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 الناشركلمة 

حممد و آله الطاهرين الذين أذهب اهلل عنهم  اهلل عىل احلمد هلل رب العاملني و صىل

 الرجس و طّهرهم تطهريا

هوو مون اصوصوول اصساسووة و  9عرش إمامًا من آل بوت الرسوول ىاالعتقاد بإمامة اثن

مون كتواب اهلل الكوريم و السونّة املتوواترة  ىاهلاّمة يف عقودة الشوعة، و هذا االعتقاد مسوتوح

. و قد قامت املؤىة املحرتمة السّودة موسون البوّزاز باسوتارا  9املنقولة عن ىبّي الرمحة حمّمد

نة و تناولتها بالبحث و التحلول و أثبتوت  ىهذا املوضوع من املصادر املعتربة لدأدّلة  اهل السُّ

 عقودة الشوعة اإلماموة، كام أجابت عن الشبهات التي طورحت حوهلا. داللتها عىل

 خلدمة يوّفقها أن القدير العلّ  اهلل منراجني  املؤّلفة للسّودة اجلزيل بالشكر النارشو يتقّدم 

 احلّق املبني.إلی  و أن يكون هذا اصثر اجللول ىرباسًا هيدي :البوت أهل مدرسة
 

 إّنه ويل التوفيق



 

 



 

 

 

 

 

 

 املؤلف مةمقد

طل    ب تتاـثّ    يفيوىسرتش دك وىس تهد ةاـظلم  كب  نن ضلمرىستج وهم اـلّ  ىحمدك

كب ن  دحمّم  اـبػ رنت خيوهتد نتوّ وىب دىتوّ ر سي اـنذراـبشطل   وىسلم وىصظ موادستق اـرصاط

 األصهتر. عبوّ  اـطعتنوآـه اد طبد اهلل وطذ

ىفسهت طذ اـستحة ن ن تطرح ننذ زنن صويل، كبدأت وبهتت اـعقتئدية ة صرح اـّش ّن ؾضوّ إ

خمتلفة، تترة تكون سوتسوة وتترة ىتشئة نن اـّتعصبتت ألؼراض ِؾبل ادختـفع دذهب اـتشوع 

فود اـعموم ن ن وال تنوّسعة  ، وـكنهت تكون أحوتىتً جوكبة طلوهت ؿثرةألا، وؼر ذـک اـدينوة و

 طن وان ه ت كب ذؿرونًـف  ؿتف اال حتتوي طذ اـنّص و  ن ن اـكت ب، وؾ د  أحوتىتً اـقّراء، و

ننظم ة ن ن اـرواي تت اغ جمموط ة  ةكبحتج  كبيىن ت شعرتـذـ   ؛تتم اـصفحترؾأادصتدر و

وادس تئل االفؽو ة  واي وعدا ح و  كبع   نن ؿتب أهل اـس نّةادصتدر ادختلفة  اـواردة يف

س فنوة، واـت ي حتت وي ط ذ ىص و  أحتدي ث وأؾ وا  اـّرس و  اإلاـف ر  ادطروحة كبع 

 ،تفتس ر، وؿذـ  اآليتت ادذؿورة يف اـقرآن اـكريم ونت ي دور حوا ت يف ؿت ب اـ9ماألؿر

 .جتىب تل  األحتديثإـ   ستدال  هبتواـتي ىستطوع اال

د وستفأل ةوادخترص ةفادكثّ  ةاهلل كبكتتكبة هذه ادجموطإـ   ةرىت اـفقأواذا اـسبب تقدنت 

يستفود ننهت إخواىن ت اـب تحثون ط ن اققوق ة وأ  حتب ن أأرجو نن ثم  و والً أكبنفيس  ننهت

 اـبحوث واـدراستت.



   

 

ؾ در  ةهل اـسنّأتت نن ؿتب يث واـروايحتدذؿر نصتدر هذه األأألن  ةت جتهدوـقد سع

ع وس تطيحّت    تفق طلوه ؿل نن اـف ريقع،استفتدة ممّت اليف ا ، وؿرست ؿل جهوديادستطتع

نن نصتدرهم  ام ستدّ  ين ، أتنخاـّش  :توهل اـبأ وهو نذهب ،اققادذهب إـ   ياـداط

أّن اطتقتدىت يلتقي نعه م يف ؿث ر ن ن اـرواي تت يعلموا وـكي  ؾرب ام ـلقبو أكون ي يـك

ة ه تطمئن ؾلوهبم كبينّ وؿذـ  ـكي  ـّ ركبن ت واح د  ي نش رتؿة كبونن ت وكبو نهم ألنّ نت ـدينت نن أد

 .واحد وسنتنت واحدة 9ت واحد وىبّونتتكبنديننت واحد وؿتو

در ادس تطتع و حس ب ن ت ؾ  ةه ل اـس نّأل ّيةاألوـو ذؿر ادصتدر حسب ؿذـ  حتوـت

ـّ نن ثم ـعدم وجود كبع  األ ووادستىود  كبتـصحتح ةنبتدئ تستدطي اقتجة اـص حتح،  يف ةد

ادنق و  ط ن ق و  اـطل    كب ذـ  ة، نعتم دنن حو ث االيو ة ىاألخرر ادصتدستخدنت ا

، قرا  اسامرييلو أل هىرو لرر أخرر  كر  أكثرر الصحوح نوما تركت م...  :ؾت  حوث، ياـبختر

مرنه  ذاا  صحوح يلنده جلمع يف الباب الراحد حديث مجايلٍة من الصحابة، ولذكر طريق كر  واحردٍ 

 مراذّلا  الكتاب هذا يف أدخلت ما ألؾت  أّىهنت ىقل طنه وؿذـ   .صحت، فوصري كتابًا كبريًا جداً 

كبنق ل طن وان كبع   أيض ًت ؾم ت  دؾ و .الكتراب يطرر  ّل وح حتىالصح تركت من و ،صحا 

 .يف ااتنش ىادصتدر األخر

يف هذا اـبحث هو طرض اـنّصو  ؿام هي يف نصتدرهت، ـكي يس تطوع  يف اـرئوسإّن هد

ننهت ويتع ّر  ط ذ اقق تئق كبعو دًا ط ن اـنق ل، ويطم ئن ي مر  اـقترئ ادحرتم أن يستفود

ىت يف اـقرآن اـكريم وسنّة اـنّب ّي هو ؾرين دت جتءطتقتد ااإلىستن ادسلم ادعتقد كبيّن نت طنده نن 

، األحتديث ادنقوـ ة ط نهم، طن صريق :كبوته اـّطوبع اـطتهرينونن كبعده أهل 9ادصطفى

رورة ـتبو ع كبع   ادطتـ ب  ع اـض يف نواي إاّل    يف اـكتتكبةيب االتسلوأاذا مل أستخدم 

ستخراج ادضتنع نن اـنّصو ، وؿ ذـ  مل أذؿ ر عو ع اـنّص و  اـ واردة يف ادص تدر او
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ننهت، كبام ضننت أىه يكفي ـلدخو  يف األكبح تث اـعقتئدي ة، وأت رك  ؿتفوت كببع   ا ادختلفة و

ات طش  رمك ن أن تبل   ية اـنّص و  واـت ي حّب اـّتعمق يف هذه األنور نراجع ة كبقّو أدن 

 ممت ذؿرت يف هذا اـكتتب.ؿثر أأو األيعت  

ق ن ن اهلل و كبتوؽ مّ ت  يواـ ذ ىادعن   يفراـكب  وـك ن اقجم ل يفوهداء هذا اـقلٌكب متقدّ أ

 أه ل كبوت هو 9ؿ رماـرس و  األإـ    ةواـطهتر ةت اـعصموكبهل أؽتيتت إو تعتغسبحتىه و

تىت وجيعلنت كب ه ُخطيسّدد كبه ة ـنت وأن جيعله ذخرأن  تعتغ نن اهلل جوةرا ،:نيتهر اـطّ عبواـطّ 

 .ضتأي ّي واـد كبهكرم ين وأنن اـدطتة اغ صتطته، 

اـقّراء اـكرام طذرًا، وأرجوا أن يستحموين طذ وجود األخطتء ادحتملة يف ه ذا وح مأست و

 .اـكتتب

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

اًمّديـ اإلؾمفُمل هق اًمّديـ اإلهلل اًمٙم٤مُمؾ اًمذي حيتقي قموغم يموؾ ُمو٤م حيت٤مضموف اإلٟمًو٤من ذم 

َِْد اهللِ اْلِ )يمام ضم٤مء ذم أي٦م اعم٤ٌمريم٦م:  اًمّديـ اعم٘مٌقل قمٜمد اهلل هق طمٞم٤مشمف، و ََ ِغ ي ، (ْشم ُ إِنَّ ادلِّ
اموّي٦م ًّ ظمو٤مشمؿ  9اًمتل ٟمزل هب٤م ضمؼمئٞمؾ إُملم قموغم ٟمٌّٞمٜمو٤م حمٛمود و اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هق اًمّرؾم٤مًم٦م اًم

ـ ُموشّم٤ٌمع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واإليامن سمٙمؾ ُمو٤م ضمو٤مء ومٞموف وطموّذرٟم٤م اقمٚمٞمٜم٤م  إٟمٌٞم٤مء، وىمد ومرض اهلل

ُِٔنَ )اًمٙمٗمر سمف وسمٌٕمْمف يمام ضم٤مء ذم أي٦م اعم٤ٌمريم٦م:  ٌِ َفُجْؤ
َ
اب بِاَبْػٍض  َوثَْلُفاُرونَ  اىِْهَجابِ   بَِبْػِض  أ ٍَ  َف

َْ  َجَزاءُ  ًْ  َذلَِم  َحْفَػُو  ٌَ ُِْل ََيبةِ  ِف  ِخْزيٌ  إِّلَّ  ٌِ
ْ
ْجَيب اْل ْٔ َ  ادلُّ ةِ  َويَ ٌَ َشدِّ  إَِل  يَُردُّونَ  اىِْلَيب

َ
اب اىَْػَذاِ   أ ٌَ  اهللُ  َو

ب بَِؾبـِوٍ  ٍَّ ئُنَ  َخ ٍَ   .(َتْػ
٤مء اعمجتٛمع سمٕمْمٝمؿ ُمع سمٕمض ُمـ ٟم٤مطمٞمو٦م، اسمٜمسمٛمث٤مسم٦م طمٚم٘م٦م اًمقصؾ سملم هق وهذا اًمّديـ اًمذي 

٤م أطموده ،قمغم أصقل وىمقاقمد وصمٞم٘م٦مَوسملم اخل٤مًمؼ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى، يٜمٌٖمل أن يٙمقن ىم٤مئامً وسمٞمٜمٝمؿ 

 اإلُم٤مُم٦م.

حتتؾ ُمٙم٤مٟمو٦م ه٤مُّمو٦م ضمودا ، :ظمص إُم٤مُم٦م إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧موسم٤مٕ ٤مإلُم٤مُم٦موم

ـّ ذم اعم٘م٤مسمؾ ٞمقمٜمد اًمِم : ی٦م إظمورٞماًمٗمر  اإلؾمفُم قمٜمدٟمراه٤م حتتؾ ٟمٗمس شمٚمؽ اعمٙم٤مٟم٦م ٓ ٕم٦م، وًمٙم

ٕمت٘مدون سم٤مإلُم٤مُم٦م ين قاإلُم٤مُم٦م، وم٤معمًٚمٛمذم أصؾ قمت٘م٤مد اعمًٚمٛملم اظمتف  اذم ذًمؽ هق واًم٥ًٌم 

أيٞمتٝمو٤م ذم احلٞمو٤مة ٜمٌٕم٨م ُمـ ُمٙم٤مٟمتٝمو٤م ويقمت٘م٤مد ظم٤مص هب٤م هق إم٦م ٞمقمت٘م٤مد اًمِماسمِمٙمؾ قم٤مم وًمٙمـ 

أهوّؿ هول  ٕم٦م، وٞمقمٜمد اًمِّم  اًمٌنمي٦م ُمـ اٞمع ضمقاٟمٌٝم٤م، وهلذا أصٌح٧م أصًف ُمـ أصقل اعمذه٥م

 ٌوعٌ هول شمواإلُم٤مُمو٦م اًمتول شمو١مُمـ هبو٤م اًمِّموٞمٕم٦م،  قمـ سم٤مىمل اًمٗمر  اإلؾمفُمٞم٦م. اًمِّمٞمٕم٦م يٛمّٞمزأصؾ 
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٤مطمودًا يم٤من قم٤مروم٤م هب٤م وًمٙمـ ضمُمـ  ، واًمٙمريؿ وُمٌدؤه٤م اًم٘مرآن :وإئّٛم٦م اعمٕمّمقُملم 9ًمٚمٜمٌّّل 

اًم٘مرآن، وٟمتٞمج٦م قمٛمٚمف أٟمف يورّد امم  ومٝمق ٓ ي١مُمـ سمٌٕمضُم٘مٍمًا ٓ ىم٤مسًا ٓ ي١مُمـ هب٤م هل٤م أو يم٤من 

 اعمذيمقرة آٟمٗم٤ًم. اًم٘مرآن ذم أي٦م أؿمّد اًمٕمذاب سمتٕمٌػم

 اإلمامْ ًاخلالفْ بنيالفزق 

رئ٤مؾم٦م قم٤مُّم٦م ذم أُمقر احلٞم٤مة اًمّديٜمّٞم٦م واًمدٟمٞمقّي٦م ًمِمخص ُموـ إؿموخ٤مص ٟمٞم٤مسمو٦م اإلُم٤مُم٦م هل: 

ؾمتٛمرار ًمقفم٤مئػ اًمٜمٌّّقة سم٠من يٙمقن ًمإلُم٤مم يمّؾ ُمو٤م يمو٤من اهل  ، وسم٠مُمر ُمـ اهلل 9قمـ اًمرؾمقل

ّٓ  ّمٗم٤متُمـ اعمٜم٤مزل واحل٤مٓت واًم 9ًمٚمرؾمقل ؾموؿ : اهوذا اعمٜمّمو٥م يٓمٚموؼ قمٚمٞموف اًمٜمٌّوّقة، وإ

ُم٤مُم٦م اًمٙمؼمىاإل  ًقمـ  ًمف متٞمٞمزاُم٤مُم٦م اًمّمٖمرىاإل  ُّم٤مُمو٦م إ٤مس ذم اًمٜمّو اًمتل هل وفمٞمٗم٦م ُموـ يو١مم

 . اًمّمفة

ىمٌٚمف، ومٝمق يمو٤مئـ سمودل هموػمه ٙمقن ي يضم٤مٟم٥م اًمِمخص اًمذًتخٚمػ ُمـ : هق ُمـ يُ واخلٚمٞمٗم٦م

سم٤مقمتٌو٤مر يموقن  يْمو٤مً أُمو٤مم قموغم اإل اخلٚمٞمٗمو٦مٗموظ ـمٚمؼ ًمأُ ًمذا  ،ًمٞم٘مقم سم٤مُٓمر ُم٘م٤مُمف ويًد ُمًده

اًمّمٖمرى اإلُم٤مُم٦م  وهلذا شمّمٌح، ىُم٤مُم٦م اًمٙمؼمذم ُمٜمّم٥م اإل 9قمٔمؿإ ٌل  ظمٚمػ اًمٜمَّ اخلٚمٞمٗم٦م ىمد

 ف.٦م ذم ؾمٚمٓمتُمـ اعمٝم٤مم آؾم٤مؾمٞمّ 

ّن ُم١ًموًمٞم٦م اإلُم٤مم هل اًم٘مٞم٤مدة واعمرضمٕمّٞمو٦م اًمّديٜمّٞمو٦م واًمٕمٚمٛمّٞمو٦م ًمٚمٜمّو٤مس وهدايو٦م إوُمـ طمٞم٨م 

ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وأّن شمٌٞملم وشمٗمًػم اًمٙمتو٤مب اًمٙموريؿ واًمًوٜم٦ّم  ةاًمًٕم٤مد اعمجتٛمع ًمٚمقصقل امم

اعم١ًموًمٞم٤مت اًمتل شم٘مع قمغم قم٤مشمؼ اإلُم٤مم، ًموذا شمّموٌح ُمـ اًمٜمٌّقّي٦م اًمنميٗم٦م وإطمٙم٤مم اإلهلّٞم٦م هل 

 .خمتٚمٗم٦ًم قمـ اخلفوم٦م وشمٗمقىمٝم٤م رشم٦ٌمً اإلُم٤مُم٦م 

 عتقاد أهل السّهْ باإلمامْا

يٕمت٘مودون  ٝمؿزقم٤مُم٦م قم٤مُم٦م ًمٚمٛمجتٛمع، وًمٙمٜمّ لأّن اإلُم٤مُم٦م هٕم٦م ذم ٞمأهؾ اًمًٜم٦ّم ُمع اًمِّم  كيِمؽم

أّن هذه اًمزقم٤مُم٦م ختتص سم٤مُٕمقر اًمدٟمٞمقي٦م وم٘مط ٓ اًمّديٜمٞم٦م، وسمذًمؽ شمّمٌح قمٜمدهؿ ومرع ُمـ وموروع 

مل يٕمولّم ظمٚمٞمٗمو٦م ًموف ُموـ سمٕموده ي٘موقم  9ذًمؽ يٕمت٘مد أهؾ اًمًٜم٦ّم أّن اًمرؾمقلقمٚمی  سمٜم٤مءً  اًمّديـ: و



   

 

وُمورض  ا إُمر ًمٞمٙمقن ؿمقرى سمولم اعمًوٚمٛملم، وسموذًمؽُم٘م٤مُمف ًمٞمٙمقن إُم٤مُم٤ًم ًمألُّم٦م، وىمد شمرك هذ

، وم٤مخلفوم٦م 9قمغم إُّم٦م اإلؾمفُمٞم٦م أن شمٜمتخ٥م إُم٤مُمٝم٤م سمٜمٗمًٝم٤م ًمٞمٙمقن اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمد رؾمقل اهلل

 سمنمي.ؿم٠من اًمتل حتّؾ حمؾ اإلُم٤مُم٦م قمٜمدهؿ، هل 

ُم٘م٤مُمو٤ًم شمٜمّموٞمٌٞم٤ًم و ضمٕموًف  اإلُم٤مموم٢مّن اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م يٕمت٘مدون سمٙمقن ؽ ذم ُم٘م٤مسمؾ ذًموًمٙمـ 

قمغم ىم٤مقمدشملم، إومم: ىم٤مقمدة اًمٚمٓمػ اإلهلل اًمتل شمًتقضم٥م شمٕمٞملم اإلُم٤مم سمٚمٓموػ  سمٜم٤مءً  ـ اهللُم

ُّم٦م وسمٕمدُمف شمْمٓمرب أطمقال اعمجتٛمع ويٕمّؿ ومٞموف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٕم٤ٌمد، واًمذي سمف جيتٛمع ؿمٛمؾ إُ 

ّٓ  يٗمٕمووؾ ٓ  اهللأّن  قمٚموویوىموود دّل اًمٕم٘مووؾ  :اًمٗمًوو٤مد أّن وضمووقد اإلُموو٤مم أصووٚمح إصووٚمح وإ

 ووٓمرار امم سمٕمو٨م: ىم٤مقمودة آواًمث٤مٟمٞمو٦م .شمٕمو٤ممم  اهلل، وشمٕمٞملم إصوٚمح واضمو٥م قموغمًمٚمٛمجتٛمع

 وحتذير يمؾ ُمـ يرومض اإليامن هبوؿ واًمّتًٚمٞمؿ ًمٙمؾ ُم٤م ضم٤مؤوا سمف إٟمٌٞم٤مء ًمٚمٜم٤ّمس قمغم ُمر اًمٕمّمقر

َػّذبنَِي حَ ) :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ٌُ َِّب  ب ُن ٌَ َ ِِلَمَّ )و  ( َجْبَػَح َرُشّٔلً ّتَّ َو ََ َِّبِس  اٌة َبْػاَد  يَُلَٔن لِي  اهلل ُحةَّ
وقموغم  .ُمـ سمٕمدهؿأوصٞم٤مئٝمؿ شمٙمقن ضم٤مري٦م ذم  ْم٤ًم أّن هذه اًم٘م٤مقمدةيأاإلُم٤مُمٞم٦م ، وشمٕمت٘مد (وِ شُ الرُّ 

ىمد شمرك هذا إُمر ًمألُّم٦م ومل يٕمّٞمٜموف سموقطمل ُموـ  9هذا وم٢مّن اًمٕم٘مؾ اًمٌنمي ٓ ي٘مٌؾ أّن اًمرؾمقل

 .اهلل

ىمقًموف  اًمٕم٤ٌمدة ذمُمـ اخلٚم٘م٦م وهق اًمٖمرض  وم٘مد سملّم اهلل یهذا ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م، و ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمر

نَْس إِّلَّ ِِلَْػُبُدونِ و ) :یشمٕم٤مًم ََّ َواْلِ ِ
ْ
ب َخيَْلُت اْل هذا وُمـ أضمؾ أن يٕمر  اإلٟمًو٤من رسموف  ومٕمغم، (ٌَ

شمٕمٞملم ُمـ يٜمقب قمٜمٝمؿ ُمـ أضموؾ طمٗموظ ؽ اهلل إرؾم٤مل اًمرؾمؾ وُمـ سمٕمد ذًمقمٚمی  ًمٞمٕمٌده، يقضم٥م

يو١مدي امم ٟم٘موض  ك هذا إُمور ُموـ ىِمٌٚموفرىمقاٟملم اًمنمع ُمـ اًمتٖمٞمػم واًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من، وشم

 اًمٖمرض.

إّٟموام هوق  و اًمتٙمٚمٞمٗمل قموغم اهلل ًمٞمس اًمقضمقب اإلُم٤مُمّٞم٦م ذي شم٘مقل سمف اًمِّمٞمٕم٦مواًمقضمقب اًم

 ًمٚمٕم٤ٌمد.أو وضمقب ومٕمؾ إصٚمح  اًمٚمزوم واًمثٌقت، يمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمقضمقب قمداًم٦م اهلل
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 شزًط اإلمام  

َ، وهل: تٛمّتع سمنموط ظم٤مّص٦مي٥م أن جي، و٥م اإلُم٤مم ُمـ ىمٌؾ اهللٞمتؿ شمٜمّمي٥م أن جي

ـّ اًمٓمٗمقًم٦م امم اعمقت، ؾ واًمٗمقاطمش، ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـاًمٕمّمٛم٦م ُمـ اٞمع اًمرذائ ، ُمـ ؾم

 .يم٤مٟم٧م أم يمٌػمةؾمقاء يم٤من قمـ قمٛمد أو قمـ ؾمٝمق، صٖمػمة 

 إومْمٚمّٞم٦م قمغم اٞمع أهؾ زُم٤مٟمف.

 يمامل اًمٕم٘مؾ واًمّذيم٤مء واًمٗمٓمٜم٦م.

 حتت٤مضمف إُّم٦م ًمديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ. اًمٕمٚمؿ سمام

 قماّم شمتٜمٗمر ُمٜمف اًمٓم٤ٌمع اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م.ّزه اًمتٜم

 أن ٓ يٙمقن آسم٤مؤه يمّٗم٤مرًا.

اًمٕمّمٛم٦م  وإقمٚمٛمّٞم٦م ذوط اٟمتخو٤مب اإلُمو٤مم سمٕمود أُمو٤م  وروط. وي٤م إؾم٤مس هلذه اًمِم

 :لٝمومٗم٦م، ٞمف ُمّمدا  اخلٚمٞمٜمٓمٌؼ قمٚمي، واًمذي 9اًمٜمٌّّل 

 اًمٕمّمٛم٦م.

  اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ.٦م ذمٞمإومْمٚم

 9ضم٤مٟمٌوف ُمـ قمٚمٞمف اعمٜمّمقص اإلُم٤مم أو 9ٌّل اًمٜمّ ٦مسمقاؾمٓم اهلل ىمٌؾ ُمـ ُمٜمّمقسم٤مً  يٙمقن أن

 .ٌفٞمّمشمٜم ذمظمٞم٤مٌر  ٤مسًمٚمٜمّ ًمٞمس و

 .9اًمقراصم٦م ُمـ اًمٜمٌّّل 

 .9اًم٘مراسم٦م ًمٚمٜمٌّّل 

 .8، ُمـ ٟمًؾ قمكم ووم٤مـمٛم٦م٤مً ٙمقن ه٤مؿمٛمٞميأن 

 ًمودهيؿ قمّموٛم٦م ٕمّموقُملماعمواًمٕمّمٛم٦م اًمتل شمٕمت٘مد هب٤م اًمِّمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمّٞم٦م ٓ شمٕمٜمول أّن إئّٛمو٦م 

اعمٕم٤ميص، وإّٟمام هول ًمٓموػ ُموـ  رشمٙم٤مباشمٜم٤مزقمٝمؿ أٟمٗمًٝمؿ ُمـ أضمؾ يمٕمّمٛم٦م اعمفئٙم٦م سمحٞم٨م ٓ 

ًم٘مدرة رشمٙم٤مب اعمآصمؿ اُمتٜم٤مقمٝمؿ ُمـ ا ونموط اًمفزُم٦م ومٞمٝمؿ ًم٘مٌقل اًمٕمّمٛم٦م ًمٕمٚمٛمف سمتقومر اًم اهلل

 .٤مهللشمّم٤مل سمٓاؾمتٛمرارهؿ سم٤م قمٚمٛمٝمؿ ويمثرة  قم٘مٚمٝمؿ و



   

 

 أقسام اإلمامْ

ُم٤مُم٦م وسمحثٝم٤م ُمفطمٔم٦م اإلًمٕم٤مُّم٦م هل وم٤مإلُم٤مُم٦م ا :شمٜم٘مًؿ اإلُم٤مُم٦م امم إُم٤مُم٦م قم٤مُّم٦م وإُم٤مُم٦م ظم٤مّص٦م

ْرِرَُاب )سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ُمّم٤مدي٘مٝم٤م. ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ: 
َ
اُدوَن بِم ْٓ اًة َح ٍَّ ِ ئ

َ
ًْ أ ُٓ ِْ ٌِ َِب  وََجَػيْ

ُِأنَ  َِب ئُكِ ِ ٔاْ بِآيَبث واْ َوََكُُ ب َصََبُ ٍَّ َ وأُّم٤م اإلُم٤مُم٦م اخل٤مّص٦م ومٝمل اًمتل ختتّص سم٢مُم٤مُم٦م ؿمخص ُمٕمولّم، َ.(ل

وإُم٤مُمو٦م إئّٛمو٦م ُموـ  7وإُم٤مُمو٦م اإلُمو٤مم أُمػماعمو١مُمٜملم قموكم سموـ أيب ـم٤مًمو٥م 7إسمراهٞمؿ يم٢مُم٤مُم٦م

 .:وًمده

 هول سمٕمٌو٤مرة أظمورى و ،ُموـ يموؾ اجلقاٟمو٥م ختتّص سم٘مٞم٤مدة اعمجتٛمع سمِمٙمؾ قم٤مّم و و اإلُم٤مُم٦م

 ٟمٞم٤مسمو٦م ُمـ إؿموخ٤مص ًمِمخص اًمدٟمٞم٤م و يـاًمدّ  أُمقر ذم اًمٙمؼمى اًمزقم٤مُم٦مو 9اهللظمفوم٦م رؾمقل 

 آٟمتّمو٤م  و إطمٙمو٤مم روٟمِمو و احلدود إىم٤مُم٦م و اًمٗم٤ًمد رومع و يٕم٦ماًمنّم  طمٗمظ ذم 9ٌّل اًمٜمّ قمـ

، اإلهلول واًم٘مو٤مٟمقن رقملواًمِمو اًمقضموف قمغم اًمفزُم٦م ٤مومقائده ُمـ ذًمؽ وهمػم اًمٔم٤ممل ُمـ ًمٚمٛمٔمٚمقم

ؿم٠مٟم٤ًم ُموـ شمٕمتؼم احلٙمقُم٦م  ، واًمقٓي٦م اعمٓمٚم٘م٦مو اخلفوم٦م اًمٙمؼمىُمع  اإلُم٤مُم٦م اًمٕم٤مُّم٦موشمؽماد  

 ؿم١مون اإلُم٤مم.

 ًجٌب اإلمامْاألدّلْ علٓ 

وٟمًوتٗمٞمد ذم ٟم٘موؾ إدًّمو٦م َواًمٜم٘مٚمّٞم٦م، اًمٕم٘مٚمّٞم٦م سم٤مٕدًّم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم إُم٤مُم٦م ٟمًتدّل قمغم وضمقب

قم٘موًف ألّٕن اهلل ٓ  واضمو٥م قموغم اهلل اإلُم٤ممٚمامء اًمٙمفم واًمتٗمًػم، سم٠مّن ٟمّم٥م ذيمره قممم٤ّم اًمٕم٘مٚمّٞم٦م 

ّٓ  ٗمٕمؾي ذي يِموٛمؾ يموؾ إُموؿ اًمٙم٤مُمؾ اًموَاإلؾمفُمل هق اًمّديـ اًمّديـ إصٚمح ًمٚمٕم٤ٌمد(، وأنّ إ

 ٤مً سمقؾمٕمف ُمـ أضمؾ إقمفء يمٚمٛم٦م احلّؼ، وىمّدم ٟمٗمقؾم سمذل يمؾ ُم٤م 9قمغم ُمّر اًمٕمّمقر، وأّن اًمرؾمقل

إذ أّٟمف يم٤من خيٚمػ  وضمقب اإلُم٤مُم٦م قمغمهق ظمػم دًمٞمؾ  9ومٕمؾ اًمرؾمقل يمثػمة ومداًء هلذا اًمّديـ، و

 أؾموامء ُمـ يٜمقسمف ذم اعمديٜم٦م ذم اٞمع همزواشمف، طمٞمو٨م يًوتٓمٞمع اًم٤ٌمطمو٨م اًمٙموريؿ أن حيّموؾ قموغم

ذم وضموقب و ُمـ يمت٥م اًمت٤مريخ وهمػمهو٤م. 9أوًمئؽ إؿمخ٤مص اًمذيـ يم٤من يًتٜمٞمٌٝمؿ اًمرؾمقل

ـ ذم وموؽمة يٕمّٚموؿ يموؾ اًمودّ يأن  سمٜمٗمًوف 9ؾمتٓم٤مع اًمّرؾمقلا: هؾ هق و ،ؾم١ماليت٤ٌمدر ًمٜم٤م  اإلُم٤مُم٦م
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ذم اعمجتٛموع اإلؾموفُمل و  اًمٜمو٤ّمس٦م ُمـ سمٕمد اًمٌٕمث٦م سم٤مًمتامم واًمٙمامل جلٛمٞموع ـ ؾمٜمياًمثفصم٦م واًمٕمنم

ٔموؿ اًمقىمو٧م ذم ُمٕميمو٤من  9ّل خ أّن اًمٜمٌّوي؟ ٟمحـ ٟمفطمظ قمٜمد ُمٓم٤مًمٕم٦م اًمت٤مرىٕم٤مت آظمراعمجتٛم

 ـ وياعمٕم٤مٟمودُمقاضمٝمو٦م   ولمريمواعمِمووود ٤محلروب ُمٜمِموٖمًف سمو سم٤مًمدوم٤مع قمـ آؾموفم و ُمٜمِمٖمفً 

 ىمو٤مم سمتٕمٚموٞمؿ 9أّٟموف و سم٤مًمرهمؿ ُمـ،  داظمؾ اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦مذم ْم٦مي وذوي اًم٘مٚمقب اعمرلماعمٖمرو

ـّ  ،ـ اإلؾموفُمل ًمٚمٜمّو٤مسيؿ اًمدّ ٞمومرص٦م ًمتٕمٚم یأدٟمع ٞمْميٙمـ يمل ٤مسم٦م وًمٚمّمح ٦مٞمٜميؿ اًمدّ ٞماًمتٕم٤مًم ًمٙمو

 جلٛمٞمع اسمٜم٤مء اعمجتٛموع،سمٜمٗمًف  ٦مٞمٜميؿ اًمدّ ٞماًمتٕم٤مًم سمتٕمٚمٞمؿٕن ي٘مقم ٦م ٞميم٤موممل شمٙمـ ة ػمهذه اًمٗمؽمة اًم٘مّم

سمتحٛمٞموؾ اًمّموح٤مسم٦م  9ة ُموـ آرض، و هلوذا وم٘مود ىمو٤ممسم٥ًٌم اٟمتِم٤مر اًمٌنم ذم سم٘مو٤مع ُمت٤ٌمقمود

. هذا ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م، و ُمـ ٟم٤مطمٞمو٦م 9امم أظمريـ ممـ مل يِمٝمد اًمرؾمقلُم١ًموًمٞم٦م ٟم٘مؾ هذه اًمتٕم٤مًمٞمؿ 

اًمدوًمو٦م يمٞمو٤من أضموؾ طمٗموظ وُمـ إؾمت٘م٤مُمتف  و لـ اإلؾمفُميؾمتٛمرار سم٘م٤مء اًمدّ اأضمؾ و ُمـ أظمرى 

سمتٕمٚموٞمٛمٝمؿ  9اًمذيـ ىمو٤مم اًمرؾموقلاًمّمح٤مسم٦م ١مٓء ي٘مقم سمٕمض هأن اىمتْم٧م احل٤مضم٦م ٦م ٞماإلؾمفُم

أو زيو٤مدة أو   سمدون ظمٓم٠ملمسم٤مىمل اعمًٚمٛمإًمی  ٞم٦مسمٜم٘مؾ اًمتٕم٤مًمٞمؿ آؾمفُمسم٤مًمِمٙمؾ اًمٙم٤مُمؾ وشمرسمٞمتٝمؿ 

، ًموذا وضمو٥م أن 9ٜمٓم٘موقن قموـ اًمرؾّموقليٜمٓمؼ قمـ اًمقطمل وهو١مٓء ي 9، وم٤مًمّرؾمقلٟم٘مّم٤من

ّٓ  9شمٙمقن قمٜمد ه١مٓء إؿمخ٤مص صٗم٤مت مم٤مصمٚم٦م ًمٚمرؾمقل اًمٜمٌّّقة، وإطمودى شمٚموؽ اًمّموٗم٤مت إ

د ، وسموذًمؽ يٙموقن ىمو:وسم٤مىمل إئٛمو٦م ُموـ وًموده 7اًمفزُم٦م هل اًمٕمّمٛم٦م واًمتل صمٌت٧م ًمٕمكم

 ؿمٛمٚمٝمؿ ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م.

ّٕن ؾموفم سم٤مًمِموٙمؾ اًمّموحٞمح ر اإلوإذن ومقضمقد اإلُم٤مم هبذه اًمّمٗم٤مت واضم٥م ًمتٌٚمٞمغ وٟمِم

ُموـ ظمو٤مرج  اً ويمو٤من ُمٝموّدد 9اًمرؾموقلسمٕمد ووم٤مة ٟمتنم ذم يمؾ اًمٕم٤ممل ااإلؾمفم مل يٙمـ آٟمذاك ىمد 

اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ُموـ ىمٌوؾ ؾموٚمٓم٤مت ىمقّيو٦م يمو٤مًمروم واًمٗمورس وذم اًموداظمؾ ُموـ ىمٌوؾ اعمٜمو٤موم٘ملم 

ًمٜمٗمقس اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم اإليامن اعمقضمقدة سملم اعمًوٚمٛملم يموام ذيمور ًمٜمو٤م اًم٘مورآن اًمٙموريؿ ذم ىمقًموف: وا

َِّب األْغَراُ   َكبىَِت ) ٌَ ًْ  كُْو  آ ٔا لَا ُِا ٌِ َْ  ثُْؤ ٔا َوىَِلا َِب كُٔلُا ٍْ ْشايَ
َ
اب أ ٍَّ َ ابنُ  يَاْدُخوِ  َول ٍَ ًْ  ِف  الي  .(كُيُأُِِل

اعمًتجدات ُمع ُمورور اًمزُمو٤من ٕمض ٞم٤مة وطمدوث سم فمرو  احلٞمػمذًمؽ، وم٢مّن شمٖمإًمی  وسم٤مإلو٤موم٦م

سمود  ٦م وأّن هذا اًمِمخص ٓٞمٜمي٦م اًمدّ ٞم٘مقده٤م ُمـ اًمٜم٤ّمطميؿمخص إًمی  ٦م حتت٤مجٞمدمٕمؾ إُّم٦م اإلؾمفُم
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طمٙمؿ ُمٜم٤مؾمو٥م إصدار ع ٞمًتٓمي لٗم٦م ًمٙمي٦م اًمنميإطم٤مـم٦م يم٤مُمٚم٦م سم٤مًم٘مرآن واًمًٜم٦ّم اًمٜمٌّقؽ يٛمتٚموأن 

ؾموتخدام اق هو دصم٤متواعمًوتح طمودوث اعمًوتجداتقمٚموی  ؾٞمو دًمػم، وظمًمٚمٛم٤ًمئؾ اعمًتحدصم٦م

سمٕمد وومو٤مة طمدصم٧م ؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمّٞم٦م ًمألُمقر اًمتل اذم  قمٚمامء اًمًٜم٦ّماؾمٚمقب اًم٘مٞم٤مس قمٜمد 

ؾموٚمقب ٓهوذا اىمود وىموع هو١مٓء ذم و .ىمد سملّم هل٤م طمٙماًم ُمـ ىمٌؾ 9واًمتل مل يٙمـ هق 9اًمٜمٌّّل 

 يِموػم اخل٤مـملء سم٥ًٌم قمدم اقمت٘م٤مدهؿ سمقضمقد إُم٤مم ُمٕمّمقم. وؾم٥ٌم سمٓموفن اًم٘مٞمو٤مس هوق أّٟموف

 يمتٛمووؾ ذم طمٞموو٤مةااًمووّديـ اإلؾمووفُمل ديووـ ٟموو٤مىمص، ذم طموولم أّن هووذا اًمووّديـ يموو٤من ىموود  امم أنّ 

ّٓ  وًمٞمس ُمـ أُمر 9اًمّرؾمقل ريٕم٦م اإلؾموفُمّٞم٦م وًموق سمّموقرة وىمد سمّٚمٖمف وسمّٞمٜمتف اًمِم 9هقيم٤من وإ

 صودور طمٙموؿ ُمٕمولم ُٕمور ُمٕمولم ومٞمجو٥م أن يقُمو٤ًم ُمو٤م ؾمتدقم٧م اًمٔمرو ا، وإذا آٟمذاك قم٤مُم٦م

يتؿ هذا اًمّتٌٞملم سمقاؾموٓم٦م أؿموخ٤مص جي٥م أن يٕم٦م وم٘مط، وسمِمٙمؾ شمٌٞملم ٓطمٙم٤مم اًمنمذًمؽ ٙمقن ي

وىمود دًّمو٧م اًمروايو٤مت قموغم أّن اخلٚمٗمو٤مء ُموـ سمٕمود  :ريٕم٦موًمدهيؿ اإلطم٤مـم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم أُمقر اًمِمو

ّٓ  ُمـ اخلٓم٠م قا ُمٕمّمقُملميم٤مٟمقا هؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ يٕمؽمومقن أّّنؿ ًمٞمً 9اًمٜمٌّّل   ُمو٤م ورد ذم قموكم سموـإ

 .7أيب ـم٤مًم٥م

هلذه إُّم٦م ي١مدي حلودوث  9ٚمٞمٗم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمّرؾمقلٕمدم شمٕمٞملم ظمقمت٘م٤مد سم٤مٓومَ،هذا وقمغم

ي٘مٌوؾ طمودوث ذًموؽ ُموـ  ٚمٞمؿ ٓواًمٜمّزاع ذم صٗمق  إُّم٦م اإلؾموفُمٞم٦م، واًمٕم٘موؾ اًمًو اًمٗمقى

د واضموأن يوؽمك هوذه إُّمو٦م سمودون ؿموخص  9وطم٤مؿمو٤م ًمٚمٜمٌّوّل اًمٙموريؿ، 9ضم٤مٟم٥م اًمرؾمقل

 .ي٘مقد زُم٤مم أُمقره٤مًمٚمنمائط 

جمٛمققمو٦م ُمٕمّٞمٜمو٦م  أُموقرًمزُمو٤مم يمؾ ُمـ يتّموّدى حيٙمؿ سم٠مّن أيْم٤ًم يمذًمؽ وم٢مّن اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ و

ُمـ اًمٖموٜمؿ: وممو٤م  ٤مً يؽميمٝم٤م سمدون ُم١ًمول يٜمٔمؿ أُمقره٤م طمتك وإن يم٤مٟم٧م ىمٓمٞمٕم قضم٥م قمٚمٞمف أن ٓي

ًمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمر، طمٞمٜمام أرؾمٚمف قمٛمر أن يًت٠مذن ًموف ُمٜمٝمو٤م ًمُٞمودومـ ي١ميمد ًمٜم٤م ذًمؽ هق ىمقل قم٤مئِم٦م 

َبََُيٚ» ، طمٞم٨م ىم٤مًم٧م ًمف:9ىمرب ىمؼم رؾمقل اهلل َبرالَحمّردَٜأمََّتدعَٓألَففَوؿؾَشالمل،َّرظَبِغأَََْلََّ

 .شافٍتَْٜظِٔٓؿَأخنكَؾّ٘نََ،مهالًََبًدكَتدظٓؿَوَٓظِٔٓؿ،َشتخِػاَراع،

ف يزيود ظمٚمٞمٗمو٦م ُموـ اسمٜمووُم٤م أظمرضمف اًمّٓمؼمي سمًٜمده ذم اًمّت٤مريخ ُمـ ىمقل ُمٕم٤موي٦م قمٜمد شمٕمٞمولم 
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 ش.هلَٚراظلََٓـٚفوٖنَبًديَحمّدٍََأمَٜأدعَأنَأرهَٛإن» سمٕمده، طمٞم٨م ىم٤مل:

أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾموٜمٜمف وأسموق وىمد اًمقوم٤مة، طميشمف قمٛمر ٕسمٞمف عّم٤م  اسمـىمقل دًمٞمؾ آظمر هق  و

سمو٤مب قمٛمور سموـ اخلّٓمو٤مب سمًوٜمدهيام واعمحو٥ّم اًمّٓموؼمي ذم ذم ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 

 قمٛمر ىم٤مل: اسمـاًمّري٤مض اًمٜمّية قمـ 

ًَٜإّنَ ّٕؽََ،ؾآفَٔٝأنَأؿقهلَٚفؽََشًَّٝافْٚسَيَقفقنَمَٚف وؿردََؽررَمًرتخٍِػَزظّقاَأ

ّٕفَفقَـٚنَفؽَراظلَؽْؿٍَ َأ ُٝ ّٔعَظِّ َأنَؿردَور َٝ ؾرظٚيرََٜ؛ؾجٚءكَوؿدَتركَرظٚيتفَرأير

َ.افّْٚسَأصّدَ

سمتٕمٞمولم  قاىم٤مُم 9اخلٚمٗم٤مء ُمـ سمٕمد رؾمقل اهللاٞمع وهٙمذا ٟمفطمظ ذم يمت٥م اًمّت٤مريخ أيْم٤ًم أّن 

ىمد شمورك ًمألُّمو٦م  9اًمّرؾمقلدقم٤مء أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم أّن اُمـ خيٚمٗمف سمٕمد ُمقشمف: وهذا مم٤ّم ي١مّيد ًمٜم٤م ؾم٘مؿ 

ذم طمولم  أُّمتف سمدون راعٍ  9أن شمٕملّم إُم٤مُمٝم٤م سمٜمٗمًٝم٤م، إذ أّٟمف ًمٞمس ُمـ اعم٘مٌقل قم٘مًف أن يؽمك اًمٜمٌّّل 

يٙمقن اخلٚمٗم٤مء ُمـ سمٕمده أؿموّد طمرصو٤ًم ُمٜموف قموغم هوذه أن أّٟمف أطمرص اًمٜم٤ّمس قمٚمٞمٝم٤م، وذم اعم٘م٤مسمؾ 

 ـ يتّمّدى زُم٤مم إُّم٦م ُمـ سمٕمدهؿ!إُّم٦م طمٞم٨م ي٘مقُمقن سمتٕمٞملم ُم

 اًمًٜم٦ّم هذا ُيِمٙمؾ قمٚمٞمف ُمـ وضمٝملم:ّدقم٤مء أهؾ اوسمتٕمٌػم آظمر ٟمًتٓمٞمع اًم٘مقل سم٠مّن 

 :اًمقضمف إول

قمغم صقاب ذم قمدم شمٕمٞملم ُمـ خيٚمٗمف ُمـ سمٕمده وشمرك هذا إُمر ًمألُّمو٦م،  9ًمق يم٤من اًمّرؾمقل

واًمًوػم قمٚمٞمٝمو٤م، اشّم٤ٌمقمٝمو٤م قضم٥م قمغم اخلٚمٗم٤مء ُمـ سمٕموده ؾمٜم٦ّم ٟمٌقّي٦م ذيٗم٦م وييٙمقن ومٕمٚمف هذا ذن إ

 يّمٌح ىمٞم٤مُمٝمؿ سمتٕمٞملم ظمٚمٞمٗم٦م هلؿ ُمـ سمٕمدهؿ خم٤مًمٗم٦م ًمٚمًٜم٦ّم اًمٜمٌّقّي٦م اًمنميٗم٦م، وهذا اًمقضمف وسم٤مًمت٤مزم

 وظمروضمٝمؿ قمـ اًمًٜم٦ّم! 9يْمٕمٝمؿ ذم ُمقىمػ اًمّتحدي ًمرؾمقل اهلل

   :واًمقضمف اًمث٤مين

هلوذا  9سمتٕمٞملم ُمـ خيٚمٗمٝمؿ ُمـ سمٕمدهؿ وشمورك اًمرؾموقل 9ىمٞم٤مم اخلٚمٗم٤مء ُمـ سمٕمد رؾمقل اهلل
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، واًمٕمٞم٤مذ سمو٤مهلل، وأّن 9ؾمتخف  أيمثر ُمـ اًمّرؾمقلٝمٛمقا أيّٞم٦م آسم٠مّّنؿ يم٤مٟمقا ىمد ومإُمر يقطمل 

يم٤من قمغم ظمٓم٠م ذم قمدم شمٕمٞملم ُمـ خيٚمٗمف ُموـ سمٕموده، ٓ ؾموٛمح اهلل، وهوذا اًمقضموف ٓ  9اًمرؾمقل

َٓأى )حم٤مًم٦م همػم ُم٘مٌقل ّٕٟمف يٜم٤مذم ٟموّص اًم٘مورآن اًمٙموريؿ:  ْ َِ ال اُق َغا ِِ
ِْ َٔ إِّلَّ َوْيٌ  *َوٌاب َح ا ُْ إِْن 

 .(ئُىح
ّٓ  ، وهق ًمٞمسواهٍ ّدقم٤مء هق اّدقم٤مء يدٓن قمغم أّن هذا آضمٝملم ويمف اًمق شمٜم٤مىمض قمٜمود أهوؾ إ

 9هم٤مومٚملم قمـ أّن اًمٜمٌّّل  9اًمًٜم٦ّم ّٕنؿ يّدقمقن اًمٕمٛمؾ سمف وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م يٍمومقٟمف قمـ اًمٜمٌّّل 

ظمٚمٞمٗمو٦م ًموف ُموـ  7هموػمه سمتٕمٞمولم قموكمىمٌؾ هق أومم سمتٓمٌٞم٘مف ُمـ همػمه وهق أّول ُمـ ىم٤مم سمتٓمٌٞم٘مف 

 سمٕمده.

شمورك هوذا إُمور ؿموقرى سمولم اعمًوٚمٛملم شمٌٕمو٤ًم ًمميو٦م  9اًمٜمٌّوّل سم٠مّن ٤مء أهؾ اًمًٜم٦ّم دقماوأُم٤م 

ًُٓ)اًمٙمريٛم٦م:  َِ ًُْ ُشٔرى بَي رُر
َ
يو٦م قمٚمٞموف، ّٕن اًمِموٞمٕم٦م وٓ دًٓمو٦م ًمم أيْمو٤مً واٍه ّدقم٤مء ا، ومٝمق (وأ

إذن هوؾ ٟموّص  ُمور ؿموقرى سمولم اعمًوٚمٛملم،شمرك هذا إ 9أهؾ اًمًٜم٦ّم: إذا يم٤من اًمٜمٌّّل ي٠ًمًمقن 

ومٕمدم وضمقد رواي٦م داًّم٦م قمغم ذًموؽ ؿمقرى سملم اعمًٚمٛملم؟ جي٥م أن شمٙمقن اخلفوم٦م  قمغم أنّ  9هق

أّن وضموقب ُموّدٍع : إذا اّدقموك إّن اًمِموٞمٕم٦م ي٘مقًموقنصموؿ  مل يٜمّص قمغم اًمِموقرى: 9يِمػم امم اّٟمف

قمٚمٞمٝمو٤م سم٘مقًموف:  اًمِمقرى ُمـ اًمقاوح٤مت وٓ حيت٤مج امم ٟمّص، وًمٙمـ ُمع ذًمؽ وم٘مود ٟموّص اهلل

(ًُٓ َِ ًُْ ُشٔرى بَي رُر
َ
ًمق يم٤من إُمر واوح٤ًم عم٤م وىمع اخلف ، وًمق يم٤من اعموراد أن  ومٜمحـ ٟمجٞمٌف ،(وأ

وسم٤مإلو٤موم٦م امم يموؾ  !ذم هذه أي٦م هق اخلفوم٦م ًمٙم٤من أسمق سمٙمر ذم ٟمّّمف قمغم قمٛمر خم٤مًمٗم٤ًم هلل ورؾمقًمف

 دًٓم٦م ذم أي٦م قمغم اخلفوم٦م.هذا ومف ىم٤مئؾ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم سمذًمؽ، وسم٤مًمٜمتٞمج٦م ومف 

ة اخلٚمٞمٗمو٦م ًمٚم٘مٞمو٤مم سمو٠مُمقر ٦م ًمإلُم٤مم واخلٚمٞمٗم٦م ومٝمق ُموـ أضموؾ ُمًو٤مٟمدوأُم٤م دور اًمٜم٤ّمس ذم اًمٌٞمٕم

وٓ دظموؾ ًموف ذم ٟموقع شمٜمّموٞم٥م اخلفوم٦م وًمٞمٙمقن اخلٚمٞمٗم٦م واإلُم٤مم ُمًٌقط اًمٞمد ذم إدارة إُمقر 

 هلول وشمٜمّموٞم٥م ُموـ ضم٤مٟمو٥م اهللإاخلٚمٞمٗم٦م، ّٕن شمٜمّمٞم٥م اخلٚمٞمٗم٦م يموام أذٟمو٤م ؾمو٤مسم٘م٤ًم هوق أُمور 
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 اإلُم٤مُم٦م قم٘مًف ُمـ اًمّيوري٤مت ًمٚمحٞم٤مة اًمٌنمّي٦م، وسمودوّن٤م خيتوّؾ ٟمٔمو٤مم ويمؾ هذا يٌلّم ًمٜم٤م أنّ 

 اعمجتٛمع اإلؾمفُمل وشمٕمّؿ اًمٗمتٜم٦م ذم صٗمقومٝمؿ.

ُمو٤م ورد ُموـ أيو٤مت ذم اًم٘مورآن اًمٙموريؿ وومٝمول ،  وضمقب اإلُم٤مُمو٦مقمغم وأُم٤م إدًّم٦م اًمٜم٘مٚمّٞم٦م

 ُم٤مُم٦م، واًمتل ؾمٞم٠ميت ذيمره٤م ٓطم٘م٤ًم.اًمرواي٤مت ذم يمت٥م احلدي٨م قمـ اإل

 القزآن إلمامْ يفا

 هل: و ،ؿيٟمتٓمّر  أوًٓ امم أي٤مت اًمداًّم٦م قمغم اإلُم٤مُم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمر

َْ } أي٦م إومم : ٌِ َِّبِس إٌِبٌبً كبَل َو  ََّ كبَل إِِّنِّ جبِغيَُم لِي ُٓ ٍَّ َت
َ
ـَم ُّ بَِليٍِبٍت  ُِّ ًَ َر ِْي َو إِِذ اْبَجىل إِبْرا

ٍِنيَ  ِ بل ِدي اىظَّ ْٓ يَِِّت كبَل ّل يَِبُل َخ .{ُذرِّ

 ٝم٤م:ٟمًتٗمٞمد ُمـ هذه أي٦م أُمقر قمديدة، ُمٜم

 ٟمجوح ُمتحٜمف، وسمٕمد ُم٤م شمٌلّم أّٟمفاسمتفه اهلل واسمٕمد أن  7ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م طمّمؾ إلسمراهٞمؿإّن . 1

ف يموام ضمو٤مء ذم أيو٦م اسمٜموؾموتٕمداده ًموذسمح اُمتح٤مٟمف هق ، ويم٤من اًمذي إُمتحٜمف اهللا اإلُمتح٤من ذم

بنِيُ )اعم٤ٌمريم٦م:  ٍُ ْ َٔ اْْلَمُء ال ُٓ َ  .{إِنَّ ْذا ل

 .٤مً سمنميؿم٠مٟم٤ًم وًمٞمس  {إِِّنِّ جبِغيَُم }: شمٕم٤ممم ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م هق ضمٕمؾ اهلل ًم٘مقًمف نَّ إِ . 2

يمقّنو٤م ذم ذريتوف ذم يٜموِػ ّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمو٤ممم مل إ، إذ 7سم٘م٤مء اإلُم٤مُم٦م ذم ذري٦م إسمراهٞمؿ. 3

 اعم٤ٌمريم٦م، ومٔمّٚم٧م سم٤مىمٞم٦م ذم قم٘مٌف. هذه أي٦م

يمو٤من ٟمٌّٞمو٤ًم ىمٌوؾ أن يّموٌح  7إسموراهٞمؿإِنَّ ٌّقة، إذ ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م هق أقمغم ُمـ ُم٘م٤مم اًمٜمّ نَّ إِ . 4

أيو٤مت اًموقاردة ذم اًم٘مورآن ٓطمٔمٜم٤م إُم٤مُم٤ًم ووصقًمف امم ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م يم٤من ذم أواظمر قمٛمره: وإذا 

ْرَشاايِْب َ }قمووـ إٟمٌٞموو٤مء ي٘مووقل دائوواًم:  يووتٙمٚمؿ ٜموودُم٤مقم أّن اهلل یٟمووراًمٙمووريؿ 
َ
 هٜموو٤م وًمٙمووـ {أ

قمغم ُم٘م٤مم اإلُم٤مُمو٦م، اعم٘مو٤مم اجلديود اًموذي أقمٓمو٤مه  وهذا اجلٕمؾ هق اًمذي يدّل  {جبِغيَُم }ي٘مقل:

أهؾ اًمًوٜم٦ّم، ّٕن يٕمت٘مد هب٤م واًمذي ٓ ي٤ًموي اخلفوم٦م سمٛمٕمٜمك احلٙمقُم٦م اًمتل  7إلسمراهٞمؿ اهلل
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 رومع ُمـ ُم٘م٤مم احلٙمقُم٦م.ُم٘م٤مم أهق آٟمذاك، ومٝمذا اعم٘م٤مم إذن  إسمراهٞمؿ مل يٙمـ طم٤ميمامً 

رؾمو٤مًم٦م قمٚمٞمف ُمقاصوٚم٦م اًمذي  اإلُم٤مموضمقد ذوط ظم٤مص٦م ًمإلُم٤مُم٦م وهل اًمٕمّمٛم٦م، إذ إِّن . 5

، 9ُمثوؾ اًمٜمٌّوّل ُمٕمّمقُم٤ًم وهداي٦م إُّم٦م امم احلؼ وردقمٝم٤م قمـ اًم٤ٌمـمؾ، جي٥م أن يٙمقن  9اًمٜمٌّّل 

ّل يَِابُل }شمٙمقن اإلُم٤مُم٦م ذم ذريتف، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ن أ 7ًمف إسمراهٞمؿقمٜمدُم٤م ؾم٠م وهٜم٤م ٟمفطمظ أّن اهلل
ٍِنيَ  ِ بل ِدي اىظَّ ْٓ ٤مشمف، ؾمقاء ىمٌؾ اًمقصقل امم اإلُم٤مُمو٦م يٕمٜمل ٓ يٜم٤مهل٤م ؿمخص ومٕمؾ اًمّٔمٚمؿ ذم طمٞم ،{َخ

وؾمقاء سمٕمده٤م، ؾموقاء ومٕموؾ اًمّٔمٚموؿ وشمو٤مب وؾموقاء مل يتو٥م، وىمود وّووح ًمٜمو٤م ذًموؽ اًمٕمّفُمو٦م 

 .اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم شمٗمًػمه

وًمٙمـ سم٤معم٘م٤مسمؾ وم٢مِّن أهؾ اًمًٜم٦ّم يٕمت٘مدون سم٢مُمٙم٤من شمٗمْمٞمؾ اعمٗمْمقل قمغم إومْمؾ، يمام ذيمر اسموـ أيب 

 إومْموؾ قمغم اعمٗمْمقل وىمدم... اًمذي هلل احلٛمدّن٩م اًمٌفهم٦م ىم٤مئفً: احلديد اعمٕمتززم ذم ُم٘مدُم٦م ذح 

َْ )أيو٦م اعم٤ٌمريمو٦م:  إًمی، واًمِّمٞمٕم٦م يٕمت٘مدون سم٠مّن ذًمؽ ىمٌح٤ًم اؾمتٜم٤مدًا اًمتٙمٚمٞمػ اىمتْم٤مه٤م عمّمٚمح٦م ا ٍَ َف
َ
 أ

ِْٓدي َقِّ  إَِل  َح
ْ
َحقُّ  اْل

َ
نْ  أ

َ
 ْ  يُتََّبعَ  أ

َ
َْ  أ ي َّل  ٌَ ِٓدِّ نْ  إِّلَّ  يَ

َ
َْٓدى أ ب ُح ٍَ ًْ ىَ  َف ٍُٔنَ  َنيَْؿ  ُل   .(ََتُْه

ّن اإلُم٤مُم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م شمٕمٜمل اًمّتٍم  واًمًٚمٓم٦م احل٘مٞم٘مّٞم٦م ذم أُمقر اًمّديـ واًمدٟمٞم٤م، واحلٙمقُم٦م إِ . 6

 ف يٛمٜمٕموفومواحلٙمقُمو٦م،  اًمًٚمٓم٦م، وذم طم٤مًم٦م قمدم وصقل اإلُم٤مم امم ُم٘مو٤مم هذه هل إطمدى ومروع

 ُم٤مُم٦م، وٓ يدظمؾ أي ُمٜم٘مّم٦م قمٚمٞمٝم٤م.قمدم اًم٘مٞم٤مم سمقاضم٤ٌمت اإل ذًمؽ ُمـ

ُِٔنَ  و): أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٔا بِآيبثِِب ئُكِ وا َو اكُُ ب َصََبُ ٍَّ َ ْرِرُب ل
َ
ُدوَن بِم ْٓ ًة َح ٍَّ ِ ئ

َ
ًْ أ ُٓ ِْ ٌِ .(َو َجَػيِْب 

ًْ ) :أي٦م اًمث٤مًمث٦م ُْ ب َِ ةً  وََجَػيْ ٍَّ ِ ئ
َ
ُدونَ  أ ْٓ ْرِرَُب َح

َ
َِب بِم وَْحْي

َ
ًْ  َوأ ِٓ َْْيَاِت  ـِْػَو  إَِِلْ

ْ
اَمةِ  َوإَِكاب َ  اْل  بءَ َوإِيَجا الصَّ

اَكةِ  ٔا الزَّ ََ  ََلَب َوََكُُ  .(ََعبِِدي
، وجيو٥م قمٚمٞمٜمو٤م 9اإلُم٤مُم٦م هل ضمزء ُمـ اًمنّميٕم٦م اإلؾمفُمٞم٦م اًمتل ضم٤مء هب٤م ٟمٌّٞمٜمو٤م حمّٛمود ،إذن

 9ضمٕمٚمٝم٤م سمٕمد وٓيتف ووٓي٦م رؾموقًمف قمت٘م٤مد هب٤م يمام ٟمٕمت٘مد سم٤مًمّتقطمٞمد واًمٜمٌّّقة، وٟمرى أّن اهللآ
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وشمرشم٘مول اإلُم٤مُمو٦م امم ُمًوتقى أقموغم ُموـ اًمّموقم  .ذم آي٦م اًمقٓي٦م واًمتل ؾمٞم٠ميت ذيمرهو٤م ٓطم٘مو٤مً 

قمت٘مو٤مده اواًمّمفة، وم٢مذا شمرك آٟم٤ًمن واطمدة ُمـ شمٚمؽ إصوقل واًمٗموروع، طمودث ًموف صمٚموؿ ذم 

يٌلم ًمٜم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙموريؿ أّن يموّؾ  اًمّديٜمل، ويّمٌح ُمـ طمزب اًمِمٞمٓم٤من، وٟمرى أيْم٤ًم أّن اهلل

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وأّن اإلُم٤مُمو٦م ووضموقد إٟم٤ًمن جي٥م أن يٙمقن قمٜمده إُم٤مم ي٘متدي سمف وُيدقمك سمقاؾمٓمتف 

 ختٚمق ُمـ إُمو٤مم ًم٘مقًموف شمٕمو٤ممم: واضم٥م وأّن إرض جي٥م أن ٓ أُمرهق زُم٤من  إُم٤مم ذم يمؾ قمٍم و

( ًْ ِٓ ُبٍس بِإٌِبِر
ُ
ٔا ُّكَّ أ َْٔ  َُْدُغ ٍْٔ  ْابدٍ )وأيْم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ، (يَ ِْاِذٌر َو ىِاُْكِّ َكا ٌُ َُْت 

َ
ب أ طمٞمو٨م  (إٍَُِّ

 ىم٤مل:أّٟمف قم٤ٌمس  اسمـقمـ  ٦م ذم شمٗمًػمه قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػمهذه أيطمقل أظمرج اًمّٓمؼمي 

ٍْٔ  ْبدٍ َ}ألَٕزفَٝدٚ ِِْذٌر َو ىُِْكِّ َك ٌُ َُْت 
َ
ب أ َادْرذرَإٔٚألَؾَٚ َصدرهَظذَيدهَووعَ،{إٍَُِّ

َهيترديَبرؽَظرّع،َيرَٚاهلرٚديَإٔرٝ»ألَؾَٚ َظّع،َمَُْٛإػَبٔدهَوأومَٖ،هٚدَؿقمَوفُؾ

ًْديَادٓتدون َش.َب

ذي يٛمتٚموؽ اهلدايو٦م اًمهق ُمّمدا  اعمٜمذر  9ذار هق هداي٦م ُمع دقمقة، وم٤مًمرؾمقلأّن اإلٟموسمام 

٠مّٟموف هوق سم يو٦مذم أ 7وهذا اًمِمٛمقل ًمٕموكمُمّمدا  اهل٤مدي ُمـ همػم دقمقة:  7واًمدقمقة، وقمكم

ِموػم امم أّن ًمٙموؾ ىموقم هو٤مٍد ذم ، ّٕن أيو٦م شم:ؾم٤مئر إئٛم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م جيري قمغم اهل٤مدي

 هق اإلُم٤مم احلل ًمٙمؾ قمٍم. 7قمكم زُم٤مّنؿ وٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن اإلُم٤مم

 اإلمامْ يف الزًاٍات 

ر وإُمو٤مم ذم يموؾ قمّمو ي١ميود ًمٜمو٤م وضموقب وضموقد وأُم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت قمـ إُم٤مُم٦م، مم٤م

قمًو٤ميمر ذم شمو٤مريخ دُمِموؼ  اسموـوزُم٤من، هق ُم٤م أظمرضمف اعمّت٘مل اهلٜمدي ذم يمٜمز اًمٕموامل وأظمرضموف 

اعموقّدة واًم٘مٜمدوزي ذم يٜم٤مسمٞمع 7ـم٤مًم٥ميبوأسمقٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ذم سم٤مب قمكم سمـ أ

 ىم٤مل:أّٟمف قم٤ٌمس  اسمـقمـ  ؿسمًٜمدهـمل ذم اع اجلقاُمع واًمًٞمق
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َؽرشرَٓٚظردنَجْرَٜويًرُـَممرٚيتَويّقتَحٔٚيتَحئَٚأنَههَمـ»َأل9اهللَرشق َؿٚ 

ًََٚؾِٔقا َ،ريب َمرـَخَِقاَظسيتَؿؾّ٘نََبًديَمـَبٕٚئَّٜوفَٔتدَوفٔفَوفٔقا َبًديَمـَظِٔ

ََٓصرِتلَؾرٔٓؿَافَرٚضًغَأمترلَمرـَِٓؿٍوبَفُِّذبغَويؾَ،ظِيًََوَٓيًَؾَرزؿقاَضْٔتل

َش.صٍٚظتلَاهللَإٔٚهلؿ

، ًمٙموـ إُمور ُموـ ضم٤مٟمو٥م :ذه اًمروايو٦م وردت ذم أئّٛمو٦م أهوؾ اًمٌٞمو٧مهأّن وسم٤مًمرهمؿ ُمـ 

ويمذًمؽ سمٛمقآة إئٛم٦م ُمـ سمٕمده يِمػم امم أيّٞم٦م اإلُم٤مم وأيٞم٦م وضمقده قمغم اًمدوام:  9اًمرؾمقل

اجل٤مهٚمّٞمو٦م، وذم  يٛمقت قمغمإُم٤مم، ٟمٕمقذ سم٤مهلل، ُمـ ُم٤مت وًمٞمس ًمف أّن  ظمرىإ ي٤متٟمٗمٝمؿ ُمـ اًمّروا

أّٟموف قمٛمر  اسمـقمـ  ٤مسمًٜمديل ذم اع اجلقاُمع واًمًٞمقـمذًمؽ أظمرج اًمّٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط 

ًََٜمٚتَظِٔف،َبًَٜٔوَٓمٚتَمـ: ي٘مقل اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م ىم٤مل: ًََٜمٔت  .جٚهِٔ

وؾمط أيْم٤ًم وأيب يٕموغم اعمقصوكم ذم ُمًوٜمده سم٢مؾموٜم٤مدي٤م قموـ وأظمرج اًمّٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إ

ًََٜمٚتَإمٚمَظِٔفَوفٔسَمٚت،َمـ :اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل: ؾمٗمٞم٤من أيب سمـُمٕم٤موي٦م  ًََٜمٔت  .جٚهِٔ

 أيْم٤ًم سمًٜمده قمـ ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل: طم٤ٌمن ذم اًمّمحٞمح اسمـأظمرج و

ًََٜمرٚتَإمرٚمَفرفَوفرٔسَمٚتَمـألَاهللَرشق َؿٚ  ًََٜمٔتر ألَؿحرٚتَأبرقَؿرٚ َ،جٚهِٔر

ؿقففََضٚظرَٜإػَافْٚسَيدظقَإمٚمًََٚففَأنَيًتَدَوملَمٚتَمـألَمًْٚهَجٚهَِٜٔمٔتَٜمٚتأل

ًََٜمٚتَ...وافْقاز َاحلقادثَظْدَبفَالشالمَؿقامَيُقنَحتكَاهلل ًََٜمٔت َ.جٚهِٔ

واًمًوٞمقـمل  واًمّٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمُمًٜمده واًمٓمٞم٤مًمز أيْم٤ًم ذم ُمًٜمده وأظمرج أمحد ذم 

َ»: ىم٤مل رؾمقل اهللَألسم٢مؾمٜم٤مدهؿ قمـ ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل ذم اع اجلقاُمع ًٜ َمـَمرَٚتَبٌرِرَإمرٍٚمَمرَٚتَمٔتر

ًَٜ ّٔ  ش.جٚهِ
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 .434ص ،10سمـ طم٤ٌمن، سم٤مب ـم٤مقم٦م إئّٛم٦م، جاصحٞمح  .4
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وم٤مإلُم٤مُم٦م قمٜمد اٞمع اًمٗمر  اإلؾمفُمّٞمف هل احلجر إؾم٤مد ذم اإلؾمفم، وهبو٤م شم٘مو٤مم احلودود 

  اإلؾمفم ويٕمر  احلفل واحلرام.وُمٕم٤ممل

ـ ٛموؾمفُمل يمف اًمٗم٤مىمدة ًمٚمّديـ اإلُم٦م، يٕمٞمش يمام يٕمٞمش اًمٜم٤ّمس ذم اجل٤مهٚمٞمّ ومٛمـ مل ي١مُمـ سم٤مإلُم٤م

 ـ مل ي١مُمـ سم٤مهلل ورؾمقًمف!ٛمًمٞمس ًمف ديـ! وطملم اعمقت، يٛمقت يم

 وإُم٦م سمف إُم٤مم يم٤مجلًد سمف روح! واإلُم٤مم هق اًمروح وإُم٦م هل اجلًد،

وضموقد ُموـ ي٘موقم سمتٜمٗمٞموذ  اًموّديـ وىمٞم٤مم يًتدقمل سم٘م٤مء ،9وضمقد اًمٜمٌّّل  ذم زُم٤من قمدم ،إذن

ٟمورى هوذا اعمٗمٝموقم فُمّٞم٦م وُمٌلّم ًمٚمًٜم٦ّم اًمٜمٌّقّي٦م طمٞم٨م ُّٕم٦م اإلؾماًمقطمل، وُمـ هق ضمدير سم٘مٞم٤مدة ا

، وم٘مد أظمرج أمحد ذم اعمًٜمد وُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح ذم سم٤مب اًمٜم٤ّمس 9يّتْمح ًمٜم٤م ُمـ طمدي٨م اًمٜمٌّّل 

َالشرالمََُزاُ ََيرَٓ: ي٘مقل اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧ُم  سم٢مؾمٜم٤مدي٤م قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة ىم٤مل: شمٌع ًم٘مريش

َظَََكاثَََْإػَظزيزاًَ  .ًٍََََِٜٔخَََؼَ

ٕمدد اعمذيمقر ذم هذا احلدي٨م واًمذي ؾمق  ي٠ميت ذيمره ذم ُمٙم٤مٟمف ُمـ هذا سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمو

سمّد أن يٙمقن ًمٚمٜم٤ّمس ذم يمؾ قمٍم وزُمو٤من إُمو٤مم  أّٟمف ُٓمٜمف ٟمًتٜمت٩م أيّٞم٦م اإلُم٤مُم٦م وٟمٗمٝمؿ اًمٙمت٤مب، 

 .امم ـمريؼ اًمّرؿم٤مداًمّمقاب وي٘مقدهؿ  هؿ اممإطمٙم٤مم ويرؿمدهلؿ ًمٞمٌلّم 

وقموغم رأؾموٝمؿ  :دي٨م اًمتل شمٜمّص قمغم اإلُم٤مُم٦م اخل٤مّص٦م ٕهؾ اًمٌٞمو٧موأُم٤م أي٤مت وإطم٤م

، ومًق  شم٠ميت سم٤مًمّتٗمّمٞمؾ ذم اًمّمٗمح٤مت اًم٘م٤مدُم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم، واًمتول حتتوقي 7اإلُم٤مم قمكم

طمدي٨م اًمٖمدير، آي٦م ، طمدي٨م اًمدار، آي٦م ُأوزم إُمر، آي٦م اًمّتٌٚمٞمغ ،قمغم اعمقاوٞمع اًمت٤مًمٞم٦م: آي٦م اإلٟمذار

ٗمٞمٜم٦م، طمودي٨م اًمّٓموػم، آيو٦م اعموقدّ اًمّتٓمٝمػم، طمدي٨م اًمّث٘مٚم ًّ ة ، طمودي٨م اعمٜمزًمو٦م، آيو٦م لم، طمدي٨م اًم

 اًمقٓي٦م.
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 اإلنذار ً حدٍح الّدار  آٍْ. 1

اٚمو٦م أدًّمتٜمو٤م قموغم إُم٤مُمو٦م ُموـ ، وطمودي٨م اًموّدار (األْكَرِنِيَ  َغِشَْيثََم  َوأُِْذرْ )ٔي٦م اعم٤ٌمريم٦م: ا

َ.اًمّداًم٦م قمغم ظمفومتف وإُم٤مُمتف ووٓيتف سم٤مًمٜمّص 7قمكماإلُم٤مم اعم١مُمٜملم أُمػم

سم٢مٟموذار إىمورسملم ُموـ  سمو٠مُمر ُموـ اهلل 9قمٜمدُم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م اعم٤ٌمريمو٦م، ىمو٤مم اًمرؾموقل

اًمرؾم٤مًم٦م وُمـ هذه قمِمػمشمف أوًٓ، وم٠مٟمذرهؿ سم٤مًمرؾم٤مًم٦م، وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م قملّم ُمـ ي١مازره قمغم أُمر 

ُمْمٛمقن اًمقطمل سم٤مإلٟمذار  قمغم 9اًمرؾمقلد دّل ومٕمؾ ىمٗمف ويٙمقن وزيره ووصٞمف ُمـ سمٕمده، وخيٚم

 .جي٥م قمٚمٞمف أن يٌّٚمغ أوًٓ يم٤من وُم٤م 

اخلفوموو٦م واًمقصوو٤مي٦م ُمووـ سمٕمووده ُم٘م٤مسمووؾ ُم١مازرشمووف قمووغم أُموور  9اًمرؾمووقلىموود ضمٕمووؾ و

ؾموتٕمداده ُٕمور اوًمٙمـ سمٕمد ؾم١ماًمف ُمٜمٝمؿ وـمٚمٌف اعمٕمقٟمو٦م مل يٕمٚموـ أي ؿموخص ُموٜمٝمؿ ..اًمرؾم٤مًم٦م

ّٓ  اعم١مازرة هذاَأخرلَووصرٔلَوخٍِٔترل،َؾٖشرًّقاَفرفَ: 9ٌّل ، وم٘م٤مل اًمٜم7ّقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مإ

وىمود  .ُمٜمذ سمداي٦م اًمرؾمو٤مًم٦م 9ووزير وظمٚمٞمٗم٦م ًمٚمٜمٌّّل يمقيصٍّ  7: وسمذًمؽ شمؿ شمٕمٞملم قمكمّ وأضًٔقا

ذه احل٤مدصم٦م سمتٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ذم ُمّم٤مدر قمديدة ُمـ يمت٥م أهوؾ اًمًوٜم٦ّم طمٞمو٨م ٟمًوتٕمرض هٜمو٤م يمرت هذُ 

 :ىمقًمف 7يمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ قمـ اإلُم٤مم قمكمأظمرج اسمـ قم٤ًم وم٘مدسمٕمْمٝم٤م، 

ُِْذرْ )َٕزفٝدَٚ
َ
  َغِشَْيثََم  َوأ

َ
صرْعَيلَرجرؾَصرٚةَإيَٚظرعََألؿٚ َرشق َاهلل (ْكَرِنِيَ األ

ؾَرٚ ََ،ؾًٍِرَٝألؿرٚ َ،وـٚنَافًََٛؿدرَريَرجؾَ،مـَفٌـَبهٚعَمـَضًٚمَوأظدَؿًًٌَٚ
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 .اًم٘مٕم٥م: اًم٘مدح اًمْمخؿ اجل٤مذم أو إمم اًمّمٖمر أو يروي اًمرضمؾ. 2



   

 

َ،أوَأربًقنَؽررَرجرؾٍََأربًقنَرجالًََوهؿَيقمئذٍََ،مجعَبْلَهٚصؿاَيَٚظعَّألَرشق َاهلل

مرْٓؿَدرـَيٖـرؾََوإنََّ،بٚفىًٚمَؾقوًفَبٔرْٓؿَؾرٖـِقاَحتركَصرًٌقاَؾدظَٚرشق َاهلل

مرََٚألؾَٚ َبًورٓؿَ،ثؿَتْٚوفقاَافَدحَؾؼبقاَحتكَروواَوبَلَؾٔفَظٚمتفَ؛اجلذظَٜب٘دامٓٚ

َ مرـََاصْعَرجؾَصرٚةَبهرٚعٍََيَٚظعََّألثؿَؿٚ رَفَأبقَهلَٛيرونَإَّٔرَرأيَْٚـٚفٔقمَيفَافًحر

َ ٍٛ َیؾجًّٓؿَؾٖـِقاَمثؾَمرَٚأـِرقاَبرٚدرةَإوفرَ،ؾًٍَِٝألؿٚ َ،مـَفٌـَضًٚمَوأظدَبًَ

مَٚرأيَْٚـرٚفٔقمَيفََألوذبقاَمثؾَادرةَإوػَوؾوؾَمْفَمَٚؾوؾَادرةَإوػَؾَٚ َبًوٓؿ

ََمـَضًٚمٍََبهٚعٍََاصْعَرجؾَصٚةًََألؾَٚ َافثٚفثَٜ.افًحر ٍٛ َ،ؾًٍِرَٝ،مرـَفرٌـَوأظدَبًَر

َألبرٚفُالمَؾَرٚ َرشق َاهللؾٌدرهؿَؾجًّتٓؿَؾٖـِقاَوذبقاََ،امجعَبْلَهٚصؿَألؾَٚ 

ؾًرَُٝافًٌرٚسَفٚؾرَٜأنََألؿرٚ َ؟أيُؿَيَيضَديْلَويُقنَخٍِٔتلَووصٔلَمـَبًدي

أنَافَرقمَوشرَُٝافًٌرٚسَفٚؾرََٜؾًَُٝ،افُالمَؾٖظٚدَرشق َاهللَ،حئطَذفؽَبيفف

ًَََٜيقمئذٍَوإّنََألؿٚ َ،افُالمَافثٚفثَٜؾٖظٚدَرشق َاهللَ،حئطَذفؽَبيفف َإّنََٕشرقأهؿَهٔئر

إٔرََٝألؿٚ َ،إَٔٚيَٚرشق َاهللَألؾََِٝ،ٕمحشَافًٚؿغَأظّشَافًْٔغَوخؿَافٌىـَيقمئذٍَ

َ.إَٔٝيَٚظعَيَيَٚظعَي

ؾموتٕمداد ا ًمٜمو٤م ، سمِموٙمؾ يٌولّم 7قموكماإلُم٤مم أمحد هذه احل٤مدصم٦م ذم اعمًٜمد سمًٜمده قمـ وأظمرج 

ويموذًمؽ  .7ذم قمكم 9ل اًمٜمٌّّل وم٘مط، وًمٙمـ مل يذيمر ىمق 9يٙمقن ظمٚمٞمٗم٦م اًمرؾمقلٕن  7قمكم

 ألأّٟمف ىم٤مل 7أظمرج اهلٞمثٛمل ُم٤م ي٘م٤مرب ذًمؽ ذم جمٛمع اًمزوائد قمـ قمكم

 )َألأيَٜهذهَٕزفَٝدٚ
َ
ُِْذْر َغِشَْيثََم اأْل

َ
َؾرٚجتّعَبٔترفَأهؾَمـٌَلَّافََّْمجع»َألؿٚ َ(كَْرِنِيَ َو أ

َيفَلمًرَويُرقنَومقاظٔرديَديْرلَمـَيوّـَظْرلَهلؿَؾَٚ »َألؿٚ َشوذبقاَؾٖـِقاَثالثقن

َ؟هبرذاَيَرقمَمرـَ،بحرراًََـَْٝإَٔٝاهللَرشق َيٚألَرجؾَؾَٚ َش؟أهعَيفَخٍِٔتلَويُقنَاجلْٜ

َش.ٕٚأ»َ:ظْفَاهللَريضَظعَيَؾَٚ َبٔتفَأهؾَظذَذفؽَؾًرضَألؿٚ َ.أخرَؿٚ َثؿَألؿٚ 
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 ىم٤مل:أّٟمف  7قمـ قمكّم سمـ أيب ـم٤مًم٥م٤م سمًٜمديشم٤مرخيف واسمـ أصمػم ذم ٓمؼمي هذه احل٤مدصم٦م يٜم٘مؾ اًمو

يَٚبْكَظٌدَادىِرَٛإٕركَواهللَمرَٚأظِرؿَ»ؾَٚ ألََ...َأيَٜظذَرشق َاهللَهذهَٝدَٕٚزف

ًَٚ كَؿدَجئتُؿَبخرَافردَٕٔٚوأخررةَإََّٕ،َٚؿدَجئتُؿَبفيفَافًربَجٚءَؿقمفَبٖؾوؾَممََّصٚب

َلازرنَظذَهذاَآمرَظذَأنَيُرقنَأخرُٗؿَيؾٖيََّ،وؿدَأمرٕكَاهللَتًٚػَأنَأدظقـؿَإفٔف

َحردثٓؿَشرًََْٕٚوؿِرَٝوإنَؾٖحجؿَافَقمَظْٓرَٚمجًٔرًَٚألَؿٚ َش؟وخٍِٔتلَؾُٔؿَووصٔل

ًَٚ ًََٚوأرمهٓؿَظْٔ خذَٖؾَ،شاهللَأـقنَوزيركَظِٔفَلإَٔٚيٌَٕٚ»َ،وأمحنٓؿَشٚؿًََٚوأظيّٓؿَبىْ

ؾَرٚمَ»َألؿٚ َشهذاَأخكَووصٔلَوخٍِٔتلَؾُٔؿَؾٚشًّقاَففَوأضًٔقاَإنَّ»َألبرؿٌتكَثؿَؿٚ 

َش.ؽَوتىٔعبْنَتًّعَٓيبَضٚفَٛؿدَأمركَأافَقمَيوحُقنَويَقفقنَٕ

ىم٤مل ذم وٛمـ احلودي٨م:  9احل٤مدصم٦م ذم اًمًٜمـ وٟم٘مؾ ومٞمٝم٤م أّن اًمٜمٌّّل هذه ٤ًمئل أيْم٤ًم ويذيمر اًمٜمّ

َٕٝووزيريَووارثلَوصٚحٌلَأخلأ ىم٤مل:أّٟمف ، وم٘مد أظمرج سمًٜمده قمـ رسمٞمٕم٦م سمـ ٟم٤مضمد 

َمجرع»َألؿرٚ َ؟ظّرؽَدونَظّرؽَابرـَورثرَٝملَادرٗمْغَأمررَيرَٚألفًرعَيَؿرٚ َرجالًََنَّإ

َوؿردَبًٚمرَٜافْٚسَوإػَبخٚصَٜإفُٔؿَبًثَٝإّنََادىَِٛظٌدَبْلَيَٚألؾَٚ .َاهللق رش

َ؟ووارثرلَأخلَوصرٚحٌلَيُقنَأنَيٌٚيًْلَظذَؾٖيُؿَ،رأيتؿَؿدَمَٚأيَٜهذهَمـَرأيتؿ

َ،مرراٍتََثرالثَؿرٚ َثؿَ،جِسإَألؾَٚ َ،افَقمَأصٌرَوـَْٝإفٔفَؾََّٝأحٌدََإفٔفَيَؿَؾِؿ

َإٔرَٝألؿرٚ َثؿَيديَظذَبٔدهَضبَافثٚفثَٜيفَـٚنَحتكَِسجإََِؾَٔق َإفٔفَأؿقمَذفؽَـؾ

َ.ظّلَدونَظّلَابـَورثَٝؾٌذفؽَووزيريَووارثلَوصٚحٌلَأخل

أيو٦م،  ٟموزول هوذه ذم سمٕمد أن أًم٘مٞمٜم٤م ٟمٔمرة قمغم اًمرواي٤مت اعمٜم٘مقًم٦م قمٜمود أصوح٤مب احلودي٨م

 ،م طمْموقرهقمودقمٜمود ويص ُمـ سمٕمده ًمٞم٘مقم سم٠مُمقر إُّم٦م ُمٚمزُم٤ًم سمتٕمٞملم يم٤من  9ٟمفطمظ أّن اًمٜمٌّّل 

احلوودي٨م اًمووقارد قمووـ ىموود دّل و، هبووذا اًمٕمٛمووؾ اُمتثوو٤مًٓ ُٕموور اهلل 9اًمرؾمووقلوىموود ىموو٤مم 

ََفُّؾٌَٕلَي»ىم٤مل: أّٟمف  9اهللرؾمقل ًََٚنَّإوَووارٌثََوصي  .قمغم ذًمؽ شثلووارَوصٔكَ َظِٔ
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 :ىم٤ملأّٟمف ، وم٘مد أظمرج سمًٜمده قمـ اًمؼماء ٟم٘مؾ اًمثٕمٚمٌل ذم شمٗمًػمه احل٤مدصم٦م سم٠مًمٗم٤مظ أدّ   و

  وَ )َٕزفَٝدّٚ
َ
ُِْذْر َغِشَْيثََم اأْل

َ
َيقمئرذٍََوهرؿَادىِرَٛظٌدَبْلَاهللَرشق َمجعَ(ْكَرِنِيَ أ

ََويؼبَادًَّْٜيٖـؾَمْٓؿَافرجؾَرجاًل،َأربًقن ًََٚؾٖمرَ،افًسَّ ّٔ َثرؿَؾٖدمَٓٚصٚةَبِرْجؾَظِ

ُٕقاألَؿٚ  ََدظرَٚثؿَصدروا،َحتكَؾٖـِقاَظؼةًََظؼةًََافَقمَؾدَٕٚاهللَبٚشؿَاد ٍٛ َمرـَبًَر

ـٍَ ًََٜمْفَؾجرعَفٌ َؾٌردرهؿَروواَحتركَافَقمَؾؼبَ،اهللَبٚشؿَاذبقاألَهلؿَؿٚ َثؿَجرظ

ِّؿَؾِؿَيقمئذَافٌْلَؾًَُٝافرجؾ،َبفَيًحرـؿَمَٚهذاألَؾَٚ َهلَٛأبق َدظٚهؿَثؿَََّ.يتُ

َبْرلَيرٚألَؾَرٚ َاهللَرشرق َإٔرذرهؿَثؿَوافؼابَافىًٚمَمـَذفؽَمثؾَظذَافٌدَمـ

َجئرتُؿَمرُْؿ،َأحرٌدََبفَجيلءَدَٚوافٌنرَشٌحٕٚفَاهللَمـَإفُٔؿَافْذيرَإَٔٚإّنََادىِٛظٌد

ّٔرلََويُرقنَويرٗازرنَيرقاخْٔلَوَمرـَهتتردوا،َوأضًٔرقنَؾٖشرِّقاَوأخرةَبٚفدٕٔٚ وف

َـرّؾََثالثرًََٚذفؽَوأظٚدَافَقم،َؾًَُٝديْل؟َويَيضَأهعَيفَوخٍِٔتلَبًدي،َووصٔل

َافَقمَإَٔٝألؾَٚ َشإٔٚ»ألَظعََّويَق َافَقم،َيًَُٝذفؽ ألَضٚفَٕٛيبَيَقفقنَوهؿَؾَٚم

رَؾَدَؽابَْأضع َ.ظِٔؽَُأم 

 7ّر  اًم٘موقم سمٕمود شمٕمٞمولم قموكموشمّموسم٠مًمٗم٤مظ أىمّؾ مم٤ّم يث٧ٌم ًمٜم٤م  وذيمر اًمًٞمقـمل هذه اًمرواي٦م

، وذم هذا أظمرج سمًوٜمده أظمذوا يْمحٙمقن ُمـ هذا اًمّتٕمٞملمإِّّنؿ ، إذ 9ًمٚمرؾمقل وظمٚمٞمٗم٦مً وصّٞم٤ًم 

َُؿؾرٖيَّ...َألؾَرٚ َافٌْلَِؿتُ ...اهللَرشق َظذَأيَٜهذهَٕزفَٝٚدَّ» :قًمفىم 7قمكماإلُم٤مم قمـ 

ًََٚحدثٓؿأَوإَٔٚؾََِٝ؟هذاَأمريَظذَيٗازرن  ش.يوحُقنَافَقمَؾَٚمَ،إَٔٚفإَّٕألَشْ

ذم أُمر اإلُم٤مُم٦م وهدايو٦م  سمٕمدهُمـ  9ًمرؾمقل اهللهق شمٕمٞملم ظمٚمٞمٗم٦م طمدي٨م اًمدار ُمـ  اعم٘مّمقد

ذًموؽ،  ويٙمقن ظمٚمٞمٗمتل ووصٞمل ُمـ سمٕمدي ٚمٗمظ ّٞمٜم٧م رواي٦م اسمـ قم٤ًميمر سمطمٞم٨م سم إُّم٦م إم٤مء

 وهذا احلدي٨م ًمف أيّٞم٦م يمٌػمة ُٕمقر قمديدة، وهل:
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سم٤مإلو٤موم٦م امم أّٟموف يمو٤من  9ذم اًمًٜم٦م اًمّث٤مًمث٦م ًمٚمٝمجرة، وم٤مًمّرؾمقل 9أوًٓ: إِّٟمف صدر ُمـ اًمرؾمقل

يْمو٤ًم قمـ اًمنمك ويٌّٚمغ اًمرؾم٤مًم٦م آٟمذاك، وم٢مّٟمف يمو٤من ُمو٠مُمقرًا أ یاإلؾمفم ويٜمٝمإًمی  ُم٠مُمقرًا ٕن يدقمق

سم٠من يٕمّر  اًمِّمخص اًمذي جي٥م أن خيٚمٗمف سمٕمده ًمٚمٜم٤ّمس، يمام ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت اعموذيمقرة ذم شمٗمًوػم 

ََؽإََّٕ!حمّدَيٚألَؾَٚ َجزائٔؾ،َجٚءحتكََ...اًمٓمؼمي طمٞم٨م ىم٤مل:  ّٓ  .ربؽَيًّذبؽَبفَتٗمرَمَٚتًٍؾإ

 وم٘مود ؽاسمٜم أـمع :ـم٤مًم٥م ٕيب ي٘مقًمقن وهؿ اًم٘مقم وم٘م٤مم»ٟمحق:  ،خمتٚمٗم٦م ومٞمف جملء أًمٗم٤مظ :صم٤مٟمٞم٤مً 

ر َويرٗازرنَيرقاخْٔلََمرـ :9ىمقل اًمرؾموقل قمغم أنّ  شمدّل ش يْمحٙمقن اًم٘مقم وم٘م٤ممو  قمٚمٞمؽ ُأُم 

ّٔلَويُقن   أهكم وم٘مط، سمؾ قمغم يمؾ اعمًٚمٛملم:قمغم لظمٚمٞمٗمتو لوصٞمًمٞمس ُمٕمٜم٤مه  بًديَووصٔلَوف

ذم  ضمو٤مءقمغم اًمرؾمو٤مًم٦م يموام  ؿمؽماط اعم١ماظم٤مة واعم١مازرةاسمتدأ ؾم١ماًمف ُمٜمٝمؿ ُمع ا 9وسمام أّن اًمرؾمقل

وم٘موط،  9واًمرؾم٤مًم٦م هل أُمر قم٤مم يٕمّؿ يمؾ اعمًٚمٛملم وٓ خيّص قمِموػمة اًمرؾموقل ،اًمٓمؼمي رواي٦م

 9أيْمو٤ًم وٓ خيوّص قمِموػمة اًمرؾموقل ٤مً هذا اًمتٕمٞملم سم٤مخلفومو٦م واًمقصو٤مي٦م يٙموقن قم٤مُّمو ًمذا وم٢منّ 

مل يٙموـ هوق ٟمٗمًوف  ٢9مّٟمٜم٤م ٟمورى أّن اًمٜمٌّوّل ومؾمفُمٞم٦م قم٤مُّم٦م: ويمذًمؽ ُّم٦م اإلظم٤مّص٦م، سمؾ يتٕمٚمؼ سم٤مٕ

مل يٙمقٟموقا سمو٠مإمٝمؿ ُمٓمٞمٕمولم ًموف وُمٕمؽمومولم ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اٞمع قمِموػمشمف، وُم٘مٌقًٓ ك آٟمذاسم٤مًمذات 

ومٕموغم ؾموٌٞمؾ يٕملّم ظمٚمٞمٗم٦م ًمف قمٚمٞمٝمؿ ُمـ سمٕموده، ٕن ًمٙمل يٙمقن ًمف إظمتٞم٤مر  قمٚمٞمٝمؿ 9سمخفومتف

ك ؾموٚمقوهوذا يتٌولّم ُموـ  ،فومْمًف قموـ ظمٚمٞمٗمتوسمٜمٌّقشمف هل٥م مل يٙمـ ي١مُمـ  اعمث٤مل ٟمرى أّن قمٛمف أسم٤م

قموغم  7اًمرواي٦م، إذن يمٞمػ ومّن أصح٤مب اًمتٗمًػم هذا اعمٕمٜمك سمخفومو٦م قموكم هل٥م اعمذيمقر ذمأيب

 ؟!اًمٕمِمػمة وم٘مط 

يٙمقن ذًمؽ ٢مّن  ُمـ يٙمقن ظمٚمٞمٗم٦م ًمف قمغم أهٚمف، ومأراد أن يٕملّم  9ومؽموٜم٤م أّن اًمٜمٌّّل اوطمتك ًمق 

ىمقًموف  إًموی، وإؾموتٜم٤مدًا إىمرسموقن أومم سمو٤معمٕمرو  :سمٛمٕمٜموك أنّ  ُمـ سم٤مب أوًمقيتٝمؿ قمغم همػمهؿ

ْجاراً إِّلَّ  كُاْو }شمٕم٤ممم: 
َ
ِّ أ ًْ َغيَْيا ََيُُل ْشا

َ
َة ِف اىُْلاْر ّل أ َٔدَّ ا ٍَ ْ سمو٤معمٕمٜمك اًمٕمو٤مّم ذم شمٗمْموٞمؾ ىمرسموك  { ال

، ومٕمغم هذا إؾم٤مس ؾمق  يٙمقن ذًمؽ اًمِموخص اعمتٕمولّم قمٚموٞمٝمؿ، ظمٚمٞمٗمو٦م قموغم 9اهللرؾمقل

 .سم٤مىمل اًمٜم٤ّمس أيْم٤مً 
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سمٕموده سمٚمٗموظ ومّموؾ ذم ىمقًموف اًمقصو٤مي٦م ُموـ  9ؾموقلٟمفطمظ ذم هذا احلدي٨م أّن اًمرّ  :صم٤مًمث٤مً 

ويُقنَوفٔلَووصٔلَبًدي  قمـ اخلفوم٦م ذم أهٚمف سمٚمٗمظأهعَيفَوخٍِٔتل ويدّل هوذا اًمٙموفم :

وم٢من صّح ىمقل ُمـ يّدقمل أّن هذا احلدي٨م يودّل قموغم شمٕمٞمولم  .واطمدٍ  قمغم وضمقد ُمّمداىملم ذم آنٍ 

ّن هوذا احلودي٨م إِ ظمٚمٞمٗم٦م ذم أهٚمف وم٘مط، إذن يّمّح اًم٘موقل سمّمٗمتف  9ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمرؾمقل 7قمكم

و قمغم قم٤مُمو٦م إُّمو٦م أيْمو٤ًم،  9ّل ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م قمغم شمٕمٞملم اًمقزم واًمقيّص ُمـ سمٕمد اًمرؾمقليد

 9ّن اًمرؾمقلإِ ي٘مقل يمل ٕطمد ذريٕم٦ٍم عمجلء هذيـ اًم٘مقًملم ُمع سمٕمض، وهبذا ٓ يٌ٘مك أي ؽ ذًم

هذا احلدي٨م يم٤من ىمد ىم٤مم سمتٕمٞملم اًمقزم ُموـ  إًمیؾمتٜم٤مدًا اذن إ 9وم٤مًمرؾمقل .شمرك هذا إُمر ًمألُّم٦م

 9ًمٚمرؾموقل 7وٟمًتدل ُمـ ؾمٞم٤م  اًمٙمفم وضموقاب قموغم :و٤موم٦م امم اخلٚمٞمٗم٦م ذم أهٚمفسمٕمده سم٤مإل

، وسموذًمؽ 7قموغم اإلُمو٤مم وهوق واطمدٍ  شمقاضمد هذيـ اعمّمداىملم ذم ؿمخصٍ  إٔٚ: صمفث ُمرات

ىمورن  9: ويموذًمؽ ٟمفطموظ أّن اًمرؾموقلوٓ ريو٥ٍم  سموف ؿموؽٍّ  7قموكم إلُم٤ممشمث٧ٌم اًمقص٤مي٦م ًم

ويُرقنََيرٗازرنيرٗاخْٔلَو٦م واًمقٓي٦م سمٕمده سمٚمٗموظ اعم١ماظم٤مة واعم١مازرة قمغم أُمر اًمرؾم٤مًم٦م سم٤مًمقص٤مي

اًموقزم  وم٘موط، وم٠مصوٌح هوق 7قموكم اإلُمو٤مم، وم٤مضمتٛمٕم٧م شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت ذم وفٔلَووصٔلَبًدي

 .9وُم١مازره ذم يمّؾ ظمٓمقة ظمٓم٤مه٤م 9رؾمقل اهلل واًمقيص سمٕمده وم٘مط ًمٙمقٟمف أظم٤م

٤مئؾ:ؾم٠مًمف هبذا احلدي٨م قمٜمدُم٤م  7ؾمتدٓل اإلُم٤مم قمكماراسمٕم٤ًم:  ًّ  ورصمو٧م مل لماعم١مُمٜم أُمػم ي٤م اًم

اٟمتخ٤مسموف يم٤من يريد سمذًمؽ أن يٌلّم ًمٚمًو٤مئؾ أّن  7يٌلّم ًمٜم٤م أّن اإلُم٤مم قمكم ؟قمٛمؽ دون قمٛمؽ اسمـ

اًمذي يٜمٓموؼ قموـ اًموقطمل: وهبوذا يّموٌح اٟمتخو٤مب  9هق دون قمٛمف يم٤من ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمرؾمقل

ُمـ ضم٤مٟم٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: هذا ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م، وُمـ ٟم٤مطمٞمو٦م أظمورى ومو٢مِّن آُمو٤مم  7اإلُم٤مم قمكم

أراد  ووزيرريَووارثلَوصٚحٌلَأخلَإٔٝومٞمف:  9ىمقل رؾمقل اهلل ٚم٤ًمئؾذيمر ًم٤م قمٜمدُم 7قمكم

وإٟماّم يمو٤من سم٤معمٕمٜمك اعمّمٓمٚمح اإلرث مل يٙمـ إرث ُم٤مدي ودٟمٞمقي هبذه إًمٗم٤مظ أن يٌلّم ًمف أّن هذا 

 9ؾمو٠مل رؾموقل اهلل 7قموكم اإلُمو٤ممُٕمقر أقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ. يمام ضم٤مء ذم رواي٦م أظمرى أّن إرث 

ألَؿرٚ َؿٌِرؽ؟َإٌٕٔٚءَأورثَٝومٚألَؿٚ َ.إٌٕٔٚءَأورثَٝمٚألَؿٚ َمْؽ؟َأرثَٚمَ،اهللَرشق َيَٚ:وم٘م٤مل

 .ٌٕٔٓؿَوشَْٜاهللَـتٚب
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 ( 
َ
(ْكَرِنِيَ َغِشَْيثََم اأْل

ٓ ٟمًوتٓمٞمع آؾموتٜم٤مد سم٠مًمٗم٤مظ همريٌو٦م طمدي٨م اإلٟمذار ورود  دي٨ميمت٥م احلٟمفطمظ ذم سمٕمض 

ت وٟم٠ميت سمذيمر هذه اًمرواي٤م ،اًمٕمِمػمة ُمـ لمإٟمذار إىمرسمُمْمٛمقن  شمٜم٤مذمإًمٞمٝم٤م ذم آؾمتدٓل ّٕن٤م 

 :وهل وٟمٌح٨م ومٞمٝم٤م سم٤مظمتّم٤مر، ًمٙمل يّٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ

ذم اإلؾموفم سمًوٜمده قموـ آسم٤مئوف ٟمتًو٥م امم ا: أظمرج اًمٌخو٤مري ذم سمو٤مب ُموـ اًمرواي٦م إومم

 ) ٝفََزَََََٕٚدََّ» ىم٤مل:اسمـ قم٤ٌمس أّٟمف سمـ ضمٌػم قمـ ؾمٕمٞمد
َ
  َم ثَ ْيَ ِشاغَ  رُاذِ وأ

َ
ِ كارَ األ رَجََ(نيَ ِ ٌَرلَّافََََّْؾًََ

 .شؾٌٚئَِؿَؿََدظقهَُيََ

: أظمرج أمحد ذم اعمًٜمد وُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح واًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ واًمٌٞمٝم٘مول ذم اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 : فًمقضمرير ذم اًمتٗمًػم سم٢مؾمٜم٤مدهؿ قمـ أيب هريرة ىم اسمـ دٓئؾ اًمٜمٌّّقة و

 )َأيَٜهذهَٕزفَٝدٚ
َ
  َم ثَ ْيَ شِ غَ  رُذِ وأ

َ
ِ كرَ األ ََؾًؿَََّنٚؿريَ،اهللَرشق َدظٚ (نيِ َ،وخرصَّ

َإَٔرذواَفرٗيَبرـَـًرَٛبْرلَمًؼَيَٚ،افْٚرَمـَإًٍُٔؿَإَٔذواَؿريشَمًؼَيٚألَ»ؾَٚ 

َهٚصرؿَبْلَمًؼَيَٚ،افْٚرَمـَإًٍُٔؿَإَٔذواَمْٚفَظٌدَبْلَمًؼَيَٚ،افْٚرَمـَإًٍُٔؿ

َبْرَٝؾٚضّرَٜيرَٚ،افْرٚرَمرـَإًٍُٔؿَإَٔذواَادىَِٛظٌدَبْلَيَٚ،افْٚرَمـَإًٍُٔؿَإَٔذوا

ًََٚاهللَمـَفُؿَأمِؽَمَٚواهللَؾّ٘نََ،افْٚرَمـًٍَٕؽَذيإََٔحمّد َش.صٔئ

ؾموؿ ىم٤ٌمئوؾ األسمدون ذيمور  ذم سم٤مب ؾمقرة اعمًد: أظمرج اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح اًمرواي٦م اًمث٤مًمث٦م

 اسموـذم اًمتٗمًػم وُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح وأمحد ذم اعمًٜمد سم٢مؾمٜم٤مدهؿ قمـ  ضمرير اسمـىمريش( ويمذًمؽ 

 ىم٤مل:أّٟمف قم٤ٌمس 

َفََزَََََٕٚدََّ ُْذِ )َْٝ
َ
َُٓمَََِؽَهىََرََوَََ(األْكَرِنِيَ  َغِشَْيثََم  رْ َوأ ََِادََُؿْ َتركَحََشقُ َرََََجَرَََخََهغ،خ

رألَؾَرٚفقاَ؟ُػَتِرهَيََْافرذيَهرذاَـَمرألَؾَرٚفقاَ!َصرٌٚحٚهََُيرٚألََػَتََََٓؾٍَََٚ،افَهَََدًََََصَ َّّ َ،ْدَحم

ٌْدَََِبِْلَيَُٚؾالن،ََبِْلَيَُٚؾالن،ََبِْلَيٚألَََٚ َؾَََ،إفٔفََِقاًَََُّتََْٚجَؾََ ،ََظ ِٛ ٌْدَََِبِْلَيَٚادُىَِِّ َ،َمَْرٚفََظ

                                                 

 .866ص ،2صحٞمح اًمٌخ٤مري، ج. 1
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ؿَْألَؾَٚ َإفٔف،َؾٚجتًّقا ُُ ؿََْإنََْأَرَأْيَت ُُ ُت ْٔالَأنَََّأْخَزْ رُرجََخر ِحََََتْ ٍْ ر ًَ ٌَرؾَََِهرَذاَبِ ْْرُتؿََْاجَل ـُ َأ

ؿِّل؟ ِذيرٌََؾّ٘نَألؿٚ َبٚ،ذَِـَََظَِٔؽََْٚبَْرَََّجََمٚألَؿٚفقاَُمَهد  ؿَََْٕ ُُ ،ََصرِديدٍَََظرَذاٍبَََيَديَََْبْغََََف

ََْرٚتًَََْمَجَََ،َمٚفَؽًٌََََّٚتَََألهلَٛؾَٚ َأبق ّٓ ََفرزََََْؾَََؿرٚمَََؿََُّثرَ!هلرذاإ رَهرذهَْٝ ًي  يَاَدا َتبَّاْت )َألقرةاف
ِب 
َ
ٍب أ َٓ َ َ.(ل

آظمر ذم سمو٤مب وأٟموذر قمِموػمشمؽ إىمورسملم  وأظمرج اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح هذه اًمرواي٦م سمٚمٗمظٍ 

 ىم٤مل:أّٟمف قم٤ٌمس  اسمـسمًٜمده قمـ 

َ ْٝ َزَف َٕ َ  )دََّٚ
َ
  َم ثَ ْيَ شِ غَ  رُذِ وأ

َ
ِ كرَ األ ِكَي (نيَ ِ َدَافٌَّْ ًِ َؾَُيَْٚدَََِص ًَ ََٚؾَج ٍَ َيرََٚبِْركََأليَظَذَافهَّ

رٍَ ْٓ
ٌُىَُيَيَظدََِل،ََيََٚبَِْؾِ

قا.َفِ ًُ َّ ْرُرَجَقِنَُؿَرْيٍشََحتَّكَاْجَت َْ رَتىِْعََأْنَ ًْ ُجرُؾَإَِذاَمَلََْي َؾَافرَّ ًَ ،ََؾَج

َُْْٔيَرََمَُٚهقَََأْرَشَ
ََوُؿَرْيٌشََؾََرُشقًَٓفِ ٍٛ َٚ ََ،ََؾَجَٚءََأُبقَهَلَ ََ ْٔاًلََألَؾ ََخر ْؿََأنَّ ُُ ُت ْؿََفْقََأْخَزْ ُُ َأَرَأْيَت

ؿَْبِْٚفَقاِدىَ ُُ ْٔ َِ َرََظ
ٌِ كََُّتِريُدََأْنَُت

ؿِ ُْْتْؿَُمَهد  ـُ ْٔرَؽََؿٚفقاَ.،ََأ َِ ْبَْرََٚظ ْؿ،ََمرََٚجرَّ ًَ َََٕ ّٓ ِصرْدًؿٚ.َإ

ََألَؿَٚ َ ََيَدَََؾِ٘ن  ْؿََبْغَ ُُ ِذيٌرََف َٚ ََ،َظَذاٍبََصِديدٍََيََْٕ ََ ًََٚؾ ًٌّ ََت ٍٛ َٔرْقمَََِأُبقَهَلَ رَذاََفرَؽََشرٚئَِرَاْف ،ََأهِلَ

َتَْٚ ًْ ََ!مَجَ ْٝ َ)َؾََْزَف َٛ ًَ ـَ ََمََٚأْؽَْكََظُْْفََمُٚفُفََوَمَٚ َّٛ ََوَت ٍٛ ََيَداََأبِكَهَلَ ْٝ ٌَّ َ.(َت
 وقموؿّ ىموريش سمٚمٗموظ يم٤موم٦م  دمٕمؾ اإلٟمذار يٕمؿاًمرواي٤مت اًمثفصم٦م وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م ذم اعمٕمٜمك هذه و

ريح أيو٦م ووخت٤مًمػ ُم٤م ٟمّص قمٚمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ شمّم ؿ ىم٤ٌمئؾ ىم٤ٌمئؾيدقمقه ضمٕمؾوًمٗمظ 

سم٤مًمٕمِمػمة إىمرسملم وهؿ إُم٤م سمٜمق ه٤مؿمؿ أو سمٜمق قمٌد اعمٓمٚم٥م: وخت٤مًمػ هذه اًمرواي٤مت أيْم٤ًم ُمٕمٜموك 

ظرُْؿَمرـََكَٓأؽْ: 9ُمـ قمذاب اهلل ذم ىمقل رؾمقل اهلل 9أي٦م ذم أّن قمدم همٜمك ىمراسم٦م اًمٜمٌّّل 

 سم٠مإمٝم٤م.وٓ خيّص اًمٕمِمػمة  9٘مرسملم ُمـ أىم٤مرب اًمٜمٌّّل خيتّص سم٤معم اهللَصٔئًَٚ

 ىم٤مل:أّٟمف : أظمرج اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم سمًٜمده قمـ أيب أُم٤مُم٦م اًمرواي٦م اًمراسمٕم٦م

 )َٕزفَٝدٚ
َ
  َم ثَ ْيَ شِ غَ  رُذِ وأ

َ
ِ كرَ األ َافٌٚبَظذَؾٖجًِٓؿَهٚصؿَبْلَاهللَرشق َمجعَ(نيَ ِ

َاصرسواَهٚصرؿَبْرقَيرٚألَؾَرٚ َؿ،ِرٔٓظَاضِعَثؿَافٌَٔٝيفَؾٖجًِٓؿَوأهِفًَٕٚءهَومجع
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َمـَفُؿَأمِؽََٓؾّ٘نََاهللَمـَإًٍُٔؿَواؾتُقاَرؿٚبُؿَؾُٚكَيفَواشًقاَافْٚرَمـَإًٍُٔؿ

ًََٚاهلل َأمَويَٚظّرَبَْٝحٍهَٜويَٚبُرَأيبَبَْٝظٚئنَٜيٚألَؾَٚ َبٔتفَأهؾَظذَأؿٌؾَثؿَصٔئ

َاصرسواَ،شرِؿَوَظِٔرفَهللاَصذَاهللَرشق َظَّٜافزبرَأمَويَٚحمّدَبَْٝؾٚضَّٜويَٚشِّٜ

ًََٚاهللَمـَفُؿَأضََِٛٓؾّ٘نََرؿٚبُؿَؾُٚكَيفَواشًقاَافْٚرَمـَإًٍُٔؿ َ.ؽْكأََُوَٓصٔئ

آيو٦م ُمٙمّٞمو٦م ذم ؾموقرة ُمٙمّٞمو٦م، وأن هول وهذه اًمرواي٦م خت٤مًمػ ُم٤مقمٚمٞمف اًم٘مقل ذم أّن آي٦م اإلٟمذار 

ّٓ  مل يتزوج سمٕم٤مئِم٦م وطمٗمّم٦م وأم ؾمٚمٛم٦م 9اًمرؾمقل جورة، وأّن هوذه ذم اعمديٜم٦م وُمـ سمٕمد اهلإ

ٜم٦م اًمّث٤مًمث٦م ُمـ اًمٌٕمث٦م. أي٦م ٟمزًم٧م ًّ  ذم اًم

يموام أذٟمو٤م امم ذًموؽ  خيو٤مًمػ ُمْموٛمقن أيو٦موأُم٤م ُم٤م خيتّص سم٤مًم٘مقل ذم شمٕمّدد اإلٟمذار، ومٝمق 

سم٢مٟمذار إىمرسملم ُمـ اًمٕمِمػمة، ومف داقمل ًمتٕمدد اإلٟمذار وإىمرسملم جمٛمققم٦م واطمدة شمتٞمّن دقمقهتؿ 

ؿ أو ظمّص ذم ذًموؽ سمٜمول ه٤مؿمو 9ًمرواي٤مت هق أّن اًمٜمٌّّل وإٟمذارهؿ دومٕم٦م واطمدة: واعم٘مٌقل ُمـ ا

 سمٜمل قمٌد اعمّٓمٚم٥م سم٤مإلٟمذار.

 آٍْ ُأًلُ األمز . 2

حُّ ب يَ ) وهل أي٦م اعم٤ٌمريم٦م:
َ
ََ  بَٓ أ ي ٔا اّّلِ ُِ ٌَ ٔا َءا ِطيُػ

َ
ٔا وَ  اهللَ  أ ِطيُػ

َ
وىل وَ  الّرشَٔل  أ

ُ
ْررِ  أ

َ
ًْ  األ  ـَإِن ٌِِل

 َِ ًْ بَت ًْ  إِن الّرشٔلِ  وَ  اهللِ  إِل ـَُرّدوهُ  ىْشءٍ  ىف زَْخُج ُِٔنَ  ُنُِج ٌِ ْٔ ِ  وَ  بِبهللِ  ثُْؤ َُ  وَ  َخاْيٌ  َذلِام اّلَِخارِ  اِْلَ ْحصا
َ
 أ

وِيمً 
ْ
وقموغم رأؾموٝمؿ اإلُمو٤مم  :قموغم إُم٤مُمو٦م أهوؾ اًمٌٞمو٧م ّص قموغم وضموقد اًموٜم واًمتل شمدّل  (ثَم

 .7اعم١مُمٜملم قمكمأُمػم

هلل وإـم٤مقمو٦م سم٢مـم٤مقمو٦م ا ٤م هوق أُمورهؿًمٚمٛمو١مُمٜملم، وإُمور ومٞمٝموُمقضّموٌف اخلٓم٤مب ذم هذه أي٦م 

 اًمرؾمقل وُأوزم إُمر.
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اب}سمدايو٦م أيو٦م ذم هؿ اعم١مُمٜمقن اعمخ٤مـمٌقن ذم  شمٜم٤مزقمتؿذم وم٤معمخ٤مـمٌقن  َٓ ي
َ
ََ  ََأ ٔا اّّلِيا ُِا ٌَ  {َءا

جيقز أن يٙمقن شمٜم٤مزقمٝمؿ ُمع ُأوزم إُمر ًمقضموقب إـم٤مقمو٦م ُأوزم  ، وٓواًمّتٜم٤مزع هق شمٜم٤مزقمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ

ٜم٤مزع سملم اعم١مُمٜملم وُأوزم إُمر أو ُأوزم إُمر سمٞمٜمٝمؿ، ًمٙم٤من اًم٘مقل إُمر وقمّمٛمتٝمؿ، وإن صّح اًمتّ 

ومٝموق  ، إذنشمٜم٤مزقمتؿّن اخلٓم٤مب هق إ، وُمـ طمٞم٨م إُمر وم٢من شمٜم٤مزع أُوًمقأو  وم٢من شمٜم٤مزقمقاهق: 

 عم١مُمٜملم اعم٠مُمقريـ سم٤مًمّٓم٤مقم٦م وم٘مط.خيّص ا

 ذمو يموام سطمو٧م سموف أيو٦م، 9لؾمقإـم٤مقم٦م ُأوزم إُمر ُمٗمروو٦م قمغم اعم١مُمٜملم يم٢مـم٤مقم٦م اًمرّ 

 ش.افًٌٚدَظذَضٚظتٓؿَاهللَوأوجٛ» شمٗمًػمه: وضمقب اًمّٓم٤مقم٦م ىم٤مل اًمثٕمٚمٌل ذم

 ش.صؽَمًفَيٌَكََٓبيَإمرَأويلَبىٚظَٜإمرَاهللَجْحَوؿد» وىم٤مل اًمزخمنمي:

ـ إُمر سم٤مًمّٓم٤مقم٦م: مرَأويل...» وىم٤مل اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه قم يَٜهذهَيفَبىٚظتٓؿَظٌَٚدهَاهللَأمرَافذيـَٕا  ش.ٔا

9

 يريد سم٢مـم٤مقمتوف ومٞمٝمو٤م ٓ ّٟمف ٓ ؿمّؽ وٓ ري٥م ذم أّن اهللىم٤مل اعمٗمنون ذم شمٗمًػم هذه أي٦م إِ 

 ّٓ واًموذي ضمو٤مء ذم رائع وُموـ اعمٕمو٤مر  واًمِمو 9ـمريؼ رؾموقًمف إـم٤مقمتف ذم ُم٤م يقطمٞمف اًمٞمٜم٤م قمـإ

 اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ.

ر ، وهوق اعمٕمورو  سم٤مًمًوٜم٦ّم وُمـ طمّؼ اًمّتّموًمف شمٙمقن ذم ُم٤م أقمٓم٤مه اهلل  9وإـم٤مقم٦م اًمرؾمقل

 ي٤م: ،يٗم٦م، إذ ضمٕمؾ ًمف ٟمققم٤من ُمـ اًمّتٍم اًمنم

تو٤مب وشمٌٞمولم ُمو٤م يِموتٛمؾ قمٚمٞموف ٙمُمو٤م ٟموزل ذم اًم: اًمتنميع سمام يقطمٞمف اهلل ًمٜمٌّٞمف ُمـ همػم إول

َِّبِس ٌب ُُ )ىم٤مل شمٕم٤ممم:  اًم٘مرآن سم٤مإلا٤مل، يمام َ لِي ْنَر ِِلُبنَيِّ َُْزَْلب إَِِلَْم اّلِّ
َ
ًْ َو أ ِٓ َل إَِِلْ َ.{زِّ

                                                 

 .334ص ،3اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من، ج. 1

 .96ص ،2شمٗمًػم اًمٙمِم٤م ، ج. 2

 .496ص ،8شمٗمًػم اًمٓمؼمي، ج. 3

 .44ؾمقرة اًمٜمحؾ، آي٦م 4.



   

 

٤ًم، يمام ضم٤مء ذم ىمقًموف يراه صقاسميرشمٌط سم٢مدارة احلٙمقُم٦م واًم٘مْم٤مء واحلٙمؿ سمرأيف اًمذي : ُم٤م اًمث٤مين

راَ  اهللُ )شمٕم٤ممم: 
َ
ًَ َبنْيَ اَلَّبِس بٍِب أ َ.{ِِلَْحُل

عم٤م سمٞمٜمّوف اهلل ذم  إُمر ومف ٟمزول ًمٚمقطمل قمٚمٞمٝمؿ، وًمٞمس هلؿ أن يْمٕمقا طمٙماًم ضمديداً أوًمق وأُم٤م 

ًْ ِف َشْ )ىمقًمف:  وهُ إَِل اهللِ َو الرَُّشٔلِ  ـَإِْن ثَِبزَْخُج ـَُردُّ ّٓ  وم٤مًمرّد ٓ يٙمقن ،{ٍء  هلل واًمرؾمقل وٓ ذيمور إ

 ٤مي٠مُمرون هب ذم إومٕم٤مل واًمؽموك اًمتلاًمذي جي٥م ومٞمف ـم٤مقم٦م أوزم إُمر إٟمام هق و :ُٕوزم إُمر ومٞمف

ّٓ  يروا رأهيؿٓ و أن ، شمٚمؽ إُمقر، ُمع طمٗمظ طمٙمؿ اهلل ذم إُم٦مصفح  ومٞمفومٞمام  ٤مو يٜمٝمقن قمٜمٝم إ

 .اًمٕم٤مُم٦مُمقر واعم٤ًمئؾ إرؾمقًمف ذم طمٙمؿ اهلل ويٌٞمٜمقا أن اًمقٓي٦م، و ُمقاوع طمؼذم 



، خو٤مـمٌلم ذم هوذه أيو٦م أو دٟمٞمو٤مهؿٕمقد امم ديـ اعمو١مُمٜملم اعمشمل اًم٘مْم٤مي٤م اًمتهق  ُمٕمٜمك إُمر

ر اٞمع اًمِم١مون اًمتول شمتٕمٚموؼ سمو٤مُٕمقر اعم٤مديو٦م واعمٕمٜمقيو٦م اًمفزُمو٦م إلدارة اعمجتٛموع وسمٛمٕمٜمك آظم

 اإلؾمفُمل ذم اٞمع طم٘مقل احلٞم٤مة.

ومم٤م ي١ميد هوذا اًمٙموفم ، واًم٘مقل ذم أّن ُمٕمٜمك إُمر هق ُم٤م يٙمقن ُم٘م٤مسمؾ اًمٜمٝمل، ومٝمق سمٕمٞمد هٜم٤م

 } شمٕم٤ممم ىمقًمفك إُمر ذم ُمٕمٜم
َ
ًْ ِف اأْل ُْ ْررُ }و  {ْررِ َو شبوِْر

َ
ًْ َو أ ُٓ َِ ًْ ُشأرى بَيْا تٕمٚموؼ ي واًموذي، {ُْ

يِمو٤مور أطمودًا ذم يٙموـ مل  9ٌّل ٜم٤ّمًم، ومشمٜمٗمٞمذ اًمتٕم٤مًمٞمؿ وإطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م قمغم أرض اًمقاىمع سمٙمٞمٗمٞم٦م

 .يٓمٚم٥م وضمٝم٦م ٟمٔمر اعمًٚمٛملم ذم ذًمؽيم٤من يِم٤مور ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمتٓمٌٞمؼ ووًمٙمـ يم٤من اًمت٘مٜملم 



أظمورى شمو٤مرًة  و یشمٕمو٤مًمهلل شمو٤مرًة ي ضمو٤مء ذم أيو٦م اًموذ أضًٔرقاُموـ شمٙمورار ًمٗموظ  ٗمٞمدوٟمًت
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شمٙمورار َ، وهذا ُم٤م يقضم٥ماهلل إـم٤مقم٦م ُمٕمٜمك خيتٚمػ قمـ اًمرؾمقل ُمٕمٜمك إـم٤مقم٦مَأنّ ، 9ًمٚمرؾمقل

 هوق اهلل ٕنّ و :هلل إـم٤مقمو٦مهول ذم اًمقاىمع  اًمرؾمقل إـم٤مقم٦م ٧ميم٤مٟم وإنطمتك  إُمر سم٤مًمٓم٤مقم٦م

َْ َرُشٍٔل إِّلَّ  وَ  ): ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ىم٤مل يمام ٦م رؾمقًمفإـم٤مقم ًمقضمقب عاعمنّم  ٌِ ْرَشيِْب 
َ
ََ بِإِْذِن ٌب أ  ِِلُِب

، اًمورأيصوقاب  ُموـ يراه ومٞمام و اًمٞمفك يقطم ومٞمام 9اًمرؾمقل يٓمٞمٕمقا أن ٤مساًمٜمّ ومٕمغمًمذا ، (اهللِ 

ل ذم جيٞمو٥م اًمٕمّفُمو٦م اًمٓم٤ٌمـمٌو٤مئو ومٝموق هموػم ُم٘مٌوقل. ضم٤مء ًمٚمت٠ميمٞمودد ىمهذا اًمتٙمرار إن ىمٞمؾ أّن و

َذًمؽ وي٘مقل:  شمٗمًػمه قمـ

َ،وافرشرق َاهللَوأضًٔرقاألَؿٔؾَفقَـيَافتُرارَتركَـٚنَبٚفتٖـٔدَمتًًَََِٚـٚنَفقَافَهدَإنَّ

َوأنََّشرٌحٕٚفَاهللَإضٚظرَٜظرغَافرشرق َإضٚظرَٜأنََّئٍردَـرٚنَفؾََّٕ٘مْفَوأؿربَظِٔفَأد 

َ.واحدةَالضٚظتغ

9

ٔا }اطمدة، إذ ىمو٤مل: ، إـم٤مقم٦م و9إـم٤مقم٦م اًمرؾمقل ٘مد ضمٕمؾ اهلل إـم٤مقم٦م أوزم إُمر ُمعًم ِطيُػا
َ
َو أ

 
َ
وِِل اأْل

ُ
 ، وذم ذًمؽ ىم٤مل اًمّرازي:{ْررِ الرَُّشَٔل َو أ

ٔاْ )ألَؿقففَوهقَواحدَفٍظَيفَإمرَوأويلَافرشق َأدخؾ ِطيُػ
َ
ٔاْ  اهلل أ ِطيُػ

َ
َ(و... شأَل الرَّ  َوأ

َافٍرٚجرَظرذَمحِفَمـَأوػَادًهقمَظذَبٚفرشق َمَرونَهقَافذيَإمرَأويلَمحؾَؾُٚن

.شؼافٍٚ

و ٓ يو٠مُمر قموـ رء خيو٤مًمػ  ٓ يٜمٝموك ، سم٠مُمر ُموـ اهلل9أن يٙمقن اًمرؾمقلُمـ اًمقاضم٥م 

 يٙمقن ُمٕمّمقُم٤ًم.طمٙمؿ اهلل، وسمذًمؽ يٗمؽمض أن 
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، ًموذا يٗموؽمض قموغم أوزم إُمور أن شمٙموقن ذم يموؾ رء ًمديف اًمٕمّموٛم٦م 9سمام أّن اًمرؾمقلو

 ذم شمٗمًػمه سمقوقح إذ ىم٤مل:ذًمؽ قمٜمدهؿ اًمٕمّمٛم٦م أيْم٤ًم، وىمد سملّم ًمٜم٤م اًمرازي 

َظرذَبىٚظترفَاهللَأمرَومـَأيَٜهذهَيفَاجلزمَشٌٔؾَظذَإمرَأويلَبىٚظَٜأمرَتًٚػَاهللَنَّإَِ

َاخلىَٖظـَمًهقمًََٚيُـَملَفقَإذَاخلىٖ،َظـَمًهقمًََٚيُقنَوأنَبدََٓوافَىعَاجلزمَشٌٔؾ

َذفرؽَبًٍرؾَأمرراًََفرؽذَؾُٔرقنَبّتٚبًتف،َاهللَأمرَؿدَيُقنَاخلىَٖظذَإؿدامفَبتَديرَـٚن

َافًٍرؾَيفَوافْٓرلَإمررَاجرتيعَإػَلريٍورَؾٓذاَظْف،َمْٓلَخىَٖفُقٕفَواخلىَٖاخلىٖ

َشرٌٔؾَظذَإمرَأويلَبىٚظَٜأمرَتًٚػَاهللَأنَؾثٌَٝ،حمٌٚ ََفَّٕإَوَافقاحد،َبٚٓظتٌٚرَافقاحد

َظرـَمًهرقمًََٚيُرقنَأنَوجَٛاجلزمَشٌٔؾَظذَبىٚظتفَاهللَأمرَمـَـؾَأنََّوثٌَٝاجلزم،

َ.مًهقمًََٚيُقنَوأنَبدََٓأيَٜهذهَيفَادذـقرَإمرَأويلَأنََّؿىًًََٚؾثٌَٝاخلىٖ،

، وهذا يودّل قموغم أّّنوؿ هوؿ :د ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت أيْم٤ًم أّن اعمٕمّمقُملم هؿ أهؾ اًمٌٞم٧موىم

سمًوٜمده قموـ اًمًوٛمٓملم أوًمق إُمر اعم٘مّمقدون ذم هذه أيو٦م: وم٘مود أظمورج اجلوقيٜمل ذم ومرائود 

ًـ واحلًلم وشمًٕم٦م ُمـ وًمود احلًولم ٟم٤م وقمكم واحلأ» :ىم٤ملأّٟمف قم٤ٌمس  اسمـ صٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م قمـإ

 .شُمٕمّمقُمقن رونُمٓمٝمّ 

، وىمد ذيمر اًموّرازي أو ذطٍ  ىمٞمدٍ  ومرض اًمّٓم٤مقم٦م قمغم اعم١مُمٜملم ذم هذه أي٦م ُمٓمٚمؼ ُمـ همػم أّي 

ٔاْ ) ألؿقففَوطٚهر» ذًمؽ ذم شمٗمًػمه ىم٤مئًف: ِطيُػ
َ
ِطيػُ  اهلل أ

َ
ْوِِل  شَٔل الرَّ  ٔاْ َوأ

ُ
  َوأ

َ
ًْ  ررِ األ ُِْل َلريَتور (ٌِا

َحررؼَيفَمىَِررَٜتُررقنَأنَوجررَٛافرشررق َحررؼَيفَمىَِررَٜافٍِيررَٜهررذهَـٕٚررَٝؾِرريَ...ضررال ال

 .شإمرأويل

إـم٤مقمتٝمؿ ذم اًمّمقاب وم٘مط، سمت٘مٞمٞمد  وٓ جيقز ضمٕمؾ أي شم٘مٞمٞمد ذم وضمقب اًمّٓم٤مقم٦م ٕوزم إُمر
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ُمر أو يم٤مٟمقا ُمـ أصح٤مب اًمٗمًؼ أو طمٙمٛمقا سمام خيو٤مًمػ إأوًمق يمام ىم٤مل اًمٌٕمض، يٕمٜمل إذا أظمٓم٠م 

 يفَمًهرَٜٔاخلرٚفؼََٓضٚظَٜدخِرقٍ َ: 9ف شمتقضّم٥م إـم٤مقمتٝمؿ آٟمذاك ًم٘مقًمفوماًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم 

يَافىٚظَٜيفَادًروفوىمقًمف:  ّٕ : ومٝمذا اًم٘مقل سمت٘مٞمٞمد اإلـم٤مقم٦م همػم ُم٘مٌقل، ّٕٟمٜم٤م ذيمرٟم٤م ُمًٌ٘م٤ًم أّن إ

د أي٦م هبوذا احلودي٨م ومو٢مّن هوذا يٜمو٤مذم قمّموٛم٦م ُأوزم إُمور اإلـم٤مقم٦م هٜم٤م ُمٓمٚم٘م٦م، وًمق أردٟم٤م شم٘مٞمٞم

وىموققمٝمؿ ذم طموتامل ا، ويمذًمؽ ؾمق  يدّل قمغم 9وضمٕمؾ إـم٤مقمتٝمؿ واطمدة ُمع إـم٤مقم٦م اًمرؾمقل

 ُمـ ىمقل اًمّتٜم٤مىمض. وضمقد اًمّتٜم٤مىمض ذم أي٦م، وطم٤مؿم٤مه ، ووضمقباخلٓم٠م

ر ذم قمودم أن يذيمر اًمّت٘مٞمٞمود اعموذيمق ًمقضم٥م قمٚمٞمف وإن صّح وضمقد شم٘مٞمٞمد ذم اإلـم٤مقم٦م،هذا 

اًمذي يتٕمٚمؼ ومٞموف ُمّموػم إُّمو٦م،  إـم٤مقمتٝمؿ قمٜمد ومً٘مٝمؿ، يمام ذيمر ُم٤م هق أىمّؾ أّيّٞم٦م ُمـ هذا إُمر

َِب اْلِ  } شمٕم٤مًمی:م إـم٤مقم٦م اًمقاًمديـ ذم ىمقًمف شم٘مٞمٞمد قمد وهق ْي اداَ  َو َوصَّ َْ ِّ ُحْصِبً َو إِْن جب يْ ٔادِلَ ِ نْصبَن ب
 ِِ ـَم ثُ  ًٌ ِّ ِغيْ ِ ٍُٓبىِتُْْشَِ  ِب ٌب ىَيَْس لََم ب : ومٌام أّن اهلل شمٕم٤ممم مل يوذيمر أي شم٘مٞمٞمود ذم إـم٤مقمو٦م أوزم {ْػ

 ُٕمر، إذن ومف شم٘مٞمٞمد ذم إـم٤مقمتٝمؿ.ا



رّد إِّن صوٗم٤مهتؿ، إذ و ُأوزم إُمور ُمٜمزًمو٦م يٌلّم ًمٜم٤م  وم٢من شمٜم٤مزقمتؿقم٤ٌمرة وضمقد وم٤مء اًمّتٗمريع ذم 

إُمر هوؿ وم٠مُوًمق واًمرؾمقل وأوزم إُمر،  اًمّتٜم٤مزع امم اهلل واًمرؾمقل ُمتٗمرع ُمـ وضمقب إـم٤مقم٦م اهلل

، يٕمٜمل يرسمٓمٜم٤م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم، وأّّنوؿ هوؿ وؾموٞمٚمتٜم٤م ذم 9اًمرؾمقلو اًمرسم٤مط اًمذي يرسمٓمٜم٤م سم٤مهلل 

 ُٕمر ذم اًمّتٜم٤مزع.: وُمـ هٜم٤م يتٌلّم دور أوزم ا9اًمرّد امم اهلل واًمرؾمقل

جيو٥م  9 ورؾموقًمفإُمر أن يّمٌحقا وؾمٞمٚمتٜم٤م ذم طمؾ اًمّتٜم٤مزع ورّده هللأُوًمق وًمٙمل يًتٓمٞمع 

 ٕمؾ قمٜمدهؿ اًمّّمفطمّٞم٦م ذم ذًمؽ وهل.قمٚمٞمٝمؿ أن يّتّمٗمقا سمّمٗم٤مت دم

 : اًمٕمٚمؿ اًمٙم٤مُمؾ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم.أوًٓ 

 قمدم اخلٓم٠م ذم احلٙمؿ قمٜمد اًمّتٜم٤مزع.: اًمٕمّمٛم٦م وصم٤مٟمٞم٤مً 
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يٙمقٟموقا وؾموٞمٚمتٜم٤م ذم رّد إُمر ؾمق  يتٕمذر قمٚمٞمٝمؿ أن  أوزموسمدون وضمقد هذه اًمّمٗم٤مت ذم 

 اًمّتٜم٤مزع.

إٟمًو٤من قمو٤مدي هوق واطمد ُمٜمٝمؿ يمؾ وهق سمٛمٕمٜمك أّن  ،ُمٜمٙمؿىمّٞمد أوزم إُمر سمو ويمذًمؽ وم٘مد 

ًْ آيبِت )ُمثٚمٜم٤م يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  َٔن َغيَْيُل ًْ َحُلصُّ ُِْل ٌِ ُمٜم٤ّم وًمٙمٜمٝمؿ يتٛمٞمزون وم٠مُوًمق إُمرهؿ : (ُرُشٌو 

 هلٞم٦م.ٓ ٟمٛمٚمؽ ٟمحـ شمٚمؽ اًمٕمّمٛم٦م اإلسم٤مًمٕمّمٛم٦م اإلهلٞم٦م، إذ 

 وهل:ٟمذيمر سمٕمْمٝم٤م، ُمّمدا  ُأوزم إُمر  قآً يمثػمه ذمذيمر اعمٗمنون أىم

 أهؾ احلّؾ واًمٕم٘مد .و 

 أوًمٞم٤مء اًمّدوًم٦م واًمًفـملم.و 

 رؤؾم٤مء اجلٜمقد واًمناي٤م.و 

 سمو٤معمٕمرو  ويو٠مُمرونديوٜمٝمؿ  ُمٕمو٤ممل ٤مساًمٜمّو يٕمّٚمٛمقن اًمذيـ، يـاًمدّ  أهؾو واًمٕمٚمامء اًمٗم٘مٝم٤مءو 

 قمـ اعمٜمٙمر. ويٜمٝمقن

 قمٛمر وأسمق سمٙمر.و 

 .9أصح٤مب رؾمقل اهللو 

 ُأوًمق اخلػم.و 

اًمتٗمًوػم وُموـ اٚموتٝمؿ ذًمؽ قمٚموامء  ذيمروسمام أّن أي٦م اعم٤ٌمريم٦م داًّم٦م قمغم ُمٗمٝمقم اًمٕمّمٛم٦م يمام 

ة أقموفه حتتوقي قموغم أقمْمو٤مء اعموذيمقرومئ٦ٍم ُمـ اًمٗمئو٤مت ، ًمذا جي٥م أن شمٙمقن يمؾ اًمٗمخر اًمرازي

، قمغم صقاب وشمٙمقن ُمّمداىم٤ًم ًمٚمٕمّموٛم٦م اًمٗمئ٦موأن ٓ يّمدر ُمٜمٝمؿ أي ظمٓم٠م، ًمتٙمقن  ُمٕمّمقُملم

سمف إُّم٦م اإلؾمفُمٞم٦م قمغم ُمر اًمت٤مريخ واًمٕمّموقر: وسموام أّن اهلل شمٕمو٤ممم ُموـ شمِمٝمده وًمٙمـ هذا ُم٤م مل 

أن شمٙموقن اًمٗمئو٤مت اعمح٤مل أن ي٠مُمر سمٌمء ٓ ُمّمدا  ًمف ذم اخل٤مرج، إذن ٓ شمًتٓمٞمع يمؾ ُمـ هذه 

 ًمٕمدم طمّمقل قمّمٛم٦م اٞمع أومراده٤م. ُمرُمّمداىم٤ًم ُٕوزم إ
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ّن ُأوزم إُمر هؿ أُمراء احلوؼ ويْموع إي ذم شمٗمًػمه إُمر، ي٘مقل اًمزخمنم وذم ُمّمدا  أوزم

 وي٘مقل: ،اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ُمقوٕمٝمؿ

َؾرالَمرْٓؿ،َبريئرٚنَورشرقففَاهللَاجلرقرَأمراءَٕنََّاحلؼ؛َأمراءألَمُْؿَإمرَبٖويلَوادراد

َوإمرراءَورشرقففَاهللَبرغَجيّرعَيوإََّٕهلؿ،َافىٚظَٜوجقبَيفَورشقففَاهللَظذَيًىٍقن

َـٚخلٍِرٚءَأوردادمهَٚظرـَوافْٓرلَهبريَوإمرَاحلؼَواختٔٚرَافًد َإيثٚرَيفَهليَادقاؾَغ

َ.ب٘حًٚنَتًٌٓؿَومـَافراصديـ

ُم٤ٌمذًة سمٕمد ذًمؽ سم٠مّن اخلٚمٗم٤مء مل يٙمقٟموقا ُمٕمّموقُملم  هذا سم٘مقًمفّيد ىمقًمٜم٤م ي١موًمٙمٜمّف هقم٤من ُم٤م 

 .شظُِٔؿَيلَضٚظَٜؾالَخٚفٍَٝؾ٘نَؾُٔؿ،َظدفَٝمَٚأضًٔقن» ًم٘مقهلؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ:

 ذم هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م؟اعم٘مّمقدون إُمر  : ُمـ هؿ ُأوًمق٠ًمل هٜم٤مٟمحـ ٟم إذن

ي٘مقل اًمٗمخر اًمّرازي سمٕمد إصمٌو٤مت قمّموٛم٦م أوزم إُمور أّن أوزم إُمور اًموذيـ شُمِموؽمط وموٞمٝمؿ 

أن يٙمقٟموقا سمٕموض إُّمو٦م ٕؾمو٤ٌمب يٛمٙموـ ، وٓ ٦مإُمّ  سمٕمض أو ٦مإُمّ  جمٛمقع إُم٤ماًمٕمّمٛم٦م، هؿ 

 يذيمره٤م يمام يكم:

ًٚ،َأيَٜهذهَيفَإمرَأويلَضٚظَٜأوجَٛتًٚػَاهللَأنََّبََّْٕٕٔٚٚ َؿىًرًََٚضرٚظتٓؿَوإجيٚبَؿىً

ًَِٕرؿَوٕحرـَمرْٓؿ،َوآشتٍٚدةَافٔٓؿَافقصق َظذَؿٚدريـَهبؿَظٚرؾغَبُقَْٕٚمؼوط

َافقصرق َظرـَظٚجزونَادًهقم،َآمٚمَمًرؾَٜظـَظٚجزونَهذاَزمَْٕٚٚيفَإَٔٚبٚفيورة

َأنََّظِّْرَٚـرذفؽَإمررَـرٚنَواذاَمرْٓؿ،َوافًِرؿَافرديـَاشرتٍٚدةَظـَظٚجزونَافٔٓؿ،

ًََٚفرٔسَبىٚظتفَادٗمْغَاهللَأمرَافذيَادًهقم َمرـَضٚئٍرَٜوَٓإمرٜ،َأبًرٚضَمرـَبًور

ََوُأْويِلَألَبَقفرفَادررادَهرقَافرذيَادًهقمَذفؽَيُقنَأنَوجَٛهذاَبىؾَٚودَّ.ضقائٍٓؿ

َ.ٌَٜحّجََإمَٜٚعإمجَبٖنََّافَىعَيقجَٛوذفؽَإمٜ،َمـَوافًَدَاحلؾَأهؾَإمر

ًموٞمس اإلُمو٤مم اعمٕمّموقم أو إئّٛمو٦م  ًمذا يذه٥م اًمٗمخر اًمّرازي امم أّن اعموراد ُموـ ُأوزم إُمور
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قمٜمد اًمِّمٞمٕم٦م، وإّٟموام هوق إاو٤مع إُّمو٦م، يٕمٜمول أهوؾ احلوّؾ واًمٕم٘مود ُموـ إُّمو٦م،  :اعمٕمّمقُملم

إُموور  هووذا اإلؿمووٙم٤مل ٓطم٘موو٤ًم، ويًوتٜمد اًمووّرازي ذم ذًمووؽ امم أّن إىمووقال ذم ُأوزموؾمٜمقّووح 

 حمّمقرة ذم أرسمٕم٦م وضمقه، وهل:

 اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون.

 اًمٕمٚمامء.

 أُمراء اًمناي٤م.

 .:إئّٛم٦م اعمٕمّمقُمقن

ٍََٜؾٌرَوافًالضغَإمراءَضٚظَٜٚوأمَّ» صمّؿ ي٘مقل: ًََٜتُقنَٚأّنََإـثرَبؾَ،ؿىًًََٚواجٌ ََٓؿّٕنََحمرم

ََيٖمرون ّٓ  .شبٚفيِؿإ

ُمر ًمٗمً٘مٝمؿ وومجوقرهؿ، ويٜمٗمول أيْمو٤ًم يموقن ومٝمق يٜمٗمل هبذا يمقن إُمراء ُمّمدا  ُأوزم إ

اًمٕمثوقر قمٚموٞمٝمؿ يموام أذٟمو٤م ؾمو٤مسم٘م٤ًم، وًمٙمٜمّوف ٕمّمقُملم ُمّمدا  ُأوزم إُمر ًمٕمدم إُمٙم٤من إئّٛم٦م اعم

واًمٕمٚمامء ذم ُمّمدا  إا٤مع إُّم٦م، ويًتٜمت٩م ُموـ سمٕمود ذًموؽ أّن إاو٤مع اًمراؿمديـ ُيدظمؾ اخلٚمٗم٤مء 

 ُّٕم٦م هق اعمراد ُمـ ُأوزم إُمر.ا

قمغم يمؾ ُمـ إىمقال اًمّثفصم٦م إومم همػم ُم٘مٌقل ّٕٟمف ٓ يقضمود دًمٞموؾ  ّن احلٛمؾإوٟمحـ ٟم٘مقل 

ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م، وُموـ ٟم٤مطمٞمو٦م أظمورى دًٓمو٦م أيو٦م قموغم  قمغم يمقن شمٚمؽ إىمقال ُمّمدا  ُأوزم إُمر

 ذم هو١مٓء،ٓقمّموٛم٦م إىمقال اًمثفصمو٦م، إذ  شم١مّيد قمدم احلٛمؾ قمغم شمٚمؽل واًمتقمّمٛم٦م ُأوزم إُمر 

 ّٓ  سملم اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ. 7اعم١مُمٜملم قمكم أُمػمؿم٠من ٕمت٘مده اًمِمٞمٕم٦م ذم ي ُم٤مإ

قمغم قمّمٛم٦م إا٤مع شمدّل ّّن٤م إن ىمٞمؾ إِ  َٓجتتّعَأمتلَظذَخىٖ :9واًمرواي٦م اًمقاردة قمـ اًمٜمٌّّل 

شمٜمٗمل إضمتامع إُّم٦م قمغم اخلٓم٠م،  ٘مد، ومف وضمف ًمذًمؽ ّّٕن٤م إن صّح٧م ومٝملإُّم٦م وأهؾ احلّؾ واًمٕم

ٓم٠م، وٕهؾ احلّؾ واًمٕم٘مد ُمٕمٜمك وًمألُّم٦م ُمٕمٜمك آظمور، وٓ شمٜمٗمل إضمتامع أهؾ احلّؾ واًمٕم٘مد قمغم اخل

ُموـ أصوح٤مب اًمٗمْموؾ  يمو٤مٟمقاوّّٕنوؿ ،َخيٓم١مون ٤ًمئر اًمٜم٤مس يّمٞمٌقن ويموم٠مهؾ احلّؾ واًمٕم٘مد 
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 رسموام يموقّنؿ ُموع ـمو٤مقمتٝمؿ سمقضموقب إُمريم٤من و ٝمؿ،٤مئظمٓمأ ٘مّؾ توم اًمتجرسم٦م واخلؼمة ذم إُمقرو

وًموٞمس ُموـ سمو٤مب  ،ُموداظمٚمتٝمؿ ذم اًمٖم٤مًمٌو٦م ٚمٛمّمٚمح٦مًم ءً و سمٜم٤م ذًمؽ ذم اعم٤ًمحم٦م سم٤مب ُمـ ن١موخيٓم

 قمّمٛمتٝمؿ وقمدم ظمٓمئٝمؿ.

ّن هوذه اًمروايو٦م ٓ شمٜمٗمول اخلٓمو٠م قموـ أ د أؿم٤مر اًمٕمفُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم شمٗمًوػم اعمٞموزان امموىم

 ضموتامع إُّمو٦م قموغم اخلٓمو٠م، يٕمٜمول أّن هوذا اخلٓمو٠م ممٙموـ أن يٙموقناإُّم٦م وًمٙمٜمٝم٤م شمٜمٗمل اضمتامع 

ومٞمٝم٤م ُموـ هوق قموغم ٓ سمد أن يٙمقن  ومٝمذه إُّم٦م ًا،إُّم٦م وٓ يِمٛمٚمٝمؿ ومردًا ومردأومراد ذم سمٕمض ُمـ 

اضموتامع إُّمو٦م قموغم وًمق ؿمخص واطمد، وهق اإلُم٤مم اعمٕمّمقم واًموذي يًوتٓمٞمع أن يٛمٜموع  طمّؼ 

 اخلٓم٠م.

 إُموور، وهووق اًم٘مووقلأُوًمووق هووؿ  :اًم٘مووقل اًمراسمووع سموو٠مّن إئّٛموو٦م اعمٕمّمووقُملم ك  يٌ٘موو

ؽ و ذًمويموام ذيمرٟمو٤م  اًمًديد، ومٞمًتٌٕمد اًمٗمخر اًموّرازي ذًموؽ رهموؿ إصم٤ٌمشموف ًمٕمّموٛم٦م ُأوزم إُمور

 هل: ،ٕؾم٤ٌمب

رط وهوق ذط ُمٕمورومتٝمؿ، ومٌٝموذا وسمدون شم٘مٞمٞمد سمِموُمٓمٚم٘م٤ًم : إذا يم٤من وضمقب إـم٤مقمتٝمؿ أوًٓ 

يّمٌح وضمقب إـم٤مقمتٝمؿ سمدون ُمٕمرومتٝمؿ شمٙمٚمٞموػ ُمو٤م ٓ يٓمو٤م : وإذا يمو٤من وضموقب إـمو٤مقمتٝمؿ 

سمٛمٕمورومتٝمؿ، وهوق ظموف  يموقن  ٤مً روـمويتح٘مؼ سمٕمد ُمٕمرومتٝمؿ، ومٝمذا جيٕمؾ وضمقب ـم٤مقمتٝمؿ ُمِم

 ذم فم٤مهر أي٦م، وٟمذيمر ٟمّص ىمقًمف:يمام  ٤مً ٤مقم٦م ُمٓمٚم٘موضمقب اًمٓمّ 

َؿٌرؾَضرٚظتٓؿَظِْٔرَٚأوجَٛؾِقَافٔٓؿ،َافقصق َوؿدرةَبًّرؾتٓؿَمؼوضَٜضٚظتٓؿَنَّإَِ

َهبرؿَظرٚرؾغَسَٕٚإذاَضٚظتٓؿَظَِْٔٚأوجَٛوفقَيىٚ ،ََٓمَٚتُِٔػَهذاَـٚنَمًرؾتٓؿ

ٔاْ )ألَؿقفرفَوطٚهرَمؼوضًََٚآجيٚبَهذاَصٚرَوبّذاهٌٓؿ ِطيُػا
َ
ٔاْ  هللا أ ِطيُػا

َ
 وَ  الرشأل َوأ

ْوىِل 
ُ
ًْ  األرر أ ُِْل َ.ضال الَيَتيضَ(ٌِ

روـم٤ًم وُمِموروـم٦م سمٛمٕمورومتٝمؿ وًموٞمس وضموقب إـمو٤مقمتٝمؿ وّن إـمو٤مقمتٝمؿ ُمِموإِ وٟمحـ ٟم٘مقل: 

 9روـم٦م سمٛمٕمورومتٝمؿ يموام أّن إـم٤مقمو٦م اًمرؾموقلوُمِم سمٛمٕمرومتٝمؿ، وسمٞمٜمٝمام ومر ، وم٢مـم٤مقم٦م أوزم إُمر

                                                 

 .151ص ،5شمٗمًػم اًمّرازي، ج. 1



   

 

رط وهق ُمٓمٚموؼ، واعمٕمرومو٦م هٜمو٤م وسمِم ٤مً وـمروُمنموـم٦م سمٛمٕمرومتف، وًمٙمـ وضمقب اًمٓم٤مقم٦م ًمٞمس ُمِم

ٓ ٟمٗمس اًمتٙمٚمٞمػ، واًمتٙمٚمٞمػ هٜم٤م هق وضمقب اًمّٓم٤مقم٦م ووضموقب اًمٓم٤مقمو٦م  حت٘مؼ اًمتٙمٚمٞمػ ذط

حيت٤مج امم شمٕمريػ سيح ُموـ اهلل  :ُمٓمٚمؼ: واحلٛمؾ قمغم أّن ُأوزم إُمر هؿ إئّٛم٦م اعمٕمّمقُمقن

ٟمف وشمٕمو٤ممم يمآيو٦م ورؾمقًمف ٕضمؾ ُمٕمرومتٝمؿ، وىمد شمؿ ذًمؽ سمٜمزول أيو٤مت ُموـ ٟم٤مطمٞمو٦م اهلل ؾموٌح٤م

 همػمه٤م.اًمّتٓمٝمػم وآي٦م اًمقٓي٦م و

ذم هذا اعمْمٛمقن، يمحدي٨م اًمّث٘مٚمولم وطمودي٨م  9وصدور إطم٤مدي٨م قمـ اًمرؾمقل اًمٙمريؿ

واًمتل شمّؿ ذيمره٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب، ويمؾ هذا اًمتٕمريػ هبؿ ُمـ أضمؾ أن يٙموقن همػمي٤م  اًمًٗمٞمٜم٦م و

ُمٕمرومو٦م ًمإلُمو٤مم اعمٕمّموقم  اًمٕمٛمؾ سم٤مًمّتٙمٚمٞمػ ًمٞمس ُم٤م ٓ يٓم٤م  يمام ىم٤مل اًمرازي، وإن طمّمؾ قمدم

ّن ُموـ اعمٗموروض قموغم يموؾ ُمو١مُمـ وُم١مُمٜمو٦م إِ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعم١مُمٜملم ومٝمق شم٘مّمػم ُمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ، إذ 

 وومٝمٛمٝم٤م وإدرايمٝم٤م سم٤مًمِمٙمؾ اًمّمحٞمح.يمِمػ احل٘م٤مئؼ 

قمغم صٞمٖم٦م اعمٗمورد  قمت٘م٤مد اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمّٞم٦م سمقضمقد إُم٤مم واطمد ذم يمؾ قمٍم وزُم٤من يدّل ا: صم٤مٟمٞم٤مً 

فمو٤مهر أيو٦م، خم٤مًمٗمو٤ًم ًمدًٓمو٦م  صٞمٖم٦م اجلٛمع، ومٞمّمٌح ىمقل اًمِمٞمٕم٦م فم٤مهر أي٦م يدّل قمغمإِّن طمٞم٨م 

َيفَيُرقنََٓوظْردهؿَمجرع،َإمرَوأوفقَإمر،َأويلَبىٚظَٜأمرَتًٚػَفَّٕإ» وهذا ٟمّص ىمقل اًمّرازي:

ََافزمٚن ّٓ  ش.افيٚهرَخالفَافٍردَظذَاجلّعَومحؾَواحد،َإمٚمإ

خيو٤مًمػ وضموقد أئّٛمو٦م  عمٗمورد ٓر سمّموٞمٖم٦م اوّن وضمقد إُم٤مم واطمد ذم يمؾ قمّموإوٟمحـ ٟم٘مقل: 

ذم أيو٦م  أئّٛمو٦ماًمّٓم٤مقم٦م ذم قمّمقر خمتٚمٗم٦م سمّمٞمٖم٦م اجلٛمع، يمام ضم٤مء ذيمور يمٚمٛمو٦م واضمٌل ُمتٕمدديـ 

َِب) اعم٤ٌمريم٦م: ًْ  وََجَػيْ ُٓ ِْ ةً  ٌِ ٍَّ ِ ئ
َ
ُدونَ  أ ْٓ ْرِرَُاب َح

َ
سمّموٞمٖم٦م اجلٛموع ومل ُيًوتدّل ذم اًمتٗم٤مؾموػم قموغم أّن  (بِم

قا ذم زُمـ واطمد ٕضموؾ إـموف  صوٞمٖم٦م اجلٛموع قمٚموٞمٝمؿ، ه١مٓء إئّٛم٦م اعم٘مّمقديـ ذم أي٦م يم٤مٟم

 ًم٘مرآن اًمٙمريؿ.وٟمٔم٤مئر ذًمؽ يمثػم ضمدًا ذم ا

وم٘مط، وإن يم٤من اًم٘مّمد ُمـ أوزم إُمور  9هلل واًمرؾمقلجي٥م أن يٙمقن اًمرّد ذم اًمتٜم٤مزع ألَصم٤مًمث٤مً 

، إذ ي٘موقل اًموّرازي ذم وه امم اإلُمو٤مم اعمٕمّموقموموردّ ذم أي٦م هق اإلُم٤مم اعمٕمّمقم ًمٙم٤مٟم٧م أي٦م: 
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ًْ  ـَإِن)ألَؿٚ َفَّٕإَِ» ؽ:ذًم َِبزَْخُج ءٍ  ىِف  َت وهُ  ىَشْ َمرٚمالَإمررَبرٖويلَادررادَـٚنَوفق (شٔلِ الرَّ وَ  اهللِ  إَِل  ـَُردُّ

 .شالمٚمَإػَؾردوهَرءَيفَتْٚزظتؿَؾٚنألَيَٚ َأنَفقجَٛادًهقم

ٓمٞمٕمقن ووع أطمٙم٤مم ضمديودة وٓ ٟمًوخ أطمٙمو٤مم صم٤مسمتو٦م، ٓ يًتٟمحـ ٟم٘مقل: إّن ُأوزم إُمر و

م اهلل ٤مطمٙموأٌّٞمٜموقا اًمقٓيو٦م، وأن يضمريو٤من رأهيوؿ ذم ُموقارد يوذيمروا أن  طيًوتٓمٞمٕمقن وم٘موّٟمام وإ

يرضمٕموقن ذم أُموقرهؿ امم ُأوزم إُمور، وُأوًموق ن إُمقر واعم٤ًمئؾ اًمٕم٤مُّم٦م، ومو٤معم١مُمٜمقورؾمقًمف ذم 

 اًمرّد امم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم.ل يٕمٜم 9ورؾمقًمفذًمؽ امم اهلل  إُمر يرّدون

، وًمودهيؿ ، ُأقمٓموقا وٓيو٦م إُمور ُموـ ضم٤مٟمو٥م اهللُمٕمّٞمٜمقنص هؿ أؿمخ٤مإُمر  ُأوًمقإذن،

ذًمؽ، ودم٥م إـم٤مقمتٝمؿ سمودون أي ىمٞمود أو ذط، وأُمورهؿ واضمو٥م  9اًمٕمّمٛم٦م يمام ًمرؾمقل اهلل

أن يٙمقٟموقا ُموـ احلّٙمو٤مم اًمّٔمو٤معملم واعمٜمحوروملم واعمٚموقصملم يٛمٙمـ يم٠مُمر اهلل ورؾمقًمف، وٓ اًمتٜمٗمٞمذ 

 ،ري ذًموؽ ذم شمٗمًوػمهو٤مؾمؼ يموام سمولم اًمزخمِموسم٤مإلصمؿ واًمّٔمٚمؿ واًمٗمًؼ واًمٗمجقر، إذ ٓ ـم٤مقم٦م ًمٗم

 طمٞم٨م ىم٤مل:

َوَٓبًرد َحيُّرقنَوَٓأمٕٚرَٜيّٗدونََٓاجلقرَمراءوأََُ...اجلقرَمراءأََُضٚظَٜتِزمَوـٔػ

ًََٚيردون َؾٓرؿَ!هبرؿَذهٌرَٝحٔرَٞصرٓقاهتؿَيتًٌرقنَإٕريَشرْٜ،َإػَوَٓـترٚبَإػَصرٔئ

َ.ورشقففَاهللَظْدَإمرَأوفقَهؿَافذيـَصٍٚتَظـَمًِْخقن

احلو٤ميمؿ احلًوٙم٤مين  وأن ٟمتٓمّر  امم ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت ذم ُمٕمٜمك ُأوزم إُمر: وم٘مد أظمورج

 صمفصم٦م أطم٤مدي٨م سمثفث ـمر  شمٌلّم ًمٜم٤م ُمّمدا  أوزم إُمر ذم هذه أي٦م وهل:

بًْدهَظـَأيبَاحلًـَظعَبـَحئكَؿٚ ألَحدثْلَأبٚنَبـَأيبَظٔٚشَؿٚ ألَحردثْلَشرِٔؿَرَ

ؿررنؿَاهللَبًٍْرفَويبَذـٚئلَافذيـَ»أل9َـَؿٔسَاهلاليلَظـَظعَؿٚ ألَؿٚ َرشق َاهللبا

ٔا الرَُّشَٔل }َوإٔز َؾٔٓؿأل ِطيُػ
َ
ٔا اهلَل َو أ ِطيُػ

َ
ٔا أ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ب اّلَّ َٓ حُّ

َ
ًَٚ{يب أ َأيٜ،َؾ٘نَخٍرتؿَتْٚزظر
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إٔرَٝ»ألَؿَِٝيٌَٕٚرلَاهللَمرـَهرؿ؟َؿرٚ ش.َأويلَإمررجًقهَاػَاهللَوافرشق َويفَأمرَؾٖ

ش.أوهلؿ

 َ)بًررْدهَظررـَ ٚهرردَهيفَؿقفررفَتًررٚػ أل...َرررَ
َ
وِِل اأْل

ُ
ًْ َو أ ُِْل ٌِاا ؿررٚ ألَٕزفررَٝيفََ.(ْرااِر 

َأل؟َؾَرٚ شأَتٍِْلَظذَافًْٚءَوافهٌٔٚن»أمرادٗمْغَحغَخٍِفَرشق َاهللَبٚدديَْٜؾَٚ ألَ

أمَٚترىَأنَتُقنَمْلَبّْزفَٜهرٚرونَمرـَمقشركَحرغَؿرٚ َفرفَأخٍِْرلَيفَؿرقملَ»

 َ)َؾَٚ َاهللألَش.حوأصِ
َ
وِِل اأْل

ُ
ًْ َو أ ُِْل ٌِ ؿرٚ ألَههرق َظرعَبرـَأيبَضٚفرَٛوٓهَاهللَ.َ(ْرِر 

إمرَبًدَحمّدَيفَحٔٚتفَحغَخٍِفَرشق َاهللَبٚدديْرٜ،َؾرٖمرَاهللَافًٌرٚدَبىٚظترفَوترركَ

.خالؾف

ٔا اهلَل وَ )َفَشٖففَظـَؿق َاهللَتًٚػألبًْدهَظـَأيبَبهر،َظـَأيبَجًٍر،َإَّٔرَ ِطيُػ
َ
ٔا  أ ِطيُػ

َ
أ

 
َ
وِِل اأْل

ُ
ًْ الرَُّشَٔل َو أ ُِْل ٌِ ؿِرٝألَإّنَافّْرٚسََش.ٕزفرَٝيفَظرعَبرـَأيبَضٚفرٛ»ؿٚ ألََ(ْرِر 

ًَٚ اهللََنَّإَِؿقفقاَهلرؿَألَ»وأهؾَبٔتفَيفَـتٚبف؟َؾَٚ َأبقَجًٍرألََيَقفقنألَؾيَمًْفَأنَيًّلَظِٔ

ًَٚحتكَـٚنَرشرق َاهللََیظَِإز  ًَٚوَٓأربً رَرهرقَافرذيَؾًررشقففَافهالةَوملَيًّؿَثالث

ًَٚحتكَؾنَذفؽَهلؿَرشق َاهللَوإٔز ألَ ٔا )ذفؽ،َوإٔز َاحلَٟؾِؿَيْز ألَضقؾقاَشًٌ ِطيُػ
َ
أ

 
َ
وِِل اأْل

ُ
ٔا الرَُّشَٔل َو أ ِطيُػ

َ
ًْ اهلَل َو أ ُِْل ٌِ ؾْزفرَٝيفَظرعَواحلًرـَواحلًرغ،َوؿرٚ ََ(ْرِر 

ْٓيَحتركَألَأوصُٔؿَبُتٚبَاهللَوأهؾَبٔتلَإنَشرٖفَٝاهللَأنََٓيٍرر َبٔر9رشق َاهلل

َش.ؾٖظىٚنَذفؽَظعَاحلقضَيقردمهٚ

أّٟموف  ومرائد اًمًٛمٓملم قمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلفزم سمًٜمده ذماًم٘مٜمدوزي ذم يٜم٤مسمٞمع اعمقّدة وأظمرج 

 ىم٤مل:

ًََٚرأيٝ ألَٕزفرَٝحٔرَٞأتًِّقنَاهللَؾٖٕندـؿ»ألَؿٚ ...9َاهللَرشق َمًجدَيف7َظِٔ
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ٔا الرَُّشَٔل ) ِطيُػ
َ
ٔا اهلَل َو أ ِطيُػ

َ
  أ

َ
وِِل اأْل

ُ
ًْ َو أ ُِْل ٌِ ُ }ألَٕزفَٝوحٔٞ.َ(ْرِر  ًُ اَّللَّ ب َوِِلُُّل إٍَُِّ

ًْ رانُِػأنَ  ا ُْ اكَة َو  مَة َو يُْؤثَُٔن الازَّ َٔن الصَّ ٍُ ََ يُِلي ي ِ ٔا اّلَّ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ َؾَرٚمَ{....َو َرُشُُٔلُ َو اّلَّ

َويفَؾٔرفَبرؾألَؿرٚ َ؟ظرعَيفَخٚصرَٜيرٚتأَهرٗٓءَاهللَرشرق َيٚألَؾََٚٓوظّرَأبقبُر

َلووارثرَيووزيررَلأخَظعألَؿٚ .َفَْْٚٓؿبََّٔاهللَرشق َيٚألَؿٚٓ.َافَٔٚمَٜيقمَإػَلئأوصٔٚ

َتًرًَٜثؿَاحلًغ،َثؿَاحلًـ،َلابَْثؿَبًدي،َمٗمـَـؾَوويلَلمتأََُيفَوخٍِٔتلَووصٔل

َوَٓيٍٚرؿقٕرفََٓافَررآن،َمرعَوهؿَمًٓؿَافَرآنَ،واحدٍََبًدَواحداًََاحلًغَلابَْوفدَمـ

َـريَوصرٓدَٕٚذفؽَشًَّْٚؿدًَٕؿَافِٓؿألَـِٓؿَؾَٚفقا.َاحلقضَظذَيردواَحتكَيٍٚرؿٓؿ

َش.شقاءَؿَِٝـيَوصٓدَٕٚؿِٝ

 ًحدٍح الغدٍز  التبلَغآٍْ . 3

ب يَب)أي٦م اعم٤ٌمريم٦م:  َٓ حُّ
َ
ب بَيِّؼْ  الرَُّشٔلُ  أ ُِْزَل  ٌَ

ُ
َْ  إَِِلَْم  أ َِِّم  ٌِ ًْ  َوإِنْ  َر َ ب َتْفَػْو  ل ٍَ ُّ  بَيَّْؾَت  َف  َواهللُ  رَِشبَِلَ

َم َحْػِص  ٍُ  ََ ِدي َّل  اهللَ  إِنَّ  اَلَّبِس  ٌِ ْٓ ْٔ َ  َح ََ  اىَْل  شمًٛمك سمآيو٦م اًمّتٌٚمٞموغ، وشمِموػم امم أّن اهلل (اىََْكـِِري

 ٚمٞمف إسمفغ اًمرؾم٤مًم٦م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م.سمتٌٚمٞمغ أُمر ُمٝمؿ ضمدًا يتقىّمػ قم 9أُمر اًمٜمٌّّل 

سمحٞمو٨م يٓمٛموئـ  9ضمودًا ًمٚمرؾموقل اً أيْم٤ًم امم أّن إسمفغ هذا إُمر يٙمقن ظمٓمػمأي٦م وشمِمػم 

سم٠من حيٛمٞمف ُمـ يمٞمود اًمٙم٤مئوديـ: وأّن إُمور اًموذي أُمور اهلل سمتٌٚمٞمٖموف ُمٙمّٛموؾ  9اهلل ومٞمٝم٤م رؾمقًمف

 9ًمٚمرؾم٤مًم٦م وضمزء ُمٜمٝم٤م، ًمقضمقد اًمنّمط واجلزاء ذم أي٦م، وم٤مًمنّمط هق إسمفغ ُمو٤م ُأُمور اًمرؾموقل

 سمفغ اًمنّمط يٙمقن قمدم إسمفغ اًمرؾمو٤مًم٦م: وٓ ٟمًوتٓمٞمع اًم٘موقلإِ سم٢مسمفهمف، واجلزاء ذم طم٤مًم٦م قمدم 

رط ؾموٞمٙمقن قمودم إسموفغ واًمنمط هق إسمفغ اًمرؾم٤مًم٦م واجلوزاء ذم طم٤مًمو٦م قمودم اًم٘مٞمو٤مم سم٤مًمِّمو٠مّن سم

اًمرؾم٤مًم٦م، ّٕٟمف يّمٌح اًم٘مقل: ي٤م أهّي٤م اًمٜمٌّّل سمّٚمغ اًمرؾم٤مًم٦م وإن مل شمٌّٚمغ اًمرؾم٤مًم٦م وموام سمّٚمٖمو٧م اًمرؾمو٤مًم٦م، 
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وهذا اًمٙمفم يًتقضم٥م وضمقد اًمٕم٨ٌم، وطم٤مؿم٤م هلل ُمـ ذيمر اًمٕم٨ٌم، يمام ّسح اًم٘مرآن ًمٜم٤م سموذًمؽ 

ِّ  َّل ): شمٕم٤ممم قًمفذم ىم تِي
ْ
َْ  اْْلَبِطُو  يَم ِّ  َبنْيِ  ٌِ َْ  َوَّل  يََديْ ٌِ  ِّ َْ  َتْْنِيٌو  َخيِْف ٌِ  ًٍ  .(ََحِيدٍ  َحِهي

ومٙمو٠مّٟمام مل  نأ ويٌلّم ًمٜم٤م اخلٓم٤مب ذم هذه أي٦م أّن اًم٘مّمد ومٞمٝم٤م هق: إن مل شمٌّٚمغ ُم٤م ُأٟمزل اًمٞموؽ

ٌَٚمَّغ هق أُمر ُمّمػمي ًمٚمرؾمو٤مًم٦م اًمذي أُمر اهلل شمٗمٕمؾ أي رء! ويٌدو ُمـ هٜم٤م أّن هذا إُمر  سمف أن ُي

وأّن قمودم شمتؿ سمتٌٚمٞمغ هذا إُمور، ٦م أّن وم٤مئدة اًمرؾم٤مًموواًمّديـ وُمًت٘مٌؾ إُّم٦م اإلؾمفُمّٞم٦م إم٤مء، 

 ٦م هق أؿمّد هتديد.شمٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًمك وشمر إسمفهمف ي٥ًٌم قمدم إسمفغ اًمرؾم٤مًم٦م سم٠مإمٝم٤م

، إذن ُمو٤مذا يمو٤من ٢مسمفغ اًمرؾمو٤مًم٦مسمذم هذه أي٦م سم٤مًمذات  ُأُمر 9ؾمقلسم٠مّن اًمرّ  اًم٘مقلوإن صّح 

يٗمٕمؾ ـمٞمٚم٦م هذه اًمًٜملم ُمـ زُم٤من اًمٌٕمث٦م امم وىم٧م ٟمزول أي٦م؟ وُم٤مذا ُيًٛمك قمٛمٚمف اًمذي ىم٤مم سموف 

ّٓ  ذم شمٚمؽ اًمًٜملم وىمٌؾ ٟمزول أي٦م؟ أمل يٙمـ إسمفغ اًمرؾم٤مًم٦م؟ سمغم، إّٟمف مل يٙمـ إسموفغ اًمرؾمو٤مًم٦م، إ

تل يم٤مٟم٧م جي٥م أن شمٙمتٛموؾ سمو٢مسمفغ إسمفهمٝم٤م سمِمٙمؾ شمدرجيل ُمع شمدري٩م ٟمزول اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًم

 .ُم٤م ُأٟمزل اًمٞمف ذم ُمْمٛمقن هذه أي٦م

٦م سمام سمتٌٚمٞمغ اًمنميٕمقمٜمد ٟمزول هذه أي٦م يم٤من ىمد ُأُمر ُمـ اهلل  9ّن اًمرؾمقلإهٜم٤مك ُمـ ي٘مقل و

وقمودم شمورك آيو٦م ُموـ  وُمقاقمظ وقموؼمأواُمور وٟموقاهل وآداب وأظمٌو٤مروشمْمٛمٜمتف ُمـ أطمٙمو٤مم 

أن ٓ يتقىمػ قموـ رء و ؾمتٞمٗم٤مء واًمٙماملٌٚمٞمغ قمغم آسم٤مًمتّ ُأُمر  9، وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل أّٟمفاًم٘مرآن

مل يٙموـ  9قمت٤ٌمر سم٠مّن اًمٜمٌّّل : ومٛمع إظمذ سمٜمٔمر آؽمك اًمٌٕمض ُمـ اًمرؾم٤مًم٦موأن ٓ ي خم٤موم٦م أطمد

اًموٌٕمض ُموـ ذًموؽ هق اعمراد ُموـ  ُم٤م :٠ملٟمحـ ٟمًإذن ذم شمٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م، امم ذًمؽ اًمقىم٧م ي٘مٍّم 

يمو٤من ُموـ  أّٟموفٟمًتٜمٌط ُمـ يمفُمٝمؿ واًمذي  أي٦م قمٜمد ٟمزول هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمذي يِمػم اًمٞمف ه١مٓء

وضمقب إسمفهمف قمٚمٞمف؟ وُم٤م هق هذا اعمقوقع اًمذي  ٤ملإسمفهمف ذم طم 9اعمٛمٙمـ أن يؽمك اًمرؾمقل
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شمٕم٤ممم يٙمٚمؿ رؾمقًمف هبوذا  ئشمتحدث قمٜمف أي٦م سم٤مًمذات؟ ويمذًمؽ ُم٤م هق اًم٥ًٌم اًمذي جيٕمؾ اًم٤ٌمر

شمٕمو٤ممم ذم هوذه أيو٦م  ئاًمٌو٤مر هق هذا إُمر اخلٓمػم اًمذي يتحدث قمٜمف شمرى ُم٤م إؾمٚمقب؟ وي٤م

اًموٌٕمض  هبذا اًمّٚمحـ، حلـ إُمر واًمتٝمديد وإقمٓم٤مء إُم٤من ُمـ ظمٓمر اًمٜمّو٤مس؟ سم٤مًمت٠ميمٞمود أّن هوذا

 ؿ سم٢مسمفهمف إيمامل اًمرؾم٤مًم٦م سم٠مإمٝم٤م!ّٟمف يتُمـ اًمرؾم٤مًم٦م ُمٝمؿ ضمدًا سمحٞم٨م ا

٦م اًمتٌٚمٞموغ اعم٤ٌمريمو٦م و هتد  إًمٞمف آيوقضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٌح٨م قمـ ذًمؽ اعمْمٛمقن اًمذي وأن ي

يمتو٥م ُموـ ظموفل ُمراضمٕمو٦م اًمتٗم٤مؾموػم وؽ ًم٦م اًمذي أؿم٤مر اًمٞمف قمٚمامء اًمتٗمًػم، و ذًموسمٕمض اًمرؾم٤م

وٟمٌدأ سم٤مًمتٗم٤مؾمػم أوًٓ، وم٘مد قموّد اًمورازي ذم  ،اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم هذا اخلّمقصاحلدي٨م وٟم٘مؾ 

طمٞمو٨م  ٥7مقمكم سمـ أيب ـم٤مًماإلُم٤مم ٔي٦م ُمٜمٝم٤م ٟمزوهل٤م ذم ومْمؾ شمٗمًػمه قمنمة وضمقه ًمٜمزول هذه ا

 ىم٤مل:

َمرـألَوؿرٚ َبٔردهَأخرذَأيَٜهذهَٕزفَٝودَٚ،7ضٚفَٛأيبَبـَظعَؾوؾَيفَأيَٜٕزفٝ

َظْرفَاهللَريضَظّررَؾَِٔرفَظرٚداهَمـَوظٚدَوآهَمـَوا َاّفِٓؿَمقٓهَؾًعَمقٓهَـْٝ

ًَٚألَؾَٚ  َؿرق َوهرقَومٗمْرٜ،َمٗمـَـؾَومقػَمقٓيَأصٌحَٝضٚفٛأيبََابـَيَٚفؽَهْٔئ

َ.ظعَبـَوحمّدَظٚزبَبـَوافزاءَظٌٚسَابـ

سم٤مًمتٗمّمٞمؾ قموـ رواهتو٤م سمٜموزول  ذم شمٗمًػمهاًمرواي٤مت اًمقاردة ذم هذه أي٦م وأظمرج اًمثٕمٚمٌل 

 أّٟموف ىمو٤مل: 7قموكم سموـ حمٛمود ضمٕمٗمور أيبَ، وم٘مد أظمرج قمـ7أي٦م ذم ومْمؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 ،7قموكم سمٞمود 9أظموذ أيو٦م ٟمزًم٧م ومٚمام ـم٤مًم٥م، أيب سمـ قمكم ومْمؾ ذم إًمٞمؽ أٟمزل ُم٤م سمّٚمغ: ُمٕمٜم٤مه

 .مقٓهَؾًعَمقٓهَـَْٝمـ: وم٘م٤مل

 وأظمرج سمًٜمده قمـ اًمؼماء ىم٤مل:

َوـًرحَجٚمًَٜافهالةَإنَؾْٚدىَخؿَبٌديرَـَّْٚافقداعَحجَٜيفَاهللَرشق َمعَٕزفَْٚدٚ
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َأوػَأفًرٝألَؾَرٚ َظرع،َبٔردَوأخرذَصرجرتغَحتَٝوافًالمَافهالةَظِٔفَاهللَرشق 

َمرـَمرٗمـَبُرؾَأوػَأفًرٝألَؿرٚ َهلل،اَرشرق َيرَٚبذألَؿٚفقاَ؟إًٍٔٓؿَمـَبٚدٗمْغ

َوظرٚدَوآهَمـَوا ََِافِٓؿَمقٓهَإَٔٚمـَمقػَهذاألَؿٚ َاهللّ،َرشق َيَٚبذألَؿٚفقاَ؟ًٍٕف

َ.ظٚداهَمـ

ًَٚألَؾَٚ َظّرَؾَِٔفألَؿٚ  َمرٗمـَـرؾَمرقػَوأمًرَٔٝأصرٌحَٝضٚفَٛأيبَابـَيَٚفؽَهْٔئ

َ.ومٗمْٜ

َىم٤مل:أّٟمف قم٤ٌمس  اسمـوأظمرج سمًٜمده قمـ 

َؾٔرفَيٌِرغَأنَافٌْرلَأمررريضَاهللَظْرفََظرعَيفَٕزفرٝألَؿرٚ َ(بَيِّؼْ  لرَُّشٔلُ ا)َألؿقففَيف

َمرـَوظرٚدََِوآهَمرـَوا ََِافِٓرؿَمرقٓهَؾًعَمقٓهَـَْٝمـألَوؿٚ َظع،َبٔد9َؾٖخذ

َ.ظٚداه

قمـ  7قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥ماإلُم٤مم ذم ومْمؾ ٟمزًم٧م هذه أي٦م أّن اًمٜمٞم٤ًمسمقري ذم شمٗمًػمه ٟم٘مؾ و

 ل:ىم٤مطمٞم٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

ب الرَُّشُٔل بَيِّؼْ )... َٓ حُّ
َ
َأيبَبرـَظعَؾوؾَيفَٕزفَٝأيَٜهذهَأنَاخلدريَشًٔدَأيبَظـ (يب أ

َمـألَوؿٚ َبٔدهَاهللَرشق َؾٖخذَخؿ،َؽديرَيقمَفٓوجَاهللَوـرمَظْفَاهللَريضَضٚفٛ

ًَٚألَوؿٚ َظّرَؾَِٔفَظٚداهَمـَوظٚدَوآهَمـَوا َافِٓؿَ،مقٓهَظعََّؾٓذاَمقٓهَـْٝ َهْٔئ

َظٌرٚسَابرـَؿرق َوهرق.َومٗمَْٜمٗمـَـؾَومقػَمقٓيَأصٌحَٝضٚفَٛأيبَابـَيَٚؽف

َ.ظعَبـَوحمّدَظٚزبَبـَوافزاء

ٕزفرَٝ» أّٟموف ىمو٤مل:هذه أي٦م سمًٜمده قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلودري  أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػم اسمـ وأظمرج

ب يَب) هذهَأيٜ َٓ حُّ
َ
ب بَيِّؼْ  الرَُّشٔلُ  أ ُِْزَل  ٌَ

ُ
َْ  إَِِلَْم  أ َِِّم  ٌِ ـَََِظِعَ َيف (َر َََأيِبََْب ٍٛ  ش.َضٚفِ

 :فًمقىم 9ٌّل اًمٜمّ قمـ هريرة أيب قمـسمًٜمده د اًمتٜمزيؾ ذم ؿمقاهوأظمرج احلًٙم٤مين 

ًََٚأنََّافًرشَحتٝ ََمـَٕداءًَهََشًَّٝافًيءَإػَيبَأهىَدٚ» َمـَوحٌَٔٛاهلدىَرايَٜظِٔ
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اب )َألوجرؾَظزَاهللَؾٖٕز َذفؽ،َأهَافٌْلَٕز َؾِيألَؿٚ َ،شحمّدَيَٚبِغَيبَيٗمـ َٓ حُّ
َ
ياب أ

َِِّم  َْ َر ٌِ ُِْزَل إَِِلَْم 
ُ
ـٍَاب بَيَّْؾاَت )َضٚفٛ،َأيبَبـَظعَيفَ(الرَُّشُٔل بَيِّْؼ ٌب أ ًْ َتْفَػاْو  َ َو إِْن ل

ََ اَلَّبِس  ٌِ َم  ٍُ ُ َحْػِص ُّ َو اَّللَّ َ.(رِشبَِلَ
 .7سمـ أيب ـم٤مًم٥م٦م ذم قمكم ٔيوهذه إىمقال هل ظمػم دًمٞمؾ قمغم ٟمزول ا

هذه أي٦م، يمام ّسح اع يمٌػم ُمـ قمٚمامء اًمّتٗمًػم ُمـ أهؾ اًمًوٜم٦ّم، ٟمزًمو٧م ذم ُمٙمو٤من يًوٛمك 

ر واًمِمو٤مم واًمٕمورا ، وؿ، وهق ُمٙم٤من شمٜمٗمّمؾ ومٞمف ُمٞم٤مه اعمديٜم٦م قمـ ُمّمحٗم٦م، ويٕمر  سمٖمدير ظُم اجلُ 

وٜم٦م اًمٕمو٤مذة ًمٚمٝمجورة، قمٜمود رضموقع  ًّ وىمد ٟمزًم٧م ذم اًمٞمقم اًمث٤مُمـ قمنم ُمـ ذي احلجو٦م، ُموـ اًم

د روى اوع وىموُمع قمدد همٗمػم ُمـ طمّج٤مج سمٞم٧م اهلل احلرام ُمـ احلو٩م امم ُمٜمو٤مزهلؿ،  9اًمرؾمقل

يمٌػم ُمـ أئّٛم٦م اعمٗمنيـ وطمّٗم٤مظ اًمًٜمـ، اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم ؿم٠من ٟمزول هذه أي٦م ذم قموكم سموـ 

 وم٘مد ضم٤مء ذيمر ذًمؽ ذم اعمّم٤مدر يمام يكم:، ذم يمتٌٝمؿ 7أيب ـم٤مًم٥م

 آيرَٜهذهَٕزفٝ» ىم٤مل:أّٟمف  ؾمٕمٞمد اخلدري دي ذم أؾم٤ٌمب ٟمزول هذه أي٦م قمـ أيباًمقاطمذيمر 

ُِْزَل إَِِلَْم )
ُ
ب الرَُّشُٔل بَيِّْؼ ٌب أ َٓ حُّ

َ
 .ش2ضٚفَٛأيبَبـَظعيفََ"خؿَؽدير"َيقم (يب أ

 :ىم٤ملأّٟمف  أورم أيب سمـ اهلل قمٌدأظمرج احلًٙم٤مين ذم ؿمقاهد اًمتٜمزيؾ سمًٜمده قمـ و

ُِْزَل  يب)َألَأيَٜهذهَوتالَخؿَؽديرَيقمَيَق َاهللَرشق َشًّٝ
ُ
ب الرَُّشُٔل بَيِّْؼ ٌب أ َٓ حُّ

َ
أ

 ُّ ـٍَب بَيَّْؾَت رِشبَِلَ ًْ َتْفَػْو  َ َِِّم َو إِْن ل َْ َر ٌِ َثرؿَإبىٔفَبٔٚضَيرىَحتكَيديفَرؾعَثؿَ(إَِِلَْم 

ألَؿرٚ َثرؿَش.ظرٚداهَمرـَوظرٚدَوآهَمـَوا َافِٓؿَمقٓه،َؾًعَمقٓهَـَْٝمـَأٓ»ألَؿٚ 

َش.اصٓدَافِٓؿ»

                                                 

 .249ص ،1ًمٚمحًٙم٤مين، ج ،قاهد اًمتٜمزيؾؿم. 1

ب الرَُّشُٔل بَيِّؼْ ) ذم آي٦م ؿمقاهد اًمتٜمزيؾ عمـ ظمّص سم٤مًمتٗمْمٞمؾ يمت٤مب ذم ألاعمٕمرو  سم٤مسمـ رويش( آٟمدوٟمٞمزذيمر ٘مد ًم. 2 َٓ حُّ
َ
ٌاب  يب أ

ُِْزَل إَِِلَْم 
ُ
 .8ص ومراضمع، 7ـ أيب ـم٤مًم٥مسم اًم٘م٤مئٚملم سمٜمزول هذه أي٦م ذم قمكمأؾمامء  ،(...أ

 .351أؾم٤ٌمب ٟمزول اًم٘مرآن، ص. 3

 .252ص ،1ًمٚمحًٙم٤مين، ج ،ؿمقاهد اًمتٜمزيؾ. 4



   

 

ياب )َيٜأَهذهَٕزفٝ»: ىم٤ملأّٟمف  اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ سمًٜمده  شم٤مريخ دُمِمؼوأظمرج اسمـ قم٤ًميمر ذم
َِِّم  َْ َر ٌِ ُِْزَل إَِِلَْم 

ُ
َٓب الرَُّشُٔل بَيِّْؼ ٌب أ حُّ

َ
 .شضٚفٛأيبَبـَظعيفََخؿَؽديرَيقمَاهللَرشق َظذ (أ



اعم٤ٌمريم٦م هق اًمٙمّٗم٤مر يمام يّدقمل اًمٌٕمض، ومٝمذا هموػم  ذم أي٦م اًمٜم٤ّمسإذا يم٤من اعم٘مّمقد ُمـ ًمٗمظ 

قر اًمتل ٟمزًم٧م قمغم اًمرؾمقل ًّ وٜم٦م اًمٕمو٤مذة ُموـ  9صحٞمح، ّٕن ؾمقرة اعم٤مئدة ُمـ آظمر اًم ًّ ذم اًم

 9واًمرؾموقلسم٤مًم٘مدر اًمٙم٤مذم ّن اإلؾمفم يم٤من ذم ذًمؽ اًمقىم٧م قمزيزًا إِ اهلجرة وذم ُمقؾمؿ احل٩م إذ 

ُمٜمٝمؿ، وم٤مخلق  إذن طموتامً يمو٤من ُموـ سمٕموض  مل يٙمـ آٟمذاك خي٤م  ُمـ اًمٙمّٗم٤مر طمتك يٓمٛمئٜمف اهلل

 اًمٜمّو٤مساًمذيـ يِمتٛمؾ قمٚمٞمٝمؿ ًمٗمظ و 9سمخٗم٤مء ُمع اًمٜمٌّّل ٕصح٤مب واعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ يٕمٞمِمقن ا

 ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م.

 وأُّم٤م ُم٤م ورد ُمـ إىمقال ذم شمرشمٞم٥م ٟمزول هذه اًمًقرة ذم يمت٥م اًمتٗم٤مؾمػم ومٝمق:

 .اًم٘مرآن ُمـ ٟمزل ُم٤م آظمر ُمـ اعم٤مئدة ؾمقرة

 ش.ادٚئدةَمـَآخرَافَرآنَٕزوًٓ،َؾٖحِقاَحالهلَٚوحرمقاَحرامٓٚ» :9وقمـ اًمٜمٌل

.اًمقداع طمّج٦م ذم قم٤مم ٟمزًم٧م ّّن٤مإِ  و ٟمزوًٓ، اًمًقر آظمر ُمـ هل اعم٤مئدة ؾمقرة نّ إِ 

هق اًمٙمّٗم٤مر ُمٜمٝمؿ،  اًمٜم٤ّمسقمت٤ٌمر يٜمتٗمل اًم٘مقل سم٠مّن اعمراد ُمـ آ وُمع أظمذ هذه إىمقال سمٜمٔمر

 ٚمٞمٝمؿ.قمي٘متٍم ٓ  أن يِمٛمٚمٝمؿ ًمٙمـيٛمٙمـ  ذا اًمٚمٗمظومٝم

9

سمٕمد ٟمزول هذه أي٦م واعمًّٛمك سمحودي٨م  9ؾمقلراضمٕمٜم٤م اًمرواي٤مت ٟمجد ومٞمٝم٤م ُم٤م ومٕمٚمف اًمرّ  إذا

اإلُمو٤مم أصٌح سمٕمد ٟمزول هذه أي٦م ُمًتجٞم٤ًٌم ُٕمر رسمف آظموذاً  سمٞمود  9ؾمقلاًمٖمدير، وهق أّن اًمرّ 

                                                 

 .237ص ،42شم٤مريخ دُمِمؼ، ج . 1

  .123ص ،6: شمٗمًػم اًمرازي، ج93ص ،4ًمٚمثٕمٚمٌل، ج ،اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من. 2
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وصؾ ٟم٘مٚمف امم طمود اًمّتوقاشمر ىمد ، هذا احلدي٨م ...مـَـَْٝمقٓهَؾٓذاَظعَمقٓهىم٤مئف:  7قمغم

اًمذي ٟمٕمٚموؿ  وىمد ّسح سمتقاشمره اع ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم ُمٜمٝمؿ ؿمٛمس اًمديـ اًمذهٌلأو أيمثر، 

رواه اعمٗمنون وأصح٤مب احلدي٨م سمٓمر  ُمتٕمّددة وأًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م مم٤ّم دّل قمغم أّٟمف يم٤من ُمتِمّددًا، و

قمدد يًػم ُمـ شمٚموؽ اًمروايو٤مت  ، وأن ٟمٙمتٗمل سمذيمرأّٟمف يم٤من ُمـ إطم٤مدي٨م اعمٕمرووم٦م قمٜمد اًمرواة

 ىم٤مل:طمٞم٨م ام أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك سمًٜمده قمـ زيد سمـ أرىمؿ سماًمقاردة ومٞمف وٟمٌدأ 

ألَؾَرٚ َـ،ّرؾََّبردوحٚتَأمررَخؿَؽديرَوٕز َافقداعَحجَٜمـَاهللَرشق َرجعَدٚ

َاهللَـتٚبَخر،أَمـَأـزَأحدمهٚألَافثَِغَؾُٔؿَترـَٝؿدَإنَؾٖجٌٝ،َدظَٔٝؿدَـٖن

َاحلقضَيرداَحتكَيتٍرؿَٚفـَيؾّ٘نََؾٔٓي،ََتٍِقنَـٔػَؾٕٚيرواَوظسيت،َتًٚػ، َثرؿَظع

َظْرف،َاهللَريضَظرعَبٔردَأخرذَثؿَ،مٗمـَـؾَمقػَوإَٔٚمقٓي،َوجؾَظزَاهللَإنَّألَؿٚ 

َ.ظٚداهَمـَوظٚدَوآهَمـَوا َافِٓؿَوفٔف،َؾٓذاَمقٓهَـَْٝمـألَؾَٚ 

 :ىم٤مل ،أرىمؿ سمـ زيد قمـاين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم سمًٜمده وُم٤م أظمرضمف اًمٓمؼم

ألَؿرٚ َثرؿَؾَّرَٝبردوحٚتَأمرَخؿَؽديرَوٕز َافقداعَحجٜمـ9ََاهللَرشق َرجعَدٚ

َاهللَـترٚبَأخررَمرـَأـرزَأحردمهَٚافثَِرغَؾرُٔؿَتٚركَإّنََ،ؾٖجٌَٝدظَٔٝؿدَـّٖنَ»

َشاحلرقضَظعَيرداَحتكَٚؿيتٍرَفـَؾٚنيَ؟َؾٔٓيٍَِقنَتَـٔػَؾٕٚيرواَبٔتلَأهؾَوظسيت

َؾٓذاَمقٓهَـَْٝمـ»ألَؾَٚ َظعَبٔدَأخذَثؿَشمٗمـَـؾَويلَٕٚوأَمقٓيَاهللَإن»ألَؿٚ َثؿ

َاهلل؟َرشرق َمرـَشرًّتفَإٔرٝألَفزيردَؾََِٝشظٚداهَمـَوظٚدَوآهَمـَوا َافِٓؿَمقٓه

ََأحدَافدوحٚتَيفَـٚنَمٚألَؾَٚ  ّٓ َ.بٖذٕٔفَوشًّفَبًْٔٔفَهآرَؿدإ

ٜمـ سمًٜمده  اًمٜم٤ًّمئل ذم رجأظمو  ًّ  :ىم٤ملأّٟمف  رىمؿأ سمـ زيد قمـاخلّم٤مئص واًم

َاهللَرجعَدٚ ألَؿرٚ َثؿَؾَّّـَبدوحٚتَأمرَ،خؿَؽديرَوٕز َ،افقداعَحجَٜمـَرشق 

دظَٔٝـٖن،ََ ُٝ َوظسيتَاهللَـتٚبألَأخرَمـَاـزَحدمهٚأَافثَِغَؾُٔؿَتٚركَوانَؾٖجٌ

                                                 

 .11رؾم٤مًم٦م ـمر  طمدي٨م ُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٝمذا قمكم ُمقٓه، ص. 1
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َألؿرٚ َثؿَاحلقضَعََّظَََيرداَحتكَيٍسؿَٚفـَيّنَ٘ؾَ،ؾٔٓيََتٍِقنَـٔػَؾٕٚيرواَبٔتل،َهؾأ

ـٍََـّؾََويلَوإَٔٚ،مقٓيَاهللَنَّإ َوفٔف،َؾٓذاَ،وفٔفَـَْٝمـألَؾَٚ ،َظعَيَبٔدَخذأَثؿَ.مٗم

َمرٚألَؾَرٚ َ؟اهللَرشرق َمـَشًّتفألَفزيدَؾََِٝظٚداهَمـَوظٚدَ،وآهَمـَوا َافِٓؿ

ََحٌدَأَافدوحٚتَيفَـٚن ّٓ َ.ذٕٔفَُٖبَوشًّفَ،فٔبًَْٔرآهإ

 :ىم٤ملأّٟمف  قم٤مزب سمـ اًمؼماء قمـ محد سمـ قمٌد اهلل اًمٓمؼميأ أظمرج و

َفرشرق َوـًرحَجٚمًرَٜافهرالةَؾَْٔٚيؾْقدَخؿَبٌديرَؾْزفَْٚشٍرَيفٌَلَّافََّْظْدَـْٚ

َبرٚدٗمْغَأوػَّنَأَتًِّقنَأفًتؿ»َألوؿٚ َظذَبٔدَوأخذَافيٓرَؾهذَصجرةَحتَٝاهلل

َ،مرقٓهَؾًرعَيَمرقٓهَـْرَٝمرـَٓؿافِ»َألوؿٚ َعَيظَََبٔدَؾٖخذَ،بذَألؿٚفقاَ؟!شإًٍٔٓؿَمـ

َابرـَيرَٚفرؽَهْٔئرًََٚألؾَٚ َذفؽَبًدَظّرَؾَِٔفَألؿٚ َ،شظٚداهَمـَوظٚدَوآهَمـَوا َافِٓؿ

ـٍََـؾَمقػَوأمًَٔٝأصٌحَٝضٚفٛأبك ٍََٜمٗم  .ومٗمْ

أُمور رسّموف، و هوق إسموفغ اًمٜمو٤مس سم٢مُم٤مُمو٦م سمّٚمغ ىمد  9اًمرؾمقلًم٘مد دّل طمدي٨م اًمٖمدير قمغم أّن 

وٟمًتدّل قمغم ذًمؽ سم٤مًم٘مرائـ احل٤مًمّٞمو٦م أّٟمف وصّٞمف ُمـ سمٕمده: و 7قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥ماإلُم٤مم وم٦م وظمف

 هل:وواعم٘م٤مًمّٞم٦م اعمقضمقدة ذم اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم هذا احلدي٨م، 

 قموغم سمثوقب 9اهلل ًمرؾمقل وفمٚمؾَ:إّن ُم٤م ورد ذم احلدي٨م ذم أّن اجلّق يم٤من طم٤مرًا ضمداً ألَاوًٓ 

ذم ُمثوؾ شمٚموؽ اًمٔمورو  احلرضمو٦م امم  سم٤مدر 9أّن اًمرؾمقليدّل قمغم  اًمِمٛمس ُمـ ؾمٛمرة ؿمجرة

شمٚمؽ اًمٔمورو  اًمّموٕم٦ٌم  ظمقوم٤ًم ُمـ أن شمٌ٘مك اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مىمّم٦م، ومل متٜمٕمف طمٞمٜمئذٍ  رسمفأُمره سمف شمٌٚمٞمغ ُم٤م 

 ٟمتَٔموراعمٝموؿ ٓ وًمق يم٤من ذًموؽ إُمور ًموٞمس سمو٤مُٕمر ،اهلل ُمتث٤مل ُٕمرًمِمٛمس ُمـ آيمحرارة ا

٦م ًمؽ، إذن ومٛم٤ٌمدرشموف هوذه شمودّل قموغم أيّٞمويّمؾ امم ُمٙم٤من سم٤مرد ويٕمٚمـ قمـ ذطمّتی  9ؾمقلاًمرّ 

 ذًمؽ إُمر.
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 اجلحٗمو٦مأي  ،ًمٚمحّجو٤مج ُمٗمؽم  ـمرٍ   9اًمذي حتّدث ومٞمف رؾمقل اهلل صم٤مٟمٞم٤ًم: يم٤من ذًمؽ اعمٙم٤من

ويم٤من هق اعمٙم٤من اًمذي جيو٥م قموغم يموؾ  ،واعمٍميلم واًمٕمراىمٞملم اعمدٟمٞملم ـمر  ومٞمٝم٤م شمتِمٕم٥م اًمتل

وًمئوؽ احلجو٤مج أٚمده، وىمٌؾ أن يٗموؽم  واطمد ُمـ طمج٤مج شمٚمؽ اًمٌٚمدان أن يٛمر سمف ًمٚمذه٤مب امم سم

ظمٓمٌتوف اعمٕمروومو٦م ذم ذًموؽ اعمٙمو٤من وظمٓمو٥م وموٞمٝمؿ  9ًمٚمذه٤مب امم سمٚمداّنؿ إمٝمؿ رؾموقل اهلل

، ومتقاضمد اٞمع طمّج٤مج شمٚمؽ اًمٌٚمدان ذم ذًمؽ اعمٙم٤من يم٤من ٖمٝمؿ سمام أُمره سمف اهللسمخٓم٦ٌم اًمٖمدير وسمٚمّ 

اعمًٚمٛملم، وًمق مل يٌو٤مدر  شمٌٚمٞمغ إُمر وإيّم٤مًمف امم أؾمامع قمدد همٗمػم ُمـ 9ىمد ؾمّٝمؾ قمغم اًمرؾمقل

 ٝمؿ ُمرة أظمرى هبذا اًمِمٙمؾ وسمًٝمقًم٦م.هبذا اًمٕمٛمؾ مل يٙمـ يًتٓمٞمع إم طمٞمٜمئذٍ  9اًمرؾمقل

ي١مّيد أّن اًمرؾمقل أراد إسمفغ إُمر سمِموٙمؾ واؾموع طمٞمو٨م ٓ  صم٤مًمث٤ًم: شمقاضمد قمدد يمٌػم ُمـ اعمًٚمٛملم

 ًمٙمذب أو اًمٙمتامن.يٛمٙمـ سمٕمد ذًمؽ إٟمٙم٤مره أو يمتامٟمف، إذ ٓ يٛمٙمـ إا٤مع يمؾ ه١مٓء اعمًٚمٛملم قمغم ا

شمورى  ، ومٞمو٤مُموٜمٝمؿ رظّم ٠مشم ُمـ ويٜمتٔمر ٦مُمّ إ ُمـ شم٘مدم ُمـ يٕمقد نأ ُمرأ :9إّن اًمرؾمقل: راسمٕم٤مً 

وأن ٓ يتخٚموػ ُموٜمٝمؿ  واطمودٍ  وذم ُمٙم٤منٍ  واطمدٍ  سمجٛمع اًمٜم٤ّمس يمٚمٝمؿ ذم آنٍ  9عم٤مذا أُمر اًمرؾمقل

هوق أُمور  ُمور؟ ُمـ اعم١ميمد أّٟمف يم٤من يريد شمٌٞملم أُمر ُمٝمؿ جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم ؾمامقمف وهوذا إأطمدٌ 

 ُمّمػمي.

 ومو٠مُمرو:  ضم٤مُمٕمو٦م اًمّموفة ومٞمٜم٤م يومٜمقدوُمـ صمؿ دقمقة اجلٛمٞمع امم صفة اجلامقم٦م:  :ظم٤مُم٤ًمً 

، طمٞم٨م يراد سمذًمؽ أن يٌ٘مك اجلٛمٞمع ُمتقاضمديـ ذم ذًمؽ اعمٙمو٤من، وم٘مود ضمورت اًمٕمو٤مدة سم٤مًمّمفة

 .9ٌّل ٟمتٝم٤مء اًمّمفة ذم ظمٓم٦ٌم خيٓمٌٝم٤م اًمٜمّاآٟمذاك أن شمٌّٚمغ إُمقر اعمٝمٛم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم سمٕمد 

 صمؿّ وُمـ  سمغموضمقاهبؿ ًمف:  إًٍٔرٓؿَمـَبٚدٗمْغَأوػَكَّٕأَتًِّقنَأفًتؿ: 9ؾم٤مدؾم٤ًم: ىمقًمف

، يٌلّم أيٞم٦م هذا اعمقوقع: وٟمحـ ٟمًو٠مل ـمرٗمَـؾَمقػَوإَٔٚمقٓي،َوجؾَظزَاهللَإن :9ىمقًمف

 )أيو٦م اًم٘مرآٟمٞمو٦م:  إًمویاًمٜمّو٤مس هٜمو٤م وي٘موقل هٙموذا ُمًوتٜمدًا  9عم٤مذا يٜم٤مؿمد اًمرؾمقل
َ
ْوىل اَلَّاِيُّ أ

 ًْ ِٓ ْجُفِصا
َ
َْ أ ٌِ ٌِِنَِي  ْؤ ٍُ ْ أن يدظمؾ ًمف ُمـ هذا اعمودظمؾ  9وُم٤م هق اعمقوقع اًمذي يريد اًمٜمٌّّل  ؟(بِبل

وي٘م٤مرٟمف سمقٓي٦م اهلل ورؾمقًمف واًمتل جي٥م أن شمٙموقن ذم يموؾ إُموقر قموغم اإلـموف  وسمودون أي 
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ُم٤م اًموذي يمو٤من اعمتقزم ُٕمقر اًمٕم٤ٌمد؟ و وٓيتف سمقٓي٦م اهلل 9اًمرؾمقلوأيْم٤ًم عم٤مذا ىمرن  شم٘مٞمٞمد؟

 أن ي١ميمد قمٚمٞمف سمذيمره هلذه أي٦م اًمتل ذيمر اًمزخمنمي ذم شمٗمًػمه٤م ُم٤م يكم؟: 9يريد اًمرؾمقل

ٌِِنِيَ ) ْؤ ٍُ ْ ْوىل بِبل
َ
َْ )َوافدَٕٔٚافديـَأمقرَمـَرءَـؾَيف (اَلَِّيُّ أ ٌ  ًْ ِٓ ُُفِص

َ
َأضِرؼَوهلذاَ(أ

ََيُقنَأنَظِٔٓؿَؾٔجَٛئَد،َومل ّٛ َمرـَٓؿظِرَٔإٍٔرذَوحُّرفَإًٍٔرٓؿ،َمرـَإفٔٓؿَأح

َوأنَظِٔٓرٚ،َصرٍَتٓؿَمرـَأؿردمَظِٔرفَوصٍَتٓؿَحَقؿٓٚ،َمـَفدهيؿَآثرَوحَفَحُّٓٚ،

َيتًٌقآََوأنَحرب،َفَحَٝإذاَووؿٚءهَخىٛ،َأظوؾَإذاَؾداءهَوجيًِقهَٚدوٕفَيٌذفقهٚ

َاهللَرشرق َإفٔرفَدظٚهؿَمَٚـؾَويتًٌقاَظْف،َتكؾٓؿَمَٚوٍَٕٓقشٓؿَإفٔفَتدظقهؿَمٚ

َبًرًٚدةَوافيٍررَافْجرٚةَٕٔرؾَإػَهلرؿَإرصرٚدَؾٓرقَإفٔرفَظرٚدَمَٚـؾَٕنََّظْف،َوسؾٓؿ

.افداريـ

ّٓ  اعمٝمؿ ًموٞمس سم٤مًمٓمٌع ٟمًتٜمت٩م ُمـ هذه اًم٘مريٜم٦م وُمـ اًمتٗمًػم هلذه أي٦م أّن هذا إُمر شمٕمٞمولم إ

ذم ذًموؽ ُموـ ُمٜمزًمتوف  9ؾموتٗم٤مد اًمرؾموقلا، طمٞمو٨م 9ُمـ يتقمّم أُمر اعمًٚمٛملم سمٕمد رؾموقل اهلل

ؾموتخدم إُّم٦م ذم شمٕمٞملم اًموقزم سمو٠مُمر اعمًوٚمٛملم ُموـ سمٕموده، واخل٤مّص٦م وهل اًمقٓي٦م اعمٓمٚم٘م٦م قمغم ا

ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٠من أؿمٝمدهؿ قمغم أٟمٗمًوٝمؿ،  شمٕم٤ممم ُي٤ًمو  ُم٤م اؾمتخدُمف اهللضمدًا ُأؾمٚمقسم٤ًم دىمٞم٘م٤ًم 

وىمو٤مل:  7ومّرع قمغم وٓي٦م قموكم شسمغم»ؾمتٚمؿ اجلقاب واًمِمٝم٤مدة ُمـ اعمًٚمٛملم سم٠من ىم٤مًمقا اوسمٕمد أن 

مـَـَْٝمقٓهَؾٓذاَظعَمقٓه .ًمٞمقصؾ اهلد  امم ذروشمف اعمٓمٚمقسم٦م 

ذم وم٘مود ضمو٤مء  ،اعمٙمو٤من ذم ذًموؽ ذم طمْمقر اٞموع احلّجو٤مج 9ًم٘م٤مء ظمٓم٦ٌم ًمٚمرؾمقل: إؾم٤مسمٕم٤مً 

  ومِٞمٜم٤َم َيْقًُم٤م اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤ممَ و:  ومخٓم٥مو:  ٜم٤مٌَ ٓمَ خَ ومَ اًمرواي٤مت: 
ٍ
٤ًٌم سماَِمء ٞم

وىمود ، ُُخًّو٤م ُيْدقَمك ظَمٓمِ

 إرىمؿ ىم٤مل: اسمـسمًٜمده قمـ زيد  ٥7ميب ـم٤مًمأسم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ قمكم سمـ  ذم روى ُمًٚمؿ

ًَٚبغَمَُٜوادديَْٜؾحّدَاهللَوأثْركَظِٔرفََيقمًََٚؿٚمَرشق َاهلل َبيٍءَيدظكَمخ ًٚ ؾَْٔٚخىٌٔ

َؿٚ ألَ رَثؿَّ ّـَ ٚووظظَوذ ُدَََأمَّ ًْ َََٚأََََٓب َيََافَّْرُٚسَََأهيي َّٕ رََٚؾرِ٘ َٕ ْٖتِكََََأنََُْيقِصرُؽََرٌَرََبنرََأ ََرُشرقُ َََير

َ َ....َريب 
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 ىم٤مل: اهلل قمٌد أيبسمـ  ُمٞمٛمقن قمـد ذم اعمًٜمد سمًٜمده وأظمرج أمح

َؾرٖمرَ،خرؿَواديَألفرفَيَرٚ َبرقادٍََاهللَرشرق َمرعَٕزفْٚألَأشّعَوإَٔٚأرؿؿَبـَزيدَؿٚ 

َشرّرةَصرجرةَظذَبثقبَاهللَفرشق َوطِؾَ،ؾخىٌَْٚألؿٚ َ.هبجرَؾهالهَٚ،بٚفهالة

ـٍََُرّؾَبَأوػَنإرََتنرٓدونَفًرتؿَأوررََتًِّرقنَأفًتؿَألؾَٚ َ،افنّسَمـ َمرـَمرٗم

ًََٚنََّ٘ؾَ،مقٓهَـَْٝؾّـَألؿٚ َ.بذَألؿٚفقاَ؟ًٍٕف َظرٚدوا َمرـَوآه،َوَافِٓؿَ،مقٓهَظِٔ

َظٚداهَمـ

 :٧مىم٤مًم ؾمٕمدقم٤مئِم٦م سمٜم٧م  قمـ أظمرج اًمٜم٤ًمئل ذم اخلّم٤مئص سمًٜمدهو

َّنَأَنتًِّرقَؿًتأفألَؿٚ َثؿَظِٔفَثْكأوَاهللَؾحّدألَؾخىَٛ،ظعَبٔدَاهللَرشق َخذأ

َؾرؾًٓرٚ،َظرعَيَبٔردَخرذأَثرؿ،َاهللَرشق َيَٚصدؿًَٕٝؿ،ألَؿٚفقاَ؟ًُؿٍٕأَمـَبُؿَأوػ

َ.ظٚداهَمـَويًٚديَ،وآهَمـَيقايلَاهللَنَّإوَ،وفٔفَؾٓذاَوفٔفَـَْٝمـألَؾَٚ 

 وىم٤مل اًمٞمٕم٘مقيب ذم شم٤مرخيف:

َؿٌرؾَراحِترفَظرذَافنرّسَزافَٝحغَظرؾَٜويقمَافيٓرَبًدَبٔقمَافسويَٜؿٌؾَوخىٛ

َؾقظٚهرَٚمَرٚفتلَشرّعَظٌردَوجرفَاهللَررٕور»ألَخىٌتفَيفَؾَٚ .َیمَْيقمَؽدَمـَافهالة

َش؟بٌَِٝهؾَأٓ»َألؿٚ َثؿ.َشاصٓدَافِٓؿ»ألَؿٚ !ًَٕؿألَؿٚفقاَ؟شبٌَِٝهؾَأٓ..َ.وحٍيٓٚ

َ.شاصٓدَافِٓؿ»ألَؿٚ !ًَٕؿألَؿٚفقا

ًْ َو }ألَظِٔفَوٕز َؾقدعَافٌٔٝ،َدخؾَافٍْرَيقمَـٚنَودٚ... َُِل ًْ ِديا يْاُت ىَُلا ٍَ ْْ
َ
َْٔ  أ اِْلَا

تْ 
َ
ًُ اْلِ أ ِِت َو َرِطيُت ىَُل ٍَ ًْ ُِْػ ُت َغيَْيُل ٍْ َادديْرٜ،َإػَرؾٚرمْهرَفٔالًََوخرجَ{ْشمَ  ِديِبً ٍَ

َمرـَخِرَٝفِٔرَٜظؼرةَفرثينَخؿ،َؽديرألَففَيَٚ َاجلحٍَٜمـَبٚفَربَمقوعَإػَؾهٚر

ًََٚوؿٚمَاحلجٜ،ذي َمرـَبرٚدٗمْغَأوػَأفًرٝ»ألَؾَرٚ َضٚفرَٛأيبَبـَظعََّبٔدَوأخذَخىٌٔ

َمرـَوا َافِٓرؿَمقٓه،َؾًعَمقٓه،َـَْٝؾّـ»ألَؿٚ !َاهللَرشق َيَٚبذألَؿٚفقاَ؟شإًٍٔٓؿ

َ.شظٚداهَمـَوظٚدَوآه
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َترردونَحرغَشرٚئُِؿَوإّنََاحلقض،َظذَوارديَوإٔتؿَؾرضُؿَإّنََافْٚسَأهيٚ»ألَؿٚ َثؿ

َألؿرٚ َاهلل؟َرشرق َيَٚافثَالنَومٚألَوؿٚفقا.َشؾٔٓيََتٍِقنَـٔػَؾٕٚيرواَافثَِغَظـَ،عَّظََ

َتوِقا،َوَٓبفَؾٚشتًُّقاَبٖيديُؿ،َوضرفَاهللَبٔدَضرؾفَشٌَٛاهللَـتٚبَإـزَافثَؾ»

َش.بٔتلَأهؾَوظسيتَتٌدفقا،َوٓ

أًم٘مك ظمٓم٦ٌم همّراء، وًمٙمـ ًمألؾمػ يمّؾ إؾمػ أّن  9ويمؾ هذه اًمرواي٤مت شم١مّيد أّن اًمرؾمقل

ظمٓمو٥م سمٕموض سموذيمر يمتٗموقا اطمّٗم٤مظ ؾمٜم٦ّم رؾموقل اهلل ورواة أطم٤مديثوف ُموـ قمٚموامء أهوؾ اًمًوٜم٦ّم 

ّٓ  ومل يِمػموا امم حمتقاه٤مذم يقم اًمٖمدير وًمٙمـ مل يقردوا ظمٓمٌتف  9اهللرؾمقل ؿموتٝمر ُموـ اُمو٤م إ

وًمٕموؾ ذًموؽ اًمٙموتامن يمو٤من ٕهموراض شمتقاوموؼ ُموع ُمّمو٤مًمح  :طمدي٨م اًمٖمدير، أو أىمقال ـمٗمٞمٗم٦م

؟ وُمو٤م هوق حمتقاهو٤م؟ 9وٟمحـ ٟم٠ًمهلؿ أيـ شمٚمؽ اخلٓم٦ٌم اًمتل ظمٓمٌٝم٤م رؾمقل اهلل :اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ

إسمفهمف ذم  9أراد اًمرؾمقل ُم٤م إُمر اًمذي؟ و9رؾمقل اهلل ّن٤م؟ وُم٤م اًمذي ذيمرهُم٤م هق ُمْمٛمقو

يريد إيذاء اعمًٚمٛملم ذم شمٚمؽ اًمِموٛمس احلو٤مرة؟  9شمٚمؽ اًمٔمرو  اًمّمٕم٦ٌم؟ وهؾ يم٤من اًمرؾمقل

قمٌثو٤ًم؟ سم٤مًمت٠ميمٞمود ٓ، وطم٤مؿمو٤م سمفدهوؿ وهؾ يم٤من يريد أن حيرضمٝمؿ وي١مظمرهؿ قمـ اًمرضموقع امم 

َٓٔى  َو ٌب}أن يٗمٕمؾ اًمٕم٨ٌم،  9ًمرؾمقل اهلل ْ َِ ال ُق َغ ِِ
ِْ َٔ إِّلَّ  *َح ُْ وموف ؿموّؽ ( َوْيٌ يُأىحإِْن 

9جي٥م إيّم٤مًمف امم أؾمامع إُّم٦م اإلؾمفُمّٞم٦م، وىمد ىم٤مم اًمرؾموقل ه٤ممٍّ ٍر وٓ ري٥م ذم وضمقد يم٤من أُم

سم٢مٟمج٤مزه آٟمذاك.

َحتركَيديرفَرؾعوُمـ صمّؿ:  ؾرؾًَٓٚظعََّبٔدَأخذ: وُمـ سمٕمد يمؾ ذًمؽ وذم أصمٜم٤مء اخلٓم٦ٌم: صم٤مُمٜم٤مً 

ورومٕمٝمو٤م؟ هوؾ يمو٤من هٜمو٤مك أؿموخ٤مص  7قموكم اإلُم٤ممشمرى عم٤مذا أظمذ سمٞمد  ، ومٞم٤مإبىٔفَبٔٚضَىير

 إلُمو٤ممًم ىمد طم٤مول ىمٌوؾ هوذا اًمقىمو٧م أن يوقيص 9هؾ يم٤من رؾمقل اهلل يٜمٙمرون ُم٤م طمّمؾ، أو

وووقح  فوًمٙمـ ؿمّقش قمغم يمفُمف سمٕمض إصح٤مب وُمٜمٕمقا اًمٜم٤ّمس ُموـ ؾموامع يمفُمو 7قمكم

طمتوك إصوّؿ اًموذي  ًمٞموتٛمٙمـو ه٤م اًمٌٕمٞمد واًم٘مريو٥مًمػما 7قمكم اإلُم٤مموم٠موٓمّر امم أن يرومع يد 

ذم  9ًمٙمول يٕمٚموؿ أّيّٞمو٦م اعمقووقع ويودرك ُم٘م٤مًمو٦م رؾموقل اهللُمـ رؤيتٝمو٤م يًتٓمٞمع اًمًامع ٓ
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 ذم ذًموؽ اًمقىمو٧م طمٞمو٨م أّٟموف يمو٤من 9؟ ٟمٕمؿ هٙمذا يٌلّم ًمٜم٤م ومٕمؾ رؾمقل اهلل7أُمػماعم١مُمٜملم قمكم

٘مْمّٞم٦م ذم إذه٤من طمتوك شمّموؾ قمذر ًمٚمٛمٖمرولم، وأن يرؾّمخ اًميريد هبذا اًمٕمٛمؾ أن ٓ ُيٌ٘مل أي 

 ٚم٦م أن يٌّٚمغ اًمِم٤مهد هب٤م اًمٖم٤مئ٥م امم ُمرطم

أطمود ُموـ احلو٤مضيـ ذم ذًموؽ  عمٓمٚمقب واعمتقىمع وهق أّٟمف مل يٌوؼحتّ٘مؼ اهلد  اًم٘مد : شم٤مؾمٕم٤مً 

ّٓ  اعمٙم٤من ، وؾمٛمع ُم٘م٤مًمتف سم٠مذٟمٞمف يمام ضمو٤مء ذم اًمروايو٤مت: 7وهق راومع يد قمكم 9ؾمقلرأى اًمرّ إ

فذٟمٞم٠مسم وؾمٛمٕمف سمٕمٞمٜمف رآهّٓ إ طمدٌ أ اًمدوطم٤مت ذم يم٤من ُم٤م واٟمف. 

وم٘م٤مل قمٛمور سموـ اخلٓمو٤مب: : لوه 9ؾمقلاًمرّ  ٦مًمسمٕمد ُم٘م٤م 7قمكم إلُم٤مم: هتٜمئ٦م قمٛمر ًمقم٤مذاً 

يٌلّم ًمٜم٤م أّن اعمًٚمٛملم قمروموقا  مم٤ّم سمخ سمخ ًمؽ ي٤م سمـ أيب ـم٤مًم٥م أصٌح٧م ُمقٓي وُمقمم يمؾ ُمًٚمؿ

ف ذم ذًموؽ ذم ٟمٗمس اًمٚمحٔم٦م اًمتل صدر ُمٜمف هذا احلدي٨م وظمْموٕمقا ًمو 9أيٞم٦م ىمقل رؾمقل اهلل

هؿ قمغم ودذًمؽ سمٕمد ووم٤مشمف ومل يٕمٛمٚمقا سمف؟ وعم٤مذا يًػم أشم٤ٌمقمٝمؿ وُم١ميّ أٟمٙمروا اًمقىم٧م، وًمٙمـ عم٤مذا 

 7ٟمٗمس اًمٜمٝم٩م اًمذي ؾم٤مروا قمٚمٞمف ويٜم٤مىمِمقا ويٗمٜمّدوا آراء ُمـ ىمو٤مل سمقٓيو٦م أُموػم اعمو١مُمٜملم قموكم

 أم هق ٟمٗمٕمٝمؿ ُمـ ذًمؽ؟ هؾ يٙمًٌقا هبذا اًمٕمٛمؾ رو٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕمو٤ممم سمٕمّمٌٞم٦م قمٛمٞم٤مء؟ وُم٤م

ٝم٤م اًمْمٛمػم احلّل ًمٚمٛمًوٚمؿ اعمح٘موؼ !! يمؾ هذه إؾمئٚم٦م جي٥م أن جيٞم٥م قمٜم؟9ؿمٗم٤مقم٦م رؾمقل اهلل

ظمورة وطمًوـ اًمقرع ويٕمرض ضمقاهب٤م قمغم اعمجتٛمع اإلؾمفُمل ًمٞمحّمؾ هب٤م قمغم ظمػم اًمدٟمٞم٤م وأ

 اًمٕم٤مىم٦ٌم ذم اًمّداريـ.

 ذم يمِمووػ احل٘مٞم٘موو٦م هووق ىمووقلإًمٞمووف ٟمًوو٤من اعموو١مُمـ أن يًووتٜمد ُمووـ اٚموو٦م ُموو٤م يًووتٓمٞمع اإلو 

ريٗم٦م يٌلّم ومٞمٝمو٤م ىمٚم٘موف وظمقوموف قموغم قم٤مىمٌو٦م إُّمو٦م وذم ظمٓم٦ٌم ًمف ذم أواظمر طمٞم٤مشمف اًمِم 9رؾمقلاًم

اإلؾمفُمّٞم٦م ووًمقضمٝم٤م ذم اعم٤مّدي٤مت وطم٥ّم اًمّدٟمٞم٤م واعمٜم٤موم٦ًم قمغم اعمٜم٤مص٥م، وم٘مود أظمورج اًمٌخو٤مري 

هذا اًم٘مقل سمًٜمده ذم اًمّمحٞمح ذم سم٤مب اًمّمفة قمغم اًمِمٝمٞمد وسمو٤مب قمفُمو٤مت اًمٜمٌّوّقة وسمو٤مب ُمو٤م 

ة اًمدٟمٞم٤م وسم٤مب ذم احلقض، ويمذًمؽ أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد سمًٜمده قموـ قم٘مٌو٦م سموـ حيذر ُمـ زهر

 قم٤مُمر ىم٤مل: 

ِكََّإَِ َافٌَّْ َٚ ََنَّ ََ ََؾ َفَإَِػَادَِْْْزِ َْٕكَ َا ،َُثؿَّ
ِٝ
 ٔ ََظَذََأْهِؾَُأُحٍدََصاَلَتُفََظَذَادَْ َألَخَرَجََيْقًمََٚؾَهذَّ

َ رََْٔإِن  َِ ٌٔدََظ ِٓ رََٚصر َٕ ْؿ،ََوَأ ُُ ََؾَرٌطََف ْؿ،ََوإِن  ُيرُرَإَِػََحرْقيِضَََواهللَُُِ ْٕ َأنََََٕ ََ،ََوإِن  ُٝ ُأْظىِٔر



   

 

َإَْرِضَ ـِ ٚتَِٔحََخَزائِ ٍَ ٚتَِٔحَإَْرِضََرَم ٍَ ََرَأْوََم ْؿََأْنَُتْنرََوإِن  ُُ ْٔ ر َِ قاَرَواهللََِمرََٚأَخرُٚفََظ ـُ ِر

دَِ ًْ ٚيَب َٓ قاَؾِٔ ًُ ْؿََأْنََتََْٚؾ ُُ ْٔ َِ ََأَخُٚفََظ ـْ
َ.،ََوَفُِ

سمًٜمده قمـ  ،سم٤مب إصم٤ٌمت طمقض ٟمٌّٞمٜم٤م وصٗم٤مشمف ظمرضمف ُمًٚمؿ سم٠مًمٗم٤مظ أظمرى ذم اًمّمحٞمح ذموأ

 قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ىم٤مل:

َإنَألؾَرٚ َوإمرقاتَفألحٔرٚءَـٚدقدعَادْزَصًدَثؿَأحٌدََؿتذَظذَاهللَرشق َصذ

َأنَظِرُٔؿَأخنركَفًرَٝإنَ،اجلحٍرَٜإػَأيَِٜبغَـيَظروفَوإنَاحلقضَظذَؾرضُؿ

َهِرؽَـريَؾتُِٓرقاَوتَتتِقاَؾَٔٓٚتْٚؾًقاَأنَافدَٕٔٚظُِٔؿَأخنكَلَّْوفَُبًديَتؼـقا

َ.ادْزَظذَاهللَرشق َرأيَٝمَٚآخرَؾَُٕٚٝألظٌََٜؿٚ َ،ؿٌُِؿَـٚنَمـ

يمو٤من ومٝمق ، 9أيْم٤ًم قمـ وىمقع آظمتفوم٤مت سملم اعمًٚمٛملم سمٕمد ووم٤مشمف 9و ىمد أظمؼم اًمرؾمقل

ومٚمٝمذا جي٥م قموغم اعمًوٚمٛملم أن  ُمـ سمٕمده،يٕمٚمؿ أّن اعمًٚمٛملم ؾمق  يتٜم٤مومًقن قمغم اًمدٟمٞم٤م واعمٜم٤مومع 

 .ؽي٠مظمذوا اًمٕمؼمة وأن حيذروا ُمـ وىمقع أُمث٤مل ذًم

وظمفومتوف سمٕمود  7وأظمػمًا ٟمًتٜمت٩م أّن طمدي٨م اًمٖمدير يدّل قموغم إُم٤مُمو٦م أُموػم اعمو١مُمٜملم قموكم

ًَمف. 9ووصّٞم٦م اًمرؾمقل 9رؾمقل اهلل

، ومٙموؾ اعمًٚمٛملم ٝم٤مدة قمٚمامءسمِم ّٟمف طمدي٨م صحٞمحإِ هذا احلدي٨م دًٓم٦م وٟم٘مقل عمـ ؿمّٙمؽ ذم 

قمٞمقن اًمٌٕمض قمـ رؤي٦م احلّؼ، وأرادوا ُمـ شمِمٙمٞمٙمٝمؿ هذا ىمد أقمٛم٧م ُم٤م ذم إُمر أّن اًمتٕمّم٤ٌمت 

اًمٗمري٘مو٤من ، وم٘مد أًّمػ 7هذا احلدي٨م دًمٞمًف قمغم إُم٤مُم٦م قمكماًمذيـ ضمٕمٚمقا أن يٗمٜمّدوا رأي اًمِمٞمٕم٦م 

ٓ يوؽمك أي ؿموؽ وذم ُمّم٤مدره ورواشمف وُمْمٛمقٟمف ممو٤م اًمٖمدير  طمقليمت٥م قمديدة ُمـ اعمًٚمٛملم 

ومٞمف، وصّححف إًم٤ٌمين سمٛمختٚمػ ـمرىموف وأًمٗم٤مفموف ذم اًمًٚمًوٚم٦م اًمّموحٞمح٦م وىمو٤مل احلو٤ميمؿ هوق 

َاسمـ طمجر ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م:صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، وىم٤مل 
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َضرؿرفَوَوأمحردَوافًْرٚئلَـٚفسمرذيَمجٚظَٜأخرجفَوؿدَؾٔفَمريََٜٓصحٔحَحديَٕٞفإَِ

َثالثرقنَافٌْرلَمرـَشًّفَفإََّٕٔمحدَروايَٜويفَصحٚبًََٔٚظؼَشتَٜرواهَثؿَومـَجداًََـثرة

ًَٚ َصرحٚحَأشٕٚٔدهَٚمـَوـثرَوشٖٔيتَمرَـيَخالؾتفَأيٚمَٕقزعَدَٚفًعَبفَوصٓدواَصحٚبٔ

ًََٚبٖنَردهَدـَوَٓصحتفَيفَؿدحَدـَافتٍٚتَوَٓوحًٚن َرجقظرفَفثٌرقتَبٚفّٔـَـٚنَظِٔ

َافر َشوآهَمرـَوا َؿافِٓر»َزيرٚدةَإنََّبًورٓؿَوؿرق َ،افٌْرلَمرعَاحلرَٟوإدراـفَمْٓٚ

َ.مَْٓٚـثراًََافذهٌلَصححَضر َمـَذفؽَوردَؾَدَ،مردودَمقوقظٜ

ّن إُم٤مُم٦م أيب سمٙمر شمّمّح إلا٤مع إُّم٦م إِ رهمؿ شمّمحٞمحف حلدي٨م اًمٖمدير،  طمجر قمغم اسمـوي٘مقل 

 7ٓ جم٤مل ًمإلا٤مع أُم٤مم اًمٜمّص، ومام دام هٜم٤مك ٟموّص قموغم اإلُم٤مُمو٦م ًمٕموكمإِّٟمف قمٚمٞمف، وٟمحـ ٟم٘مقل 

 .طمٞمٜمئذٍ  یقمديؿ اعمٕمٜمح وم٤مإلا٤مع يّمٌ

سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م قمكم سموـ أيب ـم٤مًمو٥م  آظمر سمٜمٗمس هذا اعمْمٛمقن ذمطمديث٤ًم وأظمرج اًمؽمُمذي أيْم٤ًم 

 ؿمؽ أرىمؿ سمـ زيد أو هحي٦م يبأ قمـ حيدث اًمٓمٗمٞمؾ أسم٤م ؾمٛمٕم٧م سمًٜمده قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ ىم٤مل:

 ش.مقٓهَؾًعَيَمقٓهَـَْٝمـ: »ىم٤مل ٌّل اًمٜمّ قمـ: ؿمٕم٦ٌم

ضمف احل٤ميمؿ ذم يمت٤مسمف اعمًتدرك قموغم اًمّموحٞمحلم وصوّححف أظمري اًمذدي٨م هذا احليمر ذوٟم

   :ىم٤مل أرىمؿ سمـ زيد قمـ، سمًٜمده اًمتٕمٚمٞمؼ، هبذا اعمْمٛمقن اًمذهٌل ذم

َأتركَمرَٚيرقمَيفَؾًُرحَبدوح،َؾٖمرَخؿَؽديرَإػَإتَْٓٔٚحتكَاهللَرشق َمعَخرجْٚ

ٌَٕرلَيَيًٌَٞملَفإََّٕافْٚس،َأهيَٚيٚألَوؿٚ َظِٔفَوأثْكَاهللَؾحّدَمْفَحراًََأصدَـٚنَيقمَظِْٔٚ

ََؿطَي ّٓ َتٚركَوإّنََؾٖجٔٛ،َأدظكَأنَأوصؽَوإّنََؿٌِف،َـٚنَافذيَظٚشَمَٕٚهػَظٚشَمٚإ

َأهيرَٚيرٚألَؾَرٚ 2َظرعَبٔدَؾٖخذَؿٚمَثؿَ،وجؾَظزَاهللَـتٚبَبًدهَتوِقاَفـَمَٚؾُٔؿ

َمرقٓهَـْرَٝمرـألَؿٚ َ،أظِؿَورشقففَاهللألَؿٚفقاَ؟إًٍُٔؿَمـَبُؿَأوػَمـَافْٚس،

َ.ْرجٚهَوملَالشْٚد،َصحٔحَحديَٞهذاَقٓهمَؾًعَي
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اًمتل  ىهؾ يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمٕمٜمك اعمقمم ذم هذا احلدي٨م هق اعمح٥ّم واًمٜم٤ّمس واعمٕم٤مين إظمر

أفًرَٝأوػَبُرؿَمرـَ»ىمّمود ذم ىمقًموف،  9ّٟموفأَ أو هوؾ  يٓمرطمٝم٤م سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم؟

٦ٌّم؟ سم٤مًمٓمٌع ٓ، يٕمٜمل أومم شإًٍُٔؿ هؿ وأومم هبوؿ ُموـ ، سمؾ اعمٕمٜمك أّٟمف هق أومم ُمٜمٝمؿ سم٠مُمقرسم٤معمح

ذم يمؾ رء: وإذا راضمٕمٜم٤م يمت٥م اًمّٚمٖم٦م ٟمجد ُمٕم٤مين يمثػمة ًمٙمٚمٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ إوًمقّي٦م أٟمٗمًٝمؿ وًمف طمّؼ 

٦ٌّم واًمٜمٍّمة، وُمـ هذه اعمٕم٤مين ُمو٤م ىم٤مًمواٟمحّم٤مر اُمقمم شمٜمٗمل  ف اخلٚمٞموؾ ؾمتٕمامل هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم اعمح

 ش.واًمقزّم: وزّم اًمٜم ٕمؿ .واًمقزمّ  واحلٚمٞمػ اعمٕمتؼ: ْقمَم واعمَ » سمـ أمحد ذم يمت٤مب اًمٕملم:ا

 ذم يمت٤مب اًمٜمّٝم٤مي٦م وهق:  ُمقممصمػم ذم ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م إ اسمـىم٤مًمف  وُم٤م

ََعَظذوؿدَتُرَّ ةَرَذـرَهَادَْقَػَ َيفَاحلديَٞوهقَاْشٌؿَي ثِرَ ـَ
ٍٜ َوادَٚفرُؽََ،مَجٚظ بي ؾٓرقَافررَّ

تُِؼَوافََّْ ًْ ؿَوادُ
ًِ ٔ دَوادُْْ ًَّ َوافتَّٚبِعَواجلرُٚرَوواف ّٛ َٔردََابرـٚسَوادُِح ًَ رّؿَواحَلِِٔرُػَواف ًَ اف

ٔف َِ ؿََظ ًَ َتُؼَوادُْْ ًْ ٌْدَوادُ رَوافً ْٓ ّؾَواِحرٍدََوافه  ـُ ُٔوٚفَ ثرهَٚؿدَجٚءتَيفَاحلديٞ،ََؾ ـْ وأ

رقََمرْقُٓهََووََ ُٓ َأْمرًاَأوَؿٚمَبرفََؾ ََمـََويِلَ ؾي ـُ َافَقاِرُدَؾٔف.َو ُٞ َتؤفَاحلدي َْ ٔيرف.َوؿردَإػَمََٚي ف

رَٛوافْيْهر ًَ ْتح،َيفَافَّْ ٍَ َبرٚف ُٜ َتِِػََمهٚدُرَهذهَإْشَيءَؾٚفَقَٓير تِرؼ.َوافِقَٓيرَٜرََتْ ًْ رةَوادُ

ْقَم.َومْرفَاحلرديَٞ ََ َتؼَوادَُقآُةَِمـََواَػَاف ًْ َبٚفُْن،َيفَالَمٚرة.َوافَقُٓء،َادُ ُٝ ْْر ـُ َمرـَ

ََمْقٓه ًَعي َ.َمْقٓهََؾ

٤ٌّمد ذم اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م ومٝمق:أُّم٤م ىمقل اًمّم٤مطمو  سمَٛمْٕمٜموك وشمٙموقنُ . اًمَٕمؿ   اسمـ: واعَمْقمم» ٥م سمـ قم

 ش.سمٙمؿ َأْومم هَل  أي َُمْقٓيَُمؿ ِهَل : ِذيْمُره قَمزَّ  يمَ٘مْقًمِف إْومم:

ر يمٚمٛمو٦م ووٟمفطمظ اسمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل ذم يمت٤مب ًم٤ًمن اًمٕمرب يذيمر ُمٕم٤مين يمثػمة ًمٚمٛمقمم ويٗمًو

٦ٌّمسم٤مًم مـَـَْٝمقٓهاعمقمم ذم  ّٓ  قزّم، وٓ يٗمنه٤م سم٤معمح طمٞمو٨م  وا َمرـَوآهقمٜمدُم٤م يّمؾ امم ىمقل إ

َٟمجده هٜم٤مك يٗمنه٤م هبذا اعمٕمٜمك: ومفطمظ ُم٤م ٟم٘مٚمف ذم ذًمؽ قمـ اسمـ ؾمفم قمـ يقٟمس ىم٤مل:

                                                 

 .365ص ،8يمت٤مب اًمٕملم، ج. 1

 .881ص ،2اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر، ج. 2

 .468ص ،2اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م، ج. 3



   

 

يـَيفَادَْقػَمْٓٚألَافًربَـالمَيفَمقاوعَففَادَْقػ ذلَِم )ألَتًٚػَؿقففَوذفؽَافَقيِلَيَوهقَافد 
نَّ اهلَل رَ 

َ
ًْ بِم ُٓ َ ىل ل ْٔ ََ ّل َر نَّ اىَْكـِِري

َ
ٔا َو أ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ىَل اّلَّ َشرٔدَٕٚؿرق َومْرفَهلؿََويِلَََََّٓأيَ(ْٔ

ـَْ»ألَاهللَرشقُ َ َََم ُٝ َََمـََأيَشَمقٓهَؾًعَيََمقٓهَـْ ُٝ َّٔفَـْ
ـََْوا ََِافِٓرؿ»ألَوؿقفرف...ََوفِ ََمر

َََأيَشوآه ْٛ ـَََْأْحٌِ ٌَّفََم َََأَح ُْٕكْ َ.ٕكهَمـَوا

ر سمٕمْموٝم٤م وإطم٤مدي٨م اعمروّي٦م واًمتول يٗمًوسمٛمٓم٤مًمٕم٦م ٟمّمقص اعمٕم٤مين اعمذيمقرة، و وٟمٔمرًا هلذه

وذم أظمرى ًمٗموظ  مقٓهَؾًعَمقٓهَـَْٝمـسمٕمْم٤ًم، واًمتل ٟمرى ذم جمٛمققم٦م ُمٜمٝم٤م ًمٗمظ ُمقمم ُمثؾ 

ٟمًوتدل أّن  ،سم٤مٔيو٦م اعم٤ٌمريمو٦م 9ىموقل اًمرؾموقلووؿ  ، وُمع وفٔفَؾٓذاَوفٔفَـَْٝمـوزم ُمثؾ 

ُمـ يمٜم٧م وًمّٞموف وأومم سموف  :احلدي٨م هق وزّم وأومم، طمٞم٨م يّمٌح اعمٕمٜمك ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م ُمقمم ذم هذا

وىمد ضم٤مء هذا اعمٕمٜمك ،َومٕمكم وًمّٞمف وأومم سمف، يٕمٜمل يّمٌح ُمٕمٜمك اعمقمم هق اًمقزّم وإومم سم٤مًمّتٍم 

ًْ } ألذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ّلُك ْٔ ًُ اَلَّبُر ِِهَ َر واُك
ْ
م طمٞم٨م ومّن أصح٤مب اًمتٗمًػم يمٚمٛم٦م ُمقمم سمٛمٕمٜموك  {ٌَ

َألوُمـ أضمؾ إصم٤ٌمت هذا اعمٕمٜمك ٟمذيمر ُم٤مضم٤مء ذم اًمتٗم٤مؾمػم طمقل هذه أي٦م وهق :ٍّم إومم سم٤مًمت

ًْ  ِِهَ )ألَوؿقفف ّلُك ْٔ َ.بُؿَأوػصٚحٌُؿ،َوَ(َر

( ًْ ّلُك ْٔ ًََٚتُقنَنٚبَوأحؼَبُؿَوأوػَصٚحٌتُؿَألأيَ(ِِهَ َر َ.فُؿَمًُْ

( ًْ ّلُك ْٔ فَؾُٔؿَادتكؾٜألَأيَ(ِِهَ َر َوحََٔرَٜبُرؿ،َأوػَهلألَأوَمُِف،َيفَادقػَتكي

َ.بُؿَأوػَهقَؾٔفَيَٚ َافذيَمُُٕٚؿ

وقمغم رهمؿ إسار قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم ُمثؾ اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل قمغم أّن ُمٕمٜمك يمٚمٛمو٦م ُموقمم ذم هوذا 

٦ٌّم واًمٜمٍّمة، ٟمراه ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م رة، يرضموع وسمٕمد أن ي١ميمد قمغم ُمٕمٜمك اًمٜمّّم احلدي٨م هق اعمح
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أّٟمف ًمٞمس أومم سم٤مإلُم٤مُمو٦م سموؾ أومم سم٤مٓشّمٌو٤مع واًم٘مورب  وي٘مقل إِّن ُمٕمٜمك ُمقمم هق أومم وًمٙمـ يْمٞمػ

َِّ» وهذا ٟمّص ىمقًمف:  .شمْفَوافَربَبٚٓتٌٚعَبؾَ،بٚلمٚمَٜإوػَفإََّٔادرادَأنََّؿًَََِّٕٓفُـَ،أوػَفإََّّْٔٚش

ًمٞمس أومم سم٤مإلُم٤مُمو٦م  7إِّن قمٚمٞم٤مً أومم سم٤مإلُم٤مُم٦م، وًمٙمٜمّف ي٘مقل  7قمكمُيذقمـ سم٠مّن وُمـ صمؿ ٟمراه 

إّٟمام قمغم اًمٜمّحق اًمذي وىمع وهق أن يٙموقن اإلُمو٤مم واخلٚمٞمٗمو٦م اًمراسموع ًمتح٘موؼ قمغم ٟمحق اًمؽمشمٞم٥م و

 ىمقًمف:هذا ذط اًمٌٞمٕم٦م ومٞمف آٟمذاك، و

َِّ َؾٔرفَتًررضَوَٓوجرقدهَمعَالمٚمَهقَـٚنَوإَٓادآ َؾٚدرادَ،بٚلمٚمَٜأوػَفإََّّْٔٚش

َظِٔفَافثالثَّٜٜإئَتَديؿَحْٔئذٍََيْٚيفَؾالَففَافًٌَٜٔظَدَيقجدَحغَادرادَؾُٚنَادآ َفقؿٝ

َ.المجٚعًََٕٓٚد

َنَّإَِ» وي٘موقل: 7وُمـ صمؿ يٕمقد عم٤م ىم٤مًمف ذم اًمٌداي٦م ُمـ صح٦م إُم٤مُم٦م اخلٚمٗم٤مء ىمٌوؾ اإلُمو٤مم قموكم

 .شؾافٍٚوَوجقدَمعَادٍوق َإمٚمَٜصحَٜظذَأمجًقاَافًَْٜأهؾ

ؾموّٚمٛمٜم٤م أّن  :طمجور وىمو٤مل اسموـذا يم٤من ُمٕمٜمك اعمقمم هق اًمٜمٍّمة، ومٚمامذا شمراضمع اوٟمحـ ٟم٘مقل، 

ّٓ  ه هق إومم،ُمٕمٜم٤م هوق اعمٕمٜموك اعم٘مّموقد ُموـ وأّٟمف رأى أّن هوذا اعمٕمٜموك يٕمٜمول ُمٕمٜموك إومم إ

٠مّن اعموراد ُموـ هوذا احلودي٨م هوق إُم٤مُمو٦م سمويذه٥م امم أقمٛمؼ ُمـ هذا وي٘مٌؾ  فاحلدي٨م: وٟمرى أٟمّ 

 إًمویيمام شمٕمت٘مد اًمِّموٞمٕم٦م، ُمًوتٜمدًا  ٤9م سمف ومّمؾ سمٕمد اًمٜمٌّّل وًمٙمٜمّف ي٘مقل ًمٞمس اًم٘مّمد أّّن  7قمكم

ّٓ  7هق أّن اإلُم٤مُم٦م شمتح٘مؼ سم٤مًمٌٞمٕم٦م، واًمٌٞمٕم٦م مل حتّمؾ ًمٕموكم :ولأُمريـ، إ ذم زُمو٤من اخلفومو٦م إ

وٟمجٞمو٥م . هق إا٤مع قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم قمغم صح٦م إُم٤مُم٦م اعمٗمْمقل قمغم اًمٗم٤مووؾ :اًمراسمٕم٦م، واًمث٤مين

 9سيوح ُموـ اًمرؾموقل ٝم٤مد ُم٘م٤مسمؾ اًمٜمّص، وُمو٤م دام هٜمو٤مك ٟموصضمتآ إّٟمف ٟمحـ قمٚمٞمف وٟم٘مقل 

ّن ومو٢موُمـ ٟم٤مطمٞمو٦م أظمورى ذا ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م هإذن ٓ داقمل ًمقوع اًمنمط هل٤م،  7ُم٤مُم٦م قمكمإِ سمقٓي٦م و

 .سم٘مٌح إُم٤مُم٦م اعمٗمْمقل قمغم اًمٗم٤موؾيٕمت٘مدون اًمِّمٞمٕم٦م ذم اعم٘م٤مسمؾ 

هوق وصوّٞمف وظمٚمٞمٗمتوف سمٜمو٤مًء قموغم طمودي٨م  7قموكماإلُم٤مم ذم أّن  9ؾمقلاًمرّ  قلوُم٤م ي١مّيد ىم

، طمٞمو٨م 9وزم يمؾ ُمو١مُمـ سمٕموده 7أظمرى وهل أّن قمكم اًمٖمدير، شمٙمرار هذا اعمٗمٝمقم ذم صٞمٖم٦م



   

 

ُمٜمٝم٤م ُم٤م أظمرضموف اًمؽمُموذي ذم  ،ذم ُمّم٤مدر يمثػمة ُمـ يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦ّم اً ٟمجد هذا احلدي٨م ُمذيمقر

أيب ؿموٞم٦ٌم ذم اعمّموٜمػ  وأيب يٕمغم اعمقصكم ذم اعمًٜمد واسمـ 7يب ـم٤مًم٥مأُمٜم٤مىم٥م قمكم سمـ  اًمًٜمـ ذم

ًَِٚوٌََْمَُ اهللَرشقُ َََؾٌَََؿَََْٖؾََ... » :لىم٤م طمّملم سمـ قمٛمران قمـطم٤ٌمن ذم اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدهؿ  اسمـو ٌ،َ

ٌََ ََوَاف رَيِلَيوَََقََُهروَََ،فَُْْرمََِٕرٚوأَََمْرلَِعََّظرَع؟َظرَـَِْمرَريدونََتََُمَٚألؾََٚ ََ،فََِِٓوْجََيفَُفَرًَََْيََُُٛ َـُ َـٌَٗمَُِمرَؾ 

 أل ىم٤مل إًم٤ٌمين هذا طمدي٨م صحٞمح (. ًديبََ

 :ىم٤مل ُمٞمٛمقن سمـ قمٛمرو قمـوُم٤م أظمرضمف اًمٓمؼماين سمًٜمده 

ٍَفَأٍََُفَأَُألَيَق ...يًّكَأنَؿٌؾَصحٔحَيقمئذٍََوهقٍَٕرٍََشًٌَٜؾجٚءهَظٌٚسَابـَظْدَـْٚ

َاهللٌَٕلَؿٚ َوؿدَضٚفَٛأيبَبـَظعَيفَوؿًقاَأنَفُؿَأؿق َمَٚؾٔفَؿٔؾَرجؾٍََيفَوؿًقا

ـٍََـّؾََويلََّإٔٝألَفف َ.بًديَمٗم

 ًموف وىمو٤مل ىم٤مل:أّٟمف قم٤ٌمس  اسمـوُم٤م أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم سمًٜمده قمـ 

ـٍََـّؾََويلََّإٔٝ» :اهلل رؾمقل ٍََٜبًديَمٗم  ش.ومٗمْ

ذيمر قمٚمامء اًمتٗمًػم ذم ؿم٠من ٟمزول أي٦م إومم ُمـ ؾمقرة اعمٕم٤مرج احل٤مدصم٦م اًمتول وىمٕمو٧م سمٕمود 

اًمٖمْمو٥م اًموذي  أصمورُمـ طمج٦م اًمقداع امم اعمديٜم٦م، وىمد وىمٕم٧م هذه احل٤مدصم٦م ُمـ  9ٌّل رضمقع اًمٜمّ

قموغم وسمًو٥ٌم آقموؽماض  7ذم قموغم 9راء ُم٤م ىم٤مًموف رؾموقل اهللطمّمؾ ذم ىمٚمقب اعمٜم٤موم٘ملم ضم

ذًمؽ اًمٕم٘م٤مب اًمذي وىمع يم٤من قمؽماض وأي قم٘م٤مب فطمظ أي قم٤مىم٦ٌم يم٤مٟم٧م قم٤مىم٦ٌم هذا آوم :ذًمؽ

، وم٘مد ضم٤مء شمٗمّمٞمؾ هذه احل٤مدصم٦م ويمٞمٗمٞم٦م ٟمزول اًمٕم٘مو٤مب ذم 9سم٥ًٌم خم٤مًمٗم٦م أُمر اهلل وىمقل رؾمقًمف

 قم٤مدل يمام يكم: اسمـ اًمثٕمٚمٌل واًم٘مرـمٌل وشمٗمًػم أي٦م إومم ُمـ ؾمقرة اعمٕم٤مرج ذم يمت٤مب شمٗمًػم

َل )َألشٌحٕٚفَاهللَؿق َظـَظَْٜٔٔبـَشٍٔٚنَئؾوُشَ
َ
َفَردألَؾَرٚ َٕزفرٝ،َؾرّٔـَ(ُو ئَشاآ َشام
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ٍََٜظـَشٖفتْل ألَؾَرٚ َآبٚئف،َظـَحمّدَبـَجًٍرَظـَأيبَحّدثْلَ.ؿٌِؽَأحٌدََشٖفْلَمَٚمًٖف

ـَْألَؾَٚ َظعََّبٔدَؾٖخذَؾٚجتًّقا،َبٚفْٚسَٕٚدىَخؿ،َبٌديرَاهللَرشق َـٚنَدٚ َََم ُٝ َـْ

َ.مقٓهَؾًعَيَمقٓه

َظرذَاهللَرشق َؾٖتكَٓريٍافَافًْينَبـَاحلرثَذفؽَؾٌِغَافٌالد،َيفَوضٚرَذفؽَنٚعؾ

َمرألَيفَوهرقَافٌْرلََّأتكَثؿََّوظَِٓٚ،َوإٔٚخَٕٓٚٚؿتفَظـَؾْز َإبىح،َأتكَحّتكَففَٕٚؿٜ

ََإفرفََٓأنَٕنرٓدَأنَاهللَظرـَأمرتْرَٚحمّدَيٚألَؾَٚ َأصحٚبفَمـ ّٓ ّٕرؽَاهللإ َاهللَرشرق َوأ

ََّٟوأمرتْرَٚؾٌَِْٚ،َبٚفزـٚةَوأمرتَْٚمْؽ،َؾٌَِْٚهَمخًًََٕٚهّعََأنَوأمرتَْٚمْؽ،َؾٌَِْٚه َبرٚحل

رؽَابرـَبورًٌلَرؾًرَٝحّتكَهبذاَترضَملَثؿََّؾٌَِْٚ،َصٓرإًََهقمَأنَوأمرتَْٚؾٌَِْٚ، ّّ َظ

َتًرٚػ؟َاهللَمرـَأمَْرؽمَرءٌََؾٓذاَ،شمقٓهَؾًعَيَمقٓهَـَْٝمـ»ألَوؿَِٝظَِْٔٚؾٍوِتف

ََإففََٓواّفذيألَؾَٚ  ّٓ ألَيَق َوهقَراحِتفَيريدَافًْينَبـَاحلرثَؾقّػََاهللَمـَهذاَهقإ

َوصؾَؾيَ،أفٔؿٍََبًذاٍبََائتَْٚأوَافًيءَمـَحجٚرةًََظَِْٔٚؾٖمىرَحًَََٚيَقففَمَٚـٚنَإنَافِٓؿَّ

ألَشرٌحٕٚفَاهللَوإٔرز َ،ؾَتِرفَدبرهَمـَوخرجَهٚمتفَظذَؾًَطَبحجرٍََاهللَرمٚهَحّتكَإفٔٓٚ

َل شبئٌِو بَِػذاٍ  واكٍِع )
َ
ََ ىَيَْس َُلُ داـِعٌ  *َشم .{لِيَْكـِري

قموؽماض، إذن ٓ ؤون قمغم ُمثؾ هذا آجرّ تي 9ؾمقل ذم زُم٤من اًمرّ سمٕمض اعمًٚمٛملموم٢مذا يم٤من 

أو يموتامّنؿ ًموف وإقمراووٝمؿ قموـ  9ٟمًتٌٕمد إٟمٙم٤مر سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م ؾمامع ذًموؽ ُموـ اًمرؾموقل

 وىمع هذا إُمر سم٤مًمٗمٕمؾ. ُمـ سمٕمد ووم٤مشمف، وىمد 9اخلْمقع ًم٘مقل اًمرؾمقل

قمٜمدُم٤م ٟم٤مؿمد اًم٘مقم هبوذا احلودي٨م وأؿموٝمدهؿ قموغم  7قمكماإلُم٤مم ًم٘مد ذيمرت اًمرواي٤مت أّن 

آٟموذاك، ومو٤مٟمٔمر احلودي٨م قمغم ُموـ يموتؿ  7 ؿ سمٕمْمٝمؿ ذًمؽ، ومدقم٤ميمت 9ؾمامقمف ُمـ رؾمقل اهلل

، وم٘مود أظمورج 9قًمف واًمٙم٤مذسملم قموغم رؾموقل اهلليمٞمػ يم٤من قم٤مىم٦ٌم اًمّٔم٤معملم واعمٕم٤مرولم هلل ورؾم

 :فًمقىم أرىمؿ سمـ زيد قمـاًمٓمؼماين ذم ذًمؽ سمًٜمده 
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َررظنرَشرتَٜؾَٚمَفف؟َؿٚ َافذيَيَق َاهللَرشق َشّعَمـَافرحٌَٜيفَٚسافََّْظعَيَٕٚصد

َ،مرقٓهَؾًرعَيَمرقٓهَـْرَٝمرـَافِٓؿ»ألَيَق َاهللَرشق َشًّقاَؿأّنََؾنٓدواَرجالًَ

َريربهَؾذهَٛـتؿَؾّٔـَؾُْٝألَأرؿؿَبـَزيدَؿٚ َشظٚداهَمـَظٚدوَوآهَمـَوا َافِٓؿ

َ.ـتؿَمـَظذَدظ2َٚظعَوـٚن

 قمٛموػمة قمـوأظمرج أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء ذم سم٤مب ـمٚمح٦م سمـ ُمٍم  سمًٜمده 

 :ىم٤مل ؾمٕمد سمـا

َوإٔسَهريرةَوأبقَشًٔدَأبقَوؾٔٓؿَاهللَرشق َأصحٚبَٕٚصداَادْزَظذَظًََِٔٚصٓدت

َ،مرْٓؿَهرٗٓءَرجرالًََظؼرَاثْلَادْزَوحق َادْزَظذَوظعَيَادْزَحق َوهؿَؽمٚفَبـا

َ؟شمرقٓهَؾًعَيَمقٓهَـَْٝمـَيَق َاهللَرشق َشًّتؿَهؾَبٚهللَٕندتُؿألَ»ظعَيَؾَٚ 

ََِّؾَٚمقا َأمررَيرَٚألؿرٚ َشتَرقمَأنَمًْرؽَمرٚألَ»ؾَٚ َرجٌؾََوؿًدَ.ًٕؿَافِٓؿَألؾَٚفقآَؿـ

ًََٚـٚنَإنَافِٓؿ»َأل ؾََٚ.ؤًَٕٝـزتَادٗمْغ ـٍََبٌالءٍََؾٚضبفَـٚذب َمرٚتَؾريَؿرٚ َشحً

َ.افًيمَٜتقارهيََٚٓبٔوٚءَُٕتَٜظْٔٔفَبغَرأيَْٚحتك

واًمٜمٔمر ذم اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم يمت٥م احلودي٨م ودراؾمو٤مت  اًمت٤مريخيمت٥م ٦م ُمـ ظمفل ُمٓم٤مًمٕم

اًمٖمودير وهموػمه ُموـ آطم٤مديو٨م اًموقاردة قموـ  قمٚمؿ احلدي٨م ٟمٗمٝمؿ أّن يمتامن اًمّمح٤مسم٦م حلودي٨م

يم٤من ًمف أؾم٤ٌمب ظم٤مص٦م، ُمٜمٝمو٤م ُمٜموع شمودويـ وروايو٦م  :ذم طمؼ وومْمؾ أهؾ اًمٌٞم٧م 9اًمّرؾمقل

امم زُم٤من اخلٚمٞمٗم٦م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: واًم٥ًٌم اًمث٤مين هق ظمق   9احلدي٨م ُمـ سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌّّل 

يمٛمو٦م ذم اًمدوًمو٦م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت واًمتٝمديودات اعمقضمٝمو٦م هلوؿ ُموـ ىمٌوؾ اًمًوٚمٓم٤مت احل٤م

 إُمقي٦م.

إظمػمة قمٜمدُم٤م طميشمف اًمقومو٤مة، وـمٚمو٥م  9أي٤مم رؾمقل اهلل ذوىمد سمدأ ُمٜمع يمت٤مسم٦م احلدي٨م ُمٜم
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ُمـ احل٤مضيـ أن ي٠مشمقه سمٙمت٤مٍب ًمٞمٙمت٥م هلؿ ُم٤م ومٞمف ٟمجو٤مهتؿ، وم٠مظموذ اًمّموح٤مسم٦م يتٜمو٤مزقمقن آُمور 

ُموـ أُمر سمخروضمٝمؿ  9وقم٤مرض قمٛمر ومل يًٛمح أن ي٠مشمقه سم٤مًمٙمت٤مب، ويم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م أٟمف ،قمٜمده

قمٜمده ّٕٟمف ٓ جيدر اًمتٜم٤مزع ذم طميشمف: وىمد أظمرج اًمٌخ٤مري هذه اًمقاىمٕمف ذم اًمّمحٞمح ذم يمتو٤مب 

 اًمٕمٚمؿ سمًٜمده قمـ اسمـ قم٤ٌمس أّٟمف ىم٤مل:

ِكَ  َبِٚفٌَّْ َاْصَتدَّ ُفََؿَٚ ََدََّٚ ًُ َدهََُألَوَج ًْ ِيقاََب ْؿَـَِتًٚبََََٚٓتِو ُُ ََف ُٛ ُت ـْ ُرَاْئُتقِٕكَبَُِِتٍٚبََأ َّ .ََؿَٚ َُظ

ََِإِنََّ ََٚلََّافٌَّْ َٕ ٌَُفَاْفَقَجُعََوِظَْْد َِ ٌََُْٚؾَََـَِتُٚبَاهللَؽ ًْ رطََُح ٌَ َِّ ُثرَرَاف ـَ قاََو ٍُ َِ ُؿقُمرقاََأل.ََؿرَٚ َْٚخَت

ٌَِ ٌَ ََابـ.ََؾَخَرَجَافتََُّْٚزعََُيِظْْدََِلَظْ ك،ََوَََٓيْْ ََمََٚحَٚ ََبْغَ
ِٜ
ِزيَّ َافرَّ ؾَّ ـُ َ َٜ ِزيَّ َافرَّ قُ َإِنَّ َُ ٌٍَّٚسََي َظ

َـَِتٚبِفََِاهللََِرُشق َِ َ.َوَبْغَ

سم٤مُّٕمو٦م اإلؾموفُمٞم٦م وأومٝموؿ ُمٜموف  9وىمد ومٕمؾ قمٛمر هذه اًمٗمٕمٚم٦م ويم٠مٟمام هق أومم ُمـ اًمرؾمقل

ٓ يٜمٌٖمل ٕي ؿمخص أن يٗمٕمؾ أي قمٛمؾ سمدون إذن قمٛمر طمتك رؾمقل هذه  فواًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، ويم٠مٟمّ 

َٓٔى ) إُّم٦م!! وٟمز ىمقًمف شمٕم٤ممم: ْ َِ ال ُق َغ ِِ
ِْ َٔ إِّلَّ  *َو ٌب َح ُْ  (. َوْيٌ ئُىحإِْن 

وذم زُمو٤من اخلٚمٞمٗمو٦م إول أُمور هوق  9واؾمتٛمر ُمٜمع يمت٤مسم٦م احلدي٨م امم سمٕمد وومو٤مة اًمرؾموقل

ُم٤م يمتٌف اًمّمح٤مسم٦م وأطمر  شمٚمؽ اًمٙمت٤مسم٤مت ذم اًمٜم٤مر، وذم ذًموؽ ٟم٘موؾ اًموذهٌل روايو٦م قموـ  سمجٛمع

 قم٤مئِم٦م أّّن٤م ىم٤مًم٧م:

ََمجعَأيبَاحلديَٞظـَرشق َاهلل ٍٞ َ.ـثرراًََؾٌرٚتَفِٔترفَيتَِرَٛوـَٕٚٝمخًيئَٜحردي

أيَبْٔرَٜهِّرلََألؾِيَأصٌحَؿرٚ َ؟بٌِؽَؾٌّْلَؾََِٝأتتََِٛفنُقىَأوَفقءٍََألؿٚفٝ

خنرَٔٛأنََألؿٚ َ؟ملَأحرؿتَٓٚألؾََِٝ.ؾجئتفَهبَٚؾدظَٚبَْٚؾحرؿَٓٚ،إحٚديَٞافتلَظْدك

أمقتَوهلَظْديَؾُٔقنَؾَٔٓٚأحٚديَٞظـَرجؾَؿدَائتّْتفَووثََٝوملَيُـَـيَحدثْلَ

َ.ؾٖـقنَؿدَََِٕٝذاك

َألذًمؽ ذيمر اًمذهٌل ذم ُمٜمع رواي٦م احلدي٨م، طمديث٤ًم ُمـ ُمراؾمٞمؾ أيب ُمٚمٞمٙم٦م، و هقويم
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أحٚديرََٞثقنَظـَرشرق َاهللُؿَحتّدَإََّٕألؾَٚ َ،ٓؿافهديؼَمجعَافْٚسَبًدَوؾٚةٌَََّٕٔنَّإ

ؾّـَشرٖفُؿََ،ثقاَظـَرشق َاهللَصٔئًَٚؾالَحتّدََ،اختالؾًَََٚتتٍِقنَؾَٔٓٚوافْٚسَبًدـؿَأصّدَ

َ.اهللَؾَقفقاَبَْْٔٚوبُْٔؿَـتٚب

: وىمد يم٤من قمٛمر يو٠مُمر اًمٜمّو٤مس أن ُم٤من اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مينزامم ٦م احلدي٨م اؾمتٛمر اعمٜمع ُمـ يمت٤مسم٘مد وًم

 اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘مو٤مت اًمٙموؼمىيذيمر ، وذم ذًمؽ 9جيٛمٕمقا إطم٤مدي٨م اعمٙمتقسم٦م قمـ رؾمقل اهلل

َىم٤مل:أّٟمف قمٌد اهلل سمـ اًمٕمفء قمـ 

ظذَظٓدَظّرَبـَاخلىرٚبََإحٚديَٞـثرتَأحٚديَٞؾَٚ ألَإنََّشٖفَٝافَٚشؿَيّعَظعَّ

ثؿَؿٚ ألَمثْٚةَـّثْٚةَأهرؾَافُترٚب.ََ،َأتقهَهبَٚأمرَبتحريَٓٚؾٖٕندَافْٚسَأنَيٖتقهَهبَٚؾِّيَ

ٌََٚؿٚ َؾًّْْلَافَٚشؿَيقمئذٍَ َ.أنَأـتَٛحديث

نَيُتَٛافًَْٜثؿَأ 2ظـَحئكَبـَجًدةَؿٚ ألَأرادَظّر» ي٘مقل اعمت٘مل اهلٜمدي ذم يمٜمز اًمٕمامل:و

 .شفمـَذفؽَؾِّٔحَثؿَـتَٛيفَإمهٚرألَمـَـٚنَظْدهَرءٌَبداَففَأنََٓيُتٌَٓٚ

ىمد يم٤من قمٛمر ي٠مُمر اًمقٓة اًمذيـ يرؾمٚمٝمؿ امم خمتٚمػ اًمٌٚمدان أن ٓ حيدصمقا اًمٜمو٤مس سمحودي٨م و

ُم٤مضم٦م ذم اًمًٜمـ واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك قموـ ىمرفمو٦م سموـ  اسمـوم٘مد أظمرج اًمدارُمل و :9رؾمقل اهلل

 ىم٤مل:َأّٟمف يمٕم٥م 

ّرَبـَاخلىٚبَإػَسارَؾتقورَٖثرؿَؿرٚ ألَأتردرونَملَخرجَْٕٚريدَافًرا َؾّنكَمًَْٚظ

ُؿَترٖتقنَؿٚ ألَإََّٕ،منَٔٝمًْٕٚحـَأصحٚبَرشق َاهللَ،منَٔٝمًُؿ؟َؿٚفقاألًَٕؿ

جرردواََ،افْحؾَؾالَتٌدونؿَبٕٚحٚديَٞؾٔنرٌِقُٕؿَبٚفَرآنَـدويََّأهؾَؿريَٜهلؿَدويَي

ألَؿردمَؿرطرَٜؿرٚفقاَؾِريَ،إَٔٚذيُُؿموقاَواوَافَرآنَوأؿِقاَافروايَٜظـَرشق َاهلل

َ.اخلىٚبَابـؿٚ ألَنََٕٚٚ،ثْٚحّدَ
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َٜمز اًمٕمامل قمـ حمٛمد سمـ إؾمح٤م  ىم٤مل:روى اعمت٘مل اهلٜمدي ذم يمو

أخزنَصٚفحَبـَإبراهٔؿَبـَظٌدَافرمحـَبـَظقفَظـَأبٔفَؿٚ َألَواهللَمَٚمٚتَظّررَبرـَ

حذاؾرََٜابرـؾجًّٓؿَمـَأؾٚ َظٌدَاهللََاخلىٚبَحتكَبًَٞإػَأصحٚبَرشق َاهلل

بَٚافدرداءَوأبَٚذرَوظٌََٜبـَظرٚمرَؾَرٚ ألَمرَٚهرذهَإحٚديرَٞافترلَؿردَأؾنرٔتؿَظرـَوأ

يفَأؾٚ ؟َؿٚفقاألَأتْٕٓٚٚ؟َؿٚ ألََٓأؿّٔقاَظْديََٓواهللََٓتٍٚرؿقنَمَٚظنرََٝرشق 

مًرًقدَاػََابرـومرَٚخررجَ،َؾريَؾرٚرؿقهَحتركَمرٚتَ.ؾْحـَأظِؿَٕٖخذَوٕرردَظِرُٔؿ

ََافُقؾٜ... ّٓ .افًٌٛمـَحٌسَظّرَيفَهذاَإ

يمثوػم قموـ  اسمـ، وم٘مد أظمرج ُمـ أضمؾ ٟمنم احلدي٨م رة سم٤مًمتٌٕمٞمديهرأيب د أُمث٤مل يوىمد ىم٤مم سمتٝمد

ـََّألشًَّٝظّررَبرـَاخلىرٚبَيَرق َٕيبَهريررة» ىم٤مل:أّٟمف اًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد  احلرديَٞظرـََفترسـ

 .شأوَٕحلَْؽَبٖرضَدوسَاهللرشق 

َأّٟمف ىم٤مل:يمثػم أيْم٤ًم قمـ اًمزهري  اسمـوأظمرج 

َِّ آَؾٔيَيًّؾَبف.َؿرٚ ألَثرؿَيَرق َأبرقَهريررةألََقاَافروايَٜظـَرشق َاهللؿٚ َظّرألَأؿ

َرٜأؾَُْٝحمردثُؿَهبرذهَإحٚديرَٞوظّررَحرلَي ٍَ )ْرََ؟َأمرَٚواهللَإذًإَيَْرَٝأّنَادخ

َ.ربَبفَٕحقَشرَأوَدّرة(َشتٌٚذَطٓريريو

 .ًمٜمٗمس اًم٥ًٌمأظمرى  ًجـ ا٤مقم٦مٍ ىم٤مم قمٛمر سمويمذًمؽ 

روايو٦م أي سمٛمٜمع اًمّمح٤مسم٦م ُموـ ىم٤مُم٤م وم٘مد  فوم٦م قمثامن وُمٕم٤موي٦مامم زُم٤من ظم ٜمٝم٩ماًم اهذ ؾمتٛمراو

، وم٘مود أظمورج أمحود ذم اعمًوٜمد قموـ سمٙمور وقمٛمور آ ُم٤م يم٤من قمغم قمٝمد أيب 9طمدي٨م قمـ اًمٜمٌّّل 

ََرُشقِ َاهللِ» :ىمقًمفاهلل سمـ قم٤مُمر اًمٞمحّمٌل قمٌد َٞ ْؿََوَأَحِٚدي ـُ ٚ قُ َإِيَّ َُ ُثََوُهَقََي َحُيَد  َٜ ِٚوَي ًَ َُم ُٝ ًْ
ِّ ََش

ََحَ َّٓ رََإِ َّ ِدَُظ ْٓ َٚنََظَذََظ ـَ  .شِديًثَٚ
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اإلُمو٤مم  وأُم٤م قم٤مُمؾ اخلق  اًمذي يم٤من قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ذيمر سمٕمض إطم٤مديو٨م اًموقاردة ذم

واًمقص٤مي٦م ًمف،  9قمٜمد رؾمقل اهلل 7ُمثؾ طمدي٨م اعمٜمزًم٦م، واًمذي يٌلم ُمٜمزًم٦م آُم٤مم قمكم 7قمكم

ت٤مسمٕملم، وم٘مد أظمرج ٟمراه أيْم٤ًم يٕمرض ٟمٗمًف سمقوقح ذم سمٕمض إىمقال اعمٜم٘مقًم٦م قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًم

َ» أمحد ذم اعمًٜمد واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت سمًٜمده قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م أّٟمف ىمو٤مل: ـِ ِدَْبر ًْ ر ًَ
َفِ ُٝ ر ِْ ُؿ

ََٖفَؽََظْْفَُ ََٚأَهُٚبَؽََأْنََأْش َٕ ََوَأ ٍٞ ََحِدي ـْ ََٖفَؽََظ َُأِريُدََأْنََأْش  ش.َمٚفٍِؽَإِن 

ُّمو٦م اإلؾموفُمٞمف ذم يموؾ هوذا شمدويـ ورواي٦م احلدي٨م ىمود ضمٕموؾ إسمٛمٜمع وهٙمذا وم٢مّن إُمر 

 احل٘مٞم٘مٞم٦م. 9اًمقىم٧م شمٕمٞمش اًمْمٞم٤مع واًمتِمت٧م واًمٌٕمد قمـ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

وم٤مًمروايو٤مت  ،9ـ اًمرؾموقلُم٤م قمـ ومْمؾ هذا اًمٞمقم وُم٤م طمدث سمٕمد صدور هذا احلدي٨م أُمّ 

 ُموقمم يموّؾ هوق أن أصٌح  فٌٓمويٖم 7قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م هُيٜمّئظمذ أَ شمٌلّم ًمٜم٤م أّن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

هريرة ضمٕمؾ عمـ ص٤مم ذًمؽ اًمٞمقم اًمذي ٟمزًم٧م ومٞمف آي٦م اإلسمفغ أسم٤م أّن ٟمرى أيْم٤ًم ُم١مُمـ وُم١مُمٜم٦م، و

ر ُموـ ذي وهوق اًمٞموقم اًمثو٤مُمـ قمِموأضمرًا، ذًمؽ اًمٞموقم  سمحدي٨م اًمٖمدير 9وحتدث ومٞمف اًمرؾمقل

شمٕمّّمو٥م اًموٌٕمض ُموـ قمٚموامء أهوؾ اًمًوٜم٦ّم وضمٕمٚمٝموؿ هوذا أصم٤مر طمدي٨م أيب هريرة  وىمد ج٦ًم.احل

اًموٌٕمض ُموـ ي٤مًمٚمٕمج٥م يموؾ اًمٕمجو٥م ُموـ ومٕموؾ وًمٙمـ  .ر  ذم شمٗمٜمٞمدهيًتخدُمقن خمتٚمػ اًمٓمّ 

وأقمج٥م ُمـ ذًمؽ  .وًمئؽ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ؿمٝمدوا احلؼ سم٠مقمٞمٜمٝمؿ وؾمٛمٕمقه سمآذاّنؿ وقمزسمقا قمٜمفأُ 

ىمود أظمورج أمحود ذم و، يمثوػم ُموـ احل٘مو٤مئؼذم شمٕمتٞمٛمٝمؿ قمغم  9هق ومٕمؾ طمّٗم٤مظ ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل

 :ىم٤مل قم٤مزب سمـ اًمؼماء قمـ٢مؾمٜم٤مدي٤م سم 7أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ هتٜمئ٦م قمٛمر ًمٕمكم اسمـُمًٜمده و

ـََُ،جٚمًرَٜافهرالةَألؾْٔرَٚؾْقديَ،خؿَبٌديرَؾْزفَْٚ،شٍرَيفَاهللَرشق َمعَٚـَّْ رو ََحًَِ

َتًِّرقنَأفًرتؿَألؾَرٚ َ،2ظعَبٔدَوأخذَافيٓرَؾهذَ،صجرتغَحتَٝاهللَفرشق 

ـٍََبُّؾََأوػَانَتًِّقنَأفًتؿَألؿٚ َ،بذَألؿٚفقاَ؟إًٍٔٓؿَمـَبٚدٗمْغَأوػَّنَأ َمـَمٗم

َوا َافِٓرؿَ،مرقٓهَؾًعَيَ،مقٓهَـَْٝمـَألؾَٚ َظعَيَبٔدَؾٖخذَألؿٚ َ،بذَألؿٚفقاَ؟ًٍٕف
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ًََٚففألَؾَٚ َ،ذفؽَبًدَظّرَؾَِٔفَألؿٚ َظٚداهَمـَوظٚدَ،وآهَمـ َ،ضٚفرَٛأيبَبرـَيرَٚهْٔئر

ـٍََـّؾََمقػَوأمًَٔٝأصٌحٝ ٍََٜمٗم َ.ومٗمْ

 ىمقًمف: هريرة أيب قمـوأظمرج اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم شم٤مريخ سمٖمداد سمًٜمده 

َدَٚخؿ،َؽديرَيقمَوهقَ،صٓراًََشتغَصٔٚمَففَـتَٛاحلجَٜذيَمـَظؼةَثينَيقمَصٚمَمـ

َرشرق َيرَٚبرذألَؿرٚفقاَ؟شادٗمْغَويلَأفًٝألَؾَٚ َضٚفَٛأيبَبـَظعََّبٔدَافٌْلَأخذ

َألَاخلىٚبَبـَظّرَؾَٚ َمقٓهَؾًعَيَمقٓهَـَْٝمـألَؿٚ َاهلل، ََبر   َأيبَبرـاَيرَٚفرؽَبر ي

َ.مًِؿٍََـّؾََومقػَمقٓيَأصٌحَٝ،ضٚفٛ

وًمٞمو٤ًم  7وهق شمٕمٞمولم قموغم ،ُم٤م أُمره اهلل سمف ًمٚمٛمًٚمٛملمُمٝمٛمتف وسمّٚمغ  9قمٜمدُم٤م أيمٛمؾ اًمرؾمقل

ًْ )ووصّٞم٤ًم ُمـ سمٕمده، ٟمزًم٧م هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م:  اُت َغيَاْيُل ٍْ ٍَ ْت
َ
ًْ َو أ َُِل ًْ ِديا يْاُت ىَُلا ٍَ ْْ

َ
َْٔ  أ اِْلَا

ِِت  ٍَ َافٌْرلَأخرذَدٚ» :ىمقًمف هريرة أيب قمـأظمرج اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم ذًمؽ سمًٜمده وم٘مد  ،(ُِْػ

َمرقٓهَـْرَٝمرـألَؿرٚ َاهلل،َرشق َيَٚبذألَؿٚفقاَ؟ادٗمْغَويلََّأفًٝألَؾَٚ َضٚفَٛأيبَبـَظعََّبٔد

ًْ ) ألاهللَؾٖٕز َ...مقٓهَؾًعَي َُِل ًْ ِدي يُْت ىَُل ٍَ ْْ
َ
َْٔ  أ  ش.(اِْلَ

سموف  7قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اإلُم٤مماعمًٚمٛملم طمٞم٨م ٟم٤مؿمد ُمِمٝمقرًا سملم ًم٘مد يم٤من طمدي٨م اًمٖمدير 

 إلصمو٤مرة یوأظمور  ذم ُمقاوع خمتٚمٗم٦م، شمو٤مرة إلصمٌو٤مت أطمّ٘مّٞمتوف وشمو٤مرة إلصمٌو٤مت أومْموٚمّٞمتفلماعمًٚمٛم

ُمّمو٤مدر ، وىمد وردت اعمٜم٤مؿمدة هبذا احلدي٨م ذم 9رؾمقل اهللشمذيمػمهؿ سمٕمٝمد و قمقاـمػ اًمٜم٤مس
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 ًٜم٦ّم.يمثػمة ُمـ يمت٥م أهؾ اًم

٢مّٟموف : وم7قمكم سمـ أيب ـم٤مًمو٥ماإلُم٤مم وإذا ٟمٔمرٟم٤م ذم ُمقوقع اعمٜم٤مؿمدة سمدىّم٦ٍم ٟمٗمٝمؿ ُمدى ُمٔمٚمقُمٞم٦م 

ومٞمف؟ هوؾ  9وذم ُمقاىمػ قمديدة يًتِمٝمدهؿ قمغم ُم٘م٤مًم٦م رؾمقل اهلل 7مل يٙمـ يمذًمؽ عم٤مذا يم٤من إن

و ًّ ريـ أو اًمٜمّ٘مو٤مد أو اًمٙمّتو٤مب ُموـ أهوؾ وومٙمر حلد أن أو قمّٚمؼ ؿمخص واطمد ُمـ احلّٗمو٤مظ أو اعمٗم

ًٜم٦ّم قمغم ؾم٥ٌم هذه اعمٜم٤مؿمدة وُمدى أّيّٞمتٝم٤م وشم٠مصمػمه٤م قموغم اعمجتٛموع اإلؾموفُمل ذم اًمًو٤مسمؼ وذم اًم

؟ وهوؾ ؾمو٠مل ؿموخص واطمود ُموٜمٝمؿ قموـ ُمٕمٜموك احلودي٨م اًموقارد ذم صوحٞمح اًمقىم٧م احلو٤مض

َقُثرجَيََـَْمَََ أوَّإَٔٚ: ىم٤مل فأٟمّ  قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم قمـ قم٤ٌمد سمـ ىمٞمس قمـاًمٌخ٤مري: 

ـَِافرََّيََّدَيَََغََبََ َُِِٜخَفََِمح َََِيقمَََهقم قمٜمود رسموف؟ و  7وُم٤م هل اعمٔمٚمقُمٞم٦م اًمتل يِمٙمق ُمٜمٝم٤م قمكم ؟ٔٚمٜاف

وُمو٤م  ؟ُم٤م هل اخلّمقُم٦م اًمتل يتخ٤مصٛمٝم٤م؟ وهؾ ومٙمر ؿمخص واطمد ُمٜمٝمؿ سمٕم٤مىمٌو٦م ؾموٙمقهتؿ هوذا

 9جلقاب اًمذي جي٥م أن ي٘م٤مسمٚمقا سمف رهّبؿ يوقم اًم٘مٞم٤مُمو٦م؟ إذ إِّّنوؿ يمو٤مٟمقا طمّٗمو٤مظ ؾموٜم٦م رؾموقل اهلل

ٞمٝم٤م يمام زقمٛمقا وجي٥م قمٚمٞمٝمؿ ٟم٘مٚمٝم٤م ًمٜم٤م سم٤مًمتامم واًمٙمامل: ًمٙمـ ٟموراهؿ سم٤معم٘م٤مسموؾ يؽمصودون وأُمٜم٤مء قمٚم

ويتّمودون  :يمؾ يمٚمٛم٦م ويمؾ ومٙمرة ويمؾ طمريم٦م شمّمدر ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ُمـ أشم٤ٌمع ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞمو٧م

ٟمحٞم٤مز اهل٤م سم٤مٕضمقسم٦م اعمٗمٜمّدة سمِمتك اًمٓمر  وُمٝمام يمّٚمٗمٝمؿ اًمثٛمـ: ًمٞمتٝمؿ ومٙمروا سمِمٙمؾ أقمٛمؼ، وسمدون 

٤ٌمت وضمٕمٚمقا ٟمّٞمتٝمؿ ظم٤مًمّم٦م هلل وذم اهلل وومّٙمروا ذم أؾم٤ٌمب ُم٤م وىمع وآصم٤مره، وٟم٘مٚموقا امم سمٕمض اًمتٕمّم

اًمٗمٙمرة اًمّمحٞمح٦م ًمألضمٞم٤مل طمتك شمًػم اًمٌنمي٦م ذم ـمريؼ اهلداي٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمتول رؾموٛمٝم٤م اهلل شمٕمو٤ممم 

 .:ًمٚمٜم٤ّمس واًمتل وصٚم٧م ًمٜم٤م قمـ ـمريؼ أٟمٌٞم٤مئف اًمّم٤محللم

دة ذم يمثػم ُمـ يمت٥م أهوؾ اًمًوٜم٦ّم وٓ صم٤مسمت٦م وُمقضمقسمحدي٨م اًمٖمدير  7قمكمُم٤مم اإلومٛمٜم٤مؿمدة 

ؿمؽ وٓ ري٥م ومٞمٝم٤م، وىمد سمحثقا ومٞمٝم٤م وطمّ٘م٘مقا ومل يًتٓمٞمٕمقا إٟمٙم٤مره٤م ًمٙمثرة اًمروايو٤مت اًموقاردة 

 اًمرمحـ قمٌد قمـسمًٜمده ، وم٘مد أظمرج أمحد ذم ُمًٜمده ًمفـّمفعُمٜمٝم٤م  اً يًػم اً وأن ٟمذيمر قمدد .ومٞمٝم٤م

 :ىم٤مل ًمٞمغم أيب سمـا

َيرقمَيَرق َاهللَرشرق َشرّعَمـَاهللَإٔند»َألافْٚسَيْندَافرحٌَٜيف2َظًََِٔٚصٓدت

                                                 

 .969ص ،3. صحٞمح اًمٌخ٤مري، ج1



   

 

َررظنَاثَْٚؾَٚمَألافرمحـَظٌدَؿٚ َ.شؾنٓدَؿٚمَٚدََّمقٓهَؾًذَيَمقٓهَـَْٝمـَألخؿَؽدير

ًَٚ َألخرؿَؽديرَيقمَيَق َاهللَرشق َشًَّْٚٚإََّٕنٓدَألؾَٚفقاَأحدهؿَإػَإٔيرَـّٖنََ،بدري

ًٝأمٓٚهتؿَوأزواجلَإًٍٔٓؿَمـَبٚدٗمْغَأوػَأفَألؿرٚ َ.اهللَرشرق َيرَٚبرذَألِْٚؾََ؟

ظٚداهَمـَوظٚدَوآهَمـَوا َافِٓؿَمقٓهَؾًعَيَمقٓهَـَْٝؾّـ.َ

 :ىم٤ملأّٟمف  اًمٓمٗمٞمؾ أيب قمـوأظمرج أمحد أيْم٤ًم ذم اعمًٜمد سمًٜمده 

َشررّعَمًررِؿَامرررئَـررؾَاهللَإٔنررد»ألَهلررؿَؿررٚ َثررؿَ،افرحٌررَٜيفَافْررٚس2َظررعَيَمجررع

َوؿرٚ َ.افْرٚسَمرـَثالثرقنَؾَرٚمَ،شؿرٚمَدرَٚشرّعَمَٚخؿَؽديرَيقمَيَق َاهللرشق 

َأوػَّنَأَََأتًِّرقنَألفِْرٚسَؾَرٚ َ،بٔردهَأخرذهَحغَؾنٓدواَ،ـثرَٕٚسَؾَٚمَألًٕٔؿأبق

َ،مرقٓهَؾٓرذاَ،مرقٓهَـْرَٝمـَألؿٚ َ.اهللَرشق َيًَٕٚؿَألؿٚفقاَ؟شإًٍٔٓؿَمـَبٚدٗمْغ

ًٍََٕٚزَيفَوـٖنََّؾخرجَٝألؿٚ َظٚداهَمـَوظٚدَوآهَمـَوا َافِٓؿ َبرـَزيدَؾََِٔٝ،صٔئ

َشرًَّٝؿردَ؟تُْررَؾريَألؿرٚ َ.وـرذاَـرذاَأليَرق 2َشرًَّّٝنَإَألفرفَؾَِرَٝ،أرؿؿ

َ.ففَذفؽَيَق َاهللرشق 

 ىم٤مل: أسمٞمف قمـ إودي يزيد أيب قمـأيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ سمًٜمده  اسمـوأظمرج 

َأشرًَّٝبرٚهللَإٔنردكَألؾَرٚ َصرٚبَإفٔرفَؾَرٚمَإفٔرفَؾٚجتًَّْٚادًجدَهريرةَأبقَدخؾ

َ؟شظرٚداهَمـَوظٚدَوآهَمـَوا َافِٓؿَمقٓهَؾًعَيَمقٓهَـَْٝمـ»َألَق يَاهللرشق 

َمرـَووافٔرَٝوآهَمرـَظٚديرَٝؿردَؽإََّٔأصٓدَءٌَيبرَمْؽَإَٔٚألافنٚبَؾَٚ ًَٕؿَألؾَٚ 

َ.بٚحلهَٚافْٚسَؾحهٌفَألؿٚ َظٚداه

 أو ُخًو٦م وم٘م٤مم ،اًمٜم٤مس قمغم ٟمِمد :ىم٤ملأّٟمف  وه٥م سمـ ؾمٕمٞمدوأظمرج أمحد ذم اعمًٜمد سمًٜمده قمـ 

 .مقٓهَؾًعَيَ،مقٓهَـَْٝمـ: ىم٤مل اهلل رؾمقل نّ أ ومِمٝمدوا ،اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ ؾمت٦م

أيب ؿموٞم٦ٌم ذم اعمّموٜمػ  اسموـو 7ومْمؾ قموكم سموـ أيب ـم٤مًمو٥م ُم٤مضم٦م ذم اًمًٜمـ ذم اسمـوأظمرج 

                                                 

 .119ص ،1، ج7ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ُمًٜمد قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م. 1

 .370ص ،4، طمدي٨م زيد سمـ إرىمؿ، جدر اًم٤ًمسمؼاعمّم. 2
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٤مشموف ومودظمؾ قمٚمٞموف ؾموٕمد ىمودم ُمٕم٤مويو٦م ذم سمٕموض طمجّ »سمًٜمدهيام قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىّم٤مص ىمو٤مل: 

ـَْ :َيُ٘مقُل  شم٘مقُل هذا ًمرضمؾ ؾمٛمٕم٧ُم رؾمقل اهلل :٤ملومٖمْم٥م ؾمٕمد وىم ،ومذيمروا قمٚمٞم٤ًم ومٜم٤مل ُمٜمف ََم

َ ُٝ ْْ ِعَيََمْقَٓهََُـُ ًَ  .َمْقَٓهَََُؾ

 سمًوٜمده واًمٜم٤ًمئل ذم اًمًوٜمـ يثٞمع سمـ زيد قمـ إؾمح٤م  أيب قمـسمًٜمده وأظمرج أمحد ذم اعمًٜمد 

 :ىم٤مٓ وه٥م سمـ ؾمٕمٞمد قمـ إؾمح٤م  أيب قمـ

َؾَٚمَألؿٚ َ.ؿٚمَآَخؿَؽديرَيقمَيَق َاهللَرشق َشّعَمـَألافرحٌَٜيفَافْٚسَظذَٕند

َيَرق َاهللَرشرق َشرًّقاَؿّنرأَؾنرٓدواَ،شرتَٜزيردَؿٌرؾَومـَ،شتَٜشًٔدَؿٌؾَمـ

َـْرَٝمرـَافِٓرؿَألؿرٚ َ.بذَألؿٚفقاَ؟بٚدٗمْغَأوػَاهللَأفٔسألَخؿَؽديرَيقم2َفًعَي

َ.ظٚداهَمـَوظٚدَ،وآهَمـَوا َافِٓؿَ،مقٓهَؾًعَيَمقٓه

 ىم٤مل: ؾمٕمٞمد سمـ قمٛمػم قمـؿ إوؾمط سمًٜمده وأظمرج اًمٓمؼماين ذم اعمٕمج

ًََٚنَّإ َيَق َاهللَرشق َشّعَرجالًََاهللَإٔند»َألؾَٚ َصٚهدَوإَٔٚافرحٌَٜيفَافْٚسَمجعَظِٔ

َيَرق َافٌْلَشًّقاَؿأّنََؾنٓدواَرجالًََظؼَثئَٕٜؾَٚمَ،شمقٓهَؾًعَمقٓهَـَْٝمـ

َ.ذفؽ

 :  ىم٤مل ؾمٕمد سمـ قمٛمػمة قمـوأظمرج اًمٓمؼماين أيْم٤ًم ذم اعمٕمجؿ إوؾمط سمًٜمده 

َؽرديرَيرقمَاهللَرشرق َشّعَمـَاهللَرشق َأصحٚبَٕٚصدَادْزَظذَظًََِٔٚصٓدت

َمٚفؽَبـَوإٔسَوأبقهريرةَشًٔدَأبقَمْٓؿَرجالًََظؼَاثَْٚؾَٚمَ،ؾٔنٓدَؿٚ َمَٚيَق َخؿ

َوآهَمـَوا َافِٓؿَمقٓهَؾًعَيَمقٓهَـَْٝمـَيَق َاهللَرشق َشًّقاَؿأّنََؾنٓدوا

َ.هظٚدامـََوظٚد

 :ىم٤مل اًمٜمخٕمل احل٤مرث سمـ ري٤مح قمـسمًٜمده  ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػمطمديث٤ًم آظمر وأظمرج اًمٓمؼماين 

َيرَٚظِٔرؽَافًرالمألَؾَرٚفقاَافًيئؿَظِٔٓؿَإٕهٚرَمـَرـَٛؾجٚء2َظعَمعَؿًقداًََـْٚ

                                                 

 .496ص ،7، ج7ـم٤مًم٥م سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، ومْم٤مئؾ قمكم سمـ أيبا: ُمّمٜمػ 121، طمدي٨م 2484ٜمـ إسمـ ُم٤مضم٦م، ص. ؾم1
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ألَيَرق َافٌْلَشًًَّْٕٚؿألَؿٚفقاَشظربَؿقمَوإٔتؿَمقٓـؿَإٔٚ»ألَظعَؾَٚ َمقٕٓٚ

َ،ؾْٔرَٚأيرقبَأبقَوهذاَ،شظٚداهَمـَوظٚدَوآهَمـَوا َافِٓؿَمقٓهَؾًعَيَمقٓهَـَْٝمـ»

َمرقٓهَـْرَٝمرـ»ألَيَق َاهللَرشق َشًَّٝؿٚ َوجٓفَظـَٜافًيمَأيقبَأبقَؾحن

َش.ظٚداهَمـَوظٚدَوآهَمـَوا َافِٓؿَمقٓهَؾًعَي

ّدقمل اًمِّمٞمٕم٦م، إذن عم٤مذا ييمام  طمّؼ ذم اخلفوم٦م 7: إن يم٤من ًمٕمكمُمـ اهؾ اًمًٜم٦م هٜم٤مك ُمـ ي٘مقل

سمٙمور؟ ظموذ اخلفومو٦م ُموـ أيبُمٌو٤مذة ٕ 9هبذا احلدي٨م أو هموػمه سمٕمود وومو٤مة اًمٜمٌّوّل  7مل حيت٩ّم 

مل يٙمـ يرى ًمٜمٗمًف ذم ذًمؽ اًمقىم٧م طمّ٘م٤ًم ذم اخلفوم٦م، ًمذا سم٤مدر سم٤معمٜم٤مؿمدة  7قمغم ذًمؽ أّٟمف ٞمٌقنوجي

سم٤مًمّتٗمّموٞمؾ ذم ّن٤ميو٦م  ف آٟمذاك، وم٘مد ضم٤مء اجلقاب قمغم هوذه اًمِّموٌٝم٦مذم أي٤مم ظمفومتف ًمقضمقد احلّؼ ًم

 .قمـ طم٘مف 7هذا اًمٗمّمؾ، طمٞم٨م سمّٞمٜم٤ّم هٜم٤مك ؾم٥ٌم ؾمٙمقت قمكم

 ريالتطو ٍْآ. 4

ب)أي٦م اعم٤ٌمريم٦م:  ٍَ َِْب  اهللُ  يُِريدُ  إِجَّ ًُ  ِِلُْذ ُِْل اَو  الرِّْجَس  َخ ْْ
َ
ًْ  اْْلَْياِت  أ ُُ اَر ِّٓ َِ ِٓاْيًا َويُ ِْ هول  (َت

سمٕمود  7وُمـ صمؿ إُم٤مُم٦م إئّٛمو٦م ُموـ وًموده 7إُم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكمقمغم أيْم٤ًم ُمـ عٚم٦م أدًمتٜم٤م 

ُمـ اخل٤ٌمئ٨م وُمٓمٚمؼ اًمذٟمقب وطمّمقهلؿ  صمٌقت إذه٤مب اًمّرضمس قمٜمٝمؿ ذم هذه أي٦م وشمٓمٝمػمهؿ

يٕمٚموؿ وأّن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سموام أّٟموف : 9قمغم ُم٘م٤مم اًمٕمّمٛم٦م، وهق اعم٘م٤مم اًمذي أقمٓم٤مه اهلل ًمٜمٌّّٞمف

قموـ إرادشموف  هٜمو٤م شمًػم دائاًم ـمٌ٘م٤ًم عم٤م ّذقمف هلؿ ُمـ أطمٙم٤مم، وم٘مد أظموؼم :سم٠مّن إرادة أهؾ اًمٌٞم٧م

ؾموق  شمٓمٝمػمهؿ هوذا هوق أّّنوؿ وؾم٥ٌم  :ضمساًمّتٙمقيٜمٞم٦م هلؿ ذم شمٓمٝمػمهؿ ُمـ خمتٚمػ أٟمقاع اًمرّ 

هؿ إؿمخ٤مص اًمذيـ شم٠مشمّؿ هبوؿ إُّمو٦م  وؾمق  يٙمقٟمقن 9ٌّل ٙمقن ًمدهيؿ واضم٤ٌمت مم٤مصمٚم٦م ًمٚمٜمّشم

 .ؾمتٛمرارًا ًمٚمٜمٌّّقةاوشمٙمقن ومٞمٝمؿ اخلفوم٦م واإلُم٤مُم٦م اًمتل شمٕمتؼم  9سمٕمد اًمٜمٌّّل 
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 يمٚمٛم٦م إّٟمام أداة ىمٍم، وشمدّل ذم هذه أي٦م قمغم ىمٍم إرادة اهلل ذم أُمريـ:

 .اًمتٓمٝمػم و إذه٤مب اًمرضمسإول: ىمٍم اإلرادة ذم 

 اًمتٓمٝمػم و إذه٤مب اًمرضمس ذم أهؾ اًمٌٞم٧م.: ىمٍم اًمث٤مين



سمخووف  اإلرادة  ،قمٜمٝموو٤مقمووراض اإلواًمتوول ٓ يٛمٙمووـ اإلرادة هٜموو٤م هوول اإلرادة اًمّتٙمقيٜمّٞموو٦م 

قمغم اعمٙمٚموػ وهول  أّن اإلرادة اًمتنميٕمّٞم٦م خمتّم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم اًمتل يٗمروٝم٤م اهللوسمام  :اًمّتنميٕمّٞم٦م

ذم هوذه أيو٦م قموـ  :اًمٌٞم٧ماؾمتثٜمك أهؾ دام اهلل شمِمٛمؾ اٞمع اعمٙمٚمٗملم سمدون اؾمتثٜم٤مء، وُم٤م

ًمتنميٕمّٞم٦م ودظمٚمو٧م ذم إـمو٤مر ؾم٤مئر اًمٜم٤ّمس سم٤مًمتٓمٝمػم، ًمذا ظمرضم٧م هذه اإلرادة قمـ إـم٤مر اإلرادة ا

إذن ، :إذهو٤مب اًمورضمس قموـ أهوؾ اًمٌٞمو٧مل هو رادة اهللااإلرادة اًمتٙمقيٜمّٞم٦م: وإذا يم٤مٟمو٧م 

 .:أصٌح٧م أي٦م داًّم٦م قمغم ُمٗمٝمقم اًمٕمّمٛم٦م ٕهؾ اًمٌٞم٧م



 شمٙموقنو ،ُمٜمف ٜمٗمرواًمتّ  ٥ماًمتجٜمّ شمقضم٥م اًمٌمء ذم إذا وضمدت واًم٘مذارة اًم٘مذارة، هقاًمِرضْمس 

ُّ رِْجاٌس ): شمٕم٤ممم ىم٤مل طمٞم٨م اخلٜمزير يمرضم٤مؾم٦م ٦ميّ فم٤مهرإُّم٤م  ـَإَُِّ ًَ ِخْنِيٍر  ْو َْلْ
َ
ل وهو ،ٞمو٦مسم٤مـمٜم وأ ،{أ

ًْ رِْجصابً ): شمٕم٤ممم ىم٤ملطمٞم٨م  واًمٙمٗمر كيم٤مًمنّم  ،اعمٕمٜمقي٦م اًم٘مذارة ُٓ ـَزاَدْت ًْ َرَرٌض  ِٓ ِ ئُِ
ََ ِف كُ ي ِ ب اّلَّ ٌَّ

َ
َو أ

ًْ اكـُِرونَ  ُْ ٔا َو  ًْ َو ٌبثُ ِٓ  ك اًمرضمس ذم يمت٥م اًمٚمٖم٦م هق:: و ُمٕمٜم(إَِل رِْجِص

ََؿَذرَ َوإِٕفََفِرْجٌسََمْرُجقسَوـؾي ًٜ ِذُرَوَرُجَسَافقُءََيْرُجُسََرجَٚش ََ َذُرَوؿٔؾَافقءَاف ََ اف

ْجُسَيفَافٌَِٜاشؿَ تًرٚػَيفََفُؾَمَٚاشتَذرَمـَظّؾَؾٌٚفغَاهللِرْجٌس...َؿٚ َافزجٚجَافر 

َ.ذمَهذهَإَصٔٚءَوشيهَِٚرْجًًَٚ
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َرٍءَُيًتَ َ.ذرَؾٓقَِرجٌسَـٚخلْزيزـؾي

ْنَِ َُ ْجُسَبٚف ِذرَُوافر  ََ ُءَاف ْ َذُرََأوَافقَّ ََ َ.ألَاف

 :اًمرضمسىم٤مل أًمقد ذم ُمٕمٜمك اًمتٗمًػم ذم يمت٥م و

وؿرٚ ََ،وؿٚ َافزجٚجألَافًٍرؼَ،وؿٚ َافًديألَالثؿَ...وافرجسَيفَإصؾَافقءَافَذر

فٌخؾَوافىّرع،َوؿٔرؾألَزيدألَافنٔىٚن،َوؿٚ َاحلًـألَافؼك،َوؿٔؾألَافنؽ،َوؿٔؾألَاَابـ

افرجسَيَعَظذَالثؿَوظذَافًرذابَوظرذَافْجٚشرَٜوظرذََإهقاءَوافٌدع،َوؿٔؾألَإنَّ

َ.افَْٚئص،َوادرادَبفَهَْٚمَٚيًؿَـؾَذفؽ

 :ي ذم اًمتٗمًػمػموىم٤مل اًم٘مِم

افرجسََٚوإخالُ َافدٕٔئٜ؛َؾٕٚؾًٚ َاخلٌٔثَٜافٍقاحشَمرَٚطٓرَرَمْٓر ُٜ ألَإؾًُٚ َاخلٌٔث

َوَؿْىرِعََومَٚبىـ،َومٚ َإهقاُءَوافٌِرَدُعَـٚفٌخرؾَوافنرح  ُٜ ؿّؾَومَٚجّؾ.َوإخالُ َافدٕٔئ

ِحِؿ،َو َافرَّ
ِٜ َِ َـٚجُلقِدَواليثٚرَوافًخٚءَوِص َٜ ِحؿ،َويريدَهبؿَإخالَ َافُريّ يديؿَهلؿَافرَّ

َ.د،َوُيىٓرهؿَمـَافذٕقبَوافًٔقبيافتقؾٔؼَوافًهَّٜوافتًد

ًٚؾرفَافٍْرقس،َومرـَأؿرذرَادًرتَذراتَمًهرَٜٔاهللَافرجسَـؾَمًتَذرَت» ٓمل:ٞموىم٤مل اًمِمٜم٘م

 .شتًٚػ

ضْمس ًمٚمجٜمس،  الو  ٦مصوٗميموؾ  :قمـ أهؾ اًمٌٞمو٧م ُيذه٥مأراد اهلل سم٢مرادشمف أن وم٘مد ذم اًمر 

جيٕموؾ وموٞمٝمؿ ؿمو٤مء أن ، وٟم٤ًمن وشم٘مقده امم ارشمٙمو٤مب اعمٕمو٤ميصشمٙمقن ذم ٟمٗمس اإلأن ممٙمـ  ظمٌٞمث٦م

ذم اًمٕم٘مٞمدة واًمٕمٛمؾ، وىمد ىم٤مل أًمقد  ٔمٝمؿ وشمّمقّنؿ ُمـ اًمزًمؾاًمتل حتٗماًمٕمّمٛم٦م اإلهلٞم٦م وهل 

 ذم ذًمؽ:

بٚفتىٓرَؿٔؾَافتحَِٜٔبٚفتَقى،َوادًْكَظذَمرََٚؾٔفَفِجْسَأوَفالشتٌرا ،َوادرادَأ و

                                                 

 .52، ص6، جاًمٕملم. 1

 .303ص ،8، ج. شم٤مج اًمٕمروس2

 .256ص ،22، ج. شمٗمًػم أًمقد3

 .160، ص5، ج. شمٗمًػم اًم٘مِمػمي4

 .380ص ،6ج . اوقاء اًمٌٞم٤من،5



   

 

َّٕ ًَٜؿٔؾَإ ًََٜيَيريدَاهللَفٔذهَٛظُْؿَافذٕقبَوادًٚصَؾٔيَنٚـؿَوحئُِؿَبٚفتَقىَحتِٔ َبٌِٔ

يَيريدَشٌحٕٚفَفٔرذهَٛظرُْؿَافررجسَكَإَّٕؾٔيَأمرـؿ،َوجقزَأنَيرادَبفَافهقن،َوادًْ

ًَٚؾٔيَأمرَونكَجؾَصٖٕف ًَٚبٌِٔ َ.ويهقُٕؿَمـَادًٚصَصقٕ

 :ؾمتدٓل هبذه أي٦م طمقل هذا اًم١ًمالويؽميمز آ

 ٦م؟ذم هذه أياعم٘مّمقدون هؾ اًمٌٞم٧م أَُمـ هؿ 

 وهل: ،هٜم٤مك صمفث أىمقال ذم أهؾ اًمٌٞم٧م اعم٘مّمقديـ ذم هذه أي٦م

ر وقمِمو لصمٜمووإئّٛمو٦م آ 3توف وم٤مـمٛمو٦ماسمٜمو 9هؿ: اًمٜمٌّوّل ُم٤مُمّٞم٦م، طم٥ًم رأي اًمِمٞمٕم٦م اإلو 

 .:اعمٕمّمقُملم

 .9وٟم٤ًمء اًمٜمٌّّل  :وقمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم 9اًمٜمٌّّل و 

 .9٘مط ٟم٤ًمء اًمٜمٌّّل ومو 

 ردة ذم هذه إىمقال واًمٌح٨م ومٞمٝم٤م.اًمرواي٤مت اًمقاٟمذيمر وأن 

:

 9أّن اًمٜمٌّوّل إًموی  ل سمذيمر اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم اعمّم٤مدر واًمتل شمِمػمٟمًتدّل قمغم اًم٘مقل إو

أّيوده و أظمورج أمحود ذم اعمًوٜمد وىم٤مم سمقوٕمٝمؿ حت٧م اًمٙمًو٤مء، وم٘مودسم٠مؾمامئٝمؿ قملّم أهؾ اًمٌٞم٧م 

َألىم٤ملأّٟمف  قمامر أيب ؿمدادقمـ  ٤مذم اًمّتٗمًػم سمًٜمدي يمثػماسمـ

َبريَأخرزكَأَٓأليلَؿرٚ َمقاؿرَٚؾِريَ،ظًََِٔٚؾذـرواَؿقمَوظْدهَإشَعَبـَواثَِٜظذَدخِٝ

َ،ظعَظـَأشٖهلَٚظَْٓٚتًٚػَاهللَريضَؾٚضَّٜأتَٔٝألؿٚ َ،بذَألؿَِٝ؟اهللَرشق َمـَرأيٝ

َظرعَومًرفَاهللَرشرق َجرٚءَحتركَإٔتيررهَؾجًِٝش.َاهللَرشق َإػَتقجف»َألؿٚفٝ

َظِٔرًََٚؾرٖدٕكَدخرؾَحتكَ،بٔدهَمْٓيَواحدَـؾَآخذَ،ظْٓؿَتًٚػَاهللَريضَوحًغَوحًـ
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َفرّػََثرؿَ،ؾخرذهَظرذَمْٓيَواحدَـؾَوحًًََْٔٚحًًََْٚجِسأوَ،يديفَبغَؾٖجًِٓيَضّٜوؾٚ

اَو )ألَأيَٜهذهَتالَثؿَ،ًٚءـَألؿٚ َأوَثقبفَظِٔٓؿ ْْ
َ
ًُ الرِّْجَس أ ُِْل َِْب َخ ُ ِِلُْذ ب يُِريُد اَّللَّ إٍَُِّ

ِْٓيا ِْ ًْ َت
ُُ َر ِّٓ َِ َ.أحؼَلبٔتَوأهؾَ،بٔتلَأهؾَهٗٓءَافِٓؿَألوؿٚ َ.(ًَاْْلَْيِت َو ُح

َِْب ): »ذيمر اًمقاطمدي ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلودري ىمو٤ملو ُ ِِلُاْذ اب يُِرياُد اَّللَّ إٍَُِّ
ِْٓيا ِْ ًْ َت

ُُ َر ِّٓ َِ َو اْْلَْيِت َو ُح ْْ
َ
ًُ الرِّْجَس أ ُِْل وظرعَوؾٚضّرَٜ ؿرٚ ألَٕزفرَٝيفَمخًرٜألَيفَافٌّْرلَّ ( ًَخ

 ش.واحلًـَواحلًغَروقانَاهللَظِٔٓؿَأمجًغ

سم٤مب ومْم٤مئؾ أهؾ اًمٌٞم٧م واًمّٓمؼمي ذم اًمّتٗمًوػم واًمٌٞمٝم٘مول ذم  ٚمؿ ذم اًمّمحٞمح ذموأظمرج ُمً

ٜمـ سمًٜمدهؿ قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: ًّ  اًم

ؾَمـَصًرَأشقدَؾجٚءَاحلًـَبـَظعَؾٖدخِفَثرؿَجََّرََمٌََُؾَرضوظِٔفَمََِؽداةًَ ٌلَّخرجَافَّْ

اب َ}جٚءَاحلًغَؾدخؾَمًفَثؿَجٚءتَؾٚضَّٜؾٖدخَِٓٚثؿَجٚءَظعَؾٖدخِرفَثرؿَؿرٚ َ إٍَُِّ
ِْٓياً  ِْ ًْ َت

ُُ َر ِّٓ َِ َو اْْلَْيِت َو ُح ْْ
َ
ًُ الرِّْجَس أ ُِْل َِْب َخ ُ ِِلُْذ َ.{يُِريُد اَّللَّ

 وأظمرج احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم سمًٜمده قمـ واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع ىم٤مل:

ًَٚ َ،َؾجرٚءشيردظقهَإىِرؼَإػَرشرق َاهلل»ؾِرؿَأجرده،َؾَٚفرَٝيلَؾٚضّرٜألََأتَٔٝظِٔ

َاحلًرـَواحلًرغَؾٖؿًردَخَِٝمًٓي،َؾردظَٚرشرق َاهللؾدخالَودَمعَرشق َاهلل

َظِرٔٓؿَثقبرًََٚـؾَواحدَمْٓيَظذَؾخذيف،َوأدٕكَؾٚضَّٜمـَحجررهَوزوجٓرٚ،َثرؿَفرّػَ

ِْٓيا)وؿٚ ألَ ِْ ًْ َت
ُُ َر ِّٓ َِ َو اْْلَْيِت َو ُح ْْ

َ
ًُ الرِّْجَس أ ُِْل َِْب َخ ب يُِريُد اهلُل ِِلُْذ َؿرٚ ألَثرؿَ(ًَإٍَُِّ

هؾَبٔتلَأحؼهٗٓءَأهؾَبٔتل،َافِٓؿَأ.َهذاَحديَٞصحٔحَظرذَذطَافنرٔخغ،َومل

َ.ْرجٚه

: ىمو٤مل رؾموقل اهلل ىمو٤مل:ٟموف أوأظمرج اًمٓمؼمي ذم اًمتٗمًػم سمًٜمده قمـ أيب ؾموٕمٞمد اخلودري 

َاهلل ََريِضَ رْغٍ ًَ َاهللََظْْرُفََوُح ََريِضَ ـٍ ر ًَ َاهللََظْْرُفََوَح ََريِضَ ََويِفََظرِعي ألَيِفَّ
ٍٜ
ًَ َيِفَمَخْ ُٜ َظْْرُفََٕزَفََٝهِذِهَأَي
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ٚ َٓ
َاهللََظِْ ََريِضَ َٜ َّ

 ش.َوَؾٚضِ

 عموراٍت  وزوضمٝم٤م ووًمدهي٤م احلًـ واحلًولم 3قمغم سمٞم٧م وم٤مـمٛم٦م 9ًم٘مد يم٤من شم٠ميمٞمد اًمرؾمقل

ذم أذهو٤من اعمًوٚمٛملم وشمٜمٌٞموف  أهؾ اًمٌٞم٧مصٓمفح اقمديدة سم٘مّمد شمثٌٞم٧م ُم٤م ٟمزل ومٞمٝمؿ وشمرؾمٞمخ 

 :ػم اًمروايو٤مت امم ذًموؽيمام شمِم ،م ؾمٚمٛم٦مأىمدر وؿم٠من وُم٘م٤مم ظم٤مّص وُمٝمؿ ٓ يٕمّؿ اًمٜم٤ّمس امم 

وم٘مد أظمرج أمحد ذم اعمًٜمد واًمؽمُمذي ذم اًمًوٜمـ ذم سمو٤مب وُموـ ؾموقرة إطموزاب واًمّٓموؼمي ذم 

 :  اًمتٗمًػم واًمّٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم سمًٜمدهؿ قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل

ََرُشقَ َاهللِإَِ ٍرَإَِذاََخرَرَجَإَِػََصرالَََنَّ ُٓ ََأْصر َٜ َِشرتَّ َٜ ر َّ
ٌَِٚبََؾٚضِ َبِ ري ُّ َٚنََي رقُ َـَ َُ ْجرِرََي ٍَ َألِةَاْف

َ ِٝ ْٔ ٌَ اَلَةََيََٚأْهَؾَاْف ًْ إ)َافهَّ ُُ اَر ِّٓ َِ اَو اْْلَْياِت َويُ ْْ
َ
ًُ الرِّْجَس أ ُِْل َِْب َخ ب يُِريُد اهلُل ِِلُْذ ٍَ َِجَّ

ِْٓيًا ِْ َ.(َت
 ُمردويف قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل: اسمـاعمٜمثقر قمـ  وأظمرج اًمًٞمقـمل ذم اًمدرّ 

َأهرؾَظِرُٔؿَافًرالمَأليَق َبٚهبَٚإػَصٌٚحًََٚأربًغٌَلَّافََّْجٚءَبٍٚضَّٜظعَدخؾَدٚ

ًُ الارِّْجَس )َاهللَرمحُؿَافهالةَوبرـٚتف،َاهللَورمحَٜافٌٔٝ ُِْل َِْب َخا ُ ِِلُاْذ ب يُِرياُد اَّللَّ إٍَُِّ
ِْٓيا ِْ ًْ َت

ُُ َر ِّٓ َِ َو اْْلَْيِت َو ُح ْْ
َ
َ.شٚدتؿَدـَشِؿَإَٔٚحٚربتؿ،َدـَحربَإَٚ(ًَأ

 ىم٤مل:أّٟمف قم٤ٌمس  اسمـُمردويف قمـ  اسمـدر اعمٜمثقر أيْم٤ًم قمـ وأظمرج اًمًٞمقـمل ذم اًم

تًًَٜأصٓر،َيٖيتَـؾَيقمَبٚبَظعَبـَأيبَضٚفَٛريضَاهللَظْفَظْردََصٓدَٕٚرشق َاهلل

ُ )افًالمَظُِٔؿَورمحَٜاهللَوبرـٚتفَأهؾَافٌٔرَٝ»وؿَٝـؾَصالةَؾَٔق ألَ اب يُِرياُد اَّللَّ إٍَُِّ
َو اْْلَ  ْْ

َ
ًُ الرِّْجَس أ ُِْل َِْب َخ ِٓاْياِِلُْذ ِْ ًْ َت

ُُ َر ِّٓ َِ ،َـرؾَيرقمَشافهالةَرمحُرؿَاهللَ(ًَْيِت َو ُح

َ.مخسَمرات

 أّٟمف ىم٤مل:قم٤ًميمر ذم اعمٕمجؿ سمًٜمدهيام قمـ أيب احلٛمراء  اسمـوأظمرج اًمٓمؼمي ذم اًمتٗمًػم و
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إذاَضِعَافٍجررَجرٚءََ،َؿَٚ ألَرأيَٝافٌْلرابىَٝادديَْٜشًٌَٜأصٓرَظذَظٓدَافٌْل

الةََإػَبٚبَظعَوؾٚضّٜ،َؾَٚ ألَ الَةَافهَّ ًُ الارِّْجَس )َافهَّ ُِْل َِْب َخا ب يُِريُد اَّللَّ ِِلُاْذ ٍَ إِجَّ
ِْٓيُا ِْ ًْ َت

ُُ َر ِّٓ َِ َو اْْلَْيِت َويُ ْْ
َ
َش.(أ

هبذا اًمِمٙمؾ اعمٚمحقظ ذم اًمرواي٤مت، وشمٕموّدد اعمقاىموػ اًمتول قموّر   9إّن شم٠ميمٞمد رؾمقل اهلل

ؾمتفم اخلفوم٦م ُمـ سمٕمده ويٜمٌف ٕروٞم٦م ٓيٛمّٝمد اأراد أن  9، إّٟمام يٌلّم ًمٜم٤م أّٟمف:ومٞمٝم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م

، وم٘مود أظمورج اًمًوٞمقـمل ذم 9اًمٜم٤مس ويًقىمٝمؿ ٟمحق إؿمخ٤مص اًمذيـ شمؿ شمٕمٞمٞمٜمٝمؿ ذم يمفُموف

 ىم٤مل:أّٟمف اعمٜمثقر سمًٜمده قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري  اًمدرّ 

مةِ }َدَٕٚزفٝ يََم بِبلصَّ ْْ
َ
ُرْر أ
ْ
جيلءَإػَبرٚبَظرّعَصرالةَافٌرداةَثئٕرََٜـٚنَافٌْلَ{َو أ

اَو اْْلَْياِت َو )َافهالةَرمحُؿَاهللألََق أصٓرَي ْْ
َ
ًُ الارِّْجَس أ ُِْل َِْب َخ ُ ِِلُْذ ب يُِريُد اَّللَّ إٍَُِّ

ِْٓياً  ِْ ًْ َت
ُُ َر ِّٓ َِ َ.(ُح

:

ت ذم اًمتٜمّّمٞمص قمٚمٞمٝمؿ اًمتل ضم٤مء ، ئمٝمر ُمـ اًمٜمّّمقص:سم٘مّٞم٦م إئّٛم٦م ؿمتامل أي٦م قمغماو

ذم  وىمود ضمو٤مء ذيمورهؿ ،ٕئٛمو٦م اعمٕمّموقُملم ُموـ سمٕموده٤مسموشمٍميح يموؾ  ٤9مٟم٥م اًمرؾمقلُمـ ضم

٤م قمـ ؾموٚمٞمؿ سمًٜمدي ل أورده٤م اجلقيٜمل واًم٘مٜمدوزياًمتذم ظمفوم٦م قمثامن  7اإلُم٤مم قمكم ُمٜم٤مؿمدة

 سمـ ىمٞمس اهلفزم، طمٞم٨م ىم٤مل:ا

ب يُِريُد اهلُل ِِلُ )ألَـتٚبفَيفَإٔز َاهللَأنََّأتًِّقنَافْٚسَأهيٚ»أل7َظعَيَؿٚ  ًُ إٍَُِّ ُِْل َِْب َخ ْذ
ِْٓيا ِْ ًْ َت

ُُ َر ِّٓ َِ َو اْْلَْيِت َو ُح ْْ
َ
َثرؿَواحلًرغَاحلًرـَلابْروَوؾٚضَّٜؾجًّْلَ(ًَالرِّْجَس أ

َمرَٚويرٗذيْلَٓؿدٗيرَمرَٚيرٗدْلَ،وحلّلَبٔتلَأهؾَهٗٓءَافِٓؿألَوؿٚ َـًٚءَظَِْٔٚفَكأ
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ررَافرررجسَظررْٓؿَؾٖذهررَٛ،حيرررجٓؿَمررَٚوحيرجْررلَيررٗذهيؿ ّٓ َؾَٚفررٝ.َتىٓررراًََرهؿوض

َظرعَأخرلَويفَترلابَْويفَيفَََّٕزفرَٝإٕيَخرَإػَإٔٝ»ألَؾَٚ َاهلل؟َرشق َيَٚوإَٔٚشَِّٜأم

ٍََٜوىفَلابَْوىفَضٚفٛأبكَبـا َٓحردَؾٔٓرَٚمًْرَٚفرٔسَخٚصرَٜاحلًرغَلابَْوفدَمـَتًً

َش.ذك

 ىم٤مل: 2قمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلفزم قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مردسمًٜمده وأظمرج اًم٘مٜمدوزي 

َإٔرٝ»ألَويَرق َؾٚه،َويِثؿَخديفَيٌَؾَوهقَؾخذيفَظذَاحلًغَؾ٘ذا9َافٌْلَظذَدخِٝ

َأخرقَحجرَٜابرـَحجرَٜوإٔرَٝإمرٚم،َأخقَإمٚمَابـَإمٚمَوإَٔٝشٔد،َأخقَشٔدَابـَشٔد

ٍََٟأبقَحجٜ، ٍََٜحج َش.ادٓديَؿٚئّٓؿَتٚشًٓؿَتًً

وأظموورج اجلووقيٜمل ذم ومرائوود اًمًووٛمٓملم سمًووٜمده قمووـ ؾمووفُم٦م قمووـ أيب ؾمووٚمٛمك راقموول إسمووؾ 

َََىم٤مل: 9اهللرؾمقل

ََ }جالففألََفَِٜٔأهيَيبَاػَافًيءَؿٚ َيلَاجلِٔؾَجّؾَ»يَق أل9ََ َاهللشًَّٝرشق ا ٌَ آ
 ِّ ِِّ َْ َر ٌِ  ِّ ُِْزَل إَِِلْ

ُ
ٍَِّرََٝوادٗمْقنؿِٝألَ .{الرَُّشُٔل بٍِب أ ؿٚ ألَصدؿَٝيَٚحمّدَمرـَخ

ًَٕؿَيرٚرب.َؿرٚ ألَيرَٚحمّردَإّنََرهٚ.َؿٚ ألَظعَبـَأيبَضٚفٛ؟َؿِٝأليفَأمتؽ؟َؿِٝألَخ

ًَٚوإئّرَٜمرـََخَِتؽَوخَِرَٝظِٔرحمّدَإّنََخستؽَمْٓٚ...َيٚضَؾٚاضًَِٝظذَإر

رب.َؾَرٚ َيلألَافتٍرَٝظرـََ َحتَٛأنَتراهؿ؟َؿِٝألًَٕؿَيرٚوفدهَمـَصٌح...َيَٚحمّدَهأ

َؾ٘ذاَإَٔٚبًعَي ّٝ وظّعَبـَاحلًرغَوحمّردََ،وؾٚضَّٜواحلًـَواحلًغَيّغَافًرش.َؾٚفتٍ

بـَمقشكَوحمّدَبرـَظرعَوظرعَبرـََمقشكَبـَجًٍرَوظعوبـَظعَوجًٍرَبـَحمّدَا

ًَٚيهِقنهو َهرقَيفَوشرىٓؿمـََٕواحلًـَبـَظعَوادٓديَيفَوحوٍٚحََحمّد رََقٍرَؿٔٚم

ّٕفَـقـَٛدَُرََيًْلَادٓدي َش.يرَّـٖ

 أظمرج اجلقيٜمل طمدي٨م آظمر ذم ومرائد اًمًٛمٓملم سمًٜمده قمـ طمذيٗم٦م أّٟمف ىم٤مل:و
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ـ9ٌََخىَٛرشق َاهلل ـَافدَٕٔٚإَٓيقمَواحدَفىق َفقَملَيٌؼَم»ثؿَؿٚ ألََؾذـرَمَٚهقَـٚئ

ؾَرٚ ألَيرََٚ.َؾَرٚمَشرِينشاهللَذفؽَافٔقمَحتكَيًٌَٞرجاًلَمـَوفديَاشّفَاشرّل

ربَبٔردهَظذهطٓرر َر.َؾورشمرـَوفرديَهرذا»رشق َاهللَمرـَأيَوفردكَهرق؟َؿرٚ ألَ

َ.احلًغ

9

ت هذه أي٦م ضم٤مءرهمؿ ُمـ أّن ی ، ومٕمٚم9ٜمٌّّل ؿمتامل أي٦م قمغم أزواج اًماوأُم٤م اًم٘مقل اًمّث٤مين ذم 

ٕرَٝمرـَأ٦ :مم ؾمٚمٛمٕ 9ّل ٌىمقل اًمٜمُّمـ ٟمًتدل إٓ أّٟمٜم٤م  ،9وٛمـ آي٤مت شمتٕمٚمؼ سمٜم٤ًمء اًمٜمٌّّل 

رّدًا عموـ ، وٟمٕمتوؼمه ي٦مهذه أ ـ ذمي٧م اعم٘مّمقدٞمهؾ اًمٌأًمًـ ُمـ  9ّل ٌٟم٤ًمء اًمٜمّ نّ أ لٌَّزواجَافَّْأ

هذا ُم٤م أؿم٤مرت اًمٞمف اًمرواي٤مت اعمٜم٘مقًمو٦م قموـ أم و، 9أي٦م شمِمتٛمؾ قمغم زوضم٤مت اًمٜمٌّّل سم٠مّن ي٘مقل 

 وم٘مد أظمرج اًمٓمؼمي ذم اًمتٗمًػم سمًوٜمده قموـ أيب ؾموٕمٞمد اخلودري قموـ أم ؾموٚمٛم٦م ،ؾمٚمٛم٦م

 :٤مهلقىم

ًْ )َهذهَأيَٜٕزفَٝيفَبٔتَٓٚنَّإَِ ُُ َر ِّٓ َِ َو اْْلَْيِت َويُ ْْ
َ
ًُ الرِّْجَس أ ُِْل َِْب َخ ُ ِِلُْذ ب يَِريُد اَّللَّ ٍَ إِجَّ

ِْٓيًا ِْ وإَٔٚجٚفًَٜظذَبٚبَافٌٔٝ،َؾَِٝألَإَٔٚيرَٚرشرق َاهللَأفًرَٝمرـَأهرؾَؿٚفٝألََ(َت

ِلَ افٌٔٝ؟َؿٚ ألَ ََأْزَواِجَافٌْ  ـْ َِم
ِٝ ْٕ ،ََأ َِّٕؽَإَػََخْرٍ َ.َؿٚفٝألَويفَافٌَٔٝرشرق َاهللَإِ

َ.وظعَوؾٚضَّٜواحلًـَواحلًغَريضَاهللَظْٓؿ

ُمو٤مٟمع ُموـ دظموقل  9أّن اًمرؾموقل قموـ أم ؾموٚمٛم٦مُٟم٘مٚمو٧م  وىمد ورد ذم رواي٤مت قمديدة

حت٧م اًمٙم٤ًمء، وىم٤مل هل٤م  هذه آُمرأة اًمٕمٔمٞمٛم٦م واًمٙمريٛم٦م واجلٚمٞمٚم٦م قمٜمد اعمًٚمٛملمأم ؾمٚمٛم٦م زوضمتف 

إَٔٝظذَخر  أوإَٔٝاػَخرر،  ،ويمذًمؽ ذيمر ًمٗمظ رهمؿ إساره٤م قمغم اًمدظمقل حت٧م اًمٙم٤ًمء

هٗٓءَأهؾَبٔتل:  ـّ ًمًو 9ؿموتامل أيو٦م قموغم ٟمًو٤مء اًمٜمٌّوّل اوهذا ُم٤م ي١ميمد قمودم ـ ُموـ وأّّنو

اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم سمًٜمده قمـ ؿمٝمر سمـ أيب طمقؿم٥م وأظمرج أظمرج وم٘مد ، :اًمٌٞم٧مأهؾ
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 سمًٜمده قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح أّٟمف ىم٤مل: دي ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزولواًمقاطم اعمًٜمد أمحد ذم

َؾٔٓرَٚبزمرَٜؾٚضّرَٜؾٖتترفَ،بٔتٓرَٚيفَـرٚنَافٌْرلَنَّإألَتذـرَشَِّٜأمَشّعَمـَثْلحّدَ

َواحلًرغَظرذَؾجرٚءَألؿٚفرَٝٔرؽابْوَزوجؽَادظكَألهلََٚٚ ؾَ،ظِٔفَؾدخَِٝ،خزيرة

َحتترفَدـٚنَظذَمْٚمَٜظذَوهقَ،اخلزيرةَتِؽَمـَيٖـِقنَؾجًِقاَ،ظِٔفَؾدخِقاَواحلًـ

ب يُِريُد إ)َألأيَٜهذهَوجؾظزََّاهللَٕز ٖؾَ،احلجرةَيفَأصعَوإَٔٚألؿٚفَٝ.خٔزيَففَـًٚء ٍََُِّ
 
َ
ًُ الرِّْجَس أ ُِْل َِْب َخ ُ ِِلُْذ ِْٓيااَّللَّ ِْ ًْ َت

ُُ َر ِّٓ َِ َو اْْلَْيِت َو ُح َافًُرٚءَؾورؾَؾٖخذَؿٚفَٝ(ًَْْ

َبٔترلَأهرؾَهرٗٓءَافِٓرؿَألؿرٚ َثرؿَ،افًريءَإػَهبَٚؾٖفقىَ،يدهَأخرجَثؿَ،بفَؾٌنٚهؿ

َ،وخٚصرتلَبٔترلَأهرؾَهٗٓءَافِٓؿَتىٓراًََوضٓرهؿَافرجسَظْٓؿَذهٖٛؾَ،وخٚصتل

َوإٔرَٚألؾَِرَٝ،افٌٔرَٝرأدَؾٖدخِرٝألَؿٚفرَٝتىٓراًََوضٓرهؿَافرجسَظْٓؿَذهٖٛؾ

َ.خرَإػَؽإََّٕ،خرَإػَؽَّٕإَألؿٚ َ؟اهللَرشق َيَٚمًُؿ

اًمؽمُمذي ذم اًمًٜمـ ذم سم٤مب وُمـ ؾمقرة إطمزاب سمًٜمده قموـ قمٓمو٤مء سموـ أيب رسمو٤مح أظمرج و

 ىم٤مل: 9قمـ قمٛمر سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م رسمٞم٥م رؾمقل اهلل

ِك ََظَذَافٌَّْ ُٜ ََهِذِهَأَي ْٝ َزَف َٕ َ ب يُِريدُ )َدََّٚ ٍَ اَو اْْلَْياِت  إِجَّ ْْ
َ
ًُ الارِّْجَس أ ُِْل َِْب َخا اهلُل ِِلُاْذ

ِْٓيًا ِْ ًْ َت
ُُ َر ِّٓ َِ رٍٚءََوَظرِذَيَ(َويُ ًَ

ْؿَبُِِ ُٓ َِ َِّ ًََْْٔٚؾَج ًَ ًََْٚوُح ًَ ََوَح َٜ َّ
ََؾَدَظََٚؾٚضِ َٜ َّ َِ ََش َُأم 

ِٝ
ْٔ َىِفََب

ف َِ َِّ ِرِهََؾَج ْٓ َِْػََط ََؿَٚ َََخ ٍٚءَُثؿَّ ًَ
َِٓءَأَََألبُِِ ُٗ ََهر رؿَّ ُٓ َِّ ْجَسَاف ُؿَافرر  ُٓ ََظرْْ ْٛ ْذِهر

َٖ ْٔتِركََؾ ْهرُؾََب

ًرا ِٓ ْرُهْؿََتْى  ٓ َََٜوَض َّ َِ ََش َُأمي ْٝ ٌََِأل.ََؿَٚف َٕ ْؿََيَٚ ُٓ ًَ ََٚم َٕ ََألَؿَٚ ََ؟اهللَِلَََّوَأ ِٝ ر ْٕ ِِٕٚؽََوَأ َُ ََظَذََم ِٝ ْٕ َأ

َ.َظَذََخْرٍَ

 ىم٤مًم٧م: وأظمرج اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه سمًٜمده قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري قمـ أم ؾمٚمٛم٦م

ًْ )َٕزفَٝهذهَأيٜألدَٚ ُُ اَر ِّٓ َِ اَو اْْلَْياِت َو ُح ْْ
َ
ًُ الارِّْجَس أ ُِْل َِْب َخا ُ ِِلُاْذ ب يُِرياُد اَّللَّ إٍَُِّ

ِْٓياً  ِْ ًََٚدظَٚرشق َاهللَ(َت ،َخٔزيرًََٚؾَظِرٔٓؿَـًرٚءًَوؾٚضَّٜوحًًَْٚوحًًْٔٚ،َؾجََِّظِٔ
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َُٓألَؾَٚ  ََظْْ ْٛ ََأْذِه ؿَّ ُٓ َِّ ْٔتِل،َاف ِٓءََأْهُؾََب ُٗ ََه ؿَّ ُٓ َِّ ًرااف ِٓ ْرُهْؿََتْى  ٓ ْجَسََوَض .َؿٚفرَٝأمَُؿَافر 

َإَػََخْرٍَأفًَٝمْٓؿ؟َؿٚ ألََشِّٜأل ِٝ ْٕ َ.َأ

 طمجر ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م: اسمـوي٘مقل 

َ خٚصتلَأيهَوحٚمتلَبٔتلَأهؾَهٗٓءَافِٓؿ»َألوؿٚ َـًٚءًََهٗٓءَظذَجًؾَفإََّٔوصّحَ

ََّٓافرجسَظْٓؿَأذهٛ ّٕر»ألَؿرٚ َ؟مًٓرؿَوإَٔٚشَِّٜأمَؾَٚفٝ،َشاًَتىٓرَرهؿوض َظرذَؽإ

َش.خر

يمثػم ذم اًمتٗمًػم روايو٦م قموـ قم٤مئِمو٦م شمِموٝمد قموغم ٟمٗمًوٝم٤م أّّنو٤م ًمٞمًو٧م ُموـ أهوؾ  اسمـوذيمر 

 واًمرواي٦م هل: ،:اًمٌٞم٧م

َََحْقَصَٛابـألَيًْلَرَافًقامَظـ َظـَؾًٖفتَٓٚظٚئنٜ،َظذَأيبَمعَدخِٝألَؿٚ َففَظؿَيَظـر

ََمرـَـرٚنَؾٍَرجَظـَتًٖفْلألَظَْٓٚاهللَريضَؾَٚفَٝظْف،َاهللَريضَظع ّٛ َإػَافْرٚسَأحر

َظِٔرًََٚدظرَٚاهللَرشرق َرأيَٝفَدَ؟فإفَٔافْٚسََِوأحَٛتفابَْحتتفَوـَٕٚٝ،اهللَرشق 

ًََٚوؾٚضّٜ ًََٚوحًْ ًََٚظِٔٓؿَؾٖفَكَ،وحًْٔ َؾٖذهرَٛبٔترل،َأهرؾَهرٗٓءَافِٓؿ،ألَؾَٚ َثقب

ََّٓافرجسَظْٓؿ َأهرؾَمـَوإَٔٚاهلل،َرشق َيٚألَؾََِٝمْفَؾدٕقتألَؿٚفٝ.َتىٓراًََرهؿوض

َ.خرَظذَؽؾَََّٕ٘تَّْحل،ألَؾَٚ َبٔتؽ؟

9

ًمقضمقدهو٤م سمولم آيو٤مت ٟمًو٤مء  9ٌّل ي٦م اعم٤ٌمريم٦م سم٠مزواج اًمٜمّظمتّم٤مص أااًمّث٤مًم٨م هق اًم٘مقل و

ٞم٤م ،او ،9اًمٜمٌّّل  ًّ  :ًمألؾم٤ٌمب اًمت٤مًمٞم٦مؽ وذًمد، ُمردو ّدقم٤مء ُمِم٤مريمتٝم٤م ًمتٚمؽ أي٤مت ذم ٟمٗمس اًم

وٞم٤م   قموٜمٙمؿذم  يموؿآي٦م اًمّتٓمٝمػم هوق : وٛمػم اعمخ٤مـم٥م ذم أوًٓ  ًّ وهوق خيتٚموػ قموـ اًم

ـّ اعمقضمقد ذم سم٤مىمل أي٤مت يٕمٜمل وٛمػم  ل وًمٙم٤من ي٘متْمو 9، إذ ًمق يم٤من اخلٓم٤مب ًمٜم٤ًمء اًمٜمٌّّل يم
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ـّ أن يٙمقن اًمْمٛمػم ذم أي٦م هق  ـّ ويّمٌح اخلٓم٤مب  يم ، ومٕمدم جملء هوذا اًمّْموٛمػم هبوذا قمٜمٙم

 ظم٤مّص٦م. 9اًمٜمٌّّل اًمِمٙمؾ ذم أي٦م يٜمٗمل يمقن اخلٓم٤مب ًمٜم٤ًمء 

، هق ؾمٞم٤م  اًمّتحذير وإُمر واًمٜمّٝمل أو اًمّتِموديد 9: ؾمٞم٤م  اًمٙمفم ذم آي٤مت ٟم٤ًمء اًمٜمٌّّل صم٤مٟمٞم٤مً 

 اًمّتٓمٝمػم.آي٦م ذم  :اًمٌٞم٧م أهؾ وقمّمٛم٦م واًمّتٛمجٞمداًمّتٙم٤مًمٞمػ، وهذا ٓ يفئؿ أؾمٚمقب اعمدح ذم 

ـّ يٜمٗملم هذا اًم٘مقلّن اًمزوضم٤مت إِ : صم٤مًمث٤مً  دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ هوق ٠مّّنـ ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م واًمسم سم٠مٟمٗمًٝم

 .:ي٦م اعم٤ٌمريم٦م سم٠مهؾ اًمٌٞم٧مظمتّم٤مص أذم اُأّم ؾمٚمٛم٦م وقم٤مئِم٦م وضمقد رواي٤مت قمـ 

قمغم ٟمزول هوذه أيو٦م  شمٜمّص  اًمٕمديدة ذم هذة اعمٜم٤مؾم٦ٌم ٟمجده٤م اضمع اًمرواي٤متردُم٤م ٟمقمٜم :راسمٕم٤مً 

 .9وٛمـ آي٤مت ٟم٤ًمء اًمٜمٌّّل  ىمقل واطمد ذم أّن هذه أي٦م ٟمزًم٧مطمتك ومل ي٠مِت  وطمده٤م،

ّٓ  ،9اًمٜمٌّّل خمتّّم٦م سمٜم٤ًمء سم٠مّّن٤م  اًم٘مقل روَ يُ  : ملظم٤مُم٤ًمً  ذم  يًوػمأّٟموف يمو٤من  ، إذقموـ قمٙمرُمو٦مإ

ي٦م اعم٤ٌمريمو٦م ظمتّم٤مص ا٤ٔمسمويٌٕمدهؿ قمـ آقمت٘م٤مد  ريمز هذا اعمٗمٝمقم ذم أذه٤من اًمٜم٤ّمسيؾمقا  وإ

أي يمو٤من هوق اًمور :ظمتّمو٤مص أيو٦م سم٠مهوؾ اًمٌٞمو٧ماأّن  ی، وهذا ظمػم دًمٞموؾ قمٚموسم٠مهؾ اًمٌٞم٧م

 هوذا اًم٘موقل اًمِمخص اًمقطمٞمد اًمذي سمدأقمٙمرُم٦م ويم٤من  ؽ اًمزُم٤من،ذًم اعمٕمرو  قمٜمد اعمًٚمٛملم ذم

 ، وىمقًمف هذا سم٤مـمؾ ٕؾم٤ٌمب وهل:٤مسوضمٕمؾ يٜمنمه سملم اًمٜمّوأؿم٤مقمف 

 .9صح٤مسم٦م رؾمقل اهللُمـ صح٤ميّب هذا اًم٘مقل همػم ُمٜم٘مقل قمـ  :أوًٓ 

 ي٨م اًمّمحٞمح٦م واعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ًمدى اعمًٚمٛملم.دهذا اًم٘مقل خي٤مًمػ ُم٤م ورد ُمـ إطم٤م صم٤مٟمٞم٤ًم :

واًموذي ضمٕموؾ صحٞمح ُمًٚمؿ وهمػمه ُمـ اعمّمو٤مدر  ذم هق ُمذيمقر إمم ُم٤م ؾمتٜم٤مدٟم٤ماذم  عٟمرضم و

ذم أهوؾ اعم٤ٌمريم٦م ي٦م أ هذه ٟمزولؿم٠من  اًمٙم٤ًمء اًمقارد ذم شمٞمٛمّٞم٦م يٕمؽم  سمّمّح٦م طمدي٨م اسمـ أُمث٤مل

 صم٧ٌم ىمد فٟمّ ٢موم ،اجلٛمٚم٦م ذم صحٞمح احلدي٨م هذا نّ إ إذ ىم٤مل: ،ظمتّم٤مصٝم٤م هبؿاو :ـمٝم٤مراًمٌٞم٧م إ

َظرْٓؿَذهرٖٛؾَبٔترلَأهؾَهٗٓءَنَّإََِافِٓؿ» :طمًلم و طمًـ و وم٤مـمٛم٦م و ًمٕمكم ٤ملىم فأٟمّ  ٌّل اًمٜمّ قمـ

ََّٓوَافرجس  ش.تىٓراًََرهؿض

وأمَٚحديَٞافًُٚءَؾٓقَصحٔحَرواهَأمحدَوافسمذيَمـَحديَٞأمَشَِّٜورواهَ» وىمقًمف أيْم٤ًم:
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 ش.مًِؿَيفَصحٔحفَمـَحديَٞظٚئنٜ

ذم هوذه أيو٦م  :ظ أهؾ اًمٌٞم٧مامم ًمٗم لم٘مٚم٨م اًمثّ يطمد ذم :٧مٞمهؾ اًمٌأًمٗمظ  ٟمْمامماوُمـ  

وٓ يِموتٛمؾ قموغم ٟمًو٤مئف، وىمود  9وذم طمدي٨م اًمٙم٤ًمء، ٟمًتٜمت٩م أّن أهؾ اًمٌٞم٧م هؿ ذري٦م اًمٜمٌّّل 

ؾََِْٚمـَ» :ئؾقمٜمدُم٤م ؾُم  ُم٤م أظمرضمف قمٜمف ُمًٚمؿ ذم ىمقًمف یإًمؾمتٜم٤مدًا اأضم٤مب قمغم ذًمؽ زيد سمـ أرىمؿ 

ؾسجرعَإػََيىَِٓرَٚمـَافدهرَثرؿَادرأةَتُقنَمعَافرجؾَافًكَيؿَاهللَإنَّأَٓوَألأهؾَبٔتفًَٕٚؤه؟َؿٚ 

 .شبٔتفَأصِفَوظهٌتفَافذيـَحرمقاَافهدؿَٜبًدهَأهؾ،َأبَٔٓٚوؿقمٓٚ

ويْمٞمػ اًم٘مٜمدوزي ذم يٜم٤مسمٞمع اعمقّدة ذم اهل٤مُمش اًمتٗم٤مشم٦م امم ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م زيود 

 سمـ أرىمؿ ىم٤مئًف:ا

َمررادَوفُرـَافُِّرَٜهلرذهَإظرؿَادًْركَزيردَرهرؾًَافذيَافٌَٔٝأهؾَمـَادرادَفًؾ

9َََسحَـيَواوح9َافرشق  َممرَٚوـثررَفِهالةَوافتٌْٔفَافًُٚءَحديَٞيفَمراراًَبف

َظررعألَوهررؿ9َأرادهررؿَمررـَظررذَآَمحِررفَيُّررـَؾررال.َوؽرررهَافُتررٚبَهررذاَيفَورد

َ.:ادًهقمقنَٚؤمهٚابْو8َوؾٚضّٜ

:

ّٓ  ٓ يٕمؿّ  ْمٝم٤م، هق اؾمٌؿ خمتص  سمٕماًمرواي٤مت اًمتل ٟم٘مٚمٜم٤م  إًمیؾمتٜم٤مدًا ا أهؾ اًمٌٞم٧مصٓمفح ا إ

، واعم٘مّموقد ُموـ اًمٌٞمو٧م ذم :وقمكم ووم٤مـم٦م واحلًـ واحلًولم 9وهؿ اًمٜمٌّّل  ،ه١مٓء اخلٛم٦ًم

ويمؾ ُمـ يم٤من يًوٙمـ ذم سمٞمو٧م  9ؿمتامًمف قمغم ٟم٤ًمء اًمٜمٌّّل اصٓمفح هق سمٞم٧م اًمٜمٌّّقة ًمٕمدم هذا آ

قر روايو٦م ذم هوذا ر اعمٜمثو، وٟم٘موؾ اًمًوٞمقـمل ذم اًمودّ ٤مُمثؾ أم أيٛمـ وومْم٦م وهمػمي 9رؾمقل اهلل

ُّ )اعمٕمٜمك قمٜمد شمٗمًػمه ًممي٦م اعم٤ٌمريم٦م:  ٍُ اب اْشا َٓ ْن ثُْرَفاَع َو يُاْذَنَر فِي
َ
ِذَن اهلُل أ

َ
 اسموـقموـ  (ِف ُبُئٍت أ

 :أّّنام ىم٤مُٓمردويف قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وسمريده 
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ْن ثُْرَفعَ )َأيَٜهذهَاهللَرشق َؿرأ
َ
ِذَن اهلُل أ

َ
َبٔقتَأيَألؾَٚ َرجؾَإفٔفَؾَٚمَ(ِف ُبُئٍت أ

َافٌَٔٝهذاَاهللَرشق َيٚألَؾَٚ َبُرَأبقَإفٔفَؾَٚمَش.إٌٕٔٚءَبٔقت»ألَؿٚ َاهلل؟َرشق َيَٚهذه

َ.أؾٚوَِٓٚمـ،ًَٕؿ»ألَؿٚ َ،وؾٚضَّٜظعَبَٔٝمْٓٚ؟

 صٓمفح ظم٤مص عمجٛمققم٦م ُمٕمّٞمٜم٦م يمام ذيمرٟم٤م.اصٓمفح أهؾ اًمٌٞم٧م اوهبذا يّمٌح 

 حدٍح الّجقلني. 5

سمٕمود  :شمث٧ٌم وضمقد اًمٜمّص قمغم ظمفوم٦م أهوؾ اًمٌٞمو٧م أيْم٤ًم ُمـ إدًّم٦م اًمتلطمدي٨م اًمث٘مٚملم 

وهق طمدي٨م صحٞمح ُمِمٝمقر ٓ ريو٥م ومٞموف، وىمود ، 7وقمغم رأؾمٝمؿ اإلُم٤مم قمكم 9رؾمقل اهلل

اًمّموح٤مسم٦م واًمّتو٤مسمٕملم  وهق طمدي٨م سمٚمغ رواشموف ُموـ، اًمٙمثػم ُمـ ُمّم٤مدر اعمًٚمٛملم اعمٕمتؼمةورد ذم 

رواه جمٛمققمو٦م يمٌوػمة ُموـ ، و9ٌّل اًم٘مٓمع سمّمدوره قمـ اًمٜمّ مم٤م يٌلّم  طمدَّ اًمتقاشمر اًمّت٤مسمٕملم شم٤مسمٕملو

 .سم٠مًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م وـمر  وأؾم٤مٟمٞمد ُمتٕمّددة قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم

 وهل: ،إًمٗم٤مظ اًمتل ورد هب٤م هذا احلدي٨م ُمتٕمّددة

ًمٗمظ يمت٤مب اهلل وقمؽميت أهؾ سمٞمتل: وم٘مد أظمرج أمحد هذا احلدي٨م هبوذا اًمٚمٗموظ ذم اعمًوٜمد و 1

 ىم٤مل: أّٟمفسمًٜمده قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري 

َزَُألَؿٚ َرشق َاهلل ـْ ََٚأ ََأَحُدمُهَ ْغِ َِ ََ ُؿَافثَّ ُُ َؾِٔ ُٝ ـْ ٕ كََؿْدََتَر َأَخرِرَـَِترُٚبَاهلل إِ ـَ َََِم َظرزَّ

َؿََٚحتَّركََير َسِ ٍْ ََي ـْ َُيََف ْٔتِكََأََٓإِنَّ تِكََأْهُؾََب َيِءَإَِػَإَْرِضََوِظْسَ ًَّ َاف ـَ ٌٌْؾَمَمُْدوٌدَِم ََح ِرَداََوَجؾَّ

ْقَضََظَذََّ َ.َاحْلَ

 وأظمرج اًمؽمُمذي هذا احلدي٨م سمٜمٗمس اًمٚمٗمظ ذم اًمًٜمـ سمًٜمده:

َمتًرُتؿَإنَمَٚؾُٔؿَتٚركَإّنَألَ»اهللَرشق َؿٚ ألَؿَٚٓظْٓيَاهللَريضَأرؿؿَبـَزيدَظـ
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َإػَافًريءَمرـَممردودَحٌرؾَاهللَـترٚبَأخررَمرـَأظيرؿَأحدمهَٚي،توِقاَبًدَفـَبف

ََتٍِرقنَـٔرػَؾرٕٚيرواَ،احلرقضََعَََّظرَيرداَحتكَيتٍرؿَٚوفـَبٔتلَأهؾَوظسيتَإرض

َش.ؾٔٓي

 ىم٤مل:أّٟمف وأظمرج اًمٜم٤ًّمئل ذم اًمًٜمـ سمًٜمده قمـ زيد سمـ أرىمؿ 

َثرؿَؾَّّرـَبردوحٚتَأمررَخرؿَؽرديرَوٕرز َافرقداعَحجَٜظـَاهللَرشق َرجعَدٚ

َأخررَمرـَأـرزَأحردمهَٚافثَِرغَؾرُٔؿَترـرَٝؿدَإّنََ،ؾٖجٌَٝدظَٔٝؿدَـّٖنَألَ»ؿٚ 

َظرذَيررداَحتركَيتٍرؿَٚفـَيؾّ٘نََؾٔٓيََتٍِقنَـٔػَؾٕٚيرواَبٔتلَأهؾَوظسيتَاهللـتٚب

َش.احلقض

 احلدي٨م؟ ومام هق ُمٕمٜمك اًمٕمؽمة ذم هذا 

ٟمٔمرة امم ُم٤م ىم٤مًمف قمٚمامء اًمّٚمٖم٦م طموقل  ُمـ أضمؾ اجلقاب قمغم هذا اًم١ًمال ذم سم٤مديء إُمر ٟمٚم٘مل

 حؽمم.ٟمؽمك اإلضم٤مسم٦م ًمٚم٘م٤مرئ اعم وُمـ صمؿّ  ،ذم يمتٌٝمؿ قمؽمةيمٚمٛم٦م 

ةُ . أصوٚمف: اًمرضمؾ وقِمؽمةُ » ي٘مقل اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي ذم يمت٤مب اًمٕملم: ضموؾِ  وقِموؽْمَ  اًمرَّ

 ش.ِدْٟمٞم٤مً  قمّٛمف وسمٜمل وًمده ووًمد وًمده ُمـ أىمرسم٤مؤه

 ُمٜمٔمقر إومري٘مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: اسمـي٘مقل و

َِغََِؾُٔؿَتٚركَإِّنَ»ألَاهللَرشقُ ََؿٚ َألؿٚ َثٚبَٝبـَزيدَحديَٞيفو ََ ََِْافثَّ َـترَٚبََألٍلَخ

َوهرذاألَإِشرحؼَبـَحمّدَؿٚ َألوؿٚ َ؛شاحلقضَظعَََّيِرداَحتكَيتٍّرؿَٚفـَؾِ٘نيَوظْسيتَاهلل

ًَفَصحٔحَحديٞ َ»َألبًورَٓٚويفَ،اخلردريَشًٔدَوَأبقََأرؿؿَبـَزيُدََٕحَقهَورؾ َترٚركٌََإِن 

ِْغَؾُٔؿ ََ َظٌٔردََأبرقَٚ وؿرَ.افٌٔرََٝأهَؾََافًسةَؾجًؾَ،شبٔتلََأهَؾََوِظْسَيتَاهللَـتَٚبََألافثَّ

ُتفَافرجؾَِظْسةََُألوؽره َٕقنَرهىفَوَؾِهُِٔتفَوُأْهَ ََافرجرؾَِظرْسةََُألإَثررَابـَ.إَْد ََأَخرصي

ًِْسةَألإَظرايبَابـَوؿٚ َ.َأؿِٚربف ٌفَمرـٌَُرفَُوِظََوذريترفَافرجرؾَوفُدََاف ِْ ًِرْسةََُألؿرٚ َ،ُصر َؾ
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ٌَُتق َؾٚضَّٜوفُدََافٌْل َِظْسُترفََأهرؾَبٔترفَإََألوؿٔؾ...3اف ؿربرقنَوهرؿََأوٓدهَوظرعي

َ.وَأوٓده

شُمف: وىمٞمؾ» وي٘مقل اًمزسمٞمدي ذم شم٤مج اًمٕمروس:  وقموكم   َأوُٓده وهوؿ إىَْمَرسُموقنَ  سَمْٞمتِوف َأْهُؾ : قِمؽْمَ

 ش.وَأوُٓده

، وضمقد طمدي٨م سيوح 9هذا اًم٘مقل، أّن احلًـ واحلًلم هؿ أوٓد رؾمقل اهلل ومم٤م ي١ميد

ضمف اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح قمـ أيب سمٙمرة، طمٞمو٨م ىمو٤مل: هق اسمٜمف، أظمر 9أّن احلًـ 9قمـ اًمٜمٌّّل 

ِكَي» َٚ َََأْخَرَجَافٌَّْ ََ ،ََؾ َدَبِِفََظَذَادَِْْْزِ ًِ ََؾَه ـَ ًَ ٔ ٌدََلابَْألَذاَتََيْقٍمَاحْلَ  ....َهَذاََش

 ويمذًمؽ ىمقل اًمرازي ذم شمٗمًػم آي٦م اعم٤ٌمهٚم٦م طمٞم٨م ىم٤مل:

ٚءه،َابْ،َوظدَأنَيدظقَاهلللَرشق َابْـ8ََٕٚٚهذهَأيَٜدافَٜظذَأنَاحلًـَواحلًغ

ٔرف،َوممرَٚيٗـردَهرذاَؿقفرفَتًرٚػَيفَشرقرةَابْؾدظَٚاحلًـَواحلًغ،َؾقجَٛأنَيُقٕرَٚ

ِّ داوُ )َألإًٕٚم يَّجِ َْ ُذرِّ ٌِ ِريَّاب َو َحْاو َو ِغيصا)َألإػَؿقفرفَ(َد َو ُشايَْيٍبنَ وَو  َُ َ(ٕاَو َز
افٌَْٝؿردََابـَٕب،َؾثٌَٝأنَّبٕٚمََٓب7َٚيَإتًَٛإػَإبراهٔؿإ7ََّٕظًٔكَومًِقمَأنَّ

َ.ًٚ،َواهللَأظِؿابْيًّكَ

ومْمو٤مئؾ قموكم سموـ  سم٤مباًمّمحٞمح ذم ُمًٚمؿ ذم  سمٞمتل: وم٘مد أظمرج ًمٗمظ يمت٤مب اهلل... وأهؾو 2

واًمٜم٤ًّمئل ذم اًمًٜمـ وأمحد ذم اعمًٜمد واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجوؿ اًمٙمٌوػم هوذا احلودي٨م ، 7ـم٤مًم٥مأيب

 ىم٤مل:أّٟمف هبذا اًمٚمٗمظ سمًٜمدهؿ قمـ يزيد سمـ طمٞم٤من 

َوظَّشزةَبـَوحهغَإَٕٔٚىَِٝا َفرفَؿرٚ َ،إفٔرفَجًِرَْٚؾِيَ،أرؿؿَبـَزيدَإػَمًِؿَبـر

َمًرفَوؽزوتَ،حديثفَوشًَّٝاهللَرشق َرأيَٝ،ـثراًََخراًََزيدَيَٚفََٔٝفَدألَحهغ
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 .84. ؾمقرة إٟمٕم٤مم، آي٦م4
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َ.اهللرشرق َمرـَشرًَّٝمرَٚزيدَيَٚحدثَْٚ،ـثراًََخراًََزيدَيَٚفََٔٝفَدَمًف،َوصِٔٝ

َمرـَأظرلَـْرَٝافذيَبًضَؤًَٕٝظٓديَوؿدمَشْلَـزتَفَدَواهللَ،أخلَابـَيَٚألؿٚ 

َرشقَؿٚمَألؿٚ َثؿ.َتٍُِقٕٔفَؾالََٓومَٚهؾٚؿٌِقَحدثتُؿَؾيَ،اهللَرشق  َؾَْٔٚيقمًََٚاهلل 

ألَؿٚ َثؿ،َوذـرَووظظَظِٔفَوأثْكَ،تًٚػَاهللَؾحّدَ،وادديَْٜمَُٜبغًٚ،َمُخََّيدظكَبيءَخىًٌَٔٚ

َٚوإٔرَٚ،ؾٖجٔرٛظّزوجّؾ،ََريبَرشق َيٖيتَأنَيقصؽَبٌؼََإَٔٚؾٕ٘يَ،افْٚسَٚأهّيَيََٚأٓ،َبًدَأم

َواشتًّرُقاَتًرٚػَاهللَبُتٚبَؾخذواَ،وافْقرَاهلدىَؾٔفَاهللَـتٚبَأوهلي،َثَِغَؾُٔؿَتٚرك

ََبف ّٞ َ،بٔترلَأهرؾَيفَاهللَأذـررـؿَ،بٔترلَوأهرؾَألؿرٚ َثؿَ.ؾٔفَورؽَٛاهللَـتٚبَظذَؾح

َ.بٔتلأهؾَيفَاهللَأذـرـؿَ،بٔتلَأهؾَيفَاهللَأذـرـؿ

 ىم٤مل:ّٟمفأوأظمرج اًمدارُمل ذم اًمًٜمـ سمًٜمده قمـ زيد سمـ أرىمؿ 

ًَٚ ؿٚمَرشق َاهلل ًََٚيقم ّٕر»َألؾحّدَاهللَوأثْكَظِٔفَثؿَؿٚ َخىٌٔ َرٌَريَإرَٚبنريَٚأهيَٚافْٚسَإ

َتٚركَؾُٔؿَافثَِغَأوهليَـترٚبَاهللَؾٔرفَاهلردىَّنَإيقصؽَانَيٖتْٔلَرشق َريبَؾٖجٌٔفَو

ََ،شبَاهللَوخذواَبفوافْقرَؾتًُّقاَبُتٚ ّٞ وأهرؾَبٔترلَ»َألظِٔفَورؽَٛؾٔفَثرؿَؿرٚ َؾح

َ.ثالثَمراتَ،شأذـرـؿَاهللَيفَأهؾَبٔتل

أّٟموف سمًٜمده قمـ زيود سموـ أرىموؿ ، 9ذم ُمٜم٤مىم٥م أهؾ رؾمقل اهلل وأظمرج احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك

َيررداَتركحَيتٍرؿرَٚفـَيإّنََوَبٔتلَأهؾَوَاهللَـتٚبَافثَِغَؾُٔؿَتٚركَإّن:ََاهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل:

 .احلقضََعََّظََ

   .خيرضم٤مه ومل اًمِمٞمخلم ذط قمغم اإلؾمٜم٤مد صحٞمح طمدي٨م هذا

يمام شم٘مودم  :واحلًـ واحلًلموقمكم ووم٤مـمٛم٦م  9سم٤مًمٜمٌّّل  ظم٤مص   أهؾ اًمٌٞم٧م هق ًمٗمظٌ  ظوًمٗم

َ.ذيمره ذم آي٦م اًمتٓمٝمػم
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إئّٛمو٦م ؾمو٤مئر قمغم  :ؿمتامل ًمٗمظ أهؾ اًمٌٞم٧ما 9ؾمقلوشمٌلّم ًمٜم٤م اًمرواي٤مت اًمقاردة قمـ اًمرّ 

ذم ظمفومو٦م  9اًمتول ٟم٤مؿموده٤م اإلُمو٤مم قموكم أيْم٤ًم، وىمد ورد ذيمرهؿ ذم اعمٜم٤مؿمدة :ٕمّمقُملماعم

 قمثامن.

ورواه احلو٤ميمؿ قموـ  قم٤ٌمس ُمرؾمفً  اسمـ ٠م قمـاعمقـمّ  ذم ُم٤مًمؽ رواه: وؾمٜمتل اهلل يمت٤مب ًمٗمظو 3

يٕمور  طم٤مًموف يموام  هريرة، وذم ؾمٜمده وٕمػ، وأّن راوي هذه اًمرواي٦م هبذا اًمٚمٗمظ جمٝمقل وٓأيب

، أّٟمف مل ُيرو ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري وُمًوٚمؿ ويٙمٗمل ذم وٕمػ هذا احلدي٨م .ًم٤ٌمينّسح سمذًمؽ إ

وهذا ضمقاٌب قمغم سمٕمض قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم اًمذيـ يٕمت٘مدون سم٠مّن صحٞمح اًمٌخ٤مري شم٤مزم شمٚمق اًم٘مرآن 

وُمًوٚمؿ، وًمٙمٜمّٜمو٤م ٟموراهؿ  صحٞمح اًمٌخو٤مريوأّن اعم٘مٌقل قمٜمدهؿ ُمـ اًمرواي٤مت وم٘مط ُم٤م ورد ذم 

ومؽمووٜم٤م أّن هوذا اًمٚمٗموظ اوطمتوك ًموق  يّمح ذًمؽ اذًا ًمودهيؿ؟ يًتِمٝمدون هبذا احلدي٨م ومٙمٞمػ

طموتامل شمٕموّدد صودور هوذا احلودي٨م ٓ 9صحٞمح، أو يٙمقن أطمد إًمٗم٤مظ اًمقاردة قمـ اًمٜمٌّوّل 

ـّ هبو٤ماًمّمحٞمح٦م هل اًمًٜم٦ّم اًمتول  9ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌّّل  ذم ُمقاوع خمتٚمٗم٦م، وم٢منّ  9قمٜمف أهوؾ سمٞمتوف  اؾموت

ريٗم٦م، ًموذًمؽ ؤمقن هلذه اًمًٜم٦ّم اًمِمهؿ احل٤مومسم٥ًٌم قمّمٛمتٝمؿ  :أهؾ اًمٌٞم٧مأّن ، و:إـمٝم٤مر

ـّ هبو٤ماًمقوع واًمتحريػ، وم٤مًمًٜم٦ّم اًمتل ّمقٌن ُمـ ُمسم٤مًم٘مرآن، وسمام أّن اًم٘مرآن  9ىمرّنؿ اًمٜمٌّّل   اؾمت

، وًمق يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمًٜم٦ّم ىمد اٟمت٘مٚم٧م ًمٜم٤م سمودون حتريػ وأووع أيْم٤ًم مل يٙمـ ومٞمٝم٤م  :أهؾ اًمٌٞم٧م

ًمٙمقّنؿ  :ٗمٝمقم أهؾ اًمٌٞم٧ماي ووع أو حتريػ ًمقضم٥م قمٚمٞمٜم٤م اشم٤ٌمقمٝم٤م ٟٓمٓم٤ٌم  ُمٗمٝمقُمٝم٤م ُمع ُم

 حمًف هل٤م.

ظمّٚمػ ذم أُّمتف، اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ وىمورن أهوؾ سمٞمتوف سموف، وأُمور  9وم٤محلدي٨م يٌلّم ًمٜم٤م أّن اًمٜمٌّّل 

اوموؽماىمٝمام ودوام ، وأيّمود قموغم قمودم اشّمٌو٤مقمٝمؿ يقضمو٥م اهلوفكقمودم  إُّم٦م أن شمتٌٕمٝمؿ ُمٕمو٤ًم ٕنّ 

يم٤من ذم اًمّموٗم٤مت، وسموام أن اًم٘مورآن ٓ شّمّم٤مل سمٞمٜمٝمام امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، مم٤م يّدل قموغم أّّنوام ُمِموؽمآ

أّيود  يِمقسمف أي ظمٓم٠م وم٤مًمٕمؽمة اًمٓم٤مهرة أيْم٤ًم ٓ يِمقهب٤م أي ظمٓم٠م، وهذا هق أصؾ اًمٕمّموٛم٦م: وىمود

 طمجر اهلٞمتٛمل سم٘مقًمف: اسمـهذا اًم٘مقل 
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ََأحٚديررَٞويف ّٞ َؾمتّٖهررَإَىررٚعَظرردمَإػَإصررٚرةَافٌٔررَٝبٖهررؾَافتًّررؽَظررذَاحلرر

َأمٕٚرًََٚـرٕٚقاَوهلرذاَ،ـرذفؽَافًزيرزَُترٚبافَأنَـريَافَٔٚمرَٜيرقمَإػَبفَفِتًّؽَمْٓؿ

َمرـَظردو َأمترلَمرـَخِرٍػََـرّؾََيفَافًٚبؼَاخلزَفذفؽَوينٓدَيٖيتَـيَإرضَٕهؾ

َ.بٔتلأهؾ

ذم ُمورات قمديودة و أهوؾ سمٞمتوليمرر هذا احلدي٨م سمٚمٗمظ  9وشمِمػم اًمرواي٤مت امم أّن اًمٜمٌّّل 

طمجر اهلٞمتٛمل اسمـ ي٘مقل ذم ذًمؽ و: :خمتٚمٗمف مم٤م يٌلّم أيّٞم٦م اًمٙمت٤مب وأيّٞم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ُمقاوع

 ذم اًمّّمقاقمؼ اعمحرىم٦م: 

ًََٚوظؼيـَٕٔػَظـَوردتَـثرةَضرؿًََٚبذفؽَافتًّؽَحلديَٞأنََّظِؿإَثؿَّ َففَومرََّصحٚبٔ

َافرقداعَبحجرَٜذفؽَؿٚ َفَّٕأَافىر َتِؽَبًضَويفَ،افنٌفَظؼَحٚديَيفَمًٌقضَٜضر 

َإٔفَأخرىَويفَ،بٖصحٚبفَجرةحلاَامتألتَوؿدَمروفَيفَبٚدديَْٜؿٚففَفإََّٔأخرىَويفَ،ٜؾبًر

ًََٚؿٚمَدَٚؿٚففَفإََّٔأخرىَويفَ،خؿَبٌديرَذفؽَؿٚ  َ.مررََّـريَافىرٚئػَمـَإكاؾفَبًدَخىٌٔ

َافُتٚبَبنٖنَمٚتياهَوؽرهَٚادقاضـَتِؽَيفَذفؽَظِٔٓؿَرـرََّإٔفَمـَمٕٚعََٓإذَتْٚيفَوٓ

َ.افىٚهرةَوافًسةَافًزيز

ذم هوذا احلودي٨م ٓ يتٜمو٤مرم ُموع  شوؾموٜمتل»قد ًمٗموظ ّن إُمٙم٤من وضمإِ ومٕمغم هذا ٟمًتٓمٞمع اًم٘مقل 

 . قمؽميت أهؾ سمٞمتلأو  أهؾ سمٞمتلطمدي٨م اًمّث٘مٚملم سمٚمٗمظ  ُمْمٛمقن

وقموغم هوذا ومو٢مذا صمٌو٧م أّن احلًوـ : :هوؿ وم٤مـمٛمو٦م وأوٓدهو٤م 9إذن، قمؽمة رؾموقل اهلل

وُمـ قمؽمشمف اًمذيـ شمؿ ذيمرهؿ سمٛموقازاة يمتو٤مب اهلل ذم هوذا  9ي٤م وًمدا رؾمقل اهلل 8واحلًلم

اىمؽماّنؿ ُمٕمف وقمدم اومؽماىمٝمؿ قمٜمف طمتك يردا احلقض وأّّنام أطمد احلٌٚمولم اعمٛمودوديـ احلدي٨م و

ُمـ اًمًامء امم إرض وأّنام أطمد اًمث٘مٚملم و... وأيْم٤ًم أّّنام ُمـ وٛمـ أصح٤مب اًمٙم٤ًمء اخلٛم٦ًم 

اًمذيـ ضم٤مء ذيمرهؿ ذم آي٦م اًمتٓمٝموػم طمٞمو٨م أذهو٥م اهلل قموٜمٝمؿ اًمورضمس وـمّٝمورهؿ شمٓمٝموػمًا، ًموذا 

 .9ٞمتٝمؿ اًمديٜمّٞم٦م وضمقب اشم٤ٌمقمٝمؿ سمٕمد رؾمقل اهللٟمًتٓمٞمع اًم٘مقل سمٛمرضمٕم
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 اخللفاء االثين عصزحدٍح  .6

، وىمود روى قمٜموف ذًموؽ ٤مً ر إُم٤مُمووقمِمو ٤مصمٜماسم٠من قمدد إئّٛم٦م ُمـ سمٕمده هق  9رؾمقل اهللأظمؼم 

ر وأهؾ اًمًٜم٦ّم، قموـ ُخًو٦م قمِموُمـ قمٚمامء أصح٤مب اًمّّمح٤مح واعم٤ًمٟمٞمد ويمت٥م احلدي٨م واعمتقن 

ـمٛمئٜم٤من احلدي٨م امم طمٞم٨م آهذا ُمتٕمّددة، شمرومع ُمـ ُمًتقى  ، سم٠مؾم٤مٟمٞمد ُمتٜمّققم٦م وأًمٗم٤مظصح٤مسمٞم٤مً 

 ، سمؾ واًم٘مٓمع سمذًمؽ.9سمّمح٦م صدوره قمـ اًمٜمٌّّل 

 وهل: ،سمتٗمّمٞمؾ أًمٗم٤مفمٝم٤مٟمذيمر ٟمخ٦ٌم ُمـ اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم هذا احلدي٨م 

 اثنا عشر خليفةالف( 

ا اًمٚمٗمظ سمّمٞمغ خمتٚمٗم٦م سمًٜمده قموـ هذ، سم٤مب اًمٜم٤ّمس شمٌع ًم٘مريش ظمرج ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح ذمأ

 ألىم٤مل طمٞم٨مضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة، 

َؿرٚ َثرؿَخٍِٔرَٜررظنرَاثْلَإػَظزيزاًََالشالمَيزا َٓألَيَق َاهللَرشق َشًّٝرَ

َ.ؿريشَمـَـِٓؿَألؾَٚ َؿٚ ؟َمَٕٚيبَؾََِٝ،أؾَّٓٓٚملَـِّٜ

َلءربنرَِرؿتَُثرؿَألؿٚ َخٍَِٜٔررظنَاثْلَإػَظزيزاًََإمرَهذاَيزا ََٓألافٌْلَؿٚ رَ

َ.ؿريشَمـَـِٓؿَألؾَٚ َؿٚ ؟َمَٕٚيبَؾََِٝ،أؾّٓفمل

َ َؾًًّتَأيبَومًلَاهللَرشق َإػَإىَِٝر َإػَمًًََْٔٚظزيزاًََافديـَهذاَيزا ََٓأليَق ف

َمرـَِٓرؿـَألؿرٚ َؿرٚ ؟َمرَٕٚيبَؾَِرٝ،َافْرٚسَصَّْٔٓٚـَِّٜؾَٚ َخٍَِٜٔظؼَاثْل

ََ.ؿريش

َأنَٕرٚؾعَؽالمرلَمرعَشرّرةَبرـَجٚبرَإػَـتٌَٝألؿٚ َوؿٚصَأيبَبـَشًدَبـَظٚمرَظـرَ

َمجًرَٜيرقمَاهللَرشق َشًّٝألَيلَؾُتَٛألؿٚ َاهللَرشق َمـَشًّتفَبقءَأخزن

َاثْرَٚظِرُٔؿَيُقنَأوَافًٚظَٜتَقمَحتكَؿٚئيًََافديـَيزا ََٓأليَق َإشِّلَرجؿَظنٜٔ

َ.ؿريشَمـَـِٓؿَخٍَِٜٔظؼ
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 ىم٤مل: سمًٜمده قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرةسمّمٞمغ خمتٚمٗم٦م  أظمرج أمحد سمـ طمٜمٌؾ هذا اًمٚمٗمظو

ٌََََْٚرُشقُ َاهللَِّرَ َٚ َََؿَٚ ََخَى ََ َرَؾٍٚتََؾ ًَ ََألبِ ـْ ًََٚطِٚهرًاََظَذََمر َََٓيَزاُ ََهَذاَإَْمُرََظِزيزًاََمًِْٔ

ؿَْ ُٓ ِي ـُ َ َِِؽَاْثَََْٚظَؼَ ّْ َٚوَأُهََحتَّكََي ََٕ َُٚد.ََؿ ًْ ْؿََمََٚب َٓ ْؿََأْؾ َِ ََٕبََِأل.ََؿَٚ ََؾ ُٝ ِْ َُ رَدََمََٚؿرَألكَؾ ًْ ََٚ ََب

ؿَْ ُٓ ِي َُؿَرْيشٍََألَؿَٚ ََ؟ـُ ـْ ْؿَِم ُٓ ِي َ.ـُ

َ َإػَظِٔرفَٕرٚواهؿَـمرَظذَْكونيََُمًًََْٔٚظزيزاًََافديـَهذاَيزا ََٓألاهللَرشق َٚ ؿر

َ.ويًَدونَيَقمقنَافْٚسَؾجًؾَألؿٚ َخٍَِٜٔظؼَاثْل

َ َؿرٚ َألؿرٚ َ،اهللَرشرق َحرديَٞظـَشّرةَبـَجٚبرَشٖفَٝألؿٚ َشًدَبـَظٚمرَـظر

ش.ؿريشَمـَخٍَِٜٔظؼَاثَْٚيُقنَحتكَؿٚئيًََافديـَيزا َٓ»ألَاهللَرشق 

ضمو٤مسمر سموـ  سمًٜمدهيام قمـيمت٤مب اعمٝمدي ذم اًمًٜمـ ذم اعمًٜمد وأيب داوود ذم أيْم٤ًم أمحد وأظمرج 

 ؾمٛمرة ىمقًمف:

ـَََُهَذاََيَزاُ َََََٓيَق ألَشًَّٝرشق َاهلل ي ََلَْاْثَََْإَِػَََظِزيًزاَافد  ًََٜخَََِِظَؼَ ٍَ ٔ.ََؿٚ ألَؾُّز

ّٜٔ َؿَِٕٝيبألَيَٚأبَٜمَٚؿٚ ؟َؿرٚ أل رؿَْ»َافّْٚسَووّجقاَثّؿَؿٚ َـَِّٜخٍٍَٜٔهخٍ ُٓ ِي ـََْـُ َِمر

َش.ُؿَرْيشٍَ

داوود أيْم٤ًم ذم اًمًٜمـ سمًٜمده قمـ إؾمقد سموـ ؾموٕمٞمد اهلٛموداين قموـ ضمو٤مسمر سموـ  وأظمرج أسمق

تتفَؿريشَؾَٚفقاألَثّؿَيُرقنَمرٚذا؟َؿٚ ألَؾِّيَرجعَاػَمْزففَأ» يكم: ؾمٛمرة أّٟمف زاد ذم هذا احلدي٨م ُم٤م

قنََُُثؿََّؿٚ ألَ ُُ ْرُجَََي  ش.اهْلَ

 رو  أّٟموفودرك قموغم اًمّموحٞمحلم سمًوٜمده قموـ ُمًوذم اعمًوتاًمٜمٞمًو٤مسمقري  وأظمرج احلو٤ميمؿ

 ىم٤مل:

ًََٜجِقشًََٚٚـَّْ ََاهللَظٌدَظْدَفِٔ َهرؾَافررمحـ،َظٌردَأبرَٚيٚألَؾَٚ َ،رجؾَؾًٖففَافَرآنيَرؤٕٚ
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َهرذاَظرـَشٖفْلَمٚألَاهللَظٌدَؾَٚ َخٍِٜٔ؟َمـَٜإمَهذهَيِّؽَـؿَاهللَرشق َشٖفتؿ

َ.إهائٔؾَبْلٌََٕٚءَظدةَظؼَاثَْٚألؾَٚ َشٖفْٚه،ألَؿٚ َؿٌِؽ،َافًرا َؿدمَٝمْذَأحد

 عشر أمريًا اثنا ب( 

ؾموٛمٕم٧م ضمو٤مسمر  ،اعمٚمؽسمًٜمده قمـ قمٌود ؾمتخف ذم سم٤مب آوأظمرج اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح 

ِكََّ» سمـ ؾمٛمرة ىم٤مل:ا َافٌَّْ ُٝ ًْ
ِّ قُ َََش َُ ََأِمًراَألَي قُنَاْثَََْٚظَؼَ ُُ َٚ ََأبِكََي ََ ََٚؾ َٓ ًْ َّ َمَلََْأْش ًٜ َّ

ِِ ـَ َ َٚ ََ ُفََألَؾ َّٕ إِ

َُؿَرْيشٍَألََؿَٚ َ ـْ ْؿَِم ُٓ ِي  .ـُ

 ىم٤مل: اًمًقائل سمًٜمده قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة أظمرج أمحد ذم اعمًٜمد هذا اًمٚمٗمظ

ََٕٓٚوأهَمـَذظَطٚهراًََافديـَهذاَيزا َٓ»َألافقداعَحجَٜيفألَيَق َاهللَرشق َشًّٝ

َثرؿؿرٚ َشَمـَؿرريشَـِٓؿَأمراَظؼَاثَْٚأمتلَمـَيّيضَحتكَمٍٚر َوَٓفٚفػَهيّيَ

َيَٚؾََِٝ،مْكَاهللَرشق َراحَِٜإػَأؿربَأيبَوـٚنَؿٚ َاهللَرشق َؿق ََظَعَََّخٍل

َش.ؿريشَمـَـِٓؿ»َأليَق َألؿٚ َ؟اهللَرشق َؿق َمـََظَعَََّخٍلَافذيَمَٚأبتٚه

، سمًٜمده قمـ ضم٤مسمر سموـ 9ذم دٓئؾ اًمٜمٌّّقة ذم سم٤مب ا٤مع أسمقاب أظم٤ٌمر اًمٜمٌّّل وأظمرج اًمٌٞمٝم٘مل 

.َؾَٚ َـَِّٜملَاشرًّٓٚ،َؾَرٚ َيُقنَاثَْٚظؼَأمراًَيَق ألََشًَّٝرشق َاهلل» ىم٤مل:أّٟمف ؾمٛمرة 

ّٕفَؿٚ ألَ  ش.ـِٓؿَمـَؿريشأيبألَإ

 ( اثنا عشر رجاًل ج

 ىمو٤مل:أّٟموف ه قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾموٛمرة سم٤مب اًمٜم٤ّمس شمٌع ًم٘مريش سمًٜمد أظمرج ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح ذم

ًََٚافْٚسَأمرَيزا ََٓأليَق َافٌْلَشًّٝ» َافٌْرلَتُِرؿَثرؿَ،رجرالًََظؼَاثَْٚوفٔٓؿَمَٚمٚؤ

 .ؿريشَمـَـِٓؿَألؾَٚ َ؟اهللَرشق َؿٚ َمٚذاَأيبَؾًٖفََٝعََّظَََخٍٔٝبَُِّٜ
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ـ قمو٤مُمر سموـ سمًوٜمده قمو ،9ا٤مع أسمقاب أظمٌو٤مر اًمٜمٌّوّل  وأظمرج اًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌّّقة ذم

 ؾمٕمد:

َ،اهللَرشق َمـَشًَّٝمَٚحدثَْٚ،شّرةَبـَجٚبرَيًْلَ،افًدويَشّرةَابـَإػَأرشؾ

َرجرالًََررظنرَاثَْٚيُقنَحتكَؿٔيَافديـَيزا َٓألَيَق َاهللَرشق َمـَشًّٝألَؾَٚ 

َ.ؿريشَمـَخٍِٜٔ

 اثنا عشر وصيًا( د

أّٟموف قمٌو٤مس  اسموـوقمـ  ضم٤مسمر أظمرج اًم٘مٜمدوزي ذم يٜم٤مسمٞمع اعمقّدة قمـ قم٤ٌمي٦م سمـ رسمٕمل رواه قمـ

َأوهلؿَظؼ،َإثَْٚبًديَأوصٔٚئلَوإنََّافقصٔغ،َشٔدَوظعَافٌْٔغَشٔدَإٔٚ»: 9اهلل رؾمقل ىم٤مل ىم٤مل:

 ش.يادٓدَوآخرهؿََعَيظََ

َإٔٚ»: 9اهلل رؾمقل ىم٤مل سمـ رسمٕمل قمـ اسمـ قم٤ٌمس أّٟمف ىم٤مل: ٦مل سمًٜمده قمـ قم٤ٌميوأظمرج اجلقيٜم

برـَأيبََظرعَيَأوهلرؿَر،رظنَثْٚاَبًديَأوصٔٚئلَوإنََّفقصٔغ،اَشٔدبـَأيبَضٚفََٛوظعَيَدرشِغاَشٔد

 ش.افَٚئؿَوآخرهؿَ،ضٚفٛ

ٛمٓملم قمـ ؾمٕمٞمد سمـوأظمرج اًم٘مٜمدوزي ذم يٜم٤مسمٞمع اعمقّدة أيْم٤ًمقمـ اجل ًّ ضمٌػم  قيٜمل ذم ومرائد اًم

 :9قمـ رؾمقل اهللقم٤ٌمس  اسمـقمـ 

ؿٔؾألَيرََٚ،ديوفَوآخرهؿَأخلَأوهلؿَظؼ،َآثَْٚبًديَاخلِؼَظذَاهللَوحجَٟأوصٔٚئلَإن

آرضََادٓرديَافرذيَيّرأل».َؿٔؾألَمـَوفدكَ؟َؿرٚ ألَشظعَي»رشق َاهللَمـَأخقكَ؟َؿٚ ألَ

،َفقَملَيٌؼَمرـَافردَٕٔٚوٕذيراًََ،َوافذيَبًثْلَبٚحلؼَبنراًَوطِيًََـيَمِئَٝجقراًََوظدًََٓؿًىًَٚ

ًكَبرـَإَٓيقمَواحدَفىق َاهللَذفؽَافٔقمَحتكَْرجَؾٔفَوفديَادٓدي،َؾْٔز َروحَاهللَظٔ

َش.مريؿَؾٔهعَخِػَوفديَوتؼ َآرضَبْقرَرهبَٚويٌِغَشِىٕٚفَادؼ َوادٌرب
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 مًايِّعشر َقاثنا (  ه

 ؾمٛمرة أّٟمف ىم٤مل: واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم سمًٜمده قمـ ضم٤مسمر سمـ اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمطأظمرج 

َشخرذهلؿَمرـهؿَيّيَََٓئًََ ؿَََظؼَأثَْٚإمَٜهلذهَيُقنألَؾَٚ ٌَلَ افَََّْظْدَأيبَمعَـْٝ

ََاهللَرشق َومهس َ؟اهللَشق رَهبَٚمهسَافتلَافَُِّٜٕيبَؾََِٝ،أشًَّٓٚملبُِّٜ

َش.ؿريشَمـَـِٓؿ»َألؾَٚ 

ذم هذا اعمقوقع، ٟمفطمظ وضمقد ُمْمو٤مُملم رئٞمًوٞم٦م شمٙمو٤مد  ةسمٕمد اًمتدىمٞمؼ ذم اًمرواي٤مت اًمقارد

 وهل:شمٙمقن ُمِمؽميم٦م ذم أيمثره٤م، طمٞم٨م ٟمًتخرضمٝم٤م وٟمٌحثٝم٤م سمِمٙمؾ إا٤مزم 

ر ظمٚمٞمٗمو٦م وقمِمواصمٜم٤م وهق  ،: ورد حتديد قمدد اخلٚمٗم٤مءهائٔؾإبًددٌََٕٚءَبْلَ ظددَاخلٍِٚء. 1

ُموـ  روقمِمو لذم خمتٚمػ ٟمّمقص هذا احلدي٨م، وهذا اًمٕمودد ٓ يٜمٓمٌوؼ آ قموغم إئّٛمو٦م اإلصمٜمو

ٓ قمغم أئّٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦ّم وٓ قمغم أئّٛمو٦م و هق ٓ يٜمٓمٌؼ هبؿ اًمِّمٞمٕم٦م، يٕمت٘مد ، اًمذيـ :اًمٌٞم٧مأهؾ

قمغم وضمقد أوصوٞم٤مء شمو٠مشمّؿ هبوؿ  ّص ٞمٚمّٞم٦م، وهبذا يت٠ميمد ًمٜم٤م وضمقد اًمٜميدّي٦م وٓ قمغم أئّٛم٦م اإلؾمامقماًمزّ 

شمٕمٌػم أهؾ اًمًوٜم٦ّم مل طم٥ًم ًمألُّم٦م، أو  مل يؽمك هذا إُمر جمٝمقًٓ  9ف، وأٟمّ 9إُّم٦م سمٕمد اًمرؾمقل

 راٍع.يؽمك اًمرقمّٞم٦م سمدون 

وُموـ صموؿ  8احلًولماحلًوـ ووًموداه وُمـ صمؿ  7اإلُم٤مم قمكموأّول ه١مٓء إوصٞم٤مء هق 

 قمنم وصّٞم٤ًم. لصمٜما، يمام ُمّر ذيمر ذًمؽ ذم ًمٗمظ 7خيتٛمٝمؿ اعمٝمدي 7شمًٕم٦م ُمـ وًمد احلًلم

2 .ـِٓؿَمـَؿريش  ي١ميمد ًمٜم٤م أّن ه١مٓء إصمٜمك قمنم يمٚمٝمؿ ُمـ ىمٌٞمٚمو٦م ىموريش اًمتول يٜمتٝمول

 اًمٞمٝم٤م. 9ٟم٥ًم اًمرؾمقل

3 .ًََٓيزا َالشالمَظزيزا  وًََٓيزا َافديـَظزيزا  ّواًموديـ  ة اإلؾموفميِموػم امم أّن قموز

 قمنم. لشمتقىمػ قمغم ه١مٓء آصمٜم

4 .ًََٓيزا َافديـَؿٚئي قمنم لوصم٤ٌمشمف يٙمقن هب١مٓء اإلصمٜم يدّل قمغم أّن ىمقام اًمّديـ. 

                                                 

 .16ص ،2ًمٚمٓمؼماين ،ج ،: اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم172ص ،2ًمٚمٓمؼماين، ج ،اعمٕمجؿ إوؾمط. 1



   

 

5 .ًَحتكَتَقمَافًٚظََٜٓيزا َافديـَؿٚئي ًٓمّديـ ر ٓؾمت٘م٤مُم٦م اوقمِم لصمٜميٌلّم أيٞم٦م ه١مٓء ا

 سمقاؾمٓمتٝمؿ طمتك ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م.

6 .َّٔٓؿيًؿَاهلرج ّن اًمرواي٤مت شمِمػم امم شمو٠مّزم إِ يِمػم امم قمفئؿ آظمر اًمزُم٤من طمٞم٨م  بًدَمو

 طمتك شمٕم٘مٌٝم٤م اًم٤ًمقم٦م. 7إُمقر سمٕمد ووم٤مة اعمٝمدي

7 .َظٚداهؿَأوهؿَمـَخذهلؿََٓيّي رهؿ اًمٜمّو٤مس أم ويدّل قمغم أّّنؿ ُمٜمّمقرون ؾمقاء ٟمّم

 وهؿ قمٜمده ُمٜمّمقرون. ظمذهلؿ، وم٠مضمرهؿ قمٜمد اهلل سم٤مٍ  

وم٘مد أظمرج اًم٘مٜمودوزي احلٜمٗمول ذم يٜمو٤مسمٞمع  ،سم٠مؾمامئٝمؿقمنم  لصمٜماخلٚمٗم٤مء آ 9ًم٘مد ذيمر اًمٜمٌّّل 

 ىم٤مل:أّٟمف اعمقّدة ًمذوي اًم٘مرسمك سمًٜمده قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري 

َيرَٚأخزنألَؿٚ َثؿ...َألؾَٚ َ،9اهللَرشق َظذَافٔٓقديَجٌرَبـَجْٚدةَبـَجْد َدخؾ

َؿرٚ .َشررظنرَآثْرَٚأوصرٔٚئل»َألؿرٚ .َهبؿَمتًؽَٕبًدكَمـَأوصٔٚئؽَظـَاهللَرشق 

َشرٔدَأوهلرؿ»ألَؾَرٚ .َيلَشرّٓؿَاهللَرشق َيٚألَوؿٚ َافتقراة،َيفَوجدٕٚهؿَهُذاألَجْد 

َجٓرؾَيٌرٕرؽَوَٓهبرؿَؾٚشتًّرؽَواحلًغ،َاحلًـَٚهابَْثؿَ،ظعَيَإئَّٜأبقَآوصٔٚء

َمـَزادكَآخرَويُقنَظِٔؽ،َاهللَيَيضَيـافًٚبدَزيـَاحلًغَبـَظعَوفدَؾ٘ذاَاجلٚهِغ،

َوصزاًََإئَِٚ:إٌٓٔٚءَـتَٛويفَافتقراةَيفَوجدٕٚألَجْد َؾَٚ َش.تؼبفَفٌـَذبَٜافدٕٔٚ

َإذا»ألَؿرٚ َشرٚمٔٓؿ؟أَومَٚاحلًغ؟َبًدَؾّـَواحلًغ،َواحلًـَظعَشؿاَؾٓذهَ،وصٌراًَ

َيَِرَٛحمّردَفابْرَهؾًٌردَافًٚبرديـ،َبرزيـَويََِٛظعَفابَْؾٚٓمٚمَاحلًغَمدةَإَوٝ

َفابْرَؾًٌردهَبٚفُٚطؿ،َيدظكَمقشكَفابَْؾًٌدهَبٚفهٚد ،َيدظكَجًٍرَفابَْؾًٌدهَبٚفٌٚؿر،

َبرٚفَْلَيردظكَظعَفابَْؾًٌدهَوافزـل،َبٚفتَلَيدظكَحمّدَفابَْؾًٌدهَبٚفروٚ،َيدظكَظع

َوافَرٚئؿَبٚدٓرديَيردظكَحمّدَفابَْؾًٌدهَبٚفًًُري،َيدظكَاحلًـَفابَْؾًٌدهَواهلٚدي،

َ،وطِريًََجقراًََمِئَٝـيَوظدًََٓؿًىًََٚآرضَأليَّخرجَؾ٘ذاَْرج،َثؿَؾٌَٔٔٛاحلجٜ،و

َيفَاهللَوصرٍٓؿَافرذيـَأوفئرؽَحمٌرتٓؿ،َظذَفَِّّٔغَضقبكَؽٌٔتف،َيفَفِهٚبريـَضقبك



   

 

جَِّلنيَ )َألوؿٚ َـتٚبف، ٍُ َُِٔن بِبىَْؾْيِب  * ُْدًى لِيْ ٌِ ََ يُْؤ ي ِ وِلَِم ِحاْزُ  )َألتًٚػَؿٚ َثؿَ،(اّلَّ
ُ
 أ

ّل إِنَّ ِحْزَ  اهللِ 
َ
ْفيُِحٔنَ اهللِ أ ٍُ ْ ًُ ال ُْ .َبًّررؾتٓؿَوؾَْرلَافذيَهللَاحلّدألَجْد َؾَٚ َ.ش( 

َ،فٌْرًََٚوذبَومرض،َافىٚئػ،َإػَؾخرجَاحلًغ،َبـَظعَوٓدةَـَٕٚٝأنَاػَظٚشَثؿ

َودؾرـَومرٚتَفرٌـ،َذبرَٜافردَٕٔٚمرـَزاديَآخرَيُقنَأن 9اهللَرشق َأخزنألَوؿٚ 

َ.بٚفىٚئػ

قمٌو٤مس  اسموـقيٜمل ذم ومرائد اًمًٛمٓملم سمًٜمده قمـ جم٤مهود قموـ يٜم٤مسمٞمع اعمقّدة أيْم٤ًم قمـ اجل وذم

 ىم٤مل:

َحرغَمْرذَصدريَيفَتِجَِٟأصٔٚءَظـَأشٖفؽَحمّدَيٚألَؾَٚ ًَٕثؾ،َففَيَٚ َهيقديَؿدم

َصدؿٝألَؿٚ ..َ.يديؽَظذَأشَِّٝظَْٓٚأجٌتْلَؾٚن َؾريَهق؟َمـَوصٔؽَظـَؾٖخزن،

َإنَّ»ألَؾَرٚ .َٕرقنَبرـَيقصرعَأوصَظّررانَبرـَمقشكٌََْٕٔٚوإنََّوص،َوففَإٌَٕٓلَمـ

َصرَِٛمرـَأئَّٜتًًَٜتتِقهَواحلًغ،َاحلًـَشٌىٚيَوبًدهَضٚفٛ،َأيبَبـَظعَوصٔل

َفٚبْؾَظعَمَٙؾ٘ذاَظع،َفٚبْؾَاحلًغَمَٙإذا»ألَؿٚ َيل؟َؾًّٓؿَحمّدَيٚألَؿٚ .َشاحلًغ

َفٚبْرؾَمقشكَمَٙؾ٘ذاَشك،مقَفٚبْؾَجًٍرَمَٙؾ٘ذاَجًٍر،َفٚبْؾَحمّدَمَٙؾ٘ذاَحمّد،

َاحلًرـ،َفٚبْؾَظعَكرموَؾ٘ذاَظع،َفٚبْؾَحمّدَمَٙؾ٘ذاَحمّد،َفٚبْؾَظعَمَٙؾ٘ذاَظع،

َمرقتَـٍَٜٔٔأخزنألَؿٚ .َشظؼَإثَْٚؾٓٗٓءَادٓدي،َحمّدَاحلجَٜفٚبْؾَاحلًـَمَٙؾ٘ذا

ًَرؿبٚفَيَترؾَواحلًرـَؿرٕرف،َظرذَربٜربوَظعَيَيَتؾ»أل9َؿٚ َواحلًغ؟َواحلًـَظع

َإفرفََٓأنَأصرٓدألَؿٚ .َشدرجتلَيفَاجلَْٜيف»ألَؿٚ َمُٚنؿ؟َؾٖيـألَؿٚ .َشبٚفذبحَواحلًغ

َإٌٓٔرٚءَـترَٛيفَوجردتَوفَدَبًدك،َآوصٔٚءَؿأّنََوأصٓدَاهلل،َرشق َؽَّٕأوَاهللَإٓ

َفرفَيَرٚ ٌَٕلَْرجَافزمٚنَآخرَـٚنَإذاَفَّٕأ7َظّرانَبـَمقشكَافَْٔٚظٓدَوؾٔيَادتَدمٜ،

َابرـَأوهلرؿألَظؼَإثَْٚبًدهَأوصٔٚؤهَؾُٔقنَبًده،ٌَٕلٌََٕٓٔٚء،إَخٚتؿَهقَوحمّد،َأمحد

َبٚفًرٔػ،َآو ألَافٌْرلَأمرَٜويَترؾَوفده،َمـَأخقيـَـَٕٚٚوافثٚفَٞوافثٚنَوختْف،َظّف

َؾٓرقَافٌربٜ،َمقوعَيفَوبٚفًىشَبٚفًٔػَبٔتفَأهؾَمـَمجٚظَٜمعَوافثٚفَٞبٚفًؿ،َوافثٚن

                                                 
 .283ص ،3وي اًم٘مرسمك، اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس واًمًٌٕمقن، ج. يٜم٤مسمٞمع اعمقّدة ًمذ1



   

 

َيذبحَـقفد َخرراجولَوذريترفَبٔترفَأهؾَودرجٚتَدرجٚتفَفرؾعََتؾافَظذَويهزَافٌْؿ

َظددَظؼَآثَْٚؾٓٗٓءَافثٚفٞ،َأوٓدَمـَمْٓؿَوصٔٚءإَوتًًَٜافْٚر،َمـَوأتٌٚظفَحمٌٔف

َبرخٔرٚ،َبـَٓويَأوهلؿَظؼَإثَْٚـٕٚقإًَؿألَؿٚ َشآشٌٚط؟َأتًرف»أل9َؿٚ .َشٌٚطإ

َإدراشرٓٚ،َبًردَذيًترفَبرفَاهللَؾرٖطٓرَظرٚد،َثؿَؽٌَٜٔإهائٔؾَبْلَظـَؽٚبَافذيَوهق

ـٌَ»أل9َؿٚ .َادِؽَؿتؾَحتكَادِؽَؿرشىَٔٚوؿٚتؾ َإهائٔرؾ،َبْرلَيفَـرٚنَمَٚأمتلَيفَـٚئ

َويرٖيتَرى،ُيرََٓحتكَئٌَٛوفديَمـَظؼَافثٚنَنَّإوَبٚفَذة،َوافَذةَبٚفًْؾَافًْؾَحذو

ـٍََأمتلَظذ َؾحْٔئرذٍََرشرّف،َإَٓافَررآنَمرـَيٌَكَوَٓاشّفَإَٓشالمالَمـَيٌَكََٓبزم

ََاهللَيٖذن َٓؿأحرٌََّدرـَضرقبكَده،وجيّدََبفَشالمالَاهللَؾٔيٓرَبٚخلروج،َففَرَوتًٚػَتٌٚركر

َش.هبداهؿَمتًؽَدـَوضقبكوخٚفٍٓؿ،َأبٌوٓؿَدـَوافقيؾَوتًٌٓؿ،

 ُمّمو٤مدرقمدد ىمٚمٞموؾ ُموـ ذم  :ٟمفطمظ وضمقد إطم٤مدي٨م اًمتل حتتقي أؾمامء إئّٛم٦مًمٙمٜمٜم٤م و

إىمّم٤مئٝم٤م ُموـ ٟم٤مطمٞمو٦م سمٕموض إؿموخ٤مص اًموذيـ  اًمّتٕمتٞمؿ قمٚمٞمٝم٤م أو، طمٞم٨م شمّؿ يمتامّن٤م واعمًٚمٛملم

ُموـ اخلٞم٤مٟمو٦م هلل متوٜمٕمٝمؿ اًمٕمداًمو٦م ومل  ؿ زظمرومٝم٤م وزيٜمتٝمو٤مقمٞمقّن یأقمٛمهمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ طم٥ّم اًمّدٟمٞم٤م و

ّٓ  وًمرؾمقًمف، ومٚمؿ يذيمروا ُمٜمٝم٤م ىمّؾ أو ُم٤م يم٤من ُيٗمنَّ سمقضمقه ُمتٕموّددة ًمٚمّتِموقيش قموغم اعمٕمو٤مين  ُم٤مإ

، طمٞمو٨م غم يمؾ طم٤مل، وم٢مّن إرادة اهلل أىموقى، وًمٙمـ وقم9رؾمقلاحل٘مٞم٘مّٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م ُمـ طمدي٨م اًم

وشمريمو٧م اًمتحوّري قموغم ذًموؽ وض ُموـ احلوّؼ، ىمتْم٧م احلٙمٛم٦م اإلهلّٞم٦م أن شُمٔمٝمر ُم٤م هوق ُمٗمورا

 ويٛمّٞمز احلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ.ًمإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مىمؾ اعمٗمّٙمر ذي اًمْمٛمػم احلّل، ًمٞمّمؾ امم احل٘م٤مئؼ سمٜمٗمًف 
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ُمـ قمٚمامء أهوؾ اًمًوٜم٦ّم وطمّٗمو٤مفمٝمؿ، سمٓمور  يمثوػمة وسم٠مًمٗمو٤مظ  طمدي٨م اًمًٗمٞمٜم٦م قمدٌد يمٌػمٌ ٟم٘مؾ 

ُمـ اًمّت٤مسمٕملم، وهذا احلودي٨م  ةوا٤مقم٦م يمثػماًمّمح٤مسم٦م ، وٟم٘مٚمف صمامٟمٞم٦م ُمـ 9خمتٚمٗم٦م قمـ رؾمقل اهلل

 .7وقمغم رأؾمٝمؿ اإلُم٤مم قمكم :يث٧ٌم وضمقد اًمٜمّص قمغم ظمفوم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

 7احلو٤مرث قموـ قموكم أيب ؿمٞم٦ٌم هذا احلدي٨م ذم اعمّمٜمػ سمًٜمده قمـ قمٌد اهلل سمـ اسمـأظمرج 
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ّٕيَمثَِْٚيفَهذهَإُّمَٜـًٍَْٜٕٔقٍحَوـتٚبَِحّىَٜيفَبْلَإهائٔؾ» ىم٤مل:أّٟمف   ش.إ

 :اًمّمح٤مسم٦م سمًٜمده قمـ طمٜمش اًمٙمٜم٤مين ىمقًمفوأظمرج أمحد ذم ومْم٤مئؾ 

،َومـَإُٔررنَمـَظرؾْلَؾَٖٕٚمـَؿدَظرؾْلَألشًَّٝأبَٚذرَيَق َوهقَآخذَبٌٚبَافًٌُٜ

مرـََمثؾَأهؾَبٔترلَؾرُٔؿَمثرؾَشرٍَْٜٕٔرقٍحََأَٓإنَّ»َيَق أل شًَّٝافٌْلَ،ذرؾَٖٕٚأبق

َش.رـٌَٕٓٚجَٚومـََتِػَظَْٓٚهِؽ

اًمٙمٌوػم هوذا احلودي٨م سمٓمور  ُمتٕموّددة،  وذم اعمٕمجوؿإوؾموط وأظمرج اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ 

 وهل:

 سمـ اعمٕمتٛمر ىم٤مل:  سمًٜمده قمـ طمٜمشو 

رؾْلَومرـَمـَظرؾْلَؾَدَظَألرأيَٝأبَٚذرَافٌٍٚريَأخذَبًوٚديتَبٚبَافًٌَُٜوهقَيَق 

مثؾَاهؾَبٔتلَؾُٔؿَـّثؾَ ألَ»ؿٚ هَشًَّٝرشق َاهللَ،ملَيًرؾْلَؾَٖٕٚأبقَذرَافٌٍٚري

َش.يفَؿقمَٕقحَمـَرـٌَٕٓٚجَٚومـََتِػَظَْٓٚهِؽَشٍَْٜٕٔقٍحَ

يفَ 7أهؾَبٔتلَؾرُٔؿَـًرٍَْٜٕٔرقٍحَ»ي٘مقل:  ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل سمًٜمده قمـ أيب ذر ىم٤مل:و 

 ش.ؿقمفَمـَدخَِٕٓٚجَٚومـََتِػَظَْٓٚهِؽ

مثرؾَأهرؾَبٔترلَمثرؾَ»: ىم٤مل رؾموقل اهلل قم٤ٌمس ىم٤مل: اسمـسمًٜمده قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم قمـ و 

 ش.شٍَْٜٕٔقٍحَمـَرـَٛؾَٕٔٓٚجَٚومـََتِػَظَْٓٚؽر 

وقموـ أيب ؾموٕمٞمد  اسمـ قم٤ٌمسوأظمرج اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد قمـ أرسمٕم٦م ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م، قمـ 

إٕيَمثؾَأهؾَبٔترلَ»ي٘مقل:  ٌّل اًمٜمّؾمٛمٕم٧م  :ىمقهلؿذر  سمـ اًمّزسمػم وقمـ أيباخلدري وقمـ قمٌد اهلل 

 ش.ؾُٔؿَـّثؾَشٍَْٜٕٔقٍحَمـَرـٌَٕٓٚجَٚومـََتِػَظَْٓٚؽر 

                                                 

 .503ص ،7، ج7سمـ أيب ؿمٞمٌف، ومْم٤مئؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥ما. ُمّمٜمػ 1
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طمجور ذم  اسموـهذا احلدي٨م سم٠مًمٗم٤مظ ُمتٕمّددة وـمور  خمتٚمٗمو٦م أؿمو٤مر اًمٞمٝمو٤م اعمحّدصمقن وأظمرج 

 طمجر: اسمـاًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م، وهذا ٟمّص ُم٤م ىم٤مًمف 

ّٕر»ويفَروايرََٜ،شلأهؾَبٔت»مثؾََ،وجٚءَمـَضر َـثرةَيَقيَبًوَٓٚبًوًَٚ يَمثرؾَأهرؾَإ

أَٓإنَمثؾَأهؾَبٔتلَؾُٔؿَمثؾَشرٍَْٜٔ»ويفَروايََٜ،شمثؾَأهؾَبٔتلَإنَّ»ويفَأخرىََشبٔتل

مـَرـٌَٓٚشرِؿَومرـَملَ»ويفَروايََٜ،شيفَؿقمفَمـَرـٌَٕٓٚجَٚومـََتِػَظَْٓٚؽر َٕقٍحَ

َش.يرـٌَٓٚؽر 

 ، وهل:ُأُمقراً  هذا احلدي٨مٟمًتٜمت٩م ُمـ 

، إذ يودّل هوذا احلودي٨م قموغم اًم٘مودرة اًمتول 7سمًٗمٞمٜم٦م ٟموقح :شمِمٌٞمف أهؾ اًمٌٞم٧م :إول

 ٤مذ اًمٌنمّي٦م ُمـ اًمّْمفًم٦م وهدايتٝم٤م امم اًمٓمريؼ اًمّّمقاب.يٛمٚمٙمقّن٤م ٟٓم٘م

 :ٜمٝمؿُموواًمٚمجقء اًمٞمٝمؿ ذم أُموقر اًموّديـ وأظموذ أصوقًمف وومروقموف  :٤ٌمقمٝمؿشمّ اّن إ: اًمث٤مين

 اًمٜمج٤مة، وهذا ُم٤م يدل قمغم قمّمٛمتٝمؿ.يقضم٥م 

٘مقط ذم اهل٤موي٦م، يمٛمـ  إًمیي١مّدي اًمتخٚمػ قمٜمٝمؿ ّن إ: اًمث٤مًم٨م ًّ يقم اًمٓمقوم٤من امم ضمٌؾ يٚمج٠م اًم

ًمٞمٕمّمٛمف ُمـ أُمر اهلل وشمٙموقن اًمٜمتٞمجو٦م هفيموف وهمرىموف ذم اعمو٤مء طمتوك وإن يمو٤من هوذا اإلٟمًو٤من 

 .:اعمتخّٚمػ ُمـ اًمذرّي٦م أو إىمرسم٤مء، وهذا ُم٤م يدّل قمغم وضمقب إـم٤مقمتٝمؿ

 ٚمٙمٗمور واإليوامن يموام طمودث ًم٘موقمفيمو٤ًم ًماًمّتخٚموػ قموٜمٝمؿ يٙموقن ُمأوشّم٤ٌمقمٝمؿ اّن إاًمراسمع: 

 .ٟمقٍح 

أومْمؾ ُموٜمٝمؿ ُٕمور ؿمخٌص ك هٜم٤مًمق يم٤من  ، طمٞم٨مقمغم سم٤مىمل اًمٜم٤ّمس :: أومْمٚمّٞمتٝمؿاخل٤مُمس

 اًمٜم٤ّمس سم٤مشم٤ٌمقمف. 9اًمرؾمقل

ٟمقا ًمٜمو٤م أقموفم ًمٞمٙمق :هؾ اًمٌٞم٧مٕ اعمرضمٕمٞم٦م اًمديٜمّٞم٦مقمغم  ٦مُمـ إدًميٕمّد هذا احلدي٨م إذن، 

 اهلدى وؾمٌؾ اًمٜمج٤مة.
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هوذا روى وىمود  :7إُم٤مُم٦م قمكم یأيْم٤ًم ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل ٟمًتدّل هب٤م قمٚمي٨م اًمٓمػم هق طمد

قموـ أٟموس سموـ ُم٤مًموؽ،  احلدي٨م أيمثر ُمـ قمنمة ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م وُم٤م ي٘م٤مرب اًمّتًٕملم ُمـ اًمّت٤مسمٕملم

ٌو٤ًم شمتٕمّٚموؼ وأًّمػ ا٤مقم٦م ُموـ يمٌو٤مر اعمحودصملم أيْمو٤ًم يمت .اعمذاه٥م وأئّٛم٦م احلدي٨موقمدد ُمـ أئّٛم٦م 

ُمتٕمددة ذم يمت٥م  صحٞمح٦م وـمر  ُمقضمقد سم٠مؾم٤مٟمٞمد هذا احلدي٨م ٟمجدو ي٨م.سمٓمر  ٟم٘مؾ هذا احلد

 .9قمـ اًمرؾمقلمم٤م ي١ميد صح٦م صدوره  دي٨ماحل

 :صدور هذا احلدي٨م یٟمذيمر أهؿ إظم٤ٌمر اًمتل شمدّل قمٚمو

دّي قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًموؽ أّٟموف أظمرج اًمؽمُمذي ذم اًمًٜمـ ذم سم٤مب طمدي٨م اًمٓمػم سمًٜمده  ًّ قمـ اًم

ََآتْلَافِٓؿ» :وم٘م٤مل ،ـمػمٌ  ٌّل اًمٜمّ قمٜمد يم٤من ىم٤مل: ّٛ  ومجو٤مء ،شافىرَهذاَمًلَيٖـؾَإفٔؽَخَِؽَبٖح

 .ُمٕمف وم٠ميمؾ قمكم  

َوأظمرج اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط سمًٜمده قمـ حيٞمك سمـ أيب يمثػم قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل:

َرء؟َظْردـؿَهرؾألَؾَرٚ َ،افٌْلَؾجٚء.َرؽٍٔغَبغَضٚئراًََافٌْلَإػَأيّـَأمَأهدت

ََائتْلَافِٓؿَألَٚ ؾَيديف،َؾرؾعَبٚفىٚئر،َؾجٚءتف ّٛ َهرذاَمرـَمًرلَيٖـرؾَإفٔرؽ،َخَِرؽَبٖح

رَ،منرٌقٌ ََاهللَرشرق َإنَّألَؾَِرَٝ،ظرعَيَؾجٚءَ،افىٚئر ّٕ َؾثٌرؼَ،إٍٓرًََٚافٌْرلَدخرؾَيوإ

ََائتْلَافِٓؿألَؾَٚ َيده،َرؾعَثؿَ،صٔئًََٚافىٚئرَمـَافٌْل ّٛ َمرـَمًرلَيٖـؾَإفٔؽَخَِؽَبٖح

َ،ـرٚنَمرـَأدخِرفألَافٌْرلَؾَرٚ َوبْٔرف،َبْٔرلَافهقتَؾٚرتٍعَ،ظعَيَؾجٚءَ،افىٚئرَهذا

َ.ؾرؽَٚحتكَاهللَرشق َمعَؾٖـؾَمرات،َثالثَربَيَٚيلاوألَافٌْلَؾَٚ .َؾدخؾ

وأظمرج اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ وأيب يٕمكم اعمقصكم ذم اعمًٜمد سمًٜمدي٤م قمـ اًمًّدي قمـ أٟموس سموـ 

ََائتْلَافِٓؿ» :وم٘م٤مل ،ـم٤مئرٌ  قمٜمده يم٤من اًمٜمٌل نّ إ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: ّٛ َمرـَمًرلَيٖـرؾَإفٔرؽَخَِؽَبٖح

 .ًمف وم٠مذن قمكم   وضم٤مء ،هومردّ  قمٛمر وضم٤مء ،هومردّ  سمٙمر أسمق ومج٤مء ،شافىرَهذا
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   اعمًتدرك سمًٜمده قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل: وأظمرج احل٤ميمؿ ذم

َََُاهللَرشق َأخدمَـْٝ ََائتْرلَافِٓرؿ»ألَؾَٚ َمنقيَيَؾرٌخََاهللَفرشق َمد َؾ ّٛ َبٖحر

َ،ٕهرٚرإَمرـَرجرالًََاجًِرفَافِٓرؿَؾَِٝألَؿٚ َشافىرَهذاَمـَمًلَيٖـؾَإفٔؽَخَِؽ

ٍََٜظذَاهللَرشق َإنََّألؾََِٝ،ظْفَاهللَريضَظعَؾجٚء َرشرق َإنََّألؾََِٝجٚءَثؿَ،حٚج

ٍََٜظذَاهلل َمرٚ»ألَاهللَرشرق َؾَٚ َؾدخؾَشاؾتح»َألاهللَرشق َؾَٚ َجٚءَثؿَ،حٚج

رَيرزظؿَإٔرسَيردنَـراتَثالثَآخرَهذهَإنَّألَ»ؾَٚ َ؟!شظعَََّحًٌؽ ّٕ ٍََٜظرذَؽأ َشحٚجر

َأنَؾٖحٌٌرَٝدظرٚءكَشرًَّٝاهللَرشرق َيرٚألَؾَِرَٝ؟شصًَْٝمَٚظذَمحِؽَمٚ»ألَؾَٚ 

ََؿدَافرجؾَإنَّ»ألََاهللَرشق َؾَٚ َ،ؿقملَمـَرجالًََيُقن ّٛ َ.شؿقمفَحي

َ.ْرجٚهَوملَافنٔخغَذطَظذَصحٔحَحديَٞهذا

ٌََٜإٔسَظـَرواهَؿدَو َظعَيَظـَافروايَٜٝصّحََثؿَ،ًًٍََٕٚثالثغَظذَزيٚدةَأصحٚبفَمـَمجٚظ

َ.ْٜٔوشٍَاخلدريَشًٔدَأيبَو

 ىم٤مل:أّٟمف وأظمرج اعمٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

َََُاهللَرشق َأخدمَـْٝ ََائتْرلَافِٓرؿألَاهللَرشرق َؾَرٚ َ،منقيًََٚؾرخًََٚمد َؾ ّٛ َبٖحر

َهرذا؟َمرـألَإٔسَٚ ؾََ،افٌٚبَود َظعَيَؾجٚء.َافٍرخَهذاَمـَمًلَيٖـؾَوإيلَإفٔؽَاخلِؼ

ٍََٜظذَافٌْلألَؾََِٝشظعَي»ألَؿٚ  َؿرٚ َثرؿَوأـرؾَاهللَرشرق َتْحكَثؿَؾٕٚكفَحٚج

ََائتْلَافِٓؿألََاهللَرشق  ّٛ َظعَيَؾجٚء.َافٍرخَهذاَمـَمًلَيٖـؾَوإػَإفٔؽَاخلِؼَبٖح

ألَؿرٚ .َظرعَيألَؿِرٝ.َهذا؟َمـَإٔسَيٚألَؾَٚ َاهللَرشق َؾًّعَصديداًََدؿًََٚافٌٚبَؾد 

ِفأدخَ.اهللَرشق َؾَٚ َؾدخؾَألََيٖتْٔلَأنَثالثًََٚاهللَشٖفَٝفَد ّٛ َوإػَإفٔفَاخلِؼَبٖح

َيرردنَذفرؽَـرؾَثالثًََٚجئَٝفَدَاهللَرشق َيَٚوإٔٚ»ألَظعَيَؾَٚ .َافٍرخَهذاَمـَمًلَيٖـؾ

َتردركَأنَأحٌٌرٝألَؿرٚ .َصرًْٝ؟َمَٚظذَمحِؽَمَٚإٔسَيٚألَاهللَرشق َؾَٚ َ،شإٔس

ََظذَافرجؾَيالمَٓألَاهللَرشق َؾَٚ َ،لؿقمَمـَرجالًََافدظقة  ٛ َ.ؿقمفَح
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قمٜمود اهلل ورؾموقًمف، وهوق  قمٔموٞمامً ٤ًم ُم٘م٤مُمو 7قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥مإلُم٤مم ًم سمّٞمٜم٧م هذه اًم٘مْمّٞم٦م أنّ 

ٟمتٝمز هذه اًمٗمرص٦م ًمٞمٕمٚمـ قموـ اىمد يم٤من  9ؾمقل، ويم٠من اًمرّ 9ؾمقلاًمٜم٤ّمس امم اهلل وامم اًمرّ  أطم٥ّم 

ؾمقل، هذا اًمِم٠من اًمذي متٜمّك اجلٛمٞمع أن يٙمقن هلؿ، يموام ف قمٜمد اهلل واًمرّ وؿم٠مٟم 7قمكماإلُم٤مم ُم٘م٤مم 

ٕسمٞمٝم٤م وأٟمس سموـ ُم٤مًموؽ سمٞمٝم٤م وطمٗمّم٦م أيْم٤ًم متٜمّتف ٦م اًمت٤مًمٞم٦م أّن قم٤مئِم٦م متٜم٧ّم ذًمؽ ٕشمٌلّم ًمٜم٤م اًمرواي

يٕموكم اعمقصوكم  ر وهق ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة، وم٘مد أظمرج أسمقإٟمّم٤ماًمٞمف ُمـ ؿمخص متٜمك ذًمؽ ٕطم٥م 

 د اهلل سمـ أٟمس قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىمقًمف:ذم ُمًٜمده سمًٜمده قمـ قمٌ

َوَةٍَخٌزبَمنقيَيَحجٌؾََاهللَفرشق َيهدأَُ ، ٍٜ َائتْرلَافِٓرؿَاهللَرشرق َؾَٚ صٌٚب

َ ّٛ َوؿٚفَٝ،يبأَاجًِفَافِٓؿَألظٚئنَٜؾَٚفَٝ.افىًٚمَهذاَمـَلمًَيٚـؾَافٔؽَخَِؽَبٖح

َ.يبأَاجًِفَافِٓؿَألحٍهٜ

َبٚفٌرٚبَحرـرَٜؾًرًّٝألَٕرسأَؿٚ َ،ظٌٚدةَبـَشًدَاجًِفَافِٓؿَإٔٚألَوؿَِٝألٕسأَؿٚ 

َظعَي ٍََٜظذَاهللَرشق َنَّإَألؾََِٝبٚفٌٚب،َؾخرجَٝؾ٘ذا َشرًَّٝثرؿَ،رفرؾٕٚهَحٚج

َؾَرٚ َ.َؾردخؾَظرعَيائرذنَفرفؾٖخزترفَؾَرٚ ألََاهللرشرق َإفیََؾجئَٝظعَيؾ٘ذاَهقَ

َ.يلاوَافِٓؿَيلاوَافِٓؿَاهللرشق 

٦ٌّم ُمفيم٤ًم ًمتٕمٞملم أيب سمٙمر  وٟمفطمظ ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري وضمقد رواي٦م شمٌلّم أنّ  قمٛمر ضمٕمؾ اعمح

٘مٞمٗم٦م، وم٘مد أظمرج سمًٜمده  ظمٚمٞمٗم٦مً  ًّ َ» :فًمقىم قمٛمرقمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم ىمْمٞم٦م اًم َٝ ر ْٕ َٖ ْٕرٝ،ََؾ َؽََأ ًُ ٌَٚيِ ُٕ َبْؾَ

ٌيََْٚإَِػََرُشقِ َاهللِ ََٚوَأَح َٕ ََٚوَخْرُ َٕ ٔ ُد ُسََ،َش ُفَافَّْٚ ًَ ُف،ََوَبَٚي ًَ ٌََٚي َِٔدِهََؾ ُرَبِ َّ َخَذَُظ
َٖ  ش.َؾ

هوق أطمو٥ّم اخلٚموؼ  7سم٠مّن اإلُمو٤مم قموكم 9سم٤مًمرهمؿ ُمـ أّن هذه اًمرواي٦م شمٜم٤مذم ىمقل اًمّرؾمقلو

، ، وأّن ىمقل وومٕمؾ قمٛمر ًمٞم٤ًم سمحّج٦ٍم، ًمٙمـ إذا أُمٙمـ أن يٙموقن احلو٥م ُمٕمٞمو٤مرًا ًمٚمخفومو٦م9اًمٞمف

 أن يٙموقنيٛمٙموـ  7ًمٕموكم 9ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمرؾمقلاًمٓمػم وم٢مّن احل٥ّم اًمذي ئمٝمر ًمٜم٤م ُمـ طمدي٨م 

 .يْم٤مً ُمفيم٤ًم ًمٚمخفوم٦م واًمقٓي٦م أ
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أراد سموذًمؽ أن يٕموّر  ًمٚمٜمّو٤مس أطمو٥ّم  9اًم٘مقل سم٠مّن هذا احلدي٨م يدّل قموغم أّن اًمرؾموقلو

 ، ومف إؿمٙم٤مل ومٞمف.9يِمتٌف قمٚمٞمٝمؿ إُمر سمٕمد ووم٤مشمف ٓ ًمٙمل ،ؿمخص ًمديف

 حدٍح املهزلْ. 9

، وهوق ُموـ 7هذا احلدي٨م ُمـ إدًّم٦م اًم٘مٓمٕمّٞم٦م قمغم إُم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًمو٥م

ريـَرهقَحديَٞمتقاترَظـَٕٔػَوظن، وُمـ إطم٤مدي٨م اعمتقاشمرةدًٓم٦م ًما قاوح٦ماًمٜمّّمقص اًم

اًمتل ضم٤مء ذيمره٤م ذم ُمّم٤مدر يمثػمة ُموـ يمتو٥م أهوؾ اًمًوٜم٦ّم ُموـ صوح٤مطمٝم٤م وؾموٜمٜمٝم٤م ،َصحٚبٔٚ

َق يم٤مًمِمٛمس ٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مره أسمدًا.وُم٤ًمٟمٞمده٤م ويمت٥م شم٤مرخيٝم٤م وشمٗم٤مؾمػمه٤م، وه

إذ أّّن٤م شمًتدقمل  ،ا اًمٙمت٤مبوُمـ أضمؾ يمثرة ُمّم٤مدر هذا احلدي٨م وقمدم إُمٙم٤من ذيمره٤م ذم هذ

 .سمذيمر أؿمٝمره٤مهٜم٤م شم٠مًمٞمػ يمت٤مب يم٤مُمؾ ومٞمٝم٤م، ٟمٙمتٗمل 

إّٓ ضم٤مء هذا احلدي٨م سم٠مًمٗم٤مظ ُمتٕمّددة، ُمٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم قمّدة ُمّم٤مدر ُمـ يمت٥م احلدي٨م سمٚمٗمظ 

اًمٌخ٤مري ذم سم٤مب همزوة شمٌقك ألسمٚمٗمظ ًمٞمس ٟمٌل  سمٕمودي( وُمًوٚمؿ ذم  فوم٘مد أظمرضم وأٟم٧م ظمٚمٞمٗمتل

سمًٜمدهؿ ًمٚمحدي٨م  وأمحد ذم سم٤مب ُمًٜمد ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص 7كم سمـ أيب ـم٤مًم٥مسم٤مب ومْم٤مئؾ قم

قمـ ؾمٕمد أّٟمف ىم٤مل:

َيفََتٍِْرلَاهللَرشرق َيرٚ»َألؾَرٚ َتٌرقكَؽزوةَيفَضٚفَٛأيبَبـَظعَاهللَرشق َخِػ

ّٕرَؽرَمقشك؟َمـَهٚرونَبّْزفَٜمْلَتُقنَأنَترىَأمَٚألؾَٚ َ؟،شوافهٌٔٚنَافًْٚء َفأ

َ.بًديٌَٕلَٓ

 ُم٤مضمو٦م ذم اسموـأظمرضموف ويمذًمؽ  7قمتؼمه ُمـ ُمٜم٤مىم٥م قمكماٌخ٤مري هذا احلدي٨م ووأظمرج اًم

 ٌوّل اًمٜمَّ ـقَمو: ىم٤ملأّٟمف  وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد قمـسمًٜمده واًمّٓمؼماين  7ـم٤مًم٥م سمـ أيب ومْم٤مئؾ قمكم

                                                 

 .292ص ،11. ؾمٌؾ اهلدی واًمرؿم٤مد ومی ؾمػمة ظمػم اًمٕم٤ٌمد، ج1

طمٜمٌوؾ، ُمًوٜمد ؾموٕمد سمووـ  ُمًوٜمد أمحود سموـ: 120، ص 7ج : صوحٞمح ُمًوٚمؿ، 1076ص  ،3. صوحٞمح اًمٌخو٤مري، ج 2
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قَنَِمْ َ :ًمَِٕمكمٍّ  ٤ملىمَ  فُ ٟمَّ أَ  ُُ َُمقَشََلَأَمََٚتْرَىََأْنََت ـْ ََهُٚروَنَِم
ِٜ ِْْزَف َّ  .؟كبِ

 :ىم٤ملأّٟمف  قم٤ٌمس اسمـاعمًٜمد وومْم٤مئؾ اًمّّمح٤مسم٦م سمًٜمده قمـ  أمحد ذم أظمرجو

َشٓألَ»اهللٌَٕلَففَؾَٚ َألؿٚ َ،شمًؽَأخرج»َألظعَففَؾَٚ ...َتٌقكَؽزوةَيفَبٚفْٚسَوخرج

َفًرَٝؽإََّٔٓإَمقشكَمـَهٚرونَبّْزفَٜمْكَتُقنَأنَترىَأمٚ»َألففَؾَٚ ...َظعَيَؾٌُك

َيفَوفٔرلََّإٔرَٝأل»اهللَرشرق َففَوؿٚ َ.ش...خٍِٔتلَوإَٔٝآَأذهَٛأنَيٌٌْلََٓفَّٕإَ،بٌْلَي

ـٍََـّؾَ َش.بًدٍيََمٗم

 ىم٤مل:أّٟمف قم٤ٌمس  اسمـوأظمرج اًمٜم٤ًّمئل ذم اخلّم٤مئص قمـ 

ألَؾَٚ َؾٌُك،ََٓألؾَٚ َشمًؽ؟َأخرج»ألَظعَؾَٚ ألَؿٚ َتٌقك،َؽزوةَيفَبٚفْٚسَخرجو

َٕرٝأَألؿٚ ثؿََ؟شلَيفًَٝبٌْؽَإَٓإََّٔمقشیبّْزفَٜهٚرونَمـََمْلَتُقنَانَترىَأمٚ»

َ.لٍتٔخِ

 قم٤ٌمس ىم٤مل: اسمـصحٞمح اإلؾمٜم٤مد قمـ قمٜمف وأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤مل 

َأخررج»ألَظرعَيَفرفَؾَرٚ ألَؿرٚ َمًرف،َبٚفْٚسَوخرجَتٌقكَؽزوةَيفَاهللَرشق َوخرج

َبّْزفرَٜمْلَتُقنَأنَترىَأمَٚألففَؾَٚ َ،ظعَيَؾٌُكََٓألافٌْلَؾَٚ ألَؿٚ َ؟شمًؽ

َؿرٚ َخٍِٔتلَوإَٔٝإَٓأذهَٛأنَيٌٌْلََٓفإٌََّٕٕلَيَبًديَفٔسَفإََّٔإَٓمقشكَمـَهٚرون

ـٍََـّؾََويلَيَإٔٝألَاهللَرشق َففَوؿٚ ألَظٌٚسَابـ ...ومٗمَْبًديَمٗم َش.ٍٜ

ومْم٤مئؾ اًمّموح٤مسم٦م واًم٘مٜمودوزي أمحد ذم  ، وم٘مد أظمرجأٟم٧م أظمل ووارصملوضم٤مء أيْم٤ًم سمٚمٗمظ 

 ذم يٜم٤مسمٞمع اعمقّدة سمًٜمده قمـ زيد سمـ أيب أورم أّٟمف ىم٤مل:

َؾَٚ َأصحٚبف،َبغ9َاهللَرشق َمٗاخٚةَٜؿّهََؾذـرَمًجده،9َاهللَرشق َظذَدخِٝ
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َؾًِرَٝرأيترؽَحرغَطٓرريَوإَىًرَٝروحرل،َذهٌرَٝفَرد»أل9َلَ ٌرفَََِّْيًْلَ،ظعَي

َؾَرٚ َ،شوافُرامرَٜافًتٌكَؾِؽَ،َعََّظَََشخطٍََمـَهذاَـٚنَؾ٘نَؽري،َؾًَِٝمَٚبٖصحٚبؽ

َمـَهٚرونَبّْزفَٜمْلَؾَٖٕٝفٍْز،َإَٓرتؽأّخََمَٚ،بٚحلّؼََبًثْلَوافذيأل9َاهللَرشق 

َ؟شاهللَرشق َيَٚمْؽَأرثَومٚ»ألَؿٚ َ،ووارثلَأخلَوإَٔٝبًدي،ٌَٕلَََّٓفإََّٔإَٓمقشك،

َاهلل،َـترٚبألَؿرٚ َ؟شؿٌِرؽَإٌٕٔرٚءَورثَومرٚ»ألَؿرٚ َ،ؿرٌعَإٌٕٔرٚءَورثَمٚألَؿٚ 

َثرؿَ،شورؾَٔرلَأخرلَوإٔرَٝتل،ابَْؾٚضَّٜمعَاجلْٜ،َيفَؿٍكََيفَمًلَوإٌَٕٔٝٔٓؿ،َوشْٜ

َجلااببِينِيَ )َأل9اهللرشررق َتررال ٌُ ٍر  ُ ُُ  ََ ٔاُاابً  َبًوررٓؿَْيررريَاهللَيفَادتحررٚبقنَ،(إِْخ

َ.ضٍَبًَإػ

وأظمرج أمحد ذم اعمًٜمد ذم ُمًٜمد أيب ؾمٕمٞمد اخلدري واخلٓمٞمو٥م اًمٌٖمودادي ذم شمو٤مريخ سمٖموداد 

َمـَهٚرونَزفٜبَّْمْلَإٔٝ: ًمٕمكم اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـاحلدي٨م سمًٜمده 

 .بًديٌَٕلَََّٓفَّٕأَآَمقشك

٤ٌّمن اسمـ ظمرجُمـ اًمّمح٤مسمٞم٤مت، وم٘مد أ ُٟم٘مؾ هذا احلدي٨م قمـ قمددٍ يمام  سمًوٜمده  صوحٞمحف ذم طم

َمرـَهرٚرونَبّْزفرَٜمْلَتُقنَأنَترىَأمٚ: ًمٕمكم ىم٤مل ،اًمٜمٌلإّن  ىم٤مًم٧م:أّّن٤م  قمـ أم ؾمٚمٛم٦م

 .بًديٌَٕلَََّٓفإََّٔؽرَمقشك

 قمٛموٞمس قمـ أؾمامء سمٜمو٧م 8ًٜمده ًمٚمحدي٨م قمـ وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م قمكموأظمرج أمحد ذم اعمًٜمد سم

   :ىم٤مل ٜملٝمَ اجلُ  ُمقؾمك قمـ

َََٜظذَََِٝدَخَ ََؾٚضّ ِٝ ٌََٜألؿٚفرَٝ؟فرِؽََـؿَألٓؾَشََأبقَرؾَٔلَهلَٚؾَٚ َ،ظذَيَبْ َوثيٕرقنَََشرت

ََمَٚألؿٚ َ،شْٜ ِٝ ًََٚأبٔؽَمـَشًّ ََأشيءََُتْلثََحدَََّألؿٚفَٝ؟صٔئ ُٝ َاهللرشقَ ََنََّأَّٔسظََُبْ

َأََألَفًعَيَؿٚ  َٝ ََِٜلمْ ََٕ ََ،مقشكَـمََِهٚرونَََبّْزف ّٓ  ش.لَيٌََََِٕيًدَِبََََٔسَفَََإٔفإ

                                                 

 .47. ؾمقرة احلجر ، آي٦م 1

 .178ص، 1ٜم٤مسمٞمع اعمقّدة، اًم٤ٌمب اًمت٤مؾمع، ج: ي1085، طمدي٨م792ص ،2. ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، ج2

 .176ص ،4: شم٤مريخ سمٖمداد،ج32، ص 3ج. ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ُمًٜمد أسمی ؾمٕمٞمد اخلدری، 3

 .15ص ،15، ج9سمـ طم٤ٌمن، يمت٤مب اًمت٤مريخ، سم٤مب إظم٤ٌمرها. صحٞمح 4

 .369، ص 6ج ، . ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ، طمدي٨م أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس5



   

 

، 7قموكماإلُمو٤مم شمٌلّم ًمٜم٤م إًمٗم٤مظ إظمرى ذم هذا احلدي٨م أّن هذه اعمٜمزًم٦م هل ُموـ ُمٜم٤مىمو٥م 

قمٜمدُم٤م أُمره ُمٕم٤موي٦م سمذًمؽ سمًو٥ٌم  7قمكماإلُم٤مم ّن ؾمٕمد سمـ أيب وىّم٤مص يٛمتٜمع قمـ ؾم٥ّم إِ طمٞم٨م 

، وي٘مقل ؾمٕمد أن ًمق يم٤مٟم٧م زم هذه اعمٜم٘م٦ٌم ًمٙم٤من أطمو٥ّم ازّم ُموـ 9قمـ اًمٜمٌّّل ؾمامقمف هذا احلدي٨م 

واًمٜمًّو٤مئل  7محر اًمٜمّٕمؿ، وم٘مد أظمرج ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح ذم سم٤مب ُمـ ومْم٤مئؾ قمكم سمـ أيب ـم٤مًمو٥م

 :ي٘مقل ؾمٕمد سمـ قم٤مُمر ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ُمًامر، سمـ ػمسمٙمذم اخلّم٤مئص سمًٜمدهيام ًمٚمحدي٨م قمـ 

َمرَٚأشرٌف،َٓألَؿرٚ َ؟ضٚفَٛيبأَابـَتًَٛانَيًّْؽَمٚألَوؿٚصَيبأَبـَفًًدَمًٚويَٜؿٚ 

ًََٚذـرت ـََّواحدةٌََيلَيُقنَفئـَاهللَرشق َؿٚهلـَثالث ََمْٓ ّٛ ََأح َ...افرًْؿَرمُحُرَمـإفی

َ!شوافًْٚءَافهٌٔٚنَمعَخٍِتْل»ألَظعَؿٚ َؽزاهٚ،َؽزوةَخٍِفَيفَحغَذـرتَمَٚفشٌَّأَوٓ

ََمقشكَمـَهٚرونَبّْزفَٜمْلَتُقنَانَترىََٓأو»ألَؿٚ  ّٓ َش.بًديٌَٕقةََٓفَّٕأإ

ُمٜموف يمٛمٜمزًمو٦م  7قموكم سموـ أيب ـم٤مًمو٥مُمو٤مم اإلأّن ُمٜمزًم٦م  9وهبذا احلدي٨م أصم٧ٌم رؾمقل اهلل

وم٘مود يم٤من وزيره وظمٚمٞمٗمتف ووصّٞمف ذم همٞم٤مسمف، وسمام أّن ه٤مرون يمو٤من ٟمٌّٞمو٤ًم إّٟمف ه٤مرون ُمـ ُمقؾمك، إذ 

ٌّّقة ُمـ  9رؾمقل اهللاؾمتثٜمل    .9ّّٕن٤م ظمتٛم٧م سمف 7قمكماإلُم٤مم اًمٜم

يموؾ هوذه اًمّموٗم٤مت هوق أّن  9ًمق يم٤من ىمّمد اًمرؾموقل فٟمإاًمِمٌٝم٦م إومم : هٜم٤مك ُمـ ي٘مقل 

يموام يمو٤من  9ٟمٌّٞمو٤ًم أيْمو٤ًم ذم طمٞمو٤مة اًمرؾموقل 7قموكم اإلُمو٤ممأن يٙمقن ًمقضم٥م ، 7قمكم إلُم٤ممًم

 9سمٕمود ممو٤مت اًمرؾموقل ٌَٕٓلَبًديؾمتثٜم٤مء ذم ويٙمقن آ 7ٟمٌّٞم٤ًم ذم طمٞم٤مة ُمقؾمك 7ه٤مرون

٤ًم هق اًمٌٕمدّي٦م اًمّزُمٜمّٞم٦م، يٕمٜمل أّن قمٚمٞمو سمٕمديد ُمـ اًمٌٕمدّي٦م ذم وم٘مط: وٟمحـ ٟم٘مقل: إن يم٤من اعم٘مّمق

، وم٢من يمو٤من قمٜموقان وم٘مط 9ذم طمٞم٤مشمف وًمٙمٜمّف يٙمقن ٟمٌٞم٤مً  9سمٕمد زُم٤من طمٞم٤مة اًمرؾمقل ٓ يٙمقن ٟمٌٞم٤مً 

قمٚمٞموف هوذا اًمٕمٜموقان سمٕمود طمٞمو٤مة  ًمٌ٘مل، 9ذم طمٞم٤مة اًمرؾمقل 7قمكم اإلُم٤مماًمٜمٌّّل ىمد صد  قمغم 

، ًمذا وم٤محلدي٨م ومٞمف 9مل يٙمـ ٟمٌّٞم٤ًم سمٕمد طمٞم٤مة رؾمقل اهلل 7كمقم اإلُم٤ممأيْم٤ًم، وسمام أّن  9اًمرؾمقل
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ّن هذا احلدي٨م ُم٘مٌقل وُمٕمتؼم قمٜمد اًمٗموري٘ملم وٓ يقضمود ومٞموف أي شمٜمو٤مىمض إذن إطمٞم٨م  .شمٜم٤مىمض

ّن إوو٤موم٦م امم اًمٌٕمدّيو٦م اًمّزُمٜمّٞمو٦م، إذ أن شمٙمقن هل اًمٌٕمدّي٦م اًمرشمٌّٞم٦م سم٤مٓيٛمٙمـ  سمٕمديوم٤مًمٌٕمدّي٦م ذم 

ذم طمو٤مل طمٞم٤مشموف ويموذًمؽ سمٕمود  9ي٠ميت ُموـ سمٕمود رؾموقل اهلل اعمٕمٜمك يّمٌح، سمِمٙمؾ قم٤مم ٓ ٟمٌّل 

 .9مم٤مشمف

ّن هوذا إطمٞم٨م  ىمد ورد ذم سمٕمض صٞمغ هذا احلدي٨م، اًمٜمٌّّقةٟمرى ًمٗمظ  ،سم٤مإلو٤موم٦م امم هذاو

وسمٕمود مم٤مشموف أيْمو٤ًم، وم٘مود  9ذم طمٞم٤مة اًمرؾمقل 7قمكم اإلُم٤مماًمٚمٗمظ يٜمٗمل اًمٜمٌّّقة سمِمٙمؾ قم٤مم قمـ 

ًَّٔٚإ» :ىمقًمفوىم٤مص  يبأٝم٤م ؾمٕمد سمـ ٞمسمإٔمد قمـ أظمرج أمحد ذم ُمًٜمده سمًٜمده قمـ قم٤مئِم٦م سمٜم٧م ؾم
ََظِِ نَّ

ِكَ  َََُٜخَرَجََمَعَافٌَّْ َّٔ
ِ ٌَََُِْداِع،ََوَظِعَياْفقََحتَّكََجَٚءََثْ َُقُ ألَلَي ْكَ»،ََي ٍُ  ِ َقافِرِػَََتَ رَٚ َشَمرَعَاخْلَ ََ َأَوَمرَٚألَ؟ََؾ

قَنَِمْ َ ُُ َُمقَشك،َلَتْرَىََأْنََت ـْ ََهُٚروَنَِم
ِٜ ِْْزَف َّ ََبِ ّٓ ةََافإ ٌُقَّ  .؟ْي

َنأَتررىَأمٚ: 2ًمٕمكمّ  ٌّل اًمٜمّ ىم٤مل وأظمرج اًمٜم٤ًمئل قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد قمـ ؾمٕمد ىم٤مل:

ََمقشكَمـَهٚرونَبّْزفَٜلمََّْتُقن ّٓ  .؟ةٌٕقََََّٓفَّٕأإ

، وًمٙمٜمّوف يمو٤من يِموؽمك ُموع 9ٟمٌّٞم٤ًم ذم طمٞم٤مة اًمرؾمقل 7قمكم اإلُم٤ممًمذا ومف يٛمٙمـ أن يٙمقن 

ّٓ  ٤م ذم سمداي٦م اًمٌح٨مذم يمؾ إُمقر اًمتل ذيمرٟم٤مه 7ه٤مرون    .اًمٜمٌّّقةإ

ذم هموزوة  7قمكم اإلُم٤ممقمغم  فوم٦م شمٜمٓمٌؼّن اًمقصّٞم٦م سم٤مخلإوذم ضمقاب ُمـ ىم٤مل  اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

ىم٤مل هذا احلودي٨م ذم  9اًمٜمٌّّل  ، ٕنّ 9ٌّل شمٌقك وم٘مط وٓ يدّل هذا احلدي٨م قمغم ظمفومتف سمٕمد اًمٜمّ

ة قمودّ  فىم٤مًموّٟموام همزوة شمٌوقك وم٘موط وإذم هذا احلدي٨م مل ي٘مؾ  9ّن اًمٜمٌّّل إهمزوة شمٌقك وم٘مط ٟم٘مقل: 

 ُمٜمٝم٤م: ،خمتٚمٗم٦مٍ  ات وذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمٍت ُمرّ 

، وم٘مود 7آظمك ٟمٗمًف ُمع قموكمٍّ سملم اعمًٚمٛملم و 9اعم١ماظم٤مة، قمٜمدُم٤م آظمك اًمٜمٌّّل  : ذم ىمْمٞم٦مأوًٓ 

 قم٤ٌمس أّٟمف ىم٤مل: اسمـقمـ هذه اًم٘مْمّٞم٦م ذم اعمٜم٤مىم٥م سمًٜمده قمـ أظمرج اخلقارزُمل 

َضٚفرَٛأيبَبـَظعَبغَاخٗيَؾِؿَوإٓهٚرَادٓٚجريـَوبغَأصحٚبفَبغ9َافٌْلَآخكَدٚ

                                                 

، 7قموكم سموـ أسموی ـم٤مًمو٥م : ظمّم٤مئص أُمػم اعم١مُمٜملم170، ص 1ج . ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ُمًٜمد ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص، 1
 .42ص
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7ًََٚظعَخرجَمْٓؿ،َأحدَوبغ َذراظرفَؾتقشردَرضإَمرـَجردوًََٓأتركَحتركَمٌورٌ

َصِحَٝؾيَؿؿ،»ألَففَؾَٚ َبرجِفَؾقـزهَوجدهَحتك9َافٌْلَؾىٌِفَافريح،َظِٔفَوشٍٝ

َبْٔؽَخأواَوملَٕهٚروإَادٓٚجريـَبغَواخَٔٝحغََعََّظَََأؽوٌَٝتراب،َأبَٚتُقنَأنَإٓ

ََمقشكَمـَهٚرونَبّْزفَٜلمََّْتُقنَأنَترىَأمَٚمْٓؿ؟َأحدٍََوبغ ّٓ رإ ّٕ َيبًردَفرٔسَفا

ٌّرَمـَأَٓ،؟ٌٕلَي ًََٜاهللَأمٚترفَأبٌورؽَومرـَ؛يرينوالَمـبرَّٕٚػَُحرَؽأح ًََٜمٔتر َ،جٚهِٔر

َش.آشالمَيفَبًِّفَوحقشٛ

ٜمده قموـ زيود سمًو دُمِمؼ احلدي٨م قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ اسمـوأظمرج اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم و

 سمـ أيب أورم ىم٤مل:ا

َأجرَٛمـَمُْؿَكمهىٍَإّنَ»َ أليَقَؾجًؾَادديَْٜمًجدَيف9َاهللَرشق َظذَدخِٝ

َذهرَٛاهللَرشرق َيٚ»ألَظعَيَؾَٚ ...ََ،شادالئَُٜبغَاهللَآخكَـيَبُْٔؿَمٗاخٍَوَأصىٍٔفَأن

َمرـَـرٚنَؾر٘نَ،ؽرريَبٖصرحٚبؽَؾًِرَٝمَٚؾًَِٝرأيتؽَحغَطٓريَوإَىعَروحل

َلرفًٍْرَإَٓرترؽأّخََمَٚبٚحلّؼََبًثْلَوافذي»ألَؾَٚ َ،شوافُرامَٜافًتٌكَؾِؽََعَّظَََشخىٜ

َ؟شمْرؽَأرثَمرَٚاهللَرشرق َيٚ»ألَؾَٚ َ،شووارثلَمقشكَمـَهٚرونَبّْزفَٜظْديَؾٖٕٝ

َوشرَْٜاهللَـترٚب»ألَؿرٚ َ؟شؿٌِرؽَإٌٕٔرٚءَأورثَٝومٚ»ألَؿٚ َشإٌٕٔٚءَأورثَٝمٚ»ألَؿٚ 

َأي9َٜاهللَرشق َتالَثؿَش.ورؾَٔلَتلابَْؾٚضَّٜمعَٜاجلَْيفَؿكيَيفَمًلَوإٌَٕٔٝٔٓؿ

َجلببِينِيَ ) ٌُ ٍر  ُ ُُ  ََ ٔاُبً  َض.بًَإػَبًوٓؿَيْيرَاهللَيفَإخالءَ(إِْخ

، يمام يمو٤من وصٝمره قمّٛمف اسمـسم٤مإلو٤موم٦م امم أّٟمف  9رؾمقل اهلل ٤مأظم 7قمكم اإلُم٤مميّمٌح وهبذا 

َ.7أظمق ُمقؾمك 7ه٤مرون

اخلقارزُمل ذم اعمٜم٤مىم٥م سمًٜمده قمـ قمٌد اهلل سمـ أيب ًموٞمغم  أظمرجوم٘مد : ذم ظمٓم٦ٌم همدير ظمؿ، صم٤مٟمٞم٤مً 

 قمـ أسمٞمف ىم٤مل:

َوأوؿٍرفَيرده،َظذَتًٚػَاهللَؾٍتح7َضٚفَٛأيبَبـَظعَإػَخٔزَيقمَافراي9َٜافٌْلَدؾع

                                                 

 .7، ص7اخلقارزُمل، ذيمر ومْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم ،. اعمٜم٤مىم٥م1
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ـٍََـّؾََمقػَفإََّٔافْٚسَؾٖظِؿَخؿَؽديرَيقم ٍََٜمٗم َ،شمْرؽَوإَٚمْلَإٔٝ»ألَففَوؿٚ َ،ومٗمْ

َهرٚرونَبّْزفَٜمْلَإٔٝ»ألَففَوؿٚ .َشافتْزيؾَظؾَؿٚتَِٝيـَافتٖويؾَظذَتَٚتؾ»ألَففَوؿٚ 

َش.مقشكَمـ

اسموـ أظمرج اخلقارزُمل ذم اعمٜم٤مىم٥م واًم٘مٜمدوزي ذم يٜم٤مسمٞمع اعمقّدة و ، وم٘مدٌّل : ذم ُمًجد اًمٜمّصم٤مًمث٤مً 

وهوق ذم ُمًوجد  2اهلل إٟمّمو٤مري سمـ قمٌد قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ احلدي٨م سمًٜمده قمـ ضم٤مسمر

 ىم٤مل: 9اًمٜمٌّّل 

ألَؿررٚ َرضررٛ،َظًرَٔٛيرردهَويفَادًرجدَيفَموررىجًقنَوٕحرـ9َاهللَرشررق َجٚءٕرٚ

ََ؟شادًجدَيفَترؿدون» َيرَٚ،تًرٚ »أل9َاهللَرشق َؾَٚ َمًْٚ،َظعَيَواجٍؾَأجٍَِْٚؿدؿِْٚ

َمقشركَمـَهٚرونَبّْزفَٜمْلَتُقنَأنَترىَٓأَيل،َحيّؾََمَٚادًجدَيفَفؽَحيّؾََفَّٕإَظع

َ.شةٌقَّافََّْإٓ

ًموذا  ،7سم٥ًٌم ُمقشمف ىمٌؾ ُمقؾموك 7مم ظمفوم٦م ُمقؾمكمل يّمؾ ا 7ه٤مرون: اًمِمٌٝم٦م اًمث٤مًمث٦م

إِّن : وٟمحوـ ٟم٘موقل 9ٌوّل سمٕمود اًمٜمّ 7قموكم اإلُمو٤مموم٢مّن هذا احلدي٨م ٓ يٛمٙمـ أن يٌلم ظمفومو٦م 

ذم همٞم٤مب اًمِمخص، وٓ ومر  ذم أن شمٙموقن سمٕمودم طمْموقره وهوق أن شمٙمقن  إصؾ ذم اخلفوم٦م

قمٚمٞمٝمام اًمّمفة واًمًفم، ذم طمٞم٤مة ُمقؾمك وٟمٌّٞمٜم٤م  8٘م٧م هل٤مرون وقمكمأو سمٕمد ُمقشمف، وم٘مد حت٘مّ  طمل  

سمٕمود  ًمٌ٘م٤مئوف طمّٞمو٤مً  7ًمقضمقد اعم٤مٟمع وهق ُمقشمف، وًمٙمـ مل شمتٕمذر ًمٕمكم 7وًمٙمٜمٝم٤م شمٕمذرت هل٤مرون

 .9اًمٜمٌّّل 

ه٤مرون ّسح سم٠مطمّ٘مّٞمتوف ذم  إنهذا اعمقوقع وىم٤مل طمقل  اًمّرازي ؿمٌٝم٦مً ـمرح : ًمراسمٕم٦ماًمِمٌٝم٦م ا

ٟمٗموس إطم٘مّٞمو٦م ذم  7ٕموكمٍّ ن يمو٤من ًم٤مشّم٤ٌمقموف، ومواُمتٜم٤مع إُّم٦م قموـ اشم٘مّٞم٦م قمٜمد دون ظمفوم٦م ُمقؾمك 

سموذًمؽ يٌولّم  7قمكم اإلُم٤مموقمدم شمٍميح  :7قمٚمٞمف أن يٗمٕمؾ يمام ومٕمؾ ه٤مرونًمقضم٥م اخلفوم٦م، 

وأّن اًمّمقاب هوق اًموذي يم٤مٟمو٧م قمٚمٞموف إُّمو٦م،  ،9سم٠مُمر اخلفوم٦م ُمـ سمٕمد اًمٜمٌّّل أطم٘مّٞمتف ًمٜم٤م قمدم 
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 وٟمّص ىمقل اًمرازي ذم اًمتٗمًػم هق:

ََإنََّثؿَّ َافْٚسَودظَٚبٚحلّؼََحوّسََادْزَصًدَبؾَ،اجلّعَهذاَمثؾَيفَافتََٜٔمًْتفَمٚهٚرون

َظرذَجيَٛفُٚنَاخلىَٖظذَحمّدَأمَٜـَٕٚٝؾِقَؽره،َمتٚبًَٜمـَوادْعًٍَٕفَمتٚبًَٜإػ

ٍََٜؽررَمرـَادْرزَظذَيهًدَوأن7َهٚرونَؾًِفَمَٚيًٍؾَأن7ََظع َوأنَوخرقٍفََتَٔر

ْرارِي)ألَيَق 
َ
ٔا أ ِطيُػا

َ
َظرذَـرٕٚقاَإمرَٜأنََّظِّْرَٚذفرؽَيًٍرؾَملَؾِريَ(ـَابثَّبُِػِٔي َو أ

َ.افهقاب

ًمًو٤من  قموغمهوذه اًمِموٌٝم٦م و وهق ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم و وًمٙمـ ذم اعم٘م٤مسمؾ يقرد اًمٜمٞم٤ًمسمقري 

 ؾ اًمًٜم٦ّم ذم شمٗمًػمه وجيٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مئًف:أه

َظٚترَٛبيَمقشكَظٚتٌفَوهلذاَؾًَُٝوخٚفَبٚحلّؼََحّسََهٚرونَإنَّألَيَقفقاَأنَوفِنًٜٔ

َْٔ  اْشَجْظَػُفِٔي َو اكُدوا َحْلُجئَُُِن إِنَّ ا)ََبرَؾٚظتذر َامتْرعَظْرفَاهللَريضَظرعَيَوهُذاَ(ىَْل

ََِّافًٌَٜٔمـَأوًَٓ َ.شٖفقاَمَٚأظىٚهؿَآ َمَٚإػَإمرَآ َيؾ

مل يٙموـ ٢مّن هوذا اخلوق  اؾمتخدم اًمت٘مٞم٦م سم٥ًٌم اخلوق ، ومو 7قمكم اإلُم٤مم أنّ وًمق اومؽموٜم٤م 

وىمد أذٟم٤م امم   اإلؾمفم واعمًٚمٛملم،ٟمام يم٤من قمغمإًمٜمٗمًف، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًمٕمرب شمِمٝمد سمِمج٤مقمتف، و

 اًمٖمدير.ذم ُمقوقع طمدي٨م  7طمتج٤مج اإلُم٤مم قمكمااجلقاب قمـ هذه اًمِمٌٝم٦م ذم 

ؾموتخف  اذم هوذا اعمقووقع سم٠مٟموّف ًموق محٚمٜمو٤م  : أورد اًم٘مرـمٌل أيْم٤ًم ؿمٌٝم٦مً ٝم٦م اخل٤مُم٦ًماًمِمٌ

طموّؼ سم٘مّٞمو٦م ُموـ  ذم همزوة شمٌقك قمغم اًمقصّٞم٦م سم٤مخلفوم٦م، ًمٙم٤من صد  ذًمؽ ذم 7ًمٕمكمٍّ  9اًمرؾمقل

اإلُم٤مُمو٦م  قمغم 7هب٤مرون 7، ويمذًمؽ إذا محؾ شمِمٌٞمف اإلُم٤مم قمكمؾمتخٚمػ ذم اًمٖمزوات إظمرى

 ذم شمٗمًػمه: وم٘مد ضم٤مءيِم٤مسمف هذا احلدي٨م،  طمٞم٨م ىمٞمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مأيْم٤ًم ًمٙم٤من صد  ذًمؽ ذم أيب سمٙمر 

َٕنََّؽررهَافٍورَِٜٔهرذهَيفَظِٔرًََٚصٚركَؾَدَزظّٓؿَظذَآشتخالفَأرادَفإََّٔثٌَٝوإذا

                                                 

 .90. ؾمقرة ـمف، آ ي٦م1
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َبرـَوحمّردَمُترقمَأمَابرـألَمرْٓؿَ،أصرحٚبفَمرـَرجالًََؽزاةَـّؾََيفَاشتخِػٌَلافْ

َبّْزفرَٜمْرلَوظّررَبُررَأبرق»ألَؿٚ َإٔف7َظْفَرويَو...َأصحٚبفَمـَوؽرمهَٚمًِّٜ

ََوردَظعَيَوخزَابتداءًََوردَاخلزَوهذاَمقشكَمـَهٚرون َيُرقنَأنَؾقجرَٛشرٌٛظِری

َ.أظِؿَواهللَٚلمٚمٜبَمْفَیأوفَبُرأبق

 وم٘مود ذيمورهقمؽما  قمٚموامء أهوؾ اًمًوٜم٦ّم، ٤مّن هوذا احلودي٨م هموػم صوحٞمح سموإِ ٟم٘موقل  وٟمحوـ

اسموـ اجلوقزي ذم وأظمرضمف طم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ُمـ اجل٤مُمع اًمًٞمقـمل ذم اع اجلقاُمع ذم ىمًؿ إ

١ميمود ووٕمػ هوذا احلودي٨م ٟمِموػم اًمٞمٝمو٤م شم طٟم٘م٤مك ، وهٜم٤مهمػم صحٞمٍح اًمقاهٞم٤مت وهق طمدي٨م 

 :  وهل

 قمٚمویطمو٤مز  7قموكم اإلُمو٤ممإذ إِّن  7يمٕمكمٍّ  9ٜمٌّّل اًمُمـ : مل شمٙمـ ُمٜمزًم٦م أيب سمٙمر وقمٛمر أوًٓ 

 ١ماظم٤مة.ذم ىمْمٞم٦م اعم 9اًمٜمٌّّل ُأظمّقة 

٤مء قمٛمف أو ُموـ يًوتٓمٞمع أن يرصموف اسمٜمأو  9أسمق سمٙمر وقمٛمر ُمـ حُلٛم٦م رؾمقل اهلل ـ: مل يٙمصم٤مٟمٞم٤مً 

 .9ًم٘مراسمتف ُمٜمف 7قمكم اإلُم٤مميمام يم٤من 

د صودر وموٞمٝمام هوذا يٙموقن ىموطمّتوی  ٕيب سمٙمر وقمٛمر ؾموقي٤مً  ٌّل خف  اًمٜمّتؾماصم٤مًمث٤ًم : مل يث٧ٌم 

 احلدي٨م ؾمقي٤ًم.

 آٍْ املٌدّ . 11

ْجراً إِّلَّ ) هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م:
َ
ِّ أ ًْ َغيَْي ََيُُل ْش

َ
َة ِف اىُْلاْر كُْو ّل أ َٔدَّ ٍَ ْ ُمـ أي٤مت اًمتل شمودّل  ( ال

، وشمقضمود :، وشمٕمتؼم ُمـ اًمٜمّّمقص اًمتل شمٌولم ُمٙم٤مٟمو٦م أهوؾ اًمٌٞمو٧م:أهؾ اًمٌٞم٧مإُم٤مُم٦م قمغم 

ُموـ ىمرسموك  ظم٤مّصو٦مٍ  آي٦م اعموقّدة شمودّل قموغم ا٤مقمو٦مٍ  اعمّم٤مدر اعمختٚمٗم٦م شمٌلم ًمٜم٤م أنّ  رواي٤مت يمثػمه ذم

 ٓ اٞمٕمٝمؿ. 9اهللرؾمقل

                                                 

 .401ص ،1. شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل، ج1

 .199ص، 1: اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م، ج141ص ،10طم٤مدي٨م، ج. ضم٤مُمع ا2ٕ
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ًم٘موود ذيموورت اًمروايوو٤مت أّن اًم٘مرسمووك اعم٘مّمووقديـ ذم هووذه أيوو٦م اًمٙمريٛموو٦م هووؿ أهووؾ سمٞموو٧م 

أي٦م اعم٤ٌمريمو٦م، ، ومٛمقّدهتؿ واضم٦ٌم سمٛم٘مت٣م هذه :، قمكم ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًلم9اًمرؾمقل

واًمروايو٦م  :٤ميو٤ماسمٜمؿ قمكم ووم٤مـمٛمو٦م ووم٘مد ذيمر اًمزخمنمي ذم اًمٙمِم٤م  واًمٜمًٗمل ذم شمٗمًػمه أّّن 

 قمٚمٞمٜمو٤م وضمٌو٧م اًموذيـ هو١مٓء ىمراسمتوؽ ُموـ، اهلل رؾموقل يو٤م :ىمٞمؾ ٟمزًم٧م ٤معمّ  أّن٤م يوورُ  يم٤مٔيت:

َش.وابْٚمهَٚوؾٚضَّٜظعَي» :ىم٤مل ُمقّدهتؿ؟

 هوذه ٟمزًمو٧م عمو٤م ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم شمٗمًػمه ىمو٤مل:وٟم٘مؾ اًمٜمٞم٤ًمسمقري ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ أيْم٤ًم قمـ 

َوؾٚضّرَٜظعَي»: وم٘م٤مل ًم٘مراسمتؽ؟ ُمقدهتؿ قمٚمٞمٜم٤م وضم٧ٌم اًمذيـ ه١مٓء ُمـ اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا أي٦م

 ش.وابْٚمهٚ

وأظمرج اًم٘مٜمدوزي ذم يٜم٤مسمٞمع اعمقّدة وأمحد سمـ قمٌد اهلل اًمّٓمؼمي ذم ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌوك واًمّٓموؼماين 

ًْ ) ٟمزًمو٧م عمو٤م قم٤ٌمس ىمو٤مل: اسمـأيْم٤ًم سمًٜمده قمـ ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ  ََيُُل ْشا
َ
كُاْو ّل أ

ْجراً إِّلَّ 
َ
ِّ أ َة ِف اىُْلْر َغيَْي َٔدَّ ٍَ ْ  قمٚمٞمٜمو٤م وضمٌو٧م اًموذيـ ه١مٓء ىمراسمتؽ ُمـ اهلل ي٤مرؾمقل: ىم٤مًمقا ،( ال

 .شوابْٚمهَٚوؾٚضَّٜظعَي»: ىم٤مل ُمقدهتؿ؟

قمغم  اٍت أيّمد صمفث ُمرّ  9ٜم٤م أّن اًمرؾمقل٤مسمٞمع اعمقّدة رواي٦م أظمرى شمٌلّم ًموذيمر اًم٘مٜمدوزي ذم يٜم

 عم٤مقم٤ٌمس ىم٤مل:  اسمـ، وىمد أظمرج هذه اًمرواي٦م سمًٜمده قمـ :٤مي٤ماسمٜمأّن اًم٘مرسمك هؿ قمكم ووم٤مـمٛم٦م و

ْجراً إِّلَّ ) ٟمزًم٧م
َ
ِّ أ ًْ َغيَْي ََيُُل ْش

َ
َة ِف اىُْلْر كُْو ّل أ َٔدَّ ٍَ ْ  اًموذيـ ىمراسمتوؽ ُموـ اهلل رؾموقل ي٤م: ىمٚمٜم٤م ( ال

 .اٍت ُمرّ  صمفث ،شٚمهٚابْوَوؾٚضَّٜظعَي»: 9ىم٤مل ُمقدهتؿ؟ قمٚمٞمٜم٤م اهلل ومرض

، اًم٘مرسموك اعم٘مّموقدون ذم هوذه أيو٦مهوؿ  ؿي١مّيود أّّنو هبو٤م :ٟمٗمس أهؾ اًمٌٞم٧مواؾمتِمٝم٤مد 

 يًتِموٝمد هبو٤م شمو٤مرةً  7ُم٤مم زيوـ اًمٕم٤مسموديـاإليًتِمٝمد هب٤م شم٤مرًة و 7ُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م٤مإلوم

                                                 
 .253ص ،3: شمٗمًػم اًمٜمًٗمل، ج404ص ،5. اًمٙمِم٤م  ًمٚمزخمنمي، ج1

 . 74ص ،6. شمٗمًػم اًمٜمٞم٤ًمسمقري، ج2

 ،: اعمٕمجؿ اًمٙمٌوػم25ص: ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك، 120ص ،2ًمٚم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل، اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس واخلٛمًقن، ج ،. يٜم٤مسمٞمع اعمقّدة3
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أظمرج أًموقد ذم اًمّتٗمًوػم ىمد ًمف، و أيْم٤ًم يذيمره٤م ذم ظمٓم٦ٌمٍ  7أظمرى واإلُم٤مم احلًـ اعمجتٌك

طمجر ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م واًم٘مٜمدوزي ذم يٜم٤مسمٞمع اعمقّدة وأسمق ٟمٕموٞمؿ إصوٌٝم٤مين ذم شمو٤مريخ  اسمـو

َحرؿَآ َؾْٔرٚ» ىمو٤مل: 7قموكم اإلُم٤ممهبذه أي٦م سمًٜمده قمـ زادان قمـ  7قمكم اؾمتِمٝم٤مدأصٌٝم٤من 

ٌََٜظًؼ ََمقدتَْٚمـَحيٍيََٓٚٓآي ّٓ ْشا) ألؿرأَثؿَشمٗمـَـؾإ
َ
ْجاراً إِّلَّ كُاْو ّل أ

َ
ِّ أ ًْ َغيَْيا َة ِف ََيُُل َٔدَّ ا ٍَ ْ  ال

 .(اىُْلْر 
 وأو٤م  أًمقد ذم هذا احلدي٨م ؿمٕمر اًمٙمٛمٞم٧م ىم٤مئًف:

 :ىمقًمف ذم اًمٙمٛمٞم٧م أؿم٤مر هذا وإمم

ًََٜحررؿَآ َيفَفُررؿَوجرردٕٚ َآيرر

َ

َومًررررٌبََتَرررلَيَمْرررَٚهلرررٚتٖوَّ

َ يمثوػم واًمّثٕمٚمٌول  اسموـسم٤مٔي٦م ومٝمق احلدي٨م اًمذي أظمرضمف  7اإلُم٤مم زيـ اًمٕم٤مسمديـ اؾمتِمٝم٤مدو

 ىم٤مل:أّٟمف واًمّٓمؼمي ذم اًمتٗمًػم سمًٜمده قمـ أيب اًمديٚمؿ 

ألَؾَرٚ َافنرٚم،َأهرؾَمرـَرجٌؾََوؿٚمَدمنؼ،َدرجَظذَؾٖؿٔؿَأشراًََاحلًغَبـَبًعََّجلءَدٚ

َأؿررأت»ألَاحلًرغَبرـَظرعَؾَرٚ َافٍتْرٜ،َؿررنَوؿىعَواشتٖصُِؿَؿتُِؿَاّفذيَهللَاحلّد

َمرٚ»ألَؿرٚ .َحؿَ آَأؿرأَوملَافَرآن،َؿرأتألَؿٚ َ؟شحؿَ آَؿرأت»ألَؿٚ .ًَٕؿألَؿٚ َ؟شافَرآن

شْ ّل  كُو)َؿرأت
َ
ًْ ََ أ ِّ  يُُل ْجرًا َغيَْي

َ
ةَ  إِّلَّ  أ َٔدَّ ٍَ ْ ُّٕؿألََؿٚ َش(اىُْلْرَ   ىِف  ال ألَؿرٚ َٕٕرتؿَهرؿ؟َوإ

َ.ؿًٕ

اعمٕمجوؿ إوؾموط  اًمٓمؼماين ذم ُم٤م أظمرضمف ومٝمقذم هذه أي٦م  7اإلُم٤مم احلًـ وأُّم٤م اؾمتِمٝم٤مد

 ىم٤مل: ذم ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك قمـ اًمدوٓيباًمٓمؼمي ًمٓمٗمٞمؾ وسمًٜمده قمـ أيب ا

َافْرٚسَٚأهّيرألَؿٚ َثؿ...ظِٔف،َوأثْكَاهللَؾحّدَظعَؿتؾَحغَافْٚسَظعََّبـَاحلًـَخىٛ

َافرقص،َابرـَوإَٔٚافٌْل،َابـَوإَٔٚ،ظعََّبـَاحلًـَؾَٖٕٚيًرؾْلَملَومـَظرؾْلَؾَدَظرؾْلَمـ

َوإٔرَٚادْرر،َراجرافًَابـَوإَٔٚب٘ذٕف،َاهللَإػَافداظلَابـَوإَٔٚافْذير،َابـَوإَٔٚافٌنر،َابـَوإٔٚ
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َافرذيَافٌٔرَٝأهرؾَمرـَوإَٔٚظْدٕٚ،َمـَويهًدَإفَْٔٚيْز َجزيؾَـٚنَافذيَافٌَٔٝأهؾَمـ

ََّٓافرجسَظْٓؿَاهللَأذهٛ َمرقدهتؿَاهللَاؾرسضَافرذيَافٌَٔٝأهؾَمـَوإَٔٚ،تىٓراًََرهؿوض

شْ ّل  وكُ ...)ألَفٌْٔفَوتًٚػَتٌٚركَؾَٚ َمًِؿٍََـّؾََظذ
َ
ًْ ََ أ ِّ  يُُل ْجارًا َغيَْيا

َ
ةَ  إِّلَّ  أ َٔدَّ ا ٍَ ْ  ىِف  ال

ًَِة َُزِْد َُلُ فِيٓب ُحْصِبً  اىُْلْرَ   َْ َحْلََتِْف َحَص ٌَ َش.ؾٚؿسافَاحلًَْٜمقدتَْٚأهؾَافٌَٔٝ(َو 

 اسموـ، وٌػ ووٕمٞم ُمدٟمّٞم٦مً سمٙمقّن٤م واًم٘مقل  ،هذه أي٦م ُمٙمّٞم٦مإِّن وىمد ىم٤مل سمٕمض قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم 

رح واًمتول شمّمو اًمرواي٤مُت هذا اًم٘مقل  ، وًمٙمـ يردّ ٦مُمٙمٞمّ  ٤مّّن يمثػم ُمـ اٚم٦م ه١مٓء اًمٕمٚمامء اًم٘م٤مئٚملم سم٠م

 قمديودةٌ  وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمورى شمقضمود ذم اًم٘مورآن آيو٤مٌت ، :سم٠مّن اًم٘مرسمك هؿ قمكم  ووم٤مـمٛم٦م واسمٜم٤مي٤م

و ىم٤مل هذه أي٦م ذيمر اًمقاطمدي ذم أؾم٤ٌمب ٟمزول وم٘مد ُمـ اٚمتٝم٤م هذه أي٦م،  ُمٙمّٞم٦مٍ  ذم ؾمقرٍ  ُمدٟمّٞم٦مٌ 

ٟمزًمو٧م  ذيمر اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه أّٟمف يقضمد ذم ؾمقرة اًمِمقرى أرسمع آي٤مٍت و .ٟمزًم٧م ذم اعمديٜم٦مإّّن٤م 

 ذم اعمديٜم٦م ُمٜمٝم٤م هذه أي٦م، وهذا ٟمّص يمفم اًم٘مرـمٌل ذم اًمتٗمًػم:

ٌََٜافنقرىَشقرة ألَوؿترٚدةَظٌرٚسَابرـَ قوؿَ،وجٚبرَوظىٚءَوظُرمَٜاحلًـَؿق َيفَمُٔ

شْ كُْو ّل َ)ألَبٚدديَْٜإٔزفَٝمَْٓٚآيٚتَأربعَإٓ
َ
ًْ ََ أ ْجراً إِّلَّ  يُُل

َ
ِّ أ َة ِف اىُْلاْر َغيَْي َٔدَّ ٍَ ْ َ(.. ال

َ.آخرهَٚإػ

سمٕمده٤م ُمـ ؾمقرة  شمٌلّم ًمٜم٤م ٟمزول هذه أي٦م ذم اعمديٜم٦م ُمع صمفث آي٤مٍت  أظمرج أًمقد رواي٦مً و

اسموـ سمًوٜمده قموـ  اًمِمقرى قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، ويمذًمؽ أظمرج اًمٓمؼماين ُمثٚمف ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم

 قم٤ٌمس ىم٤مل:

َٕرٖيتألَبْٔٓرَٚؾرٔيَإٕهرٚرَؿٚفرَٝالشرالمَواشتحُؿَادديَْٜؿدمَحغَاهللَرشق َنَّإَِ

َؾْزفَٝؾَٔٓٚحتُؿَأمقافَْٚؾٓذهَأمقرَتًركَإنألَففَوَٕق َوافًالمَافهالةَظِٔفَاهللَرشق 
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ْجراً إِّلَّ َ)
َ
ِّ أ ًْ َغيَْي ََيُُل ْش

َ
َة ِف اىُْلْر كُْو ّل أ َٔدَّ ٍَ ْ َؿرابتلَونتقدَّ»َألوؿٚ َظِٔٓؿ،َؾَرأهَٚ( ال

َبرذفؽَأرادَ ًِفَيفَاؾساهَفقءٌََهذاَإنَّألَادْٚؾَقنَؾَٚ َ،مًِّغَؾخرجقاَ،شبًديَمـ

َ  ىََت اْفا َحُلٔلُأنَ  ََ ْ أ)َؾْزفَٝبًدهَمـَؿرابتفَظـ َؾتالهرَٚإفرٔٓؿَؾٖرشرؾَ(َناِذببً  اهللِ  ََ

َٔ )َألتًٚػَاهللَؾٖٕز َوٕدمقاَؾٌُقاَظِٔٓؿ ُْ َْ  ِٔةَ اِلَّ  َحْلَبُو  ىاّلَّ  َو َؾٖرشرؾَ(ِغَبابِدهِ  َخا

ََ اّلَّ  َويَْصَجِةيُب )ألَوؿٚ َؾٌؼهؿَإفٔٓؿ ٔاْ آ ي ُِ ٌَ).َ

شمٌلّم ًمٜم٤م أّن هذه  7أظمرى قمـ اإلُم٤مم احلًـ اعمجتٌك وذيمر أًمقد أيْم٤ًم ذم شمٗمًػمه رواي٦مً 

َاحلًرـَإػَوًٕرَٛوؿٔرؾ» ذم اعمديٜمو٦م، واًمروايو٦م يم٤مًمتو٤مزم: ذم ُمّٙم٦م وُمّرةً  أي٦م ٟمزًم٧م ُمرشملم، ُمّرةً 

 ش.بٚدديَْٜومرةَبَُّٜمرةَمرتغَٕزفَٝفَّٕٕألَأيوًَٚ

وًمٙمـ جيٞم٥م اًمٌٖمقي ذم شمٗمًػمه قموغم  قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم سم٠مّن هذه أي٦م ُمٜمًقظم٦مٌ سمٕمض يٕمت٘مد 

 ذًمؽ وي٘مقل:

ٌََٜأيَٜهذهألَؿقمَوؿٚ  ََُّٕزفَٝيوإََّٕمًْقخ َٕهرٚرإوآواهَادديْرَٜإػَهرٚجرَؾِي...َٜبّ

ََوٕكوه ّٛ َؿرؾ»ألَیتًرٚفَاهللَؾٖٕز َ...:إٌٕٔٚءَمـَب٘خقإفَيِحَفَأنَؾوّجَظزََّاهللَأح

ألَوبَقفرفَأيرٜ،َهبذهَمًْقخَٜؾٓلَ،شاهللَظذَإَٓأجريَإنَفُؿَؾٓقَأجرَمـَشٖفتُؿَمٚ

َجَِكِِّفنيَ ) ٍُ ْ ََ ال ٌِ َُب 
َ
ْجٍر َو ٌب أ

َ
َْ أ ٌِ  ِّ ًْ َغيَْي ََيُُل ْش

َ
َهذاَوإػ.َٔيٚتاَمـَوؽرهَٚ،(كُْو ٌب أ

َمرقدةَٕنَمرريض؛َؽررَؿرق َوهرذاَ.افٍورؾَبرـَواحلًغَمزاحؿ،َبـَافوحٚكَذهٛ

َمرـَافهٚفحَوافًّؾَبٚفىٚظٜ،َاهللَإػَوافتَربَأؿٚربف،َومقدةَظْفَإذىَوـػَافٌْل

َمرـَرءًٍََٕر َإػَادهرَجيقزَؾالَأيٜ،َمًْكَيفَافًِػَأؿٚويؾَوهذهَافديـ،َؾرائض

َ.إصٔٚءَهذه
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 ذم شمٗمًػمه ُمٕمؽمو٤ًم قمغم اًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ ىم٤مئًف: ٞمػ اًمّثٕمٚمٌل وي١ميده اًم٘مرـمٌلويْم

َمرـَحُْٔرَٚمرَٕٚنََّمرريض،َوَٓؿرقيَؽرَؿقٌ ََوهذاَ...مًْقخَٜأيَٜهذهألَؿقمَوؿٚ 

ًٚ،َمْٓرَٚواحردَيُقنَأنَجيقزََٓأيَٜهذهَيفَافتٖويؾَأهؾَأؿٚويؾ َحرًَٚؿٌَوـٍركَمًْرقخ

َ.مًْقٌخََبٔتفَوأهؾٌَٕٔفَةومقدََّبىٚظتفَتًٚػَاهللَاػَافتَربَنَّأَََزظؿَمـَبَق 

 ألتًرٚػَؿقففَبٖنََّافَق َوأمٚ» وي٘مقل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم أوقاء اًمٌٞم٤من قمـ ٟمًخ هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م:

َة ِف اىُْلْر إِّلَّ ) َٔدَّ ٍَ ْ ب ْو كُ ) ألتًٚػَؿقففَمًْقٌخَ ( ال ِْلُُلً ٌَ
َ
ْجرٍ  ٌَِ َشم

َ
َٔ  أ ُٓ  .شؤًػَؾٓق (ىَُلً َف

وأُم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم ٟمقع آؾمتثٜم٤مء اعمذيمقر ذم هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م وم٘مد ذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء ُموـ أهوؾ 

وآظموريـ امم أّن آؾموتثٜم٤مء ذم هوذه أيو٦م هوق اؾموتثٜم٤مء  لواًمثٕمو٤مًمٌ واًمٌٖموقي اًمًٜم٦ّم يم٤مًمّٓمؼمي

، وذهو٥م سمتولىمرا واشموقدّ  أن أؾمو٠مًمٙمؿ وًمٙمٜمٜمول ىموطُّ  أضموراً  أؾم٠مًمٙمؿ ٓ: يّمٌح اًم٘مقل أيُمٜم٘مٓمع، 

ّٓ  أضموراً  أؾم٠مًمٙمؿ ٓ: يّمٌح اًم٘مقل أيامم أّٟمف اؾمتثٜم٤مء ُمّتّمؾ،  سمٕمْمٝمؿ أظمر يم٤مسمـ طمجر  هوذا،إ

امم أّٟمف ُمـ اعمٛمٙمـ محؾ هذا  واًمزخمنمي ، وذه٥م آظمرون يم٤مًمٜمًٗملىمراسمتل أهؾ واشمقدّ  أن وهق

إِّن إصوؾ  آؾمتثٜم٤مء قمغم آؾمتثٜم٤مئلم اعمٜم٘مٓمع واعمّتّمؾ. وٟمحـ ٟم٘مقل قمغم يمؾ طم٤مل ُمـ إطموقال

ّٓ  هق محؾ آؾمتثٜم٤مء قمغم اعمّتّمؾ ذم قمدم اإلُمٙم٤من ومٞمحٛمؾ آٟموذاك قموغم اعمٜم٘مٓموع، ّٕن آؾموتثٜم٤مء إ

ّٓ  يّمّح ٓ واعمًتثٜمك ُمٜمف وإن يم٤من ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم، وهٜم٤م فم٤مهر أي٦م يٌلّم ًمٜم٤م  ًمقضمقد قمفىم٦م سملم اعمًتثٜمكإ
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 ًمٙمقن اعمقّدة ُمـ إضمر. أّن آؾمتثٜم٤مء ومٞمٝم٤م ُمّتّمؾ، أو قمغم إىمؾ يمقٟمف أفمٝمر ُمـ اعمٜم٘مٓمع،

ُمتٜم٤مع ـمٚم٥م إضمر ُموـ ىمٌوؾ اُم٤م سمّٞمٜمف اًمرازي ذم شمٗمًػمه قمـ  ٝمقومدًمٞمؾ ُمـ ىم٤مل سم٤معمٜم٘مٓمع أُم٤م و

 ُمـ اهلل، ىم٤مئًف: 9اًمرؾمقل

   :وضمقه قمٚمٞمف ويدل جيقز ٓ اًمقطمل شمٌٚمٞمغ قمغم إضمر ـمٚم٥م

 ذم روموذيم إضمورة، ـمٚمو٥م سمٜمٗمول ّسطمقا ؿأّّن  :إٟمٌٞم٤مء أيمثر قمـ طمٙمك شمٕم٤ممم فٟمّ إإول: 

ب) 7ٟمقح ىمّم٦م ٌَ ًْ  َو ََيُُل ْش
َ
ِّ  أ َْ  َغيَْي ْجرٍ  ٌِ

َ
ْجرِىَ  إِنْ  أ

َ
 هوقد ىمّمو٦م ذم ويمذا (نيػبلَ اىْ  َر ِّ  َ إِّلَّ  أ

 سمو٠من ومٙمو٤من :إٟمٌٞمو٤مء ؾمو٤مئر ُموـ أومْموؾ ورؾموقًمٜم٤م ،:وؿموٕمٞم٥م ًمقط ىمّم٦م وذم وص٤مًمح،

 .أومم واًمرؾم٤مًم٦م ٌّقةاًمٜم قمغم إضمر يٓمٚم٥مٓ

ب كُْو ): وم٘م٤مل أي٤مت ؾم٤مئر ذم إضمر ـمٚم٥م سمٜمٗمل سح ٟمفإ: اًمث٤مين ِْلُُلً ٌَ
َ
ْجرٍ  ٌَّ َشم

َ
َٔ  أ ا ُٓ  َف

 ًْ َجَِكِِّفنيَ  ): وىم٤مل (ىَُل ٍُ ْ ََ ال ٌِ َُب 
َ
ْجٍر َو ٌب أ

َ
َْ أ ٌِ  ِّ ًْ َغيَْي ََيُُل ْش

َ
 .(كُْو ٌب أ

ب بَيّؼْ ): شمٕم٤ممم ىم٤مل ،قمٚمٞمف واضم٤ٌمً  يم٤من اًمتٌٚمٞمغ ذًمؽ ٕن وذًمؽ قمٚمٞمف يدل اًمٕم٘مؾ: اًمث٤مًم٨م ُِزَل  ٌَ
ُ
 أ

َِّم  ٌَِ إَِِلَْم  ًْ  َوإِن رَّ ب َتْفَػْو  ىَّ ٍَ ُّ  بَيَّْؾَت  َف  سم٠مىموؾ يٚمٞموؼ ٓ اًمقاضم٥م أداء قمغم إضمر وـمٚم٥م (رَِشبَِلَ

 .اًمٕمٚمامء أقمٚمؿ قمـ ومْمفً  اًمٜم٤مس

ٌَاَ) :احلٙمٛمو٦م صٗم٦م ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد احلٙمٛم٦م ُمـ أومْمؾ ةٌقّ اًمٜمّ نّ إ: اًمراسمع اةَ  يُاْؤَت  َو ٍَ ِْه
ْ
 اْل

وِتَ  َفَلدْ 
ُ
َُ ٌَ  كُْو ) :اًمدٟمٞم٤م صٗم٦م ذم وىم٤مل (َنثِْيًا َخْْيًا أ  اًمٕم٘موؾ ذم حيًوـ ومٙمٞموػ (َكيِيٌو  ُيبادلُّ  جب

 .إؿمٞم٤مء سم٠مظمس   إؿمٞم٤مء أذ  ُم٘م٤مسمٚم٦م

 ومثٌو٧م اًمٜمٌوقة، سمّموح٦م اًم٘مٓموع يٜم٤مذم وذًمؽ اًمتٝمٛم٦م، يقضم٥م يم٤من إضمر ـمٚم٥مإّن : اخل٤مُمس

 هوذه وفمو٤مهر ٤مًم٦م،واًمرؾم اًمتٌٚمٞمغ قمغم أًمٌت٦م أضمراً  يٓمٚم٥م أن اًمٜمٌل ُمـ جيقز ٓ فأٟمّ  اًمقضمقه هبذه
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 .اًم٘مرسمك ذم اعمقدة وهق واًمرؾم٤مًم٦م، اًمتٌٚمٞمغ قمغم أضمراً  ـمٚم٥م فأٟمّ  ي٘متيض أي٦م

ل ووًمٙمـ ُمع يمؾ هذا ٟمفطمظ أّن اًمّرازي يًتٜمت٩م ذم ّن٤مي٦م اعمٓم٤م  سم٠مّن فم٤مهر هذه أي٦م ي٘متْم

   ة ذم اًم٘مرسمك .ـمٚم٥م أضمرًا قمغم اًمّتٌٚمٞمغ واًمرؾم٤مًم٦م، وهذا إضمر هق اعمقدّ  9أّن اًمرؾمقل

ضمٕمؾ أضمور رؾمو٤مًمتف  9أّن اًمرؾمقل امم اًمرواي٤مت اًمقاردة ومٞمٝم٤مهذه أي٦م ُمـ اٟمْمامم تدّل ٟمً

ن هوق ؾمتٜمت٩م أّن فم٤مهر اًم٘مرآاأيْم٤ًم ىمد اًمّرازي ٓطمٔمٜم٤م ذم اًمٗم٘مرة اًم٤ًمسم٘م٦م أّن و اعمقّدة ذم اًم٘مرسمك، 

مم ضمٕموؾ ذم شمٗمًوػمهؿ هلوذه أيو٦م ااًمًوٜم٦ّم ذه٥م قمدد آظمر ُمـ قمٚمامء أهؾ، وضمٕمؾ اعمقّدة أضمراً 

تثٜم٤مء ذم هوذه أيو٦م، سمٛمقضمو٥م ُمو٤م ؾموإّن آطمجر ذم اًمّّمقاقمؼ اعمحرىمو٦م  اسمـىم٤مل و ،اعمقّدة أضمراً 

قموغم ذًموؽ، وهوذا  جيقز شمًٛمٞم٦م اعمقّدة أضمرًا سمٜمو٤مءً  ؾمتثٜم٤مء ُمّتّمؾ، ًمذا،ات سمف اًمرواي٤مت، هق ضم٤مء

َظِرُٔؿَيأجررَجًرؾَاهللَإنََّشرتفَيفَادالَبخزَمتهؾَفإََّٔدظقىَويهح» طمجر: اسمـٟمّص ُم٤م ىم٤مًمف 

 .ش ٚزَأجراًََذفؽَؾتًَّٜٔوحْٔئذٍََؽداًََظْٓؿَشٚئُِؿَوإّنََافَربكَيفَادقدة

و ّتّموؾ  اعمقموغمؾموتثٜم٤مء آحُيٛمكم  و ضم٤مئزٌ  هق أُمرٌ إضمر  وقمغم هذا، ومٜمحـ ٟمًتٜمت٩م أّن ـمٚم٥م

 وهل:سم٠ُمُمقٍر ٟمًتدل 

 : ضمقاز يمقن اعمقّدة أضمرًا ٕؾم٤ٌمب هل: أوًٓ 

 .فم٤مهر اًم٘مرآن ضمٕمؾ اعمقدة أضمراً و 

 ٚمامء قمغم فمٝمقر ضمٕمؾ اعمقدة أضمرًا.شمٍميح اًمٕمو 

ٌّو٦م هلل وًمرؾموقًمف وٕهوؾ سمٞمتوف و  وضمقد آيو٤مت ذم اًم٘مورآن اًمٙموريؿ شمودّل قموغم وضموقب اعمح

َُ )يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ،وًمٚمٛم١مُمٜملم وإُمر هب٤م ًُ الارََّْح ا ُٓ َ ابِْلبِت َشاَيْةَػُو ل ٔا الصَّ يُا ٍِ ٔا َو َغ ُِا ٌَ ََ آ ي ِ إِنَّ اّلَّ
ا ًُ اهللُ كُ )ىمقًمف شمٕم٤ممم: و (ُودًّ ـَابثَّبُِػِٔي ُحْبِاْبُل ًْ َُتِبُّأَن اهلَل  ِْاُج روايو٤مت د وضموق و، (...ْو إِْن ُن
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 ي٘مقل: طمٞم٨م قمٚمامء اًمتٗمًػم ُمٜمٝمؿ اًمّرازي ذم شمٗمًػمه أىمقاليمذًمؽ و،  ذًمؽذمقمديدة 

ًْ )ألَتًرٚػَؿرٚ َواجرَٛأمرَادًِّغَبغَادقدةَحهق  ُٓ ٌِِابُت َبْػُظا ْؤ ٍُ ْ ُِأَن َو ال ٌِ ْؤ ٍُ ْ ال
ْوِِل 
َ
َيفَوإخٌرٚرَوأيرٚتَبًوًََٚبًوٓؿَيندَـٚفٌْٔٚنَادٗمْقنألَوؿٚ َ(بُء َبْػٍض أ

ًََٚادًرِّغَمجٓقرَبغَادقدةَحهق َـٚنَوإذاَـثرةَافٌٚبَهذا َحرؼَيفَؾحهرقهلَٚواجٌر

ألَؿرٚ ،3َؾٚضّرَٜحيرَٛـٚنَافٌْلَأنََّصّؽَََٓ...أوػَوأـٚبرهؿَادًِّغَأذف

ّٜٚيٗذهيَمَٚيٗذيْلَمْلَبوًَٜؾٚضٌَٝاهللَرشرق َظرـَادتقاترَبٚفَْؾَوثََـرٚنَإٔرف

ٔهُ )َفَقفرفَمثِفَإمَٜـؾَظذَوجَٛذفؽَثٌَٝوإذاَ،واحلًغَواحلًـَظًََِٔٚحيٛ َو اثَّبُِػا
َجُدونَ  ْٓ ًْ َت يَْيْحَذرِ )ألَتًٚػَوفَقففَ(ىََػيَُّل

َْ  فٔنبىِ ُي  يَاّلَّ  ـَ ِ  َخ ْررِه
َ
 كُاْو )َألوفَقفرفَ(أ

ًْ  إِن ًُ  ٔىنبػِ بثَّ ـَ  هللا َُتِبُّٔنَ  ُنُِج ًْ  اَكنَ  َلدْ ىَ )َألشٌحٕٚفَوفَقففَ(اهلل ُحْبِْبُل  َرُشٔلِ  ىِف  ىَُل
ةٌ  اهلل َٔ ْش
ُ
َِةٌ  أ َأنََّظرذَيرد َذفرؽَؾُؾَأ ،َؽرَحؼَيفَيقجدَملَافتًئؿَوهذا...َ(َحَص

َ ّٛ ََحمّدٍََآ َح ٌٛ َ.واج

 وُم٤م ذيمره أًمقد ذم شمٗمًػمه روح اعمٕم٤مين إذ ي٘مقل:

َمـَافزمَافٍٚضّٔغَافًِقيغَةؾّقدََّ،أصديََادقدةَضَِٛـٚنَأؿقىََرابٜافَجَٜٓـَٕٚٝوـِي

َ(اىلر )َبًّقمَافَق َظذَافًٌٚشٔغَٜحمٌَّ َتتٍرٚوتَؿردَبٚخلهرقصَافَرق َظذَوهل،

َوافَٔرٚمَوآحسامَافتًئؿَادقدةَتِؽَوآثٚرَ،وآظتٌٚراتَاجلٓٚتَتٍٚوتَبٚظتٌٚرَأيوًَٚ

َافًرِقكَافرؾضَمـَظدواَحتكَبذفؽَافْٚسَمـَـثرَنهتٚوَوؿدَؿٔٚم،َأتؿََّاحلَق َبٖداء

َألافنٚؾًلَؿق َأؿق َوإٔٚ.َادًٚفؽَهٚتٔؽَيف
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ًََٚٚي َمْركَمرـَبٚدحهرَٛؿػَراـٌ

َ

َوافْررٚهضَخٍٔٓررَٚبًررٚــَواهتررػَ

َ َمْركَیإفرَاحلجَٟٔؾٚضَإذاَشحراًَ

َ

ًََٚ َافٍررٚئضَافٍررراتَٕيررؿَـرريَؾٔورر

َ َحمّرردَآ َحررَٛرؾوررًََٚـررٚنَإن

َ

َلرؾورررراَلرّإٔرررَافرررثَالنَؾِٔنرررٓدَ

َ حم٦ٌم اهلل يمام أظمرج اًمؽّمُمذي ذم ؾموٜمٜمف ُمقازاة حمٌتف وحم٦ٌم أهؾ سمٞمتف ذم  9وىمد ضمٕمؾ اًمرؾمقل

ٌّر»: اهلل رؾمقل ىم٤مل ذم سم٤مب ُمٜم٤مىم٥م أهؾ اًمٌٞم٧م سمًٜمده قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: َدرَٚاهللَقاأح

ََقنوأحًٌََّّٕف،َمـَيٌذوـؿ ّٛ  ش.لبحٌََّبٔتلَأهؾَقاوأحٌََّاهلل،َبح

قموـ  ؿذم شمٗمًوػمه يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامءواًمزخمنمي  رواههق ُم٤م  ٦9م آل حمّٛمدوظمػم ىمقل ذم حمٌّ 

 ىم٤مل:أّٟمف  9رؾمقل اهلل

ََظذَمٚتَمـ ّٛ ََظذَمٚتَومـَأَٓصٓٔدًا،َمٚتَحمّدَآ َح ّٛ َمٌٍرقراًََمٚتَحمّدَآ َح

ََظذَمٚتَومـَأَٓفف، ّٛ ًٚ،َمٚتَحمّدَآ َح ََظذَمٚتَومـَأَٓتٚئٌ ّٛ َمرٚتَحمّردَآ َحر

ًَٚ ََظذَمٚتَومـَأَٓن،الييَمًتُّؾَمٗمْ ّٛ َثرؿَبٚجلْرٜ،َادرقتَمِرؽَهبّؼََحمّدَآ َح

َبٔرَٝإػَافًروسَزّفَتََُـيَٜاجلََّْإػَزّفَيََُحمّدَآ َحَٛظذَمٚتَومـَأَٓوُٕر،َمُْر

ََظذَمٚتَومـَأَٓزوجٓٚ، ّٛ َمرٚتَومرـَأَٜٓ،اجلّْرَإػَبٚبرٚنَؿزهَيفَففَؾتحَحمّدَآ َح

ََظذ ّٛ ََظرذَمٚتَومـَأَٓافرمحٜ،َئُٜمالَمزارَؿزهَاهللَجًؾَحمّدَآ َح ّٛ َحمّردَآ َحر

َبغَمُتقٌبََافَٔٚمَٜيقمَجٚءَحمّدَآ َبٌضَظذَمٚتَومـَأَٓواجليظٜ،َافًَْٜظذَمٚت

َمرٚتَومرـَأَٓـرٚؾرًا،َمٚتَحمّدَآ َبٌضَظذَمٚتَومـَأَٓاهلل،َرمحَٜمـَآيسألَظْٔٔف

َ.اجلَْٜرائحَٜينؿَملَحمّدَآ َبٌضَظذ

 هل: ،ٕؾم٤ٌمب ُمـ اهلل 9ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمرؾمقل : ضمقاز ـمٚم٥م إضمرصم٤مٟمٞم٤مً 

ٔيو٦م ا اًمتول شمٌودأ هبو٤م ىموؾسمًو٥ٌم يمٚمٛمو٦م  شمٕمو٤ممم سمو٠مُمر ُموـ اهلل ّن ـمٚم٥م إضمر هذا يم٤منإو 

 اًمٙمريٛم٦م.
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٘مقًموف يموضمقد آي٤مت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شمٌلّم ًمٜم٤م أّن ـمٚم٥م إضمر هق أُمر ُمٜمٓم٘مول وُم٘مٌوقل، و 

 َّلُو اهللَ  إِنَّ ) يودة ذم اًم٘مورآن ُمٜمٝمو٤م:شمٕم٤ممم ذم وضمقب اًمِمٙمر ُمـ اًمٕم٤ٌمد ًمف ؾمٌح٤مٟمف ذم ُمقاىموع قمد
َ  ـَْظوٍ  ََّ  اَلَّبِس  ََ َثَ  َوىَِل ْْ

َ
 .(يَْشُهُرونَ  َّل  اَلَّبِس  أ

يم٤من يٓمٚم٥م ُمـ أُّمتف اًمّدقم٤مء ًمف سم٤معم٘مو٤مم اعمحٛموقد أّٟمف شمِمػم امم  9اًمٜمٌلوضمقد رواي٤مت قمـ و 

ضمو٦م، وأّن عموـ دقمو٤م ًموف أقمغم ُمٜمٝم٤م در قمٜمد اهلل وهق اًمقؾمٞمٚم٦م واًمٗمْمٞمٚم٦م وهل درضم٦م ذم اجلٜم٦ّم ًمٞمس

َنَّإ» اًمورازي ذم شمٗمًوػمه ىمو٤مئًف:ذم أظمرة، وىمود أؿمو٤مر امم ذًموؽ  9ؾمتح٘م٤م  ؿمٗم٤مقمتفاسمذًمؽ 

ِّٓؿ»َألؿقففَوهقَافهالةَيفَافتنٓدَخٚمتَٜافدظٚءَهذاَجًؾَوفذفؽَظئؿَمْهَٛفم َافدظٚء ََاف َصرؾ 

 ش.حمّدَوآ َحمّداًََوارحؿَحمّدَآ َوظذَحمّدَظذ

ُمّتّمؾ ؾمق  يٙمقن اًم٘مّمد ُمـ أي٦م هوق: ذم طم٤مًم٦م يمقن آؾمتثٜم٤مء  أّٟمف ٌٕمضاًموًمٙمـ يٕمت٘مد 

ّٓ  ٓ أؾم٠مًمٙمؿ قمٚمٞمف أضمراً  ّٓ  يٙمقن:أن حتٗمٔمقا ُمقديت ٕضمؾ ىمراسمتل ُمٜمٙمؿ، أو وهق  هذا إضمرإ إ

، وأرادوا وين ذم ىمراسمتل اًمتل سمٞمٜمل وسمٞمٜمٙمؿ ومتٙمٗمقا قمٜمّل أذايمؿ ومتٜمٕمقين ُمـ أذى اًمٜمّو٤مسأن شمقدّ 

يٕمتوؼم يموؾ  9ُمٕمٜمك ذًمؽ أّن اًمرؾموقلؾمق  يٙمقن و، ٛمٕمٜمك اًم٘مراسم٦مسمذًمؽ أظمذ يمٚمٛم٦م اًم٘مرسمك سم

 ٕؾم٤ٌمب، هل:ه ويٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ إضمر واعمقّدة، وهذا اًم٘مقل همػم ُم٘مٌقل ىمريش أىمرسم٤مء

ه ُمثوؾ ريملم وإن يمو٤مٟمقا أىمرسمو٤مءوسمو٤مًمؼماءة ُموـ اعمِمو يم٤من ُم٠مُمقرًا ُمـ اهلل 9ّن اًمرؾمقلإو 

ْْ ّل)، ٟمٔمرًا ًممي٦م اعم٤ٌمريم٦م: 9أسمقهل٥م، وهق قمّؿ اًمٜمٌّّل  ِْٔ  ا ِ َو اِْلَ َُِٔن بِبَّللَّ ٌِ ٌبً يُْؤ ْٔ ُِد َك
ََ وَن   ٔادُّ ِخِر يُ

 ًْ ُٓ ْو َغِشَْيَت
َ
ًْ أ ُٓ ٔاَج ْو إِْخ

َ
ًْ أ ُْ بِْبَء

َ
ْو أ
َ
ًْ أ ُْ ٔا آببَء ْٔ اكُُ َ َ َو َرُشَُٔلُ َو ل َْ َحبدَّ اَّللَّ ، ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕمو٤ممم (ٌَ

َْ  ابن إِنَّ  َر ِّ  َفَلبَل ) :7قمـ ٟمٌٞمف ٟمقح ِل  ٌِ ْْ
َ
َقُّ  َوْغَد َ  َوإِنَّ  أ

ْ
َُْت  اْل

َ
ًُ  َوأ ْحَل

َ
ٍِنيَ  أ َبنِ

ْ
 ُُٔحُ  يَب َكبَل  ،اْل

 ُّ َْ  ىَيَْس  إَُِّ يَِم  ٌِ ْْ
َ
ريملم، ووسمولم اعمِمو 9ٟم٘مٓم٤مع يمؾ صٚم٦م سملم اًمرؾمقلا، وُمـ هٜم٤م ٟمفطمظ (...أ

 .وٓ جم٤مل ًمٓمٚم٥م إضمر ُمٜمٝمؿ طمٞمٜمئذ
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، وىموريش مل يٙمقٟموقا ّن ـمٚم٥م إضمر يٙمقن ُمـ اًمِمخص اًمذي يٙمقن إُمر ًمديف ُم٘مٌوقلإو 

؟ وقموغم أي رء يٕمٓمقٟموف 9، وم٠مي أضمر يٓمٚمو٥م ُموٜمٝمؿ اًمرؾموقلُم١ميديـ ًمٚمرؾم٤مًم٦مآٟمذاك يمٚمٝمؿ 

ُمو٤م ىم٤مًموف اًمٕمّفُمو٦م  اًم٘موقل ذم ذًموؽ هوقوظمػمًمذا يّمٌح هذا اًم٘مقل همػم ُم٘مٌوقل قم٘مٚمّٞمو٤ًم،  أضمرًا؟

 طمٞم٨م ىم٤مل: ،اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم شمٗمًػمه

َمَٚيًٚد َمَٚافًٚمؾَؾًٔىلَإجرَلمًىَيّتُِفَظّؾَبفَؿقبؾَإذاَيتؿََّيإََّٕإجرَمًْكَنَّإ

َبدظقترفَـٚؾريـَففَمُذبغَـٕٚقاَوهؿَؿريشَمـَإجرَؾًٗا َ،ٕحقهَوَمٚ َمـَامتُِف

َيٖخرذواَملَبدظقتفَوافٍُرَتُذيٌفَتَديرَظذَؿّٕن9ََبفَإيينؿَتَديرَظذَيهحَـٚنَيإَّٕ

ًََٚمْف َيفَافثالثرَٜإصرق َحردأَوافٌْرقةَرَبفَاليينَتَديرَوظذَبٕٚجر،َيَٚبِقهَحتكَصٔئ

ََافديـ َدًْركَحتَؼََٓوبٚجلَِّٜ.ويًٖ َفِرشٚفَٜأجراًََادقدةَجتًؾَحتكَبٌضَيتهقرَٓر

َيًرٖفقاَحتركَإيينؿَتَديرَظذَافٌٌضَدًْكَحتَؼَوَٓوفغٗادًَـٍرَتَديرَظذَإجر

َمْٓؿَجرإَشٗا َؾ٘نََّمَْىًًََٚآشتثْٚءَأخذَتَديرَظذَحتكَواردَالصُٚ َوهذاَ.ادقدة

َاجلِّرَٜظـَهقَإّٕيََإَٓىٚعَظذَوآشتدراكَإيينؿَتَديرَظذَيتهقرَيإََّٕحٚ َأيَظذ

َ.ؿٔقدهَٚبجّٔع

مل يٓمٚم٥م اعمقّدة عمٓمٚمؼ اًم٘مرسمك، وإّٟمام ظمّّمص هب٤م جمٛمققم٦م ُمٕمّٞمٜم٦م، وىمد أذٟمو٤م  9ّن اًمرؾمقلإ

 مم ذًمؽ ذم سمداي٦م هذا اًمٌح٨م.ا

ًمٙمريؿ وإٟمٌٞم٤مء ُمـ ىمٌٚموف قمٚمٞموف وقمٚموٞمٝمؿ أومْموؾ وأُم٤م ذم ُم٘م٤مي٦ًم ـمٚم٥م إضمر سملم رؾمقًمٜم٤م ا

 اًمّمفة واًمًفم، ٟم٘مقل:

 ّن قمدم ـمٚم٥م إضمر ُم٘م٤مسمؾ اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ ىمٌؾ إٟمٌٞم٤مء يم٤من جلٕمؾ أُمر اًمّتٌٚمٞمغ ظم٤مًمّمو٤ًم هللإو 

وًمتًٝمٞمؾ أُمر اًمٜم٤ّمس ذم ىمٌقل اًمرؾم٤مًم٦م، وىمد ضم٤مء هذا اعمْمٛمقن ذم اًم٘مرآن ذم اٞمع إٟمٌٞم٤مء وُموـ 

اب ْو كُا) ذم ىمقًموف شمٕمو٤ممم: 9اٚمتٝمؿ رؾموقًمٜم٤م اًمٙموريؿ ْشا ٌَ
َ
ًْ ََ أ ِّ  يُُل َْ  َغيَْيا ْجارٍ  ٌِا

َ
اب أ ٌَ َُاب َو

َ
ََ  أ  ٌِا

َجَِكِِّفنيَ  ٍُ ْ واًمتول يٜموت٩م ُمٜمٝمو٤م  9ُمـ ضم٤مٟم٥م رؾموقًمٜم٤م اًمٙموريؿ، وًمٙمـ ـمٚم٥م اعمقّدة ذم اًم٘مرسمك (ال

                                                 

 .43ص ،18. شمٗمًػم اعمٞمزان، ج1
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اًمّٓم٤مقم٦م هلؿ واًم٘مقل سم٢مُم٤مُمتٝمؿ ًمٞمس أضمرًا واىمٕمٞم٤ًم وإٟمام هق ضمزء ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م يمام أذٟم٤م امم ذًمؽ ذم 

ب يَبَ)٨م أي٦م اعم٤ٌمريم٦م: سمح َٓ حُّ
َ
ب بَيِّؼْ  الرَُّشٔلُ  أ ُِْزَل  ٌَ

ُ
َْ  إَِِلْاَم  أ ِِّاَم  ٌِا  ّٕن هوذا اًموّديـ هوقو ،(...َر

قضم٥م ومٞمف شمٕمٞملم ُمـ حيٗمٔمف امم ؾمتٛمراره امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وأّٟمف ياًمّديـ اًمٙم٤مُمؾ اًمذي جي٥م سم٘م٤مؤه وا

ُمـ اًمٜم٤ّمس وأن يٕمتؼمه٤م  كاعمقّدة ًمٚم٘مرسم ي٠مُمر ٟمٌّٞمف اًمٙمريؿ سمٓمٚم٥م ًمذًمؽ ٟمرى أّن اهلل  ،يقم اًمّديـ

اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح واًمقاوح ًمٚمٝمداي٦م ويرؿمدهؿ امم اًمًوػم ومٞموف هلؿ أضمرًا قمغم شمٌٚمٞمٖمف ًمٙمل يرؾمؿ 

 .ًمٞمٜم٤مًمقا رو٤مه ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

 كُاْو )يٕمقد ٟمٗمٕمف ًمٜمٗمس اعمًٚمٛملم سمٛم٘مت٣م أي٦م اعم٤ٌمريم٦م:  9ّن إضمر اًمذي ـمٚمٌف اًمرؾمقلإو 
ب ٌَ  ًْ ِْلُُل

َ
َْ  َشم ْجرٍ  ٌِ

َ
َٔ  أ ُٓ ًْ  َف ْجرِيَ  إِنْ  ىَُل

َ
َ  إِّلَّ  أ  .(اهللِ  ََ

هل اعمقّدة احل٤مصٚم٦م قمـ ـمريؼ اًم٘مرسموك،  9لّن اعمقّدة اعمٓمٚمقسم٦م ُمـ اًمٜم٤ّمس ُمـ ىمٌؾ اًمرؾمقإو 

ضمٕمؾ ًمٚمٛمقّدة حمًف وهق اًم٘مرسمك، وهذه اعمقّدة  ذم هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م، يٕمٜمل أّن اهلل ذم ًمقضمقد

ذم اهلل وهلل، ٟمراه٤م شمتجغّم سمٛمقّدة اًم٘مرسمك، يٕمٜمل شمّمٌح ُمقّدة اًم٘مريب هٜم٤م  اًمتل هل ذم إصؾ احل٥ّم 

 . وؾمٞمٚمتٜم٤م امم اًمقصقل حل٥ّم اهلل

ٓ  ،ذم ؿمٙمؾ اإلُم٤مُمو٦مٙمقن يؾمق   9ُمتداد اًم٘مٞم٤مدة سمٕمد اًمٜمٌّّل ا أنّ ُمٚمخص اًم٘مقل هٜم٤م هق و

٤مط سموذوي ىمٞم٤مدشمف جي٥م اإلرشمٌ ؾمتٛمراراو 9ـمريؼ اًمٜمٌّّل  اؾمتٛمرارأضمؾ ُمـ  ،ًمذا ذم ؿمٙمؾ اًمٜمٌّقة،

اعموقدة ذم ىمرسموك وهبذا شمّمٌح  :وإُم٤مُمتٝمؿ ىمٞم٤مدهتؿ وُمقدهتؿ وىمٌقل، سمك اعم٘مّمقديـ ذم أي٦ماًم٘مر

شمٕمتؼم ذم احل٘مٞم٘م٦م اؾمتٛمرارًا ًمٚمقٓيو٦م  لواًمت، 9رؾم٤مًم٦م وىمٞم٤مدة اًمٜمٌّّل  خلط اً ؾمتٛمرارا 9رؾمقل اهلل

ًمٜمٌوّقة  ، واًمتول شمٕمتوؼم ىمٌوقل:٦م، ووؾمٞمٚم٦م ًم٘مٌقل إُم٤مُمو٦م إئّٛمو٦م اعمٕمّموقُملم، ُمـ ٟم٤مطمٞماإلهلٞم٦م

٦ٌّم هل٤م أصمر ذم آشّم٤ٌمع يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: 9اًمٜمٌّّل  َ ) ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى ّٕن اعمح ًْ َُتِبُّأَن اَّللَّ ِْاُج كُْو إِْن ُن
ًُ اهللُ   .( ....ـَبثَّبُِػِٔي ُحْبِْبُل

اًمٓمؼماين قمـ أيب ًموٞمغم قموـ وم٘مد أظمرج ، :ٟمتٞمج٦م اعمقّدة هق اؾمتح٘م٤م  ؿمٗم٤مقم٦م أهؾ اًمٌٞم٧مو
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رىم٤مل:  ن رؾمقل اهللإ ىم٤مل:أّٟمف  7ُم٤مم احلًـاإل ّٕ فَمرـَفَرلَاهللَافزمقاَمقدتْرَٚأهرؾَافٌٔرٝ،َؾ٘

ش.ظِّفَإَٓبًّرؾَٜحَََْٜٚبنٍٚظتْٚ،َوافذيٍَٕزَبٔده،ََٓيٍْعَظٌدإًََٚدخؾَاجلَّْوهقَيقدََّوجّؾَظزَّ

وُمـ آصم٤مر اعمقّدة ًمٚم٘مرسمك هل اًمّزي٤مدة ذم احلًٜم٤مت يموام ذيمور أصوح٤مب اًمتٗمًوػم ذًموؽ، وم٘مود 

ٌََ) ألؿقففَيفَظٌٚسَابـَظـَمٚفؽَأيبَظـَافًّديَظـ»  شمٗمًػمه:أظمرج اًمثٕمٚمٌل ذم َِةً  َحْلََتِْف  َو  َحَص
ب َُلُ  َُّزِدْ  َٓ ًِب فِي دَٔ َةادقدَّألَؿٚ  ،(ُحْص ّّ  ش.حم

 آٍْ الٌالٍْ . 11

َٔن الصَّ ) :آي٦م اًمقٓي٦م ٍُ ََ يُِلي ي ِ ٔا اّلَّ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ُ َو َرُشُُٔلُ َو اّلَّ ًُ اَّللَّ ب َوِِلُُّل ًْ إٍَُِّ ُْ اكَة َو  مَة َو يُْؤثَُٔن الزَّ
قموكم سموـ اإلُمو٤مم ٦م قموغم إُم٤مُمو٦م اًمدًٓموهل ٟمّص ذم اإلُم٤مُم٦م وهل سحي٦م وواووح٦م  (رانُِػٔنَ 

ُمـ شمّمّد  سمخ٤ممتوف ذم اًمّموفة، وٟمحوـ  7، عم٤م دًّم٧م قمٚمٞمف اعمّم٤مدر ذم أّٟمف يم٤من هق7ـم٤مًم٥مأيب

   سمدورٟم٤م ٟمًتٕمرض هٜم٤م جمٛمققم٦م مم٤م ضم٤مء ذم شمٚمؽ اعمّم٤مدر.

قمٜمودُم٤م  7قموكم سموـ أيب ـم٤مًمو٥ماإلُم٤مم  هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم أنّ  ٦م قمغماًمِّمٞمٕم٦م واًمًٜمّ ًم٘مد أاع

يمٌو٤مر قمٚموامء اًمٙموفم ُموـ أهوؾ اًمًوٜم٦ّم إاو٤مع ذيمور وم٘مود و هق رايمٌع اًمّمفة  شمّمّد  سمخ٤ممتف ذم

 سمخ٤ممتوف ذم اًمّموفة، وٟموذيمر 7قموكماإلُمو٤مم يو٦م ٟمزًمو٧م ذم شمّموّد  أّن هوذه أ یقمٚمُمٗمّنهيؿ 

 ٕمٚمامء ذم هذا اعمقوقع:١مٓء اًمهص اًمقاردة قمـ أرسمٕم٦م ُمـ يم٤ٌمر اًمٜمّّمق

ٍّنونَأّنَادرادَظع» :اًم٘م٤ميض اإلجيل ذم يمت٤مسمف اعمقاىمػي٘مقل : إول وفإلمجٚعَظرذََ،وأمجعَاد

 .شأّنَؽرهَؽرَمراد

َظرعَيفَريـرادًٍرَبٚتٍٚ َٕزفٝ»: ؾمٕمد اًمديـ اًمتٗمت٤مزاين ذم يمت٤مسمف ذح اعم٘م٤مصد ي٘مقل اًمث٤مين:
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 .314ص 8ٚمٌل، جًمٚمثٕم ،. اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من2

 .55. ؾمقرة اعم٤مئدة، أي٦م3
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 .شصالتفَيفَراـعٌََوهقَخٚمتفَافًٚئؾَأظىكَحغَظْفَاهللَريضَضٚفَٛأيبَـبا

ؿدَ)أمجرعَأئّرَٜافتًٍرر(ظذَ)أّنَ»: اًم٘م٤ميض اجلرضم٤مين ذم يمت٤مسمف ذح اعمقاىمػ ي٘مقلاًمث٤مًم٨م: 

ًَٚؾًرٖففَشرٚئؾَ ّٕفَـٚنَيفَافهالةَراـًر ادراد(َبٚفذيـَئَّقنَافهالةَاػَؿقففَوهؿَراـًقنَ)ظع(،َؾ٘

فَادرادَمجٚعَظذَأنَؽره(َـٖيبَبُرَمثالًَفَؾْزفَٝأيف)وفإلؾٖظىٚهَخٚمت ّٕ  .ش)ؽرَمرادَ(َؾتًّغَأ

َؿقفرفَرونَظرذَأنَّرأمجرعَادًٍر» اًمٗم٤موؾ اًم٘مقؿمجل ذم يمت٤مسمف ذح اًمتجريود:ي٘مقل اًمراسمع: 

ًُ اهلُل َو َرُشُُٔلُ ) ألیتًٚف ب َوِِلُُّل  .شدَّٚتهّد َبخٚمتفَيفَافهالة 7ٕز َيفَظع (إٍَُِّ

ومٝمول  ،7 اإلُمو٤مم قموكم سموـ أيب ـم٤مًمو٥مذم ي٦مهذه أ ذم ؿم٠من ٟمزولأُم٤م إطم٤مدي٨م اًمقاردة و

 ، وم٘مد ىم٤مل اًمّٓمؼمي ذم شمٗمًػمه:سمٕمْمٝم٤موٟمٙمتٗمل هٜم٤م سمذيمر  يمثػمة

ٔا)َثَْٚظتٌَٜبـَأيبَحُٔؿَيفَهذهَأيٜألحّدَ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ُ َو َرُشُُٔلُ َو اّلَّ ًُ اَّللَّ ب َوِِلُُّل ،َؿٚ ألََ(إٍَُِّ

َٛ.بـَأيبَضٚفَظعَّ

ُ َو )َثَْٚؽٚفَٛبـَظٌٔدَاهللَؿرٚ ألَشرًَّٝ ٚهرًداَيَرق َيفَؿقفرفألحّدَ ًُ اَّللَّ اب َوِِلُُّلا إٍَُِّ
َ.ضٚفٛ،َتهدَّ َوهقَراـعَبـَأيبَ،َأيٜ،َؿٚ ألَٕزفَٝيفَظعَّ(َرُشُُٔلُ 

ُ ) ظـَظٌََٜبـَأيبَحُٔؿ،َيفَؿقففأل» أيب طم٤مشمؿ سمًٜمده ذم اًمتٗمًػم: اسمـوأظمرج  ًُ اَّللَّ ب َوِِلُُّل ٍَ  إِجَّ
ٔا ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ََ،َؿٚ أل(َوَرُشُُٔلُ َواّلَّ ٍٛ ََأيِبََضٚفِ ـُ َْب  .شَظِعي

َبخٚمتفَوهرقَ» يمثػم سمًٜمدي٤م قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ ىم٤مل: اسمـأيب طم٤مشمؿ و اسمـوأظمرج  تهّد َظعي

ََ إ) ألراـع،َؾْزفٝ ي ِ ٔا اّلَّ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ًُ اهلُل َوَرُشُُٔلُ َواّلَّ ب َوِِلُُّل ٍَ امةَ  َِجَّ َٔن الصَّ ٍُ ًْ ، َويُْؤثُايُِلي ا ُْ اَكَة َو َٔن الازَّ
 .ش(َرانُِػٔنَ 

                                                 

 .270ص ،5. ذح اعم٘م٤مصد، ج1

 .391ص ،4ذح اعمقاىمػ، ج .2

 .368. ذح اًمتجريد، ص3

شمٗمًوػم اًمٌٞمْمو٤موي،  :190ص ،2ج : اًمٌحور اعمديود،240ص ،6: اًمتحرير واًمتٜموقير، ج485ص ،1. شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ، ج4

 .348أؾم٤ٌمب ٟمزول اًم٘مرآن، ص: 339ص ،2ج

 .426ص ،10. شمٗمًػماًمٓمؼمي، ج5

 .1162ص ،4سمـ أيب طم٤مشمؿ، جا. شمٗمًػم 6

 .606ص ،2سمـ يمثػم، جا : شمٗمًػم15ص ،5، جاعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. 7



   

 

قمقن سمـ قمٌد اهلل سمـ أيب راومع قمـ أسمٞمف قموـ ضموده أيب وأظمرج اًمّٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم قمـ 

 ىم٤مل: 9ُمقمم رؾمقل اهللراومع 

وإذاَحَٜٔيفَجَٕٚٛافٌَٔٝؾُرهَٝأنََ،أوَيقحكَإفٔفَوهقَٕٚئؿٌََدخَِٝظذَرشق َاهلل

ْفَوبغَاحلَٜٔؾ٘نَـٚنَرءَـٚنَيبَدوٕفَؾٚشتَٔظَوهقَيتِرقَأؿتَِٓٚؾٖوؿيفَؾٚوىجًَٝبٔ

ُ َو َرُشُُٔلُ )َألهذهَأيٜ ًُ اَّللَّ ب َوِِلُُّل َؾرآنَإػَجٌٕٚفَؾَٚ ألَاحلّدَهللأيَٜؿٚ ألََ(.....  إٍَُِّ

َْٚٓ؟َؿِٝألَدُٚنَهذهَاحلَٜٔؿٚ ألشمَٚأوجًؽَهإفَٔٓٚؾٚؿتَِٓٚؿؿَاهللَثؿََؾَتِتَٓٚؾحّد

ًََٚ،يَٚتِقنَظِٔرًََٚؿقمَيَٚأبَٚراؾعَشُٔقنَبًديَ ألأخذَبٔديَؾَٚ ظرذَاهللَجٓرٚدهؿََحَر

ؾًٌِرٕٚفَؾّرـَملَيًرتىعَبًِرٕٚفَؾٌٌَِرفَفرٔسَوراءَذفرؽَبٔردهََؾّـَملَيًتىعَجٓٚدهؿ

َ.رء

ٛمرىمٜمدي ذم يمت٤مب سمحر اًمٕمٚمقم قمـ  ًّ  قم٤ٌمس ىم٤مل: اسمـوأظمرج اًم

دًجدَيهِقنَبغَؿٚئؿَوراـعَٚسَيفَا،َوافََّْٚأّذن،َوخرجَرشق َاهللبالًَٓدََّوذفؽَأنَّ

َهرْؾََأْظَىرَٚكََأَحرٌدَوؿٚ ألََوشٚجد،َؾ٘ذاَهقَبًُّغَيًٖ َافْٚس،َؾدظٚهَرشق َاهلل

ًَٚ ْٔئ ََأْظَىرَٚك؟؟َؿٚ ألَخٚتؿَؾوٜ.َؿرٚ ألَشَمَٚذا»؟َؿٚ ألًَٕؿ.َؿٚ ألَشَص ـْ .َؿرٚ ألَذفرؽََوَمر

ََحٍٚ َأْظَىٚكََادهع.َؿٚ ألَ ير،َؾ٘ذاَهقَظرّعَبرـَأيبَ؟َؿٚ ألَأظىٚنَوهقَراـع.َؾْشيِفَأي 

َٔن الصَّ اّلَّ )َظٌدَاهللَبـَشالمظذََضٚفَٛريضَاهللَظْف.َؾَرأَرشق َاهلل ٍُ  مةَ يَ يُِلي
ًْ َرانُِػٔنَ َويُْؤثَُٔن الزَّ  ُْ فَإػَيًْلألَيتهدؿقنَيفَحٚ َرـقظٓؿَحَٔٞأصرٚرَبخٚمترَ(اكة َو

َ.وهقَيفَرـقظفَادًُغَحتكَٕزعَمـَأصًٌف

اَمَة ) ألؿقفف» ىم٤مل:أّٟمف اًمّتٗمًػم قمـ اًمًّدي وأظمرج اًمٌٖمقي ذم  َٔن الصَّ ٍُ ََ يُِلي ي ِ ٔا اّلَّ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ َواّلَّ
ًْ َرانُِػٔنَ  ُْ اَكَة َو َيفَراـرعَوهرقَشرٚئؾَبرفَمررَّاهللَظْف،ََظعَبـَأيبَضٚفَٛريضَأرادَبفأل (َويُْؤثَُٔن الزَّ

ش.خٚمتفَؾٖظىٚهَادًجد
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 وأظمرج اًمّثٕمٚمٌل ذم اًمتٗمًػم يم٤مًمت٤مزم:

ر،َظٌٚس،َوؿٚ َافًديَابـؿٚ َ ّٕ َأليَيًْرلَبَقفرفوظتٌَٜبـَحُٔؿ،َوثٚبَٝبرـَظٌردَاهللألَإ

ُ َوَرُشُُٔلُ ) ًُ اَّللَّ ب َوِِلُُّل ٍَ شٚئؾَوهرقَراـرعَيفَادًرجدََمّربفَبـَأيبَضٚفَٛظعََّ(...إِجَّ

َ.وأظىٚهَخٚمتف

ًُ اإ)» قمٌو٤مس ىمو٤مل: اسموـؾ قموـ يؿمقاهد اًمتٜمز ذم وأظمرج احلًٙم٤مين اب َوِِلُُّلا ٍَ ُ َوَرُشأُُلُ َِجَّ َّللَّ
ٔا ُِ ٌَ ََ آ ي ِ  ش.7ٕزفَٝيفَظّعَبـَأيبَضٚفَٛ،َؿٚ أل(َواّلَّ

َأيررَٜظْرردَمًيررؿَادحرردثغَٕزفررَٝيفَظررّعَـررّرمَاهللَتًررٚػو» وىموو٤مل أًمووقد ذم اًمّتٗمًووػم:

 .شوجٓف

ٞمقـمل ذم اًمدّ  ًّ  ر اعمٜمثقر:وي٘مقل اًم

وهرقَراـرع،َؾَرٚ ََبخٚمترفَتهردَّ َظرعَيَألؿٚ َظٌٚسَابـَظـَادتٍؼَيفَاخلىَٔٛوأخرج

ًُ )َأل؟َؿٚ ألَذاكَافراـع،َؾٖٕز َاهللشمـَأظىٚكَهذاَاخلٚتؿ»َألفًِٚئؾَافٌْل ب َوِِلُُّلا إٍَُِّ
َ.(اهلُل َو َرُشُُٔلُ 



إّٟمام احلٍم يمام ذيمرٟم٤م ذًمؽ ذم آي٦م اًمّتٓمٝمػم، ومل يٜمٙمر هذا اًم٘مقل أطمود ُموـ قمٚموامء  شمدّل قمغم

 ووضمقد أٟمقاع اًمّت٘مٞمٞمد ذم أي٦م ُمثؾ إقمٓم٤مء اًمزيمو٤مة وإىم٤مُمو٦م اًمّموفة وطم٤مًمو٦م وهذا احلٍم .اًمًٜم٦ّم

ٌّو٦م ٕنّ وي١ميد ًمٜم٤م أّن اعمراد ُمـ اًموقزّم ٓ يٛمٙموـ أن يٙموقن اًمٜمّّموهمػمه٤م،  اًمريمقع و اهلل  رة أو اعمح

٦ٌّم وحيٍمه٤م ُمـ  ورؾموقًمف سمِموخص ُمٕمولّم أو رء ُمٕمولّم، ّٕن سمٕموده ؾمٌح٤مٟمف ٓ خيّّمص اعمح

 ًمّتٕمّدد .ااىمتْم٤مء اعمح٦ٌم هق 
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ُ َوَرُشأُُلُ إِ ) ألؾٖداةَاحلكَيفَؿقفف» :إّٟمامي٘مقل اًمًٕمدي ذم اًمّتٗمًػم ذم يمٚمٛم٦م  ًُ اَّللَّ اب َوِِلُُّلا ٍَ جَّ
ٔا ُِ ٌَ ََ آ ي ِ  ش.وافتزيَمـَوٓيَٜؽرهؿَادذـقريـفَجيَٛؿكَافقٓيَٜظذَظذَإََّٔتدّ َ (َواّلَّ

رَوـِّرٜ» :إّٟمواموي٘مقل اًمتٗمت٤مزاين ذم ذح اعم٘م٤مصد ذم يمٚمٛم٦م  ّٕ َافَْرؾَبنرٓٚدةَررفِحهرَيإ

 ش.وآشتًي 



ء اًمّٚمٖمو٦م، يمام سملّم ذًمؽ قمٚموام ةػميمث هل٤م ُمٕم٤مين ي٦مهذه أ ذم ٙمؿٞمّ وًمُمـ  ةاعم٠مظمقذ ي٦ميمٚمٛم٦م اًمقٓ

اًمتل  اًم٘مٞم٤مم سم٤مُٕمر وإطم٘مّٞم٦م وإوًمقّي٦م سم٤مُٕمر كُمٕمٜمإًمی  يِمػم سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ ومٌٕمض هذه اعمٕم٤مين

ُمو٤م ضمو٤مء ذم  قمغموٟمٚم٘مل ٟمٔمرة هٜم٤م : كهذا اعمٕمٜم اعمْمٛمقن قمغم يدّل ذم اًمٞمٝم٤م اًمِّمٞمٕم٦م، وسمٕمْمٝم٤م يِمػم

 يمت٥م اًمّٚمٖم٦م ُمـ هذه اعمٕم٤مين:

َ» ذم يمت٤مب اًمٕملم: وزمّ ذم ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م  اخلٚمٞمؾ سمـ أمحدي٘مقل  َؾٓرقَأمرراًََؿقمٍََمـَويلَََمـَوـؾي

ُّٔتفََُوافَقمَراِظٔٓؿ  ش.َرظ

َ» س اًمٚمٖم٦م:وم٤مرس ذم ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞم اسمـوي٘مقل  ٔيرفَؾٓرقَآخررَأمررَََويِلََََمـَوـؾي َأوػَوؾرالنٌَ.َوف

 ش.وأجدرَبفَأحرىَأيَبُذا،

 وي٘مقل اًمٗمػموزآسم٤مدي ذم يمت٤مب اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط:

ََمْفَآشؿََُألوافَقيِلَي ٛي ِديُؼََوادُِح ًََٜوظِٔفَافقءَََوَويِلََ.َوافَّْهرََُوافهَّ ًََِٜوَٓي َهرلََأوََوَوَٓي

َُٜاخُلَألَوبٚفُنَادَْهَدرَُ ِىٚنََُوآمَٚرةََُىَّ ًي ُْٔتف.َواف ُْٔتفألَإْمرَََوأْوَف ِْرُؽَألَوافرَقٓءَُ.َإيٚهَََُوفَّ .َادِ

ٌُْدََادٚفُِؽَألَوادَْقَػَ ًَ تُِؼََواف ًْ َتُؼََوادُ ًْ ََوادُ ُٛ ََوافهِٚح ُٛ رؿَ َٚبــَ،وافَري ًَ َواجلرٚرََُوٕحرِقهَاف

ؿَيَبـوآَواحَلُِٔػَ ًَ يُؽََوافَّْزيُؾََواف ََابـوَوافؼَّ ِٝ ََوافَقيِلَيَإُْخ بي ََوافرَّ ًِؿََُوافْرِٚسُ َوادُرْْ

ؿَُ ًَ ََظِٔفَوادُْْ ٛي رََُوافتٚبِعََُوادُِح ْٓ ٌََٜوؾٔف.َوافِه ْقَػََوهق.َادَقايِلَََُيْنٌِفَُألَأيََمْقَفِقيَّ َّ ٌَّفَُألََيَت ََيَتَن
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َذهَُألَوَتَقَّٓهَُ.َبٚفًٚدةَِ َ ًَّٔٚاَتَّ
َدهَُألَوإْمرَََوفِ َِّ ََ ََُفوإَّٕ.ََت ٌَرغ  ََِٜافرَقَٓءةَََِف َّٔر

ََوافَقفِ َوافرَقٓءََِوافتَّرَقيل 

َِٜ َنََوافَقٓي ُْ َ.وُي

 ُمٜمٔمقر إومري٘مل ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: اسمـوي٘مقل 

ََألؾٓقَـثرةَمجٚظَٜيَعَظذَوهقَاشؿ بي ٔ ُدََافررَّ ر ًَّ ًِؿَوادٚفِرؽَواف تِرُؼََوادُرْْ ًْ َوافَّْرِٚسََوادُ

َ ٛي ؿَابـوَواجلٚرََُوافتَّٚبعَوادُِح ًَ ٔرَواحَلُِِٔػََاف َِ ًَ رََُُدَواف ْٓ ر ٌْرُدََوافه  ًَ َترُؼََواف ًْ ؿََُوادُ ًَ َوادُرْْ

َاحلرديَٞيَتورٔفَمرَٚإِػَواحردَـرؾَؾٔوٚفَاحلديَٞيفَجَٚءتَؿدَوَأـثرهٚألَؿٚ َظِٔف،

ََؾٔف،َافقارد ٔيرف،َوََمرْقٓهَؾٓرقَبرفَؿرٚمََأوََأمراًَََويِلَََمـَوـؾي
َبٚفًُر...ََوفِ ُٜ رَيفَروَافِقٓير

ََمْقٓه»وؿقففألَإَثرألََابـؿٚ ََ،مََوَادُقآُةَمـَواػَافَق...َاِلمٚرة ًَعي ََمْقٓهَؾ ُٝ َ،شمـَـْ

ظذََأـثرَإَشيِءَادذـقرة.َوؿٚ َافنٚؾًلألَيًْلَبذفؽََوٓءَاِلشالمَـَقففَتًٚػألََحيّؾ

( ًْ ُٓ َ ىل ل ْٔ ََ ّل َر نَّ اىَْكـِِري
َ
ٔا َو أ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ىَل اّلَّ ْٔ نَّ اهلَل َر

َ
َ،ؿرٚ ألَوؿرق َُظّررَفًرعََّ(ذلَِم بِم

َ مـَوؿٔؾألَشٌَٛذفرؽََأنَّ ْٗ َم َـؾ  ََأيََويِلَّ ـٍ ِم ْٗ َُم ؾ  ـُ ََمْقػَ َٝ ٌَْح ريضَاهللَتًٚػَظْٓيألََأْص

ََمْقَٓيَإَِّٕ َٝ َؿٚ َفًّعَريضَاهللَظْفألَفً َٜ مرـَ»ألَؾَرٚ َ،اهللَيَمقَٓيَرشرقُ َُأشٚم

ٔيفَ؛شـََْٝمْقُٓهَؾًّعََمقٓه
ََأمَرَواِحٍدَؾٓقََوفِ َمـََويِلَ َ.وـؾي

اعمٕمو٤مين  إًمیؾمتٜم٤مدًا اهٜم٤م  وم٤مًمقزمّ وهق اعمتٍّم  ذم ؿم١مون قم٤ٌمده،  سمام أّن اًمقٓي٦م اعمٓمٚم٘م٦م هللو

يٛمٙمـ أن يٙمقن سمٛمٕمٜموك اعمحو٥ّم أو  يٙمقن هق ُمـ يتقمّم أُمقر اًمٜم٤ّمس، وٓ وزمّ اًمقاردة ًمٙمٚمٛم٦م 

عمٕمٜمك سم٥ًٌم اًمٕمٓمػ اعمقضموقد ذم أيو٦م، ومو٤م هذا ٓ يًت٘مٞمؿ هلل نّ همػمه ُمـ اعمٕم٤مين إظمرى، ٕ

ُمـ اًمقزّم هٜم٤م إذن هق اعمتٍّم  ذم ؿم١مون اًمٖمػم، وهل اإلُم٤مُم٦م واخلفوم٦م اعمٓمٚم٘م٦م، ومتٙمقن صم٤مسمت٦م ذم 

اإلُمو٤مم اًمذيـ آُمٜمقا اًمذيـ ي٘مٞمٛمقن اًمّمفة وي١مشمقن اًمزيم٤مة وهؿ رايمٕمقن، وسمام أّن أي٦م ٟمزًم٧م ذم 

ومٞمٝم٤م ُمـ سمٕمد اهلل ًمذا يٙمقن هق اًمقزّم اعم٘مّمقد  ،شمٗم٤م  أهؾ اًمًٜم٦ّم واًمِّمٞمٕم٦م٤مسم 7قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

 .9ورؾمقًمف

ّن إأًم٘مٞمٜم٤م ٟمٔمرة قمغم أىمقال سمٕمض قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم ُمثؾ اًمٗمْمؾ سمـ روزهب٤من طمٞم٨م ي٘مقل  وًمق
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اًمٜمٍّمة هق أطمد ُمٕم٤مين اًمقٓي٦م يمام أذٟمو٤م ذم  كّن ُمٕمٜمأرهمؿ  اًمقٓي٦م هٜم٤م هل اًمٜمٍّمة، ومٕمغم كُمٕمٜم

أن شمٙموقن اًمقٓيو٦م هول  شمٜمٗمل ةسمداي٦م اًمٌح٨م ذم يمت٥م اًمٚمٖم٦م، ًمٙمـ اًمرواي٤مت واًمٜمّّمقص اًمقارد

أراد أن يٙمقن  9ؾمقلّن اًمرّ أاًمٜمٍّمة، وم٘مد ضم٤مء ذم اٚم٦م ُمـ آطم٤مدي٨م اًمقاردة طمقل هذه أي٦م 

طمقل هذا اعمٕمٜموك  أن يٙمقن وزيرًا ًمف، وىمد أظمرج اًمثٕمٚمٌل رواي٦مً  ُمـ ذًمؽ، ُمثفً  أقمف ٤مً ًمٕمكم ُم٘م٤مُم

 سمٕمل ىم٤مل:قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمرّ سمًٜمده ذم شمٗمًػمه 

َََّّبـَظٌٚسبَْٔٚظٌدَاهلل َابرـؿَبٚفًيمرَٜؾجًرؾَجٚفسَظذَصٍرَزمزمَإذَأؿٌؾَرجؾَمتً

ََ،ؿٚ َرشق َاهللَّألظٌٚسََٓيَق  ّٓ ظٌرٚسألََابرـؿرٚ َافرجرؾألَؿرٚ َرشرق َاهلل؟َؾَرٚ َإ

َمـَإٔٝ؟َؿٚ ألَؾُنػَافًيمَٜظـَوجٓف،َوؿٚ ألَيَٚأهيَٚافْرٚسَمرـَظرؾْرلَشٖفتؽَبٚهلل

افٌٍرٚريألَشرًََّٝدري،َأبرقَذرَّؾَدَظرؾْلَومـَملَيًرؾْلَؾَُٖٕٚجْدبَبرـَجْرٚدةَافٌر

ََرشق َاهلل ّٓ تَٚورأيتفَهبٚتغَوإ ّّ يَق ألَظّعَؿٚئدَافزرةَوؿٚترؾََ،َؾًّٔتٚهبٚتغَوإَّٓص

ًَٚمـَإيٚمَأمَٚإّنََ،افٍُرة،َمْهقرَمـَٕكهَفذو َمـَخذفف َصَِٔٝمعَرشق َاهللَيقم

َافًريءَوؿرٚ ألَصالةَافيٓرَؾدخؾَشٚئؾَيفَادًجدَؾِؿَيًىفَأحدَؾرؾعَافًٚئؾَيردهَإػ

ًَََٚشٖفَٝيفَمًجدَرشق َاهللّنَأافِٓؿَاصٓدَ ًَٚؾٖومَوـٚنَظعَيَ،ؾِؿَيًىْلَأحدَصٔئ َٖراـً

رهَوذفؽَرإفٔفَبخْكهَافّْٔكَوـٚنَيتختؿَؾَٔٓٚؾٖؿٌؾَافًٚئؾَحتكَأخذَاخلٚتؿَمـَخْه

أخلََافِٓؿَإنََّمـَافهالةَؾرؾعَرأشفَإػَافًيءَوؿٚ ألََؾرغَافٌْلَّؾِّيََ،بًغَافٌْل

ْح ِِل َصْدرِي )مقشكَشٖفؽَؾَٚ ألَ ْرارِي اَو يَصِّ *َر ِّ اْْشَ
َ
َْ  *ْر ِِل أ ٌِا َو اْحيُاْو ُخْلاَدةً 

ِِل  *لِصبِِّن  ْٔ ٔا َك ُٓ ِل  *َحْفَل ْْ
َ
َْ أ ٌِ ِي  *َو اْجَػْو ِِل َوزِيراً 

َ
ْزرِي*ْابُروَن أ

َ
ِّ أ َ(اْشاُدْد بِا

ًَٚ ًَٕٚٚضَ ِخيَم َو ََنَْػُو ىَُهٍاب ُشايِْبُبَشنَُشدُّ َغُظدَ )أيٜ،َؾٖٕزفَٝظِٔفَؿرإٓ
َ
افِٓرؿََ(ًََ  بِم

ّٔؽَافِٓؿَؾٚذحَيلَصدريَوينَيلَأمريَواجًرؾَيلَوزيررًاَمرـَ ّٔؽَوصٍ وإَٔٚحمّدٌَٕ

ًَُٚأصددَبفَطٓري تركَإٔرز ََافُِّرَٜحؿٚ َأبقَذرألَؾقاهللَمَٚاشتتؿَرشرق َاهللَ.أهعَظِٔ

اب )ؿرٚ ألَإؿررأََ؟شومرَٚأؿررأ»،َؾَٚ ألَيَٚحمّردَإؿررأ،َؾَرٚ ألَظِٔفَجزئٔؾَمـَظْدَاهلل ٍَ إِجَّ
ًُ اهلُل َوَرُشُُٔلُ  َ.(َرانُِػٔنَ )َ،َإػ(َوِِلُُّل
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٤مت اًموقاردة ذم ؿمو٠من اًمروايوهوذه  قموغم أيو٦مهذه  ٟمٓم٤ٌم ا صح٦م ذم يٜم٤مىمش ملٟمفطمظ أّٟمف و

 اًمرواة وٓ شمٗمًػمه، ذم طمٞم٤من أيب و اًمٙمِم٤م ، ذم يم٤مًمزخمنمي اعمٗمنيـ ُمـ إدب ومحقلٟمزوهل٤م 

 .٤ًمناًمٚمّ  هؾأ وهؿ اًمٜم٘مٚم٦م



ّمد  ًمرضمؾ واطمود وهوق ي ٦م وأّٟمف ٓ يٛمٙمـ أنوهق ًمٗمظ ًمٚمجامقم ـياًمذًمٗمظ  ُم٤م اًم٘مقل ذمأ

وأّٟمف ىمد أاع اعمًٚمٛمقن قمغم أّن اخلفوم٦م واإلُم٤مُم٦م ٓشمٜمٕم٘مد آ ًمِمخص واطمود ذم  7قمكماإلُم٤مم 

ؾمتٚمزاُمف اًمٗم٤ًمد، ومٝمق ىموقل ٓيٙمقن هٜم٤مك إُم٤مُم٤من ذم وىم٧م واطمد  وىم٧م واطمد، يٕمٜمل ٓ جيقز أن

 ىم٤مئًف: هػمشمٗمً ذم ياًمزخمنم ُمردود، وىمد وّوحف

وافٍِظَفٍظَمجٚظٜ؟َؿِٝألَجرلءَبرفَظرذَفٍرظ2ََؾ٘نَؿِٝألَـٔػَصّحَأنَيُقنَفًعَّ

واحدًا،َفرؽَٛافْٚسَيفَمثؾَؾًِفَؾْٔٚفقاَمثرؾَثقابرف،ََاجلّعَوإنَـٚنَافًٌَٛؾٔفَرجالًَ

تُرقنَظرذَهرذهَافٌٚيرَٜمرـَاحلررصَظرذَافرّزََفَظذَأنَشجَٜٔادٗمْغَجيرَٛأنوفٌَّْٔ

ََّ افتٖخرَوهؿَيفَافهالة،َملَيٗخروهَََٓيٌَؾَؿَأمرمٓدَافٍَراء،َحتكَإنَفزوالحًٚنَوتٍ

َ.إػَافٍراغَمْٓٚ

آيو٤مت يمثوػمة ذم  جمولء، 7قموكماإلُمو٤مم ًمِمخص واطمد وهق  ـياًمذًمٗمظ يمقن ومم٤م ي١ميد 

، ويمذًمؽ جملء آي٤مت أظمرى ىمود ٟمزًمو٧م ذم ؿمو٠من ُمٜمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٚمٗمظ اجلٛمع وإرادة اعمٗمرد

ذم آيو٦م اعم٤ٌمهٚمو٦م وًمٙموـ سمٚمٗموظ اجلٛموع. وإرادة  شأٟمٗمًٜم٤مٟم٤ًمئٜم٤م و» ؿمخص واطمد ُمثؾ ذيمر ًمٗمظ

اعمٗمرد ُمـ هذا اًمّٚمٗمظ هق ُم٤م شمِمػم اًمٞمف اًمتٗم٤مؾمػم واًمرواي٤مت سم٠مّن اعم٘مّمقد ُمـ ٟمًو٤مئٜم٤م هول وم٤مـمٛمو٦م 

 7واعم٘مّموقد ُمٜموف هوق قموكم أٟمٗموس، وًمٗمظ أٟمٗمًٜم٤م يتِمٙمؾ ُمـ ىمًوٛملم: إول: 3اًمزهراء

 ، ويمؾ ُمٜمٝمؿ ؿمخص واطمد.9واعم٘مّمقد ُمٜمف هق اًمرؾمقل ٟم٤م واًمث٤مين وٛمػم

ََ )ىمد ضم٤مء ذم هذا اعمٕمٜمك أيْم٤ًم ذم ؿم٠من ٟمزول أي٦م اًمٙمريٛم٦م: و ي ِ ًُ  َكبَل  اّلَّ ُٓ َ  اَلَّابَس  إِنَّ  اَلَّابُس  ل
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ٔا َكدْ  ًْ  ََجَُػ ًْ  ىَُل ُْ ْٔ ًْ  ـَبْخَش ُْ بًُب ـََزاَد ٍَ ٔا إِي ُ َِبحَ  َوَكبل ُ  ْصبُ ًَ  اَّللَّ ُِياُو  َوُِْػا َٔ ْ ذم يمتو٥م اًمتٗم٤مؾموػم، ذم  (ال

شمٗمًػم اًمٙمِم٤م  واًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من ًمٚمثٕمٚمٌل واًمقؾمٞمط ًمًٞمد ـمٜمٓم٤موي وشمٗمًػم أًمقد وشمٗمًػم 

ىمو٤مل هلوؿ أّن اعمراد ُمـ اًمٜم٤ّمس ذم همػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م واًمٌٖمقي وشمٗمًػم اًمثٕم٤مًمٌل وشمٗمًػم اًمرازي 

واطمد ُمـ هذه  ٕمقد إؿمجٕمل، وٟمٙمتٗمل سمذيمر ىمقلهق ؿمخص واطمد وهق ٟمٕمٞمؿ سمـ ُمً اًمٜم٤ّمس

 ، وهق ُم٤م ىم٤مًمف اًمِمٜم٘مٞمٓمل سمًٜمده ذم أوقاء اًمٌٞم٤من: آىمقال يمٜمٛمقذج

َادنٚرَتقحٔدَهلذاَويد ...ََإصجًل،َمًًقدَبـًَٕٔؿَ،...ادرادألَافًِيءَمـَمجٚظَٜؿٚ 

ْيِبنُ َ)ألَتًٚػَؿقففَيفَإفٔف ًُ الشَّ ب ذىُِل َوممرٚألَافٍٚردَؿٚ َ،التَٚنَصٚحَٛؿٚ َ،(إٍَُِّ

ْيِبنُ )ألَؿقففَواحدَبفَادرادَأنََّيَقي ًُ الشَّ ب ذىُِل َإػَذفُرؿألَبَقففَالصٚرةَؾقؿًَٝ(إٍَُِّ

رألَفَرٚ َمجًًََٚادًْكَـٚنَوفقَبًْٔف،َواحد ّٕ َيفَطرٚهرةَدٓفرَٜؾٓرذهَافنرٔىٚن،َأوفرئُؿَيإ

َ.افٍِظ

  َش َنْ  َحُلٔلُٔنَ ) ويمذًمؽ ُم٤مضم٤مء ذم شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م:
َ
َِب نأ ّن اًم٘م٤مئوؾ ومٞمٝمو٤م أ (َدائَرةٌ  ثُِصيبَ

قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم هق قمٌد اهلل سمـ أيب: وقمغم هذا وم٘مود واوموؼ قمٚموامء  طم٥ًم ُم٤م ومنه وواومؼ قمٚمٞمف

ذم هذه أيو٦م ًمٚمٛمٗمورد وًمٙموٜمٝمؿ رومْموقا أن يٙموقن ًمٗموظ  ي٘مقًمقنأهؾ اًمًٜم٦ّم سم٠من يٙمقن ًمٗمظ 

اًمذيـ قمت٤ٌمر أّن هذه أي٦م واىمٕم٦م سمولم أيو٤مت ًمٚمٛمٗمرد أيْم٤ًم، ُمع إظمذ سمٜمٔمر آ ذم آي٦م اًمقٓي٦م

اًمتل يّدقمل قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم أّّن٤م ذم ٟمٗمس ؾمٞم٤م  آي٦م اًمقٓي٦م، وهذا ُموـ أقمجو٥م اًمٕمجو٥م أّّنوؿ 

ٞم٤م  ذم آي٤مت ٟم٤ًمء اًمٜمٌّّل  يرومٕمقن شم٤مرةً  ًّ أظمرى  ويرومْمقٟمف شم٤مرةً  ُمع آي٦م اًمّتٓمٝمػم راي٦م شمٓمٌٞمؼ اًم

 اًمقٓي٦م ُمع ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ُمـ أي٤مت!ذم آي٦م 

ٟمِم٤مهد وضمقد هذا اعمٕمٜمك ذم يمثػم ُمـ أي٤مت إظمرى وسم٤مٕظمّص أي٤مت اًمتل ضم٤مء وهٙمذا 
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ٔا)ومٞمٝم٤م ًمٗمظ  ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ُمراضمٕم٦م اًمتٗم٤مؾمػم ذم ذًموؽ، وٟمحوـ ٟمٙمتٗمول هٜمو٤م اراد اعمزيد قمٚمٞمف ، وعمـ (اّلَّ

ٟمٓمٌو٤م  يمٚمٛمو٦م اُموـ ؾموقرة اًمٌ٘مورة ذم  199سمذيمر ُم٤م سمّٞمٜمف ًمٜم٤م اًمٓمؼمي سمقوقح ذم شمٗمًوػمه ًمميو٦م

اًمٜم٤ّمس إذ ي٘مقل: 7ذه أي٦م قمغم إسمراهٞمؿذم ه 

7َوإبرراهٔؿَمجٚظرَٜوافْرٚسَألمًْرٚهَذفؽَيُقنَأنَجيقزَوـٔػألَؿٚئؾَفَْٚؿٚ َؾ٘ن

ـبَض اَلَّابُس )َأليَق َذـرهَتًٚػَواهللَواحد،
َ
َْ َحْيُح أ ٌِ ٔا  فِيُظ

َ
ًَّ أ َافًرربَإنَّؿٔرؾألََ؟(ُث

ََ )َألؾوّجََظزََّهللاَؿق َذفؽَومـ.َافقاحدَظذَاجليظَٜبذـرَؾتد َ،ـثراًََذفؽَتًٍؾ ِيا  اّلَّ
ًُ  َكبَل  ُٓ َ ٔا َكدْ  اَلَّبَس  إِنَّ  اَلَّبُس  ل ًْ  ََجَُػ َبرفَتيٚهرتَؾٔيَوهقَواحد،َذفؽَؿٚ َوافذيَ(ىَُل

اب بيا)َألؾوّجرظزََّاهللَؿق َومْفَ،إصجًلَمًًقدَبـًَٕٔؿَافًرَأهؾَمـَافروايٜ َٓ حُّ
َ
 أ

ٔا الرُُّشُو  ََ  ُُكُ يَِّببِت  ٌِ َِّ ٔا اى يُ ٍَ َيفَذفرؽَوٕيرٚئرَافٌْرلَبرذفؽَظْكألَؿٔؾَ(ِْلًبَصب َواْخ

َ.حتلَأنَمـَأـثرَافًربَـالم

7

سم٠مّّنو٤م  7قموكماإلُمو٤مم شمٌلّم ًمٜم٤م اًمرواي٦م اعمٜم٘مقًم٦م ذم اعمٕمجؿ إوؾمط ٟمقع اًمّمفة اًمتل ىم٤مم هبو٤م 

 قموـ احلًـ سمـ زيد أسمٞمف قمـ زيد سمـ احلًـ قمـسمًٜمده اًمٓمؼماين يم٤مٟم٧م صفة شمٓمّقع، وم٘مد أظمرج 

 :ضمده ىم٤مل

َؾْرزعَتىقعَيفَراـعَوهقَشٚئؾَضٚفَٛأيبَبـَظعََّظذَوؿػَيَق َيٚهَبـَرظّيََشًّٝ

َألأيرَٜهرذهَافٌْرلَظذَؾْزفَٝذفؽَؾٖظِّفَاهللَرشق َؾٖتكَافًٚئؾَؾٖظىٚهَخٚمتف

ََ يُ ) ي ِ ٔا اّلَّ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ُ َو َرُشُُٔلُ َو اّلَّ ًُ اَّللَّ ب َوِِلُُّل ًْ إٍَُِّ ا ُْ اكَة َو  امَة َو يُْؤثُأَن الازَّ َٔن الصَّ ٍُ ِلي
َمرـَوا َافِٓرؿَ،مرقٓهَؾًرعَيَمرقٓهَـَْٝمـ»َألؿٚ َثؿَاهللَرشق َؾَرأهَٚ(رانُِػٔنَ 

َش.ظٚداهَمـَوظٚدَوآه

اعمٜمثقر رواي٦م شمٌلّم أّن ٟمزول هذه أيو٦م يمو٤من ىمٌوؾ أذان اًمٔمٝمور ممو٤م  ويذيمر اًمًٞمقـمل ذم اًمدرّ 

                                                 

 .51. ؾمقرة اعم١مُمٜمقن، آي٦م1

 .191ص ،4. شمٗمًػم اًمٓمؼمي، ج2

 .357ص ،4ًمٚمٓمؼماين، ج ،: اعمٕمجؿ إوؾمط361ص ،5. اًمدر اعمٜمثقر، ج3



   

 

 ىم٤مل:أّٟمف قم٤ٌمس  اسمـّّمفة مل شمٙمـ صفة ومريْم٦م، وم٘مد أظمرج سمًٜمده قمـ ي١مّيد ًمٜم٤م أّن هذه اًم

َ...،ظْردَافيٓرر،َؾَرٚفقاألَأتكَظٌدَاهللَبـَشالمَورهطَمًفَمـَأهؾَافُتٚبٌَٕرلَاهلل

اب )َ،َإذَٕزفَٝهرذهَأيرَٜظرذَرشرق َاهللؾٌْٔٚهؿَينُقنَذفؽَإػَرشق َاهلل إٍَُِّ
 ِ ُ َو َرُشُُٔلُ َو اّلَّ ًُ اَّللَّ ًْ رانُِػٔنَ َوِِلُُّل ُْ اكَة َو  مَة َو يُْؤثَُٔن الزَّ َٔن الصَّ ٍُ ََ يُِلي ي ِ ٔا اّلَّ ُِ ٌَ ََ آ َ(ي

ًَٚ»ؾَٚ ألََوٕقديَبٚفهالةَصالةَافيٓر،َوخرجَرشق َاهلل ؿرٚ ألََ؟شأظىرٚكَأحردَصرٔئ

ؿرٚ ألَوهرقََ؟شحرٚ َأظىٚـرفَظرذَأيَّ»ؿٚ ألَذاكَافرجؾَافَٚئؿ.َؿٚ ألََ؟شمـ»ًٕؿ.َؿٚ ألَ

َرشق َاهللشضٚفٛأيبََوذفؽَظعَبـ»راـع.َؿٚ ألَ َو )َألظْدَذفرؽَوهرقَيَرق َ،َؾُزَّ
ًُ اىْؾبِْلُٔنَ  ُْ ـَإِنَّ ِحْزَ  اهللِ  ٔا  ُِ ٌَ ََ آ ي ِ لَّ اهلَل َو َرُشَُٔلُ َو اّلَّ َٔ َْ َحَج ٌَ).َ

 :إذ ىم٤مل 7سمـ صم٤مسم٧م ذم اإلُم٤مم قمكمهذا احلدي٨م ىمقل طم٤ًمن إًمی  وأو٤م  أًمقد

َألٚنَريضَاهللَتًٚػَظْفَيَق ؾٖٕنَٖحًَ،ثؿَتالَهذهَأيَٜؾُزَافٌْل

َأبَٚحًـَتٍديؽٍَٕزَومٓجتل

َ

َومًرٚرعَيْدَوـؾَبىلءَيفَاهَلرَ

َ

َوَأيذهَٛمدحٔؽَادحزَوٚئًًَٚ

َ

َمَٚاددحَيفَجْرَٛالفرفَبورٚئعَ

َ

ًرًَٚ َٝرـا ْ َٖٕٝافذيَأظىَٔٝإذـَ َؾ

َ

َزـٚةَؾدتؽَافٍْسَيَٚخرَراـرعَ

َ
، ٤مس ُمو٤م سمولم ؾمو٤مضمد ورايموع وىمو٤مئؿاًمٜمّوضم٤مء ذم اًمرواي٤مت إظمرى ُمـ أًمٗم٤مظ،  وٟمٔمرًا عم٤م

وهوق ذم  9اًمٜمٌّوّل  ، أو ُم٤م دًّم٧م قمٚمٞمف سمٕمض اًمرواي٤مت ذم ٟمزول هذه أيو٦م قموغمسمفل ي١مذنأو

سمٞمتف، أو ُم٤م ذيمره اًمًٞمقـمل ُمـ ٟمزول هذه أي٦م ويم٤من اع ُمـ اعمًٚمٛملم ُمثؾ قمٌد اهلل سموـ ؾموفم 

قمٓم٤مك أطمد ؿمٞمئ٤ًم وُموـ آٟمذاك وي٠ًمل ُمـ اًم٤ًمئؾ، هؾ أ 9ؾمقلإذ خيرج اًمرّ  9قمٜمد رؾمقل اهلل

إن يم٤مٟم٧م اًمّمفة واضم٦ٌم أن يتخٚموػ قمٜمٝمو٤م، ويموذًمؽ ُمو٤م  9ؾمقلاًمذي أقمٓم٤مك؟ ومل يٙمـ ًمٚمرّ 

اعمًٚمٛملم يمو٤مٟمقا  يٛمٙمـ أن يٙمقن ذم اًمّمفة ٕنّ  ؾمتٓم٤مقم٦م اًم١ًمال ًمٚم٤ًمئؾ اًمذي ٓاٟمًتٜمٌٓمف ُمـ 

مل وذم ذًمؽ يتٕمذر اًمًو١مال ُموٜمٝمؿ، أّن هوذه اًمّموفة  9يّمّٚمقن اجلامقم٦م ظمٚمػ رؾمقل اهلل دائامً 

 ة ومريْم٦م وأّّن٤م يم٤مٟم٧م صفة شمٓمّقع.شمٙمـ صف
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ر  ُٕموقر دٟمٞمقّيو٦م ذم اًمّموفة وأن يٜمّمو 7سمـ أيب ـم٤مًمو٥م وذم ضمقاب ُمـ ىم٤مل يمٞمػ ًمٕمكمّ 

ًمتٗمو٤مت هوذا آ وسم٤مٕظمّص ذم اًمّمفة، ٟم٘مقل: إنّ  ذم اهلل ُمٜمِمٖمفً  ف دائامً ويم٤من ُمٕمرو  قمٜمف أٟمّ 

، وشمّموّد  اإلُمو٤مم إمم أُمر دٟمٞمقي، وإّٟمام يم٤من قم٤ٌمدة ذم وٛمـ قمٌو٤مدة 7مل يٙمـ ُمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

واضمٌو٦م يم٤مٟمو٧م أم ؾموقاء أيم٤مٟمو٧م واًمّزيم٤مة هل واطمدة ُموـ اًمٕمٌو٤مدات  ،سم٤مخل٤مشمؿ يم٤من إيت٤مء ًمٚمّزيم٤مة

ذيموره  ( سمِموٕمرٍ ياجلقزي ألوهق ضمد ؾمٌط سمـ اجلقز اسمـُمًتح٦ٌم: وىمد أضم٤مب قمغم هذه اًمِمٌٝم٦م 

 أًمقد ذم شمٗمًػمه ىم٤مئًف:

َ ََـٔػألَتًٚػَاهللَرمحفَاجلقزيَبـَٓؿٔؾَفإََّٔوبٌِْل َوجٓرفَتًرٚػَاهللَـررمَظرعَيََتَهردَّ

ـََّافهالةَيفَوهقَبٚخلٚتؿ َصرٌالًََوجٓرفَتًرٚػَاهللَـررمَفرفَأنََّاجلٚزمَافًِؿَبؾَ،ؾٔفَوافي

َؾٖٕنرَٖـثرر؟َذفرؽَيٗيردَممرَٚحُركَوؿردَهبٚ،َيتًِؼََٓمَٚإػَآفتٍٚتَظـَؾَٔٓٚصٚؽالًَ

َأليَق 

َشُرتفَتِٓٔفََٓويؼبَيًَل

َ

َافْرٚسَظـَيِٓقَوَٓافْديؿَظـ

َ

َمرـَمتُرـَحتركَشُرهَأضٚظف

َ

َافْٚسَواحدَؾٓذاَافهحٚةَؾًؾ

َ
ُمـ وضموقده، وأّٟموف  ٦مذم اهلل ذم يمؾ حلٔم ٤مً يم٤من دائاًم هم٤مرىم 7قمكم اإلُم٤مموي٘مّمد هق سمذًمؽ أّن 

 .اهلل سمرى يدور طمقًمف ومٞمام يتٕمٚمؼواطمدة قماّم  ٦ميم٤من ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ٓ يٖمٗمؾ وٓ حلٔم

أّّن٤م ؾمتٜمت٤مضمٜم٤م هذا ذم ٟمقع شمٚمؽ اًمّمفة ، وم٢مّن اًمِمقاهد ُمـ اًمرواي٤مت شمدّل قمغم اسم٤مإلو٤موم٦م امم 

 ٧م صفة شمٓمقع ومل شمٙمـ صفة ومريْم٦م.يم٤مٟم

أّن اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمٞموؾ  أيْم٤ًم قمغم وطمتك ًمق يم٤مٟم٧م هذه اًمّمفة صفة ومريْم٦م وم٢مّن هذه أي٦م شمدّل 

َّنَإ» ذم شمٗمًػمه ىم٤مئًف: ذم اًمّمفة ٓ ي٘مٓمع اًمّمفة، وىمد أؿم٤مر اًمزخمنمي امم ذًمؽ َٕٚزفرَٝيفَظرعي

ًَٚيفَخْكـَّٖٕ،َمَاهللَوجٓفَحغَشٖففَشٚئؾَوهقَراـعَيفَصالتفَؾىرحَففَخٚمتفـرَّ ،َؾِرؿَهفَـٚنَمرج

 .شَتًٍدَبّثِفَصالتفظّيََيتُِػَخلًِفَـثر
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ؾ اًمٕمٛمو إًمویوأيْم٤ًم ىم٤مل اخل٤مزن ذم شمٗمًػمه سم٠مّن اًمٕمٛمؾ اًم٘مٚمٞمؾ ذم اًمّمفة ٓ يٗمًده٤م ُمًتٜمدًا 

بًعَشٚئؾَوهقَراـعَيفَادًجدَؾٖظىرٚهَخٚمترف،ََؿٚ َافًديألَمرَّ» ذم اًمّمفة: 7اًمذي ىم٤مم سمف قمكم  

 ش.ؾًذَهذاَؿٚ َافًِيءألَافًّؾَافَِٔؾَيفَافهالةََٓيًٍدهٚ

7

هبوذه أيو٦م قموغم أطمّ٘مٞمتوف  7قموكماإلُمو٤مم حيوت٩ّم : عم٤مذا مل ويقضمد هٜم٤مك ُمـ يٕمؽمض وي٘مقل

ُمـ ُمٕم٤موي٦م وهق ممتٜمع قمٜمٝم٤م، سموام  ٦مذقمٞم٦م ظمفومتف طمٞمٜمام أراد أظمذ اًمٌٞمٕم إًمیؾمتٜمد اسم٤مإلُم٤مُم٦م؟ سمٞمٜمام 

ذم  6، يمام ضم٤مء ذم اًمٙمت٤مب رىموؿ 7طمدث ًمٚمخٚمٗم٤مء ىمٌٚمف ُمـ ُم٤ٌميٕم٦م اًمٜم٤ّمس هلؿ وُم٤ٌميٕم٦م اًمٜم٤ّمس ًمف

 ىم٤مئف: 7ّن٩م اًمٌفهم٦م قمٜمف

فَبٚيًْلَافَقمَافذيـَبٚيًقاَأبَٚبُرَوظّرَوظثينَظرذَمر ّٕ َٚبرٚيًقهؿَظِٔرف،َؾِرؿَيُرـَإ

ّٕررفِنرٚهدَأنَْترٚر،َوَٓفٌِٚئرَٛأنَيرردَّ يَافنرقرىَفِّٓرٚجريـَوإٕهرٚر،َؾرر٘نَ،َوإ

َ.ـٚنَذفؽَهللَرىَجتًّقاَظذَرجؾَوشّقهَإمٚمًَٚا

ؾمتٜم٤مده هٜم٤م ذم أظمذ اًمٌٞمٕم٦م، سمام طمدث ًمٚمخٚمٗمو٤مء ىمٌٚموف، اقمؽماض، هق أّن وم٤مجلقاب قمـ هذا آ

ٓؾمتدقم٤مء اعم٘م٤مم ًموذًمؽ، وأيْمو٤ًم إن مل حيوت٩ّم اإلُمو٤مم  سمام اًمتزُمقااًمزُمقهؿ يم٤من سمٜم٤مًء قمغم ىم٤مقمدة 

زُمو٤ًم مل يٙموـ ُمٚم 7هبذه أي٦م ومٝمذا ًمٞمس دًمٞمؾ قمغم قمدم دًٓم٦م أي٦م قمغم إُم٤مُمتف، وم٤مإلُم٤مم 7قمكم

اًمٖمودير إلمتو٤مم احلجو٦م قموغم طمت٩م سموف ذم طمودي٨م اطمتج٤مج، ويٙمٗمل ُم٤م ٓ قم٘مٚمّٞم٤ًم وٓ ذقمّٞم٤ًم سم٤مٓ

 اًمٜم٤ّمس.

ىمود اؾمتِموٝمد هبو٤م ذم يوقم  7إلُمو٤مم قموكماأّن وم٢مّٟمٜمو٤م ٟمجود يمّٚموف هذا ُمـ رهمؿ اًموًمٙمـ وقمغم 

 :اًمِمقرى ىم٤مئف

ٔا الرَُّشَٔل َو َ)ألٕزفَٝحَٔٞأتًِّقنَاهللَؾٖٕندـؿ ِطيُػ
َ
ٔا اهلَل َو أ ِطيُػ

َ
ٔا أ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ب اّلَّ َٓ حُّ

َ
يب أ
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َ
وِِل اأْل

ُ
ًْ أ ُِْل ٌِ ًُ اهلُل َو َرُشُُٔلُ إَ)ألٕزفَٝوحٔٞ(ْرِر  ب َوِِلُُّل ٍََُِّ  ََ ِيا ٔا اّلَّ ُِا ٌَ ََ آ ِيا َو اّلَّ

ًْ رانُِػٔنَ  ُْ اكَة َو  مَة َو يُْؤثَُٔن الزَّ َٔن الصَّ ٍُ (يُِلي
 دائواًم اًمٌحو٨م ػمثوي ياعمقوقع اًموذإًمی  سمح٨م اإلُم٤مُم٦م، ٟمتٓمر  ظمت٤مم اعمٓم٤م  ذم أن وذمو

 وهق: ،لم ـمقائػ اعمًٚمٛملمواجلدل سم

7

أطمورص  ٤ًم ذم ـمريوؼ ُمروو٤مة اهلل، ويمو٤منيم٤من ؾمو٤مًمٙم 7قمكمُم٤مم اإل ٠منّ اجلٛمٞمع يٕمٚمٛمقن سمّن إ

، وٟمٕمٚمؿ أيْم٤ًم أّن اإلؾمفم يم٤من ذم ذًمؽ اًمقىمو٧م 9اًمٜم٤ّمس قمغم طمٗمظ اًمّديـ وإسم٘م٤مء ذيٕم٦م اًمٜمٌّّل 

طمدي٨م قمٝمد ومل يٜمٗمذ امم ىمٚمقب سمٕمض اعمًٚمٛملم سمٕمد، سمؾ يم٤مٟمقا ُمًوٚمٛملم سم٤مًمٚمًو٤من وم٘موط وُموـ 

 اإلؾمفم ُموـ اًمّْموٞم٤مع ورضموقع اًمٜمّو٤مس امم آٟمذاك قمغم 7رشمدادهؿ، ومخ٤م  هق سمدورهااًمًٝمؾ 

ٙمقت قمـ طمّ٘مف ذم اخلفوم٦م سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌّوّل  7واظمت٤مر ،اجل٤مهٚمّٞم٦م ًّ و٥ٌم،  9اًم ًّ ُمٌو٤مذة هلوذا اًم

واًمتول ؾموٜمقرده٤م  اًمتل أىم٤مُمٝم٤م قمٛمروىمد سملّم ؾم٥ٌم ؾمٙمقشمف هذا ًمٚمٜم٤ّمس ذم ُمٜم٤مؿمدشمف يقم اًمِمقرى 

ٌّلٓطم٘م٤ًم: واًمِّم٤مهد قمغم ذًمؽ أّٟمٜم٤م ٟمراه قمٜمدُم٤م ـمٚم٥م ُمٜمف أسم وىمٌوؾ دوموـ  9ق ؾمٗمٞم٤من سمٕمد ووم٤مة اًمٜمّ

قموغم ذًموؽ  7هوق ضمًده اًمنميػ أن ي٘مقم سم٤مًمًٞمػ ٕظمذ طمّ٘مف وأوقمده أن حيٛمٞموف، مل يقاوموؼ

وومّْموؾ  سمٜمّموٞمحتٝمؿ سمودل ُمتو٤مسمٕمتٝمؿ طمٞمٜمئذٍ  ًمٕمٚمٛمف سمًقء ٟمّٞم٦م اًم٘مقم وىمّٚم٦م اًمٜم٤ّمس واعمقازم، وم٤ٌمدر

ٞمػ ُمـ أضمؾ طم٘مـ دُمو٤مء اعم ًّ ٙمقت قمغم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًم ًّ  ء رّده قموغم ـمٚمو٥م أيبًوٚمٛملم: وىمود ضمو٤ماًم

 :  7طمٞم٨م ىم٤مل ،ُمـ ّن٩م اًمٌفهم٦م 5ؾمٗمٞم٤من ذًمؽ ذم اخلٓم٦ٌم رىمؿ 

َٚأََ ُسََهيي قاَافَّْٚ َي ـََِْمقاَجَأَََُص َت ٍِ ـََِاْف ٍُ ًُ ُجقاَافََّْجٚةََِبِ ـَََْوَظر  قاَادَُْْرَٚؾَرةَََِضِريرِؼَََظ ًُ َتِٔجرٚنََََوَور

َٚخَرِة، ٍَ َحَأَََادُْ َِ ـََْْؾ َِؿَََوَِأَََبَِجٍَْٚحَََنََضَََم ًْ ـٌَََمٚءٌَََراَح،ََٖؾَََاْشَت ٌََٜآِج ر َّ َْ َََوُف ٌَرصي رٚ،َهِبرََٚي َٓ ُِ
َآـِ

َرةَََِوُ َْتِْل َّ ْرََِافثَّ ٌَ ََفِ ِٝ اِرعََِإِيَِْٚظََٓٚوْؿ ٚفزَّ ْرََِـَ ٌَ َ.ْرِوفَِأََََب

قُفقاَُؿْؾَأََََؾِ٘نَْ َُ ِِْؽَََظَذَََحَرَصَألََي َأََََوإِنََْادُ ْٝ ُُ قُفقاَْش َُ ـََََجِزعََألََي َٚتََادَْْقِتََِم َٓ ْٔ َدَََه ًْ َّٔٚاََب َت َِّ َف
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ََيِبَأَََبـََٓواهللِ!ََوافَّتِل ٍٛ َُٕسَََضٚفِ ـَََبِٚدَْْقِتََآ ؾََِِم ٍْ فَِأََُبَِثْدِيََافى  َََبرؾََِم  ُٝ رَدَ ْ ْٕ ُْرقنَََِظرَذََا ُْ ََم

ِْؿٍَ َََفقََِْظ ُٝ َََاْوىَِراَبَََْٓوَىَرْبُتؿََُبِفََُِبْح ْٕ َِٜا َٔ ًَِٔدةََِافىَِّقيَ َيِفََْرِص ٌَ َ.اْف

ُمو٤م دام ذًموؽ مل يم٤من يٜمتٝمز يموّؾ ومرصو٦م وؾمٚم٥م طم٘مف قمـ ٙمؾ ُمٓمٚمؼ مل يًٙم٧م سمِم 7وًمٙمٜمّف

صم٧ٌم ذم اعمّم٤مدر اعمختٚمٗم٦م وضمقد ُمٜم٤مؿمدات ُمتٕموّددة ًمإلُمو٤مم وم٘مد  يٙمـ يّي سمٛمّمٚمح٦م اعمًٚمٛملم،

ُمٜمٝم٤م ُمٜم٤مؿمدشمف سمٕمد وومو٤مة قمٛمور ذم يوقم اًمِموقرى  ،اًمٜم٤ّمس سم٠مطمّ٘مّٞمتف سم٤مخلفوم٦مأّٟمف ذيّمر شمٌلّم  7قمكم

إذ 73َرىمٛمٝمو٤مّن٩م اًمٌفهم٦م ذم  7ة ذم ظمٓم٦ٌم ًمفًمٚمخفوم٦م، وهذه اعمٜم٤مؿمدة ُمذيمقر اًمتل قمّٞمٜمٝم٤م قمٛمر

 :7ي٘مقل ومٞمٝم٤م

َبًرضَبرغَآخركَحٔرًٍَٕٞرفَوبرغَبْٔرفَاهللَرشق َآخكَأحدَأؾُٔؿَ،اهللَإٔندـؿ

َـَْٝمـَاهللَرشق َففَؿٚ َأحدَأؾُٔؿ»َألؾَٚ َ،َٓألؾَٚفقاَ؟!شؽريَبًضَوَادًِّغ

َمْلَإَٔٝاهللَرشق َففَؿٚ َأحدَؾُٔؿأََ»َألؾَٚ َ،َٓألؾَٚفقاَ؟!شؽريَمقٓهَؾٓذاَمقٓه

ََمقشكَمـَهٚرونَبّْزفٜ ّٓ َؤمتـأََُمـَأؾُٔؿ»َألؿٚ َ،َٓألؿٚفقاَ؟!شؽريَبًديٌَٕلََٓفإَّٔإ

ََظْلَيٗديََٓفإََّٕاهللَرشق َففَؿٚ َوَبراءةَشقرةَظذ ّٓ َ؟!شؽرريَمْرلَرجؾَأوَإٔٚإ

َؽررَيفَرباحلَمٚؿطَيفَظْفَؾرواَاهللَرشق َأصحٚبَأنََّتًِّقنَأٓ»َألؿٚ َ،َٓألؿٚفقا

ـٍَ َألؿرٚفقاَ؟!شإشالمًََٚافْٚسَأو َأّنََتًِّقنَأٓ»َألؿٚ َ،بذَألؿٚفقاَ؟!شؿطَيَؾررتَومَٚمقض

ًََٚاهللَرشق َإػَأؿربَْٚؾٖيَّ»َألؿٚ َ،بذ َبرـَافررمحـَظٌردَظِٔرفَؿىرع.َإَٔٝألؿٚفقاَشًٌٕ

ََٚسافََّْأبكَؿدَظعََّيَٚألؿٚ َوَـالمفَظقف ّٓ ـََّؾالَظثينَظذإ َثؿ،شرٌٔالًًٍََٕرؽَظذَجتًِ

َؾَرٚ َ،اجليظرَٜظهرَٚصرّؼََمرـَأؿترؾَأنَألؿرٚ َ؟ظّرَبفَأمركَافذيَمَٚضِحَٜأبَٚيَٚألؿٚ 

َبرفَأمرٕرَٚمرَٚؾٔؽَوإٍٔذَٕٚادٗمْغَشٌٔؾَؽرَمتًًٌََٚـَْٝإَٓوَذنإَبٚيعَألفًعَظٌدافرمحـ

َّـََواهللَؽريَمـَهبَٚأحؼَأنَظِّتؿَفَد»َألؾَٚ  َّ
ُْشِِ ٝمَََٕٚ َّ

مقرَادًِّغَوملَيُـَأَََُشِِ

َََٓٚجقرؾٔ ّٓ ًَََٜظَعََّإ ؾرٔيَتْٚؾًرتّقهَمرـَزخرؾرفََُزهداًَذفؽَوؾوِفَوَجرَََٕافتيشًَََٚخٚصَّ

َش.وزبرجف
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 ىم٤مئًف:أيب احلديد قمغم هذه اخلٓم٦ٌم  اسمـيٕمٚمؼ و

َثرؿَ،شلظّْرَوتًردفقنَؽريَمـَبٚخلالؾَٜأحّؼََأّنََتًِّقنَُؿإَّٕ»َألافنقرىَٕهؾَيَق 

ـََّأؿًؿََ ـََّوَفًِّٔ َأمرقرَشرالمَٜحَرفَظرـَوٕزوففَتًِّٔفَيفَـٚنَاإذَهلؿَادخٚفٍَٜفٔسـ

َمرـَفإلشرالمَحراشرَٜيردهَوـرّػَ...ًََٜخّٚصرَظِٔفَإَٓواحلٔػَاجلقرَيُـَوملَادًِّغ

َ.افٍتْٜ

، ذم يمتو٤مب اًمتول قمّٞمٜمٝمو٤م قمٛمورقم٤ًميمر شمٗم٤مصٞمؾ هذه اعمٜم٤مؿمدة ذم يوقم اًمِموقرى  اسمـوأظمرج 

 شم٤مريخ دُمِمؼ سمًٜمده قمـ أيب اًمٓمٗمٞمؾ ىم٤مل:

َأليَرق َظِٔرًََٚؾًرًَّٝبٔرْٓؿَإصرقاتَؾٚرتًٍَٝافنقرىَيقمَافٌٚبَظذَواؿًٍََٚـْٝ

َأنَفٚؾرَٜوأضًرَٝؾًرًَّٝمْرفَوأحرّؼََمْفَبٕٚمرَأوػَواهللَوإَٔٚبُرَٕيبَافْٚسَبٚيع»

َواهللَوإٔرَٚظّرَٚسافََّْبٚيعَثؿَ،بٚفًٔػَبًضَرؿٚبَبًوٓؿَييبَـٍٚراًََٚسافََّْيرجع

َبًوٓؿَييبَـٍٚراًََٚسافََّْرجعيَأنَفٚؾَٜوأضًَٝؾًًَّٝمْفَوأحّؼََمْفَبٕٚمرَأوػ

َظّررَوإنََّ،وأضٔرعَأشرّعَإذاًََظرثينَتٌرٚيًقاَأنَتريردونَإٔتؿَثؿَ،بٚفًٔػَبًضَرؿٚب

َيلَيًرؾقٕرفَوَٓافهرالحَيفَظِرٔٓؿَؾورالًََيلَيًرفََٓشٚدشٓؿَإٍَٕٔٚرٍََمخًَٜيفَجًِْل

َوَٓؿظجّرَٔٓوَٓظرربٔٓؿَيًتىٔعََٓثؿَأتُِؿَأنَأصٚءَفقَاهللَوأيؿَشقاءَذعَؾٔفَـِْٚ

ًََٜيردََّأنَادؼكَوَٓمْٓؿَادًٚهد َافٍْررَأهيرَٚبٚهللَٕندتُؿ»َألؿٚ َثؿَ،شفًٍَِٝمَْٓٚخهِ

َبرٚهللَٕندتُؿ»َألؿٚ َثؿَ،َٓافِٓؿَألؿٚفقاَ،؟!شؽريَاهللَرشق َخكآَأحدَؾُٔؿأَََمجًًَٔٚ

َوشرٔدَرشرقففَوأشردَاهللَأشردَمحرزةَظّرلَمثرؾَظرؿَفرفَأحردَأؾُٔؿَ،مجًًََٔٚافٍْرَأهيٚ

َاجلْرٚحغَذوَجًٍررَأخرلَمثرؾَأخَففَأحدَأؾُٔؿ»َألؾَٚ َ،َٓافِٓؿَألؿٚفقاَ،؟!شافنٓداء

َفرفَأحردَأؾُٔؿ»َألؿٚ َ،َٓافِٓؿَألؿٚفقاَ،؟!شينٚءَحَٔٞاجلَْٜيفَهبيَيىرَبٚجلقهرَادقصك

َأؾرُٔؿ»َألؿرٚ َ،َٓافِٓرؿَألؿٚفقاَ؟!شاجلَْٜأهؾَصٌٚبَشٔديَواحلًغَاحلًـَشٌىلَمثؾ

َـٚنَأحدَأؾُٔؿ»َألؿٚ َ،َٓافِٓؿَألؿٚفقا،َ؟!شاهللَرشق َبَْٝؾٚضَّٜزوجلَمثؾَففَاحد

َألؿرٚ َ،َٓافِٓرؿَألؿرٚفقاَ،؟!شمْرلَاهللَبرشق َتْز َصديدةَـؾَظْدَؿريشَدؼـلَأؿتؾ
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َووؿٔترفَؾراصرفَظرذَاورىجًَٝحرغَاهللَرشرق َظـَؽْٚءَأظيؿَـٚنَأحدَأؾُٔؿ»

َاخلّرسَذيٖخرَـٚنَأحدَأؾُٔؿ»َألؿٚ َ،َٓافِٓؿَألؿٚفقاَ،؟!شدملَمٓجَٜففَوبذفَٝبٍْز

َوشٓؿَاحلٚضَيفَشٓؿَففَـٚنَأحدَأؾُٔؿ»َألؿٚ َ،َٓافِٓؿَألؿٚفقاَ،؟!شؾٚضَّٜوؽرَؽري

َشّدََحغَؽريَاهللَـتٚبَيفَمىٓرَأحدَؾُٔؿَأـٚن»َألؿٚ َ،َٓافِٓؿَألؿٚفقاَ،؟!شافٌٚئَٛيف

َاهللَرشرق َيرَٚألؾَرَٚٓوافًٌرٚسَمحزةَظيهَإفٔفَؾَٚمَبٚيبَوؾتحَادٓٚجريـَأبقابَافٌْل

َشرددتَوَٓبٚبرفَؾتحرَٝإٔرَٚمرَٚألاهللَرشرق َؾَٚ َظعَيَبٚبَوؾتحَٝٚابْبقأَشددت

َاهللَمترؿَاحردَؾرُٔؿأََ»َألؿرٚ َ،َٓافِٓرؿَألؿٚفقاَ؟!شأبقابُؿَوشّدََبٚبفَؾتحَاهللَبؾَ،أبقابُؿ

ُّ )َؿرٚ َحغَؽريَافًيءَمـَٕقره ا َألؿرٚ َ،َٓافِٓرؿَألؿرٚفقاَ،؟!شَ(َو آِت َذا اىُْلاْر  َحلَّ

ٔا )َاهللَؿٚ َحغَؽريَمرةَظؼةَثْتلَاهللَق رشَٕٚجٚهَأحدَأؾُٔؿ» ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ب اّلَّ َٓ حُّ
َ
يب أ

ًْ َصاَدَكةً  ٔاُك ٔا َبانْيَ يَاَدْي ََنْا ُر ًُ الرَُّشَٔل َفَلدِّ َألؿرٚ َ،َٓافِٓرؿَألؿرٚفقا،َ؟!شَ(إِذا ُبَجْيُج

َأحردَؾرُٔؿأََ»َألؿرٚ َ،َٓافِٓرؿَألؿٚفقاَ،؟!شؽريَاهللَرشق َؽّضَتقػَأحدَأؾُٔؿ»

َ.َٓافِٓؿَألؿٚفقاَ،؟!شؽريَحٍرتفَيفَووًفَحتكَاهللَرشق بَظٓدَاخر

َو إِْن )ألَاهللَؿرٚ َوؿرد» ىمو٤مل: 7قم٤ًميمر ذم ُمٙم٤من أظمر ذم ّن٤مي٦م احلودي٨م أّٟموف اسمـوأظمرج 
ٌَ إِل ِحنيٍ  جب ٌَ ًْ َو  ٌَِة ىَُل ُّ ـِْج ْدرِي ىََػيَّ

َ
ش.(أ

رسموك ذم زُمو٤من ظمفومو٦م ٘مًمذوي اًم ه٤م اًم٘مٜمدوزي ذم يٜم٤مسمٞمع اعمقّدةأظمرى يذيمر هٜم٤مك ُمٜم٤مؿمدةو

أّٟموف  7قيٜمل ذم ومرائد اًمًٛمٓملم سمًٜمده قمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلفزم قمـ قموكمقمـ اجلقمثامن، ٟم٘مًف 

 ىم٤مل:

َََّٔاهللَؾٖمر َمرـَهلرؿَررؾًرَمَٚافقٓيَٜمـَهلؿَيٍنَوأنَأمرهؿَوٓةَيًِّٓؿَأنَفٌٕ

َاهللَإنَافْٚسَأهيٚألَوؿٚ َخىَٛثؿَخؿَبٌديرَفِْٚسٌَْلؾّْهََ،وحجٓؿَوزـٚهتؿَصالهتؿ

َأوَٕبٌِٓررَٚؾٖوظرردنَمُررذيبَافْررٚسَأنَوطْْررَٝصرردريَهبررَٚوررٚ َبرشررٚفَٜأرشرِْل
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ََاهللَنَّأَاتًِّقنَافْٚسَأهيٚألَؾَٚ َخىَٛثؿَجٚمًَٜبٚفهالةَؾْقديَأمرَثؿ!!َفًٔذبْل

َيرَٚؿؿألَؿٚ .َاهللَرشق َيَٚبذألَؿٚفقاَإًٍٔٓؿ؟َمـَهبؿَأوػَوإَٔٚادٗمْغَمقػَوإَٔٚيمقٓ

.َظرٚداهَمـَوظٚدَوآهَمـَوا َافِٓؿَ،مقٓهَهذاَؾًعَيَمقٓهَـَْٝمـَألؾَٚ َؾَّٝ.َظعَي

َمرـَبرفَأوػَـْرَٝمرـَـقٓيتلَوٓءألَؾَٚ َـيذا؟َوٓءَاهللَرشق َيٚألَؾَٚ َشِينَؾَٚم

ًْ َو )ألَذـررهَتًرٚػَاهللَؾٖٕز .ًٍَٕفَمـَبفَأوػَؾًعًٍَٕف َُِل ًْ ِديا يْاُت ىَُلا ٍَ ْْ
َ
َْٔ  أ اِْلَا

ُت َغيَْيلُ  ٍْ ٍَ ْت
َ
ًُ اْلِ أ ِِت َو َرِطيُت ىَُل ٍَ َمترٚمَاـزَاهللألَؿٚ ٌَلَ افَََّْؾُزَ(ْشمَ  ِديِبً ًْ ُِْػ

َ.بًديَظذَيَوٓيَٜاهللَديـَومتٚمٌَٕقيت

طمتج٤مضمف قمغم همّم٥م طم٘مف وسملّم أيْم٤ًم ومٞمٝم٤م ؾم٥ٌم ؾموٙمقشمف اسملّم  7وٟم٘مرأ ذم ّن٩م اًمٌفهم٦م أّٟمف

 يمت٤مسمف ٕهؾ ُمٍم، اًمذي سمٕمثف ُمع ُم٤مًمؽ قمـ طمّ٘مف، ذم ُمقاـمـ ُمتٕمّددة، ذم ُمًػمه امم اًمٌٍمة وذم

 .٤مًمِم٘مِم٘مّٞم٦ماعمٕمرووم٦م سم تفظمٓمٌسمٕمد ُم٘متؾ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر وذم  ذم ظمٓم٦ٌم ًمفؽ يمذًم إؿمؽم، و

رة، قموـ اًمٙمٚمٌول وعّم٤م أراد اعمًػم امم اًمٌّمو 7أيب احلديد اعمٕمتززم ظمٓم٦ٌم ًمإلُم٤مم اسمـٟم٘مؾ وىمد 

 ىم٤مم ومخٓم٥م وىم٤مل: 7أّٟمف

ََظرـَدؾًتَْٚوَبٕٚمرَؿريشَْٔٚظَِاشتٖثرتٌَٕٔفَؿٌضَدَٚاهللَإنَّ ََٕحرـَحرؼي َمرـَبرفَأحرؼي

َدمرٚئٓؿَوشرٍؽَادًِّغَـَِّٜتٍريؼَمـَأؾوؾَذفؽَظذَافهزَأنََّؾرأيًََٜٝـٚؾََّافْٚس

َويًًُفَوهـَأدٕكَيًٍدهَافقضَٛفضَيّخضَافديـَوَبٚلشالمَظٓدٍََحديثقَوافْٚس

َويلَواهللَاجلرزاءَدارَإػَتَِرقاإَثرؿَاجتٓٚداًََأمرهؿَيفَيٖفقاَملَؿقمَإمرَؾقيلَ،خٍِػََأؿّؾَ

َ.هٍقاهتؿَظـَوافًٍقَشٔئٚهتؿَمتحٔص

 اًمذي أرؾمٚمف ُمع ُم٤مًمؽ إؿمؽم ٕهؾ ُمٍم وم٘مد ضم٤مء ومٞمف: 7وأُّم٤م يمت٤مسمف

ٚأ ُدََمَّ ًْ فََُاهللَََؾِ٘نََََّب َٕ ٌَْحٚ ََُش َٞ ًَ داًَََب َّّ ِذيراًََحُمَ ٚدَِغََََٕ ًَ ِْ
ًََٚفِ ْ ِّ ْٔ َٓ ََدُْْرَشِِغََاََظَذَََوُم يَّ َِ َََؾ َٙ ََم

قنََاََتََْٚزعََ ُّ
ِِ ًْ َْمرََاَدُ ـََْْٕ ِدهََِِم ًْ ٚنََََمَٚاهللََِؾقََََب كَـَ ََ ِْ ُْىررَََُوَََُٓروِظلَيِفََُي ٌَرٚيِلَََْ رَرَبَََأنَََّبِ ًَ َاْف
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َُٟ َْمرََََهَذاَُتْزِظ ْٕ ـََْا ِدهََِِم ًْ ـَََْب ْٔتِفَََِأْهؾَََِظ ُؿَََََْٓوََََب ـَََْظْ لَقهَُُمَْحََأنَّ ِدهََِِم ًْ َََراَظِْرلََؾرَيَََب ّٓ َإ

َ َُٚٔ
ثِ ْٕ سََِاِ فََُُؾاَلنٍَََظَذََافَّْٚ َٕ ق ًُ ٌَٚيِ ََُي ُٝ ُْ ًَ ْم

َٖ َٔرِديََؾ َََحتَّركََيرِديَبِ ُٝ ََََٜرَأْير ر ًَ ََؿرْدََافَّْرٚسَََِراِج

َ ْٝ ًَ ـَََِرَج ْشاَلمَََِظ ـََِحَمِْؼََإَِػَََيْدُظقنَََاْلِ دٍَََدْي َّّ ََحُمَ ُٝ ََْإِنَََْؾَخِنٔ ُْٕكََِمَل ْشاَلمََََأ فََُاْلِ َِ ََأنَََْوَأْه

ِْيًََؾِٔفَََِأَرى قنَََُهْدمًَََٚأوَََْث ُُ َََُٜت ٌَ ـَََْأْظَيؿََََظَعَََّبِفََِادُِهٔ ؿَََُؾْقِتََِم ُُ َيََافَّتِلَِوََٓيتِ َّٕ ٚمٍَََمَتٚعََُِهلَََإِ ََأيَّ

ََٚيُزوُ َََؿاَلئَِؾَ َٓ ٚنََََمَِٚمْْ َيََـَ اُبَََيُزوُ ََـَ َ َيَََوَأوََْافنَّ عََُـَ نَّ ََ َحُٚبَََيَت ًَّ َ.اف

َ» :٦مٞم٘مِم٘مظمٓمٌتف اعمٕمرووم٦م سم٤مًمِم ذموضم٤مء  ُؿََأْنَحَمَرع  َِ ًْ َٔ ُفََف َّٕ ََوإِ َٜ َٚابـََأيِبَُؿَحَٚؾ َٓ َه َّّ ََ ْدََت ََ ََف أَمََٚواهللِ

َحك ََافرَّ ـَ َِم ِٛ ْى َُ ََاْف َٚحَمَؾي َٓ  ش.ِمْْ

أيب احلديد اعمٕمتززم ظمٓم٦ٌم ًمإلُم٤مم ذم أّول أّيو٤مم ظمفومتوف ذم اعمديٜمو٦م اعمٜموّقرة،  اسمـويمذًمؽ ٟم٘مؾ 

 ىم٤مل: 7دائٜمل قمـ قمٌد اهلل سمـ ضمٜم٤مدة قمٜمفقمـ أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد اعم

َشِىٕٚفَيْٚزظََْٚٓافْٚسَدونَوأوفٔٚؤهَوظستفَوورثتفَأهِفَٕحـَؿٌِْٕٚٔفَاهللَؿٌضَدٚ

َالمررةَؾهرٚرتٌَْٕٔرَٚشِىٚنَؾٌهٌقَٕٚؿقمَْٚفَْٚإزىَإذَضٚمعَحََْٚيفَيىّعَوَٓأحد

َفٚؾرَٜفرقَٓاهللَيرؿأوَ..افرذفٔؾَظِْٔرَٚيتًرززَوَافؤًػَؾَْٔٚيىّعَشقؿَٜوسَٕٚفٌرٕٚ

َ.ظِٔفَهلؿَـَْٚمَٚؽرَظذَفَُْٚافديـَويٌقرَافٍُرَيًقدَوأنَادًِّغَبغَافٍرؿٜ

ذيمرٟم٤مهو٤م واًمتل ؾموٌؼ وأن ذم زُم٤من ظمفومتف  سمحدي٨م اًمٖمديراًمتل صمٌت٧م ًمف ُمٜم٤مؿمدشمف  يمذًمؽو

ًمْمامئر شمٙمٗمل إلي٘م٤مض ايم٤مٟم٧م ومؽموٜم٤م أّّن٤م يم٤مٟم٧م اعمٜم٤مؿمدة اًمقطمٞمدة، ومٝمل اوًمق ك طمت ،ذم ُمٙم٤مّن٤م

وزم يمؾ ُم١مُمـ وُم١مُمٜم٦م سمٕمده، يم٤من قمغم ٟمحق اإلـمف ،  ٤7مً سم٠مّن قمٚمٞم 9ىمقل اًمرؾمقل احلّٞم٦م، ٕنّ 

ـٍ  ـٍ ُمٕملمٍ  7قمكم اإلُم٤مميقضم٥م قمغم طمّتی  ُمٕملّمٍ  ومل يٙمـ يتٕمٚمؼ سمزُم  .أن يٜم٤مؿمد سمحّ٘مف ذم زُم

ذم أي٤مم ظمفومتوف سمًو٥ٌم وُمت٠مظمرة سمحدي٨م اًمٖمدير  7إلُم٤مم قمكماعمٜم٤مؿمدة ًم وإّٟمام ضم٤مءت هذه

اإلُمو٤مم  ، ًموذا أراد9طمتامل ٟمًٞم٤مّنؿ ٕىمقال وؾموٜم٦ّم اًمٜمٌّوّل او 9ؾمقلًمٜم٤ّمس قمـ زُم٤من اًمرّ سمٕمد ا

وقا 7قمكم ًُ طمودي٨م اًمٖمودير يمو٤من ىمود صودر ُموـ أّن ، وسموام سمذًمؽ أن ُيذيّمرهؿ سمام يم٤مٟمقا ىمود ٟم

                                                 

 .151ص ،17، ج 62سمـ أيب احلديد، اًمٙمت٤مب رىمؿ ا ،ذح ّن٩م اًمٌفهم٦م. 1

 .151ص ،1ج ،. اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ2

 .307ص اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ، .3



   

 

هلوذا احلودي٨م ووٕمٞمػ  ٦مطمتامل ٟمًٞم٤من اًمّمح٤مسمالم يقم ُمـ ووم٤مشمف، وىمٌؾ طمدود صمامٟم 9ؾمقلاًمرّ 

ُم٤ٌمذًة ًم٘مرهبؿ ُمـ زُم٤من  9ًمٚمٛمٜم٤مؿمدة سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌّّل  رةً وضٙمـ يرى مل ي 7ّٟمف٢موم آٟمذاك، ضمداً 

ُموـ  ه٤مئٚمو٦مً  اً سمٕمض اًمّمح٤مسمف حيٗمٔمقن يموؾ اًم٘مورآن ويموذًمؽ حيٗمٔموقن أقمودادطمٞم٤مشمف طمٞم٨م يم٤من 

ّٓ  ن طمدي٨م مل يٙمـ يّمودريٜمًقن إذيم٤مٟمقا إطم٤مدي٨م أيْم٤ًم، ومٙمٞمػ   وأّيو٤ممٍ  ىمٚمٞموؾٍ  ىمٌوؾ زُموـإ

قموغم قمودم ظمْموققمٝمؿ  يٙموقن دآً  9وومو٤مة اًمٜمٌّوّل ومٕمدم قمٛمٚمٝمؿ سم٤محلدي٨م سمٕمد ًمذا ؟! ُمٕمدودةٍ 

ًمقىمتٝمو٤م  7هوق ، وم٠مظّمره٤مسمًٜمتف اًمنميٗم٦م وٓ شم٠مصمػم ًمٚمٛمٜم٤مؿمدة ومٞمٝمؿ طمٞمٜمئذٍ  ٝمؿقمٛمٚمقمدم ًمقصٞمتف و

 .اعمٜم٤مؾم٥م

ومٝمول شمٜمّمو٥ّم ذم سمٛمث٤مسم٦م إًم٘م٤مء احلج٦م قمغم إُم٦م  يم٤مٟم٧م٤مإلو٤موم٦م امم أّّن٤م سم 7ُمٜم٤مؿمدة اإلُم٤ممو

٤مم هق ُموـ ُيو١مشمك اًمٞموف وٓ يو٠ميت، يٕمٜمول أّن ، وم٤مإلُمذم أي وىم٧م يم٤مٟم٧م ىمد وىمٕم٧مإُّم٦م ُمّمٚمح٦م 

إُّمو٦م سمودون إُمو٤مم وف سمٛمث٤مسمو٦م احلٞمو٤مة هلو٤م، شمتجف ٟمحق اإلُم٤مم وشم٠مشمؿ سمف ّٕٟمواعمٙمّٚمٗم٦م سم٠من  هلإُم٦م 

ٟم٤مؿمد اًم٘مقم، ؾمقاء يم٤مٟم٧م روايو٤مت ُمقضموقدة  7ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ٟم٘مقل إّن اإلُم٤مم. ويم٤مجلًد سمف روح

 ذم ذًمؽ أم مل شمٙمـ.

سمٙمور،  ُمتٜم٤مقموف قموـ اًمٌٞمٕمو٦م ٕيبإُّمو٦م ذم ىمْموٞم٦م اًمًو٘مٞمٗم٦م وقمـ ا 7قمتزال اإلُم٤مم قمكماأُّم٤م 

ٝمق ظموػم ومويمذًمؽ حتّّمٜمف ذم سمٞمتف، وُمـ صمؿ إضم٤ٌمره قمغم اًمٌٞمٕم٦م طم٥ًم ُم٤م روشمف يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦ّم، 

اًمًوٜمـ  ذم لٝم٘مٞمأظمرج اًمٌ ذًمؽ وذموىمقومف ذم وضمف اًمّٔمٚمؿ وإسمراز طمّ٘مف، قمدم ؾمٙمقشمف ودًمٞمؾ قمغم 

هَْ» :ياًمٙمؼم َفِِزي ُٝ ِْ ٌرَُؿ َّ ًْ ِكَ َؿَٚ ََم َدَافٌَّْ ًْ ََب ُٜ َّ
ََؾٚضِ ْٝ َث َُ ْؿََم ـَ ألَ ََُِٜرى  رٍَََؿرَٚ ألَِشرتَّ ُٓ رَٚ ََرُجرٌؾََ،َأْصر ََ َؾ

ُفََظعَي ًْ
ٌَٚيِ ْؿَُي َِ ألََؾ ْهِرى  َُٜ 2فِِزي َّ

ََؾٚضِ ْٝ ََبِْكََهِٚصؿٍَ ،َحتَّكََمَٚت ـْ  ش.َؿَٚ ألََوَََٓأَحٌدَِم

َحتركَوجٓفَاهللَـرمَظعَيَيٌٚيعَؾِؿ» ىمتٞم٦ٌم اًمديٜمقري: سمـضم٤مء ذم يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م ٓو

 ش.ؾٚضَّٜمٚتٝ

أظمورج وم٘مود  ،سمٙمور أيب وضمدت قمغم 3ـمٛم٦مٞمح أّن وم٤ماًمّمح ذم ي٦م رواه٤م اًمٌخ٤مريروا وذم

َسمًٜمده قمـ قم٤مئِم٦م أّّن٤م ىم٤مًم٧م:
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،ََوَظَٚصر ْٝ َٔر ُفََحتَّكَُتُقؾ  ّْ  ِ َُ ْؿَُت َِ َجَرْتُف،ََؾ َٓ ٍرَىِفََذفَِؽََؾ ُْ ََظَذََأبِكََب ُٜ َّ
رَدََؾَقَجَدْتََؾٚضِ ًْ ََب ْٝ

َِ ََٚظرِعَيَلَ افٌَّْ َٓ ََٚزْوُج َٓ ،ََدَؾَْ ْٝ َٔ َُتُقؾ  يَّ َِ ٍر،ََؾ ُٓ ََأْص َٜ ْٔالًََِشتَّ َََفر رٍرََوَصرذَّ ُْ رََٚأَبرََٚب ِذْنَهِبَ ْٗ َومَلَُْير

ٚ َٓ ْٔ َِ َر،َ...َظ ُٓ َِْؽَإَْص ٌَٚيُِعَتِ َُي ـْ ُُ َدََظرِعَيَ...َومَلََْي َّٓ رٍر،ََؾَتَنر ُْ ْؿََأُبرقََب
ِٓ ْٔ ر َِ رَٚ َؾََََؾرَدَخَؾََظ ألَََ

ََْْٔٚبَِْٕٚمرَِ» َِ ٌَْدْدَتََظ َش.َوَفََُِّْؽَاْشَت

َ» ي٨م آظمور قموـ قم٤مئِمو٦م:طمود ٟمٗمًوف ذم جملء هوذا اًمٚمٗموظوٟمفطمظ  ُٝ َبِْْر ُٜ ر َّ
ََؾٚضِ ْٝ ٌَ ِور ٌَ َؾ

رَدََرُشرقِ َاهللَِاهللَِرُشق َِ ًْ ََب ْٝ ََوَظَٚصر ْٝ َٔر ِٚجَرَتُفََحتَّركَُتُقؾ  َٓ ْؿََتَزْ َُم َِ ٍر،ََؾ ُْ َجَرْتََأَبََٚب َٓ َََؾ َٜ ِشرتَّ

رٍَ ُٓ  ش.َأْص

سموف  9ِمؽمي ًمٜمٗمًف همْم٥م اًمرؾمقليػ ٞمويم 3ومٙمٞمػ يٖمِْم٥م أسمق سمٙمر وم٤مـمٛم٦موقمغم هذا 

 أظمرضموف اًمٌخو٤مري ذم ي٨م اًموذيٕمٚموؿ هوذا احلوديوهق  9ل أّٟمف ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهللّدقميُمٝم٤مسم٦م و

َ» أّٟموف ىمو٤مل: 9ٙم٦م قمـ اعمًقر سمـ خمرُم٦م قمـ رؾموقل اهللٞمُمٚم أيب اسمـح سمًٜمده قمـ ٞماًمّمح ُٜ ر َّ
َؾٚضِ

ٌَٜ ًَ ٌَِْكََبْو ََٚأْؽَو َٓ ٌَ ََأْؽَو ـْ َّ  .ِمْ ك،ََؾ

ّدة ٞم ُمٜمزًمو٦م اًمًولّم ٌويواًموذي  ي ذم اًمّموحٞمح٨م أظمر اًمذي أظمرضمف اًمٌخو٤مريْم٤ًم احلديوأ

َِٜ ىم٤مل: 9أّن اًمٜمٌّّل  هق 3وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء َّْ ِٚءََأْهِؾَاجْلَ ًَ
ٔ َدُةَِٕ ََش ُٜ َّ

 .َؾٚضِ

سمًٜمده  9أيْم٤ًم قمـ اًمرؾمقلي٨م اعمِم٤مسمف ًمذًمؽ واًمذي أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح دواحل

َثْتَِْ» قمـ ُمنو  ىم٤مل: ...ََؿَٚ ألََلَحدَّ ْٝ ِمَِْغََؿَٚف ْٗ َادُْ َُأمي ُٜ ٔ َدَةََظٚئَِن رقِٕكََشر ُُ ََأْنََت ََأَََٓتْرَوْغَ ُٜ َّ
َيََٚؾٚضِ

ِمِْغََ ْٗ ِٚءَادُْ ًَ
َََِٜأوََِْٕ ِٚءََهِذِهَإُمَّ ًَ

ٔ َدَةَِٕ  .َش

ىمو٤مل ٕيب سمٙمور:  7ّن قمٚمٞمو٤مً إقمغم أيب سمٙمور  ٤3مـمٛم٦مظ ذم رواي٦م اًمٌخ٤مري قمـ وضم٤مدة وموٟمفطم

قموغم أيب سمٙمور: ويموام ضمو٤مء ذم  7وهذا اًمٙمفم يٌلّم اقمؽماض اإلُم٤مم قمكمش شتٌددتَظِْٔرَٚٚوفُُّْ»

ويمو٠مّٟمام ومٝموؿ ؿموّدة اًمٗم٤مضمٕمو٦م  7ّن٤مي٦م احلدي٨م وم٢مّن أيب سمٙمر أظمذ يٌٙمل ُمت٠مصمرًا ُمـ يمفم اإلُم٤مم قمكم
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ٕيب سمٙمور ذم  3!! وًم٘مد يم٤مٟم٧م وضم٤مدة وم٤مـمٛم٦م7اًمتل ارشمٙمٌٝم٤م ُمـ همّم٥م اخلفوم٦م ُمـ اإلُم٤مم قمكم

أؿِٔرقنَ»!! وًمٕموّؾ ُم٘مقًمو٦م أيب سمٙمور اعمٕمروومو٦م: 7احل٘مٞم٘م٦م هل ُمـ أضمؾ همّم٥م اخلفوم٦م ُموـ قموكم

داًّم٦م قمغم ٟمدُمف وقمٚمٛمف سمٕمدم صفطمٞمتف ُٕمر اخلفوم٦م!! وىمد قمؼّم قمٛمر قمـ ظمفومو٦م  شؾًَِٝبخرـؿ

 ًمّمحٞمح قمـ اسمـ قم٤ٌمس، طمٞم٨م ىم٤مل:ذم ا ذًمؽيمام أظمرج اًمٌخ٤مري أيب سمٙمر سم٠مّّن٤م يم٤مٟم٧م ومٚمت٦ًم، 

فَُ ُِ َْٖثَْكََظَذَاهللَِبَِيَُهَقََأْه ُٕقَنََؿَٚمََؾ ذ  َٗ َادُ َٝ َُ ََش يَّ َِ ،ََؾ
ُرََظَذَادَِْْْزِ َّ ََِسَُظ ِْكَألََؿَٚ ََ،َؾَج ٌَ َِ ُفََب َّٕ إِ

َؿََ قُ ََواهللَأنَّ َُ ْؿََي ُُ َسَََّٚئاًِلَِمْْ ٌْ ٚ.ََؾاَلََي ًٕ َُؾاَل ُٝ ًْ ُرََبَٚي َّ ََفْقََمَٚتَُظ ْٝ ر َٕ ٚ ـَ رَيَ َّٕ قَ َإِ َُ َاْمُرٌؤََأْنََي نَّ

َهٚ َاهللَََوَؿكََذَّ ّـَ
َذفَِؽََوَفُِ ـَ َ ْٝ َٕ ٚ ـَ َََٚؿْدَ ََأَََٓوإِنَّ ْٝ َّ ََومَت ًٜ َت ِْ ٍرََؾ ُْ ََأبِكََب ُٜ ًَ ْٔ َ...َب

يموفم ُمٕم٤مويو٦م سموـ  اًمٌٞمٕمو٦م هوق ٕيب سمٙمور وُمقىمٗموف ُموـ 7قموكماإلُم٤مم ٕم٦م ٞمد قمدم سمي١ميُم٤م و

ذم زُمو٤من ظمفومتوف وقمٜمودُم٤م  فوـم٤مقمتو ٦7م اإلُم٤ممختٚمػ قمـ سمٞمٕم قمٜمدُم٤م 7ؾمٗمٞم٤من ًمإلُم٤مم قمكمأيب

ًمٕمودم  7يم٤من يًخر ُمـ اإلُمو٤مم قموكم ٢مّٟمفًم٘مت٤مًمف وهق ظمٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم آٟمذاك، ومؾمتٕمداده اأقمٚمـ 

سمف ًمًحٌف ُمـ سمٞمتف جمؼمًا قمغم شمٚمؽ اًمٌٞمٕم٦م، وىمود ضمو٤مء هوذا اًمٙموفم ذم  ئسمٞمٕمتف ٕيب سمٙمر ويًتٝمز

َذفرؽَرؾْرٚظ... » ىمو٤مئًف: ىمٌؾ طمرب صوٗملم 7إلُم٤مم قمكماًمرؾم٤مئؾ اًمتل يمتٌٝم٤م ُمٕم٤موي٦م ًم یإطمد

َيَٚدَـيَتَٚدَذفؽَـؾَيفَاخلٍِٚءَظـَوإبىٚئؽَافهًداءَوتًٍْؽَاهلجرَوؿقفؽَافنزرَٕيركَيفَمْؽ

 .شمُرهَوإَٔٝتٌٚيعَحتكَادخنقشَاجلّؾ

اًمٙمتو٤مب رىموؿ ُذيمورت ذم ّنو٩م اًمٌفهمو٦م حتو٧م قمٜموقان قمٚمٞمف سمرؾم٤مًم٦م  7قمكماإلُم٤مم وم٠مضم٤مب 

 يكم: ُمْمٛمقّن٤م ُم٤م28

َُأؿٚدَـيَيَٚدَاجلّؾَادخنقشَحتكَأبٚيع ُٝ َإّنَـْ َٝ َأنَترذمَََّوفًّرَاهللَفَدَأردَتََ،وؿِ

َ َٝ ََوأنَتٍوَحََؾّدح َٝ ََومَٚظذَادًِؿَمـَؽوٚوَٜ،ؾٚؾتوح ّٓ ًَٚمرَٚملَإ أنَيُقنَميِقم

ًَٚبَْٔٔف ًَٚيفَديْفَوَٓمرتٚب ـّ  .يُـَصٚ

 ذٕمو٦م ُمٜموٞمطمت٩م قمغم اًمٔمٚموؿ سمٕمودم اًمٌاىمد  يم٤من 7ويٌلّم ًمٜم٤م يمفم ُمٕم٤موي٦م هذا أّن اإلُم٤مم قمكم
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 اًمٗمتـ وشمِمت٧م إُّم٦م اإلؾمفُمّٞم٦م. ه٤مدئ ظمقوم٤ًم ُمـ وىمقع ؾمٚمقٍب ٠مُ اًمٌداي٦م، وًمٙمـ سم

مل يٜمٙمر ُمقىمٗمف ذًمؽ أُم٤مم اًمّٔمٚمؿ، وًمٙموـ  7عمٕم٤موي٦م أّٟمف 7ويتٌلّم ًمٜم٤م ُمـ ضمقاب اإلُم٤مم قمغم

عموـ  عم٘م٤مسموؾ ومْموٞمح٦مً وذم ا 7ًمف ي١ميده ويٗمتخر سمف ويٕمتؼم يمفم ُمٕم٤موي٦م ومٞمف ُمدحي٦مً يم٤من سم٤مًمٕمٙمس 

! ومٛمٕم٤موي٦م يمِمػ سمٙمفُموف ذًموؽ داُمغٍ وي٤مًمف ُمـ ضمقاب قمؽماوم٤ًم ُمٜمٝمؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ، اؾمٚمٌف طم٘مف و

وهق يمٞمٗمٞم٦م  ،وأقمقاٟمف ف، ويمِمػ اًمٖمٓم٤مء قمـ أُمر يٜمتٝمل سم٤مًمٗمْمٞمح٦م ًمٜمٗم7ًأُمرًا سمٜمٗمع اإلُم٤مم قمكم

ٞم٤ًم سمتٚموؽ راوو 9ًمق يم٤من سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌّّل  7ّٟمفإسمٙمر، وٟم٘مقل  خلفوم٦م أيب 7أظمذ اًمٌٞمٕم٦م ُمـ قمكم

، وعمو٤مذا خيو٤مًمػ وهوق أشم٘موك ٦ماًمٌٞمٕمو خي٤مًمػيب سمٙمر طم٘م٤ًم ذم اخلفوم٦م عم٤م يم٤من إقمامل ويم٤من يرى ٕ

ّٞمتوف هبو٤م قمغم اًمٌٞمٕم٦م ًمٕمٚمٛموف سم٠مطم٘مّ  7قمؽماوفاشمٌلّم  إذن ومٝمذه اعمخ٤مًمٗم٦م !إشم٘مٞم٤مء وأؿمّدهؿ ذم اهلل؟

 وقمدم ؾمٙمقشمف قمغم اًمّٔمٚمؿ.

٘مقى واًمّزهد واًمٌٕمد قمـ اًمدٟمٞم٤م اًمتول يمو٤من قمغم ُم٤م قمرومتف إُّم٦م ُمـ روح اًمتّ  وسمٜم٤مءً غم هذا قمو 

ذًمؽ اإلٟم٤ًمن اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي يِمٝمد ًموف اًمتو٤مريخ سمو٤مًمٌٓمقٓت واعمقاىموػ  ،7اإلُم٤مم قمكميٕمٞمِمٝم٤م 

ُمـ أضمؾ طمٗمظ وإطمٞم٤مء اًمّديـ وشم٘مقيؿ ىمقاقمده وأؾمًف، ٟمراه ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م اًمذي يمو٤من  اجلٚمٞمٚم٦م

قموغم ُمّموٚمحتٝم٤م وصم٤ٌمهتو٤م  أطمرصوٝمؿقموغم إُّمو٦م اإلؾموفُمّٞم٦م و 9سمٕمود اًمٜمٌّوّل هق أرأ  اًمٜم٤ّمس 

ام سموهؿ ذم احلّؼ وذم ُمقاضمٝم٦م اًمّٔمٚمؿ واًمقىمق  ذم وضمف اًمٓمٖم٤مة، ٝم٤م، يٙمقن أؿمدّ ئؾمت٘م٤مُمتٝم٤م وسم٘م٤ماو

ًموذًمؽ ٟمجوده يٜمتٝموز أىموّؾ ومرصو٦م  ،ًمٜمٗمًف سمؾ يم٤من يريده٤م حلٗمظ اًموّديـأّٟمف مل يٙمـ يريد اخلفوم٦م 

تف هل٤م، ويرومض يخلفوم٦م وحمقر ُمٙم٤مٟمتف ُمـ اٞملمإلطمٞم٤مء اًمْمامئر اعمّٞمت٦م وشمققمٞم٦م اًمٜمّٗمقس اًمٖم٤مومٚم٦م وشمٌ

أّن  واقمٞمو٦مٍ  ذنٍ قمو٤مٍل شمًوٛمٕمف يموؾ أُ  أن ي٘مػ ُمٙمٗمق  اًمٞمديـ أُم٤مم ؾمٚم٥م طم٘مف، ويٍمخ سمّموقٍت 

 .ُم٤م ٤مً سمد أن شمٓمٚمع ؿمٛمس احل٘مٞم٘م٦م يقُم ٓ فاحلّؼ جي٥م أن يٕمقد امم ُمٙم٤مٟمف وأٟمّ 

9

وضموقد جمٛمققمو٦م روايو٤مت ٟمفطموظ  9قمٜمد ُمٓم٤مًمٕمتٜم٤م ًمٚمت٤مريخ واًمرواي٤مت اًمقاردة قمـ اًمٜمٌّّل 

وأّّنؿ  9سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌّّل  9اهلل ورؾمقًمف ُمقىمٗم٤ًم ُمنّموم٤ًم أُم٤ممشمٌلّم ًمٜم٤م أّن سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م مل ي٘مٗمقا 

أظمرج اًمٌخ٤مري ذم اًمّموحٞمح سمًوٜمده قموـ  د، وم٘م9ىم٤مُمقا سم٠مقمامل أصم٤مرت همْم٥م اًمٜمٌّّل يم٤مٟمقا ىمد 



   

 

 ىم٤مل:أّٟمف أيب هريرة 

َِ َافٌَّْ ـِ ََٚؿٚئِؿٌََألَؿَٚ ََلَ َظ َٕ َََْْٔٚأ ِْْٔرََب ََب ـْ ْؿََخَرَجََرُجٌؾَِم ُٓ ْؿََلإَِذاَُزْمَرٌة،ََحتَّكَإَِذاََظَرْؾُت ِٓ ْٔرِْ َوَب

َ َٚ ََ ََألَؾ ُٝ ِْ َُ .ََؾ ُِؿَّ ـَََألَه ََألَؿَٚ ََ؟َأْي ُٝ ِْ ِرََواهللِ.َُؿ ُْٖنُؿََْألإَِػَافَّْٚ رَدَكََألَؿَٚ ََ؟َوَمََٚص ًْ واََب ُُؿَاْرَتدي إِنَّ

َإِذََ َرى.َُثؿَّ ََ ْٓ ََ ََِْْٔظَذََأْدَبِٚرِهُؿَاْف ََب ـْ ْؿََخَرَجََرُجٌؾَِم ُٓ رَٚ ََلاَُزْمَرٌةََحتَّكَإَِذاََظَرْؾُت ََ ْؿََؾ ِٓ ْٔرِْ َألَوَب

َ ُٝ ِْ .َُؿ ُِؿَّ ـَََألَه ََألَؿَٚ ََ؟َأْي ُٝ ِْ ِرََواهللِ.َُؿ ُْٖنُؿََْألإَِػَافَّْٚ رَدَكََظرَذََألَؿرَٚ ََ؟َمََٚصر ًْ واََب ُرُؿَاْرَتردي إِنَّ

رََ ََ ْٓ ََ َُِ.ََؾاَلَأىَأْدَبِٚرِهُؿَاْف ْ َْ ؿََْراُهَ ُٓ ََُصَِمْْ ّٓ ِؾَإ ؿِمْثُؾَمَهَ ًَ َ.افْ 

 آظمر سمًٜمده قمـ أيب هريرة ىم٤مل: ٤مً طمديثاًمٌخ٤مري وأظمرج 

ََأيِبَ ـْ ـََََظ ُفَ َّٕ ََرُشقَ َاهللُِهَرْيَرَةََأ ُثََأنَّ ََألَؿرَٚ َََٚنَحُيَد  ـْ ََرْهرٌطَِمر
ِٜ ََٔٚمر

َِ ََيرْقَمَاْف َيرِرُدََظرَذَّ

ْقِضَََأْصَحٚيِبَ َاحْلَ ـِ ُئقَنََظ َِّ َُٔح َُٖؿقُ ََؾ ََأْصرَحٚيِبََألَؾ رقُ ََ!َيَٚرب  َُ َٔ رَؿََفرَؽَبِرَيََألَؾ ِْ َّٕرَؽَََِٓظ إِ

رََ ََ ْٓ ََ واََظَذََأْدَبِٚرِهُؿَاْف ُُؿَاْرَتدي َدَك،َإِنَّ ًْ َش.ىَأْحَدُثقاََب

 سمًٜمده قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ىم٤مل:أيْم٤ًم طمديث٤ًم آظمر وأظمرج اًمٌخ٤مري 

َِ ََأللَيَؿَٚ َافٌَّْ ْؿََظَذَاحْلَََإِن  ُُ ََْٖأَبرًدا،ََؾَرُض ر َّ َبَمَلََْيْي ََذِ ـْ َب،ََوَمر ََذِ ََظرَذَّ ََمرَّ ـْ ْقِض،ََم

ِرُؾقِنَ ًْ ْؿََوَي ُٓ ََأْؿَقاٌمََأْظِرُؾ ََظَذَّ َدنَّ
ِْْٔرََفَرِ َحُيَُٚ ََب ؿََْلُثؿَّ ُٓ ْٔرَْ ََِْأل.ََؿرَٚ ََأُبرقََحرِٚزمٍََوَب ًَ

ِّ ر ًَ َلَؾ

ََأيِبَ ـُ َيُنَْب ًْ َٚ ََافْي ََ ٍَّٔٚشََؾ ََألَظ َٝ ًْ
ِّ َذاََش َُ ؾٍَََه ْٓ ََش ـْ ََ؟ِم ُٝ ر ِْ َُ رَٚ ََألَؾ ََ رْؿ.ََؾ ًَ ُدََظرَذََألَٕ َٓ َأْصر

ََٚأيِبَ َٓ ُتُفََوْهَقََيِزيُدَؾِٔ ًْ
ِّ
ًَ ََف ْدِرى  ٍٔدَاخْلُ

ًِ ُْؿَِمْ ََألَش َُٖؿقُ َإِنَّ رُٚ ََ،لَؾ ََ ُٔ َّٕرَؽََََٓترْدرََِألَؾ َمرََٚيإِ

َُٖؿقُ َ َدَك.ََؾ ًْ دََِألَأْحَدُثقاََب ًْ ََب َ ََؽرَّ ـْ َ
َٚدِ ًَ َُٚشْح ًَ ٌَّٚسٍََابـَوَؿَٚ ََ.يُشْح ُٚ ََألَظ ََ ًدا،َُي ًْ َُٚب ًَ ُشْح

َدهَُ ًَ ُفََأْب ََ ٌٔد،ََوَأْشَح
ًِ َ.َشِحٌٔؼََب

سم٤مإلو٤موم٦م  9ويقضمد ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري طمدي٨م آظمر قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد يٌلم أّن اًمرؾمقل

امم أّٟمف يم٤من يٕمر  ه١مٓء اعمرشمديـ وم٢مّّنؿ هؿ أيْم٤ًم يم٤مٟمقا يٕمرومقٟمف، مم٤م يدل قمغم أّّنوؿ يمو٤مٟمقا ُموـ 

 :َلُّ ىَم٤مَل اًمٜمٌَِّ  ح٤مسم٦م، واحلدي٨م هق:اًمّم ََظَعَََّإِن  ََمرَّ ـْ ْقِض،ََم ْؿََظَذَاحْلَ ُُ َبَََؾَرُض ََذِ ـْ َب،ََوَمر َذِ
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ََظَعََّ َدنَّ
ََْٖأَبًدا،ََفَرِ َّ ِرُؾقِنََمَلََْيْي ًْ ْؿََوَي ُٓ ََِْْٔأْؿَقاٌمََأْظِرُؾ َحُيَُٚ ََب ؿََْل،َُثؿَّ ُٓ َْْٔ   .َوَب

   ىم٤مل:أّٟمف  7سمًٜمده قمـ قمكم فأظمرضم ٤مً ديثذم ُمًٜمد أمحد طمٟمفطمظ و

َدكَََألؿَِٔؾََيََٚرُشقَ َاهللِ ًْ ُرََب مَّ َٗ َُي ـْ َاهللََُظْْرُفَجَتِرُدوُهََأِمًْٔرََٚألَؿَٚ ََ؟َم رٍرََريِضَ ُْ ُرواََأَبرََٚب م  َٗ إِْنَُت

ِخَرةَِ ْٔ ًٌَٚيِفَا َََٔٚراِؽ ْٕ َاهللََُظْْفََُ،َزاِهًداَيِفَافدي َرََريِضَ َّ ُرواَُظ م  َٗ َرُٚفَََوإِْنَُت َْ َ َٓ ََٚأِمًَْٔٚ جَتُِدوُهََؿِقيًّ

ئِؿٍَ َٓ َ َٜ رِديًََّ،يِفَاهللََِفْقَم ْٓ ْؿََؾرِٚظَِِغَجَتِرُدوُهََهِٚدًيرََٚم ـُ َأَرا َٓ َاهللََُظُْْفََو ًََّٔٚريِضَ
ُرواََظِِ م  َٗ ََٚوإِْنَُت

ْؿَافىَِّريَؼَادَُ ُُ ُْٖخُذَبِ ٔؿَََي َِ َت ًْ.َ

ومٕمٚم٧م ُم٤م مل يّموّح هلو٤م  9إُّم٦م سمٕمد رؾمقل اهللومئ٦ًم ُمـ  وُمـ ظمفل هذه اًمرواي٤مت ٟمٗمٝمؿ أنّ 

يٕمٚموؿ سمو٠مّن سمٕموض صوح٤مسمتف ؾموق   9سمذًمؽ ؾمقء اًمٕم٤مىم٦ٌم، ويم٤من اًمرؾموقلويم٧ًٌم  أن شمٗمٕمؾ

 ىمو٤مل ًمٕموكمٍّ  9ٟمفطمظ ومٞمف أّن اًمٜمٌّوّل  ٤مً اعمًتدرك طمديث ذمأظمرج احل٤ميمؿ يٗمٕمٚمقن ذًمؽ، وذم ذًمؽ 

إفریََممَٚظٓدَإنَّ» ىم٤مل:أّٟمف  7قمكماإلُم٤مم وم٘مد أظمرج سمًٜمده قمـ سمٕمدي ُمـ ؽ إُّم٦م ؾمتٖمدر سم٠مّن سم

 .هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، ومل خيرضم٤مه ،شإمَٜشتٌدرَيبَبًدهَألَأنٌَّلَّافَّْ

واهللَإٕفَفًٓردَ» ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞم٤ًّم ي٘مقل: :ىم٤ملأّٟمف صمٕمٚم٥م سمـ يزيد احلامين  ي قمـػموأظمرج اًمٌقص

 .هذهَإمَٜ)شتٌدرك(َمـَبًديإّنَألَيلََّلَإَِإمََّافٌْل

 9أهوؾ سمٞمتوف طموّؼ همّمو٥م يذيمر ومٞمف قم٤مىم٦ٌم ُمـ  9قمـ اًمٜمٌّّل  طمدي٨ٍم  ٟمٚمٗم٧م اًمٜمٔمر امموهٜم٤م 

 ىمو٤مل:أّٟمف  9رؾمقل اهلل قمـ ، وم٘مد أظمرج اًمٜمٞم٤ًمسمقري واًمزخمنمي واًمثٕمٚمٌل ذم اًمتٗمًػمآذا هؿو

 ش.َٜظذَمـَطِؿَأهؾَبٔتلَوآذانَيفَظسيتمَٝاجلَّْرَُّحَ»

٤مهؿ رووطم٘مٝمؿ ويم٥ًم سمذًمؽ  أقمٓم٤مهؿو :وٟمحـ ٟم٠ًمل اهلل أن ٟمٙمقن ممـ قمر  ىمدرهؿ

 .ِمٗم٤مقمتٝمؿسم ٟم٤مل ضمٜم٦م اخلٚمدو
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ذم ومرائد اًمًٛمٓملم سمًٜمده قمـ ؾمٚمٞمؿ سموـ  واجلقيٜملأظمرج اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل ذم يٜم٤مسمٞمع اعمقّدة 

 ىم٤مل:أّٟمف ىمٞمس اهلفزم 

ًََٚرأيٝ ًََٜظْفَاهللَريضَظثينَخالؾَٜيف9َاهللَرشق َمًجدَيف7َظِٔ َثقنحرّدَيتَومجٚظر

َؾٔٓرَٚؿرٚ َومرَٚوهجرهترَٚابَٓٚوشرقَوؾورَِٓٚؿرينًََٚؾذـرواَوافٍَف،َافًِؿَويتذاـرون

َّّإ»ألَؿقففَمثؾَ،افٍوؾَمـ9َاهللَرشق  َفَرريشَتٌرعَافْرٚس»ألَوؿقفف.َشؿريشَمـَٜئ

ََّّوؿريش َمرـَرجِرغَةؿرقََّفَِرررَإنَّ»ألَوؿقفف.َشؿرينًََٚتًٌقآَ»ألَوؿقفف.َشافًربَٜأئ

َأهٕٚرفَؿرريشَهرقانَأرادَمرـ»ألَوؿقفف.َشاهللَأبٌوفَؿرينًٌََٚضأبَمـ»ألَوؿقفف.َشؽرهؿ

َؿرٚ َومَٚـتٚبفَيفَظِٔٓؿَاهللَأثْكَومَٚوٕكهتَٚوشقابََٓٚوؾوَِٕٓٚهٚرإَوذـروا.َشاهلل

ًََٚيردظقاَؾِؿَادالئُٜ،َوؽًٔؾَظٌٚدةَبـَشًدَيفَؿٚ َمَٚوذـرواَ،9افٌْلَؾٔٓؿ َمرـَصرٔئ

َمحرزةَٚوم9ََّْاهللَرشق َٚمَّْألَؿريشَوؿٚفٝ.َوؾالنَؾالنَمْٚألَحلَيَـّؾََؿٚ َحتكَؾوِٓؿ

َظٌٔردةَوأبرقَوظرثينَوظّررَبُرَوأبقَحٚرثَٜبـَوزيدَاحلرثَبـَظٌٔدةَٚومََّْجًٍرَٚومَّْ

َإَٓافًرٚبََٜأهرؾَمرـَأحرداًََاحلٔرغَمرـَيدظقاَؾِؿ.َظقفَابـوَحذيٍَٜأيبَمقػَوشٚمل

َوؿٚصَأيبَبـَوشًدَ،7ضٚفَٛأبكَبـَظذَؾٔٓؿَرجؾٍَمئتلََمـَأـثرَاحلََِٜويفَ.شّقه

َظّررَابرـوَظتٌرَٜبرـَوهٚصرؿَذرَوأبرقَدوادَداَوافزبرَوضِحَٜظقفَبـَافرمحـَوظٌد

َيفَوـرٚن.َجًٍررَبرـَاهللَوظٌردَبُررَأبركَبـَوحمّدَظٌٚسَابـوَ:واحلًغَواحلًـ

َبرـَاهلٔرثؿَوأبرقَإٓهرٚريَأيقبَوأبقَثٚبٞبـََوزيدَـًَٛبـَبكأََُإٕهٚرَمـَاحلَِٜ

َمٚفرؽَبرـَوإٔرسَاهللَظٌردَبـَوجٚبرَظٌٚدةَبـَشًدَبـَؿٔسوَمًَِّٜبـَوحمّدَافتٔٓٚن

َؽرالمَبجٌْرفَؿٚظردَافررمحـَظٌدَفابَْومًفَفٔذَوأبقَأوىفَأيبَبـَاهللَوظٌدَأرؿؿَبـَوزيد

َافقجرفَصرٌٔحَأمردَؽالمَاحلًـَفابَْومًفَافٌكيَاحلًـَأبقَؾجٚءَأمرد،َافقجفَصٌٔح

َيأهّيرَيأدرَؾرالَفٔذَأيبَبـَافرمحـَدظٌَواػَإفٔفَإٔيرَؾجًِٝألَشِٔؿَؿٚ .َافَٚمَٜمًتد 

افرزوا ،ََحرغَإػَبُررةَمرـَوذفؽَافَقمَؾٖـثر.َوأضقهليَأظيّٓيَاحلًـَأنََّؽرَأمجؾ

َأحدَوَٓهقَيْىؼََٓشٚـَٝضٚفَٛأيبَبـَوظعَؾٔف،َهؿَممَٚءبقَيًِؿََٓدارهَيفَوظثين



   

 

َمرـَمرٚ»ألَؾَٚ َتتُِؿ؟َأنَيًّْؽَمَٚاحلًـَأبَٚيٚألَؾَٚفقاَظِٔفَافَقمَؾٖؿٌؾ.َبٔتفَأهؾَمـ

َََّوؿٚ َؾوالًََذـرَوؿدَإَٓغاحلَّٔ َأظىٚـؿَبّـَٕهٚروإَؿريشَمًؼَيَٚأشٖفُؿَؾَٖٕٚ،ًَٚح

َاهللَأظىٕٚرَٚبؾألَؿٚفقاَ؟شبٌرـؿَأمَبٔقتٚتُؿَوأهؾَوظنٚئرـؿَأبًٍُٖٕؿَافٍوؾَهذاَاهلل

َيَٚصدؿتؿ»ألَؿٚ .َبٔقتٚتَْٚبٖهؾَوَٓوظنٚئرَْٕٚٚبًٍََٖٕٓوظنرتف9َبّحّدَظَِْٔٚـَّومََ

َأهرؾَٚمّْرَخررةوأَافردَٕٔٚخرَمـَِٕتؿَافذيَأنََّتًِّقنَفًتؿإَََٔهٚروإَؿريشَمًؼ

َٕرقراًََٚـّْرَبٔترلَوأهرؾَإنَألؿٚ 9َاهللَرشق َظّلَابـَوأنَؽرهؿ؟َدونًََٜخّٚصََافٌٔٝ

َخِرؼَؾِرّيََشْٜ،َأفػَظؼَبٖرب7ًَٜآدمَتًٚػَاهللَِْؼَأنَؿٌؾَتًٚػَاهللَييدَبغَيًًك

َيفَافًرٍَْٜٔيفَمحِرفَثرؿَرض،إَإػَوأهٌىرفَصٌِفَيفَافْقرَذفؽَووع7َآدمَٚػتًَاهلل

َيَِْْرَٚتًرٚػَاهللَيز َملَثؿَ،7إبراهٔؿَصَِٛيفَافْٚرَيفَبفَؿذفَثؿَ،7ٕقحَصِٛ

َآرحرَٚومرـَافىرٚهرة،َآرحرٚمَإػَافُريّرَٜصالبإَمـ َآصرالبَإػَافىرٚهرةم

َافًرٚبََٜأهرؾَؾَرٚ ش.َؿرطَيَٚحٍشرَظذَمْٓؿَاحدوَيِؼَملَٓٚت،مَّوإََُبٚءأَمـَافُريّٜ

أل7َظرعَيَؿٚ َثؿ.9َاهللَرشق َمـَذفؽَشًَّْٚؿدًَٕؿألَأحدَوأهؾَبدرَوأهؾَوافَدمٜ

ََأنََّتًِّقنأَََاهللَٕندـؿأَُ» ٍََٜؽرَيفَادًٌق َظذَافًٚبؼَـتٚبفَيفَؾؾّوََؾوّجَظزَّاهلل َوأّنََآي

ألَؿرٚ .ًَٕؿَافِٓؿألَؿٚفقاَ؟شإمَٜههذَمـَأحد9َرشقففَواػَؾوّجََظزََّاهللَإػَيًٌَْلَمل

 )ألَٕزفررَٝحٔررَٞأتًِّررقنَاهللَؾٖٕنرردـؿ»
َ
ااببُِلَٔن اأْل ََ َو َو الصَّ ٓاابِجِري ٍُ ْ ََ ال ٌِاا لُاأَن  وَّ

 
َ
ببُِلَٔن )َ(َُِْصبراأْل ببُِلَٔن الصَّ ُِأنَ  *َو الصَّ َلرَّ ٍُ ْ وِلَِم ال

ُ
ألَؾَرٚ 9َاهللَرشرق َئؾُشرَ(أ

َبرـَوظرعَيَورشرِفَاهللَإٌٔٔرٚءَأؾورؾَؾٖٕرَٚ،ٔٚئٓؿوأوصرٌَٕٔٚءإَيفَذـرهَتًٚػَاهللَإٔزهلٚ

َأتًِّرقنَاهللَؾٖٕنردـؿ»ألَؿرٚ .ًَٕرؿَافِٓرؿألَؿٚفقا.َشوصٔٚءإَأؾوؾَلوصََّٔضٚفٛأيب

 )ألَٕزفَٝحٔٞ
َ
وِِل اأْل

ُ
ٔا الرَُّشَٔل َو أ ِطيُػ

َ
ٔا اهلَل َو أ ِطيُػ

َ
ٔا أ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ب اّلَّ َٓ حُّ

َ
ًْ يب أ ُِْل ٌِا ،َ(ْرِر 

ب وَ )ألَٕزفَٝوحٔٞ مَة َو يُْؤثُأَن إٍَُِّ َٔن الصَّ ٍُ ََ يُِلي ي ِ ٔا اّلَّ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ًُ اهلُل َو َرُشُُٔلُ َو اّلَّ ِِلُُّل
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ًْ رانُِػٔنَ  ُْ اكَة َو  ََ )ألَٕزفَٝوحٔٞ،َ(الزَّ ِيا ًِ اهلُل اّلَّ اب َحْػيَا ٍَّ َ ٔا َو ل ا ُُ ْن ُتَْتَ
َ
ًْ أ ْ  َحِصابُْج

َ
أ
َْ ُدوِن اهللِ  ٌِا ًْ َحجَِّخُذوا  َ ًْ َو ل ُِْل ٌِ ُدوا  َْ ٌِِنَِي َوِِلَةاةً جب اْؤ ٍُ ْ َؿرٚ ،َ( َو ّل َرُشأُِلِ َو ّلَ ال

ٔ رَاهللَؾرٖمرَجلًّٔٓؿ؟َظٚمَٜأمَادٗمْغَبًضَيفَخٚصَٜاهللَرشق َيٚألَٚسافَّْ َأن9َفٌٕ

ََوأنَأمرهؿَوٓةَيًِّٓؿ ًّ رَمرَٚافقٓيرَٜمـَهلؿَرريٍ ًّ َوزـرٚهتؿَصرالهتؿَمرـَهلرؿَررؾ

ٍََٜأرشِْلَاهللَإنََّٚسافََّْأهيٚألَ وؿَٚخىَٛثؿَ،خؿَبٌديرَفِْٚسٌَْلؾّْهََ،ٓؿوحّجَ َبرشرٚف

َؾْقديَأمرَثؿ!!َفًٔذبْلَأوَٕبٌَِٓٚؾٖوظدنَيبمُّذََافْٚسَأنََّوطَْْٝصدريَهبَٚوٚ 

َادرٗمْغَمقػَوإَٔٚيمقَٓاهللَنَّأَتًِّقنأَٚسافََّْأهيٚألَؾَٚ َخىَٛثؿَجٚمًَٜبٚفهالة

َمرـألَؾَرٚ َؾَّرٝ.َظرعَيَيَٚؿؿألَؿٚ .َاهللَرشق َيَٚبذألَؿٚفقاَإًٍٔٓؿ؟َمـَهبؿَأوػَوإٔٚ

َيرٚألَؾَرٚ َشرِينَؾَٚم.َظٚداهَمـَوظٚدَوآهَمـَوا َافِٓؿَ،مقٓهَهذاَؾًعَيَمقٓهَـْٝ

َمرـَبفَأوػَؾًعَيًٍَٕفَمـَبفَأوػَـَْٝمـَ،ـقٓيتلَوٓءألَؾَٚ َـيذا؟َوٓءَاهللَرشق 

ًْ )ألَذـرهَتًٚػَاهللَؾٖٕز .ًٍَٕف َُِل ًْ ِدي يُْت ىَُل ٍَ ْْ
َ
َْٔ  أ اِِت َو  اِْلَ ٍَ ًْ ُِْػ ُت َغيَاْيُل ٍْ ٍَ ْت

َ
َو أ

ًُ اْلِ  َوٓيَٜاهللَديـَومتٚمٌَٕقيتَمتٚمَاـزَاهللألَؿٚ 9ٌَلَ افَََّْؾُزَ،(ْشمَ  ِديِبً َرِطيُت ىَُل

َألؿرٚ َ؟ظرذَيَيفَخٚصَٜيٚتأَهٗٓءَاهللَرشق َيٚألَؾََٚٓوظّرَبُرَأبقَؾَٚم.َبًديَظذَي

ََيووزيرَلأخَظعَيألَؿٚ .َفَْٚبْٔٓؿَاهللَرشق َيٚألَؿٚٓ.َٜافَٔٚمَيقمَإػَلئأوصَٔٚويفَؾٔفَبؾ

ـٍََـّؾََوويلََّلمتأََُيفَلوخٍِٔتَلووصَٔلووارث َاحلًرغ،َثؿَاحلًـ،َلابَْثؿَبًدي،َمٗم

ََٓافَررآنَمرعَوهرؿَمًٓرؿَافَررآنَواحرد،َبًردَواحرداًََاحلًغَلابَْوفدَمـَتًًَٜثؿ

َشرًَّْٚؿردَ،ًٕرؿَافِٓرؿألَـِٓؿَاؾَٚفق.َشاحلقضَظذَََّيردواَحتكَيٍٚرؿٓؿَوَٓيٍٚرؿقٕف

َؿِرَٝمرَٚجرّؾََحٍيَْٚؿدألَؿٓبًوَوؿٚ .َشقاءَؿَِٝـيَوصٓدَٕٚؿَِٝـيَوصٓدَٕٚذفؽ

ََِّٕحٍيفَومل َ.وأؾٚوَِْٕٚٚرأخَٔٚحٍيقاَافذيـَوهٗٓءَف،ـ

َذفرؽَحٍرظَمـَاهللَٕندأََُ،احلٍظَيفَيًتقونَٚسافََّْـؾَفٔسَصدؿتؿ»أل7َظذَيَؾَٚ 
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َوشرِينَظرٚزبَبرـَوافرزاءَأرؿرؿ،َبرـَزيدَؾَٚم.َ؟شفبَؾٖخزَؿٚمَد9َٚاهللَرشق َمـ

َوإَٔٝادْزَظذَؿٚئؿَوهق9ٌَلَ افَََّْؿق َحٍيَْٚفَدَٕنٓدألَؾَٚفقاَ،وظيرَوادَدادَوأبقذر

َؾرُٔؿَوافَرٚئؿَإمرٚمُؿَفُرؿَإٔهَٛأمرنَاهللَإنََّٚسافََّْأهيَٚيٚ»ألَيَق َوهقَجٌْفَإػ

َبىٚظترفَؾَرٕفَضٚظتفَـتٚبفَيفَْغادٗمَظذَاهللَؾرضَفذياوَخٍِٔتلوَووصٔلَبًدي

ؾٖوظردنََوتُذيٌٓؿَافٍْٚ َأهؾَضًـَخنَٜٔريبَراجًَٝوإّنََتفبقٓيَوأمرـؿَوضٚظتل

َفُرؿ،َبْٔتٓرَٚؾَردَبٚفهرالةَـتٚبرفَيفَـرؿَأمرَاهللَإنََّٚسافََّْأهيَٚيَٚ!!فًٔذبْلَأوَٕبٌِٓٚ

َهلذاَٚأّنََـؿَصٓدأََُوإّنََ،بٚفقٓيَٜوأمرـؿَهتٚ،وؾّنََفُؿَؾٌْٔتَٓٚواحلَٟوافهقمَوبٚفزـٚة

7ََضٚفَٛأيبَبـَظذَظذَيدهَوووعرَشًَٜخّٚصَ َمرـَفألوصرٔٚءَثرؿَبًردهَٔرفبَْٓثرؿ»ر

َٚأهّير.َحرقيضََذََّظَََيردواَحتكَافَرآنَيٍٚرؿٓؿَوَٓافَرآنَيٍٚرؿقنََٓوفدهؿَمـَبًدهؿ

َبرـَظرعََّلخرأَوهرقَ،وهٚديُؿَودفُِٔؿَوإمٚمُؿَبًديَمٍزظُؿَفُؿَبَْٔٝؿدَافْٚس

ََِّؾُٔؿَبّْزفتلَؾُٔؿَوهقَٛضٚفأيب َظْردهَؾر٘نََّأمرقرـؿَمجٔعَيفَوأضًٔقهَديُْؿَهودؾَ

ََمَٚمجٔع َوَٓبًرده،َأوصرٔٚئفَومرـَمْرفَوتًِّرقاَؾًرِقهَوحُّتفَظِّفَمـَاهللظِّْل

َوَٓيزايِرقهََٓمًٓرؿَواحلرّؼََاحلرّؼََمعَؿؾّ٘نََظْٓؿََتٍِقاَوَٓتتَدمقهؿَوَٓتًِّقهؿ

َيفَإٔرز َاهللَأنََّأتًِّرقنَافْرٚسَأهيٚ»أل7َظعََّؿٚ َؿثألَشِٔؿَؿٚ َ،جًِقاَثؿ.َشيزايِٓؿ

ِْٓياً اِ )ألَـتٚبف ِْ ًْ َت
ُُ َر ِّٓ َِ َو اْْلَْيِت َو ُح ْْ

َ
ًُ الرِّْجَس أ ُِْل َِْب َخ ُ ِِلُْذ ب يُِريُد اَّللَّ َؾجًّْلَ(ٍَُّ

َبٔترلَأهرؾَهرٗٓءَافِٓرؿألَوؿرٚ َـًرٚءًََظِْٔرَٚافَكَثؿَواحلًغَاحلًـَلابْوَوؾٚضّٜ

َافررجسَظْٓؿَؾٖذهَٛرجٓؿحُيََمَٚرجْلوحُيََيٗذهيؿَمَٚويٗذيْلَهلؿٗيَمَٚيٗدْلَ،وحلّل

َيِفَََّٕزفرَٝيإََّٕ،خرَإػَإٔٝألَؾَٚ َاهلل؟َرشق َيَٚوإَٔٚألشَِّٜأمَؾَٚفَٝ،تىٓراًََهؿَوضٓر

ًََٜخّٚصرَاحلًرغَلابْرَوفردَمـَتًًَٜويفَابْٔفَويفَضٚفَٛأيبَبـَظعََّأخلَويفَتلابَْويف

َؾًرٖفَْٚبرذفؽَحردثتَْٚشرَِّٜمَّاََُأنََّٕنرٓدَألـِٓرؿَؾَرٚفقا.َشذكٌََحدٍََٕؾَٔٓٚمًَْٚفٔس

َاهللَأنَأتًِّرقنَاهللَإٔندـؿأل7َعظَؿٚ َثؿ.َشَِّٜأمََّحدثتَْٚـيَؾحدث9َْٚاهللرشق 
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بِدقنِيَ )ألَإٔز  َع الصَّ ٌَ ٔا  ٔا اهلَل َو ُنُُٔ ُل ٔا اتَّ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ب اّلَّ َٓ حُّ
َ
َاهللَرشرق َيٚألَشِينَؾَٚ َ(يب أ

َافهرٚدؿقنَوأمرَٚبرذفؽ،َأمررواَادرٗمْغَٜؾًّٚمرَادٗمْقنَأمٚألَؿٚ َٜ؟خّٚصََأمَهذاَظٚمٜ

ألَؿرٚ .ًَٕرؿَافِٓرؿألَؿرٚفقاَ،شافَٔٚمرَٜيرقمَإػَبًردهَمرـَوأوصرٔٚئلَظعَلخَٕٜؾخّٚصَ

َََألتٌرقكَؽرزوةَيف9َاهللَفرشرق َؿَِٝأّنََأتًِّقنَاهللَٕندـؿأَُ» َإنَّألَؾَرٚ َ؟خٍِتْرلَمِل

.َشبًديٌَٕلََٓإفَآَمقشكَمـَهٚرونَبّْزفَٜلمََّْوإَٔٝبؽ،َأوَيبَإَٓتهِحََٓادديْٜ

ََ )ألَاحلَٟشقرةَيفَإٔز َاهللَأنََّأتًِّقنَاهللَإٔندـؿألَؾَٚ .ًَٕؿَافِٓؿألَؿٚفقا ي ِ ب اّلَّ َٓ حُّ
َ
يب أ

ًْ ُتْفيُِحأنَ  َْْيَ ىََػيَُّل
ْ
ٔا اْل ًْ َو اْفَػيُ َُِّل ٔا َو اْشُةُدوا َو اْخُبُدوا َر ٔا اْرَنُػ ُِ ٌَ ِْاُدوا  * آ َو جب

ًْ ِف  بِايُل
َ
َْ َحاَرٍم ِريَّاَة أ ٌِا  َِ ي ًْ ِف ادلِّ ًْ َو ٌب َجَػَو َغيَْيُل َٔ اْجَجببُك

ُْ ِ َحقَّ ِجٓبِدهِ   اَّللَّ
ًْ َو  ِٓيداً َغيَاْيُل َْ َقْباُو َو ِف ْاذا ِِلَُهأَن الرَُّشأُل َشا ٌِ نَي  ٍِ ْصيِ ٍُ

ْ ًُ ال بُك ٍَّ َٔ َش ُْ  ًَ ِْي إِبْرا
 
َ
ـَم َ اَلَّبِس  ََ داَء  َٓ ٔا ُش ًْ ثَُلُُٔ ّلُك ْٔ َٔ َرا ا ُْ  ِ ٔا بِابَّللَّ ٍُ اكَة َو اْخَجِصا ٔا الزَّ مَة َو آثُ ٔا الصَّ ٍُ قِي
ًَ اَلَِّصاْيُ  ىل َو ُِْػ ْٔ ٍَ ْ ًَ ال َإٔرَٝافرذيـَهرٗٓءَمرـَاهللَرشرق َيٚألَؾَٚ َشِينَؾَٚم،َ(ـَِِْػ

َمرـَافرديـَيفَظِٔٓؿَجيًؾَوملَاهللَاجتٌٚهؿَافذيـَ،افْٚسَظذَصٓداءَوهؿَصٓٔدَظِٔٓؿ

َ،ٜمَّإََُدونًََٜخّٚصََرجالًََظؼَثالثَٜبذفؽَظْكألَؿٚ َإبراهٔؿ؟َأبُٔؿَمَِٜظذَوهؿَحرج

ألَؿرٚفقا.َشوفرديَمـَظؼَحدأوَظعَلوأخَإٔٚألَؾَٚ َاهلل؟َرشق َيَٚفَْٚٓؿبَّْٔألَشِينَؿٚ 

َ،ذفؽَبًدَْىَٛملَخىٌَٔٚؿٚم9َاهللَرشق َأنََّأتًِّقنَاهللَٕندـؿأَُ»ألَؾَٚ .ًَٕؿَافِٓؿ

َفرـَهبريَؾتًُّقاَبٔتلَأهؾَوظسيتَاهللَـتٚبَافثَِغَؾُٔؿَتٚركَإّنََافْٚسَأهيَٚيٚألَؾَٚ 

َؾَرٚم.َاحلرقضََعَّظَََيرداَحتكَيتٍرؿَٚفـَيأّنََإيلََّوظٓدَأخزنَاخلٌرَافِىٔػَؾ٘نَتوِقا

رأَََاهللَرشرق َيٚألَؾَٚ َادٌوَٛصٌفَاخلىٚبَبـَظّر َـُ َوفُرـَ،ٓألَؿرٚ َبٔترؽ؟َأهرؾَؾي

ـٍََـّؾََيلَّووَلمتأََُيفَلوخٍِٔتَلووارثَووزيريَلأخَأوهلؿَمْٓؿَلئأوصٔٚ َهقَبًديَمٗم

َحتركَواحردَبًردَواحردَاحلًغَوفدَمـَتًًَٜثؿَاحلًغَلابَْثؿَاحلًـَلابَْثؿَأوهلؿ
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َومًرٚدنَظِّرفَانزَّوُخرَخَِرفَظذَوحجتفَأروفَيفَاهللَصٓداءَهؿَاحلقض،َعََّظَََيردوا

َأنََّٕنرٓدألَـِٓرؿَاؾَرٚفقَش.اهللَكرظهرَظهرٚهؿَومرـَاهللَأضرٚعَٓؿرأضٚظَمـَحُّتف،

ًََٚتركَؾيَافًٗا َفًعَيَمتٚدىَثؿ.َذفؽَؿٚ 9َاهللرشق  َظْفَوشٖهلؿَاهللَٕٚصدهؿَإَٓصٔئ

َيهدؿقٕفَذفؽَـؾ(َيفَوـٕٚقا)َـثرا9ًََاهللَرشق َففَؿٚ َومَٚ؛مْٚؿٌَٜآخرَظذَأتكَحتك

ََفَّٕأَوينٓدون َ.حؼي
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 ؾمو٤مًم٦ماًمرّ و ةٌوقّ اًمٜمّهول:  ،صموفث ُمّموٓمٚمح٤متسمٞمو٤من ذم سمداي٦م هوذا اًمٌحو٨م ٟمتٓمور  امم 

اًموقطمل اًموذي يّموؾ وم٤مٕٟمٌٞم٤مء شمٜمحٍم ُم١ًموًمّٞمتٝمؿ ذم إسموفغ ٤م ُمع سمٕمض: وٟم٘م٤مرّن، اإلُم٤مُم٦مو

 اَلّبِيِّانيَ  اهللُ  َفَبَػاح)وىمد سملم ًمٜم٤م اًم٘مورآن ذًموؽ ذم ىمقًموف شمٕمو٤ممم:  سمٓمر  خمتٚمٗم٦م، اًمٞمٝمؿ ُمـ اهلل
 ِ ََ ٌُبَْشِّ ََ  وَ  ي  ٦مؾموامويّ سمفغ رؾمو٤مًم٦م إ: واًمّرؾمؾ هؿ إٟمٌٞم٤مء اًمذيـ شمٙمقن ًمدهيؿ ُم١ًموًمٞم٦م (ٌُِِذرِي

ْ  ـَاإِنْ )وىمد سمولّم ًمٜمو٤م ذًموؽ ىمقًموف شمٕمو٤ممم:  سمفغ اًمقطمل،إإًمی  سم٤مإلو٤موم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م اهلل ِلَّ َٔ ًْ ثَا ُج
ََ َرشَِٔلَب اْْلََم  ب  ٍَ ّج

َ
ٔا أ ٍُ بنِيُ ـَبْغيَ ٍُ ْ ؾمو٤مًم٦م ة واًمرّ ٌوقّ ا مل يتجو٤موزوا ُم٘مو٤مم اًمٜمُّم٤مداُمق: وم٤مٕٟمٌٞم٤مء (ُغ ال

واموّي٦م اًمنمائع ووشمٌٞملم احلفل واحلرام إسمفغ اًمقطمل  شمٙمقن ُم١ًموًمّٞمتٝمؿ ًّ وأُمو٤م إذا ، ٤مسًمٚمٜمّواًم

 وَ ) :سمٜم٤مءًا قمغم أي٦م اعم٤ٌمريمو٦م ٦مٌّقة واًمرؾم٤مًمقمغم رشم٦ٌم ُمـ اًمٜمّرشم٘مقا امم ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م، وهق اعم٘م٤مم إا
ًَ إِبْر اْبَجىَل  إِذِ  ُِّ  ِْي بٍت  ُّ َر ٍَ َّ بَِليِ ُٓ ٍّ َت

َ
ِّبِس  َجبِغيُم إِِّن َكبَل  ـَم بٌبً  لِي ٌَ ِ يّاِت ٌِاَ وَ  َكبَل  إ َِابلُ  ّل َكابَل  ُذرِّ  َح

دِ  ْٓ ٍِنيَ باىّظ  يَخ ِ ُمتحٜموف اهلل اُمتح٤من اًمذي سمٕمد ٟمج٤مطمف ذم آ 7اًمذي طمّمؾ إلسمراهٞمؿ هق، و(ل

ٌٚمٞموغ، ومتٙموقن اًمتّ شمرشم٘مل ُمًو١موًمٞمتٝمؿ امم ُمو٤م هوق أيموؼم ُموـ ؾمق  ف إؾمامقمٞمؾ، اسمٜمشمٕم٤ممم ذم ذسمح 

غ اًمرؾمو٤مًم٦م، ُمِموتٛمٚم٦م قموغم ىمٞمو٤مدة اعمجتٛموع وشمٜمٔموٞمؿ ٞموشمٌٚموشمٌٚمٞمٖمف اًمقطمل اؾمتفم سم٤مإلو٤موم٦م امم 

 ًّ  یوقمٚمو ب:ػم ذم اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح ًمٚمقصقل امم اًمٙموامل اعمٓمٚموقؿم١مون إُّم٦م وهدايتٝمؿ امم اًم

 ٞم٤مدة ًمٚمٛمجتٛمع.٦م ًمٚمٛمجتٛمع واإلُم٤مُم٦م ىميهذا شمّمٌح اًمٜمٌّّقة هدا

ًوقا ٞم، يمام أّن إئّٛمو٦م ًمٙمقٟمقا أئّٛم٦مً ي٤مء ومل ٞميمثر اًمرؾمؾ يم٤مٟمقا أٟمٌأّن إع اًم٘مقل ٞموُمـ هٜم٤م ٟمًتٓم
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 ٞم٤مء.أّّنؿ يم٤مٟمقا أٟمٌإًمی  سم٤مإلو٤موم٦م يم٤مٟمقا أئّٛم٦مً  9ٜم٤م حمٛمدٞموٟمٌ 7ؿٞمسمراهإاهلل  ّل ٤مء: وًمٙمـ ٟمٌٞمسم٠مٟمٌ

 قمـ اًمرؾم٤مًم٦م وشمٙمقن أقمغم رشم٦ٌم ُمـ اًمرؾمو٤مًم٦م هوقختتٚمػ ّيد أّن اإلُم٤مُم٦م ١موُمـ إىمقال اًمتل شم

 ي ذم شمٗمًػمه:ُم٤م ىم٤مًمف اًم٘مِمػم

ؿَأنَالمٚمَٜورتٌٜ َٓ ٍْ ؿَثؿَاحلؼَظـََي ِٓ ٍْ ًََٜؾُٔقنَاخَلِؼ؛َُي ِْؼ،َاحلّؼََبغَواشى َيُرقنَواخَل

ِْؼَمعَبيٚهره َصرٍٚءَفرفَيتٌررََٓ،فِحّؼََمنٚهداًََوبٌٚضْفَافرشٚفٜ،َتٌِٔغَظـَيٍسََٓاخَل

ِْؼَويَق َاحلٚفٜ، َ.احلّؼََففَيَقففَمَٚفِخ

َأؾورؾرََاهللَفًّررررََوهرذه» :شمٗمًوػمه ذم اًمًوٕمدي ىمقلأيْم٤ًم،  اإلُم٤مُم٦م رشم٦ٌم قمٚمق ي١ميد ومم٤م

 ش.افًٚمِقنَإفٔفَصّرَمَٚم،َوأظذَادتْٚؾًقن،َؾَٔٓٚتْٚؾسَدرجٜ،

 ش.افُزىَافزظٚمَٜأيَالمٚمٜ»ويٕمؼم أًمقد ذم شمٗمًػمه قمـ اإلُم٤مُم٦م ىم٤مئًف: 

، وم٘موطقن ذم إٟمٌٞمو٤مء ر ذم أن شمٙمووٝم٤م ٓ شمٜمحّمٌّقة، وًمٙمٜمّأقمغم ُمـ اًمٜمّ اإلُم٤مُم٦م هل ُم٘م٤ممُ  ،إذن

ـمٚمٌقا ُمـ ٟمٌوٞمٝمؿ أن يٌٕمو٨م ّّنؿ إضم٤مء ذيمر ذًمؽ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ىمّم٦م سمٜمل إهائٞمؾ، إذ وىمد 

َلِ ) ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: يتقمم زُم٤مم أُمقرهؿ ذم أن ي٘م٤مشمٚمقا ذم ؾمٌٞمؾ اهللهمػمه  ٤مً ؿمخّمهلؿ  ٍَ ْ ًْ ثََر إَِل ال َ  ل
َ
 أ

َْ َبْػِد ُرٔىس إِْذ  ٌِ ائِيَو  ُْ ِ َْ بَِن إ ًُ اْبَػْح ََلب َريَِكً ُُلبثِاْو ِف َشابِيِو اهللِ ٌِ ُٓ َ ٔا َِلَِيٍّ ل ُ وىمود قموؼّم ، (كبل

ر أُموقر اعمجتٛموع ؽ هوق ُموـ يودسمّ ٚمِ واعمَ ؽ، اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم هذه أي٦م قمـ ذًمؽ اًمِّمخص سم٤معَمٚمِ 

، وٟمًوتٜمت٩م أيْمو٤ًم ُموـ يمؾ ُمو٤م يامٟموع ذًموؽقمٜمف امم يمامًمف اًمفئؼ سمف ويدومع  ؿمخصٍ  ويقصؾ يمّؾ 

يُْم َغيَْيِاب َو ) :هلؿ ذم ىمقًمف ضمقاب اهلل ٍُ ْ َّنَّ يَُلُٔن َُلُ ال
َ
ٔا أ ُ ًْ طبلَُٔت َريَِكً كبل إِنَّ اهلَل َكْد َبَػَح ىَُل

ةً  َِ ًْ َو زاَدهُ بَْص فبهُ َغيَْيُل َِ ََ الْبِل كبَل إِنَّ اهلَل اْص ٌِ ًْ يُْؤَت َشَػًة  َ ُّ َو ل ِْ ٌِ يِْم  ٍُ ْ َحقُّ بِبل
َ
َُ أ ًِ َو  ََنْ ِف اىِْػيْ

 ًٌ َْ يَشبُء َو اهلُل واِشٌع َغيِي ٌَ  ُّ ًِ َو اهلُل يُْؤِِت ُريَْه ْص ِ
ْ
هق اًمِمخص اًمذي يتح٘موؼ أّن هذا اعمٚمؽ  (اْل

ًوٛمٞم٦م رء واًم٘مودرة اجلّ سمٙموّؾ اإلطم٤مـم٦م اًمٕمٚمٛمّٞمو٦م  ٤م، ويذم أي٦م ٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤مممٚمٙمف سمنمـملم سمٞمٜمُّمُ 
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ّٓ  ٓ حيّمفناًمّٚمذان  ًِ  َو زاَدهُ ) ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:سمٕمٓم٤مء ُمـ اهلل إ ْصا ِ
ْ
ًِ َو اْل ًة ِف اىِْػيْا َِ ، وأّن هوذا (بَْص

َِنَّ إ)٤مس ًم٘مقًموف شمٕمو٤ممم: اًمٜمّ رؾم٤مئًمف شمٗمْمٞمؾ ُمـ اهلل قمغم اعمٜمّمقب ُمـ ضم٤مٟم٥م اهلل شمٕم٤ممم خص اًمِّم 
 ًْ فبهُ َغيَْيُل َِ   (.اهلَل اْص

يٕمٜمول اعمٚموؽ قمـ اًم٘م٤مئد اًمذي ي٘موقد اعمجتٛموع، خيتٚمػ  9ٌّل اًمٜم٠ّمّن سموأظمػمًا ٟمًتٓمٞمع اًم٘مقل 

وذم  ذم ؿموخص واطمودٍ دمتٛمٕم٤من ٘مرآن ذم هذه أي٦م، وأّن اًمٜمٌّّقة واًم٘مٞم٤مدة ُمـ اعمٛمٙمـ أن سمتٕمٌػم اًم

 .أيْم٤مً  واطمدٍ  آنٍ 

ُّ  يُْؤِت اهللُ  وَ ) ًمتٗم٤مت امم آظمر أي٦م وهق:وسم٤مٓ ر وشمٜمحّم ، ٟمٗمٝمؿ أّن اإلُم٤مُم٦م ٓ(يَشبءُ  ٌََ ُريْه

وذًمؽ يتح٘موؼ سمقاؾموٓم٦م  ٦مضمتامقمٞمأوؾمع ذم إدارة اًمِم١مون آ اً ُمقرذم أُمقر احلرب وإّٟمام شمِمٛمؾ أُ 

 ، ومو٤مهللاًمقاؾمع واًمِمو٤مُمؾشمٕم٤ممم ُمـ ُمٚمٙمف ُمـ طمّؼ اًمّتٍم  وُم٤م أقمٓم٤مه ًمف أقمٓم٤مه اهلل ًمإلُم٤مم ُم٤م 

 اإلُم٤مم هق ظمٚمٞمٗمتف ذم إرض.هق احل٤ميمؿ اعمٓمٚمؼ و

سمّٞمٜمتف ًمٜمو٤م أيو٤مت يمام يٛمتٚمؽ ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م سم٤مإلو٤موم٦م امم ُم٘م٤مم اًمٜمٌّّقة،  9وىمد يم٤من ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد

ٚم٘مو٦م قموغم اعمو١مُمٜملم ذم ىمقًموف سمٕمد إـم٤مقم٦م اهلل وإقمٓم٤مئف طمّؼ اًمقٓيو٦م اعمٓمإـم٤مقمتف  ومرضاًم٘مرآٟمٞم٦م ذم 

ًُ اهلُل َو َرُشُُٔلُ }شمٕم٤ممم:  ب َوِِلُُّل ٔا الرَُّشأَل } شمٕم٤مًمی:وىمقًمف  {إٍَُِّ ِطيُػ
َ
ٔا اهلَل َو أ ِطيُػ

َ
: یو ىمقًمف شمٕمو٤مًم {أ

{ ًْ ِٓ ْجُفِص
َ
َْ أ ٌِ ٌِِنَِي  ْؤ ٍُ ْ ْوىل بِبل

َ
 {.اَلَِّيُّ أ

قموغم ؾمو٤مئر  9ذم هذا اًمٌحو٨م ٟمٌو٤مدر أوًٓ امم إصمٌو٤مت أومْموٚمّٞم٦م ٟمٌّٞمٜمو٤م حمٛمود وىمٌؾ اًمدظمقل

 أّٟمف ىم٤مل: 9اًمٜمٌّّل . وم٘مد ذيمر ُمًٚمؿ وأمحد قمـ أيب هريرة قمـ :آٟمٌٞم٤مء

«َ ٝي ًِ َِٔٚءَبِ ٌِ ْٕ َ ْٕ ََظَذَا ُٝ ِْ ََأْيََرُشقَ َاهللَِ،شُؾو  ّـَ ِِرِؿَألَ»َؿَٚ ََ؟ؿَِٔؾََمَُٚه َُ ََجَقاِمرَعَاْف ُٝ ُأْظىِٔر

ُتَ ُِٕكْ َإَِػَََو ُٝ ِْ قًراََوُأْرِشر ُٓ ِجًداََوَض ًْ َْرُضََم ْٕ َيِلَا ْٝ َِ ًِ َْٚئُِؿََوُج ٌَ َيِلَاْف ْٝ َِّ ََوُأِح ِٛ ْظ بِٚفري

ٔيقنََ ِ َافٌَّْ ََوُختَِؿَيِبَ ًٜ ٚؾَّ ـَ ِؼَ ِْ
َش.اخْلَ

 ىم٤مل:أّٟمف  9 طمدي٨م آظمر أظمرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأمحد قمـ أيب هريرة قمـ اًمٜمٌّّل وذم

ََمَثِعَ ٌِْعََوَمَثَؾَاَإِنَّ ََؿ ـْ َِٔٚءَِم ٌِ ْٕ َثِؾََرُجٍؾََبَْكَبََََٕ َّ فَُـَ َِ َُْفََوَأمْجَ ًَ ْح
َٖ ََ،ًْٔتََٚؾ ّٓ َإ ـْ َِمر

ٍٜ َمْقِورَعََفٌَِْر
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ُسََيىَُ َؾَافَّْٚ ًَ ،ََؾَج
ٍٜ ٌُقَنََففََُزاِوَي َج ًْ قُفقنََقُؾقَنَبِِفََوَي َُ ََُٜأل،ََوَي ٌَِْر َِّ ََهِذِهَاف ْٝ ًَ َألَؿرَٚ ََشَهالََُّوِو

َُٜ ٌَِْ َِّ َٚاف َٕ َٖ ٔ غَََوأََََؾ ِ ََٚخٚتُِؿَافٌَّْ َٕ.َ

 9اًمٌخ٤مري وأمحد قمـ ىمت٤مدة قموـ أٟموس قمٜموفذيمر ًمٚمٜم٤ّمس يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  9وذم ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌّّل 

   ىم٤مل:

قُفقنََ َُ َٔ ََؾ
ِٜ ََٔٚم

َِ ِمُْقَنََيْقَمَاْف ْٗ ُعَادُْ
ِّ َت َََٔألجَيْ ُْٖتقَنَآَدَمََؾ َٔر َْرََٚؾ ََْٚإَِػََرب  ًْ ٍَ قُفرقنَََفِقَاْشَتْنر ََألَُ َٝ ر ْٕ َأ

َِٔدهَِٚسََِأُبقافََّْ َبِ َؽَاهللُ ََ َِ َتفََُ،ََخ َُ ََوظََََوَأْشَجَدََفَؽََماَلئِ ََرْ ؾ  ـُ َؽََأْشَيَءَ َّ ْعََفَْٚءٍََِّ ٍَ ِظَْْدََ،ََؾْٚص

َََِْٕٚٚهَذاَرب َؽََحتَّكَيَُ َُ ََم ـْ قُ َِرحَيََِْٚم َُ َٔ ََأل.ََؾ ْؿ ـُ َُهَْٚ ُٝ ًْ رَتحََِرَف ًْ َٔ ٌَرُفََؾ ْٕ ُرََذ ـُ اْئُترقاََررَلَوَيرْذ

ُفَ َّٕ َثفَُُٕقًحََٚؾِ٘ ًَ ُ ََرُشقٍ ََب ُْٖتقاهللَُإَِػََأْهِؾَإَْرضَََِأوَّ َٔ ؿَْ.ََؾ ـُ َُهَْرٚ ُٝ ر ًْ رقُ ََف َُ َٔ رُفََؾ ُرََٕ ـُ .ََوَيرْذ

َْٔ ُفََمََٚف اَفُفََربَّ َٗ َتحَُِش ًْ َٔ ٌؿََؾ ِْ ََُلَسََفُفَبِِفَِظ َٔ ـَِ،ََؾ مْحَ َٕرقُ َاْئُتقاََخَِِٔؾَافرَّ ُْٖتق َٔ َ.ََؾ ُٝ ر ًْ رقُ ََف َُ َٔ ُفََؾ

ؿَْ ـُ ُفَا،َاْئُتقاَمَُُهَْٚ َّ َِّ ـَ ًٌْداَ ُْٖتقهللََُوَأْظَىُٚهَافتَّْقَراةََقَشكََظ َٔ ؿَْ.ََؾ ـُ َُهَْرٚ ُٝ ًْ قُ ََف َُ َٔ ُفََؾ ُرََٕ ـُ .ََوَيرْذ

َتحَِ ًْ َٔ ٍسََؾ ٍْ َٕ َ ْرِ ٌَ ِسَبِ ٍْ ٌَْدَاهللََِورَََلَؿْتَؾَافَّْ كََظ ًَ قُ َاْئُتقاَِظٔ َُ َٔ ِفََؾ ََرب  ـْ َاهللَِِم َٜ ر َّ
ِِ ـَ ُشرقَفُف،ََو

قُ َ َُ َٔ ؿََْوُروَحُف.ََؾ ـُ َُهَْٚ ُٝ ًْ ًداَف َّّ ٌْدَ،َاْئُتقاَحُمَ ٌِِفََوَمرََٚاًََظ ْٕ ََذ ـْ َمَِم دَّ ََ َرَاهللََُفُفََمََٚت ٍَ رَََؽ َٖخَّ ََتر

ُْٖتقِنَ َٔ َََؾ ِْٖذَنََظَذََريب  َىُِِؼََحتَّكََأْشَت ْٕ َٖ َذُنَََؾ ْٗ ُٔ ََؾَِ٘ذاََ ِػَهَؾ ََريب  ُٝ ََشِٚجدََرَأْي ُٝ ًْ َٔرَدُظَِْاًََوَؿ َل،ََؾ

ُٚ َاْرَؾْعََرْأَشَؽَثَََُمََٚصَٚءَاهللُ ََ َُي عََْؿَّ ٍَّ ْعَُتَن ٍَ ْعََواْص َّ ًْ َىْفََوُؿْؾَُي ًْ َ.َوَشْؾَُت

قموغم  9اعمذيمقر ذم اٚم٦م ُمـ اعمّم٤مدر هق ظمػم دًمٞمؾ قموغم أومْموٚمٞم٦م اًمٜمٌّوّل  وطمدي٨م اًمًٞم٤مدة

 .:ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء

ذم هوذا  ؾموق  ٟموذيمرسم٠مّن اإلُم٤مُم٦م أرىمك ُمرشمٌو٦م ُموـ اًمٜمٌوّقة،  اًم٘مقل شم٠ميٞمدظمّمقص ذم أُّم٤م و

ريٗم٦م وٟمٌحثٝمو٤م ُموـ اًمٜم٤مطمٞمو٦م واًمِموُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وأطم٤مدي٨م ُمـ اًمًٜم٦ّم اًمٜمٌّقّي٦م  آي٤مٍت  اًمٗمّمؾ

٨م إؿمو٤ٌمه طمودي٨م اًمٜموقر وطمودي، وهل: آي٦م اعم٤ٌمهٚمو٦م وشمٕم٤مممإن ؿم٤مء اهلل  اًمًٜمدّي٦م واعمقوققمّٞم٦م

 وطمدي٨م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ.سمتفء وطمدي٨م اًمًٞم٤مدة وآي٦م آ
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 القزآن ًادحدٍحالهبٌّ يف ماٍستدل بى يف تفضَل اإلمامْ علُ

 آٍْ املباهلْ. 1

ْٔا َفُلْو ) :أي٦م اعم٤ٌمريم٦م َ َُ  َتَػبل ًْ  ابِبَءَُب َُْد ًْ  َونَِصبَءَُب َوابِبَءُك َِب َونَِصبَءُك ْجُفَصا
َ
ًْ  َوأ ْجُفَصاُل

َ
ًَّ  َوأ  ُثا

ْو  ِٓ َِْةَػْو  َُبَْج َِةَ  َف َ  اهللِ  ىَْػ ومٞمٝمو٤م ُموـ ًمٗموظ ، شمًٛمك سمآي٦م اعم٤ٌمهٚمو٦م، وٟمًوتدّل سموام ورد (اىََْكِذبنِيَ  ََ

وأٟمٗمًٜم٤م وسمام أّٟمٜم٤م أصمٌتٜم٤م أومْموٚمٞم٦م ٟمٌّٞمٜمو٤م 9هق ٟمٗمس رؾمقل اهلل 7أّن اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م .

ٟمٌدأ أوًٓ سم٤مًمٌح٨م طمقل آي٦م اعم٤ٌمهٚم٦م وُم٤م ورد قمٜمٝم٤م ذم اًمروايو٤مت  :قمغم ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء 9حمٛمد

 .9ل اهللُم٤م قمدا رؾمق :قمغم إٟمٌٞم٤مء 7شمٗمْمٞمؾ اإلُم٤مم قمكمإًمی اًمٌح٨م اًمتدّرج ذم ُمـ أضمؾ 

 وُمٕمٜموك اًمٌٝمٚمو٦م هوق ُمو٤مشمٕم٤ممم امم اهلل  اًمّتيع وشمٗمقيض إُمر ذم اًمدقم٤مء هقسمتٝم٤مل ك آُمٕمٜم

وافٌَِٜٓبٚفٍتحَوافوؿألَ» :ىم٤ملطمٞم٨م  ،ُمـ ؾمقرة آل قمٛمران 61ذيمره اًمزخمنمي ذم شمٗمًػمه ًممي٦م 

 ش.إذاَأمهِفَأهبِفافًِْٜ.َوهبِفَاهللَفًْفَوأبًدهَمـَرمحتفَمـَؿقفؽَ

وُمٗمٝمقم اعم٤ٌمهٚم٦م اًمذي ضم٤مء ذم هذه أي٦م هق اعمفقمٜم٦م سملم ؿمخّملم، سم٠من جيتٛمع ـمروم٤م احلقار 

 ويٕم٤مىمٌف. ُمٜمٝمامن امم اهلل أن يٗمْمح اًمٙم٤مذب قم٤مُمٝمّٛم٦م ذم ُمٙم٤من واطمد صمّؿ يتّي طمقل ُم٠ًمًم٦م ديٜمّٞم٦م 

مم٤م يٌلّم  ذيمر سمٕمض ُمٜمٝم٤مهٜم٤م قمغم ٟم٘متٍم و  اًمرواي٤مت اًمقارده ذم ؿم٠من ٟمزول هذه أي٦م يمثػمة

 ٟمٕموٞمؿ أيباعمٜمثقر ٟم٘مًف قموـ  وم٘مد أظمرج اًمًٞمقـمل ذم اًمدرّ  ٞمؾ اًم٘مْمّٞم٦م اًمتل ٟمزًم٧م ومٞمٝم٤م أي٦م.شمٗم٤مص

 ىم٤مل:  قم٤ٌمس اسمـ قمـ ص٤مًمح أيب قمـ اًمٙمٚمٌل ـمريؼ ُمـسم٢مؾمٜم٤مده  اًمدٓئؾ ذم إصٌٝم٤مين

َمـَرجالًََررظنَأربًَٜوهؿَاهللَرشق َظذَؿدمقاَافْهٚرىَمـَٕجرانَوؾدَنَّإ
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َرأهيؿ،َوصٚحَٛبًده،َيُقنَافذيَوهقَوافًٚؿَٛافٌُر،َوهقَافًٔدَمْٓؿَ،أذاؾٓؿ

َهليَاهللَرشق َؾَٚ  َؿَٚٓشأشِي»أل َأشِّْٚأل َؿٚ . َشأشِّتيَمٚ»أل َؿٚٓ. َأشَِّْٚؿدَ،بذأل

َؿٌِؽ َؿٚ . َوأـُِيَافهَِٔٛظٌٚدتُيَ،ؾُٔيَثالثَالشالمَمـَيًُّْؿَ،ـذبتي»أل

َشفداًَوَهللَأنََّوزظُّيَاخلْزير َْ )َألوٕز . ٌِ  ُّ َثِو آَدَ  َخيََل ٍَ ِ َن َِْد اَّللَّ َثَو ِغيىس ِغ ٌَ إِنَّ 
َْ َفَيُهٔنُ  ًَّ كبَل َُلُ ُك َألوٕز .َتَق َمًَٕٚرفَمٚألَؿٚفقاَظِٔٓؿَؿرأهَٚؾِي.َأيَٜ(ثُراٍ  ُث

ًِ بَ ـ) ََ اىِْػيْ ٌِ َْ َبْػِد ٌب جبَءَ   ٌِ  ِّ َم فِي َْ َحبجَّ َمـًَكظَٔأمرَيفَجٚدفؽَمـألَيَق َ(ٍَ

ٔا ـلو)َافَرآنَمـَافًِؿَمـَجٚءكَمَٚبًد ْو )َؿقففَإػَ(ثػبل ِٓ ًَّ َُبَْج َيفَٕجتٓدألَيَق َ(ُث

َاهللَإنَّ»ألَهلؿَؾَٚ َ،افٌٚضؾَهقَيَقفقنَافذيَوإنََّ،احلّؼََهقَحمّدَبفَجٚءَافذيَأنََّافدظٚء

َثؿَأمرَٕٚيفَؾْْيرَٕرجعَبؾَافَٚشؿَأبَٚيٚألَؾَٚفقاَشأبٚهُِؿَأنَهذاَتٌَِقاَملَإنَأمرنَؿد

َأنََّظِّتؿَواهللَؿدألَفًِٚؿَٛافًٔدَؿٚ َ،بْٔٓؿَؾٔيَوتهٚدؿقاَبًٌضٍََبًوٓؿَؾخال.َٕٖتٔؽ

ًََٚؿطَيَؿقمٌََٓظـَومَٚفًٔتٖصُِؿ،َفإََّٕٓظْتّقهَنَْولَ،مرشٌؾٌََٕلَيَافرجؾ َـٌرهؿَؾٌَلٌَٕٔ

َصٌرهؿٌََٕٝوٓ َإػَوارجًقاَؾقادظقهَ،ديُْؿَإفػَإَٓوأبٔتؿًَقهٌَّتتَملَإٔتؿَؾ٘ن.

َبالدـؿ َؾَٚ َوؾٚضّٜ،َواحلًغَواحلًـَظعََّومًفَخرجَاهللَرشق َـٚنَوؿد.

َ.اجلزيَٜظذَوصٚحلقهَيالظْقهَأنَؾٖبقاَش.إٔتؿَؾٖمْقاَدظقتَإَٔٚإن»ألَاهللرشق 

سم٢مؾمٜم٤مده ُمـ ـمريؼ ؾموٚمٛم٦م سموـ يِموقع قموـ  وأظمرج اًمًٞمقـمل قمـ اًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌّّقة

 أسمٞمف قمـ ضمّده ىم٤مل: 

َ َإفرفَاهللَبًرؿ»َألشرِٔينَضسَظِٔفَيْز َأنَؿٌؾَٕجرانَأهؾَإػَـتَٛاهللَرشق إّن

َإنَألٕجررانَوأهؾَٕجرانَأشَػَإػَاهللَرشق َحمّدَمـَويًَقب،َوإشحؼَإبراهٔؿ

رَٚأّمرَ،ويًَقبَوإشحؼَإبراهٔؿَإففَاهللَإفُٔؿَأمحدَؾّ٘نََأشِّتؿ ًُ َإػَأدظرقـؿَؾرّ٘نََألدب

َؾٚجلزيرٜ،َأبٔرتؿَؾر٘نَافًٌرٚد،َوٓيَٜمـَاهللَوٓيَٜإػَوأدظقـؿَافًٌٚد،َظٌٚدةَمـَاهللَظٌٚدة

َذظرراًََوذظررَبفَعََيَِؾَََافُتٚبَإشَػَؿرأَؾِي.َشوافًالمَبٚحلرب،َآذٕتُؿَؾَدَأبٔتؿَوإن
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َـترٚبَإفٔرفَؾردؾعَوداظرٜ،َبـَذحٌٔؾَففَيَٚ َٕجرانَأهؾَمـَرجؾٍََإػَؾًٌَٞصديدًا،

َاهللَوظردَمرَٚظِّرَٝؿردألَؾذحٌَٔؾَٚ َ؟...رأيؽَمٚألَإشَػَففَؾَٚ َؾَرأهَافٌْل

َافٌْرّقةَيفَيلَفرٔس!َافرجرؾَهرذاَيُرقنَأنَيٗمـَؾيَافٌّْقة،َمـَإشيظٔؾَذريَٜيفَإبراهٔؿ

َ.فؽَوجٓدتَؾٔفَظِٔؽَأذتَافدَٕٔٚأمرَمـَرأيَـٚنَفقَرأي،

َذحٌٔرؾ،َؿرق َمثرؾَؿرٚ َؾُِٓؿَٕجران،َأهؾَمـَواحدٍََبًدَواحدٍََإػَإشَػَؾًٌٞ

َؾٔض،َبـَوجٌٚرَذحٌٔؾ،َبـَوظٌداهللَوداظٜ،َبـَذحٌٔؾَايًٌثقَأنَظذَرأهيؿَؾٚجتّع

َؾِؿَوشٖفقه،َؾًٖهلؿَاهللَرشق َأتقاَحتكَافقؾدَؾٕٚىِؼَ،اهللَرشق َبخزَؾٖٔتقنؿ

َمرٚ»ألَاهللَرشرق َؾَٚ َمريؿ؟َبـَظًٔكَيفَتَق َمٚألَففَؿٚفقاَحتكَادًٖفَٜوهبؿَبفَتز 

َؾٖٕز َ.شافٌدَصٌحَظًٔكَيفَيلَيَٚ َبيَأخزـؿَحتكَؾٖؿّٔقاَهذاَيقملَرءٌََؾٔفَظْدي

َْ ثُراٍ  )َأيَٜهذهَاهلل ٌِ  ُّ َثِو آَدَ  َخيََل ٍَ َِْد اهللِ َن َثَو ِغيىس ِغ ٌَ َِْةَػاْو )َؿقفرفَإػَ(إِنَّ  َف
َ اىَْكِذبنِيَ  ََ  ِ ََِت اَّللَّ َبًردمَٚافٌردَاهللَرشرق َأصرٌحَؾِّيََ.بذفؽَواَرَّيََُأنَٖبقاؾَ(ىَْػ

ٍََٜيفَواحلًغَاحلًـَظذَمنتّالًََأؿٌؾَاخلزَأخزهؿ َطٓررهَخِػَمتقَوؾٚضَّٜفف،َمخِٔ

َهذاَـٚنَنإَ،مٌَالًََأمراًََأرىَإّنَألَفهٚحٌٔفَذحٌٔؾَؾَٚ ًَٕقةَظدةَيقمئذٍََوففَفِّالظْٜ،

ًََٚافرجؾ َمرٚألَفرفَؾََٚٓ،هِؽَإَٓطٍرٌََوَٓصًرٌََٚمََّْإرضَظذَيٌَلََٓٚهؾالظََّْمرشالًٌََٕٔ

.َوذاكَإٔٝألَففَؾَٚٓ.َأبداًََصىىًََٚحيُؿََٓرجالًََأرىَّنَؾَ٘أحُّفَأنَرأيلألَؾَٚ َرأيؽ؟

َ؟شهرقَومرٚ»ألَؿٚ َ،مالظْتؽَمـَخراًََرأيَٝؿدَإنألَؾَٚ َاهللَرشق َذحٌٔؾَؾتَِك

َؾرجرع.َجٚئزَؾٓقَؾَْٔٚحَُّٝؾّٓيَافهٌٚح،َإػَوفِٔتؽَافِٔؾ،َإػَافٔقمَحُّؽألَؿٚ 

َ.اجلزيَٜظذَوصٚحلٓؿَيالظْٓؿَوملَاهللَرشق 

()

تًٚفقإَدظقإَحرـَابْٚءٕرَٚ»ىم٤مل:  9ًم٘مد دًّم٧م اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم شمٗمًػم هذه أي٦م قمغم أّن اًمٜمٌّّل 

قمٚمٞمو٤ًم ووم٤مـمٛمو٦م واحلًوـ  9، ومودقم٤م هوقشوًٕٚءَٕٚوإًٍَْٔٚوتدظقنَإٔتؿَابْٚءـؿَوًٕرٚءـؿَوإًٍٔرُؿ
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َُ )٘مّمقديـ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم وم٠مصٌح ه١مٓء اخلٛم٦ًم هؿ اعمامم اعم٤ٌمهٚم٦م،  :واحلًلم  .(...َُْد

طمجور ذم وموتح  واسمـسمـ أيب ـم٤مًم٥م  سم٤مب ومْم٤مئؾ قمكمّ  أظمرج ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح ذموذم ذًمؽ 

 اًم٤ٌمري سم٢مؾمٜم٤مدي٤م قمـ قم٤مُمر سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص قمـ أسمٞمف ىم٤مل:

َأبَٚافساب؟َؾَٚ َأمَٚذـرتَ ّٛ أمرَمًٚويَٜبـَأيبَشٍٔٚنَشًدًا،َؾَٚ ألَمَٚمًْؽَأنَتً

ـَّ َإيّلَمرـَمحررََففَرشق َاهللَثالثًَٚؿٚهل ّٛ َأحر ـّ ؾِـَأشٌّفَٕنَتُقنَيلَواحردةَمرْٓ

بِْبَءُب َو }ودَٕٚزفَٝهذهَأيَٜيَق أل...ََافًْؿ،َشًَّٝرشق َاهلل
َ
َُ أ ْٔا َُْد َ َفُلْو ثَػبل

 ًْ بِْبَءُك
َ
َوؾٚضّرَٜوحًرًَْٚوحًرًَْٔٚؾَرٚ ألََدظَٚرشق َاهللَ{أ افِٓرؿَهرٗٓءَ»ظًِٔٚ

َش.أهع

سم٤مب ؾمقرة آل قمٛمران، سم٢مؾمٜم٤مدي٤م قمـ قمو٤مُمر  ذم اًمًٜمـ ذمَاعمًٜمد واًمؽمُمذيوأظمرج أمحد ذم 

 سمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص قمـ أسمٞمف ىم٤مل:ا

ًْ )َٚإٔز َاهللَهذهَأيَٜدَّ بِْبَءُك
َ
بِْبَءُب َو أ

َ
َُ أ ًََٚدظَٚرشقُ َاهللَ(َُْد َوحًرْ َٜ ًَٚوؾٚضِّ ّٔ ظِ

ًٚ،َروقانَاهللَظِو َهِٗٓءَأهِعَٓؿ،َؾَٚ ألَٔحًْٔ َ.افِٓؿَّ

ـٌَ َ.صحٌٔحََؿٚ َأبقَظًٔكَهذاَحديَٞحً

ؿٚ َافنٔ َإفٌٚنألَصحٔحَالشْٚد.

 ىم٤مل:أّٟمف ضمرير اًمٓمؼمي ذم اًمتٗمًػم سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قمٚم٤ٌمء سمـ أمحر اًمٞمِمٙمري  اسمـوأظمرج 

ًْ )َٕٚزفَٝهذهَأيٜألَدَّ ًْ َو نِصبَءُب َو نِصابَءُك بِْبَءُك
َ
بِْبَءُب َو أ

َ
َُ أ ْٔا َُْد َ ،َأيرٜ،َ(َفُلْو ثَػبل

َوَرشق َاهللَأرشؾ َٜ ُٔالظرْٓؿ،َٔٓيَاحلًـَواحلًغ،َودظرَٚافٔٓرقابْإػَظّعَوؾٚضّ دَف

ُُٕؿَافرذيـَُمًرخقاَؿرردًةََوحيُؿ!َأفٔسَؾَٚ َصٚبَمـَافٔٓقدأل ظُٓدـؿَبٕٚمسَإخرقا

ْقا َٓ َ.وخْٚزير؟!ََُٓتالظْقا!َؾٕٚت

: اهلل ًمرؾموقل ىمٞموؾ أّٟموف ىمو٤مل:زيود  اسموـوأظمرج اًمٓمؼمي أيْمو٤ًم ذم اًمتٗمًوػم سمًوٜمده قموـ 
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ََبّـَافَقم،َفقٓظْٝ» َٝ  ش.وحًغَحًـ»ألَؿٚ َ؟وابَْٚءـؿَابَْٚءَٕٚؿَِٝحغَتٖيتَـْ

  ىم٤مل أسمق طمّٞم٤من إٟمدًمز ذم شمٗمًػمه ًممي٦م:و

{ ًْ ْجُفَصاُل
َ
ْجُفَصِب َو أ

َ
ًْ َو أ ًْ َو نِصبَءُب َو نِصبَءُك بِْبَءُك

َ
بِْبَءُب َو أ

َ
َُ أ أيألَيردُعَـرؾَ؛َ{َُْد

ٚءَبٚحلًرـَبْرَظرذَهرذاَافقجرفألَآًٍفَإػَادٌٚهِٜ...َوؾّنَٚءهَوًٕٚءهَوٕابَْٚومُْؿَمَّْ

َ.بًعََّألواحلًغ،َوَبًْٚئفألَؾٚضّٜ،َوَإٍٕس

 زول٤ٌمب اًمٜموأؾموي ذم دواًمقاطمو يمثوػم ذم اًمتٗمًوػم اسموـاعمٜمثقر ووأظمرج اًمًٞمقـمل ذم اًمودرّ 

 ىم٤مل:أّٟمف سم٢مؾمٜم٤مدهؿ قمـ ضم٤مسمر 

ؿرٚ ألََ،ٚٓألَأشرَِّْٚيرَٚحمّردافًٚؿَٛوافًٔد،َؾدظٚمهَٚإػَاِلشالمَؾَرَؿدمَظذَافٌْل

َ».َؿٚٓألَؾٓٚت.َؿٚ ألَشإنَصئتيَأخزتُيَبيَيًُّْيَمـَاِلشالمَ،ـذبتي» ّٛ افهرََِٔٛحر

،َؿٚ َجٚبرألَؾردظٚمهَٚإػَادالظْرٜ،َؾقظرداهَإػَافٌرد،َشوذبَاخلّرَوأـؾَحلؿَاخلْزير

ؾٖبٔرَٚأنََثؿَأرشرؾَإفرٔٓيَ،وؾٚضَّٜواحلًـَواحلًغَ،َوأخذَبٔدَظعَيؾٌداَرشق َاهلل

.َؿرٚ َشوافذيَبًثْلَبٚحلؼَفقَؾًالَٕمىررَافرقاديَظِرٔٓيَٕرٚراًَ»جئٌٚه،َوأؿراَفف،َؾَٚ ألَ

َُ ػثَ )جٚبرألَؾٔٓؿَٕزفَٝ ْٔا َُْد َ ًْ  بل بِْابَءُك
َ
بِْبَءُب َو أ

َ
ْجُفَصاِب َو )أيرٜ.َؿرٚ َجرٚبرألََ(...أ

َ
أ

 ًْ ْجُفَصُل
َ
َ.ؾٚضَّٜ(ونصبءُب)احلًـَواحلًغ،ََ(وابِبءُب)وظع،ََرشق َاهللَ(أ

ؿٔؾألَ)أبْٚءٕٚ(َأرادَاحلًـَواحلًغ،َو)ًٕٚءٕٚ(َؾٚضّٜ.َو)إًٍٔرْٚ(َ» وىم٤مل اًمٌٖمقي ذم اًمتٗمًػم:

ًَٚريضَاهللَظْف  ش.ظْكًٍَٕفَوظِٔ



ؾموتخدُمف ذم سمٕمد ىمْمٞم٦م اعم٤ٌمهٚمو٦م ُمورات قمديودة و ٟمٗمزًمٗمظ  9ؾمتخدم رؾمقل اهللاًم٘مد 

هوق  7أيْم٤ًم، وّسح ُمرارًا أّن قمٚمّٞمو٤م ٤7من ُمٜمزًم٦م وؿم٠من أُمػم اعم١مُمٜملم قمكمُمقاوع أظمرى ذم سمٞم

                                                 

 .482ص ،6. شمٗمًػم اًمٓمؼمي، ج1

 .502ص ،2. شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط، ج2

 .227أؾم٤ٌمب ٟمزول اًم٘مرآن، ص :337ص ،1ـ يمثػم، جاسمشمٗمًػم : 607ص ،3. اًمدر اعمٜمثقر، ج3

 .297ص ،1. شمٗمًػم اًمٌٖمقي، ج4



   

 

ُمٜمف، ويم٠مّٟمام أراد سمذًمؽ أن ي١ميّمد هذا اعمٗمٝموقم ذم ُمٙم٤مٟمتف يمٜمٗمًف صٚمقات اهلل وؾمفُمف قمٚمٞمف وسملّم 

، وذم 9ذم اٞمع إُموقر ُموـ سمٕموده 7إُّم٦م امم قمكمٍّ  إروٞم٦م إلرضم٤معهيّٞمل أذه٤من اعمًٚمٛملم و

َؿمٞم٦ٌم ذم اًمّمحٞمح سمًٜمده قمـ قمٌد اهلل سمـ ؿمّداد ىم٤مل: أيب اسمـذًمؽ أظمرج 

َُّ»ألَوؾدَأيبَهحَمـَافّٔـَؾَٚ َهلؿَرشق َاهللَؿدمَظذَرشق َاهلل افهرالةََـَّفتَٔ

ًََُـَّوفتٗتَُ ًََُـَّافزـٚةَوفتًّ فٍْزَيَٚتؾَمَٚتِتُؿَويًرٌلََـَإفُٔؿَرجالًَأوَٕبًثََّـَّوفتىٔ

َش.ظعَيَثؿَأخذَبٔدَ،ـٍْزَافِٓؿَإَٔٚأوَ،ذراريُؿ

 ىم٤مل:أّٟمف أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمق   اسمـوأظمرج 

ََُّاؾتتحَرشق َاهلل ٜ،َثؿَإكفَإػَافىٚئػَؾحٚسهؿَثئَٕٜأوَشرًٌٜ،َثرؿَأوؽرؾَم

َأوصرُٔؿَ،َوإّنََفُرؿَؾررطٌَأهيَٚافْرٚس،َإّنَؽدوةَأوَروحٜ،َثؿَٕز َثؿَهجر،َثؿَؿٚ ألَ

َُّمقظدـؿَاحلقض،َو،َبًسيتَخراًَ افزـرٚة،َأوََـَّافهالة،َوفتٗتََُـَّافذيٍَٕزَبٔده،َفتَٔ

ـَّ ـَّرل،َأوَـٍْزَؾِٔومََّْظُِٔؿَرجالًََٕبًث ،َأظْٚ َمَرٚتِٔٓؿ،َوفًٔرٌغَذرارهيرؿََرب

َ.هذاؾَٚ ألََؾٖخذَبٔدَظعَيَؿٚ ألَؾرأىَافْٚسَإٔفَيًْلَأبَٚبُرَأوَظّر،

فْٔتّٓغَبْقَوفًٔرَٜ»: ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل:أّٟمف ذر  ًٜمده قمـ أيبرج اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ سموأظم

َإفٔٓؿَرجاًلَـٍْزَيٍْذَؾٔٓؿَأمريَؾَٔتؾَادَٚتَِٜويًٌلَافذريٜ ـّ  ش.أوَٕبًث

 أّٟموفرة قموـ اعمّٓمٚمو٥م سموـ قمٌود اهلل أيب طمٞمٓمو٥م واًمٓمؼمي ذم اًمريو٤مض اًمٜمّْمو وأظمرج اعمح٥ّم 

 ىم٤مل:

ًَََـًَََُِِّّفتَُ»وهألَفقؾدَثَٔػَحغَجٚؤَؿٚ َرشق َاهلل َّـَأوَٕب أوَررََشلمََّْظُِٔؿَرجالًََث

ـَّ»َرَؿٚ َمثؾٍَٕز .َؿرٚ َظّررألَشأمقافُؿَنَّذراريُؿَوفٖٔخَذََأظْٚؿُؿَوفًٔتٌَغََّؾِٔيب
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،َؾجًَِٝإٔهَٛصدريَرجٚءَأنَيَق َهقَهذا،َؿٚ ألَمٚرةَإَٓيقمئذٍَالؾقَاهللَمَٚمتَْٔٝ

َش.هقَهذا»َألؾٖخذهَبٔدهَوؿٚ َؾٚفتٍَٝإػَظعَي

 وائد قمـ ضم٤مسمرسمـ قمٌد اهلل أّٟمف ىم٤مل:اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوأظمرج 

َبِغَؾِّيََ،افقفٔدَبـَظٌََٜإػَبْلَوفًَٜٔوـٚنَبْٔٓؿَصحْٚءَيفَاجلٚهَِٜٔبًَٞرشق َاهلل

َؾَرٚ ألَإنََّبْلَوفًَٜٔاشتٌَِقهَفْٔيرواَمَٚيفًٍَٕفَؾخقَافَقمَؾرجرعَإػَرشرق َاهلل

َبِرغَبْرلَوفًٔرَٜافرذيَؿرٚ َافقفٔردَظْردَبْلَوفًَٜٔأرادواَؿتعَومًْرقنَافهردؿَٜؾِري

ؾَٚفقاألَيَٚرشق َاهللَفَدَـذبَافقفٔدَوفُـَـٚنَبْْٔرََٚأتقاَرشق َاهللَ،اهللرشق 

بْلَوفًََٜٔفْٔتٓغَّألَ»وبْٔفَصحْٚءَؾخنَْٔٚأنَيًٚؿٌَْٚبٚفذيَـٚنَبْْٔٚ.َؾَٚ َرشق َاهلل

ـَّ ثؿَضبَبٔردهََشوهقَهذاَ،ـٍْزَيَتؾَمَٚتِتٓؿَويًٌلَذرارهيؿَإفٔٓؿَرجالًََأوَٕبًث

َ.ظذَـتػَظعَبـَأيبَضٚفَٛريضَاهللَظْف

ُموـ اعمقاووٞمع اًمتول هوق اعمٗمورد،  قمٚمیوشمٓمٌٞم٘م٦م  ٟم٤ًمئٜم٤م و أٟمٗمًٜم٤مؾمتٕمامل ًمٗمظ اجلٛمع ذم ا

 ٟم٤مٟم٤ًمءأصم٤مرت اًمٜمّ٘م٤مش طمقل هذه أي٦م اعم٤ٌمريم٦م، وم٘مد أؿم٤مر قمٚمامء اًمتٗمًػم امم أّن ُمّمدا  يمٚمٛم٦م 

وم٤مـمٛمو٦م  قمٚمویٓ يّمود  إٓ يِموٛمؾ جمٛمققمو٦م ُموـ اًمٜمًو٤مء وإٟمٗموس وًمٙمٜمّوف  أٟمٗمًٜم٤مويمٚمٛم٦م 

ٟمٓمٌؼ هذا اعمّمدا  ذم اًمقاىموع قموغم ٤ميٛمتٚمؽ ذوط اعم٤ٌمهٚم٦م، وم ٤م، إذ مل يٙمـ أطمد همػمي8وقمكمّ 

 أٟمٗمًوٜم٤مو ،3هق وم٤مـمٛمو٦م ٟم٤مٟم٤ًمءوهبذا أصٌح اعمراد ُمـ ًمٗمظ ٤م: دون همػمي 8وم٤مـمٛم٦م وقمكمّ 

قموغم اًموٌٕمض قموؽماض اصوّح إن : وٟم٘موقل 8هوق احلًوـ واحلًولم ٤م٤مءٟماسمٜمو ،7هق قمغمّ 

ومٙمٞموػ صود  هوذا اًمٚمٗموظ قموغم  ،وهل ُمٗمورد 3ذم وم٤مـمٛم٦موهق اع  شٟم٤ًمءٟم٤م»اؾمتٕمامل ًمٗمظ 

يمذًمؽ و ،٤مء أيْم٤مً سمٞمٜمٝمؿ اسمٜمطمتك إُمرأة واطمدة ذم اعم٤ٌمهٚم٦م ومل يقضمد شمٙمـ سمٞمٜمٝمؿ ومل إذن ّم٤مرى اًمٜمّ

٤مء ُمـ اًمٜمّّم٤مرى أو رضم٤مل وٟم٤ًمء اسمٜمٟم٤ًمء وقمغم قمدم طمْمقر آٟمذاك مل يٕمؽمض أطمد ُمـ اًمٓمروملم 
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 ذم اعم٤ٌمهٚم٦م. 9ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمرؾمقل 8ووم٤مـمٛم٦م همػم قمكمٍّ 

ؾمتٕمامل ًمٗمظ اجلٛمع ًمٚمٛمٗمرد ومٝمق سم٤مـمؾ، وىمد أذٟم٤م امم ذًمؽ ذم سمحو٨م آيو٦م اواًم٘مقل ذم قمدم 

ؾمتٕمامل ًمٗمظ اجلٛمع وإرادة اعمٗمرد قمٜمد اًمٕمرب ويموذًمؽ اُمٙم٤من اُمـ هذا اًمٙمت٤مب وأصمٌتٜم٤م  اًمقٓي٦م

 8ذم احلًـ واحلًولم ٤مءٟم٤ماسمٜموًمق دىم٘مٜم٤م ذم حت٘مؼ ُمّمدا   قمدد ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمّٞم٦م. ٞمئف ذمجم

ع، وهوق ممو٤م ٓ جيوقز ذم ًمٖمو٦م وي٤م سمّمٞمٖم٦م اعمثٜمك، ًمقضمدٟم٤م حت٘مؼ صوٞمٖم٦م اعمثٜموك ذم صوٞمٖم٦م اجلٛمو

ُمو٤م شمٙموّرر ذيموره ذم اًمروايو٤مت  إًمویؾمتٜم٤مدًا اوٕضمؾ حت٘مؼ صٞمٖم٦م اعمثٜمك ذم اجلٛمع هذه و اًمٕمرب.

و  ٟم٤مٟمًو٤مءُمٕمٜموك ًمٗموظ هوق ٞمد قمغم ه١مٓء اخلٛمًو٦م، ٟمًوتدّل أّن اهلود  ًموٞمس اًمقاردة واًمت٠ميم

ٟم٤ماسمٜم٤مء  وأٟمٗمًٜم٤م هق اخل٤مّص٦م ُموـ إهوؾ، هذا اعمراد وإٟمام اهلد  هق اعمراد ُمـ هذه إًمٗم٤مظ و

ّٓ  مل يٙمـ ُمٕمف ُمـ إهؾ 9وسمام أّن اًمرؾمقل حت٘موؼ ٘مود وم :ووم٤مـمٛم٦م واحلًـ واحلًولم قمكمّ إ

 صٌحقا هؿ اعمراد ُمـ هذه إًمٗم٤مظ.اخلٛم٦ًم وأهذا اعمّمدا  ذم ه١مٓء 

هول  ٟمودعيٌلّم ًمٜم٤م أّن اًمّدقمقة ذم ًمٗمظ  افِٓؿَهٗٓءَأهرع :ذم اًمرواي٤مت اًمقاردة 9وىمقًمف

عمـ يتٛمٙمـ ُمـ يمف اًمٓمروملم أن يو٠ميت سموف ُموـ ظم٤مصو٦م أهٚموف ويِمو٤مريمف ذم اعم٤ٌمهٚمو٦م، ومل يِمو٤مرك 

ّٓ  كآٟمذا 9اًمرؾمقل  ه١مٓء اخلٛم٦ًم ذم اعم٤ٌمهٚم٦م.إ

وشم٠ميٞمدًا ًم٘مقًمٜمو٤م هوذا ٟمِموػم امم ُمو٤م  اًمِمٌٝم٤مت اعمٓمروطم٦م ذم هذا اخلّمقص، شمً٘مط يمؾ وهبذا

أيّٞمو٦م طمْموقرهؿ، و ه١مٓء اخلٛم٦ًم١ميمد ومْمؾ مم٤م يذيمره اًمزخمنمي ذم شمٗمًػمه طمقل هذه أي٦م 

َظرذَواورٌحََبرهٚنٌََوؾٔف.َ:افًُٚءَأصحٚبَؾوؾَظذَمْفَأؿقىَرءََٓدفٌٔؾََوؾٔف» طمٞم٨م ىم٤مل:

 ش.ذفؽَإػَأجٚبقاَؿأّنََفٚفػَوَٓمقاؾؼَمـَأحدَيروَملَفٌََّٕٕلَّافََّْةٌٕقََّٜصّحَ

7

طمت٩ّم ذم اًمِمقرى اقمٜمدُم٤م ؽ وذًمٟمٗمًف،  7ؾمتدّل هبذه أي٦م هق أُمػم اعم١مُمٜملماأول ُمـ  ًمٕمّؾ 

طمتج٤مضموف اقمغم احل٤مضيـ سمجٛمٚم٦م ُمـ ومْم٤مئٚمف وُمٜم٤مىمٌف، ومٙم٤من ُمـ وٛمـ ذًمؽ  اًمتل ومروٝم٤م قمٛمر
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قم٤ًميمر ذم شمو٤مريخ دُمِموؼ  اسمـ، وم٘مد أظمرج ذم ذًمؽ 7عم٤ٌمهٚم٦م، وىمد أىمّر احل٤مضون سمام ىم٤ملسمآي٦م ا

 سمًٜمده قمـ قم٤ٌمد سمـ قمٌد اهلل إؾمدي وقمـ قمٛمرو سمـ واصمٚم٦م ىم٤مٓ:

ـَّ»بـَأيبَضٚفَٛيقمَافنقرىألََؿٚ َظعَّ ظِٔٓؿَبريََٓيًرتىٔعَؿرصرٔٓؿَوََٓواهللَٕحتج

أؿررربَإػَََهررؾَؾررُٔؿَأحررٌدَٕنرردتُؿَبررٚهلل»...َؿررٚ ألَشهظررربٔٓؿَوَٓظجّررٔٓؿَردَّ

ٚءهَوًٕرٚءهًَٕرٚءهَابْرٚهَابْرًٍٕرفَوَيفَافرحؿَومـَجًِرفَرشرق َاهللَاهللرشق 

َ...افِٓؿََٓألؿٚفقاَ؟!شؽري

هق ظم٤مشمؿ  9واًمرؾمقل 9ٟمٗمس رؾمقل اهلل سمام أّٟمف هق 7وسم٤مًمٜمٝم٤مي٦م ٟمًتٜمت٩م أّن أُمػم اعم١مُمٜملم

 آٟمٌٞم٤مء. أومْمٚمّٞم٦م قمغم ؾم٤مئر أيْم٤ًم ًمف 7ومٕمكم   ،إٟمٌٞم٤مء وأومْمٚمٝمؿ

 حدٍح الهٌر. 2

 طمٞم٨م 9هق ٟمٗمس رؾمقل اهلل 7قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥ماإلُم٤مم أّن  یهذا احلدي٨م ُمـ إدًّم٦م قمٚم

 ٟمٌٞمو٤مءقموغم إ 7أُموػم اعمو١مُمٜملماحلدي٨م ذم إصم٤ٌمت أومْمٚمٞم٦م هذا  قمٚمیٟمٕمتٛمد ٟمًتٓمٞمع أن ٟمًتٗمٞمد 

اع ُموـ امم ضم٤مٟم٥م أطم٤مدي٨م أظمرى، وم٘مد أظمرج هذا احلدي٨م  ،وُمـ صمؿ أومْمٚمٞم٦م إئّٛم٦م ُمـ سمٕمده

 ٟمذيمر ُمٜمٝمؿ هٜم٤م ُم٤ميكم:أصح٤مب احلدي٨م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم ُمّم٤مدرهؿ 

اًمٓموؼمي ذم اًمريو٤مض  اعمحو٥ّم وظمرج هذا احلدي٨م أمحد سموـ طمٜمٌوؾ ذم ومْمو٤مئؾ اًمّموح٤مسم٦م أ

 ىم٤مل: أّٟمف ية سمًٜمده قمـ ؾمٚمامن اًمٜمّ

َِْرؼَنأَؿٌرؾَاهللَيرديَبغَٕقراًََوظعََّٕٚأَـْٝ»ألَيَق َاهللَرشق َحٌٌٔلَشًّٝ

ََافْقرَذفؽَؿًؿَآدمَاهللَخِؼَؾِّيََ،ظٚمَأفػَظؼَبٖربًَٜآدم َوجرزءَإٔرَٚؾجرزءجرزأيـ،

َش.7ظعَّ

 ىم٤مل:أّٟمف قم٤ٌمس  اسمـقم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ سمًٜمده قمـ  اسمـوأظمرج 

ًََٚخِؼ»َألافٌْلَؿٚ  ؾجًِرفََ،ؿٌؾَأنَِْؼَاهللَافدَٕٔٚبٖربًغَأفػَظٚمٍََمـَٕقرٍََاهللَؿؤٌ
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خررَؾخِرؼَمْرفٌَٕرُٔؿَوافْهرػَأَفَٕهرًٍَٚمَْأمٚمَافًرشَحتكَـٚنَأو َمًٌثلَؾنّؼَ

َش.بـَأيبَضٚفٛظعَّ

سمًٜمده قمـ  ل ذم يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥مواًمٙمٜمجل اًمِم٤مومٕمأيْم٤ًم  قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ اسمـوأظمرج 

 ىم٤مل:أّٟمف ؾمٚمامن 

َاهللَيًرٌحَمىًٔرًََٚاهللَيرديَبغَٕقراًََوظعََّإَٔٚـْٝ»َأليَق  اهللَرشق ٌلَحٌَٔشًّٝ

رَدمآَاهللَخِؼَؾِّيََ،ظٚمٍََأفػَظؼَبٖربًَٜدمآَؼَِْأنَؿٌؾَشفويَّدََافْقرَذفؽ ـّ َذفرؽَزر

َإٔرَٚؾجرزءٌََ،ادىِرَٛظٌردَصرَِٛيفَاؾسؿَْٚحتكَواحدٍََءٍَرَيفَٕز َؾِؿَ؛صٌِفَيفَافْقر

َش.ظعَيَوجزءٌَ

 ىم٤مل:أّٟمف وأظمرج اخلقارزُمل ذم اعمٜم٤مىم٥م سمًٜمده قمـ ؾمٚمامن 

َوجرّؾَََيرديَاهللَظرزَّبرغَٕقراًََـَْٝإَٔٚوظعَّ»يَق أل9ََحٌٌٔلَادهىٍكَحمّداًََشًّٝ

َخِؼَاهللَ،َؾِّيَربًَٜظؼَافػَظٚمٍَٖشفَؿٌؾَأنَِْؼَآدمَبويَّدََافْقريًٌحَاهللَذفؽََمىًٌََٚ

،َحتركَاؾسؿْرَٚيفَصرَِٛواحردٍََءٍَصرٌِفَؾِرؿَٕرز َيفَرَذفؽَافْقرَيفَٛـَّتًٚػَآدمَر

َش.ظعَيَإَٔٚوجزءٌََؾجزءٌََظٌدادىِٛ

 .واطمدٍ  ظمٚم٘م٤م ُمـ ٟمقرٍ  9واًمرؾمقل 7وٟمًتدّل أظمػمًا أًن اإلُم٤مم قمكم

 حدٍح األشباي . 3

أّن  إذَقمغم إٟمٌٞمو٤مء، 7قمكماإلُم٤مم ٦م إلصم٤ٌمت أومْمٚمٞمّ أيْم٤ًم ُمـ إطم٤مدي٨م اعمٝمّٛم٦م  احلدي٨م هذا

ٌّف قمٚمٞم٤مً  9ٌّل اًمٜمّ اإلُمو٤مم وسم٤مٕظمص ُأوزم اًمٕمزم، وسملّم ومٞمف أّن  :ذم هذا احلدي٨م سم٤مٕٟمٌٞم٤مء 7ؿم

 ٟمًتدّل ٟمًتٓمٞمع أن وًمذًمؽ ن ُمتٗمرىم٤ًم ومٞمٝمؿ، ضمتٛمع ومٞمف ُم٤م يم٤ماأّٟمف  يٕمٜملضم٤مُمع ًمّمٗم٤مهتؿ، 7قمكمّ 

يمٛمٙم٤مٟمو٦م  ًموف ُمٙم٤مٟمو٦موضموقد و 7ُمـ هذا اًمتِمٌٞمف قمغم وضمقد ومْمؾ ويمراُم٦م ظم٤مّصو٦م ًمٕموكمٟمحـ 
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 ًمف. 9رؾمقلاًمسمِمٝم٤مدة  :إٟمٌٞم٤مء

سمًوٜمده قموـ  رسمٕمو٦مٟمٕموٞمؿ إصوٌٝم٤مين ذم ومْمو٤مئؾ اخلٚمٗمو٤مء إ قأسمو احلودي٨م هذا أظمرجىمد و

، 2سموـ أيب ـم٤مًمو٥م ومٓمٚموع قموكمّ  ٌّل طمقل اًمٜمّ ٤ميمٜمّ ىم٤مل:طمٞم٨م  9احلٛمراء ُمقمم رؾمقل اهللأيب

وإػَإبرراهٔؿَيفَخَِرف،ََهَأنَيْيرَإػَآدمَيفَظِّرفَوإػَٕرقحَيفَؾّٓرفمـَّه :َوم٘م٤مل رؾمقل اهلل

 .بـَأيبَضٚفَٛؾِْٔيرَإػَظعَّ

، وم٘مود أظمورج قموـ هذا احلودي٨م سم٠مًمٗمو٤مظ خمتٚمٗمو٦م يٜم٘مؾاًم٘مٜمدوزي ذم يٜم٤مسمٞمع اعمقدة  ٟمفطمظو

إبرراهٔؿَيفَحِّرفَواػََواػَظزمرفَيفَٕرقحرادَأنَيْيرَاػَآدمَيفَظِّفَواػَأَمـ» :فًمقىماحلٛمراء أيب

 ش.بـَأيبَضٚفَٛواػَظًٔكَيفَزهده،َؾِْٔيرَاػَظعََّهٌٔتفَمقشكَيف

ممو٤م  ،اًم٘مٜمودوزي فأظمرضمو ُم٤ميِم٤مسمف طمديث٤ًم أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمٓمؼمي ذم ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك  يٜم٘مؾو

َیمـَأرادَأنَيْيرَإف: رؾمقل اهلل ىم٤مل ل:ىم٤مأّٟمف ٤مس قمٌ اسمـقمـ وم٘مد ٟم٘مؾ  ،ي١ميمد ًمٜم٤م هذا اعمٗمٝمقم

أظمرضموف  ،ضٚفرٛبـَأيبَظذََّیؾِْٔيرَإفَ،ٕقحَيفَحُّفَوإػَيقشػَيفَمجٚففَیبراهٔؿَيفَحِّفَوإفإ

 .اعمف ذم ؾمػمشمف

 ىم٤مل: أّٟمف قمـ أيب احلٛمراء  أيْم٤مً  اًمٓمؼميوأظمرج أمحد سمـ قمٌد اهلل 

يفََإبرراهٔؿدمَيفَظِّفَوإػَٕقحَيفَؾّٓرفَوإػَمـَأرادَأنَيْيرَإػَآ»ألَرشق َاهللَؿٚ 

َشبـَأبكَضٚفرَٛؾِْٔيرَإػَظعََّ،حِّفَوإػَحئكَبـَزـريَٚيفَزهدهَوإػَمقشكَيفَبىنف

َ.احلٚـّكَأخرجفَأبقَاخلرَ،رىَاهللَظْف

٤م اًمٜمّٔمر ذم ُمٗمٝمقم هوذا احلودي٨م ٟمجوده يٕمورض ٟمٗمًوف سمِموٙمؾ أوووح ذم يموفم وإذا أُمٕمٜم

ٜمدُم٤م طميه اع ُمـ إصح٤مب وهق قموغم وموراش اعموقت ويمو٤من وموٞمٝمؿ قم 7اعم١مُمٜملم قمكمّ أُمػم
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صٕمّمٕم٦م سمـ صقطم٤من، وم٘مد أظمرج هذا احلدي٨م اًمًّٞمد حمٛمد يم٤مفمؿ اًم٘مزويٜمل سمًٜمده ُمـ يمتو٤مب 

ىم٤مل: و  7إٟمقار اًمٜمٕمامٟمّٞم٦م واعمٜم٤مىم٥م أّن صٕمّمٕم٦م سمـ صقطم٤من ؾم٠مل ذم ذًمؽ اعمقىمػ ُمـ اإلُم٤مم

َاهللَؿرٚ َفُـ،َؿٌٔحًٍَٕفَادرءَتزـٜٔ» :7قمكم ىم٤مل اًمٌنم؟ أسمق آدمي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم أٟم٧م أومْمؾ أم 

َِب) :ٔدمَتًٚػ َْ  آََد ُ  يَب َوكُيْ َُْت  اْشُل
َ
َِّةَ  َوَزوُْجَم  أ َ

ْ
ب َوُُكَ  اْل َٓ ِْ ب َحْيُح  َرَؽًدا ٌِ ٍَ َِاب َوَّل  ِشاُْْج اِذهِ  َتْلَر َْ 

َةَرةَ  ََ  َفَجُهَُٔب الشَّ ٍِنيَ  ٌِ ِ بل  أٟم٧م: ىم٤مل صمؿ: شؿٚربتَٓٚومَٚوترـتَٓٚيلَاهللَأبٚحَٓٚإصٔٚءَأـثرَوإٔٚ (اىظَّ

َََّطٚدلَظذَدظقتَمَٚوإَٔٚؿقمف،َظذَدظَٕٚقحًََٚإن»: قمكم ىم٤مل ٟمقح؟ أم اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م أومْمؾ َل،ح

َؾّ٘نَابـو ًٚ  أم أومْموؾ أٟمو٧م: وىمو٤مل: شٜاجلّْرَأهرؾَصرٌٚبَاشرٔدَٚيفُرـَابْروَـٚؾرًا،َـٚنَٕقحَأيو

خابُف ): ؾَٚ َؾرظقنَإػَكمقشَأرشؾَوتًٚػَتٌٚركَاهللَنا»: 7ىم٤مل ُمقؾمك؟
َ
 إِِّنِّ أ

َ
بٔنِ  نْ أ  (يَُلاذِّ

يَّ  َيَبُف  َّل  إِِّنِّ  ََتَْؿ  َّل ): شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل طمتك ْرَشئُنَ  دَلَ ٍُ ْ ًْ  َقَجيُْت  إِِّنِّ  َر ِّ  َكبَل ): ىم٤مل (ال ُٓ ِْ  َجْفًصاب ٌِ
َخبُف 

َ
نْ  ـَم

َ
 قمغم أىمرأه٤م أن اءةاًمؼم ؾمقرة سمتٌٚمٞمغ اهلل رؾمقل أرؾمٚمٜمل طملم ظمٗم٧م ُم٤م وأٟم٤م (َحْلُجئُنِ  أ

 وُمو٤م قمٚموٞمٝمؿ وىمرأهتو٤م هبو٤م وموذه٧ٌم صٜم٤مديدهؿ، ُمـ يمثػماً  ىمتٚم٧م يمٜم٧م يّن أ ُمع اعمقؾمؿ ذم ىمريش

 :7قمكم ىم٤مل ُمريؿ؟ سمـ قمٞمًك أم أومْمؾ أٟم٧م: ىم٤مل صمؿ:شظمٗمتٝمؿ

َأخرجرل،َأليَرق َؿرٚئالًََشًَّٝوٓدهتَٚوؿَٝجٚءَؾِيَادَدسَبَٔٝيفَأمفَـَٕٚٝظًٔك

َيفَـَٕٚٝمحَِٓٚووعَؿربَدَٚأشدَبَْٝؾٚضَّٜأملَوإَٔٚافقٓدة،َبََٔٝٓافًٌٚدةَبَٔٝهذا

َوإٔرَٚافٌٔرٝ،َوشرطَيفَؾدخَِٝأدخعألَيَق َؿٚئالًََوشًَّٝافًٌَُٜحٚئطَؾٕٚنؼَاحلرم

َ.بًديَوَٓؿٌعََٓافٍؤَِٜهذهَٕحدَوفٔسَؾٔف،َوفدت

ذم هوذا احلودي٨م هوق صوحٞمح، وم٘مود صمٌو٧م ذم اعمّمو٤مدر ُمو٤م  7يمؾ ُم٤م ىم٤مًمف أُمػم اعمو١مُمٜملمو

سمتٕم٤مده قمـ اًمدٟمٞم٤م وزظمرومٝم٤م وشمٙمريس ُم٤ًمقمٞمف ذم ُمًو٤مقمدة اًمٗم٘موراء اده ُمـ زهده وحيَم قمدٓ

ف سمٕمود واًمٕمٞمش يمام يٕمٞمِمقن عمقاؾم٤مهتؿ، ويمذًمؽ صؼمه قمغم ُمو٤م ًم٘مٞموف ُموـ إذى وهمّمو٥م طمّ٘مو
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وُمو٤م ورد ذم اعمّمو٤مدر أيْمو٤ًم ُموـ أّن  ،سمٕموده٤م وأ طمت٤ًمسمف ذم ذًمؽ ؾمقاء ىمٌؾ ظمفومتفوا 9اًمٜمٌّّل 

دا ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦ّم طمٞم٨م ؾمٞم٠ميت ذيمره ٓطم٘م٤ًم، وىمد ورد ُموـ ؾمٞمّ ي٤م  8وًمديف احلًـ واحلًلم

ًمتٌٚمٞموغ ؾموقرة  9ُموـ ضم٤مٟمو٥م اًمرؾموقل 7ُمٜم٤مىمٌف ذم يمت٥م احلدي٨م ُمـ اًمٗمري٘ملم أيْم٤ًم إرؾم٤مًمف

 ىم٤مل:أّٟمف  7اًمؼماءة، وذم ذًمؽ أظمرج اًمٓمؼمي ذم اًمتٗمًػم سمًٜمده قمـ قمكمّ 

َيَرربَوَٓظريرٚن،َبٚفٌٔرٝيىرقفَََٓأنألَبرٖربعَبرراءةألَإٔزفَٝحغَافٌْلَبًثْل

َإػَؾٓرقَظٓرٌدََاهللَرشرق َوبرغَبْٔفَـٚنَومـَهذا،َظٚمٓؿَبًدَمؼكَاحلرامَادًجد

َ.مًٍَِّٜٕسَإَٓاجلَْٜيدخؾَوَٓمدتف،

 ىم٤مل:أّٟمف وأظمرج اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػم ؾمقرة اًمؼماءة طمديث٤ًم آظمرًا سمًٜمده قمـ اًمًّدي 

ـََّبًَٞآيٜ،َأربًغَرأسَإػَأيٚتَهذهَٕزفَٝدٚ رهَبُرَأيبَمعَاهللَرشق َهب َظذَوأمَّ

َّٟ َإػَبُررَأبقَؾرجعَ،مْفَؾٖخذهَٚبًعََّأتًٌفَاحلٍِٜٔ،َذيَمـَافنجرةَؾٌِغَشٚرَؾِي.َاحل

ِ غََٓوفُـَ،ٓألَؿٚ َرء؟َصٖنَيفَإٔز َوأملَإَٔٝبٖيبَاهلل،َرشق َيٚألَؾَٚ َافٌْل َيٌ

َصرٚحٌلَوإٔؽَافٌٚر،َيفَمًلَـَْٝإٔؽَبُرَأبَٚيَٚترىَأمَٚل،مََّْرجؾَأوَؽري،َظْل

َؾَرٚمَبزاءة،َيٗذنَوظعَيَاحلّٚج،َظذَبُرَأبقَؾًٚرَ.اهللَرشق َيَٚبذألَؿٚ َ؟احلقضَظذ

َّـََٓ»ألَؾَٚ َ،إوحكَيقم ـََّوَٓهذا،َظٚمفَبًدَمؼكَاحلرامَادًجدَيَرب َبٚفٌٔرَٝيىقؾ

َأـرؾٍََأيرٚمَهرذهَوإنَمدترف،َإػَظٓدهَؾِفَظٌٓدََاهللَرشق َوبغَبْٔفَـٚنَومـَظريٚن،

َوظٓردَظٓردكَمـَٕزإَٔحـألَؾَٚفقا.َشمًِيًََـٚنَمـَإَٜٓاجلََّْيدخؾََٓاهللَوإنََّ،وذٍبَ

َمرٚألَوؿرٚفقاَبًًورَٚبًورٓؿَؾرالمَادؼـقن،َؾرجع!َوافيبَافىًـَمـَإَٓظّؽَابـ

َ.ؾٖشِّقاَؿريش؟َأشَِّٝوؿدَتهًْقن،

ًمٌٖموقي اذم يمت٥م اًمتٗمًوػم أظمورج و وأظمرج اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح ذم سم٤مب ُم٤م يًؽم اًمٕمقرة

 واًمثٕمٚمٌل أيْم٤ًم سم٢مؾمٜم٤مدهؿ قمـ أيب هريرة ىم٤مل:

ٍرَيف ُْ َثِْكََأُبقََب ًَ َيفََب ِٜ جَّ َِْؽَاحْلَ رِٚمََتِ ًَ رَدَاْف ًْ ََب َّٟ ر ًْركََأْنَََٓحَيُ
ِّ ُنَبِ ذ  َٗ ر ُٕ َِٕغََيرْقَمَافَّْْحرِرَ ذ  َٗ ُم
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مْحََ ٌِْدَافرَّ ََظ ـُ ُْٔدَْب َُظْرَيٌٚن.ََؿَٚ َمُحَ
ِٝ
ْٔ ٌَ ٌك،ََوَََٓيُىقَفَبِْٚف ََأْرَدَفََرُشقُ َاهللُِمْؼِ َُثؿَّ ًّٔٚ،ََـِ

َظِِ

َََْٚظعَي ًَ َنََم ذَّ
َٖ اَءَةََؿَٚ ََأُبقَُهَرْيَرَةََؾ َنَبَِزَ ذ  َٗ َمَرُهََأْنَُي

َٖ رَدََيفََؾ ًْ ََب ٟي ر َأْهِؾَِمًْكََيرْقَمَافَّْْحرِرَََٓحَيُ

َُظْرَيٚنٌَ ِٝ ْٔ ٌَ ٌك،ََوَََٓيُىقُفَبِْٚف ِٚمَُمْؼِ ًَ َ.اْف

أّٟموف سم٤مب وُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًموؽ  ذا احلدي٨م ذم اًمًٜمـ ذموأظمرج اًمؽمُمذي ه

ََِّأنَٕحدٍََيٌٌْلَٓ» :وم٘م٤مل دقم٤مه صمؿ سمٙمر أيب ُمع سمؼماءة اًمٜمٌل سمٕم٨مىم٤مل:  َمرـَرجرٌؾََإَٓهرذاَغيٌ

 .إي٤مه وم٠مقمٓم٤مه قمٚمٞم٤مً  ومدقم٤م ،شأهع

   .اإلؾمٜم٤مد طمًـ:  إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ ىم٤مل

 ٤مل:قمـ ؾمٕمد ىم ىأظمرج اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمو

ًََٚبًَٞرشق َاهلل َ،ؾٖخرذهَٚمْرفَأبَٚبُرَبزاءةَحتكَإذاَـٚنَبًٌضَافىريؼَأرشؾَظِٔ

يَظْلَإَٓإٔرَٚأوَفََٓيٗدَّإَّٕألَ»ؿٚ َرشق َاهللَألثؿَشٚرَهبَٚؾقجدَأبقَبُرَيفًٍَٕفَؾَٚ 

َش.لَّْمََِرجٌؾَ

 ٦ماًمرؾمو٤مًمٞمّ  يم٤من ٓ يٙمّٚمػ أطمدًا سمو٤مداء ُمًو١موًمٞم٤مشمف 9هذا احلدي٨م أّن اًمرؾمقلوٟمًتٜمت٩م ُمـ 

 ّٓ  سمٕمد ووم٤مشمف ًمٕمكّم أيْم٤ًم. 9ّٟٓمف ُمٜمف، وهذا ظمػم دًمٞمؾ قمغم شمٗمقيض ُم١ًموًمٞم٤مشمف 7قمٚمٞم٤مً إ

ذم سمٞم٧م اهلل احلرام ومٝمق مم٤م شمقاشمرت أظمٌو٤مره قمٜمود اًمٗموري٘ملم، وم٘مود  7وأُّم٤م ُم٤م ورد ذم وٓدشمف

َؾَرد» :درك قمـ ُمّمٕم٥م سمـ قمٌد اهلل أّٟمف ىمو٤ملاعمًت احل٤ميمؿ ذمٙمٜمجل ذم يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م واًم أظمرج

َجرقفَيفَوجٓرفَاهللَـرمَضٚفَٛأيبَبـَظعََّادٗمْغَأمرَوفدتَأشدَبَْٝؾٚضَّٜأنَإخٌٚرَتقاترت

 ش.افًٌُٜ

 يـ قمٌود اهلل إٟمّمو٤مرسمواًمٙمٜمجل اًمِم٤مومٕمل ذم يمٗم٤ميو٦م اًمٓم٤مًمو٥م سمًوٜمده قموـ ضمو٤مسمر أظمرج و

َؾِرّيَـرٚنَافِِٔرَٜافترلَوفرد»ـم٤مًمو٥م وم٘مو٤مل:  سمـ أيب فد قمكمٞمقمـ ُم ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل ىم٤مل:أّٟمف 
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َ،َأذؿررَٝإرضَؾخرررجَأبررقَضٚفررَٛوهررقَيَررق َأهّيررَٚافْررٚسَوفرردَيفَافًٌُررَٜويلَاهللؾٔٓررَٚظررعَي

 ش.ظّزوَّجؾ

ؾمّٞمدا ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜمّو٦م ومًوق   8ورد ذم اعمّم٤مدر ُمـ أّن وًمديف احلًـ واحلًلم وأُّم٤م ُم٤م

 ي٠ميت ذيمره ٓطم٘م٤ًم ذم هذا اًمٙمت٤مب.

ٟمٌٞم٤مء ُأوزم اًمٕمزم ومٝمق يرىموك إًمّمٗم٤مت  ٤مً سم٤مإلو٤موم٦م امم أّٟمف يم٤من ضم٤مُمٕم 7أّن قمٚمّٞم٤مً ْمح ًمٜم٤م ويتّ 

 قمغم ٟمٗمًف سمذًمؽ. 7قمٚمٞمٝمؿ ُمرشم٦ٌم سمِمٝم٤مدشمف

 حدٍح السَادّ. 3

 ش.دَوفدَآدمإَٔٚشَّٔ»ىم٤مل: أّٟمف  9ٌّل ـ اًمٜمُّروي قم

، وم٘مود أظمورج اًمٌخو٤مري ذم سم٠مًمٗمو٤مظ خمتٚمٗمو٦مورد هذا احلودي٨م ذم يمتو٥م احلودي٨م اعمٕمتوؼمة 

َوـَََٕٚراعَُافذ ََإفٔفََِعََؾَِرَُؾَََدظقةٍََيفٌَلََّافَََّْعََمَََََّْٚـَُ» ىم٤مل:أّٟمف اًمّمحٞمح سمًٜمده قمـ أيب هريرة  ٌُرتََُْٝ َفًَُج

ََنََمََْٓٚسَََٓؾََْ  .افَٔٚمَٜيقمَََّْٚسَِافَُدَشََّٔإٔٚألََوؿٚ ًََٜ

 ىمو٤مل :فًموقىم هريورة أيب قموـ سمًوٜمده 9اًمٜمٌّوّل  شمٗمْمٞمؾ سم٤مب ذم اًمّمحٞمح ذم ُمًٚمؿ وأظمرج

 ش.منٍعٍََوأو َصٚؾعٍََأو وَافَزَظْفَيْنّؼََمـَوأو َافَٔٚمَٜيقمَآدمَوفدَدشََّٔإٔٚ:»اهلل رؾمقل

ٔ ُدََوَفرِدَ»:ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىم٤ملأّٟمف  قم٤ٌمس اسمـ قمـ سمًٜمده اعمًٜمد ذم أمحد وأظمرج ََٚشر َٕ ...وَأ

َِٔدىَفَِقاُءَاحْلََ ََظُْْفَإَْرُض،ََوَََٓؾْخَر،ََوبِ ََتَْْنؼي ـْ ُ ََم ََٚأوَّ َٕ ،ََوَََٓؾْخَر،ََوَأ
ِٜ ََٔٚم

َِ رِد،ََوَََٓؾْخرآَدَمََيْقَمَاْف َر،َّْ

َفَِقائِك،ََوَََٓؾْخرََ َٝ ُفَحَتْ َٕ َُدو ـْ َّ  ش.آَدُمََؾ

 أّٟموفأيب ؾموٕمٞمد  قموـ سمًوٜمده 9ذم سمو٤مب وُموـ ومْموؾ اًمٜمٌّوّل اًمؽمُموذي ذم اًمًوٜمـ  وأظمورج

 ىم٤مل: 

َؾخرر،َوَٓاحلّدَفقاءَوبٔديَؾخر،َوَٓافَٔٚمَٜيقمَآدمَوفدَدشََّٔإٔٚألَاهللَرشق َؿٚ 
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َإرضَظْرفَيْنرّؼََمرـَأو َوإٔرَٚائل،فرقَحترَٝإَٓشرقاهَؾّـَآدمَيقمئذ،ٌَٕلَمـَومٚ

َ.ؾخروٓ

َّٔ»أيب هريورة ىمو٤مل:  قموـ سمًٜمدهاًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌّّقة  وأظمرج َٕرقحألَمخًرَٜآدمَوفردَدشر

 .شحمّدَوخرهؿَ،وحمّدَوظًٔكَومقشكَوإبراهٔؿ

هذا  إًمیؾمتٜم٤مدًا ادًم٧م قمٚمٞمف آي٦م اعم٤ٌمهٚم٦م، و يمام 9هق ٟمٗمس رؾمقل اهلل 7قمكماإلُم٤مم  وسمام أنّ 

د وًمود أيْم٤ًم ؾمٞمّ  7يّمٌح قمكم   ، اًمذي شمؿ ذيمره ذم اًمّمٗمح٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م،دي٨م وطمدي٨م اًمٜمقراحل

 .9ُمـ سمٕمد رؾمقل اهلل :آدم، وهبذا ؾمق  يّمٌح أومْمؾ ُمـ اٞمع آٟمٌٞم٤مء

هق ٟمٗمس  7سمـ أيب ـم٤مًم٥م قمكماإلُم٤مم هق ؾمّٞمد وًمد سمٜمل آدم وأّن  9ٌّل سمٕمد أن أصمٌتٜم٤م أّن اًمٜمّو

اعمّمو٤مدر  ذمدة اًموقارّموقص ُموـ اًمٜمّ 7طموقل قموكم ؾمّٞمدسمٚمٗمظ  ٟمتٜم٤مول ُم٤م ضم٤مء، 9اًمرؾمقل

اعمختٚمٗم٦م، وم٘مد أظمرج اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط سمًوٜمده قموـ أٟموس 

َوفدَدشََّٔإٔٚ»َألؿٚ َ.اهللَرشق َيَٚإَٔٝألؿٚفقاَش؟افًربَدشََّٔمـ»ألَؿٚ َاهللَرشق َنَّإ» سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل:ا

 ش.افًربَشٔدَوظعََّآدم

دَادظقاَيلَشَّٔألَرشق َاهللَؿٚ » :قًمفٜمٞم٤ًمسمقري ذم اعمًتدرك قمـ ضم٤مسمر ىمًماحل٤ميمؿ ا وأظمرج

َّٔؾَٚفَٝظٚئنَٜريضَاهللَظْٓٚألَأفًَٝشٔدَافًربَيَٚرشق َاهلل؟َؾَرٚ ألََافًرب دَوفردَآدم،َإٔرَٚشر

 .شبدَافًرشََّٔوظعَي

َٕيرر»: ىمو٤ملأّٟموف  قمٌو٤مس اسموـ قموـ سمًٜمده اعمًتدرك ذم اًمٜمٞم٤ًمسمقري احل٤ميمؿ أظمرج ويمذًمؽ

َاهلل،َحٌٔرَٛوحٌٌٔرلَحٌٌٔرلَحٌٌٔؽَأخرة،َيفٌَدَشََّٔافدٕٔٚ،َيفٌَدَشََّٔإَٔٝ،ظعَيَيٚألَؾَٚ َإيلَََّلٌَّافَّْ

 .بًديَأبٌوؽَدـَوافقيؾَاهلل،َظدوََّوظدويَيظدوََّكوظدوَّ

ومٝمق قموغم  د اًمث٘م٦م سمحدي٨ٍم شمٗمرّ  وإذا : و أسمق إزهر سم٢ما٤مقمٝمؿ صم٘م٦مٌ اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح
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 .أصٚمح صحٞمح

ٞم٤مدة قمغم اًمٜم٤ّمس يمام هل ًمرؾمقل اهلل 7قمكمُم٤مم اإلأّن  وُمـ هذا ٟمًتٜمت٩م ًّ َٞمٝمؿ.قمٚم 9ًمف اًم

8

 ٤م يودل قموغمممّو ىأو أًمٗم٤مظ أظمر ؾمّٞمدُمـ ًمٗمظ  8احلًـ واحلًلم ذمٟمذيمر ُم٤م ورد  أنو

 ٦م، وم٘مود أظمورجؾمقاهؿ ُمـ اعمًٚمٛملم، إذ ٟمجد ذًمؽ ذم خمتٚمػ اعمّمو٤مدر احلديثّٞمو أومْمٚمٞمتٝمؿ قمغم

َبرفََدًََِؾَهرَاحلًرـَيقمَذاتٌَلَّافََََّْجَخرََأََ» ىم٤مل:أّٟمف اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح سمًٜمده قمـ أيب سمٙمرة 

َٔ َهذاَلابْألَؾَٚ َادْزَظذ ًٌَََدَش َوف  .ًِّغادََُـََمََِْغَِتََؾئَََبغَََبفَحَِِْهَيََُنَْأَََاهللَؾَّ

 قًمف:قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب ؾمٕمٞمد اعم٘مؼمي ىموأظمرج احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك سمًٜمده 

ََِّظِْٔٚ،َضٚفَٛأيبَبـَظعََّبـَاحلًـَؾجٚءَهريرةَأيبَمعَٚـَّْ َوملَافًرالمَظِٔفَؾرددَٕٚؿؾً

ََِّؿردَظرعََّبرـَاحلًـَهذاَهريرة،َأبَٚيٚألَففَؾََِْٚهريرة،َأبقَبفَيًِؿ َؾِحَرفَ،ظِْٔرَٚؿشر

َ.ٌدَشََّٔإٕفَأليَق َاهللَرشق َشًّٝألَؿٚ َثؿَشٔدي،َيَٚافًالمَوظِٔؽألَوؿٚ 

 .خيرضم٤مه ومل اإلؾمٜم٤مد صحٞمح طمدي٨م هذا

 :، ي٤موٟم٘مؾ إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م طمديثلم

برالَريرََٛصرحٌٔحََؾٚحلديَٞوَبٚجلِّٜ،َشاجلَْٜأهؾَصٌٚبَشٔداَواحلًغَاحلًـ»ألَإو 

َ.افزيٚداتَافتلَشٌؼََترجيٓٚ،َؾٓلَصحٔحَٜثٚبتَٜادْٚويَوَـذفؽَبؾَهقَمتقاترَـيََِٕف

ََحًرغ،َمـَوإَٔٚلمََّْحًغألَ»افّثٚن ّٛ ََمرـَاهللَأحر ّٛ ًََٚأحر َمرـَشرٌطٌََحًرغَ،حًرْٔ

.شإشٌٚط

إًموی  ٦مسم٤مٓو٤موم ياعمٝمد ؾمتخدم هذا اًمّٚمٗمظ ذمايم٤من ىمد  9لأّن اًمٜمٌّ يٌلم٨م آظمر يطمد كوهٜم٤م

ٜمـ ذم ُم٤مضم٦م ذم اسمـ، وم٘مد أظمرج 8لماحلًـ واحلً ًّ قموـ أٟموس سموـ  يسمو٤مب ظموروج اعمٝمود اًم
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ََرُشقَ َاهللِ»ىم٤مل: أّٟمف  ؽُم٤مًم ُٝ ًْ
ِّ قُ َََش َُ َوََََٕ»َألَي ـُ َزُةََوَظِعَيََفُدَْح ََٚومَحْ َٕ ََأ

ِٜ َّْ ََشَٚدُةََأْهِؾَاجْلَ ِٛ ٌِْدَادُىَِِّ ََظ

ـَُ ًَ ٌرََواحْلَ ٍَ ًْ دَََِوَج ْٓ ََوادَْ ْغُ ًَ  ش.يَيَواحُل

ٞم٤مدة هذا يًتخدم ذم أهؾ اًمٌٞم٧م ًّ ، 9شمٌٕم٤ًم ًمٚمرؾمقل :وقمغم هذا إؾم٤مس ٟمرى أّن ًمٗمظ اًم

 هوذا اًمٙموفم طمودي٨م اًمٓموػممم٤م ي١ميد و اًمٜم٤ّمس:ؾم٤مئر وٟمحـ ٟمًتدّل سمذًمؽ قمغم أومْمٚمّٞمتٝمؿ قمغم 

اخلٚمؼ امم اهلل ومٝمق يٙمقن أومْموؾ اخلٚموؼ ُموـ  سمام أّٟمف أطم٥ّم  ٠7مُمػم اعم١مُمٜملموُم٤م ضم٤مء ذم إؾمٜم٤مده، وم

 .9ٌّل سمٕمد اًمٜمّ

 ْ اإلبتالء . آ4ٍ

ًَ  اْبَجىَل  َوإِذِ ) :اعم٤ٌمريم٦م أي٦م ِْي ُّ  إِبَْرا ُِّ بٍت  َر ٍَ ََّ  بَِليِ ُٓ ٍَّ َت
َ
َِّبِس  َجبِغيَُم  إِِّنِّ  َكبَل  ـَم ب لِي ًٌ ب ٌَ ِ َْ  َكبَل  إ ٌِ  َو

يَِِّت  َِبلُ  َّل  َكبَل  ُذرِّ ِدي َح ْٓ ٍِنيَ  َخ ِ بل  ةٍ ُم٘م٤مم اإلُم٤مُم٦م سمٕمود ُمودّ ٟم٤مل  7إسمراهٞمؿ ٌّل شمدّل قمغم أّن اًمٜمّ (اىظَّ

 ؿمديٍد و 7وسمٕمد ظمْمققمف ،شمف ورؾم٤مًمتفُمـ ٟمٌقّ  ـمقيٚم٦مٍ 
ٍ
سمٛمقوم٘مّٞم٦م وٟمج٤مح يمام ُمٜمف ظمروضمف ٓسمتفء

 هلذه أي٦م: هذم شمٗمًػمقمجٞم٦ٌم ذم اًمٌحر اعمديد  اسمـىم٤مل 

ًََٚجيًؾَأنَتًٚػَاهللَأرادَإذا ّٔ ًََٚبفَُيَتدىَإمٚمًََٚأوفٔٚئفَمـَوف َؾر٘نَابرتاله،َإفٔرف،َيدظقَوداظٔ

ًََٚبفَُيَتدىَإمٚمًََٚؾُٔقنَاجتٌٚه،َوحليتفَاصىٍٚهَوريضَصز َوهرذهَبرف،َهُيتردىَوداظٔ

ََٓؿظَِٔاخلِؼَبتًِٔطَتًٚػَاهللَيٌتِٔٓؿَأصٍٔٚئفَيفَتًٚػَاهللَشْٜ َؾر٘ذاَافٌاليرٚ،َمرـبٖٕقاع

َضريرؼَإػَومرصديـَاهللَإػَداظغَفِخِؼَأطٓرهؿَادزايٚ،َؾٔٓؿَوتَُِّٝافٌَٚيَٚمـََٕقا

َؾرالَادًِؽَهذاَبفَيًِؽَملَوَمـَهدهيؿ،َظذَشٚرواَإنَذريتٓؿيفََالمٚمَٜتٌَكَوؿدَاهلل،

َاّدظركَمرـَألبًوٓؿَؿٚ َوفذفؽَافدظقة،َيفَٕٚؿّهًََٚـٚنَإفَٔٓٚفتقّجََوإنَفإلمٚمٜ،َيهِح

َ.شدجٚ َؾٕ٘فَؾٚرؾوفَبٚجلال ،َتٖدبفَؿٌؾَاجلي َصٓقد

ّٓ  طمتك ًمق يم٤من ٟمٌّٞم٤مً  ؿمخصٍ  ٓ يٜم٤مًمف يمّؾ  وم٤مإلُم٤مُم٦م إذن ُم٘م٤ممٌ   . سم٢مذن اهللإ
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   7املودِ خلف 7عَسٓ صالّ. 5

ّن إ طمٞم٨م ،٤9م قمدا رؾمقًمٜم٤م حمٛمدُم :ٟمٌٞم٤مءإ قمغم :آئّٛم٦م أومْمٚمّٞم٦م قمغم آدًّم٦م ُمـ وهل

 ١ميمودسم٤مإلُم٤مم اعمٕمّمقم وصفشمف ظمٚمٗموف شم ،وهق ُمـ إٟمٌٞم٤مء ُأوزم اًمٕمزم ،7ل اهلل قمٞمًكىمتداء ٟمٌا

ًّ ذًمؽ، وم٘مد ىم٤مل  ًمٜم٤م ٌََٜؾ٘نَّ» :ىًمٚمٗمت٤مو احل٤موي يمت٤مسمف ذم ٞمقـملاًم يفََصالةَظًٔكَخِػَادٓرديَثٚبتر

 .شوهقَافهٚد َادهدو َافذيََِْٓػَخزهَرشق َاهللب٘خٌٚرَةَأحٚديَٞصحٔحَٜظّدَ

ًّ  ىم٤مًمف ُم٤م اعمحرىم٦م قاقمؼاًمّّم  ذم ٞمتٛملاهل طمجر اسمـ وي١ميد  :ىم٤مئفً  ٞمقـملاًم

َأيتَؾٔٓرَٚبٚدٓديَادرادَٕنََّ،ؾٚضَّٜوفدَمـَادٓديَأنََّافًٚبََٜافهحٔحَٜإحٚديٞ...َ

َ.وشِؿٌََْٕٔٚوظذَظِٔفَاهللَصّذََظًٔكَبفَيٖتؿََّافذيَافزمٚنَآخر

َ.ثرـأوَادذـقرَيفَإحٚديَٞافتلَهلَأصّحََ،ادٓديَمـَوفدَؾٚضّٜ

 ىمو٤مل:أّٟموف سمًوٜمده قموـ ضمو٤مسمر سموـ قمٌود اهلل  7وىمد روى أمحد ذم اعمًٜمد ذم صوفة اعمٝمودي

كَابـََمْرَيؿََ» ًَ ٔ
ًِ قَنََؾَِ٘ذاَُهْؿَبِ َُ ََْْٔىِِ ْمََيَُٚروَحَََؾ دَّ ََ ُٚ ََفُفََت ََ ُٔ اَلُةََؾ ُٚمَافهَّ ََ ْؿََاهللَؾُت ُُ ْمَإَِمرُٚم دَّ ََ ََٔت

قُ َفِ َُ َٔ َؾ

ؿَْ ُُ َبِ َُٔهؾ  ِْ  .شَؾ

 ج ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح وأسمق يٕمكم اعمقصكم وأمحد ذم اعمًٜمد قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل:أظمرو

كَيْرز َظًٔركَحّترَتلَطٚهريـَظذَاحلّؼَمََّٓتزا َأَُألَظـَجٚبر،َؿٚ ألَؿٚ َرشق َاهلل

أـررمَاهللَبرفََأمرٌََ،بًوُؿَأمراءَبًضٍََم،َؾَٔق ألَإٔتؿَأحّؼَمريؿَؾَٔق َإمٚمٓؿألَتَّدََابـ

َ.هذهَإمٜ

 اًمًٜمـ قمـ أيب أُم٤مُم٦م اًم٤ٌمهكم ىم٤مل:ُم٤مضم٦م ذم  اسمـأظمرج و

ٌََََْٚرُشقُ َاهللِ ْؿََؿرْدَََخَى ُٓ ْٔرََْيَإَِمرُٚم ٌَ ِٚ ...ََؾ جَّ َافردَّ ـِ َثَُْٚهََظ ٌَتِِفََحِديًثََٚحدَّ َثُرَُخْى ـْ َٚنََأ َُ َؾ
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َ َمَُيَهع  دَّ ََ كَََت ًَ ْؿَِظٔ ِٓ ْٔ َِ َزَ ََظ َٕ ٌَْحَإِْذَ ٌَْحََؾَرَجَعَذَََابـهِبُِؿَافهي ُصََمْرَيَؿَافهي ُُ فَِؽَاِلَمُٚمََيرْْ

ِقَ ّْ رََََي ََ ْٓ ََ ََىاْف كَُيَهع  ًَ َمَِظٔ دَّ ََ ََٔت
ْمََفِ ردَّ ََ قُ ََفُفََت َُ ََي ِْٔفَُثؿَّ ٍَ

تِ ـَ َ كََيَدُهََبْغَ ًَ ََٔوُعَِظٔ ِسََؾ بِٚفَّْٚ

َ ْٝ َّ َََٚفَؽَُأؿِٔ ََؾِ٘نَّ ََ.َؾَهؾ 

 :7اعمٝمدي ظمٚمػ 7قمٞمًك صفة ؾم٥ٌم ذم اعمحرىم٦م قاقمؼاًمّّم  ذم ٞمتٛملاهل طمجر اسمـ وىم٤مل

َرمًتَؽرَريًتفربنَحٚـيًََفٌَْْٔٚتٚبًًََٕٚز َفإََّٔإطٓٚرَهقَيإََّٕفًًٔكَادٓديَب٘مٚمَٜافَهد...َ» َبقءٍَََؾي

 ش....ًٍٕفَذيًَٜمـ

اعمحرىمو٦م ؾمو٥ٌم صوفة  قاقمؼطمجور ذم اًمّّمو اسمـؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط واًمٓمّ ًمٜم٤م وىمد سملّم 

ؼماين ذم ، وم٘مود أظمورج اًمّٓمو٥م اهللوهق إيمرام هذه إُّم٦م ُمـ ضم٤مٟم 7ظمٚمػ اعمٝمدي 7قمٞمًك

 ي٘مقل: 9أّٟمف ؾمٛمع رؾمقل اهللاعمٕمجؿ إوؾمط سمًٜمده قمـ ضم٤مسمر 

ٌََٜتزا َٓ َبرـَظًٔركَيْرز َثؿَافَٔٚمَٜيقمَإػَطٚهريـَاحلّؼََظذَيَٚتِقنَأمتلَمـَضٚئٍ

َهذهَاهللَفُٔرمَأمرٌََفًٌضٍََبًوُؿَإنََٓألؾَٔق َ،فَْٚؾهّؾََمتَّدََألأمرهؿَؾَٔق َمريؿ

َ.مٜإ

َألؾَٔرق َ،بْرَٚتًرٚ َصرّؾََألمريؿَؾَٔق َأمرهؿَادٓرديَبـيْز َظًٔكَألَ»مرؾقظًََّٚحَوص

ٌََٜإنَّٓ َش.مٜاهللَهذهَإََُفتُرمَ،ظذَبًضٍََبًوُؿَأئّ

 قمغم ؾم٤مئر اًمٜم٤ّمس. :ومٝمذه اًمّمفة هل ظمػم دًمٞمؾ قمغم أومْمٚمّٞم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

 حدٍح مدٍهْ العلم. 6

ًْ وَ  اصَِفبهُ  اهللَ  إِنّ ) ٤ٌمريم٦م:ًم٘مد ذيمرٟم٤م ذم سمداي٦م هذا اًمٗمّمؾ وٟمٔمرًا ًممي٦م اعم  بَصًِة ىف َزاَدهُ  َغيَْيل
 ًِ ًِ  وَ  اىِْػيْ ِص

ْ
واًمتل ضم٤مءت ذم ضمقاب اًم٘مقم ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ اًمذيـ ـمٚمٌقا ُموـ أن يٌٕمو٨م هلوؿ (اْل
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وأّٟمف ُمٗمّْموٌؾ قموغم سمو٤مىمل اًمٜمّو٤مس  ٠مّن اإلُم٤مم ُمٜمتخ٥م ُمـ ضم٤مٟم٥م اهللُمٚمٙم٤ًم ًمٞم٘م٤مشمٚمقا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، سم

ًمٕمٚمؿ واًمث٤مين اًم٘مدرة واًم٘مّقة اجلًٛمّٞم٦م، وهذيـ إُموريـ ُوووٕم٤م ذم اإلُمو٤مم سمو٢مرادة ُٕمريـ، أّوهلام ا

وُموـ إُموقر اًمتول  إذن وم٤مإلطم٤مـم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م قمغم يمؾ رء هل ُمقه٦ٌم ُموـ اهلل :و ُمِمٞمئتف اهلل

ود ذم اإلُمو٤مم  ًّ دمٕمؾ ص٤مطم٥م اًمٕمٚمؿ يٙمقن ُمٗمّْمؾ قمغم سم٤مىمل إؿمخ٤مص: وٟمرى هوذا اًمٕمٚموؿ يتج

ومٞمف وهق احلودي٨م اعمٕمورو  سمحودي٨م ُمديٜمو٦م اًمٕمٚموؿ، ومٝموق  9اًمرؾمقل ىمقل إًمیاؾمتٜم٤مدًا  7قمكم

، وىمد ورد زىم٤مً  9و ُز َّ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمرؾمقل 9وشمرقمرع ذم طمجر رؾمقل اهلل یاًمِمخص اًمذي شمرسمّ 

سم٠مؾم٤مٟمٞمد وـمر  ُمٕمتؼمة وأًمٗم٤مظ خمتٚمٗمو٦م قمٜمود اًمٗموري٘ملم ممو٤م  9طمدي٨م ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ قمـ رؾمقل اهلل

 ا احلدي٨م ُمـ يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦ّم يمام يكم:، وٟمذيمر رواي٦م هذ9ي١ميد صدوره قمـ اًمٜمٌّّل 

ىمو٤مل  ىم٤مل: 7سمًٜمده قمـ قمكمواجلقيٜمل ذم ومرائد اًمًٛمٓملم أظمرج أمحد ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م 

َبٚهبٚ»: رؾمقل اهلل  ش.إَٔٚدارَاحلَُّٜوظعي

وأظمرج اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم شم٤مريخ سمٖمداد سمًٜمده قموـ ضمو٤مسمر سموـ قمٌود اهلل واًم٘مٜمودوزي ذم 

 ىم٤مل: أّٟمف قم٤ٌمس وقمـ ضم٤مسمر  اسمـيٜم٤مسمٞمع اعمقّدة سمًٜمده قمـ 

يرقم9ََشًَّٝرشق َاهللَألشًَّٝجٚبرَبـَظٌدَاهللَؿٚ َألظـَظٌدَافرمحـَبـَهبينَؿٚ 

رهَرمرـَٕهرَهذاَأمرَافزرةَوؿٚترؾَافٍجررةَمْهرقرٌَ»َألاحلدئٌَٜوهقَأخذَبٔدَظذَيَق 

تَٖؾِٔرَبٚهبرَٚؾّرـَأرادَافٌٔرََٕٝٚمديَْٜافًِؿَوظذَيأ»َأليّدَهبَٚصقتفَ،شمـَخذففَفذوٌ َ

َش.افٌٚب

 اسموـأظمرج احلدي٨م اًمّٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم واًمّٓموؼمي ذم هتوذي٥م أصمو٤مر سمًوٜمده قموـ و

 ش.إَٔٚمديَْٜافًِؿَوظّعَبٚهبَٚؾّـَأرادَافًِؿَؾِٖٔتفَمـَبٚبف»: ىم٤مل رؾمقل اهلل قم٤ٌمس ىم٤مل:

رة ذم سمٕموض ووأظمرج اًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل ذم يمت٤مب ؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد ذم سم٤مب ذيمور اًمٕمِمو

إّنَ» ىمو٤مل:أّٟموف قمٌو٤مس  اسموـسمًوٜمده قموـ  7سمـ أيب ـم٤مًم٥م ْم٤مئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم أيب احلًـ قمكمّ وم
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َبٚهبرٚ،َؾّرـَأرادَافًِرؿَؾِٔرٖتَويفَفٍٍظألََإَٔٚدارَاحلُّٜؿٚ ألََرشق َاهلل مديَْٜافًِرؿ،َوظرعي

 ش.ؾِٖٔتفَمـَبٚبفويفَفٍٍظألََافٌٚب

وصوّححف  فأظمرضموطمٞمو٨م ا٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمًوٜم٦ّم،  ٟمّص قمغم صح٦م هذا احلدي٨م ٘مدًم

َؿرٚ ألََإّنَافٌْل» ىم٤مل:أّٟمف  7هتذي٥م أصم٤مر سمًٜمده قمـ قمكم اًمّٓمؼمي ذم إٔرَٚدارَاحلُّرٜ،َوظرعي

 ....َوهذاَخزَصحٔحَشْدهبٚهبٚ

قمٌو٤مس  اسمـسمًٜمده قمـ اعمزي ذم هتذي٥م اًمٙمامل ووأظمرج اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم شم٤مريخ سمٖمداد 

َبٚهبَٚؾّـَأرادَافًِرؿَؾِٔرٖتَبٚبرف» :اهلل ىم٤مل رؾمقل:فًمقىم  :ىمو٤مل اًم٘م٤مؾموؿ ،شإَٔٚمديَْٜافًِؿَوظعي

 .هق صحٞمح :ؾم٠مًم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم قمـ هذا احلدي٨م وم٘م٤مل

أظمر ُمـ هوذا  وـمٕمـ سمٕمض قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم صّح٦م هذا احلدي٨م وشمّمّدى هلؿ اًمٌٕمض

ّٟمف طمدي٨م إومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل مراء، ًم ؾمتدٓل ًمٞمٌّٞمٜمقا صّحتف، وم٠مصٌح ُمٕمريم٦مً وآاًمٗمريؼ سم٤مًمٌح٨م 

وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل إّٟمف طمدي٨م طمًـ، ووٕمٗمف اًمٌٕمض ٕضمؾ وضمقد أسمق اًمّمٚم٧م اهلروي  ،صحٞمح

 ، وم٘مد ىم٤مل اًمًخ٤موي ومٞمف:هٜم٤م ضمزء ُمـ هذه اعمٜم٤مىمِم٤مت وهق ُمـ رضم٤مل اًمِمٞمٕم٦م ذم ؾمٜمده، وٟمذيمر

َففألَهذاَاحلديَٞملَيثٌتقه،َوؿٔؾَإٕفَبٚضرؾ،َوهرقَمنرًرٌَدؿٔؼَافًٔدَبَقَابـأصٚرَإػَهذاَ

ػَيفَاحلُؿَظِٔفَبذفؽ،َسحَافًالئلَبٚفتقؿٍََّفَؾٔيَذهٌقاَإفٔفَمـَاحلُؿَبُذبف،َبؾبتقؿَّ

...َؾّـَحُؿَظذَاحلديَٞمعَذفؽَبٚفُذب،َؾَردَأخىرٖ،َؿرٚ ألَؾَٚ ألَوظْديَؾٔفَٕيرٌَ

َ.هقَمـَإفٍٚظَادُْرةَافتلَتٖبٚهَٚافًَق َوًمٞمس
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 وىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم يمت٤مسمف اًمٗمقائد اعمجٛمققم٦م ذم هذا احلدي٨م:

َوؿردَذـررَهرذاَاحلرديَٞابرـَاجلررقزيَيفَادقورقظٚتَمرـَضرر َظردةَوجرزمَبررٌىالن

ًٚ،َيًْرلََوافهقابَألؿٚ َاحلٚؾظَابـَحجرَافُؾَوتٚبًفَافذهٌلَوؽره... خالفَؿرقهليَمًر

افهرحَٜوَٓيرْحّطَإػََابـَاجلقزيَواحلٚـؿَوأّنَاحلديَٞمـَؿًرؿَاحلًرـََٓيرتَرلَإػ

افُذب،َإتٓك.َوهذاَهقَافهرقاب،َّٕنَحئركَبرـَمًرغَواحلرٚـؿَؿردَخقفٍرَٚيفَتقثٔرؼَ

ًَٚفٌررهَفُثررةَضرؿرفَأيب ًٚ،َبؾَحًْ افهَِٝومـَتٚبًف،َؾالَيُقنَمعَهذاَاخلالفَصحٔح

َ.ـيَبْٔٚه

يُقنَظذََوؿٚ َابـَجريرألَهذاَخزَصحٔحَشْدهَوؿدَجيَٛأن» أُّم٤م ىمقل اًمًٞمقـمل ومٞمف ومٝمق:و

 .شمذهَٛأخريـَشَٔيًَ

 وىم٤مل اعمٜم٤موي ذم ومٞمض اًم٘مدير:

َّّ رَ،ٜوتًٌَفَمجعَأئ ّٕ فَمْٓؿَاحلٚؾظَافًالئلَؾَٚ ألَمـَحُؿَبقوًفَؾَدَأخىَٖوافهقابَأ

فٍرٚظَادُْررةَافرذيَتٖبٚهرَٚحًـَبٚظتٌٚرَضرؿفََٓصحٔحَوَٓؤًػَوفٔسَهقَمـَإ

َّٟوؿٚ َافزرـقألَاحلديَٞيْتٓلَإػَدرجََٜ افًَق َبرفَوَٓيُرقنَورًًٍََٔٚاحلًرـَادحرت

َويفَفًٚنَادٔزانَهذاَاحلديَٞففَضر َـثرةَيفَادًتدركَأؿرّؾََ،ظـَـقٕفَمقوقظًََٚؾوالًَ

ؿرٚ َافَٚشرؿألََيٌٌْلَإضال َافَق َظِٔفَبٚفقورع.ؾالََ،أحقاهَٚأنَيُقنَفِحديَٞأصؾ

َ.مًغَظْفَؾَٚ ألَهقَصحٔحَابـشٖفَٝ

 وىم٤مل اًمٕمجٚمقين ذم يمِمػ اخلٗم٤مء:

دَضرؿرفََٓصرحٔحَفَحًـَبٚظتٌٚرَتًّدَافهقابَإََّٔ،ظـَأيبَشًٔدَافًالئلَدررََٕالًَيفَاف

َواحلٚصرؾَأنََّألضقيرؾٍََوؿٚ َيفَافمفئَبًردَـرالمٍََأنَيُقنَمقوقظًََٚؾوالًََ،وَٓؤًػ

َّٟإفیََاحلديَٞيْتٓلَبّجّقعَضريَلَأيبَمًٚويَٜوذيؽ َبف.َدرجَٜاحلًـَادحت
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ًَٚإََّْٔدَؿقهليأليَٜٓبـَحجرَادُلَظوؿٚ َيفَذحَاهلّز ورًٍف.َدرـَزظرؿََفَحًرـَخالؾر

ررواهَمجٚظرَٜوصرّحََألوؿٚ َيفَافٍتٚوىَاحلديثٔرٜ ًّ ْفَاحلٚؾيرٚنَافًالئرلَحفَاحلرٚـؿَوح

َ.حجرابـو

رحي٦م ذم اعمٕمٜموك واًمّموف ُمـ إدًّم٦م أٟمّ هق صّح٦م هذا احلدي٨م، طمقل واًم٥ًٌم ذم ٟم٘م٤مش اًم٘مقم 

ٕموؾ ّٕٟمف حيتقي قمغم اًمنموط اًمتل دم ،اًمّّمح٤مسم٦مؾم٤مئر قمغم وأومْمٚمٞمتف  7قمكمأقمٚمٛمٞم٦م اإلُم٤مم قمغم 

ـّ اًمذي و :ذم اخلفوم٦م واإلُم٤مُم٦م ًمّمفطمٞم٦ما 7ًمف  هق اًمٕمٙمس مت٤مُمو٤مً يم٤من  9طمدث سمٕمد اًمٜمٌّّل ًمٙم

 ذم اخلفوم٦م. 7سمٕمد أن هُمّم٥م طمّؼ آُم٤مم قمكمّ 

طمٞمو٨م  7ومٝمق يٌلّم أيّٞم٦م قمٚمؿ اإلُم٤مم قموكم سم٤مبوأُم٤م ُمْمٛمقن هذا احلدي٨م ذم دًٓم٦م ًمٗمظ 

ّٓ  ٛمٙمـ اًمدظمقل امم اخلزائـإّٟمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أّٟمف ٓ ي ُمـ اًمٌو٤مب، واًمودظمقل امم ظموزائـ ُمديٜمو٦م قمٚموؿ إ

سموام  7قموكم اإلُمو٤مميٛمثٚمٝم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم هق اًمذي اًم٤ٌمب وهذا يٙمقن ُمـ اًم٤ٌمب أيْم٤ًم  9اًمٜمٌّّل 

 ذًمؽ ىم٤مل اًمٙمٜمجل ذم يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م:قمٚمؿ، وذم  ف ًمف ذويٛمتٚمٙمف ُمـ قمٚمؿ قمّٚمٛم

ًََٚنَّأوؿدَتُِؿَافًِيءَيفَمًْكَهذاَاحلديَٞ بٚبَافًِؿَواـثرواَحتكَؿٚفَٝضٚئ7ٍََٜظِٔ

َنَّأايَإَٚمًدنَافًِؿَومقوًف...،َؿَِٝواهللَاظِرؿََإَٚمديَْٜافًِؿَأليَأرادَافٌْلإَّٕ

اهللَتًرٚػََنَّأَأرادَبٚهبرََٕٚٚمديَْٜافًِؿَوظعَيأؿٚ ألََافٌْلَنَّأوجفَاحلديَٞظْديَ

برـَََٕٚمديْفَافًِرؿَوظرعَيٖقحدإٔتف....َؾؿرارَبفًِؿَوأمرَيبَبدظٚءَاخلِؼَإػَالظِّْلَا

هؾَبٔتلَوشٚئرَأمتل؛َوفقَٓأهؾَافٌٌلَبًديَمـَأيَهقَأو َمـَيَٚتؾَأَ،أيبَضٚفَٛبٚهبٚ

ًََٚ َفِْٚسَؿتٚ َأهؾَافٌٌلَوذعَاحلُؿَيفَؿتِٓؿَوإضال َإشرٚرىَمرْٓؿ7ََأّنَظِٔ ـّ ش

ءَمرـَافهرحٚبَٜوحتريؿَشَِٛأمقاهلؿَوذرارهيؿ،َدرَٚظررفَذفرؽ،...َؾَردَؿرٚ َافًِري

ةَؾّٓرفَووؾرقرَحُّترفَوزيٚدةَظِّفَوؽزارةَوحّد7ََهؾَبٔتفَبتٍؤؾَظعَيأوافتٚبًغَو

وحًـَؿوٚيٚهَوصحَٜؾتقاهَ...وفٔسَهذاَاحلرديَٞيفَحَرفَبُثررَّٕنَرتٌترفَظْردَاهللَ

َ.وظْدَادٗمْغَمـَظٌٚدهَأجّؾَوأظالَوظْدَرشقفف
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 اعمٜم٤موي ذم ومٞمض اًم٘مدير: ىم٤ملو

َؾرٖخزَأنََّ،ديَْٜاجلٚمًَٜدًٚنَافديٕٚٚتَـَِٓٚوَٓبدَفِّديَْٜمـَبٚبادَادهىٍكَؾ٘نَّ

ؾّـَأخذَضريَفَدخؾَادديَْٜومـَأخىٖهَأخىَٖضريؼَاهلدىََ،مَاهللَوجٓفـرََّبٚهبَٚهقَظعَي

َ.وؿدَصٓدَففَبٕٚظَِّٜٔادقاؾؼَوادخٚفػَوادًٚديَوادحٚفػ

ُمـ ىمٌؾ، ُمٜمذ ىم٤مم سمؽمسمٞمتف ذم طمجره  7ىمد هّٞم٠م اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 9ويم٤من رؾمقل اهلل

 أّٟمف ىم٤مل: 7وشمٕمٚمٞمٛمف، وم٘مد أظمرج اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت قمـ أيب اًمٌخؽمي قمـ قمكم

َ»َألإػَافّٔـَؾََِٝبًثْلَرشق َاهلل لَبٔرْٓؿَوَٓرأؿوَيَٚرشق َاهللَبًثتْلَوإَٔٚصٚبي

يَافرذَأدريَمَٚافَوٚء!َؾيبَصدريَبٔدهَثؿَؿٚ ألَافِٓؿَاهدَؿٌِفَوثٌَٝفًرٕٚف!َؾرق

َش.بغَاثْغَؾِؼَاحلٌَٜمَٚصَُُٝيفَؿوٚءٍَ

 7ويِمٝمد اًمت٤مريخ واًمرواي٤مت اًمقاردة ذم يمت٥م احلودي٨م قموغم ُمودى أقمٚمٛمٞمو٦م آُمو٤مم قموكم

ودوره ذم زُم٤من اخلٚمٗم٤مء ىمٌٚمف، ذم احلٙمؿ ذم اعم٤ًمئؾ اعمٕمْمٚم٦م واًم٘مْم٤مي٤م اعمًتٕمّمو٦م قمٚموٞمٝمؿ، وىمود 

َهلِرؽَ»احل٤مُمٚم٦م: قمـ رضمؿ ُمـ وًمدت ًمًت٦م أؿمٝمر ورضمؿ  7ىم٤مل قمٛمر طمٞمٜمام ّن٤مه قمكم   فرقَٓظرعي

يمو٤من قمٛمور إذا ؾم٠مًمفألؾمو٠مل قمٚمٞمو٤ًم( ومٗمورج قمٜموف حيٞمك سمـ قم٘مٞمؾ: ىم٤مل  ىظمرأُمقاىمػ  ذموَ،شظّر

ٍَٜـٚنَظّررَيتًرقَّ»َوقمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل: ،شَٓأبَٚنَاهللَبًدكَيَٚظع» ي٘مقل: َذَمرـَمًورِ

َ.شفٔسَهلَٚأبقَاحلًـ
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ذم اًم٘مورآن وضمقهبو٤م واًمِّمقاهد اًمتل شمدّل قموغم  ٝم٤مقمرومٜم٤م ُمٕمٜمك اإلُم٤مُم٦م وُم٘م٤مُمأن أن، وسمٕمد 

ودواُموف امم يوقم سم٘مو٤مؤه وجيو٥م  اًمديـ اًمٙم٤مُموؾواحلدي٨م ُمـ طمٞم٨م يمقن اًمّديـ اإلؾمفُمل هق 

رّي٦م، ٟمودظمؾ ذم وسمّد ُمـ وضمقد ؿمخص ي٘مقد اعمجتٛمع وأّن وضمقد اإلُم٤مم ٓزم ًمٚمٌِمو اًم٘مٞم٤مُم٦م، وٓ

آظمور خيورج ذم واًمرواي٤مت اًمقاردة ومٞمف: وم٠مصؾ ومٙمرة وضمقد ؿمخص ُمققموقد  7ٝمديسمح٨م اعم

اًمزُم٤من ًمٞمٜم٘مذ اًمٌنمّي٦م ُمـ اًمّٔمٚمؿ واًمٓمٖمٞم٤من، ُمّتٗموؼ قمٚمٞموف ذم اٞموع إديو٤من، وًمٙموـ يموقن هوذا 

هوق  7شّمٗمؼ قمٚمٞمف اٞمع اعمًٚمٛمقن، ويمقن اعمٝمدي اعمٜمتٔمراومٝمذا ُم٤م  7اعمققمقد هق اعمٝمدي اعمٜمتٔمر

 .آُم٤مُمٞم٦م اشّمٗم٘م٧م قمٚمٞمف اًمِمٞمٕم٦موآظمرهؿ، ومٝمق مم٤م  :ّٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧ماإلُم٤مم اًمث٤مين قمنم ُمـ أئ

، هؿ اًمذيـ محٚموقا ُمًو١موًمٞم٦م ىمٞمو٤مدة إُّمو٦م ذم 7قمنم ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م لوسمام أّن إئٛم٦م اإلصمٜم

ؾمق  ي٘مقد اعمجتٛموع وجي٤مهود ُموـ أضموؾ قموّزة اًموّديـ اإلؾموفُمل  7طمٞم٤مهتؿ، وم٤مإلُم٤مم اعمٝمدي

وىمد أًّموػ قمٚموامء اًمًوٜم٦ّم ومْموّف قموـ قمٚموامء   اًمٜم٤ّمس.سملم وشمٓمٌٞمؼ ٟمٔم٤مم اًمٕمداًم٦م احل٘مٞم٘مّٞم٦مورومٕمتف 

ُموـ يموؾ اجلقاٟمو٥م، قموـ وٓدشموف وٟمًوٌف وقمفئوؿ  7اعمٝمدي طمقليمثػمه شمٌح٨م  ٤مً اًمِمٞمٕم٦م يمتٌ

 قمٚمویوٟمحوـ ٟمريموز اًمٌحو٨م هٜمو٤م  ؽذًم إًمیُم٤م طمٙمٛمف ـمري٘م٦م ومٞمف و ةفمٝمقره وإطم٤مدي٨م اًمقارد

 .إطم٤مدي٨م اًمقاردة طمقل اإلُم٤مم اعمٝمدي ذم ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜم٦ّم

 يف الزًاٍات  7دِاملو

ريمز ٟميمثػمة، و ذم يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦ّم يمثػمة، وُمّم٤مدره٤م أيْم٤مً  7إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اعمٝمدي

 :ل، وههذه إطم٤مدي٨مُمـ  ىم٤ًممأ ٦مصمفصم ٟمحـ اًمٜمٔمر ذم

ذم هوذا  ؾموٛملاؾموٛمف اوىمود ضمو٤مء ًمٗموظ  ويمٜمٞمتف 7: ُم٤م يٌلّم ًمٜم٤م إؾمؿ اإلُم٤مم اعمٝمديإول



   

 

ن سمٓمر  ظ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم، ويمذًمؽ ٟم٘مٚمف آظمروت٥م احلّٗم٤ماًمٜمّقع ُمـ احلدي٨م وذم قمدد يمٌػم ُمـ يم

 ىمو٤مل: 9يمثػمة سمٜمٗمس هذا اًمٚمٗمظ، وم٘مد أظمرج أمحد ذم اعمًٜمد سم٢مؾمٜم٤مده قموـ قمٌود اهلل قموـ اًمٜمٌّوّل 

َٓٛاشرّفَويرقاضئَ،بٔترلَأهؾَمـَرجٌؾََافًربَيِّؽَحتكرََافدَٕٔٚتَْيضََٓؿٚ َأوَرَافدَٕٔٚتذه

 .اشّل

 ىمو٤مل:طمٞمو٨م قموـ ؾموٗمٞم٤من  ياعمٝمد سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ذم يذداوود واًمؽمُم وأظمرج احلدي٨م أسمق

َََٓ ُٛ ََيِضََََََٓأوَْرَََتْذَه َٔٚرَََتْْ ْٕ َِِؽَََحتَّكَافدي ّْ َرَبَََي ًَ ـَََْرُجٌؾََاْف ْٔتَََِأْهؾََِِم فََُُيَقاضِئََُلَب ُّ ََِّاْش  ش.لاْش

 .صحٞمح طمًـ طمدي٨م هذا [:قمٞمًك أسمق ىم٤مل]

سم٢مؾمٜم٤مده قمـ أيب هريرة قموـ  يعمٝمدا سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم وأظمرج اًمؽمُمذي وصححف ذم اًمًٜمـ ذم

 ش.يعَحتكَافٔقمَذفؽَاهللَفىق َيقمٌََإَٓافدَٕٔٚمـَيٌؼَملَفق» ىم٤مل:أّٟمف  9اًمٜمٌّّل 

.صحٞمح طمًـ طمدي٨م هذا [:قمٞمًك أسمق ىم٤مل]

 .صحٞمح طمًـ: إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ ىم٤مل

سم٤مب ُمو٤م ضمو٤مء  ذمواسمـ إصمػم ذم ضم٤مُمع إصقل ويمذًمؽ أظمرج احلدي٨م اًمؽمُمذي ذم اًمًٜمـ 

 ش.اؾمٛمل اؾمٛمف يقاـمئ سمٞمتل أهؾ ُمـ رضمٌؾ  يكم»ىم٤مل:أّٟمف  9قمـ اًمٜمٌّّل  ٤مسم٢مؾمٜم٤مدي يٝمداعم ذم

 .صحٞمح طمًـ طمدي٨م هذا[:قمٞمًك أسمق ىم٤مل]

 .صحٞمح طمًـ: إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ ىم٤مل

قموـ  ٤مسم٢مؾمٜم٤مديواسمـ إصمػم ذم ضم٤مُمع إصقل وأظمرج احلدي٨م اًمّٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم 

َبٔترلَأهرؾَمرـَرجرٌؾََيِّرؽَحتكَافدَٕٔٚتذهَٓٛ: 9اهلل رؾمقل ىم٤مل د ىم٤مل:قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمق

 .وطِيًََجقراًََمِئَٝـيَوؿًىًََٚظدًََٓإرضَيّألَاشّل،َاشّفَيقاضئ

وُموـ وًمود وم٤مـمٛمو٦م  9ف ُموـ ذريو٦م اًمٜمٌّوّل أّٟموو 7: ُم٤م يٌلم ًمٜم٤م ٟم٥ًم اإلُمو٤مم اعمٝمودياًمث٤مين

                                                 

 .174ص ،7ُمًٕمقد، ج. ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ُمًٜمد قمٌد اهلل سمـ 1

 .2230، طمدي٨م1876ضم٤مُمع اًمؽمُمذي، ص: 87ص ،4، ج7. ؾمٜمـ أيب داوود، يمت٤مب اعمٝمدي2

 .2231، طمدي٨م 1876. ضم٤مُمع اًمؽمُمذي، ص3

 .355ص ،7ج ضم٤مُمع إصقل،: 2231، طمدي٨م 1876، صاعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. 4

 .355ص ،7ضم٤مُمع إصقل،ج: 289ص ،2ًمٚمٓمؼماين، ج ،. اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم5



   

 

سمو٤مب  ذم اًمًٜمـ ذم ُم٤مضم٦م اسمـأيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمّػ وأمحد ذم اعمًٜمد و اسمـ، وم٘مد أظمرج 3اًمزهراء

 ىَمو٤مَل  أّٟموف ىمو٤مل: 7ظمروج اعمٝمدي سم٢مؾمٜم٤مده قمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م قمـ أسمٞموف قموـ قموكم

ِديَي» :اهللِ َرؾُمقُل  ْٓ َََأْهَؾََِمََّْٚادَْ ِٝ ْٔ ٌَ ٍََٜيِفََاهللَُُيْهُِِحفََُاْف َِ ْٔ  ش.َف

 ًوّٞم٥م ىمو٤مل:سمًٜمده قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمُمًٜمد هٜمد سمٜم٧م أيب أُمّٞم٦م ُم٤مضم٦م ذم اًمًٜمـ ذم  اسمـأظمرج و

َوفردَمرـَادٓردي :ي٘موقل اهلل رؾموقل ؾموٛمٕم٧م وم٘م٤مًمو٧م ،اعمٝمدي ومتذايمرٟم٤م ،ؾمٚمٛم٦م أم قمٜمد ٤ميمٜمّ

 .ؾٚضّٜ

داوود ذم اعمًٜمد واًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦ّم سمًٜمده قموـ ؾموٕمٞمد سموـ اعمًوّٞم٥م قموـ  وأظمرج أسمق

دَِ :َيُ٘مقُل  اهلل َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕم٧ُم  ىم٤مًم٧م: ؾمٚمٛم٦مأم ْٓ ـََْيَيادَْ يِتََِم ـََِْظْسَ ََََٜفدَِوَََِم َّ
 .َؾٚضِ

: شم٘موقل ؾموٚمٛم٦م، أم ؾموٛمٕم٧م وأظمرج احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك سمًٜمده قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًّٞم٥م ىم٤مل:

ََهقًَٕؿ،: وم٘م٤مل اعمٝمدي، يذيمر اًمٜمٌل ؾمٛمٕم٧م  ش.ؾٚضَّٜبْلَمـَوهقَحؼي

 داوود ذم اًمًٜمـ سم٢مؾمٜم٤مده قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىمو٤مل: وأظمرج اًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦ّم وأسمق

ِدي :اهللِ َرؾُمقُل  ىَم٤مَل  ْٓ رَيََوظردًََٓؿًرىًََٚإَْرضَيّألَ،إٕػَأؿْكَاجلٌٜٓ،َیأجَِلمََّْادَْ َمِئرَٝـَ

 .شٌعَشْغَيِّؽوَوجقراًََطِيًَ

اسموـ أيب ؿموٞم٦ٌم ذم وأظمورج  ،إّٟموف طمودي٨م صوحٞمح وىم٤مل إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًوٚم٦م اًمّموحٞمح٦م

ٍََٜيفَاهللَيهِحفَافٌٔٝ،َأهؾَٚمََّْادٓدي :أّٟمف ىم٤مل 7قمـ قمكم اعمّمٜمػ  .فِٔ

  ، ىم٤مل اًمًٞمقـمل:7ؿيسمـ ُمر قمٞمًیس ٞموٟمًٌف وأّٟمف ًم 7ذم ظمروج اعمٝمديو

وَٓتَرقمَافًرٚظَٜإََٓ،ًَّٚحَوَٓافْٚسَإَُٓصرَ،وَٓافدَٕٔٚإَٓإدبٚراًََ،ةًََٓيزدادَإمرَإَٓصّدَ

                                                 

، 7ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌوؾ، ُمًوٜمد قموكم سموـ أيب ـم٤مًمو٥م: 678ص ،8يب ؿمٞم٦ٌم، ُم٤مذيمر ذم ومتٜم٦م اًمدضم٤مل، ج. ُمّمٜمػ إسمـ أ1
 .4085، طمدي٨م 2725ؾمٜمـ إسمـ أيب ُم٤مضم٦م، ص: 74ص ،2ج

 .4086، طمدي٨م 2725ص ،سمـ أيب ُم٤مضم٦ما. ؾمٜمـ 2

 .354ص ،8ًمٚمٌٖمقي، ج  ،: ذح اًمًٜم٦م88ص  ،4، ج7. ؾمٜمـ أيب داوود، يمت٤مب اعمٝمدي3

 .600ص ،4اًمّمحٞمحلم، يمت٤مب اًمٗمتـ واعمفطمؿ، ج. اعمًتدرك قمغم 4

 .88ص  ،4، ج7: ؾمٜمـ أيب داوود، يمت٤مب اعمٝمدي355ص ،8ًمٚمٌٖمقي، ج ،. ذح اًمًٜم٦م5

 .485ص ،5ًمألًم٤ٌمين، ج ،. اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م6

 .678ص ،8سمی ؿمٞمٌف، جأسمـ ا. ُمّمٜمػ 7



   

 

َظرـَوإحٚديرٞػ،َٔ...َإشرْٚدهَورًوَٓمٓديَإَٓظًٔكَبـَمريؿَ،ظذَذارَافْٚس

مرـَهرذاََأصرّحََثٚبتَٜؾٚضَّٜوفدَمـَظستفَمـَادٓديَخروجَظذَْهٔصافتََّيفٌَلَّافَّْ

َ.ٞ،َؾٚحلُؿَهبَٚدوٕفياحلد

 ، وهوق أن يٛموأل إرض ىمًوٓم٤مً 7: ُم٤م يٌلم ًمٜم٤م اهلد  اًمذي ئمٝمر ُمـ أضمٚمف اعمٝمدياًمث٤مًم٨م

 ي إُمور اًموذي ىموّدره اهلل سمّد ُموـ فمٝموقره ًمٞمو١مدّ  ، وأّٟمف ٓوضمقراً  سمٕمد ُم٤م ُمٚمئ٧م فمٚمامً  وقمدًٓ 

صموػم ذم ٜمّػ وأسمق داوود ذم اًمًوٜمـ واسموـ إأيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّم اسمـأظمرج  ًمٚمٌنمي٦م، وذم ذًمؽ وم٘مد

 9قموـ اًمٜمٌّوّل  7ضم٤مُمع إصقل وأمحد ذم اعمًٜمد واًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦ّم سم٢مؾمٜم٤مدهؿ قمـ قمكمّ 

ـٌََََؼَيَََملَََقفََ ىم٤مل: ََهرَِافدَََّم ّٓ ًٌَََََفَََيقمإ َُٗئَََتلبَََهؾَِأَََـمََِرجالًََاهللََُٞ َؿرَٚ ََ.اًَقرَجرَئَِِٝمََُيـَََدًَٓظَََهِّٚ

ْٔؿٍَ ًَ ُٕ  .لَرُجاًلَِمْ ََألَأُبقَ

 وأظمرج أمحد ذم اعمًٜمد سم٢مؾمٜم٤مده قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري ىم٤مل:

دَِألَؿٚ َرشق َاهلل ْٓ ْؿَبٚدَْ ـُ ُ َيِفََيَ ُأَبؼ  ُٞ ًَ ٌْ تََُِي َافَّْرِٚسََوَزَِٓزَ ََلُأمَّ ـَ َظرَذَاْخرتاَِلٍفَِمر

َيَُمَِِ ـَ ًََٚوَظْدًَٓ ى ًْ
أُلَإَْرَضَؿِ ّْ َٔ ََؾ ـُ

رَيِءََوَشرٚـِ ًَّ َاف ـُ
ًيََوَيْرَىََظْْرُفََشرٚـِ ِْ ََجْقرًاََوُط ْٝ َئ

َتُٚجََأَحٌدَإَِػََأَحٍد... ٍدَِؽًْكََؾاَلَحَيْ َّّ َحُمَ
ِٜ
ُِقَبَُأمَّ أُلَاهللَُُؿ ّْ َ.إَْرِضََوَي

 7تٌاتز أحادٍح املودِ

 اسموـًم٘مرـمٌل وُمٜمٝمؿ ا ،7تقاشمر أطم٤مدي٨م اعمٝمديسمًم٘مد ّسح اع همٗمػم ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم 

 طمجور اسموـطمجر اهلٞمتٛمل واعمت٘مل اهلٜمدي، وآظمرون همػمهؿ، وم٘مد أظمرج  اسمـطمجر اًمٕمً٘مفين و

 ذم اًمّّمقاقمؼ اعمحرىم٦م سمًٜمده ىم٤مل:

َیؿرردَتررقاترتَإخٌررٚرَواشتٍٚوررَٝبُثرررةَرواهتررَٚظِررألَريجررأَاحلًررـَأبررقَؿررٚ 

                                                 

 .161. اًمٕمر  اًمقردي ذم أظم٤ٌمر اعمٝمدي، ص1

ضمو٤مُمع إصوقل، يمتو٤مب : 87ص ،4، ج7ؾموٜمـ أيب داوود، يمتو٤مب اعمٝمودي: 678ص ،8سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، ج ا. ُمّمٜمػ 2

ًمٚمٌٖموقی،  ،ذح اًمًوٜم٦ّم: 163ص ،2، ج7ـم٤مًمو٥م سموـ أيب د أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ُمًٜمد قمكمُمًٜم: 355ص ،7اًم٘مٞم٤مُم٦م، ج

 .353ص ،8ج

 .62ص ،18. ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ، ُمًٜمد أسمی ؾمٕمٞمد اخلدری، ج3



   

 

عَظًٔركَفَْررجَمرَّٕإوَفَيّألَإرضَظدًََّٕٓإفَمـَأهؾَبٔتفَوَّٕإبخروجفَوَادهىٍك

برٖرضََظذٌََْٕٔٚوظِٔفَأؾوؾَافهالةَوافًالمَؾًٔرٚظدهَظرذَؿترؾَافردجٚ َبٌرٚبَفرديَ

َ.فَيٗمَهذهَإمَٜويهعَظًٔكَخٍِفَّٕإؾًِىغَو

رـََأُبرقََوَؿَٚ َ»طمجر اًمٕمً٘مفين ذم ومتح اًم٤ٌمري:  اسمـي٘مقل و ًَ ًِلََّاحْلَ ر ًْ بِرِديََّاخْلَ ْٔ ََمَْٚؿِرَٛيِفََا

ًِلَّ ٚؾِ ََََتَقاَتَرْتَألَافنَّ ْٕ ٌَٚرا َٖنَََّْخ ِديََّبِ ْٓ ـََْادَْ ََٜهِذهََِِم ُمَّ ْٕ كََوَأنَََّا ًَ ََِظٔ ٍِْفَُيَهع   ش.َخ

 7دّ املودًِال

ؾمق  يقًمد ذم آظمور اًمزُمو٤من وُموـ  7ّٟمفإمل يقًمد حلد أن و 7ّن اعمٝمديإٜم٤مك ُمـ ي٘مقل ه

اًمروايو٤مت سمو٠مّن اعمٝمودي ُموـ قموؽمة ذم  ء، وًمٙمـ هذا يمفم همػم ُم٘مٌقل طمٞم٨م ضم٤مصمّؿ ئمٝمر سمٕمده٤م

سمّد ُمـ أن يٙموقن  ، ًمذا ومف7وهق اًمّت٤مؾمع ُمـ وًمد احلًلم 3وُمـ وًمد وم٤مـمٛم٦م 9ل اهللرؾمق

، وذيمور 7قمؽم  قمٚمامء يمثػمون ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم سمقٓدة اعمٝمودياىمد وًمد ُمـ ىمٌؾ، وذم هذا وم٘مد 

ُمـ أهوؾ اًمًوٜم٦ّم،  وصمامٟمٞم٦م وقمنميـ ؿمخّم٤مً ُم٤مئ٦م اًمًّٞمد صم٤مُمر اًمٕمٛمٞمدي ذم يمت٤مسمف دوم٤مع قمـ اًمٙم٤مذم، 

 وم٘م٤مل ذم يمت٤مسمف:ُمع شمرشمٞمٌٝمؿ،  7قا سمقٓدة اعمٝمديقمؽموماُمـ اًمذيـ 

َََّوادٗرخغَوادٍنيـَثغوادحّدَءَافٍََٓٚظساؾٚتاَبٌِٝ َٚبوافُّترَءدبرٚوإََغوادح

َمرَٚحّسََوؿردَ،9ادٓرديَآمرٚمَبقٓدةَسيحَظسافاَمٚئَٜمـَـثرأَ،افًَْٜهؾأَمـ

ََّّمٚمالَنَّٖبَٕهٍٓؿَظذَيزيد َهقَريػ،رافنَؾرجفَتًٚػَهللاَؾظّجََادٓديَاحلًـَبـَدحم

َ.افزمٚنَآخرَيفَبيٓقرهَادقظقدَآمٚم

أيْمو٤ًم،  7شمٚمؽ اعمتقن ُمع ُمّم٤مدره٤م، طمٞم٨م يقضمد ومٞمٝم٤م ُم٤م يٌولّم ٟمًوٌف ُمـ سمٕمْم٤مً وٟمذيمر هٜم٤م 

 ٤مت إقمٞم٤من:اسمـ ظمٚمٙم٤من ذم يمت٤مسمف وومٞموم٘مد ىم٤مل 

َررظنرَثرٚنَ،...اجلرقادَحمّردَبرـَاهلٚديَظعَبـَافًًُريَاحلًـَبـَحمّدَافَٚشؿَأبق
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َيرقمَوٓدترفَـٕٚرٝ...َٜبٚحلّجرَادًرروفَمٚمٔرٜ،الَاظتَرٚدَظرذَررظنرَآثْرلَإئّٜ

َمخرسَظّررهَـرٚنَ...أبقهَتقيّفََٚودََّومٚئتغ،َومخًغَمخسَشَْٜصًٌٚنَمْتهػَاجلًّٜ

َربٔرعَصٓرَتٚشعَوفدَادذـقرَٜاحلّجََأنََّمٔٚؾٚرؿغَتٚري َيفَإزر َابـَوذـر...َشْغ

َوهرقَومخًرغ،َشرَٝشرَْٜصرًٌٚنَثرٚمـَيفَوؿٔرؾَومرٚئتغ،ًَرغومخَثينَشَْٜإو 

َ.إصح

َّّ» طمجر ذم اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م: اسمـوىم٤مل  َمخرسَشرَْٜرأىَمرـَرََّربًرَوفدَيإََّٕاهذَٜاحلّجََدوحم

 ش.ومٚئتغَومخًغ

 :سم٤مب حمّٛمد سمـ احلًـ سمـ قمكم وىم٤مل اًمّمٗمدي ذم اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ذم

ََّّادْتيرَٜاحلّجَ َبـَافروَٚظعَبـَاجلقادَحمّدَبـَاهلٚديَظذََّبـًَُريافًَاحلًـَبـَدحم

َضٚفرَٛأيبَبرـَظرعَبرـَاحلًغَبـَظذَافًٚبديـَزيـَبـَافٌٚؿرَحمّدَبـَافُٚطؿَمقشك

رأَافنرًَٜٔتزظؿَافذيَهقَظؼ،َإثْلََّّٜئالَؼظَثٚنَادْتيرَٜاحلّجََ،ظْٓؿَاهللَرى َفّٕ

َيفَإزر َابرـَوذـرَ،...ومخًغَسمخَشَْٜصًٌٚنَٕهػَوفدَ،...ادٓديَؿئافََٚادْتير

َثرٚمـَيفَوؿٔؾَ،تغٖموَومخًغَثينَشَْٜأخرَربٔعَصٓرَتٚشعَوفدَفَّٕأَمٔٚؾٚرؿغَتٚري 

َ.حإصَهقوَ،ومخًغَشَٝشَْٜصًٌٚن

ذم  7اًم٘مٜمدوزي ذم يٜم٤مسمٞمع اعمقّدة جمٛمققم٦م ُمـ اًمِمٕمراء اًمذيـ ذيمروا اعمٝمدي دوأيْم٤ًم وم٘مد قمدّ 

 أؿمٕم٤مرهؿ، وهؿ:

َظىرٚرَوافنرٔ َافْرٚمَل،َاجلرٚملَأمحدَآشالمَصٔ َحيةَأظْلَافًيٚمَ ادنٚيَصٔ 

َاهللًَّٕرَٜوافًرٔدَافرومرل،َمقَٕٓٚافديـَوجال َافتزيزي،َافديـَوصّسَافْٔنٚبقري،

َ،وبرـرٚهتؿَظرؾرٚنؿَفْرَٚووهرَٛأهارهرؿَاهللَؿدسَوؽرهؿَافًّْٔل،َوافًٔدَافقيل،

َيفَادٓرديَمردح(َظرْٓؿَاهللَريض)َىٌٔغافَافٌَٔٝأهؾَمـَمدائحَيفَأصًٚرهؿَيفَذـروا
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َافُرٚمِغَهرٗٓءَآثٚرَتتٌعَومـَ،أوًََٓوفدَادٓديَأنََّظذَٜأدفََّؾٓذهَ؛هبؿَمتهالًََآخرهؿ

ًََٚواوحًََٚمرإَجيدَافًٚرؾغ َ.ظٕٔٚ

 7لَس عَسٓ 7املودِ

ـّ اعمّتٗموؼ قمٚمٞموف ُموـ 8هق قمٞمًك سمـ ُمريؿ 7يٕمت٘مد اع ُمـ اعمًٚمٛملم سم٠مّن اعمٝمدي ، وًمٙمو

ٞمدة وم٤مـمٛم٦م 9ُمـ ؾمفًم٦م رؾمقل اهلل 7هق أّن اعمٝمدي اًمرواي٤مت ًّ إذن ، 3اًمزهراء وُمـ وًمد اًم

 ، وذم ذًمؽ ي٘مقل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه:8ُمريؿ سمـومٝمق ؿمخص آظمر همػم اعمًٞمح قمٞمًك 

َظرذَترقاترتَؿدَافهحٚحَإخٌٚرَٕنََّصحٔحَؽرَوهقَ،ؾَطَظًٔكَهقَادٓديألَوؿٔؾ

َظًٔكَظذَِفمحَجيقزَؾالَ،اهللَرشق َظسةَمـَادٓديَأنَّ ّٕرَيفَوردَافذيَواحلديٞ؛ َفأ

ََمٓديَٓ ّٓ َخرروجَظرذَافتْهرٔصَيفَؿٌِرفَافترلَوإحٚديٞ...َصحٍٔحََؽرَ،ظًٔكإ

َٕٚهذاَؿِٝألَؿدَذـرَ.إشْٚداًََأصّحََاهللَرشق َظسةَمـَادٓديَـقنَبٔٚنَوؾَٔٓٚادٓدي

ًَٚ َ.ةَواحلّدَهللـتٚبَافتذـرة(َوذـرَٕٚأخٌٚرَادٓديَمًتقؾٚيفَـتٚبَْٚ)َوزدٕٚهَبٕٔٚ

َإخٌرٚرَترقاترتَؿرد»: ريضموأ احلًوـ أسموق ىم٤مل طمجر ذم اًمّّمقاقمؼ اعمحرىم٦م: اسمـوي٘مقل 

 .شبٔتفَأهؾَمـَفَّٕأوَادهىٍكَیِظَرواهتَٚبُثرةَواشتٍٚوٝ

 ٨م اًمووقاردة ذميوووىموو٤مل اعم٘موودد اًمِّموو٤مومٕمل ذم ُم٘مدُموو٦م قم٘موود اًمووّدرر قمٜموود ذيموور إطم٤مد

َابرـََٓ،ؾٚضّرَٜافزهراءَوفدَمـَادٓديَأنََّافُالم،َاهذَمجَِٜمـَإٔهػَدـَوحاتََّؾَد» :7ياعمٝمد

 .ش3مريؿ

وشمٌلّم ًمٜم٤م اًمرواي٦م اًموقاردة ذم اًمّموحٞمحلم، اًمٌخو٤مري وُمًوٚمؿ ذم سمو٤مب ٟموزول قمٞمًوك سموـ 

يمو٤من ؿمخص آظمور هموػم اإلُمو٤مم اًموذي إّٟمام هق  ُمـ اًمًامء، طمٞمٜمام يٜمزل 7، أّن قمٞمًك8ُمريؿ

ذم اًمّّموحٞمحلم سم٢مؾموٜم٤مدي٤م قموـ ُمًوٚمؿ ي واًمٌخو٤مر ُمقر اعمًٚمٛملم، وم٘مود أظمورجزُم٤مم أًم ٞم٤مً تقًمُم
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َْٔػ :َاهلل رؾمقل ىم٤مل أّٟمف ىم٤مل:هريرة أيب ُتؿََْـَ ْٕ َزَ ََإَِذاََأ ؿَََْمْرَيؿَََابـََٕ ُُ ؿََْؾِٔ ُُ ؿَََْوإَِمُٚم ُُ  .ِمْْ

، 7يٜموزل ويّموكّم ظمٚموػ اعمٝمودي 7ذم اًمرواي٤مت قمٜمد اًمٗمري٘ملم أّن قمٞمًك يمام صم٧ٌم أيْم٤مً 

٨م ي٘موقل هوذا يهوذا احلود ، وذمأُموػمهؿظ وىمد ضم٤مء ذم طمدي٨م ٟم٘مٚمف ُمًٚمؿ ذم اًمّموحٞمح ًمٗمو

وقمٞمًوك يورومض ذًموؽ  تًٚ َإَٔٝصّؾَبْرٚ: 7، ًمٕمٞمًك9إُمػم، يٕمٜمل أُمػم أُّم٦م رؾمقل اهلل

ىمود ضمو٤مء ذيمور إطم٤مديو٨م وظم٤مشمؿ إٟمٌٞمو٤مء،  9قمفًء ًمٚمديـ اإلؾمفُمل، وًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌّّل حمٛمدإ

 .اًمقاردة ذم هذا اعمقوقع سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمؼ

َإمرَٜهرذهَيٗمََّفوإَّٔ...ََ...َ)ادٓدي(» ذم اًمّّمقاقمؼ اعمحرىم٦م: 7اعمٝمدي ر ذمطمج اسمـوي٘مقل 

ٌوّل ٟمَ ْم٤ًم قمغم أومْمٚمّٞم٦م اإلُم٤مم اعمٝمودي قموغم يوُمـ هٜم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟمًتدّل أ .شخٍِفَظًٔكَويهّعَ

وُمـ صمّؿ ٟمًتدّل ُمـ ذًمؽ قمغم أومْموٚمّٞم٦م ؾمو٤مئر آئّٛمو٦م سمف،  7ئتامم قمٞمًكاسم٥ًٌم  7اهلل قمٞمًك

 .7إٟمٌٞم٤مء عم٤م هلؿ ُمـ ُم٘م٤مم مم٤مصمؾ ًمٚمٛمٝمدي قمغم:ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م

د ذم ؾموٜم٦م ُخوس وُخًولم ـمٌ٘م٤ًم ًمٚمرواي٤مت اًمقاردة يم٤من ىمد وًم 7أّن اعمٝمدي إًمی٤م ذقمٜمأوإذا 

يورز  وأن يٙموقن ُمقضموقدًا وطمّٞمو٤ًم سموّد  ظمور اًمزُمو٤من، وموفآذم  7سمّد ُمـ فمٝمقره تلم، وٓوُم٤مئ

وضموقرًا،  سمٕمود ُمو٤م ُمٚمئو٧م فمٚموامً وقمدًٓ  ًمٞمٛمأل إرض ىمًٓم٤مً  وؾمق  ئمٝمر يقُم٤ًم ُم٤م اهللسم٘مدرة

 ا ُم٤م شمٕمت٘مد سمف اًمِّمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م.وهذ

 7األدّلْ علٓ حَاّ املودِ

 هل: 7ف امم زُم٤من فمٝمقره٦م اًمتل شمدّل قمغم وضمقب طمٞم٤مشمف وسم٘م٤مئإدًّم٦م اًمٜمّ٘مٚمٞمّ 

 وهل : ،: أي٤مت اًمقاردة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿاوًٓ 

ْٔ َ ) ىمقًمف شمٕم٤ممم:و  ٔا يَ َُبٍس  ُّكَّ  َُْدُغ
ُ
ٌَ  أ ِ ًْ رِ ببِإ يٙموقن ًمٙموّؾ ىموقم ٓ سمد أن أّٟمف ًمٜم٤م يٌلّم  ، طمٞم٨م(ِٓ

ٞمقـمل ذم اًموّدرّ  ًّ اعمٜمثوقر  امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إُم٤مم ي٘متدون سمف وُيدقمقن سمف يقم احل٤ًمب، وم٘مد أظمرج اًم
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 .167قمنم، ص ي. اًمّمقاقمؼ اعمحرىم٦م، اًم٤ٌمب احل٤مد3

 .71. ؾمقرة اإلهاء، آي٦م 4



   

 

ُابٍس }: اهلل رؾموقل ىمو٤مل ىمو٤مل:أّٟمف  7ذم شمٗمًػم هذه أي٦م سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قمكم
ُ
ٔا ُّكَّ أ َْٔ  َُاْدُغ يَا

 ًْ ِٓ  .ٌٕٔٓؿَوشَْٜؿرهّبََوـتٚبَزمٚنؿَب٘مٚمَؿقمٍََـّؾََيدظكألَؿٚ ،َ{بِإٌِبِر

وضموقب وضموقد شمدّل هذه أيو٦م قموغم  ، طمٞم٨م(َخيِيَفةً  اّلْْرِض  ىِف  َجبِغٌو  إِِّّن ) ىمقًمف شمٕم٤ممم:و 

إُم٤مم سم٤مًمنّموط اعمٗمروو٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٚمؿ واًمٕمّمٛم٦م واًمّتٜمّمٞم٥م ُمـ ضم٤مٟمو٥م اهلل شمٕمو٤ممم، ذم يموؾ 

ختٚموق ُموـ  ذم إرض، ومو٢مّن إرض جيو٥م أن ٓوزُم٤من دون حتديد، ًمٞمٙمقن ظمٚمٞمٗم٦م اهلل  روقمّم

ّٓ  زُم٤مٟمٜم٤م هذا ، وُم٤م هذا اًمِّمخص ذم٦مظمٚمٞمٗم ك وسمٛم٘متْمو جي٥م أن يٙموقن طمٞمو٤مً ، اًمذي 7اعمٝمديإ

 هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م.

ب)ىمقًمف شمٕم٤ممم: و  ٍَ َُْت  إِجَّ
َ
ِِْذرٌ  أ ْٔ ٍ  َوىُِْكِّ  ٌُ بدٍ  َك ُمـ اهل٤مدي ذم هذه أي٦م هق اإلُمو٤مم وم٤مًم٘مّمد : (َْ

م ي٘موقد زُمو٤مم ، إُمو٤مُمٕمولّمٍ  زُمو٤منٍ سم، دون حتديود ىموقمٍ  ُّم٦م، وجي٥م أن يٙمقن ًمٙموّؾ اًمذي ي٘مقد إ

ٔيو٦م، ذم اًمتٗمًوػم واًمثٕمٚمٌول ذم اًمتٗمًوػم هوذه اُأُمقرهؿ: وم٘مد أظمرج اًمٓموؼمي ذم ؿمو٠من ٟموزول 

ِْاِذٌر َو } ألٕزفَٝدٚ» ىم٤مل:أّٟمف قم٤ٌمس ذم شم٤مريخ دُمِمؼ سم٢مؾمٜم٤مدهؿ قمـ اسمـ  قم٤ًميمرواسمـ ٌُ ُْاَت 
َ
ب أ إٍَُِّ

 ْٔ  .ادٓتدونَهيتديَظعَيَيَٚبؽَ،اهلٚديَوظعَيَادْذرَإَٔٚألافٌْلَؿٚ  {ٍ  ْبدٍ ىُِْكِّ َك

 :فًمققم٤ٌمس ىم اسمـاعمٜمثقر سمًٜمده قمـ  أظمرج اًمًٞمقـمل ذم اًمدرّ يمذًمؽ و

ٍْٔ  ْبدٍ إ)َدَٕٚزفٝأل ٌُِِْذٌر َو ىُِْكِّ َك َُْت 
َ
ب أ َإٔرٚألَؾَرٚ َ،صدرهَظذَيدهاهللَرشق َووع (ٍََُِّ

َش.بًديَمـَادٓتدونَهيتدََِبؽَ،ظعَيَيَٚاهلٚديَإَٔٝألؾَٚ ،َظعَيَمُْٛإفیََبٔدهَوأومَٖ،ادْذر

ّٕفَؿرٚ ألَ 2مردويفَظـَأيبَبرزةَإشِّلَابـوأخرجَ َأليَرق َشرًَّٝرشرق َاهللأ

(ِِْذرٌ إ ٌُ َُْت 
َ
ب أ يَرق ألََوَثؿَووًَٓٚظرذَصردرَظرعَيَ،وووعَيدهَظذَصدرًٍَٕف (ٍََُِّ

َهٚدٍََؿقمٍََفُّؾ.َ

                                                 

 .404ص ،9. اًمدر اعمٜمثقر، ج1

 .30اًمٌ٘مرة، آي٦مؾمقرة . 2

 .7، آي٦مداًمرقمؾمقرة . 3
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 ُمـ سمٕمده أيْم٤ًم. :، إذن ؾمق  يّمد  قمغم إئّٛم٦م7اهل٤مدي قمغم قمكم ػموم٢مذا صد  شمٕمٌ

جيو٥م أن  ،7اإلُمو٤مم اعمٝمودي وهق ،وسمٛم٘مت٣م هذه أي٤مت اًم٘مرآٟمّٞم٦م ٟمًتٜمت٩م أّن إُم٤مم زُم٤مٟمٜم٤م

 يٙمقن طمٞم٤ًم يرز  .

 وهل: 9قمـ رؾمقل اهلل: اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم يمت٥م احلدي٨م صم٤مٟمٞم٤مً 

ّٜٔمـَمٚتَوملَيًرفَإمٚمَزمٕٚفَمٚتَمٔ»حديٞألَ ش.تَٜجٚهِ

َ َبًدَفـَبفَمتًُتؿَإنَمَٚؾُٔؿَتٚركَإّنَحديَٞافثَِغأل َمرـَأظيرؿَأحردمهَٚي،توِقا

َحتركَيتٍرؿرَٚوفـَ،بٔتلَأهؾَوظسيتَإرضَإػَافًيءَمـَممدودٌََحٌٌؾََاهللَـتٚبَ،أخر

.ؾٔٓيََتٍِقنَـٔػَؾٕٚيرواَ،احلقضََعََّظَََيردا

 ام يِموػمان امم أّن يموؾ إٟمًو٤منّّنوواووح٦م، ٕ 7ودًٓم٦م هذيـ احلديثلم قمغم طمٞم٤مة اعمٝمودي

 ،:وهؿ إئّٛم٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞمو٧م ،9جي٥م أن يٛمقت ُمع ُمٕمروم٦م إُم٤مم زُم٤مٟمف، وأّن قمؽمة اًمرؾمقل

ر ًمٞم٘متودي سموف و٤مم ذم يموؾ قمّموسمّد ُمـ وضموقد إُمو ًمـ يٗم٤مرىمقا يمت٤مب اهلل امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، إذن ومف

 ٤مس.اًمٜمّ

ًوؿ اإلٟمًو٤من ُموـ اًمٜم٤ّمطمٞمو٦م اًمٕمٚمٛمّٞمو٦م إن أّن ضم هوق 7ي٤مة اعمٝمودٞمأُّم٤م اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم قمغم طم

شمقومرت ًمف يمؾ اًمنّموط اًمّفزُم٦م ًمٚمحٞم٤مة اعم٤مّدّي٦م، يًتٓمٞمع اًمٌ٘م٤مء عمودة أـموقل وٓ يتفؿموك، وىمود 

، إذ أّٟموف قمو٤مش ُمو٤م 7حت٘مؼ هذا ًمٚمٌنم ذم إزُمٜم٦م اًم٘مديٛم٦م سمِمٝم٤مدة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٜمٌّل اهلل ٟمقح

طمٞم٨م مل شمٜمّص اًمروايو٤مت قموغم  ٤8مسإًمٞموي٘م٤مرب إًمػ ؾمٜم٦م، ويمذًمؽ اًمٕمٌد اًمّّم٤مًمح اخلي 

ؾموتدٓل قموغم ـموقل طمٞمو٤مة هوق ًمف ،ُموـ ضم٤مٟمو٥م اهلل أطمٞمو٤مء ام، وًمٕموّؾ ؾمو٥ٌم إسم٘مو٤مئٝمامُمقهت

 7ومم٤ّم ي١مّيود طمٞمو٤مة اإلُمو٤مم اعمٝمودي .سمٕمٚمؿ اهلل أن اًمٜم٤ّمس ؾمق  شمٜمٙمره٤م طمٞم٨م يم٤من ،7اعمٝمدي

 .يورز  ٤مً ل طمٞمويوزا رومٕمف اًمٞمف وهوق أن ٓ إذ أّن اهلل ،7أيْم٤ًم هق ُم٤م طمّمؾ ًمٜمٌّل اهلل قمٞمًك

ّٟمف ًمٞمس سمٕمزيز قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن ُيٕمٓمل سمٕمض قم٤ٌمده قمٛمرًا ـموقيًف وم٢موُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى 

ؾمتح٤مًم٦م ذًمؽ، وم٢مّٟمف قمّز وقمف ىمو٤مل ذم اأّٟمف ٓ يقضمد سمره٤من قم٘مكم يدّل قمغم ؽ ، ويمذًمسمٕمٞمدٍ  امم أُمدٍ 

                                                 

   .ؾمٜم٤مده ذم هذا اًمٙمت٤مب ومراضمع٤م. شمؿ ذيمر هذا احلدي٨م سم1

 اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.. 2



   

 

ب)يمت٤مسمف اًمٙمريؿ:  ٍَ ْررُهُ  إِّج
َ
َرادَ  إَِذا أ

َ
ن شيَْبً  أ

َ
  .(َفَيُهٔنُ  ُكَ َُلُ  َحُلَٔل  أ

 7اهلل ُمقؾموك سموام طمودث ًمٜمٌوّل  أؿموٌف ٠7مّن همٞم٦ٌم اإلُم٤مم اعمٝموديسمٟمًتٓمٞمع اًم٘مقل  وأظمػماً 

، وًمٕمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمـ  قمٜمدُم٤م ذه٥م امم ُمٞم٘م٤مت رسمف وشم٠مظّمر رضمققمف امم اًم٘مقم، حلٙمٛم٦ٍم أراده٤م اهلل

 ُمو٤مماإل ومتٝمٞمودهؿ ًمٚمّتّموديؼ سمٖمٞمٌو٦م اهلل ُمتثو٤مل ًم٘مْمو٤مءاُمتح٤من اًمٕم٤ٌمد وشمرويْموٝمؿ ًمفأضمؾ 

 .7اعمٝمدي

                                                 

 .82. ؾمقرة يس، آي٦م 1



 

 



 

 

 

 

 

 

 املصادر ًاملزاجع

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ *

ديٜمقري، شمٕمٚمٞمؼ ظمٚمٞمؾ اعمٜمّموقر، اًمىمتٞم٦ٌم  اسمـأيب حمٛمد قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ  ،اإلُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م .1

 م، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.1997  ه1418، اًمٓمٌٕم٦م إومم

، اعمتوقرم ؾموٜم٦م أيب احلًـ قمكم سمـ أمحد سمـ حمٛمود سموـ قموكم اًمقاطمودي،أؾم٤ٌمب ٟمزول اًم٘مرآن .2

، سمرواي٦م سمدر اًمديـ أيب ٟمٍم حمٛمد سمـ قمٌد اهلل إرهمٞمو٤مين، حت٘مٞموؼ وختوري٩م وشمٕمٚمٞموؼ  ه468

م، اعمٛمٚمٙمو٦م اًمٕمرسمٞمو٦م اًمًوٕمقدي٦م، دار 2005  ه1426ُم٤مهر ي٤مؾملم اًمٗمحؾ، اًمٓمٌٕمو٦م إومم، 

 اعمٞمامن.

ٜم٘مٞمٓمل، حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر اجلٙمٜمل اًمِمو ،أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن .3

 م، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.1996  ه1317، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  ه1393اعمتقرم ؾمٜم٦م 

أمحد سموـ أيب سمٙمور سموـ إؾموامقمٞمؾ اًمٌقصوػمي،  ،إحت٤م  اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعم٤ًمٟمٞمد اًمٕمنمة .4

، حت٘مٞمؼ أيب قمٌد اًمرمحـ وقم٤مدل سمـ ؾمٕمد وأيب إؾمح٤م  واًمًٞمد سمـ حمٛمقد  ه840ؾمٜم٦م  اعمتقرم

م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمود 1998  ه1419اًمٓمٌٕم٦م إومم، سمـ إؾمامقمٞمؾ، ا

 ًمٚمٜمنم واًمتقزيع.

أيب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ حمٛمود سموـ اعمٝمودي اسموـ قمجٞمٌو٦م  ،اًمٌحر اعمديد ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اعمجٞمد .5

  ه1423، حت٘مٞمووؼ قمٛموور أمحوود اًمووراوي، اًمٓمٌٕموو٦م إومم،   ه1224ؾمووٜم٦م  اعمتووقرماحلًووٜمل، 

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.م، سمػموت، دار 2002



   

 

، حت٘مٞمؼ وختوري٩م وشمٕمٚمٞموؼ   ه774ؾمٜم٦م  اعمتقرماًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم،  قأسم ،اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م .6

ري٤مض قمٌد احلٛمٞمد ُمراد وحمٛمد طم٤ًمن قمٌٞمد وأيمرم قمٌد اًمٚمٓمٞمػ اًمٌوقر، اًمٓمٌٕمو٦م إومم، 

 سمػموت، دار اسمـ يمثػم.  و  م، دُمِمؼ2007  ه1428

ٟمقر اًموديـ قموكم سموـ أيب سمٙمور اهلٞمثٛمول،  ،وُمٜمٌع اًمٗمقائدسمٖمٞم٦م اًمرائد ذم حت٘مٞمؼ جمٛمع اًمزوائد  .7

م،  سموػموت، دار 1994  ه1414 ، حت٘مٞموؼ قمٌود اهلل حمٛمود اًمودرويش ، ه807ؾموٜم٦م اعمتقرم

 اًمٗمٙمر.

ك احلًوٞمٜمل وحم٥م اًمديـ أسمق ومٞمض اًمًٞمد حمٛمد ُمرشمْمو ،شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس .8

م، 1994  ه1414إومم،  اًمقاؾمٓمل اًمزسمٞمدي احلٜمٗمل، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ قمكم ؿمؼمي، اًمٓمٌٕمو٦م

 سمػموت، دار اًمٗمٙمر.

أيب ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌد اهلل سموـ أمحود سموـ إؾموح٤م  سموـ ُمقؾموك سموـ ُمٝموران  ،شم٤مريخ اصٌٝم٤من .9

م، 1990  ه1410روي طمًوـ، اًمٓمٌٕموو٦م إومم، واعمٝموراين إصوٌٝم٤مين، حت٘مٞموؼ ؾمووٞمد يمًو

 سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

وه٥م سموـ واووح اًمٙم٤مشمو٥م اًمٕمٌو٤مد  أمحد سمـ أيب يٕم٘مقب سمـ ضمٕمٗمر سمـ ،شم٤مريخ اًمٞمٕم٘مقيب .10

ريػ و، ىموؿ، اًمِمو  ه1414 ،إومم ، اًمٓمٌٕمو٦م  ه292سمٕمد ؾموٜم٦م  اعمتقرماعمٕمرو  سم٤مًمٞمٕم٘مقيب، 

 اًمريض. 

اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًـ سمـ ه٦ٌم اهلل سمـ قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل اعمٕمورو  سمو٤مسمـ  قأسم ،شم٤مريخ دُمِمؼ .11

م، 1996   ه 1417 ،، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ قمكم ؿموػمي، اًمٓمٌٕموف إومم  ه 571 اعمتقرمقم٤ًميمر، 

 سمػموت، دار اًمٗمٙمر.

اًمٓمٌٕمو٦م  ،  ه 463ؾموٜم٦م  اعمتوقرمسمـ قموكم اخلٓمٞمو٥م اًمٌٖمودادي،  سمٙمر أمحد قأسم، شم٤مريخ سمٖمداد .12

 م، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م. 1997   ه1417 ،إومم

، حت٘مٞمؼ حمٛمد أسمقاًمٗمْمؾ   ه310اعمتقرمضمٕمٗمر حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي،  قأسم،شم٤مريخ اًمٓمؼمي .13

 ت، روائع اًمت٤مريخ اًمٕمريب.إسمراهٞمؿ، سمػمو



   

 

  ه1393حمٛمود سموـ أمحود سموـ ضموزي اًمٙمٚمٌول، اًمٓمٌٕمو٦م اًمث٤مٟمٞمو٦م،  ،اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ .14

 م، سمػموت، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.1973

أسمق اًمٗمْمؾ قمٌود اًمورمحـ سموـ أيب سمٙمور ضموفل  ،شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاوي .15

  ه1424ًمٓمٌٕمو٦م إومم، اًمديـ اًمًوٞمقـمل، ُمراضمٕمو٦م وشمٕمٚمٞموؼ أمحود ُمٕمٌود قمٌود اًمٙموريؿ، ا

 م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، دار اًمٕم٤مصٛم٦م.2003

،   ه748 ؾموٜم٦م اعمتوقرمؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحود سموـ قموثامن اًموذهٌل،  ،شمذيمرة احلٗم٤مظ .16

م، سموػموت، دار اًمٙمتو٥م 1998  ه1419حتِمٞم٦م اًمِمٞمخ زيمريو٤م قمٛموػمات، اًمٓمٌٕمو٦م إومم، 

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م. 

،   ه745ؾمٜم٦م  اعمتقرمٟمدًمز، اًمِمٝمػم سم٠ميب طمٞم٤من إحمٛمد سمـ يقؾمػ  ،شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط .17

دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ قم٤مدل أمحود قمٌود اعمقضموقد وقموكم حمٛمود ُمٕموقض، اًمٓمٌٕمو٦م إومم، 

 م، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.1993  ه1423

ٟم٤مس اًمديـ أسمق ؾموٕمٞمد قمٌود اهلل  ،شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي اعمًٛمك أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأهار اًمت٠مويؾ .18

، حت٘مٞموؼ قمٌود اًم٘مو٤مدر قمرومو٤من   ه791ؾموٜم٦م  اعمتقرماًمِمػمازي اًمٌٞمْم٤موي،  أسمق قمٛمر سمـ حمٛمد

 م، سمػموت، دار اًمٗمٙمر.1996  ه1416اًمٕمِم٤م طمًقٟم٦م، 

 حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر، ًمٞمٌٞم٤م، اًمدار اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمٜمنم. ،شمٗمًػم اًمتحرير واًمتٜمقير .19

سموـ  قمٌود اًمورمحـ سموـ حمٛمود ،شمٗمًػم اًمثٕم٤مًمٌل اعمًٛمك سم٤مجلقاهر احل٤ًمن ذم شمٗمًػم اًم٘مورآن .20

أرسمع ٟمًخ وقمٚموؼ  ، طم٘مؼ أصقًمف قمغم  ه875ؾمٜم٦م  اعمتقرمخمٚمق  أسمق زيد اًمثٕم٤مًمٌل اعم٤مًمٙمل، 

قمٚمٞمف وظمرج أطم٤مديثف اًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض واًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضموقد، اًمٓمٌٕمو٦م 

 م، سمػموت، دار اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.1997  ه1418إومم، 

قمفء اًموديـ قموكم سموـ حمٛمود سموـ  ،اًمتٜمزيؾسمٚم٤ٌمب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين  كًػم اخل٤مزن اعمًٛمشمٗم .21

، وٌٓمف وصححف قمٌد اًمًفم حمٛمود   ه725ؾمٜم٦م  اعمتقرماسمراهٞمؿ اًمٌٖمدادي اًمِمٝمػم سم٤مخل٤مزن 

 م، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.1995  ه1415اًمث٤مٟمٞم٦م،  ٦ماًمٓمٌٕم سمـ قمكم ؿم٤مهلم،ا



   

 

ومخر اًموديـ آُم٤مم حمٛمد اًمرازي  ،شمٗمًػم اًمرازي اعمِمتٝمر سم٤مًمتٗمًػم اًمٙمٌػم وُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م .22

  ه٦1415م، ـمٌٕمو  ه604ؾموٜم٦م  اعمتقرماسمـ اًمٕمفُمف وٞم٤مء اًمديـ قمٛمر اعمِمتٝمر سمخٓمٞم٥م اًمري، 

 م، سمػموت، دار اًمٗمٙمر.1995

ٟمٍم سمـ حمٛمد سمـ أمحد أسمق اًمٚمٞم٨م اًمًوٛمرىمٜمدي،  ،سمحر اًمٕمٚمقم كشمٗمًػم اًمًٛمرىمٜمدي اعمًٛم .23

  ه1416، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ حم٥م اًمديـ أيب ؾمٕمٞمد قمٛمر سمـ همراُمو٦م اًمٕمٛموروي، اًمٓمٌٕمو٦م إومم

 م، سمػموت، دار اًمٗمٙمر.1996

ٟمٔم٤مم اًمديـ احلًـ سمـ حمٛمد سموـ طمًولم اًم٘مٛمول  ،شمٗمًػم همرائ٥م اًم٘مرآن ورهم٤مئ٥م اًمٗمرىم٤من .24

  ه1416، وٌط وختري٩م زيمري٤م قمٛمػمات، اًمٓمٌٕمو٦م إومم،   ه728ؾمٜم٦م اعمتقرماًمٜمٞم٤ًمسمقري، 

 م، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. 1996

ؾموٜم٦م  اعمتوقرمقمٞمؾ سموـ يمثوػم اًم٘مورر اًمدُمِمو٘مل، أسمق اًمٗموداء إؾموام ،شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ .25

 م، سمػموت، دار اًمٗمٙمر.  2002  ه1422، ـمٌٕم٦م  ه774

قمٌود اًمورمحـ سموـ  ،واًمّمح٤مسم٦م واًمتو٤مسمٕملم ُمًٜمدًا قمـ رؾمقل اهلل شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ .26

 ، حت٘مٞموؼ أؾموٕمد حمٛمود اًمٓمٞمو٥م، 337ؾمٜم٦م  اعمتقرمحمٛمد سمـ إدريس اًمرازي سمـ أيب طم٤مشمؿ، 

 م، سمػموت، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م.1999  ه1419اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

قمٌود اًمٙموريؿ سموـ هوقازن سموـ قمٌود اعمٚموؽ  ،شمٗمًػم اًم٘مِمػمي اعمًٛمك ًمٓم٤مئػ آؿمو٤مرات .27

، حت٘مٞمؼ ؾمٕمٞمد ىمٓمٞمٗم٦م وشم٘مديؿ ُمٜمٞمع قمٌود احلٚموٞمؿ   ه465ؾمٜم٦م  اعمتقرماًمٜمٞم٤ًمسمقري اًم٘مِمػمي، 

 حمٛمقد، اعمٙمت٦ٌم اًمتقومٞم٘مٞم٦م.

ضمو٤مر اهلل  ،ىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويوؾشمٗمًػم اًمٙمِم٤م  قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إ .28

، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ قمو٤مدل أمحود قمٌود   ه538أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي، اعمتقرم ؾمٜم٦م 

 م، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من.1998  ه1418اعمقضمقد وقمكم حمٛمد ُمٕمقض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ٜموٌكم، أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ قمكم سموـ قمو٤مدل اًمدُمِمو٘مل احل ،شمٗمًػم اًمٚم٤ٌمب ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب .29

، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ قم٤مدل أمحود قمٌود اعمقضموقد وقموكم حمٛمود قموقض،   ه 880سمٕمد ؾمٜم٦م  اعمتقرم

 م، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. 1998  ه1419اًمٓمٌٕم٦م إومم، 



   

 

  ه1423دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ قمٌد اهلل حمٛمقد ؿمح٤مشم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  ،شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن .30

 سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب. م،2002

م، اًم٘م٤مهرة، 1997حمٛمد ؾمٞمد ـمٜمٓم٤موي، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  ،اًمتٗمًػم اًمقؾمٞمط ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ .31

 دار ّنْم٦م ُمٍم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع.

اًمؼميمو٤مت قمٌود اهلل سموـ أمحود سموـ  قسمأ ،ألُمدارک اًمتٜمزيؾ وطم٘م٤مئؼ اًمت٠مويؾ( شمٗمًػم اًمٜمًٗمل .32

 ،آومماًمٓمٌٕمو٦م ، حت٘مٞمؼ وختري٩م يقؾموػ قموكم سمودوي،   ه710ؾمٜم٦م  اعمتقرمحمٛمقد اًمٜمًٗمل، 

 يمثػم. اسمـم، سمػموت، دار 1998  ه1419

، حت٘مٞموؼ   ه742ؾموٜم٦م  اعمتقرماحلج٤مج يقؾمػ اعمزي،  قأسم ،هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل .33

م، سموػموت، 1992  ه1413إومم،  ٦مووٌط وشمٕمٚمٞمؼ اًمديمتقر سمِّم٤مر قمّقاد ُمٕمرو ، اًمٓمٌٕم

 ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م. 

  ه310ؾمٜم٦م  اعمتقرمأسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي،  ،9هللهتذي٥م أصم٤مر وشمٗمّمٞمؾ اًمث٤مسم٧م قمـ رؾمقل ا .34

 ، ىمراءة وختري٩م أسمق ومٝمر حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر، اًم٘م٤مهرة، ُمٓمٌٕم٦م اعمدين. 

ؾموٜم٦م  اعمتوقرمقمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي،  ،شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمفم اعمٜم٤من .35

ٗمك م، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، ُمٙمت٦ٌم ٟموزار ُمّموٓم1995  ه1415، ُمراضمٕم٦م قمفء اًمًٕمٞمد،   ه1376

 اًم٤ٌمز. 

ؾموٜم٦م  اعمتوقرمٟمٕمٞمؿ أمحد سموـ قمٌود اهلل إصوٌٝم٤مين،  قأسم ،طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء .36

 م، سمػموت، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب. 1987  ه1407اخل٤مُم٦ًم،  ٦ماًمٓمٌٕم ،  ه430

 ،ذم اًمٗم٘مف وقمٚمقم اًمتٗمًػم واحلدي٨م واًمٜمحق وآقموراب وؾمو٤مئر اًمٗمٜموقن ىاحل٤موي ًمٚمٗمت٤مو .37

م، سموػموت، دار 1988  ه1408  أيب سمٙمر سمـ حمٛمد اًمًٞمقـمل، ضمفل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

 اعمتوقرمقمٞمًك حمّٛمد سموـ قمٞمًوك سموـ ؾموقرة سموـ ُمقؾموك اًمؽمُموذي،  قأسم ،ضم٤مُمع اًمؽمُمذي .38

ر وم، اًمريوو٤مض، دار اًمًووفم ًمٚمٜمِموو2000  ه1421حموورم ،اًمٓمٌٕموو٦م اًمث٤مًمثوو٦م ،  ه279ؾمووٜم٦م 

 واًمتقزيع.



   

 

 ؾموٜم٦م اعمتوقرمٕمٗمور حمّٛمود سموـ ضمريور اًمٓموؼمي، أيب ضم ،ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن .39

اًمٓمٌٕمو٦م حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر، ُمراضمٕم٦م وختوري٩م أمحود حمٛمود ؿمو٤ميمر،  ، ه310

 .اسمـ اجلقزي، دار اًم٘م٤مهرةم، 2009   ه1430، إومم

 سموـاًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك سموـ حمٛمود  قجمد اًمديـ أسم ،9ضم٤مُمع إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل .40

حت٘مٞمؼ وختري٩م وشمٕمٚمٞمؼ قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟمئقط، اًمٓمٌٕمو٦م  ،. ه606ؾمٜم٦م  اعمتقرمإصمػم اجلزري، 

 يمثػم. اسمـم، سمػموت، دار 2011  ه1432إومم، 

أسموق قمٌود اهلل حمٛمود سموـ  ،اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن واعمٌلم عم٤م شمْمٛمٜمف ُمـ اًمًٜم٦م وآي اًم٘مرآن .41

ـ اًمؽميمول، ، حت٘مٞمؼ قمٌد اهلل سموـ قمٌود اعمحًو  ه671ؾمٜم٦م  اعمتقرمأمحد سمـ أيب سمٙمر اًم٘مرـمٌل، 

 م، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م. 2006  ه1427اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

، ختري٩م   ه911ؾمٜم٦م اعمتقرمضمفل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل،  ،اع اجلقاُمع .42

م، سموػموت، دار 2000  ه1421وشمٕمٚمٞمؼ ووٌط ظم٤مًمد قمٌد اًمٗمت٤مح ؿموٌؾ، اًمٓمٌٕمو٦م إومم، 

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

ؿمٛمس اًمديـ أسمق اًمؼميم٤مت حمٛمد  ،7ُم٤مم قمكم سمـ ايب ـم٤مًم٥مضمقاهر اعمٓم٤مًم٥م ذم ُمٜم٤مىم٥م آ .43

، ىموؿ،   ه1415، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  ه871ؾمٜم٦م  اعمتقرمسمـ أمحد اًمدُمِم٘مل اًم٤ٌمقمقين اًمِم٤مومٕمل، ا

 جمٛمع إطمٞم٤مء اًمؽماث.

قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًّمئل،  قأسم ،ظمّم٤مئص أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م .44

نميت وقمٌد احلٗمٞمظ ومورهمكم وقمٌود احلٛمٞمود ُمّموٓمٗمك، واًمٜم ، حت٘مٞمؼ محزة  ه303ؾمٜم٦م  اعمتقرم

 م، ُمٍم، ُمٙمت٦ٌم اًمٜمنميت.2001 ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

م، ُمريموز 1995  ه1415 ،آومم ٦مصم٤مُمر ه٤مؿمؿ طمٌٞم٥م اًمٕمٛمٞمدي، اًمٓمٌٕم ،دوم٤مع قمـ اًمٙم٤مذم .45

 اًمٖمدير ًمٚمدراؾم٤مت آؾمفُمٞم٦م.

، شمقصمٞموؼ وختوري٩م   ه458ؾموٜم٦م  اعمتوقرمسمٙمر أمحد سمـ احلًولم اًمٌٞمٝم٘مول،  قأسم ،دٓئؾ اًمٜمٌّّقة .46

م، سموػموت، دار 1985  ه1405 ،وشمٕمٚمٞمؼ اًمديمتقر قمٌود اعمٕمٓمول ىمٚمٕمجول، اًمٓمٌٕمو٦م إومم

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. 



   

 

، ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْمو٦م،   ه430 ؾمٜم٦م اعمتقرمٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌد اهلل إصٌٝم٤مين،  قأسم ،دٓئؾ اًمٜمٌّّقة .47

 سمٖمداد.

، حت٘مٞموؼ   ه911ؾموٜم٦م  توقرماعمًوٞمقـمل، اًمضموفل اًموديـ  ،اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر .48

٘مو٤مهرة، اًمم، 2003  ه1424 ،اًمديمتقر قمٌد اهلل سمـ قمٌود اعمحًوـ اًمؽميمول، اًمٓمٌٕمو٦م إومم

 ُمريمز هجر ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م وآؾمفُمٞم٦م.

اًمٕمّفُم٦م حم٥م اًمّديـ أمحود سموـ قمٌود اهلل اًمٓموؼمي،  ،ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك ذم ُمٜم٤مىم٥م ذوي اًم٘مرسمك .49

 اعمٕمروم٦م.، سمػموت، دار   ه694 ؾمٜم٦م اعمتقرم

أيب اًمٗمْموؾ ؿموٝم٤مب اًموديـ اًمًوٞمد  ،روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٌع اعمثو٤مين .50
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 طمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.إ
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حت٘مٞمؼ ظمٚمٞموؾ ُمو٠مُمقن ؿموٞمح٤م، اًمٓمٌٕمو٦م ،   ه 630ؾمٜم٦م  اعمتقرماًمِمٞم٤ٌمين اعمٕمرو  سم٤مسمـ إصمػم، 

 .م، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م2002  ه1422إومم، 

، حت٘مٞموؼ   ه170ؾموٜم٦م  اعمتوقرمأيب قمٌد اًمرمحـ اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمودي،  ،يمت٤مب اًمٕملم .88

٤مُمرائل، دار وُمٙمت٦ٌم اهلفل ًّ    .اًمديمتقر ُمٝمدي اعمخزوُمل واًمديمتقر إسمراهٞمؿ اًم

إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمود  ،يمِمػ اخلٗم٤مء وُمزيؾ اإلًم٤ٌمس قمام اؿمتٝمر ُمـ آطم٤مدي٨م قمغم اًمًٜم٦م اًمٜم٤مس .89

، وٌط وشمّموحٞمح وحتِموٞم٦م   ه1162قمٌد اهل٤مدي اجلراطمل اًمٕمجٚمقين اًمِم٤مومٕمل، اعمتقرم ؾمٜم٦م  سمـا

 م، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.1997   ه1418حمٛمد قمٌد اًمٕمزيز اخل٤مًمدي، اًمٓمٌٕم٦م آومم، 

ؾمحؼ أمحود اعمٕمورو  سم٤مُٓمو٤مم اًمثٕمٚمٌول، إأسمق  ،اًمٙمِمػ واًمٌٞم٤من اعمٕمرو  سمتٗمًػم اًمثٕمٚمٌل .90

ػم اًمًو٤مقمدي، ٔموؾموت٤مذ ٟمسمـ قم٤مؿمقر، ُمراضمٕمو٦م وشمودىمٞمؼ إُ  ديب حمٛمدراؾم٦م وحت٘مٞمؼ آُم٤مم أ

 طمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.إم، سمػموت، دار 2002   ه1422اًمٓمٌٕم٦م إومم، 



   

 

قمٌود اهلل حمّٛمود سموـ ق أسمو ،7سموـ أيب ـم٤مًمو٥م يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م ذم ُمٜم٤مىم٥م أُمػم اعمو١مُمٜملم قموكمّ  .91

م، 1937  ه1356،   ه658ؾموٜم٦م  اعمتوقرميقؾمػ سمـ حمّٛمود اًم٘مورر اًمٙمٜمجول اًمِمو٤مومٕمل، 

 اًمٜمجػ، ُمٓمٌٕم٦م اًمٖمري.

  ه1408، ، اًمٓمٌٕموو٦م إومم  ه711ؾموٜم٦م اعمتووقرماسمووـ ُمٜمٔموقر آومري٘مول،  ،ًمًو٤من اًمٕمورب .92

 م، سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.1988

، حت٘مٞموؼ   ه975ؾموٜم٦م  اعمتقرمقمفء اًمديـ قمكم اعمت٘مل سمـ طم٤ًمم اًمديـ اهلٜمدي،  ،يمٜمز اًمٕمامل .93

 م، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.1998   ه1419، حمٛمقد قمٛمر اًمدُمٞم٤مـمل، اًمٓمٌٕم٦م إومم

أسموق حمٛمود قمٌود احلوؼ سموـ هم٤مًمو٥م سموـ قمٓمٞمو٦م  ،اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيوز .94

، حت٘مٞموؼ قمٌود اًمًوفم قمٌود اًمِمو٤مذم حمٛمود، اًمٓمٌٕمو٦م إومم،   ه546ؾمٜم٦م  اعمتقرمإٟمدًمز، 

 م، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.1993   ه1413

 .دار ص٤مدرسمػموت،  اًمٓمٌٕم٦م إومم، ،  ه241ؾمٜم٦م اعمتقرم ،ٌؾامحد سمـ طمٜم ،ُمًٜمد أمحد .95

 ،  ه307ؾموٜم٦م  اعمتوقرمقمكم سمـ اعمثٜموك اعمقصوكم،  ـأمحد سم يٕمكم قأسم ،اعمقصكم ُمًٜمد أيب يٕمكم .96

م، سموػموت، دار 1998   ه1318اًمٓمٌٕم٦م إومم،  ،دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

، حت٘مٞموؼ   ه204ؾموٜم٦م  اعمتوقرمٞمامن سمـ داوود سمـ اجلو٤مرود، ؾمٚم ،ُمًٜمد أيب داوود اًمٓمٞم٤مًمز .97

م، سمػموت، دار اًمٙمتو٥م 2004  ه1425حمٛمد طمًـ حمٛمد طمًـ إؾمامقمٞمؾ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

قمٌد اهلل حمٛمد سموـ قمٌود اهلل احلو٤ميمؿ اًمٜمٞمًو٤مسمقري، وُمٕموف  قأسم، اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم .98

٤مم إئّٛم٦م احلٗمو٤مظ قموغم أؾمو٤مٟمٞمده شمٚمخٞمص اًمذهٌل ويمت٤مب اًمدرك سمتخري٩م اعمًتدرك وأطمٙم

ُمٜمٝمؿ: احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمًو٘مفين وؿموٞمقظمف، وزوائود اعمًوتدرك قموغم اًمٙمتو٥م اًمًوّت٦م، 

   ه 1418 ،ؾمووتدراك قمووغم اعمًووتدرك، واعموودظمؾ عمٕمروموو٦م اعمًووتدرك، اًمٓمٌٕموو٦م إومموآ

 م،   سمػموت، دار اعمٕمروم٦م.1998



   

 

ؾموٜم٦م  اعمتوقرمل، و ؿموٞم٦ٌم اًمٕمًٌويبأسموـ  دقمٌد اهلل سمـ حمٛمو ،صم٤مروأاعمّمٜمػ ذم آطم٤مدي٨م  .99

 ار اًمٗمٙمر.د سمػموت، م،2000   ه1420ٌط وشمٕمٚمٞمؼ ؾمٕمٞمد اًمٚمح٤مم،و،   ه235

 اعمتوقرمحمٛمد احلًلم سمـ ُمًٕمقد اًمٗمراء اًمٌٖمقي،  قأسم ،ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم اًمتٗمًػم واًمت٠مويؾ .100

 ار اًمٗمٙمر.دم، سمػموت، 2002   ه1422، اًمٓمٌٕم٦م إومم  ه 510ؾمٜم٦م 

، اًمٓمٌٕمو٦م   ه395ؾمٜم٦م  اعمتقرماحلًـ أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م  أسمق ،ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م .101

 م، سمػموت، دار اًمٗمٙمر.1994   ه1415إومم، 

ووٌط  ،  ه360ٜم٦م ؾم اعمتقرماًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين،  قاإلُم٤مم أسم ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم .102

دار اًمٙمتو٥م  سموػموت، م،2007   ه1428حمٛمود إؾموٞمقـمل، اًمٓمٌٕمو٦م إومم،  يبأوختري٩م 

 ٛمٞم٦م.اًمٕمٚم

يوقب  اًمٚمخٛمول أسموـ  دمحوأاًم٘م٤مؾموؿ ؾموٚمٞمامن سموـ  قآُم٤مم احل٤مومظ اسمو ،اعمٕمجؿ آوؾمط .103

ؾموامقمٞمؾ اًمِمو٤مومٕمل، اًمٓمٌٕمو٦م إومم، إطمًوـ  دحت٘مٞموؼ حمٛمو،   ه 360ؾمٜم٦م اعمتقرماًمٓمؼماين، 

 ار اًمٗمٙمر.دردن، إم، 1999   ه1420

قم٤ًميمر،  سمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًـ سمـ ه٦ٌم اهلل اًمِم٤مومٕمل اعمٕمرو  سم٤مسمـأ ،ُمٕمجؿ اًمِمٞمقخ .104

م، 2000   ه1421 ،آومم، حت٘مٞمؼ اًمديمتقرة ووم٤مء شم٘مل اًمّديـ، اًمٓمٌٕمو٦م   ه571ؾمٜم٦م  اعمتقرم

 دُمِمؼ، دار اًمٌِم٤مئر.

حمٛمود قمٌود اًمورمحـ  ،إًمًٜم٦م اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م ذم سمٞم٤من يمثػم ُمـ آطم٤مدي٨م اعمِمتٝمرة قمغم .105

ومم، ، دراؾمو٦م وحت٘مٞموؼ حمٛمود قموثامن اخلِمو٧م، اًمٓمٌٕمو٦م آ  ه902ؾموٜم٦م اعمتقرماًمًخ٤موي، 

 م، سمػموت، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب. 1996   ه1317

ؾموٜم٦م  اعمتوقرماعمقومؼ سمـ أمحد احلٜمٗمل اعمٕمرو  سم٠مظمٓم٥م ظموقارزم،  ،اعمٜم٤مىم٥م ًمٚمخقارزُمل .106

 ، شم٘مديؿ حمٛمد رو٤م اعمقؾمقي اخلرؾم٤من، ـمٝمران، ُمٙمت٦ٌم ٟمٞمٜمقى احلديث٦م.  ه568

ا٤مقمو٦م ، ىموؿ، 1اًمٕمفُموف اًمًوٞمد حمٛمود طمًولم اًمٓم٤ٌمـمٌو٤مئل ،اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مورآن .107

 اعمدرؾملم ذم احلقزه اًمٕمٚمٛمٞمف.



   

 

اًمٕم٤ٌمس شم٘موّل اًموّديـ أمحود سموـ  قأسم ،ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦ّم اًمٜمٌّقّي٦م ذم ٟم٘مض يمفم اًمِّمٞمٕمف اًم٘مدرّي٦م .108

م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ضم٤مُمٕمو٦م اإلُمو٤مم 1986  ه1406 ،قمٌد احلٚمٞمؿ، اًمٓمٌٕم٦م إومم

 حمّٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمفُمل.

،   ه756ؾموٜم٦م  اعمتوقرمقمٌود اًمورمحـ اإلجيول، قمْمود اًموّديـ  ،ذم قمٚمؿ اًمٙموفم اعمقاىمػ .109

 .اًم٘م٤مهرة، ُمٙمت٦ٌم اعمتٜمٌل

جمد اًمديـ أسمق اًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك سموـ حمٛمود اجلوزري  ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر .110

 م، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م.2001   ه1322، اًمٓمٌٕم٦م إومم،    ه 606ؾمٜم٦م  اعمتقرمسمـ إصمػم، ا

  ه1394 ،ؾ سموـ أيٌوؽ اًمّّموٗمدي، اًمٓمٌٕمو٦م اًمث٤مٟمٞمو٦مصفح اًمّديـ ظمٚمٞم ،اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت .111

 م، ومٞم٤ًٌمدن، ومراٟمز ؿمت٤ميٜمر.1974

ؾموٜم٦م  اعمتوقرمأسمق احلًوـ قموكم سموـ أمحود اًمقاطمودي،  ،اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز .112

م، دُمِموؼ، دار 1995  ه1415، حت٘مٞمؼ صٗمقان قمودٟم٤من داوودي، اًمٓمٌٕمو٦م إومم،   ه468

 اًم٘مٚمؿ.

اًمٕم٤ٌمس ؿمٛمس اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر ق أسم ،ُم٤منوومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟم٤ٌمء اسمٜم٤مء اًمز .113

 ، حت٘مٞمؼ اًمديمتقر إطم٤ًمن قم٤ٌمس، سمػموت، دار ص٤مدر. ه681ؾمٜم٦م  اعمتقرمسمـ ظمٚمٙم٤من، ا

ؾموٜم٦م  اعمتوقرمؾموٚمٞمامن سموـ إسموراهٞمؿ اًم٘مٜمودوزي احلٜمٗمول،  ،يٜم٤مسمٞمع اعمقّدة ًموذوي اًم٘مرسموك .114

دار  يوران،إ،   ه1416 ،إومم ٦م، حت٘مٞمؼ ؾمٞمد قمكم ا٤مل أذ  احلًوٞمٜمل، اًمٓمٌٕمو ه1249

 إؾمقة ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم.
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