١مٟمًف ويٜمٗمٕمف ذم ىمؼمه ُم٤م ي١مٟمًف ويٜمٗمٕمف ذم سمٞمتف ُمـ قمٛمؾ
يٗمٞمدك ً
همػمه ومال اًمتٗم٤مت إمم ُم٤م ىم٤مل إن ووع اجلريد قمغم اًم٘مؼم ٓ يٜمٗمع اعمٞم٧م اًمخ .وم٢مٟمف
يٕم٤مرض سيح احلدي٨م اًمذي ورد ذم هذا ويٕم٤مرض ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالمً« :مٕمٚمف
خيٗمػ قمٜمٝمام ُم٤م مل يٞمًٌ٤مش.
وىمد ؾمٌؼ ُمٜم٤م رد ُم٤م زقمٛمف اعمحٌم ومال ٟمٓمٞمؾ سم٢مقم٤مدشمف وؾمٞم٠ميت ذم يمالم ؾمٞمدٟم٤م
اإلُم٤مم أمحد رو٤م ُمزيد رد ًمزقمٛمف.

( )2

وىم٤مل اًمٕمٚمامء« :اعمٞم٧م يت٠مذى سمام يت٠مذى سمف احللش  .ويمذا ذم "رد اعمحت٤مر"
( )1

وهمػمه ُمـ "ُمٕمتٛمدات إؾمٗم٤مر".

) (1أظمرضمف اسمـ أي ؿمٞمٌ٦م رم ُمّمٜمٗمف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م ىم٤مًمقا ذم ؾم٥م اعمقشمك وُم٤م يمره ُمـ
ذًمؽ ،اًمرىمؿ]46/ 3[11990/
) (2اٟمتٝمك يمالم إزهرى
) (1رد اعمحت٤مر ،ومّمؾ آؾمتٜمج٤مء)299/1( ،
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ٟم٘مالقمـ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م أي قمٛمرو
وىم٤مل اًمِمٞمخ اعمح٘مؼ ذم "أؿمٕم٦م اًمٚمٛمٕم٤مت" ً
يقؾمػ سمـ قمٌد اًمؼمُ« :مـ هٝمٜم٤م يًتٗم٤مد أن اعمٞم٧م يت٠مذى سمٙمؾ ُم٤م يت٠مذى سمف احلل
وٓزم ذًمؽ أٟمف يتٚمذذ سمام يتٚمذذ سمف احللش

( )1

طمتك سح قمٚمامؤٟم٤م أٟمف حيرم ُمرور اًمٜم٤مس ذم ُم٤م أطمدث ُمـ اًمٓمريؼ ذم اجلٌ٤مٟم٦م
ذم "اًمِم٤مُمٞم٦م" قمـ "اًمٓمحٓم٤موي٦م" آظمر يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرةٟ« ،مّمقا قمغم أن اعمرور ذم
ؾمٙم٦م طم٤مدصم٦م ومٞمٝم٤م طمرامش.

( )2

وأيْم٤م ىم٤مل اًمٕمٚمامء :إٟمف يٙمره ىمٓمع احلِمٞمش اًمرـم٥مٟٕ ،مف يًٌح اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م
ً
دام رـمًٌ٤م ويًت٠مٟمس سمف إُمقات وشمٜمزل قمٚمٞمٝمؿ اًمرمح٦مٟ .مٕمؿ جيقز ىمٓمع اًمٞم٤مسمس،
وًمٙمـ ي١مُمرون أن حيٛمٚمقه إمم اًمدواب ويٜمٝمقن أن خيٚمقا اًمدواب شمرشمع ذم اجلٌ٤مٟم٦م.
أيْم٤م ىمٓمع اًمٜمٌ٤مت اًمرـم٥م واحلِمٞمش ُمـ اعم٘مؼمة
وذم "رد اعمحت٤مر"« يٙمره ً
دون اًمٞم٤مسمس يمام ذم "اًمٌحر" و"اًمدرر" و"ذح اعمٜمٞم٦م" وقمٚمٚمف ذم "اإلُمداد" سم٠مٟمف
ُم٤م دام رـمًٌ٤م يًٌح اهلل –شمٕم٤ممم -ومٞم١مٟمس اعمٞم٧م وشمٜمزل سمذيمره اًمرمح٦م .أهـ وٟمحقه ذم
"اخلاكقة"» اكتفك.
( )

وذم "اًمٕم٤معمٙمػمي٦م" قمـ "اًمٌحر اًمرائؼ"ً« :مق يم٤من ومٞمٝم٤م طمِمٞمش حيش ويرؾمؾ

) (1أؿمٕم٦م اًمٚمٛمٕم٤مت ،سم٤مب دومـ اعمٞم٧م ،اًمٗمّمؾ اًمث٤مٟمك)696/1( ،
) (2رد اعمحت٤مر ،ومّمؾ آؾمتٜمج٤مء)299/1( ،
) (1رد اعمحت٤مر ،سم٤مب صٚمقة اجلٜم٤مئز [،شمتٛم٦م ] يٙمره أيْم٤م ىمٓمع اًمٜمٌ٤مت اًمرـم٥م واحلِمٞمش ُمـ
اعم٘مؼمة)606/1( ،
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إمم اًمدواب وٓ شمرؾمؾ اًمدواب ومٞمٝم٤مش .أهـ
( )1

رصماليؿًم زمكم ايمؼبقر
يروى قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ « أكف رأى ً
دم كعؾكم همؼول :وحيؽ يو صوضمى ايمسبتقتكم! أيمؼ ؽمبتقتقؽ».

( )2

أظمرضمف إئٛم٦م أسمق داود واًمٜمً٤مئل واًمٓمح٤موي وهمػمهؿ قمـ سمنم سمـ
( )3

رصماليؿًم زمكم ايمؼبقر دم كعؾكم همؼول:
اخل٤مصٞم٦م واًمٚمٗمظ ًمإلُم٤مم احلٜمٗمل «،أكف رأى ً
وحيؽ يو صوضمى ايمسبتقتكم! أيمؼ ؽمبتقتقؽ» .اًمًٌتٞم٦م سمٙمن اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن
اعمقطمدة هل اًمٜمٕم٤مل ٓ ؿمٕمر ومٞمٝم٤م.ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض« :يم٤من ُمـ قم٤مدة اًمٕمرب ًمٌس
اًمٜمٕم٤مل سمِمٕمره٤م همػم ُمدسمقهم٦م ويم٤مٟم٧م اعمدسمقهم٦م شمٕمٛمؾ سم٤مًمٓم٤مئػ وهمػمه....شاًمخ.
ىم٤مل اًمٗم٤موؾ اعمح٘مؼ طمًـ اًمنمٟمٌالزم وؿمٞمخف اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ أمحد
احلٛمقي« :أن اًمّمقت اًمذي يٜمِم٠م ُمـ اًمٜمٕم٤مل ي١مذي إُمقاتش.وهذا ًمٗمٔمف ذم
"ُمراىمل اًمٗمالح" أظمؼمين ؿمٞمخل اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ أمحد احلٛمقي احلٜمٗمل رمحف اهلل
) (1اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م :اًمٌ٤مب اًمث٤مين قمنم ذم اًمرسم٤مـم٤مت واعم٘م٤مسمر]471/ 2[ ،
) (2ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اعمٌم سملم اًم٘مٌقر سم٤مًمٜمٕم٤مل  ،اًمرىمؿ1[ 2676 /
]510/
) (3أظمرضمف أسمق داود رم ؾمٜمٜمف وًمٗمٔمف« :ي٤م ص٤مطم٥م اًمًٌتٞمتلم وحيؽ أًمؼ ؾمٌتٞمتٞمؽش يمت٤مب
اجلٜم٤مئز ،ؾمٜمـ سم٤مب اعمِمك رم اًمٜمٕمؾ سملم اًم٘مٌقر ،اًمرىمؿ ،]210/ 3[3232 /واًمٜمً٤مئل رم ؾمٜمٜمف
وًمٗمٔمف«:ومرأى رضمال يٛمٌم سملم ا ًم٘مٌقر ذم ٟمٕمٚمٞمف وم٘م٤مل ي٤م ص٤مطم٥م اًمًٌتٞمتلم أًم٘مٝمامش ،يمت٤مب
اجلٜم٤مئز ،يمراهٞم٦م اعمٌم سملم اًم٘مٌقر ذم اًمٜمٕم٤مل اًمًٌتٞم٦م ،اًمرىمؿ ]96/ 4[2048 /يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ
سمِمػم سمـ اخلّم٤مصٞم٦م.
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شمٕم٤ممم «سم٠مهنؿ يت٠مذون سمخٗمؼ اًمٜمٕم٤ملش اٟمتٝمك.
( )1

أومقل :ووضمٝمف ُم٤م ؾمٞم٠ميت قمـ اًمٕم٤مرف اًمؽمُمذي رمحف اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل اًمٜمٌل صغم
اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :٭َٜ ِٕٜذًِٔعَ أٜسَذُن ِِٝعًَ ٢ٜدَُِشَ ٕ٠ؾٜتُشِش٢مَ ثَٔٝابَُ٘ ٜؾتَدًِٝصَ
إ٢ي ٢ٜدًٔٞذٔ ٔٙخَِٝشْ ي َِٔٔ ُٜ٘أَٜ ِٕٜذًِٔعَ عًَ ٢ٜقٜبِش .»٣رواه ُمًٚمؿ ،وأسمق داود،
( )2

واًمٜمً٤مئل ،واسمـ ُم٤مضمف ،قمـ ؾمٞمدٟم٤م أي هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف.
وقمـ قمامرة سمـ طمزم ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل« :رآين رؽمقل الل صعم الل سمعولم
صمويمسو فمعم ومػم همؼول :يو صوضمى ايمؼػم اكزل مـ ايمؼػم ٓ سممذ صوضمى
فمؾقف وؽمؾؿ
ً
ايمؼػم وٓ يمذيؽ»

( )1

وًمٗمظ اإلُم٤مم احلٜمٗمل« :همال يمذيؽ» .أظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم "ُمٕم٤مين أصم٤مر"

( )2

واًمٓمؼماين ذم "اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم" سمًٜمد طمًـ ،واحل٤ميمؿ واسمـ ُمٜمدة.

)ُ (1مراىمل اًمٗمالح :سم٤مب أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز( ،ومّمؾ) ذم محٚمٝم٤م ودومٜمٝم٤م[ ،ص ]233
) (2أظمرضمف ُمًٚمؿ رم صحٞمحف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اًمٜمٝمك قمـ اجلٚمقس قمغم اًم٘مؼم واًمّمالة
قمٚمٞمف ،اًمرىمؿ]62/ 3[2292/
أسمق داود رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ذم يمراهٞم٦م اًم٘مٕمقد قمغم اًم٘مؼم ،اًمرىمؿ2[ 3228/
 ]236/واًمٜمً٤مئل رم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،اًمتِمديد ذم اجلٚمقس قمغم اًم٘مٌقر ،اًمرىمؿ2044 /
[ ،]95/ 4واسمـ ُم٤مضمف رم ؾمٜمٜم ف يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ اعمٌم قمغم اًم٘مٌقر
واجلٚمقس قمٚمٞمٝم٤م ،اًمرىمؿ]499/ 1[1566 /
) (1أظمرضمف احل٤ميمؿ رم اعمًتدرك ،اًمرىمؿ.]681/ 3[ 6502/
) (2ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اجلٚمقس قمغم اًم٘مٌقر ،اًمرىمؿ]515/ 1[ 2944/
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وروى اإلُم٤مم أمحد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ذم ُمًٜمده هٙمذا« :أن ايمـبل صعم الل
سمعولم فمؾقف وؽمؾؿ رأى فمؿرو زمـ ضمزم وومد سمقؽمد ايمؼػم همؼول ٓسممذ صوضمى
ايمؼػم» .يمام ذم «اعمِمٙم٤مةش.

( )

ومؾً :وهذا احلدي٨م ٓ يالئٛمف شم٠مويؾ اإلُم٤مم أي ضمٕمٗمر واًمٜمٝمل قمـ رء ٓ
يٜم٤مذم اًمٜمٝمل قمـ أقمؿ ُمٜمف ،وم٤مومٝمؿ.
ومؾً(إزهرى)« :هٙمذا ٓ يالئؿ هذا احلدي٨م ُم٤م أورده اًمٌخ٤مري ذم
صحٞمحفُ ،مـ ىمقل ظم٤مرضم٦م وُم٤م ضم٤مء سمف "اعمحٌم" ُمـ ّمٞمص اعمٜمع هب٤م إذا يم٤من
اجلٚمقس ًمٖم٤مئط أو سمقل وم٢من اًمٜمٝمل قمـ شمقؾمد اًم٘مؼم ُم١ميمد ًمٚمٕمٛمقم ،وإذا يم٤من شمقؾمد
اًم٘مؼم ُمٜمٝم ًٞم٤م قمٜمف قمغم يمؾ طم٤مل ومام سم٤مًمؽ سم٤مًم٘مٕمقد قمغم اًم٘مؼم وآوٓمج٤مع قمغم اًم٘مؼم،
هذا وُمـ اعم٘مرر ذم "أصقل اًمٗم٘مف" «أٟمف إذا شمٕم٤مرض ومٕمٚمف وىمقًمف صغم اهلل شمٕم٤ممم
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤معم٘مدم اًم٘مقلش ،ومٙمٞمػ إذا شمٕم٤مرض ومٕمؾ همػمه ُمع أىمقاًمف صغم اهلل
شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿً ،مذًمؽ شمرى اجلٛمٝمقر مل يٚمتٗمتقا إمم هذا اعم٠مصمقر ُمـ همػمه -صغم
اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وإٟمام قمٛمٚمقا سمام صمٌ٧م قمٜمدهؿ ُمـ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم
وهبذا طمّمؾ اجلقاب قمـ اؾمتٜم٤مد "اعمحٌم" سمام رواه حمٛمد ذم ُمقـم٠مه ُمـ ىمّم٦م
) (1أظمرضمف اعمت٘مك اهلٜمدى رم يمٜمز اًمٕمامل سمٚمٗمظ«رآين اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟم٤م ُمتٙمئ قمغم
ىمؼم وم٘م٤مل  :ىمؿ ! ٓ شم١مذ ص٤مطم٥م اًم٘مؼم أو ي١مذيؽش ،اًمرىمؿ ،]759/ 15[ 42988/و رم "
ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح" سمٚمٗمظ «رآين اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمتٙمئ٤م قمغم ىمؼم وم٘م٤مل  ٓ :شم١مذ ص٤مطم٥م
هذا اًم٘مؼم أوٓ شم١مذهش يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب دومـ اعمٞم٧م  -اًمٗمّمؾ إول ،اًمرىمؿ1[1721/
 ]387/وقمزاه إمم أمحد.
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اوٓمج٤مع ؾمٞمدٟم٤م قمكم قمغم اًم٘مؼم ،وًمق أن "اعمحٌم" شم٠مُمؾ صٜمٞمع حمٛمد ذم ُمقـم٠مه
قمٚمؿ أن هذه اًمرواي٦م مل شمٙمـ ًمتذيمر ذم ُمٕمرض ُمٕم٤مرو٦م ُم٤م شم٘مرر قمٜمد اجلٛمٝمقر ،وم٢من
دأب حمٛمد ذم اعمقـم٠م أٟمف ي٘مقل سمٕمد ُم٤م يروي احلدي٨م وهق ىمقل أي طمٜمٞمٗم٦م وسمف
ٟم٠مظمذ وهٝمٜم٤م مل يذيؾ هذه اًمرواي٦م سمتٚمؽ اعم٘م٤مًم٦م وم٠مؿمٕمر سم٠مٟمف ًمٞمس ُمذهًٌ٤م ًمف وٓ ٕي
طمٜمٞمٗم٦م يمٞمػ وىمد سح اإلُم٤مم حمٛمد ٟمٗمًف سمخالف ذًمؽ ذم "أصم٤مر" طمٞم٨م ومول :
أطمػمكو أزمق ضمـقػي  ،فمـ محود  ،فمـ إزمراهقؿ  ،ومول  :ىمون فمبد الل زمـ مسعقد ريض
الل فمـف يؼقل ٕ « :ن أؿمل فمعم مجرة أضمى إرم مـ أن أؿمل فمعم ومػم متعؿدا»  .ومول
( )1

حمؿد  :وزمف كلطمذ  ،يؽره ايمقطء فمعم ايمؼبقر متعؿدا  ،وهق ومقل أب ضمـقػي ريض الل
فمـف.

( )2

واًمٕمج٥م ُمـ "اعمحٌم" يمٞمػ اؾمتٜمد هبذه اًمرواي٦م إظمػمة وُم٤م رأى أن
اإلُم٤مم حمٛمد ىمدم سمًٜمده قمـ ؾمٞمدٟم٤م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ أن اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ىم٤مل« :وموسمؾ الل ايمقفقد اختذوا ومبقر أكبقوئفؿ مسوصمد».

( )1

وُم٤م أدرى ُم٤م هبذا اًمت٘مديؿ يراد وٓ ؿمٕمر سمام ُمـ احلدي٨م يًتٗم٤مد ُمـ طمرُم٦م
ىمؼم اعم١مُمـ وأن اًمٚمٕمـ قمغم اًمٞمٝمقد إٟمام شمقضمف ٕهنؿ سمٜمقا قمغم اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ومٚمؿ
ي٘مٞمٛمقا ًم٘مٌقر اعمًٚمٛملم طمرُم٦م أو ا ذوه٤م ىمٌٚم٦م ويمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ومٝمٛمقا أن اعمٕمٜمك
) (1يٓم٠م  :يدوس سم٘مدُمف
) (2يمت٤مب أصم٤مر :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب شمًٜمٞمؿ اًم٘مٌقر ودمّمٞمّمٝم٤م ،اًمرىمؿ)288/2(259/
)(1اعمقـم٠م :أسمقاب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اًم٘مؼم يتخذ ُمًجدا أو يّمغم إًمٞمف أو يتقؾمد ،اًمرىمؿ2[ 320 /
]113/
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إول هق اعمراد ومل يتٗمٙمر ذم إسم٤مٟم٦م اجلقاب قمـ ُمٕم٤مرو٦م هذا اعمروي قمـ قمكم
ًمذًمؽ اعمروي ُم٘مد ًُم٤م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٢ميراد "اعمحٌم" هذا
ذم ُمٕمرض آؾمتٜم٤مد سملم اًمٗمً٤مد واهلل اعمقومؼ ًمٚمًدادش.

( )1

ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمح٘مؼ قمٌد احلؼ اعمحدث اًمدهٚمقي ذم ذطمفً« :مٕمؾ اعمراد أن
روح اعمٞم٧م شمٙمره هذا وٓ شمرى سم٤مًمتقؾمد قمغم اًم٘مؼم طمٞم٨م يتْمٛمـ ذًمؽ إه٤مٟم٦م
واؾمتخٗم٤م ًوم٤مش .اٟمتٝمك.
( )2

أومقل :ضمزم هبذا اًمتقضمٞمف اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اعمحدث اًمٕم٤مرف طمٙمٞمؿ إُم٦م
ؾمٞمدي حمٛمد سمـ قمكم اًمؽمُمذي – ىمدس هه – طمٞم٨م سح أن إرواح شمِمٕمر
سم٤مإلظمالل سم٤محلرُم٦م واًمٜم٘مٞمّم٦م ،ىم٤مل ؾمٞمدي قمٌد اًمٖمٜمل ذم "احلدي٘م٦م" قمـ "ٟمقادر
إصقل"« :أن إرواح سمعؾؿ زمؼمك إومومي احلرمي وآؽمتفوكي همتتلذى زمذيمؽ» .أهـ
( )3

ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿٕ« :ن أمًم فمعم مجرة أو ؽمقػ أو
أطمصػ كعقم زمرصمقم أضمى إرم مـ أن أمًم فمعم ومػممسؾؿ» .رواه اسمـ ُم٤مضمف قمـ
( )1

)(1اٟمتٝمك يمالم إزهرى.
)(2أؿمٕم٦م اًمٚمٛمٕم٤مت ،سم٤مب دومـ اعمٞم٧م)699/1( ،
)ٟ (3مقادر إصقل رم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل]2/ 3[ ،
) (1أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ اعمٌم قمغم اًم٘مٌقر
واجلٚمقس قمٚمٞمٝم٤م ،اًمرىمؿ ]499/ 1[1567/ذم اًمزوائد إؾمٜم٤مده صحٞمح ٕ .ن حمٛمد سمـ
إؾمامقمٞمؾ ؿم ٞمخ اسمـ ُم٤مضم٦م وصم٘مف أسمق طم٤مشمؿ واًمٜمً٤مئل واسمـ طمٌ٤من  .وسم٤مىمل رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد قمغم
ذط اًمِمٞمخلم .
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قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر ريض اهلل قمٜمف وإؾمٜم٤مده ضمٞمد يمام أوم٤مد اعمٜمذري.
ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمفٕ« :ن أؿمل فمعم مجرة أضمى إرم
مـ أن أؿمل فمعم ومػم مسؾؿش.

( )1

وهذا اًمّمح٤مي اجلٚمٞمؾ ؾم٠مًمف أطمد قمـ وطء اًم٘مؼم سم٤مًم٘مدم وم٠مضم٤مب «ىمام أىمره
أذى اظمممـ دم ضمقوسمف همنين أىمره أذاه زمعد مقسمف» .أظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف
يمام ذم "ذح اًمّمدور".

( )2

أومقل :وهذه إطم٤مدي٨م شم١ميد ُم٤م اظمؽمٟم٤م وشم١مذن أن شم٠مويؾ أي ضمٕمٗمر  -رمحف
اهلل شمٕم٤ممم – ًمٞمس ذم حمٚمف ومٌام ذم قم٤مُم٦م اًمٙمت٥م ٟم٠مظمذ ٓقمتْم٤مده٤م سمٜمّمقص
إطم٤مدي٨م وٕٟمف قمٚمٞمف إيمثر وىمد ٟمّمقا أن اًمٕمٛمؾ سمام قمٚمٞمف إيمثر وأٟمف ٓ يٕمدل
قمـ رواي٦م ُم٤م واوم٘متٝم٤م دراي٦م ومٙمٞمػ إذا يم٤من هق إؿمٝمر إفمٝمر إيمثر إزهر،
وهبذا يْمٕمػ ُم٤م زقمؿ اًمٕمالُم٦م اًمٌدر ذم "اًمٕمٛمدة" ومتٌٍم.
ٕضمؾ هذه إطم٤مدي٨م ُمٜمع قمٚمامؤٟم٤م ُمـ اًمقطء قمغم اًم٘مؼم واجلٚمقس قمٚمٞمف
وووع اًم٘مدم قمٚمٞمف ُمـ همػم ضورة( ) ٕن يمؾ ذًمؽ ظمالف طمرُم٦م اعم١مُمـ وشمرك
) (1أظمرضمف اًمٓمؼماٟمك رم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،اًمرىمؿ]197/ 9[ 8966/
) (2ذح اًمّمدور سمنمح طم٤مل اعمقشمك واًم٘مٌقر :ومّمؾ ( )2ذم ٟمٌذ ُمـ أظمٌ٤مر ُمـ رأى اعمقشمك
ذم ُمٜم٤مُمف وؾم٠مهلؿ قمـ طم٤مهلؿ وم٠مظمؼموه[،ص ]292
ُمثالإذا أرادوا اعمٌم سملم اًم٘مٌقر حلٗمر اًم٘مؼم أو اًمدومـ
( )1وىمقًمف ُمـ همػم ضورة :اًميورة ً
واًم٘مٌقر طم٤مئٚم٦م دوهنؿ وٓسمد هلؿ ُمـ ذًمؽ ومٚمٝمذه احل٤مضم٦م ي١مذن هلؿ ذم ذًمؽ قمغم أهنؿ
ي١مُمرون سم٤مًمتحرز سم٘مدر آؾمتٓم٤مقم٦م ويٛمِمقن طمٗم٤مة داقملم ًمألُمقات وُمًتٖمٗمريـ هلؿ ،ذم
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أدب وُمٝم٤مٟم٦م.
ومٗمل "اًمٜمقادر" و"اًمتحٗم٦م" و"اًمٌدائع" و"اعمحٞمط" وهمػمه٤م «أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م
يمره وطء اًم٘مؼم واًم٘مٕمقد أو اًمٜمقم أو ىمْم٤مء احل٤مضم٦م قمٚمٞمفش يمذا ٟم٘مؾ اًمٕمالُم٦م اسمـ أُمػم
احل٤مج ذم "احلٚمٞم٦م".

( )1

أومقل :واًمٙمراه٦م قمٜمد اإلـمالق يمراه٦م حتريؿ يمام سطمقا سمف ُمع ُم٤م يٗمٞمده ُمـ
ُمٕمٚمالسم٤مإليذاء ،واإليذاء طمرام ومٝمذا ُم٤م ٟمديـ اهلل شمٕم٤ممم
ً
اًمٜمٝمل اًمقارد ذم إطم٤مدي٨م
سمف.
وإن ىمٞمؾ ذم "اًمٓمحٓم٤موي٦م" قمغم ذح "ٟمقر اإليْم٤مح" ُمـ "اًمناج اًمقه٤مج"
«إن مل يٙمـ ًمف ـمريؼ إٓ قمغم اًم٘مؼم ضم٤مز ًمف اعمٌم قمٚمٞمف ًمٚميورةش.

( )1

أيْم٤م دًمٞمؾ قمغم ُم٤م اظمؽمٟم٤م ُمـ يمراه٦م اًمتحريؿ وم٢من اعمٗمٝمقم
أومقل :وهذا ً
اعمخ٤مًمػ ُمٕمتؼم ذم اًمرواي٤مت ويمالم اًمٕمٚمامء سم٤مٓشمٗم٤مق وم٠موم٤مد أن اعمٌم ٓ جيقز سمال
ضورة وُم٤م ٓ جيقز وم٠مدٟم٤مه يمراه٦م اًمتحريؿ.
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م ؾمٞمدي قمٌد اًمٖمٜمل اًمٜم٤مسمٚمز ذم "احلدي٘م٦م اًمٜمدي٦م" «ىم٤مل اًمقاًمد –
"طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمالُم٦م اًمٓمحٓم٤موي" قمغم "ُمراىمل اًمٗمالح" قمـ "ذح اعمِمٙم٤مة"« ،اًمقطء
حل٤مضم٦م يمدومـ اعمٞم٧م ٓ يٙمرهش .أهـ .وقمـ اًمناج «وم٢من مل يٙمـ ًمف ـمريؼ إٓ قمغم اًم٘مؼم ضم٤مز
ًمف اعمٌم قمٚمٞمف ًمٚميورةشُ .مٜمف .طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم اعمراىمل ،ومّمؾ ذم زي٤مرة اًم٘مٌقر،
[ص ]411
)(1سمدائع اًمّمٜم٤مئع)320/1( ،
)(1طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم اعمراىمل  ،ومّمؾ ذم زي٤مرة اًم٘مٌقر[ ،ص ]412
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رمحف اهلل شمٕم٤ممم – ذم ذطمف قمغم "اًمدرر" ويٙمره أن يقـم٠م اًم٘مؼم عم٤م روي قمـ اسمـ
ُمًٕمقد....شاًمخ .وذيمر إصمر اًمذي رويٜم٤مه.
( )1

وٟم٘مؾ ُمـ "اعمحٞمط" «يٙمره أن يٓم٠م قمغم اًم٘مؼم يٕمٜمل سم٤مًمرضمؾ ،وي٘مٕمد
قمٚمٞمفش أهـ.
( )2

ومقيمف– :يٕمٜمل -سم٤مًمرضمؾ.
ومؾً :ومن سمذًمؽً ،مئال حيٛمؾ قمغم اجلامع.
أيْم٤م سمؾ أؿمد عم٤م ومٞمف ُمـ زي٤مدة آؾمتخٗم٤مف يم٤مًمقطء قمغم ؾمٓمح
أومقل :ويٙمره ً
اعمًجد ُمع اًمدًٓم٦م قمغم شمٜم٤مهل اًم٘مٚم٥م ذم شمٜم٤مد اعمقت ومٙم٤من احلٛمؾ قمغم اًمقطء
سم٤مًمرضمؾ ًمٞمٙمقن أدظمؾ ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمقطء سمٛمٕمٜمك اجلامع سمٓمريؼ دًٓم٦م اًمٜمص ٓ
ٕٟمف همػم ُمٙمروه وهٙمذا يٜمٌٖمل أن يٗمٝمؿ.
وأورد قمـ "ضم٤مُمع اًمٗمت٤موى" «أٟمف واًمؽماب اًمذي قمٚمٞمف طمؼ اعمٞم٧م ومال جيقز أن
يقـم٠مش .
( )1

وقمـ "اعمجتٌك" «أن اعمٌم قمغم اًم٘مٌقر يٙمرهش .
( )2

)(1احلدي٘م٦م اًمٜمدي٦م ،اًمّمٜمػ اًمث٤مٟمك ُمـ إصٜم٤مف اًمتًٕم٦م رم آوم٤مت اًمرضم٤مل)504/2( ،
) (2اعمحٞمط اًمؼمه٤مين ،وًمٗمٔمف« :ويٙمره أن يقـم٠م قمغم اًم٘مؼم يٕمٜمل سم٤مًمرضمؾ أو ي٘مٕمد قمٚمٞمف أو ي٘ميض
قمٚمٞمف طم٤مضم٦مش ،اًمٗمّمؾ اًمث٤مين واًمثالصمقن ذم اجلٜم٤مئز ،]350/ 2[ ،رم احلدي٘م٦م اًمٜمدي٦م ،اًمّمٜمػ
اًمث٤مٟمك ُمـ إصٜم٤مف اًمتًٕم٦م رم آوم٤مت اًمرضم٤مل)504/2( ،
)(1احلدي٘م٦م اًمٜمدي٦م ،اًمّمٜمػ اًمث٤مٟمك ُمـ إصٜم٤مف اًمتًٕم٦م رم آوم٤مت اًمرضم٤مل)504/2( ،
)(2احلدي٘م٦م اًمٜمدي٦م ،اًمّمٜمػ اًمث٤مٟمك ُمـ إصٜم٤مف اًمتًٕم٦م رم آوم٤مت اًمرضم٤مل)504/2( ،
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وقمـ "ذقم٦م اإلؾمالم" و"ذح ذقم٦م اإلؾمالم"ُ« :مـ اًمًٜم٦م أن ٓ يٓم٠م
اًم٘مٌقر ذم ٟمٕمٚمٞمف وم٢من اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يٙمره ذًمؽ....ش اًمخ.
( )1

وقمـ اإلُم٤مم ؿمٛمس إئٛم٦م احلٚمقاين أٟمف ىم٤مل «:يٙمرهش .
( )2

وقمـ اإلُم٤مم اًمؽميمامين ىم٤مل« :ي٠مصمؿ سمقطء اًم٘مٌقر ٕن ؾم٘مػ اًم٘مؼم طمؼ
اعمٞم٧مش  .أهـ
( )3

أومقل :وهذا ٟمص قمغم ُم٤م اظمؽمٟم٤م ُمـ يمراه٦م اًمتحريؿ إذ ٓ إصمؿ ذم اعمٙمروه
شمٜمزهي٤م.
ً
ٕن ُمرضمٕمف إمم ظمالف إومم.
وٕٟمف رسمام شمٕمٛمده اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٞم٤مٟمً٤م ًمٚمجقاز واًمٜمٌل
ُمٕمّمقم قمـ شمٕمٛمد اإلصمؿ.
وٕن اعم١مصمؿ ٓ جيقز ومال ُمٕمٜمك ًمٌٞم٤من اجلقاز.
وٕهنؿ سطمقا أٟمف جي٤مُمع اإلسم٤مطم٦م يمام ذم أذسم٦م "رد اعمحت٤مر" قمـ اًمٕمالُم٦م أي
اًمًٕمقد ،واعمٕمّمٞم٦م ٓ دم٤مُمٕمٝم٤م.
وٕهنؿ يٕمؼمون قمٜمٝم٤م سمٜمٗمل اًمٌ٠مس وأي سم٠مس أقمٔمؿ ُمـ اإلصمؿ.
وٕن اعم١مصمؿ واضم٥م اًمؽمك وُم٤م وضم٥م شمريمف يم٤من ومٕمٚمف ُم٘م٤مر ًسم٤م ًمٚمحرام ،وهذا
)(1احلدي٘م٦م اًمٜمدي٦م ،ا ًمّمٜمػ اًمث٤مٟمك ُمـ إصٜم٤مف اًمتًٕم٦م رم آوم٤مت اًمرضم٤مل)505/2( ،
)(2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
)(3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
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ُمٕمٜمك يمراه٦م اًمتحريؿ.
أصاليمام ذم "اًمتٚمقيح" ُمع ُم٤م
ٜمزهي ٤م ٓ يٕم٤مىم٥م ً
وٕهنؿ ٟمّمقا أن وم٤مقمؾ اعمٙمروه شم ً
اقمت٘مدٟم٤م أن هلل شمٕم٤ممم أن يٕم٤مىم٥م قمغم يمؾ ضمريرة وًمق صٖمػمة.
ومٝمذه سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم ؾمٌٕم٦م دٓئؾ ٟم٤مـم٘م٦م سم٠من ُم٤م وىمع قمـ سمٕمض أسمٜم٤مء اًمزان ذم
شمٜمزهي٤م ُمـ اًمّمٖم٤مئر همٚمط وم٤مطمش وظمٓم٠م
رؾم٤مًم٦م "ذب اًمدظم٤من" ُمـ أن اعمٙمروه
ً
حتريام ُمٜمٝم٤م ،ومتثٌ٧م وٓ
قمٔمٞمؿٟ ،مٕمؿ ىمد سح "اًمٌحر" ذم "سمحره" «أن اعمٙمروه
ً
ٌطش .وذم "ٟمقر اإليْم٤مح" وذطمف "ُمراىمل اًمٗمالح" ومّمؾ ذم زي٤مرة اًم٘مٌقر
وٟمدب زي٤مرهت٤م «ُمـ همػم أن يٓم٠م اًم٘مٌقرش .وومٞمف «يمره وـم١مه٤م سم٤مٕىمدامش عم٤م ومٞمف
( )1

( )2

ُمـ قمدم آطمؽمام.
وىم٤مل ىم٤ميض ظم٤منً« :مق وضمد ـمري ً٘م٤م ذم اعم٘مؼمة وهق ئمـ أٟمف ـمريؼ أطمدصمقه ٓ
ُمٚمخّم٤م.
يٛمٌم ذم ذًمؽ وإن مل ي٘مع ذم وٛمػمه ٓ سم٠مس سم٠من يٛمٌم ومٞمفش .أهـ
ً
أيْم٤م دًمٞمؾ ُم٤م اظمؽمٟم٤مه وم٢مٟمف قمٚمؼ ٟمٗمل اًمٌ٠مس قمغم أن ٓ ي٘مع ذم
أومقل :وهذا ً
وأيْم٤م ىمد
ىمٚمٌف أٟمف ـمريؼ قمغم ىمؼم وم٠موم٤مد وضمقد اًمٌ٠مس ومٞمام إذا وىمع ذًمؽ ذم ٟمٗمًف ً
شم٘مدم اًمتٍميح سم٤محلرُم٦م قمـ "اًمِم٤مُمل"و"اًمٓمحٓم٤موي" قمـ قمٚمامئٜم٤م – رمحٝمؿ اهلل
شمٕم٤ممم .-
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إؾمامقمٞمؾ اًمٜم٤مسمٚمز ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم "اًمدرر" و"اًمٖمرر" ٓ« :سم٠مس

)(1طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم اعمراىمل  ،ومّمؾ ذم زي٤مرة اًم٘مٌقر[ ،ص ]411
)(2طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم اعمراىمل  ،ومّمؾ ذم زي٤مرة اًم٘مٌقر[ ،ص ]414
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( )

سمزي٤مرة اًم٘مٌقر واًمدقم٤مء ًمألُمقات إن يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم

ُمـ وطء اًم٘مٌقر يمام ذم

"اًمٌدائع" و"اعمٚمت٘مط"» .أهـ
( )2

ىم٤مل ؾمٞمدي اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٖمٜمل اًمٜم٤مسمٚمزُ« :مـ آوم٤مت اًمرضمؾ اعمٌم قمغم
اعم٘م٤مسمرش  .أهـ
( )3

ُمٕمؽمو٤م قمغم ُمـ دومـ قمٜمد ىمٌقر أىم٤مرسمف ظمٚمؼ
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمح٘مؼ قمغم اإلـمالق
ً
ومٞمجت٤مز ىمٌقرهؿ وـمئ ً٤م سم٤مٕىمدام ويّمؾ إمم ىمٌقر أىم٤مرسمف وم٘م٤مل يٜمٌٖمل هلؿ أن يزوروا
قمـ ضمٜم٥م ويدقمقا وٓ يدٟمقا ُمـ ىمٌقرهؿ ،وم٘مد ىم٤مل ذم اًمٗمتح« :يٙمره واجلٚمقس
قمغم اًم٘مؼم ووـم١مه وطمٞمٜمئذ ومام يّمٜمٕمف اًمٜم٤مس ممـ دومٜم٧م أىم٤مرسمف صمؿ دومـ طمقاًمٞمٝمؿ
( )

ظمٚمؼ ُمـ وطء شمٚمؽ اًم٘مٌقر إمم أن يّمؾ إمم ىمؼم ىمريٌف ُمٙمروهش(  .)1أهـ

( )1قمغم صٞمٖم٦م اعمٗمٕمقل ،أي :آُمٜملم ُ – 12مٜمف.
)(2احلدي٘م٦م اًمٜمدي٦م ،اًمّمٜمػ اًمث٤مٟمك ُمـ إصٜم٤مف اًمتًٕم٦م رم آوم٤مت اًمرضم٤مل)505/2( ،
)(3ـمري٘م٦م اعمحٛمدي٦م ،اًمّمٜمػ اًمث٤مُمـ رم آوم٤مت اًمرضم٤مل)259/2( ،
) (1ذح ومتح اًم٘مدير :ومّمؾ ذم اًمدومـ ىمقًمف ويٚمحد اًمًٜم٦م قمٜمدٟم٤م اًمٚمحد....اًمخ]142/ 2[ ،
(( )2ومول إزهري – همٗمر ًمف اًم٘مقي  :)-ىمٞمد اعمحٌم هذه اًمٙمراه٦م سم٤مًمٙمراه٦م اًمتٜمزهيٞم٦م طمٞم٨م
ىم٤مل أي اًمٙمراه٦م اًمتٜمزهيٞم٦م وُمرضمٕمف ظمالف إومم يمام سطمف اسمـ اعمٚمؽ ومٗمل «اًمٌ٤مرق
ذح اعمِم٤مرقش طمٞم٨م ىم٤مل ذم سمٞم٤من ٓ دمٚمًقا قمغم اًم٘مٌقر اًمٜمٝمل ًمٚمتٜمزيف عم٤م ومٞمف ُمـ
آؾمتخٗم٤مف ًمٚمٛمٞم٧مش وأٟم٧م ظمٌػم سم٠من ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ "اًمٗمتح" هٝمٜم٤م ٓ يالئؿ شمٗمّمٞمٚمف ،سمؾ
يدل سم٢مـمالىمف قمغم أن صٜمٞمع ه١مٓء اًمٜم٤مس ُمٙمروه يمراه٦م حتريؿ ٕن يمراه٦م اًمتحريؿ هل
اعمرادة قمٜمد اإلـمالق وًمٞم٧م ؿمٕمري عم٤مذا ضم٤مء اعمحٌم سم٘مٓمٕم٦م ُمـ يمالم "اًمٗمتح" وىم٤مل سمٕمد
ٟم٘مٚمٝم٤م "اٟمتٝمك" وظمرم ُمـ يمالُمف اعمتّمؾ سم٘مقًمف اعمٜم٘مقل ُمـ "اًمٗمتح" آٟم ًٗم٤م وهق ىمقًمف:
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(إزهري) وىم٤مل "اعمحٌم" وىم٤مل قمكم اًم٘م٤مري ذم ذح اعمقـم٠م «وم٤مًمٜمٝمل ًمٚمتٜمزيف
وقمٛمؾ قمغم حمٛمقل قمغم اًمرظمّم٦م إذا مل يٙمـ قمغم وضمف اعمٝم٤مٟم٦مش اٟمتٝمك.
أومقل :هذا حمت٤مج إمم شمّمحٞمح اًمٜم٘مؾ ومال ٟمثؼ هبذا ُم٤م مل يتح٘مؼ ُمٓم٤مسم٘م٦م هذا
اًمٙمالم ٕصؾ ٟمًخ٦م اعمّمٜمػ قمغم أٟمف ُمٕم٤مرض سمام سح سمف اًمٕمالُم٦م قمكم اًم٘م٤مري
ٟمٗمًف ذم ذح "اعمِمٙم٤مة" حت٧م طمدي٨م (قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :هنك رؾمقل
اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ «أن دمّمص اًم٘مٌقر ،وأن يٙمت٥م قمٚمٞمٝم٤م ،وأن
شمقـم٠مش .رواه اًمؽمُمذي طمٞم٨م ىم٤مل حت٧م ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم (أن شمقـم٠م) أي
سم٤مٕرضمؾ عم٤م ومٞمف ُمـ آؾمتخٗم٤مف .ىم٤مل ذم "إزه٤مر" :اًمٜمٝمل قمـ اًمتجّمٞمص
واًمٙمت٤مسم٦م واًمقطء ًمٚمٙمراه٦م واًمقطء حل٤مضم٦م يمزي٤مرة ودومـ ُمٞم٧م ٓ يٙمرهٟ .م٘مٚمف اًمًٞمد
وذم وـمئف ًمٚمزي٤مرة حمؾ سمح٨م

( )1

طمٞم٨م ضمزم هٝمٜم٤م سم٤مٓؾمتخٗم٤مف وأـمٚمؼ اعمٜمع وىمٞمد اًمرظمّم٦م هٜم٤مك إذا مل يٙمـ
قمغم وضمف اعمٝم٤مٟم٦م وأٟم٧م ظمٌػم سم٠مٟمف «إذا اضمتٛمع احلالل واحلرام همٚم٥م احلرامش سح

«وطمٞمٜمئذ ومٞمام يّمٜمٕمف ُمـ دومـ....شاًمخ .وهؾ هذا إٓ ظمٞم٤مٟم٦م وشمٚمٌٞمس قمغم اجلٝمٚم٦م صمؿ مم٤م ٓ
ي٘ميض ُمٜمف اًمٕمج٥م أٟمف ٟم٘مؾ سمٜمٗمًف قمـ "اًمٌ٤مرق" أن اًمٜمٝمل شمٜمزهيل وُم٤م أدرى أن اًمتٕمٚمٞمؾ
شمٜمزهي٤م
ُمٙمروه٤م
سم٤مٓؾمتخٗم٤مف يٕمقد قمغم اًمدقمقى سم٤مًمٜم٘مض وم٢من آؾمتخٗم٤مف طمرام وًمٞمس
ً
ً
ومام وضمد ومٞمف آؾمتخٗم٤مف حيرم سمال ظمالف وم٢ميراد اعمحٌم هذا اًمٙمالم ٟم٘مض إلسمرام ُم٤م هق
سمّمدده ُمـ اعمرام يمام هق همػم ظم٤مف هذا.
) (1مرؿاة ادػاتقح رشح مشؽاة ادصابقح ،ـتاب اجلـائز ،باب دؾـ ادقت] 67/4[ ،
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ذم اًمٌحر وذم إؿمٌ٤مه وهمػممه٤م .

( )2 ( )1

روى إُم٤مم اعمحدث أسمق سمٙمر اسمـ أي اًمدٟمٞم٤م قمـ أي ىمالسم٦م ريض اهلل قمٜمف
« أومبؾً مـ ايمشوم إلم ايمبٌمة همـزيمً اخلـدق همتطفرت وصؾقً رىمعتكم زمويمؾقؾ شمؿ
وضعً رأد فمعم ومػم همـؿً شمؿ اكتبفً همنذا زمصوضمى ايمؼػم يشتؽل ويؼقل يمؼد
آذيتـل مـذ ايمؾقؾي» ....اًمخ.

( )3

وروى اسمـ أي اًمدٟمٞم٤م واإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل ذم «دٓئؾ اًمٜمٌقةش قمـ أي قمثامن
اًمٜمٝمدي قمـ اسمـ ُمٞمٜم٤م اًمت٤مسمٕمل أٟمف ىم٤مل« :دطمؾً ايبوكي ورومدت همقفو زمعد مو صؾقً
مـتبفو إذ ؽمؿعً صوضمى ايمؼػم يؼقل ومؿ همؼد آذيتـلش.
رىمعتكم والل إين ىمـً ً

( )1

وروى اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق ُمٜمدة قمـ ىم٤مؾمؿ سمـ خمٞمٛمرة «أن رضمال ووع رضمٚمف
قمغم ىمؼم ومحدث ُمـ اًم٘مؼم صقت رضمؾ ي٘مقل إًمٞمؽ قمٜمل ي٤م رضمؾ وٓ شم١مذينش.

) (1إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ :اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م [ص ]109
) (2اٟمتٝمك يمالم إزهرى.
) (3ذح اًمّمدور سمنمح طم٤مل اعمقشمك واًم٘مٌقر :ومّمؾ ( )2ذم ٟمٌذ ُمـ أظمٌ٤مر ُمـ رأى اعمقشمك ذم
ُمٜم٤مُمف وؾم٠مهلؿ قمـ طم٤مهلؿ وم٠مظمؼموه[ ،ص ]297
) (1دٓئؾ اًمٜمٌقة :أسمقاب ُمـ رأى ذم ُمٜم٤مُمف ؿمٞمئ٤م ُمـ آصم٤مر ٟمٌقة حمٛمد قمغم قمٝمده....اًمخ7[ ،
 ، ]40/و ايْم٤م رم ذح اًمّمدور سمنمح طم٤مل اعمقشمك واًم٘مٌقر ،ومّمؾ ومٞمف ومقائد [ص ]211
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( )1

أومقل :وومٞمٝم٤م شم٠ميمٞمد عم٤م قمٚمٞمف قم٤مُم٦م قمٚمامئٜم٤م ظمال ًوم٤م ًمإلُم٤مم أي ضمٕمٗمر وُمٜمؿ شم٤مسمٕمف
ُمـ سمٕمض اعمت٠مظمريـ.
وؾمٛمع اًمٗم٘مػم – همٗمر اهلل شمٕم٤ممم ًمف – طمية ؾمٞمدي أسم٤م احلًلم أمحد اًمٜمقري –
ُمد فمٚمف اًمٕم٤مزم – ي٘مقل إن ذم سمالدٟم٤م ىمرب «ُم٤مرهرة اعمٓمٝمرةش ضمٌ٤مٟم٦م ي٘م٤مل هل٤م «يمٜم٩م
ؿمٝمٞمدانش ُمر ومٞمٝم٤م رضمؾ سمج٤مُمقؾم٦م ويم٤مٟم٧م إرض رظمقة ذم ُمقوع ومً٤مخ رضمؾ
ؼما وطمدث ُمـ اًم٘مؼم صقت ي٘مقل ي٤م هذا
اجل٤مُمقس ذم إرض ،ومٕمٚمؿ أن هٜم٤مك ىم ً
آذيتٜمل ،وىمع طم٤مومر ضم٤مُمقؾمؽ قمغم صدري.
وومٞمٝم٤م ىمّم٦م ًمٓمٞمٗم٦م شمدل قمغم قمٔمؿ ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم وقمجٞم٥م صٜمٕمف ذم اًمِمٝمداء.
أن ووح طمٙمؿ اعمً٠مًم٦م ووقح اًمِمٛمس سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم إذ هنك اًمٜمٌل صغم
اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اجلٚمقس قمغم اًم٘مؼم وقمـ شمقؾمده وقمـ اعمٌم ذم اعم٘م٤مسمر ذم
طمذرا ُمـ أن شمٓم٠م
اًمٜمٕم٤مل ،وُمٜمع اًمٕمٚمامء ُمـ اعمٌم ومٞمام أطمدث ُمـ اًمٓمريؼ ذم اعم٘مؼمة ً
اًم٘مٌقر وأُمروا اًمٜم٤مس أن ٓ يْمٕمقا أىمداُمٝمؿ قمغم اًم٘مؼم سمؾ وهنقهؿ قمـ اًمٜمقم
قمٜمده٤م .وىم٤مًمقا اًمًٜم٦م أٓ جيٚمًقا قمٜمده٤م طمتك ًمٚمزي٤مرة سمؾ إطم٥م أن ٓ يدٟمقا ُمٜمٝم٤م
أد ًسم٤م وأن يزروا ُمـ سمٕمد.

) (1ذيمره اإلُم٤مم اًمًٞمقـمك سمٚمٗمظ « :إن رضمال وـمكء قمغم ىمؼم وإن ىمٚمٌف ًمٞم٘مٔم٤من إذ ؾمٛمع صقشم٤م
ُمـ اًم٘مؼم إًمٞمؽ قمٜمل ي٤م رضمؾ ٓ شم١مذيٜملش رم ذح اًمّمدور سمنمح طم٤مل اعمقشمك واًم٘مٌقر [ص
]293
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واًمٕمٚمامء وإن أسم٤مطمقا أن شمٕمٚمػ اًمدواب احلِمٞمش اًمٞم٤مسمس سم٠من ي٘مٓمع احلِمٞمش
وحيٛمؾ إمم اًمدواب ٓ أن غم اًمدواب شمرشمع ،وسطمقا أن طمرُم٦م اعمًٚمؿ ؾمقاء
طمٞمً٤م أو ُمٞمتً٤م وأن إُمقات شمت٠مذى سمام شمت٠مذى سمف إطمٞم٤مء وأن إيذاءهؿ طمرام.
ومٔمٝمر أن اًمٗمٕمؾ اعمذيمقر ذم اًمً١مال [اًمٌٜم٤مء ذم اعم٘مؼمة] إؾم٤مءة ًمألدب وأي
إؾم٤مءة وُمٝم٤مٟم٦م وُم١مصمؿ وُمقضم٥م قمذابٕ ،ن اعمٙم٤من إذا سمٜمل ًمٚمًٙمـ ومٞمتح٘مؼ اعمٌم
واعمرور واجلٚمقس واًمْمجٕم٦م ووـم١مه٤م سم٤مًم٘مدم ويمؾ رء طمتك اًمٖم٤مئط واًمٌقل
واجلامع وٓ شمٌ٘مك هٜمٞمئ٦م ُمـ قمدم احلٞم٤مء وُمـ إيذاء إُمقات اعمًٚمٛملم – واًمٕمٞم٤مذ
سم٤مهلل رب اًمٕم٤معملم –

ُمًٚمام ومالسمد أن يٙمقن ومٞمٝمؿ وزمش يمام
ىم٤مل اًمٕمٚمامء «أيام جمٚمس مجع أرسمٕملم
ً
سح سمف اًمٕمالُم٦م اعمٜم٤موي – رمحف اهلل شمٕم٤ممم – ذم "اًمتٞمًػم ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم".
وفم٤مهر أن هٜم٤مك ُمئ٤مت ُمـ ىمٌقر اعمًٚمٛملم ذم ُم٘م٤مسمر أهؾ اإلؾمالم سمؾ ٓ حيَم إٓ
اهلل قمدد ُمـ دومـ ذم ىمؼم واطمد ومالسمد أن يٙمقن ومٞمٝمؿ قمٌ٤مد ُم٘مٌقًمقن وهذا إُمر
أرضمك ذم إُمقات ،ومٙمؿ ُمـ قمٌد ُمتٚمقث سم٤مًمذٟمقب ـم٤مب وـمٝمر سمٕمد اعمقت.
ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ«:اظمقت ىمػورة يمؽؾ مسؾؿ»  .أظمرضمف
( )

( )1وم٤مئدة ضمٚمٞمٚم٦م :اعم١مُمـ واعمًٚمؿ ذم اًم٘مرآن واحلدي٨م يٓمٚمؼ قمغم أهؾ اًمًٜم٦م ظم٤مص٦م طمٞم٨م مل
يقضمد ذم زُمـ ٟمزول اًم٘مرآن وإرؿم٤مده صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مٕطم٤مدي٨م إٓ أهؾ
ُمًتحٞمالأن يقضمد إذ ذاك ُمٌتدع وص٤مطم٥م هقى ٕن
ً
احلؼ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ويم٤من
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أسمق ٟمٕمٞمؿ واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن قمـ أٟمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ،ىم٤مل اًمًٞمقـمل
صححف اسمـ اًمٕمري .
( )1

ُمـ أضمؾ هذا أُمر اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يذيمر اعمج٤مهر سم٤مًمٗمًؼ
قمالٟمٞم٦م سمام ومٞمف ُمـ اًمٗمجقر ذم طمٞم٤مشمف ًمٙمل جيتٜمٌف اًمٜم٤مس .أظمرج اسمـ أي اًمدٟمٞم٤م ذم
"ذم اًمٖمٞمٌ٦م" واًمؽمُمذي ذم "اًمٜمقادر" واحل٤ميمؿ ذم "اًمٙمٜمك" واًمِمػمازي ذم

اهلقى إٟمام يٜمِم٠م قمـ ؿمٌٝم٦م وشم٠مويؾ ويم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمتحٚم ًٞم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م
سمٌدل اًمِمٌٝم٦م سم٤مًمٞم٘ملم .وإن طمّمٚم٧م ؿمٌٝم٦م ٕطمد يمِمٗمٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ
يم٤مومرا ومل يٛمٙمـ هٜم٤مًمؽ هذا اًمِمؼ ذم اًمقؾمط ًمذًمؽ عم٤م
وم٢من ىمٞمؾ يم٤من ؾمٜمٞمً٤م وإن أسمك يم٤من ً
َغم َؽمبِ ِ
]  ،قمغم طمجٞم٦م
كم﴾ [ايمـسوء:
قؾ اظمُ ْم ِمـِ َ
اؾمتدل اًمٕمٚمامء سم٘مقًمف شمٕم٤ممم َ
﴿و َي َّبِت ْع نم ْ َ
اإلمج٤مع سطمقا سم٠مٟمف ٓ يٕمتؼم اعمٌتدقملم ذم اإلمج٤م ع ٕن اعمراد سم٤معم١مُمٜملم أُم٦م اإلضم٤مسم٦م وًمٞمس
اعمٌتدقم٦م أُم٦م اإلضم٤مسم٦م وإٟمام هؿ أُم٦م اًمدقمقة - .راضمع «اًمتٚمقيح واًمتقوٞمحش ُمٌح٨م اإلمج٤مع
وهمػمه – وهذه وم٤مئدة ٟمٗمٞمً٦م طم٘مٞمؼ قمغم اعمرء أن يتذيمره٤م أن اعمراد سم٘مقًمف «إٟمام اعم١مُمٜمقن
إظمقةش وٟمحقه مم٤م ضم٤مء ذم أي٤مت وإطم٤مدي٨م ُمـ إـمالق اعم١مُمٜملم هؿ أهؾ اًمًٜم٦م وإٟمام
إُمر ذقمً٤م أن يتٗم٘مقا سملم أٟمٗمًٝمؿ ويتحدوا .ومتٕمٛمٞمؿ اًمٜمدوة – ظمذهل٤م اهلل شمٕم٤ممم –
وشمٚم٘مٞمٜمٝمؿ آحت٤مد واًمقداد ُمع مجٞمع أهؾ اًمٗمً٤مد وقمروٝمؿ هذه اًمٜمّمقص ًمتٙمريٛمٝمؿ
هقى حمض ووالل ،واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل اعمتٕم٤ملُ 12 .مٜمف – طمٗمٔمف رسمف .-
) (1أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ رم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء [ ،]121/ 3واًمٌٞمٝم٘مك رم ؿمٕم٥م اإليامن ،ومّمؾ ذم
ذيمر ُم٤م ذم إوضم٤مع و إُمراض و اعمّمٞمٌ٤مت ُمـ اًمٙمٗم٤مرات ،اًمرىمؿ ،]171/ 7[9886/وذيمر
اإلُم٤م م اًمًٞمقـمك رم "ذح اًمّمدور سمنمح طم٤مل اعمقشمك واًم٘مٌقر" وىم٤مل «صححف اسمـ اًمٕمريش،
[ص ]24
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"إًم٘م٤مب" واسمـ قمدي ذم "اًمٙم٤مُمؾ" واًمٓمؼماين ذم "اًمٙمٌػم" واًمٌٞمٝم٘مل ذم
"اًمًٜمـ" واخلٓمٞم٥م ذم "اًمت٤مريخ" يمٚمٝمؿ قمـ اجل٤مرود قمـ هبز سمـ طمٙمٞمؿ قمـ أسمٞمف
قمـ ضمده قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :أسمرفمقن فمـ ذىمر ايمػوصمر متك
يعرهمف ايمـوس؟ اذىمروا ايمػوصمر زمام همقف حيذره ايمـوس» .وهنك صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف
( )1

وؾمٚمؿ أن يذيمر ُمً٤موئف سمٕمد ُمقشمف ُمٝمام يم٤من وم٤مؾم ً٘م٤م وم٢من اعمرء أوم٣م إمم ُم٤م ىمدُمف.
أظمرج "اإلُم٤مم أمحد" و"اًمٌخ٤مري" و"اًمٜمً٤مئل" قمـ أم اعم١مُمٜملم اًمّمدي٘م٦م
ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ٓ« :سمسبقا إمقات
همننؿ ومد أهمضقا زمام ومدمقا».

( )2

وأظمرج أسمق داود واًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مل قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام
قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :اذىمروا حموؽمـ مقسموىمؿ وىمػقا فمـ

) (1اسمـ أسمك اًمدٟمٞم٤م رم ذم اًمٖمٞمٌ٦م واًمٜمٛمٞمٛم٦م :سم٤مب اًمٖمٞمٌ٦م اًمتل حيؾ ًمّم٤مطمٌٝم٤م اًمٙمالم هب٤م ،اًمرىمؿ/
[81ص  ، ]88واًمؽمُمذى رم ٟمقادر إصقل رم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل :إصؾ اًمً٤مدس و اًمًتقن
و اعم٤مئ٦م ،ذم ذيمر اًمٗم٤مضمر سمام ومٞمف ًمٚمتحذير ُمٜمف ،]155/ 2[ ،واسمـ قمدى رم اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء،
[ ،]173/ 2واًمٌٞمٝم٘مك رم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى :يمت٤مب ا ًمِمٝم٤مدات ،سم٤مب اًمرضمؾ ُمـ أهؾ اًمٗم٘مف
يً٠مل ،اًمرىمؿ ،]210/ 10[21442 /و اخلٓمٞم٥م رم شم٤مريخ سمٖمداد ،اًمرىمؿ.]382/ 1[ 349/
) (2أظمرضمف أمحد رم ُمًٜمده ،اًمرىمؿ ،]296/ 42[25470/واًمٌخ٤مرى رم صحٞمحف ،يمت٤مب
اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م يٜمٝمك ُمـ ؾم٥م إُمقات ،اًمرىمؿ ،]470/ 1[1329 /واًمٜمً٤مئك رم ؾمٜمٜمف،
يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ؾم٥م إُمقات ،اًمرىمؿ]53/ 4[1936 /
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مسووُّيؿ».

( )1

وأظمرج اًمٜمً٤مئل سمًٜمد ضمٞمد قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل
شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ« :سمذىمروا هؾؽوىمؿ إٓ زمخغم».

( )2

إن مل يٜمتف ه١مٓء سمٕمد اًمقىمقف قمغم هذا يمٚمف وم٢من إؾم٤مءهتؿ ًمٞمً٧م ُمع قم٤مُم٦م
أيْم٤م ُمع إوًمٞم٤مء اًمٙمرام وأؿمد اًمقيؾ وأقمٔمٛمف
اعمًٚمٛملم ومحً٥م ،سمؾ إؾم٤مءهتؿ ً
قمغم ُمـ اٟمتٝمؽ طمرُم٦م اجلٜم٤مب اًمرومٞمع ًمألوًمٞم٤مء اًمٙمرام.
ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :ي٘مقل اهلل ضمؾ ضمالًمفَ « :م ْـ َفمو َدى ِرم

َويمِقًّو َهم َؼدْ آ َذ ْ ُتك ُف زمِو َحل ْ ْر ِ
بش .رواه اًمٌخ٤مري قمـ ؾمٞمدٟم٤م أي هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم
( )3

قمٜمف.
أومقل :ويمٗمك سم٤مجل٤مُمع اًمّمحٞمح طمج٦م وإن يم٤من ذم ىمٚم٥م اًمذهٌل ُم٤م يم٤من ومجٚم٦م
) (1أظمرضمف أسمق داود رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ذم اًمٜمٝمل قمـ ؾم٥م اعمقشمك ،اًمرىمؿ/
 ، ]692/ 2[4900واًمؽمُمذى رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،اًمرىمؿ ،]339/ 3[1019/واحل٤ميمؿ
رم صحٞمحف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،اًمرىمؿ ،]542/ 1[1421 /واًمٌٞمٝم٘مك رم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،يمت٤مب
اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اًمٜمٝمك قمـ ؾم٥م إُمقات وإُمر سم٤مًمٙمػ قمـ ُمً٤موهيؿ ،اًمرىمؿ4[7440 /
.]75/
) (2أظمرضمف اًمٜمً٤مئك رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،اًمٜمٝمل قمـ ذيمر اهلٚمٙمك إٓ سمخػم ،اًمرىمؿ/
]52/ 4[1935
) (3أظمرضمف اًمٌخ٤مري رم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمرىم٤مق ،سم٤مب اًمتقاوع ،اًمرىمؿ5[6137 /
]2384/
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اًم٘مقل أٟمف جي٥م قمغم ه١مٓء أن يرمحقا ؾم٘مٞمؿ طم٤مهلؿ وحيذروا أظمذ اجلٌ٤مر اًم٘مٝم٤مر ذم
ُمآهلؿ وٓ ي١مذوا أُمقات اعمًٚمٛملم وم٢من ُمآهلؿ يق ًُم٤م إمم سم٤مـمـ إرض وهؿ صم٤موون
ومٞمٝم٤م سمٖمػم طمقل وٓ ىمقة ،يمام يٕم٤مُمؾ ه١مٓء اًمٜم٤مس ه١مٓء اعمقشمك يمذًمؽ يٕم٤مُمٚمٝمؿ
همػمهؿ همدً ا .قمٜمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ىمام سمديـ سمدان» .أظمرضمف اسمـ
( )1

قمدي ذم "اًمٙم٤مُمؾ" قمـ اسمـ قمٛمر وأمحد ذم "اعمًٜمد" قمـ أي اًمدرداء وقمٌد اًمرزاق
ُمرؾمالوهق قمٜمد أظمريـ ىمٓمٕم٦م طمدي٨م.
ً
ذم "اجل٤مُمع" قمـ أي ىمالسم٦م
ومؾً :وًمف ؿمقاهد مج٦م وهق ُمـ ضمقاُمع يمٚمٛمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
وإمم اهلل اعمِمتٙمك – إن هذه أوم٦م ذم ه١مٓء اجلٝمٚم٦م ومِم٧م قمغم أيدي أضم٤مهؾ
اًمٜم٤مس ،أوًمئؽ اًمذيـ فمٜمقا أن إُمقات مج٤مد أهنؿ ُم٤مشمقا وص٤مروا رُم٤م ًدا ٓ
يًٛمٕمقن وٓ يِمٕمرون وٓ سمٌمء يت٠معمقن وٓ سمٌمء يتٜمٕمٛمقن وأزاًمقا ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا
طمرم ىمٌقر اعمًٚمٛملم ُمـ ىمٚمقب اًمٕم٤مُم٦م وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن.

) (1أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ ، ]158/ 6[:وقمٌد اًمرزاق رم ُمّمٜمٗمف ،سم٤مب آهمتٞم٤مب
واًمِمتؿ ،اًمرىمؿ]178/ 11[20262 /
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رؽمويمي

إهالك الىهابُني علً تىهني قبىر املسلمني
(1322هـ)
وف
ت ْرصن ِ ُ

ِ
ادسلم ْني ا ِإلما رم
وخ اإلسال رم رو
رش ُ

أحْمَذرضَا خَان احلَنَفٍِّ الْقَادِرٌِ
(2451-2323هـ)
رت ْع ِر ْيب رو ر ْحت ِق ْوق
تاج ر ِ
الشوخ ا ِ
الَش ْي رع ِة ال رعالَّمة ادفتِ ْي
ُ
إلمام ُ

مُحمَّذ أختَر رضَا الْقَادِرٌِ األَزهَرٌِّ
اهل ِ
مفتِي الدِّ يار ِ
ند ّية
ر
ُ

خرج أحاديثها وضبَّط ىصوصها
َّ

حممذ إمام الذَه القادري األزهري
مه أبناء األزهر الشرَف
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همتقى ايمشقخ فمؿر ايمديـ اهلزاروي
اظمـدرصمي دم رؽمويمي«إهالك ايمقهوزمقكم»
زمسؿ الل ايمرمحـ ايمرضمقؿ
ُم٤م ي٘مقل قمٚمامء اًمديـ واعمٗمتٞمقن سم٤مًمنمع اعمتلم ذم "ُم٘مؼمة ىمديٛم٦م ٕهؾ اًمًٜم٦م"
هؾ جيقز ومٞمٝم٤م سمٜم٤مء ًمٚمًٙمٜمك سمٕمد طمٗمر اًم٘مٌقر قمغم وومؼ اعمذه٥م احلٜمٗمل ،وهؾ ذم
هذا اًمّمٜمٞمع إه٤مٟم٦م ًمٚم٘مٌقر أم ٓ؟

ايقاب
وُمٜمف اهلداي٦م إمم احلؼ واًمّمقاب.
ًمٞمٕمٚمؿ أن اًمقه٤مسمٞم٦م اًمٜمجدي٦م سمٚمٖمقا ُمـ ُمٕم٤مداة إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة
واًمًالم ،وقم٤مُم٦م أهؾ اًمًٜم٦م ُمٌٚمٖمً٤م ،مل يٌٚمٖمف أي٦م ومرىم٦م ُمٌتدقم٦م ،وُمـ أضمؾ ذًمؽ
شمّم٤مٟمٞمػ أيم٤مسمر ُمالقمٞمٜمٝمؿ إسم٤مـمٞمؾ ُمِمحقٟم٦م سم٢مه٤مٟم٦م اعمحٌقسملمُ ،مـ ؿم٤مء ومٚمػماضمع
شمّم٤مٟمٞمػ" :اًمٜمجدي"  ،و"إؾمامقمٞمؾ اًمدهٚمقي" و"صديؼ طمًـ اًمٌقوم٤مزم" ،
( )1

( ،)2

( )1

) ( هق :حمؿد بـ ظبد افقهاب بـ شؾقامن بـ ظع بـ أمحد بـ راصد بـ يزيد بـ حمؿد بـ
يزيد بـ مؼف صاحب كجد افذي تـسب إفقف افطائػة افقهابقة ،وهذا هق ادعروف مـ كسبف
،ويذـر أكف مـ مرض ثؿ بـل متقؿ ،وفد شـة 5

هـ  ،بافعقـقة ،وتقيف شـة 09

هـ .أبجد

افعؾقم [] 94/ 2
) ( إشامظقؾ بـ ظبد افغـل بـ ويل اهلل افدهؾقي ،وفد ٓثـتل ظؼة مـ ربقع افثاين شـة
ثالث وتسعغ ومائة وأفػ ،وفف ممفػات مـفا «تؼقية اإليامن»و«افرصاط ادستؼقؿ» وؽرها،
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و"ظمرم قمكم"  ،و"رؿمٞمد اًمٙمٜمٙمقهل" وهمػمهؿ ،وُمـ مجٚم٦م اإله٤مٟم٤مت أٟمف أصٌح
( )3

( )2

ؿمٕم٤مر هذه هدم ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء ،وإوًمٞم٤مء ،واًمِمٝمداء قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم،
وإقمداُمٝم٤م طمً٥م ُم٤م أُمٙمـ.
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م أمحد سمـ قمكم اًمٌٍمي ذم «ومّمؾ اخلٓم٤مب ذم رد والٓت اسمـ قمٌد
اًمقه٤مبشُ :مٜمٝم٤م أٟمف صح أٟمف ي٘مقل «ًمق أىمدر قمغم طمجرة اًمرؾمقل ^ هلدُمتٝم٤م».
وهق مـ أـز أشباب آؾساق بغ ادسؾؿغ يف اهلـد ،ؾ ُؼتؾ يف «بآ ـقت» مـ مـاضؼ
«باـستان» تؼريبا يف حدود شـة 4

هـ( .كزهة اخلقاضر.)9 4/7،

) ( هق :صديؼ حسـ بـ أوٓد ظذ احلسـك افبخارى افؼـقجك ،وفد يقم ٕحد ظؼة بؼغ
مـ مجادى إوػ شـة 48

هـ ببؾدة "باكس بريذ" وفف مصـػات ـثرة ،وـان ـثر افـؼؾ

ظـ افؼاىض افشقـاكك وابـ افؼقؿ وصقخف ابـ تقؿقة احلراكك وأمثاهلؿ ،وـان فف شقء طـ
بلئؿة افػؼف وافتصقف جدا ٓ ،شقام أبك حـقػة .أكظر :كزهة اخلقاضر وهبجة ادسامع
وافـقاطر46/8[ ،

47-

]

) ( هق:خرم ظع افبؾفقري أحد افعؾامء ادشفقريـ ،وفد وكشل ببؾفقر بػتح ادقحدة،
وتشديد افالم ؿرية مـ أظامل ـاكبقر،وفف كصقحة ادسؾؿغ رشافة مشفقرة ،يف كرص افتقحقد
وافسـة ظذ ضراز تؼقية اإليامن فؾشقخ إشامظقؾ افشفقد ،وفف رشافة يف ؿراءة افػاحتة خؾػ
اإلمام يف افصالة .تقيف يف آشققن ودؾـ هبا شـة إحدى وشبعغ وؿقؾ شت وشبعغ ومائتغ
وأفػ .أكظر:كزهة اخلقاضر وهبجة ادسامع وافـقاطر]962/ 7[ ،
فست خؾقن
)(2رصقد أمحد بـ هداية أمحد بـ بر بخش بـ ؽالم حسـ بـ ؽالم ظع ،وفد
ّ
مـ ذي افؼعدة شـة أربع وأربعغ ومائتغ وأفػ ،ومات فثامن خؾقن مـ مجادي أخر شـة
ثالث وظؼيـ وثالث مائة وأفػ( .كزهة اخلقاضر9/8 ،

).
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أيْم٤م ذم ُم٘م٤مم آظمر« :هتديؿ ىمٌقر ؿمٝمداء اًمّمح٤مسم٦م اعمذيمقريـ ٕضمؾ اًمٌٜم٤مء
وىم٤مل ً
خمتٍما.
قمغم ىمٌقرهؿ والًم٦م أي والًم٦مش اٟمتٝمك،
ً
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمذيمقر ذم اعم٘م٤مم اًمث٤مًم٨م :ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ وًمق يم٤من اعمٌٜمل قمٚمٞمف
ُمِمٝمقرا سم٤مًمٕمٚمؿ واًمّمالح أو يم٤من صح٤مسم ًٞم٤م ،ويم٤من اعمٌٜمل قمٚمٞمف ىمٌ٦م ،ويم٤من اًمٌٜم٤مء قمغم
ً
ىمدر ىمؼمه وم٘مط ،ومٞمٜمٌٖمل أٓ هيدم حلرُم٦م ٟمٌِمف وإن اٟمدرس.
إذا قمٚمٛم٧م هذا ومٝمذا اًمٌٜم٤مء قمغم ىمٌقر ه١مٓء اًمِمٝمداء ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل
ضم٤مئزا سمٖمػم يمراه٦م وقمغم يمؾ ،ومال ي٘مدم
شمٕم٤ممم قمٜمٝمؿ ٓ ،خيٚمق إُم٤م أن يٙمقن واضمًٌ٤م أو ً
قمغم اهلدم إٓ رضمؾ ُمٌتدع و٤ملٓ ،ؾمتٚمزاُمف اٟمتٝم٤مك طمرُم٦م أصح٤مب رؾمقل اهلل
صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،اًمقاضم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ حمٌتٝمؿ وُمـ حمٌتٝمؿ ،وضمقب
شمقىمػمهؿ وأي شمقىمػم هلؿ قمٜمد ُمـ هدم ىمٌقرهؿ ،طمتك سمدت أسمداهنؿ وأيمٗم٤مهنؿ يمام
خمتٍما.
ذيمر سمٕمض "قمٚمامء ٟمجد" ذم ؾم١مال أرؾمٚمف إزم .اٟمتٝمك
ً
وه١مٓء اعمالقمٜم٦م ،اًمذيـ أصٌح ؿمٕم٤مرهؿ هدم ىمٌقر إٟمٌٞم٤مء ،وإوًمٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ
اًمّمالة واًمًالم ،سمٕمثٝمؿ قمغم ذًمؽ أن ه١مٓء إؿم٘مٞم٤مء يزقمٛمقن أن اعمذيمقريـ سمٕمد
فم٤مهرا يٗم٘مدون احلس سمحٞم٨م ٓ يِمٕمرون ،ويًتحٞمٚمقن قمٜمدهؿ شمرا ًسم٤م سمٕمد
ُمقهتؿ
ً
اعمقت – واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل شمٕم٤ممم .-
ُمتٌجح٤م ذم
ىم٤مل اعمال إؾمامقمٞمؾ اًمدهٚمقي ذم صٗمح٦م ُ 60مـ «شم٘مقي٦م اإليامنش
ً
أيْم٤م يقم أوؾ
ؿم٠مٟمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ اًمرومٞمع وطم٤ميمٞمً٤م قمٜمف ُم٤م ًمٗمٔمف« :أٟم٤م ً
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ذم اًمؽماب سمٕمد اعمقتش .
( )1

وإذا يم٤من هذا زقمٛمٝمؿ ذم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ ،ويم٤مٟم٧م
حم٤موًمتٝمؿ هلدم ُمِمٝمده اًمٓم٤مهر صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وىمٌقر اًمِمٝمداء،
واًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام ،ومام ؾم١ماًمؽ قمـ سم٘مٞم٦م أُمقات قم٤مُم٦م اعم١مُمٜملم واًمّم٤محللم ،وإذا
يم٤من ؿمٕم٤مر اًمٜمجدي٦م اًمقه٤مسمٞم٦م هدم ىمٌقر اعم١مُمٜملم سمؾ وإٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء أمجٕملم
قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ ،ومال جيقز ٕطمد ذم هذه احل٤مًم٦م اعمًئقل قمٜمٝم٤م أن يٌٜمل
ُمٙم٤مٟمً٤م ًمًٙمٜم٤مه وراطمتف هٜم٤مك سمٕمد هدم ىمٌقر اعمًٚمٛملم ،سمؾ وسمٕمد طمٗمرهؿ ،يٜمٝمٛمؽ
ويِمتٖمؾ سمٚمذة اًمدٟمٞم٤م ،وهق إيذاء ٕصح٤مب اًم٘مٌقر ،وإه٤مٟم٦م هلؿ وممٜمقع قمغم يمؾ
طم٤ملٕ ،ن إٟمٌٞم٤مء واًمِمٝمداء وإوًمٞم٤مء – قمٚمٞمٝمؿ اًمتحٞم٦م واًمثٜم٤مء – أطمٞم٤مء قمٜمد أهؾ
اًمًٜم٦م ُمع أضمً٤مُمٝمؿ اًمنميٗم٦م سمؾ طمرُم٧م أسمداهنؿ اًمٜمٔمٞمٗم٦م قمغم إرض وُمٜمٕم٧م ُمـ
أن شم٠ميمٚمٝم٤م ،ويمذًمؽ أسمدان اًمِمٝمداء وإوًمٞم٤مء وأيمٗم٤مهنؿ ،شمٔمؾ ذم اًم٘مٌقر ؾمٚمٞمٛم٦م
وصحٞمح٦م ويرزىمقن.
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمًٌٙمل – قمٚمٞمف اًمرمح٦م – ذم «ؿمٗم٤مء اًمً٘م٤ممش « :وضمقوة ايمشفداء
(2

أىمؿؾ وأفمعم ،همفذا ايمـقع مـ احلقوة وايمرزق ٓ حيصؾ ظمـ يمقس دم رسمبتفؿ ،وأمو
ضمقوة إكبقوء هملفمعم وأىمؿؾ وأسمؿ مـ ايؿقعٕ ،نو يمؾروح وايسد فمعم ايمدوام فمعم

) ( هذا وؾؼ كسخة اإلمام ،أما ىف كسخة " تؼقية اإليامن" افتك بغ أيديـا (ص .)4
) ( هق :صقخ اإلشالم تؼل افديـ افسبؽل افػؼقف ادحدث ؿايض افؼضاة اإلمام ظع بـ ظبد
افؽايف بـ ظع أبق احلسـ إكصاري اخلزرجل ادرصي افشاؾعل ( 682ه  756 -ه)
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مو ىمون دم ايمدكقوش .
( )1

ىم٤مل اًم٘م٤ميض صمٜم٤مء اهلل اًمٌ٤مين سمتل ذم «شمذيمرة اعمقشمكش :ىم٤مل إوًمٞم٤مء «أرواطمٜم٤م
( )2

أضمً٤مدٟم٤مش يٕمٜمل أن أرواطمٝمؿ شمٕمٛمؾ قمٛمؾ إضمً٤مم رسمام شمتٚمقن أضمً٤مدهؿ ُمـ هم٤مي٦م
اًمٚمٓم٤موم٦م سمٚمقن إرواح ي٘م٤مل :إٟمف مل يٙمـ ًمرؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ فمؾ
وأرواطمٝمؿ شمذه٥م إمم طمٞم٨م ؿم٤مءت ُمـ إرض واًمًامء واجلٜم٤من وسمًٌ٥م هذه
أيْم٤م( ).روى اسمـ أي اًمدٟمٞم٤م
احلٞم٤مة  ٓ ،شم٠ميمؾ إرض أضمً٤مدهؿ سمؾ شمًٚمؿ أيمٗم٤مهنؿ ً
قمـ ُم٤مًمؽ« :أرواح اعم١مُمٜملم شمنح طمٞم٨م ؿم٤مءت واعمراد ُمـ اعم١مُمٜملم اًمٙم٤مُمٚمقن،
يٕمٓمل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أضمً٤مدهؿ ىمقة إرواح ،طمٞم٨م يّمٚمقن ذم ىمٌقرهؿ،
ويذيمرون  ،ويتٚمقن اًم٘مرآن .اٟمتٝمك.
( )4

) ( صػاء افسؼام ىف زيارة خر إكام صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ( ،ص )256
) ( هق :ثـاء اهلل افعثامين افباين بتل أحد افعؾامء افراشخغ يف افعؾؿ ،ـان مـ ذرية افشقخ
جالل افديـ افعثامين ،وفد وكشل ببؾدة باين بت ،مات يف ؽرة رجب شـة مخس وظؼيـ
ومائتغ وأفػ ببؾدة باين بت .اكظر :كزهة اخلقاضر وهبجة ادسامع وافـقاطر []94 / 7
( )2تـبقف :مر يف ؿقل افعالمة أمحد بـ ظع افبرصي :أكف دا هدم ؿبقر افشفداء وافصحابة
افؽرام ظؾقفؿ افرمحة وافرضقان بدت أـػاهنؿ وأبداهنؿ ومـ هذا يظفر أهنا ـاكت شادة
وؿد مر ظذ دؾـ افصحابة كحق أفػ ومائتل ظام .ؾتػ أفػ مرة "فؾؿال إشامظقؾ"
و"مؼؾديف" مـ افقهابقة ادسقدة افقجقه حقث يعتؼدون يف ذاتف ادؼدس صذ اهلل تعاػ
ظؾقف وشؾؿ مثؾ هذه افعؼقدة افـجسة افتل ٓ تؾقؼ بؿسؾؿ  -أظاذ اهلل شبحاكف وتعاػ
أهؾ افسـة واجلامظة مـ وخامة صحبتفؿ – [إزهري]
) (4تذـرة ادقتك (بافؾغة إردية) (ص .)75
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وىم٤مل ًمِمٞمخ اهلٜمد اعمحدث اًمدهٚمقي ذم «ذح اعمِمٙم٤مةش« :أوًمٞم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
ٟم٘مٚمقا ُمـ دار اًمٗمٜم٤مء إمم دار اًمٌ٘م٤مء ،وهؿ أطمٞم٤مء قمٜمد رهبؿ يرزىمقن ،ومرطملم واًمٜم٤مس
ٓ يِمٕمرونش .
( )1

وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمكم اًم٘م٤مري ذم «ذح اعمِمٙم٤مةش ٓ« :ومرق هلؿ ذم احل٤مًملم وًمذا
ىمٞمؾ :أوًمٞم٤مء اهلل ٓ يٛمقشمقن وًمٙمـ يٜمت٘مٚمقن ُمـ دار إمم دار  .اًمخ.
ش( )2

وأورد اًمٕمالُم٦م ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل – قمٚمٞمف اًمرمح٦م – ذم «ذح اًمّمدورش
رواي٤مت ُمٕمتٛمدة ذم طمٞم٤مة إوًمٞم٤مء سمٕمد اعمامت شمٜم٘مؾ هٝمٜم٤م«:روى اإلُم٤مم اًمٕم٤مرف سم٤مهلل
إؾمت٤مذ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًم٘مِمػمي – ىمدس هه – ذم "رؾم٤مًمتف" سمًٜمده قمـ اًمقزم
( )3

اعمِمٝمقر ؾمٞمدٟم٤م أي ؾمٕمٞمد اخلراز – ىمدس اهلل هه اعمٛمت٤مز – أٟمف ىم٤مل :يمٜم٧م سمٛمٙم٦م
اعمٕمٔمٛم٦م ومرأي٧م سمٌ٤مب سمٜمل ؿمٞمٌ٦م ؿم٤م ًسم٤م ُمٞمتً٤م ومٚمام ٟمٔمرت إًمٞمف شمًٌؿ ذم وضمٝمل وىم٤مل زم:
ي٤م أسم٤م ؾمٕمٞمد! أُم٤م قمٚمٛم٧م أن إطمٌ٤مء أطمٞم٤مء وإن ُم٤مشمقا ،وإٟمام يٜم٘مٚمقن ُمـ دار إمم

) ( أصعة افؾؿعات ،ـتاب اجلفاد ،باب حؽؿ اإلرساء)42/2( ،
) ( مرؿاة ادػاتقح رشح مشؽاة ادصابقح ،ـتاب افصالة ،باب اجلؿعة.) 4 /2( ،
) (2هق:ظبد افؽريؿ بـ هقازن بـ ظبدادؾؽ بـ ضؾحة بـ حمؿد آشتقائل آمام أبق افؼاشؿ
افؼشرى افـقسابقري افشاؾعل ادحدث افصقىف وفد شـة  276هـ وتقىف بـقسابقر ،مـ
تصاكقػف .أربعقن يف احلديث  .اشتػاضة ادرادات  .بؾغة ادؼاصد يف افتصقف  .افتخبر يف
ظؾؿ افتذـر يف معاين اشؿ اهلل تعاػ  .افتقسر يف ظؾؿ افتػسر  .افرشافة افؼشرية يف افتصقف.
هدية افعارؾغ يف أشامء ادمفػغ وآثار ادصـػغ [ ] 74/
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دارش .
( )1

وم٘مػما ذم
وروي قمـ ؾمٞمدي أي قمكم اًمروذسم٤مري ىمدس هه أٟمف ىم٤مل«:أٟمزًم٧م ً
ىمؼم ومٚمام طمٚمٚم٧م قم٘مدة يمٗمٜمف ،ووٕم٧م رأؾمف قمغم اًمؽمابً ،مٕمؾ اهلل يرطمؿ همرسمتف،
ومٗمتح اًمٗم٘مػم قمٞمٜمٞمف ،وىم٤مل زم ي٤م أسم٤م قمكم! أشمذًمٚمٜمل سملم يدي ُمـ يدًمٚمٜمل ،ىمٚم٧م ًمف ي٤م
ؾمٞمدي! أطمٞم٤مة سمٕمد اعمقت؟ ىم٤مل :سمغم أٟم٤م طمل ويمؾ حم٥م هلل طمل ٕٟمٍمٟمؽ سمج٤مهل
همدً ا .
ش( )2

وروي قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؿمٞمٌ٤من – ىمدس هه – أٟمف ىم٤مل« :صحٌٜمل ؿم٤مب
طمًـ اإلرادة ،ومامت ،وم٤مؿمتٖمؾ ىمٚمٌل سمف ،وشمقًمٞم٧م همًٚمف ،ومٌدأت سمِمامًمف ُمـ
اًمدهِم٦م ،وم٠مظمذه٤م ُمٜمل ،صمؿ ٟم٤موًمٜمل يٛمٞمٜمف ،وم٘مٚم٧م :صدىم٧م ي٤م سمٜمل وأٟم٤م همٚمٓم٧مش .
( )3

وروى ٟمٗمًف قمـ أي يٕم٘مقب اًمًقد اًمٜمٝمرضمقري – ىمدس هه – أٟمف ىم٤مل:
«همًٚم٧م ُمريدً ا ،وم٠مُمًؽ إهب٤مُمل وهق قمغم اعمٖمتًؾ .وم٘مٚم٧م :ي٤م سمٜمل! ظمؾ يدي،
وم٢مين أدري أٟمؽ ًمً٧م سمٛمٞم٧م ،وإٟمام هل ٟم٘مٚم٦م ،ومخغم قمـ يديش .
( )4

) ( رشح افصدور بؼح حال ادقتك وافؼبقر [ ،ص ] 05
) (" رشح افصدور بؼح حال ادقتك وافؼبقر" بؾػظ « أكف أحلد ؾؼرا ،ؾؾام ؾتح رأس ـػـف
ووضعف ظذ افساب فرحؿ اهلل ؽربتف ؿال :ؾػتح يل ظقـقف وؿال يل يا أبا ظع! ٓ تذفؾـل بغ
يدي مـ يدفؾـل ؾؼؾت يا شقدي :أحقاة بعد ادقت؟ ؾؼال يل بؾ أكا حل ،وـؾ حمب هلل حل،
ٕكرصكؽ بجاهل ؽدا»[.ص ] 05
) (2رشح افصدور بؼح حال ادقتك وافؼبقر [ص ] 06
) (4ادرجع افسابؼ.
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وروى اًم٘مِمػمي ٟمٗمًف قمـ اعمذيمقر آٟم ًٗم٤م أٟمف ىم٤مل:ضم٤مءين ُمريد سمٛمٙم٦م ،وم٘م٤مل ي٤م
أؾمت٤مذ همدً ا أُمقت وىم٧م اًمٔمٝمر ،ومخذ هذا اًمديٜم٤مر ،وم٤مطمٗمر زم سمٜمّمٗمف ،ويمٗمٜمل
سم٤مًمٜمّمػ أظمر ،ومٚمام يم٤من اًمٖمد وضم٤مء وىم٧م اًمٔمٝمر ضم٤مء وـم٤مف ،صمؿ شمٌ٤مقمد وُم٤مت،
ومٚمام ووٕمتف ذم اًمٚمحد ومتح قمٞمٜمٞمف ،وم٘مٚم٧م :أطمٞم٤مة سمٕمد اعمقت؟ وم٘م٤مل :أٟم٤م حم٥م ،ويمؾ
حم٥م هلل طمل .
( )1

وسمٕمض قم٤مُم٦م اعم١مُمٜملم وسم٘مٞم٦م إُمقات وإن مل شمًٚمؿ أسمداهنؿ ومٛمع ذًمؽ يت٠مذون
سم٤مجلٚمقس قمغم ىمٌقرهؿ وسمتقؾمده٤م وسمخٗمؼ اًمٜمٕم٤مل ،صمٌ٧م هذا سم٤مٕطم٤مدي٨م
اًمّمحٞمح٦م صمٌقشمً٤م سمال ري٥م.
صمويمسو
روى احل٤ميمؿ ،واًمٓمؼماين قمـ قمامرة سمـ طمزم ريض اهلل قمٜمف أكف ^ رآين
ً
فمعم ومػم همؼول :يو صوضمى ايمؼرػم! اكرزل مرـ ايمؼرػم ٓ ،سمرمذ صروضمى ايمؼرػم ،وٓ
يمذيؽ .
( )2

وروى ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف« :أٟمف
ؾم٠مًمف رضمؾ قمـ وطء اًم٘مؼم سم٤مًم٘مدم وم٘م٤مل يمام أيمره أذى اعم١مُمـ ذم طمٞم٤مشمف ،وم٢مين أيمره
أذاه سمٕمد ُمقشمفش .
( )3

) ( ادرجع افسابؼ.
) ( أخرجف احلاـؿ ىف ادستدرك ،ـتاب معرؾة افصحابة ريض اهلل تعاػ ظـفؿ ،ذـر ظامرة بـ
حزم إكصاري ريض اهلل ظـف ،افرؿؿ ]68 / 2[ 650 /ذـره أيض ًا اإلمام افسققضل:
ىف"رشح افصدور بؼح حال ادقتك وافؼبقر" [ص ] 9
) (2رشح افصدور بؼح حال ادقتك وافؼبقر[ ،ص ] 9

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

247

وروى اإلُم٤مم أمحد ريض اهلل قمٜمف سمًٜمد طمًـ قمـ "ُم٤مرة سمـ طمزم" اعمـذيمقر
( )

ؼما وم٘مـ٤مل ٓ :شمـ١مذ صـ٤مطم٥م هـذا اًم٘مـؼم ،أو ىمـ٤مل ٓ
أٟمف ىم٤مل« :رآين ^ ُمتقؾمدً ا ىم ً
شم١مذهش .
( )

وىمد ضمرب هذا إذى أهؾ اًمٌّمػمة ُمـ اًمت٤مسمٕملم اًمٕمٔم٤مم وأظمرون ُمـ
اًمٕمٚمامء اًمٙمرام.
وروى اسمـ أي اًمدٟمٞم٤م قمـ أي ىمالسم٦م اًمٌٍمي أٟمف ىم٤مل :أىمٌٚم٧م ُمـ اًمِم٤مم إمم
اًمٌٍمة ،ومٜمزًم٧م اخلٜمدق ،ومتٓمٝمرت وصٚمٞم٧م ريمٕمتلم سم٤مًمٚمٞمؾ ،صمؿ ووٕم٧م رأد
قمغم ىمؼم ،ومٜمٛم٧م ،صمؿ اٟمتٌٝم٧م وم٢مذا سمّم٤مطم٥م اًم٘مؼم يِمتٙمل ،وي٘مقل ًم٘مد آذيتٜمل ُمٜمذ
اًمٚمٞمٚم٦م.....اًمخ .
( )3

) ( هق :ظؿرو بـ حزم بـ زيد بـ فقذان اخلزرجل إكصاري ،أبق افضحاك -ويؼال :أبق
حمؿد ، -صفد اخلـدق وما بعدها ،بعثف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ إػ أهؾ كجران -وهؿ بـق
احلارث بـ ـعب -وهق ابـ شبع ظؼة شـة ،واشتعؿؾف ظؾقفؿ ،بعد أن بعث إفقفؿ خافد بـ
افقفقد ؾلشؾؿقا ،وـتب فف ـتابا ؾقف افػرائض ،وافســ وافديات وؽر ذفؽ ،وهق أخق ظامرة
ومعؿر ابـل حزم ،تقيف بادديـة بعد اخلؿسغ يف ؿقل ظامة أهؾ افعؾؿ ،وؿقؾ :إكف تقيف يف
خالؾة ظؿر بـ اخلطاب ،وهق وهؿ ،واهلل أظؾؿ .اكظر "اإلصابة" /4
4/4

 ،و"هتذيب افؽامل"

 ،6و"أشد افغابة"

.587-585/

) ( أخرجف أمحد بـ حـبؾ ىف مسـده ،فػظف« :ؿال :رآين رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ متؽل
ظذ ؿز ،ؾؼال ٓ " :تمذ صاحب هذا افؼز  -أو ٓ تمذه ]476/ 29[،» -
) (2رشح افصدور بؼح حال ادقتك وافؼبقر [ص ] 97
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وروى اإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل ذم «دٓئؾ اًمٜمٌقةش ،واسمـ أي اًمدٟمٞم٤م أن أسم٤م قمثامن
اًمٜمٝمدي ،قمـ اسمـ ُمٞمٜم٤م اًمت٤مسمٕمل أٟمف ىم٤مل :ذهٌ٧م ذم ُم٘مؼمة ،ورىمدت ومٞمٝم٤م ،سمٕمد ُم٤م
رضمالُمـ اًم٘مؼم ي٘مقل :ىمؿ!
صٚمٞم٧م ريمٕمتلم ،واهلل إين يمٜم٧م ُمٜمتٌ ًٝم٤م طم ً٘م ٤م ،إذ ؾمٛمٕم٧م ً
وم٘مد آذيتٜمل .
( )1

وأظمرج اسمـ ُمٜمدة قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ خمٞمٛمرة – رمحف اهلل شمٕم٤ممم – ىم٤ملٕ« :ن أـم٠م
قمغم ؾمٜم٤من رحمل طمتك يٜمٗمذ ُمـ ىمدُمل أطم٥م إزم ُمـ أن أـم٠م قمغم ىمؼمهش .صمؿ ىم٤مل:
( )2

ؼما ومًٛمع وهق ي٘مٔم٤من إًمٞمؽ قمٜمل ي٤م رضمؾ! وٓ شم١مذين .
وـم٠م رضمؾ ىم ً
( )3

وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمنمٟمٌالزم ذم "ُمراىمل اًمٗمالح" أظمؼمين اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م حمٛمد

) ( أخرجف افبفؼك ىف دٓئؾ افـبقة ،فػظف« :ظـ ابـ مقـا أو مقـاس ؿال :فبست ثقابا يل
خػاؾا ،ودخؾت اجلبان ،ؾلصابـل برد صديد ؾؿؾت إػ ؿز ،ؾصؾقت رـعتغ خػقػتغ ،ثؿ
أضطجعت ظذ افؼز ،ؾقاهلل! أين فـبفان إذ شؿعت ؿائال يف افؼز يؼقل :ؿؿ ؾؼد
أذيتـل....إفخ» ،أبقاب مـ رأى يف مـامف صقئا مـ آثار كبقة حمؿد ظذ ظفده وما طفر يف
ذفؽ ،]40/ 7[ ،......وذـره أيض ًا اإلمام افسققضك ىف "رشح افصدور بؼح حال ادقتك
وافؼبقر" [ص

]

) ( رشح افصدور بؼح حال ادقتك وافؼبقر [ص ] 92
) (2ذـره اإلمام افسققضك ىف "رشح افصدور بؼح حال ادقتك وافؼبقر" وفػظف « ٕن أضل
ظذ شـان رحمل حتك يـػذ مـ ؿدمل أحب إيل مـ أضل ظذ ؿز وإن رجال وضكء ظذ ؿز وإن
ؿؾبف فقؼظان إذ شؿع صقتا مـ افؼز إفقؽ ظـل يا رجؾ ٓ تمذيـل»[ص ] 92

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

249

سمـ أمحد احلٛمقي احلٜمٗمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم« :أهنؿ يت٠مذون سمخٗمؼ اًمٜمٕم٤ملش .
( )2

( )1

وُمـ صمؿ ىم٤مل وم٘مٝم٤مؤٟم٤م اًمٙمرام احلٜمٗمٞم٦م – قمٚمٞمٝمؿ اًمرمح٦م « :-إن اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مؼم
ًمٚمًٙمٜمك واجلٚمقس واًمٜمقم قمٚمٞمف وىمْم٤مء طم٤مضم٦م اإلٟمً٤من قمٚمٞمف أو ىمري ًٌ٤م ُمٜمف ،يمؾ
هذه إُمقر ُمٙمروه٦م أؿمد يمراه٦م ىمري ًٌ٤م ُمـ احلرامش.
ذم "اهلٜمدي٦م"« :يٙمره أن يٌٜمك قمغم اًم٘مؼم ،أو ي٘مٕمد ،أو يٜم٤مم قمٚمٞمف ،أو يٓم٠م قمٚمٞمف،
أو ي٘ميض طم٤مضم٦م اإلٟمً٤من ُمـ سمقل ،أو هم٤مئط....ش اًمخ .
( )3

وقمٚمؾ ذًمؽ اًمٕمالُم٦م اًمِم٤مُمل ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم"اًمدر اعمخت٤مر" سم٘مقًمفٕ« :ن اعمٞم٧م
يت٠مذى سمام يت٠مذى سمف احللش.

( )

سمؾ روى اًمديٚمٛمل قمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م اًمّمدي٘م٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م شمٍمحي٤مت
هبذه اًمْم٤مسمٓم٦م وهق أٟمف ^ ىم٤مل« :اظمقً يمذيف دم ومػمه ،مو يمذيف دم زمقتف».

( )

وروى اسمـ أي ؿمٞمٌ٦م ذم "ُمّمٜمٗمف" قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف أٟمف

) ( هق :أمحد بـ حمؿد احلسـل  ،احلؿقي ،احلـػل (صفاب افديـ) 098( .هـ) ،معجؿ
ادمفػغ [ ]92/
) ( مراؿل افػالح ،باب أحؽام اجلـائز  ( ،ؾصؾ ) يف محؾفا ودؾـفا[ ،ص ] 22
) (2افػتاوى اهلـدية ،افباب احلادي وافعؼون يف اجلـائز ،افػصؾ افسادس يف افؼز وافدؾـ
وافـؼؾ مـ مؽان إػ آخر] 66/ [ ،
) (4رد ادحتار ،ـتاب افطفارة ،ؾصؾ آشتـجاء]58/ 2[ ،
) (5أ خرجف افديؾؿك ىف مسـد افػردوس افرؿؿ]55/ [ 754 /
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( )1

وأفمٝمر ُمـ اًمِمٛمس أن اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مؼم سمٕمد طمٗمره ،يتْمٛمـ هذه إُمقر يمٚمٝم٤م،
مم٤م يقضم٥م ضمز ًُم٤م إه٤مٟم٦م أهؾ اًم٘مٌقر ،وأذاهؿ ،وهذا ٓ جيقز أسمدً ا ذم ُمذهٌٜم٤م احلٜمٗمل.
وإن اقمؽمض ُمٕمؽمض سم٠مٟمف ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمزيٚمٕمل ذم "ذح اًمٙمٜمز"« :وًمق سمكم
اعمٞم٧م وص٤مر شمراسم ً٤م ،ضم٤مز دومـ همػمه ذم ىمؼمه وزرقمف واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمفش.

( )2

همويقاب:
أوًٓ :أن ىمقل :اًمٕمالُم٦م "اًمزيٚمٕمل" هذا ُمٕم٤مرض ًمألطم٤مدي٨م اعمِمٝمقرة،
واًمرواي٤مت اعمذيمقرة ،ومال ي٘مٌؾ.
وشموكقًو :رد اًمٕمالُم٦م "اًمنمٟمٌالزم" ذم "إُمداد اًمٗمت٤مح" ىمقل اًمٕمالُم٦م اًمزيٚمٕمل:
هذا ُمـ أضمؾ رواي٤مت ُمٕم٤مرو٦م أظمر ،ومال جيقز اًمٕمٛمؾ سمف.

( )3

ىم٤مل ذم "اإلُمداد" :خي٤مًمٗمف ُم٤م ذم "اًمتت٤مرظم٤مٟمٞم٦م"« :إذا ص٤مر اعمٞم٧م شمرا ًسم٤م ذم اًم٘مؼم
يٙمره دومـ همػمه ذم ىمؼمه ٕن احلرُم٦م سم٤مىمٞم٦م...ش اًمخ.

( )4

) ( أ خرجف ابـ أيب صقبة ىف مصـػف ـتاب اجلـائز ،باب ما ؿافقا يف شب ادقتك وما ـره مـ
ذفؽ ،افرؿؿ990 /

[]46/ 2

) ( تبقغ احلؼائؼ  ،باب اجلـائز ] 46/ [ ،
) (3إُمداد اًمٗمت٤مح".
) (4رد ادحتار ،باب صالة اجلـازة]267/ 6[ ،
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ي١ميد هذا ُم٤م طمرره اًمٕمالُم٦م "اًمٜم٤مسمٚمز " ذم "احلدي٘م٦م اًمٜمدي٦م ذح اًمٓمري٘م٦م
( )1

اعمحٛمدي٦م" وٟمّمفُ« :مٕمٜم٤مه أن إرواح شمٕمٚمؿ سمؽمك إىم٤مُم٦م احلرُم٦م وآؾمتٝم٤مٟم٦م ومتت٠مذى
سمذًمؽش.

( )2

وىم٤مل اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخ اهلٜمد ذم ذح اعمِمٙم٤مةً« :مٕمؾ اعمراد أن اعمٞم٧م روطمف
( )3

شمٙمره ذًمؽ ،وٓ شمرى سم٤مًمتقؾمد قمغم ىمؼمه ُمـ ضمٝم٦م شمْمٛمـ ذًمؽ اؾمتٝم٤مٟم٦م سمف،
واؾمتخٗم٤م ًوم٤مش.

( )4

وإذا يم٤من شمقؾمد اًم٘مؼم إه٤مٟم٦م ٕهؾ اًم٘مٌقر ،وشمرك شمٕمٔمٞمؿ هلؿ ،ومزرقمف واًمٌٜم٤مء
قمٚمٞمف ،يقضم٥م اإله٤مٟم٦م سم٤مًمٓمريؼ إومم.
شمويمثًوٟ :مً٤مئؾ اًمً٤مئؾ اعمت٠مدب سمآداب اًمٜمجدي٦م ،يمٞمػ قمٚمٛم٧م أن اعمٞم٧م ص٤مر
شمرا ًسم ٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،ومل يٌؼ طمتك قمٔمٛمف ،ومل يٜمٌش اًم٘مؼم سمٕمد ،ومل حيدد ذم اًم٘مرآن وٓ ذم
ُمرارا ،وؿمٝمد
احلدي٨مُ ،مققمد يّمػم سمٕمد ُمْمٞمف طمتك قمٔم٤مم اعمٞم٧م شمرا ًسم٤م ،سمؾ ضمرب ً
أٟمف إذا طمٗمؾ حمؾ ذم ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ قمٛمران ىمديؿ ،فمٝمرت ومٞمف ىمٌقر ،يم٤مٟم٧م اًمٕمٔم٤مم ومٞمٝم٤م
) ( هق :ظبد افغـل بـ اشامظقؾ بـ أمحد بـ إبراهقؿ افدمشؼل ،افصاحلل ،احلـػل،
افـؼشبـدي ،افؼادري ،ادعروف بافـابؾيس .وفد :شـة ( 050هـ 64 -م)  ،وتقىف  :شـة
(42

هـ 72 -م) .معجؿ ادمفػغ [] 7 / 5

) ( احلديؼة افـدية رشح افطريؼة ادحؿدية ،افـصػ افثامـ.......افخ)505/ ( .
) (2هق :ظبد احلؼ بـ شقػ افديـ بـ شعد اهلل أبق حمؿد افدهؾقي ادحدث احلـػل ،ادتقىف
شـة(  05هـ ) اثـتغ ومخسغ وأفػ] 60/ [ .
) (4أصعة افؾؿعات ،باب افدؾـ ،ؾصؾ افثافث)699/ ( ،
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سمؾ أضمً٤مم سمٕمض صحٞمح٦م وؾمٚمٞمٛم٦م ،ويم٤مٟم٧م ومٞمام يٌدو ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م (قمغم إًمقاح
ىمٌقرا ُم٣م قمٚمٞمٝم٤م صمالصم٦م أو أرسمٕم٦م ىمرون ،ومال جيقز ارشمٙم٤مب أُمر ممٜمقع
احلجري٦م) ً
ذقمل ُمـ همػم دًمٞمؾ ،وٓ ضورة ذقمٞم٦م ،سمٜم٤مء قمغم رواي٦م ُمٌٝمٛم٦م ،وإن قم٤مد
اعمٕمؽمض سمٕمد وىم٤مل ذم "ممٌ٤مئل" وهمػمه٤م ُمـ اعمدن اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،يدومٜمقن اعمقشمك سمٕمد ُم٤م
حيٗمرون اًم٘مٌقر ،وم٢مذا يم٤من طمٗمر اًم٘مٌقر ُمقضمًٌ٤م إله٤مٟم٦م إُمقات ،ومٚمامذا جيري هذا
اًمٕمٛمؾ ذم هذه اًمٌالد؟
همويقاب :أن اعمحؾ ذم هذه اًمٌالد وٞمؼ ضمدً ا ،وٓ شمًع اعم٘م٤مسمر سمحٞم٨م يٙمقن
ًمٙمؾ ُمٞم٧م ىمؼم قمغم طمدة ،ومٞمجقز هذا ُمـ أضمؾ هذه اًميورة اًمِمديدة ٕن
«اًميورات شمٌٞمح اعمحٔمقراتش أصؾ جمٛمع قمٚمٞمف.
( )1

ذم "ذح اعمٜمٞم٦م اًمٙمٌػم" « :وٓ حيٗمر ىمؼم ًمدومـ آظمرُ ،م٤م مل يٌؾ إول ،ومٚمؿ يٌؼ ًمف
قمٔمؿ ،إٓ قمٜمد اًميورة ،سم٠من مل يقضمد ُمٙم٤من ؾمقاه...شاًمخ .
( )2

ومجٚم٦م اًم٘مقل أٟمف ٓ جيقز ذم احل٤مًم٦م اعمًئقًم٦م قمٜمٝم٤م ،اًمٌٜم٤مء قمغم اًم٘مٌقر سمٕمد
طمٗمره٤م ذم ُمذهٌٜم٤م احلٜمٗمل ،وأٟمف إه٤مٟم٦م ٕهؾ اًم٘مٌقر سمال ؿمٌٝم٦م وؿمؽ ،ومال جيقز.
هذا ُم٤م قمٜمدي واًمٕمٚمؿ إشمؿ قمٜمد ري.
ىم٤مًمف سمٗمٛمف وأُمر سمرىمٛمف اًمٕمٌد اًمٗم٘مػم حمؿد فمؿر ايمديـ ايمسـل احلـػل ايمؼودر

) ( إصباه وافـظائر ]55/ [:
) ( ؽـقة ادستؿذ رشح مـقة ادصذ ،ؾصؾ ىف اجلـائز( ،ص )607
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اهلزاروي – قمٗمك اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف .-
)1

) ( هق :افشقخ ظؿر افديـ اهلزاروي ،شاــ «بؿبئل»( ،ت  249هـ) .حدوث افػتـ
وجفاد أظقان افســ(ص.) 55
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سمصديؼوت اظمػتكم
* أُم٤م اًمذي طمرره اعمجٞم٥م اًمٚمٌٞم٥م ومٝمق طمؼ وصقاب ،طمٞم٨م يم٤من ذم "ظمزاٟم٦م
اًمرواي٤مت" ذم "ُمٗمٞمد اعمًتٗمٞمد قمـ ُمٗم٤مشمٞمح اعمً٤مئؾ"«إذا ص٤مر اعمٞم٧م شمرا ًسم٤م ذم اًم٘مؼم
وأيْم٤م ذم "ظمزاٟم٦م اًمرواي٤مت"
يٙمره دومـ همػمه ذم ىمؼمه ٕن احلرُم٦م سم٤مىمٞم٦مش .اٟمتٝمك ً .
( )1

«ٓ جيقز ٕطمد أن يٌٜمل ومقق اًم٘مٌقر سمٞمتً٤م أو ُمًجدً ا ٕن ُمقوع اًم٘مؼم طمؼ اعم٘مٌقر
خمتٍما.
وهلذا ٓ جيقز ٟمٌِمفش اٟمتٝمك
ً

( )2

رىمٛمف اًمراضمل إمم رمح٦م رسمف اًمِمٙمقر فمبد ايمغػقر – ص٤مٟمف اهلل ُمـ أوم٤مت
واًمنمور.
* هلل در اعمجٞم٥م طمٞم٨م أضم٤مب وم٠مضم٤مد وأص٤مب ومٞمام أوم٤مد طمرره اعمًٙملم حمؿد
زمشغم ايمديـ – قمٗمل قمٜمف .-
* رأي٧م هذه اًمٗمتقى ،اًمٗمتقى صحٞمح٦م ،واجلقاب صحٞمح.
طمرره حمؿد فمبد ايمرؾمقد دهؾقي – قمٗمك اهلل قمٜمف .-
* اجلقاب صحٞمح ،حمؿد همضؾ اظمجقد – قمٗمل قمٜمف .-
* اجلقاب صحٞمح وصقاب.
طمرره اًمٕمٌد اعمٗمت٘مر ُمٓمٞمع اًمرؾمقل فمبد اظمؼتدر ايمؼودري ايمبدايقين – قمٗمل قمٜمف
.) ( رد ادحتار ،باب صالة اجلـازة]267/ 6[ ،
) ( خزاكة افروايات
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* ذًمؽ يمذًمؽ.
حمٛمد همضؾ أمحد ايمبدايقين – قمٗمل قمٜمف .-
* اعمجٞم٥م ُمّمٞم٥م.
حمؿد إزمراهقؿ ومودري.
* أص٤مب ُمـ أضم٤مب واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب.
حمؿد ضموهمظ زمخش
اعمدرس سم٤معمدرؾم٦م اعمحٛمدي٦م ،سمٚمدة سمدايقن.
* صح اجلقاب.
طمرره قمٌد اًمرؾمقل حمى أمحد – قمٗمل قمٜمف .-
اعمدرس سم٤معمدرؾم٦م اًمِمٛمًٞم٦م اًمٙم٤مئٜم٦م سمج٤مُمع سمدايقن.
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زمسؿ الل ايمرمحـ ايمرضمقؿ
همتقى أطمرى يمإلموم أمحد رضو زمؿـوؽمبي سمليقد
همتقى ايمشقخ فمؿر ايمديـ اهلزاروي
احلٛمد هلل اًمذي ضمٕمؾ إرض يمٗم٤مشمً٤م ،وأيمرم اعم١مُمٜملم أطمٞم٤مء وأُمقاشمً٤م ،وضمٕمؾ
حتريام سمت٤مشمً٤م ،واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ
ُمقشمتٝمؿ راطم٦م وؾمٌ٤مشمً٤م ،وطمرم إه٤مٟمتٝمؿ
ً
ٟم٘مْم٤م وإصمٌ٤مشمً٤م،
ؾم٘م٤مٟم٤م ُمـ ومْمٚمف وومْمٚمتف ُم٤مء ومراشمً٤م ،وأقمٓم٤مٟم٤م ذم يمؾ حمج٦م أسمٚم٩م طمج٦م ً
وأيد شمٕمٔمٞمؿ اعم١مُمٜملم أسمد أسمديـ ومل يقىم٧م ًمف ُمٞم٘م٤مشمً٤م ،ومجٕمٚمٝمؿ قمٔم٤م ًُم٤م وإن ص٤مروا
قمٔم٤م ًُم٤م ،وطمرم إيذاءهؿ وًمق يم٤مٟمقا روم٤مشمً٤م ،وقمغم آًمف وصحٌف وأهٚمف وطمزسمف اعمٙمرُملم
ظمػما ويثٞم٥م.
قمٜمد اهلل مجٞم ًٕم٤م وأؿمت٤مشمً٤م ،ضمزى اهلل اعمجٞم٥م ً
ضمقاب ضم٤مُمع اًمٗمْم٤مئؾ ،ىم٤مُمع اًمرذائؾ ،طم٤مُمل اًمًٜمـُ ،م٤مطمل اًمٗمتـُ ،مقٟٓم٤م
اعمقًمقي قمٛمر اًمديـ ضمٕمٚمف اهلل يم٤مؾمٛمف قمٛمر اًمديـ وسمًٕمٞمف ورقمٞمف قمٛمر اًمديـ هن٩م
ُمٜم٤مه٩م اًمّمقاب ويمٗمك وورم ،وًمٙمـ ي٘مّمد سمحٙمؿ «اعم٠مُمقر ُمٕمذورش وسم٤مًمٜمٔمر إمم
شمٙمثػم إوم٤مو٦م ،إو٤موم٦م وصٚملم ُمٗمٞمديـ.
ايمقصؾ إول :ذم شم٠ميٞمد اعمجٞم٥م وسمٞم٤من أن ىمٌقر اعمًٚمٛملم ٓسمد ُمـ شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م،
وأن إه٤مٟمتٝم٤م حمٔمقرة ،وسمٞم٤من ُم٤م يٙمقن ُمقضمًٌ٤م إليذاء أصح٤مب اًم٘مٌقر ،وًمئـ أقمٞمد
ذم ؾمٚمؽ اًمٌٞم٤من سمٕمض أُمقر ذيمرت ذم اجلقاب ومال حمذورٕ ،ن اًم٘مرع ُمرة سمٕمد
أظمرى ُمقضم٥م عمزيد اًمت٠ميمٞمد وأوىمع ذم اًمّمدور – ع :واعمًؽ ُم٤م يمررشمف يتْمقع.
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والوصل أخر :يف إحؼاق ادرام وإزهاق إوهام وتبؽقت ادخطئغ افـجدية
افؾئام ،وبقان ـامؾ وتام ،أن بـاء بقت وؿػل يف مؼابر ظامة ادسؾؿغ حرام،
ؾؽقػ بؿؼام فؾسؽـك وآشتحامم؟ وحتؼقؼ أكقؼ فرواية افعالمة افزيؾعل .جرت
يف هذا افقصؾ افؼـاظة بـؼؾ ؾتقيغ فؾػؼر ؾػقفام بحؿد اهلل ـػاية وباهلل افتقؾقؼ.
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[ايمقصؾ إول]
اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن اعمًٚمؿ طمرُمتف طمٞمً٤م وُمٞمتً٤م ؾمقاء.
ىم٤مل اعمح٘مؼ قمغم اإلـمالق ذم "ومتح اًم٘مدير"« :آشمٗم٤مق قمغم أن طمرُم٦م اعمًٚمؿ
ُمٞمتً٤م يمحرُمتف طمٞمً٤مش .
( )1

ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ىمَّس فمظؿ اظمقً وأذاه ىمؽَّسه ضم ًقو».
( )2

[رواه اإلُم٤مم أمحد وأسمق دا ود واسمـ ُم٤مضمف سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ قمـ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م

اًمّمديؼ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م].
وهذا احلدي٨م ذم «ُمًٜمد اًمٗمردوسش قمٜمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هبذا
اًمٚمٗمظ« :اظمقً يمذيف دم ومػمه مو يمذيف دم زمقتف» .
( )3

وهذا اًمٕمالُم٦م اعمٜم٤موي ذم ذطمف «وأوم٤مد أن طمرُم٦م اعم١مُمـ سمٕمد ُمقشمف سم٤مىمٞم٦مش.

( )4

) (1ذح ومتح اًم٘مدير ،ومّمؾ ذم اًمدومـ]142/ 2[ ،
) (2أظمرضمف رم ُمًٜمده ،اًمرىمؿ ، ]259،258/ 41[ 24739/و أسمق داود رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب
اجلٜم٤مئز  ،سم٤مب رم احلٗم٤مر جيد اًمٕمٔمؿ هؾ يتٜمٙم٥م ذًمؽ اعمٙم٤من ،اًمرىمؿ،]204/ 3[3209/
واسمـ ُم٤مضمف رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ذم اًمٜمٝمل قمـ يمن قمٔم٤مم اعمٞم٧م،
اًمرىمؿ ]516/ 1[1616/يمٚمٝمؿ ُمـ ـمريؼ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م اًمّمديؼ ريض اهلل شمٕم٤ممم
قمٜمٝم٤م .وًمٗمٔمٝمؿ« :يمن قمٔمؿ اعمٞم٧م ،يمٙمنه طمٞم٤مش.
) (3أظمرضمف اًمديٚمٛمك رم ُمًٜمده ،اًمرىمؿُ ،]55/ 1[ 754/مـ ـمريؼ أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م
اًمّمديؼ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م.
) (4اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم []404/ 2
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وقمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف ىم٤مل« :أذى اظمممـ دم مقسمف
ىملذاه دم ضمقوسمفش .رواه أسمق سمٙمر سمـ أي ؿمٞمٌ٦م.

( )1

ومول إزهري – همٗمر ًمف اًم٘مقي وٕسمقيف – إذ ىمد ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمـ هذه
إطم٤مدي٨م ومال شمٖمؽم سمام ورد ذم احل٤مؿمٞم٦م هٜم٤م ُمـ ىمقًمف ويمذا ٓ ييه اجلٚمقس
وٟمحقه ُمـ قمٚمق اًمٌٜم٤مء واًمقصمٌ٦م قمٚمٞمف ،وم٢مٟمف ُمٕم٤مرض ًمٍميح ُم٤م شمٚمقٟم٤م قمٚمٞمؽ وًمق
أريد أٟمف ٓ ي١ماظمذ سمذٟم٥م همػمه ومال ييه قمٛمؾ همػمه ُمـ هذه اجلٝم٦م ومّمحٞمح إُم٤م
أٟمف ٓ يت٠مذى ومٙمال يمٞمػ وىمد ؾمٛمٕم٧م أٟمف ي١مذيف ُمـ ىمؼمه ُم٤م ي١مذيف ذم سمٞمتف وهذا
قمٚمام سم٠من اعمٞم٧م ي١مٟمًف ويٜمٗمٕمف ذم ىمؼمه ُم٤م ي١مٟمًف ويٜمٗمٕمف ذم سمٞمتف ُمـ قمٛمؾ
يٗمٞمدك ً
همػمه ومال اًمتٗم٤مت إمم ُم٤م ىم٤مل إن ووع اجلريد قمغم اًم٘مؼم ٓ يٜمٗمع اعمٞم٧م اًمخ .وم٢مٟمف
يٕم٤مرض سيح احلدي٨م اًمذي ورد ذم هذا ويٕم٤مرض ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالمً« :مٕمٚمف
خيٗمػ قمٜمٝمام ُم٤م مل يٞمًٌ٤مش.
وىمد ؾمٌؼ ُمٜم٤م رد ُم٤م زقمٛمف اعمحٌم ومال ٟمٓمٞمؾ سم٢مقم٤مدشمف وؾمٞم٠ميت ذم يمالم ؾمٞمدٟم٤م
اإلُم٤مم أمحد رو٤م ُمزيد رد ًمزقمٛمف.

( )2

وىم٤مل اًمٕمٚمامء« :اعمٞم٧م يت٠مذى سمام يت٠مذى سمف احللش  .ويمذا ذم "رد اعمحت٤مر"
( )3

وهمػمه ُمـ "ُمٕمتٛمدات إؾمٗم٤مر".
) (1أظمرضمف اسمـ أي ؿمٞمٌ٦م رم ُمّمٜمٗمف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م ىم٤مًمقا ذم ؾم٥م اعمقشمك وُم٤م يمره ُمـ
ذًمؽ ،اًمرىمؿ]46/ 3[11990/
) (2اٟمتٝمك يمالم إزهرى
) (3رد اعمحت٤مر ،ومّمؾ آؾمتٜمج٤مء)299/1( ،

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

261

ٟم٘مالقمـ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م أي قمٛمرو
وىم٤مل اًمِمٞمخ اعمح٘مؼ ذم "أؿمٕم٦م اًمٚمٛمٕم٤مت" ً
يقؾمػ سمـ قمٌد اًمؼمُ« :مـ هٝمٜم٤م يًتٗم٤مد أن اعمٞم٧م يت٠مذى سمٙمؾ ُم٤م يت٠مذى سمف احلل
وٓزم ذًمؽ أٟمف يتٚمذذ سمام يتٚمذذ سمف احللش

( )1

طمتك سح قمٚمامؤٟم٤م أٟمف حيرم ُمرور اًمٜم٤مس ذم ُم٤م أطمدث ُمـ اًمٓمريؼ ذم اجلٌ٤مٟم٦م
ذم "اًمِم٤مُمٞم٦م" قمـ "اًمٓمحٓم٤موي٦م" آظمر يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرةٟ« ،مّمقا قمغم أن اعمرور ذم
ؾمٙم٦م طم٤مدصم٦م ومٞمٝم٤م طمرامش.

( )2

وأيْم٤م ىم٤مل اًمٕمٚمامء :إٟمف يٙمره ىمٓمع احلِمٞمش اًمرـم٥مٟٕ ،مف يًٌح اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م
ً
دام رـمًٌ٤م ويًت٠مٟمس سمف إُمقات وشمٜمزل قمٚمٞمٝمؿ اًمرمح٦مٟ .مٕمؿ جيقز ىمٓمع اًمٞم٤مسمس،
وًمٙمـ ي١مُمرون أن حيٛمٚمقه إمم اًمدواب ويٜمٝمقن أن خيٚمقا اًمدواب شمرشمع ذم اجلٌ٤مٟم٦م.
أيْم٤م ىمٓمع اًمٜمٌ٤مت اًمرـم٥م واحلِمٞمش ُمـ اعم٘مؼمة
وذم "رد اعمحت٤مر"« يٙمره ً
دون اًمٞم٤مسمس يمام ذم "اًمٌحر" و"اًمدرر" و"ذح اعمٜمٞم٦م" وقمٚمٚمف ذم "اإلُمداد" سم٠مٟمف
ُم٤م دام رـمًٌ٤م يًٌح اهلل –شمٕم٤ممم -ومٞم١مٟمس اعمٞم٧م وشمٜمزل سمذيمره اًمرمح٦م .أهـ وٟمحقه ذم
"اخل٤مٟمٞم٦م"» اٟمتٝمك.
( )3

وذم "اًمٕم٤معمٙمػمي٦م" قمـ "اًمٌحر اًمرائؼ"ً« :مق يم٤من ومٞمٝم٤م طمِمٞمش حيش ويرؾمؾ

) (1أؿمٕم٦م اًمٚمٛمٕم٤مت ،سم٤مب دومـ اعمٞم٧م ،اًمٗمّمؾ اًمث٤مٟمك)696/1( ،
) (2رد اعمحت٤مر ،ومّمؾ آؾمتٜمج٤مء)299/1( ،
) (3رد اعمحت٤مر ،سم٤مب صٚمقة اجلٜم٤مئز [،شمتٛم٦م ] يٙمره أيْم٤م ىمٓمع اًمٜمٌ٤مت اًمرـم٥م واحلِمٞمش ُمـ
اعم٘مؼمة)606/1( ،
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إمم اجلقاب وٓ شمرؾمؾ اًمدواب ومٞمٝم٤مش .أهـ
( )1

رضماليٛمٌم سملم اًم٘مٌقر
يروى قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ « أٟمف رأى ً
ذم ٟمٕمٚملم وم٘م٤مل :وحيؽ ي٤م ص٤مطم٥م اًمًٌتٞمتلم! أًمؼ ؾمٌتٞمتٞمؽش.

( )2

أظمرضمف إئٛم٦م أسمق داود واًمٜمً٤مئل واًمٓمح٤موي وهمػمهؿ قمـ سمنم سمـ
( )3

رصماليؿًم زمكم ايمؼبقر دم كعؾكم همؼول:
اخل٤مصٞم٦م واًمٚمٗمظ ًمإلُم٤مم احلٜمٗمل «،أكف رأى ً
وحيؽ يو صوضمى ايمسبتقتكم! أيمؼ ؽمبتقتقؽ» .اًمًٌتٞم٦م سمٙمن اعمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن
اعمقطمدة هل اًمٜمٕم٤مل ٓ ؿمٕمر ومٞمٝم٤م.ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض« :يم٤من ُمـ قم٤مدة اًمٕمرب ًمٌس
اًمٜمٕم٤مل سمِمٕمره٤م همػم ُمدسمقهم٦م ويم٤مٟم٧م اعمدسمقهم٦م شمٕمٛمؾ سم٤مًمٓم٤مئػ وهمػمه....شاًمخ.
ىم٤مل اًمٗم٤موؾ اعمح٘مؼ طمًـ اًمنمٟمٌالزم وؿمٞمخف اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ أمحد
احلٛمقي« :أن اًمّمقت اًمذي يٜمِم٠م ُمـ اًمٜمٕم٤مل ي١مذي إُمقاتش.وهذا ًمٗمٔمف ذم
"ُمراىمل اًمٗمالح" أظمؼمين ؿمٞمخل اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ أمحد احلٛمقي احلٜمٗمل رمحف اهلل
) (1اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م :اًمٌ٤مب اًمث٤مين قمنم ذم اًمرسم٤مـم٤مت واعم٘م٤مسمر]471/ 2[ ،
) (2ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اعمٌم سملم اًم٘مٌقر سم٤مًمٜمٕم٤مل ،اًمرىمؿ1[ 2676 /
]510/
) (3أظمرضمف أسمق داود رم ؾمٜمٜمف وًمٗمٔمف« :ي٤م ص٤مطم٥م اًمًٌتٞمتلم وحيؽ أًمؼ ؾمٌتٞمتٞمؽش يمت٤مب
اجلٜم٤مئز ،ؾمٜمـ سم٤مب اعمِمك رم اًمٜمٕمؾ سملم اًم٘مٌقر ،اًمرىمؿ ،]210/ 3[3232 /واًمٜمً٤مئل رم
ؾمٜمٜمف وًمٗمٔمف «:ومرأى رضمال يٛمٌم سملم اًم٘مٌقر ذم ٟمٕمٚمٞمف وم٘م٤مل ي٤م ص٤مطم٥م اًمًٌتٞمتلم أًم٘مٝمامش،
يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،يمراهٞم٦م اعمٌم سملم اًم٘مٌقر ذم اًمٜمٕم٤مل اًمًٌتٞم٦م ،اًمرىمؿ]96/ 4[2048 /
يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ سمِمػم سمـ اخلّم٤مصٞم٦م.
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شمٕم٤ممم «سم٠مهنؿ يت٠مذون سمخٗمؼ اًمٜمٕم٤ملش اٟمتٝمك.
( )1

أىمقل :ووضمٝمف ُم٤م ؾمٞم٠ميت قمـ اًمٕم٤مرف اًمؽمُمذي رمحف اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل اًمٜمٌل صغم
ِ
اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿْ َٕ« :ن َجي ِٚمس َأطمدُ يمُؿ َقم َغم َْ ٍ
ص إِ َمم
مج َرة َومت ُْح ِر َق صمٞمَ٤م َسم ُف َومت َْخ ُٚم َ
ْ َ َ ْ
ِ
ِ ِ ِ
جيٚمِ َس َقم َغم َىم ْ ٍؼمش .رواه ُمًٚمؿ ،وأسمق داود ،واًمٜمً٤مئل ،واسمـ
ػم ًَم ُف ُم ْـ َأ ْن َ ْ
ضم ْٚمده َظم ْ ٌ
( )2

ُم٤مضمف ،قمـ ؾمٞمدٟم٤م أي هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف.
وقمـ قمامرة سمـ طمزم ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل« :رآين رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم
ًمً٤م قمغم ىمؼم وم٘م٤مل :ي٤م ص٤مطم٥م اًم٘مؼم اٟمزل ُمـ اًم٘مؼم ٓ شم١مذ ص٤مطم٥م
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ضم٤م ً
اًم٘مؼم وٓ ي١مذيؽش

( )3

وًمٗمظ اإلُم٤مم احلٜمٗمل« :همال يمذيؽ» .أظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم "ُمٕم٤مين أصم٤مر"

( )4

واًمٓمؼماين ذم "اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم" سمًٜمد طمًـ ،واحل٤ميمؿ واسمـ ُمٜمدة.

)ُ (1مراىمل اًمٗمالح :سم٤مب أطمٙم٤مم اجلٜم٤مئز( ،ومّمؾ) ذم محٚمٝم٤م ودومٜمٝم٤م[ ،ص ]233
) (2أظمرضمف اعمًٚمؿ رم صحٞمحف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اًمٜمٝمك قمـ اجلٚمقس قمغم اًم٘مؼم واًمّمالة
قمٚمٞمف ،اًمرىمؿ]62/ 3[2292/
أسمق داود رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ذم يمراهٞم٦م اًم٘مٕمقد قمغم اًم٘مؼم ،اًمرىمؿ2[ 3228/
 ]236/واًمٜمً٤مئل رم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،اًمتِمديد ذم اجلٚمقس قمغم اًم٘مٌقر ،اًمرىمؿ/
 ، ]95/ 4[ 2044واسمـ ُم٤مضمف رم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ اعمٌم
قمغم اًم٘مٌقر واجلٚمقس قمٚمٞمٝم٤م ،اًمرىمؿ]499/ 1[1566 /
) (3أظمرضمف احل٤ميمؿ رم اعمًتدرك ،اًمرىمؿ.]681/ 3[ 6502/
) (4ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اجلٚمقس قمغم اًم٘مٌقر ،اًمرىمؿ]515/ 1[ 2944/
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وروى اإلُم٤مم أمحد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ذم ُمًٜمده هٙمذا« :أن اًمٜمٌل صغم اهلل
شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ رأى قمٛمرو سمـ طمزم وىمد شمقؾمد اًم٘مؼم وم٘م٤مل ٓشم١مذ ص٤مطم٥م
اًم٘مؼمش .يمام ذم «اعمِمٙم٤مةش.

( )

ومؾً :وهذا احلدي٨م ٓ يالئٛمف شم٠مويؾ اإلُم٤مم أي ضمٕمٗمر واًمٜمٝمل قمـ رء ٓ
يٜم٤مذم اًمٜمٝمل قمـ أقمؿ ُمٜمف ،وم٤مومٝمؿ.
ومؾً (إزهرى)« :هٙمذا ٓ يالئؿ هذا احلدي٨م ُم٤م أورده اًمٌخ٤مري ذم
صحٞمحفُ ،مـ ىمقل ظم٤مرضم٦م وُم٤م ضم٤مء سمف "اعمحٌم" ُمـ ّمٞمص اعمٜمع هب٤م إذا يم٤من
اجلٚمقس ًمٖم٤مئط أو سمقل وم٢من اًمٜمٝمل قمـ شمقؾمد اًم٘مؼم ُم١ميمد ًمٚمٕمٛمقم ،وإذا يم٤من شمقؾمد
اًم٘مؼم ُمٜمٝم ًٞم٤م قمٜمف قمغم يمؾ طم٤مل ومام سم٤مًمؽ سم٤مًم٘مٕمقد قمغم اًم٘مؼم وآوٓمج٤مع قمغم اًم٘مؼم،
هذا وُمـ اعم٘مرر ذم "أصقل اًمٗم٘مف" «أٟمف إذا شمٕم٤مرض ومٕمٚمف وىمقًمف صغم اهلل شمٕم٤ممم
قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٤معم٘مدم اًم٘مقلش ،ومٙمٞمػ إذا شمٕم٤مرض ومٕمؾ همػمه ُمع أىمقاًمف صغم اهلل
شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿً ،مذًمؽ شمرى اجلٛمٝمقر مل يٚمتٗمتقا إمم هذا اعم٠مصمقر ُمـ همػمه -صغم
اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -وإٟمام قمٛمٚمقا سمام صمٌ٧م قمٜمدهؿ ُمـ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم
وهبذا طمّمؾ اجلقاب قمـ اؾمتٜم٤مد "اعمحٌم" سمام رواه حمٛمد ذم ُمقـم٠مه ُمـ ىمّم٦م
) (1أظمرضمف اعمت٘مك اهلٜمدى رم يمٜمز اًمٕمامل سمٚمٗمظ«رآين اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وأٟم٤م ُمتٙمئ قمغم
ىمؼم وم٘م٤مل :ىمؿ ! ٓ شم١مذ ص٤مطم٥م اًم٘مؼم أو ي١مذيؽش ،اًمرىمؿ ،]759/ 15[ 42988/و رم "
ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح" سمٚمٗمظ «رآين اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمتٙمئ٤م قمغم ىمؼم وم٘م٤مل ٓ :شم١مذ
ص٤مطم٥م هذا اًم٘مؼم أوٓ شم١مذهش يمت٤مب اجلٜم٤مئز سم٤مب دومـ اعمٞم٧م  -اًمٗمّمؾ إول،
اًمرىمؿ ]387/ 1[1721/وقمزاه إمم أمحد.
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اوٓمج٤مع ؾمٞمدٟم٤م قمكم قمغم اًم٘مؼم ،وًمق أن "اعمحٌم" شم٠مُمؾ صٜمٞمع حمٛمد ذم ُمقـم٠مه
قمٚمؿ أن هذه اًمرواي٦م مل شمٙمـ ًمتذيمر ذم ُمٕمرض ُمٕم٤مرو٦م ُم٤م شم٘مرر قمٜمد اجلٛمٝمقر ،وم٢من
دأب حمٛمد ذم اعمقـم٠م أٟمف ي٘مقل سمٕمد ُم٤م يروي احلدي٨م وهق ىمقل أي طمٜمٞمٗم٦م وسمف
ٟم٠مظمذ وهٝمٜم٤م مل يذيؾ هذه اًمرواي٦م سمتٚمؽ اعم٘م٤مًم٦م وم٠مؿمٕمر سم٠مٟمف ًمٞمس ُمذهًٌ٤م ًمف وٓ ٕي
طمٜمٞمٗم٦م يمٞمػ وىمد سح اإلُم٤مم حمٛمد ٟمٗمًف سمخالف ذًمؽ ذم "أصم٤مر" طمٞم٨م ومول:
أطمػمكو أزمق ضمـقػي ،فمـ محود ،فمـ إزمراهقؿ ،ومول :ىمون فمبد الل زمـ مسعقد ريض الل
فمـف يؼقلٕ « :ن أؿمل

( )1

فمعم مجرة أضمى إرم مـ أن أؿمل فمعم ومػم متعؿدا» .ومول

حمؿد :وزمف كلطمذ ،يؽره ايمقؿمل فمعم ايمؼبقر متعؿدا ،وهق ومقل أب ضمـقػي ريض الل
فمـف.

( )2

واًمٕمج٥م ُمـ "اعمحٌم" يمٞمػ اؾمتٜمد هبذه اًمرواي٦م إظمػمة وُم٤م رأى أن
اإلُم٤مم حمٛمد ىمدم سمًٜمده قمـ ؾمٞمدٟم٤م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ أن اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف
وؾمٚمؿ ىم٤مل« :وموسمؾ الل ايمقفقد اختذوا ومبقر أكبقوئفؿ مسوصمد».

( )3

وُم٤م أدرى ُم٤م هبذا اًمت٘مديؿ يراد وٓ ؿمٕمر سمام ُمـ احلدي٨م يًتٗم٤مد ُمـ طمرُم٦م
ىمؼم اعم١مُمـ وأن اًمٚمٕمـ قمغم اًمٞمٝمقد إٟمام شمقضمف ٕهنؿ سمٜمقا قمغم اًم٘مٌقر ُمً٤مضمد ومٚمؿ
ي٘مٞمٛمقا ًم٘مٌقر اعمًٚمٛملم طمرُم٦م أو ا ذوه٤م ىمٌٚم٦م ويمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ومٝمٛمقا أن اعمٕمٜمك
) (1يٓم٠م :يدوس سم٘مدُمف
) (2يمت٤مب أصم٤مر :يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب شمًٜمٞمؿ اًم٘مٌقر ودمّمٞمّمٝم٤م ،اًمرىمؿ)288/2(259/
) (3اعمقـم٠م :أسمقاب اجلٜم٤مئز  ،سم٤مب اًم٘مؼم يتخذ ُمًجدا أو يّمغم إًمٞمف أو يتقؾمد ،اًمرىمؿ2[ 320 /
]113/
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إول هق اعمراد ومل يتٗمٙمر ذم إسم٤مٟم٦م اجلقاب قمـ ُمٕم٤مرو٦م هذا اعمروي قمـ قمكم
ًمذًمؽ اعمروي ُم٘مد ًُم٤م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وم٢ميراد "اعمحٌم" هذا
ذم ُمٕمرض آؾمتٜم٤مد سملم اًمٗمً٤مد واهلل اعمقومؼ ًمٚمًدادش.

( )1

ىم٤مل اًمِمٞمخ اعمح٘مؼ قمٌد احلؼ اعمحدث اًمدهٚمقي ذم ذطمفً« :مٕمؾ اعمراد أن
روح اعمٞم٧م شمٙمره هذا وٓ شمرى سم٤مًمتقؾمد قمغم اًم٘مؼم طمٞم٨م يتْمٛمـ ذًمؽ إه٤مٟم٦م
واؾمتخٗم٤م ًوم٤مش .اٟمتٝمك.
( )2

أومقل :ضمزم هبذا اًمتقضمٞمف اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اعمحدث اًمٕم٤مرف طمٙمٞمؿ إُم٦م
ؾمٞمدي حمٛمد سمـ قمكم اًمؽمُمذي – ىمدس هه – طمٞم٨م سح أن إرواح شمِمٕمر
سم٤مإلظمالل سم٤محلرُم٦م واًمٜم٘مٞمّم٦م ،ىم٤مل ؾمٞمدي قمٌد اًمٖمٜمل ذم "احلدي٘م٦م" قمـ "ٟمقادر
إصقل"« :أن إرواح سمعؾؿ زمؼمك إومومي احلرمي وآؽمتفوكي همتتلذى زمذيمؽ» .أهـ
( )3

ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿٕ« :ن أمًم فمعم مجرة أو ؽمقػ أو
أطمصػ كعقم زمرصمقم أضمى إرم مـ أن أمًم فمعم ومػممسؾؿ» .رواه اسمـ ُم٤مضمف قمـ
( )4

) (1اٟمتٝمك يمالم إزهرى.
) (2أؿمٕم٦م اًمٚمٛمٕم٤مت ،سم٤مب دومـ اعمٞم٧م)699/1( ،
)ٟ (3مقادر إصقل رم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل]2/ 3[ ،
) (4أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ اعمٌم قمغم اًم٘مٌقر
واجلٚمقس قمٚمٞمٝم٤م ،اًمرىمؿ ]499/ 1[1567/ذم اًمزوائد إؾمٜم٤مده صحٞمحٕ .ن حمٛمد سمـ
إؾمامقمٞمؾ ؿمٞمخ اسمـ ُم٤مضم٦م وصم٘مف أسمق طم٤مشمؿ واًمٜمً٤مئل واسمـ طمٌ٤من .وسم٤مىمل رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد قمغم
ذط اًمِمٞمخلم.
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قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر ريض اهلل قمٜمف وإؾمٜم٤مده ضمٞمد يمام أوم٤مد اعمٜمذري.
ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمفٕ« :ن أؿمل فمعم مجرة أضمى إرم
مـ أن أؿمل فمعم ومػم مسؾؿش.

( )1

وهذا اًمّمح٤مي اجلٚمٞمؾ ؾم٠مًمف أطمد قمـ وطء اًم٘مؼم سم٤مًم٘مدم وم٠مضم٤مب «ىمام أىمره
أذى اظمممـ دم ضمقوسمف همنين أىمره أذاه زمعد مقسمف» .أظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف
يمام ذم "ذح اًمّمدور".

( )2

أومقل :وهذه إطم٤مدي٨م شم١ميد ُم٤م اظمؽمٟم٤م وشم١مذن أن شم٠مويؾ أي ضمٕمٗمر  -رمحف
اهلل شمٕم٤ممم – ًمٞمس ذم حمٚمف ومٌام ذم قم٤مُم٦م اًمٙمت٥م ٟم٠مظمذ ٓقمتْم٤مده٤م سمٜمّمقص
إطم٤مدي٨م وٕٟمف قمٚمٞمف إيمثر وىمد ٟمّمقا أن اًمٕمٛمؾ سمام قمٚمٞمف إيمثر وأٟمف ٓ يٕمدل
قمـ رواي٦م ُم٤م واوم٘متٝم٤م دراي٦م ومٙمٞمػ إذا يم٤من هق إؿمٝمر إفمٝمر إيمثر إزهر،
وهبذا يْمٕمػ ُم٤م زقمؿ اًمٕمالُم٦م اًمٌدر ذم "اًمٕمٛمدة" ومتٌٍم.
ٕضمؾ هذه إطم٤مدي٨م ُمٜمع قمٚمامؤٟم٤م ُمـ اًمقطء قمغم اًم٘مؼم واجلٚمقس قمٚمٞمف
وووع اًم٘مدم قمٚمٞمف ُمـ همػم ضورة( ) ٕن يمؾ ذًمؽ ظمالف طمرُم٦م اعم١مُمـ وشمرك
) (1أظمرضمف اًمٓمؼماٟمك رم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،اًمرىمؿ]197/ 9[ 8966/
) (2ذح اًمّمدور سمنمح طم٤مل اعمقشمك واًم٘مٌقر :ومّمؾ ( )2ذم ٟمٌذ ُمـ أظمٌ٤مر ُمـ رأى اعمقشمك
ذم ُمٜم٤مُمف وؾم٠مهلؿ قمـ طم٤مهلؿ وم٠مظمؼموه[،ص ]292
ُمثالإذا أرادوا اعمٌم سملم اًم٘مٌقر حلٗمر اًم٘مؼم أو اًمدومـ
( )3وىمقًمف ُمـ همػم ضورة :اًميورة ً
واًم٘مٌقر طم٤مئٚم٦م دوهنؿ وٓسمد هلؿ ُمـ ذًمؽ ومٚمٝمذه احل٤مضم٦م ي١مذن هلؿ ذم ذًمؽ قمغم أهنؿ
ي١مُمرون سم٤مًمتحرز سم٘مدر آؾمتٓم٤مقم٦م ويٛمِمقن طمٗم٤مة داقملم ًمألُمقات وُمًتٖمٗمريـ هلؿ ،ذم
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أدب وُمٝم٤مٟم٦م.
ومٗمل "اًمٜمقادر" و"اًمتحٗم٦م" و"اًمٌدائع" و"اعمحٞمط" وهمػمه٤م «أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م
يمره وطء اًم٘مؼم واًم٘مٕمقد أو اًمٜمقم أو ىمْم٤مء احل٤مضم٦م قمٚمٞمفش يمذا ٟم٘مؾ اًمٕمالُم٦م اسمـ أُمػم
احل٤مج ذم "احلٚمٞم٦م".

( )1

أومقل :واًمٙمراه٦م قمٜمد اإلـمالق يمراه٦م حتريؿ يمام سطمقا سمف ُمع ُم٤م يٗمٞمده ُمـ
ُمٕمٚمالسم٤مإليذاء ،واإليذاء طمرام ومٝمذا ُم٤م ٟمديـ اهلل شمٕم٤ممم
ً
اًمٜمٝمل اًمقارد ذم إطم٤مدي٨م
سمف.
وإن ىمٞمؾ ذم "اًمٓمحٓم٤موي٦م" قمغم ذح "ٟمقر اإليْم٤مح" ُمـ "اًمناج اًمقه٤مج"
«إن مل يٙمـ ًمف ـمريؼ أٓ قمغم اًم٘مؼم ضم٤مز ًمف اعمٌم قمٚمٞمف ًمٚميورةش.

( )2

أيْم٤م دًمٞمؾ قمغم ُم٤م اظمؽمٟم٤م ُمـ يمراه٦م اًمتحريؿ وم٢من اعمٗمٝمقم
أومقل :وهذا ً
اعمخ٤مًمػ ُمٕمتؼم ذم اًمرواي٤مت ويمالم اًمٕمٚمامء سم٤مٓشمٗم٤مق وم٠موم٤مد أن اعمٌم ٓ جيقز سمال
ضورة وُم٤م ٓ جيقز وم٠مدٟم٤مه يمراه٦م اًمتحريؿ.
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م ؾمٞمدي قمٌد اًمٖمٜمل اًمٜم٤مسمٚمز ذم "احلدي٘م٦م اًمٜمدي٦م" «ىم٤مل اًمقاًمد –
"طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمالُم٦م اًمٓمحٓم٤موي" قمغم "ُمراىمل اًمٗمالح" قمـ "ذح اعمِمٙم٤مة"« ،اًمقطء
حل٤مضم٦م يمدومـ اعمٞم٧م ٓ يٙمرهش .أهـ .وقمـ اًمناج « وم٢من مل يٙمـ ًمف ـمريؼ إٓ قمغم اًم٘مؼم ضم٤مز
ًمف اعمٌم قمٚمٞمف ًمٚميورةشُ .مٜمف .طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم اعمراىمل ،ومّمؾ ذم زي٤مرة اًم٘مٌقر،
[ص ]411
) (1سمدائع اًمّمٜم٤مئع)320/1( ،
) (2طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم اعمراىمل ،ومّمؾ ذم زي٤مرة اًم٘مٌقر[ ،ص ]412
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رمحف اهلل شمٕم٤ممم – ذم ذطمف قمغم "اًمدرر" ويٙمره أن يقـم٠م اًم٘مؼم عم٤م روي قمـ اسمـ
ُمًٕمقد....شاًمخ .وذيمر إصمر اًمذي رويٜم٤مه.
( )1

وٟم٘مؾ ُمـ "اعمحٞمط" «يٙمره أن يٓم٠م قمغم اًم٘مؼم يٕمٜمل سم٤مًمرضمؾ ،وي٘مٕمد
قمٚمٞمفش أهـ.
( )2

ومقيمف– :يٕمٜمل -سم٤مًمرضمؾ.
ومؾً :ومن سمذًمؽً ،مئال حيٛمؾ قمغم اجلامع.
أيْم٤م سمؾ أؿمد عم٤م ومٞمف ُمـ زي٤مدة آؾمتخٗم٤مف يم٤مًمقطء قمغم ؾمٓمح
أومقل :ويٙمره ً
اعمًجد ُمع اًمدًٓم٦م قمغم شمٜم٤مهل اًم٘مٚم٥م ذم شمٜم٤مد اعمقت ومٙم٤من احلٛمؾ قمغم اًمقطء
سم٤مًمرضمؾ ًمٞمٙمقن أدظمؾ ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمقطء سمٛمٕمٜمك اجلامع سمٓمريؼ دًٓم٦م اًمٜمص ٓ
ٕٟمف همػم ُمٙمروه وهٙمذا يٜمٌٖمل أن يٗمٝمؿ.
وأورد قمـ "ضم٤مُمع اًمٗمت٤موى" «أٟمف واًمؽماب اًمذي قمٚمٞمف طمؼ اعمٞم٧م ومال جيقز أن
يقـم٠مش .
( )3

وقمـ "اعمجتٌك" «أن اعمٌم قمغم اًم٘مٌقر يٙمرهش .
( )4

) (1احلدي٘م٦م اًمٜمدي٦م ،اًمّمٜمػ اًمث٤مٟمك ُمـ إصٜم٤مف اًمتًٕم٦م رم آوم٤مت اًمرضم٤مل)504/2( ،
) (2اعمحٞمط اًمؼمه٤مين ،وًمٗمٔمف« :ويٙمره أن يقو٠م قمغم اًم٘مؼم يٕمٜمل سم٤مًمرضمؾ أو ي٘مٕمد قمٚمٞمف أو
ي٘ميض قمٚمٞمف طم٤مضم٦مش ،اًمٗمّمؾ اًمث٤مين واًمثالصمقن ذم اجلٜم٤مئز ،]350/ 2[ ،رم احلدي٘م٦م اًمٜمدي٦م،
اًمّمٜمػ اًمث٤مٟمك ُمـ إصٜم٤مف اًمتًٕم٦م رم آوم٤مت اًمرضم٤مل)504/2( ،
) (3احلدي٘م٦م اًمٜمدي٦م ،اًمّمٜمػ اًمث٤مٟمك ُمـ إصٜم٤مف اًمتًٕم٦م رم آوم٤مت اًمرضم٤مل)504/2( ،
) (4احلدي٘م٦م اًمٜمدي٦م ،اًمّمٜمػ اًمث٤مٟمك ُمـ إصٜم٤مف اًمتًٕم٦م رم آوم٤مت اًمرضم٤مل)504/2( ،
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وقمـ "ذقم٦م اإلؾمالم" و"ذح ذقم٦م اإلؾمالم"ُ« :مـ اًمًٜم٦م أن ٓ يٓم٠م
اًم٘مٌقر ذم ٟمٕمٚمٞمف وم٢من اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ يم٤من يٙمره ذًمؽ....ش اًمخ.
( )1

وقمـ اإلُم٤مم ؿمٛمس إئٛم٦م احلٚمقاين أٟمف ىم٤مل «:يٙمرهش .
( )2

وقمـ اإلُم٤مم اًمؽميمامين ىم٤مل« :ي٠مصمؿ سمقطء اًم٘مٌقر ٕن ؾم٘مػ اًم٘مؼم طمؼ
اعمٞم٧مش  .أهـ
( )3

أومقل :وهذا ٟمص قمغم ُم٤م اظمؽمٟم٤م ُمـ يمراه٦م اًمتحريؿ إذ ٓ إصمؿ ذم اعمٙمروه
شمٜمزهي٤م.
ً
ٕن ُمرضمٕمف إمم ظمالف إومم.
وٕٟمف رسمام شمٕمٛمده اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سمٞم٤مٟمً٤م ًمٚمجقاز واًمٜمٌل
ُمٕمّمقم قمـ شمٕمدم اإلصمؿ.
وٕن اعم١مصمؿ ٓ جيقز ومال ُمٕمٜمك ًمٌٞم٤من اجلقاز.
وٕهنؿ سطمقا أٟمف جي٤مُمع اإلسم٤مطم٦م يمام ذم أذسم٦م "رد اعمحت٤مر" قمـ اًمٕمالُم٦م أي
اًمًٕمقد ،واعمٕمّمٞم٦م ٓ دم٤مُمٕمٝم٤م.
وٕهنؿ يٕمؼمون قمٜمٝم٤م سمٜمٗمل اًمٌ٠مس وأي سم٠مس أقمٔمؿ ُمـ اإلصمؿ.
وٕن اعم١مصمؿ واضم٥م اًمؽمك وُم٤م وضم٥م شمريمف يم٤من ومٕمٚمف ُم٘م٤مر ًسم٤م ًمٚمحرام ،وهذا
) (1احلدي٘م٦م اًمٜمدي٦م ،اًمّمٜمػ اًمث٤مٟمك ُمـ إصٜم٤مف اًمتًٕم٦م رم آوم٤مت اًمرضم٤مل)505/2( ،
) (2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
) (3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

271

ُمٕمٜمك يمراه٦م اًمتحريؿ.
أصاليمام ذم "اًمتٚمقيح" ُمع ُم٤م
ٜمزهي ٤م ٓ يٕم٤مىم٥م ً
وٕهنؿ ٟمّمقا أن وم٤مقمؾ اعمٙمروه شم ً
اقمت٘مدٟم٤م أن هلل شمٕم٤ممم أن يٕم٤مىم٥م قمغم يمؾ ضمريرة وًمق صٖمػمة.
ومٝمذه سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم ؾمٌٕم٦م دٓئؾ ٟم٤مـم٘م٦م سم٠من ُم٤م وىمع قمـ سمٕمض أسمٜم٤مء اًمزان ذم
شمٜمزهي٤م ُمـ اًمّمٖم٤مئر همٚمط وم٤مطمش وظمٓم٠م
رؾم٤مًم٦م "ذب اًمدظم٤من" ُمـ أن اعمٙمروه
ً
حتريام ُمٜمٝم٤م ،ومتثٌ٧م وٓ
قمٔمٞمؿٟ ،مٕمؿ ىمد سح "اًمٌحر" ذم "سمحره" «أن اعمٙمروه
ً
ٌطش .وذم "ٟمقر اإليْم٤مح" وذطمف "ُمراىمل اًمٗمالح" ومّمؾ ذم زي٤مرة اًم٘مٌقر
وٟمدب زي٤مرهت٤م «ُمـ همػم أن يٓم٠م اًم٘مٌقرش .وومٞمف «يمره وـم١مه٤م سم٤مٕىمدامش عم٤م ومٞمف
( )1

( )2

ُمـ قمدم آطمؽمام.
وىم٤مل ىم٤ميض ظم٤منً« :مق وضمد ـمري ً٘م٤م ذم اعم٘مؼمة وهق ئمـ أٟمف ـمريؼ أطمدصمقه ٓ
خّم٤م.
يٛمٌم ذم ذًمؽ وإن مل ي٘مع ذم وٛمػمه ٓ سم٠مس سم٠من يٛمٌم ومٞمفش .أهـ ُمٚم ً
أيْم٤م دًمٞمؾ ُم٤م اظمؽمٟم٤مه وم٢مٟمف قمٚمؼ ٟمٗمل اًمٌ٠مس قمغم أن ٓ ي٘مع ذم
أومقل :وهذا ً
وأيْم٤م ىمد
ىمٚمٌف أٟمف ـمريؼ قمغم ىمؼم وم٠موم٤مد وضمقد اًمٌ٠مس ومٞمام إذا وىمع ذًمؽ ذم ٟمٗمًف ً
شم٘مدم اًمتٍميح سم٤محلرُم٦م قمـ "اًمِم٤مُمل"و"اًمٓمحٓم٤موي" قمـ قمٚمامئٜم٤م – رمحٝمؿ اهلل
شمٕم٤ممم .-
ىم٤مل اًمٕمالُم٦م إؾمامقمٞمؾ اًمٜم٤مسمٚمز ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم "اًمدرر" و"اًمٖمرر" ٓ« :سم٠مس

) (1طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم اعمراىمل ،ومّمؾ ذم زي٤مرة اًم٘مٌقر[ ،ص ]411
) (2طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمغم اعمراىمل ،ومّمؾ ذم زي٤مرة اًم٘مٌقر[ ،ص ]414
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( )

سمزي٤مرة اًم٘مٌقر واًمدقم٤مء ًمألُمقات إن يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم

ُمـ وطء اًم٘مٌقر يمام ذم

"اًمٌدائع" و"اعمٚمت٘مط"» .أهـ
( )2

ىم٤مل ؾمٞمدي اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٖمٜمل اًمٜم٤مسمٚمزُ« :مـ آوم٤مت اًمرضمؾ اعمٌم قمغم
اعم٘م٤مسمرش  .أهـ
( )3

ُمٕمؽمو٤م قمغم ُمـ دومـ قمٜمد ىمٌقر أىم٤مرسمف
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمح٘مؼ قمغم اإلـمالق
ً
ظمٚمؼ ومٞمجت٤مز ىمٌقرهؿ وـم٠م سم٤مٕىمدام ويّمؾ إمم ىمٌقر أىم٤مرسمف وم٘م٤مل يٜمٌٖمل هلؿ أن
يزوروا قمـ ضمٜم٥م ويدقمقا وٓ يدٟمقا ُمـ ىمٌقرهؿ ،وم٘مد ىم٤مل ذم اًمٗمتح« :يٙمره
واجلٚمقس قمغم اًم٘مؼم ووـم١مه وطمٞمٜمئذ ومام يّمٜمٕمف اًمٜم٤مس ممـ دومٜم٧م أىم٤مرسمف صمؿ دومـ
( )

طمقاًمٞمٝمؿ ظمٚمؼ ُمـ وطء شمٚمؽ اًم٘مٌقر إمم أن يّمؾ إمم ىمؼم ىمريٌف ُمٙمروهش  .أهـ
( )4

( )1قمغم صٞمٖم٦م اعمٗمٕمقل ،أي :آُمٜملم ُ – 12مٜمف.
) (2احلدي٘م٦م اًمٜمدي٦م ،اًمّمٜمػ اًمث٤مٟمك ُمـ إصٜم٤مف اًمتًٕم٦م رم آوم٤مت اًمرضم٤مل)505/2( ،
) (3ـمري٘م٦م اعمحٛمدي٦م ،اًمّمٜمػ اًمث٤مُمـ رم آوم٤مت اًمرضم٤مل)259/2( ،
) (4ذح ومتح اًم٘مدير :ومّمؾ ذم اًمدومـ ىمقًمف ويٚمحد اًمًٜم٦م قمٜمدٟم٤م اًمٚمحد....اًمخ]142/ 2[ ،
(( )5ىم٤مل إزهري – همٗمر ًمف اًم٘مقي  :)-ىمٞمد اعمحٌم هذه اًمٙمراه٦م سم٤مًمٙمراه٦م اًمتٜمزهيٞم٦م طمٞم٨م
ىم٤مل أي اًمٙمراه٦م اًمتٜمزهيٞم٦م وُمرضمٕمف ظمالف إومم يمام سطمف اسمـ اعمٚمؽ ومٗمل «اًمٌ٤مرق ذح
اعمِم٤مرقش طمٞم٨م ىم٤مل ذم سمٞم٤من ٓ دمٚمًقا قمغم اًم٘مٌقر اًمٜمٝمل ًمٚمتٜمزيف عم٤م ومٞمف ُمـ آؾمتخٗم٤مف
ًمٚمٛمٞم٧مش وأٟم٧م ظمٌػم سم٠من ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ "اًمٗمتح" هٝمٜم٤م ٓ يالئؿ شمٗمّمٞمٚمف ،سمؾ يدل سم٢مـمالىمف قمغم
أن صٜمٞمع ه١مٓء اًمٜم٤مس ُمٙمروه يمراه٦م حتريؿ ٕن يمراه٦م اًمتحريؿ هل اعمرادة قمٜمد اإلـمالق
وًمٞم٧م ؿمٕمري عم٤مذا ضم٤مء اعمحٌم سم٘مٓمٕم٦م ُمـ يمالم "اًمٗمتح" وىم٤مل سمٕمد ٟم٘مٚمٝم٤م "اٟمتٝمك" وظمرم
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(إزهري) وىم٤مل "اعمحٌم" وىم٤مل قمكم اًم٘م٤مري ذم ذح اعمقـم٠م «وم٤مًمٜمٝمل ًمٚمتٜمزيف
وقمٛمؾ قمغم حمٛمقل قمغم اًمرظمّم٦م إذا مل يٙمـ قمغم وضمف اعمٝم٤مٟم٦مش اٟمتٝمك.
أومقل :هذا حمت٤مج إمم شمّمحٞمح اًمٜم٘مؾ ومال ٟمثؼ هبذا ُم٤م مل يتح٘مؼ ُمٓم٤مسم٘م٦م هذا
اًمٙمالم ٕصؾ ٟمًخ٦م اعمّمٜمػ قمغم أٟمف ُمٕم٤مرض سمام سح سمف اًمٕمالُم٦م قمكم اًم٘م٤مري
ٟمٗمًف ذم ذح "اعمِمٙم٤مة" حت٧م طمدي٨م (قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل :هنك رؾمقل
اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ «أن دمّمص اًم٘مٌقر ،وأن يٙمت٥م قمٚمٞمٝم٤م ،أن شمقـم٠مش.
رواه اًمؽمُمذي طمٞم٨م ىم٤مل حت٧م ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم (أن شمقـم٠م) أي
سم٤مٕرضمؾ عم٤م ومٞمف ُمـ آؾمتخٗم٤مف .ىم٤مل ذم "إزه٤مر" :اًمٜمٝمل قمـ اًمتجّمٞمص
واًمٙمت٤مسم٦م واًمقطء ًمٚمٙمراه٦م واًمقطء حل٤مضم٦م يمزي٤مرة ودومـ ُمٞم٧م ٓ يٙمرهٟ .م٘مٚمف اًمًٞمد
وذم وـمئف ًمٚمزي٤مرة حمؾ سمح٨م

( )1

طمٞم٨م ضمزم هٝمٜم٤م سم٤مٓؾمتخٗم٤مف وأـمٚمؼ اعمٜمع وىمٞمد اًمرظمّم٦م هٜم٤مك إذا مل يٙمـ
قمغم وضمف اعمٝم٤مٟم٦م وأٟم٧م ظمٌػم سم٠مٟمف «إذا اضمتٛمع احلالل واحلرام همٚم٥م احلرامش سح
ُمـ يمالُمف اعمتّمؾ سم٘مقًمف اعمٜم٘مقل ُمـ "اًمٗمتح" آٟم ًٗم٤م وهق ىمقًمف« :وطمٞمٜمئذ ومٞمام يّمٜمٕمف ُمـ
دومـ....شاًمخ .وهؾ هذا إٓ ظمٞم٤مٟم٦م وشمٚمٌٞمس قمغم اجلٝمٚم٦م صمؿ مم٤م ٓ ي٘ميض ُمٜمف اًمٕمج٥م أٟمف
ٟم٘مؾ سمٜمٗمًف قمـ "اًمٌ٤مرق" أن اًمٜمٝمل شمٜمزهيل وُم٤م أدرى أن اًمتٕمٚمٞمؾ سم٤مٓؾمتخٗم٤مف يٕمقد قمغم
شمٜمزهي٤م ومام وضمد ومٞمف آؾمتخٗم٤مف
ُمٙمروه٤م
اًمدقمقى سم٤مًمٜم٘مض وم٢من آؾمتخٗم٤مف طمرام وًمٞمس
ً
ً
حيرم سمال ظمالف وم٢ميراد اعمحٌم هذا اًمٙمالم ٟم٘مض إلسمرام ُم٤م هق سمّمدده ُمـ اعمرام يمام هق
همػم ظم٤مف هذا.
)ُ (1مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب دومـ اعمٞم٧م]167/4[ ،
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ذم اًمٌحر وذم إؿمٌ٤مه وهمػممه٤م .

( )2 ( )1

روى إُم٤مم اعمحدث أسمق سمٙمر اسمـ أي اًمدٟمٞم٤م قمـ أي ىمالسم٦م ريض اهلل قمٜمف
«أىمٌٚم٧م ُمـ اًمِم٤مم إمم اًمٌٍمة ومٜمزًم٧م اخلٜمدق ومتٓمٝمرت وصٚمٞم٧م ريمٕمتلم سم٤مًمٚمٞمؾ صمؿ
ووٕم٧م رأد قمغم ىمؼم ومٜمٛم٧م صمؿ اٟمتٌٝم٧م وم٢مذا سمّم٤مطم٥م اًم٘مؼم يِمتٙمل وي٘مقل ًم٘مد
آذيتٜمل ُمٜمذ اًمٚمٞمٚم٦م ....شاًمخ.

( )3

وروى اسمـ أي اًمدٟمٞم٤م واإلُم٤مم اًمٌٞمٝم٘مل ذم «دٓئؾ اًمٜمٌقةش قمـ أي قمثامن
اًمٜمٝمدي قمـ اسمـ ُمٞمٜم٤م اًمت٤مسمٕمل أٟمف ىم٤مل« :دطمؾً ايبوكي ورومدت همقفو زمعد مو صؾقً
مـتبفو إذ ؽمؿعً صوضمى ايمؼػم يؼقل ومؿ همؼد آذيتـلش.
رىمعتكم والل إين ىمـً ً

( )4

وروى اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق ُمٜمدة قمـ ىم٤مؾمؿ سمـ خمٞمٛمرة «أن رضمال ووع رضمٚمف
قمغم ىمؼم ومحدث ُمـ اًم٘مؼم صقت رضمؾ ي٘مقل إًمٞمؽ قمٜمل ي٤م رضمؾ وٓ شم١مذينش.
ذيمرمه٤م اًمٕمالُم٦م اًمًٞمقـمل ذم ذح اًمّمدور.

( )5

) (1إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ :اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م [ص ]109
) (2اٟمتٝمك يمالم إزهرى.
) (3ذح اًمّمدور سمنمح طم٤مل اعمقشمك واًم٘مٌقر :ومّمؾ ذم ٟمٌذ ُمـ أظمٌ٤مر ُمـ رأى اعمقشمك ذم
ُمٜم٤مُمف وؾم٠مهلؿ قمـ طم٤مهلؿ وم٠مظمؼموه[ ،ص ]297
) (4دٓئؾ اًمٜمٌقة :أسمقاب ُمـ رأى ذم ُمٜم٤مُمف ؿمٞمئ٤م ُمـ آصم٤مر ٟمٌقة حمٛمد قمغم قمٝمده....اًمخ7[ ،
 ، ]40/و ايْم٤م رم ذح اًمّمدور سمنمح طم٤مل اعمقشمك واًم٘مٌقر ،ومّمؾ ومٞمف ومقائد [ص
]211
) (5ذيمره اإلُم٤مم اًمًٞمقـمك سمٚمٗمظ « :إن رضمال وـمكء قمغم ىمؼم وإن ىمٚمٌف ًمٞم٘مٔم٤من إذ ؾمٛمع صقشم٤م
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أومقل :وومٞمٝم٤م شم٠ميمٞمد عم٤م قمٚمٞمف قم٤مُم٦م قمٚمامئٜم٤م ظمال ًوم٤م ًمإلُم٤مم أي ضمٕمٗمر وُمٜمؿ شم٤مسمٕمف
ُمـ سمٕمض اعمت٠مظمريـ.
وؾمٛمع اًمٗم٘مػم – همٗمر اهلل شمٕم٤ممم ًمف – طمية ؾمٞمدي أسم٤م احلًلم أمحد اًمٜمقري –
ُمد فمٚمف اًمٕم٤مزم – ي٘مقل إن ذم سمالدٟم٤م ىمرب «ُم٤مرهرة اعمٓمٝمرةش ضمٌ٤مٟم٦م ي٘م٤مل هل٤م «يمٜم٩م
ؿمٝمٞمدانش ُمر ومٞمٝم٤م رضمؾ سمج٤مُمقؾم٦م ويم٤مٟم٧م إرض رظمقة ذم ُمقوع ومً٤مخ رضمؾ
ؼما وطمدث ُمـ اًم٘مؼم صقت ي٘مقل ي٤م هذا
اجل٤مُمقس ذم إرض ،ومٕمٚمؿ أن هٜم٤مك ىم ً
آذيتٜمل ،وىمع طم٤مومر ضم٤مُمقؾمؽ قمغم صدري.
وومٞمٝم٤م ىمّم٦م ًمٓمٞمٗم٦م شمدل قمغم قمٔمؿ ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم وقمجٞم٥م صٜمٕمف ذم اًمِمٝمداء.
أن ووح طمٙمؿ اعمً٠مًم٦م ووقح اًمِمٛمس سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم إذ هنك اًمٜمٌل صغم
اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمـ اجلٚمقس قمغم اًم٘مؼم وقمـ شمقؾمده وقمـ اعمٌم ذم اعم٘م٤مسمر ذم
طمذرا ُمـ أن شمٓم٠م
اًمٜمٕم٤مل ،وُمٜمع اًمٕمٚمامء ُمـ اعمٌم ومٞمام أطمدث ُمـ اًمٓمريؼ ذم اعم٘مؼمة ً
اًم٘مٌقر وأُمروا اًمٜم٤مس أن ٓ يْمٕمقا أىمداُمٝمؿ قمغم اًم٘مؼم سمؾ وهنقهؿ قمـ اًمٜمقم
قمٜمده٤م .وىم٤مًمقا اًمًٜم٦م أن ٓ جيٚمًقا قمٜمده٤م طمتك ًمٚمزي٤مرة سمؾ إطم٥م أن ٓ يدٟمقا
ُمٜمٝم٤م أد ًسم٤م وأن يزروا ُمـ سمٕمد.
واًمٕمٚمامء وإن أسم٤مطمقا أن شمٕمٚمػ اًمدواب احلِمٞمش اًمٞم٤مسمس سم٠من ي٘مٓمع احلِمٞمش
وحيٛمؾ إمم اًمدواب ٓ أن غم اًمدواب شمرشمع ،وسطمقا أن طمرُم٦م اعمًٚمؿ ؾمقاء

ُمـ اًم٘مؼم إًمٞمؽ قمٜمل ي٤م رضمؾ ٓ شم١مذيٜملش رم ذح اًمّمدور سمنمح طم٤مل اعمقشمك واًم٘مٌقر
[ص ]293
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طم ًٞم٤م أو ُمٞمتً٤م وأن إُمقات شمت٠مذى سمام شمت٠مذى سمف إطمٞم٤مء وأن إيذاءهؿ طمرام.
ومٔمٝمر أن اًمٗمٕمؾ اعمذيمقر ذم اًمً١مال [اًمٌٜم٤مء ذم اعم٘مؼمة] إؾم٤مءة ًمألدب وأي
إؾم٤مءة وُمٝم٤مٟم٦م وُم١مصمؿ وُمقضم٥م قمذابٕ ،ن اعمٙم٤من إذا سمٜمل ًمٚمًٙمـ ومٞمتح٘مؼ اعمٌم
واعمرور واجلٚمقس واًمْمجٕم٦م ووـم١مه٤م سم٤مًم٘مدم ويمؾ رء طمتك اًمٖم٤مئط واًمٌقل
واجلامع وٓ شمٌ٘مك هٜمٞمئ٦م ُمـ قمدم احلٞم٤مء وُمـ إيذاء إُمقات اعمًٚمٛملم – واًمٕمٞم٤مذ
سم٤مهلل رب اًمٕم٤معملم –
ُمًٚمام ومالسمد أن يٙمقن ومٞمٝمؿ وزمش يمام
ىم٤مل اًمٕمٚمامء «أيام جمٚمس مجع أرسمٕملم
ً
سح سمف اًمٕمالُم٦م اعمٜم٤موي – رمحف اهلل شمٕم٤ممم – ذم "اًمتٞمًػم ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم".
وفم٤مهر أن هٜم٤مك ُمئ٤مت ُمـ ىمٌقر اعمًٚمٛملم ذم ُم٘م٤مسمر أهؾ اإلؾمالم سمؾ ٓ حيَم إٓ
اهلل قمدد ُمـ دومـ ذم ىمؼم واطمد ومالسمد أن يٙمقن ومٞمٝمؿ قمٌ٤مد ُم٘مٌقًمقن وهذا إُمر
أرضمك ذم إُمقات ،ومٙمؿ ُمـ قمٌد ُمتٚمقث سم٤مًمذٟمقب ـم٤مب وـمٝمر سمٕمد اعمقت.
ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ«:اظمقت ىمػورة يمؽؾ مسؾؿ»  .أظمرضمف
( )

( )1وم٤مئدة ضمٚمٞمٚم٦م :اعم١مُمـ واعمًٚمؿ ذم اًم٘مرآن واحلدي٨م يٓمٚمؼ قمغم أهؾ اًمًٜم٦م ظم٤مص٦م طمٞم٨م مل
يقضمد ذم زُمـ ٟمزول اًم٘مرآن وإرؿم٤مده صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ سم٤مٕطم٤مدي٨م إٓ أهؾ احلؼ
ُمًتحٞمالأن يقضمد إذ ذاك ُمٌتدع وص٤مطم٥م هقى ٕن اهلقى
ً
أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ويم٤من
إٟمام يٜمِم٠م قمـ ؿمٌٝم٦م وشم٠مويؾ ويم٤من اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمتحٚمٞمً٤م ذم اًمدٟمٞم٤م سمٌدل
اًمِمٌٝم٦م سم٤مًمٞم٘ملم .وإن طمّمٚم٧م ؿمٌٝم٦م ٕطمد يمِمٗمٝم٤م اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وم٢من
يم٤مومرا ومل يٛمٙمـ هٜم٤مًمؽ هذا اًمِمؼ ذم اًمقؾمط ًمذًمؽ عم٤م اؾمتدل
ىمٞمؾ يم٤من ؾمٜم ًٞم٤م وإن أسمك يم٤من ً
َػم َؾمٌِ ِ
ٞمؾ ُاعم ْ١مْ ُِمٜمِلمَ ﴾ [اًمٜمً٤مء ،]115 :قمغم طمجٞم٦م اإلمج٤مع
اًمٕمٚمامء سم٘مقًمف شمٕم٤ممم َ
﴿و َي ٌَِّت ْع هم ْ َ

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

276

أسمق ٟمٕمٞمؿ واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن قمـ أٟمس ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ،ىم٤مل اًمًٞمقـمل
صححف اسمـ اًمٕمري .
( )1

ُمـ أضمؾ هذا أُمر اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن يذيمر اعمج٤مهر سم٤مًمٗمًؼ
قمالٟمٞم٦م سمام ومٞمف ُمـ اًمٗمجقر ذم طمٞم٤مشمف ًمٙمل جيتٜمٌف اًمٜم٤مس .أظمرج اسمـ أي اًمدٟمٞم٤م ذم
"ذم اًمٖمٞمٌ٦م" واًمؽمُمذي ذم "اًمٜمقادر" واحل٤ميمؿ ذم "اًمٙمٜمك" واًمِمػمازي ذم
"إًم٘م٤مب" واسمـ قمدي ذم "اًمٙم٤مُمؾ" واًمٓمؼماين ذم "اًمٙمٌػم" واًمٌٞمٝم٘مل ذم
"اًمًٜمـ" واخلٓمٞم٥م ذم "اًمت٤مريخ" يمٚمٝمؿ قمـ اجل٤مرود قمـ هبز سمـ طمٙمٞمؿ قمـ أسمٞمف
قمـ ضمده قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :أسمرفمقن فمـ ذىمر ايمػوصمر متك

سطمقا سم٠مٟمف ٓ يٕمتؼم اعمٌتدقملم ذم اإلمج٤مع ٕن اعمراد سم٤معم١مُمٜملم أُم٦م اإلضم٤مسم٦م وًمٞمس اعمٌتدقم٦م
أُم٦م اإلضم٤مسم٦م وإٟمام هؿ أُم٦م اًمدقمقة - .راضمع «اًمتٚمقيح واًمتقوٞمحش ُمٌح٨م اإلمج٤مع وهمػمه –
وهذه وم٤مئدة ٟمٗمٞمً٦م طم٘مٞمؼ قمغم اعمرء أن يتذيمره٤م أن اًمرُم٤مد سم٘مقًمف «إٟمام اعم١مُمٜمقن إظمقةش
وٟمحقه مم٤م ضم٤مء ذم أي٤مت وإطم٤مدي٨م ُمـ إـمالق اعم١مُمٜملم هؿ أهؾ اًمًٜم٦م وإٟمام إُمر
ذقمً٤م أن يتٗم٘مقا سملم أٟمٗمًٝمؿ ويتحدوا .ومتٕمٛمٞمؿ اًمٜمدوة – ظمذهل٤م اهلل شمٕم٤ممم – وشمٚم٘مٞمٜمٝمؿ
آحت٤مد واًمقداد ُمع مجٞمع أهؾ اًمٗمً٤مد وقمروٝمؿ هذه اًمٜمّمقص ًمتٙمريٛمٝمؿ هقى حمض
ووالل ،واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل اعمتٕم٤ملُ 12 .مٜمف – طمٗمٔمف رسمف .-
) (1أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ رم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء [ ،]121/ 3و واًمٌٞمٝم٘مك رم ؿمٕم٥م اإليامن ،ومّمؾ ذم
ذيمر ُم٤م ذم إوضم٤مع و إُمراض و اعمّمٞمٌ٤مت ُمـ اًمٙمٗم٤مرات ،اًمرىمؿ،]171/ 7[9886/
وذيمر اإلُم٤م م اًمًٞمقـمك رم "ذح اًمّمدور سمنمح طم٤مل اعمقشمك واًم٘مٌقر" وىم٤مل «صححف
إسمـ اًمٕمريش[ ،ص ]24
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يعرهمف ايمـوس؟ اذىمروا ايمػوصمر زمام همقف حيذره ايمـوس» .وهنك صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف
( )1

وؾمٚمؿ أن يذيمر ُمً٤موئف سمٕمد ُمقشمف ُمٝمام يم٤من وم٤مؾم ً٘م٤م وم٢من اعمرء أوم٣م إمم ُم٤م ىمدُمف.
أظمرج "اإلُم٤مم أمحد" و"اًمٌخ٤مري" و"اًمٜمً٤مئل" قمـ أم اعم١مُمٜملم اًمّمدي٘م٦م
ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل ٓ« :سمسبقا إمقات
همننؿ ومد أهمضقا زمام ومدمقا».

( )2

وأظمرج أسمق داود واًمؽمُمذي واحل٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مل قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام
قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :اذىمروا حموؽمـ مقسموىمؿ وىمػقا فمـ
مسووُّيؿ».

( )3

) (1اسمـ أسمك اًمدٟمٞم٤م رم ذم اًمٖمٞمٌ٦م واًمٜمٛمٞمٛم٦م :سم٤مب اًمٖمٞمٌ٦م اًمتل حيؾ ًمّم٤مطمٌٝم٤م اًمٙمالم هب٤م ،اًمرىمؿ/
[81ص  ، ]88واًمؽمُمذى رم ٟمقادر إصقل رم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل :إصؾ اًمً٤مدس و
اًمًتقن و اعم٤مئ٦م ،ذم ذيمر اًمٗم٤مضمر سمام ومٞمف ًمٚمتحذير ُمٜمف ،]155/ 2[ ،واسمـ قمدى رم اًمٙم٤مُمؾ
ذم اًمْمٕمٗم٤مء ،]173/ 2[ ،واًمٌٞمٝم٘مك رم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى :يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات ،سم٤مب اًمرضمؾ
ُمـ أهؾ اًمٗم٘مف يً٠مل ،اًمرىمؿ ،]210/ 10[21442 /و اخلٓمٞم٥م رم شم٤مريخ سمٖمداد،
اًمرىمؿ.]382/ 1[ 349/
) (2أظمرضمف أمحد رم ُمًٜمده ،اًمرىمؿ ،]296/ 42[25470/واًمٌخ٤مرى رم صحٞمحف ،يمت٤مب
اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م يٜمٝمك ُمـ ؾم٥م إُمقات ،اًمرىمؿ ،]470/ 1[1329 /واًمٜمً٤مئك رم ؾمٜمٜمف،
يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ؾم٥م إُمقات ،اًمرىمؿ]53/ 4[1936 /
) (3أظمرضمف أسمق داود رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ذم اًمٜمٝمل قمـ ؾم٥م اعمقشمك ،اًمرىمؿ/
 ،]692/ 2[4900واًمؽمُمذى رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،اًمرىمؿ،]339/ 3[1019/
واحل٤ميمؿ رم صحٞمحف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،اًمرىمؿ ،]542/ 1[1421 /واًمٌٞمٝم٘مك رم اًمًٜمـ
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وأظمرج اًمٜمً٤مئل سمًٜمد ضمٞمد قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل
شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٓ« :سمذىمروا هؾؽوىمؿ إٓ زمخغم».

( )1

إن مل يٜمتف ه١مٓء سمٕمد اًمقىمقف قمغم هذا يمٚمف وم٢من إؾم٤مءهتؿ ًمٞمً٧م ُمع قم٤مُم٦م
أيْم٤م ُمع إوًمٞم٤مء اًمٙمرام وأؿمد اًمقيؾ وأقمٔمٛمف
اعمًٚمٛملم ومحً٥م ،سمؾ إؾم٤مءهتؿ ً
قمغم ُمـ اٟمتٝمؽ طمرُم٦م اجلٜم٤مب اًمرومٞمع ًمألوًمٞم٤مء اًمٙمرام.
ىم٤مل اًمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :ي٘مقل اهلل ضمؾ ضمالًمفَ « :م ْـ َفمو َدى ِرم

َويمِ ًّقو َهم َؼدْ آ َذ ْ ُتك ُف زمِو َحل ْ ْر ِ
بش .رواه اًمٌخ٤مري قمـ ؾمٞمدٟم٤م أي هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم
( )2

قمٜمف.
أومقل :ويمٗمك سم٤مجل٤مُمع اًمّمحٞمح طمج٦م وإن يم٤من ذم ىمٚم٥م اًمذهٌل ُم٤م يم٤من ومجٚم٦م
اًم٘مقل أٟمف جي٥م قمغم ه١مٓء أن يرمحقا ؾم٘مٞمؿ طم٤مهلؿ وحيذروا أظمذ اجلٌ٤مر اًم٘مٝم٤مر ذم
ُمآهلؿ وٓ ي١مذوا أُمقات اعمًٚمٛملم وم٢من ُمآهلؿ يق ًُم٤م إمم سم٤مـمـ إرض وهؿ صم٤موون
ومٞمٝم٤م سمٖمػم طمقل وٓ ىمقة ،يمام يٕم٤مُمؾ ه١مٓء اًمٜم٤مس ه١مٓء اعمقشمك يمذًمؽ يٕم٤مُمٚمٝمؿ

اًمٙمؼمى ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب اًمٜمٝمك قمـ ؾم٥م إُمقات وإُمر سم٤مًمٙمػ قمـ ُمً٤موهيؿ،
اًمرىمؿ.]75/ 4[7440 /
) (1أظمرضمف اًمٜمً٤مئك رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،اًمٜمٝمل قمـ ذيمر اهلٚمٙمك إٓ سمخػم ،اًمرىمؿ/
]52/ 4[1935
) (2أظمرضمف اًمٌخ٤مري رم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمرىم٤مق ،سم٤مب اًمتقاوع ،اًمرىمؿ5[6137 /
]2384/
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همػمهؿ همدً ا .قمٜمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ« :ىمام سمديـ سمدان» .أظمرضمف اسمـ
( )1

قمدي ذم "اًمٙم٤مُمؾ" قمـ اسمـ قمٛمر وأمحد ذم "اعمًٜمد" قمـ أي اًمدرداء وقمٌد اًمرزاق
ُمرؾمالوهق قمٜمد أظمريـ ىمٓمٕم٦م طمدي٨م.
ً
ذم "اجل٤مُمع" قمـ أي ىمالسم٦م
ومؾً :وًمف ؿمقاهد مج٦م وهق ُمـ ضمقاُمع يمٚمٛمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
وإمم اهلل اعمِمتٙمك – إن هذه أوم٦م ذم ه١مٓء اجلٝمٚم٦م ومِم٧م قمغم أيدي أضم٤مهؾ
اًمٜم٤مس ،أوًمئؽ اًمذيـ فمٜمقا أن إُمقات مج٤م ًدا أهنؿ ُم٤مشمقا وص٤مروا رُم٤م ًدا ٓ
يًٛمٕمقن وٓ يِمٕمرون وٓ سمٌمء يت٠معمقن وٓ سمٌمء يتٜمٕمٛمقن وأزاًمقا ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا
طمرم ىمٌقر اعمًٚمٛملم ُمـ ىمٚمقب اًمٕم٤مُم٦م وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن.

) (1أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ ، ]158/ 6[:وقمٌد اًمرزاق رم ُمّمٜمٗمف ،سم٤مب آهمتٞم٤مب
واًمِمتؿ ،اًمرىمؿ]178/ 11[20262 /
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[ايمقصؾ أطمر]
دم سمـؼقح اظمؼوم ،وسمػضقح أوهوم ايمـجديي ايمؾئوم
زمـؼؾ همتقيكم يمؾػؼغم [ايمرضو] – نمػر يمف اظمؾؽ اظمـعوم –
ايمػتقى إولم

زمسؿ الل ايمرمحـ ايمرضمقؿ
ُمً٠مًم٦م ُمـ يمٚمٙمت٦م "أُمر شمالًملم" :أرؾمؾ هب٤م احل٤مج ًمٕمؾ ظم٤من وُمرة أظمرى ُمـ
"يم٤مٟمٗمقر" سمٚمٗمٔمٝم٤م :أرؾمؾ هب٤م ضمٜم٤مب قمٌد اًمرطمٞمؿ ذم 20رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م
1321هـ.
ُم٤م ي٘مقل اًمٕمٚمامء اًمٙمرام ذم ىمٓمٕم٦م أرض ُمقىمقوم٦م اؿمتٝمرت سم٤مؾمؿ "اعم٘مؼمة"
طمٞم٨م شمقضمد قمدة ىمٌقر ىمديٛم٦م ُمٜمدرؾم٦م ،واًمثٚم٨م اًمٌ٤مىمل ُمـ اًم٘مٓمٕم٦م ىم٤مقم٦م،
واًمِمٞمقخ اعمٕمٛمرون ىمري ًٌ٤م ُمـ اًمثامٟملم إمم اعم٤مئ٦م هٜم٤مك ،إذا اؾمتٗمنوا ي٘مقًمقن :مل
يدومـ ومٞمام ٟمٕمٚمؿ ُمٜمذ قم٘مٚمٜم٤م ذم ُمٙم٤من هذه اًم٘مٓمٕم٦م ُمٞم٧م ُمـ أضمؾ هذا ،اًمتٛمس سمٕمض
ذوي اهلٛمؿ اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ طم٤ميمؿ اًمقىم٧م ،إذٟمً٤م ًمٌٜم٤مء اعمدرؾم٦م واعمٙمتٌ٦م ذم
اًمثٚم٨م اخل٤مزم ُمـ ؾمٓمح إرض ،وأذن احل٤ميمؿ سمٕمد ُم٤م شمٌلم أٟمف ٓ ىمؼم هٜم٤مك،
وه١مٓء اًمٜم٤مس هٞم٠موا مجٞمع إدوات ًمٌٜم٤مء اعمدرؾم٦م واعمٙمتٌ٦م ،أجيقز ذم هذه احل٤مًم٦م
سمٜم٤مء اعمدرؾم٦م أو اعمٙمتٌ٦م قمغم ُمثؾ هذا اعم٘م٤مم أم ٓ؟ وُم٤م هق احلٙمؿ إذا فمٝمر قمٔمؿ
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روم٤مت قمٜمد طمٗمر إرض؟ – سمٞمٜمقا شم١مضمروا .-

ايقاب
ٓ جيقز شمٖمٞمػم اًمقىمػ ،أيام رء وىمػ جلٝم٦م ٓ ،جيقز شمٌديٚمف ،وضمٕمٚمف جلٝم٦م
أظمرى ،يمام ٓ جيقز ضمٕمؾ اعمًجد أو اعمدرؾم٦م ُم٘مؼمة يمذًمؽ ٓ ،جيقز ضمٕمؾ اعم٘مؼمة
ُمًجدً ا ،أو ُمدرؾم٦م أو ُمٙمتٌ٦م.
ذم "اهلٜمدي٦م" قمـ "اًمناج اًمقه٤مج" ٓ« :جيقز شمٖمٞمػم اًمقىمػ قمـ هٞمئتف ،ومال
جيٕمؾ اًمدار سمًت٤مٟمً٤م ،وٓ اخل٤من مح٤م ًُم٤م ،وٓ اًمرسم٤مط ديم٤مٟمً٤م ،إٓ إذا ضمٕمؾ اًمقاىمػ إمم
اًمٜم٤مفمر ُم٤م يرى ومٞمف ُمّمٚمح٦م اًمقىمػ» .أهـ
( )

ومؾً :وم٢مذا مل جيز شمٌديؾ اهلٞمئ٦م ،ومٙمٞمػ سمتٖمٞمػم أصؾ اعم٘مّمقد ،ويمقن ىمٓمٕم٦م ُمـ
اعم٘مؼمة ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م ىمؼم ُمٜمذ ُم٤مئ٦م قم٤مم ٓ ،خيرضمٝم٤م قمـ يمقهن٤م ُم٘مؼمة قمغم ىمقل اإلُم٤مم
أي يقؾمػ – رمحف اهلل شمٕم٤ممم – يّمػم مجٞمع شمٚمؽ إرض ُم٘مؼمة سمٛمجرد ىمقل
اًمقاىمػ ،ضمٕمٚم٧م هذه إرض وىم ًٗم٤م ًمدومـ اعمًٚمٛملم ،أو ضمٕمٚمتٝم٤م ُم٘مؼمة ًمٚمٛمًٚمٛملم،
وإن مل يدومـ ومٞمف ُمٞم٧م طمتك أن ،وقمغم ىمقل حمٛمد – رمحف اهلل شمٕم٤ممم – شمّمػم مجٞمع
إرض ُم٘مؼمة سمدومـ رضمؾ ومٞمٝم٤م.
ذم "اإلؾمٕم٤مف" صمؿ ذم "رد اعمحت٤مر"«:شمًٚمٞمؿ يمؾ رء سمحًٌف ،ومٗمل اعم٘مؼمة
سمدومـ واطمد ،وذم اًمً٘م٤مي٦م سمنمسمف ،وذم اخل٤من سمٜمزوًمفش.

( )2

) (1اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م ،اًمٌ٤مب اًمراسمع قمنم ذم اعمتٗمرىم٤مت]490/ 2[ ،
) (2رد اعمحت٤مر ،يمت٤مب اًمقىمػ]405/ 3[ ،
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وذم "اهلٜمدي٦م" :شوقمٜمد أي يقؾمػ – رمحف اهلل شمٕم٤ممم – يزول ُمٚمٙمف سم٤مًم٘مقل يمام
هق أصٚمف ،وقمٜمد حمٛمد – رمحف اهلل شمٕم٤ممم – إذا اؾمتً٘مك اًمٜم٤مس ُمـ اًمً٘م٤مي٦م،
وؾمٙمٜمقا اخل٤من واًمرسم٤مط ،ودومٜمقا ذم اعم٘مؼمة زال اعمٚمؽ ،ويٙمتٗمك سم٤مًمقاطمد ًمتٕمذر
ومٕمؾ اجلٜمس يمٚمف ،وقمغم هذا اًمٌئر واحلقضش« .وذم "اًمدر اعمٜمت٘مك" و"اًمِم٤مُمٞم٦م"
( ،)1

ىمدم ذم "اًمتٜمقير" و"اًمدرر" و"اًمقىم٤مي٦م" وهمػمه٤م ىمقل أي يقؾمػ وقمٚمٛم٧م
أرضمحٞمتف ذم اًمقىمػ واًم٘مْم٤مءش .
( )2

ومال جيقز سمٜم٤مء اعمدرؾم٦م واعمٙمتٌ٦م ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م اعمًئقل قمٜمٝم٤م ،وإن مل خيرج
قمٔمؿ ُمٞم٧م ،وذم ُم٤م إذا فمٝمر قمٔمؿ اعمٜمع أؿمد ،عم٤م ومٞمف ُمـ اٟمتٝم٤مك طمرُم٦م ىمؼم اعمًٚمؿ،
يمام سمٞمٜم٤مه ذم «إُمر سم٤مطمؽمام اعم٘م٤مسمرش  -واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ .-

[ايمػتقى ايمثوكقي]
ُمً٠مًم٦م ُمـ "يم٤مٟمٗمقر" أرؾمؾ هب٤م اعمقًمقي اًمِم٤مه أمحد طمًـ اعمرطمقم قمغم يد
اعمقًمقي ويص أمحد  21 ،مج٤مدى أظمرة 1321هـ .يٙمت٥م اعمحدث اًمًقريت
( )3

) (1اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م :اًمٌ٤مب اًمث٤مين قمنم ذم اًمرسم٤مـم٤مت واعم٘م٤مسمر واخل٤مٟم٤مت واحلٞم٤مض واًمٓمرق
واًمً٘م٤مي٤مت]465/ 2[ ،
) (2رد اعمحت٤مر ،يمت٤مب اًمقىمػ]405/ 3[،
) (3هق :اًمِمٞمخ اعمحدث ويص أمحد سمـ اًمِمٞمخ حمٛمد ـمٞم٥م اًمًقريت صمؿ اًمٌٞمكم هبٞمتل
1252هـ1334/هـ .وُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف ( )1اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم اًمنموح إرسمٕم٦م جل٤مُمع
اًمؽمُمذي ( )3اًمتٕمٚمٞمؼ اعمجكم ذح ُمٜمٞم٦م اعمّمكم ( )4طم٤مؿمٞم٦م اجلالًملم ( )5طم٤مؿمٞم٦م ُمِمٙمقة
اعمّم٤مسمٞمح ( )6طم٤مؿمٞم٦م ُم٘م٤مُم٤مت احلريري ( )7طم٤مؿمٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ٓسمـ احل٤مضم٥م ( )8طم٤مؿمٞم٦م
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ُمقٟٓم٤م ويص أمحد:

إلم:
جمدد اعم٤مئ٦م احل٤مضة ،ص٤مطم٥م احلج٦م اًم٘م٤مهرة ،إُم٤مم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم ،قم٤ممل
اًمًٜم٦مُ ،مقٟٓم٤م وؾمٞمدٟم٤م اعمقًمقي حمٛمد أمحد رو٤م ظم٤من – ا٧م ومٞمقو٤مهتؿ ،وقمٛم٧م
ؾمٙمٜم٦م اعمِم٤مرق واعمٖم٤مرب
اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.
اضمتٛمٕم٧م سم٤معمقًمقي أمحد طمًـ ذم "يم٤مٟمٗمقر" يم٤من حيدث أٟمف ُمًتف طم٤مضم٦م
ؿمديدة ،وهل أن أصح٤مب "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم" يمتٌقا ومتقى ،وضم٤مء سمف اعمًتٗمتل إ َّزم
وأٟم٤م يمتٌ٧م اجلقاب سمخالومٝم٤م ،أرؾمؾ هب٤م أصح٤مب "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم" إمم "ديقسمٜمد"
وصدق أوًمئؽ ومتقى ُمـ يم٤من قمغم ُمذهٌٝمؿ ،وضم٤مءين اعمًتٗمتل سمٕمد ذًمؽ ُمتً٤مئالً،
سم٠مي ىمقل أقمٛمؾ؟ ىمٚم٧م ًمف :اقمٚمؿ سمام ىم٣م سمف احلٙمؿ ،وُمـ أومْمؾ محً٤م ُمٜمٙمؿ ي٤م
ُمقٟٓم٤م ُمـ ؾمامطم٦م ُمقٟٓم٤م ،ومخذ هذه اعمً٠مًم٦م ،واذه٥م هب٤م ،وظمذ ضمقاهب٤م ُمـ
ُمقٟٓم٤م ،وارؾمؾ هب٤م قمغم اًمٗمقر ،سمام إين ٟمقي٧م احلْمقر ًمديٙمؿ ،أظمذت اعمً٠مًم٦م،
واشمٗمؼ أن مل يتًـ زم احلْمقر ،وهذه اعمً٠مًم٦م ه٤مُم٦م ضمدً اُ ،مـ أضمؾ هذا أسمٕم٨م هبذا
اًمٙمت٤مب ًمديٙمؿ ُمع اًمًٞمد قمٌد اًمِمٙمقر .ايمت٥م احلٙمؿ سمنقم٦م ،واسمٕم٨م هب٤م ُمع
اًمًٞمد اعمذيمقر طمتك أرؾمٚمٝم٤م ،وم٢من اعمقًمقي أمحد طمًـ ذم اٟمتٔم٤مر.

ذح اعمٞمٌذي هلداي٦م احلٙمٛم٦م ًمألهبري ( )9ضم٤مُمع اًمِمقاهد ذم إظمراج اًمقه٤مسملم قمـ
اعمً٤مضمد ( )10يمِمػ اًمٖمامُم٦م قمـ ؾمٜمٞم٦م اًمٕمامُم٦م( .طمدوث اًمٗمتـ ص)159
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[كؼؾ اؽمتػتوء]
ُم٤م ي٘مقل قمٚمامء اًمديـ ذم ىمٓمٕم٦م أرض ُمقىمقوم٦م اؿمتٝمرت سم٤مؾمؿ "اعم٘مؼمة" شمقضمد
ذم ٟم٤مطمٞم٦م ُمٜمٝم٤م قمدة ىمٌقر ُمدرؾم٦م إمم آظمر اًمً١مال( .......سمٕمٞمٜمف اًمقارد ُمـ يمٚمٙمت٦م
"أُمر شمالًملم" وُمـ "يم٤مٟمٗمقر ،سم٤مزارٟ ،مٞم٤م يمٜم٩م"  20رسمٞمع أظمر ذيػ 1321هـ
اًمذي ُمر قمـ ىمري٥م ذم اًمٗمت٤موى).
 )1ضمقاب أه٤مزم ُمدرؾم٦م "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم" :قمغم ُمثؾ هذا اعم٘م٤مم جيقز سمٜم٤مء اعمٙمتٌـ٦م
واعمدرؾم٦م "ًمٕمدم اعم٤مٟمع" وإن ـمٚمع قمٔمؿ روم٤مت سم٤مًمّمدوم٦م ،يدومٜمٝم٤م ذم ٟم٤مطمٞم٦م.
وىم٤مل اًمزيٚمٕمل« :وًمق سمكم اعمٞم٧م وص٤مر شمرا ًسم٤م ،ضم٤مز دومـ همػمه ذم ىمؼمه ،وزرقمف،
واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمفش .أهـ ؿم٤مُمٞم٦م – 599 :واهلل أقمٚمؿ .-
( )1

إضمؼر حمؿد رؾمقد
ُمدرس دوم ُمدرؾم٦م "ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم" يم٤مٟمٗمقر.
* ُمـ أضم٤مب وم٘مد أص٤مب ،حمؿد فمبد الل – قمٗمل قمٜمف .-
* هذا اجلقاب همػم صحٞمحٟٕ ،مف خم٤مًمػ ًمٕمٌ٤مرة اًمٗم٘مٝم٤مء.
حمٛمد قمٌد اًمرزاق
ُمدرس إُمداد اًمٕمٚمقم ،يم٤مٟمٗمقر.

) (1أٟمٔمر :شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ :سم٤مب اجلٜم٤مئز ]234/ 1[ ،ورم رداعمحت٤مر اًمتك سملم أيديٜم٤م ،ومٛمٓمٚم٥م
رم اًمدومـ ()599/1
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وصـق َسمف ضمٜمـ٤مب اعمقًمـقي أمحـد
 )2ظمالص٦م ُم٤م أضم٤مب سمف اعمقًمقي ومْمؾ إهلـل،
َّ
طمًـ.
«ٓ جيقز سمٜم٤مء اعمٙمتٌ٦م واعمدرؾم٦م قمغم هذا اعم٘م٤مم ذم احل٤مًم٦م اعمًئقًم٦م قمٜمٝم٤مٕ :ن
هذا اعم٘م٤مم إذا اؿمتٝمر سم٤مؾمؿ "اعم٘مؼمة" ويم٤من وىم ًٗم٤م ،وم٢مٟمف يٕمتؼم ُم٘مؼمة ذ ًقم٤م ،وشمٙمقن
دًمٞمالًمثٌقت اًمقىمػش.
هذه إرض وىم ًٗم ٤م قمغم هذه اعم٘مؼمة ،ويمٗمك سم٤مًمِمٝمرة ً
ذم "اًمدر اعمخت٤مر"« :شم٘مٌؾ ومٞمف اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمِمٝمرة...شاًمخ.
ذم "رد اعمحت٤مر"[ :مل ٟمجد قمٌ٤مرة رد اعمحت٤مر هٜم٤م].

( )1

( )2

وذم "اهلٜمدي٦م"« :اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمقىمػ سم٤مًمِمٝمرة دمقز...شاًمخ.

( )3

وٓ جيقز آٟمتٗم٤مع هب٤م سمجٝم٦م أظمرى قمٜمد اٟمدراؾمٝم٤م ،ومٗمل «ومت٤موى ىم٤ميض ظم٤منش
ـمٌع ُمٍم اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م :صُ« :- 314م٘مؼمة ىمديٛم٦م سمٛمحٚم٦م مل يٌؼ ومٞمٝم٤م آصم٤مر
اعم٘مؼمة ،هؾ يٌ٤مح ٕهؾ اعمحٚم٦م آٟمتٗم٤مع هب٤م؟ ىم٤مل أسمق ٟمٍم – رمحف اهلل شمٕم٤ممم ٓ :-
يٌ٤محش ، .ذم «اهلٜمدي٦مش ـمٌع ُمٍم اعمجٚمد اًمث٤مين :ص« :- 471 ،470ؾمئؾ
( )4

) (1اًمدر اعمخت٤مر []610/ 4
)( (2و) شم٘مٌؾ ومٞمف (اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة وؿمٝم٤مدة اًمٜمً٤مء ُمع اًمرضم٤مل واًمِمٝم٤مدة سم٤مًمِمٝمرة) رد
اعمحت٤مر []413/ 17
) (3اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م :اًمٌ٤مب اًمً٤مدس ذم اًمدقمقى واًمِمٝم٤مدة،اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ذم اًمِمٝم٤مدة2[ ،
]438/
) (4هذا وومؼ ٟمًخ٦م اإلُم٤مم ،أُم٤م رم ٟمًخ٦م "ومت٤موى ىم٤ميض ظم٤من" اًمتك سملم أيديٜم٤م ،ومّمؾ رم
اعم٘م٤مسمر واًمرسم٤مـم٤مت)725/4( ،
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اًم٘م٤ميض اإلُم٤مم ؿمٛمس إئٛم٦م حمٛمقد إوزضمٜمدي ذم اعم٘مؼمة إذا اٟمدرؾم٧م ،ومل يٌؼ
ومٞمٝم٤م أصمر اعمقشمك ٓ اًمٕمٔمؿ وٓ همػمه ،هؾ جيقز زرقمٝم٤م ،واؾمت٘مالهل٤م؟ ىم٤مل ،ٓ :وهل٤م
طمٙمؿ اعم٘مؼمة يمذا ذم "اعمحٞمط"».

( )

وٓ يٜم٤مذم قمدم ضمقاز آٟمتٗم٤مع ذم اعم٘مؼمة قمٌ٤مرة اإلُم٤مم اًمزيٚمٕمل هذهٟٕ ،مف قمٚمؼ
"اجلقاز" قمغم سمكم اعمٞم٧م ،ويمقٟمف شمرا ًسم٤م ،وهٝمٜم٤م قمدم اجلقاز ًمٞمس ُمٕمٚمقٓ ً هبذه اًمٕمٚم٦م،
سمؾ هق ُمٕمٚمقل ًمٙمقن اعم٘مؼمة وىم ًٗم٤م ،يمام ٟم ٌَّف قمغم ذًمؽ اعمّمحح طمٞم٨م يمت٥م قمغم
ه٤مُمش "اهلٜمدي٦م" ـمٌع ُمٍم ،حت٧م اًمٕمٌ٤مرة اعمٜم٘مقًم٦م« ،ىمقًمف ىم٤مل ،ٓ :هذا ٓ يٜم٤مذم ُم٤م
ىم٤مًمف اًمزيٚمٕملٕ ،ن اعم٤مٟمع هٝمٜم٤م يمقن اعمحؾ ُمقىمق ًوم٤م قمغم اًمدومـ ،ومال جيقز اؾمتٕمامًمف ذم
همػمه ،ومٚمٞمت٠مُمؾ وًمٞمحررش .أهـ
( )2

وصمٌ٧م ُمـ اعمً٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م أٟمف ٓ جيقز سف اًمقىمػ إمم همػم ضمٜمًف،
ذم"اهلٜمدي٦م" اعمجٚمد اًمث٤مين :ص« :478ؾمئؾ ؿمٛمس إئٛم٦م احلٚمقاين قمـ ُمًجد،
أو طمقض ،ظمرب وٓ حيت٤مج إًمٞمف ًمتٗمرق اًمٜم٤مس ،هؾ ًمٚم٘م٤ميض أن يٍمف أوىم٤مومف
) (1هذا وومؼ ٟمًخ٦م اإلُم٤مم ،أُم٤م رم ٟمًخ٦م "اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م" اًمتك سملم أيديٜم٤م ،وم٤مًمٌ٤مب اًمث٤مين
قمنم ذم اًمرسم٤مـم٤مت ،واعم٘م٤مسمر ،واخل٤مٟم٤مت ،واحلٞم٤مض ،واًمٓمرق ،واًمً٘م٤مي٤مت ،وذم اعمً٤مئؾ
اًمتل شمٕمقد إمم إؿمج٤مر ،اًمتل ذم اعم٘مؼمة ،وأرايض اًمقىمػ وهمػم ذًمؽ]471/ 2[ ،
سمتٍمف ىمٚمٞمؾ.
) (2طم٤مؿمٞم٦م "اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م" اًمٌ٤مب اًمث٤مين قمنم ذم اًمرسم٤مـم٤مت واعم٘م٤مسمر واخل٤مٟم٤مت واحلٞم٤مض
واًمٓمرق واًمً٘م٤مي٤مت وذم اعمً٤مئؾ اًمتل شمٕمقد إمم إؿمج٤مر اًمتل ذم اعم٘مؼمة وأرايض اًمقىمػ
وهمػم ذًمؽ]471/ 2[ ،
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إمم ُمًجد آظمر ،أو طمقض آظمر؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ،وًمق مل يتٗمرق اًمٜم٤مس وًمٙمـ اؾمتٖمٜمك
احلقض قمـ اًمٕمامرة،وهٜم٤مك ُمًجد حمت٤مج إمم اًمٕمامرة أو قمغم اًمٕمٙمس ،هؾ جيقز
ًمٚم٘م٤ميض سف وىمػ ُم٤م اؾمتٖمٜمك قمـ اًمٕمامرةُ ،م٤م هق حمت٤مج إمم اًمٕمامرة؟ وم٘م٤مل،ٓ :
يمذا ذم "اعمحٞمط"ش.

( )1

هلذا ٓ جيقز سمٜم٤مء اعمدرؾم٦م وهمػمه٤م ذم شمٚمؽ إرض اعمقىمقوم٦م ًمٚمدومـ ،وإن
يم٤مٟم٧م ظم٤مًمٞم٦م ،وإُمر أظمر أن يمقهن٤م ظم٤مًمٞم٦م ٓ يثٌ٧م سمٛمجرد ؿمٝم٤مدة سم٠مٟمف مل يدومـ
ُمٞم٧م ذم ُم٤م ٟمٕمٚمؿ ذم قمٍمٟم٤م ذم هذا اعمقوع ،سمؾ يٗمٝمؿ ُمـ هذا ،يمقن هذه اعم٘مؼمة
اًم٘مديٛم٦م ُمألىٟٕ :مف إذا يم٤مٟم٧م اًم٘مٌقر ذم اًمثٚمثلم ُمـ إرض ىمديٛم٦م ،سمحٞم٨م شمقضمد
ىمٌؾ إدراك اعمٕمٛمريـ إمم اعم٤مئ٦م زُمـ اًمتٕم٘مؾ ،ومتٙمقن ذم هذا اًمثٚم٨م ىمٌؾ هذا اًمزُمـ،
وشمٙمقن ُمٜمٝمدُم٦م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،وشمٌدوا إرض ظم٤مًمٞم٦م ،وشمرك اًمدومـ ومٞمٝم٤م عمؾء إرض،
ٟمٕمؿ ،إذا سملم ؿمخص أٟمف مل يدومـ ذم هذا اًمثٚم٨م ُمٞم٧م ُمٜمذ وىمٗم٧م هذه إرض
ًمٚمٛم٘مؼمة ،ومٞمثٌ٧م يمقهن٤م ظم٤مًمٞم٦م اًمٌت٦م – صمؿ ُمع ذًمؽ ٓ جيقز اؾمتٕمامهل٤م ذم ُم٤م ؾمقا
اًمدومـ ُمـ اعمدرؾم٦م وهمػمه٤م – واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب .-
يمتٌف :قمٌده اًمٕم٤ميص همضؾ إهلل – قمٗمك قمٜمف -
هذا اجلقاب صحٞمح ،يمتٌف :فمبد ايمرزاق – قمٗمك قمٜمف -
اجلقاب اًمث٤مين صحٞمح ،يمتٌف :أمحد ضمسـ – قمٗمك قمٜمف –

) (1اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م" سم٤مب اًمث٤مًم٨م قمنم ذم إوىم٤مف اًمتل يًتٖمٜمك قمٜمٝم٤م وُم٤م يتّمؾ سمف ُمـ
سف همٚم٦م إوىم٤مف.]478/ 2[ .
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ٟ )3م٘مؾ ضمقاب اعمقًمقي رؿمٞمد أمحد اًمٙمٜمٙمقهل وهمػمه ُمـ اًمديقسمٜمدي٦م :
( )1

( )2

ايقاب :هذا اجلقاب همػم صحٞمح ،وُم٤م ٟم٘مؾ اعمجٞم٥م ُمـ اًمرواي٦م ٓ يثٌ٧م سمف
اعمدقم٤م ،احل٤مصؾ أٟمف إن مل يٙمـ شمٚمؽ اعم٘مؼمة وىم ًٗم٤م ،ومال يمالم ،وُم٤م ضمرت سمف قم٤مدة
اًمٜم٤مس ُمـ أهنؿ يِمٝمرون اعم٘مؼمة سم٤مؾمؿ اًمقىمػ ٓ جيري هذا ذم يمؾ حمؾً ،مقطمظ ذم
أيمثر إُمٙمٜم٦م أن اعم٘مؼمة ٓ شمٙمقن وىم ًٗم٤م ،وقمغم شمًٚمٞمؿ أن شمٚمؽ اعم٘مؼمة ُمقىمقوم٦م ،جيقز
ومٞمٝم٤م سمٜم٤مء حمؾ ُمقىمقف آظمر ،ذم ُم٤م إذا شمرك دومـ إُمقات ذم ذًمؽ اعمقوع ُمـ ُمدة
ـمقيٚم٦م ،هلذا جيقز سمٜم٤مء اعمدرؾم٦م اعمقىمقوم٦م ذم شمٚمؽ اعم٘مؼمة ،يمام هق واوح ُمـ هذه
اًمٕمٌ٤مرة.
ًمً٧م ظمٚمقن
) (1رؿمٞمد أمحد سمـ هداي٦م أمحد سمـ سمػم سمخش سمـ همالم طمًـ سمـ همالم قمكم ،وًمد
ّ
ُمـ ذي اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم وُم٤مئ تلم وأًمػ ،وُم٤مت ًمثامن ظمٚمقن ُمـ مج٤مدي أظمر
ؾمٜم٦م صمالث وقمنميـ وصمالث ُم٤مئ٦م وأًمػٟ( .مزه٦م اخلقاـمر.)1229/8 ،
) (2اًمديقسمٜمدي٦م :هؿ اعمتخرضمقن ُمـ داراًمٕمٚمقم ديقسمٜمد (اهلٜمد) واعمٜمتًٌقن إًمٞمٝمؿ ذم اعمٕمت٘مدات
و ىمد اظمت٤مروا ذم سمٞم٤من قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد ُمٜمٝمج٤م أوم٣م إمم شمٜم٘مٞمص ؿم٠من إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء،
وشمٙمٗمػم قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم ذم يمؾ اًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م وهؿ شمًٌٌقا ذم اومؽماق يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم ذم
ؿمٌف اًم٘م٤مرة اهل ٜمدي٦م واًمٌ٤ميمًت٤مٟمٞم٦م ،ىم٤مل اًمِمٞمخ أٟمٔمر ؿم٤مه اًمٙمِمٛمػمي ؿمٞمخ اًمتٗمًػم سمدار
اًمٕمٚمقم ديقسمٜمد اسمـ اًمِمٞمخ أٟمقرؿم٤مه اًمٙمِمٛمػمي ًمٞمس ُمدار أُمرٟم٤م قمك اًمِمٞمخ قمٌد احلؼ
اعمحدث اًمدهٚمقي وم٢مٟمف مل يًتٓمع أن يٗمرق سملم اًمًٜم٦م واًمٌدقم٦م وٓ قمغم اًمِمٞمخ اًمِم٤مه وزم
اهلل اعمحدث اًمدهٚمقي ،إٟمام ُمدار مج٤مقمتٜم٤م اًمديقسمٜمدي٦م قمغم اًمِمٞمخ ىم٤مؾمؿ اًمٜم٤مٟمقشمقي ،واًمِمٞمخ
رؿمٞمد أمحد اًمٙمٜمٙمقهل(،اعمجٚم٦م اًمِمٝمري٦م «اًمٌالغشيمراشمِمٞمل ،قمدد ُم٤مرس 1969م صـ
( .)48أٟمٔمر :اًمدقمقة إمم اًمٗمٙمر ،صـ.)124
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ذم "اًمٕمٞمٜمل" ذح اًمٌخ٤مري (اعمجٚمد اًمث٤مين :ص« – )359وم٢من ىمٚم٧م :هؾ
جيقز أن شمٌٜمك اعمً٤مضمد قمغم ىمٌقر اعمًٚمٛملم؟ ىمٚم٧م :ىم٤مل اسمـ اًم٘م٤مؾمؿً :مق أن ُم٘مؼمة
سم٠مؾم٤م ،وذًمؽ ٕن
ُمـ ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم قمٗم٧م ومٌٜمك ىمقم قمٚمٞمٝم٤م ُمًجدً ا مل أر سمذًمؽ ً
اعم٘م٤مسمر وىمػ ُمـ أوىم٤مف اعمًٚمٛملم ًمدومـ ُمقشم٤مهؿ ٓ جيقز ٕطمد أن يٛمٚمٙمٝم٤م ،وم٢مذا
أيْم٤م
درؾم٧م واؾمتٖمٜمل قمـ اًمدومـ ومٞمٝم٤م ضم٤مز سومٝم٤م إمم اعمًجدٕ ،ن اعمًجد ً
وىمػ ُمـ أوىم٤مف اعمًٚمٛملم ٓ جيقز اٚمٞمٙمف ٕطمد ،ومٛمٕمٜم٤ممه٤م قمغم هذا واطمدش.

( )1

أيْم٤م شمقضمد رواي٤مت اجلقاز ،وًمٙمـ ٓ ومرص٦م ًمٚمٕمٌد،
وذم اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ً
وم٘مط -واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ-
رؿمٞمد أمحد اًمٙمٜمٙمقهل– قمٗمل قمٜمف -
اجلقاب صحٞمح ،سمٜمده حمؿقد أمحد – قمٗمل قمٜمف -
اجلقاب صحٞمح ،سمٜمده ُمًٙملم حمؿد يسكم – قمٗمل قمٜمف -
اجلقاب صحٞمح ،نمالم رؽمقل – قمٗمل قمٜمف -
إذا يم٤مٟم٧م اعم٘مؼمة ىمديٛم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م وشمرك أن اًمدومـ هٜم٤مك ،جيقز سمٜم٤مء اعمدرؾم٦م ذم
ذًمؽ اعمحؾ ،وٓؾمٞمام ذم اًم٘مٓمٕم٦م اخل٤مًمٞم٦م وإن يم٤مٟم٧م اعم٘مؼمة ُمًتٕمٛمٚم٦م ذم دومـ
إُمقات أن ومال جيقز اًمٌت٦م سمٜم٤مء حمؾ آظمر ،ىم٤مل ذم "اهلٜمدي٦م"« :وًمق سمكم اعمٞم٧م

) (1أُم٤م رم ٟمًخ٦م"قمٛمدة اًم٘م٤مرى ذح صحٞمح اًمٌخ٤مرى" اًمتك سملم أيديٜم٤م ،وم٤مًمٌ٤مب هؾ شمٜمٌش
ىمٌقر اعمنميملم....اًمخ)265/4(.
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وص٤مر شمرا ًسم٤م ،ضم٤مز دومـ همػمه ذم ىمؼمه وزرقمف واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمف يمذا ذم "اًمتٌٞملم"ش وم٘مط
( )1

– واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ .-
يمتٌف :فمزيز ايمرمحـ – قمٗمل قمٜمف .-

) (1اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م :اًمٌ٤مب احل٤مدي واًمٕمنمون ذم اجلٜم٤مئز ،اًمٗمّمؾ اًمً٤مسمع ذم اًمِمٝمٞمد1[،
]167/

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

291

همتقى اإلموم أمحد رضو ايمؼودري رمحف الل سمعولم
ايمؾفؿ هدايي احلؼ وايمصقاب
ايقاب إول" :همٚمط سيح" ،واحلٙمؿ اًمث٤مين "طمؼ وصحٞمح" ،واًمتحرير
اًمث٤مًم٨م "ضمٝمؾ ىمٌٞمح".
أوًٓ :يم٤من ذم اًمً١مال ضمكم شمٍميح ،سم٠من ىمٓمٕم٦م أرض ُمقىمقوم٦م ،وم٢مسمداء ؿمؽ ُمـ
"اعمجٞم٥م اًمث٤مًم٨م" «سم٠مٟمف إن مل يٙمـ شمٚمؽ اعم٘مؼمة وىم ًٗم٤م ......،شاًمخ حمض ؿم٘مِم٘م٦م سمال
ُمٕمٜمك.
شموك ًقو :ىمقًمف « :وُم٤م ضمرت سمف قم٤مدة اًمٜم٤مس ُمـ أهنؿ يِمٝمرون اعم٘مؼمة سم٤مؾمؿ اًمقىمػ
ٓ جيري هذا ذم يمؾ حمؾش اعمِم٤مر إًمٞمف ذم ىمقًمف :هذه اًمِمٝمرة أم اًمقىمٗمٞم٦م؟ إول
صحٞمح ،وًمٙمٜمف ُمٝمٛمؾ وٟمداء ذم همػم حمؾٕ ،ن اًمً١مال قمـ طم٤مًم٦م ظم٤مص٦م طمٞم٨م
شمٙمقن اًمِمٝمرة ُمقضمقدة ،وم٠مي طم٤مضم٦م إمم اًمِمٝمرة ذم يمؾ حمؾ ًمٚمحٙمؿ ذم هذه احل٤مًم٦م.
ويمذًمؽ اًمث٤مين إن ىمّمد ؾمٚم٥م اًمقىمٗمٞم٦م قمٜمد اٟمتٗم٤مء اًمِمٝمرة وذم ه٤مشملم احل٤مًمتلم ىمقًمف:
«ًمقطمظ ذم أيمثر إُمٙمٜم٦م أن اعم٘مؼمة ٓ شمٙمقن وىمٗم٤مش حيتٛمؾ اًمّمح٦م ،وإن يم٤من قمدم
شمٗمري٘مف سملم اًمٙمثػم وإيمثر وٞمؼ ٟمٓم٤مق اًمٌٞم٤من ،وإن أراد ٟمٗمل اًمقىمٗمٞم٦م ُمع وضمقد
اًمِمٝمرة ومٝمق ُمردود وفم٤مهر اًمٗمً٤مد ،وقمٜمد ذًمؽ ؿمٝم٤مدشمف سمٛمِم٤مهدشمف ذم أيمثر اًمٌالد
سيح طمٙم٤مي٦م ُمـ همػم حمٙمل قمٜمف ،وهذه شمٍمحي٤مت ضمٚمٞم٦م ذم اعمتقن واًمنموح
واًمٗمت٤موى سم٠من اًمِمٝمرة ُمثٌت٦م ًمٚمقىمٗمٞم٦م وُمًقهم٦م ًمٚمِمٝم٤مدة وىمد وردت ذم يمالم
اعمجٞم٥م اًمث٤مين سمٕمض ٟم٘مقل شمتٕمٚمؼ هبذا ،صمؿ ُمع شمًٚمٞمؿ اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل ٟمٗمٞمف اعمدًمقل
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حمقا هلذه اعم٘مؼمة ومحً٥م ،سمؾ
ضمٝمؾ ىمٓمٕمل ،هٝمٜم٤م قمدم ىمٌقل اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمِمٝمرة ًمٞمس ً
هق حمق ًمٕم٤مُم٦م إوىم٤مف اًم٘مديٛم٦م سم٤معمرة وأيـ اًمِمٝمقد ،واعمٕم٤ميٜم٦م ،سمٕمد ـمقل اًمٕمٝمد،
وجمرد اخلطً ،مٞمس سمحج٦م.
ذم "اًمٗمت٤موى اخلػمي٦م" ٓ« :يٕمٛمؾ سمٛمجرد اًمدومؽم ،وٓ سمٛمجرد احلج٦م ،عم٤م
سح سمف قمٚمامؤٟم٤م ُمـ قمدم آقمتامد قمغم اخلط ،وقمدم اًمٕمٛمؾ سمف يمٛمٙمتقب اًمقىمػ
اًمذي قمٚمٞمف ظمٓمقط اًم٘مْم٤مة اعم٤مولم ،وإٟمام اًمٕمٛمؾ ذم ذًمؽ سم٤مًمٌٞمٜم٦م اًمنمقمٞم٦مش .
( )1

وومٞمٝم٤م :يمت٤مب اًمقىمػ «إٟمام هق يم٤مهمذ سمف ظمط وهق ٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف ،وٓ يٕمٛمؾ سمف ،يمام
سح سمف يمثػم ُمـ قمٚمامئٜم٤م ،واًمٕمؼمة ذم ذًمؽ ًمٚمٌٞمٜم٦م اًمنمقمٞم٦م ،وذم اًمقىمػ يًقغ
ًمٚمِم٤مهد أن يِمٝمد سم٤مًمًامع ،ويٓمٚمؼ وٓ يي ذم ؿمٝم٤مدشمف ،ىمقًمف سمٕمد ؿمٝم٤مدشمف مل أقم٤ميـ
اًمقىمػ ،وًمٙمـ اؿمتٝمر قمٜمدي ،أو أظمؼمين سمفُ ،مـ أصمؼ سمفش .أهـ
( )2

وم٢من مل شم٘مٌؾ اًمِمٝمرة ومامذا يٜمت٩م همػم أن شمٙمقن آٓف وىمػ همػم صم٤مسمت٦م وسم٤مـمٚم٦م.
شمويمثًو :واًم٘مقل سمّمح٦م سمٜم٤مء حمؾ آظمر ُمقىمقف ُمدرؾم٦م أو همػمه٤م سمٕمد شمًٚمٞمؿ
حي٤م وهق
اًمقىمػ ًمٚمٛم٘مؼمة فمٚمؿ واوح وضمٝمؾ وم٤موحٟٕ ،مف شمٖمٞمػم ًمٚمقىمػ س ً
طمرام ،طمتك قمغم اعمتقزم اًمذي ًمف وٓي٦م قمغم اًمقىمػ ،ومٙمٞمػ سم٤مٕضمٜمٌل ،صمؿ إن
اًمٕمٚمامء مل ي٠مذٟمقا سمتٖمٞمػم هٞمئ٦م اًمقىمػ سمٖمػم إذن اًمقاىمػ ،ومٙمٞمػ سمتٖمٞمػم أصؾ
اًمقىمػ ،.ذم "اًمٕم٘مقد اًمدري٦م" ٓ« :جيقز ًمٚمٜم٤مفمر شمٖمٞمػم صٞمٖم٦م اًمقىمػ يمام أومتك سمف

) (1ومت٤موى اخلػمي٦م ،يمت٤مب اًمقىمػ)118/1( ،
) (2ومت٤موى اخلػمي٦م ،يمت٤مب اًمقىمػ)203/1( ،
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"اخلػم اًمرُمكم" و"احل٤مٟمقيت" وهمػممه٤مش ، .ذم "اًمناج اًمقه٤مج" و"اهلٜمدي٦م"ٓ« :
( )1

جيقز شمٖمٞمػم اًمقىمػ قمـ هٞمئتف ،ومال جيٕمؾ اًمدار سمًت٤مٟمً٤م ،وٓ اخل٤من مح٤م ًُم٤م ،وٓ اًمرسم٤مط
ُمٙم٤مٟمً٤م ،إٓ إذا ضمٕمؾ اًمقاىمػ إمم اًمٜم٤مفمر ُم٤م يرى ومٞمف ُمّمٚمح٦م اًمقىمػش ، .ذم "ومتح
( )2

اًم٘مدير" و"رد اعمحت٤مر" و"ذح إؿمٌ٤مه" ًمٚمٕمالُم٦م اًمٌػمي« :اًمقاضم٥م إسم٘م٤مء
اًمقىمػ قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف دون زي٤مدةش.

( )3

رازم ًعو :اعمدرؾم٦م أو اعمٙمتٌ٦م أو حمؾ ُم٤م هؾ هق اؾمؿ عمجرد اجلدران؟ يمؾ قم٤مىمؾ
ذو طمظ ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمٕم٘مؾ يٕمٚمؿ أن إرض داظمٚم٦م ذم ذًمؽ اعمًٛمك ٓ حم٤مًم٦م ،وإٟمام
ي٘م٤مل عمجرد اجلدران سمٜم٤مء ،وأٟم٘م٤مض اًمٌٜم٤مء ،وٓ ي٘م٤مل سمٞم٧م ودار ،واعمدرؾم٦م حمؾ
ضمٚمقؾم٤م قمغم اجلدران وًمئـ يم٤من
اًمدرس ،حمؾ اًمدرس إرض أم يٙمقن اًمدرس
ً
يمذًمؽ ،وم٠مي ُم٘مر ًمٚم٘مرار وآؾمت٘مرار ُمـ آٟمتٝم٤مء قمغم إرض ،وهذه إرض
وىمٗم٧م ُمرة جلٝم٦م واطمدة ،ومٙمٞمػ يتّمقر وىمٗمٝم٤م ُمرة أظمرى ،وم٢مٟمف يِمؽمط يمقن
اًمقاىمػ ُم٤مًمٙمً٤م ًمٚمٛمقىمقف طملم اًمقىمػٕ ،ن صح٦م اًمقىمػ ُمقىمقوم٦م قمغم هذا سم٤مشمٗم٤مق
أهؾ آـمالع واًمقىمقف ُمـ ُمذهٌٜم٤م ،واًمقىمػ سمٕمد ا٤مُمف ًمٞمس ُمٚمٙمً٤م ٕطمد
حمْم٤م ،ومٙمٞمػ سمزيد
ً
وم٤مًمقاىمػ سمٜمٗمًف إذا أ راد وىمٗمف ُمرة أظمرى يٙمقن شمٍمومف
سم٤مـمال ً
وقمٛمرو [اًمٚمذيـ مه٤م سمٛمٕمزل قمـ اًمقٓي٦م قمغم اًمقىمػ] سمؾ هذا طمٙمؿ قم٤مم ؾمقاء يم٤من
اًمقىمػ ُمرة أظمرى قمغم ضمٝم٦م أظمرى ،أو ٟمٗمس شمٚمؽ اجلٝم٦م إوممٟٕ :مف قمغم إول
) (1اًمٕم٘مقد اًمدري٦م ٓ :جيقز ًمٚمٜم٤مفمر شمٖمػم اًمقىمػ)115/1( ،
) (2اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م:اًمٌ٤مب اًمراسمع قمنم ذم اعمتٗمرىم٤مت]481/ 2[ ،
) (3ذح ومتح اًم٘مدير []228/ 6
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حتقيؾ سم٤مـمؾ ،وقمغم اًمث٤مين حتّمٞمؾ طم٤مصؾ ،واًمٙمؾ سم٤مـمؾ .ذم "اًمٌحر اًمرائؼ"
و"اهلٜمدي٦م" وهمػممه٤م« :أُم٤م ذائٓمف ومٛمٜمٝم٤م اًمٕم٘مؾ واًمٌٚمقغ ،وُمٜمٝم٤م أن يٙمقن ىمرسم٦م،
وُمٜمٝم٤م اعمٚمؽ وىم٧م اًمقىمػ ،ويتٗمرع قمغم اؿمؽماط اعمٚمؽ ،أٟمف ٓ جيقز وىمػ
اإلىمٓم٤مقم٤مت ،وٓ وىمػ أرض احلقز ًمإلُم٤ممش.أهـ ُمٚمت٘مٓمً٤م ، .ذم "اإلؾمٕم٤مف"
( )1

«اشمٗمؼ أسمق يقؾمػ وحمٛمد – رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم – أن اًمقىمػ يتقىمػ ضمقازه قمغم
ذوط سمٕمْمٝم٤م ذم اعمتٍمف يم٤معمٚمؽ ،وم٢من اًمقٓي٦م قمغم اعمحؾ ذط اجلقاز واًمقٓي٦م
أرو٤م أىمٓمٕمف إي٤مه٤م
شمًتٗم٤مد سم٤معمٚمؽ ،أو هل ٟمٗمس اعمٚمؽش ، .وومٞمفً« :مق وىمػ ً
( )2

ُمٚمٙم ًمف ،أو ُمقاشمً٤م صح ،وإن يم٤مٟم٧م ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل ٓ يّمحش.
اًمًٚمٓم٤من وم٢من يم٤مٟم٧م ً٤م

( )3

طمومسو :أن شمٙمقن جمرد اًمٕمامرة وىم ًٗم٤م أم جمرد إرض أم يمالمه٤م؟ اًمث٤مين سمدهيل
ً
اًمٌٓمالن «ٕن اًمقىمػ ٓ يقىمػش ويمذًمؽ اًمث٤مًم٨مٟٕ" ،مف قمٚمٞمف يتقىمػ" وإول
ضمقازه ذم أرض همػم حمتٙمرة ُمٜمحٍم ذم ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٕمامرة ُمقىمقوم٦م قمغم
ٟمٗمس اجلٝم٦م ،اًمتل وىمػ قمٚمٞمٝم٤م أصؾ إرض هق اًمّمحٞمح ،سمؾ هق اًمتح٘مٞمؼ وسمف
اًمتقومٞمؼ وم٢من شمٖم٤مير ضمٝم٦م إرض وضمٝم٦م اًمٌٜم٤مء ،ويمقن إرض ُم٘مؼمة ،واجلدران
) (1اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م :يمت٤مب اًمقىمػ وهق ُمِمتٛمؾ قمغم أرسمٕم٦م قمنم سم٤مسم٤م ،اًمٌ٤مب إول ذم شمٕمريٗمف
وريمٜمف وؾمٌٌف وطمٙمٛمف وذائٓمف وإًمٗم٤مظ اًمتل يتؿ هب٤م اًمقىمػ وُم٤م مل يتؿ2[ ،
]353،54/
)(2اإلؾمٕم٤مف" يمت٤مب اًمقىمػ ،سم٤مب ذم أ ًمٗم٤مظ اًمقىمػ وأهٚمف وحمٚمف وطمٙمٛمف ،صـ[ 19 ،18اسمـ
اًمِمٞمخ قمكم اًمٓمراسمٚمز (ت922ه) ،سمػموت :دار اًمرائد اًمٕمري  1401ه.].
) (3اإلؾمٕم٤مف" يمت٤مب اًمقىمػ ،سم٤مب سمٞم٤من ُم٤مجيقزوىمٗمف وُم٤مٓ جيقز،إًمخ،صـ.24
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ُمدرؾم٦م حمض وؾمقؾم٦م.
ذم "اًمٗمت٤موى اخلػمي٦م"« :ؾمئؾ ذم يمرم ُمِمتٛمؾ قمغم قمٜم٥م وشملم وأروف وىمػ
ؾمٞمدٟم٤م اخلٚمٞمؾ – قمٚمٞمف وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م وؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء أومْمؾ اًمّمالة وأشمؿ اًمًالم ُمـ
اعمٚمؽ اجلٚمٞمؾ – ادقمك رضمؾ سم٠مٟمف وىمػ ضمدَّ ه هؾ شمًٛمع دقمقاه؟ أضم٤مب ٓ شمًٛمع
وٓ شمّمح ،إذ اًمٙمرم اؾمؿ ًمألرض واًمِمجر ،وإن أريد سمف اًمِمجر ومقىمػ اًمِمجر
قمغم ضمٝم٦م همػم ضمٝم٦م إرض خمتٚمػ ومٞمف ،وىمد ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمذظمػمة :وىمػ اًمٌٜم٤مء
ُمـ همػم وىمػ إرض مل جيز هق اًمّمحٞمح ،وإن أريد يمؾ ُمـ إرض واًمِمجر
ومٌٓمالٟمف سمدهيل اًمتّمقر ،وإن أريد إرض ومٌدهيٞم٦م اًمٌٓمالن أوممش .أهـ ُمٚمت٘م ًٓم٤م، .
( )1

ُمتّمالهب٤م –« :يمٞمػ يّمح ًمٚمقاىمػ وىمٗمٝم٤م قمغم ٟمٗمًف ،وهل وىمػ اخلٚمٞمؾ
ً
وومٞمٝم٤م
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالمش .اهـ ،وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمف ،ومٌٓمالٟمف سمدهيل اًمتّمقر .ذم "رد
( )2

اعمحت٤مر" « :واًمذي طمرره ذم اًمٌحر أظمذا ُمـ ىمقل اًمٔمٝمػمي٦م ،وأُم٤م إذا وىمٗمف قمغم
اجلٝم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م اًمٌ٘مٕم٦م وىمٗم٤م قمٚمٞمٝم٤م ضم٤مز اشمٗم٤مىم٤م شمٌٕم٤م ًمٚمٌ٘مٕم٦م ،أن ىمقل اًمذظمػمة مل جيز
هق اًمّمحٞمح ُم٘مّمقر قمغم ُم٤م قمدا صقرة آشمٗم٤مق ،وهق ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م إرض ُمٚمٙم٤م
أو وىمٗم٤م قمغم ضمٝم٦م أظمرى ىم٤مل وىمٍمه اًمٓمرؾمقد قمغم اعمٚمؽ وهق همػم فم٤مهر ش.

( )3

أهـ ،وقمغم هذا ومٞمٜمٌٖمل أن يًتثٜمل ُمـ أرض اًمقىمػ ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمٕمدة ًمالطمتٙم٤مر

) (1ومت٤موى اخلػمي٦م :يمت٤مب اًمقىمػ)176/1( ،
) (2ومت٤موى اخلػمي٦م :يمت٤مب اًمقىمػ)177/1( ،
) (3رد اعمحت٤مر :يمت٤مب اًمقىمػُ ،مٓمٚم٥م ذم اؾمتٌدال اًمقىمػ وذوـمف []428/ 3
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ُمٚمخّم٤م وىمد أووحٜم٤مه ومٞمام
وسمف يتْمح احل٤مل وحيّمؾ اًمتقومٞمؼ سملم إىمقال .أهـ
ً
( )1

قمٚم٘مٜم٤م قمٚمٞمف.
ؽمودؽمو :اعمدرؾم٦م أو اعمٙمتٌ٦م اًمتل ؾمتٌٜمك إذا مل يّمح يمقهن٤م وىم ًٗم٤م ذ ًقم٤م ٓ ،ضمرم
ً
شمٌ٘مك قمغم ُمٚمؽ سم٤مٟمٞمٝم٤م وطمٞمٜمئذ يٙمـ هذا شمٍم ًوم٤م ُمـ اعم٤مًمؽ ذم اًمقىمػ ويٕمد هذا سمٜم٤مء
قمامرة ًمالٟمتٗم٤مع ومقوح ووقح اًمِمٛمس أن قمٌ٤مرات "ىم٤ميض ظم٤من"
و"اًمٕم٤معمٙمػمي٦م" اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م "اعمجٞم٥م اًمث٤مين ؾمٚمٛمف" عمٍمطم٦م سم٠من اعم٘مؼمة حيرم
آٟمتٗم٤مع هب٤م ،وًمق اٟمدرؾم٧م ،ومل يٌؼ ومٞمٝم٤م أُم٤مرة ىمؼم وٓ قمٔمؿ ُمٞم٧م وأن هل٤م طمٙمؿ
اعم٘مؼمة أسمدً ا ،وأٟمف ٓ يزال هل٤م طمٙمؿ اعم٘مؼمة.
يمذًمؽ قمٌ٤مرات "اًمٗمت٤موى اًمٔمٝمػمي٦م" و"ظمزاٟم٦م اعمٗمتلم" و"اإلؾمٕم٤مف"
( )2

( )3

(ٟم٤مـم٘م٦م سمـ) «أن ُم٘مؼمة ىمديٛم٦م سمٛمحٚم٦م مل يٌؼ ومٞمٝم٤م آصم٤مر اعم٘مؼمة ٓ يٌ٤مح ٕهؾ اعمحٚم٦م
آٟمتٗم٤مع هب٤م وإن يم٤من ومٞمٝم٤م طمِمٞمش حيش ُمٜمٝم٤م وخيرج احلِمٞمش إمم اًمدواب وٓ
شمرؾمؾ اًمدواب ومٞمٝم٤م ٓ شمٗمٞمد اعمدقم٤م ىم ًٓم٤مش.

( .)4

وزقمؿ اظمجقى ايمثويمٌ،ـ "اعمجٞم٥م ٓ يثٌ٧م ُمدقم٤مه سمام ٟم٘مؾ ُمـ اًمرواي٦م حمض
) (1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ.
) (2اًمٗمت٤موى اًمٔمٝمػمي٦م"  ،يمت٤مب اًمقىمػ،اًم٘مًؿ إول ،اًمٗمّمؾ اًمراسمع ذم اعم٘م٤مسمرواًمرسم٤مـم٤مت
إًمخ ،ىمـُ215مٚمت٘مٓم٤مسمتٍمف [خمٓمقـم٦م].
) (3ظمزاٟم٦م اعمٗمتلم"،يمت٤مب اًمقىمػ ،ىمـ 154سمتٍمف [خمٓمقـم٦م].
)(4اإلؾمٕم٤مف" يمت٤مب اًمقىمػ ،سم٤مب سمٜم٤مء اعمًجدواًمرسمط واًمً٘م٤مي٤مت واًمدور ذم اًمثٖمقر إًمخ،
صـُ 84مٚمت٘مٓم٤مسمتٍمف.
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ؾمقء ومٝمؿ وضمٝمؾ ُمٌلم".
ؾمٌٞمالذم اًمٗم٘مف اوٓمر إمم آىمتٜم٤مع سمرواي٦م
ً
ؽموزم ًعو :اظمجقى ايمثويمٌ -،عم٤م مل جيد
أصمره٤م قمـ "ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري" ظم٤مرضم٦م قمـ اعمذه٥م ُمتٖم٤مو ًٞم٤م قمـ ٟمّمقص
وُمٕمرو٤م قمـ اعمتقن ،واًمنموح ،وومت٤موى
إصقل ،وومروع اًمٗم٘مف احلٜمٗمل،
ً
اعمذه٥م ،ومتٕمٚمؾ سم٠من ىم٤مل اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ ً« :مق أن ُم٘مؼمة ُمـ ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم قمٗم٧م
( )1

سم٠مؾم٤مش، .
ومٌٜمك ىمقم قمٚمٞمٝم٤م ُمًجدً ا ،مل أر سمذًمؽ ً
( )2

( )3

أسمٍم [رؾمقد أمحد ايمؽـؽقهل] إمم شمرمج٦م إًمٗم٤مظ اًمٕمرسمٞم٦م ،وسمٕمد ذًمؽ ُمـ
أي ُمدى
أي ُمذه٥م هق؟ وإمم ّ
يِمٕمر سم٠من "اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ" هذا ُمـ هق؟ وُمـ قمٚمامء ّ
وأيْم٤م ذًمؽ اًم٘مقل رأى ٟمٗمًف ،وُمع ذًمؽ هق
يًٛمع ىمقًمف ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل؟
ً
حي٤م.
ظمالف إصقل ،وومروع اعمذه٥م س ً
يو أُّيو اظمجقى! دأب اًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل ذم "ذح اجل٤مُمع اًمّمحٞمح" أٟمف ٓ
) (1هق :قمٌد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ظم٤مًمد سمـ ضمٜم٤مدة اًمٕمت٘مل اعمٍمي ،أسمق قمٌد اهلل ،ويٕمرف
سم٤مسمـ اًم٘م٤مؾمؿ :وم٘مٞمف ،مجع سملم اًمزهد واًمٕمٚمؿ ،وشمٗم٘مف سم٤مُٓم٤مم ُم٤مًمؽ وٟمٔمرائف،
ُمقًمده123(:هـ750-م) ،وووم٤مشمف191( :هـ806-م) سمٛمٍم .إقمالم ًمٚمزريمكم [3
]323/
) (2اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ []219/ 2
) (3وذًمؽ ٕن اعم٘م٤مسمر وىمػ ُمـ أوىم٤مف اعمًٚمٛملم ًمدومـ ُمقشم٤مهؿ ٓ جيقز ٕطمد أن يٛمٚمٙمٝم٤م وم٢مذا
أيْم٤م وىمػ ُمـ
درؾم٧م واؾمتٖمٜمل قمـ اًمدومـ ومٞمٝم٤م ضم٤مز سومٝم٤م إمم اعمًجدٕ ،ن اعمًجد ً
أوىم٤مف اعمًٚمٛملم ٓ ،جيقز اٚمٞمٙمف ٕطمد ومٛمٕمٜم٤ممه٤م قمغم هذا واطمد .إزهرى.
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ي٘متٍم قمغم أىمقال ُمذهٌف ،سمؾ يٜم٘مؾ أىمقال إئٛم٦م إرسمٕم٦م ،وىمد يتج٤موز قمٜمٝمؿ،
ومٞمٜم٘مؾ أىمقال اًمتالُمذة وأصح٤مب اًمقضمقه ،سمؾ ىمد يتٕمداهؿ ومٞمٜم٘مؾ أىمقال همػمهؿ
ممـ ؾمٌؼ وحلؼ ،سمؾ ي٠مصمر قمـ سمٕمض أهؾ إهقاء ُمثؾ "داود اًمٔم٤مهري " و"اسمـ
ُمرارا قمغم ىمقل ومالن وومالن ،وٓ يٌلم ُمذهًٌ٤م ُمـ أئٛم٦م اعمذه٥م.
طمزم " سمؾ ي٘مٜمع ً
اجل٤مهؾ اًمذي ٓ ظمؼمة ًمف سمؽماضمؿ اًمٕمٚمامء يٜمخدع ُمثٚمؽ ،وظم٤مدم اًمٕمٚمؿ -سمحٛمد
( )1

اهلل شمٕم٤ممم -يدري سمٗمرق اعمراشم٥م واًمتٗمرىم٦م سملم اعمذاه٥م ،واًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل ًمٞمس
سمّمدد شمدويـ يمت٤مب ذم اًمٗم٘مف هٝمٜم٤م وهذه ومقائد اؾمتٓمرادي٦م زائدة ،أراد هب٤م اًمتقىمٞمػ
أصالوومر ًقم٤م ذم يمت٥م اعمذه٥م ،وأيمثر
ً
قمغم أىم٤مويؾ اًمٜم٤مس ،أُم٤م اعمذه٥م وم٘مد دون
ُمراضمع ٟم٘مقًمف هذه شمّم٤مٟمٞمػ "اسمـ اعمٜمذر" و"اسمـ سمٓم٤مل" اًمِم٤مومٕمٞم٦م وهمػمهؿ ،وىمد
وؾمٓمقرا ،وصٗمح٤مت وصٗمح٤متُ ،مـ همػم قمزو
ؾمٓمقرا
ضمرت قم٤مدشمف سم٠مٟمف يٜم٘مؾ
ً
ً
وٓ شمٖمٞمػم ًمٗمظ.
ٟمٌَّف قمغم ذًمؽ ُمٕم٤مسه اإلُم٤مم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين – رمحف اهلل شمٕم٤ممم – ذم
أيْم٤م شمقضمد سمدءا ُمـ صدر يمالُمف وهق ىمقًمف :ذيمر ُم٤م
"اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م" ،وهٝمٜم٤م ً
يًتٜمٌط ُمـ إطمٙم٤مم إمم احلٙم٤مي٦م ،اًمتل ٟم٘مٚمتٝم٤م قمٌ٤مرة ُمـ ذًمؽ اًم٘مٌٞمؾ ،أُم٤م اًمٕم٤ممل
ومٞمٕمرف ُمـ وضمقه ُمتٕمددة ،أن هذا ًمٞمس يمالم احلٜمٗمٞم٦مً ،مق شم٠مُمٚم٧م أٟم٧م جمرد هذا
اًم٘مدر وم٢مٟمف يم٤من ذم هذه اًمٕمٌ٤مرة إمم «ضمقاز ٟمٌش ىمٌقرهؿ ًمٚمامل ،ذه٥م اًمٙمقومٞمقن

) (1أى :اإلُم٤مم أمحد رو٤م احلٜمٗمك رى اهلل قمٜمف.
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( )1

ًمٞمس قمرف احلٜمٗمٞم٦م أن يذيمروا أئٛم٦م ُمذهٌٝمؿ ومٞم٘مقًمقا "ذه٥م اًمٙمقومٞمقن إمم
يمذا" ومٚمق يم٤من اًم٘م٤مئؾ طمٜمٗم ًٞم٤م ًمٙمت٥م "ذه٥م أئٛمتٜم٤م ،أو أصح٤مسمٜم٤م ،أو قمٚمامؤٟم٤م"
وأُمث٤مل ذًمؽ ،و"اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ" و"إؿمٝم٥م " يمالمه٤م قم٤معم٤من ُم٤مًمٙمٞم٤من ،ومه٤م
( )2

شمٚمٛمٞمذان ًمإلُم٤مم اهلامم (ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف) ،ويٕمدان ُمـ أهؾ
اًمرواي٦م واًمدراي٦م ذم ُمذهٌٝمامُ ،مثؾ "زومر " و"طمًـ سمـ زي٤مد " – رمحٝمؿ اهلل
( )3

( )4

حي٤م
شمٕم٤ممم – قمٜمدٟم٤م ،وهذا ُمـ ُمِمٞمختؽ اعم٘مدؾم٦م أٟمؽ شمٗمتل سمرأي قم٤ممل ُم٤مًمٙمل س ً
ظمالف اعمذه٥م احلٜمٗمل ،وشمزقمٛمف رواي٦م ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل ُمع أٟمف ًمٞمس رواي٦م ذم
ومْمال قمـ
ً
ُمذهٌف قمـ اإلُم٤مم اعمجتٝمد ؾمٞمدٟم٤م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ – ريض اهلل قمٜمف – ،
) (1قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب هؾ شمٜمٌش ىمٌقر ُمنميمل
اجل٤مهٚمٞم٦م ويتخذ ُمٙم٤مهن٤م ُمً٤مضمد]265/ 4[ ،
) (2هق:أؿمٝم٥م سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ داود اًم٘مٞمز اًمٕم٤مُمري اجلٕمدي،وًمد145(:هـ762-م) أسمق
قمٛمرو :وم٘مٞمف اًمدي٤مر اعمٍمي٦م ذم قمٍمه،يم٤من ص٤مطم٥م آُم٤مم ُم٤مًمؽ ،.ىم٤مل اًمِم٤مومٕملُ :م٤م
أظمرضم٧م ُمٍم أوم٘مف ُمـ أؿمٝم٥م ًمقٓ ـمٞمش ومٞمف ،ىمٞمؾ :اؾمٛمف ُمًٙملم ،وأؿمٝم٥م ًم٘م٥م
ًمفُ.م٤مت204(:هـ819-م) سمٛمٍم .إقمالم ًمٚمزريمكم []333/ 1
) (3هق:اًمٗم٘مٞمف ،اعمجتٝمد ،اًمرسم٤مين ،اًمٕمالُم٦م،أسمق اهلذيؾ ،زومر سمـ اهلذيؾ سمـ ىمٞمس اًمٕمٜمؼمي .
ويٙمٜمك أيْم٤م سم٠مي ظم٤مًمد ُ.مقًمده:ؾمٜم٦م (110هـ) ،ووم٤مشمف:شمقذم سم٤مًمٌٍمة ؾمٜم٦م(158هـ) سمٕمد
ووم٤مة اإلُم٤مم سمثامن ؾمٜملم .ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد ()388-387/6
) (4هق :اًمٕمالُم٦م ،وم٘مٞمف اًمٕمراق ،أسمق قمكم ،احلًـ سمـ زي٤مد إٟمّم٤مريُ ،مقٓهؿ اًمٙمقذم
اًمٚم١مًم١مي .ووم٤مشمف:ؾمٜم٦م (204هـ) .ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء []543/ 9
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أئٛمتٜم٤م ،وإٟمام هق رأي ًمذًمؽ اًمٕم٤ممل اعم٤مًمٙمل ٟمٗمًف اًمذي يٕمؼم قمٜمف سم٘مقًمف« :مل أر سمذًمؽ
سم٠مؾم٤مشً .مق أن وم٘مدان اًمٗمرص٦م أُمٝمٚمؽ سمحٞم٨م ُمٙمٜمؽ أن شمتٕمدى قمٌ٤مرشمؽ اعمٜم٘مقًم٦م إمم
ً
ًمٗمٔملم قمٜمد ذًمؽ وضمدت ىمقًمف :وذيمر أصح٤مسمٜم٤م يٕمٜمل ىم٤مل اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ يمذا ،وىم٤مل
قمٚمامؤٟم٤م يمذا ،وسمذًمؽ شمٜمٌَّٝم٧م أن "اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ" ًمٞمس ُمـ قمٚمامئٜم٤م ،وًمٙمـ إذا شم٘مرر
ٜمدرضم٤م حت٧م ىمقًمف ىم٤مل:
قمدم اًمٗمٝمؿ ومام ييك ،أن فمٜمٜم٧م ىمقًمف :ذيمر أصح٤مسمٜم٤م ُم ً
داظمالذم ُم٘مقل "اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ".
ً
"اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ" وطمًٌتف
شمومـًو :أهي٤م اعمجٞم٥م! اىمتٜمٕم٧م سمحٙم٤مي٦م ُمـ همػم اعمذه٥م سمال طمؼ ًمٙمل حيّمؾ
ُمً٤مغ ًمقطء ىمٌقر اعمًٚمٛملم اعمً٤ميملم سم٠مىمدام اًمً٘م٤مة واًمٙمٜم٤مسِ ،مل َ مل شم٠مظمذ ىمقًمف:
"ذيمر أصح٤مسمٜم٤م" طمتك يقضمد ؾمٌٞمؾ ًمٕم٘مؾ اخلٞمؾ واحلٛمػم ذم اعمً٤مضمد ،سمؾ ُم٤م هق
أؿمٜمع وأظمٜمع وهق ا ٤مذ ُمقوع اعمًجد طمِم٤م ويمٜمٞم ًٗم٤مً ،م٘مقًمف" :وذيمر أصح٤مسمٜم٤م" أن
اعمًجد إذا ظمرب ودصمر ومل يٌؼ طمقًمف مج٤مقم٦م ،واعم٘مؼمة إذا قمٗم٧م ودصمرت شمٕمقد ُمٚمٙمً٤م
دار ا وُمقوع
ٕرسم٤مهب٤م –ىم٤مل -وم٢مذا قم٤مدت ُمٚمٙمً٤م «جيقز أن يٌٜمك ُمقوع اعمًجد ً
اعم٘مؼمة ُمًجدً ا وهمػم ذًمؽش ، .ىم٤مل« :وم٢مذا مل يٙمـ هل٤م أرسم٤مب شمٙمقن ًمٌٞم٧م
( )1

اعم٤ملش .أهـ وذًمؽ ٕن اًمدار ٓسمد هل٤م ُمـ شمٚمؽ إؿمٞم٤مء ،وًمٙمٜمؽ ضمز ًُم٤م اؾمتٕمٛمٚم٧م
( )2

اعمٙمٞمدة.
) (1قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب هؾ شمٜمٌش ىمٌقر ُمنميمل
اجل٤مهٚمٞم٦م ويتخذ ُمٙم٤مهن٤م ُمً٤مضمد]265/ 4[ ،
) (2قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمّمالة ،سم٤مب هؾ شمٜمٌش ىمٌقر ُمنميمل
اجل٤مهٚمٞم٦م ويتخذ ُمٙم٤مهن٤م ُمً٤مضمد]265/ 4[ ،
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أوًٓ :يمٜم٧م شمٕمٚمؿ أهنؿ ردوا ذم يمت٥م اعمذه٥م اعمٕمتٛمدة اعمِمٝمقرة اعمتداوًم٦م هذه
اًمرواي٦م سمٍماطم٦م وأومتقا سمخالومٝم٤م سمِمدة.
ذم "شمٜمقير إسمّم٤مر" و"اًمدر اعمخت٤مر"« :وًمق ظمرب ُم٤م طمقًمف واؾمتٖمٜمل قمٜمف
يٌ٘مك ُمًجدً ا قمٜمد اإلُم٤مم ،واًمث٤مين أسمدً ا إمم ىمٞم٤مم اًمً٤مقم٦م وسمف يٗمتلش.

( )1

وذم "احل٤موي اًم٘مدد" و"اًمٌحر اًمرائؼ" و"رد اعمحت٤مر"« :وأيمثر اعمِم٤ميخ
قمٚمٞمف ،جمتٌك وهق إوضمف،ومتحش.

( )2

شموكقًو :ىمقل اإلُم٤مم حمٛمد – رمحف اهلل شمٕم٤ممم – اًمذي ٟمًٌف اًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل إمم
أصح٤مسمٜم٤م إٟمام هق ذم طم٤مًم٦م ظم٤مص٦م طمٞم٨م ظمال اًمٌمء اعمقىمقف ُمـ اًمّمٚمقح ًمٚمٖمرض
أصال.
اًمذي وىمٗمف اًمقاىمػ وٓ يّمٚمح ًمذًمؽ ً
ذم "رد اعمحت٤مر" ذيمر ذم"اًمٗمتح"ُ « :م٤م ُمٕمٜم٤مه أٟمف يتٗمرع قمغم اخلالف اعمذيمقر ُم٤م
إذا اهندم اًمقىمػ ،وًمٞمس ًمف ُمـ اًمٖمٚم٦م ُم٤م يٕمٛمر سمف ،ومػمضمع إمم اًمٌ٤مين أو ورصمتف قمٜمد
حمٛمد ظمالوم٤م ٕي يقؾمػ ًمٙمـ قمٜمد حمٛمد إٟمام ُمٚمٙمف ُم٤م ظمرج قمـ آٟمتٗم٤مع اعم٘مّمقد
ًمٚمقاىمػ سم٤مًمٙمٚمٞم٦مش.

( )3

يمٞمػ يتّمقر هذا إُمر ذم اعم٘مؼمة اعمذيمقرة طمٞم٨م صمٚم٨م اعمٞمدان ظم٤مل قمغم ُم٤م
سملم اًمً٤مئؾ طمتك أن.

) (1اًمدر اعمخت٤مر :يمت٤مب اًمقىمػ]555/ 4[ ،
) (2رد اعمحت٤مر:يمت٤مب اًمقىمػ]406/ 3[ ،
) (3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ
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أيْم٤م أن ذًمؽ ٓ يي اعم٘مؼمة ومحً٥م سمؾ يي اعمًجد
شمويمثًوً :مٕمٚمف ظمٓمر سمٌ٤مًمؽ ً
ُمتج٤موزا قمـ
أيْم٤م وًمٕمؾ اًمٕم٤مُم٦م شمثقرُ ،مـ أضمؾ ذًمؽ اؾمتٜمدت سم٘مقل اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ
ً
ً
ذيمر أصح٤مسمٜم٤م ،وًمٙمـ همٗمٚم٧م أن اخلٓمرات اًمثالث اًمتل حتٞمزت قمٜمٝم٤م قم٤مئدة قمٚمٞمؽ
هٝمٜم٤م ُمع رء زائد.
أمو إول :وم٘مد رأي٧م ذم اًمقضمف اًمً٤مسمع أٟمف ًمٞمس ىمقًٓ وٕمٞم ًٗم٤م ذم اعمذه٥م
ومْمال أن يٙمقن ظمالف اعمٗمتك سمف.
ً
أمو ايمثوين :وم٢مٟمف يم٤من ذم يمالم "اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ" قمٗم٧م ودرؾم٧م ،وي٘م٤مل قمٗم٤م اًمٌمء
ودرس إذا اٟمٕمدم ومٚمؿ يٌؼ ًمف قملم وٓ أصمر وُمـ أيـ يّمدق هذا قمغم شمٚمؽ اعم٘مؼمة،
طمٞم٨م ي٘مقل اًمً٤مئؾ شمقضمد هٜم٤مك ىمٌقر ىمديٛم٦م ُمٜمٝمدُم٦م ،ومٚمؿ يتح٘مؼ اٟمٕمداُمٝم٤م ،ومل
يٗمدك هذه اًمرواي٦م اخل٤مرضم٦م قمـ اعمذه٥م.
أمو ايمثويمٌ :وم٢مٟمف إذا يم٤من ذم رأي "اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ" جمرد اًمقىمٗمٞم٦م ُمقضمًٌ٤م ٓحت٤مد
وجمقزا إلىم٤مُم٦م رء ُمٙم٤من آظمر ومٙمام أٟمف جيقز ضمٕمؾ اعم٘مؼمة ُمًجدً ا ،يمذًمؽ
اعمٕمٜمك
ً
جيقز ضمٕمؾ اعمًجد ُم٘مؼمة ،ويمذًمؽ جيقز ضمٕمؾ اعمًجد ظم٤مٟمً٤م ،ويٙمقن اًمٙمٜمٞمػ ذم
اخل٤من ،وم٢من اًمٙمؾ وىمػ ُمـ أوىم٤مف اعمًٚمٛملم ٓ جيقز اٚمٞمٙمف ٕطمد ،ومٛمٕمٜمك اًمٙمؾ
قمغم هذا واطمد وم٠ميـ اعمٗمر!.
ىمٚمٞمال ُمـ ؾمٙمرشمؽ وىمؾ :ىم٤مل اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ :جيقز ضمٕمؾ
سموؽم ًعوً :مٓم ًٗم ٤م أومؼ ً
اعم٘مؼمة ُمًجدً ا سمٕمد ُم٤م قمٗم٧م واٟمدرؾم٧م ،وىم٤مل أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمد رؾمقل اهلل صغم
اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ :حيرم سمٜم٤مء اعمًجد قمغم اعم٘م٤مسمر ،أهذان احلٙمامن واردان قمٜمدك
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ذم طم٤مًم٦م واطمدة؟ إذا أٟم٧م وإيامٟمؽ ،شمزقمؿ ىمقل "اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ" طم ً٘م٤م ،وشم٠مسمك أُمر أي
اًم٘م٤مؾمؿ صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،وإن يم٤مٟم٧م احل٤مًم٦م خمتٚمٗم٦م ومٕملم ىمٌؾ يمؾ رء
اًمتٗمرىم٦م اًمتل قمٚمٞمٝم٤م يتح٘مؼ اٟم٘مً٤مم هذيـ احلٙمٛملم ،هؾ ذًمؽ شمٗمرىم٦م اًم٘مديؿ
ىمٚمٞمال ضم٤مز
ً
واحلدي٨م؟ ومٞمحرم سمٜم٤مء اعمًجد قمغم ىمٌقر طمديث٦م ،وطمٞم٨م ىمدُم٧م
اًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م ،أم ٓسمد أن يٛمحك أصمر اًمٕمامرة اًمٗمقىم٤مٟمٞم٦م ،أو جي٥م أن شمٜمٕمدم أضمزاء
إُمقات سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وشمّمػم اًمٕمٔم٤مم شمرا ًسم٤م ،وشمًتحٞمؾ إُمقات سمجٛمٞمع أضمزائٝمؿ شمرا ًسم٤م
ظم٤مًمّم٤م ،قمٜمد ذًمؽ جيقز اًمّمالة.
ً
ذيم قمٜمدك ًمٕمٚم٦م اًمقه٤مسمٞم٦م .
أمو إول :ومٌ٤مـمؾ سم٤مًمٌداه٦م ،وًمٕمٚمف يٙمقن ً٤م
ريمٜم ًمٚم٘مؼم وٓ ذـمً٤م،
ؼم ا وٓ ً٤م
وايمثوينُ :مثٚمفٕ ،ن اًمٕمامرة اًمٗمقىم٤مٟمٞم٦م ًمٞمس ىم ً
ومٕمدُمف ووضمقده ؾمقاء ،وُمع هذا مل شمتح٘مؼ هذه احل٤مًم٦م ذم هذه اعم٘مؼمة وم٢من إقمالم
حي٤م طمٞم٨م
ذم اًم٘مٌقر ُمقضمقدة وطمٙمٛمؽ سمدون ّمٞمص ًمثٚم٨م ظم٤مل ُمٓمٚمؼ س ً
ىمٚم٧م" :جيقز سمٜم٤مء اعمدرؾم٦م اًمقىمٗمٞم٦م ذم اعم٘مؼمة" وسطمٝم٤م ُم٘مٚمدك سمذًمؽ اإلـمالق
ظمّمقص٤م ذم اًم٘مٓمٕم٦م اخل٤مًمٞم٦م جيقز" ،ومٝمذا
طمٞم٨م ىم٤مل" :سمٜم٤مء اعمدرؾم٦م ذم ذًمؽ اعمحؾ
ً
اخلّمقص أووح اًمٕمٛمقم ٓ ،ضمرم ت٤مر اًمِمؼ اًمث٤مًم٨م ،ومٕمٜمد ذًمؽ يم٤من يٚمزُمؽ
أن شمٕملم سم٤مًمدًمٞمؾ اًمنمقمل اعمدة اًمتل ومٞمٝم٤م ٓ يٌ٘مك قملم وٓ أصمر ًمٕمٔم٤مم اعمقشمك
حمْم٤م ،ويم٤من قمٚمٞمؽ أن شمثٌ٧م أن آظمر ُمٞم٧م دومـ ذم
وأوالقمٝم٤م وشمّمػم يمٚمٝم٤م شمرا ًسم٤م ً
هذه اعم٘مؼمة ُم٣م قمٚمٞمف شمٚمؽ اعمدة ،وم٤محلٙمؿ سم٤مجلقاز ،دون أن شمٓمقي ه٤مشملم
اعمرطمٚمتلم ،ضمٝمؾ حمض.

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

314

وشمذيمر أٟمف ٓ يٗمٞمدك جمرد ؿمؽ هٝمٜم٤م ٕن «اًمٞم٘ملم ٓ يزول سم٤مًمِمؽش ىم٤مقمدة
إمج٤مقمٞم٦م ذم اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ،ويم٤من وضمقد اعم٤مٟمع أقمٜمل سمٕمض أضمزاء اعمٞم٧م ُمٕمٚمق ًُم٤م
سم٤مًمٞم٘ملم ،ومام مل يتٞم٘مـ اٟمٕمدام مجٞمع أضمزاء إُمقات ٓ ،يزال طمٙمؿ احلرُم٦م واعمٜمع،
وٓ جيزى ًمٞم٧م وًمٕمؾ ؿمٞمئً٤م ،ومٔمٝمر أن اًمتِمٌ٨م سمذيؾ هذه اًمرواي٦م اخل٤مرضم٦م قمـ
اعمذه٥م حمض ؾمقء ومٝمؿ وقمٌقدي٦م ًمٚمقهؿ وسم٤مهلل اًمٕمّمٛم٦م.
فموذا :واعمْمحؽ أٟمف اؿمؽمط ذم اًمرواي٦م اخل٤مرضم٦م أن يًتٖمٜمك قمـ اًمدومـ
ً
حمْم٤م وقمٌثً٤م،
ًمٖمقا ً
إيرا ًدا ،هبذا أن يٛمٙمـ اًمدومـ ذم حمؾ آظمر ،إ ًذا يٙمقن هذا اًمنمط ً
أيُ :م٘مؼمة شمٚمؽ اًمتل حيت٤مج إًمٞمٝم٤م ًمٚمدومـ سمٛمٕمٜمك «ًمقٓه ُٓمتٜمعش وطمٞم٨م يذيمر
شمٕمٓمؾ إوىم٤مف وظمراهب٤م ٓ يراد سمف هذا اًم٘مدر وم٘مط – أي :آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمٝم٤م سمٛمٕمٜمك
إُمٙم٤من اًمٕمٛمؾ ذم حمؾ آظمر – سمؾ يٙمقن ُمٓمٛمح اًمٜمٔمر هٝمٜم٤م أُمران:
أضمدمهو :قمدم احل٤مضم٦م ًمٕمدم اعمحت٤مضملم يٕمٜمل مل يٌؼ حمؾ قم٤مُمر أو شمٗمرق اًمٜم٤مس
ومٛمـ شمٕمـ ًمف احل٤مضم٦م ،يمام ُمر ُمث٤مًمف ذم اجلقاب اًمث٤مين قمـ "اهلٜمدي٦م" و"اعمحٞمط"« :ذم
ُمًجد وطمقض ظمرب ،وٓ حيت٤مج إًمٞمف ًمتٗمرق اًمٜم٤مسش .
( )1

وإمر ايمثوين :قمدم احل٤مضم٦م ًمٕمدم اًمّمٚمقح يٕمٜمل أن ذًمؽ اًمٌمء مل يّمٚمح
ُمثال همٚم٥م قمغم إرض اعم٤م ء ومٚمؿ يٌؼ حمؾ
ًمذًمؽ اًمٖمرض عم٤مٟمع وظمٚمؾ وٟم٘مصً ،
ًمٚمدومـ .ذم "اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى" و"ضم٤مُمع اعمْمٛمرات" و"اهلٜمدي٦م" و"اإلؾمٕم٤مف"
وهمػمه٤م« :اُمرأة ضمٕمٚم٧م ىمٓمٕم٦م أرض هل٤م ُم٘مؼمة وأظمرضمتٝم٤م ُمـ يده٤م ودومٜم٧م ومٞمٝم٤م

) (1اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م :اًمٌ٤مب اًمث٤مًم٨م قمنم ذم إوىم٤م،ف[]478/ 2
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اسمٜمٝم٤م ،وشمٚمؽ اًم٘مٓمٕم٦م ٓ شمّمٚمح ًمٚمٛم٘مؼمة ًمٖمٚمٌ٦م اعم٤مء قمٜمده٤م ومٞمّمٞمٌٝم٤م ومً٤مد وم٠مرادت
سمٞمٕمٝم٤م ،إن يم٤مٟم٧م إرض سمح٤مل ٓ يرهم٥م اًمٜم٤مس قمـ دومـ اعمقشمك ًم٘مٚم٦م اًمٗمً٤مد ًمٞمس
هل٤م اًمٌٞمع ،وإن يم٤مٟم٧م يرهم٥م اًمٜم٤مس قمـ دومـ اعمقشمك ومٞمٝم٤م ًمٙمثرة اًمٗمً٤مد ومٚمٝم٤م
اًمٌٞمعش.

( )1

وفم٤مهر أٟمف مل يتح٘مؼ ذم احل٤مًم٦م اعمًئقًم٦م قمٜمٝم٤م قمدم اعمحت٤مضملم ،وٓ قمدم
اًمّمٚمقح ،ومٛمتك حت٘مؼ ذط آؾمتٖمٜم٤مء وُمـ أي سمٞم٧م طمّمؾ اإلذن سمتٖمٞمػم اًمقىمػ،
ومالح أن اًؽ اعمجٞم٥م اًمث٤مًم٨م هبذه اًمرواي٦م اخل٤مرضم٦م حمض شمِمٌ٨م اًمٖمريؼ
سم٤محلِمٞمش وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ ،هٙمذا يٜمٌٖمل اًمتح٘مٞمؼ واهلل وزم
اًمتقومٞمؼ.

سمـبقف:
هذه قمنمة يم٤مُمٚم٦م قمغم اعمجٞم٥م اًمث٤مًم٨م واًمرد قمٚمٞمف يٖمٜمل قمـ اًمرد قمغم مجٞمع
إشمٌ٤مع وإذٟم٤مب .ع :يمؾ اًمّمٞمد ذم ضمقف اًمٗمراء.
وُم٤مذا قمٜمد إذٟم٤مب ؾمقى اًمرواي٦م قمـ اإلُم٤مم اًمزيٚمٕمل اًمتل شمريمٝم٤م اعمقًمقي
اًمٙمٜمٙمقهل ىمّمدً ا ُٕمر ُم٤م واقمتذر ًمٕمدم يمت٤مسم٦م رواي٦م وم٘مٝمٞم٦م سمٕمدم اًمٗمرص٦م ،ويمت٥م
"اعمجٞم٥م إول" وأضم٤مب قمٜمٝم٤م "اعمجٞم٥م اًمث٤مين ؾمٚمٛمف" صمؿ أقم٤مده٤م سمٕمض أذٟم٤مب
"اعمجٞم٥م اًمث٤مًم٨م" ُمـ همػم شمٕمرض ًمٚمجقاب ،وًمٙمـ ضمٜم٤مب اًمٙمٜمٙمقهل شمٜم ٌَّف إمم أن
اًمٙمالم هٜم٤م ذم ُم٘مؼمة وىمٗمٞم٦م (ورواي٦م اًمزيٚمٕمل ًمٞمً٧م ذم أرض اًمقىمػ) ومٙمت٥م أٟمف
) (1اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م :اًمٌ٤مب اًمث٤مين قمنم ذم اًمرسم٤مـم٤مت واعم٘م٤مسمر []471/ 2
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قمن قمكم اؾمتخراج إذن عمحؾ آظمر وىمٗمل عم٤م ؿمٕمر أٟمف ُمـ أي سمٞم٧م وُمـ أيـ
يٛمٙمٜمٜمل شمًقيغ إضمراء اعمحراث واًمزرع اًمذي جيقز قمغم هذه اًمرواي٦م قمـ اإلُم٤مم
ُمٙمرا ،ومل يتٗمٓمـ ًمف إذٟم٤مب ويٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ ،أن
اًمزيٚمٕمل هلذا قمدل قمٜمٝم٤م ً
اًمٜم٤مفمريـ يٙمقٟمقن ىمد ومٝمٛمقا حمٛمؾ هذه اًمرواي٦م وحمّمٚمٝم٤م.
يو أُّيو إصحوب! اعم٘مّمقد هبذا أرض ممٚمقيم٦م ،يٕمٜمل إن دومـ ُمٞم٧م ذم أرض
ممٚمقيم٦م ٕطمد ،وم٢مذا سمكم سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ،ضم٤مز ًمٚمامًمؽ هٜم٤مًمؽ اًمزرع واًمٌٜم٤مء وُم٤م ؿم٤مءٕ :ن
أيْم٤م إذا يم٤من سمذًمؽ إذٟمف وإٓ ومٗمل اًمٖمّم٥م ًمف
اعمٚمؽ ُمٓمٚمؼ واعم٤مٟمع زال ،وهذا ً
إظمراج اعمٞم٧م وشمًقي٦م إرض يمام هل حلدي٨م« :يمقس يمعرق ـموِل ضمؼ» .
( )1

ٟمٔمؿ اًمٕمالُم٦م اعمدىمؼ اًمٕمالئل – ىمدس هه – ذم "اًمدر اعمخت٤مر" هذه اًمٕمٌ٤مرة
ذم ؾمٚمؽ سمحٞم٨م يمِمػ اعمٕمٜمك اعمراد ،و"اعمجٞم٥م إول" أظمذ هذا اعمراد ُمـ صمؿ
وًمٙمـ أيـ يّمؾ يمؾ ومٝمؿ إمم ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اًمٕمالُم٦م اعمدىمؼ اًمٕمالئل!
ىم٤مل ذم "اًمدر اعمخت٤مر" ٓ« :خيرج ُمٜمف سمٕمد إه٤مًم٦م اًمؽماب إٓ حلؼ آدُمل يم٠من
شمٙمقن إرض ُمٖمّمقسم٦م أو أظمذت سمِمٗمٕم٦م وخيػم اعم٤مًمؽ سملم إظمراضمف وُمً٤مواشمف
سم٤مٕرض يمام ضم٤مز زرقمف واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمف إذا سمكم وص٤مر شمرا ًسم٤مش  -زيٚمٕمل –

( )2

وإٓ ٓ جيقز اًمزرع ذم ُم٘مؼمة وىمٗمٞم٦م قمٜمد أطمد .ذم «اهلداي٦مش« :ذم هم٤مي٦م اًم٘مٌح أن

) (1أظمرضمف اًمٓمؼماٟمك رم اعمٕمجؿ إوؾمط ،اًمرىمؿ]200/ 7[726 /
) (2اًمدر اعمخت٤مر :يمت٤مب اًمقىمػ]258/ 2[ ،
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ي٘مؼم ومٞمف اعمقشمك ؾمٜم٦م ويزرع ؾمٜم٦مش .أهـ
( )1

واحل٘مٞم٘م٦م أٟمف ٓ طمرُم٦م ومٞمٕمٞمقن اًمقه٤مسمٞم٦م ًم٘مٌقر اعمًٚمٛملم ،سمؾ ٓ طمرُم٦م قمٜمدهؿ
ظم٤مص٦م ٕضطم٦م إوًمٞم٤مء اًمٙمرام – قمٚمٞمٝمؿ اًمرمح٦م واًمروقان – سمؾ يريدون
إه٤مٟمتٝم٤م ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا وهيتٛمقن سم٢مقمداُمٝم٤م ودوؾمٝم٤م سم٠مي طمٞمٚم٦م اٙمٜمٝمؿ ،قمٜمدهؿ حيقل
طمجرا يمام ُم٤مت يمح٤مل أٟمٗمًٝمؿ ذم طمٞم٤مهتؿ ٓ ،يًٛمع وٓ يٌٍم وٓ يٖمٜمل
اإلٟمً٤من
ً
قمٜمؽ ؿمٞم ًئ٤مُ ،مع أن أضطم٦م إوًمٞم٤مء وىمٌقر إوًمٞم٤مء وىمٌقر قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم شمًتحؼ
اًمتٙمريؿ ويٛمتٜمع شمقهٞمٜمٝم٤م طمتك أن اًمٕمٚمامء ىم٤مًمقا :ووع اًم٘مدم قمغم اًم٘مؼم ُم١مصمؿ ٕن
ؾم٘مػ اًم٘مؼم طمؼ ًمٚمٛمٞم٧م.
ذم "اًم٘مٜمٞم٦م" قمـ اإلُم٤مم اًمٕمالء اًمؽميمامين« :ي٠مصمؿ سمقطء اًم٘مٌقر ٕن ؾم٘مػ اًم٘مؼم
طمؼ اعمٞم٧مش طمتك أن حمٛمدً ا رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ًمق أن شمراب
( )2

ؼما ُمـ
ٟمٕمٚمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أص٤مب ىمؼم ُمًٚمؿ وم٤مح مجٞمع اًم٘مؼم ً٤م
ُمًٙم وقمٜم ً
ـمٞم٥م اجلٜم٦م ،وًمق أٟمف صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ووع ىمدُمف قمغم صدر ُمًٚمؿ
ووضمٝمف ورأؾمف وقمٞمٜمٞمف ًمٜمٕمؿ واومتخر سمٚمذشمف وٟمٕمٛمتف وراطمتف وسمريمتف ًمٙمـ ُمع ذًمؽ
اعم٘م٤مم اجلٚمٞمؾ ي٘مقل حمٛمد رؾمقل اهلل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿٕ« :ن أُمٌم قمغم
مجرة أو ؾمٞمػ أطم٥م إزم ُمـ أن أُمٌم قمغم ىمؼم ُمًٚمؿش  .رواه اسمـ ُم٤مضمف سمًٜمد ضمٞمد
( )3

) (1اهلداي٦م :يمت٤مب اًمقىمػ]618/ 2[ ،
) (2اًمٗمت٤موى اًم٘مٜمٞم٦م :يمت٤مب اًمٙمراهٞم٦م وآؾمتحً٤من[ ،ص]167/
) (3أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف رم ؾمٜمٜمف ،وًمٗمٔمفٕ « :ن أُمٌم قمغم مجرة أو ؾمٞمػ أو أظمّمػ ٟمٕمكم
سمرضمكم أطم٥م إزم ُمـ أن أُمٌم قمغم ىمؼم ُمًٚمؿش ،يمت٤مب اجلٜم٤مئز ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ
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قمـ قم٘مٌ٦م سمـ قم٤مُمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف.
وايمقهوزمقي :حي٤موًمقن أن شمٌٜمك أسمٜمٞم٦م قمغم ىمٌقر اعمًٚمٛملم سمحٞمٚم٦م وأن يٛمٌم قمٚمٞمف
اًمٜم٤مس ،وأن ي٘مقو٤م طم٤مضم٤مهتؿ ُمـ اًمٖم٤مئط واًمٌقل ،وأن يدوؾمٝم٤م اًمٙمٜم٤مؾمقن
طم٤مُمٚملم ؾمالهلؿ،ع:
اگر ايں ست پسىذ تُ وصيبت بب دا
إن يمٜم٧م حت٥م هذا ومٚمٞمٙمـ ٟمّمٞمٌؽ.
وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ ،وإذ ىمد أظمذت اعمً٠مًم٦م طمٔمٝم٤م ُمـ
اًمٌٞم٤من ومٚمٜمٙمػ قمٜم٤من اًم٘مٚمؿ ،طم٤مُمديـ هلل – ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم – قمغم ُم٤م قمٚمؿ وصغم اهلل
قمغم ؾمٞمدٟم٤م وُمقٟٓم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف وؾمٚمؿ آُملم ،واهلل – ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم –
أقمٚمؿ وقمٚمٛمف – ضمؾ جمده – أشمؿ وطمٙمٛمف – قمز ؿم٠مٟمف  -أطمٙمؿ.
يمتٌف :قمٌده اعمذٟم٥م أمحد رضو ايمػميؾقي -قمٗمل قمٜمف-
سمٛمحٛمد اعمّمٓمٗمك اًمٜمٌل إُمل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.
ن

اعمٌم قمغم اًم٘مٌقر واجلٚمقس قمٚمٞمٝم٤م ،اًمرىمؿ ،]499/ 1[ 1567 /ذم اًمزوائد إؾمٜم٤مده
صحٞمحٕ .ن حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ ؿمٞمخ اسمـ ُم٤مضم٦م وصم٘مف أسمق طم٤مشمؿ واًمٜمً٤مئل واسمـ طمٌ٤من.
وسم٤مىمل رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد قمغم ذط اًمِمٞمخلم.
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[سمصديؼوت]
()1

إن هذا هلق احلؼ واحلؼ سم٤مٓشمٌ٤مع أطمؼ .حمؿد ؽمؾطون.

( )2

يمؾ ُم٤م سملم ذم هذه "اًمرؾم٤مًم٦م" ومٝمق ُمٓمـ٤مسمؼ ٕطمٙمـ٤مم اًمنمـيٕم٦م واًمًـٚمػ

اًمّم٤محللم يٚمزم اعمًٚمٛملم اًمتٛمًؽ سمجٛمٚمتف – ،ضمزى اعم١مًمػ اًمٕمالم ظمػم اجلـزاء،
وضمٕمٚمف ُم٘مٌقًٓ قمٜمد اخلـقاص واًمٕمـقام – وٓ طمرُمٜمـل ُمــ اًمثـقاب ،واًمّمـالة
واًمًالم قمغم ظمػم إٟم٤مم وآًمف وأصح٤مسمف اًمٙمرام.
اعمذٟم٥م اعمدقمق حمؿد فمبد الل – قمٗمل قمٜمف –
( )3اعمً٤مئؾ اعمٜمدرضم٦م سم٠مقمغم اًمّمحٞمٗم٦م اًمتل طمرره٤م قمٚمامء اًمديـ ،وىمرره٤م ومْمالء
أُم٦م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وآًمـف وأصـح٤مسمف وؾمـٚمؿ ،يمٚمٝمـ٤م طمـؼ
وصقابُ ،مـ ارشم٤مب ومٞمٝم٤م ُمردود ووم٤مؾمؼ.
اًمٕمٌد اًمْمٕمٞمػ اًمراضمل إمم رمح٦م اًمٚمٓمٞمػ حمؿد كعقؿ زمشرووري – قمٗمـك اهلل
قمٜمف وقمـ واًمديف واعم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت – آُملم صمؿ آُملم.
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زمسؿ الل ايمرمحـ ايمرضمقؿ
وُمًٚمام قمغم رؾمقًمف ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف وأصح٤مسمف وأوًمٞم٤مء أُمتف
طم٤مُمدً ا وُمّمٚم ًٞم٤م
ً
وُمتٌٕمٞمٝمؿ أمجٕملم.
ُم٤م طمرره ُمقٟٓم٤م اعمجٞم٥م اًمٚمٌٞم٥م ،ضم٤مُمع اعمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل ،طمالل ُمٝمامت
اًمٗمروع وإصقل ،اعمقًمقي حمؿد فمؿر ايمديـ احلـػل ايمؼودري – ضمزاه اهلل شمٕم٤ممم
ظمػم اجلزاء – يمٚمف طمؼ وصقاب ،واجلقاب ٓ يٕمدًمف ضمقاب ،وهق ُمريض قمٜمد
أوزم إًمٌ٤مب.
ٓ حيؾ ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل ٟمٌش اًم٘مٌقر وشمًقيتٝم٤م سم٤مٕرض ،طم٘مؼ هذا إُمر
ُمقٟٓم٤م اعمجٞم٥م قمغم أطمًـ ـمريؼ ،ومل يٖم٤مدر هٜمٞم٦م قمـ حت٘مٞمؼ ،ورومع مجٞمع
اقمؽماو٤مت اعمٕمؽمولم سم٠مؾمٚمقب ضمٞمد ،ويمِمػ يمؾ ؿمٌٝم٤مت اعمٜمٙمريـ.
صمؿ اًمتحرير اعمٜمػم يم٤مًمِمٛمس ًمٚمٗم٤موؾ اًمٙم٤مُمؾ ،اًمٕم٤ممل اًمٕم٤مُمؾ ،حم٘مؼ اًمٕمٚمقم
اًمٕم٘مٚمٞم٦مُ ،مدىمؼ اًمٗمٜمقن اًمٜم٘مٚمٞم٦م ،ىم٤مًمع أصقل اعمٌتدقملم ،ىم٤مُمع أوه٤مم اًمٜمجديلم،
طم٤مُمل اًمًٜمـُ ،م٤مطمل اًمٗمتـ ،جمدد اعم٤مئ٦م احل٤مضة ،طمج٦م اهلل اًم٘م٤مهرةُ ،مقٟٓم٤م احل٤مج
أمحد رضو طمون – أدام اهلل شمٕم٤ممم ومٞمقو٤مهتؿ – قم٤مد قمغم اعمٜمٙمريـ ص٤مقم٘م٦م ،وُمزق
أُمرا يتجِمؿ
حترير رؾمقد ايمؽـؽقهل اعمِمحقن سم٤مًمتزوير يمؾ ممزق ،ومل يؽمك ً
اًمٙمت٤مسم٦م ومٞمف أطمد ،ومٚمؿ ير اًمٗم٘مػم اًمتٓمقيؾ ُمٜم٤مؾم ًٌ٤م هلذا شمقظمك آظمتّم٤مر.
ٓ يٜمٙمر هذه اًمٗمت٤موى أطمد همػم اًمٗمرق اًمٜمجدي٦م ،اًمقه٤مسمٞم٦م ،اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م،
اهلٜمدي٦م ،اإلؾمح٤مىمٞم٦م ،اًمرؿمٞمدي٦م ،اًمٙمٜمٙمقهٞم٦م واًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م – ظمذهلؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم
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اًمدٟمٞم٤م وأظمرة – يٚمزم أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م جم٤مٟمٌ٦م ه١مٓء اًمدضم٤مضمٚم٦م اًمذيـ
ؿمٕم٤مرهؿ اإلوالل واًمٌٓم٤مًم٦م وشمرك اًمتًٚمٞمؿ وُمٙم٤معمتٝمؿ  -واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ
سم٤مًمّمقاب وإًمٞمف اعمرضمع واعمآب –
طمرره اًمراضمل إمم ًمٓمػ رسمف اًم٘مقي قمٌد اًمٜمٌل إُمل ايمسقد ضمقدر ؾموه
ايمؼودري احلـػل – دم٤موز اهلل شمٕم٤ممم قمـ ذٟمٌف اجلكم واخلٗمل وطمٗمظ ُمـ ُمقضمٌ٤مت
اًمٙمل واًمٖمل سمحرُم٦م اًمٜمٌل اهل٤مؿمٛمل إُمل صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وقمغم آًمف وأصح٤مسمف
وؾمٚمؿ –
اعمتقـمـ بکچٍ بٍُج اعمٕمروف سمـ« پير بٍر َاال ش ٟمزيؾ سمقُمٌ٤مئل.
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زمسؿ الل ايمرمحـ ايمرضمقؿ
وسمٍما ذم احلٞم٤مة وسمٕمد اعمامت،
قمٚمام وؾمٛم ًٕم٤م
احلٛمد هلل اًمذي رزق اإلٟمً٤من ً
ً
ًمزوار ويًٛمٕمقن إصقات واًمّمالة واًمًالم إا٤من إيمٛمالن
وم٤معمقشمك يٕمرومقن ا َّ
قمغم ُمـ هداٟم٤م إمم اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ،ووىم٤مٟم٤م هب٤م ُمـ ٟم٤مر اجلحٞمؿ ،اًمتل أقمدت
ًمٚمٙم٤مومريـ واعم٤مرديـ ُمـ اًمٜمٞم٤مذة واعمٙمذسملم ًمرب اًمٕم٤معملم ،واعمٗمْمٚملم ًمٚمِمٞمٓم٤من
اًمٚمٕملم قمغم أقمٚمؿ إوًملم وأظمريـ صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف واسمٜمف
وطمزسمف أمجٕملم وقمٚمٞمٜم٤م هبؿ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم وسمٕمد!
ومٚمام رأي٧م ضمقاب ٟم٤مس اًمديـ اعمتلم ُمقٟٓم٤م اعمقًمقي حمؿد فمؿر ايمديـ
وضمدشمف ُمقاوم ً٘م٤م ًمٚمًٜم٦م داوم ًٕم٤م ًمٚمٗمتٜم٦م ،وٟمٔمرت حترير اعمقًمقي رؾمقد أمحد ايمؽـؽقهل
ومام هق اإلوالل ُمٌلم ،وهتؽ حلرُم٦م اعم١مُمٜملم ،وُم٤م ر َّد سمف قمٚمٞمف ظم٤مشمؿ اعمح٘م٘ملم،
قمٛمدة اعمدىم٘ملم ،قم٤ممل أهؾ اًمًٜم٦م ،جمدد اعم٤مئ٦م احل٤مضة ،ؾمٞمدي وُمرؿمدي ويمٜمزي
وذظمري اًمٞمقُمل وهمدي ُمقٟٓم٤م اعمقًمقي حمؿد أمحد رضو طمون – أيده اهلل اًمقاه٥م
سم٤مًمٗمٞمض واعمقاه٥م – ومال أضمد ًمً٤مٟمً٤م ًمٚمثٜم٤مء قمٚمٞمف همػم أن أىمقل ٓ :ؿمؽ أٟمف اًمّمدق
اًمٍماح ،واحلؼ اًم٘مراح – ومجزاهؿ اهلل ظمػم اجلزاء قمـ اإلؾمالم واعمًٚمٛملم سمحرُم٦م
ؾمٞمد اعمرؾمٚملم صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ – واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب ،وقمٜمده أم
اًمٙمت٤مب.
ىم٤مًمف :سمٗمٛمف ورىمٛمف سم٘مٚمٛمف حمٛمد اعمدقمق زمظػر ايمديـ اظمحؿدي اًمًٜمل احلٜمٗمل
اًم٘م٤مدري اًمؼميم٤ميت اًمروقي اعمٞمحروي اًمٌٝم٤مري اًمٕمٔمٞمؿ آسم٤مدي.
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 -24نٔتَا ُ ايضٖنٜا٠
 - 31بَا

قٜذِسُ نِ ُٜ ِِٜع َِٔٔ ٢ٜٛايضٖنٜاَٚ ٔ٠ايصٖذَ ٜقَََِٔٚ ،ٔ١

أِ ٜع ٢ٜٛػَاٟ٠
 - 49بَا

ق ٢ٍِٜٛايً ٘ٔ ٤تَعَايَٚ﴿ :٢ٜؾٔ ٞايشٚقٜا ٔ َٚايٞػَاسَٔ٢نيَ

َٚؾٔ ٞطَبٔ ٢ٌٝايً﴾ٔ٘٤
 - 43بَا

صَنٜا ٔ٠ايَٞبكٜش٢

 - 51بَا

ظ ٜأٜئ١
ائاطِتٔ ِعؿٜافٔ عَِٔ ايِ َُٞ

 - 66بَا

ؾٔ ٞايشٚنٜاص ٢ايٞدُُُعُ

 - 77بَا

صَذَ ٜق ٔ١ائ ٞؿٞٛش ٢عًَ ٢ٜايٞشُشَٚ ٚايًَُُِٛٝٞىٔ
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 نٔتَا ُ ايضٖنٜا٠ - 31بَا

قٜذِسُ نِ ُٜ ِِٜع َِٔٔ ٢ٜٛايضٖنٜاَٚ ٔ٠ايصٖذَ ٜقٜ َََِٔٚ ،ٔ١أ ِع٢ٜٛ
ػَاٟ٠

 - 1446سَذٖثََٓا ٜأسَُِذُ بُِٔ ُُْٜٛعَ :سَذٖثََٓا أٜبُ ٛػَٔٗا ٕ ،عَِٔ
ص ٜ١بِٔٓتٔ طٔري ،َٜٔ٢عَِٔ أ ّٚٝعَ ٜ١ٖٝٔٛسَضَٔٞ
سؿَ ٞ
خَائذٕ ايٞشَزٖا ،ٔ٤عَِٔ َ
اي  ًُ٘٤عََِٓٗا قٜايٜتِ :بُعٔحَ ٢إيُْ ٢ٜظََِٝب ٜ١ا ٞيأِْٜصَاس ٔ١ٜٖ٢بٔؼَاٜ ،ٕ٠ؾأِ ٜسطًَٜتِ
ؼ ٜ١سَضٔ َٞاي  ًُ٘٤عََِٓٗا ََِٔٓٗاٜ ،ؾكٜاٍَ ايٖٓبٔ ٗٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًَِٔ٘ٝ ٜ
إ٢ي ٢ٜعَاَ ٔ٥
ٜ ،# ْ٤ٞؾكًٞٝتُ :يٜا٢ ،إي٤ا ََا أِ ٜسطًَٜتِ ٔب٘ٔ ُْظََِٝبٝ١
َٚطًَ$ :َِ٤عِٔٓذَن ِِٝػَ ِ
"َِٔٔ َرئو ٜايؼٖاٜ ،"ٔ٠ؾكٜاٍََٖ$ :اتٜٔ ،ؾكٜذِ بًَٜػَتِ

ََشًَٔٗ٤ا)1 ( .#

ومقيمف(خ)ٜ َََِٔٚ :أعِ ٢ٜٛػَا....ٟ٠اخل.
ذيمرا أو أٟمثك ،سم٤مقمتٌ٤مره ذيمر
(ايمشقخ إزهرى):اًمِم٤مة يٓمٚمؼ قمغم واطمد اًمٖمٜمؿ ً
ؽ ا َّيمشوةِ" يمام هٜم٤م وذم ٟمًخ٦م " ِم ْـ سمِ ْؾ َ
اؾمؿ اإلؿم٤مرة وم٘مٞمؾ " ِم ْـ َذيمِ َ
ؽ
َّايمش ِوة"سم٤مقمتٌ٤مره٤م أٟمثك.

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى)194/1( ،
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 -بَا

صَنٜا ٔ٠ايٞبَكٜش٢

َٚقٜاٍَ ٜأبُ ٛسَُُِٝذٕ :قٜاٍَ ايٖٓٔب ٗٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَٜ $ :َِ٤يأٜعِش٢ؾََ ،ٖٜٔا دَا َ٤ايًَ٘٤
سَدٌُْ بٔبَكٜشَ ٕ٠يَٜٗا خَُٛاسَُْٜٚ .#كٜاٍُ :دَُ٪اسْ .تَذِأٜسَُٕٚ
تَذِأٜسُ ايٞبَكٜشَ.ٝ٠

()1

تَشِؾٜعُ َٕٛأٜصَِٛاتَه ِِٝنَُٜا

( )2

ومقيمف(خ) :بَا

صَنٜا ٔ٠ايٞبَكٜش....٢اخل

أيْم٤م ،وي٘م٤مل هل٤م :سم٤مىمر إذا
(ايمشقخ إزهرى):اًمٌ٘مر مجع سم٘مرة وهق اًمٌ٤مىمر ً
أيْم٤م اؾمؿ ًمٚمجٛمع يم٤مًمٙمٚمٞم٥م واًمٕمٌٞمد واًم ٌَٞمْ ُ٘مقر
يم٤مٟم٧م مج٤مقم٦م ُمع اًمرقم٤مة واًمٌ٘مػم ً
ُمثٚمف .وذم اعمحٙمؿ :اًمٌ٘مرة ُمـ إهكم واًمقطمٌم شمٙمقن ًمٚمٛمذيمر واعم١مٟم٨م ،واجلٛمع
وأز ُُمـ وم٠مُم٤م سم٤مىمر وسم٘مػم وسم٤مىمقرة وم٠مؾمامء ًمٚمجٛمع ،.وذم
يمز َُمـ ْ
سم٘مر ومجع اًمٌ٘مر أسم ُ٘مر َ
"يمت٤مب اًمقطمقش" هلِم٤مم اًمٙمرٟمٌ٤مئل :ي٘م٤مل ًمألٟمثك ُمـ سم٘مر اًمقطمش سم٘مرة وٟمٕمج٦م
و َُم َٝم٤مة ،وىمد ي٘م٤مل ذم اًمِمٕمر ًمٚمٌ٘مرة صمقرة ،ومل جيلء ذم اًمٙمالم واًمٌ٤مىمرة مجع سم٘مرة
واًمٌ٘مػم ٓ واطمد ًمف .وذم اًمّمح٤مح :واجلٛمع اًمٌ٘مرات .وذم اعمٖمرب ًمٚمٛمٓمرزي:
واًمٌ٤مىمقر واًمٌٞم٘مقر وإ ُسم٘مقر اًمٌ٘مر ويمذا اًمٌ٤مىمقرة.
ومقيمف(خ)َ :زموب َزىمَوةِ ايمْبَ َؼ ِر....اًمخ
(ايمشقخ إزهرى):وم٢من ىمٚم٧م :مل يذيمر اًمٌخ٤مري يمٞمٗمٞم٦م زيم٤مة اًمٌ٘مر ،وإٟمام ذيمر ُم٤م
يدل قمغم وضمقهب٤م وم٘مط ومؾً :ىم٤مل اًمٜمقوي احلدي٨م اًمذي ذيمره اًمٌخ٤مري «أصح

)[ (1اًمٜمحؾ]53 :
) (2صحٞمح اًمٌخ٤مرى)196/1( ،
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إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم زيم٤مة اًمٌ٘مرش ( )  ،ومل يذيمر اًمٌخ٤مري ذم ذًمؽ ؿمٞم ًئ٤م وأراه مل
يّمح قمٜمده ذم ذًمؽ طمدي٨م ىمٚم٧م :روى أسمق قمكم اًمٓمقد واًمؽمُمذي قمـ ُمٕم٤مذ:
«زمعثـل ايمـبل ^ إلم ايمقؿـ وأمرين أن آطمذ مـ أرزمعكم زمؼرة مسـي ،ومـ ىمؾ شمالشمكم
زمؼرة سمبق ًعو» وطمًٜمف اًمؽمُمذي ( ) ورواه احل٤ميمؿ وىم٤مل :صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم،
أيْم٤م ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم قمـ يمت٤مب اًمٜمٌل ^
ومل خيرضم٤مه ،وروى احل٤ميمؿ ً

«ودم ىمؾ أرزمعكم زموومقرة زمؼرة».

( )

واظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم زيم٤مة اًمٌ٘مر واعمِمٝمقر قمـ أي طمٜمٞمٗم٦م ًمٞمس ذم أىمؾ ُمـ
صمالصملم ُمـ اًمٌ٘مر صدىم٦م .وذم "يمت٤مب أصم٤مر" ًمإلُم٤مم حمٛمد -رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف-
حمٛمد ،ىم٤مل :أظمؼمٟم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ،قمـ مح٤مد ،قمـ إسمراهٞمؿ ىم٤ملً :مٞمس ذم أىمؾ ُمـ صمالصملم

) (1ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ []65/ 7
) (2أظمرضمف اًمؽمُمذى رم ؾمٜمٜمف ،وًمٗمٔمف «سمٕمثٜمل اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ إمم اًمٞمٛمـ وم٠مُمرين أن
آظمذ ُمـ يمؾ صمالصملم سم٘مرة شمٌٞمٕم٤م أو شمٌٞمٕم٦م وُمـ يمؾ أرسمٕملم ُمًٜم٦م وُمـ يمؾ طم٤ممل ديٜم٤مرا أو قمدًمف
ُمٕم٤مومرش،يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم زيم٤مة اًمٌ٘مر ،اًمرىمؿ ]20/ 3[623 /ىم٤مل أسمق قمٞمًك هذا
طمدي٨م طمًـ وروى سمٕمْمٝمؿ هذا احلدي٨م قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ إقمٛمش قمـ أي وائؾ قمـ
ُمنوق أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ سمٕم٨م ُمٕم٤مذا إمم اًمٞمٛمـ وم٠مُمره أن ي٠مظمذ وهذا أصح.
واحل٤ميمؿ رم اعمًتدرك ،اًمرىمؿ.]555/ 1[1449 /
) (3أظمرضمف احل٤ميمؿ رم اعمًتدرك ،يمت٤مب اًمزيم٤مة]552/ 1[1447 ،
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ُمـ اًمٌ٘مر رء ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م صمالصملم ُمـ اًمٌ٘مر ومٗمٞمٝم٤م شمٌٞمع أو شمٌٞمٕم٦م إمم أرسمٕملم ،وم٢مذا
يم٤مٟم٧م أرسمٕملم ومٗمٞمٝم٤م – ُُم ًِـ -أو ُُم ًِ َّ ٌٜم٦م ،صمؿ ُم٤م زاد ومٌحً٤مب ذًمؽ .ىم٤مل حمٛمد:
( )1

وهبذا يمٚمف يم٤من ي٠مظمذ أسمق طمٜمٞمٗم٦م ،وأُم٤م ذم ىمقًمٜم٤م :ومٚمٞمس ذم اًمزي٤مدة قمغم إرسمٕملم
رء طمتك شمٌٚمغ اًمٌ٘مر ؾمتلم ،وم٢مذا سمٚمٖم٧م ؾمتلم يم٤من ومٞمٝم٤م شمٌٞمٕم٤من أو شمٌٞمٕمت٤من واًمتٌٞمع
-اجلذع احلقزم -واعمًٜم٦م اًمثٜمٞم٦م ومّم٤مقمدً ا.

 - 3بَا

( )2

ق ٢ٍِٜٛايً ٔ٘٤تَعَايَٚ :٢ٜؾٔ ٞايشٚقٜا ٔ َٚايٞػَاسَٔ٢نيَ َٚؾٔٞ
طَبٔ ٢ٌٝائً٘٤

( )3

 - 1468سَذٖثََٓا أٜبُ ٛايََُٝٞإ :٢أٜخِبَشََْا ػُعَِٝبْ :سَذٖثََٓا أٜبُ ٛايضَْٚادٔ،
عَِٔ ا ٞيأٜعِشَز ،٢عَِٔ أٜبُٖٔ ٞشَِٜشَ ٜ٠سَضٔ َٞاي  ًُ٘٤عَ ُِٓ٘ قٜاٍَ :أََٜشَ َسطٍُُٛ
اي  ًٔ٘٤صًَ ٢٤اي  ًُ٘٤عًََٚ ِٔ٘ٝ ٜطًَ َِ٤بٔايصٖذَ ٜقٜ ،ٔ١ؾكَََٔٓ :ٌَٝعَ ابُِٔ دَُٔ،٣ٌٝ
َٚخَائذُ بُِٔ ايَٛ ٞئٝذَٔٚ ،عَبٖاغُ بُِٔ عَبِذٔ ائً٤ُُٛ ٞبٜٔ ،ؾكٜاٍَ ايٖٓبٔٗٞ
صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٔ٘ٝ ٜطًَََ$ :َِ٤ا ِٓ َٜكُِٔ ابُِٔ دَُٔ٢ ٣ٌٝإي٤ا أ ُْٖٜ٘نٜإَ ؾٜكٔريّا
ؾٜ ٜأغَٓٞا ُٙايًَ َٚ ُ٘٤سطُٝ ٛيَُ٘ٚ ،أَٖٜا خَائذْٜ :ؾإْٖ٢هَ ِِٝتع ًَُُٕٛٔٞخَائذّا ،قٜذِ
اسِتَبَعَ أٜدِسَاعَُ٘ َٚأٜعِتُذَ ُٙؾٔ ٞطَبٔ ٢ٌٝاي َٚ ،ًٔ٘٤أَٖٜا ايٞعَبٖاغُ بُِٔ عَبِذٔ
) (1اًمتٌٞمع :اًمٗمحؾ ُمـ وًمد اًمٌ٘مرٟٕ ،مف يتٌع أُمف ،وىمٞمؾ :هق شمٌٞمع أول ؾمٜم٦م ،وإٟمثك شمٌٞمٕم٦م-
راضمع ًمً٤من اًمٕمرب ُم٤مدة(شمٌع) []417/ 1
) (2يمت٤مب أصم٤مر :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب زيم٤مة اًمٌ٘مر ،اًمرىمؿ]348-347/1[ 322/
)[ (3اًمتقسم٦م]60 :
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ائً٤ُُٛ ٞبٔ :ؾٜعَِٗ َسطُ ٢ٍٛاي  ًٔ٘٤صًَ ٢٤اي  ًُ٘٤عًََٚ ِٔ٘ٝ ٜطًَ ،َِ٤ؾ َٞ٢ٜٗعًَِٔ٘ٝ ٜ
صَذَ ٜقََٔٚ ٠١جًَِٗٝا ََعََٗا .#تَابَ َعُ٘ ابُِٔ أٜبٔ ٞايضَْٚادٔ ،عَِٔ أٜبَٔٚ ،ٔ٘ٝقٜاٍَ
ابُِٔ ٢إطِشَامَ ،عَِٔ أٜبٔ ٞايضَْٚادٔ َٖٞٔ$ :عًَََٔٚ ِٔ٘ٝ ٜجًَِٗٝا ََعََٗاَٚ .#قٜاٍَ
ابُِٔ دُشَ ِٜر :٣سُذٚثِتُ عَٔ ٢ا ٞيأٜعِشَز:٢

بُٔٔجِ ًٔ٘ٔ)1 ( .

اًمراوي :أسمق هريرة رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف .
ومقيمف(خ)ََ :ا َِٜٓكُِٔ ابُِٔ دَُٔ....٣ٌٝاخل.
(ايمشقخ إزهرى) «سمٙمن اًم٘م٤مف وومتحٝم٤م ،أيُ :م٤م يٜمٙمر أي ٓ يٜمٌٖمل أن يٛمٜمع
وم٘مػما وم٠مهمٜم٤مه اهلل ورؾمقًمف .إذ ًمٞمس هذا ضمزاء اًمٜمٕمٛم٦م ،وىم٤مل اسمـ
اًمزيم٤مة ،وىمد يم٤من ً
اعمٝمٚم٥م :يم٤من اسمـ مجٞمؾ ُمٜم٤موم ً٘م٤م ومٛمٜمع اًمزيم٤مة ،وم٤مؾمتت٤مسمف اهلل شمٕم٤ممم سم٘مقًمف﴿ :إ٢ي٤ا إِٜٔ
ٜأغَٓٞاُُِٖ ايًَ َٚ ُ٘٤سطُٛي َِٔٔ ُ٘ٝؾٜطًِٔ٘ٔ ؾٜإَٜ ِٕ٢تُٛبُٛا َٜو ٝخَِٝشّا ي ﴾ُِِٜٗوم٘م٤مل :اؾمتت٤مسمٜمل
( )2

ري ومت٤مب وصٚمح٧م طم٤مًمف ،اٟمتٝمك .وومٞمف شم٠ميمٞمد اعمدح سمام يِمٌف اًمذم ٟٕ:مف إذ مل يٙمـ
ًمف قمذر إٓ ُم٤م ذيمر ُمـ أن اهلل أهمٜم٤مه ومال قمذر ًمف.
ومقيمفَٚ :أَٖٜا خَائذْ.
ىم٤مل اخلٓم٤مي :ىمّم٦م ظم٤مًمد شم١مول قمغم وضمقه:
أحدها  :أكف ؿد اظتذر خلافد وداؾع ظـف بلكف احتبس يف شبقؾ اهلل تؼر ًبا إفقف،

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى)198/1( ،
)[ (2اًمتقسم٦م]74 :
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وذفؽ ؽر واجب ظؾقف ،ؾؽقػ جيقز ظؾقف مـع افقاجب؟.
وثاىوها :أن خافدً ا ضقفب بافزــاة ظــ أثـامن إدرع ،ظـذ معــك أهنـا ـاكـت
حبسـا يف شـبقؾ
ظـده فؾتجارة ،ؾلخز افـبل ^ أكف ٓ زـاة ظؾقـف ؾقفـا إذ جعؾفـا ً
اهلل.
وثالثها :أٟمف ىمد أضم٤مز ًمف أن حيتً٥م سمام طمًٌف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمـ اًمّمدىم٦م اًمتل
أُمر سم٘مٌْمٝم٤م ُمٜمف ،وذًمؽ ٕن أطمد إصٜم٤مف :ؾمٌٞمؾ اهلل ،وهؿ اعمج٤مهدون،
اضمتَبَ َسش أي :طمٌس «أدرافمف» مجع:
ومٍمومٝم٤م ذم احل٤مل يمٍمومٝم٤م ذم اعمآل .ومقيمفَ « :ومدْ ْ
درع وومقيمف« :وأفمبده» سمْمؿ اًمٌ٤مء اعمقطمدة :مجع قمٌد ،طمٙم٤مه قمٞم٤مض ،واعمِمٝمقر:
اقمتده ،سمْمؿ اًمت٤مء اعمثٜم٤مة ُمـ ومقق ،مجعَ :قمتَد سمٗمتحتلم .ووىمع ذم رواي٦م ُمًٚمؿ:
أيْم٤م مجعَ :قمتَد .ىمٞمؾ :هق ُم٤م يٕمده اًمرضمؾ ُمـ اًمدواب واًمًالح،
اقمت٤مده ،وهق ً
وىمٞمؾ :اخلٞمؾ ظم٤مص٦م ،ي٘م٤مل :ومرس قمتٞمد أي :صٚم٥م أو ُمٕمد ًمٚمريمقب أو هيع
اًمقصمقب.
ومقيمف« :وأمو ايمعبوس زمـ فمبد اظمطؾى» وم٠مظمؼم قمٜمف ^ أٟمف قمٛمف ،وقمؿ اًمرضمـؾ
صٜمق أسمٞمف ،و قمـ احلٙمؿ سمـ قمتٌ٦م :أن اًمٜمٌل ^ سمٕم٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب،
عنـ

رضـ ا تاـا

ُ ،مّمد ًىم٤م ،ومِمٙم٤مه اًمٕمٌ٤مس إمم اًمٜمٌل ^  ،وىم٤مل ي٤م اسمـ اخلٓم٤مب :أُم٤م قمٚمٛمـ٧م أن

قمؿ اًمرضمؾ صٜمق إب؟ وأٟم٤م اؾمتًٚمٗمٜم٤م زيم٤مشمف قم٤مم إول؟ وُمٕمٜمـك :صـٜمق أسمٞمـف:
أصٚمف وأصؾ أسمٞمف واطمد ،وأصؾ ذًمؽ أن ـمٚمع اًمٜمخالت ُمـ قمرق واطمد .ومقيمرف:
«همفل فمؾقف صدومي» ُمٕمٜم٤مه :هل صدىم٦م صم٤مسمت٦م قمٚمٞمف ؾمٞمتّمدق هب٤م وُمثٚمٝم٤م ُمٕمٝمـ٤م ،أي:

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

321

ويتّمدق ُمثؾ هذه اًمّمدىم٦م ُمٕمٝم٤م يمر ًُم٤م ُمٜمف ،إذ ٓ اُمتٜم٤مع ُمٜمف وٓ سمخؾ ومٞمف ،وىمٞمؾ:
ُمٕمٜم٤مه وم٠مُمقاًمف هك يم٤مًمّمدىم٦م قمٚمٞمفٟٕ ،مف اؾمتدان ذم ُمٗم٤مداة ٟمٗمًف ،وقم٘مٞمـؾ ،ومّمـ٤مر
ُمـ اًمٖم٤مرُملم اًمذيـ ٓ شمٚمزُمٝمؿ اًمزيم٤مة ،وىمٞمؾ :إن اًم٘مّم٦م ضمرت ذم صدىم٦م اًمتٓمـقع
ومال إؿمٙم٤مل قمٚمٞمفً ،مٙمٜمف ظمالف اعمِمٝمقر وُم٤م قمٚمٞمف اًمرواي٤متش( ).
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ظ ٜأٜئ١
ائاطِتٔ ِعؿٜافٔ عَِٔ ايِ َُٞ

اًمراوي :طمٙمٞمؿ سمـ طمزام ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف.
  ٚسَذٖثََٓا عَبِذَإُ :أٜخِبَ َشَْا عَبِذُ ايً :ٔ٘٤أٜخِبَ َشَْا ُُْٜٛعُ ،عَِٔ ايضِٖٗش،ٟٚ٢ض َٞايً ُ٘٤عَِٓ ُ٘
عَِٔ عُشِ ٜ٠َٚبِٔ ٢اي ٗضبَِٝشَٚ ،٢طَعٔٝذٔ بِٔ ٢ايُُٞظَٖٝبٔ :أ ٖٕٜسَهٔ َِٝبَِٔ سٔضَاّ ٣سَ ٔ
قٜاٍَ :طَأٜيٞتُ َسطُ ٍَٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤ؾٜ ٜأعِٜٛأْ ،ٞثُِٖ طَأٜيٞتُُ٘ ؾٜ ٜأعِٜٛأْ،ٞ
ثُِٖ طَأٜيٞتُُ٘ ؾٜ ٜأعِٜٛأْ ،ٞثُِٖ قٜاٍََٜ$ :ا سَهٔ ،ُِٝإَٖ ٖٕ٢زَا ايَُٞاٍَ خَطٔشَ  ٠سًُ ،٠ َٛٞؾَُِٜٔ
أٜخَزَ ُٙبٔظَدَاَْ ٔ٠َٚؿٞع ٣بُٛس٢ى ٜي ُٜ٘ؾٔ َََِٔٚ ،ٔ٘ٝأٜخَزَ ُٙبٔ٢إػِشَافٔ َْؿٞع ٣يُٜ ِِٜبَاسَى ٞي ُٜ٘ؾٔ،ٔ٘ٝ
نٜاي٤زَٜٔ ٟأٞنَٚ ٌُٝيٜا َٜؼِبَعُ ،ايَٝٞذُ ايٞعًَُٝٞا خَِٝشْ َِٔٔ ايَٝٞذٔ ايظٗؿ .#٢ًٜٞقٜاٍَ سَهٔ :ِْٝؾٜكًٞٝتُ:
شل ،ٚيٜا أٜسِصَأ ٝأٜسَذّا بَعِذَى ٜػَّ٦ِٝا ،سَتٖ ٢أٝؾٜاس٢مَ
َٜا َسطُ ٍَٛايًَٚ ،ٔ٘٤اي٤زٔ ٟبَعَجَو ٜبٔايَ ٞ
ض َٞايً ُ٘٤عَُِٓ٘ ِ َٜذعُ ٛسَهُّٔٝا إ٢ي ٢ٜايٞعَٜٛا ٔ٤ؾٞ َٜٝأبَ ٢أَٜ ِٕٜكٞبًَُٜ٘
اي ٗذَِْٝا .ؾٜهٜإَ ٜأبُ ٛبَهٞش ٣سَ ٔ
ٍ
ض َٞايً ُ٘٤عَُِٓ٘ َدعَا ُٙئُٝعِ َُ٘ٝٔٛؾٜ ٜأبَ ٢أَٜ ِٕٜكٞبٌََ َُِٔٓ٘ ػَّ٦ِٝا ،ؾٜكٜا َ
َُِٔٓ٘ ،ثُِٖ إ ٖٕ٢عَُُشَ سَ ٔ
عَُُشُ٢ :إْٝ ٞٚأػِٗ٢ذُنَٜ ِِٝا ََعِؼَشَ ايُُٞظًِٔ ُٔنيَ عًَ ٢ٜسَهٜٔ ،٣ِٝأْٜ ٞٚأعِش٢ضُ عًَ ِٜٔ٘ٝسَكُ٘٤
َِٔٔ َٖزَا ايٜ ٞؿ ،ٔ٤ِٞؾٞ َٜٝأبَ ٢أَٜ ِٕٜأٞخُزَ .ُٙؾَٜ ًِِٜٜشِصَأ ٞسَهٔ ِْٝأٜسَذّا َِٔٔ ايٖٓاغ ٢بَعِذَ َسطُ٢ٍٛ

) (1قمٛمدة اًم٘م٤مري :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم وذم اًمرىم٤مب واًمٖم٤مرُملم وذم ؾمٌٞمؾ اهلل،
اًمرىمؿ.]67،66/ 9[1468/
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تُِّ ٛ
ُؾ)1( .َٞ

ايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤سَتٖ٢
س ُزم ِ
وو ِة َ كْػ ٍ
قر َك يمَ ُف....ايمخ
ومقيمف(خ) :زمِ َسخَ َ
وء :سم٤معمدّ اجلقد واًمٙمرم وذم اًمٗمٕمؾ صمالث ًمٖم٤متَ " :ؾم َخ٤م"
(إزهرى) َّ
ايمسخَ ُ
و"ؾم َخ ْ٧م" ٟمٗمًف ومٝمق "ؾم٤مخٍ " ُمـ سم٤مب قمال ،واًمث٤مٟمٞم٦م "ؾم ِ
خ َل" َي ًْ َخك ُمـ سم٤مب
َ
َ
َ
شمٕم٥م ىم٤مل:
إِ َذا ُم٤م اعمَ٤مء َظم٤م ًَم َٓمٝم٤م ؾم ِ
خ َٞمٜم٤مواًمٗم٤مقمؾ " َؾم٤مخٍ " ُمٜم٘مقص ،واًمث٤مًمث٦م " َؾم ُخ َق" " َي ًْ ُخق"
َ َ
َ ُ
ُمثؾ ىمرب ي٘مرب "ؾم َخ٤مو ًة" ومٝمق "ؾم ِ
خل".
َ َ
َ
( )2
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ؾٔ ٞايشٚنٜاص ٢ايٞدُُُعُ

َٚقٜاٍَ ََائوَٚ ٠ابُِٔ إ٢دِسٜ٢عَ :ايشٚنٜاصُ دٔؾ ُٔٞايٞذَأًٖٖٔ ،ٔ١ٝؾٔ ٞقًٔ٘ٔ ًٜٝٔ
َٚنٜجٔري ٔٙ٢ايٞدُُُعَُٚ ،يِٜٝعَ ايَُٞعِذُٕٔ بٔش٢نٜاصَٚ ،٣قٜذِ قٜاٍَ ايٖٓبٔ ٗٞصًَ٢٤
اي  ًُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤ؾٔ ٞايَُٞعِذٕٔ$ :٢دُبَاسَْٚ ،ؾٔ ٞايشٚنٜاص ٢ايٞدُُُعُ.#
َٜٚأخَزَ عَُُشُ بُِٔ عَبِذٔ ايٞعَضٜ٢ض َِٔٔ ٢ايَُٞعَادٕٔ َِٔٔ ،٢نَٔ ٌٚٝاَ٥تَ٢ِٔٝ
ظَٚ .ٟ١قٜاٍَ ايٞشَظَََُٔ :ا نٜإَ َِٔٔ س٢نٜاص ٣ؾٔ ٞأٜسِض ٢ايٞشَشِ ٔ
خَُِ َ
ؾٜؿٔ ٔ٘ٝايٞدُُُعَََُٚ ،ا نٜإَ َِٔٔ أٜسِض ٢ايظ ٢ًِٞٚؾٜؿٔ ٔ٘ٝايضٖنٜاَٚ ،ٝ٠إِٕ٢
َٚدَذِتَ اي ٜ ً٥ك ٜ١ٜٛؾٔ ٞأٜسِض ٢ايٞعَ ُذ ٚٚؾٜعَشٚؾَٗٞاَٚ ،إ ِٕ٢نٜاَْتِ َِٔٔ
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى)199/1( :
) (2اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم[ :ص ]142
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ايٞعَ ُذ ٚٚؾٜؿَٔٗٝا ايٞدُُُعَُٚ .،قٜاٍَ بَعِضُ ايٖٓاغ :٢ايَُٞعِذُٕٔ س٢نٜاصْ َٔجٌُِ
،ْ٤ٞ
دٔؾ ٢ٔٞايٞذَأًٖٖٔٔ ،ٔ١ٝيأُٜ ُْٖٜ٘كٜاٍُ :أٜسِنٜضَ ايَُٞعِذُٕٔ إ٢رَا خَشَزَ َُِٔٓ٘ ػَ ِ
ٜ ،ْ٤ٞأ ِٚسَٔبضَ س٢بِشّا نٜجٔريّاٜ ،أِٚ
قٔ ٌَٝي :ُٜ٘قٜذِ ُٜكٜاٍُ ئَُِٔ ُٖٔٚبَ ٜيُ٘ ػَ ِ
نٜجُشَ ثََُشُ :ُٙأٜسِنٜضِتَ .ثُِٖ َْاقٜطََ٘ٚ ،قٜاٍَ :يٜا َبأٞغَ أَٜ ِٕٜهٞتَُُُ٘ ؾًٜٜا
َ٪ُٜد َٟٚايٞدُُُعَ.
ٔ
طـَٜ :أخِبَشََْا ََائو ،٠عَِٔ ابِ ٢
 - 1499سَذٖثََٓا عَبِذُ اي  ًٔ٘٤بُِٔ ُ ُٜٛ
ػَٔٗا ٕ ،عَِٔ طَعٔٝذٔ بِٔ ٢ايُُٞظَٖٝبَٔٚ ،عَِٔ أٜبٔ ٞطًَ ٜ١َُ ٜبِٔ ٢عَبِذٔ
اي ٖشسَُِٔ ،٢عَِٔ أٜبُٖٔ ٞشَِٜشَ ٜ٠سَضٔ َٞايً ُ٘٤عَ ُِٓ٘ :أَ ٖٕٜسطُ ٍَٛاي ًٔ٘٤
صًَ ٢٤اي  ًُ٘٤عًََٚ ِٔ٘ٝ ٜطًَ َِ٤قٜاٍَ$ :ايٞعَذَُِا ُ٤دُبَاسَْٚ ،ايٞبِٔ٦شُ دُبَاسْ،
َٚايَُٞعِذُٕٔ دُبَاسَْٚ ،ؾٔ ٞايشٚنٜاص٢

ايٞدُُُعُ)1 ( .#

اًمراوي :أسمق هريرة رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف.
ىم٤مل ذم اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم رىمزت :ايمرمح "رىمزا" مـ زموب ومتؾ :أشمبتف زموٕرض
"همورسمؽز" ،و "اظمرىمز" وزان مسجد مقضع ايمثبقت .و"ايمرىموز" اظمول اظمدهمقن
دم ايوهؾقي ،همعول زمؿعـك مػعقل ىمويمبسوط زمؿعـك اظمبسقط وايمؽتوب زمؿعـك

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى)203/1( :
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اظمؽتقب .ويؼول :هق اظمعدن" ،وأرىمز" ايمرصمؾ "إرىموزا" وصمد "رىموزا".

( )1

اٟمتٝمك.
ومؾً(ايمشقخ إزهرى)ً :مٕمؾ ىمْمٞم٦م شم٘مديٛمف ًمٚمٛمٕمٜمك إول وىمقًمف :ي٘م٤مل :ىمٌؾ
ذيمر اعمٕمٜمك اًمث٤مين اإلؿم٤مرة إمم شمرضمٞمح إول أو يمقٟمف هق اعمراد سم٤مًمريم٤مز يمام أٟمف أؿم٤مر
سم٘مقًمف ي٘م٤مل إمم شمْمٕمٞمػ اعمٕمٜمك اًمث٤مين :وذًمؽ ٕن اعمّمٜمػ ؿم٤مومٕمل واعمٕمٜمك اًمثـ٤مين
ُمرضمقطم٤م ،سمؾ هق ُمٕمروف ،ويٓمٚمؼ اًمريم٤مز قمٚمٞمف (أي اعمٕمدن) يمام يٓمٚمؼ قمـغم
ًمٞمس
ً
دومـ اجل٤مهٚمٞم٦م يمٞمػ ،وىمد أصمر قمٜمف ^ أٟمف ومن اًمريم٤مز سم٤معمٕمدن ىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد سمـ
احلًـ اًمِمٞمٌ٤مين ذم اعمقـم٠م احلدي٨م اعمٕمروف «أن ايمـبل صعم الل فمؾقف و ؽمؾؿ ومول :
دم ايمرىموز اخلؿس ومقؾ  :يو رؽمقل الل ومو ايمرىموز ؟ ومول  :اظمرول ايمرذي طمؾؼرف الل
سمعولم دم إرض يقم طمؾؼ ايمسؿقات وإرض دم هذه اظمعودن همػقفرو اخلؿرس»

( )

واإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلًـ هق ُم٤مهر وم٘م ًٝم٤م ودراي٦م وطمٗم ًٔم٤م وروايـ٦م ،وىمـد ؿمـٝمد ًمـف
إئٛم٦م سم٠مٟمف أسمٍمـهؿ سم٤مًمٕمرسمٞمـ٦م .وقمٙمـس إُمـر اًمًـٞمد اًمزسمٞمـدي وجمـد اًمـديـ
اًمٗمػموزآسم٤مدي ،وم٘مدم اعمٕمٜمك اًمث٤مين ًمٚمريم٤مز أي اعمٕمدن وادقمك أن اًمريم٤مز ذم إصـؾ
هق اعمٕمدن طمٞم٨م ىم٤مل :ذم شم٤مج اًمٕمروس و «اًمريمزة أيْم٤م واطمدة اًمريم٤مز  ،يمٙمت٤مب ،
وهق ُم٤م ريمزه اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمٕم٤مدن  ،أي أطمدصمف وأوضمده  ،وهق اًمتـؼم اعمخٚمـقق ذم
إرض  ،وهذا اًمذي شمقىمػ ومٞمف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمـف  ،يمـام ٟم٘مٚمـف قمٜمـف

) (1اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم[ :ص ]124
) (2اعمقـم٠م :يمت٤مب اًمزيم٤مة  ،سم٤مب اًمريم٤مز  ،اًمرىمؿ]141/ 2[ 338/
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إزهري ش( ) [أي :أسمق ُمٜمّمقر حمٛمد سمــ أمحـد إزهـري 282هــ 370 -هــ
ص٤مطم٥م هتذي٥م اًمٚمٖم٦م].
[ومؾً( :أي :ايمعالمي أطمؼم رضو إزهري) ًمٞم٧م ؿمٕمري ُم٤م وضمف شمقىمٗمف ومٞمف
وهق اًم٘م٤مئؾ قمغم ُم٤م ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمًٞمد اًمزسمٞمدي هٜم٤م« .وي٘م٤مل ًمٚمرضمؾ إذا أص٤مب ذم
اعمٕمدن سمدرة جمتٛمٕم٦م ىمد أريمزش وهذا يمام شمرى إقمالم ُمٜمف سم٠من أريمز هٜم٤م سمٛمٕمٜمك
اًمقضمدان ،أي :وضمد وأص٤مب اًمريم٤مز أو سمٛمٕمٜمك صػمورة اعمرء ص٤مطم٥م اعم٠مظمذ
ومٞمٙمقن «أريمزش سمٛمٕمٜمك ص٤مر ذا ريم٤مز .وهق اًمذي أؿمٕمر سم٠من اًمريم٤مز هق اعم٤مل اعمريمقز
ذم اعمٕمدن ذم همْمقن يمالُمف يمام ٓ خيٗمك ومٛمآل يمالُمف إمم آوٓمراب وٓ وضمف
ًمالرشمٞم٤مب إذ ىمد شمٌلم اًمّمقاب واعمثٌ٧م ُم٘مدم قمغم اًمٜم٤مرم ،وُمـ طمٗمظ طمج٦م صمؿ ٓ
يذهٌـ قمٜمؽ أن اقمؽماض اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري قمغم اإلُم٤مم أي طمٜمٞمٗم٦م سم٘مقًمف ي٘م٤مل ذم همػم
يمثػما ،ومذًمؽ سمٛمٕمزل قمـ
حمٚمف وأٟمف ٓ ي٘م٤مل أريمزت إذا وه٥م ًمف رء ورسمح ً
رسمح٤م ً
ُمتٕم٤مرف اًمٕمرب يمام أوم٤مده اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل]: .
ىم٤مل اًمزسمٞمدي ذم اًمت٤مج« :وضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م أن قمٌدً ا
وضمد ريمزة قمغم قمٝمد قمٛمر رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  ،وم٠مظمذه٤م ُمٜمف قمٛمر وي٘م٤مل اًمريمزة
اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ ضمقاهر إرض اعمريمقزة ومٞمٝم٤م( ،يم٤مًمريمٞمزة) ،وىم٤مل أمحد سمـ ظم٤مًمد:
ريمزا (و) ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رى
اًمريم٤مز مجع ،واًمقاطمدة ريمٞمزة ،يم٠مٟمف ريمز ذم إرض ً
اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف  :واًمذي ٓ أؿمؽ ومٞمف أن اًمريم٤مز (دوملم أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م) ،أي اًمٙمٜمز

) (1شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس []159/ 15
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اجل٤مهكم ،وقمٚمٞمف ضم٤مء احلدي٨م« :ودم ايمرىموز اخلؿس» وهق رأي أهؾ احلج٤مز ،ىم٤مل
إزهري [ص٤مطم٥م اًمتٝمذي٥م] :وإٟمام يم٤من ومٞمف اخلٛمس ًمٙمثرة ٟمٗمٕمف وؾمٝمقًم٦م أظمذه،
ىمٚم٧م [اًم٘م٤مئؾ :ص٤مطم٥م اًمت٤مج] ،وىمد ضم٤مء ذم ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم سمٕمض ـمرق
هذا احلدي٨م :وذم اًمريم٤مز اخلٛمس ،ويم٠مهن٤م مجع ريمٞمزة أو ريم٤مزة ،وٟم٘مؾ أسمق قمٌٞمد
قمـ أهؾ اًمٕمراق ذم اًمريم٤مز :اعمٕم٤مدن يمٚمٝم٤م ،ومام اؾمتخرج ُمٜمٝم٤م رء ومٚمٛمًتخرضمف
أرسمٕم٦م أمخ٤مؾمف وًمٌٞم٧م اعم٤مل اخلٛمس ىم٤مًمقا :ويمذًمؽ اعم٤مل اًمٕم٤مدي يقضمد ُمدومقٟمً٤م هق
ُمثؾ :اعمٕمدن ؾمقاء ،ىم٤مًمقا :وإٟمام أصؾ اًمريم٤مز اعمٕمدن ،واعم٤مل اًمٕم٤مدي اًمذي ىمد ُمٚمٙمف
اًمٜم٤مس ُمِمٌف سم٤معمٕمدن( .و) ىمٞمؾ :اًمريم٤مز( :ىمٓمع) قمٔم٤مم ُمثؾ اجلالُمٞمد ُمـ (اًمٗمْم٦م
واًمذه٥م) رج (ُمـ) إرض أو ُمـ (اعمٕمدن) ،وهق ىمقل اًمٚمٞم٨م ،وهذا يٕمْمد
شمٗمًػم أهؾ اًمٕمراق .وىم٤مل سمٕمض أهؾ احلج٤مز :اًمريم٤مز :هق اعم٤مل اعمدومقن ظم٤مص٦م مم٤م
يمٜمزه سمٜمق آدم ىمٌؾ اإلؾمالم ،وأُم٤م اعمٕم٤مدن ومٚمٞمً٧م سمريم٤مز ،وإٟمام ومٞمٝم٤م ُمثؾ ُم٤م ذم أُمقال
اعمًٚمٛملم ُمـ اًمزيم٤مة إذا سمٚمغ ُم٤م أص٤مب ُم٤مئتل درهؿ يم٤من ومٞمٝم٤م مخً٦م دراهؿ وُم٤م زاد
ومٌحً٤مب ذًمؽ ،ويمذًمؽ اًمذه٥م إذا سمٚمغ قمنميـ ُمث٘م٤مًٓ يم٤من ومٞمف ٟمّمػ ُمث٘م٤مل.
ىمٚم٧م وهذا اًم٘مقل حتتٛمٚمف اًمٚمٖم٦مٟٕ :مف ُمريمقز ذم إرض ،أي صم٤مسم٧م وُمدومقن ،وىمد
ريمزا ،إذا دومٜمف وأريمز اًمرضمؾ :وضمد اًمريم٤مز .و قمـ اسمـ إقمراي اًمريم٤مزُ :م٤م
ريمزه ً
أظمرج اعمٕمدن ،وىمد أريمز اعمٕمدن :ص٤مر ،وٟمص اًمٜمقادر :وضمد (ومٞمف ريم٤مز) ،وىم٤مل
همػمه :أريمز ص٤مطم٥م اعمٕمدن ،إذا يمثر ُم٤م خيرج ًمف ُمـ ومْمٚم٦م وهمػمه٤م وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل
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 :ي٘م٤مل ًمٚمرضمؾ إذا أص٤مب ذم اعمٕمدن سمدرة جمتٛمٕم٦م :ىمد أريمزش( .شم٤مج اًمٕمروس
)39/4

( )

ومرهمٜم٤م قمـ ؾمقق قمٌ٤مرات اًمٚمٖمقيلم ذم ُمٕمٜمك اًمريم٤مز ،وًمٜمٕمد إمم احلدي٨م اًمذي
ؾمٌؼ أن ذيمرٟم٤مه قمـ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞمٌ٤مين ،ومٜم٘مقل مل يٙمـ اإلُم٤مم حمٛمد -
رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -هق اعمٜمٗمرد سمروايتف وم٘مد روى ٟمحقه اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل اإلُم٤مم اًمزيٚمٕمل:
ُمـ احلٜمٗمٞم٦م ذم "ٟمّم٥م اًمراي٦م" «واؾمتدل ًمٜم٤م اًمِمٞمخ ذم " اإلُم٤مم " سمحدي٨م أظمرضمف
اًمٌٞمٝم٘مل ذم " اعمٕمروم٦م " قمـ طمٌ٤من سمـ قمكم قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أي ؾمٕمٞمد قمــ
أسمٞمف قمـ أي هريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل  :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمـف و ؾمـٚمؿ " :
اًمريم٤مز اًمذي يٜمٌ٧م سم٤مٕرض " ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل  :وروى قمـ أي يقؾمػ رمحف اهلل قمـ
قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ أي ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي قمـ أسمٞمف قمـ ضمده قمـ أي هريرة ريض اهلل
قمٜمف ىم٤مل  :ىم٤مل رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف و ؾمٚمؿ  " :ذم اًمريم٤مز اخلٛمس ىمٞمـؾ  :وُمـ٤م
اًمريم٤مز ي٤م رؾمقل اهلل ؟ ىم٤مل  :اًمذي ظمٚم٘مف اهلل ذم إرض يقم ظمٚم٘مـ٧م " اٟمتٝمـكش( ).
ُمٌٞمٜم ُمقاوع اًمروايـ٦م ذم اعمراضمـع يمـام يـكم :رواه
وىم٤مل اعمحٌم قمغم ٟمّم٥م اًمراي٦م ً٤م
اًمٌٞمٝم٘مل ذم ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر (رىمؿ  )2379واًمًٜمـ اًمٙمؼمى (( )257/4رىمؿ
أيْم٤م اًمِم٤مومٕمل ذم إم ()43/2
 )7640ورواه ً
وإذ ىمد يمثرت ـمرىمف وهٌ٧م قمٚمٞمف ىمٌقل اًم٘مٌقل وصح قمٜمد همػم واطمد ُمـ
) (1هذا وومؼ ٟمًخ٦م اعمحِمك ،أُم٤م رم ٟمًخ٦م "شم٤مج اًمٕمروس" اًمتك سملم أيديٜم٤م[.]159/ 15
)ٟ(2مّم٥م اًمراي٦م :سم٤مب ذم اعمٕم٤مدن واًمريم٤مز]274/ 2[،

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

327

اعمجتٝمديـ ،وم٠مظمذ سمف وشمٚم٘م٤مه اًمٗمحقل ومال هيٛمٜمؽ أن ٟمً٥م احلدي٨م إمم آٟم٘مٓم٤مع،
وم٢مٟمام ُمآًمف إمم اًمًٜمد ،وٓ يٚمزم ُمـ اٟم٘مٓم٤مع اًمًٜمد اٟمتٗم٤مء احلدي٨م ذم اًمقاىمع يمام ٓ
يًتٚمزم اشمّم٤مًمف صمٌقت احلدي٨م طم٘مٞم٘م٦م ويمثرة اًمٓمرق شمرىمك اًمْمٕمٞمػ إمم ُمدارج
احلًـ ،سمؾ وإمم ُمدارج اًمّمحٞمح ،وىمد ؾمٌؼ ُمٜم٤م أن ؾم٘مٜم٤م يمال ًُم٤م ُمـ اسمـ اهلامم ذم
شمٕمٚمٞم٘مٜم٤م ص٤محلً٤م ذم هذا اعمرام وًمٞمس هبلم أن يٓمقي اعمرء قمام ىمٌٚمف مجع ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء
أصالوإٓ عم٤م
صٗمح٤م وم٢من ا ًمتٚم٘مل سم٤مًم٘مٌقل يٜمٌئ إن ًمٚمحدي٨م ً
يمِمح٤م ،وييب قمٜمف
ً
ً
ومْمالأن ي٠مظمذوا سمف ويمٗمك سم٘مقل حمٛمد طمج٦م
ً
ؾم٤مغ هل١مٓء إئٛم٦م أن يٌقطمقا سمف
طمٞم٨م ي٘مقل :واحلدي٨م اعمٕمروف وهق يمام ىم٤مل ومال يٜمزل قمـ رشمٌ٦م آؾمتدٓل ،وُمـ
صمؿ أدرضمف اإلُم٤مم اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م واطمت٩م سمف ويمٗمك سمف طمج٦م وٟم٤مهٞمؽ سمف
ىمدوة واًم٘م٤مئؾ أن ي٘مقل :هذه إىمقال اعمختٚمٗم٦م ذم ُمٕمٜمك اًمريم٤مز سمٜمٔمر ُمٜمل وأٟم٤م ذم
ًمٌس ُمـ أُمري ومام حمّمٚمٝم٤م؟ وُم٤م اًمذي أ ػم؟ ومال أدري هؾ هق طم٘مٞم٘م٦م ومٞمٝمام أو
ذم واطمد ُمٜمٝمام؟ وجم٤مز ذم أظمر ،ومٛمـ ىم٤مئؾ اًمريم٤مز اعم٤مل اعمدومقن ذم اجل٤مهٚمٞم٦م؟
وًمٞمس اعمٕمدن سمريم٤مز يمام ىم٤مل اًمٌخ٤مري وُمـ ىم٤مئؾ إٟمف اعمٕمدن؟ وإن اًمريم٤مز أصؾ ذم
هذا اعمٕمٜمك وهق حيتٛمؾ اعمٕمٜمك أظمر وهق اعم٤مل اعمدومقن.
ومؾً(ايمشقخ إزهرى) :رطمؿ اهلل أئٛمتٜم٤م احلٜمٗمٞم٦م وم٘مد ىم٤مًمقا :ذم هذا اعم٘م٤مم ىمقٓ ً
يٛمٙمٜمٜم٤م سمف شمٜم٘مٞمح اعمرام ىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمقد ذم "اًمٕمٜم٤مي٦م" «واعم٤مل اعمًتخرج ُمـ
إرض ًمف أؾم٤مم صمالصم٦م  :اًمٙمٜمز  ،واعمٕم٤مدن  ،واًمريم٤مز .واًمٙمٜمز اؾمؿ عم٤م دومٜمف سمٜمق آدم ،
واعمٕمدن اؾمؿ عم٤م ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم ذم إرض يقم ظمٚمؼ إرض  ،واًمريم٤مز اؾمؿ هلام
مجٞمٕم٤م .واًمٙمٜمز ُم٠مظمقذ ُمـ يمٜمز اعم٤مل يمٜمزا مجٕمف  ،واعمٕمدن ُمـ قمدن سم٤معمٙم٤من أىم٤مم سمف ،
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واًمريم٤مز ُمـ ريمز اًمرُمح أي همرزه .وقمغم هذا ضم٤مز إـمالىمف قمٚمٞمٝم٤م مجٞمٕم٤م ٕن يمؾ
واطمد ُمٜمٝم٤م ُمريمقز ذم إرض  :أي ُمثٌ٧م وإن اظمتٚمػ اًمرايمز  ،وقمغم يمؾ واطمد
ُمٜمٝمام سم٤مٟمٗمرادهش اٟمتٝمك .وومّمٚمف اسمـ اهلامم قمغم أطمًـ ُم٤م يرام وم٘م٤مل« :اعمٕمدن ُمـ
( )

اًمٕمدن وهق اإلىم٤مُم٦م ،وُمٜمف ي٘م٤مل قمدن سم٤معمٙم٤من إذا أىم٤مم سمف ،وُمٜمف ضمٜم٤مت قمدن،
وُمريمز يمؾ رء ُمٕمدٟمف قمـ أهؾ اًمٚمٖم٦م ،وم٠مصؾ اعمٕمدن اعمٙم٤من سم٘مٞمد آؾمت٘مرار ومٞمف،
صمؿ اؿمتٝمر ذم ٟمٗمس إضمزاء اعمًت٘مرة اًمتل ريمٌٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم إرض يقم ظمٚمؼ
إرض طمتك ص٤مر آٟمت٘م٤مل ُمـ اًمٚمٗمظ إًمٞمف اسمتداء سمال ىمريٜم٦م ،واًمٙمٜمز ًمٚمٛمثٌ٧م ومٞمٝم٤م
ُمـ إُمقال سمٗمٕمؾ اإلٟمً٤من ،واًمريم٤مز يٕمٛمٝمام ٕٟمف ُمـ اًمريمز ُمرا ًدا سمف اعمريمقز أقمؿ
ُمِمؽميم ُمٕمٜمق ًي٤م وًمٞمس
ً٤م
ُمـ يمقن رايمزه اخل٤مًمؼ أو اعمخٚمقق ،ومٙم٤من طم٘مٞم٘م٦م ومٞمٝمام
جم٤مزا ومٞمف أو ُمتقاـمئً٤م إذ ٓ ؿمؽ ذم
ظم٤مص٤م سم٤مًمدوملم ،وًمق دار إُمر ومٞمف سملم يمقٟمف ً
ً
ُمتٕمٞمٜم.ش
صح٦م إـمالىمف قمغم اعمٕمدن يم٤من اًمتقاـم١م ً٤م

( )

ريم٤مزا ٓ يًقغ ًمف دقمقاه ًمٖم٦م ،وًمئـ
ىمٚم٧م ُمـ هٜم٤م قمٚمؿ أن ُمـ ٟمٗمك يمقن اعمٕمدن ً
ؾمٚمؿ ًمف ُم٤م ىم٤مل :وم٤معمٕمدن ٟمٔمػم اًمريم٤مز ويِمٝمد ًمذًمؽ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًم٘مٞم٤مس،
وىمد شمٙمٗمؾ سمٌٞم٤من ذًمؽ يمٚمف اإلُم٤مم اسمـ اهلامم ذم "اًمٗمتح" طمٞم٨م ىم٤ملُ :م٤م ٟمّمف
« وٟمحـ ٟمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمّمحٞمح٦م واًم٘مٞم٤مس أُم٤م اًمٙمت٤مب وم٘مقًمف

) (1اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب اعمٕمدن واًمريم٤مز.]240،239/ 3[ ،
) (2ومتح اًم٘مدير :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب رم اعمٕمدن واًمريم٤مز.]239/3[ ،
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ِ َُّ ُِهلل
مخ ًَ ُف﴾ وٓ ؿمؽ ذم صدق اًمٖمٜمٞمٛم٦م
( )

قمغم هذا اعم٤مل ،وم٢مٟمف يم٤من ُمع حمٚمف ُمـ إرض ذم أيدي اًمٙمٗمرة ،وىمد أوضمػ قمٚمٞمف
اعمًٚمٛمقن ،ومٙم٤من همٜمٞمٛم٦م ،يمام أن حمٚمف أقمٜمل إرض يمذًمؽ وأُم٤م اًمًٜم٦م ،وم٘مقًمف قمٚمٞمف
اًمًالم «ايمعجامء صمبور ،وايمبئر صمبور ،واظمعدن صمبور ،ودم ايمرىموز اخلؿس» أظمرضمف
اًمًت٦م واًمريم٤مز يٕمؿ اعمٕمدن واًمٙمٜمز قمغم ُم٤م طم٘م٘مٜم٤مه ومٙم٤من إجي٤م ًسم٤م ومٞمٝمام ،وٓ يتقهؿ
قمدم إرادة اعمٕمدن سمًٌ٥م قمٓمٗمف قمٚمٞمف سمٕمد إوم٤مدة أٟمف ضمٌ٤مر :أي هدر ٓ رء ومٞمف وإٓ
ًمتٜم٤مىمض ،وم٢من احلٙمؿ اعمٕمٚمؼ سم٤معمٕمدن ًمٞمس هق اعمٕمٚمؼ سمف ذم وٛمـ اًمريم٤مز ًمٞمختٚمػ
سم٤مًم ًٚم٥م واإلجي٤مب ،إذ اعمراد سمف أن إهاليمف أو اهلالك سمف ًمألضمػم احل٤مومر ًمف همػم
ُمْمٛمقن ٓ ،أٟمف ٓ رء ومٞمف ٟمٗمًف وإٓ مل جي٥م رء أصالً ،وهق ظمالف اعمتٗمؼ
قمٚمٞمف إذ اخلالف إٟمام هق ذم يمٛمٞمتف ٓ ذم أصٚمف ،ويمام أن هذا هق اعمراد ذم اًمٌئر
واًمٕمجامء ومح٤مصٚمف أٟمف أصمٌ٧م ًمٚمٛمٕمدن سمخّمقصف طمٙم ًام ومٜمص قمغم ظمّمقص
طمٙمام آظمر ُمع همػمه ،ومٕمؼم سم٤مٓؾمؿ اًمذي يٕمٛمٝمام ًمٞمثٌ٧م ومٞمٝمام أٟمف
اؾمٛمف ،صمؿ أصمٌ٧م ًمف ً
ريم٤مزا ،ومام يم٤من ُمـ أومراده وضم٥م
قمٚمؼ احلٙمؿ :أقمٜمل وضمقب اخلٛمس سمام يًٛمك
ً
جم٤مزا ذم اعمٕمدن وضم٥م قمغم ىم٤مقمدهتؿ شمٕمٛمٞمٛمف ًمٕمدم ُم٤م يٕم٤مروفش .
ومٞمف ،وًمق ومرض ً
( )

(ومؾً (أي ايمعالمي إزهري) :وي١ميد ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم اسمـ اهلامم ُمـ شمٕمٛمٞمؿ
اًمريم٤مز ًمٚمٛمٕمدن واعم٤مل اعمدومقن ُم٤م أورده اًمًٞمد اًمزسمٞمدي ذم "قم٘مقد اجلقاهر اعمٜمٞمٗم٦م"

)[ (1إٟمٗم٤مل]41 :
) (2ومتح اًم٘مدير :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب رم اعمٕمدن واًمريم٤مز.]240/3[ ،
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ٟم٘مالقمـ اعمٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماين ُمقىمق ًوم٤م قمـ ؾمٞمدٟم٤م ضم٤مسمر وؾمٞمدٟم٤م اسمـ ُمًٕمقد -
ً
ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام -وهذا ٟمّمف« :وذم "إوؾمط" قمـ ضم٤مسمر واسمـ ُمًٕمقد
و«ايمرىموز :هق اظمول اظمرىمقز خمؾق ًومو ىمون أو مقضق ًفمو واظمعدن مو ىمون خمؾق ًومو وايمؽـز
مو ىمون مقضق ًفمو» ،وهذا إصمر وإن يم٤من ُمقىمق ًوم٤م سمٔم٤مهره ىمد حيتٛمؾ اًمرومع ويٖمٚم٥م
قمغم اًمٔمـ رومٕمف ٕن اًمٔم٤مهر أهنام سمّمدد شمٗمًػم «ايمرىموز» اًمذي ورد ذم طمديثف ^

ومٙم٠مهنؿ طمٙمام سم٠من هذا هق ُمراد اًمرؾمقل ^ «زمويمرىموز» وٓ ئمـ هبام أهنام جيؽمآن
قمغم هذا إٓ ،وىمد ؾمٛمٕم٤مه قمٜمف ^ ،وُم٤م هذا ؾمٌٞمٚمف ومحٙمٛمف اًمرومع وه٥م أن إصمر
ُمقىمقف ومٚمٞمس قمٜمد اعم٤مٟمٕملم ُم٤م يٕم٤مروف وهذا اًمًٞمد اًمزسمٞمدي أصمر قمـ اًمٓمح٤موي
ذم "أطمٙم٤مم اًم٘مرآن" أٟمف ىم٤مل« :وىمد يم٤من اًمزهري ،وهق اًمراوي طمدي٨م اًمريم٤مز
أيْم٤م ي٘مقي ُم٤م ذه٥م إًمٞمف
يذه٥م إمم وضمقب اخلٛمس ذم اعمٕم٤مدنش  ،وهذا يمام شمرى ً
( )

احلٜمٗمٞم٦م ويٌلم (أن ايمرىموز هق اظمعدن) -رضمٕمٜم٤م إمم يمالم اًمٗمتح ىم٤مل -أُم٤م ُم٤م اؾمتدًمقا
سمف قمغم ُمٓمٚمقهبؿ «سمام روى ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ همػم
واطمد ُمـ قمٚمامئٝمؿ أن اًمٜمٌل ^ «أومطع يمبالل زمـ احلورث اظمزين معودن زمويمؼبؾقي»
وهل ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٗمرع ،ومتٚمؽ اعمٕم٤مدن ٓ ي١مظمذ ُمٜمٝم٤م إٓ اًمزيم٤مة إمم اًمٞمقم ىم٤مل اسمـ
ُمتّمالقمغم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم اًمتٛمٝمٞمد ُمـ
ً
قمٌد اًمؼم :هذا ُمٜم٘مٓمع ذم اعمقـم٠م ،وىمد روي
رواي٦م اًمدراوردي قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث سمـ سمالل سمـ احل٤مرث

) (1أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمٓمح٤موي وًمٗمٔمف«:و َىم ْديم َ
َ٤من اًمزهريَ ،و ُه َق ا ًَّم ِذي روى طمدي٨م اًمريم٤مز
ا ًَّم ِذي ذيمرٟم٤م ،يذه٥م ِذم اعمٕم٤مدن إِ َمم وضمقب اخلٛمس ومِ َٞمام وضمد ومِ َٞمٝم٤مش]330/ 1[.
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اعمزين قمـ أسمٞمف قمـ اًمٜمٌل ^ :ىم٤مل أسمق قمٌٞمد ذم يمت٤مب إُمقال طمدي٨م ُمٜم٘مٓمع ،وُمع
اٟم٘مٓم٤مقمف ًمٞمس ومٞمف أن اًمٜمٌل ^ أُمر سمذًمؽ ،وإٟمام ىم٤مل :ي١مظمذ ُمٜمف إمم اًمٞمقم اٟمتٝمك
يٕمٜمل ومٞمجقز يمقن ذًمؽ ُمـ أهؾ اًمقٓي٤مت اضمتٝم٤م ًدا ُمٜمٝمؿش .يمذا ذم اًمٗمتح(
( )

.)179/1
ومٞمٕم٤مروف ُم٤م روى اسمـ أي ؿمٞمٌ٦م ذم ُمّمٜمٗمف وهذا ًمٗمٔمف« :قمٌد اًمرزاق قمـ
ُمٕمٛمر قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ أُمٞم٦م ىم٤مل ضم٤مء رضمؾ إمم اًمٜمٌل ^ زمؼطعي همضي همؼول يو
رؽمقل الل طمذ مـ هذه زىموهتو همؼول مـ أيـ هل؟ ومول هل مـ معدن آل همالن همؼول
ايمـبل ^ زمؾ كعطقؽ مثؾفو وٓ كرصمع إيمقف» وهذا حمٛمقل قمغم أٟمف يم٤من ُمٕمدٟمً٤م ذم
( )

دارهؿ أو أرض هلؿ همػم قمنمي٦م ،وٓ ظمراضمٞم٦م ويِمٝمد ًمذًمؽ أطم٤مدي٨م أظمر ُمروي٦م
قمٜمف ^ وإصمران اًمت٤مًمٞم٤من ،ويٕم٤مروف ُم٤م روي ُمـ طمدي٨م قمٌد اًمرزاق «فمـ فمؿر
فمـ رصمؾ مـ ىمون يعؿؾ دم اظمعودن زمون فمؿر زمـ فمبد ايمعزيز فمـ فمؿر ومول :ىموكقا
يلطمذون مـو همقام كعويمٍ وكعتؿؾ زمليديـو مـ ىمؾ موئتل درهؿ خسي دراهؿ همنذا
وصمدكو دم اظمعودن ايمرىموزة أطمذ مـو اخلؿس»  ،ويٕم٤مروف ُم٤م روي ُمـ طمدي٨م
( )

قمٌد اًمرزاق «فمـ ازمـ صمريٍ ومول أطمػمين صمعػر زمـ حمؿد أن ايمـبل ^ زمعٌ فمقم زمـ

) (1ومتح اًم٘مدير :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب رم اعمٕمدن واًمريم٤مز.]239/3[ ،
) (2اٟمٔمرُ :مّمٜمػ قمٌد اًمرزاق  ،يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب اًمريم٤مز واعمٕم٤مدن ،اًمرىمؿ4[7176/
]116/
) (3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ .رىمؿ احلدي٨م.)7177( /
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أب ؿمويمى إلم رىموز زمويمقؿـ همخؿسفو» «عم٤م ىمٚمٜم٤م ُمـ اٟمدراضمف ذم أي٦م واحلدي٨م
( )

اًمّمحٞمح ُمع قمدم ُم٤م ي٘مقى قمغم ُمٕم٤مروتٝمام ذم ذًمؽ -إمم أن ىم٤مل -وأُم٤م اًم٘مٞم٤مس
ومٕمغم اًمٙمٜمز اجل٤مهكم سمج٤مُمع صمٌقت ُمٕمٜمك اًمٖمٜمٞمٛم٦م وم٢من هذا هق اًمقصػ اًمذي فمٝمر
ىمٝمرا ،ومٞمج٥م صمٌقت طمٙمٛمف ذم حمؾ اًمٜمزاع وهق وضمقب
أصمره ذم اعم٠مظمقذ سمٕمٞمٜمف ً
اخلٛمس ًمقضمقسمف ومٞمف ويمقٟمف أظمذ ذم وٛمـ رء ٓ أصمر ًمف ذم ٟمٗمل احلٙمؿ وإـمالق
ىمقًمف  :ذم اًمر َىم٦م (سمٙمن اًمراء وومتح اًم٘م٤مف خمٗمٗم٦م اًمٗمْم٦م) رسمع اًمٕمنم خمّمقص
سم٤معمًتخرج ًمالشمٗم٤مق قمغم ظمروج اًمٙمٜمز اجل٤مهكم ُمـ قمٛمقم اًمٗمْم٦مش.

( )

ىمقًمف صعم الل فمؾقف وؽمؾؿَٚ« :ايَُٞعِذُٕٔ دُبَاسَْٚ ،ؾٔ ٞايشٚنٜاص ٢ايٞدُُُعُش
احلدي٨م طمج٦م ًمٜم٤م ٟمحـ احلٜمٗمٞم٦م يمام طم٘م٘مف اسمـ اهلامم -قمٚمٞمف رمح٦م رسمف اعمٜمٕم٤مم-
وم٤معمٕمدن ريم٤مز وومٞمف اخلٛمس إذا يم٤من ُم٤م اؾمتخرج ُمٜمف ضم٤مُمدً ا ُمٜمٓمٌ ًٕم٤م ،ىم٤مل ذم اهلٜمدي٦م:
«ُم٤م خيرج ُمـ اعمٕم٤مدن شم٤مُم٦م -إمم ىمقًمف -أُم٤م اعمٜمٓمٌع يم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م واحلديد
واًمرص٤مص واًمٜمح٤مس واًمّمٗمر ومٗمٞمف اخلٛمس يمذا ذم اًمتٝمذي٥مش.

( )

ومقيمف(خ) :ايمْ َع ْج َام ُء ُصمبَ ٌور .هق اًمٌٝمٞمٛم٦م ٕهن٤م ٓ شمتٙمٚمؿ ويمؾ ُمـ ٓ ي٘مدر قمغم
اًمٙمالم ومٝمق أقمجؿ وُمًتٕمجؿ ،أي إذا مل يٙمـ ُمٕمٝم٤م ؾم٤مئؼ وٓ ىم٤مئد ومجرطمٝم٤م

)(1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ .رىمؿ احلدي٨م.)7179( /
) (2ومتح اًم٘مدير :يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب رم اعمٕمدن واًمريم٤مزُ.]239/3[ ،مٚمت٘مٓم٤م.
) (3اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م :اًمٌ٤مب اخل٤مُمس ذم اعمٕم٤مدن واًمريم٤مز]184/ 1[ ،
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هدر.

( )

ومقل اظمحًم ً :مٞمس اعمراد أٟمف ٓ زيم٤مة ومٞمف.
( )

ٟم٘مؾ اعمحٌم هذا اًمٙمالم قمـ اًم٘مًٓمالين وسيح ىمقًمف« :وًمٞمس اعمراد أٟمف ٓ
زيم٤مة ومٞمفش يٗمٞمد أن ذم اعمٕمدن زيم٤مة وهق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ،وم٤مىمتّم٤مر اعمحٌم قمغم
هذا اًم٘مدر ىمّمقر .ومٔمٝمر هبذا أٟمف ذيمر ُمذه٥م همػمه وأظمؾ سمٛمذهٌٜم٤م ٟمحـ احلٜمٗمٞم٦م
ٟم٘مالقمـ اخلالص٦م ىمٞمؾ
واًمقاضم٥م قمٚمٞمف أن يذيمر ُمذهٌف احلٜمٗمل ىم٤مل :ذم" :اًمدر" ً
ًمفُ« :م٤م ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم يمذا؟ وضم٥م قمٚمٞمف أن ي٘مقل ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م
يمذاش.

( )

ومقيمف - :أي اظمحًم -ضم٤مز ًمف أن ي٠مظمذه ًمٜمٗمًف.
( )

) (1جمٛمع اًمٌح٤مرُ ]533/ 3[ :مٜمف.
) (2اًمٕمالُم٦م اعمحدث اًمًٝم٤مرٟمٗمقرى ،وًمٗمٔمف« :اعمٕمدن ضمٌ٤مر سمْمؿ اجلٞمؿ وظمٗم٦م اعمقطمدة يٕمٜمك
إذا طمٗمر ُمٕمدٟم٤م رم ُمٚمٙمف أو رم ُمقات ومقىمع ومٞمٝم٤م ؿمخص وُم٤مت أواؾمت٠مضمره سمٕمٛمؾ رم اعمٕمدن
ومٝمٚمؽ ٓ يْمٛمٜمف سمؾ دُمف هدر ًمٞمس اعمراد أٟمف ٓ زيم٤مة ومٞمفش .صحٞمح اًمٌخ٤مرى ،رىمؿ
احل٤مؿمٞم٦م)203/1(10/
) (3اًمدر اعمخت٤مر]558/ 3[ :
) (4اًمٕمالُم٦م اعمحدث اًمًٝم٤مرٟمٗمقرى ،وًمٗمٔمف« :ىمقًمف :صمؿ ٟم٤مىمْمف هذ آًمزام آظمر وضمف اعمٜم٤مىمْم٦م
أٟمف ىم٤مل أوٓ اعمٕمدن جي٥م ومٞمف اخلٛمس ٕٟمف ريم٤مز وصم٤مٟمٞم٤م إٟمف ٓ ي١مدى اخلٛمس ذم اًمريم٤مز وهق
ُمتٜم٤مول ًمٚمٛمٕمدن يٙمتٛمف أي قمـ اًمً٤مقمل طمتك ٓ يٓم٤مًم٥م سمف ىم٤مل اًمٕمٞمٜمك ىمٚم٧م هذا ًمٞمس سمٛمٜم٤مىمْم٦م
ٕٟمف ومٝمؿ ُمـ يمالم هذا اًم٘م٤مئؾ همػم ُم٤م أراده ومّمدر ُمٜمف هذا سمال شم٠مُمؾ وٓ شمردد صدق اًمِم٤مقمر:
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ىمٚمٞمالٓ يزيد قمغم ىمدر طم٤مضمتف ،وحيتٛمؾ
ىمٚم٧مً :مٕمٚمف يٜمٌٖمل أن ي٘مٞمد سمام إذا يم٤من ً
ريم٤مزا ذم داره ومٗمل هذه اًمّمقرة ٓ جي٥م ومٞمف
أن ي٘م٤مل إٟمف حمٛمقل قمغم أٟمف وضمد
ً
اخلٛمس ،وإٟمام جي٥م إذا وضمد اًمريم٤مز ذم أرض قمنمي وظمراضمل .ىم٤مل ذم
"اهلداي٦م"ُ« :مٕمدن ذه٥م أو ومْم٦م أو طمديد أو رص٤مص أو صٗمر وضمد ذم أرض
ظمراج أو قمنم ومٗمٞمف اخلٛمس قمٜمدٟم٤م وىم٤مل ،وًمق وضمد ذم داره ُمٕمدن ومٚمٞمس ومٞمف رء
قمٜمد أي طمٜمٞمٗم٦مش.

( )

صمؿ سمٕمد يمت٤مسمتل هلذا اعمحؾ راضمٕم٧م "اًمًػم اًمٙمٌػم" ومقضمدت ومٞمف ُم٤م ٟمّمف:
« ٓ سم٠مس سم٠من يٕمٓمل اإلُم٤مم اًمرضمؾ اعمحت٤مج إذا أشمك ُمـ اخلٛمس سمٕمٞمٜمف وجيٕمٚمف
حمت٤مضم ٤م وسف اخلٛمس ومٞمف
ٟمٗمال ًمف ،وهق ٟمٔمػم ُمـ وضمد ذم داره ومرآه اإلُم٤مم
ً
ً

ويمؿ ُمـ يم٤مشم٥م ىمقٓ صحٞمح٤م -وآومتف ُمـ اًمٗمٝمؿ اًمً٘مٞمؿ ،سم٠من ذًمؽ أن اًمٓمح٤موي طمٙمك قمـ
أي طمٜمٞمٗم٦م أٟمف ىم٤مل ُمـ وضمد ريم٤مزا ومال سم٠مس أن يٕمٓمل اخلٛمس ًمٚمٛمً٤ميملم وإن يم٤من حمت٤مضم٤م «ضم٤مز
ًمف أن ي٠مظمذه ًمٜمٗمًفش ىم٤مل وإٟمام أراد أسمق طمٜمٞمٗم٦م أٟمف شم٠مول أن ًمف طم٘م٤م ذم سمٞم٧م اعم٤مل ومٚمذًمؽ ًمف أن
ي٠مظمذ اخلٛمس قمقو٤م ُمـ ذًمؽ يمذا رم اًمٕمٞمٜمك ،ىم٤مل اًمٙمرُم٤مٟمك أُم٤م ىمقل اًمٌخ٤مرى إٟمف ٟم٤مىمْم٦م ومٝمق
شمٕمًػ وىم٤مل اًم٘مًٓمالٟمك ىمد اقمؽمض اسمـ سمٓم٤مل قمغم اعم١مًمػ رم هذه اعمٜم٤مىمْم٦م سم٠من اًمذى أضم٤مز
أسمق طمٜمٞمٗم٦م يم تامٟمف إٟمام هق إذا يم٤من حمت٤مضم٤م إًمٞمف سمٛمٕمٜمك أٟمف يت٠مول أن ًمف طم٘م٤م رم سمٞم٧م اعم٤مل وٟمّمٞمٌ٤م رم
اًمٗمكء وم٠مضم٤مز ًمف أن ي٠مظمذ اخلٛمس ًمٜمٗمًف قمقو٤م قمـ ذًمؽ ٓ أٟمف أؾم٘مط اخلٛمس قمـ اعمٕمدن سمٕمد
ُم٤م أوضمٌف ومٞمفش اٟمتٝمك .صحٞمح اًمٌخ٤مرى ،رىمؿ احل٤مؿمٞم٦م)203/1(14/
) (1اهلداي٦م :سم٤مب اًمريم٤مزُ]238،237/ 1[ ،مٜمف.
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ويروى ٟمحقه قمـ قمكم أٟمف ىم٤ملً :مٚمقاضمد مخً٦م وأرسمٕم٦م قمغم أٟمف ؾمٜمٌٞمٜمٝم٤م ًمؽش .أهـ
( )

ُمٚمت٘م ًٓم٤م.
ومقيمف (خ)ُ :شم َّؿ َوك َوم َضف ....ايمخ
 رمحف اهلل  -يمام شمرى ُم٤م أورده حمٛمد سمـ احلًـ -قمٚمٞمف اًمرمح٦م -وهق حمرراعمذه٥م احلٜمٗمل خم٤مًمػ عم٤م طمٙمك اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ،قمـ اإلُم٤مم أي طمٜمٞمٗم٦م وأًمزُمف
اعمٜم٤مىمْم٦م سم٠مٟمف ىم٤مل شم٤مرة :ذم اًمريم٤مز دم٥م اخلٛمس ،وشم٤مرة ٓ جي٥م ،وم٢من صح أن ُم٤م
ىم٤مل ذم "اًمًػم اًمٙمٌػم" هق ُمذه٥م اإلُم٤مم أي طمٜمٞمٗم٦م يمام ئمٝمر ،ومٝمق خم٤مًمػ عم٤م قمزى
إًمٞمف ٕن هذا فم٤مهر ذم وضمقب اخلٛمس همػم أن اإلُم٤مم ًمف أن يٍمومف إمم اًمقاطمد إذا
رآه أطمقج .اًمٚمٝمؿ إٓ أن ي٘م٤مل :هم٤ميتف هٜم٤م أن اإلُم٤مم ًمف ىمقٓن :أضمدمهو :هذا اًمذي
ذم "اًمًػم اًمٙمٌػم" وأطمر :ذًمؽ اًمذي أصمر قمٜمف ذم "اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ًمٚمٌخ٤مري"
وقمغم ذًمؽ وم٤مًمقاطمد سمخػمة ُمـ أطمد أُمريـ إُم٤م اًمٙمتامن ،وإُم٤م اإليذان وأن ُمٕمٜمك ٓ
جي٥م أقمؿ ُمـ أن ٓ جي٥م اسمتداء أو ٓ جي٥م ُمآًٓ هذا وإصمر قمـ قمكم  يً٤مٟمد
أصم٤مر ،ويٕمْمد إظمٌ٤مر اعمروي٦م اًمتل اطمت٩م هب٤م أصح٤مسمٜم٤م احلٜمٗمٞم٦م ذم اًمريم٤مز وهلل
احلٛمد.

) (1اًمًػم اًمٙمٌػم [ُ ،]607/ 2مٚمت٘مٓم٤م.
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صَذَ ٜق ٔ١ا ٞيؿٔٞٛش ٢عًَ ٢ٜايٞشُشَٚ ٚايًَُُِٛٝٞىٔ

 - 1511سَذٖثََٓا أٜبُ ٛايٓٗعَُِإ :٢سَذٖثََٓا سَُٖادُ بُِٔ صَِٜذٕ :سَذٖثََٓا
أ ،ُ ٜٜٛٗعَِٔ َْاؾٔع ،٣عَِٔ ابِٔ ٢عَُُشَ سَضٔ َٞاي  ًُ٘٤عََُُِٓٗا قٜاٍَ :ؾٜشَضَ
ايٖٓبٔ ٗٞصًَ ٢٤اي  ًُ٘٤عًََٚ ِٔ٘ٝ ٜطًَ َِ٤صَذَ ٜق ٜ١ا ٞيؿٔٞٛشٜ ،٢أ ِٚقٜاٍَ :سَََطَإَ،
عًَ ٢ٜايزٖنٜشَٚ ٢ا ٞيأِْٝجََٚ ،٢ايٞشُشَٚ ٚايًَُُِٛٝٞىٔ ،صَاعّا َِٔٔ تَُِشٜ ٣أِٚ
صـَ صَاع َِٔٔ ٣بُشٍّ ،ؾٜهٜإَ
صَاعّا َِٔٔ ػَعٔري ،٣ؾٜعَذٍََ ايٖٓاغُ ٔب٘ٔ ْٔ ِ
ابُِٔ عَُُشَ سَضٔ َٞايً ُ٘٤عََُُِٓٗاُٜ :عِ ٞٔٛايتُِٖشَٜ ،ؾ ٜأعَِٛصَ أ ٌُِٖٜايَُٞذٔٔ١َٜٓ
ري
َِٔٔ ايتُِٖش ،٢ؾٜ ٜأ ِع ٢ٜٛػَعٔريّا .ؾٜهٜإَ ابُِٔ عَُُشَِ ُٜ :ع ٞٔٛعَِٔ ايصٖػٔ ٢
َٚايٞهٜبٔري ،٢سَتٖ ٢إ ِٕ٢نٜإَ ئِ ُٝع ٞٔٛعَِٔ بََٓٔٚ .ٖٞنٜإَ ابُِٔ عَُُشَ سَضَٔٞ
ايً ُ٘٤عََُُِٓٗاِ ُٜ :عَٗٝٔٛا اي٤زَٜٔ َٜٔكٞبًَََْٗٛٝاَٚ ،نٜاُْٛا ِ ُٜع َٕٛٝٛقٜبٌَِ ا ٞيؿٔ٢ ٞٛش
بٜٔ ٣َِّٛٝأِٚ

)1( .٢َََِِٜٔٝٛ

اًمراوي :قمٌد اهلل سمـ قمٛمر  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام.-
ومقيمف(خ) :ؾٜ ٜأعَِٛصَ أ ٌُِٖٜايَُٞذٔ َِٔٔ ٔ١َٜٓايتُِٖش.٢
قمقزا) ُمـ سم٤مب شمٕم٥م قمز ومٚمؿ يقضمد و(قمزت) اًمٌمء (أقمقزه)
قمقز :اًمٌمء ( ً
ُمـ سم٤مب ىم٤مل اطمتج٧م إًمٞمف ،ومٚمؿ أضمده و(أقمقزين) اعمٓمٚمقب ُمثؾ أقمجزين وزٟمً٤م
وُمٕمٜمك و(أقمقز) اًمرضمؾ (إقمقاز) اومت٘مر و(أقمقزه) اًمدهر أوم٘مره ىم٤مل أسمق زيد
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى)205/1(:
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)( (1اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم ص)226

337
( )

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

338

حلر)ٚ
 -25نتا ُ ا َٓاطٔؤ(نٔتَا ُ ا ٜ
 - 7بَا
 - 27بَا

شرَٚ ٚايٞعُُِشَٔ٠
ٌ أ٤ ََ ٢ٌِٖٜه ٜ١ئًَ ٞ
ََُٗ ٚ
ايتٖشُِٔٝذٔ َٚايتٖظِبٔٝضَٚ ٢ايتٖهٞبٔري ،٢قٜبٌَِ ايٞإًِٜٖ٢اٍ ،٢عِٔٓذَ

ايشٗن ٔ ٛٝعًَ ٢ٜايذٖاٖبٔ١
 - 33بَا

شرٗ ٜأػُِٗشْ ََعًََِٛٝاتْ ؾَُِٜٔ
ق ٢ٍِٜٛايً ٔ٘٤تَعَاي﴿ :٢ٜايَ ٞ

شرٖ ؾًٜٜا سَؾٜحَ َٚيٜا ؾٝظُٛمَ َٚيٜا دٔذَاٍَ ؾٔٞ
ؾٜشَضَ ؾٔ ٖٔ٢ٗٝايَ ٞ
ظ ٜأيَْٛٝو ٜعَِٔ ا ٞيأ ٔ١٤ًٖٜٔقَََٛ َٖٞٔ ٌِٝاقٔٝتُ
ايٞشَرَٚ ﴾ٚقٔ ِٜٛيِ٘ٔ َٜ﴿ :
ئًٖٓاغَٚ ٢ايٞشَر﴾ٚ
 - 45بَا

 ٞصًَ ٢٤اي  ًُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ٤ ََ َِ٤هٜ١
ُْضُ ٢ٍٚايٖٓبٔ ٚ

 - 56بَا

اطِتًٜٔاّ ٢ايٞشَذَش ٢ايٜ ٞأطَِٛدٔ سٔنيَ َٜكٞذَُّ ََ ٤ه ٜ١أََ ٍَٖٜٚا

ٌ ثًَٜاثّا
َٜٛٝٛفََُٜٚ ،شَُِ ُ
 - 81بَا

َتكٞطٔ ٞايٞشَأ٥ضُ ايََُٓٞاطٔو ٜنَٗ٤ًٝا ٢إي٤ا ايَٛ٤ٛافَ

بٔايٞبَِٝتٔ َٚإ٢رَا طَعَ ٢عًَ ٢ٜغِٜٝشُٚ ٢ضُ ٕ٤ٛبَ َِٔٝايصٖؿٜا َٚايَُٞشِٔ٠َٚ
 - 113بَا

سُن ٔ ٛٝايٞبُذِٕ٢

 - 132بَا

دَٞٛب ٔ ١أٖٜٜاَّ َّٔٓ٢
ايُ ٞ
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حلر)ٚ
 -25نتا ُ ا َٓاطٔؤ(نٔتَا ُ ا ٜ
 - 7بَا

ٌََُٗ ٚأََ ٢ٌِٖٜه ٜ١٤ئًٞشَرَٚ ٚايُ ٞعُِشَٔ٠

 سَذٖثََٓا َُٛطَ ٢بُِٔ إ٢طَُِاعٔ :ٌَٝسَذٖثََٓا َُِٖٝٚبْ :سَذٖثََٓا ابُِٔ طٜاُٚغ،٣عَِٔ أٜبٔ ،ٔ٘ٝعَِٔ ابِٔ ٢عَبٖاغ ٣قٜاٍَ :إ ٖٕ٢ايٖٓبٔ ٖٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًََٚ َِ٤ق٤تَ ئأ٢ٌِٖ ٜ
ذذٕ قٜشَِٕ ا ٞيََُٓا ٢صٍ،٢
شؿَٚ ،ٜ١ٜئأِ َْ ٢ٌِٖ ٜ
ٌ ايؼٖأ ّ٢ ٞايٞذُ ِ
ايَُٞذٔ ٔ١َٜٓرَا ايٞشًُِٝ ٜؿَٚ ،ٔ١ٜئأ٢ ِٖ ٜ
َٚئأ ٢ٌِٖ ٜاي ُٖٖٔ ،ًًََُِِٜٜٜ ٢ََُٔٝٞيَٚ ،ُٖٜٔٗئَُِٔ أٜتَ ٢عًَ َِٔٔ ٖٔ٢ِٜٗٝغِٜٝش َُِٖٔٔ ٖٖٔٔ٢أٜسَا َد
ايٞشَرٖ َٚايٞعُُِشَ َََِٔٚ ،ٜ٠نٜإَ دُ َٕٚرَئو ٜؾ ُِٜٔٔسَ ِٝحُ أِْ ٜؼَأ ،ٜسَتٖ ٢أََ ٌُِٖ ٜهٜ١٤
َِٔٔ

ََه)1(.ٜ١٤

اًمراوي :اسمـ قمٌ٤مس  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام. -
ومقيمف(خ) ُٖٖٔ :يَٚ ،ُٖٜٔٗئَُِٔ أٜتَ ٢عًَ..... ٖٔ٢ِٜٗٝاخل.
(ايمشقخ اإلزهرى) :يم٤من طمؼ اًمٙمالم أن ي٘م٤مل " ُه َّـ هلؿ" وًمٙمٜمف ضملء سمْمٛمػم
اعم١مٟم٨م سمدل ُمـ وٛمػم اعمذيمر اشمٌ٤م ًقم٤م سم٘مقًمف هـ .ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم إؿمٌ٤مه
واًمٜمٔم٤مئر :وُمٜمف أي ُمـ آشمٌ٤مع اشمٌ٤مع وٛمػم اعمذيمر ًمْمٛمػم اعم١مٟم٨م يمحدي٨م «اًمٚمٝمؿ
رب اًمًٛمقات اًمًٌع وُم٤م أفمٚمٚمـ ورب إرولم ،وُم٤م أىمٚمٚمـ ورب اًمِمٞم٤مـملم وُم٤م
أوٚمٚمـ .وإصؾ أوٚمقا سمْمٛمػم اًمذيمقر ٕن اًمِمٞم٤مـملم ُمـ ُمذيمر ممـ يٕم٘مؾ ،وإٟمام
أٟم٨م اشمٌ٤مقم٤م ٕفمٚمٚمـ ،ويمذا ىمقًمف ذم طمدي٨م اعمقاىمٞم٧م هـ هلـ أصٚمف هلؿ أي ٕهؾ

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى)206/1(:
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ذي احلٚمٞمٗم٦م وُم٤م ذيمر ُمٕمٝم٤م ،وإٟمام ىمٞمؾ هلـ اشمٌ٤م ًقم٤م سم٘مقًمف هـ.

 -بَا

( )

ايتٖشُِٔٝذٔ َٚايتٖظِبٔٝضَٚ ٢ايتٖهٞبٔري ،٢قٜبٌَِ ايٞإًِٜٖ٢اٍ ،٢عِٔٓذَ
ايشٗن ٔ ٛٝعًَ ٢ٜايذٖابٖٔ١

 سَذٖثََٓا َُٛطَ ٢بُِٔ إ٢طَُِاعٔ :ٌَٝسَذٖثََٓا َُِٖٝٚبْ :سَذٖثََٓا أ ،ُ ٜٜٛٗعَِٔأٜبٔ ٞقًٜٔابَ ،ٜ١عَِٔ أَْٜع ٣سَضٔ َٞايً ُ٘٤عَُِٓ٘ قٜاٍَ :صًَ ٢٤سَطُ ٍُٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايًُ٘ ٤
صشَ بٔزٔ ٟا ٞيشًُِٝ ٜؿٔ١ٜ
عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَََْٚ ،َِ٤شُِٔ ََعَُ٘ ،بٔايَُٞذٔ ٔ١َٜٓايعِٗ٥شَ أٜسِبَعّاَٚ ،ايَ ٞع ِ
سَنٞعَتَ ،٢ِٔٝثُِٖ بَاتَ بَٔٗا سَتٖ ٢أٜصِبَضَ ،ثُِٖ سَ ٔنبَ سَتٖ ٢اطِتََٛتِ بٔ٘ٔ عًَ٢ٜ
ايٞبَِٝذَا ،ٔ٤سَُٔذَ ايًَٚ َ٘٤طَبٖضَ َٚنٜبٖشَ ،ثُِٖ أ ٌَٖٖ ٜبٔشَرٍّ َٚعُُِشََٚ ،ٕ٠أ ٌَٖٖٜايٖٓاغُ
بٔ َُٗ٢ا ،ؾًُٖٜٜا قٜذََِٔٓا ،أََٜشَ ايٖٓاغَ ؾٜشًَٛ٥ا ،سَتٖ ٢نٜإَ  ُِّٛ َٜايٖت ِش ٔ١َٜ٢ٚأٛ٥ًَٖٜا
بٔايٞشَر .ٚقٜاٍَ ََْٚشَشَ ايٖٓبٔ ٗٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤بَذََْاتٕ بَٔٝذٔ ٔٙقَٔٝاَّاَٚ ،رَبَضَ
سَطُ ٍُٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤بٔايَُٞذٔ ٔ١َٜٓنٜبِؼَ ٢ِٔٝأًَِٜٜشَ .٢ِٔٝقٜاٍَ أٜبُ ٛعَبِذ
دٌ ،٣عَِٔ
ايً :ٔ٘٤قٜاٍَ بَ ِعطَُُِِٖٗ :زَا عَِٔ أ ،َ ٜٜٛٗعَِٔ سَ ُ

أَْٜع)1( .٣

(ايمشقخ إزهرى)« :وُمـ ومقائد طمدي٨م اًمٌ٤مب :أن اًمًـٜم٦م ذم اإلسمـؾ اًمٜمحـر،
ومٚمق ذسمح يمره ،وأن اًمًٜم٦م ٟمحره٤م وهل ىم٤مئٛم٦مٟٕ ،مف أُمٙمـ ًمٜمحره٤مٟٕ ،مف يٓمٕمــ ذم
ًمٌتٝم٤م ،وشمٙمقن ُمٕمتقًم٦م إًمٞمف اًمٞمنى .وىم٤مل اسمـ طمٌٞمـ٥م :وهـق شمٗمًـػم ىمقًمـف شمٕمـ٤ممم
﴿صقاف﴾ .وروى حمٛمد قمـ ُم٤مًمؽ ٓ :يٕم٘مٚمٝم٤م إٓ ُمـ ظم٤مف أن يْمٕمػ قمٜمٝمـ٤م،
وإومْمؾ أن يتقمم ٟمحره٤م سمٜمٗمًف ،يمام ومٕمؾ ^ ،وىم٤مل هٜمـ٤م :سمـدٟم٤مت ،وىمـ٤مل اسمــ
)( (1إؿمٌ٤مه ُ )32/1مٜمف
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى)210/1(:
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وذم همػم هذا اعمقوع إهن٤م يم٤مٟم٧م ؾمٌٕملم سمدٟم٦م .وذم اعمقـم٠م قمـ قمكم ،رض ا تاا

 :أٟمف ^ٟ ،محر سمٕمض هديف سمٞمده وٟمحر سمٕمْمف همػمه ،وروي أن قمٚم ًٞم٤م ٟمحر سم٤مىمٞمٝم٤م،

وي٘م٤مل :أهدى ُم٤مئ٦م سمدٟم٦م ومٜمحر صمال ًصم٤م وؾمتلم سمٞمده يمؾ واطمدة قمـ ؾمٜم٦م ُمـ قمٛمـره،
وومٞمف :إؿم٤مرة إمم ىمدر قمٛمره  ،وأقمٓمك قمٚم ًٞم٤م ومٜمحر اًمٌـ٤مىمل .ومقيمرف« :وذزمرح زموظمديـري
ىمبشكم أضمدمهو ذزمحف فمـ أهؾ زمقتف وأطمر فمؿـ ِل يضح مـ أمتف».
قٜاٍَ ٜأبُ ٛعَبِذ ايً :ٔ٘٤قٜاٍَ بَعِطَُُِِٖٗ :زَا عَِٔ أ ،َ ٜٜٛٗعَِٔ سَدٌُ ،٣عَِٔ ٜأَْع٣
أسمق قمٌد اهلل هق اًمٌخ٤مري ٟمٗمًف ،ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ......إمم آظمره ،هٙمذا وىمع قمٜمد
اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمل :ىمٞمؾ اعمراد ُمـ اًمٌٕمض اعمٌٝمؿ هق إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٚمٞم٦م ،وىمٞمؾ :حيتٛمؾ أن
يٙمقن مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م وم٘مد أظمرضمف اإلؾمامقمٞمكم ُمـ ـمري٘مف قمـ أيقب قمـ أي ىمالسم٦م
قمـ أٟمس ،ومٕمرف أٟمف اعمٌٝمؿ ،وىمد شم٤مسمٕمف قمٌد اًمقه٤مب اًمث٘مٗمل قمغم طمدي٨م ذسمح
اًمٙمٌِملم إُمٚمحلم قمـ أيقب قمـ أي ىمالسم٦م ،يمام ؾمٞم٠ميت ذم إو٤مطمل إن ؿم٤مء اهلل
شمٕم٤مممش.

( )

) (1قمٛمدة اًم٘م٤مرى :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب اًمتحٛمٞمد واًمتًٌٞمح واًمتٙمٌػم ىمٌؾ اإلهالل قمٜمد اًمريمقب
قمغم اًمداسم٦م ،اًمرىمؿ]255/ 9[ ،1551/
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 َزموب َوم ْق ِل اللَِّ َسم َع َولم﴿ :ايٞشَرٗ ٜأػُِٗشْ ََعًََِٛٝاتْ ؾ َُِٜٔؾٜشَضَ ؾٖٔٔ٢ٗٝ
ِِ

ايٞشَرٖ ؾًٜٜا سَؾٜحَ َٚيٜا ؾٝظُٛمَ َٚيٜا دٔذَاٍَ ؾٔ ٞايٞشَرَ )1(﴾ٚو َوم ْقيمفَٜ﴿ :ظِأٜيَْٛٝو ٜعَِٔ
ايٞأ ٔ١٤ًٖٜٔقَََٛ َٖٞٔ ٌِٝاقٔٝتُ ئًٖٓاغَٚ ٢ايٞشَر﴾ٚ

( )2

71

 :ٞسَ ٖذثََٓا
 -سَذٖثََٓا َُشَُٖذُ بُِٔ بَؼٖاس ٣قٜاٍَ :سَذٖثَٓٔ ٞأٜبُ ٛبَ ٞهش ٣ا ٞيشََٓؿٔ ٗ

ٔ عَأ٥ؼَ ٜ١سَضٔ َٞايً ُ٘٤عََِٓٗا
أٜؾًٜٞضُ بُِٔ سَُُِٝذٕ :طَُٔ ِعتُ ا ٞيكٜاطَِٔ بَِٔ َُشَُٖذٕ ،عَ ِ
ر،
ٍ ايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٔ٘ٝ ٜطًَ َِ٤ؾٔ ٞأٜػُِٗش ٢ا ٞيشَ ٚ
قٜاٜيتِ :خَشَدَِٓا ََعَ سَطُ٢ ٛ
صشَابٔ٘ٔ
ت :ؾٜدَشَزَ إ٢ي ٢ٜأِ ٜ
َٚيَٜٝائ ٞايٞشَرَٚ ،ٚسُشُ  ّ٢ايٞشَر ،ٚؾَٜٓضَيَٓٞا بٔظَش٢فَ ،قٜاٜي ِ
ٜؾكٜاٍَ ََِٔ$ :يَٜ ِِٜهَِٓٔ ِٔٝهََ ِِٝعَُ٘ َٖذِ ،ْٟؾٜأٜسَبٖ أَٜ ِٕٜذِعًََٜٗا عُُِشَ ٟ٠ؾًَٜٝٞؿَ ٞعٌِ،
صشَابٔ٘ٔ،
ٔ أِ ٜ
 َََِٔٚنٜإَ ََعَُ٘ ايِ َٗٞذ ُٟؾًٜٜا .#قٜايٜتِ :ؾٜايٞآخٔزُ بَٔٗا َٚايتٖاس٢ى ٝيَٜٗا َٔ ِ
صشَابٔ٘ٔ،
ٔ أِ ٜ
قٜاٜيتِ :ؾٜأَٖٜا سَطُ ٍُٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًََٚ َِ٤س٢دَاٍْ َٔ ِ
ؾٜهٜاُْٛا أ ٌَِٖٜقَٚ ،ٕ٠ٖٛٝنٜإَ ََعَُِِٗ ايِ َٗٞذ ،ُٟؾَٜ ًِِٜٜكٞذٔسُٚا عًَ ٢ٜايٞعُُِشَ ،ٔ٠قٜاٜيتِ:
خٌَ عًَ ٖٜٞسَطُ ٍُٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًََٚ َِ٤أَْٜا أِ ٜبهٜٔ ،ٞؾكٜاٍَََ$ :ا
ؾٜذَ َ
صشَابٔو ،ٜؾِ ُُٜٔٓعتُ ايٞعُ ُِشَ،ٜ٠
ُٜبِهٔٝؤ َٜا َِٖٓتَا #ُٙقًٞ ٝتُ :طَُٔ ِعتُ قِٜٛيٜو ٜئأِ ٜ
قٜاٍََََٚ$ :ا ػَأُْٞؤ #قًٞ ٝتُ :يٜا أٝصًَِّ ،ٞقٜاٍَ$ :ؾًٜٜا َٜطٔريُىٔ ،إَُْٖ٢ا أِْ ٜتٔ ا َِشَأ٠ٜ
ٔ ،ؾٜه ْٞٔٛٝؾٔ ٞسَذٖتٔؤ،
َِٔٔ بََٓاتٔ آدََّ ،نَٜتبَ ايً ُ٘٤عًَِٜٝؤ ََا نَٜتبَ عًَٖ ٢ِٜٗٝ
ؾٜعَظَ ٢ايً ُ٘٤أَٜ ِٕٜشِصُقٜهَٔٗٝا .#قٜاٜيتِ :ؾٜدَشَدَِٓا ؾٔ ٞسَذٖتٔ٘ٔ سَتٖ ٢قٜذََِٔٓا َّٔٓ،٢
طتُ بٔايٞبَ ِٝتٔ ،قٜاٜيتِ :ثُِٖ خَشَدَتِ ََعَُ٘
دتُ َِٔٔ َّٔٓ ،٢ؾٜأٜ ٜؾ ِ
ؾَٜٜٗٛشِتُ ،ثُِٖ خَشَ ِ
)[ (1اًمٌ٘مرة]197 :
)[ (2اًمٌ٘مرة]189 :
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صبَََْٚ ،ضَيَٓٞا ََعَُ٘ ،ؾٜذَعَا عَبِذَ ايشٖسَُِٔ ٢بَِٔ
ش ٖ
ؾٔ ٞايٖٓؿٞش ٢ايٞآخٔش ،٢سَتَْٖ ٢ضٍََ ايَ ُُٞ
أٜبٔ ٞبَهٞشٜ ،٣ؾكٜاٍَ$ :اخِشُزِ بٔأٝخِتٔو َِٔٔ ٜايٞشَشَّ ،٢ؾًٜٞتُ  ٌٖٗ٢بٔعُُِشَ ،ٕ٠ثُِٖ اؾٞشُغٜا ،ثُ ِٖ
ت :ؾٜدَشَدَِٓا سَتٖ ٢إ٢رَا
اِ٥تَٔٝا َٖا َُٖٓا ،ؾ٢ٜإْ ٞٚأِْٜعٝشُنَُٝا سَتٖ ٢تَأٞتَٔٝأْ .#ٞقٜاٜي ِ
ؾٜشَ ٞغتَُٚ ،ؾٜشَ ٞغتُ َِٔٔ ايَٛ٤ٛافٔ ،ثُِٖ دِٔ٦تُُ٘ بٔظَشَشَٜ ،ؾكٜاٍَ ٌَِٖ $ :ؾٜشَغٞتُِِ#
شٌَ ايٖٓاغُ ،ؾَُٜشٖ َُتََٛدّٗٚا
ٜؾكًٞ ٝتَُْ :عَِِ ؾٜآرََٕ بٔايشٖسٔ ٢ٌٝؾٔ ٞأٜصِشَابٔ٘ٔ ،ؾٜاسِتَ َ
٢إي ٢ٜايَُٞذٔ .ٔ١َٜٓضَ٢ ِٝش َِٔٔ :ضَاسَ َٜطٔريُ ضَِٝشّاَُٜٚ ،كٜاٍُ ضَاسَ َٜطُٛسُ ضَ ِٛسّا،
َٚضَشٖ َٜطُشٗ ضَش٘ا.

()1

اًمراوي :أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م اًمّمدي٘م٦م -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م.-
ومقيمف(خ)ََ :ا ُٜبِهٔٝؤ َٜا َِٖٓتَا! ُٙ
(ايمشقخ إزهرى) َٜا َِٖٓتَا !ُٙأي :ي٤م هذه وشمٗمتح ٟمقٟمف وشمًٙمـ وشمْمؿ اهل٤مء
إظمػمة وشمًٙمـ وذم اًمتثٜمٞم٦م وذم اجلٛمع هٜم٤مت وهٜمقات وذم اعمذيمر هـ وهٜم٤من
وهٜمقن وًمؽ أن شمٚمح٘مٝم٤م اهل٤مء ًمٌٞم٤من احلريم٦م ومت٘مقل ي٤م هٜمف (زيد ذم اًمٜمٝم٤مي٦م وأن شمِمٌع
احلريم٦م ومتّمػم أًم ًٗم٤م ومت٘مقل ي٤م هٜم٤مه) وىمٞمؾُ :مٕمٜم٤مه ي٤م سمٚمٝم٤مء يم٠مهن٤م ٟمًٌ٧م إمم ىمٚم٦م اعمٕمروم٦م
سمٛمٙم٤ميد اًمٜم٤مس وذورهؿ وُمـ اعمذيمر وم٘مٚم٧م :ي٤م هٜم٤مه إين طمريص قمغم اجلٝم٤مد هق
ٟمداء ًمٚمِمخص اعمٓمٚمقب.

( )

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى)212/1( :
)( (2جمٛمع اًمٌح٤مر ُ)189/5مٜمف.
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ُْضُ ٢ٍٚايٖٓبٔ ٚٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٔ٘ٝ ٜطًَ٤ ََ َِ٤هٜ١

 - 1591سَذٖثََٓا ايٞشَُُٔ ِٝذ :ٟٗسَذٖثََٓا ايَٛٞئٝذُ :سَذٖثََٓا ايٜ ٞأِٚصَاعٔ ٗٞقٜاٍَ :سَذٖثَٓٔٞ
ٞ
ايضِٖٗ ٢ش ،ٟٗعَِٔ أٜبٔ ٞطًَ ،ٜ١َُٜعَِٔ أٜبُٖٔ ٞشَِٜشَ ٜ٠سَضٔ َٞايً ُ٘٤عَُِٓ٘ قٜاٍَ :قٜاٍَ ايٖٓبٔ ٗ
صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِٔٔ ،َِ٤ايٞػَذٔ  ََِّٜٛايٖٓشِ ٢ش ََُٖٛٚ ،بَُّْٔٔٓ$ :٢شُِٔ َْاص٢يَٕٛٝ
غٜذّا بٔدَِٝـٔ بَٓٔ ٞنَٔٓاَْ ،ٜ١سَ ِٝحُ َتكٜاطَُُٛا عًَ ٢ٜا ٞي ٝه ٞؿشَٜ .#٢عِٓٔ ٞرَئوٜ
ت عًَ ٢ٜبََٖٓٔ ٞاػَِٔٚ ٣بَٓٔ ٞعَ ِبذٔ
صبََٚ ،رَئو ٜأ ٖٕٜقٝشَِٜؼّا َٚنَٔٓاَْ ،ٜ١تَشَاٜي ٜؿ ِ
ش ٖ
ايَ ُُٞ
ائً ٤ُُٛٞبٜٔ :أ ِٚبَٓٔ ٞائً ٤ُُٛٞبٔ :أ ِٕٜيٜا َُٜٓانٔشَُٚ ُِِٖٛيٜا ُٜبَأٜعُ ،ُِِٖٛسَتُٖٜ ٢ظًُُِٔٛا
ٔ ُعكََٜٚ ٣ٌِٝ ٜشِِ ٢َٝبُٔ
٢إي ِِ٢ِٜٗٝايٖٓبٔ ٖٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًََٚ .َِ٤قٜاٍَ طًَٜاََ :ٝ١عَ ِ
ايطٖشٖاىٔ ،عَِٔ ايٜ ٞأِٚصَاعٔ :ٚٞأٜخِبَشَْٔ ٞابُِٔ ػَٔٗا َٕٚ :قٜايٜا :بََٖٓٔ ٞاػَِٔٚ ٣بَٓٔٞ
ائً ٤ُُٛٞبٔ .قٜاٍَ أٜبُ ٛعَبِذ ايً ٔ٘٤بَٓٔ ٞائً ٤ُُٛٞبٔ

أٜػِبَُ٘)1( .

قٛي٘(خ) :بٔدَ ِٝـٔ
(ايمشقخ إزهرى) ىم٤مل ذم اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم( :اخلٞمػ) ؾم٤ميمـ اًمٞم٤مء ُم٤م ارشمٗمع ُمـ
ىمٚمٞمال قمـ ؾمٞم ؾ اعم٤مء ،وُمٜمف (ُمًجد اخلٞمػ) سمٛمٜمك ٕٟمف سمٜمل ذم (ظمٞمػ)
اًمقادي ً
اجلٌؾ وإصؾ (ُمًجد ظمٞمػ ُمٜمك) خمٗمػ سم٤محلذف ،وٓ يٙمقن (ظمٞمػ) إٓ سملم
ضمٌٚملم.

( )

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى)216/1( :
) (2اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم( :ص.)98
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اطِتًٜٔاّ ٢ايٞشَذَش ٢ا ٞي ٜأطَِٛدٔ سٔنيَ َٜكٞذَُّ ََهٜ ٜ١٤أََ ٍَٖٚا
َٜٛٝٛفََُٜٚ ،شٌَُُِ

ثًَٜاثّا ()1

أيْم٤م هروًم٧م.
ايمشقخ إزهرى( :رُمٚم٧م) ( ً
رُمال) ُمـ سم٤مب ـمٚم٥م و(رُمالٟمً٤م) ً
هرول (هروًم٦م) أهع ذم ُمِمٞمف دون اخلٌ٥م ،وهلذا ي٘م٤مل هق سملم اعمٌم واًمٕمدو
أصال.
وضمٕمؾ مج٤مقم٦م اًمقاو ً

( )

 -4بَا

َتكٞطٔ ٞايٞشَأ٥ضُ ايََُٓٞاطٔو ٜنَٗ٤ًٝا ٢إي٤ا ايَٛ٤ٛافَ بٔايٞبَِٝتٔ

صؿٜا َٚايِ َُٞشٔ٠َٚ
َٚإ٢رَا طَعَ ٢عًَ ٢ٜغِٜٝشُٚ ٢ضُ ٕ٤ٛبَ َِٔٝاي ٖ
ٔ أ ،َ ٜٜٛٗعَِٔ
طَُاعٔ ،ٌُٝعَ ِ
 - 7سَذٖثََٓا َُ ٌَُٖ َ٪بُِٔ ٖٔؼَاّ :٣سَذٖثََٓا إِ ٢
صشَ
ت ٜق ِ
ت ا َِشَأ ،٠ ٜؾَٜٓضَٜي ِ
س ٞؿصَ ٜ١قٜايٜتِ :نٖٓٝا ََُِْٓعُ عََٛأتكَٜٓا أَٜ ِٕٜدِشُدَِٜٔ ،ؾكٜذٔ ََ ِ
َ
صشَا ٔ سَطُ٢ٍٛ
ٔ أِ ٜ
دٌِ َٔ ٣
شتَ سَ ُ
بَٓٔ ٞخًَٜـٕ ،ؾٜشَذَٖثتِ :أ ٖٕٜأٝخِتََٗا نٜاَْتِ تَ ِ
ايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ ،َِ٤قٜذِ غٜضَا ََعَ سَطُ ٢ٍٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٔ٘ٝ ٜطًََِ٤
ت :نٖٓٝا
ت غَ ٜضَٚاتٕ ،قٜاٜي ِ
ثِٔٓتَ ِٞعَؼِشَ ٜ٠غِ ٜضَٚ ،ٟ٠َٚنٜاَْتِ أٝخِتََٔ ٞعَُ٘ ؾٔ ٞطٔ ٚ
ختٔ ٞسَطُ ٍَٛايً ٔ٘٤صًَ٢٤
ت أِ ٝ
ُْذَا ٟ٢ٚايٞهََْٚ ،٢ًَُٜٞك ُّٛٝعًَ ٢ٜايَُٞشِضَ ،٢ؾٜظَأٜٜي ِ
ٔ يَٜٗا دًٔٞبَا ْ،
ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَٜ َِ٤ؾكٜاٜيتِ ٌَِٖ :عًَ٢ ٢ٜإسِذَاَْا بَأٞغْ ،إ ِٕ ٢يَٜ ِِ ٜهِ ٝ
أ ِٕٜيٜا تَدِشُزَ قٜاٍَ$ :ئتًُٞبٔظَِٗا صَاسٔبَتَُٗا َِٔٔ دًٔٞبَابَٔٗاَٚ ،يٞتَؼَِٗذِ ايٞدََ ِٝش
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى)216/1( :
) (2اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم( :ص.)328
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َٚدَعِ ٜ٠َٛائَِٓٔ٪ُُٞنيَ .#ؾًُٖٜٜا قٜذٔ ََتِ أ ّٗٝعَ ٜ١ٖٝٔٛسَضٔ َٞايً ُ٘٤عََِٓٗا طَأٜيََٗٓٞاٜ ،أِٚ
قٜاٜيتِ :طَأٜيَٓٞاَٖاٜ ،ؾكٜاٜيتَِٚ :نٜاَْتِ يٜا تَزِنٝشُ سَطُ ٍَٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًَِٔ٘ٝ ٜ
َٚطًَ َِ٤أٜبَذّا ٢إي٤ا قٜاٜيتِ :بٔأٜبٜٔ ،ٞؾكًَٓٞٝا :أٜطَُٔ ِعتٔ سَطُ ٍَٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًَِٔ٘ٝ ٜ
ت
ز ايٞعََٛاتٔلُ َرَٚا ُ
دشُ ِ
َٚطًََٜ َِ٤ك ٍُٛٝنٜزَا َٚنٜزَا قٜاٜيتَِْ :عَِِ ،بٔأٜبٜٔ ،ٞؾكٜاٍَ$ :ئتَ ِ
ايٞدُذُ٢ ٚس ،أ ِٜٚايٞعََٛاتٔلُ َ َٚرَٚاتُ ايٞدُذُ٢ ٚسَٚ ،ايٞشُٖٝضُ ،ؾَٜٝؼَِٗ ِذَٕ ا ٞيدَ ِٝشَ َٚدَعِٜ٠َٛ
ايُُٞظًُِٔٔنيَََٜٚ ،عِتَض ٍُ٢ايٞشُٖٝضُ ايُُ ٞصًَٜ .#٢٤ؾكًٞ ٝتُ :أٜايٞشَأ٥ضُ ٜؾكٜاٜيتِ:
ٜأَٚيِٜٝعَ تَؼَِٗذُ عَشَؾَٚ ،ٜ١ٜتَؼَِٗذُ نٜزَاَٚ ،تَؼَِٗذُ نٜزَا

)1(.

قٛي٘(خ) :ؾٜكٜايٜتِ :أَٜٚيِٜٝعَ تَؼَِٗذُ عَشَؾ. ٜ١ٜ
ًمٞمس هٝمٜم٤م سمٛمٕمٜمك "ٓ" إذ ضم٤مءت هٜم٤م همػم ُمٜمٍموم٦م أي مل يتّمؾ هب٤م شم٤مء
اًمت٠مٟمٞم٨م ذم اًم٘م٤مُمقس وذطمف "شم٤مج اًمٕمروس" «ًمٞمس  :يمٚمٛم٦م ٟمٗمل  ،وهل ومٕمؾ
ُم٤مض  ،أصٚمف وذم سمٕمض إصقل  :أصٚمٝم٤م  ،وُمثٚمف ذم اعمحٙمؿ ً :مٞمس  ،يمٗمرح ،
ومًٙمٜم٧م ٗمٞمٗم٤م  ،وذم اعمحٙمؿ  :إؾمتث٘م٤مٓ  ،ىم٤مل  :ومل شم٘مٚم٥م أًمٗم٤م ٕ ،هن٤م ٓ شمتٍمف
ُ ،مـ طمٞم٨م اؾمتٕمٛمٚم٧م سمٚمٗمظ اعم٤ميض ًمٚمح٤مل ،ورسمام ضم٤مءت ًمٞمس سمٛمٕمٜمك  ٓ :اًمتؼمئ٦م
ورسمام ضم٤مءت سمٛمٕمٜمك ٓ اًمتل يٜمًؼ هب٤مش[ .أي :سمٛمٕمٜمك "ٓ" اًمتل ًمٕمٓمػ اًمٜمًؼ].
( )

ىم٤مل اسمـ هِم٤مم ذم ُمٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥مٓ« :ش قمغم صمالصم٦م أوضمف -إمم أن ىم٤مل :-أطمده٤م
أن شمٙمقن قم٤مُمٚم٦م قمٛمؾ إن ،وذًمؽ إن أريد هب٤م ٟمٗمل اجلٜمس قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٜمّمٞمص

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى)224/1( :
) (2شم٤مج اًمٕمروسُ)244/4 ( :مٜمف.
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٣ض ايبُداسٝ صش٢ً ع٣كات ا٭صٖشًٝتع
) (

.م٦مئذ شمؼمئٜمٞمك طمًٛوشم

ِ  َزموب ُر ىم- 1
ُقب ا ْيم ُبدْ ِن
            ﴿

:يمِ َؼ ْقيمِ ِف

            
            
            

:ُأْعٜيكٞ َاٚ .بُذَِٕ ئبُذَِْٔٗاَٞتِ ايُُٝٚ ط:ْاٍَ َُذَأٖذٜق

)2 ( .﴾

 

،٣كٔريِٜ ؾٚأٜ ٍّٜٞٔٓ َِٔٔ غ٢ِٕبُذَٞعِتَشٗ بٔايٜ ٟٔز٤ اي:ُُٗعِتَشَٞايٚ ،ٌُٔ٥ايظٖا
َِٔٔ ُ٘كٝ ِ عٔت:ُلٝٔعَتَٞايٚ ،َاطِتٔشِظَاَُْٗاٚ ٢ِٕبُذٞاُّ ايٜ اطِتٔ ِعع:ٔٔشُ اهلل٥ػَعَاَٚ
ِدَبَتَٚ ُِ٘ٓ ََٔٚ ،٢سِضٜيأٞ  ا٢ٜإي٢ ِتٜٛكٜ ط
َ َِدَبَتٚ :ٍُاٜكَُٜٚ ،ٔ٠َذَبَابٔشٞاي
)3( .ُايؼُِٖع

. مفٜممم قم٤مهد رى اهلل شمٕم٤ جم:اًمراوي
.٢ِٕبُذَٞعِتَشٗ بٔايٜ ٟٔز٤ اي:ُُٗعِتَشَٞايٚ ،ٌُٔ٥ ايظٖا:ُأْعٜكَٞايٚ :)ومقيمف(خ
:مزيؾٜ وذم اًمت،مل٠م" ؾم٤مُق ًقمٜ م ُع سمٗمتحتلم " ُىمَٜ  َي ْ٘م:م َعَٜ  « َىم:ايمشقخ إزهرى
]313  [ص:م٥مٌٞمٚمل اًمٜ( ُمٖم1)
]37،36 :م٩( [احل2)
)229/1( :مرى٤مح اًمٌخٞ( صح3)

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

348

{ َو َأ ْـم ِٕم ُٛمقا اًم َ٘م٤مٟمِ َع َواعمُ ْٕم َ َّؽم} "وم٤مًم َ٘م٤مٟمِ ُع" اًمً٤مئؾ ،و"اعمٕمؽم" اًمذي يٓمٞمػ وٓ يً٠مل،
و" َىمٜمِ ْٕم ُ٧م" سمف " َىم َٜم ًٕم٤م" ُمـ سم٤مب شمٕم٥م ،و" َىم َ٤مٜم َقم ً٦م" روٞم٧م وهق " َىمٜمِ ْع"،
ُقع"ش.
و" َىم ٜم ٌ

( )1

«و"اعمُ ْٕم َ ؽم" اًمْمٞمػ اًمزائر ،و"اعمُ ْٕم َؽم" اعمتٕمرض ًمٚمً١مال ُمـ همػم ـمٚم٥م ي٘م٤مل
ؽم ُه" إذا اقمؽمض ًمٚمٛمٕمروف ُمـ همػم
" َقم َّر ُه" ،و"ا ْقم َ َّؽمُه" ،و" َقم َرا ُه" أيْم٤م ،و"ا ْقم َ َ ا
ُمً٠مًم٦م وىم٤مل اسمـ قمٌ٤مس "اعمُ ْٕم َؽم" اًمذي يٕمؽم سم٤مًمًالم وٓ يً٠ملش.

( )2

ىمٚم٧م :حيٛمؾ ُم٤م ىم٤مًمف ؾمٞمدٟم٤م اسمـ قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام -قمغم اًمْمٞمػ
اًمزائران ومن اًم٘م٤مٟمع سم٤معمتٕمٗمػ شمٕملم أن يراد سم٤معمٕمؽم اًمً٤مئؾ ،وىمد روي قمـ اسمـ
قمٌ٤مس -ريض اهلل قمٜمٝمام -اًمقضمٝم٤من :وإول أيمثر ومٗمل "اًمدر اعمٜمثقر" أظمرج اسمـ
أي طم٤مشمؿ ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل« :اًم٘م٤مٟمع اعمتٕمٗمػ واعمٕمؽم اًمً٤مئؾش.وأظمرج اسمـ أي
طم٤مشمؿ ،قمـ اسمـ قمٌ٤مس« :اًم٘م٤مٟمع اًمذي ي٘مٜمع سمام أويت واعمٕمؽم اًمذي يٕمؽمضش.
وأظمرج قمـ اسمـ قمٌ٤مس ىم٤مل« :اًم٘م٤مٟمع اًمذي جيٚمس ذم سمٞمتفش  .وىمد اظمت٤مره اإلُم٤مم
( )3

أمحد رو٤م ذم "شمرمج٦م اًم٘مرآن" ؾمامه٤م "يمٜمز اإليامن" وهد ـمر ًىم٤م أظمرى قمٜمف سمٜمحق
ُم٤م ُمر وأورد ًمف ـمري ً٘م٤م واطمدً ا سمٖمػم هذا اعمٕمٜمك ،وم٘م٤مل :وأظمرج اسمـ اعمٜمذر قمـ اسمـ

) (1اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم[ :ص]267
) (2اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم[ :ص]208
) (3اًمدر اعمٜمثقر]55/ 6[ :
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قمٌ٤مس ىم٤مل« :اًم٘م٤مٟمع اًمذي يً٠مل واعمٕمؽم اًمذي يٕمؽمض وٓ يً٠ملش .وذم "اًمتٜمزيؾ
اًمٕمزيز"َ { :و َأ ْـم ِٕم ُٛمقا اًم َ٘م٤مٟمِ َع َواعمُ ْٕم َ َّؽم} ،همويمؼوكع  :ايمذي يسلل  ،واظمعؼم  :ايمذي
( )1

يتعرض وٓ يسلل  ،وومقؾ  :ايمؼوكع هـو  :اظمتعػػ فمـ ايمسمال  ،وىمؾ يصؾح.

( )

و ذم اًمتٜمزيؾ( :وأـمٕمٛمقا اًم٘م٤مٟمع واعمٕمؽم) ىمٞمؾ :هق (اًمٗم٘مػم) ،وىمٞمؾ :هق
(اعمٕمؽمض) هٙمذا ذم اًمٜمًخ .وذم اعمحٙمؿ واًمتٝمذي٥م اعمٕمؽمض (ًمٚمٛمٕمروف ُمـ
همػم أن يً٠مل) .وىم٤مل مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٚمٖم٦م ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم« :ايمؼوكع» هق
اًمذي يً٠مل .واعمٕمؽم :اًمذي يٓمٞمػ سمؽ يٓمٚم٥م ُم٤م قمٜمدك :ؾم٠مًمؽ أو ؾمٙم٧م قمـ
اًمً١مالشُ .مٚمت٘م ًٓم٤م.
( )

ايمشقخ إزهرى :أٟم٧م ظمٌػم سمٕمد إُمٕم٤من اًمٜمٔمر ذم ُمٕم٤مين اًم٘م٤مٟمع واعمٕمؽم سم٠مهنام
ُمـ إوداد يًتٕمٛمؾ يمؾ سمٛمٕمٜمك اًمً٤مئؾ وهمػمه وضمؾ ُمٕم٤مين اعمٕمؽم يرضمع إمم
ُمٕمٜمك اًمً٤مئؾ أو ُم٤م ي٘م٤مرسمف إذ ٓ خيٗمك أن اًمً٤مئؾ واعمتٕمرض ًمٚمٛمً٠مًم٦م ؾمٞم٤من ومٙمؾ
ؾم٤مئؾ هذا سم٤مًم٘مقل اًمٍميح وهذا سم٤مًمدًٓم٦م واًمتٚمقيح ،ومٞمٌدو أن شمٗمًػم اعمٕمؽم سمام ذيمر
سمٕمد شمٗمًػم اًم٘م٤مٟمع سم٤مًمً٤مئؾ يِمٌف اإلقم٤مدة عمٕمٜمك واطمد سمٛمختٚمػ ُمـ اًمتٕمٌػم ويم٠من
ُمآل هذا إمم أن ي٘م٤مل أـمٕمٛمقا اًم٘م٤مٟمع (اًمً٤مئؾ) واعمٕمؽم (اعمٕمؽمض ًمٚمً١مال اًمذي
يٓمٞمػ سمؽ ي٘مّمد اًمً١مال ،ويٓمٚم٥م ُم٤م قمٜمدك وًمٞمس ذم هذا يمٌػم إوم٤مدة ،سمؾ هذا

) (1اًمدر اعمٜمثقر]54/ 6[ :
) (2شم٤مج اًمٕمروسُ]486/5 [ :مٜمف.
) (3شم٤مج اًمٕمروسُ]91/3 [ :مٜمف.
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إقم٤مدة وظم٤مص٦م قمغم اًمتٗمًػم إظمػم ًمٚمٛمٕمؽم اعمٜم٘مقل قمـ "شم٤مج اًمٕمروس" إٓ أن
اًمٚمٖمقي ًمٞمس وفمٞمٗمتف اًمتٗمًػم ،وإٟمام هق سمّمدد ُم٤م حيتٛمٚمف اًمٚمٗمظ ُمـ ُمٕم٤مين وًمٕمؾ
أضمقد ُم٤م ىمٞمؾ هٜم٤م هق اًمذي ذيمره هٜم٤م اًمًٞمد اًمزسمٞمدي طمٞم٨م ىم٤مل :وىمٞمؾ« :اًم٘م٤مٟمع هٜم٤م
رضماليٕمؽميف اًمقهؿ ،ومٞم٘مقل ًمق أن اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري
ً
اعمتٕمٗمػ قمـ اًمً١مالش  ،وًمٕمؾ
سمٕمد إذ ومن اًم٘م٤مٟمع هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمً٤مئؾ ومن اعمٕمؽم سمام يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم ،ومل هيٛمٚمف همػم
ُمٌلم ،وذه٥م سمف قمـ إهي٤مم اإلقم٤مدة ًمٙم٤من أطمًـ ذم اإلوم٤مدة ،وىمد ي٘م٤مل هلذا اًم٘م٤مئؾ
أٟمف  اؾمتٖمٜمك قمـ شمٗمًػمه سم٘مقًمف :اعمٕمؽم اًمذي يٕمؽم سم٤مًمٌدن ُمـ همٜمل أو وم٘مػم وهذا
ؾم٤مئالوًمذًمؽ قمٛمؿ
ً
زائر ا يم٤من أو
ىمريٜم٦م قمغم أٟمف أـمٚمؼ اعمٕمؽم وأراد سمف اًمدائر ُمٓمٚم ً٘م٤م ً
وم٘م٤مل ُمـ همٜمل أو وم٘مػم .ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم« -وُمـ ـمريؼ اسمـ
ضمري٩م قمـ جم٤مهد :اعمٕمؽم اًمذي يٕمؽم سم٤مًمٌدن ُمـ همٜمل أو وم٘مػم ،يٕمٜمل :يٓمٞمػ هب٤م
ُمتٕمرو٤م هل٤م :وهذا اًمذي ذيمره اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم ً٘م٤م( .قمٞمٜمل) وقمغم هذا ،ومال إهي٤مم
ً
( )

أصال سمؾ ذم ىمقًمف  إوم٤مدة شمٕمٛمٞمؿ سمٕمد ّمٞمص وُمزيد شم٠ميمٞمد عم٤م ُمر ُمع إوم٤مدة
ً
شم٠مؾمٞمس.

) (1قمٛمدة اًم٘م٤مرى :يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب ريمقب اًمٌدن]39/ 10[ ،
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دَٞٛب ٔ١أٖٜٜاَّ َّٔٓ٢
ايُ ٞ

 - 1741سَذٖثَٓٔ ٞعَبِذُ اي  ًٔ٘٤بُِٔ َُشَُٖذٕ :سَذٖثََٓا أٜبُ ٛعَأَش:٣
سَذٖثََٓا قٝشٖ ،ٝ٠عَِٔ َُشَُٖذٔ بِٔ ٢طٔري َٜٔ٢قٜاٍَٜ :أخِبَشَْٔ ٞعَبِذُ اي ٖشسَُِٔ٢
بُِٔ أٜبٔ ٞبَهٞشَ ،ٜ٠عَِٔ أٜبٔ ٞبَهٞشََ َٚ ،ٜ٠سدٌُْ أٜؾٞطٌَُ ؾَْٔ ٞؿٞظَِٔٔٔ ٞ
عَبِذٔ اي ٖشسَُِٔ ،٢سَُُِٝذُ بُِٔ عَبِذٔ اي ٖشسَُِٔ ،٢عَِٔ أٜبٔ ٞبَهٞشَ ٜ٠سَضَٔٞ
اي  ًُ٘٤عَُِٓ٘ قٜاٍَ :خَٜٛبََٓا ايٖٓبٔ ٗٞصًَ ٢٤اي  ًُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ ََِّٜٛ َِ٤ايٖٓشِش،٢
قٜاٍَ$ :أٜتَذِسُ َٕٚأَٖ ٣َِّٜٛ ٟٜٗزَا #قًَٓٞٝا :اي َ َٚ ًُ٘٤سطُٛيٜ ُ٘ٝأعًِ،ُِٜ
ؾٜظَهٜتَ سَتٖ ٢ظَٖٜٓٓا أ ُْٖٜ٘طَُٝظَُ ٔ٘ٝٚبٔػَِٝش ٢اطِ ُٔ٘ٔ ،قٜاٍَ$ :أٜيِٜٝعَ ََِّٜٛ
ايٖٓشِش #٢قًَٓٞٝا :بًَ ،٢ٜقٜاٍَ$ :أ ٟٜٗػَِٗشَٖ ٣زَا #قًَٓٞٝا :اي َ َٚ ًُ٘٤سطُٝٛي ُ٘
ٜأعًِ ،ُِٜؾٜظَهٜتَ سَتٖ ٢ظَٖٜٓٓا أ ُْٖٜ٘طَُٝظَُ ٔ٘ٝٚبٔػَِٝش ٢اطِ ُٜٔ٘ٔ ،ؾكٜاٍَ:
ذ #ٔ١قًَٓٞٝا :بًَ ،٢ٜقٜاٍَ$ :أ ٟٜٗبًَٜذٕ َٖزَا #قًَٓٞٝا:
$أٜيِٜٝعَ رُ ٚايٞشَ ٖ
اي َ َٚ ًُ٘٤سطُٝٛيُ٘ ٜأعًِ ،ُِٜؾٜظَهٜتَ سَتٖ ٢ظَٖٜٓٓا أ ُْٖٜ٘طَُٝظَُ ٔ٘ٝٚبٔػَِٝش٢
اطِ ُٔ٘ٔ ،قٜاٍَٜ$ :أيِٜٝعَ بٔايٞبًَٞذَ ٔ٠ايٞشَشَاّ #٢قًَٓٞٝا :بًَ ،٢ٜقٜاٍَٜ $ :ؾإٖٕ٢
دََٔاَ٤نَٚ ،ِِٝأََِٜٛايٜه ،ِِٝعًَِٜٝه ِِٝسَشَاّْ ،نٜشُشِ ََََِٜٔٛ ٔ١هَٖ ِِٝزَا ،ؾٔٞ
ػَِٗش٢نَٖ ِِٝزَا ،ؾٔ ٞبًَٜذٔنَٖ ِِٝزَا٢ ،إي ٢َِّٜٛ ٢ٜتَ ًٞك َِٕٜٛسَبٖهٜ ،ِِٝأيٜا ٌَِٖ
بًَ٤ػِتُ #قٜايٛٝاَْ :عَِِ ،قٜاٍَ$ :ايً ُِٖٗ٤اػَِٗذِ ،ؾًُٜٝٞبًَِّؼِ ايؼٖأٖذُ
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ايٞػَأ٥بَ ،ؾٜشُ ٖ َُبًَ٤ؼٜ ٣أِٚعَ َِٔٔ ٢طَأَع ،٣ؾًٜٜا تَ ِشدٔعُٛا بَعِذٟٔ
ٝنؿ٤اسّاَٜ ،طِش ُ ٢بَعِطُه ِِٝس٢قٜا َ

بَعِض)1( .#٣

اًمراوي :أسمق سمٙمر رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف .
ومقيمف(خ) :أٜيِٜٝعَ بٔايٞبًَٞذَ ٔ٠ايٞشَشَاّ ....٢اخل.
(ايمشقخ إزهرى) :احلرام وصػ سم٤مًمتذيمػم ًمٚمٛمٙم٤من واحلرام يٓمٚمؼ قمغم
اعمذيمر ،واعم١مٟم٨م ي٘م٤مل رضمؾ واُمرأة طمرام ،أو هق ُمّمدر ي٘م٤مل طمرم اًمٌمء سم٤مًمْمؿ
" ُطم ْر ًُم٤م" و" ُطم ُر ًُم٤م" " " ُطم ْر َُم ٌ٦م"" سمْمؿ احل٤مء ويمنه٤م وي٘م٤مل " َطم ُر َُم ِ٧م" اًمّمالة
ُمـ سم٤مي ىمرب وشمٕم٥م " َطم َرا ًُم٤م" و" ُطم ْر ًُم٤م"( .اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم سمتٍمف يًػم) .
( )

 - 143بَا

ايِّٝٛبٔ بَعِذَ سََِ ٢ٞايٞذَُٔاسَٚ ،٢ايٞشًَٞل ٢قٜبٌَِ
ا ٞيإ٢ؾٜاضَ١

ٔ - 1754سَذٖثََٓا عًَٔ ٗٞبُِٔ عَبِذٔ اي  :ًٔ٘٤سَذٖثََٓا طُؿَٝٞإُ :سَذٖثََٓا عَبِذُ
ايشٖسَُِٔ ٢بُِٔ ا ٞيكٜاطِٔ :٢أ ُْٖٜ٘طَُٔعَ أٜبَاَٚ ،ُٙنٜإَ أٜؾٞطٌََ أ ٢ٌِٖٜصَََأْ٘ٔ،
ؼ ٜ١سَضٔ َٞايً ُ٘٤عََِٓٗا َتك :ٍُٛٝطٖٜٝبِتُ َسطٍَُٛ
َٜك :ٍُٛٝطَُٔعِتُ عَاَ ٔ٥

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى)224/1( :
) (1اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم[ :ص ]72
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ايً ٔ٘٤صًَ ٢٤اي  ًُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤بَٔٝذََٖ ٖٟاتَ ،٢ِٔٝسٔنيَ أٜسِشَََّٚ ،ئش ًِّٔ٘ٔ
ظٜٛتِ
سٔنيَ ٜأسٌَٖ ،قٜبٌَِ أَٜٛٝٛ ِٕٜفََٚ ،بَ َ

َٜذََِٜٗا)1( .

اًمراوي :ىم٤مؾمؿ سمـ حمٛمد  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام.-
قٛهلا :طٖٜٝبِتُ سَطُ ٍَٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًََِ٤
يًتٗم٤مد ُمٜمف طمؾ اًمٓمٞم٥م ًمٚمح٤مج سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ أومٕم٤مل احل٩م ُمـ احلٚمؼ واًمٜمحر
ىمٌؾ ـمقاف اًمزي٤مرة وهذا ُمذه٥م حمٛمد ىم٤مل :أظمؼمٟم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ،قمـ مح٤مد ،قمـ
إسمراهٞمؿ ذم اعمُ َت َٛمت ِع :إذا ٟمحر اهلدي يقم اًمٜمحر وم٘مد طمؾ.
ىم٤مل حمٛمد :وسمف ٟم٠مظمذ إذا طمٚمؼ إٓ أٟمف مل حيؾ ًمف اًمٜمً٤مء ظم٤مص٦م طمتك يزور
اًمٌٞم٧م ومٞمٓمقف ـمقاف اًمزي٤مرة ،وأُم٤م همػم اًمٜمً٤مء واًمٓمٞم٥م وم٘مد طمؾ ًمف ذًمؽ إذا
طمٚمؼ رأؾمف ىمٌؾ أن يٓمقف اًمٌٞم٧م ،وهق ىمقل أي طمٜمٞمٗم٦م  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم( .-يمت٤مب
أصم٤مر )72

( )

ويمذًمؽ يًتٗم٤مد ُمٜمف إسم٤مطم٦م اًمتٓمٞم٥م قمٜمد اإلطمرام سمؾ اؾمتٜم٤مٟمف وهذا احلدي٨م مم٤م
واومؼ إئٛم٦م اعمحدصمقن إُم٤مُمٜم٤م إقمٔمؿ ذم ري٩م ُمٕمٜم٤مه وم٘مد روى «أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمـ
إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ اعمٜمتنم قمـ أسمٞمف قمـ قم٤مئِم٦م  -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م-
حمرمو» هٙمذا
ىم٤مًم٧م«:ىمـً أؿمقى رؽمقل الل ^ شمؿ يطقف دم كسوئف شمؿ يصبح ً
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى)236/1( :
) (2أما ىف كسخة" ـتاب إثار" افتك بغ أيديـا ،ؾافؽتاب احلج ،باب مـ كحر ؾؼد حؾ،
افرؿؿ]270/ [،25 /
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رواه اعمٕم٤مرم سمـ قمٛمران وأسمق يقؾمػ يمالمه٤م وهق ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمٜمٝم٤م ُمـ ـمرق سمٚمٗمظ
«ىمـً أؿمقى رؽمقل الل ^ إلضمرامف ومبؾ أن حيرم» وأظمرضمف اًمٓمح٤موي سمٚمٗمظ
«حلرمف ضمكم أضمرم» وذم رواي٦م «حلرمف وحلؾف» .
( )

( )

روى اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ اعمٜمتنم قمـ أسمٞمف قمـ قم٤مئِم٦م ريض
اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م« :ىملين أكظر إلم وزمقص ايمطقى دم مػرق رؽمقل الل ^ وهق
حمرمش هٙمذا رواه اسمـ ظمنو ،واحلًـ سمـ زي٤مد وأظمرضمف اًمِمٞمخ٤من واًمٓمح٤موي.

( )

أسمق طمٜمٞمٗم٦م ،قمـ ُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر ،قمـ إسمراهٞمؿ ،قمـ إؾمقد قمـ قم٤مئِم٦م
 ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م -ىم٤مًم٧م«:رأيً وزمقص ايمطقى دم مػرق رؽمقل الل ^»أيْم٤م قمـ
هٙمذا رواه ـمٚمح٦م ،ورواه اسمـ ظمنو ،واًمٙمالقمل ،وإؿمٜم٤مين .وـمٚمح٦م ً
ُمتٜم وؾمٜمدً ا واًمٓمح٤موي ُمـ ـمرق وذم
أي طمٜمٞمٗم٦م قمـ مح٤مد قمـ إسمراهٞمؿ سمف ً٤م
اًمّمحٞمحلم ُمٕمٜم٤مه.

) (1ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر ،يمت٤مب ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م ،سم٤مب اًمتٓمٞمٞم٥م قمٜمد اإلطمرام ،اًمرىمؿ2[ 3333/
]130/
) (2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ،اًمرىمؿ]130/ 2[3339/
) (3أظمرضمف اًمٌخ٤مري رم صحٞمحف ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب اًمٓمٞم٥م قمٜمد اإلطمرام ،اًمرىمؿ1464 /
[ ]558/ 2واعمًٚمؿ رم صحٞمحف ،يمت٤مسم٤محل٩م ،سم٤مب اًمٓمٞم٥م ًمٚمٛمحرم قمٜمد اإلطمرام ،اًمرىمؿ/
 ]11/ 4[ ،2889واًمٓمح٤موى رم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر ،يمت٤مب ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م ،سم٤مب اًمتٓمٞمٞم٥م قمٜمد
اإلطمرام ،اًمرىمؿ]129/ 2[3324/
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صمؿ اقمٚمؿ أن اًمٓمٞم٥م أقمؿ ُمـ أن يٙمقن ُم٤م يٌ٘مك قمٞمٜمف سمٕمد اإلطمرام أو مم٤م ٓ
يٌ٘مك يًـ قمٜمد أي يقؾمػ ،وهق فم٤مهر اًمرواي٦م ُمتٛمًٙملم سمام روي٤مه ُمـ أصم٤مر
اعمت٘مدُم٦م ،وظم٤مًمٗمٝمام حمٛمد وزومر وم٘م٤مٓ ٓ« :يتطقى زمام سمبؼك فمقـف زمعد اإلضمرام».
وحت٘مٞمؼ هذا اعم٘م٤مم ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي ذه٥م ىمقم إمم يمراهٞم٦م اًمتٓمٞم٥م قمٜمد
اإلُم٤مم واًٙمقا سمحدي٨م يٕمغم سمـ أُمٞم٦م اًمذي ومٞمف «اكزع فمـؽ ايبي وانمسؾ فمـؽ
ايمصػرة»
احلؾقػي»

( )

( )

ويمذا سمحدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب «أكف وصمد ريح ؿمقى وهق زمذي
رضمالسمذي احلٚمٞمٗم٦م وىمد
ُمـ رضمؾ وم٠مُمره سمٖمًٚمف وسمحدي٨م قمثامن أٟمف أُمر ً

ادهـ رأؾمف أن يٖمًٚمف سم٤مًمٓملم وظم٤مًمٗمٝمؿ ذم ذًمؽ آظمرون ،ومٚمؿ يروا سم٤مًمتٓمٞم٥م قمٜمد
سم٠مؾم٤م ،وىم٤مًمقا إن طمدي٨م يٕمغم ٓ طمج٦م ومٞمف ٕ:ن اًمٓمٞم٥م اعمذيمقر يم٤من
اإلطمرام ً
صٗمرة وهق ظمٚمقق وهق ُمٙمروه ًمٚمرضمؾ ذم ٟمٗمًف ذم يمال طم٤مًمٞمف وإٟمام أسمٞمح ًمٚمٛمحرم
ُم٤م هق طمالل ذم طم٤مل اإلطمالل .وىمد ورد ذم إظمٌ٤مر اًمّمحٞمح٦م اًمٜمٝمل قمـ
( )

اًمتزقمٗمر ًمٚمرضم٤مل ،ومٚمٞمس ومٞمف دًمٞمؾ قمغم طمٙمؿ ُمـ أراد اإلطمرام هؾ ًمف أن يتٓمٞم٥م
سمٓمٞم٥م يٌ٘مك قمٚمٞمف سمٕمد اإلطمرام أم ٓ ،وأُم٤م ُم٤م روي قمـ قمٛمر وقمثامن وم٘مد ورد ُم٤م
يدل قمغم خم٤مًمٗم٦م اسمـ قمٌ٤مس هلام وىمد روي ذم ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل ^ ُم٤م يدل قمغم إسم٤مطمتف
ُمـ ذًمؽ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م «ىملين أكظر إلم وزمقص ايمطقى» ،وذم

) (1ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر ،اًمرىمؿ]126/ 2[ 3301/
) (2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ :رىمؿ احلدي٨م]126/ 2[ 3300 /
) (3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ :رىمؿ احلدي٨م]129/ 2[ 3329/

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

356

رواي٦م «ضمتك أين ٕرى وزمقص ايمطقى دم رأؽمف وحلقتف» وذم رواي٦م قمٜمٝم٤م «ىمـً
أؿمقبف زمويمغويمقي ايقدة فمـد إضمرامف» وذم رواي٦م «زملؿمقى مو أصمد».
( )

( )

ومٝمذه أصم٤مر اعمًٜمدة ىمد شمقاشمرت سم٢مسم٤مطم٦م اًمٓمٞم٥م قمٜمد اإلطمرام وأٟمف ىمد يم٤من يٌ٘مك ذم
ُمٗم٤مرىمف سمٕمد اإلطمرام وىمد روي ُمثؾ ذًمؽ قمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل ^ «مـ سمطقبف
فمـد اإلضمرامش هذا يمٚمف ُمٚمخص ُم٤م ذم قم٘مقد اجلقاهر اعمٜمٞمٗم٦م – ًمٚمًٞمد حمٛمد
( )

ُمرشم٣م اًمزسمٞمدي – رمحف اهلل –

) (1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ :رىمؿ احلدي٨م]131/ 2[ 3346/
) (2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ :رىمؿ احلدي٨م]130/ 2[ 3331/
) (3قم٘مقد اجلقاهر اعمٜمٞمٗم٦مرم أدًم٦م ُمذه٥م اإلُم٤مم أسمك احلٜمٞمٗم٦م :سمٞم٤من اخلؼم اعمٌٞمح ًمٚمتٓمٞم٥م قمٜمد
اإلطمرام]131،130/ 2[ ،

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣
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1

 -بَا

 - 11بَا

ُٚدُ ٔ ٛايٞعُُِشََٚ ٔ٠ؾٜطًَِٔٗا
ٌ ؾٔ ٞايٞشَرٚ
ٌ ؾٔ ٞايٞعُُِشَََ ٔ٠ا َٜؿٞعَ ُ
َٜؿٞعَ ُ
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ٜأبَِٛا ُ ايٞعُُِشَٔ٠
 - 1بَا

ُٚدُ ٔ ٛايٞعُُِشَٔ٠

َٚؾٜطًَِٔٗا( )1

ومقيمف(خ)ٜ :أبَِٛا ُ ايٞعُُِشَ. ٔ٠
(ايمشخ إزهرى)(« :وايمعؿرة) ذم اًمٕمٛمر (مرة ؽمـي ممىمدة) قمغم اعمذه٥م
وصحح ذم "اجلقهر" وضمقهب٤م .ىمٚمٜم٤م اعم٠مُمقر سمف ذم أي٦م اإلا٤مم وذًمؽ سمٕمد اًمنموع.
ىم٤مل ذم رد اعمحت٤مر حت٧م ىمقًمف( :وايمعؿرة دم ايمعؿر مرة ؽمـي ممىمدة) أي إذا أشمك
هب٤م ُمرة وم٘مد أىم٤مم اًمًٜم٦م همػم ُم٘مٞمدة سمقىم٧م همػم ُم٤م صمٌ٧م اًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ومٞمف إٓ أهن٤م ذم
رُمْم٤من أومْمؾ -إمم ىمقًمف -ومال يٙمره اإليمث٤مر ُمٜمٝم٤م ظمال ًوم٤م عم٤مًمؽ ،سمؾ يًتح٥م قمغم
ُم٤م قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر ،وىمد ىمٞمؾ ؾمٌع أؾم٤مسمٞمع ُمـ إـمقوم٦م يمٕمٛمرة .ذح اًمٚمٌ٤مب .وىم٤مل
ذم رد اعمحت٤مر :حت٧م ىمقًمف( :وصحح دم ايقهرة وصمقهبو) ىم٤مل ذم اًمٌحر :واظمت٤مره
ذم اًمٌدائع وىم٤مل :إٟمف ُمذه٥م أصح٤مسمٜم٤م ،وُمٜمٝمؿ ُمـ أـمٚمؼ اؾمؿ اًمًٜم٦م وهذا ٓ يٜم٤مذم
اًمقضمقب.أهـ واًمٔم٤مهر ُمـ اًمرواي٦م اًمًٜمٞم٦م ،وم٢من حمٛمدًا ٟمص قمغم أن اًمٕمٛمرة
شمٓمقع.أهـ وُم٤مل إمم ذًمؽ ذم اًمٗمتح ،وىم٤مل سمٕمد ؾمقق إدًم٦م شمٕم٤مرض ُم٘متْمٞم٤مت
اًمقضمقب واًمٜمٗمؾ ،ومال شمثٌ٧م ويٌ٘مك جمرد ومٕمٚمف  -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وأصح٤مسمف
واًمت٤مسمٕملم -وذًمؽ يقضم٥م اًمًٜم٦م وم٘مٚمٜم٤م هب٤م .وذم رد اعمحت٤مر حت٧م ىمقًمف( :ومؾـو اظملمقر
دًمٞمالقمغم اًمقضمقب ،صمؿ أضم٤مب
إيمخ) ضمقاب قمـ ؾم١مال ُم٘مدر أورده ذم هم٤مي٦م اًمٌٞم٤من ً
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى]238/ 1[ :
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قمٜمف يمام ذيمره اًمِم٤مرح ،صمؿ هذا ُمٌٜمل قمغم أن اعمراد سم٤مإلا٤مم شمتٛمٞمؿ ذاهتام :أي شمتٛمٞمؿ
أومٕم٤مهلام ،أُم٤م إذا أريد سمف إيمامل اًمقصػ وقمٚمٞمف ُم٤م ٟم٘مٚمف ذم اًمٌحر ُمـ أن اًمّمح٤مسم٦م
ومنت اإلا٤مم سم٠من حيرم هبام ُمـ دويرة أهٚمف ،وُمـ إُم٤ميمـ اًم٘م٤مصٞم٦م ،ومال طم٤مضم٦م إمم
اجلقاب ًمالشمٗم٤مق قمغم أن اإلا٤مم هبذا اعمٕمٜمك همػم واضم٥م ،وم٤مُٕمر ومٞمف ًمٚمٜمدب إمج٤م ًقم٤م
ومال يدل قمغم وضمقب اًمٕمٛمرة وم٤مومٝمؿش( .ؿم٤مُمل )472/2
( )

ومقل اظمحًم  :ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل ُمذه٥م أصح٤مسمٜم٤م :أن اًمٕمٛمرة دمقز ذم مجع
( )

اًمًٜم٦م ....اًمخ.
ىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد ذم يمت٤مب أصم٤مر :أظمؼمٟم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل :طمدصمٜم٤م يزيد سمـ قمٌد
اًمرمحـ قمـ قمجقز ُمـ اًمٕمتٞمؽ ،قمـ قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم ّ أهن٤م ىم٤مًم٧م ٓ :سم٠مس
سم٤مًمٕمٛمرة ذم أي اًمًٜم٦م ؿمئ٧مُ ،م٤م ظمال مخً٦م أي٤مم :يقم قمروم٦م ،ويقم اًمٜمحر ،وأي٤مم
اًمتنميؼ.
ىم٤مل حمٛمد :وسمف ٟم٠مظمذ ،وهق ىمقل أي طمٜمٞمٗم٦م  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم ،-إٓ أٟمّ٤م ٟم٘مقل:

) (1رد اعمحت٤مر:يمت٤مب احل٩مُ ،مٓمٚم٥م رم أطمٙم٤مم اًمٕمٛمرة]476،475/3[ ،
) (2اعمحدث اًمٕمالُم٦م اًمًٝم٤مرٟمٗمقرى ،وًمٗمٔمف «:ىم٤مل اًمٕمٞمٜمك :ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م :اًمٕمٛمرة ؾمٜم٦م
ويٜمٌٖمل أن ي٠ميت هب٤م قم٘مٞم٥م اًمٗمراغ ُمـ أومٕم٤مل احل٩م واطمتجقا سمام رواه اًمؽمُمذي ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر
أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمئؾ قمـ اًمٕمٛمرة أواضمٌ٦م هل ىم٤مل ٓ وإن شمٕمتٛمروا هق أومْمؾ
وىم٤مل هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح.ش صحٞمح اًمٌخ٤مرى ،رىمؿ احل٤مؿمٞم٦م]238/1[ ،9/
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قمِمٞم٦م قمروم٦م ،وم٠مُم٤م همداة قمروم٦م ومال سم٠مس سم٤مًمٕمٛمرة ومٞمٝم٤م( .ص)70
( )

) (1يمت٤مب أصم٤مر ،يمت٤مب احل٩م ،سم٤مب اًمٕمٛمرة رم أؿمٝمر احل٩م وهمػمه٤م ،اًمرىمؿ،343/
[]364/1
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شرٚ
َٜؿٞعٌَُ ؾٔ ٞايٞعُُِ َشََ ٔ٠ا َٜؿٞعٌَُ ؾٔ ٞايَ ٞ

 -سَذٖثََٓا ٜأبُُْ ٛعَ :٣ِِٝسَذٖثََٓا َُٖٖاّْ :سَذٖثََٓا عَٜٛا ْ٤قٜاٍَ :سَذٖثَٓٔ ٞصَؿَٛٞا ُٕ

بُِٔ َٜعًِ ٢ٜبِٔ ٢أَٜ– ٜ١ََٖٝٝعِٓٔ - ٞعَِٔ ٜأبٔ :ٔ٘ٝأ ٖٕٜسَدًُٟا أٜتَ ٢ايٖٓٔب ٖٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًََِ ٤
 ََُٖٛٚبٔايٞذٔعِشَاََْٚ ،ٔ١عًَ ِٜٔ٘ٝدُبَٖٚ ،٠١عًَ ِٜٔ٘ٝأٜثَشُ ايٞدًَٛٝم ،٢أ ِٜٚقٜاٍَ :صُؿٞشَ  ،٠ؾٜكٜاٍَ :نِٜٝـَ
تَأُ َُٞشْٔ ٞأ ِٕٜأٜصَِٓعَ ؾٔ ٞعُُِشَتٔ ٞؾٜ ٜأِْ َضٍَ ايً ُ٘٤عًَ ٢ٜايٖٓٔب ٚٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ،َِ٤
ؾٜظُتٔشَ بٔجَٔ َٚ َٚ ،ٕ ِٛددِتُ ٜأْ ٞٚقٜذِ سَأِٜٜتُ ايٖٓٔب ٖٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًََٚ َِ٤قٜذِ ٝأِْضٍَ٢
س ،ُٞؾٜكٜاٍَ عَُُشُ :تَعَاٍَ ،أَٜٜظُشٗى ٜأ ِٕٜتَِٓعٝشَ إ٢ي ٢ٜايٖٓٔب ٚٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًَِٜٔ٘ٝ
عًَ ِٜٔ٘ٝايِ َٛٞ
ت
س َٞقًٞٝتَُْ :عَِِ ،ؾٜشَؾٜعَ طٜشَفَ ايجٖ ،ٔ ِٛؾَٜٓعٜشِ ُ
َٚطًََٚ َِ٤قٜذِ ٜأِْ َضٍَ ايً ُ٘٤عًَ ِٜٔ٘ٝايِ َٛٞ
إ٢ي ِٜٔ٘ٝي ُٜ٘غٜٝٔٛطَٚ - ٠أٜسِظٔبُُ٘ قٜاٍَ - :نٜػَٝٔٛطٔ ايٞبَهٞش ،٢ؾًُٖٜٜا طُش َٟٚعَُِٓ٘ .قٜاٍَ$ :أَِٜٜٔ
ايظٖا ٌُٔ٥عَِٔ ايٞعُُِشَ ٔ٠اخًِٜعِ عَِٓو ٜايٞذُبَٖٚ ،ٜ١اغٞظٌِٔ أٜثَشَ ايٞدًَٛٝم ٢عَِٓوَٜٚ ،ٜأ ِْل٢
ايصٗؿٞشََٚ ،ٜ٠اصَِٓعِ ؾٔ ٞعُُِشَتٔو ٜنَُٜا تَصَِٓعُ ؾٔ ٞسَذٚو. #
( )

ىمقل اعمحٌم  :إٓ ايمقومقف همال وومقف همقفو وٓ رمل....اًمخ.
( )

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى]241/ 1[ :
) (2اعمحدث اًمٕمالُم٦م اًمًٝم٤مرٟمٗمقرى ،وًمٗمٔمف «:ىمقًمف« :واصٜمع ذم قمٛمرشمؽ يمام شمّمٜمع ذم
طمجؽش أي يمّمٜمٕمؽ ذم طمجؽ ُمـ اضمتٜم٤مب اعمحرُم٤مت وُمـ أقمامل احل٩م إٓ اًمقىمقف ومال
وىمقف ومٞمٝم٤م وٓ رُمل ،وأريم٤مهن٤م أرسمٕم٦م اإلطمرام ،واًمٓمقاف ،واًمًٕمل ،واحلٚمؼ ،أو اًمت٘مّمػم .ومٞمف
دًٓم٦م قمغم أٟمف يم٤من يٕمرف أقمامل احل٩م ىمٌؾ ذًمؽ .وىم٤مل اسمـ اًمٕمرسمك :يم٠مهنؿ يم٤مٟمقا رم اجل٤مهٚمٞم٦م
خيٚم٘م قن اًمثٞم٤مب وجيتٜمٌقن اًمٓمٞم٥م رم اإلطمرام إذا طمجقا ويم٤مٟمقا يتً٤مهٚمقن رم ذًمؽ رم اًمٕمٛمرة،
وم٠مظمؼم اًمٜمٌك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ «أن جمرامه٤م واطمدش .وىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل :أراد إدقمٞم٦م وهمػمه٤م
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ىم٤مل ذم اًمدر اعمخت٤مر« :اًمٕمٛمرة (وهل إطمرام وـمقاف وؾمٕمل) وطمٚمؼ أو
شم٘مّمػم ،وم٤مٓطمرام ذط ،وُمٕمٔمؿ اًمٓمقاف ريمـ ،وهمػممه٤م واضم٥م هق اعمخت٤مرش

( )

وأؿم٤مر سم٘مقًمف "هق اعمخت٤مر" إمم ُم٤م ذم ا ًمتحٗم٦م طمٞم٨م ضمٕمؾ اًمًٕمل ر ًيم٤مٜم
يم٤مًمٓمقاف ىم٤مل ذم ذح اًمٚمٌ٤مب ،وهق همػم ُمِمٝمقر ذم اعمذه٥م ،وهبذا ٟمٕمٚمؿ أن ُم٤م
ٟم٘مٚمف اعمحٌم هٝمٜم٤م ًمٞمس ُمذهٌٜم٤م.

مم٤م يِمؽمك ومٞمف احل٩م واًمٕمٛمرة يمذا ىم٤مًمف اًمٜمقوى :وزاد ويًتثٜمك ُمـ إقمامل ُم٤م خيتص سمف احل٩م.
يمذا رم اًمٕمٛمدة اًم٘م٤مرى ًمٚمٕمٞمٜمك12ش صحٞمح اًمٌخ٤مرى ،رىمؿ احل٤مؿمٞم٦م]241/1[ ،6/
) (1اًمدر اعمخت٤مر]520/ 2[ :
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 -ىم ُ

ِ
اب ُاظم ْ ْح َ ِ
ايمص ْق ِد
ٌم َو َصمزَاء َّ
َأ ْزم َق ُ
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ِ
شصَش٢
توب ايِ ُُٞ
 -ىم ُ

ِ
اب ُاظم ْ ْح َ ِ
ايمص ْق ِد
ٌم َو َصمزَاء َّ
َأ ْزم َق ُ

ِ
ولمَ ﴿:همن ِ ْن ُأضم ٌِمسمُؿ َهمام اؽم َتق ِ
َو َوم ْقيمِ ِف َسم َع َ
وؽم ؽ ُْؿ َضمتَّك َي ْب ُؾغَ
َّس م ْـ َاهل ْدْ ِي َو َٓ َ ْحتؾ ُؼقا ُر ُء َ
ْ ْ ْ َ ْ ََْ
ي َ ِحم َّؾ ُف﴾.
َاهل ْدْ ُ

( )1

ظُ٘ .قٜاٍَ
َٜ ٕ٤ٞشِبٔ ُ
َٚقٜاٍَ َعٜٛا :ْ٤ا ٞي٢إسِصَاسُ َِٔٔ ن ٌٚٝػَ ِ

أٜبُ ٛعَبِذ

قرا﴾
ايًَ ﴿ :ٔ٘٤ضم ُص ً

( )2

يٜا َٜأٞتٔٞ

ايٓٚظَا.َ٤

( )3

ٍما" ُمـ سم٤مب ىمتؾ :أطم٤مـمقا سمف
ٍم ُه :اًمٕمدو " َطم ْ ً
ىم٤مل ذم اعمّمٌ٤مح اعمٜمػمَ :طم َ َ
ٍم ُه" اًمٕمدو ذم ُمٜمزًمف:
وُمٜمٕمقه ُمـ اعميض ُٕمره ،وىم٤مل اسمـ اًمًٙمٞم٧م وصمٕمٚم٥مَ " :طم َ َ
ٍم ُه" اعمرض سم٤مًٕمػُ :مٜمٕمف ُمـ اًمًٗمر ،وىم٤مل اًمٗمراء :هذا هق يمالم
طمًٌف ،و" َأ ْطم َ َ
ٍم ُه"
اًمٕمرب وقمٚمٞمف أهؾ اًمٚمٖم٦م ،وىم٤مل اسمـ اًم٘مقـمٞم٦م وأسمق قمٛمرو اًمِمٞمٌ٤مينَ " :طم َ َ
ٍم ُت" اًمٖمرُم٤مء ذم اعم٤مل
ٍم ُه" يمالمه٤م سمٛمٕمٜمك طمًٌف ،و" َطم َ ْ
اًمٕمدو واعمرض و" َأ ْطم َ َ
وإصؾ طمٍمت ىمًٛم٦م اعم٤مل ذم اًمٖمرُم٤مءٕ :ن اعمٜمع ٓ ي٘مع قمٚمٞمٝمؿ سمؾ قمغم همػمهؿ
ُمـ ُمِم٤مريمتٝمؿ هلؿ ذم اعم٤مل وًمٙمٜمف ضم٤مء قمغم وضمف اًم٘مٚم٥م يمام ىمٞمؾ :أدظمٚم٧م اًم٘مؼم
ِ
ٍما" ُمـ سم٤مب
ٍم" اًمّمدر " َطم َ ً
٤مس ًة" و" َطم َّم ً٤مرا" و" َطم َ
٤مس ُه" "حم َُ َ َ
اعمٞم٧م ،و" َطم َ َ
ِ
ِ
قر" اًمذي ٓ
حل ُّم ُ
ٍم" ،و"ا َ
ٍم" اًم٘م٤مرئ ُمٜمع اًم٘مراءة ومٝمق " َطم ٌ
شمٕم٥م :و٤مق و" َطم َ
)[ (1اًمٌ٘مرة]196 :
)[ (2آل قمٛمران]39 :
) (3صحٞمح اًمٌخ٤مرى]243/ 1[ :
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ض" وضمٝمٝم٤م ،و"ا ِ
يِمتٝمل اًمٜمً٤مء ،و" َطم ِّم ُػم إ َ ْر ِ
حل ِّم ُػم"
حلّم ُػم" احلٌس ،و"ا َ
َ
ٍم" ُمثؾ سمريد وسمرد وشم٠مٟمٞمثٝم٤م سم٤مهل٤مء قم٤مُمل.
اًمٌ٤مري٦م ومجٕمٝم٤م " ُطم ُ ٌ

( )

(واًمرأس) سمخالف اعمٞم٧م وسم٘مٞم٦م اًمٌدن اًمخ.
(ىمقًمف واًمرأس) أي رأس اًمرضمؾ ،أُم٤م اعمرأة ومتًؽمه يمام ؾمٞم٠ميت (ىمقًمف سمخـالف
اعمٞم٧م) يٕمٜمل إذا ُم٤مت حمر ًُم٤م طمٞم٨م يٖمٓمك رأؾمف ووضمٝمف ًمـٌٓمالن إطمراُمـف سمٛمقشمـف
ًم٘مقًمف ^ «إذا ُم٤مت اسمـ آدم اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف إٓ ُمـ صمـالثش واإلطمـرام قمٛمـؾ ومٝمـق
ُمٜم٘مٓمع وهلذا ٓ يٌٜمك اعم٠مُمقر سم٤محل٩م قمغم إطمرام اعمٞم٧م اشمٗم٤م ًىم٤م ،وأُم٤م إقمراي اًمـذي
وىمّمتف ٟم٤مىمتف وم٘م٤مل ^ «ٓ ٛمروا رأؾمف وٓ وضمٝمف وم٢مٟمف يٌٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمٚمٌ ًٞمـ٤مش
ومٝمق خمّمقص ُمـ ذًمؽ سم٢مظمٌ٤مر اًمٜمٌل ^ سمٌ٘م٤مء إطمراُمف ،وهق ُمٗم٘مقد ذم همػمه وم٘مٚمٜم٤م
سم٤مٟم٘مٓم٤مقمف سم٤معمقت أوم٤مده ذم اًمٌحر وهمػمه ،وسمف حيّمؾ اجلٛمع سملم احلديثلم ،وي١ميـده
أن ىمقًمف :وم٢مٟمف يٌٕم٨م اًمخ واىمٕم٦م طم٤مل وٓ قمٛمقم هل٤م يمام شم٘مرر ذم إصقل ،ومال يدل
قمغم أن همػم إقمراي ُمثٚمف ذم ذًمؽ( .ؿم٤مُمل )488/2

) (1اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم[:ص ]75
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ِ
ايمص ِقم
َوب َّ
 - 1ىمت ُ
ر ٌءَ ،همت ُُصد َق َفم َؾ ْق ِف َهم ْؾ ُقؽَػ ْر
وب إِ َذا َصم َوم َع ِدم َر َم َض َ
َ - 1زم ٌ
ونَ ،و َِل ْ َيؽ ُْـ َيم ُف َ ْ
َ - 4زموب ا ْيم ِق َص ِ
ول
ِ
ايمس َالم
َ - 3زموب َص ْق ِم َد ُاو َد َفم َؾ ْقف َّ
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 ،ْ٤ٞؾٜتُصُذٚمَ
 -30بَا ْ إ٢رَا دَاََعَ ؾٔ ٞسَََطَإََٚ ،يَٜ ِِٜهٜ ِٔٝيُ٘ ػَ ِ
عًَ ِٔ٘ٝ ٜؾًُٜٝٞهٜؿِّشِ
 - 1936سَذٖثََٓا أٜبُ ٛايََُٝٞإٜ :٢أخِبَشََْا ػُعَِٝبْ ،عَِٔ ايضِٖٗش،ٟٚ٢
قٜاٍَٜ :أخِبَشَْٔ ٞسَُُِٝذُ بُِٔ عَبِذٔ اي ٖشسَُِٔ :٢أ ٖٕٜأٜبَا ُٖشَِٜشَ ٜ٠سَضٔ َٞايًُ٘٤
عَ ُِٓ٘ قٜاٍَ :بَََُِٓٝا َْشُِٔ دًُٛٝغْ عِٔٓذَ ايٖٓبٔ ٚٞصًَ ٢٤اي  ًُ٘٤عًَِٜٔ٘ٝ
َٚطًَ ،َِ٤إ٢رِ دَاَ َُٙ٤سدٌُْ ٜؾكٜاٍََٜ :ا َسطُ ٍَٛاي ًَٜٖ ،ًٔ٘٤هٞتُ .قٜاٍَََ$ :ا
يٜو #ٜقٜاٍََٚ :قٜعِتُ عًَ ٢ٜاَِشَأٜتَٔٚ ٞأَْٜا صَاٜ .ِْٔ٥ؾكٜاٍَ َسطُ ٍُٛائً٘٤
صًَ ٢٤اي  ًُ٘٤عًََٚ ِٔ٘ٝ ٜطًَ ٌَِٖ$ :َِ٤تَذٔذُ سَقَٜب ٟ١تُعِٔتكَٗٝا #قٜاٍَ :يٜا.
قٜاٍَ$ :ؾ ٌَِٜٗتَظَِتٝٔٛعُ أ ِٕٜتَصُ َّٛػَِٗشََُ ٢ِٜٔتَتَابٔعَ #٢ِٔٝقٜاٍَ :يٜا.
ٜؾكٜاٍَ$ :ؾ ٌَِٜٗتَذٔذُ ٢إطٞعَاَّ طٔتٚنيَ َٔظِهّٔٓٝا #قٜاٍَ :يٜا .قٜاٍَ:
ؾَُٜهٜحَ ايٖٓبٔ ٗٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ .َِ٤ؾٜبََِٓٝا َْشُِٔ عًََ ٢ٜرئوٜ
أٝتٔ َٞايٖٓبٔ ٗٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٔ٘ٝ ٜطًَ َِ٤بٔعَشَم ٣ؾَٔٗٝا تَُِشْ –َٚايٞعَشَمُ:
ائُٞهٞتٌَُ -قٜاٍَ$ :أ َِٜٜٔايظٖا#ٌُٔ٥

ٜؾكٜاٍَ :أَْٜا .قٜاٍَ$ :خُزَِٖا

ؾٜتَصَذٖمِ ٔبٜ٘ٔ .#ؾكٜاٍَ اي ٖشدٌُُٜ :أعًَ ٢ٜأٞ ٜؾكٜشَ ََٜٔٓ ٞٚا َسطُ ٍَٛاي ًٔ٘٤
ٌ
ؾَٜٛاي ََ ًٔ٘٤ا بَ َِٔٝيٜابَتََِٗٝاُٜ ،شٜ٢ذُ ايٞشَشٖتَ ،٢ِٔٝأ ٌُِٖٜبَِٝتٕ أٞ ٜؾكٜشُ َِٔٔ أ٢ ِٖٜ
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بَِٝتٔ .ٞؾٜطَشٔو ٜايٖٓبٔ ٗٞصًَ ٢٤اي  ًُ٘٤عًََٚ ِٔ٘ٝ ٜطًَ َِ٤سَتٖ ٢بَذَتِ أَِْٜٝاُبُ٘
ثُِٖ قٜاٍَٜ$ :أطٞعٔ ُُِ٘ أًِٜٖٜو.#ٜ

()1

ىمقل اعمحٌم  :وأهؾ ايمظوهر فمعم أكف ٓ يؾزم .......اًمخ
( )

وىم٤مل ذم "اًمدر اعمخت٤مر"(« :أو ٟمزع اعمج٤مُمع) طم٤مل يمقٟمف (ٟم٤مؾمٞم٤م ذم احل٤مل قمٜمد
ذيمره) ويمذا قمٜمد ـمٚمقع اًمٗمجر ،وإن أُمٜمك سمٕمد اًمٜمزع ٕٟمف يم٤مٓطمتالم ،وًمق ُمٙم٨م
) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى]260/ 1[ :
) (2اعمحدث اًمٕمالُم٦م اًمًٝم٤مرٟمٗمقرى ،وًمٗمٔمف«:ىمقًمفَ :أ ْـم ِٕم ْٛم ُف َأ ْه َٚم َؽ .وم٢من ىمٚم٧م يمٞمػ ًمٚمرضمؾ أن
يٓمٕمؿ أهٚمف؟ ىمٚم٧م :إٟمف يم٤من قم٤مضمزا قمـ اًمتٙمٗمػم سم٤مًمٕمتؼٕ ،قمً٤مره وقمـ اًمّمقم ًمْمٕمٗمف ،وقمدم
ـم٤مىمتف ،وم٠مُمر ًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ،سمام يتّمدق سمف ،وم٠مظمؼمه إٟمف ًمٞمس سم٤معمديٜم٦م أطمد
أطمقج ُمٜمف إمم اًمّمدىم٦م ،وم٢مذن ًمف رم إـمٕم٤مم قمٞم٤مًمفٟٕ ،مف يم٤من حمت٤مضم٤م ،وُمْمٓمرا إمم إٟمٗم٤مق قمغم
قمٞم٤مًمف رم احل٤مل ،واًمٙمٗم٤مرة قمغم اًمؽماظمك .وىمد اؾمتٜمٌط سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمـ هذا احلدي٨م أًمػ
ُمً٠مًم٦م وأيمثر .ىم٤مل اخلٓم٤مسمك :إٟمف يم٤من رظمّم٦م ًمف ظم٤مص٦م  ،أو هق ُمٜمًقخ ،هذا يمٚمف ُم٤م ىم٤مًمف
اًمٙمرُم٤مٟمك .ىم٤مل اًمِمٞمخ رم اًمٚمٛمٕم٤مت :واًم٘مقل اًم٘مقيؿ ومٞمف أن اًمرضمؾ عم٤م أظمؼم أن ًمٞمس سم٤معمديٜم٦م
أطمقج ُمٜمف ،ضمٕمٚمف رم ومًح٦م ُمٜمف ،طمتك جيد ُم٤م ي١مديف رم اًمٙمٗم٤مرة .اٟمتٝمك ىم٤مل اًمٕمٞمٜمك:اطمت٩م سمف
اًمِم٤مومٕمل وداود وأهؾ اًمٔم٤مهر قمغم أٟمف ٓ يٚمزم ذم اجلامع قمغم اًمرضمؾ واعمرأة إٓ يمٗم٤مرة واطمدة،
إذ مل يذيمر ًمف اًمٜمٌل طمٙمؿ اعمرأة ،وهق ُمقوع اًمٌٞم٤من ،وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ وأسمق صمقر :دم٥م
اًمٙمٗم٤مرة قمغم اعمرأة أيْم٤م ،إن ـم٤موقمتف .واجلقاب قمـ ىمقهلؿ :إن اًمٜمٌل مل يذيمر طمٙمؿ اعمرأةً ،مٕمٚمٝم٤م
يم٤مٟم٧م ُمٙمره٦م أو ٟم٤مؾمٞم٦م ًمّمقُمٝم٤م ،أو ُمـ يٌ٤مح هل٤م اًمٗمٓمر ،ذًمؽ اًمٞمقم ًمٕمذر اعمرض ،أو اًمًٗمر ،أو
اًمّمٖمر ،أو اجلٜمقن ،أو اًمٙمٗمر ،أو احلٞمض ،أو ـمٝم٤مرهت٤م ُمـ طمٞمْمٝم٤م ذم أصمٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر .اٟمتٝمك يمالم
اًمٕمٞمٜمك خمتٍما.12ش صحٞمح اًمٌخ٤مرى ،رىمؿ احل٤مؿمٞم٦م]260/1[ ،2/
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طمتك أُمٜمك ومل يتحرك ىم٣م وم٘مط ،وإن طمرك ٟمٗمًف ىم٣م ويمٗمرش .
( )

آظمرا أطمد ىمقًملم،
ىمٚم٧م :واًم٘مقل سمقضمقب اًمٙمٗم٤مرة ذم هذه اًمّمقرة اعمذيمقرة ً
وأظمر أٟمف ٓ يمٗم٤مرة ًمِمٌٝم٦م ظمالف ُم٤مًمؽ راضمع "رد اعمحت٤مر" ،وسح سمٕمدم
اًمٗمٓمقر ومٞمام إذا ٟمزع سمٕمد اًمتذيمر أو قمٜمد ـمٚمقع اًمٗمجر ذم احل٤مل ،وإن أُمٜمك ومٞمام سمٕمده
قمٚمٞمف سم٘مقًمف ٕٟمف يم٤مٓطمتالم.

( )

ذا
أىمقل :ويٜمٌٖمل أن ي٘مٞمد سمام إذا مل يٚمٌ٨م
ُمٌ٤مذا هل٤م سمٕمد اًمٜمزع وم٢من سم٘مل ُمٌ٤م ً
ً
وأُمٜمك وم٢مٟمف ي٘ميض ،ويمذًمؽ آؾمتٛمٜم٤مء سم٤مًمٙمػ ٓ جي٥م ومٞمف اًم٘مْم٤مء قمغم ىمقل ،ومال
يٗمًد اًمّمقم ويٗمًد قمغم ىمقل إذا أٟمزل وًمٙمـ ٓ يمٗم٤مرة.
وىم٤مل ذم "اًمدر" «ويمذا آؾمتٛمٜم٤مء سم٤مًمٙمػش ....اًمخ.

( )

ىم٤مل ذم "رد اعمحت٤مر" ىمقًمف( :وىمذا آؽمتؿـوء زمويمؽػ) أي ذم يمقٟمف ٓ يٗمًد
ًمٙمـ هذا إذا مل يٜمزل ،أُم٤م إذا أٟمزل ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء يمام ؾمٞمٍمح سمف وهق اعمخت٤مر ًمٙمـ
اعمتٌ٤مدر ُمـ يمالُمف اإلٟمزال سم٘مريٜم٦م ُم٤م سمٕمده ،ومٞمٙمقن قمغم ظمالف اعمخت٤مر.وإذا ىمٌؾ أو
صقرا
عمس وم٠مٟمزل ومًد صقُمف ومٞم٘ميض وٓ دم٥م اًمٙمٗم٤مرة يمام ذم اًمدر وهمػمه وذيمر
ً
أظمرى ،وطمٙمؿ ومٞمٝم٤م سمقضمقب اًم٘مْم٤مء ٓ اًمٙمٗم٤مرة ومٚمػماضمع  .واعمحٌم ٟمٗمًف ٟم٘مؾ
( )

) (1اًمدر اعمخت٤مر []437/ 2
) (2رد اعمحت٤مر :يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب ُم٤م يٗمًد اًمّمقم وُم٤م ٓ يٗمًده]370/ 3[،سمتٍمف.
) (3اًمدر اعمخت٤مر []438/ 2
) (4رد اعمحت٤مر :يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب ُم٤م يٗمًد اًمّمقم وُم٤م ٓ يٗمًده]371/ 3[،سمتٍمف.
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ُمرارا مل يٗمًد صقُمف وإن أٟمزل ومام ٟم٘مٚمف هٜم٤م
قمـ "اًمدر" أٟمف ًمق ٟمٔمر إمم ومرضمٝم٤م ً
ظمالف اعمذه٥م وومٞمف ُمٜم٤مىمْم٦م فم٤مهرة يمام ٟم٘مؾ ؾم٤مسم ً٘م٤م وم٤مومٝمؿ هذا.
وراضمٕم٧م "ضمد اعمٛمت٤مر" شمٕمٚمٞمؼ اإلُم٤مم أمحد رو٤م قمغم "رد اعمحت٤مر" ومقضمدشمف
ىم٤مل حت٧م ىمقًمف« :هذا همػم ذط ذم اإلومً٤مدش ،ىم٤مًمف ذم رد اعمحت٤مر :قمٜمد ىمقل "اًمدر"
(ضمتك أمـك)  ،ىم٤مل ُم٤م ٟمّمف:
«هذا همػم ذط ذم اإلومً٤مد .إذ يمقن ا َ
ًمذيمر ىمدر احلِمٗم٦م هم٤مئًٌ٤م ذم اًمٗمرج
ٍ
اًمداظمؾ ٍ
طم٤مضم٦م إمم إٟمامء أو حتركٟ .مٕمؿ ،إن سم٘مل رأس اًمذيمر
يم٤مف ًمإلومً٤مد ُمـ دون
حيرك ٟمٗمًف
ذم اًمٗمرج اخل٤مرج دون اًمداظمؾ ،ومال جي٥م اًم٘مْم٤مء ىمٓم ًٕم٤م إّٓ أن ُيٛمٜمل أو ّ
طمتك شمٖمٞم٥م احلِمٗم ُ٦م ذم اًمٗمرج اًمداظمؾ ،ومحٞمٜمئذ جي٥م اًم٘مْم٤مء ،وإن اضمتٛمٕم٤م
أيْم٤م يمام ٓ خيٗمك ،هذا شم٘مرير يمالُمف.
وم٤مًمٙمٗم٤مرة ً
وأومقل :زم ذم اعم٘م٤مم إؿمٙم٤مٓت يًٝمؾ اجلقاب قمـ سمٕمْمٝم٤م :هملوًٓ :إذا شمذيمّر أو
حيرك ٟمٗمًف ومل ُيٛمـ طمتك ومؽم ومخرج أو أظمرج مل يقضمد
ـمٚمع اًمٗمجر وم٠مُمًؽ ومل ّ
ٍ
ذايمرا
سمٕمد اًمذيمر واًمٗمجر إٓ يمقٟمف ذم اجلقف ،واعمُٗمٓمِر هق اإليالج ُمـ
هن٤مرا ً
ظم٤مرج ً
ٓ سم٘م٤مء ُم٤م أوًم٩م ُمـ ىمٌؾ يمٌ٘م٤مء ـمٕم٤مم اًمًحقر وذاسمف سمٕمد ـمٚمقع اًمٗمجر.
وايقاب :أ ّن اإليالج يمام هق مج٤م ٌع يمذًمؽ اهلٞمئ٦م احل٤مصٚم٦م سمف -وهق يمقٟمف
خم٤مًم ًٓم٤م هل٤م -مج٤م ٌع ٓ ّ
ؿمؽ ،سمخالف إيمؾ واًمنمب.
وم٢من ىمٚم٧م :أًمٞمس ذم "اًمٌحر" ُمـ هذا اًمٌح٨م صـً« :292مق ضم٤مُمع قم٤مُمدً ا
ىمٌؾ اًمٗمجر وـمٚمع ،وضم٥م اًمٜمزع ذم احل٤مل ،وم٢من طمرك ٟمٗمًف ومٝمق قمغم هذا ٟمٔمػم ُم٤م
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ِ
طمرة ،إن ٟمزع أو مل يٜمزع ومل
ىم٤مًمقاً :مق أوًم٩م صمؿ ىم٤مل هل٤م :إن ضم٤مُمٕمتُؽ وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ أو ّ
يتحرك طمتك أٟمزل ،مل شمٓمٚمؼ وٓ شمٕمتؼ ،وإن طمرك ٟمٗمًف ـمٚم٘م٧م وأقمت٘م٧م ،ويّمػم
ُمراضم ًٕم٤م سم٤محلريم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وجي٥م ًمألُم٦م اًمٕم٘مر وٓ طمد قمٚمٞمٝمام يمذا ذم" ومتح
اًم٘مدير".أهـ .وم٘مد أوم٤مد أن اعمٙم٨م ًمٞمس مج٤م ًقم٤م وإن أٟمزلش.
ِ
ِ
وم٠مٟم٧م
طمْم٧م
أومقل :اًمتٕمٚمٞمؼ حيٛمؾ قمغم احل٤مدث سمٕمده يم٘مقل حل٤مئض :إن
ٌ
إطمداث.
ـم٤مًمؼ ،واعمٙم٨م إسم٘م٤م ٌء ٓ
ِ
ايمر َهم ٌُ إ ِ َلم ك ِ َسوئِ ؽ ُْؿ﴾  .واًمٚمٞمؾ إمم ـمٚمقع
وشموك ًقوُ ﴿ :أضم َّؾ َيم ؽ ُْؿ َيم ْق َؾ َي ايمص َق ِوم َّ
( )

اًمٗمجر ،ومحؾ اًمروم٨م إمم أن يٓمٚمع اًمٗمجر ،وُمـ ٓزُمف وىمقع اًمٜمزع سمٕمد اًمٗمجر وهق
ظمروضم٤م ،ومٝمذا يمقٟمف ذم اًمٗمرج سمٕمد
أيْم٤م يم٤مئـ ذم اجلقف ُم٤م مل يًتتؿ
طم٤مل اًمٜمزع ً
ً
اًمٗمجر ومل يٜم٤مف اًمّمقم.
وشمويمثًو :ىمد ىمٚمتؿ :إن ًمق ٟمزع ذم احل٤مل مل يٗمٓمر.
وايقاب :أ ّن اًمٜمزع إىمالع قمـ اجلامع ٓ مج٤مع ،سمخالف اعمٙم٨م ،وم٢مٟمف إسم٘م٤مء.
جل٤م ىمٌؾ اًمٗمجر
ورازم ًعو :هؾ ٟمٗمس يمقٟمف ذم اًمٗمرج ُمٜم٤مف ًمٚمّمقم ،وإن يم٤من ُمق ً
واًمذيمر أو ٓ؟ قمغم اًمث٤مينِ :مل ىمٚمتؿ سم٤مًمٗمٓمر إذا مل ُي ِ
ٛمـ؟ ٟمٕمؿ ،اإلُمٜم٤مء طم٤مل اعمس
إولِ :مل َ ىمٚمتؿ سم٤مًمٙمٗم٤مرة إذا طمرك ٟمٗمًف سمٕمد اًمذيمر واًمٗمجر،
يقضم٥م اًم٘مْم٤مء ،وقمغم ّ
أصالحلّمقل ُمٜم٤مومٞمف ُمع أول ضمزء اًمٜمٝم٤مر ،ومٙم٤من يمٛمـ مل يّمؿ
ٕن اًمّمقم مل يٜمٕم٘مد ً
ومل يٜمق ،وضم٤مُمع قمٛمدً ا ٓ يٚمزُمف إٓ اًم٘مْم٤مء.
)[ (1اًمٌ٘مرة]187 :
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وطمومسوً :مق يم٤من هذا شمقضم٥م اًمٙمٗم٤مرة ًمقضمٌ٧م سمٛمجرد اًمتحرك ،وم٢مهن٤م ٓ
ً
شمتقىمػ قمغم اإلُمٜم٤مء ،ومال وضمف ًم٘مقًمف« :إٟمام ذيمره ًمٌٞم٤من طمٙمؿ اًمٙمٗم٤مرةش ،وم٢مذن ًمٞمس
ُمٗم٤مد اًمنمح إٓ شم٘مٞمٞمد اًم٘مْم٤مء سم٤مإلُمٜم٤مء وإـمالق اًمٙمٗم٤مرة قمٜمف ،يمام هق سيح ٟمّمف
اًمنمٟمٌُالزم :إن اًم٘مْم٤مء ُمٓمٚمؼ
طم٤موًمف اًمٕمالُم٦م ُ
وٟمّمقص همػمه ٓ ،قمٙمًف اًمذي َ
واًمٙمٗم٤مرة ُم٘مٞمدة سم٤مإلُمٜم٤مءٟ .مٕمؿ ،أوم٤مد ذم "اًمٌدائع" أن قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء ،وإن مل يتحرك
ومل ُي ِ
ٛمـ إذا مل يٜمزع ُمـ ومقره ،وٓ يمٗم٤مرة وإن حترك وأُمٜمك ،وهذا سملم اًمقضمف
وم٤مًمّمقاب ُمع "اإلُمداد" ذم ُمً٠مًم٦م اًم٘مْم٤مء دون اًمٙمٗم٤مرة .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿش.

( )

)ِ (1ضم داعمٛمت٤مر قمغم رداعمُحت٤مر :يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب ُم٤م يٗمًد اًمّمقم وُم٤م ٓ يٗمًد،
[]256،255،254/3
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َ - 4زموب ا ْيم ِق َص ِ
ول

طـَ :سَذٖثََٓا ايًِٝ٤حُ :سَذٖثَٓٔٞ
 -1963سَذٖثََٓا عَبِذُ اي  ًٔ٘٤بُِٔ ُ ُٜٛ
ابُِٔ ايَٗٞادٔ ،عَِٔ عَبِذٔ اي  ًٔ٘٤بِٔ ٢خَبٖا ٕ ،عَِٔ أٜبٔ ٞطَعٔٝذٕ سَضٔ َٞايًُ٘٤
عَ ُِٓ٘ :أ ُْٖٜ٘طَُٔعَ ايٖٓبٔ ٖٞصًَ ٢٤اي  ًُ٘٤عًََٚ ِٔ٘ٝ ٜطًََٜ َِ٤ك$ :ٍُٛٝيٜا
تَُٛاصًٔٛٝاٜ ،ؾأٜٜٗه ِِٝإ٢رَا أٜسَادَ أَُٜٛ ِٕٜاصٌَٔ ؾًَُٜٛٝٞاصٌِٔ سَتٖ ٢ايظٖشَش.#٢
قٜايٛٝا :ؾٜإْٖ٢و ٜتَُٛاصٌُٔ َٜا َسطُ ٍَٛاي  !ًٔ٘٤قٜاٍَ$ :إ ْٞٚ٢يٜظِتُ
نَ٦َِٜٝٗتٔه ،ِِٝإ ْٞٚ٢أٜبٔٝتُ ئَُٞٛ ٞعِْٔ ُٜٞٛعَُُٔٓٔٚ ٞطَام٣

ِ َٜ
ظكٔني)1(.#٢

اًمراوي :أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف.
ومقيمف(خ) :يٜظِتُ نَ٦َِٜٝٗتٔه.ِِٝ
ىمقًمف ^ :يٜظِتُ نَ٦َِٜٝٗتٔه .ِِٝىم٤مل ذم اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم« :اهل َ ْٞم َئ ُ٦م :احل٤مًم٦م اًمٔم٤مهرة ي٘م٤مل
" َه٤م َء" " َ ُهيق ُء" ،و" َهيِل ُء" " َه ْٞم َئ ً٦م" طمًٜم٦م إذا ص٤مر إًمٞمٝم٤مش وىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة
( )

واًمًالم «يمسً ىملضمد مـؽؿ» وىمقًمف ^«:يمسً مثؾؽؿ» يمؾ هذا اًمٙمٚمؿ يٗمٞمد أٟمف
^ ًمٞمس يمً٤مئر اًمٌنم ،وأن طم٤مًمف^ ذم اًمٙمامل خي٤مًمػ أطمقال مجٞمع اًمٌنم ،ومال
مم٤مصمٚم٦م ٕطمد ُمـ اًمٌنم ُمٕمف ^ إٓ ذم فم٤مهر اًمٌنمي٦م وُمـ صمؿ أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف
وشمٕم٤ممم رؾمقًمف ^ سم٠من يتقاوع ُمع أُمتف ^ وأن يتٜمزل إًمٞمٝمؿ ًمٞمدٟمٞمٝمؿ ومٞمًتٗمٞمْمقا

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى]263/ 1[ :
) (2اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم[ :ص ]332
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مم مثْ ُؾ ؽ ُْؿ﴾  .ىم٤مل اسمـ
ُمـ طميشمف ^ ىم٤مل قمز ُمـ ىم٤مئؾُ ﴿ :وم ْؾ إِ ك ََّام َأ َوك َزم َ ٌ
( )

قمٌ٤مس«:فمؾؿ الل سمعولم رؽمقيمف حمؿدً ا ^ ايمتقاضع يمئال يزهك فمعم طمؾؼف ،هملمره أن
يؼر همقؼقل :أكو آدمل مثؾؽؿ إٓ أين طمصصً زمويمقضمل وأىمرمـل الل زمف» يمذا ذم
( )

اخل٤مزن .وهذا اًم٘مقل ُمـ اسمـ قمٌ٤مس رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف يٜم٤مدي سم٠مقمغم صقشمف أٟمف ^

أيْم٤م
ومقق مجٞمع اًمٌنم ُمرشمٌ٦م ومال مم٤مصمٚم٦م إٓ ذم اًمّمقرة اًمٌنمي٦م وهذه اعمامصمٚم٦م ً
ً ىم ََف ْقئَت ِ ؽ ُْؿش
سمحً٥م اًمٔم٤مهر .ي١مديؽ إمم ُم٤م ىمٚمٜم٤م ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم« :يمَ ْس ُ
وٓ شمٜمس ُم٤م ىمدُمٜم٤م قمـ "اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم" ُمـ ُمٕمٜمك« :اهلٞمئ٦م أي طم٤مًمتٙمؿ اًمٔم٤مهرةش ٓ
ا٤مصمؾ طم٤مًمتل ُمٓمٚم ً٘م٤م ُمـ أضمؾ هذا ٟمرى ؾمٞمدٟم٤م اجلد اإلُم٤مم أمحد رو٤م ىمدس هه
شمرضمؿ هذه أي٦م ذم شمرمجتف اًمٗمذة ًمٚم٘مرآن اعمًامة "يمٜمز اإليامن" يمام يكم« :تم فرمبَ
ظبہر صُرت بشری ميں تُ ميں تم جيسب ہُں مجٍے َحی آتی ہے کہ
تمہبرا معبُد ايک ہی معبُد ہےش...اًمخ .أي :ىمؾ إٟمام أٟم٤م ُمثٚمٙمؿ ذم فم٤مهر
اًمّمقرة اًمٌنمي٦م يقطمك إزم.....اًمخ ،وُمًتٜمده ذم هذه اًمؽممج٦م احلدي٨م وطم٘مؼ اهلل
ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هذه اعمامصمٚم٦م اًمٔم٤مهرة حل٤مضم٦م اًمٌنم إمم اًمتٚم٘مل ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف
وشمٕم٤ممم ومل يّمٚمحقا ًمف ُمـ همػم واؾمٓم٦م وم٤مصٓمٗمك اهلل شمٕم٤ممم وؾمٌح٤مٟمف ُمـ ضمٜمس
اًمٌنم وؾم٤مئط سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ ،واىمتْم٧م طمٙمٛمتف شمٕم٤ممم وؾمٌح٤مٟمف أن شمٙمقن هٜم٤مك
ُمٜم٤مؾمٌ٦م سملم اًمقاؾمٓم٦م وسملم دقم٤مة اًمٌنم ًمٞمًٝمؾ شمٚم٘مل اًمٕم٤مُم٦م ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
سم٤مًمقاؾمٓم٦م يمام أراد اهلل وم٤مًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمًالم وؾم٤مئط قمـ اهلل ي٠مظمذون
)[ (1اًمٙمٝمػ]110 :
) (2شمٗمًػم اخل٤مزن]237/ 4[ :
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وقمغم اخلٚمؼ يٗمٞمْمقن وٟمٌٞمٜم٤م ^ ومقق مجٞمع اًمقؾم٤مئط ،وم٤مًمٙمؾ قمٜمف يتٚم٘مقن وهذا يمٚمف
أُمر ُمٕمٚمقم ،وي٘مر سمف ويذقمـ ًمف ُمـ أويت طمٔمً٤م ُمـ اإليامن وٓ جيحده إٓ يمؾ
حمروم ،وُمـ صمؿ ي١ميده ُم٤م ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم "اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق
اعمّمٓمٗمك":
«إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ  -قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم  -وؾم٤مئط سملم اهلل شمٕم٤ممم وسملم ظمٚم٘مف
يٌٚمٖمقهنؿ أواُمره وٟمقاهٞمف ووقمده ووقمٞمده ويٕمرومقهنؿ سمام مل يٕمٚمٛمقه ُمـ أُمره
وظمٚم٘مف وضمالًمف وؾمٚمٓم٤مٟمف وضمؼموشمف وُمٚمٙمقشمف ،ومٔمقاهرهؿ وأضمً٤مدهؿ وهٞم٠مهتؿ
ُمتّمٗم٦م سم٠موص٤مف اًمٌنم -إمم ىمقًمف -وٟمٕمقت اإلٟمً٤مٟمٞم٦م وأرواطمٝمؿ وسمقاـمٜمٝمؿ
ُمتّمٗم٦م سم٠مقمغم ُمـ أوص٤مف اًمٌنم ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمأل إقمغم ُمتِمٌٝم٦م سمّمٗم٤مت اعمالئٙم٦م
ؾمٚمٞمٛم٦م ُمـ اًمتٖمػم وأوم٤مت ٓ يٚمح٘مٝم٤م هم٤مًمًٌ٤م قمجز اًمٌنمي ،وٓ وٕمػ اإلٟمً٤مٟمٞم٦م،
إذ ًمق يم٤مٟم٧م سمقاـمٜمٝمؿ ظم٤مًمّم٦م ًمٚمٌنمي٦م يمٔمقاهرهؿ عم٤م أـم٤مىمقا إظمذ قمـ اعمالئٙم٦م
ورؤيتٝمؿ وخم٤مـمٌتٝمؿ وخم٤مًمتٝمؿ يمام ٓ يٓمٞم٘مف همػمهؿ ُمـ اًمٌنم وًمق يم٤مٟم٧م
أضمً٤مدهؿ وفمقاهرهؿ ُمتًٛم٦م سمٜمٕمقت اعمالئٙم٦م وسمخالف صٗم٤مت اًمٌنم عم٤م أـم٤مق
اًمٌنم وُمـ أرؾمٚمقا إًمٞمف خم٤مًمٓمتٝمؿ يمام شم٘مدم ُمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم.
ومجٕمٚمقا ُمـ ضمٝم٦م إضمً٤مم واًمٔمقاهر ُمع اًمٌنم وُمـ ضمٝم٦م إرواح واًمٌقاـمـ ُمع
ً
طمؾقالٓختذت أزمو زمؽر طمؾقالً،
ً
متخذ ا مـ أمتل
اعمالئٙم٦م يمام ىم٤مل^« :يمق ىمـً
ويمؽـ أطمقة اإلؽمالم ومقدسمف يمؽـ صوضمبؽؿ طمؾقؾ ايمرمحـ» .
( )

)(1اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك []96،95/ 2
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أيْم٤م حت٧م ىمقًمف  -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم « :-واحل٤مصؾ أن
وىم٤مل اخلٗم٤مضمل ً
سمقاـمٜمٝمؿ وىمقاهؿ اًمروطم٤مٟمٞم٦م ُمٚمٙمٞم٦م ،وًمذا شمرى ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرهب٤م شمًٛمع
أـمٞمط اًمًامء وشمِمؿ رائح٦م ضمؼميؾ  -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  -إذا أراد اًمٜمزول
إًمٞمٝمؿ يمام ؿمؿ يٕم٘مقب  -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  -رائح٦م يقؾمػ ^ وًمذا قمرج
سمف^ إمم اًمًامء وعم٤م ٟمٗمك اخلٚم٦م قمـ أي سمٙمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف اؾمتدرك شمقهؿ
صمٌقهت٤م ًمٖمػمه ُمـ اًمٜم٤مس ،وم٘م٤مل« :يمؽـ صوضمبؽؿ طمؾقؾ ايمرمحـ» وىم٤مل :ص٤مطمٌٙمؿ
ومل ي٘مؾ وًمٙمٜمل وهق أظمٍم وأفمٝمر إؿم٤مرة إمم أن ُمٜم٤مؾمٌتف هلؿ سمحً٥م اًمٔم٤مهر وإٟمف
سملم أفمٝمرهؿ ٓ سمحً٥م احل٘مٞم٘م٦م وىم٤مل ظمٚمٞمؾ اًمرمحـ دون ظمٚمٞمؾ اهلل إؿم٤مرة إمم أن
ظمٚمتف هلل سمرمحتف ،وسمخٚم٘مف سمّمٗم٦م اًمرمح٦م ،ومٚمٞمس ظمٚمٞمٚمف إٓ اهلل ٕن اخلٚم٦م ٚمؾ اعمحٌ٦م
ذم سم٤مـمٜمف وسم٤مـمٜمف ُمِمٖمقل سمٛمحٌ٦م اهلل شمٕم٤ممم قمام ؾمقاهش.

( )

ويمام ىم٤مل« :سمـوم فمقـوي وٓ يـوم ومؾبل» وىم٤مل« :إين يمسً ىمفقئتؽؿ» أي
( )3

( )2

قمغم صٗمتٙمؿ وُم٤مهٞمتٙمؿ ىم٤مًمف اعمال قمكم اًم٘م٤مري ذم "ذح اًمِمٗم٤م" وىم٤مل اخلٗم٤مضمل
( )1

)ٟ(1مًٞمؿ اًمري٤مضُ ،]545/ 3[ :مٜمف.
)(2اعمًٜمد" ًم إلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾُ ،مًٜمد قمٌد اهلل سمـ اًمٕمٌ٤مس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ،ر،1911:
[ 473/1أمحد سمـ طمٜمٌؾ (ت241ه) ،سمػموت :دار اًمٗمٙمر1414ه ،ط.]2
)(3صحٞمح اًمٌخ٤مري ،يمت٤مب اًمّمقم ،سم٤مب اًمقص٤مل ،ر ،1963 :صـ[ 316حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ
اًمٌخ٤مري (ت256ه) ،اًمري٤مض :دار اًم ًّالم ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 1419ه ،ط.]2
)(1ذح اًمِمٗم٤م" اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ومٞمام جي٥م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤مزم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُم٤م يًتحٞمؾ ذم
طم٘مف إًمخ[ 174/2 ،قمكم اًم٘م٤مري (ت1014ه) ،سمػموت :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 1428ه ،ط.]2
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ذم "ٟمًٞمؿ اًمري٤مض"« :أي ًمً٧م ذم طم٤مزم وأُمقري ُمثٚمٙمؿ ،وم٢من زم ظمقاص ظمّمٜمل
اهلل شمٕم٤ممم هب٤م إيمرا ًُم٤م ُمٜمف وأصؾ ُمٕمٜمك اهلٞمئ٦م اًمّمقرة اًمٔم٤مهرة دمقز هب٤م قمـ
اًمٙمٞمٗمٞم٤مت اًمٜمٗمً٤مٟمٞم٦مش اهـ.
( )

قضمك إِ َ َّرم﴾ أي٦م .ه٤مد ًي٤م
ويمٗمك سم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم :طمٙم٤مي٦م قمـ ٟمٌٞمف ^ ﴿ ُي َ
( )

إمم يمؾ هذه اًمٜمّمقص اًمٍمحي٦م اًمتل وردت ُمـ أضمٚم٦م اًمٕمٚمامء وُمرؿمدً ا إًمٞمٝم٤م،
شمٗمّمٞمالعم٤م شمْمٛمٜمتف هذه أي٦م ُمـ ُمزيتف ^ وشمٗمقىمف قمغم ؾم٤مئر
ً
ومٚمٞمس ُم٤م ىم٤مًمقا إٓ
اخلٚمؼ واظمتّم٤مصف سمٛمزيد ُمـ ىمقة اًمًٛمع واًمٌٍم واإلدراك ومًٛمٕمف ^ ٓ يداٟمٞمف
أؾمامع اخلالئؼ وقمٞمٜمف ^ ٓ شمً٤موهي٤م قمٞمقهن٤م وىمٚمٌف  -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ٓ -
يدرك يمٜمٝمف ،وقمك ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ُم٤م وقمك وقمٚمؿ ُم٤م مل يٕمٚمٛمف أطمد ُمـ
إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ واعمالئٙم٦م ،وًمذًمؽ أهبٛمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وم٘م٤ملَ ﴿ :هملَ ْو َضمك إِ َلم
َفمبْ ِدهِ َمو أَ ْو َضمك﴾ وُمـ هٜم٤م شمًتٓمٞمع أن شمٕمٚمؿ أٟمف ٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف
مم مثْ ُؾ ؽ ُْؿ﴾ وسملم ىمقًمف  -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم :-
وشمٕم٤مممُ ﴿ :وم ْؾ إِ ك ََّام َأ َوك َزم َ ٌ
( )

( )

فم٤مهرا وُم٤م جيقز
«يمسً ىمفقئتؽؿ» وم٤مٕول إىمرار سمام ؿم٤مرك ومٞمف ^ ؾم٤مئر اًمٌنم
ً
)ٟ (1مًٞمؿ اًمري٤مض" اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ومٞمام جي٥م ًمٚمٜمٌل صغم اهلل شمٕم٤مزم قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُم٤م يًتحٞمؾ ذم
طم٘مف إًمخ[ 142/5 ،اًمِمٝم٤مب اخلٗم٤مضمل (ت1069ه) ،حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 1421ه ،ط.]1
)[ (2اًمٙمٝمػ]110 :
)[ (3اًمٜمجؿ]10 :
)[ (1اًمٙمٝمػ]110 :
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قمٚمٞمف ُمـ ؾمامت اًمٌنمي٦م ُمع اإلؿم٤مرة إمم ُم٤م أوشمٞمف ^ ُمـ ُمزاي٤م وظمّم٤مئص اٞمزه -
قضمك إِ َ َّرم﴾ واحلدي٨م
قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  -قمـ ؾم٤مئر اخلٚمؼ سم٘مقًمفُ ﴿ :ي َ
( )

اًمٍميح أي ىمقًمف« :يمسً ىمفقئتؽؿ» هبذا اًمذي شمْمٛمٜمتف أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمـ
ظمّمقصٞمتف ^ ُمـ أضمؾ هذا شمرضمؿ ؾمٞمدي اجلد اإلُم٤مم أمحد رو٤م ىمدس هه
أي٦م يمام شمرى ،وإٟمام أسمرز ذم شمرمجتف وضمف اًمِمٌف وهق أي« :موشمؾتف فمؾقف ايمصالة
ُمتّمال
ً
وايمسالم» ذم فم٤مهر اًمٌنمي٦م صم٤مسم٧م اىمتْم٤مء ًمٚمٜمص يِمػم إًمٞمف ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف:
﴿يقضمك إرم﴾ ،ومال يٕمد هذا زي٤مدة سمؾ ضم٤مءت اًمؽممج٦م ُمْمٛمٜم٦م سمٌمء ُمـ اًمتٗمًػم
ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م وصٜمٞمع ضمدٟم٤م اإلُم٤مم أمحد رو٤م ىمدس هه ذم اًمؽممج٦م ٟمٔمػم ُم٤م صٜمع
ؾمٞمدي إؾمامقمٞمؾ طم٘مل ذم روح اًمٌٞم٤من قمٜمد شمٗمًػمه ًممي٦م طمٞم٨م ىم٤مل :حت٧م ىمقًمف
مم مثْ ُؾ ؽ ُْؿ﴾ ىمؾ ي٤م حمٛمد :أٟم٤م آدُمل ُمثٚمٙمؿ ذم اًمّمقرةش.
شمٕم٤مممُ ﴿ « :وم ْؾ إِ ك ََّام َأ َوك َزم َ ٌ

( )

ومْمالقمـ ذيمل وًمٙمـ ُم٤م شمّمٜمع اًمقه٤مسمٞم٦م
ً
وهذا يمٚمف ضمكم ٓ ظمٗم٤مء سمف قمغم همٌل
اًمذيـ ضمؾ مهتٝمؿ أن يٕمدًمقا أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًمٜمٌل ^ ومٞمف أٟمٗمًٝمؿ يٛمثٚمقن ويدقمقن أٟمف
"سمنم ُمثٚمٜم٤م" وسم٤مٔي٦م حيتجقن ويٖمٗمٚمقن أهنؿ ًمٞمًقا سمٛم٠مُمقريـ ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف
وشمٕم٤ممم سم٠من ي٘مقًمقا هذه اعم٘م٤مًم٦م وإٟمام ظمص اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٟمٌٞمف ^ هبذا إُمر
وم٢مي٤مه أُمر سم٠من ي٘مقل :ىمؾ ،ومل ي٠مُمر ؾم٤مئر اًمٌنم ومٛمـ قمٙمس ،واضمؽمأ قمغم ُمثؾ ُم٤م ىم٤مًمف
ؾمٞمد اًمٌنم  -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم -يمٗمر أمل يًٛمع ه١مٓء ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف

)[ (1اًمٙمٝمػ]110 :
) (2شمٗمًػم روح اًمٌٞم٤من ]237/ 5[ :
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وشمٕم٤ممم﴿:قٜايٛٝا إٜ ِٕ٢أِْتُِِ إ ٤٫٢بَؼَشْ َٚجًَِٓٝا﴾ أضمؾ ؾمٛمٕمقا وًمٙمـ طمرُمقا اإليامن إذ
( )

طم٤موًمقا مم٤مصمٚم٦م اًمٜمٌل  -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  ،-ومٚمؿ يًتٓمٞمٕمقا وُم٤مصمٚمقا اًمذيـ
ظمٚمقا ُمـ ىمٌٚمٝمؿ ُمـ أهؾ اًمٙمٗمر واًمٓمٖمٞم٤من وضم٤مءت هذه اًمٌٚمٞم٦م ٕ:هنؿ ٓ ي١مُمٜمقن
ض ايمْؽِت ِ
َوب َو َسم ْؽ ُػ ُرو َن زمِبَ ْع ٍ
ُقنزمِبَ ْع ِ
ض﴾ وٟمحـ
ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ُٕمث٤مهلؿَ ﴿ :أ َهمت ُْم ِمـ َ
أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ٟم١مُمـ سمٙمؾ اًمٙمت٤مب يمام ىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :وا َّيمر ِاؽمخُ ق َن ِدم ايمْ ِع ْؾ ِؿ
( )

َي ُؼقيمُق َن َآمـَّو زمِ ِف ىم ٌُّؾ ِم ْـ ِفمـ ِْد َرزمـَو﴾ صمٌ٧م مم٤م يثٌ٧م هٜم٤م ُمـ صمٌ٧م اًمٜم٘مؾ وىمقل اًمثٌ٧م
( )

أن اعمثٚمٞم٦م صم٤مسمت٦م ًمف ^ ُمع اًمٌنم ُمـ وضمف يمام أهن٤م ُمٜمتٗمٞم٦م قمٜمف ^ سمقضمقه قمدة ومال
يٜمٙمره٤م سمٙمؾ وضمف ُم١مُمـ سمؾ يذقمـ أٟمف ^ سمنم ٓ يم٤مًمٌنم إيامٟمً٤م سم٤مًم٘مرآن واحلدي٨م
وشمًٚمٞمام عم٤م أمجع قمٚمٞمف إئٛم٦م ذم اًم٘مديؿ واحلدي٨م ،وٓ يرؾمؾ سم٢مـمالىمٝم٤م اًمٚمً٤من ذم
ً
ُمتِمٕمرا ًمٚمخقف ُمتجٚم ًٌ٤م ًمٚمحذر ُمتِمٌ ًٝم٤م
ُم٘م٤مم إدب وي٘مرهب٤م ذم ُمٕمرض اًمٌٞم٤من
ً
سمذيؾ إدب ذاهًٌ٤م سم٘مقًمف قمـ إهي٤مم اعمً٤مواة ،وٓ يرؾمؾ اًم٘مقل سم٤معمامصمٚم٦م ُمٓمٚم ً٘م٤م قمـ
اًمٌٞم٤من إٓ ُمـ سم٤مء سم٤مخلن ،وم٢من ومٚمؿ يٛمًؽ ًمً٤مٟمف ،ومل يٛمٚمؽ ضمٜم٤مٟمف ،ومٞمٌقح ُمـ همػم
فم٤مهرا ،وإن قم٘مد قمغم هذا ىمٚمٌف ومٝمق يم٤مومر ُمـ همػم ُمري٦م قمٜمد اًمٙمؾ
ُمٌ٤مٓة سمام هق يمٗمر
ً
رزىمٜم٤م اهلل طمًـ إدب ُمع إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء وظمتؿ ًمٜم٤م سم٤محلًٜمك آُملم وصغم اهلل
قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد اًمّم٤مدق اًمققمد إُملم وقمغم آًمف وصحٌف اًمٖمر اعمٞم٤مُملم.

) ([إبراهقؿ] 0 :
)[ (2اًمٌ٘مرة]85 :
)[ (3آل قمٛمران]7 :
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صَ ٢ِّٛدَاُٚدَ عًَ ِٔ٘ٝ ٜايظًٖٜاّ

ط :ٗٞٔٛسَذٖثََٓا خَائ ُذ
 - 1981سَذٖثََٓا ٢إطِشَامُ بُِٔ ػَأٖنيَ ايَٛٞا ٔ
بُِٔ عَبِذٔ ايً ،ٔ٘٤عَِٔ خَائذٕ ايٞشَزٖا ٔ٤عَِٔ أٜبٔ ٞقًٜٔاَب ٜ١قٜاٍَٜ :أخِبَشَْٔٞ
أٜبُ ٛايًَُٝٔٞض ٢قٜاٍََ :دخًَٞتُ ََعَ أٜبٔٝو ٜعًَ ٢ٜعَبِذٔ اي  ًٔ٘٤بِٔ ٢عَُِش،ٚ٣
ؾٜشَذٖثََٓا :أَ ٖٕٜسطُ ٍَٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤اي  ًُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤رُنٔشَ يُٜ٘
صَ ،َِٞٔٛؾَ ٜذخٌََ عًَٜ ،ٖٜٞؾأٞ ٜيكِٜٝتُ ٜيُ٘ ٚ٢طَادَ َِٔٔ ٟ٠أٜدَّ ٣سَؼَُِٖٛا
ئٝـْ ،ؾٜذًَٜعَ عًَ ٢ٜا ٞيأٜسِضَٚ ،٢صَاسَتِ ايٛ٢ ٞطَادَ ٝ٠بََٚ ِٞٔٓٝبَ،َُِ٘ٓٝ
ٜؾكٜاٍَ$ :أََٜا ٞ َٜهؿٔٝو َِٔٔ ٜن ٌٚٝػَِٗش ٣ثًَٜاَث ٝ١أٖٜٜاّ #٣قٜاٍَ :قًٞٝتَُٜ :ا
َسطُ ٍَٛاي  ،ًٔ٘٤قٜاٍَ$ :خَُِظّا .#قًٞٝتَُٜ :ا َسطُ ٍَٛاي  ،ًٔ٘٤قٜاٍَ:
$طَبِعّا .#قًٞٝتَُٜ :ا َسطُ ٍَٛاي  ،ًٔ٘٤قٜاٍَ$ :تٔظِعّا .#قًٞٝتَُٜ :ا َسطٍَُٛ
اي  ،ًٔ٘٤قٜاٍَ٢$ :إسِذَ ٣عَؼِشَ .#ٜ٠ثُِٖ قٜاٍَ ايٖٓبٔ ٗٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًَِٜٔ٘ٝ
َٚطًَ$ :َِ٤يٜا صَ َِّٛؾِٜٛمَ صَ ٢ِّٛدَاُٚدَ عًَ ِٜٔ٘ٝايظًٖٜاّ ،ػَٞٛشَ ايذَٖٖش،٢
صُِِ ََِّٜٛا َٚأٞ ٜؾٔٛشِ ََِّٜٛا.#

()1

اًمراوي :قمٌد اهلل سمـ قمٛمر -ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام.-

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى]266/ 1[ :
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ومقيمف(خ)َٜ:أدَّ ٣سَؼَُِٖٛا ئٝـْ.
اًمٚمٞمػ ىمنم اًمٜمخؾ اًمذي جي٤مور اًمً٘مػ اًمقاطمدة ًمٞمٗم٦م.

)(1اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ]850/ 2[ :

( )

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

قع
 ىمِتَوب ا ْيم ُب ُق ِويمش ِع ِ
ايمش ِع ِ
غم زمِ َّ
َ - 7زموب َزم ْق ِع َّ
غم

382
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 نٔتَا - 76بَا

ايٞبُُٛٝع٢

بَِٝع ٢ايؼٖعٔري ٢بٔايؼٖعٔري٢

ٔ
طـَ :أٜخِبَشََْا ََائو ،٠عَِٔ ابِ ٢
 - 2174سَذٖثََٓا عَبِذُ اي  ًٔ٘٤بُِٔ ُ ُٜٛ
ػَٔٗا ٕ ،عَِٔ ََائؤ بِٜٔ ٢أِٚغٜ ٣أخِبَشَ :ُٙأ ُْٖٜ٘ايٞتََُعَ صَشِؾٟا بُٔٔأ١َ٥
دَٜٔٓاس ،٣ؾَ ٜذعَأْ ٞطًٜٞشَ ٝ١بُِٔ عُبَِٝذٔ اي  ،ًٔ٘٤ؾٜتَشَاَٚضَِٓا سَتٖ ٢اصِٜٛشَفَ
َٜٔٓ ،ٞٚؾ ٜأخَزَ ايزَٖٖبَ ُٜكًِّٜبَُٗا ؾَٜٔ ٞذٔ ٔٙثُِٖ قٜاٍَ :سَتَٖٜ ٢أٞتٔ َٞخَاصْٞٔ٢
َِٔٔ ايٞػَاَبَٚ ،ٔ١عَُُشُ َٜظَُِعُ َرئوٜ ،ٜؾكٜاٍََٚ :اي  ًٔ٘٤يٜا ُتؿٜاسٝ ٢قُ٘ سَتٖ٢
َت ٞأخُزَ َٔ ُِٓ٘ ،قٜاٍَ َسطُ ٍُٛاي  ًٔ٘٤صًَ ٢٤اي  ًُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ$ :َِ٤ايزَٖٖبُ
بٔايَٛسم)1(٢

س٢بّا ٢إي٤ا َٖاََٖٚ َ٤اَٚ َ٤ايٞبُشٗ بٔايٞبُش ٚس٢بّا ٢إي٤ا َٖاََٖٚ َ٤اَ٤

َٚايؼٖعٔريُ بٔايؼٖعٔري ٢س٢بّا ٢إي٤ا َٖاََٖٚ َ٤اَٚ َ٤ايتُِٖشُ بٔايتُِٖش ٢س٢بّا ٢إي٤ا َٖاَ٤
ََٖٚا.َ٤

()2

اًمراوي :أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب رى اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف.
ومقيمف(خ) :ايزَٖٖبُ بٔايَٛسم٢ ٢سبّا إ٢ي٤ا َٖاََٖٚ َ٤ا.َ٤

٤مًمذ َه ِ
٥م سمِ َّ
) (1رم ٟمًخ٦م اًمتك سملم أيديٜم٤م:سمٚمٗمظ« َّ
٥مش.
اًمذ َه ُ
) (2صحٞمح اًمٌخ٤مرى]290/ 1[ :
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وه٤م ْء" هبٛمزة ؾم٤ميمٜم٦م قمغم
(ايمشقخ إزهرى) :ىم٤مل ذم اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم"« :إِ َّٓ َه٤م ْء َ
إرادة اًمقىمػ ممدود وُم٘مّمقر واعمقًمدون يٜمقٟمقن سمٖمػم مهز وإذا يم٤من عمٗمرد ُمذيمر
ىمٞمؾ " َه٤م َء" هبٛمزة ممدودة ُمٗمتقطم٦م قمغم ُمٕمٜمك ُظم ْذ ىم٤مل اًمِم٤مقمر:
قل ُِمـ سم ِٕم ٍ
ِ
ِ
ٞمد َه٤م َء.
َا ْ ُز ُج ِزم ُم ْـ ُسمٖمْْم َٝم٤م اًمً َ٘م٤م َءُ :صم َّؿ َشم ُ٘م ُ ْ َ
وُمٙمًقرة قمغم ُمٕمٜمك ه٤متً ،مالصمٜملم " َه٤م َءا" وًمٚمجٛمع " َه٤م ُءوا" سم٠مًمػ اًمتثٜمٞم٦م
وواو اجلٛمع وًمٚمٛم١مٟمث٦م "ه ِ
٤مء" هبٛمزة ُمٙمًقرة وذم ًمٖم٦م أظمرى ًمٚمٛم١مٟمث٦م " َه ِ٤مئل" سمٞم٤مء
َ
سمٕمد اهلٛمزة سمٛمٕمٜمك " َه ِ٤ميت" ،و" َه٤م َء" هبٛمزة سمٛمٕمٜمك ه٤مك وزٟم٤م وُمٕمٜمك وإذا يم٤مٟم٧م
٤مؤ ْم"
٤مؤ َُم٤م" وجلٛمع اعمذيمّر " َه ُ
سمٛمٕمٜمك اًمٙم٤مف دظمٚم٧م اعمٞمؿ ومت٘مقل ًمالصمٜملم " َه ُ
وًمٚمٛم١مٟم٨م " َه ْ٠م َن" هبٛمزة ؾم٤ميمٜم٦م وإذا دظمٚم٧م اًمت٤مء واًمٙم٤مف شمٕملم اًم٘مٍم ومٞم٘م٤مل
ًمٚمٛمذيمر "ه ِ
لم" ،و" َه َ
٤مك"
٤مت" وًمٚمٛم١مٟمث٦م " َه ِ٤ميت" ،و" َه٤مشمِ َٞم٤م" ،و" َه٤مشمُقا" ،و" َه٤مشمِ َ
َ
سمٗمتح اًمٙم٤مف ًمٚمٛمذيمر وسمٙمنه٤م ًمٚمٛم١مٟمث٦مش.

) (1اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم[ :ص ]332

( )
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ِ
توب ا ِ
إل َصم َور ِة
 ىم ُ - 7زموب مو يعطَك ِدم ايمر ْومق ِي فم َعم َأضمق ِ
وحت ِي ايمْؽِت ِ
وء ايمْ َع َر ِ
َوب
ب زمِ َػ ِ َ
َ َ ُْ
ه َ َ َْ
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إلصمورةِ
ِ
 ىم ُتوب ا ِ َ َ
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ََا ِ ُٜع ٢ٜٛؾٔ ٞايشٗق ٔ١َٝٞعًَ ٢ٜأٜسَِٝا ٔ٤ايٞعَشَ ٔ بٔؿٜاتٔشَٔ١
ايٞهٔتَا ٔ

سلٗ ََا أٜخَزِتُِِ عًَ٘ٔ ِٜٝ
َٚقٜاٍَ ابُِٔ عَبٖاغ ،٣عَِٔ ايٖٓٔب ٚٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ$ :َِ٤أَ ٜ
أٜدِشّا نٔتَا ُ ايًَٚ .#ٔ٘٤قٜاٍَ ايؼٖعِٔب :ٗٞيٜا َٜؼِتَش٢ط ٝايُُٞعًَُِِّ ،إ٢ي٤ا أُٜ ِٕٜعِ ٢ٜٛػَّ٦ِٝا
ٔ
ؾًَٜٝٞكٞبًََٚ .ُ٘ٞقٜاٍَ ايٞشَه :ُِٜيٜ ِِٜأطَُِعِ أٜسَذّا نٜش َٙ٢أٜدِشَ ايُُٞعًََِِّٜٚ .٢أعِ ٢ٜٛايٞشَظَ ُ
دَسَأَِٖ عَؼَشََٚ .ٟ٠يَٜ ِِٜشَ ابُِٔ طٔري َٜٔ٢بٔأٜدِش ٢ايٞكٜظٖاّ ٢بَ ٞأطّاَٚ .قٜاٍَ :نٜإَ ُٜكٜاٍُ:
ايظٗشِتُ :اي ٚشػِ ٝ٠َٛؾٔ ٞايٞشُهَٚ ،٢ِٞنٜاُْٛا ُٜعِ َِٕٜٛٛعًَ٢ٜ

ايٞدَشِص)1 ( .٢

ومقيمف(خ)َٚ :يَٜ ِِٜشَ ابُِٔ طٔري َٜٔ٢بٔأٜدِش ٢ايٞكٜظٖاّ ٢بَ ٞأطّا.
اًمذي وفمٗمف اًم٘م٤ميض أو همػمه ًمٞم٘مًؿ سملم اًمٜم٤مس أراوٞمٝمؿ وهمػمه٤م.

) (1صحٞمح اًمٌخ٤مرى]304/ 1[ :
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ٔ -49نتَا ُ اي ٔعتِل٢
 -بَا

نٜشَأٖ ٔ١َٝايتٖٜٛا ٢ٍُٚعًَ ٢ٜايشٖقٔٝل،٢

ٜ َٚق ِٛئ٘ٔ :عَبِذٔ ٟأ ِٜٚأََٜتٔٞ
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ٔ -49نتَا ُ اي ٔعتِل٢
ٍ عًَ ٢ٜايشٖقٔٝل،٢
نٜشَأٖ ٔ١َٝايٖتٜٛا٢ ُٚ

 - 17بَا

ٜ َٚق ِٛئ٘ٔ :عَبِذٔ ٟأٜ ِٜٚأََتٔٞ
شنيَ َِٔٔ عٔبَادٔنَٚ ِِٝإََ٢أ٥هِِٝ
َٚقٜاٍَ ايً ُ٘٤تَعَايَٚ :٢ٜايصٖائ ٔ
ًََُِٛٝنٟا ( ،)2

َٚأٜيٞؿَٜٝا طَٚٝذََٖا يٜذَ ٣ايٞبَا ٔ ( َٚ ،)3قٜاٍَ:

( ،)1

َٚقٜاٍَ :عَبِذّا
َِٔٔ ؾٜتََٝاتٔهِِٝ

َٚقٜاٍَ ايٖٓٔب ٗٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ$ :َِ٤قَُٛٛٝا إ٢ي ٢ٜطَٚٝذٔن َٚ .#ِِٝارِنِ ٝشْٔ ٞعِٔٓذَ
َسبٚو )5 ( ٜطَٚٝذٔى ََِٔ $ :َٚ .ٜطَٚٝذُن#ِِٝ

( )6

حبج عبذ املصطفً
ىمقل اعمحٌم  :ومٕمغم هذا ٓ يٜمٌٖمل اًمتًٛمٞم٦م سمٜمحق قمٌد اًمرؾمقل وقمٌد اًمٜمٌل
( )

)[ (1اًمٜمقر]32 :
)[ (2اًمٜمحؾ]75 :
)[ (3يقؾمػ]25 :
)[ (4اًمٜمً٤مء]25 :
)[ (5يقؾمػ]42 :
) (6صحٞمح اًمٌخ٤مرى]346/ 1[ :
) (1اعمحدث اًمٕمالُم٦م اًمًٝم٤مرٟمٗمقرى ،وًمٗمٔمف يم٤مُمال « ىمقًمف :سم٤مب يمراهٞم٦م اًمتٓم٤مول -أى اًمؽمومع
واًمتج٤موز قمـ احلد ومٞمف .وىمقًمف :سم٤مجلر قمٓمػ قمغم ُم٤م ىمٌٚمف ،أى يمراهٞم٦م ىمقل ؿمخص :عمـ يٛمٚمٙمف
"قمٌدى وأُمتك" واًمٙمراهٞم٦م ًمٚمتٜمزيفً ٓ ،مٚمتحريؿ ،وضمف اًمٙمراهٞم٦م أن هذا اإلؾمؿ ُمـ سم٤مب
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وٟمحق ذًمؽ مم٤م يْم٤مف اًمٕمٌد ومٞمف إمم همػم اهلل شمٕم٤ممم.
(ايمشقخ إزهرى) :أومّمح اعمحٌم قمـ شمقهٌف هٜم٤م طمٞم٨م ُمٜمع اًمتًٛمٞم٦م سمٕمٌد
اًمرؾمقل ،وقمٌد اًمٜمٌل ،ويم٤من ُمـ اًمقاضم٥م قمٚمٞمف أن جيٞم٥م قمـ أي٤مت وإطم٤مدي٨م
اًمتل ورد ومٞمٝم٤م ،إو٤موم٦م اًمٕمٌد إمم همػم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وه٤م هل سمٛمرأى ُمٜمؽ هٜم٤م
ذم اعمتـ وي٤م ًمٞم٧م ؿمٕمري ُم٤مذا يّمٜمع اعمحٌم؟ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم خم٤مـم ًٌ٤م ٟمٌٞمف ^ ُ ﴿ :وم ْؾ َيو
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ﴾  ،وم٢من اعمتٌ٤مدر ُمـ
الل
مح ِي َّ
رس ُهمقا َفم َعم َأ ْ كُػس ِف ْؿ َٓ َسم ْؼـَطُقا م ْـ َر ْ َ
ي ايمَّذ َ
فم َبود َ
يـ أَ ْ َ
( )

اعمْم٤مف ،وُم٘متْم٤مه اصمٌ٤مت اًمٕمٌقدي٦م ًمف ،ومٚمذًمؽ اؾمتح٥م ًمف أن ي٘مقل ومت٤مى وومت٤مشمك ىمقًمف :وىم٤مل
٤محل ِلمَ ُِمـ ِقمٌ ِ
اهلل شمٕم٤ممم﴿:واًمّم ِ
٤مد يم ُْؿ َوإِ َُم ِ٤مئ ٙم ُْؿ﴾ [اًمٜمقر ،]32 :وىمقًمف :ىم٤ملَ ﴿:قمٌْ ً اد ممَْ ُٚم قيمً٤م﴾
ْ َ
َ َّ
﴿ُمـ َوم َٞمت٤مشمِ ٙمُؿ ُاعم ْ١مْ ُِم ٜم ِ
[اًمٜمحؾ ]75 :ىمقًمفَ ﴿ :أ ًْم َٗمٞم٤م ؾمٞم َد َه٤م﴾ [يقؾمػ ]25 :ىمقًمف :ىم٤ملِ :
َ٤مت﴾
ْ َ ُ
َ َ
[اًمٜمً٤مء ]25 :ىمقًمف «ىمقُمقا إمم ؾمٞمديمؿش هق ىمٓمٕم٦م ُمـ طمدي٨م أسمك ؾمٕمٞمد اخلدرى قمغم ُم٤م ي٠مشمك
رم اعمٖم٤مزى إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ﴿ا ْذ ْيمُر ِين ِقم َٜمْد َرسمؽ﴾[يقؾمػ ،]42 :ىمقًمف« :وُمـ ؾمٞمديمؿش هذه
اًمٚمٗمٔم٦م ؾم٘مٓم٧م ُمـ رواي٦م اًمٜمًٗمل وأي ذر وأي اًمقىم٧م وصمٌت٧م ذم رواي٦م اًمٌ٤مىملم وهل ىمٓمٕم٦م ُمـ
طمدي٨م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم ( إدب اعمٗمرد )هذا يمٚمف ودًمٞمال سمجقاز أن ي٘مقل «قمٌدى وأُمتكش
و أن اًمٜمٝمك اًمذى ورد رم احلدي٨م قمـ ىمقل اًمرضمؾ« :قمٌدى وأُمتكش وقمـ ىمقًمف« :اؾمؼ رسمؽش
وٟمحقه ًمٚمتٜمزيفً ٓ ،مٚمتحريؿ ،ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل :ضم٤مز أن ي٘مقل اًمرضمؾ «قمٌدى وأُمتكش ًم٘مقًمف
٤محل ِلمَ ُِمـ ِقمٌ ِ
شمٕم٤ممم﴿واًمّم ِ
٤مد يم ُْؿ َوإِ َُم ِ٤مئ ٙم ُْؿ﴾ [اًمٜمقر ]32 :وإٟمام هنك قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٖمٚمٔم٦م ٓ قمغم
ْ َ
َ َّ
ؾمٌٞمؾ اًمتحريؿ ويمره ذًمؽ آؿمؽماك اًمٚمٗمظ إذ ي٘م٤مل قمٌد اهلل ،وأُم٦م اهلل .هذا يمٚمف ُمـ "اًمٕمٞمٜمك".
ومٕمغم هذا ٓ يٜمٌٖمك اًمتًٛمٞم٦م سمٜمحق قمٌد اًمرؾمقل ،وقمٌد اًمٜمٌك وٟمحق ذًمؽ مم٤م يْم٤مف اًمٕمٌد ومٞمف إمم
همػم اهلل شمٕم٤ممم.12رىمؿ احل٤مؿمٞم٦م 9/رم صحٞمح اًمٌخ٤مرى]346/ 1[ ،
)[ (1اًمزُمر]53 :
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اًمًٞم٤مق رضمقع وٛمػم اعمتٙمٚمؿ إمم اعمّمٓمٗمك ^ واعمٗمٝمقم سم٤مًمٔم٤مهر أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف
وشمٕم٤ممم أُمره ^ سم٠من خي٤مـم٥م اًمٜم٤مس ويًٛمٞمٝمؿ قمٌٞمدً ا ًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ومٝمق
ىم٤مئال :ي٤م
^ قمـ أُمر ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم خي٤مـم٥م قم٤مُم٦م اعم١مُمٜملم ويدقمقهؿ ً
قمٌ٤مدي وجي در سمٜم٤م أن ٟمًقق ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم ضمدٟم٤م اهلامم اًمِمٞمخ أمحد رو٤م ىمدس هه
ومٝم٤مك ُم٤م ىم٤مًمف  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُ -مؽممجً٤م.
ؾمئؾ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف قمام صقرشمف ومٞمام يكم :ي٘مقل زيد يٙمت٥م ُمقٟٓم٤م أمحد
رو٤م ظم٤من ذم ظمت٤مم يمؾ "رؾم٤مًم٦م" ويمؾ "يمت٤مب" اًمراىمؿ قمٌد اعمّمٓمٗمك ،يمٞمػ
يًقغ ًمإلٟمً٤من أن يٙمقن قمٌدً ا ٕطمد دون اهلل؟ أضم٤مب اًمٗم٘مػم :ي٤م أظمل اعمراد سمٕمٌد
اعمّمٓمٗمك هٝمٜم٤م اخل٤مدم وًمٞمس اًمٕمٌد[ .اٟمتٝمك يمالم اًمً٤مئؾ].
وم٠مضم٤مب -رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -سمام صقرشمف يمام يكم:
ِِ
ِ
ِ
كم ِم ْـ
ايمصوحل َ
اجلقاب :ي٘مقل اهلل قمزوضمؾَ ﴿ :و َأ كْؽ ُحقا ْإَ َي َومك مـْؽ ُْؿ َو َّ
ِفمبَودِ ُىم ْؿ َوإِ َموئِ ُؽ ْؿ﴾  ،ؾمٛمك اهلل ذم هذه أي٦م اًمرىمٞمؼ قمٌ٤م ًدا ًمٜم٤م طمٞم٨م ىم٤مل:
﴿ َو َأ كْؽِ ُحقا ْإَ َي َومك﴾ (ُمـ ٓ أزواج هلـ ُمـ اًمٜمً٤مء) ،وأٟمٙمحقا اًمّم٤محللم ُمـ
( )

قمٌ٤مديمؿ وإُم٤مئٙمؿ وأٟمٙمحقا ُمـ صٚمح ًمٚمٜمٙم٤مح ُمـ قمٌ٤مديمؿ وإُم٤مئٙمؿ ،ي٘مقل
اًمرؾمقلً« :مٞمس قمغم اعمًٚم ِؿ ذم ِ
قمٌد ِه وٓ ومرؾمف صدىم ٌ٦مش ( )1أي ٓ زيم٤مة قمغم اعمًٚمؿ
)[ (1اًمٜمقر]32 :
( )1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ًمٞمس قمغم اعمًٚمؿ ذم ومرؾمف صدىم٦م،
اًمرىمؿ /ص ، )532 / 2( 1394واعمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ٓ زيم٤مة قمغم
اعمًٚمؿ ذم قمٌده وومرؾمف ،اًمرىمؿ]675 / 2[982 /
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ذم قمٌده ،وٓ ومرؾمف ،ورد هذا احلدي٨م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري وصحٞمح ُمًٚمؿ
وؾم٤مئر اًمّمح٤مح .وضم٤مء أن أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر اًمٗم٤مروق ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل ذم
ُمأل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمالٟمٞم٦م« :ىمـً مع رؽمقل الل ^ ،وىمـً فمبده وطمودمف» يمت٥م
هذا احلدي٨م ضمدّ إُم٤مم اًمقه٤مسمٞم٦م إؾمامقمٞمؾ اًمدهٚمقيُ ،مقٟٓم٤م ؿم٤مه ومم اهلل اعمحدث
اًمدهٚمقى ذم "إزاًم٦م اخلٗم٤م" وقمزاه إمم أي طمذيٗم٦م واًمري٤مض اًمٜمية واؾمتٜمد سمف
( )

وأىمره وىمٌٚمف وضم٤مء ذم "اعمثٜمقي اًمنميػ" ذم وٛمـ طمٙم٤مي٦م ذاء سمالل أن ؾمٞمدٟم٤م
اًمّمديؼ إيمؼم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل ًمف ^ :
گفت مب دَ بىذ گبن کُئے تُ
کرد مش آزادٌم بر رَئے تُ
يٕمٜملٟ :محـ قمٌدان ًمؽ وأقمت٘م٧م سمالٓ ً ًمقضمٝمؽ ي٘مقل اهلل قمزوضمؾُ ﴿ :وم ْؾ َيو
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الل َي غِْػ ُر ه
ُقب
اللإِ َّن َ
مح ِي ِ
ايمذ ك َ
رس ُهمقا َفم َعم َأ ْ كُػس ِف ْؿ َٓ َسم ْؼـَطُقا مـ َّر ْ َ
ي ايمَّذ َ
فم َبود َ
يـ أَ ْ َ
ِ
ِ
قؿ﴾ .
قر ا َّيمرضم ُ
َمجق ًعو إِ َّ ُكف ُه َق ايمْ َغُػ ُ
( )

يٕمٜمل ي٤م طمٌٞم٥م ظم٤مـم٥م أُمتؽ سم٠من شمٜم٤مدهيؿ " :ي٤م قمٌ٤مدي اًمذيـ فمٚمٛمقا أٟمٗمًٝمؿ
ٓ شمٞم٠مؾمقا ُمـ رمح٦م اهلل وم٢من اهلل يٖمٗمر اًمذٟمقب مجٞم ًٕم٤م إٟمف هق اًمٖمٗمقر اًمرطمٞمؿ" ىم٤مل
ؾمٞمدي :ضمالل اًمديـ اًمروُمل ذم اعمثٜمقي:
بىذي خُد خُاوذ احمذ در رشبد
جملہ عبلم را بخُاں قُ ْليَب ِعبَبد
ىم٤مئال
دقم٤م ؾمٞمدٟم٤م أمحد ﷺ اًمٜم٤مس قمٌ٤م ًد ا ًمٜمٗمًف طمٞم٨م أُمر أن يٜم٤مدي مجٞمع اًمٜم٤مس ً
) (1إزاًم٦م اخلٗم٤مء قمـ ظمالوم٦م اخلٚمٗم٤مء ]234/ 5[ :
)[ (2اًمزُمر]53 :
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ي٤م قمٌ٤مدي ،واًمٕمج٥م أن طمٙمٞمؿ إُم٦م ًمٚمقه٤مسمٞم٦م احل٤مضة أقمٜمل أذف قمكم
وسح «سم٠من مجٞمع
اًمتٝم٤مٟمقي أ ّيد ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم "اًمِمامئؿ اإلُمدادي٦م" هذا اعمٕمٜمكّ ،
اًمٕم٤ممل قمٌد ًمرؾمقل اهللﷺ» .وهذا طملم يم٤من "اًمتٝم٤مٟمقي" ذم قمداد اعمًٚمٛملم .وًمٕمؾ
ذيم أؾمقء ُمـ يمؾ ذكُ ،مع
أن سمٕمد ُم٤م اصٓمٌغ سم٤مًمّمٌٖم٦م "اًمٙمٜمٙمقهٞم٦م" جيٕمٚمف ً٤م
أن أؾمت٤مذه رؿمٞمد أمحد اًمٙمٜمٙمقهل ٟمٗمًف ارشمٙم٥م اإلذاك ذم "اًمؼماهلم اًم٘م٤مـمٕم٦م"
طمٞم٨م اقمتؼم اًمِمٞمٓم٤من ذيٙمً٤م هلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وهق ُمٌلم ذم ومت٤موى قمٚمامء احلرُملم
اًمنميٗملم اعمًامة "طمً٤مم احلرُملم قمغم ُمٜمحر اًمٙمٗمر اعملم" .
( )

ي٤م ُمًٙملم يمؾ ُم١مُمـ ويم٤مومر قمٌد اهلل قمغم ُمٕمٜمك أٟمف ظمٚمؼ هلل وُمٚمٙمف أُم٤م اعم١مُمـ
ومٝمق "قمٌد اعمّمٓمٗمك" طم ً٘م٤م ي٘مقل إُم٤مم إوًمٞم٤مء وُمرضمع اًمٕمٚمامء ؾمٞمدٟم٤م ؾمٝمؾ سمـ قمٌد
اهلل اًمتًؽميُ :مـ مل ير ٟمٗمًف ذم ُمٚمؽ اًمٜمٌل ^ ٓ يذوق طمالوة اإليامن أمل شمر أن
اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم عم٤م ووع ٟمقر حمٛمد ^ وديٕم٦م ذم ضمٌلم ؾمٞمدٟم٤م آدم قمٚمٞمف اًمًالم،
شمٕمٔمٞمامً ،مذًمؽ اًمٜمقر ومًجدوا يمٚمٝمؿ
إٟمام أُمر اعمالئٙم٦م اًمٙمرام سم٤مًمًجقد ٔدم
ً
أمجٕمقن ،ومل يًجد إسمٚمٞمس وهؾ ظمرج إذن إسمٚمٞمس ُمـ أن يٙمقن قمٌداً هلل؟ وهؾ مل
وممٚمقيم ًمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم؟ طم٤مش هلل هذا حم٤مل سمؾ إُمر أٟمف مل يٜمحـ
ً٤م
يٌؼ خمٚمق ًىم ٤م
ًمتٕمٔمٞمؿ ٟمقر اعمّمٓمٗمك ^ ومل يٙمـ قمٌد اعمّمٓمٗمك ^ ومّم٤مر ُمردو ًدا أسمد ًي٤م وُمٚمٕمقٟمً٤م
هُمد ًي٤م ،وم٤معمرء سم٤مخلػمة ،ومٚمٞمٙمـ قمٌد اعمّمٓمٗمك إن ؿم٤مء ،وًمٞمٙمـ رومٞم ً٘م٤م ًمٚمٛمالئٙم٦م

) (1طمً٤مم احلرُملم قمغم ُمٜمحراًمٙمٗمرواعملم" ،صـ[ 59اإلُم٤مم أمحد رو٤م (1340ه) ،حت٘مٞمؼ
حمٛمد أؾمٚمؿ رو٤م اعمٞمٛمٜملٓ ،هقرُ :م١مؾمً٦م رو٤م 1427ه ،ط.]1
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اعم٘مرسملم أو ًمٞمًتٜمٙمػ وًمػماومؼ إسمٚمٞمس اًمٚمٕملم قمٞم٤م ًذا سم٤مهلل شمٕم٤ممم.
وجيدر أن ٟم١مصمر هٜم٤م ُمـ ومتقى ُمٗمّمٚم٦م إلُم٤مُمٜم٤م اجلد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف سمٕمض
ُم٤م رد سمف قمغم ُمٕم٤مسيف ُمقٟٓم٤م قمٌد احلل مم٤م يتٕمٚمؼ سمً٠مًمتٜم٤م ومٞمٝم٤م ٟمحـ ٟمٜم٘مؾ أوٓ
( )

ؾمقآ ورد ُمقٟٓم٤م قمٌد احلل وصقرشمف يمام يكم:
مج٤م (ىم٤مل) ايقاب :إن
هؾ اًمتًٛمل سمٕمٌد اًمٜمٌل أو ٟمحقه ضم٤مئز أم ٓ؟ اٟمتٝمك ُمؽم ً
اقمت٘مد اًمرضمؾ اعمًٛمك سمٕمٌد اًمٜمٌل أٟمف "سمٜمده ٟمٌل" (سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م) أي قمٌد اًمٜمٌل ومٝمـذا
قملم اًمنمك ،وإن اقمت٘مد أٟمف قمٌد قمغم ُمٕمٜمك أٟمف همالم ممٚمـقك ومٝمـذا أيْمـ٤م ظمـالف
جم٤مزا سمٛمٕمٜمك اعمٓمٞمع واعمٜم٘م٤مد ومال سم٠مس وًمٙمٜمف روى ُمًـٚمؿ
اًمقاىمٕم٦م ،وإن أريد اًمٕمٌد ً
َٜ ٫كٛٝي ٖٜٔأٜسَدذُن ِِٝعَبِدذٔ٣
قمـ أي هريرة رى اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل ^ ىم٤ملٜ « :
َٚأََٜتٔ ٢ن٥ًٝه ِِٝعَبٔٝذُ ايًَٚ ٔ٘٤نْٔ ٌٗٝظَأ٥ه ِِٝإََ٢ا ُ٤ايًَٚ ٔ٘٤يٜهِٔٔ ئَٝك ٌِٝغَٚ ٢َٜٔ٬ٝدَاسَٜ٢تٔ٢
َٚؾٜتَاَٚ َ٣ؾٜتَاتٔ٢ش( ) اٟمتٝمك.

) (1هق :حمدثُ ،م١مرخ ،وم٘مٞمف ،حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب
اًمٚمٙمٜمقي ،إٟمّم٤مري اهلٜمدي (أسمق احلًٜم٤مت ،قمٌد احلل) ( 1304 - 1264ه) (- 1848
 1887م)ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف اًمٙمثػمة :إٟمقار اعمرومققم٦م ذم إظمٌ٤مراعمقوققم٦م ،اًمٜم٤مومع اًمٙمٌػم عمـ يٓم٤مًمع
اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ،ـمرب إُم٤مصمؾ سمؽماضمؿ إوم٤موؾ ،اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م ذم شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦م ،وإٟمٌ٤مء
اخلالن سم٠مٟمٌ٤مء قمٚمامء هٜمدؾمت٤من  .راضمعُ:مٕمجؿ اعم١مًمٗملم []235/ 11
) (1أظمرضمف اعمًٚمؿ رم صحٞمحف ،يمت٤مب إًمٗم٤مظ ُمـ إدب ،سم٤مب طمٙمؿ إـمالق ًمٗمٔم٦م اًمٕمٌد
وإُم٦م واعمقمم واًمًٞمد ،اًمرىمؿ6011]46/ 7[/
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ىم٤مل ؾمٞمدي اًمرو٤م را ًدا قمٚمٞمف أومقل :سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ هذا اجلقاب إٟمف خمدوش
سمقضمقه ٓ ومرق سملم اًمٕمٌد سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ،وسمٜمده سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ،ؾمقى أٟمف اظمتالف ًمً٤من
وم٤مًمقاطمد شمرمج٦م ًممظمر ،اًمٕمٌد وسمٜمده ذم يمال اًمٚمً٤مٟملم اًمٕمري واًمٕمجٛمل يٓمٚم٘م٤من
سمٛم٘م٤مسمٚم٦م اإلًمف و"ظمدا" و"اعمقمم" و"آىم٤م" (سم٤مًمٕمرسمٞم٦م وسم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م) [أي :سمٜمده،
وظمدا ،وآىم٤م سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م يم٤مًمٕمٌد ،واإلًمف ،واعمقمم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م – سم٤مًمؽمشمٞم٥م].
وم٤محلٙمؿ قمغم إـمالق اًمٕمٌد سمٛمٕمٜمك سمٜمده سم٠مٟمف ذك يم٘مقل أطمد :إن أريد سم٤مًمٕملم
اًمٕملم ومٝمق همٚمط وإن أريد سم٤مًمٕملم اًمٜمٌع ومٝمق صحٞمح .ي٘مقل اعمقًمقي ضمالل اًمديـ
اًمروُمل ىمدس هه اعمٕمٜمقي ذم "اعمثٜمقي" ذم وٛمـ هده طمدي٨م ذاء سمالل
ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف عم٤م اؿمؽماه اًمّمديؼ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف واٟمٓمٚمؼ سمف إمم طمية
اًمرؾم٤مًم٦م ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل :وهال أذيمتٜم٤م وم٠مضم٤مب اًمّمديؼ ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف :
گفـت مب دَ بىگبن کُئے تُ
کرد مش آزادٌم بر رَئے تُ
شم٘مدُم٧م شمرمجتف (ٟمحـ قمٌدان ًمؽ ،وأقمت٘م٧م سمالًٓ ًمقضمٝمؽ).
ٓ ضمرم ُم٤م يم٤من ُمـ شمٗمّمٞمؾ ذم اًمٕمٌد ومٝمق قمٞمٜمف ذم سمٜمده.
ثان ًيا :اًمتٗمرىم٦م ذم اًمٕمٌد سمٛمٕمٜمك سمٜمده وسمٛمٕمٜمك اعمٛمٚمقك واحلٙمؿ قمغم إول سم٠مٟمف
أيْم٤م
ذك وقمغم ايمثوين سم٠مٟمف ظمالف اًمقاىمع شمٗمرىم٦م و٤مئٕم٦م همػم ُمت٠مصٚم٦م وم٤معمٛمٚمقك ً
حيتٛمؾ اعمٚمؽ اًمذايت احل٘مٞم٘مل واعمٚمؽ اًمٕمٓم٤مئل اعمج٤مزي واًمنمك ذم اعمراد إول
أيْم٤م يًتٕمٛمؾ سم٢مزاء "ظمدا" و"ظمقاضمف" واًمنمك
ىمٓم ًٕم٤م طم٤مصؾ وسمٜمده سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ً
قمغم اعمٕمٜمك اًمث٤مين ضمز ًُم٤م زائؾ.
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ثالثًا :جعؾت إـمالق اًمٕمٌد سمٛمٕمٜمك اعمٛمٚمقك يمذ ًسم٤م وظمالف اًمقاىمع ،وأٟمزًم٧م
هذا اإلـمالق قمـ اًمنمك إمم اإلصمؿ ،وًمٙمـ أئٛم٦م اًمديـ ،وإوًمٞم٤مء اعمٕمتٛمديـ،
واًمٕمٚمامء اعمًتٜمديـ ىمدس اهلل شمٕم٤ممم أهارهؿ أمجٕملم يرون هذا آقمت٘م٤مد يمامل
اإليامن ويرون ُمـ ظمال قمـ هذا آقمت٘م٤مد حمرو ًُم٤م ُمـ طمالوة اإليامن ىم٤مل اإلُم٤مم
إضمؾ اًمٕم٤مرف سم٤مهلل ؾمٞمدي ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل اًمتًؽمي ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف صمؿ
اإلُم٤مم إضمؾ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم "اًمِمٗم٤مء" صمؿ اإلُم٤مم أمحد اًم٘مًٓمالين ذم
وشمذيمػما صمؿ اًمٕمالُم٦م ؿمٝم٤مب اًمديـ اخلٗم٤مضم ل ذم"ٟمًٞمؿ
ٟم٘مال
"اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م" ً
ً
ذطم٤م
اًمري٤مض" صمؿ اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ قمٌد اًمٌ٤مىمل اًمزرىم٤مين ذم "ذح اعمقاه٥م"
ً
وشمٗمًػم ًاُ« :مـ مل ير وٓي٦م اًمرؾمقل قمٚمٞمف ذم مجٞمع أطمقاًمف ومل ير ٟمٗمًف ذم ُمٚمٙمف ٓ
يذوق طمالوة ؾمٜمتفش .
( )

راب ًعا :أورد ُمقٟٓم٤م قمٌد اًمٕمزيز  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم  -ذم يمت٤مسمف "حتٗم٦م اصمٜم٤م
قمنمي٦م" قمـ "اًمزسمقر" ىمقًمف شمٕم٤ممم :ي٤م أمحد وم٤مو٧م اًمرطمؿ قمغم ؿمٗمتٞمؽ ُمـ أضمؾ
ذًمؽ أسم٤مرك قمٚمٞمؽ ومت٘مٚمد اًمًٞمػ وم٢من هب٤مءك ومحدك اًمٖم٤مًم٥م -إمم ىمقًمف -إُمؿ
خيرون حتتؽ يمت٤مب طمؼ ضم٤مء اهلل سمف ُمـ اًمٞمٛمـ واًمت٘مديس ُمـ ضمٌؾ وم٤مران واُمتألت
إرض ُمـ حتٛمٞمد أمحد وشم٘مديًف وُمٚمؽ إرض ورىم٤مب إُمؿ.

( )

) (1اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك ،ومّمؾ ذم صمقاب حمٌتف صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ]19/ 2[،
) (1حتٗم٦م اصمٜم٤م قمنمي٦م ،سم٤مب ؿمِمؿ درسمح٨م ٟمٌقت وايامن أٟمٌٞم٤مء ظؾقفؿ افص ٰؾقة واًمًالم
(صـ.)169
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مسا :روى اإلُم٤مم أمحد ذم اعمًٜمد سمٓمريؼ أي ُمٕمنم اًمؼماء طمدصمٜمل صدىم٦م
خا ً
سمـ ـمٞمًٚم٦م طمدصمٜمل ُمٕمـ سمـ صمٕمٚمٌ٦م اعم٤مزين طمدصمٜمل إقمِمك اعم٤مزين .وقمٌد اهلل سمـ أمحد
ذم زوائد اعمًٜمد سمٓمريؼ قمقن سمـ يمٝمٛمس سمـ احلًـ قمـ صدىم٦م سمـ ـمٞمًٚم٦م واإلُم٤مم
أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر سمٓمريؼ أي ُمٕمنم اعمذيمقرٟ ،محق رواي٦م
وُمتٜم واسمـ ظمٞمثٛم٦م واسمـ ؿم٤مهلم هبذا اًمٓمريؼ وسمٖمػمه واًمٌٖمقي واسمـ
أمحد ؾمٜمدً ا ً٤م
اًمًٙمـ واسمـ أي قم٤مصؿ سمٓمريؼ اجلٜمٞمد سمـ أُملم سمـ ذروة سمـ ٟمْمٚم٦م سمـ هبّمؾ
احلرُم٤مزي قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ٟمْمٚم٦م قمـ ؾمٞمدٟم٤م إقمِمك ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أٟمف أشمك
اًمٜمٌل ^ يًتٖمٞم٨م ًمٌٕمض أىم٤مرسمف وىم٤مل« :يو مويمؽ ايمـوس وديون ايمعرب» ومًٛمع
( )

اًمٜمٌل ^ ؿمٙمقشمف وم٠مؿمٙم٤مه يم٤من آقمت٘م٤مد سم٠من اًمٜمٌل ^ ُم٤مًمؽ ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مس يمذ ًسم٤م
ىم٤مئال« :يو مويمؽ ايمـوس»
قمٜمدك .وم٤مٓقمت٘م٤مد سم٠مٟمف ^ ُم٤مًمؽ جلٛمٞمع اًمٜم٤مس ،وٟمداءه ً
يٙمقن قمٜمدك جمٛمققم٦م آٓف ُماليلم ُمـ إيم٤مذي٥م! ُمع أن هذا احلدي٨م اجلٚمٞمؾ
يِمٝمد أن اًمّمح٤مي دقم٤مه ُم٤مًمٙمً٤م جلٛمٞمع اًمٌنم وىمٌؾ اًمٜمٌل ^ ىمقًمف وأىمره.
سادسا :إُمر أٟمف ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمامًمؽ واعمٛمٚمقك ذم فمٜمؽ إٓ أن يِمؽمي زيد
ً
قمٛمرا سمدراهؿ أو سم٘مٓمع ُمـ اًمٗمْم٦م .وعم٤م مل يتح٘مؼ ذًمؽ هٜم٤م زقمٛم٧م أن يمقن حمٛمد
ً

) (1أظمرضمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمدهُ ،مًٜمد قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل
قمٜمٝمام ، )478 / 11(،و أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده ،طمدي٨م إقمِمك اعم٤مزين ،اًمرىمؿ/ 12( 6871/
 ، )287واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر،يمت٤مب اًمٙمراه٦م ،سم٤مب رواي٦م اًمِمٕمر  ،هؾ هل
ُمٙمروه٦م أم ٓ؟ اًمرىمؿ)299 / 4( 7015/

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

397

رؾمقل اهلل ^ ُم٤مًمٙمً٤م ٕطمد ظمالف اًمقاىمع – ُمع أن هذه اعم٤مًمٙمٞم٦م أوٕمػ ُم٤م
ومْمال قمـ
ً
شمٙمقن ،وٓ ىمٞمٛم٦م هل٤م ٕهن٤م ٓ ؾمٞمٓمرة هل٤م سم٤مًمت٤مم قمغم اجلًؿ واًمٌنمة
اًمروح.
اعم٤مًمٙمٞم٦م اًمّم٤مدىم٦م اًمت٤مُم٦م هل اًمتل حتٞمط سم٤مجلًؿ واًمروح وشمِمٛمؾ اجلـ واًمٌنم
أقمٜمل هب٤م أن يٙمقن أومم سم٤مًمتٍمف سمحٞم٨م ٓ يٙمقن سم٢مزائٝم٤م ظمػمة ٕطمد ُمـ ٟمٗمًف
وهذه اعم٤مًمٙمٞم٦م احل٘م٦م اًمّم٤مدىم٦م اعمحٞمٓم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م طمّمٚم٧م ًمًٞمدٟم٤م «رؽمقل الل
^ مويمؽ ايمـوس» سمحٙمؿ اًمٜمٞم٤مسم٦م قمـ اهلل واخلالوم٦م اًمٙمؼمى قمغم يمؾ اًمٕم٤ممل ىم٤مل اهلل
ِِ
كم ِم ْـ َأ ْ كُػ ِس ِف ْؿ﴾ يٕمٜمل أن اًمٜمٌل أيمثر وٓي٦م وُمٚمٙمً٤م
شمٕم٤ممم﴿ :ايمـَّبِ هل أَ ْو َلم زمِوظمُ ْممـ َ
واظمتٞم٤مرا قمغم مجٞمع اعم١مُمٜملم وأومم هبؿ ُمـ أٟمٗمًٝمؿ وىم٤مل شمٕم٤مممَ ﴿ :و َمو ىم ََونظمُ ِ ْم ِم ٍـ
ً
اللورؽمقيمُف َأمرا َأن ي ؽُق َن ُهل َؿ ِْ
ِ ٍ
اخل َ َغم ُة ِم ْـ َأ ْم ِر ِه ْؿ َو َمـ َي ْع ِ
ص
ُ
َ
َوَٓ ُم ْممـَي إِ َذا َوم َه ُ َ َ ُ ُ ْ ً
( )

ِِ
كم ِم ْـ
َ
الل َو َر ُؽمقيمَ ُف َهم َؼدْ َض َّؾ َض َالًٓ همبِقـًو﴾ وي٘مقل اًمرؾمقل ^ « َأ َوك أَ ْو َلم زمِوظمُ ْممـ َ
َأ ْ كُػ ِس ِف ْؿش  .رواه أمحد واًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمٜمً٤مئل واسمـ ُم٤مضمف قمـ أي هريرةً .مق
( )

( )

)[ (1إطمزاب]6 :
)[ (2إطمزاب]36 :
)(1أظمرضمف أمحد رم ُمًٜمده ،اًمرىمؿ ،]276/ 13[7899/واًمٌخ٤مرى رم صحٞمحف ،يمت٤مب
اًمٙمٗم٤مًم٦م ،سم٤مب اًمديـ اًمرىمؿ2176/
[ ، ]805/ 2واعمًٚمؿ رم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمٗمرائض ،سم٤مب ُمـ شمرك ُم٤مٓ ومٚمقرصمتف،
اًمرىمؿ ، ]1237/ 3[1619/واسمـ ُم٤مضمف رم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اًمّمدىم٤مت ،سم٤مب ُمـ شمرك ديٜم٤م أو
وٞم٤مقم٤م ومٕمغم اهلل وقمغم رؾمقًمف ،اًمرىمؿ]807/ 2[2415/
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يم٤من هذا اعمراد سم٤معم٤مًمٙمٞم٦م ذم فمٜمؽ مل شمٔمـ ُم٤مًمٙمٞم٦م حمٛمد رؾمقل اهلل ^ ظمالف اًمقاىمع
ورأي٧م ٟمٗمًؽ ويمؾ اًمدٟمٞم٤م ذم ُمٚمؽ حمٛمد رؾمقل اهلل ^ وومقق هذا ُمرشمٌ٦م طمؼ
احل٘م٤مئؼ .حيت٤مج ًمًامقمٝم٤م إمم أذن ص٤مهمٞم٦م وىمٚم٥م سمّمػم وُم٤م يٚم٘مٞمٝم٤م إٓ ذو طمظ
قمٔمٞمؿ.
ساب ًعا :ذيمر طمدي٨م صحٞمح ُمًٚمؿ ذم همػم حمٚمف ًمٞمس ذم احلدي٨م إٓ شمٕمٚمٞمؿ
اًمتقاوع وٟمٗمل اًمٙمؼم وأُمر ًمٚمٛمقازم سم٠من ٓ ي٘مقًمقا عمـ ُمٚمٙمقه ي٤م قمٌدي ،وًمٞمس ومٞمف
أن اعمٛمٚمقك ٓ يدقمق ٟمٗمًف قمٌدً ا عمقٓه ،وإن ؾم٤مئر اًمرضم٤مل ٓ يًٛمقن اعمامًمٞمؽ قمٌٞمدً ا
عمقاًمٞمٝمؿ هذا اًم٘مرآن يدقمق عم٤م ُمٚمٙمٜم٤م قمٌدً ا ًمٜم٤م ،ؾمٌؼ ذيمر أي٦م .وروى اإلُم٤مم أمحد
واًمًت٦م قمـ أي هريرة ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف « :يمقس فمعم اظمسؾؿ دم «فمبده» وٓ همرؽمف
صدومي»  .وهذه يمٚمٛم٦م شم٘م٤مل ُمـ ًمدن اًمّمدر إول إمم اًمٞمقم أقمتؼ قمٌده ،دسمر
( )

قمٌده .واعمجٞم٥م ٟمٗمًف ي٘مقل ذم رؾم٤مًمتف ٟمٗمع اعمٗمتل ذم اعمً٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مجلٛمٕم٦م إن
إذن اعمقمم قمٌده هل٤م يتخػم.أهـ وومٞمٝم٤م :وًمٚمٛمقمم ُمٜمع قمٌده أهـ .قمج ًٌ٤م ٓ شمقرد
سم٤محلدي٨م إذا ىمٞمؾ عمٛمٚمقك زيد وقمٛمرو وممٚمقك يم٤مومر قمٌد ومالن وشمٜمٙمر أن يدع ُمـ
يم٤من ُمٚمؽ حمٛمد ^ قمٌٞمدً ا ًمف ^ ؟ هذا واؾمتٛمع ُم٤م أيت – روى اإلُم٤مم أسمق طمذيٗم٦م

) (1أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ًمٞمس قمغم اعمًٚمؿ ذم ومرؾمف صدىم٦م،
اًمرىمؿ /ص ، )532 / 2( 1394واعمًٚمؿ ذم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمزيم٤مة ،سم٤مب ٓ زيم٤مة قمغم اعمًٚمؿ
ذم قمٌده وومرؾمف ،اًمرىمؿ)675 / 2(982 /
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إؾمح٤مق سمـ سمنم ذم "ومتقح اًمِم٤مم" وطمًـ سمـ سمنمان ذم "اًمٗمقائد" قمـ اسمـ
ؿمٝم٤مب اًمزهري وهمػمه ُمـ أئٛم٦م اًمت٤مسمٕملم أن أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر اًمٗم٤مروق إقمٔمؿ
ىم٤مل ذم ظمٓمٌ٦م ًمف قمغم اعمٜمؼم« :ومد ىمـً مع رؽمقل الل ^ همؽـً فمبده وطمودمف»
وأيْم٤م روى اسمـ سمنمان ذم "إُم٤مزم" وأسمق أمحد ده٘م٤من ذم "اجلزء احلديثل" واسمـ
ً
قمً٤ميمر ذم "شم٤مريخ دُمِمؼ" واًمالًمٙم٤مئل ذم "يمت٤مب اًمًٜم٦م" قمـ أومْمؾ اًمت٤مسمٕملم
ؾمٞمدٟم٤م ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م سمـ طمزن ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف أن قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف
عم٤م اؾمتخٚمػ ىم٤مم قمغم اعمٜمؼم وىم٤مل سمٕمد احلٛمد واًمّمالة:
«أُّيو ايمـوس إين ومد فمؾؿً أكؽؿ ىمـتؿ سممكسقن مـل ؾمدة ونمؾظي وذيمؽ أين
ىمـً مع رؽمقل الل ^ وىمـً فمبده وطمودمف» .احلديٌ.

( )

فمٝمر أن أن "طمدي٨م ُمًٚمؿ" ٓ قمالىم٦م ًمف هبذا اعمحؾ وطمدي٨م «إن أمغم
اظمممـكم ايمػوروق ومول يمـػسف :فمبد ايمـبل فمبد ايمرؽمقل فمبد اظمصطػك وايمصحوزمي
ايمؽرام ؾمفقد حتً اظمـػم وىمؾفؿ يسؿعقن ويؼبؾقن» أورده اًمِم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي
ذم يمت٤مسمف "إزاًم٦م اخلٗم٤م" ،وىمد أطم٤مل ًمذًمؽ قمغم أي طمذيٗم٦م واًمٙمت٤مب اعمًتٓم٤مب
" اًمري٤مض اًمٜمية ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمٕمنمة" وذيمره اؾمتٜم٤م ًدا وأىمره ،يمام ضمٕمٚم٧م ذم حترير
ًمؽ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف و٤مٓ ً ُمٌتد ًقم٤م سمًٌ٥م شمروحيف مج٤مقم٦م
اًمؽماويح يمذًمؽ شمٕمت ؼمه هٜم٤م ُمنميمً٤م؟  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل – وٓسمد ُمـ هذا اًم٘مقل
وآقمتٌ٤مر قمغم أصقل ُم٤م ًمؽ ُمـ اعمذه٥م اًمٖمػم اعمٝمذب ًمٙمـ اومٕمٚمقا أهي٤م

) (1شم٤مريخ دُمِمؼ []264/ 44
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إصح٤مب سمٕمد أن شمتٗمٙمروا أن ذيؾ اًمِم٤مه وزم اهلل ُمٙمٌقس حت٧م هذا احلجر سمٕمٞمٜمف
واًمتح٘مٞمؼ اًمت٤مم وشمٗمّمٞمؾ إطمٙم٤مم ذم ًمٗمظ قمٌده ،وسمٜمده يالطمظ ذم يمت٤مسمٜم٤م "جمػم
ُمٕمٔمؿ ذح إيمًػم أقمٔمؿ".
ه٠مٟمذا ٟم٘مٚم٧م ًمؽ يمال ًُم٤م ص٤محلً٤م ُمـ ومت٤موى اإلُم٤مم أمحد رو٤م ىمدس هه يتٌلم
سمف أٟمف جيقز ًمٚمٛمرء أن يتًٛمك سمٕمٌد اًمرؾمقل وٟمحقه يٌتٖمل سمذًمؽ ذ ًوم٤م ويتؼمك
سمٜمًٌ٦م ٟمٗمًف إمم اًمٜمٌل ^ ىم٤مل ذم رد اعمحت٤مر« :أىمقل ي١مظمذ ُمـ ىمقًمف وٓ قمٌد ومالن
ُمٜمع اًمتًٛمٞم٦م سمٕمٌد اًمٜمٌل ^ وٟم٘مؾ اعمٜم٤موي قمـ اًمدُمػمي أٟمف ىمٞمؾ سم٤مجلقاز سم٘مّمد
اًمتنميػ سم٤مًمٜمًٌ٦م وإيمثر قمغم اعمٜمع ظمِمٞم٦م اقمت٘م٤مده طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٌقدي٦م يمام ٓ جيقز
قمٌد اًمدارش  .أهـ
( )

ومول إزهري :وًمٙمـ ُم٤م ٟم٘مٚمف قمـ اعمٜم٤موي هق اعمٕمتٛمد أُم٤م ىمقًمف :وإيمثر قمغم
اعمٜمع همػم ُمًٚمؿ سمؾ هق ذم حمؾ اعمٜمع يمٞمػ ،وىمد صمٌ٧م سمٍميح اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ضمقاز
ذًمؽ ذم ُمـ هق دون اًمٜمٌل ^ ُمـ آطم٤مد أُمتف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وضمرت
ويمثػما ُم٤م ي٘مقل
قم٤مدهتؿ ذم زُمٜمف ^ إمم اًمٞمقم سم٠من ي٘مقًمقا سمٕمٌد ومالن ُمـ همػم ٟمٙمػم،
ً
اًمٗم٘مٝم٤مء ذم يمتٌٝمؿ أقمتؼ ومالن قمٌده دسمر قمٌده سم٤مع قمٌده ،واؿمؽمى قمٌد ومالن،
ويم٤مشم٥م قمٌده ،وم٤مٕيمثر سمؾ اًمٙمؾ قمغم ضمقاز إـمالىمف وُم٤م أسمداه ًمٚمٛمٜمع ُمـ ذًمؽ ُمـ
ظمِمٞم٦م اقمت٘م٤مد طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٌقدي٦م ومٛمدومقع إذ ٓ ئمـ سم٤معم١مُمـ أن يٕمت٘مد طم٘مٞم٘م٦م
اًمٕمٌقدي٦م ٕطمد ؾمقى اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وأٟم٧م ظمٌػم سم٠مٟمف مل يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ سمؾ ضم٤مء

) (1رد اعمحت٤مر ،يمت٤مب احلٔمر واإلسم٤مطم٦م ،سم٤مب آؾمتؼماء وهمػمه]599/ 9[ ،
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شنيَ َِٔٔ
ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ُم٤م يًقغ ذًمؽ ﴿َٜٚأِْهٔشُٛا ا٭َٜآَََِٔ ٢هَٚ ِِٝايصٖائ ٔ
عٔبَادٔنِِٝ

َٚإَ٢أ٥ه)1 (﴾ِِٝ

ٚقاٍ اهلل﴿ :ضَشَ َ اهللََ ٝجَ ٟ٬عَبِذّا ًَُِٖٛٝنٟا﴾ وذم
( )

اًمٌخ٤مري قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر أن رؾمقل اهلل ^ ىم٤مل« :أَُٜٜٗا سَدٌُ ٣نٜاَْتِ يُٜ٘
دَاس ٠١َٜ٢ؾٜ ٜأ ٖدبََٗا ؾٜأٜسِظََٔ تَ ٞأدٜٔبََٗا َٜٚأعِتَكَٜٗا َٚتَضَٖٚدََٗا ؾ ًُٜٜ٘أٜدِشَإَٚ ٢أَُٜٜٗا عَبِذٕ ٜأدٖ٣
سلٖ َََٛائ ٔ٘ٝؾ ًُٜٜ٘أٜدِشَإ . »٢ىم٤مل أسمق هريرة :ىم٤مل رؾمقل اهلل ^« :ئًٞعَبِذٔ
سلٖ ايًَ َٚ ٔ٘٤
َ
( )

ايًَُُِٛٝٞىٔ ايصٖائض ٢أٜدِشَإَٚ ٢اي٤زَْٔ ٟؿٞظٔ ٞبَٔٝذٔ ٔٙيِٜٛيٜا ايٞذَٔٗادُ ؾٔ ٞطَبٔ ٢ٌٝائً٘٤
َٚايٞشَرٗ َٚبٔشٗ أ َٞٚٝيٜأٜسِبَبِتُ أ ِٕٜأَُٜٛتَ َٜٚأَْا ًََُِٛٝى #٠وأدًمتف ذم اًمًٜم٦م يمثػم ،وًمٕمؾ
( )

ُمِمؽميم إـمالىمف سملم ُمٕمٜمٞملم ،ومت٤مرة يٓمٚمؼ اًمٕمٌد ويراد
ً٤م
ُمٜمِم٠م هذه اخلِمٞم٦م يمقن اًمٕمٌد
اعمخٚمقق ،وهذا خيتص إو٤مومتف إمم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وٓ يّمح أن يْم٤مف إمم
جم٤مزا وؿم٤مع إـمالق
همػمه ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ،وشم٤مرة يٓمٚمؼ قمغم اعمٛمٚمقك ًمزيد وقمٛمرو ً
اًمٕمٌد هبذا اعمٕمٜمك سملم اًمٜم٤مس ُمـ همػم ٟمٙمػم ،وٓ يتٌ٤مدر إمم اًمذهـ طملم إو٤موم٦م اًمٕمٌد
أصال
ً
إمم اًمٜم٤مس إٓ هذا اعمٕمٜمك اعمج٤مزي اًمذي ٓ يّمٚمح هلل شمٕم٤ممم ،وٓ حيتٛمؾ
اعمٕمٜمك إول اًمذي خمّمقص سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمحٞم٨م اٟمتٗمك آطمتامل سمدًٓم٦م

)[ (1اًمٜمقر]32 :
)[ (2اًمٜمحؾ]75 :
) (3أظمرضمف اًمٌخ٤مري رم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمٕمتؼ ،سم٤مب اًمٕمٌد إذا أطمًـ قمٌ٤مدة رسمف وٟمّمح
ؾمٞمد ،اًمرىمؿ]900/ 2[2409 /
) (4أظمرضمف اًمٌخ٤مري رم صحٞمحف ،يمت٤مب اًمٕمتؼ ،سم٤مب اًمٕمٌد إذا أطمًـ قمٌ٤مدة رسمف وٟمّمح
ؾمٞمد ،اًمرىمؿ]900/ 2[2410/
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احل٤مل وشمٕملم آؾمؿ سمٛمٕمٜمك واطمد ،واٟمتٗم٧م اًمنميم٦م ذم اعمراد وسم٘مل آقمت٘م٤مد
سمٛمٕمزل قمـ اًمْم٤مد وإذا يم٤من يمذًمؽ ،ومٚمٞمس إـمالىمف ُمـ ىمٌٞمؾ اإلهي٤مم ،ومٚمؿ يٙمـ
ُمِمقش إوه٤مم ،ومل يّمح أن يٙمقن هذا قمٚم٦م ًمٚمٛمٜمع ،وإٟمام هق ُمٔمٝمر اًمًٛمٞمع
واًمٌّمػم واًمٕمكم واًم٘م٤مدر واعمحل واعم٤مًمؽ ،وهمػم ذًمؽ مم٤م يٓمٚمؼ قمغم اهلل وقمغم
اًمٕمٌ٤مد ُمـ إؾمامء اعمِمؽميم٦م ،ويًقغ إـمالىمٝم٤م ُمـ ىمٌٞمؾ شمٚمؽ إؾمامء ،وأٟمف يراد ذم
طم٘مٜم٤م ُم٤م ٓ يراد ذم طمؼ اهلل شمٕم٤ممم.
ىم٤مل ذم "اًمدر اعمخت٤مر"« :وضم٤مز اًمتًٛمٞم٦م سمٕمكم ورؿمٞمد وهمػممه٤م ُمـ إؾمامء
اعمِمؽميم٦م ويراد ذم طم٘مٜم٤م همػم ُم٤م يراد ذم طمؼ اهلل شمٕم٤مممش  .وأىمره اعمحٌم اًمٕمالم ذم
( )

"رد اعمحت٤مر" طمٞم٨م ىم٤مل حت٧م ىمقل اًمدر ُمٕمر ًوم٤م(« :وصموز ايمتسؿقي زمعقم ايمخ) اًمذي
يم٤مًمٕمكم
ذم اًمتت٤مرظم٤مٟمٞم٦م قمـ اًمناضمٞم٦م :اًمتًٛمٞم٦م سم٤مؾمؿ يقضمد ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم
ّ
اًمٙمٌػم واًمرؿمٞمد واًمٌديع ضم٤مئزة اًمخ ،وُمثٚمف ذم اعمٜمح قمٜمٝم٤م ،وفم٤مهره اجلقاز وًمق
ُمٕمر ًوم٤م سمـ"أل"»  ،ومٚمق يم٤من جمرد آؿمؽماك ؾمًٌٌ٤م ًمٚمٛمٜمع ومٚمٞمٛمٜمع اعمرء ُمـ إـمالق
( )

يمؾ ُم٤م ذيمرُ .مـ هذا فمٝمر أٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ إمم اعمٜمع ُمـ ذًمؽ سمٕمٚم٦م آؿمؽماك ومام ىم٤مًمف
اسمـ سمٓم٤مل هٜم٤م ُمدومقع ،وٟم٘مؾ سمٕمض قمٌ٤مرشمف اعمحٌم وطمذف صدر يمالُمف وا٤مم
اًمٕمٌ٤مرة يمام ٟم٘مٚمف اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل «وىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل :ضم٤مز أن ي٘مقل اًمرضمؾ قمٌدي
ِِ
كم ِم ْـ ِفم َبودِىم ُْؿ َوإِموئِ ُؽ ْؿ﴾ وإٟمام هنك قمٜمف قمغم
ايمصوحل َ
وأُمتل ًم٘مقًمف شمٕم٤مممَ ﴿ :و َّ
( )

) (1اًمدر اعمخت٤مر []738/ 5
) (1رد اعمحت٤مر ،يمت٤مب احلٔمر واإلسم٤مطم٦م ،سم٤مب آؾمتؼماء وهمػمه]598/ 9[ ،
)[ (2اًمٜمقر]32 :
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ؾمٌٞمؾ اًمتٜمزيف ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتحريؿ واعمراد ذًمؽ ٓؿمؽماك اًمٚمٗمظ إذ ي٘م٤مل :قمٌد
( )

اهلل وأُم٦م اهللش وىمّمده اعمٜمع ُمـ ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتحريؿ ًمٌ٤مب آؿمؽماك يمام هق
( )

ُم٘مت٣م اًمٜمٝمل قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٖمٚمٞمظ ومٙمالُمف ُمتداومع ٓ يالئؿ ُم٤م أسمداه وُم٤م أفمٝمره ُمـ
احلٙمؿ ذم ُمٌتدأ اًم٘مقل وُمٜمتٝم٤مه وسمام ىمدُمٜم٤م فمٝمر أن ُم٤م ىم٤مًمف ذم رد اعمحت٤مرُ :مـ «أن
ٟم٘مال قمـ
إيمثر قمغم اعمٜمعش ممٜمقع ،وًمئـ ؾمٚمؿ ُم٤م ىم٤مل وم٤مًم٘مقل ُم٤م ىم٤مًمف اعمٜم٤موي ً
اًمدُمػمي ومٕمٚمٞمف اًمتٕمقيؾ طمٞم٨م شم٠ميد سم٤مًمدًمٞمؾ وٓ ُمٕمتؼم سمام ظم٤مًمٗمف وإن يم٤من قمٚمٞمف
إيمثر ،وٓ هيٛمؽ ىمقل إيمثر إذا ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم ظمالومف ،ويٕمٛمؾ سم٘مقل اًمٌٕمض،
وًمف ٟمٔم٤مئر ذم اًمٗم٘مف وايمتٗمك سمٜمٔمػم واطمد وهق ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ اإلؿم٤مرة سم٤مًمًٌ٤مسم٦م قمٜمد
اًمتِمٝمد ذم اًمّمالة ىم٤مل ذم "شمٜمقير إسمّم٤مر"« :وٓ يِمػم سمًٌ٤مسمتف قمٜمد اًمِمٝم٤مدة
وقمٚمٞمف اًمٗمتقىش ىم٤مل ذم "اًمدر اعمخت٤مر" حت٧م هذا اًم٘مقل« :يمام ذم اًمقًمقاضمٞم٦م
واًمتجٜمٞمس وقمٛمدة اعمٗمتل وقم٤مُم٦م اًمٗمت٤موىً ،مٙمـ اعمٕمتٛمد ُم٤م صححف اًمنماح،
وٓؾمٞمام اعمت٠مظمرون يم٤مًمٙمامل واحلٚمٌل واًمٌٝمٜمز واًمٌ٤مىم٤مين ،واإلُم٤مم ؿمٞمخ اإلؾمالم
اجلد وهمػمهؿ أٟمف يِمػم ًمٗمٕمٚمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وٟمًٌقه إمم حمٛمد ،سمؾ ذم ُمتـ
درر اًمٌح٤مر وذطمف همرر إذيم٤مر :اعمٗمتك سمف قمٜمدٟم٤م أٟمف يِمػم سم٤مؾم ًٓم٤م أص٤مسمٕمف يمٚمٝم٤م.
وذم اًمنمٟمٌالًمٞم٦م قمـ اًمؼمه٤من :اًمّمحٞمح أٟمف يِمػم سمٛمًٌّحتف وطمده٤م ،يرومٕمٝم٤م قمٜمد

) (1رم ٟمًخ٦م "قمٛمدة اًم٘م٤مرى" اًمتك سملم أيديٜم٤م" اًمٖمٚمٔم٦م"
) (2قمٛمدة اًم٘م٤مرى :يمت٤مب اًمٕمتؼ ،سم٤مب يمراهٞم٦م اًمتٓم٤مول قمغم اًمرىمٞمؼ وىمقًمف قمٌدي أو أُمتل،
[]158/ 13
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مشؿقٓت
حمتقيوت

م

415

ص

اظمؼدمي
كبذة فمـ ضمقوة اإلموم ايمبخورى رىض الل سمعولم فمـف
أضمقال اظمحدث ايمسفوركػقرى
كبذة فمـ ضمقوة اإلموم أمحد رضو طمون ايمؼودرى احلـػك

3

كبذة فمـ ضمقوة سموج ايممميعي أطمؼم رضو طمون ايمؼودرى احلـػك
7

فهرس الكتب وإبواب ادندرجة ىف صحوح البخارى
فهرس أصراف إحاديث التى قام علوها بالتعلوقات شوخنا

3
1

إزهرى حفظه اهلل.
4

همفرس ايمرؽمويمي

17

3

همفرس صمريدة اظمصودر واظمراصمع
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416

همفرس ايمؽتى وإزمقاب (اجلزء إول)
حمتقيوت

م
-1نٔتَا

ص

س٢ٞ
بَذِ ٔ٤ايِ َٛٞ

س ٢ٞإ٢يَ ٢ٜسطُ ٢ٍٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايًُ٘٤
 -1بَا َ نِٜٝـَ نٜإَ بَذِ ُ٤ايِ َٛٞ
عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًََٚ ،َِ٤ق ٍُِٛ ٜايً ٔ٘٤دٌَٖ رٔنٞشُ٢﴿:ُٙإْٖا أِٜٚسََِٓٝا إ٢يِٜٝو ٜنَُٜا
أِٜٚسََِٓٝا إ٢يُْٛ ٢ٜحَٚ ٣ايٖٓبٔٝٚنيَ َِٔٔ بَعِذٔ ٔ﴾ٙ
 -3نٔتَا
 -6بَا
7
4

ايٞعًِٔٞ
ايٞكٔشَاَٚ ٠َ٤ايٞعَشِض عًَ ٢ٜايُُٞشَذٚخ

4
4

 -11بَا

ايٞعًٔ ُِٞقٜبٌَِ ايٞكَٚ ٢ٍِٛ ٜايٞعٌََُ٢

4

 -39بَا

نٔتَابَ ٔ١ايٞعًٔ٢ِٞ

4

 -41بَا

ايظَُٖش ٢ؾٔ ٞايٞعًٔ٢ِٞ

 -44بَا

ََا ُٜظِتَشَبٗ ئًٞعَائِ٢ ٢إرَا طُ :ٌَٔ٦أ ٟٜٗايٖٓاغ٢

31
3

ٜأعًِ ُِ ٜؾَٜٝهٌُٔ ايٞعًٔ َِٞإ٢ي ٢ٜائً٘٤
3

 -47بَا

ق ٢ٍِٛ ٜايً ٔ٘٤تَعَايَََٚ﴿ :٢ٜا أٚٝتٔٝتُِِ َِٔٔ ايٞعًٔ ٢ِٞإ٢ي٤ا قًًٟٜٝٔا﴾

3

1

 -52بَا

رٔنٞش ٢ايٞعًَٔٚ ٢ِٞايٞؿٝتَِٝا ؾٔ ٞايَُٞظِذٔذٔ

3

 -4نٔتَا

ايُٛٞضُٔ٤ٛ

 -2بَا

يٜا تُكٞبٌَُ صًَٜا  ٠بٔػَِٝش ٢طُٛٗٝس٣

34
34

 -29بَا

غٜظٌِ ٢ايٜ ٞأعِكٜا ٔ

34

 -32بَا

ايٞتَُٔاغ ٢ايَٛٞضُ٢ ٔ٤ٛإرَا سَاَْتِ ايصًٖٜاٝ٠

33
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7

417

 -33بَا

ايَُٞا ٔ٤اي٤زُٜٔ ٟػِظٌَُ بٔ٘ٔ ػَعَشُ اي٢ٞإِْظَإ٢

 -43بَا

ُٚضُ ٔ٤ٛايشٖدٌََُ ٢عَ اَِشَأٜتَٔ٘ٔٚ ،ؾٜطٌَِٚ ٢ضُ ٔ٤ٛايَُٞشِأٔ٠ٜ

1

 -55بَا

َِٔٔ ايٞهٜبَأ٥ش ٢أ ِٕٜيٜا َٜظِتَتٔشَ َِٔٔ بَِٛئ٘ٔ

1

11

4

-8نٔتَا

ايصًٖٜأ٠

1

3

 -2بَا

ُٚدُ ٔ ٛايصًٖٜا ٔ٠ؾٔ ٞايجَٝٚا ٔ

1

1

 -16بَا ُ ََِٔ صًَ ٢٤ؾٔ ٞؾٜشٗٚز ٢سَشٜ٢ش ٣ثُِٖ َْضَعَُ٘

13

 -48بَا

ٌَِٖ تُِٓبَؽُ قٝبُٛسُ َُؼِش٢نٔ ٞايٞذَا ًَُٖٜٔٔٚ ،ٔ١ٖٝتٖدَزُ ََهٜاَُْٗا

ََظَادٔذَ
 -54بَا

ايصًٖٜا ٔ٠ؾٔ ٞايٞبٔٝعَٔ١

7

 -56بَا ق ٢ٍِٛ ٜايٖٓٔب ٚٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ$ :َِ٤دُعًٜٔتِ ئ7 ٞ
ايٞأٜسِضُ ََظِذٔذّا َٚطُٜٛٗسّا#

7

 -58بَا

َْ ٢ِّٛايشٚدَاٍ ٢ؾٔ ٞايَُٞظِذٔذٔ

3

 -71بَا

رٔنٞش ٢ايٞبَِٝعَٚ ٢ايؼٚشَا ٔ٤عًَ ٢ٜايُِٓٔٞبَش ٢ؾٔ ٞايَُٞظِذٔذٔ

1

 -73بَا

تَشِش ٢ِٜ٢تٔذَاسَ ٔ٠ايٞدَُِش ٢ؾٔ ٞايَُٞظِذٔذٔ

 -89بَا

ايَُٞظَادٔذٔ اي٤تٔ ٞعًَ ٢ٜطٝشُم ٢ايَُٞذٔ،ٔ١َٜٓ

َٚايََُٛٞاضٔع ٢اي٤تٔ ٞصًَ ٢٤ؾَٔٗٝا ايٖٓٔب ٗٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًََِ٤
4

 -99بَا

ايصًٖٜا ٔ٠إ٢ي ٢ٜايظٖشٜ٢ش٢

4

3

 -9نٔتَا

َََٛاقٔٝتٔ ايصًٖٜأ٠

1

1

 -4بَا

ايصًٖٜا ٝ٠نٜؿ٤اسَ ٠

1
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 - 6بَا
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ايصًَٖٜٛاتُ ايٞدَُِعُ نٜؿ٤اسَ  ٠ئًٞدَٜٛاَٜا ٢إرَا صَُٖٖٔ٤٬

ئ َٛقٞتٔٗ ٖٔ٢ؾٔ ِ٢ايٞذََُاعََٚ ٔ١غِٜٝشَٖا
٭رَإ٢
 -11نٔتَا ُ ا ٜ
 -7بَا
 -16بَا

7

ََا َٜك٢ ٍُٛٝإرَا طَُٔعَ ايَُُٓٞادٟٔ
بَ َِٔٝنٜ ٌٚٝأرَاَْ ٢ِٔٝصًَٜا  ٠ئَُِٔ ػَاَ٤

7

 -38بَا ٢إرَا ٝأقَُٔٝتِ ايصًٖٜا ٝ٠ؾًٜٜا صًَٜا ٜ٠إ٢ي٤ا ايَُٞهٞتُٛبَٜ١

7

 -129بَا

ؾٜطٌِ ٢ايظٗذُٛدٔ

 -155بَا

ايزٚنٞش ٢بَعِذَ ايصًٖٜأ٠

 -11نٔتَا

ايٞذُُُعَٔ١

3
7
77

 -19با ْ يٜا ُٜؿٜشٖمُ َبنيَ اثَِٓني ََِّٜٛ ٢اجلُُٝعَٔ١
4

 -13نٔتَا ُ ايعٔٝذَ٢ٜٔ
ايٞأٜن ََِّٜٛ ٢ٌٞايٖٓشِش٢

3

 -5بَا

1

 -15نٔتَا ُ ائاطِتٔظِكٜأ٤
ٜ -1أبَِٛا ُ ائاطِتٔظِكٜأ٤
 -16نٔتَا ُ ايهٝظُٛفٔ
 -1با ُ ايصٖ ٔ٠ٜ٬يف نٝظُٛفٔ ايؼُِٖع٢
 -18نٔتا

7

تَكٞصري ٢ايصًٖٜأ٠

31
31

 -4با ْ ؾٔ ٞنَٜ ِِٜكٞصُشُ ايصًٖٜاٜ٠

3

 -1با ُ َا دا َ٤يف ايتٖكٞصٔري ايص٠٬

3
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4

419

-23نٔتَا ُ اجلَٜٓأ٥ض٢

37

 -46با ُ ايكَٔٝاّ ٢يًذََٓاصَٔ٠

34

ايٞذَشٜ٢ذٔ عًَ ٢ٜايٞكٜبِش٢

3

 -81بَا

1

 -24نٔتَا ُ ايضٖنٜا٠
 -31بَا

34
34

قٜذِسُ نُٜ ِِٜعِ َِٔٔ ٢ٜٛايضٖنٜاَٚ ٔ٠ايصٖ َذقٜ َََِٔٚ ،ٔ١ٜأعِ17 ٢ٜٛ

ػَاٟ٠
 - 43بَا

صَنٜا ٔ٠ايٞبَكٜش٢

 -49بَا

ق ٢ٍِٛ ٜايً ٔ٘٤تَعَايَٚ﴿ :٢ٜؾٔ ٞاي ٚشقٜا ٔ َٚايٞػَاسَٔ ٢نيَ َٚؾٔٞ

17
1

طَبٔ ٢ٌٝايً﴾ٔ٘٤

7

 -51بَا

ائاطِتٔعِؿٜافٔ عَِٔ ايَُٞظِأٜئ١ٜ

 -66بَا

ؾٔ ٞايشٚنٜاص ٢ايٞدُُُعُ

 -77بَا

صَ َذق ٔ١ٜايٞؿٔٞٛش ٢عًَ ٢ٜايٞشُشَٚ ٚايًَُُِٛٝٞىٔ

13

 -25نتا ُ ا َٓاطٔؤ(نٔتَا ُ احلٜر)ٚ
4

 -7بَا

3

 -27بَا ايتٖشُِٔٝذٔ َٚايتٖظِبٔٝضَٚ ٢ايتٖهٞبٔري ،٢قٜبٌَِ ايٞإًِٜٖ٢اٍ ،٢عِٔٓذَ 1
اي ٗشن ٔ ٛٝعًَ ٢ٜايذٖابٖٔ١

 -33 71بَا

ٌََُٗ ٚأََ ٢ٌِٖٜه ٜ١٤ئًٞشَرَٚ ٚايٞعُُِشَٔ٠

ٜق ٢ٍِٛايً ٔ٘٤تَعَاي﴿ :٢ٜايٞشَرٗ أٜػُِٗشْ ََعًََِٛٝاتْ ؾ َُِٜٔؾٜشَضَ

ؾٔ ٖٔ٢ٗٝايٞشَرٖ ؾًٜٜا سَ ٜؾحَ َٚيٜا ؾٝظُٛمَ َٚيٜا دٔذَاٍَ ؾٔ ٞايٞشَرٜ َٚ ﴾ٚقِٛئ٘ٔ:
غ َٚايٞشَر﴾ٚ
َََٛ ٞاقٔٝتُ ئًٖٓا ٢
ٌ ٖٔ َ
ظأٜيَْٛٝو ٜعَِٔ ا ٞيأٝ ١ٔ ٤ًٖٜٔق ِ
﴿ِ َٜ

1

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

 -45 7بَا

411

ُْضُ ٢ٍٚايٖٓٔب ٚٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَََ َِ٤هٜ١٤
سنيَ َٜكٞذَُّ ََه ٜ١٤أََ ٍَٖٚ ٜا
اطِتًٜٔاّ ٢ايٞشَذَش ٢ايٜ ٞأطِ َٛدٔ ٔ

 -56 7بَا
َٜٛٝٛفََُٜٚ ،شٌَُُِ ثًَٜاثّا

تَكٞطٔ ٞايٞشَأ٥ضُ ايََُٓٞاطٔو ٜنَٗ٤ًٝا إ٢ي٤ا ايَٛ٤ٛافَ بٔايٞبَِٝتٔ

 -81 7بَا
٢َٚإرَا طَعَ ٢عًَ ٢ٜغِٜٝشُٚ ٢ضُ ٕ٤ٛبَ َِٔٝايصٖؿٜا َٚايَُ ٞشِٔ٠َٚ
 -113 7بَا

سُن ٔ ٛٝايٞبُذِٕ٢

 -132 7بَا

ايٞدُٞٛبَ ٔ١أٖٜٜاَّ َّٔٓ٢

 -143 77بَا

7

ايِّٝٛبٔ بَعِذَ سَ َِ ٢ٞايٞذَُٔاسَٚ ،٢ايٞشَ ًٞل ٢قٜبٌَِ ايٞإ٢ؾٜاضَ١

 - 26 7نٔتا ُ ايٞعُُِشَٜ( ٔ٠أبَِٛا ُ ايٞعُُِشَ)ٔ٠
 -1 74بَا
 -11 73بَا
1

ُٚدُ ٔ ٛايٞعُُِشََٚ ٔ٠ؾٜطًَِٔٗا
َٜؿٞعٌَُ ؾٔ ٞايٞعُُِشَََ ٔ٠ا َٜؿٞعٌَُ ؾٔ ٞايٞشَرٚ

348
4

 -27نٔتا ُ ايُُٞشِصَش٢
ٜأبَِٛا ُ ايُُٞشِصَشَٚ ٢دَضَا ٔ٤ايصِٖٝذٔ
 -31نٔتَا ُ ايصٖ٢ّٛ
 -31بَا ْ ٢إرَا دَاََعَ ؾٔ ٞسَََطَإََٚ ،يَٜ ِِٜه ِٔٝي ُٜ٘ػَ ،ْ٤ِٞؾٜتُصُذٚمَ
عًَ ِٜٔ٘ٝؾًُٜٝٞهٜؿِّشِ

7

 -48بَا

اي٢ٛٞصَاٍ٢

 -59بَا

صَ ٢ِّٛدَا ُٚدَ عًَ ِٜٔ٘ٝايظًٖٜاّ

 -34نٔتَا

ايٞبُُٛٝع٢

7
1

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

 -76بَا
4
3

411

بَِٝع ٢ايؼٖعٔري ٢بٔايؼٖعٔري٢

 -37نٔتا ُ اإل٢دَاسَٔ٠
 -16بَا

ََا ُٜعِ ٢ٜٛؾٔ ٞايشٗق ٔ١َٝٞعًَ ٢ٜأٜسَِٝا ٔ٤ايٞعَشَ ٔ بٔؿٜاتٔشَ7 ٔ١

ايٞهٔتَا ٔ
 -49 41نٔتَا ُ ايعٔ ِتل٢
 -17 4بَا
أََٜتٔٞ

7

نٜشَأٖ ٔ١َٝايتٖٜٛا ُ ٢ٍٚعًَ ٢ٜاي ٖشقٔٝلَٚ ،٢قِٜٛئ٘ٔ :عَبِذٔ ٟأ4 ِٜٚ

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

412

فهرس إحاديث التى قام علوها بالتعلوقات شوخنا إزهرى حفظه اهلل.

م

ايمرومؿ احلديٌ
٢إَُْٖا ايٜ ٞأعَُِاٍُ بٔايٖٓٝٚاتٔ

ايمراوى
عَُُشَ

ص
بَِٔ

ايٞدَ٤ٛا ٔ

ض َٞايً ُ٘٤عَُِٓ٘
سَ ٔ
7

بَََُِٓٝا َْشُِٔ دًُٛٝغْ ََعَ ايٖٓبٜٔ ٚٞأَْعَ بَِٔ ََائوٕ

4

صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤ؾٔٞ
ايَُٞظِذٔذٔ
ٌَِٖ عِٔٓذَن ِِٝنٔتَا ْ

ٜأبٔ ٞدُشَِٝؿٜ١ٜ

بٔتٗ ؾٔ ٞبَِٝتٔ خَايٜتٔ ٜ١َََُُِْٛٝ ٞابِٔ ٢عَبٖاغ٣

4
31

بِٔٓتٔ ايٞشَاس٢خٔ
قًٞٝتُ ئابِٔ ٢عَبٖاغ :٣إَِْٛ ٖٕ٢ؾٟا طَعٔٝذُ بُِٔ دُبَِٝش٣

3

ايٞبَهٜأيٖٞ
أ ٖٕٜسَدًُٟا قٜاَّ ؾٔ ٞايَُٞظِذٔذٔ

7

عَبِذٔ ايً ٔ٘٤بِٔ ٢عَُُشَ

يٜا تُكٞبٌَُ صًَٜا ََِٔ ٝ٠أٜسِذَخَ أٜبُٖ ٛشَِٜشَٜ٠

3
34

سَتَٖٜ ٢تََٛضٖأٜ
4

73

3

1

سَأِٜٜتُ َسطُ ٍَٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايًٜ ُ٘٤أَْع ٢بََِٔ ٢ائوٕ

33

عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًََٚ َِ٤سَاَْتِ صًَٜاٝ٠
ايٞعَصِش٢
عِٔٓ َذَْا َِٔٔ ػَعَش ٢ايٖٓٔب ٚٞصًَ ٢٤ابِٔ ٢طٔرئَٜ٢

11

ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًََِ٤
1

نٜاَْتِ ايٞهًٜٔا ُ تَبَُٚ ،ٍُٛتُكٞبٌُٔ سَُِضَ ٝ٠بُِٔ عَبِذٔ

1

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

413

َٚتُ ِذبٔشُ ؾٔ ٞايَُٞظِذٔذٔ ،ؾٔٞ
صَََإَ ٢سطُ ٢ٍٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايًُ٘٤
عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًََِ٤
ََشٖ ايٖٓٔب ٗٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًَ ِٜٔ٘ٝابِٔ ٢عَبٖاغ٣

7

1

َٚطًَ َِ٤بٔشَأ٥طٕ َِٔٔ سٜٔٛٝإ٢
ايَُٞذٔٔ١َٜٓ
أِٖٝذٔ َٟإ٢ي ٢ٜايٖٓٔب ٚٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عُكٞبَ ٜ١بِٔ ٢عَأَش٣

13

عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤ؾٜشٗٚزُ سَشٜ٢ش٣
يٜعََٔ ايً ُ٘٤ايَُٛٗٝٞدَ ،اتٖدَزُٚا عَأ٥ؼَٜ١
قٝبُٛسَ ٜأِْبَٔٝاََ ِِ٢ٗٔ٥ظَادٔذَ
ٝأعِٝٔٛتُ خَُِظّا ،يُٜ ِِٜعِ ُٖٜٔٗٛدَابٔشُ بُِٔ عَبِذٔ ائً٘٤

4

7

أٜسَذْ َِٔٔ ايٜ ٞأِْبَٔٝا ٔ٤قٜبًِٔٞ
دَاَ َ٤سطُ ٍُٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤طٌَِٗ ٢بِٔ ٢طَعِذٕ

3

عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤بَِٝتَ ؾٜاطَُٜٔ١
7

أٜتَتَِٗا بَشٜ٢شَ ٝ٠تَظِأٜيَٗٝا ؾٔ ٞعَأ٥ؼَٜ١

7

1

نٔتَابَتَٔٗا
يُٖٜا ٝأِْض٢يٜتِ ايٞآَٜاتُ َِٔٔ طُٛسَ ٔ٠عَأ٥ؼَٜ١

3

ايٞبَكٜشَ ٔ٠ؾٔ ٞاي ٚشبَا
4

3

4

14

أ ٖٕٜايٖٓٔب ٖٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًَ ِٜٔ٘ٝعَبِذَ ايً ٔ٘٤بَِٔ عَُُشَ
َٚطًَ ،َِ٤نٜإَ ٢ َِٜٓضٍُ بٔزٟٔ
ط٣ّٛٝ
ٜأعَذَيٞتَُُُْٛا

بٔايٞهًٜٞبٔ عَأ٥ؼَٜ١

4

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

414

َٚايٞشَُٔاس٢
أٜٜٗهَٜ ِِٝشِؿٜغ ٝقَ ٍَِٛ ٜسطُ ٢ٍٛسُزَِٜؿٜ١ٜ

3

1

ايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًََِ٤
ؾٔ ٞايٞؿٔتَِٓٔ١
1

أ ٖٕٜسَدًُٟا أٜصَا َ َِٔٔ اَِشَأ ٕ٠ٜابََِٔ ٢ظِعُٛدٕ

7

قٝبًِٟ١ٜ
إ٢رَا طَُٔعِتُِِ ايٓٚذَاَ٤

ٜأبٔ ٞطَعٔٝذٕ ايٞدُذِسٟٚ٢

ٌَِٖ َْشََ ٣سبَٖٓا  ََِّٜٛايٞكَٔٝأََ١

ٜأبُُٖ ٛشَِٜشَٜ٠

4

أ ٖٕٜسَؾٞعَ ايصِٖٛتٔ بٔايزٚنٞش٢

ابَِٔ عَبٖاغ ٣سَ ٔ
ض َٞايً77 ُ٘٤
عََُُِٓٗا

3 1

ََِٔ اغٞتَظٌََ  ََِّٜٛايٞذُُُعَٔ١

طًََُٞإُ ايٞؿٜا ٢سطٔٗٞ

7
417

3

7
7

خَٜٛبََٓا ايٖٓٔب ٗٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًَ ِٜٔ٘ٝعايٞبَشَا ٔ٤بِٔ ٢عَاصٕ ٢
ض َٞايًُ٘٤
َٚطًَ ََِّٜٛ َِ٤ايٞأٜضِشَ ٢بَعِذَ سَ ٔ
ايصًٖٜأ٠

7

أ ّٚٝعَ ٜ١ٖٝٔٛسَ ٔ
ض َٞايً17 ُ٘٤
عََِٓٗا

7

ػْ٤ِٞ
عِٔٓذَنَ ِِٝ

74

ٔ دَُٔ ٣ٌٝإ٢ي٤ا ٜأْٖ ُ٘ ٜأبُُٖ ٛشَِٜشَ ٜ٠سَ ٔ
ََا َِٜٓكُِٔ ابِ ُ
ض َٞايً13 ُ٘٤
نٜإَ ؾٜكٔريّا ؾٜ ٜأغَٓٞا ُٙاي  ًُ٘٤عَُِٓ٘
َٚسَطُٛيُ٘ٝ

4

َٜا سَهٔ ،ُِٝإَٖ ٖٕ٢زَا ايَُٞاٍَ سَهٔ َِٝبَِٔ سٔضَاّ ٣سَضَٔٞ
خَطٔشَ  ٠سًُ٠ َٛٞ

ايً ُ٘٤عَُِٓ٘

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

3

415

ض َٞايًُ٘٤
ايٞعَذَُِا ُ٤دُبَاسَْٚ ،ايٞبِٔ٦شُ دُبَاسْٜ ،أبُُٖ ٛشَِٜشَ ٜ٠سَ ٔ

33

َٚايَُٞعِذُٕٔ دُبَاسَْٚ ،ؾٔ ٞايشٚنٜاص ٢عَُِٓ٘
ايٞدُُُعُ
ؾٜشَضَ ايٖٓٔب ٗٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًَ ِٜٔ٘ٝعَِٔ ابِٔ ٢عَُُشَ سَضَٔٞ

1

َٚطًَ َِ٤صَ َذق ٜ١ٜايٞؿٔٞٛش٢

ايً ُ٘٤عََُُِٓٗا

إ ٖٕ٢ايٖٓٔب ٖٞصًَ ٢٤ايً ُ٘٤عًَ ٘ٔ ِٜٝابَِٔ عَبٖاغ ٣سَ ٔ
ض َٞايً1 ُ٘٤
َٚطًََٚ َِ٤ق٤تَ ئأ ٢ٌِٖٜايَُٞذٔ ٔ١َٜٓعََُُِٓٗا
رَا ايٞشًُِٜٝؿٔ١ٜ
ض َٞايً ُ٘٤عَُِٓ٘
صًََ ٢٤سطُ ٍُٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايًٜ ُ٘٤أَْع ٣سَ ٔ
عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَََْٚ ،َِ٤شُِٔ ََعَُ٘،
بٔايَُٞذٔ ٔ١َٜٓايعِٗ٥شَ أِ ٜسبَعّا
ض َٞايً ُ٘٤عََِٓٗا
ََِٔ يَٜ ِِٜهَِٓٔ ِٔٝهََ ِِٝعَُ٘ عَأ٥ؼَ ٜ١سَ ٔ

71

َٖذِ ،ْٟؾٜأٜسَبٖ أَٜ ِٕٜذِعًََٜٗا
عُُِشَ ٟ٠ؾًَٜٝٞؿٞعٌَِ
ض َٞايًُ٘٤
َْشُِٔ َْاص٢ي َٕٛٝغٜذّا بٔدَِٝـٔ ٜأبُُٖ ٛشَِٜشَ ٜ٠سَ ٔ

31

بَٓٔ ٞنَٔٓاَْ ،ٜ١سَِٝحُ تَكٜاطَُُٛا عَُِٓ٘
عًَ ٢ٜايٞهٝؿٞش٢
7

ئتًُٞبٔظَِٗا صَاسٔبَتَُٗا َٔ ِ
ٔ سَؿٞصَ ٜ١سَضٔ َٞايً7 ُ٘٤
دًٔٞبَابَٔٗاَٚ ،يٞتَؼِ َٗذِ ايٞدَ ِٝشَ عََِٓٗا
ََ ٚدعِ ٜ٠َٛائَِٓٔ٪ُُٞنيَ

7

أٜتَذِسُ َٕٚأَٖ ٣َِّٜٛ ٟٜٗزَا

ض َٞايًُ٘٤
ٜأبُ ٛبَهٞشَ ٜ٠سَ ٔ
عَُِٓ٘

تعًٝكات ا٭صٖش ٣عً ٢صشٝض ايبُداس٣

416

طٖٜٝبِتُ َسطُ ٍَٛايً ٔ٘٤صًَ ٢٤ايً ُ٘٤عَبِذُ ايشٖسَُِٔ ٢بُِٔ
عًََٚ ِٜٔ٘ٝطًَ َِ٤بَٔٝذََٖ ٖٟاتَ،٢ِٔٝ

ايٞكٜاطِٔ٢

سنيَ أٜسِشََّ
ٔ
4

43

3

3 7

1

37

أ َِٜٜٔايظٖا ٌُٔ٥عَِٔ ايٞعُُِشَ ٔ٠

صَؿَٛٞإُ بُِٔ َٜعًِ ٢ٜبِٔ٢

اخًِٜعِ عَِٓو ٜايٞذُبَٖٚ ،ٜ١اغٞظٌِٔ

أٜ١ََٖٝٝ

أٜثَشَ ايٞدًَٛٝم٢
ض َٞايًُ٘٤
َٜا َسطُ ٍَٛايًًَٜٖ ،ٔ٘٤هٞتُ .قٜاٍَٜ :أبُُٖ ٛشَِٜشَ ٜ٠سَ ٔ
ََ$ا يٜو #ٜقٜاٍََٚ :قٜعِتُ عًَ ٢ٜعَُِٓ٘
اَِشَأٜتَٜٔٚ ٞأَْا صَأِْ٥
يٜا تَُٛاصًٔٛٝا ،ؾٜأٜٜٗه٢ ِِٝإرَا أٜسَادَ

ض َٞايًُ٘٤
ٜأبُ ٛطَعٔٝذٕ سَ ٔ

أَُٜٛ ِٕٜاصٌَٔ ؾًَُٜٛٝٞاصٌِٔ سَتٖ٢

عَُِٓ٘

7
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ثًَٜاثَ ٝ١أٖٜٜاّ٣
ايزَٖٖبُ بٔايَٛسم٢

أَري ا َٓ٪ني عُش بٔ
اخلٛا

سض ٢اهلل
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فهرس الرسالة
(إهالك ايمقهوزمقكم فمعم سمقهكم ومبقر اظمسؾؿكم )
م

حمتقيوت
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همتقى ايمشقخ فمؿرايمديـ اهلزارو اظمـدرصمي ذم رؽمويمي ..........
ايمسقال :هؾ جيقز ذم مؼػمة ومديؿي ٕهؾ ايمسـي زمـوء يمؾسؽـك
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ايمصـقع إهوكقي يمؾؼبقر أم ٓ؟...............................
ايقاب ٓ :جيقز ،وذم زمقون ذيمؽ............................
سمصديؼوت اظمػتكم فمعم صمقازمف
همتووى يمإلموم أمحد رضو طمون زمؿـوؽمبي سمليقد همتقى ايمشقخ

7
4

فمؿرايمديـ اهلزاروى.......................................
7

ايمقصؾ إول :ذم سمليقد اظمجقى وزمقون أن ومبقر اظمسؾؿكم ٓزمد

4

مـ سمعظقؿفو..............................................
ايمقصؾ أطمر :دم سمـؼقح اظمؼوم ،وسمػضقح أوهوم ايمـجديي ايمؾئوم
زمـؼؾ همتقيكم ..............................................
4

ايمػتقى إولم.............................................

3

ايمػتقى ايمثوكقي.............................................

1

سمـبقف......................................................

3
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سمصديؼوت

1

حمؿد ؽمؾطون..............................................

1
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1

ايمسقد ضمقدر ؾموه ايمؼودرى احلـػك...........................

1
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جريدة ادصادر وادراجع
( )1

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

( )2

قمٛمدة اًم٘م٤مری ذح صحٞمح اًمٌخ٤مریً ،مٌدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل ،حت٘مٞمؼ:قمٌـد
اهلل حمٛمقد حمٛمد قمٛمر ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت.

( )3

إرؿم٤مد اًمً٤مری ذح صحٞمح ٕسمق اًمٕمٌ٤مس ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد
اًم٘مًٓمالين ،اعمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م اًمٙمؼمى  -سمقٓق – ُمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسمٕم٦م،
1323هـ.

( )4

ذح اًمزرىم٤مٟمی قمٚمی ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمک ،عمحٛمد سمـ قمٌد اًمٌ٤مىمل اًمزرىم٤مين،
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م1411 ،هـ.

( )5

جمٛمع اًمٌح٤مر إٟمقر:عمحٛمد ـم٤مهر ،اعمٓمٌع اًمٕم٤ممم عمٜمِمك ٟمـقل يمِمـقر ذى
اعمٕم٤ممم ،اهلٜمد.

( )6

اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ً :مٚمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ قمٌداهلل أسمق قمٌداهلل احل٤ميمؿ
اًمٜمٞمً٤مسمقري ،دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م ،سمـػموت ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم/1411 ،
 ،1990حت٘مٞمؼ ُ :مّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م.

( )7

اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن :جلالل اًمـديـ قمٌـد اًمـرمحـ اًمًـٞمقـمل ،ؾمـٜم٦م
اًمقٓدة 849/7هــ /ؾمـٜم٦م اًمقومـ٤مة 911/5/19هــ.حت٘مٞمـؼ :ؾمـٕمٞمد
اعمٜمدوب ،دار اًمٗمٙمرً ،مٌٜم٤من ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم 1416هـ1996 -م

( )8

إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ٓ :سمـ ٟمجـٞمؿً ،مٜمـ٤مذ  :دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م،سمػموت،
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ًمٌٜم٤من اًمٓمٌٕم٦م 1400:هـ1980م.
( )9

ومتح اعمٕملم قمغم ذح اًمٙمٜمزُ ،مٓمٌققم٦م :اي٩م ايؿ ؾمٕمٞمد يمٛمٌٜمـك ،يمراضمـك،
سم٤ميمًت٤من.

( )10رد اعمحت٤مرٓ : ،سمـ قم٤مسمديـ اًمِم٤مُمكُ ،مّمٓمٗمك اًمٌ٤مسمك احلٚمٌك ُمٍم
( )11اًمدقمقة إمم اًمٗمٙمرً :مألؾمـت٤مذ حمٛمـد ُمٜمِمـ٤م شمـ٤مسمش اًم٘مّمـقريٓ ،هـقر،
سم٤ميمًت٤من.
( )12اإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤من وأصمره ذم اًمٗم٘مف احلٜمٗمل ً :مٚمٕمالُم٦م ُمِمت٤مق أمحد ؿم٤مه
إزهريُ ،م١مؾمً٦م اًمنمق ،سمالهقر ،سم٤ميمًت٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1426هـ.
( )13عمٕم٤مت اًمتٜم٘مٞمح ذح اعمِمٙم٤مة اعمّمـ٤مسمٞمحً :مٚمٕمالُمـ٦م اًمتقرسمِمـتل احلٜمٗمـل،
اعمٕم٤مرف اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٓهقر
( )14اًمدر اعمخت٤مر ًمٚمٕمالُم٦م قمالء اًمديـ احلّمٗمٙمل ،دار اًمٗمٙمر سمػموت.
( )14رداعمحت٤مر ،عمحٛمد سمـ قمٛمر اًمِمـٝمػم سمـ٤مسمـ قم٤مسمـديـ اًمدُمِمـ٘مل احلٜمٗمـل،
داراطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرسمی سمػموتً-مٌٜم٤من-
( )15اًمٗمت٤موى اخلػمي٦م ،خلػماًمديـ اًمرُمغم ،دار اعمٕمروم٦م سمػموتً-مٌٜم٤من-
( )16ذح ُمٕم٤مين أصم٤مرٕ ،سمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ قمٌد اعمٚمـؽ
سمـ ؾمٚمٛم٦م إزدي احلجـري اعمٍمـي اعمٕمـروف سم٤مًمٓمحـ٤موي (اعمتـقرم :
321هـ) ،حت٘مٞمؼ  :ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موطُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م  :إومم
 1415 -هـ 1494 ،م
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( )17ومٞمض اًم٘مدير ذح اجلـ٤مُمع اًمّمـٖمػمً ،مٕمٌـد اًمـرؤوف اعمٜمـ٤موي ،اعمٙمتٌـ٦م
اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى – ُمٍم ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1356 ،هـ
( )18اعمٕمجــؿ إوؾمــطٕ:ي اًم٘م٤مؾمــؿ ؾمــٚمٞمامن سمـــ أمحــد اًمٓمــؼماين ط/دار
احلرُملم ،اًم٘م٤مهرة ،1415 ،حت٘مٞمؼ  :ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل سمـ حمٛمد قمٌـد
اعمحًـ سمـ إسمراهٞمؿ احلًٞمٜمل.
( )19اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ،عمحل اًمديـ أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ
ذف اًمٜمقوي ،دار إطمٞم٤مء اًمـؽماث اًمٕمـري  -سمـػموتً-مٌٜمـ٤من -اًمٓمٌٕمـ٦م
اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م1392 ،هـ
( )21اًمًٜمـ اًمٙمؼمى وذم ذيٚمف اجلقهر اًمٜم٘مل :أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم
اًمٌٞمٝم٘مل ُم١مًمػ اجلقهر اًمٜم٘مل :قمالء اًمـديـ قمـكم سمــ قمـثامن اعمـ٤مرديٜمل
اًمِمٝمػم سم٤مسمـ اًمؽميمامين ،جمٚمس دائرة اعمٕمـ٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞمـ٦م اًمٙم٤مئٜمـ٦م ذم اهلٜمـد
سمٌٚمدة طمٞمدر آسم٤مد ،اًمٓمٌٕم٦م  :إومم ـ  1344هـ
( )22اًمٗمت٤موى احلديثٞم٦م ٓ :سمـ طمجر اهلٞمتٛمل ،دار اًمٗمٙمر ،سمػموت
( )23أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص ٕ :محد سمـ قمكم اًمرازي اجلّم٤مص أسمـق سمٙمـر،
دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمري  -سمػموت1405 ،هـ.
( )24اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ طم٘مقق اعمّمٓمٗمك ً:مٚمٕمالُم٦م اًم٘م٤ميض أسمـق اًمٗمْمـؾ قمٞمـ٤مض
اًمٞمحّمٌل  544هـ ،دار اًمٗمٙمر ،سمػموت.
( )25اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمً :مًٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمـؼماينُ ،مٙمتٌـ٦م
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اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ – اعمقصؾ ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م ،1983 – 1404 ،حت٘مٞمـؼ :
محدي سمـ قمٌداعمجٞمد اًمًٚمٗمل.
( )26دٓئؾ اًمٜمٌقةٕ ،سمقسمٙمر أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مك -ريخ شمٕمٚمٞمؼ:اًمديمتقر
اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل ،دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م ـ ً-مٌٜمـ٤من-ودار اًمريـ٤من ًمٚمـؽماث
اًمٓمٌٕم٦م إومم 1408هـ  1988 /م
( )27أؿمٕم٦م اًمٚمٛمٕم٤مت ً :مٚمِمٞمخ قمٌـد احلـؼ حمـدث اًمـدهٚمقيُ ،مٙمتٌـ٦م ٟمقريـ٦م
روقي٦م ؾمٙمٝمر.
( )28اجلقهر اعمٜمٔمؿ ً :مٚمٕمالُم٦م اسمـ طمجر اهلتٛمل اًمِم٤مومٕمل اعمٙملُ ،مٙمتٌ٦م طمٌٞمٌٞم٦م
يمقئتف.
( )29ؿمٕم٥م اإليامنٕ ،سمق سمٙمر أمحـد سمــ احلًـلم اًمٌٞمٝم٘مـل -حت٘مٞمـؼ  :حمٛمـد
اًمًٕمٞمد سمًٞمقين زهمٚمقل -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموتً-مٌٜم٤من -اًمٓمٌٕمـ٦م
إومم1410 ،هـ.
( )30صحٞمح اًمٌخ٤مرى ،عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌـداهلل اًمٌخـ٤مري اجلٕمٗمـل،
جمٚمس سمريم٤متُ ،مٌ٤مريمٗمقر ،اهلٜمد.
( )31اعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م وأصم٤مرٕ :ي سمٙمر قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أي ؿمـٞمٌ٦م
اًمٙمقذمُ ،مٙمتٌ٦م اًمرؿمد – اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1409 ،
(ُ )32مّمٜمػ قمٌد اًمرزاق :أسمق سمٙمر قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم اًمّمـٜمٕم٤مين ،حت٘مٞمـؼ :
طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل ،اًمٜم٤مذ  :اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م
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اًمث٤مٟمٞم٦م1403 ،
( )33ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالءً:مِمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ
َىم٤م ْيامز اًمذهٌل (اعمتـقرم 748 :هــ) ،اعمح٘مـؼ  :جمٛمققمـ٦م ُمــ اعمح٘م٘مـلم
سم٢مذاف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوطُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م  :اًمث٤مًمثـ٦م،
 1405هـ  1985 /م
( )34اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم أو ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥مً :مٗمخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمـر اًمتٛمٞمٛمـل
اًمرازي اًمِم٤مومٕمل ،دار اًمٜمنم :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت 1421 -هـ
 2000م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم.( )35هدي٦م اًمٕمـ٤مروملم ذم أؾمـامء اعمـ١مًمٗملم وآصمـ٤مر اعمّمـٜمٗملم :إلؾمـامقمٞمؾ سم٤مؿمـ٤م
اًمٌٖمدادي ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمري سمػموت ً -مٌٜم٤من
( )36أٟمقار اًمتٜمـزيؾ وأهار اًمت٠مويؾ اعمٕمروف سمـ شمٗمًػم اًمٌٞمْمـ٤مويً :مٚمٕمالُمـ٦م
ٟم٤مس اعمٚم٦م واًمديـ أيل اخلػم قمٌد اهلل سمـ قمٛمر اًمٌٞمْم٤موى رمحف اهلل شمٕمـ٤ممم
اعمتقرم ؾمٜم٦م 791هـ) .دار اًمٜمنم  :دار اًمٗمٙمر  -سمػموت
( )37همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر ذم ذح إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئرٓ :سمـ ٟمجٞمؿ ،دار اًمٙمتـ٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت .اًمٓمٌٕم٦م إومم 1985هـ.
( )38اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػمً:مإلُم٤مم احل٤مومظ زيـ اًمديـ قمٌـد اًمـرؤوف
اعمٜم٤موي ،دار اًمٜمنم ُ /مٙمتٌ٦م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل  -اًمري٤مض 1408 -هــ -
1988م ،اًمٓمٌٕم٦م :اًمث٤مًمث٦م.
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( )43جمٛمع إهنر ذم ذح ُمٚمت٘مك إسمحرً :مٕمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمــ ؾمـٚمٞمامن
اًمٙمٚمٞمٌقزم اعمدقمق سمِمٞمخل زاده ،ؾمٜم٦م اًمقٓدة  /ؾمـٜم٦م اًمقومـ٤مة 1078هــ.
حت٘مٞمؼ ظمرح آي٤مشمف وأطم٤مديثف :ظمٚمٞمؾ قمٛمران اعمٜمّمقر ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
ًمٌٜم٤من /سمػموت ،.ؾمٜم٦م اًمٜمنم 1419هـ 1998 -م.
( )39شمٜم٘مٞم٦م اإليامن اعمٕمروف سم٤مؾمؿ اعمٕمت٘مد اعمٜمت٘مد ُمع ذطمف اعمًـتٜمد اعمٕمتٛمـد :
ًمٚمٕمالُم٦م ومْمؾ اًمرؾمقل اًم٘م٤مدري اًمٌدايقين ،وؿم٤مرح ،اًمٕمالُم٦م اإلُم٤مم أمحد
رو٤م ظم٤من اًم٘م٤مدري احلٜمٗمل ،دار اعم٘مٓمؿ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع2008 ،م.
( )40قمٚمامء اًمٕمرب  :وزراة إوىم٤مف واًمِم١مون اًمديٜمٞم٦م قمراق
( )41طم٤مؿمٞم٦م قمغم ُمراىمل اًمٗمالح ذح ٟمـقر اإليْمـ٤محٕ:محـد سمــ حمٛمـد سمــ
إؾمامقمٞمؾ اًمٓمح٤موي احلٜمٗمل ،ؾمـٜم٦م اًمقومـ٤مة 1231هــ .اعمٓمٌٕمـ٦م اًمٙمـؼمى
إُمػمي٦م سمٌقٓقُ ،مٍم ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم 1318هـ
( )42اًمٕمٓم٤مي٤م اًمٜمٌقي٦م ذم اًمٗمت٤موى اًمروقي٦مً :مإلُم٤مم أمحد روـ٤م ظمـ٤من اًم٘مـ٤مدرى
احلٜمٗمك اًمؼميٚمقى ،ؾمٜم٦م اًمقٓدة1272 /هـ ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة1340/هـ .رو٤م
وم٤مؤٟمديِمـٓ ،هقر ،سم٤ميمًت٤من.
( )43شمٗمًػم اسمـ يمثػمٕ :ي اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر ،دار ـمٞمٌ٦م
ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م  :اًمث٤مٟمٞم٦م 1420هـ  1999 -م.
( )44عمدظمؾٕ :سمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٕمٌدري اًمٗم٤مد اعمـ٤مًمٙمل
اًمِمـٝمػم سمــ٤مسمـ احلـ٤مج ،ؾمــٜم٦م اًمقومـ٤مة 737هـــ ،دار اًمٗمٙمـر ،ؾمــٜم٦م اًمٜمنمـ
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1401هـ 1981 -م.
( )45شم٤مريخ دُمِمؼ :احل٤مومظ أي اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًـ اسمـ هٌ٦م اهلل سمـ قمٌد اهلل
اًمِم٤مومٕمل اعمٕمروف سم٤مسمـ قمً٤ميمر ،دار اًمٗمٙمر ،سمػموت.
( )46شمٗمًػم اخل٤مزن اعمًٛمك ًمٌ٤مب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕمـ٤مين اًمتٜمزيـؾً ،مٚمٕمالُمـ٦م قمـالء
اًمديـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌٖمدادي اًمِمٝمػم سم٤مخل٤مزن ،دار اًمٜمنمـ :
دار اًمٗمٙمر  -سمػموت ً /مٌٜم٤من  1399-هـ  1979/م.
( )47شمٗمًػم اًمٜمًٗمك ٕ :ي اًمؼميم٤مت قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمقد اًمٜمًـٗمل ،دار
اًمٜمنم  :دار اًمٜمٗم٤مئس ـ سمػموت  ،2005حت٘مٞمـؼ اًمِمـٞمخ ُ :مـروان حمٛمـد
اًمِمٕم٤مر.
( )48طمدوث اًمٗمتـ وضمٝم٤مد أقمٞم٤من اًمًٜمـ ً :مٚمٕمالُم٦م حمٛمد أمحد اعمّمٌ٤مطمل ،دار
اعم٘مٓمؿ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع2008 ،م.
( )49أطمٙم٤مم اًم٘مرآنٕ :محد سمـ قمكم اًمرازي اجلّم٤مص أسمق سمٙمـر ،اًمٜمـ٤مذ  :دار
إطمٞمــ٤مء اًمــؽماث اًمٕمــري  -سمــػموت ،1405 ،حت٘مٞم ـؼ  :حمٛمــد اًمّمــ٤مدق
ىمٛمح٤موي.
( )50طمً٤مم احلرُملم قمغم ُمٜمحر اًمٙمٗمر واعملم (1324هـ)ً :مٚمِمٞمخ اإلُم٤مم أمحد
رو٤م ظم٤من اًم٘م٤مدري ،ـمٌعُ :م١مؾمً٦م اًمروـ٤م ٓهـقر ،سم٤ميمًـت٤من ،اًمٓمٌٕمـ٦م
إومم1427 ،هـ2006م ،سمتح٘مٞمؼ ،حمٛمد أؾمٚمؿ رو٤م اًم٘م٤مدري.
( )51طمٚمٞمــ٦م إوًمٞمــ٤مء وـمٌ٘مــ٤مت إصــٗمٞم٤مءٕ :ي ٟمٕمــٞمؿ أمحــد سمـــ قمٌــد اهلل
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إصٌٝم٤مين ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمري – سمػموت.
( )52شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥مٓ :سمـ طمجر اًمٕمًـ٘مالين ،ـمٌٕمـ٦م دار اًمرؿمـٞمد ،سمحٚمـ٥م
اًمٓمٌٕم٦م إومم 1406
( )53طم٤مؿمٞم٦م اًمٓمحٓم٤موي قمـغم اًمـدر اعمختـ٤مرً :مإلُمـ٤مم اًمٓمحٓمـ٤موي ،اعمٙمتٌـ٦م
اًمٕمرسمٞم٦م ،يمقئتف ،سم٤ميمًت٤من.
(ُ )54مًٜمد اًمٌزار (اًمٌحر اًمزظم٤مر)ٕ:سمق سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمٌـد اخلـ٤مًمؼ
اًمٌزار ،ؾمٜم٦م اًمقٓدة  /215ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة  ،292حت٘مٞمؼ د .حمٗمقظ اًمـرمحـ
زيـ اهلل ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م قمٚمقم اًم٘مرآن ُ ،مٙمتٌ٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ،سمػموت،
ؾمٜم٦م اًمٜمنم 1409هـ.
( )55صحٞمح اسمـ طمٌ٤من سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚمٌ٤من :عمحٛمد سمـ طمٌ٤من سمـ أمحد أسمق طم٤مشمؿ
اًمتٛمٞمٛمل اًمًٌتلُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م– 1414 ،
 ،1993حت٘مٞمؼ  :ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط.
( )56ؾمٜمـ أسمق داودً :مٚمٕمالُمـ٦م ؾمـٚمٞمامن سمــ إؿمـٕم٨م أسمـق داود اًمًجًـت٤مين
إزدي ،دار اًمٗمٙمر ،سمػموت ،حت٘مٞمؼ  :حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد.
( )57ؾمٜمـ اًمدارُمل ً :مٕمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمحـ أسمق حمٛمد اًمدارُمل ،دار اًمٙمتـ٤مب
اًمٕمري – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،1407 ،حت٘مٞمؼ  :ومـقاز أمحـد زُمـرزم ،
ظم٤مًمد اًمًٌع اًمٕمٚمٛمل.
( )58ؾمٜمـ اًمٜمً٤مئل ٕ :محد سمـ ؿمـٕمٞم٥م أسمـق قمٌـد اًمـرمحـ اًمٜمًـ٤مئلُ ،مٙمتـ٥م
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اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م – طمٚم٥م ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،1986 – 1406 ،حت٘مٞمؼ
 :قمٌداًمٗمت٤مح أسمق همدة
( )59ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  :عمحٛمد سمـ قمٞمًك أسمـق قمٞمًـك اًمؽمُمـذي اًمًـٚمٛمل ،دار
إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمري – سمػموت ،حت٘مٞمؼ  :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمرون
( )60ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف :عمحٛمد سمـ يزيـد أسمـق قمٌـداهلل اًم٘مزويٜمـل ،دار اًمٗمٙمـر –
سمػموت ،حت٘مٞمؼ  :حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل.
(ُ )61مًٜمد احلٛمٞمدي ً :مٕمٌداهلل سمـ اًمـزسمػم أسمـق سمٙمـر احلٛمٞمـدي ،اًمٜمـ٤مذ  :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُ ،مٙمتٌ٦م اعمتٜمٌـل  -سمـػموت  ،اًم٘مـ٤مهرة ،حت٘مٞمـؼ  :طمٌٞمـ٥م
اًمرمحـ إقمٔمٛمل.
( )62اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  :إلسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك ـ أمحد اًمزي٤مت ـ طم٤مُمد قمٌد اًم٘م٤مدر ـ
حمٛمد اًمٜمج٤مر ،دار اًمٜمنم  :دار اًمدقمقة ،حت٘مٞمؼ :جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م
( )63جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائدً :مٜمقر اًمديـ قمكم سمـ أي سمٙمر اهلٞمثٛمل ،اًمٜم٤مذ
 :دار اًمٗمٙمر ،سمػموت  1412 -هـ
( )64ؿمٗم٤مء اًمً٘م٤مم قمغم زي٤مرة ظمػم إٟم٤ممً ،مٚمحـ٤مومظ اًمت٘مـل اًمًـٌٙمل ،اعمٓمٌٕمـ٦م
إُمػمي٦م اًمٙمؼمى  -سمقٓق ُ -مٍم اًم٘مًؿ إدي  -قم٤مم ( 1318ه).
( )65ؿمٕم٥م اإليامنً :مٚمٕمالُم٦م أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًـلم اًمٌٞمٝم٘مـل ،دار اًمٙمتـ٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1410 ،هـ حت٘مٞمؼ  :حمٛمد اًمًٕمٞمد سمًٞمقين
زهمٚمقل.
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( )66صحٞمح اًمٌخ٤مري  :عمحٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل ،دار
اسمـ يمثػم ،اًمٞمامُم٦م ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،1987 – 1407 ،حت٘مٞمؼ  :د.
ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م أؾمت٤مذ احلـدي٨م وقمٚمقُمـف ذم يمٚمٞمـ٦م اًمنمـيٕم٦م،ضم٤مُمٕم٦م
دُمِمؼ.
( )67صحٞمح ُمًٚمؿً :مٚمٕمالُمـ٦م ُمًـٚمؿ سمــ احلجـ٤مج أسمـق احلًـلم اًم٘مِمـػمي
اًمٜمٞمً٤مسمقري ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمري ،سمػموت ،حت٘مٞمؼ  :حمٛمد وم١ماد قمٌد
اًمٌ٤مىمل.
( )68هداي٦م اًم٘م٤مري إمم دمقيد يمالم اًمٌ٤مريً،مٕمٌد اًمٗمت٤مح سمـ اًمًٞمد قمجٛمل سمــ
اًمًٞمد اًمٕمًس اعمرصٗمل اعمٍمي اًمِم٤مومٕمل (اعمتقرم 1409 :هـ) ،اًمٜم٤مذ
ُ :مٙمتٌ٦م ـمٞمٌ٦م ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،اًمٓمٌٕم٦م  :اًمث٤مٟمٞم٦م
( )69ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿٓ ،سمـ رضم٥م احلٜمٌغم ،دار اًمٕم٘مٞمدة ،اًم٘م٤مهرةُ ،مٍم.
( )70اجل٤مُمع اًمّمٖمػم رم أطم٤مدي٨م اًمٌِمػم اًمٜمذير ،جلالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمــ
أي سمٙمر اًمًٞمقـمل ،حت٘مٞمؼ  :أسمق ُمريؿ حمٛمد سمـ قمغم ضمٞمالٟمك ،دار اًمتقومٞم٘مٞم٦م
ًمٚمؽماثُ ،مٍم.
( )71ومٞمض اًمٌ٤مريٟٕ ،مقر ؿم٤مه اًمٙمِمٛمػمي ،ديقسمٜمد .اهلٜمد
( )72يمٜمز اًمٕمامل ذم ؾمٜمـ إىمقال وإومٕم٤ملً :مٕمـكم سمــ طمًـ٤مم اًمـديـ اعمت٘مـل
اهلٜمديُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت  1989م
( )73إؿمٌ٤مه واًمٜمٔم٤مئر ذم ىمقاقمد وومروع وم٘مـف اًمِمـ٤مومٕمٞم٦م ،جلـالل اًمـديـ قمٌـد
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اًمرمحـ اًمًٞمقـمل 911هـ ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ً -مٌٜم٤من
( )74شمٗمًػم روح اًمٌٞم٤من،إلؾمامقمٞمؾ طم٘مل سمــ ُمّمـٓمٗمك اإلؾمـت٤مٟمٌقزم احلٜمٗمـل
اخلٚمقيت ،دار اًمٜمنم  /دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرسمك
(ُ )75مًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾٕ :محد سمـ طمٜمٌؾ أسمق قمٌداهلل اًمِمٞمٌ٤مين ،حم٘مؼ :
ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط  -قم٤مدل ُمرؿمد ،وآظمرونُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :
إومم 1421 ،هـ  2001 -م
(ُ )76مًٜمد اًمِمٝم٤مب :عمحٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمــ ضمٕمٗمـر أسمـق قمٌـد اهلل اًم٘مْمـ٤مقمل،
ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،1986 – 1407 ،حت٘مٞمـؼ :
محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل
(ُ )77مًٜمد أي يٕمغمً :مألمحد سمـ قمكم سمـ اعمثٜمك أسمق يٕمغم اعمقصكم اًمتٛمٞمٛمل ،دار
اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث – دُمِمـؼ ،اًمٓمٌٕمـ٦م إومم ،1984 – 1404 ،حت٘مٞمـؼ :
طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد
( )78يمِمػ اًمٔمٜمقن قمــ أؾمـ٤مُمل اًمٙمتـ٥م واًمٗمٜمـقن ،عمّمـٓمٗمك سمــ قمٌـداهلل
اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمل اًمروُمل احلٜمٗمل ،ؾمٜم٦م اًمقٓدة  /1017ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة ،1067
دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم 1992 - 1413
(ُ )79مرىم٤مت اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمـٙم٤مة اعمّمـ٤مسمٞمحً :مٚمٕمالُمـ٦م ُمـال قمـكم اًم٘مـ٤مري،
حت٘مٞمؼ :اًمِمٞمخ مج٤مل قمٞمت٤مسمك ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت.
(ٟ )80مقادر إصقل رم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل :عمحٛمد سمـ قمكم سمـ احلًـ أسمق قمٌـد
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اهلل احلٙمٞمؿ اًمؽمُمـذي ،قمـدد إضمـزاء  ،4 /دار اًمٜمنمـ  /دار اجلٞمـؾ -
سمػموت 1992 -م ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة
( )81ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ـ ُمقاومؼ ًمٚمٛمٓمٌقع ،إلُم٤مم اًمٕمالُم٦م  /شم٤مج اًمديـ
سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙمـ٤مذم اًمًـٌٙمل ،دار اًمٜمنمـ  :هجـر ًمٚمٓمٌ٤مقمـ٦م واًمٜمنمـ
واًمتقزيع 1413 -هـ ،اًمٓمٌٕم٦م  :اًمث٤مٟمٞم٦م
( )82ومتح اًمٌ٤مريٕ،سمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمــ حمٛمـد سمــ أمحـد سمــ طمجـر
اًمٕمً٘مالين (اعمتقرم 852 :هـ) ،اعمح٘مؼ  :قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ سمـ٤مز
وحم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ،رىمؿ يمتٌف وأسمقاسمف وأطم٤مديثف وذيمر أـمراومٝم٤م  :حمٛمد
وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل ،اًمٜم٤مذ  :دار اًمٗمٙمر ،سمػموت.
(ٟ )83مزه٦م اخلقاـمر وهبج٦م اعمً٤مُمع واًمٜمقافمرً :مٚمٛمقًمقي قمٌـد احلـل اًمٜمـدوي
اًمٚمٙمٝمٜمقي ،جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م طمٞمدرآسم٤مد 1387هـ.
(ٟ )84مزه٦م اخلقاـمر وهبج٦م اًمً٤مُمع واًمٜمقافمر  :قمٌد احلل اًمٜمدوي اًمٚمٙمٝمٜمقي،
ـمٞم٥م أيم٤مديٛملُ ،مٚمت٤من1992 ،م.
(ٟ )85مًٞمؿ اًمري٤مض ذم ذح ؿمٗم٤مء اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ،اًمِمٝم٤مب اخلٗم٤مضملُ ،مريمز
أهٚمًٜم٧م سمريم٤مت رو٤م همجرات ،اهلٜمد 1069هـ.
( )86هدي٦م اًمٕم٤مروملم ً :مٚمٕمالُم٦م إؾمامقمٞمؾ سم٤م ؿم٤م اًمٌٖمدادي ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،
سمػموت1411 ،هـ 1992م.
( )87اًمٙمقايمــ٥م اًمــدرارى رم ذح اًمٌخــ٤مرى(صــحٞمح اًمٌخــ٤مرى سمنمــح
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اًمٙمرُم٤مٟمك)ً ،مٚمٕمالُمـ٦م اًمٙمرُمـ٤مٟمك ،دار إطمٞمـ٤مء شمـراث اًمٕمرسمـك ،سمـػموت.
اًمٓمٌٕم٦م إومم 1937هـ.
( )88ذح ومتح اًم٘مديرً :مٙمامل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمـد اًمًـٞمقاد ،ؾمـٜم٦م
اًمقوم٤مة 681هـ ،دار اًمٗمٙمر ،سمػموت.
(ٟ )89مّم٥م اًمراي٦م ٕطم٤مدي٨م اهلداي٦مً :مٕمٌداهلل سمـ يقؾمـػ أسمـق حمٛمـد احلٜمٗمـل
اًمزيٚمٕمل ،حت٘مٞمؼ  :حمٛمد يقؾمػ اًمٌٜمقري ،اًمٜم٤مذ  :دار احلدي٨م ُ -مٍم،
1357هـ.
(ً )90مً٤من اعمٞمزانً :مألمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِمـ٤مومٕمل
اًمٜم٤مذ ُ :م١مؾمً٦م إقمٚمٛمـل ًمٚمٛمٓمٌققمـ٤مت – سمـػموت ،اًمٓمٌٕمـ٦م اًمث٤مًمثـ٦م،
 ،1986 – 1406حت٘مٞمؼ  :دائرة اعمٕمرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م – اهلٜمد.
( )91شمٜمزيف اًمنميٕم٦م اعمرومققم٦مٕ :سمق احلًـ قمغم سمـ حمٛمد سمـ اًمٕمراق اًمٙمٜم٤مين
اعمح٘مؼ  :قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ اًمّمديؼ اًمٖمـامري ،اًمٜمـ٤مذ  :دار اًمٙمتـ٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م  :اًمث٤مٟمٞم٦م .1981
( )92يمت٤مب أصم٤مر :عمحٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞمٌ٤مٟمك ،ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة189/هـ .حت٘مٞمؼ:
أمحد قمٞمًك اعمٕمٍماوى .داراًمًالمُ ،مٍم ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞمـ٦م 1428هــ-
2007م.
( )93اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼً:مزيـ اًمديـ اسمــ ٟمجـٞمؿ احلٜمٗمـل ،ؾمـٜم٦م
اًمقٓدة 926هـ /ؾمٜم٦م اًمقوم٤مة 970هـ ،دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت.
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( )94همٜمٞم٦م اعمًتٛمغم ذح ُمٜمٞم٦م اعمّمغم ،ؾمٝمٞمؾ إيمٞمدُمكٓ ،هقر ،سم٤ميمًت٤من.
( )95همٜمٞم٦م ذوى إطمٙم٤مم رم سمٖمٞم٦م درر إطمٙم٤مم ،دار اًمًٕم٤مدات ،سمػموت.
( )96ومت٤موى ىم٤م ى ظم٤منً :مٚم٘م٤مى ظم٤منُ ،مٓمٌع ُمٜمِمـك ٟمـق ًمٙمِمـقرً ،مٙمٝمٜمـ١م،
اهلٜمد.
(ُ )97مدارج اًمٜمٌقةً :مٚمٛمح٘مؼ قمٌد احلؼ اًمدهٚمقىُ ،مٙمتٌ٦م اًمروقي٦م ،ؾمـٙمٝمر،
سم٤ميمًت٤من.
(ُ )98مًٜمد اًمٗمردوسً :مٚمديٚمٛمك ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت.
( )99ذح اًمّمدور سمنمح طم٤مل اعمقشمك واًم٘مٌقر :جلالل اًمـديـ قمٌـد اًمـرمحـ
اًمًٞمقـمل ،ؾمٜم٦م اًمقٓدة 849هـ /ؾمٜم٦م اًمقومـ٤مة 911هــ ،حت٘مٞمـؼ :قمٌـد
اعمجٞمد ـمٕمٛم٦م طمٚمٌل ،اًمٜم٤مذ :دار اعمٕمروم٦مً ،مٌٜم٤من ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم 1417هـ -
1996م.
( )100دائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائعً :مٕمالء اًمـديـ اًمٙم٤مؾمـ٤مين ،ؾمـٜم٦م اًمقومـ٤مة
587هـ ،.دار اًمٙمت٤مب اًمٕمري ،سمػموت ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم 1982م.
( )101احلدي٘م٦م اًمٜمدي٦م ذح اًمٓمري٘م٦م اعمحٛمدي٦مً :مٚمٕمالُم٦م قمٌد اًمٖمٜمـك اًمٜم٤مسمٚمًـك،
ُمٙمتٌ٦م اًمٜمقري٦م اًمروقي٦م ،ومٞمّمؾ آسم٤مد ،سم٤ميمًت٤من.
( )102ضمذب اًم٘مٚمقبُ ،مٓمٌع ٟمق ًمٙمِمقرً ،مٙمٝمٜم١م ،اهلٜمد.
( )103اعمٞمحط اًمؼمه٤مين :عمحٛمقد سمـ أمحد سمـ اًمّمدر اًمِمـٝمٞمد اًمٜمجـ٤مري سمرهـ٤من
اًمديـ ُم٤مزه ،اًمٜم٤مذ  :دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمري ،سمػموت.
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( )104ـمري٘م٦م اعمحٛمدي٦مُ ،مٓمٌع هٜمدو سمريس ،دهغم ،اهلٜمد.
( )105شم٤مريخ سمٖمداد :أمحد سمـ قمكم أسمـق سمٙمـر اخلٓمٞمـ٥م اًمٌٖمـدادي ،اًمٜمـ٤مذ  :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م – سمػموت
( )105اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل :قمٌداهلل سمـ قمدي سمـ قمٌداهلل سمـ حمٛمد أسمق أمحد
اجلرضم٤مين ،حت٘مٞمؼ  :حيٞمك خمت٤مر همزاوي ،دار اًمٗمٙمـر – سمـػموت ،اًمٓمٌٕمـ٦م
اًمث٤مًمث٦م.1988 – 1409 ،
( )106شم٘مقي٦م اإليامنٓ :ؾمامقمٞمؾ اًمدهٚمقىُ ،مٓمٌع قمٚمٞمٛمكٓ ،هقر ،سم٤ميمًت٤من.
( )107شمذيمرة اعمقشمك (سم٤مًمٚمٖم٦م إردي٦م)ً :مٚم٘مـ٤مى صمٜمـ٤مء اهللٟ ،مـقرى يمتـ٥م ظم٤مٟمـف،
اؾمالم گٜم٩مٓ ،هقر ،سم٤ميمًت٤من.
( )108شمٌلم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼً:مٗمخر اًمـديـ قمـثامن سمــ قمـكم اًمزيٚمٕمـل
احلٜمٗمل ،.اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،اًم٘م٤مهرة ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم 1313هـ.
( )109طم٤مؿمٞم٦م "اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م"ٟ ،مقراٟمك يمت٥م ظم٤مٟمف ،سمٞمِم٤مور ،سم٤ميمًت٤من.
( )110ومت٤موى اخلػمي٦م ،خلػم اًمديـ اًمرُمغم ،داراعمٕمروم٦م ،سمػموت.
( )111اًمٕم٘مقد اًمدري٦مٟ ،مقراٟمك يمت٥م ظم٤مٟمف ،سمٞمِم٤مور ،سم٤ميمًت٤من.
( )112اهلداي٦مً :مٚمٛمرهمٞم٤مٟمك ،اعمٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،يمراشمِمك ،سم٤ميمًت٤من.
( )113اًمٗمت٤موى اًم٘مٜمٞم٦م :اعمٙمتٌ٦م اعمِمتٝمرة اعمٝم٤مٟمٜمدي٦م ،يمٚمٙمت٤م ،اهلٜمد.
( )114اعمّمٌ٤مح اعمٜمػمٕ :محد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمل اعم٘مري ،دراؾم٦م و حت٘مٞمـؼ
:يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد ،اًمٜم٤مذ :اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م.
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اًمـرزاق
حمٛمـد سمــ قمٌـد
ّ
عمحٛمد سمـ ّ
( )115شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقسّ :
اًمزسمٞمدي .حت٘مٞمؼ :جمٛمققمـ٦م ُمــ
احلًٞمٜمل،أسمق اًمٗمٞمض ،اعمٚم ّ٘م٥م سمٛمرشم٣مَّ ،
اعمح٘م٘ملم ،اًمٜم٤مذ :دار اهلداي٦م.قمدد إضمزاء .40 /
(ُ )116مقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽُ :م٤مًمؽ سمـ أٟمس أسمق قمٌداهلل إصٌحل
اًمٜم٤مذ  :دار اًم٘مٚمؿ  -دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م  :إومم  1413هـ  1991 -م
حت٘مٞمؼ  :د .شم٘مل اًمديـ اًمٜمدوي أؾمت٤مذ احلدي٨م اًمنميػ سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م
اعمتحدة.
( )117اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦مٕ :يمٛمؾ اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد اًمٌ٤مسمريت .ت
786هـ .قمٚمؼ قمٚمٞمف وظمرج أطم٤مديثف :قمٌـد اًمـرازق هم٤مًمـ٥م اعمٝمـدي ،دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموتً ،مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ؾمٜم٦م اًمٓمٌع1424 :هـ /
2003م.
( )118أطمٙم٤مم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ :أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ قمٌد اعمٚمؽ
سمـ ؾمٚمٛم٦م إزدي احلجـري اعمٍمـي اعمٕمـروف سم٤مًمٓمحـ٤موي (اعمتـقرم :
321هـ .حت٘مٞمؼ  :اًمديمتقر ؾمٕمد اًمديـ أوٟم٤مل ،اًمٜم٤مذ ُ :مريمـز اًمٌحـقث
اإلؾمالُمٞم٦م اًمت٤مسمع ًمقىمػ اًمدي٤مٟم٦م اًمؽميمل ،اؾمت٤مٟمٌقل ،اًمٓمٌٕم٦م  :إومم.
( )119اًمًػم اًمٙمٌػمً :مٚمِمٞمٌ٤مٟمك
(ُ )120مٖمٜمل اًمٚمٌٞم٥م قمـ يمت٥م إقم٤مري٥م :مج٤مل اًمـديـ أسمـق حمٛمـد قمٌـداهلل سمــ
يقؾمػ سمـ هِم٤مم إٟمّمـ٤مري ،حت٘مٞمـؼ  :دُ.مـ٤مزن اعمٌـ٤مرك وحمٛمـد قمـكم
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محداهلل،اًمٜم٤مذ  :دار اًمٗمٙمر  -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مدؾم٦م1985 ،
( )121اًمدر اعمٜمثقر :قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمٙمامل ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل
اًمٜم٤مذ  :دار اًمٗمٙمر  -سمػموت1993 ،م.
( )122قم٘مقد اجلقاهر اعمٜمٞمٗم٦مرم أدًم٦م ُمذه٥م اإلُم٤مم أسمـك احلٜمٞمٗمـ٦مً :مٚمًـٞمد حمٛمـد
ُمرشم٣م اًمزسمٞمدي ،اعمٓمٌٕمـ٦م اًمقـمٜمٞمـ٦م ،سمثٖمـر ؾمـٙمٜمدري٦م ،ؾمـٜم٦م1292/م.
اًمٓمٌٕم٦م إومم.
(ِ )123ضمــداعمٛمت٤مر قمــغم رداعمُحتــ٤مرً :مإلُمــ٤مم أمحــد روــ٤م ظمــ٤من اًم٘مــ٤مدرى
احلٜمٗمك(ت1340هـ) ،حت٘مٞمؼ :أؾمٚمؿ رو٤م اًم٘مـ٤مدرى ،دار أهـؾ اًمًـٜم٦م،
يمراشمِمك ،سم٤ميمًت٤من.
( )124إزاًم٦م اخلٗم٤مءقمـ ظمالوم٦م اخلٚمٗم٤مءً :مٚمٛمحدث هٜمد ؿم٤مه وزم اهلل دهٚمقي رمحف
اهلل ،شمّمحٞمح و ُمراضمٕمف  :ؾمٞمد مج٤مل اًمديـ هروي.
(ُ )125مٕمجؿ اعم١مًمٗملم ً :مٕمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦م دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمري ،سمػموت
( )126حتٗم٦م اصمٜم٤م قمنمي٦م :فعبد افعزيز افدهؾقي ،شفقؾ اـقدمل ٓهقر ،باـستان

( )127ذح اًمزرىم٤مين قمغم اعمقاه٥م اًمٚمدٟمٞم٦م ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٞمٛمـ٦م سمـػموت ـمٌٕمـ٦م
1417هـ1997 /م –
(ٟ )128مًٞمؿ اًمري٤مضً :مِمـٝم٤مب اًمـديـ اخلٗمـ٤مضمل ،سمريمـ٤مت روـ٤م ومـقر سمٜمـدر،
همجرات ،اهلٜمد.
( )129ذح اًمِمٗم٤مءً ،مٚمٛمال قمغم اًم٘م٤مرى .سمريم٤مت روـ٤م ومـقر سمٜمـدر ،همجـرات،
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اهلٜمد.
( )130اهل٤مد اًمٙم٤مف ذم طمٙمؿ اًمْمٕم٤مفً :مإلُم٤مم أمحد رو٤م ظم٤من اًم٘م٤مدری ،شمٕمري٥م
وشمٕمٚمٞمؼ :أظمؽم رو٤مظم٤من اًم٘مـ٤مدری إزهـری۔ ،دار احلـ٤موي ،سمـػموت،
ًمٌٜم٤من.
(ُ )131مً٤مًمؽ احلٜمٗم٤مء ًمإلُمـ٤مم اًمًـٞمقـمل ،ـمٌٕمـ٦م :سمريمـ٤مت روـ٤م ومـقر سمٜمـدر،
همجرات ،اهلٜمد
( )132احل٤موي ًمٚمٗمت٤موي ًمٚمًٞمقـمل ،داراًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت
( )133ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر
( )134اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمــ ُمٜمٞمـع اًمٌٍمـي (شمــ،)230
شم٘مديؿ اًمديمتقر إطمً٤من قمٌ٤مس ،دار ص٤مر ،سمػموت
( )135إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة :احل٤مومظ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد سمــ أمحـد
احلٜمٌكم اعم٘مدد اعمِمٝمقر سم٤مًمْمٞم٤مء اعم٘مدد ،دار اًمٜمنمـ ُ :مٙمتٌـ٦م اًمٜمٝمْمـ٦م
احلديث٦م ،.ؾمٜم٦م اًمٜمنم  1410 :اًمٓمٌٕم٦م إومم .اعمح٘مؼ  :قمٌـد اعمٚمـؽ سمــ
قمٌد اهلل سمـ دهٞمش.
( )136إدب اعمٗمرد :حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل ،اًمٜمـ٤مذ :
دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمـالُمٞم٦م – سمـػموت ،اًمٓمٌٕمـ٦م اًمث٤مًمثـ٦م،1989 – 1409 ،
حت٘مٞمؼ  :حمٛمد وم١ماد قمٌداًمٌ٤مىمل.
( )137طم٤مؿمـــٞم٦م اًمٓمحٓمـــ٤موي قمـــغم اًمـــدراعمخت٤مرً :مٚمٕمالُمـــ٦م اًمٓمحٓمـــ٤موى،
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اعمٍمى1231(.هـ) يمقئتف ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمرسمٞم٦م.
( )138ىمّمص آٟمٌٞم٤مء ٓ :سمـ يمثػم ( 774 - 701هـ) حت٘مٞمـؼُ :مّمـٓمٗمك قمٌـد
اًمقاطمدُ ،مٓمٌٕم٦م دار اًمت٠مًمٞمػ ،سمٛمٍم.
( )138شمٗمًػم اًمٓمؼمي ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن ً :مٚمٓمـؼمى ،دار اسمــ طمـزم
ودار إقمالمً ،مٌٜم٤من و إردن.
(ُ )139م٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالحٓ :سمـ اًمّمالح ،اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٍمي٦م۔ سمػموت۔
( )140اًمت٘مري٥م واًمتٞمًػم عمٕمروم٦م ؾمٜمـ اًمٌِمػم اًمٜمـذير ذم أصـقل احلـدي٨م :اسمــ
ذف اًمٜمقوي ،حت٘مٞمؼ قمٌداهلل قمٛمراًمٌ٤مرودي ،دار اًمٌ٤مروديً ،مٌٜم٤من.
( )141شمــدري٥م اًمــراويً :مٚمًــٞمقـمل ،دار اًمٙمتــ٥م احلديثــ٦م ،اًمٓمٌٕمــ٦م اًمث٤مٟمٞمــ٦م،
1385هـ1966 /م
( )142شمٗمًػماًمٌحر اعمحٞمطً ،مإلُم٤مم حمٛمد سمـ يقؾمػ قمكم إٟمدًمز اعمٕمروف سم٠مي
طمٞم٤من ،سمدون حت٘مٞمؼ ،ـمٌٕم٦م ُمّمقرى ًمدى دار إطمٞم٤مء شمراث اًمٕمريً ،مٌٜم٤من
( )143شمٗمًػم اًمٙمِم٤مفً :مٚمٛمحٛمقد سمـ قمٛمرو سمــ أمحـد ،اًمزخمنمـي ضمـ٤مر اهلل،
حت٘مٞمؼ قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي ،دار إطمٞم٤مء شمراث اًمٕمريً ،مٌٜم٤من.
ِ
اًمِمٞمخ
( )144اعمٗمٝمؿ عم٤م أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمًٚمؿ ٕ :سمق اًمٕمٌَّ٤مس أمحَدُ سم ُـ
ص ُقم َٛم َر ِ
اعمرطمق ِم اًمٗم٘مٞم ِف أي َطم ْٗم ٍ
إسمراهٞمؿ احل٤مومظ ،إٟمّم٤مري اًم٘مرـمٌل.
سمـ
َ
( )145ظمالص٦م اًمٗمت٤موىُ ،مٙمتٌ٦م طمٌٞمٌٞم٦م ،يمقئتف ،سم٤ميمًت٤من.
( )146اًمٕمٓم٤مي٦م اًم٘مـدير رم طمٙمـؿ اًمتّمـقير ،اعمٜمدرضمـ٦م رم" اًمٕمٓم٤ميـ٦م اًمٜمٌقيـ٦م رم
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اًمٗمت٤موى اًمروقي٦م" ًمإلُم٤مم أمحـد روـ٤م ظمـ٤من اًم٘مـ٤مدرى احلٜمٗمـك ،روـ٤م
وم٤مؤٟمديِمـ ،سم٤ميمًت٤من.
( )147اًمٙم٤مرم ذح اًمقارم
( )148طم٤مؿمٞم٦م اًمًٕمدى ضمٚمٌك قمغم اًمٕمٜم٤مي٦م :جلٚمٌك(945هــ) دار اطمٞمـ٤مء شمـراث
اًمٕمرسمك ،سمػموت
( )149اًمتٕمٚمٞمؼ اعمجغم يمام رم ُمٜمٞم٦م اعمّمغم قمغم ه٤مُمش ُمٜمٞم٦م اعمّمغمُ ،مٙمتٌ٦م ىم٤مدريـ٦م،
ٓهقر ،سم٤ميمًت٤من.
( )150اًمدرر احلٙم٤مم ذح همرر إطمٙم٤ممُ :مال ظمنُ ،مـػم حمٛمـد يمتـ٥م ظم٤مٟمـف،
يمراشمِمك.
( )151طم٤مؿمٞم٦م اًمدر قمغم اًمٖمررً :مٚمخ٤مدُمكُ ،مٓمٌٕم٦م قمثامٟمٞمـ٦م ،طمٞمـدر آسمـ٤مد ،ديمــ،
اهلٜمد.
(ُ )152مٜمح٦م اخل٤مًمؼ قمغم سمحر اًمرائؼٓ :سمـ قم٤مسمديـ اًمِم٤مُمك( ،)1252اي٩م ايـؿ
ؾمٕمٞمد يمٛمٌٜمك ،يمراشمِمك.
( )153ضم٤مُمع اًمرُمقزً :مٚم ُ٘م ُٝم ًْت٤مٟمك(962هُ ،)،مٙمتٌ٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،ايران.
(ُ )154مًٚمؿ اًمثٌقت :عمح٥م اهلل اًمٌٝم٤مريُ ،مٓمٌع أٟمّم٤مرى ،دهغم ،اهلٜمد.
( )155هتذي٥م اًمتٝمذي٥م :أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل
اًمٜم٤مذ  :دار اًمٗمٙمر – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.1984 – 1404 ،
( )156هتذي٥م اًمٙمامل :يقؾمػ سمـ قمٌداًمرمحـ أسمق احلج٤مج اعمزي
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( ،)742 - 654اعمح٘مؼ  :د .سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف ،اًمتّمحٞمح  :أ .قمٞمـد ومٝمٛمـل،
اًمٜم٤مذ ُ :م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م – سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م  :إومم.1980 – 1400 ،
( )157ذح اًمٓمٞمٌك قمغم اعمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمحً :مٚمٕمالُم٦م ذف اًمديـ سمـ احلًلم سمـ
قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمٓمٞمٌك(ت473هـ)ُ ،مٙمتٌ٦م ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًمٌ٤مزُ ،مٙمـ٦م
اعمٙمرُم٦م ،اًمري٤مض.
( )158اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م :إلؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر أسمق اًمٗمداء ،اًمٜم٤مذ :
ُمٙمتٌ٦م اعمٕم٤مرف – سمػموت
( )159اإلص٤مسم٦م ذم اٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦مٕ :محد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين
اًمِم٤مومٕمل ،حت٘مٞمؼ  :قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي ،اًمٜم٤مذ  :دار اجلٞمؾ – سمـػموت،
اًمٓمٌٕم٦م إومم.1412 ،
( )160اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ
قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمري ،حت٘مٞمؼ ُ :مّمٓمٗمك سمـ أمحد اًمٕمٚمقي ،حمٛمد قمٌد اًمٙمٌـػم
اًمٌٙمــري ،اًمٜمــ٤مذ  :وزارة قمٛمــقم إوىمــ٤مف واًمِمــ١مون اإلؾمــالُمٞم٦م -
اعمٖمرب.1387 ،
(ُ )161مٞمزان آقمتدالً :مٚمذهٌل ،دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم سمػموت – ًمٌٜم٤من
( )162شمذيمرة احلٗم٤مظً :مٚمذهٌل
( )163اإلضم٤مزات اعمتٞمٜم٦م ًمٕمٚمامء سمٙم٦م واعمديٜم٦م :اإلُم٤مم أمحد رو٤م ،اًمٜم٤مذُ :م١مؾمً٦م
اًمرو٤مٓ ،هقر ،سم٤ميمًت٤من ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ،ؾمٜم٦م2003/م.
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اجلض ٤ايجاْ٢
َٔ نٔتَا ُ ايؼُشٚطٔ
بَا

شََ ٔ١عَ أ ٢ٌِٖٜايٞشَشِ ٔ،
ايؼٗشُٚطٔ ؾٔ ٞايٞذَٔٗادٔ َٚايُُٞصَايَ ٜ
َٚنٔتَاَب ٔ١ايؼٗشُٚطٔ.
إىل
ِ
ى إَ ك َْص ِ
ور]اظمَـَوومِ ِ
وب َمـَوومِ ِ
ى[
ىم َت ُ
ون ا ْيم َؽ ْع َب ِي
َزموب ُزمـْ َق ُ
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